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จินดาวัฒนะ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน และ ศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
เป็นอย่างสูง
คณะท�ำงานสุขภาพคนไทยขอขอบคุณทุกหน่วยงานทีไ่ ด้ให้ความอนุเคราะห์ขอ้ มูล สถิตติ า่ งๆ
รวมทั้งข้อแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับการจัดท�ำหมวดตัวชี้วัดทางสุขภาพประจ�ำปีนี้
ขอขอบคุณทีมเขียนร่างแรกทุกท่านที่กรุณาสังเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลในส่วนของ
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพให้เป็นอย่างดี
ทีส่ ำ� คัญขอขอบคุณผูอ้ า่ นทุกท่าน ทีต่ ดิ ตามและเป็นก�ำลังใจให้พวกเราได้มพี ลังในการจัดท�ำ
“สุขภาพคนไทย” มาโดยตลอด รวมทัง้ ให้ขอ้ คิดเห็นแก่คณะท�ำงานเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพหนังสือให้ดียิ่งขึ้นไป
คณะท�ำงานสุขภาพคนไทย
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บอกกล่าว
คนจ� ำ นวนหนึ่ ง ในสั ง คมกลายเป็ น ประชากรที่ มี
“ความเปราะบาง” เนื่องจาก สถานภาพทางกฎหมาย
เศรษฐสั ง คม เพศและเพศวิ ถี สุ ข ภาพและความพิ ก าร
และวั ย ของบุ ค คล รวมไปถึ ง การถู ก แบ่ ง แยกและกี ด กั น
ทางสังคม เช่น การตีตรา การเลือกปฏิบัติ ถูกหาประโยชน์
การได้รับโอกาส ความคุ้มครองรวมถึงหลักประกัน
ทางสุขภาพ การศึกษา บริการสาธารณะ เป็นพลังส�ำคัญ
ที่ จ ะช่ ว ยสร้ า งความเข้ ม แข็ ง และลดความเปราะบางได้
สุขภาพคนไทยฉบับนี้ น�ำเสนอ “12 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพ
ประชากรเปราะบาง” โดย 2 หมวดแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ประชากรข้ า มชาติ ก ลุ ่ ม เปราะบางในประเทศไทย และ
ประชากรไทยข้ามชาติทที่ ำ� งานหรือใช้ชวี ติ อยูใ่ นต่างประเทศ
หมวด 3-6 เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับประชากรกลุม่ ทีม่ คี วามเปราะบาง
และความเสี่ยงจากสถานภาพทางสังคม เพศและเพศวิถี
และเศรษฐกิจ หมวด 7-9 เป็นเรื่องเกี่ยวกับประชากรกลุ่มที่
มีความเปราะบาง และความเสีย่ งจากสถานภาพทางสุขภาพ
และความพิการ หมวด 10-12 เกี่ยวกับประชากรกลุ่มที่มี
ความเปราะบางและความเสี่ยงจากสถานภาพทางวัย
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สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ ได้รวบรวมเรือ่ งเด่นในปี 2561 มาน�ำเสนอ เพือ่ ให้สงั คมได้เรียนรู้ และวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ ไปพร้อมกันกับเรา โดยได้หยิบยกมา 10 ประเด็นส�ำคัญ ดังนี้ 1) การยืดเยือ้ ของการยกเลิกใช้พาราควอตในประเทศไทย
2) การระบาดหนักของวัณโรค 3) การทุจริตเงินสงเคราะห์ในกระทรวง พม. 4) ปัญหาการน�ำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์
5) การปลดล็อคกัญชาเพือ่ ประโยชน์ทางการแพทย์ 6) การระบาดของพิษสุนขั บ้ากับการตีความทางกฎหมาย 7) เครือข่ายเมจิกสกิน
กับการคุ้มครองผู้บริโภค 8) ภารกิจกู้ภัยระดับโลก ช่วย 13 ชีวิตออกจากถ�้ำขุนน�้ำนางนอน 9) โศกนาฏกรรม “เรือล่มภูเก็ต
2561” บทเรียนท่องเที่ยวไทย และ 10) การอุบัติซ�้ำของโรคหัด พร้อมทั้ง 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
“สื่อสังคม สื่อสองคม” สุขภาวะคนไทยในโลกโซเชียล บทความพิเศษประจ�ำฉบับ 2562 น�ำท่านผู้อ่านเข้าสู่ยุคแห่ง
โลกโซเชียล ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ จนท�ำให้เราคล้ายกับเป็น “มนุษย์สองโลก” เราชวนท่านย้อนเวลาไปดูว่า
นวัตกรรมสื่อสังคมออนไลน์ก�ำเนิดขึ้นได้อย่างไร มีบทบาทต่อสังคมมนุษย์มากน้อยเพียงใด และสื่อสังคมประเภทใดที่ยังอยู่
และได้รับความนิยม หรือหมดความนิยมไปแล้วจนไม่มีใครเคยรู้จัก ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้จากบทความนี้ จากนั้นน�ำท่านกลับ
สู่โลกความจริงในศตวรรษที่ 21 ที่ประชากรทั่วโลกมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และสถิติการใช้สื่อสังคมก็ไต่ระดับสูงขึ้น
ตามไปติดๆ สะท้อนถึงความตื่นตัว และความกระหายต่อนวัตกรรมสื่อออนไลน์ สังคมไทยเองก็มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ในอัตราที่สูงเช่นกัน นัยนี้บอกอะไรกับสังคมบ้าง ท่านต้องหาค�ำตอบในบทความนี้ ท้ายที่สุดประเด็นส�ำคัญที่ผู้เขียนต้องการ
สื่อสาร คือ สื่อสังคมกับสุขภาวะ นั้นเกี่ยวโยงกันในมิติใดบ้าง โดยยกกรณีตัวอย่างเพื่อให้สามารถเห็นภาพและวิเคราะห์
ไปพร้อมกัน เป้าหมายของเรา เพื่อกระตุ้นให้สังคมหันกลับมาตั้งสติในการใช้ Social Media อย่างมีความหมาย เพื่อไม่ให้
ส่งผลเสียต่อสุขภาวะของท่านและสังคมของท่าน
								
คณะท�ำงานสุขภาพคนไทย
มีนาคม 2562
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สารบัญ
12 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบาง
1. ประชากรข้ามชาติในไทย
2. คนไทยในต่างแดน
3. ผู้ต้องขัง พนักงานบริการทางเพศ
และผู้ใช้สารเสพติด
4. กลุ่มเพศวิถีนอกขนบ
5. คนจนและผู้มีรายได้น้อย
6. ครอบครัวเปราะบาง
7. คนพิการ
8. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยวัณโรค
9. กลุ่มเปราะบางจากปัญหาสุขภาพจิต
10. เด็กเปราะบาง
11. วัยรุ่น
12. ผู้สูงอายุ
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ส�ำหรับการอ้างอิงบทความ
โครงการสุขภาพคนไทย. 2562. ชื่อบทความ. สุขภาพคนไทย 2562 (เลขหน้าของบทความ). 		
นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
ตัวอย่าง
โครงการสุขภาพคนไทย. 2562. ประชากรข้ามชาติในไทย. สุขภาพคนไทย 2562 (หน้า 10-11).
นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
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12 หมวดตัวชี้วัด

สุขภาพประชากรเปราะบาง
“สถานภาพ” ทางกฎหมาย เศรษฐสังคม เพศและเพศวิถี สุขภาพและความพิการ หรือแม้แต่ วัยของบุคคล เป็นได้
ทัง้ สาเหตุ หรือ ผลทีเ่ กิดจาก “การถูกแบ่งแยกหรือกีดกันทางสังคม” จากการตีตรา อคติไม่ยอมรับ เลือกปฏิบตั ิ
ถูกหาประโยชน์ หรือ ความรุนแรง ปัจจัยทั้งหมดนี้ มีผลต่อไปยัง “สิทธิและการเข้าถึง” ในการได้รับบริการ
สาธารณะที่จำ�เป็น การได้รับโอกาส ได้รับการคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมในด้านต่างๆ ทั้งการทำ�งานและ
การมีรายได้ การมีสว่ นร่วมทางสังคมและการเมือง รวมถึง การเข้าถึงบริการทางสุขภาพ การศึกษา บริการสาธารณะ
และสวัสดิการของรัฐ ซึ่งหากขาดไป อาจนำ�ไปสู่ “ความเปราะบาง” และผลเชิงลบต่อ “ปัจจัยทางสังคมที่กำ�หนด
สุขภาพ” ของบุคคล

สุขภาพคนไทย 2562 น�ำเสนอตัวชีว้ ดั สุขภาพประชากร
เปราะบางใน 12 หมวด โดย 2 หมวดแรกเกี่ยวกับประชากร
ข้ามชาติกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย และประชากรไทย
ข้ามชาติที่ท�ำงานหรือใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ หมวด 3-6
เกี่ยวกับประชากรกลุ่มที่มีความเปราะบางและความเสี่ยง
จากสถานภาพทางสังคม เพศและเพศวิถี และเศรษฐกิจ
ได้แก่ ผูต้ อ้ งขัง พนักงานบริการ และผูใ้ ช้สารเสพติด กลุม่ เพศวิถี
นอกขนบ คนจนและผู้มีรายได้น้อย รวมถึง กลุ่มประชากร
ที่มีลักษณะครอบครัวที่เปราะบาง หมวด 7-9 เกี่ยวกับ
ประชากรกลุ ่ ม ที่ มี ค วามเปราะบางและความเสี่ ย งจาก
สถานภาพทางสุขภาพและความพิการ ได้แก่ คนพิการ ผูต้ ดิ เชือ้
เอชไอวี และผู้ป่วยวัณโรค และ กลุ่มเปราะบางจากปัญหา
สุ ข ภาพจิ ต หมวด 10-12 เกี่ ย วกั บ ประชากรกลุ ่ ม ที่ มี
ความเปราะบางและความเสี่ยงจากสถานภาพทางวัย ได้แก่
เด็กเปราะบาง วัยรุ่น และผู้สูงอายุ
แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม คนไร้รัฐไร้สัญชาติ และ
ผู้ลี้ภัย ซึ่งคาดว่ามีจ�ำนวนมากถึง 5 ล้านคนในประเทศไทย
เป็นกลุ่มประชากรที่เปราะบางจากปัญหา หรือข้อจ�ำกัด
ด้านสถานะทางทะเบียน การได้รับอนุญาตท�ำงาน รวมถึง
การมีหลักประกันทางสุขภาพ ส�ำหรับคนไทยในต่างแดน
ปัจจุบันมีจ�ำนวนมากกว่า 1 ล้านคน ในจ�ำนวนนี้ประมาณ
1.55 แสนคน เป็นกลุ่มแรงงานที่ไปท�ำงานในต่างประเทศ
คนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากและสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือ
จากสถานทูตไทยต่อปีมีจ�ำนวนประมาณ 1-1.5 หมื่นคน

8

อย่ า งไรก็ ต ามกลุ ่ ม ที่ ป ระสบปั ญ หาและตกทุ ก ข์ ไ ด้ ย าก
แต่ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้ ยังไม่มตี วั เลขทีย่ นื ยัน
ได้แน่ชัด
การตีตรา กีดกันและแบ่งแยกบนพืน้ ฐานสถานภาพหรือ
พฤติกรรมของบุคคลทีต่ า่ งไปจากบรรทัดฐานทัว่ ไปของสังคม
เป็นทีม่ าส�ำคัญของความเปราะบางในกลุม่ ผูต้ อ้ งขัง พนักงาน
บริการและผู้ใช้สารเสพติด รวมถึงกลุ่มเพศวิถีนอกขนบ
การเข้าไม่ถงึ บริการด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น ทัง้ ในเชิงการป้องกัน
และส่งเสริมสุขภาพ การรักษาและฟืน้ ฟู ของประชากรกลุม่ นี้
ในหลายกรณีเกิดจากปัญหาข้างต้น การตีตราทางสังคม
โดยเฉพาะจากกลุ่มหรือบุคคลที่ใกล้ชิด น�ำไปสู่การตีตรา
ตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยากกว่า

สุขภาพคนไทย 2562
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ความยากจน ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางรายได้และปัญหาหนีส้ นิ
ยังคงเป็นความเปราะบางทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของคนไทย
และครั ว เรื อ นไทย แม้ จ� ำ นวนคนจนซึ่ ง พิ จ ารณาจาก
เส้นความยากจนของประเทศไทยจะลดลงต่อเนือ่ งเหลือประมาณ
5.3 ล้านคน แต่จำ� นวนผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีต่ อ้ งการการช่วยเหลือ
และสวัสดิการจากภาครัฐยังคงมีอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ในระดับ
ครอบครัว ความเปราะบางของครอบครัวไทยมีแนวโน้ม
เพิ่ ม มากขึ้ น จากลั ก ษณะและโครงสร้ า งครอบครั ว ที่
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว
และแนวโน้ ม การใช้ ค วามรุ น แรงที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ผู ้ ห ญิ ง และ
เด็กเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงและความเปราะบางในเรื่องนี้
คนพิการในไทยมีประมาณ 2 ล้านคน แม้ทางเลือก
ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลและชุดสิทธิประโยชน์ทาง
สุขภาพของคนพิการในไทยจะเปิดกว้างมากขึ้น แต่ปัญหา
ความยากจนและการไม่มีงานท�ำยังคงเป็นความเปราะบาง
ทีส่ ำ� คัญของคนพิการ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและผูป้ ว่ ยวัณโรค เป็น
ประชากรทีม่ คี วามเปราะบางจากสถานะทางสุขภาพ มีความเสีย่ ง
จากการเลื อ กปฏิ บั ติ ที่ เ กิ ด จากทั ศ นคติ แ ละความเข้ า ใจ
ที่ยังไม่ถูกต้องบางเรื่องในสังคม ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศ
คาดว่าเหลือประมาณ 4 แสนกว่าราย โดยมีผตู้ ดิ เชือ้ รายใหม่
ประมาณ 5,000 คนต่อปี ซึ่งลดลงมากกว่าแต่ก่อน ปัญหา
วัณโรคยังคงเป็นความท้าทายจากจ�ำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่ยัง
ค่อนข้างสูง รวมถึง จ�ำนวนผูป้ ว่ ยวัณโรคทีเ่ ป็นผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี
และผูป้ ว่ ยวัณโรคดือ้ ยา ประชากรกลุม่ เปราะบางทางด้านสุขภาพ

อีกกลุ่มที่ละเลยไม่ได้ คือ กลุ่มผูป้ ว่ ยจิตเวชและผูท้ มี่ ปี ญ
ั หา
สุขภาพจิต ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทางจิตเวช ความเสี่ยง
จากการถูกตีตราจากปัญหาสุขภาพจิตยังคงเป็นอุปสรรคของ
การเข้าถึงการรับบริการวินิจฉัย และการรักษาที่จ�ำเป็น
เด็ก วัยรุ่น และผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มประชากรที่มีความ
เปราะบางจากช่วงวัย และสถานภาพในบางเรือ่ งทีจ่ ำ� เป็นต้อง
พึง่ พิงผูอ้ นื่ ในกลุม่ เด็ก ความผิดปกติทางสุขภาพตัง้ แต่กำ� เนิด
สภาพทางเศรษฐกิจและการเลี้ยงดูของครอบครัวเป็นปัจจัย
ก�ำหนดทีส่ ำ� คัญของความเปราะบาง ในกลุม่ วัยรุน่ พฤติกรรมเสีย่ ง
ทางสังคม รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เป็นสาเหตุที่
น�ำไปสู่ความสูญเสียและความเปราะบางในระยะยาวของ
ประชากรวัยนี้ สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของไทยมี
แนวโน้มดีขนึ้ แต่ปญั หาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การสูญเสีย
จากอุบตั เิ หตุบนท้องถนน และพฤติกรรมเสีย่ ง เช่น จากการ
เล่นพนัน เที่ยวกลางคืน รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ยังเป็นความท้าทายในกลุม่ วัยรุน่ ทีย่ งั ต้องช่วยกันดูแล ส�ำหรับ
กลุม่ ผูส้ งู อายุ ซึง่ ในปัจจุบนั คิดเป็นเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรไทย
ทั้งหมด การไม่มีผู้ดูแล โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีปัญหาทาง
สุขภาพ ลักษณะการอยูอ่ าศัยทีอ่ ยูค่ นเดียว หรืออยูเ่ พียงล�ำพัง
กับคูส่ มรสทีเ่ ป็นผูส้ งู อายุ รวมถึง ความไม่เพียงพอและความ
ไม่มนั่ คงของรายได้ในยามสูงอายุ เป็นปัญหาและความเปราะบาง
ของผูส้ งู อายุไทยทีต่ อ้ งการการดูแลจากทุกภาคส่วน และการ
เตรียมความพร้อมของประชากรไทยทุกช่วงวัยเพื่อลดความ
เปราะบางในอนาคตของตนเองเมือ่ เข้าสูว่ ยั สูงอายุ
12 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบาง
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ประชากรข้ามชาติในไทย

แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และผู้ลี้ภัย ที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย รวมแล้วคาดว่ามีถึง 5 ล้านคน
การไม่มเี อกสารในการอยูอ่ าศัยและท�ำงานทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย ปัญหาสถานภาพทางทะเบียนและสัญชาติ และ
สถานภาพการเป็นผูล้ ภี้ ยั น�ำไปสูค่ วามเปราะบางและข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงสิทธิและบริการทีจ่ ำ� เป็นของประชากรข้ามชาติ
กลุ่มที่ต้องให้ความส�ำคัญคือ “เด็ก” ซึ่งมีทั้งที่เกิดในไทย และบางส่วนย้ายถิ่นหรือลี้ภัยตามพ่อแม่เข้ามา

1

การคาดประมาณประชากรข้ามชาติ 3 สัญชาติ โดยสถาบัน
วิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558

10

คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ในประเทศไทย
คนไรรัฐ ไรสัญชาติที่ไดรับการ
จัดทำทะเบียนราษฎร
มีเลขประจำตัว 13 หลัก
ในประเทศไทย

488,105 คน
รวมประชากรกลุมชาติพันธุ
ในปา (2 กลุม)

บุคคลที่อพยพ

290,269 คน

อพยพเขามา
อยูในประเทศ
เปนเวลานาน
(กลุมชาติพันธุ
และชนกลุมนอย)

บุตรที่เกิดในประเทศไทย

110,462 คน

400,731 คน
382
เด็กและบุคคลที่กำลังศึกษา

ในทะเล/ชาวเล (3 กลุม)
ที่ยังไมไดรับการ
จัดพืทำทะเบี
้นที่รยาบนราษฎร
(38
ไมมีเลขประจำตัว
(???? คน)

78,676 คน

12,000

กลุม)

พื้นที่สูง/ชาวเขา (13 กลุม)

คนไรรากเหงา

8,670 คน

ไมมีสถานะ
ทางทะเบียน

87,374 คน

คนที่ทำคุณประโยชน

1,125,525แกประเทศ 28 คน

ผูที่ลงทะเบียน
และรับสิทธิ
ในระบบหลัก
ประกันสุขภาพ
6,106,657
ของไทย
ภายใต
“กองทุนบุคคล
ที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ”
ในป 2561
4,968,750
มีจำนวน
377,713 คน

ทีม่ า : ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร์ ส�ำนักทะเบียนกลาง (ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560) อ้างใน สถานการณ์และ
แนวทางแก้ไขปัญหาคนไร้รฐั ไร้สญั ชาติในประเทศไทย โดย นายกฤษฎา บุญราช (14 มิถนุ ายน 2560)
และรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจ�ำปีงบประมาณ 2561 สปสช.
จำนวนผูลี้ภัย รวม
แรงงานข้ามชาติ(total
ที่ได้verified
รับอนุญ
าตทำ�งาน
refugee)

จำแนกตามอายุ (%)

5.2

12.0
รวม

3,308,891

ในประเทศไทย (ณ
ตุลาคมคน*
2561)
97,395

คน

50.2

ไดรับการผอนผัน
ใหทำงานได*
ทำงานลักษณะไปกลับตามฤดูกาล
ผาน MOU

ขึ้นทะเบียน
(registered)
ผานการพิสูจนสัญชาติ

48,663 คน

ชนกลุมนอย
ประเภทตลอดชีพ
แรงงานมีฝมือ

17.9

1,193,885
14.7

21,561
846,375
0-4 ป

ไมไดขึ้นทะเบียน
(unregistered)

48,732 คน
66,483

5-11 ป

1,021,630
12-17 ป

คน

แรงงาน 3 สัญชาติ

(เมียนมา กัมพูชา และลาว)

ในด้ า นจ� ำ นวนประชากรข้ า มชาติ
กลุ่มใหญ่ที่สุดเป็นแรงงานย้ายถิน่ จากประเทศ
เพื่ อ นบ้ า น (เมี ย นมา กั ม พู ช า และลาว)
ในปี 2561 แรงงานกลุ ่ ม นี้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ท� ำ งานถู ก ต้ อ งตามกฎหมายมี ป ระมาณ
3.3 ล้านคน แม้จะเป็นตัวเลขที่สูง แต่จ�ำนวน
ที่ แ ท้ จ ริ ง คาดว่ า มี ม ากถึ ง 4.55 ล้ า นคน 1
หมายความว่า ยังมีแรงงาน รวมถึงผู้ติดตาม
อีกจ�ำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็ก ที่ยัง
ไม่ มี เ อกสารหรื อ สถานะการอยู ่ อ าศั ย หรื อ
ท�ำงานที่ถูกต้อง
ในความเป็นคนชายขอบ คนไร้รฐั ไร้สญั ชาติ
เป็นกลุ่มที่มีความชัดเจนมากที่สุดจากปัญหา
สถานภาพทางทะเบียนและสัญชาติ ทีไ่ ม่ได้รบั
การยอมรับให้เป็นคนในชาติจากรัฐใดรัฐหนึ่ง
ซึง่ มีผลต่อความเปราะบางและข้อจ�ำกัดในการ
เข้าถึงสิทธิและบริการทีจ่ ำ� เป็น ทัง้ ด้านสุขภาพ
การศึกษา การประกอบอาชีพ สิทธิการอาศัย
และการเดินทาง หรือแม้กระทั่ง การก่อตั้ง
ครอบครัว ในไทยคาดว่า คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ
มีจ�ำนวนมากเกือบ 5 แสนคน ในจ�ำนวนนี้
2 ใน 5 เป็นกลุ่มเด็กที่เกิดในไทย หรือ ก�ำลัง
ศึกษาอยู่ การสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึง
การจดทะเบี ย นการเกิ ด ของเด็ ก ทุ ก คนที่
เกิดบนผืนแผ่นดินไทยเป็นแนวทางส�ำคัญใน
การป้องกันและลดโอกาสในการตกเป็นบุคคล
ไร้รัฐ ไร้สัญชาติของเด็กข้ามชาติ

18-59 ป
60 ปขึ้นไป

241
158,716

หมายเหตุ : *กลุม่ จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว One Stop Service Center ทัว่ ประเทศ โดยได้รบั ผ่อนผันให้ทำ� งานได้ถงึ
31 มีนาคม 2563/หรือ 1 พฤศจิกายน 2562 หรือ 30 กันยายน 2562 (กลุม่ แรงงานประมง)
ทีม่ า : สถิตจิ ำ� นวนคนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตท�ำงานคงเหลือทัว่ ราชอาณาจักร ประจ�ำเดือนตุลาคม 2561,
กรมการจัดหางาน ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

สุขภาพคนไทย 2562
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78,676 คน
ที่ยังไมไดรับการ
จัดทำทะเบียนราษฎร
ไมมีเลขประจำตัว
(???? คน)

ที่มีปญหาสถานะ
และสิทธิ”
ในป 2561
มีจำนวน
377,713 คน

คนไรรากเหงา

8,670 คน

ไมมีสถานะ
ทางทะเบียน

87,374 คน

คนที่ทำคุณประโยชน
แกประเทศ 28 คน

ผู้ลี้ภัยจากการสู้รบในที่พักพิงชั่วคราว 9 แห่งในประเทศไทย

กลุ่มผู้ลี้ภัยจากการสู้รบ แม้ส่วนใหญ่
จะอยู่ภายใต้การดูแลและสนับสนุนจาก
องค์กรระหว่างประเทศโดยอาศัยอยู่ใน
ที่พักพิงชั่วคราวชายแดนไทย-เมียนมา
เป็นอีกกลุ่มที่ละเลยไม่ได้ ปัจจุบันจ�ำนวน
ผู ้ ลี้ ภั ย ในไทยมี ป ระมาณ 1 แสนคน
เกือบครึ่งเป็นประชากรอายุต�่ำกว่า 18 ปี

จำแนกตามอายุ (%)

จำนวนผูลี้ภัย รวม
(total verified refugee)

5.2

97,395 คน*

12.0
17.9

50.2

14.7

ไมได
จดทะเบียน ไมไดขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน
(unregistered)
(registered) การเกิด/ไมทราบ

0-4 ป
5-11 ป
12-17 ป

48,663 คน 29.9 48,732 คน

18-59 ป
60 ปขึ้นไป

จำ�นวนแรงงานและประชากรข้ามชาติ
ที่มีหลักประกันทางสุขภาพ

เรียกเก็บได

เรียกเก็บไมได (ฟรี)

ที่มา : ฐานข้อมูล HDC, ข้อมูลบริการสุขภาพประชากรต่างชาติ เขตสุขภาพ 1-12 (ไม่รวม กทม.),
กระทรวงสาธารณสุข

หลั ก ประกั น ทางสุ ข ภาพส� ำ หรั บ ประชากรข้ า มชาติ
ปัจจุบันมี 3 ระบบ ได้แก่ ประกันสังคม บัตรประกันสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว และ บัตรประกันสุขภาพประชากรต่างด้าว
การเข้าไม่ถงึ หลักประกันทางสุขภาพ ส่งผลเป็นความเปราะบาง
ต่อทั้งกลุ่มประชากรข้ามชาติ และ ต่อระบบบริการสุขภาพ
ของประเทศ ในปี 2560 ค่าใช้จา่ ยสุขภาพในการให้บริการแก่
ประชากรข้ามชาติ เกินครึ่งเป็นส่วนที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้
ในกลุ่มที่มีหลักประกันสุขภาพ ข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงบริการ
ยังคงเป็นความท้าทาย

1,181,279
1,418,217

494,229

635,003
563,239

1,141,922
515,748
1,598,338
494,229

จำนวนแรงงานขามชาติ
ที่ประกันตนกับกองทุน
ประกันสังคม

635,003
563,239

1,141,922

มูลคารวมคาใชจาย
(ลานบาท)

2557 2558

515,748

0

398,165
462,144

2556

2561

477,249

398,165
1,720,524
462,144

ลานบาท

2,000

46%

0%

2560

4,000

คน

(1,996 ลานบาท)

37%

6,000

(3,780 ลานบาท)

5,335

50%

2559

คน

6,945

5,592

43%

8,000

54%

477,249

63%

(3,164 ลานบาท)

(3,183 ลานบาท)

57%

(2,409 ลานบาท)

รอยละ

100%

(3,339 ลานบาท)

ค่าใช้จ่ายการให้บริการสุขภาพ
แก่ประชากรต่างชาติ โดยกระทรวงสาธารณสุข

1,181,279
1,418,217

1,598,338

1,720,524

จดทะเบียนการเกิด
(มีสูตสิบจู น์ัตอร)ตั ลักษณ์ผลู้ ภี้ ยั ในทีพ่ กั พิงชัว่ คราวทัง้ 9 แห่ง
หมายเหตุ : *รัฐบาลไทยร่วมกับ UNHCR ด�ำเนินการพิ
		 (verification exercise) ช่วงเดือน มี70.1
นาคม-เมษายน 2558 ครอบคลุมทัง้ ผูท้ ขี่ นึ้ ทะเบียนและ
ไม่ได้ขนึ้ ทะเบียนสถานะ โดยท�ำการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั เป็นระยะๆ
ทีม่ า : ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2561; Thailand-Myanmar Cross Border
Portal Information Management Common Service (IMCS)

2559

2560

จำนวนผูประกันตน
ที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพ
แรงงาน/ประชากรตางดาว
กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ : (1) จ�ำนวนแรงงานข้ามชาติทเี่ ป็นผูป้ ระกันตนกับกองทุนประกันสังคม ปี 2561
2557 2558 2559 2560 2561
		 ณ เดือนตุลาคม 2561
ประกั
ตน
(2)าจ�มชาติ
ำนวนผูป้ ระกันตนทีจำนวนผู
ซ่ อื้ บัตรประกั
นสุนขภาพแรงงาน/ประชากรต่
างด้าว
จำนวนแรงงานข
		
กระทรวงสาธารณสุ
ข
รวมจ�
ำ
นวนของบั
ที่ซื้อบัตรประกันตสุรประกั
ขภาพนสุขภาพแรงงาน/
ที่ประกันตนกับกองทุน
ราการใชางด้บาริวทุกการสุ
ขภาพของแรงงานข
ามชาติ
		อัตประชากรต่
ประเภท
โดยพ.ศ. 2559างด
เป็นาปีวแรกที
เ่ ริม่ ด�ำเนินการ
แรงงาน/ประชากรต
ประกันสังคม
		 บัตรประกั
ภาพทีค่ รอบคลุ
ม 2 ปี ซึง่ เป็นาเหตุ
ที่มีบนสุัตขรประกั
นสุขภาพคนต
งดผาลให้
ว จำ� นวนการซือ้
ข
		
ตรประกันสุขภาพฯ่มกระทรวงสาธารณสุ
ใน
ลดลงมากและกลั
บมาเพิ
ม่ ขึน้ าอีกครัง้
ต่ำกวบัาของคนไทยที
ีสิทพ.ศ.
ธิหลั2560
กประกั
นสุขภาพถ
วนหน
		 ในพ.ศ. 2561
ถึงประมาณ 30% สำหรับบริการผูปวยใน
ทีม่ า : ส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงสาธารณสุข

2556

และ 3-4 เทา สำหรับบริการผูปวยนอก

อัตราการใชบริการสุขภาพของแรงงานขามชาติ
ที่มีบัตรประกันสุขภาพคนตางดาว
ต่ำกวาของคนไทยที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา
ถึงประมาณ 30% สำหรับบริการผูปวยใน
และ 3-4 เทา สำหรับบริการผูปวยนอก
ที่มา : ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ และคณะ, 2559

12 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบาง
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2

คนไทยในต่างแดน

า 1 ล้านคน ใช้ชวี ติ อยูใ่ นต่างประเทศ ต่อปีมจี ำ� นวนทีต่ กทุกข์และขอรับ
หมวด 2.คนไทยกว่
คนไทยในต
างแดน
ความช่วยเหลือจากสถานทูตไทยในต่างประเทศประมาณ 1 ถึง 1.5 หมืน่ คน
แม้การเดินทางไปท�ำงานในต่างประเทศของแรงงานไทยมีแนวโน้มลดลง แต่รายได้จากเงินส่งกลับยังคง
2.มคนไทยในต
างแดน การใช้ชีวิตในต่างแดน เมื่อตกทุกข์ได้ยาก
เพิ่มขึ้นและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วหมวด
ยส่งเสริ
การพัฒนาประเทศ
จะยิ่งเพิ่มความเปราะบางซึ่งคนไทยกลุ่มนี้ไม่ควรถูกลืม หรือทอดทิ้ง
จำ�นวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตไปทำ�งานต่างประเทศ
99,986
85,695

ชาย

93,600

85,695
74,353

67,553

79,506

2551

12,283

2552

78,105

14,094

12,283

2554

2555

หญิง

รวม

90,237

68,802

74,353

55,352

15,884
15,024
12,239
2550 2551 2552

2553

79,792

78,717

64,604 66,43464,419
67,553

14,291

14,094

ชาย

93,600

79,682

คน

คน

99,986

79,792

78,717
66,434

2550

รวม

90,237

79,506

14,291

หญิง

12,239

69,664
79,682
78,105

64,604

15,884

64,419

56,187

15,024

68,417

69,664
68,417
61,874

68,802

55,155
55,352

13,686

61,835

56,187

13,450

49,278

13,477

50,360
49,278

13,262

13,686
13,262
13,450
13,477
12,596
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

2556

2557

2558

2559

61,874

55,155

2560

61,835
50,360

12,596

11,475

11,475
2560 2561

2561

หมายเหตุ : รวมเฉพาะการให้อนุญาตรายใหม่
ทีม่ า : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ลานบาท

ลานบาท

ปลายทางประเทศที่ ค นไทย
ประมาณการเงินรายได้ที่ส่งกลับประเทศ จากแรงงานไทยในต่างประเทศ
เดินทางไปท�ำงานมากทีส่ ดุ ได้แก่ ไต้หวัน
135,016
อิสราเอล สาธารณรัฐเกาหลี ตามล�ำดับ
125,688
116,223
107,623
ในปี 2561 มี จ� ำ นวนแรงงานไทย
99,856
114,581
117,466
95,189
116,719
ที่ ก� ำ ลั ง ท� ำ งานอยู ่ ใ น 3 ประเทศนี้
100,480
รวมกันมากถึง 1.2 แสนคน คิดเป็น
63,107
135,016
3 ใน 4 ของจ�ำนวนแรงงานไทยทัง้ หมด
125,688
56,399
116,223
ที่ ท� ำ งานในต่ า งประเทศ ในช่ ว งที่ 107,623
114,581
ผ่านมา จ�ำนวนการขออนุ
ญาตเดิ99,856
นทาง
117,466
95,189
116,719
100,480
ไปท�ำงานในต่างประเทศของคนไทย
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561...
ซึง่ รายงานโดยกรมการจั
63,107 ดหางานลดลง
หมายเหตุ : ประมาณการเงินรายได้ทสี่ ง่ กลับ รวมเฉพาะทีผ่ า่ นระบบธนาคารแห่งประเทศไทย
จากเกือบ 1 แสนคนในปี 2550 เหลือ ทีม่ า : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
เพียงประมาณ
่ กว่าคนในปีทผี่ า่ นมา ประมาณร้อยละ 80 เป็นแรงงานชาย แม้จำ� นวนจะลดลงแต่ประมาณการเงินรายได้
56,399 6 หมืน
ที่ส่งกลับประเทศจากแรงงานในต่างแดนยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในปี 2561 มีมูลค่ามากถึง 1.35 แสนล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากการที่แรงงานไทยที่ไปท�ำงานในต่างประเทศมีแนวโน้มเป็นกลุ่มที่มีระดับการศึกษาและทักษะสูงเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

12

สุขภาพคนไทย
2550
25512562
2552

2553
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2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561...
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71,385

จำ�นวนแรงงานไทยที่ยังคงทำ�งานอยู่ในต่างประเทศ
(พ.ย. 2561 รวม 155,356 คน)

คน

คน

71,385

27,011

27,011

22,229

22,229

7,477

ไตหวัน

อิสราเอล

ไตหวัน

3,550

สาธารณรัฐ
เกาหลี

ญี่ปุน

อิสราเอล

สาธารณรัฐ
เกาหลี

7,477
3,413

สิงคโปร

มาเลเซีย

ญี่ปุน

12,544

12,544
2,015
1,559
3,550 1,8723,413

2,015

1,091

ฮองกง

สหรัฐอเมริกา

บรูไน

สิงคโปร

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส

คูเวต

มาเลเซีย

1,210

ฮองกง

1,872

1,559

1,210

1,091

ประเทศอื่นๆ

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส

คูเวต

สหรัฐอเมริกา

บรูไน

ประเทศอื่นๆ

ทีม่ า : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

คนไทยทั้งหมดในต่างแดน
รวมกลุ ่ ม ที่ เ ป็ น แรงงานและ
ที่ไปอาศัยใช้ชีวิต ณ ปัจจุบัน
เอเชียกลาง
รวม 1,138,878 คน
317,509
มีจำ� นวนประมาณ 1.14 ล้านคน
ลาตินอเมริกา
คน
แคริเบียน
ส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในประเทศ
187,337
388,448
เอเชียใต
คน
คน
คน
แถบทวีปอเมริกาเหนืเอเชีอ ยและยุ
โรป
แอฟริกา
กลาง
รวม 1,138,878 คน
จากข้อมูลการช่วยเหลือคนไทย
55,479
317,509
ตะวันออกกลาง
คน
ลาตินอเมริกาล
56,460
9,865
ในต่างประเทศของกรมการกงสุ
คนคน
คน
เอเชียตะวันออก
คน
เอเชียกลาง
แคริเบียน
รวม 11,262 การชวยเหลือ (คน)
เฉียงใต
กระทรวงการต่
า งประเทศ
117,956
ออสเตรเลีย187,337 ลาตินอเมริกา
388,448
เอเชี
ยใต
คน
316 นิวซีแลนด
แคริ
เบียน มี ค นไทยที่ตกทุกข์
คน
ในปี
2560
คน
คน และหมูเกาะแปซิฟคน
438
ก
43
คน
1,962
เอเชียใต
คน
648
และได้
รั บ การช่ วแอฟริ
ยเหลืกาอ จาก
คน
เอเชี
ย
ตะวั
น
ออก
คน
4,621
แอฟริกา
คน
55,479
สถานทู ต ไทย 11,262
คน
ตะวันออกกลาง
3,366ยุโรป
คน
ตะวันออกกลาง
คน 56,460
ทีม่ า : กรมการกงสุล กระทรวงการต่
างประเทศ
9,865
ส่วนใหญ่
เป็นปัญหาทั
่วไป เช่น
4,706 อเมริกาเหนือ
76
คน
23 คน
เอเชียตะวันออก
คน คน
เอเชียตะวันออก
คน
หนังสืเฉีอยงใตเดินทางหรืเฉีอยทรั
งใตพ ย์ สิ น
ออสเตรเลีย
จำ�นวนการช่วยเหลือคนไทยในต่802
างประเทศ พ.ศ. 2560
สูญหาย
บป่ยวย
85
117,956
นิวซีแหรื
ลนดอปัญหาการเจ็
ออสเตรเลี
คน
คน
คน และหมูเกาะแปซิฟก นิวซีแลนด
แต่กลุเอเชี่มยทีตะวั่ปนระสบปั
ญหารุเกาะแปซิ
นแรง ฟก
เอเชียกลาง
และหมู
ออก
รวม 11,262 การชวยเหลือ (คน)
ก็มเี ช่นยุโกัรปน โดยเฉพาะกลุม่ แรงงาน
ลาตินอเมริกา
เอเชียตะวันออก
แคริเบียน
438
ซึ
่
ง
มี
บ
างส่
ว
นเดิ
น
ทางท� ำ งาน
อเมริ
ก
าเหนื
อ
43
คน
1,962
เอเชียใต
คน
648
ยุ
โรป
คน
คน
ในต่างประเทศด้วยเอกสารวี
ซ่า
4,621
แอฟริกา
คน
3,366
กาเหนืวอน
ผิ ด ประเภท รวมถึอเมริ
ง บางส่
ตะวันออกกลาง
คน
76
23
ทีต่ กเป็นเหยือ่ ของการค้ามนุษย์
เอเชียตะวันออก
คน
คน
เฉียงใต
จ� ำ แนกตามภู มิ ภ าค สั ด ส่ ว น
ออสเตรเลีย
85
นิวซีแลนด
คน
และหมูเกาะแปซิฟก คนไทยที่ตกทุกข์พบในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก
ต ะ วั น อ อ ก ก ล า ง ม า ก ที่ สุ ด
ยุโรป
ตามมาด้ ว ย ภู มิ ภ าคเอเชี ย ประเภทของความชวยเหลือ
อเมริกาเหนือ
ตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชีย(จำนวนคน)
ตะวันออก
544
จำ�นวนคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2560

316

4,706

802

0

คน

0

คน

421

1,246
4,180

ทีม่ า : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

2,224
2,637

ประเภทของความชวยเหลือ
(จำนวนคน)
544
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ชวยเหลือคนไทยตกทุกขไดยาก
ชวยเหลือแรงงานไทย
ชวยเหลือคนไทยที่ถูกจับ

ติดตามญาติ
ชวยเหลือเหยื่อคามนุษย
อื่นๆ

12 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบาง
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3

ผู้ต้องขัง พนักงานบริการทางเพศ และผู้ใช้สารเสพติด

การเปิดใจ ให้ความเข้าใจ และให้โอกาสทางสังคม เป็นพลังส�ำคัญเพื่อสร้าง
ชาย
ความเข้มแข็งและลดความเปราะบาง
75.6

ปัญาหาสุขภาพของผู
้ต้องขัง
54.1

รอยละ

55.6

ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก อันดับ 3
ของเอเชีย และอันดับ 1 ของอาเซียน ทีม่ จี ำ� นวนผูต้ อ้ งขัง
มากทีส่ ดุ ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ “คนล้นคุก” กลายเป็น
ข้ อ จ� ำ กั ด ด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพ ท� ำ ให้ มี ผู ้ ต ้ อ งขั ง
จ�ำนวนมากไม่ได้รับบริการด้านสุขภาพ ส่งผลให้เกิด
ภาวะเจ็ บ ป่ ว ยในเรื อ นจ� ำ นอกจากนี้ ผู ้ ต ้ อ งขั ง กว่ า
25,000 คน พบว่า ไม่มเี ลขประจ�ำตัว 13 หลัก ไม่ทราบ
สิทธิบริการตรวจสุขภาพและไม่มีสิทธิประกันสุขภาพ
รองรับ ซึง่ ยิง่ เพิม่ ความเปราะบางในการเข้าไม่ถงึ บริการ
สุขภาพ
พ.ศ.

สถิติผู้ต้องขังทั่วประเทศ

คน
ป 2561

212,058

2552

215,997

2553

ชาย
323,975

251,812

2554

247,764

2555

หญิง
49,004

292,743

2556

325,653

2557

314,967

2558

306,043

2559

322,634

2560

372,979

2561

ทีม่ า : รายงานสถิตผิ ตู้ อ้ งราชทัณฑ์ทวั่ ประเทศ พ.ศ. 2561, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์
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75.6

รอยละ

คนจ� ำ นวนหนึ่ ง ในสั ง คมกลายเป็ น ประชากร
กลุ ่ ม ที่ มี ค วามเปราะบาง เนื่ อ งจากถู ก ตี ต รา
ถู ก กี ด กั น แ ล ะ แ บ ่ ง แ ย ก ด ้ ว ย ส ถ า น ภ า พ
ทางสังคม หรือพฤติกรรมบางอย่างที่สังคม
ตัดสินว่าผิดหรือไม่เหมาะสม เช่น ผู้ต้องขัง
พนักงานบริการทางเพศ และผู้ใช้สารเสพติด

82.6

40.4

82.6

42.1

ชาย
55.6

54.1
40.4

พ.ศ. ผิวหนัง

ปวดกลามเนื้อ

9.9

42.1

ปวดหัว

15.6
2.0 4.1

ความดันสูง
15.6
9.9212,058

2552

เบาหวาน

ปวดกลามเนื2553
้อ ผิวหนัง

ความดั215,997
นสูง เบาหวาน

ปวดหัว

ชาย = 1,133
หญิง = 218
n =ง 1,351
หญิ

ชาย = 1,133
หญิง 5.2
= 0.5
218
n = 1,351
คน

5.2

2.0 4.1

หญิง

2.6 4.1

วัณโรค เอชไอวี/เอดส

ป 2561
4.1
2.6

0.5

วัณโรค เอชไอวี/เอดส

ทีม่ า : ป่วยไข้ในเรือนจ�ำ:ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ พ.ศ. 2561, กุลภา วนจสาระชาย
323,975
2554
251,812
2555

สิทธิการรักษาพยาบาลของผูตองขัง
2556

ตอกงขั
ง
สิทธิผู
การรั
ษาพยาบาลของผู
ตจำนวน
องขัง
2557

ผูตองขัง

มีเลข 13 หลัก
2558

มีเลข 13 หลัก

นา2559
จะเปนคนไทย
นาจะเปนคนไทย

ตางชาติ

2560

ตางชาติ

ไมระบุ

จำนวน

328,074
328,074

10,923

10,923

14,988

14,988

452

ไมระบุ
2561

452

247,764

หญิง
49,004

292,743

สิทธิ

325,653
สิUC,
ทธิ ประกันสังคม,

รม., อื่น ๆ
UC, ตามมติ
ประกั314,967
นสัคงคม,
ตามมติครม., อื่น ๆ
306,043

ไมมีสิทธิใดๆ

ไมมีสิทธิ322,634
ใดๆ
รองรับ
รองรับ

372,979

ขอมูล ขอมูล
ณ 30ณมิ.30
ย. 61มิ.ย. 61
ทีม่ า : แนวทางการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพส�ำหรับผูต้ อ้ งขัง พ.ศ. 2561, กองเศรษฐกิจสุขภาพ
และหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

รวม
รวม

354,437
354,437

10 ประเทศที่มี
ผูตองขังมากที่สุดในโลก
สหรัฐอเมริกา 2,121,600

10 ประเทศที่มี
ผูตองขังมากที่สุดในเอเชีย
จีน

1,649,804

จีน

1,649,804

อินเดีย

419,623

บราซิล

700,489

ไทย

372,979

รัสเซีย

567,789

อินโดนีเซีย

246,005

อินเดีย

419,623

อิหราน

230,000

ไทย

372,979

ฟลิปปนส

188,278

ตุรกี

260,000

เวียดนาม

130,002

อินโดนีเซีย

246,005

เมียนมา

92,000

อิหราน

230,000

บังคลาเทศ

88,424

เม็กซิโก

204,422

ปากีสถาน

83,718

ทีม่ า : World Prison Brief; Institute for Criminal Policy Research (ICPR) 2018, University
of London

สุขภาพคนไทย 2562

10 ประเทศที่มี
ผูตองขังมากที่สุดในโลก
สหรัฐอเมริกา 2,121,600

10 ประเทศที่มี
ผูตองขังมากที่สุดในเอเชีย
จีน
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รอยละ

52.2

19.9

ประสบการณ์การตีตราในกลุ่มพนักงานบริการทางเพศ

10.0

6.6
6.2การทางเพศ
ส�ำหรั1.7บกลุม่ พนักงานบริ
สถานการณ์
1.8
1.4
การติดเชืเคยถู
้อเอชไอวี
/
เอดส์
มี
แ
นวโน้
ม
ดี
ข
้
ึ
น
โดยเฉพาะ
กตีตรา
เคยถูกตีตรา
เคยตัดสินใจ
จากครอบครั
ว ง อย่
จากระบบบริ
ไมไปตรวจการ
พนักงานบริ
การหญิ
างไรก็ตกามาร สถานการณ์
สุขภาพ
เพราะกลัวถูกตีตรา
ตีตราจากสังคมยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะจากระบบบริการ
สุขภาพ ส่งผลให้พนักงานบริการจ�ำนวนหนึ่งตัดสินใจ
ไม่ไปรับบริการ ท�ำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการ
ด้ า นสุ ข ภาพที่ จ� ำ เป็ น และอาจเสี่ ย งที่ จ ะติ ด เชื้ อ
เอชไอวีเพิ่มขึ้น พนักงานบริการหญิงกว่าครึ่ง และถึง
หนึง่ ในห้าของพนักงานบริการชาย “เคยตีตราตนเอง”
ซึ่งเป็นผลจากการเคยถูกตีตรา หรือกลัวการถูกตีตรา
จากสังคม

พนักงานบริการชาย (MSW)

พนักงานบริการหญิง (FSW)
เคยตีตราตนเอง

รอยละ

52.2

19.9

1.7

6.2 6.6

1.4

เคยถูกตีตรา
จากครอบครัว

เคยถูกตีตรา
จากระบบบริการ
สุขภาพ

10.0
1.8

เคยตัดสินใจ
ไมไปตรวจ
เพราะกลัวถูกตีตรา

เคยตีตราตนเอง

ทีม่ า : รายงานเฝ้าระวังพฤติกรรมการติดเชือ้ เอชไอวีในกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง พ.ศ. 2559, ส�ำนักระบาดวิทยา
กระทรวงสาธารณสุข

ความชุกในการติดเชื้อเอชไอวี
ในกลุ่มพนักงานบริการ

รอยละ

260,305

2560

75,290

88,072

88,072

2.3

156,310

260,305

236,974

156,310

143,661

236,974

15,923

18,023

15,923

143,661

172,838

75,290

18,023

172,838

58,738
44,591

69,509
58,738
69,50944,591

207,073
207,073

61,971
61,971
80,349 80,349
64,753 64,753

คน

คน

รอยละ

รอยละ

รอยละ

กลุม่ ผูใ้ ช้สารเสพติดเป็นกลุม่ ที่
ภาครัฐพยายามเร่งแก้ปัญหา โดย
3.3
17.2
ก� ำ หนดแนวทางการช่ ว ยเหลื อ
14.1
2.5
2.3
11.9
ผู้เสพยาเสพติดภายใต้กรอบคิด
1.6
“ผู้เสพ คือ ผู้ปว่ ย” และให้โอกาส
2.7
2.2
เข้ารับการบ�ำบัดรักษาอย่างถูกต้อง
1.1
1.0
ในสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง
2555
2557
2559
2554
2556
2558
2560
2553
ทั่ ว ประเทศ หลั ง จากที่ ผู ้ เ สพได้
พนักงานบริการหญิงแฝง
พนักงานบริการชาย (MSW)
(FSW-non venue)
รับการบ�ำบัดรักษาแล้วจะให้
การ
พนักงานบริการหญิงตรง (FSW-venue)
3.3
17.2
ติ ด ตามช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม การ 2.5
ทีม่ า : รายงานเฝ้าระวังพฤติกรรมการติดเชือ้ เอชไอวีในกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง, ส�ำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
14.1
11.9
ประกอบอาชีพ 1.6
เพื่อให้ได้เริ่มต้น
ผูติด
ผูใช
รายงานผลการดำ�เนินงานการคัดกรอง
ผูติด
ผูใช
ชีวิตใหม่ ผู้เสพที่สมัครใจเข้ารับ
ผูเสพ
รวม
2.7
ผู้ป่วยสารเสพติด จำ�แนกตามแบบคัดกรอง
2.2
ผูเสพ
รวม
1.1
1.0
การบ�ำบัดรักษาในโรงพยาบาลรัฐ
จะสามารถสมั2554
ค รงานได้
2555
2557
2559
2556โ ดย2558
2553
ไม่เสียประวัติและไม่
ูกลงบั
นทึกงแฝง
พนักถ
งานบริ
การหญิ
พนักงานบริการชาย (MSW)
(FSW-non
venue)
พนักงานบริการหญิงตรง (FSW-venue)
อาชญากรรม จากผลการคัดกรอง
ผูป้ ว่ ยสารเสพติดปี 2561 ในระดับ
“ผู้ใช้” แม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลง
แต่ในระดับ “ผูเ้ สพ” และ “ผูต้ ดิ ”
ยังมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น สิ่งที่ควรท�ำ
2558
2559
2560
2561
คื อ หลั ง จากผู ้ เ สพบ� ำ บั ด และ
ได้รับการส่งเสริมเพื่อได้ประกอบ
2558
2559
2560
2561
อาชีพแล้ว ทั้งครอบครัว สังคม
ทีม่ า : รายงานผลการด�ำเนินการคัดกรองผูป้ ว่ ยสารเสพติด พ.ศ. 2561, ศูนย์อำ� นวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงสาธารณสุข
ชุ ม ชน ต้ อ งให้ โ อกาสและให้
ความเข้าใจเพือ่ จะได้ไม่กลับไปเป็น
ผูเสพแบงออกเปน 3 ระดับ คือ
ผู้เสพซ�้ำอีก
DRU

G

"ผูใช" ใชยาเสพติดเปนครั้งคราว
"ผูเสพ" ติดใจในการเสพ มีความสุขเมื่อเสพ และมีแนวโนมเสพบอยขึ้น
"ผูติด" หมกมุนในการเสพ มีอาการเมายา สงผลตอการเรียน หรือการทำงาน

ผูเสพแบงออกเปน 3 ระดับ คือ

12 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบาง
DRU
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G

"ผูใช" ใชยาเสพติดเปนครั้งคราว
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เวียดนาม

170,000

(ไมมีขอมูล)

2560

ลาว

50,000

(ไมมีขอมูล)

2559

กัมพูชา

20,000

3,000

2558

4

กลุ่มเพศวิถีนอกขนบ
การคาดประมาณ

ชายมีจากเฟซบุ
เพศสัก มพันธ์กับชาย และคนข้ามเพศ คาดว่ามีประมาณร้อยละ 2 ของ
ประชากรชายไทย
การคาดประมาณ
MSSI
MIMW
MIM

3,600,000

760,000

290,000

จากผูใช Hornet

“การตีตรา” เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้1,174,942
กลุ่มเพศวิถีนอกขนบเป็นประชากรที่มีความเปราะบาง โดยเฉพาะ
การตี ตราตนเอง ซึ่งสะท้อนถึงความรู ้ สึ ก ภายในที่ ก ลั ว ปฏิ กิ ริ ย าทางลบจากสั ง คม กลายเป็ น อุ ป สรรค
ในการเข้าถึงและเข้าใช้บริการทางสุขภาพที่จ�ำเป็นอย่างรู้สึกเต็มภาคภูมิ
ความชุกการติดเชื้อเอชไอวี
ในกลุ่มเพศวิถีนอกขนบ

19.2

รอยละ

2557

2555

31.5

การคาดประมาณขนาดประชากร
กลุ่มเพศวิถีนอกขนบ ประเทศในอาเซียน (คน)

HIV

2559

อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
ไทย
ไทย
ฟลิปปนส
ฟลิปปนส
เมียนมา
เมียนมา
เวียดนาม
เวียดนาม
ลาว
ลาว
กัมพูชา
กัมพูชา

21.6
17.2

15.7

14.1
11.9

10.2
7.5

ชายมีเพศสัมพันธ
กับชาย (MSM)

ผูหญิงขามเพศ
(TG)

พนักงานบริการชาย
(MSW)

ทีม่ า : รายงานเฝ้าระวังพฤติกรรมการติดเชื้อเอชไอวีและพฤติกรรมที่สัมพันธ์
กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง พ.ศ. 2555, 2557, 2559,
ส�ำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข

การคาดประมาณจ�ำนวนประชากรกลุม่ เพศวิถี
นอกขนบท�ำได้ค่อนข้างยาก ความเหลื่อมล�้ำของ
การจ�ำกัดความ วิธกี ารและข้อมูลยังมีสงู เช่น งานของ
Baral et al. (2018) ซึ่งใช้ข้อมูลจาก Application
Hornet ให้ตวั เลขชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายในไทย
ที่ประมาณ 1.17 ล้านคน ขณะที่ ประมาณการจาก
UNAIDS คาดว่าชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและ
คนข้ามเพศ น่าจะมีประมาณ 653,000 คน หรือ
ราวร้อยละ 2 ของประชากรชายไทย ข้อสังเกต
คือ การศึกษาและคาดประมาณจ�ำนวนประชากร
กลุ่มเพศวิถีนอกขนบที่ผ่านมา โดยมากมุ่งเน้นกลุ่ม
ชายรักชาย อาจด้วยเหตุผลว่า เป็นกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ ง
ด้านเอชไอวีสูง ข้อมูลกลุ่มหญิงรักหญิงจึงค่อนข้าง
หาได้จ�ำกัดกว่า

16

ชายที่มี
ชายที
เพศสั
มพั่มนี ธ
เพศสั
มพันธ
กับชาย
กับชาย

คนขามเพศ
คนขามเพศ

ปคาดประมาณ
ปคาดประมาณ

750,000
750,000

39,000
39,000

2559
2559

590,000
590,000

63,000
63,000

2559
2559

530,000
530,000

120,000
120,000

2558
2558

250,000
250,000

(ไมมีขอมูล)
(ไมมีขอมูล)

2558
2558

170,000
170,000

(ไมมีขอมูล)
(ไมมีขอมูล)

2560
2560

50,000
50,000

(ไมมีขอมูล)
(ไมมีขอมูล)

2559
2559

20,000
20,000

3,000
3,000

2558
2558

ทีม่ า : Population Size estimate 2018, United Nations Programme on HIV/AIDS

การคาดประมาณ ขนาดประชากรกลุ่มเพศวิถี
นอกขนบในประเทศไทยโดยใช้สื่อสังคม (คน)

การคาดประมาณ
การคาดประมาณ
จากเฟซบุก
จากเฟซบุก
MSSI
MSSI

3,600,000
3,600,000

MIMW
MIMW

760,000
760,000

MIM
MIM

290,000
290,000

1,174,942
1,174,942

ทีม่ า : Baral, S. et al. (2018)
MSSI: men (>18 years of age) with at least one reported same-sex interest
MIMW: men (>18 years of age) interested in men or men and women
MIM: men (>18 years of age) interested in men

HIV
HIV

สุขภาพคนไทย 2562
31.5
31.5
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การคาดประมาณ
การคาดประมาณ
จากผู
ใช Hornet
จากผูใช Hornet

2555
2555

2557
2557

2559
2559
4/4/2562 BE 19:33

สถานการณ์การตีตราในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และหญิงข้ามเพศ

รอยละที่ รับได”

15.1

2551

8.9
2554

2557

2561

ประเทศที่อนุญาตการแต่งงานของเพศเดียวกัน
2551
Allow gay marriage

2554

2557

Legal in same jurisdictions

GREENLAND

NORWAY
NETH.

FINLAND
SWEDEN

ICELAND SCOT.

CANADA

DENMARK

IRELAND

GERMANY

ENGLAND/WALES

BELGIUM

LUXEMBOURG

FRANCE

PORTUGAL

UNITED STATES

SPAIN

MAKA

MEXICO

COLOMBIA
BRAZIL

AUSTRALIA
URUGUAY

SOUTH
AFRICA

ARGENTINA

NEW
ZELAND

รอยละที่ รับได”

8.9

“

“

รอยละที่ รับได”

“

“

รอยละที่ รับได”

กลุ ่ ม ชายรั ก ชาย และหญิง
พศสัมพับนชาย
ธทางเพศกับชาย
หญิงขามเพศ
ชายมีเพศสัมชายมี
พันธทเางเพศกั
หญิงขามเพศ
ข้ า มเพศเป็ น กลุ ่ ม ประชากรหลั ก
ประสบเหตุประสบเหตุ
การณ
การณ
13.2
13.2
(key populations) ที่ ส� ำ คั ญ
ถูกบังคับทางเพศ
ถูกบังคับทางเพศ
10.7
10.7
ในงานเอชไอวีของไทย จากตัวเลข
22.1
22.1
การตีตราตนเอง
การตีตราตนเอง
19.4
19.4
ความชุ ก ของการติ ด เชื้ อ เอชไอวี
เคยตัดสินใจไมไปสถานพยาบาลหรือ
7.4
ดสินใจไมไปสถานพยาบาลหรือ
7.4
7.9
าที่ควรเพราะกลัวถูกตีตรา
ที่ ค ่ อ นข้ า งสู ง แม้ ที่ ผ ่ า นมาจากไปชากวเคยตั
7.9
ไปชากวาที่ควรเพราะกลัวถูกตีตรา
ประสบการณถูกตีตรา
9.9
ผ ล ส� ำ ร ว จ ส ภ า ว ะ ท า ง สั ง ค ม ในสถานบริประสบการณ
9.9
การสุขภาพ ถูกตีตรา
8.9
ในสถานบริการสุขภาพ
8.9
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ สุ ข ภ า พ จิ ต ประสบการณถูกตีตรา
18.9
ประสบการณ
กษา ถูกตีตรา
18.9
สั ง คมไทยจะมี แ นวโน้ ม ยอมรั บ ในที่ทำงาน/สถานศึ
12.8
ในที่ทำงาน/สถานศึกษา
ประสบการณถูกตีตรา
12.8
2.3
กลุ ่ ม เพศวิ ถี น อกขนบมากขึ้ น
ในครอบครั
ว ถูกตีตรา 3.5 2.3
ประสบการณ
รอยละ
ในครอบครัว
3.5 10
0
5
15
20
25
รอยละ
ทั้ ง ในด้ า นการแสดงออก และ
0
5
10
15
20
25
หมายเหตุ : ประสบการณ์การตีตราในช่วง 12 เดือนก่อนการส�ำรวจ
ร ส นิ ย ม ท า ง เ พ ศ แ ต ่ ป ั ญ ห า
ทีม่ า : รายงานเฝ้าระวังพฤติกรรมการติดเชือ้ เอชไอวีและพฤติกรรมทีส่ มั พันธ์กบั การติดเชือ้ เอชไอวีในกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง 2559,
การตี ต ราดู จ ะยั ง เป็ น อุ ป สรรค
ส�ำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
ในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารการป้ อ งกั น
และการดูแลรักษาส�ำหรับผู้ติดเชื้อ การยอมรับพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศ และรสนิยมทางเพศนอกขนบ ของคนไทย
ผูชายทำตัวเปนผูหญิง
ผูหญิงทำตัวเปนผูชาย
กลุม่ เพศวิถนี อกขนบอยู่ การส�ำรวจ
(หญิง)
(ชาย)
ชายรักรวมเพศ
หญิงรักรวมเพศผูหญิงทำตัวเปนผูชาย
ผูชายทำตัวเปนผูหญิง
ในปี 2559 พบการตี ต ราตนเอง
(หญิง)
(ชาย)
ชายรั40.4
กรวมเพศ
หญิงรักรวมเพศ
40.0
ใ น ก ลุ ่ ม ช า ย ที่ มี เ พ ศ สั ม พั น ธ ์
35.9
กั บ ชายและหญิ ง ข้ า มเพศเป็ น
32.0
40.4
40.0
35.7
30.9
28.8
35.9
สัดส่วนที่สูงถึงประมาณ 1 ใน 5
32.0
28.4
35.7
30.9
20.6
20.5
20.1
ร อ ง ล ง ม า เ ป ็ น ก า ร ถู ก ตี ต ร า
28.8
20.3 15.2
15.1
28.4
ในที่ท�ำงานหรือสถานศึกษา
20.6
20.5
20.1
9.2

2551

20.3 15.2
9.2
2554

2557

2561

หมายเหตุ : เฉพาะประชากรอายุ 13 ปีขนึ้ ไป
นธรรม และ 2557
2561ทีม่ า : การส�ำรวจสภาวะทางสั
2551งคม วัฒ2554
สุขภาพจิต พ.ศ. 2551, 2554, 2557 และ 2561,
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

2561

การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน
เริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้น และสามารถ
ท� ำ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
ในหลายประเทศ โดยมากในแถบ
ยุโรปและอเมริกา เป็นที่น่าสังเกตว่า
ยังไม่มีประเทศในเอเชียที่อนุญาตการ
แต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน รวมถึง
ประเทศไทย

ทีม่ า : Pew Research Center analysis. Map classifications as of Dec. 7 2017.

12 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบาง

62-03-122_001-128 sukaphap khon thai new03-04_UK Coated-DIC.indd 17

17
3/4/2562 BE 22:06

5

คนจนและผู้มีรายได้น้อย

คนจนในไทยมี 5.3 ล้านคน คนจนและผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีม่ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐ
มีประมาณ 11 ล้านคน
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สัมประสิท5ธิ43์ความไมเสมอภาค (Gini coefficient)
ของรายได
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32.44
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41
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37

1,086

35
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25
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สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได

33

960

31

879

42.33

38.63

35.25

24.07

27.80

31.62

34.15

รอยละ/ลานคน

42.54

50.04

57.97

57.97

65.17

65.17

สถานการณ์ความยากจน ในประเทศไทย
จ� ำ นวนและสั ด ส่ ว นคนจน
ในประเทศไทยมี แ นวโน้ ม
ล ด ล ง อ ย ่ า ง ต ่ อ เ นื่ อ ง
แต่ ค วามเสมอภาคของ
การกระจายรายได้ ยังไม่มี
แนวโน้ ม ที่ ดี ขึ้ น มากนั ก
โดยเฉพาะในเขตเมื อ ง
การลงทุ น ในการศึ ก ษา
และสุขภาพเพื่อการพัฒนา
เสนความยากจน (บาท/คน/เดือน)
นคนจน
(%)
จำนวนคนจน (ลานคน)
ทุนมนุษสัย์ดสวเป็
นแนวทางการ
เสนความยากจน (บาท/คน/เดือน)
สัดสวนคนจน (%)
จำนวนคนจน (ลานคน)
หมายเหตุ
:
ความยากจน
ในที
น
่
้
ี
วั
ด
ด้
า
นรายจ่
า
ยเพื
อ
่
การอุ
ป
โภคบริ
โ
ภค
แก้ไขปัญหาความยากจน
ทีม่ า : ข้อมูลจากการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประมวลผลโดย สศช.
ที่ตรงจุด
จ า ก ข ้ อ มู ล ข อ ง ส� ำ นั ก ง า น
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ความเหลื่อมล้ำทางรายไดในประเทศไทย
ในปี 2560 จ�ำนวนคนจนในไทยลดลง
ความเหลื่อมล้ำทางรายไดในประเทศไทย
ต่อเนื่องเหลือ 5.3 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 7.87 ของประชากรทั้งหมด
ปัญหาความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้ ชี้วัด
จากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
หรือ Gini Coefficient (ค่ายิ่งใกล้ 0
สะท้อนถึงความเสมอภาคของรายได้
ที่เพิ่มขึ้น) แม้มีแนวโน้มลดลง แต่ยงั คง
มี ค วามไม่ เ สมอภาคอยู ่ สู ง โอกาส
ทางการศึ ก ษาเป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ หนึ่ ง
ทั่วประเทศ
เขตเมือง
เขตชนบท
ทีม่ า : ข้อมูลจากการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประมวลผลโดย สศช. ที่ ชี้ วั ด ความเสี่ ย งต่ อ ความยากจนของคนไทย ระดั บ การศึ ก ษา
ยิง่ น้อย ยิง่ เขตเมื
มีโอกาสยากจนสู
ง ผูเขตชนบท
ไ้ ม่เคยเรียนหนังสือถึงประมาณ 1 ใน 5
ทั่วประเทศ
อง
ในปี 2560 มีจำ�นวนคนจน 5.3 ล้านคน
ปัจจุบนั เป็นคนยากจน ในด้านสุขภาพ การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
จากข้อมูลสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
สามารถปกป้องคนไทยจากความยากจนและการล้มละลายจากการ
ของครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ในขณะที่
เจ็บป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละครัวเรือนไทยที่เกิดวิกฤต
ข้อมูลจากการลงทะเบียนคนจนพบว่าในปี 2560
ทางการเงินจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล หรือ ต้องกลายเป็นครัวเรือน
มีคนจน 11 ล้านคน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ยากจนหลังจากจ่ายค่ารักษาพยาบาล ลดลงจากร้อยละ 5.74 และ
การนิยามความจน
2.01 ในปี 2543 (ก่อนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) เป็นร้อยละ
2.26 และ 0.24 ตามล�ำดับ ในปี 2560
สุขภาพคนไทย 2562

62-03-122_001-128 sukaphap khon thai new03-04_UK Coated-DIC.indd 18

3/4/2562 BE 22:06

ร้อยละคนจนตามเกณฑ์ด้านรายจ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค
(เฉพาะอายุ 6 ปีขึ้นไป) จำ�แนกตามระดับการศึกษา พ.ศ. 2560

ปร

ๆ
กา
รศ

ิญ

ึกษ

ญ

าอ
ื่น

าโท

าเอ
ก

0

ญ

าต
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ปร

ปร

ิญ

ิญ

ญ

ิญ
ุปร
อน

0.13

ี

า

0.51

ญ

ลา
ย

น
ยม
ต

มัธ

มัธ

ะถ
ปร

1.31

กอ

นป

ยม
ป

า
ึกษ
มศ

ศึก
ถม

ระ

ไม
เค

ยเร
ียน

ษา

3.55

ร้อยละครัวเรือนไทยที่มีหนี้ และจำ�นวนหนี้สิน
ต่อครัวเรือนทั้งสิ้น พ.ศ. 2550-2560
ครัวเรือนที่มีหนี้สิน

หนี้สินเฉลี่ย

19.65

178,998

163,087

9.58

53.8

2554

2556

50.7

49.1

าอ

ื่นๆ

ก

รศ
ึกษ

2550

ทีม่ า : ข้อมูลจากการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประมวลผลโดย สศช.

2552

2558

2560

ทีม่ า : สรุปผลทีส่ ําคัญ การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 2560,
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

คนจนโดยมากประกอบอาชี พ
ร้อยละครัวเรือนไทยที่เปราะบางทางเศรษฐกิจจากค่ารักษาพยาบาล
ภาคการเกษตร ประมง ป่ า ไม้ และ
กอนมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
หลังมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
คนงานรับจ้างทัวครั
่ ไปวเรือซึนทีง่ ในบางช่
วงมีความ หนี้สินเฉลี่ย
่มีหนี้สิน
ไม่แน่นอนของระดับรายได้ การเข้าถึง
ครัวเรือนที่เกิดวิกฤตทางการเงินจากคารักษาพยาบาล
178,998
ครัวเรือนยากจนหลังจากจายคารักษาพยาบาล
163,087
แ ห ล ่ ง ทุ น แ ล ะ ก า ร กู ้ ยื ม เ พื่ อ ก า ร 156,770
ประกอบอาชี
พ รวมถึ
งเพื่อการบริโภค
134,900
134,699
หลังมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
63.3 กอนมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา (UC)
60.9่ มี ร ายได้ ไ ม่ เ พี ย งพอ
ในห้ ว งเวลาที
55.8
53.8
50.7
49.1
เป็นปัจ116,681
จัยส�ำคัญหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้สามารถ
พึ่ ง พาตนเองและหลุ ด พ้ น จากความ
ยากจนได้ ปัจจุบนั สัดส่วนครัวเรือนไทย
ที่เป็นหนี้มีแนวโน้มลดลง แต่จ�ำนวน
47
25
2554
2558
2560
หนี2550
ส้ นิ เฉลีย่ ต่2552
อครัวเรือนกลั
บพบว่าสู2556
งขึน้
เ่ กิดวิกฤตทางการเงินจากค่ารักษาพยาบาล (catastrophic health expenditure) หมายถึง รายจ่ายด้านสุขภาพ
ปัญหาภาระหนีข้ องครัวเรือน โดยเฉพาะ หมายเหตุ : ครัสูงกว่วเรืาอนที
10% ของรายจ่ายครัวเรือนทัง้ หมด “ครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล (health impoverishment)
หมายถึง ครัวเรือนทีอ่ ยูเ่ หนือเส้นความยากจนแต่ภายหลังจากจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้ว ตกอยูใ่ ต้เส้นความยากจน”
ครัวเรือนที่ยากจนจึงเป็นเรื่องที่ยังต้อง
ทีม่ า : รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 สปสช.
ติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง การด� ำ เนิ น โครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพือ่ ช่วยลดภาระค่าใช้จา่ ยของคนจนและผูม้ รี ายได้นอ้ ย ซึง่ ในช่วงปี 2561 มีผลู้ งทะเบียนและรับบัตร ประมาณ
11 ล้านคน เป็นมาตรการหนึง่ ทีจ่ ะช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนได้ หากสามารถท�ำได้ตรงจุดผูท้ ตี่ อ้ งการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง
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ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ผูหรื
อคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ในกรุงเทพฯ
มีความหลากหลายทางเพศ 24
พ.ศ. 2561 จำ�แนกตามประเภท
รวม
คน
แรงงานเพื่อนบ
าน 3,993
43
ชาวตางชาติเรรอน

21

ผูพนโทษ

ผูมีความหลากหลายทางเพศ

24

ครอบครัวเรรอน

แรงงานเพื่อนบาน

43

ผูพนโทษ

73

เรรอนไรบาน

73

ครอบครัวเรรอน

คนจนเมือง

308

เรรอนไรบาน

357

คนจนเมือง

คนไรบาน
พนักงานขายบริการอิสระ
472

คนไรบาน

480

ผูปวยทางจิต

พนักงานขายบริการอิสระ

ผูติดสุรา

ผูปวยทางจิต

ใชที่สาธารณะหลับนอนชั่วคราว

ผูติดสุรา

คนเรรอน

ใชที่สาธารณะหลับนอนชั่วคราว

763
812
904

0

คนเรรอน
0

ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางรายได้ในเขตเมือง
มีสงู กว่าในชนบท คนจนและไร้ทพี่ งึ่ ในเมือง
308 ก็มค
ี วามเสีย่ งและเปราะบางมาก เฉพาะใน
357
กรุง472
เทพฯ จ�ำนวนผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
หรื อ480คนเร่ ร ่ อ น ไร้ ที่ พึ่ ง มี ม ากถึ ง เกื อ บ
763
4,000 คน จ�ำนวนมากเป็
นกลุ่มประชากร
812
ที่ มี ค วามเปราะบางจากหลายสาเหตุ
904
ทั้งทางเศรษฐกิจ สุขภาพ หรือ 937
ทางสังคม
1,014
จากการถูกตีตรา

200

400

600

800

หมายเหตุ : ผูใ้ ช้ชวี ติ ในทีส่ าธารณะ 1 คน อาจถูกจัดอยูม่ ากกว่า 1 ประเภท
ทีม่ า : ส�ำรวจโดยมูลนิธอิ สิ รชน
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6

ครอบครัวเปราะบาง

ปี 2560 ผูถ้ กู กระท�ำความรุนแรงโดยบุคคลในครอบครัว ทีม่ ารับบริการของ
ศูนย์พึ่งได้ มีมากถึง 9,067 ราย
โฉมหน้าครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อน การอยู่อาศัยเพียงคนเดียว ลักษณะครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
และครอบครั ว ข้ า มรุ ่ น (ผู ้ สู ง อายุ แ ละหลาน) มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้ น ปั ญ หาสั ม พั น ธภาพในครอบครั ว
จากการขาดการแสดงความเอาใจใส่ ร ะหว่ า งกั น และการสื่ อ สารกั น อย่ า งมี คุ ณ ภาพอาจน� ำ ไปสู ่ ก ารใช้
ความรุนแรง
โครงสร้างครอบครัวไทย พ.ศ. 2523-2559

จำนวนครัวเรือน

1,396,265

รอยละ 7.7 ของครอบครัวไทย
ทั้งหมด 16.3 ลานครอบครัว
2555

2559

หมายเหตุ : ครอบครัวทีบ่ ตุ รอายุตำ�่ กว่า 18 ปี อาศัยอยูก่ บั พ่อหรือแม่โดยล�ำพัง
ทีม่ า : ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวติ สศช.

20

สุขภาพคนไทย 2562
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17.6

16.4
34.9

35.3

15.2
34.6

13.4

13.9
35.7

13.9
34.1

35.9

11.4

12.6

35.1

11.6
34.6

34.5

11.2

11.2

33.8

34.5

11.1

48.2

46.6

49.6

49.8

50.0

51.5

53.1

52.3

53.3

54.5

53.9

53.9

54.5

55.5

53.2

ครอบครัวขยาย

รอยละ 6.5
ของครอบครัวไทย
ทั้งหมด 21.5 ลานครอบครัว

1,256,871

2550

34.5

11.6

12.3

33.3

34.0

11.8
32.1

10.1

11.5
31.7

29.6
60.3

56.2

4.2

6.2
26.2

25.2
70.6

ครอบครัวเดี่ยว

1,308,816

2545

สามีและ
ภรรยา
และลูก
22.6%

สามีและ
ภรรยา
17.5%

ครอบครัวอยูคนเดียว

ครอบครัวอยูกับคนที่ไมใชญาติ

ทีม่ า : ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวติ สศช.

จำ�นวนและร้อยละครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในไทย
1,364,624

ครอบครัวเดี่ยว
พ.ศ. 2559
ครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยว
6.5%

23
25
33
25
43
25
44
25
45
25
46
25
47
25
48
25
49
25
50
25
51
25
52
25
53
25
54
25
55
25
56
25
57
25
58
25
59

รอยละของครอบครัวไทย

0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.6 0.4 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5

25

ครอบครัวไทยจ�ำนวนมากมีลกั ษณะ
ที่ เ ปราะบาง ครอบครั ว อยู ่ ค นเดี ย ว
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในปี 2559
มีมากถึง 3.8 ล้านครอบครัว คิดเป็น
ร้อยละ 17.6 ของครอบครัวไทยทัง้ หมด
ครอบครั ว เลี้ ย งเดี่ ย ว ซึ่ ง หมายถึ ง
ครอบครัวที่มีบุตรอายุต�่ำกว่า 18 ปี
อาศั ย อยู ่ กั บ พ่ อ หรื อ แม่ โ ดยล� ำ พั ง
มีประมาณ 1.4 ล้านครอบครัว ขณะที่
ครอบครั ว ข้ า มรุ ่ น ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ครอบครั ว ที่ พ ่ อ แม่ วั ย ท� ำ งานย้ า ยถิ่ น
ไปท�ำงานที่อื่น หย่าร้าง หรือเสียชีวิต
มีเพียงผู้สูงอายุและหลานที่ยังเป็นเด็ก
อาศั ย อยู ่ ด ้ ว ยกั น คาดว่ า มี อ ยู ่ ร าว
400,000 ครอบครัว เกือบครึ่งอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1

0

67.6

0

ส่ ว นหนึ่ ง ซึ่ ง สะท้ อ นได้ จ ากจ� ำ นวน
การจดทะเบี ย นหย่ า ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง
มากถึ ง 121,658 คู ่ ใ นปี 2560 (ขณะที่
จ�ำนวนการจดทะเบียนสมรสลดลงต�่ำกว่า
3 แสนคู่) ความเข้มแข็งของครอบครัวไทย2
ในมิติสัมพันธภาพในครอบครัวเป็นเรื่อง
ที่ ต ้ อ งเร่ ง เสริ ม สร้ า งพร้ อ มๆ กั บ การ
เฝ้าระวังแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง
1
2

UNFPA (2558) รายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ.2558
โฉมหน้าครอบครัวไทย ยุคเกิดน้อย อายุยนื
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (2561) รายงานสถานการณ์
ความเข้มแข็งของครอบครัวไทย ประจ�ำปี 2560
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จำ�นวนการจดทะเบียนสมรสและหย่าในประเทศไทย

2555

2556

118,589

117,880

111,810

107,031

111,377

2554

109,312

108,482

109,277

109,084

100,420

98,388

90,688

86,982

2553

2557

1,200

801

หนวย : ราย

298,164

969

829

969

973

938

801

รอยละ 80 ของ
“ผูกระทำ” เปน “เพศชาย”
ขณะที่ “ผูถูกกระทำ”
เปน “เพศหญิง”

2558

2559
2553

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ทีม่ า : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

969

724

รอยละ 80 ของ
“ผูกระทำ” เปน “เพศชาย”
ขณะที่ “ผูถูกกระทำ”
เปน “เพศหญิง”

121,658

304,392

296,258

938

308,914

973

295,519

314,338

308,048

969

285,944

300,878

318,496

307,910

หนวย : ราย358,505

724

829

จำ�นวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
ปีงบประมาณ 2553-2560
1,200

จำนวนการจดทะเบียนหยา

คู

345,234

365,721

จำนวนการจดทะเบียนสมรส

2560
2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

หมายเหตุ : จ�ำนวนทีร่ วบรวมโดย www.violence.in.th
ทีม่ า : รายงานข้อมูลสถานการณ์ดา้ นความรุนแรงในครอบครัว ส�ำหรับการรายงานตามมาตรา 17
แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
ประจ�ำปี 2560, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

โดยเฉพาะต่ อ เด็ ก และสตรี ใ น
บุคคลนอกครอบครัว อื่นๆ ครอบครัว การส�ำ2,787
รวจระดับประเทศ
บุคคลนอกครอบครัว อื่นๆ
2,787
เพื่อนบาน
1,023
เพื่อนบาน
พบความรุ
นแรงต่อผู้หญิงและบุคคล
1,023
35
เพื่อน
1,240
เพื่อน
1,240
คนไมรูจัก/คนแปลกหนา
29.4
1,410ว ไทยมี ค วามชุ ก มากถึ ง
ในครอบครั
30
28.3
คนไมรูจัก/คนแปลกหนา
1,410
แฟน
26.2
ราย
5,811
แฟน
ร้อยละ 34.6 แม้จ�ำนวนมากจะเป็
น
25
ราย
5,811
ความรุ น แรงด้ า นจิ ต ใจ แต่ ที่ เ ป็ น
บุคคลในครอบครัว
แม
328
20
พอ/แมเลี้ยงหรือบุตรบุญธรรม/ผูดูแล อุปการะ
บุคคลในครอบครัว
403
แม
ความรุ
นแรงทางร่างกายและทางเพศ
328
ลูก/ลูกเลี้ยง
390
15พอ/แมเลี้ยงหรือบุตรบุญธรรม/ผูดูแล อุปการะ
403
พี่/นอง
ก็431
มี ม ากถึ ง ร้ อ ยละ 10 และ 5
ลูก/ลูกเลี้ยง
390 8.6
9.1585
พ
อ
10
7.6
7.1
พี่/นอง
431
ตามล�
ำดับ ในปี 2560 มีสถิติเด็ก
ญาติ
803
585
พอ
5
สามี/ภรรยา/คูเพศทางเลือก
และสตรี ที่ ถู ก กระท�รายำ ความรุ น แรง6,127
1.5
ญาติ
803
0
สามี/ภรรยา/คูเพศทางเลือก
และได้ เข้ า รั บ บริ ก ารศู น ย์ พึ่ ง ได้
หึงหวง บันดาลโทสะ
สุรา เครื่องดื่ม ทะเลาะวิวาท
ความเครียด
ยาเสพติด
การพนั
น อื่นๆ
6,127
ราย
นอกใจ
แอลกอฮอลล
ทางเศรษฐกิจ
และไมทราบสาเหตุ
จ�ำนวน 21,218 ราย มากกว่า 2 ใน 5
หมายเหตุ : จ�ำนวนผูถ้ กู กระท�ำ รวม 21,218 ราย หรือ 58 ราย/วัน (เพศหญิง ร้อยละ 93.8 เพศชาย ร้อยละ 6.1 เพศทางเลือก
เ ป ็ น ก า ร ก ร ะ ท� ำ ค ว า ม รุ น แร ง
ร้อยละ 0.03) โดย ใน 1 เหตุการณ์ความรุนแรงอาจมีผกู้ ระท�ำความรุนแรงมากกว่า 1 คน
ทีม่ า : รายงานข้อมูลสถานการณ์ดา้ นความรุนแรงในครอบครัว ส�ำหรับการรายงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
โดยบุคคลในครอบครัว ส่วนใหญ่จาก
ผูถ้ กู กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจ�ำปี 2560, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
คู่สมรส จากฐานข้อมูลสถานการณ์
ความรุนแรงในครอบครัว (www.
ความชุกของความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว
violence.in.th) ถึ ง ร้ อ ยละ 80
34.6
32.3
ของเหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงใน
ครอบครัว มีผู้กระท�ำเป็นเพศชาย
ขณะที่ ผู ้ ถู ก กระท� ำ เป็ น เพศหญิ ง
สาเหตุ ห ลั ก มาจากความหึ ง หวง
กทม. 26.0
นอกใจ การบั น ดาลโทสะและ
9.9
กลาง 42.5
อาการเมาจากสุ ร าและเครื่ อ งดื่ ม
เหนือ 33.7
4.5
แอลกอฮอล์
รอยละของครอบครัว

รอยละ

จำ�นวนผู้ถูกกระทำ�ความรุนแรงที่มารับบริการของศูนย์พึ่งได้
ปีงบประมาณ 2560 จำ�แนกตามประเภทผู้กระทำ�

ดานจิตใจ

ดานรางกาย

ตะวันออกเฉียงเหนือ 32.7

ดานเพศ

ความรุนแรง
อยางนอย 1 ดาน

ใต 48.1

ทีม่ า : รายงานผลการส�ำรวจระดับประเทศ 2560 ความรุนแรงในครอบครัวไทยต่อผูห้ ญิงและบุคคล,
ศูนย์จดั การตามความรุนแรงในครอบครัวไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

62-03-122_001-128 sukaphap khon thai new03-04_UK Coated-DIC.indd 21

12 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบาง

21
3/4/2562 BE 22:06

ภูมิภาค

เหนือ

4.1%

ใต

2.6%

ตะวันออกเฉียงเหนือ

4.5%

กลาง

7

2.2%

คนพิการ
กทม.

1.1%

9.4%

เพศ

วัย

ผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป)

วัยทำงาน (15-59 ป)

2.0%

0.7%
เด็ก (0-14 ป)
คนพิ
การไทยมี
ประมาณ 3.2%
2 ล้านคน ในจ�ำนวนนี้ 1.6 ล้านคนได้รับเบี้ยยังชีพ
หญิง
รายเดือชายน
3.0%

ประชากรทั
้งหมด
การ”
เป็นเงื่อนไขที่น�ำไปสู่ค3.1%
วามเปราะบางของคนพิ ก าร ทั้ ง ทางสุ ข ภาพ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
“ ความพิ
รอยละของประชากร
ประเทศไทยมีนโยบายและการด�
ำเนินงานในการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ดีขึ้นต่อเนื่อง
การท�ำให้คนพิการทุกคนเข้าถึงสิทธิและการสนับสนุนที่พึงได้รับเป็นข้อท้าทาย
จำ�นวนคนพิการในประเทศไทย พ.ศ. 2561

ประเทศไทยโดยประกาศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
รอการยืนยัน 8,075 คน
ความมัน่ คงของมนุษย์ ก�ำหนด
พิการ > 1 ประเภท
128,682 คน
ทางออทิสติก 12,297 คน
ประเภทความพิการออกเป็น
ทางการเรียนรู 10,133 คน
7 ประเภท ได้แก่ ทางการเห็น
สติปญญา
134,996 คน
ทางการได้ยนิ หรือสือ่ ความหมาย
จิตใจ/พฤติกรรม
151,329 คน
ท า ง ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ห รื อ
การเห็น
204,012 คน
ทางร่ า งกาย ทางจิ ต ใจหรื อ
การไดยิน/สื่อความหมาย
375,680 คน
1,015,955 คน
พฤติ ก รรม ทางสติ ป ั ญ ญา
การเคลื่อนไหว/ทางรางกาย
ทางการเรียนรู้ และทางออทิสติก
ทีม่ า : รายงานข้อมูลสถานการณ์ดา้ นคนพิการในประเทศไทย (ณ 31 ตุลาคม 2561) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พม.
จากจ� ำ นวนผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การ
ออกบัตรประจ�ำตัวคนพิการทั้งสิ้น 2.04 ล้านคนในปี 2561 ส่วนใหญ่ประมาณครึ่ง เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรื อ ทางร่างกาย ถัดมา เป็นทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย และ ทางการเห็ น ตามล� ำ ดั บ คนพิ ก ารซ�้ ำ ซ้ อ น
มากกว่า 1 ประเภท มีจ�ำนวนถึง 128,682 คน
รวม 2,041,159 คน

ประเภทความพิการ
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สุขภาพคนไทย 2562

เหนือ

4.1%

ภูมิภาค

ใต

2.6%

ตะวันออกเฉียงเหนือ

4.5%

กลาง

2.2%

กทม.

1.1%

9.4%

วัย

ผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป)
วัยทำงาน (15-59 ป)

2.0%

เด็ก (0-14 ป)

0.7%

หญิง

เพศ

คนพิ ก ารเป็ น กลุ ่ ม ที่ มี
ความเปราะบางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม มีแนวโน้มประสบ
ปัญหาความยากจนและการไม่มี
งานท�ำทีส่ งู กว่าประชากรกลุม่ อืน่
ในปี 2560 คนพิการที่ยากจน
มี สั ด ส่ ว นสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 16.4
สูงกว่าสัดส่วนคนจนในภาพรวม
ประเทศกว่ า 2 เท่ า ขณะที่
ผู ้ มี ง านท� ำ มี เ พี ย งประมาณ
1 ใน 4 ต�ำ่ กว่าสัดส่วนในภาพรวม
ประเทศถึงเกือบ 3 เท่า

ความชุกของคนพิการในไทย

3.2%
3.0%

ชาย

3.1%

ประชากรทั้งหมด
รอยละของประชากร

ทีม่ า : ค�ำนวณจากข้อมูลผูพ้ กิ ารทีไ่ ด้รบั การออกบัตรประจ�ำตัวคนพิการ จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ดา้ นคนพิการในประเทศไทย
(ณ 31 ตุลาคม 2561) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พม. ร่วมกับจ�ำนวนประชากร พ.ศ. 2561 จากสารประชากร
มหาวิทยาลัยมหิดล

รวม 2,041,159 คน

รอการยืนยัน 8,075 คน
พิการ > 1 ประเภท
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ทางออทิสติก

128,682 คน
12,297 คน
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ความชุกของคนพิการต่อประชากรทั้งหมด พ.ศ. 2560

ในอดี ต คนพิ ก ารค่ อ นข้ า งประสบกั บ
ความเหลื่อมล�้ำของชุดสิทธิประโยชน์จาก 3
กองทุนสุขภาพหลัก โดยเฉพาะกลุม่ ทีท่ ำ� งาน
และเป็นผูป้ ระกันตนภายใต้ระบบประกันสังคม
ซึ่ ง มี ชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ค รอบคลุ ม รายการ
อุปกรณ์ที่สนับสนุนคนพิการจ�ำกัดกว่าระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่จากการ
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ข้ อ ก� ำ หนดในระบบ
ประกันสุขภาพของไทย ปัจจุบันคนพิการที่
เป็นกลุม่ ผูป้ ระกันตนกับกองทุนประกันสังคม
มีทางเลือกในการเข้ารับการรักษาพยาบาล
และชุดสิทธิประโยชน์สนับสนุนที่เปิดกว้าง
มากขึ้ น โดยสามารถเลื อ กได้ ว ่ า จะใช้ สิ ท ธิ
การรักษาพยาบาลภายใต้ระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าหรือระบบประกันสังคม

6.2
6.2

5.0
4.6
5.0 4.8
4.8
4.6

3.4
3.4

3.1
3.1

3.0
3.0

2.8
2.8

1.6
1.6

1.4
1.4

มาเลเซียย
มาเลเซี

6.3

ฟฟลลิปิปปปนนสส

6.3

ลาว
ลาว

7.8

งคโปร
สิสิงคโปร

8.1 7.8

ไทย
ไทย

8.1

กัมพูชา
กัมพูชา

8.6

เมียนมา
เมียนมา

8.6

คาดประมาณทั่วโลก
(WHO)
คาดประมาณทั
่วโลก
(WHO)
อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย
ฮองกง
ฮองกง
เวียดนาม
เวียดนาม
จีน
จีน
ญี่ปุน
ญี่ปุน
คาดประมาณ
คาดประมาณ
Asia-Pacific
(ESCAP)
Asia-Pacific (ESCAP)
เกาหลีใต
เกาหลีใต

รอยละ
รอยละ

15.3
15.3

ทีม่ า : ข้อมูลประเทศไทย ค�ำนวณจากจ�ำนวนคนพิการทีไ่ ด้รบั การออกบัตรประจ�ำตัวคนพิการ ณ 31 ตุลาคม 2561;
ข้อมูลประเทศอืน่ จาก Building Disability-Inclusive Societies in Asia and the Pacific: Assessing
Progress of the Incheon Strategy 2018, UNESCAP

ความยากจน และ การมีงานทำ�ของคนพิการ
เปรียบเทียบภาพรวมประเทศ พ.ศ. 2560

จำ�นวนคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือน
1,607,505

หญิง
ภาพรวม
ภาพรวม
ชาย ชาย หญิง
รวมรวม ประชากร
ประชากร
17.6
15.4
16.4 ทั้งประเทศ
15.4 17.6 16.4
ทั้งประเทศ
7.97.9

รวม
รวม
25.7
หญิหญิ
ง ง 25.7
19.8
19.8

1,247,484
1,153,468

24,000 25,154

ทีม่ า : Building Disability-Inclusive Societies in Asia and the Pacific: Assessing Progress
of the Incheon Strategy 2018, UNESCAP

ตั้งแต ตุลาคม 2559
คนพิการ ที่เปน
ผูประกันตนกับกองทุน
ประกันสังคม

*เงินทดแทนการขาดรายได
2. กรณีคลอดบุตร
3. กรณีทุพพลภาพ
4. กรณีตาย
5. กรณีสงเคราะหบุตร
6. กรณีชราภาพ
7. กรณีวางงาน

1,411,795

235,980

262,742

42,288

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพสำ�หรับคนพิการภายใต้กองทุนประกันสังคม

1. กรณีเจ็บปวย/
ตองการ
การรักษาพยาบาล

1,329,734

837,259

235,483

การมีงานทำของคนพิการ
การมีงานทำของคนพิการ

คนพิการที่ยากจน
คนพิการที่ยากจน

1,491,947

997,950

คน

ชายชาย
32.6
32.6

1,409,084

ภาพรวมประชากรทั้งประเทศ
ภาพรวมประชากรทั้งประเทศ

รอยละ
รอยละ

75.1
75.1

เขารับการรักษาพยาบาลภายใต
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
(ตั้งแต พ.ย. 2560 สามารถเลือกสิทธิ
วาจะเขาสิทธิรักษาพยาบาล
ภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
หรือ ระบบประกันสังคม)

รับสิทธิประกันสังคม
ตามเดิม

หมายเหตุ : ตัง้ แต่ ปีงบประมาณ 2558 เบีย้ ยังชีพรายเดือนส�ำหรับผูพ้ กิ าร เพิม่ ขึน้ จาก
500 บาท เป็น 800 บาท ต่อเดือน
ทีม่ า : จ�ำนวนและเบีย้ ยังชีพผูพ้ กิ าร 2547 - 2561, สศช.

เปรี ย บเที ย บกั บ หลายประเทศและค่ า
คาดประมาณทั่ ว โลก ความชุ ก ของคนพิ ก าร
ต่ อ ประชากรทั้ ง หมดในไทยถื อ ว่ า ค่ อ นข้ า งต�่ ำ
ส่ ว นหนึ่ ง น่ า จะเป็ น ผลมาจากความแตกต่ า ง
ของนิยามที่ใช้ การก�ำหนดนิยามความพิการที่
ครอบคลุ ม การให้ ก ารสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เข้ า ถึ ง คนพิ ก ารได้ ทุ ก คน
เป็นโจทย์สำ� คัญหนึง่ ของไทยในการพัฒนาประเทศ
ที่จะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

ทีม่ า : สรุปจากเอกสาร “การด�ำเนินการให้คนพิการทีเ่ ป็นผูป้ ระกันตนได้รบั สิทธิการรักษาพยาบาล
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามค�ำสัง่ หัวหน้า คสช. เลขที่ 58/2559”

12 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบาง
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550,000

640,

6
430,000

คน
180,000

จำ�นวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

พ.ศ. 2560

190,000

(People living with HIV: PLHIV)
3,400
ชาย

หญิง

เด็ก (0-14 ป)

440,000

430,000

490,000

550,000

640,000

680,000

ในประเทศไทย

ชายที่มีเพศสัมพันธ
กับชาย (MSM)

หญิง-low risk

คน

2560

2559

2558

2557

HIV
2556

2555

2554

2553

2552

2551

29%

2550

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2543

2542

2541

2540

2539

2538

2537

2536

2535

180,000

30%

2534

2533

สถานการณ์เอชไอวีและโรคเอดส์
ในไทยดี ขึ้ น เช่ น เดี ย วกั บ การ
เข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
แต่ปญ
ั หาทัศนคติการเลือกปฏิบตั ิ
ต่ อ ผู ้ ติ ด เชื้ อ ยั ง มี แ นวโน้ ม สู ง
ส�ำหรับผูป้ ว่ ยวัณโรค การเร่งรัด
ค้ น หาและส่ ง เสริ ม ให้ เ ข้ า ถึ ง
การรั ก ษาที่ ไ ด้ ม าตรฐานและ
ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ป้ อ งกั น การแพร่
กระจายเชื้ อ และดื้ อ ยายั ง เป็ น
ภารกิจส�ำคัญของไทย

2546

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีลดลงต่อเนื่องเหลือ 4 แสนกว่า ขณะที่ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
ต่อปีคาดว่าสูงกว่า 1 แสน
PLHIV
240,000

2545

2544

2543

2542

2541

2540

2539

2538

2537

2536

2535

2534

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยวัณโรค
2533

8

ทีม่ า : People living with HIV: PLHIV in Thailand
1990-2017,
ชาย-low
risk United Nations Programme on HIV/AIDS

พนักงานบร
ชาย (MS

7%

พนักงานบร
4% 2%
หญิง (FSW
16
%
3
%
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสะสมในไทยเคยมีจ�ำนวนสูงสุดถึง 6.8 แสนคนเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว ผลจากการด�ำเนินงาน
PLHIV
ริการทางเพศ
อย่างเข้มข้นของประเทศ ในการป้อ240,000
งกันการติดเชื้อ สนับสนุนการดู
แลและส่งเสริบุคมคลข
การเข้
าถึ(TG)
งยาต้านไวรัส ท�ำให้ปัจ8จุบ%ัน ผูใชบ(clients)
า
มเพศ
พ.ศ. 2560

จ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ สะสมลดลงอยูท่ ี่ 4.4 แสนคน โดยที190,000
ป่ ระมาณ 3 ใน 4 ได้รบั บริการการรักษาด้วยยาต้าผูนไวรั
ส ผูดต้ ฉีดิ ดเชื(IDU)
อ้ รายใหม่
ใชสารชนิ
คาดว่ามีประมาณ 5,000 คนต่อปี ซึง่ คาดว่าจะยังคงลดลงต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม ความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในกลุม่ ประชากรหลัก
(key populations) ยังต้องเฝ้าระวัง เช่นเดียวกับปัญหาการเลื3,400
อกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ จากการส�ำรวจด้วย
ชาย
หญิง
ก (0-14
ป)
6 ตัวชี้วัดของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ
(UNAIDS)
เกินเด็ครึ
่งของคนไทยยั
งมีทัศนคติที่อาจน�ำไปสู่การเลือกปฏิบัติ
สัดส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ตามประชากรกลุ่มเสี่ยง
(อายุ 15 ปีขึ้นไป) พ.ศ. 2560
ชายที่มีเพศสัมพันธ
กับชาย (MSM)

หญิง-low risk

30%

29%

16%
บุคคลขามเพศ (TG)

24

7%

4% 2%

3%
8%

ผูใชสารชนิดฉีด (IDU)

46.6

50.7

53.5

61.0

65.9

68.5

72.0

รอยละ

พนักงานบริการ
ชาย (MSW)

HIV
ชาย-low risk

ร้อยละ PLHIV
ที่ได้รับยาต้านไวรัส
(Antiretroviral Therapy: ART)

พนักงานบริการ
หญิง (FSW)

ผูใชบริการทางเพศ
(clients)

ทีม่ า : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาศักยภาพผูจ้ ดั การ
และประสานงานเอชไอวีเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

ทีม่ า : เอกสารสรุปความก้าวหน้าการด�ำเนินงานยุตปิ ญั หาเอดส์ ประเทศไทยรอบปี 2561

สุขภาพคนไทย 2562
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อัตราตายจาก
TB/HIV อยางเดียว

4.0

24.0

0.6

0.4

อุบัติการณผูปวยวัณโรค
(รวม TB/HIV)

133

237
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ทัศนคติของคนไทยเกี่ยวกับเอชไอวี

รอยละของผู
ตอบการอนามัยโลก
ภูมิภาคขององค

คนสวนใหญลังเลที่จะไปตรวจเลือดหาเชื้อ

อัตราตายและอุบัติการณ
คนติดเชื้อหรือถูกสงสัยวาติดเฉลี
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ตัวชี้วัด UNAIDS “ทัศนคติการเลือกปฏิบัติตอผูติดเชื้อ”

58.6

อุบัติการณผูปวย
12.0
3.0
1.4
3.6
7.7
1.6
16.0
63.0
ทีม่ า : ข้อมูลจากผลการส�ำTB/HIV
รวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครัง้ ที่ 5 พ.ศ. 2557-2558 อ้างใน Kriengkrai Srithanaviboonchai, et,al. (2017)
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 หาสูงจาก วัณโรค (TB)
วัณโรคดื้อยาหลายขนาน
ณโรคและเอชไอวี
ทีม่ า : Global Tuberculosis Report 2018,(MDR-TB)
World Health วัOrganization
(TB/HIV) โดยองคการอนามัยโลก
2559-2563
ปัญหาวัณโรคยังน่าเป็ในช
นห่วงพ.ศ.
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วง พ.ศ. 2559-2563 ประเทศไทยถูกจัดโดย
(ไดแก แองโกลา จีน คองโก
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ทีม่ า : Global Tuberculosis Report 2018,
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25

หญิง

25
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ชาย

3/4/2562 BE 22:06

9

กลุ่มเปราะบางจากปัญหาสุขภาพจิต

ผู้ป่วยจิตเวชในไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในปี 2560 มีมากถึง 2.7 ล้านคน
การที่จ�ำนวนผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มขึ้นทุกปี อาจเป็นสัญญาณที่ดีว่า คนไทยที่มีปัญหาสุขภาพจิตสามารถเข้าถึง
บริการการรักษาได้ดีขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็เป็นสัญญาณเตือนว่า สถานการณ์สุขภาพจิตในสังคมอาจ
ก�ำลังเป็นปัญหาเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน

จำ�นวนผู้ป่วยมารับบริการด้านจิตเวช
กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ
2558-2560
2,669,821

กลุมความผิดปกติของการควบคุมตัวเอง
(impulsive control disorders)

โรคจิตเวช

ความผิดปกติทางอารมณ
(any affective disorders)

3.2%

(ประมาณ 1.7 ลานคน)

ความผิดปกติของ
พฤติกรรมเสพติดสาร

10.9%

ประสบการณ
(มีความคิด วางแผน หรือ เคย)
พยายามฆาตัวตาย

0.7%

(ประมาณ 0.34 ลานคน)

(ประมาณ 5.6 ลานคน)

...มีเพียงรอยละ 11.5 ที่ไดรับบริการ
2,669,821

3 อันดับแรก

สำหรับปญหาสุขภาพจิตที่ประสบ

การเสพติดนิโคติน
2,018,825 จากแพทยหรือผูเชี่ยวชาญดานการรักษาอื่นๆ
(nicotine dependence)
(หมายรวมถึง พยาบาล บุคลากรสุขภาพ
พฤติกรรมดื่มสุรา
1,510,279
นักจิตวิทยา ผูใหคำปรึกษา พระ
(alcohol use disorders)
พฤติกรรมเสพสารเสพติด
(drug use disorders)
2558

ผูนำศาสนา หมอแผนโบราณ
หมอฝงเข็ม หมอพื้นบาน ฯลฯ)...

หมายเหตุ
: เคยมีประสบการณ์2560
เกิดขึน้ อย่างน้อย ในรอบ 12 เดือนก่อนการส�ำรวจ
2559
ทีม่ า : การส�ำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ พ.ศ. 2556,
เบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์ และคณะ

จำนวนผูปวยจิตเวช จำแนกตามอาการที่สำคัญ ปงบประมาณ 2560
492,879

อื่นๆ
พยายามฆาตัวตาย
โรคสมองเสื่อม
พิการทางสติปญญาและการเรียนรู
ความผิดปกติเกี่ยวกับพฤติกรรม
ติดสารเสพติด

1,510,279

กลุมโรควิตกกังวล
(any anxiety disorders)

3 อันดับแรก

ออทิสติก

2,018,825

คน

ความชุก 12 เดือนของโรคจิตเวช ความผิดปกติของพฤติกรรม
เสพติดสารและประสบการณ์ฆ่าตัวตายของคนไทย

คน

จากการส�ำรวจสุขภาพจิตคนไทยระดับชาติ
ปี 2556 ประมาณการความชุกของคนไทยที่
มีอาการของโรคจิตเวชในรอบ 12 เดือนมีมาก
ถึง 1.7 ล้านคน มีพฤติกรรมเสพสารเสพติด
5.6 ล้านคน และเคยมีประสบการณ์พยายาม
ฆ่าตัวตาย ถึง 3.4 แสนคน ในจ�ำนวนนี้กลุ่มที่
เข้าถึงบริการส�ำหรับปัญหาสุขภาพจิตมีเพียง
1 ใน 10 การที่จ�ำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่รับบริการ
ด้ า นจิ ต เวช ของกรมสุ ข ภาพจิ ต มี แ นวโน้ ม
เพิม่ สูงขึน้ จาก 1.5 ล้านคนเป็น 2.7 ล้านคนระหว่าง
ปี 2558-2560 จึงอาจแสดงให้เห็นถึงการเข้าถึง
บริการการรักษาทีด่ ขี นึ้ ของผูท้ มี่ ปี ญั หาสุขภาพจิต
อย่ า งไรก็ ต าม เชื่ อ ได้ ว ่ า ยั ง มี ผู ้ ป ่ ว ยหรื อ ผู ้ ที่
ต้ อ งการบริ ก ารการรั ก ษาแต่ ยั ง เข้ า ไม่ ถึ ง อี ก
เป็นจ�ำนวนมาก ยกตัวอย่างในกรณีของผู้ป่วย
โรคซึ ม เศร้ า ที่ มี ก ารคาดประมาณว่ า มี
จ� ำ นวนมากถึ ง 1.4 ล้ า นคน แต่ จ� ำ นวนผู ้ ที่
เข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษาน่าจะคิดเป็น
สัดส่วนยังไม่ถึง 3 ใน 5

21,888
52,367
65,084
72,946
214,631
226,391

โรคซึมเศรา

284,299
359,257

ติดแอลกอฮอล
โรควิตกกังวล

2558

2559

26

สุขภาพคนไทย 2562

2560

โรคจิตเภท

399,713

คน

480,266

ที่มา : จ�ำนวนผู้ป่วยมารับบริการด้านจิตเวช กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2558-2560, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนผูปวยจิตเวช จำแนกตามอาการที่สำคัญ ปงบประมาณ 2560
อื่นๆ
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ไมไดรับบริการใดๆ

อัตราการเข้าถึงบริการการวินิจฉัยและรักษาอาการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
84.1

79.9

93.4

75.5

80.4

คิดเปนอัตรา
การเขาถึงฯ
รอยละ 57.6 0.9

คาดประมาณจํานวน
ผูปวยซึมเศราทั้งหมด
จํานวน 1,439,710 คน
14.7

7.6

ไดรับบริกส
อุปสรรคที
่ ารำ� คัญ ได้แก่ การขาดความรู้
จากบุ
ค
ลากรนอก
88.5
ความเข้าระบบสุ
ใจเกีข่ยภาพเท
วกับานัโรคจากตั
วผู้ป่วยเอง
้น
รวมถึงญาติ ในบางครั้งอาจเกิดจากการ
ไดรับบริการ
ถู ก ตี ต ราจากการป่
ว ยและการเข้ า รั บ
จากบุคลากรใน
บริ ก ารวิระบบสุ
นิ จ ฉัขยภาพหรื อ รั ก ษา ข้ อ จ� ำ กั ด เชิ ง
7.8
โครงสร้
างของระบบบริการทางสุขภาพจิต
3.7
ภาพรวม
ความห่ า งไกลของสถานพยาบาล
การขาดแคลนบุ ค ลากรทางจิ ต เวช
ทรั พ ยากร และงบประมาณ รวมถึ ง
การขาดการพัฒนารูปแบบการให้บริการ
จิตเวชที่เป็นทางเลือกในพื้นที่ที่ขาดแคลน

8.3 ปวยสะสม
5.4
จํานวนผู
ความผิ
ด
ปกติ
กลุ
ม

ที่ไดรับการวินิจฉัยโรค
ทางอารมณ
และรักษา*วิตกกังวล
จํานวน
828,851 คน

23.6

15.7

ความผิดปกติ
ของพฤติกรรม
เสพสารเสพติด

ประสบการณ
พยายาม
ฆาตัวตาย

5.0 1.6

3.9

ความผิดปกติ
ของพฤติกรรม
ดื่มสุรา

หมายเหตุ : *จ�ำนวนผูป้ ว่ ยสะสมเป็นตัวเลขเฉพาะผูป้ ว่ ยทีม่ ขี อ้ มูล เลขประจ�ำตัว 13 หลัก 		
โดยยอดสะสมตัง้ แต่ปี 2552 ถึงปัจจุบนั ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561
ทีม่ า : รายงานการเข้าถึงบริการการวินจิ ฉัยและรักษาอาการของผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้า,
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ความเปราะบางของผู้ป่วยจิตเวชและญาติผู้ดูแล

ดานสุขภาพ

ดานเศรษฐกิจและสังคม

ผูปวย : ความเสี่ยงทางสุขภาพสูง (บาดเจ็บ พิการ
หรือ เสียชีวิตกอนคนทั่วไปจากความรุนแรงของอาการ
ความเสี่ยงการฆาตัวตาย ทำรายตนเอง อุบัติเหตุ)
การเขาถึงบริการที่จำเปนต่ำ

ผูปวย : การถูกตีตราทางสังคม ทัศนคติทางลบ
จากคนรอบขาง ความแปลกแยกออกจากสังคม
ขาดโอกาสในการทำงาน ไมมั่นคงทางการเงิน
เสี่ยงตอการกอคดีซึ่งอาจเปนผลจากโรคหรืออาการ

ญาติผูดูแล :
ปญหาเจ็บปวยทั้งทางดานรางกาย
และจิตใจ (จากการดูแลผูปวย)
ความเครียดวิตกกังวล
และซึมเศรา ขาดการดูแล
ทางการแพทย (สวนใหญ
มุงไปที่ผูปวยมากกวา)

ญาติผูดูแล :
ภาระทางเศรษฐกิจจากการรับผิดชอบ
ผูปวย สูญเสียโอกาสในการทำงาน
การถูกตีตราจากสังคม ขาดความเขาใจ
จากสังคมเกี่ยวกับภาระการดูแล
ผูปวยจิตเวช ขาดการดูแลจากญาติคนอื่นๆ
เปนเหยื่อความรุนแรงของผูปวย

ทีม่ า : การส�ำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติ พ.ศ. 2556, เบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์ และคณะ

อัตราการฆ่าตัวตาย พ.ศ. 2540-2560
8.59
8.40

8.12

6.92

7.74
7.84

7.13

รายตอแสนประชากร

6.87

6.34

5.98

5.90

6.08

6.92

6.03

5.97

5.97

5.77

6.20

6.92

6.47
6.07

44
25
45
25
46
25
47
25
48
25
49
25
50
25
51
25
52
25
53
25
54
25
55
25
56
25
57
25
58
25
59
25
60

25

43

25

42

25

41

25

40

• ชาย 9.93 หญิง 2.28 รายตอแสนประชากร
• ประมาณ 3 ใน 5 (61.5%) ของการฆาตัวตาย
อยูในชวงอายุ 30-59 ป

ทีม่ า : รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย (ต่อแสนประชากร) ของประเทศไทย พ.ศ. 2540 – 2560, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

12 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบาง
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6.03
6.35

พ.ศ. 2560

25

ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต น� ำ ไปสู ่
ความเปราะบางทางสุ ข ภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในด้าน
ต่ า งๆ ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ เ ฉพาะต่ อ ตั ว
ผูป้ ว่ ยเท่านัน้ แต่รวมถึงครอบครัว
และผู้ดูแล นอกจากนี้หากผู้ป่วย
ไม่ได้รับการวินิจฉัย การรักษา
หรื อ ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาที่ เหมาะสมก็
อาจเป็นจุดเริ่มที่น�ำไปสู่ความคิด
หรือความพยายามในการฆ่าตัวตาย
ซึ่ ง ยั ง คงเป็ น ประเด็ น ปั ญ หา
ที่ส�ำคัญของประเทศไทย

คาดประมาณจํานวน

คิดเปนอัตรา

27
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10

เด็กเปราะบาง

1 ใน 50 ของเด็กแรกเกิดมีความเสี่ยงพิการแต่ก�ำเนิด ประมาณ 1 ใน 5
เกิดมาพร้อมความยากจนหรือเสี่ยงยากจน

ประมาณการเด็กแรกเกิดยากจนและเสี่ยงจน
พ.ศ. 2559-2563

22.6%

124,431
21.4%

113,168 101,861
19.6%

17.9%

92,558
16.5%

คน

132,422

รอยละ

ปั ญ หาความยากจนของผู ้ เ ป็ น พ่ อ แม่ และ
ครอบครัว เป็นความเปราะบางทางเศรษฐกิจซึ่งเด็ก
ที่ เ กิ ด มาจ� ำ นวนมากเลื อ กไม่ ไ ด้ ภายใต้ โ ครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ประเทศไทย
ได้เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 25591 โดย
132,422
124,431
ประมาณการเด็
กแรกเกิดที่ยากจนหรือเสี่ยงจนไว้ใน
113,168 101,861
ปีแรกของการด�
ำเนินการที
่ 1.3 แสนคน และในปี
ตอ่ ไป
92,558
22.6%
21.4%
ประมาณ 1 แสนกว่าคนต่
อปี ภายหลั
งการด�ำเนินการ
19.6%
17.9%
เป็นเวลา 3 ปี ณ สิ้นปีงบประมาณ มีจ�ำ16.5%
นวนผู้ลง
ทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนส�ำหรับเด็กในช่วงอายุ 0-3 ปี
เป็นจ�ำนวนสะสมแล้วมากถึง 7 แสนกว่าคน จ�ำแนกตาม
สภาพปัญหา ส่วนใหญ่เป็นผลจากปัญหาการว่างงาน
2559
2561
ของผู
้เป็นแม่2560
การเป็นแม่
เลี้ยงเดี2562
่ยวและแม่2563
วัยรุ่น

คน

รอยละ

รอยละ

จำนวน (คน)

รอยละ

จำนวน (คน)

เด็ ก ไทยจ� ำ นวนมากเกิ ด มาพร้ อ มความเปราะบาง ด้ ว ยฐานะทางเศรษฐสั ง คมของครอบครั ว หรื อ
ความผิดปกติทางสุขภาพที่ติดตัวมาแต่ก�ำเนิด เมื่อเติบโตขึ้น จ�ำนวนไม่น้อยถูกท�ำให้เปราะบางด้วยปัจจัย
ความผิดปกต
5 อันดับแรก
ทางสังคมและสภาพการเลี้ยงดู
20,107
18,506
1) โรคหัวใจพิก
ความพิการแต่กำ� เนิดในไทย
ประมาณการเด็กแรกเกิดที่มีความพิการแต่กำ�เนิด พ.ศ. 2557-2559
14,222
2) ภาวะแขนขาพ
จากข้ อ มู ล การจดทะเบี
ย นฯ
ปี 2557-2559 มีอบุ ตั กิ ารณ์อยูท่ ี่
3) ปากแหวงเพ
ความผิดปกติที่พบมาก
5 อันดับแรก ไดแก
20,107
ร้2.73%
อยละ 2-3 ของจ�ำนวนการเกิด
4) กลุมอาการด
2.38%
18,506
2.02%
1) โรคหัวใจพิการแตกำเนิด
มีชีพ ซึ่งสามารถประมาณการ
5) ภาวะโพรงสม
14,222
2) ภาวะแขนขาพิการ
จ�ำนวนเด็กแรกเกิดในไทยที่เกิด
3) ปากแหวงเพดานโหว
มาพร้
การต่อปีอยู่ใน
2558อมความพิ2559
2557
2.73%
4) กลุอุมบอาการดาวน
วงประมาณ
หมื่นคน
2.38%
กแรกเกิดทีม่ คี วามพิก
ัติการณความพิการแตกำเนิด ช่(%
ของเด็กแรกเกิด1.5
) – 2 ประมาณการจำนวนเด็
2.02%
5) ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ความพิ ก ารหรื อ
ความผิดปกติเกี่ยวกับโรคหัวใจ
2558
2559
2557
พิ ก ารแต่ ก� ำ เนิ ด แขนขาพิ ก าร
ประมาณการจำนวนเด็กแรกเกิดทีม่ คี วามพิการแตกำเนิด (คน)
อุบัติการณความพิการแตกำเนิด (% ของเด็กแรกเกิด)
ปากแหว่งเพดานโหว่ ดาวน์ซนิ โดรม
ทีม่ า : อุบตั กิ ารณ์ความพิการแต่กำ� เนิด จากข้อมูลการจดทะเบียนความพิการแต่กำ� เนิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สุทธิพงษ์ ปังคานนท์
และภาวะโพรงสมองคั่งน�้ำ
และคณะ. 2559

1

ในปี
(ปีงบประมาณ
บสนุนเงินอุดหนุนรายละ
400 บาทต่อเดือนเป็น
สัดแสรกวนในเด็
กแรกเกิด2559)
ทั้งหมดสนั(%)
จำนวน (คน)
เวลา 1 ปี ซึง่ ต่อมาตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2560 เพิม่ วงเงินอุดหนุนเป็น 600 บาทต่อเดือน
และขยายระยะเวลาการอุดหนุนเป็นตัง้ แต่แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปีบริบรู ณ์

28

สุขภาพคนไทย 2562
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2559

2560

2561

สัดสวนในเด็กแรกเกิดทั้งหมด (%)

2562

2563
จำนวน (คน)

หมายเหตุ : เด็กเสีย่ งจน หมายถึง เด็กทีอ่ ยูใ่ นครัวเรือนทีม่ รี ายได้สงู กว่าเส้นความยากจน		
แต่ไม่เกิน 25% ของเส้นความยากจน
ทีม่ า : ประมาณการเด็กยากจนและเสีย่ งจน และประมาณการงบประมาณส�ำหรับ
โครงการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2559-2563,
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
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จำนวนผูลงทะเบียนในปงบประมาณ (คน)

รวม
50,150 คน 5,684 คน

คน

5,813 คน

แมกำลังศึกษาอยู

767,490

แมประสบปญหา
ที่อยูอาศัย
24,959 คน
แมเลี้ยงเดี่ยว

433,183
209,523

297,348

223,660

213,175

209,523
2559

2560

2561

จำนวนผูลงทะเบียนในปงบประมาณ (คน)

50% 154,314
มีปญหาความประพฤติ

กำพรา เรรอน ถูกทอดทิ้ง

ถูกกระทำความรุนแรง

492,852

145,075
จำนวนสะสม ปงบประมาณ 2559-2561 (คน)

จำนวนผูลงทะเบียนสะสม (คน)

หมายเหตุ : ทัง้ นี้ 1 คนอาจมีขอ้ มูลได้หลากหลายสภาพปัญหา
ทีม่ า : ค�ำนวณจากข้อมูล ผลการด�ำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด
ปีงบประมาณ 2559-2561, กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์

เด็กและเยาวชน
ที่เผชิญความเปราะบาง
เด็กเรรอน
เด็กติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส

เด็กเหยื่อ
การคามนุษย

8,373 คน
17%
154,314

11%
แมวางงาน
แมวัยรุน
24,959 คน

38,491

ครอบครัวยากจน

13,109

แมประสบปญหา
38,491
ที่อยูอาศัย
11%
5,813 คน
แมเลี้ยงเดี่ย11%
ว

5,321 คน

ผูปกครองไม
สามารถเลี้ยงดู
แมวางงาน

เด็กในบ้านพักเด็กและครอบครัว และสถานรองรับเด็ก
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน จำ�แนกตามสาเหตุ
50,150 คน 5,684 คน

11%

13,109

แมวัยรุน

2562

หมายเหตุ : จ�ำนวนผูล้ งทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 เป็นจ�ำนวนเป้าหมายของ		
การด�ำเนินการ ขณะทีจ่ ำ� นวนผูล้ งทะเบียนสะสม เป็นจ�ำนวนจริง
ณ วันที่ 10 ม.ค. 2562
ทีม่ า : ผลการด�ำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2562,
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

แมรวม
กำลังศึกษาอยู

8,373 คน

11% ้ลงทะเบี
จำ�นวนสะสมของผู
17%ยนโครงการอุดหนุน
เพื่อการเลี
11%้ยงดูเด็กแรกเกิด จำ�แนกตามสภาพปัญหา

จำ�นวนผู้ลงทะเบียนโครงการอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ปีงบประมาณ 2559-2562
730,531

จำนวนผูลงทะเบียนสะสม (คน)

เด็กไรสัญชาติ
ลูกแรงงาน
ขามชาติ
492,852

5,321 คน

145,075
จำนวนสะสม
50%ปงบประมาณ 2559-2561 (คน)

ผูปกครองไมสามารถเลี้ยงดู

มีปญหาความประพฤติ

กำพรา เรรอน ถูกทอดทิ้ง

ถูกกระทำความรุนแรง

คาดวามีมากถึง
3.17 ลานคน

เด็กยากจน
อยูหางไกล
ในที่ทุรกันดาร

ครอบครัวยากจน

ลูกของ
แมวัยรุน
เด็กและเยาวชน
ที่ถูกดำเนินคดี

ทีม่ า : สถิตขิ อ้ มูลและสถานการณ์ดา้ นเด็กและเยาวชน ประจ�ำปี 2560
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์

เด็กออทิสติก
สมาธิสั้น
เด็กพิเศษ

เด็กกำพรา
ถูกทอดทิ้ง

ทีม่ า : เสียงเล็กๆ จากเด็กถูกเท (2560) โดย พม. สสส. UNFPA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สสค.

เมื่อเติบโตขึ้น เด็กจ�ำนวนมากถูกท�ำให้อยู่ในภาวะเปราะบางจากอีกหลายสาเหตุ เช่น ผู้ปกครองไม่สามารถเลี้ยงดู
ก�ำพร้า เร่รอ่ น หรือถูกทอดทิง้ มีปญ
ั หาด้านความประพฤติ หรือ ถูกกระท�ำรุนแรง ในกลุม่ นีจ้ ำ� นวนหนึง่ อยูใ่ นความดูแลของ
ภาครัฐ ซึง่ มีตวั เลขทีป่ ระมาณ 50,000 กว่าคน แต่จำ� นวนทีแ่ ท้จริงยังคงไม่มขี อ้ มูลสถิตทิ แี่ น่ชดั แต่คาดว่ามีเป็นจ�ำนวนมาก
เด็กเรรอน
โดยในปี 2560 จ�ำนวนเด็กและเยาวชนทีเด็่ตก้อติงเผชิ
ญความเปราะบาง ซึ่งจ�ำแนกตามดัชนีการพัฒนาเยาวชนในประเทศไทย
ดเชื้อ
เด็กเหยื่อ
คาดว่
าอาจมี
เอชไอวี/เอดส
การค
ามนุษมยากถึง 3.17 ล้านคน
12 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบาง
เด็กไรสัญชาติ
ลูกแรงงาน
ขามชาติ

คาดวามีมากถึง
62-03-122_001-128 sukaphap khon thai new03-04_UK
Coated-DIC.indd
3.17
ลานคน29

เด็กออทิสติก
สมาธิสั้น
เด็กพิเศษ
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11

วัยรุ่น

อัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี อยู่ที่ 39.6 ต่อ 1,000 คน แนวโน้ม
เริ่มลดลงในช่วงที่ผ่านมา
วัยรุน่ เป็นช่วงวัยรอยต่อทีส่ ำ� คัญจากเด็กสูก่ ารเป็นผูใ้ หญ่ ความเสีย่ งด้านพฤติกรรมทีอ่ าจน�ำไปสูค่ วามเปราะบาง
และปัญหา ทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม เป็นเรื่องที่สังคมไทยทุกฝ่ายต้องเฝ้าระวัง ปลูกฝังความรู้
ทัศนคติและค่านิยมที่น�ำไปสู่การปฏิบัติตนและใช้ชีวิตที่เหมาะสม

11.65

21.4%

10.37
17.0%

12.2%

2543

2553

2559

2560

53.4 53.4
51.1
50.1
47.9
50.1

49.7

39.2

76.5

นักเรียน ม. 5

10-14 ป

2573

2583
เพศชาย
เพศหญิง

นักเรียนปวช.

44

69.5
32

53

46

49

43

49

47

43

42

23

24

47

43

47

43

65.7
34
28
22

26

2560

2559

2558

2557

1.8 1.7 1.6
1.5 1.4 1.3
2556

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2543

2542

2541

2540

2539

2538

2537

2536

44.8
42.5
39.6

31.1

1.2 1.3 1.4 1.6
0.6 0.7 0.7 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 1 1.1 1.1 1.1

2553

2554

15-19 ป

ทีม่ า : รายงานสถานการณ์ดา้ นอนามัยการเจริญพันธ์ุ 2560, ส�ำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข

30

6.26
9.8%

การสวมหมวกนิรภัยของ
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ พ.ศ. 2553-2559
จำ�แนกตามกลุ่มอายุ (รวมผู้ขับขี่และผู้โดยสาร)
52

71.0

33.7
32.6

2563

หมายเหตุ : พ.ศ. 2563, 2573 และ 2583 เป็นประมาณการจ�ำนวนและสัดส่วน
ทีม่ า : ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวติ สศช.

รอยละ

36.0

37.9

10.9%
77.5 79.0

สัดสวนตอประชากรทั้งหมด (รอยละ)

จำนวน (ลานคน)

2558

รอยละการสวมหมวกนิรภัย

39.1

7.20

รอยละ

127.1

2555

42.8 41.2
39.7

40.2

2535

ตอประชากรหญิง 1,000 คน

40.7

8.05
80.9 79.5

2533

50.1

49.3 48.9

14.8%

161.2
143.4

อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี และ 15-19 ปี
ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี และ 15-19 ปี 1,000 คน

47.3

9.76

รอยละของประชากรทั้งหมด

จำ�นวนและสัดส่วนประชากรไทยในช่วงวัยรุ่น (อายุ 10-19 ปี)

ลานคน

อัตราปวย ตอ 100,000 คน

ประชากรวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี
ในประเทศไทยมี จ� ำ นวนลดลง
ต่ อ เนื่ อ ง ในปี 2563 คาดว่ า จะมี
จ�ำนวนราว 8 ล้านคน คิดเป็นประมาณ
1 ใน 8 ของประชากรทั้ ง หมด
ความเปราะบางของประชากรใน
วั ย นี้ ส ่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากปั ญ หาด้ า น
พฤติกรรมที่น�ำไปสู93.4
่ความเสี93.6
่ยงและ103.4
89.5
80.8
ปัญหาระยะยาวตามมา
เช่น จากการ
ตั้ ง ครรภ์ ไ ม่ พ ร้ อ ม โรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ การบาดเจ็บพิการหรือ
เสียชี2553
วิตจากอุ
บัติเหตุ
ความรุ
นแรง2557
2554
2555
2556
จากการทะเลาะเบาะแว้ง หรือ ปัญหา
ยาเสพติดและการพนัน เป็นต้น

นักเรียน ม. 5

2555

รวม

2556

2557

ผูใหญ

เพศชาย

2558

2559

วัยรุน

ทีม่ า : อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผูใ้ ช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย พ.ศ. 2559,
เพศหญิ
ง ความปลอดภัยทางถนน
มูลนิธไิ ทยโรดส์ และเครือข่ายเฝ้าระวั
งสถานการณ์
นักเรียนปวช.

สุขภาพคนไทย 2562
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จำนวน (ลานคน)

อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ในวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15-24 ปี

การใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์
ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคู่รัก ปี 2560
76.5

161.2
143.4

อัตราปวย ตอ 100,000 คน

สัดสวนตอประชากรทั้งหมด (รอยละ)

71.0

69.5

65.7

89.5

80.8

103.4

93.6

93.4

รอยละ

127.1

เพศชาย
นักเรียน ม. 5

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

ทีม่ า : ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2560

2560

การคุมกำ�เนิดด้วยวิธีที่เชื่อถือได้* เมื่อมีเพศสัมพันธ์
ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคู่รัก ปี 2560

หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2553-2557 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวม 5 โรค ได้แก่ หนองใน 		
หนองในเทียม แผลริมอ่อน กามโรคของต่อมและท่อน�ำ้ เหลือง
		 ข้อมูลปี 2559-2560 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวม 8 โรค ได้แก่ ซิฟลิ สิ หนองใน
หนองในเทียม แผลริมอ่อน ฝีมะม่วง เริมทีอ่ วัยวะเพศ หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อนื่ ๆ
เหตุผลของการออกกลางคัน
ทีม่ า : ส�ำนักระบาดวิ
ท
ยา
กรมควบคุ
ม
โรค
2553-2560
ปการศึกษา 2559 (%)
122,130
110,881

4

เพศหญิง

นักเรียนปวช.

80.9 79.5

1.5 0.5

77.5 79.0

109,422

99,255

39.1

37.9

อพยพตามผูปกครอง

32,799

มีปญหาครอบครัว

มีปญหาในการปรับตัว

5,377

หาเลี้ยงครอบครัว

1.8 1.7 1.6
1.5 1.4 1.3

เจ็บปวยอุบัติเหตุ

รอยละการสวมหมวกนิรภัย

ตองคดีถูกจับ

2560

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

ฐานะยากจน

2559

59

58

25
2547

57

25

2545

2546

56

25

2544

55

25
2543

54

25

2541

2542

53

25

2540

25

52
2538

2539

51

25

2537

25

50

2536

49

สมรสแลว
1.2 1.3 1.4 1.6
0.6 0.7 0.7 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 1 1.1 1.1 1.1

2558

12,165
5,567

2557

37,829
32.6
31.1
27,930

25

44.8
42.5
39.6

33.7

47,809

36.0

50.1

49.7

39.2

53.4 53.4
51.1
50.1
47.9

2556

40.2

50.1

49.3 48.9

2555

42.8 41.2
39.7

40.7

2535

ตอประชากรหญิ
ง 1,000 คน คน
25

47.3

รอยละ

จากข้อมูลในปี 2560 วัยรุ่นไทยยั
รรมเสี่ยง
11.1 ง คงมี พ ฤติ ก
28.4
ทางเพศ โดยราว 1 ใน 5 ของกลุ11.9่มที่มีประสบการณ์ทางเพศ
ไม่ได้ใช้วิธีการคุมก�ำเนิดในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ท�ำให้มี
เพศชาย
ความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
รวมถึงติ23.8
ดโรค ข้อมูล
18.7
เพศหญิง
อัตราโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนไทย
นักเรียน ม. 5
นักเรียนปวช.
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ภาพสะท้ อ นที่ ดี ข องปั ญ หานี้
หมายเหตุ : *ถุงยางอนามัย ยาเม็ด/ยาฉีดคุมก�ำเนิด และยาคุมก�ำเนิดฉุกเฉิน
ทีม่ า : ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2560
อัตราคลอดในหญิงวัยรุน่ อายุ 10-19 ปี แม้จะเริม่ มีแนวโน้มลดลง
ในช่วง 4-5 ปีทผี่ า่ นมา แต่ปญ
ั หาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ยังเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีต่ อ้ งด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขต่อไปตามแนวทาง
ที่ก�ำหนดไว้ของ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 การดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครอง
แม่ วั ย รุ ่ น ให้ ยั ง ได้ รั บ การศึ ก ษาหรื อ คงอยู ่ ใ น
10-14 ป
15-19 ป
ร้อยละพฤติกรรมที่สะท้อนค่านิยมของวัยรุ่นและเยาวชน
โรงเรียน ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
(อายุ 13-24 ปี) ปี 2561
52
เป็นจุดเน้53นที่ทุก49ฝ่ายต้องช่49วยกัน การลดจ�
ำนวน
47
47
เด็
ก
ออกจากโรงเรี
ย
นกลางคั
น
และส่
ง
เสริ
ม
โอกาส
6.2
ใชสื่อสังคมออนไลน
0.4
63.8
29.6
(ทวิตเตอร ไลน
44
ในการเข้46าถึงการศึ43กษาให้แ43ก่วัยรุ่น 42ซึ่งส่วนใหญ่
เฟซบุก ฯลฯ)
43
ยังเป็นประชากรในวัยเรียน เป็นแนวทางทีจ่ ะช่วย
0.4
20.1
58.4
21.1
เลนเกมส
34
32
สร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี
่ยงให้แก่ประชากร
28
24
วัยนี้ได้
23
นอนดึก 7.7
22
0.1
65.9
26.3
ตื่นสาย
พฤติกรรมเสี่ยงทางสังคมของวัยรุ่นที่น�ำไปสู่
0.5
เลนการพนัน
ความสูญเสียทีป่ อ้ งกันได้ เช่น จากปัญหาอุบตั เิ หตุ
10.9
87.1
1.5
ตูสลอต หวย บอล
ทางท้2554
องถนนจากการขั
บขี่จักรยานยนต์
ไ2558
ม่สวม
2553
2555
2556
2557
เที่ยวกลางคืน 0.8
0.5
27.2
71.5
หมวกนิรภัย การทะเลาะใช้
คผูวามรุ
(ผับ สถานเริงรมย
รวม
ใหญ นแรง การใช้
วัยรุน
ฯลฯ)
สื
อ
่
ออนไลน์
ท
ไ
่
ี
ม่
เ
หมาะสม
ติ
ด
เกมส์
หรื
อ
การพนั
น
2.1%
เที่ยวเตร
43.0
54.7
0.2
เป็นเรื่องที่ยังละเลยไม่ได้
ทำประจำ

ทำบางครั้ง

ไมทำ

43

26

2559

ไมทราบ

ทีม่ า : การส�ำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต พ.ศ. 2561, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

12 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบาง
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12

ผู้สูงอายุ

1 ใน 10 ของผูส้ งู อายุไทยอาศัยอยูค่ นเดียว อีก 1 ใน 4 อยูอ่ าศัยตามล�ำพัง
กับคู่สมรส
ความเปราะบางของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นตามอายุที่สูงขึ้นพร้อมกับสุขภาพที่ถดถอย ลดทอนความสามารถใน
การท�ำงานมีรายได้และพึ่งพาตนเอง จากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมที่คนอยู่เป็นโสดเพิ่มขึ้นและ
มีลูกน้อยลง การเกื้อหนุนจากครอบครัวมีแนวโน้มลดลงซึ่งเพิ่มความเปราะบางให้กับผู้สูงอายุในอนาคต
รอยละ

26.6

จำนวน

19.1

20.52
17.58

7.4

12.62

2533

2563

9.5

2573

2583

60-69 ป

61

60

57

70-79 ป
2533

2543

2553

2563

หมายเหตุ : พ.ศ. 2563, 2573 และ 2583 เป็นประมาณการ
ทีม่ า : ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวติ สศช.
60-69 ป

53

2573

28

29

13

13

32

29

0.742

0.769

0.736

0.751

14

0.649

10

37

หญิง

0.691

11

0.540

34

19

0.471

29

0.502

32

19

0.815

14

55

2583

ชาย

0.783

13

0.797

13

80 ปขึ้นไป

2573

รวม
0.717

29

2563

ดัชนีพฤฒิพลังผู้สูงอายุไทย ปี 2560

0.659

28

2553

หมายเหตุ : พ.ศ. 2563, 2573 และ 2583 เป็นประมาณการจ�ำนวนและสัดส่วน
ทีม่ า : ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวติ สศช.

รอยละของประชากรสูงอายุทั้งหมด

70-79 ป

รอยละของประชากรสูงอายุทั้งหมด

80 ปขึ้นไป

10

12.62
8.51

2543

สัดส่วนผู้สูงอายุไทย (60 ปีขึ้นไป) จำ�แนกตามกลุ่มอายุ
11

20.52
17.58

12.9

5.79

4.02

5.79

จำนวน

19.1

รอยละของประชากรทั้งหมด

ลานคน

32.1

8.51

4.02

26.6

รอยละ

รอยละของประชากรทั้งหมด

32.1

0.685

ลานคน

ในปี 2563 คาดว่าผู้สูงอายุไทยจะมี
จ� ำ นวน 12.6 ล้ า นคน คิ ด เป็ น เกื อ บ
1 ใน 5 ของประชากรไทย สัดส่วนนีจ้ ะยัง
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นมากถึง 1 ใน 3 ของ
ประชากรทั้งหมดในปี 2583 หรืออีก
20 ปีข้างหน้า โดยที่มากกว่าครึ่งเป็น
กลุม่ ผูส้ งู อายุตงั้ แต่ 70 ปีขนึ้ ไป ในปั12.9จจุบนั
แม้ ใ นภาพรวมผู
้ สู ง อายุ9.5ส ่ ว นใหญ่ ถึ ง
7.4
ร้อยละ 94.8 ยังสามารถช่วยเหลือตนเอง
ในกิจวัตรประจ�2533
ำวันทั่วไปได้
ู้สูงอายุ
2543 แต่ผ
2553
วัยปลายอายุ 80 ปีขึ้นไป ถึง 1 ใน 5
พบว่าจ�ำเป็นต้องมีผู้ดูแล

จำ�นวนและสัดส่วนประชากรไทยที่เป็นผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

34

37

44

61

2583

60 ดัชนีพฤฒิพลัง
55

ดานสุขภาพ

57

ดานการมีสวนรวม

53

ดานความมั่นคง

ทีม่ า : ดัชนีพฤฒิพลังผูส้ งู อายุไทย 2560, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

ดานสภาพที่เอื้อ
ตอการมีพฤฒิพลัง

44

32

สุขภาพคนไทย 2562
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รอยละ

ดัชนีพฤฒิพลัง (Active Ageing Index) ซึง่ ใช้วดั 2533
ระดับคุณภาพในการดํารงชี
ิ ของผู
้ งู อายุ2573
ไทย ปี 2560
2543
2553 วต
2563 ส
2583เท่ากับ 0.685
จัดอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสุขภาพและความมั่นคงมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างดีกว่าเมื่อเทียบกับด้านการมีส่วนร่วมและด้าน
สภาพที่เอื้อต่อการมีพฤฒิพลัง อย่างไรก็ตาม ปัญหาสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตใจ ยังคงเป็นปัจจัยความเปราะบาง
ที่ส�ำคัญหนึ่งของผู้สูงอายุจ�ำนวนมาก ที่พบมากที่สุดคือ ความดันโลหิต97.8
สูง อ้วน และข้
อเข่าเสื่อม ตามล�ำดับ 94.8
โดยผู้สูงอายุ
95.2
ถึงร้อยละ 6 พบว่ามีภาวะซึมเศร้า
81.3
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ดัชนีพฤฒิพลัง

ดานสุขภาพ

ดานการมีสวนรวม

ดานความมั่นคง

ดานสภาพที่เอื้อ
ตอการมีพฤฒิพลัง

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ยังสามารถปฏิบัติกิจวัตรพื้นฐาน
จำ�แนกตามอายุ พ.ศ. 2560
97.8

หลอดเลือดสมอง

2.7

หลอดเลื
กล
ามเนื้ออหัดสมอง
วใจขาดเลือด2.7

94.8

95.2

ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ

กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด

81.3

4.8
4.8

เกาต

เกาต

5.6

5.6

ภาวะซึมเศรา

ภาวะซึมเศรา

6.0

6.0

เบาหวาน

รอยละ

เบาหวาน

18.1

คอเลสเตอรอลในเลื
คอเลสเตอรอลในเลื
อดสูง อดสูง

19.0

19.0

ขอเขาเสืข่ออมเขาเสื่อม
อวน

18.1

22.5

22.5

35.4

อวน

35.4

รวม 3,843,585
ราย
อวนลงพุง
อวนลงพุง

อายุ 60-69 ป

อายุ 70-79 ป

อายุ 80 ปขึ้นไป

รวม

49.4

ความดันโลหิตสูง

49.4
53.2

(คิดเปนรอยละ 37.6
ความดันโลหิของผู
ตสูง สูงอายุทั้งหมด)
ความชุก (รอยละ)

53.2

ความชุก (รอยละ)

หมายเหตุ : ผูส้ งู อายุทยี่ งั สามารถปฏิบตั กิ จิ วัตรพืน้ ฐานได้
คือสามารถท�ำกิจวัตรพืน้ ฐาน ได้แก่ การกินอาหาร
		 ใส่เสือ้ ผ้า (แต่งตัว) อาบน�ำ้ /ล้างหน้า (รวมการใช้หอ้ งน�ำ้ )
		 ได้โดยไม่ตอ้ งมีใครช่วย หรือใช้อปุ กรณ์ชว่ ยเหลือ
ทีม่ า : รายงานสถานการณ์ผสู้ งู อายุไทย 2560, สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

ทีม่ า : รายงานการส�ำรวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจร่างกาย ครัง้ ที่ 5 พ.ศ.2557, สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

แนวโน้มผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว หรืออยู่ลำ�พังกับคู่สมรส
23.3
2545

จำ�นวนผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560

2550

2554

2557

84.2% รายไดนอยกว
า 30,0002550
บาท
2545

2560

2554

2557

20.6

รอยละ

59% ไมมีที่ดิน/ที่อยูอาศัย
8.6
51.2% เปนผูวางงาน
6.3

(คิดเปนรอยละ 37.6 ของผูสูงอายุทั้งหมด)

16.3% มีภาระเลี้ยงดูคนในครอบครัว
8.6 8.7
7.7
6.3

20.6
17.6 17.6

17.0

10.8

8.7

7.7

รอยละ

รวม 3,843,585 ราย

23.3

17.6 17.6
17.02560

10.8

ผูสูงอายุอยูคนเดียว

ผูสูงอายุอยูลำพังกับคูสมรส

ทีม่ า : รายงานสถานการณ์ผสู้ งู อายุไทย 2560, สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สถิติการแจ้งผูเหตุ
ของผู
้สยูงวอายุที่มายังศูนย์รับแจ้งเหตุ 1300
สูงอายุ
อยูคนเดี
ผูสูงอายุอยูลำพังกับคูสมรส
(ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)

84.2% รายไดนอยกวา 30,000 บาท

561

59% ไมมีที่ดิน/ที่อยูอาศัย
427

288

164

149
98 97

96

79

42 38

27 19 18
13 13 11

9

8

8

6

ประสบอุบัติเหตุ

183

ประสบปญหาวาตภัย

ทีม่ า : สรุปข้อมูลส�ำคัญผูส้ งู อายุทลี่ งทะเบียนในบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ พ.ศ. 2560, กรมกิจการผูส้ งู อายุ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

338 329 326

ไมมีคารักษาพยาบาล

16.3% มีภาระเลี้ยงดูคนในครอบครัว

ติดสุรา

จำนวนการแจงเหตุ

51.2% เปนผูวางงาน

5

3
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เขาสถานสงเคราะห

ถูกลวงละเมิดทางเพศ/อนาจาร

อื่นๆ

ถูกทอดทิ้ง

ปญหาการทำงาน

สิทธิการคุมครอง

ไมมีเอกสารราชการ

ที่อยูอาศัย/สภาพแวดลอมไมเหมาะสม

ถูกลวงละเมิดทางเพศ/อนาจาร

ปญหาอัคคีภัย

ประสบอุบัติเหตุ

ประสบปญหาวาตภัย

3

เขาสถานสงเคราะห

ติดสุรา

ไมมีคารักษาพยาบาล

อื่นๆ

ปญหาการทำงาน

ถูกทอดทิ้ง

27 19 18
13 13 11

สิทธิการคุมครอง

42 38

ไมมีเอกสารราชการ

79

ที่อยูอาศัย/สภาพแวดลอมไมเหมาะสม

96

ปญหาอัคคีภัย

เงินกูยืมผูสูงอายุ

ขอทาน

ไมเขาใจกันในครอบครัว

ความเครียด/สุขภาพจิต

คาทำศพ

ตองการที่พักอาศัย

เรรอน

พลัดหลง/สูญหาย

เบี้ยยังชีพ

ครอบครัวยากจน

98 97

ไมมีคนดูแล

ไมมีเงินกลับภูมิลำเนา

5

ปญหาทางรางกาย

6

เงินกูยืมผูสูงอายุ

8

149

ไมมีเงินกลับภูมิลำเนา

164

ปญหาทางรางกาย

183

ถูกทำรายรางกาย

8

288

ถูกทำรายรางกาย

จำนวนการแจงเหตุ

338 329 326

ขอทาน

ความเครียด/สุขภาพจิต

9

427

ไมเขาใจกันในครอบครัว

คาทำศพ

ตองการที่พักอาศัย

เรรอน

พลัดหลง/สูญหาย

เบี้ยยังชีพ

561

ครอบครัวยากจน

ไมมีคนดูแล

ช่วง 10 กว่าปีท่ีผ่านมา สัดส่วน
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว หรือตาม
ล�ำพังกับคู่สมรสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่ ว นหนึ่ ง อาจเป็ น เพราะผู ้ สู ง อายุ มี
ความพร้อมด้านการเงินและสุขภาพที่
ทีม่ า : พ.ต.อ.ไกรวุฒิ วัฒนสิน, 2561. รูปแบบการป้องกันอาชญากรรมทีก่ ระท�ำต่อผูส้ งู อายุ, คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
ดีขนึ้ ซึง่ ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นกลุม่
ทีม่ คี วามเปราะบางเสมอไป อย่างไรก็ตาม สถิตจิ ากศูนย์รบั แจ้งเหตุ 1300 พบปัญหาทีผ่ สู้ งู อายุไทยประสบมากทีส่ ดุ นัน้ เป็นในเรือ่ ง
“การไม่มีผู้ดูแล” จากข้อมูลโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 มีผู้สูงอายุลงทะเบียนมากเกือบ 4 ล้านคน หรือกว่า 1 ใน 3
ของผูส้ งู อายุทงั้ หมด ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ ทีป่ ระสบปัญหารายได้นอ้ ย ไม่มที ดี่ นิ หรือทีอ่ ยูอ่ าศัย และว่างงาน
12 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบาง

33
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สำ�หรับการอ้างอิงบทความ
โครงการสุขภาพคนไทย. 2562. ชื่อบทความ. สุขภาพคนไทย 2562 (เลขหน้าของบทความ). 		
นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
ตัวอย่าง
โครงการสุขภาพคนไทย. 2562. พาราควอตยืดเยื้อ คณะกรรมการวัตถุอันตรายไม่ยอมยกเลิกการใช้. สุขภาพคนไทย 2562 (หน้า 36-41).
นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
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1

พาราควอตยืดเยื้อ คณะกรรมการ
วัตถุอันตรายไม่ยอมยกเลิกการใช้

ภาพ : https://waymagazine.org/wp-content/uploads/2018/05/cc-report-paraquat.jpg

ความพยายามในการผลักดันการห้ามใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต
ยืดเยื้อมาเกือบสองปี ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย
มีมติ 16 ต่อ 5 เสียง ยังไม่ยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าว สร้างความผิดหวังให้กับภาคประชาชน นักวิชาการและ
เครือข่ายด้านสุขภาพทั่วประเทศ

ไทยเป็ น ประเทศเกษตรกรรมที่ รั บ วิ ถี ก ารเกษตร
แบบพึ่ ง พาสารเคมี ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช และปุ ๋ ย เคมี ม าตั้ ง แต่
ยุคปฏิวัติเขียว และมีความเข้มข้นในการใช้สารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืชมากขึ้นๆ ในขณะที่ไทยไม่ได้เป็นประเทศผู้ผลิต
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชเอง โดยเฉพาะสารออกฤทธิ์ (Active
Ingredient) จึงต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด 100%
โดยในปี 2560 มีการน�ำเข้าสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชหรือวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรมากถึง 197,647 ตัน ในขณะที่
ปี 2548 น� ำเข้าเพียง 75,473 ตัน1 นั่นหมายความว่ า
ประเทศไทยน�ำเข้าสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชมากขึ้น 2.6 เท่า
ภายในระยะเวลา 12 ปี จากการค้นข้อมูลและการส�ำรวจของ
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื (Thai-PAN) พบว่า
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่มีการน�ำเข้ามาใช้ในประเทศไทย
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จ� ำ นวนมากกว่ า 150 ชนิ ด เป็ น สารเคมี ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช
ที่มีอันตรายร้ายแรง (Highly Hazardous Pesticides;
HHPs) ตามเกณฑ์ของ JMPM (FAO/WHO Joint Meeting
on Pesticide Management) หรื อ คณะท� ำ งานร่ ว ม
ระหว่ า งองค์ ก ารเกษตรและอาหารแห่ ง สหประชาชาติ
และองค์การอนามัยโลก ว่าด้วยการจัดการสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื
บทความนีเ้ ป็นการสรุปสถานการณ์การใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื
3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
ที่ ห ลายฝ่ า ยพยายามขั บ เคลื่ อ นให้ ย กเลิ ก การใช้ ใ น
ประเทศไทย นโยบายการใช้สารเคมีดงั กล่าวในต่างประเทศ
และการต่อสู้เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ
โดยการผนึ ก ก� ำ ลั ง ของกลุ ่ ม เกษตรกร ภาคประชาชน
นักวิชาการและเครือข่ายด้านสุขภาพของไทย
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สถานการณ์ ก ารใช้ ส ารเคมี ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช
ในประเทศไทย

สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต
และคลอร์ไพริฟอส ที่หลายฝ่ายพยายามขับเคลื่อนให้ยกเลิก
การใช้ในประเทศไทย จัดอยู่ในกลุ่มสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
ที่มีอันตรายร้ายแรงด้วยเช่นกัน โดยในปี 2560 ไทยน�ำเข้า
สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช 267 ชนิด เป็นสารพาราควอต 44.50
ล้านกิโลกรัม ไกลโฟเซต 59.85 ล้านกิโลกรัม และคลอร์ไพริฟอส
3.32 ล้ า นกิ โ ลกรั ม รวมสาร 3 ชนิ ด นี้ ม ากถึ ง 54.48%
ของปริมาณการน�ำเข้าทั้งหมด
ในประเทศไทย พาราควอต เป็นที่รู้จักในชื่อการค้าว่า
‘กรัมม็อกโซน’ (Grammoxone) เป็นสารเคมีก�ำจัดวัชพืช
ชนิดเผาไหม้ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากท�ำให้ส่วน
ทีเ่ ป็นสีเขียวของพืชทีต่ อ้ งการก�ำจัดเหีย่ วแห้งไว เป็นยาเผาไหม้
ออกฤทธิ์ เร็ ว ท� ำ ให้ วั ช พื ช แห้ ง เหี่ ย วและตายได้ ภ ายใน
1-2 ชั่วโมง โดยไม่มีฤทธิ์ท�ำลายระบบรากของพืชประธาน
แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ มี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์
ที่ปรากฏชัดเจน2 อาทิ

(1) มีพิษสูงต่อมนุษย์
(2) เป็นสาเหตุหนึง่ ของโรคพาร์กนิ สัน และส่งผลกระทบ
		 ต่อระบบประสาท
(3) เป็นปัจจัยเสริมท�ำให้เกิดโรคเนื้อเน่า
(4) เป็นสารที่มีความเสี่ยงสูงเกินกว่าที่จะน�ำมาใช้งาน
		 ได้อย่างปลอดภัยแม้จะมีการป้องกันที่ดีก็ตาม
(5) สามารถผ่านจากมารดาไปสู่ตัวอ่อนในครรภ์
(6) พบพาราควอตปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและเข้าสู่
		 ห่วงโซ่อาหาร

ห้ามใช้พาราควอตในกว่า 50 ประเทศ

ปัจจุบนั มี 53 ประเทศทัว่ โลกทีย่ กเลิกการใช้พาราควอต
ซึ่งรวมถึงประเทศในสหภาพยุโรป ที่ยกเลิกเมื่อปี 2007
โดยศาลแห่งสหภาพยุโรปมีค�ำสั่งยกเลิกการใช้พาราควอต
เนือ่ งจากข้อกังวลด้านสุขภาพและการประเมินความปลอดภัย
ในสารเคมี ส่วนในเอเชีย ห้ามใช้ใน 10 ประเทศ3

ที่มา : Thai-PAN

10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

62-03-122_001-128 sukaphap khon thai new03-04_UK Coated-DIC.indd 37

37
3/4/2562 BE 22:06

ข้อมูลจากงานวิจัยของ ผศ.ดร.นพดล กิตนะ ภาควิชา
ชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ชี้ให้เห็นว่า มีการตรวจพบพาราควอตซึ่งเป็นสารฆ่าหญ้า
ในกบ ปู หอย แม้ว่าจะเป็นสารที่เน้นใช้ก�ำจัดวัชพืช แต่ก็
มีการสะสมไปที่ตัวสัตว์ด้วย ข้อมูลในจังหวัดน่าน พบว่า
มีการปนเปือ้ นพาราควอต 24 - 56 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมใน
ปูนา และ 12.6 - 1,233.8 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมในกบหนอง
(มาตรฐานไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม)4 แต่ข้อเรียกร้อง
ดังกล่าวถูกคัดค้านโดยภาคการเกษตรว่ายังมีความจ�ำเป็น
เพราะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้

จุ ด เริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อแบนพาราควอต
ในไทย

ยกแรกของการต่อสูเ้ พือ่ ผลักดันให้มกี ารยกเลิกพาราควอต
เริ่ ม ขึ้ น เมื่ อ กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ของ
การบริ โ ภคอาหารที่ ป ลอดภั ย และพบปั ญ หาที่ ก ระทบ
ต่ อ สุ ข ภาพของเกษตรกรและประชาชนจากสารพิ ษ ที่ มี
ความเสี่ยงสูง จึงได้ตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหา
สารเคมีป้องกันก�ำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็น
คณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหน่วยงานภาค
วิชาการและภาคประชาชนขึ้น เมื่อเดือนธันวาคม 2559
หลั ง จากได้ ร วบรวมข้ อ มู ล ทางวิ ช าการจากหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ให้ด�ำเนินการ
ออกประกาศยกเลิ ก การใช้ ส ารเคมี ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช
“พาราควอตและคลอร์ ไ พริ ฟ อส” โดยให้ ยุ ติ ก ารน� ำ เข้ า

ภายในเดือนธันวาคม 2561 และยุติการใช้ทั้งหมดภายใน
เดือนธันวาคม 2562 หลังจากนั้น 2 สัปดาห์ สภาเกษตรกร
แห่งชาติ ซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรตามกฎหมาย ได้พิจารณา
และมีมติเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกเลิกการน�ำเข้า
และการใช้สารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต
พร้อมทั้งให้เร่งด�ำเนินการหาวิธีการทดแทน เพื่อประโยชน์
ในการคุ้มครองสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค
อย่างไรก็ตาม กรมวิชาการเกษตรได้ดำ� เนินการรวบรวม
ข้อมูลทางวิชาการเพือ่ หาข้อสรุป (อีกครัง้ ) ทัง้ ๆ ทีก่ ม็ ตี วั แทน
อยู่ใน คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว และมีข้อสรุปเมื่อวันที่
12 กันยายน 2560 ว่าเห็นด้วยกับการจ�ำกัดการใช้ไกลโฟเซต
แต่ส�ำหรับสารพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส กรมวิชาการ
เกษตรไม่มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพอนามัย จึงเสนอ
คณะกรรมการวัตถุอนั ตรายให้คำ� ปรึกษาด้านข้อกังวลสุขภาพ
ของมนุษย์ก่อน
ในระหว่ า งนั้ น ภาคประชาชนได้ ร วมตั ว กั น ในนาม
“เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง”
เพื่อเคลื่อนไหวสนับสนุนมติของคณะกรรมการขับเคลื่อน
ปั ญ หาสารเคมี ป ้ อ งกั น ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง
เมื่อกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่า ทะเบียนพาราควอตและ
คลอร์ ไ พริ ฟ อสก� ำ ลั ง จะหมดอายุ ล ง จึ ง ได้ ยื่ น หนั ง สื อ ถึ ง
นายกรัฐมนตรีผา่ นผูว้ า่ ราชการจังหวัด 50 จังหวัด เรียกร้องให้
กรมวิชาการเกษตรไม่ตอ่ ทะเบียนพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส
และให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาแบนสารพิษ
ทัง้ สองชนิดนีโ้ ดยเร็ว แต่จๆู่ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 กลับ
ปรากฏข่าวว่า กรมวิชาการเกษตรได้ตอ่ ทะเบียนพาราควอต
ให้แก่บริษทั ซินเจนทา บริษทั เอเลฟองเต้ และดาว อโกรไซแอนส์
ไปอีก 6 ปี ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2560 โดยไม่รอผลการ
ตัดสินของคณะกรรมการวัตถุอันตราย โดยมีเหตุผลว่า หาก
ล่าช้าจะท�ำให้ภาคเอกชนเสียหายและรัฐอาจถูกฟ้องร้องได้
การต่ อ ทะเบี ย นสารเคมี อั น ตรายดั ง กล่ า วท� ำ ให้ เ กิ ด
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระท�ำนี้ จนกระทั่งส�ำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแถลงข่าวไม่เห็นด้วย และ
ประณามการต่อทะเบียนสารพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส
ของกรมวิชาการเกษตร ส่วนสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
ก็ได้ท�ำจดหมายถึงกรรมการสิทธิมนุษยชนให้ตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีการต่อทะเบียนพาราควอต
โดยไม่รอผลการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตราย

ภาพ : https://www.posttoday.com/economy/554472
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หลากหลายองค์กรประสานเสียง สนับสนุน
การยกเลิกพาราควอต

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการวัตถุอันตราย
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาควบคุมวัตถุ
อันตราย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ซึง่ เครือข่าย
สนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรงได้ติดตาม
เรือ่ งนีอ้ ย่างใกล้ชดิ และยืน่ จดหมายเรียกร้องให้คณะกรรมการ
วัตถุอนั ตรายใช้ขอ้ มูลทางวิชาการทีไ่ ม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน
หรือเป็นงานวิจัยที่สนับสนุนโดยบริษัทสารเคมี และป้องกัน
ไม่ให้กรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียเข้ามามีสว่ นร่วมในการพิจารณา
และขอให้เปิดเผยรายงานการประชุมต่อสาธารณะ
ในอีกด้านหนึ่ง นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในเดือน
มกราคม 2561 ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลและผลกระทบของ
พาราควอต และรายงานเรือ่ งนีโ้ ดยเร็ว ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2561 กระทรวงสาธารณสุขประชุมหารือเรื่องพาราควอต
และผลกระทบจากการใช้ ร ่ ว มกั บ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ประชุมยืนยันตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันและ
ก�ำจัดศัตรูพชื ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง “ให้ยกเลิกการใช้ภายในเดือน
ธั น วาคม 2562” อี ก ทั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้ แ ถลงข่ า วผลการศึ ก ษาและมี ม ติ ใ ห้ ด� ำ เนิ น การตาม
คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันและ
ก�ำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงทุกข้อ และขอให้พิจารณา
ก� ำ หนดมาตรการเร่ ง ด่ ว น ยกเลิ ก การน� ำ เข้ า ตั้ ง แต่ เ ดื อ น
มิ ถุ น ายน 2561 เป็ น ต้ น ไป เนื่ อ งจากพบว่ า ในปี 2560
มีการน�ำเข้าสารทั้ง 3 ชนิดในปริมาณที่สูงกว่าปีก่อนๆ มาก
นอกจากนี้ แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ในประเด็นย่อยที่ 1.9 ลด/เลิก
การใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้มีการห้ามใช้
หรือจ�ำกัดการใช้สารเคมี โดยเฉพาะสารพาราควอต โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งบอกถึงอันตราย
ต่อสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาสารทดแทนต่างๆ และทางเลือก
ในการใช้สารชีวภาพ
ในระหว่างนัน้ องค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน่ (ACT) ได้จดั ท�ำ
โพลส�ำรวจประเด็นที่ประชาชนสนใจปรากฏว่า พาราควอต

ภาพ : https://www.bbc.com/thai/thailand-45312985

เป็นหนึง่ ในประเด็นทีป่ ระชาชนติดตามมากทีส่ ดุ จึงได้จดั เวที
เสวนา “คอร์รัปชั่นในภาคเกษตร ภาค1: พาราควอต?” ขึ้น
นอกจากนีย้ งั มีเวทีวชิ าการให้ขอ้ มูลแก่สาธารณะอย่างต่อเนือ่ ง
เช่นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 จัดเวทีวชิ าการเพือ่ ให้ขอ้ มูล
เรือ่ ง “ข้อเท็จจริงทางวิชาการในการควบคุมสารเคมีอนั ตราย
: พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส” และเรียกร้อง
ให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาเพื่อควบคุมสารเคมี
อันตรายทัง้ 3 ชนิดนี้ โดยใช้ขอ้ เท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ และ
คณะผู้จัดการประชุมในครั้งนี้จะส่งหลักฐานทางวิชาการให้
คณะกรรมการวั ต ถุ อั น ตรายพิ จ ารณายกเลิ ก พาราควอต
คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซตตามมติของคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป5

คณะกรรมการวั ต ถุ อั น ตรายสวนกระแส
ไม่ยอมยกเลิกพาราควอต
แม้หน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและ
เครือข่ายภาคประชาสังคมจะมีความเห็นตรงกันให้ยกเลิก
พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต แต่ในการประชุม
ของคณะกรรมการวั ต ถุ อั น ตราย กลั บ ไม่ ต อบสนองกั บ
ข้อเรียกร้องดังกล่าว โดยในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
คณะกรรมการวั ต ถุ อั น ตรายมี ม ติ “ไม่ ย กเลิ ก ” การใช้
สารเคมีพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต โดยให้
เหตุผลว่า ข้อมูลผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ยั ง ไม่ เ พี ย งพอ แต่ ภ ายหลั ง การประชุ ม รศ.ดร.จิ ร าพร
ลิม้ ปานานนท์ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ในคณะกรรมการวัตถุอนั ตรายได้ออกแถลงการณ์สว่ นบุคคล
ระบุชัดเจนถึงกระบวนการลงมติว่า “ก่อนลงมติ ดิฉันได้
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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กล่าวถึง มาตรา 12 วรรค 2 ของ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
ทีร่ ะบุวา่ “การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
... กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นการส่วนตัวในเรื่องใด
กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น”
ปรากฏว่าไม่มีการแสดงการมีส่วนได้เสีย และไม่มีกรรมการ
ท่านใดสละสิทธิ์ในการลงคะแนน” ซึ่งเป็นการแสดงนัยยะ
บางอย่าง
มติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายดังกล่าว น�ำมาซึ่ง
ความเคลื่อนไหวของเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่
มีอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร โดยได้ชุมนุมหน้าท�ำเนียบ
รั ฐ บาลในวั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2561 และยื่ น จดหมายถึ ง
นายกรั ฐ มนตรี ผ ่ า นรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยตัง้ ข้อสังเกตต่อกระบวนการพิจารณาของ
คณะกรรมการวัตถุอนั ตรายและการท�ำงานของคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจฯ ดังนี้
(1) การแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการ
ควบคุมวัตถุอนั ตรายฯ ได้เลือกตัวแทนจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และอดีตข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ถึง 4 คน
และอีก 4 คน เลือกจากผู้ที่แสดงจุดยืนสนับสนุนกระทรวง
เกษตรฯ จากคณะกรรมการที่มีจ�ำนวน 12 คน ซึ่งล้วน
แต่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบต่อสุขภาพ
(2) อนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ดังกล่าวใช้ขอ้ มูลเก่าล้าสมัย
เพื่ อ โน้ ม น้ า วให้ มี ก ารใช้ ส ารพิ ษ ร้ า ยแรงดั ง กล่ า วต่ อ ไป
โดยเพิ ก เฉยต่ อ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ แ ละรายงานใหม่ ๆ
เป็ น จ� ำ นวนมาก จนกระทั่ ง เครื อ ข่ า ยนั ก วิ ช าการจาก
หลายสถาบั น เช่น สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยนเรศวร
ต้องจัดเวทีให้ข้อเท็จจริงทางวิชาการ
(3) กระบวนการพิ จ ารณาของคณะกรรมการวั ต ถุ
อันตราย ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 มีกรรมการอย่างน้อย
3 คน มี ส ่ ว นได้เ สียกับสมาคมค้าสารเคมีก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช
แต่กลับไม่มีการแสดงการมีส่วนได้เสียและไม่มีการสละสิทธิ์
ลงคะแนน ซึ่งอาจขัด พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
มาตรา 12 วรรค 2
พร้ อ มทั้ ง เรี ย กร้ อ งให้ ค ณะกรรมการวัตถุอันตราย
ทบทวนมติ และพิจารณายกเลิกพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส
ในเดือนธันวาคม 2562 ตามกรอบเวลาทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
ได้เสนอไว้ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด�ำเนินการ
ศึกษาหาวิธกี ารทดแทน ตามมติของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ให้ ย กเลิ ก พาราควอต
ใน 1 ปี แต่คณะกรรมการวัตถุอันตรายยื้อ
ให้ใช้ต่อไป

จากเหตุการณ์เรียกร้องหน้าท�ำเนียบ ท�ำให้ผตู้ รวจการ
แผ่ น ดิ น เข้ า มาตรวจสอบประเด็ น นี้ และมี ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ให้ยกเลิกการใช้พาราควอต
ภายใน 1 ปี ก่อนยกเลิกให้มีการจ�ำกัดการใช้ สร้างการ
รับรู้กับประชาชน และพัฒนาวิธีการทดแทน และเสนอให้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน
หลั ง จากได้ รั บ หนั ง สื อ และให้ พั ฒ นาสารชี ว ภั ณ ฑ์ ห รื อ
หาวิธีการอื่นที่ปลอดภัยกว่าให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
ท�ำให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติทบทวนการควบคุม
พาราควอตจากข้อมูลค�ำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุม
คณะกรรมการวั ต ถุ อั น ตราย มี ม ติ 16 ต่ อ 5 เสี ย ง
ยังไม่ยกเลิกการใช้สารเคมีดงั กล่าว มติของคณะกรรมการ
วัตถุอนั ตรายครัง้ นี้ เป็นการยืนยันมติทปี่ ระชุมเดิมเมือ่ เดือน
พฤษภาคม 2561 ไม่ยกเลิกน�ำเข้าและใช้สารเคมีการเกษตร
อันตราย 3 รายการ โดยให้เหตุผลว่า ปัจจุบันยังไม่มีสาร
หรือมาตรการทดแทน โดยระหว่างนี้ให้กรมวิชาการเกษตร
ศึกษาวิจยั ลดการใช้และหามาตรการทดแทน คาดว่าในอีก
2 ปี จึงจะยกเลิกได้ถาวร6 อย่างไรก็ตาม บางหน่วยงานของรัฐ
ก็ได้มีค�ำสั่งแบนสารเคมีดังกล่าวของตนเองบ้างแล้ว เช่น
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ออกประกาศ
ห้ามน�ำสารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
เข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นการคุ้มครอง ดูแล รักษา
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
รักษาแหล่งต้นน�้ำล�ำธารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตลอดจน
สุขอนามัยของประชาชน ส่วนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ สภาเภสัชกรรม และแพทยสภา ก็ได้เสนอให้
พิจารณายกเลิกสารทัง้ 3 ชนิดเช่นกัน ทัง้ นี้ ในช่วงโค้งสุดท้าย
ก่ อ นที่ ค ณะกรรมการวั ต ถุ อั น ตรายจะมี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่
14 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีความเคลื่อนไหวของสังคมทั้งที่
สนับสนุนให้แบนพาราควอต และอีกฝ่ายที่ต่อสู้ไม่ให้แบน
รวมทั้งการสับขาหลอกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เช่น ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายกฤษฎา บุญราช
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เรียกประชุม
ข้าราชการระดับสูง และให้สัมภาษณ์ว่ากระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มี ค วามเห็ นพ้ อ งว่ า ไม่ ต ้ อ งการให้ มี การใช้

สุขภาพคนไทย 2562
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สารพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และกระทรวงเกษตรฯ
มีมาตรการในการลดการใช้พาราควอต แต่ต้องไปหารือ
ในคณะกรรมการวัตถุอนั ตรายให้เห็นชอบก่อน และได้กำ� ชับ
ให้อธิบดีทั้ง 5 คนที่เป็นคณะกรรมการวัตถุอันตรายไป
ประชุมด้วยตัวเอง แต่พอถึงวันประชุม เอกสารที่ผู้บริหาร
กระทรวงเกษตรฯ ใช้ในการพิจารณานั้นเป็นเพียงข้อเสนอ
ให้จ�ำกัดการใช้ โดยจะมีประกาศกระทรวง 5 ฉบับที่ต้อง
ประกาศใช้ หลังจากนั้นอีก 2 ปี จึงค่อยพิจารณาอีกครั้ง
ว่าจะยกเลิกการใช้หรือไม่
แม้จะมีมติอัปลักษณ์ของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 แต่เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เช่น Thai-PAN ก็ได้แสดงจุดยืนที่จะเดินหน้าเคลื่อนไหว
เพื่อให้มีการยกเลิกพาราควอตและสารพิษร้ายแรงอื่นๆ
ต่ อ ไป โดยสนั บ สนุ น ให้ ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ด� ำ เนิ น การ
ยื่นเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ด�ำเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง รณรงค์
ไม่สนับสนุนสินค้าและบริการจากผูผ้ ลิตและผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับ
การสนับสนุนสารพิษร้ายแรง และร่วมกันรณรงค์ไม่ให้บคุ คล
กลุม่ บุคคล ทีเ่ ลือกข้างกลุม่ ทุนสารพิษเข้ามามีอำ� นาจในการ
บริหารประเทศ

สรุป

สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต
และคลอร์ไพริฟอส ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์
และสิง่ แวดล้อม ท�ำให้ปจั จุบนั มีอย่างน้อย 53 ประเทศทัว่ โลก
ที่ ย กเลิ ก การใช้ พ าราควอตแล้ ว ส� ำ หรั บ ในประเทศไทย
ได้มีการเสนอยกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายชนิดนี้เช่นกัน
โดยฝ่ายทีเ่ ป็นห่วงเรือ่ งสุขภาพและสิง่ แวดล้อม แต่ขอ้ เรียกร้อง
ดังกล่าวถูกคัดค้านโดยภาคธุรกิจเคมี ภาคเกษตรบางส่วนและ
บางหน่วยงานของรัฐ ทีเ่ ห็นว่าการใช้สารเคมีดงั กล่าวสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตได้ ซึ่งเป็นการมองในมิติทางเศรษฐกิจ
ด้านเดียว ปัญหาอุปสรรคในการแบนสารพิษร้ายแรงทีผ่ า่ นมา
สะท้อนให้เป็นความอัปลักษณ์ของกฎหมายวัตถุอนั ตรายทีใ่ ห้
อ�ำนาจการแบนสารพิษไปไว้ในมือของหน่วยงานที่ปราศจาก
ความรูแ้ ละความตระหนักในเรือ่ งความส�ำคัญของสุขภาพและ
สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ผลประโยชน์ทบั ซ้อนของบุคลากรบางกลุม่
ในคณะท�ำงานกับบริษัทสารพิษ ซึ่งสังคมไทยต้องใช้ความรู้
และพลังของประชาชนเพื่อท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้
อย่างถึงราก
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2

จับตาวัณโรคระบาดหนัก
เร่งตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง

ภาพ : https://www.thaihealth.or.th
http://www.todayifoundout.com/index.php/2014/03/tuberculosis-called-consumption

วัณโรค กำ�ลังกลายเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เมื่อช่วงปลายปี 2560 พบนักเรียนโรงเรียนใหญ่ที่มี
ชื่อเสียงในกรุงเทพฯ ป่วยเป็นวัณโรค ซึ่งสร้างความตื่นตัวให้กับสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่กลางกรุง1 นอกจากนี้ ยังพบวัณโรคระบาดในอีกหลายพื้นที่ เช่นที่เรือนจำ�โคราช ซึ่งพบผู้ต้องขัง
ป่วยกว่า 300 ราย2 จากนั้นได้มีการตรวจพบผู้ป่วยวัณโรคในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จึงเป็นที่ปรากฏชัดว่า
วัณโรคกำ�ลังกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญยิ่งของประเทศไทย

ปัจจุบันมีผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มมากขึ้น และเชื้อเริ่มดื้อยาเพิ่มขึ้น ปีหนึ่งๆ ประมาณว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจ�ำนวนมาก3
จนองค์การอนามัยโลก (WHO) ถึงกับประกาศว่า “วัณโรคก�ำลังเป็นภาวะฉุกเฉินทีค่ กุ คามมนุษยชาติ”4 ทีส่ ำ� คัญ
องค์การอนามัยโลกจัดให้ไทย เป็น 1 ใน 14 ประเทศล�ำดับต้นๆ ของโลก ที่ก�ำลังเผชิญปัญหาทั้งจ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรค
(TB) วัณโรคที่มีการติดเชื้อเอชไอวี (TB/HIV) และวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) โดยพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
ราว 120,000 คนต่อปี มีผเู้ สียชีวติ 8,600 ราย มีผปู้ ว่ ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ 15,000 คน และมีผปู้ ว่ ยวัณโรคทีด่ อื้ ยาหลายขนานถึง
4,700 คน ซึ่งเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ขณะนี้วัณโรคก�ำลังกลายเป็นปัญหาสาธารณสุขและความท้าทายยิ่งของประเทศไทย
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วัณโรค สาเหตุการตายอันดับ 1 ของโลก

วัณโรคเป็นโรคติดเชื้อที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ
ของโลกในปี 2557 จากรายงานวัณโรคของโลกปี 2560
(Global Tuberculosis Report 2017) โดยองค์ ก าร
อนามั ย โลก ได้ ค าดประมาณอุ บั ติ ก ารณ์ ผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรค
(รายใหม่และกลับเป็นซ�้ำ) ของโลก สูงถึง 10.4 ล้านคน
(140 ต่อแสนประชากร) มีจ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่เสียชีวิต
สูงถึง 1.7 ล้านคน มีจ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี
1.03 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมด
และเสียชีวิตปีละ 4 แสนคน ขณะที่ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
คาดว่ามี 6 แสนคน เป็นผู้ป่วยรายใหม่ร้อยละ 4.1 และเป็น
ผู้ป่วยที่เคยรักษามาก่อนร้อยละ 19 ในจ�ำนวนนี้เป็นวัณโรค
ดื้อยาหลายขนานประมาณ 4.9 แสนคน

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช กับงานป้องกันและรักษาโรคปอด
ในประเทศไทย
ภาพ : https://www.tbthailand.org/download/Manual/FactSheet%20
TB%20in%20Thai1-OL.pdf

วัณโรค คืออะไร

วัณโรค หรือที่เรียกว่า โรคทีบี [TB (Tuberculosis)]
เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง เกิดจากแบคทีเรีย Mycobacterium
Tuberculosis ทีส่ ามารถเกิดได้กบั อวัยวะทุกส่วนในร่างกาย
เช่น ปอด ต่อมน�้ำเหลือง กระดูกสันหลัง ข้อต่อ ช่องท้อง
ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาท เป็นต้น
แต่สว่ นใหญ่จะเกิดทีป่ อด เรียกว่า วัณโรคปอด ติดต่อทางการ
หายใจ ไอ จาม การรักษาโรคต้องใช้เวลานานถึง 6 เดือน
และบางกรณีอาจเป็นปี หรือ 2 ปี ผู้ป่วยจึงต้องมีความ
อดทนโดยปฏิบัติตัวตามค�ำแนะน�ำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
ไม่หยุดการรักษาโดยแพทย์ไม่ได้สั่ง แต่ก่อนผู้ป่วยมักจะ
เสี ย ชี วิ ต แต่ เ มื่ อ การแพทย์ ก ้ า วหน้ า ก็ ส ามารถรั ก ษา
ให้หายขาดได้ด้วยยา เชื้อวัณโรคสามารถอยู่ในร่างกาย
ผู้ป่วยได้เป็นเวลานาน โดยไม่แสดงอาการ เรียกว่าวัณโรค
ระยะแฝง

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาวัณโรคและพยายาม
แก้ปญ
ั หานีม้ านานแล้ว ก่อนทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชจะเสด็ จ ขึ้ น เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติ
พระองค์ทรงทราบว่าปวงชนชาวไทยเป็นวัณโรคกันมาก
จึ ง พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้ อั ญ เชิ ญ เพลง
พระราชนิพนธ์ “ยามเย็น” ให้วงดนตรีน�ำไปบรรเลงใน
งานแสดงดนตรีการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือ
โครงการรณรงค์ต่อต้านวัณโรคแห่งชาติ และได้ทรงบริจาค
พระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ชว่ ยเหลือกิจกรรมต่อต้านวัณโรค
เสมอมา ในปี 2493 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ
ทรงบริ จ าคพระราชทรั พ ย์ ส ่ ว นพระองค์ ส ร้ า งตึ ก มหิ ด ล
วงศานุสรณ์ พระราชทานให้สภากาชาดไทยเพื่อใช้เป็น
ห้องปฏิบัติการผลิตวัคซีนบีซีจีป้องกันวัณโรค ซึ่งต่อมา
องค์การอนามัยโลกได้ให้การรับรองคุณภาพวัคซีนบีซีจี
ที่ผลิตในประเทศไทยด้วย

ภาพ : https://www.maerakluke.com/topics/1574
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ภาพ : https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/tbthailand#

สถานการณ์วัณโรคในประเทศไทย: เอชไอวี
เป็นจุดเปลี่ยน

แผนงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติทผี่ า่ นมา ประสบความ
ส�ำเร็จในการลดอัตราความชุกของโรคจาก 150:100,000
ในปี 2538 เหลือเพียง 76:100,000 ในปี 2544 แต่อัตรา
ความชุกของวัณโรคกลับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา
เนือ่ งจากการแพร่ระบาดของเอชไอวี/เอดส์5 ท�ำให้การควบคุม
วัณโรคยากมากขึ้น จนในปี 2558 องค์การอนามัยโลกได้
ประเมินปัญหาวัณโรค ในปี 2016 - 2020 และจัดให้ประเทศไทย
เป็น 1 ใน 14 ประเทศทีป่ ญั หาวัณโรคสูงทีส่ ดุ ในโลก ใน 3 กลุม่
คือกลุ่มประเทศที่มีผู้ป่วยวัณโรคสูง กลุ่มประเทศที่มีผู้ป่วย
วัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีสงู และกลุม่ ประเทศทีม่ ผี ปู้ ว่ ยวัณโรค
ดื้อยาหลายขนานสูง6 โดยมีอัตราของวัณโรครายใหม่สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยโลก 1.3 เท่า และมีผู้ป่วยเสียชีวิตถึง 12,000 ราย
ทั้งนี้ในปี 2559 ได้มีการคาดประมาณจ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่ที่ราว 120,000 รายต่อปี7
ผลการด�ำเนินงานวัณโรคของประเทศไทย ปี 2559
มีผลส�ำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ�้ำ
ร้อยละ 82.98 ซึง่ ยังต�ำ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานทีน่ านาชาติกำ� หนด
(เป้ า หมายที่ ร ้ อ ยละ 90) 9 ทั้ ง นี้ ป ระเทศไทยได้ ใ ห้ ค วาม
ส�ำคัญกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยจัดให้ปัญหาวัณโรคเป็น
ระเบียบวาระส�ำคัญระดับชาติ โดยเมื่อ 12 กันยายน 2560
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการแผนยุทธศาสตร์วัณโรค
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ระดับชาติ พ.ศ. 2560-2564 โดยตั้งเป้าหมายว่า วัณโรค
จะไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขอีกภายในปี 257810 สอดคล้อง
กั บ องค์ ก ารอนามั ย โลกที่ ก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ ยุ ติ วั ณ โรค
โดยมีเป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรค ให้ต�่ำกว่า 10 ต่อแสน
ประชากรโลก ภายในปี 2578

ประเด็นปัญหาที่ส�ำคัญของวัณโรคในไทย

ประเด็ น ปั ญ หาที่ ส� ำ คั ญ ของการติ ด เชื้ อ วั ณ โรคใน
ประเทศไทยในปัจจุบัน ได้แก่ วัณโรคดื้อยาหลายขนาน
วัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี วัณโรคในเรือนจ�ำ และวัณโรค
ในแรงงานข้ามชาติและบริเวณชายแดน สรุปสถานการณ์
ของประเด็นปัญหาดังกล่าวได้ดังนี้
1. วัณโรคดื้อยาหลายขนาน

วัณโรคดื้อยาหลายขนานเป็นปัญหาส�ำคัญ มีค่าใช้จ่าย
ในการรักษาสูง (ประมาณ 200,000 บาทต่อราย) เมือ่ เทียบกับ
วัณโรคที่ไม่ดื้อยา (ประมาณ 2,000-4,000 บาทต่อราย)
ในขณะที่อัตราการรักษาหายต�่ำ ประเทศไทยได้ด�ำเนินงาน
บริหารจัดการวัณโรคดือ้ ยา (Programmatic Management
of Drug-Resistant Tuberculosis : PMDT) ในปี 2555
โดยด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ แต่ระบบบันทึกและรายงาน
ยังมีข้อจ�ำกัดไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ประกอบกับการ
เข้าถึงการวินิจฉัยเชื้อดื้อยาในห้องปฏิบัติการชันสูตรยังต�่ำ
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2. วัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเสี่ยงต่อการป่วยด้วยการติดเชื้อวัณโรค
มากกว่าคนปกติ 20 – 37 เท่า และวัณโรคเป็นสาเหตุหลัก
ของการเสียชีวติ ในผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี ดังนัน้ การทราบว่าผูป้ ว่ ย
วัณโรคมีการติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วยหรือไม่เป็นสิ่งส�ำคัญ
เพื่อลดอัตราเสียชีวิตระหว่างการรักษาวัณโรค ในปี 2559
จากผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาทั้งหมด 70,114 ราย
ตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวีจ�ำนวน 6,794 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 10 โดยผูป้ ว่ ยกลุม่ ดังกล่าวได้รบั ยาโคไตรมอกซาโซน
ประมาณร้อยละ 58 และได้รับยาต้านไวรัส (ARV) ประมาณ
ร้อยละ 66
3. วัณโรคในเรือนจ�ำ

ผู ้ ต ้ อ งขั ง ในเรื อ นจ� ำ เป็ น กลุ ่ ม เสี่ ย งวั ณ โรคที่ ส� ำ คั ญ
เนื่องจากมีการย้ายเข้า-ออกของผู้ต้องขังตลอดเวลา อีกทั้ง
สภาพแวดล้อมในเรือนจ�ำยังมีข้อจ�ำกัดทั้งด้านสถานที่และ
จ�ำนวนผู้ต้องขัง จึงง่ายต่อการแพร่เชื้อวัณโรค โดยเฉลี่ยจะมี
อุบัติการณ์ของโรคสูงกว่าประชากรทั่วไป 7 - 10 เท่า ในปี
2559 พบว่า จากเรือนจ�ำและทัณฑสถานจ�ำนวน 143 แห่ง ซึง่
มีผู้ต้องขังจ�ำนวน 287,174 ราย มีผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียน
รักษา 1,656 ราย โดยมีผปู้ ว่ ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวี จ�ำนวน
311 ราย และมีอตั ราความส�ำเร็จของการรักษาผูป้ ว่ ยวัณโรค
ร้อยละ 71.9 ได้มีโครงการเร่งรัดคัดกรองในปี 2560 พบ
ผู้ป่วยจ�ำนวนสูงขึ้นเป็น 3,694 ราย ส่วนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
พบผูป้ ว่ ยจ�ำนวน 83 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560)
4. วัณโรคในแรงงานข้ามชาติและบริเวณชายแดน

ผูป้ ว่ ยวัณโรคในกลุม่ แรงงานข้ามชาติและบริเวณชายแดน
เป็ น ปั ญ หาหนึ่ ง ในการควบคุ ม วั ณ โรคของประเทศไทย
เนือ่ งจากอุบตั กิ ารณ์วณ
ั โรคของประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ พี รมแดน
ติดกับประเทศไทยสูงกว่าไทย 2 - 3 เท่า และที่ผ่านมาพบ
แนวโน้มผูป้ ว่ ยวัณโรคเพิม่ ขึน้ ในปี 2560 มีผปู้ ว่ ยวัณโรคในกลุม่
แรงงานข้ามชาติและบริเวณชายแดน จ�ำนวน 3,207 ราย
กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้วณ
ั โรคเป็นโรคติดต่อ
ที่ต้องเฝ้าระวังล�ำดับที่ 48 ซึ่งหมายถึงวัณโรคที่ไวต่อยา
(DS-TB) วัณโรคดือ้ ยาชนิด RR-TB MDR-TB และ pre XDR-TB
และประกาศให้วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก
(XDR-TB) เป็ น โรคติ ด ต่ อ อั น ตรายล� ำ ดั บ ที่ 13 ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ โรคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558 โดยก� ำ หนดให้
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย

ท�ำไมการรักษาวัณโรคจึงไม่ส�ำเร็จ?

ที่ ผ ่ า นมา ประเทศไทยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การดู แ ล
ควบคุมวัณโรคมาอย่างต่อเนื่อง มีการวิจัยพัฒนาสูตรยา
ในการรักษา นอกจากนี้หน่วยงานจากต่างประเทศก็ให้ทุน
สนับสนุนเพือ่ ให้ประเทศไทยปลอดจากวัณโรค อาทิ กองทุน
โลกเพือ่ เอดส์ มาลาเรีย และวัณโรค (Global Fund for AIDS
Malaria and Tuberculosis) อุดหนุนงบประมาณช่วย
กระทรวงสาธารณสุขไทยควบคุมปัญหาการแพร่ระบาดของ
วัณโรคมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้การรักษาวัณโรคมีอัตรา
การหายสู ง ขึ้ น 11 ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ก็ ยั ง ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น
มาอย่างต่อเนือ่ ง ในขณะทีก่ องทุนโลกยุตกิ ารให้ทนุ สนับสนุน
งานด้านเอดส์ที่เคยให้ไปแล้ว
อย่ า งไรก็ ต าม วั ณ โรคเป็ น โรคที่ ป รากฏอาการช้ า
ท�ำให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งยังอยู่ในชุมชนและเข้าสู่ระบบบริการ
สาธารณสุขล่าช้า หรือบางรายเข้าไม่ถงึ ระบบบริการ และบาง
กรณีแม้จะเข้าสู่ระบบบริการแล้ว แต่ได้รับการวินิจฉัยล่าช้า
ท�ำให้ผู้ป่วยมีโอกาสแพร่เชื้อวัณโรคไปสู่ผู้อื่น วัณโรคระยะ
ก�ำเริบสามารถรักษาได้ด้วยการกินยาปฏิชีวนะ แต่ปัจจุบัน
มีเชื้อวัณโรคดื้อยาเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ต้องกินยาฆ่าเชื้อ
พร้อมกันหลายตัวอย่างน้อย 6 เดือนต่อเนื่องและตรงเวลา
แต่ผปู้ ว่ ยก็มกั จะหยุดยาเองก่อนก�ำหนด เช่น ได้รบั ผลข้างเคียง
จากยา กินยาไม่ตรงเวลา ส่งผลให้เชื้อวัณโรคเพิ่มจ�ำนวน
ขึ้นใหม่หรือดื้อยาขึ้น ทั้งนี้แม้ว่ากินยารักษาต่อเนื่องจนครบ
6 เดื อ น แต่ ผ ลการตรวจเสมหะเป็ น บวกก็ ต ้ อ งรั ก ษา
ต่อเนือ่ งไปอีก ท�ำให้ผปู้ ว่ ยท้อกับการรักษา จึงหยุดการรักษา
ในขณะเดียวกัน ผูท้ ตี่ ดิ เชือ้ เอชไอวีมภี าวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
จึงมีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่า
ผู้ที่ไม่ติดเชื้อ วัณโรคจึงไม่ต่างจากโรคติดเชื้อที่ฉวยโอกาส
และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษาโรค

ภาพ : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_491151
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แผนยุทธศาสตร์วณ
ั โรคระดับชาติ เร่งปูพรม
คัดกรองวัณโรค

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการด�ำเนินงานป้องกัน ดูแล
รักษา และควบคุมวัณโรคของประเทศภายใต้แผนปฏิบตั กิ าร
ระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560 - 2564 โดย
มีเป้าประสงค์เพื่อลดอุบัติการณ์ของวัณโรคลง ให้เหลือ 88
ต่อประชากรแสนคน เมือ่ สิน้ ปี 2564 โดยมุง่ เน้น “ค้นให้พบ
จบด้วยหาย พัฒนาระบบและเครือข่าย นโยบายมุ่งมั่น
สร้างสรรค์นวัตกรรม” โดยมีเป้าหมายเพื่อยุติปัญหาวัณโรค
สอดรับกับเป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรคให้ต�่ำกว่า 10
ต่อแสนประชากรโลก ภายในปี 2578 ขององค์การอนามัยโลก
กรมควบคุมโรคได้จบั มือกับ สปสช. บูรณาการงบประมาณ
ปี 2561 ร่วมสนับสนุนแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการ
ต่อต้านวัณโรค ให้บรรลุเป้าหมาย โดยรุกคัดกรองวัณโรค
เอ็ กซเรย์ท รวงอกผู้ ต้ องขั งทุ กรายในเรือ นจ� ำ ทั่ ว ประเทศ
137 แห่ง พร้อมน�ำผู้ป่วยวัณโรคเข้าสู่การรักษา ลดการ
แพร่ ร ะบาด เหตุ ที่ ผู ้ ต ้ อ งขั ง เป็ น หนึ่ ง ในประชากรกลุ ่ ม
เป้าหมายเพราะมีอุบัติการณ์ของโรคสูงกว่าประชากรทั่วไป
7-10 เท่า ในกรณีที่ผลเอ็กซเรย์ทรวงอกพบความผิดปกติ
จะมีการเก็บเสมหะส่งตรวจ (AFB) และ/หรือตรวจเชื้อ
วั ณ โรคและวั ณ โรคดื้ อ ยาด้ ว ย Xpert MTB/RIF โดยใช้
งบประมาณจากกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
จ�ำนวน 10,560,640 บาท และงบประมาณสนับสนุนจาก
กรมควบคุมโรค รวมเป็นเงิน 20,639,360 บาท

สรุป

วัณโรคเป็นโรคติดเชื้อที่เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ
ของโลก แม้ ป ระเทศไทยจะมี ก ารวางแผนรั บ มื อ และ
ใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการวิ นิ จ ฉั ย และรั ก ษาวั ณ โรคเที ย บเท่ า

ภาพ : https://www.pexels.com
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มาตรฐานองค์การอนามัยโลกและประเทศที่พัฒนาแล้ว
แต่อบุ ตั กิ ารณ์ของการเกิดวัณโรคในประเทศไทยกลับไม่ลดลง
และยั ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเป็ น ปั ญ หามากขึ้ น จึ ง จ� ำ เป็ น
ต้ อ งเร่ ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง ระบบการป้ อ งกั น ควบคุ ม
วัณโรคและการเฝ้าระวัง รวมทั้งเตรียมบุคลากรให้ทันกับ
สถานการณ์การสอบสวนโรค ด้วยวิธีการทางระบาดวิทยา
แบบภาคสนาม (Field Epidemiology) ซึ่งเป็นวิธีการที่
ช่วยอธิบายการเกิดโรคและการระบาดที่อาจเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ยังให้ความส�ำคัญและประโยชน์ของการสอบสวนวัณโรค
ไม่มากพอ ทัง้ ๆ ทีจ่ ริงแล้วข้อมูลทีไ่ ด้สามารถก�ำหนดมาตรการ
ในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อที่จ�ำเพาะกับ
สถานการณ์นั้นๆ ได้อย่างทันท่วงที
อีกสิ่งที่ต้องให้ความส�ำคัญ คือ การเน้นให้ประชากร
กลุ่มเสี่ยงเข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษา พร้อมดูแลการ
รับประทานยาให้ครบและหายขาด เช่น กรณีการค้นหา
วัณโรคเชิงรุกในเรือนจ�ำ ปี 2561 เป็นปีแรกทีใ่ ช้การคัดกรอง
วัณโรคด้วยการเอ็กซเรย์ทรวงอก (CXR) ให้กับผู้ต้องขัง
ทุกรายในเรือนจ�ำ โครงการในลักษณะนี้ต้องเกิดขึ้นต่อเนื่อง
เพื่อลดความเสี่ยงของประชากร เพราะหากโครงการท�ำ
ไม่ต่อเนื่อง ก็ต้องไปรับมือกับการรักษา ซึ่งไม่ต่างจากการ
แก้ปญั หาทีป่ ลายเหตุ นอกจากนัน้ สปสช. กระทรวงสาธารณสุข
(สธ.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
(พม.) ยังควรร่วมมือกันเดินหน้าให้บริการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคที่จ�ำเป็นที่ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยง (อาทิ คนไร้บ้าน
เป็นต้น) เช่น การตรวจหาเชื้อวัณโรค เพราะไม่เพียงน�ำไป
สู่การรักษา แต่ยังเป็นการป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยาและการ
แพร่กระจายโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

สุขภาพคนไทย 2562

62-03-122_001-128 sukaphap khon thai new03-04_UK Coated-DIC.indd 46

3/4/2562 BE 22:06

3

ทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง
ภาพ : https://www.pexels.com
https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/76798

คนบาปในคราบ
“นักบุญ”

ปณิดา-ณัฐกานต์ ผู้กล้าหาญออกมาเปิดโปงขบวนการทุจริตเงินสงเคราะห์คนยากไร้ และผู้ป่วยโรคเอดส์ของ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น จนนำ�มาซึ่งการตรวจสอบขยายผล จน ป.ป.ท. พบว่าแท้ที่จริงแล้ว
การทุจริตได้แผ่เป็นวงกว้าง โดยมีมากกว่า 60 จังหวัดของประเทศไทยที่มีการทุจริตในลักษณะดังกล่าว1

ปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ยังเป็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในสั ง คมไทย นั บ วั น ยิ่ ง มี วิ วั ฒ นาการของ
กลโกงในหลายรูปแบบ ที่คอยแอบแฝงกัดกินงบประมาณ
ของรัฐจนสร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี
และที่ ส� ำ คั ญ เป็ น การเบี ย ดเบี ย นประชาชนที่ ต ้ อ งพึ่ ง พิ ง
งบประมาณและโครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐ ปัญหาเหล่านี้
นอกจากจะสะท้อนความฉ้อฉลของหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบหลักในการบริหารโครงการต่างๆ แล้ว ยังสะท้อนถึง
ความไร้ประสิทธิภาพขององค์กรตรวจสอบของรัฐ อย่าง
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และองค์กรที่มีหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต ทั้งส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(ป.ป.ท.) แต่ในอีกด้านหนึง่ กลับแสดงให้เห็นถึงบทบาทส�ำคัญ
ของภาคประชาชน ทีป่ จั เจกชนเพียงสองคนสามารถท�ำหน้าที่
“เป่านกหวีด” เปิดโปงการทุจริตได้

บทความนีเ้ ป็นการศึกษากรณีตวั อย่างทีน่ กั ศึกษาฝึกงาน
ออกมาเปิดโปงความฉ้อฉลของข้าราชการในกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จนขยายผลให้เห็น
องคาพยพของขบวนการทุจริตที่เกิดขึ้นในระบบราชการ
ที่เชื่อมโยงกันในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

2 ผู้กล้าหาญเปิดโปงทุจริต

ย้ อ นกลั บ ไปเมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม 2560 น.ส. ปณิ ด า
ยศปัญญา หรือ น้องแบม2 นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้เข้าฝึกงานในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น
พบความไม่ชอบมาพากลระหว่างฝึกงาน เนื่องจากผู้บริหาร
ของศูนย์คมุ้ ครองคนไร้ทพี่ งึ่ ดังกล่าว มีพฤติการณ์ปลอมแปลง
เอกสารเพื่อเบิกเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ครองชีพ รายละ 2,000 บาท เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์
รายละ 2,000 บาท และทุนประกอบอาชีพของผูม้ รี ายได้นอ้ ย
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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รายละ 3,000 บาท รวมกว่า 2,000 ราย คิดเป็นวงเงินกว่า
6.9 ล้านบาท จึงได้ร่วมกับนางสาวณัฐกานต์ หมื่นพล หรือ
น้องเกมส์ ลูกจ้างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เปิดโปงเรื่องนี้
ต่อสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ป.ป.ท. ป.ป.ช.
และ คสช. ส่ ง ผลให้ ณั ฐ กานต์ ถู ก เลิ ก จ้ า ง และปณิ ด า
ไม่ได้รับอนุญาตให้ฝึกงานจนจบ3 แต่กระแสข่าวดังกล่าว
ได้สร้างความตื่นตัวให้กับสังคมอย่างกว้างขวาง สื่อมวลชน
ได้ติดตามข่าวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และกดดันให้ภาครัฐ
ด�ำเนินการตรวจสอบการทุจริตอย่างจริงจัง

พบเจ้าหน้าที่ทุจริต 284 คนใน 68 จังหวัด

ภายหลังการเปิดโปงเรื่องดังกล่าวจนกลายเป็นข่าว
ครึกโครมทั่วประเทศ ภาครัฐจึงได้ด�ำเนินการตรวจสอบโดย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก เริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์
2561 เมื่อ ป.ป.ท. ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบการทุจริตในจังหวัด
ขอนแก่น ตามที่น้องแบม และน้องเกมส์ได้ร้องเรียน มีการ
สั่งย้ายผู้อ�ำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น และ
เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ฯ อี ก 3 คน โดย ป.ป.ท. ได้ ไ ต่ ส วนจน
ตัง้ ข้อกล่าวหาด�ำเนินคดีอาญากับผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ฯ และพวก
รวม 6 คน ใน 4 ข้อหา คือ ฐานความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าทีร่ าชการ
เป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์มโี ทษสูงสุดถึงขัน้ จ�ำคุกตลอดชีวติ
ฐานความผิ ด ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
โดยมิชอบ ฐานเป็นเจ้าพนักงานกระท�ำการปลอมแปลง
เอกสาร และฐานเป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานเอกสาร
ที่เป็นเท็จ ส่วนผู้ต้องหาที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือเป็นพนักงาน
ราชการถูกด�ำเนินคดีข้อหาสนับสนุนในการทุจริตด้วย4
จากนั้ น กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร ได้ ตั้ ง คณะ
กรรมการสอบวิ นั ย ร้ า ยแรงข้ า ราชการและพนั ก งาน
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น5 และมีมติไล่ออก
จากราชการ นางพวงพยอม จิตรคง ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ฯ และ
นางวราภรณ์ อบมา หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม ยิง่ ไปกว่านัน้
นายกรั ฐ มนตรี พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ได้ สั่ ง ย้ า ย
นายพุฒพิ ฒ
ั น์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
และนายณรงค์ คงค�ำ รองปลัดกระทรวงฯ ให้มาปฏิบัติ
ราชการที่ส�ำนักนายกรัฐมนตรี6 เพื่อสอบสวนการทุจริตใน
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ อย่างจริงจัง
การตรวจสอบส่วนที่ 2 ป.ป.ท. ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ
ไต่ ส วนตรวจสอบการจ่ า ยเงิ น งบประมาณอุ ด หนุ น เงิ น
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สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งประจ�ำปี
2560 ทัว่ ประเทศ พบความผิดปกติในการเบิกจ่ายงบประมาณ
รวมวงเงิน 129.5 ล้านบาท7 มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้อง
กว่ า 189 คน โดยมี พ ฤติ ก ารณ์ ป ลอมเอกสารเบิ ก จ่ า ย
ลงลายมือชือ่ ปลอม แก้ไขจ�ำนวนเงิน ลงลายมือรับเงินล่วงหน้า
เวียนน�ำรายชื่อมาเบิกเงิน ยักยอกเงินสงเคราะห์ ผู้มีรายชื่อ
รับเงินไม่ได้รับเงิน หรือได้รับไม่ครบถ้วน และผู้มีรายชื่อ
รั บ เงิ น อุ ด หนุ น สงเคราะห์ ห ลายรายขาดคุ ณ สมบั ติ 8
ซึ่ ง ป.ป.ท. ได้ ด� ำ เนิ น คดี อ าญาและส่ ง เรื่ อ งให้ ก ระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ เอาผิดทางวินัย
ในเวลาต่ อ มากระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมฯ ได้ มี ม ติ
ตัง้ ข้อกล่าวหา นายพุฒพิ ฒ
ั น์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
และ นายณรงค์ รองปลัดกระทรวงฯ พร้อมข้าราชการระดับสูง
อีก 9 คน ฐานผิดวินยั ร้ายแรง ปลดพ้นจากต�ำแหน่งและอายัด
ทรัพย์สินทั้งหมด เนื่องจากมีหลักฐานชัดว่าเกี่ยวข้องและ
อยูเ่ บือ้ งหลังการทุจริตทีเ่ กิดขึน้ นอกจากนีส้ ำ� นักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ป.ป.ง. ยังด�ำเนินคดีทาง
อาญาหลังพบว่านายพุฒพิ ฒ
ั น์ฯ และพวก ได้โยกย้ายเงินทีไ่ ด้
จากการทุจริตและเปลี่ยนแปลงเป็นทรัพย์สินอื่นกว่า 88
ล้านบาท จนกระทั่งวันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายพุฒิพัฒน์
และภรรยา ได้กินยาพิษผสมไวน์ฆ่าตัวตายที่บ้านพักเพราะ
ความเครียดจากปัญหาที่เกิดขึ้น9 โดยเจ้าหน้าที่สามารถช่วย
ชีวิตภรรยาไว้ได้คนเดียว
การตรวจสอบส่วนที่ 3 ป.ป.ท. ได้ขยายผลไปยังหน่วยงาน
ภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ อีกจ�ำนวน 28 แห่ง
การตรวจสอบพบมูลทุจริต 7 แห่ง ในวงเงินงบประมาณ
41,410,000 บาท10 คือ ศูนย์พฒ
ั นาราษฎรบนพืน้ ทีส่ งู 3 แห่ง
คื อ จั ง หวั ด เพชรบุ รี จั ง หวั ด แพร่ และจั ง หวั ด ราชบุ รี
นิคมสร้างตนเอง 4 แห่งที่ล�ำโดมใหญ่ (จังหวัดอุบลราชธานี)
ท้ายเหมือง (จังหวัดพังงา) รัตภูมิ (จังหวัดสงขลา) และเบตง
(จังหวัดยะลา) และอยูร่ ะหว่างตรวจสอบเพิม่ เติมอีก 21 แห่ง
จากการตรวจสอบของ ป.ป.ท.ทัง้ 3 ส่วนมีการตรวจสอบ
ทั้งสิ้น 113 หน่วยงาน งบประมาณรวม 376,136,600 บาท
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มี ม ติ รั บ ไว้ ไ ต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง
61 หน่วยงาน พบมีมูลการทุจริตใน 68 จังหวัด ไม่พบการ
ทุจริต 8 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครศรีธรรมราช
นนทบุรี แพร่ นครสวรรค์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ มีเจ้าหน้าทีร่ ฐั
และข้าราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งสิ้นจ�ำนวนถึง
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284 คน ทั้งนี้การทุจริตภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
ไม่เพียงเป็นการยักยอกเงินสงเคราะห์ภายในศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ ที่ พึ่ ง ในจั ง หวั ด ต่ า งๆ เท่ า นั้ น แต่ ยั ง ลุ ก ลามเหมื อ น
มะเร็งร้ายทีก่ ระจายไปยังหน่วยงานของจังหวัดต่างๆ ทีไ่ ด้รบั
งบประมาณส่วนเดียวกันอีก 6 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ปฏิบตั กิ าร
คนไร้ ที่ พึ่ ง และขอทาน กองคุ ้ ม ครองสวั ส ดิ ก ารและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต นิคมสร้างตนเอง สถานคุ้มครอง
คนไร้ทพี่ งึ่ ศูนย์พฒ
ั นาราษฎรบนพืน้ ทีส่ งู และศูนย์ประสานงาน
โครงการหมู่บ้านสหกรณ์11

ทางออกป้องกันการทุจริต

ปัญหาการทุจริตที่แทรกซึมระบบราชการนับวันยิ่งทวี
ความรุ น แรงโดยพั ฒ นาเป็ น ขบวนการทุ จ ริ ต ที่ กิ น กั น
เป็ น ทอดๆ โดยมี ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง บงการอยู ่ เ บื้ อ งหลั ง
ปั ญ หาส� ำ คั ญ อยู ่ ที่ ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณซึ่ ง ไม่ มี ร ะบบ
ตรวจสอบอย่ า งรั ด กุ ม ที่ ผ ่ า นมาคนไทยอาจจะได้ ยิ น ว่ า
การทุจริตส่วนใหญ่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง การติดสินบน
ฮั้วประมูล แม้ขั้นตอนเหล่านี้จะมีระบบตรวจสอบ แต่มักไม่
สามารถเอาผิดผู้ทุจริตได้โดยง่าย ขณะเดียวกันการเบิกจ่าย
งบประมาณก็เป็นอ�ำนาจของผูบ้ ริหารของหน่วยงานโดยตรง

โดยผู้บริหารแต่ละส่วนมีอ�ำนาจเป็นทอดๆ จึงอาจเกิดความ
หละหลวมและมีช่องว่างที่เอื้อต่อการทุจริตได้ โดยระบบ
ตรวจสอบ เช่น สตง. ก็มัก “จับไม่ได้ ไล่ไม่ทัน”
จากการทุจริตที่เกิดขึ้น พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้สั่งการให้
วางมาตรการการจ่ายเงินอุดหนุนใหม่12 โดยก�ำหนดให้ระบบ
เบิกจ่ายงบประมาณใช้ช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์โอนเงิน
ผ่านธนาคารกรุงไทย (Krungthai Corporate Online) แทน
โดยมีกรมบัญชีกลางและธนาคารกรุงไทยให้ความร่วมมือ
ในการจ่ายเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ซึ่งระบบการจ่ายเงินอุดหนุนรูปแบบ
ใหม่จะโอนเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ ได้แก่ เงินอุดหนุน
เพื่ อ การเลี้ ย งดู เ ด็ ก แรกเกิ ด เงิ น สงเคราะห์ ค นไร้ ที่ พึ่ ง
เงิ น สงเคราะห์ ค นพิ ก าร และผู ้ สู ง อายุ ที่ อ ยู ่ ใ นสภาวะ
ยากล�ำบากโดยตรง ขั้นตอนการจ่ายเงินมีดังนี้ เมื่อส�ำนัก
งบประมาณจัดสรรงบประมาณมาถึงกระทรวงการพัฒนา
สังคมฯ จะจัดสรรเบิกจ่ายผ่านคณะกรรมการ One Home
บันทึกรายชือ่ ผูป้ ระสบปัญหาทางสังคมไว้ในระบบเพือ่ อนุมตั ิ
ช่วยเหลือตามรายชื่อแล้วโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีธนาคาร
กรุงไทยถึงมือประชาชนโดยตรงทันที โดยไม่ผ่านเจ้าหน้าที่
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่จับเงิน ส่วนบัญชีธนาคารอื่นๆ ใช้เวลา
2 วัน ในกรณีที่จะต้องเบิกจ่ายงบอุดหนุนเป็นเงินสด ต้องมี
พยานบุคคล 2 คน ประกอบด้วย บุคคลภายนอก 1 คน เช่น
ผู้น�ำชุมชน อปท. อพม. หรือเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ พม.
1 คน ลงลายมือชื่อในแบบใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งถ่ายภาพ
ขณะรับมอบให้เห็นจ�ำนวนเงินเพื่อเป็นหลักฐานด้วย
ส�ำหรับมุมมองของนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ อย่าง
ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ มองว่า การเปลีย่ นวิธจี า่ ยเงินสงเคราะห์จากเดิม
ไปยังศูนย์สงเคราะห์มาเป็นจ่ายผ่านธนาคารแทนนัน้ เป็นการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตเฉพาะหน้าเท่านัน้ ในระยะยาวเสนอว่า
โครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ทั้ ง หมด
ต้องมีการชี้แจงสิทธิถึงผู้ได้รับสิทธิโดยตรงว่ามีจ�ำนวนเท่าไร
และชี้แจงผลประโยชน์ของผู้ได้รับสิทธิที่ควรจะได้รับ เพราะ
คนพิการมีสทิ ธิอย่างหนึง่ ผูส้ งู อายุมสี ทิ ธิอย่างหนึง่ คนไร้ทพี่ งึ่
มีสิทธิอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นต้องท�ำให้เกิดความชัดเจน
นอกจากนี้เสนอให้มีการจัดแบ่งภารกิจ หรือสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างรัฐกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ว่าใคร
ควรท�ำอะไร ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่
และศึกษาว่า ใครควรรับผิดชอบอย่างไร เรื่องใดสมควร
ถ่ายโอนและกระจายอ�ำนาจให้ทอ้ งถิน่ เพือ่ ให้เกิดการปฏิรปู
อย่างแท้จริง ส่วนการจ่ายเงินผ่านธนาคารหรือไม่นนั้ ไม่นา่ จะ
มีปัญหา หากมีการปฏิรูปตามข้อเสนอดังกล่าว13

เพิม่ บทบาทการตรวจสอบของภาคประชาสังคม

ภาคประชาสั ง คมอย่ า งองค์ ก รต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น
(ประเทศไทย) เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทส�ำคัญในการ
ผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง โดยนายมานะ
นิมติ มงคล ผูอ้ ำ� นวยการองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน่ (ประเทศไทย)
ได้ออกมาเรียกร้องให้คนนอกเข้ามาท�ำหน้าที่ตรวจสอบ
ปัญหานี้ แทนทีจ่ ะให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ตรวจสอบ
กันเอง เพือ่ ให้ผบู้ งั คับบัญชาระดับสูงของกระทรวงฯ ให้ความ
ร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่ เพราะการคอร์รัปชั่น
จ�ำนวนมากขนาดนีอ้ าจมีการเชือ่ มโยงมาถึงข้าราชการระดับสูง
ในกระทรวงฯ14
ขณะทีก่ ลุม่ ของนายศรีสวุ รรณ จรรยา เลขาธิการสมาคม
องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์สมาคมฯ
เรียกร้องให้ ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้บริหาร
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เพราะเชือ่ ว่าน่าจะเป็นขบวนการใหญ่
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ระดั บ ประเทศที่ มี ก ารสมคบคิ ด กั น อย่ า งเป็ น ระบบที่
ด� ำ เนิ น การในเกื อ บทุ ก จั ง หวั ด ซึ่ ง ข้ า ราชการกระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ ระดับเล็กๆ คงไม่กล้ากระท�ำหากไม่ได้รบั การ
คุ้มครองจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ดังนั้นการที่
กระทรวงฯ ตัง้ คณะกรรมการเพือ่ สอบสวนข้อเท็จจริงจึงไม่ใช่
ข้อยุตใิ นการหาผูก้ ระท�ำความผิดในครัง้ นีไ้ ด้ทงั้ หมด นอกจากนี้
กระทรวงฯ ยังมีอีกหลายโครงการที่ใช้เงินงบประมาณหลาย
หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะโครงการบ้านมั่นคง ที่มีพฤติการณ์
ส่อไปในทางทุจริตอย่างมหาศาลอีกด้วย15

สรุป

ในขณะทีป่ ระเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจจนเจริญ
ก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่พนื้ ฐานนิสยั ของคนในสังคมจ�ำนวน
ไม่น้อยกลับถดถอย นึกถึงแต่ประโยชน์ตัวเอง ไม่สนใจว่า
สังคมจะเป็นอย่างไร ท�ำให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นทั้ง
ในแวดวงต่างๆ ดังเช่นปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ ซึง่ ไม่ได้มสี าเหตุเพียงเพราะช่องว่างของการ
ตรวจสอบในระบบราชการเท่านั้น แต่อีกส่วนหนึง่ เป็นผลมา
จากทัศนคติความนิง่ เฉย การท�ำใจยอมรับของคนไทยซึง่ รวมถึง
เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่มีการ
ทุจริต เพียงเรากระพริบตานิ่งเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เกิดความ
เสียหายกับประเทศชาติมากมายมหาศาล จนกลายเป็นตัวฉุดรัง้
การพัฒนาของประเทศได้อย่างไม่คาดคิด กรณีการทุจริต
ในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ที่ถูกเปิดโปงครั้งนี้ น่าจะ
เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของยอดภูเขาน�ำ้ แข็งแห่งการทุจริตทีเ่ กิดขึน้
ในประเทศไทย ซึ่งด�ำเนินมายาวนานและสะท้อนถึงความ
ล้มเหลวของระบบตรวจสอบทั้งหมด ตั้งแต่การตรวจสอบ
ภายในของกระทรวงฯ เอง หรือการตรวจสอบขององค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ เช่น สตง. และองค์กรตรวจสอบการทุจริต
ของประเทศ เช่น ป.ป.ท. ในขณะที่ภาคประชาสังคม เช่น
องค์การต่อต้านคอรัปชั่นได้ “ออกโรง” มา “เป่านกหวีด”
เปิดโปงการทุจริต ภายหลังการเปิดเผยความไม่ชอบมาพากล
ของหน่วยงานรัฐโดยนักศึกษาฝึกงานและลูกจ้างของหน่วยงาน
ดังกล่าว ปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเหมือนการแสดง
ถึงพลังของปัจเจกที่ช่วยกันท�ำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติ
โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีส่ งั คมไทย
ต้ อ งช่ ว ยกั น สั ง คายนา และสร้างเสริมค่านิยมและทัศนคติ
ของสังคมไทยให้เป็นสังคมทีโ่ ปร่งใสและซือ่ ตรง จึงจะสามารถ
แก้ไขปัญหาเหล่านีไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

สุขภาพคนไทย 2562
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4
ขยะอิเล็กทรอนิกส์
ภัยร้ายจากต่างแดน

ภาพ : https://www.thainewspix.com/product/e-waste/

ประเทศไทยกำ�ลังกลายเป็นบ่อทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์แห่งใหม่ของโลก หลังรัฐบาลจีนลงนามสัตยาบันกับองค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยการห้ามนำ�เข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ จนมีการปราบปรามการนำ�เข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ในจีน
ส่งผลให้ขยะอันตรายเหล่านี้ส่วนหนึ่งมุ่งหน้ามาสู่ประเทศไทยแทน

จากข้อมูลของกรมศุลกากร พบว่า ไทยน�ำเข้าขยะ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง (ภายใต้อนุสญั ญาบาเซลทีค่ วบคุม
การขนส่งเคลื่อนย้ายขยะอันตราย) ช่วงเดือนมกราคมถึง
พฤษภาคม 2561 จ�ำนวนกว่า 52,000 ตัน ซึง่ มีปริมาณมากขึน้
เป็นเท่าตัวเมือ่ เทียบกับปี 2560 ตลอดทัง้ ปี อีกทัง้ ยังมีการลักลอบ
น�ำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ผดิ กฎหมาย1 (นอกเหนืออนุสญ
ั ญา
บาเซล) อีกจ�ำนวนมาก ผ่านตูส้ นิ ค้าทางเรือด้วยวิธกี ารส�ำแดงเท็จ
ว่าเป็นวัตถุทถี่ กู ต้องตามกฎหมาย นีจ่ งึ เป็นสัญญาณเตือนว่า
ประเทศไทยก�ำลังจะกลายเป็นบ่อขยะพิษของโลกแห่งใหม่
(หรื อ ไม่ ) บทความนี้ เ ป็ น การสรุ ป สถานการณ์ ข องขยะ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นไทย ปั ญ หาการลั ก ลอบน� ำ เข้ า ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และอภิปรายแนวทางการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้

สถานการณ์ขยะอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม2 ระบุถึงปริมาณ
ขยะกากอุตสาหกรรมในไทยย้อนหลัง 5 ปี พบว่าปี 2555
มีปริมาณ 4,387,769 ตัน ปี 2556 มีปริมาณ 10,150,937 ตัน
ปี 2557 ปริ ม าณ 12,322,492 ตั น ปี 2558 ปริ ม าณ

11,159,866 ตัน และปี 2559 ปริมาณ 16,340,000 ตัน
แสดงให้เห็นถึงปริมาณขยะอุตสาหกรรมทีเ่ พิม่ ขึน้ จ�ำนวนมาก
เป็นสี่เท่าในช่วงเวลาเพียงห้าปี โดยจ�ำนวนมากเป็นขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของโลก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-waste คือกากขยะทีม่ าจาก
ผลิตภัณฑ์จ�ำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ของโลกในการหาแนวทางการจัดการเพื่อ
น�ำกลับมาใช้ใหม่ เพราะส่วนประกอบในขยะอิเล็กทรอนิกส์
เหล่านี้มีแร่โลหะที่มีมูลค่าสูง หากมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ก็ ส ามารถสร้ า งมู ล ค่ า ได้ ยกตั ว อย่ า งเช่ น ประเทศญี่ ปุ ่ น
มีการน�ำโลหะมีคา่ ทีส่ กัดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ทองค�ำ
ทองแดง มาผลิตเป็นเหรียญรางวัลที่จะใช้ในกีฬาโอลิมปิก
ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี 20203
ส� ำ หรั บ ประเทศไทยการน� ำ เข้ า ขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
จะต้องด�ำเนินการตามอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุม
การเคลื่อนย้ายข้ามแดนและการก�ำจัดซึ่งของเสียอันตราย
(Basel Convention on the Control of Transboundary
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal:
Basel Convention) อันเป็นมาตรการจ�ำกัดการเคลือ่ นย้าย
ของเสี ย อั น ตรายระหว่ า งประเทศ โดยมี จุ ด มุ ่ ง หมายคื อ
ลดปริมาณสารพิษที่เกิดจากของเสียหรือขยะ อนุสัญญา
จะควบคุมการขนส่งเคลื่อนย้ายกากสารเคมีประเภทต่างๆ
ซึง่ เดิมได้กำ� หนดบัญชีรายชือ่ ของเสียทีค่ วบคุมเพียง 47 ชนิด
แต่ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไข และจัดกลุ่มใหม่เป็น List A
ซึง่ มี 61 ชนิด ได้แก่ (1) ของเสียประเภทโลหะ 19 ชนิด เช่น
สารหนู ตะกัว่ ปรอท แอสเบสตอส แคดเมียม ฯลฯ (2) ของเสีย
ประเภทอนินทรียสาร 6 ชนิด เช่น สารเร่งปฏิกริ ยิ าฟลูออรีน ฯลฯ
(3) ของเสียประเภทอินทรียสาร 20 ชนิด เช่น น�้ำมันดิบ
น�้ำมันเตา ฯลฯ และ (4) ของเสียประเภทอนินทรียสารและ
หรืออินทรียสาร 16 ชนิด เช่น ของเสียจากโรงพยาบาล
วัตถุระเบิด ฯลฯ
ขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งท� ำ ให้
การจัดการขยะเหล่านี้ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ เกิดปัญหาสารเคมีตกค้างรั่วไหล
ท�ำลายระบบนิเวศ ซึ่งข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ในปี 2560 พบว่า ประเทศไทยมีขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง
กว่า 6 หมืน่ ตัน แบ่งออกเป็นขยะทีม่ าจากภาคอุตสาหกรรม
ในประเทศจ�ำนวนประมาณ 7,400 ตัน และน�ำเข้าประมาณ
53,000 ตัน ปัจจุบนั ประเทศไทยมีโรงงานทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาต
บ�ำบัดและก�ำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ 148 แห่ง ประกอบด้วย
โรงงานคัดแยกขยะ โรงงานบ�ำบัดและก�ำจัดขยะ และโรงงาน
สกัดโลหะมีค่าน�ำกลับมาใช้ใหม่ ขยะที่น�ำเข้ามารีไซเคิล
ส่วนใหญ่มาจากประเทศญีป่ นุ่ ฮ่องกง และสิงคโปร์ โดย 98%
เป็นโทรศัพท์มอื ถือ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
กรมโรงงานฯ ได้ออกใบอนุญาตให้มีการน�ำเข้า 7 โรงงาน
มีโควต้าการน�ำเข้ารวมประมาณ 117,000 ตันต่อปี ในจ�ำนวนนี้
มี 5 โรงงานทีเ่ ข้าข่ายมีการน�ำเข้าโดยผิดเงือ่ นไขในใบอนุญาต4
ส่วนกรมควบคุมมลพิษพบว่า ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในไทย
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทุกปีจากซากอุปกรณ์เครือ่ งใช้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ จากจ�ำนวน 357,000 ตัน
ในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 384,233 ตันในปี 2558 โดยซาก
ที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ โทรทัศน์ (ร้อยละ 27) รองลงมา
คือ เครื่องปรับอากาศ (ร้อยละ 19) ตู้เย็น (ร้อยละ 17)
เครื่องซักผ้า (ร้อยละ 16) และคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 15)
นอกนัน้ เป็นเครือ่ งเล่นวีซดี /ี ดีวดี ี โทรศัพท์ และกล้องถ่ายรูป
ดิจิทัล โดยแหล่งก�ำเนิดส่วนใหญ่มาจากบ้านเรือนทั่วไป
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คิดเป็นร้อยละ 82 รองลงมาคือ ส�ำนักงาน ร้อยละ 14 และ
โรงแรม/อพาร์ตเม้นท์ ร้อยละ 3 ตามล�ำดับ จากการส�ำรวจ
ข้อมูลพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคกลุม่ ครัวเรือนในการจัดการกับ
ผลิตภัณฑ์ซากเมื่อไม่ใช้งานแล้วพบว่า ส่วนใหญ่จะขายซาก
ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 51.3 เก็บรวบรวมไว้ ร้อยละ
25.3 ทิ้งปนกับขยะทั่วไป ร้อยละ 15.6 และให้ผู้อื่น ร้อยละ
7.8 การคาดการณ์ปริมาณซาก จากข้อมูลของกรมควบคุม
มลพิษพบว่า โทรศัพท์มอื ถือเป็นซากผลิตภัณฑ์ ทีพ่ บมากทีส่ ดุ
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2559 คาดว่าจะพบ
ซากโทรศัพท์มือถือมากที่สุด จ�ำนวน 10.90 ล้านเครื่อง
รองลงมาคือ อุปกรณ์เล่นภาพ/เสียงขนาดพกพา จ�ำนวน
3.57 ล้านเครื่อง คาดว่าในปี 2564 จะมีซากโทรศัพท์มือถือ
จ�ำนวน 13.42 ล้านเครื่อง และอุปกรณ์เล่นภาพ/เสียง
ขนาดพกพา ประมาณ 3.65 ล้านเครื่อง5

อันตรายจากซากโทรศัพท์มอื ถือและแบตเตอรี่

ขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ อ ยู ่ ใ กล้ ตั ว คนไทยมากที่ สุ ด
คือโทรศัพท์มอื ถือ ด้วยพฤติกรรมของคนไทยทีม่ กั จะเปลีย่ น
เครื่องรุ่นใหม่ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้มือถือตกรุ่น
กลายเป็นขยะอยู่ตามแหล่งชุมชนปะปนไปกับขยะมูลฝอย

ภาพ : https://www.mxphone.net/wordpress/wp-content/uploads/
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ไม่มีการจัดการที่ถูกต้อง เมื่อเวลาผ่านไปส่วนเปลือกห่อหุ้ม
ของเครือ่ งโทรศัพท์และแบตเตอรีจ่ ะเสือ่ มสภาพหรือผุกร่อน
สารเคมีที่เสื่อมสภาพภายในจะไหลออกมาสู่สิ่งแวดล้อม
สารพิษนีก้ จ็ ะเข้าสูร่ ะบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร ผ่านทางดิน
น�้ำและอากาศ และก่อให้เกิดอันตรายต่างๆ ที่ไม่คาดคิด6

การลักลอบน�ำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์:
อาชญากรรมข้ามชาติ

การลักลอบน�ำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
มีมาอย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 พล.ต.อ. วิระชัย
ทรงเมตตา รองผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่
กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมศุลกากร ได้ตรวจสอบ
ตู้คอนเทนเนอร์ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ทั้งหมด
7 ตู ้ ที่ น� ำ เข้ า มาจากฮ่ อ งกงและประเทศญี่ ปุ ่ น พบขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ เครือ่ งเล่นเกมเก่า สายไฟ และแผงวงจร มีการ
ส�ำแดงข้อมูลระบุไว้วา่ เป็นเพียงพลาสติก และได้ตงั้ 4 ข้อหา
คือ ส�ำแดงเท็จตามพระราชบัญญัติศุลกากร หลีกเลี่ยงการ
เสียภาษีตามพระราชบัญญัติศุลกากร น�ำเข้าสินค้าต้องห้าม
และน�ำเข้าวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 นอกจากนี้บริษัทที่
น�ำเข้าจะต้องรับผิดชอบในการก�ำจัด หรือส่งกลับประเทศต้นทาง
ด้วย7
จากข้ อ มู ล ของกรมควบคุ ม มลพิ ษ พบมี ก ารลั ก ลอบ
น�ำเข้ากากของเสียประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์ทผี่ ดิ กฎหมาย
มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ
- เดือนธันวาคม ปี 2544 มีการลักลอบน�ำเข้าแบตเตอรี่
		 รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์จากสหราชอาณาจักร
		 จ�ำนวน 5 ตู้คอนเทนเนอร์ น�้ำหนักรวม 23.4 ตัน
- เดือนกันยายน ปี 2545 ลักลอบน�ำเข้าจอคอมพิวเตอร์
		 ใช้แล้วจากญีป่ นุ่ 2 ตูค้ อนเทนเนอร์นำ�้ หนัก 46.2 ตัน
- เดือนมกราคม ปี 2547 ลักลอบน�ำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์
		 จากญี่ปุ่น 7 ตู้คอนเทนเนอร์ หนัก 46.2 ตัน
- เดือนสิงหาคม ปี 2557 ลักลอบน�ำเข้าซากเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
		 จากญี่ปุ่น 8 ตู้คอนเทนเนอร์ หนัก 196.1 ตัน8
เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนถึงปัญหาความหละหลวม
ในการบริหารจัดการและการควบคุมของไทย ซึ่งส่วนหนึ่ง
มีสาเหตุจากการทุจริตรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยการ
ลักลอบน�ำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ผิดกฎหมาย เหล่านี้เป็น
ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ มีกลุ่มเอกชนของจีนเป็น
ผู้ก่อตั้งบริษัทหรือซื้อต่อโรงงานจากคนไทยเพื่อด�ำเนินการ

โดยยืน่ ขอใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพือ่ ด�ำเนิน
กิจการนีก้ อ่ นจะน�ำเข้าขยะดังกล่าวมา อย่างไรก็ดี บริษทั กลับ
ไม่มปี ระสิทธิภาพมากพอทีจ่ ะด�ำเนินการ จึงกระจายขยะต่อ
ให้กับโรงงานในเครือข่ายก�ำจัดทิ้งแทน มีการรายงานข่าวว่า
กลุ่มเอกชนเหล่านี้ได้จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกด้วย โดยตกตู้คอนเทนเนอร์ละหลักแสนบาท9
สิ่ ง เหล่ า นี้ เ กิ ด ขึ้ น เพราะความเห็ น แก่ ตั ว ของคนบางกลุ ่ ม
โดยไม่ ไ ด้ ค� ำ นึ ง ผลกระทบต่ อ ส่ ว นรวมทั้ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมของประเทศและปัญหาสุขภาพของประชาชน

ทางออกในการจัดการปัญหา

ปัจจุบนั ประเทศไทยยังไม่มกี ฎหมายเกีย่ วกับการจัดการ
เศษเหลือทิง้ ของผลิตภัณฑ์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โดยตรง แม้จะพยายามผลักดันร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เข้าสูท่ ปี่ ระชุมคณะรัฐมนตรีหลายครัง้ ตัง้ แต่ปี 2558 เป็นต้นมา
จนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรี
จึงมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว สาระส�ำคัญ
ก�ำหนดให้ผผู้ ลิตต้องจัดตัง้ ศูนย์รบั คืนซากผลิตภัณฑ์10 หรือให้
ผู้จัดจ�ำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
ผู้ใดด�ำเนินการแทนภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ผลิตหรือ
ผูผ้ ลิต สามารถท�ำความตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(อปท.) ในการด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์
แต่จนถึงต้นปี 2562 ก็ยังไม่มีการเสนอร่างกฎหมายนี้ให้
สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) พิจารณา เพราะยังอยูร่ ะหว่าง
การให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาทบทวน ปัจจุบนั จึงมี
เพียงกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย
และการประกอบกิ จ การอุ ต สาหกรรม และกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมฉบับต่างๆ ได้แก่
- พระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
		 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
- พระราชบั ญ ญั ติ ก ารนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง
		 ประเทศไทย พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
- พระราชบัญญัตกิ ารส่งออกไปนอกและการน�ำเข้ามา
		 ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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- พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
		 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548
- พระราชก�ำหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. 253011
การด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมา
กระทรวงอุตสาหกรรมโดยส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ได้จดั ท�ำกรอบการด�ำเนินงานและแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ รองรับ
ผลกระทบจากระเบียบสหภาพยุโรปเกี่ยวกับเศษเหลือทิ้ง
ของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เมื่อปี 2549
กรมโรงงานอุตสาหกรรมท�ำการศึกษาการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกวิธี และออก
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการก�ำหนดให้เครื่องใช้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
ซึง่ ผูผ้ ลิต ผูน้ ำ� เข้า ผูส้ ง่ ออก หรือผูม้ ไี ว้ครอบครองจะต้องได้รบั
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าทีข่ องกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ก่ อ นจึ ง จะสามารถประกอบการได้ ขณะที่ ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ
ได้ด�ำเนินการศึกษาและจัดท�ำโครงการต่างๆ เช่น โครงการ
ศึ ก ษาเพื่ อ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก� ำ จั ด ของเสี ย อั น ตรายจากชุ ม ชน
โครงการกลไกการเรียกคืนซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
คู ่ มื อ การจั ด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
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อิเล็กทรอนิกส์ และยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ เป็นต้น
ส่วนกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยได้จัดท�ำคู่มือ
ประชาชน เพือ่ ให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับขยะ
อิเล็กทรอนิกส์
ส�ำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 5
ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน ได้พิจารณา
มาตรการก�ำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกเมื่อ
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 มี 3 มาตรการเร่งด่วนคือ12
- ระงับการอนุญาตน�ำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จาก
		 โรงงานที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามอนุสัญญาบาเซล
- ผลั ก ดั น ให้ น� ำ กลั บ ขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละเศษ
		 พลาสติกในกรณีที่พบการส�ำแดงเท็จ พร้อมด�ำเนิน
		 คดีกับผู้กระท�ำความผิด
- หากน�ำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกแล้ว
		 ส่งไปโรงงานก�ำจัดทีไ่ ม่ถกู ต้องตามใบอนุญาต ให้สง่
		 กลับไปยังโรงงานทีไ่ ด้รบั อนุญาต หรือน�ำไปก�ำจัดให้
		 ถูกต้อง พร้อมด�ำเนินคดีต่อผู้กระท�ำผิดกฎหมาย

สุขภาพคนไทย 2562
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ข้อเรียกร้องของนักวิชาการและ
ภาคประชาสังคม

นายสนธิ คชวั ฒ น์ เลขาธิ ก ารสมาคมอนามั ย
สิ่งแวดล้อมไทย13 ได้ เรี ย กร้ อ งให้ เร่ ง ออกกฎหมายการ
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ และซากผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
(Waste from Electrical and Electronic Equipment :
WEEE) ภายใต้หลักการความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต
และผูน้ ำ� เข้าผลิตภัณฑ์ จัดระบบรับคืน รวบรวม ขนส่ง รีไซเคิล
และก�ำจัดซากผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่ผู้บริโภค ท้องถิ่น และผู้จัดจ�ำหน่าย โดยก�ำหนดให้
ผู้บริโภคที่ต้องการก�ำจัดซากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องท�ำการ
คัดแยกขยะและจ่ายค่าธรรมเนียมการก�ำจัดให้แก่ภาครัฐ
ที่รับขนไปยังโรงงานรีไซเคิล นอกจากนี้ร้านค้าปลีกต้องรับ
สินค้าเก่าคืนเมื่อขายสินค้าใหม่ โดยผู้ผลิตต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดในการรับซือ้ คืนและรีไซเคิล ท�ำให้ปริมาณการ
รีไซเคิลมีจ�ำนวนมากขึ้น ลดปัญหาการก�ำจัดลง และผู้ผลิต
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ลดการใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลต้อง
เร่งสนับสนุนให้เกิดโรงงานรีไซเคิลมากขึ้น สนับสนุนทั้ง
องค์ความรู้ งบประมาณและก�ำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทก�ำจัดกากของเสียอันตรายและโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทรีไซเคิลทั้งหมด ต้องด�ำเนินการภายในพื้นที่ของ
นิคมอุตสาหกรรม เพื่อสะดวกในการควบคุมและก�ำกับดูแล
ด้านสิ่งแวดล้อม
ขณะทีใ่ นระยะเร่งด่วน นางเพ็ญโฉม แซ่ตงั้ ผูอ้ ำ� นวยการ
มูลนิธิบูรณะนิเวศ กับชาวบ้าน 7 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
จากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

ภาพ : https://www.ecobrazemigre.com.br/		
blog/wp-content/uploads/2019/01/blog1.jpg
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สมุทรสาคร เพชรบุรี สระบุรี และราชบุรี ซึ่งเป็นจังหวัด
ที่มีโรงงานคัดแยกขยะรีไซเคิลตั้งภายในพื้นที่จ�ำนวนมาก
ได้ เรี ย กร้ อ งให้ คสช. ใช้ อ� ำ นาจตามมาตรา 44 เข้ า มา
จัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เนื่องจากปัญหานี้มีสาเหตุจาก
กรมโรงงานอุ ต สาหกรรมทยอยออกประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ยกเว้นให้ไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ. วัตถุอนั ตราย
เกี่ยวกับการด�ำเนินการในการขออนุญาตและขึ้นทะเบียน
ส่งผลให้การผลิต การน�ำเข้า การส่งออก และการครอบครอง
ของเสียและขยะดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต14
จึงอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้

สรุป

ปัญหาอุปสรรคในการจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์
ทีเ่ ติบโตอย่างรวดเร็วมาจากผลิตภัณฑ์ในกลุม่ โทรศัพท์มอื ถือ
และคอมพิ ว เตอร์ ที่ ผู ้ บ ริ โ ภคเริ่ ม มี ค ่ า นิ ย มในการเปลี่ ย น
เครื่องก่อนที่เครื่องเดิมจะเสื่อมสภาพลง เป็นผลให้เกิดขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ทเี่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
เช่น เบลเยียม ใช้การแก้ไขปัญหาโดยมีองค์กรกลางทีเ่ รียกว่า
RECUPEL เป็นหน่วยงานที่มีระบบการจัดเก็บและจัดการ
ซากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของการป้องกันและจัดการของเสียและข้อตกลงด้านนโยบาย
สิง่ แวดล้อม ในการเรียกคืนซากอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างภาครัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ดั ง นั้ น จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ป ระเทศไทยควรให้ ค วามส� ำ คั ญ
จัดตั้งองค์กรกลาง เพื่อผนึกก�ำลังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
มาเป็นองค์กรเดียวกันในการควบคุมและจัดการกับขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้เกิดโรงงานรีไซเคิล และโรงงาน
ประเภทก�ำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรในประเทศ
ก� ำ หนดโซนนิ่ ง พื้ น ที่ ก� ำ จั ด ขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ชั ด เจน
ไม่ให้กระทบต่อชุมชน ส่วนปัญหาการลักลอบการน�ำเข้าขยะ
อิเล็กทรอนิกส์นนั้ ควรมีระบบตรวจสอบคัดกรองสินค้าตัง้ แต่
ต้นทางก่อนน�ำตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าเข้ามาถึงประเทศ
เพือ่ ป้องกันการลักลอบน�ำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในประเทศ
และต้องสูญเสียงบประมาณในการส่งกลับออกไปอีก

10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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ปลดล็อกกัญชา:

ก้าวแรกสู่ความหวังทางการแพทย์

ภาพ : https://www.matichon.co.th/
politics/news_1204356

หลายประเทศทั่วโลกอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์หรือสันทนาการได้อย่างถูกกฎหมาย แต่หลายทศวรรษ
ที่ผ่านมา ประเทศไทยกำ�หนดให้กัญชาเป็นสิ่งเสพติดให้โทษประเภท 5 ห้ามเสพ ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 ทว่าล่าสุดได้มีการปลดล็อกพืชกัญชาที่เป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 เพื่อเปิดทางให้นำ�มาใช้
ทางการแพทย์ได้แล้ว ทำ�ให้เกิดความหวังว่าผู้ป่วยบางโรคจะได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว

ตามพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ พ.ศ. 2522
กัญชาถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แบบเดียวกับ
พืชกระท่อม ผู้ใดมีไว้ครอบครองมีโทษจ�ำคุกสูงสุดถึง 5 ปี
ปรับสูงสุดถึง 100,000 บาท1 การเรียกร้องให้ถอดกัญชาจาก
ประเภทยาเสพติดมาเป็นพืชสมุนไพร ถูกพูดถึงอย่างต่อเนือ่ ง
ในช่ ว งหลายปี ที่ ผ ่ า นมา ขณะที่ ห ลายๆ ประเทศอย่ า ง
สหรั ฐ อเมริกาอนุญาตให้กัญชาสามารถน�ำมาใช้ได้อย่าง
ถูกกฎหมาย2 แต่ส�ำหรับประเทศไทยแล้วเรื่องของยาเสพติด
เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ยากที่คนในสังคมส่วนใหญ่จะยอมรับ
แต่ทว่าสิง่ ทีม่ กี ารเรียกร้องกันอยูน่ ไี้ ม่ใช่เรือ่ งของการน�ำกัญชา
มาเสพเพื่อความบันเทิง แต่เป็นการใช้ประโยชน์ด้านการ
แพทย์โดยมีงานวิจัยจ�ำนวนมากต่างยืนยันว่ากัญชาสามารถ
น�ำมารักษาโรคได้หลายชนิด บทความนี้เป็นการอภิปราย
มุมมองกัญชาในด้านต่างๆ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางนโยบายและกฎหมายทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย ตลอดจน
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
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กัญชา คือ ยา หรือ ยาเสพติด

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์พบว่า ในกัญชามีสารตระกูล
แคนนาบิ น อยด์ (Cannabinoids) อยู ่ จ� ำ นวนหนึ่ ง
มีสารส�ำคัญที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท คือ Delta-9Tetrahydrocannabinol (THC) สารดังกล่าวจัดอยูใ่ นกลุม่
วั ต ถุ ที่ อ อกฤทธิ์ ต ่ อ จิ ต และประสาทในประเภท 1 ตาม
พระราชบัญญัตวิ ตั ถุออกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาท พ.ศ. 2518
การค้ น คว้ า เกี่ ย วกั บ ฤทธิ์ ข อง THC น� ำ ไปสู ่ ก ารผลิ ต ยา
Dronabinol (Marinol) ซึ่งมีส่วนผสมของ THC ส�ำหรับใช้
ในผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาด้วยวิธีเคมีบ�ำบัด เพื่อป้องกันอาการ
คลืน่ ไส้ อาเจียน และท�ำให้เพิม่ ความอยากอาหารในผูป้ ว่ ยเอดส์
กัญชานิยมเสพโดยการสูบ ฤทธิ์ของกัญชาเมื่อเสพ
เข้าสู่ร่างกาย จะแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็ว
ภายใน 2-3 นาที และจะออกฤทธิต์ อ่ จิตประสาทได้สงู สุดถึง
1 ชัว่ โมง อาการโดยทัว่ ไปจะเซือ่ งซึมลงอย่างช้าๆ แต่บางราย
ก็ ล ดลงอย่ า งรวดเร็ ว ผู ้ เ สพกั ญ ชาจะมี อ าการเคลิ้ ม จิ ต
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(Euphoric “high” or “stoned”) โดยในระยะแรก มักจะ
เป็นอาการกระตุน้ ประสาท และบางคนจะมีอาการตึงเครียด
ทางใจหรืออาการกังวล ต่อมาจะมีอาการเคลิ้มจิตเคลิ้มใจ
ท�ำให้ผู้สูบรู้สึกว่าบรรยากาศทั่วๆ ไปเงียบสงบ จากนั้นมัก
จะมีปฏิกิริยาที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน เดี๋ยวหัวเราะ
ลั่นเดี๋ยวสงบ เพราะฉะนั้นอาการเคลิ้มจิตจึงควรเรียกว่า
“อาการเมากัญชา″ มากกว่า อาการอื่นๆ ที่พบคือ ผู้เสพ
จะรูส้ กึ ล่องลอย ปากแห้ง สับสน อยากอาหาร ชีพจรเพิม่ ขึน้
ตาแดงขึ้นในขณะที่เสพยา หากเสพเป็นประจ�ำจะท�ำให้
สุขภาพเสื่อมลง เกิดโรคตามมา ได้แก่ โรคหลอดลมอักเสบ
ไซนั ส อั ก เสบ ทางเดิ น หายใจอั ก เสบ ตะคริ ว ท้ อ งร่ ว ง
โดยรวมแล้ว กัญชามีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่คล้ายกับพวก
ยากระตุน้ ประสาท (Stimulant) ยากดประสาท (Depressant)
ยาหลอนประสาท (Hallucinogen) ยาแก้ปวด (Analgesic)
และยาที่ อ อกฤทธิ์ ต ่ อ จิ ต ประสาท (Psychotropic)
หลายประการในยาตัวเดียวกัน3
นพ.สมยศ กิตติมั่นคง จากส�ำนักโรคเอดส์ วัณโรค
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ได้เขียน
หนังสือ “กัญชา คือ ยารักษามะเร็ง” อธิบายว่า กัญชา
มี คุ ณ ประโยชน์ ส ามารถรั ก ษาโรคได้ โดยเฉพาะการ
รักษาโรคเอดส์ในอดีต มีการใช้กัญชาช่วยรักษามาตลอด
โรคเอดส์ซึ่งเป็นโรคที่ท�ำลายภูมิคุ้มกันในร่างกายท�ำให้
ร่ า งกายทรุ ด โทรม ผอมแห้ ง แรงน้ อ ย เมื่ อ เสพกั ญ ชา
เข้าไปแล้วจะท�ำให้ผปู้ ว่ ยอ้วนท้วนสมบูรณ์ ขณะทีก่ ารรักษา
โรคมะเร็ง มีการวิจัยทดลองในหนูพบว่าขนาดของกัญชา
ที่ให้ในหนู มีผลต่อการลดมะเร็งตับในหนู และลดการเกิด
มะเร็งชนิดทีไ่ ม่รนุ แรง เช่น ในต่อมเต้านม มดลูก ต่อมใต้สมอง
อัณฑะ ตับอ่อน และยังพบการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
มะเร็งปอดในหลอดทดลอง โดยการน�ำก้อนเซลล์มะเร็ง
ปอดจากคนยัดเข้าไปใต้ผิวหนังของหนู และพบว่ากัญชา
สามารถยับยั้งได้ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ท�ำให้มะเร็งไม่ลาม
ผลวิจัยจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ก็ได้
ยืนยันว่าการใช้กัญชาได้ผล เพราะสารสกัดจาก
กัญชาเมื่อสัมผัสกับเซลล์มะเร็งแล้วจะกระตุ้น
ทีเ่ ซลล์มะเร็งให้เกิดกระบวนการ
ท�ำลายตัวเอง
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กัญชาสมุนไพรไทยโบราณ

จากงานวิจัยเรื่อง “การใช้กัญชาทางการแพทย์” ของ
ภญ.วีรยา ถาอุปชิต ค้นพบว่า แท้จริงแล้วกัญชาถูกใช้เป็น
พืชสมุนไพรอยู่ในต�ำรับยาของไทยมาแต่โบราณ พบต�ำรับ
ยาไทยที่มีส่วนประกอบของกัญชาในต�ำรายาแพทย์ศาสตร์
สังเคราะห์และต�ำราพระโอสถพระนารายณ์ ซึง่ เป็นต�ำราเก่าแก่
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่มีการใช้มายาวนาน
กว่า 360 ปีแล้ว ต�ำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบหลัก
ได้แก่ ยาทิพกาศ ยาศุขไสยาศน์ ยาอัมฤตย์โอสถ ยาอัคคินวี คณะ
ซึ่ ง เป็ น ยาบ� ำ รุ ง ร่ า งกาย ยาเจริ ญ อาหาร ยานอนหลั บ
แก้ปวดหัว ขับลม เป็นต้น โดยมีหลักฐานที่บันทึกไว้ เช่น
“อัคคินีวคณะ เอากัญชา ยิงสม สิ่งละส่วน เปลือกอบเชย
ใบกระวาน กานพลู สะค้าน สิ่งละ 2 ส่วน ขิงแห้ง 3 ราก
เจตมูลเพลิง ดีปลี สิง่ ละส่วน น�ำ้ ตาลกรวด 6 ส่วน กระท�ำเป็น
จุณน�้ำผึ้งรวงเป็นกระสาย บดเสวยหนักสลึง 1 แก้อาเจียน 4
ประการ ด้วยติกกะขาคินีก�ำเริบ แลวิสมามันทาคินีอันทุพล
จึ ง คลื่ น เหี ย นอาเจี ย น มิ ใ ห้ เ สวยพระกระยาหาร เสวยมี
รสชูก�ำลังยิ่งนัก.......ข้าพระพุทธเจ้า ขุนประสิทธิโอสถจีน
ประกอบทูลเกล้าฯ ถวาย ครั้งสมเด็จพระนารายณ์เป็น
เจ้าเมืองลพบุรี เสวยเพลาเข้าอัตรา ดีนักแลฯ” นอกจากนี้
ยังพบในต�ำราต่างๆ อีกนับ 100 ฉบับ มีทั้งที่จารึกไว้ ณ
วัดพระเชตุพน หรือวัดโพธิ์ แต่ต่อมา องค์การสหประชาชาติ
ได้ก�ำหนดให้กัญชาจัดเป็นยาเสพติดกลุ่ม Narcotic drug
ตั้งแต่ปี 2504 ท�ำให้การใช้กัญชากลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
ในเกือบทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย

มุมมองใหม่: WHO การันตีกัญชาเป็นยา
รักษาโรค

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการพึ่งพายาขององค์การอนามัยโลก ออกรายงานว่า
แคนนาบิไดออล (Cannabidiol) หรือ CBD ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กว่า 100 สารประกอบทีพ่ บในกัญชา สามารถใช้รกั ษาบ�ำบัด
อาการชักจากโรคลมชักได้ทั้งในเด็ก ผู้ใหญ่ และสัตว์ รวมถึง
ใช้รักษาอาการของโรคอัลไซเมอร์ อาการประสาทหลอน
มะเร็ ง และโรคพาร์ กิ น สั น ได้ นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า CBD
แตกต่างจากสารอืน่ ๆ ทีพ่ บในกัญชา หรือทีเ่ รียกว่าสารตระกูล
แคนนาบินอยด์ ตรงทีไ่ ม่มฤี ทธิต์ อ่ ประสาท เท่ากับไม่สามารถ
ท�ำให้ “ไฮ” หรือ “เมา” ได้ และยังไม่ทำ� ให้ผใู้ ช้ตอ้ งพึง่ พายา
หรือเกิดการติดยาอีกด้วย รายงานดังกล่าวขององค์การ
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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อนามัยโลก ยังระบุด้วยว่าคุณประโยชน์ทางยาของ CBD
ท�ำให้รัฐบาลหลายประเทศเริ่มปรับกฎหมายเพื่อให้สามารถ
น�ำสารชนิดนีม้ าใช้รกั ษาผูป้ ว่ ยได้ แต่มรี ฐั บาลบางประเทศยัง
ขึ้นบัญชี CBD ให้อยู่ในสารควบคุมประเภท 1 คือให้โทษสูง
และไม่มปี ระโยชน์ทางการแพทย์ ท�ำให้เกิดการซือ้ ขาย CBD
อย่างผิดกฎหมาย เสีย่ งต่อการใช้เกินขนาดหรือผิดวิธี รวมถึง
การได้ยาที่ไม่มีคุณภาพ ก่อนหน้านี้ องค์การอนามัยโลกได้
ออกรายงานที่ชื่อว่า “The health and social effects of
non-medical cannabis use4” หรือผลกระทบด้านสุขภาพ
และสังคมทีเ่ กิดจากการใช้กญ
ั ชาโดยไม่ใช่ทางการแพทย์ ซึง่ มี
กระทรวงสาธารณสุขของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ โดยรายงาน
ดังกล่าวระบุว่าผลกระทบจากการเสพกัญชาที่ชัดเจนที่สุด
ก็คือการท�ำให้ผู้เสพเสี่ยงต่อการก่ออุบัติเหตุจราจรเพิ่มขึ้น
ตัง้ แต่ 1-3 เท่า อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวถือว่าน้อยมาก
เมื่อเทียบกับปัญหาเมาแล้วขับของผู้ขับขี่รถยนต์ที่ได้รับ
จากการดื่มแอลกอฮอล์5 ด้านมหาวิทยาลัยรังสิตก็ได้ศึกษา
เรื่องนี้อย่างจริงจังจนถึงขั้นผลิตยาสเปรย์ Cannabis กัญชา
บรรเทาอาการเจ็บปวดและอาเจียนจากการรักษาทางเคมี
บ�ำบัดของผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ส�ำเร็จ6 ภาพ : www.freepik.com

รัฐบาลไฟเขียวปลดล็อคกัญชา

ประเด็นการใช้กัญชาเป็นยารักษาโรคกลายเป็นเรื่องที่
สังคมไทยก�ำลังให้ความสนใจ โดยสาร 2 ตัวทีส่ ามารถน�ำมา
ใช้ทางการแพทย์คือ สาร Cannabidiol (CBD) และ สาร
Tetrahydrocannabinol (THC) ซึ่งมีผลต่อการรักษา
ที่แตกต่างกัน7 แต่ด้วยกฎหมายของไทยที่รัดกุม ควบคุมให้
กัญชาเป็นยาเสพติด ท�ำให้รฐั บาล คสช. เริม่ เดินหน้าเรือ่ งนี้
ผ่านการเข้าชื่อของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือ
สนช. เรียกร้องให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 เปิดทางให้สามารถน�ำกัญชามาใช้ทาง
การแพทย์ได้
แต่ถึงกระนั้นยังมีข้อถกเถียงถึงการจดสิทธิบัตรกัญชา
ของไทย โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย8 ออกมาเปิดเผยว่า
การปลดล็อกกัญชาก�ำลังมีปัญหา ที่แม้ปลดไปก็อาจจะ
ไม่สามารถใช้กัญชาของไทยได้เอง เนื่องจากกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาได้รบั เรือ่ งจากบริษทั ต่างชาติขอจดสิทธิบตั รสาร
จากกัญชาแล้ว ทัง้ ๆ ทีท่ ำ� ไม่ได้ เพราะสารทีบ่ ริษทั ต่างชาติมา
จดเป็นสารในธรรมชาติของกัญชา ตามกฎหมายสิทธิบตั รไม่
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สามารถจดได้ และตามขัน้ ตอนได้ประกาศในเว็บไซต์เพือ่ ให้
มีคนมาคัดค้าน ซึง่ ให้ระยะเวลาคัดค้าน คือ 90 วัน ปรากฏว่า
ผ่านพ้นไปแล้ว และหากบริษัทต่างชาติได้สิทธิบัตร สิ่งที่
ก� ำ ลั ง ด� ำ เนิ น การอยู ่ ทั้ ง การเดิ น หน้ า ปลดล็ อ กกฎหมาย
เพื่อผู้ป่วย การเดินหน้าขององค์การเภสัชกรรม ทั้งโรงงาน
กึง่ อุตสาหกรรม และการพัฒนาสายพันธุ์ การสกัดสารทีใ่ ช้งบ
120 ล้านจะท�ำได้อยู่หรือไม่
เรื่ อ งนี้ ร ้ อ นถึ ง สมาชิ ก สนช. ที่ ก� ำ ลั ง พิ จ ารณาแก้ ไข
กฎหมายยาเสพติดให้โทษ ท�ำให้นายพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธาน สนช. เรียกกรมทรัพย์สินทางปัญญาชี้มาแจง เมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายดิเรก บุญแท้ รองอธิบดีกรม
ทรัพย์สินทางปัญญายอมรับว่า บริษัทต่างชาติเข้ามายื่นขอ
จดสิทธิบตั รกัญชา 11 ค�ำขอจริง แต่กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ยืนยันว่า ยังไม่ได้จดสิทธิบัตรกัญชาให้บริษัทต่างชาติแม้แต่
ค�ำขอเดียว และมีบางค�ำขอที่ได้ด�ำเนินการยกเลิกเพิกถอน
ค�ำขอแล้ว จึงสร้างความมั่นใจให้กับ สนช. จากนั้น สนช.
ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ
ฉบั บ ใหม่ ด้ ว ยมติ เ อกฉั น ท์ 166 เสี ย ง เนื้ อ หามี ทั้ ง สิ้ น
28 มาตรา สาระส�ำคัญ คือ ให้สามารถน�ำเข้าหรือส่งออก
ยาเสพติ ด ประเภท 5 คื อ กั ญ ชาและกระท่ อ มได้ ใ น
กรณีจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ทางราชการ โดยได้รับอนุญาต
จากผู้อนุญาต โดยยกเว้นให้มียาเสพติดให้โทษประเภท
5 ไว้ ใ นครอบครองไม่ เ กิ น จ� ำ นวนที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ การ
ใช้ รั ก ษาโรคเฉพาะ หรื อ ส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการปฐมพยาบาล
หรื อ กรณี ที่ เ กิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น เพิ่ ม เติ ม ให้ ใ ช้ ย าเสพติ ด
ประเภท 5 ได้ หากกระท�ำเพื่อการรักษาโรคตามค�ำสั่งของ
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือเพื่อ
การศึกษาวิจัย ก�ำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตสามารถจ�ำหน่าย
ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ได้เฉพาะสถานที่ที่ก�ำหนด
เท่านั้น ขณะเดียวกันยังเพิ่มเติมในส่วนของคณะกรรมการ

สุขภาพคนไทย 2562
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ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ให้มีอ�ำนาจ
ก�ำหนดเขตพื้นที่ เพื่อทดลองปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิต
ที่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 และทดสอบยาเสพติด
ประเภท 5 ได้ตามพื้นที่ที่ก�ำหนด โดยให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้ท้องที่ใดเป็นท้องที่ที่เสพ
โดยไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นการ
ปลดล็อกเฉพาะในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องคือแพทย์และคนไข้
เป็นการยกเว้นให้ไม่มีความผิด9

หลากหลายความเห็นเรือ่ งการปลดล็อกกัญชา

หลังเกิดกระแสเรียกร้องให้ปลดล็อกกัญชาออกจาก
ยาเสพติ ด ในช่ ว งที่ ก� ำ ลั ง เข้ า สู ่ ก ารเลื อ กตั้ ง ท� ำ ให้ เรื่ อ งนี้
ถูกหยิบยกขึน้ มาเป็นนโยบายของพรรคการเมืองหลายพรรค
ทัง้ พรรคประชาธิปตั ย์ พรรคพลเมืองไทย พรรคภูมใิ จไทย และ
พรรคพลังประชารัฐ10 เป็นต้น แต่ในทีส่ ดุ ก็ได้ผลักดันเรือ่ งนี้
โดยแก้กฎหมายผ่าน สนช. จนส�ำเร็จ ขณะที่ ร.ต.อ.เฉลิม
อยูบ่ ำ� รุง ประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ พรรค
เพือ่ ไทย ได้ออกมาแถลงไม่เห็นด้วยกับการปลดล็อกกฎหมาย
ใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์ และอนุญาตให้มกี ารปลูกกัญชาและ
มีกญั ชาในครอบครองได้โดยไม่ผดิ กฎหมาย เนือ่ งจากอาจเกิด
ปัญหาในการควบคุมได้หากวัยรุ่นเอาไปเสพทางสันทนาการ
แต่ควรวางมาตรการควบคุมและป้องกันให้เรียบร้อยก่อน
เพราะปัจจุบนั ยังขาดแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างจริงจัง11
ขณะที่ประเทศไทยยังถกเถียงกันเรื่องปลดล็อกกัญชา
ทางการแพทย์ บริษทั ยาข้ามชาติกไ็ ด้เข้ามายืน่ ขอจดสิทธิบตั ร
สารสกัดกัญชาตามธรรมชาติในไทย ท�ำให้นายปานเทพ
พั ว พงศ์ พั น ธ์ คณบดี ส ถาบั น แพทย์ แ ผนบู ร ณาการและ
เวชศาสตร์ ชะลอวัย นายคมสั นต์ โพธิ์คง อาจารย์ค ณะ
นิตศิ าสตร์ ม.รังสิต น.ส. รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒสิ ภา
(ส.ว.) และ ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ อดีตกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมด้วย
เครือข่ายประชาสังคมกัญชาเพือ่ การแพทย์สำ� หรับประชาชน
กว่า 100 คน ได้แสดงจุดยืนเรียกร้องไม่ให้กรมทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญาจดสิ ท ธิ บั ต รกั ญ ชาไทยให้ บ ริ ษั ท ต่ า งชาติ
ทีเ่ ป็นการเอือ้ ประโยชน์นายทุน พร้อมคัดค้านการทีส่ ำ� นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดท�ำประกาศกระทรวงฯ
เข้มงวดการปลูกกัญชา โดยระบุให้ปลูกได้แต่ในโรงเรือน
ระบบปิดเท่านั้น ในขณะที่แคนาดาเปลี่ยนการปลูกมาเป็น
ภาพ : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_169836
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แบบปลูกกลางแจ้ง เพราะแสงแดดมีผลต่อสารและสรรพคุณ
ส�ำคัญของกัญชา รวมทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตได้12

ผลกระทบจากการปลดล็อกกัญชา

แน่นอนว่ากัญชามีสารเคมีหลายชนิด ที่ให้ทั้งคุณและ
โทษ หากใช้รักษาโรคตามข้อมูลทางการแพทย์ที่ยืนยันว่า
กัญชาสามารถใช้เพือ่ บ�ำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยได้หลายโรค
รวมถึงยับยั้งการเติบโตของมะเร็งได้ จึงถือเป็นอีกทางเลือก
ในการรักษาโรคที่จะท�ำให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาที่มีประสิทธิผล
มากขึ้ น และลดผลข้ า งเคี ย งที่ เ กิ ด จากยาที่ ไ ด้ จ ากการ
สังเคราะห์จากสารเคมี อีกทั้งอาจช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการ
รั ก ษาถู ก ลงเมื่ อ เที ย บกั บ ตั ว ยาที่ น� ำ เข้ า จากต่ า งประเทศ
เพราะกัญชาถือเป็นพืชสมุนไพรพื้นถิ่นที่อยู่คู่กับคนไทยมา
ยาวนานจากข้อมูลในประวัติศาสตร์ที่ระบุไว้ นอกจากนี้ยัง
เป็นการส่งเสริมนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยให้มีความ
เป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับในประชาคมโลก อย่างไรก็ตาม
ด้ ว ยสภาพสั ง คมไทยแล้ ว ปั ญ หาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ทั น ที คื อ
การลักลอบปลูกและขายกัญชาเพื่อใช้เสพเพื่อความบันเทิง
โดยไม่มกี ารควบคุมจากแพทย์ หากใช้กญ
ั ชาในปริมาณทีม่ าก
จนเกินไป ก็ยอ่ มก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นเดียวกัน เพราะสารเคมี
บางตัวจะท�ำให้ความคิดเลือ่ นลอยสับสน ควบคุมตัวเองไม่ได้
ความจ�ำเสือ่ ม กล้ามเนือ้ ลีบ หัวใจเต้นเร็ว และหูแว่ว น�ำมาซึง่
ปัญหาในสังคมที่จะตามมา โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม
จากคนที่มีอาการทางจิตเพิ่มขึ้น เกิดปัญหาอุบัติเหตุ ท�ำลาย
คนในสังคม จึงถือเป็นเหรียญสองด้านทีภ่ าครัฐต้องมีวธิ รี บั มือ

พ.ร.บ. ยาเสพติดฉบับใหม่ ไฟเขียว
“กัญชา-กระท่อม” เพื่อการแพทย์

ล่าสุดเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีพระราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ประกาศ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562 ลงในราชกิ จ จานุ เ บกษา เนื่ อ งจาก พ.ร.บ.
ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ ปี 2522 ใช้ บั ง คั บ มาเป็ น เวลานาน
และมีบางบัญญัติที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้
ปรากฏผลการวิจัยว่าสารสกัดจากกัญชาและพืชกระท่อมมี
ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการ
รับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับและใช้กัญชา
เพื่อประโยชน์ในการรักษาและพัฒนาทางการแพทย์ ภายใต้
ค�ำแนะน�ำของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาต ให้ท�ำได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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ทั้งนี้ ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรม
การแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก อธิ บ ดี ก รม
โรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายกแพทยสภา นายกสภาการแพทย์
แผนไทย และนายกสภาเภสัชกรรม เป็นกรรมการในคณะ
กรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึง่ เพิม่ ขึน้ ด้วย
เฉพาะในวาระที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในการอนุญาตให้ผลิต จ�ำหน่าย
น�ำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง
ส�ำหรับผู้ใดที่มีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์ การรักษาผู้ป่วย การใช้รักษาโรคเฉพาะตัว
หรือการศึกษาวิจัย อยู่ก่อนวันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ ไม่ต้อง
รับโทษ โดยจะต้องยืน่ ค�ำขอรับใบอนุญาตต่อเลขาธิการคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่
พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ แต่ถ้ากรณีที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้กัญชานั้น
ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข หรือให้ท�ำลาย
นอกจากนี้ แ ล้ ว ยั ง มี ก ฎหมายล� ำ ดั บ รองที่ อ อกตาม
พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ลงนาม
โดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข จ�ำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย
ฉบั บ ที่ 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ งการ
ก�ำหนดให้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาตกเป็น
ของกระทรวงสาธารณสุข หรือให้ท�ำลายกัญชาที่ได้รับมอบ
จากบุคคล ซึ่งไม่ต้องรับโทษ ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.
ยาเสพติดให้โทษฯ
ฉบั บ ที่ 2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ งการ
ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
ส�ำหรับผู้ป่วยที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว
ก่อน พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษฯ ใช้บังคับให้ไม่ต้องรับโทษ
ฉบับที่ 3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแจ้ง
การมีไว้ในครอบครองกัญชา ส�ำหรับผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา
26/5 และบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ป่วยตามมาตรา 22 (2) ก่อน

พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษฯ ใช้บงั คับให้ไม่ตอ้ งรับโทษ กล่าวคือ
บุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ซึ่งทั้ง 3 ฉบับ ให้มีผล
บังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
นอกจากนี้ ยังให้มกี ารนิรโทษกรรมผูค้ รอบครองกัญชา 3
กลุ่ม ได้แก่ 1) แพทย์ นักวิจัย วิสาหกิจชุมชน 2) ผู้ป่วย และ
3) กลุ่มอื่นๆ ตามกฎหมาย โดยผู้ที่ครอบครองกัญชาทั้ง 3
กลุ่มนี้ สามารถแจ้งการครอบครองได้ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส่วนพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัด
สามารถแจ้ ง ได้ ที่ ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด (สสจ.)
ทัว่ ประเทศ หากมีขอ้ สงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
สายด่วน 1556 กด 3 ในวันและเวลาราชการ ซึ่งให้บริการ
ตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกัญชาโดยตรง

สรุป

ข้ อ มู ล ของกรมการแพทย์ พ บว่ า 13 คนไทยป่ ว ยเป็ น
โรคมะเร็งเฉลี่ยปีละ 122,757 ราย หรือวันละ 336 ราย
และเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเฉลี่ยปีละ 78,540 ราย หรือ
วันละ 215 ราย สถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทยนับวัน
ยิง่ ทวีความรุนแรงมากขึน้ ในขณะทีก่ ารศึกษาและวิจยั กัญชา
เพื่อรักษามะเร็งยังมีเพียงในสถาบันการศึกษาบางแห่งและ
ไม่มีการด�ำเนินการอย่างจริงจัง ด้วยข้อจ�ำกัดด้านกฎหมาย
ดังนั้นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�ำคัญ
ในการจัดตัง้ หน่วยงานหรือสนับสนุนให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การวิจยั ทดลอง น�ำกัญชามาใช้รกั ษาโรคให้ประสบความส�ำเร็จ
อีกทัง้ รัฐบาลควรสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาทีม่ คี วามพร้อม
มีโอกาสต่อยอดเรื่องนี้ในระยะยาว อย่างไรก็ตามการน�ำ
กัญชาไปใช้ในทางที่ผิดหรือเสพเพื่อความบันเทิง เป็นเรื่อง
ที่ต้องพิจารณาควบคุมอย่างรัดกุม เพราะไม่เช่นนั้นกัญชา
จะกลายเป็นดาบสองคมที่ท�ำลายสังคมไทยได้ จึงมีความ
จ� ำ เป็ น ที่ ต ้ อ งมี ห น่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ลเรื่ อ งนี้ อ ย่ า งจริ ง จั ง
และวางระบบป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากกัญชา
ในทางที่มิชอบด้วย

ภาพ : www.pexels.com
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6

โรคพิษสุนัขบ้าระบาด:

ภาพ : https://goodlifeupdate.com/healthy-body/78407.html
http://www.papaidoo.com/news/3236

ปัญหาการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ในปี 2561 ข่าวการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับ
ประชาชนไปทัว่ ประเทศ โดยสือ่ ได้พาดหัวข่าวรายวันว่า แต่ละวันมีผูต้ ดิ เชือ้ เพิม่ ขึน้ กีค่ น จนสร้างความตืน่ ตระหนกให้กบั
ประชาชนอย่างมาก สถานการณ์ดังกล่าวสร้างความเคลือบแคลงสงสัยให้กับสังคมว่า ทำ�ไมอยู่ดีๆ โรคพิษสุนัขบ้า
ถึงกลับมาระบาดในประเทศไทยอีก ทั้งๆ ที่หลายปีที่ผ่านมาไม่ค่อยมีข่าวการแพร่ระบาดของโรคมากนัก

อธิบดีกรมควบคุมโรคได้เปิดเผยสถานการณ์โรคพิษสุนขั บ้า
ในปี 2561 ว่าพบผูเ้ สียชีวติ ถึง 17 ราย ใน 14 จังหวัด แบ่งเป็น
บุรีรัมย์ ระยอง และสงขลา จังหวัดละ 2 ราย ส่วนสุรินทร์
ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง หนองคาย ยโสธร
กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ตาก และสุราษฎร์ธานี พบจังหวัดละ
1 ราย1 ในขณะที่กรมปศุสัตว์ได้รายงานสถานการณ์ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2561 ว่ามีตัวอย่างสัตว์ส่งตรวจ
ทั้งหมด 9,275 ตัวอย่าง พบผลบวกทั้งหมด 1,469 ตัวอย่าง
ใน 54 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 15.83 โดยมีการระบาดสูงสุด
ใน 10 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด สงขลา นครราชสีมา
ยโสธร ชลบุรี ศรีสะเกษ อ�ำนาจเจริญ นครศรีธรรมราช และ
กาฬสินธุ์ ส่วนชนิดสัตว์ทพี่ บได้แก่ สุนขั 1,281 ตัว โค 117 ตัว
แมว 51 ตัว กระบือ 15 ตัว แพะ 2 ตัว นอกจากนี้ ยังมี
ม้า กวาง และสุกร ชนิดละ 1 ตัว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม –
30 ธันวาคม 2561 มีจังหวัดที่ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าเพียง
23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

ตราด นครนายก บึงกาฬ สกลนคร หนองบัวล�ำภู เชียงใหม่
แพร่ แม่ฮ่องสอน ล�ำปาง ล�ำพูน พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์
อุทัยธานี นครปฐม ชุมพร พังงา ภูเก็ต และนราธิวาส2
ไม่ น ่ า เชื่ อ ว่ า รากเหง้ า ของปั ญ หาการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าครั้งนี้คือปัญหาของระบบบริหารราชการ
แผ่นดินของประเทศไทย นัน่ คือการตีความเรือ่ ง “การกระจาย
อ�ำนาจ” องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยส�ำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่เห็นว่าหน้าที่การท�ำงานในเรื่องนี้
เป็นของราชการส่วนกลางในระดับกระทรวงและกรม ไม่ใช่
หน้าที่ของ อปท. ท�ำให้ สตง. เข้าไปตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของ อปท. และเรียกงบประมาณที่ด�ำเนินการ
ฉีดวัคซีนพิษสุนขั บ้าคืนจาก อปท. ผลกระทบทีต่ ามมาจึงเกิด
เรื่องร้ายแรงที่ไม่มีใครคาดคิด เนื่องจาก อปท. ทั่วประเทศ
ไม่กล้าด�ำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จนท�ำให้
เกิดการระบาดของโรคตามมาและมีผู้เสียชีวิตในที่สุด
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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กรณีนี้เป็นบทเรียนว่า การบริหารราชการแผ่นดินที่
เน้นการตีความข้อกฎหมายตามความคิดความเข้าใจของ
เจ้าหน้าทีโ่ ดยไม่ดู “เป้าหมายทีแ่ ท้จริง” ในการท�ำงาน ท�ำให้
เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไปอย่างกว้างขวาง ดังนั้น
แม้ประเทศไทยจะมีความพร้อมทั้งบุคลากร ระบบยาและ
เวชภัณฑ์ แต่เมื่อเกิดปัญหาในแง่ของการตีความอ�ำนาจ
หน้าที่ตามกฎหมายของคนที่ไม่รู้จริงเรื่องกฎหมายก็ท�ำให้
เกิดปัญหามากมายตามมาได้ บทความนี้จะสะท้อนภาพการ
แพร่ระบาดของโรคพิษสุนขั บ้าทีเ่ กิดขึน้ จากปัญหาการตีความ
ด้านกฎหมายและถอดบทเรียนดังกล่าว เพือ่ ปรับปรุงแนวทาง
การแก้ปัญหาในอนาคต

ปัญหาการกระจายอ�ำนาจกับการลุกลามของ
โรคพิษสุนัขบ้า

ภายหลั ง การรั ฐ ประหารของคณะรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ในปี 2557 ได้มนี โยบายตรวจสอบ
ความโปร่งใสและการใช้งบประมาณของ อปท. จนน�ำไปสูก่ าร
ตรวจสอบงบการเงินของเทศบาลต�ำบลสุรนารี อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ประจ�ำงวดปีงบประมาณ 2556 สตง.
จึงได้ท�ำหนังสือแจ้งไปยังเทศบาลสุรนารีว่าการจัดซื้อวัคซีน
พิษสุนขั บ้าผิดวัตถุประสงค์ เนือ่ งจากไม่ใช่หน้าทีข่ องเทศบาล
แต่ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องกรมปศุ สั ต ว์ พร้ อ มทั้ ง ให้ เรี ย กเงิ น คื น
อีกทัง้ เสนอให้มกี ารสอบวินยั ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ด้วย นอกจากนี้
สตง. ยั ง มี ห นั ง สื อ เวี ย นไปยั ง อปท. ทั่ ว ประเทศ มิ ใ ห้
น�ำงบประมาณไปจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อฉีดให้แก่
สั ต ว์ เ ลี้ ย งของประชาชนและสั ต ว์ จ รจั ด ในพื้ น ที่ ด ้ ว ย
เทศบาลสุ ร นารี ซึ่ ง ต้ อ งการความชั ด เจนในเรื่ อ งนี้ จึ งท� ำ
หนั ง สื อ ถึ ง กรมปศุ สั ต ว์ เ พื่ อ ให้ ก รมปศุ สั ต ว์ เ สนอเรื่ อ งให้
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตีความอ�ำนาจ
หน้าที่ในการจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. เพื่อให้
เกิดความกระจ่างในเรื่องนี้
ต่ อ มา กรมปศุ สั ต ว์ ไ ด้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้ตีความอ�ำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อ
วัคซีนพิษสุนัขบ้าของ อปท. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558
จนกระทั่งเดือนมีนาคม 2559 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าจึ ง ได้ มี ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ที่ 442/2558 ตี ค วามว่ า
กรมปศุสตั ว์มอี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการจัดซือ้ ตามพระราชบัญญัติ
โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า พ.ศ. 2535 และมี อ� ำ นาจในการมอบ
หมายหน้าที่ดังกล่าวให้ อปท. ได้ด้วย แต่ สตง. ไม่แจ้งผล
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ของการตีความดังกล่าวให้ อปท. ทั่วประเทศรับทราบ และ
ในต้นปี 2561 สตง. ยังคงตามตรวจสอบประเด็นวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหาว่า
วัคซีนที่จัดซื้อไม่ได้คุณภาพ หรือจัดซื้อราคาแพงเกินไป3
จนส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เข้ามา
แทรกแซงเรื่ อ งการน� ำ เข้ า วั ค ซี น ท� ำ ให้ วั ค ซี น พิ ษ สุ นั ข บ้ า
ในประเทศไทยขาดสต็อคไประยะหนึ่ง และ อปท. ส่วนใหญ่
ไม่กล้าตั้งงบประมาณจัดซื้ออีกด้วย เนื่องจากเกรงว่า สตง.
จะเรียกเงินคืนและฟ้องร้องเป็นเรือ่ งราว ทัง้ นี้ จากฐานข้อมูล
การจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐของ สตง. ในปี 2557-2561 พบว่ามี
อปท. ที่ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพียง 4 แห่งเท่านั้น4 จนในที่สุด
การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจึงเริ่มรุนแรงขึ้นในปี 2560
และทวีความรุนแรงขึน้ อีกในปี 2561 โดยมีการระบาดของโรค
ในพื้นที่ถึง 54 จังหวัดทั่วประเทศ5
ในช่วงของการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ได้เกิดการ
เคลื่อนไหวทางสังคมที่หลากหลายต่อปัญหาการระบาด
ดังกล่าว มีการเสวนาของนักวิชาการเพื่อสะท้อนปัญหา
การระบาดว่าเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งข้อสรุปของวงเสวนา
นอกจากเรื่องปัญหาการตีความของ สตง. เรื่องวัคซีนไม่มี
คุณภาพแล้ว ปัญหาหนึง่ ทีม่ กั จะไม่คอ่ ยมีผยู้ กขึน้ มาพิจารณา
คือ เรือ่ งการเพิม่ ขึน้ ของสุนขั จรจัด เนือ่ งจากไม่มกี ารควบคุม
การเลีย้ งสุนขั และปัญหาการทิง้ สุนขั ของเจ้าของ6 นอกจากนัน้
ผู้น�ำชุมชนหลายแห่งยังได้ออกมาสะท้อนปัญหาการตีความ
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ของ สตง. ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทการท� ำ งานในพื้ น ที่ 7
นอกจากนัน้ กลุม่ ประชาชนผูร้ กั สัตว์ยงั ได้รวมตัวกันเรียกร้อง
ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ลาออกจากต�ำแหน่ง เนื่องจากเห็นว่า
การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากการที่กรมปศุสัตว์
จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ไม่มีคุณภาพ8 ส่วนใน
สือ่ สังคมออนไลน์ (Social media) ประชาชนจ�ำนวนมากได้
ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การท�ำงานของ สตง. ว่าเป็นสาเหตุ
ท�ำให้เกิดการระบาดของโรค จน สตง. ต้องออกมาแถลงการณ์
เพื่อปฏิเสธถึงเรื่องดังกล่าวด้วย9

สรุปประมวลความเห็นของ สตง. และการ
ตีความของ สคก.

กรมปศุสัตว์ได้ท�ำเรื่องหารือการด�ำเนินการของ อปท.
ในเรือ่ งการจัดซือ้ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า ต่อ สคก. โดยมี
ข้อหารือและประเด็นพิจารณา สรุปสาะส�ำคัญได้ดงั ต่อไปนี10้
1. ข้อเท็จจริง เทศบาลต�ำบลสุรนารีใช้งบประมาณ
ในปี ง บประมาณ 2556 ในการจั ด ซื้ อ วั ค ซี น พิ ษ สุ นั ข บ้ า
เพือ่ น�ำมาฉีดให้แก่สนุ ขั ทีม่ เี จ้าของและสุนขั จรจัด ส�ำนักตรวจเงิน
แผ่ น ดิ น จั ง หวั ด นครราชสี ม าได้ เข้ า ตรวจสอบการใช้ จ ่ า ย
งบประมาณ พบว่าการใช้จา่ ยดังกล่าวผิดวัตถุประสงค์เนือ่ งจาก
ไม่ใช่หน้าทีข่ องเทศบาลสุรนารีแต่เป็นหน้าทีข่ องกรมปศุสตั ว์
โดยมีความเห็นของ สตง. และกฤษฎีกาตีความดังต่อไปนี้
2. ความเห็นของ สตง.
2.1 ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของ
เทศบาลต�ำบลสุรนารี แต่เป็นภารกิจโดยตรงของกรมปศุสตั ว์
2.2 สตง. ได้ตรวจสอบการใช้จา่ ยงบประมาณประจ�ำงวด
ปีงบประมาณ 2556 พบว่าเทศบาลสุรนารีได้ด�ำเนินการ
ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์โดยเจ้าของสัตว์ไม่เสียค่าใช้จ่าย ขณะที่
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
ก�ำหนดให้เจ้าของสัตว์มหี น้าทีต่ อ้ งจัดให้สตั ว์ของตนได้รบั การ
ฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมาย โดยเจ้าของสัตว์
ต้องเป็นผูเ้ สียค่าใช้จา่ ยเอง แต่เทศบาลสุรนารีกลับฉีดวัคซีนฟรี
แม้ว่าเขตพื้นที่ของเทศบาลสุรนารียังไม่ได้รับการประกาศ
จากอธิบดีกรมปศุสตั ว์ ให้ดำ� เนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนขั บ้า
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เทศบาลสุรนารีจึงมิได้ด�ำเนินการเบิก
จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก�ำหนด เพราะ
ขณะนั้นไม่มีประกาศจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้มิต้องเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากประชาชนเจ้าของสัตว์ ดังนั้น เทศบาลสุรนารี

จะต้องเก็บค่าใช้จา่ ยในการฉีดวัคซีนจากประชาชนเจ้าของสัตว์
ทุกรายทีม่ ารับบริการฉีดวัคซีนย้อนหลังด้วย
3. ความเห็นของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3.1 พระราชบัญญัตโิ รคพิษสุนขั บ้า พ.ศ. 2535 มุง่ ประสงค์
ให้กรมปศุสัตว์ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ในการควบคุมและป้องกัน
โรคระบาดสัตว์ตามพระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499
เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจาก
มีสตั วแพทย์ทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถ ตลอดจนเป็นหน่วยงาน
ที่มีความพร้อมและเหมาะสมในการควบคุมและป้องกัน
โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า อย่ า งไรก็ ต ามกฎหมายจั ด ตั้ ง องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายฉบับได้ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อหรืออ�ำนาจหน้าที่ในด้านการสาธารณสุขไว้ ได้แก่
ม.67 (3) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก าร
บริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 ม.50 (4) ม.53 (1) ม.56 (1)
และ ม.56 (3) แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 และ
ม.62 (14) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. 2542 นอกจากนั้น ใน ม.89 (16) แห่งพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
ก�ำหนดให้กรุงเทพฯ มีอ�ำนาจหน้าที่ในด้านการสาธารณสุข
การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาลด้วย อีกทั้ง
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
ได้กำ� หนดหน้าทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า
ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิน่ สัตวแพทย์ของ อปท. และราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการหลายประการ อปท. จึงมี
อ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายก� ำ หนดในการป้ อ งกั น และ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อเช่นเดียวกับกรมปศุสัตว์
3.2 ในขณะที่ สตง. ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ�ำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลต�ำบลสุรนารี
ก็ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ขอความร่ ว มมื อ จากจั ง หวั ด นครราชสี ม าว่ า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุ สั ต ว์ ) กระทรวง
สาธารณสุข (กรมควบคุมโรค) กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนิน
โครงการรณรงค์ ป ้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี
โดยในปี 2556 ได้ก�ำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง
30 เมษายน 2556 เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจาก อปท. และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและ
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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การดูแลสัตว์เลีย้ งอย่างถูกต้อง ซึง่ จะช่วยลดการเกิดโรคในสัตว์
และจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้และช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
ให้หมดไปภายในปี 2563 ซึง่ ท�ำให้เทศบาลต�ำบลสุรนารีเชือ่ โดย
สุจริตว่า จะมีการออกประกาศของอธิบดีกรมปศุสตั ว์กำ� หนดเขต
ท้องที่ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า
พ.ศ. 2535 ครอบคลุมถึงพืน้ ทีเ่ ทศบาลต�ำบลสุรนารีดว้ ย เหมือนเช่น
ทีเ่ คยปฏิบตั มิ าในทุกๆ ปี ประกอบกับเป็นเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจ
หน้าที่ของเทศบาลต�ำบลสุรนารีในการป้องกันและระงับโรค
ติดต่อตามมาตรา 50 (4) แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496
ดังนั้นจึงเห็นว่า แม้ในปี 2556 ยังไม่มีการประกาศ
ก� ำ หนดเขตท้ อ งที่ ต ามมาตรา 17 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
โรคพิษสุนขั บ้า พ.ศ. 2535 ครอบคลุมถึงพืน้ ทีเ่ ทศบาลต�ำบล
สุรนารีกต็ าม เทศบาลต�ำบลสุรนารีกย็ อ่ มด�ำเนินการฉีดวัคซีน
และให้ยาคุมก�ำเนิดสัตว์ควบคุม โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากเจ้าของสัตว์ควบคุมได้ตามอ�ำนาจหน้าที่ของตนได้

แนวทางการแก้ไขปัญหาในอนาคต

ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบการใช้จา่ ย
งบประมาณของ สตง. มีปัญหาความเข้าใจในข้อกฎหมาย
ผิดพลาด และขาดการพิจารณาถึงรายละเอียดในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน อีกทั้งหน่วยงานที่จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
ยังขาดการพิจารณาภาพรวมในการบริหารกฎหมายด้วย จึงควรมี
แนวทางในการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ดังต่อไปนี้
1. เพิม่ การกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

การตีความอ�ำนาจหน้าที่ของ สตง. ในกรณีเรื่องวัคซีน
พิษสุนขั บ้าในครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นว่า สตง. มุง่ ทีจ่ ะตีความเฉพาะ
อ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะ (พระราชบัญญัติโรคพิษ
สุนขั บ้า พ.ศ. 2535) ก�ำหนดไว้เท่านัน้ ดังจะเห็นได้จากการ
ตีความว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าเป็นอ�ำนาจของ
กรมปศุสัตว์ หากจะให้ท้องถิ่นเป็นผู้ด�ำเนินการจะต้องมีการ
ออกประกาศของอธิบดีกรมปศุสตั ว์ตามกฎหมายเท่านัน้ ไม่ได้
พิจารณาถึงกรอบของกฎหมายอืน่ แต่อย่างใด ทัง้ ทีใ่ นการบริหาร
งานท้องถิ่นจะต้องค�ำนึงถึงพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและ
ขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542 ซึง่ ก�ำหนดแนวทางให้ราชการส่วนกลางถ่ายโอน
ภารกิจและหน้าทีก่ ารให้บริการสาธารณสุข (การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนขั บ้า) ทีพ่ นื้ ทีต่ อ้ งท�ำเป็นประจ�ำไปให้ อปท. ด�ำเนินการ
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แทนราชการส่วนกลาง ซึง่ สอดคล้องกับกฎหมายจัดตัง้ อปท.
(พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496) ทีก่ ำ� หนดหน้าทีด่ งั กล่าวไว้
เช่นกัน ดังนั้นตามกฎหมาย อปท. จึงมีอ�ำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการด�ำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เช่นเดียวกับกรมปศุสตั ว์
นอกจากนัน้ การตีความของ สตง. ในครัง้ นีจ้ ะต้องตีความ
ประกอบกับข้อเท็จจริงในภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่ ตลอดจน
ข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเป็นจริง
ด้วย ไม่ใช่พจิ ารณาเฉพาะกฎหมายเท่านัน้ กล่าวคือ กรมปศุสตั ว์
เป็นราชการส่วนกลาง แม้จะมีการแบ่งส่วนราชการไปยังภูมภิ าค
คือปศุสตั ว์จงั หวัดและปศุสตั ว์อำ� เภอก็ตาม11 แต่ยงั มีขอ้ จ�ำกัด
ในการด�ำเนินการในการฉีดวัคซีนในระดับต�ำบลและหมู่บ้าน
เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่จะไปด�ำเนินการถึงยังหมู่บ้าน ตรอก
ซอก ซอยต่างๆ ทัว่ ประเทศได้ ประกอบกับมีงบประมาณในการ
ด�ำเนินการที่จ�ำกัด ท�ำให้กรมปศุสัตว์ร่วมกับกรมควบคุมโรค
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การก�ำจัด
โรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 256312 ร่วมกัน โดยแผน
ดังกล่าวเริม่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปี 2552 ดังนัน้ การด�ำเนินการ
ของกรมปศุ สั ต ว์ จึ ง มี ลั ก ษณะเป็ น การบู ร ณาการจุ ด แข็ ง
ของแต่ละส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนขอความร่วมมือของ
หลายส่วนราชการในการด�ำเนินการให้บรรลุภารกิจของรัฐ
ในการป้องกันและแก้ไขโรคพิษสุนขั บ้าในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทัว่ ประเทศ
โดยกรมปศุ สั ต ว์ ไ ด้ ข อความร่ ว มมื อ จากกรมส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่นในการประสานงานไปยังจังหวัดต่างๆ
ในการด�ำเนินการ ซึ่งก็ได้รับการร่วมมืออย่างดี
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2. การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
ควรพิจารณากฎหมายอืน่ ประกอบด้วย

ในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
ให้หมดไปในปี 2563 หน่วยงานที่ด�ำเนินการควรตรวจสอบ
ความชอบด้วยกฎหมายของแผนยุทธศาสตร์เสมอ เพราะจาก
หลักกฎหมายปกครองทีว่ า่ “การกระท�ำทางปกครองจะต้องชอบ
ด้วยกฎหมาย” กฎหมายจึงเป็นทัง้ ทีม่ าของอ�ำนาจและสิง่ ทีจ่ ำ� กัด
อ�ำนาจของเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครอง หลักการนีเ้ ป็นกระบวนการให้
ฝ่ายปกครองต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายมีผลท�ำให้เกิดการ
คุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามมา เพราะหากไม่มหี ลัก
ดังกล่าว องค์กรและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐซึง่ มีอำ� นาจตามกฎหมาย
อาจใช้อำ� นาจตามอ�ำเภอใจ หรือใช้อำ� นาจในลักษณะเกินเลยต่อ
ความจ�ำเป็นซึง่ ก็จะก่อให้เกิดปัญหากับประชาชนได้ เหตุการณ์นี้
จึงเป็นบทเรียนส�ำคัญให้หน่วยงานทีจ่ ะด�ำเนินการจัดท�ำแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติตอ้ งพิจารณาว่า หากต้องการให้ดำ� เนินการ
ตามยุทธศาสตร์นปี้ ระสบความส�ำเร็จจะต้องใช้กฎหมายใดบ้าง
มาสนับสนุนการด�ำเนินการ และกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เพียงพอต่อการด�ำเนินการให้แผนยุทธศาสตร์สำ� เร็จลุลว่ งหรือไม่
เพื่อเป็นการยุติความยุ่งยากในการตีความกฎหมาย
กระทรวงมหาดไทยจึงได้ด�ำเนินการออกระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 256213 สาระส�ำคัญของระเบียบ
ดังกล่าว ได้ให้อำ� นาจเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
(อบต.) อาจจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
ไม่ว่าจะเป็นกรณีการกักสัตว์หรือสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์
ดูแลสัตว์จนกว่าเจ้าของจะมารับ หรืออาจขายทอดตลาดสัตว์
ก็ได้ ขณะเดียวกันระเบียบดังกล่าว ยังก�ำหนดให้ อปท. จะต้อง
จัดท�ำทะเบียนสัตว์ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบให้เป็นปัจจุบนั ตามแบบที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก�ำหนดด้วย หาก อปท.
ขนาดเล็ก เช่น อบต. หรือเทศบาลใดเห็นว่าหากให้ อปท.
ขนาดใหญ่กว่า เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
ด�ำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์แทนจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ในท้องถิน่ มากกว่าก็สามารถร้องขอให้ อบจ. ในพืน้ ทีด่ ำ� เนินการ
แทนได้ และในการบริหารจัดการงบประมาณตามระเบียบนี้
ก�ำหนดให้ เทศบาล อบต. และ อบจ. สามารถเบิกค่าใช้จา่ ย

ได้ตามหลักเกณฑ์ เช่น ค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์ ค่าอาหาร
ค่าท�ำหมัน ค่าเวชกรรม (เช่น ยา วัคซีน) และค่าตรวจวินจิ ฉัย
เป็นต้น ทัง้ นี้ เทศบาล และ อบต. สามารถขอรับเงินอุดหนุน
จาก อบจ. ในพืน้ ทีข่ องตนเพือ่ ด�ำเนินการตามระเบียบนีไ้ ด้ดว้ ย
ดังนัน้ ระเบียบฉบับนีจ้ ะช่วย อปท. ในการจัดการโรคพิษสุนขั บ้า
ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

สรุป

แม้ประเทศไทยจะมีความพร้อมทัง้ บุคลากร ด้านสาธารณสุข
ระบบยาและเวชภัณฑ์ แต่หากเกิดปัญหาในแง่ของการตีความ
อ�ำนาจหน้าทีต่ ามกฎหมายก็อาจท�ำให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุข
ตามมาได้ สะท้อนให้เห็นถึงความส�ำคัญของกฎหมายและ
นโยบายของรัฐต่อเรือ่ งการบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุข
ของประเทศ ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์การก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
ให้หมดไปภายในปี 2563 ทีก่ รมปศุสตั ว์และเทศบาลสุรนารีใช้
เป็นกรอบในการด�ำเนินการนัน้ เริม่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปี 2552
ก่อนที่ สตง. จะเข้าตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ (สตง.
เข้าตรวจสอบการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2556) และในความ
เป็นจริงมีการสั่งการทางนโยบายจากจังหวัดและหน่วยงาน
ส่วนกลางในการด�ำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาตลอด
หลายปี จากปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แสดงให้เห็นว่าการตรวจสอบการ
ใช้จา่ ยงบประมาณของ สตง. มีปญั หาความเข้าใจในข้อกฎหมาย
ผิดพลาด และขาดการพิจารณาถึงรายละเอียดในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน อีกทัง้ หน่วยงานทีจ่ ดั ท�ำแผนยุทธศาสตร์ยงั ขาด
การพิจารณาภาพรวมในการบริหารกฎหมายด้วย ในการบริหาร
งานท้องถิ่นจะต้องค�ำนึงถึงพระราชบัญญัติก�ำหนดแผนและ
ขัน้ ตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2542 ซึง่ ก�ำหนดแนวทางให้ราชการส่วนกลางถ่ายโอน
ภารกิจและหน้าทีท่ เี่ ป็นบริการสาธารณสุขด้วย อีกทัง้ ในการ
จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปใน
ปี 2563 ควรพิจารณาด้วยว่าหากต้องการให้ดำ� เนินการตาม
ยุทธศาสตร์นปี้ ระสบความส�ำเร็จจะต้องใช้กฎหมายใดบ้างมา
สนับสนุนการด�ำเนินการ และกฎหมายทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั เพียงพอ
ต่อการด�ำเนินการให้แผนยุทธศาสตร์สำ� เร็จลุลว่ งหรือไม่
ภาพ : www.pexels.com
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7

เครือข่าย ‘เมจิกสกิน’

: ถึงเวลายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค
แล้วหรือยัง?

ภาพ : www.freepik.com

กรณีการจับกุม “เจ้าของผลิตภัณฑ์เมจิกสกิน” ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำ�อางผิดกฎหมาย
ไร้คุณภาพที่สวมเครื่องหมาย อย. โดยใช้ศิลปินดาราคนดังโฆษณาอวดอ้าง รีวิวสินค้าเกินจริง จนทำ�ให้ผู้บริโภค
จำ�นวนมากหลงเชื่อและซื้อสินค้าไปใช้โดยไม่รู้เท่าทันถึงอันตรายที่แอบแฝงอยู่ 1 เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่
สังคมให้ความสนใจอย่างกว้างขวางในปี 2561 เนื่องจากสะท้อนถึงความไร้ประสิทธิภาพในการกำ�กับดูแลของรัฐ
และภัยอันตรายที่ผู้บริโภคประสบจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำ�อางผิดกฎหมายจำ�นวนมากในท้องตลาด

ประเด็นร้อนของสังคมไทยเรื่องหนึ่งในปี 2561 คือข่าว
การตรวจจั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท เมจิ ก สกิ น จ� ำ กั ด และ
ผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนในชื่อ วรรณา พวงสน เจ้าของบริษัท
เมจิกสกิน กรณีนี้เป็นบทพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของการก�ำกับ
ดูแลผลิตภัณฑ์สขุ ภาพของไทย ภายใต้สำ� นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) โดยสะท้อนว่าเครื่องหมาย อย. ที่แสดง
บนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ่ า งๆ ไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง ความปลอดภั ย เสมอไป
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมายทีล่ กั ลอบใส่สารอันตรายต่างๆ
เช่น ไซบูทรามีนเพือ่ ลดน�ำ้ หนัก หรือใส่สารปรอทเพือ่ ท�ำให้ผวิ ขาว
ท�ำไมจึงเกิดขึน้ อย่างเป็นล�ำ่ เป็นสัน อีกทัง้ เหล่าดารา-เน็ตไอดอล
ชือ่ ดัง ยังร่วมรีววิ สินค้าขาวใสภายใน 7 วัน ผอมไวภายใน 7 วัน
อย่ า งครึ ก โครม ปั ญ หาของการก� ำ กั บ ดู แ ลอยู ่ ต รงไหน
แล้วจะแก้ปัญหานี้อย่างไร อย. ควรท�ำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค
อย่ า งไร บทความนี้ จ ะอภิ ป รายในประเด็ น ปั ญ หาดั ง กล่ า ว
โดยถอดบทเรียนของกรณีเมจิกสกินที่เกิดขึ้น
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ร่วมด้วยช่วยกัน สังคมเคลื่อนไหวตรวจสอบ
เครือข่ายเมจิกสกิน

เมื่อเกิดปัญหาผลิตภัณฑ์ด้อยมาตรฐานและมีผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการใช้สนิ ค้าของเมจิกสกิน จึงมีการร้องเรียนไป
ทีส่ อื่ มวลชนและมีการน�ำเสนอเรือ่ งราวผ่านสือ่ จนน�ำไปสูก่ าร
จับกุมด�ำเนินคดีโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเมือ่ 20 กุมภาพันธ์
2561 โดย อย. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สสจ.นครราชสีมา และ
กองบังคับการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ได้น�ำหมายศาลเข้าตรวจค้น
โดยกระจายก�ำลังเข้าตรวจสอบสถานที่หลายแห่งในจังหวัด
นครราชสีมา หลังจากได้รบั เรือ่ งร้องเรียนว่า ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
โฆษณาเกินจริง หลอกลวงให้ผบู้ ริโภคหลงซือ้ ใช้เลข อย. ปลอม
และสินค้าไม่ตรงกับฉลาก โดยผูเ้ สียหายส่วนใหญ่เป็นตัวแทน
จัดจ�ำหน่ายที่ถูกบริษัทชักชวนให้ซื้อผลิตภัณฑ์มาสต๊อกไว้
แล้วหาลูกทีมเพื่อบังคับให้รับซื้อต่อ หากท�ำยอดได้ก็สัญญา
ว่าจะให้ทองหรือท่องเทีย่ วต่างประเทศ แต่ถา้ ขายไม่ได้แล้วไป
ร้องเรียนก็จะถูกข่มขู2่ สองเดือนต่อมาได้มกี ารขยายพืน้ ทีจ่ บั กุม
โดยเมือ่ วันที่ 21 เมษายน ต�ำรวจกว่า 100 นาย ได้ลงพืน้ ทีต่ รวจค้น
สถานทีเ่ ป้าหมาย 13 แห่งในกรุงเทพฯ นครราชสีมา และชลบุรี
โดยศาลออกหมายจับผู้ต้องหา 8 รายในความผิดฉ้อโกง
ประชาชน3 ซึง่ สามารถจับกุมได้เพียง 1 คน คือ นายไมยสิทธิ์
สว่างธรรมรัตน์ เมือ่ ตรวจค้นบ้านพัก และออฟฟิศ พบว่าท�ำเป็น
ห้องสอน ห้องผสมผลิตภัณฑ์ มีสว่ นประกอบของครีม น�ำ้ หอม
เครื่องผสมและบรรจุ4 จากการตรวจสอบของ อย. พบว่ามี
สินค้าของบริษทั เมจิกสกิน ไม่ขนึ้ ทะเบียนหลายรายการ และ
อีกกว่า 260 รายการทีข่ อขึน้ ทะเบียนในนามของนางวรรณภา
พวงสน และบริษัท แต่สถานที่ผลิตไม่ตรงตามที่จดแจ้ง
จึ ง สั่ ง ระงั บ การผลิ ต
และห้ามขาย พร้อม
เพิกถอนใบรับจดแจ้ง
เรี ย กเก็ บ สิ น ค้ า คื น
เ พื่ อ ท� ำ ล า ย อ า ทิ
แอปเปิล้ สลิม สโนว์มลิ ค์
เฟิร์นคลิโอ เมจิกสกิน
ชิโนบิ ตรีชฎา เมโส
เป็นต้น และด�ำเนินการ
เอาผิดทางกฎหมาย
ภาพ : https://www.the101.world/celeb-society

ส� ำ หรั บ กรณี ก ล่ า วหาเครื อ ข่ า ยบริ ษั ท เมจิ ก สกิ น นั้ น
มีผเู้ สียหายรวม 145 คน มูลค่าความเสียหาย 113 ล้านบาทเศษ
ขณะทีต่ ามส�ำนวนการสอบสวน ของ กก. 4 บก.ป. นัน้ มีความ
เห็นควรฟ้องผูต้ อ้ งหารวม 6 คน ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกง ร่วมกัน
น�ำเข้าข้อมูลทีบ่ ดิ เบือน หรือข้อมูลทีเ่ ป็นเท็จสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์
ท�ำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ผลิตเพื่อจ�ำหน่าย
เครื่องส�ำอางปลอม และรับจ้างผลิตเครื่องส�ำอางปลอม
โดยเห็ น ควรฟ้ อ งข้ อ หาร่ ว มกั น รั บ จ้ า งผลิ ต เครื่ อ งส� ำ อาง
โดยไม่แจ้งรายละเอียดเครือ่ งส�ำอางตามทีจ่ ดแจ้ง เป็นผูร้ บั จ้าง
ผลิตฉลากทีม่ ขี อ้ มูลซึง่ อาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในสาระส�ำคัญ
ทีเ่ กีย่ วกับเครือ่ งส�ำอาง และรับจ้างผลิตเครือ่ งส�ำอางปลอม

ใช้ ค นดั ง สร้ า งความน่ า เชื่ อ รี วิ ว สิ น ค้ า กว่ า
59 คน

การเติบโตอย่างรวดเร็วทีผ่ า่ นมาของเมจิกสกินคือการใช้
กลยุทธ์ทางการตลาด ใช้ Influencer/ KOL (Key Opinion
Leader) เพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือให้กบั แบรนด์ ด้วยการว่าจ้าง
ให้เหล่าดารานักแสดงและเน็ตไอดอลทีม่ ชี อื่ เสียงรีววิ โฆษณา
สินค้า หรือถือผลิตภัณฑ์ให้ผ่านหน้าเพจของบริษัท และ
ใช้อินสตาแกรมส่วนตัว เพื่อท�ำให้ผู้บริโภคคล้อยตามว่า
ผลิตภัณฑ์ตวั นีม้ คี วามน่าเชือ่ ถือ โดยมีการจ่ายค่าจ้างในราคา
หลักหมืน่ ถึงหลักแสนบาทให้กบั Influencer/ KOL5 ส่งผลให้
มีการออกหมายเรียกดารานักแสดงที่รับรีวิวสินค้าเมจิกสกิน
จ�ำนวน 59 คน เข้าให้การกับต�ำรวจ โดยทัง้ หมดให้การว่า “ตรวจ
สอบเลข อย.แล้ว เห็นว่ามีเลข อย. จึงคิดว่าถูกต้อง มัน่ ใจได้ จึงรับ
รีววิ ไม่มเี จตนาหลอกลวงประชาชน” กรณีนเี้ ป็นทีช่ ดั เจนว่า การ
ใช้ Influencer แนะน�ำสินค้าไม่ได้แปลว่าเป็นของทีถ่ กู กฎหมาย
หรือเป็นของทีไ่ ด้มาตรฐานแต่อย่างใด6
ความคืบหน้าในการด�ำเนินคดีกับเหล่าดารานักแสดง
และเน็ตไอดอลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรีวิวสินค้า พบว่า
มีเพียง 10 รายที่ต้องถูกด�ำเนินคดีในฐานความผิดโฆษณา
คุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณเพือ่ ประโยชน์ทางการค้า
โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาหารฯ
มาตรา 41 มีโทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท ส่วนอีก 36 รายนัน้
คดีขาดอายุความ ส่วนความคืบหน้ากรณีการเรียกเก็บภาษีจาก
กลุ่มดารา บุคคลที่มีชื่อเสียงในสื่อออนไลน์ หรือเน็ตไอดอล
ที่ เข้ า ไปรั บ จ้ า งรี วิ ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ มจิ ก สกิ น นั้ น อธิ บ ดี ก รม
สรรพากรยื น ยั น ที่ จ ะเดิ น หน้ า เรี ย กเก็ บ ภาษี ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
คดี “เมจิกสกิน” จนถึงที่สุด7
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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ต้นเหตุของปัญหาจากกรณีศึกษา “เมจิกสกิน”
3. ความโลภ

4. หลงเชื่อโฆษณา

3.1 อยากรวย

4.1 ไม่มีแหล่งตรวจสอบ
ข้อความโฆษณา
4.2 เปิดใช้ “คลังข้อมูล
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ”

1. โรคร้าย

2.
ค่านิยม
ทัศนคติ

1.1 อยากหาย

2.1
ขาว สวย หล่อ
สูง ฟิต ปึ๋งปั๋ง

ปัญหา
ผู้บริโภค

ที่มา : เสียงสะท้อนเวที เสวนาถอดบทเรียน เมจิกสกิน สื่อทำ�หน้าที่อย่างไร-ผู้บริโภคได้อะไร?

ปัญหาผู้บริโภค กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ถ้าจะวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของปัญหาจากกรณีศึกษา
“เมจิ ก สกิ น ” ปั ญ หาผู ้ บ ริ โ ภคก็ เ ป็ น ปั ญ หาหลั ก ที่ ส� ำ คั ญ
โดยสามารถแบ่งกลุ่มปัญหาได้ดังนี้
1. ค่านิยม ทัศนคติที่ชอบคนขาว ผอม สวย หล่อ สูง
กระชับสัดส่วน ฟิต อึ๋ม ปึ๋ง ปั๋ง จึงท�ำให้ผู้บริโภคหาทางลัด
เพื่อไปสู่ความต้องการ
2. โรคร้าย บางกลุม่ เป็นโรคร้ายทีก่ ารแพทย์แผนปัจจุบนั
บอกว่ารักษาให้หายขาดไม่ได้ จึงต้องหาทางออกเพื่อให้ตน
กลับมามีสุขภาพที่ปกติ
3. ความโลภ กลุม่ ทีอ่ ยากรวย โดยไม่คดิ ถึงความถูกต้อง
ความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินผู้อื่น การสร้างเครือข่าย
แม่ขา่ ย ลูกข่ายของเมจิกสกิน สามารถชักจูงคนมาร่วมลงทุน
ได้จ�ำนวนมาก ตีมูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้าน ไม่ต่าง
อะไรกับธุรกิจ “แชร์ลูกโซ่” แต่งานนี้ สคบ. ก็ไม่ได้ออกมา
ชูธงบังคับใช้กฎหมายภายใต้หวั โขนหน่วยการก�ำกับดูแลหลัก
แม้แต่น้อย อีกทั้งยังไม่คุ้มครองกลุ่มผู้เสียหาย เพราะกลุ่ม
ผู้เสียหายเป็นผู้ร่วมขายไม่ใช่ผู้บริโภค นี่คือค�ำกล่าวอ้าง
ที่หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค ได้กล่าวกับกลุ่ม
ผู้เสียหาย
4. ไม่เท่าทันสื่อโฆษณา หลงเชื่อการโฆษณาอวดอ้าง
สรรพคุ ณ เกิ น จริ ง โดยขาดการตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ อั ต ราส่ ว นร้ อ ยละ 100 โฆษณา
เข้าข่ายผิดกฎหมาย เพราะไม่แสดงเลขอนุญาตโฆษณา
แต่หน่วยงานก�ำกับดูแลก็ไม่ได้บงั คับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
ท�ำให้ผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อโฆษณา
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การน�ำเสนอข่าวของสื่อมวลชน

สังคมไทยควรจะใช้เมจิกสกินเป็นกรณีศกึ ษา เพือ่ ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายในการดูแลผลประโยชน์
ของผู้บริโภค เมจิกสกินอาศัยช่องโหว่ในการก�ำกับดูแล
สื่อออนไลน์ของกฎหมายไทย ใช้ทุกแพลตฟอร์มในการขาย
สินค้าทั้งระบบออนไลน์ (E-Commerce) เช่น Facebook,
Instagram, Line, Website, E-Market Place, E-Classified
และสือ่ ต่างๆ ในชีวติ ประจ�ำวันทัง้ โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา
บนถนน ป้ า ยโฆษณาติ ด รถประจ� ำ ทาง ป้ า ยโฆษณาบน
รถไฟฟ้า และป้ายโฆษณาในรถไฟฟ้าใต้ดิน โดยจ้างดาราดัง
กระพื อ การรั บ รู ้ ข องแบรนด์ เรี ย กศรั ท ธาความเชื่ อ จาก
กลุ่มเป้าหมาย ใช้กลยุทธ์ Influencer Marketing ผ่านโลก
ออนไลน์ หรือดึงเหล่าผู้น�ำทางความคิด (Key Opinion
Leader : KOL) ในแวดวงต่างๆ มาเป็นตัวแทนของแบรนด์
สร้างการรับรู้ สร้าง Engagement ตลอดจนกระตุน้ ยอดขาย
ผ่านวิธีการรีวิวสินค้าจริงๆ ช่วยสร้างความ “น่าเชื่อถือ”
หลอกลวงผูบ้ ริโภค กล่าวอ้างเครือ่ งหมาย อย. และเลขจดแจ้ง
ที่จดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (E-Submission) มาเป็น
เครื่องมือในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค ทั้งๆ ที่
ผลิตภัณฑ์มีสารประกอบอันตรายเป็นภัยต่อผู้บริโภค
แต่ ใ นด้ า นบวก กรณี “เมจิ ก สกิ น ” ได้ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
ปรากฏการณ์ ที่ สื่ อ มวลชนทุ ก ส� ำ นั ก ทั้ ง สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละ
สือ่ ออนไลน์ตา่ งท�ำหน้าทีร่ ายงานสถานการณ์รายวันได้อย่าง
ฉับไว ติดตามรายงานตามเหตุการณ์ตลอดเวลา สือ่ ไม่ได้มหี น้าที่
เพียงรายงานข่าวสด หรือ FB Live เพือ่ เพิม่ ยอดการขายข่าว
การคลิกอ่านของส�ำนักตนเท่านัน้ แต่มกี ารหาแหล่งข่าวเพิม่ เติม
เชิงลึก น�ำข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานต่างๆ มาย่อยเพื่อให้
คนในสังคมเข้าใจมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ช่วยคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในสังคม
ให้รเู้ ท่าทัน และไม่ตกเป็นเหยือ่ ธุรกิจได้อกี ทางหนึง่
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หน่วยงานก�ำกับดูแล ทางออก และการแก้ไข
ปัญหา

ระบบ E-Submission คือระบบที่ อย. สร้างขึ้นเพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการยื่นค�ำขอทาง
อินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียเวลาเดินทาง เจตนารมณ์ของระบบนี้
เพื่ อ เป็ น การอ� ำ นวยความสะดวกให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบการ
แต่ก็มีช่องโหว่ให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ
ด้วยเหตุนี้ อย. จึงพบว่าหลายๆ กรณีของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ทัง้ อาหาร ยา เครือ่ งส�ำอาง ไม่มแี หล่งผลิตตามทีจ่ ดทะเบียนไว้
อีกทัง้ บางผลิตภัณฑ์กม็ สี ว่ นประกอบของสารอันตราย ทัง้ ๆ ที่
มิได้จดทะเบียน อย. อย่างถูกต้อง แต่กลับมีทั้งเลขทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ และเลขจดแจ้งที่ออกโดย อย.
“เมจิกสกิน” เป็นบทเรียนทีส่ ำ� คัญต่อหน่วยงานก�ำกับดูแล
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจาก อย. ทีเ่ ป็นหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลหลักด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพแล้ว ยังมีหน่วยงานอืน่ ทีม่ สี ว่ น
เกีย่ วข้องในการแก้ปญ
ั หาโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ งานวิจยั
เรือ่ ง “การจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพผิดกฎหมาย
ของหน่วยงานก�ำกับดูแล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ”8
ได้น�ำเสนอว่าปัญหาและอุปสรรคในการจัดการปัญหามี
หลายด้าน แม้ อย. จะจัดตั้งศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและ
ปราบปรามการกระท�ำผิดกฎหมายเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
(ศรป). ขึ้น เพื่อจัดการและแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ แต่ปัญหาการโฆษณาเกิดขึ้นตลอดเวลา
เกินกว่าก�ำลังของเจ้าหน้าทีเ่ พียงหน่วยงานเดียวจะแก้ปญั หาได้
ต้องร่วมมือกับหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นๆ ของรัฐ อีกทั้งต้อง
ประสานความร่วมมือกับภาคประชาชนด้วย แต่โดยอ�ำนาจ
หน้าทีต่ ามกฎหมายนัน้ อย. เป็นผูม้ อี ำ� นาจวินจิ ฉัยและบังคับ
ใช้กฎหมายเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ จึงท�ำให้เกิดปัญหาการ
กระจุกตัวของการท�ำงาน

ภาพ : https://today.line.me/th/pc/article/อย+เลขที่จดแจ้ง+
มีแล้วยังไง+ปลอดภัยจริงเหรอ+ดึงสติก่อนซื้อ-KWz0ma
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แนวทางในการแก้ ป ั ญ หาโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
ผิดกฎหมายนั้น จ�ำเป็นที่จะต้องมีการกระจายอ�ำนาจไป
ยังหน่วยงานอื่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการมากยิ่งขึ้น อย.
ควรจะกระจายอ�ำนาจให้ สสจ. มีอ�ำนาจวินิจฉัยการโฆษณา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพจากทุ ก สื่ อ ที่ จั ง หวั ด นั้ น ๆ สามารถรั บ
สัญญาณได้ ควรมีการปรับปรุงบทลงโทษให้มีโทษหนักขึ้น
เพือ่ ให้ผทู้ คี่ ดิ จะกระท�ำผิด มีความเกรงกลัวและเลือกทีจ่ ะไม่
กระท�ำผิด จัดท�ำและเปิดใช้ “คลังข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สาธารณะ”9 ซึง่ จะเป็นคลังข้อมูลทีร่ วบรวมเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
สุขภาพทั้งหมด ที่ได้จดทะเบียนกับ อย. รวมทั้งการอนุญาต
โฆษณา ค�ำที่อนุญาตให้ใช้ในโฆษณา เลขที่อนุญาตโฆษณา
ซึ่งจะแสดงรายละเอียดในสื่อรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์
ภาพ เสี ย ง วิ ดี โ อ และเปิ ด สาธารณะให้ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ได้
อย่างสะดวก รวมไปถึงการสนับสนุนภาคประชาชน ในการ
ก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ผิ ด กฎหมาย เช่ น การสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณ เพื่ อ
ขับเคลือ่ นกิจกรรม การสนับสนุนข้อมูลเพือ่ สือ่ สารสาธารณะ
นอกจากนี้ อย. อาจประกาศใช้ “แนวทางปฏิ บั ติ
หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา โฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพผิ ด
กฎหมาย” เพื่อให้หน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้บังคับ
ใช้ตามแนวทางที่ออกประกาศ และให้บังคับใช้กฎหมาย
ในฐานความผิดของหน่วยงานด้วย ถือเป็น ความผิดเดียว
ผิ ด หลายกฎหมาย บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายจริ ง จั ง และรุ น แรง
เพือ่ ไม่ให้กระท�ำผิดซ�ำ้ อีก และจัดตัง้ “คณะกรรมการจัดการ
ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพออนไลน์ ไตรภาคี” โดย
คณะกรรมการฯ ชุดนี้ ประกอบด้วย 3 ภาคส่วนคือ หน่วยงาน
ก�ำกับดูแลภาครัฐ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการก�ำกับดูแลโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค และการก�ำกับ
ดูแลสื่อออนไลน์ โดยการด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ
ชุดนี้ จะต้องมีความเป็นกลาง โปร่งใส ท�ำงานได้คล่องตัว
สือ่ สารสาธารณะได้ฉบั ไว ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดแรงกระเพื่อมในสังคม
ถึงแม้ว่าจะเคยมีกระบวนการเพื่อจัดการปัญหาโฆษณา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ ผ่ า นมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ งชาติ โดย
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิด
กฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2557-2561
แต่ดว้ ยเทคโนโลยีทกี่ า้ วไปสูย่ คุ ดิจทิ ลั อย่างรวดเร็ว การอาศัย
แต่เพียงการบังคับใช้กฎหมายโดยวิธีการแบบบนลงล่าง
(Top down) นั้นไม่สามารถแก้ปัญหาโฆษณา ได้อย่างมี
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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ภาพ : https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/82532

ประสิทธิภาพ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) จึงร่วมกับศูนย์
คุม้ ครองสิทธิผบู้ ริโภคส่วนภูมภิ าค 6 ภาค และภาคีเครือข่าย
ผู้บริโภค ติดตาม เฝ้าระวัง ศึกษาสถานการณ์ปัญหาโฆษณา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ ตั้ ง แต่ ป ี 2553 จนถึ ง ปั จ จุ บั น และ
ประสบความส�ำเร็จในหลายกรณี เช่น กดดันให้ อย.สั่งปลด
โฆษณา “รังนก” โดยห้ามใช้ค�ำว่า “แท้ 100%” ในปี 2554
เพราะเป็นการใช้ค�ำโฆษณาเกินจริง โดยไม่ค�ำนึงถึงความ
เสียหายของผู้บริโภค
นับแต่น้ันมา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและภาคีเครือข่าย
ผู้บริโภค ก็ได้พัฒนากลไก มาตรการเชิงป้องกันที่ต้นทาง
โดยการท�ำความเข้าใจและสร้างความร่วมมือกับผูป้ ระกอบการ
ในการพัฒนากลไกการก�ำกับดูแลกันเองที่มีประสิทธิภาพ
ควบคู่กันกับการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย ทั้งการ
สร้างช่องทางการสื่อสารข้อมูล อาทิ เฟสบุ๊ก เพจมูลนิธิเพื่อ
ผู้บริโภค เพจซอกแซกสื่อ (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค) และเพจของ
ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคในจังหวัดต่างๆ การเฝ้าระวังโฆษณา
ทางทีวีดาวเทียม ร้องเรียนผ่านช่องทางพิเศษ (ระบบไลน์)
ซึ่งทางผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และ
ถอดโฆษณาออกภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่มีการแจ้งว่าพบ
ท�ำให้ผู้ประกอบกิจการโครงข่ายเกิดระบบการก�ำกับดูแล
กันเอง ต่อมาปี 2559 โครงการเฝ้าระวังการกระท�ำที่มี
ลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ได้ชว่ ยให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้ง อย. สสจ. และ กสทช. ยอมรับการท�ำงานของ
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เครือข่ายผู้บริโภคมากขึ้น สร้างความตระหนักและความตื่น
ตัวในสิทธิของตนเองแก่ผู้บริโภค โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคมี
ศักยภาพในการรับสื่ออย่างรู้เท่าทัน มีความรู้ด้านกฎหมาย
เบื้องต้น สามารถพิทักษ์สิทธิ์ตนเมื่อได้รับความเสียหายจาก
การหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย

สรุป

“เมจิกสกิน” เป็นกรณีศกึ ษาการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในยุค
โลกไร้พรมแดนที่การสื่อสารหลายช่องทางเข้ามามีบทบาท
ต่อชีวติ ผูค้ นมากมาย ซึง่ ภาครัฐ ภาคสือ่ ภาคประชาชน และ
ทุ ก ภาคส่ ว นควรสรุ ป บทเรี ย น ปรั บ วิ ธี คิ ด กลยุ ท ธ์ และ
การจัดการปัญหาเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคให้เท่าทันการ
เปลีย่ นแปลงของโลก และเท่าทันกลยุทธ์ทางธุรกิจ คดีนชี้ ว่ ย
ให้หน่วยงานก�ำกับดูแลของรัฐทั้ง อย. และหน่วยงานอื่นๆ
ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งบู ร ณาการความร่ ว มมื อ เพื่ อ แก้ ป ั ญ หา
อย่างจริงจัง อีกทั้งช่วยให้สังคมไทยมีมาตรฐานใหม่ในการ
รีวิวสินค้า และสื่อมวลชนส�ำนักต่างๆ ได้ทบทวนรายงาน
เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น บนพื้ น ฐานของความเป็ น จริ ง อย่ า ง
ละเอียดรอบด้าน กรณีนี้ให้บทเรียนว่า อย. ไม่ใช่เครือ่ งหมาย
ศักดิส์ ทิ ธิท์ กี่ ารันตีคณ
ุ ภาพของผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ได้ ความคาดหวัง
ที่ จ ะให้ อย. เป็ น หน่ ว ยงานเดี ย วที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งนี้
คงเป็ น ไปได้ ย ากในยุ ค 4.0 เช่ น นี้ ผู ้ บ ริ โ ภคจึ ง ต้ อ งมี ส ติ
มีความตระหนัก รูจ้ กั ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนตัดสินใจเลือกซือ้
ผลิตภัณฑ์ใดๆ ในโลกออนไลน์ทสี่ มั ผัสตัวตนจริงไม่ได้

สุขภาพคนไทย 2562
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17 วัน กับภารกิจ
ช่วยทีมหมูปา่ อะคาเดมี

ภาพ : https://thestandard.co/13-moo-pa-academy-successfully-rescued
https://www.sanook.com/news/6929387
https://news.mthai.com/general-news/697114.html

เหตุ ก ารณ์ เ มื่ อ กลางปี 2561 ที่ ส มาชิ ก ที ม นั ก ฟุ ต บอลหมู ป ่ า อะคาเดมี พ ร้ อ มโค้ ช 13 ชี วิ ต ติ ด ถ�้ ำ หลวง
ขุ น น�้ ำ นางนอน ตั้ ง แต่ วั น เสาร์ ที่ 23 มิ ถุ น ายน จนถึ ง วั น ที่ 10 กรกฎาคม 2561 รวมกว่ า 17 วั น นั้ น
น� ำ มาซึ่ ง ปฏิ บั ติ ก ารค้ น หาและช่ ว ยเหลื อ ครั้ ง ใหญ่ ปฏิ บั ติ ก ารดั ง กล่ า วประสบความส� ำ เร็ จ อย่ า งยอดเยี่ ย มและ
“มีเรื่องให้จดจ�ำมากมาย”

การหายตัวไปของสมาชิกนักฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี
พร้อมโค้ช 13 ชีวิต ที่ติดถ�้ำหลวงขุนน�้ำนางนอน จังหวัด
เชียงราย น�ำมาซึง่ การค้นหาและช่วยเหลือทัง้ 13 ชีวติ ออกมา
จากถ�้ำหลวงขุนน�้ำนางนอนที่ลึกลงไปใต้ดินหลายกิโลเมตร
ให้ปลอดภัย ท่ามกลางสภาพภูมิศาสตร์ที่ยากล�ำบากและ
สภาพดินฟ้าอากาศที่มีน�้ำป่าไหลหลาก ปฏิบัติการนั้นเป็น
เรือ่ งมหัศจรรย์อย่างยิง่ หลายคนคิดว่าเป็นภารกิจทีเ่ ป็นไปไม่ได้
(Mission Impossible) แต่ในที่สุดด้วยความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมปฏิบัติการถึง 271 หน่วยงาน โดย
มีผเู้ ข้าร่วม 4,559 คน รวมถึงอาสาสมัครและผูเ้ ชีย่ วชาญจาก
27 ประเทศ1 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการด�ำน�้ำในถ�้ำระดับโลก
เข้าร่วมปฏิบัติการด้วย การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ
กินเวลานานถึง 17 วัน 4 ชัว่ โมง 29 นาที2 จนประสบความส�ำเร็จ
ในการช่วยเหลือ 13 สมาชิกทีมหมูปา่ อะคาเดมีออกมาจากถ�ำ้ ได้
แต่ก็มีเรื่องน่าเศร้า เนื่องจากในช่วงการปฏิบัติการดังกล่าว
มีอาสาสมัครเสียชีวิตหนึ่งรายเนื่องจากขาดอากาศหายใจ
ระหว่างการด�ำน�้ำในถ�้ำ

ติดถ�้ำ น�้ำท่วม: จุดเริ่มต้นการค้นหาสมาชิก
ทีมหมูป่า

เย็นวันเสาร์ที่ 23 มิถนุ ายน 2561 หลังฝึกซ้อมฟุตบอลเสร็จ
นักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูปา่ อะคาเดมีพร้อมโค้ช รวม 13 คน
ได้เข้าไปเทีย่ วถ�ำ้ หลวงขุนน�ำ้ นางนอน อ�ำเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย แต่จนถึงเวลาพลบค�ำ่ พวกเขาก็ไม่ได้กลับออกมาจากถ�ำ้
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ก็พบรถจักรยานและรองเท้า
อยู่หน้าถ�้ำ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครและครอบครัวจึงเข้าไปให้
ความช่วยเหลือ แต่ไม่สามารถเข้าไปภายในถ�ำ้ ได้ เพราะระดับน�ำ้
ท่วมสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว เมือ่ ข้อมูลบ่งชีว้ า่ เด็กๆ ติดอยูภ่ ายใน
ถ�้ำหลวงขุนน�้ำนางนอน ทางจังหวัดจึงรีบให้ความช่วยเหลือ
โดยมีการร้องขอให้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
กองเรือยุทธการ หรือซีล (SEAL) และหน่วยงานอืน่ ๆ เข้ามา
ร่วมปฏิบตั กิ ารในครัง้ นี้ เนือ่ งจากต้องอาศัยประสบการณ์และ
ความช�ำนาญในหลายด้าน โดยมีอปุ สรรคหลักคือ ฝนทีต่ กหนัก
ติดต่อกัน ส่งผลให้ระดับน�้ำในถ�้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้
โอกาสทีจ่ ะช่วยเหลือเด็กๆ เป็นไปด้วยความยากล�ำบาก3
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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ในเวลาต่อมา กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้พื้นที่
ถ�้ำหลวงขุนน�้ำนางนอน เป็นเขตพื้นที่ประสบภัย เมื่อวันที่
29 มิ ถุ น ายน 2561 โดยมอบหมายให้ น ายณรงค์ ศั ก ดิ์
โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในขณะนั้นเป็น
ผู้อำ� นวยการศูนย์อำ� นวยการร่วมค้นหาผูส้ ญู หายในวนอุทยาน
แห่งชาติถำ�้ หลวงขุนน�ำ้ นางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
(ผอ.ศอร.)

ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงรับสั่งให้ดูแลและ
ช่วยเหลือให้ดีที่สุด

การปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือทีมหมูปา่ เป็นเรือ่ งยากเนือ่ งจาก
สภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นอุปสรรคและประเทศไทยยังขาด
ประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในถ�้ำที่มีน�้ำท่วม
จึงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงของหน่วยงานต่างๆ และ
อาสาสมัครจ�ำนวนมาก ซึง่ ความร่วมมือร่วมแรงดังกล่าวในพืน้ ที่
ห่างไกลได้เกิดขึน้ อย่างน่าอัศจรรย์ อันเนือ่ งมาจากความห่วงใย
ในเรื่องนี้ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์
โดยสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงติ ด ตามสถานการณ์ ม าตั้ ง แต่ ต ้ น ทรงพระราชทาน
ความช่วยเหลือและรับสั่งผ่านราชเลขานุการในพระองค์
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องนี้ให้ดีที่สุด
นายณรงค์ศกั ดิ์ โอสถธนากร ผอ.ศอร. ได้เปิดเผยด้วยว่า
ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
จั ด หาอุ ป กรณ์ ที่ ไ ม่ ส ามารถจั ด ซื้ อ ตามระบบราชการ
ได้ทันเวลา เช่น พระราชทานเสื้อกันฝน ไฟฉายพร้อมหมวก
ชุ ด หมี พ ร้ อ มรองเท้ า บู ท ชุ ด ด� ำ น�้ ำ หลอดไฟแอลอี ดี
ที่สามารถชาร์จไฟได้ เป็นต้น และในขณะที่ทีมกู้ภัยก�ำลัง
ท�ำงานอยู่ในถ�้ำ ด้านนอกก็มีประชาชนในโครงการจิตอาสา
“เราท�ำความดี ด้วยหัวใจ” หลายร้อยชีวิตผลัดเปลี่ยนกันมา
ช่วยงานจิตอาสา เช่น ขนย้ายอุปกรณ์ แจกจ่ายอาหารและ
น�้ำให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการเก็บขยะ (แม้ในภายหลัง
การช่วยเหลือสิ้นสุดลง ในวันบิ๊ก คลีนนิ่ง เดย์ เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์โดยรอบของวนอุทยานขุนน�้ำนางนอนให้กลับคืนสู่
ธรรมชาติดังเดิม ก็ได้มีกลุ่มจิตอาสาจ�ำนวนมากมาช่วยกัน
เก็บขยะ ใบไม้ รื้อถอนเต็นท์ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงรื้อฝาย
เบี่ยงทางน�้ำบนเเนวเขาด้วย)4
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ไทยผสานทีมกู้ภัย-นักด�ำน�้ำนานาชาติ

ภารกิจค้นหาและช่วยเหลือสมาชิกทีมหมูปา่ ไม่ใช่ภารกิจ
เฉพาะของคนไทยเท่านั้น แต่เป็นปฏิบัติการนานาชาติที่
หลอมรวมความร่วมมือของผู้คนจากทั่วโลก โดยปฏิบัติการ
ครั้ ง นี้ ต ้ อ งอาศั ย ผู ้ เชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ ถ�้ ำ โดยเฉพาะการ
ด�ำน�ำ้ ในถ�ำ้ โชคดีทภี่ ารกิจครัง้ นีส้ ามารถติดต่อและได้รบั ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการด�ำน�ำ้ จากประเทศ
ต่างๆ เช่น สหราชอาณาจักร เบลเยียม ออสเตรเลีย ไทย
ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ทีมกู้ภัยจากกองทัพอากาศ
สหรัฐฯ สปป.ลาว รัสเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นต้น อาทิ นายจอห์น โวลันเธน และนายริชาร์ด สแตนตัน
นักด�ำน�ำ้ ชาวอังกฤษ โดยทีมนักด�ำน�ำ้ ต้องท�ำหน้าทีด่ ำ� น�ำ้ ผ่าน
โพรงถ�ำ้ ภายใต้ขอ้ จ�ำกัดของพืน้ ที่ ทีท่ งั้ แคบ มืด และมีขอ้ จ�ำกัด
เกี่ยวกับอากาศ โดยติดตั้งเชือกน�ำทางไปด้วย ในช่วงแรก
คาดการณ์วา่ เด็กๆ น่าจะอยูท่ หี่ าดพัทยา แต่ปรากฏว่าไม่พบ
ท�ำให้นกั ด�ำน�ำ้ และหน่วยซีลต้องมุง่ หน้าต่อเพือ่ ค้นหาโพรงทีม่ ี
อากาศอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นที่หลบภัยของเด็ก5
ล�ำดับเหตุการณ์
ช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมีออกจากถ�้ำ

ภาพ : https://www.thairath.co.th/infographic/1334
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ปฏิ บั ติ ก ารค้ น หาเป็ น ไปด้ ว ยความเข้ ม ข้ น ไม่ ว ่ า จะ
เข้ า ทางปากถ�้ ำ การขุ ด เจาะถ�้ ำ การหาช่ อ งหรื อ ปล่ อ ง
ที่ ค าดว่ า จะเข้ า ถ�้ ำ ได้ รวมทั้ ง การบริ ห ารจั ด การเรื่ อ งน�้ ำ
ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญไม่แพ้เรื่องอื่น ถูกน�ำมาใช้ในปฏิบัติการนี้
ทั้ ง สิ้ น การค้ น หาที่ ตั้ ง เป้ า ว่ า จะต้ อ งเจอเด็ ก ๆ ตั้ ง แต่
วันทีเ่ ด็กๆ หายไปเมือ่ 23 มิถนุ ายน จนกระทัง่ ภารกิจล�ำเลียง
ขวดอากาศ เข้าสู่ห้องโถง 3 และท�ำเชือกน�ำทาง6 จนใน
ที่สุดได้พบเด็กๆ ทีมหมูป่าที่ติดอยู่ในถ�้ำมืดและขาดอาหาร
นานกว่า 10 วัน (พบโดยนักด�ำน�้ำชาวอังกฤษ) น�ำความ
ยินดีมาสู่ชาวไทยและผู้คนทั่วโลกจ�ำนวนหลายล้านคนที่
เฝ้าติดตามข่าวการช่วยเหลือเด็กๆ ทีมหมูปา่ อย่างใจจดใจจ่อ
โดยตลอดเวลา 3 สัปดาห์ สื่อมวลชนทั้งไทยและนานาชาติ
ได้เกาะติดรายงานภารกิจช่วยเหลืออย่างเข้มข้น จนกลายเป็น
ข่าวส�ำคัญไปทั่วโลก7
แต่ภารกิจความช่วยเหลือยังเผชิญปัญหาทีท่ า้ ทายอีกมาก
เนื่องจากทุกฝ่ายต้องหาทางน�ำสมาชิกทีมหมูป่าออกมาจาก
ถ�้ำที่มีน�้ำท่วมเต็มเป็นช่วงๆ แต่เด็กส่วนใหญ่ว่ายน�้ำไม่เป็น
หรืออยูใ่ นสภาพทีอ่ ดิ โรยเกินกว่าจะว่ายน�ำ้ ออกมาได้ ภารกิจ
น�ำทีมหมูป่าออกมาโดยการด�ำน�้ำผ่านเส้นทางอันวิบากและ
เสีย่ งอันตรายก็เป็นเรือ่ งทีย่ ากยิง่ จึงต้องอาศัยการวางแผนที่
ยอดเยี่ยมและรัดกุม ต่อมามนุษย์กบได้ด�ำน�้ำเข้าพื้นที่พร้อม
หมอเวชศาสตร์ใต้น�้ำ เจลให้พลังงาน (power gel) และ
อุปกรณ์ยัง ชี พไปให้ ทีมหมูป่ าและอยู่เป็นเพื่อ นเพื่ อ ดู แ ล
ทีมหมูป่าจนกว่าแผนการล�ำเลียงกลับจะเริ่มขึ้น8

จ่าแซม วีรบุรุษถ�้ำหลวง

อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่า
ได้เกิดเหตุเศร้าสลดเมือ่ เกิดการเสียชีวติ ของ จ่าเอกสมาน กุนนั
อายุ 38 ปี อดีตนักท�ำลายใต้น�้ำจู่โจมนอกราชการ ซึ่งเป็น
อาสาสมัครทีเ่ ข้าร่วมปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือในครัง้ นี้ เนือ่ งจาก
ขาดอากาศหายใจระหว่ า งการด� ำ น�้ ำ โดยจ่ า เอกสมาน
รับหน้าที่ด�ำน�้ำวางขวดอากาศบนเส้นทางจากห้องโถง 3
ไปจนถึงบริเวณ 3 แยก จนภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายเสร็จสิน้
จึงด�ำน�ำ้ กลับมาทีต่ งั้ แต่ในระหว่างทาง จ่าเอกสมาน หมดสติ
อยู่ในน�้ำ9 คู่ด�ำน�้ำบัดดี้จึงช่วยปั้มหัวใจ แต่ก็ไม่สามารถ
ช่ ว ยชี วิ ต จ่ า เอกสมานได้ ต่ อ มาสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มพระราชทานยศ นาวาตรี
เป็นกรณีพเิ ศษ ให้แก่ จ่าเอก สมาน กุนนั และพระราชทาน

ภาพ : facebook page/Thai NavySEAL

เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ชั้ น ประถมาภรณ์ ช ้ า งเผื อ ก
เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี
และอุทิศความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จนกระทั่งเสียชีวิต
มี ผ ลงานเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ต ่ อ สาธารณชน องค์ ก ร และ
นานาชาติ10

ภารกิจเคลื่อนย้ายทีมหมูป่าออกจากถ�้ำ

การค้นหาเด็กๆ ว่ายากล�ำบากแล้ว การน�ำเด็กออกมา
อย่างปลอดภัยก็ยากยิ่งกว่า การวางแผนการล�ำเลียงเด็กๆ
จึงถูกวางแผนอย่างรอบคอบและรัดกุม พล.ร.ต. อาภากร
อยู ่ ค งแก้ ว ผบ. หน่ ว ยบั ญ ชาการสงครามพิ เ ศษทางเรื อ
ให้ขอ้ มูลถึงวิธกี ารล�ำเลียงผูป้ ระสบภัยทัง้ 13 คน ออกจากถ�ำ้ ว่า
เมื่ อ เด็ ก ออกจากเนิ น นมสาว จะใส่ ห น้ า กากที่ ต ่ อ กั บ
ขวดออกซิเจน โดยมีนักด�ำน�้ำประกบเป็นคู่ออกมา และ
เมื่ อ มาถึ ง ที่ โ ถง 3 เพื่ อ ออกไปยั ง ปากถ�้ ำ ด้ ว ยลั ก ษณะ
พื้นที่ต้องใช้แรงพอสมควร จึงใช้วิธีให้น้องๆ นอนบนเปล
ภายใต้วธิ กี ารทางการแพทย์ทที่ ำ� ให้ทกุ คนนอนหลับ เพือ่ มิให้
ตื่นตกใจระหว่างทาง เปลที่ใช้เป็นเปล SKED แบบม้วน
มีความยืดหยุ่นสูง สามารถบิดหรือเอียงตามลักษณะพื้นที่
สามารถป้องกันร่างกายของผู้ประสบภัยจากแรงกระแทก
โดยรอบด้าน และใช้การเคลื่อนย้ายโดยรอก เพื่อช่วยเพิ่ม
ความสะดวกในการส่งตัวผู้ประสบภัย และยังลดความเสี่ยง
หากเคลื่อนย้ายในพื้นที่อันตราย มีการเปิดเผยว่าระหว่าง
การล�ำเลียง เด็กๆ ถูกให้ยาเพื่อท�ำให้สงบ (อัลปราไซแลม
Alprazolam เคตามีน Ketamine อะโทรปีน Atropine)
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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เพื่ อ ลดการตื่ น กลั ว ระหว่ า ง
การด� ำ น�้ ำ ล� ำ เลี ย ง ไม่ เช่ น นั้ น
อาจเป็ น อั น ตรายถึ ง ชี วิ ต ได้
เมือ่ เด็กออกมาจากถ�ำ้ จะล�ำเลียง
ขึ้นรถพยาบาลไปยังโรงพยาบาล
สนามในพืน้ ทีว่ นอุทยานถ�ำ้ หลวง
ไปยั ง จุ ด คั ด กรอง ก่ อ นจะ
เคลื่ อ นย้ า ยโดยเฮลิ ค อปเตอร์
และรถพยาบาลไปยังโรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ ต่อมา
ได้มีการเปิดเผยว่า นายแพทย์ ภาพ : https://lifestyle.campus-star.com/scoop/123657.html
ริชาร์ด แฮร์รสิ (Richard Harris)
วิสญ
ั ญีแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญการด�ำน�ำ้ ในถ�ำ้ ชาวออสเตรเลีย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร:
ผู้มีประสบการณ์ในการด�ำน�้ำกว่า 30 ปี และเคร็ก แชลเลน ผู้น�ำในภาวะวิกฤต
กรณีการช่วยชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมีไม่เพียงประสบ
เป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญในการด�ำน�ำ้ เข้าไปเพือ่ ประเมินสุขภาพ
ของทีมหมูป่าและปรับสภาพให้พร้อมต่อการเคลื่อนย้าย ความส�ำเร็จในการช่วยเหลือทั้ง 13 ชีวิตให้ปลอดภัยเท่านั้น
ร่วมกับทีมนักด�ำน�้ำและทีมกู้ภัย โดยได้กล่าวว่าภารกิจนี้ แต่ยงั ได้รบั เสียงชืน่ ชมในด้านการบริหารจัดการ และภาวะผูน้ ำ�
อันตรายที่สุดที่เคยเข้าร่วม จนการปฏิบัติการราบรื่นและ ของนายณรงค์ศกั ดิ์ โอสถธนากร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย
และ ผอ.ศอร. ในขณะนั้น ที่สามารถประสานความร่วมมือ
ประสบความส�ำเร็จ11
ภายหลังทีมช่วยเหลือประสบความส�ำเร็จในการน�ำทีม จากทุกภาคส่วน มีความพร้อมและความเข้าใจในการรับมือ
หมูปา่ ออกมาจากถ�ำ้ แล้ว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สภาวะวิกฤต รวมถึงการจัดการด้านการให้ข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับมอบหมายให้เป็นโรงพยาบาลหลักด้านการรักษาและ ชัดเจน และครอบคลุมในทุกด้าน13
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ ทรงมี พ ระราชหั ต ถเลขาถึ ง
ควบคุมป้องกันโรคแก่สมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมีและโค้ช
ซึ่งได้ทยอยเข้ารับการดูแลที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 8-10 นายณรงค์ ศั ก ดิ์ โอสถธนากร ความว่ า “ได้ ติ ด ตามการ
กรกฎาคม 2561 ครบทั้ง 13 คน ทีมแพทย์ได้ให้สารน�้ำทาง ปฏิบตั แิ ล้ว น่าชืน่ ชมทีไ่ ด้เห็นข้าราชการผูใ้ หญ่ทปี่ ฏิบตั หิ น้าที่
หลอดเลือดด�ำ ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักและพิษสุนัขบ้า ด้วยความเข้มแข็งอดทน และมุ่งมั่นในภารกิจเฉพาะหน้า
ให้วิตามินบี 1 และยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดด�ำตามแผน ที่ยาก และท้าทาย แสดงถึงความมีสติปัญญา และมีการ
การรักษา จากนัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญเข้าประเมินร่างกายโดยละเอียด ตัดสินใจที่ดี และวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง และเป็นศูนย์กลางแห่ง
เช่น ประเมินสายตาและการมองเห็น โภชนาการ และสภาวะ การประสานการปฏิบัติ จนภารกิจลุล่วงด้วยดี และได้ทราบ
ุ ภาพ กล้าต่อสูก้ บั สิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง และ
จิตใจ พร้อมส่งตัวอย่างเพือ่ หาเชือ้ ไวรัสโรคอุบตั ใิ หม่ จากการ ว่าเป็นข้าราชการทีม่ คี ณ
12
ในเวลาเดียวกัน ก็มุ่งมั่นที่จะสร้างความดี และความถูกต้อง
ตรวจไม่พบเชื้อโรคติดต่อประจ�ำถิ่นที่เป็นอันตราย
ให้เกิดขึน้ ให้แก่ประเทศชาติ ขอชมเชย และให้กำ� ลังใจ ขอให้
รักษาความดีไว้ และขอให้มีความสุขความเจริญ14”
นอกจากนั้ น นายกรั ฐ มนตรี ยั ง ได้ ม อบโล่ ป ระกาศ
เกียรติคุณสุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ. 2561
ให้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ ซึ่งได้ท�ำงานอย่างทุ่มเท เสียสละ
เป็นนักบริหารจัดการที่ดี สามารถช่วยเหลือชีวิตทีมหมูป่า
ออกมาจากถ�้ำหลวงได้อย่างปลอดภัย ท�ำให้ภาพลักษณ์ของ
ภาพ : facebook page/Thai NavySEAL
ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ15
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ภาพ: https://www.facebook.com/sisideaclub

ถอดบทเรียนแผนการรับมือพิบัติภัย

นักวิชาการกว่า 140 คน ได้รว่ มกันถอดบทเรียนแผนการ
รั บ มื อ พิ บั ติ ภั ย ผ่ า นเวที เ สวนาวิ ช าการในหลายเวที เช่ น
กลุ่มนักวิชาการด้านธรณีวิทยา ซึ่งมี ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง
ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ วิ จั ย ภู มิ ส ารสนเทศเพื่ อ ประเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ได้ระบุถึงแนวทางการบริหาร
จั ด การธรณี พิ บั ติ ภั ย ว่ า มี ห ลั ก การดั ง นี้ (1) องค์ ค วามรู ้
น� ำ การจั ด การ (2) สร้ า งระบบเฝ้ า ระวั ง และเตื อ นภั ย
(3) ก�ำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับพิบัติภัยที่เกิดขึ้น โดย
กรณี ถ�้ ำ หลวงนี้ ก ลายเป็ น กรณี ศึ ก ษาระดั บ โลก เพราะ
ไม่เคยเกิดขึ้นและมีความยากล�ำบาก จนนักด�ำน�้ำบอกว่า
เหมื อ นการด� ำ น�้ ำ ผ่ า นยอดเขาเอเวอร์ เรสต์ จึ ง เห็ น ว่ า
ถึ ง เวลาแล้ ว ที่ ไ ทยจะต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง ธรณี วิ ท ยาใน
แต่ ล ะพื้ น ที่ ซึ่ ง ต้ อ งระดมทั้ ง ผู ้ เชี่ ย วชาญถ�้ ำ นั ก วิ ช าการ
นักธรณีวิทยา เจ้าหน้าที่กรมอุทยาน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านต่างๆ ทางด้านสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบังหนึง่ ในหน่วยงานทีไ่ ด้รว่ มภารกิจการค้นหา
ด้านอากาศยานทัง้ อุปกรณ์โดรน และก�ำลังพลทีร่ ว่ มวางแผน
การกู้ภัยในแต่ละวันก็ได้เสนอให้ไทยเตรียมพร้อมรับมือ
ภัยพิบัติ ทั้งการสร้างองค์ความรู้ และข้อมูลพื้นฐานของ
แต่ละพื้นที่ เมื่อเกิดเหตุข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกน�ำมาใช้ในการ
วางแผนเพื่อจัดการภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที16
ส่วน นพ.ประเวศ วะสี ได้กล่าวถึงบทเรียนของหมูป่า
โมเดลว่า สามารถน�ำมาใช้ในการแก้ปัญหาของสังคมได้ โดย
กล่าวว่า “ถ้าเราพยายามท�ำความเข้าใจหมูป่าโมเดล ซึ่งเป็น
กระบวนทัศน์ใหม่ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและยาก เราจะ
พบวิถที างทีจ่ ะพากันออกจากถ�ำ้ ทัง้ ประเทศ และส�ำหรับโลก

ซึ่งติดขัดอยู่ก็สามารถเรียนรู้และน�ำไปใช้ได้ ซึ่งก็คือมรรค 8
แห่งความส�ำเร็จของหมูป่าโมเดล” โดยองค์ประกอบของ
ความส�ำเร็จของหมูป่าโมเดล 8 ประการ สรุปได้ดังนี้
(1) บริหารจัดการโดยคนในพืน้ ทีซ่ งึ่ เผชิญสถานการณ์จริง
ไม่ใช่โดยอ�ำนาจรวมศูนย์ซึ่งห่างไกลต่อการเข้าใจความจริง
ประเทศไทยบริหารจัดการโดยการใช้อ�ำนาจรวมศูนย์จึง
แก้ไขปัญหาไม่ได้
(2) รวมใจเป็นหนึ่งเดียว หรือมีความมุ่งมั่นร่วมกันใน
การช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ไม่เหมือนการบริหารจัดการประเทศ
โดยทั่วไป ที่มีใจอยู่ที่ต่างๆ กัน เช่น ผลประโยชน์ของกลุ่ม
ของพรรค ของพวก ขององค์ ก ร ขั ด แย้ ง ทอนก� ำ ลั ง กั น
ในหมูป่าโมเดลไม่ใช้การคิดเชิงปฏิปักษ์
(3) รวมพลังโดยก้าวข้ามการแบ่งแยกทุกประเภทไม่ว่า
เป็นทหาร ต�ำรวจ ข้าราชการ กรมกองใด พ่อค้า ประชาชน
สื่อมวลชน ไม่มีการติดอยู่ในอุดมการณ์ใดๆ หรือการอ้าง
กฎระเบียบราชการให้มารวมพลังกันไม่ได้ ในกรณีรวมพลัง
ช่วยหมูปา่ ใครจะมาอ้างกฎระเบียบข้อบังคับให้เป็นอุปสรรค
ต่อการรวมพลัง ท�ำไม่ได้ เพราะสถานการณ์บังคับ
(4) มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ที่ซับซ้อนและพลิกผัน การใช้ความรู้ส�ำเร็จรูปโดยไม่เรียนรู้
ใช้ไม่ได้ผล ตามปกติข้าราชการจะใช้อ�ำนาจโดยไม่เรียนรู้
การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติในสถานการณ์จริงเป็นการ
เรียนรูท้ ที่ รงพลังยิง่ เพราะท�ำให้เกิดปัญญาร่วม (Collective
wisdom) นวัตกรรม และอัจฉริยภาพกลุม่ (Group genius)
(5) มีการแสวงหาความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ให้ตรงประเด็นปัญหา มีการเปิดใจกว้างรับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากประเทศต่างๆ อย่างทันกาล
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

62-03-122_001-128 sukaphap khon thai new03-04_UK Coated-DIC.indd 75

75
3/4/2562 BE 22:07

ภาพ : Cr. Hattrick Magazine & Kingnowhere

สรุป

ภารกิจช่วยทีมหมูปา่ อะคาเดมีได้สะท้อนภาพหลายด้าน
ในด้านหนึง่ เหตุการณ์นเี้ ป็นการหลอมรวมพลังแห่งมนุษยธรรม
และธารน�้ำใจเพื่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จากทั่วโลก การ
เสียสละของอาสาสมัครและผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการกูภ้ ยั และการ
ด�ำน�้ำกว่าสี่พันคนที่ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า
มนุษย์เรายังไม่สนิ้ ความหวัง เมือ่ เพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกันประสบภัย
ก็ยังมีคนต่างชาติ ต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรมที่พร้อมจะให้
ความช่วยเหลือ เหตุการณ์ครัง้ นี้ ยังเป็นบทเรียนการกูภ้ ยั และ
การจัดการภัยพิบตั ทิ ยี่ อดเยีย่ มของประเทศไทยภายใต้การน�ำ
ของนายณรงค์ศกั ดิ์ นอกจากนี้ ยังสะท้อนบทบาททีส่ ำ� คัญยิง่
ของสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียที่สร้างกระแสการรับรู้และ
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(6) ผู ้ ป ระสานงานหรื อ ฝ่ า ย
อ�ำนวยการแก้ปญ
ั หาในพืน้ ที่ สามารถ
ยึ ด กุ ม ภาพองค์ ร วมของทั้ ง หมด
สามารถสื่ อ สารสร้ า งความเป็ น
เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย
เช่นนี้ท�ำไม่ได้โดยอ�ำนาจรวมศูนย์
(7) ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งไม่ เ ห็ น
แก่ตัว เสียสละ ถ่อมตน ยกย่องผู้อื่น
หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง ทุ ก คนท� ำ ด้ ว ยหั ว ใจ
ของความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เพือ่ ผลก�ำไร
หรือชื่อเสียงใดๆ หัวใจของความเป็น
มนุษย์ ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดี
ที่มีอยู่แล้วในส่วนลึกของหัวใจมนุษย์
เมื่อเบ่งบานออกมาเชื่อมโยงกันย่อม
มีพลังเหนืออ�ำนาจอื่นใด
(8) มีการสื่อสารให้รับรู้กันโดย
ทั่วถึงทั้งประเทศและทั่วโลก ท�ำให้
มี ค วามเป็ น สาธารณะ ความเป็ น
สาธารณะจะก�ำกับทุกคนทุกฝ่ายให้
อยู่ในความถูกต้อง ใครขืนท�ำอะไร
ไม่ถูกต้อง สาธารณะไม่ยอมรับ การ
จั ด การช่ ว ยชี วิ ต หมู ป ่ า มี ค วามเป็ น
สาธารณะอย่างยิ่ง ไม่มีใครกล้าท�ำ
อะไรที่ไม่ถูกต้อง17
ความตื่นตัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับโลก อีกทั้งยังเป็น
ความท้าทายของสื่อมวลชน ทั้งในด้านการตรวจสอบข้อมูล
ความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าว และการแข่งขันด้านความเร็ว
บนพืน้ ฐานของจรรยาบรรณในวิชาชีพด้วย และแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางการแพทย์และวิทยาการต่างๆ ทีน่ ำ� มาใช้ใน
การปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ ยิ่งไปกว่านั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยังเป็นบทเรียนส�ำคัญทีป่ ระเทศไทยจ�ำเป็นต้องมีการเตรียมการ
และจั ด การข้ อ มู ล พื้ น ที่ ต ่ า งๆ เพื่ อ สามารถรั บ มื อ กั บ
ภัยพิบตั ใิ นรูปแบบอืน่ ได้ในอนาคตด้วย นอกจากนี้ มรรค 8 แห่ง
ความส�ำเร็จของหมูปา่ โมเดลตามแนวคิดของ นพ.ประเวศ วะสี
ยังจะเป็นแนวทางในการช่วยแก้ปญั หาสังคมทีซ่ บั ซ้อนของไทย
ได้อกี ด้วย

สุขภาพคนไทย 2562

62-03-122_001-128 sukaphap khon thai new03-04_UK Coated-DIC.indd 76

3/4/2562 BE 22:07

9

โศกนาฏกรรม

“เรือล่มภูเก็ต 2561”
บทเรียนท่องเที่ยวไทย

ภาพ : https://i.ytimg.com/vi/gVnugkPXPb4/maxresdefault.jpg

โศกนาฎกรรม “เรื อ 3 ลำ�อั บ ปางที่ ภู เ ก็ ต ” เมื่ อ วั น ที่ 5 กรกฎาคม 2561 ได้ ค ร่ า ชี วิ ต นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น
47 คน1 นับเป็นเหตุการณ์ที่สร้างผลกระทบทั้งทางด้านกายภาพ ความรู้สึก และภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ตลอดจนส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-จีน และภาคการท่องเที่ยวของไทยอย่างมหาศาล

โศกนาฎกรรม “เรือล่มภูเก็ต” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม
2561 จนท�ำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิต 47 คน และ
มีผู้ประสบภัย 149 คน ได้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีน
ลดลงหลายแสนคน และสร้างผลต่อเนือ่ งไปยังห่วงโซ่อุปทาน
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของไทยอย่ า งสาหั ส สากรรจ์ ใ นช่ ว ง
ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 ของปี 2561 เหตุ ก ารณ์ นี้
จึงเป็นบทเรียนส�ำคัญที่ไทยต้องศึกษา เพื่อแก้ปัญหาด้าน
ความปลอดภัยในการคมนาคมของประเทศ ตลอดจนเข้าใจถึง
ความอ่อนไหวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในการสื่อสารเพื่อ
ท�ำความเข้าใจและแสดงความจริงใจและจริงจัง ในการ
มุง่ แก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ บทความนีเ้ ป็นการสรุปย่อสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นและถอดบทเรียนเพื่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเรื่อง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในอนาคต

คลื่นซัด เรืออับปาง 3 ล�ำกลางทะเลภูเก็ต

ย้อนกลับไปเมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม ณ พืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว
ยอดนิยมของทะเลอันดามัน บริเวณเกาะราชากับเกาะเฮ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้เกิดเหตุสะเทือนขวัญที่สร้าง
ความเสี ย หายต่ อ ภาคการท่ อ งเที่ ย วของไทยครั้ ง ใหญ่
มีเรือล่มพร้อมกันในวันเดียวถึง 3 ล�ำ ล�ำแรกคือ เรือน�ำเที่ยว
“ฟีนกิ ซ์ พีซไี ดวิง่ ” ซึง่ บรรทุกผูโ้ ดยสารเป็นนักท่องเทีย่ วชาวจีน
89 ชีวิต ได้ล่องเรือออกสู่ทะเลท่ามกลางดินฟ้าอากาศที่
แปรปรวน แต่แล้วกลับต้องประสบพบเจอกับมรสุมลูกใหญ่
โดยคลืน่ สูงกว่า 4 เมตร ได้ซดั เอาเรือน�ำเทีย่ วล�ำดังกล่าวล่มลง
จนจมลึกใต้ทอ้ งทะเลกว่า 45 เมตร ท�ำให้คร่าชีวติ นักท่องเทีย่ ว
ชาวจีนบนเรือไปถึง 47 คน ล�ำทีส่ องคือ “เรือยอซท์เซเรนิตา” ล่มลง
บริเวณเกาะไม้ท่อน ผู้โดยสาร 42 คน ได้รับการช่วยเหลือ
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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ประจ�ำประเทศไทย พร้อมประกาศเยียวยาผู้เสียชีวิตและ
ผู ้ ป ระสบเหตุ ที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ ควบคู ่ ไ ปกั บ การเดิ น หน้ า
ด�ำเนินคดีกับผู้ที่กระท�ำผิดกฎหมาย6

สารพัดปัญหารุมเร้า ท�ำนักท่องเทีย่ วจีนหดหาย
ภาพ : https://www.tnews.co.th/contents/468932

รอดชีวิตทั้งหมด ล�ำที่สาม เป็นเรือเจ็ตสกีของนักท่องเที่ยว
ชาวรัสเซียล่ม มีผู้โดยสาร 2 คน ล่มบริเวณเกาะราชา ได้รับ
การช่วยเหลือทั้งสองคน ท�ำให้ในวันนั้นมีผู้ประสบภัยเรือล่ม
รวม 149 ราย2
แน่นอนว่าอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่มีใคร
คาดคิด และไม่มใี ครอยากให้เกิดขึน้ อย่างไรก็ตามเมือ่ สืบสาว
ราวเรือ่ งแล้ว กลับพบว่าในช่วงก่อนเกิดเหตุ ทางการได้มกี าร
แจ้งเตือนให้เรืองดออกจากฝั่งแล้ว แต่คนขับเรือยังประมาท
ฝ่าฝืนน�ำเรือออกจากฝัง่ ต่อมากองบัญชาการต�ำรวจท่องเทีย่ ว
ได้สืบสวนพบข้อมูลทางการเงินเจ้าของเรือฟีนิกซ์ พบว่ามี
การกระท�ำการในลักษณะใช้คนไทยเป็นนอมินใี ห้กบั นายทุน
ชาวจีนที่มาท�ำธุรกิจท่องเที่ยวในภูเก็ตด้วย ท�ำให้ประเด็น
เรือ่ งความปลอดภัยถูกโยงเข้ากับเรือ่ งธุรกิจผิดกฎหมาย และ
พยายามผลักปัญหาว่า ต้นตอมาจากกลุม่ นักธุรกิจนอมินที มี่ งุ่
แต่แสวงหาก�ำไร โดยไม่คำ� นึงถึงการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
กฎระเบียบเรือ่ งความปลอดภัยของทางราชการ มากกว่าการ
แสดงความตัง้ ใจทีจ่ ะมุง่ แก้ปญ
ั หาเรือ่ งการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยของไทยทัง้ ระบบ3 ทัง้ หมดนีจ้ งึ น�ำไปสูป่ ระโยค
หลุดปากจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุ รรณ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้น ที่ได้ให้
สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า
“เป็นเรือ่ งของคนจีน ทีท่ ำ� กับนักท่องเทีย่ วจีนเอง ท�ำเรือ
ของเขาเอง ละเมิดฝ่าฝืน และท�ำผิดกฎหมายไทย เขาท�ำตัว
ของเขาเอง...”4
แม้ขอ้ เท็จจริงจะเป็นอย่างไรก็ตาม แต่ “น�ำ้ ผึง้ หยดเดียว” นี้
ได้สร้างความไม่พอใจให้กบั ทางการและประชาชนจีนอย่างมาก
ชาวจีนแสดงความโกรธแค้น ผ่านสังคมออนไลน์อย่างเผ็ดร้อน
จนส่งกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการเดินทาง
มาเทีย่ วไทยอย่างมาก5 ร้อนจนถึง พล.อ.ประวิตร ต้องออกมา
แสดงความเสียใจ และขอโทษผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตจีน
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ภายหลังเหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ตได้สร้างกระแสต่อต้าน
ประเทศไทยจนบานปลายออกไป ก็ได้เกิดเหตุผซี ำ�้ ด้ามพลอยขึน้
โดยเจ้ า หน้ า ที่ ส นามบิ น ดอนเมื อ งได้ วิ ว าทและตบหน้ า
นักท่องเที่ยวจีน จากสาเหตุที่ชาวจีนรายหนึ่งได้มาขอ Visa
on Arrival แต่ไม่ยอมจ่าย “ค่าบริการพิเศษ” ที่ ตม. เรียกเก็บ
เพิม่ อีก 300 บาท โดยไม่มใี บเสร็จ จนท�ำให้เกิดปากเสียงกัน
และปรากฏภาพเป็นคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ไปทั่วประเทศจีน7
ยิ่งสร้างภาพลบให้กับการท่องเที่ยวของไทยเติมเข้าไปอีก
จนท�ำให้เกิดกระแสต่อต้านไม่มาเที่ยวประเทศไทย ยิ่งไป
กว่านั้น ปัญหาเศรษฐกิจของจีนเองก็ท�ำให้ชาวจีนจ�ำนวน
ไม่นอ้ ยงดการเดินทางไปต่างประเทศ เนือ่ งมาจากผลกระทบ
จากสงครามการค้ากับสหรัฐฯ ท�ำให้คา่ เงินหยวนอ่อนค่าลงไป
ถึง 6-7 % และดัชนีตลาดหุน้ เซีย่ งไฮ้ ก็ได้ปรับตัวลดลงเกือบ
30 % จากช่วงต้นปี ส่งผลกระทบต่อก�ำลังซื้อของคนจีน
ทั้งหมดนี้สร้างความเสียหายให้กับภาคการท่องเที่ยว
ของไทยอย่างใหญ่หลวง นัน่ เพราะนักท่องเทีย่ วจีนมีบทบาท
ทีส่ ำ� คัญต่อภาคการท่องเทีย่ วของไทยอย่างมาก รายงานของ
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุวา่ นักท่องเทีย่ วจีน
ที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาประเทศไทยเติ บ โตอย่ า งก้ า วกระโดด
ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา โดยในปี 2553 มีนักท่องเที่ยวจีน
เข้าไทย 1.13 ล้านคน ปี 2558 นักท่องเทีย่ วจีนเพิม่ เป็น 7.93
ล้านคน ปี 2559 จ�ำนวนเพิม่ เป็น 8.77 ล้านคน และในปี 2560
มีนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยจ�ำนวนถึง 9.8 ล้านคน ถือเป็น
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ อั น ดั บ หนึ่ ง ของไทย 8 แต่ ภ ายหลั ง
เหตุการณ์เรือล่มและข่าวเชิงลบต่างๆ ที่เกิดขึ้น ภาคการ
ท่องเที่ยวถึงกับต้องกุมขมับ เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนที่
เดิ น ทางเข้ า ไทยเกิ ด หดตั ว และติ ด ลบต่ อ เนื่ อ งกั น นานถึ ง
5 เดือน โดยในเดือนกรกฎาคมที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์เรือล่ม
นักท่องเทีย่ วเริม่ ติดลบที่ 0.87% ต่อมาในเดือนสิงหาคม เริม่
เห็นเค้าลางหายนะ เพราะชาวจีนมาเทีย่ วไทยติดลบถึง 12%
ตามมาด้วยเดือนกันยายนที่ติดลบ 15% และหดตัวเพิ่มขึ้น
อีกในเดือนตุลาคม โดยติดลบถึง 19.79% ก่อนทีจ่ ะเริม่ ซาลง
ในเดือนพฤศจิกายน โดยยอดติดลบลดลงเหลือ 13.86%
รวมเม็ดเงินการท่องเที่ยวที่หายไปกว่าหนึ่งแสนล้านบาท9
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บรรยากาศท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ต
รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่คนจีนนิยม เช่น พัทยา และเชียงใหม่
ต่างได้รับผลกระทบลุกลามเป็นลูกโซ่ มีรายงานว่าโรงแรม
ขนาดเล็ก และรีสอร์ทต่างๆ ต้องประกาศขายกิจการจ�ำนวนมาก
โดยทีภ่ เู ก็ตมี 105 แห่ง เชียงใหม่ 49 แห่ง และพัทยา 51 แห่ง
โดยโรงแรมที่ปิดตัวส่วนใหญ่มักมุ่งกลุ่มลูกค้าชาวจีนเพียง
กลุ่มเดียว และเน้นที่มากับกรุ๊ปทัวร์ ซึ่งโดยมากเป็นกิจการ
ขนาดเล็กที่เกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
โดยเฉพาะการลงทุนของกลุม่ ทุนจีนทีร่ ว่ มกับคนไทยเพือ่ รองรับ
กลุ่มทัวร์จีนโดยเฉพาะ นอกจากนี้ธุรกิจน�ำเที่ยว ร้านอาหาร
แหล่งช็อปปิ้ง รวมถึงการแสดงโชว์ต่างๆ ส�ำหรับรองรับ
นักท่องเที่ยวจีนต่างก็ได้รับผลกระทบรุนแรงไปตามๆ กัน10

เร่งแก้ปัญหามาตรฐานความปลอดภัย
ฟื้นความเชื่อมั่น

อุบตั เิ หตุเรือล่มทีภ่ เู ก็ตจนมีผบู้ าดเจ็บและเสียชีวติ จ�ำนวน
มากเมือ่ เดือนกรกฎาคม 2561 นัน้ ไม่ใช่ครัง้ แรกทีเ่ กิดเหตุการณ์
ในลักษณะดังกล่าว ข้อมูลของกองมาตรฐานความปลอดภัย
การท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ระบุว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ที่บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งทางบกและทางทะเล
ในปี 2560 สูงถึง 936 คน เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 ร้อยละ 25.12
โดยเป็นจ�ำนวนนักท่องเที่ยวเสียชีวิต 265 คน และบาดเจ็บ
671 คน โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
มากทีส่ ดุ 11 สะท้อนถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้านการคมนาคม
ของไทยทีอ่ ยูใ่ นระดับต�ำ่ โดยความหละหลวมในการก�ำกับดูแล
การโดยสารทางน�ำ้ เป็นสาเหตุทสี่ ำ� คัญประการหนึง่
ปัญหาที่บานปลายจนส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว
อย่างรุนแรงท�ำให้ภาครัฐต้องเร่งระดมทีมกู้วิกฤตศรัทธา
นักท่องเทีย่ วจีนครัง้ ใหญ่ เริม่ ทีก่ ารสืบค้นสาเหตุทตี่ น้ ตอของ
ปัญหา นัน่ คือการกูเ้ รือฟีนกิ ซ์ โดยรัฐบาลทุม่ งบประมาณกว่า
39 ล้านบาท ในการน�ำเรือเครนขนาด 1,200 ตัน จากประเทศ
สิงคโปร์เข้ามาด�ำเนินงานกู้ซากเรือ โดยใช้เวลา 2 วัน ก่อนที่

จะส�ำเร็จในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 หลังเหตุการณ์เรือล่ม
กว่า 3 เดือน เนื่องจากต้องรอให้ฤดูมรสุมผ่านพ้นไปก่อน
งานนี้มีผู้บริหารระดับสูงทั้งไทยและจีนร่วมสังเกตการณ์
จ�ำนวนมาก12 เช่น นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายหลี่ ชุนหลิน ที่ปรึกษาและ
กงสุ ล ใหญ่ ส ถานเอกอั ค รราชทู ต จี น ประจ� ำ ประเทศไทย
นายหลี่ ชุนฝู รองกงสุลใหญ่จีนประจ�ำสงขลา ฯลฯ
ภายหลังกูซ้ ากเรือแล้ว ก็ได้มกี ารเร่งตรวจสอบหลักฐาน
โดยส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนีและรัฐบาลจีน ได้ร่วมกัน
ตรวจสอบและเห็นตรงกันว่า เรือไม่ได้มาตรฐาน ประตูผนึกน�ำ้
ที่ปกติต้องมี 4 ประตู แต่เรือล�ำดังกล่าวมีเพียง 1 ประตู
ส่วนกระจกต้องเป็นกระจกมารีนที่สามารถทุบออกไปได้
แต่ตรวจสอบแล้วไม่ใช่กระจกมารีน ซึง่ การทีม่ ผี เู้ สียชีวติ ในเรือ
จ�ำนวนมาก เพราะไม่สามารถทุบกระจกออกไปได้ เครือ่ งยนต์
ก็ไม่ใช่เครือ่ งยนต์เรือ แต่เป็นของรถฮีโน่ จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา
ทัง้ หมดกับเจ้าท่าภูเก็ต ในข้อหาปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยมิชอบ พร้อมส่งส�ำนวนให้ส�ำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด�ำเนินคดีต่อไป13
ความพยายามในการสื บ ค้ น ความจริ ง และด� ำ เนิ น
คดี กั บ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ได้ ส ร้ า งความพอใจให้ กั บ ทางการจี น
พอสมควร โดยนายหลี่ ชุนหลิน ที่ปรึกษาและกงสุลใหญ่
สถานเอกอัครราชทูตจีนประจ�ำประเทศไทย แสดงความ
พอใจในการด�ำเนินการของรัฐบาลไทย ที่จริงใจและทุ่มเท
ในการสืบสวนหาสาเหตุของการเกิดเรือล่ม พร้อมเชื่อมั่นว่า
เมื่ อ การคลี่ ค ลายคดี สิ้ น สุ ด จะท� ำ ให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ของ
นักท่องเที่ยวจีนกลับคืนมา สร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์
ที่ดีด้านการท่องเที่ยว และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างไทยกับจีนให้ยั่งยืนต่อไป
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ส�ำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รัฐบาล
ได้ ห ยิ บ ยกเรื่ อ งความปลอดภั ย ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเป็ น
“ระเบียบวาระแห่งชาติ” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าวในการแถลงแผนการตลาด
ท่ อ งเที่ ย วปี 2562 ของการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
ว่า “จะไม่ประนีประนอมเรื่องความไม่ปลอดภัย ต้องดูแล
นักท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง” ทั้งนี้เพื่อไม่ให้
ภาพลักษณ์ของไทยต้องกลายเป็นประเทศทีป่ ล่อยปละละเลย
ในเรื่ อ งของความปลอดภั ย ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ทางด้ า น
นายกรัฐมนตรีเอง ก็ได้สั่งการให้ ททท. พัฒนาระบบการ
เฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว พร้อมก�ำหนด
มาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อปรับปรุง
ดัชนีความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของไทยที่ปัจจุบันอยู่
ในอันดับ 118 จาก 136 ประเทศทั่วโลก14

เข้าสู่โหมดกระตุ้นการท่องเที่ยวรอบใหม่

ภายหลั ง การฟื ้ น ความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ทางการจี น และ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ทางการไทยก็ ไ ด้ จั ด ยาแรงกระตุ ้ น ภาค
การท่องเที่ยวรอบใหม่เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจีนกลับมา
ประเทศไทยอีกครั้งในช่วงฤดูท่องเที่ยวปลายปี 2561 ซึ่งจะ
ต่อเนือ่ งไปยังช่วงเทศกาลตรุษจีนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562
โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม
วี ซ ่ า ณ ด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ ง หรื อ Visa on Arrival
แก่นกั ท่องเทีย่ วต่างชาติ 20 ประเทศ (ซึง่ รวมจีนและอินเดีย)
และ 1 เขตเศรษฐกิจ (ไต้หวัน) เป็นระยะเวลา 60 วัน ตัง้ แต่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 256215
(ก่อนที่จะขยายเวลาอีกครั้งไปจนถึงเดือนเมษายน 2562)
ซึง่ แน่นอนว่าเป้าหมายหลักคือนักท่องเทีย่ วจีน พร้อมหวังดึง
นักท่องเทีย่ วจากชาติอนื่ เพือ่ ชดเชยนักท่องเทีย่ วจีนทีห่ ายไปด้วย
ทุกสิ่งที่ท�ำมาดูเหมือนจะเริ่มเห็นผลในช่วงสิ้นปี 2561
โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ได้เปิดเผยตัวเลข
นักท่องเทีย่ วจีนทีต่ ดิ ลบมาตลอด 5 เดือนว่า เริม่ พลิกกลับเป็น
บวกได้ในวันที่ 1-10 ธันวาคม โดยนักท่องเทีย่ วจีนมาเยือนไทย
เพิม่ ขึน้ 10.72 % และแสดงความเชือ่ มัน่ ว่า วิกฤตนักท่องเทีย่ วจีน
ได้ผา่ นจุดต�ำ่ สุดไปแล้ว เพราะจากตัวเลขทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ ในเดือน
ตุลาคมค่อยๆ ติดลบลดลงในเดือนพฤศจิกายน และคาดว่า
ทัง้ เดือนธันวาคมนีจ้ ะหยุดการติดลบได้สำ� เร็จ พร้อมมัน่ ใจว่า
นักท่องเที่ยวจีนจะมาเที่ยวไทยปี 2561 ราว 10.5 ล้านคน
รวมแล้วยังเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากปีกอ่ นซึง่ มีจำ� นวน 9.8 ล้านคน

80

มุมมองของภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวเห็นว่าทั้ง
2 มาตรการ คื อ การกู ้ ซ ากเรื อ ฟี นิ ก ซ์ เ พื่ อ คลี่ ค ลายคดี
รวมถึงการออกมาตรการฟรีวีซ่า มีส่วนส�ำคัญอย่างมาก
ในการกู้วิกฤตท่องเที่ยวในครั้งนี้ นายวิชิต ประกอบโกศล
นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยว่า
นักท่องเที่ยวจีน รวมถึงประเทศที่ฟรีวีซ่า ได้ท�ำการจอง
ที่ พั ก ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น รวมทั้ ง จองทั ว ร์ ม าเที่ ย วไทยมากขึ้ น
โดยทางสมาคมได้ท�ำหนังสือต่อรัฐบาลเพื่อขอต่อมาตรการ
ฟรีวีซ่าดังกล่าวไปอีก 3 เดือนจนถึงเดือนเมษายน 2562
เพื่อให้ครอบคลุมไตรมาสแรกของปี 2562 ด้วย เนื่องจาก
หลังจากทีร่ ฐั บาลใช้มาตรการดังกล่าวมาได้ประมาณ 1 เดือน
พบว่ า จ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วเริ่ ม กลั บ มาดี ขึ้ น โดยเฉพาะ
ตลาดจีน ทั้งยังคาดว่าในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 น่าจะมี
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจีนมาไทย 2.5 ล้านคน แต่ถ้าหากได้ต่อ
มาตรการฟรีคา่ ธรรมเนียมไปอีก 3 เดือน ก็อาจท�ำให้จำ� นวน
นักท่องเทีย่ วจีนมาไทยเพิม่ ขึน้ เป็น 3 ล้านคน ขณะทีน่ ายศุภฤกษ์
ศูรางกูร นายกสมาคมไทยบริการท่องเทีย่ ว กล่าวว่า มาตรการ
ฟรีวซี า่ 21 ประเทศ ถือเป็นมาตรการทีม่ ปี ระโยชน์ เนือ่ งจาก
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทาง
เข้าไทยได้ แต่สงิ่ ส�ำคัญคือการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ทีช่ ดั เจน รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ใี นภาคการท่องเทีย่ ว
ของไทย เพราะในขณะนีแ้ ม้ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วของไทย
จะดีขึ้น แต่ก็ไม่ได้ดีเท่าเดิมในสายตาของนักท่องเที่ยวจีน

สรุป

โศกนาฏกรรมเรือฟีนกิ ซ์ครัง้ นี้ ได้มอบบทเรียนอันใหญ่หลวง
ให้ กั บ ประเทศไทย ไล่ ไ ปตั้ ง แต่ ก ารละเลยกระบวนการ
ตรวจสอบการด�ำเนินธุรกิจนอมินี ความประมาทของผูข้ บั ขีเ่ รือ
ความหละหลวมของผู้ควบคุมท่าเรือ การสื่อสารต่อผูส้ ูญเสีย
ที่ไม่ได้ด�ำเนินการอย่างระมัดระวังและค�ำนึงถึงความรู้สึก
ของผู้ประสบภัย และความจ�ำเป็นในการยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภั ย ด้ า นการคมนาคมแบบครบวงจร ขณะนี้
แม้ ว ่ า สถานการณ์ ด ้ า นการท่ อ งเที่ ย วจะคลี่ ค ลายลง
แต่ทุกภาคส่วนควรเรียนรู้จากความผิดพลาด เพื่อไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ซ�้ำรอยขึ้นอีก นั่นเพราะต้นทุนที่ใช้ในการกู้วิกฤต
ศรัทธาให้กลับคืนมานัน้ มันคือการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้ประสบภัยทุกคน อีกทั้งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ประเทศ กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาล

สุขภาพคนไทย 2562
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10
โรคหัดกลับมา
“อุบัติซ้ำ�” ในไทย

ภาพ : https://www.77kaoded.com/content/241559
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ข่าวการระบาดของไข้หัดในหลายพื้นที่ของประเทศไทย เป็นเรื่องวิตกของคนในแวดวงสาธารณสุข เนื่องจากในอดีต
สามารถควบคุมได้ดดี ว้ ยการฉีดวัคซีน โดยในช่วงเดือนตุลาคม 2561 พบว่าพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ มีเด็กป่วย
เพิ่มขึ้นกว่า 800 คน เสียชีวิต 9 คน โดยหลายคนไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน1 จึงเกิดค�ำถามเกี่ยวกับระบบการเบิกจ่าย
และการบริหารวัคซีนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดังกล่าว

“ไข้ออกผืน่ ร่วมกับอาการไอ (Cough) น�ำ้ มูก (Coryza)
ตาแดง (Conjunctivitis) หรืออาการ 3C” เป็นค�ำส�ำคัญ
ที่นักเรียนแพทย์ต้องท่องจ�ำให้ขึ้นใจ เพราะถ้าเจอในข้อสอบ
จะตอบว่าเป็นโรคอืน่ ไม่ได้นอกเสียจาก ‘โรคหัด (Measles)’
เท่านั้น ต่างจากโรคหัดเยอรมัน (Rubella) ตรงที่อย่างหลัง
จะไม่ มี อ าการตาแดง และผื่ น จะขึ้ น กระจายมากกว่ า ”2
โรคหัด เป็นโรคติดเชื้อซึ่งเกิดจากไวรัสที่ติดต่อกันได้ง่ายมาก
ทางอากาศ อาการทั่วไปมักมีไข้สูง ร่วมกับอาการไอ มีน�้ำมูก
และเยื่อตาอักเสบ และจะมีผื่นแดงตามมา อาการที่พบบ่อย
ของโรคหัด คือ “ไข้ออกผื่น” สิ่งที่ต้องดูแลและเฝ้าระวังคือ
ภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ท้องร่วง ตาบอด สมองอักเสบ
ปอดอั ก เสบ ซึ่ ง พบได้ ถึ ง 30% และมั ก เป็ น เหตุ ใ ห้
เสียชีวิตตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยอายุน้อย
และมีภาวะทุพโภชนาการร่วมด้วย
ในปี 2561 ได้เกิดการระบาดของโรคหัดในพื้นที่ภาคใต้
ตอนล่างครั้งใหญ่ โดยพบผู้ป่วยไข้ออกผื่นหรือสงสัยโรคหัด
จ�ำนวนทั้งสิ้น 4,450 ราย ซึ่งเป็นจ�ำนวนสูงที่สุดในประเทศ

และมีผู้เสียชีวิตถึง 23 ราย จึงเกิดค�ำถามเกี่ยวกับระบบ
การจัดหาวัคซีน การกระจายวัคซีนที่เหมาะสมส�ำหรับกรณี
เกิดโรคระบาด และการประสานงานของหน่วยงานระดับต่างๆ
ในการบริ ห ารจั ด การวั ค ซี น บทความนี้ เป็นการทบทวน
สถานการณ์ระบาดของโรคหัดทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้เข้าใจข้อเท็จจริง
และเป็นการถอดบทเรียนระบบการจัดหาและกระจายวัคซีน
โรคหัดของไทย

สถานการณ์โรคหัดในไทย

การระบาดของโรคหัด มาจากผู้ป่วยโรคหัดที่ไอจาม
ซึ่งจะมีเชื้อหัดออกมาด้วยทั้งทางน�้ำมูกและน�้ำลาย โอกาส
ที่ผู้ไม่มีภูมิคุ้มกันจะติดเชื้อมีมากถึง 9 ใน 10 คน จึงเกิด
การระบาดได้ง่ายมาก และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้
จึ ง นั บ เป็ น โรคระบาดหนึ่ ง ที่ ต ้ อ งเฝ้ า ระวั ง อย่ า งใกล้ ชิ ด
อย่างไรก็ตาม โรคนีส้ ามารถป้องกันได้ดว้ ยการฉีดวัคซีนในช่วง
อายุ 9-12 เดือน และกระตุ้นอีกครั้งในช่วงอายุ 2 ขวบครึ่ง
ประเทศไทยมีการรณรงค์ให้เด็กทุกคนได้รับวัคซีนป้องกัน
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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โรคหั ด ร่ ว มกั บ โรคหั ด เยอรมั น และคางทู ม (MMR)
ในช่วงวัยดังกล่าว จากการศึกษาทางระบาดวิทยาพบว่า
หากจะควบคุมการระบาดในชุมชนให้ได้ผล จะต้องท�ำให้เกิด
ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนให้ได้ไม่น้อยกว่า 95%
ประเทศไทยมีพันธสัญญาร่วมกับองค์การอนามัยโลก
ในการกําจัดโรคหัด โดยมีเป้าหมายที่จะกําจัดโรคหัดให้ได้
ในปี 2563 ซึง่ ไทยได้ดําเนินการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคด้วย
วัคซีนป้องกันโรคหัดแก่เด็กอายุ 9 เดือนมาตั้งแต่ปี 2527
มีอตั ราความครอบคลุมในระดับประเทศทีน่ า่ พอใจ แต่กย็ งั มี
การระบาดในบางพืน้ ทีอ่ ยูเ่ ป็นระยะ ซึง่ ในต่างประเทศก็มกี าร
พบโรคนี้ในหลายพื้นที่ โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิง่ เจริญชัย
อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้เปิดเผยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก
พบว่ า ในช่ ว ง 1 ปี ที่ ผ ่ า นมา พบรายงานผู ้ ป ่ ว ยโรคหั ด
ในทุกภูมิภาคของโลก โดยมีจ�ำนวนผู้ป่วยสูงสุดในอินเดีย
64,972 ราย รองลงมาคือยูเครน 53,218 ราย และปากีสถาน
33,224 ราย ตามล� ำ ดั บ นอกจากนี้ ยั ง พบการระบาด
ในประเทศ ฟิลปิ ปินส์ เซอร์เบีย จอร์เจีย อัลเบเนีย อีกด้วย3

ส�ำหรับไทย ข้อมูลจากระบบรายงานโรคของส�ำนัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าใน
ปี 2561 มีอตั ราป่วยโรคหัดทัง้ ประเทศ 4 ต่อประชากรแสนคน
โดยจังหวัดยะลามีอตั ราป่วยสูงทีส่ ดุ พบมากในกลุม่ อายุนอ้ ย
กว่าหนึ่งปี รองลงมาคือประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสาคร
ตามล�ำดับ ในขณะที่โรคหัดรุนแรง คือมีภาวะแทรกซ้อน
ร่วมด้วย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือยะลา ปัตตานี และ
อุบลราชธานี4
อย่ า งไรก็ ต ามในพื้ น ที่ ภ าคใต้ ต อนล่ า ง พบผู ้ ป ่ ว ยไข้
ออกผื่ น หรื อ สงสั ย โรคหั ด จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น ถึ ง 4,450 ราย
ซึง่ เป็นจ�ำนวนสูงทีส่ ดุ ในประเทศ และมีผเู้ สียชีวติ ถึง 23 ราย
มีอัตราป่วยตายที่ร้อยละ 0.52 จังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยสงสัย
โรคหัดสูงสุด คือ ยะลา จ�ำนวน 1,621 ราย (อัตราป่วย
307.42 ต่อประชากรแสนคน) เสียชีวติ 10 ราย อัตราป่วยตาย
ร้อยละ 0.62 รองลงมาเป็น ปัตตานี จ�ำนวน 1,788 ราย
(อัตราป่วย 251.90 ต่อประชากรแสนคน) เสียชีวิต 10 ราย
อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.56 ตามล�ำดับ (ตาราง 1)

ตาราง 1 อัตราการป่วยโรคหัดในภาคใต้ตอนล่าง ปี 2561
จังหวัด

จำ�นวนผู้ป่วย
(ราย)

อัตรา:
ประชากรแสนคน

จำ�นวนตาย
(ราย)

อัตรา:
ประชากรแสนคน

อัตราป่วยตาย
(CFR)

ยะลา
ปัตตานี
นราธิวาส
สงขลา
ตรัง
พัทลุง
สตูล
เขต 12

1,621
1,788
489
460
66
5
21
4,450

307.42
251.90
61.41
32.30
10.26
0.95
6.57
89.99

10
10
1
2
0
0
0
23

1.90
1.41
0.13
0.14
0.00
0.00
0.00
0.47

0.62
0.56
0.20
0.43
0.00
0.00
0.00
0.52

ที่มา : ข้อมูลโครงการกำ�จัดโรคหัด สำ�นักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

โดยพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างชัดเจนตั้งแต่เดือนสิงหาคมใน 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเป็นต้นมา โดยเริ่ม
การระบาดเป็ น กลุ ่ ม ก้ อ นในจั ง หวั ด ยะลา ต่ อ มาเป็ น ปั ต ตานี นราธิ ว าส และสงขลาตามล� ำ ดั บ ทั้ ง นี้ ผู ้ ป ่ ว ยส่ ว นใหญ่
อายุต�่ำกว่า 5 ปี โดยมีอัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุต�่ำกว่า 1 ปี คิดเป็น 1,348.64 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ
1–4 ปี มีอัตราป่วย 555.84 ต่อประชากรแสนคน
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ภาพ : http://www.mamaexpert.com/posts/content-2275

ส�ำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิต มีอายุระหว่าง 7 เดือน
ถึง 14 ปี ส่วนใหญ่มีภาวะทุพโภชนาการร่วมด้วย
ทุกรายเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหัดที่มี
ภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ปอดอักเสบและอุจจาระร่วง
เกือบทุกรายมีประวัติไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรค
มีเพียงหนึง่ รายเท่านัน้ ทีอ่ ายุยงั ไม่ครบเกณฑ์ทจี่ ะได้รบั
วัคซีน เมื่อจ�ำแนกตามรายอ�ำเภอพบว่า อ�ำเภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี มีจ�ำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตสูงสุด 6 ราย
รองลงมาเป็นอ�ำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 5 ราย
ตาราง 2 จ�ำนวนผู้ป่วยโรคหัดเสียชีวิต
ภาคใต้ตอนล่าง 1 มกราคม - 29 ธันวาคม 2561
จังหวัด

จำ�นวน
เสียชีวิต
(ราย)

ยะลา

10

ปัตตานี

10

สงขลา
นราธิวาส
รวม

2
1
23

อำ�เภอ

จำ�นวน
(ราย)

กรงปินัง
บันนังสตา
ธารโต
กาบัง
ยะรัง
มายอ
ทุ่งยางแดง
กะพ้อ
สะบ้าย้อย
จะแนะ

5
2
2
1
6
2
1
1
2
1
23

ทีม่ า : ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

มีการกล่าวอ้างกันว่า สาเหตุสำ� คัญทีโ่ รคหัดกลับมาระบาดซ�ำ้
คือผู้ปกครองบางคนเชื่อว่าการฉีดวัคซีนผิดหลักศาสนาอิสลาม
ซึ่ ง มี ทั้ ง ข้ อ เท็ จ -จริ ง ปะปนกั น อยู ่ 5 แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น กลั บ
สวนทางกับข้อมูลความครอบคลุมการได้รบั วัคซีนป้องกันโรคหัดใน
ประเทศไทยทีค่ อ่ นข้างสูง แม้วา่ จะไม่ถงึ เป้าทีต่ งั้ เอาไว้6 จากข้อมูล
บางส่วนพบว่า การระบาดของโรคหัดในครั้งนี้เกิดปัญหาการ
ต่อต้านการฉีดวัคซีนในเด็กมุสลิม ว่าการฉีดวัคซีนผิดหลักศาสนา
แต่ประเด็นนี้ได้มีค�ำวินิจฉัย (ฟัตวา) จากจุฬาราชมนตรี ผู้น�ำ
ศาสนาอิสลามของประเทศไทย ในปี 2556 เกี่ยวกับประเด็นนี้
ว่าไม่ผิดหลักศาสนาอิสลามแต่อย่างใด ในอีกทางหนึ่งพบว่า ยังมี
ช่ อ งว่ า งทางภู มิ คุ ้ ม กั น ในประชากรบางส่ ว น เช่ น เด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ
วั ค ซี น ปกติ ไ ม่ ค รบตามเกณฑ์ รวมทั้ ง ผู ้ ใ หญ่ อ ายุ 20-40 ปี
โดยเฉพาะทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ คนหมูม่ าก เช่น ในค่ายทหาร เรือนจ�ำ โรงงาน
แหล่งท่องเทีย่ ว และสถานบริการสาธารณสุข อย่างไรก็ตามปัญหา
การระบาดของโรคหัดที่เกิดขึ้น ก็ท�ำให้เกิดค�ำถามเกี่ยวกับระบบ
การเบิกจ่ายและบริหารจัดการวัคซีนที่ไม่ครอบคลุมเด็กบางกลุ่ม
รวมถึงการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคหัดของหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้

ภาพ : https://themomentum.co/measles-vaccine-and-muslims
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หน่วยงานบริหารจัดการวัคซีน

ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานบริ ห ารจั ด การและรั บ ผิ ด ชอบ
การบริหารจัดการวัคซีนของประเทศไทย 3 แห่ง ได้แก่
กรมควบคุมโรค ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ทัง้ 3 หน่วยงานมีบทบาทหน้าทีแ่ ตกต่างกัน ดังนี้
1. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท�ำหน้าที่ ดังนี้
• รับผิดชอบวัคซีนส�ำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ เช่น
วัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่นส�ำหรับ
ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ วัคซีนไข้เหลืองส�ำหรับ
ผู้เดินทางไปทวีปแอฟริกา
• วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำ� หรับบุคลากรกลุม่ เสีย่ ง
• การให้วคั ซีนแบบปูพรม (Mop-up) แก่เด็กทุกคนในพืน้ ที่
ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดโรคและไม่ทราบประวัตกิ ารได้รบั วัคซีน
รวมถึงวัคซีนที่ใช้ควบคุมการระบาด (MMR/MR/dT)
• วัคซีนตามโครงการก�ำจัดกวาดล้างตามพันธสัญญา
นานาชาติ ได้ แ ก่ วั ค ซี น โปลิ โ อ และวั ค ซี น ที่ มี ส ่ ว น
ประกอบของหัด (MMR/MR) กรณีการให้วัคซีนเสริม
เช่น เพื่อการ “เก็บตกเป็นปริมาณมาก”

2. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดูแลวัคซีนพืน้ ฐาน
ส�ำหรับคนไทยทุกสิทธิ ได้แก่
• วัคซีน EPI Routine (ตามกลุ่มวัย) และ วัคซีนเก็บตก
ระหว่างรอบ
• วัคซีน EPI นักเรียน (ป.5, ป.6) และวัคซีนเก็บตก (ป.1)
• วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
3. กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ท�ำหน้าที่ดูแลวัคซีน 3 ประเภท ได้แก่
• วัคซีน EPI Routine ส�ำหรับประกันสุขภาพแรงงาน
ต่างด้าว
• วัคซีนส�ำหรับบุคคลรอพิสูจน์สถานะและสิทธิ
• วัคซีนส�ำหรับต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน
วัคซีนหัด คางทูม และหัดเยอรมัน (Measles Mumps
Rubella) เป็ น หนึ่ ง ในวั ค ซี น พื้ น ฐานส� ำ หรั บ สร้ า งเสริ ม
ภูมคิ มุ้ กันให้กบั เด็กทุกคน ตามแผนงานสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข ปกติให้ครัง้ แรกทีอ่ ายุ 9-12 เดือน
และกระตุ้นช่วงอายุ 2 ปีครึ่ง โดยการฉีดกระตุ้นจะช่วย

แนวทางการเบิก จ่ายวัคซีน MMR
สปสช.
เด็ก 9 ด. = MMR1
เด็ก 2 ปี 6 ด. = MMR2

เด็ก นร.ป.1 = MMRเก็บตก
กรณีไม่ได้รับตามเกณฑ์
YES

กรมควบคุมโรค
NO

กรณีเก็บตก เด็ก 2 ปี 6 ด. - ก่อน ป.1
(ตรวจสอบประวัติแล้ว
ไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์)

NO

YES

รพ. บันทึก EPI Routine ในระบบ VMI

GPO จัดส่ง รพ. ตามคิวแต่ละเดือน (ROP)

รพ. แม่ข่ายจ่ายวัคซีนให้ลูกข่าย
เพื่อให้บริการ และบันทึกในระบบ
43 แฟ้ม

รพ. เบิกเพิ่มระหว่างรอบในระบบ VMI
NO
กรณี กรม คร. ไม่มีวัคซีน
กรม คร. ท�ำหนังสือขอยืมวัคซีนจาก
เครือข่ายหน่วยบริการด้านยาฯ รพ.ราชวิถี
เครือข่ายหน่วยบริการด้านยา
รพ.ราชวิถี พิจารณา และแจ้ง GPO
จัดส่งวัคซีนกรณีเร่งด่วน

กรณีมีการระบาดในพื้นที่
หน่วยบริการส�ำรวจเป้าหมาย
รายงานสสจ. สคร. กรม คร.
กรม คร. จัดส่งวัคซีน
ให้หน่วยบริการ
กรม คร. จัดซื้อวัคซีน
และส่งคืนยืม สปสช.
ภายใน 3 เดือน

**กรมควบคุมโรค (กรม คร.) จัดหาวัคซีนกรณีเกิดการระบาดของโรคและการควบคุมโรค
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แม้ จ ะมี ง บประมาณในการจั ด ซื้ อ วั ค ซี น ฉุ ก เฉิ น ก็ ไ ม่ อ าจ
ด�ำเนินการได้รวดเร็ว เนื่องจากวัคซีนต้องใช้เวลาในการ
ผลิตระยะหนึ่ง การบริหารวัคซีนในภาพรวมของประเทศ
จึงมีความส�ำคัญมากและจ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน โดยเฉพาะกระบวนการจัดหาวัคซีน การกระจาย
ที่ เ หมาะสมส�ำหรับกรณีเกิดโรคระบาด การประสานงาน
ของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง นี้ ก ารควบคุ ม การระบาดของ
โรคจ� ำ เป็ น ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากหลายภาคส่ ว น
จึงประสบผลส�ำเร็จได้
ภาพ : https://family.mthai.com/health/426.html

กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในผู้รับวัคซีนประมาณ 2-5% ที่
มีภูมิคุ้มกันขึ้นไม่มากพอหลังการรับวัคซีนครั้งแรก วัคซีนนี้
ใช้แพร่หลายทั่วโลก ประมาณไว้ว่าตั้งแต่ออกใช้ครั้งแรกใน
ช่วงต้นทศวรรษ 1970s มีการให้วัคซีนนี้ไปแล้วประมาณห้า
ร้อยล้านครั้งในกว่า 60 ประเทศ

การรับมือกับสถานการณ์การระบาดโรคหัด
ในพื้นที่

นับตั้งแต่การเกิดภาวะระบาดอย่างรุนแรงของโรคหัด
ในพื้ น ที่ เบื้ อ งต้ น มี ก ารประสานขอการสนั บ สนุ น วั ค ซี น
จากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพือ่ ระดมการฉีดวัคซีนแก่
ผู้สัมผัสโรค เจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วย รวมถึงผู้ที่ยังไม่เคยได้รับ
วัคซีนในชุมชน ซึ่งตัวเลขจากพื้นที่มีจ�ำนวนสูงมาก เกินกว่า
ที่กรมควบคุมโรคจะสามารถจัดหาวัคซีนสนับสนุนได้ทัน
จึงมีความจ�ำเป็นต้องประสานส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่ ง ชาติ อ ย่ า งเร่ ง ด่ ว นในการบริ ห ารจั ด การวั ค ซี น และ
สามารถสนับสนุนวัคซีนแก่จงั หวัดทีม่ กี ารระบาด ได้แก่ ยะลา
ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา จ�ำนวนทั้งสิ้น 125,000 โดส
ในช่ ว งระยะเวลาตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคมถึ ง ธั น วาคม 2561
เมือ่ พิจารณาจ�ำนวนผูป้ ว่ ยรายใหม่ในเดือนธันวาคม
พบว่าอุบัติการณ์ลดลงมากอย่างชัดเจน
อย่ า งไรก็ ต าม จากเหตุ ก ารณ์ นี้
สะท้อนให้เห็นถึงข้อจ�ำกัดของการ
บริ ห ารวั ค ซี น ระดั บ ชาติ จ าก
การก�ำหนดบทบาทหน้าที่
แยกกั น 3 หน่ ว ยงาน
ขาดการบูรณาการที่จะ
แก้ปัญหาได้ฉับไว
ภาพ : www.pexels.com

สรุป

เหตุการณ์ระบาดของโรคหัดในภาคใต้เมื่อปี 2561
สะท้อนให้เห็นว่า การควบคุมการระบาดของโรคจ�ำเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งในระดับพื้นที่และ
ระดับประเทศ หน่วยให้บริการควรต้องร่วมมือกับเครือข่าย
และท้องถิน่ อย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพืน้ ทีเ่ ปราะบาง
ทางความมั่ น คง เพื่ อ ให้ ส ามารถบริ ก ารครอบคลุ ม กลุ ่ ม
ประชากรให้มากขึน้ เน้นท�ำความเข้าใจกับประชาชนเกีย่ วกับ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ และสร้างความตระหนัก
และมีสว่ นร่วมในการรับบริการให้มากขึน้ เพราะการป้องกัน
จะเป็ น วิ ธี ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ในการที่ จ ะลดอั น ตรายหรื อ ความ
สูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ส�ำหรับในระดับประเทศ
มีความจ�ำเป็นต้องทบทวนทั้งระบบอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดหาวัคซีน การกระจายทีเ่ หมาะสมส�ำหรับกรณี
เกิดโรคระบาด การประสานงานของหน่วยงานระดับกรม กอง
หรือกระทรวง กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ จัดหาวัคซีนหรือ
ส่งวัคซีนให้ทนั ต่อความต้องการของพืน้ ที่ รวมทัง้ การบริหาร
จัดการความตืน่ ตระหนกของประชากรในพืน้ ทีอ่ กี ด้วย

10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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ภาพ : http://f.isnhotnews.com/uploads/news/20180412033404_5572059913..jpg

FAO ยกย่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการประชุ ม สมั ช ชาองค์ ก ารอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO) ประจ�ำภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ
สมัยที่ 34 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ เมื่อวันที่ 11-13
เมษายน 2561 ภายใต้หัวข้อ “การขจัดความอดอยาก
หิวโหย” นายโฮเซ กราเชียโน ดา ซิลวา ผู้อ�ำนวยการใหญ่
ของ FAO ได้กล่าวยกย่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทูตพิเศษ (Special Ambassador)
ของสหประชาชาติดา้ นการขจัดความหิวโหย (Zero Hunger)
เนื่ อ งจากพระองค์ ท รงงานด้ า นการพั ฒ นาโภชนาการ
และความมั่ น คงอาหารมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทรงเป็ น ผู ้ น� ำ
และต้ น แบบในการแก้ ไขปั ญ หาการขาดแคลนอาหาร
และปรับปรุงโภชนาการของเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
มานานกว่า 30 ปี เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

86

กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เป็นต้น
ทั้งยังมีพระราชด�ำริให้ด�ำเนินโครงการความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ เช่น ลาว เมียนมา กัมพูชา ภูฏาน และ
บั ง คลาเทศ เป็ น ต้ น ต่ อ มาในปี 2559 ได้ ท รงเป็ น
องค์ ป ระธานในพิ ธี เ ปิ ด การจั ด ตั้ ง ภาคี พั ฒ นาโคนม
แห่ ง เอเชี ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นางานด้ า นโคนม
เพื่อให้น�้ำนมมีคุณภาพ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรโคนมในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นการส่งเสริม
โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนของรัฐบาลไทย เพื่อแก้ไข
ปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กวัยเรียน และสนับสนุน
อุตสาหกรรมโคนมด้วย ทั้งนี้ FAO ได้แจกจ่ายเอกสาร
เผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ในที่ประชุมด้วย
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ภาพ : https://www.prachachat.net/general/news-111562

WHO ชื่นชมความส�ำเร็จไทยในการขจัดโรคเท้าช้าง
ในโอกาสการเข้าเยีย่ มคารวะนายกรัฐมนตรี เพือ่ เข้าร่วม
การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC)
ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายทีโดรส
อัดฮานอม กีบรีเยซุส (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus)
ผู้อ�ำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กล่าวแสดง
ความชื่นชมประเทศไทยที่แสดงบทบาทส�ำคัญในประเด็น
สุขภาพโลกจนประสบความส�ำเร็จในหลายด้าน โดยเฉพาะ
ความส�ำเร็จในการขจัดโรคเท้าช้างให้หมดไปจากประเทศ
อีกทั้งสามารถยุติปัญหาการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก
พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหากามโรค และ
ด�ำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าท�ำให้ประชาชน
เข้ า ถึ ง บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพอย่ า งทั่ ว ถึ ง ทั้ ง นี้ ไ ด้ “มอบโล่
เกียรติยศ” ยกย่องผลส�ำเร็จที่ประเทศไทยสามารถขจัด
โรคเท้าช้างให้หมดไปจากประเทศ

โรคเท้าช้างเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย
ในอดีต โรคเท้าช้างเกิดจากหนอนพยาธิซึ่งมียุงเป็นพาหะ
ส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับเชื้อจะไม่แสดงอาการ แต่หากไม่ได้รับ
การรักษา จะมีการอักเสบเฉียบพลัน เป็นๆ หายๆ ของ
ต่อมน�ำ้ เหลืองบริเวณรักแร้ ขาหนีบ จนกระทัง่ มีความพิการ
แขน ขา หลังจากทีไ่ ด้รบั เชือ้ ไปประมาณ 3-5 ปี โดยทีผ่ า่ นมา
กระทรวงสาธารณสุขได้ด�ำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการ
ป้องกันควบคุมโรคเท้าช้าง ทัง้ การตรวจโรคในแรงงานข้ามชาติ
การจ่ายยาดีอซี ี (DEC-Diethycarbamazine citrate) และ
การเฝ้าระวังด้วยการเจาะเลือด เพื่อไม่ให้คนไทยป่วยด้วย
โรคนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้โรคเท้าช้างกลับมาแพร่ระบาดใน
ประเทศไทยอีก โดยหากมีการตรวจพบแรงงานข้ามชาติที่
มีเชื้อโรคเท้าช้างก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาทันที
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
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ภาพ : https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2018/06/Healthy-Heart-115.jpg

สั่งห้ามไขมันทรานส์ ลดความเสี่ยงโรค NCD
กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศห้ามการผลิต
น�ำเข้า และจ�ำหน่ายไขมันทรานส์ (Trans fatty acids)
เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดย
ประกาศ สธ. เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 “เรือ่ ง ก�ำหนดอาหาร
ที่ห้ามผลิต น�ำเข้า หรือจ�ำหน่าย ซึ่งก�ำหนดให้น�้ำมันที่ผ่าน
กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน�้ำมันที่
ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ
เป็นอาหารที่ห้ามผลิต น�ำเข้า หรือจ�ำหน่าย” ได้มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 โดยผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษ
ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่
5,000 บาท ถึง 20,000 บาท การออกประกาศฉบับดังกล่าว
ท�ำให้ไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนทีส่ งั่ ห้ามไขมันทรานส์
งานวิจยั บ่งชีว้ า่ “ไขมันทรานส์” จะเพิม่ “ความเสีย่ ง”
ของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด อีกทั้งยังส่งผลต่อ
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น�้ ำ หนั ก และไขมั น ส่ ว นเกิ น เพิ่ ม ความเสี่ ย งที่ จ ะเป็ น
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันอุดตัน
ในเส้นเลือดอีกด้วย อาหารที่มีส่วนผสมของไขมันทรานส์
ได้ แ ก่ เนยเที ย มหรื อ มาการี น เนยขาว ครี ม เที ย มหรื อ
คอฟฟีเมต นมข้นหวาน นมข้นจืด วิปปิ้งครีม ขนมที่ผลิต
ปริมาณมากๆ จากโรงงาน ของทอดต่างๆ รวมถึงเบเกอรี
ที่ ใช้ เ นยเที ย มในการอบ รวมถึ ง อาหารส� ำ เร็ จ รู ป เช่ น
ขนมปังกรอบ แครกเกอร์ อาหารจากโรงงาน ขนมถุง และ
ฟาสต์ ฟู ้ ด ทั้ ง นี้ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งสถาบันการศึกษาและ
ภาคอุ ต สาหกรรมอาหารเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของ
ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า และผู้จ�ำหน่าย เพื่อสร้าง
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
พร้ อ มจั ด ท� ำ คู ่ มื อ เพื่ อ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคมี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ไขมันทรานส์อย่างถูกต้อง
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ภาพ : http://www.komchadluek.net/news/edu-health/350663

WHO รับรองยาต้านไวรัสเอดส์ของไทย คุณภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ยาต้านไวรัสเอดส์ของไทยได้รับการรับรอง
จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ตามมาตรฐาน WHO
Prequalification Program (WHO PQ) ท�ำให้ไทยเป็น
ประเทศเดียวในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับรองมาตรฐาน
ดั ง กล่ า ว โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าต้ า นไวรั ส เอดส์ Efavirenz
Tablets 600 mg ขององค์การเภสัชกรรม ซึง่ ผลิตทีโ่ รงงาน
ผลิตยารังสิต 1 คลอง 10 อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นยา
รายการแรกของประเทศไทยทีไ่ ด้รบั รองมาตรฐาน WHO PQ
ซึง่ WHO ได้ขนึ้ บัญชีรายการยา Efavirenz Tablets 600 mg
ขององค์การเภสัชกรรม ไว้ใน WHO Prequalified List
ยาต้านไวรัสเอดส์ Efavirenz Tablets 600 mg เป็นยา
ทีผ่ ปู้ ว่ ยเอดส์มคี วามจ�ำเป็นต้องใช้ เนือ่ งจากเป็นยาต้านไวรัส
สู ต รแรก ตามแนวทางการตรวจรั ก ษาและป้ อ งกั น
การติดเชือ้ เอชไอวีของประเทศไทย ปัจจุบนั มีผตู้ ดิ เชือ้ ทีใ่ ช้ยานี้
ประมาณ 80,000 ราย ซึ่ ง ช่ ว ยลดปริ ม าณเชื้ อ เอชไอวี

ในร่างกายและท�ำให้ระบบภูมคิ มุ้ กันท�ำงานได้ดขี นึ้ รวมทัง้ ลด
ความเสีย่ งในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชือ้ เอชไอวี
เช่น การติดเชื้อของโรคฉวยโอกาส ซึ่งเสี่ยงต่อการป่วยเป็น
วัณโรค การติดเชือ้ ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเป็นมะเร็งปากมดลูก มะเร็ง
ทวารหนัก และช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
เอชไอวีให้ดีขึ้น
ขณะทีย่ าต้นแบบมีราคาสูงถึงกระปุกละกว่า 1,000 บาท
แต่ยาต้านไวรัสเอดส์ Efavirenz ขององค์การเภสัชกรรม
ที่มีคุณภาพเทียบเท่ายาต้นแบบ มีราคาเพียงกระปุกละ
180 บาท จึงท�ำให้ผู้ป่วยในประเทศต่างๆ มีโอกาสเข้าถึง
การรักษาได้มากยิ่งขึ้น ผ่านการจัดซื้อยาของกองทุนโลก
(Global Fund) และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
(UNICEF) การได้รับการรับรองมาตรฐานครั้งนี้ เป็นการ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาและมาตรฐานการผลิตยา
ในระดับสากลของไทยที่ทั่วโลกยอมรับ
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
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สำ�หรับการอ้างอิงบทความ
โครงการสุขภาพคนไทย. 2562. “สื่อสังคม สื่อสองคม” สุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชียล. สุขภาพคนไทย 2562 (หน้า 92-117).
นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
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“สื่อสังคม สื่อสองคม”
สุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชียล

ภาพ : https://www.freepik.com
https://medium.com/@AmazonkaIV/do-we-live-in-virtual-reality-ebbf37c7f4f0

มนุษย์สองโลกแห่งศตวรรษที่ 21
“มนุษย์สองโลก” ฟังดูแล้วอาจชวนให้นึกถึงเรื่องราว
ในนวนิยายหรือภาพยนตร์แนว Sci-Fi อย่างบุพเพสันนิวาส
หรือ Interstellar ทีต่ วั ละครเดินทางไปมาระหว่างโลกอดีต
กับโลกปัจจุบนั ด้วยหลักการบางอย่างทีเ่ ป็นเพียงจินตนาการ
ความตืน่ เต้นของคนจากโลกหนึง่ ทีไ่ ด้พบเจอหรือได้ทำ� อะไร
ที่คนอีกโลกหนึ่งมี หรือท�ำไม่ได้ สร้างสีสันและเป็นเสน่ห์
ของเรื่องราวแนวนี้เรื่องแล้วเรื่องเล่า แต่ “มนุษย์สองโลก”
ที่ก�ำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆ ตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 20 ต่อเนื่องถึงศตวรรษที่ 21 ที่คนในโลกก�ำลังเดินทาง
กลับไปกลับมาระหว่าง 2 โลก โลกหนึง่ คือโลกจริงบนพืน้ ทีจ่ ริง
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กับอีกโลกหนึ่งคือโลกเสมือนซึ่งอยู่บนพื้นที่ดิจิทัล การสลับ
พืน้ ทีร่ ะหว่าง 2 โลกทีว่ า่ นี้ มีสสี นั และความตืน่ เต้นไม่แพ้กนั
และเป็นเรื่องจริงที่ไม่ใช่จินตนาการ
โลกของเราก้าวสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร (Information
age) นับแต่การปฏิวัติดิจิทัล (Digital revolution) เมื่อ
ราวทศวรรษที่ 1950s เมือ่ มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ยคุ แรก
ที่ใช้หลอดสุญญากาศเป็นหน่วยความจ�ำ เป็นการปักหมุด
เวลาบอกระยะทางการพัฒนาของโลกที่ด�ำเนินต่อจากยุค
อุตสาหกรรม (Industrial age) เมื่อโลกยุคข้อมูลข่าวสาร
เดินทางผ่านกาลเวลามาได้เพียง 6 ทศวรรษ จาก ENAIC
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คอมพิวเตอร์ยุคแรกที่มีขนาดกินพื้นที่ 167 ตารางเมตร
ก็กลายมาเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กกว่าฝ่ามือ
และยังมีทีท่าที่จะเล็กลงกว่านั้นไปอีก
ระหว่างการเดินทางอันสั้นนี้ อาจกล่าวได้ว่าสื่อสังคม
ออนไลน์ (Online social media) ซึ่งหมายถึงโปรแกรม
ประยุ ก ต์ (Application) ที่ ใช้ เ พื่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้คนในพื้นที่ดิจิทัลด้วย
รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น LINE, Facebook, Twitter,
Google+, Myspace, Instagram, LinkedIn, Pinterest,
Snapchat, WhatsApp หรือ WeChat ได้กลายมาเป็น
จุดสูงสุดของยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันที่เข้ามามีบทบาท
ต่อการสร้างความสัมพันธ์ และความเป็นไปในแง่มุมต่างๆ
ของมนุษยชาติทวี่ า่ กันว่าเป็นไปอย่างพลิกผัน (Disruptive)
โลกในพื้นที่ดิจิทัลที่สะท้อนให้เห็นภาพของการแทรกซึม
ของสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ใ นแทบทุ ก ชี วิ ต และทุ ก กิ จ กรรม
อย่างกว้างขวาง ได้เปลี่ยนวิถีทางของสิ่งต่างๆ ที่เคยท�ำมา
ในอดีตให้กลายมาเป็น “วิถีของสื่อสังคมออนไลน์” ตั้งแต่
การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน การสร้าง การรักษา และการยุติ
ความสัมพันธ์ การด�ำเนินธุรกิจ การสร้างข่าว การสื่อข่าว
การเคลื่อนไหวทางการเมือง การก่อการร้าย การก่อการดี
การศึกษา การสาธารณสุข การด�ำเนินศาสนกิจ การเลีย้ งลูก
การดูแลผู้สูงอายุ และอื่นๆ อีกเกินกว่าจะกล่าวได้หมด
โลกในพืน้ ทีด่ จิ ทิ ลั มีอาณาเขตกว้างใหญ่ ทีม่ ไิ ด้แบ่งพืน้ ทีต่ าม
ภูมริ ฐั ศาสตร์ดงั แต่กอ่ น แต่มกี ารจัดระเบียบทีม่ คี วามซับซ้อน
เชื่ อ มโยง และแบ่ ง เขตแดนหลายชั้ น หลายพื้ น ที่ ไ ด้ ใ น
เวลาเดียวกัน การปฏิวตั ดิ จิ ทิ ลั ได้สร้างโลกเสมือนไร้ขอบเขต
ขึ้นใบหนึ่งที่ด�ำเนินคู่ขนานกับโลกจริง แต่ก็มีความเป็นจริง
(Reality) ของตัวมันเองอย่างน่าพิศวง
ในแต่ละขณะเวลา มีคนจากโลกจริงท่องไปในโลกเสมือน
ในจ�ำนวนที่มากขึ้น และใช้เวลานานยาวขึ้น กิจกรรมต่างๆ
ที่ เข้ า ไปท� ำ ในโลกเสมื อ นมี ค วามหลากหลายมากขึ้ น
แม้ตัวตนของแต่ละคนยังคงยืน เดิน นั่ง นอน ในโลกจริง
แต่ในหลายขณะก็สลับเข้าไปท�ำสิง่ ต่างๆ ในโลกเสมือน และ
สลับกลับไปกลับมาอย่างช�่ำชองขึ้นทุกวัน ท�ำให้ทั้งโลกจริง
และโลกเสมื อ นไม่ ไ ด้ อ ยู ่ แ ยกขาดจากกั น โดยเด็ ด ขาด
แต่ซ้อนกันอยู่เป็นอีกชั้นหนึ่ง และเวลาของโลกทั้งสอง
ก็เดินไปพร้อมๆ กัน
คนกับสื่อสังคมออนไลน์มีพัฒนาการและความเป็นไป
ที่ขยายตัวทั้งในแนวกว้าง แนวยาว และแนวลึกมากขึ้น

ภาพ : https://www.matichonweekly.com/e-daung/article_121749

ดังจะเห็นได้จากขอบเขตของกิจกรรมทางสังคมที่ใช้พื้นที่
ในสื่อสังคมออนไลน์ที่นับวันจะหลากหลายมากขึ้น และ
ในแต่ละด้านมีนวัตกรรมการใช้ท่ียิ่งแปลกใหม่และล�้ำลึก
นวัตกรรมและความแพร่หลายของการใช้สอื่ สังคมออนไลน์
ทั้งโดยคนแต่ละคน และโดยองค์กรต่างๆ นี้ ยิ่งกระตุ้นให้
พั ฒ นาการของสื่ อ สั ง คมออนไลน์ และการใช้ สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
ในระยะเวลาที่ผ่านมา โลกได้จับตามองพลวัตของ
สือ่ สังคมออนไลน์ ทัง้ ในแง่ของตัวสือ่ สังคมออนไลน์เอง และ
ในแง่ของคนและชีวิตที่โลดแล่นในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์
ในมุมหนึ่ง สื่อสังคมออนไลน์ในโลกเสมือนก็อ�ำนวยความ
สะดวกต่างๆ มากมาย มีโอกาสดีๆ ของชีวิตให้ไขว่คว้า
มีข้อมูลไร้ขีดจ�ำกัดให้เรียนรู้ มีเงินทองให้เสาะแสวงหา
มีความสัมพันธ์ดๆี ทีช่ ว่ ยเยียวยาทางจิตใจ และในขณะเดียวกัน
การหมกมุน่ อยูใ่ นโลกเสมือนจนแทบจะตัดขาดจากโลกจริง
คนจริงๆ ความรู้สึกจริงๆ รวมทั้งการล่อลวง การลดการ
เคลื่อนไหวทางกาย และภัยร้ายอื่นๆ อีกมากมาย ก็แฝง
อยู่ในโลกเสมือนนี้ไม่แพ้กัน การใช้ชีวิตในโลกทั้ง 2 ใบ
ไปพร้อมๆ กัน มีมุมมืดและมุมสว่างอย่างไร ส่งผลต่อความ
เป็นอยู่และสุขภาวะอย่างไร เป็นเรื่องที่น่าจะต้องจาระไน
และเข้าใจให้ชัดแจ้ง เพราะดูๆ แล้วมนุษย์เราคงต้องใช้ชีวิต
สลับไปสลับมาในทั้ง 2 โลกนี้ไปอีกนาน
“สื่อสังคม สื่อสองคม” สุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชียล
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อุบัติการ และวิวัฒนาการ ของสื่อสังคมออนไลน์
Postal Service
550BC
Telegraph
1792

1700s
1800s

Pneumatic Post
1865

1960s
2000

1970s
2000

1900s

1980s
2000

1990s
2000

Telephone
1890

Email
1966

CompuServe
1969

ARPANET
1969

MUD
1978

BBS
1978

UseNet
1979

The WELL
1985

GEnie
1985

ListServe
1986

World Wide Web
1991

ICQ
1996

Six Degrees

MoveOn
1998

2000s

Redio
1891

Napster

Blogger

IRC
1988

Yahoo! Messenger
1997

Live Journal
1999

AOL IM

Google.com

MSN Messenger

2000

Tripadvisor

2001

Wikipedia

2002

Friendster

2003

My Space

LinkedIn

Skype

2004

Digg

Flickr

Facebook

2005

YouTube

Bebo

Reddit

2006

twitter

2007

Tumblr

FriendFeed

2008

Spotify

Ping

2009

Foursquare

2010

Pinterest

Instagram

2011

Google+

Line

2013

Vine

Google Hangouts

2015

Periscope

Meerkat

Friend Reunited

Ustream

Wordpress

Xing

Yelp

Last FM

Groupon

Kontain

Quora

Google Buzz

WhatsApp

WeChat

Snapchat

ภาพ : พอตา บุนยตีรณะ
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ภาพ : https://www.freepik.com
https://www.thinglink.com/scene/846199540582187008

สื่อสังคมออนไลน์ (Online social media) นับเป็น
นวัตกรรมของสื่อที่ก�ำเนิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 โดยแท้ และ
นับเป็นวิวัฒนาการที่ต่อเนื่องจากสื่อรุ่นพี่อย่าง โทรเลข
(Telegraph) ซึ่งปิดตัวลงอย่างเป็นทางการในประเทศไทย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ท่อลมรับ-ส่งเอกสาร (Pneumatic post)
โทรศัพท์ (Telephone) และวิทยุ (Radio) ซึ่งล้วนเป็น
ประดิษฐกรรมแห่งศตวรรษที่ 18 และ 19 (ระหว่าง ค.ศ.
1792-1891) มีเพียงโทรทัศน์ (Television) เท่านั้นที่เกิด
ขึ้นในศตวรรษที่ 20 ตอนต้น และเป็นสื่อดาวรุ่งเกือบตลอด
ศตวรรษจวบจนกระทั่งเมื่อสื่อสังคมออนไลน์มาถึงก่อนที่
จะเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เพียงเล็กน้อย สื่อโทรทัศน์ก็เฉาลง
อย่างชัดเจน จนต้องปรับตัวเองให้เปิดพื้นที่ร่วมกับสื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อความอยู่รอด
พจนานุกรมออกซฟอร์ด (Oxford Dictionary) ได้นยิ าม
สื่อสังคมออนไลน์ไว้ว่าเป็นรูปแบบการสื่อสารผ่านเว็บไซต์
และโปรแกรมประยุกต์ (Application) ทีใ่ ห้คนสามารถสร้าง
แบ่งปัน และเผยแพร่ เนื้อหาต่างๆ อันเป็นการร่วมกิจกรรม
ทางสังคมในรูปแบบเครือข่าย ซึง่ ในความเข้าใจของคนทัว่ ไป
อาจหมายถึงการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบทันที
(Instant) จึงเป็นเรื่องเข้าใจไม่ยากว่าเหตุใดการสื่อสารผ่าน
สือ่ สังคมออนไลน์จงึ เป็นทีแ่ พร่หลาย และผูกพันกับผูค้ นอย่าง
กว้างขวางราวกับลัทธิใหม่ของศตวรรษที่ 21

พัฒนาของการสือ่ สังคมออนไลน์ในศตวรรษที่ 20
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ มี จุ ด เริ่ ม ต้ น ต่ อ จากการก� ำ เนิ ด
ของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีความสามารถสูง (Super
computer) เป็ น ความพยายามของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ใ น
การจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้นสื่อสารและส่งข้อมูล
ระหว่างกันได้ และท�ำให้เกิด CompuServe ซึ่งเป็นระบบ
อินเทอร์เน็ตระยะแรกเริ่ม และเกิดจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(Email) เป็นครั้งแรกในปี 1966 ซึ่งต่อมาในปี 1979 Tom
Truscott และ Jim Ellis นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ชาวอเมริกัน ได้พัฒนาระบบ UseNet เพื่อการสื่อสารผ่าน
จดหมายข่าวเสมือน (Virtual newsletter) โดยสมาชิก
สามารถอ่าน และเขียนข้อความตอบโต้ รวมทั้งแสดงความ
คิดเห็นในกลุ่ม มีลักษณะที่คล้ายกับระบบ Bulletin Board
System (BBS) ที่มีมาแต่ก่อน แต่สะดวกและรวดเร็วกว่า
สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น ์ มี พั ฒ น า ก า ร ที่ ชั ด เจ น ขึ้ น
เมื่อคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือไมโครคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กใช้ตามบ้านและส�ำนักงานทั่วไปมีการ
ใช้อย่างแพร่หลายในช่วงทศวรรษที่ 1980 และในปี 1988
มีการพัฒนาโปรแกรม Internet Relay Chat (IRC) เพือ่ การ
สื่อสารแบบ “พูดคุย” หรือ “สนทนา” (Chat) ซึ่งเป็นการ
สื่อสารที่สามารถโต้ตอบกันได้ทันทีในไมโครคอมพิวเตอร์
เป็นครั้งแรก ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนถึงทศวรรษที่
“สื่อสังคม สื่อสองคม” สุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชียล
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1990 IRC ได้ท�ำให้เกิดวัฒนธรรมการ Chat ในห้องสนทนา
(Chat Rooms) ในขณะนั้นข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตเริ่มมี
ปริมาณสะสมเพิม่ ขึน้ จากการพัฒนาเนือ้ หาในรูปแบบ World
Wide Web (WWW) ทีเ่ ชือ่ มต่อโยงในกันในอินเทอร์เน็ตและ
สามารถค้นหาได้ผ่านโปรแกรมค้นหา (Browser) ได้อย่าง
ง่ายดาย ตัวโปรแกรมค้นหานี้เองที่ท�ำให้คนและข้อมูลต่างๆ
ทีค่ นทัว่ โลกต่างคนต่างผลิตและเก็บไว้บนอินเทอร์เน็ตเชือ่ มกัน
และหากันพบ
สื่อสังคมออนไลน์เต็มรูปแบบ
ในปลายศตวรรษที่ 20
อาจกล่าวได้วา่ สือ่ สังคมออนไลน์เริม่ พัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ
เมื่ อ SixDegree.com ถื อ ก� ำ เนิ ด ขึ้ น ในปี 1996 โดย
Andrew Weinreich แต่เดิมเรียกว่า MacroView ต่อมา
เปลี่ยนเป็น SixDegree ล้อตามแนวคิด Six Degree of
Separation ของ Frigyes Karinthy (1929) นักเขียนชาว
ฮังแกเรียน ในเรื่องสั้นชื่อ “Chain” ในหนังสือรวมเรื่องสั้น
ชื่อ “Everything is different” กล่าวถึงปรากฏการณ์ที่คน
รู้จักกัน 2 คน จะมี “เพื่อน ของเพื่อน ของเพื่อน” ที่บังเอิญ
รูจ้ กั กันเป็นทอดๆ อยูไ่ ม่เกิน 5 คน ในท�ำนองทีค่ นไทยเรียกว่า
“โลกกลม” และที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า “Small world”
SixDegree นี้แตกต่างจาก IRC ตรงที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้าง
โพรไฟล์ (Profile) ของตัวเองได้ และใช้เพือ่ การหาเพือ่ นใหม่
นอกจากนีย้ งั มีเว็บไซต์ Classmate.com พัฒนาโดย Randy
Conrads ในปี 1995 ใช้เพื่อการค้นหาเพื่อนเก่าชั้นอนุบาล
ประถม มัธยม SixDegree.com ปิดตัวลงในปี 2000 หลังจาก
ที่บริษัท Youthstream Media Network ซื้อกิจการไป
ในมูลค่า 125 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 1999 ส่วนเว็บไซต์
Classmate.com ยังคงด�ำเนินการอยู่แต่ไม่ได้รับความนิยม
เท่าใดนัก
ในขณะที่ SixDegree.com และ Classmate.com เป็น
เว็บไซต์ที่มีกิจกรรมค่อนไปในการติดต่อสัมพันธ์และสนทนา
ในกลุ่มเพื่อน Robot Wisdom ซึ่งริเริ่มโดย Jorn Barger
ในปี 1995 มีรูปแบบเป็นการเขียนแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ให้คนอื่นๆ มาอ่านและร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งเขาเรียก
ว่าเป็น Blog หรือ Weblog นับว่าเป็นสื่อสังคมออนไลน์
ประเภท Blog อันแรก มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมทัง้ ความรูท้ วั่ ๆ ไป นอกจากยังมี
MoveOn.org ซึ่งเป็น Blog ลักษณะเดียวกัน ริเริ่มโดย
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Joan Blades และ Wes Boyd ในปี 1988 ในช่วงเริ่มต้น
มีลักษณะเป็นกลุ่มจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email group)
รณรงค์และเคลือ่ นไหวทางการเมือง เช่น กรณีการเคลือ่ นไหว
เพือ่ ยกเลิกการไต่สวนในการถอดถอนประธานาธิบดีบลิ คลินตัน
และกรณีอื่นๆ อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนหรือ
ไม่สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการรณรงค์หาทุนเพื่อ
กิ จ กรรมสาธารณะต่ า งๆ และ LiVEJOURNAL พั ฒ นา
โดย Brad Fitzpatrick นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชาวอเมริกนั ซึง่ ต่อมาได้ขายกิจการให้กบั SUP Media บริษทั
สื่อสารสัญชาติรัสเซียในปี 2007 การเกิดขึ้นของสื่อสังคม
ออนไลน์ประเภท Blog (บล็อก) นี้ น่าจะกล่าวได้ว่ามีส่วน
ส�ำคัญในการเผยธรรมชาติของคนในการแสดงความคิดเห็น
และกระตุ้นให้คนอยากแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะเมื่อ
ผู ้ เขี ย น Blog (Blogger) สามารถเขี ย นแบบนิ ร นามได้
ไม่มใี ครสามารถสืบค้นได้วา่ ผูเ้ ขียนเป็นใคร หรือบางคนอาจใช้
การเขียนบล็อกเพื่อโฆษณาตัวเอง เผยแพร่ความคิดเห็น
อย่างเปิดเผย ท�ำให้บล็อกกลายเป็นการชุมนุมทางความคิด
เป็นแหล่งความรู้ เครือ่ งมือโน้มน้าวจิตใจ ล้างสมอง ปรองดอง
และการวิวาทบนพื้นที่ดิจิทัล
จะเห็ น ได้ ว ่ า ในช่ ว งปลายศตวรรษที่ 20 สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ได้พัฒนาบทบาทจากการสนทนาวิสาสะในกลุ่ม
เพือ่ นฝูงและคนรูจ้ กั มาเป็นการเผยแพร่ความคิดเห็นส่วนตัว
และการถกเถียงประเด็นสาธารณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง
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การขยายตัวและความหลากหลายของสือ่ สังคม
ออนไลน์ในศตวรรษที่ 21
อาจกล่าวได้ว่าตลอดระยะเวลา 2 ทศวรรษแรกของ
ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคเฟื่องฟูอย่างก้าวกระโดดของสื่อสังคม
ออนไลน์โดยดูจากสื่อสังคมออนไลน์ใหม่ๆ ที่เปิดตัวเพิ่มขึ้น
สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประชากรในโลกออนไลน์

(Netizen) ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากการส�ำรวจในปี 2000
พบว่ า ประชากรอย่ า งน้ อ ย 100 ล้ า นคนสามารถเข้ า ถึ ง
อินเทอร์เน็ต และท�ำให้เห็นว่าโลกเสมือนก�ำลังขยายตัวแข่ง
กับโลกจริงแบบก้าวต่อก้าว นอกจากนี้สื่อสังคมออนไลน์
น้องใหม่ที่ผุดขึ้น ต่างมีคุณลักษณะเฉพาะที่หลากหลาย
เพื่อตอบสนองความต้องการอันซับซ้อนของคนในสังคม

ภาพ : พอตา บุนยตีรณะ

ความคึ ก คั ก ของโลกสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เริ่ ม ขึ้ น ในปี
2002 เมื่อ Friendster ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ประเภท
เครือข่ายของกลุ่มเพื่อน ถือก�ำเนิดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศสหพั น ธรั ฐ มาเลเซี ย โดยนั ก พั ฒ นาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ชาวแคนาดา Jonathan เฉพาะในปี 2003
มีสื่อสังคมออนไลน์เกิดขึ้นถึง 6 เว็บไซต์ ได้แก่ LastFM
สือ่ สังคมออนไลน์ทมี่ เี นือ้ หาเฉพาะกลุม่ ผูร้ กั ดนตรี MySpace
สื่อสังคมออนไลน์ประเภทเครือข่ายกลุ่มเพื่อน LinkedIn
สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเชื่อมโยงในกลุ่มคนท�ำงานเพื่อ
เป้าหมายทางวิชาชีพ WordPress สือ่ สังคมออนไลน์ประเภท
บล็อก Photobucket และ Flickr สื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
การแบ่งปันรูปภาพ Delicious สื่อสังคมออนไลน์ที่ช่วย
คัน่ หน้าเว็บไซต์ (Bookmarking) เพือ่ จัดหมวดหมูท่ ตี่ นเองชอบ
และเผยแพร่ให้คนอื่นรู้

พอมาถึ ง ในปี 2004 Mark Zuckerberg ก็ พั ฒ นา
Facebook เวอร์ ชั่ น แรกที่ ใช้ เ ฉพาะในกลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัย Harvard นอกจากนี้ยังมีสารพัดสื่อสังคม
ออนไลน์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นในปีนี้ได้แก่ Care2, Muliply, Ning,
Orkut, Mixi, Pczo, Hyves ในปี 2005 มีสื่อสังคมออนไลน์
ใหม่เกิดอีก 4 เว็บไซต์ ได้แก่ Youtube, Yahoo!360º,
Bebo, Reddit ซึ่งในจ�ำนวนนี้มีเพียง Youtube สื่อสังคม
ออนไลน์ประเภทแบ่งปันวิดโี อทัง้ ทีม่ ขี นาดสัน้ และขนาดยาว
และ Reddit สือ่ สังคมออนไลน์ประเภทรวบรวมข่าวสารและ
จัดอันดับเว็บไซต์ เท่านั้นที่ยังด�ำเนินการอยู่ ส่วนที่เหลือนั้น
เสื่อมความนิยมและหยุดด�ำเนินการในที่สุด
ในปี 2006 Facebook ได้เพิม่ ลูกเล่นและขยายกลุม่ ผูใ้ ช้
จากเฉพาะในกลุ่มนักศึกษา Harvard สู่สาธารณะจนกลาย
มาเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้ทั่วโลกและมากที่สุดในโลก
“สื่อสังคม สื่อสองคม” สุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชียล
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ภาพ : https://www.pexels.com

ในปัจจุบัน และในปีเดียวกัน Jack Dorsey, Noah Glass,
Biz Stone และ Evan Williams ได้เปิดตัว Twitter สื่อ
สังคมออนไลน์ทมี่ ลี กั ษณะเฉพาะเพือ่ การติดตามและแบ่งปัน
ข่าว ความเคลือ่ นไหวในประเด็นต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการเมือง
ดารา บันเทิง กีฬา ประเด็นสังคม สิง่ แวดล้อม ฯลฯ สือ่ สังคม
ออนไลน์ทั้ง 2 เว็บไซต์นี้นอกจากจะท�ำหน้าที่ในการเชื่อม
ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนแล้ว ยังเป็นเครื่องมือส�ำคัญของ
ผู้มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ ในการแสดงความคิดเห็น แสดง
ตัวตน และรักษาคะแนนนิยมของตนเองในกลุ่มเป้าหมายที่
ติดตามความเคลือ่ นไหว Tumblr และ FriendFeed เกิดขึน้
ในปี 2007 ส่วน Spotify, Ping, Groupon, Kontain เกิดขึน้
ในปี 2008 Foursquare ในปี 2009 Instagram, Pinterest,
Google Buzz ในปี 2010 ส่วน Google+ และ Pheed
ในปี 2011
ความก้าวหน้าของสือ่ สังคมออนไลน์เข้าขัน้ ทะยานแบบ
ติดปีก เมื่อสื่อสังคมออนไลน์เข้าไปอยู่ในสมาร์ทโฟน ผนวก
กับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตขยายตัวอย่างกว้างขวางในศตวรรษ
ที่ 21 สื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้ท�ำหน้าที่เผยแพร่ และเก็บ
ข้อมูลระดับ Big Data ทุกเสี้ยวนาที ข้อมูลเหล่านี้เป็นทั้ง
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ข่าวสาร อารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ความรู้ ความบันเทิง
มีความส�ำคัญต่อทั้งเรื่องส่วนตัว เรื่องงาน เรื่องทั่วไป ทั่วโลก
ในศตวรรษที่ 21 สื่อสังคมออนไลน์ขยายหน้าที่ออก
จากการสนทนา รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการบันเทิงและ
ผ่อนคลาย ไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการท�ำมาหากิน การ
เคลื่ อ นไหวในประเด็ น สั ง คมและการเมื อ ง ทั้ ง ในระดั บ
ประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งยังทดแทนบทบาทของสื่อ
ประเภทอื่นๆ ที่ท�ำหน้าที่มาในอดีต ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์
โทรทัศน์ และวิทยุ ที่ต่างต้องปรับบทบาท หลีกทางให้ และ
อยูร่ ว่ มกับสือ่ สังคมออนไลน์อย่างชาญฉลาด และไม่เพียงแต่
ในแวดวงสื่อเท่านั้น สถาบัน และองค์กรต่างๆ ในสังคมล้วน
ก�ำลังปรับการท�ำงาน บทบาท และหน้าทีข่ องตัวเองให้เข้ากับ
พื้นที่ใหม่นี้เพื่อให้ตนเองยังมีความหมายในโลกยุคดิจิทัล
การขยายตัวของสือ่ สังคมออนไลน์อนั รวดเร็วนี้ สรุปได้เป็น
ภาพเดียวว่า ผูค้ นได้คน้ พบพืน้ ทีใ่ หม่ทนี่ า่ ตืน่ เต้นมากแห่งหนึง่
เป็นที่ที่ไม่เคยพบมาก่อน ข่าวการค้นพบถูกบอกต่อๆ กันไป
อย่างรวดเร็วจนผูค้ นไปออกันอยูร่ อบๆ พืน้ ทีน่ นั้ ต่างคนต่างคิด
ค้นหนทางที่จะเข้าไปด้วยวิธีการและยานพาหนะแบบต่างๆ
เพือ่ ได้รู้ ได้เห็น และได้หาประโยชน์สำ� หรับตนเองและใครต่อใคร
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อาการตื่น “โลกใหม่” ของศตวรรษที่ 21
การขยายตัวของประชากรโลก และประชากรไทย
ในพื้นที่เสมือน และสื่อสังคมออนไลน์

ภาพ : https://foresight-id.com/wp-content/uploads/2018/07/AEOI-3-1.jpg
https://www.coolshop.co.uk/product/world-map-vintage-style-maxi-poster-61x91-5cm/AH98XC

การค้นพบ “โลกใหม่” ของ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส เมื่อ
ค.ศ. 1492 ท�ำให้คนใน “โลกเก่า” ซึ่งประกอบด้วยดินแดน
เพียง 3 ส่วนคือ ยุโรป แอฟริกา และเอเชีย เกิดอาการ “ตืน่ ”
ทั้งยังยั่วเย้าความกระหายใคร่รู้ สร้างจินตนาการ ความฝัน
และความหวัง ขนาดที่โคลัมบัสเองเพ้อไปว่าเป็น Nuevo
cielo e mundo “สวรรค์ใหม่ และโลกใหม่” แต่หลังจาก
การสร้างแผนที่โลกยุคใหม่ส�ำเร็จ และทุกคนเห็นว่าโลกของ
เรามีเพียงเท่านี้ ก็ไม่มใี ครพูดถึงการค้นหาโลกใหม่อกี เลย ....
จนกระทั่งมาถึงช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เมื่อ “โลกเสมือน”
อุบัติซ้อนขึ้นกับโลกจริง
โลกเสมื อ นใบนี้ ยั ง ไม่ มี ใ ครรู ้ ว ่ า มี รู ป ร่ า งหน้ า ตาเป็ น
อย่ า งไร อาณาเขตเริ่ ม ต้ น และสิ้ น สุ ด ที่ ไ หน สิ่ ง ที่ เ หมื อ น
กันระหว่างโลกใหม่ของโคลัมบัสกับโลกเสมือนของปลาย
ศตวรรษที่ 20 คือการเป็นพื้นที่ของ “ความไม่รู้ที่ยิ่งท�ำให้
คนอยากรู้” การเป็นพื้นที่ของความฝันและความหวังของ
นักแสวงโชค เรือ่ งราวทีเ่ ต็มไปด้วยความจริงบ้าง ความเท็จบ้าง
ไม่ ผิ ด ไปจากความเป็ น สวรรค์ ใ หม่ แ ละโลกใหม่ อย่า งที่
โคลัมบัสเคยเพ้อไว้ การหลัง่ ไหลเข้าไปท่องเทีย่ วและค้นหาว่า
มีอะไรในโลกนัน้ บ้าง กับการเข้าไปเพือ่ แสวงหาและกอบโกย
ผลประโยชน์นั้น มีมากพอๆ กัน

แต่ขอ้ ทีแ่ ตกต่างทีส่ ำ� คัญระหว่าง โลกเสมือน กับโลกใหม่
ของโคลัมบัสคือ โลกเสมือนนี้เป็นโลกที่ใครก็เข้าไปได้อย่าง
ง่ายดาย พาหนะที่จะพาเข้าไปก็ไม่ได้แพงลิบลิ่วเหมือนเรือ
นิยาปินตา (Niña Pinta) และเรือ ซานตา มารีอา (Santa
Maria) ของโคลัมบัส มีเพียงโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือ
คอมพิวเตอร์หลากหลายราคาเป็นพาหนะที่จะพาท่องไปได้
ทุกแห่งหน ไม่ต้องใช้เวลาเป็นแรมปีขนาดที่ต้องสั่งลาลูกเมีย
ทีท่ า่ เรือก่อนออกเดินทางเพราะอาจจะไม่ได้กลับมาพบกันอีก
โลกเสมือนนีส้ ามารถเข้าออกได้ดงั ใจนึก จะใช้เวลาเพียงแวบ
ขณะจิตหนึง่ หรือยาวนานจนหลงวนไปชัว่ วันชัว่ คืนในโลกใบนัน้
ก็ย่อมสามารถท�ำได้ และการที่โลกเสมือนนี้เป็นโลกที่ทุกคน
สามารถเข้าได้ง่าย ท�ำให้ประชากรในโลกเสมือนเติบโตขึ้น
รวดเร็วอย่างน่าตกใจ และยังไม่มีทีท่าที่จะยุติ หรือท�ำให้
คับแคบลงแต่อย่างใด
ตอนที่โคลัมบัสเหยียบเท้าบนโลกใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของอเมริกาใต้ในปัจจุบนั โลกใหม่ตอนนัน้ คาดว่ามีประชากร
ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองเพียง 10 ล้านคน โลกใหม่ของโคลัมบัส
ใช้เวลาอีกกว่า 500 ปี ถึงได้มีประชากรเพิม่ ขึ้นเป็นประมาณ
1 พันล้านคน
“สื่อสังคม สื่อสองคม” สุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชียล
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ในปี 2018 โลกเสมือนมีประชากรราว 4 พันล้านคน
ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นผูท้ ใี่ ช้สอื่ สังคมออนไลน์ไม่นอ้ ยกว่า 3 พันล้านคน
หากนับเอาจุดเริ่มต้นของการก�ำเนิด www ในปี 1991 เป็น
วันชาติของโลกเสมือน ก็พอจะสรุปได้ว่าโลกเลื่อนลอยใบนี้
ใช้เวลาเพียง 27 ปีเท่านัน้ ในการขยายพลเมืองเป็น 4 เท่าของ
โลกใหม่ และหากนับเอาการก�ำเนิดของ Sixdegree.com
ในปี 1996 เป็นจุดเริ่มของโลกสื่อสังคมออนไลน์ ก็จะเห็นว่า
โลกสือ่ สังคมออนไลน์ใช้เวลาเพียง 22 ปีเท่านัน้ ในการขยาย
พลเมืองเป็น 3 เท่าของโลกใหม่ การขยายตัวของโลกเสมือน
สะท้อนทั้งความตื่นตัว ความกระหาย รวมทั้งการสั่งสม
ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมนุษย์
ในปี 2019 โลกมีประชากรประมาณ 7.5 พันล้านคน
แม้จะมีประชากรเพิ่มขึ้นในทุกปี แต่ก็เพิ่มในอัตราที่ลดลง
โดยเฉพาะในประเทศทีม่ กี ารพัฒนาในระดับสูง ประชากรโลก
จ�ำนวน 2 ใน 3 มีโทรศัพท์มือถือ ซึ่งกว่าครึ่งของจ�ำนวนนี้
เป็นสมาร์ทโฟน เท่ากับว่าคนค่อนโลกมียานพาหนะที่จะ
สามารถพาท่องโลกเสมือนบนฝ่ามือของตัวเองได้ ไม่ว่าจะ
อยู่ที่ใด จึงไม่น่าแปลกใจที่โลกเสมือนจะมีอัตราการเพิ่มของ
ประชากรอย่างน่าตกใจ ในปีท่ีผ่านมามีคนใช้อินเทอร์เน็ต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 53 ทั่วโลก และมีคนใช้สื่อสังคมออนไลน์

ทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 39 ในแต่ละวินาทีตลอดระยะเวลา
12 เดือนของปี 2017 จะมีคนใช้เพิม่ ขึน้ อย่างน้อย 11 คน และ
เฉพาะสือ่ สังคมออนไลน์มคี นใช้เพิม่ มากขึน้ กว่า 300 ล้านคน
ไม่เพียงแต่จ�ำนวนประชากรออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตทั่วไป
และในสื่อสังคมออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเท่านั้น
เวลาที่ผู้คนท่องไปในโลกเสมือนใบนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
อย่างไม่หยุดยั้งเช่นกัน ในรายงาน Global Digital Report
2018 คนใช้เวลาในโลกเสมือนเฉลีย่ ไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว่ โมงต่อวัน
โลกเสมือนนี้มีความคับคั่งและคึกคักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โลกฝั่งตะวันตกซึ่งหลักๆ ประกอบด้วยอเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้ และยุโรป มีประชากรประมาณ 1 ใน 4 ของโลก
มีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคนใน
ทวีปอื่นๆ ร้อยละ 73 ของประชากรประมาณ 1 พันล้านคน
ในอเมริกาเหนือและใต้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต และใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ราวร้อยละ 64 ส่วนในทวีปยุโรปซึ่งมีประชากรราว
840 ล้านคน มีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตร้อยละ 80 และ
ใช้สอื่ สังคมออนไลน์ประมาณร้อยละ 53 ขนาดของประชากร
โลกเสมือนในฝั่งตะวันตกน้อยกว่าโลกจริงไปเพียงไม่เท่าไหร่
สิ่งที่น่าจับตามองคือแม้อัตราการเข้าถึงจะสูงมากแต่
อัตราการขยายตัวของการเข้าถึงก็ยังไม่ได้อิ่มตัว

การเติบโตของประชากรโลกออนไลน์
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ในปีที่ผ่านมาอเมริกาเหนือและใต้มีจ�ำนวนคนที่เข้าถึง
อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นประมาณ 23 ล้านคน คิดเป็นอัตราเพิ่ม
ร้อยละ 3 และมีคนใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น 49 ล้านคน
คิดเป็นอัตราเพิม่ ร้อยละ 8 ส่วนในยุโรปมีคนเข้าอินเทอร์เน็ต
เพิม่ ขึน้ 37 ล้านคน คิดเป็นอัตราเพิม่ ร้อยละ 6 และคนใช้สอื่
สังคมออนไลน์เพิม่ ขึน้ 32 ล้านคน คิดเป็นอัตราเพิม่ ร้อยละ 8
ตะวั น ออกกลางประกอบไปด้ ว ย 22 ประเทศ
มีประชากรประมาณ 250 ล้านคน แต่มีอัตราการเข้าถึง
อิ น เทอร์ เ น็ ต สู ง มากถึ ง ร้ อ ยละ 65 ส่ ว นการใช้ ส่ื อ สั ง คม
ออนไลน์ อ ยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 52 แม้ ทั้ ง จ� ำ นวนและอั ต ราการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต และการใช้จะยังสู้ทวีปอเมริกาและทวีป
ยุโรปไม่ได้ แต่มีรายงานว่าอัตราการเติบโตของการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตและการใช้สื่อสังคมของคนตะวันออกกลาง
ในปีที่ผ่านมาสูงกว่าทวีปอเมริกาและยุโรปมาก การเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตของตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น 17 ล้านคน คิดเป็น
การเติบโตร้อยละ 11 ส่วนสื่อสังคมเติบโต 37 ล้านคน
คิดเป็นการเติบโตถึงร้อยละ 39 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโต
สูงที่สุดเมื่อเทียบกับทุกภูมิภาค และนี่อาจเป็นภาพสรุปของ
ค�ำตอบที่อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จของกลุ่ม Arab Spring
ทีป่ ระชากรตะวันออกกลางในโลกจริงและโลกเสมือนร่วมกัน
ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งที่ เรี ย กว่ า O2O (Online to Offline)

เกิ ด เป็ น จุ ด สั ม ผั ส ของ 2 โลกที่ น� ำ ไปสู ่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
ครั้งส�ำคัญในตะวันออกกลาง
เอเชียแปซิฟิค เป็นภูมิภาคที่มีทั้งพื้นที่และประชากร
มากทีส่ ดุ ถึง 4 พันล้านคน แม้จะมีอตั ราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
น้อยกว่าทั้งทวีปอเมริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง คือ
ประมาณร้อยละ 48 ของประชากร และมีการใช้สอื่ สังคมร้อยละ
42 แต่เมื่อคิดเป็นจ�ำนวนคนแล้วมีประชากรในโลกเสมือน
และการใช้สอื่ สังคมออนไลน์ สูงกว่าในปีทผี่ า่ นมาเอเชียแปซิฟกิ
มี อั ต ราการเข้ า ถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต เพิ่ ม ขึ้ น 98 ล้ า นคน
คิดเป็นการเพิ่มร้อยละ 5 ส่วนการใช้สื่อสังคมออนไลน์
เพิ่มขึ้น 224 ล้านคน คิดเป็นการเพิ่มร้อยละ 14 แม้อัตรา
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการใช้สอื่ สังคมออนไลน์จะน้อยกว่า
ทวีปอเมริกาและยุโรป แต่ก็มีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสื่อสังคมออนไลน์ สิ่งที่จะ
ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการมองภาพรวมของภูมิภาคนี้ คือ
การเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทั้งเผ่าพันธุ์ วัฒนธรรม
ภาษา และระดับการพัฒนา ซึ่งส่วนใหญ่คนมักมองไปยัง
ประเทศที่มีระดับการพัฒนา หรือมีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่โดดเด่นเพียงไม่กี่ประเทศ ในขณะที่ประเทศโดย
ส่วนใหญ่ในเอเชียแปซิฟิกยังยากจนและก้าวหน้าไม่มากนัก
จากรายงานขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
“สื่อสังคม สื่อสองคม” สุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชียล
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แห่ ง สหประชาชาติ (United Nations Educational,
Scientific, and Cultural Organization: UNESCO)
ในปี 2016 เกี่ ย วกั บ การเติ บ โตและการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต
และสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ข องภู มิ ภ าคนี้ พ บว่ า ยั ง มี ร ะดั บ ที่
แตกต่างกันมาก อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีตงั้ แต่ระดับทีส่ งู
เกินกว่าร้อยละ 90 ของประชากร เช่น ในญี่ปุ่น ร้อยละ 80
ในเกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ ระดับกลางๆ ประมาณ
ร้อยละ 50 เช่น ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และระดับ
น้อยที่เข้าถึงเพียงประมาณร้อยละ 10 หรือต�่ำกว่า เช่น
อัฟกานิสถาน เมียนมา และกัมพูชา ในรายงานดังกล่าว
ยังชี้ประเด็นปัญหาเรื่องความพร้อมของระบบโครงสร้าง
รองรับ ราคาของอินเทอร์เน็ต รวมทัง้ มาตรฐานความปลอดภัย
ความรุนแรง และการคุกคามในโลกไซเบอร์
ส่วนแอฟริกานั้น ให้ภาพรวมที่แตกต่างไปจากเอเชีย
แปซิฟกิ และอืน่ ๆ ภูมภิ าคนีย้ งั ค่อนข้างล้าหลังและทิง้ ช่วงห่าง
ในแง่ของพัฒนาการทางด้านอินเทอร์เน็ตและการใช้สอื่ สังคม
ออนไลน์เมือ่ เทียบกับทุกภูมภิ าค จากประชากร 1.2 พันล้านคน
ของกว่า 50 ประเทศ มีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพียง
ร้อยละ 34 ใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพียงร้อยละ 15 อย่างไรก็ตาม

ในระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลของประเทศต่างๆ
มีความพยายามอย่างมากในการลงทุนในระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านโทรคมนาคม ซึง่ รวมถึงการเชือ่ มโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ซึ่งเน้นการวางเคเบิ้ลใต้น�้ำเป็นส�ำคัญ เฉพาะในปี 2013
แอฟริกาลงทุนรวมเกีย่ วข้องกับเรือ่ งนีไ้ ปด้วยงบประมาณราวๆ
3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างสะพานไซเบอร์เชือ่ ม
แอฟริกากับภูมภิ าคอืน่ ๆ และเพือ่ ไม่ให้แอฟริกาโดดเดีย่ วจาก
พื้นที่ในโลกเสมือน แม้จะมีความพยายามอย่างมากในการ
พัฒนาการเชือ่ มโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่อปุ สรรคส�ำคัญ
ทีแ่ อฟริกาเผชิญอยูแ่ ละยังหาทางออกไม่ได้คอื การทีย่ งั มีอกี 16
ประเทศทีไ่ ม่มที างออกสูท่ ะเล (Landlocked) ท�ำให้ไม่สามารถ
เชือ่ มกับเคเบิล้ ใต้นำ�้ ได้ การเชือ่ มกับเครือข่ายเคเบิล้ บนดินต้อง
อาศัยการผ่านพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งยังคงมีกรณีพิพาท
ในหลายพื้นที่ ปัญหาเหล่านี้กระทบต่อทั้งราคาและคุณภาพ
ของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตรวมทัง้ อัตราการใช้สอื่ สังคมออนไลน์
แม้กระนั้นในปี 2018 ก็พบว่ามีคนเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
เพิม่ ขึน้ จากปี 2017 ถึง 73 ล้านคน คิดเป็นอัตราเพิม่ ร้อยละ
20 และมีคนใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่า 20 ล้านคน
คิดเป็นอัตราเพิม่ ร้อยละ 12
ภาพ : https://www.freepik.com
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ประเทศไทยในโลกเสมือน
หากกล่าวถึงระดับความ “ตื่น” กับโลกเสมือนใบนี้แล้ว
ประเทศไทยนั บ ว่ า ติ ด อั น ดั บ ต้ น ๆ ของโลกมาเป็ น เวลา
ยาวนานตั้งแต่ยุคที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต การจะ
เข้าโลกออนไลน์ต้องเข้าผ่านทางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ไม่วา่ จะเป็นแบบตัง้ โต๊ะ หรือโน้ตบุค๊ และยิง่ ไปกว่านัน้ คนส่วนใหญ่
ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์ของ
ที่ท�ำงาน มหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือร้านคอมพิวเตอร์
จนท�ำให้ร้านคอมพิวเตอร์ และ Internet Café เติบโตอย่าง
รวดเร็วราวกับดอกเห็ด ในตอนนั้นการสนทนาออนไลน์ต้อง
ท�ำผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้น โดยใช้โปรแกรม Chat ต่างๆ
ส่วนสื่อสังคมออนไลน์แรกๆ ที่คนไทยนิยมยังเป็น Hi5 ใน
ปี 2008 ฝ่ายการตลาดของ Hi5 รายงานว่าประเทศไทยมี
สมาชิกมากเป็นอันดับที่ 12 ของโลก และมีอัตราการเติบโต
เป็นอันดับ 3 ของโลก
มาจนถึงปี 2018 ผลการส�ำรวจของส�ำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายงานว่าคนไทยใช้เวลาใน
อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน เพิ่มจากปีก่อน
3 ชั่วโมง 41 นาที ซึ่งไม่ต่างจากผลการส�ำรวจของ We Are
Social ซึ่งรายงานว่าประเทศไทยติดอันดับการใช้เวลาใน
อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดในโลก 9 ชั่วโมง 38 นาที เฉพาะการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ คนไทยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 10
นาทีตอ่ วัน และยิง่ ไปกว่านัน้ คนไทยชมสือ่ บันเทิงต่างๆ ผ่าน
อินเทอร์เน็ตประมาณ 4 ชั่วโมง 3 นาที จะว่าไปแล้ว เกือบ
ครึ่งหนึ่งของชีวิตคนไทยในแต่ละวันท่องอยู่ในโลกเสมือน
ในแง่ของการแทรกซึมและการเข้าถึงของอินเทอร์เน็ต
และสือ่ สังคมออนไลน์ในประเทศไทย พบว่าประมาณร้อยละ
82 ของประชากรไทยเข้ า ถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต ซึ่ ง ในปี นี้ มี
จ�ำนวนเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน 11 ล้านคน คิดเป็นอัตราเพิ่ม
ร้อยละ 24 และเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ร้อยละ 74 ปีนี้มี
จ�ำนวนเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน 5 ล้านคน คิดเป็นอัตราเพิ่ม
ร้อยละ 11 นอกจากนี้ร้อยละ 80 ของคนไทยมีเครื่องมือ
“สื่อสังคม สื่อสองคม” สุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชียล
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สื่อสารเคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต
ร้อยละ 90 รายงานว่าเข้าอินเทอร์เน็ตทุกวัน ร้อยละ 8
เข้าสัปดาห์ละครัง้ ร้อยละ 74 เข้าอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน
และร้อยละ 98 ของคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมีสมาร์ทโฟนใช้
ซึง่ อันทีจ่ ริงแล้วในปัจจุบนั เด็กทีอ่ ายุตำ�่ กว่า 18 ปี ก็มสี มาร์ทโฟน
ใช้แล้วเป็นจ�ำนวนมาก
หากเจาะลึกลงไปในพฤติกรรมในโลกเสมือนของคนไทย
โดยดูจากเว็บหรือแอพพลิเคชั่นที่มีปริมาณการเข้าใช้คับคั่ง
จะพบว่า กิจกรรมส�ำคัญของการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นไปเพื่อ
การค้นหาข้อมูลผ่าน Google ท�ำให้ปริมาณการเข้า Google
สูงที่สุดเมื่อเทียบกับเว็บอื่นๆ เฉลี่ยแล้วคนไทยใช้เวลาใน
Google ประมาณ 9 นาทีต่อครั้ง ในแต่ละครั้งเปิดเข้าไป
ประมาณ 7-8 หน้า รองลงมาจาก Google คือ Facebook
ซึง่ เป็นสือ่ สังคมออนไลน์เพือ่ การติดต่อกับเพือ่ น ในแต่ละครัง้
ที่เข้า Facebook จะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 12 นาที และ
เปิดเข้าไปประมาณ 12 หน้า รองจาก Facebook คือ
Youtube ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ประเภท TV และ VDO
ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อความบันเทิง แม้ปริมาณการเข้าจะ
น้อยครั้งกว่า แต่คนไทยจะใช้เวลาใน Youtube นานที่สุด
คือประมาณ 24 นาที และเปิดไปประมาณ 10 หน้า
นอกจากการใช้อนิ เทอร์เน็ตเพือ่ การค้นข้อมูล (Google)
ติดต่อกับเพื่อน (Facebook) ดู TV และ VDO (Youtube)
แล้ว คนไทยยังใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสนทนาด้วยการพิมพ์
ข้อความแบบตอบโต้ทนั ที (Instant messaging) ทดแทนการ
โทรศัพท์มากขึ้น โดยโปรแกรม Line เป็นสื่อสังคมออนไลน์
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ประเภทการสนทนาที่นิยมที่สุด รวมทั้งการใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อการอ่านและติดตามความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ และ
แสดงความคิดเห็นของตนเอง เช่น การเข้าไปอ่านและเขียน
แสดงความคิดเห็น (Comment) ในเว็บไซต์ Pantip.com และ
Sanook.com รวมทัง้ การใช้ Twitter และทีน่ า่ จับตามองมาก
ในขณะนี้ คื อ การซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ ซึ่ ง มี ห ลายเว็ บ ไซต์
แต่ที่ติดอันดับคนใช้มากที่สุดในปัจจุบันคือ Lazada.co.th
อินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ เข้ามามีบทบาท
ในชีวิตคนไทยแทบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงและ
นันทนาการด้วยการอ่าน การดู และการฟังเนื้อหาสาระ
ประเภทต่างๆ ในการท�ำงานที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์
เพื่อการติดต่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานมากขึ้น การติดตามความ
ก้าวหน้าของงาน การรายงานปัญหาอุปสรรค การขอความ
คิดเห็น การสัง่ และส่งงาน และในการรักษาความสัมพันธ์สว่ น
บุคคลทั้งที่เป็นเพื่อน และครอบครัว จนกระทั่งการจับจ่าย
ใช้สอยผ่านอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ที่มีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นทุกวัน
การเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว ของใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ นี้
ส่วนหนึง่ สะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ทผี่ คู้ นต้องการการเชือ่ มโยง
และรับรู้ข่าวสารอยู่ตลอดเวลา กลัวการ “เอ้าท์” (Out) คือ
การตกข่าว หรือไม่ทันเหตุการณ์ อย่างที่เรียกว่า Fear of
Missing Out (FOMO) รวมทั้งต้องการแสดงความสนใจ
ในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรือส่งต่อข้อมูลที่ตนเองรับทราบมา
เพือ่ ให้ใครๆ เห็นว่าตนเองรูก้ อ่ น จนขาดการตรวจสอบข้อมูล
อย่างรอบคอบ
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สองคมต่อสุขภาวะ ของสื่อสังคมออนไลน์
ดาบสองคม เหรียญสองด้าน และคุณอนันต์โทษมหันต์
เห็นจะไม่ผิดไปจากสิ่งที่คนในสังคมก�ำลังเผชิญกับสื่อสังคม
ออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในทุกพื้นที่ของโลกปัจจุบัน
และดู ท ่ า ที แ ล้ ว สื่ อ สั ง คมออนไลน์ แ นบชิ ด กั บ ชี วิ ต และ
พฤติกรรมของคนในสังคมไทยด้วยสถิติที่ไม่น้อยหน้าชาติใด
ในโลก
ความคลั่งไคล้สื่อสังคมออนไลน์ที่แพร่กระจายอย่าง
รวดเร็วนี้ สร้างข้อกังขาเกีย่ วกับความปลอดภัยของสังคมไทย
ในพื้นที่เสมือนนับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นที่สื่อสังคมออนไลน์สัมผัส
กับคนไทย จนกระทัง่ เข้าขัน้ รุกล�ำ้ ทัง้ พืน้ ทีส่ ว่ นรวมและส่วนตัว
ของคนไทย แต่ก็ไม่มีใครกล้าประณามว่าสื่อสังคมออนไลน์
ชั่วร้ายไปเสียทั้งหมดจนต้องก�ำจัดไปจากสังคม เพราะจริงๆ
แล้วมีคนและกิจกรรมในสังคมอีกไม่น้อยที่ต้องพึ่งพาพื้นที่
ในสือ่ สังคมออนไลน์ และมีชวี ติ ของอีกหลายคนอาจพังครืนลงไป
หากสื่อสังคมออนไลน์หายไปจากโลก
การจาระไนให้เห็นชัดเจนว่าพื้นที่ในสื่อสังคมออนไลน์
มีมุมสว่างมุมมืดอย่างไรในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ
สุขภาวะของคนไทย ไม่วา่ จะเป็นทางกาย จิต ปัญญา หรือสังคม
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่ข้อเตือนใจ และข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับแนวปฏิบตั เิ พือ่ ลดด้านมืด และเพิม่ ด้านสว่างของโลก
เสมือนในสังคมไทย
ปัญญา และอวิชชา ที่มากับโซเชียลมีเดีย
การใช้สอื่ สังคมออนไลน์เป็นการไต่ระดับทีจ่ ดุ สูงสุด และ
ล่าสุด ของโลกยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบนั แม้จะไม่อาจสรุป
ได้ชัดเจนว่าโลกยุคข้อมูลข่าวสารจะยกระดับของพัฒนาการ
ไปถึงจุดไหน แต่เพียงแค่จุดล่าสุดนี้สังคมก็เปลี่ยนแปลงไป
จนหลายคนปรับตัวเพื่อรับมือไม่ทัน
ในมิติของข้อมูลนั้น เมื่อแรกเริ่ม อินเทอร์เน็ตได้ทลาย
เขื่อนข้อมูลที่เคยกีดกั้น และสงวนเก็บไว้ให้กับคนบางกลุ่ม
เท่านั้น ในขณะที่คนอีกจ�ำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ เกิดเป็นความเหลื่อมล�้ำของข้อมูลข่าวสาร
ซึง่ น�ำไปสูค่ วามเหลือ่ มล�ำ้ ของโอกาสทีไ่ ด้รบั และความเหลือ่ มล�ำ้
ทางสถานภาพในสังคม ในประเด็นนี้ สื่อสังคมออนไลน์
ได้ แ สดงบทบาทในการเป็ น ตั ว เร่ ง การทลายของเขื่ อ น
กั ก เก็ บ ข้ อ มู ล นั้ น และยั ง ท� ำ ให้ ม วลข้ อ มู ล ขนาดมหึ ม า
หลั่งไหลเข้าสู่ผู้คนทั่วโลก ปราศจากพรมแดนทางภูมิศาสตร์

ภาพ : http://csslord.blogspot.com/2017/08/computer-knowledgequiz-internet-set-3.html

และภูมริ ฐั ศาสตร์ใดๆ ขวางกัน้ และยิง่ เมือ่ สือ่ สังคมออนไลน์
เข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือ ก็ยิ่งท�ำให้ข้อมูลถาโถมเข้าสู่ผู้คน
ได้อย่างรวดเร็ว และผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ไม่ได้
อยู่ในฐานะผู้รับข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเกิดปรากฏการณ์ที่ใครๆ
ก็สามารถสร้างข้อมูล (User-generated content) และ
เชือ่ มต่อกันได้อย่างอิสระ เรียกโดยทัว่ ไปว่า “เว็บ 2.0” (Web
2.0) เกิดเป็นข้อมูลที่สร้างโดยภาคประชาชนอย่างที่ไม่เคยมี
มาก่อน ชาวเน็ต (Netizen) ได้มโี อกาสแสดงบทบาทการเป็น
นักเขียนประชาชน นักสืบประชาชน นักวิชาการประชาชน
นักเคลื่อนไหวประชาชน ฯลฯ ที่ทรงพลังยิ่ง เพราะสามารถ
ท�ำได้งา่ ย ท�ำได้เร็ว และท�ำได้ดว้ ยต้นทุนทีต่ ำ�่ หลายคนลงมือ
ลงแรงค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์และเขียนบทสรุป สร้างผลงาน
ทางความคิดชิ้นใหม่ๆ มากมาย และสามารถสร้างรายได้
อย่างงาม โลกสื่อสังคมออนไลน์พานักคิดเหล่านี้เข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าทัว่ โลก ส่งสินค้าถึงมืออย่างง่ายดาย ปิดการขายด้วยการ
โอนเงินผ่านระบบดิจทิ ลั ในพริบตา เราได้เห็นศิลปินหน้าใหม่
ที่สร้างผลงานในอพาร์ทเม้นท์เล็กๆ ของตัวเองแล้วเผยแพร่
ผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ จ นโด่ ง ดั ง โดยไม่ ต ้ อ งง้ อ คนกลาง
หรื อ บริ ษั ท นายหน้ า มิ ห น� ำ ซ�้ ำ บริ ษั ท นายหน้ า ทั้ ง หลาย
กลายเป็นฝ่ายที่วิ่งเข้าหาเมื่อพบว่าศิลปินเหล่านั้นโด่งดัง
“สื่อสังคม สื่อสองคม” สุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชียล
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ในชัว่ ข้ามคืน ยืนยันด้วยยอดวิวขนาดหลาย K (1 K = การเข้าชม
1 พันครั้ง) หรือหลาย M (1 M = การเข้าชม 1 ล้านครั้ง)
การแจ้งเกิดของศิลปินออนไลน์หน้าใหม่เหล่านี้ไม่ได้จ�ำกัด
เพียงแต่กลุ่มวัยรุ่นที่มีความคล่องแคล่วในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เท่านั้น แต่ยังเปิดช่องทางให้ผู้สูงวัยได้ส่งเสียงและ
แสดงตัวตนไม่ให้ถกู หลงลืมไปกับกาลเวลา มีผสู้ งู อายุไม่นอ้ ย
ที่หัวใจกระชุ่มกระชวย มีก�ำลังใจลุกขึ้นมาท�ำสิ่งต่างๆ เพื่อ
เผยแพร่ในสือ่ สังคมออนไลน์ นอกจากนีย้ งั มีคนอีกมากมายที่
ลงมือคิด และสร้างสิง่ ต่างๆ เพือ่ เผยแพร่ในสือ่ สังคมออนไลน์
เพียงเพราะความดืม่ ด�ำ่ ในการค้นและการคิดโดยไม่มแี รงจูงใจ
ทางการเงิน มีแต่ความสุขสมใจกับการได้ท�ำสิ่งที่ตัวเองชอบ
การทีไ่ ด้เผยแพร่ และการได้เห็นยอดวิว ยอดไลค์ คอมเม้นท์
และแชร์ แฟนคลับทีต่ ดิ ตามเป็นประจ�ำจะได้รบั การแจ้งเตือน
เมื่อมีข้อมูลหรือผลงานใหม่ๆ ออกมา

ปัจจุบนั มีนกั เขียนในสือ่ สังคมออนไลน์ประเภทบล็อกเกอร์
ที่ ตั้ ง ใจค้ น คว้ า และผลิ ต ข้ อ มู ล เพื่ อ เผยแพร่ จ� ำ นวนมาก
ครอบคลุมแทบทุกประเด็น ไม่วา่ จะเป็นด้านสุขภาพ ด้านการ
ลงทุน รวมไปจนถึงประเด็นปกิณกะทั้งหลายตั้งแต่ การท�ำ
อาหาร การปลูกต้นไม้ การดูแลรักษารถ ไปจนถึงการดูแล
สัตว์เลีย้ ง พูดได้อย่างเต็มปากว่าไม่วา่ ใครอยากได้ความรู้ หรือ
ความเห็นเรื่องอะไร โลกอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
ก็สามารถสรรหามาให้ได้อย่างจุใจ และข้อมูลที่เป็นความรู้
เหล่านี้ก็มีส่วนท�ำให้สื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนส�ำคัญในการ
สนับสนุน “สังคมอุดมปัญญา” และกลายเป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลขนาดใหญ่ในอุปกรณ์เล็กๆ ที่อยู่ในฝ่ามือของทุกคน

ภาพจาก https://www.facebook.com/RayRaiRaiwan/

ภาพ : https://www.youtube.com/watch?v=uBErfuW3a2g
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อย่างไรก็ตาม การผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลที่แสน
ง่ายดายในโลกสือ่ สังคมออนไลน์ทพี่ ร้อมจะเข้าถึงมือและเข้าถึง
ความคิดของผู้คน อาจแฝงปนไปด้วยข้อมูลด้อยคุณภาพ
การคิดวิเคราะห์ที่ขาดหลักการที่น่าเชื่อถือ รวมไปจนถึง
อคติ และความเข้าใจผิดต่างๆ ของผูส้ ร้างข้อมูลเอง เรือ่ งราว
และข้อมูลเหล่านี้แพร่กระจายไปตามสื่อสังคมออนไลน์
ประเภทต่างๆ โดยอาศัยการแชร์ขอ้ มูลของคนในโลกสือ่ สังคม
ออนไลน์เอง ซึ่งการแข่งกันแชร์ข้อมูลต่างๆ ได้กลายเป็น
ปรากฏการณ์อกี อย่างหนึง่ ทีเ่ กิดซ้อนขึน้ มาในโลกยุคสือ่ สังคม
ออนไลน์ การแชร์ขอ้ มูลเป็นลูกโซ่นแี้ ม้จะไม่เหมือนแชร์ลกู โซ่
เสียทีเดียวแต่มลี กั ษณะคล้ายกันอยูไ่ ม่นอ้ ย โดยเฉพาะในแง่ที่
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เกีย่ วกับการบอกถึงผลประโยชน์บางอย่างให้กบั คนทีอ่ ยูใ่ นวง
ใกล้ชดิ และบอกต่อๆ กันไปจนเป็นวงกว้าง กลายเป็นกลุม่ คน
จ�ำนวนมหาศาลที่ได้รับข้อมูลผิดๆ และส่งต่อข้อมูลผิดๆ
นอกจากนี้ ความตื่นเต้นในการเป็นคนแรกที่ได้แชร์ข้อมูลที่
น่าสนใจ น่าตกใจ น่าประทับใจในระดับสุดขีด (Extreme)
ให้กับคนที่รู้จักก่อนใครๆ ก็กลายเป็นพฤติกรรมออนไลน์ที่
ควรต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ได้มีการแชร์ข้อมูลผิดๆ ในลักษณะเช่นนี้นับครั้งไม่ถ้วน และ
อาจพูดได้ว่าสังคมไทยมีความ “ตื่นตูมออนไลน์” อยู่ไม่น้อย
นอกจากนี้ ยังมีขอ้ มูลอีกไม่นอ้ ยทีม่ จิ ฉาชีพจงใจสร้างขึน้
เพื่อฉ้อฉลในโลกออนไลน์ ท�ำให้โซเชียลมีเดียกลายเป็น
แหล่งท�ำมาหากินของนักหลอกลวงต้มตุ๋นที่ล่อลวงผู้คนใน
สื่อสังคมออนไลน์ได้รายวัน ดังเช่นกรณีของ “นัทโอนไว”
ชายหนุม่ วัย 31 ปี ทีถ่ กู สาวรุน่ ใหญ่ใช้รปู ปลอมหลอกให้โอนเงิน
ไปร่วมแสนบาท และกรณีของ “ฟาง สาวสายเปย์” ซึง่ ตกเป็น
เหยื่อสาวทอมที่หลอกให้หลงในจังหวะที่น้องฟางอ่อนไหว
ในช่ ว งอกหั ก ลวงให้ โ อนเงิ น เกื อ บสามแสนบาทภายใน
1 เดือน ทัง้ สองกรณีเป็นกลลวงง่ายๆ ไม่ตา่ งอะไรจากพ่อค้าเร่
ทีโ่ ชว์งเู หลือม งูจงอาง และแสดงการตัดคออับดุล ก่อนหลอก
ขายยาและวัตถุมงคลตามตลาดสดในอดีตเมือ่ สีส่ บิ ห้าสิบปีกอ่ น
ความเขลาในสังคมยุคข้อมูลข่าวสารท่วม เกิดขึ้นได้อย่าง

ง่ า ยดายและเกิ ด ความเสี ย หายขนาดใหญ่ ไ ด้ ใ นสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ และยิ่งเทคโนโลยีพัฒนาเร็วขึ้นเท่าใด การฉ้อฉลก็
ยิง่ มีความซับซ้อนมากขึน้ และก็ดเู หมือนว่าการตกเป็นเหยือ่ ก็
ยิง่ ง่ายขึน้ กว่าเดิม ราวกับพัฒนาการด้านการเรียนรูแ้ ละข้อมูล
ต่างๆ ไม่ได้ช่วยคนให้พ้นจากอวิชชาเลย เทคโนโลยีพลิกผัน
ทีท่ ำ� ให้ธรุ กรรมทางธนาคารเป็นไปอย่างง่ายดายด้วย Mobile
banking application ท�ำให้คนขายของออนไลน์จำ� นวนไม่นอ้ ย
ถูกหลอกให้เชื่อมบัญชีธนาคารของตัวเองกับกระเป๋าเงิน
ออนไลน์ (e-Wallet) ของคนร้าย ก่อนจะแอบโอนเงินออก
จากบัญชีไปหมดเกลี้ยงในพริบตา เป็นอุทาหรณ์ส�ำหรับ
การกด “ยอมรับ” (OK) และ “ด�ำเนินการต่อไป” (Next)
โดยไม่อ่านค�ำอธิบายและค�ำเตือนที่แสนยืดยาว
โซเชียลมีเดียในยุคทีข่ อ้ มูลข่าวสารขนาดมหึมาจากทัว่ โลก
อยู่ในมือของผู้คน และสามารถสืบค้น เรียกใช้ได้ตลอดเวลา
ตราบที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นแบบมีสาย
หรือแบบไร้สาย ท�ำให้ข้อมูลอยู่ใกล้กับมนุษย์มากที่สุดใน
ประวัตศิ าสตร์ของมนุษยชาติ ในขณะทีข่ อ้ มูลมหาศาลเหล่านี้
สามารถสร้างปัญญาให้กับคนได้อย่างชนิดที่การศึกษาใน
โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยอาจไม่จำ� เป็นอีกต่อไป แต่ในหลาย
แง่มมุ ก็สามารถมอมเมาคนให้หลงใหล หลงผิด และถูกล่อลวง
ได้ไม่น้อยไปกว่ากัน

ภาพข้อมูลเท็จที่ส่งต่อในกลุ่มไลน์ทำ�ให้คนหลงเชื่อและตระหนก
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สุขภาพกาย กับการใช้โซเชียลมีเดีย
ต้องยอมรับว่า การหันมาดูแลรักษาสุขภาพจนกลายเป็น
กระแสโลกในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากสื่อ
สังคมออนไลน์ด้วยการเป็นพื้นที่สาธารณะที่ให้ข้อมูลต่างๆ
เกีย่ วกับการดูแลรักษาสุขภาพ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งอาหารการกิน
การออกก�ำลังกาย การพักผ่อน และการปฏิบัติตัวต่างๆ
เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ส่งไปยังผู้คนได้อย่างกว้างขวาง และ
ข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลที่คนที่สื่อสังคมออนไลน์ชอบที่จะ
ส่งไปยังคนทีต่ นเองสนิทสนม รักใคร่ เป็นการแสดงออกทางหนึง่
ของความรัก ความห่วงใย ในยุคทีผ่ คู้ นแยกย้ายอยูห่ า่ งไกลกัน
และใช้สอื่ สังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการรักษาความผูกพัน
ระหว่างกันไว้
นอกจากข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางสุขภาพซึ่งได้กล่าว
ไปบ้างแล้ว สื่อสังคมออนไลน์ยังได้สร้างโปรแกรมส�ำเร็จรูป
หรือแอพพลิเคชั่น ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
ต่างๆ ซึง่ มีความสะดวกต่อการเรียกใช้เพราะส่วนใหญ่จะอยูใ่ น
โทรศัพท์มือถือ หรืออาจอยู่ในอุปกรณ์ผูกข้อมือพิเศษที่เป็น
ทัง้ นาฬิกาบอกเวลา และมีเครือ่ งมือตรวจวัดกิจกรรมทางกาย
เช่น จ�ำนวนก้าวทีเ่ ดินในแต่ละวัน จ�ำนวนชัว่ โมงในการนอนหลับ
การแนะน�ำท่าออกก�ำลังกาย ตลอดจนสัญญาณชีพบางอย่าง
เช่น จังหวะการเต้นของหัวใจ ชีพจร และ ความดันโลหิต
(เช่น แอพพลิเคชั่น Cardiograph, Nike+ Running, และ
Fitstar Personal Trainer) การให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
อาการเจ็บป่วยต่างๆ (เช่น iTraig) ซึง่ ข้อมูลเหล่านีจ้ ะส่งเชือ่ ม
กับแอพพลิเคชัน่ เพือ่ ประมวลข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับสุขภาพ
และสามารถส่งข้อความเตือน (Notification) ไปที่ตัวเอง
คนใกล้ชดิ หรือแม้กระทัง่ แพทย์ประจ�ำตัวได้ นอกจากนีย้ งั มี
แอพพลิเคชั่นที่แนะน�ำอาหารเพื่อการควบคุมแคลลอรี่ (เช่น
Calorie Counter by FatSecret) การลดน�ำ้ หนัก (เช่น Diet
Point Weight Loss) และแม้กระทัง่ การเลิกบุหรี่ (เช่น Quit
now และ Quit smoking slowly) จนการใช้แอพพลิเคชั่น
เหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในยุคปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม มีผลการวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศทีก่ ล่าวถึง
การเสพติดสื่อสังคมออนไลน์หรือ โซเชียลซินโดรม (Social
syndrome) ทีม่ ผี ลต่อสุขภาพทางกายในลักษณะทีไ่ ม่แตกต่าง
จากออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) ซึ่งเป็นอาการ
ที่เกิดจากการนั่งท�ำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ
ทั้ ง นี้ เ พราะการเสพติ ด การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ท� ำ ให้
ผู ้ ใช้ ล ดการเคลื่ อ นไหวทางกาย เกิ ด พฤติ ก รรมเนื อ ยนิ่ ง
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(Sedentary behaviors) และจดจ้องมองทีห่ น้าจอโทรศัพท์
มือถือ หรือแท็บเล็ต รวมทั้งจอคอมพิวเตอร์ ในลักษณะ
เดียวกัน การก้มหน้าพิมพ์และอ่านข้อความต่อเนื่องเป็น
เวลานานจนปวดหลัง ปวดต้นคอ และปวดศรีษะ การไม่ได้
ออกก� ำ ลั ง กายอย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสมโดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเมื่อติดเกมออนไลน์ การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างต่อเนื่องจนนอนไม่พอ จากการศึกษาของ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Pittsburgh พบความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้เวลาในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลกระทบเชิงลบ
ต่อร่างกายจนมีความเสีย่ งต่อสุขภาพ การรับประทานอาหาร
ไม่เป็นเวลา การนอนไม่หลับหรือนอนดึกเกินไป
นอกจากนี้ความสามารถของสื่อสังคมออนไลน์ในการ
ดึงความสนใจของผูใ้ ช้ให้อยูห่ น้าจอได้เป็นเวลานานๆ ยังท�ำให้
พ่อแม่จ�ำนวนมากใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ เพื่อดึง
ความสนใจของเด็กเล็กๆ ให้อยู่นิ่งๆ ไม่วิ่งเล่นซน ท�ำให้
พ่ อ แม่ มี เวลาท� ำ กิ จ กรรมอย่ า งอื่ น ซึ่ ง ได้ ผ ลเป็ น อย่ า งยิ่ ง
แต่ผลเสียทีจ่ ะเกิดแก่สขุ ภาพกาย สุขภาพจิต และการเรียนรู้
ของเด็กเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงในอนาคต
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จิตและสังคม ความสุขและความเสื่อม
จากสื่อสังคมออนไลน์
หากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สามารถน�ำพาความรู้สึกนึกคิด
ของผู้คนให้มาพบปะกันได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วที่สุด
รับรองได้วา่ ไม่มสี งิ่ ใดทีจ่ ะท�ำได้เสมอเหมือนสือ่ สังคมออนไลน์
ในยุคปัจจุบนั และความกว้างขวางทีว่ า่ นีเ้ ป็นความกว้างขวาง
ที่ครอบคลุมแทบทุกมุมโลก และความรวดเร็วที่ว่านี้ก็เป็น
ความรวดเร็วในชัว่ เสีย้ ววินาที ด้วยเหตุนโี้ ซเชียลมีเดียจึงเป็น
เหมือนพื้นที่ที่เป็นชุมทางของความคิดของคนจากคนละที่
ละทางที่บ้างก็มาปะทะ บ้างก็มาประนีประนอม บ้างก็มา
ผสมกลมกลืน เกิดเป็นเครือข่ายสังคมขนาดใหญ่ที่แต่ละจุด
ความคิดเชื่อมต่อถึงกันโดยตรงบ้าง โดยอ้อมบ้าง ซึ่งในแง่นี้
จิตและความรู้สึกนึกคิดจึงมีความเชื่อมโยงผูกพันกับสังคม
อย่างแยกกันไม่ออก
หากสืบค้นเอกสารและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผลกระทบ
ของโซเชียลมีเดีย ก็จะเห็นได้ว่าประเด็นที่ได้รับความสนใจ
มากที่สุดทั้งในแง่บวกและแง่ลบ คือผลกระทบต่ออารมณ์
จิตใจ และสัมพันธภาพกับสังคม อันหมายถึงทัง้ ผูค้ นทีอ่ ยูร่ อบข้าง
และผู้คนที่อยู่ในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งไม่น่าแปลกใจ
แต่อย่างใดเพราะความตัง้ ใจแต่แรกเริม่ ของการสร้างสือ่ สังคม

ออนไลน์ก็เพื่อเพิ่มพื้นที่และช่องทางให้คนทั้งที่รู้จักกันและ
ไม่รู้จักกันได้พูดคุยและเชื่อมโยงกัน และด้วยคุณสมบัติของ
การเชื่อมโยงความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมเสมือนนี้เองที่
ท�ำให้โซเชียลมีเดียมีผลต่อสภาวะทางจิต และสุขภาวะทาง
สังคม
สือ่ สังคมออนไลน์มบี ทบาทอย่างมากในการช่วยให้คนที่
ไม่ได้พบปะกันมานาน ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง เพื่อนเก่า
สมัยเรียนชัน้ อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย ทีท่ ำ� งานเก่า
หรือแม้แต่คนทีเ่ คยพบกันโดยบังเอิญนานมาแล้วและไม่คดิ ว่า
จะได้พบกันอีก แต่ปญ
ั ญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence)
และกลไกทางเทคโนโลยีสารสนเทศอันชาญฉลาดของสื่อ
สังคมออนไลน์ก็พาให้คนเหล่านี้ได้กลับมาพบและพูดคุยกัน
อีกครั้ง หากพูดเป็นส�ำนวนไทยว่า “โลกกลม” หรือ ส�ำนวน
อังกฤษ “โลกเล็ก” ก็ตอ้ งบอกว่า สือ่ สังคมออนไลน์ใช้ปญ
ั ญา
ประดิษฐ์นที้ ำ� ให้โลกกลมขึน้ และเล็กลง และพาใครต่อใครมา
พบปะกันอย่างน่าอัศจรรย์
และแม้แต่คนที่เห็นหน้าพบปะพูดคุยกันทุกวัน เช่น
คนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน ก็ยังมีความจ�ำเป็นที่
ต้องมาเชื่อมต่อกันในพื้นที่โซเชียล เพราะความสามารถ
ของสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ไ ม่ ไ ด้ ห ยุ ด เพี ย งแค่ ก ารเชื่ อ มต่ อ
“สื่อสังคม สื่อสองคม” สุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชียล
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ในโลกเสมือนเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหว
การเปลีย่ นแปลงของอารมณ์ ความคิด ความรูส้ กึ ของกันและกันได้
โดยการอ่านข้อความ การดูภาพ และสัญลักษณ์ต่างๆ ที่
แสดงความในใจของคนทีต่ นเองรูจ้ กั รวมถึงคนทีต่ นเองอยาก
รู้จักและอยากรู้เรื่องราวของเขาได้ สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็น
สื่อสารมวลชนที่ผลิตข่าวคราวความเคลื่อนไหวของปุถุชน
คนสามัญทั่วไป ไม่ใช่ส่ือสารมวลชนแบบในอดีตที่รายงาน
เฉพาะความเคลื่อนไหวของบุคคลส�ำคัญที่อยู่ในความสนใจ
ของสาธารณชนเท่านั้น จากนี้ไปใครๆ ก็สามารถเป็นบุคคล
สาธารณะได้ นอกจากนี้หน้าที่ของสื่อสังคมออนไลน์ก็ไม่ใช่
แค่การเผยแพร่ข่าวสาร แต่ยังเผยแพร่ตัวตนของแต่ละคน
ให้ผู้อื่นได้รับรู้ (Identity presentation) ไม่ว่าจะโดยตั้งใจ
หรือไม่ตั้งใจก็ตาม แต่การเผยแพร่ (หรือการโพสต์) เป็นการ
บอกในสิ่งที่อยากบอกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกกลางๆ อันเป็น
ปกติธรรมดา ความรู้สึกที่เป็นสุข ความรู้สึกที่เป็นทุกข์
ความโกรธ ความน้อยใจ การรายงานความเคลื่อนไหวและ
ความรู้สึกเหล่านี้ตามมาด้วยความคาดหวังที่จะต้องรับการ
ตอบสนองบางอย่าง ซึง่ สือ่ สังคมออนไลน์ในฐานะสือ่ สองทาง
(Two-way communication) ท�ำให้คนสามารถตอบโต้
กันได้ด้วยวิธีที่หลากหลาย และช่วยให้ความรู้สึกและความ
เคลื่อนไหวเหล่านั้นได้รับการตอบสนอง ไม่ว่าจะด้วยการ
ท�ำให้คนที่โพสต์รู้ว่าได้รับรู้แล้ว หรือการให้ความเห็นต่างๆ
ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ เ องได้ ก ลายเป็ น “การเกื้ อ หนุ น ทางจิ ต ใจ”
(Mental support) ที่มีอิทธิพลต่อจิตใจของคนในสื่อสังคม
ออนไลน์เป็นอย่างมาก และการแสดงการเกื้อหนุนทางจิตใจ
ในพืน้ ทีส่ อื่ สังคมออนไลน์นกี้ อ็ าจได้แสดงออกในพืน้ ทีจ่ ริงด้วย
เหมือนที่เราได้เห็นคนพูดถึงการเคลื่อนไหวและการโพสต์
ต่างๆ ของกันและกันเมือ่ ต่างฝ่ายต่างมาพบปะกันในพืน้ ทีจ่ ริง
ตามโอกาสต่ า งๆ โลกจริ ง และโลกเสมื อ นของสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์วงิ่ สลับกันไปมาอยูต่ ลอดเวลา และการเกือ้ หนุนทาง
จิตใจก็อาจตามมาด้วยการสนับสนุนทางอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น
ความช่วยเหลือด้านข้อมูล เงินทอง ทรัพยากร หรือแม้แต่
แนะน�ำให้รู้จักกับคนอื่นๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถ
ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ได้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ จึ ง เป็ น
พื้ น ที่ ที่ เ ปิ ด ให้ ค นร้ อ งขอการช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาทางจิ ต ใจ
และเปิดโอกาสให้คนแสดงการสนับสนุนทางจิตใจแก่ผู้อื่น
ด้วยในขณะเดียวกัน
การสร้างกลุ่มเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็นกลุม่ เพือ่ นเก่า เพือ่ นร่วมงาน รวมทัง้ กลุม่ สมาชิก
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แม่ชศี นั สนียเ์ ผยแพร่เรือ่ งราวการต่อสูก้ บั มะเร็งของตัวเอง
เพื่อเป็นกำ�ลังใจแก่ผู้ป่วยโรงมะเร็งผ่าน Youtube

ภาพ : https://www.youtube.com/watch?v=Aw6kPk0iOoU

ครอบครัว มีส่วนไม่น้อยในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิ ก ในกลุ ่ ม โดยเฉพาะกลุ ่ ม ครอบครั ว ในสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่พลัดพรากให้สมาชิก
ในครอบครัวอยู่ห่างไกลกัน หรือแม้ไม่ได้อยู่ห่างไกลกันแต่มี
เวลาทีจ่ ะพบปะกันน้อยลง สือ่ สังคมออนไลน์มสี ว่ นอย่างมาก
ในการสร้างพืน้ ทีเ่ สมือนให้สมาชิกในครอบครัวได้พดู คุยกันได้
บ่อยครัง้ ตามทีต่ อ้ งการ “ห้องครอบครัว” ทีเ่ กิดขึน้ ในกลุม่ ไลน์
ได้ท�ำหน้าที่เหมือนห้องนั่งเล่น หรือชานบ้านสมัยก่อนที่
สมาชิกในครอบครัวได้พบปะ นัง่ พูดคุยไถ่ถามสารทุกข์สกุ ดิบ
แจ้งข่าวส�ำคัญ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ ช่วยกัน
ขบคิดปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกัน แม้การสื่อสารผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์จะไม่สามารถทดแทนการพบปะและการกอด
สัมผัสได้อย่างเต็มที่ แต่กช็ ว่ ยบรรเทาความห่างเหินทีเ่ กิดจาก
ระยะทางที่ห่างไกลขึ้น และเวลาที่ได้พบปะกันน้อยลง
“หมู ป ่ า อะคาเดมี ” ก็ เ ป็ น กรณี ตั ว อย่ า งส� ำ คั ญ อี ก
ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงพละก�ำลังของโซเชียลมีเดียในการเป็น
ตัวกลางเพื่อระดมความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ ความลุ้นระทึก
และความหวัง ที่ตามมาด้วยความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ
จากทั่วโลก พลิกเหตุการณ์ที่เกือบจะเป็นโศกนาฏกรรมให้
กลายมาเป็นการเฉลิมฉลองความร่วมมือของมวลมนุษยชาติ
เราอาจได้เห็นภาพทีแ่ ตกต่างออกไป หากเหตุการณ์ในครัง้ นัน้
ไม่ได้เกิดในยุคสื่อสังคมออนไลน์

สุขภาพคนไทย 2562
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ภาพ : https://www.facebook.com/pg/ThaiSEAL

สื่อสังคมออนไลน์กับภารกิจช่วย “หมูป่าอะคาเดมี”
“หลังได้ทานอาหารเพิม่ พลังทีห่ น่วยซีลด�ำน�ำ้ น�ำเข้าไปให้
และแพทย์ทหารที่ผ่านการฝึกในหลักสูตรนักท�ำลายใต้น�้ำ
จู่โจม ตรวจร่างกาย ทีมหมูป่าทุกคนแล้ว น้องๆ ส่งเสียง
ทักทายผู้คนที่รอคอยอยู่นอกถ�้ำฝากมาครับ” (บันทึกภาพ
03/07/18)
ภายหลังการโพสต์ขอ้ ความข้างต้นจากเฟสบุก๊ แฟนเพจ
Thai Navy SEAL ก็มีผู้เข้ามาติดตาม (Follow) เฟสบุ๊ก
ดังกล่าวกว่า 2 ล้านครัง้ โดยมีคอมเมนท์ให้กำ� ลังใจจ�ำนวนมาก
และขอบคุณโค้ชทีช่ ว่ ยดูแลเด็กทัง้ 12 คนให้มชี วี ติ รอดในถ�ำ้
อย่างปลอดภัย ขณะเดียวกันพ่อแม่ทรี่ ออยูบ่ า้ นรับทราบข่าว
ของลูกๆ จากเฟสบุ๊กดังกล่าว ก็รู้สึกดีใจและมีก�ำลังใจที่เห็น
ลูกหลานปลอดภัย
4 กรกฎาคม 2561 Facebook Fan page: Thai
Navy SEAL เผยแพร่คลิปวีดิโอทีมหมูป่าแนะน�ำตัวทีละคน
แต่ละคนมีสีหน้าแจ่มใสและยังยิ้มได้ ภายในคลิปแสดงให้
เห็นว่าเด็กๆ ได้ใช้แผ่นฟอยล์ฉุกเฉิน อุปกรณ์รักษาอุณหภูมิ
ที่ประชาชนช่วยกันบริจาคด้วย ขณะเดียวกันเว็บไซต์อย่าง
YouTube ของส�ำนักข่าวต่างๆ ปรากฏคลิปข่าว Live สด
พร้อมกันนัน้ ก็มคี นเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยความชืน่ ชม
ยินดีที่ทีมค้นหาพบเด็กๆ
ในช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2561 เหตุการณ์
นักฟุตบอลเด็ก 13 คน ติดถ�ำ้ กลายเป็นข่าวดังทีท่ กุ คนกล่าวถึง
และยังจดจ�ำได้ดี ระหว่างการช่วยเหลือ สังคมได้รับรู้ความ
คืบหน้าจากเฟซบุ๊กเพจ Thai Navy SEAL ที่คอย update
ความเป็นไปภายในถ�้ำเท่าที่จะเป็นไปได้ ขณะเดียวกันก็มี

ถ่ายทอดเหตุการณ์แบบ Real time ซึ่งท�ำให้คนติดตามและ
เป็นก�ำลังใจให้ทีมหมูป่าและทีมช่วยเหลืออย่างมาก
เฟซบุ๊กเพจ Thai Navy SEAL รายงานว่าเครื่องสูบน�้ำ
มีกำ� ลังไม่เพียงพอจะท�ำให้นำ�้ ลดได้และฝนตกทีห่ นักต่อเนือ่ ง
ท�ำให้น�้ำท่วมมาถึงห้องโถง 3 เจ้าหน้าที่ที่ปักหลักอยู่ข้างใน
จึงต้องถอยมาอยู่ที่โถง 2 ทันทีที่มีการรายงานผ่านสื่อสังคม/
สื่ อ อื่ น ๆ ทั้ ง คนไทยและชาวต่ า งชาติ ต ่ า งก็ แ สดงท่ า ที
ทั้งให้ก�ำลังใจ และเอาใจช่วย ผ่านสื่อสังคมหลายช่องทาง
ความช่วยเหลือจากทั้งในและต่างประเทศก็ทยอยเข้ามา
ความช่วยเหลือจากผูเ้ ชีย่ วชาญต่างประเทศ หลัง่ ไหลมายัง
ประเทศไทย โดยแหล่งข่าวรายงานว่า นอกจากทีมกู้ภัยจาก
ลาว อังกฤษและสหรัฐฯ แล้ว ยังมีทมี กูภ้ ยั จากประเทศจีนและ
ฟิลปิ ปินส์ แสดงความพร้อมและเจตจ�ำนงค์ทจี่ ะส่งทีมงานเข้า
ช่วยเหลือหากฝ่ายไทยต้องการ นอกจากนี้พบว่ามีการส่งต่อ
ข้อความทางโซเชียลมีเดียในฟิลปิ ปินส์วา่ กลุม่ นักประดาน�ำ้ กูภ้ ยั
มากกว่า 10 คน และอุปกรณ์ พร้อมจะเดินทางมาให้ความช่วยเหลือ
และว่าก่อนหน้านีไ้ ด้พยายามติดต่อกับเจ้าหน้าทีไ่ ทยด้วย
facebook และ website ส�ำนักข่าวต่างๆ กล่าวว่า
นีเ่ ป็น “Mission Possible” ใน 18 วัน ของปฏิบตั กิ ารค้นหา
และพาทีมหมูป่าออกจากถ�้ำหลวง
ที่มา	: https://www.matichon.co.th/region/news_1027686
https://www.matichon.co.th/foreign/news_1044837
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_1291506
https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_1270268
https://www.bbc.com/news/world-asia-44791998
https://www.bbc.com/thai/thailand-44659999
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ภาพ : https://www.vox.com/2014/8/20/
6040435/als-ice-bucket-challengeand-why-we-give-to-charity-donate

กระแสไอซ์บักเก็ตชาลเลนจ์
กับการส่งจิตกุศลผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ไอซ์ บั ก เก็ ต ชาลเลนจ์ (Ice Bucket Challenge)
กลายมาเป็นข่าวส�ำคัญ หลังจากกระแสนี้ท�ำให้ชาวโลก
พร้อมใจกันรับค�ำท้า โดยราดตัวเองด้วยน�้ำแข็งเย็นเฉียบ
เพื่ อ ให้ ซ าบซึ้ ง ถึ ง ความรู ้ สึ ก ของคนที่ เ ป็ น โรคกล้ า มเนื้ อ
อ่อนแรง (Amyotrophic Lateral Sclerosis: ALS) เพื่อ
บริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อการวิจัยการรักษา คนที่ถูกท้าทาย
(Challenge) จะต้องเลือกระหว่างการเอาน�ำ้ เย็นราดใส่ตวั เอง
หรือคนรอบข้างแล้วจ่ายแค่ 10 เหรียญ หรือเลือกที่จะ
ไม่สาดน�้ำแต่เข้าไปบริจาคเงิน 100 เหรียญให้กับ ALS
Association ในสหรัฐฯ นายคอรีย์ กรีฟฟิน อดีตผู้จัดการ
ของบริษัทการลงทุน เบน แคปิตอล จ�ำกัด ถือเป็นหนึ่งใน
ผู้ริเริ่มกิจกรรมดังกล่าว โดยช่วยเปลี่ยนให้กิจกรรม Ice
Bucket Challenge เป็นการระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง หลังจากที่เพื่อนของเขา พีท เฟรตส์
อดีตกัปตันของทีมเบสบอลมหาวิทยาลัยบอสตัน ป่วยเป็นโรค
ดังกล่าว กริฟฟินจึงบริจาคเงินกว่า 3 ล้านบาท ให้แก่โครงการ
ดังกล่าว จากนั้นกิจกรรมนี้ก็ได้รับความสนใจและสนับสนุน
จากแวดวงไอที กีฬา และนักร้องนักแสดงดังๆ จ�ำนวนมาก
อย่าง Bill Gates, Mark Zuckerberg, Tim Cook, Darren
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Fletcher, Blake Shelton และ Adam Levine เป็นต้น
ในช่วงแรกของการท�ำไอซ์บักเก็ตชาลเลนจ์ก็ตรงตาม
วัตถุประสงค์ แต่พอนานเข้า ผูค้ นก็ลมื วัตถุประสงค์วา่ กระแสนี้
เกิดขึ้นเพราะอะไร เพื่อใคร จนกระทั่ง สมาคม ALS เปิด
เผยจ�ำนวนเงินบริจาคจากการเล่นราดน�้ำแข็ง จ�ำนวน 115
ล้านเหรียญสหรัฐ ถูกน�ำไปใช้ในการศึกษาวิจัยสาเหตุของ
โรคร้ายแรง และนักวิทยาศาสตร์เปิดเผยการค้นพบครัง้ ส�ำคัญ
นัน่ คือ ค้นพบยีนส์ NEK1 ทีเ่ ป็นตัวการท�ำให้เกิดโรค ซึง่ ท�ำให้เกิด
การค้นคว้าวิธีการรักษาต่อไป โดยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสาร Nature Genetics นอกจากนี้ เงินบริจาคที่ได้
สามารถน�ำไปอุดหนุนโครงการวิจัยถึง 6 โครงการ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในวงการแพทย์อีกด้วย
ในเมืองไทยเว็บไซต์ Blognone โดย มาร์ค Blognone
เจ้ า ของคอลั ม น์ คนดั ง นั่ ง เขี ย นในไทยรั ฐ ออนไลน์ ซึ่ ง
ต้ อ งการจุ ด ประกายค่ า นิ ย มการบริ จ าค หรื อ การให้ เ งิ น
เพื่อสาธารณประโยชน์แก่มูลนิธิ หรือภาคส่วนต่างๆ ใน
ประเทศไทย โดยมิได้จำ� กัดไว้ทใี่ ดทีห่ นึง่ โดยเขาได้ขอบริจาค
ให้โครงการสร้างอาชีพให้แม่หญิงใต้ที่สูญเสียสามีจากความ
ไม่สงบ ผ่านเว็บไซต์เทใจ (taejai.com) พร้อมกับส่งค�ำท้าไปยัง
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บุ ค คลส� ำ คั ญ ในวงการอิ น เทอร์ เ น็ ต และไอที ใ นเมื อ งไทย
ได้แก่ คุณภาวุธ (@pawoot) TARAD.com, คุณจักรพงษ์
(@jakrapong) จาก Thumbsup และอาจารย์ ศุ ภ เดช
(@ripmilla) พิธกี รรายการแบไต๋ไฮเทค โดยผูท้ ถี่ กู ท้าจะมีเวลา
24 ชั่วโมงในการตอบรับค�ำท้าเอาน�้ำแข็งราดตัว พร้อมกับ
การบริจาค
อย่ า งไรก็ ต าม มี ผู ้ วิ จ ารณ์ ว ่ า การเล่ น ไอซ์ บั ก เก็ ต
เหลวไหล ไร้ประโยชน์ ซึง่ ในความเป็นจริงก็มคี นทีใ่ ช้กระแสนี้
ในทางที่เป็นการบิดเบือนวัตถุประสงค์กลายเป็นกิจกรรมที่
ไม่ เ กิ ด ประโยชน์ ตั ว อย่ า งเช่ น การเลี ย นแบบการเล่ น
ไอซ์บกั เก็ต ใน Twitter, Vine หรือ Facebook ทีต่ ดิ แฮชแท็ก
#dontjudgechallenge ซึ่งเน้นความสนุกสนานของการ
ท้าทายให้โชว์ “รูปลักษณ์ภายนอก” เช่น หน้าทีม่ สี วิ เต็มหน้า
คิ้วหนากว่าคนทั่วไป สวมแว่นกรอบหนา ผมเผ้ารุงรัง หรือ
อะไรก็ตามที่เป็น “สิ่งผิดปกติ” “ที่น่าตลก” “น่าอับอาย”
และตรงกั น ข้ า มกั บ ค� ำ ว่ า “หน้ า ตาดี ” ซึ่ ง เป็ น การเล่ น
ที่เข้าข่ายการล้อเลียนคนอื่น

ในประเทศไทย มีดารา เซเลบริตี้ ออกมาโหนกระแส
แคมเปญ Don’t Judge Challenge ด้ ว ยการออกมา
แปลงโฉม แต่ ง หน้ า วาดหน้ า ตาให้ เ ป็ น คนน่ า เกลี ย ด
ก่อนจะโชว์ความสวยความหล่อในภายหลัง โดยแคมเปญ
#DontJudgeChallenge จริงๆ แล้วมาจากผู้หญิงคนหนึ่ง
ได้โชว์ลบเครื่องส�ำอางออกจากหน้า ท�ำให้เห็นว่า จริงๆ
หน้าตาไม่ดี ซึ่งตอนเธอแต่งหน้ามีแต่คนชมว่าสวย แต่พอ
ไม่แต่งหน้ากลับว่าเธออัปลักษณ์ เธอจึงบอกทุกคนว่า “ความ
งามของคนควรเกิดจากจิตใจ ไม่ใช่จากเครื่องส�ำอาง” แต่
ปรากฏว่า ผู้คนที่ใช้ Online social media จ�ำนวนมาก
ทัง้ ในและต่างประเทศ พากันตีความผิดๆ โดยแต่งหน้าให้ตวั เอง
อัปลักษณ์จากนัน้ ก็ลบออก แล้วอวดความสวยความหล่อของ
ตัวเอง กลายเป็นว่าคนหน้าตาดีได้โอกาสในการอวดความสวย
ความหล่อของตัวเองทาง Online social media โดย
ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด
ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/444109
https://www.posttoday.com/world/445380

ภาพ : https://www.pexels.com

ในขณะที่การติดตามรับรู้ความเคลื่อนไหวของคนที่
รู้จักเป็นกิจกรรมที่สร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างมาก และเป็นสิ่งที่ดึงความสนใจของผู้ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ได้เป็นเวลานานๆ ในบางมุมมืดของกิจกรรม
การ “ส่อง” หรือติดตามเรื่องราวของคนอื่น ทั้งที่ตนเอง
รู้จักและไม่รู้จัก บ่อยครั้งที่ท�ำให้เกิดการเปรียบเทียบและ
น�ำไปสูค่ วามอิจฉาริษยาตามทฤษฎีการเปรีบบเทียบทางสังคม
(Social comparison theory) ที่ ค นเรามั ก เอาตั ว เอง
เปรียบเทียบกับผูอ้ นื่ อยูเ่ สมอ และเกิดปฏิกริ ยิ าต่างๆ เมือ่ เห็นว่า

คนอื่นดีกว่า สุขกว่า รวยกว่า เก่งกว่า หรือคนอื่นเลวกว่า
ทุกข์กว่า จนกว่า ด้อยกว่า คนจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีไ่ ม่อาจท�ำใจให้มี
มุฑติ าจิตทีจ่ ะพลอยยินดีกบั ความสุข ความดี ความส�ำเร็จของ
คนอืน่ แต่กลับก่อเป็นความทุกข์ทเี่ กิดจากความริษยาของตัวเอง
แต่ก็กด “ไลค์” (like) หรือแสดงการรับรู้ด้วย “สติ๊กเกอร์”
รูปแบบต่างๆ ทุกครั้งเพื่อแสดงมารยาทที่ดีในโลกสื่อสังคม
ออนไลน์ แต่สำ� หรับคนทีห่ ลุดออกจากกรอบมารยาททีด่ ขี อง
โลกสือ่ สังคมออนไลน์ การแสดงออกเพือ่ ปลดปล่อยแรงริษยา
หรือความโกรธเกลียดเหล่านัน้ อาจแสดงออกด้วยความรุนแรง
“สื่อสังคม สื่อสองคม” สุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชียล
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ผ่านข้อความ รูปภาพ และสัญลักษณ์ต่างๆ จนกลายเป็น
การข่มเหงคุกคามในโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) ซึ่งอาจ
ลุกลามออกจากพื้นที่เสมือนสู่พื้นที่จริง และลุกลามจากการ
ข่มเหงคุกคามทางจิตใจสูก่ ารท�ำร้ายร่างกายได้ในทีส่ ดุ
แม้ ก ารสื่ อ สารผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ จ ะเป็ น การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันไม่ผิดแผกไปจากการ
สือ่ สารผ่านช่องทางอืน่ แต่บริบทและบรรยากาศของการตอบโต้
ผ่านโซเชียลมีเดียมีลกั ษณะเฉพาะหลายประการ เช่น การไม่ได้
เผชิญหน้ากับคู่สนทนา ณ เวลาจริง การไม่ได้รับฟังน�้ำเสียง
และสีหน้าของคู่สนทนาอย่างครบถ้วน ข้อความส่วนใหญ่
สั้นกระชับและห้วนในบางครั้ง การตีความจากภาพและ
สัญลักษณ์ด้วยตัวเอง การไม่ต้องแสดงการรับรู้หรือตอบโต้
โดยทันทีและมีโอกาสได้คิดก่อนตอบสนองนานกว่าการ
สนทนาต่อหน้าจริงๆ ท�ำให้คนจ�ำนวนไม่น้อยรู้สึกคุ้นชินกับ
การสนทนาผ่านโซเชียลมีเดีย แต่กลับท�ำตัวไม่ถูก และขาด
ทักษะการสนทนาต่อหน้าจริงๆ รวมทั้งการเสพติดสื่อมากๆ
เนื่องจากทั้งความคุ้นชินนั้นและความเพลิดเพลินจากความ
หลากหลายของโซเชียลมีเดีย ท�ำให้คนใช้เวลากับการเข้าสังคม
และการสนทนาในพื้นที่จริงลดน้อยลง ต่างคนต่างก้มหน้า

สนทนาผ่านโซเชียลมีเดีย แม้ทุกคนจะอยู่พร้อมหน้า ณ
ที่นั้นก็ตาม สังคมก้มหน้าดังที่ว่านี้ได้สร้างปัญหาอย่างมาก
ต่อการใช้เวลาด้วยกันอย่างมีคุณภาพของครอบครัว และ
ยิง่ เมือ่ สือ่ สังคมออนไลน์ยกระดับสันทนาการด้วยการรวมเอา
เกมออนไลน์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสื่อสังคมออนไลน์ การ
เล่นเกมออนไลน์กลายเป็นการเล่นเกมเป็นกลุ่มที่ผู้เล่นซึ่ง
โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กหรือวัยรุ่นไม่จ�ำเป็นต้องมารวมกันอยู่
ที่เดียวกันในพื้นที่จริง แต่มาพบปะกันในรูปแบบ “Avatar”
ซึ่งเป็นตัวจ�ำลองของตัวเองเพื่อเล่นเกมร่วมกัน ใช้เวลานาน
และใช้เงินในการเล่นเกมมากขึ้นถึงขั้นบั่นทอนทั้งสุขภาวะ
ทางปัญญา กาย จิต และสังคมไปพร้อมๆ กัน
สื่อสังคมออนไลน์เชื่อมต่อกับทุกมิติของสุขภาวะไป
พร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นด้านปัญญา กาย จิต หรือสังคม
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีทั้งแง่ที่ท�ำให้สุขภาวะดีขึ้นเนื่องมาจาก
การใช้อย่างสร้างสรรค์ และแง่ที่บั่นทอนสุขภาวะเนื่องจาก
การใช้อย่างเห็นแก่ตัวโดยไม่ค�ำนึงถึงผลเสียที่เกิดแก่ผู้อื่น
พัฒนาการทางเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ดูจะท�ำให้สื่อ
สังคมออนไลน์ยิ่งมีความ “คม” มากขึ้นต่อสุขภาวะ ทั้งใน
คมที่เป็นประโยชน์และคมที่เป็นโทษ

ภาพ : http://botswanayouth.com/wp-content/uploads/2015/05/5-Ways-To-Dealing-With-Cyber-Bullies.jpg
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ภาพ : https://www.macthai.com/2013/01/30/thief-steal-iphone4s-but-get-steal-again

การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ
“สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว ย่อมดีเสมอ”
จริ ง ๆ แล้ ว สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เ ป็ น เพี ย งนวั ต กรรม
การสื่ อ สารอย่ า งหนึ่ ง ไม่ มี ค วามดี ห รื อ ความเลวโดยตั ว
ของมันเอง การใช้และผลของการใช้จะเป็นอย่างไรย่อมขึน้ กับ
ผู้ใช้เป็นผู้ปรุงแต่งขึ้น ไม่ผิดอะไรไปจากการค้นพบพลังงาน
ปรมาณูที่สามารถใช้ในทางอธรรมให้ล้างผลาญและเสียหาย
แก่มนุษย์โลกได้ แต่ก็สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในทางสันติได้
ในขณะเดียวกัน การค้นพบและพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์
จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นความส�ำเร็จที่ส�ำคัญทาง
วิทยาศาสตร์การสื่อสาร เราต้องหาทางใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงทีส่ ดุ ในทางดี และพยายามหาทางป้องกันทางเสียหาย
ให้ได้มากที่สุด
ในขณะทีค่ ณ
ุ ประโยชน์อนั ส�ำคัญอย่างหนึง่ ของสือ่ สังคม
ออนไลน์คือความอิสระในการเข้าถึงและการสร้างข้อมูล
ด้วยตัวผู้ใช้เอง ท�ำให้สื่อสังคมออนไลน์เป็นของคนทุกเพศ
ทุกวัยทุกชนชั้นและทุกชนชาติ ปัญหาใหญ่ของการป้องกัน
ภัยร้ายจากสื่อสังคมออนไลน์ก็คือความอิสระของการเข้าถึง
สื่อสังคมออนไลน์นี้เอง เพราะท�ำให้การควบคุมความเป็นไป

ในอาณาจั ก รอั น กว้ า งใหญ่ นี้ ท� ำ ได้ ย ากเย็ น เป็ น อย่ า งยิ่ ง
การจะสร้างกฎเกณฑ์ กลไก หรือโครงสร้างขนาดใหญ่เพื่อ
ควบคุมการเข้าออก ก�ำหนดและติดตามพฤติกรรมการใช้ให้
เป็นไปแต่ในทางปลอดภัย เหมือนกับการสร้างคุกวงแหวน
(Panopticon) ตามแนวสถาปัตยกรรมเรือนจ�ำ  (Prison
architecture) ของ Jeremy Betham ที่มักน�ำไปใช้กับทั้ง
เรือนจ�ำและสถานบ�ำบัดทางจิตเมื่อช่วงปลายศตวรรษที่ 18
นัน้ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย และแม้จะท�ำได้เช่นการสร้างช่องทาง
ควบคุมการส่งสัญญาณ (Gateway) หรือการสร้างตาข่าย
เพือ่ ดักกรองข้อมูล ก็ทำ� ได้ไม่เต็มทีห่ รือไม่เป็นทีย่ อมรับ และ
แม้จะท�ำได้ก็เท่ากับเป็นการลดทอนความสามารถส�ำคัญ
และพลังของสื่อสังคมออนไลน์ กลายเป็นการปฏิเสธความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไปอย่างน่าเสียดาย
เมื่ อ ไม่ มี ท างที่ จ ะสร้ า งการควบคุ ม การใช้ สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์อย่างเบ็ดเสร็จเช่นนี้ ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จึงต้อง
มีหน้าที่ที่จะต้องเฝ้าระวังการใช้ด้วยตนเอง และช่วยกัน
เป็นหูเป็นตา ระแวดระวังภัยร้ายต่างๆ ทีส่ อื่ สังคมออนไลน์จะน�ำมา
เมื่อพบเห็นสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจเป็นอันตรายต่อสังคม
“สื่อสังคม สื่อสองคม” สุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชียล
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และคนใกล้ชิด โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความเปราะบางไม่ว่า
จะเป็นกลุม่ เด็ก หรือผูส้ งู อายุทอี่ าจได้รบั ผลร้ายจากสือ่ สังคม
ออนไลน์ได้โดยง่าย การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ (Online
social media literacy) ซึ่งเป็นการรู้ทั้งประโยชน์และโทษ
ของสื่อสังคมออนไลน์เป็นข้อมูลส�ำคัญที่ต้องมีการเผยแพร่
ให้แก่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูลเพื่อ
ส่ ง ต่ อ ไปยั ง ผู ้ อื่ น หรื อ การส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ที่ ต นเองได้ รั บ มา
รวมทัง้ การรับข้อมูลผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ ทีต่ อ้ งมีวจิ ารณญาณ
ไตร่ตรองว่าเชื่อและถูกต้องมากน้อยเพียงใด การส่งต่อ
(Share) จะส่งผลอย่างไร เหมาะสมกับผู้ที่จะได้รับหรือไม่
การปลูกฝังจริยธรรมในสื่อสังคมออนไลน์ (Online social
media ethics) และมารยาทในสื่อสังคมออนไลน์ (Online
social media etiquette) เป็นสิง่ ทีค่ วรได้รบั การปลูกฝังให้
กับคนทีอ่ ยูใ่ นสือ่ สังคมออนไลน์เพือ่ ให้ตระหนักรูถ้ งึ สิง่ ทีค่ วรท�ำ
หรือไม่ควรท�ำ รวมไปถึงวินัย กาละ และเทศะ ในการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ว่าที่ใดควรใช้ ที่ใดไม่ควรใช้ เมื่อใดควรใช้
เมือ่ ใดไม่ควรใช้ ใช้มากเกินไปแล้วหรือไม่ ใช้อย่างเหมาะสมแล้ว
หรือไม่ ซึ่งหากจะกล่าวโดยทั่วไปแล้ว จริยธรรมในสื่อสังคม
ออนไลน์ควรมีพื้นฐานจากจริยธรรมทั่วๆ ไป ซึ่งการละเมิด
จริ ย ธรรมหลายครั้ ง หลายหนเกิ ด ขึ้ น ด้ ว ยความไม่ ตั้ ง ใจ
หรือการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น การใช้ค�ำพูดล้อเลียน หรือ
เหยียดหยามเพศ ชาติพันธุ์ และศาสนา เพื่อประจานให้เกิด

ความอับอาย การละเมิดความเป็นส่วนตัว การให้เกียรติและ
เคารพซึง่ กันและกัน การเข้าใจในความแตกต่าง การมีใจกว้าง
ตระหนักถึงคุณค่าของความแตกต่าง มีมนุษยธรรมในการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้คนในสื่อสังคมออนไลน์อยู่ร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์ และลับ “คมดี” ของสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
สร้างประโยชน์สงู สุดแก่สว่ นรวม การสร้างพลังบวกในการใช้
สือ่ สังคมออนไลน์ให้เกิดขึน้ ทัง้ ในผูใ้ ช้แต่ละคนและในระหว่าง
กลุ่มผู้ใช้ร่วมกัน จะท�ำให้เกิดกลไกการเฝ้าระวังการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ (Online social media surveillance) อย่าง
ไม่เป็นทางการ โดยไม่ต้องท�ำเป็นกฎเกณฑ์หรือโครงสร้างที่
บีดรัดแน่นหนาเกินไปจนไม่เหมาะสมแก่ทางปฏิบตั ใิ นบางบริบท
อย่างไรก็ตาม ในการส่งเสริมการเฝ้าระวังในระดับบุคคล
จะมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ หากได้รบั การสนับสนุนทีด่ จี ากกลไก
ทางสังคมในระดับสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว
ซึ่งเป็นส่วนที่ใกล้ชิดที่สุดกับกลุ่มผู้ใช้ที่มีความเสี่ยง 2 กลุ่ม
คือกลุ่มเด็ก และกลุ่มผู้สูงอายุ อันเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะได้
รับความเสีย่ งจากความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ หรือการขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มากกว่ากลุ่มอื่น
และความเสีย่ งทีว่ า่ นี้ เป็นความเสีย่ งทัง้ ในแง่ของการรับผลร้าย
จากสื่อสังคมออนไลน์ และความเสี่ยงจากการเป็นผู้สร้าง
ความเสียหายเอง ด้วยตัง้ ใจหรือไม่ตงั้ ใจก็ตาม ผูใ้ หญ่ควรต้อง
คอยติดตามการเข้าถึงและการรับรูข้ อ้ มูลต่างๆ ของเด็ก รวมทัง้
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สังเกตพฤติกรรมผิดปกติต่างๆ ที่อาจเกิดจากการเสพสื่อ
สังคมออนไลน์ ควรมีการจ�ำกัดการใช้อย่างเหมาะสม และที่
ส�ำคัญคือต้องเป็นตัวอย่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ดี
ในส่ ว นของสถานศึ ก ษานั้ น สามารถแสดงบทบาท
เชิงสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากเป็นสถานทีท่ เี่ ด็กและ
เยาวชนใช้เวลาไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ โดย
เฉพาะในระดับก่อนอุดมศึกษา ขณะนี้ในบางประเทศ เช่น
ฝรั่งเศสมีข้อก�ำหนดชัดเจนเกี่ยวกับการปริมาณการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ในห้องเรียนที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้นักเรียนใช้
เวลากับสื่อสังคมออนไลน์มากเกินความจ�ำเป็น นอกจากนี้
สถานศึกษายังควรแสดงความชัดเจนเกีย่ วกับแนวทางการใช้
สื่อสังคมออนไลน์เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การ
สร้างชุมชนเพื่อพัฒนาและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ทเี่ หมาะสมในสถานศึกษา การเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
สือ่ สังคมออนไลน์ในฐานะเครือ่ งมือการสือ่ สาร และขุมทรัพย์
ทางปัญญา และในฐานะสื่อการเรียนยุคใหม่ที่ต้องมีการใช้
อย่างชาญฉลาด มีพลัง และมีจริยธรรม รวมทั้งการเฝ้าระวัง
ติดตามพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมในการใช้สอื่ สังคมออนไลน์
ของผู้เรียน และของผู้อื่นที่จะส่งผลกระทบต่อผู้เรียน
ส� ำ หรั บ การสาธารณสุ ข แล้ ว ขณะนี้ ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นา
แอปพลิเคชั่นเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพแล้วอย่างมากมาย

และมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึง่ เป็นเพราะความ
ตืน่ ตัวในการดูแลรักษาสุขภาพ ประกอบกับการเข้าถึงสมาร์ทโฟน
อย่างทั่วถึง สิ่งที่น่าเป็นห่วงและยังมีการเฝ้าระวังไม่มาก
เท่าที่ควรคือการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่างๆ
ที่ผลิตผ่านแอปพลิเคชั่นเหล่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความซับซ้อน ท�ำให้ผู้รับข่าวสาร
ถูกล่อลวงและหลงเชือ่ ได้งา่ ยเนือ่ งจากขาดความรูค้ วามเข้าใจ
สถาบันที่มีความเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขควรมีวิธีการ
ตรวจสอบการท�ำงานของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ที่มีเนื้อหา
เกีย่ วข้องกับสุขภาพ และให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องออกมาเป็นระยะ
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในแง่ของกลไกระดับรัฐ ซึง่ ควรเป็นผูร้ บั ผิดชอบนโยบาย
การใช้สอื่ สังคมออนไลน์ในภาพรวม ควรแสดงบทบาทในการ
สร้างสถาปัตยกรรมการสื่อสารออนไลน์ที่ไม่ได้เน้นแต่เพียง
การเข้าถึง แต่ต้องเน้นการสร้างระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะที่
ไม่บีบรัดและจ�ำกัดการใช้มากเกินไปจนกระทบต่อการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ มีความเด็ดขาดในการชี้ชัด
ว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างใดที่เป็นผลเสียต่อสังคม
โดยรวม ส่ ง เสริ ม การเฝ้ า ระวั ง และการใช้ สื่ อ สั ง คม
เชิงสร้างสรรค์เพือ่ การพัฒนา ในระดับต่างๆ อย่างทัว่ ถึง
“สื่อสังคม สื่อสองคม” สุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชียล
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ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

12 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบาง

10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

กระบวนการท�ำงาน

สถานการณ์ในรอบปี

1. การคัดเลือกประเด็นเด่นตัวชีว้ ดั ทางด้านประชากร โดยผ่าน
คณะกรรมการชี้ทิศทางร่วมกันกับคณะท�ำงานโครงการฯ
2. ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรอบรู้ในดัชนีชี้วัดที่ก�ำหนดไว้
มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และข้อมูลนั้นมีการจัดเก็บทุกปี
เพื่อขอข้อมูลที่ทันสมัย
3. ก� ำ หนดกรอบเวลาในการเขี ย นบทความ คณะท� ำ งาน
รับผิดชอบหลักในแต่ละหมวด ได้ทราบถึงแนวทางการเขียน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการน� ำ เสนอแต่ ล ะหมวดตั ว ชี้ วั ด และ
ข้อก�ำหนดเวลาเบื้องต้นในการค้นคว้าหาข้อมูล และจัดท�ำ
เนือ้ หา
4. ร่างเนื้อหาตัวชี้วัดสุขภาพ
5. ประชุมระดมสมอง พิจารณาร่างงานตัวชีว้ ดั เพือ่ ร่วมพิจารณา
ความเหมาะสม ความครอบคลุมของเนือ้ หาและความซ�ำ้ ซ้อน
ของตัวชีว้ ดั โดยผ่านการประชุมคณะท�ำงานทีมสุขภาพคนไทย
และคณะกรรมการชี้ทิศทางสุขภาพคนไทย
6. ผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านทบทวนหมวดตัวชี้วัดสุขภาพ โดยอ่าน
ภาพรวมทุกหมวดในชุดตัวชี้วัดสุขภาพคนไทย พร้อมให้
ค�ำแนะน�ำในการปรับแก้ไขงาน

เกณฑ์ในการจัดท�ำเนื้อหาตัวชี้วัด

และ 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

ประกอบด้วย สถานการณ์เด่นฯ ล�ำดับ 1 ถึง 10 และผลงานดีๆ
เพื่อสุขภาพของคนไทยอีก 4 สถานการณ์ ซึ่งเรียกงานส่วนนี้ว่า
“สถานการณ์เด่น 10+4” เกณฑ์การเลือกสถานการณ์ และ
เกณฑ์การจัดล�ำดับสถานการณ์เด่น มีดังนี้
		

เกณฑ์การเลือกสถานการณ์เด่นฯ
•
•
•
•
•

เป็นสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในช่วงปี 2561 หรือเป็นสถานการณ์
ที่เคยรายงานไปแล้ว แต่น�ำมาเสนออีกครั้ง เพื่อให้เห็น
ความเปลี่ยนแปลง เป็นบทเรียนในสังคมไทย
มี ผ ลกระทบอย่ า งส� ำ คั ญ ต่ อ สุ ข ภาพคนไทยในวงกว้ า ง
ซึ่งผลกระทบหมายรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยด้วย
เป็นนโยบายที่ส่งผลต่อสุขภาพที่มีผลบังคับใช้หรือผลทาง
ปฏิบัติที่เกิดขึ้นในปีนี้ชัดเจน
เป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในรอบปี

ส�ำหรับ 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

เป็นเรื่องของการประสบความส�ำเร็จในการประดิษฐ์คิดค้นหรือ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านสุขภาพ การค้นพบแนวทางใหม่ๆ
ที่เป็นผลดีกับสุขภาพสังคม และคนไทยโดยรวม

1. ค้นหาสาระส�ำคัญ (Key message) ของหมวดทีจ่ ะน�ำเสนอ
เพื่อให้เนื้อหาไม่กระจัดกระจายในการน�ำเสนอ
2. ค้นหาสถิตขิ อ้ มูลเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั แต่ละตัวทีค่ ดั เลือก โดยเน้น
ข้อมูลรายปี เพือ่ น�ำเสนอแนวโน้ม และรวมถึงผลการส�ำรวจ
ล่าสุด เพื่อให้เห็นสถานการณ์
3. เน้นรูปแบบ และเนือ้ หาทีง่ า่ ยต่อการอ่านและเข้าใจต่อผูอ้ า่ น
ทุกกลุ่มวัย
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ส่วนที่ 3

เรื่องพิเศษประจ�ำฉบับ

เกณฑ์การจัดล�ำดับสถานการณ์เด่น
•

•

ส�ำรวจความคิดเห็นจากคณะกรรมการชี้ทิศทางสุขภาพ
คนไทย โดยใช้ แ บบส� ำ รวจสถานการณ์ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ
ในสังคมไทย ทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าว เกิดขึ้นตั้งแต่
ต้นปี 2561 จนถึง ณ เวลาทีท่ ำ� การส�ำรวจสถานการณ์ โดยให้
คณะกรรมการชี้ทิศทางสุขภาพคนไทยให้คะแนน โดยใช้
มาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท
(Likert Scale) แบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 อันดับ คือ
มากที่สุด (คะแนน = 5) มาก (คะแนน = 4) ปานกลาง
(คะแนน = 3) น้ อ ย (คะแนน = 2) และน้ อ ยที่ สุ ด
(คะแนน = 1)
การวิเคราะห์ข้อมูลความถี่ เพื่อเรียงล�ำดับความส�ำคัญ

หัวข้อเรื่องพิเศษประจ�ำฉบับมี 2 ลักษณะ คือ

เรื่องที่เน้นกลุ่มเป้าหมาย (Target group oriented) และ
เรื่องเฉพาะประเด็น (Issue oriented) โดยอาจมีการเลือกเรื่อง
แต่ละลักษณะสลับกันไปในแต่ละปี ทีม่ าของเรือ่ งอาจจะพิจารณา
เลือกจาก 10 สถานการณ์เด่นในรอบปีที่ผ่านมา หรือหัวข้อของ
ตัวชี้วัดทางสุขภาพที่น่าสนใจ

หลักเกณฑ์ส�ำคัญในการเลือก
เรื่องพิเศษประจ�ำฉบับ คือ

1. เป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญเชิงนโยบาย
2. เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อประชาชน
3. เป็นเรื่องที่มีประเด็นและมุมมองที่หลากหลาย

กระบวนการท�ำงาน

1. คณะกรรมการชี้ทิศทางสุขภาพคนไทยประชุมเพื่อเลือก
หัวข้อเรื่องพิเศษประจ�ำฉบับในแต่ละปี
2. คณะท�ำงานสุขภาพคนไทยก�ำหนดกรอบโครงร่างของรายงาน
3. ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเด็น เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูล
ประกอบการจัดท�ำรายงาน
4. คณะท�ำงานสุขภาพคนไทยประมวลและเรียบเรียงเนื้อหา
ทางวิชาการให้เหมาะสมกับการสื่อสารต่อสาธารณะ และ
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งกั บ นั ก วิ ช าการและผู ้ เชี่ ย วชาญ
ในประเด็นนั้นๆ อีกครั้ง
5. ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านทบทวนร่างเนื้อหารายงานและปรับแก้ไข
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รายชื่อคณะกรรมการชี้ทิศทาง
สุขภาพคนไทย 2562

นพ.อำ�พล จินดาวัฒนะ

นักวิชาการอิสระ

ประธานกรรมการ

นพ.ชูชัย ศุภวงศ์

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

กรรมการ

คุณปาริชาต ศิวะรักษ์

นักวิชาการอิสระ

กรรมการ

นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข

สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กรรมการ

นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

กรรมการ

คุณยุวดี คาดการณ์ไกล

ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ

กรรมการ

นพ.วิชัย โชควิวัฒน

สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์

กรรมการ

คุณสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์

องค์กรชุมชนคลองขนมจีน

กรรมการ

คุณสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ

สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการ

คุณอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา

สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

กรรมการ

คุณอรวรรณ สุทธางกูร

ผู้อำ�นวยการสำ�นักสถิติพยากรณ์ สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

กรรมการ

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา	

ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

กรรมการ

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ภาคผนวก

62-03-122_001-128 sukaphap khon thai new03-04_UK Coated-DIC.indd 121

121
3/4/2562 BE 22:07

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ปี 2562
ทบทวนรายงานทั้งเล่ม
นพ.วิชัย โชควิวัฒน
นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
นพ.อำ�พล จินดาวัฒนะ

ทีมเขียนสถานการณ์เด่นทางสุขภาพร่างแรก
คุณฐิติกร ทิพย์มณเฑียร
คุณธีรวัฒน์ ซ้วนตั้น
คุณปรกชล อู๋ทรัพย์
คุณพิสิฐษ์ ศรีอัคคโภคิน
ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์
คุณสถาพร อนุกูล
คุณสถาพร อารักษ์วทนะ
คุณสุบงกช สุขแก้ว
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คณะทำ�งานจัดทำ�โครงการ
สุขภาพคนไทย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้อำ�นวยการโครงการ
ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา

ตัวชี้วัดสุขภาพ
ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์
ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา
กัญญา อภิพรชัยสกุล

สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
ผศ.ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์
กาญจนา เทียนลาย

เรื่องพิเศษประจำ�ฉบับ
รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร
กัญญาพัชร สุทธิเกษม
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10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
1. พาราควอตยืดเยื้อ คณะกรรมการวัตถุอันตรายไม่ยอมยกเลิกการใช้
1
การใช้พาราควอตอย่างถูกต้องปลอดภัย. 5 กุมภาพันธ์ 2562. ค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2562,
จาก ส�ำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เว็บไซต์: www.doa.go.th/ard/
2
พาราควอต : 1 ใน 3 สารเคมี อั น ตรายในอุ ต สาหกรรมการเกษตร. 17 กุ ม ภาพั น ธ์
2562. ค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2562, จาก BBC เว็บไซต์: www.bbc.com/thai/
thailand-45312985
3
รู้จัก ‘พาราควอต’ ไทยไม่ห้ามใช้ แต่ท�ำไม 51 ชาติ ทั้งกัมพูชา ลาว ถึงแบน. 18 กุมภาพันธ์
2562. จาก ไทยรัฐ เว็บไซต์ https://www.thairath.co.th/content/1498513
4
ท�ำไมต้องเลิกใช้ “พาราควอต”. 11 กรกฎาคม 2561. ค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2562. จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ https://www.chula.ac.th/cuinside/10196/
5
งานเสวนาทางวิชาการนี้เป็นความร่วมมือของศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
(กพย.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
และพิษวิทยา ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาเภสัชกรรม ศูนย์
วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เครือข่ายพัฒนา
ศักยภาพผูน้ ำ� การสร้างสุขภาวะ (คศน.) แผนงานวิจยั นโยบายอาหารและโภชนาการ เพือ่
การสร้างเสริมสุขภาพ(FHP) และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย
6
เรื่องเดียวกัน. พาราควอต : 1 ใน 3 สารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมการเกษตร.
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2. จับตาวัณโรคระบาดหนัก เร่งตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
1
จับตา “5 เพชฌฆาตร้าย-7โรคเฝ้าระวัง” คุกคามชีวิตคนไทยปี 2561. 2 มกราคม
2561. ค้นเมื่อ 12 มกราคม 2562, จาก ไทยรัฐ เว็บไซต์: www.thairath.co.th/
content/1167090
2
วัณโรคระบาดคุกโคราชพบผูต้ อ้ งขังป่วย 300 ราย. 30 สิงหาคม 2560. ค้นเมือ่ 12 มกราคม
2562, จาก โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์: www.posttoday.com/social/local/511943
3
วัณโรค โรคติดต่อร้ายแรง 1 ใน 10 สาเหตุการตายที่ส�ำคัญ. 26 กันยายน 2561. ค้นเมื่อ 2
มกราคม 2562, จาก Honestdocs เว็บไซต์: www.honestdocs.co/tuberculosisdeath-causes
4
เรียนรู้วัณโรค. 15 ตุลาคม 2553. ค้นเมื่อ 2 มกราคม 2562, จาก คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล เว็บไซต์: www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.
asp?id=496
5
อมรา สุนทรธาดา. (2550). นโยบายควบคุมวัณโรคแห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
6
งานต่อต้านวัณโรคในประเทศไทย. ม.ป.ป. ค้นเมื่อ 19 มกราคม 2562, จาก TB Thailand
เว็บไซต์: tbthailand.org/download/Manual/งานต่อต้านวัณโรคในประเทศไทย_
NEW.pdf
7
แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. 2560-2564. ม.ป.ป. ค้นเมื่อ 3 มกราคม 2562,
จาก TB Thailand เว็ บ ไซต์ : www.tbthailand.org/download/Manual
หนั ง สื อ แผนยุ ท ธศาสตร์ วั ณ โรคระดั บ ชาติ % 20FINAL_new%20des.pdf
ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. 2560-2564
8
ส�ำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค. (2561). แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561
= National Tuberculosis Control Programme Guidelines, Thailand 2018.
กรุงเทพฯ.
9
สถานการณ์ วั ณ โรคของประเทศไทย ปรั บ ปรุ ง วั น ที่ 10 พฤศจิ ก ายน 2560. ม.ป.ป.
ค้นเมื่อ 3 มกราคม 2562, จาก TB Thailand เว็บไซต์: www.tbthailand.org/
download/สถานการณ์วัณโรคของประเทศไทย%2010%20พ.ย.%2060%20
final%201.pdf
10
สมาคมปราบวัณโรคฯ หนุนทุนพัฒนานวัตกรรมคุมวัณโรค สธ.ตัง้ เป้า 5 ปี ลดอัตราป่วยเหลือ
88 ต่อแสนคน. 10 กรกฎาคม 2561. ค้นเมื่อ 3 มกราคม 2562, จาก สสส. เว็บไซต์:
www.thaihealth.or.th/partnership/Content/44178-รณรงค์ วั ณ โรค%20
ไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขภายในปี%2078.html
11
มติ ครม.เห็นชอบ สธ.ลงนามกองทุนโลก รับงบ 788 ล้านบาท ‘ยุติเอดส์-วัณโรค’.
30 มิถนุ ายน 2558. ค้นเมือ่ 19 มกราคม 2562, จาก H focus เว็บไซต์: www.hfocus.
org/content/2015/06/10287
3. ทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง คนบาปในคราบ “นักบุญ”
1
เปิดใจ “นักศึกษาต้านทุจริต” ผ่าขบวนการโกงเงินคนจน. 26 กุมภาพันธ์ 2561. ค้นเมื่อ
2 ธันวาคม 2561, จาก โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์: www.posttoday.com/social/
general/541924
2
ฮีโร่ฝึกงาน แฉขบวนการ “ทุจริตเงินคนจน” เด้งหมด ยศเล็กใหญ่. 25 กุมภาพันธ์ 2561.
ค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2561, จาก MGR Online เว็บไซต์: mgronline.com/live/
detail/9610000019261
3
นศ.ฝึกงานแฉ! ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ สั่งปลอมเอกสาร เบิกเงิน 6.9 ล้าน. 8 กุมภาพันธ์
2561. ค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2561, จาก ไทยรัฐ เว็บไซต์: www.thairath.co.th/
content/1198883
4
ปปท.จ่อเอาผิด ผอ.ศูนย์ไร้ทพี่ งึ่ ‘โกง’เงินคนจน กับพวกอีก 5 คน. 14 กุมภาพันธ์ 2561. ค้น
เมือ่ 2 ธันวาคม 2561, จาก ไทยรัฐ เว็บไซต์: www.thairath.co.th/content/1203777
5
ไล่ อ อก ผอ.-หน.ฝ่ า ยสวั ส ดิ ก ารฯ ศู น ย์ คุ ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ ง ขอนแก่ น . 2 พฤษภาคม
2561. ค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2561, จาก Thai PBS เว็บไซต์: news.thaipbs.or.th/
content/271995
6
สั่งย้ายปลัด – รองปลัด พม. ปมทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้มีผลทันที. 23 กุมภาพันธ์
2561. ค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2561,จาก M Thai เว็บไซต์: news.mthai.com/politicsnews/620755.html
7
จังหวัดดังกล่าวประกอบด้วย ขอนแก่น เชียงใหม่ บึงกาฬ หนองคาย สุราษฎร์ธานี สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา ตราด อุดรธานี น่าน กระบี่ ตรัง สระแก้ว ร้อยเอ็ด พัทลุง ชุมพร
ชัยภูมิ สุรินทร์ พิษณุโลก มหาสารคาม ล�ำพูน นครราชสีมา อ�ำนาจเจริญ อ่างทอง
ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครพนม กาฬสินธุ์ ยะลา สมุทรสงคราม พิจติ ร ราชบุรี
เลย เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ล�ำปาง บุรีรัมย์ มุกดาหาร สกลนคร หนองบัวล�ำภู
ก�ำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม ปทุมธานี เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร สุพรรณบุรี อุทัยธานี จันทบุรี ชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี เพชรบุรี ตาก
ประจวบคีรีขันธ์ นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล และ สงขลา
8
ป.ป.ท.เผยผลสอบทุจริตคนไร้ที่พึ่ง พบมีโกง 67 จังหวัด มี จนท. รัฐเกี่ยวข้อง 189 ราย. 30
เมษายน 2561. ค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2561, จาก MGR Online เว็บไซต์: mgronline.
com/crime/detail/9610000042526
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‘พุฒิพัฒน์’ อดีตปลัด พม.กินยาฆ่าตัวตายพร้อมภรรยา. 29 มิถุนายน 2561. ค้นเมื่อ
3 ธันวาคม 2561, จาก มติชนออนไลน์ เว็บไซต์: www.matichon.co.th/newsmonitor/news_1020297
เฟส 3! ปปท. ตรวจพบมูลทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง 7 แห่ง. 25
มิถุนายน 2561. ค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2561, จาก Springnews เว็บไซต์: www.
springnews.co.th/thailand/294052
สัมภาษณ์ พันต�ำรวจโทวันนพ สมจินตนากุล รักษาการเลขาธิการ ป.ป.ท. เมื่อ 7 ธันวาคม
2561
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ. 2561. แนวทางและมาตรการจ่ายเงินอุดหนุน. กรุงเทพฯ
นักวิชาการ มธ.ชีม้ าตรการใหม่ โอนเงิน ‘สงเคราะห์คนจน’ ผ่านแบงก์ แก้ทจุ ริตเเค่เฉพาะหน้า.
23 เมษายน 2561. ค้นเมื่อ 3 ธันวาคม 2561, จาก ส�ำนักข่าวอิศรา เว็บไซต์: www.
isranews.org/isranews-news/65361-news-65361.html
“เลขาต้านโกง” เชือ่ กินเงินคนจน ท�ำเป็นกระบวนการ. 4 มีนาคม 2561. ค้นเมือ่ 2 ธันวาคม
2561, จาก เดลินิวส์ เว็บไซต์: www.dailynews.co.th/politics/630616
“ศรีสุวรรณ” ร้อง “ปปง.” สอบเส้นทางเงินแก๊งงาบเงินคนจน. 28 กุมภาพันธ์ 2561.
ค้นเมื่อ 23 ธันวาคม 2561, จาก ไทยโพสต์ เว็บไซต์: www.thaipost.net/main/
detail/4038

4. ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ภัยร้ายจากต่างแดน
1
รัฐบาลประกาศห้ามน�ำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมใช้ ม. 44 หากกฎหมายที่มีอยู่ไม่ได้ผล.
20 มิถุนายน 2561. ค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2561, จาก BBC เว็บไซต์: www.bbc.com/
thai/thailand-44543729
2
ไทยบ่อทิ้ง ‘ขยะพิษ’ 35 ประเทศ. 2 มิถุนายน 2561. ค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2561, จาก
กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์: www.bangkokbiznews.com/news/detail/803604
3
กรอ.ชี้ โรงงานรีไซเคิลฯ ฉะเชิงเทรา เข้าข่ายลักลอบน�ำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์. 28 พฤษภาคม
2561. ค้นเมื่อ 12 มกราคม 2562, จาก Voice tv เว็บไซต์: voicetv.co.th/read/
HyiUhAu1X
4
การน�ำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์: ถึงเวลาปฏิรปู กฎหมายหรือยัง?. 7 สิงหาคม 2561. ค้นเมือ่ 12
มกราคม 2562, จาก กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์: www.bangkokbiznews.com/blog/
detail/645238
5
การจัดการขยะอิเล็คทรอนิกส์ในประเทศไทย. ตุลาคม 2560. ค้นเมื่อ 12 มกราคม 2562,
จาก TDRI เว็บไซต์: tdri.or.th/wp-content/uploads/2018/04/wb133.pdf
6
อันตรายจากซากโทรศัพท์มือถือและแบตเตอรี่. ม.ป.ป. ค้นเมื่อ 12 มกราคม 2562,
จาก กรมควบคุมมลพิษ เว็บไซต์: www.pcd.go.th/info_serv/haz_battery.htm
7
ยังลักลอบขน “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” เข้าไทย ใช้วธิ สี ำ� แดงเท็จ. 30 พฤษภาคม 2561. ค้นเมือ่
12 มกราคม 2562, จาก Thai PBS เว็ บ ไซต์ : www.news.thaipbs.or.th/
content/272497
8
ขยะอิเล็คทรอนิกส์:ขยะพิษมหันตภัยร้ายจากเทคโนโลยี. 2561. ค้นมื่อ 12 มกราคม 2562,
จาก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เว็บไซต์: www.library2.parliament.go.th/
ejournal/content_af/2561/aug2561-2.pdf
9
ตรวจ รง.ยังไง-สอบทุจริตไหม? 4ปมที่ยังไม่เคลียร์จากอธิบดีกรมโรงงานกรณีขยะอิเล็กฯ.
16 มิถุนายน 2561. ค้นเมื่อ 12 มกราคม 2562, จาก ส�ำนักข่าวอิศรา เว็บไซต์:
www.isranews.org/isranews-scoop/66898-isranews11111111-66898.html
10
ครม.ไฟเขียวร่างก.ม.จัดการซากขยะอิเล็กทรอนิกส์. 25 ธันวาคม 2561. ค้นเมือ่ 12 มกราคม
2562, จาก เดลินิวส์ เว็บไซต์: www.dailynews.co.th/politics/684475
11
เรื่องเดียวกัน. การจัดการขยะอิเล็คทรอนิกส์ในประเทศไทย.
12
รัฐบาลประกาศห้ามน�ำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมใช้ ม. 44 หากกฎหมายที่มีอยู่ไม่ได้ผล.
20 มิถนุ ายน 2561. ค้นเมือ่ 12 มกราคม 2562, จาก BBC เว็บไซต์: www.bbc.com/
thai/thailand-44543729
13
ชีท้ างออกจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ และซากผลิตภัณฑ์อปุ กรณ์ไฟฟ้า. 4 ตุลาคม 2557. ค้น
เมื่อ 12 มกราคม 2562, จาก MGR Online เว็บไซต์: www.mgronline.com/local/
detail/9570000118068
14
ชง คสช.ยกเลิกโรงงานรีไซเคิล ตัดวงจรขยะพิษ. 21 มิถุนายน 2561. ค้นเมื่อ 12 มกราคม
2562, จาก Thai PBS เว็บไซต์: www.news.thaipbs.or.th/content/272897
5. ปลดล็อกกัญชา: ก้าวแรกสู่ความหวังทางการแพทย์
1
มาตรา76, พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
2
กัญชาไทย เป็นไปได้เเค่ไหน? เปิดโมเดล 5ประเทศ “กัญชาถูกกฎหมาย”โกยเงินส่งออกรักษาโรค-ท่องเที่ยว. 17 มกราคม 2561. ค้นเมื่อ 18 มกราคม 2562, จาก ประชาชาติ
ธุรกิจ เว็บไซต์: www.prachachat.net/spinoff/spinoff-featured/news-102903
3
กัญชา (cannabis sativa). 28 มิถุนายน 2553. ค้นเมื่อ 17 มกราคม 2562, จาก กอง
ควบคุมวัตถุเสพติด เว็บไซต์: www.narcotic.fda.moph.go.th/welcome/?p=2548
4
The health and social effects of nonmedical cannabis use. n.d. ค้นเมื่อ
26 กุมภาพันธ์ 2562, จาก WHO เว็บไซต์: www.who.int/substance_abuse/
publications/msbcannabis.pdf
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WHO recommends the most stringent level of international control for
synthetic opioid carfentanil. n.d. ค้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2562, จาก WHO
เว็บไซต์: www.who.int/medicines/news/2017/WHO-recommends-moststringent-level-int-control/en/
6
เภสัช ม.รังสิตสุดเจ๋ง! ผลิต “ยาพ่นกัญชา” บรรเทาความทรมานจาก “มะเร็ง”. 30 มีนาคม
2561. ค้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2562, จาก ข่าวสด เว็บไซต์: www.khaosod.co.th/
monitor-news/news_906258
7
ชี้กัญชาไทยพันธุ์ดีที่สุด สกัดน�้ำมันท�ำยา-มูลค่ามหาศาล. 30 มีนาคม 2561. ค้นเมื่อ 26
กุมภาพันธ์ 2562, จาก เดลินิวส์ เว็บไซต์: www.dailynews.co.th/politics/635360
https://voicetv.co.th/read/SJgX9BBaQ
8
เรื่องเดียวกัน. ชี้กัญชาไทยพันธุ์ดีที่สุด สกัดน�้ำมันท�ำยา-มูลค่ามหาศาล.
9
รายงานของ คณะกรรมการวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ
(ฉบับที.่ ..) พ.ศ... ม.ป.ป. ค้นเมือ่ 26 กุมภาพันธ์ 256, จาก สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เว็บไซต์:
www.library.senate.go.th/document/mSubject/Ext84/84242_0002.PDF
10
จุดยืนพรรคการเมืองต่อกัญชา 4 พรรคหนุนปลดล็อก “เพื่อไทย” ค้านใช้กัญชาทางการ
แพทย์. 21 มกราคม 2562. ค้นเมือ่ 25 กุมภาพันธ์ 2562, จาก MGR Online เว็บไซต์ :
www.mgronline.com/politics/detail/9620000007302
11
‘เฉลิม’ ค้าน ปลดล็อก กม.ใช้กัญชาทางการแพทย์. 21 มกราคม 2562. ค้นเมื่อ 23
กุมภาพันธ์ 2562, จาก กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์: www.bangkokbiznews.com/news/
detail/824682
12
ม.รังสิตรวมพลคนกัญชาร้องป.ป.ช 28 ธ.ค.เอาผิดอธิบดีกรมทรัพย์สินฯ ลั่นพรรคไหนไม่
หนุนไม่เลือก!!. 27 ธันวาคม 2561. ค้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562, จาก มติชน เว็บไซต์:
www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1291891
13
การประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ. 12 ธันวาคม 2561. ค้นเมื่อ 6 มกราคม 2562,
จาก สสส. เว็บไซต์: www.thaihealth.or.th/Content/46238-การประชุมวิชาการ
โรคมะเร็งแห่งชาติ.html
5

6. โรคพิษสุนัขบ้าระบาด: ปัญหาการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
1
กรมควบคุมโรค เตือนภัยโรคพิษสุนขั บ้า. 11 ธันวาคม 2561. ค้นเมือ่ 20 มีนาคม 2562, จาก
Thai health เว็บไซต์: www.thaihealth.or.th/Content/46201-กรมควบคุมโรค%20
เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า.html%20วันที่
2
กรมปศุสัตว์รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ณ วันที่ 31 ธ.ค.61. ม.ป.ป. ค้นเมื่อ 12
มีนาคม 2562, จาก กรมปศุสัตว์ เว็บไซต์: www.dld.go.th/th/images/stories/
warning/2561/256112/25611231_1rabies.pdf
3
สตง.พบท้อ งถิ่ น ซื้ อวั คซี น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ไร้ คุณภาพ-ราคาแพง. 7 มี น าคม 2561.ค้ น
เมื่อ 20 ธันวาคม 2561, จาก Thai PBS เว็บไซต์: www.news.thaipbs.or.th/
content/270806
4
เมือ่ สตง. ถูกกล่าวหาเป็นต้นเหตุทำ� พิษสุนขั บ้าระบาด. 12 มีนาคม 2561. ค้นเมือ่ 20 ธันวาคม
2561, จาก ส�ำนักข่าวอิศรา เว็บไซต์: www.isranews.org/thaireform/thaireformdocumentary/64227-rabies-64227.html
5
บทเรียน “วัคซีนพิษสุนัขบ้า” ผลประโยชน์ที่แลกด้วยชีวิต. 1 เมษายน 2561. ค้นเมื่อ 20
ธันวาคม 2561, จาก ประชาชาติธุรกิจ เว็บไซต์: www.prachachat.net/economy/
news-138350
6
สรุปเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 12 “ฝ่าวิกฤตโรคพิษสุนัขบ้า”. 21 มีนาคม 2561. ค้นเมื่อ
7 กุมภาพันธ์ 2561, จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์: www.chula.ac.th/
news/6295/
7
นายกฯ รังสิต ระบุ สตง.ท้วงติงท้องถิ่นท�ำ ‘พิษสุนัขบ้า’ ระบาดพุ่ง ชี้ กม.ไม่ตรงกับ
สถานการณ์จริง. 10 มีนาคม 2561. ค้นเมื่อวันที่ 7 กุมภพันธ์ 2562, จาก เว็บไซต์:
www.prachatai.com/journal/2018/03/75817
8
กลุ่มคนรักสัตว์จี้“อธิบดีปศุสัตว์”ลาออก ชี้โรคพิษสุนัขบ้าระบาดจากวัคซีนด้อยคุณภาพ.
24 เมษายน 2561. ค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562, จาก โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์: www.
posttoday.com/social/general/548994
9
ผู้ว่าสตง.แจงวุ่น! โดนกล่าวหาต้นเหตุท�ำพิษสุนัขบ้าระบาด จัดหาวัคซีนป้องกันชะงัก 2 ปี.
12 มีนาคม 2561. ค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562, จาก Khaosod เว็บไซต์: www.
khaosod.co.th/monitor-news/news_828650
10
เรื่องเสร็จที่ 442/2559 บันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ภารกิจและอ�ำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535.
ม.ป.ป. ค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2561, จาก ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เว็บไซต์:
www.app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=cmd&year=
2559&lawPath=c2_0442_2559
11
กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 88 ก
30 ธันวาคม พ.ศ. 2557
12
แผนยุทธศาสตร์การก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปใน พ.ศ.2563. ม.ป.ป. ค้นเมื่อ 26
ธันวาคม 2561, จาก ส�ำนักควบคุม ป้องกัน และบ�ำบัดโรคสัตว์ เว็บไซต์: www.
dcontrol.dld.go.th/dcontrol/index.php/manual/158-2563
13
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 28 ง วันที่ 31 มกราคม 2562

7. เครือข่าย ‘เมจิกสกิน’: ถึงเวลายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วหรือยัง?
1
บทเรียน “เมจิกสกิน” อย่าเชื่อ! แค่มีเลข อย. อย่าเชื่อ! แค่ดารารีวิว. 28 เมษายน 2561.
ค้นเมือ่ 3 มกราคม 2562, จาก ผูจ้ ดั การสุดสัปดาห์ เว็บไซต์: www.mgronline.com/
daily/detail/9610000041403
2
สรุปกรณี เมจิก สกิน ใช้คนดังสร้างความเชื่อ อวดอ้างเกินจริง สร้างความเสียหายกว่า 100
ล้านบาท. 24 เมษายน 2561. ค้นเมือ่ 20 มกราคม 2562, จาก The Standard เว็บไซต์:
www.thestandard.co/conclude-magic-skin/
3
ผูต้ อ้ งหา 8 ราย ได้แก่ นางวรรณภา พวงสน หัวหน้าทีม นายกร พวงสน ท�ำหน้าทีด่ แู ลการเงิน
นายกสิทธิ์ วรชิงตัน นายไมยสิทธิ์ สว่างธรรมรัตน์ ท�ำหน้าทีจ่ ดั โรงเรียนสอนรวย นายพิรน์ ธิ ิ
ติรณวัตถุภรณ์ ท�ำหน้าที่วางกลยุทธ์ นางสาวธนัญพรรธน์ บุญโญสิทธิ์ นางสาวตรีชฎา
ใจสบาย และ นางสาวมธุรส แดงสัมฤทธิ์ ท�ำหน้าที่สั่งผลิตและจัดจ�ำหน่าย
4
เรื่องเดียวกัน. สรุปกรณี เมจิก สกิน ใช้คนดังสร้างความเชื่อ อวดอ้างเกินจริง สร้างความเสีย
หายกว่า 100 ล้านบาท.
5
เรื่องเดียวกัน. สรุปกรณี เมจิก สกิน ใช้คนดังสร้างความเชื่อ อวดอ้างเกินจริง สร้างความเสีย
หายกว่า 100 ล้านบาท.
6
บทเรียนจาก เมจิกสกิน หรือจะเป็นจุดเริ่มต้นสู่ฝันร้ายของ กลยุทธ์ Influencer/KOL ?.
25 เมายน 2561. ค้นเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2562, จาก Marketingoops เว็บไซต์: www.
marketingoops.com/news/viral-update/magic-skin/
7
“สรรพากร” ยัน เดินหน้าเรียกเก็บภาษี ผูก้ ระท�ำผิด คดี “เมจิก สกิน” ถึงทีส่ ดุ . 18 ธันวาคม
2561. ค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562, จาก ข่าวสด เว็บไซต์: www.khaosod.co.th/
monitor-news/news_1971003
8
สถาพร อารักษ์วทนะ. (2559). การจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายของ
หน่วยงานก�ำกับดูแล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิเพื่อผูบริโภค (มพบ.).
9
สถาพร อารักษ์วทนะ. (2561). การพัฒนารูปแบบการก�ำกับดูแลโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เกินจริง : คลังข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อ
การคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน.
8. 17 วัน กับภารกิจช่วยทีมหมู่ป่าอะคาเดมี
1
10 เรื่องที่สุดในปฏิบัติการ “ถ�้ำหลวง”. 12 กรกฎาคม 2561. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2562,
จาก BBC เว็บไซต์: www.bbc.com/thai/thailand-44805699
2
How Rescuers in a Thai Cave Pulled Off the Impossible. 10 กรกฎาคม 2561.
ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2562, จาก The New York Times เว็บไซต์: www.nytimes.
com/2018/07/10/world/asia/thailand-cave-rescue-how.html
3
เร่งค้นหาเด็กพร้อมโค้ชหายในถ�้ำหลวง 13 คน. 24 มิถุนายน 2561. ค้นเมื่อ 25 ธันวาคม
2561, จาก ช่อง 3 เว็บไซต์: www.news.ch3thailand.com/local/72005
4
10 เดชะพระบารมี ในปฏิบัติการ “ถ�้ำหลวง”. 27 กรกฎาคม 2561. ค้นเมื่อ 20 มกราคม
2562, จาก BBC เว็บไซต์: www.bbc.com/thai/thailand-44977413
5
เรื่องเดียวกัน. 10 เรื่องที่สุดในปฏิบัติการ “ถ�้ำหลวง”.
6
เปิดคลิป ซีลล�ำเลียงขวดอากาศเข้าโถง 3 อีกทีมเลี้ยวซ้าย มุ่งหน้าพัทยาบีช!. 2 กรกฎาคม
2561. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2562, จาก ข่าวสด เว็บไซต์: www.khaosod.co.th/
breaking-news/news_1290698
7
ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ�้ำหลวง. ม.ป.ป. ค้นเมื่อ 21 มกราคม 2562, จาก Wikiwan
เว็บไซต์: www.wikiwand.com/th/ปฏิบัติกาค้นหาและกู้ภัยถ�้ำหลวง#/สูญหาย
8
ผู้ว่าฯ เชียงรายยืนยันพบแล้ว “13 หมูป่าอะคาเดมี” ในถ�้ำหลวง-เร่งหาทางพาออกมา.
2 กรกฎาคม 2561 ค้นเมื่อ 12 มกราคม 2562, จาก ประชาไท เว็บไซต์: www.
prachatai.com/journal/2018/07/77668
9
ด่วน!! สุดสลด อดีตหน่วยซีล นักท�ำลายใต้นำ�้ จูโ่ จม เสียชีวติ ใน ถ�ำ้ หลวง. 6 กรกฎาคม 2561.
ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2562, จาก ข่าวสด เว็บไซต์: www.khaosod.co.th/breakingnews/news_1306815
10
พระราชทานยศ ‘น.ต.’ และเครือ่ งราชฯกรณีพเิ ศษ ‘จ่าสมาน’ วีรบุรษุ ถ�ำ้ หลวง. 14 กรกฎาคม
2561. ค้นเมือ่ 20 มกราคม 2562, จาก กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์: www.bangkokbiznews.com/
news/detail/807670
11
“ออกซิเจนหมด-ฝนหนักก�ำลังมา”ภารกิจสุดหินทีต่ อ้ งแข่งกับเวลา! เรือ่ งเล่าจาก “หน่วยซีล”.
11 กรกฎาคม 2561. ค้นเมื่อ 21 มกราคม 2562, จาก โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์: www.
posttoday.com/social/general/557292
12
แพทย์แถลงผลตรวจ 8 หมูป่า ไม่พบเชื้อโรคติดต่อ. 11 กรกฎาคม 2561. ค้นเมื่อ 21
มกราคม 2562, จาก Voice TV เว็บไซต์: www.voicetv.co.th/read/HyoJigX7Q
13
ถ�้ำหลวง กับสิ่งที่ผู้น�ำควรเรียนรู้จากอดีตผู้ว่าฯ เชียงราย. 2 กรกฎาคม 2561. ค้นเมื่อ 21
มกราคม 2562, จาก The Standard เว็บไซต์: www.thestandard.co/editors-deskchiangrai-governor-lesson-learned/
14
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์. 15 กรกฎาคม 2561.
ค้นเมือ่ 21 มกราคม 2562, จาก โพสต์ทเู ดย์ เว็บไซต์: www.posttoday.com/social/
royal/557711
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นายกฯ มอบโล่ 32 รางวัลผลงานสุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี 61. 26 ธันวาคม
2561. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2562, จาก ไทยรัฐ เว็บไซต์: www.thairath.co.th/
content/1455373
สรุปเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 14 “วิเคราะห์ปรากฏการณ์ถ�้ำหลวง จากหลากมิติ”. 11
กรกฎาคม 2561. ค้นเมือ่ 25 มกราคม 2562, จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ :
www.chula.ac.th/news/11113/
ประเวศ วะสี. (2561). หมูป่าโมเดล มรรค 8. ใน ประเวศ วะสี (บรรณาธิการ), หมอชาว
บ้าน. หน้า 2-3. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน.

9. โศกนาฏกรรม “เรือล่มภูเก็ต 2561” บทเรียนท่องเที่ยวไทย
1
เหตุเรือล่มในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561. ม.ป.ป. ค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2561, จาก วิกิพีเดีย
เว็บไซต์: www.th.wikipedia.org/wiki/เหตุเรือล่มในจังหวัดภูเก็ต_พ.ศ._2561
2
เจอแล้วศพสุดท้าย เหยื่อเรือล่ม-ลอยถึงกระบี่ จ่อฟันจนท.รู้เห็นกับคนผิด. 12 กรกฎาคม
2561. ค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2562, จาก ไทยรัฐ เว็บไซต์: www.thairath.co.th/
content/1332602
3
แจ้งข้อหายกครัว นอมินีเรือฟีนิกซ์ ปปง.ชี้เส้นทางการเงินชัด. 27 สิงหาคม 2561. ค้นเมื่อ
25 ธันวาคม 2561, จาก มติชนออนไลน์ เว็บไซต์: www.matichon.co.th/region/
news_1105539
4
แค่…น�้ำผึ้งหยดเดียว. 3 สิงหาคม 2561. ค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2561, จาก ประชาชาติธุรกิจ
เว็บไซต์: www.prachachat.net/columns/news-199726
5
เรื่องเดียวกัน. แค่…น�้ำผึ้งหยดเดียว.
6
“บิ๊กป้อม” ขอโทษปมพูดเหตุเรือล่มเกิดจากคนจีนท�ำกันเอง. 10 กรกฎาคม 2561. ค้น
เมื่อ 26 ธันวาคม 2561, จาก โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์: www.posttoday.com/politic/
news/557114
7
ฉาวอีก! จนท.ดอนเมืองท�ำร้ายนักท่องเทีย่ วจีนคาสนามบิน คลิปแชร์วอ่ น. 29 กันยายน 2561.
ค้นเมื่อ 26 ธันวาคม 2561, จาก ข่าวสด เว็บไซต์: www.khaosod.co.th/specialstories/news_1620334
8
เปิดสถิตินักท่องเที่ยวจีน มาไทย เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง. 1 ตุลาคม 2561. ค้นเมื่อ 26 ธันวาคม
2561, จาก MThai เว็บไซต์: www.news.mthai.com/world-news/675738.html
9
เขย่าพอร์ตแก้เกมจีน กระจายเสี่ยง“กู้เที่ยวไทย”. 6 มกราคม 2562. ค้นเมื่อ 8 มกราคม
2562, จาก กรุ ง เทพธุ ร กิ จ เว็ บ ไซต์ : www.bangkokbiznews.com/news/
detail/823315
10
ขายทิ้งโรงแรมเชียงใหม่-ภูเก็ต พิษทัวร์จีนวูบหนัก-ห้องพักล้น. 28 พฤศจิกายน 2561.
ค้นเมื่อ 8 มกราคม 2562, จาก ประชาชาติธุรกิจ เว็บไซต์: www.prachachat.net/
property/news-256684
11
ตะลึง ปี 60 ไทยคร่าชีวิตนักท่องเที่ยว 936 คน ผลกระทบ เรือล่มเกาะเฮ จีน ยกเลิกทริป
ท�ำรายได้หด 4.2 หมื่นล้านบาท. 16 กรกฎาคม 2561. ค้นเมื่อ 8 มกราคม 2562,
จาก Newsringside เว็บไซต์: www.newsringside.com/3698/
12
ทุ่มงบ 35 ล้าน กู้เรือฟีนิกซ์ หาสาเหตุการจม คาด 1 สัปดาห์รู้ผล. 21 พฤศจิกายน 2561.
ค้นเมือ่ 8 มกราคม 2562, จาก ไทยรัฐ เว็บไซต์: www.thairath.co.th/content/1426366
13
โศกนาฏกรรม“เรือฟีนกิ ซ์”ล่มสะเทือนท่องเทีย่ วไทย. 25 ธันวาคม 2561. ค้นเมือ่ 9 มกราคม
2562, จาก คมชัดลึก เว็บไซต์: www.komchadluek.net/news/scoop/356811
14
ยกเครื่องท่องเที่ยวไทย ชงเก็บค่าต๋ง-ประกันภัยทัวริสต์. 2 สิงหาคม 2561. ค้นเมื่อ 12
มกราคม 2562, จาก ประชาชาติธุรกิจ เว็บไซต์: www.prachachat.net/tourism/
news-199050
15
รัฐอัดฟรีวซี า่ -ลดค่าธรรมเนียมเหมาล�ำ โหมแพ็กเกจปลุกมูด้ ท่องเทีย่ วปลายปี. 9 พฤศจิกายน
2561. ค้นเมื่อ 8 มกราคม 2562, จาก ประชาชาติธุรกิจ เว็บไซต์: www.prachachat.
net/tourism/news-248164
10. โรคหัดกลับมา “อุบัติซ�้ำ” ในไทย
1
โรคหัดระบาดภาคใต้ยังน่าเป็นห่วง. 27 ตุลาคม 2561. ค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2562, จาก
ThaiPBS เว็บไซต์: www.news.thaipbs.or.th/content/275354
2
โรคหัดระบาด และปัญหาการฉีดวัคซีนในพืน้ ทีม่ สุ ลิม. 11 ตุลาคม 2561. ค้นเมือ่ 10 มีนาคม
2562, จาก Themomentum เว็บไซต์: www.themomentum.co/measlesvaccine-and-muslims/
3
สธ.เพิ่มวัคซีนป้องกันโรคหัด 1.4 แสนโด๊ส หลังมีผู้เสียชีวิตแล้ว 23 ราย. 4 มีนาคม 2562.
ค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2562, จาก Workpointnews เว็บไซต์: www.workpointnews.
com/2019/03/04/01สธ-เตรียมเพิ่มวัคซีน-1-4-แส/
4
เรื่องเดียวกัน. โรคหัดระบาด และปัญหาการฉีดวัคซีนในพื้นที่มุสลิม.
5
เรื่องเดียวกัน. โรคหัดระบาด และปัญหาการฉีดวัคซีนในพื้นที่มุสลิม.
6
การกําจัดโรคหัดตามพันธสัญญานานาชาติ. ม.ป.ป. ค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2562, จาก
กรมควบคุมโรค เว็บไซต์: www.boe.moph.go.th/files/meeting/srrt2018/1.pdf

“สื่อสังคม สื่อสองคม” สุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชียล

ข่าวสด. ล�ำดับเหตุการณ์ค้นหาทีมหมูป่า จากวันแรกถึงวันที่พบ13ชีวิต . สืบค้นเมื่อ วันที่
5 มกราคม 2562: จาก https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_1291506
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นัท โอนไว เขินเจอ น้องขวัญตัวจริง ชีเ้ พือ่ นเตือนตัง้ แต่พนั ห้า เห็นขับเบนซ์คดิ ว่ารวย!. สืบค้นเมือ่
วันที่ 5 มกราคม 2562: จาก https://www.khaosod.co.th/special-stories/
news_1876995
ไทยรัฐออนไลน์. รับค�ำท้า! Ice Bucket Challenge เทรนด์บอกบุญแบบไฮเทค. สืบค้นเมือ่ วันที่
5 มกราคม 2562: จาก https://www.thairath.co.th/content/444109
โพสต์ทูเดย์. กองปราบเตือน “การโกงแบบใหม่” ที่ดูดเงินเพียงไม่กี่นาที. สืบค้นเมื่อ วันที่
5 มกราคม 2562: จาก https://www.posttoday.com/social/general/575652
ภารกิจถ�ำ้ หลวง: รูจ้ กั ทีมกูภ้ ยั นานาชาติทมี่ าช่วยค้นหาทีมฟุตบอลหมูปา่ อะคาเดมี. สืบค้นเมือ่ วันที่
5 มกราคม 2562: จาก https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_1270268.
ภูเบศร์ สมุทรจักร และกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ. (2558). เหวี่ยง วีน ออนไลน์ ความขัดแย้งและ
การวิวาทในสื่อสังคมของวัยรุ่น. การประชุมวิชาการ ประชากรและสังคม 2558:
ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย
ภัทริกา วงศ์อันนต์นนท์. (2557). พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน. วารสาร
พยาบาลทหารบก, 15(2), 173-178
มติชน ออนไลน์. ด่วน! ซีลเผยคลิป 13 หมูป่าผลัดกันแนะน�ำตัว พบยังแจ่มใส-เฮฮา ชาวเน็ต
แห่ให้กำ� ลังใจโค้ช. สืบค้นเมือ่ วันที่ 5 มกราคม 2562: จาก https://www.matichon.
co.th/region/news_1027686
มติชน ออนไลน์. ละเอียดยิบ! นักด�ำน�ำ้ อังกฤษ เผยขัน้ ตอนช่วย 13 ชีวติ ไม่เหมือนในรายงานข่าว
ชี้ประกบรายคน. สืบค้นเมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2562: จาก https://www.matichon.
co.th/foreign/news_1044837
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม. (2561). ผลส�ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประเทศไทย ปี 2561.
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