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สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๖ 
 

สมัชชาสุขภาพ ๖ / หลัก ๗ 
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ระเบียบวาระท่ี ๒.๗ 

การสรางความรวมมือของทกุภาคสวนเพือ่ “สขุภาพหน่ึงเดยีว” ของคน-สตัว-สิง่แวดลอม 
 
คำนิยาม 
 ๑. “สุขภาพหนึ่งเดียว” หมายถึง ความสัมพันธดานสุขภาพระหวางคน สัตว และสิ่งแวดลอม มีความ

เกี่ยวของเชื่อมโยงอยางเปนหน่ึงเดียวกัน คือ มีผลตอกันและกันทั้งทางบวกและทางลบ [๑, ๒, ๓] 

 ๒. แนวทางการทำงานเพื่อนำไปสู “สุขภาพหนึ่งเดียว” หมายถึง จากความตระหนักถึงธรรมชาติวา 

สุขภาพของคน-สัตว-สิ่งแวดลอม เช่ือมโยงเปนหนึ่งเดียวกัน การแกปญหาสุขภาพจึงตองทำแบบองครวม และมี

การประสานแนวทางปฏิบัติดานสุขภาพของคน สัตว และสิ่งแวดลอม รวมท้ังการบูรณาการขามสาขาวิชาและ

ภาคสวนทุกระดับใหเปนหน่ึงเดียวอีกดวย 

 ๓. “สัตว” หมายถึง  สิ่งมีชีวิตที่มิใชพรรณไมและมนุษย แตทั้งนี้ไมรวมถึงจุลชีพ [๔]   

 

สถานการณปญหาและผลกระทบ 
 ๑. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสแกผูเขารวมประชุมนานาชาติ

เกี่ยวกบัโรคตดิเช้ือในการประชมุรางวัลเจาฟามหิดล องคประธานมูลนธิริางวลัสมเด็จเจาฟามหดิล ในพระบรมราชูปถัมภ  

ทรงมีพระราชดำรัสแกผูเขารวมประชุมนานาชาติเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในการประชุมรางวัลเจาฟามหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ในชื่อ “รวมพลังตอตานโรคติดเชื้อ ทุกภาคสวนตองรวมมือ” ความตอนหนึ่งวา “... โรคติดเชื้อยังคงคุกคามความ

เปนอยูของประชากรทัว่โลก โรคเหลานีป้รากฏและแพรกระจายอยางรวดเรว็ สงผลกระทบตอสุขภาพของประชากร

ทั่วไป เศรษฐกิจ ความมัน่คง และการพัฒนา อยางไรกด็ ีการดำเนนิงานของภาคสาธารณสุขเพยีงฝายเดยีวไมเพียงพอท่ี

จะรับมือ เพราะโรคท่ีเกิดใหมหรือโรคที่ระบาดซ้ำและมีผลกระทบตอชีวิตมนุษยตั้งแตตนศตวรรษที่ ๒๑ เปนตนมา

นั้น สวนมากเปนโรคที่เกิดมาจากสัตว ดังนั้น เราคงปฏิเสธไมไดวา ความเปนอยูของมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม

นั้นมีความสัมพันธกันอยางยิ่งยวด และจำเปนตองอาศัยการแกไขที่เกิดจากความรวมมือของทุกภาคสวน สิ่งที่นา

กังวลมิไดเจาะจงเฉพาะสุขภาพมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอมเทานั้น หากแตหมายถึงสุขภาพโดยรวมของทุกชีวิต

และทุกสรรพสิ่งบนโลก เปนสุขภาพโดยรวม หัวขอของการประชุมวิชาการในวันนี้จึงเปนเรื่องที่ทันสมัยเหมาะกับ

สภาวะที่เกิดข้ึนจริงในปจจุบัน” 

 ๒. ทุกสรรพสิ่งบนโลกน้ีลวนมีความเกี่ยวของเชือ่มโยง จากการเพ่ิมจำนวนประชากรของมนุษย ทำใหวิถี

ชีวิตมนุษยไดเปลี่ยนแปลงไป ในอดีตมีการเลี้ยงสัตวหลังบานเพื่อเปนแหลงอาหารในครัวเรือน เปลี่ยนไปเปนระบบ

อุตสาหกรรมฟารมผลิตปศุสัตวขนาดใหญที่มีการเลี้ยงสัตวอยางหนาแนน พรอมทั้งมีการใชยาปฏิชีวนะและ

ฮอรโมนเปนสารเรงการเจริญเติบโต มีการขยายตัวของชุมชนเมือง ทำใหตองมีการรุกล้ำพื้นที่ปาธรรมชาติ อีกทั้ง

มนุษยยังลาสัตวปาดวยคานิยมที่ผิด เพื่อมาเปนสัตวเล้ียงแปลกหรือใชเปนยาบำรุง และการทำลายระบบนิเวศ 

จากอุบัติเหตุ เชน ภาวะน้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล ซ่ึงอาจสงผลเสียตอระบบนิเวศอยางไมสามารถหวนกลับ ดวย

ปจจัยดังกลาวนั้น จึงไมอาจปฏิเสธไดวาสุขภาพของมนุษยมีความเกี่ยวของกับทั้งสัตวที่นำมาเปนอาหาร สัตวปา 
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และสิ่งแวดลอม จากการปจจัยทางสังคมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น นำมาซึ่งโรคและภาวะคุกคามตอสุขภาพ

ตาง ๆ หลายประการ ท้ังที่เปนโรคติดเชื้อที่อาจระบาดไดในวงกวาง และโรคที่เกิดจากสารพิษและส่ิงแวดลอมที่

ถูกทำลาย ซึ่งผลที่เกิดขึ้นน้ันสงผลกระทบอยางรุนแรงกลับมายังมนุษย ทั้งตอสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม อยาง

ไมอาจจะหลีกเลี่ยงได  

 ๓. ภาวะวิกฤตของปญหาการระบาดของโรคไขหวัดนกในป พ.ศ. ๒๕๔๗ ทำใหประเทศไทยมีการยกระดับ

ความรวมมอืระหวางกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอม ใหมีความเขมแข็งเพิ่มขึ้น ในการเฝาระวังปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขหวัดนก โดยเมื่อมี

การระบาดของโรคไขหวัดนกจะตองมีการจัดสมาชิกในการสอบสวนโรคที่ประกอบไปดวย นายแพทยสาธารณสุข

จังหวัด นักระบาดวิทยา ผูเช่ียวชาญทางหองปฏิบัติการ รวมถึงสัตวแพทยหรือผูแทนกระทรวงเกษตรฯ และมีการ

ติดตอสื่อสารกบัอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำหมูบาน ใหประชาสมัพนัธความรูในการปองกันตนเองใหกบัประชาชน

ในพื้นที่ จากความรวมมือนี้นำไปสูความสำเร็จในการควบคุมโรคไขหวัดนก ทำใหประเทศไทยไมมีรายงานพบ

โรคไขหวัดนกในคนตั้งแตเดือนสิงหาคม ป พ.ศ. ๒๕๔๙ [๕] ในขณะที่เพื่อนบาน เชน กัมพูชา เวียดนาม และ

อินโดนีเซีย ยังมีรายงานการพบผูปวยไขหวัดนกอยางตอเนื่องทุกป      

 ๔. ปญหาโรคติดตอจากเชื้อโรคซัลโมเนลลาซึ่งเปนตนเหตุสำคัญที่กอใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร

ในคน (เชน ทองเสีย) จากการปนเปอนในพืชที่เปนอาหารและส่ิงแวดลอม และการแพรเชื้อจากคนที่มีเชื้อนี้ในลำไส  

เชื้อโรคชนิดนี้ยังสามารถกอใหเกิดอันตรายที่รุนแรงได เชน การติดเชื้อในเลือดและเยื่อหุมสมอง มีผลใหถึงตายหรือ

สมองพิการ  ในประเทศไทยพบผูปวยที่มีเช้ือแบคทีเรียนี้มากกวาประเทศที่พัฒนาแลวอยางมาก  พบเช้ือโรคชนิดน้ี

ทั้งใน ๑) มนุษยที่มีเชื้อชนิดน้ีในลำไสโดยมีหรือไมมีการเจ็บปวย ๒) สัตว ทั้งปศุสัตว  สัตวเล้ียงปกติ สัตว

ประจำบาน (จ้ิงจก หนู แมลงสาบ ไสเดือน ซึ่งติดเชื้อจากการกินอาหารที่หาไดจากสิ่งแวดลอมที่ปนเปอนเชื้อน้ี)  

และ ๓) การปนเปอนของเชื้อโรคน้ีมีในสิ่งแวดลอมและพืชผักหลายชนิด (โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ใชมูลสัตวและ

มนุษยทีม่เีชือ้โรคนีเ้ปนปุย) การปนเปอนเชือ้โรคชนดินีใ้นสนิคาสงออกประเภทอาหารเปนสาเหตขุองการสงกลับสินคา

ดังกลาว ซึ่งเปนความสญูเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยูบอยครั้ง มาตรการปองกันควบคุมโรคที่จะมีประสิทธิภาพ 

จะทำไดตองอาศัยความรวมมืออยางเปน “หนึ่งเดียว” ระหวางทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

 ๕. การควบคุมโรคพิษสุนัขบานั้นจำเปนท่ีจะตองไดรับความรวมมือจากประชาชนและหนวยงานตาง ๆ 

ทั้งภาครัฐ ไดแก กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เนื่องดวยโรคพิษสุนัขบาเปน

โรคติดตอระหวางคนและสัตวที่สำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งสุนัขที่เปนพาหะ ในหลายพื้นที่มีการพัฒนาความรวมมือ

ในการปองกันควบคุมโรค อาทิเชน โครงการสรางพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบาในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

ประจำป ๒๕๕๔ [๖] ที่ดำเนินการโดย ๑) จัดตั้งคณะทำงานจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ๒) สรางเสริมบทบาทของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบารวมกับปศุสัตวและสาธารณสุข ทั้งการขึ้นทะเบียน

สุนัขและแมว การทำฐานขอมูล ทำวัคซีน และสรางจิตสำนึกที่ดีในการเลี้ยงสัตวอยางรับผิดชอบ ไดแก จัดกิจกรรม

การประชาสัมพันธใหความรูในการเลี้ยงสุนัขที่ถูกตองอยางสม่ำเสมอผานสื่อ หอกระจายขาว และปายโฆษณา 

๓) สรางความมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการสรางเครือขายเฝาระวังโรคจากหนวยงานปศุสัตว สาธารณสุข 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน สถาบันการศึกษา โรงเรียน วัด สื่อมวลชน องคกรเอกชน ฯลฯ เมื่อมีเหตุคนถูก

สุนัข/แมว/สัตวเลี้ยงลูกดวยนม กัด/ขวน เจาหนาที่โรงพยาบาล/สถานีอนามัยจะรีบแจงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ ท้ังสาธารณสขุและปศสุตัวดำเนนิการในสวนทีเ่กีย่วของ ไดรบัทราบเพือ่ดำเนินการ

กักสัตวที่สงสัย และติดตามผูสัมผัสเช้ือ ในการทำงานนี้เปนการทำงานอยางประสานกัน รวมกันคิดการดำเนินการ 
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กิจกรรมตาง ๆ  อยางเปน “หนึง่เดยีว” เพือ่ใหเกดิการปองกันควบคมุโรคพษิสนุขับาอยางสัมฤทธผิล โดยมเีปาหมาย

กำจัดโรคพิษสุนัขบาใหหมดไปในป พ.ศ. ๒๕๖๓  

 ๖. การทำลายระบบนิเวศจากเหตุการณที่เปนอุบัติเหตุและการจัดการ  ตัวอยางเชน กรณีการรั่วของ

ทอสงน้ำมันดิบกลางทะเลในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ สงผลใหนำ้มนัดบิปรมิาณ ๕๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ ลิตร ไหลลงสู

ทะเลจังหวัดระยอง [๗]  กระจายครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง เมื่อเกิดเหตุการณขึ้น ประเทศไทยไดดำเนินการ

ตาม “แผนปองกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแหงชาติ” โดยมีกรมเจาทาและกองทัพเรือเปนแกนหลัก

ในการดำเนินการรวมกับหนวยงานสนับสนุนภาครัฐ ในการดำเนินการจริง มีอาสาพิทักษสิ่งแวดลอม เครือขายจิต

อาสา เขารวมในการขจดัคราบนำ้มนัดงักลาว อยางไรกต็าม พบวาการปฏิบตังิานระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

ยังขาดการประสานงานท่ีดี แยกสวนกัน ภาคประชาชนไมมีสวนรวมในการกำหนดหรือรับรูในมาตรการตาง ๆ 

ทำใหสับสน จนเกิดภาวะเครียดจากผลกระทบที่เกิดจากการขาดรายไดและความปลอดภัย เพื่อใหการดำเนินการ

เปนไปไดอยางเหมาะสมเมือ่เกดิภาวะวกิฤต จงึควรมกีารตัง้คณะทำงานเฉพาะกจิทีม่าจากภาครฐั เอกชน หนวยงาน

ทางการศึกษา นักวิชาการ องคกรอิสระ และภาคประชาชน เพื่อใหการจัดทำแผนเกิดจากความเห็นชอบของ

ทุกฝายและสอดคลองกัน [๘] ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด “สุขภาพหน่ึงเดียว” ที่ตองการความรวมมือในการแกไข

ปญหาลักษณะนี้และการปองกันการเกิดซ้ำในอนาคต  

 
การดำเนินการปจจุบันที่เกี่ยวของกับแนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” ในประเทศไทย  
 ๑. “เครือขายสุขภาพหนึ่งเดียว” เกิดข้ึนระหวางหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และหนวยงาน

ระหวางประเทศ ท่ีรวมมือกันเปนภาคีเครือขายในระดับประเทศ ในการทำงานรวมกันเพื่อใหเกิดการทำงานรวมกัน

ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการดูแลรักษาสุขภาพคน สัตว สัตวปา และระบบนิเวศในประเทศไทย เพื่อนำไปสู

ประโยชนสาธารณะและสุขภาพท่ีดีของทุกชีวิตในประเทศไทย โดยมีการประกาศเจตจำนง “สุขภาพหน่ึงเดียว” 

ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ [๙]  ตอมามีการเชื่อมตอและพัฒนา “เครือขายสุขภาพหน่ึงเดียวระดับจังหวัดและ

อำเภอ” ในพื้นที่ ๕ จังหวัดนำรอง ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดแก  เชียงใหม  นครราชสีมา ชลบุรี กาญจนบุรี และสงขลา 

 ๒. “ศูนยประสานความรวมมือสุขภาพหนึ่งเดียว” ไดรับการจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใตการ

ขับเคลื่อนของแผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม (พ.ศ. ๒๕๕๖ -

๒๕๕๙) [๑๐] โดยมีเปาหมายเพื่อเปนศนูยกลางการประสานงานระหวางภาคสวนตาง ๆ ภายใตหลักการ “สุขภาพ

หนึ่งเดียว” ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ดวยความรวมมือกันของสวนราชการในประเทศไทย ไดแก 

๑) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ๒) กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ๓) กรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปาและพันธุพืช และองคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๔) มหาวิทยาลัย และ ๕) ภาคีสุขภาพตาง ๆ โดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานหรือองคกรตางประเทศ ไดแก 

๑) องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ๒) องคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐฯ 

(USAID) ๓) ศูนยควบคุมและปองกันโรค สหรัฐอเมริกา (US-CDC) ศนูยประสานความรวมมอืฯ ดงักลาว ทำหนาที่

ประสานงานการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอมฯ ดวยความรวมมือกับหนวยงานภาคีเครือขายใน

แนวราบ เพ่ือเสริมการปฏิบัติการแนวดิ่งตามระบบราชการ พรอมทั้งประสานและสนับสนุนขอมูล องคความรู 

และแนวทางการฝกอบรมบุคลากรระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับสุขภาพสัตว สุขภาพสัตวปา สิ่งแวดลอม และ

สาธารณสุข  รวมทั้งการจดัทำแผนทีก่จิกรรมการดำเนนิงานภายใตความรวมมอื บรหิาร และประสานแหลงเงินทุน 

เพื่อพัฒนาและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความรวมมือ “สุขภาพหน่ึงเดียว” พรอมทั้งสรางการมีสวนรวมในการ



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๖๘๔

กำหนดนโยบายระดับชาติภายใตแนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” 

 ๓. เครือขายมหาวิทยาลัย “สุขภาพหนึง่เดยีว” ของประเทศไทย (Thailand One Health University 

Network หรือ THOHUN) เปนการรวมมือกันระหวางมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยไดรับ

การสนับสนุนจากองคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) มีเปาหมายในการพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือใหบัณฑิตมีความรูความเขาใจสุขภาพแบบบูรณาการ เปนประโยชนในการดูแล

สุขภาพคน สัตว และส่ิงแวดลอมรวมกันตอไป 

 ๔. กลไกการทำงานของทีมเฝาระวงัสอบสวนเคล่ือนทีเ่รว็ หรือ SRRT (Surveillance and Rapid Response 

Team) ประเทศไทยมีการพัฒนาทีม SRRT มาตอเนื่องนับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเปนเครือขายการทำงานของ

สหสาขาวิชาชีพเพื่อรับมือกับโรคติดตอ ตั้งแตระดับประเทศ จังหวัดและอำเภอ ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มีหนาที่ในการปองกันโรคและระงับโรคติดตอภายใตพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให

แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น [๑๑] โดยกระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทในการกำหนดยุทธศาสตร ควบคุมกำกับ 

และสนับสนุนทางวิชาการ ปจจุบันมีทีม SRRT ระดับอำเภอ จำนวน ๙๔๖ ทีม และระดับตำบล ๙,๘๘๒ ทีม [๑๑] 

เพื่อดำเนินการประสานการเฝาระวังและสอบสวนควบคุมโรค รวมกับหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อยางใกลชิดเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของทีมในการทำงานแขงกับเวลาเม่ือมีสถานการณฉุกเฉิน 

 

นโยบายและมาตรการท่ีเกี่ยวของ 
 ๑. สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒) มีการรับรองมติโรคติดตออุบัติใหม [๑๒] ซึ่งมีการ

ยกประเด็นใหเห็นความรวมมือระหวางสหสาขาซึ่งประกอบดวยการคำนึงถึงความสัมพันธระหวางสุขภาพของ

ระบบนิเวศสุขภาพของมนุษยและสุขภาพสัตว เพื่อเปนหลักการที่ตองคำนึงถึงเพื่อเตรียมความพรอม ปองกัน และ

แกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม 

 ๒. กระทรวงสาธารณสุขไดนำแนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียวบรรจุลงในแผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอม 

ปองกัน และแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) ที่ไดรับการรับรองจากคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ [๑๑] แผนยทุธศาสตรฯ ฉบบันี ้มวีตัถุประสงคเพือ่ใชเปนแผนปฏิบตัิการแมบท

ในการปองกันและควบคมุโรคติดตออบุตัใิหม ใหหนวยงานท่ีเกีย่วของไดใชเปนกรอบในการจดัทำแผนปฏบิตัริาชการ 

ซึ่งกระบวนการในการจัดทำแผนน้ันเนนการมีสวนรวมจากทุกองคกรภาคีตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

โดยอิงสถานการณโรคติดตออบุตัใิหมทัง้ในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังใหสอดคลองกบัยทุธศาสตรภายในประเทศ 

และกรอบความรวมมอืระหวางประเทศ เชน แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบบัที ่๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 

กฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตน แผนยุทธศาสตรฯ ประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร ไดแก 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน รักษา และควบคุมโรค ภายใตแนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว 

 ยุทธศาสตรที่ ๒ การจัดการระบบการเลี้ยงและสุขภาพสัตวและสัตวปาใหปลอดโรค  

 ยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาระบบจัดการความรูและสงเสริมการวิจัยพัฒนา  

 ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

 ยุทธศาสตรที่ ๕ การสื่อสารและประชาสัมพันธความเส่ียงของโรคติดตออุบัติใหม 

 ทั้งน้ี การดำเนินงานสุขภาพหนึ่งเดียวระหวางคน สัตว และส่ิงแวดลอม ตามยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบ

เฝาระวัง ปองกัน รักษา และควบคุมโรค ภายใตแนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว ในแผนปฏิบัติการแมบท ภายใตแผน

ยุทธศาสตรเตรียมความพรอม ปองกนั และแกไขปญหาโรคตดิตออบุตัใิหมแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) มุงเนน 



รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีทีี่ ๑ - ครัั้ังทีี่ี ๗ ๖๘๕

ใหมีการเสริมสรางความเขมแข็งของการปองกันโรคติดตออุบัติใหมแบบบูรณาการ ตลอดจนมีการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร ระบบเฝาระวังโรค การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ และการดูแลรักษาโรคอยางมีประสิทธิภาพและ

ยั่งยืน 

 

ขอจำกัดและการแกไขปญหา 
 ๑. จะเห็นไดวา แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวนั้นเปนแนวคิดที่มีประโยชน และหนวยงานหลายภาคสวน

มีความสนใจและสนับสนนุในการดำเนนิการ หากแตการดำเนนิงานนัน้ยงัมขีอจำกดัในการดำเนินการอยูหลายประการ 

แบงออกเปน  

     ๑.๑  ขอจำกดัในการสรางความเขาใจตอผูทีเ่กีย่วของทกุระดบั แมวาแนวคดิสขุภาพหนึง่เดยีวนัน้จะเปนที่

ยอมรับภายในนักวิชาการ และเจาหนาที่ภาครัฐดานสาธารณสุข สุขภาพสัตวเลี้ยงและสัตวปาเปนอยางดี รวมทั้งได

มีการดำเนินการกิจกรรมตาง ๆ เปนจำนวนมาก แตแนวคิดนี้ยังไมเปนที่รับรูในวงกวางของสาธารณชน หนวยงาน

ระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน และชมุชนทองถิน่ เนือ่งจากยังเปนคำศัพทใหมทีเ่ริม่นำมาใชในเดอืนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

และเปนแนวคิดทีย่งัไมไดเผยแพรในวงกวางเพือ่สรางความเขาใจรวมกนั ดงันัน้ การสรางการมีสวนรวมภายใตแนวคิด

นี้จึงเปนเรื่องท่ีทาทาย เพื่อสงเสรมิใหเกดิการผลกัดนัใหแนวคิดสขุภาพหนึง่เดยีวไปสูการปฏิบตัทิีเ่ปนรปูธรรมในชุมชน 

ซึ่งมีองคกรปกครองสวนทองถิน่และชมุชนเปนหนวยสำคญัในการจดัการกบัปญหาสขุภาพคน สตัว และสิง่แวดลอม  

     ๑.๒  ขอจำกดัในการขบัเคล่ือนเชิงรกุ การดำเนนิงานภายใตศนูยประสานความรวมมือสขุภาพหน่ึงเดียวนั้น 

จำเปนตองมีแผนงานการสอดประสานระหวางหนวยงานภายใตศนูยฯ ทัง้แนวดิง่และแนวราบ เพื่อใหเกิดพลังความ

รวมมือสูงสุด หากแตในปจจุบัน กลไกในการทำงานระหวางหนวยงานและสาขาวิชาในระดับทองถิ่นยังไมเปนรูป

ธรรมในระดับที่จะสงผลกระทบตอสุขภาพที่ดีของคน สัตว และสิ่งแวดลอม 

 ๒. การมีสวนรวมจากทองถิน่และชุมชน แมวาแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวจะไดรับการยอมรับจากนักวิชาการ 

และผลักดันจนเกดิเปนนโยบายทางดานสาธารณสุขและเกิดกิจกรรมจากผูที่มสีวนเกีย่วของจำนวนมาก แตแนวคดินั้น

มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับทั้งมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม ซึ่งตองการการมีสวนรวมโดยเฉพาะอยางยิ่งจาก

ทองถิ่นและชุมชน  ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนมีบทบาทอยางสูงในการจัดการกับปญหาสุขภาพคน 

ปศุสัตว และสัตวปาที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ดวยแนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” จึงเห็นควรผลักดันใหแนวคิด

และการดำเนินการ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ใหเปนนโยบายสาธารณะผานกระบวนการของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ   

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ
 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๖ / รางมติ ๗ การสรางความรวมมือของ

ทุกภาคสวนเพื่อ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ของคน-สัตว-สิ่งแวดลอม 
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