รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง บทบาทกระทรวงการตางประเทศ ในการรวมปองกัน
ควบคุม โรคติดตออุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)

จัดทําโดย นางสาววรยา เหลืองออน
รหัส 9062

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ป 2560
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง บทบาทกระทรวงการตางประเทศ ในการรวมปองกัน
ควบคุม โรคติดตออุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)

จัดทําโดย นางสาววรยา เหลืองออน
รหัส 9062

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ป 2560
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้ อนุมัติใหเปนสวนหนึง่ ของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการตางประเทศ

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์)
อาจารยทปี่ รึกษา

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต สุรพงษ ชัยนาม)
อาจารยทปี่ รึกษา

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต ธฤต จรุงวัฒน)
อาจารยทปี่ รึกษา

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึกษาเรื่อง บทบาทกระทรวงการตางประเทศ ในการรวมปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม :
กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)
ความเปนมา : โรคติดตออุบัติใหมที่มาจากตางประเทศ เชน โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
หรือโรคเมอรส โรคไขหวัดนก มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก หากมีการแพรระบาดระหวางประเทศและ
ในประเทศ จะสงผลกระทบทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของประเทศไดอยางมากใน
การปองกันและแกไขปญหานั้น นอกเหนือจากดานสาธารณสุขแลว ยังมีมิติดานการตางประเทศอีกดวย
วัตถุประสงคการศึกษา : การศึกษานี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการความชวยเหลือ
จากกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกันควบคุมโรคและลดผลกระทบ เมื่อพบผูปวยโรคเมอรสใน
ประเทศไทย ศึกษาบทบาทและการมีสวนรวมในปจจุบันของกระทรวงการตางประเทศ และเพื่อให
ขอเสนอแนะบทบาทมีสวนรวมของกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกันควบคุมโรค ลดความสูญเสีย
และผลกระทบจากโรคติดตออุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)
ไดมีอยางประสิทธิภาพตรงกับความตองการไดมากยิ่งขึ้น โดยมีระยะเวลาการศึกษา ระหวางเดือน
มิ ถุ นายน–สิ ง หาคม พ.ศ. 2560 ใช วิธี ก ารเก็ บ ข อ มู ล ดว ยการสั ม ภาษณต ามแบบสัม ภาษณแ ละ
การทบทวนเอกสาร นโยบาย ที่ เ กี่ ย วขอ ง ในกลุ ม เปา หมายคื อ ผูบ ริ ห ารและผูเ กี่ ย วขอ งจาก
กรมควบคุมโรค ผูบริหารกระทรวงการตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับโรคติดตออุบัติใหมรวมจํานวน 22 ทาน
ผลการศึก ษา : กระทรวงการตา งประเทศ มี น โยบายและบทบาทปจ จุบั นสนับ สนุ น
การปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม เชน ติดตามสถานการณโรคแจงขอมูลแกตางประเทศและคนไทย
ในตางประเทศผานหนวยงานในสังกัด ณ ตางประเทศ รวมมือกับตางประเทศตามกรอบความรวมมือ
และพันธะสัญญาตาง ๆ ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขยังตองการความชวยเหลือเพิ่มเติมในมิติดาน
การตางประเทศเชน กลไกการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การดําเนินงานรวมกัน การประสานงานกับ
สถานทูตในเรื่องพื้นฐานที่จําเปนพิจารณาเอกสารการคัดกรองเบื้องตนดานสุขภาพในขั้นตอนตรวจลงตรา
และความชวยเหลืออื่น ๆ เฉพาะกิจ เชน การแปลภาษา
ขอเสนอแนะ : กระทรวงการตางประเทศและกระทรวงสาธารณสุข ไดมี ขอเสนอแนะ
สอดคลองในทิศทางเดียวกันวา กระทรวงการตางประเทศ ควรมีบทบาทในเชิงรุก รวมปองกันควบคุมโรค
และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมของไทย จากโรคติดตออุบัติใหม โดยมีขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย มี 3 ขอหลัก ดังนี้
1. สนับ สนุน ให เ กิ ด กลไกการแลกเปลี่ยน เผยแพรข อ มู ล ขา วสาร ระหวา งกระทรวง
การตางประเทศและกระทรวงสาธารณสุข และรวมกันกําหนดมาตรการดําเนินงานเรื่องโรคติดตออุบัติ
ใหมในมิติตางประเทศ
2. ดําเนินการดานการทูตสาธารณสุข (Health Diplomacy) ในเชิงรุก

จ
3. พั ฒ นาศัก ยภาพบุค ลากรของกระทรวงการตา งประเทศใหพ รอ มรองรับ งานด า น
โรคติดตออุบัติใหม ในมิติการตางประเทศ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะที่พบผูป วยหรือการระบาดใน
ประเทศไทย
ซึ่งเมื่อนําไปเปนแนวทางประยุกตใชไดตรงกับความตองการมากขึ้น ก็จะกอประโยชนตอทั้ง
ประเทศ และประชาชน รวมทั้งนานาประเทศ ในการลดความสูญเสียดานสุขภาพ เศรษฐกิจ และ
สังคม ไดเปนอยางดี

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคล เรื่อง บทบาทกระทรวงการตางประเทศ ในการ
รวมปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม : กรณีศึกษา โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส )
กระทั่ ง สําเร็จ ลุลวงไดนี้ ไดรับ ความช วยเหลือ และการสนับ สนุนเปนอยางดี ยิ่ง จากบุคคลตาง ๆ
ดังตอไปนี้
1. ผูให สัม ภาษณ ขอ มู ล และใหขอ คิดเห็นทั้ ง 22 ท า น ซึ่ ง เป นผูบ ริห ารและเจาหนา ที่
ผูเกี่ยวของจากทั้งกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงสาธารณสุข ดังรายนามในภาคผนวก ก
2. คณะอาจารยที่ปรึกษา ไดแก รศ.ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ (อาจารยที่ปรึกษาหลัก)
เอกอัครราชทูต ธฤต จรุงวัฒน และเอกอัครราชทูต สุรพงษ ชัยนาม ไดกรุณาใหคําแนะนํามาตั้งแต
เริ่มขั้นตอนวางแผนการศึกษา ใหกําลังใจมาตลอด และชวยปรับแกไขรายงานกระทั่งสําเร็จออกมา
เปนรูป เลม ไดในที่ สุดรวมทั้ ง อ.นพ.ศุภมิ ตร ชุณหสุท ธิวัฒ น ที่ ป รึกษาสํานัก โรคติดตอ อุ บัติใหม
กรมควบคุมโรค ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําในการวางกรอบการศึกษาใหสามารถปฏิบัติไดจริงและทันตอ
ระยะเวลาการศึกษาที่กําหนด
3. พี่ ๆ เพื่อน ๆ และนอง ๆ ที่รวมเขารับการอบรมจากหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 9
ไดแก คุณจุลีพจน อิ ศรางกู ร ณ อยุธยา คุณพงศธร จุฑ าสมิ ต คุณกมลภัท ร ประทุ ม แก ว ชวย
แนะนํา และติดตอประสานงาน นัดหมายผูใหสัมภาษณ คุณพิณ ศรีดุรงธรรม คุณมูหมัดลูตฟ อุเซ็ง
ชวยใหคําแนะนําและขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่ง
4. ที ม งาน mini MERS สํานั ก โรคติดต อ อุ บั ติใหม ได แก คุณนพรัตน มงคลางกู ร
คุณขวัญเนตร มีเงิน คุณปาจรีย อักษรนิตย คุณปรางคศิริ นาแหลม คุณจินตนา พรหมลา และ
คุณเกตนสิรี จิตอารี ชวยเหลือ ติดตอประสานงาน และใหการสนับสนุนการจัดทํารายงานศึกษาเรื่องนี้
อยางดียิ่งดวยจิตอาสาอยางจริงใจและพรอมที่จะตอยอดความรวมมืออยางแนนแฟนกับกระทรวง
การตางประเทศ หากทั้ ง สองกระทรวงมี ก ารดํ าเนิ นงานตามข อเสนอแนะที่ ได จ ากการศึก ษานี้
อยางเปนรูปธรรม
5. ทีมงานของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ที่ชวยใหขอมูล รูปแบบการเขียน
รายงาน ชวยติดตอประสานงานกับอาจารยที่ปรึกษาและตรวจทานการจัดรูปแบบรูปเลมใหถูกตอง
ตามที่สถาบันกําหนด
ผูศึกษา ขอขอบพระคุณทุกทานขางตนเปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี้
วรยา เหลืองออน
สิงหาคม 2560
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สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญแผนภูมิ
คํายอ
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.4 คําถามการศึกษา
1.5 สมมติฐานการศึกษา
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.7 นิยามศัพท
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 ภาพรวมนโยบาย ยุทธศาสตร และบทบาทในปจจุบันของกระทรวงการ
ตางประเทศ ในการรวมปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม: กรณีศกึ ษา โรค
ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)
3.2 ภาพรวมนโยบายและมาตรการในการปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม ของ
กระทรวงสาธารณสุข กรณีศึกษา โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
(โรคเมอรส)
3.3 ความตองการความชวยเหลือจากกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกัน
ควบคุมโรคและลดผลกระทบ เมือ่ พบผูปวยโรคเมอรสในประเทศไทย
3.4 บทบาทการมีสวนรวมในปจจุบันของกระทรวงการตางประเทศ ในการ
ปองกันควบคุมโรค ลดความสูญเสียและผลกระทบจากโรคติดตออุบัติใหม :
กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)
3.5 ขอเสนอแนะบทบาทเพิ่มเติมของกระทรวงการตางประเทศและความรวมมือ
กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหประเทศไทยมีการเตรียมพรอม ปองกัน
และแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม ทั้งดานปองกันควบคุมโรค และลด
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 4 บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.2 ขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ก. รายนามผูใหสมั ภาษณ
ข. แบบสัมภาษณ สําหรับกระทรวงการตางประเทศ การศึกษาเรื่องบทบาท
กระทรวงการตางประเทศ ในการรวมปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม :
กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)
ค. แบบสัมภาษณ สําหรับกระทรวงสาธารณสุข การศึกษาเรื่องบทบาท
กระทรวงการตางประเทศ ในการรวมปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม :
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
ในป จ จุ บั น การคมนาคม ขนส ง การค า การติ ด ต อ สื่ อ สารที่ เ ป น ไปได อ ย า งรวดเร็ ว
เปนปจจัยสําคัญหนึ่งที่ทําใหโรคติดตออุบัติใหมมีแนวโนมเพิ่มสูงเรื่อย ๆ และสามารถแพรกระจายโรค
ผานผูเดินทางและการขนสงระหวางประเทศ รวมทั้งแพรระบาดสูไทยไดอ ยางรวดเร็ว อันสามารถ
สงผลกระทบทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของประเทศไดอยางมาก เชน โรคไขหวัดนก
ที่เคยเกิดขึ้นในไทยระหวาง พ.ศ. 2547–2551 ทําใหมีผลกระทบตอชีวิตและสุขภาพของประชาชน
(คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอม ปองกัน และแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม
แหงชาติ (พ.ศ. 2560–2564), 2559) จากรายงานของศูนยวิจัยกสิกรไทย (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2558)
พบวา ไทยสูญเสียมูลคาทางเศรษฐกิจ จํานวน 123,700 ลานบาทหรือโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
(โรคเมอรส : Middle East Respiratory syndrome, MERS) ซึ่งมีการระบาดในประเทศแถบ
ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งซาอุดิอาระเบีย นั้น ขอมูลองคการอนามัยโลกระบุวาตั้งแตเดือน
กันยายน พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พบผูปวยรวมทั้งสิ้น 2,015 ราย เสียชีวิต
703 ราย จาก 27 ประเทศ ในจํานวนนี้ ผูปวยสวนใหญรอยละ 80 มาจากซาอุดิอาระเบีย จํานวน
1,643 ราย โดยปจจุบันสถานการณ ในซาอุดิอาระเบีย ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม–16 มิถุนายน พ.ศ.
2560 พบผูปวย 142 ราย เสียชีวิต 23 ราย (World Health Organization, 2017) ขอมูลโรคนี้เคยมี
การแพรระบาดผานผูเดินทางไปยังเกาหลีใตเมื่อ พ.ศ. 2558 นับเปนการระบาดครั้งใหญที่สุดของ
โรคเมอรสนอกตะวันออกกลาง ในครั้งนั้น มีผูติดเชื้อและมีผูสัมผัสโรคที่ตองแยกกักหรือกักกันโรคเปน
จํานวนมาก จากการทองเที่ยวเกาหลีใตชี้วาทํ าใหก ระทบตอการทองเที่ยว โดยนักทอ งเที่ยวที่เขา
เกาหลีใตลดลงถึงรอยละ 40 เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2557 และธนาคารแหงชาติเกาหลีรายงานวาทําให
ลดลงจาก 3.3% ในพ.ศ. 2557 เหลือ 2.6% ในพ.ศ. 2558 หลังการระบาดของโรคเมอรส อุปนายก
สมาคมไทยบริการทองเที่ยวระบุวาการระบาดของโรคเมอรสในเกาหลีใตสงผลใหมีนักทองเที่ยวไทย
เดินทางไปประเทศดังกลาวลดลงประมาณรอยละ 30 อีกทั้งยังมีผูเลื่อนการเดินทางออกไป บางสวน
ยกเลิกการเดินทาง หรือเดินทางไปประเทศอื่นแทน
ในขณะที่ไทยพบผูปวยโรคเมอรสทั้งสิ้น 3 ราย ทั้งหมดเปนผูปวยที่เดินทางมาจากประเทศ
แถบตะวันออกกลาง โดยรายแรกพบเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เปนผูปวยชายชาวโอมาน
ในครั้งนั้น สํานักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคเมอรส
จะไมรุนแรง เปนผลจากมาตรการตาง ๆ ของภาครัฐที่ควบคุมการติดตอของโรคอยางมีประสิทธิ ภาพ
(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง , 2558) อยางไรก็ตาม จากกรณีศึกษาเหตุการณโรคติดตอตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในชวงหลายปที่ผานมา อาจจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยผานชองทางตาง ๆ โดยเฉพาะ
ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ธุรกิจการขนสง และธุรกิจการคาปลีก คาสง เปนตน ผูปวยรายที่สองพบ

2
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เปนชายชาวโอมาน ทั้งสองรายเดินทางมาจากโอมานเชนเดียวกัน และ
รายลาสุดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 เปนชายชาวคูเวตเดินทางจากคูเวตเขาไทย (สํานักโรคติดตอ
อุบัติใหม, 2560) การพบปวยทั้งสามรายนี้ มีการดําเนินมาตรการอยางเขมงวด ทําให ไมมีการแพร
ระบาดภายในไทยซึ่ง หากเกิ ดการระบาดภายในประเทศแลว ก็ อ าจจะทํ าใหเ กิ ดผลกระทบและ
ความสูญเสียตามมาทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม เชนเดียวกับที่เคยในเกาหลีใตหรือมากกวา
ดวยเหตุนี้ ไทยจึงมีนโยบายใหความสําคัญกับโรคติดตออุบัติใหมเปนวาระแหงชาติ โดยมี
แผนยุทธศาสตรร ะดับ ชาติในการปองกั นแก ไขปญ หาโรคติดตอ อุ บัติใหม 1 ที่ ไดรับ การอนุมัติจ าก
คณะรัฐมนตรี นับตั้งแต พ.ศ. 2548 เรื่อยมาจนถึงแผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอม ปองกัน และ
แกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมแหงชาติ ฉบับปจจุบัน พ.ศ. 2560–2564 มีการทํางานรวมกั นแบบ
พหุภาคีทั้ ง ภายใน และความรวมมือ ระหวางประเทศ (คณะทํางานจัดทํ าแผนยุท ธศาสตรเตรียม
ความพรอม ปองกัน และแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมแหงชาติ (พ.ศ. 2560–2564), 2559) รวมทั้ง
ตามคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 2 แถลงตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ใหมีการเสริมสรางความเขมแข็งในระบบ
การเฝาระวัง สกัดกั้น การแพร กระจายของโรคติดตออุบัติใหมไดอยางทันทวงที (พลเอก ประยุทธ
จันทรโอชา, 2557)
ในสวนของไทย ความเสี่ยงของการที่จะมีโรคติดตออุบัติใหม เชน โรคระบบทางเดินหายใจ
ที่มาจากตางประเทศมีสูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรคเมอรส เนื่องจากมีปจจัยสําคัญ จาก (1) นโยบาย
ความเปนศูนยกลางในดานการแพทยในภูมิภาค3 (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2559) จึงมีผูเดินทาง
จากประเทศที่มี การระบาดเขามารับบริก ารดานสุขภาพ เปนจํานวนมาก (2) กลุมชาวไทยมุ สลิม
ที่เดินทางไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ซาอุดิอาระเบีย (3) รวมทั้งการเดินทางของแรงงานไทย นักธุรกิจ
นักทองเที่ยว จากประเทศที่มีการระบาดของโรคในแถบตะวันออกกลาง
เพื่ อ ให ก ารป อ งกั น ควบคุ ม โรคติ ด ต อ อุ บั ติ ใ หม เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแ ละลด
ความสูญเสีย ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสัง คมใหไดม ากที่สุดนั้น กระทรวงสาธารณสุขตอ งการ
ความชวยเหลือและการมีสวนรวมจากกระทรวงการตางประเทศอยูมาก เชน โรคเมอรส โรคติดเชื้อ
ไวรั ส อี โ บลา เนื่อ งจากโรคเมอรส เป นโรคติด ตอ อั นตราย 4 ลํา ดับ ที่ 12 ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตออันตราย พ.ศ. 2559 (กระทรวงสาธารณสุข ,
2559) ประเทศไทยจําเปนตองมีการปองกันควบคุมโรคอยางเต็มที่ เพื่อมิใหมีการแพรระบาดในไทย
1

แผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอม ปองกัน และแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมแหงชาติ เปนกรอบประสานการ
รวมมือการดําเนินงานรับมือโรคติดตออุบัติใหม ในระยะที่ผานมามีแผนยุทธศาสตรที่ใชตอเนื่องกันมา 3 ฉบับ
ปจจุบันเปนฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560–2564) สาระสําคัญประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร โดยหนึ่งในยุทธศาสตรสําคัญ
ไดแก ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางความเขมแข็งดานความรวมมือระหวางประเทศ
2
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา เรื่อง การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข
และสุขภาพประชาชน โดยรัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเขมแข็งใหแกการใหบริการดานสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชนโดยเนนความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
3
ยุทธศาสตรหนึ่งของประเทศภายใตกรอบการคาเสรี คือ การประกาศตัวที่จะเปน “ศูนยกลางสุขภาพ” (Medical
Hub) ของเอเชีย
4
โรคติดตออันตราย หมายความวา โรคติดตอที่มีความรุนแรงสูงและสามารถแพรไปสูผูอื่นอยางรวดเร็ว

3
ซึ่งจะทําใหเกิดความสูญเสียทั้งทางดานสุขภาพ กระทบตอเศรษฐกิจ และสังคม เหมือนที่เคยเกิด ขึ้น
ในเกาหลีใต จึงจําเปนตองอาศัยกระทรวงการตางประเทศ ในการชวยติดตามผูสัมผัสโรค สื่อสารกับ
ผูปวย/ผูสัมผัสโรคชาวตางชาติ ความชวยเหลือดานแยกกักหรือกักกันโรค พิจารณาชวยคัดกรองใน
ขั้นตอนการตรวจลงตรา (VISA) การทําความเขาใจนานาประเทศ รวมทั้ งความรวมมื อกั บ นานา
ประเทศและองคกรระหวางประเทศ ซึ่งนับวันก็ยิ่งมีความซับซอนมากขึ้นเปนลําดับ การมีสวนรวม
ดังกลาว ยังไมเคยมีการกําหนดบทบาทเปนการจําเพาะไวชัดเจน ที่ผานมา เปนเพียงการตอบสนอง
เฉพาะกิ จตามบทบาททั่วไปเทานั้นดังนั้น จึงควรมีการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะบทบาทการมี
สวนรวมในมิติตางประเทศของกระทรวงตางประเทศ เพื่อใหก ารปองกันควบคุม โรค และการลด
ผลกระทบจากโรคติดตออุบัติใหม กระทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตรงกับสถานการณใน
ปจจุบัน
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาความตองการความชวยเหลือจากกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกัน
ควบคุมโรคและลดผลกระทบ เมื่อพบผูปวยโรคเมอรสในไทย
1.2.2 เพื่อศึกษาบทบาทการมีสวนรวมในปจจุบันของกระทรวงการตางประเทศ ในการ
ปองกันควบคุมโรค : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)
1.2.3 เพื่อใหขอเสนอแนะบทบาทมีสวนรวมของกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกัน
ควบคุมโรคลดความสูญเสียและผลกระทบจากโรคติดตออุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง (โรคเมอรส) ไดมีอยางประสิทธิภาพตรงกับความตองการไดมากยิ่งขึ้น
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
1) การศึกษาความตองการความชวยเหลือจากกระทรวงการตางประเทศเมื่อพบ
ผูปวยโรคเมอรส ในไทย เปนการประมวลผลและสรุปบทเรียนจากการพบผูปวยโรคเมอรส ในไทย
นโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ กรอบความรวมมือและผลการประชุมระหวางประเทศที่สํา คัญ
และการสัมภาษณผูบริหารของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2) การศึกษาการมี สวนรวมของกระทรวงการตางประเทศในการปองกันแกไข
ปญหาเฉพาะกรณีโรคเมอรส ในคนเทานั้น ไมรวมการติดเชื้อในสัตว โดยมี ระยะเวลาการศึกษา 3
เดือน คือ มิถุนายน–สิงหาคม พ.ศ. 2560
3) หนวยงาน/พื้นที่ที่ศึกษา
– หนวยงานฝายสาธารณสุข ไดแก กรมควบคุมโรค
– หน ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงการต า งประเทศที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งหลั ก กั บ
โรคเมอรส ไดแก กรมองคการระหวางประเทศ กรมการกงสุล กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และ
แอฟริกา กรมสารนิเทศ กรมความรวมมือระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ สถานกงสุลใหญ
ณ เมืองเจดดาห ซาอุดิอาระเบีย
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4) ตัวแปรที่ศึกษา
นโยบายของรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตร มาตรการของกระทรวงสาธารณสุ ข
ความตองการความชวยเหลือดานมิติตางประเทศจากกระทรวงการตางประเทศ บทบาทของกระทรวง
การตางประเทศ กรอบความรวมมือและผลการประชุมระหวางประเทศที่สําคัญ ในการรวมแกไข
ปญหาโรคติดตออุบัติใหม จุดเดน ชองวาง จากการดําเนินงานในปจจุบัน ขอเสนอแนะบทบาทการมี
สวนรวมของกระทรวงการตางประเทศ ในการจัดการแก ไขปญ หาโรคติดตอ อุ บัติใหม ไดอ ยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
1.3.2 วิธีดําเนินการศึกษา
งานศึกษาสวนบุคคลนี้ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการศึกษาประกอบดวย
1) การวิจัยเอกสาร ไดแก การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี นโยบายที่
สําคัญของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการตางประเทศที่เกี่ยวของ กรอบความรวมมือและ
ผลการประชุมระหวางประเทศที่ สําคัญในการปองกันแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม และเอกสาร
ที่เกี่ยวของของกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงสาธารณสุขจากประสบการณการพบผูปวย
โรคเมอรส 3 รายที่เดินทางเขามายังไทย
2) การสัม ภาษณผู บ ริห ารและผูใ หขอ มู ล หลัก ที่ ทํ างานเกี่ ยวขอ งโดยตรงของ
กระทรวงการตางประเทศและกระทรวงสาธารณสุขโดยเนนประสบการณการพบผูปวยโรคเมอรส 3
รายที่เดินทางเขามายังไทย
1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
1) วิธีการศึกษาและเก็บขอมู ล : เปนการสัมภาษณตามแบบสอบถาม และการ
วิจัยเอกสารที่เกี่ยวของ
2) แหลง ข อมู ล : ขอ มู ล ปฐมภูมิ ที่ ไดจ ากการสัม ภาษณ ข อ มู ล ทุ ติยภูมิ ไดของ
การวิจัยเอกสารที่เกี่ยวของของกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงสาธารณสุขจากประสบการณ
การพบผูปวยโรคเมอรส 3 รายที่เดินทางเขามายังประเทศไทย นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการตางประเทศที่ เกี่ยวของ กรอบความรวมมือและผลการประชุมระหวาง
ประเทศที่สําคัญในการปองกันแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม
3) ประชากรที่ศึกษา : ผูบริหารระดับอธิบดี/รองอธิบดี/หรือผูอํานวยการระดับ
กองและผูเ กี่ ยวขอ งที่ ดูแลงานที่ เกี่ ยวของกั บ โรคติดตอ อุบัติใหม ทั้ง ในกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข (สํานักระบาดวิทยา สถาบันบําราศนราดูร สํานักโรคติดตออุบัติใหม สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง ศูนยความรวมมือไทย–สหรัฐอเมริกา ดานสาธารณสุข สํานักสื่อสารความเสี่ยง
และพัฒนาพฤติก รรมสุขภาพ ขณะพบผูปวยโรคเมอรส ในไทยระหวาง พ.ศ. 2558–2559) และ
กรมองค ก ารระหว า งประเทศ กรมการกงสุ ล กรมเอเชี ย ใต ตะวั น ออกกลาง และแอฟริ ก า
กรมสารนิเทศ กรมความรวมมือระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ สถานกงสุลใหญ ณ
เมืองเจดดาห ประเทศซาอุดิอาระเบีย ของกระทรวงการตางประเทศ
4) การประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหขอมูล : ใชการประมวลและวิ เคราะห
จากขอมูลการสัมภาษณและการวิจัยเอกสารเปนเชิงคุณภาพ
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1.4 คําถามการศึกษา
กระทรวงการตางประเทศควรมีบทบาทในการรวมปองกันควบคุมโรค และลดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย จากโรคติดตออุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
(โรคเมอรส) อยางไร
1.5 สมมติฐานการศึกษา
กระทรวงการตางประเทศควรมีบทบาทในเชิงรุก รวมปองกันควบคุมโรค และลดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ และสังคมของไทย จากโรคติดตออุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
(โรคเมอรส)
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 ไดทราบความตองการความชวยเหลือจากกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกัน
ควบคุมโรคและลดผลกระทบ เมื่อพบผูปวยโรคเมอรสในไทย
1.6.2 ไดทราบบทบาทการมีสวนรวมในปจจุบันของกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกัน
ควบคุมโรค ลดความสูญเสียและผลกระทบจากโรคติดตออุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)
1.6.3 ไดขอเสนอแนะบทบาทการมีสวนรวมของกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกัน
ควบคุมโรค ลดความสูญเสียและผลกระทบจากโรคติดตออุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง (โรคเมอรส) ไดมีอยางประสิทธิภาพตรงกับความตองการไดมากยิ่งขึ้ น ซึ่งเมื่อนําไป
เปนแนวทางประยุกตใช ก็จะกอประโยชนตอทั้งประเทศ และประชาชน รวมทั้งนานาประเทศ ในการลด
ความสูญเสียดานสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ไดเปนอยางดี
1.7 นิยามศัพท
กักกันโรค หมายถึง การควบคุมผูสัมผัสโรคหรือพาหะใหอยู ในที่เอกเทศ เพื่อปองกันมิให
เชื้อโรคแพรโดยทางตรง หรือทางออมไปยังผูซึ่งอาจไดรับ (ศูนยกฎหมาย กรมควบคุมโรค, 2558)
กรมภูมิภาค หมายถึง หนวยงานในกระทรวงการตางประเทศที่ มี ภารกิ จ เกี่ ยวกั บ การ
เสนอแนะนโยบายและดําเนินความสัมพันธทวิภาคีและพหุภาคี กับตางประเทศ โดยการวิเคราะหและ
ประเมินสถานการณทุกดานในภูมิภาค เพื่อเสริมสรางความรวมมือทวิภาคีและพหุภาคี และปกปอง
รักษาผลประโยชนในภูมิภาคนั้น ๆ ประกอบดวย 4 กรม ไดแก กรมอเมริกาและแปซิฟกใต กรมอาเซียน
กรมเอเชียตะวันออก และกรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา (กระทรวงการตางประเทศ,
2560)
นโยบายสุขภาพ หมายถึง การแสดงความตระหนักและความเท าเที ยมในดานสุขภาพ
ออกมาอยางชัดเจน ในทุกประเด็นของนโยบายและรับ ผิดชอบตอผลกระทบทางสุขภาพที่เ กิดขึ้น
วัตถุประสงคหลักของนโยบายสาธารณะทางสุขภาพ คือ เพื่อสรางสิ่งแวดลอมทางสุขภาพที่จะทําให
ประชาชนดํารงชีวิตอยางมีสุขภาพดี นโยบายดังกลาวทําใหเพิ่มความเปนไปไดของทางเลือกที่เอื้อตอ
สุขภาพ และทํ าใหประชาชนสามารถเขาถึง ทางเลือกนั้นไดงายขึ้น และนโยบายนั้นจะเรง ใหเกิ ด
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การเปลี่ยนแปลงทางสิ่ง แวดลอม ทางสัง คม และทางกายภาพที่ เอื้ อตอสุขภาพ (World Health
Organization, 1988)
พรบ. หมายถึง พระราชบัญญัติ
แยกกั ก หมายถึ ง การแยกผู สั ม ผั ส โรคหรื อ พาหะไว ต า งหากจากผู อื่ น ในที่ เ อกเทศ
เพื่อปองกันมิใหเชื้อโรคแพรโดยทางตรงหรือทางออมไปยังผูซึ่งอาจไดรับเชื้อโรคนั้น ๆ ไดจนกวาจะ
พนระยะติดตอของโรค (ศูนยกฎหมาย กรมควบคุมโรค, 2558)
โรคติดตออุบัติใหม หมายถึง โรคติดตอที่เกิดจากเชื้อใหม (New infectious disease)
โรคติดตอที่ พบในพื้ นที่ ใ หม (New geographical areas) โรคติดตอ อุ บัติซํ้า (Re–emerging
infectious disease) เชื้อกอโรคที่ดื้อตอยาตานจุลชีพ (Antimicrobial resistant organism) และ
เหตุการณจงใจกระทํา ของมนุษยดวยสารชีวะ (World Health Organization : WHO, 2559)
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอรส หมายถึง โรคที่มีอาการไข ไอ หอบ
บางรายมีอาการในระบบทางเดินอาหาร เชน ทองเสีย อาเจียน ในรายที่มีอาการรุนแรงมักมีอาการ
แสดงของโรคปอดอักเสบ ระบบทางเดินหายใจลมเหลว อวัยวะลมเหลว โดยเฉพาะไตวาย และอาจถึง
ขั้นเสียชีวิตได (กระทรวงสาธารณสุข, 2559)
โรคติดตออันตราย หมายถึง โรคติดตอ ที่มี ความรุนแรงสูงและสามารถแพรไปสูผูอื่ นได
อยางรวดเร็ว (ศูนยกฎหมาย กรมควบคุมโรค, 2558)

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง บทบาทกระทรวงการตางประเทศในการรวมปองกันควบคุมโรคติดตออุบตั ใิ หม
: กรณีศึกษา โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส ) ไดศึก ษาทฤษฎีและวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ โดยรวบรวมเอาแนวคิดทฤษฎี แนวคิดที่เปนกรอบความรวมมือระหวางประเทศ นโยบาย
รัฐบาล แผนยุทธศาสตรระดับชาติ ระดับกระทรวง ทั้งในภาคสาธารณสุข และภาคการตางประเทศมา
ประยุกตเขากันเปนงานสาธารณสุขในมิติดานการตางประเทศ รวมทั้งวรรณกรรมที่เคยมีผูจัดทําใน
ประเด็นเกี่ยวของกับการศึกษาขางตน สามารถจําแนกได ดังตอไปนี้
2.1 แนวคิดทฤษฎี/กรอบแนวคิด
2.1.1 ทฤษฎีดานการทูตสมัยใหม (Modern Diplomacy)
การทูตสมัยใหม หมายถึง การที่บุคคลตาง ๆ ทําหนาที่ในการเปนตัวแทนของไทย
ในการเจรจาในระดับระหวางประเทศซึ่งไมจํากัดเฉพาะกระทรวงการตางประเทศเทานั้น และรวมถึง
การทูต โดยบุคคลที่มีตําแหนงหนาที่ในการบริหารหรือเปนผูที่ไดรับมอบหมายใหไปทําหนาที่ในการ
เจรจา ในระหวางประเทศ มีองคประกอบที่ครอบคลุมประเด็นดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ และดาน
วัฒนธรรม (ธนภัทร ชาตินักรบ, 2557)
ปจจุบันมีการขยายขอบขายการทูตนอกเหนือจากความมั่นคงดานการทหารมายัง
การทู ตหลายรูป แบบ และขยายไปยัง ภัย พิ บัติ อื่น ๆ เช น การทู ต กั บ ภั ยพิ บัติ แ ละภาวะฉุ ก เฉิ น
(Disaster and Emergencies Diplomacy) ที่มีการจัดระบบรองรับภัยพิบัติครอบคลุมไปยังโรค
ระบาดและภาวะฉุกเฉิน (R.P. Barston, 2006)
2.1.1.1 การทูตเพื่อสาธารณสุข (Health Diplomacy)
ประชาคมระหวา งประเทศตระหนั ก ถึง ความสํ าคั ญ ของการทู ตเพื่ อ
สาธารณสุข ซึ่งเปนอีกมิติหนึ่งของนโยบายตางประเทศ เพื่อใหตอบสนองตอกระแสของโลกปจจุบัน ที่
ประเด็นดานสาธารณสุขไมไดเปนเพียงประเด็นภายในประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่งอีกตอไป
ดังนั้น การปองกันและแกไขปญหาสาธารณสุขจําเปนตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศเขารวม
ในการผลักดันนโยบายสาธารณสุขใหเปนนโยบายระดับระหวางประเทศ เพื่อสงเสริมใหสามารถใช
ประเด็นสาธารณสุขเปนเครื่องมือ ในการดําเนินนโยบายตางประเทศ และในทางกลับกันก็สามารถใช
การตางประเทศเปนเครื่องมือ ในการสรางเสริมและยกระดับการสาธารณสุขภายในประเทศได
หนวยงานของไทยเองไดเริ่มมีความตื่นตัวในการมีบทบาทในเวทีระหวาง
ประเทศ ดานสาธารณสุข ที่ มิ ใชเ พี ยงเวที ด านเทคนิ คแตอ ยา งเดียว ดัง จะเห็ นไดจ ากการจัดตั้ ง
คณะกรรมการที่ป รึกษาดานนโยบายระบบสุขภาพของโลก (Global Health Policy Advisory
Committee) ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2554 เป น คณะกรรมการระดั บ กระทรวงโดยมี
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ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน เพื่อเปนศูนยกลางสําหรับการสนับสนุนดานสารัตถะ รวบรวม
ประเด็นเพื่อจัดทําสุนทรพจน ถอยแถลงและความเห็นตาง ๆ สําหรับการประชุมระหวางประเทศที่ มี
นัยดานสาธารณสุข (กระทรวงการตางประเทศ, 2558)
การทู ตเพื่อสาธารณสุขเปนสิ่งสําคัญ ในการรัก ษาความสัม พันธที่ดีกั บ
นานาชาติและมีความสําคัญตอการผลักดันนโยบายการตางประเทศ (Leeda Jewayni, 2014)
2.1.1.2 การทูตดานการแพทย (Medical diplomacy)
Rebecca Katz, et al. (2007) อธิบายวาแนวคิดเรื่อง การทู ตดาน
การแพทย เริ่มเปนที่รูจักในป พ.ศ. 2521 โดย Peter Bourne เขาอธิบายวา "บทบาทของสุขภาพ
และการแพทยเปนวิธีการ ในการพั ฒนาความสัมพั นธร ะหวางประเทศ ประเด็นดานมนุษยธรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสุขภาพอาจทําใหเ กิดการสรางการเจรจาและการแก ปญ หาอุปสรรคดาน
การทูตได (Bourne 1978, 121) แนวคิดนี้ไดรับการพัฒนาในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา ผูกําหนด
นโยบายและนักวิจัยก็มีความคุนเคยกับคํา การทูตเพื่อสาธารณสุขโลก (Global Health Diplomacy)
ดวยผลงานที่นาสนใจในสาขานี้ (Adams, Novotny และ Leslie, 2008; Kickbush et al., 2007
Kickbusch, Silberschmidt และ Buss 2007; Novotny, 2006; Novotny et al., 2008).
นอกจากนี้ เจาหนาที่ของรัฐและองคการระหวางประเทศยังมีการทูตเพื่อสาธารณสุขโลกมากขึ้น เพื่อ
เปนเครื่องมื อในการดําเนินโครงการตาง ๆ และพัฒ นาในด านสุขภาพและความสัม พันธร ะหวาง
ประเทศ (Drager and Fidler, 2007)
2.1.1.3 การทู ตกับ ภัยพิ บัติและภาวะฉุก เฉิน (Disaster and Emergencies
Diplomacy)
ภารกิ จ ด านการทู ตสามารถแบ ง ออกเป น 6 ด าน ได แก ดา นพิ ธี ก าร
การจัดการ ขอมูล/การสื่อสาร การเจรจาตอรองในระดับนานาชาติ หนาที่ในการปองกันและปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ/กฎหมาย ซึ่งจะแตกตางกันไปในแตล ะรัฐ การทําหนาที่ของการทูตยังเกี่ยวของกั บ
เหตุการณและประเด็นตาง ๆ เชน วิกฤตการณระหวางประเทศ ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษยและจาก
ธรรมชาติ หรือการระบาดของโรคที่มีความรุนแรง
ภั ย พิ บั ติ แ ละภาวะฉุ ก เฉิ น ระดั บ ชาติ ส ง ผลกระทบต อ บุ ค คลและ
ประเทศชาติ แ ละนานาประเทศอย า งรุ น แรง ในขณะที่ ค วามรู ท างเทคนิ ค เกี่ ย วกั บ ภั ย พิ บั ติ
ปรากฏการณ ตาง ๆ ทั้ง พายุเฮอริเคนและไตฝุน พายุไซโคลนเขตรอ น น้ําท วม ภัยแลง หิม ะถลม
แผนดินไหวและการปะทุของภูเขาไฟและการแพรกระจายของเชื้อโรคมีเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ แตใน
หลายกรณี ยังพบปญหาในเรื่องความแมนยําของการคาดการณเหตุการณ หรือการคนหาสาเหตุ และ
การตรวจพบซึ่งปรากฏการณหรือเหตุการณที่ผิดปกติบางอยาง มีผลกระทบตอทางการทูต ซึง่ ประเด็น
ตาง ๆ เกี่ยวของกับนโยบายในระดับนานาชาติ ภูมิภาค และองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ รูปแบบตาง ๆ
ของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มี ความสัมพันธกั บทางการทูตซึ่งขึ้นอยูกับแตล ะพื้นที่ (R.P. Barston,
2006)
หลักฐานจากการศึกษาที่รวบรวมจากองคกรที่ทํางานเกี่ยวกับ การทูตกับภัย
(Kelman, I, 2012) พบวากิ จกรรมที่ เ กี่ ยวของกั บ ภัยพิบัติ มี ความเปนไปไดที่จ ะก อใหเ กิดการ
ดําเนินการทางการทูต ซึ่งนําไปใชกับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภัยพิบัติทั้งหมด ทั้งกอนการเกิดภัยพิบัติ
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(ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ไดแก การปองกัน การวางแผน การปรับตัว การบรรเทา การเตรียม
ความพรอม) ในชวงภัยพิบัติ (การตอบโต) และหลังจากภัยพิบัติ (การฟนฟู)
2.1.1.4 การทูตเพื่อสาธารณสุขโลก (Global Health Diplomacy)
คําวา การทูตเพื่อสาธารณสุขโลก มีความหมายแตกตางกัน แบงออกเปน
3 ประเภท สําหรับประเด็นความสัมพันธในดานการสาธารณสุขระหวางประเทศ ไดแก (1) หลักการ
เจรจาอยางเปนทางการในประเทศและระหวางประเทศ (2) การเจรจาในประเทศหรือ ระหวาง
ประเทศและผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ ซึ่งอาจกระทําโดยไม ตั้งใจและนําไปสูขอ ตกลงที่มี ผลผูกพัน
(3) การมีปฏิสัมพันธระหวางเจาหนาที่สาธารณสุขระหวางประเทศและบุคคลอื่น ๆ ในสาขา รวมถึ ง
เจาหนาที่จากประเทศเจาภาพ องคกร NGO องคกรเอกชนและประชาชนทั่วไป แบบไมเปนทางการ
2.1.1.5 การทูตเพื่อสุขภาพโลก
มีทั้งดานสาธารณสุข การตางประเทศ การบริหารจัดการ กฎหมายและ
เศรษฐศาสตร ซึ่งมุงเนนไปที่การเจรจาและการจัดการนโยบายสุขภาพโลก ความสัมพันธระห วาง
นโยบายดานสุขภาพกับนโยบายการคาเปนจุดเริ่มตนของการทูตดานสุขภาพโลก ซึ่งมีเปาหมาย คือ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวทางเชิงระบบและเชิงรุกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและ
อนาคตซึ่งจะสงผลตอสุขภาพของประชาชนทั่วโลก และสรางขีดความสามารถระหวางประเทศสมาชิก
ในการสนับ สนุนการดําเนินการรวมกัน เพื่อไดรับ ประโยชนและลดความเสี่ยงตอสุขภาพ (World
Health Organization, 2017)
นโยบายตางประเทศเปนยุทธศาสตรของรัฐเพื่อใหบรรลุเปาหมายและ
เพื่อปกปองผลประโยชนของชาติ แต 20 ปที่ผานมา มีการใชคําวา "สุขภาพโลก" และ "การทูต" ใน
เรื่องเดียวกันเล็กนอย ถึงแมสุขภาพจะเปนสวนประกอบสําคัญของความมั่นคงโลก แตขณะนี้คําวา
"การทูตเพื่อสุขภาพโลก" ไดรับการยอมรับมากยิ่งขึ้นทั่วโลก
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม
ในการดําเนินงานราชการตามนโยบายหรือยุทธศาสตรของรัฐบาล ใหมีการบูรณาการ
งานรวมกันระหวางหนวยงานมากยิ่งขึ้น โดยในการศึก ษานี้ กลาวถึง การมีสวนรวมของกระทรวง
การตางประเทศ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูงสุด ดังนั้น
ผูศึกษาจึงไดทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมเพิ่มเติมเขามาดวย ดังนี้
การมีสวนรวม (Participation) เปนแนวคิดที่นํามาใชในการลดปญหา การตอตาน
หรือการขัดแยงในการกระทํากิจกรรมใด ๆ ซึ่งผูศึกษาไดนําแนวคิดการมีสวนรวมมากลาว ดังนี้
2.1.2.1 ความหมายของการมีสวนรวม
การมี สวนร วมเปนกระบวนการที่ เ กี่ ยวขอ งกั บ บุคคลหรื อ กลุม บุคคล
อาจมีความเกี่ยวของ ทั้งทางดานจิตใจ อารมณ และสังคม ซึ่งจะเปนเหตุใหเกิดการมีสวนรวมในการ
คิดริเริ่ม การตัดสินใจ วางแผนปฏิบัติ ตลอดจนติดตามและประเมินเพื่ อบรรลุถึงเปาประสงคเปน
สําคัญ (วรรณวิไล วรวิกโฆษิต, 2540)
วรรณิ ก ารณ ภู มิ ว งศ พิ ทั ก ษณ (2540) กล าวว า การมี สว นร ว มเป น
กระบวนการที่ ใหป ระชาชนไม วา ปจ เจกบุคคลหรือ กลุ มคนที่ เ ห็นพอ งตอ งกั น เข ามามี ส วนรว ม
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รับผิดชอบในการดําเนินงาน โดยรวมกันคิด รวมลงมือปฏิบัติการ รวมในการแบงปนผลประโยชนและ
รวมในการติดตามและประเมินผล
ศิ ริ เ พ็ ญ เนื่ อ งจํ า นงค (2542) กล า วว า การมี ส ว นร ว ม หมายถึ ง
ความรวมมื อของปจเจกบุคคล หรือกลุมคนที่เห็นพองตองกันและเขารวมรับ ผิดชอบ หรือเขารวม
กิจกรรมที่ เปนประโยชนตอสังคม เพื่อดําเนินการพัฒ นาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตอ งการดวย
ความสมัครใจ โดยกระทําผานกลุมหรือองคกรเพื่อใหบรรลุถึงการเปลี่ ยนแปลงที่พึงประสงค
วั น พร จั น ทร เ วโรจน (2543) กล า วว า การมี ส ว นร ว ม หมายถึ ง
การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม และการเกี่ยวของดังกลาว
เปนเหตุเราใจใหกระทําการใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้นใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบกลุมดังกลาวดวย
และอาจกลาวอีก นัยหนึ่ง ไดวา การมีสวนรวม = ความรวมมือรวมใจ +การประสานงาน + ความ
รับผิดชอบ
ยุพาพร รูปงาม (2545) กลาววาการมีสวนรวม เปนผลมาจากการเห็นพอง
กันในเรื่องของความตองการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพองตองกันจะตองมีมาก
จนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติ เหตุผลเบื้องแรกของการที่มีคนมารวมกันไดควร จะตอง
มีการตระหนักวาปฏิบัติการทั้งหมดหรือการกระทําทั้งหมด ที่ทําโดยกลุมหรือในนามกลุมนั้น กระทํา
ผานองคการดังนั้น องคการจะตองเปนเสมือนตัวนําใหบรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได
สหประชาชาติ (United Nations, 1981) ไดใหความหมายของการมี
สวนรวมวาเปนการสรางโอกาสใหสมาชิกทุกคนเขามามีสวนรวมในการชวยเหลือ และเขามามีอิทธิพล
ตอการดําเนินการพัฒนา รวมถึงการมีสวนในการรับผลประโยชนจากผลของการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน
เดวิสและนิวสตรอม (Devid & Newstrom, 1985) กลาววาการมีสวนรวม
เปนการเกี่ยวของทางจิตใจและความรูสึกนึกคิดของแตละบุคคลที่มีตอกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของ
กลุม หรือเปนแรงกระตุนที่ชวยทําใหมีความสําเร็จซึ่งเปนเปาหมายของกลุม หรือเปนความรับผิดชอบ
ตอกิจกรรมรวมกันดวยการเขาไปเกี่ยวของ การชวยเหลือ และการรวมรับผิดชอบ
กุสโตวา (Gustova, 1990) อางถึงในพงศธวัช วิวังสู (2546) กลาววา การมี
สวนรวมเปนกระบวนการที่บุคคลไดเขาไปมีสวนรับผิดชอบในกิจกรรมหรือกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ในภาพรวมซึ่ง การมี สวนรวมในการดําเนินงาน เปนสวนที่ ตอ งรวมรับ ผิดชอบในการดําเนินการ
การประสานงาน การบริหารงานและการพัฒนางาน
ดังนั้น อาจสรุปไดวาการมีสวนรวม หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุมบุคคล
ตัดสินใจอยางมีเหตุและผลในการเขารวมเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมหรือกระบวนการอยางใดอยางหนึ่ง
ของหนวยงาน และสนับสนุนการดําเนินงานตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว
2.1.2.2 ลักษณะการมีสวนรวม
ปรัชญา ศรีภา (2540 อางถึงใน อรัญญา บําเพ็ญแพทย, 2547) กลาววา
ลักษณะการมีสวนรวมที่แทจริงและสมบูรณจะตองประกอบดวย กระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ
1) การวางแผน เปนการเข ามี สว นรว มในการวิ เ คราะห ปญ หาและ
จัดลํ าดับ ความสํา คัญ ของป ญ หา ตั้ง เปา หมาย กํ าหนดการใชท รั พยากร กํ าหนดวิ ธีก ารติด ตาม
ประเมินผลและประการสําคัญคือการตัดสินใจ
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2) การดําเนินกิจกรรม เปนการเขามีสวนรวมในการจัดการและบริหาร
ในการใชทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณ และการบริหาร
3) การใชประโยชน เปนการเขามีสวนรวมในการนําเอากิจกรรมมาใชให
เกิดประโยชน ซึ่งเปนการเพิ่มระดับการพึ่งพาตนเอง และการควบคุมทางสังคม
4) การได รั บ ผลประโยชน เป น การเข า มี ส ว นร ว มในการแจกจ า ย
ผลประโยชนจากชุมชน ทองถิ่นในพื้นฐานที่เทากัน ซึ่งอาจจะเปนผลประโยชนสวนตัว สังคมหรือวัตถุ
ก็ได
โคเฮนและอัพฮอฟฟ (Cohen & Uphoff, 1977 อ างถึงใน พงศธวัช
วิวังสู, 2546) กลาววา ขั้นตอนของการมีสวนรวมแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ เปนกระบวนการกําหนดความตองการ
และจัดลําดับความสําคัญ การเลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวของ การตัดสินใจในชวงเริ่มตน การ
ตัดสินใจในชวงดําเนินการวางแผน และการตัดสินใจในชวงปฏิบัติตามแผนที่วางไว
2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ เปนการมีสวนรวมในการบริหารงาน
และประสานงาน
3) การมี ส วนรว มในผลประโยชน เป น การมองถึ ง ความสํา คั ญ ของ
ผลประโยชน และตอ งพิ จ ารณาถึง การกระจายผลประโยชนภายในกลุม ซึ่ง ผลประโยชนร วมถึง
ผลประโยชนทางบวกและผลประโยชนทางลบที่บุคคลตองรวมกันรับผิดชอบ
4) การมีสวนรวมในการประเมินผล ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะตองสังเกตใน
สวนของความเห็น ความชอบ และความคาดหวัง จะมี อิท ธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคคลในกลุมตาง ๆ ได
2.1.2.3 ทฤษฎีการมีสวนรวม
ทฤษฏี ก ารใช วิ ธี แ ละการบริ ห าร การใช ร ะบบบริ ห ารในการระดม
ความรวมมือเปนวิธีหนึ่งที่งายเพราะใชกฎหมาย ระเบียบแบบแผนเปนเครื่องมือในการดําเนินการ
อยางใดก็ตาม ผลของความรวมมือยังไมมีระบบใดดีที่สุดในเรื่องการบริหาร เพราะธรรมชาติของคน
ถาทํางานตามความสมัครใจอยางตั้งใจไมมีใครบังคับก็จะทํางานดวยความรัก แตถาไมควบคุมเลยก็ไม
เปนไปตามนโยบายและความจําเปนของรัฐเพราะการใชระบบบริหารเปนการใหปฏิบัติตามนโยบาย
เพื่อใหบรรลุเปาหมายเพิ่มความคาดหวังผลประโยชน
ลอรเลอร (Lawler, 1986 อางถึงใน มยุรี ตันติยะวงศษา, 2546) กลาววา
การมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยูกับองคประกอบ 4 อยาง คือ 1. การใชอํานาจที่เหมาะสม
หมายถึง รูปแบบของการใชอํานาจสั่งการหรือการตัดสินใจ ซึ่งจะใชรูปแบบใดขึ้ นอยูกับลักษณะของ
องคการหรือลักษณะงานที่ทําเปนสําคัญ 2. การใหขอมูลขาวสารที่ทั่วถึง เนื่องจากขอมูลขาวสารเปน
สิ่งสําคัญในองคการที่จะประสบความสําเร็จ เพราะความสําเร็จจะเกิดจากการรวมมือและประสานกัน
ทํางาน สิ่งเหลานี้เปนผลจากการที่บุคลากรในองคการไดรับรูขาวสารที่ตรงกัน สามารถปฏิบัติงานไป
ในทิศทางเดียวกันได 3. การใหรางวัลจะเปนแรงจูงใจที่กระตุนใหบุคลากรปรารถนาที่จะเขามามีสวนรวม
มากขึ้น 4. การที่บุคลากรมีความรูความสามารถในสิ่งที่จะเขาไปมีสวนรวมเพราะหากบุคลากรขาด
ความรูและทักษะแลว โอกาสที่จะเขามามีสวนรวมจะนอยลง
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ/ทบทวนวรรณกรรม
2.2.1 กรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558–2573
ในการแพรกระจายเชื้อโรคไวรัสเมอรสและกอใหเกิดภัยโรคระบาดระหวางประเทศนัน้
ความเสี่ยงหลัก คือ ชองทางที่ผานมาทางผูเดินทาง ตามแนวคิดของกรอบการดําเนินงานเซนไดเพื่อ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558–2573 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
2015–2030) ซึ่งนานาชาติใหการรับรองและใหความสําคัญกับการเสริมสรางศักยภาพในการจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อดําเนินมาตรการปองกัน ลดผลกระทบ เตรียมความพรอม เผชิญเหตุ ฟนฟู
และบูรณะจึงมีความจําเปนและสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ และผูมีสวนได
ส ว นเสี ย โดยมี เ ป า หมายเพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด ความเสี่ ย งใหม แ ละลดความเสี่ ย งที่ มี อ ยู เ ดิ ม
ดวยมาตรการทางเศรษฐกิจ โครงสราง กฎหมาย สุขภาพ วัฒนธรรม การศึก ษา สภาพแวดลอ ม
เทคโนโลยี การเมื อ ง รวมถึ ง มาตรการเชิ ง สถาบั น ที่ มี ก ารบูร ณาการและลดความเหลื่ อ มล้ํ า
เพื่อปองกั น และทําใหความลอแหลมและเปราะบางตอภัยพิบัติลดนอยลง ตลอดจนชวยใหมีการ
เตรียมความพรอมสําหรับการเผชิญเหตุและฟนฟูที่ดียิ่งขึ้น อันนําไปสูความสามารถที่จะรับมือและฟน
คืนกลับไดในระยะเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2555)
2.2.2 หลักการกรุงเทพ เพื่อการดําเนินการดานสุขภาพตามกรอบปฏิญญาเซนไดเรื่อง
การลดภาวะเสี่ยงตอภัยพิบัติ พ.ศ. 2558–2573 (Bangkok Principles for the implementation
of the health aspects of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–
2030)
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการตางประเทศ รวมกับสํานักงานลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติแหงสหประชาชาติ (The United Nations Office for Disaster Risk Reduction,UNISDR)
และองคก ารอนามัยโลก (World Health Organization,WHO) ประชุมผูแทนรัฐบาลจาก 41
ประเทศ เจาหนาที่จากองคการสหประชาชาติและองคกรระหวางประเทศอื่น ๆ ผูแทนภาคการศึกษา
และภาคเอกชน เพื่อจัดทํากรอบการดําเนินงาน ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558–2573 และมี
มติรับรอง“หลักการกรุงเทพ” สําหรับดําเนินการดานการสาธารณสุขตามกรอบการทํางานเซนได
ซึ่งเรื่องนี้ทั่วโลกใหความสําคัญเพื่อบริหารจัดการเรื่องภัยพิบัติ ทั้งจากภัยธรรมชาติ ภัยจากมนุษย
และจากโรคติดเชื้ออุบัติใหมที่มีผลกระทบตอสุขภาพ ความเปนอยู และสภาพเศรษฐกิจสังคมเพื่อลด
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
ทั้ ง นี้ ในส ว นของไทย มี สํ า นั ก สาธารณสุ ข ฉุ ก เฉิ น สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข เปนผูรับผิดชอบหลัก โดยรวมมื อกั บ หนวยงานที่ เกี่ ยวขอ งทั้ ง ในสวนของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการจัดทําแผนการดําเนินงานของไทย โดยกําหนดภารกิจ 4 ดาน คือ การจัดการดาน
ความรู
การเสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการ โดยบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
การลงทุ น และการจัดเตรียมความพรอ มของหนวยงาน (สํานักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข ,
2559)
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2.2.3 กรอบยุทธศาสตรสุขภาพโลกของไทย พ.ศ. 2559–2563 (Thailand Global
Health Strategic Framework 2016–2020)
กรอบยุท ธศาสตรสุข ภาพโลกสามารถนํ าไปประยุก ตใชในการดําเนินงานดา น
สุขภาพโลก ของไทยทั้งในระดับประเทศ ความรวมมือระหวางประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม
การเจรจา การคาระหวางประเทศ และการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศของไทยในสวนที่
เกี่ยวของกับสุขภาพโลก ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมความสอดคลองและบูรณาการของการดําเนินงาน
ดานสุขภาพโลกของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข,
2559)
2.2.4 นโยบายรัฐบาล และการดําเนินนโยบายดานการตางประเทศ
2.2.4.1 คํา แถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ จั นทร โ อชา
นายกรัฐมนตรีแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในวันศุกรที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
ขอ 5 การยกระดับ คุณภาพบริก ารดานสาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเขมแข็งใหแกการใหบริการ ด านสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชนโดยเนนความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
5.3 เสริมความเขมแข็งของระบบเฝาระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม
และโรคอุบัติซ้ํา โดยมีเครือขายหนวยเฝาระวัง หนวยตรวจวินิจฉัยโรค และหนวยที่สามารถตัดสินใจ
เชิงนโยบายในการสกัดกั้นการแพรกระจายไดอยางทันทวงที
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยและ
สาธารณสุข โดยจัดใหมีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และใหมีความรวมมือทั้งระหวางหนวยงาน
ภายในประเทศและหนวยงานตางประเทศ โดยเฉพาะในการปองกันและรักษาโรคที่มีความสํา คัญ
(คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา, 12 กันยายน พ.ศ. 2557)
2.2.4.2 นโยบายความมั่ น คงแห ง ชาติ พ.ศ. 2558–2564 สํ า นั ก งานสภา
ความมั่นคงแหงชาติ
สวนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแหงชาติทั่วไป
นโยบายที่ 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อปองกั นและแกไข
ปญหาขามพรมแดน
4.1 เสริมสรางความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรดานความมั่นคง และ
กระชับความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการแกปญหาขามพรมแดน เชน การลักลอบเขาเมือง
ปญหาแรงงานขามชาติ การก อการราย การคาสิ่งของผิดกฎหมาย การคามนุษยโ รคระบาด และ
โรคติดตอรายแรง รวมถึงรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนา และเสริมสรางความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะการไมนําประเด็นเสนเขตแดนมาเปนอุปสรรคในการพัฒนา
และเสริม สรางความเจริญ เติบ โตรวมกั น บนพื้ นฐานการรัก ษาสมดุล ระหวางผลประโยชนท าง
เศรษฐกิจกับการรักษาความมั่นคงของชาติ
นโยบายที่ 13 พั ฒ นาระบบการเตรียมพรอมแหง ชาติเ พื่ อ เสริม สราง
ความมั่นคงของชาติ
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13.1 พัฒ นาระบบการเตรี ยมพรอมแหง ชาติ ให ป ระสานสอดคลอ ง
ระหวางแผนระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับทองถิ่น และระดับชุมชน เพื่อรองรับการเผชิญภัยคุกคาม
ทั้งดานการทหาร การกอการราย สาธารณภัย ภัยพิบัติขนาดใหญและโรคอุบัติใหม รวมถึงการบรรเทา
ฟนฟูหลังภัยพิบัติ (สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ, 2558)
2.2.4.3 การดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศที่สอดคลองกับ นโยบาย
รัฐบาล
ในประเด็นที่เกี่ยวของคือ การกระชับความสัมพันธกั บตางประเทศและ
สงเสริมบทบาท ของไทยในเวทีระหวางประเทศ คือ การสานตอความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
และนานาประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี และตอยอดความรวมมือกับประเทศยุทธศาสตร
มีศักยภาพเพื่อสงเสริมความมั่นคงในภูมิภาคและระดับโลก และสงเสริม ความเจริญก าวหนาอยาง
ยั่งยืนรวมกันไปในทุกมิติ
การทู ต เพื่ อ ประชาชน คื อ การให ค วามคุ ม ครองดู แ ลคนไทยใน
ตางประเทศ รวมทั้งคนไทยที่ ถูกหลอกเปนผูเสียหายในกระบวนการคามนุษย และแรงงานไทยที่
ประสบปญหาในตางประเทศ
การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม
การรัก ษาความมั่ นคงของฐานทรั พยากร คื อ การบูร ณาการความรว มมื อ กั บ หน วยงานภายใน
เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศในดานที่เกี่ยวของ ตลอดจนชี้แจงทําความเขาใจและใหขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการและผลการดําเนินการปองกันแกไขปญหาของไทย
นายดอน ปรมัตถวินัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ กลาวถึง
การดําเนินนโยบายดานการตางประเทศในป พ.ศ. 2560 วากระทรวงการตางประเทศยังเดินหนางาน
การตางประเทศตามแนวทางที่ไดทํามาตลอด ซึ่ง ทําใหป ระเทศไทยมี บทบาทในเวทีความรวมมื อ
ระหวางประเทศในหลายระดับทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งความรวมมือตาง ๆ เปนไปอยางราบรื่น
2.2.4.5 แนวทางการทูตของไทยในปใหมนี้ เรียกวา “การทูต 5 เอส (S)" คือ
1) Security–ความมั่นคงที่เปนพื้นฐานสําคัญของงานการตางประเทศ
ทั่วโลก โดยความมั่นคงในยุคนี้เกี่ยวของกับภัยคุกคามรูปแบบใหมที่ไมใชแคการใชกองกําลังหรืออาวุธ
ยุท โธปกรณมาสูร บกั น แตเปนภัยในรูปแบบโรคภัย ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
การระบาดของยาเสพติด การกอการราย การขาดแคลนพลังงานหรืออาหาร
2) Sustainability–ความยั่งยืนในดานเศรษฐกิจ และการพั ฒนาอยาง
ตอเนื่อง
3) Standard–มาตรฐาน ซึ่งไทยตองยกระดับการดําเนินงานหลายอยาง
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เชน การแกปญหาการคามนุษย การทําประมง การบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ เปนตน
4) Status–สถานภาพของประเทศที่นอกจากประเทศเราตองยกระดับ
คุณภาพพื้ นฐานที่ เรามีแลว ยัง ตองเพิ่ มบทบาทความรวมมือ กับนานาประเทศ รวมถึง ตอ งมีควา ม
พรอมทางดานเทคนิค
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5) Synergy–บูรณาการ โดยหนวยงานภาครัฐตองทํางานรวมกับภาค
ธุรกิจ ภาคประชาชน และองคกรแนวรวมตาง ๆ ดังนั้น การทําภารกิ จตาง ๆ ของเราตอจากนี้ไปจะ
ชัดเจนและครอบคลุมหลายดานที่จะทําใหมีพลังเติมเต็มในการนําพาประเทศใหรุดหนา นอกจากนี้
แนวทางการทูตดัง กลาวจะสนับสนุนงานภาครัฐทุกประเภท โดยมีภาคสวนตาง ๆ จะเชื่อมโยงกั น
(กระทรวงการตางประเทศ, 2558)
2.2.5 พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 132
ตอนที่ 86 ก เมื่ อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558 ซึ่ง มีผ ลใชบัง คับ ตั้ง แตวันที่ 6 มี นาคม พ.ศ. 2559
เปนตนไป
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ (1) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.
2523 ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
(2) ไทยไดใหการรับรองที่จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548)
มีการแพรของโรคติดตอที่รุนแรงและกอใหเกิดโรคระบาดมากผิดปกติกวาที่เคยเปนมาทั้งโรคติดตอ
อุบัติใหมและโรคติดตออุบัติซ้ํา
พระราชบัญญัตินี้ไดกําหนดโครงสรางและกลไก ในการเฝาระวังโรค การปองกัน
ควบคุมโรค รวมทั้งยังไดระบุบทลงโทษกรณีมีการฝาฝน ในดานการเตรียมพรอม ปองกันและแกไข
ปญหาโรคติดตออุบัติใหม ในระดับยุทธศาสตรระดับชาติ
“โรคติดตออันตราย” ในราชกิจ จานุเ บกษาเลม 132 ตอนที่ 86 ก เมื่อ วันที่ 8
กันยายน พ.ศ. 2558 หมายความวา โรคติดตอที่มีความรุนแรงสูงและสามารถแพรไปสูผูอื่นไดอยาง
รวดเร็ว
และในราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนพิเศษ 128 ง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ และอาการสําคัญของโรคติดตอ อันตราย พ.ศ. 2559
ซึ่งอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และ 6(1) แหงพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558รัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุขไดประกาศชื่อโรคติดตออันตรายไว ดังนี้ (ศูนยกฎหมาย กรมควบคุมโรค, 2558)
1) กาฬโรค
2) ไขทรพิษ
3) ไขเลือดออกไครเมียนคองโก
4) ไขเวสตไนล
5) ไขเหลือง
6) โรคไขลาสซา
7) โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห
8) โรคติดเชื้อไวรัสมารบวรก
9) โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
10) โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา
11) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซารส
12) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอรส
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2.2.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
การพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จําเปนตองมีการเตรียมความพรอม
เพื่อวางรากฐานของประเทศในระยะยาวใหมุงตอยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคลองเชื่อมโยงและ
รองรับการพัฒนาอยางตอเนื่องกันไปตลอด 20 ป ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2560–2579)
โดยมีสาระสําคัญที่เกี่ยวของ อยูในยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสูความมั่ งคั่งและยั่งยืน ซึ่งกระแสโลกาภิวัตนและความก าวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน
มีแนวโนมสง ผลกระทบตอความมั่ นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคาม
ภายนอกในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก
อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย และภัยคุกคามภายในประเทศ ไดแก ความเห็นตางทาง
ความคิดและอุ ดมการณของคนในชาติ การสรางสถานการณในจัง หวัดชายแดนภาคใต และการ
คุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป จึงเนนในเรื่ อง
การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท
ประชาชนมี ส ว นร ว มป อ งกั น แก ไ ข ป ญ หาความมั่ น คง ประชาชนในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น
ไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคงกั บนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามใน
รูปแบบตาง ๆ ควบคู ไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติ มีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามทั้ง
ภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ และแผนงานดานความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคลองกับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาสําคัญ
ประกอบดวย
1) การรักษาความมั่ นคงภายใน เพื่ อใหเ กิ ดความสงบในสัง คมและธํารงไวซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ
2) การพั ฒนาเสริมสรางศักยภาพการปอ งกั นประเทศ เพื่อเตรียมความพรอ ม
ในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ ซึ่งจะมีเรื่องการเตรียมความพรอมในการ
ตอบโตภาวะฉุกเฉินดานโรคติดตออุบัติใหม
3) การส ง เสริ ม ความรวมมื อ กั บ ตางประเทศดา นความมั่ นคง เพื่ อ บูร ณาการ
ความรวมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ
4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพื่อคงไวซึ่งอํานาจ
อธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ
5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อใหเกิดความสอดคลองกัน
ระหวา งแผนงานที่ เ กี่ ยวขอ งกั บ ความมั่ น คงการพั ฒ นาภายใต ก ารมี สวนรว มของภาคประชาชน
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559)
2.2.7 แผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอม ปองกัน และแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม
แหงชาติ (พ.ศ. 2560–2564)
แผนยุทธศาสตรร ะดับ ชาติในการปองกั นแก ไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมที่ไดรับ
อนุมัติโดยคณะรัฐมนตรี นับตั้งแตแผนฉบับแรก พ.ศ. 2548 เรื่อยมากระทั่งแผนฯ ฉบับปจจุบัน พ.ศ.
2560–2564 มี ก ารทํ างานร ว มกั น แบบพหุ ภาคี ทั้ ง ภายใน และความร ว มมื อ ระหว างประเทศ
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แผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอม ปองกัน และแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมแหงชาติ (พ.ศ. 2560–
2564) ไดจัดทําขึ้นตามมติของคณะกรรมการอํานวยการเตรียมความพรอม ปองกัน และแกไขปญหา
โรคติดตออุบัติใหม แหงชาติ ซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพื่อ ใชเ ปนกรอบการดําเนินงาน
ตอ เนื่อ งจากแผนยุทธศาสตรฉบับ เดิม โดยคณะรัฐ มนตรีมีม ติเ ห็นชอบแผนฯ และใหห นวยงานที่
เกี่ยวของนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559
แผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอม ปองกัน และแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม
แหงชาติ (พ.ศ. 2560–2564) กําหนดวิสัยทัศนวา “ไทยสามารถปองกัน ควบคุมโรคติดตออุบัติใหม
อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ ทันการณ เปนที่ยอมรับของนานาชาติ โดยการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ การจัดการความรู และการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน” และมีสาระสําคัญประกอบดวย 6
ยุท ธศาสตร คือ ยุท ธศาสตรที่ 1 การพั ฒนาระบบเตรียมความพรอ มสําหรับภัยพิ บัติฉุก เฉินดาน
สาธารณสุข ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน รักษา และควบคุมโรคติดตออุบัติใหม
ภายใต แนวคิ ด สุข ภาพหนึ่ ง เดี ยว ยุท ธศาสตรที่ 3 การพั ฒ นาระบบการสื่ อ สารความเสี่ ย งและ
ประชาสัม พันธโรคติดตออุบัติใหม ยุท ธศาสตรที่ 4 การเสริม สรางความเขมแข็งดานความรวมมื อ
ระหวางประเทศ ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางการมีสวนรวมจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชน
ในการปองกัน ควบคุมโรคติดตออุบัติใหม ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมการจัดการความรู การวิจัย
และพัฒนา ซึ่งยุทธศาสตรทั้ง 6 มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ เปาหมาย คือ ทําใหไทย
สามารถลดการปวย การตาย และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจาก
การระบาดของโรคติดตออุบัติใหม
ในดานความรวมมือระหวางประเทศ ไดกําหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร และกลยุทธใน
การดําเนินงาน ดังนี้
1) พันธกิจ เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศเพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพการ
เตรียมความพรอม เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตออุบัติใหม และภัยพิบัติฉุกเฉินดานสาธารณสุข
2) ยุท ธศาสตรที่ 4 การเสริม สร างความเข ม แข็ง ด านความร วมมื อ ระหว า ง
ประเทศ
3) เปาประสงค คือ ไทยมี ความรวมมื อระหวางประเทศในระดับ ภูมิ ภาคและ
ระดับโลก เพื่อสงเสริมบทบาท ความเปนผูนําของไทยในด านตาง ๆ โดยเฉพาะดานการแลกเปลี่ยน
ขอมูล ความรวมมือทางวิชาการ ดานการตรวจจับและการควบคุมโรคที่อาจแพรขามประเทศ
4) กลยุทธ การดําเนินงาน ดังนี้
กลยุทธที่ 1 พัฒนาความรวมมือ ระหวางประเทศในการปองกั นและควบคุม
โรคติดตออุบัติใหม ที่เกิดภายในประเทศและการแพรระบาดของโรคที่มาจากตางประเทศ
กลยุทธที่ 2 ผลักดันบทบาทของไทยในการเปนผูนําดานการพัฒนานโยบาย
สุขภาพ ระดับภูมิภาคและระดับโลก
กลยุท ธที่ 3 ประสานความรวมมื อ ระหวางประเทศในระบบการดูแลรัก ษา
ผูปวย รับและสง ตอ ผูปวยและผูสงสัยดวยโรคติดตออุบัติใหม (คณะทํางานจัดทํ าแผนยุทธศาสตร
เตรียมความพรอม ปองกัน และแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมแหงชาติ (พ.ศ. 2560–2564), 2559)
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2.2.8 แผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–2561
เทคโนโลยีการสื่อสารที่กาวหนาและบทบาทของสื่อออนไลนในยุคปจจุบันไดสงผล
ใหพ ลวัตการเปลี่ยนแปลงภายใน และภายนอกประเทศมี ความเกี่ ยวเนื่อ งกั นอยางยิ่ง และทํ าให
ภาคสวนตาง ๆ เชน นักวิชาการ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และ ประชาชน มีบทบาทเกี่ยวของ
มากขึ้นในกระบวนการตัดสินใจและการขับเคลื่อนนโยบาย ดังนั้น นโยบายการตางประเทศจึงจะตอง
สง เสริมการมี ส วนรวมของทุก ภาคสวน และตอบสนองตอ ความตอ งการของประชาชนอยางเปน
รูปธรรม นอกจากนี้ ไทยยังตองใหความสําคัญตอการสงเสริมพหุวัฒนธรรม การสรางความเขาใจกัน
และความปรองดองในสังคมดวยการเปดโอกาสใหทุก คน และการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมใน
รูปแบบตาง ๆ ดวย ภัยคุกคามและความทาทายในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนดานความมั่นคงทางอาหาร
พลังงานและนํา ความมั่นคงของมนุษย โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการอนุรักษสิ่งแวดลอม ลวนแตเปนประเด็นที่มีมิติที่หลากหลายและมีความเกี่ยวโยง
กัน ทั้งยังเปนประเด็นขามพรมแดนที่ ภาคสวนตาง ๆ และประเทศที่เกี่ยวของ ตองรวมมือกันปองกัน
แกไข และเตรียมความพรอม จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ 4 ป ที่ตอบสนอง
ตอนโยบายรัฐบาลและแผนยุท ธศาสตรที่ เกี่ ยวขอ งของไทย รวมทั้ งสอดคลอ งกับ อํ านาจหนาที่ ที่
กระทรวงการตางประเทศไดรับจากขอกฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ และกฎกระทรวงแบง
สวนราชการเปนแนวทางในการดําเนินภารกิจของกระทรวงการตางประเทศในการขยายความรวมมือ
กับตางประเทศและการเสริมสรางบทบาทของไทยในเวทีระหวางประเทศอยางมีเกียรติและสมศักดิศ์ รี
ในทุ กดาน รวมถึง การแสวงหาโอกาส ในการขยายการคา การลงทุน และความรวมมือ อื่น ๆ กั บ
ตางประเทศ เพื่ อส ง เสริม ความก าวหน าและการพัฒ นาไทย ตลอดจนใหก ารคุม ครองสิ ท ธิและ
ผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ ทั้ง นี้ กระทรวงการตางประเทศมุง บูรณาการการทํางาน
รวมกับ หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และยึ ดหลักการดําเนินการที่โปรงใส ตรวจสอบไดและการมี
สวนรวมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
สําหรับประเด็นที่เกี่ยวของ ไดแก ยุทธศาสตรที่ 4 ผลักดันบทบาทไทยที่สรางสรรค
และรับผิดชอบ เปนที่ยอมรับของประชาคมโลก กลยุทธที่ 2 ปกปองผลประโยชนของไทยและแกไข
ปญหาระหวางประเทศ เชน ความมั่นคงระหวางประเทศ สิทธิมนุษยชน การคามนุษย อาชญากรรม
ขามชาติ การกอการราย ยาเสพติด การโยกยายถิ่นฐาน สาธารณสุข ภัยพิบัติ สิ่งแวดลอม และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ 6 เสริมสรางภาพลักษณ ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีตอไทย กลยุทธที่ 1
ประชาสัมพันธเชิงรุกใหประชาคมโลกเห็นศักยภาพ และจุดเดนของไทย ตลอดจนมีความเขาใจตอ
สถานการณตาง ๆ ในไทย และยุทธศาสตรที่ 7 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและพัฒนา
คุณภาพ การใหบริการแกประชาชนกลยุทธที่ 3 ขยายความรวมมือและการปฏิสัมพันธของภาคสวน
ตาง ๆ ในการขับเคลื่อนการตางประเทศของไทย (แผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ
พ.ศ. 2558–2561, 2558)
2.2.9 สรุปผลการประชุมและความรวมมือดานโรคติดตออุบัติใหม ระดับผูนําประเทศ
และผูบริหารระดับสูง ในรอบ 3 ปที่ผานมา
2.2.9.1 สรุ ป ผลการประชุ ม สมั ช ชาอนามั ย โลก สมั ย ที่ 67 วั น ที่ 19–24
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ Palais des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
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การประชุม สมั ชชาอนามั ยโลกสมั ยที่ 67 จัดขึ้นระหวางวันที่ 19–24
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ นครเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส มีประเทศสมาชิกเขารวมทั้งหมด 193
ประเทศ โดยมี ผูแ ทนจากองค ก รระหวางประเทศทั้ ง ภาครั ฐและองคก ารพั ฒ นาเอกชนเขารว ม
สังเกตการณการประชุมฯ เปนจํานวนมาก ไทยสงผูแทนรวมการประชุมจํานวนทั้งสิ้น 49 คน โดยมี
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข คือ นายแพทยประดิษฐ สินธวณรงค เปนหัวหนาคณะ ที่ประชุมได
พิจารณาวาระวิชาการ 33 วาระ และวาระรายงานความกาวหนา 13 วาระ และไดบรรลุขอมติ 25 ขอมติ
และ 16 ขอตัดสินใจ ซึ่งไทยควรดําเนินการตามขอมติและขอตัดสินใจดังกลาวรวมทั้งมาตรการตาง ๆ
ในการปกปอ งสุขภาพ รวม 21 เรื่อ ง ตามลํ าดับ ของความสําคั ญ 3 ระดับ โดยหนึ่ ง ในวาระที่ มี
ความสําคัญสูงสุด (First priority) และควรดําเนินการทันที ไดแก โรคติดตออุบัติใหม (Emerging
infectious diseases, EIDs) (สํานักการสาธารณสุขระหวางประเทศ, 2557)
2.2.9.2 การประชุม The ASEAN Health Ministers’ Special Video
Conference on the Threat of Zika Virus in the Region เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559
โดยมี รัฐมนตรีส าธารณสุขอาเซีย น 10 ประเทศรวมประชุม ไดแ ก มาเลเซีย พม า กั ม พูชา ลาว
สิง คโปร เวียดนาม บรูไนดารุส ซาลาม ฟ ลิป ปนส อิ นโดนี เ ซีย ไทย และองคการอนามั ยโลกที่ มี
สํานักงานใหญในประเทศสวิตเซอรแลนด เพื่อเปนการหาแนวทางความรวมมือเตรียมพรอมและสราง
ความเข ม แข็ ง รั บ มื อกั บ โรคไวรั ส ซิก าในภู มิ ภ าคอาเซี ยน ซึ่ ง มี แ นวทางความร ว มมื อ 5 ข อ คื อ
(1) ยกระดับกลไกเฝาระวังในประเทศตามมาตรฐานองคการอนามัยโลก (2) การแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางประเทศภายใตกลไกกฎอนามัยระหวางประเทศ (3) เพิ่มประสิทธิภาพกลไกเฝาระวัง และ
ตอบโต โ รคอุ บั ติใ หม ภ ายใตก ลไกอาเซีย น (4) เพิ่ ม ศั ก ยภาพการตรวจทางห อ งปฏิบั ติก ารและ
การควบคุมลูกยุงพาหะนําโรค (5) แลกเปลี่ยนความรู การวิจัย และการปฏิบัติ ผานกลไกอาเซียนและ
ความรวมมืออื่น ๆ (Association of Southeast Asian Nations, 2016)
2.2.9.3 การประชุม ASEAN Plus Three Health Ministers’ Special VDO
Conference on the Threat of MERS–CoV in the Region ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 ณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีสาระสําคัญของการประชุม สรุปไดดังนี้
ที่ป ระชุม ไดเ ห็นชอบตอแถลงการณรวมที่ผานความเห็น ชอบจากการ
ประชุมเตรียมการของเจาหนาที่อาวุโส (Preparation for Senior Officials Meeting : Prep SOM)
เมื่ อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 โดยรัฐมนตรีมี ม ติรับรองแถลงการณรวมอยางเปน ทางการ โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้ (1) เพิ่มความเขมแข็งของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามในการเฝาระวังโรค และ
ยกระดับกลไกการประเมิน ความเสี่ยงระดับภูมิภาคของโรคเมอรส (2) การแลกเปลี่ยนขอมูลอยาง
รวดเร็วระหวางประเทศสมาชิกเมื่อพบผูปวยโรคเมอรสรายใหมเพื่อสรางความเชื่อมั่นในการประเมิน
ความเสี่ยง (3) การประสาน ความรวมมือ ระหวา งชายแดนในภูมิ ภาคอาเซียนเพื่ อ การติดตามผู
เดินทาง และความรวมมือในการสอบสวนโรคผานความรวมมือพหุภาคี รวมทั้งเครือขายฝกอบรมดาน
ระบาดวิทยาภาคสนามอาเซียนบวกสาม (4) สนับสนุนใหประเทศสมาชิกทุกประเทศพัฒนาศักยภาพ
หอ งปฏิ บัติ ก ารที่ ส ามารถวิ นิจ ฉัยโรคได รวมทั้ ง การมี ม าตรการป อ งกั น และควบคุ ม การติด เชื้ อ
ตลอดจนการสื่อสารความเสี่ยง ที่ มี ป ระสิท ธิภาพ และ (5) สนับ สนุนการแลกเปลี่ยนขอ มู ล และ
ถายทอดบทเรียนรวมกันระหวางประเทศสมาชิกเพื่อสนับสนุนใหเกิดการทบทวนและสังเคราะหการ
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ดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี ในการจัดการโรคเมอรสในภูมิ ภาค (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ,
2558)
2.2.10 รายงานประจําป และการดําเนินงานของกระทรวงการตางประเทศ
2.2.10.1 ยุ ท ธศาสตร ค วามร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร วดี –เจ า พระยา–แม โ ขง
(Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong Economic Cooperation Strategy–ACMECS)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตางประเทศไดกลาวเกี่ยวกับประเด็น
หลัก ที่ ไทยตอ งการขับ เคลื่อนภายใตก รอบความรวมมื อ ACMECS ไดแก (1) การเชื่อ มโยงดาน
คมนาคม เนนย้ําถึงความสําคัญในการเรงรัดการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค ซึ่งที่ผานมาไทยไดมี
บทบาทในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของภูมิภาคและพร อมสนับสนุนโครงการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานตาง ๆ ตอไป โดยมุงผลักดันการอํานวยความสะดวกการขนสงขามพรมแดนควบคูไปกับการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (2) สนับสนุนใหมีการผอนคลายกฎระเบียบ การใชสกุลเงินทองถิ่นในการ
คาขาย และการยกระดับมาตรฐานความโปรงใสในการทําธุรกิจเพื่ ออํานวยความสะดวกดานการคา
และการลงทุน (3) สงเสริมความรวมมือดานการทองเที่ยวในกลุมประเทศ ACMECS ภายใตแนวคิด
“5 ประเทศ 1 จุดหมาย” (4) สนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืนใน 4 ประเด็น ไดแก การแกปญหาโรค
ระบาด เชน MERS ไขหวัดนก เปนตน การเขาถึงบริการสาธารณสุ ข ความมั่ นคงทางดานอาหาร
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไทยมีบทบาทสําคัญในการใหการสนับสนุนทางดานความรวมมือเพื่อ
การพั ฒนา อาทิ การสราง และปรับปรุงโรงพยาบาลใน สปป. ลาว การใหความรวมมือ ดานการ
ฝกอบรมบุคลากร ตลอดจนการให ทุนการศึกษากับประเทศเพื่อนบาน นอกจากนี้ ไทยยังมุงเนนที่จะ
ใชกรอบความรวมมือของ ACMECS ในการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษกับประเทศเพื่อนบานภายใต
แนวคิด “ไทยบวกหนึ่ง” (Thailand Plus One) ซึ่งสงเสริมโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกและเขต
เศรษฐกิจทวาย โดยจะมีการลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) 2 ฉบับ ระหวางไทย–เมียนมา–ญี่ปุน
และการสถาปนาเมื องคูแ ฝด เชน การลงนามขอ ตกลงระหวา ง แม ส อด–เมี ยวดี เพื่ อ ส ง เสริ ม
ความรวมมือในการเปนฐานการผลิตของภูมิภาค ซึ่งเปนการสรางงาน สรางรายได และสงเสริมการ
พัฒ นาอยางยั่ง ยืน การประชุม รัฐมนตรี ACMECS ครั้งนี้ไดผลัก ดันแนวคิดการพั ฒ นาที่ คํานึง ถึง
ประชาชนเปน หัวใจหลัก และเนน 8 สาขาความรวมมือ ไดแก การอํานวยความสะดวกดานการคา
และการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรมและพลังงาน การเชื่อมโยงคมนาคม การทองเที่ยว การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (กระทรวงการตางประเทศ, 2558)
2.2.10.2 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเขารวมการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมั ย สามั ญ ครั้ ง ที่ 70 เมื่ อ วั น ที่ 29 กั น ยายน พ.ศ. 2558 ในหั ว ข อ “70 ป
สหประชาชาติ–เสนทาง สูสันติภาพ ความมั่นคง และสิทธิมนุษยชน” (The United Nations at 70–
the road ahead to peace, security and human rights) ที่สํานักงานใหญสหประชาชาติ นคร
นิวยอรก สหรัฐอเมริกา โดยกลาวถอยแถลงวาเสนทางสูสันติภาพและความมั่นคงจะตองอาศัยการ
พัฒนาและการสงเสริมสิทธิมนุษยชนควบคูกันไป รวมทั้งอาศัยความรวมมือระหวางประเทศเพื่อปอง
ปรามการคามนุษยและแกปญหาขามชาติ เชน โรคระบาดและยาเสพติด (กระทรวงการตางประเทศ,
2560)
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2.2.10.3 ในการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน–สาธารณรัฐเกาหลี ระหวาง
การประชุม รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 3–6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมเห็น
พองที่จะผลักดัน ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน–สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ที่นครปูซาน เมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2557 ใหป รากฏผลเปนรูปธรรม รวมถึงดําเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียน–
สาธารณรัฐเกาหลี ค.ศ. 2016–2020 โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตางประเทศกลาวสนับสนุน
การสง เสริมความรวมมื อในการรับมื อ กับ ประเด็นท าทายรูปแบบใหม เชน อาชญากรรมขามชาติ
โรคระบาดอุบัติใหม การกอการราย และอาชญากรรมไซเบอร (กระทรวงการตางประเทศ, 2560)
2.2.10.4 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตางประเทศเขารวมการประชุมรัฐมนตรี
ตางประเทศอาเซียน ครั้งที่ 48 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 3–6 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ที่กรุงกัวลาลัมเปอร มาเลเซีย โดยไทยชี้ถึงความสําคัญของการเผชิญหนากับความทาทาย ในดานตาง ๆ
เชน ภัยพิบัติ ผานศูนยประสานงานอาเซียนในการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม และการเตรียม
ความพรอมเพื่อรับมื อกับ การแพรร ะบาดของโรคติดตอ ซึ่ง ลาสุดไทยประสบความสําเร็จ ในการ
จัดการประชุม ASEAN Plus Three Health Ministers Special Video Conference ในการรับมือ
กับโรคเมอรสในภูมิภาค (กระทรวงการตางประเทศ, 2560)
2.2.10.5 นายกรัฐมนตรีไดเขารวมการประชุมสุดยอดเอเชีย –แอฟริกา การฉลอง
การครบ 60 ป การประชุม บันดุง และครบ 10 ป การกอ ตั้งหุนสวนใหม ทางยุท ธศาสตรเ อเชีย –
แอฟริกา ระหวางวันที่ 22–24 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่กรุงจาการตาและเมืองบันดุง อินโดนีเซีย โดยที่
ประชุมไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศกํา ลัง
พัฒนา และการกระชับความสัมพันธ ระหวางประเทศในเอเชียและแอฟริก า รวมทั้ งแลกเปลี่ยน
ความเห็นเกี่ยวกับความรวมมือดานการเมือง และความมั่นคง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขยาย
ความรวมมือทางการคาและการลงทุน และความเชื่อมโยงระหวางสองภูมิภาค อีกทั้งไดหารือแนวทาง
รับมือประเด็นทาทายรวมกัน นอกจากนั้น ที่ประชุมไดยืนยันเจตนารมณที่จะรวมมือกันในการตอตาน
การกอการรายและภัยคุกคาม รูปแบบใหม เชน ปญหาความยากจน ภัยธรรมชาติ ปญหาการคามนุษย
โรคระบาด และการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (กระทรวงการตางประเทศ, 2560)
2.2.10.6 นายกรัฐมนตรีเขารวมการประชุมสหประชาชาติระดับโลกวาดวยการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13–14 มีนาคม พ.ศ. 2558 ที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุน
โดยรองนายก รัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และปลัดกระทรวงการตางประเทศ
รวมคณะดวย ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดกลาวถอยแถลงตอที่ประชุมยืนยันเจตนารมณของไทยในการรวมมือ
กับ ประชาคมโลก เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ย้ําความสําคัญ ของการปอ งกันและการเตรียม
ความพรอม และพรอ มแลกเปลี่ยนประสบการณและความสําเร็จ ของไทยในการจัดการภัยพิ บัติ
โดยเฉพาะการเสริมสรา งความตานทานภัยพิบัติระดับชุมชน โดยยึดตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศใน
การเสริมสรางขีดความสามารถในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ที่ประชุมไดรับรองเอกสารตาง ๆ ไดแก (1) กรอบการดําเนินงานดาน
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติภายหลังป พ.ศ. 2558 (2) ปฏิญญาทางการเมืองเพื่อยืนยันเจตนารมณ
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ทางการเมืองของผูนําในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และผลักดันความรวมมือระหวางประเทศใน
ดานภัยพิบัติ (กระทรวงการตางประเทศ, 2560)
2.2.10.7 การประชุมผูนําเอเชีย–ยุโรป ครั้งที่ 10 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี ไดเขารวมการประชุมผูนําเอเชีย –ยุโรป ครั้งที่ 10 (10th Asia–Europe Meeting–
ASEM 10) เมื่อวันที่ 16–17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ที่นครมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี ภายใตหัวขอหลัก
Responsible Partnership for Sustainable Growth and Security โดยมีสหภาพยุโรปเปน
ประธานการประชุม ทั้งนี้ การประชุม ASEM เปนกรอบความรวมมือระดับผูนํากรอบเดียวที่เชื่อม
ภูมิ ภาคเอเชียกั บ ยุโ รป ก อตั้ง ขึ้นที่ ก รุง เทพฯ เพื่อ กระชับ ความสัม พันธ ขยายความรวมมื อและ
เสริมสรางความเขาใจระหวางกันดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และอื่น ๆ ซึ่งไทยเปน
สมาชิกรวมกอตั้ง
ในการประชุมเต็มคณะวาระที่ 1 เรื่อง “Promoting Financial and
Economic Cooperation through Enhanced Europe–Asia Connectivity” นายกรัฐมนตรีได
เสนอยุทธศาสตร 3 ประการ ไดแก (1) การเพิ่มบทบาทความเปนหุนสวนกับเอเชียผานการเพิ่มความ
เชื่อมโยงดานเศรษฐกิจ กฎเกณฑ การคา การลงทุน การถายทอดเทคโนโลยีร ะหวางสองภูมิภาค
รวมทั้งการระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใน เอเชีย (2) การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจาก
การเพิ่มความเชื่อมโยงระหวางประเทศ เชน ปญหายาเสพติด การคามนุษย โรคระบาด (3) การจัดทํา
ความตกลงการคาเสรีเ อเชีย –ยุโรป รวมถึงบทบาทของไทยและอาเซียน ดานความรวมมื อในการ
เสริมสรางความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน
ในการหารืออยางไมเปนทางการภายใตหัวขอ “Enhancing Dialogue
and Cooperation between Europe and Asia and Future Direction of ASEM”
นายกรัฐมนตรีไดแสดงวิสัยทัศนใน 3 ประเด็นไดแก (1) แบงปนประสบการณของฝายเอเชียในการ
ควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน รายแรง หรือ โรคซารส (Severe Acute Respiratory
Syndrome–SARS) เพื่อประยุกตใชในการยับยั้ ง การแพรระบาดของโรคเชื้อไวรัสอีโบลา (2) การ
แกไขปญหาการขยายตัวของลัทธิอุดมการณสุดโตงที่ตนเหตุ (3) การกําหนดทิศทางในอนาคตของ
ASEM รวมทั้งไดชี้แจงแนวทาง การปฏิรูปประเทศเพื่อใหประเทศไทย มีระบอบประชาธิป ไตยที่
เขม แข็ง นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีไดรวมประชุม ระดับ ผูนําอาเซียน–สหภาพยุโ รป อยางไม เ ปน
ทางการ และหารือทวิภาคีกับหัวหนาคณะผูแทนสมาชิก ASEM หลายประเทศ เชน ญี่ปุน จีน กัมพูชา
สิงคโปร ลาว เวียดนาม และอินเดีย (กระทรวงการตางประเทศ, 2558)
2.2.10.8 ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน และประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคตาง ๆ
การใหความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อการพัฒนาในสาขาตาง ๆ
ดานสาธารณสุข ดําเนินงานเพื่อ ยกระดับ คุณภาพในการใหบ ริก ารของหนวยงานสาธารณสุข ของ
ประเทศเพื่อนบาน
นอกจากนี้ ไทยยัง ได ดําเนินโครงการสรางความตระหนัก และเตรียม
ความพรอม สําหรับโรคติดตอและโรคอุ บัติใหมตามแนวชายแดนประเทศไทย–กัม พูชา–เมียนมา–
สปป. ลาว โดยมีกลุมเปาหมายครอบคลุมทั้งชาวไทยและแรงงานขามชาติ (กระทรวงการตางประเทศ,
2558)
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2.2.10.9 ความรวมมือดานสาธารณสุขระหวางประเทศ
1) ในสวนของไทย ไดรางกรอบยุท ธศาสตรสุขภาพโลก ซึ่งจะเริ่มใช
พ.ศ. 2559–2563 และไดจัดทํ ารางนโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติ และแผนปฏิบัติการเฝาระวัง
ปอ งกั น และควบคุม โรคติ ดตอ หรื อ โรคระบาด พ.ศ. 2559–2561 โดยอาศัย กรอบการพั ฒ นา
สมรรถนะตามกฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations 2005–
IHR 2005) และวาระความมั่นคงดานสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda–GHSA) เปน
กรอบแนวคิด
2) ในชวงการแพรระบาดของโรคเมอรส กระทรวงการตางประเทศได
สั่งการใหสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ ทําความเขาใจกับนานาประเทศถึงมาตรการของ
รัฐบาลไทยในการเฝาระวังปองกันการแพรร ะบาดของโรค เพื่อใหนานาประเทศมีความเขาใจและ
มั่นใจในการดําเนินการของรัฐบาลไทยในการควบคุมสถานการณดังกลาวอยางเชนในอดีตที่ผานมากับ
โรคระบาดอื่น ๆ โดยรัฐบาลไทยมีการดําเนินการอยางครอบคลุม และครบถวนตามมาตรฐานสากล
(กระทรวงการตางประเทศ, 2560)
2.2.10.10 การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกลไกประชารัฐ ของกระทรวง
การตางประเทศ
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน
รวมกับสํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองคาย จัดการประชุมติดตามความคืบหนาของ “โครงการสรางความตระหนักและเตรียมความ
พรอมสําหรับโรคติดตอและโรคอุบัติใหม ตามแนวชายแดน ไทย–กัม พูชา–เมียนมา–ลาว” ซึ่ง ได
ดําเนิน การมาตั้ ง แต พ.ศ. 2557 เปนเครื่ อ งมื อ ในการสร างเสริม และยกระดับ การสาธารณสุ ข
ภายในประเทศได (กระทรวงการตางประเทศ, 2560)
2.2.11 บทบาทของกรม กองตา ง ๆ ของกระทรวงการตา งประเทศ ที่เ กี่ย วข องกั บ
โรคติดตออุบัติใหม
2.2.11.1 สํานักนโยบายและแผน กระทรวงการตางประเทศ
1) เสนอแนะและกําหนดยุทธศาสตร นโยบายดานการตางประเทศและ
นโยบายบริหารงานของกระทรวง
2) จัดทําแผนแมบทของกระทรวง ประสาน ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
3) ประสานภารกิจการบริหารราชการในตางประเทศ
4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย (สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ, 2559)
2.2.11.2 กรมองคการระหวางประเทศ
มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินการใหความรวมมือกับ ประชาคมระหวาง
ประเทศ ในการปองกันและแกไขปญหาที่จะมีผลกระทบตอเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาค และ
สัง คมโลก โดยการมี บ ทบาทอยางแข็ง ขันในเวทีร ะหวางประเทศ รัก ษาพั นธกรณีของไทยภายใต
กฎบัตรสหประชาชาติและสนธิสัญญาตาง ๆ ที่ไทยเปนภาคี เพื่อปกปองผลประโยชนของไทยในเวที
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ระหวางประเทศ และหาแนวทางในการใชประโยชนจากการเปนภาคีสนธิสัญญาและอนุสัญญาใหเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและทาทีของประเทศไทยตอ
องคการสหประชาติ และองคการระหวางประเทศ ที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่ง
โดยเฉพาะ
2) ประสานงานเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมด า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒ นธรรม การศึก ษา วิท ยาศาสตร สิ่ง แวดลอ ม และการพั ฒ นาขององคการสหประชาชาติและ
องคการระหวางประเทศที่มิไดกําหนดให เปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่งโดยเฉพาะ
3) กํ ากั บ และดูแ ลการดําเนิน การเกี่ ยวกั บ ความสัม พั น ธกั บ องคก าร
สหประชาชาติและองคการระหวางประเทศอื่น ๆ ที่มิไดกําหนดใหเ ปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่ง
โดยเฉพาะและองค ก รเอกชนต า ง ประเทศให เ ป น ไปโดยถู ก ต อ งตามพั น ธกรณี แ ห ง กฎบั ต ร
สหประชาชาติ กฎหมายระหวา งประเทศ และความตกลงตาง ๆ ที่เกี่ยวขอ งและใหส อดคลองกั บ
นโยบายและผลประโยชนของประเทศไทย
4) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือ
ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
2.2.11.3 กองสันติภาพ ความมั่นคง และการลดอาวุธ
1) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานคณะกรรมการ 1 (การลดอาวุ ธ และ
ความมั่นคงระหวางประเทศ) และคณะกรรมการ 4 (การเมืองพิเศษและการปลดปลอยอาณานิคม)
ดําเนินการเกี่ยวกั บปญหาการเมือง สันติภาพ และความมั่นคงระหวางประเทศภายในกรอบของ
องคการสหประชาชาติและองคการ ระหวางประเทศที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึง่ เฉพาะ
2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานของคณะมนตรีความมั่นคง และงานประชุม
ของคณะกรรมการประสานงานว า ด ว ยการปฏิ บั ติ ก ารั ก ษาสั น ติ ภ าพของสหประชาชาติ และ
คณะอนุกรรมการวาดวยนโยบายการเมืองดานองคการระหวางประเทศ
3) ประสานงานกับองคการสหประชาชาติและองคการระหวางประเทศ
ซึ่งรับผิดชอบงาน ดานลดและควบคุมอาวุธ การตอตานการกอการรายภายใตคณะมนตรีความมั่นคง
แหงสหประชาชาติ การรักษาสันติภาพ การคว่ําบาตร การชดใชคาเสียหาย และการปลดปลอยอาณา
นิคม
4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
2.2.11.4 กองการสังคม
1) ดําเนิ นการและประสานงานเกี่ ยวกั บ งานคณะกรรมการ 3 ของ
สหประชาชาติที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนและการโยกยายถิ่นฐาน
2) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกั บ ดานสิท ธิม นุษยชนในกรอบ
องคการสหประชาชาติ และในเวทีระหวางประเทศ ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
และสาธารณชนในประเทศเพื่ อ กํ า หนดท า ที ไ ทยและเพื่ อ ส ง เสริม และคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ภายในประเทศ
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3) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับความรวมมือภายใตเครือขาย
ความมั่นคงของมนุษย (Human Security Network)
4) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกั บ ประเด็นปญ หาขามชาติที่จ ะ
สงผลกระทบตอไทย
5) ดําเนินการศึกษา ติดตาม วิเคราะหสถานการณดานสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ เพื่อดําเนินทาทีของไทย
6) ดํ า เนิ นการ และป ระส านงา นด า น มนุ ษ ยชนในกรอ บขอ ง
คณะกรรมการกาชาดระหวา งประเทศ สหพั น ธก าชาดเสี้ ยววงเดื อนแดง ความชว ยเหลื อ ด าน
มนุษยธรรมระหวางประเทศ
7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย (กระทรวงการตางประเทศ, 2560)
2.2.11.5 กรมการกงสุล
กรมการกงสุล ภารกิจซึ่งรับผิดชอบในเรื่องที่มีนัยเกี่ยวกับ "การกงสุล "
ซึ่งประกอบดวย การออกหนังสือเดินทาง การออกเอกสารเดินทาง การคุมครองดูแลผลประโยชนของ
ชาวไทยในตางประเทศ และการดําเนินการในเรื่องสัญชาติและนิติกรณ ซึ่งมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นอยางมาก
โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัฒนที่การเดินทางออกนอกราชอาณาจักร และการตั้งถิ่นฐานในตางประเทศ
ของชาวไทยเปนเรื่อ งปกติวิสัย ดัง นั้น ในทางปฏิบัติก รมการกงสุล เปน หนวยงานของกระทรวง
การตางประเทศ ที่รับรองงานดานบริการประชาชนโดยประสานกับหนวยงานดานการปกครองและ
ทะเบียนราษฎร ทั้งในและนอกประเทศอยางใกลชิด พรอมกันนั้น ยังดําเนินการพัฒนาใหหนังสือ
เดินทาง เอกสารเดินทางของไทยและเอกสารการตรวจลงตราของไทยมีความทันสมัยและทัดเทียมกับ
มาตรฐานสากลเพื่อใหเปนที่ยอมรับนับถือในประชาคมระหวางประเทศ
ตามพระราชกฤษฎีก าแบง สวนราชการกรมการกงสุล กระทรวงการ
ตางประเทศ พ.ศ. 2541 กรมการกงสุลมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ (กรมการกงสุล, 2557)
1) เสนอความเห็นเพื่อกําหนดนโยบายและแผนดานการกงสุล รวมทั้ง
กําหนดระเบียบดานการกงสุล
2) ป ร ะ ส า น ส นั บ ส นุ น แ ล ะ กํ า กั บ ดู แ ล ส ถ า น ก ง สุ ล ใ ห ญ
สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของไทยในตางประเทศ ตลอดจนประสานงานและให
ความรวมมือกับหนวยราชการของไทยทั้งในและตางประเทศในการดําเนินงานเกี่ยวกับการกงสุลให
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ โดยสอดคลองกับอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวย
ความสัมพันธทางการกงสุล พ.ศ. 2506 สนธิสัญญาความตกลงระหวางประเทศ และกฎเกณฑแหง
กฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ ที่เกี่ยวกับงานดานการกงสุล
3) ดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางใหแก
คนสัญชาติไทย
4) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจลงตราและเอกสารการเดินทางสําหรับ
คนตางดาว
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5) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การคุ ม ครองดู แ ลรั ก ษาผลประโยชน แ ละ
ชวยเหลือคนสัญชาติไทย และนิติบุคคลสัญชาติไทย รวมทั้งเรือและอากาศยานไทยในตางประเทศ
6) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสัญชาติ งานนิติกรณ งานทะเบียนคนไทยใน
ตางประเทศ และเรื่องอื่น ๆ ตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ตลอดจนการดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศในกระบวนการยุติธรรม
7) กําหนดอัตราคาธรรมเนียม คาทําการและคาใชจายอื่น ๆ ในงานที่
เกี่ยวกับการกงสุล ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายและประกาศของกระทรวงการตางประเทศ
8) ปฏิบัติก ารอื่นใดตามที่ ก ฎหมายกํ าหนดใหเ ปนอํ านาจหนาที่ ของ
กรมหรือตามที่กระทรวงฯ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
2.2.11.6 กองตรวจลงตรา
มีอํ านาจหนาที่ ในการตรวจลงตราและการออกเอกสารการเดินทาง
สําหรับคนตางดาว แบงเปน 2 สวน ไดแก
1) ฝายตรวจลงตรา
2) ฝายเอกสารเดินทางคนตางดาว
โดยในการเฝาระวังโรคไขเหลือง ที่เปนโรคติดตออุบัติใหมนั้น จึงไดมี
ขอกําหนดสําหรับผูที่ขอ VISA หรือคนตางดาวที่เ ดินทางมาจากประเทศเขตติดโรคไขเหลืองจะตอง
แสดง “เอกสารระหวางประเทศรับ รองการฉีดวัคซีนปองกั นไขเ หลือง” (International Health
Certificate on Yellow Fever Vaccination) ในการยื่นคํารอ งขอรับ การตรวจลงตรา ณ
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ รวมทั้งจะตองแสดงเอกสารดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมือ งเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย จึง จะไดรับ อนุญ าตใหเ ขาประเทศ ตาม หลักเกณฑ
การตรวจลงตราแกคนตางดาวที่เดินทางมาจากประเทศที่เปนเขตติดโรคไขเหลือง (กรมการกงสุล, 2557)
2.2.11.7 กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ
มี อํ า นาจหนา ที่ ใ นการดํา เนิ นการเกี่ ยวกั บ การคุ ม ครอง ดูแ ล รั ก ษา
ผลประโยชนและชวยเหลือคนสัญชาติไทย และนิติบุคคลสัญชาติไทย รวมทั้งเรือและอากาศยานไทย
ในตางประเทศ
ภารกิ จ ที่ สํ า คั ญ ของกองคุ ม ครองและดู แ ลผลประโยชน ค นไทยใน
ตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับโรคติดตออุบัติใหม
1) การใหความชวยเหลือผูตกทุกขไดยากคนไทยเดินทางไปตางประเทศ
และประสบปญหา ไมสามารถชวยตัวเองได เชน นักทองเที่ยวถูกโจรกรรมทรัพยสิน หนังสือเดินทาง
เจ็บปวย ประสบปญหาในการเดินทางกลับไทย ถูกจับกุมหรือขาดการติดตอกับญาติพี่นอง สามารถ
รองขอใหชวยเหลือสงตัวคนไทยที่ตกทุกขไดยากกลับไทย ชวยตรวจสภาพความเปนอยูของคนไทยใน
ตางประเทศ ชวยติดตามหาญาติที่สูญหาย หรือขาดการติดตอ
หมายเหตุ การดําเนินการจําเปนตองมีขอมูลที่ชัดเจนเพียงพอ และ
ในหลายกรณีตองใชเวลาในการตรวจสอบ
2) ชวยเหลือคนไทยกรณีเกิดภาวะสงครามหรือภัยธรรมชาติกรณีที่เกิด
ภาวะสงครามหรือภัยพิบัติ เชน แผนดินไหว โรคระบาด วินาศกรรม หรือเกิดเหตุการณวิกฤติทาง
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การเมื อ ง ซึ่ ง จะไม ป ลอดภัย ต อคนไทยที่ อ าศัย อยูใ นประเทศนั้น ๆ สถานเอกอั ค รราชทู ต และ
สถานกงสุลใหญ จะจัดเตรียมแผนและใหความชวยเหลือคนไทยที่อาจไดรับผลกระทบ ตั้งแตการแจง
ขาวสารการเตือนภัยการอพยพคนไทยไปอยูในที่ปลอดภัยอพยพไปอยูในประเทศขางเคียงหรืออพยพ
กลับไทย และในกรณีที่คนไทยเกิดแผนดินไหวไมมีที่อยูอาศัยหรือเครื่องนุงหม สถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญจะประสานงานกับหนวยงานทองถิ่นไดรับผลกระทบ เชน ในการชวยเหลือใน
รูปแบบตาง ๆ เทาที่จะทําไดตามลักษณะของเหตุการณที่เกิดขึ้น
3) ชว ยเหลือ กรณี คนไทยเสี ย ชี วิ ต ในต า งประเทศในกรณีที่ ค นไทย
เสียชีวิตในตางประเทศ จะใหความอนุเคราะหในเรื่องการจัดการศพตามคํารองขอของญาติในกรณีที่
ไมสามารถดําเนินการเองได โดยชวยเหลือประสานงานในการจัดสงศพกลับไทยในกรณีที่กระทําได
หรือฌาปนกิจศพแลวสงอัฐิกลับไทยและในการออกมรณบัตร (กรมการกงสุล, 2557)
2.2.11.8 กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและดําเนินความสัมพันธทวิภาคี
และพหุภาคีกับประเทศ กลุมประเทศขบวนการทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียใต ตะวันออกกลางและ
แอฟริกา และองคการระหวางประเทศของภูมิภาคเอเชียใต ตะวันออกลางและแอฟริก า โดยการ
วิเ คราะห แ ละประเมิ น สถานการณ ทุ ก ด า นในภู มิ ภ าคเอเชี ย ใต ตะวั น ออกกลางและแอฟริ ก า
เพื่อเสริมสรางความรวมมือทวิภาคีและพหุภ าคี และปกปอง รักษาผลประโยชนแหงชาติ โดยใหมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1) วิ เ คราะห แ ละประเมิ น สถานการณ ท างการเมื อ ง ความมั่ น คง
เศรษฐกิจ วัฒ นธรรมและสังคมประเทศ กลุมประเทศ ขบวนการทางการเมืองในภูมิ ภาคเอเชียใต
ตะวันออกกลางและแอฟริกาและองคการระหวางประเทศของภูมิ ภาคเอเชียใต ตะวันออกลางและ
แอฟริกา
2) เสนอแนะแนวนโยบายในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ
กับประเทศ กลุมประเทศขบวนการทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา
และองคการระหวางประเทศของภูมิภาคเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา
3) เปนสื่อกลางในการติดตอระหวางสวนราชการไทยกับ ตัวแทนของ
ประเทศ กลุมประเทศขบวนการทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา และ
องคการระหวางประเทศของภูมิภาคเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา
4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม
หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
2.2.11.9 กองตะวันออกกลาง
1) วิ เ คราะห แ ละประเมิ น สถานการณ ท างการเมื อ ง ความมั่ น คง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสัง คมของประเทศ กลุมประเทศ ขบวนการทางการเมือ ง และองคการ
ระหวางประเทศในภูมิภาคที่อยูในความรับผิดชอบ
2) เสนอแนะแนวนโยบายในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศไทย
กับประเทศ กลุมประเทศ ขบวนการทางการเมือ ง และองคการระหวางประเทศในภูมิภาคที่อยูใน
ความรับผิดชอบ
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3) เปนสื่อกลางในการติดตอระหวางสวนราชการไทยกับ ตัวแทนของ
ประเทศ กลุมประเทศขบวนการทางการเมือง และองคการระหวางประเทศในภูมิภาคที่ อยูในความ
รับผิดชอบ
4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย (กระทรวงการตางประเทศ, 2560)
2.2.11.10 กรมสารนิเทศ
มี ภารกิ จ เกี่ ยวกั บ งานสารนิเ ทศและการทู ตเชิง วัฒ นธรรม โดยการ
ประชาสัมพันธ สรางเครือขายกับสื่อมวลชนตางประเทศและระหวางสื่อมวลชนทองถิ่นกับสื่อ มวลชน
ตางประเทศในไทย และสงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมทั้งแลกเปลี่ยนดานวัฒนธรรมกับนานา
ประเทศ เพื่อเผยแพรภาพพจนที่ดีของไทยและปกปองรักษาผลประโยชนของชาติ ตลอดจนสรางเสริม
ภาพลักษณของประเทศในทุก ๆ ดาน โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1) ประมวลและวิเคราะหขาวตาง ๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ
2) เผยแพรติดตอและประสายงานในกิจการที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมดาน
ตาง ๆ ทั้งในดานศิลปะ การศึกษา ดนตรี การกีฬา วิทยาศาสตร และดานอื่น ๆ กับตางประเทศ
3) ประชาสัม พันธและชี้แจงนโยบายและทัศนะของประเทศไทยแก
ผูแทนหนังสือ พิมพและสื่อมวลชนตาง ๆ รวมทั้งติดตามขาว บทความหนังสือพิมพ และขาวสารตาง ๆ
ทั้งภายในและนอกประเทศ
4) จัดทํารายการขาว สารคดี และบทความ และควบคุมและบริหาร
สถานีวิทยุวิทยุตางประเทศ
5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาทีข่ องกรม
หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย (กระทรวงการตางประเทศ, 2560)
2.2.11.11 กรมความรวมมือระหวางประเทศ
1) ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ แบบใต –ใต และเหนื อ –ใต –ใต ภายใต
ความรวมมือหุนสวนกั บแหลง ความรวมมื อตาง ๆ องคการระหวางประเทศ และองคก ารเอกชน
ตางประเทศ เพื่อการพัฒนา ในประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค
2) บริหารงานความรวมมื อเพื่อการพั ฒนาทรัพ ยากรมนุษย รวมทั้ ง
การใหทุนศึกษา/ฝกอบรม/ดูงานกับประเทศกําลังพัฒนา ปละกวา 1,500 ทุน
3) ดําเนินการโครงการ ผูเชี่ยวชาญ และอาสาสมัครไทยเพื่อปฏิบัติงาน
ในตางประเทศ
4) จัดหาทุนสนับสนุนใหหนวยราชการ และภาคเอกชนไทยในการจัด
ฝกอบรมใหกับประเทศกําลังพัฒนาตาง ๆ
5) อํานวยความสะดวกแกผูรับทุนรัฐบาลไทย
6) ใหคําปรึกษาแกคูรวมมือตางประเทศเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศไทย
7) อํานวยความสะดวกดานสิทธิพิเศษและพิธีการภาษีใ หแกโครงการ
ความรวมมือเพื่อการพัฒนา
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8) บริ ห ารงานพั ส ดุต ามโครงการความร ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นากั บ
ต า งประเทศ รวมทั้ ง ควบคุ ม และตรวจสอบการใช พั ส ดุ ใ ห เ ป น ไปตามระเบี ย บ และข อ ตกลง
(กรมความรวมมือระหวางประเทศ, 2556)
2.2.11.12 สถานเอกอัครราชทูต
1) ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศไทย
กับประเทศที่อยูในความรับผิดชอบ
2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานกงสุล ตลอดจนดูแล ปกปอง คุมครอง
ผลประโยชนของไทยและคนไทยในประเทศที่อยูในความรับผิดชอบ
3) ดําเนิน การเกี่ ยวกั บการรายงานสภาวการณและพั ฒนาการทาง
การคา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในประเทศที่อยูในความรับผิดชอบมายังกระทรวง
4) กํากับ และดูแลการปฏิบัติง านของสถานกงสุลกิ ตติม ศักดิ์ที่ อยูใน
ความรับผิดชอบ
5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
2.2.11.13 สถานกงสุลใหญ
1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานกงสุล ตลอดจนดูแล ปกปอง คุมครอง
ผลประโยชนของไทยและคนไทยในประเทศที่อยูในความรับผิดชอบ
2) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ แ ละรายงาน
สภาวภารณทางการคา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรมในประเทศที่ อยูในความรับผิดชอบมายัง
กระทรวง
3) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย (สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ, 2559)
2.2.11.14 กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
1) ติดตาม ศึกษา ประมวล วิเคราะหพัฒนาการและแนวโนมเศรษฐกิจโลก
เสนอแนะแนวทางในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศดานการเงิน การคา การลงทุ น
เทคโนโลยีและการพัฒนา
2) เสนอแนะนโยบาย ทาที และเขารวมในการเจรจา ทําความตกลง
และดําเนินการในกรอบความรวมมือและความตกลงระหวางประเทศทางเศรษฐกิจ
3) ติดตาม ศึกษา ประมวล วิเคราะห ภาวะเศรษฐกิจของประเทศและ
ตางประเทศเพื่อเสนอแนะแนวทางในการสง เสริมและ รัก ษาผลประโยชนท างดานเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ
4) ติด ตาม รวบรวมและเผยแพร ข อ มู ล ทางเศรษฐกิ จ และโอกาส
ทางการคา การลงทุน ในตางประเทศใหแกภาคเอกชนของไทย เพื่อสงเสริมและรักษาผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนของไทย
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5) ประสานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ดําเนินความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจในกรอบความรวมมือและความตกลงทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ
6) ปฏิบัติก ารอื่นใดตามที่ กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
กรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย (กระทรวงการตางประเทศ, 2560)
2.2.12 การสร า งภาพลั ก ษณ ป ระเทศไทยและบทบาทที่ สํ า คั ญ ของกระทรวง
การตางประเทศ
นิกรเดช พลางกูร (2558) ไดศึกษากระบวนการสรางภาพลักษณประเทศ (Nation
Branding) ผูเขียนไดใชแนวทฤษฎี “การสรางอัตลักษณเชิงแขงขัน –Competitive Identity” ของ
นาย Simon Anholt มาศึกษารวมกับทฤษฎี “การทูตสาธารณะ–Public Diplomacy” ซึ่งเปน
แนวทางที่กระทรวงการตางประเทศใชอยูแลวในปจจุบันผานมูลนิธิไทย (Thai Foundation) ผูเขียน
มองวา ทั้งสองทฤษฎีมีความเกี่ยวโยงกันในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันทั้งดานการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม นอกจากนี้ ผูเขียนยังไดนํากระบวนการสรางภาพลักษณของประเทศเกาหลีใต
ซึ่งนับวา เปนประเทศที่ประสบความสําเร็จในเรื่องดังกลาวอยางมาก มาเปนกรณีศึกษา โดยวิเคราะห
จุดออน จุดแข็ง (SWOT analysis) กอปรกับการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของในมิติตาง ๆ ในเรื่องการ
สรางภาพลักษณเพื่อนําเสนอขอดีที่สามารถนํามาปรับใชกับประเทศไทยได และทายที่สุด ผูเขียนได
เสนอยุทธศาสตรในการสรางแบรนดประเทศไทยในระยะสั้นหรือการเสนอรูปแบบของโครงสราง
องคกรที่กํากับดูแลภาพลักษณของประเทศภายใตรัฐบาลปจจุบันอยางเปนระบบ
2.3 สรุปกรอบแนวคิด

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิด
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บทที่ 3
ผลการศึกษา
จากการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณผูบริหารระดับอธิบดี /รองอธิบดี/หรือผูอํานวยการ
ระดับกองและผูเกี่ยวของที่ดูแลงานที่เกี่ยวของกับโรคติดตออุบัติใหมทั้งในกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข (สํานักระบาดวิทยา สถาบันบําราศนราดูร สํานักโรคติดตออุบัติใหม สํานักสื่อสารความเสี่ยง
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สํานักงานปองกันควบคุมโรคเขตเมือง ศูนยความรวมมือไทย–สหรัฐ
ดานสาธารณสุ ข และกระทรวงการตางประเทศ (กรมองคก ารระหวางประเทศ กรมการกงสุ ล
กรมเอเชียใต ตะวั นออกกลาง และแอฟริก า กรมสารนิเ ทศ กรมความรวมมื อ ระหวางประเทศ
กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห ประเทศซาอุดิอาระเบีย ) จํานวน
22 ทาน รายนามผูใหสัมภาษณ ดังแสดงในภาคผนวก ก. ไดผลการศึกษา ดังตอไปนี้
3.1 ภาพรวมนโยบาย ยุทธศาสตร และบทบาทในปจจุบันของกระทรวงการตางประเทศ ในการรวม
ปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม: กรณีศึกษา โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)
จากการสัมภาษณ ชนมวิพัฒน จางตระกูล นักการทูตชํานาญการ สํานักนโยบายและแผน
กระทรวงการตางประเทศ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และพิณ ศรีดุรงธรรม นักวิเทศสหการ
ชํานาญการพิเศษ กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 ทําใหทราบวา แผนยุทธศาสตร 4 ป กระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2558–2561 ไดระบุ
ถึง ความเปนมาของนโยบายของกระทรวงการตางประเทศที่ เ ชื่อ มโยงกั บ โรคติดตอ อุบัติใหม ว า
เทคโนโลยี ก ารสื่อ สารที่ก าวหนาและบทบาทของสื่อออนไลนในยุคปจ จุบันไดสง ผลใหพ ลวัตการ
เปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกประเทศ มีความเกี่ยวเนื่องกันอยางยิ่งและทําใหภาคสวนตาง ๆ เชน
นักวิชาการ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และ ประชาชน มีบทบาทเกี่ยวของมากขึ้นในกระบวนการ
ตัดสินใจและการขับเคลื่อนนโยบาย ดังนั้น นโยบายการตางประเทศ จึงจะตองสงเสริมการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน และตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ ไทยยัง
ตองใหความสําคัญตอการสงเสริมพหุวัฒนธรรม การสรางความเขาใจกันและความปรองดองในสังคม
ดวยการเปดโอกาสใหทุกคน (social inclusiveness) และการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมในรูปแบบ
ตาง ๆ ดวย ภัยคุกคามและความท าทายในทุ ก รูป แบบ ไม วาจะเปน ดานความมั่ นคงทางอาหาร
พลังงานและน้ํา ความมั่นคงของมนุษย โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการอนุรักษสิ่งแวดลอม ลวนแตเปนประเด็นที่มีมิติที่หลากหลายและมีความเกี่ยวโยง
กัน ทั้งยังเปน ประเด็นขามพรมแดนที่ภาคสวนตาง ๆ และประเทศที่เกี่ยวของ ตองรวมมือกันปองกัน
แกไข และเตรียมความพรอม จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ 4 ปที่ตอบสนอง
ตอนโยบายรัฐบาลและแผนยุท ธศาสตรที่ เกี่ ยวขอ งของไทย รวมทั้ งสอดคลอ งกับ อํ านาจหนาที่ ที่
กระทรวงการตางประเทศไดรับจากขอกฎหมาย พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวของ และกฎกระทรวงแบง
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สวนราชการ เปนแนวทางในการดําเนินภารกิจของกระทรวงการตางประเทศในการขยายความรวมมือ
กับตางประเทศและการเสริมสรางบทบาทของไทยในเวทีระหวางประเทศอยางมีเกียรติและสมศักดิศ์ รี
ในทุ กดาน รวมถึง การแสวงหาโอกาส ในการขยายการคา การลงทุน และความรวมมือ อื่น ๆ กั บ
ตางประเทศ เพื่อสงเสริมความกาวหนาและการพัฒนาประเทศไทย ตลอดจนใหการคุมครองสิท ธิ
และผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงการตางประเทศมุงบูรณาการการทํางาน
รวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และยึดหลักการดําเนินการที่โปรงใส ตรวจสอบได และการมี
สวนรวมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
สําหรับ ประเด็นที่เ กี่ ยวของในแผนยุท ธศาสตรดังกลาว ไดแก ยุทธศาสตรที่ 4 ผลัก ดัน
บทบาทไทยที่ ส รางสรรคและรับ ผิ ดชอบ เปนที่ ย อมรับ ของประชาคมโลก กลยุท ธที่ 2 ปกปอ ง
ผลประโยชน ข องไทยและแก ไ ขป ญ หาระหว า งประเทศ อาทิ ความมั่ น คงระหว า งประเทศ
สิทธิมนุษยชน การคามนุษย อาชญากรรมขามชาติ การกอการราย ยาเสพติด การโยกยายถิ่นฐาน
สาธารณสุข ภัยพิบัติ สิ่ง แวดลอม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุท ธศาสตรที่ 6 เสริมสรางภาพลัก ษณ
ความเชื่อมั่นและทัศนคติ ที่ดีตอไทย กลยุทธที่ 1 ประชาสัมพันธเชิงรุกใหประชาคมโลกเห็นศักยภาพ
และจุดเดนของไทย ตลอดจนมีความเขาใจตอสถานการณตาง ๆ ในประเทศไทย และยุทธศาสตรที่ 7
สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และพัฒนาคุณภาพการใหบริการแกประชาชน กลยุทธที่ 3
ขยายความรวมมือ และการปฏิสัมพันธของภาคสวนตาง ๆ ในการขับเคลื่อนการตางประเทศของไทย
3.2 ภาพรวมนโยบายและมาตรการในการปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม ของกระทรวง
สาธารณสุข กรณีศึกษา โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)
3.2.1 นโยบายการป อ งกัน ควบคุ ม โรคติ ด ตอ อุ บั ติ ใ หม ข องกระทรวงสาธารณสุ ข
กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมาไดเกิดการระบาดของโรคติดตออุบัติใหมขึ้นทั่วโลก
อยางตอเนื่องทั้งโรคติดเชื้อชนิดใหมที่เพิ่งเคยคนพบการระบาดในคน หรือโรคติดเชื้อที่พบในพื้นที่ใหม
รวมทั้งโรคที่เพิ่งเคยคนพบการติดเชื้อในสัตวแลวมีแนวโนมที่ติดตอมายังคน ในชวงระหวางป พ.ศ.
2555–2558 ไดพบการระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอรส ในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง รวมถึงมีผูปวยจากประเทศที่มีการระบาดเดินทางเขามาในประเทศไทย
ประเทศไทยจึงมีความจําเปนที่จะตองสรางศักยภาพ ระบบ และเครื่องมือในการ
ปองกัน ควบคุมโรคติดตออุบัติใหม รวมทั้งมีการเตรียมความพรอมเพื่อตอบโตโรคติดตออุบัติใหม
อยางมีป ระสิทธิภาพ โดยใชกลไกทางดานกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 ทั้ ง
พระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เ กี่ยวของ และแผนยุทธศาสตรเพื่ อเตรียมความพรอม ปองกั น และแกไข
ปญหาโรคติดตออุบัติใหม ซึ่งจะชวยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมในกรณีที่เกิดการระบาด
ของโรคติดตออุบัติใหม
แผนยุท ธศาสตรเตรียมความพรอม ปอ งกั นและแกไขปญ หาโรคติดตออุบัติใหม
แหงชาติ (พ.ศ. 2560–2564) ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒ นาระบบเตรียมความพรอมสําหรับภัยพิบัติฉุก เฉินดาน
สาธารณสุข
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน รักษา และควบคุมโรคติดตอ
อุบัติใหม ภายใตแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
ยุท ธศาสตร ที่ 3 การพั ฒ นาระบบการสื่ อ สารความเสี่ ย งและประชาสั ม พั น ธ
โรคติดตออุบัติใหม
ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความเขมแข็งดานความรวมมือระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางการมีสวนรวมจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชน
ในการปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม
ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมการจัดการความรู การวิจัยและพัฒนา
โดยยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความเขมแข็งดานความรวมมือระหวางประเทศ
มีเปาประสงค คือ ประเทศไทยมีความรวมมือระหวางประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อ
สงเสริมบทบาทความเปนผูนําของประเทศไทยในดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานการแลกเปลี่ยนขอมูล
ความรวมมือทางวิชาการ ดานการตรวจจับและการควบคุมโรคติดตออุบัติใหมที่อาจแพรขามประเทศได
ประกอบดวย 3 กลยุท ธสําคัญ ไดแก (1) พั ฒนาความรวมมื อระหวางประเทศในการปอ งกันและ
ควบคุมโรคติดตออุบัติใหมที่เ กิดภายในประเทศและการแพรระบาดของโรคที่มาจากตางประเทศ
(2) ผลักดันบทบาทของประเทศไทยในการเปนผูนําดานการพัฒนานโยบายสุขภาพ ระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก (3) ประสานความรวมมือระหวางประเทศในระบบการดูแลรักษาผูปวย รับและสงตอผูปวย
และผูสงสัยดวยโรคติดตออุบัติใหม ทั้งนี้ ตองมีการเสริมสรางความเขมแข็งดานความรวมมือระหวาง
ประเทศใหมีความเขมแข็งอีกดวย เนื่องจากในปจจุบันโรคติดตอที่อุบัติขึ้นในประเทศหนึ่งมีโอกาส
แพร กระจายไปทั่ วโลกได อยา งรวดเร็ว การปอ งกั นและควบคุ ม โรคจํ าเป นตอ งดํา เนิน การดว ย
ความรวมมือ อยางเขมแข็งจากนานาประเทศ จะเปนสวนหนึ่งที่ผลักดันใหประเทศไทยสามารถลด
การปวย การตาย และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการระบาด
ของโรคติดตออุบัติใหม (แผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอม ปองกัน และแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม
(พ.ศ. 2560–2564, 2560)
3.2.2 มาตรการการปอ งกันควบคุม โรคติ ดตอ อุบั ติใ หม ข องกระทรวงสาธารณสุ ข
กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
วรยา เหลื อ งอ อ น ผู อํ า นวยการสํ า นั ก โรคติ ด ต อ อุ บั ติ ใ หม กรมควบคุ ม โรค
กระทรวงสาธารณสุข ไดระบุเ มื่อ 24 มิ ถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงการดําเนินการปองกันควบคุม โรค
ทางเดินหายใจตะวันออกกลางมีมาตรการหลัก 6 มาตรการ ดังนี้
1) มาตรการการเฝาระวัง และคัดกรอง
ดําเนินการเฝาระวังผูเดินทาง นักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการ
ระบาด โดยการคัดกรองที่ทาอากาศยานเมื่อผานดานตรวจคนเขาเมือง และติดตามรายวัน การคนหา
วินิจฉัย ที่โรงพยาบาลเมื่อผูเดินทางมีอาการปวย และการคนหา แจงเหตุในชุมชนเมื่อพบผูปวยโดย
ความรวมมือของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ผูประกอบการ ประชาชน ฯลฯ
2) มาตรการการประเมินความเสี่ยง และการปองกัน
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ดําเนินการติดตามสถานการณของโรคจากองคการอนามั ยโลก กระทรวง
สาธารณสุขของประเทศที่มีการระบาดของโรค และการวิเคราะหการระบาด ประเมินปจจัยเสี่ยงตอ
การเกิดโรคในประเทศอยางตอเนื่อง
3) มาตรการการวินิจฉัยดูแลรักษา /การสงตอ /การตรวจทางหองปฏิบัติการ
ดําเนินการตามแนวทางการรักษาของกรมการแพทย หรือระบบปองกันการติดเชื้อ
มีการสงตอผูปวยไปรักษายังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรองรับผูปวย การตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร
โดยมีศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 14 เขต มีความพรอมในการรองรับการตรวจหาเชื้อโรคทางเดิน
หายใจตะวันออกกลางไดและกระจายใหครอบคลุมทั่วทุกภาคทั่วประเทศ
4) มาตรการสื่อสารความเสี่ยง
การสื่อสารความเสี่ยงกับ ประชาชนทั่ วไป นักท องเที่ ยว ผูเ ดินทางกลับ จาก
แสวงบุญ ผูปวยสงสัยในรูปแบบตาง ๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ รวมทั้งจัดทําขาวเพื่ อ
ประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนเขาใจสถานการณมีความรูเกี่ยวกับโรคที่ถูกตอง เผยแพรทางชองทาง
ตาง ๆ เชน จัดทําเปนโปสเตอรแผนพับ ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต รวมถึงการจัดบริการสายดวน
กรมควบคุม โรค เบอรโทรศัพท 1422 เพื่อ ใหประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดไดตลอด 24
ชั่วโมง และเตรียมแผนการสื่อสารความเสี่ยง และการสื่อสารในภาวะวิกฤติเพื่อลดความตื่นตระหนก
ของประชาชน
5) มาตรการในการเฝาระวังโรคเมอรสในสัตวปา
การเฝาระวังโรคเมอรสในสัตวปาไดรับความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การเฝาระวังและตรวจคนโรคในสัตวปากลุมเสี่ยง ออกมาตรการชะลอการรับคําขออนุญาตใหนําเขา
หรือนําผานอูฐจากประเทศในแถบตะวันออกกลาง เพิ่มการเฝาระวังโรคในสวนสัตว และสงเจาหนาที่
ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชเขาไปใหความรูและดูแลกํากับอยางใกลชิด
6) มาตรการการบริหารจัดการ ประชุม ติดตาม สั่งการ
เตรียมพรอ มการบริห ารจัดการศูนยป ฏิบัติการภาวะฉุก เฉิน (Emergency
Operation Center ; EOC) ของกรมควบคุมโรคเพื่อการบังคับบัญชา สั่งการ ควบคุม และประสาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานในสถานการณการเกิดโรค ใหหยุดยั้งและ/หรือลดผลกระทบจากภาวะ
ฉุกเฉินหรือสถานการณรุนแรงจากโรค และเพื่อใหเหตุการณกลับสูสภาวะปกติในระยะเวลาที่สั้นที่สุด
เกิดความปลอดภัยทั้งผูปฏิบัติงานและผูเสี่ยงตอการติดเชื้อโรค รวมทั้ง การระดมทรัพยากร และ
บริหารจัดการอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ
จากการสัมภาษณ รุงเรือง กิจผาติ ผูอํานวยการสํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 พบวา ปจจัยเสี่ยงอยางหนึ่งของการแพร
ระบาดของโรคเมอรสในประเทศไทย หรือการแพรผานผูเดินทางเขา–ออกประเทศไทย จากประเทศที่
มีการระบาดของโรค คือ ในแตละป จะมีประชาชนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม เดินทางไปประกอบ
ศาสนกิจ หรือแสวงบุญในพิธีฮัจย และอุมเราะหที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการระบาด
ของโรคเมอรส ประมาณกวา 10,000 คนตอป ดังนั้น ประเทศไทย จึงไดจัดการเฝาระวัง ปองกั น
ควบคุมโรคสําหรับดําเนินการดูแลสุขภาพใน 3 ชวง คือ กอนการเดินทาง ระหวางการประกอบพิธี
และหลังจากการเดินทางกลับ โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
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1) กอนการเดินทางอบรมความรูเรื่องโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ตรวจ
สุขภาพฉีดวัคซีนปองกันโรคไขกาฬหลังแอน และไขหวัดใหญใหกับผูเดินทาง และผูประกอบการหรือแซะห
2) ระหวางการประกอบพิธี จัดหนวยแพทย และพยาบาล ดูแลสุขภาพขณะอยูใน
ประเทศซาอุดิอาระเบีย
3) หลังจากการเดินทางกลับ ติดตามสุขภาพหลังกลับจากแสวงบุญเปนเวลา 1
เดือน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน หรือ อสม.ฮัจย และมิสเตอรฮัจย ซึ่งมีเครือขายใน
การติดตามและประสานงานฮัจยทั้งระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ
3.3 ความตองการความชวยเหลือจากกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกันควบคุมโรคและ
ลดผลกระทบ เมื่อพบผูปวยโรคเมอรสในประเทศไทย
จากการสัมภาษณของ ภานุมาศ ญาณเวทยสกุล, ธนรักษ ผลิพัฒน, พจมาน ศิริอารยาภรณ,
จริยาอ แสงสัจจา, รุงเรือง กิจผาติ, โสภณ เอี่ยมศิริถาวร, เฉวตสรร นามวาท, โรม บัวทอง และ
วรยา เหลืองออน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 พบวา จาก
ประสบการณการพบผูปวยโรคเมอรสในประเทศไทย จํานวน 3 ราย ในระหวางป พ.ศ. 2558–2559
ซึ่ง เปน ผู เ ดิน ทางมาจากประเทศโอมาน 2 รายและประเทศคู เ วต 1 ราย นั้ น ทํ า ให ไ ด เ ห็ น ถึ ง
ความตองการความชวยเหลือในมิติการตางประเทศจากกระทรวงการตางประเทศ เพื่อการปองกัน
ควบคุมโรคและลดผลกระทบ สรุปไดดังตอไปนี้
1) กลไกเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เชน เหตุการณผิดปกติจากตางประเทศ/ในประเทศ
ระหวางกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ รวมกั นประเมินความเสี่ยงและ
กําหนดมาตรการดําเนินการตอบสนองใหรอบดานมากขึ้น เปนการบูรณาการงานทั้งมิติสาธารณสุข
และมิติการตางประเทศ
2) แนวทาง ขั้นตอนการดําเนินงานรวมกันทั้งดานสาธารณสุขและตางประเทศที่ชัดเจน
เพื่อการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) ชองทางในการเผยแพร และสื่อสารขอ มู ล ขา วสารเรื่ อ งโรคติด ตอ อุ บัติใ หม ใหกั บ
ชาวตางชาติและคนไทยในตางประเทศ
4) การประสานงานกับสถานทูตในเรื่องพื้นฐานที่จําเปน เชน ชี้แจงทําความเขาใจเรื่อ ง
กฎหมายการควบคุมโรคในประเทศไทย เชน พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 คาใชจายดานการ
ปองกันควบคุมโรค และรักษาพยาบาลของชาวตางชาติที่เขาขายตามพรบ.โรคติดตอดังกลาว
5) พิจารณาเอกสารการคัดกรองเบื้องตนดานสุขภาพรวมทั้งเรื่องการประกันสุขภาพใน
ขั้นตอนการตรวจลงตรา
6) ความชวยเหลือเฉพาะกิจ อื่น ๆ เชน การแปล/ตรวจทานความถูกตองของเอกสารที่
ไดรับการแปลเปนภาษาตาง ๆ
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3.4 บทบาทการมีสวนรวมในปจจุบันของกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกันควบคุมโรค
ลดความสูญเสียและผลกระทบจากโรคติดตออุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
(โรคเมอรส)
3.4.1 บทบาทของหนวยงาน
3.4.1.1 กรมสารนิเทศ :
1) กรณีการพบผูปวยโรคติดตออุบัติใหมในประเทศไทย
มีพันธกิจโดยตรงในการเสริมสรางความเชื่อ มั่นและภาพลักษณที่ดี
ของไทยในตางประเทศและเวทีระหวางประเทศ จึงมีหนาที่ ดังนี้
– ติดตามพั ฒ นาการประเด็น ดัง กลาวอย างใกล ชิด ทั้ ง แนวทาง
การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ การแพรกระจายของโรคในไทย แนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง
ในการปองกันโรคและในการปองกันการแพรกระจายของโรค โดยรับขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
อาทิ กระทรวงสาธารณสุข หรือสํานัก โฆษก ทําเนียบรัฐบาล เพื่อเผยแพรขอมูลที่ ถูกตองเกี่ยวกั บ
ประเทศไทยใหแก ชาวตางประเทศไดรับ ทราบขอ เท็ จ จริง ในรูป แบบขาวสารนิเ ทศโดยเวียนให
สถานเอกอัครราชทูต (สอท.)/ สถานกงสุลใหญ(สกญ.)/ คณะผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ
(คผถ.)/ สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย (สนง.คาฯ) ใชในการชี้แจงกับตางประเทศ และเผยแพร
ในทุกชองทางประชาสัมพันธของกระทรวงการตางประเทศ (อาทิ เว็บไซตกระทรวง ทวิตเตอร เฟซบุก)
และเวียนใหสื่อมวลชนทราบและพิจารณาเผยแพรอีกทางหนึ่งดวย
– ติดตามการเสนอขาวเกี่ยวกับประเทศไทย ของสื่อมวลชนแขนง
ตาง ๆ โดยหากมี ขาวที่บิดเบือนความเปนจริงและสง ผลตอภาพลักษณและอาจเกิ ดผลกระทบตอ
การคา การทองเที่ยวของไทย กระทรวงมีหนาที่ในการชี้แจงและทําความเขาใจกับสื่อมวลชนและ
ชาวตางชาติใหมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับประเทศไทย
2) กรณีมีการระบาดในตางประเทศหรือมีขาวซึ่งเปนความเสี่ยงที่อาจ
5
เกิดโรคติดตออุบัติใหม
กระทรวง (โดย สอท./สกญ./คผถ./สนง.การคาฯ) ติดตามพัฒนาการ
ประเด็นดังกลาวจากหนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศนั้น ๆ อยางใกลชิด เพื่ อใหขอมูลพัฒนาการ
ลาสุด รวมทั้งแนวปฏิบัติสําหรับคนไทยในพื้นที่ และคนไทยที่จะเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงเผยแพรในทุก
ชองทางของกระทรวงฯ (อาทิ เว็บไซดกระทรวงฯ ทวิตเตอร เฟซบุก ) และเวียนใหสื่อมวลชนทราบ
และพิจารณาเผยแพรตอไป
3.4.1.2 กรมความรวมมือระหวางประเทศ
กรมความรวมมือระหวางประเทศ (Thailand international cooperation
agency : TICA) ไดเขามามีสวนรวมเปนอยางมาก เปนความรวมมื อในรูปแบบการพัฒ นาขีด
ความสามารถของประเทศผูรวมมือใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการพัฒนาประเทศใหดีขึ้น โดย
เปาหมายหลัก คือ การใหความรวมมือเพื่อการพัฒนาและการชวยเหลือทางวิชาการกับประเทศเพือ่ นบาน
โดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV หมายถึง อาเซียนในเขตอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ไดแก กัมพูชา ลาว
5

สัมภาษณ บุษฎี สันติพิทักษ, อธิบดีกรมสารนิเทศ, 19 กรกฎาคม 2560.
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พมา เวียดนาม ซึ่ง TICA ทําความรวมมือในดานสาธารณสุขกับทั่วโลก แตมีเปาหมายอันดับหนึ่ง คือ
ประเทศเพื่อนบาน ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต ตะวันออกกลาง แอฟริกา ซึ่งประเทศไทยมี
ขีดความสามารถในดานการสาธารณสุข ที่ส ามารถถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณใหกั บ
ประเทศอื่น ๆ ได สําหรับภาพรวมในเรื่องระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ จะมีนโยบาย
การทูตสาธารณสุข (Health diplomacy) ซึ่งมองวาประเด็นสาธารณสุขเปนประเด็นที่เชื่อมโยงกันทัว่
ประเทศ โดยเฉพาะโรคติดตอขามแดน ไมสามารถที่จะใหเพียงประเทศใดประเทศหนึ่งจัดการดวย
ตนเอง สําหรับ TICA เปนหนวยงานปฏิบัติที่รับนโยบายมาปฏิบัติ ดังนั้น ในเรื่องความรวมมือดาน
สาธารณสุขไดมีการสงเสริมและพัฒนาประเทศเพื่อนบาน CLMV
ในสวนของความรวมมือ ที่จําเพาะเจาะจงเปนเรื่อ งโรคติดตออุบัติใหม
ได เ ริ่ ม ตั้ ง แต มี ก รอบความร ว มมื อ อนุ ภู มิ ภ าค : ยุ ท ธศาสตร ค วามร ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร วดี –
เจาพระยา–แมโขง (ACMECS) เมื่อป 2548 ซึ่งไดจัดตั้งคณะทํางานรวมทั้งมี MOU ไทย–กัมพูชาที่
รัฐมนตรีลงนาม มีการจัดทําเปนแผนระยะยาว 3 ป โดยมีการประชุมหารือแนวทาง เปาหมายการ
ดําเนินงาน โดยจัดทําเปน The 3rd Draft Framework–Cambodia–Thailand Development
Cooperation Programme on Health (2017–2019) โดยกําหนดเปนโครงการของ 2 คูจังหวัด
คือ สระแก ว–บันเตียเมนเจย และตราด–เกาะกง ซึ่งมี เรื่อ งสุขภาพหนึ่งเดียว โรคติดตอ อุบัติใหม
การเสริมสรางความเขมแข็งของดานระหวางประเทศ
โครงการดานโรคติดตออุ บัติใหม เริ่มต นเมื่ อป พ.ศ. 2557 ซึ่ง รัฐบาลมี
ยุทธศาสตรประเทศ โดยสนับสนุนงบประมาณใหกระทรวงละ 10 โครงการ โดยแตละกระทรวงตอง
ทําโครงการเสนอในลักษณะ Flagship Project คือ เปนงานใหมที่ไมใชงานประจํา และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ จึงไดเสนอโครงการสรางความตระหนัก และเตรียมความพรอมสําหรับโรคติดตอและ
โรคอุบัติใหมตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา–เมียนมา–สปป.ลาว เนื่องจากโรคติดตออุบัติใหมเปนโรค
ที่อาจมากับชายแดนซึ่งรัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาชายแดน โดยไดงบประมาณ 20 ลานบาท
จากนั้นไดประชุมปรึกษาหารือกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเรื่ องรูปแบบการทํางาน โดยเลือก
พื้นที่เ ฉพาะบางแหง เชน ตาก–เมี ยวดี ที่ มีเ ศรษฐกิ จ พิเ ศษ เปนตน โดยในปแรกดําเนินการ 5–6
จัง หวัด ซึ่ง งบประมาณของ TICA ส วนนี้มี เ ปา หมาย คือ การพั ฒ นาบุค ลากรต างชาติ และขี ด
ความสามารถประเทศเพื่อนบาน เชน การพัฒนาระบบการทํางาน การเฝาระวัง ควบคุมโรค ฝกอบรม
กับกลุมเปาหมายคือ แพทย พยาบาล บุคลากรสาธารณสุขของตางชาติ อาจเปนรูปแบบที่นําบุคลากร
ตางชาติมาอบรมในไทย หรือสงผูเชี่ยวชาญไทยไปฝกอบรมใหตางชาติ รวมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
เพื่อตอบสนองโรคติดตออุบัติใหมที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากชายแดน โดยมีวิธีการทํางานคือ ใหคูจังหวัด
ปรึกษาหารือและเสนอกิจกรรมเพื่อของบประมาณกับ TICA โดยมีการใหคําแนะนํากับทุกจังหวัด
และวางแผนการทํางานรวมกัน นอกจากนี้ ยังมีการประชุมความรวมมือทางวิชาการประจําป ซึ่งอีก
ประเทศสามารถขอรับการสนับสนุนจากไทยได6

6

สัมภาษณ พิณ ศรีดุรงธรรม, 4 กรกฎาคม 2560.
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3.4.1.3 กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา7
1) วิเคราะหประเมินสถานการณ โดยไดรับขอมูลจากสถานเอกอัครราชทูต
และสงขอมูลใหกระทรวงสาธารณสุข
2) จัดเวทีการประชุมรวมกันระดับภูมิภาค เชน การประชุมสาธารณสุขไทย
รวมกับสาธารณสุขประเทศอื่น ๆ
3) จัดทําขอมูลและทาทีที่เกี่ยวของเพื่อใชในภูมิภาคเอเชียใต ตะวันออก
กลางและแอฟริกา
3.4.1.4 กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนตางดาว กรมการกงสุล 8
1) สถานเอกอั ครราชทู ต / สถานกงสุล ใหญตรวจสอบและเฝาระวั ง
สถานการณการระบาดของโรคติดตออุบัติใหมในอาณาเขตและรายงานใหกระทรวงการตางประเทศ
และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบเปนระยะ ๆ
2) เผยแพร แนวปฏิบั ติ / ความรู /ข อ ควรระวัง โรคติด ตอ อุบั ติใ หม ใ ห
ชาวไทยที่ประสงคจะเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตอการระบาดหรือชาวตางชาติที่ประสงคจะเดินทางเขา
ประเทศไทยตามชองทางที่มีอยูของกระทรวงการตางประเทศ อาทิ เว็บไซตของสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญ แผนพับ และประกาศในบริเวณพื้นที่ของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ
3) เข า ร ว มประชุ ม กั บ ภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง /เป น ส ว นหนึ่ ง ของ
คณะกรรมการเพื่อขับ เคลื่อนนโยบายการแกไ ขปญ หาโรคติดตอ อุบัติใหม เชน คณะอนุกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะชองทางเขาออกประเทศ
3.4.1.5 กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงศุล 9
1) ชวยคัดกรองโรคของผูเดินทาง การประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร
2) การดู แ ลคนไทยที่ มี อ าการป ว ยเมื่ อ มี ก ารระบาดของโรคใน
ตางประเทศ ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเขาชวยเหลือแกคนไทยที่ปวยในตางประเทศ
3) กรณีห ากตอ งมี ก ารรับ ตัว ผูป วยกลับ ประเทศไทย เมื่ อ สถานทู ต
ตางประเทศประสานมายังกรมการกงสุล โดยกองคุมครองฯ ประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุขหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อทําการรับตัวผูปวยไปดําเนินการตอไป
3.4.1.6 กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ10
จัดทําขอมูลเชิงความเชื่อมั่นเพื่อสรางความมั่นใจ โดยการนําขอมูลจาก
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย กระทรวงการตางประเทศ มาสรุปเปนภาพรวมดวยภาษาที่
ประชาชนทั่วไปสามารถเขาใจไดงายพรอมทั้งเสริมในเรื่องเศรษฐกิจของประเทศในทางบวก สนับสนุน
ขอมูลเชิงธุรกิจ ชี้แจงความเขาใจระหวางประเทศในดานเศรษฐกิจ
7

สัมภาษณ สรจักร บูรณะสัมฤทธิ์, ผูอํานวยการกองตะวันออกกลาง, 29 มิถุนายน 2560.
สัมภาษณ มังกร ประทุมแกว, กงสุลใหญ ณ กรุงอันตานานาริโว ปฏิบัติหนาที่ราชการกรมการกงสุล (อดีต
ผูอํานวยการกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนตางดาว), 20 กรกฎาคม 2560.
9
สัมภาษณ ธาตรี เชาวชตา, ผูอํานวยการกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ, 17
กรกฎาคม 2560.
10
สัมภาษณ มธุรวีร วิทธกุล, กองสนเทศเศรษฐกิจ, 17 กรกฎาคม 2560.
8
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3.4.1.7 กองสันติภาพ กรมองคการระหวางประเทศ11
เปนหนวยงานภาคีอนุสัญญาดานอาวุธชีวภาพ (หรืออาวุธเชื้อโรค ซึ่งเปน
จําพวกหนึ่งของโรคติดตออุบัติใหม) เปนหนึ่ง ในสาขาที่เปนอาวุธที่มี อานุภาพทําลายลางสูง กลไก
อนุสัญญาหามไมใหมีการใช ปองกันการถายโอนการใชครอบครอง ใหความรวมมือในการดูพัฒนาการ
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี รวมถึงความปลอดภัยในการเก็บหรือความเสี่ยงที่จะถูกนําไปใชกอการราย
ติดตามพัฒนาการที่อยูภายใตอนุสัญญา กลไกของอนุสัญญาจะกําหนดการประชุมแบบภาคี ทุก ๆ 5
ป โดยประเทศไทยมีสํานักงานพัฒนาวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง ชาติ (สวทช.) ที่เ ปน Focal
Point ของอนุสัญญา ทํางานรวมกับกองสันติภาพ
3.4.1.8 กองการสังคม กรมองคการระหวางประเทศ12
1) ดูแ ลด านสุ ข ภาพ หรื อ ตรวจสอบข อ มู ล ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง จาก
องคการอนามั ยโลก (World Health Organization ; WHO) แลวประสานงานกับ กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อแจงขาว ขอมูล ที่ไดจาก WHO และขอขอมูลหรือทางกระทรวงสาธารณสุขสงขอมูล
กลับมาเพื่อใหนําไปชี้แจงหรือสื่อสารออกไปยังตางประเทศ
2) เมื่ อ เกิ ดโรคระบาดที่ สําคัญ กองการสัง คม จะชวยในการสื่อการ
ชี้แจงขาวไปยังสถานทูตตาง ๆ และสื่อตางประเทศ โดยขอมูลอาจจะไดมาจากการขอจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ
3) ชวยในการนําเสนอกลไกตาง ๆ ที่หนวยงานไดมีการดําเนินการอยู
ใหกับตางประเทศหรือสามารถชวยแจงใหกับภาคีเครือขาย เพื่อใหมิติตางประเทศทราบดวย
3.4.1.9 สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห ประเทศซาอุดิอาระเบีย13
1) สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห (ประตูสูการประกอบพิธีฮัจย ) มี
เขตติดตอกับ เมื องเมกกะ ระยะหางประมาณ 80 กิ โ ลเมตร ซึ่งในเมือ งเมกกะ มี ค นไทยอาศัยอยู
ประมาณ 8,000 คน ดูแลเรื่อ งความสัม พั นธ ร ะหวา งประเทศด านเศรษฐกิ จ สั ง คม ประชาชน
เนื่องจากเปนเมืองเศรษฐกิจและมีสํานักงานการคา การพาณิชย จํานวนมาก
2) สถานกงสุล ใหญ ณ เมื องเจดดาห ได มี ก ารจัด ทํ า โครงการสอน
ภาษาไทย วัฒนธรรมไทยใหกับลูกหลานคนไทยที่อยูทางตะวันตกของประเทศซาอุดิอาระเบีย ทุกวันเสาร
รวมทั้งมีการสอนการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
3) ในกรณีที่เกิดโรคเมอรส สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห ทําหนาที่
เตรี ยมความพรอ มรายงานสถานการณไปที่ ก ระทรวงการตางประเทศ ในสว นจํา นวนผูติด เชื้ อ
ผูเสียชีวิต ผูที่ไดรับการรักษาจนหายเปนปกติ (โดยกรมภูมิภาค ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป)
จากผลการศึกษาในประเด็นบทบาทในปจจุบันของกระทรวงการตางประเทศ ใน
การรวมปองกันควบคุม โรคติดตออุ บัติใหม : กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส )
11

สัมภาษณ สุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง, ผูอํานวยการกองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ, 30 มิถุนายน
2560.
12
สัมภาษณ ณัฐภานุ นพคุณ, ผูอํานวยการกองการสังคม, 30 มิถุนายน 2560.
13
สัมภาษณ มูหมัดลูตฟ อุเซ็ง, รองกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห, 5 กรกฎาคม 2560.
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สามารถนํ า มาสรุป รวมเปน ผั ง กระบวนการติ ดต อ ประสานงานตามบทบาทของกระทรวงการ
ตางประเทศ14ได ดังแผนภูมิที่ 2 ในภาวะปกติ และแผนภูมิที่ 3 ในภาวะที่มีการพบผูปวยหรือมีการ
ระบาดของโรคติดตออุบัติใหมในประเทศไทย

แผนภูมิที่ 2 ผังกระบวนการติดตอประสานงานตามบทบาทกระทรวงการตางประเทศ ในการรวม
ปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม : กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)
ในภาวะปกติ
14

สัมภาษณ สุดาสิรี เตชานันท, นักการทูตปฎิบัติการ กองการสังคม, 30 มิถุนายน 2560
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แผนภูมิที่ 3 ผังกระบวนการติดตอประสานงานตามบทบาทกระทรวงการตางประเทศ ในการรวม
ปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม : กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)
ในภาวะที่มีการพบผูปวยหรือมีการระบาดของโรคติดตออุบัติใหมในประเทศไทย
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3.4.2 ประสบการณเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับโรคติดตออุบัติใหม และจุดเดน /จุดออนที่
พบประสบการณจากสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห เรื่องโรคเมอรส ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย
จากการสัมภาษณ มูหมัดลูตฟ อุเซ็ง รองกงสุลใหญ สถานกงสุล ณ เมืองเจดดาห
เมื่ อ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทํ าใหท ราบวา ประเทศซาอุ ดิอ าระเบียใหความสําคัญ และมี
การเตรียมพรอมระดมทรัพยากรตาง ๆ ในการรับมือกับโรคเมอรส ทั้งทีมแพทย พยาบาล ผูเชี่ยวชาญ
และหนวยงานที่ เ กี่ ยวของ เชน องคก รหรือ ผูบ ริจ าค จัดซื้ออุ ป กรณ เพื่อเตรียมความพรอ มดาน
การแพทยและสาธารณสุขรับ มือการระบาดของโรค เนื่องจากมีการเดินทางมาจากหลายประเทศ
ทั่วโลก เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ประมาณปละ 2.5 ลานคน ซึ่งปจจุบัน ยังไม พบรายงานวามี
ผูเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยติดเชื้อโรคเมอรสแลวเสียชีวิต โดยประเทศซาอุดิอาระเบียมีมาตรการ
การวัดอุณหภูมิ รางกายที่ส นามบิน เพื่ อ คัดกรองโรคติดตอ สําหรับ ผูที่ เ ดินทางเขา –ออกประเทศ
ซึ่งในชวงการเดินทางไปประกอบพิ ธีฮัจย ที่สนามบินมี Terminal Hajj เจาหนาที่ทุ กหนวยงานที่
เกี่ยวของ จะมารับคนไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย โดยสถานกงสุลใหญมีการวาจางเจาหนาที่
ทองถิ่นพูดภาษาอาราบิกได มีความชํานาญในพื้นที่ มีประสบการณเรื่องฮัจย ในการประชาสัมพันธให
ขอมูลความรูความเขาใจ
สําหรับประเทศไทยมีคนไทยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยประมาณ 8,000 คนตอป
สวนใหญมาจากภาคใต (รอยละ 80) ซึ่งการไปประกอบพิธีฮัจย จะตองมีการลงทะเบียน กระบวนการ
ผานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งระบบการดูแลสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข
สําหรับการไปประกอบพิธีอุมเราะหสามารถเดินทางไปไดตลอดทั้งป (ไมทราบจํานวน) โดยแตล ะ
หนวยงานดําเนินการ ดังนี้
1) สถานกงสุลใหญ ประสานงานและมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับ ทีมของหนวย
แพทยฮัจยไทย (Thai hajj medical office) ประกอบดวยแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และ
เจา หน าที่ ประมาณ 42 คน ซึ่ ง ปฏิ บัติ ง าน ณ สํานั กงานแพทย ชั่วคราว เมื อ งเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เพื่อดูแลประชาชน ใหความรู การปองกันโรค กับผูเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา
ซึ่งเปนการเสริมความรูความเขาใจเพิ่มเติม (กอนเดินทางไปประเทศซาอุดิอาระเบีย ทางประเทศไทย
ใหความรูในการประกอบพิธีฮัจย ความพรอมทางรางกายและสุขภาพ ไดจัดระบบการดูแลสุขภาพ
ใหกับผูแสวงบุญ ทั้งกอนการเดินทาง ระหวางประกอบศาสนกิจ และหลังจากการประกอบพิธีฮัจย แก
ผูที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย)
2) หนวยแพทยฮัจยไทย (Thai hajj medical office) เมืองเมกกะ เปนเสมือน
คลินิก หรือโรงพยาบาลขนาดเล็ก มีเ ตียงประมาณ 20 เตียง หองพยาบาล รถพยาบาล การจาง
เจาหนาที่ทองถิ่น มีการแจกจายยา ทีมแพทยเคลื่อนที่ ใหความรู ตรวจรักษา ไมไดเฉพาะคนไทยที่
เดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนาเทานั้น ยังมีการแจกจายยา ใหการรักษากับคนไทยที่อาศัยอยูใน
เมืองเจดดา
3) ทุกกระทรวง กรม ที่เกี่ยวของ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย มีการจัดเจาหนาที่
ประมาณ 150 คน โดยแบงกลุมกระจายไปเยี่ยมเยือนผูเดินทางมาประกอบพิธีฮัจยที่อาศัยอยูตาม
สถานที่ตาง ๆ เชน บานพัก งานชุมนุมของคนไทยซึ่งมีการแนะนําดานศาสนา คําสอน หลักปฏิบัติตาง ๆ
ซึ่งทางทีมประเทศไทย มีการใหขอมูลขาวสาร รวมทั้งคําแนะนําดานสาธารณสุขเพิ่มเติมไปดวย
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ในชวงการประกอบพิธีฮัจยกระทรวงสาธารณสุขไทย หนวยแพทยฮัจยไทยไดมีการ
จัดหายาและเวชภัณฑไปประเทศซาอุดิอาระเบียจํานวนหนึ่ง เมื่อหมดชวงการประกอบพิธีฮัจยสถาน
กงสุล ใหญ ณ เมื องเจดดาห รวมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดแพทยสัญจรใหบริการตรวจสุขภาพ
ใหคําปรึกษาดานการแพทย รวมทั้งจายยาแกประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยูในประเทศซาอุดิอาระเบีย
กรณีที่มีคนไทยปวยตองเขาโรงพยาบาล ในชวงการประกอบพิธีฮัจ ยสถานกงสุลใหญจะดําเนินการ
ประสานหนวยงานดานสาธารณสุขของประเทศซาอุดิอาระเบีย และองคกรที่เกี่ยวของและแจงไปยัง
กระทรวงการตางประเทศของไทย สําหรับผูปวย จะไดรับการดูแลโดยสถานพยาบาลของประเทศ
ซาอุดิอาระเบียโดยไมเสียคาใชจาย
3.4.3 ประสบการณจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่องโรคเมอรสระบาดที่
ประเทศเกาหลีใต
จากการสั ม ภาษณ อั จ ฉรา ไชยสาส น นั ก การทู ต ชํ า นาญการ (ที่ ป รึ ก ษา)
กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได
เลาประสบการณเมื่อครั้งเคยประจําการที่สถานเอกอัครราชทู ต ณ กรุงโซล ตําแหนงเลขานุการเอก
(สาธารณรัฐเกาหลี –เกาหลีใต) ความวา เมื่ อเกิดสถานการณการระบาดของโรคเมอรส ในประเทศ
เกาหลีใต ไดรับทราบสถานการณผานทางกลุม ไลนแจง เตือนขาวสารของผูบริหารกระทรวงการ
ตางประเทศ ประกอบกับกรมสารนิเทศมีการเตือนภัย กรณีการแพรระบาดของโรคเมอรสในประเทศ
เกาหลีใต ทางกระทรวงการตางประเทศจึงมีขอสั่งการใหสถานทูตติดตาม และรายงานสถานการณ
จากแหลงขาวของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการตางประเทศของประเทศเกาหลีใต ซึ่งใน
ขณะนั้นยังไมมีคนไทยไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว และลามของกระทรวงการตางประเทศ
แปลภาษาเกาหลีใตเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยสงขอมูลกลับมายังประเทศไทยทุกวัน ผานทาง
เครื่องมือหนึ่งที่เราเรียกวา โทรเลข ซึ่งเปนวิธีการสงรายงานแบบประมวลขอมูลการระบาดระหวาง
ประเทศ และจัดทํ าเปนขอมูล สถานการณและการปองกั นโรคเมอรส เพื่อ สื่อสารใหคนไทยที่ จ ะ
เดิ น ทางไปประเทศเกาหลี ใ ต ท ราบเป น ระยะ ผ า นทางช อ งทางเฟซบุ ก ไลน ของกระทรวง
การตางประเทศ ทั้งนี้ มีการประสานกรมการกงสุลของบประมาณสนับสนุนซื้อหนากากอนามัย N95
เจลแอกอฮอล ณ เวลานั้นขาดแคลนอยางมาก บางสวนนําไปบริจาควัดไทย ซึ่งเปนศูนยกลางของ
คนไทยในตางประเทศ เพื่อแจกจายประชาชน
นอกจากนี้ยังไดเลาเหตุการณโรคเมอรสแบบใกลตัว กลาวคือ กรณีลูกสาวของเพื่อน
เดินทางมาทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต โดยสารเครื่องบินมาจากประเทศการตา มีอาการปวย และ
สงสัยวาเปนโรคเมอรส สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ไดแจง ไปยังสายดวนของประเทศเกาหลีใต
เมื่อวินิจฉัยเขาขายผูปวยสงสัย ถูกกักกันโรคและรักษาอยูในโรงพยาบาลประเทศเกาหลีใต ซึ่งปจจุบัน
ไดหาย และเดินทางกลับประเทศไทยเรียบรอยแลว
ประสบการณที่ไดรับจากการทํางาน ไดแก กระทรวงการตางประเทศของเกาหลีใต
รายงานสถานการณโรคเมอรสประจําวัน และคําแนะนําในการปองกันควบคุมโรค การแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางหนวยงานของกระทรวงการตางประเทศไทยกับหนวยงานตาง ๆ การใชอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงเขาถึงขอมูลสถานการณโรคเมอรส กรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉินกรมเอเชียตะวันออกหารือ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางทันตอสถานการณ ซึ่งสิ่งที่คาดวาควรนํามาใชตอยอดในอนาคต ไดแก
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ดานการสื่อสารความเสี่ยง (ตอบสนองตอการตื่นตระหนกของประชาชน ชองทางการสื่อสาร) ควรมี
การถอดบทเรียนจากผูมีป ระสบการณนี้ (Tacit Knowledge) เพื่ อ นําไปใชเ ปนแนวทางรับ มื อ
โรคติดตออุบัติใหมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3.4.4 ประสบการณจากกองสันติภาพ กรมองคการระหวางประเทศ เรื่อง การเตรียม
รับมืออาวุธชีวภาพในประเทศไทย
จากการสัม ภาษณ สุ พ รรณวษา โชติ กญาณ ถั ง ผู อํ า นวยการกองสัน ติภ าพ
ความมั่นคงและการลดอาวุธ กรมองคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทําใหทราบวา ทั่วโลกมีการดําเนินการทํางานภายใตรูปแบบภาคีอนุสัญญาอาวุธ
ชีวภาพประกอบดวยนานาประเทศ ปจจุบันรัฐที่มีความรูดานนี้ ขาดการถายทอดขอมูลใหรัฐที่ไมมี
ความรู โดยรัฐที่มีการพัฒนาแลวยึดหลักสิทธิทรัพยสินทางปญญา สวนรัฐที่กําลังพัฒนาตองการขอมูล
เพื่อพัฒนาประเทศ โดยมีการประชุมรัฐหภาคี 1 ครั้ง/ป โดยครั้งที่ผานมาจัดประชุมที่ประเทศเจนีวา
(มี ก ารทบทวนอนุสัญ ญาทุ ก 5 ป ) ในอนาคตรั ฐบาลไทยควรมี ก ารจั ดประชุม ติ ดตามกรอบการ
ดําเนินงานดานอาวุธชีวภาพทุกป และขยายการทํางานไปสูเวทีโลก ริเริ่มกลไกความรวมมือเชิงรุกใน
ภูมิ ภาค ไตรภาคี หรือ ทวิภาคี ตลอดจนสรางบุคลากรที่มี ความชํานาญดานอาวุธชีวภาพมากขึ้น
ภายใตอนุสัญญาดังกลาว หลักจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้ออีโบลา ทําใหเกิดการตระหนัก สราง
กลไกเตรียมความพรอมเพื่อรับมือดานอาวุธชีวภาพทางเคมีขึ้น ไดแก จัดตั้งศูนยของภูมิภาคอาเซียน
เพื่อรวบรวมทรัพยากรของแตละประเทศใชรวมกั น การจัดการความเสี่ยง และเตรียมความพรอ ม
รับมือ การบูรณาการกรอบตาง ๆ เชื่อมโยงกันเมื่อเกิดเหตุภัยระดับภูมิภาค และการทํางานดานอาวุธ
ชีวภาพในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการตางประเทศดําเนินงานภายใต
คณะอนุกรรมการประสานงานการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
โดยมีพลโท หมอมเจา เฉลิมศึก ยุคล เปนหัวหนาคณะทํางาน
ขอเสนอแนะในสวนนี้ กลาวคือ ขณะนี้การบูรณาการขอมูลระหวางภาคีเครือขาย
การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกระทรวงตาง ๆ ที่เกี่ยวของยังมีไมมากเทาที่ควร ดังนั้น ควรมีการสราง
กลไกแผนเตรียมความพรอมรับมือดานนี้อยางจริงจัง กรณีภัยจากโรคระบาด และควรมีการบูรณาการ
การทํางานรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ
3.5 ขอเสนอแนะบทบาทเพิ่มเติมของกระทรวงการตางประเทศและความรวมมือกับกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อใหประเทศไทยมีการเตรียมพรอม ปองกัน และแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม
ทั้งดานปองกันควบคุมโรค และลดผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.5.1 กรมควบคุมโรค15
ระดับนโยบาย
1) สรางความรวมมื อ โดยมี ก ลไกการประสานความรวมมื อระหวางกระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงการตางประเทศ
15

สัมภาษณ ภานุมาศ ญาณเวทยสกุล, ธนรักษ ผลิพัฒน, พจมาน ศิรอิ ารยาภรณ, จริยา แสงสัจจา, รุงเรือง กิจผาติ,
โสภณ เอี่ยมศิริถาวร, เฉวตสรร นามวาท, โรม บัวทอง และวรยา เหลืองออน, 2560.
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2) ควรมี ค ณะทํ า งานในภาพรวมประเทศไทย (ที ม ไทยแลนด ) ในการหารื อ
นโยบายระหวางประเทศรวมกันระดับกระทรวงตาง ๆ
3) ร ว มกํ า หนดนโยบายเชิ ง ระบบ 5 ประการหลั ก ได แ ก กํ า หนดนโยบาย
การจัดการระบบแนวทางปฏิบัติ การวางแผน กิจกรรมที่ดําเนินการ เรื่องโรคติดตออุบัติใหมในมิติดาน
การตางประเทศ
ระดับแนวทางปฏิบัติ
1) จัดทําแนวทางปฏิบัติงาน ประกอบดวย โครงสราง กลไกการทํางาน ขั้นตอน
การทํางานการประสานงานทั้งภายในประเทศ และระหวางประเทศ ของกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงการตางประเทศ โดยระบุผูประสานงานหลัก (focal point) ของทั้ง 2 กระทรวง
2) มีการพัฒนาทัก ษะของบุคลากรดานภาษาตางประเทศ เพื่อการสื่อสารและ
ประสานงาน
3) การจัดเวที (Forum) ระหวางกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการตางประเทศ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ทําความเขาใจทั้งในระดับผูบริหาร และระดับปฏิบัติ
สรางความสัมพันธระหวางหนวยงาน
4) จัดทําระบบขอมูล อาทิเชน ขอมูลดานสาธารณสุขของประเทศตาง ๆ ขอมูล
สถานการณโรคติดตออุบัติใหม ขอมูลการปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม เปนตน และสามารถ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานได
5) กระทรวงสาธารณสุขควรมีการทําความเขาใจ เรื่อง พระราชบัญญัติโรคติดตอ
พ.ศ. 2558 และกฎอนามั ยระหวางประเทศ ใหก ระทรวงการตางประเทศเขาใจ เพื่ อ สื่อสารให
ผูเกี่ยวของทราบ เชน ผูปวยชาวตางชาติและญาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทย
3.5.2 กรมสารนิเทศ16
ระดับนโยบาย
สรางเครือขายความรวมมือ ระหวางเจาหนาที่ ก ระทรวงการตางประเทศ และ
ผูเ ชี่ย วชาญดานการแพทย เพื่ อให มี จุดติ ดตอ ในกรณี ฉุก เฉิ น และสามารถตรวจสอบขอ มู ล จาก
ผูเชี่ยวชาญอยางทันทวงที
ระดับแนวทางปฏิบัติ
1) ควรมี Call center รวมกันระหวางกระทรวงการตางประเทศและกระทรวง
สาธารณสุขในการใหขอมูลขาวสารกับประชาชน
2) กรณีสํานักขาวตางประเทศ (อยูตางประเทศ) ออกขาวคลาดเคลื่อน สถานทูตไทย
ณ ประเทศนั้น ๆ จะชวยดําเนินการเฝาระวังและประสานกระทรวงการตางประเทศเพื่อใหขาวที่
ถูกตอง
3) กรณีขาวคลาดเคลื่อน จะมีการเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาแถลงขาวรวมกัน
หรือชี้แจงคณะทูตในประเทศไทยเพื่อทําความเขาใจตรงกัน

16

สัมภาษณ บุษฎี สันติพิทักษ, อธิบดีกรมสารนิเทศ, 19 กรกฎาคม 2560.
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4) ควรมีการพบปะหารือในระดับผูบริหาร หรือในระดับเจาหนาที่ระหวางทั้งสอง
กระทรวงเปนระยะ
3.5.3 กรมการกงสุล17
ระดับนโยบาย
มีการบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลระหวา งหนวยงาน โดยกระทรวงการตางประเทศ
รวมมื อ กั บ กระทรวงสาธารณสุ ขจั ดทํ าฐานขอ มู ล มิ ติ ดา นสาธารณสุ ขบนเว็ บ ไซตข องกระทรวง
การตางประเทศ
ระดับแนวทางปฏิบัติ
1) ตั้งจุดประสานหลักระหวางกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นที่เกี่ยวของกับมาตรการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม และขอมูลที่เปนปจจุบัน
2) สรางเครื อขายการทํ างานระดับ ปฏิ บัติง านของกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงการตางประเทศ
3.5.4 กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ18
ระดับนโยบาย
ควรมีแนวทาง และวิธีการปฏิบัติงานรวมกันระหวางกระทรวง โดยมีการกําหนด
เปาหมาย ผลลัพธที่ไดอยางเปนรูปธรรมเชิงระบบ เชน การลดโรคติดตออุบัติใหม เปนตน
ระดับแนวทางปฏิบัติ :
1) ควรมี ก ารจัดทํ าแนวทางปฏิบัติ องคความรู การปฏิบัติตัว คําแนะนําผูอื่ น
รวมทั้งเกร็ดความรู (TIPs) ในการปองกันโรค กรณีเกิดโรคระบาด สําหรั บเจาหนาที่ที่ประจําการใน
ตางประเทศ เนื่องจากในปจจุบัน กระทรวงการตางประเทศ มีแนวปฏิบัติ SOP แผนอพยพอยูใน
ประเทศที่เปนกลุมเสี่ยง
2) จัด ให มี ก ารเพิ่ ม ทั กษะการสื่อ สารความเสี่ย งเรื่อ งภั ยพิ บัติ ตา ง ๆ สํา หรั บ
เจาหนาที่ที่ประจําการในตางประเทศ
3) เพิ่ ม การประชาสัม พันธ เรื่อ ง คลินิกเวชศาสตรก ารเดินทางและท อ งเที่ ยว
(Travel medicine) ซึ่งมีการใหบริการประชาชนและนักทองเที่ยว ในการใหคําปรึกษา การวางแผน
รับ คําแนะนําก อนการเดินทางทอ งเที่ ยว รวมถึง ทํ าความเขาใจเกี่ ยวกับ โรคและภัยอันตรายที่ อ ยู
ปลายทาง และการเตรียมตัวใหพรอมทั้งดานรางกาย อุปกรณสวนตัว และยารักษาโรค ซึ่งจะชวยลด
ความเสี่ยงในการเกิดโรค ปญหาสุขภาพและการเจ็บปวยของผูเดินทางใหลดนอยลงได
3.5.5 กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา19
ระดับนโยบาย
กระทรวงการต างประทศ และกระทรวงสาธารณสุข ควรรว มกั นช วยผลั ก ดั น
นโยบายในดานการสงเสริม ความรวมมื อระดับ นานาชาติในเชิงรุก เชน ศึกษาดูงานบทเรียนจาก
17

สัมภาษณ มังกร ประทุมแกว, 20 กรกฎาคม 2560 และพิณ ศรีดุรงธรรม, 4 กรกฎาคม 2560.
สัมภาษณ อัจฉรา ไชยสาสน , นักการทูตชํานาญการ (ที่ปรึกษา) กรมความรวมมือระหวางประเทศ, 4
กรกฎาคม 2560.
19
สัมภาษณ สรจักร บูรณะสัมฤทธิ์, ผูอํานวยการกองตะวันออกกลาง, 29 มิถุนายน 2560.
18
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แอฟริกา กรณีการระบาดของโรคอีโบลา การนําประสบการณที่ไดรับของไทยเผยแพรใหแกประเทศ
อื่น ๆ ไดแก เมียนมาร สปป.ลาว เปนตน
3.5.6 กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ20
ระดับนโยบาย
เสนอใหมีการทําบันทึกความเขาใจ ระหวางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง
การตางประเทศ เพื่อจัดทําแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดโรคระบาดในความรวมมือดานการประชาสัมพันธ
การคัดกรอง การรณรงค เปนตน โดยกําหนดกรอบการดําเนินการใหชัดเจนขึ้น
3.5.7 กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ21
ระดับแนวทางปฏิบัติ
1) ชวยประชาสัมพันธดานเศรษฐกิจใหตางประเทศมีความมั่นใจในประเทศไทย
มากยิ่งขึ้น
2) เพิ่มความรวดเร็วในดานความรวมมือ การแลกเปลี่ยนขอมูลอยางทันเวลา
3.5.8 กรมองคการระหวางประเทศ
ระดับนโยบาย22
1) แลกเปลี่ ยนข อ มู ล ระหว า งกระทรวงมากขึ้ น โดยอาศั ย ความรว มมื อ จาก
หนวยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
2) ดํา เนิ น การทู ต แบบเชิง รุ ก เพิ่ ม มากขึ้ น ในการเป น ผู ป ระสานงานระหว า ง
หนวยงานในและนอกประเทศ รวมทั้งสถานทูตตาง ๆ
3) จัดทํ าแนวทางปฏิบัติร ะหวางหนวยงานภายในของประเทศไทย ใหชัดเจน
กรณีพบโรคติดตออุบัติใหม
ระดับแนวทางปฏิบัติ23
1) ประชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล ข า วสาร มาตรการต า ง ๆ ให ค วามร ว มมื อ ในการ
ปฏิบัติงานดานสาธารณสุขทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งระบบการแจงเตือนคนไทยในตางประเทศ
2) พิจารณาการจัดใหมี Health attaché หรือผูชวยทูตดานสุขภาพ เพื่ อเปน
ผูเชี่ยวชาญในดาน Health จําเพาะ ในประเทศที่มีความจําเปน เชน ผูแทนถาวรไทยประจําเจนีวา
ประเทศเพื่อนบาน เปนตน
3) จัดใหมี “มิสเตอรโรคอุบัติใหม ” เพื่อเปนผูประสานงานหลักของกระทรวง
การตางประเทศ และกระทรวงสาธารณสุข และมีเวทีการประสานงานอยางใกลชิดในกลุมผูเกี่ยวของ
หลักของทั้งสองกระทรวง
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สัมภาษณ ธาตรี เชาวชตา, ผูอํานวยการกองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ, 17
กรกฎาคม 2560.
21
สัมภาษณ มธุรวีร วิทธกุล, กองสนเทศเศรษฐกิจ, 17 กรกฎาคม 2560.
22
สัมภาษณ ณัฐภานุ นพคุณ และสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง, 30 มิถุนายน 2560.
23
สัมภาษณ ณัฐภานุ นพคุณ, ผูอํานวยการกองการสังคม, 30 มิถนุ ายน 2560.
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4) แนะนําและสนับสนุนใหคนไทยเขาไปทํางานในองคกรระหวางประเทศ เชน
องคการอนามัยโลก มากขึ้น เพื่อการเฝาระวัง ปองกันโรค และชวยการแลกเปลี่ยนขอมูลไดดีขึ้น หรือ
จุดประสานงานมีความเขมแข็งขึ้น
3.5.9 สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห ประเทศซาอุดิอาระเบีย24
ระดับนโยบาย
เชื่อมตอขอมูลความรูเรื่องโรคติดตออุบัติใหมในเว็บไซตของกระทรวงการตางประเทศ
และกระทรวงสาธารณสุข
ระดับแนวทางปฏิบัติ
กระทรวงสาธารณสุข ควรจัดทํ าชุดความรู (องคความรูโรค แผนพับ หนากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอลลางมื อ แผนพับใหความรูเฉพาะโรค) เผยแพรประชาสัมพันธ และมอบให
กระทรวงการตางประเทศ สถานทูต และสถานกงสุลใหญ เพื่อดําเนินการจัดสง หรือกระจายใหกับคน
ไทยที่อยูในประเทศซาอุดิอาระเบีย และคนไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย

24

สัมภาษณ มูหมัดลูตฟ อุเซ็ง, รองกงสุลใหญ สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห , 5 กรกฎาคม 2560.

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 ภาพรวมนโยบาย ยุ ท ธศาสตร และบทบาทในป จ จุ บั น ของกระทรวง
การตา งประเทศในการรวมปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)
กระทรวงการตางประเทศมีนโยบายสนับสนุนในการรวมปองกันควบคุมโรคติดตอ
อุ บั ติใ หม ปรากฏในแผนยุ ท ธศาสตร 4 ป กระทรวงการต างประเทศ พ.ศ. 2558–2561 โดย
ดํา เนิ นงานเพื่ อ ตอบสนองต อนโยบายรัฐ บาลและแผนยุท ธศาสตรที่ เ กี่ ยวขอ งของไทย รวมทั้ ง
สอดคลองกับอํานาจหนาที่ที่กระทรวงการตางประเทศในการขยายความรวมมือกับตางประเทศและ
การเสริมสรางบทบาทของไทยในเวทีร ะหวางประเทศอยางมี เกี ยรติและสมศักดิ์ศรีมุ งบูรณาการ
การทํางานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ในปจจุบันกระทรวงการตางประเทศมีบทบาทในการรวมปองกันควบคุมโรคติดตอ
อุบัติใหม กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)ทั้งในภาวะปกติ และภาวะเมื่อพบผูปวย
หรือเกิดการระบาดในไทย กลาวคือ ติดตามสถานการณโรคหรือความเสี่ยงรวมทั้งแนวทางเฝาระวัง
โรคเมอรสจากหนวยงานที่เกี่ยวของในไทยประสาน/ชี้แจง สื่อมวลชนตางประเทศ ใหมีความเขาใจที่
ถูกตองเกี่ยวกับไทย การแจงเวียนขาวสารในสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ/คณะผูแทนถาวร
ไทย/สํานั ก งานการคาและเศรษฐกิ จ ไทยประสานงานกั บ กระทรวงสาธารณสุข เพื่ อ ขอขอ มู ล ที่
เกี่ยวของ การประสานงานกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อขอความเห็นการนําเสนอขาวและ
หากมีความจําเปนระดับชาติ จะมีการประสานโฆษกทําเนียบรัฐบาล ในการเผยแพรขาวอยางถูกตอง
สําหรับการดําเนินงานในตางประเทศ มีการติดตามสถานการณโรคหรือความเสี่ยงในตางประเทศและ
รายงานกลับมายังสวนกลาง การเผยแพรองคความรู และประชาสัมพันธองคความรู แนวทางปฏิบัติ
ขอควรระวัง ขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหชาวไทยในตางประเทศ และชาวไทยที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
รวมทั้งใหความชวยเหลือคนไทยในตางประเทศการเพิ่มมาตรการคัดกรองการตรวจลงตรา (VISA)
บุคคลที่เดินทางหรือพํานักในพื้นที่การระบาด การประสานสถานเอกอัครราชทูตตางประเทศในไทย
นอกจากนี้ ยังมี ความรวมมือกับ ตางประเทศตามกรอบความรวมมือ และพันธะสัญญาตาง ๆ เชน
ประเทศเพื่อนบาน
4.1.2 ความตองการความช วยเหลือจากกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกัน
ควบคุมโรคและลดผลกระทบ เมื่อพบผูปวยโรคเมอรสในไทยจากมุมมองของกระทรวงสาธารณสุข
1) กลไกเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เชน เหตุการณผิดปกติจากตางประเทศ/
ในประเทศ ระหว างกระทรวงการต า งประเทศและกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ ร วมกั นประเมิ น
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ความเสี่ยง และกําหนดมาตรการดําเนินการตอบสนองใหรอบดานมากขึ้น เปนการบูรณาการงานทั้ง
มิติสาธารณสุขและมิติการตางประเทศ
2) แนวทาง ขั้นตอนการดําเนินงานรวมกันทั้งดานสาธารณสุขและตางประเทศที่
ชัดเจนเพื่อการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) ชองทางในการเผยแพรและสื่อสารขอมูลขาวสารเรื่องโรคติดตออุบัติใหมใหกับ
ชาวตางชาติและคนไทยในตางประเทศ
4) การประสานงานกับสถานทูตในเรื่องพื้นฐานที่จําเปน เชน ชี้แจงทําความเขาใจ
เรื่องกฎหมายการควบคุม โรคในไทย เชน พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 คาใชจายดานการ
ปองกันควบคุมโรค และรักษาพยาบาลของชาวตางชาติที่เขาขายตาม พรบ.โรคติดตอ ดังกลาว
5) พิจ ารณาเอกสารการคัดกรองเบื้อ งตนดานสุขภาพรวมทั้ ง เรื่องการประกั น
สุขภาพในขั้นตอนการตรวจลงตรา
6) ความชวยเหลือเฉพาะกิจ อื่น ๆ เชน การแปล/ตรวจทานความถูก ตองของ
เอกสารที่ไดรับการแปลเปนภาษาตาง ๆ
4.2 ขอเสนอแนะ
กระทรวงการตางประเทศและกระทรวงสาธารณสุขไดมีขอเสนอแนะสอดคลองในทิศทาง
เดียวกั นว า กระทรวงการตางประเทศควรมี บ ทบาทในเชิ ง รุก รวมปอ งกั นควบคุ ม โรค และลด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมของไทยจากโรคติดตออุบัติใหมเพื่อใหไทยมีการเตรียมความพรอม
ปอ งกั น และแก ไขปญ หาโรคติด ตอ อุ บัติใหม ทั้ ง ดานปอ งกั นควบคุม โรค และลดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สังคม ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) สนับสนุนใหเกิดกลไกการแลกเปลี่ยน เผยแพรขอมูลขาวสารระหวางกระทรวง
การตางประเทศและกระทรวงสาธารณสุข และรวมกันกําหนดมาตรการดําเนินงานเรื่องโรคติดตอ
อุบัติใหมในมิติตางประเทศ
2) ดําเนินการดานการทูตสาธารณสุข (Health diplomacy) ในเชิงรุก
3) พัฒนาศัก ยภาพบุคลากรของกระทรวงการตางประเทศใหพ รอมรองรับงาน
ดานโรคติดตออุบัติใหมในมิติการตางประเทศ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะที่พบผูปวยหรือการระบาด
ในไทย
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) จัดเวทีเครือขายความรวมมือระหวางเจาหนาที่ผูเกี่ยวของหลักดานโรคติดตอ
อุบัติใหมของกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงสาธารณสุข ทั้งแบบทางการและแบบไมทางการ
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร กําหนดมาตรการดําเนินงานในแบบมิติตางประเทศ และจัดทําแนวทาง
และวิธีการปฏิบัติงานรวมกัน
2) ดําเนินการดานมิติตางประเทศเชิง รุกเพิ่ม มากขึ้นในการเปนผูประสานงาน
ระหวางหนวยงานในและนอกประเทศ รวมทั้งสถานทูตตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่น สนับสนุน
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ภาพลักษณที่ดี และลดผลกระทบดานลบของไทยเชน การทําความเขาใจกับสถานทูตเรื่องกฎหมาย
ควบคุมโรคติดตอของไทย การอํานวยความสะดวกใหกับผูปวยตางชาติ
3) พิจารณาระบบการคัดกรองดานสุขภาพในการขั้นตอนตรวจลงตรา รวมทั้งการ
ซื้อประกันสุขภาพกอนเดินทางเขาไทย
4) สงเสริมความรวมมือระดับนานาชาติในเชิงรุก เชน การเตรียมพรอมปองกัน
โรค โดยชวยพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข หรือโรงพยาบาลของประเทศ
เพื่อนบานบริเวณแนวชายแดน ศึกษาดูงานบทเรียนจากภูมิภาคแอฟริกา กรณี การระบาดของโรคอี
โบลา การนําประสบการณที่ไดรับของไทยเผยแพรใหแกประเทศอื่น ๆ ไดแก เมียนมาร ลาว พิจารณา
ความเปนไปไดของการมีผูชวยทูตดานสาธารณสุข (Health Attache) ในพื้นที่ที่มีความจําเปน เชน
คณะผูแทนถาวรประจําเจนีวา ประเทศเพื่อนบาน เปนตน
5) เพิ่มเนื้อหาการดําเนินการดานโรคติดตออุบัติใหมในมิติก ารตางประเทศ ใน
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรสําหรับเจาหนาที่ที่ประจําการในตางประเทศ เชน ทักษะการจัดการ
อยางเปนระบบ การสื่อสารความเสี่ยงเรื่องภัยโรคระบาดใหความรูเรื่องเวชศาสตรการเดินทางและ
ทองเที่ยว (Travel medicine)
ในการนี้ ผูศึกษาไดนําขอสรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ จัดทําในรูปแบบแผนภูมิเพื่อ
เสริมสรางความเขาใจ ดังแผนภูมิที่ 2 ทั้งนี้ ขอเสนอแนะบทบาทการมีสวนรวมของกระทรวงการ
ตางประเทศขางตนจะชวยใหกระทรวงสามารถดําเนินงานไดมีอ ยางประสิท ธิภาพตรงกั บ ความ
ตอ งการไดม ากยิ่ง ขึ้น ซึ่งเมื่ อนําไปเปนแนวทางประยุกตใช ก็ จ ะก อ ประโยชนตอทั้ ง ประเทศและ
ประชาชน รวมทั้งนานาประเทศในการลดความสูญเสียดานสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมไดเปนอยางดี

แผนภูมิที่ 4 สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะบทบาทกระทรวงการตางประเทศ ในการรวมปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดิน
หายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)
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รายนามผูใหสัมภาษณ
รายนามผูใหสัมภาษณ กระทรวงการตางประเทศ จํานวน 12 ทาน ดังนี้
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4. นางสาวมธุรวีร วิทธกุล
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ผูอํานวยการกองการสังคม
6. นางสาวพิณ ศรีดุรงคธรรม
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แบบสัมภาษณ สําหรับกระทรวงการตางประเทศ
การศึกษาเรือ่ ง บทบาทกระทรวงการตางประเทศ ในการรวมปองกันควบคุม
โรคติดตออุบตั ิใหม : กรณีศกึ ษา โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)

**************************
ขอบเขตการสัมภาษณ : ประเด็นเรื่องโรคติดตออุบัติใหม เชน โรคเมอรส ในมิติดานการตางประเทศ
ทั้งกรณีพบผูปวยโรคติดตออุบัติใหม /มีการระบาดในประเทศ และกรณีปกติ ขณะไมมีผูปวยโรคติดตอ
อุบัติใหมในประเทศไทย แตมีการระบาดในตางประเทศ หรือมีขาวในประเทศที่มีความออนไหว อันเปน
ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดตออุบัติใหม และอาจกระทบกับเศรษฐกิจสังคม การทองเที่ยว หรือความสัมพันธ
ระหวางประเทศ เชน การชวยติดตามผูสัมผัสโรค สื่อสารกับผูปวย/ผูสัมผัสโรคชาวตางชาติ ความชวยเหลือ
ดานแยกกัก หรือกักกันโรค กรณีผูปวยตางชาติไมใหความรวมมือ การชี้แจงทําความเขาใจ ความรวมมือ
กับนานาประเทศ และองคกรระหวางประเทศ อาจพิจารณาคัดกรองในขั้นตอนการตรวจลงตรา (VISA)
ความเปนไปไดของการประกันสุขภาพกอนตรวจลงตรา การรวมเฝาระวัง /แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ระหวางกระทรวงการตางประเทศและสาธารณสุข การตอบขอซักถามหรือใหขอมูลกับชาวตางชาติ
สถานทูตตางประเทศในไทย นักทองเที่ยวไทยที่จะเดินทางไปประเทศที่มีก ารระบาด ภาคเอกชน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว ฯลฯ
หนวยงาน...........................................................................
ผูใหขอมูล......................................................................... ตําแหนง........................................................
วันที่สัมภาษณ………………………………………………………….
คําถาม
1. ปจจุบันหนวยงานของทาน มีบทบาทและประสบการณในการรวมแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม
เชน โรคเมอรส อยางไรบาง
บทบาทของหนวยงาน :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ประสบการณ จุดเดน/จุดออนที่พบ : (กรณีไมเคยมีประสบการณเกี่ยวของโรคเมอรส อาจ
ตอบในหลักการหรือเกี่ยวของกับโรคติดตออุบัติใหมอื่น เชน ไขหวัดนก อีโบลา ซิกาอาวุธ
ชีวภาพก็ได)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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2. จากขอบเขตการสัมภาษณขางตน ทานมีความเห็นวา นอกเหนือจากบทบาทปจจุบันในขอ 1 แลว
เพื่อใหประเทศไทยมีการเตรียมพรอม ปองกัน และแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม ทั้งดานปองกัน
ควบคุมโรค และลดผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หนวยงานของทาน
อาจจะมีบทบาทเพิ่มเติม ไดอยางไรบาง
-ระดับนโยบาย :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
-ระดับแนวทางปฏิบัติ :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3. ขอเสนอแนะในความรวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงสาธารณสุขใน
อนาคต เรื่องโรคติดตออุบัติใหม
-ระดับนโยบาย :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
-ระดับแนวทางปฏิบัติ :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณทานสําหรับขอมูลที่ใหสัมภาษณคะ ผูสัมภาษณจะนําขอมูลของทานไปประมวล
วิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะตอกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงสาธารณสุขตอไป
...............................................................ผูส ัมภาษณ
********************************
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ภาคผนวก ค.
แบบสัมภาษณ สําหรับกระทรวงสาธารณสุข
การศึกษาเรื่อง บทบาทกระทรวงการตางประเทศ ในการรวมปองกันควบคุม
โรคติดตออุบัติใหม : กรณีศึกษา โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
(โรคเมอรส)

**************************
ขอบเขตการสัมภาษณ : ประเด็นเรื่องโรคติดตออุบัติใหม เชน โรคเมอรส ในมิติดานการตางประเทศ
ทั้ง กรณีพ บผูปว ยโรคติด ตอ อุบ ัติใ หม /มีการระบาดในประเทศ และกรณี ป กติ ขณะไมมีผูปว ย
โรคติดตออุบัติใหมในประเทศไทย แตมีการระบาดในตางประเทศ หรือมีขาวในประเทศที่มีความออนไหว
อันเปนความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดตออุบัติใหม และอาจกระทบกับเศรษฐกิจสังคม การทองเที่ยว หรือ
ความสัมพันธระหวางประเทศ เชน การชวยติดตามผูสัมผัสโรค สื่อสารกับผูปวย/ผูสัมผัสโรคชาวตางชาติ
ความชวยเหลือดานแยกกัก หรือกักกันโรค กรณีผูปวยตางชาติไมใหความรวมมือ การชี้แจงทําความเขาใจ
ความรวมมือกับนานาประเทศ และองคกรระหวางประเทศ อาจพิจารณาคัดกรองในขั้นตอนการตรวจลง
ตรา (VISA) ความเปนไปไดของการประกันสุขภาพกอนตรวจลงตรา การรวมเฝาระวัง/แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร ระหวางกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงสาธารณสุข การตอบขอซักถามหรือใหขอมูลกับ
ชาวตางชาติ สถานทูตตางประเทศในไทย นักทองเที่ยวไทยที่จะเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด
ภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว ฯลฯ
หนวยงาน...........................................................................
ผูใหขอมูล........................................................................... ตําแหนง......................................................
วันที่สัมภาษณ……………………………………………………………
คําถาม
1. หนวยงานของทาน มีประสบการณในการรวมแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมเชน โรคเมอรส
ในมิติ ที่อาจเชื่ อมโยงกับดานการตางประเทศ อยางไรบาง (กรณีไม เคยมี ประสบการณ
เกี่ยวของโรคเมอรส อาจตอบในหลักการหรือเกี่ยวของกับโรคติดตออุบัติใหมอื่น เชน ไขหวัดนก
อีโบลา ซิกา อาวุธชีวภาพก็ได)
ประสบการณ จุดเดน/จุดออนที่พบ :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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2. ทานตองการความชวยเหลือจากกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกันควบคุมโรคและลด
ผลกระทบ เมื่อพบผูปวยโรคเมอรสในประเทศไทย อยางไรบาง
-ระดับนโยบาย :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
-ระดับแนวทางปฏิบัติ :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. ขอเสนอแนะในความรวมมือระหวางกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงสาธารณสุข ใน
อนาคต เรื่องโรคติดตออุบัติใหม
-ระดับนโยบาย :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
-ระดับแนวทางปฏิบัติ :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณทานสําหรับขอมูลที่ใหสัมภาษณคะ ผูสัมภาษณจะนําขอมูลของทานไปประมวล
วิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะตอกระทรวงการตางประเทศและกระทรวงสาธารณสุขตอไป
...............................................................ผูส ัมภาษณ
********************************
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ภาคผนวก ง.
หนังสือขอความอนุเคราะหใหขาราชการเขาสัมภาษณ
กระทรวงการตางประเทศ

67

ที่ สธ 0436.2/ว1746

กรมควบคุมโรค
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี
11000

5 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหขาราชการเขาสัมภาษณ
เรียน อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ
สิ่งทีส่ งมาดวย 1. กรอบรายงานการศึกษา
จํานวน 6 แผน
2. แบบสัมภาษณ
จํานวน 2 แผน
ดวยนางสาววรยา เหลืองออน ผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค
ไดเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ ๙ ของกระทรวงการตางประเทศ ระหวางวันที่
๗ มิถุนายน - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งในหลักสูตรนี้ไดกําหนดใหผูเขารับการอบรมจัดทํารายงานการศึกษา
สวนบุคคล ซึ่งขาราชการดังกลาวไดเสนอหัวขอ “บทบาทกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกัน
ควบคุมโรคติดตออุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)” รายละเอียด
ตามกรอบรายงานการศึกษา ดังสิ่งที่สงมาดวย ๑
กรมควบคุมโรคไดพิจารณาแลวเห็นวา การศึกษาในหัวขอดังกล าวจะเปนประโยชน
ในการพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายทั้งสวนของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการตางประเทศ
โดยมีการบูรณาการงานดานการปองกัน เตรียมพรอม แกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมดานสาธารณสุข
ในมิติการตางประเทศ อันจะสงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคง ลดผลกระทบทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมจากโรคติดตออุบัติใหม รวมทั้ง มีความรวมมืออันดีระหวางประเทศ จึงขอความอนุเคราะห
ทานหรือผูแทน กรุณาใหขาราชการดังกลาวและคณะเขาสัมภาษณขอมูลพรอมขอคิดเห็นในประเด็นดังกลาว
ตามประเด็นคําถามในแบบสัมภาษณ ดังสิ่งที่สงมาดวย ๒ โดยจะใชเวลาสัมภาษณประมาณ ๑๕ - ๒๐ นาที
ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหนางสาวขวัญเนตร มีเงิน โทร. ๐๙ ๐๙๗๕ ๕๑๔๒ ไปรษณียอิเ ล็ก ทรอนิก ส
kwannet@hotmail.com เปนผูประสานงานนัดหมายวันเวลา และชองทางการสัมภาษณที่ทานสะดวก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับ ถือ

สํานักโรคติดตออุบัติใหม
โทร. 0 2590 3238
โทรสาร 0 2590 3812
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ที่ สธ 0436.2/ว1746

เรื่อง

กรมควบคุมโรค
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี
11000
5 กรกฎาคม 2560
ขอความอนุเคราะหใหขาราชการเขาสัมภาษณ

เรียน อธิบดีกรมการกงสุล
สิ่งทีส่ งมาดวย 1. กรอบรายงานการศึกษา
2. แบบสัมภาษณ

จํานวน 6 แผน
จํานวน 2 แผน

ดวยนางสาววรยา เหลืองออน ผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค
ไดเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ ๙ ของกระทรวงการตางประเทศ ระหวางวันที่
๗ มิถุนายน - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งในหลักสูตรนี้ไดกําหนดใหผูเขารับการอบรมจัดทํารายงานการศึกษา
สวนบุคคล ซึ่งขาราชการดังกลาวไดเสนอหัวขอ “บทบาทกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกัน
ควบคุมโรคติดตออุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)” รายละเอียด
ตามกรอบรายงานการศึกษา ดังสิ่งที่สงมาดวย ๑
กรมควบคุมโรคไดพิจารณาแลวเห็นวา การศึกษาในหัวขอดังกลาวจะเปนประโยชน
ในการพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายทั้งสวนของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการตางประเทศ
โดยมีการบูรณาการงานดานการปองกัน เตรียมพรอม แกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมดานสาธารณสุข
ในมิติการตางประเทศ อันจะสงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคง ลดผลกระทบทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมจากโรคติดตออุบัติใหม รวมทั้ง มีความรวมมืออันดีระหวางประเทศ จึงขอความอนุเคราะห
ทานหรือผูแทน กรุณาใหขาราชการดังกลาวและคณะเขาสัมภาษณขอมูลพรอมขอคิดเห็นในประเด็นดังกลาว
ตามประเด็นคําถามในแบบสัมภาษณ ดังสิ่งที่สงมาดวย ๒ โดยจะใชเวลาสัมภาษณประมาณ ๑๕ - ๒๐ นาที
ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหนางสาวขวัญเนตร มีเงิน โทร. ๐๙ ๐๙๗๕ ๕๑๔๒ ไปรษณียอิเ ล็ก ทรอนิก ส
kwannet@hotmail.com เปนผูประสานงานนัดหมายวันเวลา และชองทางการสัมภาษณที่ทานสะดวก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับ ถือ

สํานักโรคติดตออุบัติใหม
โทร. 0 2590 3238
โทรสาร 0 2590 3812
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ที่ สธ 0436.2/ว1746

กรมควบคุมโรค
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี
11000
5 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหขาราชการเขาสัมภาษณ
เรียน อธิบดีกรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
สิ่งทีส่ งมาดวย 1. กรอบรายงานการศึกษา
จํานวน 6 แผน
2. แบบสัมภาษณ
จํานวน 2 แผน
ดวยนางสาววรยา เหลืองออน ผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค
ไดเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ ๙ ของกระทรวงการตางประเทศ ระหวางวันที่
๗ มิถุนายน - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งในหลักสูตรนี้ไดกําหนดใหผูเขารับการอบรมจัดทํารายงานการศึกษา
สวนบุคคล ซึ่งขาราชการดังกลาวไดเสนอหัวขอ “บทบาทกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกัน
ควบคุมโรคติดตออุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)” รายละเอียด
ตามกรอบรายงานการศึกษา ดังสิ่งที่สงมาดวย ๑
กรมควบคุมโรคไดพิจารณาแลวเห็นวา การศึกษาในหัวขอดังกลาวจะเปนประโยชน
ในการพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายทั้งสวนของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการตางประเทศ
โดยมีการบูรณาการงานดานการปองกัน เตรียมพรอม แกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมดานสาธารณสุข
ในมิติการตางประเทศ อันจะสงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคง ลดผลกระทบทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมจากโรคติดตออุบัติใหม รวมทั้ง มีความรวมมืออันดีระหวางประเทศ จึงขอความอนุเคราะห
ทานหรือผูแทน กรุณาใหขาราชการดังกลาวและคณะเขาสัมภาษณขอมูลพรอมขอคิดเห็นในประเด็นดังกลาว
ตามประเด็นคําถามในแบบสัมภาษณ ดังสิ่งที่สงมาดวย ๒ โดยจะใชเวลาสัมภาษณประมาณ ๑๕ - ๒๐ นาที
ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหนางสาวขวัญเนตร มีเงิน โทร. ๐๙ ๐๙๗๕ ๕๑๔๒ ไปรษณียอิเ ล็ก ทรอนิก ส
kwannet@hotmail.com เปนผูประสานงานนัดหมายวันเวลา และชองทางการสัมภาษณที่ทานสะดวก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับ ถือ

สํานักโรคติดตออุบัติใหม
โทร. 0 2590 3238
โทรสาร 0 2590 3812

70

ที่ สธ 0436.2/ว1746

กรมควบคุมโรค
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี
11000
5 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหขาราชการเขาสัมภาษณ
เรียน อธิบดีกรมสารนิเทศ
สิ่งทีส่ งมาดวย 1. กรอบรายงานการศึกษา
จํานวน 6 แผน
2. แบบสัมภาษณ
จํานวน 2 แผน
ดวยนางสาววรยา เหลืองออน ผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค
ไดเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ ๙ ของกระทรวงการตางประเทศ ระหวางวันที่
๗ มิถุนายน - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งในหลักสูตรนี้ไดกําหนดใหผูเขารับการอบรมจัดทํารายงานการศึกษา
สวนบุคคล ซึ่งขาราชการดังกลาวไดเสนอหัวขอ “บทบาทกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกัน
ควบคุมโรคติดตออุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)” รายละเอียด
ตามกรอบรายงานการศึกษา ดังสิ่งที่สงมาดวย ๑
กรมควบคุมโรคไดพิจารณาแลวเห็นวา การศึกษาในหัวขอดังกลาวจะเป นประโยชน
ในการพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายทั้งสวนของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการตางประเทศ
โดยมีการบูรณาการงานดานการปองกัน เตรียมพรอม แกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมดานสาธารณสุข
ในมิติการตางประเทศ อันจะสงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคง ลดผลกระทบทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมจากโรคติดตออุบัติใหม รวมทั้ง มีความรวมมืออันดีระหวางประเทศ จึงขอความอนุเคราะห
ทานหรือผูแทน กรุณาใหขาราชการดังกลาวและคณะเขาสัมภาษณขอมูลพรอมขอคิดเห็นในประเด็นดังกลาว
ตามประเด็นคําถามในแบบสัมภาษณ ดังสิ่งที่สงมาดวย ๒ โดยจะใชเวลาสัมภาษณประมาณ ๑๕ - ๒๐ นาที
ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหนางสาวขวัญเนตร มีเงิน โทร. ๐๙ ๐๙๗๕ ๕๑๔๒ ไปรษณียอิเ ล็ก ทรอนิก ส
kwannet@hotmail.com เปนผูประสานงานนัดหมายวันเวลา และชองทางการสัมภาษณที่ทานสะดวก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับ ถือ

สํานักโรคติดตออุบัติใหม
โทร. 0 2590 3238
โทรสาร 0 2590 3812
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ที่ สธ 0436.2/ว1746

กรมควบคุมโรค
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี
11000
5 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหขาราชการเขาสัมภาษณ
เรียน อธิบดีกรมความรวมมือระหวางประเทศ
สิ่งทีส่ งมาดวย 1. กรอบรายงานการศึกษา
จํานวน 6 แผน
2. แบบสัมภาษณ
จํานวน 2 แผน
ดวยนางสาววรยา เหลืองออน ผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค
ไดเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริ หารการทูต รุนที่ ๙ ของกระทรวงการตางประเทศ ระหวางวันที่
๗ มิถุนายน - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งในหลักสูตรนี้ไดกําหนดใหผูเขารับการอบรมจัดทํารายงานการศึกษา
สวนบุคคล ซึ่งขาราชการดังกลาวไดเสนอหัวขอ “บทบาทกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกัน
ควบคุมโรคติดตออุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)” รายละเอียด
ตามกรอบรายงานการศึกษา ดังสิ่งที่สงมาดวย ๑
กรมควบคุมโรคไดพิจารณาแลวเห็นวา การศึกษาในหัวขอดังกลาวจะเปนประโยชน
ในการพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายทั้งสวนของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการต างประเทศ
โดยมีการบูรณาการงานดานการปองกัน เตรียมพรอม แกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมดานสาธารณสุข
ในมิติการตางประเทศ อันจะสงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคง ลดผลกระทบทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมจากโรคติดตออุบัติใหม รวมทั้ง มีความรวมมืออันดีระหวางประเทศ จึงขอความอนุเคราะห
ทานหรือผูแทน กรุณาใหขาราชการดังกลาวและคณะเขาสัมภาษณขอมูลพรอมขอคิดเห็นในประเด็นดังกลาว
ตามประเด็นคําถามในแบบสัมภาษณ ดังสิ่งที่สงมาดวย ๒ โดยจะใชเวลาสัมภาษณประมาณ ๑๕ - ๒๐ นาที
ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหนางสาวขวัญเนตร มีเงิน โทร. ๐๙ ๐๙๗๕ ๕๑๔๒ ไปรษณียอิเ ล็ก ทรอนิก ส
kwannet@hotmail.com เปนผูประสานงานนัดหมายวันเวลา และชองทางการสัมภาษณที่ทานสะดวก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับ ถือ

สํานักโรคติดตออุบัติใหม
โทร. 0 2590 3238
โทรสาร 0 2590 3812
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ที่ สธ 0436.2/ว1746

กรมควบคุมโรค
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี
11000
5 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหขาราชการเขาสัมภาษณ
เรียน อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
สิ่งทีส่ งมาดวย 1. กรอบรายงานการศึกษา
จํานวน 6 แผน
2. แบบสัมภาษณ
จํานวน 2 แผน
ดวยนางสาววรยา เหลืองออน ผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค
ไดเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ ๙ ของกระทรวงการตางประเทศ ระหวางวันที่
๗ มิถุนายน - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งในหลักสูตรนี้ไดกําหนดใหผูเขารับการอบรมจัดทํารายงานการศึกษา
สวนบุคคล ซึ่งขาราชการดังกลาวไดเสนอหัวขอ “บทบาทกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกัน
ควบคุมโรคติดตออุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)” รายละเอียด
ตามกรอบรายงานการศึกษา ดังสิ่งที่สงมาดวย ๑
กรมควบคุมโรคไดพิจารณาแลวเห็นวา การศึกษาในหัวขอดังกลาวจะเปนประโยชน
ในการพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายทั้งสวนของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการตางประเทศ
โดยมีการบูรณาการงานดานการปองกัน เตรียมพรอม แกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมดานสาธารณสุข
ในมิติการตางประเทศ อันจะสงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคง ลดผลกระทบทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมจากโรคติดตออุบัติใหม รวมทั้ง มีความรวมมืออันดีระหวางประเทศ จึงขอความอนุเคราะห
ทานหรือผูแทน กรุณาใหขาราชการดังกลาวและคณะเขาสัมภาษณขอมูลพรอมขอคิดเห็นในประเด็นดังกลาว
ตามประเด็นคําถามในแบบสัมภาษณ ดังสิ่งที่สงมาดวย ๒ โดยจะใชเวลาสัมภาษณประมาณ ๑๕ - ๒๐ นาที
ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหนางสาวขวัญเนตร มีเงิน โทร. ๐๙ ๐๙๗๕ ๕๑๔๒ ไปรษณียอิเ ล็ก ทรอนิก ส
kwannet@hotmail.com เปนผูประสานงานนัดหมายวันเวลา และชองทางการสัมภาษณที่ทานสะดวก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับ ถือ

สํานักโรคติดตออุบัติใหม
โทร. 0 2590 3238
โทรสาร 0 2590 3812
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ที่ สธ 0436.2/ว1746

กรมควบคุมโรค
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี
11000
5 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหขาราชการเขาสัมภาษณ
เรียน รองกงสุลใหญ สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจดดาห
สิ่งทีส่ งมาดวย 1. กรอบรายงานการศึกษา
จํานวน 6 แผน
2. แบบสัมภาษณ
จํานวน 2 แผน
ดวยนางสาววรยา เหลืองออน ผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค
ไดเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ ๙ ของกระทรวงการตางประเทศ ระหวางวันที่
๗ มิถุนายน - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งในหลักสูตรนี้ไดกําหนดใหผูเขารับการอบรมจัดทํารายงานการศึกษา
สวนบุคคล ซึ่งขาราชการดังกลาวไดเสนอหัวขอ “บทบาทกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกัน
ควบคุมโรคติดตออุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)” รายละเอียด
ตามกรอบรายงานการศึกษา ดังสิ่งที่สงมาดวย ๑
กรมควบคุมโรคไดพิจารณาแลวเห็นวา การศึกษาในหัวขอดังกลาวจะเปนประโยชน
ในการพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายทั้งสวนของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการตางประเทศ
โดยมีการบูรณาการงานดานการปองกัน เตรียมพรอม แกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมดานสาธารณสุข
ในมิติการตางประเทศ อันจะสงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคง ลดผลกระทบทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมจากโรคติดตออุบัติใหม รวมทั้ง มีความรวมมืออันดีระหวางประเทศ จึงขอความอนุเคราะห
ทานหรือผูแทน กรุณาใหขาราชการดังกลาวและคณะเขาสัมภาษณขอมูลพรอมขอคิดเห็นในประเด็นดังกลาว
ตามประเด็นคําถามในแบบสัมภาษณ ดังสิ่งที่สงมาดวย ๒ โดยจะใชเวลาสัมภาษณประมาณ ๑๕ - ๒๐ นาที
ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหนางสาวขวัญเนตร มีเงิน โทร. ๐๙ ๐๙๗๕ ๕๑๔๒ ไปรษณียอิเ ล็ก ทรอนิก ส
kwannet@hotmail.com เปนผูประสานงานนัดหมายวันเวลา และชองทางการสัมภาษณที่ทานสะดวก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับ ถือ

สํานักโรคติดตออุบัติใหม
โทร. 0 2590 3238
โทรสาร 0 2590 3812
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ภาคผนวก จ.
หนังสือขอความอนุเคราะหใหขาราชการเขาสัมภาษณ
กระทรวงสาธารณสุข

75

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค โทร.๐ ๒๕๙๐ ๓๒๓๘ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๓๘๑๒
ที่ สธ ๐๔๓๖.๒/801
วันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหขาราชการเขาสัมภาษณ
เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค
ดวยนางสาววรยา เหลืองออน ผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค
ไดเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ ๙ ของกระทรวงการตางประเทศ ระหวางวันที่ ๗
มิถุนายน - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งในหลักสูตรนี้ไดกําหนดใหผูเขารับการอบรมจัดทํารายงานการศึกษา
สวนบุคคล ซึ่งขาราชการดังกลาวไดเสนอหัวขอ “บทบาทกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอ อุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)” รายละเอียด
ตามกรอบรายงานการศึกษา ดังเอกสารแนบ ๑
สํานักโรคติดตออุบัติใหม ไดพิจารณาแลวเห็นวา การศึกษาในหัวขอดังกลาวจะเปนประโยชน
ในการพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายทั้งสวนของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการตางประเทศ
โดยมีการบูรณาการงานดานการปองกัน เตรียมพรอม แกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมดานสาธารณสุข
ในมิติการตางประเทศ อันจะสงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคง ลดผลกระทบทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมจากโรคติดตออุบัติใหม รวมทั้งมีความรวมมืออันดีระหวางประเทศ จึงขอความอนุเคราะห
ทานหรือผูแทน กรุณาใหขาราชการดังกลาวและคณะ เขาสัมภาษณขอมูลพรอมขอคิดเห็นในประเด็น
ดังกลาว ตามประเด็นคําถามในแบบสัมภาษณ ดังเอกสารแนบ ๒ โดยจะใชเวลาสัมภาษณประมาณ
๑๕ - ๒๐ นาที ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหนางสาวขวัญเนตร มีเงิน โทร. ๐๙ ๐๙๗๕ ๕๑๔๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
kwannet@hotmail.com เปนผูประสานงานนัดหมายวัน เวลา และชองทางการสัมภาษณที่ทานสะดวก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้

( นางนพรัตน มงคลางกูร )
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผูอ ํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม
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บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค โทร.๐ ๒๕๙๐ ๓๒๓๘ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๓๘๑๒
ที่ สธ ๐๔๓๖.๒/801
วันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหขาราชการเขาสัมภาษณ
เรียน รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทยธนรักษ ผลิพัฒน)
ดวยนางสาววรยา เหลืองออน ผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค
ไดเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ ๙ ของกระทรวงการตางประเทศ ระหวางวันที่ ๗
มิถุนายน - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งในหลักสูตรนี้ไดกําหนดใหผูเขารับการอบรมจัดทํารายงานการศึกษา
สวนบุคคล ซึ่งขาราชการดังกลาวไดเสนอหัวขอ “บทบาทกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอ อุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)” รายละเอียด
ตามกรอบรายงานการศึกษา ดังเอกสารแนบ ๑
สํานักโรคติดตออุบัติใหม ไดพิจารณาแลวเห็นวา การศึกษาในหัวขอดังกลาวจะเปนประโยชน
ในการพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายทั้งสวนของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการตางประเทศ
โดยมีการบูรณาการงานดานการปองกัน เตรียมพรอม แกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมดานสาธารณสุข
ในมิติการตางประเทศ อันจะสงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคง ลดผลกระทบทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมจากโรคติดตออุบัติใหม รวมทั้งมีความรวมมืออันดีระหวางประเทศ จึงขอความอนุเคราะห
ทานหรือผูแทน กรุณาใหขาราชการดังกลาวและคณะ เขาสัมภาษณขอมูลพรอมขอคิดเห็นในประเด็น
ดังกลาว ตามประเด็นคําถามในแบบสัมภาษณ ดังเอกสารแนบ ๒ โดยจะใชเวลาสัมภาษณประมาณ
๑๕ - ๒๐ นาที ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหนางสาวขวัญเนตร มีเงิน โทร. ๐๙ ๐๙๗๕ ๕๑๔๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
kwannet@hotmail.com เปนผูประสานงานนัดหมายวัน เวลา และชองทางการสัมภาษณที่ทานสะดวก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้

( นางนพรัตน มงคลางกูร )
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม
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บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค โทร.๐ ๒๕๙๐ ๓๒๓๘ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๓๘๑๒
ที่ สธ ๐๔๓๖.๒/ว94
วันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหขาราชการเขาสัมภาษณ
เรียน ผูอํานวยการสถาบันบําราศนราดูร
ดวยนางสาววรยา เหลืองออน ผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค
ไดเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ ๙ ของกระทรวงการตางประเทศ ระหวางวันที่ ๗
มิถุนายน - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งในหลักสูตรนี้ไดกําหนดใหผูเขารับการอบรมจัดทํารายงานการศึกษา
สวนบุคคล ซึ่งขาราชการดังกลาวไดเสนอหัวขอ “บทบาทกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอ อุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)” รายละเอียด
ตามกรอบรายงานการศึกษา ดังเอกสารแนบ ๑
สํานักโรคติดตออุบัติใหม ไดพิจารณาแลวเห็นวา การศึกษาในหัวขอดังกลาวจะเปนประโยชน
ในการพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายทั้งสวนของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการตางประเทศ
โดยมีการบูรณาการงานดานการปองกัน เตรียมพรอม แกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมดานสาธารณสุข
ในมิติการตางประเทศ อันจะสงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคง ลดผลกระทบทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมจากโรคติดตออุบัติใหม รวมทั้งมีความรวมมืออันดีระหวางประเทศ จึงขอความอนุเคราะห
ทานหรือผูแทน กรุณาใหขาราชการดังกลาวและคณะ เขาสัมภาษณขอมูลพรอมขอคิดเห็นในประเด็น
ดังกลาว ตามประเด็นคําถามในแบบสัมภาษณ ดังเอกสารแนบ ๒ โดยจะใชเวลาสัมภาษณประมาณ
๑๕ - ๒๐ นาที ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหนางสาวขวัญเนตร มีเงิน โทร. ๐๙ ๐๙๗๕ ๕๑๔๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
kwannet@hotmail.com เปนผูประสานงานนัดหมายวัน เวลา และชองทางการสัมภาษณที่ทานสะดวก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้

( นางนพรัตน มงคลางกูร )
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม
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บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค โทร.๐ ๒๕๙๐ ๓๒๓๘ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๓๘๑๒
ที่ สธ ๐๔๓๖.๒/ว94
วันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหขาราชการเขาสัมภาษณ
เรียน ผูอํานวยการสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง
ดวยนางสาววรยา เหลืองออน ผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค
ไดเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ ๙ ของกระทรวงการตางประเทศ ระหวางวันที่ ๗
มิถุนายน - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งในหลักสูตรนี้ไดกําหนดใหผูเขารับการอบรมจัดทํารายงานการศึกษา
สวนบุคคล ซึ่งขาราชการดังกลาวไดเสนอหัวขอ “บทบาทกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอ อุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)” รายละเอียด
ตามกรอบรายงานการศึกษา ดังเอกสารแนบ ๑
สํานักโรคติดตออุบัติใหม ไดพิจารณาแลวเห็นวา การศึกษาในหัวขอดังกลาวจะเปนประโยชน
ในการพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายทั้งสวนของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการตางประเทศ
โดยมีการบูรณาการงานดานการปองกัน เตรียมพรอม แกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมดานสาธารณสุข
ในมิติการตางประเทศ อันจะสงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคง ลดผลกระทบทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมจากโรคติดตออุบัติใหม รวมทั้งมีความรวมมืออันดีระหวางประเทศ จึงขอความอนุเคราะห
ทานหรือผูแทน กรุณาใหขาราชการดังกลาวและคณะ เขาสัมภาษณขอมูลพรอมขอคิดเห็นในประเด็น
ดังกลาว ตามประเด็นคําถามในแบบสัมภาษณ ดังเอกสารแนบ ๒ โดยจะใชเวลาสัมภาษณประมาณ
๑๕ - ๒๐ นาที ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหนางสาวขวัญเนตร มีเงิน โทร. ๐๙ ๐๙๗๕ ๕๑๔๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
kwannet@hotmail.com เปนผูประสานงานนัดหมายวัน เวลา และชองทางการสัมภาษณที่ทานสะดวก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้

( นางนพรัตน มงคลางกูร )
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม
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บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค โทร.๐ ๒๕๙๐ ๓๒๓๘ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๓๘๑๒
ที่ สธ ๐๔๓๖.๒/ว94
วันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหขาราชการเขาสัมภาษณ
เรียน ผูอํานวยการสํานักระบาดวิทยา
ดวยนางสาววรยา เหลืองออน ผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค
ไดเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ ๙ ของกระทรวงการตางประเทศ ระหวางวันที่ ๗
มิถุนายน - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งในหลักสูตรนี้ไดกําหนดใหผูเขารับการอบรมจัดทํารายงานการศึกษา
สวนบุคคล ซึ่งขาราชการดังกลาวไดเสนอหัวขอ “บทบาทกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอ อุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)” รายละเอียด
ตามกรอบรายงานการศึกษา ดังเอกสารแนบ ๑
สํานักโรคติดตออุบัติใหม ไดพิจารณาแลวเห็นวา การศึกษาในหัวขอดังกลาวจะเปนประโยชน
ในการพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายทั้งสวนของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการตางประเทศ
โดยมีการบูรณาการงานดานการปองกัน เตรียมพรอม แกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมดานสาธารณสุข
ในมิติการตางประเทศ อันจะสงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคง ลดผลกระทบทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมจากโรคติดตออุบัติใหม รวมทั้งมีความรวมมืออันดีระหวางประเทศ จึงขอความอนุเคราะห
ทานหรือผูแทน กรุณาใหขาราชการดังกลาวและคณะ เขาสัมภาษณขอมูลพรอมขอคิดเห็นในประเด็น
ดังกลาว ตามประเด็นคําถามในแบบสัมภาษณ ดังเอกสารแนบ ๒ โดยจะใชเวลาสัมภาษณประมาณ
๑๕ - ๒๐ นาที ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหนางสาวขวัญเนตร มีเงิน โทร. ๐๙ ๐๙๗๕ ๕๑๔๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
kwannet@hotmail.com เปนผูประสานงานนัดหมายวัน เวลา และชองทางการสัมภาษณที่ทานสะดวก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้

( นางนพรัตน มงคลางกูร )
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม
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บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค โทร.๐ ๒๕๙๐ ๓๒๓๘ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๓๘๑๒
ที่ สธ ๐๔๓๖.๒/ว94
วันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหขาราชการเขาสัมภาษณ
เรียน ผูอํานวยการสํานักโรคติดตอทั่วไป
ดวยนางสาววรยา เหลืองออน ผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค
ไดเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ ๙ ของกระทรวงการตางประเทศ ระหวางวันที่ ๗
มิถุนายน - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งในหลักสูตรนี้ไดกําหนดใหผูเขารับการอบรมจัดทํารายงานการศึกษา
สวนบุคคล ซึ่งขาราชการดังกลาวไดเสนอหัวขอ “บทบาทกระทรวงการตางประเทศ ในการป องกัน
ควบคุมโรคติดตอ อุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)” รายละเอียด
ตามกรอบรายงานการศึกษา ดังเอกสารแนบ ๑
สํานักโรคติดตออุบัติใหม ไดพิจารณาแลวเห็นวา การศึกษาในหัวขอดังกลาวจะเปนประโยชน
ในการพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายทั้งสวนของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการตางประเทศ
โดยมีการบูรณาการงานดานการปองกัน เตรียมพรอม แกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมดานสาธารณสุข
ในมิติการตางประเทศ อันจะสงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคง ลดผลกระทบทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมจากโรคติดตออุบัติใหม รวมทั้งมีความรวมมืออันดีระหวางประเทศ จึงขอความอนุเคราะห
ทานหรือผูแทน กรุณาใหขาราชการดังกลาวและคณะ เขาสัมภาษณขอมูลพรอมขอคิดเห็นในประเด็น
ดังกลาว ตามประเด็นคําถามในแบบสัมภาษณ ดังเอกสารแนบ ๒ โดยจะใชเวลาสัมภาษณประมาณ
๑๕ - ๒๐ นาที ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหนางสาวขวัญเนตร มีเงิน โทร. ๐๙ ๐๙๗๕ ๕๑๔๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
kwannet@hotmail.com เปนผูประสานงานนัดหมายวัน เวลา และชองทางการสัมภาษณที่ทานสะดวก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้

( นางนพรัตน มงคลางกูร )
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม
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ที่ สธ 0436.2/802

สํานักโรคติดตออุบัติใหม
ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี
11000
5 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหขาราชการเขาสัมภาษณ
เรียน ผูอํานวยการศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข (ฝายไทย)
สิ่งทีส่ งมาดวย 1. กรอบรายงานการศึกษา
จํานวน 6 แผน
2. แบบสัมภาษณ
จํานวน 2 แผน
ดวยนางสาววรยา เหลืองออน ผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค
ไดเขารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ ๙ ของกระทรวงการตางประเทศ ระหวางวันที่
๗ มิถุนายน - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งในหลักสูตรนี้ไดกําหนดใหผูเขารับการอบรมจัดทํารายงานการศึกษา
สวนบุคคล ซึ่งขาราชการดังกลาวไดเ สนอหัวขอ “บทบาทกระทรวงการตางประเทศ ในการปองกัน
ควบคุมโรคติดตออุบัติใหม : กรณีศึกษาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (โรคเมอรส)” รายละเอียด
ตามกรอบรายงานการศึกษา ดังสิ่งที่สงมาดวย ๑
สํานักโรคติดตออุบัติใหม ไดพิจารณาแลวเห็นวา การศึกษาในหัวขอดังกลาวจะเปน
ประโยชนในการพิจารณาขอเสนอเชิงนโยบายทั้งสวนของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการตางประเทศ
โดยมีการบูรณาการงานดานการปองกัน เตรียมพรอม แกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมดานสาธารณสุข
ในมิติการตางประเทศ อันจะสงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคง ลดผลกระทบทั้งดานสุขภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมจากโรคติดตออุบัติใหม รวมทั้ง มีความรวมมืออันดีระหวางประเทศ จึงขอความอนุเคราะห
ทานหรือผูแทน กรุณาใหขาราชการดังกลาวและคณะเขาสัมภาษณขอมูลพรอมขอคิดเห็นในประเด็น
ดังกลาว ตามประเด็นคําถามในแบบสัมภาษณ ดังสิ่งที่สงมาดวย ๒ โดยจะใชเวลาสัมภาษณประมาณ
๑๕ - ๒๐ นาที ทั้งนี้ ไดมอบหมายใหนางสาวขวัญเนตร มีเงิน โทร. ๐๙ ๐๙๗๕ ๕๑๔๒ ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส kwannet@hotmail.com เปนผูประสานงานนัดหมายวันเวลา และชองทางการสัมภาษณ
ที่ทานสะดวก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับ ถือ

สํานักโรคติดตออุบัติใหม
โทร. 0 2590 3238
โทรสาร 0 2590 3812

( นางนพรัตน มงคลางกูร )
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม
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ประวัตผิ ูเขียน
ชื่อ–สกุล

นางสาววรยา เหลืองออน

ประวัติการศึกษา

– วุฒิบัตรแพทยเฉพาะทางดานเวชศาสตรปองกัน
(แขนงระบาดวิทยา) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศนียบัตร
– โครงการฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรปองกันแขนง
ระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
(Field Epidemiological Training Program , FETP)
– แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2556 -ปจจุบัน
พ.ศ. 2557-ปจจุบัน
ผลงานวิชาการ อาทิเชน
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2557

แพทยเพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลอํานาจเจริญ จ.อํานาจเจริญ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญและแพทยประจํา
โรงพยาบาลบานฉาง จ.ระยอง
นายแพทย 5 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
นายแพทย 6สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค
นายแพทยชํานาญการพิเศษ สํานักโรคติดตออุบัติใหม
กรมควบคุมโรค
ผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค
นายแพทยเชี่ยวชาญ สํานักงานปองกันควบคุมโรค จ.สระบุรี ปฏิบัติ
ราชการประจําทีส่ ํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค
คูมือการปฏิบัติงานโรคไขหวัดนก สําหรับบุคลากรดานการแพทย
และสาธารณสุข
แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของ
ไขหวัดใหญ
คูมือการปฏิบัติงานปองกันควบคุมโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม
(H1N1) 2009สําหรับบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข
คูมือการปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม
คูมือปฏิบัติงานโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease)
คูมือการปฏิบัติงานปองกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สาย
พันธุใหม 2012 สําหรับบุคลากรทางการและสาธารณสุข
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พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ตําแหนงปจจุบัน

แนวทางการตอบโตภาวะฉุกเฉิน กรณีภัยจากอาวุธชีวภาพ
คูมือการปองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
แผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอม ปองกัน และแกไขปญหา
โรคติดตอ อุบัติใหมแหงชาติ พ.ศ. 2560-2564
นายแพทยเชี่ยวชาญ / ผูอํานวยการสํานักโรคติดตออุบัติใหม
กรมควบคุมโรค

