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การกําจัดปัญหาพยาธิ ใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนํ้าดีในประชาชน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ทีเ่ จ็ด
ได้พจิ ารณารายงานเรือ่ งการกําจัดปญั หาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนํ้าดีในประชาชน๑
ตระหนักว่า การกําจัดปญั หาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนํ้าดีในประชาชน เป็ นประโยชน์ในการลดการ
ป่วยและการตายด้วยมะเร็งท่อนํ้ าดีท่ปี ้ องกันและรักษาได้หากค้นพบอาการแรกเริม่ ได้เร็ว แต่ต้องเป็ นการ
ดําเนินการแบบบูรณาการ โดยครอบคลุมทัง้ ปจั จัยเสีย่ งด้านพฤติกรรม ด้านสิง่ แวดล้อมและด้านวัฒนธรรม
การป้ องกันมิใ ห้มีก ารปนเปื้ อนของอุ จ จาระในแหล่ งนํ้ าทุ ก ประเภท เพื่อทํา ให้ป ลาปลอดพยาธิใ บไม้ต ับ
ปลูกฝงั ค่านิยมและสร้างวัฒนธรรมให้กบั ทุกเพศและทุกกลุ่มวัยในการกินปลาที่ปรุงสุก ตรวจคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มผูเ้ ป็ นพยาธิใบไม้ตบั มีระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโดยใช้
ชุมชนและโรงเรียนเป็ นฐาน โดยการรวมพลังความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ควบคู่
ไปกับการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบสุขภาพทีค่ รอบคลุมตัง้ แต่การคัดกรอง ไปจนถึงการรักษา การดูแล
ในชุมชน ตลอดจนระบบข้อมูลสุขภาพ
กังวล และห่วงใยว่า ทีผ่ ่านมาการดําเนินการแก้ปญั หายังไม่ต่อเนื่องจริงจัง และขาดความร่วมมือจาก
หน่ วยงานราชการและภาคีเครือข่าย ขาดความเป็ นเอกภาพในการจัดวางระบบงาน ขาดความชัดเจนของ
ทิศทางนโยบาย ขาดการพัฒนาศักยภาพของระบบสุขภาพ รวมถึงระบบข้อมูลสุขภาพ และที่สําคัญ
ประชาชนขาดความตระหนักถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีป่ ลอดภัย หากสามารถทําให้ปญั หานี้เป็ นวาระ
แห่งชาติได้ มีโอกาสทีป่ ระเทศจะกําจัดการติดเชือ้ พยาธิใบไม้ตบั ได้ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี และ ปญั หาการ
เสียชีวติ จากมะเร็งท่อนํ้าดีจะลดจํานวนลงมากกว่าครึง่ ในอีก ๒๐ ปี ขา้ งหน้าจนกระทังไม่
่ เป็ นปญั หาทีส่ าํ คัญ
ทางด้านสาธารณสุข
ชืน่ ชมว่ า หน่ ว ยงาน เช่ น กระทรวงสาธารณสุ ข สํ า นั ก งานหลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เ ขต
กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันอุดมศึกษา มูลนิธแิ ละองค์กรเอกชนและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดําเนินการ
เพือ่ ควบคุมปญั หาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนํ้าดีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง แต่ยงั มีชอ่ งทางในการพัฒนาอีก
จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมสนับสนุ น
บริการสุขภาพ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็ นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสตั ว์ และกรมประมง เครือข่ายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หน่ วยงานวิชาการ และหน่ วยงานองค์กรที่
๑

เอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๗ / หลัก ๔
สมัชชาสุขภาพ ๗.มติ ๓ การกําจัดปญั หาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนํ้าดีในประชาชน หน้าที่ ๑ / ๓

เกีย่ วข้อง ทัง้ ภาครัฐ ประชาชน และเอกชน ร่วมกันจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกําจัดปญั หาพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีให้เสร็จภายใน ๓ เดือน หลังเสนอมติต่อคณะรัฐมนตรี
๒. เพือ่ ให้การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯดังกล่าวเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้หน่ วยงานต่างๆ
ภายในกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการในประเด็นต่อไปนี้
๒.๑ กรมควบคุมโรค โดยสํานักโรคติดต่อทัวไป
่ เป็ นแกนหลักในการผลักดัน ขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ทศวรรษกําจัดปญั หาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนํ้ าดี พัฒนาองค์ความรู้ จัดระบบเฝ้าระวังโรค
ตรวจคัด กรอง สนั บ สนุ น ด้า นวิช าการในการป้ องกัน ควบคุ ม โรค และติด ตามความก้า วหน้ า ตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม
๒.๒ กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พัฒนาระบบทะเบียนมะเร็งท่อนํ้าดีและสนับสนุ น
วิชาการ การฝึกอบรมบุคลากร ผลักดันการคัดกรอง วินิจฉัย รักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งท่อนํ้าดีให้ได้ในระยะแรกเริม่
๒.๓ กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่ า้ น(อสม.)
ในพืน้ ทีต่ ําบลจัดการสุขภาพ ให้เป็ นนักจัดการสุขภาพชุมชน มีความรูใ้ นการป้องกันโรค จัดกระบวนสร้าง
สุขนิสยั และร่วมกับผูน้ ําท้องถิน่ จัดกิจกรรมรณรงค์ ตลอดจนทําตัวเป็ นแบบอย่างในพฤติกรรมการบริโภคที่
เหมาะสม ทีน่ ําไปสูก่ ารป้องกันควบคุมโรคในพืน้ ที่
๒.๔ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการในการตรวจวินิจฉัย การ
คัดกรอง และการรักษาโรคมะเร็งท่อนํ้าดีอย่างทัวถึ
่ งและมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรทีม่ ที กั ษะทัง้ ในด้าน
การป้องกันควบคุมโรค เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังกลุ่มเสีย่ ง
และให้มีร ะบบในการปรึก ษาแพทย์ผู้เ ชี่ย วชาญในพื้น ที่ไ ด้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ จัด ให้มีก ารฝึ ก อบรม
ศัลยแพทย์เพิม่ เติม เพื่อให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทัวไปในจั
่
งหวัดทีม่ ปี ญั หา ให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพเพื่อการตรวจรักษาในพืน้ ทีข่ องตนเองได้
และไม่เป็ นภาระด้านการเงินกับผูป้ ว่ ยและครอบครัว
๒.๕ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับโรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร อโรคยศาลวัดคําประมง และสถานพยาบาลทีม่ คี วามพร้อม
ด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เป็ นโรงพยาบาลนํ าร่ององค์กรภาคีเครือข่ายและจิตอาสา ซึ่งมี
บทบาทและเป็ นทางเลือกในการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative care) ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งท่อนํ้าดี
โดยใช้สมุนไพรไทยและภูมปิ ญั ญาแพทย์แผนไทย ร่วมกับการดูแลแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของผูป้ ว่ ยและครอบครัว
๒.๖ กรมอนามัย สํา นัก งานคณะกรรมการอาหารและยา สํา นัก งานคณะกรรมการคุ้ม ครอง
ผูบ้ ริโภค ร่วมกับภาคีเครือข่ายทีเ่ กี่ยวข้อง พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการร้านอาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหาร
พืน้ บ้านให้มคี วามรู้ และตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบตั ใิ ห้ถูกสุขลักษณะและขอความร่วมมือมิให้มกี าร
จํา หน่ า ยอาหารเมนู ป ลาดิบ (ปลานํ้ า จืด มีเ กล็ด ) เพื่อ ป้ อ งกัน การปนเปื้ อ นพยาธิใ บไม้ต ับ สู่อ าหาร และ
สนับสนุ น ส่งเสริมให้ทอ้ งถิน่ มีขอ้ บัญญัตหิ รือมาตรการสังคมในการกําจัดสิง่ ปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
และสิง่ แวดล้อมภายในท้องถิน่
๓. ขอให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ในพืน้ ที่กําหนดเรื่องนี้เป็ นปญั หาสําคัญ
และสนับสนุ นงบประมาณให้ภาครัฐและเอกชน ในการดําเนินงานเพื่อสร้างเสริม ป้องกัน ควบคุมและแก้ไข
สมัชชาสุขภาพ ๗.มติ ๓ การกําจัดปญั หาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนํ้าดีในประชาชน หน้าที่ ๒ / ๓

ปญั หาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนํ้ าดีในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง และติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน
๔. ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคประชา
สังคมในแต่ละพื้นที่ ในการส่งเสริมสนับสนุ นให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติหรือมาตรการสังคมในการกําจัดสิง่
ปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ รวมทัง้ มีระบบการเฝ้าระวังการดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมภายในท้องถิน่ ตลอดจนแก้ไขปญั หาเรือ่ งพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนํ้าดี ในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
ตามศักยภาพและสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละแห่ง
๕. ขอให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการในประเด็นต่อไปนี้
๕.๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ร่วมกับหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จัดทํา
แผนการเรียนรู้สําหรับโรงเรียนให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น เพื่อให้เด็กเตรียมอนุ บาล วัยเรียน วัยรุ่น
มีความรูค้ วามเข้าใจ ตระหนักและมีคา่ นิยมในการกินอาหารทีป่ ลอดภัยไม่กนิ อาหารเสีย่ งและปรุงดิบ
๕.๒ สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย (กศน.)
สถาบันอุดมศึกษา การศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน จัดกระบวนการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับบริบทท้องถิน่
เพือ่ ให้นกั ศึกษา และประชาชน มีความรูแ้ ละเกิดความ ตระหนักและมีคา่ นิยมไม่กนิ อาหารปรุงดิบ
๖. ขอให้กระทรวงคมนาคม มีมาตรการในการจัดการสิง่ ปฏิกูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพในระบบคมนาคม
ขนส่งทางบกและทางนํ้า โดยเฉพาะทางรถไฟ รถประจําทางและเรือโดยสาร
๗. ขอให้ส ถาบัน อุ ด มศึก ษา ร่ ว มกับ กรมปศุ ส ตั ว์ กรมประมง กรมควบคุ ม โรค กรมพัฒ นา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ และสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข ร่วมมือศึกษาวิจยั ทางสังคม พฤติกรรม นิเวศวิทยา การเกิดโรค
และการรักษา และการได้มาซึ่งความรูอ้ นั จะนํ าไปสู่การกําจัดปญั หานี้รวมถึงส่งเสริมการนํ าผลวิจยั ไปใช้
กําหนดนโยบาย มาตรการสังคมและท้องถิน่
๘. ขอให้กรมประชาสัมพันธ์ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานกองทุน
สนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุ นการขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสารสาธารณะ ร่วมกับ
องค์กรอื่นๆให้ประชาชนรับรูเ้ ข้าใจ ตระหนักถึงภาวะเสีย่ ง ป้องกันตนเองจากการติดพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็ง
ท่อนํ้าดี และสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนและสังคม
๙. ขอให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง สนับสนุ นให้จดั สมัชชา
สุขภาพในระดับพืน้ ที่ ส่งเสริมและติดตามผลการดําเนินงานและความก้าวหน้าในพืน้ ทีข่ องตนเอง
๑๐. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุข ภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้ าต่ อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครัง้ ที่ ๘

สมัชชาสุขภาพ ๗.มติ ๓ การกําจัดปญั หาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อนํ้าดีในประชาชน หน้าที่ ๓ / ๓

