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วิ กฤติ การณ์ เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ทีแ่ ปด
ได้พจิ ารณารายงานเรือ่ งวิกฤติการณ์เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาและการจัดการปั ญหาแบบบูรณาการ ๑
รับทราบ ว่ายาต้านแบคทีเรียเป็ นยาที่สามารถช่วยรักษาการติดเชือ้ แบคทีเรียให้หายและช่วยชีวติ
ของคนและสัตว์จานวนมาก ในปั จจุบนั ได้เกิดวิกฤติรุนแรงจากการที่แบคทีเรียดือ้ ต่อยาที่เคยใช้รกั ษาได้ผล
ทาให้โรคจานวนมากรักษาได้ยากขึน้ หรือรักษาไม่ได้ โดยทีป่ ั ญหายังทวีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ และเป็ น
ปั ญหาร่วมของประเทศต่าง ๆ ทัวโลก
่
รับ ทราบ ว่ า การใช้ ย าต้ า นแบคทีเ รีย เกิ น จ าเป็ นอย่ า งไม่ ส มเหตุ ผ ลหรือ ใช้ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งทัง้ ใน
สถานพยาบาลคนและสัต ว์ ในชุมชน ในภาคเกษตรกรรม ตลอดจนการขาดการติดตามและควบคุ มการ
ระบาดของแบคทีเรียดื้อยา เป็ นสาเหตุของวิกฤติแบคทีเรียดื้อยา ในขณะที่การผลิตยาต้านแบคทีเรียชนิด
ใหม่ขน้ึ มาทดแทนเป็ นไปได้ยากขึน้ จนแทบจะไม่ม ี ซึง่ ส่งผลให้ราคาสูงขึน้ รวมทัง้ อาจจะมีอนั ตรายมากขึน้
ตระหนัก ว่าหากรูจ้ กั ควบคุมการใช้ยาต้านแบคทีเรียเท่าทีจ่ าเป็ นและเกิดประโยชน์ และควบคุมการ
กระจายของแบคทีเรียดือ้ ยา ก็จะลดปั ญหาได้ ทัง้ นี้จาเป็ นต้องมีการจัดการปั ญหาอย่างบูรณาการ
ห่วงใย ว่าประชาชนที่เจ็บป่ วยจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ด้อื ต่อยาที่เคยใช้รกั ษาได้ดี ทาให้
เหลือทางเลือกในการรักษาไม่มากนัก ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการรักษาในอนาคต ทีจ่ ะมีค่าใช้จ่ายสูงขึน้ หรือ
ในบางครัง้ อาจจะไม่มยี าต้านแบคทีเรียทีส่ ามารถใช้รกั ษาได้ ซึง่ จะเป็ นอันตรายอย่างยิง่ ต่อสุขภาพและชีวติ
ตระหนัก ว่ าการบังคับ ใช้ก ฎหมาย หรือ ระเบีย บ กติก าต่ าง ๆ ที่เกี่ย วข้อ งกับ การจัด การเชื้อ
แบคทีเรียดือ้ ยา และการใช้ยาทีส่ มเหตุผล ยังไม่มปี ระสิทธิภาพ และไม่ทนั ต่อสถานการณ์ของปั ญหา รวมถึ ง
ขาดการควบคุมการกระจายยาต้านแบคทีเรียและเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ทเ่ี ข้มงวด
เห็น ว่าทุกภาคส่วนมีหน้าทีส่ าคัญในการช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้ดขี น้ึ ได้แก่ ภาคราชการ องค์กร
วิชาชีพ องค์กรที่ดูแลการบังคับใช้กฎหมาย หน่ วยบริการสุขภาพ ภาคเกษตรกรรม ภาคการศึกษา ภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม สื่อมวลชน ตลอดจนภาคประชาชนและประชาสังคม
รับทราบ ว่ากระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการประสานและบูรณาการงานด้านการดือ้ ยาต้าน
จุลชีพ กาลังดาเนินการจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดือ้ ยาต้านจุลชีพของประเทศไทย อย่างไรก็
ตามควรจะต้ อ งมีก ารปรับ เพิ่ม องค์ป ระกอบจากหน่ วยงานที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อ ให้ เกิด การบู ร ณาการและ
ผลสัมฤทธิ ์ในทางปฏิบตั อิ ย่างเต็มที่
เห็น ว่าการแก้ไขปั ญ หาจะประสบความสาเร็จ และมีความยังยื
่ น จาเป็ นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนจากภาคส่วนต่าง ๆ และต้องมีกลไกกลางแห่งชาติท่เี ข้มแข็งในการบูรณาการ ดาเนินการอย่า ง

๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๘ / หลัก ๑

สมัชชาสุขภาพ ๘ มติ ๕ วิกฤติการณ์เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาและการจัดการปั ญหาแบบบูรณาการ หน้าที่ ๑ / ๔

จริงจังและต่อเนื่อง ใช้องค์ความรูท้ ่หี ลากหลายและมีทศิ ทางที่ถูกต้อง รวมทัง้ ใช้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว
ของ คน-สัตว์-สิง่ แวดล้อม”
จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอคณะรัฐ มนตรีผ่ า น
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้การจัดการปั ญหาแบคทีเรียดื้อยาเป็ นวาระแห่งชาติ
เพื่อให้หน่วยงาน องค์กร และภาคีทเ่ี กีย่ วข้อง สามารถประสานงานอย่างบูรณาการ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๒. ขอให้ก ระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็ น
เจ้าภาพหลัก ประสานกับหน่ วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวง
พาณิชย์ เป็ นต้น รวมทัง้ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจด้านสุขภาพ ดาเนินการให้มกี ลไกกลางระดับชาติ
เพื่อจัดการปั ญหาวิกฤติการณ์แบคทีเรียดือ้ ยา ทาหน้าที่
๒.๑ บูรณาการการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ าร การจัดการแบคทีเรียดื้อยาของ
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี
๒.๒ จัด ให้ม ีศู นย์ข้อ มูล กลางเพื่อ ใช้ในการจัด การปั ญ หาวิก ฤติก ารณ์ แบคทีเรียดื้อ ยาทัง้ ใน
ระดับประเทศและจังหวัด โดยทาการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสื่อสารกับผู้กาหนดนโยบาย ผู้ท่มี สี ่วน
เกีย่ วข้องในการสังใช้
่ และจ่ายยาต้านแบคทีเรีย รวมถึงประชาสังคมและประชาชนทัวไป
่
๒.๓ สนับสนุ นการดาเนินการตามแผนฯ ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผล รวมทัง้ สื่อสาร
การดาเนินการตามแผนฯ อย่างเป็ นรูปธรรมร่วมกัน
๓. ขอให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็ นกลไกติดตาม สนับสนุ น และร่วมดาเนินการผลักดันใน
ส่ วนที่เกี่ยวข้อ ง ในการจัดท าแผนยุท ธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบตั ิการ และร่ว มดาเนิน การขับเคลื่อ นแผน
ดังกล่าวสู่การปฏิบตั ิ
๔. ขอให้สมัชชาสุขภาพจังหวัด ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และส่วนราชการระดับจังหวัด
อ าเภอ และภาคประชาสังคม โดยกระบวนการมีส่ ว นร่ว มของชุม ชนท้อ งถิ่น ติด ตามสนับ สนุ น และร่ว ม
ดาเนินการขับเคลื่อนในพืน้ ทีเ่ พื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้เกิดการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล และการ
ป้ อ งกันการแพร่ก ระจายของเชื้อแบคทีเรียดื้อยา ร่วมสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ประชาสังคม โดยใช้ส่อื
ประชาสัม พัน ธ์ท่ีห ลากหลายและเข้าถึงกลุ่ ม เป้ าหมาย รวมทัง้ ร่ว มเฝ้ าระวังปั ญ หาการใช้แ ละการจ่าย/
จ าหน่ า ยยาต้ า นแบคทีเ รีย ที่ ไ ม่ ส มเหตุ ผ ลหรือ ผิด กฎหมาย ทัง้ นี้ ใ ห้ ค รอบคลุ ม การป้ องกัน และการ
รักษาพยาบาล ในคน สัตว์ และการใช้ในภาคเกษตรกรรม
๕. ขอให้หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบการควบคุมตามกฎหมายด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับแบคทีเรียดือ้ ยา
และยาต้ า นแบคทีเ รีย เช่ น กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร่วมกันบังคับใช้และปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สมัชชาสุขภาพ ๘ มติ ๕ วิกฤติการณ์เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาและการจัดการปั ญหาแบบบูรณาการ หน้าที่ ๒ / ๔

เพื่อรองรับการจัดการวิกฤติการณ์แบคทีเรียดือ้ ยาตลอดวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ ๒ ทัง้ ในส่วนของยามนุ ษย์
ยาสัตว์ และสารเคมีทใ่ี ช้ในพืช
๖. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุน การ
สร้ า งเสริ ม สุ ข ภ าพ ส านั ก งาน ห ลั ก ป ระกั น สุ ข ภ าพ แห่ งชาติ แล ะห น่ วยงาน ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกรมประชาสัมพันธ์ สนับสนุ นเครือข่ายภาคประชาชน องค์กร
พัฒ นาเอกชนด้านสุ ขภาพและด้านการเกษตร และเครือ ข่ายร้านยาคุ ณ ภาพ ในการร่ว มกัน สร้างความ
ตระหนักรูแ้ ละความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชนและเกษตรกร ผ่านการฝึ กอบรมและการพัฒนาชุดความรู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับการดูแลตนเอง การใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล การรูเ้ ท่าทันการโฆษณายา การใช้
สมุนไพรทางเลือก
๗. ขอให้ก ระทรวงศึก ษาธิก าร กระทรวงสาธารณสุข และสภาวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตรหรือการ
จัดการเรียนการสอน ตัง้ แต่ขนั ้ พืน้ ฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา เรื่องสุขอนามัย การป้ องกันและส่งเสริมสุขภาพ
รวมถึงความแตกฉานด้านสุขภาพ เพื่อลดความเจ็บป่ วย และสามารถดูแลตนเองในโรคพืน้ ฐานได้โดยไม่ตอ้ ง
ใช้ยาต้านแบคทีเรีย และหากจาเป็ นต้อ งใช้ยา ก็ค วรมีความรู้เรื่องเชื้อ แบคทีเรียดื้อ ยาและการใช้ยาต้าน
แบคทีเรียอย่างเหมาะสม
๘. ขอให้หน่ วยงานประสานหรือสนับสนุ นการวิจยั และพัฒนา เช่น สานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่ งชาติ สานัก งานกองทุ นสนับสนุ น การวิจยั สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข และสถาบันการอุดมศึกษา
ร่วมกันกาหนดวาระสาคัญ ของการวิจยั และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชื้อแบคทีเรียดื้อยา พร้อมทัง้
สนับสนุ นงบประมาณเพื่อการศึกษาวิจยั และพัฒนาดังกล่าว รวมทัง้ ต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวง
กว้างให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย
๙. ขอให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กาหนดให้ มกี ารพัฒนาระบบงานใน
สถานพยาบาลและภาคเกษตรกรรม ทัง้ นี้ ห มายรวมถึงบุ ค ลากร สถานที่และทรัพ ยากร เพื่อ เร่งรัด และ
สนับสนุนการจัดการปั ญหาเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยา
๙.๑ หน่ ว ยงานรัฐที่ม ีส ถานพยาบาลในก ากับ และกระทรวงสาธารณสุ ข ในฐานะหน่ ว ยงาน
ควบคุมกากับสถานพยาบาลเอกชน ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พร้อม
ทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
๙.๒ หน่ วยงานรัฐที่มสี ถานพยาบาลสัต ว์ในกากับและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ
หน่วยงานควบคุมกากับสถานพยาบาลสัตว์เอกชน พร้อมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
๙.๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่ วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับวงจรการผลิต ภาคปศุ สตั ว์
ประมง และเกษตร จัดให้มรี ะบบการรับรองกระบวนการผลิต พร้อมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
๒

วงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การนาเข้ายาสาเร็จรูปหรือเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ การผลิต การขึน้ และทบทวนทะเบียนตารับยา การควบคุมการกระจายยา การ
เข้าถึงยา การบริโภคยา การทิง้ ส่วนผสมหรือกากทีม่ ยี าต้านแบคทีเรียสู่สงิ่ แวดล้อม
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๑๐. ขอให้ ส ภาวิช าชีพ ด้า นสุ ข ภาพ องค์ก รวิช าชีพ ด้านสุ ข ภาพ และภาคการศึก ษา ด้ว ยการ
สนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ
๑๐.๑ พัฒ นาแนวทางปฏิบ ัติในการใช้ยาต้านแบคทีเรียในระดับต่ าง ๆ ตลอดจนแนวทางที่
เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อ และเผยแพร่แนวทางปฏิบตั ิผ่านช่องทางที่หลากหลายไปสู่
กลุ่มเป้ าหมายอย่างทัวถึ
่ ง รวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรด้านสาธารณสุขปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั ิ
๑๐.๒ สร้างความตระหนักในหมู่บุคลากรด้านสุขภาพ ถึงความสาคัญ ของการเลือกใช้ยาต้าน
แบคทีเรียอย่างสมเหตุผล และผลกระทบจากการใช้ยาต้านแบคทีเรียเกินความจาเป็ น
๑๐.๓ เพิ่มและพัฒนาศักยภาพของกาลังคนด้านสุขภาพทุกสาขา ๓ ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อ
พร้อมทัง้ สร้างแรงจูงใจกาลังคนด้านสุขภาพในการทางานด้านการควบคุมโรคติดเชือ้
๑๐.๔ สนับสนุ นข้อมูลเชิงวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์แก่บุคลากรสุขภาพและประชาชน
เพื่อให้เกิดการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล
๑๐.๕ สนับ สนุ น ให้มกี ารปรับ ปรุงหลักสูต รการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุ ขภาพทุกสาขาเพื่อ
มุง่ เน้นให้บณ
ั ฑิตมีความตระหนักรูถ้ งึ ปั ญหาเชือ้ ดือ้ ยา มีเจตคติทจ่ี ะใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างรับผิดชอบ และ
มีสมรรถนะในการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล
๑๑. ขอให้องค์กรธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับยาต้านแบคทีเรีย จัดทาแนวปฏิบตั ขิ ององค์กรและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อ งกับการผลิต น าเข้า ขาย โฆษณาหรือ ส่ งเสริมการขายยา เพื่อ ลดปั ญ หาเชื้อ แบคทีเรีย ดื้อ ยาที่
สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา และมีการนาไปปฏิบตั ิอย่างจริงจัง และเสนอ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระบบเพื่อติดตามและเฝ้ าระวังการปฏิบตั ขิ ององค์กรและบุค ลากร อย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง
๑๒. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงานความก้าวหน้ าต่ อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐

๓

กาลังคนด้านสุขภาพ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนทีม่ บี ทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้ องกันโรค และการฟื้ นฟูสมรรถภาพ ซึ่ง
รวมถึงบุ คลากรด้านสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านสาธารณสุข บุคลากรสายสนับสนุ น บุค คลากรทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้นื บ้าน และ
การแพทย์ทางเลือก อาสาสมัครด้านสุขภาพต่างๆ แกนนาและเครือข่ายสุขภาพ ตลอดจนบุคคลต่างๆทีท่ าหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ
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