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อธิบดีกรมปศุสัตวรวมประชุม Call to Action on Antimicrobial Resistance ครัง้ ที่ 2
เพื่อขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตรจัดการดื้อยาตานจุลชีพ (55/2562)
นายสั ต วแพทย ส รวิ ศ ธานี โต อธิ บ ดี กรมปศุสัต ว เปด เผยวา ตามที่ รัฐมนตรีว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นายกฤษฎา บุญราช พรอมดวยอธิบดีกรมปศุสัตว และคณะไดเดินทางไปประชุมระดับโลกดานการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพ
และการใช ย าอย า งสมเหตุ ผ ล (Second OIE Global Conference on Antimicrobial Resistance and Prudent Use of
Antimicrobial Agents in Animal) ณ เมื องมาราเกซ ราชอาณาจั กรโมร็อกโก เมื่ อวัน ที่ 29 ตุล าคม 2561 ที่ผานมา เพื่ อรว ม
แบงปนขอมูลดานการจัดการ และการรับมือความทาทายการดื้อยาตานจุลชีพของหนวยงานที่รับผิดชอบในประเทศไทย รวมกับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรจากอีก 10 กวาประเทศทั่วโลก เชน เยอรมันนี ญี่ปุน นอรเวย สหราชอาณาจักร นั้น ทั้งนี้เพื่อให
การทํางานมี ความต อเนื่ อง จึ งได มอบหมายให กรมปศุสัตว เดิ น ทางไปเขารวมการประชุ ม Call to Action on Antimicrobial
Resistance ครั้งที่ 2 ณ กรุงอักกรา สาธารณรัฐกานา ระหวางวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2561
ซึ่งจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (General Assembly of the United Nation: UNGA) สมัยที่ 71 (พ.ศ.2559)
ที่ประเทศไทยไดสนับสนุนและรวมรับรองปฏิญญาทางการเมือง เรื่อง การดื้อยาตานจุลชีพ (Antimicrobial Resistance – AMR)
โดยมี กลุ ม Interagency Coordination Group on AMR (IACG) เป น กลไกการขับ เคลื่ อนปฏิญ ญาทางการเมืองดังกลาว และ
ประเทศไทยได เป น เจ าภาพร ว ม (co-host) จั ด การประชุ ม Call to Action on AMR ครั้ งที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 12-13 ตุ ล าคม 2560
ณ กรุงเบอรลิน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
อธิบดีกรมปศุสัตว กลาววา การประชุม Call to Action on Antimicrobial Resistance ครั้งที่ 2 นี้ มีวัตถุประสงค 3
ประการคือ ประการแรก เพื่อสนับสนุนและสงเสริมผูทํางานเชิงรุกระดับนโยบาย ทั้งในประเทศจนถึงระดับโลกในการขับเคลื่อน
แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ แก ป ญ หา AMR และนํ าเสนอกรณี ตั ว อย า ง ประการที่ ส อง เพื่ อ ธํ ารงรั ก ษาและเสริ ม สรางความเข ม แข็ ง
การขับเคลื่อนงาน AMR ในระดับประเทศและระดับโลกผานการสรางการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคม และประการสุดทาย เพื่อนําเสนอกระบวนการการทํางานของกลุมประสานงานหนวยงานดานการจัดการเชื้อดื้อยาระหวาง
ประเทศ (Interagency Coordination Group on AMR : IACG) และผลงานที่ IACG จะส ง มอบและรายงานต อ เลขาธิ ก าร
สหประชาชาติ ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 73 โดยมีเจาภาพรวมซึ่งประกอบดวย ประเทศไทย สหราชอาณาจักร
สาธารณรัฐกานา มูลนิธิ Wellcome Trust มูลนิธิสหประชาชาติ และธนาคารโลก โดยคณะอนุกรรมการยุทธศาสตรการดื้อยา
ตานจุลชีพ ซึ่งอยูภายใตคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาตานจุลชีพแหงชาติ ไดมีมติเห็นชอบใหประเทศไทยเขารวมเปน co-host
สําหรับจัดการประชุม โดยมีเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมปศุสัตว และผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข
เป น ตั ว แทนจากประเทศไทย ซึ่ ง ตามแผนยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การการดื้ อ ยาต า นจุ ล ชี พ ประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564
ที่คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 นั้น เปนการบูรณาการการทํางานระหวางกระทรวง ประกอบดวย
6 ยุทธศาสตร พรอมเปาประสงคที่วัดได เราคาดวาภายในป พ.ศ. 2564 การปวยจากเชื้อดื้อยาจะลดลงรอยละ 50 การใชยาตาน
จุลชีพสําหรับมนุษยและสัตวลดลงรอยละ 20 และ 30 ตามลําดับ ประชาชนมีความรูเรื่องเชื้อดื้อยาและตระหนักในการใชยาตานจุล
ชีพอยางเหมาะสมเพิ่ มขึ้น รอยละ 20 และประเทศไทยมีระบบจั ดการการดื้อยาต านจุลชี พที่ มีส มรรถนะตามเกณฑ สากล ทั้ งนี้
กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนเจาภาพหลักยุทธศาสตร “การปองกันและควบคุมเชื้อดื้อยา และควบคุมกํากับดูแลการใชยาตาน.../จุลชีพ
-2จุลชีพอยางเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตวเลี้ยง” เชน เสริมสรางความเขมแข็งของระบบควบคุมการกระจายยาตานจุลชีพ
สําหรับสัตว กําหนดใหมีการใชยาตานจุลชีพตามใบสั่งสัตวแพทย และลดการใชยาตานจุลชีพในฟารมปศุสัตวและประมง โดยมี

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่สําคัญ คือ โครงการพิเศษ “การเลี้ยงสัตวปลอดการใชยาปฏิชีวนะ” (Raised Without Antibiotics;
RWA) ซึ่งไดมีการลงนามกับภาคสวนที่เกี่ยวของเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
“ประเทศไทยยืนยันการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรของ OIE ซึ่งสอดคลองกับแผนดําเนินการระดับโลกตามความ
รวมมือกับองคการอนามัยโลก องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ เรื่องการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพ สะทอน
ความมุงมั่นของประเทศไทยในการรวมแกไขปญหาการการดื้อยาตานจุลชีพกับนานาประเทศทั่วโลก ซึ่งเรื่องนี้จะสําเร็จไดตอง
ใชระยะเวลาและความรวมมือรวมใจกันจากทุกภาคสวน เรามั่นใจวาดวยความเขาใจและความรวมมือเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
เปาหมายที่กําหนดไวในการแกไขปญหาเชื้อดื้อยา ซึ่งมีความซับซอนจะบรรลุผลในที่สุด” อธิบดีกรมปศุสัตว กลาว
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