
รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๑๙๔

โรคติดตออุบัติใหม 
 
 ๑. โรคติดตออุบัติใหม เปนปญหาสาธารณสุขสำคัญ และอาจกลายเปนสาธารณภัยที่คุกคามตอความ
มั่นคงของประเทศอยางรุนแรง เนื่องจากสามารถกอใหเกิดผลกระทบและความสูญเสียตอสุขภาพ ชีวิตและ
เศรษฐกิจของประเทศไดมหาศาล ปญหาโรคติดตออุบัติใหมมีแนวโนมทวีความรุนแรงมากขึ้น อาทิเชน การ
ระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม H1N1 2009 ซ่ึงสงผลกระทบตอการทองเที่ยวและเศรษฐกิจทั่วโลก 
และหากประเทศไทยไมมีการเตรียมพรอมรับมือกับปญหาอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดการระบาดของ
โรคติดตออุบัติใหมจะสงผลตอความมั่นคงดานสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจของประเทศอยางรุนแรง 
 
สถานการณและแนวโนมโรคติดตออุบัติใหม 
 ๒. โรคติดตออุบัติใหมในคน องคการอนามัยโลกไดใหนิยามของโรคติดตออุบัติใหม หรือโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม (Emerging Infectious Diseases) วาหมายถึง โรคติดเช้ือชนิดใหม ๆ ที่มีรายงานผูปวยเพิ่มขึ้นใน
ระยะ ๒๐ ปที่ผานมา รวมไปถึงโรคท่ีเกิดขึ้นใหมในพื้นที่ใดที่หนึ่ง หรือโรคที่เพิ่งจะแพรระบาดเขาไปสูอีก
พื้นที่หนึ่ง และยังรวมถึงโรคติดเชื้อที่เคยควบคุมไดดวยยาปฏิชีวนะแตเกิดการดื้อยา ตัวอยางโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม ไดแก ไขหวัดนก H5N1 ซารส วัณโรคดื้อยา และไขหวัดใหญสายพันธุใหม H1N1 2009 องคการ
อนามัยโลก ไดจัดกลุมโรคติดตออุบัติใหมไว ๕ กลุมดวยกัน คือ  
     (๑) โรคติดตอที่เกิดจากเช้ือใหม (New infectious diseases) เชน โรคซารส ไขหวัดนก ไขหวัด
ใหญสายพันธุใหม H1N1 2009 ไขสมองอักเสบนิปาหไวรัส 
     (๒) โรคติดตอที่พบในพื้นที่ใหม (New geographical areas) เปนโรคที่มาจากประเทศหนึ่งไป
อีกประเทศหนึ่ง หรือขามทวีป เชน โรคเวสตไนลไวรัส  
     (๓) โรคติดตออุบัติซ้ำ (Re-emerging infectious diseases) คือโรคติดตอที่เคยระบาดในอดีต
และสงบไปนานแลวแตกลับมาระบาดอีก เชน ไขชิคุนกุนยา 
     (๔) เช้ือโรคด้ือยา (Antimicrobial resistant organism) เชน วัณโรคดื้อยา 
     (๕) อาวุธชีวภาพ (Deliberate use of bio-weapons) โดยการใชเช้ือโรคหลายชนิดผลิตเปน
อาวุธ เชน เช้ือแอนแทรกซ ไขทรพิษ 
 ๓. โรคติดตออุบัติใหมจากสัตวปาสูคน 
    ๓.๑  ในสามทศวรรษที่ผานมา โรคติดตออุบัติใหมที่เกิดข้ึนสวนใหญ รอยละ ๗๕ เปนโรคติดตอ
จากสัตวสูคน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับสัตวปา ไมวาจะเปนโรคไขหวัดนกที่มีความเกี่ยวของกับนก
อพยพและนกปาตามธรรมชาติ และโรคซารสที่มาจากชะมด 
    ๓.๒  ปจจุบันทั่วโลก ใหความสนใจในเกี่ยวกับความสัมพันธของ คน สัตว และส่ิงแวดลอม ในการ
จัดการเชิงสุขภาพที่เรียกวา สุขภาพของส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ (Ecological Health) ซึ่งประกอบดวยความ

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ 

สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๒ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
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สัมพันธของสุขภาพของระบบนิเวศ (Ecosystem Health) สุขภาพของมนุษย (Human Health) และ
สุขภาพของสัตว (Animal Health) เปนการจัดการเชิงบูรณาการเกี่ยวกับความสัมพันธของการเกิดโรคในคน 
การเกิดโรคในสัตว และการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดลอม ท่ีสามารถใชอธิบายการเพิ่มขึ้นของจำนวนโรค
อุบัติใหมไดอยางดี ตัวอยางเชน การเผาทำลายพื้นที่ปาเพื่อเพ่ิมพื้นที่กสิกรรมอันเนื่องมาจากความตองการ
เชิงเศรษฐกิจ ไดสงผลกระทบตอที่อยูอาศัยของสัตวปา ทำใหสัตวเล้ียงและสัตวปาที่มีเช้ือโรคอาศัยอยูไดแพร
โรคสูกันมากข้ึน และสงตอมายังมนุษย ทำใหมีโอกาสเกิดโรคติดตออุบัติใหมเพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดลอมของโลกกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรและยายถิ่นฐานของสัตวพาหะเนื่องจาก
การคาสัตวระหวางประเทศ ทำใหเกิดการนำเช้ือโรคชนิดใหมเขามาในพื้นที่  
 ๔. โรคติดตออุบัติใหมจากสัตวเลี้ยงสูคน 
    ๔.๑  นอกจากสัตวปาแลว ยังมีโรคติดตออุบัติใหมในสัตวเล้ียงที่ติดตอสูคน ท้ังสัตวเล้ียงเพื่อการ
บริโภคและสัตวเลี้ยงเปนเพื่อน เชน การตรวจพบโรควัวบา (Bovine Spongiform Encephalopathy) ใน
วัวเลี้ยงที่ประเทศอังกฤษ ปพ.ศ.๒๕๒๙ โดยพบโปรตีน prion ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิดโรคสมองเสื่อมในคน 
(Variant Creutzfeldt-Jacob) สาเหตุของโรคเกิดจากการนำเอาเน้ือและอวัยวะของสัตวกีบคูมาใชทำ
อาหารเล้ียงวัว ตอมาปพ.ศ. ๒๕๔๒ พบโรคไขสมองอักเสบนิปาหเปนครั้งแรกในสุกรที่ประเทศมาเลเซีย โดย
มีคางคาวกินผลไมเปนสัตวพาหะ การระบาดตอมายังคนไดกอใหเกิดความสูญเสียตอชีวิตประชาชน อุตสาหกรรม
ปศุสัตว เศรษฐกิจและสังคมอยางรุนแรง คิดเปนมูลคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาล สวนในประเทศ
ไทยมีการระบาดคร้ังแรกของโรคไขหวัดนก H1N1 จากสัตวปกเลี้ยงในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงสิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ มีรายงานผูปวย ๒๕ ราย และในจำนวนนี้เสียชีวิต ๑๗ ราย 
    ๔.๒  สืบเนื่องจากปญหาการระบาดของโรคไขหวัดนก ทำใหประเทศตาง ๆ และองคกรระหวาง
ประเทศ ไดแก องคการอนามัยโลก (WHO) องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) และองคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) รวมกันกำหนดแนวทางใหม ในการจัดการกับโรคไขหวัดนกและ
โรคติดตออุบัติใหมอื่น ๆ โดยเนนความสำคัญของการพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานที่ใหบริการดาน
สุขภาพสัตวและสุขภาพมนุษย ภายใตหลักการที่วา One World One Health ในการประชุมรัฐมนตรี
ระหวางประเทศที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๕. การเฝาระวังบูรณาการในคนและในสัตว 
    ๕.๑  เครือขายการเฝาระวังโรคในคนและในสัตว 
  ๕.๑.๑ ในการเฝาระวังโรคติดตออุบัติใหมใหเกิดประสิทธิภาพ สามารถตรวจพบการระบาด
ของโรคไดอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ จำเปนตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนเพื่อจัดการใหเกิดระบบ
การเฝาระวังบูรณาการในคนและในสัตว โดยอาศัยระบบการเฝาระวังทางระบาดวิทยาที่มีอยูเปนฐาน ในการ
ตอยอดการเฝาระวังโรคติดตออุบัติใหม รวมทั้งการจัดตั้งศูนยระดับชาติเพื่อประสานงานเฝาระวังโรคติดตอ
อุบัติใหมรวมกับเครือขาย เชน เครือขายหองปฏิบัติการตาง ๆ และหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหได
ขอมูลที่มีความทันเวลาและความไวในการตรวจจับส่ิงผิดปกติ ดังนั้น การประสานงานระหวางเครือขาย
หองปฏิบัติการ กับหนวยงานบริการรักษาพยาบาลท่ีพบการปวยและเสียชีวิตที่ไมทราบสาเหตุ เพื่อเริ่มตน
การสอบสวนและเก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจหาสาเหตุการปวย และการเสียชีวิตที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
จำเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๑๙๖

  ๕.๑.๒ กรมปศุสัตวรับผิดชอบการเฝาระวังโรคในสัตวเลี้ยงและปศุสัตว ซึ่งรวมถึงโรคสัตว
อุบัติใหมที่สามารถติดตอระหวางสัตวและคน ทั้งการเฝาระวังเชิงรับ โดยการรับขอมูลการเกิดโรคจากเครือ
ขายทั้งจากภาคราชการ เชน หนวยงานกรมปศุสัตว กระทรวงสาธารณสุข กำนัน ผูใหญบาน อาสาสมัคร  
ปศุสัตว และภาคเอกชน เชน ฟารมเอกชน มีการเฝาระวังทางอาการเชิงรุก เชน การบูรณาการเฝาระวังโรค
ไขหวัดนก  
  ๕.๑.๓ ในสวนของกระทรวงสาธารณสุขมีการดำเนินงานเฝาระวังโรคในสถานพยาบาลเครือ
ขายทั้งรัฐและเอกชน ภายใตการสนับสนุนการตรวจทางหองปฏิบัติการเครือขายโรคติดตออุบัติใหม 
  ๕.๑.๔ เนื่องจากขอจำกัดในดานกำลังคน และทรัพยากรของหนวยงานที่รับผิดชอบในดาน
การเฝาระวังในสัตว และโรคติดตออุบัติใหมตาง ๆ ที่มีมากมายซ่ึงยากตอการเฝาระวังหากดำเนินการโดย
หนวยงานใดหนวยงานหน่ึง ดังนั้น การเฝาระวังทางอาการแบบบูรณาการระหวางหนวยงานมีความสำคัญ
อยางมากในการปองกันการระบาดของโรคอุบัติใหมที่สามารถติดตอระหวางสัตวและคนได ซ่ึงการเฝาระวัง
โรคแบบบูรณาการสามารถทำไดโดยการสรางความเขมแข็งใหอาสาสมัครสาธารณสุข ในการเฝาระวังโรค
สัตวทางอาการในชุมชน และสรางระบบการสงตอขอมูลระหวางหนวยงานที่มีประสิทธิภาพและถูกตอง 
เที่ยงตรง ทันตอเวลา โดยคำนึงถึงความมั่นคงดานสุขภาพเปนเปนหลักสำคัญ 
    ๕.๒  เครือขายหองปฏิบัติการ 
  ๕.๒.๑ เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดตออุบัติใหม จำเปนตองมีการวินิจฉัยยืนยันถึงสาเหตุ
ของโรคเปนอันดับแรก โดยอาศัยหองปฏิบัติการท่ีมีศักยภาพในการตรวจวิเคราะหเชื้อโรค และสารกอโรคอื่น ๆ  
มีระบบการสงตรวจยืนยันที่หองปฏิบัติการของเครือขายภายในหรือตางประเทศ 
  ๕.๒.๒ เนื่องจากวัตถุประสงคและประสิทธิภาพของระบบเฝาระวัง และธรรมชาติของการ
เกิดโรคบางชนิดที่แตกตางกันในคนและในสัตว ทำใหตรวจพบโรคในมนุษยกอนการตรวจพบโรคในสัตว หรือ
ในบางกรณีมีการตรวจพบโรคในสัตวแตไมไดตระหนักวาโรคนั้นอาจจะติดตอถึงคนไดโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม
ที่สามารถติดตอถึงคนได ดังนั้นจะเห็นวาการสอบสวนหาสาเหตุของโรคไมสามารถหลีกเลี่ยงการวินิจฉัยรวม
กันระหวางปญหาที่เกิดขึ้นในคนและสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่งในสัตวปาที่มักเปนแหลงรังของโรคที่สามารถ
ติดตอถึงคนไดหลายชนิด  จึงมีความจำเปนตองมีการเชื่อมโยงขอมูลหองปฏิบัติการตางๆที่เกี่ยวของทั้งในคน
และสัตวใหเปนเครือขายเดียวกัน เพื่อทำการประเมินและวิเคราะหถึงโอกาสที่จะมีการกระจายของเชื้อ และ
ประเมินความสามารถและโอกาสของเช้ือโรคในการท่ีจะเกิดการติดเช้ือขาม สายพันธุเพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการปองกันการระบาดครั้งใหม หรือระบาดซ้ำ โดยผานศูนยประสานการเฝาระวังโรคติดตออุบัติใหมที่ไดรับ
การมอบหมายภารกิจและมีบทบาทหนาที่ชัดเจน 
 ๖. ความรวมมือและการเตรียมความพรอมในการปองกันและควบคุมการระบาดจากสัตวสูคนและ
ระบาดตอเนื่องในคน ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และนานาชาต ิ
    ๖.๑  การเตรียมความพรอมดานการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรค 
  ๖.๑.๑ ยุทธศาสตรปองกันควบคุมการระบาดจากสัตวสูคนและระบาดตอเน่ืองในคน เนนการ
พัฒนาความรวมมือในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคในทุกระดับ โดยอาศัยความรวมมือของทุกกระทรวง
ที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน แผนยุทธศาสตรแกไขปญหาโรคไขหวัดนก พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐ และแผนยุทธศาสตร 
ปองกัน แกไขและเตรียมพรอมรับปญหาโรคไขหวัดนกและการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ พ.ศ. ๒๕๕๑ - 
๒๕๕๓ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนแผนการบูรณาการระหวางหนวยงานและกระทรวงตาง ๆ การเตรียมความพรอมควร
ดำเนินการรวมกับการพัฒนาและสงเสริมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ในการรวมเฝาระวัง
การปวยดวยโรคท่ีเกิดขึ้นผิดปกติในพื้นที่ เผยแพรความรูเรื่องโรค การปองกันตนเองและหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
ตลอดจนสถานการณการระบาดใหแกประชาชนทุกหลังคาเรือนไดรับทราบและเกิดความตระหนักอยางตอเนื่อง 
รณรงคสงเสริมพฤติกรรมอนามัยในการปองกันโรคติดตอ โดยเฉพาะการลางมือและการใชหนากากอนามัย  
ในกลุมเปาหมาย ไดแก โรงพยาบาล โรงเรียน และสถานท่ีทำงาน นอกจากนั้นยังเนนการมีสวนรวมของ
ชุมชน ผูประกอบการและภาคธุรกิจอื่น ๆ  ในการแกไขปญหารวมกันอยางเปนรูปธรรม 
    ๖.๒  การเตรียมความพรอมดานการรักษา 
  ๖.๒.๑ ในการเตรียมความพรอมดานการรักษา หนวยงานที่รับผิดชอบ ตองทำการวิเคราะห
คาดคะเนสถานการณการระบาดของโรคตดิตออบัุติใหมตาง ๆ ที่เปนไปได และทำการสำรอง ยา และเวชภัณฑ
ที่เหมาะสมสำหรับแตละกรณี หรือสรางฐานขอมูลของยาและเวชภัณฑที่จำเปนตองใชในสถานการณที่เกิด
การระบาดของโรคอุบัติใหม เพื่อใหสามารถดึงขอมูลออกมาใชไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้การตั้งคณะทำงาน
ซึ่งประกอบดวยแพทยผูเชี่ยวชาญทางคลินิก และแพทยทหารที่มีความชำนาญดานอาวุธทำลายลางสูงและ
อาวุธชีวภาพ เพื่อใหคำแนะนำในกรณีที่เกิดโรคติดตออุบัติใหมที่ไมทราบมากอนวาควรใหการดูแลรักษาผูปวย
อยางไร 
  ๖.๒.๒ นอกจากนี้ จำเปนที่ประเทศไทยตองสรางกลไกที่ชวยทำใหแนใจไดวาการเขาถึงยาและ
เวชภัณฑที่จำเปน จะเปนไปอยางทั่วถึงและยุติธรรมในหมูประชาชน เพื่อปองกันการขาดแคลนยาและเวชภัณฑที่
จำเปนในการรักษาโรคติดตออุบัติใหมที่มีความรุนแรงสูง รวมทั้งตองสรางกลไกการติดตามการใชยารักษาโรค 
โดยเฉพาะในภาคเอกชน เพ่ือใหเกิดการใชยาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด และไมมีการใชยาที่ขาดแคลน
อยางเกินความจำเปน ซึ่งในระยะยาว จำเปนตองสงเสริมการสรางและพัฒนาศักยภาพของประเทศในการ
สังเคราะหและผลิตยาเพ่ือการรักษาโรคติดตออุบัติใหม ที่เปนพื้นฐานสำคัญ 
    ๖.๓ กลไกความรวมมือในการเตรยีมพรอมเพือ่เฝาระวงั ปองกันและควบคมุการระบาดของโรคติดตอ
อุบัติใหม แบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
  ๖.๓.๑ การสรางกลไกความรวมมอืการเฝาระวงัปญหาโรคตดิตออบุตัใิหม ตองอาศัยการทำงาน
รวมกันระหวางหลายสหสาขาวิชา เพื่อจัดตั้งเครือขายสนับสนุนระหวางหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมโรคทั้งใน
คนและสัตว อันจะเกื้อประโยชนกับงานทางดานการเฝาระวังทั้งในภาคสนามและหองปฏิบัติการ โดยมี
เปาหมายหลัก เพื่อสืบหาสาเหตุการเกิดโรค รวมถึงการควบคุมการแพรกระจายโรคอยางทั่วถึง ซึ่งตองอาศัย
ผูเชี่ยวชาญทางดานสาขาวิชาตาง ๆ ในการที่จะเปนฟนเฟองหลักเพื่อชวยขับเคล่ือนงานดังกลาวใหดำเนินไป
ไดดียิ่งข้ึน ไมวาจะเปนบุคลากรทางดานการแพทย เจาหนาที่ดานควบคุมโรค สัตวแพทย นักวิทยาศาสตร
ทางหองปฏิบัติการ นักชีววิทยา รวมท้ังนักนิเวศวิทยาที่ทำงานในพื้นที่ธรรมชาติ พรอมทั้งสรางเครือขาย
ความรวมมือภาคประชาชน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น คนในชุมชน ไดมีสวนรวมในการเฝาระวัง 
ดวยการผนวกองคความรูภูมิปญญาชาวบาน ในการดำเนินมาตรการปองกันและควบคุมโรคอยางตอเนื่อง
และจริงจัง อีกทั้งจัดสรางระบบฐานขอมูลงานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนายาและวัคซีน ขอมูลเชิงระบาดวิทยา ขอมูล
ระดับภูมิคุมกันของผูปวย เพื่อใหเกิดกลไกการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังตองสนับสนุนการ
ฝกอบรมใหกับแพทย สัตวแพทยและบุคลากรสาธารณสุขเพื่อใหมีความรูความสามารถเทาทันกับสถานการณ
โรคในปจจุบัน และเขาใจแนวทางการรายงานผูปวยสงสัยโรคติดตออุบัติใหม 
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    ๖.๔  ความรวมมือวิจัย การจัดการความรู และการจัดทำฐานขอมูลโรคติดตออุบัติใหม 
  ๖.๔.๑ การเผชิญกับสถานการณโรคติดตออุบัติใหมเปนเรื่องยากลำบาก อันเนื่องมาจาก
ธรรมชาติ ของโรคท่ีมักเปนเรื่องใหม อีกทั้งยังไมอาจกำหนดไดวาจะเกิดข้ึนเม่ือใด และท่ีไหน การที่จะ
จัดการสถานการณเมื่อเกิดโรคติดตออุบัติใหมขึ้นในสังคมไดอยางเหมาะสม จำเปนตองดำเนินการอยูบนฐาน
ความรูที่เกิดจากการวิจัยเพื่อทำใหเกิดความเขาใจในโรคติดตอ ระบบกลไกในการรับมือ บทบาทและการ
ประสานงานระหวางองคกรที่เกี่ยวของ พฤติกรรมของประชาชนในภาวะวิกฤติ หัวขอการวิจัยครอบคลุม
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน วิทยาศาสตรการแพทย สัตว สิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา การสื่อสาร สังคม และ
เศรษฐกิจ มีการบูรณาการความรูโดยมีการสรางเครือขายผูสรางความรู พัฒนาความรวมมือระหวางหนวย
งานท่ีเกี่ยวของ ท้ังหนวยปฏิบัติการ และสถาบันการศึกษา รวมกันวิเคราะหและวางแผนการสรางความรู ที่มี
เปาหมายเพ่ือประโยชนในการคาดการณ และเตรียมการรองรับสถานการณโรคติดตออุบัติใหมในอนาคตท่ี
เปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  
  ๖.๔.๒ สรางระบบการจัดการความรู ใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู เกิดการถายทอด ขยาย 
และตอยอดความรู ระหวางเครือขายผูสรางความรู จัดทำฐานขอมูลที่จำเปนตอการวางแผนและการดำเนิน
การปองกันควบคุมโรค มีการสรางระบบการใหบริการความรู ที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนกลไกสนับสนุน  
 ๗. การสื่อสารสาธารณะ  
    ๗.๑ การส่ือสารสาธารณะ ถือเปนแนวคิดที่มุงใชองคความรูเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารขับเคล่ือน
สังคมไปสูการเปล่ียนแปลง ผลของการส่ือสารสาธารณะกอใหเกิดพลังขับเคล่ือนไปกระตุน สรางความตระหนัก
ใหเกิดการมีสวนรวมในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมที่เนนเรื่องความรูและสงเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือสรางโอกาสใหประชาชน ชุมชน มีสวนรวมพัฒนาความคิดกิจกรรมที่สรางสรรคและเปนสวน
หนึ่งในการรวมแกปญหา เชน การสรางนักสื่อสารสุขภาพไวในชุมชนเพื่อสื่อสารสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคเฉพาะถิ่น การรณรงค การจัดเวทีชุมชน รวมทั้งการใชสื่อสมัยใหมเจาะจงในแตละกลุมเปาหมาย 
เปนตน ทั้งนี้ ภายใตเปาหมายและกระบวนการสื่อสารที่ตองออกแบบเฉพาะในแตละประเด็นใหเหมาะสมกับ
สถานการณ 
    ๗.๒  การใหขอมูลขาวสารและความรูโรคติดตออุบัติใหม เพื่อใหเกิดการเฝาระวังและการปองกัน
การเกิดโรคแกสาธารณะทั้งประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุมเสี่ยง ตลอดจนถึงผูประกอบวิชาชีพตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ จำเปนตองเปนสารที่มีความถูกตอง ชัดเจน และทันตอเหตุการณ สามารถสงผานส่ือมวลชนทั้งใน
ระดับชาติและชุมชน และระหวางบุคคล โดยมีการประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน และมีหนวยงาน
หลักทำหนาที่รับผิดชอบในการสื่อสารขอมูลและความรูสูสาธารณะอยางเหมาะสมและทันเวลา โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในภาวะวิกฤติเมื่อเกิดการระบาดของโรคติดตออุบัติใหม  
    ๗.๓  กระบวนการส่ือสารสาธารณะ จะเขามาเสริมหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ
หนวยงานที่เปนภาคีเครือขายเกี่ยวของกับการควบคุมปองกันโรคติดตออุบัติใหม และทำหนาที่เปนตนทางการ
สื่อสารขอมูลไปสูสังคมผานชองทางส่ือมวลชนตาง ๆ ใหเทาทันตอเหตุการณที่มีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และบอยคร้ัง เพ่ือใหเกิดการเฝาระวังและการปองกันการเกิดโรคแกสาธารณะท้ังประชาชนทั่วไปและประชาชน
กลุมเสี่ยงอยางรวดเร็วและเขาใจไดงาย รวมท้ังการสื่อสารถึงผูประกอบวิชาชีพตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ใหรับมือ
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กับปญหาไดถูกตองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกระบวนการสื่อสารนั้นตองระวังไมใหเกิดความตระหนก 
แตกต่ืน จนเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
 ๘. ปญหาอุปสรรคในการรับมือกับโรคติดตออุบัติใหม 
    ๘.๑ โรคติดตออุบัติใหม เปนปญหาสาธารณสุขและสาธารณภัยที่คุกคามความมั่นคงของประเทศ 
และมีแนวโนมทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การรับมือกับโรคติดตออุบัติใหมเปนเรื่องที่มีความซับซอนและ
ปญหาอุปสรรคมากกวาโรคติดตอทั่วไป เนื่องจากมีความจำเพาะหลายประการ เชน ธรรมชาติของโรคติดตอ
อุบัติใหม ที่มักไมสามารถคาดการณขนาดปญหาและชวงเวลาเกิดโรคได สงผลตอการเตรียมความพรอมและ
ประสิทธิภาพในการรับมือ นอกจากนี้ ความรูและขอมูลขาวสารของปญหามักจะยังไมชัดเจนในระยะตน จึง
ทำใหเกิดความต่ืนตระหนกในหมูประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวของไดงาย อยางไรก็ตามการจัดการปญหา
โรคติดตออุบัติใหมที่มีประสิทธิภาพตองยึดหลักการความโปรงใสของขอมูลและใหความสำคัญตอสุขภาพ
ประชาชนเปนที่ตั้ง เหนือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ   
    ๘.๒  การบริหารจัดการปญหายังขาดการบูรณาการและความรวมมือจากทุกภาคสวนอยางเปน
ระบบ จำเปนที่ตองมีศูนยระดับชาติเพื่อจัดการโรคติดตออุบัติใหม และจัดทำแผนยุทธศาสตรเพื่อการบริหาร
จัดการโรคติดตออุบัติใหมแบบบูรณาการ โดยอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อใหการเฝาระวัง 
ปองกันควบคุม รักษา และรับมือกับปญหาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อสารสาธารณะ
ในเรื่องโรคติดตออุบัติใหมยังไมมีแผนยุทธศาสตรในระดับชาติที่ชัดเจน  
    ๘.๓  กฎหมายที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการบริหารจัดการปญหาโรคติดตออุบัติใหม อยูภายใต
การดูแลของหนวยงานตางกระทรวง (สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๒ / ผนวก ๑) อาทิเชน พระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหอำนาจผูวาราชการจังหวัดประกาศสาธารณภัยในพื้นที่โดย
รวมถึงโรคระบาด พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๒๓ ใหอำนาจกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ
กระทรวงเรื่องรายช่ือโรคติดตอ โรคติดตออันตราย และโรคติดตอที่ตองแจงความ ซึ่งเปนประโยชนตอการ
ควบคุมโรคติดตออุบัติใหม อยางไรก็ตามมีบางขอกฎหมายที่ไมทันสมัยและเปนอุปสรรค ดังนั้น จึงควรมีการ
ทบทวนปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการจัดการโรคติดตออุบัติใหมใหมีประสิทธิภาพ 
    ๘.๔ การพัฒนาขีดความสามารถของหองปฏิบัติการภายในประเทศ เชน กรมวิทยาศาสตร-การ
แพทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยทหาร มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาตาง ๆ รวมทั้งการเพิ่ม
ศักยภาพของนักวิทยาศาสตรการแพทยที่ทำงานในหองปฏิบัติการ เพื่อชวยใหสามารถตรวจวินิจฉัยเช้ือกอโรค
ไดรวดเร็วมีความจำเปนเรงดวน รวมท้ังการจัดตั้งหนวยงานกลางในการประสานขอมูลทางหองปฏิบัติการ
เพื่อการเฝาระวังโรค 
    ๘.๕  นอกจากนี้ ขอจำกัดเร่ืองทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ 
และนโยบายระดับตาง ๆ ในเร่ืองบทบาทหนาที่รับผิดชอบในขณะเกิดการระบาดของโรคติดตออุบัติใหม ซ่ึง
ปญหาสวนหนึ่งมีผลมาจากการแยงบทนำในการแกปญหาของผูบริหารและนักการเมือง ทำใหขาดเอกภาพ
ในการทำงานในทิศทางเดียวกัน ความเขาใจในความสำคญัของปญหาโรคตดิตออบุตัใิหมของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
เชน สำนักงบประมาณ และกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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    ๘.๖ การสื่อสารความรูและขอมูลไปสูประชาชนในวงกวางเปนสิ่งจำเปนตอการจัดการปญหาโรค
ติดตออุบัติใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องการส่ือสารสาธารณะ ที่ตองยกระดับความสำคัญ ซึ่งปจจุบันแนวทาง
การดำเนินงานเรื่องการส่ือสารสาธารณะ สำหรับโรคติดตออุบัติใหม ยังไมมีแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจนรองรับ 
ซึ่งการสื่อสารสาธารณะจำเปนตองมีการกำหนดแผนงานและผูรับผิดชอบ รวมทั้งขอมูลขาวสารและกลวิธีใน
การสงสารไปยังสาธารณะไวลวงหนา และดำเนินไดในทันทีที่มีโรคติดตออุบัติใหมเกิดข้ึนในประเทศไทย ภาย
ใตความรวมมือของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร เพื่อรวมกันสรางจิตสำนึกและรับผิดชอบตอสังคม
ในหมูประชาชนเ ม่ือ เกิดการระบาดของโรคติดตออุบัติใหม ซ่ึงมีความสำคัญอยางยิ่งตอการปองกันการ
แพรระบาดในวงกวาง ความสำเร็จในการปฏิบัติตามมาตรการปองกันควบคุมโรคที่แนะนำ ตองอาศัยการ
สรางความเช่ือถือและเชื่อมั่นใหกับประชาชน 
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