ฉบับที่ ๖

เกาะติดสมัชชา
จุลสารเฉพาะกิจ

วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

รายละเอียดข้อมติ ๔ ระเบียบวาระ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

การร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกสมัชชาสุขภาพ กว่า ๒,๐๐๐
ชีวิต ตลอดระยะเวลา ๓ วัน ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่
๑๒ ปี ๒๕๖๒ ภายใต้บรรยากาศความกลมเกลียวฉันมิตร น�ำมาสู่
รูปธรรมการจัดท�ำนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ผ่านการมีฉันทมติร่วมกันใน ๔ ระเบียบวาระ
ระเบียบวาระ ๒.๑ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
มาตรการท�ำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ที่ประชุมมีมติ
๑. ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงมหาดไทย
เร่งรัดด�ำเนินการ
๑.๑ ยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนหรือใช้
วัสดุอื่นทดแทนแร่ใยหินไครโซไทล์ได้อย่างเหมาะสมเพียงพอแล้ว
ประกอบด้วย
		 (๑) กระเบื้องแผ่นเรียบ
		 (๒) กระเบื้องยางปูพื้น
๑.๒ ยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตภายในปี พ.ศ.๒๕๖๘
		 (๑) ผ้าเบรกและคลัทช์
		 (๒) ท่อซีเมนต์ใยหิน
		 (๓) กระเบื้องมุงหลังคา

๒. ขอให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก�ำหนด
แนวทางและมาตรการในการยกเลิกการน�ำเข้าแร่ใยหินและผลิตภัณฑ์
ที่มีส่วนประกอบแร่ใยหิน และการสนับสนุนให้มีมาตรการที่ท�ำให้
การใช้วัสดุทดแทนแร่ใยหินมีราคาถูกลง
๓. ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ด�ำเนินการให้มีมาตรการในการก�ำจัดขยะที่มีแร่ใยหินและก�ำหนด
มาตรการให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบในการก�ำจัดผลิตภัณฑ์ที่มี
แร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ
๔. ขอให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินการพัฒนาแนวทางและมาตรการ
ทางกฎหมาย ในการรื้อถอน ซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร ทิ้ง และก�ำจัด
ขยะซึ่งมีวัสดุที่มีแร่ใยหิน
๕. ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลกระทบของแร่ใยหินและออกข้อ
บัญญัติของท้องถิ่นในกระบวนการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและก�ำจัด
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน

๒ เกาะติดสมัชชา
๖. ขอให้กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ร่วมกับส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติให้
หน่วยงานภาครัฐ ใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ปลอดแร่ใยหิน
๗. ขอให้ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) เป็นหน่วยงานหลัก ในการสนับสนุนเครือข่ายแรงงานและ
ภาคประชาชน ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและรณรงค์ให้ใช้วสั ดุทไี่ ม่มี
แร่ใยหินในการก่อสร้าง รื้อถอน ซ่อมแซม และต่อเติมอาคาร
๘. ขอให้กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท�ำ
และเผยแพร่ข้อมูลแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพ นายจ้าง
ลูกจ้าง และประชาชนทัว่ ไป เกีย่ วกับอันตรายจากแร่ใยหิน การป้องกัน
อันตรายที่ครอบคลุมตลอดวงจรของการมี ใช้ รื้อถอน ท�ำลายวัสดุที่
มีแร่ใยหิน รวมทั้งวัสดุทดแทนแร่ใยหิน
๙. ขอให้ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก�ำกับ
ติดตามการแสดงข้อมูล ค�ำเตือนอันตรายของแร่ใยหินบนฉลาก
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน โดยฉลากต้องแสดงให้
ประชาชนเห็นได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ตามประกาศคณะกรรมการ
ว่าด้วยฉลาก พ.ศ.๒๕๕๒ เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ
แร่ใยหินเป็นสินค้าทีค่ วบคุมฉลาก และประกาศคณะกรรมการว่าด้วย
ฉลาก ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ.๒๕๕๓) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ
ของแร่ใยหินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒) อย่างเข้มงวด
๑๐. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคเป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง พัฒนาระบบการวินจิ ฉัย
โรคเหตุแร่ใยหิน เฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคเหตุแร่ใยหิน
๑๑. ขอให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน ส�ำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท�ำระบบลงทะเบียนสถาน
ประกอบกิจการและแรงงานทีท่ ำ� งานสัมผัสแร่ใยหิน รวมทัง้ สนับสนุน

ให้มีการใช้ข้อมูลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงแรงงานที่ท�ำงาน
กับแร่ใยหิน ถึงแม้วา่ จะเปลีย่ นงาน หรือออกจากงานไปแล้ว เพือ่ การ
เฝ้าระวังสุขภาพจากเหตุแร่ใยหิน
๑๒. ขอให้กระทรวงแรงงาน โดยส�ำนักงานประกันสังคม
ด�ำเนินการให้กองทุนเงินทดแทนครอบคลุมในการดูแลค่าใช้จ่ายใน
การเฝ้าระวัง วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู และจ่ายเงินทดแทนแก่แรงงานที่
มีประวัตกิ ารท�ำงานสัมผัสแร่ใยหินในอดีตและป่วยเป็นโรคเหตุแร่ใยหิน
ภายหลังออกจากงานหรือเกษียณ รวมทั้งให้ประชาชนรับทราบถึง
สิทธิประโยชน์
๑๓. ขอให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน ก�ำกับติดตาม ประเมินสถานประกอบกิจการให้ด�ำเนินการ
ตามกฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด�ำเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
และประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรือ่ ง ขีดจ�ำกัดความ
เข้มข้นของสารเคมีอันตราย ก�ำหนดให้ในบรรยากาศของสถานที่
ท�ำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายในล�ำดับที่ ๓๒
แอสเบสตอส ชนิดไครโซไทล์ asbestos (Chrysotile form) มีค่า
ขีดจ�ำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายตลอดระยะเวลาการท�ำงาน
ปกติคือ ๐.๑ ไฟเบอร์/ลูกบาศก์เซนติเมตร
๑๔. ขอให้ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนงาน
วิจัยเกี่ยวกับผลกระทบต่อการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน กลไกทาง
เศรษฐศาสตร์และการใช้มาตรการทางกฎหมาย สังคมและสิง่ แวดล้อม
เพื่อมุ่งไปสู่การลดและเลิกใช้แร่ใยหิน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทดแทนทีส่ ามารถหาซือ้ ได้งา่ ย ราคาถูก มีความแข็งแรงและปลอดภัย
๑๕. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงาน
ความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔

เกาะติดสมัชชา
ระเบียบวาระ ๒.๒ วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะ
ครอบครัว ที่ประชุมมีมติ
๑. ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครอบครัว
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน
		 ๑.๑		กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน จัดการความรู้ เพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจ เปลี่ยนทัศนคติ และทักษะของพ่อ แม่
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน ในเรื่อง
เพศภาวะกับสุขภาวะของสมาชิกในครอบครัว โดยใช้กระบวนการ
ใหม่ให้เกิดรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนที่มีความละเอียดอ่อน
ทางเพศภาวะ รวมทัง้ การจัดกิจกรรมครอบครัว และพืน้ ทีส่ าธารณะ
ทีส่ ง่ เสริมการให้คณ
ุ ค่ากับทุกเพศอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมทางเพศ
		 ๑.๒ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้มีกระบวนการสร้างความตระหนักรู้ และ
ความเข้าใจแก่ผบู้ ริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ผู้น�ำศาสนา ผู้น�ำ
ชุมชน แกนน�ำชุมชน และผู้น�ำองค์กรชุมชน ให้เห็นผลกระทบที่เกิด
จากความไม่เสมอภาค และไม่เป็นธรรมทางเพศที่มีต่อสุขภาวะ
ครอบครัว ด�ำเนินโครงการส่งเสริมให้ชุมชนสร้างสรรค์กิจกรรมที่
สนับสนุนครอบครัว ให้คุณค่ากับทุกเพศอย่างเสมอภาค มีความ
ยืดหยุ่น และยอมรับการปรับเปลี่ยนบทบาทผู้หญิง ผู้ชาย และ
ผู้หลากหลายทางเพศ
๒. ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ ด�ำเนินการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจต่อสังคม
		 ๒.๑ กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชน และส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ให้จดั การศึกษาเรือ่ งเพศภาวะ
และเพศวิถใี นทุกระดับการศึกษา บูรณาการความรู้ โดยใช้กระบวนการ
ใหม่ในเรื่องดังกล่าวเข้าในหลักสูตร สื่อการสอน และเสริมสร้าง
บรรยากาศในสถานศึกษาให้สนับสนุนความเสมอภาค และเป็นธรรม
ทางเพศ
		 ๒.๒ กระทรวงยุตธิ รรม โดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงวัฒนธรรม ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ

หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เสริมความเข้มแข็งในการสือ่ สารและการสร้าง
สื่อสาธารณะที่เน้นความเสมอภาค และเป็นธรรมทางเพศ
		 ๒.๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส�ำนักนายกรัฐมนตรี โดย
กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สมาคมวิชาชีพสื่อ และองค์กรสื่อต่างๆ
ให้ผลักดันการผลิตสื่ออย่างมีความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ ไม่น�ำ
เสนอเนื้อหาที่มีลักษณะการตีตรา ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ
และสนับสนุนการสร้างสื่อที่แสดงความหลากหลายในมิติเพศภาวะ
ป้องกันและเฝ้าระวังสือ่ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อความไม่เท่าเทียมและ
เป็นธรรมทางเพศอย่างต่อเนื่อง
		 ๒.๔ กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานประกอบการมีนโยบาย และ
ด�ำเนินกิจกรรมทีม่ คี วามละเอียดอ่อนทางเพศภาวะด้วยความเสมอภาค
และเป็นธรรม
๓. ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ พัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้
และการจัดการความรู้
		 ๓.๑ กระทรวงสาธารณสุข โดยส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง และหน่วยงานอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรูแ้ ละการจัดการความรู้
โดยให้มีข้อมูลแยกเพศผู้หญิง ผู้ชาย และผู้หลากหลายทางเพศ และ
ข้อมูลประเภทครอบครัวไทยที่หลากหลาย ทั้งนี้ต้องค�ำนึงถึงสิทธิ
ความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว รวมทั้ง
ด�ำเนินงานจัดการความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาวะ
ครอบครัว อย่างมีความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ
		 ๓.๒ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน ส�ำนักงานการ
วิจยั แห่งชาติ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ก�ำหนดเงือ่ นไขการสนับสนุน
ทุนวิจัย ทางด้านสังคม ชุมชน ครอบครัว และสุขภาพ ว่าต้องแสดง
ถึงความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะในกระบวนการวิจัย
๔. ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ พัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐ
		 ๔.๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
โดยส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาบุคลากร
ให้มีความตระหนักรู้ในเรื่องเพศภาวะ มีทักษะในการวิเคราะห์และ
บูรณาการมิติเพศภาวะไว้ในนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และ
โครงการ

๓

๔ เกาะติดสมัชชา
		 ๔.๒ ทุกกระทรวงทีม่ ศี นู ย์ประสานงานด้านความเสมอภาค
หญิง ชาย (Gender Focal Point หรือ GFP) ก�ำหนดตัวชี้วัดความ
ละเอียดอ่อนทางเพศภาวะอย่างชัดเจน เพื่อการก�ำหนดแผนการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศของทุกหน่วยงาน โดยมีการ
บูรณาการมิติเพศภาวะส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งบุคลากรภายใน
กระทรวง ภายนอกกระทรวง และประชาชน ทัง้ นี้ ควรให้มกี ารแต่งตัง้
คณะกรรมการก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงาน รวมทัง้ ควร
รายงานผลต่อสาธารณะอย่างต่อเนือ่ ง สม�ำ่ เสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้
๔.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพทั้งระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ศูนย์พงึ่ ได้
(One Stop Crisis Center หรือ OSCC) มีฐานข้อมูลแยกเพศผู้หญิง
ผู้ชาย และผู้หลากหลายทางเพศ เพื่อใช้วิเคราะห์เพศภาวะ และ
ออกแบบบริการสุขภาพที่มีความละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ และ
ก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดการให้บริการ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้
บุคลากรทุกระดับ ทุกวิชาชีพ ผ่านการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ
ทัศนคติ และทักษะเรื่องเพศภาวะ เพศวิถี และวิถีเพศภาวะ รวมทั้ง
สามารถจัดบริการสุขภาพ ประเมินผลบริการทุกระดับได้อย่างมีความ
ละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงบริการอย่าง
เท่าเทียมและทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ค�ำปรึกษา จิตบ�ำบัด
จิตสังคมบ�ำบัด ครอบครัวบ�ำบัด บริการอนามัยการเจริญพันธุ์
๕. ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
และหน่วยงานภาครัฐ เพิม่ ความร่วมมือและสนับสนุนการท�ำงานร่วม
กับเครือข่ายภาคประชาสังคม เช่น ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
มูลนิธิ สมาคม กลุม่ องค์กร ชมรมต่าง ๆ ในการใช้วถิ เี พศภาวะให้เกิด
ความเสมอภาค เป็นธรรมทางเพศในครอบครัว และสังคม อย่าง
เข้มแข็งและต่อเนื่อง
๖. ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ส่งเสริมให้มีการทบทวน ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย และการบังคับใช้
กฎหมาย ให้มคี วามละเอียดอ่อนทางเพศภาวะ ทีค่ รอบคลุมทัง้ ผูห้ ญิง
ผู้ชาย และผู้หลากหลายทางเพศ
๗. ขอให้ทุกพรรคการเมืองประกาศนโยบายเพื่อให้ทุกเพศ
ได้รบั การรับรองอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมในทุกมิติ รวมทัง้ ก�ำกับ
ติดตามให้มีการใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
๘. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงาน
ความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔
ระเบียบวาระ ๒.๓ รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง ทีป่ ระชุมมีมติ
ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ กรมควบคุม
โรค ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ และกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ระดับอ�ำเภอ (พชอ.) ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น หน่วยงานปกครองท้องที่ ร่วมกับเครือข่ายผู้ป่วยมะเร็ง องค์กร

ศาสนา และเครือข่ายภาคประชาสังคม ให้เห็นความส�ำคัญของปัญหา
โรคมะเร็ง และสนับสนุนการด�ำเนินงานขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาโรค
มะเร็ง โดยใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิน่ หรือพืน้ ที่ กองทุนอืน่ ๆ และงบประมาณหรือทรัพยากรขององค์กร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 ๑.๑ สนับสนุนให้ประชากรกลุม่ เป้าหมายต่างๆ ในชุมชน
และผู้มีประวัติครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง ตระหนักและเข้าถึง
การคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่และไส้ตรง โรค
มะเร็งเต้านม และมะเร็งอื่นๆ ที่เป็นปัญหาส�ำคัญในระดับประเทศ
และพื้นที่ ตามสิทธิประโยชน์ที่ก�ำหนดในระบบหลักประกันสุขภาพ
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อตรวจหามะเร็ง
ในระยะเริ่มต้น ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสรักษาให้หายขาด อันเป็นการ
ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการรักษา ทั้งของผู้ป่วย ครอบครัว และ
ประเทศชาติโดยรวม
		 ๑.๒ พัฒนาและสนับสนุนผู้น�ำในชุมชน เครือข่ายอาสา
สมัครสาธารณสุข เครือข่ายจิตอาสา เครือข่ายผูป้ ว่ ยมะเร็ง เครือข่าย
ภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ เยาวชน ประชาชนทัว่ ไป องค์กร
ศาสนา ภาคการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้ร่วมกันสร้างความ
ตระหนักรูแ้ ก่ชมุ ชน ในการป้องกัน คัดกรอง เพือ่ ค้นหาผูป้ ว่ ยในระยะ
แรกและให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัว
มีสทิ ธิในการตัดสินใจทางเลือกทีเ่ หมาะสม ทัง้ การแพทย์แผนปัจจุบนั
การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และภูมิปัญญาการแพทย์
พื้นบ้าน ในการรักษา ดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขอให้สำ� นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ร่วมกับภาคีเครือข่ายวิชาการ และหน่วยบริการสุขภาพทั้งในและ
นอกกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายสื่อทั้งสื่อภาครัฐและสื่อเอกชน
เครือข่ายผู้ป่วย องค์กรศาสนา ภาคการศึกษา เครือข่ายภาคประชา
สังคม เครือข่ายผู้บริโภค ภาคีเครือข่ายวิชาการ/วิชาชีพ และ
เครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้เรื่อง
การตรวจสุขภาพประจ�ำปีเพื่อคัดกรองโรคมะเร็ง รวมทั้งด�ำเนินการ
พัฒนาและขยายพื้นที่ต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
มะเร็งในทุกจังหวัด
๒.๒ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง และการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้หลากหลายทาง
เลือก เน้นการด�ำเนินชีวิตโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยเครื่องมือใน
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ที่เข้าใจได้ง่าย รวมทั้งสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ป่วยในการใช้บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
๒.๓ รณรงค์ป้องกันและคัดกรองมะเร็งด้วยการจัดการ
ปัจจัยแวดล้อมที่เสี่ยงต่อสุขภาพทั้งจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม และลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในระดับบุคคล
ครอบครัว และชุมชน โดยปลูกฝังเริ่มต้นตั้งแต่เด็กวัยเรียน
๒.๔ สร้างช่องทางสือ่ สารในเรือ่ งของการป้องกันโรคมะเร็ง
ทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงได้งา่ ย เช่น เครือ่ งมือหรือแอปพลิเคชันใน
การประเมินความเสี่ยงของตนเอง รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยงของชุมชนต่อโรคมะเร็ง
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ขอให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมภิ าค กรม
การแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม เครือข่ายสื่อ เครือข่ายผู้ป่วย เครือข่ายผู้บริโภค องค์กร
ศาสนา ภาคประชาสังคม และเครือข่ายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ด�ำเนินการ
เฝ้าระวัง ตรวจสอบและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง (Fake
news) ที่ส่งผลต่อความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ปัจจัยเสี่ยง
การป้องกัน และการรักษาโรค รวมถึงมีการจัดการและแก้ไขข้อมูล
ให้ถกู ต้อง และเผยแพร่ขอ้ มูลแก่ประชาชน ในเรือ่ งเกีย่ วกับการแพทย์
แผนปัจจุบนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และภูมปิ ญ
ั ญา
การแพทย์พื้นบ้าน
๔. ขอให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจยั
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) และหน่วยงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารวิจยั เกีย่ วกับปัจจัยเสีย่ งทางพฤติกรรม
และสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลต่อโรคมะเร็ง การพัฒนาความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
ของประชาชน พัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดปัจจัยเสี่ยง
อันจะน�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมป้องกัน ดูแล รักษาโรคมะเร็ง
และการสร้างเครือ่ งมือในการตรวจคัดกรองมะเร็งชนิดต่างๆ รวมทัง้
สนับสนุนให้มีการวิจัยด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์
แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน และ
น�ำไปขยายผลในการป้องกัน ดูแล รักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็ง
และน�ำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง
๕. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงาน
ความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔
ระเบียบวาระ ๒.๔ การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยา
อย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ที่ประชุมมีมติ
๑. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง
สถานพยาบาลและสถานบริการสุขภาพทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทัง้ แผน
ปัจจุบันและแผนไทย ผู้น�ำทางศาสนา อาสาสมัคร ด�ำเนินการและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในชุมชน รวมทั้งร้านค้า
เอกชน ในการออกแบบระบบสุขภาพชุมชน และสร้างความตระหนัก

สร้างความรู้เพื่อขับเคลื่อนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง รวมถึงการใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต/
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และคณะ
กรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ หรือการใช้กติกาชุมชนหรือ
ธรรมนูญสุขภาพเป็นเครื่องมือ โดยค�ำนึงถึงระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัย วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของประชาชน
๒. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ร่วมกับ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส�ำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีทเี่ กีย่ วข้อง
สนับสนุนองค์ความรูแ้ ละงบประมาณแก่ชมุ ชนต้นแบบให้มรี ะบบการ
เฝ้าระวัง เตือนภัย รอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและมีความ
สามารถในการดูแลตัวเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย รวมทั้งการผลักดัน
ให้มเี ทศบัญญัต/ิ ข้อบัญญัตริ องรับ ตลอดจนสนับสนุนการใช้ภมู ปิ ญั ญา
พื้นบ้าน สมุนไพร และแพทย์แผนไทย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการขยายเพื่อให้ครอบคลุมทุกชุมชน
๓. ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับ
หน่วยงานและภาคีในระดับชาติและท้องถิ่น พัฒนาและเผยแพร่
ชุดความรู้ที่เข้าถึงเข้าใจและปฏิบัติได้ง่าย และให้มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในระดับชุมชน โดยมีองค์ประกอบของทุกภาคส่วนให้มี
ส่วนร่วม ในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างสอดคล้องกับบริบทวิถี
ชุมชน และสนับสนุนให้สถานศึกษาทัง้ ในระบบและนอกระบบ พัฒนา
หลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยค�ำนึง
ถึงวัฒนธรรม วิถชี วี ติ โดยเฉพาะโรงเรียนผูส้ งู อายุ โดยมีกระบวนการ
เสริมสร้างความรอบรูใ้ นการใช้ยาในการเรียนการสอนทุกระดับ รวมถึง
มีระบบการจัดการยาและความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน และ
ส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนต้นแบบ โดยให้มกี ารติดตามประเมินผลทีเ่ กิดขึน้
๔. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกระดับ ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
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โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกระทรวง
ดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ด�ำเนินการควบคุมก�ำกับติดตามบังคับ
ใช้กฎหมาย ควบคุมโฆษณาที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้ยา และ
ร่วมมือกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสื่อ
ทุกประเภทและเครือข่ายทุกระดับ สนับสนุนองค์ความรู้ ชุดสือ่ และ
งบประมาณให้แก่สื่อทุกแขนงให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อถ่ายทอด
ความรอบรู้และความตระหนักแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม
ประชากร และผู้ประกอบการ ตลอดจนให้มีแหล่งข้อมูลความรู้ที่
ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและเชื่อถือได้
๕. ขอให้หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ด�ำเนินการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในทุกกลุ่มประชากร เพื่อ
พัฒนาสู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในมิติใช้ยาอย่างสมเหตุผล และ
พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่วยอย่างเป็นรูปธรรม
โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ออกแบบให้มกี ารเชือ่ มโยงประวัตกิ ารรักษาและ
การใช้ยาในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ทั้งรัฐและเอกชน โดยมี
ระบบการเข้าถึงข้อมูลและการรักษาความลับที่มีประสิทธิภาพ
๖. ขอให้หน่วยงานที่ดูแลระบบหลักประกันสุขภาพทั้งรัฐ
และเอกชน ได้แก่ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กรมบัญชีกลาง ส�ำนักงานประกันสังคม ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันชีวิต

ไทย พิจารณาสนับสนุนระบบการก�ำกับดูแลติดตามการเบิกจ่ายยา
ให้เป็นไปตามแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการใช้ยาในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ
๗. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง
ก�ำหนดหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะในการจัดการเชิงระบบที่มี
ประสิทธิภาพ เพือ่ ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทุกระดับ โดยเป็น
กลไกระดับประเทศ
๘. ขอให้ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาฐานข้อมูลเฝ้าระวังและแจ้งเตือน
ภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพส�ำหรับชุมชนใช้ในการตรวจสอบ
ความปลอดภัยและเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เข้าถึงง่าย
๙. ขอให้ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับ
ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้ายา เร่งพัฒนากลไกการก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยา โดย
ค�ำนึงถึงการใช้ยาของประชาชน และน�ำไปใช้ในระบบสุขภาพ รวมถึง
การติดตาม การตรวจสอบย้อนกลับ การทบทวนทะเบียนต�ำรับยา
และตรวจสอบเอกลักษณ์ยาที่ถูกต้อง
๑๐. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงการ
ต่างประเทศ ด�ำเนินการในเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในจังหวัด
รอยต่อกับประเทศเพือ่ นบ้าน รวมถึงความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศในการดูแลผู้ลี้ภัยในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
๑๑. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงาน
ความคืบหน้าตามมติในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ m
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ชวนคิด ชวนคุย ๑๒ ปี
‘ธรรมนูญสุขภาพ’

นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพฉบับแรกที่
ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ในปี ๒๕๕๒ จากนั้นเป็นต้นมามี
ธรรมนูญสุขภาพเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยนับพันฉบับ ซึ่งนอกจาก
ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่แล้ว ยังเกิดธรรมนูญฯ ในเชิงประเด็น
อีกหลากหลาย
การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ มีการจัดเวที
เสวนาในหัวข้อ “ชวนคิด ชวนคุย ๑๒ ปีของการขับเคลือ่ นธรรมนูญ
สุขภาพ จากธรรมนูญฉบับแรกถึงฉบับปัจจุบนั ” โดยมีตวั แทนชุมชน
จาก ๔ ภูมิภาคเข้าร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการใช้
เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพให้ประสบความส�ำเร็จและยั่งยืน
สมยศ ฤทธิ์ธรรมนาถ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล กล่าวถึงธรรมนูญสุขภาพ ต.นาทอน หรือ
ทีเ่ รียกว่า “ชันชีนาทอน” ว่า เน้นเรือ่ งการจัดนโยบายสาธารณะอย่าง
มีสว่ นร่วม ใช้ประชาธิปไตยทางตรงเปิดพืน้ ทีก่ ลางเพือ่ ถกแถลงค้นหา
ประเด็นว่าชุมชนจะท�ำหรือไม่ท�ำอะไร ซึ่งค�ำว่า “ชันชี” หมายถึง
การท�ำข้อตกลงหรือสัญญาใจ โดยแนวทางการขับเคลือ่ นนัน้ เน้นการ
สร้างความรูส้ กึ เป็นเจ้าของประเด็นและมี 5 เสาร่วมในการขับเคลือ่ น
คือ ท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรศาสนา องค์กรภาคประชาชน และภาครัฐ
หรือเอกชนในพื้นที่จับมือเดินไปด้วยกัน
สมยศ ยังเปรียบการขับเคลือ่ นธรรมนูญสุขภาพเหมือนอาหาร
ถ้าไม่อนุ่ ไว้ตลอด อาหารก็บดู ธรรมนูญก็เช่นกัน การสร้างความยัง่ ยืน
คือท�ำอย่างไรให้ทุกคนมีความเป็นเจ้าของร่วม ต้องสร้างการเป็น
เจ้าของในทุกมิติ เหมือนการอุ่นอาหารอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

ด้าน ดนัย ใจทนงค์ รองนายกนายกเทศมนตรีต�ำบล
เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย กล่าวว่า ที่มาของการจัดท�ำธรรมนูญฯ
เกิดจากปัญหาสุขภาพมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเป็นอันดับ
หนึ่งของต�ำบล สาเหตุเกิดจากการใช้สารเคมีในการท�ำเกษตรอย่าง
ต่อเนื่องจนเกิดการสะสมในร่างกาย
“ถ้าเขาไม่เห็นโลงศพก็ไม่หลัง่ น�ำ้ ตา ดังนัน้ เราใช้วธิ สี มุ่ ตัวอย่าง
เจาะเลือดตรวจหาสารเคมีเพื่อให้เกษตรกรตื่นตัว ตระหนักถึงความ
เสี่ยงจนเกิดการบอกต่อปากต่อปาก และจัดท�ำธรรมนูญสุขภาพขึ้น
ในปี ๒๕๕๕ นับจากนั้นอัตราการใช้สารเคมีในการเกษตรเริ่มลดลง
ไปเรือ่ ยๆ จนปัจจุบนั แทบจะหายไปจากพืน้ ที่ ผลลัพธ์ทกุ วันนีจ้ �ำนวน
ผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งลดลงและคุณภาพชีวิตดีขึ้น” ดนัย กล่าว
ด้าน เพ็ญศรี สุดชา ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในอดีต ต.หนองหิน
มีปัญหาการทะเลาะวิวาทแตกความสามัคคีในชุมชน จึงได้จัดท�ำ
ธรรมนูญสุขภาพต�ำบลหนองหินขึน้ มาใช้เป็นเครือ่ งมือในการแก้ปญั หา
มีปราชญ์ชาวบ้านหรือผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ในชุมชนเป็นประธานขับเคลือ่ น ซึง่
เสียงสะท้อนจากชาวบ้านก็มคี วามพึงพอใจและต้องการให้ดำ� เนินการ
ในลักษณะนี้ต่อไป
ขณะที่ พนิดา มิ่งสมร ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพบ้านต้นนา ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา สะท้อน
ว่า ถ้าธรรมนูญฯ เริม่ จากประชาชนและขับเคลือ่ นโดยประชาชน เมือ่
เวลาผ่านไป เขาจะมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น โดยประสบการณ์นั้น
จะสอนว่าเมื่อเจอปัญหาแล้วจะแก้ไขและจะต่อยอดอย่างไรต่อไปm
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ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...
สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ

บรรยากาศแห่งความชื่นมื่นเดินทางมาถึงโค้งสุดท้าย หลัง
จากสมาชิกสมัชชาสุขภาพกว่า ๒,๐๐๐ ชีวิต ได้ถกแถลงและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตลอดงาน จนเกิดเป็นฉันทมติจ�ำนวน
๔ ระเบียบวาระ ภายในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๒
ส�ำหรับวงเสวนาปิดท้ายในชื่อหัวข้อเดียวกับธีมการจัดงาน
นั่นคือ “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ”
โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนงเข้าร่วม
ปิยนุช วุฒสิ อน ผูต้ รวจราชการกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม (ดีอ)ี เริม่ ต้นด้วยการฉายทิศทางของสุขภาวะในระดับชาติ
ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนการพัฒนาระดับต่างๆ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งเป็นแผนระดับบนสุดที่ก�ำหนดภาพอนาคตคนไทยสู่
ภาพคนดี คนเก่ง และมีสุขภาวะดี
จากนัน้ เธอชีป้ ระเด็นต่อว่า ในระดับโลกยอมรับว่าเทคโนโลยี
ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือ 5G จะเป็นอนาคตของ
การพัฒนาระบบสาธารณสุขและวงการการแพทย์ เพราะมีความ
แม่นย�ำสูง และเข้าถึงกันได้มากขึ้น
“ในบริบทการเปลีย่ นแปลงเหล่านีเ้ ป็นภาพใหญ่ทกี่ ำ� ลังมีการ
พูดถึงในทุกระดับ โดยเฉพาะประเด็นความเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน”
ผู้แทนกระทรวงดีอี ระบุ
สุภิญญา กลางณรงค์ อดีตกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า
เราก�ำลังก้าวเข้าสูย่ คุ AI อย่างสมบูรณ์ในปี ๒๐๒๐ ซึง่ ต้องใช้ชวี ติ ร่วม
กับ AI แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกวงการ

ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่จะถูกพูดถึงในการสร้างสมดุลด้านสุขภาวะ
ก็คือ เมื่อความฉลาดของ AI เข้ามา จนมนุษย์แทบไม่ต้องท�ำอะไร
สิ่งที่อาจเกิดขึ้นคือความเคว้งคว้าง การถามหาความหมายของชีวิต
เพราะสิ่งที่ AI ช่วยไม่ได้ ก็คือ สภาวะทางจิตใจ ปัญญา หรืออารมณ์
ส�ำหรับความเปลีย่ นแปลงด้านการสือ่ สาร เธอระบุวา่ เทคโนโลยี
ได้ก่อให้เกิดมุมด้านมืด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือ ข่าวปลอม
Hate speech การ Bully หรือความรุนแรงต่างๆ ซึ่งการสร้างสมดุล
นัน้ คงไม่สามารถท�ำได้ดว้ ยการปิดกัน้ แต่อาจเพิม่ มุมด้านสว่างเข้าไป
สร้างสมดุลระหว่างเสรีภาพกับความรับผิดชอบ สร้างวัฒนธรรมของ
การใช้เหตุผล การเปิดกว้าง การยอมรับข้อเท็จจริง และการยอมรับ
ข้อผิดพลาด
นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ จ.สงขลา ประธาน กขป. เขต ๑๒ และอดีต
ประธานชมรมแพทย์ชนบท ระบุว่า การท�ำงานร่วมกันอย่างสมัชชา
สุขภาพ คือ ความพยายามสานพลังในแนวราบ ซึ่งเป็นมิติที่จะสร้าง
ความเข้มแข็ง นัน่ เพราะค�ำตอบสุดท้ายไม่ได้อยูท่ สี่ ว่ นกลาง แต่ขนึ้ อยู่
กับผู้คนในสังคมที่เป็นพลังของการเปลี่ยนแปลง
“รูปธรรมที่จะขับเคลื่อนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง จึงอยู่ที่
เรื่องพื้นฐานซึ่งก็คือ การท�ำงานอย่างมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
และกลไกการมีสว่ นร่วมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นคณะกรรมการเขตสุขภาพ
เพือ่ ประชาชน (กขป.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�ำเภอ
(พชอ.) ฯลฯ ล้วนเป็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงจากล่างขึ้นบน ที่มี
พลังมากพอในการขับเคลือ่ นสิง่ ต่างๆ ได้” อดีตประธานชมรมแพทย์
ชนบท กล่าว
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ภูมศิ รัณย์ ทองเลีย่ มนาค กองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการ
ศึกษา กล่าวว่า แม้ประเทศไทยจะได้รับการยกย่องเรื่องระบบ
สาธารณสุขจากนานาชาติ แต่ส�ำหรับการศึกษาไทยแล้วกลับมี
ข้อแตกต่างกันเยอะพอสมควร เพราะทุกวันนีร้ ะบบการศึกษามีความ
เป็นราชการที่ใหญ่มาก
เขาบอกว่า ที่ผ่านมายิ่งเราใช้งบประมาณในระบบการศึกษา
มากเท่าไร ผลลัพธ์ในตัวชีว้ ดั ต่างๆ กลับยิง่ ลดน้อยถอยลง ดังนัน้ หาก
ต้องการให้การศึกษาได้รับความชื่นชมก็จ�ำเป็นต้องปฏิรูป สิ่งส�ำคัญ
คือการกระจายอ�ำนาจ การกระจายงบประมาณ และบุคลากร ลงไป
ยังท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระ
ปิดท้ายด้วย นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ระบุวา่ บทบาทของส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยงานใหญ่
๒ เรือ่ ง ได้แก่ ๑.การพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ เอือ้ ต่อสุขภาพโดย
เน้นการมีส่วนร่วม ผ่านเครื่องมือต่างๆ ๒.การสนับสนุนการสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาสังคม
ภายใต้บทบาทนี้ สช. จะเดินหน้าท�ำงานร่วมกับภาคีต่างๆ
โดยเฉพาะการให้ความส�ำคัญกับหน่วยงานระดับชาติ ระดับนโยบาย
ในการปรับยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสร้างสังคมสุขภาวะ

รวมทัง้ ร่วมกับภาคเอกชนและกลุม่ คน
รุ่นใหม่ เพื่อท�ำให้ “งานขาเคลื่อน”

สามารถก้าวไปได้มากยิง่ ขึน้ เพิม่ เติมจาก
งานขาขึ้นที่ท�ำได้ดีมาโดยตลอด
นอกจากนี้ นพ.ประทีป ยังมุง่ เน้น
ความส�ำคัญของการขับเคลือ่ นในระดับพืน้ ที่
โดยเฉพาะระดับจังหวัด และระดับต�ำบล
ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์
ส�ำหรับระดับจังหวัด มีความพร้อมทัง้ ในแง่ประเด็นปัญหา กลไก
การขับเคลื่อน และทรัพยากรต่างๆ ขณะที่ต�ำบลมีประเด็นปัญหาที่
สามารถจับต้องได้ชัดเจน พร้อมทั้งมีหน่วยงานท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย
ภาคประชาชน ที่จะเข้ามาร่วมเรียนรู้และด�ำเนินการแก้ไขปัญหา ตลอด
จนพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต�ำบล ภายใต้กลไกการสนับสนุนจาก พชอ.
“ปัญหาด้านสุขภาวะที่มีการพูดถึงมากในเวทีสมัชชาสุขภาพฯ
ครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเจ็บป่วยที่เกิดจากพฤติกรรม สิ่งแวดล้อม
รวมไปถึงเรื่องของโรคตามกลุ่มวัย การเข้าสู่สังคมสูงวัย ปัญหาการเข้า
ถึงระบบบริการสุขภาพ ความเหลื่อมล�้ำ อีกทั้งมีเรื่องเทคโนโลยีที่ท�ำให้
การวางแผนงานด้านสุขภาพเปลี่ยนแปลงไป
ทั้งหมดนี้ คือ สถานการณ์ที่ทุกคนจ�ำเป็นต้องรู้เท่าทัน เพื่อปรับ
ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการด�ำเนินงานต่อไปm

๙

๑๐ เกาะติดสมัชชา

‘เสียงจากภาคี’ กังวานลานสมัชชาฯ

“เสียงจากภาคี” คือ กิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้คนเล็กคนน้อย
ในสังคม สามารถถ่ายทอดเรื่องราวและบอกเล่าประเด็นปัญหา เพื่อ
ให้องค์กรภาคีเครือข่ายและผู้ร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่
๑๒ ได้รับรู้ ซึ่งจะน�ำไปสู่การสานพลังคลี่คลายปัญหา
ส�ำหรับปีนี้ เสียงจากภาคียงั คงดังกึกก้องลานสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเช่นเคย เริม่ ด้วยประเด็น “คนไร้สญ
ั ชาติกบั สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน”
โดย โชไอซ์ ปาทาน ผู้แทนกลุ่ม “Young ท�ำได้” บอกเล่าถึงความ
เจ็บช�้ำของกลุ่มคนไร้สัญชาติ ที่แม้จะเกิดในแผ่นดินไทย แต่ไม่ได้รับ
สิทธิหรือการดูแลใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะสิทธิการศึกษา
การรักษาพยาบาล หรือสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนพึงมี
อย่างไรก็ตาม แม้ในหลายปัญหาจะมีกฎหมายเปิดช่องไว้ เช่น
พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ แต่ก็พบข้อจ�ำกัดเรื่องการเข้าถึง
ความล่าช้า ความยากล�ำบากในการเดินทางติดต่อหน่วยงาน จึงเสนอ
ให้ภาครัฐตั้งศูนย์ One Stop Service รวมเทศบาล ต�ำบล อ�ำเภอ
จังหวัด ไปจนถึงกรมการปกครอง มาไว้ในจุดเดียวกัน
ถัดมา ประเด็น “คลินิกเพื่อสุขภาพจิตของบุคลากร” โดย
วิชญา โมฬีชาติ นักวิชาการช�ำนาญการกลุม่ งานจิตเวช โรงพยาบาล
นครพิงค์ ระบุว่า สาเหตุหนึ่งที่คนมีปัญหาแล้วไม่อยากปรึกษา
นักจิตวิทยา เพราะภาพของโรคจิตเวชยังถูกสังคมตีตรา ท�ำให้ต้อง
ปกปิด ไม่กล้าเปิดเผย กลายเป็นความกังวลที่ขยายกว้างกว่าปัญหา
ที่เป็นจริง

ประเด็น “ผูส้ งู อายุตดิ เตียงขาดผูด้ แู ลสุขภาพ ขาดรายได้”
โดย วิจติ ต์ สีมา กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�ำเภอ วังน�ำ้ เย็น
จ.สระแก้ว ชีใ้ ห้เห็นว่า สังคมไทยต้องรีบเตรียมพร้อมรับมือกับสังคม
ผู้สูงอายุ ซึ่งก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางปัญหาเรื่องฐานะ
สุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการคมนาคม
ส�ำหรับผลงานของพื้นที่วังน�้ำเย็น ได้มีการจัดท�ำโรงเรียน
ผู้สูงอายุ การใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
โดยน�ำหมอนวดทีผ่ า่ นอบรมพัฒนาเป็น Super Caregiver ลงไปดูแล
ทดแทนนักกายภาพบ�ำบัดทีม่ ไี ม่เพียงพอ และเตรียมจัดตัง้ กองทุนให้
ความช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์ เช่น ผ้าอ้อมผู้สูงอายุ ส�ำหรับคนที่
ขาดแคลน
ปิดท้ายด้วยประเด็น “เสียงเพรียกเพือ่ สันติภาพชายแดนใต้”
โดย รอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล ตัวแทนสภาประชาสังคมชายแดนใต้
มองว่า คนส่วนใหญ่มักรับรู้เรื่องราวจังหวัดชายแดนใต้ผ่านสื่อ จึงไม่
ค่อยทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ของคนในจังหวัดชายแดนใต้
รอซีดี ทิ้งท้ายด้วยเสียงเรียกร้องสันติภาพที่ยั่งยืน คือ ๑.
กระบวนการพูดคุยเพือ่ สันติสขุ ต้องเดินหน้าต่อเนือ่ งด้วยความจริงจัง
จริงใจ ๒.การพัฒนาในพื้นที่ ต้องอยู่บนพื้นฐานความต้องการของ
ประชาชนและบริบทพืน้ ที่ ๓.ศึกษาทบทวนกฎหมายในปัจจุบนั เพือ่
ท�ำข้อเสนอใหม่ที่ไม่ลิดรอนสิทธิมนุษยชนm
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