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การกำจัดปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีในประชาชน
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่เจ็ด
ไดพิจารณารายงานเรื่อง การกำจัดปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีในประชาชน๑
ตระหนัก วาการกำจัดปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีในประชาชนเปนประโยชนในการลดการ
ปวยและการตายดวยมะเร็งทอน้ำดีที่ปองกันและรักษาไดหากคนพบอาการแรกเริ่มไดเร็ว แตตอ งเปนการดำเนินการ
แบบบูรณาการ โดยครอบคลุมทั้งปจจัยเสี่ยงดานพฤติกรรม ดานสิ่งแวดลอม และดานวัฒนธรรม การปองกันมิให
มีการปนเปอนของอุจจาระในแหลงน้ำทุกประเภทเพื่อทำใหปลาปลอดพยาธิใบไมตับ ปลูกฝงคานิ ย มและสราง
วัฒนธรรมใหกับทุกเพศและทุกกลุมวัยในการกินปลาที่ปรุงสุก ตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
ในกลุมผูเปนพยาธิใบไมตับ มีระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคโดยใชชุมชนและโรงเรียนเปนฐาน โดยการรวมพลัง
ความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ควบคูไปกับการพัฒนาความเขมแข็งของระบบสุขภาพ
ที่ครอบคลุมตั้งแตการคัดกรอง ไปจนถึงการรักษา การดูแลในชุมชน ตลอดจนระบบขอมูลสุขภาพ
กังวลและหวงใย ว าที่ผานมาการดำเนิ น การแก ป ญ หายั ง ไม ต อ เนื่ อ งจริ ง จั ง และขาดความรวมมือ
จากหนวยงานราชการและภาคีเครือขาย ขาดความเป นเอกภาพในการจั ดวางระบบงาน ขาดความชัดเจนของ
ทิศทางนโยบาย ขาดการพัฒนาศักยภาพของระบบสุขภาพ รวมถึงระบบขอมูลสุขภาพ และที่สำคัญประชาชน
ขาดความตระหนักถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย หากสามารถทำใหปญหานี้เปนวาระแหงชาติได มี
โอกาสที่ประเทศจะกำจัดการติดเชื้อพยาธิใบไมตับไดภายในระยะเวลา ๑๐ ป และปญหาการเสียชีวิตจากมะเร็งทอ
น้ำดีจะลดจำนวนลงมากกวาครึ่งในอีก ๒๐ ปขางหนา จนกระทั่งไมเปนปญหาที่สำคัญทางดานสาธารณสุข
ชื่นชม วาหนวยงาน เชน กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต กระทรวง
ศึกษาธิการ สถาบันอุดมศึกษา มูลนิธิและองคกรเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดดำเนินการเพื่อควบคุมปญหา
พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีอยางจริงจังและตอเนื่อง แตยังมีชองทางในการพัฒนาอีก
จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมการแพทย กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เปนเจาภาพหลัก รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมปศุสัตว และกรมประมง เครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น สำนักงาน
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หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) หนวยงานวิชาการ และหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ประชาชน
และเอกชน รวมกันจัดทำแผนยุทธศาสตรทศวรรษกำจัดปญหาพยาธิใบไมตบั และมะเร็งทอน้ำดีใหเสร็จภายใน ๓ เดือน
หลังเสนอมติตอคณะรัฐมนตรี
๒. เพื่อใหการจัดทำแผนยุ ท ธศาสตรฯ ดั งกลา วเป นไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ งขอให หน วยงานตาง ๆ
ภายในกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการในประเด็นตอไปนี้
๒.๑ กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคติดตอทัว่ ไป เปนแกนหลักในการผลักดัน ขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร
ทศวรรษกำจัดปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี พัฒนาองคความรู จัดระบบเฝาระวังโรค ตรวจคัดกรอง
สนับสนุนดานวิชาการในการปองกัน ควบคุมโรค และติดตามความกาวหนาตามแผนยุทธศาสตรฯ รวมกับภาคี
เครือขายภาครัฐ ภาคประชาสังคม
๒.๒ กรมการแพทย โดยสถาบันมะเร็งแหงชาติ พัฒนาระบบทะเบียนมะเร็งทอน้ำดีและสนับสนุนวิชาการ
การฝกอบรมบุคลากร ผลักดันการคัดกรอง วินิจฉัย รักษาผูปวยมะเร็งทอน้ำดีใหไดในระยะแรกเริ่ม
๒.๓ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) ใน
พื้นที่ตำบลจัดการสุขภาพ ใหเปนนักจัดการสุขภาพชุมชน มีความรูในการปองกันโรค จัดกระบวนสรางสุขนิสัย
และรวมกับผูนำทองถิ่นจัดกิจกรรมรณรงค ตลอดจนทำตัวเปนแบบอยางในพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม ที่นำ
ไปสูการปองกันควบคุมโรคในพื้นที่
๒.๔ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาเครือขายหนวยบริการในการตรวจวินจิ ฉัย การคัดกรอง
และการรักษาโรคมะเร็งทอน้ำดีอยางทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ โดยมีบคุ ลากรทีม่ ที กั ษะทัง้ ในดานการปองกันควบคุมโรค
เพือ่ ใหสามารถใชเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมในการตรวจคัดกรองและเฝาระวังกลุม เสีย่ ง และใหมรี ะบบในการปรึกษาแพทย
ผูเชี่ยวชาญในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดใหมีการฝกอบรมศัลยแพทยเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถรักษาผูปวย
ไดอยางมีประสิทธิภาพในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดที่มีปญหา ใหประชาชนเขาถึงระบบบริการ
สุขภาพเพื่อการตรวจรักษาในพื้นที่ของตนเองไดและไมเปนภาระดานการเงินกับผูปวยและครอบครัว
๒.๕ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก รวมกับโรงพยาบาลการแพทยแผนไทย
และการแพทยผสมผสานดานมะเร็งสกลนคร อโรคยศาล วัดคำประมง และสถานพยาบาลทีม่ คี วามพรอมดานแพทยแผนไทย
และแพทยทางเลือก เปนโรงพยาบาลนำรององคกรภาคีเครือขายและจิตอาสา ซึง่ มีบทบาทและเปนทางเลือกในการ
ดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative care) ผูปวยโรคมะเร็งทอน้ำดี โดยใชสมุนไพรไทยและภูมิปญญา
แพทยแผนไทย รวมกับการดูแลแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยและครอบครัว
๒.๖ กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
รวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ พัฒนาศักยภาพผูประกอบการรานอาหาร/ผลิตภัณฑอาหารพื้นบานใหมีความรู
และตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบตั ใิ หถกู สุขลักษณะ และขอความรวมมือมิใหมกี ารจำหนายอาหารเมนูปลาดิบ
(ปลาน้ำจืดมีเกล็ด) เพื่อปองกันการปนเปอนพยาธิใบไมตับสูอาหาร และสนับสนุนสงเสริมใหทองถิ่นมีขอบัญญัติ
หรือมาตรการสังคมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลอยางถูกหลักสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมภายในทองถิ่น
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๓. ขอใหสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ในพื้นที่กำหนดเรื่องนี้เปนปญหาสำคัญ และ
สนับสนุนงบประมาณใหภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพื่อสรางเสริม ปองกัน ควบคุมและแกไขปญหา
พยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีในพื้น ที่เสี่ย ง และติ ดตามอย า งต อ เนื่อ ง โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน
๔. ขอใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นประสานองคกรปกครองส ว นท อ งถิ่ น และภาคประชาสังคม
ในแตละพื้นที่ ในการสงเสริมสนับสนุนใหทองถิ่นออกขอบัญญัติหรือมาตรการสังคมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลอยาง
ถูกหลักสุขาภิบาล การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ รวมทั้งมีระบบการเฝาระวังการดูแลรักษาสภาพแวดลอม
ภายในทองถิ่น ตลอดจนแกไขปญหาเรื่องพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง ตามศักยภาพและสถานะ
ทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง
๕. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในประเด็นตอไปนี้
๕.๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) รวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ จัดทำแผนการ
เรียนรูสำหรับโรงเรียนใหสอดคลองกับบริบททองถิ่น เพื่อใหเด็กเตรียมอนุบาล วัยเรียน วัยรุน มีความรูความเขาใจ
ตระหนักและมีคานิยมในการกินอาหารที่ปลอดภัย ไมกินอาหารเสี่ยงและปรุงดิบ
๕.๒ สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สถาบันอุดมศึกษา
การศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน จัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับบริบททองถิ่น เพื่อใหนักศึกษาและ
ประชาชนมีความรูและเกิดความตระหนักและมีคานิยมไมกินอาหารปรุงดิบ
๖. ขอใหกระทรวงคมนาคมมีมาตรการในการจัดการสิ่งปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพในระบบคมนาคมขนสง
ทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะทางรถไฟ รถประจำทาง และเรือโดยสาร
๗. ขอใหสถาบันอุดมศึกษา รวมกับกรมปศุสัตว กรมประมง กรมควบคุมโรค กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รวมมือศึกษาวิจัยทางสังคม พฤติกรรม นิเวศวิทยา การเกิดโรคและการรักษา และ
การไดมาซึ่งความรูอันจะนำไปสูการกำจัดปญหานี้ รวมถึงสงเสริมการนำผลวิจัยไปใชกำหนดนโยบาย มาตรการ
สังคมและทองถิ่น
๘. ขอใหกรมประชาสัมพันธ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) รวมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนการขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสารสาธารณะ รวมกับองคกรอื่น ๆ ให
ประชาชนรับรูเขาใจ ตระหนักถึงภาวะเสี่ยง ปองกันตนเองจากการติดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี และสราง
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและสังคม
๙. ขอใหสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ รวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ สนับสนุนใหจัดสมัชชาสุขภาพ
ในระดับพื้นที่ สงเสริมและติดตามผลการดำเนินงานและความกาวหนาในพื้นที่ของตนเอง
๑๐. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุ ข ภาพแห งชาติ ร ายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๘

๗๕๔ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

