สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘
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๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

วิ กฤติ การณ์เชื้อแบคทีเรียดือ้ ยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ทีแ่ ปด
ได้พจิ ารณารายงานเรือ่ งวิกฤติการณ์เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาและการจัดการปญั หาแบบบูรณาการ ๑
รับทราบ ว่ายาต้านแบคทีเรียเป็ นยาทีส่ ามารถช่วยรักษาการติดเชือ้ แบคทีเรียให้หายและช่วยชีวติ
ของคนและสัตว์จํานวนมาก ในปจั จุบนั ได้เกิดวิกฤติรุนแรงจากการทีแ่ บคทีเรียดือ้ ต่อยาทีเ่ คยใช้รกั ษาได้ผล
ทําให้โรคจํานวนมากรักษาได้ยากขึน้ หรือรักษาไม่ได้ โดยทีป่ ญั หายังทวีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ และเป็ น
ปญั หาร่วมของประเทศต่าง ๆ ทัวโลก
่
รับ ทราบ ว่ า การใช้ ย าต้ า นแบคทีเ รีย เกิน จํ า เป็ น อย่ า งไม่ ส มเหตุ ผ ลหรือ ใช้ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งทัง้ ใน
สถานพยาบาลคนและสัตว์ ในชุมชน ในภาคเกษตรกรรม ตลอดจนการขาดการติดตามและควบคุมการ
ระบาดของแบคทีเรียดือ้ ยา เป็ นสาเหตุของวิกฤติแบคทีเรียดือ้ ยา ในขณะทีก่ ารผลิตยาต้านแบคทีเรียชนิด
ใหม่ขน้ึ มาทดแทนเป็ นไปได้ยากขึน้ จนแทบจะไม่มี ซึง่ ส่งผลให้ราคาสูงขึน้ รวมทัง้ อาจจะมีอนั ตรายมากขึน้
ตระหนัก ว่าหากรูจ้ กั ควบคุมการใช้ยาต้านแบคทีเรียเท่าทีจ่ าํ เป็ นและเกิดประโยชน์ และควบคุมการ
กระจายของแบคทีเรียดือ้ ยา ก็จะลดปญั หาได้ ทัง้ นี้จาํ เป็ นต้องมีการจัดการปญั หาอย่างบูรณาการ
ห่วงใย ว่าประชาชนที่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ด้อื ต่อยาที่เคยใช้รกั ษาได้ดี ทําให้
เหลือทางเลือกในการรักษาไม่มากนัก ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการรักษาในอนาคต ทีจ่ ะมีค่าใช้จ่ายสูงขึน้ หรือ
ในบางครัง้ อาจจะไม่มยี าต้านแบคทีเรียทีส่ ามารถใช้รกั ษาได้ ซึง่ จะเป็ นอันตรายอย่างยิง่ ต่อสุขภาพและชีวติ
ตระหนัก ว่ า การบัง คับ ใช้ก ฎหมาย หรือ ระเบีย บ กติก าต่ า ง ๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การจัด การเชื้อ
แบคทีเรียดือ้ ยา และการใช้ยาทีส่ มเหตุผล ยังไม่มปี ระสิทธิภาพ และไม่ทนั ต่อสถานการณ์ของปญั หา รวมถึง
ขาดการควบคุมการกระจายยาต้านแบคทีเรียและเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ทเ่ี ข้มงวด
เห็น ว่าทุกภาคส่วนมีหน้าทีส่ าํ คัญในการช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้ดขี น้ึ ได้แก่ ภาคราชการ องค์กร
วิชาชีพ องค์กรที่ดูแลการบังคับใช้กฎหมาย หน่ วยบริการสุขภาพ ภาคเกษตรกรรม ภาคการศึกษา ภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม สือ่ มวลชน ตลอดจนภาคประชาชนและประชาสังคม
รับทราบ ว่ากระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการประสานและบูรณาการงานด้านการดือ้ ยาต้าน
จุลชีพ กําลังดําเนินการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดือ้ ยาต้านจุลชีพของประเทศไทย อย่างไรก็
ตามควรจะต้อ งมีก ารปรับ เพิ่ม องค์ป ระกอบจากหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อ ให้เ กิด การบู ร ณาการและ
ผลสัมฤทธิ ์ในทางปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่
เห็น ว่าการแก้ไขปญั หาจะประสบความสําเร็จ และมีความยังยื
่ น จําเป็ นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนจากภาคส่วนต่าง ๆ และต้องมีกลไกกลางแห่งชาติท่เี ข้มแข็งในการบูรณาการ ดําเนินการอย่าง

๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๘ / หลัก ๑

สมัชชาสุขภาพ ๘ มติ ๕ วิกฤติการณ์เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาและการจัดการปญั หาแบบบูรณาการ หน้าที่ ๑ / ๔

จริงจังและต่อเนื่อง ใช้องค์ความรูท้ ห่ี ลากหลายและมีทศิ ทางทีถ่ ูกต้อง รวมทัง้ ใช้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว
ของ คน-สัตว์-สิง่ แวดล้อม”
จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอคณะรัฐ มนตรีผ่ า น
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้การจัดการปญั หาแบคทีเรียดื้อยาเป็ นวาระแห่งชาติ
เพือ่ ให้หน่วยงาน องค์กร และภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง สามารถประสานงานอย่างบูรณาการ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๒. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็ น
เจ้าภาพหลัก ประสานกับหน่ วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวง
พาณิชย์ เป็ นต้น รวมทัง้ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจด้านสุขภาพ ดําเนินการให้มกี ลไกกลางระดับชาติ
เพือ่ จัดการปญั หาวิกฤติการณ์แบคทีเรียดือ้ ยา ทําหน้าที่
๒.๑ บูรณาการการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ าร การจัดการแบคทีเรียดือ้ ยาของ
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี
๒.๒ จัดให้มศี ูนย์ขอ้ มูลกลางเพื่อใช้ในการจัดการปญั หาวิกฤติการณ์แบคทีเรียดื้อยาทัง้ ใน
ระดับประเทศและจังหวัด โดยทําการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสื่อสารกับผูก้ ําหนดนโยบาย ผูท้ ม่ี สี ่วน
เกีย่ วข้องในการสังใช้
่ และจ่ายยาต้านแบคทีเรีย รวมถึงประชาสังคมและประชาชนทัวไป
่
๒.๓ สนับสนุ นการดําเนินการตามแผนฯ ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผล รวมทัง้ สื่อสาร
การดําเนินการตามแผนฯ อย่างเป็ นรูปธรรมร่วมกัน
๓. ขอให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็ นกลไกติดตาม สนับสนุ น และร่วมดําเนินการผลักดันใน
ส่วนที่เ กี่ยวข้อง ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบตั ิการ และร่วมดําเนินการขับเคลื่อนแผน
ดังกล่าวสูก่ ารปฏิบตั ิ
๔. ขอให้สมัชชาสุขภาพจังหวัด ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และส่วนราชการระดับจังหวัด
อําเภอ และภาคประชาสังคม โดยกระบวนการมีส่ว นร่ว มของชุ มชนท้องถิ่น ติด ตามสนับ สนุ น และร่ว ม
ดําเนินการขับเคลื่อนในพืน้ ทีเ่ พื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้เกิดการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล และการ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียดื้อยา ร่วมสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ประชาสังคม โดยใช้ส่อื
ประชาสัมพันธ์ท่ีห ลากหลายและเข้าถึงกลุ่ มเป้ าหมาย รวมทัง้ ร่ว มเฝ้ า ระวังป ญั หาการใช้และการจ่าย/
จํ า หน่ า ยยาต้ า นแบคทีเ รีย ที่ไ ม่ ส มเหตุ ผ ลหรือ ผิด กฎหมาย ทัง้ นี้ ใ ห้ค รอบคลุ ม การป้ องกัน และการ
รักษาพยาบาล ในคน สัตว์ และการใช้ในภาคเกษตรกรรม
๕. ขอให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการควบคุมตามกฎหมายด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับแบคทีเรียดือ้ ยา
และยาต้า นแบคทีเ รีย เช่ น กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร่วมกันบังคับใช้และปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

สมัชชาสุขภาพ ๘ มติ ๕ วิกฤติการณ์เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาและการจัดการปญั หาแบบบูรณาการ หน้าที่ ๒ / ๔

เพื่อรองรับการจัดการวิกฤติการณ์แบคทีเรียดือ้ ยาตลอดวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ ๒ ทัง้ ในส่วนของยามนุ ษย์
ยาสัตว์ และสารเคมีทใ่ี ช้ในพืช
๖. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการ
สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ และหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกรมประชาสัมพันธ์ สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชน องค์กร
พัฒนาเอกชนด้า นสุข ภาพและด้า นการเกษตร และเครือข่า ยร้า นยาคุ ณภาพ ในการร่ว มกัน สร้า งความ
ตระหนักรูแ้ ละความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชนและเกษตรกร ผ่านการฝึ กอบรมและการพัฒนาชุดความรูท้ ่ี
เกี่ยวข้องกับการดูแลตนเอง การใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล การรู้เท่าทันการโฆษณายา การใช้
สมุนไพรทางเลือก
๗. ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และสภาวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตรหรือการ
จัดการเรียนการสอน ตัง้ แต่ขนั ้ พืน้ ฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา เรื่องสุขอนามัย การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
รวมถึงความแตกฉานด้านสุขภาพ เพือ่ ลดความเจ็บปว่ ย และสามารถดูแลตนเองในโรคพืน้ ฐานได้โดยไม่ตอ้ ง
ใช้ยาต้านแบคทีเรีย และหากจําเป็ นต้องใช้ยา ก็ควรมีความรู้เรื่องเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการใช้ยาต้าน
แบคทีเรียอย่างเหมาะสม
๘. ขอให้หน่ วยงานประสานหรือสนับสนุ นการวิจยั และพัฒนา เช่น สํานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการวิจยั สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข และสถาบันการอุดมศึกษา
ร่วมกันกําหนดวาระสําคัญของการวิจยั และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชื้อแบคทีเรียดื้อยา พร้อมทัง้
สนับสนุ นงบประมาณเพื่อการศึกษาวิจยั และพัฒนาดังกล่าว รวมทัง้ ต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวง
กว้างให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
๙. ขอให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กําหนดให้มกี ารพัฒนาระบบงานใน
สถานพยาบาลและภาคเกษตรกรรม ทัง้ นี้ ห มายรวมถึงบุ ค ลากร สถานที่แ ละทรัพยากร เพื่อเร่งรัดและ
สนับสนุ นการจัดการปญั หาเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยา
๙.๑ หน่ ว ยงานรัฐ ที่มีส ถานพยาบาลในกํากับ และกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่ ว ยงาน
ควบคุมกํากับสถานพยาบาลเอกชน ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พร้อม
ทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
๙.๒ หน่ วยงานรัฐที่มสี ถานพยาบาลสัตว์ในกํากับและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ
หน่วยงานควบคุมกํากับสถานพยาบาลสัตว์เอกชน พร้อมทัง้ เปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
๙.๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่ วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับวงจรการผลิตภาคปศุสตั ว์
ประมง และเกษตร จัดให้มรี ะบบการรับรองกระบวนการผลิต พร้อมทัง้ เปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
๒

วงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การนํ าเข้ายาสําเร็จรูปหรือเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ การผลิต การขึน้ และทบทวนทะเบียนตํารับยา การควบคุมการกระจายยา การ
เข้าถึงยา การบริโภคยา การทิง้ ส่วนผสมหรือกากทีม่ ยี าต้านแบคทีเรียสูส่ งิ่ แวดล้อม
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๑๐. ขอให้ส ภาวิช าชีพ ด้า นสุ ข ภาพ องค์ก รวิช าชีพ ด้า นสุ ข ภาพ และภาคการศึก ษา ด้ว ยการ
สนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐.๑ พัฒนาแนวทางปฏิบตั ิในการใช้ยาต้านแบคทีเรียในระดับต่ าง ๆ ตลอดจนแนวทางที่
เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อ และเผยแพร่แนวทางปฏิบตั ผิ ่านช่องทางที่หลากหลายไปสู่
กลุ่มเป้าหมายอย่างทัวถึ
่ ง รวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรด้านสาธารณสุขปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ิ
๑๐.๒ สร้างความตระหนักในหมู่บุคลากรด้านสุขภาพ ถึงความสําคัญของการเลือกใช้ยาต้าน
แบคทีเรียอย่างสมเหตุผล และผลกระทบจากการใช้ยาต้านแบคทีเรียเกินความจําเป็ น
๑๐.๓ เพิม่ และพัฒนาศักยภาพของกําลังคนด้านสุขภาพทุกสาขา๓ ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อ
พร้อมทัง้ สร้างแรงจูงใจกําลังคนด้านสุขภาพในการทํางานด้านการควบคุมโรคติดเชือ้
๑๐.๔ สนับสนุ นข้อมูลเชิงวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์แก่บุคลากรสุขภาพและประชาชน
เพือ่ ให้เกิดการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล
๑๐.๕ สนับสนุ นให้มกี ารปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาเพื่อ
มุง่ เน้นให้บณ
ั ฑิตมีความตระหนักรูถ้ งึ ปญั หาเชือ้ ดือ้ ยา มีเจตคติทจ่ี ะใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างรับผิดชอบ และ
มีสมรรถนะในการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล
๑๑. ขอให้องค์กรธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับยาต้านแบคทีเรีย จัดทําแนวปฏิบตั ขิ ององค์กรและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต นํ าเข้า ขาย โฆษณาหรือส่งเสริมการขายยา เพื่อลดปญั หาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่
สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา และมีการนํ าไปปฏิบตั ิอย่างจริงจัง และเสนอ
หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จัดระบบเพื่อติดตามและเฝ้าระวังการปฏิบตั ขิ ององค์กรและบุคลากร อย่างสมํ่าเสมอ
และต่อเนื่อง
๑๒. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงานความก้าวหน้ าต่อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐

กําลังคนด้านสุขภาพ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนทีม่ บี ทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค และการฟื้ นฟูสมรรถภาพ ซึ่ง
รวมถึงบุคลากรด้านสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข บุ คลากรสายสนับสนุ น บุ คคลากรทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้นื บ้าน และ
การแพทย์ทางเลือก อาสาสมัครด้านสุขภาพต่างๆ แกนนําและเครือข่ายสุขภาพ ตลอดจนบุคคลต่างๆทีท่ าํ หน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ
๓
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