
      การเสรมิสร้างใหค้นไทย
      มสีขุภาวะทีด่ี

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 13

“ส่งเสริมการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ 
น�าไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ

ที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุน 
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริม
สุขภาวะที่ดี และมีทักษะสุขภาวะที่เหมาะสม”

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย
฿
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (13) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะท่ีดี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำง
กำรจัดกำรสุขภำวะในทุกรูปแบบ อันจะน�ำไปสู่กำรมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะที่ดีได้ด้วยตนเอง ควบคู่ไปกับกำร
สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะให้มีทักษะด้ำนสุขภำวะที่เหมำะสม มีควำมรอบรู ้ 
ด้ำนสุขภำพ และร่วมกันส่งเสริมและพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่ทันสมัย ส่งผลให้เกิดกำรกระจำยบริกำรสำธำรณสุข
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ และสำมำรถพัฒนำและสร้ำงระบบรับมือ ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำที่เกิดจำก
กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ โดยมีเป้ำหมำยระดับประเด็นที่ก�ำหนดให้คนไทยมีสุขภาวะ 
ที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น

กำรด�ำเนินกำรเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยข้ำงต้นยังมีประเด็นท้ำทำยท่ีจ�ำเป็นต้องเร่งแก้ไข อำทิ กำรบูรณำกำร
ระบบฐำนข้อมูลบริกำรสำธำรณสุขระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องยังไม่มีกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลในบำงหน่วยงำน 
ส่งผลให้ข้อมูลกระจัดกระจำยไม่เป็นระบบ ท�ำให้ประชำชนบำงกลุ่มไม่สำมำรถเข้ำถึงระบบสำธำรณสุขที่มี
คุณภำพและได้มำตรฐำนเท่ำท่ีควร รวมทั้งกำรให้ประชำชนยอมรับและพร้อมที่จะปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้มี
ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพขั้นพื้นฐำน เนื่องจำกปัจจุบันประชำชนบำงกลุ่มยังไม่เห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรมี 
สุขภำวะที่ดีเท่ำท่ีควร จึงควรสร้ำงกำรตระหนักรู้ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรดูแลตัวเองในเบื้องต้นได้อย่ำง 
ถูกต้อง และเหมำะสม

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

เมือ่พจิำรณำจำกอำยคุำดเฉลีย่ของกำรมสีขุภำพดี 
จำกฐำนข้อมูล Healthy life expectancy 
(HALE) ซึ่งจัดท�ำโดยองค์กำรอนำมัยโลก พบว่ำ 
ในปี 2558 และ ปี 2559 มีอำยุคำดเฉลี่ยของกำร
มีสุขภำพดีอยู่ที่ 66.6 ปี และ 66.8 ปี ตำมล�ำดับ 
สะท้อนให้เหน็ถงึอำยคุำดเฉลีย่ของกำรมสุีขภำพดี
ของประชำกรประเทศไทยท่ีมีกำรเพิ่ ม ข้ึน 
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสำมำรถบรรลุค่ำ
เป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้ในปี 2565 (ไม่น้อยกว่ำ 68 ปี) 
ได้ส�ำเรจ็อย่ำงเป็นรปูธรรม ที่มำ: World Health Organization (WHO)
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (13) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทย 
มีสุขภำวะที่ดี ประกอบด้วย 5 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระ
ส�ำคัญได้ ดังนี้ (1) กำรสร้ำงควำมรู้ด้ำนสุขภำวะและกำร
ป ้องกันและควบคุมป ัจจัยเสี่ยง ท่ีคุกคำมสุขภำวะ  
พัฒนำองค์ควำมรู้และกำรสื่อสำรด้ำนสุขภำวะที่ถูกต้อง
และเชื่อถือได ้ให ้แก ่ประชำชน พร ้อมทั้งเฝ ้ำระวัง 
และจัดกำรกับควำมรู้ด้ำนสุขภำวะท่ีไม่เหมำะสม อันก่อ
ให ้ เกิดทักษะทำงป ัญญำและสังคมท่ีเป ็นกำรเพิ่ม
ศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของประชำชน (2) กำรใช้
ชุมชนเป็นฐำนในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรมี
สุขภำวะที่ดี โดยส่งเสริมให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพที่เป็นมิตรต่อสุขภำพ รวมท้ังใช้ชุมชนเป็นฐำน 
ในกำรสร้ำงสุขภำวะท่ีดีในทุกพื้นท่ีเพื่อเป็นแหล่งบ่มเพำะ
จิตส�ำนึกกำรมีสุขภำพดีของประชำชนได้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง (3) กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่ทันสมัย
สนับสนุนกำรสร้ำงสุขภำวะที่ดี มีกำรน�ำเทคโนโลยีและ

130401130101 130501130301130201

นวัตกรรมสมัยใหม่มำใช้ในกำรบริกำรทำงกำรแพทย ์
และสุขภำพแบบครบวงจรและทันสมัย เพื่อให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำรระบบเทคโนโลยีได้อย่ำง 
ทั่วถึงและเป็นธรรม (4) กำรกระจำยบริกำรสำธำรณสุข
อย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพ มกีำรกระจำยบริกำรสำธำรณสขุ
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ เพื่อช่วยลดควำมเหลื่อมล�้ำ 
ในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข ด้วยกำรพัฒนำสถำน
พยำบำลให้เพิ่มบุคลำกรทำงกำรแพทย์ให ้เพียงพอ 
และน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำช่วยในกำรขยำยกำรให้บริกำร 
รวมทั้งยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำน
สำกลทั่วทุกพ้ืนที่ (5) กำรพัฒนำและสร้ำงระบบรับมือ
และปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำที่เกิดจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ส่งเสริมให้มีกำรเตรียมกำร
เฝ้ำระวังและสร้ำงควำมพร้อมรับมือเพ่ือยับยั้งป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ รวมทั้งจัดเตรียมยำวัคซีน
เพื่อแก้ไขและรักษำผู้ป่วยจำกโรคติดเชื้อเหล่ำนี้
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ประชาชนมคีวามรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
สามารถดแูลสขุภาพ มพีฤตกิรรมสขุภาพ

ทีพึ่งประสงค ์และสามารถปอ้งกนั 
และลดโรคทีส่ามารถปอ้งกนัได ้เกดิเปน็

สงัคมบ่มเพาะจติส�านกึการมสีขุภาพดสีงูขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและ
การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 

130101

กำรพัฒนำองค์ควำมรู ้และกำรสื่อสำรด้ำนสุขภำวะท่ีถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชำชน พร้อมท้ังเฝ้ำระวัง 
และจัดกำรกับควำมรู้ด้ำนสุขภำวะท่ีไม่ถูกต้อง เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะตนเองของประชำชน ทั้งนี้เพื่อ
ให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรมต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ ประกอบด้วย สื่อที่ถูกต้องเข้ำถึงได้น�ำไป
ใช้จัดกำรสุขภำพตนเองอย่ำงเหมำะสมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำคีเครือข่ำยชุมชนมีควำมรู้และสำมำรถจัดกำรปัญหำ
ด้ำนสุขภำวะในพื้นที่ได้อย่ำงถูกต้อง และก�ำหนดมำตรกำรส่งเสริมและควบคุมปัจจัยเสี่ยงของสุขภำวะ 

ที่มำ: กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
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สุขภำวะโมเดลสู ่กำรเป็นต้นแบบกำรพัฒนำสุขภำวะ
อย่ำงยั่งยืน โดยกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวสอดคล้องกับ
ปัจจัยสื่อที่ถูกต้องเข้ำถึงได้น�ำไปใช้จัดกำรสุขภำพตนเอง
อย่ำงเหมำะสมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นหลัก 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ผลกำร
ด�ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ แม้จะมีกำรสร้ำงกำรตระหนักรู ้
เกี่ยวกับสุขภำวะอย่ำงต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันประชำชน 
ส่วนหนึ่งยังมีควำมรอบรู้เกี่ยวกับสุขภำวะที่ไม่เพียงพอ  
ซ่ึงสำเหตุที่ส�ำคัญเกิดจำกกำรสร้ำงกำรตระหนักรู ้ยัง 
ไม ่ เ หมำะสมและครอบค ลุมประชำชนทุ กกลุ ่ ม  
และทุกพ้ืนที่ ประชำชนไม่ให้ควำมส�ำคัญ และภำคี 
เครือข่ำยไม่เข้มแข็ง

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ควำมรอบรู  ้
ด้ำนสุขภำวะเป็นส่ิงท่ีส�ำคัญ เนื่องจำกจะส่งผลลัพธ์ 
ต่อด้ำนสุขภำพ กล่ำวคือ เม่ือประชำชนมีควำมรอบรู้ 
ด้ำนสุขภำวะจะท�ำให้มีศักยภำพในกำรดูแลตนเองได้ 
และยังช ่วยแนะน�ำสิ่งที่ถูกต ้องให ้กับบุคคลใกล้ชิด 
ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อีกด้วย หน่วยงำนภำครัฐ
และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องจ�ำเป็นต้องเร่งรัดและด�ำเนิน
กำรส่งเสริมควำมรอบรู ้ด้ำนสุขภำวะ เพื่อให้สำมำรถ 
เข้ำถึง เข้ำใจ และใช้ข้อมูลด้ำนสุขภำพในชีวิตประจ�ำวัน
ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม สร้ำงสรรค์รูปแบบกำร
สื่อสำรเพื่อสร้ำงกำรตระหนักรู ้ให้มีควำมหลำกหลำย 
และเหมำะสมกับประชำชนแต่ละกลุ ่ม และมีกำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลอย่ำงทั่วถึง รวมท้ังสร้ำงเครือข่ำย
สุขภำพให้เข้มแข็ง โดยมีโครงกำรส�ำคัญ อำทิ โครงกำร
เสริมสร้ำงองค์ควำมรู ้และทักษะกำรจัดกำรสุขภำวะ 
ของภำคีเครือข่ำยชุมชน โครงกำรนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริม
ทั กษะควำมรอบรู ้ ด ้ ำนสุ ขภำวะ  และ โครงกำร 
สื่อสร้ำงสรรค์ รอบรู ้เรื่องสุขภำวะ ซ่ึงจะน�ำไปสู ่กำร 
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยให้บรรลุตำมที่ก�ำหนดไว้อย่ำงเป็น 
รูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจำรณำจำกอัตรำ
ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพของประชำกร เทียบเคียงได้จำก
ข้อมูลของกรมอนำมัย ณ ปี 2562  ซึ่งได้มีกำรส�ำรวจ
ควำมรอบรูด้้ำนสขุภำพของประชำชนไทย อำย ุ15 ปี ขึน้ไป 
ในมิติของระบบสุขภำพ 4 มิติ ได้แก่ กำรบริกำรสุขภำพ 
กำรป้องกันโรค กำรส่งเสริมสุขภำพ และผลิตภัณฑ์ยำ
และสุขภำพ ประกอบด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ กำรเข้ำถึง
ข้อมูล กำรเข้ำใจ กำรทบทวนซักถำม และกำรตัดสินใจ 
ในเรื่องกำรดูแลสุขภำพและใช้บริกำรสุขภำพ พบว่ำ 
คะแนนเฉลี่ยควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพของคนไทยอยู ่ที ่
88.72 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 136 คะแนน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม ซึ่งมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ
อยู่ในระดับปำนกลำง ทั้งนี้ แม้ผลที่ได้จำกกำรส�ำรวจฯ 
อำจจะยั ง ไม ่ แสดงให ้ เห็น เป ็นอัตรำควำมรอบรู ้ 
ด้ำนสุขภำวะของประชำกร แต่สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึง
สถำนกำรณ ์ควำมรอบรู ้ ด ้ ำนสุขภำพในภำพรวม 
ของประเทศได้

การด�าเนินการที่ผ่านมา ช่วงปี 2561-2562 ภำครัฐ 
มีกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ ได้แก่ กำรสร้ำงกำรตระหนักรู้
เก่ียวกับสุขภำวะผ่ำนรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ รูปแบบของ 
วีดิทัศน์ รูปแบบเอกสำร รูปแบบสื่อบุคคลและเครือข่ำย 
รูปแบบกำรขับเคลื่อนไปสู ่กำรปฏิบัติ  เช ่น สูงเนิน 

130101
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จ�านวนชมุชนสขุภาพดเีพ่ิมขึน้ 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การใช้ชุมชนเป็นฐานรากในการสร้าง 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

130201

กำรพัฒนำระบบสุขภำพชุมชน เป็นกำรพัฒนำเพื่อให้เกิดสุขภำวะที่ดีของประชำชนในชุมชน โดยอำศัยควำมร่วมมือ
ของสมำชิกในชุมชนเพื่อสร้ำงชุมชนสุขภำพดี และให้กำรใช้บริกำรทำงกำรแพทย์ในกำรเข้ำรับรักษำโรคหรือภำวะ 
ที่หำกได้รับกำรดูแลรักษำแบบผู้ป่วยนอกท่ีเหมำะสมแล้วไม่จ�ำเป็นท่ีจะต้องนอนพักรักษำตัวในโรงพยำบำลน้ันลดลง 
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยจ�ำนวนชุมชนสุขภำพดี ต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ ประกอบด้วย สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ 
ที่ เอื้อต ่อกำรยกระดับสุขภำวะของชุมชน และกำรมีส ่วนร่วมของภำคส่วนในกำรสร้ำงระบบอำชีวอนำมัย 
และสิ่งแวดล้อมชุมชนจำกภำคส่วนต่ำง ๆ และกำรเฝ้ำระวังปัจจัยเสี่ยงในชุมชน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจำรณำจำก
อัตรำกำรนอนโรงพยำบำลโดยไม ่จ� ำ เป ็น  
ด้วยภำวะที่ควรควบคุมด้วยบริกำรผู้ป่วยนอกลด
ลง เทียบเคียงจำกกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำย
รัฐบำล ในช่วงปี 2561 – 2562 ที่เก่ียวข้อง 
กับกำรยกระดบักำรให้บรกิำรสำธำรณสขุเพือ่สร้ำง
สภำพแวดล้อมชุมชนท่ีเอื้อต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 
โดยในระยะแรกได้มีกำรด�ำเนินโครงกำร คลินิกหมอครอบครัว เพื่อน�ำร่องกำรให้บริกำรสำธำรณสุขระดับชุมชน 
โดยให้คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงกำรให้บริกำรสำธำรณสุขเบื้องต้น และเพื่อสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดูแล
สุขภำพด้วยตนเองขั้นพื้นฐำนให้กับกลุ่มผู้ป่วยเบำหวำนและควำมดัน รวมท้ังสิ้น 50 แห่ง ทั่วทุกภูมิภำคของประเทศ 
โดยในระยะต่อไปรัฐบำลได้มีแผนขยำยกำรด�ำเนินโครงกำรคลินิกหมอครอบครัวดังกล่ำวให้ครอบคลุมทั้งสถำน
พยำบำลระดับชุมชนและสถำนพยำบำลขนำดใหญ่อย่ำงทั่วถึง ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะ 
ส่งเสริมให้อัตรำกำรนอนโรงพยำบำลโดยไม่จ�ำเป็นด้วยภำวะท่ีควรควบคุมด้วยบริกำรผู้ป่วยนอกบรรลุตำมเป้ำหมำย 
ที่ก�ำหนดไว้ได้

การด�าเนินการที่ผ่านมา ช่วงปี 2561-2562 ภำครัฐมีกำรด�ำเนินกำรท่ีส�ำคัญ ได้แก่ กำรส่งเสริมและอ�ำนวย 
ควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือยกระดับสุขภำวะของสังคม และกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหำสุขภำพของคนในสังคม โดยเน้นชุมชนเป็นฐำนในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 
ผ่ำนกำรด�ำเนนิโครงกำรคลินกิหมอครอบครวั ซ่ึงคลินิกหมอครอบครัวท่ีผ่ำนเกณฑ์ในระบบลงทะเบยีน จ�ำนวน 1,180 ทีม 
ครอบคลุมประชำกร 12,793,734 คน (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562) คิดเป็นร้อยละ 18.16 ของเป้ำหมำย 6,500 ทีม 
ภำยในปี 2570 และมีกำรก่อสร้ำงศูนย์สุขภำพชุมชนเมือง จ�ำนวน 14 แห่ง รวมทั้ง กำรผลิตและพัฒนำศักยภำพ
บคุลำกร อำท ิกำรผลติแพทย์เวชศำสตร์ครอบครวั โดยผ่ำนกำรอบรมระหว่ำงกำรท�ำงำน/ประจ�ำกำร/หลกัสตูรระยะสัน้
แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว/กำรต่ออำยุรำชกำร รวม 502 คน และอบรมหลักสูตรคณะผู้ให้บริกำรสุขภำพปฐมภูมิ  
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ทั้งพยำบำลวิชำชีพ ทันตแพทย์ กำยภำพบ�ำบัด ทันตำภิบำล เภสัชกร และสหวิชำชีพ รวมทั้งสิ้น 1,533 คน เพื่อให้มี
ควำมเช่ียวชำญด้ำนเวชศำสตร์ครอบครัวและผู้ให้บริกำรสุขภำพปฐมภูมิที่มีคุณภำพ สำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  
แลกเปล่ียนข้อมูลและประสบกำรณ์ด้ำนสุขภำพระหว่ำงบุคลำกรทำงกำรแพทย์และคนในชุมชน รวมท้ังกำรเก็บข้อมูล
เพื่อประเมินผลส�ำเร็จของกำรด�ำเนินโครงกำร ซึ่งที่ผ่ำนมำกำรด�ำเนินโครงกำรดังกล่ำวได้มีกำรเก็บประวัติผู้เข้ำร่วม
โครงกำร ประเมินอำกำร และวำงแผนกำรรักษำให้กับผู้ป่วยเป็นรำยบุคคล เพ่ือให้ผู้ป่วยท่ีอยู่ในชุมชนสำมำรถดูแล 
ตัวเองได้ในเบ้ืองต้นและลดกำรพึ่งพิงกำรใช้บริกำรจำกสถำนพยำบำลของรัฐและเอกชน รวมทั้งยังเป็นกำรจัดท�ำ 
ฐำนข้อมูลสำธำรณสุขชุมชนส�ำหรับติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินงำนเพ่ือสร้ำงชุมชนสุขภำพดีให้เกิดผลส�ำเร็จในกำร
บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป
 
ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรใช้ชุมชนเป็นฐำนในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรม ี
สุขภำวะที่ดีในระยะที่ผ่ำนมำนั้นพบว่ำ บุคลำกรกำรแพทย์ยังไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำรกับผู้ที่เข้ำมำรับบริกำร 
ทำงสำธำรณสุขด้วยภำวะท่ีควรควบคุมบริกำรผู้ป่วยนอกและในระดับชุมชน รวมทั้งยังไม่มีระบบฐำนข้อมูลที่จัดเก็บ
แฟ้มประวัติของผู้ที่เข้ำมำรับบริกำรทำงสำธำรณสุขโดยเฉพำะในโรคเบำหวำนและควำมดันเพื่อท่ีจะน�ำมำใช้ส�ำหรับ
ติดตำมและประเมินอำกำร รวมทั้งวำงแผนกำรรักษำและกำรดูแลสุขภำพส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง นอกจำกนี้  
ควำมเหลื่อมล�้ำในสังคมโดยเฉพำะในกลุ่มคนท่ีมีรำยได้แตกต่ำงกันยังเป็นส่วนส�ำคัญที่อำจท�ำให้เกิดควำมแตกต่ำง 
ในกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรทำงสำธำรณสุข ซึ่งนับเป็นข้อจ�ำกัดที่อำจท�ำให้กำรจัดเก็บข้อมูลส�ำหรับประเมินเพื่อชี้ให้เห็น
ว่ำมีกำรเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนชุมชนสุขภำพดีเกิดควำมคลำดเคลื่อนได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไปภำครัฐควรให้ควำมส�ำคัญจัดท�ำระบบ Personal Health  
Records และ Health Information Exchange ที่เป็นมำตรฐำน เพื่อให้สำมำรถจัดเก็บข้อมูลส�ำหรับเป็นฐำนข้อมูล
ในกำรติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินงำนได้อย่ำงเป็นระบบ และให้ผู้ป่วยสำมำรถเข้ำถึงกำรให้บริกำรทำงสำธำรณสุข 
รวมทั้งสำมำรถแลกเปลี่ยนควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพเบ้ืองต้นกับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ได้โดยตรง ซึ่งจะท�ำให้
ด�ำเนินงำนสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรมีสุขภำวะท่ีดีในระดับชุมชนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ตลอดจนให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเป็นแหล่งบ่มเพำะจิตส�ำนึกกำรมีสุขภำพดีของประชำชนผ่ำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ด้ำนสุขภำพที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนให้มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้สร้ำงสุขภำวะท่ีดีร่วมกัน และเข้ำมำเป็น
แนวร่วมในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหำสุขภำพร่วมกัน ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้
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ดัชนีประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ

มีระบบสาธารณสขุทีไ่ดม้าตรฐาน 
ทีป่ระชาชนทกุระดบัเขา้ถงึได้ดีขึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 

130301

น�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มำใช้ในกำรพัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสุข เพ่ือเพ่ิมคุณภำพและประสิทธิภำพ 
ในกำรให้บริกำร โดยประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงระบบบริกำรสุขภำพท่ีทันสมัย 
มีประสิทธิภำพ และยั่งยืน บุคลำกรทำงกำรแพทย์เพียงพอต่อควำมต้องกำรในแต่ละพื้นที่ และสถำนบริกำรทำง 
กำรแพทย์ทุกพื้นท่ีได้รับกำรรับรองคุณภำพของโรงพยำบำล จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย 
ดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

ที่มำ: ส�ำนักข่ำวบลูมเบิร์ก
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจำรณำจำกกำร 
จัดอันดับประสิทธิภำพระบบบริกำรสุขภำพ ซึ่งเป็นกำร
จัดอันดับประเทศที่มีควำมคุ้มค่ำด้ำนระบบดูแลสุขภำพ 
โดยค�ำนวณเปรียบเทียบระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยกับอำยุขัย 
โดยเฉลี่ยของคนในประเทศ ซึ่งในปี 2561 พบว่ำ 
ประเทศไทยอยู ่ ในอันดับที่  27 จำก 56 ประเทศ  
ปรับอันดับดีขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด จำกอันดับที่ 41 ในปี  
2560 โดยอันดับดี ข้ึนมำกถึง 14 อันดับ เนื่องจำก 
มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรดูแลสุขภำพต่อประชำกร 1 คน ลดลง
อยู่ที่ประมำณ 7,086 บำท ขณะท่ีอำยุคำดเฉลี่ยยังคง 
อยู่ที่ 75 ปี เท่ำเดิม ท้ังนี้ หำกจัดอันดับภำยในภูมิภำค
เอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 9 ตำมหลัง
ฮ่องกง สิงคโปร์ เกำหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไต้หวัน 
นิวซีแลนด์ และจีน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสำมำรถบรรลุ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 (อันดับที่ 1 ใน 25)  
ได้ส�ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ช่วงปี 2561-2562 ภำครัฐ 
มีกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ ได้แก่ โครงกำรพัฒนำระบบ
บริกำรสำธำรณสุข อำทิ กำรพัฒนำคุณภำพและเพ่ิม
ศักยภำพกำรบริกำรโดยกำรน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ ทันสมัยมำประยุกต ์ ใช ้  เช ่น ระบบคิวออนไลน ์  
ระบบเวชระเบียนสุขภำพอิเล็กทรอนิกส์ส ่วนบุคคล  
และระบบส่งต ่อผู ้ป ่วยฉุกเฉินวิกฤต เป ็นต ้น และ 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรด้ำนกำรบริกำรสำธำรณสุข 
เช่น กำรผลิตบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
และกำรจัดหำและจัดสรรเครื่ องมืออุปกรณ ์ทำง 
กำรแพทย์ เป็นต้น ซึง่เป็นกำรเพิม่ประสทิธิภำพระบบกำร
บรกิำรสำธำรณสขุให้ทันสมัย มีคุณภำพ และได้มำตรฐำน 
โดยกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวสอดคล้องกับปัจจัยระบบ
บรกิำรสขุภำพท่ีทนัสมยัมีประสทิธภิำพและยัง่ยนืเป็นหลกั 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ผลกำร
ด�ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำแม้จะมีกำรพัฒนำระบบสำธำรณสุข
ให้ได้มำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ ยังมีข้อจ�ำกัดในกำร
ด�ำเนินกำร อำทิ กำรบูรณำกำรระบบฐำนข้อมูลระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เคร่ืองมืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์
และสำธำรณสุขที่ทันสมัยมีจ�ำนวนไม่เพียงพอ และกำร
ขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ซึ่งส่งผลให้ประชำชน
บำงกลุ่มไม่สำมำรถเข้ำถึงระบบสำธำรณสุขที่มีคุณภำพ
และได้มำตรฐำน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กำรพัฒนำระบบ
สำธำรณสุขให้ได้มำตรฐำน เพื่อให้ประชำชนทุกระดับ
สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงมีคุณภำพและปลอดภัย หน่วยงำน
ภำครัฐและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องจ�ำเป็นต้องเร ่งรัด 
และด�ำเนินกำรให้เกิดกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลระหว่ำง 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเป็นรูปธรรม กำรกระจำย
เคร่ืองมืออุปกรณ์ และบุคลำกรทำงกำรแพทย์และ
สำธำรณสุขให้ครอบคลุม และพัฒนำระบบดูแลสุขภำพ
ทำงไกล รวมทั้งผลักดันให้สถำนพยำบำลได้รับกำร
รับรองระบบคุณภำพของสถำนพยำบำล โดยมีโครงกำร
ส�ำคัญ อำทิ โครงกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำนระบบบริกำร
สุขภำพอย่ำงยั่งยืน โครงกำรส ่งเสริมกำรประเมิน
มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ โครงกำร Smart Health 
Smart Care และโครงกำรระบบสุขภำพทำงไกล 
เพ่ือแก้ไขปัญหำขำดแคลนแพทย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญ 
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรด�ำเนินกำรระยะต่อไปควรให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรยกระดับระบบสำธำรณสุขให้ได้มำตรฐำน 
ที่ประชำชนทุกกลุ ่มสำมำรถเข ้ำถึงได ้อย ่ำงสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ ซ่ึงจะสำมำรถบรรลุ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้
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การเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุ
มคีวามเหลือ่มล�า้ลดลง 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การกระจายบริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

130401

กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรผลิตและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนสุขภำพให้เพียงพอและสำมำรถให้บริกำรที่มี
คุณภำพและเป็นมำตรฐำนเดียวกันส่งผลให้ประชำชนมีควำมเป็นอยู ่ที่ ดีขึ้น รวมทั้งกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล 
มำประยกุต์ใช้ในกำรพฒันำรปูแบบและคณุภำพ เพือ่เพิม่ขดีควำมสำมำรถของระบบกำรบรกิำรปฐมภมิูให้สำมำรถเข้ำถึง
บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงจ�ำเป็นต้องมีกลไกกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขระดับปฐมภูมิ 
ที่เหมำะสมและได้มำตรฐำนในแต่ละพื้นที่ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด และผลิต พัฒนำ บริหำรจัดกำรบุคลำกรด้ำนสุขภำพ
ระดับปฐมภูมิและศักยภำพของเครือข่ำยที่เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินกำรให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้

 

ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ดัชนีควำม
ก ้ ำ วหน ้ ำ ขอ งก ำ ร พัฒนำคนด ้ ำ นสุ ขภ ำพ  
ณ ปี 2562 มีค่ำดัชนีอยู่ที่ 0.5843 ซึ่งปรับลดลง
เล็กน้อยจำกปี 2560 ที่มีค่ำดัชนีอยู ่ที่ 0.5906  
โดยเมื่อพิจำรณำจะเห็นว่ำอำจมีแนวโน้มเสี่ยงต่อ
กำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ที่ 0.67 ในปี 2565  
จึงจ�ำเป็นท่ีภำครัฐและภำคส่วนต่ำง ๆ ต้องเร่ง
ด�ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรบริกำร
สำธำรณสุขให้ประชำชนทุกคนเข้ำถึงกำรบริกำร 
ที่มีคุณภำพ และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน อำทิ  
กำรเพิ่มบุคลำกรทำงกำรแพทย์ให้เพียงต่อควำม
ต้องกำรในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ จำกข้อมูลของส�ำนักงำน
เลขำธิกำรแพทยสภำ ณ เดือนธันวำคม 2562  
พบว่ำ แพทย์ทั้ งหมดมีจ�ำนวน 58,555 คน  
แบ่งตำมพื้นท่ีกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด 
จ�ำนวน 28,678 คน และ 29,877 คน ตำมล�ำดับ 
โดยจะเห็นได้ว่ำแพทย์ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใน
พื้นที่กรุงเทพมหำนคร 

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา ช่วงปี 2561-2562 ภำครัฐ 
มีกำรด�ำเนินกำรท่ีส�ำคัญ ได้แก่ โครงกำรกำรพัฒนำ
ทักษะและสมรรถนะของบุคลำกรภำครัฐด้ำนสุขภำพ 
อำทิ ด้ำนเทคโนโลยีกำรแพทย์สมัยใหม่ ทักษะวิชำชีพ
เฉพำะทำง และกำรผลิตบุคลำกรทำงกำรแพทย ์  
ซึ่งเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรภำครัฐให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรด�ำเนินงำน 
ดังกล่ำวสอดคล้องกับปัจจัยกำรผลิต พัฒนำ และบริหำร
จัดกำรบุคลำกรด้ำนสุขภำพระดับปฐมภูมิและศักยภำพ
ของเครือข่ำยท่ีเข้มแข็ง เป็นหลัก อย่ำงไรก็ตำม ในกำร
ด�ำเนินกำรระยะต่อไปควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรเข้ำถึง
บริกำรสำธำรณสุขเพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำและสร้ำงควำม 
เป็นธรรมในสังคมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ผลกำร
ด�ำเนินงำนทีผ่่ำนมำแม้จะมกีำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลน
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ โดยเฉพำะกำรผลิตเพิ่มแพทย์ 
พยำบำล และสำขำวิชำชีพที่ขำดแคลนอย่ำงต่อเนื่อง  
แต่ปัจจบุนัปัญหำกำรขำดแคลนบคุลำกรยงัคงอยู ่โดยเฉพำะ
ในพ้ืนทีต่่ำงจงัหวดัและพืน้ท่ีห่ำงไกล ส่งผลให้กำรรับบริกำร
สำธำรณสุขเกิดควำมเหลื่อมล�้ำ จึงท�ำให้กำรด�ำเนินงำน
ไม่บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรพัฒนำกำร 
เข ้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข เพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ ำ 
ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
หน่วยงำนของรัฐและภำคส่วนต่ำง ๆ ควรเร่งรัดและ 
ด�ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเตรียมผลิตและควำมพร้อม
ด้ำนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ทั้งในเรื่องปริมำณและ 
กำรกระจำยบุคลำกรไปยังพื้นที่ห่ำงไกล รวมทั้งกำรเพิ่ม
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรท่ีช ่วยดึงดูดให ้บุคลำกร
ทำงกำรแพทย์คงอยู่ในระบบมำกยิ่งขึ้น ตลอดจนกำร
พัฒนำคุณภำพบริกำร และกำรสร้ำงควำมเท่ำเทียม 
และเป็นธรรมในกำรเข้ำรับบริกำรคุณภำพ โดยมีกำร
ด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ อำทิ กำรพัฒนำบุคลำกรระดับ 
ปฐมภูมิสู่ควำมเป็นมืออำชีพ กำรก�ำหนดสัดส่วนบรรจุ
เป็นข้ำรำชกำรตำมบริบทของพื้นท่ี โดยให้สิทธิบรรจุ 
เป็นข้ำรำชกำรในพื้นที่ทุรกันดำร กำรปรับเพิ่มสวัสดิกำร
รักษำพยำบำลของครอบครัว กำรให้สิทธิกำรลำศึกษำต่อ 
และกำรย้ำยกลับภูมิล�ำเนำส�ำหรับกำรจ้ำงงำนในรูปแบบ
อื่นท่ีสำมำรถเทียบเคียงกับข้ำรำชกำร รวมทั้งกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรท�ำงำนใหม ่ เ พ่ือลดข้ันตอนกำรท�ำงำน 
และลดกำรสูญเ สีย และกำรใช ้ เทคโนโลยี ท่ี เพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรท�ำงำน ตลอดจนกำรออกหน่วย
สำธำรณสุขเคลื่อนท่ีเพื่อประชำชนในพื้นที่ห ่ำงไกล  
กำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยสำธำรณสุขเพื่อสังคม  
และกำรพัฒนำระบบสุขภำพปฐมภูมิ อันจะน�ำไปสู  ่
กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
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ประชาชนมีความรอบรู้สขุภาพ เรือ่งโรค
อบัุตใิหม่และโรคอุบติัซ�า้ทีเ่กดิจากการ

เปลีย่นแปลงภมูอิากาศมากขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาและสร้างระบบรับมือ
และปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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กำรส่งเสริมกำรสร้ำงองค์ควำมรู ้ด้ำนสุขภำพ และควำมตระหนักรู ้ในประชำกรทุกกลุ ่ม เพื่อเตรียมควำมพร้อม 
ในกำรป้องกันโรค และสำมำรถรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพน�ำไปสู่กำรมีสุขภำวะที่ดี ซึ่งต้องเริ่มจำกกำรสร้ำงกำรตระหนักรู้ให้ประชำชนเข้ำใจและพร้อม
รับมือ โรงพยำบำล/หน่วยงำนของรัฐท่ีมีกำรยกระดับและเตรียมพร้อมเชิงรุก เพ่ือรับมือกับโรคอุบัติใหม่ได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ และยกระดับสมรรถนะระบบกำรป้องกันควบคุมกำรระบำดของโรคและภัยสุขภำพ

สถานการณ์โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้า

ที่มำ: กระทรวงสำธำรณสุข
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สถานการณ ์การบรรลุ เป ้ าหมาย  โดยพิจำรณำ 
จำกสัดส ่วนประชำชนที่มีควำมรู ้สุขภำพ เรื่องโรค 
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอำกำศ พบว่ำ ควำมรอบรู ้ด้ำนสุขภำพ เป็นหนึ่ง 
ในวำระแห่งชำติในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในกำรมุ่งสู่สังคม
รอบรู้ด้ำนสุขภำพ ท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงท้ังสภำพ
แวดล้อมและโรคภัยไข้เจ็บท่ีก�ำลังเกิดข้ึนได้อย่ำงรู้เท่ำทัน 
จึงจ�ำเป็นที่ประชำชนต้องรู้เรื่องโรค เข้ำถึงข้อมูลสุขภำพ
ที่ถูกต้องและทันสมัย รู้จักปัจจัยเสี่ยง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
เพื่อให้ประชำชนเข้ำใจกำรเกิดและแพร่กระจำยของโรค 
ตลอดจนกำรป้องกันและดูแลตนเองก่อนกำรตรวจรักษำ 
ทั้งนี้ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำเป็นหนึ่งในประเด็น
ส�ำคัญที่ต้องสร้ำงควำมรอบรู ้แก่ประชำชน เนื่องจำก

หลำยปีที่ผ่ำนมำทั่วโลกเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำ
ที่ รุนแรงหลำยโรค ซ่ึง เป ็นผลมำจำกสิ่ งแวดล ้อม 
ที่ เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจำกพฤติกรรมของมนุษย ์  
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
อย่ำงไรก็ตำม ประเทศไทยต้องเผชิญกับควำมเสี่ยง 
ของกำรแพร่ระบำดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำ 
ที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
อันเนื่องมำจำกกำรเคลื่อนย้ำยของประชำกร ประชำชน
ขำดควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนกัในกำรเฝ้ำระวงั 
ป้องกัน และควบคุมโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำ รวมทั้ง 
กำรปฏิ บัติตนไม ่ถูกต ้องตำมหลักสุขอนำมัยหรือ
สุขลักษณะที่ ดี ซ่ึงส ่งผลกระทบและเป็นภัยคุกคำม 
ในหลำยมิติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในมิติสุขภำพ
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ช่วงปี 2561-2562 ภำครัฐ 
มีกำรด�ำเนินกำรท่ีส�ำคัญ ได้แก่ โครงกำรกำรเตรียม 
ควำมพร้อมของหน่วยงำนภำครฐั เช่น กำรพฒันำเครอืข่ำย
เตือนภัยและเฝ้ำระวังโรคและภัยสุขภำพ และกำรพัฒนำ
สมรรถนะระบบกำรบริหำรจัดกำรให้สำมำรถเฝ้ำระวัง
และรับมือได้อย่ำงรวดเร็ว ทันต่อเหตุกำรณ์ และมี
ประสิทธิภำพ โดยกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวสอดคล้อง 
กับปัจจัยโรงพยำบำล/หน่วยงำนของรัฐที่มีกำรยกระดับ
และเตรียมพร้อมเชิงรุก เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ผลกำร
ด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำภำครัฐมีกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
และควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำ
ที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศยังไม่ครอบคลุม
และเข้ำถึงทุกกลุ ่มเป้ำหมำย จึงส่งผลให้ประชำชน 
ส่วนหนึ่งมีควำมรอบรู ้ เรื่องโรคดังกล่ำวไม่เพียงพอ  
และไม่สำมำรถป้องกันและดูแลสุขภำพของตนเองได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย กำรสร ้ำง 
ควำมรอบรู้เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำที่เกิดจำก
กำรเปล่ียนแปลงภูมิอำกำศ หน่วยภำครัฐและหน่วยงำน
ท่ีเกี่ยวข้องจ�ำเป็นต้องเร่งรัดและด�ำเนินกำรสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักรู ้เกี่ยวกับกำรเกิดโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
ภูมิอำกำศที่ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำรงชีวิตของประชำชน 
ทุกเพศทุกวัย เพื่อให ้ประชำชนเตรียมควำมพร้อม 
ในกำรรับมือ ป้องกันและดูแลตนเองได้อย่ำงเท่ำทัน 
นอกจำกนี้ ในส่วนของหน่วยงำนภำครัฐเองจะต้องเตรียม
ควำมพร ้อมในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร  
ระบบบริหำรจัดกำร เครื่องมือ และกลไกในกำรเฝ้ำระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำ 
รวมทัง้พฒันำกำรตอบโต้กำรแพร่ระบำดของโรคอุบัตใิหม่
และโรคอุบัติซ�้ำในภำวะฉุกเฉินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีมำตรกำรกำรยกระดับสมรรถนะ
ระบบกำรป้องกันควบคุมกำรระบำดของโรคและภัย
สุขภำพที่มีประสิทธิภำพและทันถ่วงที โดยมีโครงกำร
ส�ำคญั อำท ิโครงกำรรูเ้ท่ำทนัโรคอบุตัใิหม่และโรคอุบัตซิ�ำ้
เพ่ือสร้ำงสังคมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ และโครงกำรพัฒนำ
นวัตกรรมป้องกันโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำ ซึ่งเป็น
หนึ่งในปัจจัยที่จะสำมำรถน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยได้
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