
  
 

สมชัชาสขุภาพ ๙ มต ิ๔  สานพลงัปราบยุงลาย โดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐาน  หน้าที ่๑ / ๔ 
 

สมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๙ 
๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

 
สานพลงัปราบยงุลาย โดยใช้พืน้ท่ีเป็นฐาน 

 
สมชัชาสขุภาพแหง่ชาตคิรัง้ทีเ่กา้ 
ไดพ้จิารณารายงาน เรือ่ง “สานพลงัปราบยงุลาย โดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐาน”๑   
รบัทราบและตระหนกั ว่า ยุงลายเป็นพาหะนําโรคไขเ้ลอืดออกเดงก ี(Dengue Hemorrhagic Fever, 

DHF) ไขเ้ดงกชีอ็ก (Dengue Shock Syndrome, DSS) ไขเ้ดงก ี(Dengue Fever, DF) ไขป้วดขอ้ยุงลาย 
หรอืไขช้คิุนกุนยา (Chikungunya Fever) และโรคตดิเชือ้ไวรสัซกิา (Zika Virus Disease) ซึง่ทําใหม้คีน
เจบ็ป่วย จนถงึเสยีชวีติ เป็นจาํนวนมากทัว่โลกรวมถงึประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ไขเ้ลอืดออก ยงัคง
เป็นปญัหาสาธารณสขุทีส่าํคญัของประเทศไทย สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมโดยรวมอยา่งกวา้งขวาง
และในปจัจุบนัยงัไมม่วีคัซนีทีป้่องกนัโรคได ้

ตระหนัก ว่า การระบาดของโรคทีนํ่าโดยยุงลายกย็งัมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่สูงขึน้ และในปจัจุบนัยงัมโีรค
เกดิขึน้ใหมท่ีก่าํลงัเป็นปญัหาสาํคญัของโลก และไดเ้ริม่เป็นปญัหาในประเทศไทย ไดแ้ก่ โรคตดิเชือ้ไวรสัซกิา 
ซึง่จะทําใหท้ารกในครรภ์เกดิมามศีรีษะเลก็ผดิปกต ิและมยีุงลายเป็นพาหะนําโรคเช่นเดยีวกบัไขเ้ลอืดออก 
หากไม่ดําเนินการปราบยุงลายอย่างจรงิจงัและทนักาล จะทําใหเ้พิม่อนัตรายต่อสุขภาพ และเกดิผลเสยีต่อ
เศรษฐกจิของประเทศไทยได ้

รบัทราบ ว่า  โรคทีนํ่าโดยยุงลาย สามารถป้องกนัและควบคุมไดด้ว้ยการป้องกนัตนเองจากการถูกยุง
กดั  และการปราบยงุลาย โดยการกาํจดัแหล่งเพาะพนัธุล์กูน้ํายงุลาย และตวัยงุลาย  

ชืน่ชม ความมุ่งมัน่และตัง้ใจของภาครฐั และภาควชิาการ/วชิาชพี ที่มุ่งเน้นการควบคุมปญัหาโรค
ไขเ้ลอืดออก ในหลากหลายมติิอย่างเขม้แขง็ มายาวนาน อนัประกอบด้วยการจดัทํายุทธศาสตร์ กําหนด
นโยบายใหเ้กดิการปฏบิตัิ สรา้งองค์ความรูแ้ละนวตักรรม การพฒันาและวจิยั การสรา้งความเขม้แขง็แก่
ชุมชน และการสือ่สารสาธารณะ รวมถงึการบงัคบัใชก้ฎหมาย เป็นตน้ 

เหน็วา่ แมว้า่หน่วยงานหรอืเครอืขา่ย ภาครฐั ภาควชิาการ ภาคเอกชนและประชาสงัคม ไดร้ว่มมอืกนั
ทาํงานทีเ่กีย่วกบัการปราบยุงลายอย่างกวา้งขวาง และการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรท์ีผ่่านมา มี
จํานวนไม่น้อยที่ไดผ้่านกระบวนการวางแผนอย่างมสี่วนร่วม  แต่ในทางปฏบิตั ิยงัขาดการมสี่วนร่วมจาก
ประชาชน และประชาสงัคมทีเ่พยีงพอ และจรงิจงั 

ตระหนัก ว่า ในขณะที่ย ังไม่มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ทัว่ถึงและต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาคประชาชน ในการปราบยุงลายอย่างมปีระสทิธภิาพ  ดว้ยการ “ทําทนัท ีทําทุกที ่ทํา
ทุกคน” โรคที่นําโดยยุงลายดงักล่าวจะยงัทําใหเ้กดิการเจบ็ป่วยแก่คนจํานวนมากอย่างต่อเน่ือง  และการ
ระบาดของโรคที่เพิ่มขึ้นใหม่ เช่น ไข้ติดเชื้อไวรสัซิกา ยงัจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกจิของประเทศดว้ย 

                                                 
๑ เอกสารสมชัชาสขุภาพ ๙ / หลกั ๔ 

สมชัชาสขุภาพ ๙. มติ ๔ 
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ตระหนัก ว่า ยุงมวีงจรชวีติที่ประกอบดว้ย ไข่ ลูกน้ํา ตวัโม่ง และยุงตวัแก่ ในการปราบยุงลาย ไดม้ี
แนวทางและวธิีการควบคุมและกําจดัลูกน้ําและยุงลายอย่างครบวงจรชวีติแล้ว แต่การปฏิบตัิยงัทําได้ไม่
จรงิจงัใหเ้กดิความทัว่ถงึและยัง่ยนื ทัง้น้ีเพราะเป็นปญัหาที่เกดิจากพฤติกรรมของคน ในการร่วมกนัดูแล
สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ลกูน้ําและยงุลายอยูใ่นบา้น ในบรเิวณบา้น และสิง่แวดลอ้มในชุมชุน การแกป้ญัหาจาํเป็น
ทีจ่ะตอ้งมคีวามต่อเน่ืองและยัง่ยนืโดยทีแ่ต่ละคนมสีว่นรว่มและรบัผดิชอบ  

หว่งใย ถงึ สถานการณ์ของโรคไขเ้ลอืดออก และไขต้ดิเชือ้ไวรสัซกิา ทีอ่าจจะก่อความเสยีหายรุนแรง
ทางสุขภาพและเศรษฐกิจ  หากไม่ได้สานพลงัทุกภาคส่วนที่จะปราบลูกน้ํา/ยุงลาย ด้วยกระบวนการม ี   
สว่นรว่ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากภาคประชาชน  ใหเ้กดิความทัว่ถงึทัง้ประเทศ และยัง่ยนืถาวร 

เห็นว่า การควบคุมปญัหาโรคติดต่อที่นําโดยยุงลาย จําเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนทัง้ใน
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด องค์กร เครือข่าย ชุมชน สงัคม ครอบครวั และตัวบุคคล รวมทัง้การนํา
กระบวนการทางกฎหมายทีม่อียู่มาใชบ้งัคบั เช่น การดูแลสิง่แวดลอ้ม ธรรมนูญสุขภาพ กองทุนสุขภาพใน
ระดบัพื้นที่ ระบบสุขภาพอําเภอ กระบวนการสมชัชาสุขภาพจงึเป็นเครื่องมอืสําคญั ในการสานพลงัของ
เครอืขา่ยทุกระดบัเพือ่ขบัเคลื่อนเรือ่งน้ีต่อไป 

 
จึงมีมติดงัต่อไปน้ี 

๑. ขอให้ ภาคีเครือข่ายสมชัชาสุขภาพและองค์กรสุขภาพภาคประชาชน โดยการสนับสนุนของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ร่วมกนัดําเนินการพฒันามาตรการของพืน้ที ่ในการดําเนินการปราบยุงลายอย่างครบ
วงจร ทัว่ถงึ และยัง่ยนื โดยเสรมิสรา้งความมรีะเบยีบวนิยัใหก้บัประชาชน เพือ่ความปลอดภยัของตนเองและ
ครอบครวั ใชท้รพัยากรและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ใหค้วามสาํคญักบัการมสี่วนร่วมและความรบัผดิชอบของทุก
ภาคสว่น  ตลอดจนการประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูทุ้กระดบั ตัง้แต่ระดบับุคคลจนถงึระดบัชุมชน   

๒. ขอให้ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน กําหนดให้การปราบยุงลายเป็นเป้าหมายการ
ดําเนินงาน โดยเชื่อมโยงกลไกการปราบยุงลายของจงัหวดั/กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตสุขภาพนัน้ ๆ  
รวมถงึการตดิตาม ประเมนิผล และรายงานผลใหภ้าคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ 

๓. ขอให้ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั  สํานักอนามยั กรุงเทพมหานคร  ร่วมกับ ศูนย์ควบคุม
โรคติดต่อนําโดยแมลง หรือสํานักงานป้องกันควบคุมโรค หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดั สถาบนัการศกึษาในพืน้ที ่ หน่วยงานดา้นสาธารณสุขภาครฐัทุก
ระดบัในจงัหวดั   

๓.๑ สนับสนุนองคค์วามรูด้า้นวชิาการ และกระบวนการในการปราบยุงลายอย่างมสี่วนร่วม เช่น 
การจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม และองคค์วามรูใ้นเรื่องโรคตดิต่อนําโดยแมลง  ใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ทุกระดบั สํานักงานปกครองจงัหวดั สํานักงานท้องถิ่นจงัหวดั ภาคเีครอืข่ายสุขภาพภาคประชาชน และ
หน่วยงานหรอืองคก์รอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

๓.๒ ประสานความร่วมมอืกนัระหว่างสํานักงานปกครองจงัหวดั สํานักงานทอ้งถิน่จงัหวดั ทําให้
เกดิแผนการดาํเนินกจิกรรมทีช่ดัเจนในทุกระดบั  

๓.๓ ส่งเสริมและพฒันาให้เกิดการเรียนการสอน หรือการอบรมเกี่ยวกบัการปราบยุงลายใน
ทอ้งถิน่ 
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๔. ขอให ้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินการปราบยงุลาย 
๕. ขอให้ สมาชิกเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และภาค

ประชาชน 
๕.๑ ร่วมกนัพจิารณาดําเนินการโดยกระบวนการสมชัชาสุขภาพพืน้ที ่ใหเ้กดินโยบายสาธารณะ

ระดบัจงัหวดัเพือ่ “สานพลงัปราบยงุลาย โดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐาน” 
๕.๒ ดําเนินงานกําจดัแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงลาย ในบ้าน รอบบ้าน และพื้นที่สาธารณะ  อย่างเป็น

รูปธรรม จริงจงั และต่อเน่ือง เช่น ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการทางธรรมชาติและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
รวมกลุ่มสรา้งเครอืขา่ย หมูบ่า้นปลอดลกูน้ํายงุลาย เป็นตน้   

๕.๓ สนับสนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมกีารจดัทําขอ้กําหนดท้องถิ่น (ขอ้บญัญตัิทอ้งถิ่น 
หรอืเทศบญัญตั)ิ ใหม้มีาตรการปราบยงุลายโดยชุมชน พรอ้มทัง้ปฏบิตัติามอยา่งจรงิจงั เช่น การกําจดัแหล่ง
เพาะพนัธุย์งุลาย การกาํจดัขยะ ในทุกพืน้ที ่อยา่งเป็นระบบ ทัว่ถงึ และยัง่ยนื เป็นตน้  

๕.๔  เขา้รว่มในระบบสขุภาพอาํเภอ  ในการประสาน ตดิตาม ประเมนิผล สนบัสนุนการขบัเคลื่อน
ในพืน้ทีทุ่กระดบัอยา่งจรงิจงั อยา่งเป็นรปูธรรม เชน่ การจดัทาํธรรมนูญสุขภาพระดบัตําบล และกลไกอาํเภอ
ควบคุมโรคเขม้แขง็แบบยัง่ยนื เป็นตน้ 

๕.๕ สนบัสนุนใหนํ้ามาตรการปราบยงุลายโดยชุมชน กาํหนดไวใ้นธรรมนูญสขุภาพระดบัพืน้ที ่
 ๖. ขอให้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานหลัก ประสานงาน กับ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวฒันธรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร สมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์กรด้านศาสนาอื่น ๆ และชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทย รวมทัง้หน่วยงานภาครฐั องค์กรภาคเอกชน และประชาสงัคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อร่วมกนั
ดาํเนินการ ดงัน้ี 

๖.๑ จดัทาํแผนปฏบิตังิานและแนวทางการดาํเนินงาน ในการปราบยุงลายแบบบูรณาการทุกภาค
สว่นโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐาน ใหเ้สรจ็ภายใน ๑ ปี  

๖.๒ ประสานและสนับสนุนการปราบยุงลายในพื้นที่รบัผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นการดําเนินงาน มกีารตดิตาม ประเมนิผล และรายงานผลเป็นระยะ อย่างน้อยปีละสอง
ครัง้ และเผยแพรต่่อสาธารณะ 

๗. ขอให ้กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข สนบัสนุนให้
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่หรอืเทศบญัญตั ิโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตักิาร
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการควบคุมแหล่งเพาะพนัธุย์ุงลาย
ในพืน้ทีร่บัผดิชอบ เช่น สถานทีก่่อสรา้ง สถานทีร่กรา้งว่างเปล่า สถานทีร่วบรวมขยะ แคม้ป์คนงานก่อสรา้ง 
ทีพ่กัอาศยัชัว่คราว และบา้นเชา่ เป็นตน้ สนบัสนุนใหเ้กดิการบงัคบัใชอ้ยา่งจรงิจงั  
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๘. ขอให ้สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข ประสานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง สนับสนุนการดําเนินการ
วจิยัและพฒันา “สานพลงัปราบยุงลาย โดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐาน” และเผยแพรข่อ้มลูผลงานวจิยัใหป้ระชาชนและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ 

 ๙. ขอให ้ กระทรวงสาธารณสุข สาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิสาํนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรา้งเสรมิสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  และกรุงเทพมหานครโดยสํานักอนามยั 
ส่งเสรมิ สนับสนุน และประชาสมัพนัธ์ การสานพลงัปราบยุงลาย โดยใชพ้ืน้ที่เป็นฐานดว้ยกลไกเครื่องมอื 
บุคลากรทีม่อียู ่โดยใหค้วามสาํคญักบัการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่นดว้ย  
 ๑๐. ขอให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมชัชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครัง้ที่ ๑๐ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


