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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒
ระเบียบวาระที่ ๒.๓

สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / ร่างมติ ๓
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
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รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง
(Coalition to fight Cancer in Community)
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นโยบายการรวมพลังชุมชนต้านมะเร็งด้วยกลไกการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้ม ี
ความเข้าใจและตระหนัก รู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง โดยการพัฒ นาพื้น ที่ต้นแบบ การพัฒ นาระบบจัดการ การ
รณรงค์ และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ ูกต้อง อันจะนาไปสู่การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสีย่ ง การป้ องกัน และ
การรักษาทีเ่ หมาะสม มีมาตรฐาน และระบบการบริหารจัดการอย่างเป็ นรูปธรรมและยังยื
่ น
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ทีส่ บิ สอง
ได้พจิ ารณารายงานเรือ่ ง รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง๑
ชืน่ ชม ที่รฐั บาลให้ค วามส าคัญ ต่ อ โรคมะเร็งที่เป็ น ปั ญ หาสาธารณสุ ข ที่ส าคัญ ของประเทศและ
สนับสนุนให้มกี ารจัดทาแผนการป้ องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ
ชืน่ ชม ที่ภ าคีเครือ ข่ า ยภาควิช าการ เช่ น สถาบัน มะเร็ง แห่ ง ชาติ คณะแพทยศาสตร์แ ละการ
สาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้า ฟ้ าจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ทีจ่ ะร่วมกันผลักดันให้ปัญหา
โรคมะเร็งเป็ นนโยบายสาธารณะ
รับทราบ ทุกหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องมีความพยายามทีจ่ ะช่วยกันแก้ปัญหาแต่การดาเนินงานส่วนใหญ่
ยังจากัดอยูแ่ ต่ในภาครัฐ
กังวล ต่อภัยของมะเร็งที่คุก คามประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนไม่ รบั รูข้ ้อมูลและ
ตระหนักถึงความสาคัญของการหลีกเลีย่ งปั จจัยเสี่ยงเพื่อการป้ องกันโรค โดยเฉพาะพฤติกรรมเสีย่ งต่อการ
เกิดโรคและการเฝ้ าระวังสารก่อมะเร็งทีอ่ ยูร่ อบตัว
กังวล ต่ อ ข้อ จากัด ของผู้ป่ วยและญาติ/บุ ค คลทัว่ ไปในการเข้าถึงข้อ มูล ข่าวสารความรู้ เกี่ย วกับ
โรคมะเร็งที่ถูกต้อง รวมทัง้ วิธกี ารดูแลรักษาโรค ปั จจุบนั โรคมะเร็งหลายชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้
โดยเฉพาะมะเร็งระยะเริม่ ต้น แต่ด้วยการรับข้อมูลผ่านสื่อสังคม ที่อาจให้ขอ้ มูลไม่ถูกต้อง ทาให้ผู้ป่วยเสีย
โอกาสทีจ่ ะได้รบั การรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
ตระหนัก ว่าต้องมีการเผยแพร่ขอ้ มูลที่ได้รบั การกลันกรองว่
่
ามีความถูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่
เหมาะสมและเป็ น ประโยชน์ ก ับ ประชาชน โดยการรวมพลังกัน ทัง้ หน่ ว ยงานภาครัฐ ภาควิช าการและ
เครือข่ายภาคประชาชน
เห็นว่า การดาเนินงานจะสาเร็จได้ต่อเมื่อมีการบูรณาการในพื้นที่ เน้นเรื่องการป้ องกันและควบคุม
โรค โดยการสร้างความตระหนักเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคและลดปั จจัยเสี่ยงจาก
สิง่ แวดล้อมและการคัดกรองโรค ตามแผนการป้ องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ
๑เอกสารสมัชชาสุขภาพ
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จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้ก ระทรวงสาธารณสุ ข โดยสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ร่ว มกับ
คณะกรรมการพัฒนาคุณ ภาพชีวติ ระดับอาเภอ (พชอ.) หรือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับเขต
(พชข.) ผลักดันให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความสาคัญ ของปั ญหาโรคมะเร็ง และรับเป็ นเจ้าภาพ
ร่วม ในการบูรณาการทุกภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ เอกชน เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข เครือข่ายผูป้ ่ วยมะเร็ง
องค์ก รศาสนา และเครือ ข่ายภาคประชาสังคม โดยใช้งบประมาณของกองทุน หลักประกัน สุ ขภาพระดับ
ท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ (กปท.) เพื่อ
๑.๑ สนั บ สนุ น ให้ ป ระชากรกลุ่ ม เป้ า หมายในชุ ม ชนเข้า สู่ ก ารคัด กรองโรคมะเร็ง ปากมดลู ก
โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่ และไส้ต รง โรคมะเร็งเต้านมอย่างทัวถึ
่ ง ซึ่งเป็ นสิทธิประโยชน์ ของทุกคนตามระบบ
ประกันสุขภาพ เพื่อตรวจหามะเร็งในระยะเริม่ ต้น ซึง่ เป็ นระยะที่มโี อกาสสามารถรักษาให้หายขาด จะช่วยลด
ภาระและค่าใช้จา่ ยในการรักษา ทัง้ ของผูป้ ่ วย ครอบครัว และประเทศชาติโดยรวม
๑.๒ พัฒนาผู้นาในชุมชน เช่น เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็ง องค์กร
ศาสนา และเครือข่ายภาคประชาสังคม ให้เป็ นแกนหลักสร้างความตระหนักรูแ้ ก่ชุมชนในการป้ องกัน คัด
กรอง และอยู่ร่วมกับโรคมะเร็ง เพื่อให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวมีสทิ ธิในการตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสมในการ
รักษา การดูแลผูป้ ่ วยระยะท้ายให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ี ทัง้ ตนเองและครอบครัว
๒. ขอให้สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายวิชาการ
และหน่ วยบริการสุขภาพทัง้ ในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายสื่อ เครือข่ายผู้ป่วย องค์กร
ศาสนา เครือข่ายภาคประชาสังคม และเครือข่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง สนับสนุ นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และ
เครื่อ งมือ ในการสร้างความรอบรู้ด้านสุ ขภาพ (Health literacy) ที่เข้าใจได้ง่ายไปสื่อ สาร รณรงค์ ในการ
ป้ องกันและคัดกรองมะเร็ง ด้านการจัดการปั จจัยแวดล้อมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ และลดปั จจัยเสี่ยงเพื่อป้ องกัน
โรคมะเร็งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยปลูกฝั งเริม่ ต้นตัง้ แต่เด็กวัยเรียน
๓. ขอให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติรว่ มกับ สานักงานโครงการขับเคลื่อน กรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบ
รูด้ า้ นสุขภาพประชาชน กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เครือข่ายสื่อ เครือข่ายผูป้ ่ วย องค์กรศาสนา
ภาคประชาสังคม และเครือข่ายอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องเฝ้ าระวัง ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง (Fake news) ที่ส่งผล
ต่อความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ปั จจัยเสี่ยง การป้ องกัน และการรักษาโรค รวมถึงมีการจัดการและ
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
๔. ขอให้สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับสานักงานการวิจยั แห่งชาติ และหน่ วยงาน
วิจยั อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารวิจยั เกี่ยวกับ ปั จจัยเสี่ยงในสิง่ แวดล้อม ที่ส่งผลต่อการ
เกิดโรคมะเร็ง หรืองานวิจยั อันจะนาไปสู่การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม และการป้ องกันโรคมะเร็ง
๕. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๑๔

สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / ร่างมติ ๓ รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง หน้าที่ ๒/๒

