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รวมพลงัชุมชนต้านมะเรง็ 
(Coalition to fight Cancer in Community) 

 
นโยบายการรวมพลงัชุมชนต้านมะเรง็ด้วยกลไกการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อขบัเคลื่อนสงัคมไทย

ใหม้คีวามเขา้ใจและตระหนักรูเ้กี่ยวกบัโรคมะเรง็  โดยการพฒันาพืน้ทีต่้นแบบ การพฒันาระบบจดัการ การ
รณรงค์ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที่ถูกต้อง อนัจะน าไปสู่การปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมเสีย่ง การป้องกนั การคดั
กรอง และการรกัษาทีเ่หมาะสม มมีาตรฐาน ระบบการบรหิารจดัการอย่างเป็นรปูธรรมและยัง่ยนื 

 
สมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิครัง้ทีส่บิสอง 
ไดพ้จิารณารายงานเรื่อง รวมพลงัชุมชนตา้นมะเรง็๑ 

ชืน่ชม ที่รฐับาลให้ความส าคัญต่อโรคมะเร็งที่เป็นปัญหาสาธารณสุข  ที่ส าคัญของประเทศและ
สนบัสนุนใหม้กีารจดัท าแผนการป้องกนัและควบคุมโรคมะเรง็แห่งชาต ิ

ชืน่ชม ที่ภาคีเครือข่ายภาควิชาการ ได้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  คณะแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข วทิยาลยัวทิยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบนัมะเรง็แห่งชาต ิที่ได้ร่วมกนัรเิริม่
ผลกัดนัใหปั้ญหาโรคมะเรง็เป็นนโยบายสาธารณะ 
 รบัทราบ ทุกหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งมคีวามพยายามทีจ่ะช่วยกนัแกปั้ญหาแต่การด าเนินงานส่วนใหญ่
ยงัจ ากดัอยู่แต่ในภาครฐั 
 กงัวล ต่อภยัของมะเรง็ที่คุกคามประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนไม่รบัรู้ข้อมูลและ
ตระหนักถงึความส าคญัของการหลกีเลีย่งปัจจยัเสีย่งเพื่อการป้องกนัโรค โดยเฉพาะพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
เกดิโรคและการเฝ้าระวงัสารก่อมะเรง็ทีอ่ยู่รอบตวั 
 กังวล ต่อข้อจ ากัดของผู้ป่วยและญาติ/บุคคลทัว่ไปในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับ
โรคมะเรง็ที่ถูกต้อง รวมทัง้วธิกีารดูแลรกัษาโรค ปัจจุบนัโรคมะเรง็หลายชนิดสามารถรกัษาให้หายขาดได ้
โดยเฉพาะมะเร็งระยะเริม่ต้น แต่ด้วยการรบัข้อมูลผ่านสื่อสงัคม ที่อาจให้ขอ้มูลไม่ถูกต้อง ท าให้ผู้ป่วยเสยี
โอกาสทีจ่ะไดร้บัการรกัษาทีม่ปีระสทิธภิาพและไดม้าตรฐาน 
 ตระหนัก ว่าต้องมกีารเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รบัการกลัน่กรองว่ามคีวามถูกต้องผ่านช่องทางต่าง  ๆ ที่
เหมาะสมและเป็นประโยชน์กบัประชาชน โดยการรวมพลงักนัทัง้หน่วยงานภาครฐั ภาควชิาการและเครอืขา่ย
ภาคประชาชน 

 
๑เอกสารสมชัชาสุขภาพ ๑๒ / หลกั ๓ 

สมชัชาสุขภาพ ๑๒. มติ ๓ 
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 เหน็ว่า การด าเนินงานจะส าเรจ็ได้ต่อเมื่อมกีารบูรณาการในพื้นที่ เน้นเรื่องการป้องกนัและควบคุม
โรค โดยการสร้างความตระหนักเพื่อการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคและลดปัจจยั เสีย่งจาก
สิง่แวดลอ้มและการคดักรองโรค ตามแผนการป้องกนัและควบคุมโรคมะเรง็แห่งชาต ิ
 

จงึมมีตดิงัต่อไปนี้ 
๑. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั 

ร่วมกบั กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์และ
กระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวติระดบัอ าเภอ (พชอ.) ผลกัดนัให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานปกครองท้องที่ ร่วมกบัเครอืข่ายผู้ป่วยมะเรง็ องค์กรศาสนา และเครอืข่าย
ภาคประชาสงัคม ให้เห็นความส าคัญของปัญหาโรคมะเร็ง และสนับสนุนการด าเนินงานขบัเคลื่อนเพื่อ
แก้ปัญหาโรคมะเรง็ โดยใชง้บประมาณของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัท้องถิน่หรอืพืน้ที่ กองทุนอื่นๆ   
และงบประมาณหรอืทรพัยากรขององคก์รต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ๑.๑ สนับสนุนให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในชุมชนและผู้มปีระวตัิครอบครวัเจบ็ป่วยด้วย
โรคมะเรง็ ตระหนกัและเขา้ถงึการคดักรองโรคมะเรง็ปากมดลูก โรคมะเรง็ล าไสใ้หญ่และไสต้รง โรคมะเรง็เต้า
นม และมะเร็งอื่นๆ ที่เป็นปัญหาส าคญัในระดบัประเทศและพื้นที่ ตามสิทธิประโยชน์ที่ก าหนดในระบบ
หลกัประกนัสุขภาพอย่างทัว่ถงึ และต่อเนื่อง ด้วยเครื่องมอืที่ทนัสมยั เพื่อตรวจหามะเรง็ในระยะเริม่ต้น ซึ่ง
เป็นการเพิม่โอกาสรกัษาใหห้ายขาด อนัเป็นการลดภาระและค่าใชจ่้ายในการรกัษา ทัง้ของผูป่้วย ครอบครวั 
และประเทศชาตโิดยรวม  

 ๑.๒ พัฒนาและสนับสนุนผู้น าในชุมชน เครอืข่ายอาสาสมคัรสาธารณสุข เครอืข่ายจิตอาสา 
เครอืขา่ยผูป่้วยมะเรง็ เครอืข่ายภาคประชาสงัคม หน่วยงานภาครฐั เยาวชน ประชาชนทัว่ไป องคก์รศาสนา 
ภาคการศกึษา และองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้ง ใหร้่วมกนัสรา้งความตระหนักรูแ้ก่ชุมชน ในการป้องกนั คดักรอง เพื่อ
คน้หาผูป่้วยในระยะแรกและใหไ้ดร้บัการรกัษาอย่างทัว่ถงึ  เพื่อใหผู้ป่้วยและครอบครวัมสีทิธใินการตดัสนิใจ
ทางเลือกที่เหมาะสม ทัง้การแพทย์แผนปัจจุบนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และภูมปัิญญา
การแพทยพ์ืน้บา้น ในการรกัษา ดแูลผูป่้วยในระยะแรก และระยะทา้ยใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ ี 

๒. ขอใหส้ านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายวชิาการ และ
หน่วยบรกิารสุขภาพทัง้ในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เครอืข่ายสื่อทัง้สื่อภาครฐัและสื่อเอกชน  เครอืข่าย
ผูป่้วย องค์กรศาสนา ภาคการศกึษา เครอืข่ายภาคประชาสงัคม เครอืข่ายผู้บรโิภค ภาคเีครอืข่ายวชิาการ/
วชิาชพี และเครอืขา่ยอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

๒.๑ สนับสนุนและส่งเสรมิให้ประชาชนตระหนักรู้เรื่องการตรวจสุขภาพประจ าปีเพื่อคดักรอง
โรคมะเรง็ รวมทัง้ด าเนินการพฒันาและขยายพื้นที่ต้นแบบในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาโรคมะเรง็ในทุก
จงัหวดั  
 ๒.๒ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) เกี่ยวกับโรคมะเร็ง และการดูแลรกัษา
สุขภาพโดยใชห้ลากหลายทางเลอืก เน้นการด าเนินชวีติโดยใชภู้มปัิญญาทอ้งถิน่ ดว้ยเครื่องมอืในการสรา้ง
ความรอบรูด้า้นสุขภาพ ทีเ่ขา้ใจไดง้่าย รวมทัง้สรา้งความมัน่ใจแก่ผูป่้วยในการใชบ้รกิารทางการแพทยแ์ผน
ปัจจุบนั 
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๒.๓ รณรงค์ป้องกนัและคดักรองมะเรง็ด้วยการจดัการปัจจยัแวดล้อมที่เสีย่งต่อสุขภาพทัง้จาก
การประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม  และลดพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคมะเรง็ในระดบับุคคล ครอบครวั และชุมชน 
โดยปลูกฝังเริม่ตน้ตัง้แต่เดก็วยัเรยีน  

๒.๔ สรา้งช่องทางสื่อสารในเรื่องของการป้องกนัโรคมะเรง็ทีป่ระชาชนสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย เช่น 
เครื่องมอืหรอืแอพพลเิคชัน่ในการประเมนิความเสีย่งของตนเอง รวมทัง้ใชเ้ป็นเครื่องมอืประเมนิความเสีย่ง
ของชุมชนต่อโรคมะเรง็  

๓. ขอให้สถาบนัมะเรง็แห่งชาติ โรงพยาบาลมะเรง็ภูมิภาค กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรม
อนามยั กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เครอืข่ายสื่อ เครอืข่ายผู้ป่วย เครอืข่ายผู้บรโิภค องค์กร
ศาสนา ภาคประชาสงัคม และเครอืข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ด าเนินการเฝ้าระวงั ตรวจสอบและตดิตามขอ้มูล
ขา่วสารทีไ่ม่ถูกต้อง (Fake news) ที่สง่ผลต่อความเขา้ใจผดิเกี่ยวกบัโรคมะเรง็ ปัจจยัเสีย่ง การป้องกนั และ
การรกัษาโรค รวมถงึมกีารจดัการและแกไ้ขขอ้มลูใหถู้กตอ้ง และเผยแพร่ขอ้มลูแก่ประชาชน ในเรื่องเกี่ยวกบั
การแพทยแ์ผนปัจจุบนั การแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลอืก และภูมปัิญญาการแพทยพ์ืน้บา้น 
        ๔. ขอให้กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม โดยส านักงานการวจิยัแห่งชาติ  
สถาบนัอุดมศกึษา สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) และหน่วยงานวจิยัอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้มกีารวจิยัเกี่ยวกบัปัจจยัเสี่ยงทางพฤติกรรมและสิง่แวดล้อมที่มผีลต่อโรคมะเรง็ การพฒันา
ความรอบรู้ดา้นสุขภาพของประชาชน พฒันานวตักรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการลดปัจจยัเสี่ยง อนัจะน าไปสู่การ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมป้องกนั ดูแล รกัษาโรคมะเรง็ และการสรา้งเครื่องมอืในการตรวจคดักรองมะเรง็ชนิด
ต่างๆ รวมทัง้สนับสนุนให้มกีารวจิยัด้านการแพทย์แผนปัจจุบนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลอืก
และภูมปัิญญาการแพทยพ์ื้นบ้าน และน าไปขยายผลในการป้องกนั ดูแล รกัษา ฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคมะเรง็ และ
น าผลงานวจิยัเผยแพร่สูป่ระชาชนอย่างทัว่ถงึ  

๕. ขอใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิรายงานความกา้วหน้าต่อสมชัชาสุขภาพแห่งชาต ิ
ครัง้ที ่๑๔ 

 
 
 
 
 


