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วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เปิดฉาก ‘สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ’ ครัง้ ที่ ๑๒
๒,๐๐๐ ชีวิต สานฝันสร้าง ‘สุขภาวะ‘

เติมใจให้กันในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๑๘ ธันวาคม ฤกษ์งามยามดีเปิดฉากสมัชชาสุขภาพแห่ง
ชาติ ครั้งที่ ๑๒ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ อย่างเป็นทางการ ด้วยความยินดี
ของสมาชิกสมัชชาฯ กว่า ๒,๐๐๐ ชีวิต ที่เดินทาง
มาจากทั่วทุกสารทิศด้วย “หัวใจดวงเดียวกัน”
รอยยิม้ และเสียงหัวเราะในบรรยากาศการ
แบ่งปัน มีความรักอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง เหล่านี้
เป็นสิ่งที่ไม่จ�ำเป็นต้องประหยัดไม่ว่ากับผู้ใด
นัน่ เพราะเราทุกคนคือกัลยาณมิตรของกันและกัน
ตลอดระยะเวลา ๑ ปี เกิดความเปลีย่ นแปลง
ขึ้นอย่างมากมาย แต่ถึงแม้ปัญหาจะมีความสลับ
ซับซ้อนเพียงใด กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่ง
ชาติซึ่งเป็นเครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ก็ยังคงใช้แก้ปัญหาได้อย่างทันเวลาและทันยุคสมัย
จากดินแดนเหนือสุดบนภูสงู เรือ่ ยมาจนถึงแดนดินถิน่ อีสาน
ลึกเข้าไปตลอดสองแนวชายฝั่ง ทั้งหมดล้วนแต่ต้องการพื้นที่กลาง
ส�ำหรับถกแถลง และต้องการกระบวนการการมีสว่ นร่วมเพือ่ จัดท�ำ
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด
“ก้าวทันการเปลีย่ นแปลง...สูก่ ารพัฒนาสังคมสุขภาวะ” ซึง่ เปิด
ฉากด้วยวีดิทัศน์สร้างความตระหนักถึงภาพของสังคมในอนาคต

ที่จะเกิดผลกระทบในหลายมิติ หากปรับตัวไม่ทันคงถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
จากนั้นผ้าสีในมือผูเ้ ข้าประชุมทุกคนก็โบกสะบัดช่วยสร้างสีสัน
ในพิธีเปิดได้อย่างออกรสออกชาติ ประกอบกับเสียงเพลง “สานพลัง
สร้างสุขภาวะ” และการขยับแข้งขยับขาตามจังหวะ
ยิง่ ช่วยให้งานเริม่ ต้นด้วยความครืน้ เครง อย่างเป็น
กันเอง
นพ.กิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการจัด
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) กล่าวเปิดการ
ประชุมด้วยการเน้นย�ำ้ ให้เห็นถึงความโดดเด่นของ
เวทีสมัชชาฯ ทีเ่ ป็นพืน้ ทีก่ ลางให้ทกุ ภาคส่วนเข้าสู่
กระบวนการประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่วม การ
เป็นเจ้าของประเด็นร่วมกัน เริม่ ตัง้ แต่สะท้อนปัญหา
แสวงหาวิธีการขับเคลื่อน ไปจนถึงการติดตามผล เกิดเป็นนโยบาย
สาธารณะเพือ่ สร้างสังคมสุขภาวะในมิตใิ หม่
ส�ำหรับระเบียบวาระที่จะเข้าสู่การพิจารณาในปีนี้มีด้วยกัน ๔
ระเบียบวาระ ประกอบด้วย ๑. ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
มาตรการท�ำให้สงั คมไทยไร้แร่ใยหิน ๒. วิถเี พศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะ
ครอบครัว ๓. การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดย
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และ ๔. รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง
ทัง้ หมดนี้ มีสว่ นส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้สงั คมไทยเข้มแข็ง และน�ำไป
สู่ “สังคมสุขภาวะ” อย่างแท้จริงm

๒ เกาะติดสมัชชา
ปาฐกถาพิเศษ

‘อาหารปลอดภัย – ออกก�ำลังกาย’
วาระ ‘สุขภาพแห่งชาติ’ ปี ๒๕๖๓

นพ.ส�ำเริง แหยงกระโทก
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงสาธารณสุข
ปาฐกถาพิเศษโดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมพิธีเปิด
งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ และปาฐกถา
พิเศษเรื่อง “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง...สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ”
ในวันนี้
ปัจจุบันนี้ สถานการณ์รอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มลภาวะ
สิ่งแวดล้อม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ�้ำ หรือ
แม้แต่กระทั่งวิธีคิดและการมองโลกของคนยุคปัจจุบันที่ส่งผลต่อวิถี
และวัฒนธรรมในการด�ำเนินชีวิต สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่เราจะ
ต้องเรียนรู้ให้เท่าทัน
ทีผ่ า่ นมา แม้เราจะได้รบั ค�ำชมเชยด้านระบบสาธารณสุข และ
ถูกจัดให้อยูใ่ นอันดับที่ ๖ ของโลก โดยเรามีความพร้อมและงบประมาณ
ที่ลงไปถึงระดับชุมชน ระดับหมู่บ้าน แต่ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ไทย
ยังไม่ขึ้นอันดับสูงกว่านี้ คือเรื่องของแพทย์ในระบบปฐมภูมิที่ยังขาด
และเป็นโจทย์ที่จะต้องท�ำต่อไป

เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ นับเป็นเวทีหนึ่งที่จะช่วยท�ำให้
ทุกภาคส่วนได้มาเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด
การท�ำงาน รวมทั้งน�ำข้อมูลไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในส่วนที่
เกีย่ วข้อง โดยมุง่ หวังให้เกิดกระบวนการพัฒนาและขับเคลือ่ นนโยบาย
สาธารณะเพือ่ สุขภาพในสังคมไทยทีไ่ ด้รบั การยอมรับร่วมกันของทุก
ภาคส่วน
นอกจากนี้ สิ่งส�ำคัญที่ได้จากเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
คือเครื่องมือ “ธรรมนูญสุขภาพ” ที่เป็นการก�ำหนดกติการ่วมกัน
รวมไปถึงผลพวงต่างๆ ของการน�ำข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
ในเวทีสมัชชาฯ นี้ลงไปปรับใช้ในแต่ละพื้นที่
ในปี ๒๕๖๓ สิ่งที่จะต้องเร่งผลักดันวาระแห่งชาติร่วมกัน
มี ๒ เรื่องที่ส�ำคัญ คือ ๑. อาหารปลอดภัยของประเทศไทย และ
๒. การสร้างสุขภาพของคนไทยในการออกก�ำลังกาย
ภาพฝันที่ต้องการท�ำให้ส�ำเร็จ คือ การให้คนไทยไปสู่จุด
ของการมีสุขภาวะที่ดีที่สุด เช่นเดียวกับระบบบัตรทองที่เราท�ำได้ดี
มาก แต่ยังติดกับดักเรื่องความแออัดของโรงพยาบาล ซึ่งมีหลายวิธี
ในการแก้ไข ไม่วา่ จะเป็นการใช้บตั รคิว ระบบการผ่าตัดวันเดียวกลับ
แต่ที่ส�ำคัญที่สุดคือ การจัดระบบบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็ง สร้าง
จุดกลางในการเชื่อมต่อรัฐและประชาชนm
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สารชีวภัณฑ์ทดแทน ‘ยาฆ่าแมลง’
สร้างความเข้มแข็งเกษตรไทย

นางทิวาพร ศรีวรกุล
ผอ.กสิกรรมธรรมชาติ ท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี
ปาฐกถาพิเศษโดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
ดิฉนั มีอาชีพด้านเกษตรกรรม เป็นเกษตรกรอาวุโส ท�ำเกษตร
แบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี โดยปัจจุบนั นีส้ ถานะของเกษตรกรมีชวี ติ
อยูก่ บั ความเสีย่ ง ทัง้ ด้านฐานะ ความมัน่ คงในครอบครัว และสุขภาพ
โดยเฉพาะด้านสุขภาพนั้น เกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้ท�ำ
เกษตรเชิงเดี่ยว ให้ใช้สารเคมีในการเกษตรอย่างรุนแรง เขาเหล่านั้น
ไม่รู้เท่าทันผลกระทบจากพิษภัยของสารเคมี ที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ตัวเอง ส่งผลต่อผูบ้ ริโภค และยังสร้างความเสือ่ มโทรมให้กบั สิง่ แวดล้อม
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่น�ำเข้าสารเคมีเป็นล�ำดับ
ต้นๆ ของโลก ขณะนี้เราจึงมาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของการต่อสู้เพื่อ
ชีวิตคนไทย เพื่อลูกหลานไทยในอนาคต
ประเด็นหนึง่ ทีอ่ า้ งว่า ถ้ายกเลิกการใช้สารเคมีไปแล้ว รัฐยัง
ไม่มสี ารทดแทนอืน่ ๆ ให้เกษตรกรใช้นนั้ ขอยืนยันว่าประเทศไทย
เรามีสารชีวภัณฑ์ทสี่ ามารถใช้ทดแทนสารเคมีมานานกว่า ๒๐ ปีแล้ว
นักวิจยั นักวิชาการต่างยืนยันตรงกันว่าสารชีวภัณฑ์เหล่านัน้
สามารถใช้ก�ำจัดแมลง ศัตรูพืช โรคพืชต่างๆ ได้ผลเป็นอย่างดี
ที่ผ่านมาก็มีการเผยแพร่อบรมให้กับเกษตรกรในระดับหนึ่ง แต่ด้วย
งบประมาณสนับสนุนที่รัฐจัดสรรมาให้น้อย ตลอดจนหลายฝ่ายอาจ
ยังไม่เห็นคุณค่าของสารชีวภัณฑ์ ทุกวันนี้จึงยังขาดการส่งเสริม
สนับสนุนให้น�ำมาใช้แทนสารเคมีอย่างจริงจัง
สถานการณ์ดงั กล่าว สะท้อนการค�ำนึงถึงผลประโยชน์ระยะ
สัน้ เป็นหลัก แต่ไม่คำ� นึงถึงผลกระทบทีจ่ ะมีตอ่ วิถชี วี ติ ของคนในชุมชน
สังคม หรือสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

มีผลวิจัยรองรับผลกระทบจากสารเคมีที่มีต่อมนุษย์หลาย
ประเทศ ทั้งผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง การพิการทางสมองของทารก และ
อีกหลายๆ โรค จึงขอกราบเรียนด้วยความเคารพ และยืนยันว่า
ผลิตภัณฑ์สารชีวภัณฑ์ต่างๆ มีมานานแล้ว สอบถาม ทบทวน ฟื้นฟู
และน�ำมาใช้เถิด
ขณะนี้ กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดกาญจนบุรี ทีม
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมจ�ำกัด และภาคประชา
สังคมทีเ่ กีย่ วข้อง ก�ำลังด�ำเนินการร่วมกันขับเคลือ่ นผลิตสารชีวภัณฑ์
จากสมุนไพรพืน้ บ้าน และถ่ายทอดองค์ความรูท้ างวิชาการ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านการเกษตร จะมีการน�ำร่อง
ตั้งโรงงานผลิตแปรรูปสมุนไพรมาใช้ทดแทนสารเคมี
เรามาร่วมกันส่งเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์ ส่งเสริมการ
ปลุกพืชสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตสารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี ซึ่ง
จะเป็นอีกทางเลือกของพี่น้องเกษตรกรได้หันมาปลูกพืชสมุนไพร
ส่งขายเพือ่ ท�ำสารชีวภัณฑ์ เป็นพืชทางเศรษฐกิจ ซึง่ จะท�ำให้สนิ ค้า
เกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพมาตรฐาน
และความปลอดภัยในตลาดโลก
การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ จะท�ำให้เกิดแหล่ง
รายได้ใหม่ทสี่ ำ� คัญ เพือ่ ให้ฐานการผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกร
มีความมัน่ คง ท�ำให้เรามีความพร้อมในด้านปัจจัยการผลิตสินค้าทาง
เกษตรอย่างครบวงจร เป็นการหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากของ
ชุมชนอีกทางหนึ่ง
เมื่อเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนมีความมั่นคงแล้ว รูปแบบ
การด�ำเนินชีวิต การท�ำงาน และความสัมพันธ์ของคนในสังคม
ตลอดจนความซับซ้อนของปัญหาทางสังคมก็จะเกิดความคลี่คลาย
ตามมา เกิดความพร้อมมากขึ้นที่จะช่วยกันขับเคลื่อนงานของ
ส่วนรวมต่อไปm
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รายงานความก้าวหน้า

อัปเดตความก้าวหน้า ‘๙ มติสมัชชาสุขภาพฯ’

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อ ‘ทุกคน’

ทุกๆ จังหวะก้าวไปข้างหน้าของการขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ นับเป็นความน่ายินดียงิ่ ของทุกคนในชาติ เพราะนัน่
หมายถึงเราก�ำลังเข้าใกล้ “สังคมสุขภาวะ” อันเป็นจุดหมายมากขึ้น
เรือ่ ยๆ โดยในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒ ประจ�ำปี ๒๕๖๒
มีการรายงานความก้าวหน้าด�ำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่ง
ชาติ ให้สมาชิกสมัชชาฯ ได้รับทราบ รวมทั้งสิ้น ๙ มติ
มติ ๑.๓ นโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพใน
พื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้
เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ อันประกอบด้วย
ตัวแทน ๕ สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ฝ่ายความมั่นคง และภาค
ประชาสังคม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการ
พัฒนามนุษย์ และในปี ๒๕๖๒ สช. ได้จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
ประเด็น ทัง้ หมดน�ำไปสูก่ ลไกทีย่ งั่ ยืน จึงได้เสนอให้ คมส. จัดกลุม่ มติ
นี้อยู่ในกลุ่ม End-up
มติ ๕.๑๑ กลไกและกระบวนสมัชชาสุขภาพ
ระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ (คจ.สช.) และ สช. ได้ทบทวนผลการจัดงานโดยจัดการ
ประเมินและสรุปบทเรียนการจัดสมัชชาสุขภาพฯ และน�ำผลมาพัฒนา

กระบวนการสมั ช ชาสุ ข ภาพ พั ฒ นากลไกและแนวทางการ
ขับเคลื่อนมติฯ ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน
มติฯ ตลอดกระบวนการ
มติ ๖.๓ แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบ
สุขภาวะชุมชน
องค์กรภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนมติฯ โดยสถาบัน
ชุมชนท้องถิน่ พัฒนา (LDI) ได้ทำ� โครงการ “รวมแสงเลเซอร์สนับสนุน
ชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะ” ขณะที่ คมส.ได้จดั ประชุมแลกเปลีย่ น
การท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง จนเกิดเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเพือ่ พัฒนา
จังหวัด (ศปจ.) ด้านศูนย์คุณธรรมท�ำงานประสานเครือข่าย โดยในปี
๒๕๖๒ มีการจัดงาน “ชุมชนสุขภาวะ” สองครั้ง
มติ ๘.๒ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การจัดการ
ปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
การขับเคลือ่ นมติฯ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐให้ความส�ำคัญและ
สร้างกลไกการท�ำงาน อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม จัดตัง้ ศูนย์อำ� นวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันภาคเหนือ กระทรวงมหาดไทยท�ำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ส่วน สช. ได้จัดเวทีหลายครั้ง น�ำมาสู่มาตรการใน
ระดับจังหวัดจ�ำนวนมาก
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มติ ๑๐.๑ การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทาง
กายเพิ่มขึ้น
แม้จะเพิ่งมีมติฯ ไปเมื่อปี ๒๕๖๐ แต่ก็มีความก้าวหน้าตาม
ล�ำดับ โดยเฉพาะการผลักดันจนคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็น
ชอบ แผนแม่บทการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓
พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
มาด�ำเนินการใน ๓ ยุทธศาสตร์ส�ำคัญ
มติ ๑๐.๒ การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็ก
ปฐมวัยและวัยประถมศึกษา
ช่วงต้นปี ๒๕๖๒ ครม. ได้เห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ และมอบหมายให้กระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณา
น�ำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางส่งเสริมประเมินผลการด�ำเนิน
งาน ขณะที่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันเดินหน้าตามมติฯ อาทิ
การสร้างพืน้ ทีน่ ำ� ร่อง การตัง้ ศูนย์ขอ้ มูล การสร้างคูม่ อื ตลอดจนการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุน
มติ ๑๐.๓ ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ยั่งยืน จ�ำเป็นต้องเริ่มต้นจาก
ระดับพื้นที่ ภาคีเครือข่ายจึงพร้อมใจกันขับเคลื่อนมติฯ ทั้งการออก
ประกาศ ค�ำสั่ง แนวทางการท�ำงาน ให้น�้ำหนักกับการบ�ำบัดฟื้นฟู

และให้โอกาสผูเ้ สพยากลับคืนสูส่ งั คม โดยในปี ๒๕๖๒ มีคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�ำเภอ (พอช.) จ�ำนวน ๑๕๑ อ�ำเภอ ท�ำการ
ขับเคลื่อนประเด็นนี้อย่างจริงจัง
มติ ๑๐.๔ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีสว่ นร่วม
อย่างยั่งยืน
มติฯ นี้ เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนและสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจึงมีมากมาย โดย ครม. ได้เห็น
ชอบแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ
ระยะ ๑ ปี เกิดการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ รวมไป
ถึงแผนระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ ขณะที่ สช. ได้จัดเวทีสานใจ
สานพลัง ภาคีสนับสนุนปฏิรปู ชุมชนเข้มแข็ง ว่าด้วยเรือ่ ง “การจัดการ
ขยะโดยชุมชนเข้มแข็ง” น�ำไปสู่การสร้างกลไกในหลายมติ
มติ ๑๑.๒ ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกีย่ วกับอีสปอร์ต
ต่อสุขภาวะเด็ก
คมส. จัดล�ำดับให้อยู่ในกลุ่ม Quick win ร่วมกับกลุ่มมติเด็ก
กับสือ่ เพือ่ ให้เกิดพลังในการขับเคลือ่ น โดยในปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) มีค�ำสั่งแต่งตั้ง
คณะท�ำงานเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนมติฯ นี้ จนได้เป็น “ร่างนโยบาย
และแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ต
ต่อเด็ก” ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอต่อ ครม. ขณะที่ภาคธุรกิจ
เอกชนก็ให้ความส�ำคัญและเข้าร่วมการขับเคลื่อนด้วยเช่นกันm
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เจตนารมณ์เครือข่ายสมัชชาสุขภาพฯ ๗๗ จังหวัด

ผลักดัน ‘เกษตรอินทรีย์’ เป็นวาระแห่งชาติ

เสียงเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความกล้าหาญด้วยการ
“แบน ๓ สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช” ยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด
เป็นท่าทีทสี่ ง่ ผ่านมาจาก เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด ๗๗ จังหวัด
และองค์กรภาคีเครือข่าย ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒
ประจ�ำปี ๒๕๖๒
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด นับเป็นตัวแทนของกลุ่ม
คนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการขับเคลื่อน “เกษตรอินทรีย์” ให้เป็น
วาระแห่งชาติ และพยายามสร้างความเปลีย่ นแปลงด้วยการ “ลงมือ
ปฏิบัติจริง” มาตลอดระยะเวลากว่า ๑๐ ปี เพื่อพิสูจน์ว่าการพึ่งพา
ตัวเองบนวิถีเกษตรอินทรีย์สามารถท�ำได้จริง
กลุม่ คนเหล่านี้ จึงยอมไม่ได้ทจี่ ะปล่อยให้ชวี ติ ของทัง้ เกษตรกร
ในฐานะผู้ผลิต และชีวิตของประชาชนคนไทยในฐานะผู้บริโภค
ตกอยู่ในอันตรายจากสถานการณ์ที่เรียกว่า “สารพิษท่วมแผ่นดิน”
เขาจึงพร้อมใจกันในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อแสดง
พลังประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เป็นวาระ
แห่งชาติ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ยุติการใช้สารเคมีเกษตรที่ส่งผลร้าย
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ก่อนจะอ่านแถลงการณ์ประกาศเจตนารมณ์ นางระตะนะ
ศรีวรกุล แกนน�ำกลุม่ เกษตรอินทรียจ์ งั หวัดปราจีนบุรี และศูนย์เรียนรู้

เกษตรอินทรีย์ต�ำบลนนทรี พร้อมด้วย นายส�ำเริง เชยชื่นจิต ผู้อุทิศ
ตนเพื่อวิถีชาวนาจังหวัดพิจิตร และตัวแทนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ
จังหวัด กว่า ๕๐ ชีวิต ได้รวมตัวกันหน้าเวทีห้องประชุม ๑
เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านสารเคมีผ่านป้ายรณรงค์
“หยุด ๒ หมื่นล้านบาทต่อปี ฟื้นฟูสุขภาพคนไทย และ
สิง่ แวดล้อม” “มติสภา ๔๒๓ : ๐ สนับสนุนการเกษตรยัง่ ยืน” “ปลอด
สารเคมีท�ำได้จริง” “เกษตรอินทรีย์ คือวาระแห่งชาติ”
ส�ำหรับสาระส�ำคัญการประกาศเจตนารมณ์และข้อเรียกร้อง
มีด้วยกัน ๕ ข้อ ประกอบด้วย
๑. เรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หยุดซื้อเวลา
การแบนสารเคมีเกษตร และต้องกล้าท�ำหน้าที่ของตัวเองอย่าง
สง่างาม โดยต้องเสนอ “ทางเลือกของการจัดการวัชพืชและศัตรูพืช
โดยไม่ใช้สารเคมี” เป็นแนวทางหลัก เพือ่ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของประชาชนที่ไม่ประสงค์ให้มีการน�ำสารเคมีอื่นใดมาทดแทน ๓
สารเคมีพิษที่ถูกแบน และควรใช้โอกาสนี้ในการน�ำพาประเทศไปสู่
วิถีเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืน
ทัง้ นี้ กระทรวงเกษตรฯ ต้องเร่งประกาศแนวทางจัดการวัชพืช
และศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็นรูปธรรมและท�ำได้จริง ก่อนเดือน
พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงการปัญหาวัชพืช
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๒. มาตรการสนับสนุนจากรัฐบาล ในการปรับเปลี่ยนจาก
การใช้สารเคมีมาเป็นวิธที างเลือกอืน่ ทีท่ ำ� ให้ตน้ ทุนของเกษตรกรเพิม่
ขึ้น เครือข่ายฯ เสนอให้รัฐเป็นผู้รับภาระในการชดเชยหรือให้การ
สนับสนุนเกษตรกรเหล่านั้น โดยกระทรวงเกษตรฯ ควรประเมิน
งบประมาณส�ำหรับการด�ำเนินการ และเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)
พิจารณาอนุมัติให้ทันก่อนหน้าฤดูกาลเพาะปลูกจะเริ่มขึ้น
นอกจากนี้ รัฐบาลต้องยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีน�ำเข้า
เครื่องจักรกลการเกษตร วัสดุคลุมดิน หรือเครื่องมือใดๆ ซึ่งเป็นไป
ในลักษณะเดียวกับที่รัฐบาลไม่เคยเรียกเก็บภาษีสารเคมีการเกษตร
มานานเกือบ ๓๐ ปี และรัฐต้องสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม เครื่อง
จักรกลอัจฉริยะ สนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา
ทั่วประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดช่างชาวบ้าน และอาชีพบริการ
การควบคุมวัชพืชและศัตรูพืชที่ไม่ใช้สารเคมี
๓. ขอสนับสนุนมติสภาผูแ้ ทนราษฎร เมือ่ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ ทีม่ มี ติเอกฉันท์ ๔๒๓ เสียง เห็นชอบรายงานของกรรมาธิการ
วิสามัญควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม เพื่อยืนยันยุติการ
ใช้ ๓ สารเคมีทางการเกษตร และเสนอให้มีแนวทางปรับเปลี่ยน
ประเทศสู่เกษตรอินทรีย์และเกษตรยั่งยืน ๑๐๐% ภายในปี ๒๕๗๓

กระทรวงเกษตรฯ จึงควรเร่งเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร ได้
ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยเกษตรกรรมยัง่ ยืน เพือ่ ให้เกิดกลไกใหม่ๆ
ในการขับเคลือ่ นให้วถิ เี กษตรอินทรียแ์ ละเกษตรกรรมยัง่ ยืนเป็นทิศทาง
เกษตรกรรมหลักของประเทศภายในทศวรรษหน้า รวมทัง้ แยกกฎหมาย
ว่าด้วยการก�ำกับควบคุมสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ออกจากกฎหมายวัตถุ
อันตราย เพือ่ ให้การควบคุมการใช้สารพิษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ปราศจากผลประโยชน์ทบั ซ้อน และสามารถปกป้องเกษตรกร
และผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยได้อย่างแท้จริง
๔. เครือข่ายสมัชชาสุขภาพฯ พร้อมจะให้การสนับสนุน
เกษตรกรทุกกลุ่ม ทั้งในด้านการประสาน ติดต่อดูงาน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การจัดการวัชพืชและศัตรูพชื โดยไม่ใช้สารเคมี เพือ่ ร่วม
กันเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่วิถีเกษตรกรรมที่ปลอดภัยและยั่งยืน
๕. ขอขอบคุณ และให้ก�ำลังใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทีใ่ ห้การสนับสนุนการแบนสามสารเคมี
ทางการเกษตร และขอเรียกร้องให้รฐั บาลประกาศนโยบายขับเคลือ่ น
เกษตรอินทรีย์ ให้เป็นวาระแห่งชาติ เพือ่ สนับสนุนให้เกิดอาหารและ
เกษตรปลอดภัย ไร้สารเคมีอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งแผ่นดินm

๓

๘ เกาะติดสมัชชา

ลัดเลาะ ‘ลานนิทรรศการ’ สมัชชาสุขภาพฯ

นอกเหนือไปจากการเวทีการประชุมและวงเสวนา ทีอ่ ดั แน่น
ไปด้วยเนือ้ หาและนานาทัศนะต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพอันครอบคลุม
ทั้ง ๔ มิติแล้ว งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ปี ๒๕๖๒
ยังเต็มไปด้วย “นิทรรศการ” ที่น่าสนใจ
ประเด็น “สิง่ แวดล้อม” ซึง่ เกีย่ วพันโดยตรงกับสุขภาวะของ
ทุกคนในสังคม เป็นหนึ่งในสาระส�ำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาบอกเล่า
ผ่านบูธนิทรรศการ โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
ทุกระดับ ในการเผยแผ่สถานการณ์และสรุปบทเรียนการแก้ปัญหา
ส�ำหรับหัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย ฝุ่นพิษ PM 2.5
ขยะในทะเล รวมถึงมาตรการเลิกใช้พลาสติกหุม้ ฝาขวด (Cap Seal)
ทีก่ รมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(ทส.) เป็นผู้จัดท�ำ
นายถิรชีวนิ บุญมี นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบตั กิ าร ส่วนงาน
สื่อสารองค์กร กรมควบคุมมลพิษ เล่าว่า นิทรรศการที่น�ำมาแสดง
ต้องการสื่อสารให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพ เห็นถึงความคืบหน้าและ
การเปลี่ยนแปลงจากการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติจริง
นั่นเพราะก่อนหน้านี้ คนไทยมักเชื่อว่าพลาสติกหุ้มฝาคือ
สัญลักษณ์ของความสะอาด จนท�ำให้ผู้ผลิตต้องใช้พลาสติกจ�ำนวน
มากในการผลิตน�ำ้ ดืม่ ส่งผลต่อวิกฤตการณ์ขยะในช่วง ๑๐ ปีทผี่ า่ นมา
โดยขยะพลาสติกมีจำ� นวนประมาณ ๑๒% ของปริมาณขยะทัง้ หมด
คิดเป็น ๒ ล้านตันต่อปี
“ประเทศไทยมีการใช้แคปซีลมากถึง ๒,๖๐๐ ล้านชิ้นต่อปี

จัดพิมพ์โดย สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

หากน�ำมาต่อกันจะมีความยาว ๒.๖ แสนกิโลเมตร หรือคิดเป็นความ
ยาวรอบโลกได้ ๖.๕ รอบ” ข้อมูลจากบอร์ดนิทรรศการ ระบุ
อย่างไรก็ดี จากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน น�ำไปสู่การผลักดันให้ “เลิกใช้” อย่างเด็ดขาดภายในวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๒
ถัดจากมาตรการล้อมคอกปัญหาแคปซีล อีกหนึ่งรูปธรรมคือ
การแก้ไขปัญหา “ขยะทะเล” ทีอ่ ยากแนะน�ำให้ทกุ ท่านไปเยีย่ มชมบูธ
“ธรรมนูญสุขภาพต�ำบลอ่าวนาง” ทีใ่ ช้เครือ่ งมือตาม พ.ร.บ. สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขจัดการปัญหาในพื้นที่ท่องเที่ยว
ชื่อดังระดับโลก
ความส�ำเร็จจากการขับเคลื่อนงานที่ ต.อ่าวนาง จ.กระบี่
ก่อให้เกิดนวัตกรรมในระดับพื้นที่จ�ำนวนมาก ปัจจุบันถูกยกย่องให้
เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล
ส�ำหรับพื้นที่นิทรรศการในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่
๑๒ จัดแสดงอยูท่ ชี่ นั้ ๒, ๔ และ ๕ โดยแบ่งเป็น ชัน้ ๒ : ลานนิทรรศการ
สภาพแวดล้อม จัดแสดงประเด็นปัญหาและแนวทางการจัดการประเด็น
ร้อน ชั้น ๔ : ลานนิทรรศการสุขภาพแห่งชาติ แสดง ๔ ระเบียบวาระ
ที่เข้าสู่การพิจารณาในงานสมัชชาสุขภาพฯ รวมถึงการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ การสือ่ สารองค์กรและข้อมูลข่าวสารของส�ำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และบูธเครือข่ายสือ่ สารสุขภาวะ
ชุมชน ชั้น ๕ : ลานนิทรรศการสุขภาวะดี แสดงความส�ำเร็จของการ
ขับเคลื่อนงานในแต่ละพื้นที่ อาทิ “ชุมชนคนดี ที่ปลอดเหล้า”
“โลกออนไลน์ดี ที่ไม่หลอกลวง” ฯลฯ
ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมความส�ำเร็จ และเติมก�ำลังใจให้กัน
และกัน เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะของเราทุกคนm

ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ ถ.ติวานนท์ ๑๔ ม.๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท ์: ๐๒-๘๓๒-๙๐๐๐ www.nationalhealth.or.th www.samatcha.org

ชวนกันเข้าไปกด like เพื่อร่วมกันสานพลัง สร้างสุขภาวะได้ที่
FB : เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ
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