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กําหนดเสนแบงเขต หรือเขตแดนของบริเวณดังกลาว ไมวาจะในกรณีใดๆ เสนประ หรือเสนไขปลาบนแผนท่ีใช เพ่ือระบุถึงเสน
แบงเขตแดน โดยประมาณเทาน้ัน และอาจไมใชเสนแบงเขตท่ีมีการตกลงยอมรับที่แนนอนแลว

สาํหรับบรษิทับางแหง หรอืผลติภัณฑของผูผลติบางราย ทีก่ลาวถึงในงานช้ินน้ี องคการอนามัยโลกไมไดมนียัสนับสนนุ หรือแนะนํา
ใหใชบรษิทั หรือผลติภัณฑนัน้ๆ มากกวาบริษทั หรอืผลติภัณฑอืน่ในลกัษณะเดียวกัน ทีไ่มไดกลาวถึงในงานช้ินน้ี ชือ่ของผลติภัณฑ
ทีม่ผีูเปนเจาของกรรมสิทธ์ิจะถูกเนนดวยตัวพิมพใหญภาษาอังกฤษท่ีเปนตัวเอนเสมอ ยกเวนในกรณีทีเ่กิดจากความผิดพลาด หรือ
หลงลืมเทาน้ัน

องคการอนามัยโลกไดใชความพยายามตามสมควร เพ่ือยืนยันความถูกตองของขอมูลที่ปรากฏในเอกสารน้ี อยางไรก็ตาม เราได
เผยแพรเอกสารน้ี โดยไมรบัประกันความถูกตองดงักลาวแตอยางใด ไมวาจะเปนการรับประกัน โดยชัดแจง หรอื โดยนัย ผูอานจะ
ตองรับผิดชอบในการตีความ และนําขอมูลในเอกสารน้ีไปใช องคการอนามัยโลกไมรับผิดตอความเสียหาย ที่อาจเกิดข้ึนจาก
การนําเน้ือหาในเอกสารน้ีไปใช ไมวาในกรณีใด
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กิตติกรรมประกาศ

สํานักงานเลขานุการ JEE ของ WHO ใครขอขอบคุณองคกร และหนวยงานตอไปนี้ ซึ่งไดใหการสนับสนุน และมีความ
ยึดมั่นในหลักการของกฎอนามัยระหวางประเทศ (International Health Regulations, 2005) จนสงผลให การตรวจ
ประเมิน JEE ครั้งน้ี ประสบความสําเร็จอยางดีย่ิง 

• รัฐบาลไทย และผูเชี่ยวชาญระดับชาติที่สนับสนุนการตรวจประเมินทํางานรวมกับทีมผูประเมินจากภายนอก และ
เตรียมรับการตรวจประเมิน JEE (สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงกลาโหม กระทรวง
ศกึษาธิการ กระทรวงดิจทิลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม กระทรวงการคลัง กระทรวงตางประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงคมนาคม (รวมทั้ง กรม กองในสังกัดของกระทรวงตางๆ) 
ตลอดจน สถาบันพัฒนา และรับรองคณุภาพโรงพยาบาล ศนูยประสานงานเครือขายสุขภาพหน่ึงเดียว มหาวิทยาลัย
ระดับประเทศหลายแหง สํานักงานอัยการสูงสุด ศูนยพิษวิทยา รามาธิบดี สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ สภาความม่ันคงแหงชาติ กรุงเทพมหานคร (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ทาเรือกรุงเทพ เครือขายมหาวิทยาลัยสุขภาพหน่ึงเดียวแหงประเทศไทย บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท
บางกอก แอรเวย จํากัด (มหาชน) 

• รฐับาลบงัคลาเทศ ฝรัง่เศส อสิราเอล เคนยา สวเีดน และสหรฐัอเมรกิาท่ีสนบัสนนุผูเชีย่วชาญดานตางๆ ในกระบวนการ
ตรวจประเมินในสาขาตางๆ 

• องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ และองคการสุขภาพสัตวโลกท่ีสนับสนุนผูเชีย่วชาญ และความเช่ียวชาญ
เฉพาะดาน

• หนวยงานขององคการอนามยัโลก ประกอบดวย สาํนักงานผูแทนองคการอนามยัโลก ประจาํประเทศไทย สาํนักงาน
องคการอนามัยโลก ประจําภูมิภาคเอเชียใตและตะวันออก องคการอนามัยโลก สํานักงานใหญ และ Department 
of Country Health Emergency Preparedness and IHR ที่จัดหาผูเชี่ยวชาญดานตางๆ และสนับสนุนการตรวจ
ประเมินคร้ังน้ี

• Global Health Security Agenda ที่ทํางานรวมกัน และใหความอนุเคราะห 
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บทสรุปผู�บริหาร

ประเทศไทยไดปฏบิตัติามกฎอนามยัระหวางประเทศ (IHR ) ตัง้แตประกาศใชเปนครัง้แรกในป พ.ศ.2512 และมสีวนรวม
ในการปรับปรุงแกไข IHR อยางแข็งขัน ตั้งแตชวงป พ.ศ.2523 - 2532 การอาสาเปนเจาภาพการตรวจประเมิน (Joint 
External Evaluation หรือ JEE) แสดงถึงการมีสวนรวม และความเปนผูนาํท่ีนายกยองของประเทศในการสนับสนนุ IHR 
อยางตอเนือ่ง การสนบัสนนุเชนน้ี สะทอนวสิยัทัศนทีย่อดเย่ียม และแสดงถงึความมุงมัน่ของรฐับาลทีป่รารถนาจะดาํเนิน
การ เพ่ือใหประชาชนทุกคนไดรับการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานระดับโลก

นอกจากน้ี ประเทศไทยควรไดรับการยกยอง ที่ไดแสดงบทบาทเปนผูนําระดับภูมิภาคในดานตางๆ ที่ตองอาศัยความรู 
และประสบการณเฉพาะดาน ซึ่งรวมถึง การตอบสนองตอการรองขอความชวยเหลือทางวิชาการ และการใหความชวย
เหลือทางมนุษยธรรมในภาวะฉุกเฉิน และการสนับสนุนการพัฒนาความสามารถอยางตอเน่ือง ประเทศสมาชิกของ
องคการอนามัยโลกหลายประเทศไดรับประโยชนจากการสนับสนุนดังกลาว 

ระหวางการตรวจประเมิน JEE ครั้งน้ี ความสามารถใน Technical Area 19 ดาน ของประเทศไทย ถูกประเมินดวย
กระบวนการประเมินรวมกันของผูเชี่ยวชาญในแตละดานสาขาเดียวกัน (โดยระดมผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา จากทีมไทย 
และทีมประเมนิ JEE จากภายนอก มาทํางานรวมกัน (แบบ peer-to-peer) นอกจากน้ี การมีสวนรวมในการตรวจประเมิน 
JEE โดยผูแทนระดับสูงจากกระทรวง กรม หนวยงาน และภาคีเครือขายอ่ืนๆ จํานวนมาก รวมทั้ง การใหความรูเชิงลึก
ในแตละ Technical Area ก็เปนหลักฐานท่ียืนยัน ถึงความมุงมั่น และความสําเร็จที่สูงสงของประเทศไทยอีกดวย 

ตามขอมลูทีบ่นัทึกไว ในรายงานฉบับนี ้ทมี JEE ใหคะแนนคอนขางสูงแกประเทศไทยสําหรับความสามารถใน Technical 
Area ดานตางๆ คะแนนเหลาน้ี สามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการเปรียบเทียบ (Baseline) เพ่ือวัดความกาวหนา 
และชวยจัดลําดับความสําคัญของความจําเปนเรงดวนดวย อยางไรก็ตาม คะแนนอยางเดียว ไมใชปจจัยท่ีจะปรับปรุง
การดูแลสขุภาพประชาชนในประเทศไทยใหดขีึน้ สิง่สาํคัญท่ีสดุ คอื มาตรการทีม่คีวามสาํคัญสงู (Priority Action) ทีต่อง
ดําเนินการตอไป

ระหวางการตรวจประเมิน JEE ผูประเมินจากภายนอกไดใหขอเสนอแนะสองประการสําหรับผูบริหารระดับสูงของ
ประเทศไทย ดังน้ี

ตอยอดความสําเร็จ และรักษาใหย่ังยืน 

ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นสมรรถนะของประเทศ ในการปฏบิตัติามขอกาํหนดของ IHR อยางยอดเย่ียม เพ่ือใหเกิดความ
ย่ังยืนในอนาคต และรักษาระดับผลการปฏิบัติงานในระดับสูงสุด องคกรตางๆ ที่เก่ียวของตอง

• กํากับ ติดตาม และประเมินผลกลไก กระบวนการ และการดําเนินงานท่ีมีอยูอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือบงชี้ขอบกพรอง 
(Gaps) และพฒันาแผนปฏบิตักิารระดบัชาตขิองทกุภาคสวนท่ีเก่ียวของ โดยใหการดําเนินงานเปนไปตามแนวทาง
สุขภาพหน่ึงเดียว (One Health Approach) ที่มีการบูรณาการ ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับทองถ่ิน โดย
สมบูรณ

• ดําเนินการเพ่ือใหสมรรถนะดํารงอยูตลอดไป และพัฒนาใหดีขึ้น เพ่ือคุมครองสุขภาพของประชาชน โดยจัดสรร
ทรัพยากรสําหรับ Technical Area แตละดาน อยางเพียงพอ และลงทุน เพ่ือพัฒนาความเช่ียวชาญ และความ
สามารถท่ีจําเปนในทุกระดับ
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พัฒนาการทํางานรวมกัน และปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากย่ิงขึ้น 

• ในการพัฒนาการทํางานรวมกัน และเสริมสรางความรวมมือ ตองเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสรางท่ีซับซอน แบง
ความรับผิดชอบอยางชัดเจน และทํางานรวมกันในระดับปฏิบัติงาน ไมจํากัดแคระดับองคกร

• สงเสริมใหหนวยงานตางๆ ติดตอสื่อสารกันเปนประจํา ซึ่งจะสงผลใหความสามารถในการประสานงานดีขึ้น ความ
สําเร็จจะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อมีการใชทรัพยากรมนุษยรวมกัน 

• ทบทวนระบบการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และเสรมิสรางประสทิธิภาพของระบบ โดยอาศยัแนวทางการ
ทํางานรวมกันท่ีมีสวนรวม จากทุกภาคสวนท่ีมีบทบาทเก่ียวของกับการวิจัย การเฝาระวัง การประเมินความเส่ียง 
การวิเคราะหทางระบาดวิทยา และการควบคุมเหตุการณฉุกเฉิน 

• บรูณาการการดําเนินงานของภาคเอกชน และชุมชน ในฐานะเปนภาคีเครือขายหลัก ทีม่หีนาท่ีปองกัน ตรวจจับ และ
ตอบโต เหตุการณฉุกเฉินทุกเหตุการณ

ทมี JEE ขอขอบคณุ เพ่ือนรวมงานฝายไทย ทีด่าํเนินการประเมนิตนเองอยางละเอยีด และมหีลกัฐานประกอบอยางเพียบ
พรอม และนําเสนอขอมูลระหวางการตรวจประเมินไดอยางครบถวน ผูเชี่ยวชาญของประเทศไทยเปนมืออาชีพท่ีแทจริง  
และเปนผูรวมงาน ที่เต็มใจสนับสนุนการประเมิน และการพัฒนามาตรการท่ีมีความสําคัญสูง (priority action)

ทีมประเมิน ใครแสดงความชื่นชมทีมงานของกระทรวงสาธารณสุข ที่ชวยประสานงาน และจัดการตรวจประเมิน อยาง
เปนระเบียบ ความเปนมอือาชพี ความโปรงใส และความเต็มใจของเจาภาพ ในการหาวิธีการแกปญหา รวมกับทมีประเมนิ
เปนปจจัยท่ีชวยใหการตรวจประเมินคร้ังน้ี ประสบความสําเร็จอยางดีย่ิง



3

ใน
กา
รป
ฏิบ
ัติต
าม
กฎ
อน
ามั
ยร
ะห
ว�า
งป
ระ
เท
ศข
อง
ปร
ะเท
ศไ
ทย

คะแนนของประเทศไทย 
Technical area ตัวชี้วัด คะแนน
กฎหมาย และ 
นโยบายระดับชาติ 
และการสนับสนุน
งบประมาณ

P.1.1 กฎหมาย กฎระเบียบ ระเบียบการบริหาร นโยบาย หรือมาตรการอ่ืน ของรัฐบาล
เพียงพอ สําหรับการปฏิบัติการตาม IHR (2005) 

5

P.1.2 รัฐแสดงใหประจักษวา ไดปรับปรุงแกไขกฎหมาย นโยบาย และระเบียบการ
บริหารจัดการ ใหสอดคลอง และเพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามตาม IHR (2005)

4

การประสานงาน
การสื่อสาร และ
การสนับสนุน IHR 

P.2.1 A การสรางกลไกการดําเนินงาน สําหรับการประสานงาน และการทํางานรวมกัน
ระหวางภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตาม IHR

4

การดื้อยาตานจุลชีพ P.3.1 การตรวจจับการด้ือยาตานจุลชีพ 4
P.3.2 การเฝาระวังการติดเชื้อที่เกิดจากเช้ือด้ือยา 3
P.3.3 แผนงานปองกัน และควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล (Health care-
associated Infection หรือ HCAI)

3

P.3.4 กิจกรรมกํากับ ดูแล การใชยาตานจุลชีพ 2
โรคติดตอระหวาง
สัตวและคน

P.4.1 มีระบบเฝาระวังโรค หรือเช้ือกอโรคติดตอระหวางสัตวและคน ที่มีความสําคัญ
ลําดับตนๆ ของประเทศ

4

P.4.2 กําลังคนดานสัตวแพทย และเจาหนาท่ีสุขภาพสัตว 4
P.4.3 มีกลไกการตอบโต โรคติดตอระหวางสัตวและคน และสามารถดําเนินการ
ตามกลไกไดดี

4

ความปลอดภัย
ดานอาหาร

P.5.1 มีกลไกการทํางานรวมกันแบบพหุภาคี เพ่ือใหการตอบโตภาวะฉุกเฉิน ความ
ปลอดภัย ดานอาหาร และการระบาดของโรค ที่เกิดจากอาหาร เปนไปอยางรวดเร็ว

3

ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ และ
ความม่ันคง
ทางหองปฏิบัติการ

P.6.1 มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ และความมั่นคงทางหองปฏิบัติการ ในหนวย
งานภาครัฐที่เก่ียวของทุกระดับ สําหรับหองปฏิบัติการสุขภาพคน หองปฏิบัติการสุขภาพ
สัตว และหองปฏิบัติการเกษตร

4

P.6.2 การฝกอบรม และวิธีปฏิบัติงาน ดานความม่ันคงทางชีวภาพ และความปลอดภัย
ทางหองปฏิบัติการ

4

การสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค

P.7.1 ความครอบคลุมของวัคซีน (โรคหัด) เปนสวนหน่ึง ของแผนแหงชาติ 5
P.7.2 การเขาถึง และการจัดสงวัคซีนระดับประเทศ 5

ระบบหองปฏิบัติการ
ของประเทศ

D.1.1 การตรวจทางหองปฏิบัติการ เพ่ือตรวจหาโรค ที่มีความสําคัญสูง 4
D.1.2 ระบบสงตอ และขนสงตัวอยางสงตรวจ 4
D.1.3 การตรวจวินิจฉัย ณ สถานท่ีดูแลผูปวย และหองปฏิบัติการท่ีทันสมัย และมี
ประสิทธิผล

4

D.1.4 ระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการ 3
การเฝาระวังโรค
แบบเรียลไทม

D.2.1 การเฝาระวังกลุมอาการ และการเฝาระวังเหตุการณ 4
D.2.2 ระบบรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส ที่เชื่อมโยงถึงกัน และสนับสนุนการปฏิบัติ
งานซ่ึงกันและกัน แบบเรียลไทม

4

D.2.3 การบูรณาการ และการวิเคราะหขอมูลเฝาระวังโรค 4
D.2.4 ระบบเฝาระวังกลุมอาการ (Syndromic Surveillance) 4

การรายงาน D.3.1 ระบบท่ีมปีระสทิธิภาพ สาํหรับการรายงานขอมลูไปยัง FAO, OIE และ WHO 3
D.3.2 เครือขาย และระเบียบวิธีการรายงานภายในประเทศ 3

การพัฒนากําลังคน D.4.1 มีบุคลากรดานตางๆ เพียงพอตอการดําเนินงานพัฒนาสมรรถนะหลัก
ตามขอกําหนดของ IHR

4

D.4.2 มีโครงการอบรมระบาดวิทยา ภาคสนาม และโครงการอบรมระบาดวิทยา
ประยุกตหลักสูตรอื่น

5

D.4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคน 3
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การเตรยีมความพรอม R.1.1 จัดทํา และดําเนินการตามแผนการเตรียมความพรอม และการตอบโต
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับชาติ สําหรับภัยประเภทตางๆ

4

R.1.2 ความเส่ียงดานสาธารณสุข ที่มีความสําคัญสูง และขอมูลแหลง และการใช
ทรัพยากรใหเปนประโยชน

2

ปฏิบัติการตอบโต
ภาวะฉุกเฉิน

R.2.1 ความสามารถในการเร่ิมปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน 3
R.2.2 ขั้นตอน และแผนปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน 3
R.2.3 แผนปฏิบัติงานภาวะฉุกเฉิน 3
R.2.4 ขั้นตอนการจัดการดูแลผูปวย สําหรับภัยท่ีเก่ียวของกับ IHR 3

การประสานงาน
ระหวางหนวยงาน
สาธารณสขุกบั
หนวยงานความม่ันคง

R.3.1 มีการติดตอสื่อสารกันระหวางหนวยงานสาธารณสุข กับหนวยงานความม่ันคง 
(เชน หนวยงานบังคับใชกฎหมาย หนวยงานควบคุมการเขาออกผานชายแดน ศุลกากร) 
ขณะเกิดเหตุการณชีวภาพท่ีนาสงสัย หรือยืนยันแลว

4

การสงและรบั
ความชวยเหลอืดานยา 
เครือ่งมือแพทย และ
บคุลากรทางการแพทย 

R.4.1 มีระบบสงและรับยา และเคร่ืองมือแพทย ขณะเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 4
R.4.2 มีระบบสงและรับบุคลากร ดานสาธารณสุข ขณะเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 4

การสือ่สารความเสีย่ง R.5.1 ระบบการส่ือสารความเส่ียง (แผนงาน กลไก ฯลฯ) 4
R.5.2 การส่ือสาร และการประสานงานภายในองคกร และกับองคกรภาคี 4
R.5.3 การส่ือสารสาธารณะ 4
R.5.4 การติดตอสื่อสารกับชุมชนที่ไดรับผลกระทบ 4
R.5.5 การรับฟงและตอบสนองการรับรูของประชาชน (Dynamic Listening) และการ
จัดการกับขาวลือ (Rumour Management)

4

ชองทางเขาออก
ประเทศ

PoE.1 สมรรถนะในภาวะปกติของชองทางเขาออกประเทศ 4
PoE.2 การตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ที่มีประสิทธิผล ณ ชองทางเขาออก
ประเทศ

3

เหตุการณสารเคมี CE.1 กลไก และการดําเนินการตรวจจับ และตอบโตเหตุการณสารเคมี หรือภาวะฉุกเฉิน
ดานสารเคมี 

4

CE.2 สภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวย (Enabling Environment) ตอการจัดการเหตุการณ
สารเคมี

4

เหตุฉุกเฉินทางรังสี RE.1 กลไก และการดําเนินการ เพ่ือตรวจจับ และตอบโตเหตุฉุกเฉินทางรังสี และ
นิวเคลียร 

4

RE.2 สภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวย (Enabling Environment) ตอการจัดการเหตุฉุกเฉิน
ทางรังสี

4

หมายเหตุ: การใหคะแนน Technical Area ของเครื่องมือ JEE 

กระบวนการ JEE เปนการตรวจสอบ โดยผูเชีย่วชาญเฉพาะสาขา จากทีมของประเทศเจาภาพ และทีมประเมนิ JEE จากภายนอก
มาทํางานรวมกัน (peer-to-peer review) ในการประเมินตนเอง ซึ่งเปนข้ันตอนแรกในกระบวนการ JEE และเปนข้ันตอนหน่ึงของ
การเตรียมตัวสําหรับการตรวจประเมิน โดยหนวยงานภายนอก มีการรองขอใหประเทศเจาภาพเอาใจใสการใหขอมูลเก่ียวกับ
สมรรถนะดานตางๆ ของประเทศ ตามตัวชี้วัด และคําถามท่ีระบุอยูในเคร่ืองมือ JEE 

ประเทศเจาภาพอาจใหคะแนนตามการประเมินตนเอง หรือเสนอคะแนนใหทมี JEE พิจารณาในระหวางการตรวจเย่ียมหนวยงาน
ตางๆ การประเมินทุกอยาง โดยผูประเมินภายนอก รวมท้ัง การแสดงความเห็นเก่ียวกับคะแนน จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด 
ขอควรปรับปรุง ปมปญหา และมาตรการท่ีมีความสําคัญสูง เปนการทํางานรวมกันระหวางทีม JEE และผูเชี่ยวชาญของประเทศ
เจาภาพท่ีมุงหาขอยุติที่ยอมรับรวมกันได 

หากมีความคดิเห็นท่ีตางกันมาก และไมลงรอยกนัระหวางสมาชกิทีม JEE และผูเชีย่วชาญของประเทศเจาภาพ หรอืระหวางสมาชกิ
ทมี JEE หรอืระหวางผูเชีย่วชาญของประเทศเจาภาพ หวัหนาทีม JEE จะเปนผูตดัสนิใจการใหคะแนน และในรายงานฉบบัสมบรูณ 
(final report) จะมีบันทึกกรณีเชนน้ี และระบุเหตุผลของแตละฝายดวย 
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การป�องกัน

กฎหมายและนโยบายระดับชาติ และการสนับสนุนงบประมาณ

คํานํา

กฎอนามัยระหวางประเทศ (IHR, 2005) กําหนดพันธกรณี และสิทธิของรัฐภาคี ในรัฐภาคีบางรัฐ การปฏิบัติตาม IHR 
(2005) ตองอาศัยกฎหมายใหม หรือกฎหมายท่ีแกไขเพ่ิมเติม ถึงแมวาไมมีขอกําหนดท่ีเจาะจงถึงกฎหมายใหม หรือ
กฎหมายท่ีแกไขเพ่ิมเติม รัฐตางๆ อาจตัดสินใจแกไขกฎระเบียบ หรือขอตกลงในลักษณะอ่ืน ที่มีผลทางกฎหมาย เพ่ือ
เอ้ืออํานวยใหสามารถปฏิบัติตาม IHR และสนับสนุนใหการดําเนินการมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น กฎหมายท่ีใชในการดําเนิน
งาน (implementing legislation) จะชวยใหบทบาทของ และการปฏิบตัติาม IHR (2005) เปนท่ียอมรับในหนวยงานตางๆ 
และประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นในรัฐภาคี นอกจากน้ี กฎหมายดังกลาว จะชวยเอ้ืออํานวยใหมีการประสานงานระหวาง
หนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน อานรายละเอียด แนวทางการปฏิบัติงานตาม IHR (2005) เก่ียวกับการ
ออกกฎหมายในระดับประเทศไดที่ http://www.who.int/ihr/legal issues/legislation/en/index.html นอกจากน้ี การ
กําหนดนโยบาย และโครงสราง ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของประเทศ และการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ 
ก็สําคัญเชนกัน

เป�าหมาย
กรอบทางกฎหมายท่ีเหมาะสมสําหรับรฐัภาคี เพ่ือสนับสนนุการปฏิบตัติามพันธกรณี และสิทธิตางๆ ของรัฐ ในการปฏิบตัิ
ตาม IHR (2005) กฎหมายใหม หรือกฎหมายท่ีแกไขเพ่ิมเติมของรัฐภาคีบางรัฐ สําหรับการปฏิบัติตาม IHR (2005) ใน
กรณีทีร่ะบบกฎหมายของรัฐภาคีไมเจาะจงวาตองมกีฎหมายใหม หรือกฎหมายท่ีแกไขเพ่ิมเติม รฐัภาคีอาจแกไขกฎหมาย 
กฎระเบียบ หรอืขอตกลงอืน่บางฉบบั เพ่ือเอือ้อาํนวยใหการปฏิบตั ิและรกัษาการปฏิบตันิัน้ใหเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ 
ประสิทธิผล และบังเกิดประโยชนมากข้ึน รัฐภาคีตองใหการสนับสนุนทางการเงินอยางเพียงพอ สําหรับการปฏิบัติตาม 
IHR โดยจัดสรรผานงบประมาณของประเทศ หรือกลไกอื่น 

ระดับสมรรถนะของประเทศไทย 

ประเทศไทยไดปฏบิตัติาม IHR ตัง้แตเริม่ประกาศใชเปนครัง้แรกในป 2512 และมสีวนรวมในการปรบัปรงุแกไขขอกาํหนด
ดังกลาว ตั้งแตชวงป พ.ศ.2523-2532 หลังจาก IHR (2005) เร่ิมมีผลบังคับใชในป 2550 รัฐบาลไทย ไดมอบหมายภาระ
หนาท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบัติใหแกกระทรวงตางๆ รวมถึง กระทรวงสาธารณสุข 

พระราชบัญญัติโรคติดตอ ซึ่งเร่ิมประกาศใชเปนครั้งแรกในป พ.ศ.2523 และแกไขเพ่ิมเติมครั้งลาสุด เม่ือป พ.ศ.2558 
กําหนดกรอบทางกฎหมาย สําหรับการปฏิบัติตาม IHR พระราชบัญญัตินี้ ประกอบดวย ขอสรุปที่ไดจากการประเมิน
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตาม IHR 

นอกจากนี ้พระราชบญัญัตดิงักลาว กําหนดใหมกีารตัง้คณะกรรมการระดบัชาต ิและระดับจงัหวัด ซึง่ประกอบดวย ตวัแทน
จากภาคสวนตางๆ และมอีาํนาจกําหนดนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบตั ิการเฝาระวัง และการตอบโตทางสาธารณสุข
อยูภายใตการควบคุมของพระราชบัญญัตินี้ และมีกฎหมายครอบคลุมเรื่องสุขภาพคน สุขภาพสัตว อนามัยส่ิงแวดลอม 
ชองทางเขาออกประเทศ รังสี และความปลอดภัยดานอาหาร

ประเทศไทยมีขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบานหลายฉบับ เก่ียวกับการควบคุมโรคติดตอ โดยเฉพาะการควบคุมการแพร
ระบาดของโรคติดตอ และจัดทําแผนปฏิบัติการแหงชาติ สําหรับการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอเรียบรอย
แลว แตก็ยังมีปมปญหาบางประการเก่ียวกับการดําเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ และแผนปฏิบัติการแหงชาติ 
ทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ตัวอยางเชน ผูกําหนดนโยบาย ผูมีอํานาจตัดสินใจ และเจาหนาท่ีดูแลสุขภาพ 
ประสบปญหาในการตีความกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับ IHR ปญหาดังกลาว สามารถคล่ีคลายได โดยการ
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ทํางานรวมกัน และการใหความรวมมือมากกวาท่ีเปนอยู งบเฉพาะกิจในงบประมาณที่แยกไวตางหาก หรืองบพิเศษ
สําหรับการดําเนินการตาม พ.ร.บ.โรคติดตอ จะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการปฏิบัติตาม IHR

ข�อเสนอแนะสําหรับมาตรการท่ีมีความสําคัญสูง 

• เรงการดาํเนินการตามกฎหมาย และกฎระเบียบทีร่ะบุในพระราชบญัญัตโิรคตดิตอ พ.ศ.2558 โดยจดัทาํอนบุญัญัติ
ประกอบพระราชบัญญัติ และแนวทางการดําเนินการในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับทองถ่ิน 

• ชีแ้จงใหผูบรหิารเห็นความสาํคัญของกฎหมายท่ีเก่ียวของกบั IHR และจดัการอบรมเจาหนาท่ี เพ่ือใหเขาใจขอบเขต
ของกฎหมาย และขอบเขตงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยรองขอความชวยเหลือทางวชิาการจากภายในประเทศ 
และตางประเทศตามสมควร 

• จดัใหมงีบเฉพาะกิจทีแ่ยกไวตางหาก หรอืงบทีจ่ดัสรรพเิศษ สาํหรบัการดาํเนินการตาม พ.ร.บ.โรคตดิตอ เพ่ือใหการ
ดําเนินการตาม IHR สัมฤทธ์ิผล สําหรับการคุมครองสุขภาพ

ตัวชี้วัดและคะแนน 

P.1.1 กฎหมาย กฎระเบียบ ระเบียบการบริหารจัดการ นโยบาย หรือมาตรการอ่ืนของรัฐบาลเพียงพอสําหรับ
การปฏิบัติตาม IHR (2005) – 5 คะแนน 

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 

• การเฝาระวังและการตอบโตทางสาธารณสุขอยูภายใตการควบคุมของกฎหมายหลายฉบับที่มีอยู ซึ่งครอบคลุม
สุขภาพคน สุขภาพสัตว อนามัยส่ิงแวดลอม ชองทางเขาออกประเทศ รังสี และความปลอดภัยดานอาหาร

• การประเมินกฎหมายไทยท่ีเก่ียวของกับการปฏิบตัติาม IHR เผยขอมลูทีแ่สดงใหเห็นพัฒนาการของพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ.2558

• พระราชบัญญัตโิรคตดิตอ พ.ศ.2558 สนบัสนนุการปฏิบตัติาม IHR ในแงการเฝาระวัง ปองกนั และควบคมุโรคตดิตอ 
และการจัดการกับประเด็นคาบเก่ียวกับภาคสวนอื่นไดอยางเหมาะสม เชน สุขภาพสัตว สิ่งแวดลอม และชองทาง
เขาออกประเทศ 

• พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 ปรับปรุงการดําเนินงาน และความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ ใหดีขึ้น โดย
เฉพาะในระดับทองถ่ิน และ ณ ดานควบคุมโรคติดตอ

• ประเทศไทยจัดทําแผนปฏิบัติการแหงชาติสําหรับการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอหรือโรคระบาด 
พ.ศ.2559 - 2561 

• ประเทศไทยมีขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบานเก่ียวกับการควบคุมโรคติดตอ และโรคติดเชื้ออุบัติใหม

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค

• การดําเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบ ระดับประเทศและภูมิภาค

• การปรับปรงุการทํางานรวมกัน และความรวมมอืกับภาคสวนท่ีเก่ียวของ รวมทัง้ ภาคเอกชนเพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิ
ตาม IHR โดยกอตั้งกลไกการแลกเปล่ียนขอมูล และทรัพยากรท่ีดําเนินงานอยูเปนประจํา 

• เพ่ิมพนูความเขาใจสาระทางวิชาการในหมูผูบญัญัตกิฎหมาย และเพ่ิมพนูความเขาใจกฎหมาย และกฎระเบียบใน
หมูผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Technical Staff)

• กลไกการจัดการกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว หรือไมแนนอน ซึ่งสัมพันธกับการแพรระบาดของโรค
ติดตอ โดยเฉพาะโรคติดเชื้ออุบัติใหมชนิดใหมๆ
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P.1.2 รัฐแสดงใหประจักษวาไดปรับปรุงแกไขกฎหมาย นโยบาย และระเบียบการบริหารจัดการ ใหสอดคลอง
กัน และเพื่อใหสามารถปฏิบัติตาม IHR (2005) – 4 คะแนน 

จุดแข็ง/วิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• การจัดทําพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 เกิดขึ้นภายหลังการประเมินท่ีบงชี้วา ตองปรับปรุงกฎหมายของ
ประเทศไทยอยางไร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตาม IHR 

• มีแผนระดับชาติ สําหรับการทํางานรวมกันระหวางภาคสวนตางๆ เพ่ือปองกันและควบคุมโรคติดตอ ขณะเกิด
เหตุการณฉุกเฉินระดับประเทศ

• พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 สนับสนุนการปฏิบัติตาม IHR โดยกําหนดบทบัญญัติ สําหรับ

o การจัดตั้งคณะกรรมการ ระดับประเทศและภูมิภาค

o การกําหนดนโยบายสําหรับการเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอ

o การจัดทําแผนปฏิบัติการและระบบกํากับติดตาม รวมทั้ง ระบบการจัดการสารสนเทศ

o การประสานงานกับภาคสวนอ่ืน 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• การประสานงาน และการทํางานรวมกันระหวางภาคสวนตางๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามขอกําหนดสมรรถนะ
หลักของ IHR ที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการแหงชาติ

• การเพ่ิมการมีสวนรวม โดยเฉพาะในระดับทองถ่ิน ในการพิจารณาทบทวน และการรางกฎหมาย 

• ใหมงีบประมาณทีจ่ดัสรรไวเฉพาะ หรอืงบจดัสรรพเิศษ สาํหรบัการดาํเนินการตาม พ.ร.บ.โรคตดิตอ และการปฏบิตัิ
ตาม IHR
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การประสานงาน การสื่อสาร และการสนับสนุน IHR 

คํานํา

การปฏิบตัติาม IHR ใหลลุวงไปดวยดี อาศัยแนวทางการทํางานแบบพหุภาคี/สหวิทยาการกับภาคีเครือขายระดับประเทศ 
เพ่ือใหมรีะบบเตือนภัย และระงับเหตุทีม่ปีระสทิธิภาพ การบูรณาการทรัพยากรท่ัวประเทศ รวมถึง การแตงต้ังผูประสาน
งาน IHR ระดับชาติ ซึ่งเปนศูนยการส่ือสาร IHR ระดับชาติ จําเปนมากสําหรับการปฏิบัติตาม IHR 

เป�าหมาย
แนวทางการทํางานแบบพหุภาคี/สหวิทยาการกับภาคีเครือขายระดับประเทศท่ีสนับสนุนระบบเตือนภัย และระงับเหตุที่
มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการอนุวัติตาม IHR (2005) ลุลวงไปดวยดี ประสานการใชทรัพยากรท่ัวประเทศ ซึ่งรวมถึง การ
ดําเนินงานอยางย่ังยืนของผูประสานงาน IHR ระดับชาติ (เปนศูนยการส่ือสาร IHR (2005) ระดับชาติ ซึ่งจําเปนมาก
สําหรับการปฏิบัติตาม IHR (2005)) ซึ่งเขาถึงไดตลอดเวลา รัฐภาคีสงขอมูลติดตอของผูประสานงาน IHR ระดับชาติไป
ใหองคการอนามัยโลก โดยปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันตลอดเวลา และยืนยันขอมูลที่ถูกตองเปนประจําทุกป 

ระดับสมรรถนะของประเทศไทย

ประเทศไทยเร่ิมปฏิบัติตาม IHR หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 และในปจจุบัน 
ประเทศไทยไดแสดงใหประจักษถึง ความสามารถในการประสานงาน IHR ที่ไดรับการพัฒนาใหดีขึ้น และมีผูประสาน
งานระดับชาติสําหรับกิจกรรม IHR ทั้งหมด และคณะกรรมการ IHR ระดับชาติ 

กรมควบคุมโรค ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทําหนาท่ีเปนผูประสานงาน IHR ระดับชาติ (National IHR Focal Point) 
ปจจบุนั คณะกรรมการ IHR ระดับชาต ิประกอบดวย ตวัแทนจาก 18 กระทรวง และหนวยงานระดับกระทรวง และดาํเนิน
งานรวมกับคณะอนุกรรมการ 5 คณะ และคณะทํางานอีก 5 คณะ 

ตามแนวทางการดําเนินงานแบบพหุภาคี คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานทุกคณะ ประกอบดวย สมาชิกท่ีมาจากทุก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ คณะอนุกรรมการตางๆ มหีนาท่ีประสานงานท่ีเก่ียวของกับ Technical Area และคณะอนุกรรมการ
ประสานงานมีหนาท่ีประสานการทํางานระหวางภาคสวน และกระทรวงตางๆ กลไกการทํางานรวมกันแบบพหุภาคี/ สห
วิทยาการไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน เปนประจําทุกป 

คณะกรรมการ IHR ระดับชาติจัดประชุมสามัญอยางนอยปละคร้ัง และจัดประชุมพิเศษเฉพาะเร่ืองระหวางการเกิด
เหตุการณฉกุเฉินทางสาธารณสุข คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานจัดประชมุสามญับอยกวา คณะกรรมการ IHR ระดับ
ชาติไดใชประโยชนจากเว็บไซต และหนาเฟซบุกของคณะกรรมการ

กลไกการทํางานรวมกันเหลาน้ีเปนการดําเนินงานในระดับประเทศ แตก็มตีวัอยางการทํางานรวมกันในระดับภมูภิาคดวย 
ตวัอยางเชน การทํางานรวมกันระหวางหนวยเฝาระวังสขุภาพสัตว และสุขภาพคนท่ีดาํเนินงานตามแนวทางสุขภาพหน่ึง
เดียว โดยท่ัวไป กลไกการประสานงานของประเทศไทยมีลักษณะเปนระบบดีมาก แตก็มีความซับซอนในแงการบริหาร
จดัการ ปญหาดังกลาวอาจเปนเหตุใหผูเชีย่วชาญท่ีเปนสมาชกิในคณะกรรมการ และคณะทํางานหลายคณะมคีวามคดิ
แบบแยกสวน (silo thinking) และเหน่ือยออน เน่ืองจากการประชุมเรื่องที่เก่ียวของมีมากเกินไป 

ข�อเสนอแนะสําหรับมาตรการท่ีมีความสําคัญสูง 

• ประเมินกลไก และกระบวนการประสานงานอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งรวมถึง การประเมินบทบาท ความรับผิดชอบ และ 
ประสิทธิผลของผูประสานงาน IHR ระดับชาติ และคณะกรรมการ IHR ระดับชาติเปนประจําทุกป และภายหลัง
เหตุการณ และการฝกซอมที่เก่ียวของกับ IHR 

• จัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือปรับปรุงการประสานงานตามผลการประเมินดังกลาว 
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• กําหนดข้ันตอนการปฏิบตังิานมาตรฐาน สาํหรับการประสานงาน IHR และสรางกลไกการส่ือสารระหวางผูประสาน
งาน IHR ระดับชาติ และภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

ตัวชี้วัดและคะแนน

P.2.1 A มีการสรางกลไกการดําเนินงานสําหรับการประสานงาน และการทํางานรวมกัน ระหวางภาคสวนท่ี
เกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม IHR – 4 คะแนน 

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• กลไกการประสานงาน IHR แทรกอยูในกฎหมาย (มตคิณะรัฐมนตรปี 2550) ซึง่มอบอาํนาจใหกระทรวงสาธารณสขุ
เปนผูประสานงานการปฏิบัติตาม IHR รวมกับภาคสวนตางๆ 

• คณะกรรมการ IHR ระดับชาติ และคณะอนุกรรมการวิชาการ 4 คณะ (เฝาระวัง ตอบสนอง และควบคุมหองปฏิบัติ
การ ชองทางเขาออกประเทศ รวมท้ัง Global Health Security Agenda และ IHR) เปนกลไกการประสานงาน IHR 
ที่มีประสิทธิผล มีคณะอนุกรรมการประสานงานอีกหน่ึงคณะ ซึ่งประกอบดวย ตัวแทนท่ีทํางานดานโรคติดตอ 
โรคติดตอระหวางสัตวและคน ความปลอดภัยอาหาร เหตุการณสารเคมี และเหตุฉุกเฉินทางรังสี

• คณะกรรมการ IHR ระดับชาตทิาํงานลุลวงดวยดี ขณะเกิดเหตุการณสาธารณสุข ซึง่รวมถึง การระบาดของโรคไวรัส
เมอรส (MERS-CoV) โรคไวรัสอีโบลา และโรคไวรัสซิกา 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• วางแผนปฏิบัติการบอยข้ึน และสอดคลองกันมากข้ึน ภายหลังเหตุการณและการฝกซอม

• การขยายขอบเขตของกลไกการประสานงานระดับชาต ิอาจทาํใหการดําเนินงานลาชา และไรประสทิธิผล เน่ืองจาก
ระเบียบราชการท่ีหละหลวมเกินไป 

• ตองทําใหบทบาท และความรับผิดชอบของกระทรวงตางๆ ชัดเจนข้ึน เพ่ือใหสามารถขยายขอบเขตการดําเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ขณะเกิดเหตุการณสาธารณสุขท่ีรายแรง 

• การประสานงานระหวางภาคสวนตางๆ ในระดับภูมิภาค และระดับทองถ่ิน ยังไมมีประสิทธิผลเทาระดับประเทศ

• ไมมีการประเมินกลไกการส่ือสาร และประสานงาน และมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน สําหรับการประสานงาน 
และการส่ือสารระหวางผูประสานงานระดับชาต ิและภาคสวน หนวยงานราชการ และกระทรวงตางๆ ทีเ่ก่ียวของเปน
ประจํา

• นอกจาก การประสานงานระดับสูงผานคณะกรรมการ ควรพิจารณาการประสานงานแบบยั่งยืน เก่ียวกับปญหา
สําคัญ ดวยการแลกเปล่ียนเจาหนาท่ีระหวางหนวยงานราชการ
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การด้ือยาต�านจุลชีพ 

คํานํา

แบคทีเรียและจุลชีพชนิดอื่นคอยๆ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอม และพัฒนากลไกตานทานสารท่ีมีฤทธ์ิฆาจุลชีพ
ในท่ีสดุ นบัเปนเวลาหลายสิบปแลว ทีก่ารด้ือยาเปนปญหาท่ีควบคุมได เน่ืองจากการภาวะด้ือยาเพ่ิมขึน้คอนขางชา และ
อุตสาหกรรมยายังคงสามารถผลิตยาปฏิชีวนะชนิดใหมไดเร่ือยๆ 

อยางไรก็ตาม ในชวงทศวรรษท่ีผานมา ปญหาน้ีไดกลายเปนวิกฤตการณ การด้ือยาตานจุลชพีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว
จนนาตกใจ และขณะน้ีสามารถพัฒนาเร็วกวาการพัฒนายาชนิดใหม ที่สามารถยับย้ังการติดเชื้อในมนุษย สถานการณ
เชนน้ี เปนภัยคุกคามการดูแลผูปวย การเติบโตทางเศรษฐกิจ สขุภาพของประชาชน เกษตรกรรม ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
และความมั่นคงของประเทศ

เป�าหมาย
งานสนับสนุนท่ี FAO, OIE และ WHO ดําเนินการรวมกันพัฒนาชุดกิจกรรมระดับโลกข้ึนมาชุดหน่ึง เพ่ือยับย้ังการด้ือยา
ตานจลุชพี ซึง่มผีลกระทบตอมนษุย สตัว เกษตรกรรม อาหาร และสิง่แวดลอม (นัน่คอื แนวทางสุขภาพหน่ึงเดียว) แตละ
ประเทศมี (1) แผนระดับชาติ เพ่ือยับย้ังการด้ือยาตานจุลชพีท่ีครอบคลุมทกุดาน (2) ความสามารถดานการเฝาระวัง และ
ความสามารถหองปฏิบัติการในระดับชาติ และนานาชาติ ที่ปรับปรุงใหดีขึ้นตามมาตรฐานสากลท่ีกําหนดไวตามกรอบ 
Global Action Plan และ (3) การสงวนรักษาวิธีการรักษาท่ีมีประสิทธิผลมากข้ึน และการทํางานรวมกัน เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนายาปฏิชวีนะชนิดใหม ทางเลือกอืน่ในการรักษา มาตรการปองกัน และการตรวจวินจิฉยัท่ีไดผลรวดเร็ว ณ สถาน
บริการดูแลผูปวย รวมท้ัง ระบบสงวนยาปฏิชีวนะชนิดใหมใหสามารถใชไดนานๆ

ระดับสมรรถนะของประเทศไทย

การด้ือยาตานจุลชีพ (Antimicrobial Resistance หรือ AMR) เปนภาระโรคท่ีสูงในประเทศไทย ในป 2553 มีผูปวยติด
เชื้อ และผูเสียชีวิตจํานวน 88,000 และ 30,000 คนตามลําดับ เน่ืองจาก AMR สวนคาใชจายทางออมมีมูลคากวาหน่ึง
พันลานดอลลาร สหรัฐอเมริกา 

เชื้อดื้อยาชนิดสําคัญๆ ไดแก Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa และ Enterobacteriacea ที่
ดื้อยา กลุม carbapenem; Enterococci ที่ดื้อยากลุม vancomycin; เชื้อแบคทีเรียท่ีผลิตเอนไซม extended-spectrum 
beta-lactamase ทีก่ลายพันธุ เปนแบคทีเรียชนิดแกรมลบ (Gram-negative); วัณโรคชนิดดือ้ยาหลายขนาน และวัณโรค
ชนิดดื้อยาหลายขนาน ชนิดรุนแรงมาก มูลคาการใชยาตานจุลชีพคิดเปนสัดสวน รอยละ 15-20 ของยอดคาใชจาย
เวชภัณฑยาท้ังหมด ในภาคสุขภาพคน และรอยละ 50 ของยาตานจุลชีพท่ีใชทั้งหมด เปนยาปฏิชีวนะ 

ประเทศไทยมีโปรแกรม ระบบ นโยบาย และโครงการริเร่ิมมากมาย เพ่ือแกปญหา AMR กอนป 2557 มกีารประสานงาน
ทีเ่ก่ียวของกบั AMR ระหวางหนวยงานราชการ และภาคสวนตางๆ คอนขางนอย เน่ืองจากยงัไมมแีผนยทุธศาสตร AMR 
แหงชาติ อยางไรก็ตาม AMR ปรากฏอยูในนโยบายแหงชาติ 2 นโยบาย นั่นคือ แผนยุทธศาสตรชาติ วาดวยการพัฒนา
ระบบยาแหงชาติ (เนนเร่ืองการใชยาชนิดตางๆ รวมทั้งยาตานจุลชีพอยางสมเหตุสมผล) และแผนยุทธศาสตรชาติ 
วาดวยโรคติดเช้ืออบุตัใิหม (เนนเร่ืองการปองกัน และควบคุม AMR ตามแนวทางสุขภาพหน่ึงเดียว) แผนยุทธศาสตรชาติ 
AMR พ.ศ.2560-2564 ซึ่งเกิดขึ้นจากการทํางานรวมกันระหวางภาคสวนตางๆ มีเปาหมาย เพ่ือเพ่ิมการประสานงานท่ี
เก่ียวของกับ AMR ระหวางหนวยงานภาครัฐ 

ศนูยเฝาระวังเช้ือดือ้ยาตานจุลชพีแหงชาติ กอตัง้ข้ึนเม่ือป 2541 เพ่ือจดัทํารายงาน AMR อยางตอเน่ือง ในระยะแรก เครือ
ขายเฝาระวังของศูนยนี้ตองอาศัยความชวยเหลือจากโรงพยาบาลระดับภูมิภาค 28 แหง แตปจจุบัน เครือขายมีหนวย
เฝาระวังท้ังสิ้น 90 แหงใน 77 จังหวัดท่ัวประเทศ
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มกีารดําเนินการเฝาระวังการติดเชือ้ ทีเ่กิดจากเช้ือดือ้ยาดวยระบบเฝาระวังท่ีมกีารรายงานเปนประจํา (Routine Surveillance) 
และการคนหาผูปวยเชิงรกุ (Active Case Finding) ปจจบุนั ประเทศไทยอยูระหวางการดําเนินการรางแผนระดับชาติวา
ดวยการปองกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ประเทศไทยมแีผนงาน และนโยบายในระดบัตางๆ เพ่ือสงเสรมิการใชยาตานจลุชพีอยางถูกตอง และเพ่ิมความตระหนกั
ในหมูประชาชน ซึง่ประกอบดวย โครงการสงเสรมิการใชยาปฏิชวีนะอยางสมเหตสุมผล “วันรูรกัษ ตระหนกัใชยาปฏิชวีนะ” 
และนโยบายการใชยาอยางสมเหตสุมผลสาํหรบัโรงพยาบาล ถึงแมวา ประเทศไทยไมมแีผนระดบัชาต ิสาํหรับการกํากับ
ดูแลการใชยาตานจุลชีพ แตก็มีแผนการควบคุมอยูแลวในบางมิติ เชน การลดการใชยาปฏิชีวนะ ที่ไมจําเปนสําหรับโรค
ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจสวนบน โรคทองรวงเฉียบพลัน และบาดแผลเล็กๆ นอกจากน้ัน มีแผนการกํากับดูแลยา
ตานจุลชีพ สําหรับสารตานจุลชีพชนิดออกฤทธิ์ตอแบคทีเรียหลายชนิด (Broad-spectrum) ในผูปวยท่ีพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลอีกดวย ในภาคสุขภาพสัตว โครงการริเริ่ม และนํารองหลายโครงการกําหนดเปาหมายท่ีจะลดการใชยา
ปฏิชีวนะในฟารมปศุสัตว และสัตวปกบางประเภท ขณะน้ี ยังไมมีแผนการกํากับดูแลยาตานจุลชีพในภาคสวนอ่ืน เชน 
สิ่งแวดลอม การเพาะเล้ียงสัตวนํ้า และสุขภาพพืช อยางไรก็ตาม ภาคีเครือขายจากภาคสวนเหลาน้ี มีสวนรวมในการ
ดําเนินการ เพ่ือมุงแกปญหา AMR และมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการการด้ือยาตานจุลชีพแหงชาติ

ข�อเสนอแนะสําหรับมาตรการท่ีมีความสําคัญสูง

• จดัทําแผนปฏิบตักิารระดับชาติทีค่รอบคลุมทกุดาน เก่ียวกับการกํากับดแูลการใชยาตานจุลชพี ตามแนวทางสุขภาพ
หน่ึงเดียว ไดแก คน ปศุสัตว การเพาะเล้ียงสัตวนํ้า สัตวเล้ียงเปน เพ่ือน พืช และสิ่งแวดลอม 

• พัฒนาระบบเฝาระวัง เพ่ือปรบัปรงุการแลกเปล่ียนขอมลูการด้ือยาตานจลุชพีในภาคคน สตัว อาหาร และสิง่แวดลอม 
รวมถึง ขอมูลการใชยาตานจุลชีพ และการใชยาในคนและสัตว

• พัฒนาระบบเฝาระวังและตอบโตระดับประเทศ สาํหรับการติดตามสถานการณ และรายงานการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
และการติดเชื้อที่ไดรับจากชุมชน ซึ่งรวมถึง การติดเชื้อท่ีเกิดจากเช้ือดื้อยา

ตัวชี้วัดและคะแนน

P.3.1 การตรวจจับการดื้อยาตานจุลชีพ – 4 คะแนน 

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• มีหองปฏิบัติการมีสมรรถนะที่ดี ในการตรวจหาการดื้อยาตานจุลชีพ ซึ่งไดรับการพัฒนาดวยการจัดฝกอบรมเปน
ประจํา และการประกันคุณภาพ โดยหนวยงานภายนอก

• มีการเก็บรวบรวม วิเคราะห และเผยแพรขอมูล AMR เปนประจํา ในภาคสุขภาพคน และมีการตรวจหาการติดเชื้อ
โรคติดตออุบัติใหมในเครือขายระดับชาติ

• การจัดทําแนวทางปฏิบัติระดับชาติ สําหรับมาตรฐานหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา ซึ่งเนนความสําคัญของการบงชี้ 
AMR เกือบเสร็จแลว 

• ศนูยเฝาระวังเชือ้ดือ้ยาตานจลุชพีแหงชาต ิ(NARST) เปนศูนยประสานงานขององคการอนามัยโลก ดานการปองกัน 
และควบคุมการด้ือยาตานจุลชีพ

• หองปฏิบัติการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหลายแหง สามารถวิเคราะหลําดับจีโนมทั้งหมด (Whole Genome 
Sequencing) และดําเนินการวิจัยอยางแข็งขัน

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• การเพ่ิมศักยภาพของหองปฏิบัติการในโรงพยาบาล ในการตรวจหาเชื้อดื้อยาท่ีมีความสําคัญสูง และการรายงาน
ผลใหทันเวลา
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• การขยายสมรรถนะของหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา ใหสามารถเพาะเช้ือมัยโคแบคทีเรีย เช้ือวัณโรคด้ือยา และสง
รายงานแจงแพทยใหทันเวลา

• การกําหนดระเบียบปฏิบัติ เพ่ือใหการเฝาระวัง AMR ระหวางภาคสุขภาพคนและสัตวประสานกันไดเปนอยางดี 

P.3.2 การเฝาระวังการติดเชื้อท่ีเกิดจากเชื้อด้ือยา – 3 คะแนน 

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• การเฝาระวัง ปองกัน และตอบโตการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลท่ีไดรับการคัดเลือก

• การเฝาระวัง AMR ระดับประเทศ (เพ่ือตรวจจับ สอบสวน และตอบโตการติดเชื้อดื้อยา ภายในเวลาท่ีเหมาะสม) ซึ่ง
ดําเนินการตามระบบ Global Antimicrobial Resistance Surveillance ขององคการอนามัยโลก 

• การเฝาระวังวัณโรคดื้อยา ระดับประเทศท่ีมีการรายงานเปนประจํา 

• ในภาคสุขภาพสัตว ประเทศไทยอางอิงมาตรฐานขององคการสุขภาพสัตวโลก สําหรับการเฝาระวัง AMR และการ
ตรวจสอบ indicator bacteria การตรวจเชื้อดําเนินการตามมาตรฐาน ISO 17025 และขอกําหนดของสถาบัน
มาตรฐานทางคลินิกและหองปฏิบัติการ (Clinical ans Laboratory Standards Institute) 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• มีจํานวนนักระบาดวิทยา พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ และเภสัชกรบําบัดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลไมเพียงพอตอ 
การเฝาระวังการติดเชื้อที่เกิดจากเช้ือดื้อยา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล

• มีความสามารถในการประเมินความเส่ียง AMR คอนขางนอย

• มีความสามารถในการสรางระบบเตือนภัย AMR ทั่วประเทศคอนขางนอย ซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเครือขาย
เฝาระวัง และตอบโต AMR ซึ่งดําเนินการตามแนวทางสุขภาพหน่ึงเดียว 

• มจีาํนวนนักจลุชวีวิทยาท่ีมคีณุสมบตัเิหมาะสมไมเพียงพอ ซึง่รวมถงึ เจาหนาท่ีหองปฏบิตักิารวิจยัวัณโรค (Tuberculosis 
Laboratory Technician) โดยเฉพาะพ้ืนท่ีนอกเขตกรุงเทพฯ

P.3.3 แผนงานปองกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Healthcare-associated Infection หรือ HCAI) 
– 3 คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• การจัดทําแผนแมบทแหงชาติวาดวยการปองกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล พ.ศ.2560 - 2564 เกือบ
เสร็จแลว

• คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อแหงชาติเอื้ออํานวยใหสามารถจัดทําแนวทางปฏิบัติงาน เตรียมทรัพยากรมนุษย 
ดําเนินการตามนโยบาย และตรวจสอบการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

• แนวทางปฏิบัติภาษาไทย ชวยใหพยาบาลควบคุมการติดเช้ือสามารถปฏิบัติงานเฝาระวัง และดําเนินมาตรการท่ี
เหมาะสม เพ่ือลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล และควบคุมจุลชีพด้ือยาหลายขนาน 

• พยายามปรับปรุงวิธีการ นโยบาย และการฝกอบรมการปองกันและควบคุมการติดเชื้ออยางตอเน่ือง 

• การทํางานรวมกันระหวางนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย และกระทรวงสาธารณสุข ทําใหมีการกอตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมการติดเชื้อแหงชาติ

• ระบบเฝาระวัง AMR ระดับชาติ คณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อแหงชาติ มหาวิทยาลัย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
กับการดูแลสุขภาพทํางานรวมกัน เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับ AMR ในหมูผูบริหารระดับสูง เจาหนาท่ี 
กระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการ และประชาชน 

• ประเทศไทยจัดหลักสูตรฝกอบรม และการประชุมวิชาการ เร่ืองการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
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ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• ยังไมไดแตงต้ังผูประสานงานระดับชาติ สําหรับการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

• สงเสริมคุณภาพของหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา โดยดําเนินการปรับปรุง และการประกันคุณภาพอยางตอเน่ือง

• กอตั้งศูนยขอมูลการปองกันและควบคุมการติดเช้ือแหงชาติ เพ่ือรองรับโรงพยาบาลท่ีสงขอมูลเฝาระวังการติดเช้ือ
ในโรงพยาบาล และจุลชพีด้ือยาหลายขนาน เพ่ือกําหนดเปนเกณฑมาตรฐาน (Benchmarking) และดําเนินการตาม
นโยบายท่ีปรับแกตามขอมูลลาสุด

• การขาดแคลนงบประมาณสนับสนนุกิจกรรมปองกันและควบคุมการติดเชือ้ในโรงพยาบาล รวมทัง้ การวิจยัในสาขาน้ี

• เสนทางอาชีพของพยาบาลควบคุมการตดิเชือ้ไมแนนอน และมสีิง่จงูใจ (Incentive) นอยเกินไป ทีจ่ะดึงดูดผูเชีย่วชาญ
คนอื่นเขามาทํางานในสาขาน้ี 

P.3.4 กิจกรรมกํากับดูแลการใชยาตานจุลชีพ – 2 คะแนน 

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในโรงพยาบาล โดยแสดงใหเห็นวา โครงการการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุ
สมผล สามารถลดการจายยารักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรคทองรวงเฉียบพลัน และแผลเล็กๆ ไดอยางไร 

• การปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ ในการจัดกลุมยาตานจุลชีพท่ีสําคัญ ใหเปนยาส่ังจายโดยแพทย และถอนยาปฏิชีวนะ
ที่ไมมีประโยชนในการรักษา หรือเปนพิษออกจากบัญชียาหลักแหงชาติ 

• หามการข้ึนทะเบียน และการใชสารตานจุลชีพเปนสารเรงการเจริญเติบโต (Growth Promoters)

• ฟารมท่ีปฏบิตัติามมาตรฐานการปฏิบตัทิางการเกษตรท่ีด ี(Good Agricultural Practice) มแีผนจดัการสุขภาพสัตว 
ซึ่งอยูภายใตการดูแลของสัตวแพทยประจําฟารม 

• ประเทศไทยมีแนวคิดริเริ่มจัดตั้งศูนยเฝาระวังการใชยาตานจุลชีพ ศูนยน้ีใชฐานขอมูลระดับชาติที่สํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยากาํหนดใหบรษิทัผลติยา และผูนาํเขายาทุกรายแจงขอมลูปรมิาณยาทุกชนดิ รวมทัง้ ยาตาน
จุลชีพท่ีผลิต และนําเขาในแตละป 

• กําหนดใหมี Good Practices สําหรับการใชยารักษาโรคสัตวในฟารม

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• มีแผนงานกํากับดูแลยาตานจุลชีพในโรงพยาบาลท่ีมีคุณภาพดีคอนขางนอย เน่ืองจาก ทรัพยากรไมเพียงพอ และ
แพทยบางกลุม ก็ขาดความรูความเขาใจ ดงันัน้ จาํเปนตองพัฒนาระบบการตรวจสอบการจายยา และระบบอาํนวย
ความสะดวก ซึ่งจะชวยใหแพทยสามารถปฏิบัติตามหลักการกํากับ ดูแล และแนวทางปฏิบัติดังกลาว

• จําเปนตองมีตําแหนงงานสําหรับสัตวแพทยในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมประมง เพ่ือตรวจ
สอบยารักษาโรคสัตว รวมถึง ยาตานจุลชีพ

• เครงครดักับการบงัคับใชกฎหมายมากขึน้ และเรงกระบวนการจดักลุมยาปฏชิวีนะใหม เพ่ือเอือ้อาํนวยใหการควบคมุ
ชองทางการจําหนาย และการขายยาปฏิชีวนะ สําหรับใชในคนและสัตวประสบความสําเร็จยิ่งขึ้น

• ปรบัปรงุการประสานงาน และการติดตอสือ่สาร แบบพหุภาคีกับภาคส่ิงแวดลอม เพาะเล้ียงสัตวนํา้ และสุขภาพพืช

• ขยายหลักสูตรอบรม ใหครอบคลุมเภสัชกรบําบัดโรคติดเชื้อ เพ่ือผลิตผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ีเพ่ิมขึ้น 
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โรคติดต�อระหว�างสัตว�และคน

คํานํา

โรคติดตอระหวางสัตวและคนเปนโรคติดตอที่สามารถแพรเช้ือระหวางสัตวและคน โรคเหลาน้ีเกิดจากไวรัส แบคทีเรีย 
ปรสิต และเช้ือราท่ีถูกนําไปท่ีตางๆ โดยสัตว แมลง หรือพาหะไมมีชีวิต ซึ่งชวยใหเกิดการแพรกระจาย ประมาณรอยละ 
75 ของโรคตดิเชือ้อบุตัใิหมทีแ่พรเชือ้ในคน เมือ่เร็วๆ นีม้ตีนตอจากสัตว และประมาณรอยละ 60 ของจลุชพีกอโรค ในคน
เปนโรคติดตอระหวางสัตวและคน 

เป�าหมาย
ใชพฤติกรรมท่ีวัดได นโยบาย และ/ หรือวิธีการปฏิบตั ิซึง่ลดการแพรกระจายของโรคติดตอระหวางสัตวและคน จากสัตว
สูประชากรมนุษย

ระดับสมรรถนะของประเทศไทย

ประเทศไทยมีโรคตดิตอระหวางสัตวและคนท่ีเปนโรคประจาํถ่ิน และโรคแพรระบาดอยางรวดเร็ว และไดพัฒนาขีดความ
สามารถที่ดีเย่ียม ในการจัดการกับโรคเหลาน้ี การระบาดของเชื้อไขหวัดนก H5N1 ชนิดกอโรครุนแรง เมื่อป 
พ.ศ.2547 และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ในแงชีวิตผูคน และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ตออุตสาหกรรมสัตวปกเปน
ปจจยัสาํคัญท่ีผลกัดันใหประเทศพัฒนาแนวทางสขุภาพหน่ึงเดยีวท่ีมลีกัษณะการทํางานแบบพหภุาค ีและสหวทิยาการ 
เพ่ือจัดการกับโรคติดตอระหวางสัตวและคน นับแตนั้นมา การทํางานรวมกันระหวางภาคสุขภาพคน และภาคสุขภาพ
สัตว เพ่ือปองกัน และควบคุมโรคติดตอระหวางสัตวและคนรุดหนามาก และประเทศไทยมีนโยบายแหงชาติวาดวยโรค
ติดตอระหวางสัตวและคน และโรคติดเชื้ออุบัติใหม

ภาคีเครือขายหลักท่ีมีบทบาทสําคัญในการทํางานรวมกันแบบพหุภาคี ประกอบดวยกรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร 
การแพทย กรมปศสุตัว กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพันธุพืช กระทรวงมหาดไทย มหาวทิยาลยั เครอืขายมหาวิทยาลยั
สุขภาพหน่ึงเดียวแหงประเทศไทย และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคีเครือขายเหลาน้ี จับมือกันวางรากฐานแนวทาง
การทํางานแบบสุขภาพหน่ึงเดียว และสนับสนุนแผนงานปองกัน และควบคุมโรคติดตอระหวางสัตวและคน ในระดับ
จังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล 

โรคติดตอระหวางสัตวและคน 5 ชนิด ที่มีความสําคัญสูงในประเทศไทย ซึ่งมีระบบเฝาระวังโรคอยูแลว ประกอบดวย 
โรคพิษสุนัขบา ไขหวัดนก โรคบรูเซลโลซิส โรคแอนแทรกซ และโรคสมองอักเสบนิปาห รัฐบาลมีโครงการกําจัดโรคพิษ
สุนัขบาใหหมดไป ซึ่งเปนโครงการในพระบรมราชูปถัมภของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โรคชนิดอื่นท่ีมีความสําคัญ
ลําดับตนๆ ไดแก โรคฉี่หนู (Leptospirosis) โรคเยื่อหุมสมองอักเสบท่ีเกิดจากเชื้อ S.suis โรคทริคิโนซิส วัณโรค และ
ไขสมองอักเสบเจอี (Japanese encephalitis)

ข�อเสนอแนะสําหรับมาตรการท่ีมีความสําคัญสูง

• พัฒนาระบบแลกเปลีย่นขอมลู และประเมนิความทันเวลาในการเฝาระวัง และสอบสวนควบคมุโรค สาํหรับโรคตดิตอ
ระหวางสัตวและคน รวมถึง การวิเคราะหทางระบาดวิทยา เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการตามระดับความเส่ียง 
(Risk-based Management) 

• เพ่ิมความเขมแขง็ในการมีสวนรวมของชมุชน ในการเฝาระวัง ควบคมุ และปองกันโรคตดิตอระหวางสัตวและคน ซึง่
มุงเนนสุขภาพสัตวเปนหลัก รวมถึง เหตุการณที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

• สงเสริมการมีสวนรวมของสถาบันอุดมศึกษา ในการวินิจฉัยโรค การสํารวจ การวิจัย และการแลกเปล่ียนขอมูล

• เพ่ิมจํานวนเจาหนาท่ีที่ผานการฝกอบรมการเฝาระวัง ควบคุม และปองกันโรคติดตอระหวางสัตวและคน ปรับปรุง
กลไกการประเมินความตองการ และโครงสรางองคกร และทรัพยากรท่ีจําเปน สําหรับการเฝาระวัง และสอบสวน
ควบคุมโรคติดตอระหวางสัตวและคน อยางมีประสิทธิผล 
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ตัวชี้วัดและคะแนน

P.4.1 มีระบบเฝาระวังโรค หรือเชื้อกอโรคติดตอระหวางสัตวและคนท่ีมีความสําคัญลําดับตนๆ 
ของประเทศ – 4 คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนยุทธศาสตรชาติ สําหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม ซึ่งรวมถึง โรคติดตอระหวางสัตวและคน 

• มีระบบเฝาระวังสําหรับโรคติดตอระหวางสัตวและคนท่ีมีความสําคัญสูง โดยอาศัยขอมูลท่ีรายงานผานผูประสาน
งานหลัก และเว็บไซตที่เปดใหประชาชนเขาถึงไดเปนประจํา ระบบน้ีครอบคลุมการเฝาระวังเชื้อไวรัสนิปาหที่พบใน
คางคาว 

• ทีมตระหนักรูสถานการณ (Situation Awareness Team) ไดรับ ทวนสอบ และยืนยันขอมูลภัยคุกคามสุขภาพของ
ประชาชน รวมถึง โรคตดิตอระหวางสัตวและคนเปนประจําทุกวัน เมือ่เกิดการระบาดของโรคติดตอจากสัตวและคน 
ทมีเฝาระวังสอบสวนเคลือ่นทีเ่รว็ ระดบัจงัหวัด และระดับอาํเภอ ซึง่มีสตัวแพทยหนึง่คนประจําการอยูตลอด ระหวาง
การจัดการกับโรคติดตอระหวางสัตวและคน จะดําเนินมาตรการควบคุมโรคอยางรวดเร็ว ตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดไว สําหรับโรคติดตอระหวางสัตวและคนท่ีมีความสําคัญสูง

• หองปฏบิตักิารสาธารณสุข และตรวจวินฉิยัโรคสตัว สามารถตรวจหาโรคติดตอระหวางสัตวและคนสวนใหญ มคีวาม
สัมพันธที่แนนแฟนระหวางหองปฏิบัติการ ในสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยอ่ืน 

• มีกระบวนการประสานงาน สําหรับโรคติดตอระหวางสัตวและคนนานแลว และคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
และคณะทํางานจัดการประชุมระดับประเทศ และระดับภูมิภาคเปนประจํา

• มีการรับสมัครสัตวแพทยที่หนวยงานสัตวปา เพ่ือปรับปรุงการเฝาระวังโรค

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• ตองมกีลไกการแลกเปลีย่นขอมลูระหวางภาคสวนตางๆ ทีม่ปีระสทิธิผลกวาเดิม ในระดบัประเทศ และระดบัภมูภิาค 
เพ่ือใหการจัดการกับการระบาดของโรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ กลไกเหลาน้ี ตอง
เอ้ืออํานวยใหการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางหองปฏิบัติการสุขภาพคนและสุขภาพสัตว ดําเนินไปโดยสะดวก

• ตองมกีารทํางานรวมกัน และความทุมเทในระดับทองถ่ินระหวางฝายตางๆ ทีม่บีทบาทสําคัญเพ่ิมขึน้ ซึง่รวมถึง อาสา 
ปศุสัตว อาสาสมัครสาธารณสุข อุตสาหกรรมผลิตสัตว และหนวยงานราชการระดับทองถ่ิน เพ่ือสนับสนุน

o การปรับปรุงระบบเฝาระวังโรค

o การสอบสวนการระบาดรวมกัน เพ่ือบงชี้สาเหตุของภาวะฉุกเฉิน และการแพรระบาดของโรคไดดีขึ้น

o การจัดสรรทรัพยากร สําหรับการควบคุมโรคอยางเพียงพอ ซึ่งรวมถึง การตอบโตอยางรวดเร็ว การเฝา
ระวังโรค และการทํางานรวมกับระหวางภาคสวนตางๆ 

• ตองระดมทรัพยากรตางๆ รวมทั้ง ทรัพยากรมนุษย อยางสะดวก และรวดเร็ว ขณะเกิดการระบาดของโรคติดตอ
ระหวางสัตวและคน

P.4.2 กําลังคนดานสัตวแพทย และเจาหนาที่สุขภาพสัตว – 4 คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• มีการรับสมัครสัตวแพทยเพ่ิมขึ้นในชวงไมก่ีปที่ผานมา โดยเฉพาะในภาคสัตวปา และภาคสุขภาพคน ไดรับสมัคร 
สัตวแพทย และนักวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว จํานวน 12 คน และ 6 คน ตามลําดับ
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• มีการฝกอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม (FETP) ในภาคสุขภาพคน และภาคสุขภาพสัตว สําหรับเจาหนาท่ีสุขภาพ
สัตว เจาหนาท่ีสัตวปา และบุคลากรสาธารณสุขในทุกระดับ มีการจัดอบรม FETP พิเศษ เฉพาะภาคบําบัดโรคสัตว 
และภาคสัตวปาดวย 

• หลักสูตรฝกอบรมสัตวแพทยสาธารณสุข จัดขึ้นสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในมหาวิทยาลัย

• เครอืขายมหาวิทยาลัยสุขภาพหน่ึงเดียวแหงประเทศไทย เปนภาคีทีม่บีทบาทสาํคัญในการเพ่ิมพนูทักษะ และความ
รูแกเจาหนาท่ี 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• ตองมีระบบการประเมินความตองการ ดานบุคลากร (workforce needs) สําหรับการเฝาระวัง และการระงับเหตุ 
เพ่ือเอื้ออํานวยใหจัดสรรสัตวแพทยอยางเพียงพอในทุกระดับ และสําหรับทุกภาคสวน 

• การมีเจาหนาท่ีที่รับสมัครใหม ทําใหตองใชงบประมาณ และอุปกรณเพ่ิมขึ้น

• การสนับสนุนการแลกเปล่ียนความรู และประสบการณในทุกภาคสวน เพ่ือเพ่ิมพนูสมรรถนะในการควบคุมโรคตดิตอ
ระหวางสัตวและคน

P.4.3 มีกลไกการตอบโตโรคติดตอระหวางสัตวและคน และสามารถดําเนินการตามกลไกไดดี – 4คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• มีแผนยุทธศาสตรชาติ และจัดการประชุมเชิงยุทธศาสตร และการประชุมวิชาการ แบบพหุภาคีเปนประจํา

• มีโครงสรางรองรับการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับโรคติดตอระหวางสัตวและคน 

• มีทีมสอบสวนโรค รวมอยูในทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว 

• จัดการฝกซอมหลายคร้ัง เพ่ือทวนสอบวา ขั้นตอนการดําเนินงานสามารถดําเนินการไดอยางเรียบรอยหรือไม การ
ฝกซอมดังกลาว ครอบคลุมการฝกซอมแผนบนโตะ (table - top exercise) ในระดับกระทรวง และการฝกซอมใน
ระดับจังหวัด

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• ปรับปรุงใหการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางภาคสวนตางๆ เปนระบบมากข้ึน เพ่ือใหการตอบโตบังเกิดประสิทธิผล
ภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

• ปรับปรุงกลไกอาสาปศุสัตวใหดีขึ้น และเพ่ิมการมีสวนรวมขององคการบริหารสวนทองถ่ิน

• ปรับปรุง และสนับสนุนการสอบสวนการระบาดรวมกัน ระหวางภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือควบคุมโรคติดตอระหวาง
สัตวและคน และโรคติดเชื้ออุบัติใหม 

• การจัดสรรทรัพยากรท่ีดีขึ้น ขณะเกิดการระบาดของโรคติดตอระหวางสัตวและคน 

• ทวนสอบแผนยุทธศาสตรโรคติดตอระหวางสัตวและคนท่ีเปนโรคประจําถ่ิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และการดําเนิน
งานท่ีสัมพันธกันระหวางภาคสวนตางๆ และเพ่ือเพ่ิมวัตถุประสงคที่ชัดเจนข้ึน สําหรับภาคสุขภาพคน และสุขภาพ
สัตว
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ความปลอดภัยด�านอาหาร

คํานํา

โรคทองรวงท่ีตดิเชือ้จากอาหารและน้ําเปนสาเหตุการเจ็บปวย และเสียชวิีตอนัดบัตนๆ โดยเฉพาะ ในประเทศดอยพัฒนา 
การผลิตและการคาขายอาหารที่ขยายตัวอยางรวดเร็วท่ัวโลก เปนปจจัยท่ีเพ่ิมโอกาสเกิดเหตุการณระหวางประเทศที่
เก่ียวของกับอาหารปนเปอน การบงชี้แหลงท่ีมาของการระบาด และวิธีการสกัดก้ันจําเปนอยางย่ิง สําหรับการควบคุม
โรค ฉะน้ัน จึงตองพัฒนาสมรรถนะในการจัดการความเส่ียง โดยการควบคุมความเส่ียงตลอดหวงโซอาหาร หากการ
วิเคราะหทางระบาดวิทยา ชี้ชัดวาอาหารเปนตนตอของเหตุการณตามผลการประเมินความเส่ียง ตองเตรียมทางเลือก
การจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสมไว เพ่ือปองกันไมใหคนติดเชื้อ (หรือจํานวนผูปวยเพ่ิมขึ้น) 

เป�าหมาย
สมรรถนะในการเฝาระวังและการตอบโตในหมูรฐัภาค ีสาํหรบัการควบคมุความเสีย่ง หรอืเหตกุารณโรคตดิตอทางอาหาร 
และนํ้า โดยปรับปรุงการสื่อสาร และการทํางานรวมกันระหวางภาคสวนตางๆ ที่รับผิดชอบความปลอดภัยดานอาหาร 
ความปลอดภัยดานน้ํา และการสุขาภิบาล 

ระดับสมรรถนะของประเทศไทย

ประเทศไทยใหความสาํคัญอยางสูงตอความปลอดภยัดานอาหาร และการคุมครองผูบรโิภค ความปลอดภยัดานอาหาร 
มีความสําคัญตอประเทศ ไมเพียงแต เพ่ือคุมครองสุขภาพของประชาชนเทาน้ัน แตเพ่ือปกปองชื่อเสียง ในฐานะผูผลิต
อาหารรายใหญ และจุดหมายปลายทางช้ันนําท่ีนกัทองเท่ียวตางประเทศเดินทางมาเยือนในชวงวันหยุดดวย นอกจากน้ี 
ในฐานะผูสงออกผลิตภัณฑอาหารในตลาดโลก ประเทศไทยตองปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยดานอาหารท่ีเขม
งวด ซึ่งกําหนด โดยประเทศผูนําเขา

ความปลอดภยัดานอาหารอยูในความรบัผดิชอบรวมกนั ระหวางหนวยงานหลัก 2 หนวยงาน ไดแก กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีหนาท่ีรับผิดชอบความปลอดภัยดานอาหาร ณ ฟารม
ผลิตอาหาร สําหรับตลาดในประเทศ และตลาดสงออก รวมทั้ง การควบคุมการนําเขาพืช สัตว เน้ือสัตว ปลาทูนา กุง 
อาหารสัตว สารเคมี เพ่ือเกษตร และวัตถุอันตรายทางการเกษตร สวนกระทรวงสาธารณสุข มีหนาท่ีรับผิดชอบความ
ปลอดภัย และคุณภาพของอาหารท่ีผลิตในประเทศ และนําเขา เพ่ือจําหนายในประเทศไทย ฉลากสินคา โฆษณา และ
บรรจุภัณฑ ตลอดจน การตรวจสอบ และเฝาติดตาม ณ บริเวณพรมแดน และภายในตลาดในประเทศ

ระบบควบคุมความปลอดภัยอาหาร มีองคประกอบ 5 ประการ ไดแก

• กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับอาหาร

• การบริหารการควบคุมอาหาร

• การบริการตรวจสอบ 

• เครือขายหองปฏิบัติการ ในภาครัฐและภาคเอกชนท่ีผานการรับรองมาตรฐาน (Accredited Laboratories) สําหรับ
การตรวจสอบคุณภาพอาหาร และการสอบสวนการระบาดของโรคอาหารเปนพิษ หรือโรคติดเชื้อจากอาหาร 

• ขอมลูขาวสาร การเผยแพรความรู และการอบรมทีมุ่งเนนกลุมผูประกอบธุรกิจอาหาร ซึง่มเีน้ือหาเก่ียวกับกฎระเบียบ 
วิธีการผลติทีด่ ี(Good Manufacturing Practices) ผูบรโิภค และผูประกอบอาชพีเก่ียวกับความปลอดภยัดานอาหาร 
(ในประเทศ แจงผานระบบ Rapid Alert System for Food and Feed สวนตางประเทศ แจงผานระบบ INFOSAN)

ข�อเสนอแนะสําหรับมาตรการท่ีมีความสําคัญสูง 

• ปรับปรุงระบบเก็บขอมูล และการรายงานขอมูลภายใตเครือขาย INFOSAN โดยเฉพาะ ระหวางหนวยราชการ สวน
กลาง และพ้ืนท่ี (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) เพ่ือนํามาปรับปรุงการวิเคราะหความเส่ียง
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• จัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับการพัฒนาสมรรถนะในการสอบสวนการระบาดของโรคท่ีเกิดจากอาหาร สําหรับ
เจาหนาท่ีทีเ่ก่ียวของ แผนปฏบิตักิารดังกลาว จะถูกบรรจอุยูในแผนปฏบิตักิาร 5 ป ของสมาคมประชาชาติแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) ตามกรอบ ASEAN Health Development Agenda เพ่ือพัฒนาระบบควบคุมอาหาร
ที่ครอบคลุมการสอบสวนการระบาดของโรคติดเช้ือจากอาหาร สําหรับเจาพนักงานตามกฎหมาย (Competent 
Authorities) ที่มีอํานาจดูแลความปลอดภัยดานอาหารในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

• พัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยดานอาหารในระดับพ้ืนท่ี (สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวัด) เพ่ือปรบัปรงุการบริหาร
จดัการความปลอดภยัดานอาหารในระดบัจงัหวัด เพ่ือใหการดาํเนินงานสอดคลองกบัคูมอืระบบคณุภาพของ WHO/
FAO ที่อางอิงแนวทางปฏิบัติของ IHR และ CODEX Committee ในดาน Food Import and Export Inspection 
and Certification Systems

ตัวชี้วัดและคะแนน

P.5.1 มีกลไกการทํางานรวมกันแบบพหุภาคี เพื่อใหการตอบโตภาวะฉุกเฉินความปลอดภัยดานอาหาร และ
การระบาดของโรคที่เกิดจากอาหารเปนไปอยางรวดเร็ว - 3 คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• การดําเนินการตามองคประกอบหลัก 5 ประการ ของระบบควบคุมความปลอดภัยดานอาหารระดับชาติทั่วประเทศ 
โดยใชแนวทางหวงโซอาหาร สาํหรบัการคุมครองผูบรโิภค และการอาํนวยความสะดวกทางการคา (trade facilitation)

• มกีารกําหนด และใชกฎระเบียบ และมาตรฐานรวมกับภาคเีครอืขายท่ีเก่ียวของ เชน ผูประกอบกิจการอาหาร สถาบนั
การศึกษา องคกรพัฒนาเอกชน และเจาพนักงานตามกฎหมายในหวงโซอาหาร 

• รางกฎระเบียบท้ังหมดถูกสงไปใหสมาชิกขององคการการคาโลกพิจารณา เพ่ือขอความคิดเห็นอยางนอย 60 วัน 
กอนมีมติเห็นชอบ

• ทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนที่เร็วถูกสงไปสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อจากอาหาร โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และมีระบบการรายงานท่ีชวยใหทีมสวนกลาง และทีมทองถิ่น สามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิผล 

• ตวัอยางวิธีการปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ เชน วิธีการท่ีประเทศไทย ใชจดัการกับการปนเปอนของสารเมลามนี ในผลติภณัฑนม
ที่นําเขาจากจีน และวิธีการสอบสวน กรณีเชื้อโรคบิดชิเกลลา (Shigellosis) ในขาวโพดฝกออน ที่สงออกจาก
ประเทศไทย 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• ตองปรบัปรงุระบบเก็บรวบรวม และรายงานขอมลูใหดขีึน้ และควรปรับปรงุการแลกเปล่ียนขอมลูระหวางหนวยงาน
ทีเ่ก่ียวของ ทัง้ในระดับสวนกลาง และระดับทองถ่ิน เพ่ือใหการวิเคราะหความเส่ียงดีขึน้ และการปองกันและควบคุม
มีประสิทธิผลมากข้ึน 

• ตองเพ่ิมศักยภาพของเจาหนาท่ีที่เก่ียวของกับการสอบสวนการระบาดของโรคติดเช้ือจากอาหาร เพ่ือเพ่ิมพูนความ
เขาใจเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยดานอาหาร ในหวงโซอุปทานอาหาร (Food Supply Chain) และเพ่ือ
ปรับปรุงการตรวจสอบยอนกลับ ซึ่งรวมถึง ภัยอุบัติใหม

• หวงโซอาหารท่ีซบัซอน ทาํใหตองใชสมรรถะท่ีสงูขึน้ และการมีสวนรวมแบบพหภุาคี ในการสอบสวนการระบาดของ
โรคตดิเช้ือจากอาหาร ไดแก การเพ่ิมขดีความสามารถในการวิเคราะหทางระบาดวิทยา และการวิเคราะหความเส่ียง 
เพ่ือพฒันาแนวทางการจดัการระบบควบคมุอาหารทีส่มัพนัธกับระดบัความเสีย่งมากข้ึน (Risk-based Approach)

• ความรวมมอืทีใ่กลชดิมากขึน้ระหวางหนวยงานท่ีไดรบัมอบหมาย จาํเปนสําหรบัการพฒันาอยางตอเน่ือง ความรวม
มือดังกลาว จําเปนสําหรับการพัฒนาแผนการตรวจสอบความปลอดภัยดานอาหารระดับชาติที่มีประสิทธิภาพ รวม
ทั้ง การกําหนดมาตรการแกปญหาท่ีเหมาะสม กรณีพบขอบกพรอง



19

กา
รป
�อง
กัน

ใน
กา
รป
ฏิบ
ัติต
าม
กฎ
อน
ามั
ยร
ะห
ว�า
งป
ระ
เท
ศข
อง
ปร
ะเท
ศไ
ทย

ความปลอดภัยทางชีวภาพ และความม่ันคงทางห�องปฏิบัติการ

คํานํา

การทํางานกับจุลชีพกอโรคในหองปฏิบัติการสําคัญอยางย่ิง เพ่ือใหประชาคมโลกมีชุดเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิผล เชน ยา 
เคร่ืองตรวจวินิจฉัย และวัคซีน เพ่ือรับมือกับภัยคุกคามจากโรคติดเชื้อท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

การวิจยัเชือ้โรคตดิตอสาํคญัอยางย่ิงตอการพัฒนา และการเตรยีมเครือ่งมอืทางสาธารณสขุและการแพทยใหพรอมสรรพ 
เคร่ืองมอืเหลาน้ีจาํเปนสาํหรับการตรวจจบั การวินจิฉยั การบงชี ้และการระงับการระบาดของโรคตดิเช้ือ ทัง้ท่ีเกิดขึน้เอง
ตามธรรมชาต ิและเกิดขึน้ โดยตัง้ใจ ขณะเดียวกัน การขยายโครงสรางพ้ืนฐาน และการเพ่ิมทรพัยากร สาํหรบัการทาํงาน
กับเช้ือโรคติดตอเปนเหตุใหเกิดความวิตกกังวลเก่ียวกับการกําหนดมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) 
และความมัน่คงทางหองปฏบิตักิาร (Biosecurity) ทีเ่หมาะสม เพ่ือคุมครองนกัวิจยั และชมุชน การปองกนัภัยทางชวีภาพ
เปนมาตรการสําคัญท่ีปองกันไมใหเชื้อโรคติดตอถูกนําไปใชในทางท่ีผิด โดยบุคคลที่มีเจตนาทําใหเกิดอันตรายแกคน 
สัตว พืช หรือสิ่งแวดลอม 

เป�าหมาย
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ และความมั่นคงทางหองปฏิบัติการแหงชาติ โดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิง
กับเชื้อโรคอันตราย ที่รูชื่อชัดเจน และถูกเก็บรักษาไว ควบคุมในที่ปลอดภัย และติดตามตรวจสอบในสถานที่ไมก่ีแหง 
ตามวธีิการปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ; การอบรมการจดัการความเส่ียงทางชีวภาพ และการเผยแพรความรู (Educational Outreach) 
ที่จัดข้ึน เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมการแสดงความรับผิดชอบรวมกัน ลดความเส่ียงจากการนําไปใชไดสองทาง (Dual - use 
risk) ทั้งการใช ทําใหเกิดประโยชน หรือใชทําใหเกิดโทษ ลดการแพรกระจายทางชีวภาพ และภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึนจาก
การใช โดยเจตนา และเพ่ือใหมัน่ใจวา การเคล่ือนยายชีววัตถุ (Biological Agent) เปนไปอยางปลอดภัย; และมกีฎหมาย
ดานความปลอดภัยทางชีวภาพ และความมั่นคงทางหองปฏิบัติการ การออกใบอนุญาตหองปฏิบัติการ และมาตรการ
ควบคุมจุลชีพกอโรค ตามความเหมาะสมของแตละประเทศ 

ระดับสมรรถนะของประเทศไทย

ประเทศไทยพิจารณาวา ความปลอดภัยทางชีวภาพ และความม่ันคงทางหองปฏิบัติการ เปนประเด็นสําคัญระดับชาติ 
และไดพัฒนากฎหมายหลายฉบับ ตามความจําเปนท่ีเปล่ียนแปลงไป ไดแก พระราชบัญญัติเชื้อโรค และพิษจากสัตว 
(แกไขลาสุดเม่ือป พ.ศ.2558) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2554 คาดวา หลายกระทรวงจะเพ่ิมความเขมงวด ในดานความ
ปลอดภยัทางชวีภาพ และความมัน่คงทางหองปฏบิตักิาร ดวยการออกกฎกระทรวงเปนกฎหมายประกอบ พ.ร.บ.เชือ้โรค 
และพิษจากสัตวภายในป พ.ศ.2561 

จลุชพีกอโรคและชวีพิษ (Toxin) ถูกจดัเปนกลุมตามความเสีย่งตอสขุภาพคนและสัตว โดยพิจารณาตามมาตรฐานสากล  
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแตกตางกันท่ีกําหนดไวสําหรับความเส่ียงประเภทตางๆ หองปฏิบัติการปฏิบัติงานกับจุลชีพกอ
โรคและชีวพิษ ที่จัดอยูในกลุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 1 โดยไมตองแจง หรือขออนุญาตลวงหนาจากกระทรวง
สาธารณสุข แตการปฏิบัติงานกับจุลชีพกอโรคและชีวพิษที่จัดอยูในกลุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 ตองแจงให
อธิบดกีรมวิทยาศาสตรการแพทยทราบลวงหนา กรณีจลุชพีกอโรคและชีวพิษทีจ่ดัอยูในกลุมความปลอดภัยทางชีวภาพ
ระดับ 3 หองปฏิบัติการตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีกอน สวนจุลชีพกอโรคและชีวพิษที่จัดอยูในกลุมความปลอดภัย
ทางชีวภาพระดับ 4 การปฏิบัติงานในประเทศไทยกระทําไมได เน่ืองจากขาดอุปกรณในหองปฏิบัติการท่ีเหมาะสม 

หองปฏบิตักิารตองรายงานการปฏิบตังิานท่ีเก่ียวของกับจลุชพีกอโรคและชวีพิษทีจ่ดัอยูในกลุมความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ระดับ 2 และ 3 ไปยงักรมวิทยาศาสตรการแพทย สงักัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประจําทุกสามเดือน หองปฏบิตักิารตอง
ย่ืนขอตอใบอนญุาต สาํหรบัการปฏบิตังิานกับจลุชพีกอโรคและชวีพิษทีจ่ดัอยูในกลุมความปลอดภยัทางชวีภาพ สาํหรบั
บางระดับเปนประจําทุกป 



20

กา
รป
�อง
กัน

กา
รป
ระ
เมิ
นผ
ลส
มร
รถ
นะ
หลั
ก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข (National Institute of Health) มีขอมูล ณ ปจจุบัน ของจุลชีพกอโรคที่เก็บไวที่คลัง
เก็บรักษาจุลินทรียของหองปฏิบัติการ ซึ่งถูกตรวจสอบ โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
(National Institute of Animal Health) มบีนัทึกอิเล็กทรอนิกสทีร่ะบุขอมลูจลุชพีกอโรคในสตัว ในคลงัเก็บรกัษาจลุนิทรีย
ของหองปฏิบัติการ มีการทํางานรวมกัน และการติดตอสื่อสารระหวางหองปฏิบัติการอางอิงสุขภาพคนและสุขภาพสัตว
เปนประจํา 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย จัดการฝกอบรมเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการอางอิงสุขภาพคน และหองปฏิบัติการสาธารณสุข
ระดับเขตอยางตอเน่ือง เมื่อเกิดสถานการณแพรระบาด เจาหนาท่ีความปลอดภัยทางชีวภาพของศูนยวิทยาศาสตรการ
แพทยในระดับเขตเปนผูจัดการฝกอบรมการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินท่ีหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลประจําจังหวัด 

สถาบันสขุภาพสัตวแหงชาติจดัหลักสูตรอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ และความปลอดภัยทางหองปฏิบตักิารสําหรับ
หองปฏบิตักิารปละครัง้ การอบรมจดัขึน้สาํหรับเจาหนาท่ีหองปฏบิตักิารอางองิสขุภาพสัตว และเจาหนาท่ีหองปฏบิตักิาร
สุขภาพสัตวระดับเขต

กรมวิทยาศาสตรการแพทย จัดทําชุดคูมือจัดการความเส่ียงทางชีวภาพ (Biorisk Management Toolkit) สําหรับการฝก
อบรมเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการในโรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ

เครือขายความปลอดภัยทางชีวภาพ และความปลอดภัยของหองปฏิบัติการแหงประเทศไทยเริ่มดําเนินงาน ตั้งแตป 
พ.ศ.2552 ภายใตการกํากับดแูลของสมาคมไวรสัวทิยา (ประเทศไทย) และเปนภาคีเครือขายของสมาคมความปลอดภัย
ทางชีวภาพแหงเอเชียแปซิฟก (Asia Pacific Biosafety Association) 

ความปลอดภยัทางชีวภาพ และความมัน่คงของหองปฏบิตักิาร ถือวาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการตรวจสอบใบอนญุาต
ตางๆ ไดแก การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการรับรองมาตรฐานระบบงานสําหรับหองปฏิบัติการ กระบวนการ
ดังกลาว ประกอบดวย การตรวจสอบหองปฏิบัติการสุขภาพคน โดยกระทรวงสาธารณสุข และการรับรองมาตรฐาน ISO 
9001 สําหรับหองปฏิบัติการสุขภาพคน และหองปฏิบัติการสุขภาพสัตว

มีภาคีเครือขายหลายกลุมที่เก่ียวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ และความมั่นคงทางหองปฏิบัติการ ในภาคสุขภาพ
คน มีศูนยวิทยาศาสตรการแพทยระดับเขต และสํานักระบาดวิทยา สวนภาคสุขภาพสัตว มีศูนยวิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย ระดับเขต และสํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว

ข�อเสนอแนะสําหรับมาตรการท่ีมีความสําคัญสูง

• สรางความมั่นใจวา มีการตรวจจับ และติดตามเหตุการณที่เก่ียวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยเจาหนาท่ี
ชีวนิรภัย สําหรับเหตุการณที่รุนแรง ควรมีการสอบสวน และถอดบทเรียน

• พัฒนา และปรบัปรงุการฝกอบรม ดานความปลอดภัยทางชีวภาพ และความมัน่คงทางหองปฏบิตักิาร ระดับประเทศ 
โดยใชคูมือที่เปนไปในทางเดียวกันระหวางดานสุขภาพคนและสุขภาพสัตว และเผยแพรความรูในภาคสุขภาพคน 
และสุขภาพสัตวอยางเทาเทียมกัน

• เสริมสรางเครือขายระหวางกระทรวง เชน เครือขายหองปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม โดยมอบหมายใหเจาหนาท่ี 
ชีวนิรภัย จากภาคสาธารณสุข และสุขภาพสัตว และกระทรวงอ่ืนท่ีเก่ียวของ เขามามีสวนรวม

ตัวชี้วัดและคะแนน

P.6.1 มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ และความม่ันคงทางหองปฏิบัติการ ในหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ
ทุกระดับ สําหรับหองปฏิบัติการสุขภาพคน หองปฏิบัติการสุขภาพสัตว และหองปฏิบัติการเกษตร – 4 คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• การดําเนินการตามพระราชบัญญัตเิชือ้โรค และพิษจากสัตว (ประกาศใชครัง้แรกเม่ือป 2525 และแกไขเมือ่ป 2558) 
และกฎหมายหองปฏิบัติการสุขภาพคน และหองปฏิบัติการสุขภาพสัตวทั่วประเทศ
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• การแตงตั้งหนวยงานผูรับผิดชอบ: กรมวิทยาศาสตรการแพทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

• การติดตามตรวจสอบคลังเก็บรักษาจุลชีพกอโรคของประเทศ

• หองปฏบิตักิารสุขภาพคน สงรายงานการปฏิบตังิานไปยังอธิบดกีรมวทิยาศาสตรการแพทยเปนประจาํทุกสามเดือน 
และตองตอใบอนุญาตการปฏิบัติงานกับจุลชีพกอโรค และสารชีวพิษเปนประจําทุกป

• มีลิงคเชื่อมโยงระหวางกรมวิทยาศาสตรการแพทย และกรมศุลกากร เพ่ือลดความเสี่ยงทางชีวภาพในการนําเขา 
และสงออกใหเหลือนอยท่ีสุด

• กฎระเบียบการนําเขา และสงออกควบคุม โดยระบบออกใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• ปรับหลักสูตรอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ และความมั่นคงทางหองปฏิบัติการท่ีใชคูมือจัดการความเส่ียงทาง
ชีวภาพฉบับใหม ซึ่งครอบคลุมถึง ภาคสุขภาพสัตว และขอกําหนดความปลอดภัยทางชีวภาพ สําหรับการออกใบ
อนุญาต เพ่ือใหสอดคลองกันท้ังหมด

• ดาํเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ และความม่ันคงทางหองปฏิบตักิารในระดับฟารม โดยปรับปรงุ
แกไขขอกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice) ตามเกณฑมาตรฐานลาสุด

• ขยายขอบเขตการอบรมความปลอดภยัทางชวีภาพ และความมัน่คงทางหองปฏบิตักิารใหครอบคลมุอยางครบถวน 

• ดําเนินการ บังคับใช และสนับสนุนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.เชื้อโรค และพิษจากสัตว (รวมถึง ฉบับแกไข พ.ศ.2558) 
และคาดวา พระราชบัญญัติประกอบกฎหมายน้ี (auxiliary acts) จะประกาศใชในป 2561

P.6.2 การฝกอบรมและวิธีปฏิบัติงาน ดานความม่ันคงทางชีวภาพ และความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการ – 4 
คะแนน 

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• การจัดทํา การใหคําปรึกษา และการดําเนินการตามคูมือจัดการความเส่ียงทางชีวภาพ

• การอบรมวิทยากร (train the trainer) เปนกิจกรรมท่ีชวยเพ่ิมคะแนนประเมินประสิทธิภาพ ในการจัดการความเส่ียง
ทางชีวภาพรอยละ 80

• การอบรมการจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพครอบคลุมรอยละ 96.5 ของเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการของกระทรวง
สาธารณสุข (เทียบกับสัดสวนรอยละ 45 ในป 2558) 

• สงรายงานหองปฏิบัติการเก่ียวกับเหตุการณ หรือการร่ัวไหลไปใหกระทรวงสาธารณสุขปละคร้ัง

• ประเทศไทย และสํานักงาน WHO ประจําภูมภิาคเอเชียใตและตะวันออก รวมกันจดัอบรมเชิงปฏิบตักิารระดับภมูภิาค
เก่ียวกับการจัดการความเส่ียงทางชีวภาพในป 2559 และคูมอืจดัการความเส่ียงทางชีวภาพจะถูกนําไปใชในประเทศ
เพ่ือนบาน หลังจากไดรับคํารองขอจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• จัดฝกอบรมการจัดการความเส่ียงทางชีวภาพ และการติดตามตรวจสอบในโรงพยาบาลใหแกโรงพยาบาลทุกแหง 

• อบรมวิทยากรอบรมการจัดการความเส่ียงทางชีวภาพท่ีผานการรับรองคุณวุฒ ิซึง่รวมถึง วิทยากรใหม และวิทยากร
ที่ผลิตออกมาแทนวิทยากรเกา 

• เพ่ิมความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับฟารม โดยใชขอกําหนดวิธีการปฏิบัติงานทางการเกษตรท่ีดีที่ปรับปรุงแกไข
ลาสุด รวมท้ัง ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการอ่ืนทุกแหงท่ีมีการดําเนินงานเก่ียวกับสัตว

• ขยายการอบรมการจัดการความเส่ียงทางชีวภาพใหครอบคลุมหองปฏิบัติการภาครัฐทุกแหง 

• ขาดกิจกรรมฝกอบรมวิทยากร เร่ืองการจัดการความเส่ียงทางชีวภาพ ในภาคสุขภาพสัตว

• ปลกูฝงวฒันธรรมการรายงานเหตกุารณ ตดิตามมผล และเรยีนรูจากเหตกุารณ หรอืเหตกุารณเกือบเปนอุบตักิารณ 
(near misses) ควรรายงานเหตุการณรายแรงไปยังกระทรวงสาธารณสุข
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การสร�างเสริมภูมิคุ�มกันโรค

คํานํา

มีประมาณการวา การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (Immunization) ปองกันไมใหเกิดผูเสียชีวิตท่ัวโลก มากกวาสองลานคน
ตอป การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค เปนมาตรการดูแลสุขภาพระดับโลกที่ประสบความสําเร็จสูงอันดับตนๆ และเปนการ
ลงทุน เพ่ือรักษาชีวิตและปองกันการเกิดโรคที่คุมคาท่ีสุด

เป�าหมาย
ระบบการใหวัคซนีแหงชาติ – การบริการครอบคลุมท่ัวประเทศ การกระจายวัคซีนมปีระสิทธิผล การเขาถึงครอบคลุมกลุม
ประชากรชายขอบ ลกูโซความเย็น (Cold Chain) ทีเ่พียงพอ และการควบคมุคณุภาพอยางตอเนือ่ง – ซึง่สามารถตอบโต
ภัยคุกคามของโรคใหมๆ 

ระดับสมรรถนะของประเทศไทย

ประเทศไทยดาํเนินการสรางเสรมิภมูคิุมกนัโรคมานานกวา 40 ป โดยเริม่จากการใหวัคซนีปองกนัโรคฝดาษ อหวิาตกโรค 
และโรคไทฟอยด และขยายเปนแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคแหงชาติ (National Expanded Programme on 
Immunization) ซึง่เร่ิมดาํเนินการ ตัง้แตป 2520 โดยใหวัคซนีปองกันวัณโรค คอตบี-บาดทะยัก-ไอกรน และโปลโิอ ปจจบุนั
แผนระดับชาตคิรอบคลมุวคัซนี 10 ชนดิ ซึง่ไดรบัการสนับสนนุจากระบบหลักประกันสขุภาพถวนหนาของประเทศ ความ
ครอบคลมุของวคัซนีมอีตัราสงู ทัว่ประเทศมสีดัสวนประมาณรอยละ 90 สวนวัคซนีปองกนัมะเร็งปากมดลกู จะบรรจเุพ่ิม
เขาไปในแผนงานระดับชาติ ชวงปลายป 2560 

ประเทศไทยดําเนินการสํารวจความครอบคลุมของวัคซีนท่ัวประเทศเปนประจําทุกหาป ซึ่งเจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับ
อาํเภอ และระดบัตาํบลเปนผูประเมนิอัตราการไดรบัวัคซนีครบตามเกณฑในกลุมประชากรเปาหมาย การสาํรวจครัง้หลงั
สุดในป 2556 บงชี้วารอยละ 98.7 ของกลุมประชากรเปาหมาย ไดรับโดสแรกของวัคซีนปองกันโรคหัด โรคคางทูม และ
โรคหัดเยอรมัน และรอยละ 95.3 ไดรับโดสที่สองแลว 

จากรายงานตามระบบเฝาระวังโรคพบวา ในแตละปมีผูปวยโรคหัดระหวาง 4,000 - 7,000 ราย และไดมีการจัดทําฐาน
ขอมลูการกําจดัโรคหัด (Measles Elimination Database) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมลูผูปวยท่ีสงสยัเปนโรคหัดทุกคนท่ีรายงาน
ในระบบ และยืนยัน โดยหองปฏิบัติการ 

โรงพยาบาลเก็บสํารองวัคซีนไวในปริมาณที่เพียงพอสําหรับความตองการใชนานสองเดือน สวนคลังวัคซีนของประเทศ
มปีรมิาณคงคลังท่ีเพียงพอกับความตองการใชนานหกเดือน องคการเภสัชกรรมจดัสงวัคซนี ตามแผนสรางเสริมภูมคิุมกนั
โรคแหงชาติทั่วประเทศ ซึ่งอยูภายใตการควบคุมของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีการประเมินทุก 1-2 ปใน
ทุกภูมิภาคท่ีดําเนินการ เพ่ือประเมินวามีโลจิสติกส และระบบซัพพลายเชน แบบควบคุมอุณหภูมิที่จําเปน สําหรับการ
สนับสนุนการจัดสงวัคซีนอยางตอเน่ือง หรือไม 

ข�อเสนอแนะสําหรับมาตรการท่ีมีความสําคัญสูง 

• ปรับปรุงระบบตรวจสอบความครอบคลุมของวัคซีน ซึ่งภาครัฐและภาคเอกชนเขามามีสวนรวม เพ่ือเสริมกับการ
สํารวจความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนท่ีดําเนินการเปนประจําทุก 5 ป 

• เพ่ิมความครอบคลุมของการสรางเสริมภูมิคุมกัน สําหรับกลุมประชากรท่ีเขาถึงยาก (รวมถึง ประชาชนในพ้ืนท่ีหาง
ไกล ประชาชนที่อาศัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กลุมศาสนา กลุมชาติพันธุ และกลุมผูยายถ่ิน) และในพ้ืนท่ีที่มี
อัตราความครอบคลุมคอนขางต่ํา
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ตัวชี้วัดและคะแนน
P.7.1 ความครอบคลุมของวัคซีน (โรคหัด) เปนสวนหน่ึงของแผนแหงชาติ – 5 คะแนน 

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• ประเทศไทยมีแผนสรางเสริมภูมิคุมกันโรคแหงชาติ ซึ่งสอดคลองกับ Global Vaccine Action Plan ขององคการ
อนามัยโลก 

• มีอัตราความครอบคลุมสูง สําหรับวัคซีนปองกันโรคหัด โรคคางทูม และโรคหัดเยอรมัน ความครอบคลุม สําหรับ
โดสแรก และโดส 2 ของวัคซีน ที่ผสมเชื้อโรคหัด มีอัตราเฉล่ียรอยละ 99 ทั่วประเทศ ในป 2559 (คาประมาณการ) 

• ในป 2557 ประเทศไทยลดอายุของกลุมประชากรเปาหมาย สาํหรับโดส 2 ของวัคซนีปองกันโรคหัด โรคคางทูม และ
โรคหัดเยอรมัน โดยลดจาก 7 ขวบ เหลือ 2 ขวบครึ่ง 

• แผนการรณรงคฉีดวัคซีนท่ัวประเทศท่ีดําเนินการเม่ือป 2558 สําหรับเด็กอายุ 2 ขวบคร่ึง และ 7 ขวบท่ียังไมไดรับ
โดส 2 ของวัคซีนปองกันโรคหัด โรคคางทูม และโรคหัดเยอรมัน 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• ถึงแมวา ความครอบคลุมในภาพรวม อยูในระดับสงู แตพบวา มรีายงานการระบาดของโรคหัดเปนระยะๆ เน่ืองจาก
ความครอบคลุมการไดรับวัคซีนในเด็กเล็กยังไมสูงนักในบางพ้ืนท่ี

• เกิดการระบาดเปนพักๆ ในกลุมวยัรุน และคนหนุมสาวในสถาบันการศึกษา และท่ีทาํงาน เน่ืองจาก พลาดโอกาสได
รับวัคซีนในชวงวัยเด็ก

• การปรับปรุงการบริหารขอมูลความครอบคลุมของการไดรับวัคซีนใหดีขึ้น

• การไดรับวัคซีนพ้ืนฐาน (Routine Vaccination) ประสบอุปสรรคในพื้นท่ีหางไกล และบางพ้ืนท่ีในจังหวัดชายแดน
ภาคใต รวมท้ัง ในกลุมศาสนา กลุมชาติพันธุ และกลุมผูยายถ่ิน

• เน่ืองจาก ขาดระบบกาํกับตดิตาม จงึไมสามารถประเมนิความครอบคลมุของการไดรบัวคัซนี ในการสาํรวจทัว่ประเทศ
ที่ดําเนินการเปนประจําทุก 5 ป

• โรงพยาบาลเอกชน ตางจากโรงพยาบาลรัฐ เพราะโรงพยาบาลเอกชนไมตองรายงานขอมูลการใหบริการวัคซีน 

P.7.2 การเขาถึงและการจัดสงวัคซีน ระดับประเทศ – 5 คะแนน 

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• มีคลังวัคซีนในโรงพยาบาล และระดับประเทศในปริมาณท่ีเพียงพอ

• การใชระบบบริหารสินคาคงคลัง โดยผูขาย (Vendor - managed Inventory System) เพ่ือจัดสงวัคซีนไปยังผูให
บริการดูแลสุขภาพท่ัวประเทศ

• การประเมินผล โดยการสํารวจท่ีจัดข้ึน เปนประจําทุก 1 - 2 ป เพ่ือประเมินสมรรถนะ ดานการจัดสง และลูกโซความ
เย็นในทุกเขต

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคเพ่ิมขึ้นในบางพ้ืนท่ีที่มีจํานวนประชากรนอย และอัตราความครอบคลุมของการไดรับ
วัคซีนต่ํากวาคาเฉล่ียของประเทศ

• การพัฒนากลยุทธ เพ่ือเพ่ิมอัตราการเขาถึง และความครอบคลุมในกลุมประชากรเขาถึงยาก

• การยายถ่ินของประชากรเกิดขึ้นมากในเขตเมือง จังหวัดชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

• การกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
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การตรวจจับ

ระบบห�องปฏิบัติการของประเทศ 

คํานํา

หองปฏบิตักิารดานสาธารณสุขมบีรกิารพ้ืนฐานท่ีสาํคัญ ไดแก การตรวจจบัโรค และการระบาด การตอบโตภาวะฉุกเฉิน 
การกํากับติดตามส่ิงแวดลอม และการเฝาระวังโรค หองปฏิบัติการดานสาธารณสุขระดับประเทศ และทองถ่ินในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข สามารถรับหนาท่ีเปนจุดประสานงาน สําหรับระบบระดับชาติ ซึ่งมีภารกิจหลักครอบคลุมการ
สาธารณสุข การสัตวแพทย และความปลอดภัยอาหาร ซึง่ประกอบดวย การปองกัน ควบคุม และเฝาระวังโรค การตอบโต
ภาวะฉุกเฉิน การวิจยัทางสาธารณสุข การอบรม และการใหความรู และการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย และการส่ือสาร

เป�าหมาย
การเฝาระวังทางชวีภาพแบบเรียลไทม โดยอาศยัระบบหองปฏบิตักิารของประเทศ และการตรวจวินจิฉยั ณ สถานท่ีดแูล 
ผูปวย และการวินิจฉัย โดยหองปฏิบัติการ 

ระดับสมรรถนะของประเทศไทย 

ระบบหองปฏิบัติการดานสาธารณสุขของประเทศไทย ประกอบดวย หองปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเอกชน หองปฏิบัติการ
ดานสาธารณสุข หองปฏิบัติการดานสาธารณสุขระดับภูมิภาค และหองปฏิบัติการอางอิงดานสาธารณสุขท่ีมีเพียงแหง
เดียว โดยอาศัยอํานาจตามพระราชกฤษฎีกา กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีอํานาจหนาท่ีในฐานะเปนหองปฏิบัติการ
อางอิงระดับชาติ สําหรับการปองกันโรค และการคุมครองผูบริโภค สวนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุขเปนหอง
ปฏบิตักิารอางองิระดับชาตทิีด่แูลดานโรคตดิเชือ้ และมหีองปฏบิตักิารระดับภมูภิาค ตัง้อยูทีศ่นูยวิทยาศาสตรการแพทย
ระดับภูมิภาค จํานวน 14 แหง ทั่วประเทศ หองปฏิบัติการเหลาน้ี สามารถดําเนินการตรวจวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาท่ัวไป 
และสงตอตัวอยางสงตรวจ (Specimen) ไปยังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข ในกรณีจําเปน 

เครือขายหองปฏิบัติการสุขภาพคนอิงอยูกับเครือขายโรงพยาบาล (ประกอบดวย กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลอ่ืน
ในสงักัดหนวยงานภาครัฐ โรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน) ในระดบัทองถ่ิน เครอืขายหองปฏบิตักิารตรวจวินจิฉยั
อิงอยูกับโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และหองปฏิบัติการเอกชน ในแงวิธีการตรวจ หองปฏิบัติ
การแตละแหง ปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจใหเหมาะกับความตองการของทองถิ่นแตละแหง การเขาถึงการบริการของหอง
ปฏิบัติการไดรับการสนับสนุนจากระบบประกันสุขภาพระบบหน่ึงจากระบบท่ีมีอยูทั้งหมด 3 ระบบ

มหีองปฏิบตักิารตรวจวินจิฉยั ดานการสัตวแพทย จาํนวน 9 แหง และหองปฏิบตักิารอางอิง สาํหรับสขุภาพสัตวหน่ึงแหง
ในกรงุเทพฯ และมหีองปฏบิตักิาร จาํนวน 7 แหง ตัง้อยูในศนูยวิจยั และพฒันาระดบัภมูภิาคอกีดวย นอกจากนี ้ประเทศไทย
สนับสนุนการจัดตั้งหองปฏิบัติการอางอิง สําหรับโรคปากและเทาเปอย ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ของ
องคการสุขภาพสัตวโลก และศูนยทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสําหรับสัตว ซึ่งเปนหองปฏิบัติการในสังกัดสถาบัน
สุขภาพสัตวแหงชาติ

เครือขายหองปฏิบตักิารของประเทศไทย ไดพัฒนาสมรรถนะในการตรวจวินจิฉยัจลุชพีกอโรคอบุตัใิหม สวนใหญในระดับ
ที่เหมาะสมในหองปฏิบัติการสุขภาพคน และสุขภาพสัตว และเครือขายหองปฏิบัติการสามารถดําเนินการตรวจวินิจฉัย
ตามวิธีการตรวจหลักท่ีระบุอยูใน IHR มากกวา 10 วิธี

ตวัอยางสงตรวจจากพ้ืนท่ี มากกวารอยละ 80 ในประเทศ ทีส่งไปยังสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรสาธารณสุข สามารถดําเนิน
การได ภายในเวลา ไมเกิน 24 ชั่วโมง และในกรณีปกติ ตัวอยางสงตรวจจากทุกอําเภอจะไปถึงสถาบัน ภายในเวลา 
ไมเกิน 48 ชั่วโมง หากเกิดการระบาดในพ้ืนท่ีหางไกล หรือในสถานการณฉุกเฉิน กองทัพสามารถชวยขนสงตัวอยางสง
ตรวจได
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ประเทศไทยไดพัฒนาระบบคุณภาพสําหรับหองปฏิบัติการ ซึ่งไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลแลว หอง
ปฏิบัติการสุขภาพคน และสุขภาพสัตวระดับชาติทุกแหงผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 
17025 สวนหองปฏิบัติการสุขภาพคนยังผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 17043 อีกดวย

การบริการตรวจวิเคราะหพิเศษทางหองปฏิบัติการ เชน การตรวจสอบสารชีวพิษ และสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางท่ีไมรู
จักมากอน เปนการบริการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข แตเปนการตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการท่ีแยก
เปนเอกเทศจากหองปฏิบัติการหลักดานสุขภาพคน 

นอกจากน้ี ระบบหองปฏิบัติการสุขภาพคน และสุขภาพสัตว เปนสวนหน่ึงของเครือขายระดับนานาชาติที่เขมแข็ง หอง
ปฏบิตักิารอางอิงระดับชาติหลายแหง เปนหองปฏบิตักิารอางองิระดับภมูภิาคของ WHO (สาํหรับโรคโปลโิอ ไขหวัดใหญ 
โรคหดั และโรคหัดเยอรมัน) และ WHO Collaborating Center (สาํหรับการเฝาระวัง และการอบรมการด้ือยาตานจุลชพี 
และ การปรับปรุงระบบคุณภาพในหองปฏิบัติการดานสาธารณสุข) อีกดวย รวมทั้ง หองปฏิบัติการอางอิงระดับภูมิภาค
สําหรับโรคมือ เทา และปากเปอย และโรคบูรเซลโลซิสขององคการสุขภาพสัตวโลก

หองปฏิบัติการอางอิงดานสุขภาพคนมีหองปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 จํานวน 3 แหง และหองปฏิบัติ
การ 26 แหงท่ัวประเทศ มีบริเวณรับตัวอยางสงตรวจ ซึ่งมีความสามารถในการรับและสงตอจุลชีพกอโรคที่แพรกระจาย
อยางรวดเร็ว หรือสรางความหวาดวิตกในหมูประชาชน เชน โรคไวรัสอีโบลา หรือโรคไวรัสเมอรส (MERS-CoV) ไปยัง
หองปฏิบตักิารระดับชาติ ตวัอยางถูกทําใหตายในตูปลอดเช้ือ และการตรวจสอบเปนการวิเคราะหระดับโมเลกุล Matrix-
assisted Laser Desorption/Ionization เปนวิธีการตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการอางอิงดานสุขภาพคนท่ีแพรหลาย 
และมีการเขาถึงเทคโนโลยี Next Generation Sequencing ที่ใชในการตรวจวิเคราะหจุลชีพกอโรคที่ไมรูจักมากอน 

ข�อเสนอแนะสําหรับมาตรการท่ีมีความสําคัญสูง

• สรางระบบเช่ือมโยงขอมูลระหวางหองปฏิบัติการ และดานระบาดวิทยา เพ่ือสนับสนุนการเฝาระวัง การวิเคราะห
ความเส่ียง และระบบแจงเตือนภัยท่ีรวดเร็ว

• สรางกระบวนการออกใบอนญุาต และดาํเนินการตามกรอบการออกใบอนญุาต ณ หองปฏบิตักิาร ดานสาธารณสุข 
และสุขภาพสัตวที่เก่ียวของ

• เพ่ิมระดับความรวมมือในการดําเนินงานของหองปฏิบัติการระหวางหนวยงานตางๆ และระหวางภาคสุขภาพคน 
และภาคสุขภาพสัตว ตามแนวทางสุขภาพหน่ึงเดียว 

• เพ่ิมการสรางเครือขาย และการทํางานรวมกันกับหองปฏิบตักิารอางอิงระดับชาติทีม่คีวามสามารถสูง และสนับสนุน
เครือขายหองปฏิบัติการอ่ืน ในระดับภูมิภาค และนานาชาติ หรือสถาบันท่ีเก่ียวของ 

ตัวชี้วัดและคะแนน 
D.1.1 การตรวจทางหองปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาโรคท่ีมีความสําคัญสูง – 4 คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• ประเทศไทยมีแผนการบริการสุขภาพท่ีมีเครือขายสงตอท่ีนิยามไวชัดเจน สําหรับภาคสุขภาพสัตว และภาคสุขภาพ
คน ซึ่งมีวิธีการตรวจวิเคราะหหลากหลายมากสําหรับการตรวจวินิจฉัย และการยืนยันโรคติดเชื้อ 

• ในป 2558 หองปฏิบัติการอางอิงไขหวัดใหญระดับภูมิภาคสามารถระบุไวรัสสายพันธุใหม ซึ่งใชเปนเช้ือในการผลิต
วัคซีน (Vaccine Strain)

• โรคไวรัสเมอรส (MERS-CoV) ถูกตรวจจับ และยืนยัน โดยวิธีการอานลําดับทางพันธุกรรม (Genetic Sequencing) 
ภายใน 24 ชั่วโมง 

• เครือขายหองปฏิบัติการปจจุบันตอบสนองความตองการหลักๆ ของประเทศในแงโรค สารชีวพิษ สารเคมีกําจัดศัตรู
พืช และสารกอภูมิแพตามแนวทางสุขภาพหน่ึงเดียว ระบบหองปฏิบัติการระดับชาติสามารถตรวจหาโรคที่มีความ
สําคัญสูงซึ่งระบุไวใน IHR จํานวนกวา 10 ชนิด
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• มีงบเฉพาะกิจในงบประมาณท่ีแยกไวตางหาก สําหรับการตรวจวินิจฉัย หรือมาตรการท่ีดําเนินการไดทันที เมื่อเกิด
การระบาดท่ีนาสงสัย

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• ควรปรับปรุงระบบสารสนเทศท่ีใชบริหารขอมูลจากหองปฏิบัติการ เพ่ือใหการใชขอมูลที่ไดจากหองปฏิบัติการมี
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน

o ระบบบริหารสารสนเทศหองปฏิบัติการ (Laboratory Information Management System) จะตองสามารถ
สื่อสารกับระบบขอมูลสารสนเทศสาธารณสุขท่ีเชื่อมโยงกับขอมูลผูปวย

o ขอมลูจากหองปฏบิตักิารควรเชือ่มโยงกบัขอมลูระบาดวิทยาอ่ืนๆ ผานระบบอเิลก็ทรอนกิส เพ่ือใหการวิเคราะห
ทางระบาดวิทยา มีประสิทธิผลมากข้ึน 

• เน่ืองจาก ไมมีรูปแบบมาตรฐาน (Standard Format) สําหรับขอมูลจากหองปฏิบัติการท่ีรับสงระหวางระบบตางๆ 
จึงจําเปนท่ี ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของจะตองสื่อสารกันดวยภาษาเดียวกัน

• หองปฏิบัติการบางแหงไมรายงานผลตรวจภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว

D.1.2 ระบบสงตอ และขนสงตัวอยางสงตรวจ – 4 คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• ขนสงตัวอยางสงตรวจไปยังหองปฏิบัติการอางอิงภายใน 24 ชั่วโมง จากมากกวารอยละ 80 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ
ประเทศ และภายใน 48 ชั่วโมง จากทุกพ้ืนท่ีในประเทศ ในกรณีที่ มีความจําเปน มีหองปฏิบัติการเคล่ือนท่ี สําหรับ
ภาคสุขภาพคนและภาคสุขภาพสัตว ในกรณีพิเศษ สามารถขอความชวยเหลือจากกองทัพบก เพ่ือใหชวยขนสง
ตัวอยางจากพ้ืนท่ีเขาถึงยากได 

• เครือขายสุขภาพคน และสุขภาพสัตวมคีวามพรอมสงูสาํหรับการสงตอตวัอยาง และการสงตอตวัอยางภายในประเทศ
เปนการดําเนินการท่ีปฏิบัติเปนประจําในทุกระดับ 

• หองปฏิบัติการระดับชาติสามารถสงตอตัวอยางสงตรวจไปยังหองปฏิบัติการอางอิงในเครือขายหองปฏิบัติการ 
นานาชาติ หองปฏิบัติการอางอิงสงตัวอยางสงตรวจไปยังหองปฏิบัติการระดับนานาชาติ เพ่ือยืนยันความถูกตอง
เปนประจําอยูแลว 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• ตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติเชื้อโรค และพิษจากสัตว พ.ศ.2558 โดยสมบูรณ

• คาดวาจะประกาศใชแนวทางปฏิบตัริะดับชาติใหม และกฎหมายใหมประกอบพระราชบัญญัตนิี ้(auxiliary act) ได
ในป 2561 ซึ่งนาจะชวยใหมาตรการสําหรับการผลิต การเก็บรักษา และการขนสงวัตถุติดเชื้อมีประสิทธิผลดีย่ิงขึ้น

• มีความสามารถดีขึ้น ในการบังคับใชกฎหมาย การตรวจสอบ และประเมินผล 

D.1.3 การตรวจวินิจฉัย ณ สถานที่ดูแลผูปวย และหองปฏิบัติการท่ีทันสมัย และมีประสิทธิผล – 4 คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• ปจจบุนัเครือขายหองปฏบิตักิารสามารถใหการบริการตรวจวินจิฉยัท่ีมคีณุภาพดี และดําเนินการใหเสร็จภายในเวลา
ที่เหมาะสม

• มเีทคโนโลยีทนัสมยั เชน Multiplex Serology, Polymerase Chain Reaction, Next Generation Sequencing และ 
Matrix-assisted Laser Desorption/Ionization

• ใชการตรวจวิเคราะห ณ สถานท่ีดูแลผูปวยตามความเหมาะสม
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• มีการตรวจแบบรวดเร็วสําหรับโรคตางๆ เชน โรคฉี่หนู และมาลาเรีย ในระดับทองถ่ิน 

• ประเทศไทยมีหองปฏิบัติการเคล่ือนท่ีสําหรับภาคสุขภาพสัตว และภาคสุขภาพคน

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• รักษา และยกระดับการบริการ โดยจัดใหมีการตรวจแบบใหม ณ สถานท่ีดูแลผูปวย และเพ่ิมความแมนยําของวิธี
การตรวจ (เชน การตรวจวัณโรคดวย Xpert MTB/RIF) โดยเพ่ิมความสามารถในการตรวจจับ และบงชี้จุลชีพกอโรค
ชนิดท่ีรูจักแลว และชนิดใหม 

• ตองปรับปรุงกระบวนการตรวจยืนยัน และควบคุมคุณภาพของการตรวจใหดีขึ้น มีการประเมินประสิทธิผล และ
ประสทิธิภาพของวิธีการตรวจท่ีคดัเลือกไวเทาน้ัน (เชน สาํหรับตรวจ HIV) สาํหรับชดุตรวจอยางอืน่ท่ีผูใชเปนผูประเมนิ
เอง ทําใหไดผลการประเมินท่ีไมแนนอน 

• เพ่ิมความสามารถในการวิเคราะหตนทุน - ประโยชน สําหรับวิธีการตรวจวินิจฉัยแบบใหมที่มีคาใชจายสูง

D.1.4 ระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการ – 3 คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• การบริหารคุณภาพในหองปฏิบัติการมีพัฒนาการท่ีดีมาก 

o กวารอยละ 99 ของหองปฏิบัติการทางการแพทยผานการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพท่ีเก่ียวของ

o หองปฏิบตักิารระดับประเทศ และภูมภิาคผานการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวของ (ISO 15189, 
17025, 17043 และ 9001)

o หองปฏบิตักิารสขุภาพสัตว ระดบัประเทศ และภมูภิาคผานการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล ISO 17025 
และ 9001)

• สาํนักมาตรฐานหองปฏบิตักิาร ซึง่เปนหนวยงานรับรองระบบงานระดบัชาตทิีม่หีนาท่ีรบัผดิชอบการรบัรองคณุภาพ
ของระบบงานของหองปฏบิตักิาร เปนสมาชกิขององคการระหวางประเทศ วาดวยการประสานงานการรับรองระบบ
งานหองปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation) กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการ
ประเมินหองปฏิบัติการปละคร้ัง

• หองปฏิบัติการภาคเอกชนตองรายงานโรคท่ีตองแจง (notifiable disease) เชนเดียวกับ หองปฏิบัติการภาครัฐ

• กระทรวงสาธารณสุขไดพัฒนามาตรฐานคุณภาพ สําหรับระบบสาธารณสุขของไทยโดยเฉพาะ และใชมาตรฐาน
เหลาน้ีในการควบคุมใหการตรวจวินิจฉัยในประเทศมีคุณภาพ

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค

• ตองปรับปรุงการออกใบอนุญาตใหดีขึ้น และจัดทําใหการออกใบอนุญาตเปนมาตรฐานเดียวกัน กลไกการออกใบ
อนุญาต ปจจุบันไมครอบคลุมหองปฏิบัติการสุขภาพคนทุกแหง ขอกําหนด และการออกใบอนุญาตสําหรับหอง
ปฏิบัติการภาคเอกชนถูกกําหนดแยกไวตางหากใน พ.ร.บ.สถานพยาบาล

• การออกใบอนญุาตตองมนีโยบาย และกรอบการดาํเนินงานทีเ่ปนเอกภาพ เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกบัมาตรฐาน
ระดับชาติ และเพ่ือสงเสริมการตรวจวินิจฉัยท่ีมีคุณภาพ และการพัฒนาอยางตอเน่ือง การประสานงานท่ีดีกับภาคี
เครือขายหลากหลายกลุมเปนสิ่งจําเปน
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การเฝ�าระวังโรคแบบเรียลไทม� 

คํานํา

การเฝาระวังโรค แบบเรียลไทมมีจุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาความปลอดภัย การปองกันภัย และความสามารถในการฟนฟู
กลับสูสภาวะปกติ (Resilience) ของประเทศ โดยดําเนินการเฝาระวังทางชีวภาพแบบบูรณาการ ซึ่งสงเสริมใหเกิดการ
เตือนภัยลวงหนา และการรับรูสถานการณเก่ียวกับเหตุการณทางชีวภาพ 

เป�าหมาย
ปรบัปรงุระบบการเฝาระวังโรค และภัยสุขภาพตามเกณฑทีกํ่าหนด (Indicator-based Surveillance) และระบบเฝาระวัง
เหตุการณ (Event-based Surveillance) ขัน้พ้ืนฐาน ซึง่สามารถตรวจจับเหตุการณสาํคัญท่ีมผีลกระทบดานสาธารณสุข 
สุขภาพสัตว และการปองกันภัยสุขภาพ; ปรับปรุงการส่ือสาร และการทํางานรวมกันระหวางภาคสวนตางๆ และระหวาง
หนวยราชการ ในระดับภมูภิาค ระดบัชาต ิและระดบันานาชาตใินการเฝาระวังเหตุการณสาํคญัทางสาธารณสุข; ปรบัปรงุ
ความสามารถระดับประเทศ และความสามารถระดับภูมิภาค เพ่ือใหสามารถวิเคราะห และเชื่อมโยงขอมูลจาก และ
ระหวางระบบเฝาระวัง แบบเรียลไทมทีม่ปีระสิทธิภาพมากข้ึน ซึง่รวมถึง ระบบการรายงานท่ีเชือ่มโยงถงึกัน และสนบัสนุน
การปฏิบตังิานซ่ึงกันและกันผานระบบอเิล็กทรอนิกส ระบบดงักลาว ประกอบดวย ขอมลูผลการตรวจวนิจิฉยั ทางระบาด
วิทยา การแพทย หองปฏบิตักิาร และการทดสอบสภาวะส่ิงแวดลอม รวมทัง้ ความปลอดภยั และคณุภาพของผลิตภัณฑ 
และขอมูล bioinformatics รวมท้ัง ความกาวหนาในการปฏิบัติตามขอกําหนด วาดวยสมรรถนะหลักในการเฝาระวังโรค
ตาม IHR และเกณฑมาตรฐานของ OIE 

ระดับสมรรถนะของประเทศไทย

กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยไดริเร่ิมโครงการเฝาระวังโรคเมื่อป 2513 ในปจจุบัน ประเทศมีกรอบทางกฎหมาย
ที่มีผลตอหลายภาคสวนท่ีถูกกําหนด โดยพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 ซึ่งมีบัญชีรายช่ือโรคที่ตองรายงาน 67 
โรค โดยจะมีการปรับปรุงแกไขบัญชีเปนระยะๆ 

ระบบเฝาระวังของประเทศไทยเปนระบบอเิลก็ทรอนิกสทัง้หมด และประเทศไดแสดงใหประจกัษถึงความสามารถในการ
เก็บรวบรวม และรวมยอดขอมูลเฝาระวังกลุมอาการ จากทุกระดับในระบบสาธารณสุข ซึ่งรวมถึง กลไกการสงความคิด
เห็นยอนกลับ เปนประจําทุกสัปดาห อยางไรก็ตาม การเช่ือมโยงภาคสุขภาพของเอกชน กับระบบเฝาระวังน้ียังคงประสบ
ปญหาอยู

การปฏิบตัหินาท่ีเฝาระวังเหตุการณในทกุระดับของระบบดแูลสขุภาพในประเทศเปนการดําเนินงาน โดยทมีรบัรูสถานการณ 
(Situation Awareness Teams) ทีผ่านการฝกอบรมแลว ความสามารถดงักลาว เช่ือมโยงกบัการทาํงานของทมีเฝาระวัง
สอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว (Surveillance and Rapid Response Teams) ซึ่งเปนทีมสหวิทยาการท่ีเรียกใชงานไดตลอดเวลา 
ระบบเฝาระวังสุขภาพสัตวและสุขภาพคน มีการประสานงานกันในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล

ในระดับประเทศ มกีารเฝาระวังกลุมอาการ (Syndromic Surveillance) สาํหรับโรคตดิตอบางกลุมทีแ่พรระบาดไดรวดเร็ว 
(เชน โรคไวรัสสมองอักเสบ และการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ) ในระดับประเทศ โดยอาศัยหองปฏิบัติการตรวจ
คัดกรองเบ้ืองตน (Sentinel Laboratory) แผนการเฝาระวังเฉพาะเหตุการณ (Special Surveillance) หรือโครงการ
เฝาระวังเชิงรุก (Active Surveillance)

เพ่ือใหไดคะแนนสูงสุดใน Technical Area ดานน้ี ประเทศไทยควรดําเนินการ เพ่ือปรับปรุงการบูรณาการฐานขอมูล
เฝาระวังโรคของภาคสวนตางๆ พัฒนาการฝกอบรมผูเชีย่วชาญเฉพาะสาขา ประเมินระบบเฝาระวังเปนประจํา และพัฒนา
ความรวมมือระดับภูมิภาค และความรวมมือระหวางประเทศตอไป
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ข�อเสนอแนะสําหรับมาตรการท่ีมีความสําคัญสูง 

• ปรับปรุงการบูรณาการระบบฐานขอมูลเฝาระวังโรค โดยจัดประชุมภาคีเครือขายท่ีเปนตัวแทนจากภาคสุขภาพของ
รัฐ (รวมถึงสุขภาพสัตว) ภาคอ่ืนๆ นอกภาคสวนสุขภาพ และภาคเอกชน

• พัฒนาโปรแกรมอบรม และการประชมุเชงิปฏบิตักิาร สาํหรบัผูเชีย่วชาญเฉพาะสาขา เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจระบบ
เฝาระวังโรคอยางถองแท

• ดําเนินการประเมินระบบเฝาระวังโรคในทุกระดับของระบบดูแลสุขภาพเปนประจํา ซึ่งครอบคลุม ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน รวมถึง การเฝาระวังโรคติดตอระหวางสัตวและคนตามแนวทางสุขภาพหน่ึงเดียว 

ตัวชี้วัดและคะแนน

D.2.1 การเฝาระวังกลุมอาการ และการเฝาระวังเหตุการณ – 4 คะแนน 

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• การเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพตามเกณฑที่กําหนด (Indicator-based Surveillance) ครอบคลุมสถานบริการ
สาธารณสุขของรฐัทกุแหง และโรงพยาบาลเอกชนบางแหง ระบบอเิลก็ทรอนกิสชวยใหโรงพยาบาลสามารถสงขอมลู
ผูปวยท่ีเก่ียวของกับโรคที่เฝาระวังอยู 

• มีการเฝาระวังเหตุการณในทุกระดับของระบบดูแลสุขภาพ ขอมูลที่ไดรับจะถูกทวนสอบ บันทึก และรายงานไปยัง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยทีมตระหนักรูสถานการณ (SATs) ที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจ 

• รายงานสถานการณผิดปกติเก่ียวกับสุขภาพคน โดยแจงสายดวน 1422

• จังหวัดท่ีมีชายแดนติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีแผนความรวมมือระหวางจังหวัดชายแดน (Cross 
Border Programme) 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• ตรวจยืนยันขอมูลการเฝาระวัง กลุมอาการผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ โดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หาก
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาขาดความเขาใจหลักระบาดวิทยาพ้ืนฐาน หรือหลักระบาดวิทยาประยุกต ผลการวิเคราะห
อาจไมดีเทาท่ีควร

• ในการประเมินคุณภาพ และการดําเนินงานของกระบวนการเฝาระวังโรค จําเปนท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจระดับทองถ่ิน
ตองปรับปรุง และใหความสําคัญมาก

• เพ่ิมความความตระหนักในหมูแพทย ถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในระบบเฝาระวังโรค

D.2.2 ระบบรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีเชื่อมโยงถึงกัน และสนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
แบบเรียลไทม – 4 คะแนน 

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• ระบบเฝาระวังโรคของประเทศไทยเปนระบบอิเล็กทรอนิกส และครอบคลุมหนวยบริการสุขภาพของรัฐทุกแหง
สํานักระบาดวิทยาเผยแพรขาวสาร และเพ่ิมเติมขอมูลใหมๆ เปนประจําทุกสัปดาห และลงรายงานเฝาระวังโรค
ประจําปในเว็บไซตสาธารณะของสํานักฯ ดวย 

• พ.ร.บ.โรคตดิตอ กําหนดกรอบกฎหมายท่ีชดัเจน และครอบคลุมทกุแงทกุมมุ เพ่ือใหกิจกรรมเฝาระวังทางสาธารณสุข
ดําเนินไปไดอยางราบร่ืน

• ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธอื่นๆ 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โรคติดตอ จะสัมฤทธ์ิผลมากข้ึน เม่ือเพ่ิมหนวยรายงานการเฝาระวังโรคท่ีโรงพยาบาล และ
คลินิกเอกชน 
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• การสงเสริม และการใหความรูเก่ียวกับการเฝาระวังโรค ขึ้นอยูกับการพัฒนาการดําเนินงานของภาคีเครือขายท่ีมี
หลายกลุม 

• การแลกเปล่ียนขอมูล ระหวางระบบเฝาระวังโรคของภาคสุขภาพคนและภาคสุขภาพสัตว ตองอาศัยความสัมพันธ
ระหวางบุคคลเปนสําคัญ มิใชระเบียบท่ีกําหนดไวอยางเปนทางการ

D.2.3 การบูรณาการ และการวิเคราะหขอมูลเฝาระวังโรค – 4 คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• มีการรายงานขอมูลเฝาระวังโรค และขอมูลของหองปฏิบัติการทางออนไลน แบบเรียลไทม ซึ่งครอบคลุมโรคติดเช้ือ
อุบัติใหม และโรคระบบทางเดินหายใจท่ีแพรระบาดได 

• มกีารบูรณาการ และการแลกเปล่ียนขอมลูเฝาระวังโรค และขอมลูของหองปฏบิตักิารระหวางกระทรวงสาธารณสุข 
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ สําหรับโรคบางโรคเทาน้ัน (เชน โรคพิษสุนัขบา และไขหวัดนก)

• โปรแกรมเฝาระวังโรคทางออนไลน สาํหรบัโรคทางเดนิหายใจตะวนัออกกลาง และโรคตดิเชือ้ในระบบทางเดนิหายใจ
เฉียบพลันมี link เชื่อมโยงขอมูลอัตโนมัติ ระหวางเจาหนาท่ีระบาดวิทยา และเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ

• มีการเผยแพรรายงานเฝาระวังโรค สําหรับโรคติดตอท่ีมีความสําคัญเปนประจําทุกสัปดาห และทุกป เพ่ือนําเสนอ
ขอมูลใหผูมีอํานาจตัดสินใจ 

• มีการจัดทํา และแผยแพรรายงานการวิเคราะหแกระดับตางๆ ในระบบของภาคสุขภาพคนเปนประจํา

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• สรางการเช่ือมโยงขอมูล แบบอัตโนมัติ (Automatic Link) ระหวางขอมูลเฝาระวังโรค และขอมูลของหองปฏิบัติการ 
ซึ่งครอบคลุมขอมูลที่ตองแจงท้ังหมด โดยตอยอดจากระบบนํารอง 

• ควรขจัดอุปสรรคในการแลกเปล่ียนขอมลู โดยสรางความไววางใจระหวางหนวยงาน และเพ่ิมชองทางส่ือสารท่ีชดัเจน
ระหวางภาคีเครือขาย และ โดยอาศัยการกําหนดนโยบาย และความแนวแนทางการเมืองในภาครฐั และภาคเอกชน/
ประชาสังคม (Non-government) รวมทั้ง การกําหนดมาตรฐานท่ียึดถือปฏิบัติเหมือนกัน 

D.2.4 ระบบเฝาระวังกลุมอาการ (Syndromic Surveillance) – 4 คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• การดําเนินการเฝาระวังโรคทางหองปฏิบัติการตรวจคัดกรองเบ้ืองตน สําหรับกลุมอาการท่ีมีความสําคัญสูง ไดแก 
โรคไขสมองอักเสบ และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ในโรงพยาบาล 40 แหง ใน 27 จังหวัด

• การเฝาระวังเฉพาะโรค สําหรับโรคที่มีความสําคัญสูง ไดแก โรคกลามเน้ือออนแรงเฉียบพลัน (Acute Flaccid 
Paralysis) โรคหัด และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันอยางรุนแรง 

• การเฝาระวังเชิงรับระดับชาติ และการเฝาระวังโรคติดตอท่ีตองแจง เพ่ือกํากับติดตาม ไดแก โรคทองรวงเฉียบพลัน 
โรคอาหารเปนพิษ โรคมือเทาปาก และไขไมทราบสาเหตุ

ประด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• การเฝาระวังกลุมอาการ (Syndromic Surveillance) เปนเร่ืองใหมในประเทศไทย และอาจเพ่ิมภาระงานแกหนวย
รายงานในระดับทองถ่ิน 

• ขณะน้ี มีการทดลองแจงขอมูลรวม ผานระบบการเฝาระวังโรค และภัยสุขภาพตามเกณฑที่กําหนด และระบบเฝา
ระวังตามกลุมอาการ (indicator-based and syndromic surveillance) ผานระบบเฝาระวัง ตามแบบ รง.506 การ
รายงานขอมูลแบบนี้ จําเปนตองดําเนินการ โดยสมบูรณ
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การรายงาน

คํานํา

ภัยสุขภาพท่ีเกิดจากสวนตอประสาน (interface) ระหวางคน – สัตว - ระบบนิเวศ พบวา มีจํานวนเพ่ิมขึ้นตลอดทศวรรษ
ที่ผานมา เน่ืองจาก จุลชีพกอโรคคอยๆ พัฒนา และปรับตัวใหเขากับ Host ใหม และสิ่งแวดลอม จนกลายเปนภาระตอ
ระบบสขุภาพคนและสุขภาพสัตว การรายงานแบบสหวิทยาการท่ีเกิดข้ึนจากการประสานความรวมมอืหลายฝาย สาํหรับ
รายงานสุขภาพคน สุขภาพสัตว และระบบนิเวศชวยลดความเส่ียงของการเกิดโรค ณ สวนตอประสานระหวางกัน 

เป�าหมาย
การรายงานโรคอยางถูกตอง และทันเวลา ตามขอกําหนดของ WHO และติดตอประสานงานกับ FAO และ OIE อยาง
สมํ่าเสมอ 

ระดับสมรรถนะของประเทศไทย

เจาหนาท่ี 3 ทาน ไดแก รองอธิบดี กรมควบคุมโรค ที่ปรึกษาอาวุโส กรมควบคุมโรค และรักษาการผูอํานวยการ สํานัก
ระบาดวิทยา เปนผูประสานงานกฎอนามัยระหวางประเทศ (IHR Contact Points) ในฐานะตัวแทนของอธิบดีกรม
ควบคุมโรค 

ประเทศไทยมีบุคคลอื่นท่ีเปนผูรายงานขอมูลเก่ียวกับสัตวบก สัตวนํ้า และสัตวปาไปยังองคการสุขภาพสัตวโลกอีกดวย 

ในภาคสุขภาพคน มีการรายงานเหตุการณความปลอดภัยอาหาร ผานผูประสานงาน IHR ระดับชาติ และผูประสานงาน 
INFOSAN สวนในภาคสุขภาพสัตว ไมมีการสงรายงานเหตุการณความปลอดภัยอาหารไปยังองคการสุขภาพสัตวโลก 

มีการแลกเปล่ียนขอมูลเก่ียวกับเหตุการณโรคติดตอระหวางสัตวและคนเปนประจํา ระหวางทีมตระหนักรูสถานการณ 
(SATs) ของกระทรวงสาธารณสุข และทีมขอมลูเหตุการณของกรมปศุสตัว หากมเีหตุการณระบาดของโรคติดตอระหวาง
สัตวและคนท่ีเปนภัยทางสาธารณสุขท่ีสําคัญ เชน การระบาดของไขหวัดนกท่ีนาสงสัย จะมีการโทรศัพทติดตอกัน 
โดยตรง ระหวางหนวยงานในภาคสุขภาพคน และภาคสุขภาพสัตว 

ยังไมมมีาตรฐานข้ันตอนการดําเนินงาน สาํหรับการอนุมตั ิและรายงานให WHO ทราบเก่ียวกับเหตุการณทางสาธารณสุข
ที่อาจเกิดขึ้น และสรางความวิตกกังวลแกนานาชาติ อยางไรก็ตาม มีวิธีปฏิบัติปกติ สําหรับการรายงานหลังจากตรวจ
สอบขอบงชีท้างการแพทย และหองปฏิบตักิาร ขอมลูจะถูกสงไปยังคณะกรรมการดานวิชาการ ซึง่จะสงรายงานตอไปยงั
อธิบดกีรมควบคมุโรค และปลดักระทรวงกระทรวงสาธารณสุข จากน้ัน ผูรายงานขอมลูเก่ียวกับ IHR จะสงรายงานไปยัง 
WHO ผานทางสํานักงานผูแทนองคการอนามัยโลก ประจาํประเทศไทย การรายงานอาจสงผลกระทบทางเศรษฐกิจสงัคม
อยางรุนแรง กระทรวงสาธารณสุขจะปรึกษากับหนวยงานท่ีมีอํานาจบังคับบัญชา 

สวนโรคติดตอระหวางสัตวและคน อาจเปนการประชุมอยางเปนทางการ ระหวางทีมสขุภาพคน และทีมสขุภาพสัตว เพ่ือ
หารือ และตัดสินใจ เก่ียวกับการรายงาน Chief Veterinary Officer (อธิบดีกรมปศุสัตว) มีอํานาจตัดสินใจรายงานโรค
ติดตอระหวางสัตวและคน 

ประเทศไทยมสีวนรวมอยางแขง็ขนัในเครอืขายแลกเปลีย่นขอมลูระดบัภูมภิาค และมขีอตกลงทวภิาคี เก่ียวกับการรายงาน
กับประเทศเพ่ือนบาน 

ประเทศใชกลไกการปรกึษาหารอือยางไมเปนทางการกับ WHO เพ่ือรายงานเหตุการณทีเ่กิดขึน้ในประเทศ และรบัขอมลู
ขาวสารจากประเทศอ่ืน นอกจากน้ี ประเทศไทยใชกลไกการแลกเปล่ียนขอมูลแบบทวิภาคีกับผูประสานงานระดับชาติ
ของประเทศอ่ืนดวย 

โดยท่ัวไป ประเทศไทยมีกลไกเฝาระวังโรค และการรายงานท่ีมีประสิทธิภาพมาก แตการขออนุมัติจากผูบริหารระดับ
สูงสุดอาจใชเวลานาน ขึ้นอยูกับความออนไหว และผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมของแตละเหตุการณ
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ข�อเสนอแนะสําหรับมาตรการท่ีมีความสําคัญสูง

• กําหนดระเบียบการท่ีชดัเจน สาํหรับการรายงานเหตุการณทีม่โีอกาสเปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ
ไปยัง WHO และองคการสุขภาพสัตวโลก

• เสริมสรางความสามารถของจุดประสานงาน IHR ระดับประเทศ

• ทบทวน และเปล่ียนแปลงโครงสรางองคกร สําหรับการรายงาน และการส่ือสารของสํานักงานประสานงาน IHR 

ตัวชี้วัดและคะแนน

D.3.1 ระบบที่มีประสิทธิภาพ สําหรับการรายงานขอมูลไปยัง FAO, OIE และ WHO – 3 คะแนน 

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• ผูรายงานขอมูล IHR ระดับชาติ ในกรมควบคุมโรค และสํานักงานประสานงานท่ีตั้งอยูที่สํานักระบาดวิทยาเขาถึง
ขอมูลเฝาระวังโรค และการระบาดไดสะดวก และมี link ที่เชื่อมตอกับทีมสอบสวนโดยตรง

• สํานักระบาดวิทยามีการเชื่อมโยงขอมูลท่ีดีกับกรมปศุสัตว ซึ่งเปนหนวยงานสุขภาพสัตวที่ทํางานคูกัน มีการแลก
เปลี่ยนขอมูลระหวางภาคสุขภาพคน และภาคสุขภาพสัตว 

• สาํนักงานผูแทนองคการอนามัยโลก ประจาํประเทศไทยมสีวนรวมในการประชมุเก่ียวกับเหตกุารณทางสาธารณสุข
ที่สําคัญ

• มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาท่ีประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ และมีการปรึกษาหารือเปนประจํา 

• มีการปรึกษาหารือ และการจัดประชุมกับผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ รัฐมนตรีสาธารณสุข และประเทศในภูมิภาค
อาเซียน 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• การกําหนดมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน สําหรับการอนุมัติ และการแจง WHO ใหทราบเก่ียวกับภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขระหวางประเทศท่ีอาจเกิดขึน้ การรักษาสมรรถนะของจุดประสานงาน IHR ระดับชาต ิ(National IHR 
Focal Point) ใหคงอยู เชน เมื่อมีการแตงตั้งสมาชิกใหมในทีม

• การปรับปรงุโครงสรางองคกรของสํานักงานประสานงาน IHR และการประสานงานระหวางภาคสวนตางๆ เพ่ือใหการ
รายงานขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และทันเวลา

D.3.2 เครือขาย และระเบียบการรายงานในประเทศ – 3 คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• การเฝาระวังโรค แบบเรียลไทม โดยเฉพาะ การเฝาระวังเหตุการณ

• ทีมตระหนักรูสถานการณ (SATs)

• เปนสมาชิกท่ีแข็งขันของเครือขายการอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม ASEAN+3 และเครือขายเฝาระวังโรคใน 
อนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง

• มีบันทึกความเขาใจกับประเทศเพ่ือนบาน เก่ียวกับการแลกเปล่ียนขอมูล

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• รายงานภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศท่ีอาจเกิดขึ้นไปยัง WHO อยางทันเวลา

• การรายงานภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศท่ีอาจเกิดข้ึนเปนเร่ืองออนไหว จึงจําเปนตองหารือ และ 
พิจารณาอยางรอบคอบ
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การพัฒนากําลังคน

คํานํา

การพัฒนากําลังคนมีความสําคัญตอการพัฒนาระบบสาธารณสุขใหย่ังยืนตลอดไป โดยพัฒนา และรักษาบุคลากร
สาธารณสุขท่ีมีความรูความสามารถ ผานการอบรมทางวิชาการ และมีทักษะทางวิทยาศาสตร และความเช่ียวชาญใน
สาขาตามความเหมาะสม 

เป�าหมาย
รฐัภาคีทีม่บีคุลากรสาธารณสุขท่ีมคีวามชํานาญ และความสามารถ เพ่ือใหการเฝาระวังโรค และการตอบโตทางสาธารณสุข 
ประสบความย่ังยืน และดําเนินการไดอยางเหมาะสม ในทุกระดับของระบบสุขภาพ และเพ่ือใหการปฏิบัติตาม IHR 
(2005) สัมฤทธ์ิผล 

ระดับสมรรถนะของประเทศไทย

ประเทศไทยแสดงใหประจักษถึงระดับความสามารถของกําลังคน ดานสาธารณสุข ในการสนับสนุนการตรวจจับ และ
การตอบโต ตามขอกําหนดของ IHR มีกําลังคนท่ีมีความชํานาญหลายสาขา ในทุกระดับของระบบบริหารสาธารณสุข 
เครือขายของทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT) ที่พัฒนาเปนอยางดี มีบทบาทตอการพัฒนาสมรรถนะในการ
ตรวจจับ และตอบโตอยางรวดเร็ว ซึ่งไดรับการพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น ดวยการเช่ือมความสัมพันธกับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานท่ัวประเทศ มีการประสานความรวมมือระหวางภาคีเครือขายตางๆ ซึ่งครอบคลุมมหาวิทยาลัย กระทรวง
ที่ไมเก่ียวของกับการดูแลสุขภาพ หนวยงานสาธารณสุข ระดับภูมิภาค และองคการระหวางประเทศ

มีโครงการฝกอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม (Field Epidemiology Training Program หรือ FETP) ที่แบงเปน 3 ระดับ 
เพ่ือใหทุกระดับของระบบสุขภาพมีความสามารถดานระบาดวิทยาภาคสนาม ซึ่งรวมถึง โครงการฝกอบรมระบาดวิทยา
ภาคสนามหลักสูตร 2 ปที่เปดรับผูเขาอบรมจากประเทศอ่ืนในภูมิภาคดวย 

การพัฒนาความสามารถของกําลังคน ดานสาธารณสุข อาจดําเนินการ โดยกําหนดเปาหมายกําลังคน ดานสาธารณสุข
ใหชดัเจนข้ึน ในแผนยทุธศาสตรการพัฒนากําลังคน ดานสาธารณสุข ซึง่อยูระหวางการพิจารณาแกไข ขอบกพรองทีค่วร
แกไข คือ แผนยุทธศาสตรปจจุบัน ไมตระหนักถึงความสําคัญของนักระบาดวิทยาภาคสนาม กระทรวงอ่ืนท่ีสนับสนุน
บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ดานสาธารณสุขก็ควรกําหนดเปาหมาย สําหรับสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ และสนับสนุนโครงการฝก
อบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรเหลาน้ีเชนกัน นอกจากน้ี ตองกําหนดกลยุทธรกัษาแพทย ดานระบาดวิทยาใหคงอยูกับหนวย
งาน และพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขดานอ่ืน เพ่ือแกปญหาอัตราการลาออกท่ีสูง

ข�อเสนอแนะสําหรับมาตรการท่ีมีความสําคัญสูง

• แผนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคน ดานสาธารณสุขท่ีอยูระหวางการจัดทํา โดยกระทรวงสาธารณสุขควรกําหนด
ความตองการกําลังคน ดานสาธารณสุข ซึ่งรวมถึง การกําหนดเปาหมายจํานวนนักระบาดวิทยาภาคสนาม 
(อยางนอย อําเภอละหน่ึงคน) และความตองการความชํานาญในหลายแขนง (เชน สารสนเทศ และสังคมศาสตร) 
เพ่ือใหมคีวามสามารถในการเฝาระวัง และการตอบโตทีเ่หมาะสม ตาม IHR ขณะเดียวกัน กระทรวงอ่ืนก็ควรกําหนด
เปาหมายสําหรับกําลังคน ดานสาธารณสุขท่ีทํางานอยูในภาคสวนท่ีรับผิดชอบอยู 

• กําหนดยุทธศาสตร (ทางเลือกเสนทางอาชพี และสิง่จงูใจ) เพ่ือรกัษาบคุลากรสาธารณสุขใหคงอยูกับหนวยงานมาก
ขึน้ โดยเฉพาะ นกัระบาดวิทยาภาคสนาม และผูทีท่าํหนาท่ีฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมความเขมแขง็ของทมีบคุลากรสาธารณสขุ
ที่ทําหนาท่ีเฝาระวังโรค และตอบโตในทุกระดับของระบบสาธารณสุข

• เพ่ิมการทํางานรวมกัน ระหวางภาคสวนตางๆ รวมท้ังกับ ภาคีตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกําลังคน ดาน
สาธารณสุข ระดับชาติ และระดับภูมิภาค และเพ่ือใหการปองกันภัยสุขภาพมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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ตัวชี้วัดและคะแนน

D.4.1 มีบคุลากรดานตางๆ เพยีงพอตอการดาํเนนิงานพัฒนาสมรรถนะหลกั ตามขอกําหนดของ IHR – 4 คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• ประเทศไทยรักษากําลังคน ดานสาธารณสุขท่ีมีความชํานาญหลายแขนงในทุกระดับของระบบสาธารณสุข รวมถึง
นักระบาดวิทยา นายสัตวแพทย นักวิเคราะหขอมูล เจาหนาท่ีสาธารณสุข นักสุขาภิบาล และเจาหนาท่ีอนามัย
สิ่งแวดลอม

• มีทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRTs) ในทุกระดับ ของระบบบริหารสาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการ
สอบสวน และตอบโตอยางรวดเร็ว เพ่ือเผชิญภัยสาธารณสุขท่ีอาจเกิดขึ้น ทีมเหลาน้ีมีสมาชิกเกือบ 1,000 คนใน
ระดับอําเภอ และเกือบ 10,000 คน ในระดับตําบล

• การพัฒนาการทํางานรวมกัน ระหวางภาคสุขภาพคน และภาคสุขภาพสัตว แตละปมโีครงการฝกอบรมระบาดวิทยา
ภาคสนามท่ีเปดรับลงทะเบียนนายสัตวแพทย จํานวน 2 คน จากกรมปศุสัตว

• กรมปศุสัตวจัดโครงการฝกอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม ตามหลักสูตร (Modular Training Programme) สําหรับ
สัตวแพทย โดยผูรับการฝกอบรมสวนใหญเปนนายสัตวแพทย จากระดับจังหวัด

• ประเทศไทยมีเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีผานการฝกอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม ทั้ง 3 ระดับ จํานวน 577 คน

• เครือขายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานท่ีมีขนาดใหญมาก มีบทบาทสําคัญในการตรวจจับโรคในเบื้องตน 
โดยรายงานเหตุการณ และขาวลือ และการติดตอสื่อสารกับทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็วในระดับทองถ่ิน

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• ความครอบคลมุพืน้ท่ีของนกัระบาดวิทยาภาคสนามต่ํากวาอตัราสวนท่ีเหมาะสม หลายจงัหวัดมอีตัราความครอบคลมุ
ตํ่ากวาเปาหมายของประเทศไทยมาก ซึ่งกําหนดวา กวารอยละ 90 ของอําเภอท้ังหมด ตองมีนักระบาดวิทยาภาค
สนามอยางนอยหน่ึงคน

• ถึงแมวา จํานวนนักระบาดวิทยาภาคสนามท้ังหมดท่ีผานการอบรมมากกวาเปาหมายท่ี JEE กําหนด นั่นคือ 1: 
200,000 คน (ปจจุบัน 1: 120,000) หลายคนจบหลักสูตร 8 เดือน ไมใชหลักสูตร 2 ปที่มีเน้ือหาละเอียดกวา ย่ิงกวา
นั้น หลายจังหวัดยังคงมีอัตราสวนของอําเภอท่ีมีนักระบาดวิทยาภาคสนามท่ีผานการอบรมแลวคอนขางนอย 

D.4.2 มีโครงการอบรมระบาดวทิยาภาคสนาม และโครงการอบรมระบาดวทิยาประยกุตหลกัสตูรอืน่ – 5 คะแนน 

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• ประเทศไทยสนับสนุนหลักสูตรฝกอบรมระบาดวิทยา ภาคสนาม 3 ระดับ (8 เดือน 1 ป และ 2 ป) แตละหลักสูตรมี
เปาหมายผูรับการอบรมที่ตางกัน ตามระดับของระบบสาธารณสุข (ระดับประเทศ ระดับจังหวัด/ภูมิภาค และระดับ
อําเภอ) 

• มีโครงการฝกอบรมขั้นพ้ืนฐาน (3 - 5 วัน) สําหรับทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRTs) ในระดับทองถ่ิน 

• โครงการฝกอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม หลักสูตร 2 ปที่มีประสิทธิผลมาก ไดรับประโยชนจากประสบการณกวา 
35 ป และไดรบัการสนบัสนนุอยางเต็มทีจ่ากรฐับาล โครงการฝกอบรมระบาดวทิยาภาคสนามของประเทศไทยยึดถือ
หลัก “เรียนรูจากการปฏิบัติ”
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• สํานักระบาดวิทยา สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปน Collaborating Centre for Field Epidemiology ขององคการ
อนามัยโลก หลักสูตร FETP ซึ่งผานการรับรองจากแพทยสภา และสงเสริมการเพ่ิมศักยภาพในระดับภูมิภาค โดย
ฝกอบรมบุคลากรจากประเทศอ่ืน ตามโครงการฝกอบรมระบาดวิทยาภาคสนามนานาชาติ 

• โครงการฝกอบรมระบาดวิทยาภาคสนามไดฝกอบรมเจาหนาท่ีไทย จํานวนกวา 200 คน และเจาหนาท่ีตางประเทศ
จํานวน 50 คน

ประเด็นท่ีปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• การรักษาแพทย ดานระบาดวิทยาใหคงอยูในระบบสาธารณสุขตํ่ากวาเปาหมาย เน่ืองจาก ผูรับการอบรมหลักสูตร
ระบาดวิทยาภาคสนามท่ีกลับไปตรวจรักษาผูปวยมีอัตราสวนคอนขางสูง

• เสนทางอาชีพของนักระบาดวิทยาภาคสนามในระบบสาธารณสุขไมชัดเจน โดยเฉพาะ ระดับจังหวัด

• ตองพัฒนาทักษะการสอนงาน และการเปนหัวหนางานของวิทยากรฝกอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม และตองเพ่ิม
จํานวนวิทยากร

• โครงการพัฒนาบุคลากร ดานสาธารณสุขในกระทรวงอ่ืน มักไมไดรับงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ ดวยเหตุ
นี้ การทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืน จึงคอนขางจํากัด 

D.4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคน – 3 คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• แผนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคน ดานสาธารณสุข ระยะ 10 ป พ.ศ.2560 - 2569 จัดทําเสร็จแลว และขณะน้ีอยู
ระหวางการเพ่ิมขอมูลใหมๆ ในแผนยุทธศาสตร ระยะ 20 ป 

• กรมควบคุมโรคมียุทธศาสตรที่ครอบคลุมการปรับเปล่ียนกิจกรรมฝกอบรมระบาดวิทยาภาคสนามใหสอดคลองกับ
ความสามารถท่ีตองการในแตละระดับของระบบสาธารณสุข 

• มียุทธศาสตรที่ครอบคลุมการใหสิ่งจูงใจ สําหรับทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRTs) การสนับสนุนการฝก
อบรม และการพัฒนาทักษะการสอบสวนโรค และการรายงาน 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• แผนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคน ดานสาธารณสุข ไมตอบสนองตอความตองการดานบุคลากรสาธารณสุขทุก
ดาน และไมกลาวถึง นักระบาดวิทยาภาคสนาม หรือนักสังคมศาสตร

• ภาคสวนอ่ืนท่ีเปนสวนสําคัญของกําลงัคน ดานสาธารณสุข ไมมแีผนงานท่ีกําหนดเปาหมายจํานวนบุคลากรสาธารณสุข 
และมักไมจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอท่ีจะสนับสนุนโครงการฝกอบรม

• ไมมีเสนทางอาชีพท่ีชัดเจน สําหรับนักระบาดวิทยาภาคสนามท่ีโรงพยาบาล และในระดับจังหวัด
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การตอบโต� 

การเตรียมความพร�อม 

คํานํา

การเตรียมความพรอม ประกอบดวย การจดัทาํ และการดาํเนินการแผนการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอยางตอ
เน่ือง ในระดับประเทศ ระดับกลาง และระดับชมุชน/ระดับปฐมภมูทิีท่าํการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขท่ีเกิดจาก
ภัยทางชีวภาพ ภัยจากสารเคมี และภัยจากรังสี และนิวเคลียรที่เก่ียวของ องคประกอบอ่ืนของการเตรียมความพรอม
ไดแก การศึกษาภัยท่ีอาจเกิดขึ้น การบงชี้ และการจัดทรัพยากรท่ีมีอยูใหพรอม ซึ่งรวมถึง คลังเวชภัณฑ ระดับประเทศ 
และความสามารถในการสนับสนุนการดําเนินงานท่ีระดับกลาง และระดับชุมชน/ระดับปฐมภูมิ ขณะเกิดภาวะฉุกเฉิน
ทาง สาธารณสุข 

เป�าหมาย
การจัดทํา และการดําเนินการตามแผนการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในระดับประเทศ ระดับกลาง และระดับ
ชุมชน/ระดับปฐมภูมิที่ทําการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ที่เกิดจากภัยทางชีวภาพ ภัยจากสารเคมี ภัยจากรังสี 
และภัยนิวเคลียรที่เก่ียวของ ซึ่งครอบคลุมการศึกษาภัยท่ีอาจเกิดขึ้น การบงชี้ และการจัดทรัพยากรท่ีมีอยูใหพรอม ซึ่ง
รวมถึง คลังเวชภัณฑ ระดับประเทศ และความสามารถในการสนับสนุนการดําเนินงานท่ีระดับกลาง และระดับชุมชน/
ระดับปฐมภูมิ ขณะเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

ระดับสมรรถนะของประเทศไทย

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีแผนการบริหารจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ ระดับ
ชาติ ซึ่งเปนแผนการเตรียมพรอม และตอบโตภาวะฉุกเฉินท่ีสําคัญของประเทศสําหรับภัยตางๆ รวมถึง ภัยสุขภาพ

สํานักสาธารณสุขฉุกเฉินกําลังจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย และสาธารณสุขแหงชาติ 
พ.ศ.2560-2563 ซึง่คาดวาจะเปนแผนงาน สาํหรับภยัหลายประเภทท่ีครอบคลมุการดําเนินงานของกรมตางๆ ทีเ่ก่ียวของ
กับการตอบโตภัยสําคัญๆ 

ปจจบุนั สาํนักระบาดวิทยามีแผนงานท่ีเก่ียวของกับการเตรียมพรอม และการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ไดแก 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนางาน ดานกฎอนามัยระหวางประเทศ และปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคติดตอ พรอมทั้ง ปฏิบัติตามแผนยุทธศาตร และแผนปฏิบัติการสําหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม 

แผนการบริหารจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ ระดับชาติใชกลุยุทธในการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติหลายประเภท ซึ่ง
เก่ียวของกับ หนวยงาน ระดับกระทรวง และหนวยราชการอ่ืน จํานวน 28 หนวยงาน และครอบคลุมทั้ง ภาครัฐ และภาค
เอกชน/ประชาสังคม แผนน้ีครอบคลุมภัยพิบัติ ระเบิด และภัยทางชีวภาพ เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี หรือรังสี และจาก
สิ่งแวดลอมเปนหลัก นอกจาก จะครอบคลุมสมรรถนะหลัก ตามขอกําหนดของ IHR แผนนี้ ยังงานครอบคลุมการ
เฝาระวังโรค และการตอบโตอีกดวย 

ปจจบุนั ทมีตระหนกัรูสถานการณ (SATs) ตดิตามตรวจสอบเหตกุารณสาํคัญท่ีตองรายงาน ซึง่เก่ียวของกบั ภัยทุกประเภท 
รวมท้ัง โรคตดิตอ ในกรณีทีม่คีวามจําเปน ทมีเหลาน้ี จะแจงใหทมีเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRTs) ชวยสอบสวน 
และเสนอแนะแนวทางการควบคุมเหตุการณ 

กระทรวงสาธารณสุขสามารถระดมทีมตางๆ จากจังหวัด และเขตอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมความสามารถอยางรวดเร็ว (Surge 
Capacity) ในการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ มีการเตรียมสํารองยา และเวชภัณฑ ในทุกระดับ 
(ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับทองถ่ิน) สําหรับโรคติดเชื้อ โรคติดตอระหวางสัตวและคน และความปลอดภัย
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ดานอาหารเปนหลัก หนวยงานท่ีมีความรับผิดชอบ โดยตรงกับภัยประเภทอ่ืน (เชน เหตุการณสารเคมี และรังสี) 
มคีลงัยา และเวชภณัฑตางหากดวย องคการเภสัชกรรมมบีทบาทสาํคัญในการเก็บสาํรอง และกระจายวัคซนี มกีารระบุ
ปญหาอุปสรรคทางทรัพยากร โดยศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

ประเทศไทยไดจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง ทางสาธารณสุขท่ีมีผลตอการเกิดเหตุการณฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ที่สําคัญ ไดแก การระบาดของโรคไวรัสซิกา โรคไขเลือดออก โรคไวรัสเมอรส (MERS-CoV) และอุทกภัย ผูเชี่ยวชาญ
สวนใหญ มาจากกระทรวงสาธารณสุข อยางไรก็ตาม ผูเช่ียวชาญ ดานรังสีมาจากสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และผู
เช่ียวชาญ ดานสารเคมีมาจากกรมควบคุมมลพิษ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม บุคลากรจากมหาวิทยาลัยก็เปนแหลง
สําคัญของผูเชี่ยวชาญอีกแหลงหน่ึง

ในระดบัประเทศ กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัจัดทาํงบประมาณประจาํป สาํหรบัภยัพิบตัทิีอ่าจเกดิขึน้ เพ่ือสนบัสนนุ
ปฏิบัติการฉุกเฉินท่ัวประเทศ สวนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรคมีงบกลาง
สําหรับการจัดการภารกิจที่มิไดคาดการณไวลวงหนา 

ข�อเสนอแนะสําหรับมาตรการท่ีมีความสําคัญสูง

• จัดทําขอมูลแหลงทรัพยากร ระดับประเทศ ตามผลการประเมินความเส่ียง ระดับชาติในสวนท่ีเก่ียวของกับ IHR 

• ปรับปรุงการบริหารจัดการ และการจัดสงยา และเวชภัณฑในคลังสํารองใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สําหรับการ
ตอบโตเหตุการณทางชีวภาพ เหตุการณสารเคมี และเหตุการณรังสีที่มีความสําคัญสูง

• จดัสรรทรพัยากรเพ่ิมเตมิใหศนูยปฏบิตักิารภาวะฉุกเฉิน ระดับจงัหวัด สามารถปฏิบตังิานไดอยางเต็มที ่โดยใหความ
สําคัญกับทีมตระหนักรูสถานการณ (SATs) และทีมสอบสวนรวม (JITs) เปนพิเศษ

ตัวชี้วัดและคะแนน

R.1.1 จัดทํา และดําเนินการตามแผนการเตรียมความพรอม และการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ระดับชาติ สําหรับภัยประเภทตางๆ – 4 คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• มีการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินประเภทตางๆ มาเปนเวลานานแลว 

• มีการสนับสนุนเชิงนโยบายอยางเขมแข็งในชวง 3 ปที่ผานมา 

• การเตรียมความพรอมอยางเปนระบบ เพ่ือเพ่ิมความสามารถอยางรวดเร็ว (Surge Capacity) ในการดูแลจํานวน
ผูปวยท่ีเพ่ิมขึ้น และการระดมทรัพยากร รวมทั้ง การฝกอบรมบุคลากร

• การฝกอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุการณ สําหรับ
เจาหนาท่ีของกรมควบคุมโรคอยางกวางขวาง 

• การเตรียมงบประมาณ สําหรับการตอบโตภาวะฉุกเฉินในระดับประเทศ และสวนภูมิภาค

• การดําเนินงานอยางเปนระบบของศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และทีมตระหนักรูสถานการณ (SATs) ในระดับ
สวนกลางประเทศ และระดับเขต

• มีการทบทวน ภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review) ตอบโตภาวะฉุกเฉินท่ีสําคัญ เชน โรคไวรัสซิกา และ
โรคไวรัสเมอรส พรอมทั้ง มีการปรับปรุงแกไขแนวทาง และวิธีปฏิบัติงาน
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ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• ความพรอมของทรัพยากร สําหรับการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และทีมตระหนักรูสถานการณ 
(SATs) ในระดับจังหวัด

• การเสริมสรางสมรรถนะ ผานการฝกอบรมของผูเช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง และเจาหนาท่ีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินอ่ืนๆ ที่
กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค

• ความย่ังยืนของศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ทีมตระหนักรูสถานการณ (SATS) และทีมสอบสวนรวม (JITs) ใน
ระยะยาว

• การจํากัด หรือการลดจํานวนขาราชการพลเรือน 

• การดําเนินการเพ่ือใหสํานักงานของศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเปนหนวยงานประจําท่ีกระทรวงสาธารณสุข และ
กรมควบคุมโรค 

R.1.2 ความเสี่ยง ดานสาธารณสุขที่มีความสําคัญสูง และขอมูลแหลง และการใชทรัพยากรใหเปนประโยชน 
– 2 คะแนน 

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• มีงบประมาณสนับสนุนสถานการณฉุกเฉิน ดานสาธารณสุขท่ีสวนกลาง และจังหวัด 

• จากการประเมินความเส่ียง ไดมีการจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง ทางสาธารณสุขท่ีอาจเกิดขึ้น

• กรมควบคุมโรคมีแผนงาน สําหรับโรคติดเช้ืออุบัติใหม และแผนปฏิบัติงานสําหรับบางโรคโดยเฉพาะ ซึ่งขึ้นอยูกับ
ความเส่ียงท่ีมีความสําคัญสูง

• มีระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมปริมาณวัคซีนในคลังสํารอง

• ในขณะท่ีเกิดวกิฤติโรคไวรสัอโีบลาระบาด มกีารจดัทาํขอมลูเก่ียวกับหอง Negative Pressure ในโรงพยาบาลประจาํ
จังหวัด และหองปฏิบัติการท่ีถูกกําหนดใหสามารถดําเนินการได 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• การจัดขอมูล ความพรอมของทรัพยากรในระดับประเทศ และระดับจังหวัดอยางเปนระบบ และทันเวลามากข้ึน

• ระบบสํารองยา และเวชภัณฑไมมีเอกภาพ และยังไมมีมาตรฐานเดียวกัน

• การประกาศพ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ ขณะเกิดโรคระบาด อาจเปนประเด็นออนไหวท่ีสงผลกระทบตอการทองเท่ียว

• ระเบียบการบริหารจัดการ อาจทําใหการจัดซื้อฉุกเฉินลาชา 

• ขาดแคลนบุคลากร ดานการสงกําลังบํารุง
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ปฏิบัติการตอบโต�ภาวะฉุกเฉิน 

คํานํา

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน ดานสาธารณสุขเปนหนวยงานสวนกลางท่ีมีหนาท่ีประสานขอมูลการปฏิบัติงาน และทรัพยากร 
สําหรับการบริหารเชิงกลยุทธในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และการฝกซอมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ศูนย
ปฏบิตักิารฉุกเฉินใหบรกิารเคร่ืองมอื และบริการขอมลู และการติดตอส่ือสาร รวมท้ัง มรีะบบการบริหารจัดการในระหวาง
การตอบโตภาวะฉุกเฉิน หรือการฝกซอมปฏิบัติการฉุกเฉิน ศูนยเหลาน้ีมีหนาท่ีท่ีสําคัญอื่นๆ ในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจ และการดําเนินการตามแผน รวมท้ัง การประสานงาน และการทํางานรวมกัน

เป�าหมาย
ประเทศมีศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน ดานสาธารณสุข ซึ่งปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําท่ัวไป; รักษาการปฏิบัติงาน
ของทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRTs) ที่ผานการอบรม และปฏิบัติานรวมกัน โดยเจาหนาท่ีสหวิชาชีพ รวมทั้ง
รักษาการปฏิบัติงานของเครือขายหองปฏิบัติการเฝาระวังทางชีวภาพท่ีทํางาน แบบเรียลไทม และระบบสารสนเทศ
รวมท้ัง เจาหนาท่ีของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีผานการอบรมสามารถเร่ิมประสานการปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินได 
ภายในเวลา 120 นาที หลังจากรับทราบวา เกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

ระดับสมรรถนะของประเทศไทย

แผนการบริหารจดัการความเส่ียง จากภัยพิบตัแิหงชาตขิองประเทศไทยกําหนดใหศนูยปฏบิตักิารฉุกเฉิน ระดับชาตเิปน
โครงสรางท่ีควบคุมปฏบิตักิารฉุกเฉิน ศนูยนีไ้ดรบัการสนับสนนุ จากศูนยปฏบิตักิารฉุกเฉินอืน่หลายแหงในระดับกระทรวง 
ระดับเขต และระดับทองถ่ิน 

ความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการตอบโตภาวะฉุกเฉิน ขึน้อยูกับระดบัความรนุแรง และลกัษณะของภัยพิบตั ิความ
รบัผดิชอบดงักลาว อาจตกเปนภาระของทีมทองถิน่ หรอืทมีระดบัชาต ิและทีมผูเชีย่วชาญ หรอืทมีผูบรหิารระดับสงู ซึง่อยู
ภายใตบงัคบับญัชาของนายกรัฐมนตร ีโดยท่ัวไป ถือวาประเทศไทยมีโครงสรางการบังคบับญัชาระดับสงูท่ีเตรียมการไว
เปนอยางดี ซึง่มคีวามพรอม สาํหรับเหตุการณฉกุเฉินหลายประเภท แตไมครอบคลมุเหตุการณฉกุเฉินทุกอยางท่ีอาจเกิด
ขึน้ได

โครงสรางน้ี เปนเหตุใหเกิดความคลุมเครือ เมื่อเกิดเหตุการณรายแรง อาจมีความรับผิดชอบที่ซํ้าซอน และความสับสน
ที่ตามมา อยางไรก็ตาม ระบบบน้ีผานการทดสอบท่ียืนยันวาเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีเกิดภัยพิบัติรายแรง 
เมื่อไมนานมาน้ี 

มีบางดานท่ีปรับปรุงใหดีขึ้นได อาจเพ่ิมประสบการณในบางสาขา เชน เหตุการณรังสี และสารเคมี; จัดทํามาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น; และการเพ่ิมทรัพยากรมนุษย และงบประมาณสนับสนุน จะชวยใหประเทศไทยมีความ
พรอมที่มั่นคง อยางไรก็ตาม โดยภาพรวม เครือขายศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีควบคุมดูแล โดยบุคลากรเฉพาะกิจ และ
สามารถจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสวนใหญ ที่สรางความหวาดวิตกแกนานาชาติได อยางไรก็ตาม 
โดยภาพรวม เครอืขายศูนยปฏบิตักิารฉุกเฉินถูกจดัการ โดยผูเชีย่วชาญเฉพาะดานท่ีจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ
ระหวางประเทศไดอยางเต็มความสามารถ

ข�อเสนอแนะสําหรับมาตรการท่ีมีความสําคัญสูง

• เพ่ิมบคุลากร และงบประมาณสนับสนุน เพ่ือรกัษามาตรฐานท่ีดขีองศนูยปฏบิตักิารตอบโตภาวะฉุกเฉิน ระดับประเทศ
ซึ่งปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และปรับปรุงมาตรฐานศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน ระดับจังหวัด

• ปรับปรุงคุณภาพการฝกซอมแผนบนโตะ และบรรจุบทเรียนท่ีไดรับจากการซอมแผนเหลาน้ีในแนวทางปฏิบัติ และ
มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน สําหรับทุกระดับ และระหวางศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินตางๆ 
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• เพ่ิมความรับรู เก่ียวกับแนวทางปฏิบตั ิสาํหรับการจัดการผูปวย และมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบตังิาน สาํหรับเหตุการณ
สารเคมี และรงัสทีีม่อียูในปจจบุนั ทัง้ระดับเขต ระดับจงัหวัด และระดับอาํเภอ และปรบัปรงุการเตรียมการ เพ่ือรบัมอื
เหตุการณฉุกเฉิน จากสารเคมี และรังสีในท่ีเกิดเหตุในระดับอําเภอ

ตัวชี้วัด และะคะแนน

R.2.1 ความสามารถในการเริ่มปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน - 3 คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• เจาหนาท่ีประจําศูนยปฏิบตักิารฉุกเฉิน ระดับประเทศท่ีผานการฝกอบรม เก่ียวกับการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
และมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน สําหรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ

• มีบุคคลท่ีติดตอไดประจําอยูที่ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินตลอดเวลา เพ่ือแนะนําการตอบโตภาวะฉุกเฉิน

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• การเสรมิสรางสมรรถนะของเจาหนาท่ีประจาํศนูยปฏิบตักิารฉกุเฉินใหสามารถเริม่ปฏบิตักิารตอบโตภาวะฉุกเฉินได
ภายในเวลา 2 ชั่วโมง

• การจัดทํามาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานสําหรับระดับตางๆ 

• การทํางานรวมกัน ระหวางบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้ง ผูปฏิบัติงานภาคสนาม

R.2.2 ขั้นตอน และแผนปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน – 3 คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• มีโครงสรางการบังคับบัญชาเหตุการณ ระดับประเทศท่ีชัดเจน

• มแีผนงาน สาํหรับฝายตางๆ ซึง่ประกอบดวย วิทยาศาสตรสาธารณสุข (ระบาดวิทยา การแพทย สขุาภิบาล จติวิทยา) 
และสื่อสารมวลชนในโครงสรางการบังคับบัญชาเหตุการณ

• สามารถยกระดับการตอบโต (Response Level) และมีกลไกในการระดมทีมงานเพ่ิมเติม

• การพัฒนาระเบียบปฏิบัติงาน และการเสริมสรางสมรรถนะของทีมตระหนักรูสถานการณ (SATs) เปนระยะๆ 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• แบบฟอรม และเทมเพลทบางอยาง สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล และการรายงานใชไมงาย หรือเขาใจยาก

• ทีมตระหนักรูสถานการณ (SATs) ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ จากกรม และกระทรวงตางๆ ที่มีสายการบังคับบัญชา
ตางกัน

• การสนับสนุนการสงกําลังบํารุง สําหรับการขนสงอุปกรณ และบุคลากร ขณะเกิดสถานการณฉุกเฉิน 

• ทรัพยากร สําหรับเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดจากสารเคมี และรังสี

• นักระบาดวิทยา ภาคสนามบางคน อาจไมมีความสามารถในการปฏิบัติงานกับจุลชีพกอโรคที่อันตรายมาก

R.2.3 แผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน – 3 คะแนน 

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• กรมควบคุมโรคมีความรูทางวิชาการเพียบพรอม และสามารถทํางานรวมกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรมควบคุมโรคสามารถใหการสนับสนุนทางวิชาการท่ีเหมาะสมแกสํานักงานปลัดกระทรวง



41

กา
รต
อบ
โต
�

ใน
กา
รป
ฏิบ
ัติต
าม
กฎ
อน
ามั
ยร
ะห
ว�า
งป
ระ
เท
ศข
อง
ปร
ะเท
ศไ
ทย

• มีการฝกซอมแผนบนโตะ (Table - top Exercise) หรือการฝกซอมกับเหตุการณจริง อยางนอยปละคร้ัง

• การฝกซอมแผนบนโตะ อางองิขอมลูจากเหตกุารณจรงิ ดงันัน้ จงึครอบคลมุรายละเอยีดมากกวา และมุงเนนท่ีปญหา
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

• สถาบันบําราศนราดูรเปนเจาภาพจัดการฝกรวมปฏิบัติการตอบโตโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• เจาหนาท่ีปฏิบัติการฉุกเฉิน ระดับจังหวัดจําเปนตองไดรับการอบรม ตามโครงสรางบังคับบัญชาเหตุการณ ระดับ
ประเทศท่ีไดรับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข 

• สถานการณจําลองท่ีมีรายละเอียดท่ีตองซอมเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือใหครอบคลุมปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น

• การปรับปรุง แกไขมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตามผลการฝกซอม 

• ระบบยงัไมสามารถเร่ิมปฏบิตักิารฉุกเฉิน หรอืการฝกซอมปฏบิตักิารฉุกเฉิน แบบมสีวนรวมจากทุกฝาย ภายในเวลา 
120 นาที หลังจากชี้วาเปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

R.2.4 ขั้นตอนการจัดการดูแลผูปวย สําหรับภัยท่ีเกี่ยวของกับ IHR – 3 คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• มีแนวทางปฏิบัติ สําหรับการจัดการดูแลผูปวยแตละกรณี (Case Management) สําหรับโรคที่แพรระบาดได ที่มี
ความสําคัญสูง ซึ่งรวมถึง โรคติดตอระหวางสัตวและคน (โรคฉ่ีหนู โรคพิษสุนัขบา) และเหตุการณที่เก่ียวของกับ
ความปลอดภัยดานอาหาร (โรคทองรวง และอหิวาตกโรค)

• มแีนวทางปฏิบตั ิสาํหรบัการจดัการ และการขนสงผูปวยท่ีอาจเปนโรคตดิเช้ือ และมขีัน้ตอนการปฏิบตังิานในระดับ
ประเทศ และท่ีชองทางเขาออกประเทศ

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• แพทยทั่วไป และบุคลากรสาธารณสุขท่ีทํางานภาคสนามในระดับจังหวัด และชุมชน ยังไมสามารถเขาถึงแนวทาง
ปฏิบัติ สําหรับการจัดการดูแลผูปวยแตละกรณีที่เจ็บปวย เน่ืองจาก เหตุการณสารเคมี และรังสีไดอยางเพียงพอ 
หรือมีปญหาไมสามารถเขาถึงแนวทางปฏิบัติไดที่ระดับเขต มีทรัพยากรไมเพียงพอ (บุคลากร และหองปฏิบัติการ) 
สําหรับจุลชีพกอโรคที่อันตรายมาก

• ทีร่ะดบัชมุชน หรอืทีช่องทางเขาออกประเทศทกุแหง ไมสามารถปฏบิตัติามมาตรฐานขัน้ตอนการปฏบิตังิาน สาํหรบั
การจัดการดูแล และการขนสงผูปวยท่ีอาจเปนโรคติดเชื้อไดในทุกเหตุการณ 
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การประสานงานระหว�างหน�วยงานสาธารณสขุ กบัหน�วยงานความม่ันคง

คํานํา

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเปนปญหาพิเศษท่ีทาทายความสามารถของหนวยงานบังคับใชกฎหมาย ไมวาเปนภัยท่ีเกิด
จากนํ้ามือมนุษย (เชน ผูกอการรายใชเชื้อโรคแอนแทรกซ) หรือภัยท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (เชน การระบาดของโรค
ไขหวัดใหญ) ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หนวยงานบังคับใชกฎหมาย ตองประสานงานกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
และแพทยโดยเร็ว 

เป�าหมาย
ประเทศจัดการตอบโตอยางรวดเร็ว โดยฝายตางๆ ทีเ่ก่ียวของกับเหตุการณทีส่งสยั หรอืไดรบัการยืนยันวา เปนภาวะฉุกเฉิน
ทางชีวภาพท่ีเกิดจากการกระทํา โดยเจตนา ซึง่รวมถึง ความสามารถในการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานสาธารณสุข 
กับหนวยงานความม่ันคง และเพ่ือใหความชวยเหลือ และ/ หรือรองขอความชวยเหลือจากตางประเทศ อยางมปีระสทิธิภาพ 
และทันเวลา เชน ความชวยเหลือในการสอบสวนเหตุการณดังกลาว

ระดับสมรรถนะของประเทศไทย

ประเทศไทยมีกลไกการทํางานรวมกันระหวางภาคสวนตางๆ เพ่ือตอบโตเหตุการณฉุกเฉิน ดานสาธารณสุข ซึ่งมีแหลง
ทีม่านาสงสยั หรอืแหลงทียื่นยันได วาเกิดจากการกระทํา โดยเจตนา กลไกการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานสาธารณสุข 
และหนวยงานความม่ันคงดังกลาว มีกฎหมาย นโยบาย และบันทึกความเขาใจรองรับอยู 

รฐับาลไทยกาํหนดใหกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักหนวยหน่ึงในระบบความมัน่คง ระดับประเทศทีด่าํเนินการ
วางแผนเตรียมพรอม สําหรับการรับมือกับเหตุการณที่เกิดจากการกระทํา โดยเจตนา

มีคณะกรรมการ และคณะทํางานหลายคณะ รวมถึง คณะอนุกรรมการวาดวยความรวมมือ เพ่ือปองกัน และแกปญหา
ภัยจากอาวุธท่ีมอีานภุาพทําลายลางสงู ซึง่มบีทบาท และความรบัผดิชอบทีช่ดัเจน มกีลไกสาํหรบัหนวยงานความมัน่คง
ที่ตองแจงสถานการณใหกระทรวงสาธารณสุขทราบ เก่ียวกับภัยคุกคาม ดานสุขภาพท่ีสงสัยวาเกิดจากการกระทํา โดย
เจตนา หนวยงานสาธารณสุข และหนวยงานความม่ันคงแลกเปล่ียนขอมูลเก่ียวกับเหตุการณฉุกเฉิน ดานสาธารณสุข 

อยางไรก็ตาม การประสานงาน ระหวางหนวยงานสาธารณสุขกับหนวยงานความม่ันคงยังมีขอควรปรับปรุง ไดแก การ
เพ่ิมการแลกเปล่ียนขอมูล การจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติ ในการตอบโตภัยคุกคามทางชีวภาพ สารเคมี และรังสี 
และการเสริมสรางสมรรถนะท่ีเก่ียวของกับการตอบโตเหตุการณดังกลาว

ข�อเสนอแนะสําหรับมาตรการท่ีมีความสําคัญสูง

• เพ่ิมความถีใ่นการแลกเปลีย่นขอมลูระหวางหนวยงานสาธารณสุข และหนวยงานความมัน่คงจดัทาํ และดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ วาดวยการตอบโตภัยคุกคามทางชีวภาพ จากสารเคมี และจากรังสี เพ่ือดําเนินการ
ตามกลยุทธ และกรอบทางกฎหมายท่ีมีอยู

• เสริมสรางสมรรถนะในการเตรียมความพรอม และการตอบโตภัยคุกคามทางชีวภาพ จากสารเคมี และจากรังสี 
ซึ่งรวมถึง การดําเนินการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ดานกําลังคน โครงสรางพ้ืนฐาน และการสงกําลังบํารุง

ตัวชี้วัดและคะแนน 

R.3.1 มีการติดตอส่ือสารกันระหวางหนวยงานสาธารณสุขกับหนวยงานความม่ันคง (เชน หนวยงานบังคับใช
กฎหมาย, หนวยงานควบคุมการเขาออกผานชายแดน, ศุลกากร) ขณะเกิดเหตุการณชีวภาพท่ีนาสงสัย หรือ
ยืนยันแลว – 4 คะแนน
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จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• มีขอกําหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ ไดแก

o พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558

o พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558

o พระราชบัญญัติเชื้อโรค และพิษจากสัตว พ.ศ.2558

o พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา

• มีแผนยุทธศาสตร และแผนงานท่ีเก่ียวของ ซึ่งผานการทดสอบแลว 

o แผนยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมแหงชาติ พ.ศ.2557 - 2561

o แผนการจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ.2558

o แผนการจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ พ.ศ.2559 ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

o แผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอม ปองกัน และแกปญหาโรคติดตออุบัติใหม พ.ศ.2560 - 2564

o บันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงสาธารณสุข และสภาความม่ันคงแหงชาติ

• มีคณะกรรมการ และคณะทํางานหลายคณะท่ีมีบทบาท และความรับผิดชอบที่ชัดเจน

o คณะอนุกรรมการวาดวยความรวมมอื เพ่ือปองกัน และแกปญหาภัยคุกคามจากอาวุธท่ีมอีานุภาพทําลายลางสงู

o คณะทํางาน ดานอาวุธชีวภาพ

o คณะทํางานวาดวยการฝกซอมการตอบโตเหตุฉุกเฉิน จากภัยคุกคามทางชีวภาพ 

• ดาํเนินการฝกซอมแผนการตอบโตเหตุฉกุเฉินระดับชาติ การแลกเปล่ียนขอมลู ระหวางภาคสวนการสาธารณสุข และ
ภาคสวนความม่ันคง และประเด็นทางกฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการเหตุการณ

o การฝกซอมแผนบนโตะ เก่ียวกับตอบโตภัยคุกคามทางชีวภาพ โดยใช ”แนวทางตอบโตภัยคุกคามทางชีวภาพ” 
ที่จัดทําโดยกระทรวงสาธารณสุข 

o การฝกซอมการจัดการในภาวะวิกฤตประจําป เพ่ือใหเกิดความพรอมในการตอบโตภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดจากภัย
คุกคามตางๆ 

o การฝกซอมประจําป เก่ียวกับการตอบโตภัยคุกคามตางๆ ที่ชองทางเขาออกประเทศ 

• มีการกําหนดบทบาทท่ีชัดเจนของเจาหนาท่ีตํารวจในการสนับสนุนปฏิบัติการตอบโตเหตุการณฉุกเฉิน

• มีการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางหนวยงานสาธารณสุข และหนวยงานความม่ันคง 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• การจัดทําแผนปฏิบัติการแหงชาติวาดวยการตอบโตเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดจากภัยทางชีวภาพ 

• กลไกความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ บทบาท และความรับผิดชอบที่กําหนดอยางชัดเจน ตลอดจน การปฏิบัติ
ตามกรอบกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่มีอยู 

• จําเปนตองเพ่ิมการฝกอบรม และการฝกซอมที่เก่ียวของกับประเด็นทางกฎหมาย สําหรับภาคสวนการสาธารณสุข 
และภาคสวนความม่ันคง

• การบูรณาการหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของเขาไปในระบบสารสนเทศแหงชาติ
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การส�งและรับความช�วยเหลือ ด�านยา เคร่ืองมือแพทย� 

และบุคลากรทางการแพทย� 

คํานํา

ยา (รวมท้ัง ชวีวัตถุ) และเคร่ืองมอืแพทยทีใ่ชสาํหรับการตอบโตเหตุการณฉกุเฉินท่ีเกิดจากเช้ือโรค สารเคมี รงัส ีทีเ่กิดข้ึน 
โดยเจตนา หรือเกิดตามธรรมชาติ หรือภยัธรรมชาติ (Medical Countermeasures) สาํคัญมากตอความม่ันคงของประเทศ 
และการคุมครองประเทศใหรอดพนจากภัยคุกคามจากโรคติดเชื้อที่อาจสรางความเสียหายรายแรง การลงทุน ดานยา 
และเคร่ืองมือแพทยเปนการสรางโอกาสในการพัฒนางานสาธารณสุขในภาพรวม การอบรมบุคลากรท่ีสามารถสงออก
ไปปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ก็มีความสําคัญเชนกัน 

เป�าหมาย
กรอบการดําเนินงาน ระดับประเทศ สาํหรับการขนสง (การสงและรับ) ยา และเคร่ืองมอืแพทย บคุลากรสาธารณสุข และ
บุคลากรทางการแพทยจากภาคีตางประเทศ ขณะเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

ระดับสมรรถนะของประเทศไทย

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน และกระบวนการตดัสนิใจเกีย่วกับการสงและการรบัความชวยเหลือ ดานมนษุยธรรม และสิง่ของ
บรรเทาทุกข ปรากฏอยูในแผนแหงชาติของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยางไรก็ตาม แผนน้ีมิไดเจาะจงแงมุม
ดานการแพทยของภัยพิบัติ 

โดยท่ัวไป ประเทศไทยมีความสามารถท่ีจะเพ่ิมการผลิตยา และเคร่ืองมือแพทย และสามารถกระจายผลิตภัณฑเหลาน้ี 
โดยอาศัยความชวยเหลือจากกองทัพ และภาคเอกชน ขณะเกิดภาวะฉุกเฉิน

ในประเทศ มทีมีรกัษาพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน (Medical Emergency Response Teams) ทีถู่กสงไปปฏบิตังิานในพ้ืนท่ี
ภัยพิบัติไดอยางรวดเร็ว และทําหนาท่ีเปนหองฉุกเฉินเคล่ือนท่ี ในระดับนานาชาติ ประเทศไทยเปนผูนํา ดานการจัดการ
สุขภาพ ขณะเกิดภัยพิบัติในกลุมประเทศอาเซียน บุคลากรทางการแพทยของไทยไดฝกซอมรวมบุคลากรสาธารณสุขท่ี
เก่ียวของกับภัยพิบัติจากประเทศสมาชิกอาเซียน และญ่ีปุน นอกจากนี้ ประเทศไทยไดจัดการฝกซอมบนโตะ และฝก
เสมอืนจรงิเก่ียวกับยา และเคร่ืองมอืแพทย สาํหรับปองกันภัย พรอมทัง้ เคยสง และรบับคุลากรทางการแพทยในชวงเวลา
ไมก่ีปที่ผานมา

ประเทศไทยยังไมมขีอตกลงความรวมมอืระหวางกันอยางเปนทางการในระดับภมูภิาค หรอืนานาชาต ิซึง่กําหนดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน และการตัดสินใจที่เก่ียวของกับการสงและรับยา และเครื่องมือแพทย และบุคลากรสาธารณสุขจาก
นานาชาติ แตในทางปฏิบัติ ประเทศไดเคยสงยาและเคร่ืองมือแพทยไปชวยเหลือภาวะฉุกเฉินในฟลิปปนส เมียนมาร 
และเนปาล โดยไดรับการสนับสนุนจากกองทัพในการจัดสง

อยางไรกต็าม ประเทศไทยไดบรรลขุอผกูพันทีจ่ะพฒันาสูการรบัรองมาตรฐานของทมีแพทยฉกุเฉินอยางเปนทางการตาม
แนวคิดริเร่ิมระดับโลกของ WHO (ซึ่งบูรณาการแนวคิด Emergency Medical Team Coordination Cell การจําแนก 
และมาตรฐานข้ันต่ํา สําหรับทีมแพทยตางประเทศ และการจําแนกทีมแพทยฉุกเฉิน ตามหลักเกณฑที่กําหนด) 
นอกจากนี้ ประเทศไทย และรัฐบาลญี่ปุนไดรวมกันเปนเจาภาพโครงการ “ASEAN Regional Capacity on Disaster 
Health Management (ARCH)” แลกเปลีย่นขอมลู โครงการน้ีเปนโอกาสใหประเทศไทย รวมทัง้ รฐัสมาชกิอืน่ของอาเซยีน 
และญ่ีปุน สามารถทบทวน และพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเครื่องมือ สําหรับการประสานความรวมมือ ระดับ
ภูมภิาคเก่ียวกับการรับและสงทมีแพทยฉกุเฉินไปยงัพ้ืนท่ีประสบภยัพิบตั ิโดยยึดถือแนวทางตามกรอบความรวมมอืของ 
WHO และอาเซียน
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ข�อเสนอแนะสําหรับมาตรการท่ีมีความสําคัญสูง 

• จดัทําขอตกลงภาคีเครือขาย ระดับภมูภิาค และนานาชาติอยางเปนทางการ โดยมกีารกําหนดข้ันตอนการปฏิบตังิาน 
และการตัดสนิใจทีเ่ก่ียวของกับการสงและรับยา และเคร่ืองมอืแพทย รวมทัง้ บคุลากรสาธารณสุข ขณะเกิดภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข 

• ปรบัปรงุการดําเนินการจัดสงและรับทมีปฏบิตัติอบโตภาวะฉุกเฉิน เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานทีมแพทยฉกุเฉินของ 
WHO

ตัวชี้วัดและคะแนน

R.4.1 มีระบบสงและรับยา และเครื่องมือแพทย ขณะเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข – 4 คะแนน 

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• ประเทศไทยมีความสามารถผลิตยา และเคร่ืองมอืแพทยท่ีจาํเปนสวนใหญได และมกีารประสานงานท่ีดกัีบกองทัพ
ในการสนับสนุน ดานการสงกําลังบํารุง 

• ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอม ปองกัน และแกปญหาโรคติดตออุบัติใหม ที่กลาวถึงยา และ
เคร่ืองมือแพทย 

• ประเทศไทยต้ังอยูใจกลางของภูมิภาคอาเซียน และมีชายแดนติดกับหลายประเทศ ประเทศมีเท่ียวบินตรงไปยังรัฐ
สมาชิกอาเซียน และประเทศอ่ืนนอกภูมิภาคเปนจํานวนมาก

• ประเทศไทยเคยจดัสงยา และเครือ่งมอืแพทยบางอยาง ไปยงัฟลปิปนส เมยีนมาร และเนปาล โดยไดรบัการสนบัสนนุ
จากกองทัพในการจัดสง 

• แผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอม ปองกัน และแกปญหาโรคติดตออบุตัใิหม ครอบคลมุโรคตดิเชือ้หลายโรค ไดแก 
โรคไขหวัดนก โรคติดตอระหวางสัตวและคน และโรคติดเชื้ออุบัติใหมอื่นๆ 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• การจัดหายา และเคร่ืองมือแพทย สําหรับใชในการตอบโตภาวะฉุกเฉิน ระดับภูมิภาค และนานาชาติ (ปจจุบันคลัง
สํารองบางแหง มุงเนนท่ีสิ่งของท่ีไมใชยา และเคร่ืองมือแพทย)

• การเก็บยา วัคซนี และอปุกรณอืน่ๆ ทีเ่สียหายไดงาย ในคลงัสาํรองในตางประเทศ ตองพิจารณาอยางรอบคอบ และ
อาศัยงบประมาณสูง 

R.4.2 มีระบบสง และรับบุคลากร ดานสาธารณสุข ขณะเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข – 4 คะแนน 

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• ประเทศไทยมุงมั่นท่ีจะใหทีมแพทยฉุกเฉิน (EMT) ไดรับการรับรองตามมาตรฐาน WHO (ประเภท 1 ทีมประจําท่ี 
และทีมเคลื่อนท่ีภายใน 1 ป) 

• ภายใตโครงการ ARCH ประเทศไทยจัดประชุมระหวางรัฐสมาชิกอาเซียน หารือกันเก่ียวกับการพัฒนากลไก ระดับ
ภูมิภาค สําหรับการประสานงานทีมแพทยฉุกเฉินนานาชาติใหสอดคลองกับแนวทาง EMT ของ WHO ซึ่งรวมถึง 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สําหรับการสง และรับบุคลากร ดานสาธารณสุข ขณะเกิดภาวะฉุกเฉิน ดานสาธารณสุข 

• องคกรภาคี เชน องคกรความรวมมอืระหวางประเทศของญ่ีปุน (JICA) และ WHO ใหการสนับสนนุทางวิชาการ และ
ใหงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเหลาน้ี

• ประเทศไทยกลายเปนประเทศช้ันนํา ดานการจัดการสุขภาพในภาวะภัยพิบัติ (Diaster Health Management) ใน
กลุมประเทศอาเซียน
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• ประเทศไทยมรีะบบการฝกอบรม และการเตรยีมความพรอมทีด่ ีสาํหรับทมีแพทยฉกุเฉินในประเทศ สาํนักงานผูแทน
องคการอนามัยโลก ประจําประเทศไทย ตั้งอยูในกระทรวงสาธารณสุข 

• ประเทศไทยจัดการฝกซอมแผนบนโตะ และฝกซอมภาคสนาม ในเดือนมกราคม พ.ศ.2560 เพ่ือทดสอบข้ันตอนการ
ดําเนินการสง และรับทีมแพทยฉุกเฉินระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน คณะทํางานไดจัดประชุม เมื่อตนป 
พ.ศ. 2560 เพ่ือจดัทํามาตรฐานข้ันตอนการปฏิบตังิาน ในเดือนพฤษภาคม 2560 และมกีารกําหนดแผนการฝกซอม
จํานวน 3 ครั้ง หลังจากน้ัน ประเทศไทยไดสงบุคลากรจํานวน 11 คน ไปรับการฝกอบรม ดานการแพทยที่ญ่ีปุน 
สวนอีก 5 คน ถูกสงไปรับการอบรมเรื่อง Emergency Medical Team Coordination Cell ที่อินเดีย

• ทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน ดานการแพทยถูกสงไปเนปาล หลังเกิดแผนดินไหวในป 2558

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• ประเทศไทยขาดบทบัญญัติทางกฎหมายท่ีใชรับรองการเขามาทํางานในประเทศของบุคลากรทางการแพทยที่เปน
ชาวตางชาติ 

• ยังไมมีขอตกลงระหวางประเทศท่ีอํานวยความสะดวกในการสงบุคลากรทางการแพทยไปยังประเทศอ่ืน

• ใบอนญุาตประกอบวชิาชพี อาจกลายเปนประเดน็สาํคัญท่ีขดัขวางไมใหบคุลากรทางการแพทยทาํงานในบางประเทศ

• ความชวยเหลือทางวิชาการ และทางการเงินยังคงจําเปน ประเทศไทยไมมีงบประมาณท่ีจัดสรร เพ่ือการจัดหายา 
และเคร่ืองมือแพทย สําหรับนานาชาติ

• อัตราการลาออกของบุคลากรดูแลสุขภาพเปนเหตุใหขอมูลเก่ียวกับบุคลากรท่ีอาจถูกสงไปทํางานไมสมบูรณ
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การสื่อสารความเสี่ยง

คํานํา

การส่ือสารความเส่ียง ควรเปนกระบวนการท่ีมีหลายระดับ และหลายแงมุมมอง ซึ่งมีจุดมุงหมาย เพ่ือชวยใหภาคี
เครือขายสามารถนิยามความเส่ียง บงชี้ภัย ประเมินจุดออน และสงเสริมใหชุมชนสามารถฟนตัวกลับสูสภาวะปกติ โดย
เสริมสรางความสามารถในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขท่ีเกิดขึ้น สวนสําคัญของการส่ือสารความเส่ียง คือ 
การเผยแพรขอมลูขาวสาร เพ่ือใหประชาชนทราบเก่ียวกับความเสีย่ง ดานสุขภาพ และเหตุการณทีม่ผีลกระทบตอสขุภาพ 
เชน การแพรระบาดของโรค เพ่ือใหการส่ือสารเก่ียวกับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณใดๆ มปีระสิทธิผล ควรคํานึงถึง
ลกัษณะทางสังคม ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจทีเ่ก่ียวของกบัเหตุการณ รวมท้ัง เสียงสะทอนจากประชากร
ที่ไดรับผลกระทบ 

การสื่อสารความเสี่ยง สงเสริมใหมีการกําหนดกิจกรรมการปองกัน และควบคุมที่เหมาะสม โดยยึดชุมชนเปนฐาน 
(Community - based Intervention) ทัง้ในระดับปจเจกบุคคล ครอบครวั และชุมชน การเผยแพรขอมลูขาวสารผานชอง
ทางท่ีเหมาะสม มคีวามสําคัญมาก จงึตองบงชีภ้าคีเครอืขายการส่ือสาร และผูมสีวนไดสวนเสียภายในประเทศ และสราง
กลไกการประสานงาน และการส่ือสารขึ้นมา นอกจากน้ี การเผยแพรขอมูลถูกจังหวะเวลา และความโปรงใสในการ
ตัดสินใจ จําเปนสําหรับการสรางความไววางใจระหวางหนวยราชการ ประชาชน และภาคีเครือขาย และควรทดสอบ
แผนการส่ือสารในภาวะฉุกเฉิน พรอมทั้ง ปรับแกขอมูลเทาท่ีจําเปน 

เป�าหมาย
รัฐภาคีใชประโยชนจากการส่ือสารความเสี่ยงท่ีมีหลายระดับ และหลายมุมมอง การแลกเปล่ียนขอมูล แบบเรียลไทม 
ขอแนะนํา และความคิดเห็นระหวางผูเชีย่วชาญ และเจาหนาท่ี หรอืประชาชนท่ีประสบภัยคุกคาม หรอือนัตราย (สขุภาพ 
หรอืเศรษฐกิจ หรอืการดํารงชีวิตอยูในสงัคมไดอยางปกติสขุ (Social Well - being) ตอความอยูรอดของผูประสบภัย เพ่ือ
ใหสามารถตัดสินใจดําเนินการลดผลกระทบจากภัยดังกลาว และดําเนินมาตรการคุมครอง และปองกันได) การส่ือสาร
ความเส่ียง ประกอบดวย การผสมผสานของกลยทุธการส่ือสาร และการมสีวนรวม (Communications and Engagement 
Strategies) เชน การส่ือสารผานส่ือทั่วไป และสื่อสังคมออนไลน การรณรงค สรางความตระหนักรูในหมูประชาชน การ
สงเสริมสุขภาพ การขับเคลื่อนทางสังคม (Social Mobilization) การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder 
Engagement) และการมีสวนรวมของชุมชน (Community Engagement) 

ระดับสมรรถนะของประเทศไทย

การสือ่สารความเสีย่งคอยๆ พัฒนาอยางชดัเจน ตัง้แตการตรวจพบผูปวยโรคซารสเปนครัง้แรก ในป พ.ศ.2545 และการ
แพรระบาดของเชื้อไขหวัดนก H5N1 ในป 2546 ประเทศไดพัฒนาจากแนวทางแกปญหาเฉพาะหนา โดยใชทีม
เฉพาะกิจไปสูแผนกลยุทธแหงชาติ ที่ผสมผสานแนวทางสุขภาพหน่ึงเดียว ซึ่งใชแนวทางพหุภาคี และสหวิทยาการใน
การส่ือสารความเส่ียง 

ในป พ.ศ.2555 อธิบดกีรมควบคุมโรคไดตดัสนิใจปรับองคกรใหม และทบทวนบทบาท และความรับผิดชอบ สาํหรับงาน
สื่อสารความเส่ียง โดยไดกอตั้งสํานักส่ือสารความเส่ียง และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพข้ึนในกรมควบคุมโรค การปรับ
องคกรใหมมีจุดประสงคหลัก เพ่ือปรับปรุงการสื่อสารกับคนไทย และชาวตางชาติที่พํานักอยูในประเทศไทย เก่ียวกับ
ภาวะวิกฤติรุนแรงท่ีเก่ียวของกับสุขภาพในขณะน้ัน และเพ่ือแจงใหภาคี และผูมีสวนไดสวนเสียหลักใหทราบขอมูลท่ี
ชัดเจน เชื่อถือได ภายในเวลาท่ีเหมาะสม เก่ียวกับประเด็น ดานสาธารณะระหวางประเทศท่ีกําลังจะเกิดขึ้น ตลอดจน 
เพ่ือใหใชประโยชนจากการตรวจสอบส่ือไดดีย่ิงขึ้น รวมทั้ง เพ่ือแนะนําใหประชาชนใชประโยชนจากสายดวน 1422 

นอกจากน้ี รัฐบาลมีเปาหมาย เพ่ือเสริมสรางการส่ือสารความเส่ียง โดยการสํารวจ และการวิจัยเก่ียวกับความเขาใจใน
ความเส่ียง รวมท้ัง รวบรวมหลักฐาน และจัดทํารายงาน พรอมทั้งใหคําแนะนํา และแนวทางท่ีสําคัญ ตลอดจน สราง
ความม่ันใจในเสถียรภาพของสังคม โดยการเพ่ิมความไววางใจ และความมั่นใจจากสาธารณชน
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ขณะน้ี โครงสรางการส่ือสารความเส่ียงมสีถานะท่ีมัน่คง โดยมสีายการบังคบับญัชาท่ีชดัเจน รวมท้ัง มกีารกําหนดบทบาท 
และความรับผิดชอบ ที่ปจจุบันการสื่อสารความเสี่ยงเปนสวนหน่ึงของระบบศูนยบัญชาการเหตุการณฉุกเฉินของกรม
ควบคุมโรค ตามโครงสรางน้ี มีแนวทางการทํางานท่ีมีการแปลงขอมูลโรค และภัยตางๆ ใหเปนการวิเคราะหความเส่ียง 
มีการพิจารณาระดับความเส่ียง และปรับปรุงขอความสื่อสารความเส่ียง ตามระดับความเส่ียง

การใหสัมภาษณสื่อมวลชน การเผยแพรขาวประชาสัมพันธ และการตรวจสอบส่ือตางๆ จะเกิดขึ้นภายในเวลา 1- 3 วัน
สําหรับประเด็นความเส่ียง ระดับปานกลาง และภายใน 4 - 24 ชั่วโมง สําหรับสถานการณที่มีความเส่ียงสูง มีบุคลากร
มากถึง 30 คน ที่ทํางานสายดวน 1422 ในจํานวนน้ี มีเจาหนาท่ี 3 คน ที่สามารถส่ือสารเปนภาษาอังกฤษ ขอความท่ีจะ
สือ่สารไดรบัความเห็นชอบจากการะทรวงสาธารณสุข โดยมเีจาหนาท่ี 10 คน ไดรบัมอบหมายใหทาํหนาท่ีเตรียมการเผย
แพรขาวประชาสัมพันธ กระทรวงสาธารณสุขจัดทํา และเผยแพรจดหมายขาวรายวัน และจดหมายขาวควบคุมโรค 
รายสัปดาห

ข�อเสนอแนะสําหรับมาตรการท่ีมีความสําคัญสูง
• เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน เก่ียวกับภัยทุกประเภทในทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพาะภาคใตของประเทศไทย และใน

กลุมตางๆ ที่เปราะบาง (vulnerable group) กลุมชนเผา ผูยายถ่ิน และผูพลัดถ่ิน 

• จัดเตรียมทรัพยากร และเทคโนโลยี สําหรับการกํากับติดตามความรู และการรับรูความเส่ียงในหมูประชาชนแบบ
เรียลไทม เก่ียวกับภัยหลายระดับ (รวมถึง เหตุการณสารเคมี และรังสี) เพ่ือปรับขอความเก่ียวกับความเสี่ยง และ
ปรับใชสื่อที่เหมาะกับกลุมเปาหมาย 

• เพ่ือใหเกิดความย่ังยืน จึงควรจัดอบรมผูเชี่ยวชาญการส่ือสารความเส่ียงในภาวะวิกฤติเพ่ิมขึ้นในทุกระดับ (ระดับ
ประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด) และกาวใหทันยุค โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยท่ีสุด เพ่ือใหขอมูลขาวสารไปถึงผูมีสวน
ไดสวนเสีย และภาคีเครือขายในทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดและคะแนน
R.5.1 ระบบสื่อสารความเสี่ยง (แผนงาน กลไก ฯลฯ) – 4 คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• ประเทศไทยบูรณาการการส่ือสารความเส่ียง และการประชาสัมพันธไวในแผนงานในทุกระดับ รวมถึง แผนปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 

• มีแผนยุทธศาสตร สําหรับการส่ือสารความเส่ียงท่ีใชเปนกรอบ สําหรับการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ตอเน่ือง 
และย่ังยืนในทุกระดับ

• สื่อ เคร่ืองมือ แผนงาน และเทมเพลท สําหรับการส่ือสารในภาวะวิกฤติ และการส่ือสารความเส่ียง 

• เวทีการส่ือสาร และระบบการเผยแพรขาวสารท่ีหลากหลาย

• แผนการส่ือสารความเส่ียงในการตอบโตภาวะวิกฤต ไดรับการทบทวน และแกไข ตามบทเรียนท่ีไดจากองคกรภาคี
ภายนอก และผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ 

• ขอความสําคัญ และชองทางการส่ือสารไดรับการพัฒนา สําหรับกลุมเปาหมายกลุมตางๆ

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• ความเขาใจของผูนําองคการ เก่ียวกับบทบาท และความรับผิดชอบของผูบริหาร

• การฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมจํานวนผูเชี่ยวชาญ ดานการส่ือสารในภาวะวิกฤติในทุกระดับ

• การฝกอบรมบุคลากร และอาสาสมัครที่ทํางานท่ีศูนยสายดวน 1422 เก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชน 

• สภาพแวดลอมการทํางาน แบบพหุภาคีทีซ่บัซอน ซึง่มกีารใชภาษาตางกัน และความแตกตางทางสังคม และเศรษฐกิจ
เปนประเด็นท่ีตองคํานึงถึง
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• เทคโนโลยีใหมและโรคติดเชื้ออุบัติใหม 

R.5.2 การสื่อสารและการประสานงานภายในองคกร และกับองคกรภาคี – 4 คะแนน 

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• ประเทศไทยมีการประสานงาน อยางไมเปนทางการ และเปนทางการ กับทกุหนวยงาน ภายใตกระทรวงสาธารณสุข 
และกรมควบคุมโรค ในขณะเกิดภาวะฉุกเฉิน

• ประสานงานการสื่อสาร อยางเปนทางการ เชน เอกสารจากศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน สงถึงผูอํานวยการสํานักงาน
ปองกันและควบคุมโรค ในระดับเขต เก่ียวกับโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS)

• การส่ือสาร อยางไมเปนทางการ ผานทางเว็บไซต สื่อสังคมออนไลน ติดตอสวนบุคคล โทรศัพท และชองทางอ่ืนๆ 

• ตดิตอประสานงานอยางสมํา่เสมอกบัศนูยปฏบิตักิารฉุกเฉิน ทมีตระหนกัรูสถานการณ (SATs) กระทรวงสาธารณสุข 
กรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี และทีมโฆษกของรัฐบาล รวมทั้ง หนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

• กรมควบคุมโรค และกรมตางๆ ทีเ่ก่ียวของ ไดรวมกันขับเคลือ่นสงัคม และการมีสวนรวมของชมุชน ผานคณะทํางาน 
โดยไดพิจารณาประเด็นตางๆ เชน โรคไมติดตอ

• กรมควบคุมโรค และกรมตางๆ ทีเ่ก่ียวของ ไดดาํเนินการโครงการสรางความตระหนักตางๆ หลายโครงการ เชน การ
ลางมือ การออกกําลังกาย โภชนาการ และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• จําเปนตองมีสวนรวมในระดับภูมิภาค และนานาชาติอยางสมํ่าเสมอ

• ควรเสริมสรางสมรรถนะในการประสานงาน ดานการส่ือสารกับองคกรภาคประชาสังคม บริษัทเอกชน และองคกร
พัฒนาเอกชนตางๆ

• ควรมีการพัฒนาความรู ความสามารถของเจาหนาท่ีสื่อสารความเส่ียง ในระดับจังหวัด

R.5.3 การสื่อสารสาธารณะ – 4 คะแนน 

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• ผูสื่อสารความเส่ียง และเจาหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย ในทุกระดับของประเทศไทย ผานการอบรมเร่ืองการส่ือสาร
ความเสี่ยงในระดับประเทศ นายกรัฐมนตรี หรือโฆษกรัฐบาลจะเปนผูใหสัมภาษณกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับประเด็น
ปญหาท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ เชน สถานการณโรคไวรัสซิกา หรือการเตรียมรับมือโรคไวรัสอีโบลา

• มโีครงสรางพ้ืนฐานท่ีชดัเจน และมปีระสทิธิภาพ สาํหรับการส่ือสารความเส่ียง และแนวทางการทํางานรวมกัน แบบ
พหุภาคี ระหวางภาคสวนตางๆ ที่เก่ียวของ

• การอบรม สมัมนา และการแลกเปล่ียนขอมลูอยางสมํา่เสมอ ชวยปรบัปรงุขัน้ตอนการปฏบิตังิาน และเพ่ิมพนูทักษะ
การส่ือสารความเส่ียง

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• ควรมอบหมายหนาท่ีทีช่ดัเจนมากข้ึนแกหนวยงาน และกิจกรรมของกรมตางๆ ทีซ่ํา้ซอน ระหวางการตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

• ชองทาง และเทคโนโลยีใหมๆ สําหรับการสงขอมูลขาวสารไปยังกลุมเปาหมาย

• การส่ือสารความเส่ียงเชิงรุก ผานชองทางตางๆ ขณะเกิดสถานการณฉุกเฉิน 

• ตองจัดอบรมโฆษกใหมที่เพ่ิงไดรับการแตงตั้ง อยางเปนระบบในทุกระดับ 
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R.5.4 การติดตอส่ือสารกับชุมชนท่ีไดรับผลกระทบ – 4 คะแนน 

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• การสํารวจความคิดเห็น เพ่ือกํากับติดตามการรับรู และปฏิกิริยาของประชาชน

• สายดวน 1422 มีเจาหนาท่ีประจําการตลอดเวลา และจํานวนเจาหนาท่ีเพ่ิมขึ้นไดถึง 30 คน ขณะเกิดภาวะฉุกเฉิน 
มีเจาหนาท่ีที่พูดภาษาอังกฤษได จํานวน 3 คน

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• การมีสวนรวมของชุมชนที่เก่ียวของกับภัยทุกประเภท และการมีสวนรวมในทุกดาน โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน
ภาคใตของประเทศไทย และกลุมเสี่ยง/กลุมดอยโอกาส กลุมผูยายถ่ิน กลุมผูพลัดถ่ิน และกลุมชนเผา

• การฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเก่ียวกับเรื่องการสื่อสารความเสี่ยงจะชวยยกระดับความเขาใจ เก่ียวกับการ
รับรูของประชาชนในระดับชุมชน

• การส่ือสารเก่ียวกับเรื่องสุขภาพในพ้ืนท่ีชายแดน

• การช้ีแจงความเปนเจาของชองทางการส่ือสาร

R.5.5 การรับฟง และตอบสนองการรับรูของประชาชน (Dynamic Listening) และการจัดการกับขาวลอื (Rumour 
Management) – 4 คะแนน 

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• การสํารวจความคิดเห็น เพ่ือรับฟง และเขาใจความคิดเห็นของสาธารณชน

• สายดวน 1422 เปนชองทางที่มีประสิทธิผล ทั้งในการใหขอมูลขาวสาร และการจัดการกับขาวลือ และขอมูลท่ี
ไมถูกตอง 

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• ตองเสริมสรางสมรรถนะในการกํากับติดตามส่ือ เพ่ือหาหรือตอบสนองขาวลือ และขอมลูผดิๆ เพ่ือใหสามารถจัดการ
กับขาวลือไดทันเวลา 

• การกํากับติดตาม แบบเรียลไทม เก่ียวกับความรู และการรับรู เพ่ือแจงขอมูลดวยถอยคํา และชองทางท่ีเหมาะกับ
กลุมเปาหมายตางๆ ที่แตกตางกัน

• ดาํเนินการใหมจีาํนวนเจาหนาท่ีสือ่สารความเส่ียง ระดับจงัหวัด และชมุชนอยางเพียงพอ เพ่ือใหขอมลูแกประชาชน 
และกํากับติดตามการตอบสนองของสาธารณชน

• ตองมีการกํากับติดตามการส่ือสารท่ีสงผานชองทางใหมๆ เชน สื่อสังคม อยางเรงดวน
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ภัยอื่นท่ีเก่ียวข�องกับ IHR และช�องทางเข�าออกประเทศ

ช�องทางเข�าออกประเทศ

คํานํา

สมรรถนะหลัก และภัยท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังหมด สามารถนํามาประยุกตใชกับชองทางเขาออกประเทศ เพ่ือใหสามารถดําเนิน
มาตรการ ดานสาธารณสุข ไดอยางมีประสิทธิผล ในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอระหวางประเทศ รัฐภาคี
ตองรักษาสมรรถนะหลักของทาอากาศยาน และทาเรือนานาชาติที่กําหนด (และในกรณีที่มีเหตุผลทางดานสาธารณสุข 
รฐัภาคอีาจกาํหนดดานพรมแดนดวย) เพ่ือจะไดดาํเนินมาตรการทางสาธารณสขุทีกํ่าหนดไว เปนการเฉพาะ สาํหรบัการ
จัดการกับความเส่ียง ดานสาธารณสุขท่ีหลากหลาย

เป�าหมาย
รัฐภาคีกําหนดทาอากาศยาน และทาเรือนานาชาติ (และในกรณีที่มีเหตุผลดานสาธารณสุข รัฐภาคีอาจกําหนดดาน
พรมแดนดวย) ใหรักษาสมรรถนะในการดําเนินมาตรการทางสาธารณสุขท่ีกําหนดไว เปนการเฉพาะ สําหรับการจัดการ
กับความเส่ียง ดานสาธารณสุขท่ีหลากหลาย 

ระดับสมรรถนะของประเทศไทย

ประเทศไทยมีชองทางเขาออกประเทศท่ีกําหนดไว จาํนวน 18 แหง ประกอบดวย ทาอากาศยาน ทาเรือ และดานพรมแดน 
ใหมกีารพัฒนาสมรรถนะในการปองกนั ตรวจจบั และตอบโตเหตุการณ ดานสาธารณสุขทีเ่ก่ียวของกบัการเดนิทาง และ
การขนสงระหวางประเทศ ประเทศจัดประชุมคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และทีมประเมินผล เพ่ือเอื้ออํานวยใหการ
พัฒนาสมรรถนะประสบความกาวหนา ชองทางเขาออกประเทศที่กําหนดทุกแหงไดดําเนินการประเมินตนเองแลว โดย
ใชเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะของ WHO เพ่ือใหมีขอมูลพ้ืนฐาน (Baseline Data)

ประเทศไทยไดพยายามเสริมสรางสมรรถนะ เพ่ือใหสามารถปฏิบัติ ตามขอกําหนดของ IHR โดยจัดทําแผนยุทธศาสตร
สาํหรับชองทางเขาออกประเทศ แผนเตรียมความพรอม สาํหรับภาวะฉุกเฉิน แผนจัดการกับภาวะฉุกเฉิน ดานสาธารณสุข
ที่อาจเกิดขึ้นได แนวทางปฏิบัติ มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้ง การฝกอบรม และการฝกซอมแผน

ประเทศไดสรางภาคียุทธศาสตร (Strategic Partnership) เพ่ือการทาํงานรวมกนั ระหวางหนวยงานในภาคการสาธารณสุข 
และหนวยงานนอกภาคการสาธารณสุขท่ีเก่ียวของกับกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของชองทางเขาออกประเทศ หนวย
งานเหลาน้ี ประกอบดวย สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงคมนาคม กรมควบคุมโรค สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กรมปศุสตัว กรมประมง สาํนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย กรมทาอากาศยาน การทาเรือแหงประเทศไทย 
กรมเจาทา การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมศุลากร กรมทางหลวง และสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

ชองทางเขาออกประเทศท่ีกําหนดทุกแหงเขาถึงบรกิารทางการแพทยทีเ่หมาะสม มเีคร่ืองมอื สาํหรับการวินจิฉยัโรค เพ่ือ
ประเมิน และดูแลผูเดินทางท่ีเจ็บปวยอยางรวดเร็ว มีเจาหนาท่ี อุปกรณ และสถานท่ีทํางานท่ีเพียงพอ ชองทางเขาออก
ประเทศบางแหง มีแพทย และพยาบาลประจําการ รวมทั้ง เวชภัณฑ อุปกรณทางการแพทย อุปกรณปองกันสวนบุคคล 
ชองทางเขาออกบางแหง มีบันทึกความเขาใจ และแผนการจัดการท่ีจัดทํารวมกับโรงพยาบาล และคลินิกใกลเคียง 
ชองทางเขาออกประเทศท่ีกําหนด มีระบบ และแผนการจัดการสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาล โดยใหผูขนสงผูปวยมี
อปุกรณปองกันสวนบุคคล เพ่ือใหมัน่ใจวาชองทางเขาออกประเทศปราศจากการปนเปอน และการติดเชือ้ใดๆ หนวยงาน
บริหารทํางานกับหนวยราชการ ระดับทองถิ่นอยางใกลชิด เพ่ือการจัดหาน้ําด่ืม การจัดทําอาหาร และรานอาหาร ขยะ
มลูฝอย และน้ําเสีย และการเฝาระวังพาหะนําโรค (เชน ยุง) ในพ้ืนท่ีชองทางเขาออกประเทศ และบรเิวณโดยรอบในระยะ 
400 เมตร เพ่ือใหผูรับผิดชอบในองคกรภาคี มีความรู และความเช่ียวชาญในการปฏิบัติภารกิจในพื้นท่ีเหลาน้ี เจาหนาท่ี
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ประจําชองทางเขาออกประเทศ และสํานักงานปองกันควบคุมโรค ระดับเขต ไดใชวิธีการหลายอยางในการเสริมสราง
สมรรถนะ เชน โดยจัดการฝกอบรม และใหแนวทางการปฏิบัติงานตางๆ 

ประเทศไทยมีแผนจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข แบบพหุภาคี สําหรับชองทางเขาออกประเทศ ซึ่งครอบคลุม
โรคติดตอ ตลอดจน ภัยจากสารเคมี และรังสี แผนเหลาน้ี เปนแผนการท่ีภาคีหลักท่ีปฏิบัติงานอยูท่ีชองทางเขาออก
ประเทศ ใชรวมกัน ไดแก สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศ ดานกักกันสัตว และดานตรวจสัตวปา สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ สํานักงานสาธารณสุขระดับทองถ่ิน 
และสาํนักงานปองกนั และบรรเทาสาธารณภัยระดับทองถ่ิน เพ่ือใหหนวยงานเหลาน้ี สามารถรวมมอืกนัระงับภยัคุกคาม
สุขภาพของประชาชน ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ชองทางเขาออกประเทศมีระบบสงตอผูปวย และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีใชสําหรับการประเมิน และขนสงผูเดินทางท่ี
อาจปนเปอน หรือติดเช้ือ เพ่ือสนบัสนนุใหมกีารตรวจจับ และตอบโตแตเน่ินๆ จงึมกีารจัดทําบันทึกความเขาใจ มาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน พรอมทั้ง มีบุคลากรท่ีฝกอบรมแลว อุปกรณ และการแลกเปล่ียนขอมูลเปนประจํา ระหวางชอง
ทางเขาออกประเทศ หนวยงานในภาคการสาธารณสุข และหนวยงานอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวของ รวมท้ัง การประสานความรวมมอื
กับประเทศเพ่ือนบาน ในการรายงานเหตุการณผูเดินทางปวย 

ข�อเสนอแนะสําหรับมาตรการท่ีมีความสําคัญสูง

• เสรมิสรางสมรรถนะของกาํลังคน โดยการฝกอบรมการตรวจเครือ่งบนิ การตรวจเรอื และการออกใบรบัรองสขุาภิบาล
เรือ รวมท้ัง การตรวจจับ และการตอบโตเบ้ืองตน โดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขประจําดานพรมแดน ตามแนวทางสําหรับ
ภัยทุกประเภท 

• จัดทําแผนปฏิบัติการ สําหรับชองทางเขาออกประเทศแตละแหง ซึ่งอางอิงจาก ผลการประเมินตนเองของชองทาง
เขาออกประเทศ และการประเมินจากสวนกลาง เพ่ือของบประมาณ สาํหรับการปดชองวางของสมรรถนะดานตางๆ 
(Capacity Gaps) 

• บรรจุแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของชองทางเขาออกประเทศ ในแผนจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ
แหงชาติ พ.ศ.2558

ตัวชี้วัดและคะแนน

PoE.1 สมรรถนะในภาวะปกติของชองทางเขาออกประเทศ – 4 คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• คณะกรรมการชองทางเขาออกประเทศ และทมีกาํกับตดิตาม เปนสวนหน่ึงของระบบกฎหมาย และมกีารจดัทาํบนัทึก
ความเขาใจกับประเทศอ่ืน

• ประเทศไทยดําเนินการประเมินตนเอง โดยใชเครื่องมือ Core Capacity Assessment ของ WHO เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดของ IHR ที่ชองทางเขาออกประเทศ โดยเฉพาะโครงการ และเครือขายอนามัยส่ิงแวดลอมที่
ดําเนินงานแบบบูรณาการ

• ชองทางเขาออกประเทศมีบุคลากรท่ีผานการฝกอบรม และมีบริการทางการแพทยที่เหมาะสม รวมท้ัง สิ่งอํานวย
ความสะดวก สําหรับการดูแล และการขนยายผูเดินทางท่ีปวย 

• โรงเรียนอบรมเจาหนาท่ีสาธารณสุขประจําดานพรมแดน มีจุดประสงค เพ่ือพัฒนาการตรวจจับลวงหนา และการ
ตอบโตเหตุฉุกเฉินเบ้ืองตนท่ีดานพรมแดนชองทางเขาออกประเทศท่ีกําหนดทุกแหง มีบริการทางการแพทยที่
เหมาะสม มีการกําหนดโปรแกรมมาตรฐาน สําหรับการตรวจอนามัยส่ิงแวดลอมที่ทาอากาศยาน

• ทําการคัดกรองไขเหลืองมายาวนานถึง 4 ทศวรรษ 
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ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• ขอมูลที่เขาใจงาย สําหรับผูเดินทาง รวมถึง ขอมูลเก่ียวกับสุขภาพ

• การตรวจสอบยานพาหนะ ทั้งเคร่ืองบิน เรือสําราญ และยานพาหนะขนสงทางบก

• การเฝาระวังเหตุการณ (Event - based Surveillance) ที่ชองทางเขาออกประเทศทุกแหง 

• ครอบคลุมจุดผานแดนช่ัวคราว โดยใชเครือขายชองทางเขาออกระหวางประเทศ 

• รวมภยัท้ังหมดทีเ่ก่ียวของกับ IHR รวมทัง้ โรคตดิเชือ้ในระบบ เฝาระวัง และตอบโตเหตุฉกุเฉินท่ีดาํเนินการตามแนว
ชายแดนของประเทศไทย 

• ขอจํากัดทางการเงิน เปนอุปสรรคตอการจัดประชุม และการแลกเปล่ียนขอมูลกับชองทางเขาออกประเทศระหวาง
ประเทศของประเทศเพ่ือนบาน 

PoE.2 มาตรการตอบโตทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิผลท่ีชองทางเขาออกประเทศ – 3 คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• ชองทางเขาออกประเทศ แตละแหงมแีผนจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ทีอ่าจเกดิข้ึนไดสาํหรับโรคติดเช้ือ และ 
โรคติดตอระหวางสัตวและคน

• มีการฝกซอมภาคสนาม และการฝกซอมบนโตะรวมกับประเทศเพ่ือนบาน 

• มีกรอบทางกฎหมายท่ีสนับสนุนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขท่ีชองทางเขาออกประเทศ เชน พ.ร.บ. โรค
ติดตอ

• SEMEX 12 เปนการซอมแผนเสมือนจริงท่ีดีที่สุด สําหรับการควบคุมโรคไขหวัดนกบนเคร่ืองบิน และวิธีการดูแล
สุขอนามัย และการขจัดการปนเปอนจุลชีพกอโรคบนเครื่องบิน

• ทาเรือมีระบบสงตอ สําหรับโรคไขหวัดนก ซึ่งใชกับโรคติดตออื่นๆ ไดดวย 

• การสนับสนุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดวยระบบการคัดกรองผูเดินทางขาออก สําหรับการตรวจจับ
โรคโปลิโอในป 2559

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• การแลกเปล่ียนขอมูลสําคัญๆ ที่ไดรับจากศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินท่ีตั้งอยูที่ชองทางเขาออกประเทศ กับหนวยงาน
สาธารณสุขในทุกระดับ

• ใบรับรองสุขาภิบาลเรือ และการออกใบรับรองสุขาภิบาลเรือ

• การส่ือสาร และการประสานงานกับผูควบคุมยานพาหนะท่ีไดรับผลกระทบ

• การบูรณาการแผนจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กับแผนจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติแหงชาติ

• การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการตรวจจับ และการควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศท่ีมีความ
สําคัญทางสาธารณสุข ขณะเกิดสถานการณจริง

• ความพรอมของเจาพนักงานในการตรวจจับ และตอบโตเหตุการณ ดานสาธารณสุข โดยเฉพาะเหตุการณรังสี

• พัฒนาสมรรถนะของเจาหนาท่ีสาธารณสุขประจาํชองทางเขาออกประเทศ โดยจดัประชมุเจาหนาท่ีดานควบคุมโรค
ติดตอระหวางประเทศท่ีปฏิบัติงานท่ีชองทางเขาออกประเทศทุกแหง 
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การตรวจจบั และการตอบโตความเส่ียง ดานสารเคม ีและ/ หรอืเหตุการณสารเคมทีีอ่าจเกดิขึน้ไดทนัเวลา ตองอาศยัการ
ประสานความรวมมือกับภาคสวนอ่ืนๆ ที่รับผิดชอบ เก่ียวกับความปลอดภัย ดานสารเคมี อุตสาหกรรม การขนสง และ
การกําจัดอยางปลอดภัย ในการนี้ รัฐภาคีตองมีสมรรถนะในการเฝาระวัง และตอบโต เพ่ือจัดการความเสี่ยง ดาน
สารเคมี หรือเหตุการณสารเคมี พรอมทั้ง จัดการการส่ือสาร และการทํางานรวมกันระหวางภาคสวนตางๆ ที่รับผิดชอบ 
ดานความปลอดภัยอยางมีประสิทธิผล

เป�าหมาย
รฐัภาคีมสีมรรถนะในการเฝาระวัง และตอบโตความเส่ียง หรอืเหตุการณสารเคม ีในการน้ี ตองอาศยัการส่ือสาร และการ
ทาํงานรวมกันระหวางภาคสวนตางๆ ทีร่บัผดิชอบ เก่ียวกับความปลอดภยั ดานสารเคมี อตุสาหกรรม การขนสง และการ
กําจัดอยางปลอดภัย 

ระดับสมรรถนะของประเทศไทย

ประเทศไทย มกีรอบกฎหมาย และการควบคุมโรงงาน วัตถุอนัตราย และอาชีวอนามยั และความปลอดภัยในการทํางาน 
พรอมทั้ง เปนประเทศภาคีที่ลงนามรับรองขอตกลงระหวางประเทศในเรื่องตางๆ (รวมถึง อนุสัญญารอตเตอรดัม 
อนุสัญญาสต็อกโฮลม และอนุสัญญาบาเซล) 

กรอบการดําเนินการตอบโตเหตุการณสารเคมีของประเทศไทย มแีนวทางท่ีอางอิงจากแผนแหงชาติทีส่าํคัญ 2 ฉบบั ไดแก
แผนยทุธศาสตรการจดัการสารเคมีแหงชาต ิและแผนจดัการความเส่ียงจากภัยพิบตัแิหงชาต ิซึง่กําหนดมาตรการสําหรับ
เหตุการณสารเคมี โดยเฉพาะ

ขอบังคับเหลาน้ี กําหนดมาตรการปองกันไว เชน การจําแนกประเภทวัตถุอันตราย นอกจากน้ี ประเทศไทยยังไดดําเนิน
การตามแผนการออกใบอนุญาต แผนการประเมินความเส่ียง และแผนการเตรียมความพรอม สําหรับการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินอีกดวย 

มีการสํารวจ และกํากับติดตามกิจกรรมที่ใชสารเคมีในประเทศ โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของในแตละดาน

ข�อเสนอแนะสําหรับมาตรการท่ีมีความสําคัญสูง

• ปรับปรุงกลไกการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางภาคสวน และภาคีเครือขายท้ังหลาย 

• ปรับปรุงการทดสอบระบบการเตรียมความพรอมระดับชาติ สําหรับสารเคมีอยางสม่ําเสมอ โดยการสนับสนุนจาก
ประเทศ และนานาชาติ

• บูรณาการแผนแหงชาติทั้งหมดใหเปนแผนแหงชาติแผนเดียว สําหรับการจัดการเหตุการณสารเคมี
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ตัวชี้วัดและคะแนน

CE.1 กลไกและการดาํเนนิการตรวจจับ และตอบโตเหตกุารณสารเคม ีหรือภาวะฉกุเฉินดานสารเคม ี– 4 คะแนน 

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• มีการจัดทําแผนในทุกระดับ รวมถึง แผนฉุกเฉินระดับทองถ่ิน และแผนสําหรับโรงงาน โดยเฉพาะ ในระดับประเทศ
มีแผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมี และแผนจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติแหงชาติ ซึ่งมีการกําหนดการปฏิบัติ
งาน เพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน สําหรับวัตถุอันตราย สารเคมี และสารกัมมันตรังสี โดยเฉพาะ 

• มีระบบบังคับบัญชาเหตุการณ

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• ควรบูรณาการแผนแหงชาติทั้งสองฉบับใหเปนแผนฉบับเดียวท่ีครอบคลุมภัยหลายๆ ดาน

• ตองทบทวนแผนฉกุเฉินในทกุระดับอยางสมํา่เสมอ และควรจดัทาํมาตรฐานขัน้ตอนการปฏบิตังิาน สาํหรับการจดัการ
เหตุการณสารเคมีที่หลายหนวยงานยึดถือปฏิบัติรวมกัน

• ศูนยพิษวิทยาตองเขาถึงได และไดรับงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ

CE.2 สภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวย (Enabling Environment) ตอการจัดการเหตุการณสารเคมี – 4 คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• มีมาตรการทางกฎหมาย และแผนแหงชาติ ซึ่งระบุหนวยงานท่ีรับผิดชอบไวแลว 

• มีเครื่องมือสําหรับจัดการสารเคมี เชน คูมือ ฐานขอมูล หองปฏิบัติการ และศูนยพิษวิทยาเรียบรอยแลว และมี
วัฒนธรรมแลกเปล่ียนขอมูล และสอบสวนรวมกันระหวางภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ 

• ยึดถือมาตรฐานสากลอยูแลว 

• สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค

• ตองเปลี่ยนวิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลในปจจุบันใหมีลักษณะเปนทางการ โดยจัดทําบันทึกความเขาใจ ระหวางภาคี
เครือขาย

• ตองปรับปรุงการเตรียมความพรอม ทรัพยากรมนุษย และเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการจัดการความปลอดภัยสาร
เคมี
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เพ่ือตอบโตเหตุฉุกเฉินทางรังสี และนิวเคลียร ตรวจจับทันเวลา และตอบโตภัย/เหตุการณ/ภาวะฉุกเฉินทางรังสี และ
นิวเคลียรที่อาจเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิผล ตองอาศัยการทํางานรวมกัน ระหวางภาคสวนตางๆ ที่รับผิดชอบตอการ
จัดการภาวะฉุกเฉินทางรังสี

เป�าหมาย
รฐัภาคทีีม่สีมรรถนะในการเฝาระวัง และสมรรถนะในการตอบโตภัย/เหตุการณ/ภาวะฉุกเฉินทางรงัส ีและนวิเคลียร การ
ดําเนินการเชนน้ี ตองอาศัยการส่ือสาร และการประสานความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ ที่รับผิดชอบตอการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางรังสี และนิวเคลียรอยางมีประสิทธิผล

ระดับสมรรถนะของประเทศไทย

ประเทศไทยอยูในสถานะท่ีดมีากในการเตรียมความพรอม สาํหรับจดัการเหตุการณ ดานนิวเคลียร มคีวามรวมมอืระหวาง
กระทรวงตางๆ กับสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และมีความพรอมในการรักษาผูปวย และออกคําเตือนแกประชาชน 
ทั้งประเทศ นอกจากน้ี ประเทศไทยดํารงรักษาความรวมมือในการจัดการฝกซอมเปนประจําอยางตอเน่ือง เพ่ือใหมั่นใจ
วาสามารถตอบโตเหตุฉุกเฉินไดอยางเหมาะสม

มีโครงสรางพ้ืนฐานของระบบหองปฏิบัติการท่ีเหมาะสม สําหรับการตรวจ และการยืนยันตัวอยางอากาศ และน้ํา และมี 
หองปฏิบัติการใหมที่อยูในระหวางการกอสราง การใชเคร่ืองฉายรังสีในโรงงาน และโรงพยาบาลตองไดรับใบอนุญาต
กอน 

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงตองพัฒนาการเก็บสํารองยา และอุปกรณใหเพียงพอสําหรับการตอบโตเหตุการณที่มี
ลักษณะหลากหลาย นอกจากนี้ ประเทศควรทบทวนความสามารถ และกระบวนการตางๆ สําหรับปฏิบัติการขจัดการ
ปนเปอนสารกัมมันตรังสีขนาดใหญ และการอพยพคนออกจากพ้ืนท่ีอันตราย ในเหตุฉุกเฉินทางรังสีขนาดใหญ 

มีภาคีเครือขายหลายกลุมที่เก่ียวของกับการตอบโตเหตุฉุกเฉินทางรังสี และนิวเคลียร ประกอบดวย สํานักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม สภาความ
มั่นคงแหงชาติ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

ข�อเสนอแนะสําหรับมาตรการท่ีมีความสําคัญสูง

• จัดทํากฎระเบียบ และมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน ที่จําเปนสําหรับการดําเนินการตามกฎหมายท่ีมีอยูแลว 
(พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ) ใหเสร็จสิ้น และขอกําหนดดังกลาว ตองผานการรับรองในระดับกระทรวง

• พัฒนากําลังคน และระบบตางๆ ที่เก่ียวของกับการเฝาระวัง และการตอบโตเหตุฉุกเฉินทางรังสี และนิวเคลียร โดย
จัดการฝกอบรม การฝกซอมแผนบนโตะ และการฝกซอมภาคสนาม ซึ่งอาศัยการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ ที่
เก่ียวของ ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงแผนงาน และมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานใหดีขึ้น

• เพ่ิมงบประมาณสนับสนุน เพ่ือใหมีบุคลากร อุปกรณ และการสํารองเวชภัณฑระดับชาติ (เชน โพแตสเซียมไอโอ
ไดด) อยางเพียงพอ ในกรณีที่เกิดเหตุการณทางรังสี/นิวเคลียรขนาดใหญ

• เก็บสํารองเคร่ืองมือ/อุปกรณ และยาใหเพียงพอ ตอการตอบโตเหตุการณขนาดใหญ



57

ภัย
อื่น

ใน
กา
รป
ฏิบ
ัติต
าม
กฎ
อน
ามั
ยร
ะห
ว�า
งป
ระ
เท
ศข
อง
ปร
ะเท
ศไ
ทย

ตัวชี้วัดและคะแนน

RE.1 กลไกและการดําเนินการเพื่อตรวจจับ และตอบโตเหตุฉุกเฉินทางรังสีและนิวเคลียร – 4 คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• มีการสรางเครือขายกับองคกรอื่นๆ ที่รับผิดชอบการตอบโตเหตุฉุกเฉิน

• มีการปฏิบัติงานแจงเหตุตลอดเวลา

• มีการประสานงาน และความรวมมือในการทํางาน พรอมทั้ง มีการฝกซอมรวมกันอยางสมํ่าเสมอ และความรวมมือ
กับเจาหนาท่ีภาคสนาม ในการตรวจจับและตอบโต

• มรีะบบตรวจวดัการแผรงัสทีัว่ประเทศไทย โดยความรวมมอืกบักรมศลุกากร และดาํเนินการท่ีชองทางเขาออกประเทศ
ที่สําคัญ

• ประเทศไทยใหสัตยาบันรับรองอนุสัญญาวาดวยการแจงเหตุนิวเคลียรโดยเร็ว (Convention on Early Notification 
of a Nuclear Accident) และอนุสัญญาวาดวยความชวยเหลือ ในกรณีอุบัติเหตุทางนิวเคลียร หรือเหตุฉุกเฉินทาง
รงัส ี(Convention on Assistance in the Case of Nuclear or Radiological Emergency) และรวมมอืกับประชาคม
นานานชาติในประเด็นตางๆ ที่เก่ียวของกับเหตุฉุกเฉินทางรังสี 

• มีแผนรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีแหงชาติ

• มีการเผยแพรความรูเก่ียวกับการปองกันรังสี และการตอบโตเหตุฉุกเฉินทางรังสี

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• เพ่ิมความรวมมือกับภาคการสาธารณสุข ในการเผยแพรความรู และการจัดทํามาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน

• เจาหนาท่ีภาคสนาม และองคกรตอบโตเหตุฉกุเฉิน ตองมเีคร่ืองมอื และอุปกรณ เพ่ือการตรวจจับ ปองกัน และตอบโต
สถานการณฉุกเฉินเพ่ิมขึ้น 

• ตองปรบัปรงุแกไขมาตรฐาน ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน และเอกสารควบคุมการปฏิบตังิาน ตามมาตรฐานของทบวงการ
พลังงานปรมาณูระหวางประเทศ

• ตองจัดทํากฎระเบียบ วาดวยเหตุฉุกเฉินทางรังสี

• ตองพฒันาความสามารถหองปฏบิตักิารท่ีเก่ียวของกบัเหตุฉกุเฉินทางรังส ีเชน เพ่ิมความสามารถในการวัดปรมิาณ
รังสีทาง โดยวิธีทางชีวภาพ (Biodosimetry)

• สนับสนุนใหผูกําหนดนโยบายเพ่ิมความตระหนักถึง ความสําคัญของการเตรียมความพรอม สําหรับเหตุฉุกเฉินทาง
รังสี 

RE.2 สภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวย (Enabling Environment) ตอการจัดการเหตุฉุกเฉินทางรังสี – 4 คะแนน

จุดแข็ง/วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

• มีคณะกรรมการสองคณะท่ีทํางาน ดานเหตุการณทางรังสี และนิวเคลียร (ครอบคลุมเหตุการณทางรังสี/นิวเคลียร 
และอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง) 

• ประเทศไทยมแีผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน และมหีองปฏบิตักิาร ดานสิง่แวดลอมทีส่นับสนนุการปฏบิตังิาน เมือ่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสี

• มีสถานีตรวจวัดท่ีมีการแลกเปล่ียนผลการตรวจวัดใหกับประชาคมนานาชาติ

• มีการตรวจสอบการปนเปอนในอาหารอยางสม่ําเสมอ 



58

ภัย
อื่น

กา
รป
ระ
เมิ
นผ
ลส
มร
รถ
นะ
หลั
ก

• ประเทศไทยกําหนดระดับปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน (Operational Intervention Level) ตามคําแนะนําของทบวง
การพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ

• มีการฝกซอมกับองคกรท่ีเก่ียวของท้ังหมด อยางสมํ่าเสมอ และมีความรวมมือที่ดีกับทีมอื่น เชน ทีมสิ่งแวดลอมที่
มีหนาท่ีเก็บตัวอยาง 

• กอตั้งเครือขาย ASEANTOM เพ่ือแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด และขอมูลขาวสารเก่ียวกับเหตุฉุกเฉินทางรังสี
ในภูมิภาคอาเซียน

ประเด็นท่ีตองปรับปรุง/ปญหาอุปสรรค 

• ฐานขอมูลการตรวจวัดท่ีรวบรวมขอมูล จากชองทางเขาออกประเทศ และสถานีตรวจวัดท่ัวประเทศ

• การพัฒนานโยบายท่ีชัดเจนในการดูแลสุขภาพ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี

• การฝกซอมรวมกับภาคการสาธารณสุขอยางสมํ่าเสมอ การกําหนดกฎระเบียบ และมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการ
สนับสนุน ดานส่ิงแวดลอม เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี

• ตองมีสถานีตรวจวัดเพ่ิมขึ้น 

• เพ่ิมความรวมมือกับองคกรอื่น เชน รวมมือกับมหาวิทยาลัยในทองที่เกิดเหตุ ในการเก็บตัวอยาง และขอมูล
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ภาคผนวก 1: ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับ JEE 

สถานท่ี และวันท่ีปฏิบัติภารกิจ 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหวางวันท่ี 26 - 30 มิถุนายน 2560 

สมาชิกทีมประเมิน 

• Dr Nirmal Kandel สํานักงานใหญองคการอนามัยโลก (หัวหนาทีม) 

• Dr Clement Lazarus กระทรวงสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข ประเทศฝร่ังเศส (หัวหนาทีมรวม) 

• Mr Ran Adelstein กระทรวงสาธารณสุข ประเทศอิสราเอล 

• Dr Kip Baggett ศูนยควบคุมและปองกันโรค สหรัฐอเมริกา 

• Dr Francois Gary ประเทศฝร่ังเศส Phylum 

• Dr Maung Maung Htike สํานักงานองคการอนามัยโลก ประจําภูมิภาคเอเชียใตและตะวันออก

• Dr Subhash Morzaria องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 

• Mr Sam Nuttall สํานักงานใหญองคการอนามัยโลก

• Dr Henk Jan Ormel องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 

• Professor Mahmudur Rahman ประเทศบังคลาเทศ

• Dr Thomas Tolfvenstam กระทรวงสาธารณสุข ประเทศสวีเดน 

• Dr Ninglan Wang สํานักงานใหญองคการอนามัยโลก

• Ms Evelyn Wesangula กระทรวงสาธารณสุข ประเทศเคนยา

วัตถุประสงค

เพ่ือประเมินสมรรถนะของประเทศไทยท่ีเก่ียวของกับประเด็นทางวิชาการ (Technical Area) 19 ดาน ของเครื่องมือ JEE 
เพ่ือใหมีขอมูลพ้ืนฐาน (Baseline Data) สําหรับการสนับสนุนความพยายามของประเทศไทยท่ีจะปฏิรูป และปรับปรุง
ความม่ันคงดานสุขภาพ

กระบวนการ JEE

กระบวนการ JEE เปนการทบทวนรวมกัน ระหวางผูเชี่ยวชาญจากภายนอก และภายในประเทศ ในประเด็นทางวิขาการ
ตางๆ การประเมินผล โดยผูประเมินภายนอก ประกอบดวย การแลกเปล่ียนความคิดเห็น เก่ียวกับคะแนน จดุแข็ง ประเด็น
ที่ตองปรับปรุง วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด ปญหาอุปสรรค และมาตรการท่ีมีความสําคัญสูง โดยพิจารณารวมกัน ระหวางทีม
ผูประเมิน JEE และผูเชี่ยวชาญของประเทศเจาภาพ เพ่ือใหมีความเห็นชอบรวมกัน ในทุกเร่ืองที่ปรากฎในรายงานฉบับ
สมบูรณ ทั้งขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

หากมีความคิดเห็นไมตรงกัน ในประเด็นท่ีมนียัสําคัญระหวางสมาชิกทีมผูประเมินภายนอก และผูเช่ียวชาญของประเทศ
เจาภาพ หรือระหวางผูเชี่ยวชาญภายนอก หรือระหวางผูเชี่ยวชาญของประเทศเจาภาพ หัวหนาทีม JEE จะเปนผูตัดสิน
ใจหาทางออก ในกรณีนี้ ประเด็นน้ีจะถูกบันทึกไวในรายงานฉบับสมบูรณ พรอมเหตุผลที่สนับสนุนจุดยืนของแตละฝาย
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การเตรียมการ และการปฏิบัติภารกิจ 

ประเทศไทยไดดําเนินการประเมินตนเอง โดยใชเวลาหลายเดือน และสงเอกสารเกี่ยวกับการประเมิน ฉบับสมบูรณให
องคการอนามัยโลก เมื่อตนเดือนมิถุนายน สําหรับการเตรียมการของคณะผูประเมิน ไดมีการประชุมทางโทรศัพทหลาย
ครัง้ ระหวางหัวหนาทีม ผูประสานงานระดับชาต ิและสาํนักงานผูแทนองคการอนามยัโลก ประจาํประเทศไทย เพ่ือขดัเกลา
ระเบียบวาระการประชุม และรายละเอียดตางๆ เก่ียวกับการประเมิน สวนการจัดการดานอ่ืนๆ เพ่ือใหภารกิจราบรืน่ เปน
หนาท่ีของผูประสานงานระดับชาติ สํานักงานผูแทนองคการอนามัยโลก ประจําประเทศไทย สํานักงานองคการอนามัย
โลก ประจําภูมิภาคเอเชียใตและตะวันออก และองคการอนามัยโลก สํานักงานใหญ

ขอจํากัด และขอสันนิษฐาน 

• การประเมิน กําหนดเวลาเพียงหน่ึงสัปดาห ซึ่งจํากัดปริมาณขอมูล และรายละเอียดลึกๆ ที่ทีมสามารถจัดการได 

• คาดวาจะเปดเผยผลการประเมินใหสาธารณชนทราบ

• การประเมินไมใดเปนการตรวจสอบ ดงัน้ัน ขอมลูประเทศเจาภาพมอบให จะไมถูกตรวจสอบ โดยอสิระ แตจะเปนการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และการประเมินผลที่เปนคะแนน ซึ่งประเทศเจาภาพ และทีมประเมินเห็นพองตองกัน 
การประเมิน จึงเปนการทบทวนแบบ Peer–to-peer Review

รายชื่อผูรวมประเมิน และองคกรผูรวมการประเมินภายในประเทศ 

รายชื่อผูเขารวมประชุมหลัก (Key Participants)

สํานักนายกรัฐมนตรี

• นายดนัย มูสา     สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ

• นายสินชัย คาราวุตม    สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ

• นายปกครอง สนิท    สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ

• นางสาวอรัญญา เกตุแกว   กรมประชาสัมพันธ

• นางสาวพัฒนา ศรีทร    กรมประชาสัมพันธ

กระทรวงกลาโหม

• พลตรี ตางแดน พิศาลพงศ   สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

• พันเอก พจน เอมพันธุ    สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

• พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ   กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม

• พันเอก ประพล บุญมากุล   กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม

• พันตรีหญิง กนกกาญจน มหาวิจิตร  กรมแพทยทหารบก

• พลโท หมอมเจา เฉลิมศึก ยุคล   กรมวิทยาศาสตรทหารบก

• พันเอกหญิง เมทินี มรรคยาธร   กรมวิทยาศาสตรทหารบก

• นาวาเอกหญิง ก่ิงแกว แกวกรรณ   กรมแพทยทหารเรือ

• นาวาโท เงิน พวงนาค    กรมแพทยทหารเรือ

• นาวาอากาศเอกหญิง พันธิภา วิวัฒนขจรสุข กรมแพทยทหารอากาศ
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กระทรวงการคลัง

• นายสมพงษ แกวจุฑานิติ   กรมศุลกากร

• นายภาณุพงศ ชัยยุทธภูมิ   กรมศุลกากร

• นายปริญญา แกวไทรนันท   กรมศุลกากร

กระทรวงการตางประเทศ

• นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล   กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

• นางสาวพัชรา โกศินานนท   กรมความรวมมือระหวางประเทศ

• นายภัทรพัทธ สนิทบุรุษ    กรมความรวมมือระหวางประเทศ

• นางสาวสุดาสิรี เตชานันท   กรมองคการระหวางประเทศ

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา

• นางสาวนุสรา ทวีสมบูรณ   การทองเท่ียวแหงประเทศไทย

• นางสาวกษวรรณ มาลยาภรณ   การทองเท่ียวแหงประเทศไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

• นางฐิติพร หลาวประเสริฐ   กรมประมง

• ดร. ก่ิงเดือน สมจิตต    กรมประมง

• สัตวแพทยหญิงวิรงรอง หุนสุวรรณ  กรมปศุสัตว

• สัตวแพทยหญิงจุฬาพร ศรีหนา    กรมปศุสัตว

• นายสัตวแพทยการุณ ชนะชัย   กรมปศุสัตว

• นายสัตวแพทยประสิทธ์ิ ชัยทวีทรัพย  กรมปศุสัตว

• นายสัตวแพทยศศิ เจริญพจน   กรมปศุสัตว

• นายสัตวแพทยสมนึก เต็มวุฒิโรจน  กรมปศุสัตว

• สัตวแพทยหญิงณัฐกานต คุรุพันธ   กรมปศุสัตว

• นายสัตวแพทยบุรินทร สรสิทธิสุขสกุล  กรมปศุสัตว

• นายสัตวแพทยเขมพรรษ บุญโญ   กรมปศุสัตว

• สัตวแพทยหญิงธนิดา หรินทรานนท  กรมปศุสัตว

• สัตวแพทยหญิงคชาภรณ เต็มยอด  กรมปศุสัตว

• นางสาวสุภาพร วงศศรีไชย   กรมปศุสัตว

• นายสัตวแพทยถนอม นอยหมอ   กรมปศุสัตว

• นายสุเทพ ย้ิมละมุล    กรมปศุสัตว

• สัตวแพทยหญิงตวงทอง ปจฉิมะศิริ  สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรมปศุสัตว

• นายสัตวแพทยวัชรชัย ณรงคศักด์ิ   สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรมปศุสัตว
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• นางสาวยุพา เหลาจินดาพันธ   สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

• นางสาวเสาวลักษณ ศุภกมลเสนีย สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

• นางณัฐยาพัชญ ศรอนันตกุล  สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

กระทรวงคมนาคม

• นางสาวดุษฎี ประทีปสินธุ  สํานักความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

• นางสาวพรพิมล แกวงาม  สํานักความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

• นายภานุวัฒน พรหมแดน  กรมการขนสงทางบก

• นายธีรเวช วงศกําแหง   กรมการขนสงทางบก

• นายจรินทร บุตรวงษ   กรมเจาทา

• นายชัยทัศน บุญลอย   กรมทาอากาศยาน

• นายภูวิศ บัวเปรม   กรมทาอากาศยาน

• พลอากาศโท นายแพทย มานพ จิตตจรัส  สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย

• นางสาวศศิวรรณ เอมโอช  สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย

• นายศิโรตม ดวงรัตน   บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด

• นายภูมิเกียรติ สุพิทยาพร   บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด

• นายแพทยพัฒนพงษ ไชยนิคม   บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด

• นายพุทธพร มวงประเสริฐ  บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด

• นายแพทยวสรุจน รุจนพรหม  บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด

• นางสาวปยาณี ศมานุกร  บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด

• นายพรศักด์ิ ปลาศาล   บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด

• เรือโท ชํานาญ ไชยฤทธ์ิ    การทาเรือแหงประเทศไทย 

• นายอุดรศักด์ิ จัดระเบียบ  การทาเรือแหงประเทศไทย 

• นายภานุ พักตรานนท   การทาเรือแหงประเทศไทย 

• นายศราวุฒิ พิณมุก   การทาเรือแหงประเทศไทย 

• นางอรรจนียา ตนานนท   การทาเรือแหงประเทศไทย

• นางสาวแพรว ฤทธิรุงรัตน  การทาเรือแหงประเทศไทย

• นางสาวปตินุช คชรัตน   การทาเรือแหงประเทศไทย

• นายสมิทธิ พานิชเจริญ   การทาเรือแหงประเทศไทย

• นายปรเมธ โชติรัตน   การทาเรือแหงประเทศไทย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

• นายสุเมธา วิเชียรเพชร   กรมควบคุมมลพิษ

• นางสาวนันทิวา เกิดชื่น   กรมควบคุมมลพิษ
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• นางสาวรําไพ พัตรปาน   กรมควบคุมมลพิษ

• นางสาวศศิวิมล แนวทอง  กรมควบคุมมลพิษ

• นางสาวภัทรวดี ศรีละออ  กรมควบคุมมลพิษ 

• สัตวแพทยหญิง ธนาวดี ภัยชนะ  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

• สัตวแพทยหญิง สลิลธร ทองสงวน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

• นายสัตวแพทยวันเสนห โตอนันต  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

• นางสาวณฐพัชร กอนคํา   สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

• นางสาวจันทิมา กันทาสัก   สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

กระทรวงมหาดไทย

• รอยตรี พงศธร ศิริสาคร   กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

• นายเชษฐา โมสิกรัตน   กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

• นายกิตติพงษ สายหยุด    สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

• ดร. ธีรพัทธ มานุวงศ    สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

• นายนฤพนธ เพ็ญศิริ   สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

• นางสาวมนตตา ธรรมศรัทธา  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

• นางสาวจินตนา จันทรเจริญฤทธ์ิ   สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

• นางสาวนันทวัน ตั้งมั่น    สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

• ดร. เกษศิรินทร สุวรรณสุนทร   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

• นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

• นางนภาพร อารมสตรอง  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กระทรวงสาธารณสุข

• แพทยหญิงมยุรา กุสุมภ   ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

• นายแพทยโสภณ เมฆธน   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• นายแพทยสมศักด์ิ อรรฆศิลป  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• นายแพทยเจษฎา โชคดํารงสุข  กรมควบคุมโรค

• นายแพทยธนรักษ ผลิพัฒน   กรมควบคุมโรค

• นายแพทยครรชิต ลิมปกาญจนารัตน กรมควบคุมโรค

• นายแพทยศุภมิตร ชุณหสุทธิวัฒน กรมควบคุมโรค
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• นายแพทยคํานวณ อึ้งชูศักด์ิ   กรมควบคุมโรค

• นายแพทยภาสกร อัครเสวี    กรมควบคุมโรค

• นายสัตวแพทยประวิทย ชุมเกษียร  กรมควบคุมโรค

• นายแพทยสมบัติ แทนประเสริฐสุข  กรมควบคุมโรค

• แพทยหญิงเพชรวรรณ พ่ึงรัศมี   กรมควบคุมโรค

• แพทยหญิงวรรณา หาญเชาววรกุล  กรมควบคุมโรค

• แพทยหญิงจุไร วงศสวัสดิ์   กรมควบคุมโรค

• นายแพทยอนุพงศ สุจริตกุล    กรมควบคุมโรค

• นางสาวอังคณา บริสุทธ์ิ    กรมควบคุมโรค

• นางสาวสุทธินีย มโนสมุทร   กรมควบคุมโรค

• นายกฤษฎาบัณ ปานโท    กรมควบคุมโรค

• แพทยหญิงวรยา เหลืองออน   กรมควบคุมโรค

• สัตวแพทยหญิงสุธิดา มวงนอยเจริญ  กรมควบคุมโรค

• นางมนัญญา ประเสริฐสุข   กรมควบคุมโรค

• นางสาวปาจารีย อักโสนี    กรมควบคุมโรค

• นายแพทยพรศักด์ิ อยูเจริญ   กรมควบคุมโรค

• นายแพทยชนินันท สนธิไชย   กรมควบคุมโรค

• แพทยหญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ  กรมควบคุมโรค

• แพทยหญิงชุลีพร จิระพงษา   กรมควบคุมโรค

• นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ   กรมควบคุมโรค

• สัตวแพทยหญิงเสาวพักตร ฮิ้นจอย  กรมควบคุมโรค

• นางสาวกนกทิพย ทิพยรัตน   กรมควบคุมโรค

• นางวัชรี แกวเขานอก    กรมควบคุมโรค

• นายแพทยฐิติพงษ ย่ิงยง   กรมควบคุมโรค

• นายสัตวแพทยธีรศักด์ิ ชักนํา   กรมควบคุมโรค

• นางอาทิชา วงศคํามา     กรมควบคุมโรค

• นางสาวบวรวรรณ ดิเรกโภค   กรมควบคุมโรค

• นางสาวสุชาดา จันทสิริยากร   กรมควบคุมโรค

• นายชํานาญ มวงแดง     กรมควบคุมโรค

• นายชวลิต ตันตินิมิตรกุล   กรมควบคุมโรค

• นางสาวนิรันดร ย้ิมจอหอ   กรมควบคุมโรค

• นางพัชริดา หงษจันทร    กรมควบคุมโรค
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• นางสาวอกนิษฐ โพธ์ิศรี    กรมควบคุมโรค

• นายเทวพร จานนอก    กรมควบคุมโรค

• นางสาวอรพรรณ กันยะมี   กรมควบคุมโรค

• นางสาวเอ้ืออรยา พันธหลวง   กรมควบคุมโรค

• นายอรรถวิทย วัชรธรรมรักษ   กรมควบคุมโรค

• แพทยหญิงจริยา แสงสัจจา   กรมควบคุมโรค

• นางวราภรณ เทียนทอง    กรมควบคุมโรค

• นางสมถวิล อัมพรอารีกุล   กรมควบคุมโรค

• ดร. สุมนมาลย อุทยมกุล   กรมควบคุมโรค

• นางอัญชนา ถาวรวัน    กรมควบคุมโรค

• นายแพทยรุงเรือง กิจผาติ   กรมควบคุมโรค

• นายสัตวแพทยพรพิทักษ พันธหลา  กรมควบคุมโรค

• สัตวแพทยหญิงอรพิรุฬห สการะเศรณี  กรมควบคุมโรค

• นายแพทยพรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  กรมควบคุมโรค

• นางศิริวลัย มณีศรีเดช    กรมควบคุมโรค

• แพทยหญิงวราลักษณ ตังคณะกุล   กรมควบคุมโรค

• นางสาวมยุรฉัตร เบ้ียกลาง   กรมควบคุมโรค

• นางสาวลักษณาภรณ คงเจริญพร   กรมควบคุมโรค

• นายปฏิคม วิวัฒนานนท    กรมควบคุมโรค

• นางดารารัตน ศิริมงคล    กรมควบคุมโรค

• นางสาวนรินทิพย ชัยพรมเขียว   กรมควบคุมโรค

• นางสาวเบญจา เทพศิริ    กรมควบคุมโรค

• นายพรชัย เกิดศิริ    กรมควบคุมโรค

• นางสาวมนจิรา ถมังรักษสัตว   กรมควบคุมโรค

• นางนิภา นอยเลิศ    กรมควบคุมโรค

• นายแพทยวิชาญ ปาวัน    กรมควบคุมโรค

• ดร. พาหุรัตน คงเมือง ทัยสุวรรณ   กรมควบคุมโรค

• แพทยหญิงฉันทนา ผดุงทศ    กรมควบคุมโรค

• นางวีณา ภักดีสิริวิชัย    กรมควบคุมโรค

• นางจุไรวรรณ ศิริรัตน    กรมควบคุมโรค

• นางสาวลัดดา ธรรมการัณย   กรมควบคุมโรค

• นางสาวจุไรรัตน ศรีมณี    กรมควบคุมโรค
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• นายวงศกร อังคะคํามูล     กรมควบคุมโรค

• นายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย   กรมวิทยาศาสตรการแพทย

• นายแพทยสมชาย แสงกิจพร   กรมวิทยาศาสตรการแพทย

• ดร. บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ   กรมวิทยาศาสตรการแพทย

• นายแพทยพิเชฐ บัญญัติ   กรมวิทยาศาสตรการแพทย

• ดร. สิริพรรณ แสงอรุณ    กรมวิทยาศาสตรการแพทย

• แพทยหญิงพิไลลักษณ อัคคีพิบูลย โอกาดา  กรมวิทยาศาสตรการแพทย

• นางพนิดา เกษรประเสริฐ   กรมวิทยาศาสตรการแพทย

• นายชัยวัฒน พูลศรีกาญจน   กรมวิทยาศาสตรการแพทย

• ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร    กรมวิทยาศาสตรการแพทย

• นายวัฒนพงศ วุทธา    กรมวิทยาศาสตรการแพทย

• นางสาวนภวรรณ เจนใจ    กรมวิทยาศาสตรการแพทย

• นางจุฑามาศ ศิริปาณี    กรมวิทยาศาสตรการแพทย

• ดร.ภัทรวีร สรอยสังวาลย   กรมวิทยาศาสตรการแพทย

• ดร. มาลินี จิตตกานตพิชย   กรมวิทยาศาสตรการแพทย

• นางสาวนันทวรรณ เมฆา    กรมวิทยาศาสตรการแพทย

• ดร. เกรียงศักด์ิ ฤชุศาศวัต   กรมวิทยาศาสตรการแพทย

• นายอธิวัฒน ปริมสิริคุณาวุฒิ   กรมวิทยาศาสตรการแพทย

• นายรติกร กัณฑะพงศ    กรมวิทยาศาสตรการแพทย

• แพทยหญิงนฤมล สวรรคปญญาเลิศ  กรมการแพทย

• นายแพทยกิติพงษ พนมยงค   โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย

• นายแพทยเกษมสุข โยธาสมุทร   โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย

• นางวาศินี ออนทวม    โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย

• นางงามเนตร เอ่ียมนาคะ   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

• นางสาวปทิตตา พันธละออ   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

• นายแพทยพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ   สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

• ดร. นิธิมา สุมประดิษฐ    สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

• นางพิสชา ลุศนันทน    สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

• นายวราวุธ เสริมสินสิริ    สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

• ดร. ใจพร พุมคํา    สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

• นางสาวจารุณี กฤษณพันธ   สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

• นางอัมพร ดลรัตนภัทร    สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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• นางสิตานันท พูนผลทรัพย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

• นายวันชัย ศรีทองคํา   สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

• ดร. ถาวินี จารุพิสิฐธร   สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

• นางสาวจารุณี อินทรสุข   สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

• นางสาวปนัดดา ตุงสวัสดิ์  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

• แพทยหญิงอรรถยา ลิ้มวัฒนาย่ิงยง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• นายแพทยพรเพชร ปญจปยะกุล   สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• นางศิริมา ธีระศักด์ิ   สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• ดร. ไพบูลย เอ่ียมขํา   สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• นางสาวกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• นางสาวนงลักษณ สิทธิเจริญชัย  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• นางสาวกัญญารัตน กรรณสูต  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• นางสาววีรยา แกวกลม   สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• นายแพทยกิตติ์พงศ สัญชาตวิรุฬห สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• นางสาวจันทรทิพย อินทวงศ  โรงพยาบาลระยอง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• นายแพทยพัฒธพงษ ประชาสันติกุล โรงพยาบาลเจาพระยายมราช สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• รอยเอก นายแพทยอัจฉริยะ แพงมา สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ

• นายแพทยภูมินทร ศิลาพันธ   สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ

• นายสุรชัย ศิลาวรรณ   สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ

• นางสาวกิตติมา ยุทธสารประสิทธ์ิ  สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ

• นางสาวศันสนา ลิมปาภรณ  สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ

• นางสาวดังฝน พรมขํา   สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ

• นายกิตติ ระหงษ   องคการเภสัชกรรม

• นายเรืองชัย กวีพรพจน   องคการเภสัชกรรม

• นางสาวสมฤทัย สุพรรณกูล  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

• นางสาวจารวี รัตนยศ   สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

• แพทยหญิงปยวรรณ ลิ้มปญญาเลิศ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

กระทรวงอุตสาหกรรม

• นายศุภกิจ บุญศิริ   กรมโรงงานอุตสาหกรรม

• นางริกาญจน ฉัตรสกุลวิไล   กรมโรงงานอุตสาหกรรม

• นายนราธิป เลาหตีรานนท  กรมโรงงานอุตสาหกรรม

• นางสาวกฤติยา เหมือนใจ   กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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• นางนภาพรรณ นาคสวัสดิ์    กรมโรงงานอุตสาหกรรม

• นางอนงค ไพจิตรประภาภรณ   กรมโรงงานอุตสาหกรรม

• นางสาวปยะพร เธียรเจริญ    กรมโรงงานอุตสาหกรรม

• นางสาวรัตนา รักษตระกูล   กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

• พันตํารวจโทหญิง เดไลลาล บุญญาชลสินธุ  โรงพยาบาลตํารวจ

• พันตํารวจโท เจษฎา บุรินทรสุชาติ   กองการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ

• รอยตํารวจโท สมพัฒน จงเสถียร    สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ

• พันตํารวจเอกหญิง พันวดี รัตนสุมาวงศ   โรงพยาบาลตํารวจ

• พันตํารวจโท พงษสรรเพชร สันติเวชกรรม  สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ

สํานักงานอัยการสูงสุด

• นายกุลชัย ทองลงยา     สํานักงานตางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด

กรุงเทพมหานคร

• นางสาวพจนา จุฬารัตน    โรงพยาบาลตากสิน

• วาท่ีรอยตรีณัฐธีร จบดี    สํานักอนามัย

• แพทยหญิงไพลิน ผูพัฒน   สํานักอนามัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

• ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยกําธร มาลาธรรม  คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

• รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย ปานเทพ รัตนากร  คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

• นางจารุวรรณ ศรีอาภา     ศูนยพิษวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล
      รามาธิบดี

• นายแพทยสหภูมิ ศรีสุมะ    ศูนยพิษวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล
      รามาธิบดี

• ศาสตราจารยนายแพทย วินัย วนานุกูล  ศูนยพิษวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล
      รามาธิบดี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• ดร.สุภาภรณ วัชรพฤษาดี   คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (เอฟเอโอ)

• สัตวแพทยหญิง ดร. วันทนีย กัลลประวิทธ

• นายสัตวแพทย ดร. คเชนทร วงศสถาพรชัย
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ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข

• นายแพทยโสภณ เอ่ียมศิริถาวร

องคกร เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา

• สัตวแพทยหญิง ดร. สุดารัตน ดํารงควัฒนโภคิน กรมกิจการตางประเทศ

หนวยงานภาคเอกชน

• นายชิติพัทธ เบญจมาภา   บริษัท การบินไทย จํากัด

• นายณรงคชัย ถนัดชางแสง    บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

• นางสาวนุจนาถ จันแดง    บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

หนวยงานท่ีเขารวมประชุม (Key Participating Institutions)

• สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ และสํานักงานสภาความ
มั่นคงแหงชาติ)

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ)

• กระทรวงกลาโหม (สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมแพทยทหารบก กรมแพทยทหารอากาศ กรมแพทยทหาร
เรือ กรมวิทยาศาสตรทหารบก กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม และศูนยวิจัย และพัฒนาการทหาร
กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม)

• กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)

• กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

• กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)

• กระทรวงการตางประเทศ (กรมสนธิสญัญาและกฎหมาย กรมความรวมมอืระหวางประเทศ และกรมองคการระหวาง
ประเทศ)

• กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)

• กระทรวงมหาดไทย (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)

• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช และองคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ)

• กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตรการ
แพทย กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ กรมอนามยั สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องคการเภสัชกรรม สาํนักงาน 
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ) 

• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(สาํนักงานปรมาณเูพ่ือสนัต ิและสาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ) 

• กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย) 

• กระทรวงคมนาคม (สาํนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมการขนสงทางบก กรมทางหลวง กรมเจาทา กรมทาอากาศ 
ยาน สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด และการทาเรือแหงประเทศไทย) 
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• สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

• ศูนยประสานงานเครือขายสุขภาพหน่ึงเดียว 

• มหาวิทยาลัยของรัฐ 

• สํานักงานอัยการสูงสุด 

• ศูนยพิษวิทยารามาธิบดี 

• สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สํานักงานยุทธศาสตรตํารวจ โรงพยาบาลตํารวจ และกองการตางประเทศ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ) 

• กรุงเทพมหานคร 

• เครือขายมหาวิทยาลัยสุขภาพหน่ึงเดียวแหงประเทศไทย 

เอกสารประกอบที่ประเทศเจาภาพมอบให

กอนปฏิบัติภารกิจ ทีมประเทศไทยดําเนินการประเมินตนเองท่ีครอบคลุม technical areas 19 หัวขอ ผลการประเมิน
ตนเอง ถูกสงไปใหทมีประเมินภายนอกกอนภารกิจนีเ้ร่ิมตนข้ึน นอกจากน้ี ทมีไทยไดเตรียมการบรรยาย technical areas 
แตละหัวขอที่ประเมินเรียบรอยไปแลวในระหวางภารกิจ 

เอกสารท่ีเก่ียวของกับ technical area ไดแก 

กฏหมายและนโยบายระดับชาติ และการสนับสนุนงบประมาณ

• รายงานการประเมินกฎหมายไทยท่ีใชในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหวางประเทศ

• พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดตอ พ.ศ.2558

• พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว เพ่ือการจําหนายเน้ือสัตว พ.ศ.2559

• พระราชบัญญัติเชื้อโรค และพิษจากสัตว พ.ศ.2558

• พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2558

• พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558

การประสานงาน การสื่อสาร และการสนับสนุนการสนุน IHR 

• มตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วันท่ี 5 มถุินายน พ.ศ.2550 (มอบหมายให กระทรวงสาธารณสุข เปนผูประสานงานกฎอนามัย
ระหวางประเทศ กับกระทรวงตางๆ ที่เก่ียวของ และองคกรภาครัฐอื่นๆ ทุกหนวยงาน) 

• คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ.2548 (2005)

• คาํส่ังคณะกรรมการกฎอนามัยระหวางประเทศฯ เร่ือง แตงตัง้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝาระวัง สอบสวน และ
ควบคุมโรค

• คําสั่งคณะกรรมการกฎอนามัยระหวางประเทศฯ เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ และสมรรถนะหอง
ปฏิบัติการ 

• คําสั่งคณะกรรมการกฎอนามัยระหวางประเทศฯ เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาชองทางเขาออกประเทศ

• คาํสัง่คณะกรรมการกฎอนามัยระหวางประเทศฯ เร่ือง แตงตัง้คณะอนุกรรมการประสานงาน ดานกฎอนามัยระหวาง
ประเทศ

• คาํส่ังคณะกรรมการกฎอนามัยระหวางประเทศฯ เร่ือง แตงตัง้คณะอนุกรรมการขบัเคลือ่นงาน ตามวาระความมัน่คง
ดานสุขภาพโลก และกฎอนามัยระหวางประเทศ 

• แผนยุทธศาสตรการพัฒนางาน ดานกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ.2560 - 2564
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การดื้อยาตานจุลชีพ 

• แผนยุทธศาสตรการจัดการการด้ือยาตานจุลชีพแหงชาติ พ.ศ.2560 - 2564

• แผนยุทธศาสตรวัณโรคระดับชาติ เพ่ือการปองกัน ดูแลรักษา และควบคุมวัณโรค พ.ศ.2560 - 2564

• คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ เพ่ือกําหนดเกณฑการวินิจฉัยการเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลแหงชาติ 

โรคติดตอระหวางสัตวและคน

• แผนยุทธศาสตรการเตรียมความพรอม ปองกัน และแกไขปญหา โรคติดเชื้ออุบัติใหมแหงชาติ พ.ศ.2560-2564

• บนัทึกความเขาใจระหวางหนวยงาน ระดับกรม 5 หนวยงาน เพ่ือพัฒนาระบบการเฝาระวัง และสอบสวนโรค สาํหรับ
โรคติดเชื้อ และโรคจากการทํางาน

• บันทึกความเขาใจ ระหวาง 8 องคกร เก่ียวกับการดําเนินการ เพ่ือความมั่นคง ดานสุขภาพระดับชาติ ตามแนวทาง
สุขภาพหน่ึงเดียว

• มตสิมชัชาสขุภาพแหงชาต ิวาดวยการทํางานแบบพหุภาคี ตามแนวทางสุขภาพหน่ึงเดียว – คน สตัว และสิง่แวดลอม 

• พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558

• พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558

• แผนปฏิบัติงาน ดานสุขภาพสัตวประจําป พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560

• แนวทางปฏิบัติ และมาตรฐานข้ันตอน การปฏิบัติงานของทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว ประจําป พ.ศ.2555

• โครงการ “สตัวปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสนุขับา” ตามพระปณธิาน ศาสตราจารย ดร.สมเดจ็พระเจาลกูเธอ 
เจาฟาจฬุาภรณวลยัลักษณ อคัรราชกุมารี

ความปลอดภัยดานอาหาร

• พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

• พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ.2551

• พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558

• พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

• พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.2551

• พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490

ความปลอดภัยทางชีวภาพ และความมั่นคงทางหองปฏิบัติการ 

• พระราชบัญญัติเชื้อโรค และพิษจากสัตว พ.ศ.2525 และ พ.ศ.2558

• พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2554

• พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ พ.ศ.2550

• รายงานการตรวจเย่ียมสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรสาธารณสุข โดยเครือขายหองปฏิบตักิารเช้ือโรคอุบตัใิหมทีอ่นัตราย
ขององคการอนามัยโลก, ประเทศไทย พ.ศ.2559

• รายงานผลการประเมินความเส่ียงดานความปลอดภัยทางชีวภาพ ณ สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ โดย 
ดร. สจวจต แบล็คเซล (ป พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2557 ) 
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ระบบหองปฏิบัติการของประเทศ

• นโยบาย หองปฏิบัติการ วิจัยสุขภาพ พ.ศ.2560

• พระราชบัญญัติเชื้อโรค และพิษจากสัตว พ.ศ.2558

• พระราชบัญญัติ โรคติดตอ พ.ศ.2558

• พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2559

• พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545

• คูมือการเก็บตัวอยาง สงตรวจ และการบริการของหองปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข พ.ศ.2559

• แนวทางปฏิบัติการเก็บตัวอยาง สงตรวจ และความปลอดภัยทางชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 
พ.ศ.2557

• แนวทางปฏิบัติสําหรับเครือขายหองปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 
พ.ศ.2558

• พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558

• พระราชบัญญัติสัตว เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ.2558

การเฝาระวัง แบบเรียลไทม

• คูมือการเฝาระวังโรคแหงชาติ 

• รายช่ือโรคติดตอที่มีความสําคัญสูง ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติโรคติดตอ

• แนวทางการปฏิบัติงานตามระบบรายงานตามแบบ รง.506

• แนวทางปฏิบัติ และมาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน สําหรับทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว 

• รายงานจากการประเมินผลทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว

• เอกสารการฝกอบรมในระดับเขต หรือระดับจังหวัด

• คูมือการเฝาระวังเหตุการณจากแผนยุทธศาสตรโรคติดเชื้ออุบัติใหมแหงชาติ 

• แนวทางปฏิบัติสําหรับระบบรายงานเฝาระวังโรคที่มีความสําคัญสูง 

การรายงาน 

• หนังสือแตงต้ังผูประสานงานกฎอนามัยระหวางประเทศแหงชาติในป 2558

• หนังสือแตงต้ังผูประสานงานองคการสุขภาพสัตวโลกในป 2554

• รายงานสถานการณขององคการอนามัยโลก

• บันทึกความเขาใจระหวาง 6 ประเทศลุมแมนํ้าโขง เก่ียวกับเรื่องเครือขายความรวมมือการเฝาระวังโรค 

พัฒนากําลังคน

• แผนยุทธศาสตรพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ระยะ 10 ป พ.ศ.2550 - 2559

• การบริหารทรัพยากรมนุษยสูบทบาท National Health Authority (เอกสารท่ียังไมไดเผยแพร) 

• รางแผนปฏิบัติการระยะ 5 ป ตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข 

• หลักสูตร และคูมือจากโปรแกรมฝกอบรม
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การเตรียมความพรอม

• แผนจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติแหงชาติ

• แผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ พ.ศ.2559 - 2561 ตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติ 
โรคติดตอ พ.ศ.2558

• แผนยุทธศาสตร และแผนปฏบิตักิารเตรียมความพรอม ปองกนั และแกปญหาโรคติดตออบุตัใิหม พ.ศ.2556 - 2559

• รางแผนยุทธศาสตรการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย และสาธารณสุข พ.ศ.2560 - 2563

• แผนยุทธศาสตรการพัฒนางานดานกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ.2560 - 2564

• แนวทางปฏิบัติการชดเชยความเสียหายหลังภัยพิบัติ

• แผนปฏิบัติการสําหรับภัยทุกประเภท พ.ศ.2559 กรมควบคุมโรค 

ปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน

• พระราชบัญญัติปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560

• แผนผังอาคารของศูนยบัญชาการภัยพิบัติแหงชาติ

• แผนจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ.2558

• แนวทางปฏิบัติสําหรับการพัฒนาศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุการณ กรมควบคุมโรค 
พ.ศ.2559 - 2564

• รายงานสรุปบทเรียนการเตรียมความพรอมในการปองกัน และควบคุมโรคติดเช้ือทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 
พ.ศ.2558

• แบบฟอรมการเก็บขอมูล และการรายงานจากศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน

• มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงานสําหรับทีมตระหนักรูสถานการณ

การประสานงานระหวางหนวยงานสาธารณสุขกับหนวยงานความม่ันคง

• นโยบายความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ.2558 - 2564

• แผนจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ.2558

• แผนจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2558

• แผนยุทธศาสตรการเตรียมความพรอม ปองกัน และแกปญหาโรคติดตออุบัติใหมแหงชาติ พ.ศ.2556 - 2559

• พระราชบัญญัติ โรคติดตอ พ.ศ.2558

• คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข 

• คําสั่งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

การสง และรับความชวยเหลือดานยา เครื่องมือแพทย และบุคลากรทางการแพทย

• บันทึกการแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Record of Discussion) เก่ียวกับโครงการ ARCH

• รายงานการจัดตั้งโครงการ ARCH 

• แผนปฏิบัติการแหงชาติของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย



74

กา
รป
ระ
เมิ
นผ
ลส
มร
รถ
นะ
หลั
ก

การสื่อสารความเสี่ยง

• แผนและนโยบายการประชาสัมพันธแหงชาติ พ.ศ.2559 - 2564

• แผนยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 - 2564

ชองทางเขาออกประเทศ

• แผนจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ.2558

• พระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535

• พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558

• พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 และ พ.ศ.2558

• พระราชบัญญัติสงวน และคุมครองสัตวปา (CITES) พ.ศ.2535

• พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 และ พ.ศ.2557

• พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดน พ.ศ.2556

• พระราชบัญญัติตรวจคนเขาเมือง พ.ศ.2522

• พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

• พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย พ.ศ.2551

• พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

• พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522

• พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตประสาท พ.ศ.2518

• พระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง พ.ศ.2558

• พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510

• พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2551

• พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ.2550

• พระราชบัญญัติปุย พ.ศ.2550

• พระราชบัญญัติวัตถุมีพิษ พ.ศ.2551

• พระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ.2558

เหตุการณสารเคมี

• พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

• พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

• พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2554

• พระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535

• แผนยุทธศาสตรการจัดการสารเคมีแหงชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2555 - 2564

• แผนจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติแหงชาติ
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เหตุฉุกเฉินทางรังสี

• ขอกําหนดความปลอดภัยท่ัวไป ทบวงพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ ตอนท่ี 7

• คูมือสําหรับผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองตนในการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี

• แผนปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร และรังสีแหงชาติ 

• รายงานการเตรียมความพรอมสําหรับกรณีฉุกเฉินของประเทศไทย 
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