ข่ าวประชาสั มพันธ์
กสม. ฉัตรสุ ดา หารือร่ วมกับกระทรวงสาธารณสุ ข ส่ งเสริมหญิงวัยเจริญพันธุ์รับประทานวิตามินโฟลิก (บี ๙)
เน้ นคุ้มครองสิ ทธิแม่ และเด็กเชิงป้องกันเพือ่ ลดความพิการแต่ กาเนิด
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางฉั ตรสุ ดา จันทร์ ดียิ่ง กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ในฐานะ
ประธานคณะทางานด้านสิ ทธิ ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ เด็ก การศึกษา และการสาธารณสุ ข เปิ ดเผยถึงการเข้าพบ
นายแพทย์กิตติศกั ดิ์ กลับดี ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข ในฐานะผูแ้ ทนรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุ ข พร้อมด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงพรสวรรค์ วสันต์ นายกสมาคมเพื่อเด็ก
พิการแต่กาเนิ ด และนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผูอ้ านวยการสานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทกั ษ์ สภากาชาดไทย เพื่อหารื อร่ วมกับอธิ บดี กรมอนามัย เลขาธิ การคณะกรรมการอาหารและยา และ
ผูอ้ านวยการองค์การเภสัชกรรม ถึงแนวทางการดาเนิ นการลดความเสี่ ยงจากความพิการแต่กาเนิ ดของเด็ก
เมื่ อเร็ ว ๆ นี้ ว่า ความพิการแต่กาเนิ ดของบุคคลส่ ง ผลกระทบต่ อปั ญหาสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ตของ
คนพิการและคนในครอบครัว รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการรับบริ การสาธารณสุ ข ตลอดจนความยากลาบาก
ในการเข้าถึงบริ การสาธารณะ และการถูกเลือกปฏิบตั ิจากการจ้างงาน
โดยที่ “ความพิการแต่กาเนิ ด” เป็ นอีกหนึ่ งปั ญหาที่ไทยต้องเผชิ ญ เนื่ องจากในแต่ละปี มีเด็กที่คลอด
และพิการแต่กาเนิ ดกว่าปี ละ ๓๐,๐๐๐ คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง ซึ่ งต้องใช้งบประมาณในการดูแล
ราวปี ละ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งที่ในทางการแพทย์โดยการแนะนาขององค์การอนามัยโลกระบุวา่ ความพิการ
แต่กาเนิ ดสามารถป้ องกันได้ดว้ ยการส่ งเสริ มให้หญิงวัยเจริ ญพันธุ์ที่มีโอกาสตั้งครรภ์รับประทานวิตามิ น
โฟลิก (Folic Acid) หรื อ บี ๙ ในปริ มาณที่เหมาะสม ตั้งแต่ก่อนและหลังตั้งครรภ์ ๓ เดือน ซึ่ งจะสามารถลด
ความเสี่ ยงจากการพิการแต่กาเนิ ดได้ร้อยละ ๒๐ – ๕๐ และลดโอกาสการเกิ ดและการเกิ ดซ้ าความพิการ
แต่กาเนิดของหลอดประสาทได้ถึงร้อยละ ๗๐
ตนเห็ นว่าเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและคุ ม้ ครองสิ ทธิ เชิ งป้ องกันของหญิงวัยเจริ ญพันธุ์และทารกที่จะ
กาเนิ ด อันสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ ๑๒ และ
อนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก ข้อ ๒๔ ซึ่ งรับรองว่า รัฐภาคีควรดาเนิ นมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดอัตราการตาย
ของทารกก่อนคลอดและของเด็กแรกเกิ ด ตลอดจนประกันให้มีการดูแลสุ ขภาพอย่างเหมาะสมแก่มารดา
ทั้งก่ อนและหลังคลอด รวมถึ งการแนะแนวให้ความรู ้ แก่ บิดามารดาในเรื่ องโภชนาการและการวางแผน
ครอบครัว จึงได้หารื อร่ วมกับกระทรวงสาธารณสุ ขถึ งประเด็นดังกล่าว ซึ่ งเป็ นการติดตามการดาเนิ นงาน
ของรัฐบาลตามข้อเสนอแนะของ กสม. เมื่อปี ๒๕๖๐ กรณี นโยบายและแผนการดาเนิ นงานเพื่อลดความ
พิการแต่กาเนิดโดยการกาหนดให้วิตามินโฟลิก (Folic Acid) เป็ นส่ วนประกอบในอาหาร ด้วย โดยได้ขอ้ สรุ ปว่า
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ขณะนี้ องค์ ก ารเภสั ช กรรมจะเร่ ง รั ด การผลิ ต วิ ต ามิ น โฟลิ ก ขนาดเม็ ด ละ ๔๐๐ ไมโครกรั ม
(๐.๔ มิลลิกรัม) ซึ่งเป็ นปริ มาณที่เหมาะสมที่หญิงวัยเจริ ญพันธุ์ควรได้รับประทานต่อเนื่ องทุกวันในช่วงก่อน
และหลังตั้งครรภ์ ๓ เดือน และหน่วยงานในกากับของกระทรวงสาธารณสุ ข จะได้เร่ งดาเนิ นการศึกษาวิจยั
เพื่อให้มีการผสมวิตามินโฟลิกในอาหารที่เหมาะสมที่คนไทยรับประทานเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริ กา
แคนาดา ออสเตรเลีย และอีกกว่า ๘๐ ประเทศทัว่ โลก โดยตนในฐานะประธานคณะทางานด้านสิ ทธิผสู้ ู งอายุ
ผูพ้ ิ ก าร เด็ก การศึ ก ษา และการสาธารณสุ ข จะร่ วมกับ หน่ วยงานของรั ฐที่ เกี่ ยวข้องสนับ สนุ นให้มี การ
ส่ งเสริ มการให้โภชนศึกษาแก่ หญิงวัยเจริ ญพันธุ์ และคู่สมรสที่พร้ อมจะมีบุตร ตลอดจนบุคลากรทางการ
แพทย์ที่มีส่วนในการวางแผนครอบครัวให้ได้ทราบถึงประโยชน์ของวิตามินโฟลิก เพื่อเป็ นการลดโอกาส
เสี่ ยงจากความพิการแต่กาเนิดของทารกต่อไป
“การส่ งเสริ มให้หญิงที่ตอ้ งการมีบุตรได้รับประทานวิตามินโฟลิกเป็ นมาตรการเชิ งป้ องกันที่สาคัญ
มาตรการหนึ่ งในการที่จะคุม้ ครองสิ ทธิ ของแม่และเด็กที่จะเกิดมาในภายหลัง ให้ไม่ตอ้ งตกอยูใ่ นภาวะแห่ ง
ความพิการที่จะส่ งผลกระทบต่อสิ ทธิ ในการดารงชี วิตในหลายด้าน ซึ่ งถื อเป็ นเรื่ องน่ าชื่ นชมว่ารั ฐบาลได้
เห็นความสาคัญและมีการดาเนินการในเรื่ องดังกล่าวแล้วอย่างต่อเนื่ อง” นางฉัตรสุ ดา กล่าว
เผยแพร่ โดย สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

