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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒
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ระเบียบวาระที่ ๒.๔

สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / ร่างมติ ๔
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
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การจัดการเชิ งระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็ นศูนย์กลาง
(Community-centered system management for becoming a Rational Drug Use country)
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นโยบายประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล มุ่ง จัดการระบบยาโดยชุมชนเป็ นศูนย์กลาง เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย
จากการใช้ย า มีคุ ณ ภาพชีว ิต ที่ดี และสามารถพึ่ง ตนเองด้า นสุ ข ภาพ โดยสร้างการมีส่ ว นร่ว มของชุ ม ชน
หน่วยงานรัฐ และเอกชน ในการออกแบบระบบสุขภาพชุมชน มีระบบการเฝ้ าระวัง เตือนภัย การสร้างความรอบ
รูด้ า้ นการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และมีความสามารถในการดูแลตนเองเบือ้ งต้นเมือ่ เจ็บป่ วย
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ทีส่ บิ สอง
ได้พจิ ารณารายงานเรือ่ ง การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็ นศูนย์กลาง๑
รับทราบ ว่านโยบายประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล มุ่งแก้ปัญหาระบบยาในชุมชนอย่างยังยื
่ น โดยชุมชน
เป็ นศูนย์กลาง โดยมีเป้ าหมายสูงสุดคือ ประชาชนไทยปลอดภัยจากการใช้ยา มีคุณภาพชีวติ ที่ดจี ากการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล และประเทศไทยมีความมันคงของระบบสุ
่
ขภาพ และสนับสนุ นการดาเนินงานตามมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑ ครัง้ ที่ ๗ และครัง้ ที่ ๘
กังวล ว่าแม้ว่าประชาชน จะไปใช้บริการจากโรงพยาบาลมากขึน้ และการซื้อยากินเองลดลง แต่กลับ
พบว่าประชาชนกว่าครึง่ หนึ่ง ยังได้รบั ผลกระทบจากการยาที่ไม่ปลอดภัย และเกิดปั ญหาจากการใช้ยาในบ้าน
ทัง้ ทีส่ ามารถป้ องกันได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากปั จจัยภายในบุคคลและปั จจัยสิง่ แวดล้อมในชุมชน รวมถึงยังไม่มรี ะบบ
ที่ช ัด เจนในการเชื่อ มโยงกัน ตัง้ แต่ ระบบการก ากับ ดู แ ลยา การใช้ย าในสถ านพยาบาลทัง้ รัฐ และเอกชน
จนสามารถนาไปสู่แก้ปัญหาระบบยาในชุมชนได้
ห่ ว งใย ว่ าประเทศไทย ยังไม่ม ีระบบการจัด การข้อ มูล ยาสาหรับ ประชาชน หรือ ค าแนะน าส าหรับ
ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง น่ าเชื่อถือ ขณะทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต
ได้ง่าย และขาดการกลัน่ กรองด้ว ยข้อ มูล รอบด้า น จนท าให้เกิด อัน ตรายจนถึงเสีย ชีว ิต จากการใช้ย าและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ นอกจากนี้ปัญหาการใช้ยาที่ป้องกันได้ ยังจาเป็ นต้องได้รบั การจัดการในระดับครัวเรือน
และบุคคล
ชืน่ ชม ว่าการมีพ ระราชบัญ ญัติระบบสุ ขภาพปฐมภูม ิ พ.ศ.๒๕๖๒ จะทาให้ป ระชาชนเข้าถึงบริการ
สุขภาพได้ดยี งิ่ ขึ้น และชื่นชม กระทรวงสาธารณสุข สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สภาเภสัชกรรม
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน ซึง่ ออกแบบระบบบริการสุขภาพในระดับปฐมภูม ิ โดยนาร้านยาทีไ่ ด้มาตรฐานมาเป็ น
หน่วยบริการ ซึง่ จะช่วยส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย
ตระหนัก ถึงประเทศไทยจาเป็ นต้องมีระบบสร้างความปลอดภัยในการใช้ยา ลดการรักษาและใช้ยาโดย
ไม่จาเป็ นในระบบส่งต่อระหว่างสถานบริการสุขภาพ โดยเชื่อมโยงข้อมูลผูป้ ่ วย ทัง้ การไปรับการรักษาที่ภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงการสร้างตราสัญลักษณ์เพื่อให้ประชาชนมันใจในการได้
่
รบั ยาและการรักษาอย่างสมเหตุผล
๑

สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / หลัก ๔
สมัชชาสุขภาพ ๑๒ / ร่างมติ ๔ การจัดการเชิงระบบสูป่ ระเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็ นศูนย์กลาง หน้าที่ ๑/๒
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ตลอดจนมีกลไกกากับดูแล เฝ้ าระวังความปลอดภัยด้านยา และการสร้างความรอบรูใ้ นการดูแลสุขภาพเบือ้ งต้น
เมือ่ เจ็บป่ วย ทัง้ การใช้ยาและไม่ใช้ยา
เห็นว่า ประชาชนต้องปลอดภัยจากการใช้ยา ไม่ว่าจะไปรับบริการทีห่ น่ วยบริการสุขภาพรัฐหรือเอกชน
ใดๆ ในทุกระดับ รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลยา ที่ถูกต้อง น่ าเชื่อถือ ตลอดจนสามารถดูแลสุขภาพ
เบือ้ งต้นได้ เมือ่ เจ็บป่ วย ทัง้ การใช้ยาและไม่ใช้ยา
จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐ สถานบริการสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ร้านยา หรือหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมลิ กั ษณะอื่น ดาเนินการและสนับสนุ น
ให้อาสาสมัค รสาธารณสุข ผู้นาชุมชน องค์กรผู้บริโภค หรือ องค์กรต่างๆ ในชุมชน ออกแบบระบบสุขภาพ
ชุมชน และขับเคลื่อนการใช้ยาอย่างสมเหตุผ ล รวมถึงการใช้กลไกคณะกรรมการพัฒ นาคุณ ภาพชีวติ ระดับ
อาเภอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับเขต คณะกรรมการอื่นในระดับจังหวัด อาเภอ ตาบลและหมูบ่ า้ น
หรือการใช้ธรรมนูญสุขภาพเป็ นเครือ่ งมือ
๒. ขอให้อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น กรุงเทพมหานครและเมือ งพัท ยา ร่ว มกับ สานักงานกองทุ น
สนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ กรมอนามัย และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สนับสนุ นชุมชนต้นแบบให้มรี ะบบ
การเฝ้ าระวัง เตือนภัย รอบรูด้ ้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และมีความสามารถในการดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อ
เจ็บป่ วย รวมทัง้ สนับสนุนการขยายชุมชนต้นแบบให้เพิม่ ขึน้
๓. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษาฯ สานักงานกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในระดับชาติและท้องถิน่ พัฒนาและเผยแพร่
ชุดความรูก้ ารใช้ยาอย่างสมเหตุผล และให้สถานศึกษาทัง้ ในระบบและนอกระบบ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อให้มคี วามรอบรูใ้ นการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
๔. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนพัฒนา
สื่อ ปลอดภัย และสร้า งสรรค์ ส านั ก งานคณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์ และกิจ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมประชาสัมพันธ์ ดาเนินการและสนับสนุ น
ให้เกิดการสื่อสาร เพื่อสร้างความรอบรูแ้ ละความตระหนักของประชาชนต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
๕. ขอให้หน่ วยบริการสุขภาพต่อสาธารณะทุกระดับ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และองค์กรชุมชน รวมทัง้ หน่ วย
ให้บริการด้านสุขภาพแก่ พ นักงานและประชากรเฉพาะกลุ่ม ดาเนินการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและ
พัฒนาสู่องค์กรรอบรูด้ า้ นสุขภาพ ในมิตใิ ช้ยาอย่างสมเหตุผล
๖. ขอให้สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กาหนดหน่ วยงานที่มภี ารกิจเฉพาะในการ จัดการเชิง
ระบบเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทุกระดับ โดยเป็ นกลไกระดับประเทศ
๗. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ รายงานความคืบหน้ าตามมติในสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๔
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