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การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่เปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
อย่างเป็นระบบโดยใช้ความรู้ ปัญญาเป็นฐาน ท�ำให้เกิดเป็นข้อเสนอนโยบายทีไ่ ด้รบั การ
ยอมรับร่วมกันระหว่างภาคี เครือข่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติจึงเป็นพื้นที่ของการระบุเป้าหมาย หาแนวทาง และ
วิธกี ารท�ำงานร่วมกันของแต่ละหน่วยงาน องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง และสรุปรับฟังข้อคิดเห็นก่อน
ผลักดันเป็นข้อเสนอนโยบายออกสู่สงั คม โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนและประเทศชาติให้ก้าวสู่จุดที่เรียกว่าได้รับการพัฒนาแล้วอย่างแท้จริง
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคือกระบวนการที่จะน�ำนโยบายไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการด�ำเนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) อนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติทเี่ กีย่ วของกับการแพทย์และสาธารณสุข และ อนุกรรมการขับเคลือ่ นและ
ติดตามสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ เป็นกลไก
สนับสนุนและติดตามการขับเคลื่อนมติ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมในหลายมติ จึงสรุปและน�ำมาเสนอในครั้งนี้
ความก้าวหน้า ประสบการณ์การขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทนี่ �ำเสนอ
ในครั้งนี้มี ๑๐ มติ/กลุ่มมติ ประกอบไปด้วย มติสมัชชาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์
และสาธารณสุข ๔ มติ ได้แก่ มติการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับ

บุคลากรทางการแพทย์ มติการก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดีในประชาชน
มตินโยบายการตรวจสุขภาพทีจ่ �ำเป็นและเหมาะสมส�ำหรับประชาชน และ มติวกิ ฤตการณ์
เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ มติสมัชชาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพสังคมและสุขภาวะ ๖ มติ/กลุ่มมติ ได้แก่ มติการแก้ไขปัญหาอุบัติตทุ างถนน
มติการแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม มติการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อ
ส่งเสริมการเดินและการใช้จกั รยานในชีวติ ประจ�ำวัน มติพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ
กลุ่มมติเด็กและเยาวชน และ กลุ่มมติเกษตรและอาหารปลอดภัย ทั้งนี้ ความคาดหวัง
ประการหนึ่งคือ การน�ำเอาประสบการณ์ท่ไี ด้จัดการความรู้มานี้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
ประยุกต์ใช้และขยายผลในพื้นที่ให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นกระบวนการนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ต่อไป
ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ธันวาคม ๒๕๕๙

สารบัญ
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์
และสาธารณสุข
๑) มติ ๑.๑๓ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วย
และญาติกับบุคลากรทางการแพทย์
เรื่องเล่าคนต้นเรื่อง

๙
๑๕

๒) มติ ๗.๓ การก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในประชาชน
เรื่องเล่าคนต้นเรื่อง

๒๐
๒๔

๓) มติ ๖.๑ นโยบายการตรวจสุขภาพที่จ�ำเป็นและเหมาะสมส�ำหรับประชาชน ๒๙
เรื่องเล่าคนต้นเรื่อง
๓๒
๔) มติ ๘.๕ วิกฤตการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหา
แบบบูรณาการ
เรื่องเล่าคนต้นเรื่อง

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคม
และสุขภาวะ

๓๗
๔๕

๑) มติ ๒.๙ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
เรื่องเล่าคนต้นเรื่อง

๕๓
๕๗

๒) มติ ๓.๘ การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
เรื่องเล่าคนต้นเรื่อง

๖๕
๗๑

๓) มติ ๕.๑ การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดิน
และการใช้จกั รยานในชีวิตประจ�ำวัน
เรื่องเล่าคนต้นเรื่อง

๗๕
๘๐

๔) มติ ๕.๗ พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ
เรื่องเล่าคนต้นเรื่อง

๘๕
๙๓

๕) กลุ่มมติเด็กกับสื่อ
มติ ๑.๙ ผลกระทบจากสื่อต่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว
มติ ๕.๙ การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง :
กรณีเด็กไทยกับไอที
เรื่องเล่าคนต้นเรื่อง

๙๙

๖) กลุ่มมติเกษตร และอาหารปลอดภัย
มติ ๑.๕ เกษตรและอาหารในยุควิกฤต
มติ ๕.๕ ความปลอดภัยทางอาหาร :
การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
มติ ๕.๘ การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบ
ด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหาร
และสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร
เรื่องเล่าคนต้นเรื่อง

๑๐๔
๑๑๓

๑๑๙

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับ
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การแพทย์และสาธารณสุข
มติ ๑.๑๓ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับ
บุคลากรทางการแพทย์

ความเจ็บป่วย ความเครียดและความวิตกกังวลมีผลอย่างมากในการกระตุ้น
อารมณ์ให้ผู้ป่วยและญาติบังเกิดโทสะได้ง่ายเมื่อไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริการจาก
บุคลากรทางการแพทย์ดังที่คาดหวังไว้ และความคาดหวังที่เกิดขึ้นนี้ก็อาจจะมีมาก
จนท�ำให้แม้ได้รบั บริการทีด่ แี ล้วก็อาจยังไม่เพียงพออย่างทีต่ อ้ งการ กลายเป็นสาเหตุส�ำคัญ
ที่น�ำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง ไม่มีสัมพันธ์อันดี ร้องเรียนและฟ้องร้องกันในที่สุด
จึงเป็นปัญหาที่หลายฝ่ายเล็งเห็นและพยายามให้การแก้ไขมาโดยตลอดภายใต้
มติการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกบั บุคลากรทางการแพทย์ จนเมือ่ มี
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทเี่ กีย่ วข้อง
กับการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ซึ่งได้รายงานสรุปถึงการด�ำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมตินี้ นั่นคือจัดตั้ง
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึง่ มีหน้าทีส่ ง่ เสริมให้โรงพยาบาล
และสถานพยาบาลต่างๆ มีการพัฒนาคุณภาพ สนับสนุนให้โรงพยาบาลน�ำเหตุการณ์
ที่ไม่พึงประสงค์จากการให้บริการทางการแพทย์เข้าประชุมเพื่อหารือและหาแนวทาง
ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดิมขึ้นอีก
ทั้งยังมีการด�ำเนินงานของศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขในการไกล่เกลีย่ ทางการแพทย์และสาธารณสุข การผลักดันร่างพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูเ้ สียหายจากการรับบริการสาธารณสุขทัง้ ในส่วนภาคประชาชนและกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งที่ผ่านมายังขาดหน่วยงานเจ้าภาพหลักที่จะ
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รับผิดชอบเพือ่ การขับเคลือ่ นมติอย่างต่อเนือ่ ง จึงเสนอให้มกี ารติดตามและประสานความ
ร่วมมือด้านต่างๆ โดยคณะอนุกรรมการฯ เป็นผู้ด�ำเนินงานในส่วนนี้

ซึง่ เรือ่ งนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาปรับเนือ้ หาของสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศไทยเพือ่
เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

จนเมือ่ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่ นและ
ติดตามการด�ำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๙ นายแพทย์
ศุภกิจ ศิรลิ กั ษณ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้รายงานถึงความสอดคล้องของแผนงาน/
โครงการ CIPO (Chief Integrated Program Officer: CIPO) ผ่านมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
โดยมติเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย์
มีความสอดคล้องกับแผนงาน โครงการพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย (Patient Safety) และการลดปัญหาการฟ้องร้อง ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการฯได้จัดประชุมหารือแนวทางการ
ท�ำงานร่วมกันของแผนงาน โครงการ CIPO กับมติสมัชชาสุขภาพฯ ขึน้ เมือ่ วันที่ ๕ กรกฎาคม
๒๕๕๙ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประสานและหนุนเสริมการท�ำงานระหว่างหน่วยงานให้เกิด
ความเข้มแข็งและพร้อมขยายผล

๓. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมส่งเสริมการสื่อสารเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพทั้งเรื่องความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของผลการ
ดูแลรักษา เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทอี่ าจเกิดขึน้ ในกระบวนการดูแลรักษาทีไ่ ด้มาตรฐาน
รวมถึงความทุกข์ของผู้ป่วย ญาติและบุคลากรทางการแพทย์

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ฝ่ายเลขาฯ และอนุกรรมการฯ จัดให้มี
ประชุมหารือแลกเปลี่ยนการด�ำเนินงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง “การ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ว่ ยและญาติกบั บุคลากรทางการแพทย์” โดยมีนายแพทย์
ศุภกิจ ศิริลักษณ์ เป็นประธานร่วมกับนายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ประธานคณะท�ำงาน
แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety)
และการลดปัญหาการฟ้องร้องซึ่งสามารถสรุปข้อเสนอและสาระส�ำคัญของแนวทางการ
ด�ำเนินการได้ดงั นี้
๑. สนับสนุนให้มกี ารศึกษาวิจยั และจัดการความรูใ้ นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการ
แก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
๒. ผลั ก ดั น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการบริ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. .... เพือ่ ให้ผไู้ ด้รบั ผลกระทบจากบริการสาธารณสุขได้รบั การแก้ไขเยียวยา
โดยรวดเร็วและเป็นธรรม และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ใี นระบบบริการสาธารณสุข
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๔. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้มีบทบาทในการ
ท�ำงานร่วมกับภาครัฐ
๕. เสนอให้มีคณะท�ำงานขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพฯ
ส�ำหรับข้อเสนอของมติเพือ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ว่ ยและญาติกบั บุคลากร
ทางการแพทย์น้นั ได้ขอให้รฐั บาลและรัฐสภาพิจารณาด�ำเนินการดังนี้
๑. ผลักดันให้นโยบาย “การสร้างความสมานฉันท์ ในระบบการดูแลสุขภาพ” เป็น
วาระส�ำคัญระดับชาติโดยเร่งผลักดันการออกกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองความเสียหาย
จากการรับบริการสาธารณสุขที่อยู่ในขั้นตอนของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้มี
ความเป็นธรรมกับผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์ และมีผลบังคับใช้โดยเร็ว
รวมทัง้ เร่งผลักดันการออกพระราชกฤษฎีกาสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ที่ค้างอยู่โดยเร็วและเร่งผลักดันให้ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนในการรับบริการ
สาธารณสุขได้
๒. พัฒนากลไกภาครัฐและสนับสนุนกลไกภาคประชาชนเพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้ค�ำปรึกษา
ให้ขอ้ มูลและช่วยเหลือประชาชนในกรณีได้รบั ความเสียหายจากเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ใน
ระบบการดูแลสุขภาพซึง่ รวมถึงการช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจ การรักษาพยาบาลทีต่ อ่ เนือ่ ง
และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียหาย การเป็นที่
ปรึกษาในกระบวนการด�ำเนินคดีที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งยังก�ำหนดแนวทางและกระบวนการ
เข้าถึงข้อมูลในเวชระเบียนและบันทึกทางการแพทย์ของผู้ป่วยให้มีความชัดเจนโดยเร็ว
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๓. การสร้างช่องทาง กลไกและกระบวนการดูแลผู้รับบริการที่มีปัญหากับผู้ให้
บริการในสถานบริการทุกระดับโดยให้บุคลากรภายนอกสามารถเข้ามีส่วนร่วมได้
ส่วนข้อเสนอที่มีถึงกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เร่ง
ด�ำเนินการเรื่องนี้ ได้แก่
๑. จัดให้มีองค์กรกลางที่เป็นอิสระท�ำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและ
การเสริม สร้ า งระบบการดู แ ลสุข ภาพที่มีหัว ใจของความเป็ น มนุษ ย์ ใ นสถานบริก าร
สาธารณสุขทุกระดับ
๒. ทบทวนมาตรฐานและก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนในระบบการดูแลสุขภาพ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบทและทรัพยากรทีม่ อี ยู่ ทัง้ ยังต้องสอดคล้องกับความต้องการและ
ความจ�ำเป็นของประชาชนเพือ่ ให้ทงั้ ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์เกิดความมัน่ ใจ
๓. พัฒนาระบบสนับสนุนให้มกี ารรายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ซงึ่ อาจเกิดขึน้
แม้ในกระบวนการดูแลทีไ่ ด้มาตรฐานระดับประเทศเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยมีระบบการคุ้มครองผู้รายงานและการรักษาความลับของ
ผู้ป่วย
๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์สันติวิธีสาธารณสุขเพื่อให้มีบุคลากรที่มี
ความรูค้ วามสามารถและเป็นกลไกกลางในการแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างอิสระ สามารถสร้าง
ความมัน่ ใจได้วา่ มีความเป็นกลางอย่างแท้จริงโดยมีสว่ นร่วมจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะองค์กร
ภายนอกและภาคประชาชน
๕. พัฒนาระบบให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกับกลไกวิชาชีพ
และกลไกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการให้ค�ำปรึกษา การดูแลด้านจิตใจ ให้ข้อมูลและ
ความช่วยเหลือในกรณีทตี่ อ้ งเกีย่ วข้องกับการเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์หรือถูกฟ้องร้อง
ด�ำเนินคดี รวมถึงเร่งรัดให้มรี ะบบพีเ่ ลีย้ งส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะบุคลากร
จบใหม่ ที่ท�ำงานอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
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๖. ผลักดันให้มกี ารปฏิรปู ระบบการดูแลสุขภาพทีค่ รอบคลุมการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพภาคประชาชนของประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเร่งรัด
และผลักดันการแก้ปญ
ั หาความขาดแคลนและการกระจายบุคลากรทางการแพทย์ทกุ สาขา
รวมทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมระบบสวัสดิการแรงจูงใจในการ
ท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
๗. พัฒนาระบบการศึกษาของบุคลากรทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริม
อุดมคติและจริยธรรมของวิชาชีพ และผลักดันให้บุคลากรทางการแพทย์มีการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuing Education) ทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา ซึ่งรวมถึง
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ย การสร้างเสริมเจตคติที่ดใี นการ
เอาใจใส่ดูแล การให้เวลา และการส่งเสริมให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ดูแลรักษามากขึ้น โดยเฉพาะผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
๘. เร่งรัดให้มกี ารศึกษาวิจยั และการจัดการความรูใ้ นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการ
แก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
ได้แก่
๑) พัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางการแพทย์ที่น่า
เชือ่ ถือทีท่ �ำให้มนั่ ใจได้วา่ ผูป้ ว่ ยจะได้รบั ความคุม้ ครองจากการให้การดูแล
ทีก่ อ่ ให้เกิดอันตราย (Harmful practice) และบุคลากรทางการแพทย์จะ
ได้รบั ความคุม้ ครองจากการฟ้องร้องทีป่ ราศจากคุณธรรม (Unmeritorious
lawsuit)
๒) พัฒนากระบวนการในด้านต่างๆ ได้แก่ การตอบสนองต่อเหตุการณ์
ไม่พงึ ประสงค์ การจัดการความขัดแย้ง การไกล่เกลีย่ ทีเ่ ป็นธรรมภายใต้
ผู้เสียหายได้รับข้อมูลเวชกรรมอย่างครบถ้วน การเยียวยา การบริหาร
ความเสี่ยง การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากร
ทางการแพทย์ เป็นต้น โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้จากพืน้ ทีต่ ่างๆ
ทัว่ ประเทศ ค้นหาตัวอย่างการปฏิบตั ทิ ดี่ แี ละพัฒนา เป็นแนวทางปฏิบตั ิ
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ทีเ่ หมาะสมเพือ่ น�ำไปใช้ด�ำเนินการในสถานบริการสุขภาพต่างๆ ทัง้ ภาค
รัฐและเอกชน
๓) ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการจัดตัง้ กลไกสุขภาวะธรรมชุมชน
รวมถึงแนวทางการส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์แสดงความเสียใจ
ต่อเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทเี่ กิดขึน้ และให้การช่วยเหลือดูแลผูไ้ ด้รบั ผล
กระทบโดยไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะถูกน�ำมาใช้ในการฟ้องร้องด�ำเนินคดี
๙. ผลักดันแนวทางการท�ำงานที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการ เปิด
โอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและพัฒนาสถานบริการ
สาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ เช่น การร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการ
บริหารอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงกระบวนการจิตอาสาเพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่าง
สถานบริการสาธารณสุขกับชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
๑๐. ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม สภาวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาค
ประชาชนพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมทางการแพทย์ทนี่ า่ เชือ่ ถือยิง่ ขึน้ รวมถึงการทบทวน
และพัฒนากระบวนการทางจริยธรรมของสภาวิชาชีพด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะการพิจารณาปฏิรูปกลไกการด�ำเนินงานด้านจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพด้าน
สาธารณสุขให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นอย่างจริงจัง และให้สภาวิชาชีพมี
องค์ประกอบจากบุคคลภายนอกในสัดส่วนอย่างเหมาะสม
๑๑. ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ กลไก และเงือ่ นไขในการให้การสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรทางการแพทย์ เช่น การให้ทุนการศึกษา
นอกจากนีม้ ติยงั ได้เสนอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจดั ตัง้ กลไกทีม่ สี ว่ นร่วม
จากทุกฝ่ายในการดูแลและประสานงานกลางภายใต้คณะกรรมการก�ำลังคนด้านสุขภาพ
แห่งชาติท�ำหน้าทีส่ ง่ เสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล ตลอดจนให้ขอ้ เสนอแนะเชิง
นโยบายแก่รฐั บาล หน่วยงาน องค์กรและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในทุกระดับเพือ่ การพัฒนาต่อไป
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เรื่องเล่าคนต้นเรื่อง
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ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง

ผู้อ�ำนวยการศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข
ส�ำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับบุคลากรสาธารณสุข
มีมานานมากแล้ว และก็พบทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศกับปัญหา
การร้องเรียนร้องทุกข์ที่เคยพบถึงขั้นเกิดข้อพิพาทระหว่างญาติผู้ป่วย
หรือตัวผู้ป่วยเองกับเจ้าหน้าที่ในสถานบริการสาธารณสุขที่ต่างก็มีการ
ใช้อารมณ์และความรุนแรงต่อกันหลังจากไม่พอใจในบริการซึ่งอาจมี
ทีม่ าจากหลายสาเหตุ เช่น การให้บริการล่าช้า ให้บริการไม่ตรงกับความ
คาดหวังของผู้ป่วย จึงเกิดเป็นการบันดาลโทสะของทั้งสองฝ่าย
ปัจจุบนั แม้การแพทย์และสาธารณสุขจะพัฒนามากขึน้ เพียงใด
และแม้ในตลอด ๒๔ ชั่วโมงของผู้ให้บริการจะมีการแลกเวรหรือจัด
ตารางเวลาอย่างดีแล้วก็ตาม แต่กป็ ฏิเสธไม่ได้ว่าจ�ำนวนเจ้าหน้าทีแ่ ละ
บุคลากรผูใ้ ห้บริการยังไม่เพียงพอต่อจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีม่ มี ากในโรงพยาบาล
หรือสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดของรัฐ ท�ำให้เจ้าหน้าทีจ่ �ำเป็นต้อง
ท�ำงานหนักและแข่งกับเวลาอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้จนส่งผลถึงสภาพของ
อารมณ์ และส่งผลต่อเนือ่ งเป็นปัญหาการร้องทุกข์และฟ้องร้องจากการ
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รับบริการทางการแพทย์ท่มี ีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในรอบกว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมาพบ
ว่ามีความขัดแย้งจนเข้าสูข่ นั้ ตอนการฟ้องร้องคดีอาญาเฉลีย่ ปีละ ๔ คดี คดีแพ่งปีละ ๑๖๒๐ คดี โดยไม่รวมกรณีเยียวยาผูเ้ ข้ารับบริการทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
จริงๆ แล้วเรือ่ งการท�ำงานของบุคลากรทีผ่ า่ นมากระทรวงสาธารณสุขพยายามผลิต
และให้ทุนการศึกษาด้านที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขทั้งแพทย์และพยาบาล โดยหวังจะ
กระจายก�ำลังไปให้กว้างขึน้ แต่แล้วก็พบว่ายังไม่คอ่ ยได้ผลดีนกั เพราะส่วนมากเมือ่ เรียน
จบและใช้ทุนหมดแล้วบุคลากรเหล่านี้มักจะเปลี่ยนไปประจ�ำอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชน
ซึง่ เน้นบริการในแนวธุรกิจสุขภาพทีแ่ น่นอนว่าจะมีภาระหน้าทีก่ ารท�ำงานทีน่ อ้ ยกว่า และ
ผูป้ ว่ ยต้องจ่ายค่าบริการในราคาทีแ่ พงกว่าเพือ่ แลกกับบริการและความพึงพอใจทีเ่ รียกว่า
Service Mind ใครมีฐานะที่พอจะเลือกความสะดวกสบายให้ตนเองได้ก็ย่อมท�ำ แต่กรณี
ที่ไม่มีงบประมาณส�ำหรับรับบริการจากโรงพยาบาลเอกชนก็จ�ำเป็นต้องเข้ารับบริการใน
สถานพยาบาลของรัฐซึง่ แพทย์มคี วามรูค้ วามสามารถมากและเชือ่ ถือได้ เพียงแต่จะไม่ได้
รับในส่วนที่เรียกว่า Service Mind เท่ากับที่พบในโรงพยาบาลเอกชน
เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีเรื่องของ Service Mind ความไม่พอใจหงุดหงิดหัวใจย่อม
เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดา เพราะเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยความรู้สึกทางใจก็ตกต�่ำมากพออยู่แล้ว
หากเป็นการป่วยของญาติก็ย่อมมีความกังวลห่วงใย เหล่านี้เกิดขึ้นได้เสมอด้วยอารมณ์
ชั่ววูบ อีกอย่างหนึ่งคือผู้ป่วยบางรายที่เข้ารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขใน
สถานพยาบาลของรัฐมักมาในสภาพป่วยหนัก ฝ่ายผูใ้ ห้บริการจึงยิง่ ต้องทุม่ เทและมีสมาธิ
อย่างมากในการรักษาโดยต้องไม่ลืมค�ำนึงถึงความเหนื่อยยากในการเดินทางมาและ
จ�ำนวนผู้ป่วยที่มารอรับการรักษาด้วย ในหลายจังหวัดบางวันจ�ำนวนผู้รับบริการอาจมี
มากจนต้องเข้าคิวต่อแถวยาวออกไปถึงนอกพื้นที่ตรวจ ความเหนื่อยที่ต้องท�ำงานหนัก
แข่งกับเวลาและต้องพบเจอผู้ป่วยหลากหลายอารมณ์เจ้าหน้าที่ก็อาจเกิดความไม่พอใจ
เครียดและเสียสมาธิได้
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ในส่วนของบุคลากรทีผ่ า่ นการรับทุนและท�ำงานใช้ทนุ ในสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐจนเสร็จสิน้ แล้วก็อาจต้องการเข้าสูร่ ะบบเอกชน เกิดปัญหาสมองไหลตามมา ดังนั้น
ทางออกในเรือ่ งนีจ้ งึ ไม่ใช่เพียงแค่การเพิม่ บุคลากรเพือ่ เข้ามาช่วยลดภาระเท่านัน้ แต่ควร
ด�ำเนินการในหลายอย่างควบคูก่ นั ไปโดยเขียนเป็นแผนงานทีช่ ดั เจน เช่น การจัดหลักสูตร
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขทีม่ กี ารวางแนวทางวิชาหรือสาระจริยธรรมและการส่งเสริม
เรื่องของการแข่งขันทางระบบบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในเรื่องนี้คือนโยบายด้านสาธารณสุขในแถบภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ทพี่ ยายามพัฒนาด้านการบริการสาธารณสุขนัน้ ประเทศไทยเน้นส่งเสริม
ที่ระบบ Medical Hub ซึ่งการส่งเสริมในด้านนี้จะสื่อไปถึงค�ำว่า Service Mind ที่ถือเป็น
หลักในการแข่งขัน เพราะในอนาคตระบบการแพทย์และสาธารณสุขจะยิง่ พัฒนามากขึน้
มีหนุ่ ยนต์เข้ามาเป็นตัวช่วย มีเทคโนโลยีเข้ามาเกีย่ วข้อง ช่วยอ�ำนวยความสะดวกมากมาย
บุคลากรจะเป็นแค่ผู้คอยควบคุมการรักษาเท่านั้น
ฉะนั้นหน้าที่ที่จะเพิ่มเข้ามาคือการมีใจรักในบริการ ซึ่งหากจะเป็น Medical Hub
แต่ไม่มใี จรักในบริการย่อมไม่มผี ปู้ ว่ ยและญาติตอ้ งการเข้ารับบริการในสถานพยาบาลนัน้ ๆ
จึงเป็นเหตุให้ผปู้ ว่ ยบางรายเลือกทีจ่ ะเสียเงินมากกว่าเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ไมตรีจติ จากบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขในสถานพยาบาลเอกชน และเช่นเดียวกันต่อไปในการเรียน
การสอนนิสติ นักศึกษาด้านสาธารณสุขคงไม่สามารถสอนเฉพาะวิธกี ารรักษาโรค แต่ตอ้ ง
สอนให้ผ้เู รียนได้ตระหนักถึงความเอือ้ เฟื้อ เห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อนื่ มากขึน้ เพราะใน
งานด้านนีซ้ งึ่ เป็นการรักษาสุขภาพจะเกิดประโยชน์ได้อย่างไรหากรักษาสุขภาพกายได้แต่
สุขภาพใจทรุดเพราะความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยแย่ลง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคปัจจุบนั ทีม่ กี ารส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนอย่างแพร่หลาย
และทุกวิชาชีพล้วนให้ความส�ำคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้นวิชาชีพด้านแพทย์และสาธารณสุข
ซึง่ ต้องอยูก่ บั ชีวติ และจิตใจมนุษย์จงึ ต้องสร้างผูเ้ รียนทีจ่ ะเติบโตไปพร้อมกับจิตส�ำนึกของ
ความมีน�้ำใจ ใจเย็นและมีความอดทนที่แน่นอนว่าย่อมเกิดผลดีต่อทั้งสองฝ่าย การเป็น
ผู้ป่วยนั้นเกิดความทุกข์ทางกายอยู่แล้ว ผู้ป่วยย่อมเจ็บปวดและกังวลกับสภาพร่างกาย
ตนเอง ยิ่งเป็นในกลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งบางครั้งพวกเขาแทบจะไม่ต้องการอะไรเลย
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นอกจากก�ำลังใจและค�ำพูดไพเราะ ซึ่งนั่นจะท�ำให้ผู้ป่วยระลึกได้ด้วยหัวใจว่าแพทย์และ
พยาบาลเต็มใจและเต็มทีก่ บั การรักษาเขาอย่างทีส่ ดุ แล้ว นีจ่ งึ เป็นสิง่ ทีต่ ้องปลูกฝังให้เกิด
ขึ้นในสังคมไทยและระบบการศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้
ไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาเท่านัน้ ทีจ่ ะช่วยปรับเปลีย่ นทัศนคติของผูเ้ รียนด้านแพทย์
และสาธารณสุขได้ แต่อีกแนวทางหนึ่งที่สามารถท�ำได้เช่นกันก็คือการส่งเสริมและ
สร้างเสริมสุขภาพ ซึง่ ทีเ่ คยพบในประเทศไทยคือกรณีของแพทย์หรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ทีค่ อยให้ค�ำแนะน�ำในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค นีค่ อื อีกด้านหนึง่ ของการบริการ
ทีค่ วรเป็นไปด้วยความใจเย็น สามารถแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและพูดคุยกันระหว่างผูร้ บั
บริการและผูใ้ ห้บริการได้ ซึง่ หากประชาชนทุกคนได้รบั แนวทางทีเ่ หมาะสมและมีการสร้าง
เสริมสุขภาวะให้แก่ตนเองแล้วก็ยอ่ มท�ำให้ความกังวลใจต่อความเจ็บป่วยลดน้อยลง ขณะ
เดียวกันก็จะช่วยให้งานรักษาพยาบาลของแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท�ำได้ง่ายขึ้น
ไม่ต้องแบกรับภาระในการรักษาหนักเกินไป กลายเป็นการท�ำงานเชิงรุกที่เน้นการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันก่อนป่วยนั่นเอง
อย่างไรก็ตามในประเด็นหลักทีค่ ดิ ว่าน่าสนใจก็คอื การพัฒนาคุณภาพการบริการ
ประชาชนตัง้ แต่โรคทัว่ ไปจนถึงโรคทีม่ ขี นั้ ตอนการรักษาทีย่ งุ่ ยากซับซ้อนให้เบ็ดเสร็จภายใน
เขตสุขภาพใกล้บ้าน และส่งเสริมให้โรงพยาบาลทุกแห่งเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมโดย
บุคลากรทุกวิชาชีพให้บริการด้วยจรรยาวิชาชีพควบคูค่ ณ
ุ ธรรม มีนำ�้ ใจต่อผูป้ ว่ ยและญาติ
เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ตี อ่ กัน ท้ายทีส่ ดุ ก็จะส่งผลให้โรงพยาบาลเป็นทีร่ กั ของประชาชน
ทางด้านศูนย์สนั ติวธิ ยี งั ได้จดั ตัง้ ศูนย์บริหารเรือ่ งราวร้องทุกข์และหน่วยงานเจรจา
ไกล่เกลีย่ ไว้ดว้ ย โดยมีหน่วยงานบริหารความเสีย่ งด้านการรักษาพยาบาลและการจัดการ
ความปลอดภัยผู้ป่วยในโรงพยาบาลจากทุกจังหวัดรับหน้าทีด่ �ำเนินการจัดการเจรจาไกล่
เกลี่ย แก้ไขปัญหาขัดแย้งในโรงพยาบาลเป็นการเฉพาะ และยุติคดีร้องทุกข์โดยไม่มีการ
ฟ้องร้องเป็นคดีให้ได้มากกว่าร้อยละ ๙๐ เพื่อเร่งสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนให้ได้
มากกว่าร้อยละ ๘๐ ทั้งยังได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชื่อมฐานข้อมูลระบบการ
จัดการเรื่องร้องเรียนในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้สามารถติดตามผลการ
ด�ำเนินการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ต่อเนื่องและทันท่วงที
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การแพทย์และสาธารณสุข
มติ ๗.๓ การก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในประชาชน

ไม่ง่ายเลยที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของใครก็ตามที่เชื่อและชื่นชอบ
ในอาหารบางชนิด รวมทั้งความคุ้นเคยกับกรรมวิธีการกินจนกลายเป็นวัฒนธรรม
ประจ�ำถิ่นในคนบางกลุ่มก็ยากจะเปลี่ยนแปลง แม้จะมีข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันถึง
อันตรายและพิษภัยของอาหารชนิดนั้นๆ ว่าอาจก่อให้เกิดโรคก็ตาม โดยเฉพาะการกิน
อาหารสุกๆ ดิบๆ ยิ่งแล้วใหญ่ เพราะถือเป็นสาเหตุส�ำคัญของการเกิดโรคพยาธิใบไม้
ในตับ ซึ่งองค์การอนามัยโลกยังจัดให้โรคนี้เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อน�้ำดี
ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามมาอีกด้วย
ตลอดเวลาที่ผ่านมาโรคพยาธิใบไม้ในตับเสมือนเป็นโรคประจ�ำพื้นที่ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภค วัฒนธรรมการกิน
อาหารสุกๆ ดิบๆ สืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ การขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ
พาหะน�ำโรค ทัง้ การควบคุมป้องกันของหน่วยงานรัฐเองก็ยงั ไม่ทวั่ ถึง ขาดการประสานงาน
อย่างต่อเนือ่ งในการแก้ไขปัญหา สาเหตุหลากหลายเหล่านี้ท�ำให้ปัจจุบันโรคพยาธิใบไม้
ในตับยังไม่หมดไปจากสังคมไทยเสียที
จากการศึกษาระบาดวิทยาของโรคพยาธิใบไม้ตับ ช่วงปี ๒๕๓๙, ๒๕๕๒ และ
๒๕๕๗ พบอัตราความชุกเฉลี่ยในภาพรวมของประเทศ เฉลี่ยร้อยละ ๑๑.๘, ๘๗ และ
๕๑ ตามล�ำดับ เมือ่ พิจารณาในระดับหมู่บ้านพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือในปี ๒๕๕๒
พบว่ามีอตั ราความชุกของโรคสูงทีส่ ดุ ร้อยละ ๘๕.๒ และในระดับหมูบ่ า้ นพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
สูงสุดที่ ร้อยละ ๔๕.๖ จึงประมาณการได้ว่าประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า
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๒๐,๐๐๐,๐๐๐ คน ก�ำลังป่วยเป็นโรคนี้ และทีเ่ คยป่วยด้วยโรคนีม้ มี ากกว่า ๖,๐๐๐,๐๐๐
คน ซึ่งนับเป็นหนึ่งในสามของประชาชนทั้งหมดในภูมิภาค
เมื่อพิจารณาถึงผลสืบเนื่องไปถึงโรคมะเร็งท่อน�้ำดี พบว่าในปี ๒๕๕๔ มีคนไทย
เสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับและท่อน�้ำดี จ�ำนวน ๑๔,๓๑๔ ราย ซึ่ง ๗,๕๓๙ รายเป็น
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา คือประชาชนในภาคเหนือ จ�ำนวน
๒,๖๓๘ ราย ส่วนข้อมูลจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ปี ๒๕๕๖ พบผู้ป่วยโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน�้ำดีรายใหม่มากกว่า ๑,๗๖๕
ราย โดยเป็นมะเร็งท่อน�้ำดี ๑,๑๐๘ ราย มะเร็งตับ ๓๒๐ ราย ร้อยละ ๕๕ จะเกิดใน
ประชาชนช่วงวัยท�ำงานอายุระหว่าง ๔๐-๖๐ ปี ซึ่งถือเป็นโรคที่รุนแรงและก่อให้เกิด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจสังคม คุณภาพชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมากและมี
แนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
โรคพยาธิใบไม้ในตับถือเป็นโรคที่เกิดจากอุปนิสัยการกินปลาน�้ำจืดชนิดมีเกล็ด
แบบสุกๆ ดิบๆ ด้วยวิธีการปรุงอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ พยาธิที่มีอยู่ในตัวปลาจึงผ่าน
เข้าสู่ระบบทางเดินอาหารของผู้กินและเข้าไปอาศัยอยู่ในท่อน�้ำดี ก่อให้เกิดการอักเสบ
เรื้อรัง ส่งผลให้เกิดการก่อเซลล์มะเร็งขึ้นอย่างช้าๆ โดยใช้เวลาประมาณ ๒๐-๓๐ ปี
ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะแสดงอาการของการเป็นมะเร็งในระยะสุดท้าย ท�ำให้รักษาได้ยาก
การควบคุมและป้องกันโรคจึงต้องด�ำเนินการแบบบูรณาการครอบคลุม ทัง้ ปัจจัย
เสีย่ งด้านพฤติกรรม ด้านสิง่ แวดล้อมและด้านวัฒนธรรม ป้องกันการปนเปือ้ นของอุจจาระ
ในแหล่งน�ำ้ ทุกประเภทเพือ่ ลดปริมาณปลาปลอดพยาธิ ปลูกฝังค่านิยมและสร้างวัฒนธรรม
ให้แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ในการกินอาหารปรุงสุก ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดพยาธิใบไม้ในตับ มีระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม
โรคโดยใช้ชุมชนและโรงเรียนเป็นฐาน ควบคู่ไปกับการประสานความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม พัฒนาความเข้มแข็งของระบบสุขภาพตั้งแต่การคัดกรอง
รักษา ดูแลชุมชน ตลอดจนระบบข้อมูลสุขภาพให้ครอบคลุมทุกส่วน
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การแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับเร่งด�ำเนินการมา ตั้งแต่ก่อนปี ๒๕๕๒ ต่อเนื่อง
ถึงปี ๒๕๕๔ โดยกรมควบคุมโรค จนถึงปี ๒๕๕๕ ผู้บริหารระดับกระทรวง โดยรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์) ได้ผลักดันเข้าสู่วาระ
คนอีสาน เมื่อพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน�้ำดีสูงถึง ๒๘,๐๐๐ รายต่อปี
ก�ำหนดให้เป็นนโยบายระดับกระทรวง ระดับมหาวิทยาลัย ระดับจังหวัดและระดับพื้นที่
รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่เข้าสนับสนุน
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค้นหาพื้นที่เสี่ยง ค้นหาความชุกของโรค เพื่อก�ำหนด
ทิศทางในการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับที่ชัดเจน เพื่อจุดประสงค์
ในการลดจ�ำนวนผู้ป่วยทั้งจากโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน�้ำดี
ในส่วนภารกิจของกรมควบคุมโรค ให้การสนับสนุนและก�ำกับติดตามวิเคราะห์
สถานการณ์ของโรคในพื้นที่แต่ละจังหวัด ก�ำหนดกรอบพื้นที่และกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวัง
ควบคุมโรคอย่างเข้มข้น เพื่อให้ชัดเจนว่ามีพื้นที่เสี่ยงบริเวณใด ค้นหาพื้นที่ที่มีความชุก
ของโรคสูงในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ๓๐ จังหวัดแถบภาคอีสานทัง้ หมดรวมถึงภาคเหนือและภาคกลาง
บางจั ง หวั ด ด�ำเนิ น งานเรื่ อ งการตรวจและการใช้ ย ารั ก ษา บั น ทึ ก รวบรวมข้ อ มู ล
การเจ็บป่วยในชุมชนจากแต่ละสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และ
โรงพยาบาลใน ๒๐ จังหวัดเสี่ยง
นอกจากนี้ ยังด�ำเนินมาตรการกระตุน้ ให้ประชาชนเห็นความส�ำคัญของโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและชี้ให้เห็นถึงข้อดีของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน บูรณาการการให้
ความรู้ โดยเน้นเรือ่ งของการกินสุก ให้อาหารผ่านความร้อนเพือ่ ป้องกันการแพร่กระจาย
ของโรค จัดการด้านสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมอย่างเข้มข้นและต่อเนือ่ ง และติดตามประเมิน
ผลการด�ำเนินงานทุก ๖ เดือน ทุกปีและต่อเนือ่ งโดยตลอด สร้างข้อตกลงร่วมกันในชุมชน
ให้เป็นมาตรการทางสังคม สร้างค่านิยม วัฒนธรรมใหม่ ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ในการป้องกันควบคุมโรค ที่ส�ำคัญคือ พัฒนาด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมและ
เสริมพลังให้ชุมชนด้วยการให้ชุมชนด�ำเนินการด้วยตนเองเพื่อความยั่งยืนในการแก้ไข
ปัญหาและส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีของประชากรในพื้นที่ สกัดกั้นปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และโรคมะเร็งท่อน�้ำดีไม่ให้ลกุ ลามรุนแรงต่อไป
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จนเมื่อเริ่มด�ำเนินการตามนโยบายทั้งหมดแล้ว พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุ
มาจากหลายด้าน เช่น ประชาชนทั้งบุคคลทั่วไป กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยยังขาดความ
ตระหนักถึงพิษภัยของโรคมะเร็งท่อน�้ำดี รวมทั้งยังขาดความรู้และแนวปฏิบัติในการปรับ
เปลีย่ นวิถชี วี ติ ให้เหมาะสมและถูกต้อง ขาดการรวมพลังเครือข่ายการสือ่ สารทุกภาคส่วน
ทุกระดับในอันทีจ่ ะหนุนเสริมการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ ผ ่ า นมาจึ ง ยั ง ไม่ ส ามารถสร้ า งจิ ต ส�ำนึ ก ด้ า นสุ ข ภาพและสร้ า งกระแสการ
เปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตของสังคมไทยได้ อีกทั้งนโยบายระดับชาติและพืน้ ที่
ยังขาดความเป็นเอกภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายสาธารณะด้านเศรษฐกิจ การค้า
การเกษตร อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีความขัดแย้ง บั่นทอนและไม่หนุน
เสริมการปรับเปลีย่ นค่านิยม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อวิถชี วี ติ ทีด่ ตี อ่ สุขภาพ
อุปสรรคอีกด้านหนึ่ง คือระบบบริการสุขภาพยังมีศักยภาพไม่เพียงพอ ระบบ
งานในการดูแลรักษาพยาบาลและการจัดการโรค วิถชี วี ติ ส่วนใหญ่ด�ำเนินการในลักษณะ
ตั้งรับในสถานพยาบาล ซึ่งขาดการบูรณาการเป็นองค์รวมที่ควรด�ำเนินการเชิงรุกสู่
กลุ่มเป้าหมายในระดับชุมชนเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองในการ
ดูแลสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิน่ ในการ
ลดเสีย่ ง ลดโรคและจัดการโรคได้ด้วยตนเอง
เหล่านี้จึงมีการผลักดันการก�ำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี
ในประชาชนเข้าสูส่ มัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นวาระแห่งชาติ เมือ่ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้มกี ารด�ำเนินงานดังกล่าว เมือ่ วันที่ ๗ พฤษภาคม
๒๕๕๘ เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่หลายหน่วยงานจะได้ประสานความร่วมมือในการก�ำจัด
โรคพยาธิใบไม้ตับให้ได้ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี และจะช่วยลดปัญหาการเสียชีวิตจาก
โรคมะเร็งท่อน�้ำดีให้มากกว่าครึ่งในอีกประมาณ ๒๐ ปีข้างหน้าเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาด้าน
สาธารณสุขอีกต่อไปตามวิสยั ทัศน์ทวี่ า่ ภายในปี ๒๕๖๘ ประชาชนชาวไทยทุกหมูบ่ า้ นจะ
ปลอดจากโรคพยาธิใบไม้ในตับและโรคมะเร็งท่อน�้ำดี เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ที่ส�ำคัญคือ กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน�้ำดีจะต้องสามารถเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพได้อย่างเสมอภาค และได้รบั การดูแลรักษาแบบองค์รวมจนถึงวาระสุดท้ายของชีวติ
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เรื่องเล่าคนต้นเรื่อง
อรนาถ วัฒนวงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การติ ด เชื้ อ พยาธิ ใ นตั บ ถื อ เป็ น หนึ่ ง ในปั ญ หาส�ำคั ญ ด้ า นสาธารณสุ ข ของ
ประเทศไทยมานาน และพบปัญหาเรื่องนี้มากที่สุดแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ
ภาคอีสาน โดยที่การติดเชื้อพยาธิในตับจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งท่อน�้ำดี และ
ประเทศไทยยังมีอตั ราการเกิดมะเร็งท่อน�ำ้ ดีสงู ในผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูภ่ าคอีสานอีกด้วย ซึง่ เป็นพืน้ ที่
ทีพ่ บว่ามีประชาชนป่วยด้วยโรคพยาธิใบไม้ตบั สูงกว่าพืน้ ทีอ่ นื่ ของประเทศ ทัง้ ทีโ่ รคมะเร็ง
ท่อน�ำ้ ดีจะพบได้ไม่มากนักในโลก แต่กลับพบได้มากทีส่ ดุ ในประเทศไทย โดยพืน้ ทีท่ มี่ อี บุ ตั ิ
การณ์การเกิดโรคมะเร็งท่อน�้ำดีสูงที่สดุ ในโลกอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนี่เอง
สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งท่อน�้ำดีนั้นมาจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซึ่งจะ
ท�ำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังแล้วน�ำไปสู่การเกิดความเสียหายใน DNA ของเนื้อเยื่อก่อนจะ
กลายเป็นเนื้อร้าย ฉะนั้นการก�ำจัดพยาธิและการตรวจคัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงจึงถือ
เป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่ต้องเร่งด�ำเนินการเพราะโรคมะเร็งท่อน�้ำดีถือเป็นมะเร็งชนิดที่ยังไม่มี
วิธีรักษาที่ดีนัก ท�ำให้อตั ราการเสียชีวติ ของผู้ป่วยด้วยโรคนี้มีสูงมาก
จากสถิติพบว่าโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน�้ำดีถูกจัดอยู่ในอันดับที่ ๕ ของโรค
ที่ท�ำให้เกิดการเสียชีวิตมากที่สุดในประเทศไทย โดยตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ
๑๔,๐๐๐ คนต่อปี อีกทั้งโรคมะเร็งท่อน�้ำดียังส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภาวะทุพพลภาพและ
ความสามารถในการใช้ชวี ิตประจ�ำวันลดลงด้วย
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ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติจึงมีมติเรื่องการก�ำจัดพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในประชาชน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีการร่วมระดม
แนวคิดจากหลายหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ
หลักร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน�้ำดี มีกรมควบคุมโรค โดยส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป เป็นแกนหลักในการ
ผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ จัดระบบเฝ้าระวังโรค ตรวจ
คัดกรอง สนับสนุนด้านวิชาการในการป้องกันควบคุมโรค และติดตามความก้าวหน้าตาม
แผนยุทธศาสตร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม
ขณะเดียวกันทางกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ “ก�ำจัดพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน�้ำดี” ที่ประกอบด้วย คณะกรรมการอ�ำนวยการ คณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการและยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม
๒๕๕๘ และได้ก�ำหนดนโยบายกระทรวง ในการก�ำจัดพยาธิใบไม้ตับและลดมะเร็ง
ท่อน�้ำดี ๔ เรื่องด้วยกัน ได้แก่
(๑) เน้นการป้องกันโรคและคัดกรอง โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ การจัดการสิง่ แวดล้อมโดยความร่วมมือของชุมชน ประชาชนได้รบั
การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีที่ทั่วถึงและครอบคลุม
(๒) พัฒนาคุณภาพการวินิจฉัยให้ถูกต้องแม่นย�ำ  ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน�้ำดีต้อง
ได้รบั การดูแลรักษาในระยะเริม่ แรก ระบบการส่งต่อผูป้ ว่ ยต้องมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วทันเวลา ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารฝึกอบรมแพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรักษาเพื่อสามารถคัดกรองโรคได้
(๓) พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี ทั้งในระดับสถานบริการ
ครอบครัว ชุมชน และผสมผสานด้วยการแพทย์แผนไทย
(๔) ศึกษาวิจยั ด้านการแพทย์ใหม่ๆ และเรียนรูท้ จี่ ะจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ฐานข้อมูลอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
พร้อมกันนี้ยังมีมาตรการเชิงรุก เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค
อีก ๕ มาตรการซึง่ ส�ำคัญมาก นัน่ คือ ข้อ ๑ ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตบั จากอุจจาระ
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ตรวจคัดกรองด้วยวิธอี ลั ตราซาวด์ในกลุม่ ผูท้ ม่ี อี ายุ ๔๐ ปีขนึ้ ไป ทีโ่ รงพยาบาลชุมชน และ
หากตรวจพบว่าป่วยต้องส่งต่อเข้ารับการรักษาทันที ข้อ ๒ ให้ความรู้เพื่อเกิดการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มประชาชนตามชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่ม
นักเรียนตามโรงเรียนทั้งในและนอกระบบ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เอื้อต่อการ
แพร่ของโรค เช่น การถ่ายลงส้วมและไม่กินปลาน�้ำจืดเกล็ดขาวแบบสุกๆ ดิบๆ
ข้อ ๓ ต้องหันไปร่วมกันจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูลที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่ง
น�้ำธรรมชาติ โดยเรื่องนี้ชุมชนต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อให้ทั้งมนุษย์และสัตว์ปลอดจาก
พยาธิ ข้อ ๔ พัฒนาข้อมูลระบาดวิทยา ระบบฐานข้อมูลพยาธิไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดี
แบบครบวงจรและครอบคลุมถึงระดับชุมชน ส่วนข้อ ๕ จะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดี โดยทีมหมอครอบครัวให้ผู้ป่วยได้รับยาที่ดี มีการผสมผสาน
การดูแลทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย ส่วนทางด้านกรมควบคุมโรค ได้จัด
ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์ “ทศวรรษก�ำจัดพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน�้ำดี” โดยขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อน�ำไปสู่การสนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรจากหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม
และในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็ง
ท่อน�้ำดีปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคประชาชนใช้เป็นกรอบการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กัน ซึ่งคณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ๒ ระยะโดย
เริ่มจากระยะเริ่มต้น ๓ ปี คือในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑
ส่วนระยะที่ ๒ จะเป็นการขับเคลือ่ นตามมาตรการของแผนยุทธศาสตร์ในระยะ
เวลาทีเ่ หลือ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๘) เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ส่งผลให้การ
ก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีเกิดความยั่งยืน และผลักดันให้เป็นการ
ด�ำเนินงานตามแผนงานปกติในอนาคตต่อไป
ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา โครงการรณรงค์การก�ำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน�ำ้ ดี ถวายพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชเสด็จ
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ขึ้นครองราชย์ครบ ๗๐ ปี พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษามีเป้าหมายการด�ำเนินงานใน ๒๗ จังหวัด ๘๔ อ�ำเภอและ
๘๔ ต�ำบล โดยเริ่มด�ำเนินการเมื่อ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ประชาชนจะได้รับการตรวจ
คัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ๗๖,๐๐๐ คน กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองด้วยอัลตราซาวด์
๑๓๕,๐๐๐ คน ผูท้ ไี่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นมะเร็งท่อน�ำ้ ดีจะได้รบั การรักษาด้วยการผ่าตัด
เกินเป้าหมาย ๖๐๐ คน ซึง่ เป็นการช่วยผูย้ ากไร้ให้ได้รบั การดูแลอย่างทันเวลา และมีชวี ติ
รอดสูงถึง ๖๑๖ คน
ส�ำหรับปี ๒๕๖๐ ด�ำเนินงานใน ๒๗ จังหวัด ๑๓๘ อ�ำเภอและ ๒๐๙ ต�ำบล
การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับขยับไปอยู่ที่ ๑๐๐,๐๐๐ คน กลุ่มเสี่ยงจะได้รับการ
คัดกรองด้วยอัลตราซาวด์ ๑๖๐,๐๐๐ คน ผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดีจะได้รับการรักษาผ่าตัด
๘๐๐ คน พร้อมกันนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนงบประมาณและเครือ่ งอัลตร้าซาวด์
กว่า ๒๐๐ เครื่อง และมูลนิธิส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ยังได้ช่วยสนับสนุน
เครื่องอัลตร้าซาวด์เพิ่มเข้ามาอีก ๘๐ เครื่อง ผ่านโครงการพัฒนาสาธารณสุขเพื่อการ
ตรวจคัดกรองตรวจวินิจฉัยและบริการจัดการผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดีในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (CASCAP) เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ด�ำเนินงาน   
ซึ่งด้วยพระบารมีของทั้งสองพระองค์จากโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว
ท�ำให้ภาคีเครือข่ายที่ส�ำคัญเข้าร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ อย่างเป็นกัลยาณมิตร
อันได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการมีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นผ่านโครงการ CASCAP ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นอกจากนี้
ยั ง มี ห น่ ว ยงานต่ า งๆ อี ก มากมายทั้ ง ในระดั บ นโยบายและระดั บ พื้ น ที่ เรี ย กได้ ว ่ า
ทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือขับเคลื่อนให้การแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน�้ำดีเป็นไปตามยุทธศาสตร์ท่วี างไว้
ท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านที่ให้
การสนับสนุนการด�ำเนินงานและขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทีม่ าร่วมขับเคลือ่ น
เป็นอย่างดีตลอดมา
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การแพทย์และสาธารณสุข
มติ ๖.๑ นโยบายการตรวจสุขภาพที่จ�ำเป็นและเหมาะสมส�ำหรับ
ประชาชน

ในอดีตทีผ่ ่านมาการดูแลสุขภาพตนเอง ทีม่ กั ได้ยนิ เสมอก็คอื การประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ�ำปีเพือ่ ป้องกันการเกิดโรคอีกทางหนึง่ โดยค้นหา
โรคในระยะแรกซึ่งจะช่วยให้ได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที แต่ขณะเดียวกันการตรวจ
สุขภาพที่เกินความจ�ำเป็นจากการไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง อาจท�ำให้การ
ตรวจสุขภาพประจ�ำปีทวี่ า่ นีก้ ลายเป็นเรือ่ งทีเ่ ปล่าประโยชน์และเสียค่าใช้จา่ ยไปโดยใช่เหตุ
อย่างไรก็ตามค่านิยมเรื่องการตรวจสุขภาพส�ำหรับคนไทยฝังรากลึกมานานจน
กลายเป็นความเชือ่ มัน่ ว่าต้องตรวจสุขภาพเป็นประจ�ำทุก 6 เดือนหรือทุกปี สถานพยาบาล
ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเสนอชุดโปรแกรมตรวจสุขภาพในราคาที่แตกต่างกันตามช่วง
อายุและความละเอียดของการตรวจ ในขณะที่การตรวจบางอย่างมักถูกจัดเป็นชุด
โปรแกรมรวมที่ท�ำให้การตรวจสุขภาพเกินความจ�ำเป็น
ด้วยเหตุนหี้ น่วยงานด้านสาธารณสุขควรให้ข้อมูลทีถ่ กู ต้องและชีใ้ ห้เห็นถึงความ
จ�ำเป็นของการตรวจสุขภาพทีเ่ หมาะสมกับประชาชนอย่างแท้จริง และเกิดความตระหนัก
ในเรือ่ งของการตรวจสุขภาพทีจ่ �ำเป็นและเกิดประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค ชี้ให้เห็นว่าการตรวจสุขภาพที่ไม่จ�ำเป็นจะเกิดผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพ
เศรษฐกิจและสังคม ขณะเดียวกันต้องส่งเสริมให้ประชาชนบางส่วนที่ยังไม่เคยได้รับ
การตรวจสุขภาพที่จ�ำเป็น อันเนื่องจากขาดความรู้หรือเข้าไม่ถึงบริการเพราะฐานะไม่
เอื้ออ�ำนวย สามารถเข้าถึงการตรวจสุขภาพที่จ�ำเป็นได้อย่างเหมาะสม
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มตินโยบายการตรวจสุขภาพที่จ�ำเป็นและเหมาะสมส�ำหรับประชาชนเริ่มต้น
จากมูลนิธิหมอชาวบ้าน ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เสนอ
ประเด็นเข้าสูก่ ารพิจารณาเป็นระเบียบวาระในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๖
โดยแต่งตั้งคณะท�ำงานเฉพาะประเด็น มี รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ เป็นประธาน
และผ่านฉันทมติเป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
แนวนโยบายในมตินคี้ อื ส่งเสริมให้เกิดการตรวจสุขภาพทีจ่ �ำเป็น เหมาะสม เป็นเหตุ
เป็นผล และมีคณ
ุ ภาพ สอดคล้องกับความเสีย่ ง โดยใช้กระบวนการตามหลักวิชาการและ
การตัดสินใจร่วมกันของผูร้ บั บริการและให้บริการ มีการสนับสนุนการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนา
องค์ความรูท้ เี่ กีย่ วกับการตรวจสุขภาพทีจ่ �ำเป็นและเหมาะสม พัฒนาแนวทางปฏิบตั ใิ นการ
ตรวจสุขภาพที่จ�ำเป็นและเหมาะสมส�ำหรับประชาชนตามกลุ่มอายุ เพศ และความเสี่ยง
และจัดให้มีสมุดบันทึกสุขภาพประจ�ำตัว และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ
ในการตรวจสุขภาพที่จ�ำเป็นและเหมาะสม รวมถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจสุขภาพ
ที่เกินจ�ำเป็นและไม่สมเหตุสมผล
๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานกรรมการ
ขับเคลื่อนและติดตามการด�ำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ในขณะนั้น
ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการตรวจสุขภาพที่จ�ำเป็นและ
เหมาะสมส�ำหรับประชาชน โดยมี นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เป็นประธาน มีการประชุม
คณะท�ำงานครัง้ แรกเมือ่ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ และครัง้ ที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๘
ผลจากการประชุมครัง้ นัน้ น�ำไปสูก่ ารด�ำเนินงานของหน่วยงานหลักตามมติดงั นี้ คือ
๑. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ จัดท�ำ
โครงการพัฒนาแนวทางการตรวจสุขภาพทีจ่ �ำเป็นและเหมาะสมส�ำหรับประชาชน แนวทาง
ดังกล่าวใช้ส�ำหรับประชากรกลุ่มส�ำคัญ ได้แก่ กลุ่มเด็กและวัยรุ่น กลุ่มวัยท�ำงาน และ
กลุ่มผู้สูงอายุ โดยผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมแล้ว
เสร็จ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
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๒. การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ มีการด�ำเนินการดังนี้
๒.๑ กรมบัญชีกลางจัดท�ำโครงการบูรณาการชุดสิทธิประโยชน์การสร้างเสริม
สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรคเพื่ อ ให้ มี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารก�ำหนดรายการ
และอัตราค่ารักษาพยาบาลซึ่งเริ่มด�ำเนินโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
จนแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
๒.๒ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมกับกรมบัญชีกลางและ
ส�ำนักงานประกันสังคมพิจารณาเรื่องชุดสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสุขภาพ
๒.๓ ส่วนส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเตรียมด�ำเนินการ
สื่อสารเรื่องนี้ให้สาธารณชนรับทราบ
๒.๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขให้การสนับสนุนการวิจัยเรื่องของกลไก
ระดับชาติที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาระบบบริการที่เหมาะสมใน
การตรวจสุขภาพ
๓. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข น�ำแนวทางการตรวจสุขภาพไปใช้เป็น
แนวปฏิบัติในการจัดบริการตรวจสุขภาพในสถานบริการสังกัดกรมการแพทย์ตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ มีการติดตามประเมินผลก่อนขยายสู่เขตบริการสุขภาพต่อไป
มีการจัดส่งแนวทางตรวจสุขภาพที่จ�ำเป็นและเหมาะสมส�ำหรับประชาชนให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านกองทุนสุขภาพหลัก ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ส�ำนักงานประกันสังคม เพื่อใช้พิจารณาทบทวนชุดสิทธิประโยชน์ในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
๔. เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์และสิ่งพิมพ์ของกรมการแพทย์และสถาบันวิจัย
และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ให้แก่ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
๕. ติดตามประเมินผลการน�ำไปใช้ในสถานบริการสังกัดกรมการแพทย์ เพื่อ
ดูผลด้านบริหารจัดการ ด้านการบริการ และปัญหาอุปสรรค ก่อนจัดท�ำข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขในล�ำดับต่อไป
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เรื่องเล่าคนต้นเรื่อง

นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์นโยบาย
และการจัดการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

เหตุที่มีการน�ำเรื่องของนโยบายการตรวจสุขภาพที่จ�ำเป็นมา
เป็นหนึ่งในมติสมัชชาสุขภาพ เนื่องจากที่ผ่านมา คนไทยมีอัตราป่วย
ด้วยโรคต่างๆ สูง จากทีห่ วังให้ทกุ คนมีสขุ ภาพดีถว้ นหน้าก็กลายเป็นว่า
ไม่คอ่ ยเป็นไปตามหวังเพราะประชาชนไม่ได้มโี อกาสมากนักทีจ่ ะเข้าถึง
บริการตรวจสุขภาพ แต่ในขณะเดียวกันก็มีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้
รับสื่อประชาสัมพันธ์โฆษณาให้เข้าใจว่าการตรวจสุขภาพมากๆ เข้าไว้
จะเป็นประโยชน์ทั้งที่ในความเป็นจริงบางการตรวจก็ไม่จ�ำเป็นและ
ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมส�ำหรับวัยหรือเพศนั้นๆ
ภาคีเครือข่ายจึงต้องหาแนวทางที่จะท�ำให้ประชาชนสามารถ
รับรูแ้ ละมีความเข้าใจถึงความส�ำคัญของการตรวจสุขภาพทีจ่ �ำเป็นและ
เหมาะสม ในขณะเดียวกันส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง
บริการตรวจสุขภาพที่จ�ำเป็นและเหมาะสมได้ นอกจากนี้ยังต้องท�ำให้
ประชาชนตระหนักว่าการตรวจสุขภาพเกินความจ�ำเป็นนั้นจะเสีย
ทั้งเวลาและเงิน รวมถึงยังอาจได้รับอันตรายจากการตรวจที่ไม่จ�ำเป็น
ได้ด้วย
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ค�ำว่าการตรวจที่เกินความจ�ำเป็นก็คือหากเราศึกษาจากข้อมูลผ่านทางสื่อก็จะ
เห็นได้วา่ มีการประชาสัมพันธ์มากมายจากโรงพยาบาลต่างๆ ทีเ่ ชิญชวนให้ไปตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปี มีหลากหลายแพ็กเกจปรากฏให้เห็นมากเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลวันส�ำคัญทัว่ ไป
เช่น โปรแกรมการตรวจสุขภาพเพื่อพ่อ เพื่อแม่ เพื่อผู้สูงอายุ หรือลูกกตัญญูที่พยายาม
ประชาสัมพันธ์ให้เลือกซื้อโปรแกรมการตรวจนั้นๆ
ปรากฏว่าหลายโปรแกรมที่ถูกรวมไว้ในแพ็กเกจมักไม่มีประโยชน์ แต่ต้องเสีย
ค่าใช้จา่ ยบางอย่างทีไ่ ม่จ�ำเป็นและต้องตรวจทุกปีโดยทีเ่ ข้าใจผิดว่าจ�ำเป็น คิดว่าหากตรวจ
ปีนไี้ ม่เจอปีหน้าค่อยตรวจใหม่ ซึง่ ความจริงแล้วมาตรการในระยะยาวคือหลายโปรแกรม
ไม่ต้องตรวจทุกปี ตรวจตามแต่ช่วงอายุที่เหมาะสม และบางการตรวจควรตรวจ ๓ ปี
ต่อครั้งหรือ ๕ ปีต่อครั้ง ไม่ได้มีความจ�ำเป็นที่ต้องตรวจเป็นประจ�ำทุกปี
การตรวจบางอย่าง เมื่อได้ผลตรวจออกมาแล้วเกิดค่าที่ผิดปกติท�ำให้ไม่แน่ใจ
และถูกเสนอแนะโดยบุคลากรทางการแพทย์ให้มกี ารตรวจเพิม่ ในโปรแกรมอืน่ ผูร้ บั การตรวจ
ทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลย่อมยินยอมรับการตรวจเพิม่ เนือ่ งจากไม่รไู้ ม่เข้าใจ อาจเกิดความกังวล
และไม่มนั่ ใจหรือหวาดกลัว ทัง้ ทีอ่ าจไม่มอี ะไรเลยนอกจากจะต้องเจ็บตัวเพิ่ม แล้วสุดท้าย
ก็พบว่าไม่มคี วามผิดปกติใด
ส่วนการตรวจสุขภาพทีจ่ �ำเป็นนัน้ ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนมีทงั้ การตรวจทีม่ ี
ราคาถูกและแพง หากเป็นสถานพยาบาลที่ไม่มุ่งหวังก�ำไรราคาก็จะถูกลง บางแห่งที่
มุง่ หวังก�ำไรและต้องจ้างพนักงานบุคลากรทางการแพทย์เป็นจ�ำนวนมากและไม่ใช่หน่วยงาน
ของรัฐก็อาจจะคิดราคาที่แพงกว่าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการให้บริการที่เหนือกว่า
เมื่อเห็นความส�ำคัญของปัญหาในเรื่องนี้จึงขอให้เป็นหนึ่งในมติของสมัชชา
สุขภาพ ครั้งที่ ๖ และได้รบั การบรรจุเป็นมติ และภาคีเครือข่ายต่างๆ เห็นความส�ำคัญ
จึงมีมติออกมา ๗ ข้อ สรุปได้ดังนี้
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๑) มีความส�ำคัญมากทีส่ ดุ ทีจ่ ะต้องก�ำหนดการตรวจสุขภาพมาตรฐานว่าต้อง
ตรวจอะไรบ้างจึงจะเรียกว่าจ�ำเป็น และสิ่งใดไม่จ�ำเป็น
๒) ขอให้ทกุ ภาคีทวั่ ประเทศให้ความสนใจเพือ่ ประชาชนได้รบั รูแ้ ละเข้าใจ และ
ส่งเสริมการตรวจที่จ�ำเป็นและเหมาะสมให้ประชาชนเข้าถึงและรู้ในการ
ตรวจที่เกินความจ�ำเป็น
๓) กองทุนการตรวจสุขภาพมีความเหลือ่ มล�ำ้ เพราะบางกองทุนสามารถตรวจ
ได้ทุกอย่าง แต่บางกองทุนประชาชนกลับเข้าไม่ถึง จึงควรมีมาตรฐาน
เดียวกันเพื่อน�ำไปใช้
๔) ขอให้หน่วยงานต่างๆ ทีท่ �ำหน้าทีใ่ ห้บริการชาวบ้านทัง้ รัฐและเอกชนให้ความ
สนใจและอย่าแสวงหาก�ำไรมากจนเกินไป ควรด�ำเนินการเพือ่ ให้ประชาชน
ได้รับการตรวจที่จ�ำเป็น สิ่งใดเกินความจ�ำเป็นต้องพยายามหลีกเลี่ยง
๕) ขอให้ สสส. และองค์กรต่างๆ ที่ท�ำงานด้านสื่อมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ให้ประชาชนเข้าใจ และมีข้อมูลที่ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเพื่อ
ปรึกษาได้วา่ หากเลือกตรวจแบบนัน้ แบบนีแ้ ล้วได้ผลออกมาจะหมายความ
ว่าอย่างไร และควรไปตรวจเมื่อใดจึงจะได้ข้อมูล
๖) ขอให้ทางสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุขวิจยั รูปแบบการตรวจสุขภาพทีม่ อี ยู่
ว่าเป็นอย่างไร
๗) ให้มีชุดตรวจเดียวที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดในการก�ำหนดว่าแต่ละคนควร
เลือกตรวจและไม่ควรตรวจสิ่งใด

กรณี ที่ ผู ้ เ ข้ า รั บ การตรวจมี ค วามพร้ อ มในด้ า นงบประมาณก็ ส ามารถตรวจ
โปรแกรมใดก็ได้ตามความพอใจ และสุดท้ายแพทย์ควรอธิบายว่าที่ตรวจไปได้ประโยชน์
อะไรบ้าง เพราะสิง่ ทีเ่ ราควรทราบคืออย่างน้อยก่อนการตรวจสุขภาพควรมีการซักประวัติ
จากแพทย์โดยละเอียดถึงพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เข้ารับการตรวจเพื่อพิจารณาว่าควรเลือก
ตรวจส่วนใดของร่างกายบ้าง แต่ในปัจจุบันไม่มีการซักประวัติก่อนการตรวจสุขภาพเลย
การสนับสนุนให้เกิดการตรวจสุขภาพตามความจ�ำเป็นทีป่ ระชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงบริการได้ ท�ำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด�ำเนินการตามมติ ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์หลักของเรา คือการท�ำให้ประชาชนทุกคนมีสขุ ภาพดีขนึ้ ไม่ตอ้ งพบแพทย์
ในตอนที่ป่วยหนัก ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประเทศลงได้มากในอนาคต

ประชาชนทั่ ว ไปควรได้ เ ห็ น และท�ำความรู ้ จั ก กั บ ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ใ นอนาคต
อันใกล้ เนือ่ งจากกรมการแพทย์ได้น�ำไปทดลองใช้ในโรงพยาบาลรัฐหลายแห่ง ปรากฏว่า
ในช่วงแรกทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยยังเกิดความไม่เข้าใจอยู่บ้าง และมีบ้างที่
เกรงว่าตนเองจะเสียผลประโยชน์ ในขณะที่ผู้ป่วยมองว่าการตรวจบางอย่างที่เคยได้
ตรวจกลับไม่ได้ตรวจ จึงต้องอธิบายว่าการเอกซเรย์บางส่วนของร่างกาย อาจไม่ได้
เกิดประโยชน์หากเราไม่ได้มชี ีวิตอยู่บนความเสี่ยง ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มสุราจัด ฉะนั้นตรวจ
ทุกปีก็อาจไม่เกิดประโยชน์
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การแพทย์และสาธารณสุข
มติ ๘.๕ วิกฤตการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหา
แบบบูรณาการ

มีโรคหลายชนิดที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย และส่วนใหญ่การรักษาจากแพทย์
จะเป็นการให้ยาต้านจุลชีพ เนือ่ งจากมีฤทธิใ์ นการฆ่าเชือ้ ชนิดนีแ้ ละช่วยให้ผปู้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้
หายจากโรคภัย ยาต้านจุลชีพมีบทบาทและมีความส�ำคัญอย่างมากต่อการสาธารณสุข
และวงการแพทย์แผนปัจจุบัน เนื่องจากต้องใช้ทั้งในขั้นตอนผ่าตัดทั่วไป การผ่าตัดเพื่อ
เปลีย่ นหรือเพือ่ ปลูกถ่ายอวัยวะ และการท�ำหัตถการต่างๆ เช่น รักษาผูป้ ว่ ยด้วยเคมีบ�ำบัด
เป็นต้น
นอกจากนีย้ าต้านจุลชีพยังจ�ำเป็นส�ำหรับการป้องกันรักษาโรคในแวดวงสัตวแพทย์
และเกษตรกรรม ทั้งปศุสัตว์ ประมงและการเพาะปลูก ประโยชน์ในภาพรวมของยาต้าน
จุลชีพจึงกล่าวได้ว่ามีความส�ำคัญต่อทั้งสุขภาพมนุษย์ สัตว์ พืช ห่วงโซ่การผลิตอาหาร
และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสภาวะการดื้อยาของ
เชือ้ แบคทีเรียได้ทวีความรุนแรงมากขึน้ และมีทที า่ ว่าจะเพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ ท�ำให้ประสิทธิภาพ
ทีเ่ คยมีในอดีตของยาต้านจุลชีพกลายเป็นใช้ไม่ได้ผลในปัจจุบนั ขณะเดียวกันอุตสาหกรรม
ยาทัว่ โลกก็ยงั ไม่มแี นวโน้มของการศึกษาวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาและคิดค้นยาต้าน
ชนิดใหม่เพื่อท�ำลายเชื้อแบคทีเรียดื้อยาเหล่านี้
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับคนทั่วโลกทั้งในปัจจุบันและในอนาคตก็คือการเจ็บป่วย
และเสียชีวติ จากการติดเชือ้ แบคทีเรียธรรมดาทีม่ อี ยูท่ วั่ ไป นีช่ ใี้ ห้เห็นถึงการล่มสลายทาง
การแพทย์แผนปัจจุบันที่ต่อไปงานหัตถการทางการแพทย์ที่ส�ำคัญอย่างการผ่าตัดทั่วไป
การผ่าตัดเพือ่ การเปลีย่ นหรือปลูกถ่ายอวัยวะหรือการรักษาด้วยเคมีบ�ำบัดอาจไม่สามารถ
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ท�ำได้ อีกทั้งเมื่อมองดูตัวเลขการเสียชีวิตจากภาวะเชื้อแบคทีเรียดื้อยานั้นพบว่ามีสูงถึง
ประมาณปีละ ๗๐๐,๐๐๐ คน และหากไม่เร่งด�ำเนินการแก้ไขคาดว่าในปี ๒๕๙๓ การ
เสียชีวิตของคนทั่วโลกจากเชื้อแบคทีเรียดื้อยาจะสูงถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ คน
ปี ๒๕๕๗ กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย พบว่ามีต้นทุนเชิงระบบที่ดี
แต่ขาดความเป็นเอกภาพและทิศทางการท�ำงานทีช่ ดั เจนเนือ่ งจากไม่มนี โยบายระดับประเทศ
ในเรือ่ งนีเ้ ป็นการเฉพาะ ปี ๒๕๕๘ จึงมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการประสานและบูรณาการ
งานด้านการดื้อยาต้านจุลชีพขึ้นซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคการศึกษา สมาคมวิชาชีพและภาคประชาสังคม โดย
มีหน้าที่พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพเพื่อเป็นกรอบการท�ำงาน
ร่วมกันของหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศ
แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดือ้ ยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์คือ การป่วย การตายและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเชื้อ
ดือ้ ยาจะต้องลดลงและก�ำหนดเป้าประสงค์ทตี่ อ้ งการบรรลุภายในปี ๒๕๖๔ ไว้ ๕ ประการ
คือ การป่วยจากเชื้อดื้อยาต้องลดลงร้อยละ ๕๐ การใช้ยาต้านจุลชีพส�ำหรับมนุษย์และ
สัตว์ต้องลดลงร้อยละ ๒๐ และ ๓๐ ตามล�ำดับ ประชาชนมีความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและ
ตระหนักในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ และประเทศไทย
ต้องมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์สากล
เพือ่ ให้บรรลุเป้าประสงค์ทวี่ างไว้การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดือ้ ยา
ต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ จึงต้องตั้งอยู่บน ๓ หลักการเหล่านี้คือ
(๑) เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เน้นลงมือท�ำ  (action-oriented strategy) และวัดผลได้ (๒)
เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เน้นการท�ำงานร่วมกันของหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ อย่าง
บูรณาการและเสริมพลัง (synergized and orchestrated strategy) (๓) เป็นแผนยุทธศาสตร์
ที่กระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นทางการเมือง (political commitment) ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญที่จะ
น�ำสูก่ ารจัดการปัญหาและการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพือ่ ให้การจัดการการดือ้ ยา
ต้านจุลชีพของประเทศมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
38 รถไฟสายสุขภาพ

นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔ ยังประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเฝ้าระวังการ
ดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การควบคุมการ
กระจายยาต้านจุลชีพในภาพรวมของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อในสถานพยาบาลและควบคุมก�ำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุมก�ำกับดูแลการใช้ยาต้าน
จุลชีพอย่างเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตว์เลีย้ ง ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมความ
รู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารและพัฒนากลไกระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้าน
การดื้อยาต้านจุลชีพอย่างยั่งยืน
แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ถือเป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศไทยที่เน้นการ
แก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพเป็นการเฉพาะ เน้นการจัดการกับปัญหาการดื้อยาต้าน
จุลชีพของเชื้อแบคทีเรียเป็นหลักเนื่องจากเป็นปัญหาส�ำคัญและเร่งด่วนซึ่งส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้าง โดยมีการวางเป้าหมายทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ มีกรอบในการจัดการกับปัญหา
การดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาและนโยบาย
ของประเทศในการแก้ปญ
ั หาการดือ้ ยาต้านจุลชีพอย่างเป็นระบบ และเน้นการด�ำเนินการ
อย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งยังเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการ
แก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพร่วมกับนานาประเทศทั่วโลกอีกด้วย
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ มติที่ ๕ จึงมีมติให้กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีผ่านคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้การจัดการปัญหาแบคทีเรียดื้อยาเป็นวาระแห่งชาติ และเพื่อให้
หน่วยงาน องค์กรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถประสานงานอย่างบูรณาการอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง และยังขอให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นเจ้าภาพหลักประสานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
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รวมถึงภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจด้านสุขภาพยังด�ำเนินการให้มกี ลไกกลาง
ระดับชาติเพื่อจัดการปัญหาวิกฤตการณ์แบคทีเรียดื้อยา ท�ำหน้าที่บูรณาการการจัดท�ำ
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการจัดการแบคทีเรียดื้อยาของประเทศไทยอย่าง
ต่อเนือ่ งให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี และจัดให้มศี ูนย์ข้อมูลกลางเพือ่ ใช้ในการจัดการปัญหา
วิกฤตการณ์แบคทีเรียดือ้ ยาทัง้ ในระดับประเทศและจังหวัดโดยท�ำการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลเพื่อสื่อสารกับผู้ก�ำหนดนโยบาย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งใช้และจ่ายยาต้าน
แบคทีเรียรวมถึงประชาสังคมและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังสนับสนุนการด�ำเนินการ
ตามแผนฯ ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล รวมทัง้ สือ่ สารการด�ำเนินการตามแผนฯ
อย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน
ทั้งยังขอให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นกลไกติดตาม สนับสนุนและร่วม
ด�ำเนินการผลักดันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ฯ แผนปฏิบัติการและ
ร่วมด�ำเนินการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวสู่การปฏิบัติ ขอให้สมัชชาสุขภาพจังหวัดร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการระดับจังหวัด อ�ำเภอ และภาคประชาสังคมโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิน่ ติดตาม สนับสนุนและร่วมด�ำเนินการขับเคลือ่ น
ในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุสมผล
ส่วนด้านการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาจะร่วมสร้างความ
ตระหนักรูใ้ นหมูป่ ระชาสังคมโดยใช้สอื่ ประชาสัมพันธ์ทหี่ ลากหลายและเข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
รวมถึงร่วมเฝ้าระวังปัญหาการใช้และการจ่าย/จ�ำหน่ายยาต้านแบคทีเรียที่ไม่สมเหตุ
สมผลหรือผิดกฎหมาย โดยให้ครอบคลุมการป้องกันและการรักษาพยาบาลทั้งในคน
สัตว์และการใช้ในภาคเกษตรกรรม ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุมตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบคทีเรียดื้อยาและยาต้านแบคทีเรีย เช่น
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ร่วมกันบังคับใช้และปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

40 รถไฟสายสุขภาพ

ส�ำหรับมติวกิ ฤตการณ์เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ
เพือ่ รองรับการจัดการวิกฤตการณ์แบคทีเรียดือ้ ยาตลอดวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ทงั้ ในส่วน
ของยามนุษย์ ยาสัตว์และสารเคมีที่ใช้ในพืชนั้นจะขอให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
มหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสุขภาพและด้าน
การเกษตร เครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายร้านยาคุณภาพในการร่วมสร้างความ
ตระหนักรู ้ แ ละความเข้ ม แข็ง แก่ ภาคประชาชนและเกษตรกรผ่ านการฝึ กอบรมและ
การพัฒนาชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตนเอง การใช้ยาต้านแบคทีเรียตรงตาม
ความจ�ำเป็น การรู้เท่าทันการโฆษณายาและการใช้สมุนไพรทางเลือก
นอกจากนี้ยังขอให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และสภาวิชาชีพ
พัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา
เรือ่ งสุขอนามัยการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงความแตกฉานด้านสุขภาพ เพือ่ ลด
ความเจ็บป่วยและสามารถดูแลตนเองในโรคพื้นฐานได้โดยไม่ต้องใช้ยาต้านแบคทีเรีย
และหากจ�ำเป็นต้องใช้ยาก็ควรมีความรูเ้ รือ่ งเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาและการใช้ยาต้านแบคทีเรีย
อย่างเหมาะสม ทั้งยังขอให้หน่วยงานประสานหรือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เช่น
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข และสถาบันการอุดมศึกษา ร่วมกันก�ำหนดวาระส�ำคัญของการวิจยั และ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชื้อแบคทีเรียดื้อยา พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
การศึกษาวิจยั และพัฒนาดังกล่าว รวมทัง้ ต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ขอให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชว่ ยก�ำหนดให้มกี าร
พัฒนาระบบงานในสถานพยาบาลและภาคเกษตรกรรมเพื่อเร่งรัดและสนับสนุนการ
จัดการปัญหาเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยา โดยให้หน่วยงานรัฐทีม่ สี ถานพยาบาลในก�ำกับกระทรวง
สาธารณสุข สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สหกรณ์และ
หน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับวงจรการผลิตภาคปศุสตั ว์ ประมงและเกษตรรวมเปิดเผยข้อมูล
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เพื่อควบคุมการน�ำเข้ายาส�ำเร็จรูปหรือเภสัชเคมีภัณฑ์ การผลิต การขึ้นและทบทวน
ทะเบียนยา การควบคุมการกระจายยา การเข้าถึงยา การบริโภคยา และการทิง้ ส่วนผสม
หรือกากที่มียาต้านแบคทีเรียสู่สภาพแวดล้อม

สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
พิจารณาด�ำเนินการตามความเหมาะสมด้วยอ�ำนาจหน้าทีโ่ ดยให้อยูใ่ นกรอบของกฎหมาย
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยเฉพาะการขอความร่วมมือไปยังสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ องค์กรวิชาชีพด้าน
สุขภาพ และภาคการศึกษาโดยการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อร่วมพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการใช้ยาต้านแบคทีเรียในระดับต่างๆ
ตลอดจนแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อ และเผยแพร่แนวทาง
ปฏิบัติผ่านช่องทางที่หลากหลายไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง สร้างความตระหนักใน
หมูบ่ คุ ลากรด้านสุขภาพถึงความส�ำคัญของการเลือกใช้ยาต้านแบคทีเรียตามความจ�ำเป็น
และรับรูถ้ งึ ผลกระทบของการใช้ยาต้านแบคทีเรียเกินความจ�ำเป็น เพิม่ และพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรด้านสุขภาพทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อ พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคลากรเหล่านี้เพื่อท�ำงานด้านการควบคุมโรคติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

มติท่ปี ระชุม คมส. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบ
ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เสนอเรื่องการจัดการปัญหาแบคทีเรียดื้อยาเป็นวาระแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี ผ่าน
ช่องทางกระทรวงสาธารณสุข และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการให้มีกลไก
ระดับชาติส�ำหรับการจัดการปัญหาวิกฤตการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาโดยเสนอ คสช. เพื่อ
รับทราบและเห็นชอบให้ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการจัดการ
แบคทีเรียดื้อยาของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี

สนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์แก่บุคลากรสุขภาพและ
ประชาชนเพื่อให้เกิดการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างถูกต้องและเหมาะสม สนับสนุนการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สขุ ภาพทุกสาขาเพือ่ มุง่ เน้นให้บณ
ั ฑิตตระหนัก
รูถ้ งึ ปัญหาเชือ้ ดือ้ ยา มีเจตคติทจี่ ะใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างรับผิดชอบ ขอให้องค์กรธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับยาต้านแบคทีเรียจัดท�ำแนวปฏิบัติขององค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต น�ำเข้า จ�ำหน่าย โฆษณาหรือส่งเสริมการขายยาเพื่อลดปัญหาเชื้อแบคทีเรีย
ดื้อยาที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา และขอให้เลขาธิการ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐
หลังจากทุกข้อเสนอเหล่านีไ้ ด้ถกู ด�ำเนินการไปแล้วพบว่ามีความก้าวหน้าขึน้ เป็น
ล�ำดับ นับแต่ได้รับฉันทมติจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๘ และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ และได้น�ำเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาโดยมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ รับทราบมติสมัชชา
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มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอโดยเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดือ้ ยาต้านจุลชีพประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติ และมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร
การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทยโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง
รับไปด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก�ำหนดจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในวั น ที่
๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุขจะมีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการการดื้อยา
ต้านจุลชีพ ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนยุทธศาสตร์ชาติและแผน
ยุทธศาสตร์การปฏิบตั ติ ามกฎอนามัยระหว่างประเทศของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
นอกจากนี้ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้ด�ำเนินกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์
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รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรียประจ�ำปี ๒๕๕๙” ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ซึ่งได้ด�ำเนินการมาแล้วเป็นปีที่ ๔
ส่วนแนวทางการด�ำเนินงานในระยะต่อไปทางส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้าน
จุลชีพประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ คือแต่งตัง้ คณะกรรมการแห่งชาติการดือ้ ยาต้าน
จุลชีพ และจัดท�ำแผนปฏิบัติการการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทยฯ พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔

เรื่องเล่าคนต้นเรื่อง
การแพทย์และ
สาธารณสุข

ภญ.ดร.นิธิมา สุ่มประดิษฐ์
เภสัชกรช�ำนาญการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

ปัญหาเชือ้ ดือ้ ยาถือเป็นปัญหาทีพ่ บมานานมากแล้ว จุดเริม่ ต้น
เกิดจากในอดีตที่เชื้อแบคทีเรียได้สร้างปัญหาให้แก่มนุษย์ เมื่อมนุษย์
รูจ้ กั ผลิตยาปฏิชวี นะทีม่ ผี ลยับยัง้ ท�ำลายเชือ้ แบคทีเรียอย่างได้ผลก็กลาย
เป็นเหมือนยามหัศจรรย์ทสี่ ามารถรักษาโรคได้ดี จ�ำนวนการล้มตายของ
มนุษย์จากเชื้อแบคทีเรียก็หมดลงด้วยประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะ
เหล่านี้ จึงมีสว่ นท�ำให้ยาปฏิชวี นะถูกผลิตออกมามากจากทัว่ โลก ทัง้ ยัง
หาซือ้ ใช้ได้อย่างเสรี แต่แล้ววันหนึง่ เมือ่ เชือ้ แบคทีเรียทีก่ ่อให้เกิดโรคใน
มนุษยย์สามารถปรับตัวและมีชวี ติ อยูไ่ ด้แม้จะถูกก�ำจัดด้วยยาปฏิชวี นะ
จึงกลายมาเป็นสภาวะเชือ้ ดือ้ ยาทีก่ �ำลังเป็นปัญหาแก่ชาวโลกในทุกวันนี้
ในขณะดียวกันเมื่อราว ๓๐ ปีที่ผ่านมาบริษัทผลิตยาจากทั่ว
โลกก็เริม่ หยุดการผลิตยาปฏิชวี นะด้วยเหตุผลทีว่ า่ ไม่คมุ้ ค่าแก่การลงทุน
เพราะลงทุนผลิตไปแล้วหลายร้อยล้านแต่สามารถใช้ได้ไม่นานเพราะ
เชื้อก็จะกลับมาดื้อยาอีก สถานการณ์วิกฤตในปัจจจุบันคืออัตราการ
ดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ยาปฏิชีวนะชนิดใหม่ที่
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จะออกสู่ตลาดกลับลดลง จนในที่สุดสถานการณ์ปัจจจุบันคือเราไม่มียาปฏิชีวนะที่มี
ประสิทธิภาพในการรักษาเชื้อดื้อยาอีกแล้ว
สถานการณ์ นี้ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด เฉพาะในประเทศไทย แต่ เ กิ ด ขึ้ น พร้ อ มกั น ทั่ ว โลก
ในสหรัฐอเมริกา อังกกฤษ ญี่ปุ่นต่างพบปัญหาเดียวกันนี้เพราะเราไม่มียาตัวใหม่
จริงๆ แล้วก่อนหน้านี้ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วแทบจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยเพราะ
มีการจัดการระบบการควบคุมซื้อขายยาที่ดีมาก ทั้งยังมีระบบการควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลได้ดีอีกด้วย แต่เป็นเพราะเมื่อหลายปีก่อนชาวอังกฤษรายหนึ่งเดินทางไปยัง
ประเทศอินเดียและมีเหตุให้ตอ้ งเข้ารับการผ่าตัดทีน่ นั่ จึงติดเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาจากเอเชีย
น�ำกลับไปแพร่กระจายอยู่ในยุโรป ตั้งแต่นั้นประเทศที่พัฒนาแล้วจึงเริ่มตระหนักว่า
นี่ไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไป แต่หากมีการควบคุมไม่ดีหรือไม่มี
มาตรการที่ดีรองรับก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศตนแองด้วย
ประเด็นถัดมาคือมีความกังวลจากหลายฝ่ายถึงการน�ำเชือ้ ดือ้ ยาไปผลิตเป็นอาวุธ
ชีวภาพซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งที่ทางอเมริกาให้ความเป็นห่วงและเฝ้าระวัง จนในปี ๒๕๕๘
องค์การอนามัยโลกจึงมีมติให้มียุทธศาสตร์โลกเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการปัญหา
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ แล้วในมตินั้นก็มีลักษณะเหมือนสมัชชาสุขภาพในบ้านเรา แต่นั่น
คือสมัชชาโลกที่ ๑๙๒ ประเทศต้องมียทุ ธศาสต์ของตนเองเพือ่ ให้งานขับเคลือ่ นสอดคล้อง
กัน ฉะนั้นเราจึงควรหันมาตระหนักในแรื่องนี้กันได้แล้ว

ได้หากมีการใช้มูลสัตว์รดราดแปลงปลูกเพื่อเป็นการให้ปุ๋ย และในทางการเกษตรหากใช้
ยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้องก็จะไปกระจายไปยังปลา กุ้ง หมูและไก่ในฟาร์มได้ จากนั้น
เชื้อจะปะปนเข้าสู่สภาพแวดล้อม ยากที่จะควบคุมได้
มติตัวนี้จึงเป็นการด�ำเนินการในทุกส่วนที่เรียกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาแบบ
บูรณาการ คือก่อนหน้านั้นการท�ำงานของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆ จะเป็น
ในลักษณะแยกกันท�ำ  ใครมีหน้าที่ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลก็ท�ำไป เป็นการ
ท�ำงานแบบต่างคนต่างท�ำ การบูรณาการจึงเป็นการประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อเข้ามาท�ำงานแก้ไขปัญหาสู่จุดหมายเดียวกัน
แผนยุทธศาสตร์การจัดการยาต้านจุลชีพที่เราวางเป้าไว้คือการลดการป่วยด้วย
เชื้อดื้อยาให้ได้ร้อยละ ๕๐ ภายในระยะเวลา ๕ ปี และจะลดการใช้ยาปฏิชีวินะหรือ
ยาต้านจุลชีพในคนลงร้อยละ ๒๐ ในช่วงเวลา ๕ ปีนี้ให้ได้ และต้องมีการประสาน
ความร่วมมือจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ สมาคมเภสัชกรรมชุมชนทีต่ อ้ งเข้าไปพูดคุยกับ
ร้านขายยา โรงพยาบาล คลินิก รพ.สต. และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประชาชนที่ต้อง
ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ถึงสถานการณ์ที่ก�ำลังเกิดขึ้น เพื่อให้ท้ายที่สุดทั้งในประเทศและ
นานาประเทศมีการขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อการเคลื่อนไปสู่เป้าหมายและเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนทุกคน

เพราะต้องอย่าลืมว่าแม้ภายในประเทศของเราจะมีการด�ำเนินการเรือ่ งนีอ้ ย่างได้
มาตรฐาน แต่หากประเทศเพื่อนบ้านไม่ท�ำ  นักท่องเที่ยวหรือแรงงานต่างด้าวที่เดินทาง
เข้าออกก็จะเป็นพาหะน�ำเชือ้ ตัวนีเ้ ข้าสูป่ ระเทศของเราด้วย และก็คล้ายโรคหวัดทีส่ ามารถ
ติดต่อได้ในทุกคน อีกอย่างหนึง่ ก็คอื ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรก็มสี ่วนแพร่กระจายเชือ้ ได้
ด้วย EU จึงมีมาตรการรัดกุมในการจ�ำกัดการเข้าออกของสินค้าเกษตรเพือ่ เป็นการป้องกัน
เชื้อได้อีกทางก่อนจะเข้าสู่ประเทศ
จึงต้องมีนโยบาย “สุขภาพหนึ่งเดียว”(One Health) ที่ดูแลทั้งหมดให้รอบด้าน
เนือ่ งจากคนสามารถติดเชือ้ แบคทีเรียจากสัตว์ได้ พืชก็สามารถติดเชือ้ แบคทีเรียจากสัตว์
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มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับ

สุขภาพสังคมและสุขภาวะ

สุขภาพสังคมและสุขภาวะ
มติ ๒.๙ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
สุขภาพ
สังคมและ
สุขภาวะ

อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนยังคงเป็นหนึ่งในสาเหตุส�ำคัญของการบาดเจ็บ
และสูญเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมากของประชาชนทั่วไป ทั้งยังน�ำมาซึ่งความสูญเสียใน
ทรัพย์สินของประชาชนและสิ่งปลูกสร้างภายใต้งบประมาณของรัฐ ที่ผ่านมาแม้จะได้รับ
ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อลดอัตราการ
เกิดเหตุที่ดูว่าเริ่มมีระดับลดลงบ้าง แต่ก็ยังถือว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตและจ�ำนวนอุบัติเหตุ
ยังมีอัตราสูงอยู่ดี
การแก้ปัญหาจึงต้องเข้าถึงต้นตอและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุซึ่งพบว่าเกิด
จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเพราะตัวผู้ขับขี่เองที่ไม่เคารพกฎจราจร หรืออยู่ในสภาพ
มึนเมาไม่พร้อมบังคับยานพาหนะ หรือสภาพยานพาหนะไม่ดี รวมถึงคุณภาพของถนน
และไฟส่องสว่างทางที่ไม่เอื้อต่อทัศนวิสัยเมื่อต้องขับขี่ในยามค�่ำคืน
ที่ ผ ่ า นมานั บ ตั้ ง แต่ ป ี ๒๕๕๒ มี น โยบายหลายด้ า นเกิ ด ขึ้ น โดยหนึ่ ง ในข้ อ
นโยบายที่ได้รับจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับไปด�ำเนินการ และก�ำหนดเป็น
แผนปฏิบัติการ “ปี ๒๕๕๔-๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” (Decade
of Action for Road Safety) โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้
ลดลง และเพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนมีทศิ ทางการด�ำเนินงานและแก้ไขปัญหาอุบตั เิ หตุทางถนน
จนส�ำเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจน
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มาจนถึงช่วงปี ๒๕๕๘ กระทรวงสาธารณสุขเร่งด�ำเนินการสร้างความปลอดภัย
บนท้องถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจ�ำกัด
ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.) และคณะท�ำงานสนับสนุนการ
ป้องกันอุบตั เิ หตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อหาแนวทางลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
การจราจร โดยเป้าหมายระยะสั้นคือการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ให้น้อยกว่าในปีที่ผ่านมา และในเป้าหมายระยะยาวคือลดอัตราการเสียชีวิต
จากการจราจรให้ได้ร้อยละ ๕๐ ภายในปี ๒๕๖๓
มาตรการเชิงรุกที่ถูกก�ำหนดออกมาคือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนยึดแนวปฏิบัติ
เน้นการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ ดื่มไม่ขับ ไม่ขับเร็ว สวมหมวกกันน็อก คาดเข็มขัด
นิรภัย มีการปรับแผนการรณรงค์ปอ้ งกันอุบตั เิ หตุจากทีเ่ คยมีในทุกเทศกาลเป็นการรณรงค์
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ให้ทุกจังหวัดวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาหาจุดเสี่ยงจุดอันตราย
ในพื้นที่อย่างน้อยจังหวัดละ ๕ จุดต่อไตรมาส เพิ่มไฟส่องสว่างบนถนนและบริเวณ
ทางร่วมทางแยก
นอกจากนีย้ งั รณรงค์ให้เกิดความตระหนักและปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการขับขีใ่ น
รูปแบบต่างๆ ให้มคี วามเหมาะสมแต่ละพืน้ ที่ โดยการด�ำเนินงานดังกล่าวด้วย ๔ มาตรการ
ได้แก่ ๑) มาตรการด้านการบริหารจัดการ เปิดศูนย์บัญชาการระดับกระทรวงและระบบ
บัญชาการภาวะฉุกเฉินระดับเขต/จังหวัด ตัง้ ศูนย์จดั การข้อมูลการบาดเจ็บและฉุกเฉินใน
โรงพยาบาลจังหวัด ก�ำหนดผู้ประสานงานใน สสจ. และ สสอ. ท�ำงานร่วมกับศูนย์ความ
ปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ ๒) มาตรการด้านการจัดการข้อมูล ให้มีการบูรณาการข้อมูล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓) มาตรการด้านป้องกัน แก้ไขจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง
มาตรการชุมชนให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการป้องกันคนในชุมชนตนเอง มาตรการองค์กร
เพื่อคุมพฤติกรรมเสี่ยง ๔) มาตรการด้านการรักษา เพิ่มคุณภาพการบริการตั้งแต่จุดเกิด
เหตุจนถึงคุณภาพการรักษาในโรงพยาบาล
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แต่เหล่านีก้ ย็ งั มีปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลือ่ นทีเ่ น้นการท�ำงานแบบรายปี
ยังไม่มกี ารบูรณาการและวางแผนงานในภาพใหญ่ รวมถึงสาระของมตินเี้ ป็นเรือ่ งของการ
สั่งการระดับนโยบายเป็นหลัก รูปธรรมความส�ำเร็จเป็นเพียงกรณีศึกษาซึ่งยังไม่มีการ
หยิบยกกรณีศึกษามาก�ำหนดเป็นนโยบายหรือการขยายผลร่วมกันในระดับพื้นที่ อีกทั้ง
ยังมีข้อจ�ำกัดของหน่วยงานระดับนโยบาย คือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มี
บุคลากรน้อยไม่สามารถดูแลครอบคลุมได้ทกุ พืน้ ที่ ส่งผลต่อการขับเคลือ่ นในระดับนโยบาย
ลงไปสู่พื้นที่อย่างแท้จริง
แนวทางการด�ำเนินงานคณะท�ำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจึงมุ่งตรงไปที่การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ระดับอ�ำเภอและต�ำบล โดยการพัฒนาความร่วมมือของกลไก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงระดับท้องถิ่น สนับสนุนให้เกิดแผนและ
ปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับอ�ำเภอและระดับต�ำบล
ขณะเดียวกันก็มีการเชื่อมโยงกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดที่ท�ำงานในประเด็น
อุบัติเหตุทางถนนเข้ามาร่วมขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด ประสานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต�ำบลแห่งประเทศไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย เพือ่ สร้างความร่วมมือ และวางแนวทางการขยายผลจากพืน้ ทีต่ น้ แบบต่อไป
จากนั้นจึงทบทวนถอดบทเรียนเพื่อน�ำความส�ำเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย
แล้วผลักดันให้เกิดกระบวนการท�ำงานทีม่ คี วามต่อเนือ่ ง ยัง่ ยืน สอดรับโครงสร้างการท�ำงาน
ของกระทรวงสาธารณสุขทีม่ กี ลไกระบบสุขภาพระดับอ�ำเภอ (District Health System: DHS)
ท�ำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนด้วยการบูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของพืน้ ที่
ส่วนเกณฑ์การเลือกพื้นที่จังหวัดน�ำร่องจะพิจารณาที่การเป็นพื้นที่ที่มีสถิติการ
เกิดอุบตั เิ หตุคอ่ นข้างสูงและมีจดุ เสีย่ งการเกิดอุบตั เิ หตุ ชีใ้ ห้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและผูน้ �ำ
ท้องถิน่ เห็นความส�ำคัญและสนใจท�ำงานประเด็นนี้ จากนัน้ ได้ผลักดันการปรับแก้กฎหมาย
หรือระเบียบทีเ่ อือ้ ให้ท้องถิน่ และภาคประชาสังคมมีบทบาทในการจัดการความปลอดภัย
ทางถนน โดยประสานการท�ำงานร่วมกับกลไกของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อ
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เสนอปรับแก้ไขระเบียบการกระจายอ�ำนาจและระเบียบด้านการเงินการคลัง รวบรวม
ประเด็นข้อปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการท�ำงานเพื่อน�ำเสนอต่อผู้มีอ�ำนาจปรับแก้แล้ว
ประสานการท�ำงานร่วมกับกลไกของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ส�ำคัญ คือ มีก ารขับ เคลื่อ นและติด ตามความก้ า วหน้ า มติส มัช ชาสุข ภาพฯ
หลายทาง เช่น จัดประชุมติดตามความก้าวหน้ากับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง การ
ประสานข้อมูล การติดตามข่าว จัดประชุมคณะท�ำงาน สรุปผล วางแนวทางขับเคลื่อน
มติอย่างต่อเนื่อง และสืบเนื่องจากการด�ำเนินงานของคณะท�ำงานขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ท�ำให้มีการประสานงานกับส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
สนับสนุนการด�ำเนินงานพื้นที่น�ำร่องจังหวัด ๓ จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ร่วมกับ
ปทุมธานีและล�ำปาง โดยเป็นการขับเคลื่อนแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วชิ าการเพือ่ ความปลอดภัยทางถนน
(ศวปถ.) ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัด (ศปถ.จ.) กลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัดและคณะท�ำงานสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัตเิ หตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) โดยคาดหวัง
ให้การด�ำเนินงานครัง้ นีเ้ ป็นส่วนหนุนเสริมการท�ำงานแก้ปญ
ั หาอุบตั เิ หตุทางถนนของศูนย์
อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
อย่างมีประสิทธิภาพ
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นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์

รองประธานคณะท�ำงาน
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
การแก้ ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

จริงอยู่ว่าตัวเลขการสูญเสียผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราค่อยๆ
ขยับลดลงอย่างช้าๆ ในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามยอด
ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มีก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูง จนไม่น่าจะเรียกได้ว่ามี
สถานการณ์ทดี่ ขี นึ้ เพราะก็ยงั มีจ�ำนวนผู้เสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน
เฉลีย่ ๔๐-๕๐ คนต่อวัน เราจึงต้องมีมาตรการเข้ามารองรับและร่วมกัน
ผลักดันให้จ�ำนวนอุบัติเหตุรวมถึงสถิติผู้เสียชีวิตลดลงให้ได้มากกว่านี้
ส�ำหรับสาเหตุหลักทีท่ �ำให้เกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนนนัน้ อาจต้อง
แยกออกเป็น ๒ กลุม่ คือสาเหตุทที่ �ำให้เกิดอุบตั เิ หตุ และสาเหตุทที่ �ำให้
เกิดการเสียชีวติ ซึง่ จะแตกต่างกัน เริม่ ทีส่ าเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุทจี่ ะ
เกีย่ วเนือ่ งไปทีเ่ รือ่ งของตัวบุคคลหรือพฤติกรรมของผูข้ บั ขีท่ ที่ งั้ ขับขีด่ ว้ ย
ความเร็วสูง ดื่มแล้วขับ การขับขี่ตดั หน้ากันอย่างกระชั้นชิด เหล่านี้ถือ
เป็นสาเหตุหลักประมาณร้อยละ ๘๐-๙๐ รองลงมาเป็นสาเหตุจากสภาพ
และคุณภาพของพื้นถนนที่เข้ามาเกี่ยวข้องประมาณร้อยละ ๒๕ และ
สุดท้ายจะเป็นสาเหตุท่เี กิดจากสมรรถนะของตัวรถ
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ส่วนสาเหตุที่ท�ำให้เสียชีวิตหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วก็คือ ๑) การใช้ความเร็ว
๒) การไม่ใช้อปุ กรณ์นิรภัย เช่น ขับขี่จักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย ขับขี่รถยนต์
โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยโดยเฉพาะผูโ้ ดยสารทีน่ งั่ เบาะหลัง เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุกลุม่ นีค้ อื กลุม่
สูญเสียเพราะหากร่างไม่กระเด็นทะลุกระจกออกมาก็จะกระแทกเข้ากับวัตถุของแข็ง
ภายในตัวรถ กลายเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เสียชีวิตเป็นอันดับแรกและเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว
๓) เสียชีวิตจากรถที่ชนกันแล้วเสียหลักไปกระแทกเข้ากับวัตถุอันตรายข้างทาง ซึ่ง
หมายรวมถึงต้นไม้ริมทางหลวง ป้ายบอกทางหรือเสาหลักกิโลเมตร และถือเป็นความ
รุนแรงที่สามารถท�ำให้ผู้ที่อยู่ในรถเสียชีวิตได้ทันทีหากเป็นการชนหรือกระแทกทางด้าน
ข้างแม้รถจะแล่นด้วยความเร็วเพียง ๓๐-๔๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดเข็มขัดนิรภัย
พร้อมการท�ำงานของถุงลมนิรภัยด้วยก็ตาม ส่วนสาเหตุล�ำดับที่ ๔) ก็คือลักษณะทาง
กายภาพของรถที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น โครงสร้างรถยุบตัวจากการเป็นรถที่ประกอบเอง
หรือสภาพรถเก่าก็จะยุบตัวง่ายเมื่อมีการพลิกคว�่ำ ส่วนปัจจัยร่วมอื่นๆ อาจเป็นเรื่องของ
การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุของพลเมืองดีแต่ขาดความเชี่ยวชาญในการเคลื่อน
ย้ายผู้บาดเจ็บ รวมถึงสภาพการจราจรทีท่ �ำให้การช่วยเหลือล่าช้าเพราะไม่สามารถส่งตัว
ผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลได้ทนั ท่วงที
ที่ผ่านมาส�ำหรับประเทศไทยแล้วแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ล้วนเป็นไป
ตามระเบียบของส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.
๒๕๕๔ ในแผนแม่บท หรือมติของคณะรัฐมนตรีทกี่ �ำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติโดยก�ำหนด
ให้มีมาตรการ ๕ เสาหลัก คือ มาตรการบริหารจัดการ มาตรการด้านการจัดการถนน
มาตรการด้านการจัดการตัวรถ มาตรการด้านการจัดการพฤติกรรมผูข้ บั ขี่ และสุดท้ายคือ
ขัน้ ตอนการดูแลช่วยเหลือ ซึง่ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นไปในแนวทางเดียวกันกับต่างประเทศทีส่ ามารถ
ใช้ได้ผลเพราะมีการควบคุมอย่างดี แต่ในบ้านเราแม้จะมีกฎหมายก็ยังมีปัญหาจาก
การบังคับใช้ที่หย่อนยานทั้งที่เรามีกฎหมายเมาแล้วขับ กฎหมายควบคุมความเร็ว
กฎหมายการคาดเข็มขัดนิรภัย คือมีครบแต่ติดขัดเรื่องการบังคับใช้นั่นเองซึ่งถือเป็น
สาเหตุหลักที่ท�ำให้แนวทางแก้ไขของเราไม่ประสบความส�ำเร็จและไม่เห็นผล
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ในขณะเดียวกันกฎหมายจราจรทีม่ บี างข้อก็ดจู ะอ่อนแอและล้าหลังเกินไป บางข้อ
มีมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ ผ่านมา ๓๐ ปีก็ไม่ได้มีการปรับปรุงหรือทบทวนข้อกฎหมายให้
ทันสมัยขึ้น กลายเป็นกฎหมายอ่อนดังที่เห็น และหนึ่งในนั้นอยู่ที่ต�ำรวจซึ่งเป็นผู้บังคับใช้
กฎหมายโดยตรง ทุกวันนี้สังคมอาจคาดหวังแค่เพียงให้ต�ำรวจจัดการจราจรให้คล่อง แต่
บทบาทส�ำคัญของต�ำรวจไม่ได้มีแค่การอ�ำนวยความสะดวกบนท้องถนนเท่านั้น แต่ต้อง
ดูแลความปลอดภัยด้วยซึ่งก็ต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายนั่นเอง
เป็นทีม่ าของการทีต่ อ้ งจัดการกับรถทีแ่ ล่นด้วยความเร็วสูง จัดการคนเมาบนถนน
จัดการให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์สวมใส่หมวกนิรภัยเพื่อรักษาชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุ และ
จัดการให้ผขู้ บั ขีร่ ถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยเพือ่ ไม่กระเด็นออกนอกตัวรถเมือ่ เกิดเหตุ แต่เมือ่
ประชาชนส่วนใหญ่เพ่งเล็งว่าต�ำรวจกลายเป็นผู้ที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ก็จะพากัน
ต่อต้านและไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากไม่เชื่อถือในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
ดังนั้นสิ่งที่ต้องด�ำเนินการอย่างเร่งด่วนคือท�ำอย่างไรให้กฎหมายที่บังคับใช้มี
ความศักดิ์สิทธิ์ ท�ำให้สังคมยอมรับการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งถือเป็นเรื่องหลักที่ต้องท�ำ
ควบคูก่ บั การบริหารเพือ่ ให้มกี ารติดตามก�ำกับเรือ่ งความปลอดภัยอย่างเข้มข้น อย่างเช่น
ด้านการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการใช้รถโดยสารและ
เรือโดยสารของไทยจะเห็นได้ว่าใน ๑ ปีจะมีผู้เสียชีวิตจากรถโดยสารกว่า ๒๐๐ ราย
ซึ่งมากกว่าที่เสียชีวติ จากการให้บริการเรือโดยสารเกือบ ๑๐๐ เท่า แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
กับเรือโดยสารบริษัทผู้ให้บริการจะถูกระงับและหยุดให้บริการเสมอ
ในมุมกลับกันเมื่อเกิดเหตุกับรถโดยสารจนท�ำให้มีผู้โดยสารเสียชีวิต ๕-๑๐ ราย
กลับไม่มีการระงับการเดินรถ ค�ำถามคือเราจะทราบได้อย่างไรว่าบริษัทดังกล่าวมีความ
พร้อมในการให้บริการมากน้อยแค่ไหน ทั้งที่ข้อมูลย้อนหลัง ๒-๓ ปีที่ผ่านมาบางบริษัท
เดินรถเกิดเหตุซ�้ำหลายครั้งจนเห็นได้ชัดว่าไม่มีความพร้อมในการให้บริการด้านความ
ปลอดภัยเลย ฉะนั้นตรงนี้เราต้องการท่าทีและสัญญาณจากฝ่ายบริหารที่จะเอาจริง
เอาจังกับเรือ่ งนี้ เพือ่ ให้เห็นว่าการเสียชีวติ ของประชาชนบนท้องถนนต้องได้รบั ความใส่ใจ
ไม่ต่างไปจากการเสียชีวติ ทางเรือ เครื่องบิน รถไฟและอาชญากรรมทั่วไป
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หากเกิดการเอาจริงเอาจังในการติดตามความคืบหน้าโดยให้ทุกหน่วยงานต้อง
รายงานความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีทุก ๓ เดือน และติดตามอย่างจริงจังว่าเหตุใด
ตัวเลขผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนจึงไม่ลดลงจนถึงระดับทีน่ า่ พอใจ นีถ่ อื เป็นจุดส�ำคัญ
ที่ต้องได้รับการจัดการเพื่อลดความสูญเสีย และควรมีการจัดการอย่างเป็นระบบ การที่
จะจัดการกับเรื่องนี้ได้คิดว่าภาคนโยบายและภาครัฐจ�ำเป็นต้องสนับสนุนให้ฝ่ายที่มี
หน้าที่ในการจัดการกับปัญหามากที่สุดมีศักยภาพในการเข้าแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
ซึ่งนั่นก็คือชุมชน ท้องถิ่น หรืออ�ำเภอซึ่งเป็นต้นทางของเรื่อง
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นั่นเพราะทุกวันนี้เรามักพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนเฉพาะในภาพรวม
แต่ในความเป็นจริงหากเป็นพืน้ ทีท่ างหลวงก็จะขึน้ กับส่วนกลางทีม่ แี ขวงการทางคอยดูแล
อยู่แล้ว ผู้ที่อยู่ในอ�ำเภอหรือท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปจัดการถนนของแขวงทางหลวงได้
ฉะนั้นเราก�ำลังมองว่ามาตรการและจุดจัดการในการแก้ปัญหาควรให้ศักยภาพกับจุด
จัดการที่ใกล้พื้นที่ท่ีสุดเพื่อสามารถเข้าเป็นผู้แก้ปัญหาได้เพื่อความรวดเร็วและเข้าใจใน
ปัญหา ซึ่งหากทุกฝ่ายหันมาใส่ใจในเรื่องนี้เชื่อว่าตัวเลขการสูญเสียจะลดลงไปกว่า
ครึ่งหนึ่งอย่างแน่นอน
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ด้วยเพราะเป็นเด็ก ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์จึงอาจเกิดขึ้นได้เสมอ และหลายสิ่งที่
เกิดขึ้นก็ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ตัวเด็กเองก็คาดไม่ถึงเช่นกัน หนึ่งในนั้นคือเรื่องของ
การที่เด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และตามมาด้วยภาวะการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ซึ่งนอกจากจะเกิดเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์แล้ว การขาดความรู้ในเรื่องเพศก็เป็น
สาเหตุส�ำคัญของปัญหานี้ ไม่วา่ จะเป็นเพราะการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษาในโรงเรียน
ที่ยังมีไม่เพียงพอ การที่เด็กไม่กล้าขอค�ำปรึกษาจากผู้ปกครอง และการที่ผู้ปกครอง
ไม่แน่ใจทีจ่ ะให้ความรูเ้ รือ่ งเพศแก่บตุ รหลานเนือ่ งจากคิดว่ายังไม่ถงึ เวลาทีต่ อ้ งเรียนรูเ้ รือ่ ง
เหล่านี้
ปัญหาส�ำคัญจากการตัง้ ครรภ์ทไี่ ม่พร้อมจะเกิดขึน้ กับฝ่ายหญิงก่อนเสมอ เพราะ
อาจต้องออกจากระบบการศึกษาชั่วคราวหรือถาวร ไปจนถึงหมดอนาคตหากโรงเรียน
ไม่ให้โอกาส ผลกระทบล�ำดับถัดไปจึงเกิดขึ้นกับพ่อแม่ผู้ปกครองและครอบครัว ซึ่งหาก
ปล่อยให้ปัญหาเหล่านีย้ ังคงมีอยู่และเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย การสร้างเด็กและเยาวชน
ไทยที่มีคณ
ุ ภาพสู่อนาคตเห็นทีจะท�ำได้ยาก
กระตุ้นเตือนให้หลายฝ่ายจากหลายหน่วยงานร่วมกันก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ เพื่อเป็นการป้องกันก่อนสายเกินแก้ โดยกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐและภาค
เอกชนที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเพื่อจัดท�ำ  “ยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม” ตัง้ แต่ปี ๒๕๕๓ เพือ่ สนับสนุน

65

ด้านการป้องกัน การช่วยเหลือและบ�ำบัดฟื้นฟู การเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่
กลุ่มผู้น�ำทางความคิดของเด็กและเยาวชน การขจัดสิ่งยั่วยุและการป้องกันอิทธิพล
จากสื่อ การผลักดันนโยบายและการส�ำรวจข้อมูลเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบงานที่จะ
สามารถติดตามผลได้ทุกจังหวัด
โดยเฉพาะการขับเคลื่อนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการ
เจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗) ของกระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุน
ให้ “การเกิด” ทุกรายเป็นที่ปรารถนา ปลอดภัยและมีคุณภาพด้วยการส่งเสริมให้คน
ทุกเพศทุกวัยมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี มีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นระดับชาติ ระดับจังหวัดและชุมชน ด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) เสริมสร้างทักษะ
ชีวติ และการเรียนรูด้ า้ นเพศศึกษาแก่วยั รุน่ ๒) ส่งเสริมบทบาทครอบครัวและชุมชนในการ
เลี้ยงดู การสร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น ๓) พัฒนา
ระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุท์ มี่ คี ณ
ุ ภาพและเป็นมิตร ๔) พัฒนา
ระบบช่วยเหลือ คุ้มครองและสวัสดิการทางสังคมเพื่อรองรับปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
๕) สื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสุขภาวะทางเพศในสังคม และ ๖) จัดให้มีกลไก
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในทุกระดับ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนให้
คณะกรรมการประสานยุทธศาสตร์การขับเคลือ่ นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์
ในวัยรุ่นมีบทบาทในการประสานการด�ำเนินงานและติดตามประเมินการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและในระดับจังหวัด โดยเฉพาะใน ๒๐ จังหวัดน�ำร่อง และ
ด�ำเนินงานภายใต้แผนควบคุมปัจจัยเสีย่ งทางสุขภาพตามแผนหลักซึง่ เริม่ ต้นในปี ๒๕๕๔๒๕๕๗ นอกจากนีย้ งั สนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ระดับ
จังหวัดเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมขับเคลื่อน ซึ่งในปี ๒๕๕๗ มี ๒๑ จังหวัดน�ำร่อง
เข้าร่วมโครงการ มีการสนับสนุนมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (Path2Health-P2H) ด�ำเนินโครงการ
พัฒนาสมรรถนะและกลไกในการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศในสถานศึกษาระดับจังหวัดเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนมัธยมน�ำร่องจังหวัดละ ๔ โรงเรียน
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โดยทีม่ ลู นิธแิ พธทูเฮลท์นนั้ ได้ด�ำเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียน
การสอนเรือ่ งเพศศึกษา จัดท�ำหลักสูตรส�ำหรับครูผสู้ อนในการสอนเรือ่ งเพศวิถี พัฒนาครู
และสนับสนุนหลักสูตรให้จัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ภายใต้งบประมาณ
สนับสนุนจาก Global Fund และ สสส. โดยหาต้นแบบการเรียนเพศศึกษาใน ๔๓ จังหวัด
น�ำร่อง นอกจากนัน้ ยังมีการจัดท�ำหนังสือคูม่ อื แนวทางผูบ้ ริหาร แนวทางการจัดการเรียนรู้
การจัดการให้ค�ำปรึกษาส�ำหรับวัยรุ่นตั้งครรภ์ เป็นต้น
สนับสนุนให้มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) สร้างเครือข่าย
และบุคลากรเพื่อด�ำเนินงานการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะทางเพศในชุมชน จัดให้มี
โครงการป้ อ งกั น การแท้ ง ที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย โดยมู ล นิ ธิเ พื่ อ สุ ข ภาพและสิ ท ธิ อ นามั ย การ
เจริญพันธุ์ของสตรี (แห่งประเทศไทย) ให้มโี ครงการสนับสนุนการเรียนรู้เพือ่ พัฒนาทักษะ
ชีวติ และเพศศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน สนับสนุนการอบรมครูผสู้ อนและผูบ้ ริหาร
โรงเรียนเพือ่ ให้โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนสามารถจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาส�ำหรับ
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ร่วมกับแผนงานสร้างเสริม
สุขภาวะทางเพศ สสส. ด�ำเนินการในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารระดับต�ำบล ๑๐ แห่ง โดยใช้แนวคิด
เรือ่ งเพศภาวะและเพศวิถผี า่ นการอบรมหลักสูตร ๗ วันร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และเป็นการขยายการท�ำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน
งานวิจัยเป็นการท�ำงานของมูลนิธิฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อศึกษาและวิจัย
นโยบายสาธารณะท้องไม่พร้อม ในส่วนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับอุปสรรคของการท�ำงาน การสื่อสาร การรณรงค์ เป็นต้น
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรณรงค์สร้างทัศนคติเชิงบวกเรื่องเพศในสังคม รวมทั้งปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน
ครอบครัวและชุมชนมีความรับผิดชอบในเรือ่ งเพศ รูจ้ กั เคารพในบทบาทหญิงชาย ปลูกฝัง
จริยธรรมและศีลธรรม ตลอดจนด�ำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมสือ่ ต่างๆ ทีน่ �ำเสนอเนือ้ หา
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ทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ งเพศอย่างจริงจัง สนับสนุนการเกิดสือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ปรากฏ
สู่สังคมมากขึ้น เปิดค่ายอบรมเด็กและเยาวชนทุกจังหวัดเพื่อให้ความรู้เรื่องเพศและ
สุขภาวะทางเพศที่เหมาะสม
ส่วนกระทรวงศึกษาธิการได้พฒ
ั นาบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ โดยอบรมครูผสู้ อนวิชาเพศศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้มคี วามรูเ้ รือ่ งเพศศึกษาอย่างรอบด้าน ผลักดันให้โรงเรียนมัธยมศึกษา
มีการสอนเพศศึกษาและชีใ้ ห้เห็นถึงพฤติกรรมเสีย่ งในโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาผูบ้ ริหาร
โรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนในสถานศึกษา การเสริมสร้างวินัย
เชิงบวก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา การพัฒนานักเรียนแกนน�ำให้มีความ
สามารถในการเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor) เพื่อให้ค�ำปรึกษา แก่เพื่อน
นักเรียนที่ประสบปัญหาในเบื้องต้น
ในปี ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการโดย สพฐ. ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ
นักเรียนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานกรณีเกิด
เหตุไม่พึงประสงค์กับเด็กนักเรียน รวมทั้งมีการทดลองให้มีนักจิตวิทยาประจ�ำโรงเรียน
น�ำร่อง ๒๔ แห่งใน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา ร้อยเอ็ด สระแก้ว นครศรีธรรมราช
สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร โดยสามารถตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและ
ให้การดูแลบ�ำบัดรักษาเบือ้ งต้นภายในโรงเรียนได้ จากนัน้ ด�ำเนินการเชือ่ มเครือข่ายทัง้ ใน
และนอกสถานศึกษาเพือ่ การส่งต่อไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงเพือ่ รับการแก้ไขจาก
แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงให้การดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์เพื่อให้มี
โอกาสกลับเข้าศึกษาต่อได้และลดการตั้งครรภ์ซ�้ำ  ออกเป็นนโยบายให้โรงเรียนทุกแห่ง
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกมิติ
การพัฒนางานคุม้ ครองเด็กนักเรียนยังครอบคลุมไปถึงการออกมาตรการเฝ้าระวัง
ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น วันลอยกระทง วันวาเลนไทน์ โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และ
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จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจพื้นที่เสี่ยง ให้การคุ้มครองเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากความ
รุนแรง ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่ได้รบั ความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา
กรมอนามัยด�ำเนินโครงการสร้างเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนา
เรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น จัดโครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพ
ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนโดยการพัฒนามาตรฐานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
ใน รพ.สต. โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องเทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวส�ำหรับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขให้มี
ความรู้ท่ที ันสมัยด้านการคุมก�ำเนิดชนิดต่างๆ จัดโครงการ “Be sure ปรึกษาได้ มั่นใจ
ชัวร์” เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นร้านขายยามีความรูท้ ที่ นั สมัยด้านการคุมก�ำเนิดและสามารถ
ให้ค�ำปรึกษาแก่วัยรุ่นได้ และโครงการอบรมให้บริการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมก�ำเนิด
ส�ำหรับพยาบาล
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดบริการที่หลากหลาย
เป็นมิตรแก่วัยรุ่น สนับสนุนการท�ำงานของศูนย์พึ่งได้ (OSCC) ศูนย์บริการที่เป็นมิตร
ศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทีท่ �ำงาน ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง งานบริการสุขภาพของสถานศึกษาทุกระดับ
และรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานทีใ่ ห้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมให้แก่เด็กนักเรียน
นักศึกษาทั้งระหว่างการตั้งครรภ์และหลังการตั้งครรภ์
ทุกหน่วยงานและทุกการด�ำเนินงานเกิดความคืบหน้าให้เห็นชัดเจนหลังจาก
จัดให้มโี ครงการต่างๆ โดยในส่วนของกรมสุขภาพจิตจะมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป็นการจับคูด่ �ำเนินการระหว่างโรงเรียนและโรงพยาบาลในพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้ค�ำปรึกษากับเด็ก
และครอบครัวทีม่ ปี ญ
ั หาผ่านโรงเรียน รวมถึงสายด่วน ๑๓๒๓ ทีจ่ ะให้ค�ำปรึกษาเรือ่ งการ
ตั้งครรภ์ นอกจากนี้ยังร่วมกับคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติและ
คณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในพืน้ ที่ เข้มงวดในการจัดการพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
เช่น การบังคับใช้กฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เยาวชน การควบคุมจ�ำนวน
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และความหนาแน่นของร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกพื้นที่ และการควบคุมการ
ท�ำการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มกราคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.)
และคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เสนอร่าง
พระราชบัญญัติการแก้ไขปัญหาและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และพระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ.๒๕๕๙ นี้ ได้ถกู ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ซึ่งจะมีกลไกระดับชาติที่จะด�ำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป

เรื่องเล่าคนต้นเรื่อง
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นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

ทุกวันนี้พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นยังคงเป็นปัญหาหนึ่งใน
สังคมทีน่ า่ เป็นห่วง และหากได้รเู้ ห็นในพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของ
วัยรุ่นยุคนี้ด้วยแล้วยิ่งน่าเป็นห่วงมากขึ้นอีกหลายเท่า โดยเฉพาะสถิติ
การใช้ถงุ ยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกพบว่าต�ำ่ มากเพียงแค่
ประมาณร้อยละ ๕๐-๖๐ เท่านัน้ และได้กลายเป็นจุดเริม่ ต้นของปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทยในเวลาต่อมา
ก่อนนัน้ อัตราการคลอดของวัยรุน่ ดูจะสูงขึน้ เรือ่ ยๆ จนมาในช่วง
๒-๓ ปีทผี่ า่ นมาเริม่ มีแนวโน้มลดจ�ำนวนลงบ้าง แต่กย็ งั ไม่อยูใ่ นระดับที่
น่าวางใจ ที่ต้องนับจ�ำนวนวัยรุ่นตั้งครรภ์จากการคลอดก็เนื่องจากการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้นมักจบลงที่การท�ำแท้งเป็นส่วนใหญ่ การจะนับ
จ�ำนวนวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์จึงท�ำได้ยาก นอกจากนี้ปัญหาที่พบได้เพิ่มเติม
ก็คือ การติดต่อของโรคทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นก็มีตัวเลขเพิ่มมากขึ้น
ด้วย หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หลายจึงยังคงเฝ้าระวังและรอดูกนั ในระยะ

70 รถไฟสายสุขภาพ

71

ยาวถึงอนาคตว่าท่ามกลางการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ จะช่วยให้สถานการณ์ดขี นึ้ มาก
น้อยเพียงใด

ยาวต่อไป เราจะดูแลด้วยการแนะน�ำในเรือ่ งการรับฝากครรภ์ ระบบการคลอด การตรวจ
หลังคลอดและการดูแลเด็ก

ปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ เกิดได้จากหลายสาเหตุ ทัง้ การขาดความรูห้ รือมีความ
เข้าใจผิดๆ ในเรือ่ งของการคุมก�ำเนิด ขณะทีว่ ยั รุน่ ชายบางรายมีความใส่ใจรับผิดชอบต่อ
ฝ่ายหญิงแต่ด้วยค่านิยมที่สร้างทัศนคติไม่ดีให้แก่คนทั่วไปที่เห็นวัยรุ่นซื้อถุงยางอนามัย
ในร้านสะดวกซือ้ ดังนัน้ แม้จะมีความรูแ้ ละให้ความใส่ใจก็อาจกลายเป็นไม่กล้าซือ้ เพราะ
อับอายและกลัวจะตกเป็นเป้าสายตาของสังคม

มีการขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาต่างๆ ให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ทั้งที่ยังอยู่ใน
ระบบการศึกษานัน้ ได้รบั การดูแลจากสถานศึกษาและเด็กมีโอกาสทีจ่ ะอยูใ่ นระบบศึกษา
อย่างต่อเนื่องต่อไป ส่วนเรื่องของการช่วยเหลืออื่นๆ จะเป็นบทบาทของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดบริการด้านสังคม โดยมี พม. เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดบริการ
มอบความรู้ หากเป็นวัยรุ่นที่ขาดรายได้และยังไม่สามารถดูแลเลี้ยงดูครอบครัวได้ก็จะมี
การฝึกอบรมและฝึกอาชีพ หากตัง้ ครรภ์แต่ไม่สามารถเลีย้ งดูกส็ ามารถน�ำไปฝากเลีย้ งใน
สถานสงเคราะห์ได้

ในขณะเดียวกันก็ต้องท�ำความเข้าใจด้วยว่าที่เรียก “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”
นั้นไม่ได้หมายความเฉพาะวัยรุ่นที่อยู่ในสถานะนักเรียนนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังหมาย
รวมถึงวัยรุน่ ทีไ่ ม่ได้เรียนหนังสือและท�ำงานแล้วด้วย ดังนัน้ จึงไม่ได้หา้ มการมีเพศสัมพันธ์
ในวัยรุ่นที่ท�ำงานแล้วเพราะถือเป็นสิทธิ์ เพียงแต่ในวัยรุ่นที่มีอายุต�่ำกว่า ๒๐ ปีเราอยาก
ให้หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ เพราะหลายรายเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตนเองยังไม่พร้อม เราจึง
ไม่มีนโยบายรณรงค์ห้ามท�ำแท้ง แต่จะไปเน้นที่การป้องกันก่อนการตั้งครรภ์เสียมากกว่า

และหลังจากมีพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและแก้ไขการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. ๒๕๕๙
ออกมาก็ยง่ิ ท�ำให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกฝ่ายตัง้ เป้าชัดเจนขึน้ ว่าในอนาคตจะต้องท�ำให้
ปัญหานีล้ ดลงให้ได้ ในขณะทีย่ ทุ ธศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องของเราก็จะเน้นไปทีก่ ารป้องกันและ
เยียวยาในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นแล้วต่อไป

การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้นจะให้ได้ผลดีที่สุดก็ต้องได้รับความร่วมมือ
จากหลายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ช่วยส่งเสริมความรูด้ า้ นเพศศึกษาในสถานศึกษาทัว่ ไป
ส่งเสริมให้จดั การเรียนการสอนวิชาเพศศึกษา ส่วนหน่วยงานทีท่ �ำหน้าทีด่ า้ นประชาสัมพันธ์
ก็ต้องสร้างความตระหนักให้สังคมได้ทราบในเรื่องเหล่านี้ เพราะข้อมูลความรู้จะต้อง
ไม่อยู่เฉพาะในสถานศึกษาเท่านั้น แต่ในสถานบริการสาธารณสุขเมื่อมีผู้มารับบริการก็
ต้องให้ความรูด้ ว้ ย ทีส่ �ำคัญคือการให้ความรูต้ อ้ งให้ทงั้ ฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ถือเป็นเรือ่ ง
ของทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้เป็นเรื่องของบทบาทชายหญิงที่ต้องมีส่วน
รับผิดชอบร่วมกันจะถูกต้องที่สุด
ส่วนในกรณีที่เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นแล้ว หากรายละเอียดของคู่ใดเข้าเงื่อนไขที่
สามารถขอยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมายและเป็นความประสงค์ของทั้งสองฝ่ายสถาน
พยาบาลก็จะด�ำเนินการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยให้ ส่วนวัยรุ่นที่มีความต้องการจะตั้ง
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สุขภาพสังคมและสุขภาวะ
มติ ๕.๑ การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดิน
และการใช้จกั รยานในชีวติ ประจ�ำวัน
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การรณรงค์ปั่นจักรยานที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วประเทศตลอดช่วงหลายปีที่
ผ่านมาเกิดเป็นกระแสความนิยมขึ้นอย่างมากในคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากความนิยมนีน้ อกเหนือจากการร่วมกันลดมลพิษในสภาพแวดล้อมจากการใช้รถยนต์
หรือจักรยานยนต์แล้ว ตัวผู้ใช้จกั รยานเองยังได้สขุ ภาพจากการออกก�ำลังกาย และกลาย
เป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้เกิดโครงการสนับสนุนมากมาย เพื่อให้ประชาชนหันมาใช้จักรยาน
มากขึน้ และใช้อย่างต่อเนือ่ งมากกว่าทีจ่ ะเป็นเพียงแค่กระแสชัว่ ครัง้ ชัว่ คราวแล้วเงียบหาย
ไป
ดังนัน้ สิง่ ทีต่ อ้ งร่วมกันด�ำเนินการต่อไปเพือ่ ให้กจิ กรรมนีย้ งั คงมีอยูจ่ งึ ควรเป็นเรือ่ ง
ของการประชาสัมพันธ์เชิญชวน การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่ถนนหนทางให้เอื้อต่อการ
ใช้จกั รยาน การเข้มงวดในระเบียบและกฎจราจร รวมทัง้ สนับสนุนให้เกิดทัง้ การใช้จกั รยาน
และการเดินเท้าเพื่อสุขภาพดังที่มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ มติ ๑
การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�ำวัน
ได้มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนหันมาเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจ�ำวันโดยสร้าง
สภาพแวดล้อมต่างๆ ให้ทุกพื้นที่เหมาะแก่การเดินและใช้จักรยานทั้งด้านโครงสร้างทาง
กายภาพ กฎหมาย ระเบียบ ระบบการจราจร และร่วมกันรณรงค์ให้คนหันมาใช้จกั รยาน
กันมากขึ้น
เบื้องต้นมีชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเป็นแกนน�ำประสานกับ
เครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนการด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้
จักรยานในชีวิตประจ�ำวัน จัดท�ำร่างยุทธศาสตร์การวางระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริม
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การเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ�ำวันเสนอต่อสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อ
รับรองร่างยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
การด�ำเนินงานตามมติฯ ปรากฏผลให้เห็นภาพของความร่วมมือนับตั้งแต่
คณะกรรมการขับเคลือ่ นและติดตามการด�ำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.)
ซึ่งมีนายแพทย์ณรงค์ศกั ดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธาน ได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
การด�ำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติฯ
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จากนั้นมีการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(คสช.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีมติเห็นชอบให้เสนอมติ
สมัชชาฯ นี้ต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติสมัชชาฯ เมื่อวันที่
๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
นอกจากนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการด�ำเนินงานตามมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ (คมส.) มีค�ำสั่งเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้แต่งตั้ง
คณะท�ำงานขับเคลื่อนการจัดระบบและโครงสร้างส�ำหรับการเดินและการใช้จักรยาน
ในชีวิตประจ�ำวันเป็นกลไกขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาฯ โดยมีชมรมจักรยานเพื่อ
สุขภาพแห่งประเทศไทยเป็นแกนประสานหลัก
ทางด้านคณะท�ำงานขับเคลื่อนการจัดระบบและโครงสร้างส�ำหรับการเดินและ
การใช้จกั รยานในชีวิตประจ�ำวัน มีความคืบหน้าในการด�ำเนินงาน ๖ เรื่องหลัก ได้แก่
๑) การศึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขระเบียบข้อบัญญัติฯ ที่เกี่ยวกับการจัด
ระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวติ ประจ�ำวัน ได้แก่ การ
ศึกษาด้านความปลอดภัยของผู้เดินเท้าหรือผู้ใช้จักรยาน การจัดรับฟังความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนาการก�ำหนดมาตรฐานที่จอดจักรยานในอาคารและสถานที่สาธารณะ
๒) การเข้าพบและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทีร่ ะบุในมติสมัชชาฯ
คณะท�ำงานฯ ได้เข้าหารือการขับเคลือ่ นมติสมัชชาฯ กับหน่วยงานทีร่ ะบุในมติสมัชชาฯ
รวมทั้งสิ้น ๑๑ หน่วยงาน ซึ่งมีส่วนท�ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจต่อแนวคิด

76 รถไฟสายสุขภาพ

ในการขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ มากขึ้น น�ำมาซึ่งความเข้าใจในบทบาท ภารกิจและเห็น
ข้อจ�ำกัดของแต่ละหน่วยงานชัดเจนขึ้นที่จะน�ำสู่การสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องใน
อนาคต
๓) เปิดพืน้ ทีร่ บั ฟังความคิดเห็นและปรับร่างยุทธศาสตร์การจัดระบบและโครงสร้าง
เพือ่ ส่งเสริมการเดินและการใช้จกั รยานในชีวติ ประจ�ำวันด้วยการจัดเวทีรบั ฟังความคิดเห็น
ต่อร่างยุทธศาสตร์ฯ ระดับภาค ๔ ภาค ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และจัดเวทีรบั ฟังความคิดเห็นของหน่วยงานส่วนกลางทีเ่ กีย่ วข้อง
กับมติสมัชชาฯ และแผนยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนจะน�ำ
ผลสรุปจากการรับฟังมาปรับแก้ร่างยุทธศาสตร์ฯ เพื่อน�ำเข้าเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น
๔) จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อ
รับรองร่างยุทธศาสตร์การจัดระบบและโครงสร้างเพือ่ ส่งเสริมการเดินและการใช้จกั รยาน
ในชีวติ ประจ�ำวัน โดยในทีป่ ระชุมจะมีทงั้ ตัวแทนจากภาคนโยบายและภาครัฐ ภาควิชาการ
และภาคสังคมทัง้ จากส่วนกลางและพืน้ ที่ ซึง่ ทัง้ หมดมีฉนั ทมติรบั รองแผนยุทธศาสตร์การ
จัดระบบและโครงสร้างเพือ่ ส่งเสริมการเดินและการใช้จกั รยานในชีวติ ประจ�ำวัน และเพือ่
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการ
เดินและการใช้จกั รยานในชีวติ ประจ�ำวันของหน่วยงานและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ประกอบ
ด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านนโยบายและการบริหารจัดการที่จะใช้เป็นตัวก�ำหนด
ทิศทางแนวทางและระบบบริหารจัดการทีเ่ หมาะสมเพือ่ น�ำไปสูก่ ารด�ำเนินงานให้เห็นเป็น
รูปธรรมในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเลือกการเดินเท้าและการใช้จักรยานเป็น
วิธีการหนึ่งส�ำหรับการเดินทางในชีวติ ประจ�ำวัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างและจัดการความรู้เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคคล การพัฒนาระบบ
การน�ำองค์ความรู้ไปใช้ รวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการติดตามประเมินผล
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเดินและการใช้จักรยานภายใต้
มาตรฐาน หรือข้อแนะน�ำ  หรือหลักปฏิบัติที่เหมาะสมต่อบริบท สภาพแวดล้อมและ
พฤติกรรมของคนแต่ละพื้นที่ รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานชิ้นส่วนจักรยานที่เหมาะสม
และปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสือ่ สารสาธารณะเพือ่ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความตระหนักตื่นตัวและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเดินและการใช้จกั รยาน
ยุทธศาสตร์ ๕ ด้านการสร้างเครือข่ายทางสังคมเพือ่ ส่งเสริมการเดินและจ�ำนวน
ผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจ�ำวันให้มากและขยายวงกว้างขึ้น

๖) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่องก�ำหนดมาตรฐาน
การออกแบบและก่อสร้างทางจักรยานในประเทศไทยได้มีความเห็นชอบให้กระทรวง
คมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมการ
เดินทางของประชาชนด้วยจักรยานตามภารกิจหน้าที่รับผิดชอบต่อไป โดยให้ท�ำคู่มือ
มาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างทางจักรยานในประเทศไทยส�ำหรับใช้อ้างอิงการ
ก่อสร้างช่องทางจักรยานให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศ

นอกจากนีท้ ปี่ ระชุมยังมีมติให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
จัดตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การจัดระบบและโครงสร้างเพือ่ ส่งเสริมการเดิน
และการใช้จกั รยานในชีวติ ประจ�ำวัน โดยให้ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
(สนข.) กระทรวงคมนาคมเป็นเลขานุการฯ และชมรมจักรยานเพือ่ สุขภาพแห่งประเทศไทย
เป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ ซึง่ ถือเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลือ่ นและประสานการท�ำงาน
กับหน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
๕) ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยและส�ำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) รวมทัง้ กระทรวงอุตสาหกรรมอยูใ่ นระหว่างการจัดท�ำร่าง “มาตรฐาน
จักรยานและชิ้นส่วน” เพื่อปรับปรุงมาตรฐานจักรยานและชิ้นส่วนเดิมให้เป็นมาตรฐาน
สากลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อระบบอุตสาหกรรมจักรยานมากทั้งฝ่ายผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภค ร่วมกับ สช. และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย
จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นและน�ำเสนอการจัดท�ำร่างมาตรฐานจักรยานและ
ชิ้นส่วนนี้เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
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เรื่องเล่าคนต้นเรื่อง
ศ.กิตติคณ
ุ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

ต้องยอมรับว่าปัจจัยและเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้การใช้จักรยาน
ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายเหมือนกับในหลายประเทศมี
อยู่หลายประการ ทั้งความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและสภาพ
แวดล้อมทีไ่ ม่เอือ้ ให้คนส่วนมากหันมาขีจ่ กั รยานกันอย่างจริงจัง รวมถึง
โครงสร้างทางกายภาพ กฎหมาย ระเบียบและระบบการจราจร ดังจะ
เห็นได้จากภาพการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับจักรยานซึ่งปรากฏเป็น
ข่าวอยู่เสมอ หนึ่งในสาเหตุหลักของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับจักรยาน
มักมาจากความเร็วในการสัญจรของพาหนะอื่นที่สูงกว่ามาก เช่น
รถยนต์ รถจักรยานยนต์
นอกจากนี้ถนนที่เป็นปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานยังไม่มีความ
สมบูรณ์และไม่เอื้อต่อการขี่จักรยานอย่างปลอดภัย เช่น เส้นทางไม่มี
การก�ำหนดหรือออกแบบเลนส�ำหรับจักรยาน เส้นทางไม่มีทางลาดบน
สะพานลอยเพือ่ การข้ามถนนอย่างปลอดภัยกว่าทีจ่ ะเสีย่ งขีจ่ กั รยานข้าม
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ถนนโดยตรง นอกจากนี้ยังมีหลุมบ่อบนถนนหรือฝาท่อระบายน�้ำ ยังไม่รวมถึงการติดตั้ง
แถบสันระนาดบริเวณไหล่ทางเพื่อช่วยเตือนผู้ขับขี่รถยนต์ไม่ให้ออกนอกช่องจราจรซึ่ง
กลายเป็นหนึ่งในวัสดุอันตรายส�ำหรับผู้ใช้จักรยานไปแล้ว
ที่ต้องส่งเสริมเพิ่มขึ้นก็คือความเข้าใจของผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนื่องจากผู้ขับขี่รถยนต์มักคิดว่าตนเองเป็น
องค์ประกอบหลักของการจราจรบนถนน โดยไม่ค�ำนึงถึงผู้ใช้ยานพาหนะอื่นที่มีสถานะ
เป็นเพือ่ นร่วมทาง ผูข้ บั ขีร่ ถยนต์จงึ ต้องเคารพสิทธิข์ องผูใ้ ช้จกั รยานบนถนนด้วย เพือ่ ลดการ
เกิดอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง
ด้วยเหตุนี้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติจึงมีมติเรื่อง “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อ
ส่งเสริมการเดินและการใช้จกั รยานในชีวติ ประจ�ำวัน” เมือ่ ปี ๒๕๕๕ โดยให้ชมรมจักรยาน
เพือ่ สุขภาพแห่งประเทศไทยเป็นแกนหลัก ประสานกับภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลือ่ นให้เกิด
การด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจ�ำวันกัน
มากขึ้น
หลังมีมติเรื่องจักรยานออกมาแล้วเราได้ขับเคลื่อนและพัฒนาให้การใช้จักรยาน
แพร่หลายเพิม่ มากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามส�ำหรับประเทศไทยหากจะปรับเปลีย่ นให้เป็นเมือง
แห่งจักรยานจะต้องค�ำนึงถึงด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องมีมาตรฐานการออกแบบสภาพ
พื้นผิวถนน การทาสีตีเส้นช่องทางการจราจร ซึ่งหากมองในเชิงวิศวกรรมก็ถือเป็นที่
น่าเสียดายว่าการวิเคราะห์การจราจรทัง้ ในเชิงวางแผนและปฏิบตั กิ ารส�ำหรับประเทศไทย
ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ผนวกแนวคิดการออกแบบเพื่อรองรับผู้ใช้พาหนะชนิดอื่นนอกเหนือ
จากผูใ้ ช้รถยนต์เลย ท�ำให้ถนนทีส่ ร้างขึน้ มาก่อนหน้านีส้ ว่ นใหญ่มงุ่ เน้นการรองรับปริมาณ
ของรถยนต์เท่านัน้ ทัง้ ทีใ่ นความเป็นจริงแนวคิดการบูรณาการระหว่างรูปแบบการเดินทาง
ต่างๆ จ�ำเป็นอย่างมากส�ำหรับการเดินทางและการขนส่งที่ยั่งยืน
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ยกตัวอย่างในกลุม่ ประเทศแถบยุโรปทีม่ กี ารออกแบบเส้นทางจักรยานเพือ่ ส่งเสริม
ให้ประชาชนหันมาใช้จักรยาน ซึ่งจะมีผลต่อการลดจ�ำนวนการใช้รถยนต์บนท้องถนนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ยังส่งผลดีในด้านความปลอดภัย แต่ส�ำหรับโครงข่ายจักรยานใน
ประเทศไทยยังมีเพียงการรณรงค์ทที่ �ำได้ไม่สมบูรณ์นกั เลนจักรยานเป็นเพียงการทาสีและ
วาดรูปจักรยานลงบนผิวทางที่มีการตีเส้นคั่นแบ่งขอบเขตการจราจรเท่านั้น

กายภาพเพื่อจะเอื้อต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจ�ำวันถึง ๑๘๗ แห่ง ซ�้ำยังเกิดภาคี
เครือข่ายที่หลากหลายทั้งในและนอกพื้นที่ท�ำงานซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ที่
หลากหลายตามบริบทในพื้นที่ เหล่านี้ถือเป็นเรื่องดีที่โครงการได้สร้างความยั่งยืนให้
เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่

นอกจากด้านวิศวกรรมศาสตร์แล้วในด้านเศรษฐศาสตร์ที่คนส่วนใหญ่มักคิด
ว่าการสร้างถนนเพือ่ จักรยานนัน้ เป็นการลงทุนทีไ่ ม่คมุ้ ค่าเนือ่ งจากมีผใู้ ช้นอ้ ย นีเ่ ป็นวิธคี ดิ
ที่ไม่ถูกต้อง ในจุดนี้จะมองเฉพาะประโยชน์ใช้สอยด้านเดียวคงไม่ได้ แต่เราต้องมองให้
ลึกลงไปถึงผลประโยชน์ทางสังคมด้วย ซึง่ หากมีเส้นทางจักรยานเพิม่ ขึน้ ก็จะท�ำให้ประชาชน
มีสุขภาพดี แข็งแรงจนแทบไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อย ถือเป็นผลดีต่องบประมาณด้าน
สุขภาพของประเทศในทางอ้อม
ในด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สังคมก็ต้องมีความเข้าใจว่าท้องถนน
ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อรถยนต์เท่านั้น แต่สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ร่วมกัน นอกจากนี้
ยังต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประชาชนสนใจและหันมาขี่จักรยานกันมากขึ้น ซึ่งหาก
ทัง้ สองเรือ่ งนีเ้ กิดเป็นกระแสทีย่ อมรับในวงกว้าง การปูทางสูก่ ารด�ำเนินการตามแนวทาง
วิศวกรรมศาสตร์กจ็ ะสามารถเดินหน้าได้ไม่ยาก
ในส่วนของการขับเคลือ่ นมติของชมรมได้มคี วามพยายามด�ำเนินการมาโดยตลอด
หนึ่งในตัวอย่างที่เห็นภาพได้ชัดเจนคือโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ โครงการนี้มี
แนวคิดให้คนหันมาออกก�ำลังกายและสามารถน�ำมาใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ในรูปแบบการ
ใช้จกั รยานและการเดิน ซึง่ ๑ ปีทผี่ า่ นมาสามารถท�ำให้ชมุ ชนทัง้ ๗๘ พืน้ ทีใ่ น ๓๕ จังหวัด
สามารถดูแลสุขภาวะตนเองได้ง่ายๆ ด้วยการขี่จักรยาน
ทัง้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายให้เพิม่ มากขึน้ โดยท�ำให้มผี ใู้ ช้จกั รยานในแต่ละพืน้ ที่
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ในขณะที่ชุมชนร่วมกันปรับภูมิทัศน์และโครงสร้างทาง
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ด้วยสถานะของการเป็นผู้ที่ต้องครองตนอยู่ในธรรมวินัยจึงมีผลท�ำให้พระสงฆ์
อาจไม่ได้รบั การดูแลในหลายด้านของสุขภาพ เนื่องจากเกรงจะท�ำให้ผิดข้อปฏิบัติในศีล
ขณะเดียวกันพระสงฆ์เองก็เป็นฝ่ายปฏิเสธที่จะรับบริการด้านสุขภาพเพราะเกรงจะผิด
พระธรรมวินัยเช่นกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันด�ำเนินการเพื่อสร้างแนวทางการ
พัฒนาด้านสุขภาวะที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่พระสงฆ์ผู้เป็นตัวแทนแห่งการ
สืบสานและเผยแผ่ศาสนา
ในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ที่ผ่านมา การด�ำเนินการในเรื่องนี้มีความ
คืบหน้ามาโดยตลอด นับแต่ปี ๒๕๕๕ กับการเสนอประเด็นนีต้ ่อทีป่ ระชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเครือข่ายพระสังฆพัฒนาภาคอีสาน เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์ประสานงานวัดอาศรมธรรมทายาท ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย มูลนิธิชีวิต
พัฒนา เครือข่ายสังฆะพัฒนาพุทธชยันตี ๔ ภาค เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคม และกลุ่ม
เสขิยธรรมทีต่ ระหนักว่าหากไม่ดแู ลเรือ่ งนีอ้ ย่างจริงจัง พระสงฆ์อนั เป็นกลไกส�ำคัญในการ
สืบทอดพุทธศาสนาจะอ่อนแอลงอย่างแน่นอน
ส�ำนั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สช.) ในฐานะกองเลขานุ ก าร
คณะกรรมการขับเคลือ่ นและติดตามการด�ำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.)
ได้รว่ มกับเครือข่ายสังฆะพัฒนาพุทธชยันตี ๔ ภาค และกรมอนามัยจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร
ขับเคลือ่ นมติฯ นี้ ใน ๔ ประเด็น คือ การแก้ไขปัญหาพระสงฆ์อาพาธ การสร้างเสริมและ
ป้องกันโรคของพระสงฆ์ การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพ และการหนุนเสริมบทบาท
พระสงฆ์ต่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคม
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ทัง้ นี้ เมือ่ ต้นปี ๒๕๕๗ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ร่วมกับ กรมอนามัย ได้ร่วมกันปรับปรุงแผนขับเคลื่อนมติฯ ที่เชื่อมโยงกับ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าส�ำคัญใน
การบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ในการนี้เพื่อให้กระบวนขับเคลื่อนโครงการ
วัดส่งเสริมสุขภาพมีทศิ ทางทีช่ ดั เจนขึน้ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ “วัดส่งเสริมสุขภาพ” โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์ฯ ไว้ ๕ ประการ
ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินการ ๓ ปี ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ นั่นคือ
๑) การบริการด้านสุขภาพส�ำหรับพระสงฆ์ท่มี ีคุณภาพ
๒) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาองค์กรคณะสงฆ์
๓) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างสุขภาวะของพระสงฆ์
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ โดยการวิจยั และพัฒนาวัดส่งเสริม
สุขภาพและการดูแลสุขภาพพระสงฆ์
๕) พัฒนาระบบก�ำกับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ ซึง่ กรม
อนามัยเป็นผู้รบั ผิดชอบการด�ำเนินงานของโครงการนี้
ส่วนด้านคณะสงฆ์ ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึง่ เป็นองค์กรหลักในการ
ดูแลพระสงฆ์ได้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน
พัฒนาแนวทางการปฏิบตั สิ �ำหรับพระสงฆ์ทสี่ อดคล้องกับพระธรรมวินยั และสถานการณ์
ด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงกับกิจวัตร ๑๐ ประการของพระสงฆ์ โดยตั้งคณะท�ำงานจาก
ผู้มีความรู้ด้านธรรมวินัยและด้านสุขภาพ ร่วมยกร่างแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดท�ำ
ประชาพิจารณ์และปรับปรุงตามข้อคิดเห็นที่ได้รับ
หลังจากนั้นจึงจัดพิมพ์และเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติส�ำหรับพระสงฆ์ให้เป็น
ทีร่ บั รูท้ วั่ ไป รวมถึงเสนอต่อมหาเถรสมาคมเพือ่ ก�ำหนดเป็นนโยบายให้พระสงฆ์ปฏิบตั ติ าม
ด้วย นอกจากนี้ยังได้สร้างทีมพระวิทยากรอย่างน้อยจังหวัดละ ๑-๒ ทีมเพื่อเผยแพร่
แนวทางการปฏิบัติส�ำหรับพระสงฆ์ดังกล่าวร่วมกับทีมสาธารณสุข อีกทั้งยังได้รับการ
สนับสนุนจากภาคเอกชน กลุม่ องค์กรประชาชนทัว่ ไปและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันผลิตสือ่
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สิ่งพิมพ์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ เช่น
ตักบาตรอย่างไรให้ได้บญ
ุ หรือวิธีออกก�ำลังกายที่เหมาะสมส�ำหรับพระสงฆ์
การขับเคลื่อนอีกประการหนึ่งของส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อรักษา
ประโยชน์ด้านสิทธิและสวัสดิการของพระสงฆ์ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงก็คือ จัดท�ำ
ระบบฐานข้อมูลพระสงฆ์โดยพัฒนาการขึ้นทะเบียนพระสงฆ์ ทั้งนี้เริ่มน�ำร่องท�ำภาคละ
๑ อ�ำเภอก่อนทีจ่ ะขยายผลให้ครอบคลุมพระสงฆ์ทวั่ ประเทศ ซึง่ จะเห็นได้วา่ ในระดับส่วน
กลางการขับเคลื่อนเรื่องสุขภาวะของพระสงฆ์เริ่มมีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงาน
และร่วมกันก�ำหนดยุทธศาสตร์ รวมทัง้ มีแนวทางการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจนขึน้ ส่วนในระดับ
พื้นที่นั้นหลายพื้นที่มีองค์กรชุมชนที่ขับเคลื่อนเรื่องการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์อยู่แล้ว
จึงสอดคล้องกับการที่กรมอนามัยได้ด�ำเนินการเรื่องสุขภาวะพระสงฆ์ผ่านอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำวัด (อสว.)
เมือ่ โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพด�ำเนินมาได้ระยะหนึง่ จนมีวดั เข้าร่วมด�ำเนินการ
๒,๙๑๓ แห่งทั่วประเทศ กรมอนามัยร่วมกับส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้จัด
ประชุมถอดความรู้โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น โดยสนับสนุนให้พระสงฆ์และวัดมี
บทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมสุขภาพทั้งของพระสงฆ์เองและเป็นศูนย์กลางสุขภาพของ
ชุมชน ไปจนถึงการจัดสภาพแวดล้อมภายในวัดให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพด้วย
ในด้านการจัดระบบบริการสุขภาพให้กบั พระสงฆ์ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก�ำลังปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการของสถานบริการสาธารณสุขเพื่อเอื้อให้
พระสงฆ์ได้เข้าถึงการบริการทั้งของรัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายบริการของส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพในพื้นที่ พร้อมกับมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพส�ำหรับพระสงฆ์
และส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะเรื่องการออกก�ำลังกาย
ของพระสงฆ์ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคิดค้น
รูปแบบการออกก�ำลังกายส�ำหรับพระสงฆ์ที่ไม่ผิดหลักธรรมวินัย และเหมาะสมกับ
สมณเพศ เช่น พระสงฆ์ควรบิณฑบาตอย่างไรให้ผสานการเดินเร็วเพือ่ ออกก�ำลังกายเข้าไป
ด้วย การกวาดลานวัด การเดินจงกรมที่จะผสานการออกก�ำลังกายไปด้วยเช่นกัน
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การส่งเสริมสุขภาวะของพระสงฆ์นอกจากจะต้องปรับเปลีย่ นทีป่ ัจจัยภายนอกที่
เกี่ยวกับเรื่องของการก�ำหนดนโยบายและปรับปรุงระบบการบริการสุขภาพแล้ว การ
เปลีย่ นแปลงภายในตัวพระสงฆ์เองโดยเฉพาะเรือ่ งความรูด้ า้ นสุขภาพก็มคี วามส�ำคัญมาก
โรงพยาบาลสงฆ์จึงได้จัดท�ำหลักสูตรการถวายความรู้แก่พระสงฆ์เพื่อให้สามารถดูแล
ตนเองให้มสี ขุ ภาพทีด่ ขี นึ้ ทัง้ นีท้ ผี่ า่ นมามีการด�ำเนินการให้ความรูแ้ ก่พระสงฆ์โดยเครือข่าย
สมัชชาสุขภาพในหลายจังหวัด เช่น สระบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่และสงขลา
การขับเคลื่อนเรื่องสุขภาวะของพระสงฆ์ในระดับท้องถิ่นหากได้รับความร่วมมือ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแลสุขภาวะของคนในท้องถิน่
อยู่แล้วก็จะยิ่งท�ำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น เครือข่ายสมัชชา
สุขภาพจังหวัดสระบุรที ขี่ บั เคลือ่ นจนเกิดธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ร่วมงานกับส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา และคณะสงฆ์จงั หวัดทัง้ สองนิกายแต่งตัง้
คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์แบบบูรณาการเพื่อด�ำเนินโครงการดูแลสุขภาพ
พระสงฆ์แบบบูรณาการ และท�ำการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับพระสงฆ์ ๒,๐๐๐ รูปใน
พื้นที่น�ำร่อง ๗ อ�ำเภอ
อย่างไรก็ตามแม้มีความพยายามในการขับเคลื่อนเรื่องสุขภาวะของพระสงฆ์ทั้ง
ในภาครัฐและภาคประชาชน แต่เรื่องการสร้างสุขภาวะในพระสงฆ์ถือเป็นเรื่องใหม่ของ
สังคมไทย จึงต้องแสวงหาองค์ความรูใ้ นเรือ่ งนีเ้ พือ่ น�ำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับวัตรปฏิบตั ิ
ของพระสงฆ์และไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดเวทีวิชาการเรื่อง
“สุขภาพกับพระสงฆ์” ประจ�ำปีโดยมีการทบทวนนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
พระสงฆ์ ระบบการดูแลสุขภาพที่แต่ละวัดมีอยู่แล้ว และการสร้างเครือข่ายนักวิจัยเพื่อ
สุขภาวะของพระสงฆ์
นอกจากนี้เครือข่ายสงฆพัฒนาพุทธชยันดี ๔ ภาคยังมีแผนที่จะท�ำการศึกษา
วิจัยเรื่องสถานการณ์การดูแลตนเองของพระสงฆ์ที่อาพาธ รวมทั้งรูปแบบการให้บริการ
สุขภาพและปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงการบริการสุขภาพเพือ่ ท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส�ำหรับปรับปรุงแนวทางการจัดระบบ
บริการสุขภาพให้แก่พระสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัยและสอดคล้องกับสมณเพศ
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ของพระสงฆ์ โดยที่การศึกษาครั้งนี้ได้ครอบคลุมรูปแบบการให้บริการสุขภาพที่จัดขึ้น
พิเศษส�ำหรับพระสงฆ์ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงในประเทศศรีลังกาและเมียนมาร์
ทั้งยังศึกษาบทบาทของ อปท. ชุมชน หรือเอกชน ในการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของ
พระสงฆ์และพระสงฆ์ท่อี าพาธด้วย
เครือข่ายสงฆพัฒนาพุทธชยันดี ๔ ภาคยังได้ศกึ ษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
วัดเพื่อรองรับพระสงฆ์อาพาธที่เข้าตรวจรักษาในโรงพยาบาลใหญ่ซึ่งเกิดจากความ
ร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล ชุมชน และคณะสงฆ์ ดังนั้นจึงมีกลไกการขับเคลื่อนโดย
คณะท�ำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ โดยมี
นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธาน ซึ่งมติที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทาง
การด�ำเนินการ ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ความรู้ (๒) การบริหารข้อมูล (๓) การพัฒนา
(๔) การบริการสุขภาพและสวัสดิการ (๕) การวิจยั และพัฒนาชุดความรูร้ ปู แบบต่างๆ และ
ด�ำเนินการประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ หารือรายละเอียดตาม (ร่าง) แผนปฏิบตั กิ าร
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
หลังการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท�ำรายละเอียดตามแผน
ปฏิบัติการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติตลอด ๓ ครั้งที่ผ่านมาในช่วงเดือน
เมษายนและพฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งสามารถสรุปผลการด�ำเนินการได้ดังนี้
๑) มีแผนปฏิบัติการติดตามและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพระสงฆ์
กับการพัฒนาสุขภาวะ
๑.๑) ด้านความรู้ มีการด�ำเนินการใน ๒ ส่วน ได้แก่
(๑) จัดท�ำ  Research Mapping เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
สุขภาวะพระสงฆ์ โดย ดร.ปฏิธรรม ส�ำเนียงและคณะ ซึง่ ด�ำเนินการ
ภายในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ๒๕๕๙
(๒) วางแนวทางการจัดท�ำหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรในสถาบัน
การศึกษาของพระสงฆ์ หลักสูตรอบรมระยะสั้นส�ำหรับพระสงฆ์
หลักสูตรการให้ความรูป้ ระชาชนทัว่ ไป และหลักสูตรผูด้ แู ลพระสงฆ์
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โดยการพัฒนาหลักสูตร “พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ” เพื่อ
เสนอมหาวิทยาลัยสงฆ์ทงั้ สองแห่งคือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ที่ประชุม
มอบหมายพระมหา ดร.บุญช่วย สิรินธโร และ ดร.ปฏิธรรม
ส�ำเนียง เป็นผู้ประสานงานการด�ำเนินการ ฝ่ายมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีการหารือเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน
๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วยการหารือทั้งเรื่องการจัดท�ำหลักสูตร
พระสงฆ์กบั การพัฒนาสุขภาวะ และการส�ำรวจงานวิจยั ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ
๑.๒) ด้านการบริหารข้อมูล ได้มีแผนด�ำเนินการระยะแรกในการเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านสุขภาพของ สปสช. ร่วมกับข้อมูลพระสงฆ์ของส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เพื่อแสดงสถานะของพระสงฆ์ในการเข้ารับบริการในสถานพยาบาล โดยการ
ด�ำเนินงานในระยะต่อไปจะมีการหารือเพื่อท�ำการส�ำรวจข้อมูลด้านสุขภาพร่วมกัน
๑.๓) ด้านการพัฒนา จะประกอบด้วยการด�ำเนินงานใน ๘ กิจกรรม คือ
(๑) สนั บ สนุ น การด�ำเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ วั ด ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
โดยผนวกเข้ากับการพัฒนาโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ตามมติ
มหาเถรสมาคมเพื่อให้สอดคล้องกับการด�ำเนินการวัดส่งเสริม
สุ ข ภาพโดยความร่ ว มมื อ ของกรมอนามั ย ส�ำนั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมี
การหารือร่วมกันเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
(๒) อบรมพระสงฆ์ พระสังฆาธิการ พระนิสิตนักศึกษาตามหลักสูตร
พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะโดยด�ำเนินการหลังจากมีการร่าง
หลักสูตรต่างๆ แล้วเสร็จ โดยเสนอส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่ ง ชาติ แ ละมหาเถรสมาคมในช่ ว งเดื อ นตุ ล าคมถึ ง ธั น วาคม
๒๕๕๙
(๓) อบรมประชาชนทั่ ว ไปและผู ้ ดู แ ลอุ ป ั ฏ ฐากพระสงฆ์ ต ามหลั ก
พระธรรมวินยั โดยการพัฒนาหลักสูตรแบบมุง่ เน้นองค์ความรูจ้ าก
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พระสงฆ์ และการพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ มี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น ร่ ว มกั บ
โรงพยาบาลสงฆ์และกรมอนามัย
(๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาสุขภาวะสังคม
โดยการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต�ำบล มีแนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่างส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(๕) การสนับสนุนกิจกรรมการปฏิบตั ศิ าสนกิจด้านสุขภาพของพระนิสติ
ซึง่ สนับสนุนโดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง
(๖) การสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ
โดยเครือข่ายสังฆะเพื่อสังคม ร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
(๗) การจัดท�ำธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ โดยมีแนวทางด�ำเนินการทั้ง
ระดับชาติและระดับพื้นที่ (เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคมและภายใน
สถาบั น การศึ ก ษาของสงฆ์ ) โดยความร่ ว มมื อ ของส�ำนั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เครือข่ายพระสงฆ์นกั พัฒนา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๔) ด้านการบริการสุขภาพ
(๑) สนับสนุนแผนงาน Long Term Care ของกรมอนามัยในส่วนของ
พระสงฆ์สูงอายุน�ำร่อง ๑,๐๐๐ ต�ำบลในปี ๒๕๕๙
(๒) สนับสนุนการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ตามโครงการพัฒนาการดูแล
สุขภาพพระสงฆ์สามเณรโดยกรมการแพทย์และโรงพยาบาลสงฆ์
รวมถึงการพัฒนาพระสงฆ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำวัด
ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์
(๓) ปรับปรุงหลักเกณฑ์กรณีการเข้ารับการรักษาของพระสงฆ์ได้ทุก
สถานพยาบาล โดยในเบื้องต้นจะเริ่มจากการประชาสัมพันธ์ให้
พระสงฆ์ผู้รับบริการแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาล
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๑.๕) ด้านการวิจัยและพัฒนาชุดความรู้รูปแบบต่างๆ สนับสนุนการวิจัย
เกี่ยวกับสุขภาวะพระสงฆ์ในสถาบันการศึกษาโดยกรมอนามัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
๒) ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการเข้าพบพระพรหมบัณฑิตจากวัดประยูรวงศาวาส
ตามที่มติมหาเถรสมาคมที่ ๑๔๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง
มอบหมายพระพรหมบัณฑิตเป็นที่ปรึกษาคณะท�ำงานฯ และที่ประชุมคณะท�ำงานฯ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ มีความเห็นในการเข้ากราบนมัสการ
พระพรหมบัณฑิตเพือ่ หารือการติดตามและขับเคลือ่ นมติฯ โดยได้รบั การประสานงานเข้า
พบพระพรหมบัณฑิตเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ และได้รับข้อชี้แนะในการด�ำเนินการ
ดังนี้
- กรณีการถวายความรู้ต่อพระสงฆ์หากกระท�ำโดยตรง พระสงฆ์อาจไม่เปิดรับ
จึงควรมีการศึกษาวิจยั ค้นคว้าจากพระไตรปิฏกหรือพระธรรมค�ำสอนของสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าทีเ่ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์และสอดคล้องกับนิสสัย ๔ คือ เครือ่ ง
อาศัยของบรรพชิตหรือสิ่งที่บรรพชิตพึงปฏิบัติในการยังชีพเพื่อสร้างความเข้าใจและ
ยอมรับ เนื่องจากบางกรณีพระสงฆ์มีการพิจารณาอาการอาพาธด้วยการท�ำสมาธิโดย
ไม่รับการรักษาในระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน
- ควรจัดท�ำเอกสารสร้างความเข้าใจพระเถรานุเถระและมหาเถรสมาคมเกีย่ วกับ
เรือ่ งพระสงฆ์และการพัฒนาสุขภาวะในฐานะทีเ่ ป็นบทบาทของพระสงฆ์ในส่วนสาธารณ
สงเคราะห์ ทั้งนี้ควรส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้มีส่วนร่วมเป็นผู้น�ำด้านสุขภาพเพื่อสร้างความ
สนใจ เข้าใจและน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยชีแ้ นะให้คณะท�ำงานฯ เข้าพบพระพรหมวชิรญาณ
(ประสิทธิ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวาซึ่งเป็นผู้ด�ำเนินการด้านสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์
- ควรจัดท�ำเอกสารเผยแพร่ดา้ นสุขภาพพระสงฆ์ทสี่ อดคล้องกับความจ�ำเป็นตาม
ยุคสมัยและสอดคล้องกับพระธรรมวินัยเพื่อเป็นการท�ำความเข้าใจและยอมรับในการ
รักษาแพทย์แผนปัจจุบันมากขึ้น
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ฐากูร ดิษฐอ�ำนาจ
ที่ปรึกษาคณะท�ำงานขับเคลื่อน
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

มติ พ ระสงฆ์ กั บ การพั ฒ นาสุ ข ภาวะเกิ ด จากการศึ ก ษาปั ญ หา
ในระดับจังหวัดแล้วถูกน�ำขึน้ มาเสนอในระดับประเทศทีเ่ ราเรียกกระบวนการนี้
ว่า “กระบวนการขึ้นสูง” ซึ่งในกลุ่มเครือข่ายพระสงฆ์ให้ความสนใจเรื่อง
สุขภาวะกันมากจึงน�ำเข้ามาเป็นมติหนึง่ ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สืบเนือ่ งจาก
ทีพ่ บข้อมูลว่าพระสงฆ์มปี ญ
ั หาด้านสุขภาพกันอยูไ่ ม่นอ้ ย โดยเฉพาะการอาพาธ
เป็นโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
ขาดเลือดและภาวะไขมันในเลือดสูง โรคไขข้อเสื่อม โดยมีสาเหตุเกิดจาก
หลายปัจจัย เช่น การฉันภัตตาหารที่มีรสจัด มีแป้งและไขมันสูง ขาดการออก
ก�ำลั ง กายหรือ การบริห ารร่ า งกายที่เ ชื่อ มโยงมาจากระยะทางในการเดิ น
บิณฑบาตที่สั้นลง และพุทธบัญญัติที่ว่าพระสงฆ์ควรอยู่ในอาการส�ำรวม
จึงท�ำให้ไม่สามารถออกก�ำลังกายเหมือนบุคคลทั่วไปได้ เหล่านี้จึงส่งผลให้
พระสงฆ์เกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย
ปัญหาด้านสุขภาพของพระสงฆ์ที่เห็นได้ชัดมากคือจะอาพาธด้วย
๓ โรคยอดฮิต ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และมีไขมันในเลือดสูง
ด้วยจริยวัตรของพระสงฆ์ท�ำให้ไม่มีกิจกรรมใดที่จะส่งเสริมให้ออกก�ำลังกาย
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ท�ำให้ ร ่ า งกายเป็ น แหล่ ง สะสมของไขมัน และยิ่ง หากฉัน ภัต ตาหารที่ไ ด้ รับ จากการ
บิณฑบาตซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารผัด ทอด และอาหารที่มีส่วนประกอบของกะทิ น�้ำตาล
อาหารรสจัด ทั้งเค็มจัด หวานจัด เผ็ดจัด ก็แน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นโรคทั้งสามนี้ได้
ทีผ่ า่ นมาเรามีขอ้ เสนอแนะให้พระสงฆ์เริม่ ต้นออกก�ำลังกายในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
เช่น ออกก�ำลังกายภายในกุฏขิ องท่านเอง หรือบริเวณลานโล่งในพืน้ ทีว่ ดั ซึง่ มีอากาศถ่ายเท
ได้สะดวก หรือจะเลือกออกก�ำลังกายจากกิจประจ�ำวันอย่างการกวาดลานวัด หรือ
เดินจงกรมจากปกติเราก็จะให้เพิม่ ขัน้ ตอนการเดิน เช่น เดินต่อเนือ่ ง ๓๐ นาทีขนึ้ ไป หรือ
เดิน ๑๐-๑๕ นาทีนาน ๒-๓ รอบสะสมรวมกันให้ได้ ๓๐ นาที แต่นั่นก็ยังไม่ได้ช่วยให้เรา
แก้ไขปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ได้ดีนัก

นอกจากนี้ยังสร้างพระวิทยากรให้เป็นทีมที่ต้องมีอย่างน้อยจังหวัดละ ๑-๒ ทีม
เพือ่ เผยแพร่แนวทางการปฏิบตั สิ �ำหรับพระสงฆ์ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด และได้รบั การ
สนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ผลิตสื่อที่ใช้รณรงค์กับประชาชนให้เข้าใจเรื่องการ
ดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ เช่น การใส่บาตรในมุมของประชาชนที่ต้องท�ำให้เกิดความ
ตระหนักถึงการเลือกท�ำอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ไม่เค็มจัด หวานจัด หรือมันจัด
เน้นอาหารที่มีผักหลากสี นมพร่องไขมัน นมถั่วเหลือง หรือนมที่มีปริมาณน�้ำตาลน้อย
เลือกเนื้อปลา เนื้อไก่ไม่ติดหนัง ส่วนผลไม้ก็เป็นผลไม้ที่ไม่หวานจัด เช่น กล้วย ส้ม
มะละกอ แตงโม แคนตาลูป ฝรั่ง ที่ส�ำคัญควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ใช้น�้ำมันจ�ำนวนมาก
ในการปรุง อาหารที่มีกะทิ และขนมรสหวานจัด

เพราะอีกสิ่งหนึ่งที่จะส่งผลกับสุขภาพของพระสงฆ์โดยตรงก็คืออาหารที่ฉัน
พระสงฆ์อาจเลือกฉันอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรือหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพไม่ได้
ฉะนั้นการจะท�ำเรื่องสุขภาวะของพระสงฆ์จึงต้องให้ความรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ด้วย เพื่อให้มีความรู้เรื่องการเลือกอาหารส�ำหรับใส่บาตร เพราะจะกลายเป็นสิ่งที่
สนับสนุนให้เกิดความเจ็บป่วยแก่พระสงฆ์โดยไม่รู้ตัว

ส่วนในด้านการจัดระบบบริการพระสงฆ์ทอี่ ยูร่ ะหว่างการปรับปรุงนัน้ เราจะมีการ
จัดระบบบริการที่เอื้อให้พระสงฆ์สามารถเข้ารับบริการด้านสุขภาพได้ในทุกสถานบริการ
ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐและเอกชนซึ่งอาจจะต้องมีการจัดพื้นที่แยกออกมาเฉพาะเพื่อให้
สะดวกส�ำหรับการตรวจร่างกายของพระสงฆ์โดยแพทย์ ไม่ปะปนกับประชาชนทัว่ ไปและ
จะได้ส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคผนวกไปกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพส�ำหรับ
พระสงฆ์ด้วย

นอกจากนีเ้ มือ่ เกิดการอาพาธขึน้ แล้วก็ยงั ต้องดูแลสุขภาพพระสงฆ์ดว้ ยการส่งตัว
เข้ารับการรักษา ในแนวทางแก้ปัญหาสุขภาวะพระสงฆ์ของคณะขับเคลื่อนมติพระสงฆ์
กับการพัฒนาสุขภาวะได้จดั ท�ำแผนขับเคลือ่ นมติฯ ใน ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) การแก้ไขปัญหา
ในพระสงฆ์ทอี่ าพาธ ๒) การสร้างเสริมและป้องกันโรค ๓) การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อ
สุขภาพ ๔) การหนุนเสริมบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคม

กระทรวงสาธารณสุขยังได้ร่วมมือกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการคิด
รูปแบบการออกก�ำลังกายทีเ่ หมาะสมกับพระสงฆ์ซงึ่ แน่นอนว่าต้องไม่ผดิ หลักพระธรรมวินยั
และต้องเหมาะสมกับสมณเพศด้วย ดังทีก่ ล่าวไปแล้วคือ การเดินบิณฑบาตทีใ่ ห้เป็นเสมือน
การเดินออกก�ำลังกายไปในตัว การกวาดลานวัดให้ได้เหงือ่ และการเดินจงกรมทีย่ าวนานขึน้

โดยที่คณะฯ ได้พัฒนาแนวทางการปฏิบัติส�ำหรับพระสงฆ์ภายใต้การค�ำนึงถึง
ความสอดคล้องกับพระธรรมวินัยและสถานการณ์ด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงกับกิจวัตร ๑๐
ประการของพระสงฆ์ จึงมีการจัดตั้งคณะท�ำงานจากกลุ่มผู้ที่มีความรู้ด้านพระธรรมวินัย
ควบคู่ไปกับด้านสุขภาพเพื่อท�ำเป็นแนวทางปฏิบัติ และยังท�ำประชาพิจารณ์พร้อมทั้ง
ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นที่ได้รับมา เมื่อปรับปรุงแล้วจึงจัดพิมพ์และเผยแพร่แนวทางการ
ปฏิบตั นิ นั้ แก่พระสงฆ์ รวมทัง้ เสนอแก่มหาเถรสมาคมเพือ่ ก�ำหนดเป็นนโยบายให้พระสงฆ์
ได้ปฏิบัติตาม
94 รถไฟสายสุขภาพ

ที่ส�ำคัญคือการส่งเสริมสุขภาวะของพระสงฆ์นอกจากปัจจัยภายนอกแล้วเรา
ยังต้องส่งเสริมปัจจัยจากภายในด้วย โดยการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
โรงพยาบาลสงฆ์ได้จัดท�ำหลักสูตรถวายความรู้แก่พระสงฆ์เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้
หรือน�ำความรู้ไปส่งเสริมให้พระลูกวัดช่วยกันดูแลพระผู้ใหญ่ ทั้งเรื่องของอาหารและ
สุขภาพร่างกายอืน่ ๆ รวมถึงวิธกี ารดูแลทีถ่ กู ต้องเมือ่ มีพระสงฆ์ภายในวัดอาพาธ ทัง้ นีเ้ พือ่
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสียด้วยความไม่รู้และความกังวลเกรงว่าจะท�ำสิ่งที่ผิดต่อ
พระธรรมวินัยในภายหลัง
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สุขภาพสังคมและสุขภาวะ
มติ ๑.๙ ผลกระทบจากสื่อต่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว
มติ ๕.๙ การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง:
กรณีเด็กไทยกับไอที
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เมือ่ การใช้สอื่ จากคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในยุคปัจจุบนั กลายเป็นดาบสองคม
ส�ำหรับเด็กและเยาวชน การเฝ้าระวังเพือ่ ให้อนาคตของชาติเหล่านีไ้ ด้รบั แต่สอื่ ทีป่ ลอดภัย
จึงเป็นประเด็นให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือในการหาแนวทาง
ป้องกัน
ขณะเดียวกันก็ต้องเสริมสร้างสื่อที่เหมาะสม เน้นให้เด็กและเยาวชนแบ่งเวลา
ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตรวมถึงการเล่นเกมผ่านอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ
เพือ่ ให้ในทีส่ ดุ แล้วสือ่ ทันสมัยเหล่านีเ้ ข้ามาเป็นตัวช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน
ได้ตามวัย
ปัจจุบันทุกครัวเรือนมักมีคอมพิวเตอร์ประจ�ำบ้าน และหลายครัวเรือนปล่อยให้
เด็กและเยาวชนใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่างอิสระโดยไม่เคยให้ค�ำแนะน�ำ ชีแ้ นะ
และควบคุมช่องทางการเสพสื่อเหล่านี้กับบุตรหลาน ปัญหาแรกที่แฝงมากับการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนไทยคือการใช้เวลาคร�่ำเคร่งอยู่กับหน้า
จอนานเกินไป ทัง้ การติดเกมออนไลน์และหมดเวลาไปกับการเข้าชมเว็บไซต์ทไี่ ม่เหมาะสม
ซึ่งอาจมีทั้งเว็บไซต์ท่มี เี นื้อหาความรุนแรงและสื่อลามกอนาจาร
ภัยร้ายอีกด้านหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้คือการแฝงตัวเข้ามาของมิจฉาชีพเพื่อการ
ล่อลวงเด็กหรือละเมิดทางเพศซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหญิงหรือเด็กชาย
อีกทัง้ ยังมีการใช้อนิ เตอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนทีท่ �ำให้เกิดค่าใช้จา่ ยจ�ำนวนมากตามมา
จนกลายเป็นภาระของพ่อแม่ผู้ปกครอง
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นอกจากนีส้ งิ่ ทีอ่ าจก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมาได้กค็ อื การทีเ่ ด็กและเยาวชน
ใช้เวลาอยู่กับคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เกมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียมากเกินไป จะ
ท�ำให้ขาดการปฏิสมั พันธ์กบั สมาชิกในครอบครัว ขาดการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี แต่เด็ก
จะสร้างโลกส่วนตัวของตนเองขึ้นจนกลายเป็นคนเงียบขรึม เก็บตัว หงุดหงิดง่ายและ
ก้าวร้าวได้ ไม่ติดต่อพูดคุยกับบุคคลรอบตัวเพื่อนฝูงญาติมิตร แต่หันไปคบหากับบุคคล
ที่รู้จักกันในโลกออนไลน์กอ็ าจไม่ดีนัก
ดังนัน้ แม้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ตา่ งๆ จะมีประโยชน์
ในการค้นคว้าหาข้อมูล เรียนรูเ้ ทคโนโลยีทนั สมัยเพือ่ การศึกษา ย่นระยะเวลาในการติดต่อ
สื่อสารกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวและสร้างมิตรภาพไร้พรมแดน แต่ก็จ�ำเป็นที่
ผู้ปกครองต้องรู้เท่าทันสื่อและให้เวลากับการดูแลเด็กและเยาวชนในครอบครัวมากพอที่
จะสร้างเกราะป้องกันภัยจากสื่อไอทีในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพทีส่ ุด
เมือ่ เล็งเห็นปัญหาเหล่านีจ้ งึ เกิดบทบาทส�ำคัญของหลายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้
ภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ ร่ ว มกั น ดู แ ลและรณรงค์ ใ ห้ เ กิ ด การพั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ย และ
สร้างสรรค์ ที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนแนวทางการตรวจสอบ ป้องกันและแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่องจากหลายหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและตั้งเป็นมติเพื่อผลักดันให้เกิดนโยบาย
สนับสนุนในแต่ละด้าน โดยใน “มติ ๑.๙ ผลกระทบจากสือ่ ต่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว”
และ “มติ ๕.๙ การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง: กรณีเด็กไทยกับไอที”
ได้ถูกขับเคลื่อนไปพร้อมกันเนื่องจากมีทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน
หน่วยงานที่ประสานความร่วมมือกันนั้นตัวอย่างเช่น สมาชิกสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ มูลนิธสิ ร้างเสริมความปลอดภัยใน
เด็ก มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(พม.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(ไอซีที) (เดิม) หรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการกิจการกระจาย
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เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
ในภาพรวมการด�ำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ มีความก้าวหน้าตามล�ำดับตลอด
ช่วงระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๘ ทั้งการออกนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการ
ด�ำเนินงานเพื่อร่วมพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพและออกพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ให้รู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่เป็นอันตรายและไม่สร้างสรรค์
ท้ ายที่สุด คือ เพื่อ ให้ เ กิด การใช้ สื่อ ในการพัฒนาตนเอง ชุม ชนและสัง คมได้
ดังตัวอย่างทีห่ ลายหน่วยงานด�ำเนินงานมาโดยตลอด เช่น มูลนิธสิ ร้างเสริมความปลอดภัย
ในเด็กได้จัดโครงการ “สิ่งของสมองเด็ก” เพื่อผลิตคู่มือและสื่อการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาสมองเด็กปฐมวัยไม่ให้ได้รับบาดเจ็บและถูกท�ำร้ายจากภัยสื่อออนไลน์ที่มีรอบตัว
โดยกระจายคู่มือและสื่อการเรียนการสอนเหล่านี้ออกไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง
สังกัดกรุงเทพมหานคร ๓๑๐ ศูนย์ และศูนย์ฯ ในต่างจังหวัดอีกประมาณ ๕๐ ศูนย์ ศูนย์ฯ
ของสังกัดส�ำนักอนามัยของกรุงเทพมหานคร ๓ ศูนย์
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติขับเคลื่อนโครงการเพื่อช่วยลดผลกระทบจากภัยที่
เกีย่ วข้องกับการพนันออนไลน์ ซึง่ ถือเป็นสือ่ ร้ายอีกประเภทหนึง่ มีเรือ่ งของการบูรณาการ
กลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชนและครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยงซึ่งมีส่วนในเรื่องการส�ำรวจ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อยู่ในช่วงของการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตสิ งิ่ ยัว่ ยุทเี่ ป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน
โดยมีประเด็นหลักคือการดูแลข้อมูลเนื้อหาซึ่งรวมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาพลามกของ
เด็ก ของผู้ใหญ่และยาเสพติด
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เดิม) หรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม จัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูไ้ อซีทชี มุ ชนขึน้ ในทุกจังหวัดและกระจายทัว่ เกือบ
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สุขภาพ
สังคมและ
สุขภาวะ

ทุกอ�ำเภอ โดยปัจจุบนั มีจ�ำนวนมากกว่า ๒,๐๐๐ แห่ง ภายในศูนย์ฯ จะให้บริการเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตจ�ำนวนตั้งแต่ ๕-๒๐ เครื่องต่อ ๑ ศูนย์ สามารถใช้เป็น
สถานที่จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ และยังเป็นศูนย์ฯเพื่อ
การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตทีถ่ กู ต้องส�ำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป
เพื่อให้เกิดการใช้ส่อื อย่างสร้างสรรค์
ส�ำนักการศึกษากรุงเทพมหานครให้ความร่วมมือในการด�ำเนินการภายใต้
งบประมาณปี ๒๕๕๙ ในโครงการ “พลิกวิกฤติเป็นโอกาส” มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างภาคีกับประเทศสมาชิกอาเซียน ๔ ประเทศในการให้นักเรียนสร้าง
ข่าว เพื่อให้เกิดการสร้างสื่อสารคดีเชิงสร้างสรรค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสังคม
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ในประเทศกลุ่มอาเซียน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติด�ำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกฎหมายคอมพิวเตอร์
การโพสต์ การคอมเมนท์และการแบ่งปันข้อมูล รูปภาพ วิดีโอ การล่อลวงและแฮ็กข้อมูล
ต่างๆ ในสือ่ สังคมออนไลน์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารดูแลเรือ่ งความ
ไม่เหมาะสมของเนือ้ หาการโฆษณาบนโลกออนไลน์ พยายามปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสารสนเทศต่างๆ

๒. การบูรณาการงานกับคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ (กดยช.) ที่มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นฝ่ายเลขาฯ โดย กดยช. มีการตัง้ อนุกรรมการปกป้องคุม้ ครองเด็กในการ
ใช้สอื่ ออนไลน์ และอยูร่ ะหว่างเสนอให้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ฯ รวมถึงการจัดท�ำแผนปฏิบัติการระยะยาวและระยะสั้นเพื่อ
ด�ำเนินงานต่อไป
๓ พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตที่ปลอดภัยส�ำหรับเด็กอายุต�่ำกว่า ๑๓ ปี โดย
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
โรงพยาบาลรามาธิบดี มีการหารือกับผูใ้ ห้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือใน
ประเทศไทย ซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของไทยยินดีให้ความ
ร่วมมือ และส่วนใหญ่มกี ารด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวคิดนี้อยู่แล้ว เช่น
การก�ำหนด credit limit ส�ำหรับ smart phone ของบุตรหลานเพื่อป้องกัน
การเกิดค่าใช้จ่ายที่สูง การร่วมออกโปรแกรม safe and care ที่จะท�ำให้
ผู้ปกครองติดตามหรือจ�ำกัดการใช้โปรแกรมอินเตอร์เน็ตของบุตรหลานได้

ส่วนความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นภายในปี ๒๕๕๙ เริ่มจากมีค�ำสั่งที่ ๓/๒๕๕๙ จาก
คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทเี่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ
สังคมและสุขภาวะ เรื่องแต่งตั้งคณะท�ำงานขับเคลื่อนมติเด็กกับสื่อ โดยมี ดร.ธีรารัตน์
พันทวี วงศ์ธนะอเนก เป็นประธาน มีองค์ประกอบจากทัง้ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคสังคม
และภาคธุรกิจเอกชน โดยมีการจัดท�ำแผนปฏิบัตกิ ารขับเคลื่อนมติ และมีความก้าวหน้า
การด�ำเนินการดังนี้
๑. การพัฒนากฎหมายคุม้ ครองเด็กในการใช้สอื่ ออนไลน์อยูร่ ะหว่างกระบวนการ
ร่างพระราชบัญญัติ ซึง่ ได้ทาบทามนักกฎหมายเข้าเป็นทีป่ รึกษาเพือ่ ด�ำเนิน
งานร่วมกัน
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เรื่องเล่าคนต้นเรื่อง

พงศ์ธร จันทรัศมี

คณะท�ำงานขับเคลื่อนมติด้านผลกระทบ
จากสื่อต่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว

ทีผ่ า่ นมาหลายหน่วยงานโดยเฉพาะ สช. ได้ด�ำเนินการให้ความ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจากสื่อออฟไลน์มาโดยตลอด ซึ่งสื่อจ�ำพวกนี้
ก็คือโทรทัศน์ วิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหลายที่อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะต่อ
การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จนเมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปตาม
ยุคสมัย สือ่ ทีเ่ คยออฟไลน์กก็ ลายเป็นสือ่ ออนไลน์ทมี่ ชี อ่ งทางในการเข้า
ถึงเด็กและเยาวชนได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอย่างมาก โดยมีทางผ่านเป็น
อินเตอร์เน็ตซึง่ มีเครือข่ายให้บริการทัว่ ทุกครัวเรือนในสังคมไทย จึงกลาย
เป็นความยากขึน้ อีกขัน้ หนึง่ ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการหาแนวทาง
ปกป้องการเข้าถึงสื่อออนไลน์ที่อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมและไม่มี
ประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนยุคปัจจุบัน
ครั้งที่ยังเป็นเพียงสื่อออฟไลน์เด็กจะชมผ่านจากโทรทัศน์หรือ
ฟังวิทยุ เราจึงสามารถเข้าไปปกป้องเด็กโดยจัดการทีต่ น้ ตอของสือ่ ด้วย
การจัดเรท (Rate) ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้ชมได้ไม่ยากนัก แต่เมื่อ
เข้าสู่ยุคสื่อออนไลน์เด็กยุคนี้จะไม่ได้ชมเพียงโทรทัศน์หรือฟังแค่วิทยุ
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อีกแล้ว แต่เขามีอิสระในการเลือกชมสื่อออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ตทั้งจาก Youtube จาก
Facebook live และจาก Instragram ได้โดยคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของตนเอง และ
ยังสามารถชมสือ่ ทีไ่ ม่เหมาะสมภายในพืน้ ทีส่ ่วนตัวของตนเองได้โดยทีผ่ ้ปู กครองไม่ร้แู ละ
อาจจะรู้จกั สื่อออนไลน์เหล่านี้ได้ไม่เท่าทันบุตรหลานด้วยซ�้ำ 
ข้อมูลนี้ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเมื่อได้เห็นผลส�ำรวจโดยส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ๒๕๕๘ จากกลุ่มเป้าหมายที่
เข้ามาร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์จ�ำนวน ๑๐,๔๓๔ คน พบว่าคนไทยช่วงอายุ ๑๕๓๔ ปีเป็นกลุม่ ทีม่ พี ฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตมากทีส่ ดุ ถึง ๕๔.๒ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรือ
เฉลีย่ เกือบวันละ ๘ ชัว่ โมง ซึง่ ถือว่ามากจนน่าเป็นห่วง การใช้เวลาอยูก่ บั สือ่ ออนไลน์หรือ
อินเตอร์เน็ตมากเกินไปจะท�ำให้เด็กขาดปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและคนรอบข้าง
ไปโดยปริยาย
ที่ส�ำคัญคือเมื่อเด็กอยู่ในภาวะติดอินเตอร์เน็ตจะท�ำให้เขาเผลอเข้าใจไปว่า
สื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นโลกเสมือนจริง เด็กจะมีโอกาสก้าวเข้าสู่ชีวิตที่ขาดการวิเคราะห์
ข้อมูลเพราะเชื่อทันทีในสิ่งที่เห็นผ่านสื่อเหล่านี้ และเริ่มจะมีเป็นจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ
เห็นได้จากผลส�ำรวจขององค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ UNICEF ที่ได้ศึกษา
เรื่อง UNICEF2 / IPSOS Global Poll ในกลุ่มอายุ ๑๘ ปีจ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ คนจาก
๒๕ ประเทศ พบว่ามีคนไทยในจ�ำนวนนั้นถึง ๔๐๐ คนซึ่งถือว่าไม่น้อยเลย
ความน่าเป็นห่วงทีต่ ามมาคือนอกจากจะมีจ�ำนวนการใช้อนิ เตอร์เน็ตของเด็กไทย
เป็นจ�ำนวนมากแล้ว ยังมีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีประเภทนีไ้ ปในทางทีไ่ ม่เหมาะสมเพิม่
มากขึ้นด้วย จากการส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าช่วงระยะเวลาเพียง ๕ ปีที่
เปรียบเทียบระหว่างปี ๒๕๕๔ จนถึงปี ๒๕๕๘ เด็กและเยาวชนอายุ ๖ ปีขึ้นไปมีสถิติใช้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มอายุเปรียบ
เทียบระหว่างช่วงปีดงั กล่าวพบว่ากลุ่มอายุ ๑๕-๒๔ ปีมีสัดส่วนการใช้อินเตอร์เน็ตสูงสุด
เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ ๕๑.๙ เป็นร้อยละ ๗๖.๘ รองลงมาคือกลุม่ อายุ ๖-๑๔ ปีทเี่ พิม่ ขึน้ จาก
ร้อยละ ๓๘.๓ เป็นร้อยละ ๕๘
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แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนี้ต้องย�้ำว่าปัญหาแรกที่จะเกิดขึ้นเมื่อเด็กและเยาวชนใช้เวลา
อยู่กับอินเตอร์เน็ตมากเกินไปก็คือความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างจะแย่ลง ปัญหาต่อมา
หลังจากนั้นคือจะมีผลกระทบต่อการเรียน เริ่มเสียสุขภาพและเสียเวลาที่น่าจะน�ำไปใช้
ท�ำประโยชน์ในเรื่องอื่นๆ ได้ดีกว่า ลักษณะนี้เรียกว่าภาวะการติดอินเตอร์เน็ต (Internet
Addiction Disorder - IAD) ซึ่งเป็นปัญหาทางพฤติกรรมและจิตใจ ที่ต้องระวังคืออาจเป็น
ช่วงเวลาทีเ่ ด็กและเยาวชนก�ำลังเผชิญอยูก่ บั อันตรายจากภัยคุกคามทางเพศหรือภัยจาก
มิจฉาชีพ ซึ่งแน่นอนว่าผู้ปกครองอาจไม่เคยรับรู้ถึงปัญหาที่ก�ำลังเกิดขึ้นเลย
เหล่านีจ้ งึ น�ำไปสูก่ ารเกิดปัญหาส�ำคัญ ๕ ข้อ ข้อแรกทีก่ ล่าวไปแล้วนัน่ คือปัญหา
จากภัยคุกคามทางเพศ เรื่องของมิจฉาชีพที่ใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์เพื่อล่อลวงเด็ก
และเยาวชนโดยอาจใช้รูปประจ�ำตัวที่ดูน่าเชื่อถือจนเด็กเกิดความไว้วางใจและหลงเชื่อ
แม้ก�ำลังถูกล่อลวง กรณีนเี้ กิดขึน้ จริงจากการทดลองในต่างประเทศทีม่ กี ารส่งอาสาสมัคร
ปลอมตัวเป็นมิจฉาชีพผ่านทาง Facebook เพือ่ พูดคุยกับเด็กจาก ๔ ครอบครัว ผลปรากฏ
ว่าเด็กเหล่านี้เชื่อและยินยอมออกมาพบมิจฉาชีพอย่างง่ายดายหรือแม้กระทั่งยอมขึ้นรถ
ไปด้วยกันทั้งที่เพิ่งพบหน้ากันเพียงไม่นาน
ปัญหาข้อที่ ๒ คือการแฝงโฆษณาเกินจริงบนสื่อออนไลน์ซึ่งในปัจจุบันเราจะ
พบเห็นได้มากมายทั้งในเว็บไซต์ต่างๆ และโซเชียลมีเดียของกลุ่มบุคคลที่เรียกตนเองว่า
Net Idol และมักมาพร้อมกับการโฆษณาจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยาลดความอ้วน
อาหารเสริม ยาหรือเครือ่ งส�ำอางทีท่ �ำให้ผวิ ขาว เด็กและเยาวชนมักตกเป็นเหยือ่ โฆษณา
เกินจริงของผู้ที่มีทักษะในการชวนเชื่อเหล่านี้ และผลิตภัณฑ์บางชนิดผลิตโดยไม่ได้
มาตรฐาน ไม่มคี ณ
ุ สมบัตติ รงตามทีโ่ ฆษณา และอาจไม่ได้รบั การตรวจสอบความปลอดภัย
ในการใช้จากหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
ส่วนข้อที่ ๓ จะเป็นปัญหาที่เกิดจากผู้ปกครองไม่รู้ในสิทธิเด็กบนโลกออนไลน์
หากเป็นในต่างประเทศจะมีมาตรการห้ามเด็กอายุตำ�่ กว่า ๑๓ ปีมบี ญ
ั ชีผใู้ ช้บนสือ่ ออนไลน์
เนื่องจากยังไม่บรรลุนิติภาวะ แต่ในประเทศไทยแม้เด็กจะมีอายุต�่ำกว่า ๑๓ ปีก็ไม่มี
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ข้อห้ามใดปิดกัน้ ในเรือ่ งนี้ และทีจ่ ะมองข้ามไปไม่ได้กค็ อื การทีต่ วั ผูป้ กครองเองนิยมโพสต์
รูปบุตรหลานขณะเปลือยกายหรือก�ำลังอาบน�ำ้ ลงบนสือ่ ออนไลน์ดว้ ยเห็นว่าน่ารักน่าเอ็นดู
แต่แท้จริงแล้วรูปลักษณะนีเ้ มือ่ เด็กโตขึน้ จะส่งผลต่อจิตใจให้เกิดความอับอาย และแม้เรา
จะลบรูปออกในภายหลังแต่อาจยังค้างอยู่ในสื่อออนไลน์หรือมีใครบันทึกรูปไว้ก็สามารถ
ถูกน�ำมาเผยแพร่ใหม่ได้ตลอดเวลา
ปัญหาข้อที่ ๔ จะเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งกันในสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะการ
ล้อเลียนปมด้อยของเพือ่ นผ่านรูปถ่ายทีโ่ พสต์ลงไปในโซเชียลมีเดีย ความรุนแรงของเรือ่ งนี้
อาจท�ำให้ผู้ถูกล้อเลียนเกิดความเครียดและไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเนื่องจากอับอาย
ส่วนหนึ่งเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้ถูกกระท�ำมีภูมิหลังหรือมีอุปนิสัยอย่างไรเมื่อเกิด
ความรู้สึกอับอายเสียใจจนทนไม่ได้ และลักษณะการหยอกล้อแบบไร้ขอบเขตในสื่อ
ออนไลน์น้นั มีให้เห็นหลายกรณี
ส�ำหรับข้อที่ ๕ ถือเป็นปัญหาการใช้เว็บไซต์ผดิ กฎหมาย เช่น เว็บพนันออนไลน์
เว็บไซต์อนาจาร เว็บไซต์เกมที่มีความรุนแรง รวมถึงเว็บไซต์ซื้อขายอาวุธสงครามและ
ยาเสพติด จุดนี้เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงท�ำได้เพียงไล่ปิดเว็บไซต์ที่
ไม่เหมาะสมเหล่านี้ แต่ก็ดูจะไม่ทันการณ์เพราะแม้จะปิดไปก็จะมีเว็บไซต์เปิดขึ้นใหม่
ทดแทน
นอกจากนี้ข้อมูลการส�ำรวจสุขภาวะเด็กไทยวัย ๖-๒๕ ปีเมื่อปี ๒๕๕๖ พบว่า
ปัญหาการติดเกมถือเป็น ๑ ใน ๓ ของปัญหาใหญ่ในสังคมไทย ข้อมูลแจ้งว่าเด็กแต่ละ
คนจะมีคา่ ใช้จา่ ยในการเล่นเกมเฉลีย่ ๑,๑๖๐ บาทต่อเดือน และผลการส�ำรวจจากสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิตยังพบว่าในปี ๒๕๕๖ มีเด็กติดเกม
มากถึง ๒,๗๐๐,๐๐๐ คนจากจ�ำนวนเด็ก ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ คนซึ่งถือว่าเข้าขั้นวิกฤติเลย
ทีเดียว
จึงเห็นได้วา่ สือ่ ออนไลน์มบี ทบาทส�ำคัญในการเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ประจ�ำวันของ
เด็กและเยาวชนยุคนี้อย่างมาก เพราะถือเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการใช้สื่อออนไลน์เพิ่ม
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มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาเด็กและครอบครัวให้มีทักษะเท่าทันสื่อ
มีทักษะในการเข้าถึงสื่อ รู้จักวิเคราะห์ เลือกใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพเพือ่ เป็นการสร้างภูมคิ มุ้ กันทีด่ ใี ห้แก่ตนเอง รวมทัง้ เป็นการปกป้องเด็กและ
เยาวชนจากภัยที่แฝงมากับสื่อ ทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ทบทวนมติเพื่อหาวิธีการ
ปกป้องเด็กซึง่ จะไม่ใช่การห้ามเด็กใช้สอื่ แต่จะหาแนวทางเพือ่ สร้างให้เด็กมีภมู คิ มุ้ กันและ
เรียนรู้ท่ใี ช้สื่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าเกิดโทษ

ปลอดภัยส�ำหรับเด็กอายุตำ�่ กว่า ๑๓ ปี พัฒนากฎหมายคุม้ ครองเด็กในการใช้สอ่ื ออนไลน์
ซึ่งอยู่ในระหว่างร่างพระราชบัญญัติการบูรณาการงานกับคณะกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ซึง่ จะตัง้ อนุกรรมการปกป้องคุม้ ครองเด็กในการ
ใช้สื่อออนไลน์โดยก�ำลังอยู่ระหว่างเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ในช่วงเวลา ๑-๒ ปีข้างหน้านี้

ซึง่ เมือ่ มองเห็นปัญหาทัง้ ๕ ข้อ แนวทางแก้ไขจึงเกิดขึน้ พร้อมการจัดท�ำยุทธศาสตร์
๕ ข้อเช่นกัน ได้แก่ ๑) สร้างกลไกเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการท�ำงานเชิงบูรณาการทีม่ กี ารเชือ่ ม
ประสานและมีทศิ ทางร่วมกันในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานส่งเสริมและปกป้องคุม้ ครอง
เด็กและเยาวชนในการใช้สอื่ ออนไลน์ ๒) ผลักดันให้มกี ารศึกษา จัดท�ำและเสนอแนวทาง
การปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย มาตรการและกลไกในเชิงระบบเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พัฒนาสื่อปลอดภัยและสื่อสร้างสรรค์ส�ำหรับเด็กและ
เยาวชน โดยเน้นการมีสว่ นร่วม นอกจากนีย้ งั ต้องเยียวยาเด็กและเยาวชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
หรือได้รบั อันตรายจากการใช้ส่อื ออนไลน์
จากนั้น ๓) คือส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและการน�ำองค์ความรู้ นวัฒกรรมและ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงการน�ำสื่อออนไลน์ของเด็กและ
เยาวชนไปใช้ประโยชน์ ๔) พัฒนากลไกและเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้
มีความตระหนักรู้และเข้าใจ สามารถใช้สอื่ ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
และ ๕) สร้างความตระหนักสาธารณะเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ การปกป้องคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ให้กับบุคคลแวดล้อมเด็ก เยาวชน ผู้ใช้สื่อ ผู้ผลิตสื่อและ
ผู้ก�ำกับดูแลองค์กรสื่อต่างๆ
ที่น่าชื่นชมคือกลุ่มผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ต่างเริ่มให้
ความร่วมมือ เช่น ด�ำเนินการก�ำหนด credit limit ส�ำหรับ smart phone ของบุตรหลาน มี
การออกแบบโปรแกรม “safe and care” ที่จะท�ำให้ผู้ปกครองสามารถติดตามหรือจ�ำกัด
การใช้โปรแกรมอินเตอร์เน็ตของเด็กในปกครองได้ เพื่อช่วยพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตที่
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สุขภาพสังคมและสุขภาวะ
มติ ๑.๕ เกษตรและอาหารในยุควิกฤต
มติ ๕.๕ ความปลอดภัยทางอาหาร: การแก้ไขปัญหาจากสารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพชื
มติ ๕.๘ การพัฒนากลไกและกระบวนการทีส่ ามารถรับมือผลกระทบ
ด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอาหารและ
สินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร

ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์พชื ผักทางการเกษตรถือเป็นสิง่ ทีผ่ บู้ ริโภคล้วนต้องการ
แต่ความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นได้นี้จ�ำเป็นที่สุดที่ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตภายใต้
มาตรฐานควบคุมดูแลเพื่อให้อาหารที่ปรุงจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ซึ่งมีทั้งพืชผักผลไม้และ
เนื้อสัตว์ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงและสารพิษอื่นๆ อย่างแท้จริง ซึ่งผลดีที่จะเกิดขึ้น
ตามมาก็คือสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคจากการที่ไม่ต้องสัมผัสกับสารพิษที่มาพร้อมอาหาร
นั่นเอง
ในเรื่องนี้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้มีการด�ำเนินการขับเคลื่อนมติฯ
หลายภาคส่วน และได้ร่วมขับเคลื่อนกลุ่มมติเกษตรและอาหารปลอดภัย ได้มีการ
ควบรวมมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๓ มติ ที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงและสอดคล้องกันเข้าด้วย
กัน เพื่อให้เกิดการเสริมหนุนการขับเคลื่อนกันอย่างเป็นระบบมากขึ้น ได้แก่ มติ ๑.๕
เกษตรและอาหารในยุควิกฤต มติ ๕.๕ ความปลอดภัยทางอาหาร: การแก้ไขปัญหาจาก
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช และมติ ๕.๘ การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือ
ผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตร
ที่เป็นอาหาร โดยเฉพาะการขับเคลื่อนภาคประชาชนภาคีเครือข่ายจากมูลนิธิชีววิถีและ
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช (Thai PAN) ที่เรียกร้องให้ยกเลิกการใช้สารเคมี
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อันตราย ๔ ชนิด โดยขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งออกประกาศพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตรายฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ได้พิจารณาเรื่องนี้จนถึงที่สุด
จึ ง มี ม ติ ใ ห้ เ ปลี่ ย นระดั บ การควบคุ ม สารเคมี ๒ ชนิ ด คื อ “อี พี เ อ็ น ” และ
“ไดโครโตฟอส” จากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ห้ามมิให้มีการ
ผลิต การน�ำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ส่วนอีก ๒ ชนิดคือ “คาร์โบฟูราน” และ
“เมโทมิล” ได้ปรับระดับจากวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ เป็น ๔ ยกเว้น “สารเมโทมิลสูตร
๔๐ เปอร์เซ็นต์ SP” และ “สารคาร์โบฟูรานสูตร ๓ เปอร์เซ็นต์ GR” ให้เป็นวัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๓ โดยที่ยังสามารถใช้ในภาคการเกษตรได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนจาก
กรมวิชาการเกษตรเสียก่อน
ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รว่ มกับกระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
ค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit: MRL) ตามมาตรฐานสากล
และส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้แก่สังคม นอกจากนี้ในระดับกระทรวงยังมีการหารือ
ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรมใน
สินค้าส่งออกจ�ำหน่ายยังต่างประเทศด้วย โดยสามารถด�ำเนินการผ่านกลไกที่มีอยู่แล้ว
ของภาคเอกชนร่วมกับสถาบันวิชาการ ดังนั้นสามารถสรุปให้เห็นภาพรวมของการ
ขับเคลื่อนมติฯ นี้ผ่านหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ร่วมกันผลักดันโดยมีกลไก
คณะท�ำงานขับเคลื่อนมติ
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกลุ่มมติเกษตรและอาหารปลอดภัยโดยมี รศ.ภกญ.
จิราพร ลิ้มปานานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนมติฯ พร้อมด้วยคณะท�ำงาน
ที่มาจากองค์ประกอบ ๓ ภาคส่วน ซึ่งแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติกลุ่มมติเกษตรและอาหารปลอดภัย สามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
๑. แนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกลุ่มมติเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ “กลุ่มกฎ กติกา” หมายถึง การพัฒนาปรับปรุง
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กฎหมาย ระเบียบและมาตรฐานเพื่อให้เกิดการผลิต น�ำเข้าและการจ�ำหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร “กลุ่มการบังคับใช้
กฎ กติกา” หมายถึง การควบคุม ก�ำกับ ส่งเสริม ขับเคลื่อนและด�ำเนินงานให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและแนวทางการด�ำเนินงาน “กลุ่มการก่อการดี”
หมายถึง ปรากฏการณ์ บทเรียน ต้นแบบทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีข่ องการจัดการระบบการเกษตร
และอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร
๒. เส้นทางเดินของการขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกลุม่ มติเกษตรและ
อาหารปลอดภัย ได้แก่
๒.๑ การขับเคลื่อนด้านกฎ กติกา ได้แก่
(๒.๑.๑) การปรับปรุงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่น
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การสาธารณประโยชน์
แต่ละสาขาเลือกผู้แทนเอง
(๒.๑.๒) การปรับปรุงเกณฑ์การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายการเกษตร
ได้แก่
- เกณฑ์การขึ้นทะเบียน
- เกณฑ์ยกเลิกทะเบียน
- เกณฑ์บัญชีเฝ้าระวัง
- เกณฑ์การก�ำหนดค่า MRLs
(๒.๑.๓) การผลักดันให้เกิดการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัตสิ ารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืช
(๒.๑.๔) การผลักดันให้เกิดการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัตสิ ารเคมี
๒.๒ การขับเคลื่อนด้านการบังคับใช้กฎ กติกา ได้แก่
(๒.๒.๑) ส่งเสริม สนับสนุนการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพชื
(๒.๒.๒) ส่งเสริมให้เกิดการผลิตอาหารที่ปลอดภัย GAP (ภาคบังคับ)
(๒.๒.๓) การจัดการระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยสารเคมีทางการเกษตร
(๒.๒.๔) การก�ำกับการโฆษณาสารเคมีทางการเกษตร
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๒.๓ การขับเคลือ่ นด้านการก่อการดี คือ การขยายผลปรากฏการณ์ บทเรียน
และต้นแบบทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีข่ องการจัดการระบบเกษตรและระบบอาหารทีป่ ลอดภัยจาก
สารเคมีทางการเกษตร
(๒.๓.๑) พื้นที่ต้นแบบการจัดการระบบเกษตรที่ปลอดภัยหรือกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์
(๒.๓.๒) พื้นที่ต้นแบบการจัดการระบบอาหารที่ปลอดภัย
โดยมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเลือกพื้นที่ ดังนี้ ๑) พื้นที่ต้นแบบ
สามารถขยายผลได้ทวั่ ไป ๒) พืน้ ทีต่ น้ แบบสามารถเกิดความ
ยั่ ง ยื น ๓) พื้ น ที่ ต ้ น แบบหลากหลายรู ป แบบทั้ ง เชิ ง พื้ น ที่
วัฒนธรรม ภูมนิ ิเวศและชนิดพืช

๑.๒) การจัดท�ำร่างพระราชบัญญัตสิ ารเคมีก�ำจัดศัตรูพชื มีความก้าวหน้าดังนี้
(๑) มูลนิธิชีววิถี ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(สช.) และภาคีเครือข่ายได้ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการศึกษาเพือ่ จัด
ท�ำร่างกฎหมายสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชเพื่อคุ้มครองสุขภาพของ
เกษตรกร ผู้บริโภค และการท�ำเกษตรที่ดีโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
วิเคราะห์ขอ้ จ�ำกัดและปัญหาของพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตรายฯ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมจัดการสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช และ
จัดท�ำร่างกฎหมายสารเคมีก�ำจัดศัตรูพชื ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส
ประชาชนมีส่วนร่วมและตอบสนองเจตนารมณ์ในการปกป้อง
คุ้มครองเกษตรกร ผู้บริโภค และเพื่อการท�ำเกษตรที่ดี

หลังผ่านการด�ำเนินงานแล้วได้ข้อสรุปด้านความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด ดังนี้
๑) การขับเคลื่อน ด้าน กฎ กติกา ได้แก่
๑.๑) ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีความ
ก้าวหน้า คือ
(๑) ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการจัดท�ำข้อเสนอแล้วเสร็จ โดยประสานส่ง
ข้อเสนอไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเสนอคณะกรรมการ
วัตถุอันตรายในการพิจารณา
(๒) กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้น�ำร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
(ฉบับที่....) พ.ศ. .... เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีซึ่ง
มีมติอนุมตั ิหลักการร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับข้อสังเกตของ
ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
ส่งต่อยังคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

(๒) การขับเคลื่อนด้านการบังคับใช้กฎ กติกา ได้แก่
๒.๑) การจัดการระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยสารเคมีทางการเกษตรมีความ
ก้าวหน้าดังนี้
(๑) จัดท�ำโครงการศึกษาวิจัยเชิงระบบการจัดการเฝ้าระวังและเตือน
ภัยจากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพชื ของประเทศไทย เป็นโครงการความ
ร่วมมือระหว่าง ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ส�ำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย และ สช. ใน
ประเด็นดังนี้
- วิเคราะห์การจัดการระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยฯ ของหน่วย
งานในประเทศไทย
- วิเคราะห์ปญ
ั หาและอุปสรรคของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในระบบ
เฝ้าระวังและเตือนภัยฯ
- หารูปแบบความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เฝ้าระวังและเตือนภัยฯที่ไม่พึงประสงค์
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(๓) การขับเคลื่อนด้านก่อการดี เพื่อถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบด้านดารจัดการ
ระบบเกษตรและระบบอาหารปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร
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(๓.๑) จากการประชุมคณะท�ำงานคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการจัดการระบบ
เกษตรและระบบอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่
๒/๒๕๕๙ เมือ่ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ซึง่ มติทปี่ ระชุมเห็นชอบการคัดเลือกพืน้ ทีต่ น้ แบบ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการสรรหาพื้นที่ได้จ�ำนวน ๑๑ พื้นที่ คือ
(๑) พืน้ ทีต่ น้ แบบด้านการจัดการระบบเกษตรปลอดภัยจ�ำนวน ๓ พืน้ ที่
ได้แก่
(๑.๑) เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
(๑.๒) เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
(๑.๓) โครงการพัฒนาอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยระบบ
    อินทรีย์ จังหวัดนครปฐม (sampran model)
(๒) พืน้ ทีต่ น้ แบบด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัยจ�ำนวน ๓ พืน้ ที่
ได้แก่
(๒.๑) เครือข่ายตลาดนัดสีเขียว เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
(๒.๒) ตลาดสีเขียว โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
(๒.๓) โรงเรียนพุทธเกษตรขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(๓) พืน้ ทีเ่ สนอโดยผูเ้ ชีย่ วชาญเพิม่ เติมซึง่ เป็นพืน้ ทีต่ น้ แบบการจัดการ
ระบบเกษตรปลอดภัยและด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัย
ทีส่ ามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจน ทัง้ ยังสามารถขยายผลเป็น
รูปธรรมได้ จ�ำนวน ๔ พื้นที่ ได้แก่
(๓.๑) พื้นที่ต้นแบบการจัดการระบบเกษตรปลอดภัย จ�ำนวน
๓ พืน้ ที่ ได้แก่ (๓.๑.๑) ศูนย์เรียนรูว้ ชิ ชาลัยรวงข้าว จังหวัด
พัทลุง (๓.๑.๒) ยโสธรโมเดล (๓.๑.๓) เครือข่ายเกษตร
อินทรีย์ จังหวัดจันทบุรี
(๓.๒) พืน้ ทีด่ า้ นการจัดการระบบอาหารปลอดภัยจ�ำนวน ๒ พืน้ ที่
ได้แก่ (๓.๒.๑) จังหวัดสงขลา เครือข่ายครัวใบโหนด
(๓.๒.๒) จังหวัดเชียงใหม่ (ตลาดอิม่ บุญ/ข่วงเกษตรอินทรีย)์
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เรื่องเล่าคนต้นเรื่อง
ปรกชล อู๋ทรัพย์
คณะท�ำงานขับเคลื่อน
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
มติเกษตรและอาหารปลอดภัย

ปัจจุบันเราได้ยินข่าวเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในอาหารอยู่
เสมอทั้งที่มีสาเหตุจากสารเคมีตกค้าง จากจุลินทรีย์ปนเปื้อนซึ่งก่อให้
เกิดโรค และจากประเด็นทางกายภาพอืน่ ๆ เช่น การมีวตั ถุปลอมปนใน
อาหาร และโดยส่วนใหญ่แล้วหากจะพิจารณาว่าอาหารจะมีความ
ปลอดภัยและสะอาดหรือไม่ก็มักจะใช้ ๓ เรื่องหลักนี้เป็นปัจจัยในการ
ตรวจสอบ แต่ในประเด็นของสารเคมีนบั ถึงวันนีพ้ บว่าระดับความรุนแรง
ไม่เคยลดลงและดูจะเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง จึงจ�ำเป็นอย่างมากที่
แต่ละหน่วยงานต้องเข้าไปจัดการแก้ไข
ส่ ว นในแนวทางการขั บ เคลื่ อ นกลุ ่ ม มติ เ กษตรและอาหาร
ปลอดภัยในขณะนี้ควรพิจารณาใน ๓ ส่วนหลัก ส่วนแรกคือเรื่องของ
กฎหมายที่พบว่ากลไกมีช่องโหว่ที่ท�ำให้เกิดปัญหามากมาย เราต้อง
วิเคราะห์ว่าอาหารไม่ปลอดภัยด้วยสาเหตุใด และหากต้องการแก้ไข
ปัญหาเชิงระบบต้องท�ำอย่างไร โดยต้องวิเคราะห์ปญ
ั หาแล้วร่างออกมา
เป็นตัวบทกฎหมายเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว
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ส่วนที่ ๒ คือเรือ่ งของการก�ำกับบังคับใช้กฎหมายทีต่ อ้ งพิจารณาว่าระหว่างทาง
มีส่วนใดบ้างที่การก�ำกับดูแลทั้งหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องยังมี
จุดอ่อนให้เห็น และเมื่อพบแล้วก็ต้องมีการน�ำเสนอกลไกเพื่อแก้ปัญหา เช่น ก�ำกับเรื่อง
ของการโฆษณาสารเคมี ส่งเสริมการขายสารเคมีทางการเกษตร หรืออาจต้องมีระบบ
การแจ้งเตือนภัย ระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยทางอาหารให้เป็นระบบระดับประเทศ
ส่วนที่ ๓ เรือ่ งของการก่อการดี คือพิจารณาว่าขณะนีม้ คี วามพยายามผลิตอาหาร
ปลอดภัยทีใ่ ดบ้าง เพือ่ สร้างเป็นพืน้ ทีต่ ้นแบบของการจัดการและผลิตอาหารให้ปลอดภัย
ส่วนมติทอี่ อกมาจะสามารถแก้ปญ
ั หาด้านใดได้บา้ งนัน้ ระบุได้วา่ ทัง้ สามมติชไี้ ปในทิศทาง
เดียวกันทัง้ หมด ทัง้ เรือ่ งเชิงระบบ เชิงนโยบาย บอกถึงข้อขัดข้องของการก�ำกับ ชีใ้ ห้เห็นว่า
กฎหมายไม่เอื้อในด้านใดบ้าง และยังต้องมีการเสนอแก้กฎหมายและเสนอแนะในเชิง
ประเด็นอีกด้วย ซึ่งหากท�ำได้เป็นรูปธรรมก็มีโอกาสมากที่จะท�ำให้ความปลอดภัยด้าน
อาหารดีขึ้น
ในด้านความปลอดภัยของอาหารด้านเกษตรจะเน้นทีก่ ารปราศจากสารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืชเป็นหลัก แต่การจะพิสูจน์ได้ว่าปลอดภัยจริงหรือไม่จ�ำเป็นต้องตรวจสอบภายใน
ห้องปฏิบัติด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นเพราะเราไม่สามารถมองเห็นสารเคมีปนเปื้อนได้ด้วย
ตาเปล่า การที่จะผลิตอาหารเกษตรให้ปลอดสารเคมีอาจไม่ง่ายนักเพราะในประเทศไทย
อนุญาตให้ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกได้ และมีกฎหมายที่อนุญาตให้มีสารเคมีตกค้าง
ในอาหารในระดับที่กฎหมายยอมรับได้
แต่ความปลอดภัยด้านอาหารย่อมส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคแน่นอน โรคภัย
ไข้เจ็บหลายชนิดสัมพันธ์กับการรับเอาสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย เกิดโรคเรื้อรัง
ตั้งแต่ในระบบต่อมไร้ท่อจนก่อตัวเป็นมะเร็งในอวัยวะต่างๆ เกิดโรคพาร์กินสัน เบาหวาน
อัลไซเมอร์ ฯลฯ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการพัฒนากลไกและกระบวนการท�ำงานโดยการยก
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมความปลอดภัยจากการใช้สารป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช
พ.ศ.... ซึง่ มีคณะท�ำงานทีต่ งั้ ขึน้ จากทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันดูกรอบแนวคิดว่ากฎหมาย
ที่เหมาะกับเรื่องนี้ควรเป็นอย่างไร ซึ่งขณะนี้ผ่านกระบวนการนั้นมาแล้วและก�ำลังอยู่ใน
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ขั้นตอนการรอรับฟังความคิดเห็นที่ต้องมีกลไกในการขับเคลื่อนกฎหมาย รวมไปถึงการ
ประกาศใช้และการปฏิบัติ ส่วนกลไกอื่นๆ เช่นการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในอาหารอยู่
ในช่วงที่ก�ำลังผลักดัน
ความร่วมมือที่ได้จากทุกภาคส่วนและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมีทั้งจาก
ภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนภาคเอกชนมีกลุ่มผู้ประกอบการ
ทั้งผู้ค้าสารเคมี ผู้ประกอบการที่จ�ำหน่ายผักผลไม้ทั้งในซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า
ร้านค้าปลีก ตลาดสด ตลาดค้าส่ง เครือข่ายผู้บริโภค และเครือข่ายนักวิชาการ
ที่ผ่านมาจากที่เคยท�ำงานเกี่ยวเนื่องกับเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร
การติดตามทั้งเชิงนโยบาย งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชโดยมีการ
วิเคราะห์และรวบรวมงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ น�ำมาเป็นข้อชีแ้ นะและข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพือ่ ขับเคลือ่ นเรือ่ งของสารเคมีและมีการติดตามสารทีต่ กค้างในอาหารตัง้ แต่ปี ๒๕๕๕ ท�ำให้
ทราบถึงสถานการณ์ความเป็นไปของเรือ่ งนีอ้ ยูต่ ลอดเวลา จึงมีการพูดคุยกับผูป้ ระกอบการ
ในลักษณะคล้ายการท�ำ MOU ร่วมกันกับทัง้ ห้างค้าปลีกและตลาดค้าส่ง รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตกค้างของสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช สารเคมีที่
ยกเลิกการใช้ไปแล้ว และสารเคมีทมี่ อี นั ตรายร้ายแรง ซึง่ จากการติดตามผลมานานหลายปี
พบว่าสารเคมีบางกลุ่มที่ขณะนี้มีเครื่องมือชี้วัดชัดเจนเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เห็น
ภาพว่าควรวางแผนการด�ำเนินงานอย่างไรบ้าง
ส่วนภาพรวมของความปลอดภัยด้านเกษตรและอาหารนับถึงวันนี้กล่าวได้ว่ามี
การสุ่มตรวจความปลอดภัยของผักและผลไม้มาแล้ว ๒ ครั้งจาก ๒๙๖ ตัวอย่าง พบว่า
ครึ่งหนึ่งของผักผลไม้ที่จ�ำหน่ายอยู่ในท้องตลาดเกินครึ่งมีการตกค้างของสารเคมีเกินค่า
มาตรฐานหรือเกินค่า MRL ทั้งสิ้น เมื่อตรวจดูเฉพาะแค่สารเคมีก�ำจัดแมลง ๔ กลุ่มที่
เกษตรกรน�ำไปใช้เองซึ่งเราติดตามมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ พบว่าสารในกลุ่มนี้ที่เคยมีการใช้
ในปีนั้นในปัจจุบันยังคงมีการใช้อยู่และมีปริมาณสารเคมีตกค้างร้อยละ ๔๘ เปอร์เซ็นต์
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ภายในปี ๒๕๕๙ จึงมีการตรวจวิเคราะห์เฉพาะ ๓-๔ กลุ่มพบว่าลดลงเพียงแค่
ร้อยละ ๑๘ นั่นหมายความว่าหากเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน มีเครื่องมือที่สามารถให้ทุก
หน่วยงานน�ำไปใช้ได้ และมีการเฝ้าระวังร่วมกับการก�ำกับดูแลเพือ่ ให้เกิดอาหารปลอดภัย
ก็จะสามารถท�ำได้จริงในภาพรวม และหากมีการสุ่มตรวจและพบตัวอย่างอาหารที่มี
ค่า MRL สูงหรือต�่ำเกินกว่ามาตรฐานเราจะมีบทลงโทษ ๒-๓ วิธี คือ ๑) จัดแถลงข่าว
๒) แจ้งผลไปยังผูป้ ระกอบการสินค้า และ ๓) แจ้งผลการตรวจไปยังหน่วยงานทีก่ �ำกับดูแล
ในเรือ่ งนีโ้ ดยตรงเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการหรือหน่วยงานทีก่ �ำกับดูแลเรือ่ งนีร้ ายงานผลกลับมา
เพื่อแจ้งถึงสาเหตุที่ค่า MRL สูงเกินกว่าที่มาตรฐานก�ำหนด และหน่วยงานภาครัฐที่เป็น
ผู้ก�ำกับกฎหมายจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แต่ส�ำหรับเกษตรกรหากพบสารเคมีผดิ กฎหมาย หรือ
พบสารเคมีทยี่ กเลิกไปแล้วถูกน�ำกลับมาใช้อกี ก็สามารถแจ้งไปได้ทสี่ ารวัตรเกษตร หรือที่
กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ ปคบ.
ที่สายด่วน ๑๑๓๕ ได้ทนั ที

ปัจจุบนั แนวทางทีไ่ ด้ด�ำเนินการไปแล้วถือว่าเกิดผลดีและมีกระแสตืน่ ตัวจากหลาย
ฝ่าย องค์การอาหารและยาเองก็เริม่ ตืน่ ตัวทีจ่ ะมีการสร้างระบบเฝ้าระวังและเตรียมบังคับ
ใช้ทางกฎหมาย หรือให้มีการประกาศขึ้นค่า MRL ที่ทันสมัยขึ้น ส่วนกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ก็เริม่ มีการขยับพัฒนาประสิทธิภาพของห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ให้สามารถวิเคราะห์
สารเคมีได้มากขึ้น
นอกจากนีย้ งั ฝากถึงประชาชนผูบ้ ริโภคว่า ผูบ้ ริโภคมีสว่ นส�ำคัญทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ น
ให้เกิดเรื่องนี้ เพราะผู้บริโภคคือผู้ที่มีอ�ำนาจในการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อ หากผู้บริโภคมี
ความชัดเจนว่าต้องการอาหารทีป่ ลอดภัยและยินยอมเสียเงินเพือ่ เลือกซือ้ อาหารทีป่ ลอดภัย
ก็จะยิ่งเกิดการขยายตัวและตื่นตัวในฝั่งของผู้ผลิตมากขึ้นแทนที่จะกินอาหารในรูปแบบ
เดิมซ�้ำๆ หรือกินผักเพียงไม่กี่ชนิดเพราะกลัวว่าอีกหลายชนิดจะไม่ปลอดภัย
ดังนัน้ หากผูบ้ ริโภคใช้ขอ้ มูลหรือความรูก้ จ็ ะสามารถเลือกซือ้ และยังช่วยขับเคลือ่ น
ในเชิงนโยบายอความปลอดภัยของอาหารและเกษตรได้ด้วย และหากผู้บริโภคต้องการ
ความปลอดภัย ต้องการหลักประกันในความเสีย่ ง ซึง่ หมายความว่าหน่วยงานภาครัฐเอง
ก็ต้องมีกลไกในการคัดกรองสถานการณ์ว่าสารเคมีที่ควรใช้ในประเทศตอนนี้ควรจะเป็น
อย่างไร ในเรื่องนี้หากผู้บริโภคส่งเสียงให้ดังขึ้นก็จะท�ำให้นโยบายมีความเป็นไปได้มาก
ขึ้นด้วย และหากผู้บริโภคพบความไม่ปลอดภัยของอาหารก็สามารถแจ้งได้ที่ส�ำนักงาน
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