
  
 

สมชัชาสขุภาพ ๘ มต ิ๕ วกิฤตกิารณ์เชือ้แบคทเีรยีดือ้ยาและการจดัการปญัหาแบบบูรณาการ หน้าที ่๑ / ๔ 

 

สมชัชาสขุภาพแห่งชาติครัง้ท่ี ๘ 
๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๘ 

 
วิกฤติการณ์เช้ือแบคทีเรียดือ้ยาและการจดัการปัญหาแบบบรูณาการ 

 
สมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิครัง้ทีแ่ปด 
ไดพ้จิารณารายงานเรือ่งวกิฤตกิารณ์เชือ้แบคทเีรยีดือ้ยาและการจดัการปญัหาแบบบรูณาการ ๑ 
รบัทราบ ว่ายาตา้นแบคทเีรยีเป็นยาทีส่ามารถช่วยรกัษาการตดิเชือ้แบคทเีรยีใหห้ายและช่วยชวีติ

ของคนและสตัวจ์ํานวนมาก ในปจัจุบนัไดเ้กดิวกิฤตริุนแรงจากการทีแ่บคทเีรยีดือ้ต่อยาทีเ่คยใชร้กัษาไดผ้ล  
ทาํใหโ้รคจาํนวนมากรกัษาไดย้ากขึน้หรอืรกัษาไมไ่ด ้โดยทีป่ญัหายงัทวคีวามรุนแรงเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ และเป็น
ปญัหารว่มของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก 

รับทราบ ว่าการใช้ยาต้านแบคทีเรียเกินจําเป็นอย่างไม่สมเหตุผลหรือใช้ไม่ถูกต้องทัง้ใน
สถานพยาบาลคนและสตัว์ ในชุมชน ในภาคเกษตรกรรม ตลอดจนการขาดการติดตามและควบคุมการ
ระบาดของแบคทเีรยีดือ้ยา เป็นสาเหตุของวกิฤตแิบคทเีรยีดือ้ยา ในขณะทีก่ารผลติยาตา้นแบคทเีรยีชนิด
ใหมข่ึน้มาทดแทนเป็นไปไดย้ากขึน้จนแทบจะไมม่ ีซึง่สง่ผลใหร้าคาสงูขึน้ รวมทัง้อาจจะมอีนัตรายมากขึน้ 

ตระหนกั วา่หากรูจ้กัควบคุมการใชย้าตา้นแบคทเีรยีเทา่ทีจ่าํเป็นและเกดิประโยชน์ และควบคุมการ
กระจายของแบคทเีรยีดือ้ยา กจ็ะลดปญัหาได ้ทัง้น้ีจาํเป็นตอ้งมกีารจดัการปญัหาอยา่งบรูณาการ 

ห่วงใย ว่าประชาชนที่เจบ็ป่วยจากการตดิเชื้อแบคทเีรยีชนิดที่ดื้อต่อยาที่เคยใชร้กัษาได้ด ีทําให้
เหลอืทางเลอืกในการรกัษาไม่มากนัก ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการรกัษาในอนาคต ทีจ่ะมคี่าใชจ้่ายสงูขึน้ หรอื
ในบางครัง้อาจจะไมม่ยีาตา้นแบคทเีรยีทีส่ามารถใชร้กัษาได ้ซึง่จะเป็นอนัตรายอยา่งยิง่ต่อสขุภาพและชวีติ  

ตระหนัก ว่าการบังคบัใช้กฎหมาย หรือระเบียบ กติกาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเชื้อ
แบคทเีรยีดือ้ยา และการใชย้าทีส่มเหตุผล ยงัไมม่ปีระสทิธภิาพ และไมท่นัต่อสถานการณ์ของปญัหา รวมถงึ
ขาดการควบคุมการกระจายยาตา้นแบคทเีรยีและเภสชัเคมภีณัฑท์ีเ่ขม้งวด 

เหน็ ว่าทุกภาคสว่นมหีน้าทีส่าํคญัในการช่วยแกไ้ขสถานการณ์ใหด้ขีึน้ ไดแ้ก่ ภาคราชการ องคก์ร
วชิาชพี องค์กรที่ดูแลการบงัคบัใช้กฎหมาย หน่วยบรกิารสุขภาพ ภาคเกษตรกรรม ภาคการศกึษา ภาค
ธุรกจิและอุตสาหกรรม สือ่มวลชน ตลอดจนภาคประชาชนและประชาสงัคม 

รบัทราบ วา่กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการประสานและบูรณาการงานดา้นการดือ้ยาตา้น
จุลชพี กําลงัดําเนินการจดัทํารา่งแผนยุทธศาสตรก์ารจดัการการดือ้ยาตา้นจุลชพีของประเทศไทย อย่างไรก็
ตามควรจะต้องมีการปรับเพิ่มองค์ประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการและ
ผลสมัฤทธิใ์นทางปฏบิตัอิยา่งเตม็ที ่

เหน็ ว่าการแก้ไขปญัหาจะประสบความสําเรจ็ และมคีวามยัง่ยนื จําเป็นต้องอาศยัการมสี่วนร่วม
ขบัเคลื่อนจากภาคส่วนต่าง ๆ  และต้องมกีลไกกลางแห่งชาตทิี่เขม้แขง็ในการบูรณาการ ดําเนินการอย่าง

                                                 
๑ เอกสารสมชัชาสขุภาพ ๘ / หลกั ๑ 

สมชัชาสขุภาพ ๘. มติ ๕ 
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จรงิจงัและต่อเน่ือง ใชอ้งคค์วามรูท้ีห่ลากหลายและมทีศิทางทีถู่กตอ้ง รวมทัง้ใชแ้นวคดิ “สุขภาพหน่ึงเดยีว 
ของ คน-สตัว-์สิง่แวดลอ้ม”  

จงึมมีตดิงัต่อไปน้ี  
๑. ขอให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอคณะรัฐมนตรีผ่าน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิเพื่อพจิารณาอนุมตัใิหก้ารจดัการปญัหาแบคทเีรยีดื้อยาเป็นวาระแห่งชาต ิ
เพือ่ใหห้น่วยงาน องคก์ร และภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง สามารถประสานงานอยา่งบรูณาการ อยา่งจรงิจงัและต่อเน่ือง 

๒. ขอใหก้ระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมเป็น
เจ้าภาพหลกั ประสานกบัหน่วยงานรฐัที่เกี่ยวขอ้ง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลงั กระทรวง
พาณิชย ์เป็นต้น รวมทัง้ภาคประชาสงัคม และภาคธุรกจิดา้นสุขภาพ ดําเนินการใหม้กีลไกกลางระดบัชาต ิ
เพือ่จดัการปญัหาวกิฤตกิารณ์แบคทเีรยีดือ้ยา ทาํหน้าที ่
 ๒.๑ บูรณาการการจดัทําแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตักิาร การจดัการแบคทเีรยีดือ้ยาของ
ประเทศไทยอยา่งต่อเน่ืองใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๑ ปี 

 ๒.๒ จดัใหม้ศีูนย์ขอ้มูลกลางเพื่อใชใ้นการจดัการปญัหาวกิฤตกิารณ์แบคทเีรยีดื้อยาทัง้ใน
ระดบัประเทศและจงัหวดั โดยทําการวเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มูลเพื่อสื่อสารกบัผูก้ําหนดนโยบาย ผูท้ีม่สี่วน
เกีย่วขอ้งในการสัง่ใชแ้ละจา่ยยาตา้นแบคทเีรยี รวมถงึประชาสงัคมและประชาชนทัว่ไป 

 ๒.๓ สนบัสนุนการดาํเนินการตามแผนฯ ตดิตามความกา้วหน้า และประเมนิผล รวมทัง้สื่อสาร
การดาํเนินการตามแผนฯ อยา่งเป็นรปูธรรมรว่มกนั 

 
๓.  ขอใหส้มาชกิสมชัชาสุขภาพแหง่ชาตเิป็นกลไกตดิตาม สนบัสนุน และรว่มดําเนินการผลกัดนัใน

ส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบตัิการ และร่วมดําเนินการขบัเคลื่อนแผน
ดงักล่าวสูก่ารปฏบิตั ิ

 
๔.  ขอใหส้มชัชาสุขภาพจงัหวดั ร่วมกบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และสว่นราชการระดบัจงัหวดั

อําเภอ และภาคประชาสงัคม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ติดตามสนับสนุนและร่วม
ดาํเนินการขบัเคลื่อนในพืน้ทีเ่พื่อสรา้งความเขม้แขง็ ใหเ้กดิการใชย้าตา้นแบคทเีรยีอยา่งสมเหตุผล และการ
ป้องกนัการแพร่กระจายของเชื้อแบคทเีรยีดื้อยา ร่วมสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ประชาสงัคม โดยใช้สื่อ
ประชาสมัพนัธ์ที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  รวมทัง้ร่วมเฝ้าระวงัปญัหาการใช้และการจ่าย/
จําหน่ายยาต้านแบคทีเรียที่ไม่สมเหตุผลหรือผิดกฎหมาย ทัง้น้ีให้ครอบคลุม การป้องกันและการ
รกัษาพยาบาล ในคน สตัว ์และการใชใ้นภาคเกษตรกรรม 

  
๕.  ขอใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบการควบคุมตามกฎหมายดา้นต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแบคทเีรยีดือ้ยา

และยาต้านแบคทีเรีย เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงการคลงั กระทรวงพาณชิย ์กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กระทรวงเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ รว่มกนับงัคบัใชแ้ละปรบัปรุงกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
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เพื่อรองรบัการจดัการวกิฤตกิารณ์แบคทเีรยีดือ้ยาตลอดวงจรชวีติของผลติภณัฑ ์๒ ทัง้ในสว่นของยามนุษย ์
ยาสตัว ์และสารเคมทีีใ่ชใ้นพชื  

 
๖.  ขอใหก้ระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รว่มกบัสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการ

สร้า ง เสริมสุขภาพ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง  เช่น 
กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงมหาดไทย และกรมประชาสมัพนัธ ์ สนบัสนุนเครอืขา่ยภาคประชาชน องคก์ร
พฒันาเอกชนด้านสุขภาพและด้านการเกษตร และเครือข่ายร้านยาคุณภาพ ในการร่วมกนัสร้างความ
ตระหนักรูแ้ละความเขม้แขง็แก่ภาคประชาชนและเกษตรกร ผ่านการฝึกอบรมและการพฒันาชุดความรูท้ี่
เกี่ยวขอ้งกบัการดูแลตนเอง การใช้ยาต้านแบคทเีรยีอย่างสมเหตุผล การรู้เท่าทนัการโฆษณายา การใช้
สมนุไพรทางเลอืก 

 
๗.  ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และสภาวชิาชพี พฒันาหลกัสูตรหรอืการ

จดัการเรยีนการสอน ตัง้แต่ขัน้พืน้ฐานจนถงึระดบัอุดมศกึษา เรื่องสุขอนามยั การป้องกนัและสง่เสรมิสุขภาพ 
รวมถงึความแตกฉานดา้นสขุภาพ เพือ่ลดความเจบ็ปว่ย และสามารถดแูลตนเองในโรคพืน้ฐานไดโ้ดยไมต่อ้ง
ใช้ยาต้านแบคทเีรยี และหากจําเป็นต้องใช้ยา ก็ควรมคีวามรู้เรื่องเชื้อแบคทเีรยีดื้อยาและการใช้ยาต้าน
แบคทเีรยีอยา่งเหมาะสม 

  
๘.  ขอใหห้น่วยงานประสานหรอืสนับสนุนการวจิยัและพฒันา เช่น สํานักงานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข และสถาบนัการอุดมศึกษา 
ร่วมกนักําหนดวาระสําคญัของการวจิยัและพฒันาที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเชื้อแบคทเีรยีดื้อยา พรอ้มทัง้
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการศกึษาวจิยัและพฒันาดงักล่าว รวมทัง้ต้องมกีารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ในวง
กวา้งใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
๙.  ขอใหก้ระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กําหนดใหม้กีารพฒันาระบบงานใน

สถานพยาบาลและภาคเกษตรกรรม ทัง้น้ีหมายรวมถึงบุคลากร สถานที่และทรพัยากร เพื่อเร่งรดัและ
สนบัสนุนการจดัการปญัหาเชือ้แบคทเีรยีดือ้ยา  

๙.๑ หน่วยงานรฐัที่มีสถานพยาบาลในกํากับและกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงาน
ควบคุมกํากบัสถานพยาบาลเอกชน ร่วมกบัสถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) พรอ้ม
ทัง้เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 

๙.๒ หน่วยงานรฐัที่มสีถานพยาบาลสตัว์ในกํากบัและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ
หน่วยงานควบคุมกาํกบัสถานพยาบาลสตัวเ์อกชน พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง  

๙.๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานรฐัที่เกี่ยวข้องกบัวงจรการผลิตภาคปศุสตัว ์
ประมง และเกษตร จดัใหม้รีะบบการรบัรองกระบวนการผลติ พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
                                                 
๒ วงจรชวีติผลติภณัฑ ์หมายถงึ การนําเขา้ยาสาํเรจ็รูปหรอืเภสชัเคมภีณัฑ ์การผลติ การขึน้และทบทวนทะเบยีนตํารบัยา การควบคุมการกระจายยา การ
เขา้ถงึยา การบรโิภคยา การทิง้สว่นผสมหรอืกากทีม่ยีาตา้นแบคทเีรยีสูส่ ิง่แวดลอ้ม 



  
 

สมชัชาสขุภาพ ๘ มต ิ๕ วกิฤตกิารณ์เชือ้แบคทเีรยีดือ้ยาและการจดัการปญัหาแบบบูรณาการ หน้าที ่๔ / ๔ 

 

 
         ๑๐.  ขอให้สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ องค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ และภาคการศึกษา ด้วยการ
สนบัสนุนของกระทรวงสาธารณสขุ และกระทรวงศกึษาธกิาร 

๑๐.๑ พฒันาแนวทางปฏิบตัิในการใช้ยาต้านแบคทีเรยีในระดบัต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางที่
เกี่ยวขอ้งกบัการวนิิจฉัยและรกัษาโรคติดเชื้อ และเผยแพร่แนวทางปฏบิตัผิ่านช่องทางที่หลากหลายไปสู่
กลุ่มเป้าหมายอยา่งทัว่ถงึ รวมถงึสนบัสนุนใหบุ้คลากรดา้นสาธารณสขุปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตั ิ

๑๐.๒ สรา้งความตระหนักในหมู่บุคลากรดา้นสุขภาพ ถงึความสําคญัของการเลอืกใช้ยาต้าน
แบคทเีรยีอยา่งสมเหตุผล และผลกระทบจากการใชย้าตา้นแบคทเีรยีเกนิความจาํเป็น 

๑๐.๓ เพิม่และพฒันาศกัยภาพของกําลงัคนด้านสุขภาพทุกสาขา๓ ที่เกี่ยวขอ้งกบัโรคตดิเชื้อ 
พรอ้มทัง้สรา้งแรงจงูใจกาํลงัคนดา้นสขุภาพในการทาํงานดา้นการควบคุมโรคตดิเชือ้ 

๑๐.๔ สนับสนุนขอ้มูลเชงิวชิาการและหลกัฐานเชงิประจกัษ์แก่บุคลากรสุขภาพและประชาชน
เพือ่ใหเ้กดิการใชย้าตา้นแบคทเีรยีอยา่งสมเหตุผล 

๑๐.๕ สนับสนุนให้มกีารปรบัปรุงหลกัสูตรการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาเพื่อ
มุง่เน้นใหบ้ณัฑติมคีวามตระหนกัรูถ้งึปญัหาเชือ้ดือ้ยา มเีจตคตทิีจ่ะใชย้าตา้นแบคทเีรยีอยา่งรบัผดิชอบ และ
มสีมรรถนะในการใชย้าตา้นแบคทเีรยีอยา่งสมเหตุผล 

 
๑๑.  ขอใหอ้งคก์รธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาตา้นแบคทเีรยี จดัทาํแนวปฏบิตัขิององคก์รและบุคลากรที่

เกี่ยวข้องกบัการผลิต นําเข้า ขาย โฆษณาหรือส่งเสรมิการขายยา เพื่อลดปญัหาเชื้อแบคทีเรยีดื้อยาที่
สอดคล้องกบัเกณฑจ์รยิธรรมว่าดว้ยการส่งเสรมิการขายยา และมกีารนําไปปฏบิตัิอย่างจรงิจงั และเสนอ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จดัระบบเพื่อตดิตามและเฝ้าระวงัการปฏบิตัขิององคก์รและบุคลากร อย่างสมํ่าเสมอ
และต่อเน่ือง 

  
 ๑๒.  ขอใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงานความก้าวหน้าต่อสมชัชาสุขภาพ
แหง่ชาต ิครัง้ที ่๑๐ 
  

 
 

 

                                                 
๓ กําลงัคนดา้นสุขภาพ หมายถงึ บุคคลหรอืกลุ่มคนทีม่บีทบาทดา้นการสรา้งเสรมิสุขภาพ การรกัษาพยาบาล การป้องกนัโรค และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ซึ่ง
รวมถึงบุคลากรด้านสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข บุคลากรสายสนับสนุน บุคคลากรทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ
การแพทยท์างเลอืก อาสาสมคัรดา้นสขุภาพต่างๆ แกนนําและเครอืขา่ยสขุภาพ ตลอดจนบุคคลต่างๆทีท่าํหน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพ 


