สมัชชาสุขภาพ ๙. มติ ๔

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๙

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พืน้ ที่เป็ นฐาน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ทีเ่ ก้า
ได้พจิ ารณารายงาน เรือ่ ง “สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พน้ื ทีเ่ ป็ นฐาน”๑
รับทราบและตระหนัก ว่า ยุงลายเป็ นพาหะนําโรคไข้เลือดออกเดงกี (Dengue Hemorrhagic Fever,
DHF) ไข้เดงกีชอ็ ก (Dengue Shock Syndrome, DSS) ไข้เดงกี (Dengue Fever, DF) ไข้ปวดข้อยุงลาย
หรือไข้ชคิ ุนกุนยา (Chikungunya Fever) และโรคติดเชือ้ ไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) ซึง่ ทําให้มคี น
เจ็บป่วย จนถึงเสียชีวติ เป็ นจํานวนมากทัวโลกรวมถึ
่
งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไข้เลือดออก ยังคง
เป็ นปญั หาสาธารณสุขทีส่ าํ คัญของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอย่างกว้างขวาง
และในปจั จุบนั ยังไม่มวี คั ซีนทีป่ ้ องกันโรคได้
ตระหนัก ว่า การระบาดของโรคทีน่ ํ าโดยยุงลายก็ยงั มีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ สูงขึน้ และในปจั จุบนั ยังมีโรค
เกิดขึน้ ใหม่ทก่ี าํ ลังเป็ นปญั หาสําคัญของโลก และได้เริม่ เป็ นปญั หาในประเทศไทย ได้แก่ โรคติดเชือ้ ไวรัสซิกา
ซึง่ จะทําให้ทารกในครรภ์เกิดมามีศรี ษะเล็กผิดปกติ และมียุงลายเป็ นพาหะนํ าโรคเช่นเดียวกับไข้เลือดออก
หากไม่ดําเนินการปราบยุงลายอย่างจริงจังและทันกาล จะทําให้เพิม่ อันตรายต่อสุขภาพ และเกิดผลเสียต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้
รับทราบ ว่า โรคทีน่ ํ าโดยยุงลาย สามารถป้องกันและควบคุมได้ดว้ ยการป้องกันตนเองจากการถูกยุง
กัด และการปราบยุงลาย โดยการกําจัดแหล่งเพาะพันธุล์ กู นํ้ายุงลาย และตัวยุงลาย
ชืน่ ชม ความมุ่งมันและตั
่
ง้ ใจของภาครัฐ และภาควิชาการ/วิชาชีพ ที่มุ่งเน้ นการควบคุมปญั หาโรค
ไข้เลือดออก ในหลากหลายมิติอย่างเข้มแข็ง มายาวนาน อันประกอบด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ กําหนด
นโยบายให้เกิดการปฏิบตั ิ สร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม การพัฒนาและวิจยั การสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชน และการสือ่ สารสาธารณะ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย เป็ นต้น
เห็นว่า แม้วา่ หน่วยงานหรือเครือข่าย ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชนและประชาสังคม ได้รว่ มมือกัน
ทํางานทีเ่ กีย่ วกับการปราบยุงลายอย่างกว้างขวาง และการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ทผ่ี ่านมา มี
จํานวนไม่น้อยที่ได้ผ่านกระบวนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วม แต่ในทางปฏิบตั ิ ยังขาดการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน และประชาสังคมทีเ่ พียงพอ และจริงจัง
ตระหนั ก ว่ า ในขณะที่ย ัง ไม่ มีค วามร่ ว มมือ จากทุ ก ภาคส่ ว นอย่ า งเพีย งพอ ทัว่ ถึง และต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาคประชาชน ในการปราบยุงลายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการ “ทําทันที ทําทุกที่ ทํา
ทุกคน” โรคที่นําโดยยุงลายดังกล่าวจะยังทําให้เกิดการเจ็บป่วยแก่คนจํานวนมากอย่างต่อเนื่อง และการ
ระบาดของโรคที่เ พิ่ม ขึ้น ใหม่ เช่ น ไข้ติด เชื้อ ไวรัส ซิก า ยัง จะส่ง ผลกระทบรุ น แรงต่ อ การท่อ งเที่ย วและ
เศรษฐกิจของประเทศด้วย
๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๙ / หลัก ๔

สมัชชาสุขภาพ ๙ มติ ๔ สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พน้ื ทีเ่ ป็ นฐาน หน้าที่ ๑ / ๔

ตระหนัก ว่า ยุงมีวงจรชีวติ ที่ประกอบด้วย ไข่ ลูกนํ้ า ตัวโม่ง และยุงตัวแก่ ในการปราบยุงลาย ได้มี
แนวทางและวิธีการควบคุมและกําจัดลูกนํ้ าและยุงลายอย่างครบวงจรชีวติ แล้ว แต่การปฏิบตั ิยงั ทําได้ไม่
จริงจังให้เกิดความทัวถึ
่ งและยังยื
่ น ทัง้ นี้เพราะเป็ นปญั หาที่เกิดจากพฤติกรรมของคน ในการร่วมกันดูแล
สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ลูกนํ้าและยุงลายอยูใ่ นบ้าน ในบริเวณบ้าน และสิง่ แวดล้อมในชุมชุน การแก้ปญั หาจําเป็ น
ทีจ่ ะต้องมีความต่อเนื่องและยังยื
่ นโดยทีแ่ ต่ละคนมีสว่ นร่วมและรับผิดชอบ
ห่วงใย ถึง สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก และไข้ตดิ เชือ้ ไวรัสซิกา ทีอ่ าจจะก่อความเสียหายรุนแรง
ทางสุขภาพและเศรษฐกิจ หากไม่ได้สานพลังทุกภาคส่วนที่จะปราบลูกนํ้ า/ยุงลาย ด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากภาคประชาชน ให้เกิดความทัวถึ
่ งทัง้ ประเทศ และยังยื
่ นถาวร
ั หาโรคติ ด ต่ อ ที่ นํ า โดยยุ ง ลาย จํ า เป็ น ต้ อ งอาศัย การขับ เคลื่ อ นทัง้ ใน
เห็ น ว่ า การควบคุ ม ป ญ
ระดับ ประเทศ ระดับ จัง หวัด องค์ก ร เครือ ข่า ย ชุ ม ชน สัง คม ครอบครัว และตัว บุ ค คล รวมทัง้ การนํ า
กระบวนการทางกฎหมายทีม่ อี ยู่มาใช้บงั คับ เช่น การดูแลสิง่ แวดล้อม ธรรมนู ญสุขภาพ กองทุนสุขภาพใน
ระดับพื้นที่ ระบบสุขภาพอําเภอ กระบวนการสมัชชาสุขภาพจึงเป็ นเครื่องมือสําคัญ ในการสานพลังของ
เครือข่ายทุกระดับเพือ่ ขับเคลื่อนเรือ่ งนี้ต่อไป
จึงมีมติ ดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้ ภาคีเ ครือ ข่า ยสมัช ชาสุ ข ภาพและองค์ก รสุข ภาพภาคประชาชน โดยการสนับ สนุ น ของ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันดําเนินการพัฒนามาตรการของพืน้ ที่ ในการดําเนินการปราบยุงลายอย่างครบ
วงจร ทัวถึ
่ ง และยังยื
่ น โดยเสริมสร้างความมีระเบียบวินยั ให้กบั ประชาชน เพือ่ ความปลอดภัยของตนเองและ
ครอบครัว ใช้ทรัพยากรและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของทุก
ภาคส่วน ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ความรูท้ ุกระดับ ตัง้ แต่ระดับบุคคลจนถึงระดับชุมชน
๒. ขอให้ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน กําหนดให้การปราบยุงลายเป็ นเป้าหมายการ
ดําเนินงาน โดยเชื่อมโยงกลไกการปราบยุงลายของจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตสุขภาพนัน้ ๆ
รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลให้ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ทราบ
๓. ขอให้ สํา นัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด สํา นัก อนามัย กรุง เทพมหานคร ร่ว มกับ ศูน ย์ค วบคุ ม
โรคติ ด ต่ อ นํ า โดยแมลง หรือ สํ า นั ก งานป้ องกัน ควบคุ ม โรค หน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น สํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัด สถาบันการศึกษาในพืน้ ที่ หน่ วยงานด้านสาธารณสุขภาครัฐทุก
ระดับในจังหวัด
๓.๑ สนับสนุ นองค์ความรูด้ า้ นวิชาการ และกระบวนการในการปราบยุงลายอย่างมีส่วนร่วม เช่น
การจัดการด้านสิง่ แวดล้อม และองค์ความรูใ้ นเรื่องโรคติดต่อนําโดยแมลง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ทุกระดับ สํานักงานปกครองจังหวัด สํานักงานท้องถิ่นจังหวัด ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน และ
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
๓.๒ ประสานความร่วมมือกันระหว่างสํานักงานปกครองจังหวัด สํานักงานท้องถิน่ จังหวัด ทําให้
เกิดแผนการดําเนินกิจกรรมทีช่ ดั เจนในทุกระดับ
๓.๓ ส่งเสริม และพัฒนาให้เ กิด การเรีย นการสอน หรือการอบรมเกี่ย วกับ การปราบยุง ลายใน
ท้องถิน่
สมัชชาสุขภาพ ๙ มติ ๔ สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พน้ื ทีเ่ ป็ นฐาน หน้าที่ ๒ / ๔

๔. ขอให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการปราบยุงลาย
๕. ขอให้ สมาชิก เครือ ข่า ยสมัช ชาสุ ข ภาพจัง หวัด ร่ ว มกับ ภาคีเ ครือ ข่า ยทุ ก ภาคส่ ว น และภาค
ประชาชน
๕.๑ ร่วมกันพิจารณาดําเนินการโดยกระบวนการสมัชชาสุขภาพพืน้ ที่ ให้เกิดนโยบายสาธารณะ
ระดับจังหวัดเพือ่ “สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พน้ื ทีเ่ ป็ นฐาน”
๕.๒ ดําเนินงานกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในบ้าน รอบบ้าน และพื้นที่สาธารณะ อย่างเป็ น
ั ญาท้อ งถิ่น
รูป ธรรม จริงจัง และต่ อ เนื่ อ ง เช่ น ส่ง เสริม สนับ สนุ น กระบวนการทางธรรมชาติแ ละภูมิป ญ
รวมกลุ่มสร้างเครือข่าย หมูบ่ า้ นปลอดลูกนํ้ายุงลาย เป็ นต้น
๕.๓ สนับสนุ นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทําข้อกําหนดท้องถิ่น (ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น
หรือเทศบัญญัต)ิ ให้มมี าตรการปราบยุงลายโดยชุมชน พร้อมทัง้ ปฏิบตั ติ ามอย่างจริงจัง เช่น การกําจัดแหล่ง
เพาะพันธุย์ งุ ลาย การกําจัดขยะ ในทุกพืน้ ที่ อย่างเป็ นระบบ ทัวถึ
่ ง และยังยื
่ น เป็ นต้น
๕.๔ เข้าร่วมในระบบสุขภาพอําเภอ ในการประสาน ติดตาม ประเมินผล สนับสนุ นการขับเคลื่อน
ในพืน้ ทีท่ ุกระดับอย่างจริงจัง อย่างเป็ นรูปธรรม เช่น การจัดทําธรรมนูญสุขภาพระดับตําบล และกลไกอําเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยังยื
่ น เป็ นต้น
๕.๕ สนับสนุนให้นํามาตรการปราบยุงลายโดยชุมชน กําหนดไว้ในธรรมนูญสุขภาพระดับพืน้ ที่
๖. ขอให้ กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมควบคุ ม โรค เป็ น หน่ ว ยงานหลัก ประสานงาน กับ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ กระทรวง
การท่ อ งเที่ย วและกีฬ า กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม กระทรวงวัฒ นธรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์กรด้านศาสนาอื่น ๆ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทย รวมทัง้ หน่ วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และประชาสังคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกัน
ดําเนินการ ดังนี้
๖.๑ จัดทําแผนปฏิบตั งิ านและแนวทางการดําเนินงาน ในการปราบยุงลายแบบบูรณาการทุกภาค
ส่วนโดยใช้พน้ื ทีเ่ ป็ นฐาน ให้เสร็จภายใน ๑ ปี
๖.๒ ประสานและสนับ สนุ น การปราบยุง ลายในพื้น ที่ร บั ผิด ชอบอย่า งเป็ น รูป ธรรม โดยมีก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นการดําเนินงาน มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลเป็ นระยะ อย่างน้อยปี ละสอง
ครัง้ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
๗. ขอให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุ นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ หรือเทศบัญญัติ โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตกิ าร
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการควบคุมแหล่งเพาะพันธุย์ ุงลาย
ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ เช่น สถานทีก่ ่อสร้าง สถานทีร่ กร้างว่างเปล่า สถานทีร่ วบรวมขยะ แค้มป์คนงานก่อสร้าง
ทีพ่ กั อาศัยชัวคราว
่
และบ้านเช่า เป็ นต้น สนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้อย่างจริงจัง
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๘. ขอให้ สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข ประสานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุ นการดําเนินการ
วิจยั และพัฒนา “สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พน้ื ทีเ่ ป็ นฐาน” และเผยแพร่ขอ้ มูลผลงานวิจยั ให้ประชาชนและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ทราบ
๙. ขอให้ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุ น
การสร้างเสริมสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และกรุงเทพมหานครโดยสํานักอนามัย
ส่งเสริม สนับสนุ น และประชาสัมพันธ์ การสานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พน้ื ที่เป็ นฐานด้วยกลไกเครื่องมือ
บุคลากรทีม่ อี ยู่ โดยให้ความสําคัญกับการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนด้วย
๑๐. ขอให้ เลขาธิก ารคณะกรรมการสุข ภาพแห่งชาติ รายงานความก้า วหน้ า ต่อ สมัช ชาสุข ภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐
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