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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง
(Coalition to fight Cancer in Community)
นโยบายการรวมพลังชุมชนต้านมะเร็งด้วยกลไกการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย
ให้มคี วามเข้าใจและตระหนักรูเ้ กี่ยวกับโรคมะเร็ง โดยการพัฒนาพืน้ ทีต่ ้นแบบ การพัฒนาระบบจัดการ การ
รณรงค์ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง อันจะนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสีย่ ง การป้ องกัน การคัด
กรอง และการรักษาทีเ่ หมาะสม มีมาตรฐาน ระบบการบริหารจัดการอย่างเป็ นรูปธรรมและยังยื
่ น
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ทีส่ บิ สอง
ได้พจิ ารณารายงานเรื่อง รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง๑
ชืน่ ชม ที่รฐั บาลให้ค วามส าคัญ ต่ อ โรคมะเร็งที่เป็ น ปั ญ หาสาธารณสุ ข ที่สาคัญ ของประเทศและ
สนับสนุนให้มกี ารจัดทาแผนการป้ องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ
ชืน่ ชม ที่ภ าคีเครือ ข่ายภาควิช าการ ได้แ ก่ ค ณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย คณะ
แพทยศาสตร์โ รงพยาบาลรามาธิบ ดี คณะแพทยศาสตร์ศิริร าชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์แ ละการ
สาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ที่ได้ร่วมกันริเริม่
ผลักดันให้ปัญหาโรคมะเร็งเป็ นนโยบายสาธารณะ
รับทราบ ทุกหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องมีความพยายามทีจ่ ะช่วยกันแก้ปัญหาแต่การดาเนินงานส่วนใหญ่
ยังจากัดอยู่แต่ในภาครัฐ
กังวล ต่อ ภัยของมะเร็งที่คุ กคามประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนไม่รบั รู้ข้อมูลและ
ตระหนักถึงความสาคัญของการหลีกเลีย่ งปั จจัยเสีย่ งเพื่อการป้ องกันโรค โดยเฉพาะพฤติกรรมเสีย่ งต่อการ
เกิดโรคและการเฝ้ าระวังสารก่อมะเร็งทีอ่ ยู่รอบตัว
กังวล ต่ อ ข้อ จ ากัด ของผู้ป่ วยและญาติ/บุ ค คลทัว่ ไปในการเข้าถึงข้อ มูล ข่าวสารความรู้เกี่ย วกับ
โรคมะเร็งที่ถูกต้อง รวมทัง้ วิธกี ารดูแลรักษาโรค ปั จจุบนั โรคมะเร็งหลายชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้
โดยเฉพาะมะเร็งระยะเริม่ ต้น แต่ด้วยการรับข้อมูลผ่านสื่อสังคม ที่อาจให้ขอ้ มูลไม่ถูกต้อง ทาให้ผู้ป่วยเสีย
โอกาสทีจ่ ะได้รบั การรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
ตระหนัก ว่าต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รบั การกลันกรองว่
่
ามีความถูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่
เหมาะสมและเป็ นประโยชน์กบั ประชาชน โดยการรวมพลังกันทัง้ หน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการและเครือข่าย
ภาคประชาชน

๑เอกสารสมัชชาสุขภาพ

๑๒ / หลัก ๓
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เห็นว่า การดาเนินงานจะสาเร็จได้ต่อเมื่อมีการบูรณาการในพื้นที่ เน้นเรื่องการป้ องกันและควบคุม
โรค โดยการสร้างความตระหนักเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคและลดปั จจัย เสีย่ งจาก
สิง่ แวดล้อมและการคัดกรองโรค ตามแผนการป้ องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ
จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ และ
กระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ (พชอ.) ผลักดันให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ หน่ วยงานปกครองท้องที่ ร่วมกับ เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็ง องค์กรศาสนา และเครือข่าย
ภาคประชาสังคม ให้เห็น ความส าคัญ ของปั ญ หาโรคมะเร็ง และสนับ สนุ น การดาเนิ นงานขับ เคลื่อ นเพื่อ
แก้ปัญหาโรคมะเร็ง โดยใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ กองทุนอื่นๆ
และงบประมาณหรือทรัพยากรขององค์กรต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
๑.๑ สนับสนุ นให้ประชากรกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ในชุมชนและผู้มปี ระวัติครอบครัวเจ็บป่ วยด้วย
โรคมะเร็ง ตระหนักและเข้าถึงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งลาไส้ใหญ่และไส้ตรง โรคมะเร็งเต้า
นม และมะเร็งอื่น ๆ ที่เป็ นปั ญ หาส าคัญ ในระดับประเทศและพื้น ที่ ตามสิท ธิป ระโยชน์ ท่ีกาหนดในระบบ
หลักประกันสุขภาพอย่างทัวถึ
่ ง และต่อเนื่อง ด้วยเครื่องมือที่ทนั สมัย เพื่อตรวจหามะเร็งในระยะเริม่ ต้น ซึ่ง
เป็ นการเพิม่ โอกาสรักษาให้หายขาด อันเป็ นการลดภาระและค่าใช้จ่ายในการรักษา ทัง้ ของผูป้ ่ วย ครอบครัว
และประเทศชาติโดยรวม
๑.๒ พัฒ นาและสนับสนุ น ผู้นาในชุมชน เครือ ข่ายอาสาสมัค รสาธารณสุ ข เครือ ข่ายจิต อาสา
เครือข่ายผูป้ ่ วยมะเร็ง เครือข่ายภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ เยาวชน ประชาชนทัวไป
่ องค์กรศาสนา
ภาคการศึกษา และองค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง ให้ร่วมกันสร้างความตระหนักรูแ้ ก่ชุมชน ในการป้ องกัน คัดกรอง เพื่อ
ค้นหาผูป้ ่ วยในระยะแรกและให้ได้รบั การรักษาอย่างทัวถึ
่ ง เพื่อให้ผปู้ ่ วยและครอบครัวมีสทิ ธิในการตัดสินใจ
ทางเลือ กที่เหมาะสม ทัง้ การแพทย์แผนปั จจุบนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และภูมปิ ั ญ ญา
การแพทย์พน้ื บ้าน ในการรักษา ดูแลผูป้ ่ วยในระยะแรก และระยะท้ายให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ี
๒. ขอให้สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายวิชาการ และ
หน่วยบริการสุขภาพทัง้ ในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายสื่อทัง้ สื่อภาครัฐและสื่อเอกชน เครือข่าย
ผูป้ ่ วย องค์กรศาสนา ภาคการศึกษา เครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายผู้บริโภค ภาคีเครือข่ายวิชาการ/
วิชาชีพ และเครือข่ายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
๒.๑ สนับสนุ นและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้เรื่องการตรวจสุขภาพประจาปี เพื่อคัดกรอง
โรคมะเร็ง รวมทัง้ ดาเนิน การพัฒนาและขยายพื้นที่ต้นแบบในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคมะเร็งในทุก
จังหวัด
๒.๒ สร้างความรอบรู้ด้านสุ ข ภาพ (Health literacy) เกี่ย วกับ โรคมะเร็ง และการดูแ ลรัก ษา
สุขภาพโดยใช้หลากหลายทางเลือก เน้นการดาเนินชีวติ โดยใช้ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ด้วยเครื่องมือในการสร้าง
ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ ทีเ่ ข้าใจได้ง่าย รวมทัง้ สร้างความมันใจแก่
่
ผปู้ ่ วยในการใช้บริการทางการแพทย์แผน
ปั จจุบนั
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๒.๓ รณรงค์ป้องกันและคัดกรองมะเร็ง ด้วยการจัดการปั จจัยแวดล้อมที่เสีย่ งต่อสุขภาพทัง้ จาก
การประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม และลดพฤติกรรมเสีย่ งต่อโรคมะเร็งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
โดยปลูกฝังเริม่ ต้นตัง้ แต่เด็กวัยเรียน
๒.๔ สร้างช่องทางสื่อสารในเรื่องของการป้ องกันโรคมะเร็งทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงได้งา่ ย เช่น
เครื่องมือหรือแอพพลิเคชันในการประเมิ
่
นความเสีย่ งของตนเอง รวมทัง้ ใช้เป็ นเครื่องมือประเมิน ความเสีย่ ง
ของชุมชนต่อโรคมะเร็ง
๓. ขอให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรม
อนามัย กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เครือข่ายสื่อ เครือข่ายผู้ป่วย เครือข่ายผู้บริโภค องค์กร
ศาสนา ภาคประชาสังคม และเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการเฝ้ าระวัง ตรวจสอบและติดตามข้อมูล
ข่าวสารทีไ่ ม่ถูกต้อง (Fake news) ที่สง่ ผลต่อความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ปั จจัยเสีย่ ง การป้ องกัน และ
การรักษาโรค รวมถึงมีการจัดการและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และเผยแพร่ขอ้ มูลแก่ประชาชน ในเรื่องเกี่ยวกับ
การแพทย์แผนปั จจุบนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และภูมปิ ั ญญาการแพทย์พน้ื บ้าน
๔. ขอให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม โดยสานักงานการวิจยั แห่งชาติ
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) และหน่วยงานวิจยั อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ส่งเสริมและ
สนับสนุ นให้มกี ารวิจยั เกี่ยวกับ ปั จจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมและสิง่ แวดล้อมที่มผี ลต่อโรคมะเร็ง การพัฒนา
ความรอบรู้ดา้ นสุขภาพของประชาชน พัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดปั จจัยเสี่ ยง อันจะนาไปสู่การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมป้ องกัน ดูแล รักษาโรคมะเร็ง และการสร้างเครื่องมือในการตรวจคัดกรองมะเร็งชนิด
ต่างๆ รวมทัง้ สนับสนุ นให้มกี ารวิจยั ด้านการแพทย์แผนปั จจุบนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก
และภูมปิ ั ญญาการแพทย์พ้นื บ้าน และนาไปขยายผลในการป้ องกัน ดูแล รักษา ฟื้ นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็ง และ
นาผลงานวิจยั เผยแพร่สปู่ ระชาชนอย่างทัวถึ
่ ง
๕. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๑๔
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