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๓มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

                                 ค�าน�า        

 สมชัชาสขุภาพ ถกูก�าหนดไว้ในมาตรา ๓ และมาตรา ๔๐-๔๕ ว่าหมายถงึ “กระบวนการทีใ่ห้ประชาชน
และหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วข้องได้ร่วมแลกเปลีย่นองค์ความรูแ้ละเรยีนรูอ้ย่างสมานฉนัท์ เพือ่น�าไปสูก่ารเสนอแนะ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและ
อย่างมีส่วนร่วม”

 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (National Health Assembly) ได้จัดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2๕๕๐ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2๕๕1–2๕๖2 รวม 12 ครั้ง 
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้มีฉันทมติร่วมกัน ไปแล้ว ๘๕ มติ  ส�าหรับ ครั้งท่ี 12 ที่ได้จัดขึ้น ระหว่าง
วันที่ 1๘–2๐ ธันวาคม พ.ศ. 2๕๖2 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา กรุงเทพมหานคร 
มผีูแ้ทนจากกลุม่เครอืข่ายทีเ่ป็นสมาชิกสมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิจ�านวน 2๕๔ กลุม่ ผูท้รงคณุวุฒิ ผูส้งัเกตการณ์ 
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างานต่างๆ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 2,2๘1 คน ได้มีฉันทมติ
ของสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จ�านวน ๔ มติ คือ

 สมัชชาสุขภาพ 12 มติ 1 ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการท�าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
 สมัชชาสุขภาพ 12 มติ 2 วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว
 สมัชชาสุขภาพ 12 มติ ๓ รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง
 สมัชชาสุขภาพ 12 มติ ๔ การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

 หนังสือมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2๕๖2 เล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการอ้างอิง
ข้อเสนอเชิงนโยบายและน�าไปเป็นกรอบทิศทาง การพัฒนาและขับเคล่ือนในทางปฏิบัติของกลุ่มเครือข่าย 
หน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ   ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไป  ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ 
(1) มติและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้แก่ เอกสารหลัก และเอกสารผนวก (2) บัญชีรายชื่อกลุ่มเครือข่ายใน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2๕๖2 และ (๓) ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2๕๖1 – 2๕๖2  

 ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ขอขอบคุณ ผู ้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ คณะท�างาน สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วม
กนัสานพลังความคดิและทุม่เทอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถในการพจิารณาและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ร่วมกนั 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส�าหรับหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายส�าหรับใช้
ในการอ้างอิง และขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสู ่การปฏิบัติ ตลอดจนการถ่ายทอดคุณค่าและ
ความหมายของมติให้เป็นพลังทวีคูณ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะของประเทศท่ีดี
ยิ่งขึ้น ต่อไป

ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
มีนาคม 2๕๖๓
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สารจากประธาน

       

 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2๕๕๐ ได้ก�าหนดนิยามของค�าว่า “สุขภาพ” ไว้ว่า “ภาวะของ
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงอย่างเป็นองค์รวมอย่างสมดุล” ดังนั้น 
“สุขภาพ” จึงมีความหมายกว้างกว่าเฉพาะเรื่องของการแพทย์และการสาธารณสุข โดยในกระบวนการพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพนั้น จ�าเป็นต้องอาศัยและให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในสังคมอย่างแท้จริง ซึ่ง “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” นั้น จัดเป็นกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วมรูปแบบหนึ่งที่ถูกบัญญัติไว้ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2๕๕๐ และมี
คณะกรรมการจดัสมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิ(คจ.สช.) พ.ศ. 2๕๖1 – 2๕๖2 ซึง่เป็นคณะกรรมการทีม่อีงค์ประกอบ
จากทุกภาคส่วนในสังคม และแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีหน้าที่สนับสนุนการจัดกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม 

 ในปี 2๕๖2 คจ.สช. และคณะอนุกรรมการต่างๆ ที่ คจ.สช. แต่งตั้ง ได้ด�าเนินการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2๕๖2 เป็นที่เรียบร้อย ภายใต้ประเด็นหลัก “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนา
สังคมสุขภาวะ” ซึ่งเป็นปีที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ด�าเนินการมาครบรอบปีที่ 12 หลังจากมีพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2๕๕๐ ในนามของ คจ.สช. ผมขอขอบคณุคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท�างาน 
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เป็นอย่างสูง 
ทีไ่ด้เข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการสมชัชาสุขภาพแห่งชาตใินปีน้ีด้วยดีตลอดมา และหวงัว่าทกุท่านจะร่วมกนั
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

(นายกิจจา เรืองไทย)

ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ(นายกิจจา เรืองไทย)
ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
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 สารบัญ

              

เรื่อง                 หน้า

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒         
 ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการท�าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
  สมัชชาสุขภาพ 12. มติ 1          
  สมัชชาสุขภาพ 12 / หลัก 1         
  สมัชชาสุขภาพ 12 / หลัก 1 / ผนวก 1       

 วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว  
  สมัชชาสุขภาพ 12. มติ 2          
  สมัชชาสุขภาพ 12 / หลัก 2          
     สมัชชาสุขภาพ 12 / หลัก 2 / ผนวก 1
  สมัชชาสุขภาพ 12 / หลัก 2 / ผนวก 2       

 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง 
  สมัชชาสุขภาพ 12. มติ ๓          
  สมัชชาสุขภาพ 12 / หลัก ๓         
  สมัชชาสุขภาพ 12 / หลัก ๓ / ผนวก 1

 การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง  
  สมัชชาสุขภาพ 12. มติ ๔          
  สมัชชาสุขภาพ 12 / หลัก ๔         
  สมัชชาสุขภาพ 12 / หลัก ๔ / ผนวก 1

บัญชีรายชื่อกลุ่มเครือข่าย สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒     

ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒
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1๐ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒                                                   สมัชชาสุขภาพ ๑๒. มติ ๑

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการท�าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน

(Revision of National Health Assembly Resolution: 

Thailand ban asbestos measure)

 

 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่สิบสอง

 ได้พิจารณารายงานเรื่องทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการท�าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน1  

 ตระหนัก ว่าแร่ใยหินทุกชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง ท่ีมีผลต่อสุขภาพไม่เฉพาะต่อคนงานท่ีท�างานใน
สถานประกอบกิจการท่ีใช้แร่ใยหินเท่าน้ัน แต่ส่งผลกระทบทางสุขภาพต่อประชาชนทั่วไปอีกด้วย อีกทั้งใน
ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกรวมท้ังประเทศไทยมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้สารทดแทนท่ีปลอดภัย ผลิต
ผลิตภัณฑ์แทนชนิดที่ใช้แร่ใยหิน โดยมีคุณสมบัติเสมอกันกับผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินไครโซไทล์ โดยภาครัฐมี
มาตรการสนับสนุนให้ต้นทุนใกล้เคียงกัน

 กังวล ต่อปริมาณการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในประเทศ ที่ยังคงมีการน�าเข้าอย่างต่อเนื่อง และใช้อยู่
ในผลิตภัณฑ์หลายประเภท จากข้อมูลปี 2๕๕๙ ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีอัตราการน�าเข้าแร่ใยหินสูง
อันดับ ๕ ของโลก ขณะที่มี ๖๖ ประเทศทั่วโลก ยกเลิกการใช้แร่ใยหินแล้ว

 กังวล ว่าแม้จะมีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๓ (สมัชชาสุขภาพ ๓. มติ 1) เรื่อง มาตรการท�าให้
สังคมไทยไร้แร่ใยหิน และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2๕๕๔ เห็นชอบให้ด�าเนินการตาม
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แต่ยังไม่ได้มีการปฏิบัติตามมติ ครม. จนสามารถแก้ปัญหาได้ แม้จะมีความ
พยายามขับเคลื่อนมติอย่างต่อเนื่อง

1 เอกสารสมัชชาสุขภาพ 12 / หลัก 1

 แร่ใยหินทุกชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง มีผลต่อสุขภาพทั้งคนงานที่ท�างานสัมผัสแร่ใยหินและประชาชนทั่วไป

แม้จะมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๓ เรื่อง มาตรการท�าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 

๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เห็นชอบให้ด�าเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แต่ยังไม่สามารถท�าให้สังคมไทยไร้

แร่ใยหิน การทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้

สังคมไทยยกเลิกการใช้แร่ใยหนิในทีสุ่ด ภาครัฐควรมมีาตรการยกเลิกการน�าเข้า สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและชุมชน  ส่งเสริมการใช้สารทดแทนที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ เผยแพร่ความรู้ พัฒนาระบบเฝ้าระวังและ

ติดตามกลุ่มเสี่ยง และการวิจัย
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 ชื่นชม หน่วยงานและองค์กรภาคีที่ได้ด�าเนินการเป็นไปตามมติสมัชชาสุขภาพ ๓. มติ 1 แล้ว ได้แก่ 
กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท่ีออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
เรื่อง ขีดจ�ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ส�าหรับแอสเบสตอส ชนิดไครโซไทล์ไม่ให้เกิน ๐.1          
ไฟเบอร์/ลูกบาศก์เซนติเมตร ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วย
ฉลาก พ.ศ. 2๕๕2 เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก และประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 2๙ (พ.ศ. 2๕๕๓) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเป็น
สินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) และกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้ส่งข้อเสนอถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เลขหนังสือที่ อก ๐๓๐๕/2๘๔1 ลงวันที่ 1๙ มิถุนายน 2๕๕๖ เรื่อง ผลการด�าเนินการตามคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2๕๕๔ แล้ว

 กังวล ว่าแม้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ด�าเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพ ๓. มติ 1 โดยการส่ง
ข้อเสนอถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วนั้น แต่ยังขาดการก�าหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการด�าเนินการ
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

 ชื่นชม การท�างานของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมผลักดันให้
มาตรการท�าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหินเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ภาคธุรกิจเอกชนที่มีการใช้สารทดแทน
แร่ใยหินไครโซไทล์ ภาครัฐที่ให้ความสนับสนุน รวมถึงสื่อมวลชนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

 รับทราบ ว่าการจัดการสิ่งที่รื้อถอนที่มีแร่ใยหินต้องจัดการแบบขยะอันตราย และมีวิธีการรื้อถอน
ส่ิงก่อสร้างที่มีแร่ใยหินได้อย่างปลอดภัยต่อคนงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการน�าความรู้ไปใช้ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินบางแห่งน�าไปเป็นข้อบังคับท้องถิ่นในการรื้อถอน 

 รับทราบ ข้อห่วงกังวลของหน่วยงานภาคเอกชน เกี่ยวกับความชัดเจนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารทดแทน
ในประเทศไทย การเข้าถึงของผลิตภัณฑ์ ราคา ความแข็งแรงและความปลอดภัยจากการใช้งาน รวมถึงการ
ยกเลิกการใช้แร่ใยหินในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผู ้บริโภคด้านเศรษฐกิจและสังคม และ
ข้อกังวลของกระทรวงอุตสาหกรรมว่าอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 ห่วงใย ว่าหากประเทศไทยยังไม่มีมาตรการที่มุ ่งไปสู ่การเลิกใช้แร่ใยหิน และไม่มีนโยบายและ
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการกระจายของฝุ่นแร่ใยหินสู่สิ่งแวดล้อม จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคร้ายแรง ที่ส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลท้ังทางด้านทรัพยากรบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อม

 ตระหนัก ว่าการท�าให้สังคมไทยปลอดภัยจากแร่ใยหินควรเป็นการจัดการแบบบูรณาการ ทั้งทางด้าน
การรณรงค์สร้างความรู้ ความตระหนัก ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ปลอดแร่ใยหิน 
การเฝ้าระวังติดตามกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการพัฒนาให้มีกฎหมายที่เข้มงวดและน�าไปใช้อย่างจริงจัง เพื่อมุ่งไป
สู่การเลิกใช้แร่ใยหินในที่สุด โดยภาคส่วนที่มีบทบาทส�าคัญ ได้แก่ ภาคการศึกษา องค์กรที่ดูแลและบังคับใช้
กฎหมาย องค์กรที่ดูแลระบบหลักประกันสุขภาพ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม สื่อมวลชน ภาคประชาชน 
และภาคประชาสังคม
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 จึงมีมติดังต่อไปนี้  

 1. ขอให้กระทรวงอตุสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทย เร่งรดัด�าเนนิการ

  1.1 ยกเลกิการใช้แร่ใยหนิไครโซไทล์เป็นวตัถดุบิในการผลิตภายในปี พ.ศ. 2๕๖๕ เนือ่งจากมี
ผลติภัณฑ์อืน่ทดแทนหรอืใช้วสัดุอืน่ทดแทนแร่ใยหนิไครโซไทล์ได้อย่างเหมาะสมเพยีงพอแล้ว ประกอบด้วย

   (1) กระเบือ้งแผ่นเรยีบ
   (2) กระเบือ้งยางปพ้ืูน

  1.2 ยกเลกิการใช้แร่ใยหนิไครโซไทล์เป็นวตัถุดบิในการผลติภายในปี พ.ศ. 2๕๖๘ ประกอบด้วย

   (1) ผ้าเบรกและคลัทช์
   (2) ท่อซีเมนต์ใยหิน
   (๓) กระเบื้องมุงหลังคา

 2. ขอให้กระทรวงพาณิชย ์เป ็นหน่วยงานหลักร ่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
การคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก�าหนดแนวทางและมาตรการในการยกเลิกการน�าเข ้าแร่ใยหิน
และผลิตภัณฑ์ที่มีส ่วนประกอบแร่ใยหินและการสนับสนุนให้มีมาตรการที่ท�าให้การใช้วัสดุทดแทน
แร่ใยหินมีราคาที่ถูกลง 

 ๓. ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวง
มหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการให้มีมาตรการในการก�าจัดขยะที่มีแร่ใยหินและก�าหนด
มาตรการให้ผู ้ประกอบการรับผิดชอบในการก�าจัดผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ

 ๔. ขอให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร ่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อมและหน ่วยงานที่ เ ก่ียวข ้อง ด�าเนินการพัฒนาแนวทางและ
มาตรการทางกฎหมาย ในการรื้อถอน ซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร ทิ้ง และก�าจัดขยะซึ่งมีวัสดุท่ีมีแร่ใยหิน

 ๕. ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ด�าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่องผลกระทบของแร่ใยหินและออก
ข้อบัญญัติของท้องถิ่นในกระบวนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและก�าจัดผลิตภัณฑ์ที่มีส ่วนประกอบของ
แร่ใยหิน

 ๖. ขอให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางร่วมกับ ส�านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ก�าหนดแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานภาครัฐ ใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ปลอดแร่ใยหิน

 ๗. ขอให้ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานหลักในการ
สนับสนุนเครือข่ายแรงงานและภาคประชาชน ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและรณรงค์ให้ใช้วัสดุที่ไม่มี
แร่ใยหินในการก่อสร้าง รื้อถอน ซ่อมแซม และต่อเติมอาคาร

 ๘. ขอให้กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัด
ท�าและเผยแพร่ข้อมูลแก่นักเรียน นักศึกษา ผู ้ประกอบอาชีพ นายจ้าง ลูกจ้างและประชาชนท่ัวไป
เกี่ยวกับอันตรายจากแร่ใยหิน การป้องกันอันตรายที่ครอบคลุมตลอดวงจรของการมี ใช ้ ร้ือถอน 
ท�าลายวัสดุที่มีแร่ใยหิน รวมทั้งวัสดุทดแทนแร่ใยหิน 
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 ๙. ขอให้ส�านักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภคก�ากับติดตามการแสดงข้อมูล ค�าเตือน
อันตรายของแร ่ใยหินบนฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส ่วนประกอบของแร ่ใยหิน โดยฉลากต ้องแสดงให ้
ประชาชนเห็นได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย  ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก พ.ศ. 2๕๕2 เรื่อง 
ให้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส ่วนประกอบของแร่ใยหินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและประกาศคณะกรรมการว่า
ด้วยฉลาก ฉบับที่ 2๙ (พ.ศ. 2๕๕๓) เร่ือง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเป็นสินค้าท่ี
ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) อย่างเข้มงวด

 1๐. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบการวินิจฉัยโรคเหตุแร่ใยหิน เฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเส่ียงโรคเหตุแร่ใยหิน

 11. ขอให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน ส�านักงานประกันสังคม
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง จัดท�าระบบลงทะเบียนสถานประกอบกิจการและ
แรงงานที่ท�างานสัมผัสแร่ใยหิน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการใช้ข ้อมูลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
แรงงานที่ท�างานกับแร่ใยหิน ถึงแม้ว่าจะเปล่ียนงาน หรือออกจากงานไปแล้ว เพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพ
จากเหตุแร่ใยหิน

 12. ขอให้กระทรวงแรงงาน โดยส�านักงานประกันสังคม ด�าเนินการให้กองทุนเงินทดแทน
ครอบคลุมในการดูแลค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง วินิจฉัย รักษา ฟื ้นฟูและจ่ายเงินทดแทนแก่แรงงาน
ที่มีประวัติการท�างานสัมผัสแร่ใยหินในอดีตและป่วยเป็นโรคเหตุแร่ใยหินภายหลังออกจากงานหรือ
เกษียณ รวมทั้งให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิประโยชน์ 

 1๓. ขอให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน ก�ากับติดตาม ประเมิน
สถานประกอบกิจการให้ด�าเนินการตามกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ
ด�าเนินการด ้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล ้อมในการท�างานเก่ียวกับสารเคมี
อันตราย พ.ศ. 2๕๕๖ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2๕๕๖ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 2๙ 
พฤศจิกายน 2๕๕๖) และประกาศกรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ�ากัดความเข้มข้น
ของสารเคมีอันตราย  ก�าหนดให้ในบรรยากาศของสถานที่ท�างานและสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมี
อันตรายในล�าดับที่ ๓2 แอสเบสตอส ชนิดไครโซไทล์ asbestos (Chrysotile form) มีค่าขีดจ�ากัด
ความเข ้มข ้นของสารเคมีอันตรายตลอดระยะเวลาการท�างานปกติคือ ๐.1 ไฟเบอร ์ /ลูกบาศก ์
เซนติเมตร

 1๔. ขอให้ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สนับสนุน
งานวิจัยเก่ียวกับผลกระทบต่อการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน กลไกทางเศรษฐศาสตร์และการใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย สังคมและสิ่ งแวดล ้อม เพื่อมุ ่ งไปสู ่การลดและเลิกใช ้แร ่ ใยหิน รวมถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่สามารถหาซื้อได้ง ่าย ราคาถูก มีความแข็งแรงและปลอดภัย

 1๕. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 1๔
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เอกสารหลักประกอบการพิจารณา
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
มาตรการท�าให้สังคมไทยไร้แรใยหิน
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒                                                สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑                                                                             ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

              

             

๑. ความเป็นมา

 แร่ใยหินทุกชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง ที่มีผลต่อสุขภาพของคนงานที่ท�างานในสถานประกอบกิจการท่ีใช้
แร่ใยหินและส่งผลกระทบทางสขุภาพต่อประชาชนท่ัวไปด้วย ดงัน้ันเครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐ ภาควิชาการ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วน ได้ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอให้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้
พิจารณาเป็นประเด็นในการพัฒนานโยบายสาธารณะ โดยได้รับฉันทมติจากที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓ มติที่ 1 มาตรการท�าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (สมัชชาสุขภาพ ๓. มติ 1) เมื่อวันที่ 1๖ ธันวาคม 2๕๕๓ 
มีมติดังต่อไปนี้

 1. รับรองยุทธศาสตร์ “การท�าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน” ตามภาคผนวก 2 ท้ายมติ นี้

 2. ขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ น�าเสนอยุทธศาสตร์ “การท�าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน” ต่อคณะ
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรับไปด�าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ และพิจารณาเร่งรัดการด�าเนินการดังนี้

  2.1 ให้กระทรวงอุตสาหกรรม ด�าเนินการ   

   2.1.1 ควบคุมแร่ใยหินที่เป็นวัตถุดิบ (ไครโซไทล์) ให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ อย่าง
เร่งด่วน ภายในปี 2๕๕๔ ซึ่งจะห้ามมิให้มีการผลิต การน�าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง
   2.1.2 ก�าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมส�าหรับสินค้าทีใ่ช้สารทดแทนแร่ใยหิน

  2.2 ให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการด�าเนินการและประสาน
งานกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรม กระทรวงการคลงั กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม สถาบนั
การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น เพื่อด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ “การท�าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน”

  2.๓ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นแกนกลางร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ในการพฒันามาตรการ
เพือ่ควบคมุการรือ้ถอน ซ่อมแซม ต่อเตมิอาคารหรอืวสัดทุีม่แีร่ใยหนิเป็นส่วนประกอบ และการก�าหนดมาตรการ
การทิ้งขยะแร่ใยหิน โดยเฉพาะในกิจการก่อสร้างและการบริการติดตั้ง

  2.๔ ให้กระทรวงพาณิชย์ ด�าเนินการห้ามน�าเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ

ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการท�าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน

(Revision of National Health Assembly Resolution:

Thailand ban asbestos measure)
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  2.๕ ให้ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

   2.๕.1 ตรวจสอบและประกาศรายชือ่ผลติภณัฑ์ท่ีมแีร่ใยหนิเป็นส่วนประกอบให้สงัคม
รับรู้และด�าเนินการห้ามขายผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ
   2.๕.2 พิจารณาออก กฎ ระเบียบ หรือกฎหมาย ที่ควบคุมสินค้าที่มีแร่ใยหินเป็นส่วน
ประกอบ โดยเฉพาะสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง

  2.๖ ให้กระทรวงการคลังพิจารณา เพิ่มอัตราภาษีการน�าเข้าแร่ใยหินและลดอัตราภาษีการ
น�าเข้าของสารท่ีน�ามาใช้ทดแทนท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ โดยก�าหนดเป็นเงือ่นไขพเิศษทีจ่ะไม่กระทบต่อการ
จัดเก็บภาษีของสารอื่นที่อยู่ในรหัสเดียวกัน

  2.๗ ให้ส�านักนายกรัฐมนตรีปรับเพ่ิมเกณฑ์ในระเบียบเดิม เร่ืองการก่อสร้างอาคารของส่วน
ราชการ โดยก�าหนดไม่ให้ใช้วัสดุที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้าง ต่อเติม หรือซ่อมแซมอาคารใหม่
อย่างเคร่งครัด

 ทั้งนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในข้อ 2.1-2.๗ ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี (ภายในปี 2๕๕๕)

 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเม่ือวันท่ี 
2๕ กุมภาพันธ์ 2๕๕๔ และได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2๕๕๔ โดย
คณะรัฐมนตรีมีมติดังนี้

 1. เห็นชอบมตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาตคิรัง้ที ่๓ พ.ศ. 2๕๕๓ มต ิ1 มาตรการท�าให้สงัคมไทยไร้แร่ใยหนิ
ตามมติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคร้ังที่ 1/2๕๕๔ วันที่ 2๕ กุมภาพันธ์ 2๕๕๔ และให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรบัไปพิจารณาด�าเนินการตามมตต่ิอไป ตามทีส่�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตเิสนอ 
ทั้งนี้ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เห็นควรมีการบริหารจัดการการฟุ้งกระจายของแร่ใยหินในวัสดุต่าง ๆ ที่หมดอายุการใช้งานในชุมชน และ
ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อผลิตผลงานผลิตภัณฑ์ทางเลือกทดแทนการใช้แร่ใยหินในประเทศไทย นอกจากนี้ให้
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบเร่งหารอืและแลกเปลีย่นข้อมลูผลกระทบกับผู้ประกอบการ เพือ่ก�าหนดมาตรการบรรเทา
ผลกระทบให้กบัผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภค โดยให้มผู้ีทีไ่ม่มส่ีวนได้ส่วนเสียโดยตรง (Third party) เข้าร่วมการหารอื
ด้วยรวมทั้งให้กระทรวงการคลังและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาร่วมกันถึงความ
เหมาะสมในส่วนของการจดัตัง้กองทนุช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากแร่ใยหนิ ไปพิจารณาด�าเนนิการในส่วนที่
เกีย่วข้องด้วย
 2. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการความเป็นอันตรายของแร่ใยหินไครโซไทล์แนวทางที่ 2 ห้ามน�า
เข้าแร่ใยหินไครโซไทล์และผลติภณัฑ์ทีมี่ส่วนประกอบของแร่ใยหนิไครโซไทล์เฉพาะกรณีและห้ามผลิตผลิตภณัฑ์
ทีม่ส่ีวนประกอบของแร่ใยหนิไครโซไทล์ท่ีใช้วตัถุดบิอ่ืนหรือใช้ผลิตภณัฑ์อ่ืนทดแทนได้โดยใช้อ�านาจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า กฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานและกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม

 ๓. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับไปจัดท�าแผนในการยกเลิกการน�าเข้า ผลิตและจ�าหน่ายแร่ใยหินและ
ผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบทุกชนิด ทั้งนี้ให้ก�าหนดกรอบเวลาท่ีชัดเจนในการด�าเนินการตามแผน
ด้วยแล้วน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
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 ๔. ให้กระทรวงการคลังรับไปตรวจสอบว่า สาเหตุท่ีสินค้าที่ใช้วัตถุดิบอ่ืนเป็นส่วนประกอบแทน       
แร่ใยหินมีราคาสูงขึ้นเนื่องมาจากต้นทุนหรือการเพิ่มอัตราภาษี

 ๕. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับไปศึกษาผลกระทบของแร่ใยหินที่มีต่อสุขภาพของผู้ใช้แรงงานท่ีท�างาน
สัมผัสแร่ใยหินและผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินโดยให้จัดล�าดับความส�าคัญเพื่อจะได้
ก�าหนดมาตรการในการป้องกันผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 อย่างไรก็ตาม แม้จะมคีวามพยายามขบัเคลือ่นมตอิย่างต่อเนือ่ง และมหีน่วยงานทีป่ฏบิตัติามมตสิมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ 2๕๕๓ และมติคณะรัฐมนตรี 2๕๕๔ บางส่วน แต่ยังไม่สามารถท�าให้สังคมไทย    ไร้แร่ใยหิน
ได้ ดังนั้นจึงมีข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงมติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๒. สถานการณ์ ความรุนแรง และผลกระทบ

 ๒.๑ บทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ภายหลงัจากมตคิณะรฐัมนตร ี2๕๕๓ ได้มมีตคิณะรัฐมนตรีเก่ียวกับเร่ืองแร่ใยหินออกมาอีก 2 ครัง้ คอื 
มตคิณะรฐัมนตร ี1๔ พฤษภาคม 2๕๕๕ มมีตรัิบทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ เรือ่ง การจดัการอนัตรายจากแร่ใยหินไครโซไทล์เพือ่ความปลอดภยัต่อสุขภาพของผูบ้รโิภค 
ตามทีส่�านกังานสภาทึป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตเิสนอ รวมทัง้รับทราบความเห็น ผลการพจิารณาและ
ผลการด�าเนินการของกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การประปาส่วนภูมิภาค 
กรมชลประทานและสภาทีป่รกึษาฯ โดยความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาทีป่รกึษาฯ สรุปได้ ดังน้ี

 1. มาตรการเร่งด่วน รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรี

  1.1 ให้กระทรวงอุตสาหกรรมก�าหนดมาตรการยกเลิกการน�าเข้า ผลิตและจ�าหน่ายสินค้าที่มี
ส่วนประกอบของแร่ใยหินที่สามารถใช้วัตถุดิบอื่นทดแทนได้ โดยยกเลิกการน�าเข้าภายใน ๓ เดือน หรือภายใน
กรอบเวลาเร็วที่สุดที่สามารถปฏิบัติได้ รวมทั้งยกเลิกการผลิตและการจ�าหน่ายสินค้าที่มีส่วนประกอบของ
แร่ใยหินที่สามารถใช้วัตถุดิบอื่นทดแทนได้ภายใน 1 ปี
  1.2 ให้กระทรวงการคลังก�าหนดมาตรการทางภาษี มาตรการยกเลิกภาษีของวัตถุดิบทดแทน
แร่ใยหิน โดยวตัถุดิบทีน่�ามาทดแทนจะต้องไม่มผีลกระทบต่อสขุภาพ ทัง้นี ้ให้มกีารข้ึนภาษนี�าเข้าวตัถดุบิแร่ใยหนิ
และสินค้าที่มีแร่ใยหิน ตลอดจนขึ้นภาษีสินค้าที่มีแร่ใยหินท่ีผลิตในประเทศในระยะก่อนการยกเลิกการน�าเข้า
และผลิตแร่ใยหิน
  1.๓ ให้ส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บรโิภคสร้างมาตรการท่ีจะท�าให้ผู้บรโิภครบัรูป้ระกาศ 
และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน ตลอดจนตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากแร่ใยหิน โดยมี
การเผยแพร่ข้อมลูในสือ่มวลชนทกุประเภท รวมถงึหอกระจายข่าวในระดับชมุชน ครอบคลมุทกุพืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่ง
  1.๔ ให้ส�านักนายกรัฐมนตรีจัดท�าระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีในเรื่องการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
และการจัดจ้าง ที่ก�าหนดสาระส�าคัญไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ

 2. มาตรการต่อเนื่อง รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้องด�าเนิน
มาตรการ ดังต่อไปนี้

  2.1 มาตรการรือ้ถอนวสัดทุีม่ส่ีวนประกอบของแร่ใยหนิ โดยจดัด�าเนนิการโดยมาตรฐานสากล
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และให้มีการจัดท�าเป็นประกาศหรือข้อบังคับของกระทรวงอุตสาหกรรม
  2.2 มาตรการก�าหนดค่ามาตรฐานการฟุง้กระจายของฝุน่แร่ใยหนิ ๐.1 เส้นใยต่อ ลบ.ซม. เพือ่
สอดคล้องกับมาตรฐาน Occupational Exposure Limits (OELs)
  2.๓ มาตรการห้ามการน�าเข้าหรือส่งออกขยะที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน
  2.๔ มาตรการควบคมุการน�าเข้า หรอืการจ�าหน่ายสนิค้า หรอืผลติภณัฑ์ทีม่อีนัตรายต่อสขุภาพ 
โดยยึดหลักประเทศผู้ผลิตต้องมีการใช้สินค้านั้นด้วย (Certificate of free Sale)
  2.๕ มาตรการกองทุนชดเชยความเสียหายและสวัสดิการแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแร่ใยหิน

 คณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับแร่ใยหินอีกครั้งเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2๕๕๗ ดังนี้

 1. รับทราบรายงานผลการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหิน ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ สรุปได้ ดังนี้

  1.1 จากผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจาก
แร่ใยหิน สรุปได้ว่า แร่ใยหินทุกชนิด รวมทั้งไครโซไทล์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะการก่อให้เกิด
โรคมะเรง็ ซึง่การก่อโรคมะเรง็ของใยหนิชนดิไครโซไทล์เกดิข้ึนเช่นเดยีวกับสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพ
และจากส่ิงแวดล้อมคือ (1) ไม่มีระดับความปลอดภัยของการรับสัมผัส (No safe threshold) ของใยหินชนิด
ไครโซไทล์ และ (2) การเกดิมะเร็งอนัเนือ่งจากใยหนิชนดิไครโซไทล์มคีวามสมัพนัธ์ระหว่างปรมิาณของใยหนิท่ีได้
รับการตอบสนองที่เกิดขึ้นในร่างกาย (dose-response relationship) หรือขึ้นกับระดับความเข้มข้นสะสม (fiber/
cc/year) ของใยหนิชนดิไครโซไทล์ทีแ่ขวนลอยในอากาศทีไ่ด้รับสัมผสั ยิง่ได้รับสัมผัสมากย่ิงก่อให้เกิดโรคมะเรง็
มาก (ค่ามาตรฐานอยู่ที่ ๐.1 fiber/cc/year จึงจะปลอดภัย แต่ท�าได้ยาก) ส�าหรับหลักฐานเชิงประจักษ์ของการ
ก่อมะเร็งเย่ือหุ้มปอดและมะเร็งปอดจากงานวิจัย น้ัน งานวิจัยที่มีน�้าหนักมากพบในงานวิจัยกลุ่มคนงาน
เหมอืงแร่ใยหนิชนดิไครโซไทล์ รองลงมาคอื กลุ่มคนงานอุตสาหกรรมทีน่�าใยหินชนิดไครโซไทล์มาใช้เป็นวัตถดุบิ
ในกระบวนการผลิต และงานวิจัยที่มีน�้าหนักน้อย คือ กลุ่มประชาชนในชุมชนที่เป็นที่อยู่อาศัยโดยทั่วไป 
  1.2 คณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงฯ สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย และสมาคมโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิง่แวดล้อมแห่งประเทศไทยได้แสดงจดุยนืทีส่อดคล้องกับจุดยนืขององค์การอนามยัโลก 
(World Health Organization : WHO) และองค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (International Agency Research 
on Cancer : IARC) ที่เสนอแนะประเทศต่าง ๆ ว่าการควบคุมให้ค่าสัมผัสต�่ากว่ามาตรฐาน 0.1 fiber/cc/year 
ท�าได้ยาก ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุด คือ ยกเลิกการใช้แร่ใยหิน ดังน้ัน จึงมีมติเห็นควรยกเลิกการใช้แร่ใยหินในทุก
ผลิตภัณฑ์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2๕๕๔

 2. มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) รับเรื่องนี้ไปก�ากับดูแล โดยให้ตั้ง
คณะท�างานขึ้น ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาและตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในภาพรวมทั้งหมด 
เช่น ผลกระทบต่อสขุภาพจากแร่ใยหินทัง้ในส่วนของประชาชนทัว่ไปและผูท่ี้ปฏบิตังิานอยูใ่นสถานประกอบการ
ทีใ่ช้แร่ใยหินเป็นส่วนประกอบของผลติภณัฑ์ ความเหมาะสม คุม้ค่า และเป็นไปได้ในการใช้วัสดอ่ืุนทดแทนการ
ใช้แร่ใยหิน แนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในกรณีที่มีการห้ามใช้แร่ใยหินเป็นส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ แนวทางและมาตรการในการด�าเนินการที่เหมาะสมในการใช้แร่ใยหิน/ยกเลิกการใช้แร่ใยหิน และ
ผลกระทบจากการน�าเข้าแร่ใยหิน เป็นต้น และให้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
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 ส�าหรับการด�าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีการด�าเนินการดังนี้

 1. กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ส่งข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมตามหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรม
ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขหนังสือที่ อก ๐๓๐๕/2๘๔1 ลงวันที่ 1๙ มิถุนายน 2๕๕๖ เร่ือง ผลการ
ด�าเนินการตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2๕๕๔1 ดังนี้

  1.1 ผลติภณัฑ์ทีก่�าหนดกรอบระยะเวลาการยกเลิกการใช้แร่ใยหนิไครโซไทล์เป็นวตัถดิุบในการ
ผลิตภายใน 2 ปี (เป็นระยะเวลาเตรียมการในการออกกฎหมายข้อบังคับเพื่อการยกเลิกของหน่วยราชการที่
เก่ียวข้อง) เน่ืองจาก มีผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนหรือใช้วัสดุอ่ืนทดแทนแร่ใยหินไครโซไทล์ได้อย่างเหมาะสม
เพียงพอแล้ว ประกอบด้วย
   (1) กระเบื้องแผ่นเรียบ 
   (2) กระเบื้องยางปูพื้น 
  1.2 ผลติภณัฑ์ทีก่�าหนดกรอบระยะเวลาการยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์เป็นวตัถุดิบในการ
ผลิตภายใน ๕ ปี เนื่องจาก ยังขาดผลการศึกษาที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบของแร่ใยหินที่มีต่อสุขภาพและ
มาตรการในการป้องกันผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการยกเลิกการใช้แร่ใยหินในผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวยังมีผลกระทบในวงกว้างต่อผู้บริโภคในมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย
   (1) ผ้าเบรกและคลัทช์
   (2) ท่อซีเมนต์ใยหิน
   (๓) กระเบื้องมุงหลังคา

 กระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหินที่มี
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานได้มีมติ เมื่อวันที่ 2๙ มกราคม 2๕๕๗2 ดังนี้

 1. ตระหนักว่าทางเดียวที่จะขจัดโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากแร่ใยหิน คือการยกเลิกการใช้แร่ใยหินทุกชนิด 

 2. ให้ข้อมลูเกีย่วกบัสารทดแทนทีป่ลอดภยักว่าแร่ใยหนิ และพฒันากลไกทางเศรษฐกจิและเทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้สารทดแทน ซึ่งขณะนี้มีสารทดแทนแร่ใยหินในประเทศไทยแล้ว ในประเทศที่ห้าม
น�าเข้าแร่ใยหินได้ ย่อมมีสารอื่นทดแทนที่ใช้ได้ดีแล้ว

 ๓. ใช้มาตรการป้องกันการได้รับสัมผัสแร่ใยหินที่มีอยู่ในปัจจุบันและระหว่างการลดการใช้แร่ใยหิน

 ๔. ปรับปรุงการวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มแรก การรักษา การฟ้ืนฟทูางการแพทย์และสงัคมส�าหรบัโรคต่าง ๆ  
ที่เกิดจากแร่ใยหิน และพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้ท่ีได้รับสัมผัสแร่ใยหินทั้งในปัจจุบันและผู้ที่เคยได้รับสัมผัส
แร่ใยหินในอดีต เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการเฝ้าระวังต่อไป

 ๕. จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากแร่ใยหิน

1 หนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขหนังสือที่ อก ๐๓๐๕/2๘๔1 ลงวันที่ 1๙ มิถุนายน 2๕๕๖ 

เรื่อง ผลการด�าเนินการตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2๕๕๔
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหินท่ีมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เป็นประธานได้มีมติ เมื่อวันที่ 2๙ มกราคม 2๕๕๗
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 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก (ฉบับที่ 2๗) 
พ.ศ. 2๕๕2 เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก๓ และประกาศ
คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 2๙ (พ.ศ. 2๕๕๓) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเป็น
สินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2)๔ โดยฉลากของสินค้าต้องระบุข้อแนะน�าการใช้และค�าเตือนระวังอันตรายต่อ
สุขภาพจากแร่ใยหิน

 กระทรวงการคลงัได้ตรวจสอบข้อมลูแล้วพบว่า สนิค้าทีเ่ป็นวตัถุดบิทีใ่ช้ทดแทนแร่ใยหนิมหีลายชนดิ มี
อัตราอากรร้อยละ ๐-๕ ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างต�่าและยังมีวัตถุดิบบางรายการ เช่น เส้นใยที่ได้จากธรรมชาติ
สามารถผลิตได้ในประเทศ ดังนั้น อัตราภาษีขาเข้าจึงไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่ท�าให้สินค้าที่ใช้วัตถุดิบอื่นเป็นส่วน
ประกอบแทนแร่ใยหินมีราคาสูงขึ้น

 กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2๕๖๐ เรื่อง ขีดจ�ากัดความ
เข้มข้นของสารเคมีอันตราย ส�าหรับแอสเบสทอส ชนิดไครโซไทล์เป็น ๐.1 ไฟเบอร์/ลูกบาศก์เซนติเมตร๕

 ๒.๒ สถานการณ์ภายหลังจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒๕๕๓

 1. จากรายงานการศกึษาของคณะกรรมการศกึษาข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหนิ 
กระทรวงสาธารณสุข ในปีพ.ศ. 2๕๕๖2 พบว่า ข้อมูลสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคปอดจากแร่ใยหินใน
ประเทศไทย มีผูป่้วยมะเรง็เยือ่เลือ่มทีย่นืยนัว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัการสมัผัสแร่ใยหนิจ�านวน ๕ ราย จากรายงาน
ผู้ป่วยและจากเวชระเบียนที่ได้จากสถาบันโรคทรวงอกและโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ ดังตารางแสดงข้อมูล
ผู้ป่วยมะเร็งเยื่อเลื่อมในประเทศไทย (ที่มีเวชระเบียนสืบค้นได้)

2 รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากแร่ใยหินท่ีมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เป็นประธานได้มีมติ เมื่อวันที่ 2๙ มกราคม 2๕๕๗
๓ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก (ฉบับที่ 2๗) พ.ศ. 2๕๕2 เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเป็นสินค้าที่

ควบคุมฉลาก
๔ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 2๙ (พ.ศ. 2๕๕๓) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเป็นสินค้าที่

ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2)
๕  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2๕๖๐ เรื่อง ขีดจ�ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย)
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 สาเหตุของการพบผูป่้วยโรคเหตใุยหนิน้อยในประเทศไทย จากการประชมุร่วมกนัระหว่างตวัแทนสมาคม
อุรเวชช์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย 
และสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2๙ ตุลาคม 2๕๕๖ ณ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า สาเหตุเกิดจากปัจจัย ดังนี้ 

 ก. ขาดระบบการน�าแนวทางการวินิจฉัยโรคมะเร็งเยื่อเลื่อมเหตุใยหินไปใช้อย่างแพร่หลาย
 ข. ขาดระบบในการประสานงานระหว่างแพทย์อุรเวชช์ รังสีแพทย์ พยาธิแพทย์ และแพทย์
อาชีวเวชศาสตร์ในการวินิจฉัยและรักษาร่วมกัน
 ค. แนวทางการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดเหตุใยหินยังด�าเนินการได้ยากในประเทศไทย
 ง. การตรวจย้อมพิเศษทาง immunohistochemistry ในการแยก mesothelial cell ออกจาก 
metastatic cell อื่นๆ ไม่ได้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติทั่วไป ต้องได้รับการอนุมัติในแต่ละแห่ง เน่ืองจากมี
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น
 จ. ขาดการซักประวัติการรับสัมผัสใยหินในผู้ป่วย

 2. จากการทบทวนรายงานผูป่้วยโรคเหตใุยหนิในฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) ของกระทรวง
สาธารณสุข ปี พ.ศ. 2๕๕๘-2๕๕๙๖ พบว่ามกีารรายงานจ�านวนผูป่้วยโรคเหตใุยหนิทัง้ส้ิน ๓๘๕ ราย โดยแบ่ง
เป็น มะเร็งเยื่อเลื่อม (เมโสเธลิโอมา) 2๔๓ ราย พังผืดในปอดจากใยหินและเยื่อหุ้มปอดหนาตัวเป็นหย่อม 
1๔2 ราย พยาบาลอาชีวอนามยัด�าเนินการตรวจสอบความถกูต้องของการลงรหสัโรคและแพทย์อาชวีเวชศาสตร์
ด�าเนินการยืนยันความถูกต้องการวินิจฉัยโรคเหตุใยหินพบว่ามีผู้ป่วยโรคเหตุใยหินจริงจ�านวนทั้งสิ้น  2๘ ราย 
แยกเป็น

  2.1 มะเร็งเยื่อเลื่อม (เมโสเธลิโอมา) 2๖ ราย มีประวัติสัมผัสใยหินจากการประกอบอาชีพ ๕ 
ราย (เคยท�างานก่อสร้าง ๔ ราย และผลิตกระเบื้องมุงหลังคา 1 ราย) มีประวัติสัมผัสใยหินจากสิ่งแวดล้อม 1 
ราย โดยเกิดจากการคุมการก่อสร้างบ้านของตนเอง
  2.2 พังผืดในปอดจากใยหิน 1 ราย (สัมผัสใยหินจากการประกอบอาชีพ)
  2.๓ เยื่อหุ้มปอดหนาตัวเป็นหย่อม 1 ราย (สัมผัสใยหินจากการประกอบอาชีพ)

 จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องรีบสร้างและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไปด้วย ส่วนฐานข้อมูลความ
เสี่ยงภัยต่อสุขภาพในกลุ่มผู้น�าสินค้าที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินไปใช้ ยังไม่มีหลักฐานจากรายงานการศึกษา
ในประเทศไทย  แต่มรีายงานการศกึษาในต่างประเทศและการฟ้องคดีเรยีกร้องความเสียหายอย่างมากมายจาก
การใช้สินค้าที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ

 ๓. จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณการน�าเข้าแร่ใยหิน 1๖ ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2๕๔๕ – 2๕๖๐ 
พบว่าปรมิาณน�าเข้าสงูสดุ คอื พ.ศ. 2๕๔๕ คอื 1๘1,๓๔๘ ตนั และเริม่ลดลงในปี พ.ศ. 2๕๕๐ เนือ่งจากมีผู้ผลติ
บางรายปรับวิธีการผลิตโดยใช้วัสดุทดแทนแร่ใยหิน หลังจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2๕๕๓ ปริมาณการ
น�าเข้าแร่ใยหินในปี 2๕๕๔-2๕๕๙ มีแนวโน้มลดลง แต่ในปี 2๕๖๐ เริ่มมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการน�าเข้า
แร่ใยหิน

๖ สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ และคณะ (2๕๖๐). โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคเหตุใยหิน.
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 ๔. ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ด�าเนินการร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๐ แห่ง ในจังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ ล�าพูน เชียงราย พะเยา ล�าปาง พิจิตร และ 
ก�าแพงเพชร  เห็นชอบและออกข้อบัญญัติของท้องถิ่นเพื่อป้องกันอันตรายจากวัสดุที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน 
ซึ่งเป็นการด�าเนินการตามสาระในมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2๕๕๓ ซึ่งเป็นผลมาจากการด�าเนินโครงการ
รณรงค์แก้ไขปัญหาการใช้วัสดุท่ีปนเปื้อนแร่ใยหินจังหวัดล�าพูน “หละปูนฮ่วมใจ๋  ไร้แร่ใยหิน” ด�าเนินการโดย 
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดล�าพูน  จังหวัดล�าพูน และจากโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
ถงึเวลาทีค่นไทย “ไร้แร่ใยหนิ” ภาคเหนอื ปี 2๕๕๙-2๕๖๐ โดย ศนูย์คุม้ครองผูบ้รโิภค จงัหวดัเชยีงราย สมาคม
ประชาสังคมเพื่อการพัฒนา๗

๓. ข้อจ�ากัดการด�าเนินงานและการแก้ไขปัญหา

 1. กลุ่มแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานก่อสร้างอิสระยังเข้าถึงข้อมูลอันตรายจากแร่ใยหินไม่มากนัก 
การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจให้เครือข่ายกลุ่มแรงงานจะท�าให้ลดการเกิดโรคเหตุใยหิน 

 2. กระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงว่า การควบคุมแร่ใยหินที่เป็นวัตถุดิบ (ไครโซไทล์) ให้เป็นวัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๔ อาจท�าให้ประชาชนทั่วไปที่ครอบครองผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินไครโซไทล์อยู ่
ผิดกฎหมาย เนื่องจาก เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ แล้ว ห้ามการครอบครองด้วย อย่างไรก็ตาม
กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอให้ใช้กฎหมายอื่น ๆ และค่อย ๆ ลดการใช้จนกระทั่งยกเลิกแร่ใยหินไครโซไทล์
ได้ภายใน ๕ ปี

 ๓. การรือ้ถอน ซ่อมแซม ต่อเตมิอาคารเก่าทีม่กีารใช้ผลิตภณัฑ์แร่ใยหนิ รวมถึง การใช้ผลิตภณัฑ์แร่ใยหนิ
ในอาคารก่อสร้างใหม่ ยังไม่มีบทบัญญัติเฉพาะในการควบคุม หรือ ห้ามใช้  นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อก�าหนดว่า 
การท�ากิจกรรมดังกล่าว ต้องขออนุญาตท�างานกับหน่วยงานใด อย่างไร เป็นต้น

 ๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในเร่ืองการก่อสร้างและร้ือถอนอาคารเป็นอย่างมาก 
การสนบัสนนุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินออกข้อบงัคับท้องถิน่ในการร้ือถอนผลิตภณัฑ์ทีม่ส่ีวนประกอบของ
แร่ใยหินอย่างถูกวิธี และน�าเสนอเป็นต้นแบบ จะท�าให้แรงงานก่อสร้างอิสระและประชาชนทั่วไปลดความเสี่ยง
ในการสัมผัสแร่ใยหินได้

 ๕. ส�านกันายกรฐัมนตรยีงัไม่ได้มกีารเพิม่เกณฑ์ในระเบยีบเดมิ เร่ืองการก่อสร้างอาคารของส่วนราชการ 
โดยก�าหนดไม่ให้ใช้วัสดุที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้าง ต่อเติม หรือซ่อมแซมอาคารใหม่อย่าง
เคร่งครัด ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การแก้ไขสามารถด�าเนินการได้โดยให้ผู้บริหารหน่วยราชการต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไป เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย การเคหะแห่งชาติสนับสนุนให้หน่วย
งานในสังกัดใช้ผลิตภัณฑ์ปลอดแร่ใยหินในการก่อสร้าง

 ๖. ปัจจุบันมีการวิจัยพัฒนาสารทดแทนแร่ใยหิน ตลอดจนมีผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นที่ใช้แทนได้ เช่น 
เมทัลชีท กระเบ้ืองที่ใช้สารทดแทนแร่ใยหิน เบรก คลัทช์ที่ใช้สารทดแทนแร่ใยหิน แต่วิศวกร สถาปนิก บริษัท
ก่อสร้าง และประชาชนทั่วไปยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เพียงพอ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ผู้เกี่ยวข้องให้มากขึ้น

 ๗. รายงานจ�านวนผู้ป่วยโรคเหตุใยหินเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี แต่ยังขาดระบบในการเฝ้าระวังและ
ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูดงักล่าว ควรมกีารจดัท�าระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบการรายงานโรคเหตใุยหนิทีเ่หมาะสม



2๓มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

 ๘. โรคเหตใุยหนิบางชนดิ เช่น มะเรง็เยือ่เลือ่มเหตใุยหนิใช้เวลาหลงัการสมัผสัแร่ใยหนิเป็นเวลา ๓๐-๔๐ ปี 
ท�าให้ผู้ป่วยออกจากงานที่ท�าสัมผัสกับแร่ใยหินไปนานแล้ว เมื่อเจ็บป่วยขึ้นมาไม่สามารถเข้าถึงระบบรักษา
พยาบาลและการทดแทนการเจบ็ป่วยเนือ่งจากงานท่ีเหมาะสมได้ จงึควรมรีะบบการลงทะเบยีนผู้ท�างานสมัผัส
แร่ใยหินและมีการติดตามเฝ้าระวัง ตลอดจนระบบการดูแลรักษาและทดแทนเมื่อเจ็บป่วย

 ๙. ราคาผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารทดแทนแร่ใยหินมีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบแร่ใยหิน ทั้งนี้
กระทรวงการคลังได้ระบุว่าสาเหตุไม่ได้เกิดจากภาษีน�าเข้าแต่อย่างใด ดังนั้น การศึกษาถึงมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ และมาตรการทางกฎหมายเพือ่ให้ผู้ผลิตรับผดิชอบเกีย่วกับการจดัการขยะอันตรายจากแร่ใยหนิ
จะท�าให้ราคาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบแร่ใยหินสูงขึ้นใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารทดแทน และจะน�าไปสู่
การเลิกใช้แร่ใยหินในที่สุด

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

 ขอให้สมชัชาสขุภาพแห่งชาตพิจิารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ 12 / ร่างมต ิ1 ทบทวนมตสิมชัชาสขุภาพ
แห่งชาติ มาตรการท�าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (Revision of National Health Assembly Resolution: Thailand 
ban asbestos measure)
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วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว

(Gender Approach: Family Health Empowerment)

 

 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่สิบสอง    

 ได้พิจารณารายงาน เรื่อง  วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว1  

 ตระหนักว่า ปัจจุบันครอบครัวไทยมีหลายประเภท  และสมาชิกครอบครัวต่างกลุ่มช่วงอายุ มีบทบาท
หลากหลายแตกต่างจากเดิม ครอบครวัเปน็สถาบนัแรกทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่ตอ่การประกอบสรา้งเพศภาวะ 
ความแตกต่างของประเภทครอบครัว วิถีชีวิตของแต่ละชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ช่วงอายุของ
สมาชิกครอบครัว ส่งผลต่อแนวคิด วิธีการเลี้ยงดูสมาชิก และความสัมพันธ์ในครอบครัว น�ามาสู่การใช้วิถีเพศ
ภาวะเป็นกรอบคิดและหลักการด�าเนินงานขับเคลื่อนสุขภาวะครอบครัว 

  กังวลว่า สังคมไทยส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงอิทธิพลของเพศภาวะที่มีต่อสุขภาวะของสมาชิก และ
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และบางส่วนเห็นว่าการปรับเปลี่ยนเพศภาวะท�าให้ครอบครัวแตกแยก ปัจจุบัน
การด�าเนินงานของรัฐ ยังให้ความส�าคัญน้อยกับนโยบาย มาตรการ การด�าเนินงานที่มีความละเอียดอ่อน
ทางเพศภาวะอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นบุคลากรหน่วยงานภาครัฐยังต้องการความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
การวิเคราะห์เพศภาวะ เพื่อน�าไปสู่การยอมรับ ส�าหรับใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงาน และก�าหนดแนวทาง
ด�าเนินงาน ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ จึงท�าให้เพศภาวะของสมาชิกในครอบครัว
ไทย ส่วนใหญ่ยังขาดความเสมอภาค (equity) และเป็นธรรม (fairness) ส่งผลต่อสุขภาวะของสมาชิกครอบครัว 
สุขภาวะครอบครัว และสังคม

 รับทราบว่า  หน่วยงานภาครัฐได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคหญิงชาย (Gender 
Focal Point หรือ GFP) มาต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2๕๔๔ แต่การผลักดันนโยบาย มาตรการ หรือการด�าเนินงานที่มี
ความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะยังมีน้อย ขาดความต่อเน่ือง และจริงจัง ขณะท่ีภาคประชาสังคม รวมทั้ง

1 เอกสารสมัชชาสุขภาพ 12 / หลัก 2

 การใช้กรอบแนวคิด และการด�าเนินการที่เรียกว่า “วิถีเพศภาวะ” ไปเสริมพลังครอบครัว โดยท�าให้

เกิดความตระหนักรู้ถึงความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ ด้วยการใช้กระบวนการร้ือแนวคิดที่ท�าให้เกิดความไม่

เสมอภาคและไม่เป็นธรรมทางเพศ สร้างแนวคิดและกระบวนการใหม่ที่ ใช้พลังความเสมอภาค เป็นธรรมทาง

เพศ และเคารพสิทธิของทั้งผู ้หญิง ผู้ชาย และผู้หลากหลายทางเพศ เพื่อให้บุคคล ครอบครัว และสังคมมี

สุขภาวะ ความมั่นคง และสงบสุข
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ภาคเอกชน ท่ีด�าเนินงานเพื่อแก้ไข เยียวยาปัญหาอันเนื่องมาจากการกระท�าความรุนแรง การตีตรา การเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศภาวะ ยังต้องการการสนับสนุนอย่างจริงจัง และต่อเนื่องจากภาครัฐ

 ชื่นชมว่า หน่วยงานภาคประชาสังคม และวิชาการจ�านวนมากได้ด�าเนินงานอย่างมีความละเอียด
อ่อนทางเพศภาวะ เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพของบุคคล และครอบครัว อันเนื่องมาจากความไม่เสมอภาค และ
ไม่เป็นธรรมทางเพศของผู้หญิง ผู้ชาย และผู้หลากหลายทางเพศ มีองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
สามารถน�ามาถอดบทเรียนได้ 

 ห่วงใยว่า หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ และสวัสดิการสังคมขาดฐานข้อมูลจ�าแนกเพศท่ี
ครบถ้วน และข้อมูลครอบครัวแยกประเภทอย่างเป็นปัจจุบัน รวมทั้งบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ขาดองค์
ความรู้ที่จะใช้วิถีเพศภาวะในการเสริมพลังสุขภาวะครอบครัว จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมูลเสริมสร้างความ
รู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับเพศภาวะ เพื่อใช้ในการให้บริการสุขภาพ และสังคมมีความละเอียดอ่อนทาง
เพศภาวะ 

 เห็นว่า การท�าให้สังคมตระหนักรู้ว่าความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางเพศ เป็นภารกิจของทุก
ภาคส่วนที่ต้องด�าเนินการอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง การท�าให้ครอบครัวใช้วิถีเพศภาวะบ่มเพาะสมาชิก
ครอบครัวให้มีความยืดหยุ่นในบทบาท และให้คุณค่าต่อทุกเพศอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม ได้ด้วยการ
สร้างความตระหนักรู ้โดยใช้กระบวนการใหม่นั้น ครอบครัวต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง หน่วยงาน/องค์กรที่
เกี่ยวข้องต้องด�าเนินงานต่าง ๆ  อย่างมีความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ โดยมุ่งให้เกิดสุขภาวะครอบครัว ลด
ความเหลื่อมล�้าหรือขจัดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เสมอภาคอันเนื่องมาจากเพศภาวะ ส่งเสริมให้เกิดความเป็น
ธรรมในสังคม จึงจะหนุนเสริมพลังครอบครัวให้มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

 

 จึงมีมติดังต่อไปนี้ 

 1. ขอให้หน่วยงานดังต่อไปน้ีส่งเสริม สนับสนุนให้ครอบครัวปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการการ
เล้ียงดูเด็กและเยาวชน

  1.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและชุมชน จัดการความรู้ เพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจ เปลี่ยนทัศนคติ และทักษะของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดู
เด็กและเยาวชน ในเรื่องเพศภาวะกับสุขภาวะของสมาชิกในครอบครัว โดยใช้กระบวนการใหม่ให้เกิดรูป
แบบการเล้ียงดูเด็กและเยาวชนที่มีความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ รวมทั้งการจัดกิจกรรมครอบครัว 
และพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีส่งเสริมการให้คุณค่ากับทุกเพศอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมทางเพศ  

  1.2 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยกรมการศาสนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สนับสนุนให้มีกระบวนการสร้าง
ความตระหนักรู ้ และความเข้าใจแก่ผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต�าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ผู้น�าศาสนา ผู้น�าชุมชน แกนน�าชุมชน และผู้น�าองค์กรชุมชน ให้
เห็นผลกระทบที่เกิดจากความไม่เสมอภาค และไม่เป็นธรรมทางเพศที่มีต่อสุขภาวะครอบครัว ด�าเนิน
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โครงการส่งเสริมให้ชุมชนสร้างสรรค์กิจกรรมที่สนับสนุนครอบครัว ให้คุณค่ากับทุกเพศอย่างเสมอภาค 
มีความยืดหยุ่น และยอมรับการปรับเปลี่ยนบทบาทผู้หญิง ผู้ชาย และผู้หลากหลายทางเพศ

 2. ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ ด�าเนินการเสริมสร้างความรู ้ ความเข้าใจต่อสังคม 

  2.1 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้จัดการศึกษาเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีในทุกระดับการศึกษา บูรณาการ
ความรู ้  โดยใช ้กระบวนการใหม ่ ในเรื่องดังกล ่าวเข ้าในหลักสูตร สื่อการสอน และเสริมสร ้าง
บรรยากาศในสถานศึกษาให้สนับสนุนความเสมอภาค และเป็นธรรมทางเพศ

  2.2 กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงวัฒนธรรม 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร ้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เสริมความเข้มแข็งในการส่ือสารและการสร้างส่ือสาธารณะท่ี
เน้นความเสมอภาค และเป็นธรรมทางเพศ

  2.๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ส�านักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ์ และองค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ สมาคมวิชาชีพสื่อ และองค์กรส่ือต่างๆ ให้ผลักดันการผลิตส่ืออย่างมีความละเอียด
อ่อนทางเพศภาวะ ไม่น�าเสนอเนื้อหาที่มีลักษณะการตีตรา ไม่เลือกปฏิบัติด ้วยเหตุแห่งเพศ และ
สนับสนุนการสร ้างสื่อที่แสดงความหลากหลายในมิติเพศภาวะ ป้องกันและเฝ ้าระวังสื่อที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อความไม่เท่าเทียมและเป็นธรรมทางเพศอย่างต่อเนื่อง

  2.๔ กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานประกอบการมีนโยบาย และด�าเนินกิจกรรมที่มีความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะด้วยความ
เสมอภาคและเป็นธรรม

 ๓. ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้พัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู ้ และการจัดการความรู ้ 

  ๓.1 กระทรวงสาธารณสุข โดยส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชน และส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวง
มหาดไทย โดยกรมการปกครอง และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เ ก่ียวข้อง ร ่วมกันพัฒนาฐานข้อมูล องค์
ความรู ้และการจัดการความรู ้ โดยให้มีข ้อมูลแยกเพศผู้หญิง ผู ้ชาย และผู ้หลากหลายทางเพศ และ
ข้อมูลประเภทครอบครัวไทยท่ีหลากหลาย ทั้งนี้ต ้องค�านึงถึงสิทธิความเป็นอยู ่ส ่วนตัว เกียรติยศ 
ชื่อเสียง และครอบครัว รวมทั้งด�าเนินงานจัดการความรู ้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาวะ
ครอบครัว อย่างมีความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ
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  ๓.2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน ส�านักงานการวิจัยแห ่งชาติ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง ก�าหนดเงื่อนไขการ
สนับสนุนทุนวิจัย ทางด้านสังคม ชุมชน ครอบครัว และสุขภาพ ว่าต้องแสดงถึงความละเอียดอ่อน
ทางเพศภาวะในกระบวนการวิจัย 

 ๔. ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้พัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐ 

  ๔.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์  โดยส�านักงานปลัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาบุคลากรให ้มีความ
ตระหนักรู ้ ในเรื่องเพศภาวะ มีทักษะในการวิ เคราะห ์และบูรณาการมิติ เพศภาวะไว ้ ในนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ 

  ๔.2 ทุกกระทรวงที่มีศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคหญิง ชาย (Gender Focal 
Point หรือ GFP) ก�าหนดตัวชี้วัดความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะอย่างชัดเจน เพื่อการก�าหนด
แผนการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศของทุกหน่วยงาน โดยมีการบูรณาการมิติเพศภาวะ
ส�าหรับกลุ ่มเป้าหมายทั้งบุคลากรภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง และประชาชน ทั้งนี้ ควรให้
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการก�ากับ ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงาน รวมทั้งควรรายงานผลต่อ
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

  ๔.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์พ่ึงได้ (One Stop Crisis Center หรือ OSCC) มีฐานข้อมูลแยก
เพศผู ้หญิง ผู ้ชาย และผู ้หลากหลายทางเพศ เพ่ือใช้วิเคราะห์เพศภาวะ และออกแบบบริการสุขภาพ
ที่มีความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ และก�าหนดเป็นตัวช้ีวัดการให้บริการ สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพให้บุคลากรทุกระดับ ทุกวิชาชีพผ่านการอบรม มีความรู ้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และทักษะ
เรื่องเพศภาวะ เพศวิถี และวิถีเพศภาวะ รวมทั้งสามารถจัดบริการสุขภาพ ประเมินผลบริการทุก
ระดับได้อย่างมีความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม
และทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ค�าปรึกษา จิตบ�าบัด จิตสังคมบ�าบัด ครอบครัวบ�าบัด บริการ
อนามัยการเจริญพันธุ ์ 

 ๕. ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานภาครัฐ เพิ่ม
ความร่วมมือและสนับสนุนการท�างานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม เช่น ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน มูลนิธิ สมาคม กลุ ่มองค์กร ชมรมต่าง ๆ ในการใช้วิถีเพศภาวะให้เกิดความเสมอภาค 
เป็นธรรมทางเพศในครอบครัว และสังคม อย่างเข้มแข็งและต่อเน่ือง

 ๖. ขอให ้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ ส ่งเสริมให ้มีการทบทวน 
ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย และการบังคับใช ้กฎหมาย ให ้มีความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ ท่ี
ครอบคลุมทั้งผู ้หญิง ผู ้ชาย และผู ้หลากหลายทางเพศ

 ๗. ขอให้ทุกพรรคการเมืองประกาศนโยบายเพื่อให้ทุกเพศได้รับการรับรองอย่างเสมอภาค 
และเป็นธรรมในทุกมิติ รวมท้ังก�ากับ ติดตามให้มีการใช้นโยบายที่เ ก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

 ๘. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งท่ี 1๔
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เอกสารหลักประกอบการพิจารณา
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว
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วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว

(Gender Approach: Family Health Empowerment) 

๑. ความเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

 1.1 เพศ (sex)  หมายถึง การแบ่งบุคคลออกเป็นเพศต่าง ๆ โดยยึดเอาลักษณะทางสรีระของอวัยวะ
เพศและระบบสืบพันธุ์ตามที่บุคคลถือก�าเนิดเป็นหลัก หรือเรียกอีกอย่างว่า “เพศก�าเนิด” หรือ “เพศสรีระ”

 1.2 เพศภาวะ (gender) หมายถึง สภาวะหรือลักษณะที่สะท้อนความเป็นผู้หญิง ผู้ชาย หรือ ผู้หลาก
หลายทางเพศ ตามทีบ่รรทดัฐาน ค่านยิมทีส่งัคมก�าหนด  หรือเรียกอย่างอืน่ว่า “เพศก�าหนด” หรือ “เพศทีส่งัคม
ก�าหนด” หรือ “เพศทางสังคม”

 1.๓ วิถีเพศภาวะ (gender approach)  หมายถึง การด�าเนินงานต่าง ๆ ที่ลดความเหลื่อมล�้า และ
สร้างความเป็นธรรมระหว่างบุคคลเพศต่าง ๆ  ในสังคม สร้างค่านิยม บรรทัดฐาน ความคาดหวังของครอบครัว 
สังคมให้คุณค่าแก่บุคคลทุกเพศภาวะอย่างเสมอภาค และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีสุขภาวะที่ดี    

 1.๔ การด�าเนินงานโดยใช้วิถีเพศภาวะ หมายถงึ การทีส่ถาบนัหรอืองค์การทางสงัคมต่าง ๆ  ตระหนกั
รูว่้าสังคมยงัมคีวามไม่เสมอภาคทางเพศ และด�าเนนิงานต่าง ๆ  โดยมุง่ให้เกดิผลเป็นการลดความเหลือ่มล�า้ และ
สร้างความเป็นธรรมระหว่างบุคคลเพศต่าง ๆ ในสังคม

 1.๕ การเสริมพลัง (empowerment) หมายถึง การให้อ�านาจการตัดสินใจ หนุนเสริมความรู้และ
ทรพัยากรด้านต่าง ๆ  และสร้างเงือ่นไขทางสงัคมทีจ่�าเป็น เพือ่เอือ้ให้บคุคล ครอบครวั หรอืกลุม่คน โดยเฉพาะ
ผู้อยู่ในสถานะที่เสียเปรียบในสังคม มีอ�านาจและความสามารถที่จะก�าหนดและจัดการชีวิตของตนเองได้ น�า
ไปสู่การมีสุขภาวะหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
เสมอภาค

 1.๖ สุขภาวะครอบครัว (family health) หมายถึง สภาวะความเป็นอยู่ของบุคคลที่เป็นสมาชิกใน
ครอบครัว หรือของหน่วยครอบครัวโดยรวม ที่สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งใน
มิติด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา

 1.๗ ความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ (gender sensitivity) หมายถึง การตระหนักรู้และยอมรับว่า
ความแตกต่างด้านเพศภาวะ ส่งผลให้บุคคล ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และผู้หลากหลายทางเพศ มีส�านึกรับรู้ความเป็น
เพศของตนเอง ตลอดจนมีบุคลิกภาพ นิสัยใจคอ ทัศนคติ พฤติกรรมการแสดงออก และบทบาทหน้าที่ตามที่
สังคมคาดหวังแตกต่างกันไป และส่งผลให้บุคคลแต่ละเพศได้รับสิทธิ โอกาส อ�านาจ และสถานะทางสังคมที่ไม่
เสมอภาคกัน ท�าให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเพศ 

 รายละเอียดเพิ่มเติมของความเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อยู่ในภาคผนวก 1 ข้อ 1
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๒. สถานการณ์ปัจจุบัน

 เรือ่งเพศภาวะได้ถูกก�าหนดอยูใ่นเป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยนื (พ.ศ. 2๕๕๘-2๕๗๓) โดยเฉพาะในเป้า
หมายที่ ๓ เป้าหมายที่ ๔ และเป้าหมายที่ ๕(1) นอกจากนั้นยังถูกก�าหนดให้เป็นหนึ่งในปัจจัยทางสังคมด้าน
สุขภาพ (social determinants of health)(2) ปัญหาสุขภาวะครอบครัวท�าให้ครอบครัวอ่อนแอ ประเทศชาติไม่
สามารถพฒันาอย่างยัง่ยนื เกิดการสญูเสยีด้านเศรษฐกิจโดยรวม เช่นภาพสะท้อนจากการวจิยัของประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2๕๕๖ พบว่า ประชากรไทยมีการสูญเสียปีสุขภาพดีรวมกัน 1๕.๓ ล้านปี มีมูลค่าความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจสูงถึง ๙๓๐,๐๕๓ ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ ๗.2 ของจีดีพีประเทศ(๓) ทั้งนี้สาเหตุหลักของการ
สูญเสียจ�านวนปีแห่งการมีสุขภาพที่ดีในเพศต่าง ๆ แตกต่างกัน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นผลมาจากเพศภาวะ

 สังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่มีความเสมอภาคทางเพศ (gender inequality) มีความเหลื่อมล�้าทั้งในระหว่าง
เพศที่แตกต่างกัน และในระหว่างเพศเดียวกัน รวมทั้งระหว่างชนชั้น และเชื้อชาติ ความเหลื่อมล�้าดังกล่าวถูก
บ่มเพาะจากการเลีย้งดใูนครอบครวั โดยทัว่ไปครอบครวัไทยมกัก�าหนดเพศภาวะให้ยดึโยงกบัเพศก�าเนดิ ส่งผล
ให้ผู้ชาย ผู้หญิง และผู้หลากหลายทางเพศได้รับความกดดันให้มีพฤติกรรมตามที่สังคมก�าหนด แต่ผู้หญิง และ
ผู้หลากหลายทางเพศทุกวัยมีอ�านาจทางสังคมน้อยจึงได้รับผลกระทบมาก เช่น มีหลักฐานว่า ความรุนแรงทาง
เพศเป็นปัญหาส�าคัญอันดับหนึ่งของสุขภาวะผู้หญิง ผู้หญิงไทยมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชายแต่มีคุณภาพชีวิตด้อย
กว่า มีภาวะซึมเศร้ามากกว่า อยู่กับโรคเรื้อรังและความพิการยาวนานกว่า  ผู้หญิงส่วนใหญ่มอี�านาจต่อรองใน
การมเีพศสมัพนัธ์อย่างปลอดภยัน้อย ถกูประณามเรือ่งท้องและแท้ง และถูกปล่อยให้เผชญิปัญหาตามล�าพงั(๔) 
อย่างไรกต็ามแม้ว่าผูช้ายจะมโีอกาส มสีทิธทิางจารีต ประเพณีมากกว่าผู้หญิงภายใต้แนวคดิชายเป็นใหญ่ ผูช้าย
ก็ได้รับผลกระทบจากเพศภาวะเช่นกัน เช่น ผู้ชายติดสุราและสารเสพติดจ�านวนมากกว่า และรุนแรงกว่าผู้หญิง 
ฆ่าตวัตายส�าเร็จมากกว่า แต่ใช้บรกิารสขุภาพจติน้อยกว่า ส�าหรบัผูห้ลากหลายทางเพศได้รบัความกดดันซ�า้ซ้อน
จากทัง้จากเพศก�าเนดิ และเพศก�าหนด นอกจากน้ันยังไม่ได้รับการยอมรับทางกฎหมาย ตลอดจนการถูกปฏเิสธ 
หรือประณามจากบางสังคม(๕) 

 ในสังคมที่ไม่มีความเสมอภาคและไม่เป็นธรรมทางเพศ ทั้งเพศชาย เพศหญิง และผู้หลากหลายทาง
เพศ ในครอบครัวที่หลากหลาย ช่วงวัย และสถานะทางสังคมต่าง ๆ จึงมีปัญหาสุขภาพอันมีผลจากเพศภาวะ
ต่างกนั ความสมัพันธ์เชิงอ�านาจไม่เสมอภาคกัน กล่าวเฉพาะปัญหาสขุภาวะครอบครวัอนัเนือ่งมาจากเพศภาวะ
พบว่า ปัญหาที่ส�าคัญคือ ความรุนแรงในครอบครัว โรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย การใช้สารเสพติด การดื่มสุรา 
การตดิเชือ้ทางเพศสมัพนัธ์ เอชไอว ีเอดส์ ความรุนแรงทางเพศ การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น และการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 
(สาระสถานการณ์โดยสรุปอยู่ในภาคผนวก 1 ข้อ 2)

๓. การด�าเนินงานที่ผ่านมา

 โดยที่ประเทศไทยรับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งยืนยันหลักการที่ว่าการเลือกปฏิบัติเป็นสิ่ง
ที่ยอมรับไม่ได้ และประกาศว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสระ และเสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์และสิทธิ และว่าทุก
คนย่อมมีสิทธิ และอิสรภาพบรรดาที่ระบุไว้ในปฏิญญานี้โดยปราศจากความแตกต่างไม่ว่าชนิดใด ๆ รวมทั้ง
ความแตกต่างเพราะเหตุแห่งเพศ สืบเนื่องจากปฏิญญาดังกล่าว รัฐไทยส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศผ่าน
การด�าเนินงานของภาครัฐ และกฎหมายต่าง ๆ มีการด�าเนินงานของภาคประชาสังคม รวมทั้งการร่วมมือกับ
องค์กรต่างประเทศ ด�าเนินกิจกรรมเพื่อให้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ มีความเสมอภาค (equity) ได้รับความเป็น
ธรรม (fairness) เพื่อขจัดความเหลื่อมล�้าทางเพศ และป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดจากเพศภาวะ โดยสรุปดังนี้
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 ๓.1 เมือ่วนัที ่๓1 กรกฎาคม 2๕๔๔ คณะรฐัมนตรไีด้มมีตใิห้ทกุกระทรวง ทบวง กรมจดัตัง้ศนูย์ประสาน
งานด้านความเสมอภาคหญิงชาย (Gender Focal Point-GFP) รับผิดชอบการจัดท�าแผนแม่บทด้านการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างหญงิชาย ในทางปฏบิตัเิจ้าหน้าทีข่อง GFP ส่วนใหญ่ปฏบิตังิานด้านการบรหิารทรพัยากร
บุคคล ท�าให้กิจกรรมส่วนใหญ่ของ GFP เน้นการสร้างความเข้าใจของข้าราชการต่อประเด็นเพศภาวะ และให้
ความส�าคัญกับกลุ่มเป้าหมายภายในหน่วยงาน และปัจจุบันก�าลังด�าเนินงานเรื่องการจัดท�างบประมาณที่มีมิติ
หญิงชาย (gender responsive budgeting) เพื่อให้สามารถจัดท�าโครงการ/กิจกรรมที่มีการจัดสรรงบประมาณที่
มคีวามละเอยีดอ่อนทางเพศภาวะ แต่นโยบาย โครงการทีด่�าเนนิการกบักลุม่เป้าหมายภายนอกหน่วยงานภาค
รัฐ และภาคประชาสังคม ยังมีไม่มากนัก(๖) ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของ GFP ปรับเปลี่ยนบ่อย ส่งผลต่อความ
ต่อเนื่องในการด�าเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย

 ปัจจบัุนรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2๕๖๐ ก�าหนด มาตรา ๔ และ 2๗ สตรีมสิีทธเิสรีภาพ
และความเสมอภาคระหว่างเพศโดยได้รบัความคุม้ครองตามกฎหมาย มข้ีอห้ามการเลอืกปฏบิตั ิและเปิดโอกาส
ให้รัฐสามารถก�าหนดมาตรการพิเศษเพื่อช่วยเหลือหรือขจัดการเลือกปฏิบัติ มาตรา ๗1 วรรค ๔ การจัดท�างบ
ประมาณของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องค�านึงถึงความจ�าเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ และมาตรา 
12๘ เปิดโอกาสให้ผู้แทนสตรี/ผู้แทนองค์กรสตรีเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสตรี 

 ประเทศไทยมีกฎหมายส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเสมอภาคและเป็นธรรมทางเพศ เช่น 
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2๕๕๐ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ พ.ศ. 2๕๕๘ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2๕๕๙ พระราช
บัญญัติสุขภาพจิต  (ฉบับที่ 1 และ 2)  พ.ศ. 2๕๖2 เป็นต้น (สาระโดยสรุปของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ในภาค
ผนวก 1 ข้อ ๓) แต่ในทางปฏิบัติ ยังมีปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ท�าให้เกิดสถานการณ์ที่แสดงถึงความไม่
เสมอภาค และไม่เป็นธรรมทางเพศอยู่ทั่วไป

 ๓.2 ในภาคการศึกษา บริการสุขภาพ สวัสดิการสังคม และสื่อมวลชน พบว่าขาดการน�ามิติเพศภาวะ
มาท�าความเข้าใจสุขภาวะของกลุ่มคนทุกเพศ วัย ชนชั้น เชื้อชาติ ขาดฐานข้อมูลจ�าแนกเพศที่ครบถ้วน ขาด
ข้อมูลประเภทครอบครัวที่มีความเป็นปัจจุบัน ขาดองค์ความรู้ผลของความเหล่ือมล�้าทางเพศที่ท�าให้เพศชาย 
และผูห้ลากหลายทางเพศเผชญิกบัปัญหาสขุภาวะ จงึท�าให้การด�าเนินกจิกรรมขาดความละเอียดอ่อนทางเพศ
ภาวะ นอกจากนัน้สือ่ต่าง ๆ  ส่วนใหญ่ยงัผลิตซ�า้ (stereotype) วถีิเพศภาวะทีแ่สดงถึงการจ�านนต่อความไม่เสมอ
ภาคทางเพศของเพศหญิง และผู้หลากหลายทางเพศ เช่น การเสนอข่าวที่ตีตรา การใช้ค�าที่ลดทอนคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของบางเพศภาวะ การผลิต/เผยแพร่การโฆษณาสินค้า ละคร ภาพยนตร์ ที่ผลิตซ�้าการยอมรับความ
รุนแรงทางเพศ เป็นต้น

 ๓.๓ ในภาควชิาการ ภาคประชาสังคม และองค์กรความร่วมมอืระหว่างประเทศ พบว่ามอีงค์กรจ�านวน
มากด�าเนนิงานเพือ่สร้างพลงัอ�านาจให้กับเพศหญิง และผู้หลากหลายทางเพศ มกีารพฒันาบคุลากรให้สามารถ
ด�าเนินงานอย่างมีความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ มีกิจกรรมช่วยเหลือเด็กและเพศหญิงที่ถูกกระท�าความ
รุนแรง และ/หรือได้รับความไม่เป็นธรรม ซึ่งการด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ 
ไม่ได้แก้ทีต้่นเหตทุีก่ารใช้วถิเีพศภาวะเป็นเคร่ืองมอืในการเสริมพลังครอบครัว นอกจากน้ันยังมอุีปสรรคในการ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ
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 จากสถานการณ์ดังกล่าวท�าให้ประเทศไทยมีการด�าเนินงานโดยใช้กระบวนการร้ือแนวคิดเดิม สร้าง
แนวคิดใหม่ที่ใช้วิถีเพศภาวะในการเสริมพลังครอบครัวมีจ�านวนน้อยมาก มีตัวอย่าง 2 เรื่อง ดังนี้

 เรือ่งท่ี 1 จากโครงการพฒันารปูแบบงานบริการสุขภาพจติท่ีมมีติเิพศภาวะและความเป็นธรรมทางเพศ 
ด�าเนินงานโดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพศภาวะและสุขภาพสตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ หน่วยงานท่ี
เกีย่วข้อง(๗) เมือ่ปลายปี พ.ศ. 2๕๕๙ มวีตัถุประสงค์เพือ่คดิค้นและพฒันาวธิกีารหรอืรูปแบบการท�างานป้องกนั
และบ�าบัดรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่มีความละเอียดอ่อนด้านเพศภาวะ และความเป็นธรรมทางเพศ หลังการ
ด�าเนินโครงการพบว่าเมื่อพยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ จ�านวน 2๖ คนที่เข้าร่วมโครงการผ่าน
หลักสูตรการให้การปรึกษาแบบฟื้นฟูพลังอ�านาจและศักยภาพที่มีความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ (gender 
sensitive empowerment counseling) ส�าหรบัผู้หญิงทีม่ภีาวะซมึเศร้าแล้ว มคีวามเปล่ียนแปลงทัง้ในระดับบคุคล 
และครอบครัว ทั้งของผู้บ�าบัด และผู้หญิงที่ได้รับการบ�าบัด โดยสรุปดังนี้

  1) ผูบ้�าบดัให้ความส�าคญักบัการรกัตวัเอง โดยการหาเวลาออกก�าลงักาย เปลีย่นวิธกีารส่ือสาร
ให้สมาชิกในครอบครัว สามีและลูกมาช่วยท�างานบ้าน ท�าให้รู้สึกว่าชีวิตมีความสุข จากฐานความเข้าใจที่เริ่ม
จากประสบการณ์ของตนเองเช่นนี้ น�ามาสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบ�าบัดผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้า โดยเริ่ม
จากการเตรียมความพร้อมก่อนการท�าหน้าที่ให้การปรึกษา ด้วยการฝึกสร้างความสงบมั่นคงภายใน เพื่อให้
สามารถรับฟังและอยู่กับผู้ป่วยได้ด้วยใจที่ว่าง เมื่อพบผู้ป่วยผู้บ�าบัดใช้ทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการอบรม ช่วยให้
ผู้ป่วยมีพื้นที่พูดมากขึ้น รวมถึงการไม่น�ากรอบเพศภาวะที่สังคมก�าหนดมาตัดสินพฤติกรรมของผู้ป่วย ไม่ผลิต
ซ�า้กรอบเพศภาวะโดยการแนะน�าให้ผูป่้วยต้องปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมตามกรอบเช่นทีเ่คยปฏบิตัมิา ช่วยให้ผูป่้วย
เหน็ถงึสาเหตขุองความเครยีด หรอืภาวะซมึเศร้าของตนเอง ทีม่ต้ีนตอจากความไม่เป็นธรรมทางเพศ หรือความ
สัมพันธ์ที่มีการใช้ความรุนแรง 
  2) ผูร้บัการบ�าบัดมีความพงึพอใจในบรกิาร และเกดิผลด้านการคลีค่ลายปัญหา ระบวุ่ารูส้กึตวั
เองมีคุณค่าที่มีคนรับฟัง และการที่ผู้บ�าบัดระบุปัญหาที่เกิดจากกรอบความเป็นหญิงและความรุนแรง และการ
ชักชวนให้ผู้รับการบ�าบัดค�านึงถึงสิทธิของตัวเอง ฟังเสียงความต้องการของตัวเอง รักตัวเอง ท�าให้พวกเธอรู้สึก 
“มีแรงฮึด” กล้าที่จะลุกข้ึนเปลี่ยนแปลงตัวเอง และสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่ง
เป็นต้นตอของปัญหา ท�าให้พวกเธอรู้สึกมีความสุขมากขึ้น อาการซึมเศร้าลดลง

 เรื่องที่ 2 จากโครงการ “สวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดา” ด�าเนินการโดยแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความ
เป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2๕๕๖- 2๕๖1(๘) ที่อ�าเภอหนึ่งของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีวตัถปุระสงค์เพือ่ใช้วถีิเพศภาวะให้คณุค่า และความส�าคญัต่อเพศแม่ทีผู่ช้ายต้องให้เกยีรตแิละยกย่อง 
กจิกรรมโครงการเน้นท่ีการพัฒนาศกัยภาพของแกนน�าอาสาสมัครของโครงการซึง่มทีัง้เพศชายและหญงิ ในการ
ให้การปรึกษา และจัดทีมแกนน�าอาสาสมัครไปเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหา เพื่อให้ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ 
ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรู้เกี่ยวกับระบบการส่งต่อผู้ประสบปัญหาไปยังหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้อง ขยายการท�างานสร้างความเปลี่ยนแปลง กับเยาวชนและผู้ชายในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของผู้น�า
ศาสนาและผู้น�าชุมชน 

 ผลการด�าเนินงานต่อเนื่อง ๕ ปี พบว่า ครอบครัวผู้ประสบปัญหาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่าง
ชัดเจน เช่น คนในครอบครัวที่เคยไม่พูดจากันก็มาคุยกัน โอบกอดกัน แสดงความรักต่อกัน สมาชิกครอบครัวที่
ตดิยาเสพตดิได้รบัการบ�าบัด คนทีม่เีช้ือเอชไอวไีด้เข้าถงึระบบบริการด้านสุขภาพ คนทีไ่ม่มอีาชีพกม็งีานท�าและ
มีรายได้ ส่วนคนที่ปัญหาบรรเทาลงแล้ว ก็อาสามาเป็นพี่เลี้ยงให้ครอบครัวอื่นที่มีปัญหา ผู้น�าชุมชนและผู้น�า
ศาสนาซึ่งเป็นผู้ชายให้การสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ หลายคนร่วมเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบ
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ปัญหาด้วย ขณะทีส่ามขีองแกนน�าอาสาสมัครของโครงการก็ยอมรับและสนับสนุนให้ภรรยาได้ท�างานเพือ่สงัคม
มากขึ้น ผู้ชายหลายคนที่มีความคิดความเช่ือด้ังเดิมแบบชายเป็นใหญ่ หรือไม่เปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงได้เป็นอิสระ 
เตบิโต และพฒันาศักยภาพของตวัเอง หรอืใช้อ�านาจทีเ่หนือกว่ากระท�าความรุนแรงต่อผูห้ญิง  ท้ังร่างกายและ
จิตใจ เริ่มปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมใหม่

 ส่วนโครงการทีใ่ช้กระบวนการรือ้แนวคดิเดมิ สร้างแนวคดิใหม่ทีใ่ช้วถิเีพศภาวะในกลุ่มผูช้าย และผูห้ลาก
หลายทางเพศโดยตรงนั้นยังไม่พบรายงานการเผยแพร่

๔. ข้อจ�ากัด

 เมือ่เพศภาวะเกิดขึน้จากการประกอบสร้างเบือ้งต้นจากครอบครัว ซึง่ได้รับอทิธพิลจากบริบททางสงัคม 
มีผลกระทบต่อทุกคน เป็นรากฐานของสุขภาวะครอบครัว การรื้อแนวคิดเดิม สร้างแนวคิดใหม่ ใช้วิถีเพศภาวะ
ให้เป็นแรงขับเคลื่อนทางบวกต่อการเสริมพลังสุขภาวะของครอบครัวจึงมีความส�าคัญ(๙) การสร้างนโยบาย
สาธารณะเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนดังกล่าวจึงต้องกระท�าให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และมีผลทางปฏิบัติ และ
ประเด็นในนโยบายสาธารณะที่ท�าให้ลดความเหลื่อมล�้าทางเพศในครอบครัว และเสริมพลังครอบครัว จะต้อง
ชดัเจนว่าจะเปลีย่นแปลงแนวคดิเดมิอย่างสร้างสรรค์อะไร และการเปล่ียนแปลงน้ีน�าไปสู่การใช้แนวคดิใหม่อะไร 
อย่างไรก็ตามการด�าเนินงานดังกล่าวในสถานการณ์ปัจจุบันมีข้อจ�ากัดจากหลายภาคส่วน โดยสรุปดังนี้

 ๔.1 ภาคสงัคมโดยรวม: คนไทยส่วนใหญ่มแีนวคดิว่าสงัคมไทยเป็นสงัคมทีม่คีวามเสมอภาคและความ
เป็นธรรมทางเพศ แนวคดินีท้�าให้ขาดความเข้าใจทีถ่กูต้องเรือ่งเพศภาวะและผลของเพศภาวะต่อสขุภาวะท้ังใน
ระดับบุคคล และครอบครัว ท�าให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่
ยึดติดกับแนวคิดการก�าหนดบทบาทของสมาชิกในครอบครัวตามเพศก�าเนิด และค่านิยมด้ังเดิมแบบชายเป็น
ใหญ่ ท�าให้บทบาท และความสัมพันธ์เชิงอ�านาจของสมาชิกในครอบครัวขาดความสมดุล ให้คุณค่าต่อเพศใด
เพศหนึง่สงูกว่าเพศอืน่ และส่วนใหญ่ยงัไม่ยอมรับแนวคดิใหม่ท่ียอมรับการปรับเปล่ียนบทบาทตามเพศก�าหนด 
ข้อจ�ากัดนี้ท�าให้สมาชิกในครอบครัวมีทุกข์ และเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพจิต สุขภาพกาย ความรุนแรงใน
ครอบครัว ความรุนแรงทางเพศ ตลอดจนการเข้าถึงบริการสุขภาพ และสวัสดิการสังคม(1๐)

 ๔.2 ภาครัฐ: ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเพศภาวะ ที่ส่งผลให้เกิดความไม่
เสมอภาคและไม่เป็นธรรมทางเพศ และความเหลือ่มล�า้ในมติิต่าง ๆ  รวมทัง้มติด้ิานสขุภาพ การพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรให้เกิดความตระหนักรู้ สามารถจัดท�าแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่มีความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ 
และท�างานร่วมกับภาคประชาสังคมอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

 ๔.๓ ภาคบรกิารสขุภาพ และสวสัดกิารสังคม: ข้อมลู องค์ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพ สวสัดกิารสงัคม 
และครอบครัวไม่มีการแยกเพศอย่างครบถ้วน ข้อมูลสภาวะครอบครัว และสุขภาวะครอบครัวยังไม่ได้แยก
ประเภทครอบครัวที่เป็นปัจจุบัน เป็นส่วนหน่ึงที่ท�าให้การด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขาดความละเอียดอ่อนทาง
เพศภาวะ ไม่ตอบสนองต่อความต้องการ และการเข้าถึงบริการที่สอดคล้องกับเพศภาวะของผู้รับบริการ

 ๔.๔ ภาคสื่อมวลชน: สื่อสาธารณะต่าง ๆ ผลิตซ�้าความไม่เสมอภาคระหว่างหญิง ชาย และผู้หลาก
หลายทางเพศ และการจ�านนต่อการใช้อ�านาจของเพศที่ได้เปรียบกระท�าต่อเพศที่เสียเปรียบ

 ๔.๕ กฎหมายที่เกี่ยวข้องขาดการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และขาดกฎหมายที่รับรองความ
เสมอภาคและเป็นธรรมส�าหรับผู้หลากหลายทางเพศ
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๕. ประเด็นเพื่อพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

 ขอให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติพิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ 12 / ร่างมติ 2 วิถีเพศภาวะ: เสริมพลัง
สุขภาวะครอบครัว (Gender Approach: Family Health Empowerment)
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วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว

(Gender Approach: Family Health Empowerment) 

๑. ความเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติม)

 1.1 เพศ (sex)  หมายถึง การแบ่งบุคคลออกเป็นเพศต่าง ๆ โดยยึดเอาลักษณะทางสรีระของอวัยวะ
เพศและระบบสบืพนัธุต์ามทีบุ่คคลถอืก�าเนิดมาเป็นหลัก  เรียกอีกอย่างว่า “เพศก�าเนิด” หรือ “เพศสรีระ”  ท้ังนี้ 
บรรทัดฐานของสังคมส่วนใหญ่ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มักจ�ากัดว่าเพศที่ “ปกติ” ของมนุษย์มีได้เพียงเพศใด
เพศหนึ่งในสองเพศ คือ เพศหญิง หรือเพศชาย เท่านั้น และมักถือว่าบุคคลที่มีเพศไม่ตรงตามบรรทัดฐานที่
สังคมยอมรับ เช่น ผู้มีเพศสรีระที่ไม่สามารถระบุเป็นหญิง-ชายได้ชัดเจน (intersex) หรือบุคคลข้ามเพศ เป็นผู้
ที่มีความผิดปกติ ส่งผลบุคคลเหล่านี้ได้รับผลกระทบทางลบในการด�าเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ ด้าน

 1.2 เพศภาวะ (gender)  หมายถึง สภาวะหรือลักษณะที่สะท้อนความเป็นเพศหญิง เพศชาย หรือ
เพศอื่น ๆ ตามที่บรรทัดฐานสังคมก�าหนด เรียกอย่างอื่นว่า “เพศก�าหนด” หรือ “เพศที่สังคมก�าหนด” หรือ 
“เพศทางสังคม” ทั้งน้ีเพศภาวะของบุคคลมีหลายมิติประกอบกัน ทั้งส�านึกรับรู้ว่าตนเองเป็นบุคคลเพศใด 
บุคลิกภาพ นิสัยใจคอ ทัศนคติ พฤติกรรมการแสดงออก และบทบาทหน้าที่ที่สังคมคาดหวัง เป็นต้น โดยสังคม
มักคาดหวังว่าบุคคลเพศหญิง เพศชาย และคนข้ามเพศ หรือผู้หลากหลายทางเศ ย่อมมีลักษณะของเพศภาวะ
แตกต่างกันไปตามที่สังคมก�าหนด เช่น ผู้หญิงอ่อนโยน อ่อนแอ ต้องการการปกป้องดูแล ผู้ชายเข้มแข็ง เด็ด
เดี่ยว มีความเป็นผู้น�า คนข้ามเพศมีอารมณ์รุนแรง เป็นต้น

 ความแตกต่างทางเพศภาวะดงักล่าว มกัส่งผลให้บคุคลแต่ละเพศได้รับสิทธิ โอกาส อ�านาจ และสถานะ
ทางสังคมที่ไม่เท่าเทียมกัน ท�าให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเพศ และเนื่องจากเพศภาวะเป็นสิ่งที่สังคม
ก�าหนด ลกัษณะท่ีสะท้อนความเป็นเพศแบบต่าง ๆ  ทีส่งัคมให้การยอมรบัหรอืไม่ยอมรบัอาจมคีวามแตกต่างกัน
ไปในแต่ละสงัคม และเป็นสิง่ทีไ่ม่ตายตวั อาจเปล่ียนแปลงได้ตามยุคสมยัหรือบริบททางสังคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป

 ค�าอื่น ๆ ที่ใช้เรียกเพศภาวะ ได้แก่ เพศสภาพ เพศสภาวะ มิติทางเพศ บทบาททางเพศ บทบาทหญิง
ชาย เป็นต้น

 1.๓ เพศวิถี (sexuality)  หมายถึง วิถีชีวิตทางเพศของบุคคล ประกอบด้วยมิติด้านร่างกาย อารมณ์
ความรู้สึก และสังคมวัฒนธรรม ที่เก่ียวข้องและส่งผลต่อทางเลือกและพฤติกรรมของบุคคลในด้านที่เก่ียวกับ
ความรู้สึกดึงดูดหรือพึงพอใจในทางเพศ การมีความสัมพันธ์ทางเพศ การมีคู่ (หรือไม่มีคู่) การเลือกมีความ
สัมพันธ์ทางเพศหรือมีคู่กับบุคคลเพศใด (รักต่างเพศ รักเพศเดียวกัน รักสองเพศ หรือรักแบบไม่ก�าหนดเพศ
ตายตัว เป็นต้น) และมักส่งผลถึงสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของบุคคลด้วย
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 ในด้านหนึ่ง เพศวิถีอาจดูเหมือนเป็นทางเลือกส่วนบุคคล แต่ในอีกด้านหนึ่ง เพศวิถีของบุคคลมักถูก
ก�าหนดหรือจ�ากัดด้วยบรรทัดฐานด้านเพศตามที่สังคมก�าหนด โดยสังคมส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังให้การยอมรับ
เฉพาะเพศวิถีแบบรักต่างเพศ (heterosexual) ว่าเป็นสิ่ง “ปกติ” และ “เป็นธรรมชาติ” และไม่ให้การยอมรับเพศ
วถิแีบบรกัเพศเดียวกันหรอืแบบทีไ่ม่ระบุเพศตายตวั โดยมกัถอืว่าเพศวถิใีนลกัษณะดังกล่าวเป็นความ “ผิดปกต”ิ 
หรือ “ผิดธรรมชาติ” และมักสร้างข้อจ�ากัดทางกฎหมาย นโยบาย ระบบสวัสดิการ และบริการสาธารณะ ส่งผล
ให้บุคคลที่มีเพศวิถีแบบอื่นที่ไม่ใช่รักต่างเพศต้องถูกจ�ากัดสิทธิและโอกาสการด�าเนินชีวิตในหลาย ๆ ด้าน

 กลุ่มคนที่มีเพศวิถีแบบอื่นนอกเหนือจากรักต่างเพศมีค�าที่เรียกรวมว่า LGBTIQN ซึ่งในภาษาไทยอาจ
เรียกรวมว่า “ผู้หลากหลายทางเพศ” ในปัจจุบันมักจ�าแนกเป็นกลุ่มย่อยต่าง ๆ ดังนี้

 L – Lesbian (เลสเบี้ยน) ค�าเรียกในภาษาไทย ได้แก่ หญิงรักหญิง, ทอม-ดี้

 G – Gay (เกย์) ค�าเรียกในภาษาไทย ได้แก่ ชายรักชาย, ตุ๊ด (มีนัยเชิงดูถูก)

 B – Bisexual (ไบเซ็กช่วล) ค�าเรียกในภาษาไทย ได้แก่ คนรักสองเพศ หรือรักแบบไม่ก�าหนดเพศ

 T – Transgender/Transsexual (ทรานส์เจนเดอร์/ทรานเซ็กช่วล) ค�าเรียกในภาษาไทย ได้แก่ คนข้าม
เพศ, กะเทย/กระเทย (บางกรณีมีนัยเชิงดูถูก), สาวประเภทสอง (บางกรณีมีนัยเชิงดูถูก), หญิงข้ามเพศ (เพศ
ก�าเนิดเป็นชาย ข้ามเพศมาเป็นหญิง), ทอม, ชายข้ามเพศ (เพศก�าเนิดเป็นหญิง ข้ามเพศมาเป็นชาย)

 I – Intersex (อินเตอร์เซ็กซ์) ค�าเรียกในภาษาไทย ได้แก่ ผู้ที่มีภาวะเพศก�ากวม (มักใช้ในทางการแพทย์/
วิชาการ), ผู้ที่สรีระทางเพศไม่บ่งชัดว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย

 Q – Queer (เควียร์) ยังไม่มีค�าเรียกในภาษาไทย มักใช้ค�าทับศัพท์ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนที่มีเพศ
วิถีต่าง ๆ ซึ่งมักรวมถึง LGBTI ข้างต้น และอาจรวมถึงบุคคลที่มีเพศวิถีแบบรักต่างเพศก็ได้ โดยเควียร์ที่มีเพศ
วิถีแบบต่าง ๆ มีจุดร่วมกัน คือ การไม่ยอมรับการแบ่งเพศแบบขั้วตรงข้ามหญิง-ชาย และไม่ยอมรับว่ารักต่าง
เพศเป็นเพศวิถีเดียวที่ “ปกติ” หรือ “เป็นธรรมชาติ” และเพศวิถีอื่น “ผิดปกติ” หรือ “ผิดธรรมชาติ” ตามท่ี
บรรทัดฐานของสังคมส่วนใหญ่ก�าหนด กลุ่มคนที่ระบุตัวเองว่าเป็นเควียร์มีมุมมองว่าเพศ เพศภาวะ และเพศ
วิถีของคนเรามีลักษณะไม่ตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลาและบริบทแวดล้อมของชีวิตและสังคม
ของแต่ละบุคคล

 N – Non-binary (นอน-ไบนารี่) ยังไม่มีค�าเรียกในภาษาไทย มักใช้ค�าทับศัพท์ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่ม
คนที่ไม่ยอมรับการแบ่งเพศแบบ binary คือแบ่งเป็นเพศขั้วตรงข้ามหญิง-ชาย รวมทั้งไม่ประสงค์จะระบุตัวเอง
ว่าเป็นบุคคลเพศใดเพศหนึ่งตามที่สังคมก�าหนด

 1.๔ วิถีเพศภาวะ (gender approach)  แนวทางการด�าเนนิงานของสถาบนัหรอืองค์กรทางสงัคมต่าง ๆ  
ตัวอย่างเช่น การก�าหนดกฎหมาย นโยบาย มาตรการ การจัดการศึกษา ระบบสวัสดิการ หรือบริการต่าง ๆ 
โดยตระหนักว่าผู้หญิง ผู้ชาย คนข้ามเพศ หรือผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ มักเข้าถึงสิทธิ โอกาส สวัสดิการ 
และบริการสาธารณะต่าง ๆ ได้ไม่เท่าเทียมกัน โดยมีสาเหตุจากข้อจ�ากัดหรือการเลือกปฏิบัติที่เป็นผลจากค่า
นิยมและอคติทางเพศในสังคม การด�าเนินงานโดยใช้วิถีเพศภาวะ จึงหมายถึงการที่สถาบันหรือองค์การทาง
สังคมต่าง ๆ  ตระหนักรู้ว่าสังคมยังมีความไม่เท่าเทียมทางเพศ และด�าเนินงานต่าง ๆ  โดยมุ่งให้เกิดผลเป็นการ
ลดความเหล่ือมล�้าหรือขจัดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากเพศภาวะ และส่งเสริมให้เกิดความ
เป็นธรรมทางเพศในสังคม



๔๗มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

 1.๕  ความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ/ความตระหนักรู้ด้านเพศภาวะ  (gender sensitivity/gen-
der awareness)  หมายถึง การตระหนักรู้และยอมรับว่าความแตกต่างด้านเพศภาวะเกิดจากค่านิยมหรือ
บรรทัดฐานทางสังคมเป็นตัวก�าหนด ส่งผลให้บุคคลเพศต่าง ๆ ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย คนข้ามเพศ หรือผู้ที่มีความ
หลากหลายทางเพศ มสี�านกึรบัรูค้วามเป็นเพศของตนเอง ตลอดจนมบีคุลกิภาพ นสิยัใจคอ ทศันคต ิพฤตกิรรม
การแสดงออก และบทบาทหน้าทีต่ามทีส่งัคมคาดหวังแตกต่างกนัไป และตระหนกัด้วยว่าความแตกต่างอนัเนือ่ง
มาจากเพศภาวะมักส่งผลให้บุคคลแต่ละเพศได้รับสิทธิ โอกาส อ�านาจ และสถานะทางสังคมที่ไม่เท่าเทียมกัน 
ท�าให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเพศ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินการทางสังคมต่าง ๆ เช่น การ
ก�าหนดกฎหมาย กฎระเบียบ กติกา นโยบาย หรือจัดระบบสวัสดิการและบริการสาธารณะต่าง ๆ จึงควรต้อง
มีความไวหรือละเอียดอ่อนต่อความไม่เท่าเทียมและไม่เป็นธรรมอันเนื่องจากเพศภาวะดังกล่าว และพยายาม
หาทางลดความเหลื่อมล�้าและการเลือกปฏิบัติอันเน่ืองมาจากเพศภาวะ และเสริมสร้างความเป็นธรรมให้เกิด
ขึ้นกับคนทุกเพศ

 1.๖  ความเสมอภาค (equity)  หมายถึง การที่ทุกคนมีความเท่าเทียมในสิทธิ หน้าที่ และโอกาสทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งความแตกต่างทางเพศ และเพศภาวะต้องไม่เป็นเง่ือนไขการก�าหนดสิทธิ และ
โอกาสของบุคคลในสังคม ความเสมอภาคต้องมาพร้อมกับความเป็นธรรม (fairness) ความไม่เสมอภาค และ
ไม่เป็นธรรมทางเพศเป็นท่ีมาของการเกิดความรุนแรงที่ส่งผลกระทบทั้งทางกาย จิตใจ สังคมของบุคคล ทั้งนี้
ความเสมอภาค ไม่ได้หมายถึงการท�าให้ทุกคนต้องเหมือนกันหมด เพราะมนุษย์ย่อมแตกต่างกันทั้งโดย เพศ 
เพศภาวะ ชาติพันธุ์ ชนชั้น ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม และอื่น ๆ และหลักความเสมอภาคนั้นต้องค�านึงถึง
ประโยชน์สาธารณะเหนือประโยชน์ส่วนบุคคล ความเสมอภาคจงึเป็นหลกัส�าคญัในการรบัรองและคุม้ครองสทิธิ
เสรีภาพของประชาชน ความเสมอภาคประกอบด้วย

  1.๖.1 ความเสมอภาคทางโอกาส หมายถึง ความเท่าเทียมกันของโอกาสในการได้รับบริการ
สาธารณะของรัฐ และไม่ถูกกีดกันออกจากกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม เช่น โอกาสได้รับการศึกษา โอกาสได้รับ
การจ้างงาน โอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
  1.๖.2 ความเสมอภาคทางสังคม หมายถึง ความเท่าเทียมกันทางสังคมของสมาชิกทุกคนใน
สังคม การไม่เลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างทางอัตลักษณ์ของบุคคล ถิ่นก�าเนิด ชาติพันธุ์ ภาษา ผิวสี เพศ 
ศาสนา รายได้หรือทรัพย์สิน ชนชั้น วรรณะ ความสมบูรณ์ของร่างกาย สุขภาพ
  1.๖.๓ ความเสมอภาคทางกฎหมาย หมายถึง สิทธิทีเ่ท่าเทยีมกันภายใต้กฎหมายเดียวกนั รวม
ถึงกระบวนการออกกฎหมายที่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน การบังคับใช้กฎหมาย
และการพิจารณาคดีต้องเป็นไปอย่างเสมอภาคเท่าเทียมต่อประชาชนทุกคน การได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
  1.๖.๔ ความเสมอภาคทางการเมือง หมายถึง การมีสิทธิทางการเมืองที่เท่าเทียมกัน ในที่นี้
รวมถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านทางตัวแทน และการมีส่วนร่วมทางตรง

 1.๗ การเสริมพลัง (empowerment)  หมายถึง การให้อ�านาจการตัดสินใจ หนุนเสริมความรู้และ
ทรัพยากรด้านต่าง ๆ และสร้างเงื่อนไขทางสังคมท่ีจ�าเป็น เพื่อเอื้อให้บุคคลหรือกลุ่มคน โดยเฉพาะผู้อยู่ใน
สถานะที่เสียเปรียบในสังคม สามารถก�าหนดและจัดการชีวิตของตนเองได้ น�าไปสู่การมีสุขภาวะหรือการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอหน้าเท่าเทียม  โดย
การเสริมพลังอาจท�าได้ทั้งในระดับปัจเจบุคคล ครอบครัว และชุมชนหรือกลุ่มคน และการท�างานใด ๆ เพื่อให้
เกิดผลลัพธ์เป็นการเสริมพลังของบุคคลหรือกลุ่มคน จ�าเป็นต้องใช้วิธีการท�างานแบบที่เป็นการเสริมพลังด้วย



๔๘ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

 1.๘ สุขภาวะครอบครัว (family health)  หมายถึง สภาวะความเป็นอยู่ของบุคคลที่เป็นสมาชิกใน
ครอบครวั หรอืของครอบครวัโดยรวม ทีส่ามารถด�าเนนิชวีติได้อย่างมคีวามสุข มคุีณภาพชวีติทีด่ ีทัง้ในมติด้ิาน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา โดยท่ีสุขภาวะของครอบครัวจะเกิดข้ึนได้ ต้องอาศัยปัจจัยเอ้ือไม่เฉพาะที่
ก�าหนดหรอืสร้างขึน้โดยปัจเจกบคุคลและครอบครวัเอง แต่ต้องอาศยัปัจจยัเอ้ือในระดบัทีส่งูขึน้ไป ได้แก่ ปัจจยั
เอื้อในระดับชุมชน และโครงสร้างทางสังคม เช่น กฎหมาย นโยบาย ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ ระบบ
สวัสดิการ และบริการสาธารณะต่าง ๆ ด้วย จึงจะเอื้อให้ครอบครัวมีสุขภาวะที่ดีได้

 1.๙ คนไทย (Thai people)  หมายถึง ผู้ที่ถือก�าเนิดในประเทศไทย และ/หรือมีสัญชาติไทย คนไทย
ภายใต้นิยามดังกล่าว คนไทยมีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ และหลายศาสนา โดยจ�าแนกกลุ่มชาติพันธุ์ตามกลุ่ม
ภาษาได้ ๖๐ กลุ่ม ในส่วนศาสนานั้น ครัวเรือน ร้อยละ ๙๓.๕ เป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๕.๔ นับถือ
ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.1 ศาสนาคริสต์ ที่เหลือเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอื่น ๆ รวมทั้งผู้ที่ไม่มีศาสนา  

 1.1๐ กลุ่มคนตามช่วงอายุ (generation)  แบ่งเป็น ๕ กลุ่มช่วงอายุ๔ คือ 1) Silent generation 
กลุ่มคนที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2๔๘๗ 2) Baby Boomer คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2๔๘๗ – 2๕๐๕ 
๓) Generation X คือ กลุ่มคนที่เกิดประมาณปี พ.ศ.2๕๐๖-2๕2๐ ๔) Generation Y คือคนที่เกิดระหว่างปี 
พ.ศ. 2๕21-2๕๓๘ และ ๕) Generation Z เป็นคนรุ่นใหม่ที่เกิด พ.ศ. 2๕๓๙ ขึ้นไป 

 1.11 ครอบครัวไทย (Thai family)  ปัจจุบันครอบครัวไทยมีหลายประเภท บ้างแบ่งเป็น ๗ ประเภท 
คือ 1) ครอบครัวสามรุ่น หมายถึงในครอบครัวเดียวกันมีทั้งรุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นลูก และรุ่นหลานอยู่รวมกัน 
2) ครอบครัวพ่อแม่ลูก ๓) คู ่สามีภรรยาที่ไม่มีบุตร ๔) ครัวเรือนอยู่คนเดียว ๕) ครอบครัวเล้ียงเดี่ยว 
๖) ครวัเรอืนข้ามรุน่ และ ๗) ครวัเรอืนทีไ่ม่ใช่ญาต ิอาจเป็นเพือ่นฝูงแต่มสีายสัมพนัธ์ทีช่่วยเหลือเก้ือกลูกนั บ้าง
แบ่งเป็นเชิงโครงสร้าง 2 ประเภท (ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย) และครอบครัวตามลักษณะเฉพาะ ได้ ๔ 
ประเภท (ครอบครัวพ่อหรือแม่เลี้ยงเด่ียว ครอบครัวข้ามรุ่น ครอบครัวที่ผู้สูงอายุอยู่ด้วยกันตามล�าพัง และ
ครอบครัวคู่รักเพศเดียวกัน) นอกจากนั้นยังมีครอบครัวที่ไม่ใช่ญาติ ครอบครัวที่ดูแลลูกลักษณะพิเศษ
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๕๕(1): 1๐๙-11๘.

๒. สถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และสุขภาพอันเนื่องมาจากเพศภาวะโดยสังเขป

 ๒.๑ ความรุนแรงในครอบครัว: มีข้อมูลความสัมพันธ์ของโครงสร้างครอบครัว พบว่า มีครอบครัวที่
อบอุ่นลดลง จากร้อยละ ๖๘.๓1 ในปี 2๕๕๕ เป็นร้อยละ ๖๕.๖๐ ในปี 2๕๕๗ อัตราการหย่าร้างของคู่สมรส
เป็น ๕.๔๕ คู่ต่อพันครัวเรือนในปี 2๕๕๗ โดยกรุงเทพมหานครมีจ�านวนการหย่าร้างมากที่สุด นอกจากนี้ยัง
พบปัญหาความรุนแรงในครอบครวั มรีายงานผลการปฏบัิตงิานของศนูย์ปฏบิตักิารกรมกจิการสตรีและสถาบนั
ครอบครวัประจ�าปีงบประมาณ 2๕๖2 (ตลุาคม 2๕๖1 - กันยายน 2๕๖2) สรุปจ�านวนผู้ถกูกระท�าความรนุแรง
ในครอบครัวทั้งสิ้น 1,๖๖๘ ราย ในกรุงเทพมหานคร 11๔ ราย และต่างจังหวัด 1,๕๕๔ ราย มีปรากฏเป็นข่าว
ความรุนแรงในครอบครัวจ�านวน 21๖ ข่าว เป็นการกระท�าความรุนแรงต่อร่างกาย เพศ และจิตใจตามล�าดับ 
โดยมีปัจจัยกระตุ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด และพบว่าส่วนใหญ่เกิดเหตุการณ์ข้ึนที่บ้านของตนเอง 
ร้อยละ ๘๙.๘

 ๒.๒ โรคซมึเศร้า: มข้ีอมลูการส�ารวจความชกุของโรคซมึเศร้า พ.ศ.2๕๕๖ พบว่า มคีนไทยป่วยซมึเศร้า 
1.๕ ล้านคน หากพิจารณาตามเพศและอายุของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า พบว่า ผู้หญิงเสี่ยงป่วยมากกว่าผู้ชาย 1.๗ 
เท่า โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยท�างานอายุ 2๕-๕๙ ปี ร้อยละ ๖2 รองลงมาเป็นวัยสูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ร้อย
ละ 2๖.๕ และเป็นเยาวชนอายุ 1๕-2๔ ปี ร้อยละ 11.๕๕ ส่วนการเข้าถึงบริการพบว่าผู้หญิงเข้ารับการบ�าบัด
มากกว่าผู้ชาย ผู้หญิงถูกตีตราว่าอ่อนแอน้อยกว่าผู้ชาย การป้องกัน และการบ�าบัดรักษาในปัจจุบันขาดความ
ละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ ไม่ให้ความส�าคญักบักระบวนการเยยีวยาทีจ่ะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจสาเหตรุากเหง้าของ
ปัญหาที่ตนเองเผชิญอยู่และเป็นสาเหตุของอาการซึมเศร้า 

 การบ�าบัดรักษาผู้ป่วยหญิงที่เป็นโรคซึมเศร้าที่เผชิญกับแรงกดดันจากความไม่เป็นธรรมทางเพศหรือ
การถูกกระท�ารุนแรงจากชีวิตคู่ในลักษณะดังกล่าวจึงยังไม่เกิดผลอย่างแท้จริง ท�าให้ผู้ป่วยต้องเผชิญกับอาการ
ซึมเศร้าซ�า้ ๆ  การป้องกนัหรอืบ�าบดัรกัษาผูป่้วยโรคซมึเศร้าทัง้หญงิและชายทีเ่กดิจากปัจจยัการหล่อหลอมเพศ
ภาวะในระดบัสงัคม จงึควรต้องมกีารบรูณาการความเข้าใจมิตเิชงิโครงสร้างอ�านาจและความเป็นธรรมทางสงัคม 
โดยเฉพาะกรอบเรื่องเพศ หรือบรรทัดฐานความเป็นหญิงเป็นชายในสังคม

 ๒.๓ การฆ่าตวัตาย: ข้อมลูการฆ่าตวัตาย ตัง้แต่ปี 2๕๕๐ เป็นต้นมามแีนวโน้มเพิม่ขึน้ โดยทีปี่ 2๕๕๐, 
2๕๕๔, 2๕๕๕, 2๕๕๖, 2๕๕๗, 2๕๕๘, 2๕๕๙ และ 2๕๖๐ พบอัตราการฆ่าตัวตาย ๕.๙๗, ๖.๐๓, ๖.2๐, 
๖.๐๘, ๖.๐๘, ๖.๔๗, ๖.๓๕ และ ๖.๐๓ ต่อประชากรแสนคนตามล�าดับ สถิติการฆ่าตัวตายปี 2๕๖1 มีคนไทย
ฆ่าตัวตายส�าเร็จ ๔,1๓๗ คน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ๔ เท่า

 ๒.๔ การใช้สารเสพติด: ในจ�านวนผู้ใช้สารเสพติดของประเทศไทย พบว่าในปี 2๕๖1 มีผู้ใช้สารเสพ
ติดชนิดใดชนิดหนึ่ง ใน 1 ปี จ�านวน 1.๔ ล้านคน และเป็นผู้ติดสารเสพติด จ�านวน ๓.2 แสนคน ในจ�านวนนี้
เข้าสูร่ะบบการบ�าบัดของกรมสขุภาพจติ จ�านวน 2๔,1๙๖ คน โดยพบว่า เป็นผูป่้วยจติเวชตดิสารเสพตดิรนุแรง 
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จ�านวน ๕,๗๕๗ คน และเป็นผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง จ�านวน ๕๗๗ คน นอกจาก
นี้ ยังพบสถิติผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวชก่อเหตุรุนแรงในสังคมเฉล่ียเพิ่มมากข้ึน ๓.๙2 เท่า ในปี 
2๕๖1 ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวชก่อเหตุรุนแรง จ�านวน 2๖๗ คน เป็นเพศชายจ�านวน 2๕๙ คน 
และเพศหญงิจ�านวน ๗ คน เพศชายมอีตัราสงูกว่าเพศหญงิ ใช้สารเสพตดิหลากหลายประเภทในจ�านวนทีม่าก 
และมีความถี่ของการใช้มากกว่า

 ๒.๕ การดื่มสุรา: ผลการส�ารวจพฤติกรรมการดื่มสุราของประชากร  พ.ศ. 2๕๖๐ ของส�านักงานสถิติ
แห่งชาติ พบว่า จากจ�านวนประชากรอายุ 1๕ ปีขึ้นไปทั้งสิ้น ๕๕.๙ ล้านคน  เป็นผู้ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในรอบปีที่แล้วประมาณ 1๕.๙  ล้านคน (ร้อยละ 2๘.๔) โดยเป็นผู้ที่ดื่มสม�่าเสมอ ๖.๙๘ ล้านคน 
(ร้อยละ 12.๕) และเป็นผู้ที่ดื่มนาน ๆ ครั้ง ๘.๙1 ล้านคน (ร้อยละ 1๕.๙)  กลุ่มอายุ 2๕-๔๔ ปี  มีอัตราการ
ดืม่สรุาสงูสดุ (ร้อยละ๓๖.๐) กลุม่อาย ุ2๐-2๔ ปี และ ๔๕-๔๙ ปี มอีตัราการด่ืมสุราใกล้เคยีงกนั (ร้อยละ ๓๓.๕ 
และ ๓1.1 ตามล�าดับ)  กลุ่มผู้สูงวัย (อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) มีอัตราการดื่มสุราร้อยละ 1๕.2 ส�าหรับกลุ่มเยาวชน 
(อาย ุ1๕-1๙ ปี)  มอีตัราการด่ืมสุราต�า่สดุ (ร้อยละ 1๓.๖) ทัง้นีมี้รายงานในปีเดยีวกนัว่ามคีวามแตกต่างระหว่าง
เพศชัดเจน โดยประชากรหญิงร้อยละ ๘1.๐๕ ไม่เคยดื่มสุราเลยในชีวิต และเป็นนักดื่มประจ�าร้อยละ 1๐.๖2 
ส่วนประชากรชายมีผู้ไม่เคยดื่มสราเลยเพียงร้อยละ ๓1.๖2 และเป็นนักดื่มปัจจุบันร้อยละ ๔๗.๔๖ เพศชายมี
อัตราการดื่มสุราสูงกว่าเพศหญิงเกือบ ๔ เท่า แต่พบว่าอัตราการดื่มสุราในเพศหญิงวัยรุ่นเพิ่มสูงขึ้น 

 ๒.๖ การติดเชือ้ทางเพศสัมพันธ์ เอชไอว ีเอดส์:  รายงานการเฝ้าระวงัโรคประจ�าปี 2๕๖๐ ของส�านกั
ระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค พบว่ามกีารแพร่ระบาดของโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ โดยเฉพาะโรคซฟิิลิสสงูขึน้
มาก และพบว่าผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 1๕-2๔ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙ 
นอกจากนั้นผลการเฝ้าระวังการติดเช้ือเอชไอวี เอดส์ พบว่าความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่องในเกือบทุกกลุ่มประชากร แต่พนักงานบริการหญิงแฝงมีแนวโน้มติดเชื้อสูงขึ้น การติดเชื้อเอชไอ
วีพบในกลุ่มเยาวชนเพิ่มขึ้น และกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายมีความเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของเชือ้เอชไอวี 
นอกจากนั้นรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2๕๖2 ที่ระบุว่า ประชาชนร้อยละ ๗๖.๙ ยังลังเลที่จะไปตรวจหาเชื้อ 
และคนส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๘.๖ มีทัศนคติที่จะตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ

 ๒.๗ การรนุแรงทางเพศ: จากการรวบรวมสถติข่ิาวความรุนแรงทางเพศปี 2๕๖๐ ในหนังสือพมิพ์ 1๓ 
ฉบับ โดยมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล พบว่าเกิดเหตุความรุนแรงทางเพศทั้งหมด ๓1๗ ข่าว ซึ่งช่วงอายุของผู้หญิง
ที่ถูกกระท�าเกินครึ่งเป็นกลุ่มอายุ ๕-2๐ ปีร้อยละ ๖๐.๖ รองลงมาอายุ ๔1-๖๐ ปี ร้อยละ ๓๐.๙ อายุของผู้ถูก
กระท�าน้อยที่สุด เป็นเด็กหญิงอายุ ๕ ปี และมากที่สุดอายุ ๙๐ ปี มีผู้เสียชีวิต 2๐ คน ทั้งนี้ผู้ชายที่กระท�าความ
รุนแรงกว่าครึ่งเป็นคนรู้จักคุ้นเคยหรือบุคคลในครอบครัวกว่าร้อยละ ๕๓ รองลงมาเป็นคนแปลกหน้า ไม่รู้จัก
กันร้อยละ ๓๘.2 และคนที่รู้จักกันผ่านโซเชียลมีเดียร้อยละ ๘.๘ โดยอายขุองผูก้ระท�าทีอ่ายนุ้อยทีส่ดุคอื 12 ปี 
มีปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความรุนแรงทางเพศมากที่สุดคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๓1.1 รองลงมาอ้างว่า
มีอารมณ์ทางเพศ ร้อยละ 2๘1๕ มีข้อมูลเชิงคุณภาพว่ากระเทย ทอม ดี้ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

 ๒.๘ การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น และการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม: ผูห้ญงิวยัรุน่ และวยัเจรญิพนัธุอ์ืน่ ๆ  มโีอกาส
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมจากหลายสาเหตุ ที่ส�าคัญ คือจากการมีเพศสัมพันธุ์โดยไม่คุมก�าเนิด หรือคุมก�าเนิดล้มเหลว 
หรอืถกูลว่งละเมดิทางเพศ ขอ้มูลส�าคัญที่ คืออตัราการคลอดของแมว่ัยรุ่น (อายตุ�่ากว่า 2๐ ป)ี และจ�านวนการ
ท�าแท้งของผู้หญิงทุกวัย ข้อมูลการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 1๕-1๙ ปี พ.ศ. 2๕๕๙ พบว่าอัตราการคลอดใน
วัยรุ่นอายุ 1๕-1๙ ปีต่อประชากรหญิงอายุ 1๕-1๙ ปี 1,๐๐๐ คน เท่ากับ ๔2.๕1๗ ส่วนข้อมูลการแท้งใน
ประเทศไทย ปี 2๕๕๘ จากการส�ารวจในโรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2๔ จังหวัด 



๕1มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

พบว่า มีการแท้งเอง ร้อยละ ๕๖.๙ ท�าแท้ง ร้อยละ ๔๓.1 โดยสาเหตุการท�าแท้งจากเหตุผลด้านสุขภาพ ร้อย
ละ ๓๗.๔ และเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว ร้อยละ ๖2.๖ ทั้งนี้ผู้ที่ท�าแท้งด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ครอบครัว ร้อยละ 2๘.๖ มีสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 2๖.๓ อายุต�่ากว่า 2๐ ปี และร้อยละ 
๕๓.1 อายุต�่ากว่า 2๕ ปี

 การป้องกนัการท้องไม่พร้อมทีไ่ม่ได้เกดิจากการถกูล่วงละเมดิทางเพศ คอืการคมุก�าเนดิอย่างถกูวธิ ีและ
วิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้ถุงยางอนามัย แต่พบว่าปี 2๕๖๐ วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
ถึงร้อยละ ๕๐ ผู้หญิงทุกวัยมักไม่กล้าต่อรองให้ผู้ชายใช้ถุงยางอนามัย และเมื่อต้องการยุติการตั้งครรภ์ก็มักถูก
ปฏิเสธยุติการตั้งครรภ์ แม้อยู่ภายใต้เงื่อนไขกฎหมายที่ท�าได้ เช่นกรณีตัวอ่อนในครรภ์พิการ การตั้งครรภ์นั้นส่ง
ผลต่อสุขภาพกายและจิตของหญิงตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ที่อายุต�่ากว่า 1๕ ปี รวมถึงการตั้งครรภ์นั้นเกิดจากการถูก
ละเมิดทางเพศ ซึ่งการถูกปฏิเสธบริการยุติการตั้งครรภ์ส่งผลให้ผู้หญิงเหล่าน้ีต้องไปหาแหล่งบริการยุติการตั้ง
ครรภ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีความปลอดภัย บางคนสั่งยาจากเว็บไซต์เพื่อยุติการตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง

บรรณานุกรม

 1) กรมควบคุมโรค. รายงานผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มนักเรียน
ประเทศไทย ปี 2๕๖๐. https://www.thaihealth.or.th/Content/๔๔๔๗2 

 2) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2๕๖๐. กรุงเทพฯ: 
เจ เอส การพิมพ์; 2๕๖1.

 ๓) กรมสขุภาพจติ. สถานการณ์การฆ่าตวัตาย พ.ศ. 2๕๖1. https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.
asp?id=2๙๗๘๘ 

 ๔) กรมสุขภาพจิต. รายงานผู้ป่วยมารับบริการด้านจิตเวชภาพรวมทั้งประเทศประจ�าปีงบประมาณ 
2๕๖1. https://dmh.go.th/report

 ๕) กรมสุขภาพจิต. สถานการณ์การดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย. https://dmh.go.th/news/view.
asp?id=12๓๔   

 ๖) กรมสุขภาพจิต. รายงานการฆ่าตัวตาย ปี พ.ศ. 2๕๔๐-2๕๕๙.https://dmh.go.th/report/suicide/
stat_prov.asp

 ๗) กรมอนามัย. ข้อมูลการท�าแท้งในประเทศไทย ปี 2๕๕๘. https://www.hfocus.org/con-
tent/2๐1๗/๐2/1๓๕12 

 ๘) กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ. มองผ่านเลนส์เพศภาวะ และความหลากหลาย: ข้อเสนอ
การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อสุขภาพผู้หญิง. นครปฐม: สมาคมเพศวิถีศึกษา, 2๕๕๘.

 ๙) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน. แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2๕๖1 -2๕๘๐). 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2๕๖1.

 1๐) พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, นพพร ตันติรังสี, วรวรรณ จุฑา, อธิบ ตันอารีย์ และคณะ. ความชุก
ของโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต: การส�ารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ ปี พ.ศ. 2๕๕๖. 
นนทบุรี: บียอนด์พับลิสชิ่ง; 2๕๕๙.
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 11) ศิริพร จิรวัฒน์กุล, อมรรัตน์ ศรีค�าสุข-ไซโตะ, ปราณีพร บุญเรือง, จีรภา สีระหัด, ฐิติวัฒน์ 
กองเกดิ. ยา และผูห้ญงิตดิยา: ความหมายของการใช้สารเสพตดิ. วารสารสมาคมจติแพทย์แห่งประเทศไทย 2๕๕๖. 
๕๘(๔): ๔๐๗-2๐.

 12) ศิริพร จิรวัฒน์กุล, ยุพา ถาวรพิทักษ์, ปิยะลักษณ์ ภักดีสมัย. ความรู้เกี่ยวกับการคุมก�าเนิด การ
ป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์/เอชไอวี เอดส์ ผลของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  และพฤติกรรมทางเพศของ
นักเรียน ใน 17 จังหวัด. วารสารควบคุมโรค 2๕๖1. ๔๔(๔): ๕๐-๖1.

 1๓) สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, ศิริพร จิรวัฒน์กุล, ธรณินทร์ กองสุข และคณะ.  เพศหญิงหรือความเป็น
หญิง....จึงน�ามาสู่การเป็นโรคซึมเศร้า. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2๕๕๕, ๕๗(1); ๖1-๗. 

 1๔) สาวิตรี อัษณางค์กรชัย (บรรณาธิการ). รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
สังคมไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2๕๖๐.  กรุงเทพฯ: สหมิตรพัฒนาการพิมพ์; 2๕๖2.

 1๕) ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ. สถิต ิ‘ความรุนแรงทางเพศ’ ของไทยยังน่าห่วง. 
https://www.thaihealth.or.th/Content/๔๕๗๘๖ 

 1๖) ส�านักงานสถิติแห่งชาติ. การส�ารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต ปี 2๕๖1. htp://
www.nso.go.th/sites/2๐1๔/ 

 1๗) ส�านักงานสถิตแิห่งชาต.ิ การส�ารวจสถานการณ์เดก็และสตรใีนประเทศไทย พ.ศ. 2๕๕๘-2๕๕๙. 
http://www.nso.go.th/sites/2๐1๔/DocLib1๓

 1๘) สขุภาพคนไทย 2๕๖2: สือ่สงัคม สือ่สองคม สขุภาวะคนไทยในโลกโซเชยีล. นครปฐม : สถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2๕๖2.

๓. กฎหมายส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

 ๓.1 พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถ้กูกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2๕๕๐ มสีาระส�าคัญเน้น
การก�าหนดรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนที่มีลักษณะแตกต่างจากการด�าเนินคดีอาญาโดยทั่วไป โดยให้ผู้กระท�า
ความผดิมโีอกาสกลบัตวั และยบัยัง้การกระท�าผิดซ�า้ รวมทัง้สามารถรักษาความสัมพนัธ์อันดใีนครอบครวัไว้ได้ 
และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม

 ๓.2 พระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ.2๕๕๘ เป็นกฎหมายทีบ่ญัญัตข้ึินใช้ให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้มีกฎหมายและมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
ป้องกนัมใิห้มกีารเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมระหว่างเพศ สอดคล้องกับหลักการสิทธมินุษยชนสากลตามพนัธกรณี
ระหว่างประเทศที่ไทยเข้าเป็นภาคี สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ๓.๓ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2๕๕๙ มีสาระส�าคัญ ให้
วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับการบริการอนามัยการเจริญ
พนัธุ ์ได้รบัการรกัษาความลบัและความเป็นส่วนตวั ได้รับการจดัสวสัดิการสังคม อย่างเสมอภาคและไม่ถกูเลอืก
ปฏิบัติ 

 ๓.๔ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2๕๖2 มีสาระส�าคัญคือการเพิ่มเติมอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติให้ครอบคลุมด้านการส่งเสริม การป้องกัน การควบคุมปัจจัยที่คุกคาม
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สุขภาพจิต การคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต และการอยู่
ร่วมกันในสังคมของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต โดยค�านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐและ
ประชาชนในทุกภาคส่วน

 ๓.๕ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2๕๖2 โดยมีเจตนารมณ์
ทีต้่องการจะปิดช่องว่างของ พ.ร.บ.คุม้ครองผู้ถกูกระท�าความรนุแรง ปี ๕๐ โดยเฉพาะช่องว่างในเชงิปฏิบัตงิาน
ของเจ้าหน้าที่ โดยเพิ่มกลไกการท�างานภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งไม่เพียงการป้องกัน แก้ไข เยียวยา 
ยังครอบคลุมไปถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ. ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 2๐ 
ส.ค. 2๕๖2 ได้ถูกชะลอการบังคับใช้ เนื่องจากหน่วยงานที่จะเป็นผู้ปฏิบัติการหรือบังคับการตามกฎหมายยัง
ไม่มีความพร้อมด้านบุคลากรและขั้นตอนการปฏิบัติ ทั้งนี้ให้ใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2๕๕๐ มาใช้บังคับต่อไปก่อนเป็นการชั่วคราว

บรรณานุกรม

 1) ราชกิจจาณเุบกษา. พระราชบัญญตัคิุม้ครองผูถ้กูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. 2๕๕๐. 
www.ratchakitcha.soc.go.th 

 2) ราชกิจจาณุเบกษา. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2๕๕๘. www.ratchakitcha.
soc.go.th

 ๓) ราชกิจจาณุเบกษา. พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2๕๕๙. 
www.ratchakitcha.soc.go.th

 ๔) ราชกิจจาณุเบกษา. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2๕๖2. www.ratchakitcha.
soc.go.th

 ๕) ราชกจิจาณเุบกษา. พระราชบญัญัตส่ิงเสริมการพฒันาและคุม้ครองสถาบนัครอบครัว พ.ศ.2๕๖2. 
www.ratchakitcha.soc.go.th



๕๔ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒๔๔ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑



๕๕มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ๔๕มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑



๕๖ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

นยากิจศฤพมคาลุตนยายนัก
๑๘ – ๒๐ 

มคาวนัธ

cyan 70 Magenta 80
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นยากิจศฤพมคาลุตนยายนัก
๑๘ – ๒๐ 

มคาวนัธ

cyan 70 Magenta 80
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ลบำตพาภขุสมิรสเงสลาบายพงรโ

ง็รเะมนับาถส ง็รเะมนับาถส ขุสณราธาสงวรทะรก ขุสณราธาสงวรทะรก

ง็รเะมครโ
ติวีชยีสเรากุตหเาส

 ปตแง้ัต ๒๕๔๑
บัดนัอ ๑ ีดำ้นอทะลแบัตง็รเะม

ดอปง็รเะม

ง็รเะม ญหใสไำล งรตสไะลแ

ีดำ้นอทะลแบัตง็รเะม ดอปง็รเะม

งรตสไะลแญหใสไำลง็รเะมมนาตเง็รเะม กูลดมกาปง็รเะม

ง็รเะม
ติวีชยีสเหใำท

บัดนัอ๕
ง็รเะมครโ ุตหเิตับุอ จใวัหครโ

 ง็รเะมครโกาจติวีชยีสเ
งมโว่ัช ๑ / ยาร ๘

สารเคมี

สัรวไีสงัร

ศากาองาทษิพลม

ลบำตพาภขุสมิรสเงสลาบายพงรโ

มสะามหเาษกัร
นาฐรตามีม

รากดัจราหิรบราก
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ลบำตพาภขุสมิรสเงสลาบายพงรโ

ง็รเะมนับาถส ง็รเะมนับาถส ขุสณราธาสงวรทะรก ขุสณราธาสงวรทะรก

ง็รเะมครโ
ติวีชยีสเรากุตหเาส

 ปตแง้ัต ๒๕๔๑
บัดนัอ ๑ ีดำ้นอทะลแบัตง็รเะม

ดอปง็รเะม

ง็รเะม ญหใสไำล งรตสไะลแ

ีดำ้นอทะลแบัตง็รเะม ดอปง็รเะม

งรตสไะลแญหใสไำลง็รเะมมนาตเง็รเะม กูลดมกาปง็รเะม

ง็รเะม
ติวีชยีสเหใำท

บัดนัอ๕
ง็รเะมครโ ุตหเิตับุอ จใวัหครโ

 ง็รเะมครโกาจติวีชยีสเ
งมโว่ัช ๑ / ยาร ๘

สารเคมี

สัรวไีสงัร

ศากาองาทษิพลม

ลบำตพาภขุสมิรสเงสลาบายพงรโ

มสะามหเาษกัร
นาฐรตามีม

รากดัจราหิรบราก
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒                                                   สมัชชาสุขภาพ ๑๒. มติ ๓ 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง

(Coalition to fight Cancer in Community)

 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่สิบสอง

 ได้พิจารณารายงานเรื่อง รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง1 

 ชื่นชม ที่รัฐบาลให้ความส�าคัญต่อโรคมะเร็งที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ที่ส�าคัญของประเทศและ
สนับสนุนให้มีการจัดท�าแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ

 ชื่นชม ที่ภาคีเครือข่ายภาควิชาการ ได้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ที่ได้ร่วมกันริเริ่ม
ผลักดันให้ปัญหาโรคมะเร็งเป็นนโยบายสาธารณะ

 รับทราบ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพยายามที่จะช่วยกันแก้ปัญหาแต่การด�าเนินงานส่วน
ใหญ่ยังจ�ากัดอยู่แต่ในภาครัฐ

 กังวล ต่อภัยของมะเร็งที่คุกคามประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนไม่รับรู้ข้อมูลและ
ตระหนักถึงความส�าคัญของการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเพื่อการป้องกันโรค โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคและการเฝ้าระวังสารก่อมะเร็งที่อยู่รอบตัว

 กังวล ต่อข้อจ�ากัดของผู้ป่วยและญาติ/บุคคลทั่วไปในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้เก่ียวกับโรค
มะเร็งที่ถูกต้อง รวมทั้งวิธีการดูแลรักษาโรค ปัจจุบันโรคมะเร็งหลายชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้ โดย
เฉพาะมะเร็งระยะเริ่มต้น แต่ด้วยการรับข้อมูลผ่านสื่อสังคม ที่อาจให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ท�าให้ผู ้ป่วยเสีย
โอกาสท่ีจะได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

1 เอกสารสมัชชาสุขภาพ 12 / หลัก ๓

 นโยบายการรวมพลังชุมชนต้านมะเร็งด้วยกลไกการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้มี

ความเข้าใจและตระหนักรู้เกีย่วกบัโรคมะเร็ง  โดยการพฒันาพืน้ทีต้่นแบบ การพฒันาระบบจดัการ การรณรงค์ เผยแพร่

ข้อมลูข่าวสารทีถ่กูต้อง อันจะน�าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียง การป้องกนั การคัดกรอง และการรักษาทีเ่หมาะสม 

มีมาตรฐาน ระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
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 ตระหนัก ว่าต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับการกลั่นกรองว่ามีความถูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ  ที่
เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับประชาชน โดยการรวมพลังกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการและเครือ
ข่ายภาคประชาชน

 เห็นว่า การด�าเนินงานจะส�าเร็จได้ต่อเมื่อมีการบูรณาการในพื้นที่ เน้นเร่ืองการป้องกันและควบคุม
โรค โดยการสร้างความตระหนักเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคและลดปัจจัยเสี่ยงจาก
ส่ิงแวดล้อมและการคัดกรองโรค ตามแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ

จึงมีมติดังต่อไปนี้

 1. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ กรมควบคมุโรค ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั ร่วมกับ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานปกครองท้องที่ ร่วมกับเครือข่ายผู้ป่วยมะเร็ง องค์กรศาสนา และเครือข่ายภาคประชาสังคม 
ให้เห็นความส�าคญัของปัญหาโรคมะเรง็ และสนับสนุนการด�าเนินงานขับเคล่ือนเพือ่แก้ปัญหาโรคมะเรง็ โดยใช้
งบประมาณของกองทนุหลกัประกันสขุภาพระดบัท้องถิน่หรอืพืน้ท่ี กองทนุอืน่ๆ และงบประมาณหรอืทรพัยากร
ขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  1.1 สนบัสนุนให้ประชากรกลุม่เป้าหมายต่างๆ ในชมุชนและผูม้ปีระวตัคิรอบครวัเจบ็ป่วยด้วย
โรคมะเรง็ ตระหนกัและเข้าถึงการคดักรองโรคมะเรง็ปากมดลกู โรคมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และไส้ตรง โรคมะเรง็เต้านม 
และมะเรง็อืน่ๆ ท่ีเป็นปัญหาส�าคญัในระดับประเทศและพืน้ที ่ตามสิทธปิระโยชน์ทีก่�าหนดในระบบหลักประกนั
สุขภาพอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพ่ือตรวจหามะเร็งในระยะเร่ิมต้น ซึ่งเป็นการเพิ่ม
โอกาสรักษาให้หายขาด อันเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายในการรักษา ทั้งของผู้ป่วย ครอบครัว และประเทศ
ชาติโดยรวม 

   1.2 พัฒนาและสนับสนุนผู้น�าในชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข เครือข่ายจิตอาสา 
เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็ง เครือข่ายภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ เยาวชน ประชาชนทั่วไป องค์กรศาสนา 
ภาคการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้ร่วมกันสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชน ในการป้องกัน คัดกรอง เพื่อ
ค้นหาผูป่้วยในระยะแรกและให้ได้รับการรกัษาอย่างทัว่ถึง  เพือ่ให้ผูป่้วยและครอบครัวมสิีทธิในการตดัสนิใจทาง
เลือกที่เหมาะสม ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และภูมิปัญญาการแพทย์
พื้นบ้าน ในการรักษา ดูแลผู้ป่วยในระยะแรก และระยะท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 2. ขอให้ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายวิชาการ 
และหน่วยบริการสุขภาพทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายส่ือทั้งส่ือภาครัฐและส่ือเอกชน 
เครือข่ายผู้ป่วย องค์กรศาสนา ภาคการศึกษา เครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายผู้บริโภค ภาคีเครือข่าย
วิชาการ/วิชาชีพ และเครือข่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

  2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้เรื่องการตรวจสุขภาพประจ�าปีเพื่อคัดกรอง
โรคมะเรง็ รวมทัง้ด�าเนนิการพฒันาและขยายพืน้ทีต้่นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งในทกุจงัหวดั 

  2.2 สร้างความรอบรูด้้านสขุภาพ (Health literacy) เก่ียวกับโรคมะเร็ง และการดแูลรักษาสขุภาพ
โดยใช้หลากหลายทางเลอืก เน้นการด�าเนนิชวีติโดยใช้ภมูปัิญญาท้องถิน่ ด้วยเคร่ืองมอืในการสร้างความรอบรู้
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ด้านสุขภาพ ที่เข้าใจได้ง่าย รวมทั้งสร้างความมั่นใจแก่ผู้ป่วยในการใช้บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

  2.๓ รณรงค์ป้องกนัและคดักรองมะเร็งด้วยการจดัการปัจจยัแวดล้อมทีเ่ส่ียงต่อสุขภาพท้ังจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  และลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
โดยปลูกฝังเริ่มต้นตั้งแต่เด็กวัยเรียน 

  2.๔ สร้างช่องทางสื่อสารในเร่ืองของการป้องกันโรคมะเร็งที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
เช่น เครือ่งมอืหรอืแอพพลเิคช่ันในการประเมินความเสีย่งของตนเอง รวมทัง้ใช้เป็นเครือ่งมอืประเมนิความเสีย่ง
ของชุมชนต่อโรคมะเร็ง 

 ๓. ขอให้สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิโรงพยาบาลมะเร็งภมูภิาค กรมการแพทย์ กรมควบคมุโรค กรมอนามัย 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เครือข่ายสื่อ เครือข่ายผู้ป่วย เครือข่ายผู้บริโภค องค์กรศาสนา           
ภาคประชาสังคม และเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด�าเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและติดตามข้อมูลข่าวสารที่
ไม่ถูกต้อง (Fake news) ที่ส่งผลต่อความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ปัจจัยเสี่ยง การป้องกัน และการรักษาโรค 
รวมถึงมีการจัดการและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชน ในเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์แผน
ปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน

 ๔. ขอให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และหน่วยงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการวิจัยเก่ียวกับปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมและส่ิงแวดล้อมที่มีผลต่อโรคมะเร็ง การพัฒนาความ
รอบรูด้้านสขุภาพของประชาชน พฒันานวตักรรมทีเ่ก่ียวข้องกับการลดปัจจยัเส่ียง อันจะน�าไปสู่การปรับเปลีย่น
พฤติกรรมป้องกัน ดูแล รักษาโรคมะเร็ง และการสร้างเครื่องมือในการตรวจคัดกรองมะเร็งชนิดต่างๆ รวมทั้ง
สนับสนุนให้มีการวิจัยด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและภูมิปัญญาการ
แพทย์พื้นบ้าน และน�าไปขยายผลในการป้องกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็ง และน�าผลงานวิจัยเผยแพร่
สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง 

 ๕. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
ครั้งที่ 1๔
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เอกสารหลักประกอบการพิจารณา
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒

รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง
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รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง

(Coalition to fight Cancer in Community)

๑. นิยามศัพท์

 โรคมะเร็ง  หมายถึง กลุ่มของโรคที่เกิดเนื่องจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติ โดยเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางพนัธกุรรมของเซลล์ก่อให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็งทีม่กีารเจริญเตบิโต มกีารแบ่งตวัเพือ่เพิม่จ�านวน
เซลล์รวดเร็วและมากกว่าปกติโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมที่เหมาะสม(1)

 ชุมชน  หมายถึง การที่คนจ�านวนหนึ่งเท่าใดก็ได้ มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารหรือรวม
กลุ่มกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระท�า มีการจัดการเพ่ือให้เกิดความส�าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ร่วมกัน

๒. ความส�าคัญของโรคมะเร็ง

 ปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส�าคัญของประชากรท่ัวโลกรวมทั้งประเทศไทย จาก
สถติขิององค์การอนามยัโลก พ.ศ. 2๕๖1(2) รายงานว่ามจี�านวนผูป่้วยทัว่โลกทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัว่าเป็นโรคมะเรง็
ประมาณ 1๘ ล้านคน และเสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ ๙.๖ ล้านคน หรือ 1 ใน ๖ ของการเสียชีวิตจะเกิด
จากโรคมะเรง็ คาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2๕๖๗ จ�านวนผูป่้วยโรคมะเร็งรายใหม่ทัว่โลกอาจมากกว่า 2๐ ล้าน
รายต่อปี ประมาณร้อยละ ๗๐ ของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากมะเร็งอยู่ในประเทศที่ก�าลังพัฒนา 

 สถานการณ์โรคมะเร็งในภาพรวมของไทยจากสถิติของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวง
สาธารณสุข พบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2๕๔1 คิดเป็นร้อยละ 1๖ ของ
การเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งสูงกว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และโรคหัวใจเฉลี่ย 2 ถึง ๓ เท่า หรือมีผู้เสียชีวิต
จากโรคมะเรง็เฉลีย่ ๘ รายต่อชัว่โมง(๓) ข้อมลูสถติโิรคมะเรง็ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2๕๕๖-2๕๕๘ (Cancer 
in Thailand Vol. IX, 2013-2015) จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระบุจ�านวนผู้ป่วยรายใหม่ 122,๗๕๗ ราย(๔) 
ส�าหรับมะเร็งที่พบบ่อย ๕ อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน�้าดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งล�าไส้ใหญ่
และไส้ตรง และมะเร็งปากมดลูก โดยโรคมะเร็งที่ท�าให้เสียชีวิตมากที่สุด ๕ อันดับแรกมายาวนาน ได้แก่ มะเร็ง
ตับและท่อน�้าดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งล�าไส้ใหญ่และไส้ตรง และมะเร็งปากมดลูก ตามล�าดับ

 โรคมะเร็งมีแนวโน้มที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี ด้วยโครงสร้างของประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูง
อายุ ท�าให้ความเสี่ยงของการเกิดโรคเพิ่มขึ้น โรคมะเร็งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ 
โรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งล�าไส้ใหญ่ ปัจจัยเส่ียงท่ีอาจมีผลต่อการเกิดโรคส่วนมากเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์กับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ได้แก่ การรับประทานอาหารประเภทเนื้อแดง เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อ
แกะ ประเภทเน้ือสัตว์แปรรูปอื่น ๆ เช่น ไส้กรอก หมูเบคอน แฮม ท่ีท�าให้เกิดสารก่อมะเร็งขึ้นในร่างกาย(๕) 
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รวมไปถึงการสูบบุหรี(่๖) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ�า และการมีน�้าหนักตัวเกินมาตรฐานหรืออยู่ใน
ภาวะอ้วน(๗) การขาดการออกก�าลังกาย เป็นต้น(๘) ซึ่งปัจจัยเสี่ยงเหล่าน้ียังเป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมกับกลุ ่ม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable disease; NCDs) อื่น ๆ  เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง(๙) เป็นต้น

 โรคมะเร็งไม่เพียงมีผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ยังมีผลกระทบต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแต่ละรายอาจสูงถึงหลักแสนหรือล้านบาท ซึ่งสูงเกินกว่ารายได้เฉลี่ย
ของประชากรท่ัวไปมาก แม้ว่าประเทศไทยจะมีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในโรคมะเร็งหลายชนิด แต่ยังคงเป็นการดูแลในด้านการเข้าถึงการรักษาข้ันพื้นฐาน ส่วนบริบทของการป้องกัน 
การส่งเสรมิฟ้ืนฟสูขุภาพ และการดูแลผูป่้วยโรคมะเรง็ระยะสดุท้าย การวจิยัและนวตักรรมยงัไม่เพยีงพอ อกีท้ัง
การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ภาคเอกชนในการต่อสู้กับโรคมะเร็งยังอยู่ในวงจ�ากัด จากข้อมูลการเบิกจ่าย
ค่าบริการโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในช่วง ๓ ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2๕๕๙-2๕๖1 มีผู้ป่วย
มะเร็งเข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่อง จ�านวน ๔,11๗,๕๐๔ ครั้ง ชดเชยค่ารักษาจ�านวน 2๖,๖๗๙ ล้านบาท 
ทั้งนี้เฉพาะข้อมูลปี พ.ศ. 2๕๖1 มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา จ�านวน 2๓๔,11๖ ราย รับบริการรักษา จ�านวน 
1,๔๓1,๗๙๕ ครั้ง ชดเชยค่ารักษาจ�านวน ๙,๕๕๗ ล้านบาท(1๐) และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นต่อเนื่อง จ�าเป็นที่จะ
ต้องมนีโยบายบรหิารจดัการให้บรูณาการกบัทกุภาคส่วน เพือ่ส่งเสริมให้ผลการควบคมุโรคมะเร็งมปีระสทิธภิาพ
มากย่ิงข้ึน ไม่เช่นนัน้แล้วจะมผีูป่้วยท่ีต้องเสยีชวีติจากโรคมะเรง็เพิม่มากขึน้ และเกดิความสญูเสยีทางเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

 ด้วยประเดน็ความส�าคัญดงักล่าว จงึจ�าเป็นต้องมีการบรูณาการความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน ทัง้ภาครัฐ 
วชิาการ และภาคประชาชน เพือ่เป้าหมายในการควบคมุโรคมะเรง็อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้

๓. การด�าเนินงานที่ผ่านมาของประเทศไทย

 กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานวจิยั มคีวามตระหนักดีว่า โรคมะเรง็เป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่�าคญัของโลก และทกุประเทศได้มคีวาม
พยายามแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง

 กระทรวงสาธารณสขุ โดย กรมควบคมุโรค ได้จดัท�าแผนยทุธศาสตร์การป้องกนัและควบคมุโรคไม่ตดิต่อ 
ระดับชาติ ๕ ปี (พ.ศ. 2๕๖๐-2๕๖๔) ซึ่งครอบคลุมเรื่องโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตามยังไม่ได้เน้นเรื่องการป้องกัน
โรคและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

  ๓.๑ แผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ

  ประเทศไทยมีแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Control 
Programme) ฉบับแรกในปี พ.ศ. 2๕๔๐ ต่อมาปัจจัยทางสังคมและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยี
มคีวามก้าวหน้ามากขึน้ ท�าให้บางแผนไม่เข้ากบับรบิทในขณะนัน้ จงึมกีารปรับปรงุแผนการป้องกนัและควบคมุ
โรคมะเร็งแห่งชาติ พ.ศ. 2๕๕๖-2๕๖๐ ต่อมาได้มีการทบทวน และปรับแผนฉบับเดิมพร้อมทั้งประเมิน
สถานการณ์และปัจจยัต่าง ๆ  โดยมกีารจดัประชุมระดมความคดิเหน็ของนกัวชิาการ และผูเ้ชีย่วชาญจากหน่วย
งานทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคเีครือข่าย และสมาคมวชิาชพีต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องจนได้แผนการป้องกนัและควบคมุ
โรคมะเร็งแห่งชาติ พ.ศ. 2๕๖1-2๕๖๕ ที่ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง (Primary prevention) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการตรวจหาโรคมะเร็งระยะเริ่มแรก (Secondary prevention) 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Tertiary prevention-treatment) 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสารสนเทศโรคมะเร็ง (Cancer informatics)

  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการวิจัยเพื่อป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง (Cancer research) 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กร ในการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง
(Capacity building)

  การท�าแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาตินี้ไม่มีงบประมาณรองรับ ดังนั้นการ
ขับเคลื่อนจะเป็นการด�าเนินงานของภาครัฐที่รับผิดชอบงานในด้านนั้น ๆ ซึ่งไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาค
อาเซียน (ไม่นับสิงคโปร์ที่มีประชากรน้อยและมีรายได้ประชากรสูง) ที่มีแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง
ระดับชาติ

 ๓.๒ แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) กับการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง

 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท�าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ขึ้นในปี พ.ศ. 2๕๕๖  
ภายใต้หลักการ “เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ” (Seamless Heath Service Network) ที่สามารถเชื่อมโยงตั้งแต่
ระบบบริการปฐมภูมิ จนถึงศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูงเข้าด้วยกัน ด�าเนินการในรูปแบบเครือข่ายบริการแบ่งพื้นที่
รับผิดชอบเป็น 12 เขตสุขภาพ และกรุงเทพมหานคร (เขตสุขภาพที่ 1๓) มีระบบการส่งต่อภายในเครือข่าย 
(Referral Hospital Cascade) เพือ่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทัว่ถึง ลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดอตัรา
การรอคอยการรักษา และลดความเหลื่อมล�้าของการรับการบริการสาธารณสุขโดยมีกรอบการด�าเนินงานที่
ส�าคัญ คือการพัฒนาศักยภาพของสถานบริการแต่ละระดับ ให้เป็นไปตามขีดความสามารถที่ก�าหนด มีการ
พัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับ และแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญของประเทศ ซึ่งโรคมะเร็งจัดเป็นหนึ่งในสาขา
หลักของ Service Plan ด้วย

 เพ่ือให้เกดิการใช้ทรพัยากรทีม่จี�ากดัอย่างมปีระสทิธภิาพสามารถป้องกนัและควบคมุโรคมะเรง็ได้อย่าง
มปีระสิทธภิาพครอบคลมุทกุในระดับพ้ืนที ่จึงมกีารน�าแผนการป้องกนัและควบคมุโรคมะเรง็ระดบัชาตลิงสูก่าร
ปฏิบัติใน Service plan สาขาโรคมะเร็ง และมีการจัดท�านิยามตัวชี้วัด Service plan สาขาโรคมะเร็งเพื่อให้มี
ความชดัเจนเข้าใจตรงกัน สามารถใช้เป็นเครือ่งมอืหรอืแนวทางในการจดัเกบ็ข้อมลูการปฏบิตังิานและประเมิน
ติดตามการด�าเนินงานแก่บุคลากร ที่ให้บริการสุขภาพด้านโรคมะเร็งของสถานบริการในแต่ละเขตสุขภาพ 
รวมทั้งการรายงานตัวชี้วัดต่อผู้ตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข

 ๓.๓ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และมะเร็งล�าไส้ใหญ่และไส้ตรง

  ๓.๓.๑ มะเร็งปากมดลูก
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ภายใต้ความร่วมมือกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ได้จัดท�าโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระดับชาติครอบคลุมพื้นที่ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ 
ท�าการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี pap smear ในสตรีกลุ่มอายุ ๓๐-๖๐ ปี หรือ VIA ในกลุ่มสตรีอายุ 
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๓๕-๔๕ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองทุก ๆ ๕ ปี ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
ใกล้บ้าน เกือบ 1๐,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  การด�าเนินโครงการการคัดกรองอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ มีการประสานกับบุคคลและ
หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) รพ.สต. โรงพยาบาล ชุมชน 
โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ สาธารณสุขจังหวัด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ สปสช. ท�าให้สตรีไทยทั่ว
ประเทศสามารถเข้าถึงการบริการคัดกรองได้อย่างทั่วถึง 
  ๓.๓.๒ มะเร็งเต้านม 
  การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนั้นสามารถท�าได้หลายวิธี ได้แก่ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง 
(breast self examination: BSE) การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับการฝึกอบรม 
(clinical breast examination: CBE) และการตรวจด้วยเครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านม (mammography: MM)(1๓)

  แนวทางการคัดกรองที่มีหลักฐานยืนยันว่า สามารถลดอัตราการตายจากมะเร็งเต้านมได้ คือ
วธิกีารตรวจด้วยเครือ่งแมมโมแกรม(1๓) แต่ด้วยข้อจ�ากดัในเรือ่งของการใช้เครือ่งแมมโมแกรมของประเทศ ท�าให้
การตรวจคดักรองมะเรง็เต้านมด้วยตวัเอง หรอืการตรวจเต้านมโดยแพทย์ยงัมคีวามจ�าเป็นต่อผูห้ญงิไทย ซ่ึงส่ง
ผลด้านการตระหนักถึงความส�าคัญของการคัดกรองโรค ตลอดจนสามารถสังเกตอาการของมะเร็งเต้านมได้ 
ดังนั้นจึงมีการด�าเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ในด้านการคัดกรองโรคต่อประชาชน 
และบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
  ๓.๓.๓ มะเร็งล�าไส้ใหญ่และไส้ตรง
  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ผลักดันโครงการคัดกรองมะเร็งล�าไส้ใหญ่และไส้ตรง ให้เป็นนโยบายระดับชาติในปี 2๕๖1 คัดกรองประชาชน
อายุ ๕๐-๗๐ ปี ในการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระด้วย FIT Test ทุก ๆ 2 ปี ประชาชนสามารถเข้ารับการ
ตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งหากพบผล
ผิดปกติก็จะวินิจฉัยโรคด้วยการส่องกล้อง (Colonoscopy) ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะเริ่มด�าเนินงานในระดับ
ประเทศ ทั้งนี้ต้องใช้เวลาอีกหลายปีส�าหรับโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการส่องกล้องให้เพียงพอ ทั้งจ�านวน
แพทย์และเครื่องมือ

 ๓.๔ การสร้างเครือข่ายพยาบาลประสานงานผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Cancer Nurse Coordinator) 

 เนือ่งจากมะเรง็เป็นโรคร้ายแรงในความรูส้กึของประชาชนทัว่ไป มกีารรกัษายาวนาน และอาจเกดิอาการ
ข้างเคยีงจากการรกัษาได้ ส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจติใจของผูป่้วยและครอบครวั  พยาบาลถอืว่าเป็น
วิชาชีพที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย และญาติมีบทบาทส�าคัญที่สามารถเชื่อมประสานไปยังทีมดูแลที่อยู่ในพื้นที่ ตลอด
จนเครือข่ายความช่วยเหลืออื่น ๆ  ที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน ส่งต่อ
ผูป่้วยมะเรง็ตามรปูแบบเครอืข่ายบรกิารสขุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ จงึมกีารฝึกพยาบาลทีท่�าหน้าทีผู่ป้ระสานงาน
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Cancer Nurse Coordinator) ซึ่งมีการฝึกอบรมจนถึงระดับโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เพื่อ
พัฒนาพยาบาลผูร้บัผดิชอบงานมะเรง็ ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการพยาบาลผูป่้วยโรคมะเรง็ มกีารแลกเปลีย่น
เรียนรู้ประสบการณ์ และทักษะการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง สร้างเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมในเขตสุขภาพ

 ๓.๕ กิจกรรมรณรงค์

 ประเทศไทยมกีารจดักจิกรรมรณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับโรคมะเร็ง เพือ่ให้คนไทยตระหนักถึงความส�าคญั
ของโรคมะเรง็ในโอกาสต่าง ๆ  อย่างต่อเนือ่ง เช่น การรณรงค์ตาม campaign วนัมะเร็งโลกของสมาพนัธ์ควบคมุ
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โรคมะเร็งสากล (Union for International Cancer Control, UICC) และองค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization, WHO) ทีจ่ดัขึน้ทกุวนัที ่๔ กมุภาพันธ์ของทกุปี การจดักจิกรรมรณรงค์ให้ความรูเ้กีย่วกบัโรคมะเร็ง
ในเดือนต่าง ๆ  เช่น เดือนมกราคม จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์โบสีขาว-เขียวฟ้าต้านมะเร็งปากมดลูก มีการจัด
กจิกรรมนทิรรศการให้ความรูแ้ละการป้องกนัมะเรง็ปากมดลกูแก่ประชาชน ช่วงเดอืนมนีาคม มกีารรณรงค์ต้าน
ภัยมะเร็งล�าไส้ใหญ่ โดยใช้โบสีน�้าเงินเป็นสัญลักษณ์ ช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี มีการจัดท�าโครงการโบชมพูสู้
มะเร็งเต้านม เพื่อรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมที่เป็นภัยร้ายอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย เป็นต้น 
อย่างไรกต็ามการจดักจิกรรมรณรงค์ต่าง ๆ  ยังคงจดัข้ึนภายในโรงพยาบาล หรือในเขตกรุงเทพมหานครเป็นส่วน
ใหญ่ 

 นอกจากกิจกรรมรณรงค์เก่ียวกับโรคมะเรง็โดยตรงแล้ว ยงัมกีจิกรรมรณรงค์อืน่ ๆ  ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบั
การป้องกันโรคมะเร็ง เช่น กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กิจกรรมณรงค์เพื่อป้องกันโรค
ในกลุ่ม NCD เป็นต้น

๔. สารก่อมะเร็งในสิ่งแวดล้อม 

 สารก่อมะเร็งในสิ่งแวดล้อม หมายถึง กลุ่มสารต่าง ๆ  ที่อยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ชักน�า หรือมีโอกาสท่ีจะ
เหนี่ยวน�าให้เกิดเป็นมะเร็งในมนุษย์ได้ เช่น 

 ๔.๑ สารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (PAHs) เป็นกลุ่มสารที่มีลักษณะเป็นของแข็งสีขาว 
หรอืสเีหลอืงอ่อนปนเขยีว เกดิจากการเผาไหม้ทีไ่ม่สมบรูณ์หรือการสลายทางเคมขีองสารอินทรย์ีโดยความร้อน 
แหล่งที่มาของ PAHs เช่น ควันจากการจุดธูป การเผาถ่าน การเผาไหม้ที่ไม่สมบรูณ์ของเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ 
การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของสารอินทรีย์ เช่น ไขมันที่อยู่ในเนื้อสัตว์ น�้ามัน และไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่น ๆ  ดังนั้น
จึงพบสารชนิดนี้ในส่วนที่ไหม้เกรียมของอาหาร ปิ้ง ย่าง อาหารทอดกรอบ อาหารรมควัน  PAHs มีความเป็น
พิษในด้านการเป็นสารก่อกลายพันธุ์ และสารก่อมะเร็งในสัตว์ และมีความเป็นพิษต่อพืช การได้รับสาร PAHs 
ในปริมาณที่สะสมทีละน้อยเป็นเวลานาน ท�าให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และไส้ตรง

 ๔.๒ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (Particulate Matters, PM2.5) เป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่เกิน 2.๕ ไมครอน แขวนลอยอยู่ในอากาศรวมกับไอน�้า ควัน และก๊าซต่าง ๆ  เกิดจากการเผาไหม้
ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม  PM2.5 สามารถเข้าไปถึงถุง
ลมในปอดได้ เป็นผลท�าให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่าง ๆ หากได้รับในปริมาณมาก หรือ
เป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด ท�าให้การท�างานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ท�าให้หลอดลมอักเสบ 
มีอาการหอบหืด และเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอด

 ๔.๓ สารหน ู(Arsenic) เป็นธาตกุึง่โลหะ พบได้ท่ัวไปในส่วนประกอบของหนิ ถ่านหนิและดนิ พบสารหนู
ได้ 2 แบบคือ สารหนูอินทรีย์ (Organic) และ สารหนูอนินทรีย์ (Inorganic) โดยสารหนูอินทรีย์เป็นพิษน้อยกว่า
สารหนูอนินทรีย์ เกิดขึ้นได้เองทั้งตามธรรมชาติ และด้วยฝีมือมนุษย์ ในสารหนูจะปนเปื้อนในน�้าประปา 
อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมถลุงแร่ สารหนูท�าให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง มะเร็งปอด และ
มะเร็งตับ

 ๔.๔ แร่ใยหนิ (Asbestos) เป็นแร่ธรรมชาตทีิอ่ยู่ในเน้ือหนิ ประกอบด้วยธาตแุมกนีเซยีม เหล็ก ซลิเิกต 
และธาตุอื่น ๆ มีลักษณะเป็นเส้นใย อยู่รวมกันเป็นมัด มีคุณสมบัติ แข็งเหนียว ยืดหยุ่น ไม่น�าความร้อนและ
ไฟฟา้ ทนกรด ถูกน�ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องแผ่นเรียบ 
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ฝ้าเพดาน) อุตสาหกรรมการผลิตท่อน�้าซีเมนต์ กระเบื้องยางไวนิลปูพื้น ผ้าเบรก ฉนวนกันความร้อน และ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น บางพื้นที่พบแร่ใยหินปริมาณมาก จนสามารถใช้ท�าเป็นเหมืองได้ ประเทศไทยไม่มี
เหมืองแร่ใยหิน วัตถุดิบที่ใช้น�าเข้ามาจากต่างประเทศเป็นระยะเวลามากกว่า ๓๐ ปี แร่ใยหินท�าให้เสี่ยงต่อการ
เกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งในทางเดินอาหาร และมะเร็งเยื่อหุ้มปอดจากแร่ใยหิน (Mesothelioma)

๕. กลไกในระดับพื้นที่

 ๕.๑ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) มีนายอ�าเภอเป็นประธาน และคณะ
กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) ท�าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่
ทีอ่ยูใ่กล้ชดิกบัประชาชน เกดิการบูรณาการเป้าหมาย ทศิทางและยุทธศาสตร์รว่มกนัระหวา่งหน่วยงานของรฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นที่เป็นฐาน และ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นเจ้าของและภาวะการณ์น�าร่วมกัน โดยบูรณาการและประสานความร่วม
มือ ในการน�าไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป 

 ๕.๒ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ “กองทุนสุขภาพต�าบล” 
นับเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ส�าคัญในระบบสุขภาพของประเทศไทย มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแล
สุขภาพของประชาชนจากหลายภาคส่วนในสังคม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกส�าคัญในการ
ประสานหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้ามาร่วมค้นหาปัญหา และความต้องการของประชาชน 
ร่วมวางแผน และส่งเสรมิให้เกดิการร่วมด�าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ สามารถตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงาน
ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกับประชาชน

๖. ภาคีเครือข่ายต้านมะเร็งและฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง

 ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม และเครือข่ายผู้ป่วยมะเร็ง เช่น ชมรมเพื่อนมะเร็งไทย ชมรม Thai 
Cancer Society ชมรม Stronger than Cancer ชมรมกล่องไร้เสียงของผู้ป่วยมะเร็งล�าคอ ชมรมผู้ป่วยมะเร็ง
เต้านม ชมรมฟ้ืนฟชูวีติใหม่ เครอืข่ายของการดแูลผูป่้วยระยะท้าย มลูนธิสิขุภาพไทย เครือข่ายแพทย์วถิธีรรมแห่ง
ประเทศไทย อโรคยศาล วดัค�าประมง มลูนธิริณรงค์เพือ่การไม่สบูบหุรี ่เครอืข่ายองค์กรงดเหล้า เป็นต้น องค์กร
เหล่านี้มีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในหลายรูปแบบทั้งด้านสุขภาวะทางปัญญา และการรณรงค์ เพื่อให้คน
ไทยตระหนักเห็นความส�าคัญของโรคมะเร็ง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต้านมะเร็ง  

 กรณีศกึษา อโรคยศาล วดัค�าประมง อ�าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร โดยพระปพนพชัร์ ภบิาลพกัตร์นธิี 
(หลวงตาปพนพชัร์) เปิดรบัดูแลผูป่้วยมะเรง็มานานกว่าสบิปี โดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย จ�านวนผูป่้วยเกอืบ ๖,๐๐๐ ราย 
ส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยมะเรง็ระยะสดุท้าย หลวงตาใช้วธิกีารธรรมชาตบิ�าบดั และการดแูลสุขภาพแบบองค์รวม สร้าง
ความเข้มแข็งด้านจิตวิญญาณ และสร้างภูมิต้านทานเชื้อมะเร็ง โดยใช้สมุนไพรที่มีมาตรฐาน ควบคู่กับการสวด
มนต์ การท�าสมาธิบ�าบัด ตามแนวทาง “การใช้มะเร็งรักษามะเร็ง” เพื่อเป็นทางเลือกนอกเหนือจากการรักษา
โดยแผนปัจจุบัน โดยมีแพทย์แผนปัจจุบัน จากโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสกลนคร จะมาตรวจสุขภาพให้แก่
ผู้ป่วยอย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ยังมีญาติผู้ป่วย และภาคประชาสังคมหมุนเวียนกันมาร่วมเป็นจิตอาสา ช่วย
ดูแลท�าอาหารสุขภาพ และฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจ และให้ก�าลังใจผู้ป่วยมะเร็งอย่างต่อเนื่อง

 กลุ่ม Stronger than Cancer เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เกิดจากการรวมตัวของ
ผู้ป่วยมะเร็ง โดยการสร้างมุมมองใหม่ว่า การป่วยเป็นโรคมะเร็งไม่ใช่ความผิด ผู้ป่วยสามารถตัดสินใจในการ
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ดูแล และการรักษาโดยอิสระ ใช้ชีวิตอย่างมีสีสัน มีความสุขได้ ผู้ป่วยร่วมกันสร้างความหวังและก�าลังใจ ซึ่งกัน
และกัน มีพี่เลี้ยงคอยให้ค�าแนะน�าปรึกษา เสริมพลัง (Empowerment) ก�าหนดเส้นทางเดินและเป้าหมายของ
ชีวิต ก่อนจะถึงระยะสุดท้ายของชีวิต มีเครือข่ายภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจิตอาสา มาร่วมท�ากิจกรรม 
และช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ป่วยตลอดทั้งปี เครือข่ายผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ และบุคลากรในโรงพยาบาลจับ
มอืกนั สร้างมติใิหม่ในการดแูลสขุภาพและความเข้มแขง็แก่ผูป่้วยมะเรง็ ซึง่เป็นอกีตวัอย่างหนึง่ทีส่�าคญัของการ
รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง

๗. ข้อจ�ากัดและปัญหาอุปสรรค

 ถงึแม้ภาครฐัจะมกีารพฒันาเพิม่ขดีความสามารถ สร้างระบบให้ประชาชนเข้าถงึการคดักรอง การวนิจิฉัย 
และการรกัษาโรค ตลอดจนการดแูลผูป่้วยระยะท้ายให้มคีณุภาพชวีติทีดี่ แต่ประเทศไทยยังขาดแคลนทรัพยากร
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เครื่องมือหรือยาเวชภัณฑ์ที่ราคาแพง แม้แต่ใน
ประเทศรายได้สูง ก็ไม่มีนโยบายตั้งรับโดยการรักษาพยาบาลพียงอย่างเดียว จ�าเป็นต้องมีแผนการป้องกันและ
ควบคุมโรคระดับประเทศ ที่ป้องกันการเกิดโรคในคนปกติ จนถึงดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  องค์การอนามัยโลก 
และหน่วยงานด้านโรคมะเรง็ทกุแห่ง ยอมรบัว่าการป้องกนัโรค คือวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพและราคาถกู ท่ีทกุประเทศ
ต้องให้ความส�าคัญในอันดับต้น ๆ โดยเฉพาะประเทศที่มีรายได้ต�่าถึงปานกลาง(1๔)

 อย่างไรก็ตาม การสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเพื่อการป้องกันโรค 
หรือการไปตรวจคัดกรองมะเร็งในผู้ที่มีร่างกายปกติ เป็นเร่ืองที่ท้าทาย และไม่ง่ายในทางปฏิบัติ คนไทยส่วน
ใหญ่ยังไม่มคีวามรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัโรคมะเรง็ ยงัคงมคีวามเชือ่ผดิ ๆ  ทีบ่อกต่อกนัมา อีกทัง้ปัจจบัุน
ส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) เข้ามามีอิทธิพลต่อคนในสังคม ท�าให้ข่าวสารกระจายไปในวงกว้างอย่าง
รวดเร็ว ยากต่อการควบคุมและบริหารจัดการข้อมูลให้ถูกต้องเหมาะสม หากข้อมูลที่ถูกน�าเข้าสู่ Social media 
เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือถูกบิดเบือน (Fake News) จะสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชน ซึ่งหน่วยงาน
ภาครัฐมีงบประมาณและบุคลากรไม่เพียงพอ ในการประชาสัมพันธ์ หรือตอบโต้ข้อมูลที่ผิด ๆ ได้ทันท่วงที

 จากแผนป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ สู่แผนปฏิบัติการในเขตสุขภาพต่าง ๆ  ท่ัวประเทศ จะ
เห็นได้ว่า เป็นความพยายามของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ภาคีเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ในการป้องกันโรคมะเร็งแบบสานพลังในพื้นที่นับว่ามีน้อยมาก อาจเนื่องมาจากโรคมะเร็งเป็น
เรื่องที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน เกี่ยวข้องกับปัจจัยเส่ียงหลายอย่างทั้งที่ป้องกันได้และป้องกันไม่ได้ จึงจ�าเป็น
ต้องมีการบรูณาการความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน โดยเฉพาะภาควิชาการต้องมกีารท�างานร่วมกับพืน้ทีใ่ห้เป็น
รูปธรรมมากขึ้น การขาดคนกลาง หรือเจ้าภาพหลักในการเชื่อมโยงการท�างานจากส่วนกลาง กับการขับเคลื่อน
การด�าเนินงาน ในระดับพื้นที่ลงสู่ระดับชุมชน โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายสาธารณสุขใน
ท้องถิ่น เป็นผู้รับผิดชอบหลักที่จะท�าให้เกิดการบูรณาการในพื้นที่ ให้ภาครัฐ และภาควิชาการมีโอกาสท�างาน
ร่วมกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมากขึ้น เพื่อสร้างรูปแบบและแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาโรค
มะเร็งในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๘. ประเด็นพิจารณาในการรวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง

 1. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และมีผู้รับผิดชอบในชุมชนเก่ียวกับโรคมะเร็ง น�าไปสู่การ
ป้องกันและการได้รับการรักษาที่เหมาะสม

 2. พฒันาพืน้ทีต้่นแบบในการแก้ปัญหาโรคมะเร็ง รวมถงึการสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ และการเผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
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๙. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง”

 ขอให้สมชัชาสขุภาพแห่งชาตพิิจารณาเอกสารสมชัชาสุขภาพ 12 / ร่างมต ิ๓ รวมพลังชมุชนต้านมะเรง็ 
(Coalition to fight Cancer in Community)
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒                                                   สมัชชาสุขภาพ ๑๒. มติ ๔ 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

(Community-centered system management for becoming

a Rational Drug Use country)

 

 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ีสิบสอง

 ได้พิจารณารายงานเร่ือง การจัดการเชิงระบบสู ่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็น

ศูนย์กลาง1

 รับทราบ ว่านโยบายประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล มุ่งแก้ปัญหาระบบยาในชุมชนอย่างยั่งยืน 

โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือประชาชนไทยปลอดภัยจากการใช้ยา มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีจากการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และประเทศไทยมีความม่ันคงของระบบสุขภาพ และสนับสนุนการ

ด�าเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังที่ 1 คร้ังที่ ๗ และคร้ังที่ ๘

 กังวล ว่าแม้ว่าประชาชน จะไปใช้บริการจากโรงพยาบาลมากข้ึน และการซื้อยากินเองลดลง  

แต่กลับพบว่าประชาชนกว่าครึ่งหน่ึง ยังได้รับผลกระทบจากการใช้ยาที่ไม่ปลอดภัย และเกิดปัญหาจาก

การใช้ยาในบ้าน ทั้งที่สามารถป้องกันได้ รวมถึงการใช้ยาในทางที่ผิดของกลุ่มเด็กและเยาวชน ส่วน

หนึ่งเกิดจากปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยส่ิงแวดล้อมในชุมชน รวมถึงยังไม่มีระบบที่ชัดเจนในการเชื่อม

โยงกัน ต้ังแต่ระบบข้อมูล  การก�ากับดูแลการใช้ยาในสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน  จนสามารถน�า

ไปสู่การแก้ปัญหาระบบยาในชุมชนได้ 

 ห่วงใย ว่าประเทศไทย ยังไม่มีระบบการจัดการข้อมูลยาส�าหรับประชาชน หรือค�าแนะน�าส�าหรับ

ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ขณะท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ทาง

อินเทอร์เน็ตได้ง่าย และขาดการกลั่นกรองด้วยข้อมูลรอบด้าน จนท�าให้เกิดอันตรายจนถึงเสียชีวิตจาก

1 เอกสารสมัชชาสุขภาพ 12 / หลัก ๔

 นโยบายประเทศใช้ยาอย่างสมเหตผุล มุง่จดัการระบบยาโดยชมุชนเป็นศูนย์กลาง เพือ่ให้ประชาชนปลอดภยั

จากการใช้ยา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพ โดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานรัฐ 

และเอกชน ในการออกแบบระบบสุขภาพชุมชน มีระบบการเฝ้าระวัง เตือนภัย การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่าง

สมเหตุผล และมีความสามารถในการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย
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การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ นอกจากน้ีปัญหาการใช้ยาที่ป้องกันได้  ยังจ�าเป็นต้องได้รับการ

จัดการในพ้ืนที่ทุกระดับ รวมถึงครอบครัวและชุมชน

 ชื่นชม ว่าการมีพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2๕๖2 จะท�าให้ประชาชนเข้าถึง

บริการสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น และชื่นชม กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สภา

เภสัชกรรม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน ซึ่งออกแบบระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ โดยน�าร้านยาที่

ได้มาตรฐานมาเป็นหน่วยบริการ  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย 

 ตระหนัก  ถึงประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีระบบสร้างความปลอดภัยในการใช้ยา ลดการรักษาและ

ใช้ยาโดยไม่จ�าเป็นในระบบส่งต่อระหว่างสถานบริการสุขภาพ โดยเช่ือมโยงข้อมูลผู ้ป่วย ทั้งการไปรับ

การรักษาที่ภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างตราสัญลักษณ์ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในการได้รับยาและ

การรักษาอย่างสมเหตุผล ตลอดจนมีกลไกก�ากับดูแล การมีข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา และการสร้างความรอบรู ้ในการ

ดูแลสุขภาพเบื้องต้น เมื่อเจ็บป่วย ทั้งการใช้ยาและไม่ใช้ยา

 เห็นว่า  ประชาชนต้องปลอดภัยจากการใช้ยา ไม่ว่าจะไปรับบริการที่หน่วยบริการสุขภาพรัฐ

หรือเอกชนใดๆ ในทุกระดับ รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลยา ท่ีถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตลอดจน

สามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ เมื่อเจ็บป่วย ทั้งการใช้ยาและไม่ใช้ยา บุคลากรในหน่วยบริการแต่ละ

ระดับมีความรู ้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

 

 จึงมีมติดังต่อไปนี้

 1. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง สถานพยาบาลและสถานบริการ

สุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย ผู้น�าทางศาสนา อาสาสมัคร ด�าเนินการและ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในชุมชน รวมทั้งร้านค้าเอกชน ในการออกแบบระบบสุขภาพ

ชุมชน และสร้างความตระหนัก สร้างความรู้เพ่ือขับเคล่ือนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็น

ศูนย์กลาง รวมถึงการใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต/คณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับพื้นที่ และคณะกรรมการอื่นที่เก่ียวข้องด้านสุขภาพ หรือการใช้กติกาชุมชนหรือธรรมนูญ

สุขภาพเป็นเครื่องมือ โดยค�านึงถึงระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของประชาชน

 2. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับ ร่วมกับ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง 

สนับสนุนองค์ความรู ้และงบประมาณแก่ชุมชนต้นแบบให้มีระบบการเฝ้าระวัง เตือนภัย รอบรู ้ด้านการ

ใช้ยาอย่างสมเหตุผลและมีความสามารถในการดูแลตัวเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย รวมทั้งการผลักดันให้

มีเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติรองรับ ตลอดจนสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สมุนไพร และแพทย์แผน

ไทย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และการขยายเพื่อให้ครอบคลุมทุกชุมชน 



๘๐ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

 ๓. ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีในระดับชาติและท้องถิ่น พัฒนาและเผยแพร่ชุด

ความรู้ที่เข้าถึงเข้าใจและปฏิบัติได้ง่าย และให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชุมชน โดยมีองค์ประกอบ

ของทุกภาคส่วนให้มีส ่วนร่วม ในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างสอดคล้องกับบริบทวิถีชุมชน และ

สนับสนุนให้สถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ พัฒนาหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชน

เป็นศูนย์กลาง โดยค�านึงถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต โดยเฉพาะโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีกระบวนการเสริม

สร้างความรอบรู้ในการใช้ยาในการเรียนการสอนทุกระดับ รวมถึงมีระบบการจัดการยาและความรอบรู้

ด้านสุขภาพในโรงเรียน และส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนต้นแบบ โดยให้มีการติดตามประเมินผลที่เกิดขึ้น

 ๔. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ร่วมกับ ส�านักงานคณะ

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ด�าเนินการควบคุมก�ากับติดตามบังคับใช้กฎหมาย ควบคุมโฆษณาที่ไม่

เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้ยา และร่วมมือกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุน

พัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับส่ือทุกประเภทและเครือข่ายทุกระดับ 

สนับสนุนองค์ความรู ้ ชุดสื่อ และงบประมาณให้แก่ส่ือทุกแขนงให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อถ่ายทอด

ความรอบรู ้และความตระหนักแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มประชากร และผู้ประกอบการ ตลอดจน

ให้มีแหล่งข้อมูลความรู ้ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและเชื่อถือได้ 

 ๕. ขอให้หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน ด�าเนินการให้เกิดการใช้ยาอย่าง

สมเหตุผลในทุกกลุ ่มประชากร เพื่อพัฒนาสู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในมิติใช้ยาอย่างสมเหตุผล และ

พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วยอย่างเป็นรูปธรรม โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

มหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ออกแบบให้มีการเชื่อมโยงประวัติการรักษาและการ

ใช้ยาในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ทั้งรัฐและเอกชน โดยมีระบบการเข้าถึงข้อมูลและการรักษาความ

ลับที่มีประสิทธิภาพ

 ๖. ขอให้หน่วยงานที่ดูแลระบบหลักประกันสุขภาพทั้งรัฐและเอกชน ได้แก่ ส�านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมบัญชีกลาง ส�านักงานประกันสังคม ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันชีวิตไทย พิจารณาสนับสนุนระบบการก�ากับดูแล

ติดตามการเบิกจ่ายยาให้เป็นไปตามแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

 ๗. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง ก�าหนดหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะ

ในการจัดการเชิงระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทุกระดับ โดยเป็นกลไก

ระดับประเทศ

 ๘. ขอให้ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนา

ฐานข้อมูลเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพส�าหรับชุมชนใช้ในการตรวจสอบความ

ปลอดภัยและเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เข้าถึงง่าย 

 ๙. ขอให้ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยร่วมมือกับผู้ผลิต ผู ้น�าเข้ายา เร่งพัฒนา
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กลไกการก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์ยา โดยค�านึงถึงการใช้ยาของประชาชน และน�าไปใช้ในระบบสุขภาพ รวมถึง

การติดตาม การตรวจสอบย้อนกลับ การทบทวนทะเบียนต�ารับยา และตรวจสอบเอกลักษณ์ยาที่ถูกต้อง

 1๐. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ ด�าเนินการในเร่ืองการใช้

ยาอย่างสมเหตุผลในจังหวัดรอยต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง

ประเทศในการดูแลผู ้ลี้ภัยในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

 11. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าตามมติในสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1๔
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เอกสารหลักประกอบการพิจารณา
มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
การจัดการเชิงระบบสูประเทศใช้ยาอยางสมเหตุผล

โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๒                                     สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๔ 
ระเบียบวาระที่ ๒.๔                                                                             ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

  

             

การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

(Community-centered system management for becoming

a Rational Drug Use country)

๑. นิยามและค�าจ�ากัดความ

 ๑. นิยามและค�าจ�ากัดความ

 ยา  หมายถึง ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้เป็นยาตามกฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ตลอดจนวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และยาเสพติดให้โทษ ที่น�ามาใช้ทางยา รวมถึงผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มุ่งหมายใช้เป็นยา

 การใช้ยาอย่างสมเหตผุล  หมายถงึ ประชาชนมคีวามรู ้ความเข้าใจ ในการใช้ยาเพือ่ดูแลสขุภาพตนเอง
เบื้องต้น ตามความจ�าเป็น และใช้ยาที่ได้รับจากหน่วยบริการสุขภาพ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะสมกับ
แต่ละบุคคล ทั้งในเรื่องโรค ขนาดยา วิธีใช้ และระยะเวลาตามที่ก�าหนด

 ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล  หมายถึง ประเทศที่มีระบบกลไกให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
สอดคล้องตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�้า และ ปลายน�้า ประกอบด้วย ๓ องค์
ประกอบหลัก คือ การมีจิตส�านึกที่ดีและความตระหนักรู้ของบุคคล  การบริหารจัดการที่ดี และการก�ากับดูแล
ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในกลไกทั้ง ๓ ส่วน จะเชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาอย่างต่อ
เนือ่ง ครอบคลมุทัง้ยาแผนปัจจบุนัและยาสมนุไพร โดยนโยบายประเทศใช้ยาอย่างสมเหตผุล มเีป้าหมายสงูสดุ
คือคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการได้รับยาอย่างสมเหตุผล และประเทศไทยมีระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 การจัดการเชิงระบบ  หมายถึง การวิเคราะห์ การออกแบบและการจัดการ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ที่วางไว้อย่างสัมฤทธิผลและมีประสิทธิภาพ ตามกรอบระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ขององค์การอนามัยโลก 

 ชุมชน  หมายถึง กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างเป็นปกติและ
ต่อเนือ่ง โดยเหตทุีอ่ยูใ่นอาณาบริเวณเดียวกนั หรอืมอีาชพีเดยีวกนั หรอืประกอบกจิกรรมทีม่วีตัถปุระสงค์ร่วม
กัน หรือมีวัฒนธรรม ความเชื่อหรือความสนใจร่วมกัน 

 ชุมชนเป็นศูนย์กลาง  หมายถึง ชุมชนมีบทบาทในการร่วมคิด ออกแบบ และขับเคลื่อนระบบสุขภาพ
เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
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๒. สถานการณ์และปัญหา 

 ๒.๑ สถานการณ์โลกและประเทศไทย 

 การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มีเป้าหมายเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วย เกิดความ
คุ้มค่าในการรักษาโดยการใช้ยา ลดการใช้ยาโดยไม่จ�าเป็น การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นการด�าเนินการท่ี
สอดคล้องนโยบายระดบัโลก ได้แก่ เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื และ ยทุธศาสตร์เรือ่งยาและผลติภณัฑ์สขุภาพ
ขององค์การอนามัยโลก และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และนโยบายของประเทศไทย โดยเฉพาะ แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านสาธารณสุข ให้ความส�าคัญ คือ ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีส่วนร่วมในการ
วางระบบการดแูลสขุภาพ ได้รบัโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขทีจ่�าเป็น และนโยบายแห่ง
ชาติด้านยาฉบับปัจจุบัน รวมถึงมติคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/2๕๖1 มีมติ
เห็นชอบต่อแนวทางการพัฒนาระบบกลไกสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU country)

 องค์การอนามัยโลกช้ีว่า มากกว่าร้อยละ ๕๐ ของการใช้ยาในประเทศก�าลังพัฒนาเป็นการใช้ยาที่ไม่
เหมาะสมและสูญเปล่า ปัญหาที่พบบ่อย ได้แก่ การใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสม การใช้ยาฉีดเกินจ�าเป็น การ
ใช้ยาหลายขนานร่วมกนั การสัง่ใช้ยาไม่เป็นไปตามแนวทางการรกัษา และการใช้ยารกัษาด้วยตนเองทีไ่ม่เหมาะ
สม โดยน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน และมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยไม่สามารถ
ใช้ยาที่ได้รับมาจากผู้สั่งใช้ยาได้อย่างถูกต้อง๓ ท�าให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้รับอันตรายจากอาการข้างเคียงเพิ่มขึ้น 
เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา ส่งผลต่อความสูญเสียต่อผู้ป่วย ครอบครัวและประเทศ เช่น รักษาไม่หาย ใช้เวลารักษา
นานขึน้  ท�าให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศ สูงถงึร้อยละ 1๐-๔๐ ของงบประมาณสุขภาพของประเทศ
ทั่วโลก ดังน้ันท่ีประชุมสมัชชาอนามัยโลกได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกด�าเนินการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2๕2๙ และต่อมาได้ก�าหนดแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้ประเทศสมาชิกด�าเนิน
การ

 ส�าหรับประเทศไทย มีอัตราการเติบโตสูงเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีมูลค่าการบริโภคยาสูงถึงร้อยละ ๔1 ของ
ค่าใช้จ่ายสุขภาพ ซึ่งสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว  (ร้อยละ 1๐ – 2๐) แม้ปัจจัยที่มีผลท�าให้ปริมาณการใช้ยา
เพิ่มสูงขึ้นประกอบด้วย การท่ีคนไทยเข้าถึงยามากขึ้นจากการมีระบบหลักประกันสุขภาพ กลุ่มโรคที่ต้องการ
การรักษาต่อเนื่อง รวมทั้งโรคเอดส์ และกลุ่มประชากรสูงอายุที่ไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ 
ในปี พ.ศ. 2๕๖๔ แต่อย่างไรก็ตามและที่ส�าคัญที่สุดคือค่าใช้จ่ายด้านยาที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดจากการใช้ยาอย่างไม่
เหมาะสม เกินความจ�าเป็นในทุก ๆ  ระดับ รวมถึงการใช้ยาทั้งในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน การใช้ยาใน
องค์กรที่ไม่ได้มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการสาธารณสุข เช่น ทัณฑสถาน วัด โรงเรียน โรงงาน เป็นต้น  และพบ
ปัญหาการใช้ยาในประชาชน ทัง้ชมุชนเมอืงและชนบท  เกดิจากการขาดความรอบรู ้ขาดข้อมูล และผลจากการ
โฆษณาและส่งเสริมการขายที่ผิดกฎหมาย เกินจริง 

 จากการส�ารวจอนามัยและสวัสดิการของส�านักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย ประชาชนมัก
ซื้อยารักษาตนเอง ถึงร้อยละ ๖๐-๘๐ ต่อมา พ.ศ. 2๕๕๘ การไปรักษาที่สถานพยาบาลของรัฐเพิ่มมากขึ้น ถึง
ร้อยละ ๔๔ และมกีารซือ้ยากินเองเพยีง ร้อยละ 1๗.๕๔ แต่ขณะเดยีวกนั กลับพบว่ามปีระชาชนบริโภคยาบ�ารงุ
และอาหารเสริมเพิ่มขึ้น๕  ๖

 เมื่อประชาชนไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลของรัฐมากขึ้น หรือการไปรับการรักษาและซ้ือยาจาก
แหล่งต่างๆ ท�าให้เกิดปัญหายาเหลือใช้ ส่วนใหญ่ยาเหลือใช้ที่พบในครัวเรือน เป็นยารักษาส�าหรับโรคเรื้อรัง 
โดยมี ๖ สาเหตุหลัก ที่ท�าให้เกิดยาเหลือใช้ ได้แก่ 1. ไม่กินยาตามแพทย์สั่ง 2. หยุดกินยาเอง เมื่ออาการดีขึ้น 
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๓. ปรับลดขนาดยาเอง ๔. ลืมกินยา ๕. รับยาจากหลายแหล่ง และ ๖. ไม่ยอมแจ้งแพทย์ ว่ามียาเหลือ๗ โดย
พบว่าครวัเรอืนทีม่ยีาปฏชิวีนะเหลอืใช้ ถึงร้อยละ 1๐ และส่วนใหญ่เป็นยารบัจากโรงพยาบาล และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) นอกจากนี้ ร้อยละ ๕๐ ของร้านช�า ส่วนใหญ่พบขายยาบรรจุเสร็จฯ และยา
สามัญประจ�าบ้าน รองลงมาจ�าหน่ายยาปฏิชีวนะ๘ มูลค่ายาเหลือใช้เฉลี่ย ประมาณ  ๓,๐๐๐ บาท/คน๙  ส่ง
ผลให้เกิดการครอบครองยาเกินความจ�าเป็นก รัฐต้องสูญเสียงบประมาณข โดยพบว่า ในปี พ.ศ. 2๕๕๕ ถึง
ประมาณ 2,๓๗๐ ล้านบาท/ปี1๐

  ปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผลที่ส�าคัญ 

  1) ประชาชนซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง เพื่อรักษาโรคที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้ เช่น โรคหวัด (ร้อยละ 
๔๐-๘๐)1๔ ทัง้จากร้านช�าและร้านยา ต่อมา ปี พ.ศ.2๕๖๐ พบว่าการใช้ยาปฏชิวีนะรักษาโรคหวดัของประชาชน
ลดลง เป็นร้อยละ 2๗11 และประชาชนส่วนใหญ่ได้รับยาปฏชิวีนะจากสถานบริการสุขภาพทัง้รัฐและเอกชน12  
ซ่ึงส่วนหนึง่อาจมกีารสัง่ใช้ไม่เหมาะสม (สงูถงึร้อยละ 2๕- ๙1) และใช้ไม่ถกูต้องจนมยีาเหลอืใช้ในบ้าน ผลจาก
การใช้พร�่าเพรื่อส่งผลให้เกิดการแพ้ยาและการดื้อยาปฏิชีวนะ จนเสียชีวิต ปีละ 1๙,๐๐๐ – ๓๘,๐๐๐ ราย/ปี 
ส่งผลต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ๔๖,๐๐๐ ล้านบาท/ปี

  2)  ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีการใช้ยาในปริมาณที่สูงกว่าประชากรกลุ่มอื่น ร้อยละ ๖๕ มีโอกาส
ได้รับยาซ�้าซ้อน เมื่อได้รับจ�านวนยาเฉลี่ยต่อใบสั่งยา ๗.๘ รายการ สูงกว่าผู้ป่วยทั่วไป 1.๗ เท่า1๓ เกือบครึ่ง
หนึง่ต้องเข้ารบัรกัษาตวัในโรงพยาบาลเนือ่งจากปัญหาการใช้ยาทีป้่องกนัได้ โดยเป็นเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์ท่ี
สามารถป้องกันได้เกือบ 1 ใน ๓ ของเหตุการณ์ทั้งหมดและ ปัญหาการใช้ยาที่เกิดจากความไม่ร่วมมือในการ
ใช้ยาที่ป้องกันได้ ถึงร้อยละ ๙๐1๔ 

  ๓) ผูป่้วยกลุม่โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั พบปัญหาการเหลอืใช้ เนือ่งจากแพทย์สัง่จ่ายเกินจ�าเป็น ไม่มี
ระบบการติดตามการใช้ยา ตลอดจนปัญหาการไม่ร่วมมือในการใช้ยา จนท�าให้เกิดปัญหายาเหลือใช้ จาก
โครงการไข่แลกยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ.2๕๕๕ พบว่ายาที่คืนเป็นยาเบาหวาน รองลงมาคือยา
โรคความดันโลหติสงู และยาลดไขมนัในเลอืดตามล�าดบั รวมแล้วมจี�านวนมากกว่าคร่ึงของยาทีค่นืทัง้หมด มูลค่า
ขั้นต�่าเฉพาะยา ๓ ตัวนี้ไม่ต�่ากว่า ๔๐ ล้านบาทซึ่งเกิดจากความไม่ร่วมมือในการใช้ยา1๕ 

  ๔)  ปัญหาสเตยีรอยด์ปลอมปนในผลติภณัฑ์สขุภาพและยาไม่เหมาะสมในชมุชน จดัเป็น 1 ใน 
๕ อันดับแรกของสินค้าไม่ปลอดภัยในประเทศไทย แหล่งกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชนชนบท มาจากร้าน
ค้าปลีกมากทีส่ดุ มทีัง้ ยาชดุ ยาอนัตราย ยาปฏชิวีนะ  รวมทัง้ผลติภณัฑ์ทีม่กีารปลอมปนสเตยีรอยด์ ซึง่มีหลาก
หลายรูปแบบ เช่น ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วย ส่วนแหล่งกระจายยาอื่นๆ เช่น 
รถเร่ ตลาดนัด แผงลอย ตัวแทน ขายของบริษัท วัด แหล่งต้นทางของการกระจายส่วนใหญ่เป็นร้านขายส่งหรือ
ร้านช�าขนาดใหญ่ รวมถึงร้านยา ขย.1 และ ขย.21๖ ส�าหรับชุมชนเขตเมือง จากการส�ารวจสถานการณ์ปัญหา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชมุชนต้นแบบ 1๓ แห่ง ในเขตกรงุเทพมหานคร พบความไม่ปลอดภยัหรอืผดิกฎหมายร้อย
ละ ๕ เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่พบความไม่ปลอดภัยหรือผิดกฎหมาย พบว่าเป็นยาแผนปัจจุบันร้อยละ ๖ และ
ยาแผนโบราณร้อยละ ๓๔1๗

ก การครอบครองยาให้แก่ผูป่้วยแต่ละรายในปรมิาณทีม่ากเกินกว่าทีผู้่ป่วยจ�าเป็นต้องใช้ โดยไม่รวมถงึการครอบครองยาเกนิจ�าเป็นในมมุ

มองท่ีผูป่้วยมียาครอบครองเกินจ�าเป็นอนัเกิดจากการปรบัเปลีย่นการรกัษาและความไม่ร่วมมอืในการใช้ยา ยาเกนิจ�าเป็น  หมายถงึ 

ภาวะท่ีผูป่้วยได้รบัยาในปริมาณทีม่ากเกนิกว่าทีผู่ป่้วยจ�าเป็นต้องใช้ เป็นปัญหาทีเ่กิดขึน้ในมมุมองของสถานพยาบาลทีม่กีารสัง่จ่ายยา
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  ๕) แหล่งบริการสุขภาพปฐมภูมิ เช่น คลินิก ร้านยา และ รพ.สต.อาจมีส่วนท�าให้เกิดการใช้ยา
ไม่สมเหตุผลในชุมชน มีงานวิจัยพบว่า การรับยาจากคลินิกเอกชนบางครั้งท�าให้เกิดความไม่ร่วมมือในการใช้
ยา จนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ส่วนการรับยาจากร้านขายยา อาจเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รวมถึง
ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จนต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล ส่วนการรับยาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ�าต�าบล อาจเกี่ยวข้องทางอ้อมกับการเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลจากจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รวม
ถึงปฏิกิริยาไม่พึงประสงค1์๘

  ๖) การใช้ยาในหน่วยงานที่ไม่ได้มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

  ปัญหาการใช้ยาในทณัฑสถาน การศกึษาในทณัฑสถานหญงิแห่งหนึง่ พบว่า มกีารรกัษาด้วย
ยาที่ไม่จ�าเป็น ร้อยละ ๖๗.๔ (ใช้ยาที่ไม่มีข้อบ่งใช้) ผลการรักษาด้วยยาที่ไม่ถึงระดับที่เหมาะสม ร้อยละ 1๙.๖ 
(ขนาดยาน้อยเกินไป) ปัญหาอื่นๆ เช่น ขาดหรือมีการติดตามการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม และ การไม่ได้รับรักษา
ด้วยยา พบการขาดแคลนบคุคลากรในสถานบริการด้านการรกัษาพยาบาลโดยเฉพาะบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ
ด้านการจัดการด้านยา1๙

  ปัญหาการใช้ยาในวัด พบปัญหาการใช้ยาในกลุ่มพระสงฆ์หลายอย่างจากการไปรับบริการที่
สถานพยาบาล พบปัญหาความร่วมมือในการรักษาด้วยยาค่อนข้างสูง การหยุดยาเอง ยาหมดก่อนพบแพทย์ 
การลืมฉันเนื่องจากการท�ากิจของสงฆ์2๐ มีรายงานยาที่น�าถวายพระสงฆ์พบว่าหมดอายุ เป็นผลิตภัณฑ์ไม่มี
ทะเบียน ไม่ปลอดภัย ส่งผลต่อสุขภาพของพระสงฆ์ รวมถึงการที่วัด บางแห่งเป็นแหล่งกระจายยาที่เหมาะสม 

  ปัญหาการใช้ยาในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน  โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีกรอบ
รายการยาที่ชัดเจน หรือกรอบรายการยาในแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน บางแห่งพบยาที่หมดอายุ ยาเสื่อม
สภาพ โดยพบปัญหาการจดัการด้านยา เช่น ไม่มห้ีองพยาบาลแยกเป็นสดัส่วนอย่างชดัเจน ครูพยาบาลยงัขาด
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการใช้ยาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มากกว่าร้อย
ละ ๓๐ - ๖๐ ไม่เคยรบัการอบรมในหัวข้อทีเ่กีย่วข้องกบัยา  นอกจากนีแ้ละส่วนใหญ่ยังไม่มรีะบบการเกบ็ข้อมูล
การมารบับรกิารของนกัเรยีน และแนวทางการส่งต่อนกัเรยีนไปยงัโรงพยาบาล21  22  2๓  2๔ รวมถงึการจัดการ
ยาในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ที่ผู้ปกครองน�ามาจากบ้าน และการจัดการเบื้องต้น กรณีเด็กป่วยกะทันหัน

  ผลกระทบจากการใช้ยาไม่สมเหตุผล

  การใช้ยาไม่ถูกต้องเหมาะสม ท�าให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นต่ออุบัติการณ์การเกิดปัญหาการใช้
ยา โดยเฉพาะการเกิดปัญหาการใช้ยาทีบ้่านของผูป่้วย ซึง่พบถึงร้อยละ ๔๐ โดยปัญหาการใช้ยาทีเ่กดิขึน้ท่ีบ้าน 
เป็นปัญหาที่ป้องกันได้ถึงร้อยละ ๘๔.๗ หากจ�านวนประชากรเขตชนบทเท่ากับ ๓๓,๐๗๘,๐๐๐ คน ณ กลางปี 
พ.ศ. 2๕๖1 คาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ด้านจ�านวนประชากรที่เกิดปัญหาที่บ้าน เท่ากับ 
1๓,2๓1,2๐๐ คน2๕

  นอกจากนีปั้ญหาการใช้ยาในชมุชนยังส่งผลให้ประชาชนมารกัษาตวัในโรงพยาบาลแผนกผูป่้วย
นอกคดิเป็นอตัราชกุ ๓.๗ โดยมาโรงพยาบาลด้วยอาการหลกั ได้แก่ ภาวะความดนัโลหติสงู ไอ และภาวะน�า้ตาล
ในเลือดต�่า และสามารถป้องกันได้ร้อยละ ๔๓.๔2๖ และยังส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมาเข้ารับรักษาใน
โรงพยาบาลแผนกผู้ป่วยในคิดเป็นอัตราชุก 2.๔ ในส่วนนี้คาดการณ์จ�านวนผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์
ด้านจ�านวนประชากร เท่ากับ ๖,๗๕๖,1๙๓ คนต่อปี (บนพื้นฐานการประมาณการณ์จ�านวนผู้ป่วยนอกจ�าแนก
ตามกลุ่มสาเหตุป่วย 21 โรค จากสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2๕๕๕ เท่ากับ 1๘2,๕๙๙,๘11 คน) การใช้
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ยาในชุมชนยังน�าไปสู่การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน คิดเป็นอัตราชุก 2.๔ โดยเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาลด้วยอาการหลกั ได้แก่ ภาวะน�า้ตาลในเลอืดต�า่ ภาวะน�า้ตาลในเลอืดสงู และภาวะเลอืดออกในทาง
เดินอาหาร และสามารถป้องกันได้ร้อยละ ๔๔ คาดการณ์จ�านวนผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ด้านจ�านวน
ประชากร เท่ากับ 2๙๘,๖๘๖ คนต่อปี (ประมาณการณ์จากจ�านวนผู้ป่วยในจ�าแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย ๗๕ 
โรค จากสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2๕๕๕ เท่ากับ 12,๔๕๕,2๖๔ คน) และหากมีกลไกเชิงระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาการใช้ยาที่สามารถป้องกันได้ จ�านวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
การใช้ยาที่บ้านน่าจะมีแนวโน้มลดลง 12 ล้านคนต่อปี การมารักษาตัวในโรงพยาบาลลดลง 2.๙ ล้านคนต่อปี 
และการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลลดลง 1.๓ แสนคนต่อป2ี๗ 

  ส�าหรบัในโรงพยาบาล ภาวะทีไ่ม่พงึประสงค์อนัเนือ่งมาจากการใช้ยา คดิเป็นร้อยละ 2๐ ของภาวะ
ทีไ่ม่พงึประสงค์ทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด2๘ โดยเฉลีย่ใน 1 วัน ประชาชนมีภาวะไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาใน 1๐๐ คน 
ม ี2๐ คนต้องรบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล2๙ นอกจากนี ้จากการเกบ็ข้อมลูในโรงพยาบาลเขตสขุภาพที ่1๐ พบผู้
ป่วยมอีาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจากร้านช�า ถึงร้อยละ 1๘-2๔๓๐

 ๒.๒ นโยบายและการด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผลในปัจจุบัน

 ประเทศไทย ได้ก�าหนดให้นโยบายการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  เป็นมาตรการหนึ่งภายใต้
นโยบายแห่งชาติด้านยา ที่ชัดเจนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2๕๓๖ แต่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมยังไม่ปรากฏชัด
นัก นอกจากการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ จนกระทั่งมีระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ ประกอบกับการมีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน เพื่อท�าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะ
กรรมการและคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ท�าให้การด�าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

  ๒.๒.๑ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลระดับสถานพยาบาล
  การเปลีย่นแปลงส�าคญัทีส่่งผลต่อการใช้ยาของสถานพยาบาลส่วนใหญ่ของประเทศ เมือ่เดอืน
มิถุนายน พ.ศ. 2๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศนโยบายส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภายใต้แผน
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) และบรรจุในยุทธศาสตร์ชาติ 2๐ ปีด้านสาธารณสุข จึงท�าให้การขับ
เคล่ือนมาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาลรัฐ โดยเฉพาะในสังกัดส�านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสขุชดัเจนมากยิง่ขึน้ ต่อมาสถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ประกาศ
ใช้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2๕๖1 ได้บรรจุ
การส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตผุลเป็นประเด็นหน่ึงของการรับรองคณุภาพ ประกอบกับมตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่
วันที่ 2๐ กันยายน 2๕๖๐ เรื่อง มาตรการการป้องกันการทุจริตในการเบิกจ่ายยาของสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ท�าให้การใช้ยาอย่างสมเหตผุล ครอบคลมุไปถงึสถานพยาบาลของเอกชน จงึยิง่ท�าให้การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล เป็นส่วนหนึ่งในระบบงานประจ�า 
  ผลจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขข้างต้น ปัจจุบัน (ณ สิ้นสุดไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 
2๕๖2) มีโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ 1 คือ มีระบบพื้นฐานสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ร้อยละ ๙๙.๔๔ โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ 2 คือ ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล และ
ดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้ดี ร้อยละ ๓๙.๖๐ ส่งผลให้ รพ.สต. ลดการใช้ยาในกลุ่มโรคที่พบบ่อยในผู้
ป่วยนอกท่ีไม่จ�าเป็นที่ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 
เป็นต้น เหลือไม่ถึงร้อยละ 1๐ และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการใช้ยาในกลุ่มโรคที่ไม่ควรใช้
ยาปฏชิวีนะโดยไม่จ�าเป็นในโรงพยาบาล ลดลงอย่างชดัเจน คดิเป็น 1๗.๘2 ล้านครัง้ของการมารบับรกิาร ท�าให้
ลดค่าใช้จ่ายประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท/ปี นอกนี ้จากการเฝ้าระวังไม่ให้มกีารใช้ยาลดการอักเสบทีไ่ม่ใช่สเตยีรอย
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ด์ (NSAIDs) ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ ๓ เพื่อชะลอไม่ให้ไตเสื่อมกว่าเดิม ถึง ๖.๓ แสนคน/ปี ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการเฝ้าระวังการใช้ยาที่ไม่ควรได้รับ เช่น ผู้ป่วยโรคไตและสตรีตั้งครรภ์ กว่า 1.๗ ล้านคน และผู้สูงอายุ 
๓๕ ล้านครั้งที่มารับบริการ๓1 
  อย่างไรก็ตาม การด�าเนนิการส่งเสรมิการใช้ยาอย่างสมเหตผุล ยงัจ�ากดัอยูเ่ฉพาะสถานพยาบาล
ของรัฐ ส่วนสถานพยาบาลเอกชน ร้านยา คลินิก อยู่ในระยะเริ่มต้นด�าเนินการ
  ๒.๒.๒ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลระดับชุมชน
  การใช้ยาในสถานพยาบาล และชุมชนมีความเกี่ยวเน่ืองสัมพันธ์กัน ที่ผ่านมาความพยายาม
จากหลายหน่วยงาน ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และชุมชน แต่ยงัเป็นการด�าเนนิการกระจดักระจาย และไม่ได้ด�าเนนิ
งานอย่างเป็นระบบ มกีารท�าในบางพืน้ทีท่ีม่คีวามตืน่ตวั เริม่พฒันารปูแบบแนวทางการด�าเนนิงานการใช้ยาสม
เหตุผลในชุมชนด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน บางแห่งเริ่มต้นด้วยเครือข่ายผู้ป่วย หรือผู้บริโภค แต่ภาพ
รวม ยังขาดการบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึง
ขาดการพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการท�างาน ตลอดจนยังขาดการวัดผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด�าเนินงาน

 ตัวอย่างรูปแบบระบบสุขภาพชุมชน ด้านยา

  รูปแบบที่ ๑ เขตเมืองหลวง/เขตเมือง มีหลายลักษณะ 

  1. คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นหน่วยบริการของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ยังจ�ากัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ ยังไม่ชัดเจนในการติดตามและประเมินคุณภาพการให้บริการ 
  2. ร้านยาชุมชนอบอุ่น เป็นร้านยาเป็นไปตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน และเป็น
หน่วยบริการของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังจ�ากัดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นด�าเนินการ
เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการสุขภาพเพิ่ม ทั้งคัดกรองความเส่ียงโรคเมตาบอลิก ให้ความรู้สุขภาพ เย่ียมบ้านผู้
ป่วยร่วมกับสหวิชาชีพ/หมอครอบครัว และดูแลใช้ยาอย่างเหมาะสม
   ๓. การเชื่อมโยงบริการโรงพยาบาลกับร้านยา เพื่อลดความแออัด ส�าหรับการดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรังใน ๔ โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดัน หอบหืด จิตเวช
  ๔. ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพัทยา ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการโดยทีมสหวิชาชีพ และการให้บริการ
ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรค ฟื้นฟู และมีระบบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลภาครัฐ ในการ
ส่งต่อการรกัษาพยาบาลไปยงัระดับทุตยิภมู ิตติยภมู ินอกจากนีใ้นเขตกทม. ยงัเป็น area manager ให้กบัหน่วย
บริการร่วมของ ปสสช. เช่น คลินิกชุมชนอบอุ่น ร้านยาชุมชนอบอุ่น

  รูปแบบที ่๒ เขตชนบท ซึง่ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลระดบัอ�าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุ
ภาพต�าบล ซึ่งมีรูปแบบการด�าเนินการเพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลที่ต่างกัน แล้วแต่สภาพปัญหาและบริบท
ของพื้นที่ เช่น

  1. อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลจัดระบบให้มียาในครัวเรือนในเขตที่ไกล
หน่วยบริการสุขภาพ ให้เหมาะสมแก่วัยที่ต่างกันในแต่ละครัวเรือน มี อสม.ของแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้ดูแลยาใน
ครัวเรือน
  2. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ พิกุลทอง อ�าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี สร้างความเข้มแข็ง
ของอาสาสมัครครอบครัวในการดูแลสุขภาพคนในบ้าน บทบาท อสม.และเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ค�าแนะน�า มี 
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รพ. จัดระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย การรักษา การใช้ยา ระหว่าง รพสต.ในอ�าเภอ และเชื่อมโยงกับระดับจังหวัด
 ๓. ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ทั้งรัฐและประชาสังคม ทดลอง
จัดระบบเฝ้าระวังปัญหายาและส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน เช่นในเขตสุขภาพที่ 1๐ และ 12 โดยใช้
เครื่องมือ “ตาไว” และร่วมพัฒนาแนวทางการท�างาน ๕ ด้าน (การส�ารวจเชิงรุกในพื้นที่ ระบบเฝ้าระวังที่หน่วย
บริการ การมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้างความตระหนักรู้รอบรู้ด้านสุขภาพและยา และบทบาทภาคเอกชน)

๓. วิเคราะห์ปัญหาและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ

 ๓.๑ ระบบสุขภาพชุมชน ทั้งระบบบริการสุขภาพและการเฝ้าระวังและเตือนภัย ด้านยา ยังไม่
ตอบสนองต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

 การเฝ้าระวังการกระจายยาและการใช้ยาในชุมชน การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้ยาของประชาชนแต่ละ
ครอบครัว และการสื่อสารเตือนภัย เพื่อน�าไปสู่การแก้ปัญหาของชุมชน อ�าเภอ จังหวัดและประเทศ ปัจจุบัน 
ส่วนใหญ่เจ้าหน้าท่ีรฐัทีรั่บผิดชอบงานเป็นแกนหลักด�าเนนิการ ยงัไม่มรีะบบท่ีชดัเจน มบีางส่วนทีค่นืกลบัข้อมลู
เพือ่การแก้ปัญหาของชมุชน แต่ยงัขาดการสร้างการรับรู้และการมส่ีวนร่วมของชมุชนเพือ่แก้ปัญหาร่วมกนั หรอื
การน�าไปสู่ภาพรวมการแก้ปัญหาของประเทศ 

 การด�าเนินการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ที่มีมิติการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มีรูปแบบการด�าเนินการอยู่
บ้างในบางพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโดยภาครัฐ โดยชุมชนเป็นผู้ริเริ่มยังมีน้อย ซึ่งพบว่ามีหลากหลายรูป
แบบ แต่ขาดการรวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์เชิงระบบของรูปแบบดังกล่าว รวมทั้งยังขาดระบบเชื่อมโยงข้อมูล
การใช้ยา ต้ังแต่ชมุชน สถานบรกิารสขุภาพรัฐและเอกชน จนถงึหน่วยงานส่วนกลาง (รายละเอยีดในภาคผนวก)

 เนื่องจากการกระจายทรัพยากรสุขภาพ ยังกระจุกตัวในเขตเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร๓2 ควร
มวีางแผนการพัฒนารูปแบบบรกิารสขุภาพระดับปฐมภมูทิัง้ในเขตเมอืงและเขตชนบท การกระจายหน่วยบริการ
สุขภาพและทรัพยากร หรือมีการขยายความร่วมมือ ระหว่างรัฐและเอกชนที่ได้รับรองมาตรฐานที่สนับสนุนให้
มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

 บทบาทผู้เกี่ยวข้องในชุมชน ได้แก่

 1) คณะกรรมการระดบัอ�าเภอ เช่น คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวีติระดบัอ�าเภอ รับทราบและก�าหนด
เป็นนโยบายหรือมาตรการของอ�าเภอ

 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูน้�าชมุชน เช่น ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ใช้อ�านาจหน้าท่ี ตาม พ.ร.บ.ลักษณะ
การปกครองท้องที่ ในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 ๓) โรงพยาบาลรัฐ สถานบริการสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยา หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิในลักษณะอื่น เป็นผู้รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหา สถานการณ์ 
เพื่อท�าให้เกิดความตระหนักและรับรู้ของประชาชนและแก้ปัญหาร่วมกันในชุมชน

 ๔) อาสาสมัครสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน อาสาสมคัรสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร และอาสาสมคัร
ประจ�าครอบครัว ร่วมเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและร่วมแก้ปัญหา และสื่อสารแก่คนใน
ชุมชน รวมทั้งสามารถดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 

 ๕) เครือข่ายผู้บริโภค ผู้ป่วย องค์กรพัฒนาเอกชน ขับเคลื่อนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน 
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 ๖) เครือข่ายอื่นในชุมชน เช่น สถานศึกษา/สถานที่รับเลี้ยงเด็ก มีระบบการดูแลยาในห้องพยาบาลของ
โรงเรยีน มีกจิกรรมให้นกัศกึษา/นักเรียนเรยีนรู ้วัด มรีะบบดแูลและจัดการการใช้ยาของพระภกิษุสงฆ์ จัดระเบยีบ
ยาที่ได้จากท�าบุญ รวมถึงการเฝ้าระวังและเตือนภัยการใช้ยาไม่เหมาะสมในชุมชน

 ๓.๒ ขาดกลไกทีช่ดัเจนเพือ่สร้างความรอบรูด้้านการใช้ยา และการดูแลตนเองเบือ้งต้นเมือ่เจบ็ป่วย 

 ความรอบรูด้้านการใช้ยาอย่างสมเหตผุล หมายถึง ความสามารถของบคุคลในการเข้าถึง ท�าความเข้าใจ
ข้อมูล ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ กลั่นกรอง ประเมินและตัดสินใจ เพื่อการน�าข้อมูลไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เลือกใช้บริการสุขภาพ ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม น�าไปสู่การมีสุขภาพดีและสามารถเป็น
ตัวอย่างในชุมชนได้

 ข้อมูลข่าวสารด้านยา มาจากหลายแหล่ง บางส่วนไม่น่าเชื่อถือ ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ รวม
ถึงการโฆษณาและการส่งเสริมการขายยาที่ผิดกฎหมายและเกินจริง ที่ส�าคัญยังไม่มีหน่วยงานกลางที่คัดกรอง
ข้อมูลที่จ�าเป็นและถูกต้อง และเผยแพร่สู่ประชาชน 

 ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่เริ่มพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน แต่ยังไม่สามารถประสาน
ร่วมกันเป็นระบบที่ชัดเจน และไม่ครอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่ รวมทั้งยังขาดการพัฒนาความรอบรู้ด้านยา

 บทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 1) กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย มีการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ และมีการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพต้นแบบในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ แต่ยังไม่ได้รวมถึง
การใช้ยาอย่างสมเหตผุล และกรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ มกีารสร้างความรอบรูด้้านการใช้ยาอย่างสมเหตผุล 
และการท�างานของอาสาสมัครสาธารณสุข 

 2) กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิย และนวตักรรม 
ส�านกังานกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา มบีทบาทส่งเสริมการศกึษาให้กับประชาชนอย่างทัว่ถงึและ
เท่าเทียม โดยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส�าหรับครูและ
นักเรียน นักศึกษา ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนการวัด
และประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รวมถึงมีความตระหนักถึงความ
ปลอดภัย และส่งเสริมให้ดูแลตนเองได้เบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย 

 ๓) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิกระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม และกรมประชาสมัพนัธ์ มบีทบาทในการสนบัสนนุการสือ่สาร 
เพื่อสร้างความรอบรู้และความตระหนักของประชาชนต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

  ๓.๓ การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลที่ให้บริการต่อสาธารณะ ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
ยังไม่ครอบคลุมสถานพยาบาลทุกระดับ

 การด�าเนินงานพฒันาสถานพยาบาลให้มกีารใช้ยาอย่างสมเหตผุล ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนนิงานกระทรวง
สาธารณสุข แต่ยังไม่ครอบคลุมสถานพยาบาลรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงสถานพยาบาลเอกชน 
แต่มีการด�าเนินการแล้วในเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และเพิ่งใช้ประเมิน
เป็นมาตรฐานโรงพยาบาลและการบรกิารสขุภาพ เมือ่ปี พ.ศ.2๕๖1 แต่ยังไม่ครอบคลุมโรงพยาบาลทกุประเภท 
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 บทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

 1) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มีบทบาทเป็นหน่วยงานดูแล ติดตามการ
ด�าเนินงานของโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 

 2) ส�านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีบทบาทในการส่ง
เสริม สนับสนุน ก�ากับ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพในสถานพยาบาลเอกชน ตามพระราชบัญญัติสถาน
พยาบาล พ.ศ. 2๕๔1 (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2๕๕๙ ซึ่งการด�าเนินการส่งเสริม และพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้าน
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชนยังอยู่ในระยะเริ่มต้น โดยสมัครใจ และยังไม่มีมาตรฐาน
คุณภาพการให้บริการของคลินิก ที่จะท�าให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

 ๓) หน่วยงานรัฐระดับกระทรวง กรม กอง องค์กรปกครองแบบพิเศษ การปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานรัฐย่อยในส่วนภูมิภาค เช่น โรงเรียน รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน เช่น บริษัท ธนาคาร โรงงาน ที่มี
สถานพยาบาลเพือ่บรกิารเจ้าหน้าที/่พนกังาน ควรมกีารพฒันาสถานพยาบาลเหล่านี ้ให้เป็นไปอย่างสมเหตผุล 
เช่นเดียวกัน ตั้งแต่การคัดเลือก จัดหา สั่งใช้และส่งมอบยาให้กับผู้ป่วย รวมถึงการติดตามการใช้ยา

 ๔) กองทุนประกันสุขภาพ ได้แก่ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง ส�านักงาน
ประกันสังคม มีบทบาทในการก�ากับดูแลและติดตามการเบิกจ่ายยาที่เป็นไปตามบัญชียาหลักแห่งชาติ แต่ยัง
ไม่มีการประเมินผลการใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ นอกจากนี้ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังมี
กองทุนสุขภาพต�าบล ที่สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ซึ่งชุมชนสามารถเสนอเรื่องยาเข้าไปได้ 

  ๓.๔ หน่วยบริการด้านสุขภาพแก่ประชากรเฉพาะกลุ่ม เช่น โรงงาน บริษัท สถานศึกษา วัด 
ทัณฑสถาน ยังไม่มีระบบการก�ากับดูแล และจัดการเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 1) กรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 2) กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

 ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

 ๔) กระทรวงยุติธรรม

 ๕) มหาเถรสมาคม และธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2๕๖๐

 ๓.๕ ระบบการก�ากับดูแลยา ยังไม่ครอบคลุมไปถึงส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความ
ปลอดภัยในการใช้ยา

 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
มีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแล คุ้มครองผู้บริโภคด้านยา ส่งเสริมให้ผู้ผลิตและน�าเข้ายา ผลิตยาที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย และค�านึงถึงความปลอดภัยและการใช้ยาที่สมเหตุผล โดยประเด็นส�าคัญที่ควรด�าเนินการ ได้แก่ เร่ง
ทบทวนทะเบียนต�ารับยา มีการพัฒนาระบบข้อมูลยาส�าหรับประชาชนที่เข้าถึงและสืบค้นได้ง่าย และส่งเสริม
การผลิตและการใช้ยาสามัญประจ�าบ้าน
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 ๓.๖ ยังไม่มีหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะในการจัดการเชิงระบบเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลทุกระดับ 

 ปัจจุบัน ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล ภายใต้นโยบายแห่งชาติด้านยา ตั้งแต่ปี 2๕๕๗ แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากไม่ใช่ภารกิจหลักของ
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา จงึท�าให้การสนับสนุนงบประมาณและก�าลังคนเป็นไปได้อย่างจ�ากดั ซ่ึง
เป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศไทย

 ดังนั้น จึงควรก�าหนดหน่วยงานเฉพาะขึ้น เพื่อท�าหน้าที่จัดการเชิงระบบการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสม
เหตผุลทกุระดับ ทัง้หน่วยบรกิารสขุภาพ และชมุชน เพือ่ขบัเคล่ือนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตผุลอย่างต่อเน่ือง 
โดย วิเคราะห์ ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาการใช้ยาของประเทศ และแก้ปัญหาโดยท�างานร่วมกัน 
ประสานความร่วมมอื และบรูณาการการท�างานกบัหน่วยงานและเครอืข่ายทีเ่กีย่วข้อง สนบัสนนุให้มข้ีอมูลเชงิ
วชิาการในการสร้างความรอบรูด้้านสขุภาพของบคุลากรทางการแพทย์และประชาชน และส่งเสริมการวจิยัเพือ่
พัฒนางาน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย ตลอดจนถึงพัฒนากลไกการติดตามประเมินผล เพื่อก�าหนด
มาตรการแก้ปัญหาในเชิงนโยบายต่อไป

๔. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

 ขอให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ 12/ ร่างมติ ๔ การจัดการเชิงระบบ
สู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community-centered system management for 
becoming a Rational Drug Use country)

๕. เอกสารอ้างอิง

 1) ส�านกัยา ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา. รายงานการประชมุคณะกรรมการพฒันาระบบยา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/2๕๖1, วันที่ ๗ ธันวาคม 2๕๖1; ท�าเนียบรัฐบาล; 2๕๖1.

 2) พระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2๕๔๓

 ๓) World health organization. (2๐๐2) Promoting rational use of medicines: core components. 
source http://www.who.int/medicines/publications/policyperspectives/ppm๐๕en.pdf

   ๔) การส�ารวจอนามยัและสวสัดิการ ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิพ.ศ.2๕๓๔ , พ.ศ.2๕๔๔ และ พ.ศ.2๕๕๘

  ๕) โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ. ฟองสบู่ลูกใหม่ในตลาดสินค้าสุขภาพ: 
ค่าใช้จ่ายด้านวิตามินยาบ�ารุงและอาหารเสริมของครัวเรือนไทย. Policy brief. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๕๙ เดือน
พฤษภาคม 2๕๖2

   ๖) รายงานการส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ ๓-๕ พ.ศ.2๕๔๖-๔๗, พ.ศ.
2๕๕1-2๕๕๕2 และ พ.ศ.2๕๕๗

 ๗)  ศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. การศึกษาขนาดและผลก
ระทบทางการคลังของการครอบครองยาเกินจ�าเป็นและการแก้ไขเชิงนโยบาย  วารสารเภสัชกรรมไทย ปีที่ 1๐ 
เล่มที่ 1 ม.ค.- มิ.ย. 2๕๖1
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 ๘)  ส�านกัยา ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา.ผลการด�าเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภยั
ในชุมชน ปีงบประมาณ 2๕๖1. (เอกสารประกอบการประชุม)

   ๙) วรรณพร เจริญโชคทวี และคณะ.รายงานวิจัย “การวิเคราะห์และจัดการปัญหายาเหลือใช้ในเขต
ชุมชนเมือง” .(วชิรเวชสาร ปีที่ ๕๗ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม 2๕๕๖). หน้า1๔๗-1๖๐.

 1๐)  ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์และคณะ, การศึกษาขนาดและผลกระทบทางการคลังของการครอบครอง
ยาเกินจ�าเป็นและการแก้ปัญหาเชิงนโยบาย, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2๕๕๕

 11)  การส�ารวจอนามัยและสวัสดิการ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2๕๓๔

 12)  นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ และคณะ. การกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดับต�าบล คลินิกและร้านยา. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ ๗ ฉบับที่ 2. เมษายน – มิถุนายน 2๕๕๖.

 1๓)  ปรีดา เบญจนากาศกุล (2๕๕๙). อัตราการสั่งยาซ�้าซ้อนของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศิริราช. เวช
บันทึกศิริราช. ปีที่ ๙ ฉบับที่ 2 พ.ค. — ส.ค. 2๕๕๙  https://www.tci-  thaijo.org/index.php/simedbull/
article/view/๘1๔๓2/๖๔๗๖๙

 1๔)  ชืน่จติร กองแก้ว. (2๐1๔) การใช้ยาในผู้สูงอายไทยในเขตภาคเหนือตอนล่าง  ประเทศไทยhttp://
kb.hsri.or.th/dspace/handle/1122๘/๔๓๐๖?locale-attribute=th

 1๕)  ไข่แลกยา’ ได้คืน ๓๖ ล้านเม็ด ‘เบาหวาน-ความดัน-ลดไขมัน’ มากสุด ไทยรัฐออนไลน์ 1๐.ก.ค.
2๕๕๕. https://www.thairath.co.th/content/2๗๔๗2๖

 1๖)  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบยาของ
ประเทศไทย” วันที่ 1๕-1๖ สิงหาคม 2๕๖2

 1๗)  กองเภสัชกรรม ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร. เอกสารสถานการณ์ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ชุมชนต้นแบบ 1๓ แห่ง ปี 2๕๖1

 1๘) ช่ืนจติร กองแก้ว. วทิยาการด้านปัญหาการใช้ยา. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์บริษทัแดเนก็ซ์ อนิเตอร์
คอร์ปอเรชั่น; 2๕๖๐

 1๙) ชื่นจิตร กองแก้วและสุภิญญา เดชานนท์. รายงานการวิจัยเร่ืองปัญหาการใช้ยาในผู้ต้องขังใน
ทัณฑสถานหญิง. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2๕๖2

 2๐) โชติวิรัตน์ และคณะ. การศึกษาปัญหาการไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยาของพระสงฆ์ ท่ีมารับ
บริการจากแผนกผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลสงฆ์. มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร. 2๕๕๓.

 21) แผนงานพัฒนาเฝ้าระวังกลไกระบบยา, ยาวิพากษ์, ปีที่5 / ฉบับที่19 / ตุลาคม - ธันวาคม 2556

 22) กัญญาดา อนุวงศ์, et al., บริการด้านยาในโรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร. วารสารคณะ
พลศึกษา, 2๕๕๕. 1๕: p. ๓๙๖ – ๔๐๗.

 2๓) มาดี กาญจนกิจสกุล, การซื้อยารับประทานเองเมื่อยามเจ็บป่วยของประชากรไทย. วารสาร
เภสัชศาสตร์อีสาน, 2๕๔๙. 2(2): p. ๘๗-๙๘.
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   2๔) อัจฉรียา อภัยสูงเนิน และ กรแก้ว จันทรภาษา. การจัดการด้านยาในโรงเรียน :กรณีศึกษาใน
โรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาจงัหวดัร้อยเอด็. การประชมุวิชาการเสนอผลงานวจิยัระดับบณัฑติศกึษาแห่งชาต ิครัง้
ที่ 2๐ พ.ศ. 2๕๖2. 2๕๖2. ขอนแก่น.

 2๕) Chuenjid Kongkaew, Janthima Methaneethorn, Pajaree Monkhon, Supinya Dechanont, 
Watcharaporn Taburee. Drug-related problems identified at patients’ home: a prospective observational 
study in a rural area of Thailand. Journal of Patient Safety 2๐1๗ (JIF 2๐1๗: 2.๔๗๖) doi: 1๐.1๐๙๗/
PTS.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๔๐๔.

 2๖) Supinya Dechanont, Arom Jedsadayanmata, Bodin Butthum, Chuenjid Kongkaew*. Hospi-
tal outpatient visits associated with medication related problems in Thailand: A multicenter prospective 
observational study. Journal of Patient Safety 2๐1๗ (JIF 2๐1๗: 2.๔๗๖) doi: 1๐.1๐๙๗/
PTS.๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๓๖๗

 2๗) Supinya Dechanont, Arom Jedsadayanmata, Bodin Butthum, Kongkaew C. Hospital ad-
missions associated with medication related problems in Thai elderly: a multi-center prospective obser-
vational study. Journal of Patient Safety. 2๐1๙ (article in press)

 2๘)  ปัตพงษ์ เกษสมบรูณ์, ศภุสทิธิ ์พรรณารุโณทยั และ วรีะศกัด์ิ จงสูว่วิฒัน์วงศ์. ภาวะทีไ่ม่พงึประสงค์
ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลในประเทศไทย (การศึกษาน�าร่อง). นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2๕๔๖

 2๙)  ข้อมูลจากศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ. http://thaihpvc.fda.moph.go.th/
thaihvc/Infographic2๐1๕/index.jsf

 ๓๐) โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน เขตสุขภาพที่ 1๐

 ๓1) ข้อมลูจาก Health data center ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข ณ มีนาคม 2๕๖2 

 ๓2) “เว็บความเหลื่อมล�้าฉบับพกพา”  https://thai-inequality.org/pages/๓-1-2 เข้าถึงเมื่อ 
1๖ กันยายน 2๕๖2
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บัญชีรายชื่อกลุ่มเครือข่าย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒



๙๙มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

1.

๔. 

๗. 

1๐. 

1๓. 

1๖. 

1๙. 

22. 

2๕. 

2๘. 

๓1. 

๓๔. 

๓๗. 

๔๐. 

๔๓. 

๔๖. 

๔๙. 

๕2. 

๕๕. 

๕๘. 

๖1. 

๖๔. 

๖๗. 

เครือข่ายจังหวัดระนอง

เครือข่ายจังหวัดลพบุรี

เครือข่ายจังหวัดเลย

เครือข่ายจังหวัดสงขลา

เครือข่ายจังหวัดสมุทรสงคราม

เครือข่ายจังหวัดสระบุรี

เครือข่ายจังหวัดสุพรรณบุรี

เครือข่ายจังหวัดหนองคาย

เครือข่ายจังหวัดอ�านาจเจริญ

เครือข่ายจังหวัดอุทัยธานี

เครือข่ายจังหวัดกระบี่

เครือข่ายจังหวัดก�าแพงเพชร

เครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา

เครือข่ายจังหวัดชัยภูมิ

เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่

เครือข่ายจังหวัดตาก

เครือข่ายจังหวัดนครพนม

เครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์

เครือข่ายจังหวัดน่าน

เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี

เครือข่ายจังหวัดปัตตานี

เครือข่ายจังหวัดพังงา

เครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก

2. 

๕.

๘. 

11.

1๔. 

1๗. 

2๐.

2๓.

2๖.

2๙. 

๓2. 

๓๕. 

๓๘. 

๔1. 

๔๔. 

๔๗. 

๕๐. 

๕๓. 

๕๖.

๕๙. 

๖2. 

๖๕.

๖๘.

เครือข่ายจังหวัดระยอง

เครือข่ายจังหวัดล�าปาง

เครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ

เครือข่ายจังหวัดสตูล

เครือข่ายจังหวัดสมุทรสาคร

เครือข่ายจังหวัดสิงห์บุรี

เครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เครือข่ายจังหวัดหนองบัวล�าภู

เครือข่ายจังหวัดอุดรธานี

เครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี

เครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี

เครือข่ายจังหวัดขอนแก่น

เครือข่ายจังหวัดชลบุรี

เครือข่ายจังหวัดชุมพร

เครือข่ายจังหวัดตรัง

เครือข่ายจังหวัดนครนายก

เครือข่ายจังหวัดนครราชสีมา

เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี

เครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ

เครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เครือข่ายจังหวัดพัทลุง

เครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี

๓. 

๖. 

๙. 

12. 

1๕.

1๘.

21.

2๔. 

2๗. 

๓๐. 

๓๓.

๓๖.

๓๙.

๔2.

๔๕.

๔๘.

๕1.

๕๔.

๕๗.

๖๐.

๖๓.

๖๖.

๖๙.

เครอืข่ายจงัหวัดราชบรุี

เครอืข่ายจงัหวัดล�าพนู

เครอืข่ายจงัหวัดสกลนคร

เครอืข่ายจงัหวัดสมทุรปราการ

เครอืข่ายจงัหวัดสระแก้ว

เครอืข่ายจงัหวัดสโุขทยั

เครอืข่ายจงัหวัดสรุนิทร์

เครอืข่ายจงัหวัดอ่างทอง

เครอืข่ายจงัหวัดอตุรดติถ์

กลุม่เครอืข่าย กทม.

เครอืข่ายจงัหวัดกาฬสนิธุ์

เครอืข่ายจงัหวัดจนัทบรุี

เครอืข่ายจงัหวัดชยันาท

เครอืข่ายจงัหวัดเชยีงราย

เครอืข่ายจงัหวัดตราด

เครอืข่ายจงัหวัดนครปฐม

เครอืข่ายจงัหวัดนครศรธีรรมราช

เครอืข่ายจงัหวัดนราธวิาส

เครอืข่ายจงัหวัดบรุรีมัย์

เครอืข่ายจงัหวัดปราจนีบรุี

เครอืข่ายจงัหวัดพะเยา

เครอืข่ายจงัหวัดพจิติร

เครอืข่ายจงัหวัดเพชรบรูณ์

บัญชีรายชื่อกลุ่มเครือข่าย

       สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒    
     

กลุ่มเครือข่ายพื้นที่ (MA)
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กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชนและเอกชน (MS)

MS01 กลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุ ๑

1. สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ฯ

MS02 กลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุ ๒

1. สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร

2. ส�านักงานประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย (สป.สว)

๓. สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย

MS03 กลุ่มเครือข่ายสตรี ๑

1. สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

MS04 กลุ่มเครือข่ายสตรี ๒

1. มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

2. สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย

๓. สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

MS05 กลุ่มเครือข่ายสตรี ๓

1. สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

MS06 กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน ๑

1. สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

2. ส�านักข่าวเด็กและเยาวชน

๓. ศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

๗๐. 

๗๓. 

๗๖.

๗๙. 

๘2. 

๘๕. 

๘๘. 

เครือข่ายจังหวัดแพร่

เครือข่ายจังหวัดมุกดาหาร

เครือข่ายจังหวัดยะลา

เครือข่าย กขป. เขต 2

เครือข่าย กขป. เขต ๕

เครือข่าย กขป. เขต ๘

เครือข่าย กขป. เขต 11

๗1.

๗๔.

๗๗. 

๘๐.

๘๓. 

๘๖.

๘๙.  

เครือข่ายจังหวัดภูเก็ต

เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด

เครือข่าย กขป. เขต ๓

เครือข่าย กขป. เขต ๖

เครือข่าย กขป. เขต ๙

เครือข่าย กขป. เขต 12

๗2.

๗๕.

๗๘. 

๘1. 

๘๔. 

๘๗. 

๙๐.

เครอืข่ายจงัหวัดมหาสารคาม

เครอืข่ายจงัหวัดยโสธร

เครอืข่าย กขป. เขต 1

เครอืข่าย กขป. เขต ๔

เครอืข่าย กขป. เขต ๗

เครอืข่าย กขป. เขต 1๐

เครอืข่าย กขป. เขต 1๓
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เครอืข่ายจงัหวัดมหาสารคาม

เครอืข่ายจงัหวัดยโสธร

เครอืข่าย กขป. เขต 1

เครอืข่าย กขป. เขต ๔

เครอืข่าย กขป. เขต ๗

เครอืข่าย กขป. เขต 1๐

เครอืข่าย กขป. เขต 1๓

๔. กลุ่มเยาวชน Black box

๕. ชมรมเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อเยาวชน

๖. สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

MS07 กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน ๒

1. สหพันธ์นิสิตนักศึกษากายภาพบ�าบัดแห่งประเทศไทย (สนกท.)

2. สหพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (สนสท.)

๓. สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA)

๔. กลุ่มนิสิตนักศึกษารัฐศาสตร์

MS08 กลุ่มเครือข่ายผู้ท�างานด้านเด็กและเยาวชน ๑

1. มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา

2. มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

๓. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านสิรินธร

๔. มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

๕. นายกสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย

๖. สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

MS09 กลุ่มเครือข่ายผู้ท�างานด้านเด็กและเยาวชน ๒

1. สมาคมผู้บ�าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ

2. เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๓. มูลนิธิวายไอวาย (why i why Foundation)

๔. พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี

๕. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

๖. มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

MS10 กลุ่มเครือข่ายองค์กรคนพิการ ๑

1. คณะกรรมการสุขภาพคนพิการ

2. สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

๓. สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

๔. สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม (ไทย)
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๕. สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

๖. สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย

MS11 กลุ่มเครือข่ายองค์กรคนพิการ ๒

1. มูลนิธิออทิสติกไทย

2. สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

๓. ส�านักงานองค์การคนพิการสากลประจ�าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

๔. ชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร

MS12 กลุ่มเครือข่ายองค์กรสนับสนุนหรือด�าเนินการเพื่อคนพิการ ๑

1. มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๓. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมป์

๔. มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

๕. มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

MS13 กลุ่มเครือข่ายองค์กรสนับสนุนหรือด�าเนินการเพื่อคนพิการ ๒

1. มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

2. สมาคมผู้ปกครองบุคคลที่บกพร่องทางสติปัญญา

๓. สภาสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

๔. สภาศูนย์การด�ารงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย

๕. สมาคมสายใยครอบครัว

๖. มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

MS14 กลุ่มเครือข่ายแรงงาน ๑

1. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

2. สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการท�างานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

๓. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ)

MS15 กลุ่มเครือข่ายแรงงาน ๒

1. สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย)

2. คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย



1๐๓มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

MS16 กลุ่มเครือข่ายเฉพาะ

1. มูลนิธิพันธกิจไทย-อาข่า

2. สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย(ศวท.)

๓. บ้านพลังเด็กและครอบครัว

๔. เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น

๕. เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

๖. เครือข่ายชาวเลเมอแกน

๗. เครือข่ายสตรีชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

๘. มูลนิธิเพื่อการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองแห่งเอเชีย

MS17 กลุ่มเครือข่ายนักกฎหมาย

1. สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย

2. สภาทนายความ

๓. เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

MS18 กลุ่มเครือข่ายด้านการเมือง

1. มูลนิธิ 1๔ ตุลา

2. สมาคมรัฐธรรมนูธเพื่อประชาธิปไตย

MS19 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน

1. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

2. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก

๓. เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย

๔. สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 1๖ จังหวัดภาคใต

๕. สภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

MS20 กลุ่มเครือข่ายเกษตรและอาหาร

1. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

2. เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยื่นเพื่อความมั่นคงสุขภาวะ

๓. สภาเกษตรกรแห่งชาติ
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MS21 กลุ่มเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ๑

1. มูลนิธิชีววิถี

2. มูลนิธิใบไม้สีเขียว

๓. มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

MS22 กลุ่มเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ๒

1. มูลนิธิเครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก

2. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

๓. สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม

๔. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

๕. สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

๖. สถาบันลูกโลกสีเขียว มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

MS23 กลุ่มเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ๓

1. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

MS24 กลุ่มเครือข่ายธุรกิจสุขภาพ ๑

1. สมาคมโรงพยาบาลเอกชน

MS25 กลุ่มเครือข่ายธุรกิจสุขภาพ ๒

1. สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

2. สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน

๓. สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์

MS26 กลุ่มเครือข่ายธุรกิจสุขภาพ ๓

1. สมาคมร้านขายยา

MS27. กลุ่มเครือข่ายธุรกิจร่วมภาคเอกชน

1. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

MS28 กลุ่มเครือข่ายธุรกิจบริการ

MS29 กลุ่มเครือข่ายธุรกิจการเงิน

1. สมาคมประกันชีวิตไทย

2. สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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MS30. กลุ่มเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยว

1. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมในสังกัด

MS31 กลุ่มเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม

MS32 กลุ่มเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรม และอื่น ๆ

1. สมาคมผู้ผลิตน�้าตาลและชีวพลังงานไทย

2. สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

๓. สมาคมผู้ประกอบการอาหาร

MS33 กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ๑

1. มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย

2. สมาคมกีฬาวู้ดบอลอาวุโสไทย

๓. สมาคมพัฒนาทักษะการกีฬา

MS34 กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ๒

1. ส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

2. ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

MS35. กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ๓

1. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

2. เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

MS36 กลุ่มเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม

1. มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา

2. มูลนิธิสุขภาพไทย

๓. มูลนิธิหมอชาวบ้าน

๔. สมาคมพัฒนามนุษย์และสิ่งแวดล้อม

๕. สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย

MS37 กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขส่วนกลาง

1. สมาคมการอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคมไทย

2. สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพเพื่อสังคม
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๓. เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขนครบาล

๔. กลุ่มสตรีมุสลิมอาสาสมัคร

MS38. กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ส่วนภูมิภาค

1. สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขภาคเหนือ

2. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขภาคใต้

๓. สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขภาคกลางเพื่อสังคม

๔. สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

MS39 กลุ่มเครือข่ายองค์กรที่ท�างานด้านเอชไอวีและเอดส์

1. มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

2. มูลนิธิรักษ์ไทย

๓. มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย

๔. สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์

๕. เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย

๖. คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์

MS40 กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย

1. ชมรมเพื่อนโรคไต

2. เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์

MS41 กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1. ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

2. มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม

๓. แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

๔. กลุ่มศึกษาปัญหายา

MS42 กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทั่วไป

1. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

2. สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

๓. สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย
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๔. สมาคมสหพันธ์องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค (สสอบ.)

๕. กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน

MS43 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาสังคม ๑

1. มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม

2. มูลนิธิชุมชนไท

๓. สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

๔. สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)

MS44 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาสังคม ๒

1. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)

MS45 กลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวกับองค์กรชุมชน

1. ที่ประชุมระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต�าบล

2. คณะประสานงานองค์กรชุมชนชาติ

๓. สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.)

๔. เครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง ๔ ภาค

MS46 กลุ่มเครือข่ายศาสนา

1. มูลนิธิเครือข่ายศาสนาเพื่อสังคม

2. เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย

๓. พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

๔. มูลนิธิสังฆะเพื่อสังคม (ส.ฆ.ส.)

๕. สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย

๖. มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย

๗. มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

๘. สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย

MS47 กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร ๑

1. มูลนิธิปอเต๊กตึ้ง

2. มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน
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๓. มูลนิธิร่วมกตัญญู

๔. มูลนิธิสยามกัมมาจล

๕. มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

๖. สภากาชาดไทย

MS48 กลุ่มเครือข่ายอาสาสมัคร ๒

1. โครงการบัณฑิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. กลุ่มเครือข่ายสื่อ 1

๓. เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคกลางและตะวันออก

๔. เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้

๕. เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ 1๗ จังหวัด

๖. เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน

MS50. กลุ่มเครือข่ายสื่อ ๒

1. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาวิทยุชุมชนไทย

2. สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ

๓. สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

๔. เครือข่ายพันธมิตรสื่อสมัชชาสุขภาพ

๕. สภาสื่อภาคประชาชนอาเซียน

MS51 กลุ่มเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย

2. สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

MS52 กลุ่มเครือข่ายด้านการศึกษาทั่วไป

1. สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

2. สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

MS53 กลุ่มเครือข่ายด้านการศึกษาทางเลือก

1. สมาคมบ้านเรียนไทย

2. สถาบันการศึกษาทางไกล
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๓. โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก

๔. มูลนิธิอริยาภา

MS54 กลุ่มเครือข่ายศิลปินระดับภาค

1. เครือข่ายศิลปินภาคเหนือ

2. เครือข่ายศิลปินภาคใต้

๓. เครือข่ายศิลปินล้านนา(ภาคเหนือ)

MS55 กลุ่มเครือข่ายองค์กรด้านศิลปะสร้างสรรค์

1. สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย

2. กลุ่มดนตรีพื้นบ้านอีสานหมอแคน

๓. สโมสรนักเขียนภาคอีสาน

๔. มหาวิชชาลัยพี้นบ้านศรีวิชัย

กลุ่มเครือข่ายภาควิชาการ วิชาชีพ (MK)

MK01 กลุ่มเครือข่ายแพทยสภาและองค์กรภายใต้แพทยสภา

1. แพทยสภาและองค์กรภายใต้แพทยสภา

MK02 กลุ่มเครือข่ายแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

1. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

MK03 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์

1. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

MK04 กลุ่มเครือข่ายสภาการพยาบาล

1. สภาการพยาบาล

MK05 กลุ่มเครือข่ายสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

1. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

MK06 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์

1. กลุ่มสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์

MK07 กลุ่มเครือข่ายเภสัชศาสตร์ ๑

1. ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย
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MK08 กลุ่มเครือข่ายเภสัชศาสตร์ ๒

1. สภาเภสัชกรรม

2. สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

MK09 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์

1. ทันตแพทยสภา

2. ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

MK10 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์

1. องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

MK11 กลุ่มเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1. วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2. เครือข่ายวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

MK12 กลุ่มเครือข่ายคณะกรรมการวิชาชีพตาม พ.ร.บ.ประกอบโรคศิลปะ

1. คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

2. คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก

MK13 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบ�าบัด

1. สภากายภาพบ�าบัด

2. สมาคมกายภาพบ�าบัดแห่งประเทศไทย

MK14 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษากายภาพบ�าบัด

1. สภาสถาบันการศึกษากายภาพบ�าบัดแห่งประเทศไทย

MK15 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

1. สภาเทคนิคการแพทย์

2. สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

MK16 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาเทคนิคการแพทย์

1. สถาบันการศึกษาเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย

MK17 กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิจัย

1. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

2. สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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๓. สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

๔. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

๕. ส�านักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๖. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

๗. สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต)

๘. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

MK18 กลุ่มเครือข่ายสนับสนุนการท�าวิจัย

1. ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

2. ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

๓. ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)

MK19 กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและเครือข่ายสถาบัน ๑

1. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

2. ส�านักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)

๓. ส�านักงานวิจัยและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)

MK20 กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและเครือข่ายสถาบัน ๒

1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

2. สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์

MK21 กลุ่มเครือข่ายสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

1. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

2. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)

MK22 กลุ่มเครือข่ายสถาบันพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ

1. ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)

2. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

๓. มูลนิธินโยบายสุขภาวะ (มนส.)

๔. มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

๕. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
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MK23 กลุ่มเครือข่ายหมออนามัย

1. มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย

2. สมาคมหมออนามัยแห่งชาติ

MK24 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ ๑

1. ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

2. ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน

๓. ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

๔. สภาการสาธารณสุขชุมชน

MK25 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสุขภาพ ๒

1. ชมรมทันตสาธารณสุขภูธร

2. ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย

๓. ชมรมเภสัชชนบท

๔. สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย

๕. สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาแห่งประเทศไทย

๖. สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย

MK26 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์

1. กลุ่มสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

2. ชมรมสาธารสุขมูลฐานแห่งชาติ

MK27 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพ

1. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

2. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

๓. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

MK28 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพผังเมือง สถาปัตย์ วิศวกรรม

1. สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์

2. เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม

๓. สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย (สผท.)

๔. สมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย
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MK29 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพด้านสื่อ

1. สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

2. สภาผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สววท.)

๓. สมาคมสภาองค์กรวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชน

๔. องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนวิทยุทีวีเสรี

๕. สมาคมวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์ไทย (สนวท.)

๖. สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๗. สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

๘. สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.)

๙. สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย

1๐. สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย)

MK30 กลุ่มเครือข่ายสถาบันวิชาการด้านสื่อ

1. สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2. มูลนิธีสื่อมวลชนศึกษา

MK31 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และประชากรศาสตร์

1. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๓. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๔. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๕. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๖. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

MK32 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๓. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้าแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๔. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
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๕. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๖. สมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย

MK33 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านรัฐศาสตร์

1. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

2. เครือข่ายคณะรัฐศาสตร์ภาคใต้

MK34 กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพครู

1. ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.)

MK35 กลุ่มเครือข่ายอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งประเทศไทย

1. ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งประเทศไทย

MK36 กลุ่มเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

1. ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

MK37 กลุ่มเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

1. ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

MK38 กลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

1. ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

MK39 กลุ่มเครือข่ายสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

1. สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (สออ.ประเทศไทย)

MK40 สถาบันวิทยาลัยชุมชน

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน

MK41 เครือข่ายวิชาการ เขต ๑

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

MK42 เครือข่ายวิชาการ เขต ๒

1. มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. มหาวิทยาลัยราชภฎพิบูลย์สงคราม
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MK43 เครือข่ายวิชาการ เขต ๓

1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์

2. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

MK44 เครือข่ายวิชาการ เขต ๔

1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

MK45 เครือข่ายวิชาการ เขต ๕

1. มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง

2. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

MK46 เครือข่ายวิชาการ เขต ๖

1. มหาวิทยาลัยบูรพา

2. มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

MK47 เครือข่ายวิชาการ เขต ๗

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

MK48 เครือข่ายวิชาการ เขต ๘

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2. มหาวิทยาลัยราชมงคลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พังโคน)

MK49 เครือข่ายวิชาการ เขต ๙

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวงษ์ชวลิตกุล

MK50 เครือข่ายวิชาการ เขต ๑๐

1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

MK51 เครือข่ายวิชาการ เขต ๑๑

1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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MK52 เครือข่ายวิชาการ เขต ๑๒

1. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

2. มหาวิทยาลัยทักษิณ

MK53 เครือข่ายวิชาการ เขต ๑๓

1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กลุ่มเครือข่ายภาคราชการ การเมือง (MP) 

MP01 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1. ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๓. กรมกิจการผู้สูงอายุ

๔. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๕. กรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

๖. กรมกิจการเด็กและเยาวชน

MP02 กระทรวงศึกษาธิการ

1. ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

๓. ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๔. ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๕. ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๖. ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

MP03 กระทรวงมหาดไทย

1. ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓. กรมการปกครอง

๔. กรมการพัฒนาชุมชน
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๕. กรมโยธาธิการและผังเมือง

๖. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

MP04 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

1. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

MP05 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

1. สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

MP06 สมาคมองค์การบริหารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย

1. สมาคมองค์การบริหารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทย

MP07 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กทม.)

1. กรุงเทพมหานคร

MP08 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (พัทยา)

1. เมืองพัทยา

MP09 กระทรวงคมนาคม

1. ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

2. กรมเจ้าท่า

๓. กรมการขนส่งทางบก

๔. กรมทางหลวง

๕. กรมทางหลวงชนบท

๖. ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

MP10 กระทรวงสาธารณสุข

1. ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

MP11 องค์การเภสัชกรรม

1. องค์การเภสัชกรรม

MP12 กรมการแพทย์

1. กรมการแพทย์
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MP13 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

MP14 กรมสุขภาพจิต

1. กรมสุขภาพจิต

MP15 กรมควบคุมโรค

1. กรมควบคุมโรค

MP16 กรมอนามัย

1. กรมอนามัย

MP17 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

MP18 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

MP19 คณะกรรมการอาหารและยา

1. คณะกรรมการอาหารและยา

MP20 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

1. ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

MP21 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

1. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

MP22 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

1. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

MP23 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

1. ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

MP24 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

MP25 ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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MP26 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. กรมการข้าว

2. กรมประมง

๓. กรมปศุสัตว์

๔. กรมพัฒนาที่ดิน

๕. กรมวิชาการเกษตร

๖. กรมส่งเสริมสหกรณ์

๗. ส�านักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๘. ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

๙. กรมส่งเสริมการเกษตร

1๐. ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรกรรมและอาหารแห่งชาติ

MP27 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ส�านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๓. กรมทรัพยากรธรณี

๔. กรมทรัพยากรน�้าบาดาล

๕. ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. กรมควบคุมมลพิษ

๗. กรมทรัพยากรน�้า

๘. กรมป่าไม้

๙. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

1๐. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

MP28 กระทรวงอุตสาหกรรม

1. ส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๓. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
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๔. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่

๕. คณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย

๖. ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

MP29 กระทรวงแรงงาน

1. ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

2. กรมการจัดหางาน

๓. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๔. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๕. ส�านักงานประกันสังคม

MP30 กระทรวงยุติธรรม

1. ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

2. กรมควบคุมประพฤติ

๓. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

๔. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ

๕. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๖. กรมสอบสวนคดีพิเศษ

๗. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๘. กรมราชฑัณท์

๙. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

MP31 องค์กรฝ่ายตุลาการหรือองค์กรศาล

1. ส�านักงานศาลปกครอง

2. ส�านักงานศาลยุติธรรม

๓. ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

MP32 สถาบันพระปกเกล้า

1. สถาบันพระปกเกล้า

MP33 ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1. ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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MP34 กระทรวงพาณิชย์

1. ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

2. กรมการค้าต่างประเทศ

๓. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

๔. กรมทรัพย์สินทางปัญญา

๕. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๖. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

MP35 กระทรวงการคลัง

1. ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

2. กรมธนารักษ์

๓. กรมบัญชีกลาง

๔. กรมศุลกากร

๕. กรมสรรพากร

๖. ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

๗. ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

๘. กรมสรรพสามิต

MP36 ส�านักงบประมาณ

1. ส�านักงบประมาณ

2. ส�านักนโยบายและแผนงบประมาณ

๓. ส�านักอ�านวยการ ส�านักงบประมาณ

MP37 กระทรวงการต่างประเทศ

1. ส�านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

2. กรมองค์การระหว่างประเทศ

๓. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

๔. ส�านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
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MP38 กระทรวงวัฒนธรรม

1. ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

2. กรมการศาสนา

๓. กรมศิลปากร

๔. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๕. ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

MP39 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1. ส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2. ส�านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

๓. กรมพลศึกษา

MP40 องค์กรด้านสื่อสารมวลชนของรัฐ

1. กรมประชาสัมพันธ์

2. สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๙ อสมท.

๓. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)

MP41 องค์การมหาชน

1. ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

2. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

๓. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

๔. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

๕. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

MP42 องค์การอิสระในก�ากับฝ่ายบริหาร

1. การธนาคารแห่งประเทศไทย

2. ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

๓. ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)

MP43 กระทรวงกลาโหม

1. ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2. กองบัญชาการกองทัพไทย
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๓. กองทัพบก

๔. กองทัพเรือ

๕. กองทัพอากาศ

MP44 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

1. ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

MP45 ส�านักนายกรัฐมนตรี

1. ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

2. ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

๓. ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔. ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

๕. ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

๖. ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

MP46 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1. ส�านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2. ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

๓. กรมอุตุนิยมวิทยา

MP47 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1. ส�านักงานปลัดกระทรวง

MP48 กระทรวงพลังงาน

1. ส�านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

2. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

๓. กรมธุรกิจพลังงาน

๔. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๕. ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

MP49 รัฐวิสาหกิจ ๑

1. โรงงานยาสูบ

2. องค์การสุรา
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๓. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๔. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

๕. การกีฬาแห่งประเทศไทย

MP50 รัฐวิสาหกิจ ๒

1. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

2. องค์การจัดการน�้าเสีย

๓. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๔. การเคหะแห่งชาติ

๕. การประปาส่วนภูมิภาค

๖. การประปานครหลวง

MP51 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

1. ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

2. กองบัญชาการต�ารวจนครบาล

๓. กองบัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด

MP52 องค์กรและกลไกในก�ากับฝ่ายนิติบัญญัติ

1. ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

2. ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

MP53 องค์กรอิสระและองค์กรที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ

1. ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2. ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๓. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๔. ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

๕. ส�านักงานอัยการสูงสุด

MP54 สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

1. สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
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MP55 กลุ่มเครือข่ายองค์กร พ.ร.บ.เฉพาะอื่น ๆ

1. ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

2. ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

๓. สถาบันอนุญาโตตุลาการ

MP56 พรรคการเมือง

1. พรรคประชาธิปไตยใหม่

2. พรรคประชาธิปัตย์

๓. พรรคชาติไทยพัฒนา

๔. พรรคชาติพัฒนา

๕. พรรคพลเมืองไทย

๖. พรรคประชาชาติ

๗. พรรคเสรีรวมไทย

กลุ่มเครือข่ายเฉพาะประเด็น (MI)

MI01 ประเด็นทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการท�าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน

1. ส�านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

2. ส�านักการโยธา กรุงเทพมหานคร

๓. ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

๔. ส�านักงานคณะกรรมการร่วม ๓ สถาบันภาคเอกชน (กกร.)

๕. สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๖. สภาวิศวกร

๗. สภาสถาปนิก

๘. สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

๙. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

1๐. สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย 

11. สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย 

12. ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
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1๓. ราชวิทยาลัยพยาธิวิทยาแห่งประเทศไทย

1๔. สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

MI02 ประเด็นวิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว

1. กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

2. กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

๓. ส�านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

๔. ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

๕. กองอนามัยเจริญพันธ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๖. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

๗. คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๘. สภาการพยาบาล

๙. สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ

1๐. สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

11. มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

12. สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์แห่งไทย

MI03 ประเด็นรวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง

1. สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2. ส�านักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค 

๓. ส�านักควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค 

๔. ส�านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

๕. ส�านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๖. ส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๗. ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

๘. ส�านักงานโครงการขับเคลื่อน กรมอนามัย ๔.๐ เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชน กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

๙. ส�านักอาหาร ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

1๐. ส�านักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ
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11. ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร

12. คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

1๓. ส�านักส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

1๔. ส�านักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

1๕. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1๖. ชมรมฟื้นฟูชีวิตใหม่ (รพ.รามาธิบดี)

1๗. มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

1๘. สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย 

1๙. สมาคมเวชพันธุศาสตร์

2๐. สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย 

21. สมาคมมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย 

22. ศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2๓. อโรคยาศาล

2๔. ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

2๕. เครือข่ายมะเร็งไทย

2๖. ชมรมเพื่อนมะเร็งไทย

2๗. ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย

2๘. ศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

MI04 ประเด็นการจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

1. ส�านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

2. ส�านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓. ส�านักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๔. ส�านักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์  ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๕. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๖. กองสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๗. กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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๘. ส�านักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย ๔.๐ เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

๙. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

1๐. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

11. ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

12. เครือข่ายพลเมืองขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ (Health forum)

1๓. ชมรมเภสัชชนบท 

1๔. กลุ่มศึกษาปัญหายา 

1๕. สมาคมเภสัชกรรมชุมชน 

1๖. ชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย

1๗. ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน

1๘. ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพด้านสุขภาพ 

1๙. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) กรุงเทพมหานคร 

2๐. สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย

21. สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย

22. สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ 

2๓. สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน

2๔. สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
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บันทึกข้อความ
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บันทึกข้อความ
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บันทึกข้อความ
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