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¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ
ญหาเชื้อดื้อยาเปนปญหาที่วงการสาธารณสุขนานาชาติใหความสนใจเพิ่มมากขึ้น
ทุกขณะ เพราะผลที่เกิดขึ้นไมไดกระทบเพียงแคสุขภาวะของผูปวยเฉพาะราย แตสงผล
ตอระบบสาธารณสุขทั้งหมด และการแกไขปญหาดังกลาวมิอาจดําเนินการในขอบเขตจํากัด
แตตองอาศัยความรวมมือของระบบสาธารณสุขในทุกระดับ จากชุมชนสูเมือง จากประเทศ
สูนานาชาติ

»˜

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ภายใตการสนับสนุนของ สสส. มีพันธกิจในการสรางกลไกเฝาระวัง ดูแลการใช
ยาอยางสมเหตุผลจึงถือการขับเคลื่อนเพื่อแกปญหาดังกลาวเปนเรื่องสําคัญ เพื่อสรางความ
ตระหนักแกวงการสาธารณสุขไทย จึงเปนที่มาของ “รายงานสถานการณระบบยาประจําป
2553: สถานการณเชื้อดื้อยาและปญหาการใชยาปฏิชีวนะ”
วัตถุประสงคของรายงานฉบับนี้คือนําเสนอสถานการณเชื้อดื้อยาในประเทศไทย;
ภาพรวมมูลคายาปฏิชีวนะ; สถานการณอาการไมพึงประสงคจากการใชยาปฏิชีวนะ; กรณี
ตัวอยางสถานการณจากพืน้ ทีแ่ ละปญหาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับยาปฏิชวี นะ; ประสบการณดๆี จาก
การรณรงคแกปญหาเชื้อดื้อยา และขอเสนอเพื่อใชเปนแนวทางขับเคลื่อนแกไขปญหาปญหา
การใชยาปฏิชีวนะอยางเปนระบบตอไป
แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

¤ํÒ¹ÔÂÁ
นือ่ งจากเดือนเมษายน 2554 เปนวาระครบรอบ 30 ป แหงการประกาศใช “นโยบายแหงชาติทางดานยา”
ของประเทศไทย ซึ่งเปนโอกาสสําคัญในการสานตอและทบทวนนโยบายที่ “....พยายามลดจํานวนยาที่
สูญเสียโดยเปลาประโยชน เนือ่ งจากการใชยาทีไ่ มเหมาะสม...ควบคูก บั การจัดใหมยี าทีป่ ลอดภัย มีคณ
ุ ภาพดี
ในราคาพอสมควร กระจายออกไปอยางทั่วถึง…”

à

ประกอบกับคําประกาศนโยบายขององคการอนามัยโลก ในวันอนามัยโลก เมือ่ วันที่ 7 เมษายน 2554
ทีเ่ นนการตอสูเ พือ่ ใหชนะเชือ้ ดือ้ ยา โดยกําหนดคําขวัญวา “Combat drug resistance - No action today,
no cure tomorrow” ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขใหความหมายวา “ใชยาปฏิชีวนะอยางถูกตอง ปองกัน
เชื้อดื้อยา เพื่อการรักษาที่ไดผล” เขาขายทําการแกไขที่ปลายนํ้ามากกวาตนนํ้า
ปญหาเชื้อดื้อยาในประเทศไทย ไมใชปญหาใหม เปนปญหายืดเยื้อ เรื้อรัง ดักดาน ซํ้าซาก ทั้งยาคน
และยาสัตว มีความเกี่ยวโยงกันเปนลูกโซ แถมยังเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว รุนแรงตลอดเวลา อยูแถวหนาของโลก
ซึ่งตองขอบคุณผูเขียนบทความทุกทาน ใน “รายงานสถานการณระบบยา ประจําป 2553 : สถานการณ
เชื้อดื้อยาและปญหาการใชยาปฏิชีวนะ” เลมนี้ ที่ชวยกันตรวจสอบ วิเคราะหแบบหลากหลายแงมุม
ของปญหาเชือ้ ดือ้ ยา และระบบกํากับควบคุมยาปฏิชีวนะ/ยาตานจุลชีพ แบบดาวกระจายของไทย ซึง่ ตอกยํา้
ใหเห็นปญหาชัดวา - ตองคิดหากลยุทธใหมในการจัดการ
การจัดการระบบยาปฏิชวี นะระดับชาติ มีความจําเปนตองคิดใหมทงั้ ระบบ ตัง้ แตนโยบาย, แผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการ, คน/องคกรรับผิดชอบ, การบริหารจัดการ และงบประมาณที่เหมาะสม
ความกลาหาญในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของผูน าํ ในวงการสุขภาพทุกสาขาและนักการเมืองทีก่ าํ กับ
กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งความรวมมือจากประชาชนที่จะชวยกันดําเนินการใหมียาปฏิชีวนะรักษาคนไข
ที่จําเปนตองใชอยางปลอดภัย
“หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดใชยาปฏิชีวนะ หยุดเปนเหยื่อใหเชื้อโรคลําบาก”
หวังวา แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา และภาคีเครือขาย จักไดรวมกันทํางาน
ใหบรรลุเปาหมายตอไป
ผศ.ภญ.สําสี ใจดี
ประธานคณะกรรมการกํากับทิศทาง แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา
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»˜ÞËÒáÅÐ·Ò§ÍÍ¡
ÇÔ¡Äμ¡ÒÃ³ÂÒ»¯ÔªÇÕ ¹Ð
ารจัดการระบบยาปฏิชีวนะเปนโจทยที่ยังรอคําตอบจากทุกระดับ ตั้งแตการคัดเลือกจนถึงการใชยาปฏิชีวนะซึ่ง
เปนปญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นในบานเรามาเนิ่นนาน ผลงานวิจัยที่ผานมาหลายชิ้นลวนบงชี้ ตอกยํ้า ปญหาที่ยังคง
อยูอยางซํ้าซาก ทั้งในระดับนโยบาย ภาคเกษตร สถานบริการสุขภาพ บุคลากรทางการแพทย ผูประกอบการและ
ประชาชน ดังนั้นความรวมมือจากทุกฝายจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได และควรลงมือปฏิบัติการอยางจริงจัง

¡

เอกสารฉบับนีเ้ ปนการทบทวนวรรณกรรมเพือ่ เปนอาหารจานพิเศษ ชวนกันขบใหแตก นําไปสูข อ เสนอและตอบ
โจทยที่สําคัญคือ ทําอยางไรเราจึงจะมีระบบการจัดการยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
1.2 ยากลุม Third - generation cephalosporins มีอัตราการดื้อตอเชื้อกลุม Enterobacte1. การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย พบไดอยางกวาง riaceae เชน E. coli หรือ K. pneumoniae ประมาณรอย
ขวางและเพิม่ ขึน้ ในทุกระดับ ทัง้ จากโรงพยาบาลและชุมชน ละ 10 ในป 2542 และเพิ่มสูงถึงรอยละ 30 ในป 2552
1.1 ยากลุม Fluoroquinolones มีอตั ราการ
1.3 ยากลุม Carbapenem มีอัตราการดื้อ
ดื้อตอเชื้อกลุม Enterobacteriaceae เชน E. coli หรือ K. ตอเชื้อ Acinebacter baumannii ที่เปนสาเหตุของโรคติด
pneumoniae ประมาณรอยละ 30 ในป 2541 และเพิ่มสูง เชื้อในโรงพยาบาล เพียง 1 - 2% ในป 2543 และเพิ่มสูงถึง
ถึงรอยละ 50 ในป 2552 อัตราการดื้อยาของเชื้อในโรง รอยละ 60 - 62% ในป 2553
พยาบาลสูงกวาอัตราการดือ้ ยาของเชือ้ ในชุมชนไมมากนัก
2. ประเทศไทยมีการนํายาปฏิชีวนะมาใชอยาง
ผลกระทบทางคลินิกที่เห็นไดชัดเจนคือ การรักษาผูปวย
จํานวนมากที่มีการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปสสาวะ (เชน กวางขวาง เห็นไดจากมูลคายาในกลุม General anti กระเพาะปสสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ) ดวยยากลุม นีจ้ ะ infective for systemic use ทั้งในสวนการผลิตและ
นําเขาที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องในระยะ 11 ป
ไดผลนอยลง
จาก 7,997 ลานบาท ในป 2542 เพิ่มขึ้นเปน 22,913.52
ลานบาทในป 2552 หรือเพิ่มขึ้นถึง 1.86 เทา

5 »˜ÞËÒ·Õ·่ ÒŒ ·ÒÂ

3. ขอมูลของ 12 โรงพยาบาลในระดับทุติยภูมิ
ถึงตติยภูมิ จาก 5 ภูมิภาค พบวา มูลคายาปฏิชีวนะรวม
ที่มีการใชในแตละปมีคามากกวา 214 ลานบาทในป พ.ศ.
2548 และมากกว า 399 ล า นบาทในอี ก ห า ป ต  อ มา
คิดเปนมูลคายาที่เพิม่ ขึ้นถึงรอยละ 86.6 และโรงพยาบาล
สวนใหญมีแนวโนมของปริมาณการสั่งใชเพิ่มสูงขึ้นทุกป
คิดเปน 1.1 - 2 เทาในระยะเวลา 5 ป โดยยาที่มีปริมาณ
การสั่ ง ใช สู ง เป น อั น ดั บ ต น คื อ กลุ  ม penicillin and
penicillins and enzyme inhibitors (โดยเฉพาะ amoxicillin และ amoxicillin & clavulanic acid), quinolones
(โดยเฉพาะ ciprofloxacin, ofloxacin, norfloxacin),
cephalosporin (โดยเฉพาะ cefalexin, ceftriaxone,
cefazolin, cefixime) และ sulfonamides & trimethoprim
(sulfamethoxazole & trimethoprim)
4. การสํารวจการกระจายยาที่ไมเหมาะสมใน
จังหวัดยโสธร และ มหาสารคาม ในป 2552 - 2553 ใน
13 อําเภอ พบยาปฏิชวี นะในเกือบทุกหมูบ า น ยาปฏิชวี นะ
ที่พบการจําหนายสูงสุดคือ Tetracycline รองลงมาคือ
Penicillin V
5. การสํารวจการปนเปอนยาตานจุลชีพกลุมไน
โตรฟูแรนส (ยาฟูราโซลิโดน ยาไนโตรฟูราโซน ยาฟูรัล
ทาโดน ยาไนโตรฟูแรนโตอิน และยาไนโตรวิน) และกลุม
เตตราไซคลิน (ยาคลอเตตราไซคลิน และยาออกซีเตตรา
ไซคลิน) ในอาหารสัตวปก ของฟารมมาตรฐานทัว่ ประเทศ
76 จังหวัด ป 2548 - 2549 พบการปนเปอ นยาคลอเตตรา
ไซคลินมากที่สุดในอาหารสัตวระยะอายุ 1 - 21 วัน รอยละ
20.31 และพบยาออกซีเตตราไซคลินมากที่สุดในอาหาร
สัตวระยะอายุมากกวา 42 วัน รอยละ 25.00
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1. ตองมีนโยบาย เพื่อเปนธงนํา แสดงความ
ตั้งใจจริง และกําหนดเปาหมาย
1.1 รัฐมีภาระกิจในการประกาศนโยบายควบคุม
เชื้อดื้อยา
1.2 เปาหมายเพือ่ ลดอัตราการเกิดเชือ้ ดือ้ ยา และ
หาทางปองกันการเกิดเชือ้ ดือ้ ยาในอนาคต
ดวยมาตรการตาง ๆ

1.3 ขอเสนอมาตรการเพื่อจัดการปญหาตางๆ
เปนบูรณาการระดับชาติ สูระดับปฏิบัติ
2. กระบวนการจัดทํานโยบาย
2.1 ตองทําความเขาใจวงจรหรือเสนทางเดิน
ของการเกิดเชื้อดื้อยา และวงจรระบบการ
จัดการยาปฏิชีวนะ ตลอดจนบทบาทของ
กลุมผูที่เกี่ยวของ
2.2 ตองการการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนใน
การพัฒนา
2.3 ตองจัดลําดับความสําคัญตามปญหา ตาม
องคกร หรือกลุมคน (ภาคการศึกษา ภาค
เอกชน ภาคเกษตร)
2.4 ตองคํานึงถึงบริบท หรือวัฒนธรรมของพืน้ ที่
ภูมิภาค
3. การนําไปปฏิบัติ
3.1 ควรจัดโครงสรางการทํางาน โดยมีหนวย
ประสานงาน ในการเชื่ อ มร อ ย งานที่
กระจัดกระจาย และทีไ่ มมหี นวยงานรับผิด
ชอบ
3.2 สรางความตระหนักของผูที่เกี่ยวของ
3.3 คํานึงถึงวาใครตองเปผูทํา และทําอยางไร
เครื่องมือตาง ๆ ทั้งเรื่อง Guideline ระบบ
การเงินการคลัง ชุดความรูประสบการณ
การวินิจฉัยโรค
3.4 ใช ทั้ ง มาตรการเชิ ง บวก และมาตรการ
เขมงวดจํากัด
4. การติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย
4.1 กลไกการติดตามเฝาระวัง โดยภาครัฐ และ
โดยองคการอิสระ ภาควิชาการและภาค
ประชาชน
4.2 ติดตามการทํางาน ดวยตัวชี้วัด
4.3 ประเมินโครงสรางและกระบวนการทํางาน
4.4 วั ด ผลลั พ ธ ที่ไ ด มี ก ารติ ด ตามการใช ย า
ปฏิชวี นะ และสถานการณเชือ้ ดือ้ ยา อยาง
ตอเนื่อง
4.5 ประเมินความคุมคาในมิติตางๆ
4.6 แถลงผลการติดตามอยางสมํ่าเสมอ เพื่อ
รับฟง

Change

โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
การเปลี่ยนแปลงมีไดทั้งดีขึ้นหรือแยลง ในการเปลี่ยนแปลง
ปจจัยสําคัญ คือ มือทัง้ สองนัน่ เอง จะเปนมือทองทีส่ รางสรรค
สิ่งดีงาม หรือมือมืดที่ดึงทุกอยางตํ่าลง มือที่อยูผิดที่ผิด
ทาง เหลานี้อยูที่คนเปนผูกระทํา

ธรรมชาติแหงชีวิต

โดย ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข
ธรรมชาติแหงชีวติ คือ การอยูร ว มกันของชีวติ อยางสมดุลย
มิใชเห็นอีกฝายคือผูบุกรุก ที่จักตองมุงทําลายใหหมดสิ้น
เปรียบเชนการใชยาจึงตองเปนไปอยางเหมาะสม เขา (เชื้อ
โรค) ก็ ชี วิ ต เราก็ ชี วิ ต อยู  อ ย า งไรจึ ง สมดุ ล ย นี่ แ หล ะ
คือธรรมชาติแหงชีวิต

อิทธิพลของแสงและเงา หมายเลข ๑

โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
เปนแรงบันดาลใจที่เกิดจากเงาไมที่ตกลงบนเฟรมวาดภาพ
โดยทีแ่ สงและเงาไดสะทอนสิง่ ทีเ่ ปนไปในโลกนี้ ภายใตโครงสราง
ที่ใหญโต มีสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ แฝงเรนอยู พรอมที่จะกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงได

Final Destiny

โดย ภก.ชาญชัย คุมปญญา
การใช ย าปฏิชี ว นะเปน ต น เหตุ ใ หเ ชื้อ
แบคทีเรียเรงการพัฒนาเพือ่ ตอตานยา
เปนวิถแี หงความอยูร อด และอาจเปนตน
เหตุใหเกิดเชือ้ แบคทีเรียกอโรคชนิดใหมๆ

Ê‹Ç¹·Õ่ 1:
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เนื้อหาในสวนที่ 1 กลาวถึงสถานการณโดยรวมของการใชยาปฏิชีวนะที่ไมสมเหตุผล อันเปนสาเหตุหลัก
ทีก่ อ ใหเกิดปญหาเชือ้ ดือ้ ยาปฏิชวี นะในป พ.ศ. 2553 รวมรวมถึงมูลคาการผลิตและนําเขายาปฏิชวี นะในป พ.ศ. 2552
โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน ดังนี้
• วิกฤติเชื้อดื้อยาและการใชยาปฏิชีวนะในประเทศไทย
• ภาพรวมสถานการณเชื้อดื้อยาในประเทศไทย
• อาการไมพึงประสงคจากการใชยาในกลุม General anti-infective for systemic use ป พ.ศ. 2553
• มูลคายาปฏิชีวนะ

ÇÔ¡ÄμÔàª×Í้ ´×Í้ ÂÒáÅÐ¡ÒÃãªŒ
ÂÒ»¯ÔªÇÕ ¹Ðã¹»ÃÐà·Èä·Â
ผศ.นพ.กําธร มาลาธรรม*

ชื้อกอโรคทุกกลุม ทั้งไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ปรสิต มีอัตราการดื้อยามากขึ้นตลอดเวลา แตที่เปนปญหามากที่สุด คือ
เชื้อแบคทีเรีย เพราะ

à

1. เชื้อไวรัส สวนใหญหายไดเองไมตองใชยาใด
ในการรักษา เชื้อไวรัสที่เปนปญหามากคือ Human immunodeficiency virus (HIV) ซึ่งทําใหภูมิคุมกันของผูติดเชื้อ
บกพรองมากขึ้นตามระยะเวลาที่ผานไป จึงตองใหยาตาน
ไวรัสเพื่อลดจํานวนเชื้อลงใหมากที่สุด เนื่องจากยังไมมียา
ใดที่สามารถกําจัดเชื้อไวรัสใหหมดจากรางกายได ดังนั้น
* คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

10 รายงานสถานการณระบบยา ประจําป 2553

จึงมีโอกาสที่เชื้อจะดื้อยาเสมอ หากผูปวยรับประทานยา
ไมสมํ่าเสมอ ไมครบชนิด หรือขนาดตามที่ควรจะได แต
การดือ้ ยาของ HIV มีลกั ษณะพิเศษคือผูป ว ยสวนใหญมกั จะ
รับประทานยาสมํา่ เสมอกวายารักษาโรคอืน่ เนือ่ งจากความ
กังวลตอการที่เชื้อจะทวีจํานวนเพิ่มขึ้นและมีการดื้อยาใน
ภายหลัง ผูป ว ยจํานวนมากรูว า ถาเชือ้ ดือ้ ยาจะเปนอันตราย

ตอสุขภาพของตนเองตลอดจนตองมีคา ใชจา ยในการรักษา
มากขึน้ ดังนัน้ ผูป ว ยสวนใหญจงึ มักจะรับประทานยาอยาง
เครงครัด อยางไรก็ตาม ผูปวยจํานวนหนึ่งก็ไมปฏิบัติตาม
แนวทางที่ควรจะเปนดวยสาเหตุตางๆ กัน ทําใหเริ่มมี
เชือ้ ดือ้ ยาเกิดขึน้ กลาวไดวา ในแงอบุ ตั กิ ารณการดือ้ ยาของ
HIV ไมอยูในเกณฑที่สูงมาก แตจะละเลยไมไดเพราะผูปวย
อาจจะมีระยะเวลาที่ไมมีอาการอยูชวงหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปน
โอกาสของการแพร เชื้อดื้อยาสูผูอื่นและคนที่รับเชื้อไป
จะมีเชื้อดื้อยาตั้งแตแรกทั้งที่ไมเคยไดรับยามากอน คือ มี
primary drug resistance คลายๆ กับการดื้อยาของ
เชื้อวัณโรค
2. เชือ้ วัณโรค ในขอบเขตทัว่ โลกมีปญ
 หาเชือ้ ดือ้ ยา
มากขึ้น แตในประเทศไทยเทาที่มีขอมูลจากสถาบันโรค
ทรวงอกพบวามีเชื้อที่เปน multidrug - resistant (MDR)
ประมาณรอยละ 10 ตั้งแตป 1999 - 20071 โดยอัตราการพบ
เชือ้ ดือ้ ยาคอนขางคงที่ และจากรายงานการศึกษาในผูป ว ย
โรคเอดสโดย รศ.สมนึก สังฆานุภาพ พบวาเชือ้ วัณโรคดือ้ ยา
ในกลุมผูปวยโรคเอดสที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล
รามาธิบดีลดลงจากรอยละ 48 ในป 1999 เหลือรอยละ 7.9
ในป 20042 ดังนัน้ ความรุนแรงของปญหาเชือ้ วัณโรคดือ้ ยา
จึงไมมากนัก แตปญ
 หาทีแ่ ทจริงของโรคนีอ้ ยูท กี่ ารลดอัตรา
ปวยที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
3. เชือ้ รา ผูป ว ยทีม่ ปี ญ
 หาติดเชือ้ รามักมีภมู คิ มุ กัน
บกพรองในลักษณะใดลักษณะหนึง่ จํานวนผูป ว ยจึงไมมาก
เทาการติดเชื้อชนิดอื่น แมปจจุบันจะมีผูปวยเชนนี้มากขึ้น
แต ก็ ยั ง อยู  ใ นวงจํ า กั ด และส ว นใหญ จ ะเป น ป ญ หาใน
โรงพยาบาลระดับ tertiary care ที่มีผูปวยดวยโรคที่ยาก
แกการรักษาจํานวนมาก
4. ปรสิต ทีส่ าํ คัญคือมาเลเรีย เนือ่ งจากการติดตอ
ตองอาศัยพาหะคือยุงกนปลองซึง่ อยูใ นปา ดังนัน้ การดือ้ ยา
ของเชื้อมาเลเรียจึงเปนปญหาเฉพาะกลุม เชื้อมาเลเรีย
ไมวา จะดือ้ ยาหรือไม ไมสามารถทีจ่ ะแพรระบาดในเขตเมือง
ได
1
2

ในทางกลับกัน การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย พบได
อยางกวางขวางในทุกระดับ ที่เห็นไดชัดเจนไดแก
1. การดื้อยากลุม fluoroquinolones ของเชื้อ
กลุม Enterobacteriaceae เชน Escherichia coli หรือ
Klebsiella pneumoniae ทีม่ อี ตั ราสูงขึน้ มาโดยตลอด ขอมูล
จากศูนยเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพแหงชาติ (National
Antimicrobial Resistance Surveillance Center, Thailand:
NARST) พบวาโดยภาพรวม (เชือ้ ทัง้ จากในโรงพยาบาลและ
จากชุมชนในโรงพยาบาลทุกระดับ) ในป 1998 เชื้อดื้อยานี้
มีประมาณรอยละ 30 แตในป 2009 มีอตั ราการดือ้ ยาสูงถึง
รอยละ 50 อัตราการดื้อยาของเชื้อในโรงพยาบาลสูงกวา
อัตราการดื้อยาของเชื้อในชุมชนไมมากนัก ผลกระทบ
ทางคลินกิ ทีเ่ ห็นไดชดั เจนคือการรักษาผูป ว ยจํานวนมากที่
มีการติดเชือ้ ทีร่ ะบบทางเดินปสสาวะ (เชน กระเพาะปสสาวะ
อักเสบ กรวยไตอักเสบ) ดวยยา กลุมนี้จะไดผลนอยลง
ถ า ผู  ป  ว ยมี อ าการรุ น แรงการใช ย ากลุ  ม นี้ โ ดยไม ท ราบ
แบบแผนความไวของเชื้อ อาจจะเปนอันตรายตอผูปวยได
จึงเปนแรงผลักดันสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหแพทยตอง
หันไปใชยากลุม อืน่ คือ cephalosporins และจะกอใหเกิด
ปญหาอื่นตามมาดังจะไดกลาวตอไป
การที่มีเชื้อดื้อยากลุมนี้มากในชุมชนเนื่องมาจาก
คุณสมบัติสําคัญของยา คือ เชื้อจะเกิดการกลายพันธุดื้อ
ตอยาไดงายมากหากระดับยาไมเพียงพอ ยานี้มีทั้งในรูป
ของยาฉีด และยากิน มีผลขางเคียงนอยจึงหาซื้อไดงาย
นอกจากนี้ยังมีการใชในภาคเกษตรกรรมอยางกวางขวาง
ทั้งที่ website ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ แนะนําวา
ยาในกลุม fluoroquinolone ที่ใชในคน เชน norfloxacin
และ ciprofloxacin ไมควรใชอยางเด็ดขาดในสัตวนํ้า แตก็
มีการแนะนําใน website จํานวนมากใหใชยาดังกลาว
(ผูสนใจลองสืบคนไดไมยากดวยการใชคํา เชน cipro,
fluoroquinolone, สัตวนาํ้ ,นากุง เปนคําหลักในการหาขอมูล)
การใชยาในลักษณะนี้จึงเปนการสรางสภาวะที่เหมาะสม

Chuchottaworn C. Extensively drug resistant tuberculosis (XDR-TB) in Chest Disease Institute, 1997-2005. J Med Assoc Thai 2010; 93 (1):
34-7.
Sungkanuparph S, Eampokalap B, Chottanapund S, Thongyen S, and Manosuthi W. Declining prevalence of drug-resistant tuberculosis
among HIV/tuberculosis co-infected patients receiving antiretroviral therapy. J Med Assoc Thai 2007; 90 (5): 884-8.
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สําหรับการเกิดและการแพรกระจายของเชื้อดื้อยาทั้งใน
ชุมชนและในโรงพยาบาล
2. การดื้ อ ยากลุ  ม third - generation
cephalosporins ของเชือ้ กลุม Enterobacteriaceae เชน
E. coli หรือ K. pneumoniae ยากลุมนี้เปนยาที่มีขอบเขต
การออกฤทธิ์ ค รอบคลุ ม เชื้ อ ได ม ากชนิ ด จึ ง เรี ย กว า
extended - spectrum cephalosporins (β - lactam)
เชื้อที่ดื้อตอยาในกลุมนี้มักจะดื้อตอยาอื่นอีกหลายชนิด
กลไกการดื้อยาที่สําคัญ คือการสรางเอนไซม extended spectrum β - lactamases (ESBL) ขอมูลจาก NARST เชน
เดียวกัน พบวาเชื้อมีแนวโนมของการดื้อยากลุมนี้มากขึ้น
ในป 1999 อัตราการดื้อยาอยูที่รอยละ 10 แตในป 2009
อัตราการดือ้ ยาสูงถึงรอยละ 30 จากการศึกษาของ รศ.อนุชา
อภิสารธนารักษ ปทุมธานี ในป 2003 - 2004 พบผูปวย
ติดเชื้อที่สราง ESBL จํานวน 46 ราย ที่มีอาการของการ
ติดเชื้อกอนเขารับการรักษาในโรงพยาบาล (community onset) ผูปวยหลายรายเคยเขารับการรักษาแบบผูปวยใน
มากอน ปจจัยเสี่ยงตอการพบเชื้อนี้ที่สําคัญไดแก การเปน
โรคเบาหวาน การมีเชื้อนี้กอนิคมในรางกายมากอน การ
ไดรบั ยาปฏิชวี นะ เชน third - generation cephalosporins
หรื อ fluoroquinolones มาก อ น 3 ต อ มามี ก ารสํ า รวจ
ประชากรที่ไมเคยเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในและ
ไมเคยไดรับยาปฏิชีวนะใดๆ มาในชวงระยะเวลาสามเดือน
กอนการศึกษาในจังหวัดแหงหนึ่ง พบวา ประชากรที่
เขารวมการศึกษาจํานวน 141 รายมีเชื้อกลุม Enterobacteriaceae ที่สราง ESBL ถึงรอยละ 58.2 สวนใหญเปน
ESBL ชนิด CTX - M ที่มีความสัมพันธอยางมากกับการใช
ยา ceftriaxone และ cefotaxime แมยังไมทราบแนชัดวา
เหตุใดจึงพบเชือ้ ดือ้ ยาในอัตราสูงเชนนัน้ แตผวู จิ ยั สันนิษฐาน
วาอาจจะมาจากอาหาร ดังเชนที่มีรายงานจากประเทศ
สเปนและโปรตุเกส ซึ่งก็สามารถเชื่อมโยงไปยังปญหาการ

3

4

ใชยาอยางไมเหมาะสมในภาคเกษตรกรรมเชนกัน4 ในขณะนี้
ในทองตลาดมียากลุม third - generation cephalosporins
ใชอยางกวางขวาง ประชาชนอาจหาซื้อไดเองและเปนที่
นิยมใชในโรงพยาบาลตลอดจนคลินิกตางๆ ดังนั้นเปนที่
คาดหมายไดวา อุบตั กิ ารณของเชือ้ ทีส่ ราง ESBL นาจะเพิม่
สูงขึน้ อยางมาก การติดเชือ้ ชนิดนีม้ ผี ลกระทบคือคาใชจา ย
ในการรักษาจะสูงขึ้น ขณะนี้เชื่อวายาที่ใชไดผลดีที่สุดใน
การรักษาเชื้อที่สราง ESBL คือยาในกลุม carbapenems
ซึ่งมีราคาแพง นอกจากนี้ผูปวยยังอาจตองใชเวลาอยูใน
โรงพยาบาลนานขึ้นรวมทั้งมีอัตราตายสูงขึ้น จากการที่
อุบัติการณของเชื้อเหลานี้สูงขึ้นทําใหตองใชยาในกลุม
carbapenems มากขึ้ น จึ ง นํ า ไปสู  ป  ญ หาการดื้ อ ยา
ชนิดใหมที่รุนแรงกวาเดิม
3. การดื้ อ ยากลุ  ม carbapenems ของเชื้ อ
Acinetobacter baumannii เชื้อนี้เปนเชื้อกรัมลบที่กอโรค
ในผูป ว ยทีเ่ ขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเปนสวนใหญ
ในอดีตเชือ้ ทีเ่ ปนปญหามากคือ Pseudomonas aeruginosa
แต ป  จ จุ บั น อั ต ราการดื้ อ ยาของเชื้ อ P. aeruginosa
คอนขางคงที่ อัตราการติดเชื้ออาจตํ่ากวา A. baumannii
กอนป 2001 เชื้อนี้มีอัตราการดื้อ carbapenem เพียง
รอยละ 1 หลังจากนั้นอัตราการดื้อยาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอ
เนือ่ งจนสูงสุดในป 2005 อยูท รี่ อ ยละ 70 และปจจุบนั คงตัว
อยูที่รอยละ 60 โดยประมาณ แตหลายโรงพยาบาลพบ
เชื้อดื้อยาในอัตราที่สูงกวานี้มาก ใน intensive care unit
บางแหงอาจถึง 100% โดยทั่วไปเมื่อกลาวถึงเชื้อดื้อยา
เรามักคิดวาโรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทยหรือ tertiary
care เทานัน้ ทีม่ ปี ญ
 หา แตในความเปนจริงขณะนี้ สามารถ
พบเชื้ อ นี้ ไ ด ใ นโรงพยาบาลทุ ก ระดั บ ผู  เ ขี ย นเคยได รั บ
การปรึกษาจากโรงพยาบาลขนาดเล็กหลายแหงทีพ่ บผูป ว ย
ติดเชือ้ นี้ และบอยครัง้ ทีผ่ ปู ว ยทีถ่ กู สงตัวมาจากโรงพยาบาล
ขนาดเล็กหรือขนาดกลางก็มีเชื้อนี้ติดตัวมาดวยแลว

Apisarnthanarak A, Kiratisin P, Saifon P, Kitphati R, Dejsirilert S, Mundy LM. Clinical and molecular epidemiology of communityonset, extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli infections in Thailand: a case-case- control study. Am J Infect
Control. 2007 Nov; 35 (9): 606-12.
Sasaki T, Hirai1 I, Niki M, Nakamura T, Komalamisra C, Maipanich W, et al. High prevalence of CTX-M β-lactamase-producing
Enterobacteriaceae in stool specimens obtained from healthy individuals in Thailand. J Antimicrob Chemother 2010; 65: 666–668.
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แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางอัตราการดื้อยา
และอัตราการดื้อยาของเชื้อ A. baumannii

จะเห็ น ได ว  า การดื้ อ ยาของเชื้ อ
แบคทีเรีย มีความเกีย่ วโยงกันเปน
ลูกโซและนับวันจะมีความรุนแรง
ĀĄèöąÔąöçĊĘĀõąÕĀÚďÝĊĘĀA.baumannii
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ที่ พ บในเชื้ อ ที่ ส ามารถอาศั ย ใน
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ลําไสไดเชนเดียวกับเชื้อที่สราง
NDM - 1 จากประเทศแถบเอเชียใต
หมายเหตุ: แกนตั้งดานซายแสดงปริมาณยาที่นําเขา เปน 1,000 กรัม แกนตั้งดานขวาแสดงอัตราการดื้อยา
ของเชื้อ คิดเปนรอยละ โดยขอมูลปริมาณยานําเขา คิดเฉพาะ imipenem/cilastatin รวมกับ ซึ่ ง ขณะนี้ แ พร ไ ปหลายประเทศ
meropenem ทัง้ ยาตนแบบและยา generic ขอมูลไดจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา การดื้อยา carbapenems ของ
และขอมูลอัตราการดื้อยากลุม carbapenems ของเชื้อ A. baumannii ไดจากศูนยเฝาระวัง
เชื้ อ กรั ม ลบในลํ า ไส จึ ง เป น สิ่ ง ที่
เชื้อดื้อยาตานจุลชีพแหงชาติ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
อาจกอปญหารุนแรงไดในอนาคต
ไมเฉพาะตอสุขภาพเทานั้น แต
Acinetobacter baumannii ทีด่ อื้ ตอ carbapenem ยังอาจมีผลกระทบทางเศรษฐกิจดวย หากมีชาวตางชาติ
มั ก ดื้ อ ต อ ยาปฏิ ชี ว นะอื่ น ๆ เกื อ บทั้ ง หมด (pandrug - มาทองเทีย่ วหรือมารับบริการทางการแพทยในประเทศไทย
resistant) ในขณะนีย้ งั ไมมยี าทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงและใชได แลวเกิดการติดเชื้อเหลานี้ ยอมสงผลกระทบตอความ
อยางปลอดภัย การติดเชือ้ นีม้ อี ตั ราการเสียชีวติ คอนขางสูง เชื่อมั่นในการเดินทางเขามาในประเทศไทยไมมากก็นอย
ไมจํากัดวาตองเปนผูปวยที่อยูในระยะสุดทาย ขึ้นกับวา
การติดเชื้อเกิดที่ระบบใด ผูปวยในหอผูปวยทั่วไป หาก
จากแผนภาพจะเห็นไดวามีการใชยามากขึ้นกอน
ติดเชื้อมีโอกาสที่จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อระหวางรอยละ
7.8 - 23 แตถาเปนผูปวยใน ICU โอกาสการเสียชีวิตอาจสูง จากนัน้ อัตราการดือ้ ยาจึงเพิม่ ขึน้ ปญหาเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยา
จึงเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขและเศรษฐกิจสังคม
ถึงรอยละ 435
เปนอยางมาก จําเปนอยางยิ่งที่ทุกภาคสวนในสังคมจะ
อุบัติการณการดื้อยาของ A. baumannii มีความ ตองรวมมือกันรับมือกับปญหานี้ดวยความเปนอันหนึ่งอัน
สัมพันธอยางใกลชดิ กับอัตราการใช carbapenem ซึง่ ผูกพัน เดียวกัน เพื่อมิใหปญหาลุกลามจนเกินกวาที่จะเยียวยาได
อยูกับอัตราการพบเชื้อ ESBL - producing strains ดังนั้น

5

Karageorgopoulos DE and Falagas ME. Current control and treatment of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii infections. Lancet
Infect Dis 2008; 8: 751–62.
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àª×Í้ ´×Í้ ÂÒã¹»ÃÐà·Èä·Â
ภญ.สุรางค เดชศิริเลิศ, อรทัย ทองมะลิ*

º·¹ํÒ
ชื้อดื้อยาเปนปญหาของประเทศและของโลก และนับวัน
ปญหานี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเทศที่กําลังพัฒนา สาเหตุสําคัญเกิดจาก
การใชยาตานจุลชีพอยางไมเหมาะสม หรือใชมากเกิน
ความจําเปน ทําใหเชื้อมีการพัฒนาตนเองและปรับตัวเพื่อ
ความอยูร อด องคการอนามัยโลกจึงไดเรียกรองใหประเทศ
ตางๆ ทั่วโลกดําเนินการควบคุมและเฝาระวังการดื้อยา

à

ประเทศไทย โดยกรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย
ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวจึงไดจัดตั้ง ศูนยเฝาระวัง
เชื้อดื้อยาตานจุลชีพแหงชาติ (National Antimicrobial
Resistance Surveillance of Thailand หรือ NARST) ขึ้น
เมื่ อ ป พ.ศ.2541 โดยมี โ รงพยาบาลที่ เ ป น ตั ว แทนจาก
ทุกภูมิภาคของประเทศรวมเปนสมาชิกเครือขายของศูนยฯ

รวม 23 โรงพยาบาล จาก 20 จังหวัด และไดดําเนินการ
มาจนถึ ง ป จ จุ บั น โดยมี ส มาชิ ก เครื อ ข า ยเพิ่ ม เป น 60
โรงพยาบาล จาก 48 จังหวัด รวมกันดําเนินการเฝาระวัง
เชือ้ ดือ้ ยา เพือ่ ใหไดขอ มูลสถานการณเชือ้ ดือ้ ยาของประเทศ
โดยไดดาํ เนินการรวบรวมและวิเคราะหขอ มูลผลการทดสอบ
ความไวของเชื้ อ แบคที เ รี ย ก อ โรคที่ แ ยกได จ ากผู  ป  ว ย
ของโรงพยาบาลที่เปนสมาชิกเครือขาย ทําใหไดขอมูล
สถานการณเชือ้ ดือ้ ยาระดับประเทศ ศูนยเฝาระวังเชือ้ ดือ้ ยา
ต า นจุ ล ชี พ แห ง ชาติ ของกรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย
จึงไดรับแตงตั้งจากองคการอนามัยโลก ใหเปน WHO
Collaborating Center for Antimicrobial Resistance
Surveillance and Training ตั้งแตเดือนกันยายน ป พ.ศ.
2548 เปนตนมา

* สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
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ÇÔ¸¡Õ ÒÃ
ขอมูลสถานการณเชื้อดื้อยาที่เสนอในบทความนี้
ไดจากการรวบรวมผลการทดสอบความไวของเชื้อในงาน
ประจําของโรงพยาบาลเครือขาย 28 แหง ระหวางป พ.ศ.
2543 - 2553 บันทึกดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร WHONET
(ดาวนโหลดจาก website องคการอนามัยโลก http://
www.who.int/drugresistance/whonetsoftware/en/)
หรือ MLab (Thai antimicrobial susceptibility test
software พั ฒ นาโดย สมศั ก ดิ์ ราหุ ล และที ม งาน
โรงพยาบาลราชวิถ)ี ตัวแปรของขอมูลไดแก Patient unique
no., อายุ, เพศ, หอผูป วย, ทีม่ าของผูป ว ย (ไดแก inpatient,
outpatient, ICU, โรงพยาบาลชุมชน หรือสถานีอนามัย),
ชนิดของตัวอยางสงตรวจ, ชือ่ เชือ้ ทีพ่ บ, ผลความไวของเชือ้
ตอยาที่ทดสอบ1 โดยลงขอมูลเปนมิลลิเมตรของเสนผา
ศูนยกลางที่เชื้อถูกยับยั้งโดยยา (inhibition zone) หรือ
ลงขอมูลเปนคา Minimum inhibition concentration - MIC
(μg/mL) ทั้งนี้ไดมีการสนับสนุนและควบคุมตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการไปพรอมกันดวย เพื่อให

ไดขอ มูลทีถ่ กู ตอง ขอมูลทีโ่ รงพยาบาลลงบันทึกทุก 6 เดือน
จะถูกสงไปยังศูนยเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพแหงชาติ
เพื่อทําการวิเคราะหตอไป

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³àª×Í้ ´×Í้ ÂÒã¹»ÃÐà·Èä·Â
เชื้อแบคทีเรียหลายชนิดในประเทศไทย มีแนวโนม
ดื้อยาเพิ่มขึ้น ไดแก เชื้อ Acinebacter baumannii ที่เปน
สาเหตุของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล จากกราฟที่ 1 พบวา
เชือ้ นีม้ อี ตั ราดือ้ ยาหลายชนิดสูงถึง 50 - 60% ไดแก ยากลุม
aminoglycoside, beta - lactam, quinolone, แมแตยา
ที่เคยใชรักษาไดดีในอดีต เชน ยากลุม carbapenem ในป
พ.ศ.2543 มีอัตราการดื้อเพียง 1 - 2% แตในป พ.ศ.2553
อัตราการดื้อยาเพิ่มขึ้นเปน 60 - 62% สวนยา cefoperazone - sulbactam ในป พ.ศ.2543 เคยดื้อยาเพียง 4%
มีอัตราการดื้อยามากขึ้นเปน 43% ในป พ.ศ.2553 กราฟ
ที่ 2 แสดงใหเห็นวาการดื้อยา imipenem ของเชื้อที่กอโรค
จากผูปวยใน ICU จะมากกวาเชื้อจากผูปวย non - ICU
และ OPD.

กราฟที่ 1 อัตราการดื้อยาของผูปวยที่พบเชื้อ Acinetobacter calcoaceticus - baumannii complex
จากโรงพยาบาล 28 แหงระหวางป พ.ศ.2543 - 2553
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การตรวจความไวของเชื้อตอยาที่ทดสอบใช Guideline ของ CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibilty Testing Twenty - First
Informational Supplement. CLSI document M100 - S21. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2001.
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กราฟที่ 2 อัตราการดื้อยา imipenem ของผูปวยที่พบเชื้อ Acinetobacter
calcoaceticus - baumannii complex แยกตามแผนกที่รับการรักษา
จากโรงพยาบาล 28 แหงระหวางป พ.ศ.2543 - 2553
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กราฟที่ 3 อัตราการดื้อยาของผูปวยที่ติดเชื้อ E. coli
ในระบบทางเดินปสสาวะและในกระแสเลือด จากโรงพยาบาล 28 แหง
ระหวางป พ.ศ.2543 - 2553
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ของเชื้ อ E. coli และ Klebsiella
pneumoniae พบวามีแนวโนมดื้อยา
เพิ่มขึ้นเปนลําดับดังแสดงในกราฟที่ 4
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เชือ้ Escherichia coli ทีม่ กั เปน
สาเหตุของโรคทางเดินปสสาวะและ
โลหิตเปนพิษ พบวามีการดื้อยา กลุม
beta - lactam ไดแก ampicillin สูงถีง
79 - 80% ในป พ.ศ.2553 (กราฟที่ 3)
ขอมูลจากการเฝาระวังนี้เปนผลที่รวม
เชื้อ E. coli ที่กอโรคทั้งจากการติดเชื้อ
ในชุมชนและโรงพยาบาลซึง่ ไมสามารถ
ร ะ บุ ว  า ติ ด เ ชื้ อ จ า ก ชุ ม ช น ห รื อ
โรงพยาบาล ดั ง นั้ น หากมี ข  อ มู ล
แบบแผนความไวตอยา (antibiogram)
ของเชื้ อ ที่ ก  อ โรคจากชุ ม ชนและโรง
พยาบาลแยกกั น จะเป น ข อ มู ล ที่ ดี
สําหรับแพทยในการตัดสินใจเลือกยา
ที่ เ หมาะสมในการรั ก ษาก อ นที่ จ ะรู 
ผลการทดสอบความไวของเชื้อตอยา
(empirical therapy)
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ในระยะ 10 ปที่ผานมา อัตรา
การพบ Methicillin Resistant
กราฟที่ 4 แนวโนมการดื้อยากลุม third generation cephalosporins Staphylococcus aureus (MRSA) ยัง
ของผูปวยที่พบเชื้อ E. coli และ K. pneumoniae จากโรงพยาบาล 28 แหง คงที่ คืออยูระหวาง 22 - 28% ของเชื้อ
ระหวางป พ.ศ.2543 - 2553
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อยางไรก็ตามเมือ่ มีการใชยาอืน่
เพิ่มขึ้น ก็จะมีปรากฏการณเชื้อดื้อยา
เพิ่มขึ้น เชน ยา levofloxacin พบวา
เชื้อ Streptococcus pneumoniae
เริ่ ม มี ก ารดื้ อ ยานี้ เ พิ่ ม ขึ้ น เป น ลํ า ดั บ
ดังแสดงในกราฟที่ 7
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กราฟที่ 6 อัตราการดื้อยาของผูปวยที่พบเชื้อ Streptococcus
pneumoniae จากโรงพยาบาล 28 แหงระหวางป พ.ศ.2543 - 2553
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2001

Streptococcus pneumoniae
เปนสาเหตุสาํ คัญของโรคปอดบวมและ
เปนสาเหตุการตายอันดับ 1 ในบรรดา
โรคติ ด เชื้ อ ที่ เ กิ ด ในเด็ ก อายุ ตํ่ า กว า
5 ขวบ จากการติดตามสถานการณ
การดื้อยาของเชื้อนี้พบวา เชื้อที่เปน
สาเหตุตดิ เชือ้ ในเด็กอายุนอ ยกวา 5 ขวบ
มี อั ต ราการดื้ อ ยา penicillin และ
erythromycin มากกวาอายุอื่น (เชื้อ
ที่กอโรคในผูปวย <= 5 ขวบ และ
> 5 ขวบ ดื้อ penicillin 32 - 64 และ
22 - 45%, เชื้อที่กอโรคในผูปวย <= 5
ขวบ และ > 5 ขวบ ดือ้ erythromycin
32 - 52 และ 22 - 31% ตามลํ า ดั บ )
โดยภาพรวมในระยะ 10 ป ผ  า นมา
พบวา เชื้อ S. pneumoniae ที่กอโรค
ในทุกกลุมอายุ มีอัตราการดื้อยาคงที่
ดังแสดงในกราฟที่ 6

กราฟที่ 5 อัตราการพบเชื้อ Methicillin Resistant Staphylococcus
aureus จากผูปวยที่แยกไดเชื้อ S. aureus จากโรงพยาบาล 28 แหง
ระหวางป พ.ศ.2543 - 2553
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อาจเป น ข อ มู ล ชี้ วั ด ประสิ ท ธิ ผ ลของ
การควบคุ ม การแพร เ ชื้ อ ในแต ล ะ
โรงพยาบาลได ดังนั้นขอมูลอัตราการ
พบ MRSA แยกเปนรายโรงพยาบาล
จะเปนประโยชนในการบงชี้ถึงอัตรา
ของโรคติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาลได
ข อ มู ล ที่ เ สนอนี้ เ ป น ข อ มู ล โดยเฉลี่ ย
ของ 28 โรงพยาบาล เพือ่ ใหทราบอัตรา
และแนวโนมในการพบ MRSA ของ
ประเทศไทย

กราฟที่ 7 อุบัติการณ ของเชื้อ Streptococcus pneumoniae
ที่มีการดื้อยา levofloxacin จากโรงพยาบาล 28 แหง
ระหวางป พ.ศ.2543 - 2553
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ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
จากขอมู ลสถานการณเชื้ อดื้ อยาที่ เสนอขางตน
ไดสะทอนถึงปญหาเชื้อดื้อยาของประเทศไทยที่นับวัน
ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จนในที่สุดการพัฒนายาใหมเพื่อ
การรั ก ษาที่ ไ ด ผ ล อาจไม ทั น ต อ การควบคุ ม เชื้ อ ดื้ อ ยา
ที่แพรกระจายอยางรวดเร็ว การควบคุมการใชยาอยาง
สมเหตุผลเปนมาตรการหนึ่งในการชะลอปญหาเชื้อดื้อยา
การควบคุมการแพรกระจายของเชื้อดื้อยาโดยเฉพาะใน
โรงพยาบาล ก็เปนมาตรการในการลดการแพรเชื้อดื้อยา
สูผ ปู ว ยอืน่ /บุคลากรทางการแพทย และสูช มุ ชน/สิง่ แวดลอม,
การเฝาระวังเชือ้ ดือ้ ยา รวมทัง้ การเฝาระวังการใชยา เปนการ
ดําเนินงานที่จะไดมาซึ่งขอมูล สถานการณเชื้อดื้อยาและ
พฤติกรรมการใชยา เพื่อใชเปนประโยชนในการควบคุม
เชือ้ ดือ้ ยา และสามารถเปนตัวชีว้ ดั ผลการดําเนินการควบคุม
เชื้อดื้อยา
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นอกจากนี้ ก ารพั ฒ นามาตรฐานหอ งปฏิ บั ติก าร
ชั น สู ต รเชื้ อ ก อ โรคและทดสอบความไวของเชื้ อ ต อ ยา
เปนปจจัยสําคัญพื้นฐานอันดับแรกที่ไมคอยมีใครนึกถึง
เพราะการที่มีหองปฏิบัติการ รวมทั้งแพทยและทีมงาน
เก็บตัวอยางสงตรวจที่มีคุณภาพ จะทําใหสามารถชันสูตร
หาสาเหตุ ข องโรคที่ แ ท จ ริ ง อย า งถู ก ต อ ง พร อ มทั้ ง
ผลความไวของเชื้อตอยาจะทําใหสามารถเลือกใชยาอยาง
เหมาะสมในการรักษาผูปวยโรคติดเชื้อ และนําไปสูการ
ไม ใ ช ย าที่ มี ฤ ทธิ์ ค รอบคลุ ม กว า ง (broad spectrum
antibiotics) โดยไมจําเปน รวมทั้งการจัดทําแบบแผน
ความไวของเชื้อกอโรคตอยาตานจุลชีพ (antibiogram)
ที่มีคุณภาพจะชวยใหแพทยในสถานพยาบาลนั้นๆ มั่นใจ
ทีจ่ ะใชเปนแนวทางในการเลือกใชยาอยางเหมาะสมในรักษา
เปนการเบื้องตนกอนการเพาะหาเชื้อที่เปนสาเหตุของ
โรคได (empirical treatment)

ÍÒ¡ÒÃäÁ‹¾§Ö »ÃÐÊ§¤¨Ò¡¡ÒÃãªŒÂÒ
ã¹¡ÅØÁ‹ General anti - infective for systemic use
¨Ò¡°Ò¹¢ŒÍÁÙÅÈÙ¹Âà½‡ÒÃÐÇÑ§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
´ŒÒ¹¼ÅÔμÀÑ³±Ê¢Ø ÀÒ¾ »‚ 2552
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นยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ
(Health Product Vigilance Center: HPVC)
หรือเดิมคือ ศูนยติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใช
ผลิตภัณฑสุขภาพ (Adverse Product Reaction Center)
มีบทบาทหลักคือ เปนศูนยรบั รายงานเหตุการณไมพงึ ประสงค
จากการใชผลิตภัณฑสุขภาพของประเทศไทย โดยมีการ
ประเมินขอมูลในฐานขอมูล รวมทัง้ บงชีส้ ญ
ั ญาณ (signal)
จากฐานข อ มู ล และวิ เ คราะห สั ญ ญาณที่ ไ ด ต ลอดจน
ดําเนินการเพื่อหามาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
และบริ ก ารข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ของยาให แ ก
บุคลากรทางการแพทยและผูท สี่ นใจผานชองทางตางๆ การ
บริหารจัดการงานเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ มีลักษณะเปนรูปแบบเครือขาย มีสถานพยาบาล
ทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนกวา 800 แหง ทําหนาที่
เครือขายในการเฝาระวังติดตามและรายงานเหตุการณ
ไมพึงประสงค ไปยังศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดาน
ผลิตภัณฑสขุ ภาพเพือ่ ทําการวิเคราะหและรายงานผลตอไป

* สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1 เว็บไซตศูนยเฝาระวังความปลอดภัยจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ: http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/main.jsf
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ในปจจุบัน (พ.ศ.2553) ไดมีการปรับปรุงเขตงาน
เฝ า ระวั ง ฯ ในส ว นภู มิ ภ าคใหม เ ป น 18 เขตตามเขต
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และเริ่มพัฒนาขยาย
ขอบเขตงานเฝาระวังใหกวางขึน้ ครอบคลุมปญหาอืน่ ๆ เชน
ความคลาดเคลื่อนทางยา (medication error) พฤติกรรม
การใชผลิตภัณฑสขุ ภาพทีไ่ มเหมาะสม ความบกพรองของ
ผลิตภัณฑ(product defect) เปนตน

ในกลุมยา General anti - infective for systemic
use กลุมยาที่สงสัยตามรหัส WHO ATC ที่พบอาการไมพึง
ประสงค 3 อันดับแรก คือกลุมยา systemic antibiotics
จํานวน 23,515 รายงาน (รอยละ 63.9) รองลงมาคือ กลุม
systemic chemotherapeutics จํานวน 5,753 รายงาน
(รอยละ 15.9) อันดับสามไดแก ยาในกลุม antivirals for
systemic use จํานวน 3,173 รายงาน (รอยละ8.6) โดยมี
รายละเอียดของยาที่สงสัยดังนี้

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÍÒ¡ÒÃäÁ‹¾§Ö »ÃÐÊ§¤
¨Ò¡ÂÒ¡ÅØÁ‹ General anti infective for systemic use

- กลุมยา systemic antibiotics คูยาที่สงสัย
และอาการไมพึงประสงคที่ไดรับรายงานมากที่สุด คือ
ceftriazone จํ า นวน 5,198 รายงาน รองลงมา คื อ
amoxicillin จํานวน 4,397 รายงาน และ dicloxacillin
จํานวน 1,824 รายงาน ตามลําดับ

ในระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2552
ศูนยเฝาระวังความปลอดดานผลิตภัณฑสขุ ภาพ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ไดรับรายงานอาการไมพึง
ประสงคจากการใชยากลุม general anti - infective for
systemic use จากโรงพยาบาล และสถานบริ ก าร
สาธารณสุขตางๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเปนรายงานที่สามารถ
นํามาวิเคราะหประเมินผลไดจํานวนทั้งสิ้น 36,774 ฉบับ
จากจํานวนรายงานทั้งหมด 64,305 ฉบับ โดยพบวาเปน
ผูปวยเพศหญิง 20,642 คน (รอยละ 56.13) และผูปวย
สวนใหญมีอายุเฉลี่ยประมาณ 35 ป
จากรายงานทั้งหมด 36,774 ฉบับ มีการรายงาน
อาการไมพงึ ประสงคจากการใชยา จํานวน 70,854 รายการ
(1 รายงานสามารถมียาทีส่ งสัยและอาการไมพงึ ประสงคจาก
การใชยาไดมากกวา 1 รายการ) เมื่อจําแนกอาการไมพึง
ประสงคจากการใชยาที่เกิดขึ้นกับผูปวยตามระดับความ
รายแรง (seriousness) พบวาผูปวยสวนใหญ (รอยละ
79.54) มีอาการไมพึงประสงคในระดับไมรายแรง
ในจํานวนรายงานผูปวยที่มีอาการไมพึงประสงค
ที่ ร  า ยแรง พบส ว นใหญ ทํ า ให ผู  ป  ว ยต อ งรั ก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาลหรือทําใหเพิ่มระยะเวลาในการรักษานานขึ้น
มี ผู  ป  ว ยที่ พิ ก ารและเสี ย ชี วิ ต ร อ ยละ 0.40 และ 1.32
ตามลําดับ
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- กลุมยา systemic chemotherapeutics คูยา
ที่สงสัยและอาการไมพึงประสงคที่ไดรับรายงานมากที่สุด
คือ sulfamethoxazole+trimethoprim จํานวน 2,990
รายงาน รองลงมา คือ ciprofloxacin จํานวน 1,213 รายงาน
และ norfloxacin จํานวน 831 รายงาน ตามลําดับ
- กลุมยา antivirals for systemic use คูยา
ที่สงสัยและอาการไมพึงประสงคที่ไดรับรายงานมากที่สุด
คือ stavudine+lamivudine+nevirapine จํานวน 1,157
รายงาน รองลงมาคือ lamivudine จํานวน 503 รายงาน
และ stavudine จํานวน 474 รายงาน ตามลําดับ
กลาวไดวา อาการไมพงึ ประสงคจากการใชยากลุม
General anti - infective for systemic use ที่เกิดขึ้น
ระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2552 พบวาผูปวย
สวนใหญมอี าการไมพงึ ประสงคในระดับไมรา ยแรง อยางไร
ก็ตามในจํานวนรายงานผูปวยที่มีอาการไมพึงประสงค
ในระดับรายแรง พบสวนใหญทําใหผูปว ยตองรักษาตัวใน
โรงพยาบาลหรือทําใหเพิ่มระยะเวลาในการรักษานานขึ้น
มีผูปวยที่พิการและเสียชีวิต

ÁÙÅ¤‹ÒÂÒ»¯ÔªÇÕ ¹Ð
ภญ.อัญชลี จิตรักนที*

º·¹ํÒ
ากพูดถึงยาปฏิชีวนะหรือ antibiotics จะหมายถึง
ยาที่ใชฆาหรือชลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย1
โดยยาปฎิชวี นะจะเปนสารทีผ่ ลิตตามธรรมชาติโดยสิง่ มีชวี ติ
ขนาดเล็ก ที่เรียกวาจุลินทรียประเภทหนึ่ง แลวมีอํานาจ
ยับยัง้ หรือทําลายชีวิตของจุลินทรียอ ีกประเภทหนึง่ อันเปน
ลักษณะของการรักษาสมดุลยระบบนิเวศนของสิ่งมีชีวิต
ชั้นตํ่า เชน ยาปฏิชีวนะชื่อวาเพนนิซิลลินผลิตโดยเชื้อราช
นิดหนึ่งแลวมีผลทําลายชีวิตของเชื้อแบคทีเรียอื่นที่อยู
ใกลเคียง มนุษยจึงนําประโยชนตรงนี้มาประยุกตเปนยา
รักษาโรคติดเชื้อ ซึ่งในการใชยาปฏิชีวนะนั้นก็จะมุงไปที่
การรักษาการติดเชือ้ แบคทีเรียเปนหลัก โดยจะมีการคัดแยก
สารปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ตอตานการดํารงชีวิตของเชื้อตนเหตุ
โรคมาปรุงแตงเปนรูปแบบยาเตรียมตางๆ เชน ยาเม็ด
ยาแคปซูล ยาฉีด เปนตน2 ยาปฏิชีวนะที่มีใชกันอยูใน
ป จ จุ บั น สามารถแบ ง เป น กลุ  ม ตามการออกฤทธิ์ ท าง
เภสัชวิทยาได 13 กลุมหลัก ไดแก aminoglycosides,
cephalosporins, chloramphenicols, macrolides,
penicillins, penicillins and enzyme inhibitor, quinolones,
tetracyclines, sulfonamides, glycopeptide antibacterials,
polymyxins, carbapenems และ other antibiotics3

Ë

* สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี เว็บไซต http://th.wikipedia.org: Last update 28 มีนาคม 2554.
2 คุณปรียาพร สมศักดิ์ เว็บไซต http://www.thaigoodview.com: Last update 25 พฤษภาคม 2551.
3 Guidelines for ATC classification and DDD assignment 2010 (13th edition) : By WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology
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ÁÙÅ¤‹ÒÂÒ»¯ÔªÇÕ ¹Ð
ประเทศไทยมี ก ารนํ า ยาปฏิ ชี ว นะมาใช อ ย า ง
กวางขวาง เห็นไดจากมูลคายาในกลุม General antiinfective for systemic use ทั้งในสวนการผลิตและ
นําเขาที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องในระยะ 11 ป
(พ.ศ.2542 - 2552) ที่ผานมา ปรากฏตามรูปที่ 14

หากเปรียบเทียบกับยาที่มีใชในทุกกลุมตามระบบ
WHO ATC จะพบวา กลุม General anti-infective for
systemic use ซึ่งรวมถึงกลุมยาปฏิชีวนะดวย มีมูลคาการ
ผลิตและนําเขายาสูงเปนอันดับหนึง่ โดยในป 2552 มีมลู คา
การผลิตและนําเขาถึง 22,913.52 ลานบาท5 ตามรูปที่ 2
โดยเปนการผลิตและนําเขาเฉพาะยาปฏิชีวนะเปนมูลคา
10,940.41 ลานบาท

ôČø×ŞąõąÔøċŞô(FOFSBMBOUJJOGFDUJWFGPSTZTUFNJDVTF
þìŞúõøşąìíąê

รูปที่ 1 มูลคา
การผลิตและนําเขา
ยาในกลุม General
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systemic use
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รูปที่ 2 มูลคาผลิตและนําเขา
ยาแผนปจจุบันสําหรับมนุษย
ประจําป พ.ศ.2552
แยกตามกลุม WHO ATC

13 Respiratory
4ZTUFN  
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11 Central Nervous
4ZTUFN  
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10 Musculo-Skeletal
4ZTUFN  

3 Cardiovascular
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5 Hospital Solutions,
 
7 General Anti-Infectives4ZTUFNJD  

4
5

5 Genito-Urinary Syatem
BOE4FY)PSNPOFT  
6 Systemic Hormonal
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ขอมูลสถิติยามูลคาการผลิตยาและนําหรือสั่งยาประจําป พ.ศ.2542 - 2552 เว็บไซต http://www.app1.fda.moph.go.th/drug
ขอมูลสถิติยามูลคาการผลิตยาและนําหรือสั่งยาประจําป พ.ศ.2552 เว็บไซต http://www.app1.fda.moph.go.th/drug
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พบวาสัดสวนเฉลี่ยในรอบ 11 ป (พ.ศ.2542 - 2552)
ของยาในกลุม General anti-infective for systemic use
มีมูลคาประมาณ 20.09% เมื่อเทียบกับมูลคายาทั้งหมด6
เมื่ อ นํ า ข อ มู ล เฉพาะยาปฏิ ชี ว นะ มาแยกเป น รายกลุ  ม
ในป 2550 - 25527 จะพบวาในป 2552 กลุมที่มีปริมาณ
การใชมาก 3 อันดับแรก8 คือ กลุม penicillins, penicillins
and enzyme inhibitor และ tetracyclines (ตารางที่ 1)
แตหากมาดูที่ตัวเลขมูลคาการผลิตและนําเขาในปเดียวกัน
นั้นกลับพบวากลุมที่มีมูลคาสูงมาก 3 อันดับแรกกลับเปน
กลุม penicillins, cephalosporins และ carbapenems9
(ตารางที่ 2)
จากขอมูลปริมาณการใชยา อธิบายไดวายากลุม
penicillins และ tetracyclines เปนยาที่มีการใชกันนาน

มากและมีขอมูลทางการวิชาการระบุใหใชเปน first line
therapy สวนกลุม penicillins and enzyme inhibitor นัน้
เปนการเพิ่ม enzyme inhibitor เชน clavulanic acid
เปนตน เพื่อชวยใหการออกฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรียของ
ยากลุม penicillins มีประสิทธิภาพดีขึ้น
สําหรับขอมูลมูลคาการผลิตและนําเขา อันดับหนึ่ง
เปน ยากลุม penicillins อธิบายไดเชนเดียวกับขอมูลปริมาณ
การใช สวนยากลุม cephalosporins นั้น ประกอบดวย
ยาหลาย generation จนปจจุบนั มีถงึ fourth - generation
cephalosporins มูลคาที่สูงจึงนาจะเกิดจากมูลคาการ
นําเขายาใหมๆ ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ fourth - generation
cephalosporins เชน cefepime, cefpirome เปนตน
สวนกลุมสุดทาย carbapenems ยาในกลุมนี้ทุกชนิด

ตารางที่ 1 ปริมาณการใชยาปฏิชีวนะ ป 2550 - 2552 แยกตามกลุมยอย
Penicillins
Penicillins and enzyme inhibitor
Tetracyclines
Macrolides
Quinolones
Sulfonamides
Aminoglycosides
Cephalosporins
chloramphenicol
Polymyxins
Carbapenems
Other antibiotics
Glycopeptide antibacterials

6
7
8
9

2550
1,192,922,930
62,218,360
409,521,646
153,769,547
223,037,173
139,129,501
11,137,538
72,418,632
5,406,303
79,204
1,399,333
5,196,467
392,994

2551
1,341,018,354
991,059,795
359,679,384
160,687,423
237,785,931
174,136,485
7,664,017
89,126,122
15,934,888
103,670
1,645,949
4,702,783
430,695

2552
1,332,001,171
680,559,953
334,695,679
259,568,315
230,972,468
173,205,804
146,332,881
128,065,814
42,910,237
13,678,850
5,883,181
5,229,388
1,266,251

ขอมูลสถิติยามูลคาการผลิตยาและนําหรือสั่งยาประจําป พ.ศ.2542 - 2552 เว็บไซต http://www.app1.fda.moph.go.th/drug
รายงานการผลิตยาและนําหรือสั่งยาประจําป พ.ศ.2550 - 2552
สรุปขอมูลปริมาณการผลิตและนําเขายา antibiotics แยกตามกลุมยอยป พ.ศ.2552
สรุปขอมูลมูลคาการผลิตและนําเขายา antibiotics แยกตามกลุมยอยป พ.ศ.2552
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ตารางที่ 2 มูลคาการใชยาปฏิชีวนะ ป 2550 - 2552 แยกตามกลุมยอย
2550
2551
2552
Penicillins
2,355,456,533.88
2,450,637,705.17
2,239,526,895.65
Cephalosporins
2,477,693,843.44
2,606,184,077.97
2,096,250,246.25
Carbapenems
1,499,459,801.09
1,644,978,277.13
1,840,723,917.45
Penicillins and enzyme inhibitor
1,506,264,752.58
2,361,504,777.96
1,555,552,326.65
Macrolides
896,983,256.98
1,031,241,644.05
1,117,495,223.12
Quinolones
1,002,813,608.07
1,086,157,139.51
1,055,517,698.26
Tetracyclines
326,415,834.88
386,397,033.01
357,335,541.78
Glycopeptide antibacterials
167,321,495.79
154,430,573.22
220,767,230.53
Sulfonamides
161,155,439.90
154,607,821.76
146,771,155.15
Other antibiotics
100,436,092.22
127,300,372.30
113,769,627.25
Aminoglycosides
130,971,825.83
99,306,502.14
96,712,808.54
Polymyxins
18,575,600.00
24,219,500.00
62,897,000.00
Chloramphenicol
20,977,891.44
45,101,738.29
37,091,821.08
รูปที่ 3 มูลคาและปริมาณการผลิตและนําเขา meropenem ระหวางป 2545 - 2552
ôČø×ŞąïøćèĐøăìĆďÕşą øşąìíąê
õą.FSPQFOFNHN
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รูปที่ 4 มูลคาและปริมาณการผลิตและนําเขา meropenem+cilastatin ระหวางป 2545 - 2552
ôČø×ŞąïøćèĐøăìĆďÕşą øşąìíąê
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เป น ยาที่ มี ร าคาแพงมาก เนื่ อ งจากเป น ยาใหม ได แ ก
meropenem,imipenem, ertapenem, doripenem,
biapenem (รูปที่ 3 และ 410)

เปนสวนประกอบยาอมที่มีสวนประกอบของยาปฏิชีวนะ
และ/หรือ dichlorobenzyl alcohol และ/หรือ amylmetacresol เปนตน

จะเห็นวายากลุม carbapenems เปนยาที่นิยมใช
ในการรักษาการติดเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อ
ตอยาหลายชนิดและเปนเชือ้ กอโรคทีเ่ ปนสาเหตุสาํ คัญของ
การติดเชือ้ ในโรงพยาบาล จึงมีการนําไปใชอยางกวางขวาง
ในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชน ดวยเหตุนี้
ทํ า ให บ ริ ษั ท ยามี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นายาใหม ใ นกลุ  ม นี้
เพิม่ สูงขึน้ ซึง่ เปนปจจัยทีอ่ าจทําใหมมี ลู คาการนําเขายาใน
กลุม carbapenems สูงขึ้นในอนาคต

กระบวนการทบทวนสูตรยาไมเหมาะสมเหลานี้
กําลังอยูระหวางดําเนินการโดยหนวยงานควบคุมยาของ
ประเทศไทย คือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เพือ่ นําไปสูข อ เสนอมาตรการควบคุมความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
ตอไป

ทายนี้หากมาดูรายละเอียดเปนแตละรายการยา
ในกลุมยาปฏิชีวนะทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนตํารับยาไวใน
ประเทศไทย (รายละเอี ย ดปรากฏตามภาคผนวกที่ 4)
จะพบวา ยังมีหลายสูตรยาที่มีความไมเหมาะสมทางดาน
ความปลอดภัย ประสิทธิผล และคุณภาพมาตรฐานของยา
เนื่องจากยาเหลานั้นมีการขึ้นทะเบียนตํารับยา ตั้งแต
ป 2526 และจากการทบทวนขอมูลจากแหลงตางๆ ไดแก
เอกสารการรวบรวมรายการยาที่มีการเพิกถอนทะเบียน
ตํารับยาหรือจํากัดการใชในตางประเทศจนถึงป ค.ศ. 2010
(Consolidated List of Products whose Consumption
and/or Sale have been Banned, Withdrawn, Severely Restricted or Not Approved by Governments,
updated by WHO), รายงานการทบทวนของมหาวิทยาลัย
ในป พ.ศ.2547 และขอเสนอในการทบทวนทะเบียนตํารับ
ยาขององคกร/หนวยงานตางๆ11 พบวา มีสูตรยากลุม
ยาปฏิชวี นะทีข่ นึ้ ทะเบียนตํารับยาไวในประเทศไทยมีความ
ไมเหมาะสมตามประเด็นขางตน โดยสวนใหญเปนสูตร
ยาผสม เชน ยาแกทอ งเสียชนิดรับประทานทีม่ สี ว นผสมของ
ยาตานจุลชีพ, ยาที่มีสวนผสมของ kanamycin ชนิด
รับประทาน, ยาสูตรผสมทีม่ ี penicillins และ streptomycin
เปนสวนประกอบ, ยาสูตรผสมทีม่ ี ampicillin และ cloxacillin

ขอมูลตัวเลขที่ใชในบทความนี้เปนมูลคาที่ประมวล
ผลมาจากรายงานการผลิตและนําเขายาที่ไดรับจากผูผลิต
และผูนําเขาภาคเอกชนเทานั้น สวนขอมูลจากภาครัฐ เชน
องคการเภสัชกรรม โรงงานเภสัชกรรมทหาร นั้นยังขาด
ความครบถวนในการรายงาน ทําใหขอ มูลอาจมีการคลาด
เคลื่อน อีกทั้งตัวเลขของมูลคาในรายงานนั้นเปนมูลคาที่
เกิดจากราคาขาย ณ โรงงาน สําหรับผูผลิตยา และราคา
นําเขารวมคาขนสงผานดานกรมศุลกากรสําหรับผูนําเขา
จึงไมใชมูลคาการบริโภคยาที่แทจริง อยางไรก็ตาม ขอมูล
ดังกลาวสามารถใชเพือ่ ศึกษาแนวโนมของการเปลีย่ นแปลง
หากจะใหไดมลู คาการบริโภคของยาปฎิชวี นะอยางแทจริง
เพื่อนําไปใชประเมินคาใชจายภาพรวมของประเทศ ควรมี
การจัดทําเปนฐานขอมูลกลางประเทศรวมกันของหนวยงาน
ทีม่ ีการใชยา ไดแก โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน รานยา
คลินิก เปนตน ซึ่งเปนโจทยสําคัญอยางยิ่งที่หนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งหลายตองประสานหารือรวมกันอยางจริงจัง
เพื่อพัฒนาไปสูฐานขอมูลการใชยาของประเทศไทยใน
อนาคตตอไป

10
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เอกสารสถิติดานยาที่สําคัญประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ วันที่ 4 - 5 มิถุนายน
2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร พัทยา
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบตั กิ าร เรือ่ ง “กาวใหมสกู ารขับเคลือ่ นระบบทบทวนทะเบียนตํารับยาในประเทศไทย” วันที่ 31 มกราคม 2554 ณ โรงแรม
นารายณ กรุงเทพฯ
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ขาดหาย ทําลาย

โดย กิตติพณ เจตทวีกิจ
“ความรู” ทีค่ วบคูก บั “ความเขาใจ” จึง
เปนสิง่ จําเปน ทีจ่ ะเปน “เกราะ” ปกปอง
ชีวิตของเราไว แตหาก เกราะดังกลาว
นั้ น ขาดหายไป แม ว  า จะใช ย า มาก
เพียงใดก็คงไมตางจาก เปดโอกาสให
อันตรายกลํ้ากลาย มาทําลายตัวเอง
มากขึ้นเทานั้น

ยากินคน

โดย ภญ.กอบกาญจน ชูปาน
โรคติ ด เชื้ อ เป น อี ก หนึ่ ง ป ญ หาของ
การใชยาเกินจําเปน หากปญหาดังกลาว
ยังไมไดรับการแกไข อนาคตตอไปอาจ
เปนยาที่กินคน เพราะดูเหมือนวานับวัน
ยาจะมีความสําคัญรวมทั้งมีอิทธิพล
กับคนมากขึ้นทุกวัน

art camp
เสาะแสวง แสงสวาง

โดย จิรพร สุรี
ในความมื ด ยั ง มี แ สงสว า ง การใช
ยาปฏิชีวนะที่ไมถูกตองเหมาะสม ทําให
จมดิ่งลงไปสูการดื้อยา ผูคนเหลานี้
กํ า ลั ง รอคอยผู  รู  มาชี้ แ นะแนวทาง
แหงแสงสวาง คอยใหความรูท ถี่ กู ตอง
เกี่ยวกับการใชยา เพื่อที่จะหลุดพนจาก
มุมมืดสูสุขภาพที่สดใสตอไป

สําแดงเพื่อสมดุลย

โดย ภก.ภาณุโชติ ทองยัง
สรรพสิง่ ลวนแสวงหาความสมดุล เมือ่
รุกเรายอมดิ้นรนเพื่อตอตาน เฉกเชน
จุลนิ ทรีย เมือ่ ถูกคุกคามดวยยาปฏิชวี นะ
ยอมดิน้ รนจนกอเกิดการดือ้ ยา อยางไร
ก็ตาม มนุษยควรอยูดวยความหวัง
วาโลกจะกลับมาสมดุลยดังเดิม

สมดุล

โดย ภญ.ขวัญเรือน กาศแสวง
ความสมดุลทําใหสิ่งมีชีวิตดํารงอยูได
อยางปกติ สายนํา้ หลอเลีย้ งนําพาสรรพ
สิง่ มากมาย พืชพรรณดูดซับสิง่ ทีจ่ าํ เปน
สําหรับมาหลอเลี้ยงชีวิต เพียงเพื่อ
ดํารงอยูได ไมเกินจําเปน
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เนื้อหาในสวนที่ 2 กลาวถึงสถานการณโดยรวมของการใชยาปฏิชีวนะที่ไมสมเหตุผล และปญหาเชื้อ
ดื้อยาปฏิชีวนะในระดับพื้นที่ ประกอบดวยสภานการณในระดับโรงพยาบาลซึ่งเปนชองทางหลักของการกระจาย
ยาปฏิชวี นะและรานชํา ซึง่ กลายเปนอีกชองทางหนึง่ ของการกระจายยาปฏิชวี นะทีผ
่ ดิ กฎหมายและไมเหมาะสมกอใหเกิด
ปญหาเชื้อดื้อยาในระดับชุมชนชุมชน โดยแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน ดังนี้
• สถานการณยาปฏชีวนะในโรงพยาบาล
• สถานการณยาปฏิชีวนะในรานชํา

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÂÒ»¯ÔªÇÕ ¹Ð
ã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅ
ผศ.ภญ.ดร.ศิริตรี สุทธจิตต ภญ.นฤมล บุญสรรค
ภญ.จุฑารัตน ศรีศุภรางคกุล ภญ.บุหลัน อุดมศรี*

º·¹ํÒ
ถานการณการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่องในทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยดวย1
โดยพบวาอัตราการดือ้ ยาปฏิชวี นะมีความสัมพันธเชือ่ มโยงกับอัตราการใชยาปฏิชวี นะ และความเขมแข็งของนโยบาย
หรือกลยุทธในการควบคุม เฝาระวังและติดตามการใชยาปฏิชีวนะของแตละประเทศ2, 3

Ê

* คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 National Antimicrobial Resistance Surveillance, Thailand (NARST). (2008). Current status of national antimicrobial resistance among clinical
isolates.
2 ศิริตรี สุทธจิตต. (2552). รายงานการทบทวนเอกสารวิชาการ สถานการณเชื้อดื้อยาในนานาประเทศ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1 - 112.
3 Muller A, Coenen S, Monnet DL, Goossens H. (2007). European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC): outpatient antibiotic use
in Europe, 1998 - 2005. Eurosurvillance 12(41): 3284.
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การเฝาระวังและติดตามสถานการณเชื้อดื้อยาและ
อัตราการใชยาปฏิชวี นะในระดับประเทศอยางเปนระบบและ
มีการนําผลจากการติดตามเฝาระวังมาใชในการพัฒนา
นโยบายระดับประเทศนัน้ มักพบเฉพาะในยุโรปหรือประเทศ
ที่พัฒนาแลว
ดังนั้นการทราบถึงสถานการณเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ
และอัตราการใชยาปฏิชีวนะของประเทศหรือสถานที่ใดที่
หนึ่ง จึงมีความสําคัญที่เปรียบเสมือนเปนกระจกสะทอน
หรื อ ตั ว ชี้ วั ด หนึ่ ง ซึ่ ง นอกจากจะทํ า ให ท ราบขนาดและ
ความรุ น แรงของป ญ หาแล ว ยั ง สามารถเที ย บเคี ย ง
(benchmarking) ระหวางประเทศ ภูมิภาค หรือระหวาง
โรงพยาบาลได เพือ่ นําไปสูก ารแลกเปลีย่ นเรียนรูจ ากพืน้ ที่
ที่ประสบความสําเร็จ (เปน best practice) ในการควบคุม
การใชยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยา และพัฒนาเปนนโยบาย
ยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ÂÒ»¯ÔªÇÕ ¹Ð
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โรงพยาบาลเป น หน ว ยงานที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ
อยางมากตอการควบคุมปองกันปญหาเชือ้ ดือ้ ยา เนือ่ งจาก
การสั่งใชยาปฏิชีวนะประเภทตางๆ เพื่อการปองกันและ
รักษาโรคนัน้ ลวนเกิดขึน้ ในโรงพยาบาลเปนหลัก บทความนี้
นําเสนอสถานการณยาปฏิชวี นะระหวางป พ.ศ.2548 - 2552
ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิถึงตติยภูมิ จาก 5 ภูมิภาค
รวม 16 แหง ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน
ในเครื อ ข า ยเฝ า ระวั ง เชื้ อ ดื้ อ ยาต า นจุ ล ชี พ แห ง ชาติ 4
โรงพยาบาลทัง้ 16 แหงนี้ ทุกแหงไดรบั การรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล และรอยละ 68.8 เปนสถาบันสมทบของ
มหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย
ชั้นคลินิกปที่ 4 - 6

4

¨ํÒ¹Ç¹ÃÒÂ¡ÒÃÂÒ»¯ÔªÇÕ ¹Ð
ã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅ
โรงพยาบาลสวนใหญ (รอยละ 87.5) มีบัญชียา
โรงพยาบาลที่เปนลายลักษณอักษร และคอนขางเปน
ปจจุบัน โดยฉบับลาสุดสวนมากจัดทําระหวางป พ.ศ.
2551 - 2553 และมีฝา ยเภสัชกรรมเปนผูจ ดั ทํา การปรับปรุง
บั ญ ชี ย าโรงพยาบาลมี ก ารปรั บ ถี่ ที่ สุ ด คื อ 2 ครั้ ง ต อ ป
และการปรับหางทีส่ ดุ คือทุก 5 ป โดยมีการเผยแพรบญ
ั ชียา
ตามรอบของการปรับปรุง ทั้งนี้มีเพียงรอยละ 40 ของ
โรงพยาบาลทีร่ ะบุราคายาไวในบัญชียาของโรงพยาบาลดวย
จาก 11 โรงพยาบาลที่ใหขอมูลจํานวนรายการ
ยาปฏิชวี นะในบัญชียาโรงพยาบาล พบวาจํานวนรายการ
ยาแตกตางกันคอนขางมากระหวาง 61 - 1,447 รายการ
(คามัธยฐาน 79) ในโรงพยาบาลรัฐมียาปฏิชีวนะที่อยูใน
บัญชียาหลักแหงชาติ ป พ.ศ.2551 ตัง้ แตรอ ยละ 70.5 - 93.8
(เฉลี่ยรอยละ 85.5) สัดสวนดังกลาวนี้คอนขางสอดคลอง
กั บ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ส  ง เสริ ม ให มี
การใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติ
รอยละ 66.7 ของโรงพยาบาลทีส่ าํ รวจ (หรือรอยละ
83.3 ของโรงพยาบาลภาครัฐ) มีรายการยาปฏิชวี นะทีจ่ าํ กัด
การสั่งจาย โดยมีตั้งแต 1 - 13 รายการ (คามัธยฐาน 8)
และโรงพยาบาลในภาคกลางมี แ นวโน ม จะไม จํ า กั ด
การสั่งจาย มากกวาโรงพยาบาลในภาคอื่น
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว า งโรงพยาบาลที่ มี ข นาด
เดียวกัน พบวาโรงพยาบาลทีค่ มุ จํานวนรายการยาปฏิชวี นะ
ไดดี คือโรงพยาบาลในภาคเหนือและภาคตะวันออก ซึ่งมี
รายการยาปฏิชวี นะไมเกิน 80 รายการ ในขณะทีพ่ บความ
แตกตางที่ชัดเจนระหวางโรงพยาบาลรัฐและเอกชน กลาว
คือ โรงพยาบาลเอกชนมีแนวโนมจะมีจํานวนรายการยา
ปฏิชีวนะที่สูงกวามาก ไมมีรายการยาที่จํากัดการสั่งจาย

ศิริตรี สุทธจิตต, นฤมล บุญสรรค, จุฑารัตน ศรีศุภรางคกุล, บุหลัน อุดมศรี. (2554). รายงานฉบับสมบูรณ โครงการความสัมพันธระหวางนโยบาย
ยาปฏิชีวนะ ปริมาณการสั่งใชยา และอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะ ของโรงพยาบาลในเครือขายเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพแหงชาติ. แผนงานสรางกลไก
เฝาระวังและพัฒนาระบบยา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.
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3 ลําดับแรกเสมอของกลุมยาที่มีมูลคาการสั่งใชสูงสุด แม
ในชวงปหลังจะมีกลุมยาสําหรับโรคหัวใจและหลอดเลือด
กับยาในกลุม กดภูมคิ มุ กันแซงขึน้ มาเปนลําดับตนแทนก็ตาม
จากข อ มู ล ของ 12 โรงพยาบาล พบว า มู ล ค า
ยาปฏิชวี นะรวมทีม่ กี ารใชในแตละปมคี า มากกวา 214 ลาน
บาทในป พ.ศ.2548 และมากกวา 399 ลานบาทในอีก
5 ปตอมา คิดเปนมูลคายาที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 86.6 ซึ่ง
หากสถานการณ ยั ง คงดํ า เนิ น ต อ ไปในอั ต ราดั ง กล า ว
ยอมหมายถึงภาระดานงบประมาณทีส่ งู สําหรับโรงพยาบาล
รัฐบาล และสังคมดวย

และไมมีรายการปฏิชีวนะที่จัดอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ
ซึ่งสถานการณดังกลาวเปนไปตามลักษณะของประเภท
สถานพยาบาลที่แตกตางกันอยูแลวโดยธรรมชาติของการ
ใหบริการและความแตกตางจากการมีหนวยงานควบคุม
กํากับดูแล

ÁÙÅ¤‹ÒÂÒ áÅÐÊÑ´Ê‹Ç¹ÁÙÅ¤‹ÒÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ð
àÁ×Í่ à·ÕÂº¡ÑºÁÙÅ¤‹ÒÂÒ·Ñ§้ ËÁ´
มูลคายาปฏิชวี นะเมือ่ เทียบกับมูลคายาทัง้ หมดของ
โรงพยาบาล คิดเปนประมาณรอยละ 10 - 25 ทัง้ นีจ้ ากขอมูล
ของโรงพยาบาลบางแหง (ในภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ ) พบว า กลุ  ม ยาสํ า หรั บ โรคติ ด เชื้ อ จั ด อยู  ใ น

5

เมื่อพิจารณาในระดับโรงพยาบาล จะพบวามูลคา
ยาปฏิชวี นะรวมตอปของแตละโรงพยาบาลมีความแตกตาง
กันไดมากถึง 11 เทา (88,171,247 บาท และ 8,035,619 บาท)
ซึง่ ในระหวางป พ.ศ.2548 - 2552 แมโรงพยาบาลสวนใหญ
มีคาใชจายเปนคายาปฏิชีวนะรวมที่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยรอยละ
46.5 (คาพิสัย 8.6 - 97.2) แต 3 ใน 12 โรงพยาบาลมีมูลคา
การสั่ ง ใช ย าที่ ล ดลงเฉลี่ ย ร อ ยละ 16.9 ความแตกต า ง
ดานมูลคาตางๆ เหลานี้ อาจเปนผลจากการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการใชยาในโรงพยาบาล หรือจากการเปลีย่ นแปลง
ของตนทุนราคายาที่โรงพยาบาลไดรับ

¡ÅØÁ‹ ÂÒ»¯ÔªÇÕ ¹Ð·ÕÁ่ »Õ ÃÔÁÒ³¡ÒÃãªŒÊ§Ù áÅÐ
ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃãªŒÊ§Ù
ในการแบงกลุมยาตาม ATC code (Anatomical
therapeutic chemical classification) และวัดปริมาณ
การใชยาในหนวย defined daily doses/ 1000 patient days (DDDs/1000 PDs)5 และมูลคาในหนวยบาท พบวา
โรงพยาบาลสวนใหญมีแนวโนมของปริมาณการสั่งใช
เพิ่มสูงขึ้นทุกป เปน 1.1 - 2 เทาในระยะเวลา 5 ป โดยยาที่
มีปริมาณการสั่งใชสูงเปนอันดับตน คือ กลุม penicillin
and penicillins and enzyme inhibitors (โดยเฉพาะ

World Health Organization. (2003). Introduction to drug utilization research. Oslo, Norway: World Health Organization, WHO International
Working Group for Drug Statistics Methodology, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, WHO Collaborating Centre for
Drug Utilization Research and Clinical Pharmacological Services. Available from http://www.whocc.no/filearchive/publications/drug_
utilization_research.pdf
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amoxicillin และ amoxicillin & clavulanic acid),
quinolones (โดยเฉพาะ ciprofloxacin, ofloxacin,
norfloxacin), cephalosporin (โดยเฉพาะ cefalexin,
ceftriaxone, cefazolin, cefixime) และ sulfonamides &
trimethoprim (sulfamethoxazole & trimethoprim)
ในภาพรวมของประเทศ กลุมยาปฏิชีวนะที่มมี ูลคา
การสัง่ ใชรวมสูงเปนอันดับตน ซึง่ ควรมีการเฝาระวังการใช
ดวยความระมัดระวัง ไดแก carbapenems, cephalosporin
และ penicillin and penicillins and enzyme inhibitors

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³àª×Í้ ´×Í้ ÂÒã¹Ê¶Ò¹¾ÂÒºÒÅ
อัตราการดื้อยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลสวนใหญ
เปนไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการสั่งใชยาปฏิชีวนะ
และมีแนวโนมดื้อยาสําคัญมากขึ้น เชน การดื้อยาของ
เชื้อ Acinetobacter baumanniii ตอยา meropenem
และ imipenem, Escherichia coli ดือ้ ตอยา ciprofloxacin
และ co - tromoxazole, Streptococcus pneumoniae
ดื้อตอยา erythromycin, Pseudomonas aeruginosa
ดื้อตอยา ceftazidime และ Methicillin - resistant
Staphylococcus aureus (MRSA) ดื้อตอ cefoxitin
โรงพยาบาลจึ ง ควรพิ จ ารณาเลื อ กใช น โยบายควบคุ ม
การใชยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณการ
ใชยาปฏิชีวนะที่เกินความจําเปนและลดอัตราการดื้อยา
ในโรงพยาบาล

ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
ขอมูลขางตนเปนเพียงภาพสะทอนชิ้นเล็กชิ้นหนึ่ง
ของสถานการณยาปฏิชีวนะในสถานพยาบาลไมกี่แหงใน
ประเทศไทย ที่อาจไมสามารถตอบทุกโจทย แตก็ชวยชี้ถึง
แนวโนมการสัง่ ใชยาปฏิชวี นะและมูลคายาทีส่ งู ขึน้ อันเปน
เม็ดเงินมหาศาลโดยเฉพาะเมื่อนับรวมเขากับโรงพยาบาล
อื่นอีกหลายรอยแหงที่เหลือ และชี้ใหเห็นถึงแนวโนมอัตรา
การดื้ อ ยาที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น เป น เงาตามตั ว เช น กั น ทั้ ง ที่
โรงพยาบาลดังกลาวมีคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ
มีคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด และรอยละ 37.5

มีคณะกรรมการยาปฏิชวี นะ นอกจากนีโ้ รงพยาบาลทุกแหง
ยังมีนโยบายควบคุมโรคติดเชื้อและนโยบายที่เกี่ยวของกับ
การควบคุมการใชยาปฏิชีวนะอยูไมมากก็นอย เชน มีการ
ระบุเชือ้ แบคทีเรียทีต่ อ งเฝาระวัง (รอยละ 93.3) มีการประเมิน
การใชยาปฏิชีวนะ (รอยละ 87.5) มีรายการยาปฏิชีวนะ
ทีจ่ าํ กัดการสัง่ จาย (รอยละ 66.7) และ มีแนวทางการรักษา
โรค/เกณฑ ก ารสั่ ง จ า ยยาปฏิ ชี ว นะของโรงพยาบาล
(รอยละ 62.5)
จากสถานการณในปจจุบัน นับเปนความทาทาย
สําหรับประเทศไทยตอการจัดการปญหายาปฏิชีวนะและ
เชื้อดื้อยา และไมควรตกเปนภาระของโรงพยาบาลแตละ
แหงเทานัน้ แตควรจัดเปนภารกิจทีท่ กุ ภาคสวนทีเ่ กีย่ วของ
ตองรวมมือกันอยางจริงจังและเปนระบบที่เชื่อมโยงกัน
ทั้งประเทศ
บทบาทของโรงพยาบาลในกาวตอไปอาจไมใชเรือ่ ง
การกําหนดนโยบายยาปฏิชวี นะใหเกิดขึน้ ในหนวยงานแลว
แตอาจเปนการหามาตรการที่จะทําใหนโยบายที่มีนั้น
เกิดผลสัมฤทธิ์จริงในการลดอัตราการใชยาปฏิชีวนะและ
ปองกันเชือ้ ดือ้ ยา โดยไมลมื ติดตามประเมินผลของมาตรการ
และอาจอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูที่ประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินการ
สวนภาครัฐซึ่งมีจุดแข็งดานทรัพยากรและอํานาจ
ในการสั่งการ ควรตองใชจุดแข็งเพิ่มบทบาทของตนใน
การเชื่อมโยงปะติดปะตอขอมูลสถานการณยาปฏิชีวนะใน
สถานพยาบาลทัง้ ภาครัฐและเอกชนเหลานี้ ใหเกิดประโยชน
ตอการสรางนโยบายยาปฏิชวี นะในระดับประเทศ พรอมกับ
สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรให เ กิ ด สิ่ ง แวดล อ มที่ เ อื้ อ ต อ การ
ดําเนินการตามมาตรการที่โรงพยาบาลกําหนดขึ้นมาดวย
เพื่อรวมมือกันปองกันไมใหประเทศไทยกาวสูยุค post antibiotic era เร็วไปกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
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Ê¶Ò¹¡ÒÃ³
ÂÒ»¯ÔªÇÕ ¹Ðã¹ÃŒÒ¹ªํÒ
อ.ภก.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล*

º·¹ํÒ
ารดือ้ ยายาปฏิชวี นะเปนปญหาสาธารณสุขทีร่ นุ แรงมากทีส่ ดุ ของโลกปญหาหนึง่ เปนความเสีย่ งตอการกลับไปสูย คุ
ที่ไมมียายาปฏิชีวนะใช ซึ่งเด็กจํานวนมากมายอาจตายจากโรคติดเชื้อ และการผาตัดใหญจะไมสามารถทําได
เนื่องจากเสี่ยงตอการติดเชื้อ การดื้อยายาปฏิชีวนะเปนปรากฏการณตามธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการใชยายาปฏิชีวนะ
และยิ่งเกิดมากขึ้นเมื่อมีการใชยายาปฏิชีวนะอยางไมเหมาะสม การซื้อยาปฏิชีวนะกินเองเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่
ทําใหเกิดการใชยาปฏิชีวนะอยางไมเหมาะสม1 ซึ่งในประเทศไทย ชาวบานจํานวนมากนิยมซื้อยากินเองเพื่อรักษาอาการ
เจ็บปวยเบื้องตน2 รวมทั้งการซื้อยาปฏิชีวนะกินเองดวย โดยแหลงกระจายยาที่สําคัญในหมูบานคือรานชํา3

¡

* คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 World Health Organization. 2001. WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance.
2 Wibulpolprasert S. ed. 2007. Thailand Health Profile 2005 - 2007. Printing Press, The War Veterans Organization of Thailand.
3 Sringernyuang L. 2000. Availability and Use of Medicines in Rural Thailand. Doctoral dissertation, Faculty of Social and Behavioural
Science, University of Amsterdam.
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¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÂÒ»¯ÔªÇÕ ¹Ðã¹ËÁÙº‹ ÒŒ ¹
ในการสํารวจการกระจายยาในหมูบานในป 2543
โดยเก็บขอมูลจากทุกภูมิภาค จํานวน 8 จังหวัด ไดแก
เชียงราย อุทัยธานี มุกดาหาร ชัยภูมิ อางทอง ปราจีนบุรี
ชุมพร สงขลา จังหวัดละ 24 - 26 หมูบ า น รวม 195 หมูบ า น
พบรานชํา 775 แหง กองทุนยาหมูบาน 96 แหง พบยา
ปฏิชีวนะในทุกหมูบาน (100%) โดยพบยา tetracycline
85.1% และ penicillin 80.5% ของจํานวนหมูบานทั้งหมด3
การสํารวจสถานการณการกระจายยาทีไ่ มเหมาะสม
ในจังหวัดยโสธร ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึง
เดือนมกราคม 2533 ในพื้นที่ 17 ชุมชน ใน 9 อําเภอ
พบรานชําที่มีการจําหนายยา 285 แหง คิดเปน 80.05%
พบยา tetracycline (65.38%), penicillin V (51.16%),
cotrimoxazole (28.00%)4
การสํารวจการกระจายยาปฏิชีวนะในรานชําของ
หมูบานในจังหวัดมหาสารคาม ระหวางเดือนมีนาคมถึง

เมษายน 2553 เก็บขอมูลจาก 4 อําเภอๆ ละ 2 ตําบลๆ ละ
5 หมูบาน รวม 40 หมูบาน พบรานชํา 116 แหง พบ
ยาปฏิชีวนะในเกือบทุกหมูบาน (ไมพบยาปฏิชีวนะใน
1 หมู  บ า น) ร า นชํ า สว นใหญ (84.48%) มีย าปฏิ ชี ว นะ
ยาปฏิชีวนะที่พบคือ tetracycline (81.03%), penicillin V
(73.28%) sulfanilamide (38.79%), cotrimoxazole (30.17%),
sulfadiazine (17.24%), และ thiamphenicol (14.66%)5
ผลการสํารวจการกระจายยาปฏิชวี นะในรานชําของ
หมูบานในจังหวัดมหาสารคามนี้ พบขอสังเกต 3 ประการ
เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะที่พบในรานชํา นั่นคือ ประการแรก
ยาปฏิชีวนะหลายรายการที่มีตัวยาสําคัญคนละชนิดแตมี
รู ป ลั ก ษณ ภ าชนะบรรจุ ค ล า ยกั น และชาวบ า นเรี ย กชื่ อ
เหมือนกัน พบ 2 กรณี คือ กรณีแรก มียา 4 รายการ
(รูปที่ 1) ไดแก CANAMED H.K.® (cotrimoxazole tablet
480 mg), PANCIDINE (sulfadiazine 500,000 mcg)®
PENICILLIN TABLETS® (penicillin V tablet 500,000 i.u.),
PENICILLIN V POTASSIUM® (Penicillin V tablet 400,000

รูปที่ 1 ยาปฏิชีวนะที่พบในรานชํา ซึ่งมีรูปลักษณภาชนะบรรจุคลายกับยา Penicillin G 500,000 i.u.
ที่ถูกเพิกถอนทะเบียนตํารับแลว โดยชาวบานเรียกยาทั้ง 5 รายการนี้เหมือนกันวา “เพน - นิ - ซิ - ลิน”
Sulfadiazine

Cotrimoxazole
Penicillin V tablet
500,000 i.u.

Penicillin V tablet
400,000 i.u.

4
5

Penicillin G 500,000 i.u.
ซึ่งไดถูกเพิกถอน
ทะเบียนตํารับแลว

กาญจนพงษ เพ็ญทองดี. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ดานพฤติกรรมการใชยาและความรูด า นการใชยาปฏิชวี นะแบบเรียนรูผ า นวิถชี มุ ชน จังหวัดยโสธร
สนับสนุนโดย แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) มีนาคม 2554.
สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล. การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อปองกันการจําหนายยาปฏิชีวีนะในรานชําในหมูบานจังหวัดมหาสารคาม สนับสนุนโดย แผนงาน
คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) มีนาคม 2554.
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i.u.) ยาทัง้ 4 รายการนีม้ รี ปู ลักษณภาชนะบรรจุคลายกับยา
PENICILLIN TABLETS® (penicillin G tablet 500,000 i.u.)
ซึ่งไดถูกเพิกถอนทะเบียนตํารับไปแลว แตชาวบานเรียก
ชื่อยาทั้ง 5 รายการนี้รวมทั้ง PENICILLIN TABLETS®
(penicillin G tablet 500,000 i.u.) วา “เพน - นิ - ซิ - ลิน”
ทั้ ง ๆ ที่ เ ป น ยากลุ  ม เพนิ ซิ ล ลิ น เพี ย ง 3 รายการ คื อ
PENICILLIN TABLETS® (penicillin V tablet 500,000 i.u.),
PENICILLIN V POTASSIUM (Penicillin V tablet 400,000
i.u.), PENICILLIN TABLETS® (penicillin G tablet 500,000
i.u.) สวนยาอีก 2 รายการเปนยากลุมซัลฟา คือ CANAMED
H.K.® (cotrimoxazole tablet 480 mg), PANCIDINE
(sulfadiazine 500,000 mcg)®
ยาที่มีรูปลักษณภาชนะบรรจุคลายกันกรณีที่ 2
คือ มียา 2 รายการ ไดแก TREX - 250® (tetracycline 250
mg), TREX - 120® (cotrimoxazole 120 mg) (รูปที่ 2)
แตเปนยาปฏิชีวนะคนละชนิดกัน และชาวบานเรียกยา

2 รายการนีว้ า “ออ - ริ - โอ - ผูใ หญ” และ “ออ - ริ - โอ - เด็ก”
ตามลํ า ดั บ ยาทั้ ง 2 รายการนี้ มี รู ป ลั ก ษณ ค ล า ยกั บ
Ureomycin® ซึง่ เปนยาทีเ่ คยพบในการสํารวจยาในรานชํา
แตไมพบในการสํารวจรานชําครั้งนี้
ขอสังเกตประการที่สอง คือ PENICILLIN TABLETS®
(penicillin V tablet 500,000 i.u.) ใชชื่อทางการคา
ชื่อเดียวกันกับ PENICILLIN TABLETS® (penicillin G tablet
500,000 i.u.) ซึ่งไดถูกเพิกถอนทะเบียนตํารับไปแลว และ
ยาทั้งสองรายการเปนของผูผลิตรายเดียวกัน
ส ว นข อ สั ง เกตประการที่ ส าม คื อ PENICILLIN
TABLETS® (penicillin V tablet 500,000 i.u.) มีขนาด
ความแรงของยา คือ เม็ดละ 500,000 i.u. ทั้งๆ ที่โดยทั่วไป
ขนาดความแรงของยาเพนิซลิ ลินชนิดเม็ด คือ 400,000 i.u.
(250 มิลลิกรัม)

ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
การใชยาอยางไมเหมาะสมจากการซื้อยาปฏิชีวนะ
รูปที่ 2 ยาปฏิชีวนะที่พบในรานชํา ซึ่งมีรูปลักษณภาชนะบรรจุคลายกับยา AUREOMYCINÒ
โดยชาวบานเรียกยาทั้ง 2 รายการนี้วา “ออ - ริ - โอ - ผูใหญ” และ “ออ - ริ - โอ - เด็ก” ตามลําดับ

Tetracycline
250 mg

Co - trimoxazole
120 mg
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กิ น เองยั ง เป น ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได ต ลอดเวลา เนื่ อ งจาก
ยังมียาปฏิชวี นะอยูใ นรานชําในหมูบ า น ทัง้ ๆ ทีก่ ารขายยา
ปฏิชีวนะในรานชําเปนเรื่องที่ผิดกฎหมาย สงผลใหมีการ
ใชยาอยางไมเหมาะสม ชาวบานเสี่ยงตออันตรายจากยา
การแพยา การดื้อยา การเสียเงินโดยเปลาประโยชน
ไมเพียงเทานั้น กรณียาที่มีรูปลักษณภาชนะบรรจุ
คล า ยกั น โดยเป น ยาต า งชนิ ด กั น แต ช าวบ า นเรี ย กชื่ อ
เหมือนกัน เชน กรณี “เพน - นิ - ซิ - ลิน” อาจเปนเหตุให
เกิดปญหาการใชยาอยางไมเหมาะสมเชนกัน นอกจากนี้
ในรานชํายังพบยาที่ใชชื่อเดียวกันกับยาที่ถูกเพิกถอน
ทะเบียนตํารับไปแลว โดยมีรปู ลักษณกลองแบบเดิม แตเปน
ตัวยาสําคัญตางชนิดกันคือ คือ PENICILLIN TABLETS®
เป น เรื่ อ งที่ ผิ ด กฎหมายและทํ า ให เ กิ ด การใช ย าอย า ง
ไมเหมาะสม

ดังนั้น ในการแกไขปญหาการใชยาปฏิชีวนะอยาง
ไมเหมาะสม การสือ่ สารรณรงคความรูค วามเขาใจทีถ่ กู ตอง
ชวยแกไขปญหาไดเพียงบางสวนเทานั้น จําเปนตองแกไข
ปญหาในระบบการกระจายยาและการขึน้ ทะเบียนตํารับดวย
เพื่อใหกระบวนการแกปญหาเกิดขึ้นตั้งแตตนทาง คือ
การขึ้นทะเบียนตํารับ จนถึงปลายทางคือการสรางความรู
ความเขาใจทีถ่ กู ตอง ทําใหประชาชนสามารถใชยาไดอยาง
เหมาะสมตอไป
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¡ÒÃãªŒÂÒ»¯ÔªÇÕ ¹ÐÍÂ‹Ò§ÊÁàËμØ¼Å
ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล*

1

ยาปฏิชวี นะในทีน่ หี้ มายถึงยาตานแบคทีเรีย (antibacterial
agent) ซึง่ มักมีผเู รียกยากลุม นีอ้ ยางผิดๆ วา ยาแกอกั เสบ
(anti - inflammatory agent) ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
มี ก ารใช ย าปฏิ ชี ว นะไม ส มเหตุ ผ ลอย า งกว า งขวางใน
ประเทศไทย

2

ยาปฏิ ชี ว นะ เป น ยาที่ ใ ช บ  อ ยที่ สุ ด ชนิ ด หนึ่ ง ทาง
การแพทย เปนยาที่มีมูลคาการผลิตและนําเขาสูงสุด
และเปนยาทีถ่ กู ใชอยางไมสมเหตุผลมากทีส่ ดุ ชนิดหนึง่ ดวย
เชนกัน ตัวอยางเชน มีการใชยาปฏิชีวนะอยางพรํ่าเพรื่อ

ในโรคหวัด - เจ็บคอ (คออักเสบ) ซึ่ง 8 ใน 10 ครั้งของ
การเจ็บปวยมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส

3

การเรียกยากลุม นีว้ า ยาแกอกั เสบ ทําใหเกิดความเขาใจ
ผิดวา เมื่อมีการอักเสบเกิดขึ้น เชน คออักเสบ ไซนัส
อักเสบ แกวหูอักเสบ หลอดลมอักเสบ จําเปนตองใชยา
กลุม นีเ้ พือ่ แกอกั เสบ ทัง้ ทีโ่ รคเหลานีส้ ว นใหญไมไดมสี าเหตุ

* วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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จากการติดเชื้อแบคทีเรีย บุคลากรทางการแพทยจึงไมควร
เรียกยากลุมนี้วา “ยาแกอักเสบ” อีกตอไป

4

การใชยาอยางสมเหตุผลหมายถึงการใชยาโดยมี
ขอบงชี้ มีประโยชนจริงในการรักษา มีความเสี่ยงจาก
การใชยาตํ่ากวาประโยชนที่ไดรับอยางชัดเจน มีราคา
เหมาะสม คุมคาตามหลักเศรษฐศาสตรสาธารณสุข เปน
การใชยาตามแนวทางเวชปฏิบัติที่มีการอางอิงหลักฐาน
เชิงประจักษอยางถูกตอง ใชยาอยางเปนขัน้ ตอน โดยเลือก
ยาจากบัญชียายังผล (effective list) เชน บัญชียาหลัก
แหงชาติ โดยคํานึงถึงปญหาเชื้อดื้อยา ไมใชยาอยาง
ซํ้าซอน ใชยาถูกขนาด ถูกวิธี ถูกความถี่ในการใหยา ดวย
ระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสะดวก
และการยอมรับของผูปวย ใชยาโดยคํานึงถึงความยั่งยืน
ของระบบประกันสุขภาพและระบบสวัสดิการการรักษา
พยาบาล ใชยาอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ และ
ไมปฏิเสธยาที่ผูปวยสมควรไดรับ

5

การใชยาปฏิชีวนะโดยไมมีขอบงชี้ เปนการใชยา
ปฏิชีวนะอยางไมสมเหตุผลที่พบไดบอยที่สุด และ
นํ า ไปสู  ป  ญ หาการใช ย าไม ส มเหตุ ผ ลในประเด็ น อื่ น ๆ
อีกหลายประเด็น
5.1 ไมมีขอบงชี้ใหใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อไวรัส
เชน โรคหวัด (common cold หรือชื่อใหมในปจจุบันคือ
acute viral rhinosinusitis) รวมทั้งโรคหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลัน เพราะยาปฏิชวี นะไมชว ยใหโรคหายเร็วขึน้ และ
ไมชวยปองกันโรคแทรกซอน จึงไมเกิดประโยชนใดๆ ตอ
ผูปวย แตอาจกอใหเกิดผลขางเคียง เสียคาใชจายโดย
ไมจําเปน และกอใหเกิดปญหาเชื้อดื้อยา โปรดระลึกวา
มากกวารอยละ 80 ของโรคติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจ
สวนบนไมไดมีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
5.2 ไมมีขอบงชี้ใหใชยาปฏิชีวนะในโรคทองรวง
เนื่องจากมากกวารอยละ 90 ไมไดมีสาเหตุจากการติดเชื้อ
แบคทีเรีย แตอาจเกิดจากพิษในอาหาร (โรคอาหารเปนพิษ)
จากการติดเชื้อไวรัส (เชน norovirus, rotavirus, adenovirus และ astrovirus) หรือจากยา (เชน ยาปฏิชีวนะ)
เปนตน ในกรณีทเี่ กิดจากแบคทีเรียพบวา non - typhoidal
salmonella เปนแบคทีเรียทีพ่ บไดบอ ยทีส่ ดุ และยาปฏิชวี นะ

ไมชวยให salmonella gastro - enteritis หายเร็วขึ้น
แตกลับทําใหเชื้อคงอยูในอุจจาระนานขึ้น
5.3 ไมมีขอบงชี้ใหใชยาปฏิชีวนะในการปองกัน
การติ ด เชื้ อ ของบาดแผลทั่ ว ไป เนื่ อ งจากมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ไมแตกตางจากยาหลอก ยืนยันจากการวิเคราะหขอ มูลแบบ
meta - analysis (5 งานวิจัย จํานวนผูปวย 1,204 คน)
พบวาการให dicloxacillin/cloxacillin มี odd ratio
ในการปองกันการติดเชื้อเทากับ 1.00 (95% CI 0.59 - 1.71)
ยกเวนเปนบาดแผลจากการถูกสัตวกัด มีสิ่งปนเปอนมาก
ในบาดแผล หรือเปนบาดแผลในผูมีความตานทานโรคตํ่า
เชน เปนเบาหวาน เปนตน
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เนื่องจากปญหาเชื้อดื้อยา บอยครั้งจึงมีการใชยา
ปฏิชีวนะที่ไมมีประสิทธิผลในการรักษาโรคอีกตอไป
ทั้งนี้อาจเนื่องดวยการขาดความรูในผลทดสอบความไว
ของยาปฏิชีวนะ ขาดความรูเกี่ยวกับกลไกการดื้อยา หรือ
ขาดความรูเกี่ยวกับประสิทธิผลทางคลินิกของยาซึ่งอาจ
แตกต า งจากประสิ ท ธิ ผ ลในหลอดทดลอง นอกจากนี้
การใชยาปฏิชีวนะโดยไมเกิดประสิทธิผลอาจเกิดขึ้นจาก
การใหยาปฏิชีวนะที่ไมตรงกับแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของ
การเกิดโรค

6.1 จากผลทดสอบความไวของยาปฏิชีวนะ พบวา
ในปจจุบันไมสามารถใช quinolones ในการรักษาโรค
โกโนเรีย ไมสามารถใช beta - lactam ในขนาดยาปกติ
ในการรักษา S.pneumoniae เนื่องจากมากกวาครึ่งหนึ่ง
เปนสายพันธทมี่ คี วามไวลดลงตอยาในกลุม นี้ (intermediate
resistant) ไมสามารถใช ampicillin/sulbactam ในการ
รักษา E.coli เนื่องจากมีความไวเพียงรอยละ 42
6.2 ไม ส ามารถใช co - amoxiclav หรื อ ฉี ด
ceftriaxone ในการรักษา S.aureus ทีด่ อื้ ตอ dicloxacillin
ทั้งนี้เพราะกลไกการดื้อยา เกิดขึ้นที่ penicillin binding
protein ไมไดเกิดขึ้นจากการสราง beta - lactamase
enzyme
6.3 ไมสามารถใช co - trimoxazole ในการรักษา
Streptococcal infection เนื่ อ งจากให ผ ลการรั ก ษา
ทางคลิ นิ ก ที่ ไ ม แ น น อน แม ย ามี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต อ เชื้ อ ใน
หลอดทดลอง เชน ไมสามารถ eradicate Streptococcus
แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
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group A ใหหมดไปจากลําคอได ซึ่งอาจนําไปสูภาวะ
แทรกซอน ไดแก rheumatic heart disease
6.4 ไมสามารถใช dicloxacillin หรือ cephalexin
ในการป อ งกั น การติ ด เชื้ อ ของบาดแผลที่ เ กิ ด จากสุ นั ข
หรื อ แมวกั ด ได เนื่ อ งจากเป น การใช ย าไม ต รงกั บ เชื้ อ
เปาหมายคือ P.multocida ซึ่งมีความไวตอ penicillin V
และ amoxicillin แตดื้อตอ dicloxacillin, cephalexin
และ erythromycin

7

บอยครั้งที่มีการใชยาปฏิชีวนะโดยขาดความคํานึง
ถึ ง อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการใช ย า เช น ใช
clindamycin/lincomycin โดยขาดการคํานึงถึงความเสีย่ ง
ต อ การเกิ ด antibiotics associated colitis (AAC)
ใช quinolone รวมกับ cisapride โดยขาดความคํานึงถึง
ความเสีย่ งตอการเกิด QT prolongation ซึง่ อาจทําใหหวั ใจ
หยุดเตนได ใช co - trimoxazole ระยะยาวในการรักษา
โรคสิวอักเสบ โดยขาดความคํานึงถึงความเสีย่ งตอการเกิด
hypersensitivity reaction เชน severe skin reaction,
photosensitivity, hepatic necrosis และ agranulocytosis
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ผูป ว ยบางกลุม โดยเฉพาะผูท จี่ า ยเงินคารักษาพยาบาล
เอง และผูที่เบิกคารักษาพยาบาลได มักไดรับยา
ปฏิชีวนะราคาแพง ซึ่งอาจใชยาที่มีราคาประหยัดวารักษา
ได ผ ลไม แ ตกต า งกั น จั ด เป น การใช ย าปฏิ ชี ว นะอย า ง
ไมคมุ คา เชน การใช clarithromycin MR และ azithromycin
ในโรคที่ อ าจใช roxithromycin รั ก ษาได เช น GAS
tonsillitis ในผูปวยที่แพเพนนิซิลลิน

9

บอยครั้งมีการใชยาปฏิชีวนะขามขั้นตอน โดยขาด
ความคํานึงถึงปญหาเชื้อดื้อยา และไมเปนไปตาม
standard treatment guideline เชน ใช levofloxacin
ซึ่งเปนยาบัญชี ง. ในบัญชียาหลักแหงชาติ หมายถึงเปน
ยาที่ควรใชโดยแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคติดเชื้อ และมี
เงือ่ นไขในการใชเพือ่ รักษาโรคปอดบวมทีเ่ กิดจากเชือ้ ดือ้ ยา
จึ ง ไม ค วรนํ า มาใช รั ก ษาโรคทั่ ว ไปโดยผู  ที่ ไ ม ใ ช แ พทย
ผูเชี่ยวชาญดานโรคติดเชื้อ เชนเดียวกับการที่ไมควรใช
co - amoxiclav (ค) clarithromycin (ง) azithromycin (ง)
และ ciprofloxacin (ง) โดยไมมีเหตุอันควร ซึ่งควรใชอยาง
สอดคลองกับเงื่อนไขที่ระบุไวในบัญชียาหลักแหงชาติ
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การใชยาปฏิชีวนะมากกวา 1 ชนิดรวมกัน อาจ
เปนการใชยาอยางซํ้าซอน เกินความจําเปน เชน
ใช ciprofloxacin + clindamycin ในการรักษา furunculosis
ซึ่งรักษาไดงายดวยการเจาะหนอง และอาจไมจําเปนตอง
ใชยาปฏิชีวนะเลยหากหนองมีขนาดเล็กกวา 5 เซนติเมตร
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เมือ่ พิจารณาจากซองยาของผูป ว ยทีไ่ ดรบั ยาปฏิชวี นะ
จากสถานพยาบาลตางๆ พบวามีการใชยาผิดขนาด
ผิดวิธี ผิดความถี่ และผิดระยะเวลา อยูเสมอๆ เชน ใช
roxithromycin เกินกวา 300 มิลลิกรัม/วัน สัง่ ใหกินวันละ
3 ครั้ง และสั่งใหกินยาหลังอาหาร ทั้งที่ควรกินยานี้วันละ
1 - 2 ครั้ง และควรกินขณะทองวาง amoxicillin เปนยาที่
อาจใหกินไดโดยไมตองคํานึงถึงมื้ออาหาร แตยังมีผูสั่งให
ใชยากอนอาหารอยู cefuroxime axetil เปนยาที่ควรกิน
พรอมอาหารเพือ่ เพิม่ การดูดซึมยา ไมควรกิน tetracycline/
doxycline กอนนอน เนือ่ งจากเสีย่ งตอการเกิด esophagitis
เปนตน
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จากลักษณะการใชยาปฏิชีวนะอยางไมสมเหตุผล
ดังที่กลาวมาขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชยา
ปฏิชวี นะอยางพรํา่ เพรือ่ และใชอยางไมถกู วิธี สงผลใหเกิด
วิกฤตเชือ้ ดือ้ ยาขึน้ ทัง้ ในประเทศไทยและทัว่ โลก ดังตัวอยาง
เชือ้ ดือ้ ยาทีป่ รากฏขึน้ ใหมในชวงเวลาไมนานทีผ่ า นมา เชน
NDM - 1 (New Delhi metallo - betalactamase) Klebsiella
ที่ดื้อตอ carbapenem ซึ่งเปนยาดานสุดทายที่ใชรักษา
ESBL (extended - spectrum betalactamase) producing
bacteria • multidrug resistant EHEC (entero hemorrhagic E.coli) สายพันธุ O104:H4 ซึ่งแพรระบาด
ในเยอรมนี ทํ า ให มี ผู  เ สี ย ชี วิ ต จํ า นวนมากจากภาวะ
hemolytic uremic syndrome เปนเชือ้ ทีด่ อื้ ตอยาปฏิชวี นะ
สําคัญรวม 8 ชนิด • เชื้อโกโนเรียที่ดื้อตอ ceftriaxone
ซึ่งเปนยาหลัก เริ่มมีรายงานในประเทศญี่ปุน
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อาจกล า วได ว  า ประเทศไทยมี อั ต ราเชื้ อ ดื้ อ ยาที่
เลวรายที่สุดประเทศหนึ่งในโลก กลาวคือ ขอมูล
จาก NARST 2007 พบว า ในกลุ  ม เชื้ อ กรั ม ลบ E.coli,
Acinetobacter และ H.influenzae มีความไวเพียงรอยละ
26, 33 และ 56 ตอ cephalexin, meropenem และ

ampicillin ตามลําดับ ในกลุมเชื้อกรัมบวก S.pneumoniae
ในเด็กอายุ 0 - 5 ป และ S.aureus ใน ICU มีความไวเพียง
ร อ ยละ 39 และ 48 ต อ ยาในกลุ  ม penicillin และ
cloxacillin ตามลําดับ

14

ผู  ป  ว ยโรคซั บ ซ อ นที่ มี ก ารติ ด เชื้ อ แทรกซ อ นใน
โรงพยาบาลมีโอกาสเสียชีวติ สูงขึน้ เนือ่ งจากปจจุบนั
ไมมยี าปฏิชวี นะใดทีม่ ปี ระสิทธิผลดีในการรักษาเชือ้ กอโรค
หลายชนิดในโรงพยาบาล
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การคนพบยาปฏิชวี นะชนิดใหมมแี นวโนมลดลงโดย
ตลอดในชวง 20 ปที่ผานมา และยาใหมหลายชนิด
ถูกดื้อยาไดอยางรวดเร็ว หรือมีอันตรายรายแรงที่ทําใหใช
ประโยชนจากยาไดนอย เชน กรณี hepatotoxicity จาก
telithromycin หรือเปนยาที่มีราคาแพงมากจนทําให
เกิดปญหาการเขาถึงยาของผูปวยที่จําเปนตองใชยา เชน
linezolid ซึ่งเปนยาเม็ดชนิดกินที่ใชรักษา MRSA มีราคาสูง
ถึงประมาณ 4,000 บาทตอวัน
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การตระหนั ก ถึ ง ป ญ หาเชื้ อ ดื้ อ ยา และความมี
ประสิทธิภาพของระบบที่ชวยสงเสริมใหเกิดการใช
ยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล เปนจุดตั้งตนของกระบวนการ
แกปญ
 หาเชือ้ ดือ้ ยา เชน การหยุดขายยาปฏิชวี นะอยางเสรี
ตามรานขายยา การใหความรูแกประชาชนถึงผลเสียของ
การใชยาปฏิชีวนะอยางพรํ่าเพรื่อ การปรับปรุงหลักสูตร
ของโรงเรียนแพทย โรงเรียนเภสัชกร และโรงเรียนพยาบาล
ใหมหี ลักสูตรทีต่ อบสนองตอปญหาการใชยาปฏิชวี นะอยาง
ไมสมเหตุผล

17

การสรางจิตสํานึกรวมของคนในชาติ ทั้งผูควบคุม
นโยบาย บุคลากรทางการแพทยและประชาชนทัว่ ไป
ใหตระหนักวาปญหาที่เกิดจากการใชยาปฏิชีวนะอยางไม
สมเหตุผล มีผลกระทบตอสุขภาวะของคนไทย ไมแตกตาง
จากปญหาทีเ่ กิดจากสุราและบุหรี่ เปนยุทธศาสตรสาํ คัญที่
จะชวยใหเกิดความรวมมือรวมใจในการแกไขวิกฤตเชือ้ ดือ้ ยา
อยางจริงจังและตอเนื่อง ซึ่งแมเริ่มขึ้นในวันนี้ก็คอนขาง
จะสายเกินไป
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Ê‹Ç¹·Õ่ 3:
Í§¤¡Ã ¹âÂºÒÂ
áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»˜ÞËÒ
¡ÒÃãªŒÂÒ»¯ÔªÇÕ ¹Ð

เนื้อหาในสวนที่ 3 กลาวถึงนโยบายและยุทธศาสตรการจัดการเชื้อดื้อยาในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
รวมถึงองคกรหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน ที่ทํางานเกี่ยวกับการแกปญหาการใชยาปฏิชีวนะที่ไมสมเหตุผล
และการจัดการปญหาเชื้อดื้อยา การรณรงคของแผนงานสรางกลไกเฝาระวังพัฒนาระบบยา (กพย.) การถอด
บทเรียนนเกี่ยวกับการรณรงคใหมีการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล รวมถึงนําเสนอกิจกรรมรณรงคและ
สื่อรณรงคเพื่อจัดการปญหาดังกลาว เพื่อที่ผูสนใจอาจนําไปประยุกตใ์ชในนการจัดการปญหาในพื้นที่ตอไป
โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 สวน ดังนี้
• นโยบายและยุทธศาสตรของนานาชาติในการจัดการเื้อดื้อยาและการใชยาตานจุลชีพ
• ระบบจัดการยาปฏิชีวนะในประเทศไทย
• กพย. และกิจกรรมรณรงคเชื้อดื้อยา

¹âÂºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒÊμÃ¢Í§¹Ò¹ÒªÒμÔ
ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàª×Í้ ´×Í้ ÂÒáÅÐ¡ÒÃãªŒÂÒ»¯ÔªÇÕ ¹Ð
ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี*

º·¹ํÒ
ารประมวลและทบทวนสถานการณ นโยบาย และระบบควบคุมเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ ตลอดจนการติดตามการใช
ของนานาชาติ จะสามารถดึงประสบการณ เพือ่ เปนขอเสนอแนะแกประเทศไทย ในการเตรียมนโยบายดานนีใ้ นระดับ
ชาติ ผลการทบทวนสถานการณพบวา หลายประเทศมีการกําหนดเปนนโยบาย และ/หรือ แผนยุทธศาสตร และ/หรือ
แผนปฏิบตั กิ าร เชน ทวีปยุโรป (สวีเดน เบลเยีย่ ม เนเธอรแลนด) ทวีปอเมริกา (สหรัฐอเมริกา ชิล)ี ทวีปเอเซียและออสเตรเลีย
(ออสเตรเลีย เกาหลีใต ใตหวัน สิงคโปร มาเลยเซีย อินเดีย ไทย เนปาล) ทวีปอาฟริกา (อาฟริกาใต) บทความนี้ ไดสรุป
ยอประเด็นในบางประเทศ เพื่อเปนกรณีศึกษาสําหรับประเทศไทยในการกําหนดนโยบาย เพื่อจัดการเชื้อดื้อยาและการใช
ยาปฏิชีวนะตอไป

¡

* ผูจัดการแผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา

42 รายงานสถานการณระบบยา ประจําป 2553

ÇÔ¡ÄμÊ¶Ò¹¡ÒÃ³àª×Í้ ´×Í้ ÂÒ·ÑÇ่ âÅ¡
Sir Alexander Fleming คนพบเพนนิซิลลินเมื่อ
ป พ.ศ.2471 ซึ่งถือเปนพัฒนาการของการรักษาโรคติดเชื้อ
ที่สําคัญ ตอมาเขาแสดงความหวงใยถึงปญหาการดื้อยา
เพนนิ ซิ ล ลิ น ทั้ ง ๆ ที่ ยั ง ไม พ บปรากฏการณ ดั ง กล า วใน
ขณะนัน้ เขาไดกลาวปาฐกถาเมือ่ ป พ.ศ.2488 วา ‘it is not
difficult to make microbes resistant to penicillin in
the laboratory by exposing them to concentrations
not sufficient to kill them, and the same thing has
occasionally happened in the body …..’
แมยาตานจุลชีพจะมีประโยชนมหาศาลตอการรักษา
ชีวิตมนุษย แตหากใชไมถูกตองหรือใชเกินจําเปน ก็นํามา
สูม หันตภัยเชือ้ ดือ้ ยาทีส่ ามารถแพรกระจายไปสูส งิ่ แวดลอม
ได และอัตราการดื้อยาตานจุลชีพนั้นเกิดขึ้นเร็วมาก ใน
ขณะทีก่ ารวิจยั พัฒนายาตานจุลชีพทีเ่ ปนยาใหมเปนไปใน
ทิศทางตรงกันขาม จนทําใหประชาชนจํานวนมากตองตาย
ไปเพราะเชือ้ ดือ้ ยา เกิดโรคลุกลามรุนแรงขึน้ ซึง่ รวมทัง้ ไมมี
ยาที่จะมารักษาได ที่รุนแรงที่สุดคือรายงานการพบเชื้อ
superbug ที่ดื้อตอยาปฏิชีวนะหลายชนิด ในป พ.ศ.2552
เมื่อตนป 2553 มีการคนพบสายพันธุกรรมของเชื้อ
แบคทีเรียทีผ่ ลิตเอนไซมทยี่ บั ยัง้ การทํางานของยาปฏิชวี นะ
กลุม carbapenems (NDM - 1 gene, PCM) โดยยากลุม
carbepenems เปนยาปฏิชวี นะกลุม ทีอ่ อกฤทธิก์ วางขวาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด ที่ใชไดผลกับเชื้อที่ดื้อตอยาปฏิชีวนะ
ชนิดอื่น เกือบทุกประเภท ดังนั้นในปจจุบันจึงยังหายามา
รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อดื้อยานี้ไมได และมีความเปนไปได
ในการถายทอดสายพันธุกรรมนีจ้ ากเชือ้ หนึง่ ไปยังเชือ้ อืน่ ๆ
ไดดวย โดยมีรายงานการพบเชื้อนี้หลายสายพันธในยุโรป
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุนและอื่นๆ รวมมากกวา
12 ประเทศ

1
2
3

¹âÂºÒÂáÅÐ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹
¢Í§Í§¤¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
1. ÇÑ¹Í¹ÒÁÑÂâÅ¡ »‚ 25541, 2
วันที่ 7 เมษายน ของทุกป เปนวันอนามัยโลก
โดยในป 2554 นี้ องคการอนามัยโลก ประกาศเปนเรื่อง
การรณรงคปญหาเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ (Combat Drug
Resistant) มี ก ารกํ า หนดคํ า ขวั ญ ว า Antimicrobial
resistance: no action today, no cure tomorrow
โดยสํานักงานใหญใหความสําคัญตอภาพรวมของปญหา
ซึ่งหมายถึง ยาตานเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ตลอดจนไวรัส
เอชไอวี เชื้อวัณโรค และเชื้อมาเลเรีย ในขณะที่สํานักงาน
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ใหความสําคัญเรื่อง การ
ดือ้ ยาปฏิชวี นะเปนกรณีเฉพาะโดยแนะนําใหใชยาปฏิชวี นะ
อยางสมเหตุผล ‘Use Antibiotic Rationally’ สําหรับ
ประเทศไทย ใชคาํ ขวัญ “ใชยาปฏิชวี นะอยางถูกตอง ปองกัน
เชือ้ ดือ้ ยา เพือ่ การรักษาทีไ่ ดผล” นอกจากนี้ ReAct ไดเสนอ
กิจกรรมรณรงคตอเนื่องในประเด็น ‘Save the Pill for the
Really Ill’
2. Í§¤¡ÒÃÍ¹ÒÁÑÂâÅ¡
มีการนําวาระการใชยาอยางสมเหตุผล และการ
จัดการปญหาเชื้อดื้อยาเขาสูที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก
หลายครั้ง เชน ในป 2541 มีมติเรียกรองและกระตุนให
ประเทศสมาชิกดําเนินการแกปญหาเรื่องเชื้อดื้อยา ตอมา
ในป 2543 ก็มีการนําประเด็นดังกลาวมาพิจารณาอีกครั้ง
และมีการจัดทําเอกสารยุทธศาสตร เรือ่ ง A Global Strategy
for the Containment of Antimicrobial Resistance3
ในป 2544 แตองคการอนามัยโลกไมไดมีการดําเนินการที่
เดนชัดในเชิงนโยบายหรือในเชิงปฏิบตั กิ าร และยุทธศาสตร
ดังกลาวไมเปนทีย่ อมรับของประเทศสมาชิก จึงไมมกี ารนํา
ไปใช ตลอดทั้งการขาดการติดตามอยางจริงจัง ดังนั้น ใน

http://www.who.int/world - health - day/2011/en/index.html
http://www.searo.who.int/EN/Section260/Section2659.htm
http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_CDS_CSR_DRS_2001.2.pdf
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ป 2548 ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกจึงเรียกรองบทบาท
ขององคการอนามัยโลกในการเปนผูน าํ ในดานนีใ้ หมากขึน้
ตอมาในป 2550 มีรายงานความคืบหนาการดําเนินงานใน
เรือ่ งตางๆ รวมถึงเรือ่ งเชือ้ ดือ้ ยา กอนออกมติเรือ่ งการใชยา
ที่สมเหตุผล และไดรายงานการดําเนินงานในการประชุม
สมัชชาอนามัยโลก ในป 2552
ยุทธศาสตรขององคการอนามัยโลก ฉบับ พ.ศ.2544
ดังกลาวขางตน ประกอบดวย 3 สวน สวนทีห่ นึง่ เปนบทนํา
และขอมูลพื้นฐานสะทอนสภาพปญหาเชื้อดื้อยา การเฝา
ระวังเชือ้ ดือ้ ยา และการใชทเี่ หมาะสม สวนทีส่ อง เปนประเด็น
ที่ สํ า คั ญ และแนวทางการแก ไ ขป ญ หาซึ่ ง แบ ง ออกเป น
8 สวนยอย ไดแก ผูปวยและชุมชน ผูสั่งใชและจายยา
โรงพยาบาล การใช ใ นการสั ต ว เ พื่ อ การผลิ ต อาหาร
ภาครัฐบาลกลางและระบบสุขภาพ การพัฒนายาและวัคซีน
การสงเสริมการขายยา การจัดการระดับนานาชาติ และ
สวนที่สาม เปนการนํายุทธศาสตรไปใชในทางปฏิบัติ
ประกอบดวย การจัดลําดับความสําคัญ การทําคูมือ การ
ติดตามผลลัพธที่ได และขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ 11 ประการสําหรับการนําไปสูก ารปฏิบตั ิ
ประกอบดวย
• การพัฒนายุทธศาสตรระดับชาติและใหเปน
วาระแหงชาติ
• การจัดทําหองปฏิบตั กิ ารมาตรฐาน เพือ่ สํารวจ
และเฝาระวังเชือ้ ดือ้ ยาในระดับชุมชน โรงพยาบาล และอืน่ ๆ
• การให ค วามรู  กั บ ประชาชนและผู  ป  ว ยถึ ง
การปองกันโรค เชน การสรางภูมิคุมกันโรค การควบคุม
พาหะกอโรค การใชมุง เปนตน
• การให ค วามรู  ผู  สั่ ง ใช ย าและผู  จ  า ยยาถึ ง
ความสําคัญของการใชยาตานจุลชีพที่สมเหตุผล และ
การปองกันโรค และควบคุมโรคติดเชื้อ
• พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
หลักสูตรแพทย และสสุขภาพ ถึงการวินิจฉัยที่ถูกตอง
การจัดการโรคติดเชื้อพื้นฐาน
4

http://www.searo.who.int/LinkFiles/BCT_hlm - 407.pdf
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• ส ง เสริ ม ให มี ก ารพั ฒ นาและใช guidelines
และ treatment algorithms เพือ่ ใหเกิดการใชยาตานจุลชีพ
อยางสมเหตุผล
• จัดใหมรี ะบบควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล
มีการบริหารจัดการเพื่อควบคุมปญหาเชื้อดื้อยา
• การจัดใหมหี อ งปฏิบตั กิ ารใหเหมาะสมกับระดับ
ของโรงพยาบาล และมีการใชงาน
• มีการประกันคุณภาพเครือ่ งมือและอุปกรณการ
วินิจฉัยโรค การแยกและระบุเชื้อ ความไวของยาปฏิชีวนะ
ซึง่ ผลเหลานีค้ วรไดรายงานใหทนั ตอเหตุการณและมีความ
นาเชื่อถือ
• จํากัดสถานภาพของยาตานจุลชีพใหเปนยา
ที่ตองใชใบสั่งยา ยกเวน ในบางกรณีที่อาจจายไดโดย
บุคลากรสุขภาพอื่นที่ผานการอบรมอยางดีแลว ทั้งนี้ ตอง
มั่นใจวายาตานจุลชีพที่อนมุติการขึ้นทะเบียนตํารับยา
ในประเทศ มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล
• จัดใหมีและปรับปรุงใหทันสมัย ทั้งรายการยา
ในบัญชียาหลักแหงชาติ และมาตรฐานการบําบัดรักษา
(national standard treatment guidelines, STGs)
• การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย และ
วิชาชีพดานสุขภาพอื่นๆ ถึงเรื่องการใชยาที่เหมาะสมกลุม
ยาตานจุลชีพ ตลอดจนปญหาเชื้อดื้อยา
3. Í§¤¡ÒÃÍ¹ÒÁÑÂâÅ¡ ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂ
μÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãμŒ
ในต น ป 2553 ได มี ก ารประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป Regional Strategy on
Prevention and Containment of Antimicrobial
Resistance 2010 - 20154 และมีการรับรองแผนดังกลาวใน
การประชุม SEA Regional Committee ครั้งที่ 63 ระหวาง
7 - 10 กันยายน 2553 โดยแผนยุทธศาสตรประกอบดวย
5 วัตถุประสงค ไดแก

• ให มีก ารจั ด ตั้ ง เครื อ ข า ยระดั บ ชาติ เพื่ อ การ
ปองกันและควบคุมเชื้อดื้อยา
• ใหมรี ะบบเฝาระวังเชือ้ ดือ้ ยาและแนวโนมการใช
ยาตานจุลชีพ
• สงเสริมใหมีการใชยาตานจุลชีพที่สมเหตุผล
• สรางความเขมแข็งระบบควบคุมการติดเชื้อ
เพื่อลดการเกิดโรค
• สนับสนุนงานวิจยั ทีพ่ ฒ
ั นาหรือปรับปรุงใหเกิด
การใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล
อย า งไรก็ ดี คงต อ งติ ด ตามว า แผนยุ ท ธศาสตร
ดังกลาวจะมีการนําไปสูก ารปฏิบตั ใิ นแตละประเทศสมาชิก
ไดอยางไร

4. »ÃÐªÒ¤ÁÂØâÃ»5
หนวยงาน European Center for Diseases
Prevention and Control ไดใหความสําคัญและหวงใยตอ
ปญหาเชือ้ ดือ้ ยามาก โดยในป 2544 ไดกาํ หนดยุทธศาสตร
ซึง่ มี 4 สวนประกอบดวย การเฝาระวัง การปองกันโรคติดตอ
การวิจยั และพัฒนา และการประสานความรวมมือนานาชาติ
โดยมีระบบรวมของการเฝาระวังและติดตามการใชยาตาน
จุลชีพ (ESAC - European Surveillance of Antimicrobial
Consumption) และเฝ า ระวั ง ติ ด ตามป ญ หาเชื้ อ ดื้ อ ยา
(EARSS - European Antimicrobial Resistance
Surveillance System) ในขณะที่แตละประเทศจะมีระบบ
เฉพาะของประเทศนั้นๆ
ในป 2548 มีการนําเรือ่ งปญหาเชือ้ ดือ้ ยาเขาในการ
ประชุมประชาคมยุโรป ในป 2552 มีการจัดตั้ง Transatlantic task force (“Task Force”) ระหวางสหรัฐอเมริกา
และประชาคมยุโรป เพื่อรวมกันดําเนินงานดานเชื้อดื้อยา
ปฏิชีวนะ มีการกําหนดวัน European Antibiotic Awareness Day (18 พฤศจิกายน 2553) และลาสุดมีการประชุม
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ประชาคมยุโรป ไปเมื่อ 29 มีนาคม 2554 เรื่องเชื้อดื้อยา
ปฏิชีวนะ รวมทั้งมีแผนที่จะประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข
ประจําปในปลายป 2554 เพื่อรวมกันนําแผนยุทธศาสตร
ไปใชอยางจริงจัง
5. Í§¤¡ÃÇÔªÒ¡ÒÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ
ReAct - Action on Antibiotic Resistance ของเปน
หนวยงานอิสระภายใต Uppsala University มีกจิ กรรมคือ
การแสวงหาเครือขายเพือ่ รวมกันขับเคลือ่ น ไดรเิ ริม่ กิจกรรม
รณรงคปญ
 หาเชือ้ ดือ้ ยา ตัง้ แต ป 2547 โดยรณรงคสอู งคการ
ระหวางประเทศใหญๆ เชน องคการอนามัยโลก สภา
ประชาคมยุโรป เปนตน วิสยั ทัศนของ ReAct คือ “ประชาชน
ทั่วโลกทั้งในยุคนี้หรือยุคอนาคต จะตองเขาถึงการ
ปองกันและรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ถือเปนสวนหนึ่งของสิทธิดานุสขภาพ”
GARP - Global Antibiotic Resistance Partnership
เปนโครงการหนึ่งของ Center for Disease Dynamics,
Economics & Policy มีเปาหมายคือ การคนหาปญหาของ
ยาปฏิชีวนะในดานการพัฒนายา การควบคุม การจัดการ
และแตละประเทศมีการดําเนินการอยางไรในการติดตาม
การใช ย าปฏิ ชี ว นะและป ญ หาเชื้ อ ดื้ อ ยา มี กิ จ กรรมใน
4 ประเทศ ประกอบดวย อินเดีย เวียดนาม เคนยา และ
แอฟริกาใต
APUA - Alliance for Prudent Use of Antibiotics
กอตัง้ ป 2524 โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ปรับปรุงนโยบายดาน
เชื้อดื้อยาทั้งในสถาบันและรัฐบาล สรางความเขมแข็งตอ
ระบบสุขภาพและเวชปฏิบัติ สรางระบบขีดความสามารถ
การวินจิ ฉัย การเฝาระวังดานจุลชีพในพืน้ ที่ และเพิม่ ความ
ตระหนักและความรูข องสาธารณชน ดําเนินกิจกรรม 3 ดาน
คือ ขับเคลื่อนนโยบายดานสาธารณสุข วิจัยและเฝาระวัง
ในระดับโลก และการใหความรูแกผูบริโภคและบุคลากร
สุขภาพ โดยประกอบดวยเครือขายมากกวา 65 ประเทศ

http://www.euro.who.int/en/who - we - are/whd/world - health - day - 2011 - antibiotic - resistance - no - action - today, - no - cure - tomorrow

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
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ANSORP - Asian Network for Surveillance of
Resistant Pathogens กอตั้งในป 2539 ณ ปจจุบัน มีนัก
วิจัยหลักจํานวน 52 คน จาก 22 ศูนยวิจัย ใน 12 ประเทศ
6. ¹âÂºÒÂ¢Í§»ÃÐà·Èμ‹Ò§æ

6, 7

»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ
1. ÊÇÕà´¹
สวีเดนมีหนวยงานหลักทีต่ ดิ ตามการใชยาปฏิชวี นะ
ในระดั บ ประเทศ คื อ Strama (Swedish Strategic
Programme against Antibiotic Resistance) มีศนู ยกลาง
ระดับประเทศ และมีเครือขายการจัดการในระดับจังหวัด
(province) ทั่วประเทศ โดยมีหนวยเฝาระวังเชื้อดื้อยา คือ
SMI (Swedish Institute for Infectious Disease Control)
องคประกอบการเฝาระวังมี 3 ดาน ไดแก 1) การบังคับให
รายงานเชือ้ ดือ้ ยา 4 ชนิดหลัก 2) การรายงานประจําปของ
หองปฏิบัติการคลินิกแบบโดยสมัครใจ และ 3) ขอมูล
invasive bacteria ของสวีเดนที่นําเสนอตอสหภาพยุโรป
รัฐบาลสวีเดน ไดออกเอกสาร8 เมื่อ 3 กุมภาพันธ
2554 กําหนดยุทธศาสตรของสวีเดนสําหรับองคการอนามัย
โลก ในชวงป พ.ศ.2554 - 2558 ดวยการกําหนดลําดับความ
6
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9

สําคัญ 5 เรื่องที่องคการอนามัยโลกควรดําเนินการ
ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ เรียกรองใหองคการอนามัยโลก
ทําหนาทีผ่ นู าํ เพือ่ ใหเกิดการใชยาปฏิชวี นะทีเ่ หมาะ
สมและลดการเกิดเชื้อดื้อยา ทั้งนี้ สวีเดนไดกําหนด
สมแล
แนวทาง 3 ดาน คือ 1) ดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวาองคการ
อนามัยโลกจั
โ ดทําแผนเพื่อจัดการเชื้อดื้อยาโดยเฉพาะ
นโครงสราง 2) สนับสนุนการจัดตั้งระบบระดับโลก
ดานโคร
ในการเฝาระวังเชื้อดื้อยาและภาระการเกิดโรค เพื่อสราง
มาตรการในทุกระดับ 3) ทํางานรวมกันเพื่อใหองคการ
อนามัยโลกไดติดตามผลของมาตรการตางๆ เพื่อใหเกิด
การใชยาปฏิชีวนะที่สมเหตุผล

2. ÍÍÊàμÃàÅÕÂ9
ออสเตรเลียไดชื่อวามีนโยบายที่เขมงวดในการ
จัดการปญหาเชื้อดื้อยา ตลอดจนการติดตามการใชยา
ปฏิชีวนะ ผานระบบติดตามการใชยาในระบบหลักประกัน
ที่ชื่อ DUSC (Drug Use Subcommittee) มีการจัดทํา
Antibiotic Guideline และมีองคกรอิสระที่ดําเนินการให
เกิดการใชยาอยางสมเหตุผล (National Prescribing
Services, NPS) อยางไรก็ดี ออสเตรเลียเองยังไมพอใจกับ
สถานการณในปจจุบัน จึงจัดสัมมนาระดับประเทศเรื่อง
‘Antimicrobial Resistance Summit’ ระหวางวันที่ 7 - 8
กุมภาพันธ 2554 ประกอบดวยผูเกี่ยวของทุกภาคสวน
ไดรวมกําหนดลําดับความสําคัญ และวางแผนงานรวมกัน
องคประกอบใหญๆ ในระบบ มี 4 ดาน ไดแก 1) หนวยงาน
จัดการเชื้อดื้อยาระดับประเทศ 2) งานวิจัยดานพื้นฐาน
ระบาดวิ ท ยา และสั ง คม 3) ระบบเฝ า ระวั ง เชื้ อ ดื้ อ ยา
การใชยา และผลกระทบตอสุขภาพ 4) การแกไขปญหา
ดวยการควบคุมบังคับใชกฎหมาย การควบคุมการติดเชื้อ
และการใหการศึกษา

ศิริตรี สุทธจิตต และคณะ (2552) รายงานการทบทวนเอกสารวิชาการ สถานการณเชื้อดื้อยาในนานาประเทศ : สถานการณการใชยาปฏิชีวนะและ
เชื้อดื้อยา ระบบติดตามเฝาระวัง และการควบคุม เสนอคณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัยและพัฒนาระบบยาของไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข.
นิธิมา สุมประดิษฐ (2552) รายงานการทบทวนเอกสารวิชาการ ‘บทเรียนการแกไขปญหาเชื้อดื้อยาในประเทศตางๆ ’ เสนอคณะกรรมการกํากับทิศทาง
การวิจัยและพัฒนาระบบยาของไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.
Government Office of Sweden (2011) Strategy for Sweden´s cooperation with the World Health Organization (WHO) 2011 - 2015.
Gottlieb T and Nimmo G (2011) Antibiotic resistance is an emerging threat to public health: an urgent call to action at the Antimicrobial
Resistance Summit 2011, MJA 194: 281 - 283.
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3. ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò
ศู น ย เ ฝ า ระวั ง และป อ งกั น โรค (CDC) ได จั ด ทํ า
โครงการรณรงคเรื่องเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะระดับชาติทั้งใน
สถานพยาบาลและในภาคประชาชน นอกจากนี้ องคการ
อาหารและยา (FDA) สถาบันแหงชาติดา นสุขภาพ (NIH) และ
ศูนยเฝาระวังและปองกันโรค (CDC) ไดรวมกันจัดทําราง
แผนปฏิบตั กิ ารดานสาธารณสุขเพือ่ จัดการปญหาเชือ้ ดือ้ ยา
ตานจุลชีพ ป 255410 เพือ่ เรงการสือ่ สาร ประสานงาน พัฒนา
ขอเสนอแนะสําหรับประเด็นที่สําคัญ แผนปฏิบัติการนี้
ประกอบดวย 4 ประเด็นหลัก 11 เปาหมาย ดังนี้
• การเฝาระวัง
o เปาหมาย 1 : ปรับปรุงระบบการตรวจ
จับ เฝาระวัง และแจกแจง การติดเชื้อดื้อยาในคนและสัตว
o เปาหมาย 2 : ประเมินผลกระทบของ
การใชยาตานจุลชีพในคนและสัตวในสหรัฐอเมริกา
• การปองกันและควบคุม
o เปาหมาย 3 : พัฒนา ดําเนินการ และ
ประเมิน ยุทธศาสตรการปองกันการเกิด การแพร และ
การคงอยูของเชื้อดื้อยา
o เปาหมาย 4 : พัฒนา ดําเนินการ และ
ประเมิน ยุทธศาสตรการปรับปรุงการใชยาตานจุลชีพ
อยางสมเหตุผล
• การวิจัย
o เปาหมาย 5 : สนับสนุนสงเสริมงานวิจยั
พื้นฐานเกี่ยวกับการดื้อยาตานจุลชีพ
o เปาหมาย 6 : สนับสนุนสงเสริมการแปลง
ผลงานวิจยั พืน้ ฐานไปสูก ารปฏิบตั ขิ องการปองกัน วินจิ ฉัย
และการรักษาโรคจากเชื้อดื้อยา
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o เปาหมาย 7 : สนับสนุนสงเสริมงานวิจยั
ทางคลินกิ เพือ่ ปรับปรุงการรักษาและปองกันการติดเชือ้ ดือ้ ยา
ตานจุลชีพ
o เปาหมาย 8 : วิจัยและสนับสนุนใหเกิด
การวิจัยดารนระบาดวิทยา เพื่อหาปจจัยการเกิดและแพร
ของเชื้อดื้อยาในกลุมประชากรตางๆ
• การพัฒนาผลิตภัณฑ
o เปาหมาย 9 : จัดใหมีขอมูลสถานภาพ
การพัฒนาของผลิตภัณฑยาตานแบคทีเรีย และเสนอแนะ
การออกแบบงานวิจัยทางคลินิกเพื่อใหไดผลิตภัณฑ
o เปาหมาย 10 : แสวงหาโอกาสสําหรับ
การจัดทํามาตรฐานและวิธกี ารสากลในการปรับปรุงวิธกี าร
ทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพ
o เปาหมาย 11 : เกื้อหนุนการพัฒนาการ
ตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็ว ตลอดจนวัคซีน

4. ÍÔ¹à´ÕÂ11, 12
จากรายงานการพบ superbug และสายพันธุกรรม
ที่พบในชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดียซึ่งคาดวาติดมาจาก
โรงพยาบาลในอินเดีย จึงเปนที่มาของการจัดทํานโยบาย
แหงชาติดานยาปฏิชีวนะของอินเดีย โดยเริ่มตนดวยการ
แตงตั้งคณะผูเชี่ยวชาญในการวิเคราะหสถานการณ ระบบ
และโครงสรางที่เกี่ยวของ พรอมทั้งเสนอรางนโยบายฯ
ซึ่งไดประกาศใชเมื่อตนป 2554 นโยบายดังกลาวไดรวม
ประเด็นของยาปฏิชีวนะที่ใชในคนและในสัตว เขาไวดวย
กัน มีวัตถุประสงค 6 ประการ ไดแก
• เพื่อใหเขาใจถึงการเกิดปญหาเชื้อดื้อยาตาน
จุลชีพและปจจัยที่เกี่ยวของ

Interagency Task Force on Antimicrobial Resistance (2011), A Public Health Action Plan to Combat Antimicrobial Resistance, Released for
public comment: March, 2011.
นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี และ สริษา อีงชุมโชค (2554) ‘นโยบายแหงชาติดานยาปฎิชีวนะของอินเดีย’ เอกสารประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการ
การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล ภายใตคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ วันที่ 18 มกราคม 2554
www.nicd.nic.in/ab_policy.pdf
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• จัดตั้งแผนงานระดับชาติที่ประสานงานอยางดี
กับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
• ใหเกิดการใชยาตานจุลชีพที่สมเหตุผล
• จั ด ทํ า มาตรการควบคุ ม ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ลด
การกดดันการเลือกยาปฏิชีวนะ
• สงเสริมการวิจัยและพัฒนายาตานจุลชีพใหมๆ
โดยใชฐานความรูจ ากกลไกการเกิดเชือ้ ดือ้ ยา ทีม่ ใี นปจจุบนั
• ใหมีการวินิจฉัยเชื้อและโรคติดเชื้อที่แมนยํา
และรวดเร็ว ทัง้ นีใ้ นอินเดีย ผูป ว ยสามารถหาซือ้ ยาปฏิชวี นะ
ไดอยางเสรีจากรานยา โดยไมตองมีใบสั่งยา

5. à¹»ÒÅ13, 14
เนปาลมีการประกาศใชนโยบายแหงชาติดานยา
เมือ่ ป 2538 และฉบับแกไขเพิม่ เติม 2544 โดยเปนทีน่ า สนใจ
วามีการกําหนดเรื่องการใชยาปฏิชีวนะอยางเหมาะสม
ไวในนโยบายอยางชัดเจน ดังนี้
• ควบคุมการใชยาปฏิชีวนะในผลิตภัณฑอาหาร
อาหารสัตว และสารที่ใชทางการเกษตร
• ควบคุมดูแลและเฝาระวังการใชยาปฏิชีวนะ
ไมใหมีการใชทางที่ผิด จัดทําระบบบันทึกการใชยา
• แบงประเภทยาปฏิชีวนะเปนหลายกลุม ตาม
วัตถุประสงคการสั่งจายโดยแพทย สัตวแพทย และวิชาชีพ
สุขภาพอื่นๆ
• มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมยาปฏิชีวนะ
แหงชาติ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพของคน
และสัตว ดานเกษตร ผูแทนองคกรวิชาชีพ และหรือสภา
วิชาชีพ องคกรผูบริโภค และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใชยา
ที่เหมาะสม

13
14

• มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาแหงชาติ
ดานการบําบัดรักษาดวยยาปฏิชวี นะ (NATAC) ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ เพื่อใหคําปรึกษาดานการใชยา
ปฏิชีวนะใหสมเหตุผล
อยางไรก็ตาม ที่ผานมายังไมมีการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติอยางจริงจัง จึงมีปญหาการจายยาปฏิชีวนะใน
รานยา รานชํา โดยไมตอ งมีใบสัง่ ยา แมแตในโรงพยาบาล
ก็มไิ ดมรี ะบบการเฝาระวังเชือ้ ดือ้ ยา หรือติดตามการสัง่ จาย
ยาปฏิชวี นะแตอยางใด ขณะนีก้ าํ ลังมีการศึกษาสถานการณ
และนโยบายตลอดจนระบบควบคุมตางๆ อนึง่ รางนโยบาย
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2550 ยังมีการกําหนดประเด็นเรื่องการ
ใชยาปฏิชีวนะใหเหมาะสม แตแกไขเพื่อใหกระชับขึ้น ดังนี้
• ควบคุมการใชยาปฏิชีวนะในผลิตภัณฑอาหาร
อาหารสัตว และสารที่ใชทางการเกษตร
• ควบคุมดูแลและเฝาระวังการใชยาปฏิชีวนะ
ไมใหมีการใชทางที่ผิด จัดทําระบบบันทึกการใชยา
• จัดทําคูมือการใชยาปฏิชีวนะสําหรับบุคลากร
สุขภาพในระดับตางๆ
• จัดตัง้ คณะอนุกรรมการดานการใชยาปฏิชวี นะ
เพื่อใหคําแนะนําแกคณะกรรมการยา และรัฐบาล

ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
นโยบายยาปฏิ ชี ว นะระดั บ ชาติ มี ค วามจํ า เป น
เปนธงนํา ซึ่งตองครอบคลุมทั้งยาคนและยาสัตว ตองมี
หนวยเฝาระวังปญหาเชือ้ ดือ้ ยา และหนวยติดตามการใชยา
ตานปฏิชวี นะ ตลอดจนมีหนวยงานหลักของประเทศในการ
ประสานงานกับเครือขายระดับชาติ เพือ่ การมีสว นรวมของ
ภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบาย และ
สุดทายคือการติดตามประเมินการดําเนินการดังกลาว

www.dda.gov.np/National%20Drug%20Policy.doc
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s17750en/s17750en.pdf
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ÃÐºº¨Ñ´¡ÒÃÂÒ»¯ÔªÇÕ ¹Ð
ã¹»ÃÐà·Èä·Â
ผศ.ภญ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ และ
ผศ.ภญ.ดร.กรแกว จันทภาษา*
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ระเทศไทยมีปริมาณการใชยาปฏิชวี นะทีส่ งู ขึน้ เห็นไดจากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ในสวนมูลคาการผลิตและนําเขาของยาตานจุลชีพ (รวมถึงยาปฏิชีวนะ) ที่สูง
เปนอันดับหนึ่ง ตั้งแตป พ.ศ.2543 เปนตนมา สวนหนึ่งของปริมาณการใชยาปฏิชีวนะที่สูงขึ้นนี้
มาจากการสั่งใชยาหรือจายยาโดยไมจําเปนหรือไมเหมาะสม รวมกับการใชยาที่ไมเหมาะสมโดย
ประชาชนเอง สงผลใหอัตราเชื้อดื้อยาของประเทศไทยเพิ่มสูงถึงรอยละ 25 - 501

»

บทความนี้เปนการทบทวนวรรณกรรมเพื่อเปนอาหารจานพิเศษ ชวนกันขบใหแตก เพื่อนําไป
สูการพัฒนาระบบจัดการยาปฏิชีวนะในประเทศไทยตอไป

* คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
1 วีรวรรณ แตงแกว. (2552). อย.ชี้อันตรายยาปฏิชีวนะ. หนังสือพิมพมติชน: 4 กรกฎาคม 2552.
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“ÃÐºº¨Ñ´¡ÒÃÂÒ»¯ÔªÇÕ ¹Ðã¹ºŒÒ¹àÃÒ
à»š¹à¾ÕÂ§ÃÐÂÐàÃÔÁ่ μŒ¹”
1. ¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡áÅÐ¨Ñ´ËÒÂÒ»¯ÔªÇÕ ¹Ð
1.1 การคั ด เลื อ กและจั ด หายาปฏิ ชี ว นะในระดั บ
ประเทศ ในป พ.ศ.2542 มีการกําหนดปรัชญา และหลักการ
ใหมของบัญชียาหลักแหงชาติ ในมิตทิ คี่ รอบคลุมการรักษา
สุขภาพของคนไทยอยางกวางขวาง สงผลใหเพิ่มรายการ
ยาจากจํานวน 556 รายการในป 2539 เปนบัญชียาที่มี
ขนาดใหญ มียาทั้งสิ้น 932 รายการ และกําหนดใหมี
การประเมินการใชยาทุกชนิดในบัญชี ง. ซึ่งมียาปฏิชีวนะ
อยู จํานวน 18 ชนิด จากรายงานการสํารวจการประเมิน
การใชยาของโรงพยาบาลในภาครัฐพบวา ยาทีน่ ยิ มประเมิน
ไดแก ยาปฏิชีวนะซึ่งคิดเปนรอยละ 90.9 โดยเฉพาะยา
ในกลุม cephalosporins และ aminoglycosides โดยคิด
เปนประมาณรอยละ 60.5 ของยาทั้งหมดที่ถูกประเมิน2
ตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 2547 การจัดทําบัญชี
ยาหลักแหงชาติใชกระบวนการคัดเลือกทีม่ กี ารนําหลักฐาน
ทางวิชาการมาประกอบการพิจารณา แบงไดเปน 2 ระบบ
คือ ใช ISafE scores ในการพิจารณาสัมฤทธิผลและ
ความปลอดภัยของยา3 และ ใช NLED scores ซึง่ พิจารณา
ถึงความคุม คาในการใชยา (Cost - effectiveness) สําหรับ

2
3
4

กลุมยาปฏิชีวนะซึ่งมีลักษณะพิเศษคือเกิดการดื้อยาไดงาย
ดังนัน้ อาจจําเปนตองมีการเพิม่ หลักเกณฑในการพิจารณา
คัดเลือกยากลุมนี้ในบัญชียาหลักแหงชาติโดยคํานึงถึง
ตัวแปรของการดื้อยารวมดวย
1.2 การคั ด เลื อ กและจั ด หายาปฏิ ชี ว นะในระดั บ
ทองถิ่น โดยเฉพาะในกลุมโรงพยาบาลและสถานบริการ
ปฐมภู มิ เป น หน า ที่ ข องคณะกรรมการเภสั ช กรรมและ
การบําบัดซึ่งมีแนวทางในการคัดเลือกยาที่แตกตางกัน
โดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนจะไมมหี ลักเกณฑทชี่ ดั เจน
ในการคัดเลือกยา หรือเรียกวา “ฉันขอใชยาตัวนี้” (ขอมูล
จากการสัมภาษณเภสัชกรทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลชุมชน
ประมาณ 10 คน) ที่เปนเชนนี้สวนหนึ่งอาจเกิดจากการที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเพียงหลักเกณฑทั่วไปไมระบุ
หลักเกณฑเฉพาะสําหรับยาปฏิชีวนะ เชน หลักการและ
มาตรการปฏิรูประบบบริหารเวชภัณฑในแผนแมบทการ
พัฒนาสุขภาพที่ดีดวยตนทุนตํ่า (Good Health at Low
Cost)4 ทีใ่ หหนวยงานดําเนินการในเรือ่ งกําหนดใหคดั เลือก
ยาที่มีชื่อสามัญเดียวกันไวใชในโรงพยาบาล ชื่อสามัญละ
1 รายการ ซึง่ ไมสามารถปฏิบตั ไิ ดโดยเฉพาะกลุม ยาปฏิชวี นะ
ทีต่ อ งใชในการผาตัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ เนือ่ งจาก
แพทยไมยอมรับขอมูลชีวสมมูลของยาชื่อสามัญ ทําให
โรงพยาบาลมียาชื่อสามัญเดียวกันอยางนอย 2 รายการ

ศศิธร ศิรวิ ราศัย, นารัต เกษตรทัต. (2543). การสํารวจการประเมินการใชยาของโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย. วารสารเภสัชสมาคมโรงพยาบาล. 10:21 - 30.
I คือ ขอมูลขอบงใชของยา; S คือ ความปลอดภัยของยา; a คือ การควบคุมการใชยา; f คือ ความถี่ของการใชยา; และ E คือ สัมฤทธิผลของยา
หลักการและมาตรการปฏิรูประบบ บริหารเวชภัณฑ ในแผนแมบทการพัฒนา สุขภาพที่ดีดวยตนทุนตํ่า (Good Health at Low Cost) ใหกรม/จังหวัด/
หนวยงานดําเนินการ เชน
1.) ใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานเวชภัณฑและดําเนินการในรูปคณะกรรมการทุกระดับ
2.) ใหมีแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑของหนวยงานที่ชัดเจน
3.) จํากัดจํานวนรายการยาในบัญชีรายการยาของสถานพยาบาลแตละระดับตามที่ สธ. กําหนด
4.) กําหนดสัดสวนรายการยา ED ในบัญชีรายการยา และ สัดสวนเงินบํารุงในการซื้อยา ED
5.) กําหนดใหคัดเลือกยาที่มีชื่อสามัญเดียวกันไวใชในโรงพยาบาล ชื่อสามัญละ 1 รายการ
6.) ใหมีการจัดหาเวชภัณฑรวมกันในระดับจังหวัด/กรมตางๆ ในรายการยาที่มีการใชมาก
7.) ใหรพศ./รพท. ผลิตยาสนับสนุนสถาน บริการ ระดับรอง
8.) ลดรายการสํารองยาของโรงพยาบาลลงใหเหลือไมเกิน 3 เดือน
9.) ใหมีการประเมินการใชยาในโรงพยาบาลเพื่อใหเกิดการใชยาที่เหมาะสม
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คือ ยาตนตํารับ และยาชือ่ สามัญ (จากการสัมภาษณเภสัชกร)
ดังนั้นจึงจําเปนที่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด
ควรจัดทําเกณฑการพิจารณานําเขายาใหม ทบทวนยา
ปฏิชวี นะทีค่ วรมีในโรงพยาบาลอยางตอเนือ่ ง โดยคัดเลือก
ยาใหเหลือนอยชนิดที่สุดเทาที่จะมีประโยชนในการรักษา
ผูปวย
นอกจากนี้ การทบทวนทะเบียนตํารับยาปฏิชีวนะ
ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยยังขาดการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง ปจจุบันยังพบตํารับยาที่ไมเหมาะสมและมีมูลคา
การตลาดที่สูง เชน Mybacin ซึ่งเปนยาสูตรผสม ประกอบ
ดวย Neomycin Sulphate (equiv to neomycin base
2.5 mg), Bacitracin 100 u, Amylocain HCl 0.5 mg ขอมูล
จาก IMS พบว า มี มู ล ค า ตลาดสู ง ถึ ง 75 ล า นบาท
โดยประมาณในป พ.ศ.2551

2. ¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÂÒ»¯ÔªÇÕ ¹Ð
การกระจายยา (Drug distribution) เกี่ยวของกับ
การจัดเก็บ การสํารองยาและการกระจายยาไปสูผ ใู หบริการ
ดานสุขภาพและผูบ ริโภค โดยมีชอ งทางของการกระจายยา
ปฏิชีวนะ ไดแก โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิก รานยา
และรานชํา ชองทางการกระจายยาปฏิชีวนะที่มีการกํากับ

5
6
7

8

9

ดูแลอยางเบาบางคือภาคเอกชน ไมวาจะเปนโรงพยาบาล
คลิ นิ ก ร า นยา และร า นชํ า เห็ น ได จ ากผลการศึ ก ษา
ของ บุปผา ศิริรัศมี และคณะ5 ซึ่งสํารวจแหลงที่มาของยา
ปฏิชีวนะที่ประชาชนใชในจังหวัดนครปฐมพบวา รอยละ
32.6 ไดยาปฏิชีวนะมาจากคลินิก รอยละ 29.6 ไดยา
ปฏิชีวนะมาจากรานขายยา นอกจากนี้การศึกษาในระดับ
หมูบานพบวาประชาชนที่เจ็บปวยในหมูบานเพียงรอยละ
4 เทานั้นที่จะเขาไปซื้อยาจากรานยาในตัวอําเภอหรือ
จังหวัด6

3. ¡ÒÃãªŒÂÒ»¯ÔªÇÕ ¹Ð
การควบคุ ม เพื่ อ ให เ กิ ด การใช ย าปฏิ ชี ว นะอย า ง
เหมาะสมควรเป น การร ว มมื อ กั น ของหลายหน ว ยงาน
ทั้งในดานการออกกฎหมายควบคุมควบคูไปกับการเสริม
พลังใหผูบริโภค เพื่อใหสามารถดูแลสุขภาพของตัวเอง
ไดอยางถูกตอง สามารถเลือกใชยาไดอยางเหมาะสม
รวมทั้งมีการติดตามการใชยาปฏิชีวนะ จากผลการศึกษา
ที่ผานมาพบปจจัยที่เกี่ยวของดังนี้คือ
- การสัง่ ใชยา (Prescribing) ปญหาทีพ่ บไดบอ ย
เชน การสั่งใชยาเกินจําเปน ความรูที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
ยาปฏิชีวนะ7, 8, 9

บุปผา ศิริรัศมี. (2540). พฤติกรรมสุขภาพในเรื่องการใชยาปฏิชีวนะของประชาชนในจังหวัดนครปฐม. รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุพัตรา ชาติบัญชาชัย และคณะ. (2533). แหลงขอมูลและกระบวนการตัดสินใจในการใชยาของประชาชนในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา
4 หมูบาน. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน.
Suttajit S, Wagner A, Tantipidoke R, Ross - Degnan D, Sitthi - amorn C. (2005). Patterns, appropriateness, and predictors of antimicrobial
prescribing for adutls with upper respiratory infections in urban slum communities of Bangkok. Southeast Asian Journal of Tropical
Medicine and Public Health 36(2), 489 - 497. (available at http://www.tm.mahidol.ac.th/seameo/2005_36_2/31 - 3504.pdf)
Siritree Suttajit. (2005). Patterns of antibiotic use for upper respiratory infections (URIs) among community members, physicians,
drug sellers & The involvement of civil society in URI guideline development. Ph.D. dissertation in Public Health. College of Public Health,
Chulalongkorn University, Thailand.
เสกสิต โอสถากุล, ชิษณุพงศ ตั้งอดุลยรัตน.(2542). ความเหมาะสมในการใชยาปฏิชีวนะ empirical treatment ในเด็กอุจจาระรวงฉับพลันในโรงพยาบาล
สงขลานครินทร. สงขลานครินทรเวชสาร 17(1): 25 - 30.
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- การจายยา (Dispensing) ปญหาที่พบไดบอย
เชน การจายยาเกินจําเปน10 และพบวาคลินิกและรานยา
มีการจายยาปฏิชีวนะอยางไมเหมาะสมเพื่อรักษาอาการ
อุจจาระรวง11
- การใชยาปฏิชวี นะในภาคเกษตร จากการศึกษา
การปนเปอนยาตานจุลชีพในอาหารสัตวปกของฟารม
มาตรฐาน โดย สุรยุทธ ทรงสุหมัด และมารุต เชียงเถียร12
ซึง่ ทําการสํารวจกลุม ไนโตรฟูแรนส (ยาฟูราโซลิโดน ยาไนโตร
ฟูราโซน ยาฟูรัลทาโดน ยาไนโตรฟูแรนโตอิน และยา
ไนโตรวิน) และกลุมเตตราไซคลิน (ยาคลอเตตราไซคลิน
และยาออกซีเตตราไซคลิน)ในอาหารสัตวปกของฟารม
มาตรฐานทัว่ ประเทศ 76 จังหวัด จํานวน 4,005 ตัวอยาง
ระยะเวลาตัง้ แตเดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนกันยายน 2549
นําตัวอยางมาทดสอบเบื้องตนดวยชุดทดสอบ Screen
EN Nitro test กับ Screen EN Tetra test และยืนยันผลและ
หาปริมาณยาดวย High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ไมพบยาตานจุลชีพกลุมไนโตรฟูแรนส
แต พ บกลุ  ม เตตราไซคลิ น ดั ง นี้ ยาคลอเตตราไซคลิ น
รอยละ1.56 มีคาเฉลี่ย 40.82 (0.48 - 313.01) พีพีเอ็ม และ
ยาออกซี เ ตตราไซคลิ น ร อ ยละ 0.19 มี ค  า เฉลี่ ย 11.80
(0.73 - 49.20 ) พีพเี อ็ม ไมพบยากลุม ไนโตรฟูแรนสในอาหาร
สัตวระยะอายุตางๆ แตพบยาคลอเตตราไซคลินมากที่สุด
ในอาหารสัตวระยะอายุ 1 - 21 วัน รอยละ 20.31 และพบยา
ออกซีเตตราไซคลินมากทีส่ ดุ ในอาหารสัตวระยะอายุมากกวา
42 วัน รอยละ 25.00 มีการปนเปอนยาคลอเตตราไซคลิน

10
11
12
13

ในฟารมที่ตออายุนอยกวาฟารมที่ขอรับรองใหมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
ปญหาการปนเปอนของยาปฏิชีวนะอาจเกิดจาก
การจัดการไซโลเก็บอาหารสัตว การทําความสะอาดไมดพี อ
ทําใหพบการปนเปอนจากการใชอาหารสัตวผสมยาใน
ครั้ ง ก อ น หรื อ อาจมี ก ารใช ย าเพื่ อ เร ง การเจริ ญ เติ บ โต
การที่ไมพบยากลุมไนโตรฟูแรนสในอาหารสัตวปกของ
ฟาร ม มาตรฐาน แสดงวามาตรการที่กรมปศุสัตวนํามาใช
มีประสิทธิภาพ และควรนํามาปรับใชกบั ยากลุม เตตราไซคลิน
โดยควรให คํ า แนะนํ า แก เ กษตรกรที่ จ ะเข า ระบบฟาร ม
มาตรฐานใหตระหนักในการใชยาตานจุลชีพกลุมเตตรา
ไซคลิ น ในอาหารสั ต วร ะยะอายุ แ รกในการรั ก ษาสั ต ว
เมื่อมีการใชตองทําความสะอาดไซโลใหสะอาดกอนที่จะ
เปลีย่ นอาหารสัตวระยะอายุตอ ไป เพือ่ ลดการปนเปอ นของ
ยาในอาหารสัตว ที่อาจสงผลทําใหเกิดการปนเปอนของ
ยาในผลิตภัณฑสัตว และเพิ่มความเขมงวดในการตรวจ
ติ ด ตามป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น แต ล ะฟาร ม อย า งต อ เนื่ อ งและ
สมํา่ เสมอ เชน เมื่อพบการปนเปอนของยาในอาหารสัตว
ในฟารมมาตรฐาน แลวดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุ
ของการปนเปอ น
- การใชยาของผูบ ริโภค ปญหาทีพ่ บไดบอ ย เชน
1) การไมใชยาตามทีแ่ พทยสงั่ ความเชือ่ ทัศนคติตอ
ยาปฏิชีวนะ การรับรูความสามารถของตนเองในการดูแล
สุขภาพ13

Thamlikitkul V. (1988). Antibiotic dispensing by drug store personnel in Bangkok, Thailand. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 21(1),
125 - 31.
ปนกนก นรเศรษฐพันธุ . การประเมินผลการปองกันและดูแลผูปวยอุจจาระรวงในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ที่ระดับชุมชน ในประเทศไทย. [ออนไลน] 2550
[อางเมื่อ 28 ธันวาคม 2551]. จาก:http://www.sasuk1msu news.
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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2) การใชยารักษาตนเองอยางไมเหมาะสม จาก
การศึกษาพบวา ในชนบทมีการใชยาปฏิชวี นะรักษาตนเอง
ในหลายอาการ14, 15 เชน อาการทองเสีย พบวาชาวบานนิยม
ซื้อยา AureomycinR ครั้งละ 1 - 2 เม็ด; อาการเจ็บมดลูก
มดลูกอักเสบ พบวา ชาวบานนิยมซื้อ Tetracycline 250
mg. - 500 mg. ครั้งละ 1 - 2 เม็ด; การเปนแผล ฝ หนอง
นอกจากการกินยาแกอักเสบดํา - แดง ครั้งละ 1 - 2 เม็ด
แลวพบวาบอยครั้งที่ชาวบานนิยมแกะ Capsule แลวนํา
ผงยามาโรยแผล
นอกจากนี้ ยังพบวามีชาวบานจํานวนไมนอยที่ให
คํานิยามคําวา “อักเสบ” ไมตรงกับทางการแพทย (“อักเสบ”
ทางการแพทย แบงเปน 2 ลักษณะ คือ อาการปวด บวม
แดงรอน ซึ่งไมมีการติดเชื้อ และอาการปวด บวม แดงรอน
ซึ่งมาจากการติดเชื้อ) ทําใหมีการใชยาแกอักเสบซึ่งเปน
ยาปฏิชีวนะรักษาอาการอักเสบกลามเนื้ออยูไมนอย
เมือ่ พิจารณาปจจัยกําหนดพฤติกรรมการใชยารักษา
ตนเองของชาวบาน พบวามีหลายปจจัยที่เปนตัวกําหนด
พฤติกรรมการใชยาของชาวบาน นับตั้งแต ความเชื่อ
ทัศนคติตอยาปฏิชีวนะ การรับรูความสามารถของตนเอง
ในการดูแลสุขภาพ นอกจากนีย้ งั พบวาพฤติกรรมการใชยา
รักษาตนเองของชาวบานยังคงไดรบั อิทธิพลจากการโฆษณา
โดยเฉพาะทางวิทยุกระจายเสียง16

14
15
16
17
17
18

อยางไรก็ตาม ที่ผานมาในสวนของสมาคมและ
องคกรที่เกี่ยวของไดมีความพยายามในการแกไขปญหา
ในหลายรูปแบบ เชน
- พัฒนามาตรฐานการรักษาโรคติดเชือ้ สําหรับใช
ในสถานบริการสาธารณสุข แตมกี ารนําไปใชไมแพรหลาย
- หน ว ยงานและที ม บุ ค ลากรทางการแพทย มี
ความพยายามแกไขปญหาการดือ้ ยา และสงเสริมการใชยา
อยางเหมาะสมผานรูปแบบความรวมมือของทุกฝายไมวา
จะเปน ผูใหบริการ ผูปวย และประชาชนทั่วไป ตัวอยาง
โครงการ Antibiotics Smart Use ซึง่ กําลังดําเนินการขยาย
ผลเปนรูปแบบการทํางานตัวอยางที่ดี
- กรมปศุสตั วไดเล็งเห็นความสําคัญของการใชยา
ตานจุลชีพผสมในอาหารสัตวเพือ่ เรงการเจริญเติบโต ซึง่ มีผล
ตอเชือ้ ดือ้ ยาและการปนเปอ นของยาตานจุลชีพในผลิตภัณฑ
สัตว ดังนั้น กรมปศุสัตวจึงไดมีประกาศหามใชยากลุม
เตตราไซคลินผสมในอาหารสัตวเพื่อเรงการเจริญเติบโต17
นอกจากนี้ ยากลุม ไนโตรฟูแรนสมกี ารนํามาใชในการควบคุม
และรักษาโรคทางเดินอาหารของสัตว ปจจุบันหามใชยา
กลุนนี้ในสัตว เนื่องจากเปนสารที่ทําใหเกิดกอมะเร็งใน
มนุษย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงมีการ
ประกาศใชและหามพบการปนเปอ นของยากลุม ไนโตรฟูแรนส
ในผลิตภัณฑสัตว18

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ลือชัย ศรีเงินยวง วิชิต เปานิล (2543) สถานะองคความรูเรื่องการใชยาในชุมชน: ปญหาและขอเสนอแนะ. โครงการทบทวน
สถานการณการใชยาในชุมชน. กรุงเทพมหานคร.
ลือชัย ศรีเงินยวง (2542) มิติทางสังคมวัฒนธรรมของการใชยาในชุมชน: การพัฒนาองคความรูจากทฤษฎีและการวิจัย. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข.
กรแกว จันทภาษา. พฤติกรรมการใชยาของชาวบาน: มุมมองทางมานุษยวิทยาการแพทย. เอกสารประกอบการประชุมผูนําการเปลี่ยนแปลงระบบยา
ในชุมชน; 23 - 27 กันยายน 2551;ขอนแกน.
กรมปศุสตั ว. 2546. กําหนดชือ่ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของวัตถุทเี่ ติมในอาหารสัตวทใี่ หใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวเพือ่ ขาย ตลอดจนอัตราสวน
หรือปริมาณที่ใหหรือหามมิใหใชวัตถุนั้นเกินกําหนด (ฉบับที่ 7). ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ. กรุงเทพฯ.
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2548. มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปอนสารเคมีบางชนิด (ฉบับที่ 2). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 299
กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ.
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย, ลือชัย ศรีเงินยวง, วิชิต เปานิล,บรรณาธิการ. ยากับชุมชน: มิติทางสังคมและวัฒนธรรม . พิมพครั้งที่ 2. (ม.ป.ท.): โรงพิมพหนังสือ
ดีวัน จํากัด; 2551.
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บทเรียนการทํางานที่ผานมาในเรื่องการสงเสริม
การดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวยของประชาชน อาจสรุปไดวา
การแกปญ
 หาพฤติกรรมการใชยาปฏิชวี นะรักษาตนเองอยาง
ไมเหมาะสมนัน้ ไมควรทําใหประชาชนเลิกใชยารักษาตนเอง
สิ่งที่ควรจะเปนคือการทําใหประชาชนมีความสามารถใน
การรักษาตนเองอยางเหมาะสม และสรางระบบยาทีส่ ง เสริม
ใหประชาชนสามารถใชยารักษาตนเองไดอยางปลอดภัย
โดยการ
1) ทบทวนตํารับยาปฏิชวี นะทีไ่ มเหมาะสมในชุมชน
2) จัดกลุม ยา OTC ชาวบาน และกลุม ยา prescription ใหสอดรับกับความตองการและสภาพความเปนจริง
3) ทบทวน packaging ของยาปฏิชวี นะทีจ่ าํ หนาย
ใหบุคลากรทางการแพทย และประชาชน
4) ปลูกฝงจิตสํานึกใหมที่ถูกตองในการใชยา19
คือ ใชยาเมื่อจําเปน เพราะยาเหมือนดาบสองคม มีทั้งคุณ
และโทษ ตองทําในสวนของบุคลากรทางการแพทยและ
ประชาชน
5) ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด ของคนทํ า งานที่ ม องว า
ประชาชน คือ คนทีไ่ มมคี วามรูเ รือ่ งยา เพราะจะทําใหแกไข
ปญหาอยางผิวเผินและไมตรงจุด
6) การโฆษณายา สรางระบบเฝาระวังการโฆษณา
และการบังคับใชตามกฏหมายใหเปนจริง
เมื่อพิจารณาการติดตามการใชยาปฏิชีวนะ พบวา
ปจจุบันการกํากับดูแลเชื้อดื้อยาใชรูปแบบสมัครใจ มีหอง
ปฏิบัติการที่มาตรฐานจํานวนนอย
ระบบการติดตามการใชยาปฏิชวี นะระดับประเทศ มี
การเฝาระวังเชือ้ ดือ้ ยาอยางตอเนือ่ ง ในขณะทีก่ ารพัฒนาการ
ใชยาตานจุลชีพในโรงพยาบาลขาดหายไป

19
20

โดยประมาณ ป พ.ศ.2540 กระทรวงสาธารณสุข
ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ เพื่อดําเนินการ
เฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ ไดแก
- คณะกรรมการพั ฒ นาการใช ย าต า นจุ ล ชี พ
ในโรงพยาบาล มีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เปนหนวยงานประสานงาน ประกอบดวย คณะอนุกรรมการ
จัดทํามาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (Standard Operating
Procedure) ไดแก การคัดเลือกยาตานจุลชีพเขาหรือออก
จากบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล และจัดใหมรี ะบบการ
กํากับดูแล และสนับสนุนใหเกิดการใชยาเปนไปอยางสม
เหตุผล คณะอนุกรรมการดังกลาว มีกองโรงพยาบาลภูมภิ าค
(ในขณะนั้น) เปนผูประสานงาน ปจจุบันจากการทบทวน
วรรณกรรมไมพบบทบาทของกรรมการชุดนี้
- คณะกรรมการบริหารโครงการเฝาระวังเชือ้ ดือ้ ยา
มีกรมวิทยาศาสตรการแพทย เปนหนวยงานประสานงาน
ประกอบไปดวย คณะอนุกรรมการวิชาการโครงการเฝาระวัง
เชือ้ ดือ้ ยา คณะอนุกรรมการประสานและดําเนินการเฝาระวัง
เชื้อดื้อยา
และในป พ.ศ.2542 กรมวิทยาศาสตรการแพทย
จึงไดจดั ตัง้ ศูนยเฝาระวังเชือ้ ดือ้ ยาตานจุลชีพแหงชาติ (National Antimicrobial Resistance Surveillance Center
Thailand; NARST) โดยมีโรงพยาบาลทีส่ มัครใจเปนตัวแทน
จากทุกภูมภิ าครวมเปนสมาชิกเครือขายรวม 23 โรงพยาบาล
จาก 20 จังหวัด และในป พ.ศ.2543 มีโรงพยาบาลเครือ
ขายเพิม่ ขึน้ เปน 34 แหง จนกระทัง่ ในป พ.ศ.2551 มีสมาชิก
เพิม่ เปน 60 โรงพยาบาลจาก 48 จังหวัด20 โดยมีวตั ถุประสงค
เพื่อรวบรวมขอมูลการดื้อยาในระดับประเทศ และเผยแพร
ขอมูลขาวสารใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําแนวทาง
การใชยาปฏิชีวนะที่ถูกตอง เหมาะสม และประหยัด รวม
ถึงเพือ่ พัฒนาหองปฏิบตั กิ ารชันสูตรใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

ศูนยเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพแหงชาติ. Available from: URL: http://www.dmsc.moph.go.th/. Accessed date: December 1, 2008.
ศิริตรี สุทธจิตต, นฤมล บุญสรรค, จุฑารัตน ศรีศุภรางคกุล, บุหลัน อุดมศรี. (2554) ความสัมพันธระหวางนโยบายยาปฏิชีวนะ ปริมาณการสั่งใชยา และ
อัตราการดื้อยาปฏิชีวนะ ของโรงพยาบาลในเครือขายเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพแหงชาติ. รายงานการวิจัย. สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.).
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การจั ด การระบบยาปฏิ ชี ว นะเป น โจทย ที่ ยั ง รอ
คําตอบจากทุกระดับ ตั้งแตการคัดเลือกจนถึงการใชยา
ปฏิชวี นะซึง่ เปนปญหาเรือ้ รังทีเ่ กิดขึน้ ในบานเรามาเนิน่ นาน
ผลงานวิจัยที่ผานมาในอดีตหลายชิ้นลวนบงชี้ ตอกยํ้า
ปญหาที่ยังคงอยูอยางซํ้าซาก ทั้งในระดับนโยบาย สถาน
บริการสุขภาพ บุคลากรทางการแพทย และประชาชน
ดังนั้น ความรวมมือจากทุกฝายจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได
และควรลงมือปฏิบัติการอยางจริงจัง

ข อ จํ า กั ด ของการใช ข  อ มู ล NARST เนื่ อ งจาก
โรงพยาบาลที่เขารวมโครงการเปนโรงพยาบาลทั่วไปหรือ
เปนโรงเรียนแพทยซงึ่ มักมีการใชยาปฏิชวี นะอยางแพรหลาย
เนื่องจากความซับซอนของโรคที่ผูปวยเปน ดังนั้นขอมูล
การดือ้ ยาทีไ่ ดอาจไมสามารถประยุกตใชไดกบั โรงพยาบาล
ขนาดเล็ก คําถามทีต่ อ งการคําตอบคือสําหรับโรงพยาบาล
ขนาดเล็กควรมีระบบการเฝาระวังการดื้อยาอยางไร
สําหรับระบบการติดตามการใชยาปฏิชวี นะในระดับ
โรงพยาบาลนั้น จากการศึกษาของ ศิริตรี สุทธจิตต และ
คณะ20 พบวาในภาพรวมทุกโรงพยาบาลมีคณะกรรมการ
อย า งใดอย า งหนึ่ ง ที่ ดู แ ลติ ด ตามการใช ย าปฏิ ชี ว นะใน
โรงพยาบาล ซึ่งสะทอนถึงการมีทุนเริ่มตนที่ดีเพื่อใชเปน
ฐานในการพัฒนาระบบการติดตามการใชยากลุมนี้ที่มี
ประสิทธิภาพตอไป เชน มีคณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบําบัด (Pharmacy and Therapeutic Committee,
PTC) คณะกรรมการยาปฏิชีวนะ (Antibiotic committee)
มีการจัดทําบัญชียาโรงพยาบาลที่เปนลายลักษณอักษร
รวมถึงแนวทางการรักษาโรค หรือเกณฑสาํ หรับการสัง่ จาย
ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาล มีนโยบายยาปฏิชีวนะที่เปน
ลายลักษณอักษร และฐานขอมูลยาปฏิชีวนะ เปนตน

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการ
มหาชน) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ อาจตอง
กําหนดใหโรงพยาบาลที่เกี่ยวของรายงานอัตราการดื้อยา
เปนรายสัปดาหหรือรายเดือน และประกาศใหเปนขอมูล
สาธารณะ ดั ง เช น ที่ มี ดํา เนิ น การในกลุ  ม ประเทศยุ โ รป
เพือ่ ใหประชาชนทราบและสามารถเลือกใชโรงพยาบาลทีม่ ี
อัตราการดื้อยาที่ตํ่า และมีรางวัลใหกับโรงพยาบาลที่มี
แนวปฏิบัติดี (best practice) ซึ่งนาจะนําไปสูการกระตุน
ใหโรงพยาบาลตางๆ ผลักดันตนเองไปสูภาพลักษณที่ดี
แกประชาชนได
นอกจากนี้ เพือ่ เสริมใหการเฝาระวังและการประเมิน
สถานการณการใชยาปฏิชวี นะมีความสมบูรณ และสามารถ
นําผลไปใชในการกําหนดนโยบายระดับประเทศไดชัดเจน
มากขึน้ จึงควรมีหนวยงานกลางทีร่ วบรวมขอมูลสําคัญ เชน
ปริมาณและมูลคาการสั่งใชยาปฏิชีวนะ ตลอดจนนโยบาย
การควบคุมการใชยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลและชุมชน
นอกเหนือจากอัตราการดือ้ ยาปฏิชวี นะทีด่ าํ เนินการอยูแ ลว
และโจทยที่สําคัญ คือ ทําอยางไรเราจึงจะมีระบบ
การจัดการยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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ภก.ชาญชัย คุมปญญา และ ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี*

พย. ไดกําหนดวาการจัดการปญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ เปนการจัดการ
ความเสีย่ งระบบยาทีม่ คี วามสําคัญ จึงมีการดําเนินงานมาอยางตอเนือ่ ง ตัง้ แต
ป 2553 จนถึงปจจุบัน รายงานนี้เปนการประมวลขอมูลกิจกรรม ขอมูลสื่อ งานวิจัย
ในเรือ่ งเกีย่ วกับการใชยาปฏิชวี นะอยางสมเหตุผล และเชือ้ ดือ้ ยา ของแผนงาน กพย.
ที่ผานมา

¡
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1. ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¹Ò¹ÒªÒμÔ
1.1 ReAct (Action on Antibiotic
Resistance) /Uppsala University
1.1.1 Twin City
แผนงาน กพย. ไดประสานรวมมือกับ ReAct
ในการเตรียมการจัดงาน Twin City ระหวาง Uppsala
สวีเดน กับเชียงใหม ประเทศไทย เพื่อความรวมมือเรียนรู
ในการจั ด การป ญ หาเชื้ อ ดื้ อ ยา โดยเฉพาะในประเด็ น
สิ่งแวดลอม นิเวศนวิทยา (มีแผนการจัดแถลงขาวในเดือน
มิถุนายน 2554)
1.1.2 ผูจัดการแผนงานฯ ไดนําเสนอ เรื่อง
A Regional Perspective ในการอภิปราย Perspectives
on Rational Use and Access ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ The Global Need for Effective Antibiotics Moving towards Concerted Action (6 - 8 กันยายน
2553) ซึ่งรวมจัดโดย ReAct และ Uppsala University
1.1.3 ผูจ ดั การแผนงานฯ บรรยายประสบการณ
รณรงคเชือ้ ดือ้ ยาของไทย ในการอบรม เรือ่ ง Child Survival Reaching the Target รวมจัดโดย Sida International
Training Programme, Uppsala University, Gotenborg
University and Karolinska Institutet จัดที่ Uppsala
University, Sweden พรอมดูงาน Uppsala Medical
Centre ดาน ADR ของยาปฏิชีวนะ และ Medical Product
Agency (28 - 29 มีนาคม 2554)
1.1.4 กพย.ประสานนักวิชาการไทย รวม
6 คน ดูงานและแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการ ดาน Anti microbial Stewardship Program ที่โรงพยาบาล 3 แหง
ในสิงคโปร เพื่อกลับมาประสานแผนการดําเนินงานใน
ประเทศไทยตอไป (27 - 28 เมษายน 2554)
1.1.5 การร ว มจั ด แลกเปลี่ ย นดู ง าน ASU
กับสมาชิก ReAct ที่สระบุรี (2 พฤษภาคม 2554)
1.1.6 รวมจัดประชุมนานาชาติ 2 ครั้ง โดย
กพย.ประสานกับ ReAct จัดการประชุมนานาชาติภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 1 ณ ศศนิเวศน จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยระหวางวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2553 และ
ไดประสานกับ ReAct จัดการประชุมนานาชาติภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงใต เรื่อง การปองกันและการจัดการปญหา
เชื้อดื้อยา ครั้งที่ 2 รวมกับการประชุมวิชาการระบบยา
กพย. ประจําป 2553 ระหวางวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2554
พรอมแจกรางวัลการประกวดสื่อ

1.2 SEARO
กพย.มี ค วามร ว มมื อ กั บ SEARO เพื่ อ ร ว มกั น
ขับเคลือ่ นแกปญหาเชื้อดือ้ ยา โดยมีสวนรวมในการประชุม
ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนายุทธศาสตรการแกปญหาฯ ในระดับ
ภูมิภาค

2. ÇÑ¹Í¹ÒÁÑÂâÅ¡ »‚ 2554
กพย.ในฐานะหนึ่ ง ในคณะกรรมการจั ด งาน
วั น อนามั ย โลก ประจํ า ป 2554 ได ร  ว มกั บ กระทรวง
สาธารณสุขและอีกหลายหนวยงาน จัดงานวันอนามัยโลก
ประจําป 2554 ในวันที่ 25 เมษายน 2554 ภายใตคําขวัญ
ประจําปขององคการอนามัยโลก วา “Combat drug
resistance - No action today, no cure tomorrow”
โดย SEARO กําหนดคําขวัญเฉพาะวา Use Antibiotic
Rationally ในวั น ดั ง กล า วยั ง มี ก ารประชุ ม เสวนาภาคี
เครือขาย “ใชยาปฏิชีวนะอยางถูกตอง ปองกันเชื้อดื้อยา
เพื่อการรักษาที่ไดผล” และมีแนวคิดจะมีการจัด World
Health Week ตามจังหวัดตางๆ ที่ กพย. มีโครงการรณรงค
การจัดการเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ

3. §Ò¹ÃÐ´Ñº¹âÂºÒÂ
3.1 ÃÐ´Ñ º ªÒμÔ (à¹Œ ¹ ã¹ÃÐ´Ñ º ¹âÂºÒÂ
¢Í§ä·ÂáÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ä·Â)
นโยบายแหงชาติดานยา ไดรับการรับรองจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อ 14 มีนาคม 2554 ในนโยบายดังกลาว
มีประเด็นการใชยาอยางสมเหตุสมผล และในยุทธศาสตร
ที่ 6 (ทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร) คือการจัดการเชื้อดื้อยา
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กพย. ร ว มเป น กรรมการของคณะอนุ ก รรมการ
สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล และสนับสนุนการจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการ อยางตอเนื่อง
เป น คณะทํ า งานจั ด การยุ ท ธศาสตร เ ชื้ อ ดื้ อ ยา
ของคณะอนุกรรมการสงเสริมการใชยาที่สมเหตุผล
รวมเปนคณะกรรมการอํานวยการเฝาระวังและ
ควบคุมเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.
2553 - ปจจุบัน)
กพย. สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ จัด
ทํายุทธศาสตรสงเสริมการใชยาที่สมเหตุผล (รวม 2 ครั้ง)

ในการสงเสริมและพัฒนาเครือขายผูบ ริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ และไดเชิญชวนเครือขายโรงเรียนและเครือขาย
พอแมผูปกครองนักเรียน ในจังหวัดยโสธร เขารวมประชุม
เรื่อง “การรณรงคการใชยาที่เหมาะสม: กรณียาปฏิชีวนะ”
จํานวนผูเ ขารวมประชุมทัง้ สิน้ ประมาณ 70 คน (25 มค.54)
ผลที่ไดรับคือ มีการขยายเครือขายครูผูปกครองนักเรียน
ไปสู  จั ง หวั ด ยโสธร และมี ก ารประชาสั ม พั น ธ เผยแพร
ความรู  เ รื่ อ งการใช ย าปฏิ ชี ว นะที่ ไ ม เ หมาะสม เพื่ อ ให
เครือขายนําความรูที่ไดรับไปขยายผลตอไป

มี ก ารลงนามความร ว มมื อ ระหว า งจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย สสส และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรณรงค
การใชยาสมเหตุสมผล โดยเฉพาะเรื่องการใชยาฏิชีวนะ
(30 สิงหาคม 2553)

จังหวัดเชียงใหม กพย.สนับสนุน การทํางานระบบ
ยาชุมชน ทีเ่ ชียงใหมมาระยะหนึง่ และเริม่ แนวคิดสนับสนุน
‘เชียงใหมจังหวัดนาอยู’ เนนการรณรงคปญหาเชื้อดื้อยา
ทั้งมิติดานสาธารณสุขและดานสิ่งแวดลอม เชื่อมโยงกับ
งาน Twin City มีการจัดประชุมเครือขายดานตางๆ เมื่อ
25 มีนาคม 2554

การจัดประชุมวิชาการ ปญหาเชือ้ ดือ้ ยา ในการประชุม
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 3 (15 - 17 ธันวาคม 2553)

4. Ê×Í่ ÊÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð

3.2 ระดับจังหวัด
จังหวัดยโสธร: กพย.มีกิจกรรมดานยาที่ยโสธรมา
ตอเนื่อง และตอมาไดรวมกับเครือขายคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสขุ ภาพ จังหวัดยโสธร ลงนามความรวมมือ

กพย.ถือการสือ่ สารสาธารณะเปนหนึง่ ในยุทธศาสตร
เพือ่ รณรงคการใชยาปฏิชวี นะอยางสมเหตุผล ปองกันปญหา
เชื้อดื้อยา
4.1 สื่อรูปวาดจากบุคลากรทํางานดานสาธารณสุข
กพย. กับโครงการรักษธรรมชาติ จัดทําโครงการ
“สานศิลปในปาสวย...เพื่อบุคลากรทางการแพทย” เกิด
ผลงานสื่อเปนภาพวาด 21 รูป และนําไปจัดแสดงในงาน
ประชุมที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ผลงานสื่อภาพวาดดังกลาว
ไดขยายผลดวยการจัดทําเปนปฏิทินของ กพย. ประจําป
2554 กระจายแกเครือขาย
4.2 โครงการผลิตสื่อพื้นบานเพื่อรณรงคปองกัน
เชื้อแบคทีเรียดื้อยา
เพื่อมุงเขาถึงประชาชน ผานการใชสื่อพื้นบาน
ประจําถิ่นหรือภูมิภาค ในหลายรูปแบบ ไดแก สื่อหุนมือ
สื่อลิเก สื่อละครพื้นบาน นิทานพื้นบาน เตรียมนําเผยแพร
และใชในกิจกรรมรณรงค
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4.3 โครงการประกวดสื่อฉลาดใชยาปฏิชีวนะ
มุงเนนใหนักเรียน นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ไดเขา
มารวมแขงขันสรางสือ่ ในหลายรูปแบบ ไดแก การออกแบบ
โปสเตอรกับแผนพับ การสรางสรรคภาพยนตรสั้น และ
การกลาวสุนทรพจน ภายโตกรอบแนวคิดหลัก “อยาใชยา
ปฏิชีวนะ ถาไมจําเปน” เพื่อใหนักเรียน นิสิตนักศึกษา
เหลานี้ไดเรียนรูและเขาใจการใชยาอยางสมเหตุผล อันจะ
ขยายผลความเขาใจดังกลาวสูครอบครัวและชุมชน และ
ทําการสรางสือ่ เพือ่ การเผยแพรตอ สาธารณะเกิดการรณรงค
ทั่วทั้งประเทศ
4.4 วารสารยาวิพากษ ฉบับ ยาปฏิชีวนะ
ฉบับปที่ 1 ฉบับ 3 กรกฎาคม 2552 เปนจดหมาย
ขาวศูนยเฝาระวังระบบยา เนื้อเรื่องกลาวถึง ยาปฏิชีวนะ
เปนยาที่พบอาการไมพึงประสงคมากที่สุดในประเทศไทย
มูลคายาปฏิชีวนะในตลาดยา การเรียกรองใหเลิกใชยาวา
“ยาแกอับเสบ” เมื่อหมายถึง “ยาปฏิชีวนะ” ความคืบหนา
ของโครงการ ASU (สองป) และแนะนํา ReAct (Action on
Antibiotic Resistance)
4.5 รายงานสถานการณระบบยาประจําป 2553:
สถานการณเชื้อดื้อยาและปญหาการใชยาปฏิชีวนะ
4.6 การรวมแถลงขาว วันที่ 3 พฤษภาคม 2554
4.7 สื่อ Roll up 3 โรคไมตองใชยาปฏิชีวนะ เนน
รณรงค 3 โรคไมตองใชยาปฏิชีวนะ ไดแก เปนหวัด
ทองเสีย และแผลสดบนผิวหนัง
4.8 รวมสนับสนุนการผลิตสื่อของ ASU
4.9 ขาวสารทางสื่อสาธารณะ (หนังสือพิมพ วิทยุ
โทรทัศน)

เหมาะสม: กรณียาปฏิชวี นะ” วัตถุประสงคคอื ประชาสัมพันธ
โครงการประกวดสื่อฉลาดใชยาปฏิชีวนะ และขยายผล
การรณรงคการใชยาปฏิชีวนะในโรงเรียน เพื่อสรางความ
รวมมือในการรณรงคการใชยาที่เหมาะสมผานเครือขาย
โรงเรียนและเครือขายพอแม ผูปกครองนักเรียน โดยจะเริม่
ดําเนินงานในปลายเดือนมกราคม จนถึง มีนาคม 2554
(โรงแรมทวินทาวเวอร)
5.2 เครือขายบุคลากรสุขภาพ แพทย เภสัชกร
สนับสนุนการทดลองรูปแบบการเฝาระวังและกิจกรรม
ในพืน้ ที่ 15 จังหวัด รวม 22 โครงการ ประกอบดวย เชียงราย
(อ.เชียงแสน) ขอนแกน (อ.บานไผ/อ.ชุมแพ), นครพนม,
มหาสารคาม, สุรินทร, ยโสธร, อุดรธานี (อ.หนองหาน/
อ.วังสามหมอ), อุบลราชธานี, นครสวรรค, พระนครศรีอยุธยา,
สุพรรณบุรี (อ.ศรีประจัน/อ.อูทอง), สมุทรสงคราม, สระบุรี
(อ.มวกเหล็ก/อ.หลังเขา/อ.บานหมอ/อ.ดอนพุด), กระบี่
และสงขลา

6. â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ ÇÔªÒ¡ÒÃ
กพย. ไดสนับสนุนโครงการวิจยั วิชาการทีเ่ กีย่ วของ
กับปญหาเชื้อดื้อยา ทั้งดานสะทอนสถานการณ และการ
หาทางแกไข ปองกัน ไดแก
6.1 โครงการ “ระบาดวิทยาของเชือ้ ทีด่ อื้ ตอยาปฏิชวี นะ
หลายชนิดในหอผูปวยวิกฤต ในโรงพยาบาลรามาธิบดี
6.2 โครงการความสั ม พั น ธ ร ะหว า งนโยบายยา
ปฏิชวี นะปริมาณการสัง่ ใชยา และอัตราการดือ้ ยาปฏิชวี นะ
ของโรงพยาบาลในเครือขายเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ
แหงชาติ
6.3 โครงการการทบทวนเอกสารวิชาการ สถานการณ
ยาปฏิชีวนะในประเทศไทย

5. à¤Ã×Í¢‹ÒÂÃ‹ÇÁÃ³Ã§¤
5.1 เครือขาย โรงเรียน ผูปกครอง
กพย. รวมกับเครือขายโรงเรียนและเครือขายพอแม
ผูปกครองนักเรียน ดําเนินงาน “การรณรงคการใชยา
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สมดุลย

โดย ภญ.พรพิมล ศักดิ์สูง
สมดุลย กลมเกลียวหนึ่งเดียวจักรวาล ในความมืดมีความ
สวยงาม ในความสวางมีสิ่งที่มองไมเห็น แตทุกสิ่งลวน
อยูอยางพึ่งพากันและกันถวงดุลยกันไว เฉกเชนการใช
ยาปฏิชวี นะ เพียงเพราะความไมรู จึงทําลายทุกอยางจนความ
สวยงาม กลับกลายเปนความมืดมน

สมดุล สมดังสายธาร

โดย ภญ.ณัฐกานต ทัศนาวิวัฒน
กระแสการใชยาที่มากขึ้นไหลทะลักสู
ผูบ ริโภค ซึง่ ยามีทงั้ คุณและโทษทีม่ นุษย
จะนําไปใช เหมือนตนไมที่เลือกดูดเอา
สิ่งที่มีประโยชนและโทษหลอเลี่ยงชีวิต
แตกต็ องมีระบบยาทีด่ ีและเหมาะสมเพือ่
สมดุลระบบนิเวศน

art camp
เหยื่อ

โดย ภญ.ตวงพร เข็มทอง
เมือ่ ความไมรคู รอบงําจิตใจของผูค น
ทําใหตกเปนเหยื่อ ทั้งทางตรงและ
ทางออม การกําจัดทิง้ ใหสนิ้ ซากไมใช
คําตอบของทุกอยาง การอยูรวมกัน
ดวยความสงบ ตางหากที่เปนความ
สวยงามของการมีชวี ติ ถึงเวลาแลว
ที่สิ่งมีชีวิตจะตองเรียนรูการอยูรวม
กันอยางสมดุล ไมมากหรือนอยเกินไป

รวงโรย เพื่อริเริ่ม

โดย ภญ.นุชรินธ โตมาชา
เพียงครึง่ เดียว กิง่ กานแหงเหีย่ วเฉา ใบเริม่ รวงโรย เสียสมดุล
สะท อ นความจริ ง ของการใช ย าปฏิ ชี ว นะในป จ จุ บั น ที่ เ กิ น
ความพอดี ไมเหมาะสม นําความรวงโรยมาสูชีวิตผูคน
ความรวงโรยที่เกินทน นํามาสูการริเริ่ม สรางชีวิตใหม
ดวยความหวัง และพลังแหงการเปลี่ยนแปลง

Ê‹Ç¹·Õ่ 4:
¶Í´º·àÃÕÂ¹
»ÃÐÊº¡ÒÃ³»·‚ Õ่ 3
Antibiotics Smart Use

เป นการถอดบทเรียนประสบการณ ดี ๆ ของเภสั ชกรผู  ปฏิ บั ติงานในพื้ นที่
ในการทํากิจกรรม รณรงคการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล หรือ ASU ซึ่งจะเปน
กรณีศึกษาและเปนกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานอื่นๆ ตอไป

»ÃÐÊº¡ÒÃ³»·‚ Õ่ 3 :
Antibiotics Smart Use
ภญ.ดร.นิธิมา สุมประดิษฐ*
นวคิดเรือ่ งการใชยาปฏิชวี นะอยางสมเหตุผลใน 3 โรค
เปาหมาย คือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน (เชน
หวัด เจ็บคอ) โรคทองรวงเฉียบพลัน (เชน ทองเสีย อาหาร
เปนพิษ) และแผลเลือดออก ไดดําเนินการภายใตโครงการ
Antibiotics Smart Use (ASU) มาตั้งแตป 2550 โดยในป
แรกเปนการทดสอบวิธีการที่เหมาะสมเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสั่งใชยาปฏิชีวนะ และปที่สองเปนการศึกษา
ความเปนไปไดในการขยายผลโครงการ ในปจจุบนั แนวคิด
การไมใชยาปฏิชีวนะอยางพรํ่าเพรื่อใน 3 โรค เปาหมาย

á

ดังกลาว (หรือเรียกวาแนวคิด ASU) ไดเขาสูการดําเนินการ
ในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2553 – 2555)
ป 2553 เปนชวงเวลาแหงความขัดสนทัง้ กําลังคนที่
ไมยั่งยืน และทุนจากภายนอกที่ขาดชวง จึงเปนชวงเวลา
ที่ ใ ช ใ นการตรึ ก ตรองสะท อ นการดํ า เนิ น การที่ ผ  า นมา
เพื่อบมเพาะความพรอมในกาวตอไป (Reflective period)
ปนี้จึงเปนปที่ความเขมแข็งของเครือขาย ASU ถูกทดสอบ
เพราะแรงกระตุนจากสวนกลางลดลง เนื่องจากกําลังคน

* สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
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ทีม่ จี าํ เปนตองใชไปในการขับเคลือ่ นเชิงรุกเกีย่ วกับนโยบาย
ดานยาปฏิชวี นะในสวนกลาง และการเชือ่ มตอแนวคิด ASU
กับนโยบายระดับประเทศ รวมทัง้ การพัฒนาประเด็นในการ
สือ่ สารกับประชาชนใหคมชัดขึน้ ดังนัน้ กิจกรรมสูเ ครือขาย
จากสวนกลางจึงนอยลง ทําให ASU ในแตละพื้นที่เจาของ
โครงการเติบโตตามกระบวนการธรรมชาติมากขึ้น โดยมี
แรงสนับสนุนจากนโยบายของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.) เปนทุนเดิมที่สําคัญ รวมกับการขยับ
ขับเคลื่อนงานดานยาปฏิชีวนะจากแผนงานสรางกลไก
เฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ที่เพิ่มขึ้นมา
นโยบายสนับสนุนจาก สปสช. ยังถือวาเปนปจจัย
สําคัญในการขยายผลและสงเสริมการดําเนินงานตาม
แนวคิด ASU แมวาสถานพยาบาลหลายแหงอาจมีความ
ลําบากในการเก็บและวิเคราะหขอมูลผานระบบฐานขอมูล
สารสนเทศดานยา บางแหงมีความสงสัยไมมั่นใจเกี่ยวกับ
คะแนนวาจะไดกลับมาตามเกณฑอยางไร การดําเนินงาน
ของตนเปนอยางไรเมือ่ เทียบกับสถานพยาบาลอืน่ ๆ สําหรับ
โรงพยาบาลใหญ แนวคิด ASU ในเกณฑ สปสช. อาจถูก
มอง 2 แบบ คือ มองแบบวิจิกิจฉาที่เต็มไปดวยความลังเล
สงสัย และมองแบบเปดโอกาสใหไดลองทํา ซึ่งก็พบวา
การทํากิจกรรมงายๆ แบบนีก้ ส็ ามารถชวยดานสุขภาพคนไข
และลดคาใชจา ยลงไดมากทีเดียว นอกจากนี้ แนวคิด ASU
นับเปนตัวทดสอบประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลยาได
เปนอยางดี โดยทัว่ ไปพบวา ระบบปจจุบนั ไมเอือ้ อํานวยให
ใชตรวจสอบ (audit) คุณภาพหรือพฤติกรรมการสั่งใชยา
ASU จึงเปนโอกาสในการพัฒนาระบบการรายงานผลหรือ
ฐานขอมูลเพื่อชวยประเมินคุณภาพการสั่งใชยาใหดีขึ้น
ตัวอยางเชน โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแกน ทีม่ กี ารปรับปรุง
ระบบฐานขอมูลและการรายงานผลทีส่ ามารถสะทอนขอมูล
การสั่งใชยาปฏิชีวนะของผูสั่งใชยาแตละรายใหแกผูสั่งใช
ยาคนนั้นๆ และสามารถเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยรวม หรือ
กับการสั่งใชยาของคนอื่นๆ ได
การสานพลังจาก กพย. ในป 2553 นับเปนการชวย
สรางกระแสสังคมดานการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล
ไดเปนอยางดี เพราะมีรปู แบบการดําเนินการทีห่ ลากหลาย
และมีการดําเนินการรวมกับบุคคลหลายกลุม เชน การ
สนับสนุนทุนแกเครือขาย ASU การรวมกลุมของศิลปน

พื้นบานเพื่อสรางสรรศิลปะและการแสดงในการสื่อสาร
ประเด็นเชื้อดื้อยาและการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล
การประกวดสื่ อ และสุ น ทรพจน ข องนั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา
การประชุมกับเครือขายครูผูปกครอง และการสนับสนุน
ทุนในการจัดกิจกรรมรณรงคในกลุม นักศึกษาแพทย เปนตน
การขับเคลื่อนงานดานยาปฏิชีวนะของ กพย. จึงเสมือน
เปนจิก๊ ซอรทชี่ ว ยเสริมความแข็งแกรงในภาคประชาชน และ
ชวยสรางกระแสสังคมไดอยางกลมกลืน
ในป 2554 สถาบันพัฒนาคุณภาพสถานบริการ
(สรพ.) ไดสนับสนุนแนวคิด ASU อยางเต็มรูปแบบในงาน
HA National Forum ครัง้ ที่ 12 โดยจัดสรรพืน้ ทีใ่ หในทัง้ เวที
เสวนาหองใหญชว งเชา หองประชุมสําหรับ workshop ใน
ชวงบาย และพืน้ ทีบ่ ูธนิทรรศการตลอดงาน กระแสตอบรับ
จากผูเ ขารวมงานมากเกินคาด และทีส่ าํ คัญ สรพ. ไดยอมรับ
แนวคิดของ ASU ใหเปนหนึ่งในกิจกรรมที่สถานพยาบาล
สามารถแสดงตอคณะผูเยี่ยมสํารวจเพื่อประเมินคุณภาพ
สถานพยาบาลดานการใชยาในระดับ 1 และ 2 ของเกณฑ
Hospital Accreditation (HA) ดังนั้น สถานพยาบาลอาจ
มีแรงจูงใจเพิ่มขึ้น ที่สามารถใชกิจกรรม ASU สําหรับ
การประเมินจาก สปสช. และ สรพ.
กุมภาพันธ 2554 งานคืนสูเหยาชาว ASU ไดถูก
จัดขึ้น หลังจากไมไดพบปะกันเปนแรมป เครือขายป 1 - 3
ไดมาพบปะเจอกัน รูปแบบการจัดงานตางไปจาก 2 ปแรก
ตรงทีม่ กี ารเปดรับความเห็นจากเครือขายอยางเต็มที่ เพราะ
ไมมีการนําเสนอตุกตาหรือแนวคิดจากสวนกลางลวงหนา
ขอมูลและความเห็นที่ไดจากเวทีเครือขายจึงเปนวัตถุดิบ
ชั้นดีที่ใชในการสังเคราะหทิศทางและกาวยางในอนาคต
ไปพรอมกัน นอกจากนี้ บรรยากาศงานเลี้ยงยามคํ่าคืน
ก็เต็มไปดวยเสียงหัวเราะ ทุกคนไดนําของขวัญที่ไมได
กําหนดมูลคาแตเปน “ของที่อยากใหเพื่อน” มาจับฉลาก
แลกเปลี่ยนกัน ตัวอยางเชน ชุดมีดทําครัวคือการฟนฝา
อุปสรรค ตุกตากบที่ไดจากตูเกมสคือความพยายามและ
มุงมั่นจนไดมา หนังสือธรรม องคพระ และองคสมเด็จ
พระเจาตากสิน คือความเปนสิริมงคลในชีวิตและการงาน
ปนี้ โครงการ ASU เขาสูปที่ 4 ซึ่งมีแรงหนุนระดับ
ประเทศและจากตางประเทศเพิ่มเติมเขามา แรงหนุนแรก
คือ วันอนามัยโลก 2554 ทีก่ าํ หนดใหประเด็นเชือ้ ดือ้ ยาและ
แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
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ยาปฏิ ชี ว นะเป น ธี ม หลั ก ภายใต คํ า ขวั ญ ภาษาไทยว า
“ใชยาปฏิชวี นะอยางถูกตอง ปองกันเชือ้ ดือ้ ยา เพือ่ การรักษา
ที่ไดผล” แรงหนุนที่สอง คือ การขยับขับเคลื่อนเกี่ยวกับ
นโยบายแหงชาติดานยา และระเบียบวาระแหงชาติดาน
การใชยาอยางสมเหตุผล โดยมียุทธศาสตรเรื่องเชื้อดื้อยา
และแนวคิ ด ASU เป น หนึ่ ง ในนั้ น แรงหนุ น ที่ ส าม คื อ
การศึกษาดูงาน ASU ในพื้นที่จากชาวตางชาติ เชน คณะ
ของ ReAct และคณะของ Asian Institute of Technology
(AIT) ซึง่ ทําใหพนื้ ทีเ่ จาของโครงการมีการปรับตัว และพัฒนา
ศักยภาพใหสามารถถายทอดความรูประสบการณของตน
สูคนที่ตางภาษาตางวัฒนธรรมได
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จากป 2553 ที่ขรุขระ จนมาถึงวันนี้ ขอชื่นชม
ทีมวิทยากรที่ยังเขมแข็งขยายงาน เดินสายบรรยายให
ความรูแ ละสรางแรงบรรดาลใจอยางไมยอ ทอ ขอชืน่ ชมทีม
ประเมินที่ใหคําปรึกษาดานการทําวิจัยแกพื้นที่ ตลอดจน
การเก็บและวิเคราะหขอมูล ซึ่งมักเปนการทํางานแบบปด
ทองหลังพระมาโดยตลอด ขอชื่นชมพื้นที่เจาของโครงการ
ที่เชื่อมั่น และสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นจนเปนที่
ประจักษและเกิดประโยชนแกสาธารณะ และขอชื่นชม
หนวยงานสวนกลางทีใ่ หการสนับสนุน สุดทาย ขอนําเรือ่ ง
เลาเราพลังจากพื้นที่เจาของโครงการ ASU มาแบงปน
ผลงานเหลานี้ถูกเขียนกันสดๆ ในหองประชุมของงาน
วันคืนสูเหยาชาว ASU ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 เรื่อง
เลาที่ยกมานี้เปนเพียงสวนหนึ่งของความสุข ความภูมิใจ
และมิ ต รภาพที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการทํ า งานเพื่ อ ประโยชน แ ก
สวนรวมรวมกัน
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คงจะเปนเรื่องยากที่จะลดการใชยาในรานขายยา มันมี
ปจจัยหลายอยางทางดานธุรกิจเขามาเกีย่ วของ การแขงขันทาง
ดานธุรกิจ การสรางความเชือ่ ทีผ่ ดิ ๆ ทีจ่ ะขายผลิตภัณฑดา นยา
ทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปนไปอยางไมถูกตอง ใชยาเกิน
จําเปนบาง ไมสมเหตุผลบาง เภสัชกรตัวเล็กๆ อยางฉันคิดวา
จะทําอะไรใหดขี นึ้ ไดบา ง นอกจากการจายยาตามทีแ่ พทยสงั่
ในที่สุดโอกาสนั้นก็มาถึง ASU เปดทางสวางใหฉัน ทําใหฉัน
รูจักการใชยาอยางสมเหตุสมผล เพื่อนําไปบอกตอใหกับ
ผูบริโภคหรือชาวบานที่ไดรับอิทธิพลจากการโฆษณายา
ที่บริโภคยาเกินความจําเปน โดยเฉพาะ “ยาแกอักเสบ”
ตามที่ชาวบานเขาใจ ใหเปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติ
ใหมอยางถูกตอง และแลวอีกโอกาสหนึ่งก็มาถึง ใหเรา
สามารถเขาถึงชุมชน รานยาไดนําการรักษาตามแนวทาง
ASU มาใชไฟฉายแสงขาวสองคอ ปรากฏวาลูกคาที่มาใช
บริการบอกวาดี จะเห็นชัดเจนไปเลยวาตองกินยาปฏิชวี นะ
หรือไม แตก็มีหลายคนที่ไมยอมเปลี่ยนความเชื่อ อธิบาย
อยางไรก็ไมยอม แตฉันก็ยังไมยอทอที่จะอธิบายลูกคา
เพราะคิดวาลูกคาเหลานั้นถาเปนญาติพี่นอง ฉันก็จะทํา
ในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
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àÃ×Í่ §àÅ‹ÒàÃŒÒ¾ÅÑ§
â´Â À¡.ÊØÃàªÉ° ¸ÔμÁÔ ·Ø Ò
âÃ§¾ÂÒºÒÅàÇÕÂ§áË§ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹
กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว ณ หองยา
แหงหนึ่ง มีเภสัชกรนั่งอยู 2 คน หลังจากไดรับ
เอกสารจาก สปสช. ทั้งสองคนก็ไดเปดเอกสาร
ออกมาอาน “อะหยังแฮมแลวเนีย่ งานกอหือ้ นัก
คนกอหือ้ หนอย” (ภาษาเหนือ) แปลวา “อะไรอีก
แลวเนีย่ งานก็ใหเยอะ คนก็ใหนอย” ขอความใน
เอกสารบอกวา เกณฑความปลอดภัยดานยาเพิม่
คือ Antibiotics Smart Use ทั้งสองคนจึงคุยกัน
วาจะทําอยางไรดี จะเริม่ ตนทีต่ รงไหน จะมีใครพอ
จะชวยเราไดไหม ไมกี่วันตอมามีการอบรมเกิดขึ้น
ประชุมอะไรสักอยางเนี่ยแหละ จึงไดมารูจักกับ
โครงการ ASU เหมือนฟาบรรดาลมา พูดแบบไมอาย
นะคือ ดวยความตกใจ กลัววาคะแนนประเมินที่ได
จะเปนศูนย จึงรีบสมัครไปและทําตามที่เอกสาร
โครงการแนะนํามา ทําไปโดยไมมีความตั้งใจที่จะ
ทํางานในตอนแรก แตพอเริ่มทําและทําไปเรื่อยๆ
จึงเห็นวา เรื่องนี้มันสําคัญนะ ถาเราทําดีๆ มันจะมี

ประโยชนมหาศาลเลย เมือ่ เริม่ โครงการครัง้ แรก ทุกคนก็ตืตน่ื ตระหนก
กันวา เขาจะไมใหใชยาปฏิชีวนะกันแลวเหรอ แลวจะให
ใหใชอะไร
ทําอยางไร แตพอทําไปเรื่อยๆ ความเขาใจจึงบังเกิดขึ้น บัวเริ่มจะ
พนนํ้าขึ้นมา จนปจจุบันนี้เภสัชกรทั้งสองคุยกันวา “ไมมเสียแรง
ทีท่ าํ ไป ดูสติ อนนีโ้ รคหวัด ทองเสีย แผลสะอาด ไมคอ ยจาายย ATB
แลวเนาะ” มูลคายาก็ลดลง ประหยัดยาของโรงพยาบาลดี
บาลดี
แพยาก็ไมคอยเจอมาก จากนั้นมาผูปวยและบุคลากรทาง
ทาง
การแพทยแหงนี้จึงอยูดวยกันอยางมีความสุขชั่วกาลนานน

àÃ×Í่ §àÅ‹Ò àÃŒÒ¾ÅÑ§

â´Â À¡.¸ÕÃÇØ²Ô àÍÕÂ´·Í§
âÃ§¾ÂÒÅÊÔ§Ë¹¤Ã ¨Ñ§ËÇÑ´Ê§¢ÅÒ

ไปอีกก็คือสถานีอนามัยที่ยังไมไดขยายโครงการเปน
รพ.สต. ก็เขารวมโครงการ ASU ดวย ทีมงานจึงตกลงทันที
จังหวัดสงขลาเปนจังหวัดทีใ่ หญกจ็ ริง แตเปน
ถึงแมวางบประมาณจะจํากัดก็ตาม แตเพื่อประโยชน
จังหวัดทีเ่ พิง่ เขารวมกิจกรรม ASU เปนลําดับลาสุดใน
โดยรวมและความตัง้ ใจของทุกคน ซึง่ ทีมงานคาดไมถงึ
ป 2553 นี่เอง การเริ่มสิ่งใหมที่บุคลากรทางการแพทย
การเตรียมงานทุกอยางในการเปดตัว ASU ของสงขลา
สวนใหญไมรูจัก ไมเขาใจ และไมพยายามที่จะเขาใจ
จึงเริ่มขึ้นภายใตการนําของ นายแพทยสาธารณสุข
รับรูเ พิม่ เขามา ซึง่ เดิมก็มเี รือ่ งมากมายหลายเรือ่ งอยูแ ลว
จังหวัด โดยเฉพาะ ผชช.ว. (ปองกัน) นําธงทีมงาน
สวนใหญคิดอยางนั้น แยแลว! ทีมงานทําไงดีละ เขารวม
ASU โบกสะบัดเปนผูนําอยางองอาจ ทําใหทีมงาน
โครงการไปแล ว เงิ น ก็ รั บ ของเค า มาแล ว ต อ งอาศั ย
และสมาชิ ก ASU ทุ ก เครื อ ข า ยชื่ น ใจมาก และ
หลักการขายประกันมาใชซะแลว นัน่ คือ เริม่ จากคนใกลตวั
ยังประกาศนโยบายความปลอดภัย ดานยาของ
รอบขางเรานี่แหละ โชคดีที่เพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ขานรับและ
สงขลา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2553 ทีผ่ า นมาและ
สมัครเขารวมโครงการ ASU อยางเต็มใจ ซึง่ ตอนแรกทีม ASU
นําเขาสูแผนยุทธศาสตรของสงขลาในเดือน
ของสงขลาซึ่งเปนกลุมรพช. ตกลงวาจะเริ่มนํารองแค 2 รพช.
กุมภาพันธ ภายใตความรวมมือทําแผนของ
เทานั้นเอง แตในเมื่อทุก รพช. ตองการรวมดวยทีมก็โอเค
ทุกภาคสวน ไดแก บุคลากรทางการแพทย
เทคนิคดาวกระจายจึงเกิดขึน้ ลูกทีม up-line ของเรากลับไปขาย
ตัวแทนผูนําชุมชน โรงเรียน และ NGO รวม
ความคิดใหกับกรรมการบริหารของแตละ รพช. ฟงแลวทุกคน
ถึงแผน 5 ปของจังหวัดสงขลา ทุกอยาง
เริ่มเห็นดวย แตยังลังเลอยูวานายใหญ สสจ. ละจะเอาอยางไร
ดําเนินไปไดดวยดี ทีมงานหวังวาความ
พวกเราจะเหนื่อยเปลาไหมเนี่ย? ขณะเดียวกันทีมประสานงาน
ยั่งยืนของ ASU จะยั่งยืนในจังหวัดสงขลา
ASU ของเราก็มีวิสัยทัศนที่กาวไกล เห็นความสําคัญ สวนหนึ่งอาจ
และขยายวงกวางสูชุมชนอยางแทจริง
จะเกิดจากขณะนัน้ มีขา วแพยาอยางรุนแรงของผูป ว ยทีไ่ ดรบั ยาจาก
แตอยางนอยหากจุดเริ่มตนดี ทุกอยาง
การสัง่ ใชยาของแพทยเอง ประกอบกับขอมูลมูลคาการใชยาปฏิชวี นะ
ก็นาจะดีตามครับ สูตอไปชาวสงขลา
ของสงขลาเฉพาะใน รพช. ป 2552 นั้นสูงมาก ทําใหจังหวัดเห็นดวย
อยางยิ่ง ที่นาประหลาดใจมากคือ รพ.สต. ตอวาทีมงานอยางมากวา
รพ.สต. อยากรวมโครงการดวยทําไมไมนึกถึงเขาบาง ทีมงานดีใจมาก
เพราะตรงใจกับความตั้งใจของทีม ASU จังหวัดอยูแลว ที่นาดีใจยิ่งขึ้น
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สึนามิ

โดย ภญ.สรีรโรจน สุกมลสันต
เชื้ อ ดื้ อ ยา เป น ประเด็ น ที่ มี ก ารพู ด ถึ ง ในระดั บ สาธารณะ
มาชานาน แตกลับไมมีผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใชยามากนัก เชนเดียวกับความเชื่อที่วาทะเลฝงทะเล
อันดามันจะไมมีทางเกิด “สึนามิ” แตเมื่อคลื่นยักษถาโถม
เขามา เกินที่จะตานทาน แรงทําลายอันมหาศาลได สุดทาย
ธรรมชาติก็เรียกคืนทุกอยางไปจากเรา

พันธนาการ

โดย ภก.ธีระพงษ ศรีศิลป
เมื่ อ การใช ย าอย า งสมเหตุ ผ ลที่ เ คย
ฝงตรึงอยูในสํานึกของคน ถูกคุกคาม
ดวยความเชือ่ ทีไ่ มเหมาะสม ความงดงาม
ในความเหมาะสมนัน้ จึงถูกฉุดรัง้ ลงอยาง
นาสะพรึงกลัว ทําอยางไรจึงจะเขมแข็ง
และหยั ด ยื น อยู ไ ด โดยไม ห วาดหวั่น
ตอสิ่งคุกคามนั้น

Reflection

โดย ผศ.ภญ.ดร.สมหญิง พุมทอง
ฉุกคิด กอนใชยาปฏิชีวนะ ควรมอง
“ภาพสะท อ น” หรื อ ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ตามมาดวย

art camp

กรงขังแหงความเคยชิน

โดย ภญ.สุวัสสา ลิ้มสัจจาพาณิชย
กรงขังแหงความเคยชิน เบื้องหลังคือ ความมืดมนของการ
ใชยาเกินจําเปน รากที่ฝงลึก เผยใหเห็นตนตอความเคยชิน
ของการใชยาแบบไมสมประโยชน ชีวิตมนุษยเริ่มหาทางออก
เพือ่ ใหหลุดพนจากมุมมืดของการใชยาทีไ่ มเหมาะสม เกิดความ
สมดุล แสงสวางของชีวิตเกิดขึ้น เสนชีวิตปลุกใหคนตื่นจาก
ภวังค ใหหลุดพนจากกรงขังแหงความเคยชิน...เดิมๆ

สมดุลที่เสียไป

โดย ภญ.อุไลลักษณ เทพวัลย
ในรางกายของคน มีทั้งแบคทีเรียที่มีประโยชนและที่มีโทษ
โดยปกติแบคทีเรียทัง้ สองชนิดจะอยูร ว มกันอยางสมดุล ทําให
คนเราไมมโี รค แตเมือ่ ใดก็ตามหากสภาวะเกิดการเปลีย่ นแปลง
ยาจะทําลายแบคทีเรียที่มีประโยชน ทําใหแบคทีเรียที่ใหโทษ
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น จนกอโรคใหกับคนเรา

Ê‹Ç¹·Õ่ 5:
Ê×Í่ ·Õà่ ¡ÕÂ่ Ç¢ŒÍ§¡Ñº
§Ò¹Ã³Ã§¤àª×Í้ ´×Í้ ÂÒ
เนื้อหาเปนการรวบรวมกิจกรรมการรณรงคและสื่อรณรงคเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใชยาปฏิชีวนะที่ไมเหมาะสม และเพื่อปองกันปญหาเชื้อดื้อยา โดยนําเสนอสื่อรณรงคทั้งในประเทศ
และในองคกรระหวางประเทศ

Ê×Í่ ·Õà่ ¡ÕÂ่ Ç¢ŒÍ§
¡Ñº§Ò¹Ã³Ã§¤
àª×Í้ ´×Í้ ÂÒ
ภก.ชาญชัย คุมปญญา และ ภญ.ดร.อุษาวดี มาลีวงศ*

º·¹ํÒ
นยุคของการบริโภคขอมูลขาวสารในปจจุบัน สื่อเขามามีบทบาทสําคัญยิ่งในชีวิตประจําวันของ
มนุษยทกุ คน โดยทําหนาทีเ่ ปนแหลงขอมูลขาวสาร การกระตุนใหผบู ริโภคสือ่ มีหรือไมมพี ฤติกรรม
ตางๆ ตามที่สื่อนําเสนอ เปนตน สื่อในปจจุบันถูกนํามาใชในการรณรงคในประเด็นตางๆ มากมาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นทางดานสาธารณสุข เชน สื่อรณรงคใหเลิกสูบบุหรี่ หรือเลิกดื่มสุรา
เปนตน ในการรณรงคเกีย่ วกับเชือ้ ดือ้ ยาก็เชนกัน ไดมหี ลายหนวยงานจัดทําสือ่ รณรงคในรูปแบบตางๆ
เพื่อเปนชองทางในการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะที่สมเหตุผลเพื่อปองกันปญหา
เชือ้ ดือ้ ยาในหลายรูปแบบ ในบทความนีจ้ ะเปนการรวบรวมสือ่ ทัง้ หลายทีเ่ กีย่ วของการรณรงคแกปญ
 หา
เชื้อดื้อยา โดยจะแยกออกเปน 2 สวน ประกอบดวย
1) สื่อรณรงคเชื้อดื้อยาในประเทศไทย
2) สื่อรณรงคเชื้อดื้อยาในตางประเทศ

ã
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Ê×Í่ Ã³Ã§¤àª×Í้ ´×Í้ ÂÒã¹»ÃÐà·Èä·Â
ในประเทศไทยมี ห ลายองค ก รที่ มี ส  ว นพั ฒ นา
สื่อรณรงคในประเด็นดังกลาวที่สําคัญ ไดแก

1.1 á¼¹§Ò¹ÊÃŒÒ§¡Åä¡à½‡ÒÃÐÇÑ§áÅÐ¾Ñ²¹Ò
ÃÐººÂÒ (¡¾Â.) ¤³ÐàÀÊÑªÈÒÊμÃ ¨ØÌÒÅ§¡Ã³
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
1.2 โครงการใช ย าปฏิ ชี ว นะอย า งสมเหตุ ผ ล
(Antibiotics Smart Use)
1.1 แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา
แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา
(กพย.) ใหความสําคัญกับการสรางสื่อและเผยแพรสื่อ
โดยกํ า หนดเปน หนึ่ ง ในยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ รณรงคก ารใช
ยาปฏิ ชี ว นะอย า งสมเหตุ ผ ล ป อ งกั น ป ญ หาเชื้ อ ดื้ อ ยา
การพัฒนาสื่อรณรงคแบงเปน
1.1.1 สือ่ รูปวาดจากบุคลากรทํางานดานสาธารณสุข
กพย. กับโครงการรักษธรรมชาติ ไดจดั ทําโครงการ
“สานศิลปในปาสวย...เพื่อบุคลากรทางการแพทย” ซึ่ง
เป น การนํ า ศิ ล ปกรรมมาใช เ ป น สื่ อ กลางในการให เ กิ ด
ความเขาใจ ความผูกพัน และการถายทอดความคิด ความ
คาดหวังของบุคลากรทางการแพทยในประเด็นเรือ่ งการใช
ยาปฏิชีวนะ ผลลัพธที่ได เกิดผลงานสื่อเปนภาพวาดสีนํ้า

21 รูป ที่มุงสื่อสารรณรงคแกปญหาเชื้อดื้อยาจากมุมมอง
ของผูว าดแตละทาน นอกจากนี้ ผลงานสือ่ ภาพวาดดังกลาว
ไดขยายผลดวยการจัดทําเปนปฏิทินของ กพย. ประจําป
2554 กระจายแกหนวยงานเครือขายของ กพย. ดวย
1.1.2 โครงการผลิตสื่อพื้นบานเพื่อรณรงคปองกัน
เชื้อแบคทีเรียดื้อยา
เพื่อมุงเขาถึงประชาชนชาวชนบท ผานการใชสื่อ
พื้นบานประจําถิ่นหรือภูมิภาค ในหลายรูปแบบ โดยได
จัดทําสื่อใน 3 รูปแบบ คือ
1. สื่อหุนมือ
โครงการผลิตสือ่ พืน้ บานเพือ่ รณรงคปอ งกัน
เชื้อแบคทีเรียดื้อยาโดยใชศิลปะการแสดงหุนไทย โดย
คณะหุนชางฟอน จ.เชียงใหม โดยมีสื่อ 2 ชิ้นที่ไดทําเปน
DVD แลวคือ
ตอน เมียวดี ฟาลั่น ผจญภัยยาปฏิชีวนะ:
เนื้อหากลาวถึงพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะที่ไมถูกตอง
เมื่อมีอาการทองเสีย และใหขอมูลวาการใชยาปฏิชีวนะ
ที่ไมถูกตองยังมีโอกาสเกิดเชื้อดื้อยา มีอันตรายถึงขั้นอาจ
เสียชีวิตได ความยาว 9 นาที1
ตอน Dr. John in Amsterdam: เนื้อหา
กลาวถึงวิกฤติเชือ้ ดือ้ ยา และมีการแนะนําวาทุกครัง้ ทีไ่ ดรบั
ยาปฏิชีวนะตองถามเภสัชกรวาสมควรไดรับยาดังกลาว
หรือไม ซึง่ จะชวยแกปญ
 หาเชือ้ ดือ้ ยาได ความยาว 12 นาที2
2. สื่อลิเก
โครงการ ผลิตสื่อการแสดงลิเก “ลิเกเฮฮา
รู  จั ก ยารู  จั ก ใช ” คณะศิ ล ปกรรมศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุกูล โรจนสุข
สมบูรณ
เนือ้ หาใหความรูเ รือ่ ง เปนหวัดเจ็บคอไมตอ ง
กินยาปฏิชวี นะ เชือ้ ดือ้ ยา ความแตกตางระหวางยาแกอกั เสบ
กับยาปฏิชีวนะ เปนตน

1
2

http://www.oknation.net/blog/hunchangforn/2011/01/24/entry - 1
http://www.oknation.net/blog/hunchangforn/2011/04/17/entry - 2
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3. สื่อละครพื้นบาน
โครงการ “สือ่ ละครพืน้ บานรวมสมัยเพือ่ การ
รณรงคใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล” โดย กลุมละคร
ชุมชน“กับ๊ ไฟ” ของนายอัมรินทร เปลงรัศมี ใชละครพืน้ บาน
เป น สื่ อ ให ช าวบ า นมี ส  ว นร ว มและเกิ ด ความตระหนั ก
รวมรณรงคใชยาปฏิชีวนะอยางถูกตอง ปองกันเชื้อดื้อยา
(โครงการนี้ยังอยูระหวางการดําเนินการ)
1.1.3 โครงการประกวดสื่อฉลาดใชยาปฏิชีวนะ
มุงเนนใหนักเรียน นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ไดเขา
มารวมแขงขันสรางสือ่ ในหลายรูปแบบ ไดแก การออกแบบ
โปสเตอรกับแผนพับ การสรางสรรคภาพยนตรสั้น และ
การกลาวสุนทรพจน ภายโตกรอบแนวคิดหลัก “อยาใช
ยาปฏิชีวนะ ถาไมจําเปน” เพื่อใหนักเรียน นิสิตนักศึกษา
เหล า นี้ ไ ด เ รี ย นรู  แ ละเข า ใจการใช ย าอย า งสมเหตุ ผ ล
ในอนาคตจะนําสื่อเหลานี้เผยแพรตอสาธารณะตอไป
1.1.4 วารสาร ยาวิพากษ ฉบับ ยาปฏิชีวนะ
วารสาร ยาวิพากษ เปนจดหมายขาวศูนยเฝาระวัง
ระบบยา ของแผนงาน กพย. โดยมีการนําเสนอเนื้อหา
อาการไมพึงประสงคของยาปฏิชีวนะ มูลคายาปฏิชีวนะ
ในตลาดยา การเรียกรองใหเลิกใชยาวา “ยาแกอับเสบ”
เมือ่ หมายถึง “ยาปฏิชวี นะ” และความคืบหนาของโครงการ
ASU (สองป) รวมถึงการแนะนําองคกร ReAct (Action on
Antibiotic Resistance) ซึ่งมีบทบาทในการรณรงคเชื้อ
ดื้อยาโดยเฉพาะ
1.1.5 สื่ อ Roll up 3 โรคไม ต  อ งใช ย าปฏิ ชี ว นะ
โดยเนนรณรงค 3 โรคไมตอ งใชยาปฏิชวี นะ ไดแก เปนหวัด
ทองเสีย และแผลสดบนผิวหนัง

1.2 â¤Ã§¡ÒÃãªŒÂÒ»¯ÔªÇÕ ¹ÐÍÂ‹Ò§ÊÁàËμØ¼Å
(Antibiotics Smart Use)
ในโครงการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล หรือ
ASU มีการผลิตสื่อรณรงค ซึ่งสวนหนึ่งไดรับการสนับสนุน
จากแผนงาน กพย. ดังนี้
3

http://www.reactgroup.org/
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ก. สื่อสําหรับประชาชน ไดแก โปสเตอร 3 โรค
รักษาไดไมตองใชยาปฏิชีวนะ สติ๊กเกอรโครงการใชยา
ปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล “ใชยาสมเหตุผล ไมจน ไมแพ
ไมดอื้ ยา” และแผนพับ 3 โรครักษาไดไมตอ งใชยาปฏิชวี นะ
และแผนพลักใหความรู เรื่อง “หวัดเจ็บคอหายไดไมตอง
ใชยาปฏิชีวนะ” สําหรับนักเรียน เปนตน
ข. สือ่ และอุปกรณของโครงการ (สวนกลาง) ไดแก
ตุกตา Super Hero ASU “Antibiotic resistance: No
action today, no cure tomorrow” และ roll up โครงการ
“Antibiotics Smart Use” ปายสถานพยาบาลในโครงการ
Antibiotics Smart Use ปฏิทินตั้งโตะ ป 2010 Antibiotics
Smart Use และคูมือการดําเนินโครงการ Antibiotics
Smart Use เปนตน

Ê×Í่ Ã³Ã§¤àª×Í้ ´×Í้ ÂÒã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È
องคกรในตางประเทศที่ทํางานรณรงคเกี่ยวกับ
การใชยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยาที่สําคัญ เชน Centers
of Disease Control and Prevention (CDC) และ ReAct
(Action on Antibiotic Resistance) เปนตน ในบทความนี้
จะขอกลาวเฉพาะกิจกรรมรณรงคและสื่อรณรงคเชื้อดื้อยา
ของ ReAct เพื่อเปนกรณีศึกษา

ReAct (Action on Antibiotic
Resistance)3
เปนเครือขายอิสระระดับโลก ที่ทํางานรณรงคการ
ดื้อยาปฏิชีวนะเปนหลัก ReAct มีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ความตระหนั ก และสร า งการมี ส  ว นร ว มของทุ ก ส ว นที่
เกี่ยวของในการแกปญหาการดื้อยาปฏิชีวนะ ยุทธศาสตร
หลักของ ReAct สวนหนึ่งคือการทํางานรณรงค รวมทั้ง
การผลิตสือ่ รณรงค การจัดประชุมนานาชาติ การสรางเครือ
ขายระดับนานาชาติ เปนตน

ในการรณรงคเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลนั้น ReAct มีรูปแบบการรณรงคที่หลากหลายรวมถึง
มีการสราง website ทีช่ อื่ วา Microbiana.org4 โดยมุง หวังทีจ่ ะใหเปนชองทางในการพูดคุยแลกเปลีย่ นของผูม สี ว นเกีย่ วของ
และผูส นใจทัง้ นักวิทยาศาสตร ศิลปน และนักเคลือ่ นไหวรณรงค ในประเด็นการใชยาปฏิชวี นะทีส่ มเหตุผลผลรวมถึงปญหา
เชื้อดื้อยา รูปแบบกิจกรรมและสื่อรณรงคของ ReAct อาทิเชน

1

การจั ด การประกวดภาพถ า ยในหั ว ข อ
“PhotoResist, Antibiotic Resistance in my
Primary Health Center and my Community”

2

การทํา Animation ชื่อ Antibiotics Keep Falling on
my Head. STOP Antibiotic Misuse. Save the Pill
for the Really Ill.

4

ReAct LATIN AMERICA WHD 2011

3

การผลิตสือ่ การตนู ใหความรูเ กีย่ วกับการใชยาปฏิชวี นะ

Microbial Fun

Microbial Art

Antarctic
Microbes
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http://www.microbiana.org/category/content/microbial-art

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

อากาศเปนพิษ

โดย อาจารยปณยา ไชยะคํา
สิง่ แวดลอมตกอยูใ นภาวะวิกฤต สังคม
พึงตระหนักรู รวมมือกันแกไข โรคราย
ใหมๆ เกิดขึ้นจากผลกระทบของวิกฤต
สิง่ แวดลอม ยากทีจ่ ะติดตามสถานการณ
ไดทัน

ทางสายกลาง

โดย เขมิกา โตนะโพธิกูล
ยาเป น ป จ จั ย สี่ ใ นการดํ า รงชี วิ ต แต เ ราจะทํ า อย า งไร
ใหการดําเนินชีวติ และการใชยาดําเนินไปในทิศทาง ทีพ่ อเหมาะ
พอดี ดังทางสายกลางที่สะทอนใหเห็นวา ยายังคงอยูในชีวิต
ประจําวันของเรา แตตองรูจักใชอยางพอดี ไมใชพรํ่าเพรื่อ
จนกลายเปนปญหาเชื้อดื้อยา จนเกินเยียวยา…..

หายนะ

art camp

โดย ภก.พงษศักดิ์ นาตะ
คนเห็นอยากไดเงิน... บริษทั ยาเสนอสิง่
ลอใจ...คนสั่งจายยาแกอักเสบ...คนกิน
ยาแก อั ก เสบ...คนเชื่ อ ว า คนสั่ ง จ า ย
นาเชื่อถือ...ก็ “คนนั้น” ยังจายให..
คนมาขอยาแกอักเสบทุกครั้งที่ปวย...
คนสั่ ง จ า ยยาอยากได เ งิ น ...สั่ ง ยา
แก อั ก เสบให อี ก ...คนสั่ ง ยาได เ งิ น ...
ประเทศชาติเสียเงิน...คนไขดื้อยา...
เกิ ด ค า นิ ย มอะไรก็ ย าแก อั ก เสบ..
ประเทศชาติลมจม...คนสั่งจายยา...
ไมรับผิดชอบ...หายนะ!

The Hope

โดย ณัฏฐาภรณ เลียมจรัสกุล
ท า มกลางสถานการณ ป  ญ หาเชื้ อ ดื้ อ ยาที่ รุ น แรงและ
นํามาซึ่งการเสียชีวิต พลังจากความรวมแรงรวมใจของ
ทุกภาคสวนเปนดุจความหวังและแสงสวางทีจ่ ะนําไปสูช ยั ชนะ
จากภัยเชื้อดื้อยาในที่สุด

ÀÒ¤¼¹Ç¡

ภาคผนวก 1 Regional Strategy on Prevention and Containment of Antimicrobial Resistance 2010-2015
ภาคผนวก 2 (ราง) นโยบายและยุทธศาสตรในการใชยาอยางสมเหตุ เพื่อเสนอเปนระเบียบวาระแหงชาติ
ภาคผนวก 3 ยาปฏิชีวนะทีข่ ึ้นทะเบียนในประเทศไทย

ÀÒ¤¼¹Ç¡ 1:

Regional strategy on
prevention and containment of

antimicrobial resistance

SEA-HLM-407
Distribution: General

Regional Strategy on
Prevention and Containment
of Antimicrobial Resistance
2010-2015

75
แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

© World Health Organization 2010
All rights reserved.
Requests for publications, or for permission to reproduce or translate WHO
publications – whether for sale or for noncommercial distribution – can be
obtained from Publishing and Sales, World Health Organization, Regional
Office for South-East Asia, Indraprastha Estate, Mahatma Gandhi Marg, New
Delhi 110 002, India (fax: +91 11 23370197; e-mail: publications@searo.
who.int).
The designations employed and the presentation of the material in this
publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part
of the World Health Organization concerning the legal status of any country,
territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its
frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border
lines for which there may not yet be full agreement.
The mention of specific companies or of certain manufacturers’ products
does not imply that they are endorsed or recommended by the World
Health Organization in preference to others of a similar nature that are not
mentioned. Errors and omissions excepted, the names of proprietary products
are distinguished by initial capital letters.
All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization
to verify the information contained in this publication. However, the published
material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or
implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies
with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for
damages arising from its use.
This publication does not necessarily represent the decisions or policies of the
World Health Organization.
Printed in India

76 รายงานสถานการณระบบยา ประจําป 2553

77
แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

Foreword

During the past seven decades, antimicrobial agents have
saved millions of lives, substantially reduced the burden of
diseases that were previously widespread and improved
the quality of life as well as helped increase life expectancy.
In the recent past, emergence and spread of resistance
in several microorganisms has rendered the management
of many infectious diseases difficult. The development of
resistance to drugs commonly used to treat malaria, TB
and HIV is of particular concern and an impediment in
achieving the related Millennium Development Goals by 2015.
Resistance to antimicrobials is a natural and inevitable biological phenomenon that can be amplified or accelerated by a variety of factors and
practices that facilitate “selective pressure”. The selection pressure is highest
when antimicrobials are used irrationally in the health and veterinary sectors.
The consequences of resistance are severe. Infections caused by resistant
microbes fail to respond to treatment, resulting in prolonged illness and greater
risk of death. Treatment failures also lead to longer periods of infectivity, which
increase the number of infected people moving in the community and thus
expose the general population to the risk of contracting a resistant strain of
infection. It is also a threat to patient safety due to the rapidly growing pandemic
of antimicrobial resistance.
The prevention and containment of resistance has a common approach
and requires integrated and well coordinated efforts at the national level. It
is a biological, behavioural, technical, economic, regulatory and educational
problem, and requires a comprehensive response employing an evidencebased strategy.
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Accordingly, the WHO Regional Office for South-East Asia has developed
a Regional Strategy which is simple and practical, can be adapted by Member
countries, and acceptable to multiple stakeholders. It is believed that it shall
act as a powerful tool to prevent negation of the progress made in the field of
communicable diseases. The Regional Strategy aims to comprehensively address
interventions involving the introduction of legislation and policies governing
the use of antimicrobial agents, establish laboratory-based networks for the
surveillance of resistance, and assure rational use of these drugs at all levels of
health-care settings. It also advocates ownership and active participation by
several stakeholders.
I am sure this strategy shall facilitate our efforts in minimizing the morbidity
and mortality due to antimicrobial resistant infections and preserving the
effectiveness of antimicrobial agents.

Dr Samlee Plianbangchang
Regional Director
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1

Background

Communicable diseases continue to be a major public health problem in
Member States of the South-East Asia (SEA) Region of the World Health
Organization (WHO). Each year, of 14 million deaths that occur in the SEA
Region, six million—or about 40 per cent—are due to communicable diseases,
which also contribute to 42% of the total disability-adjusted life years (DALYs)
lost1. The continuous interplay between complex socioeconomic, environmental
and behavioural factors – as well as unrelenting population movements in an
interconnected world – provides a milieu conducive to persistence and spread
of communicable diseases2 both within and across borders, thereby threatening
international health security.
Emerging diseases continue to challenge public health as never before.
With an estimated 3.5 million people currently living with HIV/AIDS, the
Region’s HIV/AIDS burden is next only to sub-Saharan Africa. The generic
antiretroviral (ART) drugs produced by the pharmaceutical industry in the
Region are contributing greatly to improve survival of patients worldwide and
in rendering HIV a chronic manageable condition. Although response to ART is
excellent when delivered at health facilities3, emergence of resistance in HIV can
destroy the hopes of survival for millions of people living with the disease.
The Region also suffers disproportionately from the global burden of
tuberculosis; 34% of all TB patients across the globe are from this Region4.
The level of multidrug-resistant TB, however, remains low at below 3%,
reflecting good quality of TB programmes. The need for preserving the efficacy
of first-line antituberculous drugs has been widely felt since the drugs used
in the management of MDR-TB cases are not only expensive but also toxic.
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Furthermore, resistant malaria has already become a major issue for a population
of 400 million living in areas with high risk of contracting it5.
In spite of these challenges, the Region has witnessed significant
achievements over the past decade towards combating old diseases as well
as new and emerging ones, and in health outcomes. During the past decade
leprosy has been eliminated from all countries of the Region except one and
the elimination of yaws has been achieved in India. The Region has now
targeted selected neglected tropical diseases for elimination, namely leprosy,
lymphatic filariasis, visceral leishmaniasis (kala-azar) and yaws due to unique
epidemiological, technological and historical factors6. One of the most critical
factors that will facilitate the elimination of these diseases is the availability of
effective antimicrobial agents against the causative agents of these diseases.
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2

Emergence of resistance and
factors influencing it

Resistance against antimicrobial agents has now become a huge problem.
Though during the past seven decades antimicrobial agents have saved millions
of lives, substantially reduced the burden of diseases that were previously
widespread and improved both quality of life and human longevity, in the
recent past the emergence and spread of resistance in several microorganisms
has rendered the management of many infectious diseases using the common
anti-infective drugs difficult. According to the European Centre for Diseases
Control (ECDC), antimicrobial resistance is possibly the single biggest threat
facing the world in the area of infectious diseases.
Resistance to antimicrobials is a natural consequence of exposure to
antimicrobials and not a new phenomenon. Even with appropriate antimicrobial
use, the rates of emergence of resistance can increase7. The progress is
more rapid when there is inappropriate use. Several reports have shown the
association between heavy use of antimicrobials and drug resistance because
of selection pressure exerted by these agents8. The selection pressure is utmost
when antimicrobials are used irrationally in health and veterinary sectors.
The emergence and spread of antimicrobial resistance are complex
problems fuelled by the knowledge, expectations and interactions of prescribers
and patients, and the regulatory environment9. Patient compliance with
recommended treatment is another major problem. Easy access of antimicrobials
in developing countries and prevalent myths among communities about its use
exert an equally important influence on the emergence of resistance.
While resistance can and does appear in any setting, hospitals – featuring
the combination of highly susceptible patients, intensive and prolonged
antimicrobial use, and cross-infection – have become a hot spot for highly
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resistant bacterial pathogens. Veterinary prescription of antimicrobials also
contributes to the problem of resistance. The largest quantities are used as
regular supplements for prophylaxis or growth promotion, thus exposing a
large number of animals, irrespective of their health status, to frequent subtherapeutic concentrations of antimicrobials.
Resistance in microorganisms is costly in terms of money, livelihood
earnings and lives lost, and also threatens to undermine the effectiveness of
health delivery programmes. The WHO strategies for all major disease control
programmes (HIV, TB, malaria, influenza) advocate for the monitoring of drug
resistance and suggest appropriate activities. The international movement of
resistant strains, especially when these are multi- or extensively resistant, can
be considered as a public health event of international concern (PHEIC) as per
the provisions of the International Health Regulations 2005 [IHR (2005)].
Unfortunately, combating antimicrobial resistance has not been
accorded the priority and attention it deserves in Member States in spite of
several resolutions to this effect by the World Health Assembly (WHA37.33,
WHA51.17, WHA54.11 and WHA58.27) on the rational use of drugs and
prevention of antimicrobial resistance.
The World Health Assembly resolution in 199810 had urged Member
States to develop measures to encourage the appropriate and cost-effective
use of antimicrobials; prohibit the dispensing of antimicrobials without the
prescription of a qualified health-care professional; improve practices to
prevent the spread of infection and thereby the spread of resistant pathogens;
strengthen legislation to prevent the manufacture, sale and distribution of
counterfeit antimicrobials and sale of antimicrobials in the informal market; and
reduce the use of antimicrobials in food-animal production. This message was
reinforced in WHA58.27 in 200511 wherein Member States were encouraged to
ensure the development of a coherent, comprehensive and integrated national
approach towards implementing the strategies for containment of antimicrobial
resistance, and to monitor regularly the use of antimicrobial agents and the
level of antimicrobial resistance in all relevant sectors.
The South-East Asia Regional Strategy for Prevention and Containment
of Antimicrobial Resistance is based on essentials enunciated in WHA
resolutions.
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3

Status of resistance in the
WHO South-East Asia Region
No systematic studies have been done in the South-East Asia Region to
understand the status of resistance, trends and consumption of antimicrobial
agents. While multidrug resistance in Mycobacterium tuberculosis, because
of well-performing national TB control programmes in the Region, is still at
an acceptable low level of <3%, this figure is very high among several other
bacteria.
Outbreaks of resistant salmonellae-causing typhoid fever and shigellosiscausing bacillary dysenterie have been reported from the Region. Resistance
to Vibrio cholerae, Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae, and Streptococcus
pneumoniae has been on an increase12,13,14,15. More than 50% of isolates of
Staphylococcus aureus in hospital settings are now methicillin-resistant16. The
emergence of community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus
(CA-MRSA) as an increasingly frequent cause of skin and soft tissue infections
or invasive infections is further compounding this problem. Multiresistant
klebsiellae and Acinetobacter species have given a new dimension to the
problem of hospital-associated infections. Around 400 million people live
in areas which are at risk of resistant malaria. With rapid means of travel,
international movement of resistant bacteria occurs frequently17. In Canada and
the USA several outbreaks of resistant strains have been reported with these
strains originating from the SEA Region. Studies have also been conducted
on international spread of drug-resistant gonorrhoea. Neisseria gonorrhoeae
resistant to penicillin, tetracycline and multiple other drugs, detected in SouthEast Asia during 1960s and 1970s, has been an emerging public health issue
in the United States of America18.
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3.1 Consequences of resistance
The consequences of resistance are severe and several. Infections caused by
resistant microbes fail to respond to standard treatment, resulting in prolonged
illness and greater risk of death. Treatment of infections with resistant strains may
require use of expensive and potentially toxic second line of drugs. Treatment
failures also lead to longer periods of infectivity, which increase the numbers
of infected people moving in the community and thus expose the general
population to the risk of contracting a resistant strain of infection. It is also a
threat to patient safety due to the rapidly growing pandemic of antimicrobial
resistance19,20.
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4

Rationale for the strategy

Resistance is a biological, behavioural, technical, economic, regulatory and
educational problem and requires a comprehensive response. Antimicrobial
resistance has been an unrecognized and neglected problem which is not only
cross-cutting but also has far-reaching implications as an emerging public health
problem with huge risk to international health security. Newer drugs are being
discovered only slowly. Efforts need to be made to slow down or delay the
resistance, thus preserving the available antimicrobials. Several success stories
of reversing resistance through the rational use of antimicrobials have been
written in the SEA Region. These need to be scaled up to combat the problem
comprehensively.
It was hence essential to develop a regional strategy that is acceptable
to multiple stakeholders, is simple and practical, can be adapted by Member
States, and also acts as a powerful tool to prevent negation of progress made
in the field of communicable diseases. This regional strategy aims to accord
particular attention to interventions involving the introduction of legislation and
policies governing the use of antimicrobial agents, establish laboratory-based
networks for the surveillance of resistance, and assure rational use of these
drugs at all levels of health-care settings.
Antimicrobial resistance is a cross-cutting issue which is influenced by
several factors. Accordingly, it requires ownership and active participation by
several stakeholders, some of which are: the ministry of health, the ministry
of animal husbandry, the ministry of education, the national regulatory
authorities, medical and veterinary professional bodies, medical and veterinary
councils, national medical and veterinary research councils, health facilities
in public, private and other sectors, international agencies, NGOs, laboratory
professionals, mass media and community champions.
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The regional strategy shall address the following issues which continue to
plague the process of prevention and containment of antimicrobial resistance
and preserve the efficacy of these drugs to maintain their “wonder” status.
Some of these are:
v

Neglected problem of antimicrobial resistance with profound impact
on health and economy.

v

Inadequate visibility at the decision-making level in spite of WHA
resolutions.

v

Absence of a national approach/direction to combat the emerging
problem of antimicrobial resistance.

v

Lack of education among prescribers and users.

v

Weak collaboration between stakeholders.

v

Poor or no systematic surveillance of resistance and consumption of
antimicrobial agents.

v

Ineffective regulatory mechanisms.

v

Lack of economic potential/incentives for pharmaceuticals to invest
in the development of new drugs.

v

Abysmal infection control practices.
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5

The Strategy

The strategy shall have following guiding principles:

5.1 Guiding principles
v

Understand the emergence and spread of resistance.

v

Rationalize the use of available antimicrobial agents.

v

Prevent emergence of resistance by reducing selection pressure by
appropriate control measures.

v

Bring about a change in behaviour of prescribers of antimicrobial
agents and communities to ensure their rational use.

v

Combat antimicrobial resistance by promoting discovery, development
and delivery of new drugs/tools.

v

Combat antimicrobial resistance through nationally coordinated efforts
with defined functions by different sectors/programmes.

5.2 Goal
To minimize the morbidity and mortality due to antimicrobial-resistant infection
and to preserve the effectiveness of antimicrobial agents in the treatment and
prevention of microbial infections.
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5.3 Objectives
v

To establish a national alliance for prevention and control of
antimicrobial resistance.

v

To institute a surveillance system that captures the emergence of
resistance, trends in its spread and utilization of antimicrobial agents
in different settings.

v

To promote rational use of antimicrobial agents at all levels of healthcare and veterinary settings.

v

To strengthen infection control measures to reduce the disease
burden.

v

To support research to develop and/or improve use of antimicrobial
agents.
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6

Key strategic elements
and major activities
Objective 1: To establish a national alliance for the prevention and
control of antimicrobial resistance
Concerted and nationally coordinated efforts are needed to bring together
various stakeholders and harness their expertise and the resources available
within the country in different sectors to meet this Objective. Key elements
and major activities that will accomplish Objective 1 are:
(1)

Establish a national alliance against antimicrobial resistance
v

Establish a cell in the Ministry of Health, preferably within
the unit dealing with emerging infectious diseases (EID) or
the implementation of IHR (2005) for coordinating national
activities and sharing information with other countries in the
Region.

v

Designate national focal points for coordinating antimicrobial
resistance-related activities.

v

Forge national alliance of relevant programmes and stakeholders
from both public and private sectors.

v

Constitute an intersectoral steering committee under the
chairpersonship of a high-level policy-maker.

v

Establish national expert advisory committees.

v

Develop a national strategic approach towards antimicrobial
resistance with consensus of all stakeholders about their specific
roles.
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(2)

(3)

v

Strengthen national regulatory mechanism.

v

Allocate adequate resources to implement a strategy for the
prevention and containment of antimicrobial resistance.

v

Provide adequate representation to the private sector in the
steering committee and advisory committees.

Strengthen national networks
v

Augment existing networks to fulfil Objective 2 (see below).

v

Incorporate standards in the national regulatory framework.

v

Establish/strengthen accreditation mechanism for hospitals
which articulates the rational use of antimicrobials as an integral
requirement.

v

Enhance capacity and powers of the regulatory authority to
implement national standards on the use of antimicrobials.

v

Involve networks under IHR and World Alliance on Patient
Safety (WAPS).

Collaborate with stakeholders
v

Develop linkages with stakeholders (potential stakeholders at
Annex 1).

v

Promote regular and formal interactions.

v

Encourage the role of NGOs in community awareness and
targeted education.

Objective 2: To institute a surveillance system that captures the
emergence of resistance, trends in its spread and utilization of
antimicrobial agents in different settings
Several networks may be operational in the country that generate and collate
data on resistance in microorganisms and consumption of antimicrobial agents.
These should be activated to support national efforts towards containment of
antimicrobial resistance. If such networks are not functional, the same must be
established. Key elements and major activities that will accomplish Objective 2
are:
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(1)

(2)

(3)

Monitor resistance in microorganisms
v

Quantify resistance in microorganisms through networks of
laboratories equipped with the capacity to perform quality
assured antimicrobial susceptibility testing.

v

Ascertain trends in emergence and spread of resistance.

v

Detect and report new events.

v

Assess effect of interventions on resistance.

v

Communicate data to users and national focal points.

v

Advocate the establishment of surveillance networks in the
veterinary sector and develop linkages between human and
veterinary networks.

Monitor use of antimicrobials
v

Evaluate prescription policies in health-care settings in the
public and private sectors and the utilization of antimicrobial
agents at various levels.

v

Assess therapeutic and non-therapeutic use in animals.

v

Appraise the impact of promotion of pharmaceuticals.

v

Collate data and communicate to stakeholders.

Monitor disease and economic burden due to resistant
organisms
v

Correlate data on utilization of antimicrobials and resistance.

v

Determine impact of non-pharmaceutical factors on the
emergence of resistance.

v

Calculate economic losses due to resistance.

v

Utilize data generated for policy formulation and programme
development/improvement.
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Objective 3: To promote rational use of antimicrobial agents at all
levels of health-care and veterinary settings
This is the most complex and yet critical objective since it involves the
strengthening of technical and regulatory requirements along with bringing
about a change in the behaviour of the prescribers and users. Key elements
and major activities that will accomplish Objective 3 are:
(1)

(2)

(3)

Promote optimal prescription
v

Develop standard national/local treatment guidelines (STGs)
advocating evidence-based monotherapy or combination
therapy.

v

Train professionals in use of these STGs.

v

Assure use of STGs through Hospital Committees.

v

Provide effective curriculum on the rational prescription
of antimicrobial agents in undergraduate and postgraduate
education of medical, dental, veterinary and pharmacy
students

Make available quality laboratory data in real time
v

Ensure quality-assured laboratory determination of
resistance.

v

Utilize locally generated data for immediate use as well as for
developing/modifying use of antibiotics guidelines.

v

Build capacity of health-care providers to utilize the resistance
data efficiently.

Rationalize use in veterinary sector
v

Ban non-therapeutic use of antimicrobial agents using the IHR
(2005) as the regulatory framework

v

Develop standard treatment guidelines (STGs)

v

Train professionals in use of STGs.
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(4)

Promote compliance and proper public use
v

Educate communities on proper compliance and non-selfmedication.

v

Prevent over-the-counter availability of antimicrobial drugs.

v

Provide continuous education to pharmacists/chemists in
appropriate use of antimicrobial agents.

Objective 4: To strengthen infection prevention and control
measures to reduce the disease burden
Since all the factors that promote or influence communicable diseases also
facilitate resistance, efforts made to reduce the disease burden are bound to
mitigate the extent of resistance. Key elements and major activities that will
accomplish Objective 4 are:
(1)

(2)

Strengthen disease control programmes
v

Develop standard treatment guidelines (STGs) and assure their
implementation.

v

Train professionals in the use of STGs.

v

Support activities at the community level to assure
adherence.

v

Monitor resistance and effect of interventions.

v

Promote private-public partnership (PPP).

Augment infection-control practices in hospitals
v

Establish infection control practices, especially universal/
standard precautions, and provide an enabling environment.

v

Ensure the availability of an adequate number of trained healthcare staff.

v

Provide personal protective equipment (PPE)and other
infrastructural support.

v

Institute and empower Hospital Infection Control
Committees.
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(3)

(4)

Promote infection control practices in communities
v

Launch comprehensive health education campaigns.

v

Promote hygiene in school curricula.

v

Collaborate with NGOs and local opinion leaders

Promote and strengthen disease prevention interventions
v

Strengthen immunization programmes.

v

Conduct educational campaigns on hygiene and nonpharmaceutical practices.

v

Strengthen disease prevention measures.

v

Collaborate with the mass media to create awareness.

Objective 5: To promote research in the area of
antimicrobial resistance
(1)

(2)

Encourage basic research
v

Ascertain the dynamics of spread, and the drivers of,
resistance.

v

Understand the mechanism of resistance.

v

Evaluate the impact of use of antimicrobials in agriculture and
fishery on human health.

Support operational research
v

Develop optimum doses and duration of various drugs as
monotherapy or in combinations.

v

Understand impact of resistance on illness and economy.

v

Develop rapid diagnostic tools.

v

Determine factors that influence prescription habits.

v

Elucidate behavioural aspects about self-medication and
adherence, and develop interventions to bring about change.
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(3)

Support the development of new antimicrobial agents and
vaccines
The development of new antimicrobial agents or alternatives thereof
requires support from the government and from industry-supported
research through:
v

research grants, PPP, public contribution to research funding
and R&D tax credits;

v

remuneration for outputs from the R&D process, including
advance purchase commitments or patent buyouts, and also
through:

v

reducing time to market entry through fast-track mechanisms
of regulatory approvals.
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7

Implementation

Resistance to antimicrobial agents is a cross-cutting problem that needs to
be tackled by well-coordinated action. This Regional Strategy recognises the
need for a wide range of activities which are required to support the control of
antimicrobial resistance and the need for commitment from a wide variety of
players. It needs to be endorsed by all countries of the SEA Region and will lead
to sustained action to combat this problem. Microbes are dynamic organisms
and so should be our approach to tackling their resistance to antimicrobial
agents.
The Strategy also recognises the need for action across a wide range of
interests and by many organizations and individuals. Since microorganisms do
not recognise geographical boundaries and are increasingly spread through
international travel and commerce, it also recognises the need for the WHO
Regional Office for South-East Asia to play its part by providing appropriate
technical support in step-wise implementation of the Strategy at the national
and local level.
The implementation framework may include followings:
(1)

Obtaining national commitment towards prevention and
containment of antimicrobial resistance.

(2)

Constitution of an intersectoral steering committee with all
stakeholders from the public and private sectors represented, which
is chaired by a senior policy-maker.
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(3)

Establishment of a cell and focal point in the MoH within the
unit responsible for emerging infectious diseases or International
Health Regulations (2005) to coordinate with the national alliance
(comprising mainly of existing programmes) and empowered to
provide evidence-based directives for rational use of antimicrobial
agents and on disease prevention and control interventions.

(4)

Constitution of a national expert advisory committee.

(5)

Designation of subgroups in specialized areas.

(6)

Development of public information campaigns.

(7)

Establishment of a national surveillance system with a mandatory
reporting system through efficient and quality laboratory networks
and existing surveillance systems.

(8)

Development of and making available various national standards,
guidelines for surveillance and treatment and strengthening
regulatory support for their implementation.

(9)

Organizing continuing education for professionals and all healthcare workers, and the like, through medical and health-related
institutions and professional bodies.

(10) Invoking IHR (2005) and other national measures to reduce or ban
the use of antimicrobials as growth promoters in animals.
(11) Collation of research findings for developing actions
(12) Establishment of a national forum of multidisciplinary professionals
(health, veterinary, agriculture, fishery, etc.) to share information to
promote the understanding of the impact of use of antimicrobial
agents on human health.
(13) Collaborate with international agencies for technical support
and to obtain information from other countries/sectors. WHO to
coordinate the information exchange in the SEA Region.
(14) Conducting regular meetings to review, assess and modify the
action plans.

98 รายงานสถานการณระบบยา ประจําป 2553

7.1 Indicators and targets
The following are suggested as regional indicators:
v

Number of countries with national intersectoral steering committee
for antimicrobial resistance monitoring (AMR).
Target: All countries of the SEA Region by 2013

v

Number of countries with national alliances for prevention and control
of antimicrobial resistance.
Target: All countries of the SEA Region by 2015

v

Number of countries with national networks for surveillance of
antimicrobial resistance through quality laboratory services.
Target: All countries of the SEA Region by 2015

v

Number of countries with legislation banning over-the-counter sale
of selected antimicrobial agents.
Target: All countries of the SEA Region by 2015

v

Number of countries with a ban in place on non-therapeutic use of
antimicrobial agents in animals.
Target: All countries of the SEA Region by 2015

v

Number of antimicrobial agents for which resistance against nationally
identified microorganisms has stabilized or decreased.
Target: At least five drugs for which resistance has stabilized or
decreased by 2015.

v

Number of antimicrobial agents of which the annual use has declined
by 25% as indicated by defined daily doses (DDD) by 1000 patient
days.
Target: At least five antimicrobial agents with annual utilization
reduced by 25% as indicated by DDD by 2013.

v

Per cent of hospitals that show a decrease in the rate of hospitalassociated infections (HAI).
Target: More than 25% of hospitals in at least five countries of the
SEA Region by demonstrated decrease in rate of HAI by 2015.
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v

Per cent of hospitals in the public and private sector in a country with
a policy for rational use of antimicrobials.
Target: At least 75% of hospitals in public and private sector in at
least five countries of the SEA Region having policy for rational use
of antimicrobials by 2015.

v

Number of countries with national Hospital Accreditation schemes
with rational use of antimicrobials as an essential requirement for
accreditation.
Target: All countries of the SEA Region by 2015
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8

Monitoring and evaluation

A strong component of the monitoring and evaluation mechanism through an
alliance utilizing the aforementioned indicators and targets shall be established.
National baseline data should be established. The national steering committees
must regularly review the data generated for this purpose and provide guidance
for changes, if any, required to achieve the targets.
Regional annual reviews should be undertaken through the WHO
intercountry coordination mechanism and mid-term assessment of the strategy
plan period made.
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9

Mainstreaming the national response

Given the cross-cutting nature of the problem and complexity of the response,
it is essential that every stakeholder has clarity about its role in combating this
menace, both within its own mandate as well as for those issues which have
a bearing upon activities of other sectors. Ownership of the strategy by all
stakeholders is critical for it to move forward and yield the desired results.
Antimicrobial drug failure may occur for many reasons, but it impacts not
only patient care and safety but also threatens effective management of public
health infectious diseases globally. A strategic approach is urgently needed to
combat this emerging threat.
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10
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Annex

1

Suggested stakeholders

v

Ministry of Health, Ministry of Animal Husbandry, Ministry of Education.

v

National Regulatory Agency/Authority.

v

Medical, veterinary and pharmacy professional bodies.

v

Medical and veterinary councils.

v

National medical and veterinary research organizations.

v

Corporate hospitals.

v

NGOs.

v

Community opinion leaders.

v

Mass media.

v

Pharmaceutical industry.

v

International agencies.
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Antimicrobial resistance has been an unrecognized and
neglected problem which is not only cross cutting but also has far
reaching implications as an emerging public health problem with
huge risk to international health security. The consequences of
resistance are severe and several. Resistance in microorganisms
costs money, livelihood and lives and threatens to undermine the
effectiveness of health delivery programmes. The emergence
and spread of antimicrobial resistance are complex problems
fuelled by the knowledge, expectations, and interactions of
prescribers and patients, and regulatory environment. A
strategic approach has been described in this document to
combat this burgeoning problem.
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ÀÒ¤¼¹Ç¡ 2:
¹âÂºÒÂáË‹§ªÒμÔ´ÒŒ ¹ÂÒ ¾.È.2554
áÅÐÂØ·¸ÈÒÊμÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÂÒáË‹§ªÒμÔ
¾.È.2554 - 2559
12

ÇÔÊÂÑ ·ÑÈ¹áÅÐà»‡Ò»ÃÐÊ§¤¢Í§ÃÐººÂÒ
ÇÔÊÂÑ ·ÑÈ¹
ประชาชนเขาถึงยาถวนหนา ใชยามีเหตุผล ประเทศ
พึ่งตนเอง
à»‡Ò»ÃÐÊ§¤
เพื่อใหประชาชนไดรับการปองกันและแกไขปญหา
สุขภาพที่ไดมาตรฐาน โดยการประกันคุณภาพ ความ
ปลอดภั ย และประสิ ท ธิ ผ ลของยา การสร า งเสริ ม ระบบ
การใชยาอยางสมเหตุผล การสงเสริมการเขาถึงยาจําเปน
ใหเปนไปอยางเสมอภาค ยั่งยืน ทันการณ การสรางกลไก
การเฝาระวังที่มีประสิทธิภาพ และอุตสาหกรรมยามีการ
พัฒนาจนประเทศสามารถพึ่งตนเองได

1

2

นโยบายแหงชาติดานยาและและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ.2554 - 2559 ไดผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวในวันที่ 14 มีนาคม
2554 โดยในยุทธศาสตรดานที่ 2 การใชยาอยางสมเหตุผล ไดกําหนดยุทธศาสตรยอยที่ 6 เรื่องการพัฒนาระบบและกลไกปองกันและแกไขปญหา
ที่เกิดจากการใชยาตานจุลชีพและการดื้อยาของเชื้อกอโรค รายละเอียดอยูในหนาที่ 8
*“ยา” หมายความวา ยาตามกฎหมายวาดวยยา ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ และวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายวาดวยวัตถุ
ที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ.2551) ตัวอยางของ ยา ตามกฎหมาย
วาดวยยา เชน ยาสําเร็จรูป ยากึ่งสําเร็จรูป เคมีภัณฑ วัตถุดิบทางยา ยาแผนปจจุบัน ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณยาสําหรับมนุษยและสัตว
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á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊμÃ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÂÒáË‹§ªÒμÔ
ÁÕ·§Ñ้ ËÁ´ 4 ÂØ·¸ÈÒÊμÃ àª×Í่ ÁâÂ§«Ö§่ ¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹´Ñ§¹Õ้
ÂØ·¸ÈÒÊμÃ´ÒŒ ¹·Õ่ 1 ¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§ÂÒ
วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนเขาถึงยาจําเปนอยางเสมอภาค ทั่วถึง และทันการณ ในราคาที่
เหมาะสมกับความสามารถในการจายของประชาชน ตลอดจนฐานะเศรษฐกิจของ
ประเทศ
ยุทธศาสตรยอยที่ 1
ยุทธศาสตรยอยที่ 2
ยุทธศาสตรยอยที่ 3
ยุทธศาสตรยอยที่ 4

การประสานความรวมมือเครือขายเพื่อการเขาถึงยา
การสนับสนุนกลุมผูปวยใหเขาถึงยา และมีสวนรวมสรางเสริมสุขภาพ
การสงเสริมราคายาในประเทศใหสอดคลองกับคาครองชีพของประชาชน
การใชประโยชนและ/หรือลดอุปสรรคของขอกําหนดทางกฎหมาย
เพื่อใหเกิดการเขาถึงยา

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ´ÒŒ ¹·Õ่ 2 ¡ÒÃãªŒÂÒÍÂ‹Ò§ÊÁàËμØ¼Å
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการใชยาของแพทย บุคลากรทางการแพทย และประชาชน เปนไปอยาง
สมเหตุผล ถูกตองและคุมคา
ยุทธศาสตรยอยที่ 1
ยุทธศาสตรยอยที่ 2
ยุทธศาสตรยอยที่ 3
ยุทธศาสตรยอยที่ 4
ยุทธศาสตรยอยที่ 5
ยุทธศาสตรยอยที่ 6
ยุทธศาสตรยอยที่ 7

การพัฒนาระบบและกลไกการกํากับดูแลเพื่อใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผล
การพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ
การพัฒนากลไกและเครื่องมือ เพื่อใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผล
การสรางความเขมแข็งภาคประชาชนดานการใชยาอยางสมเหตุผล
การสงเสริมการผลิตและประกันคุณภาพยาชื่อสามัญ
การพัฒนาระบบและกลไกปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากการใชยา
ตานจุลชีพและการดื้อยาของเชื้อกอโรค
การสงเสริมจริยธรรมผูสั่งใชยาและยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม

108 รายงานสถานการณระบบยา
ยา ประจําป 2553

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ´ÒŒ ¹·Õ่ 3 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¼ÅÔμÂÒ ªÕÇÇÑμ¶Ø áÅÐÊÁØ¹ä¾Ã
à¾×Í่ ¡ÒÃ¾Ö§่ ¾Òμ¹àÍ§
วัตถุประสงค เพือ่ พัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมยา ชีววัตถุ และสมุนไพรภายในประเทศใหสามารถ
พึ่งพาตนเองไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรยอยที่ 1
ยุทธศาสตรยอยที่ 2
ยุทธศาสตรยอยที่ 3
ยุทธศาสตรยอยที่ 4

การพัฒนาและแกไขกฎระเบียบใหเกิดการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตยาภายในประเทศ
การสงเสริมการวิจัยพัฒนาในอุตสาหกรรมยา และนวัตกรรมตอยอดทางยา
สูอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
การสรางทรัพยากรเพื่อสงเสริมภาคการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมยา
ในประเทศ
การสรางความเชื่อมั่นและประกันคุณภาพยาที่ผลิตในประเทศแกผูสั่งใชยา
และประชาชน

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ´ÒŒ ¹·Õ่ 4 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÂÒà¾×Í่ »ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾ »ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å
áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§ÂÒ
วัตถุประสงค
เพือ่ ประกันคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา โดยพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสรางความเขมแข็งของระบบการควบคุมยาของประเทศ
ยุทธศาสตรยอยที่ 1
ยุทธศาสตรยอยที่ 2
ยุทธศาสตรยอยที่ 3

การพัฒนาศักยภาพระบบการควบคุมยาใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล
การพัฒนาระบบการเฝาระวังยาหลังออกสูตลาด และสรางชองทางการเฝาระวัง
และระบบการเตือนภัยดานยา
การทบทวนทะเบียนตํารับยาที่มีผลกระทบสูงตอผูบริโภคและสังคม

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ áÅÐ¡ÅÂØ·¸¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÂÒáË‹§ªÒμÔ
ÂØ·¸ÈÒÊμÃ´ÒŒ ¹·Õ่ 1 ¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§ÂÒ
วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนเขาถึงยาจําเปนอยางเสมอภาค ทั่วถึง และทันการณ ในราคาที่
เหมาะสมกับความสามารถในการจายของประชาชน ตลอดจนฐานะเศรษฐกิจของ
ประเทศ
ยุทธศาสตรยอยที่ 1 การประสานความรวมมือเครือขายเพื่อการเขาถึงยา
กลยุทธ
1. พัฒนากลไกและกระบวนการการมีสวนรวมของเครือขายบุคลากรดานสุขภาพ นักวิชาการ
ผูปวย/ผูใชยา เพื่อพัฒนานโยบายและกฎหมาย ใหประชาชนเขาถึงยาและบริการ
2. พัฒนากลไกใหมียาจําเปนและแกไขปญหาการขาดแคลนยาในประเทศ
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก

(1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(3) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
(4) สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ยุทธศาสตรยอยที่ 2 การสนับสนุนกลุมผูปวยใหเขาถึงยา และมีสวนรวมสรางเสริมสุขภาพ
กลยุทธ
1. สนับสนุนการรวมตัวของกลุมผูปวย เพื่อใหมีพลังผลักดันขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. สนับสนุนการรวมกลุมในการดูแลและสรางเสริมสุขภาพรวมถึงการฟนฟูทางดานรางกาย
และจิตใจ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

(1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(3) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
(4) สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ยุทธศาสตรยอยที่ 3 การสงเสริมราคายาในประเทศใหสอดคลองกับคาครองชีพของประชาชน
กลยุทธ
1.
2.
3.
4.

กําหนดใหมีการควบคุมราคายาตามกฎหมาย
กําหนดใหมีการแสดงโครงสรางราคายาเพื่อประกอบการตั้งราคายาสําหรับยาที่มีสิทธิบัตร
ควบคุมการตั้งราคายาที่ขายใหกับผูบริโภคในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน
พิจารณาใชขอยืดหยุนทางการคาตามความตกลงวาดวยการคาเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญา (The agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property
Rights; TRIPs) ซึ่งเปนไปตามหลักสากลเพื่อใหประชาชนเขาถึงยา
5. กําหนดรายการยาทีป่ ระชาชนมีปญ
 หาในการเขาไมถงึ และกําหนดหลักเกณฑการสงเสริมใหเกิด
การเขาถึงยาดังกลาว

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

(1) กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
(2) กระทรวงสาธารณสุข
(3) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(4) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
(5) สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ยุทธศาสตรยอยที่ 4 การใช ป ระโยชน แ ละ/หรื อ ลดอุ ป สรรคของข อ กํ า หนดทางกฎหมายเพื่ อ ให เ กิ ด
การเขาถึงยา
กลยุทธ
1. การจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ตองไมผูกพันประเทศเกินไปกวา ความตกลงวาดวย
สิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับการคา
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2. รณรงคเพื่อทําความเขาใจกับประชาชนและผูกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการเจรจาการคาและ
การคุมครองทรัพยสินทางปญญา โดยใชรายงานของคณะผูเชี่ยวชาญจากองคการอนามัยโลก
(WHO) สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) องคการประชุมสหประชาชาติวา ดวย
การคาและการพัฒนา (UNCTAD) และองคการการคาโลก (WTO)
3. จัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลสิทธิบตั รในรหัสสิทธิบตั รสากล A61K ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ใหสามารถสืบคนไดงาย รวดเร็ว ครบถวน เพื่อใหทราบสถานะสิทธิบัตรและเอื้อตอการผลิตยา
ชื่อสามัญ (generic drug)
4. แกไขกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
5. ยกเลิกภาษีการนําเขายาเฉพาะยาชวยชีวิต ยากําพรา และตัวยาสําคัญออกฤทธิ์ที่นํามาผลิตยา
ในบัญชียาหลักแหงชาติ
6. พัฒนาชองทางการสือ่ สารดานขอตกลงทรัพยสนิ ทางปญญาฯกับผูป ว ย ผูป ฏิบตั งิ าน และบุคคล/
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

(1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย
(3) กระทรวงการคลัง
(4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(5) กระทรวงตางประเทศ

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ´ÒŒ ¹·Õ่ 2 ¡ÒÃãªŒÂÒÍÂ‹Ò§ÊÁàËμØ¼Å
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการใชยาของแพทย บุคลากรทางการแพทย และประชาชน เปนไปอยาง
สมเหตุผล ถูกตองและคุมคา
ยุทธศาสตรยอยที่ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการกํากับดูแลเพื่อใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผล
กลยุทธ
1. จัดตั้งองคกรระดับชาติที่กํากับดูแลดานการใชยาอยางสมเหตุผล
2. พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนตํารับยาและทบทวนทะเบียนตํารับยา
3. ควบคุมการกระจายและการเขาถึงยาและเคมีภัณฑที่ใชในมนุษยและสัตว
4. พัฒนากลไกกํากับดูแลการสั่งใชยา
5. พัฒนาระบบและกลไกเพือ่ แกปญ
 หาการใชยาในทางทีผ่ ดิ ในสัตวและปญหายาและเคมีภณ
ั ฑตกคาง
ที่ใชในการเลี้ยงสัตว
6. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อแกปญหาการใชยาในทางที่ผิดในมนุษย
หนวยงานรับผิดชอบหลัก
(1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(3) กระทรวงพาณิชย
(4) กระทรวงศึกษาธิการ
(5) สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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ยุทธศาสตรยอยที่ 2 การพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ
กลยุทธ
1. ปฏิรูประบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาของทุกวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการใชยา
2. พัฒนาการศึกษาและการใหความรูตอเนื่องแกผูที่เกี่ยวของกับการใชยา
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

(1) กระทรวงศึกษาธิการ
(2) กระทรวงสาธารณสุข
(3) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(4) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
(5) สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
(6) สภาวิชาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรยอยที่ 3 พัฒนากลไกและเครื่องมือ เพื่อใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผล
กลยุทธ
1. ปรับปรุงบัญชียาหลักแหงชาติใหทันสมัย และสงเสริมการใชยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ
2. จัดทํามาตรฐานการบําบัดรักษาโรคแหงชาติ ใหทนั สมัย เชือ่ ถือได สอดคลองกับบริบทของประเทศ
3. สรางความเขมแข็งใหกับคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด ของสถานพยาบาลทุกระดับ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. สงเสริมใหมีฐานขอมูลดานยาและสุขภาพที่เปนกลาง สําหรับผูประกอบวิชาชีพและประชาชน
ที่เปนระบบ เขาถึงไดงาย และเปนปจจุบัน
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

(1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(3) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
(4) สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
(5) กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรยอยที่ 4 การสรางความเขมแข็งภาคประชาชนดานการใชยาอยางสมเหตุผล
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภครวมกับภาคประชาชนในการใชยาอยางสมเหตุผล
2. สรางคานิยมของประชาชนในการสรางสุขภาพดีโดยไมตองใชยาโดยไมจําเปน และองคความรู
เกี่ยวกับการใชยาอยางสมเหตุผล
3. สรางภาคีสื่อมวลชนและสื่อพื้นบานในการประชาสัมพันธที่ตรงเปาหมาย เพื่อสรางคานิยม
การใชยาอยางสมเหตุผลในสังคมไทย
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก

(1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) กระทรวงศึกษาธิการ
(3) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(4) กรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
(5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ยุทธศาสตรยอยที่ 5 การสงเสริมการผลิตและประกันคุณภาพยาชื่อสามัญ
กลยุทธ
1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อผลิตยาชื่อสามัญ
ทดแทนยาตนแบบ
2. พัฒนาศักยภาพหนวยงานและระบบที่เกี่ยวของกับสิทธิบัตรดานเภสัชภัณฑ เพื่อใหมีฐานขอมูล
ที่สามารถเขาถึงไดงาย
3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ (quality assurance) ของยาชื่อสามัญ (generic drug)
เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอยาชื่อสามัญที่ผลิตในประเทศ
4. สงเสริมการใชยาชื่อสามัญ (generic drug)
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

(1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) กระทรวงการคลัง
(3) กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย
(4) กระทรวงอุตสาหกรรม
(5) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(6) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(7) กระทรวงศึกษาธิการ
(8) สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ยุทธศาสตรยอยที่ 6 การพัฒนาระบบและกลไกปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากการใชยาตานจุลชีพ
และการดื้อยาของเชื้อกอโรค
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อแกปญหาการดื้อยาตานจุลชีพในสัตว
2. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อแกปญหาเชื้อดื้อยาตานจุลชีพในมนุษย
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

(1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(3) กระทรวงการคลัง
(4) กระทรวงศึกษาธิการ
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ยุทธศาสตรยอยที่ 7 การสงเสริมจริยธรรมผูสั่งใชยาและยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม
กลยุทธ
1. พัฒนากฎเกณฑจริยธรรมวาดวยการสงเสริมการขายตามแนวทางขององคการอนามัยโลก
เปนเกณฑกลางของประเทศ และปรับปรุงใหทันสถานการณอยางตอเนื่อง
2. สงเสริมใหทุกภาคสวนนําเกณฑจริยธรรมไปประยุกตใชและขยายเพิ่มเติม
3. ควบคุมกํากับการสงเสริมการขายที่ขาดจริยธรรม เพื่อใหเกิดการใชยาที่เหมาะสม ลดความ
สูญเสียทางสุขภาพและเศรษฐกิจของผูรับบริการ
4. จัดตั้งองคกรอิสระที่เกี่ยวของ เพื่อรับผิดชอบจัดทํากลไกติดตามตรวจสอบ รวบรวมและรายงาน
สถานการณ การสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรมในระดับประเทศ
5. ประสานผลักดันใหมีการขับเคลื่อนใหมีจริยธรรมในกลุมผูสั่งใชยา
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

(1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(3) กระทรวงการคลัง
(4) สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
(5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(6) กระทรวงศึกษาธิการ

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ´ÒŒ ¹·Õ่ 3 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¼ÅÔμÂÒ ªÕÇÇÑμ¶Ø áÅÐÊÁØ¹ä¾Ã
à¾×Í่ ¡ÒÃ¾Ö§่ ¾Òμ¹àÍ§
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมยา ชีววัตถุ และสมุนไพรภายในประเทศ
ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตรยอยที่ 1 การพัฒนาและแกไขกฎระเบียบใหเกิดการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยา
ภายในประเทศ
กลยุทธ
1. แกไขกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการสงเสริมอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ
2. การจัดการกับมาตรการการคาที่ไมใชภาษี (Non - Tariff Barrier) ระหวางประเทศคาดวย
ความเสมอภาค
3. จัดการปญหาดานสิทธิบัตรและการผูกขาดทางการคา
4. สรางกลไกใหภาคอุตสาหกรรมยาเขาถึงขอมูลจําเปนตอการพัฒนาตํารับยาสามัญ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก
(1) กระทรวงการคลัง
(2) กระทรวงสาธารณสุข
(3) กระทรวงพาณิชย
(4) กระทรวงอุตสาหกรรม
(5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ยุทธศาสตรยอยที่ 2 การส ง เสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นาในอุ ต สาหกรรมยา และนวั ต กรรมต อ ยอดทางยา
สูอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
กลยุทธ
1. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสูตรตํารับยาใหม ที่สอดคลองกับปญหาสาธารณสุข
ของประเทศ
2. สรางการมีสวนรวมเชิงรุกระหวางหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับสาธารณสุข นวัตกรรมและทรัพยสิน
ทางปญญาเพื่อผลักดันใหมีการวิจัยยาใหม ชีววัตถุใหม และสมุนไพรไทย
3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาสูตรตํารับยาที่กําลังจะหมดสิทธิบัตร
4. สนับสนุนใหเกิดศูนยวจิ ยั ทางคลินกิ และศูนยศกึ ษาชีวสมมูลภายในประเทศ ทีไ่ ดมาตรฐานสากล
5. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาตอยอดจากระดับหองปฏิบัติการสูระดับอุตสาหกรรม
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

(1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) กระทรวงอุตสาหกรรม
(3) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(5) กระทรวงพาณิชย
(6) กระทรวงศึกษาธิการ
(7) กระทรวงการตางประเทศ

ยุทธศาสตรยอยที่ 3 การสรางทรัพยากรเพื่อสงเสริมภาคการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมยา
ในประเทศ
กลยุทธ
1. สนับสนุนใหเกิดหนวยงานกลางเพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมผลิตยา
2. สรางความรวมมือระหวาง หนวยงานภาครัฐ และอุตสาหกรรมยาในประเทศ ในการผลิตวัตถุดบิ
ทางยา และตัวยาสําคัญ
3. สรางความรวมมือและพันธมิตรเพือ่ พัฒนาความพรอมของโครงสรางพืน้ ฐานและอุตสาหกรรมยา
ในประเทศ
4. พัฒนาบุคลากรใหพรอมตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยา
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

(1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) กระทรวงอุตสาหกรรม
(3) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(4) กระทรวงศึกษาธิการ
(5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ยุทธศาสตรยอยที่ 4 การสรางความเชือ่ มัน่ และประกันคุณภาพยาทีผ่ ลิตในประเทศแกผสู งั่ ใชยาและประชาชน
กลยุทธ
1.
2.
3.
4.

สงเสริมกลไกสรางความเชื่อมั่นตอการใชยาที่ผลิตภายในประเทศ
สรางระบบและกลไกในการสนับสนุนใหเกิดมาตรฐาน และคุณภาพของอุตสาหกรรมยา
มีหองปฏิบัติการกลางที่มีมาตรฐาน ในการตรวจสอบและวิเคราะหตํารับยาและสมุนไพรมากขึ้น
จัดตัง้ โรงงานกลาง (Contracting Manufacturer Organization) ทีไ่ ดมาตรฐานเพือ่ รองรับผูผ ลิต
รายยอยของยา สมุนไพร และชีววัตถุจากโรงงานยอยทีย่ งั ไมพรอม เพือ่ ลดปญหาเรือ่ งมาตรฐาน
และคุณภาพของยา

หนวยงานรับผิดชอบหลัก

(1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) กระทรวงอุตสาหกรรม
(3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ´ÒŒ ¹·Õ่ 4 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÂÒ
à¾×Í่ »ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾ »ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§ÂÒ
วัตถุประสงค
เพือ่ ประกันคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา โดยพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสรางความเขมแข็งของระบบการควบคุมยาของประเทศ
ยุทธศาสตรยอยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพระบบการควบคุมยาใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
กลยุทธ 1.
พัฒนาศักยภาพองคกรในการควบคุมยาของประเทศใหมีประสิทธิภาพ และเปนที่
ยอมรับในระดับสากล
2. พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนตํารับยาใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ
ประกอบการพิจารณาอยางรอบดาน และผนวกระบบโครงสรางราคายาที่มีสิทธิบัตรไวในระบบ
การขึ้นทะเบียน
3. พัฒนากฎหมาย และหลักเกณฑในการกํากับดูแลดานยาใหมีความทันสมัย
หนวยงานรับผิดชอบหลัก
(1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) กระทรวงศึกษาธิการ
(3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ยุทธศาสตรยอยที่ 2 การพัฒนาระบบการเฝาระวังยาหลังออกสูตลาด และสรางชองทางการเฝาระวัง
และระบบการเตือนภัยดานยา
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบการเฝาระวังดูแลหลังยาออกสูตลาด ในดานการเฝาระวังความปลอดภัย คุณภาพ
มาตรฐานยา การโฆษณาและการสงเสริมการขายยา การเฝาระวังสถานบริการ อยางมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบการเตือนภัยดานยาของภาครัฐและภาคประชาชน เพือ่ ใหประชาชนไดรบั ทราบขอมูล
ขาวสารที่เปนกลางอยางทันทวงที
3. พัฒนาระบบขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพ ที่เขาถึงไดงาย สะดวก รวดเร็ว
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

(1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) กระทรวงศึกษาธิการ
(3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ยุทธศาสตรยอยที่ 3 การทบทวนทะเบียนตํารับยาที่มีผลกระทบสูงตอผูบริโภคและสังคม
กลยุทธ
1. คัดเลือกและทบทวนทะเบียนตํารับยาที่มีความเสี่ยงสูง โดยใหผูรับอนุญาตแสดงหลักฐานพิสูจน
และกําหนดเปนแผนงานชัดเจนในการทบทวนทะเบียนตํารับยาทั้งระบบ
2. พัฒนาระบบการทบทวนทะเบียนตํารับยาเพือ่ เปนแนวทางในการพัฒนาการขึน้ ทะเบียนตํารับยา
ที่สอดคลองกัน และมีการสื่อสารสูสาธารณะ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก

(1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) กระทรวงศึกษาธิการ
(3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ

หมายเหตุ 1. หนวยงานรับผิดชอบแตละยุทธศาสตร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. สําหรับภาคประชาชน ใหแตละหนวยงานที่รับผิดชอบเปนผูกําหนดการมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการและการนํา
ไปสูการปฏิบัติ
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ÀÒ¤¼¹Ç¡ 3:
-¦nµÃ¥µ¥Â¨³¥»«µ¦r
oµµ¦Äo¥µ°¥nµ¤Á®»¨
Á¡ºÉ°Á°Á}¦³Á¸¥ªµ¦³Â®nµ·

Á°
³¦¦¤µ¦¡´µ¦³¥µÂ®nµ·
Ã¥
³°»¦¦¤µ¦nÁ¦·¤µ¦Äo¥µ°¥nµ¤Á®»¨
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ÎµÎµ
°rµ¦°µ¤´¥Ã¨¸Ê ¤µªnµ¦¹É °µ¦Äo¥µÅ¤n¤Á®»¨ Á}{ ®µÁ¦nnª °Ã¨
¦ª¤´Ê¦³Á«Å¥ Ã¥¡ªnµÎµÄ®oÁ·{®µªµ¤Å¤n¨°£´¥Â¨³¨ oµÁ¸¥µµ¦Äo¥µ ÎµÄ®o
ÁºÊ°ºÊ°¥µ¦´¬µÃ¦·ÁºÊ°Åo¥µ®¦º°°µÅ¤n¤¸¥µ¸ÉÄoÅo¨ Â¨³Á·ªµ¤¼Á¨nµµµ¦Äo¥µe
¨³ªnµ®oµ®¤ºÉ¨oµµ
¦´µ¨¹°°¦³Á¸¥Îµ´µ¥¦´¤¦¸ªnµoª¥³¦¦¤µ¦¡´µ¦³¥µÂ®nµ· ¡.«.
2551 ³¦¦¤µ¦² ¤¸µ¥¦´¤¦¸Á}¦³µ Ã¥¤¸®oµ¸É®¹ÉÄµ¦nÁ¦·¤µ¦Äo¥µ°¥nµ¤
Á®»¨ ³¦¦¤µ¦² ÅoÂn´Ê³°»¦¦¤µ¦nÁ¦·¤µ¦Äo¥µ°¥nµ¤Á®»¨ Á¡ºÉ°Îµ®oµ¸É
¡´µ¦³µ¦Äo¥µ °¦³Á«Ä®oÁ}Å°¥nµ¤Á®»¨ ¡¦o°¤´ÊÎµÁ··¦¦¤Â¨³·µ¤
¦³Á¤·¨
¦³Á«Å¥¤¸µ¦¦·Ã£¥µ¼ªnµÂ¨oµµn°e (¦µµ µ¥n) Ã¥nµÄonµ¥oµ¥µn°
nµÄonµ¥oµ» £µ¡ °¦³Á«·Á}¦o°¥¨³ 43 ³¸É¦³Á«¸É¡´µÂ¨oª¤¸´nª¦o°¥¨³ 1020 Ánµ´Ê µ¦¦·Ã£¥µ¸É¼¤µÎµÄ®o¦³Á«Å¥¼Á¸¥Á·¦³¤µÁ}Á·¦µnµ¦³Á«Ä
µ¦ÎµÁ oµ¥µÎµÁ¦È¦¼Â¨³ª´»·Îµª¤®µ«µ¨ ³¸É» £µ¡ °Å¥¤·Åo¸Åªnµ¦³Á«°ºÉ
¸É¤¸µ¦¦·Ã£ÉÎµªnµ µ¦Äo¥µÅ¤nÉÎµªnµ¦o°¥¨³ 50
Á}µ¦Äo¥µÅ¤n¤Á®»¨ Á· ¹Ê´ÊÄ
µ¡¥µµ¨Â¨³»¤ ¹Én¨¦³Îµ´n°»£µ¡µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨ Á·{®µÁºÊ°ºÊ°¥µ
°¥nµªoµ ªµ Á·{®µµ¦ª»¤nµÄonµ¥Ä®o¤¸¦³··£µ¡Â¨³¥´É¥º ªµ¤Å¤nÁ¤°£µ ªµ¤
ÁºÉ°¤´Én°»£µ¡¥µºÉ°µ¤´ ´«·Â¨³¡§·¦¦¤µ¦Äo¥µ¸ÉÅ¤nÁ®¤µ³¤
Änªe 2553 ¸Énµ¤µ ³°»¦¦¤µ¦² ¦nª¤´Âµ¨ÅÁ jµ¦³ª´Â¨³¡´µ¦³
¥µ (¡¥.) Îµ´µ³¦¦¤µ¦°µ®µ¦Â¨³¥µÂ¨³°rµ¦°µ¤´¥Ã¨ Åo¦³¤»£µnª¦nª¤´
´Îµ¦nµªµ¦³Â®nµ·µo µ¦Äo¥µ°¥nµ¤Á®»¨ Á¤ºÉ°ª´¸É 2 ¦µ¤ Â¨³ 3 ·®µ¤ 2553
Ã¥¤¸ ¼o Á o µ¦n ª ¤¦³» ¤µ®n ª ¥µ£µ¦´  Â¨³Á° ´ ª·  µµ¦ ¦ª¤´Ê  Á¦º ° n µ ¥¼o i ª ¥Â¨³
¼o¦·Ã£ ªnµ 200  ¹É¸É¦³»¤¤¸¤·Á°µ¦Äo¥µ°¥nµ¤Á®»¨Á}¦³Á¸¥ªµ¦³Â®nµ·
ÁºÉ°µ{®µµ¦Äo¥µÅ¤n¤Á®»¨Á· ¹ÊÅoÄ» ´Ê° °µ¦Äo¥µÄ»¦³´ µ¦ÂoÅ
{®µ¹o°¨´´Á}¥»«µ¦rµ·¸É¤»nÂo{®µ°¥nµÁ}¦³Â¨³¼¦µµ¦ªµ¤¦nª¤¤º°
µ»  £µn ª ´Ê  £µ¦´  Â¨³Á° £µª·  µ¸ ¡ £µµ¦«¹  ¬µ °r  ¦Å¤n ¤»n  ®ª´  Î µ Å¦ Â¨³
¦³µ
³°»¦¦¤µ¦² ÅoÎµ¤µ¨µ¦¦³»¤´¨nµª¤µ´ÎµÁ}¦nµªµ¦³Â®nµ·µ¦Äo¥µ
°¥nµ¤Á®»¨Á°³¦¦¤µ¦¡´µ¦³¥µÂ®nµ·¡·µ¦µÁ°³¦´¤¦¸¡·µ¦µ
n°Å
(«.¨·· ¡.¸¦ª´r »¨´r)
¦³µ³°»¦¦¤µ¦nÁ¦·¤µ¦Äo¥µ°¥nµ¤Á®»¨
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µ¦´

®oµ


ÎµÎµ
µ¦´
1.
2.
3.
4.

®¨´µ¦Â¨³Á®»¨
ÎµÎµ´ªµ¤ °µ¦Äo¥µ°¥nµ¤Á®»¨
µµ¦rÂ¨³£µ¡{®µµ¦Äo¥µ
¦nµÃ¥µ¥Â¨³¥»«µ¦roµµ¦Äo¥µ°¥nµ¤Á®»¨

£µª
o £µª 1 ¨µ¦¦³»¤Á··´ ·µ¦¦´Ê¸É 1
o £µª 2 ¨µ¦¦³»¤Á··´ ·µ¦¦´Ê¸É 2
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1
1
2
7
Ò
Ó
ÓÙ

¦nµ Ã¥µ¥Â¨³¥»«µ¦roµµ¦Äo¥µ°¥nµ¤Á®»¨
1. ®¨´µ¦Â¨³Á®»¨
µ¦Äo¥µ°¥nµ¤Á®» ¨Á}¥»«µ¦rÎµ´ °Ã¨Äµ¦¡´µ¦³¥µ (WHO’s
strategy for promoting rational use of medicines) Äe 2550 ³¦¦¤µ¦¦·®µ¦°rµ¦
°µ¤´¥Ã¨ ªµ¦³¸É 120 (120th Session of the Executive Board) Åo¤¸µ¦¡·µ¦µÄ¦³ÁÈ
Progress in the rational use of medicines, including better medicines for children ¦»Åoªnµ
 µ¦Äo ¥ µ°¥n µ Å¤n  ¤Á®»  ¨Á}  {  ®µÁ¦n  n ª  °¦³Á«n µ Ç Äªªo µ 
Ã¥Á¡µ³µ¦Äo¥µ °£µÁ° n¨¦»Â¦n°¨µ¦¦´¬µ °¼oiª¥ µ¦Á·
°µµ¦Å¤n¡¹¦³r {®µÁºÊ°ºÊ°¥µÁ¡·É¤¼ ¹Ê µ¦¼Á¸¥¦´¡¥µ¦Â¨³µ¦Á·µ¦
¨´
 µ¦ÂoÅ {®µÁºÊ°ºÊ°¥µÅ¤nµ¤µ¦Á}ÅÅo ®µÅ¤n¤¸µ¦Äo¥µ°¥nµ¤Á®»¨
 ªµ¤ÄnÄÂ¨³¦·´Äµ¦Âo{®µµ¦Äo¥µ°¥nµÅ¤n¤Á®»¨ ¥´Å¤nÁ¡¸¥¡° ´ÊÄ
oµÃ¥µ¥Â¨³¦´¡¥µ¦
 ÎµÁ}o°¤¸¤µ¦µ¦nÁ¦·¤Äo¥µ°¥nµ¤Á®»¨Â¼¦µµ¦ Ä®o¼nµ¦·´·Ä
¦³´µ· ¸É¥´É¥º ¦°¨»¤£µnªnµÇ °µ¦Äo¥µ (a comprehensive,
national and sector-wide approach to promote the rational use of medicines)
´´Ê µµ¦rµ¦Äo¥µ°¥nµÅ¤n¤Á®»¨ °¦³Á«Å¥¹´Á}{®µÁ¦nnª¸É
¤ª¦Á°Á}ªµ¦³Â®nµ·Á¡ºÉ°Ä®o»£µnªÅo¤µ¦nª¤´ÎµÁ·µ¤Ã¥µ¥Â¨³¥»«µ¦r
Â¼¦µµ¦ °¥nµn°ÁºÉ°¹³ÎµÄ®o{®µ»Á¨µ¨ Â¨³Á¡·É¤»£µ¡µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨Ä®oÂn
¦³µÅo°¥nµÂo¦·n°Å
2. ÎµÎµ´ªµ¤ °µ¦Äo¥µ°¥nµ¤Á®»¨
°rµ¦°µ¤´¥Ã¨¤¸ÎµÎµ´ªµ¤´¸Ê
“¼oiª¥Åo¦´¥µ¸ÉÁ®¤µ³¤´{®µ» £µ¡ Ã¥Äo¥µÄ µ¸ÉÁ®¤µ³¤´¼oiª¥Ân¨³¦µ¥ oª¥
¦³¥³Áª¨µµ¦¦´¬µ¸É®¤µ³¤ Â¨³¤¸nµÄonµ¥n°»¤Â¨³¼oiª¥o°¥¸É»”
“Patients receive medications appropriate to their clinical needs, in doses that meet their
own individual requirements, for an adequate period of time, and at the lowest cost to them
and their community” (WHO, 1985)(1)
¹É ¥µ¥ªµ¤Åo´¸Ê
“µ¦Äo¥µÃ¥¤¸ o°n¸Ê Á}¥µ¸É¤¸»£µ¡ ¤¸¦³··¨¦· ´»oª¥®¨´µ¸É
ÁºÉ°º°Åo Ä®o¦³Ã¥rµ¨··Á®º°ªnµªµ¤Á¸É¥µµ¦Äo¥µ°¥nµ´Á ¤¸¦µµÁ®¤µ³¤
»o¤nµµ¤®¨´Á«¦¬«µ¦rµµ¦» Å¤nÁ}µ¦Äo¥µ°¥nµÊÎµo° Îµ¹¹{®µÁºÊ°ºÊ°¥µ
Á}µ¦Äo¥µÄ¦°´¸¥µ¥´¨°¥nµÁ} ´Ê°µ¤Âªµ¡·µ¦µµ¦Äo¥µ Ã¥Äo¥µÄ
µ¸É¡°Á®¤µ³´¼oiª¥ÄÂn¨³¦¸ oª¥ª·¸µ¦Ä®o¥µÂ¨³ªµ¤¸ÉÄµ¦Ä®o¥µ¸É¼o°µ¤
แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

121

®¨´Á£´ª·¥µ¨·· oª¥¦³¥³Áª¨µµ¦¦´¬µ¸ÉÁ®¤µ³¤ ¼oiª¥Ä®oµ¦¥°¤¦´Â¨³µ¤µ¦Äo¥µ
´¨nµªÅo°¥nµ¼o°Â¨³n°ÁºÉ° °»Ä¦³¦³´» £µ¡®¦º°¦³ª´·µ¦µ¤µ¦Ä®o
Á·nµ¥nµ¥µ´ÊÅo°¥nµ¥´É¥º Á}µ¦Äo¥µ¸ÉÅ¤nÁ¨º°·´· Á¡ºÉ°Ä®o¼oiª¥»µ¤µ¦Äo¥µ´Ê
Åo°¥nµÁnµÁ¸¥¤´Â¨³Å¤n¼·Á¥µ¸É¤ª¦Åo¦´”(2)
3. µµ¦rÂ¨³£µ¡{®µµ¦Äo¥µ
3.1 µµ¦rÂ¨³£µ¡{®µµ¦Äo¥µ¦³´Ã¨(3,4)
Äe 2552 ¨µ¥µ´ÉªÃ¨¤¸¤¼¨nµ¦³¤µ US$ 808.3 ¡´¨oµ(3) WHO ¦µ¥µªnµ
¦o°¥¨³ 10-40 °¦³¤µ» £µ¡Á}nµ¥µ ´Ê¸Ê¤¸®¨´µ´»ªnµ¤µªnµ¦o°¥¨³ 50
°µ¦Äo¥µÄ¦³Á«Îµ¨´¡´µÁ}µ¦Äo¥µ¸ÉÅ¤nÁ®¤µ³¤Â¨³¼Á¨nµ Án ¦³¤µ¦o°¥¨³
40 °µ¦¦´¬µÃ¦´ÉªÅÄµ¡¥µµ¨¤£¼¤·ÄÁ°Á¸¥ Â°¢¦·µ ¨µ·°Á¤¦·µ °¨o°´
¤µ¦µµ¦¦´¬µÃ¦ ¤µªnµ¦o°¥¨³ 50 Äo¥µ·¸ª³Äµ¦¦´¬µo°Á¸¥Á¸¥¡¨´ Á}o
n¨Ä®o
 ¨µ¦¦´¬µÅ¤n¸ Á·°´¦µ¥n°¼oiª¥
 µ¦ºÊ°¥µoµ»¨¸¡Á¡·É¤ ¹Ê °¥nµ¦ªÁ¦ÈªÁ}ªªoµ´ÉªÃ¨
n¨n°µ¦
ÁÈiª¥Â¨³µ¥°¥nµÎµ´ ªµ¤¼Á¸¥ÄÂn¨³eÄ US ¦³¤µ US$ 4000 - 5000 ¨oµ Â¨³
9000 ¨oµ¥¼Ã¦Ä¥»Ã¦
 Á·°µµ¦Å¤n¡¹¦³rÂ¨³Ã¦µµ¦Äo¥µ n¨n°µ¦ÁÈiª¥Â¨³µ¥
°¥nµÎµ´ ªµ¤¼Á¸¥ÄÂn¨³eÄ UK ¦³¤µ 380 ¨oµ°r Â¨³Ä US ¦³¤µ US$ 5.6
¨oµ/Ã¦¡¥µµ¨
Äe 2550 °rµ¦°µ¤´¥Ã¨ (120th Session of the Executive Board) Åo¤¸
o°¦»ªnµµ¦Äo¥µ°¥nµÅ¤n¤Á®»¨Á}{®µÁ¦nnª °¦³Á«nµÇ Äªªoµ Ã¥Á¡µ³
µ¦Äo¥µ °£µÁ° n¨¦»Â¦n°¨µ¦¦´¬µ °¼oiª¥ µ¦Á·°µµ¦Å¤n¡¹¦³r
{®µÁºÊ°ºÊ°¥µÁ¡·É¤¼ ¹Ê µ¦¼Á¸¥¦´¡¥µ¦Â¨³µ¦Á·µ¦¨´ µ¦ÂoÅ {®µÁºÊ°º°Ê ¥µÅ¤n
µ¤µ¦Á}ÅÅo ®µÅ¤n¤¸µ¦Äo¥µ°¥nµ¤Á®»¨ °¥nµÅ¦Èµ¤ Ä{»´¦³Á«nµÇ ¥´Ä®o
ªµ¤ÄnÄÄµ¦Âo{®µ¥´Å¤nÁ¡¸¥¡° ´ÊoµÃ¥µ¥Â¨³¦´¡¥µ¦
µ¦ÂoÅ {®µÄ®o
´¤§·Í¨ÎµÁ}o°¦oµ¤µ¦µ¦nÁ¦·¤Äo¥µ°¥nµ¤Á®»¨Â¼¦µµ¦ Ä®o¼nµ¦·´Ä· 
¦³´µ· ¸¥É ´É ¥º ¦°¨»¤£µnªnµÇ °µ¦Äo¥µ
3.2 µµ¦rÂ¨³£µ¡{®µµ¦Äo¥µÄ¦³Á«Å¥
»£µ¡µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨oµ¥µ Äe 2548 µ¦¦·Ã£¥µ °Å¥ ¤¸¤¼¨nµ
¼¹103,517 ¨oµµ (¦µµ µ¥n) Ã¥nµÄonµ¥oµ¥µn°nµÄonµ¥oµ» £µ¡ °¦³Á«
Å¥·Á}¦o°¥¨³ 42.8 ³¸É¦³Á«¸É¡´µÂ¨oª¤¸´nªÁ¡¸¥¦o°¥¨³ 10 ¹ 20 Ánµ´Ê(5)
µ¦¦·Ã£¥µ¸É¼¤µÎµÄ®o¦³Á«Å¥¼Á¸¥Á·¦³¤µÁ}Á·¦µnµ¦³Á«Äµ¦
ÎµÁ oµ¥µÎµÁ¦È¦¼Â¨³ª´»·Îµª¤®µ«µ¨ ³¸É» £µ¡ °Å¥¤·Åo¸Åªnµ¦³Á«°ºÉ¸É
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¤¸µ¦¦·Ã£ÉÎµªnµ µ¦Äo¥µÅ¤nÉÎµªnµ¦o°¥¨³ 50 Á}µ¦Äo¥µÅ¤n¤Á®»¨ Â¨³¡µ¦{®µµ¦
¦·Ã£¥µ°¥nµÅ¤nÁ®¤µ³¤Â¨³Á·ªµ¤ÎµÁ}Ä» Ç ¦³´ ´Êµ¦Äo¥µÄµ¡¥µµ¨
£µ¦´Â¨³Á° µ¦Äo¥µÄ»¤Ã¥Á¡µ³¥µ¸É¤¸ªµ¤Á¸É¥¼ Án ¥µoµ»¨¸¡, ¥µ
Á¸¥¦°¥r Á}o
ÁºÉ°µ¸Énµ¤µ µ¦Îµ´µ¦Äo¥µ¤´Á}µ¦ÎµÁ·µ °Ân¨³
®nª¥µ®¦º°µ¦ª·´¥
Ã¥Å¤n¤¸¦³µ¦·µ¤Îµ´µ¦Äo¥µ¦³´¦³Á«¸ÁÉ }¦¼¦¦¤
n°ÁºÉ° ¥´É¥º n¨¦³Îµ´n°»£µ¡µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨ Á·{®µÁºÊ°ºÊ°¥µ°¥nµ
ªoµ ªµ Á·{®µµ¦ª»¤nµÄonµ¥Ä®o¤¸¦³··£µ¡Â¨³¥´É ¥º {®µ°ºÉ¸ÉÎµ´ÅoÂn
ªµ¤Å¤nÁ¤°£µ ªµ¤ÁºÉ°¤´É °¼oÄo¥µÂ¨³¼o¦·Ã£n°»£µ¡¥µºÉ°µ¤´ ´«·Â¨³
¡§·¦¦¤ °Â¡¥rÂ¨³¦³µÄµ¦Äo¥µ
µ¦Äo¥µ°¥nµÅ¤n¤Á®»¨Á· ¹Ê´ÊÄµ¡¥µµ¨Â¨³»¤
´Á}{®µ
¦³´µ·¤µµ®¨µ¥«ª¦¦¬¸ÉÎµ´Án
µ¦¦·Ã£¥µ·¸ª³Ã¥¡ªnµ¦³µÄo¥µ
·¸ª³¦´¬µÃ¦®ª´¹ÉÁ·µÁºÊ°Åª¦´°¥nµÂ¡¦n®¨µ¥ ¦³¤µ¦o°¥¨³ 40-60 Änµ´®ª´
Â¨³¦o°¥¨³ 70-80(6) Ä¦»Á¡¤®µ¦ nªµ¦Äo¥µÄÃ¦¡¥µµ¨ ¡ªnµ£µª³¸ÉÅ¤n¡¹¦³r
°´ÁºÉ°¤µµµ¦Äo¥µ ·Á}¦o°¥¨³ 20 °£µª³¸ÉÅ¤n¡¹¦³r¸ÉÁ· ¹Ê´Ê ®¤ °µ¸Ê
¥´Â¨»n¤°µµ¦¸ÉÅ¤n¡¹¦³r¸ÉÁ· ¹Ê Â¨³¦³´ªµ¤¡·µ¦(7)
µ¦Äo¥µÄµ¡¥µµ¨(8) ¡ªnµ¤¸µ¦´ÉÄo¥µÃ¥Å¤n¤¸ o°n¸Ê ª·¸µ¦Ä®o¥µ
µÂ¨³¦³¥³Áª¨µÅ¤n¼o° Á¸É¥n°°µµ¦°´Å¤n¡¹¦³r¸É¦oµ¥Â¦ ¼o´ÉÄoÅ¤nÄ®oÎµÂ³ÎµÂn
¼oiª¥ µµ¦·µ¤¨µ¦¦´¬µ Â¨³¼oiª¥Å¤n¦ªn ¤¤º°Äµ¦Äo¥µ ´ª°¥nµÁnÄÃ¦¡¥µµ¨ ¤¸
¦µ¥µªnµÃ¦¡¥µµ¨¤¸µ¦´ÉÄo¥µ atorvastatin Â¨³ rosiglitazone °¥nµ¤Á®»¨¦o°¥¨³ 13
Â¨³17.2 µ¤¨Îµ´(4)Â¤o{®µµ¦Äo¥µÄÃ¦¡¥µµ¨ °¦´Â¨³Ä»¤Åo¦´ ªµ¤Ä°¥nµ
¤µµ´ª·´¥¹Énª®¹ÉÁ}»¨µ¦ °µ¡¥µµ¨´Ê
Ç
Ânªµ¤¦¼oªµ¤Á oµÄÄ
µµ¦rÂ¨³{®µµ¦Äo¥µÄÃ¦¡¥µµ¨Â¨³¨··Á°°¥¼nÄ¦³´ÉÎµ ¨nµªº°¤¸ o°¤¼¨o°¥
¤µ µÁ®»Îµ´ÅoÂnµ¦Å¤nµ¤µ¦Á oµ¹ o°¤¼¨µ¦´ÉÄo¥µ µ¦nµ¥¥µ Â¨³µ¦Äo¥µ¸ÁÉ · ¹Ê
Äµ¡¥µµ¨£µÁ°
µ¦Â n ´Äµ¦ÎµÁ·»¦·Á}nª®¹É ¸ÉÎµÄ®o¼o¦·®µ¦
µ¡¥µµ¨Á®¨nµ´Ê Å¤n¥·¥°¤ÁdÁ¥ o°¤¼¨ °µ¸Ê o°Îµ®Ä®oÃ¦¡¥µµ¨·µ¤
¦³Á¤·µ¦Äo¥µ (drug use evaluation, DUE) µ¤µ¦ÎµÅ¼nµ¦·´·ÅoÄÃ¦¡¥µµ¨ °¦´
µnª Ã¥Á¡µ³Ã¦¡¥µµ¨´´¦³¦ªµµ¦» °¥nµÅ¦Èµ¤ ¤¸µª·´¥µnª
¸ÊÄ®oÁ®È¹£µ¡µ¦r¸ÉÁ}°¥¼nÄÃ¦¡¥µµ¨Á° ¹É¤¸ÂÂµ¦´Á¨º°Â¨³µ¦´É¥µ¸É¤¸
¨´¬³Á¡µ³ Án Aramwit and Kasettratat (2004) «¹¬µµ¦´ÉÄo serum albumin Ä¼o iª¥Ä
°Ã¦¡¥µµ¨Á°Â®n®¹ÉÄ¦»Á¡² ¡ªnµ¤¸µ¦´ÉÄoÄ °o nÄo¸ÉÅ¤nÁ®¤µ³¤¦o°¥¨³ 36
Ã¥¸É¦o°¥¨³ 14 °Îµª¸ÊÁ}µ¦´ÉÄoÄ¼oªi ¥¸¤É ¸ o°®oµ¤Äo Â¨³ÁºÉ°µ serum albumin
Á}¨·£´r¸É¤¸¦µµÂ¡ ªµ¤¼Á¨nµÄ¦¸¸Ê nµ³·Á}¤¼¨nµ¤®µ«µ¨ Ã¥Á¡µ³°¥nµ¥·É
µ¦Äo¥µÄ¼o ¸É¤¸ o°®oµ¤Äo ¥n°¤ÎµÄ®oÁ¸É¥n°°´¦µ¥Á}°¥nµ¤µ Ä ³¸É Pongsupap et al
(2006) ÂÄ®oÁ®Èªnµ Ã¦¡¥µµ¨Á°¤¸µ¦Äo¥µÁ·ÎµÁ} (excessive use) ¤µªnµ£µ¦´
แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
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°o o¡¸Ê°¨o°´¨µ¦Îµ¦ª¦³Á¤·µ¦Äo¥µÄ¦³Á«Îµ¨´¡´µÃ¥°rµ¦°µ¤´¥
Ã¨¹É¸Êªnµ
µ¦Äo¥µÄ£µÁ°¤´³¤¸{®µ¸É¦»Â¦ªnµ¸É¡Ä£µ¦´
°µ¸Ê
Pitaknetinan et al (1999) ÅoÁ°Ä®o¡·µ¦µ®¦º°«¹¬µÃ¥µ¥¸ÉÁ¸É¥ª o°´µ¦´ÉÄo¥µ Án
µ¦Äo¥µÄ´¸¥µ®¨´Â®nµ· Â¨³µ¦Â¥µoÂoª¥¥µµ¤´ Ã¥Â¥¡§·¦¦¤ °
µ¡¥µµ¨Ä£µ¦´Â¨³£µÁ°°°µ´ ÁºÉ°µ¤¸ªµ¤Ânµ´°¥nµÁ®ÈÅo´
µ¦Äo¥µºÉ°¥µµ¤´(9)Îµ®¦´µ¦Äo¥µºÉ°µ¤´Â¥µoÂÄÃ¦¡¥µµ¨
´Ê ¤¸°´¦µ¸ÉÂnµ´Å ¹Ê°¥¼n ´¦³Á£ °Ã¦¡¥µµ¨ ¦³Á£ °¥µ Â¨³ª´·µ¦
¦´¬µ¡¥µµ¨®¦º°¦³´» £µ¡ °¼oiª¥ µÁ®»¸ÉÎµÄ®o¤¸µ¦Äo¥µºÉ°µ¤´o°¥ªnµ¸Éª¦´Ê¸É
¥µµ¤´ ¤¸ ¦ µµÉÎ µ ªn µ ¥µo  Â nª ®¹É  ÁºÉ ° ¤µµµ¦¸É Â ¡¥r Â ¨³Á£´  ¦Å¤n Á ºÉ °¤´É  Ä
»£µ¡ °¥µµ¤´¸É¨·£µ¥Ä¦³Á«Â¨³°··¡¨ °µ¦nÁ¦·¤µ¦ µ¥¥µ
ª´·µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨ ° oµ¦µµ¦(9)¦³Á«Å¥¦³´{®µnµÄonµ¥
oµµ¦¦´¬µ¡¥µµ¨Änª¸ÉÁ}nµÄonµ¥oµ¥µ °¦³Á«Á¡·É¤¼ ¹Ê°¥nµ¦ªÁ¦Èª °¥nµ
n°ÁºÉ° Ã¥Á¡µ³nµÄonµ¥µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨Ä¦³ª´·µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨ ° oµ¦µµ¦¸É
¼Â¨¦³µ¦¦³¤µ 5 ¨oµ ¡ªnµÁ¡·É¤¼ ¹ÊÁ} °Ánµ®¦º°·Á}¤¼¨nµ¼¹ 54,904 ¨oµ
µÄe ¡.«. 2551 Ä ³¸ÉnµÄonµ¥Ä¦³¦³´´¤Â¨³¦³¦³´» £µ¡oª®oµ ´Ê
°¦³¼Â¨¦³µ¦ ¦ª¤ 57 ¨oµ Ã¥¸É¤¼¨nµÄonµ¥oµµ¦¦´¬µ¡¥µµ¨Äe ¡.«. 2551
·Á}Á·¦ª¤Á¡¸¥ 98,700 ¨oµµÁnµ´Ê(10) ´Ê¸Ênª®¹ÉÁ}Á¡¦µ³¦³µ¦´ÉÄo¥µÄ¦³
ª´·µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨ ° oµ¦µµ¦Á}ÂÅ¤n¤¸µ¦ª»¤µ¦´Énµ¥ Â¨³nµ¥µ¤µ¦Á·
¦·¹Á}Á®»Ä®oÅ¤nÁ}Åµ¤®¨´µ¦Äo¥µ°¥nµ¤Á®»¨
nµÄonµ¥¸ÉÁ¡·É¤ ¹Ê´¨nµª°µÅ¤nÁ}{®µ®µ oµ¦µµ¦Â¨³¼o¤¸··Åo¦´µ¦
¦´¬µ¸É¤¸»£µ¡Á®¤µ³¤´¦³¤µ¸É¦´o°nµ¥ ÂnÄ o°ÁÈ¦·»£µ¡µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨
°¨»n¤ oµ¦µµ¦Â¨³¼o¤¸··°µ¨nµªÅoªnµÅ¤n¸ªnµ®¦º°o°¥ªnµ¦³µ¦¨»n¤°ºÉ ¨nµªº° ¤¸
Ã°µÅo¦´¥µ¸ÉÅ¤nÎµÁ}o°Åo¦´ (over prescription) n°¥ªnµ¦³µ¦¨»n¤°ºÉ Án»¦
oµ¦µµ¦¸É¤¸°µ¥»ÉÎµªnµ 5 e ¤¸Ã°µÅo¦´¥µ·¸ª³Äµ¦¦´¬µÃ¦®ª´n°¥ªnµ¼oiª¥¨»n¤°ºÉ
¦³®ªnµ 6-11 Ánµ ¼oiª¥¤³Á¦ÈÅo¦´¥µÁ·ªnµ¤µ¦µ (over standard) ¼oiª¥¸É¤¸{®µ¦³¼
Â¨³ o°Åo¦´¥µ COX-II inhibitors n°¥ªnµ¦³µ¦¨»n¤°ºÉ 18.1 Ánµ (over consumption)
Ä»¦¸ oµoÎµÅ¼nªµ¤Á¸É¥µµ¦Äo¥µ¸ÉÁ¡·É¤¼ªnµ¦³µ¦¨»n¤°ºÉ¦³®ªnµ 2-12 Ánµ
µµ¦¦³Á¤·¨¦³ °Ã¥µ¥®¨´¦³´» £µ¡oª®oµn°nµÄonµ¥Â¨³¨´¬³µ¦Äo
¥µ 8 ¨»n¤¥µÃ¥°µ«´¥µ¦ª·Á¦µ³®rÂ»·¥£¼¤·Îµ®¦´µ o°¤¼¨°·Á¨È¦°·roµµ¦´ÉÄo¥µÂn
¼oiª¥°¦³®ªnµe¦³¤µ 2543-2545 °Ã¦¡¥µµ¨«¼¥rÂ¨³Ã¦¡¥µµ¨´ÉªÅ 18 Â®n
Ä 4 £¼¤·£µ °¦³Á« Â¨³µ¦Äo¥µÁ·ªµ¤ÎµÁ}´¨nµªnªÄ®nÁ}µ¦Äo¥µ°´¸¥µ
®¨´Â®nµ·´Ê·Ê
µ¦Äo¥µÄ»¤(9) Îµ®¦´µ¦ºÊ°¥µ¦´¬µÁ° (self-medication) ¤¸µª·´¥¸É
Á¸É¥ª o°¸Êªnµ ¤¸µ¦¦³Îµ¸É·®¤µ¥Äµ¦Îµ®nµ¥¥µ°µ¡¥µµ¨ ÁnÎµ®nµ¥¥µÃ¥
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Å¤n¤¸Ä°»µ Îµ®nµ¥¥µÅ¤n¦µ¤¦³Á£Ä°»µ Îµ®nµ¥¥µÃ¥¼o¸ÉÅ¤n¤¸®oµ¸É·´·µ¦
Îµ®nµ¥¥µ» Á}o ¼onµ¥¥µ´ÊÁ£´¦Â¨³»¨µ¦°ºÉ Ç nµ¥¥µÁ·ªµ¤ÎµÁ} Å¤n¤¸ o°nÄo
µÂ¨³¦³¥³Áª¨µÄo¥µÅ¤n¼o° Ä®oÎµÂ³Îµµ¦Äo¥µÅ¤n¦oªnª¼o¸ÉºÊ°¥µ¦´¬µÁ° µ
ªµ¤¦¼oÁ¸É¥ª´¥µ¸ÉÄoÂ¨³ª·¸Äo¥µ¸É¼o° ¦ª¤´Ê¥´¡ªnµ¤¸µ¦Îµ¥µ®¨µ¥·ÅÄoÄµ¸É·
¹É°¨o°´¨µ¦Îµ¦ª£µª³» £µ¡°µ¤´¥¦³´´®ª´
{®µÁºÊ°º°Ê ¥µoµ»¨¸¡ µ¦Äo¥µoµ»¨¸¡Å¤n¤Á®»¨Ä¦³Á«Â¨³´ÉªÃ¨
ÎµÄ®o¤¸Â¸Á¦¸¥®¨µ¥·ºÊ°n°¥µoµ»¨¸¡®¨µ¥· µ¦¸ºÊ°n°¥µoµ»¨¸¡Áº°»
·¡¦o°¤Ç ´ ÎµÄ®o¤¸¨n°µ¦Á¨º°Äo¥µ¸ÉÁ®¤µ³¤Îµ®¦´µ¦¦´¬µ ¹É°´¦µµ¦ºÊ°¥µ¸Ê¼
¤µ ¹Ê°¥nµ´ÁÄ¦³Á«Îµ¨´¡´µ¦ª¤´Ê¦³Á«Å¥ ÎµÄ®oo°Äo¥µoµ»¨¸¡¸É¤¦¸ µµ
Â¡ ¹Ê Â¨³o°¦´µ¦¦´¬µÄÃ¦¡¥µµ¨µ ¹Ê
{®µÁºÊ°ºÊ°¥µ¤¸µÁ®»Îµ´µµ¦Äo¥µÅ¤n¼o°®¦º°Á·ÎµÁ}Äe 2550 ¥µ
·¸ª³Â¨³¥µnµÁºÊ°¤¸¤¼¨nµµ¦¨·Â¨³ÎµÁ oµ¼Á}°´´ 1 °¦³Á«°¥nµn°ÁºÉ°´ÊÂne
2543 ¤¸¤¼¨nµ¦ª¤ 2 ®¤ºÉ¨oµµ (¦o°¥¨³ 20 °¤¼¨nµ¥µ´Ê®¤) (¸É¤µ: Îµ´µ
³¦¦¤µ¦°µ®µ¦Â¨³¥µ, 2552) Â¨³ÄÃ¦¡¥µµ¨Ä´´¦³¦ªµµ¦» ¤®µÅ¥
¨µÃ®¤ Â¨³ª¤®µª·¥µ¨´¥ Äo¦³¤µºÊ°¥µ´Ê®¤ 2,794 ¨oµµÄe 2535 ¹ÉÁ}¥µ
·¸ª³¦o°¥¨³ 40 (¸É¤µ: ¡.¦³¤ª »µ¦) µµ¦ªª¦¦¦¦¤¡ªnµÃ¦¡¥µµ¨
¤®µª·¥µ¨´¥ 3 Â®n¤¸µ¦Äo¥µ·ª¸ ³Å¤nÁ®¤µ³¤ ¹ÉnªÄ®nÁ}µ¦ÄoÁ·ªµ¤ÎµÁ} ¼¹
¦o°¥¨³ 50-91 (¸É¤µ: «.¡.¨·¸ °´«ªÃ£¸ ¡.¦³¤ª »µ¦) °µ¸Ê¥´¡ªnµ¦³µ¤¸
µ¦Äo¥µ·ª¸ ³¦´¬µÄÃ¦¸ÉÅ¤nÎµÁ} Án Ã¦®ª´Ä°´¦µ¼¤µ ¦³¤µ¦o°¥¨³ 40-60 Ä
£¼¤·£µ Â¨³¦³¤µ¦o°¥¨³ 70-80 Ä ¤.(6)
¥µ·¸ª³Á}¨»n¤¥µ¸É¡¦µ¥µ°µµ¦Å¤n¡¹¦³r (ADR report) ¼»Á}
°´´ 1 °¦³Á« (¦o°¥¨³ 54 °°µµ¦Å¤n¡¹¦³r´Ê®¤¸ÉÁ· ¹Êµ¥µ»·¦ª¤´)
(¸É¤µ: Îµ´µ³¦¦¤µ¦°µ®µ¦Â¨³¥µ, 2549) {®µµ¦ºÊ°¥µoµ»¨¸¡Å¤n¤¸¨Á¡¸¥µ¦
Á¨º°Äo¥µ¸ÉÁ®¤µ³¤Îµ®¦´µ¦¦´¬µÁnµ´ÊÂn¥´ÎµÄ®oo°Äo¥µÂ¡ ¹Ê ´ª°¥nµÁn ¡ÁºÊ°
Â¸Á¦¸¥ 4 · ¸É¤¸µ¦ºÊ°¥µ¼ ¹Ê ÎµÄ®oo°¤¸µ¦Á jµ¦³ª´°¥nµÄ¨o· º° Acinetobacter
baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae Â¨³Áº°Ê ¨»n¤
Enterobacteriaceae (¸É¤µ: ¦¤ª·¥µ«µ¦rµ¦Â¡¥r 2552) ¹É°´¦µµ¦ºÊ°¥µ¸Ê¼¤µ ¹Ê Îµ
Ä®oo°Äo¥µoµ»¨¸¡¸É¤¸¦µµÂ¡ ¹Ê Â¨³o°¦´µ¦¦´¬µÄÃ¦¡¥µµ¨µ ¹Ê
Â¨³Ä{»´ Â¸Á¦¸¥º°Ê ¥µÁº°»·Â¨oªÄ¦³Á«Å¥Â¨³o°Á¦nª»¤
°µ·Án Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Â¨³ Drug Resistant
Streptococcal pneumoniae (DRSP) ³¸Éªµ¤o°µ¦¥µ·¸ª³·Ä®¤nÁ¡ºÉ°n°¼o´Áº°Ê ºÊ°
¥µÁ¡·É¤ ¹Ê ÂªÃo¤µ¦o·¥µ·ª¸ ³·Ä®¤n¨´¨¨ Á¡¦µ³¦³··£µ¡ °¥µÄµ¦
¦´¬µÃ¦·ÁºÊ°¨¨°¥nµ¦ªÁ¦ÈªÁ¤ºÉ°Áº°Ê ºÊ°¥µ¹Å¤n»o¤nµÄµ¦¨»
´´Ê ³¸ÊÁ¦µÎµ¨´
Á·®oµ´µ¦oµµ¥ °ÁºÊ°ºÊ°¥µ¸ÉÁ¡·É¤ ¹Ê¤µ»¸ÎµÄ®oo°®µª·¸¸É³³¨°®¦º°j°´µ¦
แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

125

Á¡·É¤Îµª °»¨¸¡ºÊ°¥µ
{»´¥µoµ»¨¸¡®¨µ¥´ªÎµ¨´³ÄoÅ¤nÅo¨Â¤oÂn¥µ¨»n¤
cephalosporin Â¨³ quinolone ´¸É·¥µ¦ Newsweek ´ª´¸É 28 ¤¸µ¤ 2537 ¨®oµªnµ
Antibiotics, the end of miracle drug ?
µ¦nÁ¦·¤µ¦ µ¥¥µÂ¨³µ¦Ã¬µ(10) Ä{»´¤¸µ¦¡´µµ¦nÁ¦·¤µ¦
µ¥Ä¦¼Ânµ Ç Â¨³Änª¨° 3 e¸Énµ¤µ (¡.«. 2549-2551) nµÄonµ¥Äµ¦Ã¬µ¥µ
°Å¥¤¸¤¼¨nµ¼ªnµªnµ 2.5 ¡´¨oµµn°e ¹Én¨n°¡§·¦¦¤µ¦Äo¥µ °¼oÄo¥µÂ¨³
¦³µ°¥nµªoµ ªµ ¦»Â¦ Án µ¦nÁ¦·¤µ¦ µ¥¥µ¸É µ¦·¥¦¦¤Åo¹Á°µÂ¡¥r Á£´
¦ Â¨³»¨µ¦°ºÉ ¦ª¤´ÊºÉ°µ¦¤ª¨Á oµ¦nª¤¦´¨¦³Ã¥r´o°Ä¦¼Ânµ Ç µ
¦·¬´¥µ´Ê¸ÁÉ }¨¦³Ã¥rµ¦Â¨³¨¦³Ã¥rÂ°Â  µ¦ µ¥¥µµ°·Á¨ÈÃ¦·rµ¦
µ¥¦ ¦ª¤´Ê Direct-to-consumer advertisement ¸É°µ«´¥n°ªnµµ®¤µ¥ÎµÃ¬µÂ 
¥µ°´¦µ¥Â¨³¥µª»¤¡·Á«¬Ã¥¦n°¼o¦·Ã£Ä¦¼Â Disease-awareness campaign
Á¡ºÉ°ºÉ°µ¦Ä®o¼o¦·Ã£¦³®´¹Ã¦®¦º°ªµ¤Á¸É¥ °/¸É¦´ n°µ¦Á·Ã¦ ¹É³¦³»oÄ®o
Á·µ¦Âª®µ o°¤¼¨Á¸É¥ª´Ã¦Â¨³¥µµ«¼¥r o°¤¼¨ °¦·¬´ ¥µ®¦º°»¨µ¦µµ¦Â¡¥r¸É
°µÅ¤nÁ}¨µ/Å¤n¼o° ÎµÄ®o¦³µÁ¦·É¤oµ¦´µ¤®¦º°¡¼»¥´»¨µ¦µµ¦Â¡¥r
¹É°µÎµÅ¼nµ¦´ÉÄo¥µ´Ê Ä¸É» Ã¥°µnµ “®¤°¡´¤·¦” ¸É¤¸ o°¨´¦·¬´¥µ¸É³Á}
Â®¨n¦³µ¥¥µ¼n¦³µ Á·µ¦¦oµnµ·¥¤¸É·Ân¦³µªnµ “»°¥nµº°Ã¦ Â¨³»Ã¦
¦´¬µÅooª¥¥µ
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แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

®nª¥µ¦´·°
®nª¥µ®¨´
1. Îµ´µ³¦¦¤µ¦°µ®µ¦Â¨³¥µ
®nª¥µ®¨´
1. Îµ´µ³¦¦¤µ¦°µ®µ¦Â¨³¥µ
2. Îµ´µµµ¦» ´®ª´
3. ¦¤«»¨µ¦
3. ´Ä®o¤¸¦³ª»¤µ¦Äo¥µÎµ®¦´´ªr
1. ¤¸µ¦°¦¤´ªÂ¡¥rÂ¨³¼oÁ¸É¥ª o°´¦³µ¦ª»¤ ®nª¥µ®¨´
µ¦Äo¥µ
1. ¦¤«»´ªr
2. Îµª¢µ¦r¤¸ÉÅo¤µ¦µ¤¸¦³ª»¤µ¦Äo¥µ
2. ¦¤¦³¤
Îµ®¦´´ªr
3. Îµ´µ³¦¦¤µ¦°µ®µ¦Â¨³¥µ
®nª¥µ¦nª¤
1. Îµ´µµµ¦» ´®ª´
¨¥»r¸É 2 : ¡´µ¦³Â¨³¨ÅÁ¡ºÉ°Âo{®µÁºÊ°ºÊ°¥µoµ»¨¸¡Ä¤»¬¥r
¤µ¦µ¦
´ª¸Êª´
®nª¥µ¦´·°
1. µ¦¡´µÂ¨³Á¦·¤ªµ¤Á o¤Â È °
Ã¦¦oµÄµ¦ª»¤µ¦·ÁºÊ° Â¨³µ¦
j°´Ã¦
1.1 °r¦¦³´µ·¸É¼Â¨{®µÁºÊ°ºÊ°¥µ
1. ¤¸°r¦¦³´µ·¸É¼Â¨{®µÁºÊ°ºÊ°¥µ
(ÁºÉ°¤´¥»«µ¦r¸É 1)

¨¥»r¸É 1 : ¡´µ¦³Â¨³¨ÅÁ¡ºÉ°Âo{®µµ¦ºÊ°¥µoµ»¨¸¡Ä´ªr
¤µ¦µ¦
´ª¸Êª´
1. Ân¦³Á£¥µÎµ®¦´´ªrÄ®oÁ®¤µ³¤°¥nµ
1. ¤¸¦³µ«µ¦Ân¦³Á£¥µÎµ®¦´´ªr
´Á
2. Îµ´¼Â¨¥µ®¨´°°¼n o°¨µ Á o¤ªµ¦ 1.¤¸µ¦¦ªÁ jµ¦³ª´»£µ¡¥µ´ªrµ¸É¨· µ¥ Â¨³
ÎµÁ µo µ¦¨·Â¨³Îµ®nµ¥¥µ´ªrÂ¨³Á£´
ÎµÁ µo ¥µÂ¨³Á£´Á¤¸£´r
Á¤¸£´r

¥»«µ¦r¸É 6 ¡´µ¦³Â¨³¨Åj°´Â¨³ÂoÅ {®µ¸ÉÁ·µµ¦Äo¥µoµ»¨¸¡Â¨³µ¦ºÊ°¥µ °ÁºÊ°n°Ã¦
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¨¥»r¸É 2 : ¡´µ¦³Â¨³¨ÅÁ¡ºÉ°Âo{®µÁºÊ°ºÊ°¥µoµ»¨¸¡Ä¤»¬¥r
¤µ¦µ¦
´ª¸Êª´
1.2 µ¦Á¦·¤¦oµªµ¤Á ¤o Â ÈÄ®o³¦¦¤µ¦
1. ¤¸·¦¦¤ª»¤µ¦·ÁºÊ°¸ÉÅo¤µ¦µ¹É
j°´Â¨³ª»¤µ¦·ÁºÊ° °µ¡¥µµ¨
ÎµÁ·µ¦Ã¥³¦¦¤µ¦j°´Â¨³ª»¤
Â¨³¨»n¤µ¦oµÁ¦·¤» £µ¡ °µ¡¥µµ¨
µ¦·ÁºÊ° Â¨³¨»n¤µ¦oµÁ¦·¤» £µ¡
Â¨³®nª¥µ¸ÉÁ¸¥É ª o°
1.3 µ¦Á¦·¤¦oµªµ¤Á ¤o Â ÈÄ®o¦³µÂ¨³
1. ªµ¤¦¼o ´«· Â¨³¡§·¦¦¤ °¦³µ
»¤Äµ¦j°´Ã¦ Â¨³µ¦·ÁºÊ°
Á¸É¥ª´µ¦ª»¤Ã¦·ÁºÊ°
2. µ¦¦´¡§·¦¦¤Â¨³µªµ¤· Á¡ºÉ°Ä®o 1. Îµªµ¡¥µµ¨Â¨³µ´µ¦«¹¬µ¸É
Äo¥µ·ª¸ ³Á¡µ³Á¤ºÉ°ÎµÁ}°¥nµ¤Á®»¨ ¦´Âª·¸ÊÅÎµÁ·µ¦
Ã¥Îµ®Ä®oÂª· “°¥nµÄo¥µ·ª¸ ³Ã¥Å¤n
2. Âª·¸ÊÁ}´ª¸ªÊ ´ °µ¦¦³Á¤·»£µ¡
ÎµÁ}: Antibiotics Smart Use (ASU)” Á}Ã¥µ¥ µ¡¥µµ¨Ã¥¦³¦ªµµ¦» Â¨³Ã¥
¦³´¦³Á«¸É´Ê »¨µ¦µµ¦Â¡¥rÂ¨³
µ´¦´¦°»£µ¡µ¡¥µµ¨
¦³µo°Á¦¸¥¦¼oÂ¨³ÎµÅo
3. µ¦¡´µ¦³·µ¤Â¨³Á jµ¦³ª´ ¦³
1. ¤¸µ o°¤¼¨¨µÁ¡ºÉ°µ¦·µ¤Â¨³Á jµ¦³ª´
µ¦Á«µ¦ºÉ°µ¦ o°¤¼¨µ¦Á jµ¦³ª´¸¤É ¸
°¦³Á«¸É ¤¦¼r Â¨³Á}{»´
¦³··£µ¡ ¹ÉÄ®o o°¤¼¨ Án
2. ¤¸¦µ¥µÂ¨³µ¦ºÉ°µ¦°¥nµn°ÁºÉ°
3.1 ÂÂµ¦Äo¥µ·ª¸ ³ °´¦µ¥µµ¦
Äo¥µ·¸ª³ Â¨³µ¦ºÊ°¥µ °¦³Á« ¦ª¤´Ê
ÂÂªµ¤ÁÈiª¥
3.2 µ¦¦³Á¤·¨´¤§·Í °µ¦ÎµÁ·µ¦µ¤
Â¨¥»rÄ£µ¡¦ª¤Á¸¥É ª´µ¦¨°´¦µµ¦Á·
®nª¥µ®¨´
1. °r¦¦³´µ·¸É¼Â¨{®µÁºÊ°ºÊ°¥µ Â¨³
¨´´¥»«µ¦r¸Ê
2. ¦¤ª·¥µ«µ¦rµ¦Â¡¥r
3. µ´¦´¦°»£µ¡µ¡¥µµ¨

1. ¦³¦ª«¹¬µ·µ¦
2. ¦³¦ªµµ¦»
1. °r¦¦³´µ·¸É¼Â¨{®µÁºÊ°ºÊ°¥µ Â¨³
¨´´¥»«µ¦r¸Ê
2. ¦³¦ªµµ¦»
3. µ´¦´¦°»£µ¡µ¡¥µµ¨

®nª¥µ¦´·°
1. µ¡¥µµ¨
2. ¦³¦ªµµ¦»
3. µ´¦´¦°»£µ¡µ¡¥µµ¨
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¨¥»r¸É 2 : ¡´µ¦³Â¨³¨ÅÁ¡ºÉ°Âo{®µÁºÊ°ºÊ°¥µoµ»¨¸¡Ä¤»¬¥r
¤µ¦µ¦
´ª¸Êª´
ÁºÊ°ºÊ°¥µ
3.3 o°¤¼¨Á¡ºÉ°ÄoÄµ¦ªµÂÂ¨³ÎµÁ·µ¦Á¡ºÉ°
¨ÁºÊ°ºÊ°¥µ ¦ª¤´Ê Á¥Â¡¦n¦³µ´¤¡´r o°¤¼¨¼n
µµ¦³
4. µ¦ª»¤µ¦¦³µ¥Â¨³µ¦nÁ¦·¤µ¦ 1. ¤¸¦³µ«¦´µ³ °¥µ·ª¸ ³Ä®oµ¤µ¦
µ¥¥µ·¸ª³
Îµ´µ¦¦³µ¥¥µÄ®oÄoÅoÄªÎµ´°¥nµ
4.1 µ¦¦´µ³ °¥µ·¸ª³ (ÁºÉ°¤´
Á®¤µ³¤ Á¡º°É ªÅªoÄo´ ÁºÊ°·Ê°¥µ
¥»«µ¦r¸É 1)
2. ¤¸®¨´ÁrÁ¡µ³Á¸É¥ª´µ¦ª»¤µ¦
4.2 µ¦ª»¤µ¦nÁ¦·¤µ¦ µ¥¥µ·¸ª³¸É
nÁ¦·¤µ¦ µ¥¥µ·ª¸ ³
Á o¤ªªnµ¥µ¨»n¤°ºÉ ´ªÉ Å (ÁºÉ°¤´¥»«µ¦r
3. °´¦µ °µ¦¦³µ¥¥µ·¸ª³Än°µ®¦º°
¸É 7)
ª·¸µ¦¸ÉÅ¤nÁ®¤µ³¤¨¨
4.3 µ¦´´Äo®¤µ¥°¥nµ¦·´Â¨³¤¸
¦³··£µ¡
5. ª·¥´ ¡´µª·¸µ¦Îµµ ®¦º°ª¦¦¤¸
´»µ¦ ´Á¨ºÉ°¥»«µ¦rÂo{®µ
ÁºÊ°ºÊ°¥µ
5.1 µ¦¡´µ¦´¦»¨ª·¸Â¨³Á¦ºÉ°¤º°Äµ¦
1. ¤¸µ¦¡´µ rapid test ¸É¦µµ¼¨
ª··´¥Ã¦
2. ¤¸µ¦´»µ¦¨·Â¨³µ¦Äoª¦¦¤Ä
µ¦ª··´¥Ã¦

129

®nª¥µ®¨´
1. ¦¤ª·¥µ«µ¦rµ¦Â¡¥r

®nª¥µ®¨´
1. Îµ´µ³¦¦¤µ¦°µ®µ¦Â¨³¥µ
2. Îµ´µµµ¦» ´®ª´

®nª¥µ¦´·°
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¨¥»r¸É 2 : ¡´µ¦³Â¨³¨ÅÁ¡ºÉ°Âo{®µÁºÊ°ºÊ°¥µoµ»¨¸¡Ä¤»¬¥r
¤µ¦µ¦
´ª¸Êª´
5.2 µ¦ª·¥´ Â¨³¡´µª¦¦¤Â¨³°rªµ¤¦¼oÁ¡ºÉ° ¤¸¨µª·¥´ /ª¦¦¤¸Éµ¤µ¦ÎµÅÄo¦³Ã¥r
µ¦j°´ Â¨³¦´¬µÃ¦ ¦ª¤´Ê µ¦ª»¤ÁºÊ°ºÊ° Åo¦·°¥nµo°¥ 3 ·Ên°e
¥µ
5.3 µ¦ª·´¥Á¡ºÉ°´»µ¦´·ÄÁ·Ã¥µ¥
Â¨³µ¦Á¨¸É¥Â¨Á¡ºÉ°Âo{®µÄo°·É
6. ¡´µ«´¥£µ¡ Â¨³¦oµªµ¤ÁºÉ°¤´Én°µ¦
Äo¥µ·ª¸ ³¸ÉÁ®¤µ³¤ Ä¨»n¤»¨µ¦µ
µ¦Â¡¥r Â¨³¦³µ
6.1 µ¦«¹¬µÄ¦³ °»¨µ¦µµ¦Â¡¥r 1. ¤¸¦³ÁÈ¥µ·¸ª³Â¨³Âª· ASU Äµ¦
(Formal education) (ÁºÉ°¤´¥»«µ¦r¸É 2)
Á¦¸¥µ¦°
6.2 µ¦«¹¬µn°ÁºÉ° Â¨³µ¦°¦¤¢g¢¼ªµ¤¦¼o ° 2. ¤¸¦³ÁÈ¥µ·¸ª³Á}nª®¹É °µ¦°
»¨µ¦µµ¦Â¡¥r (Áº°É ¤´¥»«µ¦r¸É 2) µ¦¦³°ª·µ¸¡ Â¨³n°Ä°»µµ¦¦³°
ª·µ¸¡
3. ¤¸Âªµµ¦¦´¬µ ®¦º° Good Clinical
Practice
6.3 ¦³¦³»oÁº° (reminding system) Îµ®¦´ 1. µ¡¥µµ¨¤¸µ¦´·¦¦¤Á¡ºÉ°¦³»oÁº°
»¨µ¦µµ¦Â¡¥r
»¨µ¦µµ¦Â¡¥rÁ}¦³Îµ»e
6.4 ¦³Á¦º° nµ¥ºÉ°»¨¸ÉÁ}¼oµÎ µ¦
1. ¤¸Á¦º° nµ¥ºÉ°»¨¸ÉÁ}¼oµÎ µ¦Á¨¸¥É Â¨
Á¨¸É¥Â¨ (Change agent) ¸É¤¸µn°Á}¨Îµ´
´Ê
1. Îµ´µµµ¦» ´®ª´

1. ¦¤´»¦·µ¦» £µ¡

1. ¦³¦ª«¹¬µ·µ¦
2. ¤µ¤ / £µª·µ¸¡

®nª¥µ®¨´
1. ¤®µª·¥µ¨´¥
2. Â®¨n»ª·´¥oµµµ¦» ÄÂ¨³nµ¦³Á«

®nª¥µ¦´·°

¨¥»r¸É 2 : ¡´µ¦³Â¨³¨ÅÁ¡ºÉ°Âo{®µÁºÊ°ºÊ°¥µoµ»¨¸¡Ä¤»¬¥r
¤µ¦µ¦
´ª¸Êª´
®nª¥µ¦´·°
6.5 µ¦«¹¬µÄ¦³ °¦³µ (Formal
¤¸¦³ÁÈ¥µ·¸ª³Â¨³Âª· ASU Äµ¦Á¦¸¥ 1. ¦³¦ª«¹¬µ·µ¦
education) (ÁºÉ°¤´¥»«µ¦r¸É 4)
µ¦°Äµ¦j°´Ã¦ Â¨³µ¦·ÁºÊ°
6.6 µ¦¦¦rÄ¦³´¦³Á«¼n¦³µÁ¸¥É ª´ 1. ªµ¤¦¼o ´«· Â¨³¡§·¦¦¤ °¦³µ
1. ¦³¦ªµµ¦»
µ¦Äo¥µ·ª¸ ³¸ÉÁ®¤µ³¤ (Public national
Á¸É¥ª´¥µ·¸ª³
2. .
campaign) (ÁºÉ°¤´¥»» «µ¦r¸É 4))
2. ªµ¤Á oµÄ·Á¦ºÉ° “¥µÂo°´Á”
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ÀÒ¤¼¹Ç¡ 4:
ÂÒ»®ÔªÇÕ ¹Ð·Õ¢่ ¹
Ö้ ·ÐàºÕÂ¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â
³ ÇÑ¹·Õ่ 31 ÁÕ¹Ò¤Á 2554
ลําดับ
1
1.1
•
1.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชื่อกลุมยา / รายการยา
ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM
Antiinfective and antiseptics for local oral treatment
chlortetracycline
ANTIDIARRHEALS, INTESTINAL ANTIINFECTIVE AGENTS
neomycin
kanamycin
Colistin
phthalylsulfathiazole
sulfaguanidine
furazolidone
nifuroxazide
furazolidone+neomycin
furazolidone+neomycin+phthalylsulfathiazole+homatropine
neomycin+kaolin+pectin
diiodohydroxyquinoline+furazolidone+neomycin+
phthalylsulfathiazole
diiodohydroxyquinoline+furazolidone+neomycin+
phthalylsulfathiazole+kaolin
diiodohydroxyquinoline+furazolidone+neomycin+
succinylsulfathiazole
streptomycin+furazolidone+kaolin+pectin+belladonna+ipecacuanha
furazolidone+kaolin+pectin
diiodohydroxyquinoline+catechu+thymol
phthalylsulfathiazole+kaolin+dicyclomine
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รูปแบบยา

lozenges
tab
cap, dry syr, syr
tab,dry syr
tab
tab
tab
cap, tab, susp
susp
cap
susp
tab
tab
tab
susp
susp
tab
tab

ลําดับ
•
•
•
•
2
2.1
•
•
3
3.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชื่อกลุมยา / รายการยา
รูปแบบยา
diiodohydroxyquinoline+phthalylsulfathiazole
tab
diiodohydroxyquinoline+furazolidone+phthalylsulfathiazole
tab
diiodohydroxyquinoline+furazolidone+kaolin+pectin+atropine
tab
furazolidone+metronidazole+phthalylsulfathiazole
tab
CARDIOVASCULAR SYSTEM
AGENTS FOR TREATMENT OF HEMORRHOIDS AND ANAL FISSURES FOR TOPICAL USE
hydrocortisone+framycetin+cinchocaine
oint
hydrocortisone+framycetin+cinchocaine+aesculin
oint, rectal suppos
DERMATOLOGICALS
ANTIBIOTICS FOR TOPICAL USE
chlortetracycline
oint
tetracycline
oint
fusidic acid
cream, oint
chloramphenicol
oint
bacitracin
oint
gentamicin
cream, oint
mupirocin
cream, oint
amikacin
gel
bacitracin+neomycin
oint
bacitracin+neomycin+clioquinol
pwd
bacitracin+neomycin+polymyxin B
oint, pwd
bacitracin+polymyxin B
pwd
bacitracin+gentamicin+clioquinol+aminoacetic
pwd
acid+cystine+threonine
chlortetracycline+chloramphenicol+neomycin
oint
neomycin+zinc oxide
cream
oxytetracycline+polymyxin B
oint
silver sulfadiazine
cream
sulfanilamide
oint, pwd
sulfanilamide+nitrofural
oint
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ลําดับ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชื่อกลุมยา / รายการยา
sulfanilamide+tannin
sulfanilamide+zinc oxide+sulfur
sulfanilamide+zinc sulfate+sulfur+copper sulfate
sulfadiazine+zinc oxide
sulfadimidine+tannic acid
metronidazole
nitrofural (nitrofurazone)
clioquinol
framycetin
CORTICOSTEROIDS, COMBINATIONS WITH ANTIBIOTICS
hydrocortisone+chloramphenicol
hydrocortisone+fusidic acid
hydrocortisone+neomycin
prednisolone+chloramphenicol
prednisolone+neomycin
prednisolone+nitrofural(nitrofurazone)
dexamethasone+neomycin
betamethasone+fusidic acid
betamethasone+gentamicin
betamethasone+neomycin
fluocinolone acetonide+gentamicin
fluocinolone acetonide+neomycin
betamethasone+clioquinol
betamethasone+clioquinol+bismuth
betamethasone+clioquinol+chlorocresol
prednisolone+nitrofural(nitrofurazone)+lidocaine
triamcinolone+gramicidin+neomycin+nystatin
betamethasone+gentamicin+clioquinol+tolnaftate
desoximetasone+gramicidin+framycetin
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รูปแบบยา
pwd
pwd
pwd
pwd
pwd
lotion, gel
cream, oint
pwd
gauzes
cream
cream
cream
oint
cream
cream
cream
cream, oint
cream
cream
cream
cream
cream
cream
cream
oint
cream
cream
cream

ลําดับ
3.3
•
•
•
•
4
4.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
5.1
•
•
•
•
•
•
•
•
5.2
•
•

ชื่อกลุมยา / รายการยา
ANTI - ACNE PREPARATIONS FOR TOPICAL USE
clindamycin
erythromycin
isotretinoin+erythromycin
benzoyl peroxide+clindamycin
GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES
GYNAECOLOGICAL ANTIInfective
diiodohydroxyquinoline
metronidazole
nystatin+chloramphenicol+diiodohydroxyquinoline
nystatin+diiodohydroxyquinoline
nystatin+diiodohydroxyquinoline+benzalkonium
nystatin+nifuratel
metronidazole+miconazole
URINARY ANTIInfective
phenazopyridine+sulfafurazole(sulfisoxazole)
phenazopyridine+sulfamethizole+tetracycline
ANTIInfective FOR SYSTEMIC USE
TETRACYCLINES
doxycycline
chlortetracycline
lymecycline
oxytetracycline
tetracycline
minocycline
tigecycline
oxytetracycline+lidocaine
AMPHENICOLS
chloramphenicol
thiamphenicol

รูปแบบยา
topical soln, lotion, gel
topical soln, gel, oint
gel
gel

vaginal tab
vaginal tab
vaginal tab
vaginal tab
vaginal tab
vaginal tab
vaginal tab
cap, tab
cap

cap, EC tab, tab
soft cap, cap
cap
cap, tab, syr, inj
cap,tab
cap
for inj
inj
cap, tab, susp, for inj, inj
cap
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ลําดับ
•
5.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.4
•
•
•
5.5
5.5.1
•

ชื่อกลุมยา / รายการยา
chloramphenicol+lidocaine
PENICILLINS
ampicillin
pivampicillin
amoxicillin
piperacillin
benzylpenicillin (penicillin G)
phenoxymethylpenicillin (penicillin V)
benzathine benzylpenicillin
procaine benzylpenicillin
dicloxacillin
cloxacillin
sulbactam
amoxicillin+dicloxacillin
ampicillin+cloxacillin
amoxicillin and enzyme inhibitor
amoxicillin+clavulanic acid
sultamicillin
piperacillin+tazobactam
Cephalosporins
First - generation cephalosporins
cefalexin

•
•
•
5.5.2
•
•
•

cefazolin
cefadroxil
cefazolin+lidocaine
Second - generation cephalosporins
cefminox
cefoxitin
cefuroxime
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รูปแบบยา
inj
cap, tab, dry syr, for inj
tab
cap, tab, dry syr, for inj
for inj
tab, susp for inj, for inj
cap, tab, dry syr
for inj
inj
cap,tab,dry syr
cap, tab, dry syr, for inj
for inj
cap
cap
tab, SR tab, dry syr, for inj
tab, dry syr, for inj
for inj

cap, effer tab, tab,
SR tab, dry syr
for inj
cap,dry syr
for inj
for inj
for inj
cap, tab, dry syr, for inj

ลําดับ
•
•
•
•
5.5.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.5.4
•
•
5.6
•
•
•
•
•
5.7
5.7.1
•

ชื่อกลุมยา / รายการยา
cefamandole
cefaclor
cefprozil
cefoxitin+lidocaine
Third - generation cephalosporins
cefotaxime
ceftazidime
ceftriaxone
cefixime
cefoperazone
cefpodoxime
ceftibuten
cefdinir
cefditoren
ceftriaxone+lidocaine
cefoperazone+sulbactam
Fourth - generation cephalosporins
cefepime
cefpirome
Carbapenems
meropenem
ertapenem
doripenem
biapenem
imipenem+cilastatin
SULFONAMIDES AND TRIMETHOPRIM
Trimethoprim and derivatives
trimethoprim

รูปแบบยา
for inj
cap, SR tab, dry syr
dry syr
for inj
for inj
for inj
for inj
cap, dry syr
for inj
tab, dry syr
cap, dry syr
cap, dry syr
tab, dry syr
for inj
for inj
for inj
for inj
for inj
for inj
for inj
for inj
for inj

tab
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ลําดับ
5.7.2
•
•
5.7.3
•
•
•
•
5.7.4
•
5.7.5
•

ชื่อกลุมยา / รายการยา
Short - acting sulfonamides
sulfadimidine
sulfathiazole
Intermediate - acting sulfonamides
sulfadiazine
sulfadiazine+sulfamerazine+sulfadimidine
sulfadiazine+sulfamerazine+sulfamethazine
sulfadiazine+sulfamerazine+sulfathiazole
Long - acting sulfonamides
sulfamethoxypyridazine
Combinations of sulfonamides and trimethoprim, incl. derivatives
sulfamethoxazole and trimethoprim

•
•
5.8
•
•
•
•
•
•

sulfadiazine and trimethoprim
sulfametrole and trimethoprim
MACROLIDES, LINCOSAMIDES AND STREPTOGRAMINS
erythromycin
spiramycin
midecamycin
roxithromycin
clarithromycin
azithromycin

•
•
•
5.9
•

telithromycin
clindamycin
lincomycin
AMINOGLYCOSIDE ANTIBACTERIALS
streptomycin
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รูปแบบยา
tab
tab
tab,susp
tab,susp
tab,susp
tab
tab
cap, tab, dry syr, susp,
syr, inj
tab
tab
cap, EC tab, tab, dry syr
cap, tab, syr
cap, tab, dry syr
tab
tab,SR tab,dry syr,for inj
cap, tab, dry syr, prolonged - release pwd for
susp, for inj
tab
cap, tab, inj
cap, syr, inj
for inj

ลําดับ
•
•
•
•
•
•
5.10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชื่อกลุมยา / รายการยา
gentamicin
kanamycin
amikacin
netilmicin
gentamicin+zirconium oxide
kanamycin+lidocaine
QUINOLONE ANTIBACTERIALS
ofloxacin
ciprofloxacin
pefloxacin
norfloxacin
rufloxacin
levofloxacin
moxifloxacin
nalidixic acid
pipemidic acid
OTHER ANTIBACTERIALS
vancomycin
teicoplanin
Colistin
fusidic acid
metronidazole
tinidazole
ornidazole
nitrofurantoin
fosfomycin
spectinomycin
linezolid
daptomycin

รูปแบบยา
inj
for inj, inj
inj
inj
tab
inj
cap, tab, SR tab, inj
cap, tab, SR tab, inj
tab
cap, tab
tab
tab, inj
tab, inj
tab
cap
for inj
for inj
for inj
tab, susp, for inj
cap, tab, susp, inj
cap, tab, EC tab
tab
tab
tab, granule, for inj
for inj
tab, dry syr, inj
for inj
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ลําดับ
•
5.12
•
•
6
6.1
•
•
•
•
•
•
•
•
7
7.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชื่อกลุมยา / รายการยา
clioquinol
Combinations of antibacterials
chloramphenicol+streptomycin
procaine benzylpenicillin+benzylpenicillin sodium+streptomycin
RESPIRATORY SYSTEM
THROAT PREPARATIONS:Antibiotics
tyrothricin
neomycin+bacitracin+benzocaine
tyrothricin+benzalkonium+benzocaine
tyrothricin+benzethonium
tyrothricin+benzethonium+benzocaine
tyrothricin+benzocaine
tyrothricin+dequalinium
neomycin+bacitracin+amylocaine
SENSORY ORGANS
OPHTHALMOLOGICAL ANTIInfective
chloramphenicol
chlortetracycline
natamycin
gentamicin
tobramycin
fusidic acid
ofloxacin
ciprofloxacin
lomefloxacin
levofloxacin
gatifloxacin
moxifloxacin
neomycin+polymyxin B+gramicidin
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รูปแบบยา
tab
susp
for inj

lozenge
lozenge
lozenge
lozenge
lozenge
lozenge
lozenge
lozenge

eye drop, eye oint
eye ointment
eye drop
eye/ear drop, eye oint
eye drop, eye oint
eye drop
eye drop
eye drop, eye oint
eye drop
eye drop
eye drop
eye drop
eye drop

ลําดับ
•
•
•
7.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7.3
•
•
•
•
•
7.4
•
•
•
•

ชื่อกลุมยา / รายการยา
oxytetracycline+polymyxin B
polymyxin B+trimethoprim
sulfacetamide
ANTIINFLAMMATORY AGENTS AND ANTIInfective IN COMBINATION
loteprednol+tobramycin
dexamethasone+chloramphenicol
dexamethasone+gentamicin
dexamethasone+neomycin+polymyxin B
dexamethasone+tobramycin
dexamethasone+moxifloxacin
hydrocortisone+neomycin
dexamethasone+chloramphenicol+tetryzoline (tetrahydrozoline)
prednisolone+chloramphenicol+naphazoline
dexamethasone+gramicidin+framycetin
dexamethasone+neomycin
prednisolone+gentamicin
prednisolone+neomycin
betamethasone+neomycin
OTOLOGICAL ANTIInfective
chloramphenicol
nitrofural (nitrofurazone)
ofloxacin
chloramphenicol+benzocaine
chloramphenicol+lidocaine
CORTICOSTEROIDS AND ANTIInfective IN COMBINATION
hydrocortisone+ciprofloxacin
dexamethasone+neomycin
dexamethasone+ciprofloxacin
fludrocortisone+furaltadone+neomycin+polymyxin B+lidocaine

รูปแบบยา
eye oint
eye drop
eye drop
eye susp
eye drop
eye/ear drop
eye drop, eye oint
eye drop, eye oint
eye drop
eye ointment
eye drop
eye drop
eye/ear drop
eye/ear drop
eye/ear drop
eye/ear drop
eye/ear drop
ear drop
ear drop
ear drop
ear drop
ear drop
ear drop
ear drop
ear susp
ear drop
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