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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘
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๑๙ พฤศจิ กายน ๒๕๕๘

3

วิ กฤติ การณ์เชื้อแบคทีเรียดือ้ ยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ทีแ่ ปด
ได้พจิ ารณารายงานเรือ่ งวิกฤติการณ์เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาและการจัดการปญั หาแบบบูรณาการ๑
รับทราบ ว่ายาต้านแบคทีเรียเป็ นยาทีส่ ามารถช่วยรักษาการติดเชือ้ แบคทีเรียให้หายและช่วยชีวติ
ของคนจํานวนมาก ในปจั จุบนั ได้เกิดวิกฤติรุนแรงจากการทีแ่ บคทีเรียดือ้ ต่อยาทีเ่ คยใช้รกั ษาได้ผล ทําให้
โรคจํานวนมากรักษาได้ยากขึน้ หรือรักษาไม่ได้ โดยที่ปญั หายังทวีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ และเป็ น
ปญั หาร่วมของทัวโลก
่
รับ ทราบ ว่า การใช้ย าต้า นเชื้อ แบคทีเ รีย เกินจํา เป็ น อย่า งไม่ส มเหตุ ผลหรือใช้ไม่ถูก ต้อ งทัง้ ใน
สถานพยาบาลคนและสัตว์ ในชุมชน ในภาคเกษตรกรรม ตลอดจนการขาดการติดตามและควบคุมการ
ระบาดของแบคทีเ รียดื้อยา เป็ นสาเหตุ ของวิกฤติแบคทีเรียดื้อยา ในขณะที่การผลิตยาชนิ ดใหม่ข้นึ มา
ทดแทนแทบจะไม่มี หรือถ้ามีกม็ กั เป็ นยาทีม่ รี าคาแพงขึน้ มาก รวมทัง้ อาจมีอนั ตรายมากขึน้ อีกด้วย
ตระหนัก ว่าหากรูจ้ กั ควบคุมการใช้ยาต้านแบคทีเรียให้น้อยเท่าที่จําเป็ นและเกิดประโยชน์ และ
ควบคุมการกระจายของแบคทีเรียดือ้ ยาก็จะลดปญั หาได้ ทัง้ นี้จาํ เป็ นต้องมีการจัดการปญั หาอย่างบูรณาการ
ห่วงใย ว่าประชาชนทีเ่ จ็บปว่ ยจากการติดเชือ้ แบคทีเรียชนิดทีด่ อ้ื ต่อยาทีเ่ คยใช้รกั ษาได้ดี อาจต้อง
ไปใช้ยาต้านเชือ้ แบคทีเรียทีม่ รี าคาแพงมากขึน้ หรือยาทีม่ อี นั ตรายมากขึน้ หรือในบางครัง้ อาจไม่มยี าทีจ่ ะใช้
รักษาได้ ซึง่ จะเป็ นอันตรายอย่างยิง่ ต่อสุขภาพและชีวติ
ตระหนัก ถึงกฎหมาย หรือระเบียบ กติกาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยา และ
การใช้ยาทีส่ มเหตุผล ยังไม่มกี ารบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ทนั ต่อสถานการณ์ของปญั หา
เห็น ว่าทุกภาคส่วนมีหน้าทีส่ ําคัญในการช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้ดขี น้ึ ได้แก่ภาคราชการ องค์กร
วิชาชีพ องค์กรทีด่ แู ลการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยบริการสุขภาพ ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
สือ่ มวลชน ตลอดจนภาคประชาชนและประชาสังคม
รับทราบ ว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยคณะกรรมการประสานงานและบูรณาการด้านเชื้อดื้อยา
แห่งชาติ กําลังดําเนินการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพของประเทศไทย
เห็น ว่าการแก้ไขปญั หาจะประสบความสําเร็จ และมีความยังยื
่ น จําเป็ นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนจากภาคส่วนต่าง ๆ และต้องมีกลไกกลางแห่งชาติท่เี ข้มแข็งในการบูรณาการ ดําเนินการอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง ใช้องค์ความรูแ้ ละมีทศิ ทางทีถ่ ูกต้อง รวมทัง้ ใช้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว ของ คน-สัตว์สิง่ แวดล้อม”

๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๘ / หลัก ๑
สมัชชาสุขภาพ ๘ / ร่างมติ ๑ วิกฤติการณ์เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาและการจัดการปญั หาแบบบูรณาการ หน้าที่ ๑/๓
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จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้ก ระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่ ว มกัน เป็ น เจ้า ภาพหลัก
ดําเนินการเพื่อให้มกี ลไกกลางแห่งชาติในการจัดการปญั หาวิกฤติแบคทีเรียดือ้ ยาอย่างบูรณาการ และเสนอ
คณะรัฐมนตรีผ่านคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่ออนุ มตั ใิ ห้การจัดการปญั หาแบคทีเรียดือ้ ยาเป็ นวาระ
แห่งชาติ ทีห่ น่วยงาน องค์กร ภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง สามารถประสานงานอย่างบูรณาการ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
รวมทัง้ การมีศูนย์ขอ้ มูลกลางระดับประเทศ กลไกกลางนี้ทาํ หน้าทีบ่ ูรณาการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย พร้อมจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อประสานการดําเนินงานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ให้แ ล้ ว เสร็จ ภายในหนึ่ ง ปี นั บ จากการจัด ให้มีก ลไกกลางแห่ ง ชาติ สนั บ สนุ น และติ ด ตาม
ความก้าวหน้าและประเมินผล รวมทัง้ สื่อสารการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุล
ชีพของประเทศไทยอย่างเป็ นรูปธรรมร่วมกัน
๒. ขอให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ติดตาม สนับสนุ น หรือร่วมดําเนินการผลักดันในส่วนที่
เกีย่ วข้อง ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบตั กิ าร และร่วมดําเนินการตามแผนดังกล่าวในส่วนที่
เกีย่ วข้องต่อไป
๓. ขอให้สมัชชาสุขภาพจังหวัด ร่วมกับ/หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประสานกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง พิจารณาร่วมกันดําเนินการขับเคลื่อนในพืน้ ที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดการใช้ยาต้าน
แบคทีเรียอย่างสมเหตุผลและการป้องกันการแพร่กระจายของแบคทีเรียดือ้ ยา ในส่วนทีส่ ามารถดําเนินการ
ได้ในปจั จุบนั เช่น การร่วมสร้างความตระหนักรูแ้ ละให้ประชาสังคมมีความรูใ้ นส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง การไม่ใช้ยา
ต้านแบคทีเรียทีเ่ กินควรและการใช้ให้ถูกต้องตามทีแ่ พทย์หรือเภสัชกรแนะนํ า การร่วมกันดูแลไม่ให้มกี าร
จ่าย/จําหน่ายยาต้านแบคทีเรียทีไ่ ม่สมควร การหลีกเลีย่ งการใช้ยาต้านแบคทีเรียในเกษตรกรรม เป็ นต้น
๔. ขอให้หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบการควบคุมตามกฎหมายด้านต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับแบคทีเรียดือ้
ยาและยาต้านแบคทีเรีย ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และ
กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ ร่วมกันแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการจัดการด้านเชื้อ
แบคทีเรียดือ้ ยาทัง้ ในส่วนของยามนุษย์ ยาสัตว์ และยาพืชตัง้ แต่การนําเข้า การขึน้ และทบทวนทะเบียนตํารับ
ยา การควบคุมการกระจายยาและการเข้าถึงยา การกําหนดพิกดั ยาต้านแบคทีเรียทุกรายการ ฯลฯ พร้อม
ทัง้ ให้มคี วามเข้มงวดการดําเนินการตามกฎหมายให้เคร่งครัด
๕. ขอให้สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่นกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกรม
ประชาสัม พัน ธ์ ฯลฯ สนั บ สนุ น เครือ ข่ า ยภาคประชาชน องค์ก รพัฒ นาเอกชนด้า นสุ ข ภาพและด้า น
การเกษตร ในการร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ และความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชน และเกษตรกร ผ่านการ
พัฒนาชุดความรูเ้ รื่องโรคและการดําเนินการของโรค การดูแลตนเอง การรักษาด้วยยาและไม่ใช้ยา การใช้
สมุนไพรทางเลือก การป้องกันการติดเชื้อและการระบาด เพื่อให้รู้เท่าทันประโยชน์ และโทษของยาต้าน
แบคทีเรีย ทัง้ นี้รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนในระดับต่าง ๆ ตัง้ แต่ขนั ้ พื้นฐาน
จนถึงระดับอุดมศึกษา เรื่องสุขอนามัย การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงความแตกฉานด้านสุขภาพ
(Health Literacy)
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๖. ขอให้หน่ วยงานประสานหรือสนับสนุ นงานวิจยั และพัฒนา เช่น คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกันกําหนด
วาระสําคัญของการวิจยั และพัฒนาทัง้ ประเด็นและหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยา พร้อม
ทัง้ สนับสนุ นงบประมาณเพือ่ การศึกษาวิจยั และพัฒนาดังกล่าว
๗. ขอให้สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลร่วมกับสถานพยาบาลทัง้ ภาครัฐและเอกชน จัด
ระบบงานในสถานพยาบาลเพือ่ เร่งรัดและสนับสนุ นการจัดการปญั หาเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาโดยจัดให้มบี ุคลากร
ทีเ่ กี่ยวข้องอย่างเพียงพอ จัดให้มรี ะบบป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชือ้ โรค ระบบการจัดการ
รองรับการติดตามและตรวจสอบการใช้ยาต้านแบคทีเรีย และจัดให้มหี อ้ งปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้มาตรฐานตามความ
จําเป็ น
๘. ขอให้ส ภาวิช าชีพ ด้า นสุ ข ภาพ องค์ก รวิช าชีพ ด้า นสุ ข ภาพและภาคการศึก ษา ด้ว ยการ
สนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ
๘.๑ พัฒนาแนวปฏิบตั ใิ นการใช้ยาต้านแบคทีเรียในระดับต่าง ๆ ของผูส้ งใช้
ั ่ และแนวทางอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชือ้ เพือ่ ให้นําไปปฏิบตั ไิ ด้
๘.๒ สร้า งความตระหนั ก ในหมู่ บุ ค ลากรสุ ข ภาพ ถึง ความสํ า คัญ ของการเลือ กใช้ย าต้ า น
แบคทีเรียอย่างสมเหตุสมผล และผลกระทบจากการใช้ยาต้านแบคทีเรียเกินความจําเป็ น
๘.๓ เพิม่ กําลังคนแพทย์ดา้ นโรคติดเชือ้ และพัฒนาศักยภาพด้านโรคติดเชือ้ และระบาดวิทยาใน
โรงพยาบาลของภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้องได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากร
ด้านสุขภาพอื่นๆ เพือ่ ให้รว่ มเป็ นทีมงานสุขภาพทีร่ ว่ มมือกันในการจัดการปญั หา
๘.๔ สนับสนุ นข้อมูลเชิงวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์แก่บุคลากรสุขภาพเพื่อให้เกิดการใช้
ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล
๙. ขอให้องค์กรธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับยาต้านแบคทีเรียจัดทําแนวปฏิบตั ขิ ององค์กรและบุคลากรที่
เกี่ย วข้องกับ การผลิต นํ า เข้า ขาย โฆษณาหรือ ส่ง เสริม การขายยาเพื่อ ลดปญั หาเชื้อแบคทีเ รีย ดื้อ ยาที่
สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาและนําไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจังรวมทัง้ จัดระบบเพื่อ
ติดตามและเฝ้าระวังการปฏิบตั ขิ ององค์กรและบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
๑๐. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงานความก้าวหน้ าต่ อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐

สมัชชาสุขภาพ ๘ / ร่างมติ ๑ วิกฤติการณ์เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาและการจัดการปญั หาแบบบูรณาการ หน้าที่ ๓/๓

