รายงานผลการพิจารณา ที่ ๒๙๒/๒๕๖๐ เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กรณี น โยบายและแผนการด าเนิน งานเพื่อลดความพิการแต่กาเนิด โดยการกาหนดให้กรดโฟลิก เป็น
ส่วนประกอบในอาหาร
๑

ความเป็นมา
สื บ เนื่ อ งจากความพิ ก ารแต่ ก าเนิ ด ของบุ ค คลได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ทั้ ง คนพิ ก ารและคนใน
ครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านสุขภาพและจิตใจ ภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการได้รับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสม
และมีมาตรฐาน ความยากลาบากในการเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวกและบริการสาธารณะ การถูกเลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงาน อีกทั้งทาให้สูญเสียงบประมาณ และทรัพยากรของประเทศเป็นจานวนมาก โดยองค์การอนามัย
โลก (WHO) ได้ให้นิยาม “ความพิการแต่กาเนิด” ให้มีความหมายครอบคลุมถึงโรคพันธุกรรมที่อาจจะไม่เห็นความ
พิการเมื่อแรกเกิด แต่แสดงอาการและความพิการต่อมาในวัยเด็ก ซึ่งปัญหาความพิการแต่กาเนิดมีสาเหตุสาคัญ
หลายประการ อาทิ ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในมารดา การได้รับสารก่อความพิการ โรคประจาตัวของมารดา
การใช้ยาบางชนิดระหว่างตั้งครรภ์ เป็นต้น สาหรับประเทศไทย พบว่าการเสียชีวิตในวัยทารกมีสาเ หตุจาก
ความพิการแต่กาเนิดประมาณร้อยละ ๒๐ - ๓๐ และพบทารกแรกเกิดมีชีพซึ่งมีความพิการแต่กาเนิดประมาณ
๒๔,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ คนต่อปี หรือร้อยละ ๓ - ๕ ของจานวนทารกแรกเกิดมีชีพทั้งหมดประมาณ ๘๐๐,๐๐๐
คนต่อปี และจานวนเด็กพิการแต่กาเนิดมีแนวโน้มสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี จึงจาเป็นต้ องดาเนินการแก้ไขปัญหา
ความพิการแต่กาเนิดอย่างรอบด้านและเร่งด่วน ซึ่งได้มีการดาเนินการแล้วบางส่วน เช่น การกาหนดให้เติมสาร
ไอโอดีนในเกลือและสารปรุงรส เพื่อป้องกันการไม่พัฒนาการของเซลล์สมองขณะตั้งครรภ์และวัยเด็ก เป็นต้น
ผลจากการศึ ก ษาทางด้ า นโภชนาการซึ่ง ประเทศที่พั ฒ นาแล้ ว ทั่ ว โลกต่า งให้ ก ารยอมรับ
สนับสนุนว่าการเสริมกรดโฟลิก ๔๐๐ ไมโครกรัมต่อวัน (๐.๔ มิลลิกรัมต่อวัน) ในช่วง ๔ - ๖ สัปดาห์ก่อนตั้งครรภ์
จนถึงตั้งครรภ์ได้ ๓ เดือน สามารถลดโอกาสเสี่ยงของความพิการแต่กาเนิดได้ร้อยละ ๒๐ - ๕๐ ลดโอกาสการเกิด
และการเกิดซ้าความพิ การแต่กาเนิดของหลอดประสาทได้ร้อยละ ๗๐ นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังสนับสนุนว่า
กรดโฟลิกหรือโฟเลตยังสามารถลดโอกาสเสี่ยงของความพิการแต่กาเนิดประเภทอื่น เช่น ลดโรคหัวใจพิการ
แต่กาเนิดลงได้ร้ อยละ ๒๕ - ๕๐ ลดความผิดปกติของแขนขาลงได้ร้อยละ ๕๐ ลดความพิการของระบบ
ทางเดินปัสสาวะและโรคไม่มีรูทวารหนัก ตลอดจนลดโอกาสการเกิดปากแหว่งเพดานโหว่ลงได้ประมาณ ๑ ใน ๓
จึงสรุปได้ว่า การเสริมกรดโฟลิกสามารถป้องกันความพิการแต่กาเนิดที่รุนแรงได้เกือบทุกชนิด สอดคล้องกับ
องค์การอนามัยโลกที่ได้ให้คาแนะนาว่า หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีโอกาสตั้งครรภ์ควรได้รับกรดโฟลิก ๔๐๐ ไมโครกรัม
หรือ ๐.๔ มิลลิกรัม ประจาทุกวันอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาที่มีโ อกาสตั้งครรภ์ประมาณ ๓ เดือน
ก่อนการตั้งครรภ์จนถึงตั้งครรภ์ครบ ๓ เดือน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นว่ากรณีดังกล่าวข้างต้นมีความเกี่ยวข้องกับกติก า
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ ๑๒ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ ๒๔
ซึ่งให้การคุ้มครองและรับรองว่า รัฐภาคีควรดาเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดอัตราการตายของทารกก่อนคลอด
และของเด็กแรกเกิด ตลอดจนประกันให้มีการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมแก่มารดาทั้งก่อนและหลังคลอด

๒

รวมถึงการแนะแนวให้ความรู้แก่บิดามารดาในเรื่องโภชนาการและการวางแผนครอบครัว เพื่อพัฒนาการดูแล
สุขภาพเชิงป้องกันแก่มารดาและบุตรให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน จึงได้จัดทาข้อเสนอแนะนโยบาย
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
๒

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ประชาชนคนไทยย่อมมีสิทธิที่จะ
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดี อันถือเป็นหลักการที่สาคัญของสิทธิมนุษยชนที่ต้องได้รับตาม
มาตรฐานสูงสุด ซึ่งมีวิธีการที่หลากหลายที่จะนาไปสู่การได้รับสิทธิของบุคคลในด้านสุขภาพ อาทิ การกาหนด
นโยบาย หรือการนาหลักการหรือองค์ความรู้ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ศึกษาและมีข้อเสนอแนะต่อ
ประเทศทั่วโลกมาปรับใช้ หรือการตรากฎหมายที่จาเป็นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ อันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย
ดังกล่าวด้วย ซึ่งในส่วนสิทธิของมารดาและการพัฒนาสุขภาพของเด็กให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง จาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่การวางแผนครอบครัว การฝากครรภ์ในระยะ
ก่อนและหลั งคลอดบุ ตร ดังนั้ น การพัฒ นานโยบายและแผนการดาเนินงานเพื่อลดความพิการแต่กาเนิด
โดยการกาหนดให้กรดโฟลิกเป็นส่วนประกอบในอาหารจึงเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในการได้รับบริการ
สาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ซึ่งได้วางหลักการและคุ้มครองไว้ ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสม เป็นไป
อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการ
พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และได้รับรองไว้ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ในขณะนั้น) รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากลทั้งกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ให้การคุ้ มครองและรับรองว่า
มารดาควรได้รับการคุ้มครองพิเศษระหว่างช่วงระยะเวลาตามควรก่อนหรือหลังการให้กาเนิดบุตร และรัฐภาคี
ควรดาเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดการเสียชีวิตของทารกและเด็ก ตลอดจนประกันให้มีการดูแลสุขภาพ
อย่างเหมาะสมแก่มารดาทั้งก่อนและหลังคลอด
คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติจึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะนโยบายเพื่อส่งเสริ มและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
๒.๑ ควรให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกันเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันนโยบายและแผนการดาเนินงานสาหรับการกาหนดให้กรดโฟลิก
เป็นส่วนประกอบในอาหาร
๒.๒ ควรให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย และสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(๑) ส่งเสริมการให้โภชนศึกษาแก่หญิงวัยเจริญพันธุ์และคู่สมรสที่พร้อมจะมีบุตร
ให้ได้รับทราบถึงประโยชน์ของกรดโฟลิกในการลดความพิการแต่กาเนิดของทารก

๓

(๒) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนานโยบายและแผนการดาเนินงานสาหรับการกาหนด
ให้เติมกรดโฟลิกเป็นส่วนประกอบในอาหาร โดยอาศัยอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ดังนี้
(๒.๑) พัฒนานโยบายและแผนการดาเนินงานสาหรับการกาหนดให้เติมกรดโฟลิก
เป็นส่วนประกอบในอาหาร โดยเร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ และ
หน่วยงานภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีการอาหาร เป็นต้น
(๒.๒) เร่ งประสานความร่ว มมือกับสถาบันโภชนาการต่าง ๆ อาทิ สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ ให้ดาเนินการศึกษาวิจัยเพื่อกาหนดปริมาณของกรดโฟลิกที่ควรได้รับต่อวัน
เพื่ อ ก าหนดชนิ ด ของอาหารที่ เ หมาะสมส าหรั บ การเติ ม กรดโฟลิ ก ลงไป โดยค านึ ง ถึ ง วั ฒ นธรรมในการ
รับประทานอาหารของคนไทยซึ่งต้องสอดคล้องกับห่วงโซ่อุปทานของอาหารและคุณภาพของอาหาร (สี กลิ่น
รสชาติ) และต้นทุนในกระบวนการผลิต ตลอดจนความเสถียรคงรูปตามอายุของอาหารในการวางจาหน่าย
(๒.๓) ในระหว่ า งการด าเนิ น การตามข้ อ (๒.๑) และ (๒.๒) ควรก าหนด
มาตรการชั่วคราวให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ต้องได้รับประทานกรดโฟลิกเสริมในปริมาณที่เหมาะสมตามความเห็น
ของนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในระยะก่อนปฏิสนธิ ๓ เดือนต่อเนื่องจนถึงช่วงที่มีการปฏิสนธิแล้วครบกาหนด
๓ เดือน
๒.๓. ควรให้ (๑) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส านักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (๒) สานักนายกรัฐมนตรี โดยสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(๓) กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สนับสนุนจัดสรรหรือหาแหล่งเงินทุนเพื่อการวิจัย
สาหรับพัฒนานโยบายและแผนการดาเนินงานสาหรับการกาหนดเติ มกรดโฟลิกเป็นส่วนประกอบในอาหาร
จนสามารถปฏิบัติได้จริง
๓

ผลดาเนินการ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๗๙๑๐ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้มีคาสั่งมอบหมายให้
กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษา
แนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว และให้ กระทรวงสาธารณสุขสรุปผลการพิ จารณาหรือ
ผลดาเนิ น การเกี่ย วกั บ เรื่ องดั งกล่ าวในภาพรวมแล้ ว ส่ ง ให้ ส านั ก เลขาธิ การคณะรัฐ มนตรี ภ ายใน ๓๐ วัน
เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

