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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘                                  สมัชชาสุขภาพ ๘. มติ ๕
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยา				
และการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่แปด						
ได้พิจารณารายงานเรื่องวิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหา
แบบบูรณาการ ๑ 									
รับทราบ ว่ายาต้านแบคทีเรียเป็นยาที่สามารถช่วยรักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย
ให้หายและช่วยชีวิตของคนและสัตว์จ�ำนวนมาก ในปัจจุบันได้เกิดวิกฤติรุนแรงจากการ
ที่แบคทีเรียดื้อต่อยาที่เคยใช้รักษาได้ผล ท�ำให้โรคจ�ำนวนมากรักษาได้ยากขึ้นหรือรักษา
ไม่ได้ โดยทีป่ ญ
ั หายังทวีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ และเป็นปัญหาร่วมของประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลก											
รับทราบ ว่ า การใช้ ย าต้ า นแบคที เรี ย เกิ น จ� ำ เป็ น อย่ า งไม่ ส มเหตุ ผ ลหรื อ ใช้
ไม่ถูกต้องทั้งในสถานพยาบาลคนและสัตว์ ในชุมชน ในภาคเกษตรกรรม ตลอดจน
การขาดการติดตามและควบคุมการระบาดของแบคทีเรียดื้อยา เป็นสาเหตุของวิกฤติ
แบคทีเรียดื้อยา ในขณะที่การผลิตยาต้านแบคทีเรียชนิดใหม่ขึ้นมาทดแทนเป็นไปได้
ยากขึ้นจนแทบจะไม่มี ซึ่งส่งผลให้ราคาสูงขึ้น รวมทั้งอาจจะมีอันตรายมากขึ้น		
ตระหนัก ว่ า หากรู ้ จั ก ควบคุ ม การใช้ ย าต้ า นแบคที เรี ย เท่ า ที่ จ� ำ เป็ น และเกิ ด
ประโยชน์และควบคุมการกระจายของแบคทีเรียดื้อยา ก็จะลดปัญหาได้ ทั้งนี้จ�ำเป็น
ต้องมีการจัดการปัญหาอย่างบูรณาการ							
				
๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๘ / หลัก ๑
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ห่วงใย ว่าประชาชนที่เจ็บป่วยจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ดื้อต่อยาที่เคย
ใช้รกั ษาได้ดี ท�ำให้เหลือทางเลือกในการรักษาไม่มากนัก ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการรักษา
ในอนาคต ที่จะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น หรือในบางครั้งอาจจะไม่มียาต้านแบคทีเรียที่สามารถ
ใช้รักษาได้ ซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพและชีวิต					
ตระหนัก ว่าการบังคับใช้กฎหมาย หรือระเบียบ กติกาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยา และการใช้ยาทีส่ มเหตุผล ยังไม่มปี ระสิทธิภาพ และไม่ทนั
ต่อสถานการณ์ของปัญหา รวมถึงขาดการควบคุมการกระจายยาต้านแบคทีเรียและ
เภสัชเคมีภัณฑ์ที่เข้มงวด									
เห็น ว่าทุกภาคส่วนมีหน้าที่ส�ำคัญในการช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น ได้แก่
ภาคราชการ องค์กรวิชาชีพ องค์กรที่ดูแลการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยบริการสุขภาพ
ภาคเกษตรกรรม ภาคการศึก ษา ภาคธุ ร กิ จและอุ ตสาหกรรม สื่ อมวลชน ตลอดจน
ภาคประชาชนและประชาสังคม								
รับทราบ ว่ากระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการประสานและบูรณาการ
งานด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ ก�ำลังด�ำเนินการจัดท�ำร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
การดือ้ ยาต้านจุลชีพของประเทศไทย อย่างไรก็ตามควรจะต้องมีการปรับเพิม่ องค์ประกอบ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการและผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติอย่าง
เต็มที											
่
เห็น ว่าการแก้ไขปัญหาจะประสบความส�ำเร็จ และมีความยั่งยืน จ�ำเป็นต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนจากภาคส่วนต่าง ๆ และต้องมีกลไกกลางแห่งชาติที่
เข้มแข็งในการบูรณาการ ด�ำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง ใช้องค์ความรูท้ หี่ ลากหลาย
และมีทิศทางที่ถูกต้อง รวมทั้งใช้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว ของ คน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม”
											
จึงมีมติดังต่อไปนี้								
๑. ขอให้ก ระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอคณะ
รัฐมนตรีผ่านคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้การจัดการปัญหา
แบคที เรี ยดื้อ ยาเป็นวาระแห่ง ชาติ เพื่ อให้ ห น่ ว ยงาน องค์ กร และภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อง
สามารถประสานงานอย่างบูรณาการ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง				
	๒. ขอให้ก ระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
ศึกษาธิการ ร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก ประสานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น รวมทั้งภาคประชาสังคม และ
ภาคธุรกิจด้านสุขภาพ ด�ำเนินการให้มกี ลไกกลางระดับชาติ เพือ่ จัดการปัญหาวิกฤติการณ์
แบคทีเรียดื้อยา ท�ำหน้าที่								
๒.๑ บูรณาการการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การจัดการ
แบคทีเรียดื้อยาของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี			
๒.๒ จัดให้มศี นู ย์ขอ้ มูลกลางเพือ่ ใช้ในการจัดการปัญหาวิกฤติการณ์แบคทีเรีย
ดื้อยาทั้งในระดับประเทศและจังหวัด โดยท�ำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสื่อสาร
กับผู้ก�ำหนดนโยบาย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งใช้และจ่ายยาต้านแบคทีเรีย รวมถึง
ประชาสังคมและประชาชนทั่วไป								

28 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
8.indd 28

8/2/2559 13:44:53

๒.๓ สนับสนุนการด�ำเนินการตามแผนฯ ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผล
รวมทั้งสื่อสารการด�ำเนินการตามแผนฯ อย่างเป็นรูปธรรมร่วมกัน				
	๓. ขอให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นกลไกติดตาม สนับสนุน และร่วม
ด�ำเนินการผลักดันในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ในการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบตั กิ าร
และร่วมด�ำเนินการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวสู่การปฏิบัต					
ิ
๔. ขอให้ ส มั ช ชาสุ ข ภาพจั ง หวั ด ร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และ
ส่วนราชการระดับจังหวัดอ�ำเภอ และภาคประชาสังคม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่น ติดตามสนับสนุนและร่วมด�ำเนินการขับเคลื่อนในพื้นที่เพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง ให้เกิดการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล และการป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้ อ แบคที เรี ย ดื้ อ ยา ร่ ว มสร้ า งความตระหนั ก รู ้ ใ นหมู ่ ป ระชาสั ง คม โดยใช้ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งร่วมเฝ้าระวังปัญหาการใช้
และการจ่าย/จ�ำหน่ายยาต้านแบคทีเรียทีไ่ ม่สมเหตุผลหรือผิดกฎหมาย ทัง้ นีใ้ ห้ครอบคลุม
การป้องกันและการรักษาพยาบาล ในคน สัตว์ และการใช้ในภาคเกษตรกรรม		
๕. ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการควบคุมตามกฎหมายด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับแบคทีเรียดื้อยาและยาต้านแบคทีเรีย เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ร่วมกันบังคับใช้และปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการจัดการ
วิกฤติการณ์แบคทีเรียดื้อยาตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ๒ ทั้งในส่วนของยามนุษย์
ยาสัตว์ และสารเคมีที่ใช้ในพืช 								
๖. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับส�ำนักงาน
กองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ ส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกรม
ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสุขภาพและ
ด้านการเกษตร และเครือข่ายร้านยาคุณภาพ ในการร่วมกันสร้างความตระหนักรู้และ
ความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชนและเกษตรกร ผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนาชุดความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตนเอง การใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล การรู้เท่าทัน
การโฆษณายา การใช้สมุนไพรทางเลือก							
๗. ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และสภาวิชาชีพ พัฒนา
หลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา เรื่อง
สุขอนามัย การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงความแตกฉานด้านสุขภาพ เพื่อ
ลดความเจ็บป่วย และสามารถดูแลตนเองในโรคพืน้ ฐานได้โดยไม่ตอ้ งใช้ยาต้านแบคทีเรีย
และหากจ�ำเป็นต้องใช้ยา ก็ควรมีความรู้เรื่องเชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการใช้ยาต้าน
๒

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ หมายถึง การน�ำเข้ายาส�ำเร็จรูปหรือเภสัชเคมีภัณฑ์ การผลิต การขึ้นและ
ทบทวนทะเบียนต�ำรับยา การควบคุมการกระจายยา การเข้าถึงยา การบริโภคยา การทิ้งส่วนผสม
หรือกากที่มียาต้านแบคทีเรียสู่สิ่งแวดล้อม
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แบคทีเรียอย่างเหมาะสม								
๘. ขอให้หน่วยงานประสานหรือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เช่น ส�ำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข และสถาบันการอุดมศึกษา ร่วมกันก�ำหนดวาระส�ำคัญของการวิจัยและ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชื้อแบคทีเรียดื้อยา พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาดังกล่าว รวมทั้งต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
วงกว้างให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย							
๙. ขอให้ก ระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก�ำ หนดให้
มีการพัฒนาระบบงานในสถานพยาบาลและภาคเกษตรกรรม ทัง้ นีห้ มายรวมถึงบุคลากร
สถานที่และทรัพยากร เพื่อเร่งรัดและสนับสนุนการจัดการปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
๙.๑ หน่ ว ยงานรั ฐ ที่ มี ส ถานพยาบาลในก� ำ กั บ และกระทรวงสาธารณสุ ข
ในฐานะหน่วยงานควบคุมก�ำกับสถานพยาบาลเอกชน ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง			
๙.๒ หน่วยงานรัฐที่มีสถานพยาบาลสัตว์ในก�ำกับและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานควบคุมก�ำกับสถานพยาบาลสัตว์เอกชน พร้อมทั้งเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 									
๙.๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แ ละหน่ ว ยงานรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ วงจร
การผลิตภาคปศุสัตว์ ประมง และเกษตร จัดให้มีระบบการรับรองกระบวนการผลิต
พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง							
๑๐. ขอให้สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ องค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ และภาคการ
ศึกษา ด้วยการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ		
๑๐.๑ พัฒนาแนวทางปฏิ บั ติใ นการใช้ ย าต้ านแบคที เรี ย ในระดั บ ต่ าง ๆ
ตลอดจนแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อ และเผยแพร่แนวทาง
ปฏิบัติผ่านช่องทางที่หลากหลายไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง รวมถึงสนับสนุนให้
บุคลากรด้านสาธารณสุขปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ					
๑๐.๒ สร้ า งความตระหนั ก ในหมู ่ บุ ค ลากรด้ า นสุ ข ภาพ ถึ ง ความส� ำ คั ญ
ของการเลือกใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล และผลกระทบจากการใช้ยาต้าน
แบคทีเรียเกินความจ�ำเป็น								
๑๐.๓ เพิ่ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพของก� ำ ลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพทุ ก สาขา ๓ ที่
เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อ พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจก�ำลังคนด้านสุขภาพในการท�ำงานด้าน
การควบคุมโรคติดเชื้อ									
											
๓

ก�ำลังคนด้านสุขภาพ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนที่มีบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การรักษา
พยาบาล การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งรวมถึงบุคลากรด้านสาธารณสุข ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสาธารณสุข บุคลากรสายสนับสนุน บุคคลากรทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก อาสาสมัครด้านสุขภาพต่าง ๆ แกนน�ำและเครือข่ายสุขภาพ ตลอดจนบุคคล
ต่าง ๆ ที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
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๑๐.๔ สนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการและหลักฐานเชิงประจักษ์แก่บุคลากร
สุขภาพและประชาชนเพื่อให้เกิดการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล			
๑๐.๕ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการศึ ก ษาทางวิ ท ยาศาสตร์
สุขภาพทุกสาขาเพื่อมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาเชื้อดื้อยา มีเจตคติที่จะ
ใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างรับผิดชอบ และมีสมรรถนะในการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่าง
สมเหตุผล										
๑๑. ขอให้องค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาต้านแบคทีเรีย จัดท�ำแนวปฏิบัติของ
องค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต น�ำเข้า ขาย โฆษณาหรือส่งเสริมการขายยา
เพื่อลดปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่สอดคล้องกับเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม
การขายยา และมีการน�ำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระบบ
เพื่ อ ติ ด ตามและเฝ้ า ระวั ง การปฏิ บั ติ ข ององค์ ก รและบุ ค ลากร อย่ า งสม�่ ำ เสมอและ
ต่อเนื่อง 										
๑๒. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงานความก้าวหน้า
ต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐
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