สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒

สมัชชาสุขภาพ ๑๒. มติ ๔
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

การจัดการเชิ งระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็ นศูนย์กลาง
(Community-centered system management for becoming a Rational Drug Use country)
นโยบายประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล มุ่ง จัดการระบบยาโดยชุมชนเป็ นศูนย์กลาง เพื่อให้ประชาชน
ปลอดภัยจากการใช้ยา มีคุณภาพชีวติ ที่ดี และสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพ โดยสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน หน่วยงานรัฐ และเอกชน ในการออกแบบระบบสุขภาพชุมชน มีระบบการเฝ้ าระวัง เตือนภัย การสร้าง
ความรอบรูด้ า้ นการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และมีความสามารถในการดูแลตนเองเบือ้ งต้นเมื่อเจ็บป่ วย
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ทีส่ บิ สอง
ได้พ ิจ ารณารายงานเรื่อ ง การจัด การเชิง ระบบสู่ ป ระเทศใช้ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ล โดยชุ ม ชนเป็ น
ศูนย์กลาง๑
รับทราบ ว่านโยบายประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล มุ่งแก้ปัญหาระบบยาในชุมชนอย่างยังยื
่ น โดย
ชุมชนเป็ นศูนย์กลาง โดยมีเป้ าหมายสูงสุดคือ ประชาชนไทยปลอดภัยจากการใช้ยา มีคุณภาพชีวติ ที่ดจี าก
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และประเทศไทยมีความมันคงของระบบสุ
่
ขภาพ และสนับสนุ นการดาเนินงานตาม
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑ ครัง้ ที่ ๗ และครัง้ ที่ ๘
กังวล ว่าแม้ว่าประชาชน จะไปใช้บริก ารจากโรงพยาบาลมากขึ้น และการซื้อยากินเองลดลง แต่
กลับพบว่าประชาชนกว่าครึ่งหนึ่ง ยังได้รบั ผลกระทบจากการใช้ยาทีไ่ ม่ปลอดภัย และเกิดปั ญหาจากการใช้
ยาในบ้าน ทัง้ ที่สามารถป้ องกันได้ รวมถึงการใช้ยาในทางที่ผดิ ของกลุ่มเด็กและเยาวชน ส่วนหนึ่งเกิดจาก
ปั จจัยภายในบุคคลและปั จจัยสิง่ แวดล้อมในชุมชน รวมถึงยังไม่มรี ะบบที่ชดั เจนในการเชื่อมโยงกัน ตัง้ แต่
ระบบข้อมูล การกากับดูแลการใช้ยาในสถานพยาบาลทัง้ รัฐและเอกชน จนสามารถนาไปสู่การแก้ปัญหา
ระบบยาในชุมชนได้
ห่วงใย ว่าประเทศไทย ยังไม่มรี ะบบการจัดการข้อมูลยาสาหรับประชาชน หรือคาแนะนาสาหรับ
ประชาชนในการเข้า ถึง ข้อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง น่ า เชื่อ ถือ ขณะที่ ป ระชาชนสามารถเข้า ถึง ข้อ มู ล ต่ า งๆ ทาง
อินเทอร์เน็ตได้ง่าย และขาดการกลันกรองด้
่
วยข้อมูลรอบด้าน จนทาให้เกิดอันตรายจนถึงเสียชีว ิตจากการใช้
ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ นอกจากนี้ปัญหาการใช้ยาที่ป้องกันได้ ยังจาเป็ นต้องได้รบั การจัดการในพื้นที่
ทุกระดับ รวมถึงครอบครัวและชุมชน
ชืน่ ชม ว่าการมีพระราชบัญญัตริ ะบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๒ จะทาให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
สุขภาพได้ดยี งิ่ ขึ้น และชื่นชม กระทรวงสาธารณสุข สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สภาเภสัชกรรม
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน ซึ่งออกแบบระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ โดยนาร้านยาที่ได้มาตรฐานมา
เป็ นหน่วยบริการ ซึง่ จะช่วยส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย
๑

สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๔

สมัชชาสุขภาพ ๑๒ มติ ๔ การจัดการเชิงระบบสูป่ ระเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็ นศูนย์กลาง หน้าที่ ๑ / ๓

ตระหนัก ถึงประเทศไทยจาเป็ นต้องมีระบบสร้างความปลอดภัยในการใช้ยา ลดการรักษาและใช้ยา
โดยไม่จาเป็ นในระบบส่งต่อระหว่างสถานบริการสุขภาพ โดยเชื่อมโยงข้อมูลผูป้ ่ วย ทัง้ การไปรับการรักษาที่
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างตราสัญลักษณ์ เพื่อให้ประชาชนมันใจในการได้
่
รบั ยาและการรักษาอย่าง
สมเหตุผล ตลอดจนมีกลไกกากับดูแล การมีขอ้ บัญญัตขิ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กรุงเทพมหานครและ
เมืองพัทยา เพื่อ เฝ้ าระวังความปลอดภัยด้านยา และการสร้างความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เมื่อ
เจ็บป่ วย ทัง้ การใช้ยาและไม่ใช้ยา
เห็นว่า ประชาชนต้องปลอดภัยจากการใช้ยา ไม่ว่าจะไปรับบริการที่หน่ วยบริการสุขภาพรัฐหรือ
เอกชนใดๆ ในทุกระดับ รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลยา ทีถ่ ูกต้อง น่าเชื่อถือ ตลอดจนสามารถดูแล
สุขภาพเบื้องต้นได้ เมื่อเจ็บป่ วย ทัง้ การใช้ยาและไม่ใช้ยา บุคลากรในหน่ วยบริการแต่ละระดับมีความรูเ้ รื่อง
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงทีเ่ กี่ยวข้อง สถานพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทัง้ แผนปั จจุบนั และแผนไทย ผูน้ าทางศาสนา อาสาสมัคร ดาเนินการและสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในชุมชน รวมทัง้ ร้านค้าเอกชน ในการออกแบบระบบสุขภาพชุมชน และสร้าง
ความตระหนัก สร้างความรูเ้ พื่อ ขับเคลื่อนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็ นศูนย์กลาง รวมถึงการใช้
กลไกคณะกรรมการพัฒ นาคุ ณ ภาพชีว ิต /คณะกรรมการกองทุ น หลัก ประกัน สุ ข ภาพระดับ พื้น ที่ และ
คณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ หรือการใช้กติกาชุมชนหรือธรรมนู ญสุขภาพเป็ นเครื่องมือ โดย
คานึงถึงระบบเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย วัฒนธรรมประเพณีวถิ ชี วี ติ ของประชาชน
๒. ขอให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ร่วมกับ สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริม
สุขภาพ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมสนับสนุนบริการ
สุ ขภาพ กรมอนามัย กรมการแพทย์แ ผนไทยและการแพทย์ทางเลือ ก และกรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมมือกับหน่ วยงานและภาคีทเ่ี กี่ยวข้อง สนับสนุ นองค์ ความรูแ้ ละ
งบประมาณแก่ ชุมชนต้นแบบให้มีระบบการเฝ้ าระวัง เตือ นภัย รอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผ ลและมี
ความสามารถในการดูแลตัวเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่ วย รวมทัง้ การผลักดันให้มเี ทศบัญญัติ/ข้อบัญญัตริ องรับ
ตลอดจนสนับสนุนการใช้ภูมปิ ั ญญาพืน้ บ้าน สมุนไพร และแพทย์แผนไทย การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และ
การขยายเพือ่ ให้ครอบคลุมทุกชุมชน
๓. ขอให้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมมือกับหน่ วยงานและภาคีในระดับชาติและท้องถิน่ พัฒนาและเผยแพร่ชุดความรู้ท่เี ข้าถึง
เข้าใจและปฏิบตั ไิ ด้ง่าย และให้มเี วทีแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นระดับชุมชน โดยมีองค์ประกอบของทุกภาคส่วนให้
มีส่วนร่วม ในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอย่างสอดคล้องกับบริบทวิถีชุมชน และสนับสนุนให้สถานศึกษาทัง้ ใน
ระบบและนอกระบบ พัฒ นาหลัก สูต รการใช้ย าอย่ างสมเหตุ ผ ลโดยชุ ม ชนเป็ น ศู น ย์ก ลาง โดยค านึ งถึง
วัฒนธรรม วิถชี วี ติ โดยเฉพาะโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีกระบวนการเสริมสร้างความรอบรูใ้ นการใช้ยาในการ
เรียนการสอนทุกระดับ รวมถึงมีระบบการจัดการยาและความรอบรูด้ ้านสุขภาพในโรงเรียน และส่งเสริมให้
เกิดโรงเรียนต้นแบบ โดยให้มกี ารติดตามประเมินผลทีเ่ กิดขึน้
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ มติ ๔ การจัดการเชิงระบบสูป่ ระเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็ นศูนย์กลาง หน้าที่ ๒ / ๓

๔. ขอให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก ระดับ ร่ ว มกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกระทรวง
ดิจิท ัล เพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ดาเนิ นการควบคุ มกากับติดตามบังคับใช้กฎหมาย ควบคุ มโฆษณาที่ไม่
เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้ยา และร่วมมือกับสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสื่อทุกประเภทและเครือข่ายทุกระดับ สนับสนุ นองค์
ความรู้ ชุดสื่อ และงบประมาณให้แก่ส่อื ทุกแขนงให้มคี วามรู้ความเข้าใจเพื่อถ่ายทอดความรอบรู้และความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มประชากร และผู้ประกอบการ ตลอดจนให้มแี หล่งข้อมูลคว ามรู้ท่ี
ประชาชนเข้าถึงได้งา่ ยและเชื่อถือได้
๕. ขอให้หน่ วยบริการสุขภาพทุกระดับทัง้ ภาครัฐและเอกชน ดาเนินการให้เกิดการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลในทุกกลุ่มประชากร เพื่อพัฒ นาสู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในมิติใช้ยาอย่างสมเหตุผล และพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการใช้ยาของผู้ป่ว ยอย่างเป็ นรูปธรรม โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ออกแบบให้มกี ารเชื่อมโยงประวัติการรักษาและการใช้ยาในสถาน
บริก ารสุ ข ภาพทุ ก ระดับ ทัง้ รัฐ และเอกชน โดยมีร ะบบการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และการรัก ษาความลับ ที่ มี
ประสิทธิภาพ
๖. ขอให้ หน่ วยงานที่ดูแลระบบหลักประกันสุขภาพทัง้ รัฐและเอกชน ได้แ ก่ สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมบัญชีกลาง สานักงานประกันสังคม สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันชีวติ ไทย พิจารณาสนับสนุ นระบบการกากับดูแลติดตามการ
เบิกจ่ายยาให้เป็ นไปตามแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
๗. ขอให้ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง กาหนดหน่วยงานที่มภี ารกิจเฉพาะใน
การจัด การเชิง ระบบที่มีป ระสิท ธิภ าพ เพื่อ ส่ ง เสริม การใช้ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ลทุ ก ระดับ โดยเป็ นกลไก
ระดับประเทศ
๘. ขอให้ สานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา ร่ว มมือ กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒ นา
ฐานข้อมูลเฝ้ าระวังและแจ้งเตือนภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพสาหรับชุมชนใช้ในการตรวจสอบความ
ปลอดภัยและเป็ นข้อมูลอ้างอิงทีถ่ ูกต้อง น่าเชื่อถือ เข้าถึงง่าย
๙. ขอให้ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้นาเข้ายา เร่งพัฒ นากลไก
การกากับดูแลผลิตภัณฑ์ยา โดยคานึงถึงการใช้ยาของประชาชน และนาไปใช้ในระบบสุขภาพ รวมถึงการ
ติดตาม การตรวจสอบย้อนกลับ การทบทวนทะเบียนตารับยา และตรวจสอบเอกลักษณ์ยาทีถ่ ูกต้อง
๑๐. ขอให้ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือ กับกระทรวงการต่างประเทศ ดาเนินการในเรื่องการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในจังหวัดรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในการ
ดูแลผูล้ ภ้ี ยั ในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
๑๑. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าตามมติในสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔

สมัชชาสุขภาพ ๑๒ มติ ๔ การจัดการเชิงระบบสูป่ ระเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็ นศูนย์กลาง หน้าที่ ๓ / ๓

