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»˜ญหาเชื้อดื้อยาเปนปญหาที่วงการสาธารณสุขนานาชาติใหความสนใจเพิ่มมากขึ้น
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สูนานาชาติ
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ยาอยางสมเหตุผลจึงถือการขับเคล่ือนเพ่ือแกปญหาดังกลาวเปนเรื่องสําคัญ เพ่ือสรางความ
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การรณรงคแกปญหาเช้ือดื้อยา และขอเสนอเพื่อใชเปนแนวทางขับเคล่ือนแกไขปญหาปญหา

การใชยาปฏิชีวนะอยางเปนระบบตอไป 

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ



¤Òํ¹ÔÂÁ

àนือ่งจากเดอืนเมษายน 2554 เปนวาระครบรอบ 30 ป แหงการประกาศใช “นโยบายแหงชาติทางดานยา” 

ของประเทศไทย ซึ่งเปนโอกาสสําคัญในการสานตอและทบทวนนโยบายที่ “....พยายามลดจํานวนยาที่

สญูเสยีโดยเปลาประโยชน เน่ืองจากการใชยาทีไ่มเหมาะสม...ควบคูกบัการจัดใหมยีาทีป่ลอดภยั มคีณุภาพดี

ในราคาพอสมควร กระจายออกไปอยางทั่วถึง…”

ประกอบกับคาํประกาศนโยบายขององคการอนามัยโลก ในวันอนามัยโลก เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2554 

ทีเ่นนการตอสูเพือ่ใหชนะเช้ือดือ้ยา โดยกาํหนดคําขวัญวา “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

ของปญหาเช้ือด้ือยา และระบบกํากับควบคุมยาปฏิชีวนะ/ยาตานจลุชีพ แบบดาวกระจายของไทย ซึง่ตอกย้ํา

ใหเห็นปญหาชัดวา - ตองคิดหากลยุทธใหมในการจัดการ

การจดัการระบบยาปฏิชวีนะระดบัชาต ิมคีวามจาํเปนตองคิดใหมทัง้ระบบ ตัง้แตนโยบาย, แผนพฒันา/

แผนปฏิบัติการ, คน/องคกรรับผิดชอบ, การบริหารจัดการ และงบประมาณที่เหมาะสม

ความกลาหาญในการตดัสินใจเชงิจรยิธรรมของผูนาํในวงการสขุภาพทกุสาขาและนกัการเมืองทีก่าํกับ

กระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังความรวมมือจากประชาชนที่จะชวยกันดําเนินการใหมียาปฏิชีวนะรักษาคนไข

ที่จําเปนตองใชอยางปลอดภัย

“หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดใชยาปฏิชีวนะ หยุดเปนเหยื่อใหเชื้อโรคลําบาก”

หวังวา แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา และภาคีเครือขาย จักไดรวมกันทํางาน

ใหบรรลุเปาหมายตอไป

ผศ.ภญ.สําสี ใจดี 

ประธานคณะกรรมการกํากับทิศทาง แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา
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º·ÊÃØ»ÊÒํËÃÑº¼ÙŒºÃÔËÒÃº·ÊÃØ»ÊÒํËÃÑº¼ÙŒºÃÔËÒÃ

 »̃ÞËÒáÅÐ·Ò§ÍÍ¡ »̃ÞËÒáÅÐ·Ò§ÍÍ¡
ÇÔ¡Äμ¡ÒÃ³�ÂÒ»¯ÔªÕÇ¹ÐÇÔ¡Äμ¡ÒÃ³�ÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ð

5 »̃ÞËÒ·Õ·่ŒÒ·ÒÂ

1. การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย พบไดอยางกวาง

ขวางและเพิม่ขึน้ในทกุระดับ ทัง้จากโรงพยาบาลและชมุชน

1.1 ยากลุม Fluoroquinolones มอีตัราการ

ดื้อตอเช้ือกลุม Enterobacteriaceae เชน E. coli หรือ K. 

pneumoniae ประมาณรอยละ 30 ในป 2541 และเพิ่มสูง

ถึงรอยละ 50 ในป 2552 อัตราการด้ือยาของเช้ือในโรง

พยาบาลสูงกวาอตัราการด้ือยาของเช้ือในชมุชนไมมากนกั 

ผลกระทบทางคลินิกที่เห็นไดชัดเจนคือ การรักษาผูปวย

จํานวนมากท่ีมีการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปสสาวะ (เชน 

กระเพาะปสสาวะอักเสบ กรวยไตอกัเสบ) ดวยยากลุมน้ีจะ

ไดผลนอยลง 

1.2 ยากลุม Third - generation cepha-

losporins มีอัตราการด้ือตอเชื้อกลุม Enterobacte-

riaceae เชน E. coli หรือ K. pneumoniae ประมาณรอย

ละ 10 ในป 2542 และเพิ่มสูงถึงรอยละ 30 ในป 2552 

1.3 ยากลุม Carbapenem มีอัตราการดื้อ

ตอเช้ือ Acinebacter baumannii ที่เปนสาเหตุของโรคติด

เชื้อในโรงพยาบาล เพียง 1 - 2% ในป 2543 และเพิ่มสูงถึง

รอยละ 60 - 62% ในป 2553 

2. ประเทศไทยมีการนํายาปฏิชีวนะมาใชอยาง

กวางขวาง เห็นไดจากมูลคายาในกลุม General anti - 

infective for systemic use ทั้งในสวนการผลิตและ

นําเขาที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องในระยะ 11 ป 

จาก 7,997 ลานบาท ในป 2542 เพิ่มขึ้นเปน 22,913.52 

ลานบาทในป 2552 หรือเพิ่มขึ้นถึง 1.86 เทา 

¡ารจัดการระบบยาปฏิชีวนะเปนโจทยที่ยังรอคําตอบจากทุกระดับ ตั้งแตการคัดเลือกจนถึงการใชยาปฏิชีวนะซึ่ง

เปนปญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นในบานเรามาเนิ่นนาน ผลงานวิจัยที่ผานมาหลายชิ้นลวนบงชี้ ตอกยํ้า ปญหาที่ยังคง

อยูอยางซ้ําซาก ทั้งในระดับนโยบาย ภาคเกษตร สถานบริการสุขภาพ บุคลากรทางการแพทย ผูประกอบการและ

ประชาชน ดังนั้นความรวมมือจากทุกฝายจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได และควรลงมือปฏิบัติการอยางจริงจัง 

เอกสารฉบับน้ีเปนการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือเปนอาหารจานพิเศษ ชวนกันขบใหแตก นาํไปสูขอเสนอและตอบ

โจทยที่สําคัญคือ ทําอยางไรเราจึงจะมีระบบการจัดการยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน



3. ขอมูลของ 12 โรงพยาบาลในระดับทุติยภูมิ

ถึงตติยภูมิ จาก 5 ภูมิภาค พบวา มูลคายาปฏิชีวนะรวม

ที่มีการใชในแตละปมีคามากกวา 214 ลานบาทในป พ.ศ.

2548 และมากกวา 399 ลานบาทในอีกหาปตอมา 

คดิเปนมูลคายาท่ีเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 86.6 และโรงพยาบาล

สวนใหญมีแนวโนมของปริมาณการสั่งใชเพิ่มสูงขึ้นทุกป 

คิดเปน 1.1 - 2 เทาในระยะเวลา 5 ป โดยยาที่มีปริมาณ

การสั่งใชสูงเปนอันดับตน คือ กลุม penicillin and 

penicillins and enzyme inhibitors (โดยเฉพาะ amox-

icillin และ amoxicillin & clavulanic acid), quinolones 

(โดยเฉพาะ ciprofloxacin, ofloxacin, norfloxacin), 

cephalosporin (โดยเฉพาะ cefalexin, ceftriaxone, 

cefazolin, cefixime) และ sulfonamides & trimethoprim 

(sulfamethoxazole & trimethoprim) 

4. การสํารวจการกระจายยาท่ีไมเหมาะสมใน

จังหวัดยโสธร และ มหาสารคาม ในป 2552 - 2553 ใน 

13 อาํเภอ พบยาปฏชิวีนะในเกอืบทกุหมูบาน ยาปฏชิวีนะ

ที่พบการจําหนายสูงสุดคือ Tetracycline รองลงมาคือ 

Penicillin V 

5. การสํารวจการปนเปอนยาตานจุลชีพกลุมไน

โตรฟูแรนส (ยาฟูราโซลิโดน ยาไนโตรฟูราโซน ยาฟูรัล

ทาโดน ยาไนโตรฟูแรนโตอิน และยาไนโตรวิน) และกลุม

เตตราไซคลิน (ยาคลอเตตราไซคลิน และยาออกซีเตตรา

ไซคลนิ) ในอาหารสตัวปกของฟารมมาตรฐานทัว่ประเทศ 

76 จงัหวัด ป 2548 - 2549 พบการปนเปอนยาคลอเตตรา

ไซคลินมากท่ีสุดในอาหารสัตวระยะอายุ 1 - 21 วัน รอยละ 

20.31 และพบยาออกซีเตตราไซคลินมากท่ีสุดในอาหาร

สัตวระยะอายุมากกวา 42 วัน รอยละ 25.00 

4 ·Ò§ÍÍ¡·ÕÂ่Ñ§่Â×¹ 

1. ตองมีนโยบาย เพื่อเปนธงนํา แสดงความ

ตั้งใจจริง และกําหนดเปาหมาย

1.1 รฐัมภีาระกจิในการประกาศนโยบายควบคมุ

เชื้อดื้อยา

1.2 เปาหมายเพ่ือลดอตัราการเกิดเชือ้ดือ้ยา และ

หาทางปองกนัการเกดิเชือ้ด้ือยาในอนาคต 

ดวยมาตรการตาง ๆ 

1.3 ขอเสนอมาตรการเพ่ือจัดการปญหาตางๆ 

เปนบูรณาการระดับชาติ สูระดับปฏิบัติ 

2. กระบวนการจัดทํานโยบาย

2.1 ตองทําความเขาใจวงจรหรือเสนทางเดิน

ของการเกิดเชื้อดื้อยา และวงจรระบบการ

จัดการยาปฏิชีวนะ ตลอดจนบทบาทของ

กลุมผูที่เกี่ยวของ

2.2 ตองการการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนใน

การพัฒนา

2.3 ตองจัดลําดับความสาํคญัตามปญหา  ตาม

องคกร หรือกลุมคน (ภาคการศึกษา ภาค

เอกชน ภาคเกษตร)

2.4 ตองคาํนึงถึงบรบิท หรือวฒันธรรมของพืน้ท่ี

ภูมิภาค

3. การนําไปปฏิบัติ

3.1 ควรจัดโครงสรางการทํางาน โดยมีหนวย

ประสานงาน ในการเช่ือมรอย งานที่

กระจัดกระจาย และท่ีไมมหีนวยงานรับผดิ

ชอบ

3.2 สรางความตระหนักของผูที่เกี่ยวของ

3.3 คํานึงถึงวาใครตองเปผูทํา และทําอยางไร 

เครื่องมือตาง ๆ ทั้งเรื่อง Guideline ระบบ

การเงินการคลัง ชุดความรูประสบการณ 

การวินิจฉัยโรค  

3.4 ใชทั้งมาตรการเชิงบวก และมาตรการ

เขมงวดจํากัด 

4. การติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย

4.1 กลไกการติดตามเฝาระวัง โดยภาครัฐ และ

โดยองคการอิสระ ภาควิชาการและภาค

ประชาชน

4.2 ติดตามการทํางาน ดวยตัวชี้วัด

4.3 ประเมินโครงสรางและกระบวนการทํางาน

4.4 วัดผลลัพธที่ได มีการติดตามการใชยา

ปฏิชวีนะ และสถานการณเช้ือด้ือยา อยาง

ตอเนื่อง

4.5 ประเมินความคุมคาในมิติตางๆ 

4.6 แถลงผลการติดตามอยางสมํ่าเสมอ เพื่อ

รับฟง



Change 
โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
การเปลี่ยนแปลงมีไดทั้งดีขึ้นหรือแยลง ในการเปลี่ยนแปลง
ปจจยัสาํคญั คอื มอืทัง้สองนัน่เอง จะเปนมอืทองทีส่รางสรรค
สิ่งดีงาม หรือมือมืดท่ีดึงทุกอยางตํ่าลง มือที่อยูผิดท่ีผิด
ทาง เหลานี้อยูที่คนเปนผูกระทํา 

อิทธิพลของแสงและเงา หมายเลข ๑ 
โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
เปนแรงบันดาลใจท่ีเกิดจากเงาไมที่ตกลงบนเฟรมวาดภาพ 
โดยท่ีแสงและเงาไดสะทอนส่ิงท่ีเปนไปในโลกน้ี ภายใตโครงสราง
ที่ใหญโต มีสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ แฝงเรนอยู พรอมที่จะกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงได

ธรรมชาติแหงชีวิต 
โดย ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข
ธรรมชาตแิหงชวีติ คอื การอยูรวมกนัของชวีติอยางสมดุลย 
มิใชเห็นอีกฝายคือผูบุกรุก ที่จักตองมุงทําลายใหหมดสิ้น 
เปรียบเชนการใชยาจึงตองเปนไปอยางเหมาะสม เขา (เช้ือ
โรค) ก็ชีวิต เราก็ชีวิต อยู อยางไรจึงสมดุลย นี่แหละ 
คือธรรมชาติแหงชีวิต

Final Destiny
โดย ภก.ชาญชัย คุมปญญา
การใชยาปฏิชีวนะเปนตนเหตุใหเช้ือ
แบคทีเรยีเรงการพฒันาเพ่ือตอตานยา 
เปนวิถแีหงความอยูรอด และอาจเปนตน
เหตุใหเกดิเชือ้แบคทเีรยีกอโรคชนดิใหมๆ



Ê‹Ç¹·Õ ่1:
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�àª×Í้´×Í้ÂÒ

áÅÐ»̃ÞËÒ¡ÒÃãªŒÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ð

ÃÐ´Ñº»ÃÐà·È

เนื้อหาในสวนท่ี 1 กลาวถึงสถานการณโดยรวมของการใชยาปฏิชีวนะท่ีไมสมเหตุผล อันเปนสาเหตุหลัก
ทีก่อใหเกิดปญหาเชือ้ด้ือยาปฏชิวีนะในป พ.ศ. 2553 รวมรวมถึงมูลคาการผลติและนําเขายาปฏชิวีนะในป พ.ศ. 2552 
โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน ดังนี้

• วิกฤติเชื้อดื้อยาและการใชยาปฏิชีวนะในประเทศไทย
• ภาพรวมสถานการณเชื้อดื้อยาในประเทศไทย
• อาการไมพึงประสงคจากการใชยาในกลุม General anti-infective for systemic use ป พ.ศ. 2553
• มูลคายาปฏิชีวนะ
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àชื้อกอโรคทุกกลุม ทั้งไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ปรสิต มีอัตราการดื้อยามากขึ้นตลอดเวลา แตที่เปนปญหามากที่สุด คือ 

เชื้อแบคทีเรีย เพราะ

ÇÔ¡ÄμÔàª×Í้´×Í้ÂÒáÅÐ¡ÒÃãªŒ

ÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ðã¹»ÃÐà·Èä·Â
ผศ.นพ.กําธร มาลาธรรม* 

1. เช้ือไวรัส สวนใหญหายไดเองไมตองใชยาใด

ในการรักษา เชื้อไวรัสที่เปนปญหามากคือ Human immu-

nodeficiency virus (HIV) ซึ่งทําใหภูมิคุมกันของผูติดเชื้อ

บกพรองมากขึ้นตามระยะเวลาที่ผานไป จึงตองใหยาตาน

ไวรัสเพื่อลดจํานวนเชื้อลงใหมากที่สุด เนื่องจากยังไมมียา

ใดที่สามารถกําจัดเช้ือไวรัสใหหมดจากรางกายได ดังน้ัน

จึงมีโอกาสท่ีเช้ือจะดื้อยาเสมอ หากผูปวยรับประทานยา

ไมสม่ําเสมอ ไมครบชนิด หรือขนาดตามที่ควรจะได แต

การดือ้ยาของ HIV มลีกัษณะพิเศษคอืผูปวยสวนใหญมกัจะ

รบัประทานยาสม่ําเสมอกวายารกัษาโรคอืน่ เนือ่งจากความ

กังวลตอการที่เชื้อจะทวีจํานวนเพ่ิมขึ้นและมีการดื้อยาใน

ภายหลงั ผูปวยจาํนวนมากรูวาถาเชือ้ดือ้ยาจะเปนอนัตราย

* คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี



แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

11ตอสขุภาพของตนเองตลอดจนตองมคีาใชจายในการรักษา

มากขึน้ ดงันัน้ผูปวยสวนใหญจงึมกัจะรับประทานยาอยาง

เครงครัด อยางไรก็ตาม ผูปวยจํานวนหนึ่งก็ไมปฏิบัติตาม

แนวทางท่ีควรจะเปนดวยสาเหตุตางๆ กัน ทําใหเริ่มมี

เช้ือด้ือยาเกดิข้ึน กลาวไดวาในแงอบุตักิารณการดือ้ยาของ 

HIV ไมอยูในเกณฑที่สูงมาก แตจะละเลยไมไดเพราะผูปวย

อาจจะมีระยะเวลาที่ไมมีอาการอยูชวงหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปน

โอกาสของการแพรเช้ือด้ือยาสูผู อื่นและคนที่รับเช้ือไป

จะมีเช้ือด้ือยาต้ังแตแรกท้ังท่ีไมเคยไดรับยามากอน คือ มี 

primary drug resistance คลายๆ กับการดื้อยาของ

เชื้อวัณโรค

2. เชือ้วณัโรค ในขอบเขตทัว่โลกมปีญหาเชือ้ดือ้ยา

มากข้ึน แตในประเทศไทยเทาที่มีขอมูลจากสถาบันโรค

ทรวงอกพบวามีเชื้อที่เปน multidrug - resistant (MDR) 

ประมาณรอยละ 10 ตั้งแตป 1999 - 20071 โดยอัตราการพบ

เชือ้ดือ้ยาคอนขางคงท่ี และจากรายงานการศึกษาในผูปวย

โรคเอดสโดย รศ.สมนึก สงัฆานภุาพ พบวาเช้ือวัณโรคดือ้ยา

ในกลุมผูปวยโรคเอดสที่มารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล

รามาธิบดีลดลงจากรอยละ 48 ในป 1999 เหลือรอยละ 7.9 

ในป 20042 ดงัน้ันความรุนแรงของปญหาเชือ้วณัโรคด้ือยา

จงึไมมากนกั แตปญหาทีแ่ทจริงของโรคนีอ้ยูทีก่ารลดอตัรา

ปวยที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น

3. เชือ้รา ผูปวยทีม่ปีญหาตดิเชือ้รามกัมภีมูคิุมกนั

บกพรองในลกัษณะใดลักษณะหนึง่ จาํนวนผูปวยจึงไมมาก

เทาการติดเชื้อชนิดอ่ืน แมปจจุบันจะมีผูปวยเชนน้ีมากข้ึน

แตก็ยังอยู ในวงจํากัดและสวนใหญจะเปนปญหาใน

โรงพยาบาลระดับ tertiary care ที่มีผูปวยดวยโรคที่ยาก

แกการรักษาจํานวนมาก

4. ปรสติ ทีส่าํคัญคือมาเลเรยี เน่ืองจากการติดตอ

ตองอาศยัพาหะคอืยงุกนปลองซ่ึงอยูในปา ดงันัน้การดือ้ยา

ของเชื้อมาเลเรียจึงเปนปญหาเฉพาะกลุม เช้ือมาเลเรีย

ไมวาจะดือ้ยาหรอืไม ไมสามารถท่ีจะแพรระบาดในเขตเมอืง

ได

ในทางกลับกัน การด้ือยาของเชื้อแบคทีเรีย พบได

อยางกวางขวางในทุกระดับ ที่เห็นไดชัดเจนไดแก

1. การดื้อยากลุม fluoroquinolones ของเชื้อ

กลุม Enterobacteriaceae เชน Escherichia coli หรือ 

Klebsiella pneumoniae ทีม่อีตัราสูงขึน้มาโดยตลอด ขอมลู

จากศูนยเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพแหงชาติ (National 

Antimicrobial Resistance Surveillance Center, Thailand: 

NARST) พบวาโดยภาพรวม (เช้ือทัง้จากในโรงพยาบาลและ

จากชุมชนในโรงพยาบาลทุกระดับ) ในป 1998 เชื้อดื้อยานี้

มปีระมาณรอยละ 30 แตในป 2009 มอีตัราการด้ือยาสงูถึง

รอยละ 50 อัตราการด้ือยาของเชื้อในโรงพยาบาลสูงกวา

อัตราการดื้อยาของเชื้อในชุมชนไมมากนัก ผลกระทบ

ทางคลินกิท่ีเห็นไดชดัเจนคือการรักษาผูปวยจํานวนมากท่ี

มกีารติดเช้ือท่ีระบบทางเดนิปสสาวะ (เชน กระเพาะปสสาวะ

อักเสบ กรวยไตอักเสบ) ดวยยา กลุมนี้จะไดผลนอยลง 

ถาผูปวยมีอาการรุนแรงการใชยากลุมน้ีโดยไมทราบ

แบบแผนความไวของเชื้อ อาจจะเปนอันตรายตอผูปวยได 

จึงเปนแรงผลักดันสําคัญประการหน่ึงท่ีทําใหแพทยตอง

หนัไปใชยากลุมอ่ืน คอื cephalosporins และจะกอใหเกิด

ปญหาอื่นตามมาดังจะไดกลาวตอไป

การที่มีเช้ือด้ือยากลุมน้ีมากในชุมชนเน่ืองมาจาก

คุณสมบัติสําคัญของยา คือ เช้ือจะเกิดการกลายพันธุดื้อ

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, สตัวนํา้,นากุง เปนคาํหลักในการหาขอมลู) 

การใชยาในลักษณะน้ีจึงเปนการสรางสภาวะท่ีเหมาะสม

1 Chuchottaworn C. Extensively drug resistant tuberculosis (XDR-TB) in Chest Disease Institute, 1997-2005. J Med Assoc Thai 2010; 93 (1): 

34-7.
2 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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สําหรับการเกิดและการแพรกระจายของเช้ือดื้อยาทั้งใน

ชุมชนและในโรงพยาบาล

2. การ ด้ื อยาก ลุ  ม  t h i r d  -  gene ra t i o n 

cephalosporins ของเช้ือกลุม Enterobacteriaceae เชน 

E. coli หรือ K. pneumoniae ยากลุมนี้เปนยาที่มีขอบเขต

การออกฤทธ์ิครอบคลุมเชื้อได มากชนิด จึงเรียกว า 

extended - spectrum cephalosporins (β - lactam) 

เชื้อที่ดื้อตอยาในกลุมนี้มักจะด้ือตอยาอ่ืนอีกหลายชนิด 

กลไกการด้ือยาท่ีสําคัญ คือการสรางเอนไซม extended - 

spectrum β - lactamases (ESBL) ขอมลูจาก NARST เชน

เดียวกัน พบวาเช้ือมีแนวโนมของการดื้อยากลุมนี้มากขึ้น 

ในป 1999 อัตราการด้ือยาอยูที่รอยละ 10 แตในป 2009 

อตัราการด้ือยาสูงถึงรอยละ 30 จากการศกึษาของ รศ.อนชุา 

อภิสารธนารักษ ปทุมธานี ในป 2003 - 2004 พบผูปวย

ติดเช้ือที่สราง ESBL จํานวน 46 ราย ที่มีอาการของการ

ติดเชื้อกอนเขารับการรักษาในโรงพยาบาล (community -

onset) ผูปวยหลายรายเคยเขารับการรักษาแบบผูปวยใน

มากอน ปจจัยเสี่ยงตอการพบเชื้อนี้ที่สําคัญไดแก การเปน

โรคเบาหวาน การมีเชื้อนี้กอนิคมในรางกายมากอน การ

ไดรบัยาปฏชิวีนะ เชน third - generation cephalosporins 

หรือ fluoroquinolones มากอน3 ตอมามีการสํารวจ

ประชากรที่ไมเคยเขารับการรักษาตัวแบบผูปวยในและ

ไมเคยไดรับยาปฏิชีวนะใดๆ มาในชวงระยะเวลาสามเดือน

กอนการศึกษาในจังหวัดแหงหนึ่ง พบวา ประชากรท่ี

เขารวมการศึกษาจํานวน 141 รายมีเชื้อกลุม Enterobac-

teriaceae ที่สราง ESBL ถึงรอยละ 58.2 สวนใหญเปน 

ESBL ชนิด CTX - M ที่มีความสัมพันธอยางมากกับการใช

ยา ceftriaxone และ cefotaxime แมยังไมทราบแนชัดวา

เหตใุดจงึพบเช้ือดือ้ยาในอัตราสงูเชนนัน้ แตผูวจิยัสนันษิฐาน

วาอาจจะมาจากอาหาร ดังเชนท่ีมีรายงานจากประเทศ

สเปนและโปรตุเกส ซึ่งก็สามารถเชื่อมโยงไปยังปญหาการ

ใชยาอยางไมเหมาะสมในภาคเกษตรกรรมเชนกนั4 ในขณะน้ี

ในทองตลาดมยีากลุม third - generation cephalosporins 

ใชอยางกวางขวาง ประชาชนอาจหาซื้อไดเองและเปนที่

นิยมใชในโรงพยาบาลตลอดจนคลินิกตางๆ ดังน้ันเปนท่ี

คาดหมายไดวาอุบตักิารณของเช้ือท่ีสราง ESBL นาจะเพ่ิม

สงูข้ึนอยางมาก การติดเช้ือชนิดน้ีมผีลกระทบคอืคาใชจาย

ในการรักษาจะสูงข้ึน ขณะน้ีเช่ือวายาท่ีใชไดผลดีที่สุดใน

การรักษาเชื้อที่สราง ESBL คือยาในกลุม carbapenems 

ซึ่งมีราคาแพง นอกจากนี้ผูปวยยังอาจตองใชเวลาอยูใน

โรงพยาบาลนานขึ้นรวมท้ังมีอัตราตายสูงข้ึน จากการที่

อุบัติการณของเช้ือเหลานี้สูงขึ้นทําใหตองใชยาในกลุม 

carbapenems มากข้ึน จึงนําไปสูปญหาการดื้อยา

ชนิดใหมที่รุนแรงกวาเดิม

3. การด้ือยากลุ ม carbapenems ของเช้ือ 

Acinetobacter baumannii เชื้อนี้เปนเชื้อกรัมลบที่กอโรค

ในผูปวยท่ีเขารับการรกัษาตวัในโรงพยาบาลเปนสวนใหญ 

ในอดตีเช้ือท่ีเปนปญหามากคือ Pseudomonas aeruginosa 

แตป จจุบันอัตราการดื้อยาของเช้ือ P. aeruginosa 

คอนขางคงที่ อัตราการติดเช้ืออาจตํ่ากวา A. baumannii 

กอนป 2001 เช้ือนี้มีอัตราการดื้อ carbapenem เพียง

รอยละ 1 หลังจากน้ันอัตราการด้ือยาเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอ

เน่ืองจนสูงสุดในป 2005 อยูทีร่อยละ 70 และปจจุบนัคงตัว

อยูที่รอยละ 60 โดยประมาณ แตหลายโรงพยาบาลพบ

เชื้อดื้อยาในอัตราที่สูงกวานี้มาก ใน intensive care unit 

บางแหงอาจถึง 100% โดยท่ัวไปเม่ือกลาวถึงเช้ือดื้อยา 

เรามักคิดวาโรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทยหรือ tertiary 

care เทานัน้ทีม่ปีญหา แตในความเปนจรงิขณะน้ี สามารถ

พบเชื้อนี้ไดในโรงพยาบาลทุกระดับ ผู เขียนเคยไดรับ

การปรึกษาจากโรงพยาบาลขนาดเลก็หลายแหงทีพ่บผูปวย

ตดิเชือ้น้ี และบอยคร้ังท่ีผูปวยทีถ่กูสงตัวมาจากโรงพยาบาล

ขนาดเล็กหรือขนาดกลางก็มีเชื้อนี้ติดตัวมาดวยแลว

3 Apisarnthanarak A, Kiratisin P, Saifon P, Kitphati R, Dejsirilert S, Mundy LM. Clinical and molecular epidemiology of community-

onset, 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.
4 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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Acinetobacter baumannii ทีด่ือ้ตอ carbapenem 

มักดื้อตอยาปฏิชีวนะอื่นๆ เกือบทั้งหมด (pandrug - 

resistant) ในขณะนีย้งัไมมยีาทีม่ปีระสิทธภิาพสูงและใชได

อยางปลอดภยั การตดิเช้ือนีม้อีตัราการเสียชวีติคอนขางสูง 

ไมจํากัดวาตองเปนผูปวยที่อยูในระยะสุดทาย ขึ้นกับวา

การติดเช้ือเกิดท่ีระบบใด ผูปวยในหอผูปวยท่ัวไป หาก

ติดเชื้อมีโอกาสที่จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อระหวางรอยละ 

7.8 - 23 แตถาเปนผูปวยใน ICU โอกาสการเสียชีวิตอาจสูง

ถึงรอยละ 435

อุบัติการณการดื้อยาของ A. baumannii มีความ

สมัพันธอยางใกลชดิกับอัตราการใช carbapenem ซึง่ผูกพัน

อยูกับอัตราการพบเชื้อ ESBL - producing strains ดังนั้น

ยังอาจมีผลกระทบทางเศรษฐกิจดวย หากมีชาวตางชาติ

มาทองเทีย่วหรอืมารบับรกิารทางการแพทยในประเทศไทย

แลวเกิดการติดเชื้อเหลานี้ ยอมสงผลกระทบตอความ

เชื่อมั่นในการเดินทางเขามาในประเทศไทยไมมากก็นอย

จากแผนภาพจะเห็นไดวามีการใชยามากขึ้นกอน 

จากนัน้อตัราการด้ือยาจงึเพ่ิมขึน้ ปญหาเช้ือแบคทีเรยีดือ้ยา 

จึงเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขและเศรษฐกิจสังคม

เปนอยางมาก จําเปนอยางย่ิงท่ีทุกภาคสวนในสังคมจะ

ตองรวมมือกันรับมือกับปญหาน้ีดวยความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน เพื่อมิใหปญหาลุกลามจนเกินกวาที่จะเยียวยาได

5 Karageorgopoulos DE and Falagas ME. Current control and treatment of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii infections. Lancet 

Infect Dis 2008; 8: 751–62.

หมายเหตุ: แกนตั้งดานซายแสดงปริมาณยาที่นําเขา เปน 1,000 กรัม แกนตั้งดานขวาแสดงอัตราการดื้อยา
ของเชื้อ คิดเปนรอยละ โดยขอมูลปริมาณยานําเขา คิดเฉพาะ imipenem/cilastatin รวมกับ 
meropenem ทัง้ยาตนแบบและยา generic ขอมลูไดจากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
และขอมูลอัตราการดื้อยากลุม carbapenems ของเช้ือ A. baumannii ไดจากศูนยเฝาระวัง
เชื้อดื้อยาตานจุลชีพแหงชาติ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางอัตราการดื้อยา 

และอัตราการดื้อยาของเชื้อ A. baumannii 

จะเห็นไดว าการดื้อยาของเชื้อ

แบคทเีรยี มคีวามเกีย่วโยงกนัเปน

ลูกโซและนับวันจะมีความรุนแรง

มากขึ้น ยิ่ งกว านั้นขณะนี้ ใน

ประเทศไทยเริม่มผีูพบเชือ้ Entero-

bacteriaceae ที่ดื้อตอ carbap-

enem ดวยการสราง enzyme 

ที่จัดอยูในกลุม KPC แบบเดียวกับ

ที่พบในประเทศสหรัฐอเมริกา 

แมจะมีความตางกันในชนิดของ

เอนไซม แตเนื่องจากเปนเอนไซม

ที่พบในเชื้อท่ีสามารถอาศัยใน

ลําไสไดเชนเดียวกับเช้ือที่สราง 

NDM - 1 จากประเทศแถบเอเชียใต

ซึ่งขณะนี้แพรไปหลายประเทศ 

การด้ือยา carbapenems ของ

เช้ือกรัมลบในลําไสจึงเปนส่ิงท่ี

อาจกอปญหารุนแรงไดในอนาคต 

ไมเฉพาะตอสุขภาพเทาน้ัน แต

A.baumannii
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àชื้อดื้อยาเปนปญหาของประเทศและของโลก และนับวัน

ปญหาน้ีจะทวีความรุนแรงมากข้ึนท่ัวโลก โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในประเทศที่กําลังพัฒนา สาเหตุสําคัญเกิดจาก

การใชยาตานจุลชีพอยางไมเหมาะสม หรือใชมากเกิน

ความจําเปน ทําใหเชื้อมีการพัฒนาตนเองและปรับตัวเพื่อ

ความอยูรอด องคการอนามยัโลกจึงไดเรยีกรองใหประเทศ

ตางๆ ทั่วโลกดําเนินการควบคุมและเฝาระวังการดื้อยา

ประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย

ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวจึงไดจัดต้ัง ศูนยเฝาระวัง

เช้ือด้ือยาตานจุลชีพแหงชาติ (National Antimicrobial 

Resistance Surveillance of Thailand หรือ NARST) ขึ้น

เมื่อป พ.ศ.2541 โดยมีโรงพยาบาลที่เปนตัวแทนจาก

ทุกภูมิภาคของประเทศรวมเปนสมาชิกเครือขายของศูนยฯ 

รวม 23 โรงพยาบาล จาก 20 จังหวัด และไดดําเนินการ

มาจนถึงปจจุบัน โดยมีสมาชิกเครือขายเพิ่มเปน 60 

โรงพยาบาล จาก 48 จังหวัด รวมกันดําเนินการเฝาระวัง

เช้ือด้ือยา เพ่ือใหไดขอมูลสถานการณเช้ือด้ือยาของประเทศ 

โดยไดดาํเนินการรวบรวมและวเิคราะหขอมูลผลการทดสอบ

ความไวของเชื้อแบคทีเรียกอโรคที่แยกไดจากผู ป วย 

ของโรงพยาบาลท่ีเปนสมาชิกเครือขาย ทําใหไดขอมูล

สถานการณเช้ือด้ือยาระดับประเทศ ศนูยเฝาระวังเชือ้ด้ือยา

ตานจุลชีพแหงชาติ ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

จึงไดรับแตงตั้งจากองคการอนามัยโลก ใหเปน WHO 

Collaborating Center for Antimicrobial Resistance 

Surveillance and Training ตั้งแตเดือนกันยายน ป พ.ศ.

2548 เปนตนมา 

ÀÒ¾ÃÇÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�

àª×Í้´×Í้ÂÒã¹»ÃÐà·Èä·Â
ภญ.สุรางค เดชศิริเลิศ, อรทัย ทองมะลิ*

* สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
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ขอมูลสถานการณเช้ือด้ือยาท่ีเสนอในบทความน้ี 

ไดจากการรวบรวมผลการทดสอบความไวของเช้ือในงาน

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 พัฒนาโดย สมศักด์ิ ราหุล และทีมงาน

โรงพยาบาลราชวิถ)ี ตวัแปรของขอมูลไดแก Patient unique 

no., อาย,ุ เพศ, หอผูปวย, ทีม่าของผูปวย (ไดแก inpatient, 

outpatient, ICU, โรงพยาบาลชุมชน หรือสถานีอนามัย), 

ชนดิของตวัอยางสงตรวจ, ชือ่เชือ้ท่ีพบ, ผลความไวของเช้ือ

ตอยาที่ทดสอบ1 โดยลงขอมูลเปนมิลลิเมตรของเสนผา

ศูนยกลางที่เชื้อถูกยับยั้งโดยยา (inhibition zone) หรือ

ลงขอมูลเปนคา Minimum inhibition concentration - MIC 

(μg/mL) ทั้งนี้ไดมีการสนับสนุนและควบคุมตรวจสอบ

คุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการไปพรอมกันดวย เพื่อให

ไดขอมูลท่ีถกูตอง ขอมูลท่ีโรงพยาบาลลงบันทึกทุก 6 เดอืน

จะถูกสงไปยังศูนยเฝาระวังเชื้อด้ือยาตานจุลชีพแหงชาติ 

เพื่อทําการวิเคราะหตอไป 

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�àª×Í้´×Í้ÂÒã¹»ÃÐà·Èä·Â

เชื้อแบคทีเรียหลายชนิดในประเทศไทย มีแนวโนม

ดื้อยาเพิ่มขึ้น ไดแก เชื้อ Acinebacter baumannii ที่เปน

สาเหตุของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล จากกราฟที่ 1 พบวา 

เชือ้นีม้อีตัราด้ือยาหลายชนิดสงูถงึ 50 - 60% ไดแก ยากลุม 

aminoglycoside, beta - lactam, quinolone, แมแตยา

ที่เคยใชรักษาไดดีในอดีต เชน ยากลุม carbapenem ในป 

พ.ศ.2543 มีอัตราการด้ือเพียง 1 - 2% แตในป พ.ศ.2553 

อัตราการดื้อยาเพิ่มขึ้นเปน 60 - 62% สวนยา cefopera-

zone - sulbactam ในป พ.ศ.2543 เคยด้ือยาเพียง 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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1 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

กราฟที่ 3 อัตราการดื้อยาของผูปวยที่ติดเชื้อ E. coli 
ในระบบทางเดินปสสาวะและในกระแสเลือด จากโรงพยาบาล 28 แหง

ระหวางป พ.ศ.2543 - 2553

กราฟที่ 4 แนวโนมการดื้อยากลุม third generation cephalosporins 
ของผูปวยที่พบเชื้อ E. coli และ K. pneumoniae จากโรงพยาบาล 28 แหง

ระหวางป พ.ศ.2543 - 2553
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Trimethoprim-
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acidImipenem AmpicillinNitrofuran
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เช้ือ Escherichia coli ทีม่กัเปน

สาเหตุของโรคทางเดินปสสาวะและ

โลหิตเปนพิษ พบวามีการดื้อยา กลุม 

beta - lactam ไดแก ampicillin สูงถีง 

79 - 80% ในป พ.ศ.2553 (กราฟที่ 3) 

ขอมูลจากการเฝาระวังนี้เปนผลที่รวม

เช้ือ E. coli ที่กอโรคท้ังจากการติดเช้ือ

ในชมุชนและโรงพยาบาลซ่ึงไมสามารถ

ร ะ บุ ว  า ติ ด เ ช้ื อ จ า ก ชุ ม ช น ห รื อ

โรงพยาบาล ดังนั้น หากมีข อมูล

แบบแผนความไวตอยา (antibiogram) 

ของเชื้อที่ก อโรคจากชุมชนและโรง

พยาบาลแยกกัน จะเปนขอมูลที่ดี

สําหรับแพทยในการตัดสินใจเลือกยา

ที่เหมาะสมในการรักษากอนที่จะรู 

ผลการทดสอบความไวของเชื้อตอยา 

(empirical therapy)

จากข อมูลอัตราการดื้อยา

กลุม third generation cephalosporin 

ของเช้ือ E. coli และ Klebsiel la 

pneumoniae พบวามีแนวโนมดื้อยา

เพ่ิมข้ึนเปนลําดับดังแสดงในกราฟท่ี 4 

ในระยะ 10 ปที่ผานมา อัตรา

การพบ Meth ic i l l in Resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) ยงั

คงที่ คืออยูระหวาง 22 - 28% ของเชื้อ 

S. aureus ทั้งหมดที่พบในผูปวย 

(กราฟท่ี 5) ในจํานวนผูปวยที่พบเช้ือ 

MRSA พบวา รอยละ 25 - 50 เปนผูปวย

ทีร่บัการรักษาใน ICU และรอยละ 7 - 15 

เป นผู ป วยท่ีรับการรักษาใน OPD 

เน่ืองจากเช้ือ MRSA มกัเกดิจากการตดิ

เชือ้ในโรงพยาบาล อตัราการพบเช้ือนี้
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อาจเปนขอมูลช้ีวัดประสิทธิผลของ

การควบคุมการแพร  เชื้อในแต ละ

โรงพยาบาลได ดังนั้นขอมูลอัตราการ

พบ MRSA แยกเปนรายโรงพยาบาล

จะเปนประโยชนในการบงชี้ถึงอัตรา

ของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลได  

ขอมูลที่เสนอนี้เปนขอมูลโดยเฉลี่ย

ของ 28 โรงพยาบาล เพือ่ใหทราบอัตรา

และแนวโนมในการพบ MRSA ของ

ประเทศไทย

Streptococcus pneumoniae 

เปนสาเหตสุาํคัญของโรคปอดบวมและ

เปนสาเหตุการตายอันดับ 1 ในบรรดา

โรคติดเชื้อที่ เกิดในเด็กอายุตํ่ากวา 

5 ขวบ จากการติดตามสถานการณ

การด้ือยาของเชื้อน้ีพบวา เช้ือท่ีเปน

สาเหตตุดิเชือ้ในเดก็อายนุอยกวา 5 ขวบ 

มีอัตราการด้ือยา penici l l in และ 

erythromycin มากกวาอายุอื่น (เช้ือ

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% ตามลําดับ) 

โดยภาพรวมในระยะ 10 ปผานมา

พบวา เชื้อ S. pneumoniae ที่กอโรค

ในทุกกลุมอายุ มีอัตราการด้ือยาคงท่ี 

ดังแสดงในกราฟที่ 6 

อยางไรก็ตามเม่ือมกีารใชยาอืน่

เพิ่มขึ้น ก็จะมีปรากฏการณเชื้อดื้อยา

เพิ่มขึ้น เชน ยา levofloxacin พบวา 

เชื้อ Streptococcus pneumoniae 

เ ร่ิมมีการดื้อยานี้ เ พ่ิมข้ึนเปนลําดับ 

ดังแสดงในกราฟที่ 7

กราฟที่ 5 อัตราการพบเชื้อ Methicillin Resistant Staphylococcus 

aureus จากผูปวยที่แยกไดเชื้อ S. aureus จากโรงพยาบาล 28 แหง

ระหวางป พ.ศ.2543 - 2553

กราฟที่ 6 อัตราการดื้อยาของผูปวยที่พบเชื้อ Streptococcus 

pneumoniae จากโรงพยาบาล 28 แหงระหวางป พ.ศ.2543 - 2553

กราฟที่ 7 อุบัติการณ ของเชื้อ Streptococcus pneumoniae 

ที่มีการดื้อยา levofloxacin จากโรงพยาบาล 28 แหง 

ระหวางป พ.ศ.2543 - 2553
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จากขอมูลสถานการณเช้ือด้ือยาท่ีเสนอขางตน

ไดสะทอนถึงปญหาเช้ือด้ือยาของประเทศไทยท่ีนับวัน

ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จนในที่สุดการพัฒนายาใหมเพื่อ

การรักษาท่ีไดผล อาจไมทันตอการควบคุมเชื้อดื้อยา

ที่แพรกระจายอยางรวดเร็ว การควบคุมการใชยาอยาง

สมเหตุผลเปนมาตรการหนึ่งในการชะลอปญหาเชื้อด้ือยา 

การควบคุมการแพรกระจายของเชื้อดื้อยาโดยเฉพาะใน

โรงพยาบาล ก็เปนมาตรการในการลดการแพรเชื้อดื้อยา

สูผูปวยอืน่/บคุลากรทางการแพทย และสูชมุชน/สิง่แวดลอม, 

การเฝาระวังเชือ้ด้ือยา รวมท้ังการเฝาระวังการใชยา เปนการ

ดําเนินงานท่ีจะไดมาซ่ึงขอมูล สถานการณเชื้อดื้อยาและ

พฤติกรรมการใชยา เพื่อใชเปนประโยชนในการควบคุม

เชือ้ดือ้ยา และสามารถเปนตวัชีว้ดัผลการดําเนนิการควบคุม

เชื้อดื้อยา 

นอกจากน้ีการพัฒนามาตรฐานหองปฏิบัติการ

ชันสูตรเช้ือกอโรคและทดสอบความไวของเชื้อตอยา

เปนปจจัยสําคัญพ้ืนฐานอันดับแรกที่ไมคอยมีใครนึกถึง 

เพราะการท่ีมีหองปฏิบัติการ รวมท้ังแพทยและทีมงาน

เก็บตัวอยางสงตรวจที่มีคุณภาพ จะทําใหสามารถชันสูตร

หาสาเหตุของโรคท่ีแท จริงอย างถูกต อง พร อมทั้ง

ผลความไวของเช้ือตอยาจะทําใหสามารถเลือกใชยาอยาง

เหมาะสมในการรักษาผูปวยโรคติดเชื้อ และนําไปสูการ

ไมใชยาที่มีฤทธิ์ครอบคลุมกวาง (broad spectrum 

antibiotics) โดยไมจําเปน รวมท้ังการจัดทําแบบแผน

ความไวของเช้ือกอโรคตอยาตานจุลชีพ (antibiogram) 

ที่มีคุณภาพจะชวยใหแพทยในสถานพยาบาลน้ันๆ มั่นใจ

ทีจ่ะใชเปนแนวทางในการเลอืกใชยาอยางเหมาะสมในรักษา

เปนการเบื้องตนกอนการเพาะหาเชื้อท่ีเปนสาเหตุของ

โรคได (empirical treatment)
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ÈÙนยเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ 

(Health Product Vigilance Center: HPVC) 

หรือเดิมคือ ศูนยติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใช

ผลิตภัณฑสุขภาพ (Adverse Product Reaction Center) 

มบีทบาทหลกัคือ เปนศูนยรบัรายงานเหตกุารณไมพงึประสงค

จากการใชผลิตภัณฑสุขภาพของประเทศไทย โดยมีการ

ประเมนิขอมูลในฐานขอมูล รวมท้ังบงช้ีสญัญาณ (signal) 

จากฐานขอมูลและวิเคราะหสัญญาณที่ได ตลอดจน

ดําเนินการเพ่ือหามาตรการจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

และบริการขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของยาใหแก

บคุลากรทางการแพทยและผูทีส่นใจผานชองทางตางๆ การ

บริหารจัดการงานเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑ

สุขภาพ มีลักษณะเปนรูปแบบเครือขาย มีสถานพยาบาล

ทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนกวา 800 แหง ทําหนาที่

เครือขายในการเฝาระวังติดตามและรายงานเหตุการณ

ไมพึงประสงค ไปยังศูนยเฝาระวังความปลอดภัยดาน

ผลติภณัฑสขุภาพเพือ่ทาํการวิเคราะหและรายงานผลตอไป 

* สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
1 เว็บไซตศูนยเฝาระวังความปลอดภัยจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ: http://thaihpvc.fda.moph.go.th/thaihvc/Public/main.jsf
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ในปจจุบัน (พ.ศ.2553) ไดมีการปรับปรุงเขตงาน

เฝาระวังฯ ในสวนภูมิภาคใหมเปน 18 เขตตามเขต

ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และเร่ิมพัฒนาขยาย

ขอบเขตงานเฝาระวังใหกวางข้ึนครอบคลมุปญหาอ่ืนๆ เชน 

ความคลาดเคลื่อนทางยา (medication error) พฤติกรรม

การใชผลิตภัณฑสขุภาพท่ีไมเหมาะสม ความบกพรองของ

ผลิตภัณฑ(product defect) เปนตน

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�ÍÒ¡ÒÃäÁ‹¾Ö§»ÃÐÊ§¤�

¨Ò¡ÂÒ¡ÅØ‹Á General anti - 

infective for systemic use

ในระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2552 

ศนูยเฝาระวงัความปลอดดานผลติภัณฑสขุภาพ สาํนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ไดรับรายงานอาการไมพึง

ประสงคจากการใชยากลุม general anti - infective for 

systemic use จากโรงพยาบาล และสถานบริการ

สาธารณสุขตางๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเปนรายงานท่ีสามารถ

นํามาวิเคราะหประเมินผลไดจํานวนทั้งส้ิน 36,774 ฉบับ 

จากจํานวนรายงานทั้งหมด 64,305 ฉบับ โดยพบวาเปน

ผูปวยเพศหญิง 20,642 คน (รอยละ 56.13) และผูปวย

สวนใหญมีอายเุฉลี่ยประมาณ 35 ป

จากรายงานท้ังหมด 36,774 ฉบับ มีการรายงาน

อาการไมพงึประสงคจากการใชยา จาํนวน 70,854 รายการ 

(1 รายงานสามารถมียาท่ีสงสัยและอาการไมพงึประสงคจาก

การใชยาไดมากกวา 1 รายการ) เม่ือจําแนกอาการไมพึง

ประสงคจากการใชยาที่เกิดข้ึนกับผูปวยตามระดับความ

รายแรง (seriousness) พบวาผูปวยสวนใหญ (รอยละ 

79.54) มีอาการไมพึงประสงคในระดับไมรายแรง 

ในจํานวนรายงานผูปวยท่ีมีอาการไมพึงประสงค

ที่ร ายแรง พบสวนใหญทําใหผู ป วยตองรักษาตัวใน

โรงพยาบาลหรือทําใหเพิ่มระยะเวลาในการรักษานานขึ้น 

มีผู ป วยท่ีพิการและเสียชีวิต รอยละ 0.40 และ 1.32 

ตามลําดับ

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

- กลุมยา systemic antibiotics คูยาที่สงสัย

และอาการไมพึงประสงคที่ไดรับรายงานมากท่ีสุด คือ 

ceftriazone จํานวน 5,198 รายงาน รองลงมา คือ 

amoxicillin จํานวน 4,397 รายงาน และ dicloxacillin 

จํานวน 1,824 รายงาน ตามลําดับ

- กลุมยา systemic chemotherapeutics คูยา

ที่สงสัยและอาการไมพึงประสงคที่ไดรับรายงานมากที่สุด 

คือ sulfamethoxazole+trimethoprim จํานวน 2,990 

รายงาน รองลงมา คอื ciprofloxacin จาํนวน 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 อาการไมพงึประสงคจากการใชยากลุม 

General anti - infective for systemic use ที่เกิดข้ึน

ระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ.2552 พบวาผูปวย

สวนใหญมอีาการไมพงึประสงคในระดับไมรายแรง อยางไร

ก็ตามในจํานวนรายงานผูปวยที่มีอาการไมพึงประสงค

ในระดับรายแรง พบสวนใหญทําใหผูปวยตองรักษาตัวใน

โรงพยาบาลหรือทําใหเพิ่มระยะเวลาในการรักษานานขึ้น 

มีผูปวยที่พิการและเสียชีวิต 
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Ëากพูดถึงยาปฏิชีวนะหรือ antibiotics จะหมายถึง 

ยาที่ใชฆาหรือชลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย1 

โดยยาปฎิชวีนะจะเปนสารท่ีผลิตตามธรรมชาติโดยสิง่มชีวีติ

ขนาดเล็ก ที่เรียกวาจุลินทรียประเภทหนึ่ง แลวมีอํานาจ

ยบัย้ังหรอืทําลายชีวิตของจุลินทรยีอีกประเภทหนึง่อันเปน

ลักษณะของการรักษาสมดุลยระบบนิเวศนของส่ิงมีชีวิต

ชั้นตํ่า เชน ยาปฏิชีวนะชื่อวาเพนนิซิลลินผลิตโดยเชื้อราช

นิดหน่ึงแลวมีผลทําลายชีวิตของเชื้อแบคทีเรียอ่ืนท่ีอยู

ใกลเคียง มนุษยจึงนําประโยชนตรงนี้มาประยุกตเปนยา

รักษาโรคติดเชื้อ ซึ่งในการใชยาปฏิชีวนะนั้นก็จะมุงไปที่

การรักษาการตดิเช้ือแบคทีเรียเปนหลัก โดยจะมกีารคัดแยก

สารปฏิชีวนะที่มีฤทธ์ิตอตานการดํารงชีวิตของเช้ือตนเหตุ

โรคมาปรุงแตงเปนรูปแบบยาเตรียมตางๆ เชน ยาเม็ด 

ยาแคปซูล ยาฉีด เปนตน2 ยาปฏิชีวนะท่ีมีใชกันอยูใน

ปจจุบันสามารถแบงเปนกลุ มตามการออกฤทธ์ิทาง

เภสัชวิทยาได 13 กลุมหลัก ไดแก aminoglycosides, 

cephalosporins, chloramphenicols, macrolides, 

penicillins, penicillins and enzyme inhibitor, quinolones, 

tetracyclines, sulfonamides, glycopeptide antibacterials, 

polymyxins, carbapenems และ other antibiotics3

* 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



2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542 2542

22  รายงานสถานการณระบบยา ประจําป 2553

ÁÙÅ¤‹ÒÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ð

ประเทศไทยมีการนํายาปฏิชีวนะมาใช อย าง

กวางขวาง เห็นไดจากมูลคายาในกลุม General anti-

infective for systemic use ทั้งในสวนการผลิตและ

นําเขาท่ีมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่องในระยะ 11 ป 

(พ.ศ.2542 - 2552) ที่ผานมา ปรากฏตามรูปที่ 14

รูปที่ 1 มูลคา

การผลิตและนําเขา

ยาในกลุม General 

anti-infective for 

systemic use

ป 2542 - 2552 

หากเปรียบเทียบกับยาที่มีใชในทุกกลุมตามระบบ 

WHO ATC จะพบวา กลุม General anti-infective for 

systemic use ซึ่งรวมถึงกลุมยาปฏิชีวนะดวย มีมูลคาการ

ผลติและนาํเขายาสงูเปนอนัดบัหนึง่ โดยในป 2552 มมีลูคา

การผลิตและนําเขาถึง 22,913.52 ลานบาท5 ตามรูปที่ 2 

โดยเปนการผลิตและนําเขาเฉพาะยาปฏิชีวนะเปนมูลคา 

10,940.41 ลานบาท 

รูปที่ 2 มูลคาผลิตและนําเขา

ยาแผนปจจุบันสําหรับมนุษย 

ประจําป พ.ศ.2552 

แยกตามกลุม WHO ATC

13 Respiratory
14 Sensory Organs,

11 Central Nervous 

10 Musculo-Skeletal

9 Antineopllastics,

5 Hospital Solutions,

7 General Anti-Infectives- 6 Systemic Hormonal

5 Genito-Urinary Syatem

4 Dermatologicals,

3 Cardiovascular 

2 Bloodand Blood Forming 

1 Alimentary Tract 
and Metabolism, 

4 ขอมูลสถิติยามูลคาการผลิตยาและนําหรือสั่งยาประจําป พ.ศ.2542 - 2552 เว็บไซต http://www.app1.fda.moph.go.th/drug 
5 ขอมูลสถิติยามูลคาการผลิตยาและนําหรือสั่งยาประจําป พ.ศ.2552 เว็บไซต http://www.app1.fda.moph.go.th/drug
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23พบวาสัดสวนเฉลี่ยในรอบ 11 ป (พ.ศ.2542 - 2552) 

ของยาในกลุม General anti-infective for systemic use 

มีมูลคาประมาณ 20.09% เม่ือเทียบกับมูลคายาทั้งหมด6 

เมื่อนําขอมูลเฉพาะยาปฏิชีวนะ มาแยกเปนรายกลุ ม

ในป 2550 - 25527 จะพบวาในป 2552 กลุมท่ีมีปริมาณ

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 เปนยาท่ีมีการใชกันนาน

มากและมีขอมูลทางการวิชาการระบุใหใชเปน first line 

therapy สวนกลุม penicillins and enzyme inhibitor นัน้

เปนการเพิ่ม enzyme inhibitor เชน clavulanic acid 

เปนตน เพ่ือชวยใหการออกฤทธิ์ฆาเช้ือแบคทีเรียของ

ยากลุม penicillins มีประสิทธิภาพดีขึ้น 

สําหรับขอมูลมูลคาการผลิตและนําเขา อันดับหนึ่ง

เปน ยากลุม penicillins อธบิายไดเชนเดยีวกบัขอมลูปรมิาณ

การใช สวนยากลุม cephalosporins นั้น ประกอบดวย

ยาหลาย generation จนปจจบุนัมถีงึ fourth - generation 

cephalosporins มูลคาที่สูงจึงนาจะเกิดจากมูลคาการ

นําเขายาใหมๆ ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ fourth - generation 

cephalosporins เชน cefepime, cefpirome เปนตน 

สวนกลุมสุดทาย carbapenems ยาในกลุมนี้ทุกชนิด

ตารางที่ 1 ปริมาณการใชยาปฏิชีวนะ ป 2550 - 2552 แยกตามกลุมยอย

 2550 2551 2552

Penicillins 1,192,922,930 1,341,018,354 1,332,001,171

Penicillins and enzyme inhibitor 62,218,360 991,059,795 680,559,953

Tetracyclines 409,521,646 359,679,384 334,695,679

Macrolides 153,769,547 160,687,423 259,568,315

Quinolones 223,037,173 237,785,931 230,972,468

Sulfonamides 139,129,501 174,136,485 173,205,804

Aminoglycosides 11,137,538 7,664,017 146,332,881

Cephalosporins 72,418,632 89,126,122 128,065,814

chloramphenicol 5,406,303 15,934,888 42,910,237

Polymyxins 79,204 103,670 13,678,850

Carbapenems 1,399,333 1,645,949 5,883,181

Other antibiotics 5,196,467 4,702,783 5,229,388

Glycopeptide antibacterials 392,994 430,695 1,266,251

6 ขอมูลสถิติยามูลคาการผลิตยาและนําหรือสั่งยาประจําป พ.ศ.2542 - 2552 เว็บไซต http://www.app1.fda.moph.go.th/drug
7 รายงานการผลิตยาและนําหรือสั่งยาประจําป พ.ศ.2550 - 2552
8 สรุปขอมูลปริมาณการผลิตและนําเขายา antibiotics แยกตามกลุมยอยป พ.ศ.2552
9 สรุปขอมูลมูลคาการผลิตและนําเขายา antibiotics แยกตามกลุมยอยป พ.ศ.2552
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รูปที่ 3 มูลคาและปริมาณการผลิตและนําเขา meropenem ระหวางป 2545 - 2552
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รูปที่ 4 มูลคาและปริมาณการผลิตและนําเขา meropenem+cilastatin ระหวางป 2545 - 2552

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
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25เปนสวนประกอบยาอมท่ีมีสวนประกอบของยาปฏิชีวนะ 

และ/หรอื dichlorobenzyl alcohol และ/หรอื amylmeta-

cresol เปนตน

กระบวนการทบทวนสูตรยาไมเหมาะสมเหลานี้

กําลังอยูระหวางดําเนินการโดยหนวยงานควบคุมยาของ

ประเทศไทย คือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เพือ่นาํไปสูขอเสนอมาตรการควบคุมความเส่ียงทีเ่หมาะสม

ตอไป

ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

ขอมูลตัวเลขที่ใชในบทความนี้เปนมูลคาที่ประมวล

ผลมาจากรายงานการผลิตและนําเขายาท่ีไดรับจากผูผลิต

และผูนําเขาภาคเอกชนเทานั้น สวนขอมูลจากภาครัฐ เชน 

องคการเภสัชกรรม โรงงานเภสัชกรรมทหาร นั้นยังขาด

ความครบถวนในการรายงาน ทาํใหขอมลูอาจมีการคลาด

เคลื่อน อีกท้ังตัวเลขของมูลคาในรายงานนั้นเปนมูลคาท่ี

เกิดจากราคาขาย ณ โรงงาน สําหรับผูผลิตยา และราคา

นําเขารวมคาขนสงผานดานกรมศุลกากรสําหรับผูนําเขา 

จึงไมใชมูลคาการบริโภคยาที่แทจริง อยางไรก็ตาม ขอมูล

ดงักลาวสามารถใชเพ่ือศึกษาแนวโนมของการเปลีย่นแปลง 

หากจะใหไดมลูคาการบริโภคของยาปฎิชวีนะอยางแทจรงิ 

เพื่อนําไปใชประเมินคาใชจายภาพรวมของประเทศ ควรมี

การจดัทําเปนฐานขอมลูกลางประเทศรวมกนัของหนวยงาน

ทีม่ีการใชยา ไดแก โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน รานยา 

คลินิก เปนตน ซึ่งเปนโจทยสําคัญอยางยิ่งที่หนวยงาน

ที่เกี่ยวของท้ังหลายตองประสานหารือรวมกันอยางจริงจัง

เพื่อพัฒนาไปสูฐานขอมูลการใชยาของประเทศไทยใน

อนาคตตอไป

เปนยาที่มีราคาแพงมาก เน่ืองจากเปนยาใหม ไดแก 

meropenem,imipenem, ertapenem, doripenem, 

biapenem (รูปที่ 3 และ 410)

จะเห็นวายากลุม carbapenems เปนยาที่นิยมใช

ในการรักษาการติดเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อ

ตอยาหลายชนิดและเปนเช้ือกอโรคทีเ่ปนสาเหตสุาํคัญของ

การติดเช้ือในโรงพยาบาล จงึมีการนําไปใชอยางกวางขวาง

ในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชน ดวยเหตุนี้

ทําใหบริษัทยามีการวิจัยและพัฒนายาใหมในกลุมน้ี

เพ่ิมสูงข้ึน ซึง่เปนปจจัยท่ีอาจทําใหมมีลูคาการนาํเขายาใน

กลุม carbapenems สูงขึ้นในอนาคต

ทายนี้หากมาดูรายละเอียดเปนแตละรายการยา

ในกลุมยาปฏิชีวนะทั้งหมดท่ีขึ้นทะเบียนตํารับยาไวใน

ประเทศไทย (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวกที่ 4) 

จะพบวา ยังมีหลายสูตรยาท่ีมีความไมเหมาะสมทางดาน

ความปลอดภัย ประสิทธิผล และคุณภาพมาตรฐานของยา 

เน่ืองจากยาเหลาน้ันมีการขึ้นทะเบียนตํารับยา ตั้งแต

ป 2526 และจากการทบทวนขอมูลจากแหลงตางๆ ไดแก 

เอกสารการรวบรวมรายการยาท่ีมีการเพิกถอนทะเบียน

ตาํรบัยาหรอืจํากดัการใชในตางประเทศจนถึงป ค.ศ. 2010 

(Consolidated List of Products whose Consumption 

and/or Sale have been Banned, Withdrawn, Se-

verely Restricted or Not Approved by Governments, 

updated by WHO), รายงานการทบทวนของมหาวิทยาลัย

ในป พ.ศ.2547 และขอเสนอในการทบทวนทะเบียนตํารับ

ยาขององคกร/หนวยงานตางๆ11 พบวา มีสูตรยากลุม

ยาปฏชิวีนะทีข่ึน้ทะเบยีนตํารับยาไวในประเทศไทยมีความ

ไมเหมาะสมตามประเด็นขางตน โดยสวนใหญเปนสูตร

ยาผสม เชน ยาแกทองเสยีชนดิรบัประทานท่ีมสีวนผสมของ

ยาตานจุลชีพ, ยาท่ีมีสวนผสมของ kanamycin ชนิด

รบัประทาน, ยาสตูรผสมทีม่ ีpenicillins และ streptomycin 

เปนสวนประกอบ, ยาสตูรผสมทีม่ ีampicillin และ cloxacillin 

10 เอกสารสถิติดานยาที่สําคัญประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ วันที่ 4 - 5 มิถุนายน 

2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร พัทยา
11 เอกสารประกอบการประชุมเชงิปฎบิตักิาร เร่ือง “กาวใหมสูการขับเคล่ือนระบบทบทวนทะเบยีนตาํรับยาในประเทศไทย” วนัท่ี 31 มกราคม 2554 ณ โรงแรม

นารายณ กรุงเทพฯ



art camp

เสาะแสวง แสงสวาง
โดย จิรพร สุรี
ในความมืด ยังมีแสงสวาง การใช
ยาปฏิชีวนะที่ไมถูกตองเหมาะสม ทําให
จมดิ่งลงไปสูการดื้อยา ผูคนเหลานี้
กําลังรอคอยผู รู  มาช้ีแนะแนวทาง
แหงแสงสวาง คอยใหความรูทีถ่กูตอง
เก่ียวกับการใชยา เพ่ือที่จะหลุดพนจาก
มุมมืดสูสุขภาพที่สดใสตอไป

ขาดหาย ทําลาย
โดย กิตติพณ เจตทวีกิจ
“ความรู” ทีค่วบคูกบั “ความเขาใจ” จงึ
เปนส่ิงจําเปน ทีจ่ะเปน “เกราะ” ปกปอง
ชีวิตของเราไว แตหาก เกราะดังกลาว
นั้นขาดหายไป แมว าจะใชยา มาก
เพียงใดก็คงไมตางจาก เปดโอกาสให 
อันตรายกลํ้ากลาย มาทําลายตัวเอง
มากขึ้นเทานั้น

สําแดงเพื่อสมดุลย
โดย ภก.ภาณุโชติ ทองยัง
สรรพสิง่ลวนแสวงหาความสมดลุ เมือ่
รุกเรายอมดิ้นรนเพื่อตอตาน เฉกเชน
จลุนิทรยี เมือ่ถกูคกุคามดวยยาปฏชิวีนะ 
ยอมดิน้รนจนกอเกดิการดือ้ยา อยางไร
ก็ตาม มนุษยควรอยูดวยความหวัง 
วาโลกจะกลับมาสมดุลยดังเดิม

ยากินคน
โดย ภญ.กอบกาญจน ชูปาน
โรคติดเช้ือเป นอีกหน่ึงปญหาของ
การใชยาเกนิจาํเปน หากปญหาดงักลาว
ยังไมไดรับการแกไข อนาคตตอไปอาจ
เปนยาที่กินคน เพราะดูเหมือนวานับวัน
ยาจะมีความสําคัญรวมทั้งมีอิทธิพล
กับคนมากขึ้นทุกวัน

สมดุล
โดย ภญ.ขวัญเรือน กาศแสวง
ความสมดุลทําใหสิ่งมีชีวิตดํารงอยูได
อยางปกต ิสายนํา้หลอเลีย้งนาํพาสรรพ
สิง่มากมาย พชืพรรณดดูซบัสิง่ทีจ่าํเปน
สําหรับมาหลอเลี้ยงชีวิต เพียงเพื่อ
ดํารงอยูได ไมเกินจําเปน



Ê‹Ç¹·Õ ่2:
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ÃÐ´Ñº¾×¹้·Õ่
เนื้อหาในสวนที่ 2 กลาวถึงสถานการณโดยรวมของการใชยาปฏิชีวนะที่ไมสมเหตุผล และปญหาเชื้อ

ดื้อยาปฏิชีวนะในระดับพ้ืนท่ี ประกอบดวยสภานการณในระดับโรงพยาบาลซึ่งเปนชองทางหลักของการกระจาย
ยาปฏชิวีนะและรานชาํ ซึง่กลายเปนอกีชองทางหนึง่ของการกระจายยาปฏชิวีนะท่ีผดิกฎหมายและไมเหมาะสมกอใหเกดิ
ปญหาเชื้อดื้อยาในระดับชุมชนชุมชน โดยแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน ดังนี้

• สถานการณยาปฏชีวนะในโรงพยาบาล 
• สถานการณยาปฏิชีวนะในรานชํา
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ผศ.ภญ.ดร.ศิริตรี สุทธจิตต ภญ.นฤมล บุญสรรคผศ.ภญ.ดร.ศิริตรี สุทธจิตต ภญ.นฤมล บุญสรรค
ภญ.จุฑารัตน ศรีศุภรางคกุล ภญ.บุหลัน อุดมศรี*ภญ.จุฑารัตน ศรีศุภรางคกุล ภญ.บุหลัน อุดมศรี*

º·¹Òํ

Êถานการณการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเน่ืองในทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยดวย1 

โดยพบวาอัตราการดือ้ยาปฏิชวีนะมีความสมัพันธเช่ือมโยงกบัอัตราการใชยาปฏิชวีนะ และความเขมแข็งของนโยบาย

หรือกลยุทธในการควบคุม เฝาระวังและติดตามการใชยาปฏิชีวนะของแตละประเทศ2, 3 

* 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

อตัราการใชยาปฏชิวีนะในระดับประเทศอยางเปนระบบและ

มีการนําผลจากการติดตามเฝาระวังมาใชในการพัฒนา

นโยบายระดับประเทศนัน้มกัพบเฉพาะในยโุรปหรอืประเทศ

ที่พัฒนาแลว

ดังน้ันการทราบถึงสถานการณเช้ือด้ือยาปฏิชีวนะ

และอัตราการใชยาปฏิชีวนะของประเทศหรือสถานที่ใดท่ี

หน่ึง จึงมีความสําคัญท่ีเปรียบเสมือนเปนกระจกสะทอน

หรือตัวชี้วัดหน่ึงซึ่งนอกจากจะทําใหทราบขนาดและ

ความรุนแรงของปญหาแลว ยังสามารถเทียบเคียง 

(benchmarking) ระหวางประเทศ ภูมิภาค หรือระหวาง

โรงพยาบาลได เพ่ือนําไปสูการแลกเปล่ียนเรียนรูจากพ้ืนท่ี

ที่ประสบความสําเร็จ (เปน best practice) ในการควบคุม

การใชยาปฏิชีวนะและเช้ือดื้อยา และพัฒนาเปนนโยบาย

ยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�ÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ð

ã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅ

โรงพยาบาลเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญ

อยางมากตอการควบคมุปองกนัปญหาเชือ้ด้ือยา เน่ืองจาก

การส่ังใชยาปฏิชีวนะประเภทตางๆ เพ่ือการปองกันและ

รกัษาโรคนัน้ลวนเกิดข้ึนในโรงพยาบาลเปนหลัก บทความนี้

นาํเสนอสถานการณยาปฏิชวีนะระหวางป พ.ศ.2548 - 2552 

ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิถึงตติยภูมิ จาก 5 ภูมิภาค 

รวม 16 แหง ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน

ในเครือข ายเฝ าระวังเช้ือด้ือยาตานจุลชีพแหงชาติ 4 

โรงพยาบาลทัง้ 16 แหงน้ี ทกุแหงไดรบัการรบัรองคณุภาพ

โรงพยาบาล และรอยละ 68.8 เปนสถาบันสมทบของ

มหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย

ชั้นคลินิกปที่ 4 - 6 

¨Òํ¹Ç¹ÃÒÂ¡ÒÃÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ð

ã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅ 

โรงพยาบาลสวนใหญ (รอยละ 87.5) มีบัญชียา

โรงพยาบาลที่เปนลายลักษณอักษร และคอนขางเปน

ปจจุบัน โดยฉบับลาสุดสวนมากจัดทําระหวางป พ.ศ.

2551 - 2553 และมีฝายเภสัชกรรมเปนผูจดัทํา การปรับปรงุ

บัญชียาโรงพยาบาลมีการปรับถี่ที่สุดคือ 2 ครั้งตอป 

และการปรบัหางท่ีสดุคือทุก 5 ป โดยมีการเผยแพรบญัชียา

ตามรอบของการปรับปรุง ทั้งน้ีมีเพียงรอยละ 40 ของ

โรงพยาบาลทีร่ะบรุาคายาไวในบญัชียาของโรงพยาบาลดวย 

จาก 11 โรงพยาบาลท่ีใหขอมูลจํานวนรายการ

ยาปฏชิวีนะในบัญชียาโรงพยาบาล พบวาจาํนวนรายการ

ยาแตกตางกันคอนขางมากระหวาง 61 - 1,447 รายการ 

(คามัธยฐาน 79) ในโรงพยาบาลรัฐมียาปฏิชีวนะท่ีอยูใน

บญัชยีาหลกัแหงชาต ิป พ.ศ.2551 ตัง้แตรอยละ 70.5 - 93.8 

(เฉลี่ยรอยละ 85.5) สัดสวนดังกลาวนี้คอนขางสอดคลอง

กับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ส งเสริมใหมี

การใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติ 

รอยละ 66.7 ของโรงพยาบาลท่ีสาํรวจ (หรือรอยละ 

83.3 ของโรงพยาบาลภาครัฐ) มรีายการยาปฏิชวีนะท่ีจาํกดั

การส่ังจาย โดยมีตั้งแต 1 - 13 รายการ (คามัธยฐาน 8) 

และโรงพยาบาลในภาคกลางมีแนวโนมจะไมจํากัด

การสั่งจาย มากกวาโรงพยาบาลในภาคอื่น 

เมื่อเปรียบเทียบระหวางโรงพยาบาลที่มีขนาด

เดยีวกัน พบวาโรงพยาบาลท่ีคมุจาํนวนรายการยาปฏิชวีนะ

ไดดี คือโรงพยาบาลในภาคเหนือและภาคตะวันออก ซึ่งมี

รายการยาปฏิชวีนะไมเกนิ 80 รายการ ในขณะท่ีพบความ

แตกตางที่ชัดเจนระหวางโรงพยาบาลรัฐและเอกชน กลาว

คือ โรงพยาบาลเอกชนมีแนวโนมจะมีจํานวนรายการยา

ปฏิชีวนะที่สูงกวามาก ไมมีรายการยาที่จํากัดการสั่งจาย 

4 ศิริตรี สุทธจิตต, นฤมล บุญสรรค, จุฑารัตน ศรีศุภรางคกุล, บุหลัน อุดมศรี. (2554). รายงานฉบับสมบูรณ โครงการความสัมพันธระหวางนโยบาย

ยาปฏิชีวนะ ปริมาณการสั่งใชยา และอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะ ของโรงพยาบาลในเครือขายเฝาระวังเช้ือด้ือยาตานจุลชีพแหงชาติ. แผนงานสรางกลไก

เฝาระวังและพัฒนาระบบยา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. 
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และไมมีรายการปฏิชีวนะที่จัดอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ 

ซึ่งสถานการณดังกลาวเปนไปตามลักษณะของประเภท

สถานพยาบาลที่แตกตางกันอยูแลวโดยธรรมชาติของการ

ใหบริการและความแตกตางจากการมีหนวยงานควบคุม

กํากับดูแล 

ÁÙÅ¤‹ÒÂÒ áÅÐÊÑ´Ê‹Ç¹ÁÙÅ¤‹ÒÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ð
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มลูคายาปฏชิวีนะเมือ่เทียบกับมูลคายาทัง้หมดของ

โรงพยาบาล คดิเปนประมาณรอยละ 10 - 25 ทัง้นีจ้ากขอมลู

ของโรงพยาบาลบางแหง (ในภาคเหนอืและภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ) พบวากลุ มยาสําหรับโรคติดเชื้อจัดอยู ใน 

3 ลําดับแรกเสมอของกลุมยาท่ีมีมูลคาการส่ังใชสูงสุด แม

ในชวงปหลังจะมีกลุมยาสําหรับโรคหัวใจและหลอดเลือด

กบัยาในกลุมกดภูมคิุมกนัแซงข้ึนมาเปนลาํดบัตนแทนก็ตาม 

จากขอมูลของ 12 โรงพยาบาล พบวา มูลคา

ยาปฏิชวีนะรวมทีม่กีารใชในแตละปมคีามากกวา 214 ลาน

บาทในป พ.ศ.2548 และมากกวา 399 ลานบาทในอีก

5 ปตอมา คิดเปนมูลคายาที่เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 86.6 ซึ่ง

หากสถานการณยังคงดําเนินตอไปในอัตราดังกลาว 

ยอมหมายถึงภาระดานงบประมาณทีส่งูสําหรับโรงพยาบาล 

รัฐบาล และสังคมดวย

เม่ือพิจารณาในระดับโรงพยาบาล จะพบวามูลคา

ยาปฏิชวีนะรวมตอปของแตละโรงพยาบาลมีความแตกตาง

กนัไดมากถงึ 11 เทา (88,171,247 บาท และ 8,035,619 บาท) 

ซึง่ในระหวางป พ.ศ.2548 - 2552 แมโรงพยาบาลสวนใหญ

มีคาใชจายเปนคายาปฏิชีวนะรวมที่เพ่ิมข้ึน เฉล่ียรอยละ 

46.5 (คาพิสัย 8.6 - 97.2) แต 3 ใน 12 โรงพยาบาลมีมูลคา

การสั่งใชยาที่ลดลงเฉลี่ยรอยละ 16.9 ความแตกตาง

ดานมูลคาตางๆ เหลานี้ อาจเปนผลจากการเปลี่ยนแปลง

ปริมาณการใชยาในโรงพยาบาล หรือจากการเปลีย่นแปลง

ของตนทุนราคายาที่โรงพยาบาลไดรับ 

¡ÅØ‹ÁÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ð·ÕÁ่Õ»ÃÔÁÒ³¡ÒÃãªŒÊÙ§ áÅÐ
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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

มีปริมาณการส่ังใชสูงเปนอันดับตน คือ กลุม penicillin 

and penicillins and enzyme inhibitors (โดยเฉพาะ 

5 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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amoxicill in และ amoxicill in & clavulanic acid), 

quinolones (โดยเฉพาะ ciprofloxacin, ofloxacin, 

norfloxacin), cephalosporin (โดยเฉพาะ cefalexin, 

ceftriaxone, cefazolin, cefixime) และ sulfonamides & 

trimethoprim (sulfamethoxazole & trimethoprim) 

ในภาพรวมของประเทศ กลุมยาปฏิชีวนะที่มีมูลคา

การส่ังใชรวมสูงเปนอันดับตน ซึง่ควรมีการเฝาระวังการใช

ดวยความระมดัระวัง ไดแก carbapenems, cephalosporin 

และ penicillin and penicillins and enzyme inhibitors 

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�àª×Í้´×Í้ÂÒã¹Ê¶Ò¹¾ÂÒºÒÅ

อัตราการดื้อยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลสวนใหญ

เปนไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการสั่งใชยาปฏิชีวนะ 

และมีแนวโนมด้ือยาสําคัญมากข้ึน เชน การด้ือยาของ

เชื้อ Acinetobacter baumanniii ตอยา meropenem 

และ imipenem, Escherichia coli ดือ้ตอยา ciprofloxacin 

และ co - tromoxazole, Streptococcus pneumoniae 

ดื้อตอยา erythromycin, Pseudomonas aeruginosa 

ดื้อตอยา ceftazidime และ Methicillin - resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) ดื้อตอ cefoxitin 

โรงพยาบาลจึงควรพิจารณาเลือกใชนโยบายควบคุม

การใชยาปฏิชีวนะท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณการ

ใชยาปฏิชีวนะที่เกินความจําเปนและลดอัตราการดื้อยา

ในโรงพยาบาล 

ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

ขอมูลขางตนเปนเพียงภาพสะทอนช้ินเล็กช้ินหน่ึง

ของสถานการณยาปฏิชีวนะในสถานพยาบาลไมกี่แหงใน

ประเทศไทย ที่อาจไมสามารถตอบทุกโจทย แตก็ชวยชี้ถึง

แนวโนมการสัง่ใชยาปฏชิวีนะและมูลคายาทีส่งูขึน้ อนัเปน

เม็ดเงินมหาศาลโดยเฉพาะเมื่อนับรวมเขากับโรงพยาบาล

อื่นอีกหลายรอยแหงที่เหลือ และชี้ใหเห็นถึงแนวโนมอัตรา

การดื้อยาที่ เพิ่มสูง ข้ึนเป นเงาตามตัวเช นกัน ทั้ งที่

โรงพยาบาลดังกลาวมีคณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อ 

มีคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด และรอยละ 37.5 

มคีณะกรรมการยาปฏิชวีนะ นอกจากนีโ้รงพยาบาลทุกแหง

ยังมีนโยบายควบคุมโรคติดเชื้อและนโยบายที่เกี่ยวของกับ

การควบคุมการใชยาปฏิชีวนะอยูไมมากก็นอย เชน มีการ

ระบเุช้ือแบคทีเรียท่ีตองเฝาระวงั (รอยละ 93.3) มกีารประเมิน

การใชยาปฏิชีวนะ (รอยละ 87.5) มีรายการยาปฏิชีวนะ

ทีจ่าํกัดการส่ังจาย (รอยละ 66.7) และ มแีนวทางการรกัษา

โรค/เกณฑการส่ังจายยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาล 

(รอยละ 62.5)

จากสถานการณในปจจุบัน นับเปนความทาทาย

สําหรับประเทศไทยตอการจัดการปญหายาปฏิชีวนะและ

เช้ือด้ือยา และไมควรตกเปนภาระของโรงพยาบาลแตละ

แหงเทาน้ัน แตควรจดัเปนภารกจิท่ีทกุภาคสวนท่ีเก่ียวของ

ตองรวมมือกันอยางจริงจังและเปนระบบท่ีเช่ือมโยงกัน

ทั้งประเทศ 

บทบาทของโรงพยาบาลในกาวตอไปอาจไมใชเร่ือง

การกําหนดนโยบายยาปฏิชวีนะใหเกิดข้ึนในหนวยงานแลว 

แตอาจเปนการหามาตรการท่ีจะทําใหนโยบายที่มีนั้น

เกิดผลสัมฤทธ์ิจริงในการลดอัตราการใชยาปฏิชีวนะและ

ปองกนัเชือ้ด้ือยา โดยไมลมืติดตามประเมินผลของมาตรการ 

และอาจอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูที่ประสบ

ความสําเร็จในการดําเนินการ 

สวนภาครัฐซ่ึงมีจุดแข็งดานทรัพยากรและอํานาจ

ในการสั่งการ ควรตองใชจุดแข็งเพ่ิมบทบาทของตนใน

การเชื่อมโยงปะติดปะตอขอมูลสถานการณยาปฏิชีวนะใน

สถานพยาบาลทัง้ภาครฐัและเอกชนเหลาน้ี ใหเกิดประโยชน

ตอการสรางนโยบายยาปฏชิวีนะในระดับประเทศ พรอมกบั

สนับสนุนทรัพยากรใหเกิดส่ิงแวดลอมท่ีเ อ้ือต อการ

ดําเนินการตามมาตรการท่ีโรงพยาบาลกําหนดขึ้นมาดวย 

เพื่อรวมมือกันปองกันไมใหประเทศไทยกาวสูยุค post - 

antibiotic era เร็วไปกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
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¡ารด้ือยายาปฏชิวีนะเปนปญหาสาธารณสขุท่ีรนุแรงมากทีส่ดุของโลกปญหาหนึง่ เปนความเสีย่งตอการกลบัไปสูยคุ

ที่ไมมียายาปฏิชีวนะใช ซึ่งเด็กจํานวนมากมายอาจตายจากโรคติดเช้ือ และการผาตัดใหญจะไมสามารถทําได

เน่ืองจากเสี่ยงตอการติดเชื้อ การดื้อยายาปฏิชีวนะเปนปรากฏการณตามธรรมชาติซึ่งเกิดข้ึนเมื่อมีการใชยายาปฏิชีวนะ 

และยิ่งเกิดมากขึ้นเมื่อมีการใชยายาปฏิชีวนะอยางไมเหมาะสม การซื้อยาปฏิชีวนะกินเองเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่

ทําใหเกิดการใชยาปฏิชีวนะอยางไมเหมาะสม1 ซึ่งในประเทศไทย ชาวบานจํานวนมากนิยมซื้อยากินเองเพื่อรักษาอาการ

เจ็บปวยเบื้องตน2 รวมทั้งการซื้อยาปฏิชีวนะกินเองดวย โดยแหลงกระจายยาที่สําคัญในหมูบานคือรานชํา3

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�

ÂÒ» Ô̄ªÕÇ¹Ðã¹ÃŒÒ¹ªÒํ
อ.ภก.สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล* 

* 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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ในการสํารวจการกระจายยาในหมูบานในป 2543 

โดยเก็บขอมูลจากทุกภูมิภาค จํานวน 8 จังหวัด ไดแก 

เชียงราย อุทัยธานี มุกดาหาร ชัยภูมิ อางทอง ปราจีนบุรี 

ชมุพร สงขลา จงัหวัดละ 24 - 26 หมูบาน รวม 195 หมูบาน 

พบรานชํา 775 แหง กองทุนยาหมูบาน 96 แหง พบยา

ปฏิชีวนะในทุกหมูบาน (100%) โดยพบยา tetracycline 

85.1% และ penicillin 80.5% ของจํานวนหมูบานทั้งหมด3

การสาํรวจสถานการณการกระจายยาท่ีไมเหมาะสม

ในจังหวัดยโสธร ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึง

เดือนมกราคม 2533 ในพ้ืนที่ 17 ชุมชน ใน 9 อําเภอ 

พบรานชําท่ีมีการจําหนายยา 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 หมูบาน) รานชําสวนใหญ (84.48%) มียาปฏิชีวนะ 

ยาปฏิชีวนะที่พบคือ tetracycline (81.03%), penicillin V 

(73.28%) sulfanilamide (38.79%), cotrimoxazole (30.17%), 

sulfadiazine (17.24%), และ thiamphenicol (14.66%)5

ผลการสํารวจการกระจายยาปฏิชวีนะในรานชาํของ

หมูบานในจังหวัดมหาสารคามนี้ พบขอสังเกต 3 ประการ

เก่ียวกับยาปฏิชีวนะที่พบในรานชํา นั่นคือ ประการแรก 

ยาปฏิชีวนะหลายรายการท่ีมีตัวยาสําคัญคนละชนิดแตมี

รูปลักษณภาชนะบรรจุคลายกันและชาวบานเรียกชื่อ

เหมือนกัน พบ 2 กรณี คือ กรณีแรก มียา 4 รายการ 

(รูปท่ี 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 

4 กาญจนพงษ เพ็ญทองด.ี โครงการพฒันาศักยภาพชุมชน ดานพฤตกิรรมการใชยาและความรูดานการใชยาปฏิชวีนะแบบเรยีนรูผานวถิชีมุชน จงัหวดัยโสธร 

สนับสนุนโดย แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) มีนาคม 2554. 
5 สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล. การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อปองกันการจําหนายยาปฏิชีวีนะในรานชําในหมูบานจังหวัดมหาสารคาม สนับสนุนโดย แผนงาน

คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ (คคส.) มีนาคม 2554.

รูปที่ 1 ยาปฏิชีวนะที่พบในรานชํา ซึ่งมีรูปลักษณภาชนะบรรจุคลายกับยา Penicillin G 500,000 i.u. 

ที่ถูกเพิกถอนทะเบียนตํารับแลว โดยชาวบานเรียกยาทั้ง 5 รายการนี้เหมือนกันวา “เพน - นิ - ซิ - ลิน”

Cotrimoxazole

Penicillin V tablet
400,000 i.u.

Penicillin V tablet
500,000 i.u.

Penicillin G 500,000 i.u. 
ซึ่งไดถูกเพิกถอน

ทะเบียนตํารับแลว

Sulfadiazine
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Co - trimoxazole
120 mg 

รูปที่ 2 ยาปฏิชีวนะที่พบในรานชํา ซึ่งมีรูปลักษณภาชนะบรรจุคลายกับยา AUREOMYCINÒ 

โดยชาวบานเรียกยาทั้ง 2 รายการนี้วา “ออ - ริ - โอ - ผูใหญ” และ “ออ - ริ - โอ - เด็ก” ตามลําดับ

Tetracycline
250 mg

i.u.) ยาท้ัง 4 รายการนีม้รีปูลักษณภาชนะบรรจคุลายกับยา 

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” 

ทั้งๆ ที่ เป นยากลุ มเพนิซิลลินเพียง 3 รายการ คือ 

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)® 

ยาท่ีมีรูปลักษณภาชนะบรรจุคลายกันกรณีที่ 2 

คอื มยีา 2 รายการ ไดแก TREX - 250® (tetracycline 250 

mg), TREX - 120® (cotrimoxazole 120 mg) (รูปที่ 2) 

แตเปนยาปฏิชีวนะคนละชนิดกัน และชาวบานเรียกยา 

2 รายการนีว้า “ออ - ร ิ- โอ - ผูใหญ” และ “ออ - ร ิ- โอ - เด็ก” 

ตามลําดับ ยาท้ัง 2 รายการน้ี มีรูปลักษณคลายกับ 

Ureomycin® ซึง่เปนยาทีเ่คยพบในการสํารวจยาในรานชาํ 

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 

สวนขอสังเกตประการท่ีสาม คือ PENICILLIN 

TABLETS® (penicillin V tablet 500,000 i.u.) มีขนาด

ความแรงของยา คือ เม็ดละ 500,000 i.u. ทั้งๆ ที่โดยทั่วไป

ขนาดความแรงของยาเพนิซลิลินชนิดเม็ด คอื 400,000 i.u. 

(250 มิลลิกรัม) 

ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

การใชยาอยางไมเหมาะสมจากการซื้อยาปฏิชีวนะ
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กินเองยังเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนไดตลอดเวลา เน่ืองจาก

ยงัมียาปฏชิวีนะอยูในรานชําในหมูบาน ทัง้ๆ ทีก่ารขายยา

ปฏิชีวนะในรานชําเปนเรื่องที่ผิดกฎหมาย สงผลใหมีการ

ใชยาอยางไมเหมาะสม ชาวบานเสี่ยงตออันตรายจากยา 

การแพยา การดื้อยา การเสียเงินโดยเปลาประโยชน 

ไมเพียงเทาน้ัน กรณียาท่ีมีรูปลักษณภาชนะบรรจุ

คลายกัน โดยเปนยาตางชนิดกันแตชาวบานเรียกชื่อ

เหมือนกัน เชน กรณี “เพน - นิ - ซิ - ลิน” อาจเปนเหตุให

เกิดปญหาการใชยาอยางไมเหมาะสมเชนกัน นอกจากน้ี 

ในรานชํายังพบยาที่ใชชื่อเดียวกันกับยาท่ีถูกเพิกถอน

ทะเบียนตาํรับไปแลว โดยมีรปูลักษณกลองแบบเดมิ แตเปน

ตัวยาสําคัญตางชนิดกันคือ คือ PENICILLIN TABLETS® 

เปนเรื่องที่ผิดกฎหมายและทําใหเกิดการใชยาอยาง

ไมเหมาะสม

ดังน้ัน ในการแกไขปญหาการใชยาปฏิชีวนะอยาง

ไมเหมาะสม การสือ่สารรณรงคความรูความเขาใจทีถ่กูตอง

ชวยแกไขปญหาไดเพียงบางสวนเทานั้น จําเปนตองแกไข

ปญหาในระบบการกระจายยาและการขึน้ทะเบยีนตํารับดวย 

เพ่ือใหกระบวนการแกปญหาเกิดข้ึนต้ังแตตนทาง คือ 

การขึ้นทะเบียนตํารับ จนถึงปลายทางคือการสรางความรู

ความเขาใจท่ีถกูตอง ทาํใหประชาชนสามารถใชยาไดอยาง

เหมาะสมตอไป
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ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล*

1ยาปฏิชวีนะในทีน่ีห้มายถงึยาตานแบคทเีรยี (antibacterial 

agent) ซึง่มกัมผีูเรยีกยากลุมนีอ้ยางผิดๆ วา ยาแกอกัเสบ 

(anti - inflammatory agent) ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําให

มีการใชยาปฏิชีวนะไมสมเหตุผลอยางกวางขวางใน

ประเทศไทย

2ยาปฏิชีวนะ เปนยาที่ใช บ อยที่สุดชนิดหนึ่งทาง

การแพทย เปนยาท่ีมีมูลคาการผลิตและนําเขาสูงสุด 

และเปนยาท่ีถกูใชอยางไมสมเหตุผลมากทีส่ดุชนดิหนึง่ดวย

เชนกัน ตัวอยางเชน มีการใชยาปฏิชีวนะอยางพรํ่าเพรื่อ

ในโรคหวัด - เจ็บคอ (คออักเสบ) ซึ่ง 8 ใน 10 ครั้งของ

การเจ็บปวยมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส

3การเรยีกยากลุมน้ีวายาแกอกัเสบ ทาํใหเกิดความเขาใจ

ผิดวา เม่ือมีการอักเสบเกิดข้ึน เชน คออักเสบ ไซนัส

อักเสบ แกวหูอักเสบ หลอดลมอักเสบ จําเปนตองใชยา

กลุมนีเ้พือ่แกอกัเสบ ทัง้ทีโ่รคเหลานีส้วนใหญไมไดมสีาเหตุ

* วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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จากการติดเช้ือแบคทีเรีย บุคลากรทางการแพทยจึงไมควร

เรียกยากลุมนี้วา “ยาแกอักเสบ” อีกตอไป

4การใชยาอยางสมเหตุผลหมายถึงการใชยาโดยมี

ขอบงช้ี มีประโยชนจริงในการรักษา มีความเส่ียงจาก

การใชยาต่ํากวาประโยชนที่ไดรับอยางชัดเจน มีราคา

เหมาะสม คุมคาตามหลักเศรษฐศาสตรสาธารณสุข เปน

การใชยาตามแนวทางเวชปฏิบัติที่มีการอางอิงหลักฐาน

เชงิประจกัษอยางถูกตอง ใชยาอยางเปนขัน้ตอน โดยเลอืก

ยาจากบัญชียายังผล (effective list) เชน บัญชียาหลัก

แหงชาติ โดยคํานึงถึงปญหาเช้ือดื้อยา ไมใชยาอยาง

ซํ้าซอน ใชยาถูกขนาด ถูกวิธี ถูกความถี่ในการใหยา ดวย

ระยะเวลาการรักษาท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงความสะดวก

และการยอมรับของผูปวย ใชยาโดยคํานึงถึงความยั่งยืน

ของระบบประกันสุขภาพและระบบสวัสดิการการรักษา

พยาบาล ใชยาอยางเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ และ

ไมปฏิเสธยาที่ผูปวยสมควรไดรับ

5การใชยาปฏิชีวนะโดยไมมีขอบงชี้ เปนการใชยา

ปฏิชีวนะอยางไมสมเหตุผลที่พบไดบอยที่สุด และ

นําไปสู ป ญหาการใชยาไมสมเหตุผลในประเด็นอ่ืนๆ 

อีกหลายประเด็น

5.1 ไมมีขอบงชี้ใหใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อไวรัส 

เชน โรคหวัด (common cold หรือชื่อใหมในปจจุบันคือ 

acute viral rhinosinusitis) รวมทั้งโรคหลอดลมอักเสบ

เฉยีบพลนั เพราะยาปฏชิวีนะไมชวยใหโรคหายเร็วขึน้ และ

ไมชวยปองกันโรคแทรกซอน จึงไมเกิดประโยชนใดๆ ตอ

ผูปวย แตอาจกอใหเกิดผลขางเคียง เสียคาใชจายโดย

ไมจําเปน และกอใหเกิดปญหาเช้ือด้ือยา โปรดระลึกวา 

มากกวารอยละ 80 ของโรคตดิเช้ือในระบบทางเดนิหายใจ

สวนบนไมไดมีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

5.2 ไมมีขอบงช้ีใหใชยาปฏิชีวนะในโรคทองรวง 

เนื่องจากมากกวารอยละ 90 ไมไดมีสาเหตุจากการติดเชื้อ

แบคทเีรยี แตอาจเกดิจากพิษในอาหาร (โรคอาหารเปนพษิ) 

จากการติดเชื้อไวรัส (เชน norovirus, rotavirus, adeno-

virus และ astrovirus) หรือจากยา (เชน ยาปฏิชีวนะ) 

เปนตน ในกรณทีีเ่กิดจากแบคทเีรียพบวา non - typhoidal 

salmonella เปนแบคทเีรยีทีพ่บไดบอยท่ีสดุ และยาปฏิชวีนะ

ไมชวยให salmonella gastro - enteritis หายเร็วขึ้น 

แตกลับทําใหเชื้อคงอยูในอุจจาระนานขึ้น

5.3 ไมมีขอบงชี้ใหใชยาปฏิชีวนะในการปองกัน

การติดเชื้อของบาดแผลทั่วไป เนื่องจากมีประสิทธิผล

ไมแตกตางจากยาหลอก ยนืยันจากการวิเคราะหขอมูลแบบ 

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

6เนื่องจากปญหาเช้ือดื้อยา บอยครั้งจึงมีการใชยา

ปฏิชีวนะที่ไมมีประสิทธิผลในการรักษาโรคอีกตอไป 

ทั้งนี้อาจเนื่องดวยการขาดความรูในผลทดสอบความไว

ของยาปฏิชีวนะ ขาดความรูเก่ียวกับกลไกการดื้อยา หรือ

ขาดความรูเก่ียวกับประสิทธิผลทางคลินิกของยาซึ่งอาจ

แตกตางจากประสิทธิผลในหลอดทดลอง นอกจากน้ี 

การใชยาปฏิชีวนะโดยไมเกิดประสิทธิผลอาจเกิดขึ้นจาก

การใหยาปฏิชีวนะท่ีไมตรงกับแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของ

การเกิดโรค

6.1 จากผลทดสอบความไวของยาปฏิชีวนะ พบวา

ในปจจุบันไมสามารถใช quinolones ในการรักษาโรค

โกโนเรีย ไมสามารถใช beta - lactam ในขนาดยาปกติ

ในการรักษา S.pneumoniae เน่ืองจากมากกวาคร่ึงหน่ึง

เปนสายพนัธทีม่คีวามไวลดลงตอยาในกลุมนี ้(intermediate 

resistant) ไมสามารถใช ampicillin/sulbactam ในการ

รักษา E.coli เนื่องจากมีความไวเพียงรอยละ 42 

6.2 ไมสามารถใช co - amoxiclav หรือฉีด 

ceftriaxone ในการรักษา S.aureus ทีด่ือ้ตอ dicloxacillin 

ทั้งน้ีเพราะกลไกการดื้อยา เกิดข้ึนท่ี penicillin binding 

protein ไมไดเกิดขึ้นจากการสราง beta - lactamase 

enzyme

6.3 ไมสามารถใช co - trimoxazole ในการรักษา 

Streptococcal infection เน่ืองจากใหผลการรักษา

ทางคลินิกที่ไมแนนอน แมยามีประสิทธิผลตอเชื้อใน

หลอดทดลอง เชน ไมสามารถ eradicate Streptococcus 
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group A ใหหมดไปจากลําคอได ซึ่งอาจนําไปสูภาวะ

แทรกซอน ไดแก rheumatic heart disease

6.4 ไมสามารถใช dicloxacillin หรือ cephalexin 

ในการปองกันการติดเช้ือของบาดแผลท่ีเกิดจากสุนัข

หรือแมวกัดได เนื่องจากเปนการใชยาไมตรงกับเช้ือ

เปาหมายคือ P.multocida ซึ่งมีความไวตอ penicillin V 

และ amoxicillin แตดื้อตอ dicloxacillin, cephalexin 

และ erythromycin

7บอยคร้ังท่ีมีการใชยาปฏิชีวนะโดยขาดความคํานึง

ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใชยา เชน ใช 

clindamycin/lincomycin โดยขาดการคาํนึงถึงความเสีย่ง

ตอการเกิด antibiotics associated colitis (AAC) 

ใช quinolone รวมกับ cisapride โดยขาดความคํานึงถึง

ความเสีย่งตอการเกดิ QT prolongation ซึง่อาจทําใหหวัใจ

หยุดเตนได ใช co - trimoxazole ระยะยาวในการรักษา

โรคสวิอักเสบ โดยขาดความคาํนึงถึงความเสีย่งตอการเกดิ 

hypersensitivity reaction เชน severe skin reaction, 

photosensitivity, hepatic necrosis และ agranulocytosis 

8ผูปวยบางกลุมโดยเฉพาะผูทีจ่ายเงินคารกัษาพยาบาล

เอง และผูที่เบิกคารักษาพยาบาลได มักไดรับยา

ปฏิชีวนะราคาแพง ซึ่งอาจใชยาที่มีราคาประหยัดวารักษา

ไดผลไมแตกตางกัน จัดเปนการใชยาปฏิชีวนะอยาง

ไมคุมคา เชน การใช clarithromycin MR และ azithromycin 

ในโรคที่อาจใช roxithromycin รักษาได เชน GAS 

tonsillitis ในผูปวยที่แพเพนนิซิลลิน

9บอยคร้ังมีการใชยาปฏิชีวนะขามข้ันตอน โดยขาด

ความคํานึงถึงปญหาเช้ือดื้อยา และไมเปนไปตาม 

standard treatment guideline เชน ใช levofloxacin 

ซึ่งเปนยาบัญชี ง. ในบัญชียาหลักแหงชาติ หมายถึงเปน

ยาท่ีควรใชโดยแพทยผูเช่ียวชาญดานโรคติดเชื้อ และมี

เง่ือนไขในการใชเพ่ือรักษาโรคปอดบวมทีเ่กิดจากเชือ้ด้ือยา 

จึงไมควรนํามาใชรักษาโรคทั่วไปโดยผู ที่ไมใชแพทย

ผูเชี่ยวชาญดานโรคติดเชื้อ เชนเดียวกับการท่ีไมควรใช 

co - amoxiclav (ค) clarithromycin (ง) azithromycin (ง) 

และ ciprofloxacin (ง) โดยไมมีเหตุอันควร ซึ่งควรใชอยาง

สอดคลองกับเงื่อนไขที่ระบุไวในบัญชียาหลักแหงชาติ



แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

39

10การใชยาปฏิชีวนะมากกวา 1 ชนิดรวมกัน อาจ

เปนการใชยาอยางซํ้าซอน เกินความจําเปน เชน 

ใช ciprofloxacin + clindamycin ในการรักษา furunculosis 

ซึ่งรักษาไดงายดวยการเจาะหนอง และอาจไมจําเปนตอง

ใชยาปฏิชีวนะเลยหากหนองมีขนาดเล็กกวา 5 เซนติเมตร

11เม่ือพิจารณาจากซองยาของผูปวยทีไ่ดรบัยาปฏิชวีนะ

จากสถานพยาบาลตางๆ พบวามีการใชยาผิดขนาด 

ผิดวิธี ผิดความถี่ และผิดระยะเวลา อยูเสมอๆ เชน ใช 

roxithromycin เกินกวา 300 มลิลิกรัม/วนั สั่งใหกินวันละ 

3 ครั้ง และสั่งใหกินยาหลังอาหาร ทั้งที่ควรกินยานี้วันละ 

1 - 2 ครั้ง และควรกินขณะทองวาง amoxicillin เปนยาที่

อาจใหกินไดโดยไมตองคํานึงถึงมื้ออาหาร แตยังมีผูสั่งให

ใชยากอนอาหารอยู cefuroxime axetil เปนยาที่ควรกิน

พรอมอาหารเพ่ือเพิม่การดดูซมึยา ไมควรกนิ tetracycline/

doxycline กอนนอน เน่ืองจากเส่ียงตอการเกดิ esophagitis 

เปนตน

12จากลักษณะการใชยาปฏิชีวนะอยางไมสมเหตุผล

ดังท่ีกลาวมาขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชยา

ปฏชิวีนะอยางพร่ําเพร่ือ และใชอยางไมถกูวธิ ีสงผลใหเกดิ

วกิฤตเชือ้ดือ้ยาขึน้ทัง้ในประเทศไทยและทัว่โลก ดงัตวัอยาง

เช้ือด้ือยาท่ีปรากฏขึน้ใหมในชวงเวลาไมนานท่ีผานมา 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 ทําใหมีผู  เสียชีวิตจํานวนมากจากภาวะ 

hemolytic uremic syndrome เปนเช้ือทีด่ือ้ตอยาปฏิชวีนะ

สําคัญรวม 8 ชนิด • เช้ือโกโนเรียที่ดื้อตอ ceftriaxone 

ซึ่งเปนยาหลัก เริ่มมีรายงานในประเทศญี่ปุน

13อาจกลาวไดวาประเทศไทยมีอัตราเชื้อดื้อยาที่

เลวรายที่สุดประเทศหน่ึงในโลก กลาวคือ ขอมูล

จาก NARST 2007 พบวาในกลุมเชื้อกรัมลบ 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 อยละ 39 และ 48 ตอยาในกลุ ม penici l l in และ 

cloxacillin ตามลําดับ

14ผู ป วยโรคซับซอนที่มีการติดเชื้อแทรกซอนใน

โรงพยาบาลมโีอกาสเสยีชวีติสงูขึน้ เนือ่งจากปจจบุนั

ไมมยีาปฏชิวีนะใดทีม่ปีระสทิธผิลดใีนการรกัษาเชือ้กอโรค

หลายชนิดในโรงพยาบาล

15การคนพบยาปฏชิวีนะชนิดใหมมแีนวโนมลดลงโดย

ตลอดในชวง 20 ปที่ผานมา และยาใหมหลายชนิด

ถูกดื้อยาไดอยางรวดเร็ว หรือมีอันตรายรายแรงที่ทําใหใช

ประโยชนจากยาไดนอย เชน กรณี hepatotoxicity จาก 

telithromycin หรือเปนยาที่มีราคาแพงมากจนทําให

เกิดปญหาการเขาถึงยาของผูปวยที่จําเปนตองใชยา เชน 

linezolid ซึ่งเปนยาเม็ดชนิดกินที่ใชรักษา MRSA มีราคาสูง

ถึงประมาณ 4,000 บาทตอวัน 

16การตระหนักถึงปญหาเชื้อด้ือยา และความมี

ประสิทธิภาพของระบบที่ชวยสงเสริมใหเกิดการใช

ยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล เปนจุดต้ังตนของกระบวนการ

แกปญหาเช้ือดือ้ยา เชน การหยุดขายยาปฏชิวีนะอยางเสรี

ตามรานขายยา การใหความรูแกประชาชนถึงผลเสียของ

การใชยาปฏิชีวนะอยางพรํ่าเพรื่อ การปรับปรุงหลักสูตร

ของโรงเรยีนแพทย โรงเรียนเภสัชกร และโรงเรยีนพยาบาล 

ใหมหีลักสูตรทีต่อบสนองตอปญหาการใชยาปฏิชวีนะอยาง

ไมสมเหตุผล 

17การสรางจิตสํานึกรวมของคนในชาติ ทั้งผูควบคุม

นโยบาย บคุลากรทางการแพทยและประชาชนทัว่ไป 

ใหตระหนักวาปญหาท่ีเกิดจากการใชยาปฏิชีวนะอยางไม

สมเหตุผล มีผลกระทบตอสุขภาวะของคนไทย ไมแตกตาง

จากปญหาท่ีเกิดจากสุราและบหุร่ี เปนยุทธศาสตรสาํคัญท่ี

จะชวยใหเกิดความรวมมือรวมใจในการแกไขวิกฤตเชือ้ด้ือยา

อยางจริงจังและตอเนื่อง ซึ่งแมเริ่มขึ้นในวันนี้ก็คอนขาง

จะสายเกินไป
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Ê‹Ç¹·Õ ่3:
Í§¤�¡Ã ¹âÂºÒÂ 

áÅÐ¡ÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃ»̃ÞËÒ

¡ÒÃãªŒÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ð

เนื้อหาในสวนท่ี 3 กลาวถึงนโยบายและยุทธศาสตรการจัดการเชื้อด้ือยาในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
รวมถึงองคกรหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน ที่ทํางานเกี่ยวกับการแกปญหาการใชยาปฏิชีวนะท่ีไมสมเหตุผล
และการจัดการปญหาเชื้อด้ือยา การรณรงคของแผนงานสรางกลไกเฝาระวังพัฒนาระบบยา (กพย.) การถอด
บทเรียนนเก่ียวกับการรณรงคใหมีการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล รวมถึงนําเสนอกิจกรรมรณรงคและ
สื่อรณรงคเพ่ือจัดการปญหาดังกลาว เพ่ือท่ีผูสนใจอาจนําไปประยุกตใ์ชในนการจัดการปญหาในพ้ืนท่ีตอไป 
โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 สวน ดังนี้

• นโยบายและยุทธศาสตรของนานาชาติในการจัดการเื้อดื้อยาและการใชยาตานจุลชีพ
• ระบบจัดการยาปฏิชีวนะในประเทศไทย 
• กพย. และกิจกรรมรณรงคเชื้อดื้อยา
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¹âÂºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒÊμÃ�¢Í§¹Ò¹ÒªÒμÔ

ã¹¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃàª×Í้´×Í้ÂÒáÅÐ¡ÒÃãªŒÂÒ» Ô̄ªÕÇ¹Ð

ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี*

º·¹Òํ

¡ารประมวลและทบทวนสถานการณ นโยบาย และระบบควบคุมเช้ือดื้อยาปฏิชีวนะ ตลอดจนการติดตามการใช 

ของนานาชาติ จะสามารถดงึประสบการณ เพือ่เปนขอเสนอแนะแกประเทศไทย ในการเตรยีมนโยบายดานนีใ้นระดับ

ชาติ ผลการทบทวนสถานการณพบวา หลายประเทศมีการกําหนดเปนนโยบาย และ/หรือ แผนยุทธศาสตร และ/หรือ 

แผนปฏบิตักิาร เชน ทวปียโุรป (สวเีดน เบลเยีย่ม เนเธอรแลนด) ทวปีอเมรกิา (สหรฐัอเมริกา ชลิ)ี ทวปีเอเซยีและออสเตรเลีย 

(ออสเตรเลีย เกาหลีใต ใตหวัน สิงคโปร มาเลยเซีย อินเดีย ไทย เนปาล) ทวีปอาฟริกา (อาฟริกาใต) บทความนี้ ไดสรุป

ยอประเด็นในบางประเทศ เพื่อเปนกรณีศึกษาสําหรับประเทศไทยในการกําหนดนโยบาย เพื่อจัดการเชื้อดื้อยาและการใช

ยาปฏิชีวนะตอไป

* ผูจัดการแผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา
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ÇÔ¡ÄμÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�àª×Í้´×Í้ÂÒ·ÑÇ่âÅ¡

Sir Alexander Fleming คนพบเพนนิซิลลินเม่ือ

ป พ.ศ.2471 ซึ่งถือเปนพัฒนาการของการรักษาโรคติดเชื้อ

ที่สําคัญ ตอมาเขาแสดงความหวงใยถึงปญหาการด้ือยา

เพนนิซิลลินทั้งๆ ที่ยังไมพบปรากฏการณดังกลาวใน

ขณะนัน้ เขาไดกลาวปาฐกถาเมือ่ป 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 …..’ 

แมยาตานจลุชพีจะมปีระโยชนมหาศาลตอการรกัษา

ชีวิตมนุษย แตหากใชไมถูกตองหรือใชเกินจําเปน ก็นํามา

สูมหันตภัยเชือ้ด้ือยาทีส่ามารถแพรกระจายไปสูสิง่แวดลอม

ได และอัตราการดื้อยาตานจุลชีพน้ันเกิดข้ึนเร็วมาก ใน

ขณะทีก่ารวจิยัพฒันายาตานจลุชพีทีเ่ปนยาใหมเปนไปใน

ทศิทางตรงกนัขาม จนทาํใหประชาชนจาํนวนมากตองตาย

ไปเพราะเช้ือด้ือยา เกิดโรคลกุลามรุนแรงขึน้ ซึง่รวมทัง้ไมมี

ยาที่จะมารักษาได ที่รุนแรงที่สุดคือรายงานการพบเชื้อ 

superbug ที่ดื้อตอยาปฏิชีวนะหลายชนิด ในป พ.ศ.2552 

เมื่อตนป 2553 มีการคนพบสายพันธุกรรมของเชื้อ

แบคทีเรยีทีผ่ลติเอนไซมทีย่บัยัง้การทํางานของยาปฏชิวีนะ

กลุม carbapenems (NDM - 1 gene, PCM) โดยยากลุม 

carbepenems เปนยาปฏิชวีนะกลุมทีอ่อกฤทธิก์วางขวาง

มีประสิทธิภาพสูงสุด ที่ใชไดผลกับเชื้อที่ดื้อตอยาปฏิชีวนะ

ชนิดอื่น เกือบทุกประเภท ดังนั้นในปจจุบันจึงยังหายามา

รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อด้ือยานี้ไมได และมีความเปนไปได

ในการถายทอดสายพันธุกรรมนีจ้ากเชือ้หน่ึงไปยังเช้ืออ่ืนๆ 

ไดดวย โดยมีรายงานการพบเช้ือน้ีหลายสายพันธในยุโรป 

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุนและอ่ืนๆ รวมมากกวา 

12 ประเทศ 

¹âÂºÒÂáÅÐ¡ÒÃ´Òํà¹Ô¹§Ò¹

¢Í§Í§¤�¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È

1. ÇÑ¹Í¹ÒÁÑÂâÅ¡ »‚ 25541, 2

วันท่ี 7 เมษายน ของทุกป เปนวันอนามัยโลก 

โดยในป 2554 นี้ องคการอนามัยโลก ประกาศเปนเรื่อง 

การรณรงคปญหาเช้ือดื้อยาตานจุลชีพ (Combat Drug 

Resistant) มีการกําหนดคําขวัญวา Antimicrobial 

resistance: no action today, no cure tomorrow 

โดยสํานักงานใหญใหความสําคัญตอภาพรวมของปญหา 

ซึ่งหมายถึง ยาตานเชื้อแบคทีเรีย เช้ือรา ตลอดจนไวรัส

เอชไอวี เชื้อวัณโรค และเชื้อมาเลเรีย ในขณะที่สํานักงาน

ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ใหความสําคัญเร่ือง การ

ดือ้ยาปฏชิวีนะเปนกรณีเฉพาะโดยแนะนาํใหใชยาปฏิชวีนะ

อยางสมเหตุผล ‘Use Antibiotic Rationally’ สําหรับ

ประเทศไทย ใชคาํขวัญ “ใชยาปฏชิวีนะอยางถูกตอง ปองกัน

เช้ือด้ือยา เพ่ือการรกัษาท่ีไดผล” นอกจากน้ี ReAct ไดเสนอ

กิจกรรมรณรงคตอเนื่องในประเด็น ‘Save the Pill for the 

Really Ill’ 

2. Í§¤�¡ÒÃÍ¹ÒÁÑÂâÅ¡

มีการนําวาระการใชยาอยางสมเหตุผล และการ

จัดการปญหาเช้ือด้ือยาเขาสูที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก

หลายคร้ัง เชน ในป 2541 มีมติเรียกรองและกระตุนให

ประเทศสมาชิกดําเนินการแกปญหาเรื่องเช้ือดื้อยา ตอมา

ในป 2543 ก็มีการนําประเด็นดังกลาวมาพิจารณาอีกครั้ง 

และมกีารจดัทาํเอกสารยทุธศาสตร เรือ่ง A Global Strategy 

for the Containment of Antimicrobial Resistance3 

ในป 2544 แตองคการอนามัยโลกไมไดมีการดําเนินการที่

เดนชัดในเชงินโยบายหรือในเชงิปฏบิตักิาร และยุทธศาสตร

ดงักลาวไมเปนท่ียอมรบัของประเทศสมาชิก จงึไมมกีารนาํ

ไปใช ตลอดทั้งการขาดการติดตามอยางจริงจัง ดังนั้น ใน

1 http://www.who.int/world - health - day/2011/en/index.html
2 http://www.searo.who.int/EN/Section260/Section2659.htm 
3 http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_CDS_CSR_DRS_2001.2.pdf 
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ป 2548 ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกจึงเรียกรองบทบาท

ขององคการอนามยัโลกในการเปนผูนาํในดานน้ีใหมากข้ึน 

ตอมาในป 2550 มรีายงานความคืบหนาการดําเนินงานใน

เรือ่งตางๆ รวมถงึเรือ่งเชือ้ด้ือยา กอนออกมติเรือ่งการใชยา

ที่สมเหตุผล และไดรายงานการดําเนินงานในการประชุม

สมัชชาอนามัยโลก ในป 2552 

ยทุธศาสตรขององคการอนามยัโลก ฉบับ พ.ศ.2544 

ดงักลาวขางตน ประกอบดวย 3 สวน สวนทีห่น่ึง เปนบทนํา

และขอมูลพ้ืนฐานสะทอนสภาพปญหาเชื้อด้ือยา การเฝา

ระวงัเชือ้ด้ือยา และการใชทีเ่หมาะสม สวนทีส่อง เปนประเด็น

ที่สําคัญและแนวทางการแกไขปญหาซึ่งแบงออกเปน 

8 สวนยอย ไดแก ผูปวยและชุมชน ผูสั่งใชและจายยา 

โรงพยาบาล การใชในการสัตวเพ่ือการผลิตอาหาร 

ภาครัฐบาลกลางและระบบสุขภาพ การพัฒนายาและวัคซีน 

การสงเสริมการขายยา การจัดการระดับนานาชาติ และ 

สวนที่สาม เปนการนํายุทธศาสตรไปใชในทางปฏิบัติ 

ประกอบดวย การจัดลําดับความสําคัญ การทําคูมือ การ

ติดตามผลลัพธที่ได และขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะ 11 ประการสําหรบัการนําไปสูการปฏิบตัิ 

ประกอบดวย

• การพัฒนายุทธศาสตรระดับชาติและใหเปน

วาระแหงชาติ 

• การจดัทาํหองปฏบิตักิารมาตรฐาน เพือ่สาํรวจ

และเฝาระวงัเช้ือด้ือยาในระดับชุมชน โรงพยาบาล และอืน่ๆ 

• การใหความรู กับประชาชนและผู ป วยถึง

การปองกันโรค เชน การสรางภูมิคุมกันโรค การควบคุม

พาหะกอโรค การใชมุง เปนตน 

• การให ความรู ผู สั่ งใช ยาและผู จ ายยาถึง

ความสําคัญของการใชยาตานจุลชีพที่สมเหตุผล และ

การปองกันโรค และควบคุมโรคติดเชื้อ 

• พฒันาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสําหรับ 

หลักสูตรแพทย และสสุขภาพ ถึงการวินิจฉัยที่ถูกตอง 

การจัดการโรคติดเชื้อพื้นฐาน 

• สงเสริมใหมีการพัฒนาและใช guidelines 

และ treatment algorithms เพือ่ใหเกดิการใชยาตานจลุชพี

อยางสมเหตุผล 

• จดัใหมรีะบบควบคุมการติดเชือ้ในโรงพยาบาล 

มีการบริหารจัดการเพื่อควบคุมปญหาเชื้อดื้อยา 

• การจดัใหมหีองปฏบิตักิารใหเหมาะสมกับระดบั

ของโรงพยาบาล และมีการใชงาน

• มกีารประกันคณุภาพเคร่ืองมอืและอปุกรณการ

วินิจฉัยโรค การแยกและระบุเชื้อ ความไวของยาปฏิชีวนะ 

ซึง่ผลเหลานีค้วรไดรายงานใหทนัตอเหตกุารณและมคีวาม

นาเชื่อถือ

• จํากัดสถานภาพของยาตานจุลชีพใหเปนยา

ที่ตองใชใบสั่งยา ยกเวน ในบางกรณีที่อาจจายไดโดย

บุคลากรสุขภาพอื่นที่ผานการอบรมอยางดีแลว ทั้งนี้ ตอง

มั่นใจวายาตานจุลชีพที่อนมุติการขึ้นทะเบียนตํารับยา

ในประเทศ มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล 

• จัดใหมีและปรับปรุงใหทันสมัย ทั้งรายการยา

ในบัญชียาหลักแหงชาติ และมาตรฐานการบําบัดรักษา 

(national standard treatment guidelines, STGs) 

• การจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนแพทย และ

วิชาชีพดานสุขภาพอื่นๆ ถึงเรื่องการใชยาที่เหมาะสมกลุม

ยาตานจุลชีพ ตลอดจนปญหาเชื้อดื้อยา

3. Í§¤ �¡ÒÃÍ¹ÒÁÑÂâÅ¡ ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂ

μÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãμŒ

ในตนป 2553 ไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป Regional Strategy on 

Prevention and Containment of Antimicrobial 

Resistance 2010 - 20154 และมีการรับรองแผนดงักลาวใน

การประชุม SEA Regional Committee ครั้งที่ 63 ระหวาง 

7 - 10 กันยายน 2553 โดยแผนยุทธศาสตรประกอบดวย 

5 วัตถุประสงค ไดแก 

4 http://www.searo.who.int/LinkFiles/BCT_hlm - 407.pdf 
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• ใหมีการจัดตั้งเครือขายระดับชาติ เพื่อการ

ปองกันและควบคุมเชื้อดื้อยา 

• ใหมรีะบบเฝาระวังเช้ือดือ้ยาและแนวโนมการใช

ยาตานจุลชีพ 

• สงเสริมใหมีการใชยาตานจุลชีพที่สมเหตุผล 

• สรางความเขมแข็งระบบควบคุมการติดเช้ือ 

เพื่อลดการเกิดโรค 

• สนบัสนนุงานวจิยัทีพ่ฒันาหรอืปรบัปรุงใหเกดิ

การใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล

อยางไรก็ดี คงตองติดตามวาแผนยุทธศาสตร

ดงักลาวจะมกีารนาํไปสูการปฏบิตัใินแตละประเทศสมาชกิ

ไดอยางไร

4. »ÃÐªÒ¤ÁÂØâÃ»5

หนวยงาน European Center for Diseases 

Prevention and Control ไดใหความสําคัญและหวงใยตอ

ปญหาเชือ้ด้ือยามาก โดยในป 2544 ไดกาํหนดยุทธศาสตร

ซึง่มี 4 สวนประกอบดวย การเฝาระวัง การปองกันโรคติดตอ 

การวจิยัและพฒันา และการประสานความรวมมือนานาชาติ 

โดยมีระบบรวมของการเฝาระวังและติดตามการใชยาตาน

จุลชีพ (ESAC - European Surveillance of Antimicrobial 

Consumption) และเฝาระวังติดตามปญหาเชื้อด้ือยา 

(EARSS - European Antimicrobial Resistance 

Surveillance System) ในขณะท่ีแตละประเทศจะมีระบบ

เฉพาะของประเทศนั้นๆ 

ในป 2548 มกีารนาํเรือ่งปญหาเช้ือด้ือยาเขาในการ

ประชุมประชาคมยุโรป ในป 2552 มีการจัดตั้ง Transat-

lantic task force (“Task Force”) ระหวางสหรัฐอเมริกา

และประชาคมยุโรป เพื่อรวมกันดําเนินงานดานเช้ือดื้อยา

ปฏิชีวนะ มีการกําหนดวัน European Antibiotic Aware-

ness Day (18 พฤศจิกายน 2553) และลาสุดมีการประชุม

ประชาคมยุโรป ไปเมื่อ 29 มีนาคม 2554 เร่ืองเชื้อด้ือยา

ปฏิชีวนะ รวมทั้งมีแผนท่ีจะประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข

ประจําปในปลายป 2554 เพ่ือรวมกันนําแผนยุทธศาสตร

ไปใชอยางจริงจัง

5. Í§¤�¡ÃÇÔªÒ¡ÒÃ¹Ò¹ÒªÒμÔ 

ReAct - Action on Antibiotic Resistance ของเปน

หนวยงานอสิระภายใต Uppsala University มกีจิกรรมคอื

การแสวงหาเครอืขายเพ่ือรวมกันขบัเคล่ือน ไดรเิริม่กจิกรรม

รณรงคปญหาเชือ้ด้ือยา ตัง้แต ป 2547 โดยรณรงคสูองคการ

ระหวางประเทศใหญๆ เชน องคการอนามัยโลก สภา

ประชาคมยโุรป เปนตน วสิยัทัศนของ ReAct คอื “ประชาชน

ทั่วโลกท้ังในยุคน้ีหรือยุคอนาคต จะตองเขาถึงการ

ปองกันและรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ถือเปนสวนหนึ่งของสิทธิดานุสขภาพ” 

GARP - Global Antibiotic Resistance Partnership 

เปนโครงการหนึ่งของ Center for Disease Dynamics, 

Economics & Policy มเีปาหมายคือ การคนหาปญหาของ

ยาปฏิชีวนะในดานการพัฒนายา การควบคุม การจัดการ 

และแตละประเทศมีการดําเนินการอยางไรในการติดตาม

การใชยาปฏิชีวนะและปญหาเชื้อด้ือยา มีกิจกรรมใน 

4 ประเทศ ประกอบดวย อินเดีย เวียดนาม เคนยา และ

แอฟริกาใต 

APUA - Alliance for Prudent Use of Antibiotics 

กอต้ังป 2524 โดยมีวตัถุประสงคเพ่ือปรับปรงุนโยบายดาน

เชื้อดื้อยาทั้งในสถาบันและรัฐบาล สรางความเขมแข็งตอ

ระบบสุขภาพและเวชปฏิบัติ สรางระบบขีดความสามารถ

การวนิจิฉัย การเฝาระวงัดานจลุชีพในพืน้ท่ี และเพ่ิมความ

ตระหนกัและความรูของสาธารณชน ดาํเนนิกจิกรรม 3 ดาน 

คือ ขับเคล่ือนนโยบายดานสาธารณสุข วิจัยและเฝาระวัง

ในระดับโลก และการใหความรูแกผูบริโภคและบุคลากร

สุขภาพ โดยประกอบดวยเครือขายมากกวา 65 ประเทศ 

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

morrow 
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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§æ6, 7 

»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ

1. ÊÇÕà´¹

สวีเดนมหีนวยงานหลักท่ีตดิตามการใชยาปฏิชวีนะ

ในระดับประเทศ คือ Strama (Swedish Strategic 

Programme against Antibiotic Resistance) มศีนูยกลาง

ระดับประเทศ และมีเครือขายการจัดการในระดับจังหวัด 

(province) ทั่วประเทศ โดยมีหนวยเฝาระวังเชื้อดื้อยา คือ 

SMI (Swedish Institute for Infectious Disease Control) 

องคประกอบการเฝาระวังมี 3 ดาน ไดแก 1) การบังคับให

รายงานเชือ้ด้ือยา 4 ชนิดหลกั 2) การรายงานประจาํปของ

หองปฏิบัติการคลินิกแบบโดยสมัครใจ และ 3) ขอมูล 

invasive bacteria ของสวีเดนที่นําเสนอตอสหภาพยุโรป 

รัฐบาลสวีเดน ไดออกเอกสาร8 เมื่อ 3 กุมภาพันธ 

2554 กาํหนดยทุธศาสตรของสวเีดนสําหรับองคการอนามยั

โลก ในชวงป พ.ศ.2554 - 2558 ดวยการกําหนดลําดับความ

สําคัญ 5 เรื่องที่องคการอนามัยโลกควรดําเนินการ 

ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ เรียกรองใหองคการอนามัยโลก

ทาํหนาทีผู่นาํ เพือ่ใหเกดิการใชยาปฏชิวีนะทีเ่หมาะ

สมและลดการเกิดเชื้อด้ือยา ทั้งน้ี สวีเดนไดกําหนด

แนวทาง 3 ดาน คือ 1) ดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวาองคการ

อนามัยโลกจัดทําแผนเพื่อจัดการเชื้อดื้อยาโดยเฉพาะ

ดานโครงสราง 2) สนับสนุนการจัดตั้งระบบระดับโลก

ในการเฝาระวังเชื้อดื้อยาและภาระการเกิดโรค เพื่อสราง

มาตรการในทุกระดับ 3) ทํางานรวมกันเพ่ือใหองคการ

อนามัยโลกไดติดตามผลของมาตรการตางๆ เพื่อใหเกิด

การใชยาปฏิชีวนะที่สมเหตุผล 

2. ÍÍÊàμÃàÅÕÂ9

ออสเตรเลียไดชื่อวามีนโยบายที่เขมงวดในการ

จัดการปญหาเช้ือดื้อยา ตลอดจนการติดตามการใชยา

ปฏิชีวนะ ผานระบบติดตามการใชยาในระบบหลักประกัน 

ที่ชื่อ DUSC (Drug Use Subcommittee) มีการจัดทํา 

Antibiotic Guideline และมีองคกรอิสระที่ดําเนินการให

เกิดการใชยาอยางสมเหตุผล (National Prescribing 

Services, NPS) อยางไรก็ดี ออสเตรเลียเองยังไมพอใจกับ

สถานการณในปจจุบัน จึงจัดสัมมนาระดับประเทศเรื่อง 

‘Antimicrobial Resistance Summit’ ระหวางวันท่ี 7 - 8 

กุมภาพันธ 2554 ประกอบดวยผูเก่ียวของทุกภาคสวน 

ไดรวมกําหนดลําดับความสําคัญ และวางแผนงานรวมกัน 

องคประกอบใหญๆ ในระบบ มี 4 ดาน ไดแก 1) หนวยงาน

จัดการเชื้อด้ือยาระดับประเทศ 2) งานวิจัยดานพื้นฐาน 

ระบาดวิทยา และสังคม 3) ระบบเฝาระวังเชื้อด้ือยา 

การใชยา และผลกระทบตอสุขภาพ 4) การแกไขปญหา 

ดวยการควบคุมบังคับใชกฎหมาย การควบคุมการติดเช้ือ 

และการใหการศึกษา 

6 ศิริตรี สุทธจิตต และคณะ (2552) รายงานการทบทวนเอกสารวิชาการ สถานการณเชื้อดื้อยาในนานาประเทศ : สถานการณการใชยาปฏิชีวนะและ

เช้ือด้ือยา ระบบติดตามเฝาระวัง และการควบคุม เสนอคณะกรรมการกํากับทิศทางการวิจัยและพัฒนาระบบยาของไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข.
7 นิธิมา สุมประดิษฐ (2552) รายงานการทบทวนเอกสารวิชาการ ‘บทเรียนการแกไขปญหาเชื้อดื้อยาในประเทศตางๆ ’ เสนอคณะกรรมการกํากับทิศทาง

การวิจัยและพัฒนาระบบยาของไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.
8 Government Office of Sweden (2011) Strategy for Sweden´s cooperation with the World Health Organization (WHO) 2011 - 2015. 
9 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

ศูนยเฝาระวังและปองกันโรค (CDC) ไดจัดทํา

โครงการรณรงคเรื่องเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะระดับชาติทั้งใน

สถานพยาบาลและในภาคประชาชน นอกจากนี้ องคการ

อาหารและยา (FDA) สถาบนัแหงชาตดิานสขุภาพ (NIH) และ 

ศูนยเฝาระวังและปองกันโรค (CDC) ไดรวมกันจัดทําราง

แผนปฏบิตักิารดานสาธารณสุขเพือ่จดัการปญหาเช้ือดือ้ยา

ตานจลุชีพ ป 255410 เพ่ือเรงการส่ือสาร ประสานงาน พฒันา

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 : สนบัสนนุสงเสรมิงานวจิยั

พื้นฐานเกี่ยวกับการดื้อยาตานจุลชีพ

o เปาหมาย 6 : สนับสนุนสงเสริมการแปลง

ผลงานวจิยัพ้ืนฐานไปสูการปฏบิตัขิองการปองกนั วนิจิฉยั 

และการรักษาโรคจากเชื้อดื้อยา

o เปาหมาย 7 : สนบัสนนุสงเสรมิงานวจิยั

ทางคลนิกิเพ่ือปรบัปรงุการรกัษาและปองกนัการตดิเชือ้ดือ้ยา

ตานจุลชีพ

o เปาหมาย 8 : วิจัยและสนับสนุนใหเกิด

การวิจัยดารนระบาดวิทยา เพื่อหาปจจัยการเกิดและแพร

ของเชื้อดื้อยาในกลุมประชากรตางๆ 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ

o เปาหมาย 9 : จัดใหมีขอมูลสถานภาพ

การพัฒนาของผลิตภัณฑยาตานแบคทีเรีย และเสนอแนะ

การออกแบบงานวิจัยทางคลินิกเพื่อใหไดผลิตภัณฑ

o เปาหมาย 10 : แสวงหาโอกาสสําหรับ

การจดัทาํมาตรฐานและวธิกีารสากลในการปรบัปรุงวธิกีาร

ทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพ

o เปาหมาย 11 : เกื้อหนุนการพัฒนาการ

ตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็ว ตลอดจนวัคซีน

4. ÍÔ¹à´ÕÂ11, 12

จากรายงานการพบ superbug และสายพนัธกุรรม 

ที่พบในชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดียซึ่งคาดวาติดมาจาก

โรงพยาบาลในอินเดีย จึงเปนที่มาของการจัดทํานโยบาย

แหงชาติดานยาปฏิชีวนะของอินเดีย โดยเร่ิมตนดวยการ

แตงต้ังคณะผูเช่ียวชาญในการวิเคราะหสถานการณ ระบบ 

และโครงสรางที่เกี่ยวของ พรอมท้ังเสนอรางนโยบายฯ 

ซึ่งไดประกาศใชเมื่อตนป 2554 นโยบายดังกลาวไดรวม

ประเด็นของยาปฏิชีวนะที่ใชในคนและในสัตว เขาไวดวย

กัน มีวัตถุประสงค 6 ประการ ไดแก 

• เพ่ือใหเขาใจถึงการเกิดปญหาเช้ือดื้อยาตาน

จุลชีพและปจจัยที่เกี่ยวของ 

10 Interagency Task Force on Antimicrobial Resistance (2011), A Public Health Action Plan to Combat Antimicrobial Resistance, Released for 

public comment: March, 2011.
11 นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี และ สริษา อีงชุมโชค (2554) ‘นโยบายแหงชาติดานยาปฎิชีวนะของอินเดีย’ เอกสารประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการ

การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล ภายใตคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ วันที่ 18 มกราคม 2554
12 www.nicd.nic.in/ab_policy.pdf 
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• จัดต้ังแผนงานระดับชาติที่ประสานงานอยางดี

กับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

• ใหเกิดการใชยาตานจุลชีพที่สมเหตุผล 

• จัดทํามาตรการควบคุมท่ีเหมาะสมเพ่ือลด

การกดดันการเลือกยาปฏิชีวนะ 

• สงเสริมการวิจัยและพัฒนายาตานจุลชีพใหมๆ 

โดยใชฐานความรูจากกลไกการเกิดเช้ือด้ือยา ทีม่ใีนปจจุบนั 

• ใหมีการวินิจฉัยเช้ือและโรคติดเช้ือท่ีแมนยํา

และรวดเรว็ ทัง้น้ีในอินเดยี ผูปวยสามารถหาซือ้ยาปฏชิวีนะ

ไดอยางเสรีจากรานยา โดยไมตองมีใบสั่งยา 

5. à¹»ÒÅ13, 14

เนปาลมีการประกาศใชนโยบายแหงชาติดานยา 

เม่ือป 2538 และฉบับแกไขเพิม่เตมิ 2544 โดยเปนท่ีนาสนใจ

วามีการกําหนดเร่ืองการใชยาปฏิชีวนะอยางเหมาะสม 

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

• มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาแหงชาติ 

ดานการบําบัดรักษาดวยยาปฏิชวีนะ (NATAC) ประกอบดวย

ผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ เพื่อใหคําปรึกษาดานการใชยา

ปฏิชีวนะใหสมเหตุผล

อยางไรก็ตาม ที่ผานมายังไมมีการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติอยางจริงจัง จึงมีปญหาการจายยาปฏิชีวนะใน

รานยา รานชาํ โดยไมตองมใีบสัง่ยา แมแตในโรงพยาบาล 

กม็ไิดมรีะบบการเฝาระวังเช้ือด้ือยา หรือติดตามการส่ังจาย

ยาปฏิชวีนะแตอยางใด ขณะน้ีกาํลงัมกีารศึกษาสถานการณ

และนโยบายตลอดจนระบบควบคมุตางๆ อน่ึง รางนโยบาย 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2550 ยังมีการกําหนดประเด็นเรื่องการ

ใชยาปฏิชีวนะใหเหมาะสม แตแกไขเพื่อใหกระชับขึ้น ดังนี้

• ควบคุมการใชยาปฏิชีวนะในผลิตภัณฑอาหาร 

อาหารสัตว และสารที่ใชทางการเกษตร

• ควบคุมดูแลและเฝาระวังการใชยาปฏิชีวนะ

ไมใหมีการใชทางที่ผิด จัดทําระบบบันทึกการใชยา

• จัดทําคูมือการใชยาปฏิชีวนะสําหรับบุคลากร

สุขภาพในระดับตางๆ 

• จดัต้ังคณะอนกุรรมการดานการใชยาปฏิชวีนะ 

เพื่อใหคําแนะนําแกคณะกรรมการยา และรัฐบาล

ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

นโยบายยาปฏิชีวนะระดับชาติมีความจําเปน 

เปนธงนํา ซึ่งตองครอบคลุมทั้งยาคนและยาสัตว ตองมี

หนวยเฝาระวงัปญหาเชือ้ดือ้ยา และหนวยตดิตามการใชยา

ตานปฏิชวีนะ ตลอดจนมหีนวยงานหลกัของประเทศในการ

ประสานงานกบัเครือขายระดับชาติ เพ่ือการมีสวนรวมของ

ภาคสวนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการขับเคล่ือนนโยบาย และ

สุดทายคือการติดตามประเมินการดําเนินการดังกลาว 

13 www.dda.gov.np/National%20Drug%20Policy.doc 
14 http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s17750en/s17750en.pdf
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ÃÐºº Ñ́̈ ¡ÒÃÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ð

ã¹»ÃÐà·Èä·Â
ผศ.ภญ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ และ 

ผศ.ภญ.ดร.กรแกว จันทภาษา* 

»ระเทศไทยมปีริมาณการใชยาปฏิชวีนะท่ีสงูข้ึน เห็นไดจากรายงานของสาํนักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ในสวนมูลคาการผลิตและนําเขาของยาตานจุลชีพ (รวมถึงยาปฏิชีวนะ) ที่สูง

เปนอันดับหนึ่ง ตั้งแตป พ.ศ.2543 เปนตนมา สวนหนึ่งของปริมาณการใชยาปฏิชีวนะที่สูงขึ้นนี้ 

มาจากการสั่งใชยาหรือจายยาโดยไมจําเปนหรือไมเหมาะสม รวมกับการใชยาท่ีไมเหมาะสมโดย

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 Ñ́̈ ¡ÒÃÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ðã¹ºŒÒ¹àÃÒ

à»š¹à¾ÕÂ§ÃÐÂÐàÃÔÁ่μŒ¹”

1. ¡ÒÃ¤Ñ́ àÅ×Í¡áÅÐ Ñ́̈ ËÒÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ð

1.1 การคัดเลือกและจัดหายาปฏิชีวนะในระดับ

ประเทศ ในป พ.ศ.2542 มกีารกําหนดปรชัญา และหลกัการ

ใหมของบญัชยีาหลกัแหงชาต ิในมิตทิีค่รอบคลมุการรักษา

สุขภาพของคนไทยอยางกวางขวาง สงผลใหเพิ่มรายการ

ยาจากจํานวน 556 รายการในป 2539 เปนบัญชียาท่ีมี

ขนาดใหญ มียาทั้งสิ้น 932 รายการ และกําหนดใหมี

การประเมินการใชยาทุกชนิดในบัญชี ง. ซึ่งมียาปฏิชีวนะ

อยู จํานวน 18 ชนิด จากรายงานการสํารวจการประเมิน

การใชยาของโรงพยาบาลในภาครัฐพบวา ยาทีน่ยิมประเมนิ 

ไดแก ยาปฏิชีวนะซ่ึงคิดเปนรอยละ 90.9 โดยเฉพาะยา

ในกลุม cephalosporins และ aminoglycosides โดยคิด

เปนประมาณรอยละ 60.5 ของยาทั้งหมดที่ถูกประเมิน2 

ตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม 2547 การจัดทําบัญชี

ยาหลกัแหงชาตใิชกระบวนการคดัเลอืกทีม่กีารนาํหลกัฐาน

ทางวิชาการมาประกอบการพิจารณา แบงไดเปน 2 ระบบ 

คือ ใช ISafE scores ในการพิจารณาสัมฤทธิผลและ

ความปลอดภยัของยา3 และ ใช NLED scores ซึง่พิจารณา

ถงึความคุมคาในการใชยา (Cost - effectiveness) สาํหรบั

กลุมยาปฏิชีวนะซึ่งมีลักษณะพิเศษคือเกิดการดื้อยาไดงาย 

ดงันัน้ อาจจําเปนตองมีการเพิม่หลักเกณฑในการพจิารณา

คัดเลือกยากลุมน้ีในบัญชียาหลักแหงชาติโดยคํานึงถึง

ตัวแปรของการดื้อยารวมดวย

1.2 การคัดเลือกและจัดหายาปฏิชีวนะในระดับ

ทองถิ่น โดยเฉพาะในกลุมโรงพยาบาลและสถานบริการ

ปฐมภูมิ เปนหนาท่ีของคณะกรรมการเภสัชกรรมและ

การบําบัดซ่ึงมีแนวทางในการคัดเลือกยาท่ีแตกตางกัน 

โดยเฉพาะในโรงพยาบาลชมุชนจะไมมหีลักเกณฑทีช่ดัเจน

ในการคัดเลือกยา หรือเรียกวา “ฉันขอใชยาตัวนี้” (ขอมูล

จากการสมัภาษณเภสชักรทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลชมุชน

ประมาณ 10 คน) ที่เปนเชนน้ีสวนหน่ึงอาจเกิดจากการที่

กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเพียงหลักเกณฑทั่วไปไมระบุ

หลักเกณฑเฉพาะสําหรับยาปฏิชีวนะ เชน หลักการและ

มาตรการปฏิรูประบบบริหารเวชภัณฑในแผนแมบทการ

พัฒนาสุขภาพท่ีดีดวยตนทุนตํ่า (Good Health at Low 

Cost)4 ทีใ่หหนวยงานดําเนนิการในเรือ่งกาํหนดใหคดัเลอืก

ยาที่มีชื่อสามัญเดียวกันไวใชในโรงพยาบาล ชื่อสามัญละ 

1 รายการ ซึง่ไมสามารถปฏบิตัไิดโดยเฉพาะกลุมยาปฏิชวีนะ

ทีต่องใชในการผาตัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ เน่ืองจาก

แพทยไมยอมรับขอมูลชีวสมมูลของยาชื่อสามัญ ทําให

โรงพยาบาลมียาชื่อสามัญเดียวกันอยางนอย 2 รายการ 

2 ศศิธร ศริวิราศยั, นารัต เกษตรทัต. (2543). การสาํรวจการประเมินการใชยาของโรงพยาบาลรฐัในประเทศไทย. วารสารเภสชัสมาคมโรงพยาบาล. 10:21 - 30.
3 I คือ ขอมูลขอบงใชของยา; S คือ ความปลอดภัยของยา; a คือ การควบคุมการใชยา; f คือ ความถี่ของการใชยา; และ E คือ สัมฤทธิผลของยา
4 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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คอื ยาตนตาํรบั และยาชือ่สามัญ (จากการสมัภาษณเภสชักร) 

ดังน้ันจึงจําเปนท่ีคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด

ควรจัดทําเกณฑการพิจารณานําเขายาใหม ทบทวนยา

ปฏชิวีนะทีค่วรมใีนโรงพยาบาลอยางตอเน่ือง โดยคดัเลือก

ยาใหเหลือนอยชนิดที่สุดเทาที่จะมีประโยชนในการรักษา

ผูปวย 

นอกจากนี้ การทบทวนทะเบียนตํารับยาปฏิชีวนะ

ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยยังขาดการดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง ปจจุบันยังพบตํารับยาท่ีไมเหมาะสมและมีมูลคา

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 พบวามีมูลค าตลาดสูงถึง 75 ลานบาท

โดยประมาณในป พ.ศ.2551

2. ¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ð

การกระจายยา (Drug distribution) เก่ียวของกับ

การจัดเก็บ การสํารองยาและการกระจายยาไปสูผูใหบริการ

ดานสุขภาพและผูบรโิภค โดยมชีองทางของการกระจายยา

ปฏิชีวนะ ไดแก โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิก รานยา 

และรานชํา ชองทางการกระจายยาปฏิชีวนะที่มีการกํากับ

ดูแลอยางเบาบางคือภาคเอกชน ไมวาจะเปนโรงพยาบาล 

คลินิก รานยา และรานชํา เห็นไดจากผลการศึกษา

ของ บุปผา ศิริรัศมี และคณะ5 ซึ่งสํารวจแหลงที่มาของยา

ปฏิชีวนะที่ประชาชนใชในจังหวัดนครปฐมพบวา รอยละ 

32.6 ไดยาปฏิชีวนะมาจากคลินิก รอยละ 29.6 ไดยา

ปฏิชีวนะมาจากรานขายยา นอกจากนี้การศึกษาในระดับ

หมูบานพบวาประชาชนที่เจ็บปวยในหมูบานเพียงรอยละ 

4 เทาน้ันท่ีจะเขาไปซื้อยาจากรานยาในตัวอําเภอหรือ

จังหวดั6 

3. ¡ÒÃãªŒÂÒ» Ô̄ªÕÇ¹Ð

การควบคุมเพ่ือใหเกิดการใชยาปฏิชีวนะอยาง

เหมาะสมควรเปนการรวมมือกันของหลายหนวยงาน 

ทั้งในดานการออกกฎหมายควบคุมควบคูไปกับการเสริม

พลังใหผูบริโภค เพื่อใหสามารถดูแลสุขภาพของตัวเอง

ไดอยางถูกตอง สามารถเลือกใชยาไดอยางเหมาะสม 

รวมท้ังมีการติดตามการใชยาปฏิชีวนะ จากผลการศึกษา

ที่ผานมาพบปจจัยที่เกี่ยวของดังนี้คือ

- การส่ังใชยา (Prescribing) ปญหาท่ีพบไดบอย 

เชน การสั่งใชยาเกินจําเปน ความรูที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ

ยาปฏิชีวนะ7, 8, 9

5 บุปผา ศิริรัศมี. (2540). พฤติกรรมสุขภาพในเร่ืองการใชยาปฏิชีวนะของประชาชนในจังหวัดนครปฐม. รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล. 
6 สุพัตรา ชาติบัญชาชัย และคณะ. (2533). แหลงขอมูลและกระบวนการตัดสินใจในการใชยาของประชาชนในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา 

4 หมูบาน. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน.
7 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)
8 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.
9 เสกสิต โอสถากุล, ชิษณุพงศ ตั้งอดุลยรัตน.(2542). ความเหมาะสมในการใชยาปฏิชีวนะ empirical treatment ในเด็กอุจจาระรวงฉับพลันในโรงพยาบาล

สงขลานครินทร. สงขลานครินทรเวชสาร 17(1): 25 - 30.
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- การจายยา (Dispensing) ปญหาท่ีพบไดบอย 

เชน การจายยาเกินจําเปน10 และพบวาคลินิกและรานยา

มีการจายยาปฏิชีวนะอยางไมเหมาะสมเพ่ือรักษาอาการ

อุจจาระรวง11 

- การใชยาปฏิชวีนะในภาคเกษตร จากการศกึษา

การปนเปอนยาตานจุลชีพในอาหารสัตวปกของฟารม

มาตรฐาน โดย สุรยุทธ ทรงสุหมัด และมารุต เชียงเถียร12 

ซึง่ทาํการสาํรวจกลุมไนโตรฟูแรนส (ยาฟูราโซลโิดน ยาไนโตร

ฟูราโซน ยาฟูรัลทาโดน ยาไนโตรฟูแรนโตอิน และยา

ไนโตรวิน) และกลุมเตตราไซคลิน (ยาคลอเตตราไซคลิน 

และยาออกซีเตตราไซคลิน)ในอาหารสัตวปกของฟารม

มาตรฐานท่ัวประเทศ 76 จงัหวดั จํานวน 4,005 ตัวอยาง 

ระยะเวลาตัง้แตเดอืนตลุาคม 2548 ถงึเดอืนกนัยายน 2549 

นําตัวอยางมาทดสอบเบื้องตนดวยชุดทดสอบ Screen 

EN Nitro test กบั Screen EN Tetra test และยืนยนัผลและ

หาปรมิาณยาดวย High Performance Liquid Chroma-

tography (HPLC) ไมพบยาตานจุลชีพกลุมไนโตรฟูแรนส 

แตพบกลุมเตตราไซคลิน ดังน้ี ยาคลอเตตราไซคลิน 

รอยละ1.56 มีคาเฉลี่ย 40.82 (0.48 - 313.01) พีพีเอ็ม และ

ยาออกซีเตตราไซคลิน รอยละ 0.19 มีคาเฉล่ีย 11.80 

(0.73 - 49.20 ) พพีเีอม็ ไมพบยากลุมไนโตรฟูแรนสในอาหาร

สัตวระยะอายุตางๆ แตพบยาคลอเตตราไซคลินมากท่ีสุด

ในอาหารสตัวระยะอายุ 1 - 21 วนั รอยละ 20.31 และพบยา

ออกซีเตตราไซคลนิมากท่ีสดุในอาหารสตัวระยะอายมุากกวา 

42 วัน รอยละ 25.00 มีการปนเปอนยาคลอเตตราไซคลิน

ในฟารมท่ีตออายุนอยกวาฟารมท่ีขอรับรองใหมอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

ปญหาการปนเปอนของยาปฏิชีวนะอาจเกิดจาก

การจดัการไซโลเกบ็อาหารสัตว การทาํความสะอาดไมดพีอ 

ทําใหพบการปนเปอนจากการใชอาหารสัตวผสมยาใน

คร้ังกอน หรืออาจมีการใชยาเพ่ือเรงการเจริญเติบโต 

การที่ไมพบยากลุมไนโตรฟูแรนสในอาหารสัตวปกของ

ฟารมมาตรฐาน แสดงวามาตรการท่ีกรมปศุสตัวนํามาใช

มปีระสิทธภิาพ และควรนํามาปรบัใชกบั ยากลุมเตตราไซคลนิ 

โดยควรใหคําแนะนําแกเกษตรกรท่ีจะเขาระบบฟารม

มาตรฐานใหตระหนักในการใชยาตานจุลชีพกลุมเตตรา

ไซคลิน ในอาหารสัตวระยะอายุแรกในการรักษาสัตว 

เม่ือมีการใชตองทําความสะอาดไซโลใหสะอาดกอนที่จะ

เปล่ียนอาหารสัตวระยะอายุตอไป เพ่ือลดการปนเปอนของ

ยาในอาหารสัตว ที่อาจสงผลทําใหเกิดการปนเปอนของ

ยาในผลิตภัณฑสัตว และเพิ่มความเขมงวดในการตรวจ

ติดตามปญหาที่เกิดขึ้นแตละฟารมอยางตอเนื่องและ

สม่ําเสมอ เชน เม่ือพบการปนเปอนของยาในอาหารสัตว

ในฟารมมาตรฐาน แลวดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุ

ของการปนเปอน 

- การใชยาของผูบรโิภค ปญหาท่ีพบไดบอย เชน 

1) การไมใชยาตามทีแ่พทยสัง่ ความเชือ่ ทศันคตติอ

ยาปฏิชีวนะ การรับรูความสามารถของตนเองในการดูแล

สุขภาพ13 

10 Thamlikitkul V. (1988). Antibiotic dispensing by drug store personnel in Bangkok, Thailand. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 21(1), 

125 - 31.
11 ปนกนก นรเศรษฐพันธุ . การประเมินผลการปองกันและดูแลผูปวยอุจจาระรวงในเด็กอายุตํ่ากวา 5 ป ที่ระดับชุมชน ในประเทศไทย. [ออนไลน] 2550 

[อางเมื่อ 28 ธันวาคม 2551]. จาก:http://www.sasuk1msu news.
12 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
13 สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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2) การใชยารักษาตนเองอยางไมเหมาะสม จาก

การศึกษาพบวา ในชนบทมีการใชยาปฏิชวีนะรักษาตนเอง

ในหลายอาการ14, 15 เชน อาการทองเสยี พบวาชาวบานนยิม

ซื้อยา AureomycinR คร้ังละ 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 

แลวพบวาบอยคร้ังท่ีชาวบานนิยมแกะ Capsule แลวนํา

ผงยามาโรยแผล 

นอกจากน้ี ยังพบวามีชาวบานจํานวนไมนอยที่ให

คาํนิยามคาํวา “อกัเสบ” ไมตรงกบัทางการแพทย (“อกัเสบ” 

ทางการแพทย แบงเปน 2 ลักษณะ คือ อาการปวด บวม 

แดงรอน ซึ่งไมมีการติดเชื้อ และอาการปวด บวม แดงรอน 

ซึ่งมาจากการติดเชื้อ) ทําใหมีการใชยาแกอักเสบซึ่งเปน

ยาปฏิชีวนะรักษาอาการอักเสบกลามเนื้ออยูไมนอย 

เมือ่พจิารณาปจจยักาํหนดพฤติกรรมการใชยารกัษา

ตนเองของชาวบาน พบวามีหลายปจจัยท่ีเปนตัวกําหนด

พฤติกรรมการใชยาของชาวบาน นับต้ังแต ความเชื่อ 

ทัศนคติตอยาปฏิช ีวนะ การรับรูความสามารถของตนเอง

ในการดแูลสขุภาพ นอกจากนีย้งัพบวาพฤติกรรมการใชยา

รกัษาตนเองของชาวบานยงัคงไดรบัอทิธิพลจากการโฆษณา 

โดยเฉพาะทางวิทยุกระจายเสียง16 

อยางไรก็ตาม ที่ผานมาในสวนของสมาคมและ

องคกรที่เกี่ยวของไดมีความพยายามในการแกไขปญหา

ในหลายรูปแบบ เชน 

- พฒันามาตรฐานการรกัษาโรคตดิเชือ้สาํหรบัใช

ในสถานบรกิารสาธารณสุข แตมกีารนําไปใชไมแพรหลาย 

- หนวยงานและทีมบุคลากรทางการแพทยมี

ความพยายามแกไขปญหาการด้ือยา และสงเสรมิการใชยา

อยางเหมาะสมผานรูปแบบความรวมมือของทุกฝายไมวา

จะเปน ผูใหบริการ ผูปวย และประชาชนทั่วไป ตัวอยาง

โครงการ Antibiotics Smart Use ซึง่กําลังดําเนนิการขยาย

ผลเปนรูปแบบการทํางานตัวอยางที่ดี 

- กรมปศุสตัวไดเลง็เหน็ความสาํคญัของการใชยา

ตานจลุชีพผสมในอาหารสัตวเพ่ือเรงการเจรญิเตบิโต ซึง่มีผล

ตอเช้ือดือ้ยาและการปนเปอนของยาตานจุลชพีในผลิตภณัฑ

สัตว ดังนั้น กรมปศุสัตวจึงไดมีประกาศหามใชยากลุม

เตตราไซคลินผสมในอาหารสัตวเพ่ือเรงการเจริญเติบโต17 

นอกจากนี ้ยากลุมไนโตรฟแูรนสมกีารนํามาใชในการควบคมุ

และรักษาโรคทางเดินอาหารของสัตว ปจจุบันหามใชยา

กลุนนี้ในสัตว เนื่องจากเปนสารที่ทําใหเกิดกอมะเร็งใน

มนุษย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงมีการ

ประกาศใชและหามพบการปนเปอนของยากลุมไนโตรฟแูรนส

ในผลิตภัณฑสัตว18 

14 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ลือชัย ศรีเงินยวง วิชิต เปานิล (2543) สถานะองคความรูเร่ืองการใชยาในชุมชน: ปญหาและขอเสนอแนะ. โครงการทบทวน

สถานการณการใชยาในชุมชน. กรุงเทพมหานคร.  
15 ลือชัย ศรีเงินยวง (2542) มิติทางสังคมวัฒนธรรมของการใชยาในชุมชน: การพัฒนาองคความรูจากทฤษฎีและการวิจัย. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข. 
16 กรแกว จันทภาษา. พฤติกรรมการใชยาของชาวบาน: มุมมองทางมานุษยวิทยาการแพทย. เอกสารประกอบการประชุมผูนําการเปลี่ยนแปลงระบบยา

ในชุมชน; 23 - 27 กันยายน 2551;ขอนแกน.
17 กรมปศสุตัว. 2546. กาํหนดชือ่ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของวตัถุทีเ่ติมในอาหารสตัวทีใ่หใชเปนสวนผสมในการผลติอาหารสตัวเพ่ือขาย ตลอดจนอตัราสวน

หรือปริมาณที่ใหหรือหามมิใหใชวัตถุนั้นเกินกําหนด (ฉบับที่ 7). ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ. กรุงเทพฯ.
17 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2548. มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปอนสารเคมีบางชนิด (ฉบับที่ 2). ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 299 

กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ.
18 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย, ลือชัย ศรีเงินยวง, วิชิต เปานิล,บรรณาธิการ. ยากับชุมชน: มิติทางสังคมและวัฒนธรรม . พิมพคร้ังท่ี 2. (ม.ป.ท.): โรงพิมพหนังสือ

ดีวัน จํากัด; 2551.
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บทเรียนการทํางานท่ีผานมาในเร่ืองการสงเสริม

การดูแลตนเองเม่ือเจ็บปวยของประชาชน อาจสรุปไดวา 

การแกปญหาพฤติกรรมการใชยาปฏชิวีนะรกัษาตนเองอยาง

ไมเหมาะสมน้ัน ไมควรทําใหประชาชนเลกิใชยารักษาตนเอง 

สิ่งที่ควรจะเปนคือการทําใหประชาชนมีความสามารถใน

การรักษาตนเองอยางเหมาะสม และสรางระบบยาทีส่งเสริม

ใหประชาชนสามารถใชยารักษาตนเองไดอยางปลอดภัย 

โดยการ 

1) ทบทวนตํารับยาปฏชิวีนะท่ีไมเหมาะสมในชุมชน

2) จดักลุมยา OTC ชาวบาน และกลุมยา prescrip-

tion ใหสอดรับกับความตองการและสภาพความเปนจริง

3) ทบทวน packaging ของยาปฏชิวีนะท่ีจาํหนาย

ใหบุคลากรทางการแพทย และประชาชน

4) ปลูกฝงจิตสํานึกใหมที่ถูกตองในการใชยา19 

คือ ใชยาเมื่อจําเปน เพราะยาเหมือนดาบสองคม มีทั้งคุณ

และโทษ ตองทําในสวนของบุคลากรทางการแพทยและ

ประชาชน

5) ปรับเปลี่ย นวิธีคิดของคนทํางานที่มองว า

ประชาชน คอื คนท่ีไมมคีวามรูเร่ืองยา เพราะจะทําใหแกไข

ปญหาอยางผิวเผินและไมตรงจุด 

6) การโฆษณายา สรางระบบเฝาระวังการโฆษณา

และการบังคับใชตามกฏหมายใหเปนจริง

เมื่อพิจารณาการติดตามการใชยาปฏิชีวนะ พบวา

ปจจุบันการกํากับดูแลเชื้อด้ือยาใชรูปแบบสมัครใจ มีหอง

ปฏิบัติการที่มาตรฐานจํานวนนอย 

ระบบการติดตามการใชยาปฏชิวีนะระดบัประเทศ มี

การเฝาระวังเชือ้ด้ือยาอยางตอเนือ่ง ในขณะทีก่ารพัฒนาการ

ใชยาตานจุลชีพในโรงพยาบาลขาดหายไป

โดยประมาณ ป พ.ศ.2540 กระทรวงสาธารณสุข

ไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ 2 คณะ เพ่ือดําเนินการ

เฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ ไดแก 

- คณะกรรมการพัฒนาการใชยาตานจุลชีพ

ในโรงพยาบาล มีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เปนหนวยงานประสานงาน ประกอบดวย คณะอนกุรรมการ

จัดทํามาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (Standard Operating 

Procedure) ไดแก การคัดเลือกยาตานจุลชีพเขาหรือออก

จากบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล และจัดใหมรีะบบการ

กํากับดูแล และสนับสนุนใหเกิดการใชยาเปนไปอยางสม

เหตผุล คณะอนุกรรมการดงักลาว มกีองโรงพยาบาลภมูภิาค 

(ในขณะน้ัน) เปนผูประสานงาน ปจจุบันจากการทบทวน

วรรณกรรมไมพบบทบาทของกรรมการชุดนี้ 

- คณะกรรมการบรหิารโครงการเฝาระวงัเชือ้ด้ือยา 

มีกรมวิทยาศาสตรการแพทย เปนหนวยงานประสานงาน 

ประกอบไปดวย คณะอนุกรรมการวชิาการโครงการเฝาระวัง

เช้ือด้ือยา คณะอนกุรรมการประสานและดาํเนนิการเฝาระวัง

เชื้อดื้อยา 

และในป พ.ศ.2542 กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

จงึไดจดัต้ังศูนยเฝาระวงัเชือ้ด้ือยาตานจลุชีพแหงชาต ิ(Na-

tional Antimicrobial Resistance Surveillance Center 

Thailand; NARST) โดยมีโรงพยาบาลท่ีสมคัรใจเปนตวัแทน

จากทุกภูมภิาครวมเปนสมาชกิเครือขายรวม 23 โรงพยาบาล

จาก 20 จังหวัด และในป พ.ศ.2543 มีโรงพยาบาลเครือ

ขายเพ่ิมขึน้เปน 34 แหง จนกระทัง่ในป พ.ศ.2551 มสีมาชิก

เพิม่เปน 60 โรงพยาบาลจาก 48 จงัหวัด20 โดยมีวตัถปุระสงค

เพ่ือรวบรวมขอมูลการดื้อยาในระดับประเทศ และเผยแพร

ขอมูลขาวสารใหแกหนวยงานที่เก่ียวของ จัดทําแนวทาง

การใชยาปฏิชีวนะที่ถูกตอง เหมาะสม และประหยัด รวม

ถงึเพือ่พฒันาหองปฏบิตักิารชนัสตูรใหเปนมาตรฐานเดียวกนั 

19 ศูนยเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพแหงชาติ. Available from: URL: http://www.dmsc.moph.go.th/. Accessed date: December 1, 2008.
20 ศิริตรี สุทธจิตต, นฤมล บุญสรรค, จุฑารัตน ศรีศุภรางคกุล, บุหลัน อุดมศรี. (2554) ความสัมพันธระหวางนโยบายยาปฏิชีวนะ ปริมาณการสั่งใชยา และ

อัตราการดื้อยาปฏิชีวนะ ของโรงพยาบาลในเครือขายเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพแหงชาติ. รายงานการวิจัย. สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.).
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ขอจํากัดของการใชข อมูล NARST เนื่องจาก

โรงพยาบาลท่ีเขารวมโครงการเปนโรงพยาบาลทั่วไปหรือ

เปนโรงเรยีนแพทยซึง่มักมีการใชยาปฏิชวีนะอยางแพรหลาย

เน่ืองจากความซับซอนของโรคท่ีผูปวยเปน ดังน้ันขอมูล

การดือ้ยาทีไ่ดอาจไมสามารถประยกุตใชไดกบัโรงพยาบาล

ขนาดเลก็ คาํถามทีต่องการคาํตอบคอืสําหรับโรงพยาบาล

ขนาดเล็กควรมีระบบการเฝาระวังการดื้อยาอยางไร

สาํหรบัระบบการติดตามการใชยาปฏชิวีนะในระดับ

โรงพยาบาลนั้น จากการศึกษาของ ศิริตรี สุทธจิตต และ

คณะ20 พบวาในภาพรวมทุกโรงพยาบาลมีคณะกรรมการ

อยางใดอยางหน่ึงท่ีดูแลติดตามการใชยาปฏิชีวนะใน

โรงพยาบาล ซึ่งสะทอนถึงการมีทุนเริ่มตนท่ีดีเพ่ือใชเปน

ฐานในการพัฒนาระบบการติดตามการใชยากลุมน้ีที่มี

ประสิทธิภาพตอไป เชน มีคณะกรรมการเภสัชกรรมและ

การบําบัด (Pharmacy and Therapeutic Committee, 

PTC) คณะกรรมการยาปฏิชีวนะ (Antibiotic committee) 

มีการจัดทําบัญชียาโรงพยาบาลที่เปนลายลักษณอักษร 

รวมถงึแนวทางการรักษาโรค หรือเกณฑสาํหรับการสัง่จาย

ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาล มีนโยบายยาปฏิชีวนะที่เปน

ลายลักษณอักษร และฐานขอมูลยาปฏิชีวนะ เปนตน

Ê‹§·ŒÒÂ

การจัดการระบบยาปฏิชีวนะเปนโจทยที่ยังรอ

คําตอบจากทุกระดับ ตั้งแตการคัดเลือกจนถึงการใชยา

ปฏชิวีนะซึง่เปนปญหาเร้ือรงัทีเ่กดิขึน้ในบานเรามาเน่ินนาน 

ผลงานวิจัยที่ผานมาในอดีตหลายช้ินลวนบงชี้ ตอกยํ้า 

ปญหาที่ยังคงอยูอยางซํ้าซาก ทั้งในระดับนโยบาย สถาน

บริการสุขภาพ บุคลากรทางการแพทย และประชาชน 

ดังนั้น ความรวมมือจากทุกฝายจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได 

และควรลงมือปฏิบัติการอยางจริงจัง 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการ

มหาชน) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ อาจตอง

กําหนดใหโรงพยาบาลท่ีเกี่ยวของรายงานอัตราการดื้อยา

เปนรายสัปดาหหรือรายเดือน และประกาศใหเปนขอมูล

สาธารณะ ดังเชนที่มีดําเนินการในกลุ มประเทศยุโรป 

เพ่ือใหประชาชนทราบและสามารถเลอืกใชโรงพยาบาลทีม่ี

อัตราการดื้อยาที่ตํ่า และมีรางวัลใหกับโรงพยาบาลที่มี

แนวปฏิบัติดี (best practice) ซึ่งนาจะนําไปสูการกระตุน

ใหโรงพยาบาลตางๆ ผลักดันตนเองไปสูภาพลักษณที่ดี

แกประชาชนได 

นอกจากนี ้เพือ่เสรมิใหการเฝาระวงัและการประเมนิ

สถานการณการใชยาปฏิชวีนะมีความสมบูรณ และสามารถ

นําผลไปใชในการกําหนดนโยบายระดับประเทศไดชัดเจน

มากข้ึน จงึควรมีหนวยงานกลางทีร่วบรวมขอมูลสําคัญ เชน 

ปริมาณและมูลคาการสั่งใชยาปฏิชีวนะ ตลอดจนนโยบาย

การควบคุมการใชยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลและชุมชน

นอกเหนอืจากอตัราการดือ้ยาปฏชิวีนะทีด่าํเนนิการอยูแลว 

และโจทยที่สําคัญ คือ ทําอยางไรเราจึงจะมีระบบ

การจัดการยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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¡พย. ไดกําหนดวาการจัดการปญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ เปนการจัดการ

ความเส่ียงระบบยาท่ีมคีวามสําคัญ จงึมีการดาํเนนิงานมาอยางตอเนือ่ง ตัง้แต

ป 2553 จนถึงปจจุบัน รายงานน้ีเปนการประมวลขอมูลกิจกรรม ขอมูลส่ือ งานวิจัย

ในเรือ่งเกีย่วกบัการใชยาปฏชิวีนะอยางสมเหตผุล และเช้ือด้ือยา ของแผนงาน กพย. 

ที่ผานมา 

¡¾Â.
áÅÐ¡Ô̈ ¡ÃÃÁÃ³Ã§¤�àª×Í้´×Í้ÂÒ
ภก.ชาญชัย คุมปญญา และ ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี*

* แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
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1. ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¹Ò¹ÒªÒμÔ

1.1 ReAct (Action on Antibiotic 

Resistance) /Uppsala University 

1.1.1 Twin City

แผนงาน กพย. ไดประสานรวมมอืกบั ReAct 

ในการเตรียมการจัดงาน Twin City ระหวาง Uppsala 

สวีเดน กับเชียงใหม ประเทศไทย เพื่อความรวมมือเรียนรู

ในการจัดการปญหาเชื้อดื้อยา โดยเฉพาะในประเด็น 

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 ผูจดัการแผนงานฯ บรรยายประสบการณ

รณรงคเชือ้ดือ้ยาของไทย ในการอบรม เรือ่ง Child Survival - 

Reaching the Target รวมจัดโดย Sida International 

Training Programme, Uppsala University, Gotenborg 

University and Karolinska Institutet จัดท่ี 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 การรวมจัดแลกเปล่ียนดูงาน ASU 

กับสมาชิก ReAct ที่สระบุรี (2 พฤษภาคม 2554)

1.1.6 รวมจัดประชุมนานาชาติ 2 ครั้ง โดย 

กพย.ประสานกับ ReAct จัดการประชุมนานาชาติภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงใต คร้ังท่ี 1 ณ ศศนิเวศน จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยระหวางวันท่ี 11 - 12 มีนาคม 2553 และ

ไดประสานกับ ReAct จัดการประชุมนานาชาติภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงใต เรื่อง การปองกันและการจัดการปญหา

เช้ือด้ือยา ครั้งท่ี 2 รวมกับการประชุมวิชาการระบบยา 

กพย. ประจําป 2553 ระหวางวันท่ี 3 - 4 มีนาคม 2554 

พรอมแจกรางวัลการประกวดสื่อ

1.2 SEARO 

กพย .มีความร วมมือกับ SEARO เ พ่ือร วมกัน

ขบัเคล่ือนแกปญหาเช้ือด้ือยา โดยมีสวนรวมในการประชุม

ปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนายุทธศาสตรการแกปญหาฯ ในระดับ

ภูมิภาค

2. ÇÑ¹Í¹ÒÁÑÂâÅ¡ »‚ 2554

กพย .ในฐานะหน่ึงในคณะกรรมการจัดงาน

วันอนามัยโลก ประจําป 2554 ไดร วมกับกระทรวง

สาธารณสขุและอกีหลายหนวยงาน จดังานวนัอนามยัโลก

ประจําป 2554 ในวันที่ 25 เมษายน 2554 ภายใตคําขวัญ

ประจําปขององคการอนามัยโลก วา “Combat drug 

resistance - No action today, no cure tomorrow” 

โดย SEARO กําหนดคําขวัญเฉพาะวา Use Antibiotic 

Rationally ในวันดังกลาวยังมีการประชุมเสวนาภาคี

เครือขาย “ใชยาปฏิชีวนะอยางถูกตอง ปองกันเช้ือด้ือยา 

เพื่อการรักษาที่ไดผล” และมีแนวคิดจะมีการจัด World 

Health Week ตามจงัหวดัตางๆ ที ่กพย. มโีครงการรณรงค

การจัดการเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ

3. §Ò¹ÃÐ´Ñº¹âÂºÒÂ

3.1 ÃÐ´ÑºªÒμÔ (à¹Œ¹ã¹ÃÐ Ñ́º¹âÂºÒÂ

¢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. รวมเปนกรรมการของคณะอนุกรรมการ

สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล และสนับสนุนการจัด

ประชุมคณะอนุกรรมการ อยางตอเนื่อง

เปนคณะทํางานจัดการยุทธศาสตรเ ช้ือด้ือยา 

ของคณะอนุกรรมการสงเสริมการใชยาที่สมเหตุผล 

รวมเปนคณะกรรมการอํานวยการเฝาระวังและ

ควบคุมเช้ือดื้อยาตานจุลชีพ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.

2553 - ปจจุบัน)

กพย. สนบัสนนุการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร เพือ่จดั

ทํายุทธศาสตรสงเสริมการใชยาที่สมเหตุผล (รวม 2 ครั้ง)

มีการลงนามความรวมมือระหวางจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย สสส และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรณรงค

การใชยาสมเหตุสมผล โดยเฉพาะเร่ืองการใชยาฏิชีวนะ 

(30 สิงหาคม 2553)

การจัดประชมุวชิาการ ปญหาเชือ้ดือ้ยา ในการประชมุ

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 3 (15 - 17 ธันวาคม 2553)

3.2 ระดับจังหวัด

จังหวัดยโสธร: กพย.มีกิจกรรมดานยาที่ยโสธรมา

ตอเน่ือง และตอมาไดรวมกับเครือขายคุมครองผูบริโภค

ดานผลิตภณัฑสขุภาพ จงัหวดัยโสธร ลงนามความรวมมือ 

ในการสงเสริมและพฒันาเครอืขายผูบริโภคดานผลิตภัณฑ

สุขภาพ และไดเชิญชวนเครือขายโรงเรียนและเครือขาย

พอแมผูปกครองนักเรียน ในจังหวัดยโสธร เขารวมประชุม 

เรื่อง “การรณรงคการใชยาที่เหมาะสม: กรณียาปฏิชีวนะ” 

จาํนวนผูเขารวมประชมุทัง้สิน้ประมาณ 70 คน (25 มค.54) 

ผลที่ไดรับคือ มีการขยายเครือขายครูผูปกครองนักเรียน

ไปสูจังหวัดยโสธร และมีการประชาสัมพันธ เผยแพร

ความรู เรื่องการใชยาปฏิชีวนะที่ไมเหมาะสม เพื่อให

เครือขายนําความรูที่ไดรับไปขยายผลตอไป

จังหวัดเชียงใหม กพย.สนับสนุน การทํางานระบบ

ยาชมุชน ทีเ่ชียงใหมมาระยะหนึง่ และเริม่แนวคิดสนบัสนนุ 

‘เชียงใหมจังหวัดนาอยู’ เนนการรณรงคปญหาเช้ือด้ือยา 

ทั้งมิติดานสาธารณสุขและดานส่ิงแวดลอม เชื่อมโยงกับ

งาน Twin City มีการจัดประชุมเครือขายดานตางๆ เมื่อ 

25 มีนาคม 2554 

4. Ê×Í่ÊÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ð

กพย.ถอืการส่ือสารสาธารณะเปนหน่ึงในยุทธศาสตร

เพ่ือรณรงคการใชยาปฏิชวีนะอยางสมเหตุผล ปองกนัปญหา

เชื้อดื้อยา

4.1 สื่อรูปวาดจากบุคลากรทํางานดานสาธารณสุข

กพย. กับโครงการรักษธรรมชาติ จัดทําโครงการ 

“สานศิลปในปาสวย...เพื่อบุคลากรทางการแพทย” เกิด

ผลงานสื่อเปนภาพวาด 21 รูป และนําไปจัดแสดงในงาน

ประชุมที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ผลงานสื่อภาพวาดดังกลาว

ไดขยายผลดวยการจัดทําเปนปฏิทินของ กพย. ประจําป 

2554 กระจายแกเครือขาย

4.2 โครงการผลิตส่ือพ้ืนบานเพ่ือรณรงคปองกัน

เชื้อแบคทีเรียดื้อยา

เพื่อมุ งเขาถึงประชาชน ผานการใชสื่อพื้นบาน

ประจําถ่ินหรือภูมิภาค ในหลายรูปแบบ ไดแก สื่อหุนมือ 

สื่อลิเก สื่อละครพื้นบาน นิทานพื้นบาน เตรียมนําเผยแพร 

และใชในกิจกรรมรณรงค
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4.3 โครงการประกวดสื่อฉลาดใชยาปฏิชีวนะ

มุงเนนใหนักเรียน นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ไดเขา

มารวมแขงขันสรางส่ือในหลายรูปแบบ ไดแก การออกแบบ

โปสเตอรกับแผนพับ การสรางสรรคภาพยนตรสั้น และ

การกลาวสุนทรพจน ภายโตกรอบแนวคิดหลัก “อยาใชยา

ปฏิชีวนะ ถาไมจําเปน” เพ่ือใหนักเรียน นิสิตนักศึกษา

เหลานี้ไดเรียนรูและเขาใจการใชยาอยางสมเหตุผล อันจะ

ขยายผลความเขาใจดังกลาวสูครอบครัวและชุมชน และ

ทาํการสรางสือ่เพือ่การเผยแพรตอสาธารณะเกดิการรณรงค

ทั่วทั้งประเทศ

4.4 วารสารยาวิพากษ ฉบับ ยาปฏิชีวนะ 

ฉบับปที่ 1 ฉบับ 3 กรกฎาคม 2552 เปนจดหมาย

ขาวศูนยเฝาระวังระบบยา เนื้อเรื่องกลาวถึง ยาปฏิชีวนะ

เปนยาท่ีพบอาการไมพึงประสงคมากท่ีสุดในประเทศไทย 

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)

5. à¤Ã×Í¢‹ÒÂÃ‹ÇÁÃ³Ã§¤�

5.1 เครือขาย โรงเรียน ผูปกครอง

กพย. รวมกับเครือขายโรงเรียนและเครือขายพอแม

ผู ปกครองนักเรียน ดําเนินงาน “การรณรงคการใชยา

เหมาะสม: กรณียาปฏิชวีนะ” วตัถปุระสงคคอื ประชาสัมพนัธ

โครงการประกวดส่ือฉลาดใชยาปฏิชีวนะ และขยายผล

การรณรงคการใชยาปฏิชีวนะในโรงเรียน เพื่อสรางความ

รวมมือในการรณรงคการใชยาท่ีเหมาะสมผานเครือขาย

โรงเรียนและเครือขายพอแม ผูปกครองนักเรียน โดยจะเร่ิม

ดําเนินงานในปลายเดือนมกราคม จนถึง มีนาคม 2554 

(โรงแรมทวินทาวเวอร)

5.2 เครือขายบุคลากรสุขภาพ แพทย เภสัชกร 

สนับสนุนการทดลองรูปแบบการเฝาระวังและกิจกรรม

ในพืน้ท่ี 15 จงัหวดั รวม 22 โครงการ ประกอบดวย เชียงราย 

(อ.เชียงแสน) ขอนแกน (อ.บานไผ/อ.ชุมแพ), นครพนม, 

มหาสารคาม, สุรินทร, ยโสธร, อุดรธานี (อ.หนองหาน/

อ.วงัสามหมอ), อบุลราชธานี, นครสวรรค, พระนครศรีอยุธยา, 

สุพรรณบุรี (อ.ศรีประจัน/อ.อูทอง), สมุทรสงคราม, สระบุรี 

(อ.มวกเหล็ก/อ.หลังเขา/อ.บานหมอ/อ.ดอนพุด), กระบี่ 

และสงขลา

6. â¤Ã§¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂÇÔªÒ¡ÒÃ

กพย. ไดสนบัสนนุโครงการวจิยัวชิาการทีเ่กีย่วของ

กับปญหาเชื้อด้ือยา ทั้งดานสะทอนสถานการณ และการ

หาทางแกไข ปองกัน ไดแก

6.1 โครงการ “ระบาดวทิยาของเช้ือท่ีดือ้ตอยาปฏิชวีนะ

หลายชนิดในหอผูปวยวิกฤต ในโรงพยาบาลรามาธิบดี

6.2 โครงการความสัมพันธระหวางนโยบายยา

ปฏชิวีนะปริมาณการสัง่ใชยา และอตัราการดือ้ยาปฏชิวีนะ

ของโรงพยาบาลในเครือขายเฝาระวังเช้ือดื้อยาตานจุลชีพ

แหงชาติ

6.3 โครงการการทบทวนเอกสารวิชาการ สถานการณ

ยาปฏิชีวนะในประเทศไทย



art camp

รวงโรย เพื่อริเริ่ม 
โดย ภญ.นุชรินธ โตมาชา
เพยีงครึง่เดยีว กิง่กานแหงเหีย่วเฉา ใบเริม่รวงโรย เสียสมดุล 
สะทอนความจริงของการใชยาปฏิชีวนะในปจจุบันที่เกิน
ความพอดี ไมเหมาะสม นําความรวงโรยมาสู ชีวิตผูคน 
ความรวงโรยที่เกินทน นํามาสูการริเร่ิม สรางชีวิตใหม 
ดวยความหวัง และพลังแหงการเปลี่ยนแปลง

สมดุล สมดังสายธาร 
โดย ภญ.ณัฐกานต ทัศนาวิวัฒน
กระแสการใชยาที่มากข้ึนไหลทะลักสู
ผูบรโิภค ซึง่ยามีทัง้คณุและโทษทีม่นษุย
จะนําไปใช เหมือนตนไมที่เลือกดูดเอา
สิ่งที่มีประโยชนและโทษหลอเลี่ยงชีวิต 
แตกต็องมรีะบบยาท่ีดีและเหมาะสมเพ่ือ
สมดุลระบบนิเวศน 

เหยื่อ
โดย ภญ.ตวงพร เข็มทอง
เมือ่ความไมรูครอบงาํจติใจของผูคน 
ทําใหตกเปนเหยื่อ ทั้งทางตรงและ
ทางออม การกาํจดัทิง้ใหสิน้ซากไมใช
คําตอบของทุกอยาง การอยูรวมกัน
ดวยความสงบ ตางหากที่เปนความ
สวยงามของการมชีวีติ ถงึเวลาแลว
ที่สิ่งมีชีวิตจะตองเรียนรูการอยูรวม
กนัอยางสมดลุ ไมมากหรอืนอยเกนิไป

สมดุลย 
โดย ภญ.พรพิมล ศักดิ์สูง
สมดุลย กลมเกลียวหนึ่งเดียวจักรวาล ในความมืดมีความ
สวยงาม ในความสวางมีสิ่งที่มองไมเห็น แตทุกสิ่งลวน
อยู อยางพึ่งพากันและกันถวงดุลยกันไว เฉกเชนการใช
ยาปฏชิวีนะ เพียงเพราะความไมรู จงึทําลายทกุอยางจนความ
สวยงาม กลับกลายเปนความมืดมน



Ê‹Ç¹·Õ ่4: 
¶Í´º·àÃÕÂ¹

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�»‚·Õ ่3 

Antibiotics Smart Use

เปนการถอดบทเรียนประสบการณดีๆ ของเภสัชกรผูปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ในการทํากิจกรรม รณรงคการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล หรือ ASU ซึ่งจะเปน
กรณีศึกษาและเปนกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานอื่นๆ ตอไป



»ÃÐÊº¡ÒÃ³�»‚·Õ ่3 : 

Antibiotics Smart Use

ภญ.ดร.นิธิมา สุมประดิษฐ*

áนวคิดเร่ืองการใชยาปฏิชวีนะอยางสมเหตุผลใน 3 โรค

เปาหมาย คือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบน (เชน 

หวัด เจ็บคอ) โรคทองรวงเฉียบพลัน (เชน ทองเสีย อาหาร

เปนพิษ) และแผลเลือดออก ไดดําเนินการภายใตโครงการ 

Antibiotics Smart Use (ASU) มาตั้งแตป 2550 โดยในป

แรกเปนการทดสอบวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการสั่งใชยาปฏิชีวนะ และปที่สองเปนการศึกษา

ความเปนไปไดในการขยายผลโครงการ ในปจจุบนัแนวคดิ

การไมใชยาปฏิชีวนะอยางพรํ่าเพรื่อใน 3 โรค เปาหมาย

ดงักลาว (หรือเรียกวาแนวคิด ASU) ไดเขาสูการดําเนินการ

ในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2553 – 2555) 

ป 2553 เปนชวงเวลาแหงความขดัสนทัง้กาํลงัคนท่ี

ไมยั่งยืน และทุนจากภายนอกที่ขาดชวง จึงเปนชวงเวลา

ที่ใชในการตรึกตรองสะทอนการดําเนินการท่ีผานมา 

เพื่อบมเพาะความพรอมในกาวตอไป (Reflective period) 

ปนี้จึงเปนปที่ความเขมแข็งของเครือขาย ASU ถูกทดสอบ 

เพราะแรงกระตุนจากสวนกลางลดลง เน่ืองจากกําลังคน
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ทีม่จีาํเปนตองใชไปในการขบัเคล่ือนเชิงรุกเกีย่วกบันโยบาย

ดานยาปฏิชวีนะในสวนกลาง และการเชือ่มตอแนวคิด ASU 

กบันโยบายระดับประเทศ รวมทัง้การพฒันาประเด็นในการ

สือ่สารกบัประชาชนใหคมชดัข้ึน ดงัน้ัน กจิกรรมสูเครอืขาย

จากสวนกลางจึงนอยลง ทําให ASU ในแตละพ้ืนท่ีเจาของ

โครงการเติบโตตามกระบวนการธรรมชาติมากขึ้น โดยมี

แรงสนบัสนนุจากนโยบายของสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพ

แหงชาติ (สปสช.) เปนทุนเดิมท่ีสําคัญ รวมกับการขยับ

ขับเคลื่อนงานดานยาปฏิชีวนะจากแผนงานสรางกลไก

เฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ที่เพิ่มขึ้นมา

นโยบายสนับสนุนจาก สปสช. ยังถือวาเปนปจจัย

สําคัญในการขยายผลและสงเสริมการดําเนินงานตาม

แนวคิด ASU แมวาสถานพยาบาลหลายแหงอาจมีความ

ลําบากในการเก็บและวิเคราะหขอมูลผานระบบฐานขอมูล

สารสนเทศดานยา บางแหงมีความสงสัยไมมั่นใจเกี่ยวกับ

คะแนนวาจะไดกลับมาตามเกณฑอยางไร การดําเนินงาน

ของตนเปนอยางไรเมือ่เทียบกับสถานพยาบาลอืน่ๆ สาํหรับ

โรงพยาบาลใหญ แนวคิด ASU ในเกณฑ สปสช. อาจถูก

มอง 2 แบบ คือ มองแบบวิจิกิจฉาที่เต็มไปดวยความลังเล

สงสัย และมองแบบเปดโอกาสใหไดลองทํา ซึ่งก็พบวา

การทํากจิกรรมงายๆ แบบน้ีกส็ามารถชวยดานสุขภาพคนไข

และลดคาใชจายลงไดมากทเีดยีว  นอกจากนี ้แนวคดิ ASU 

นับเปนตัวทดสอบประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลยาได

เปนอยางด ีโดยทัว่ไปพบวา ระบบปจจบุนัไมเอือ้อาํนวยให

ใชตรวจสอบ (audit) คุณภาพหรือพฤติกรรมการสั่งใชยา 

ASU จึงเปนโอกาสในการพัฒนาระบบการรายงานผลหรือ

ฐานขอมูลเพ่ือชวยประเมินคุณภาพการส่ังใชยาใหดีขึ้น 

ตวัอยางเชน โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแกน ทีม่กีารปรบัปรุง

ระบบฐานขอมูลและการรายงานผลท่ีสามารถสะทอนขอมูล

การส่ังใชยาปฏิชีวนะของผูสั่งใชยาแตละรายใหแกผูสั่งใช

ยาคนน้ันๆ และสามารถเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียรวม หรือ

กับการสั่งใชยาของคนอื่นๆ ได  

การสานพลงัจาก กพย. ในป 2553 นบัเปนการชวย

สรางกระแสสังคมดานการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล

ไดเปนอยางดี เพราะมรีปูแบบการดาํเนนิการท่ีหลากหลาย 

และมีการดําเนินการรวมกับบุคคลหลายกลุม เชน การ

สนับสนุนทุนแกเครือขาย ASU การรวมกลุมของศิลปน

พื้นบานเพ่ือสรางสรรศิลปะและการแสดงในการสื่อสาร

ประเด็นเชื้อดื้อยาและการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล 

การประกวดส่ือและสุนทรพจนของนักเรียนนักศึกษา 

การประชุมกับเครือขายครูผูปกครอง และการสนับสนุน

ทนุในการจัดกิจกรรมรณรงคในกลุมนักศึกษาแพทย เปนตน 

การขับเคลื่อนงานดานยาปฏิชีวนะของ กพย. จึงเสมือน

เปนจ๊ิกซอรทีช่วยเสรมิความแขง็แกรงในภาคประชาชน และ

ชวยสรางกระแสสังคมไดอยางกลมกลืน

ในป 2554 สถาบันพัฒนาคุณภาพสถานบริการ 

(สรพ.) ไดสนับสนุนแนวคิด ASU อยางเต็มรูปแบบในงาน 

HA National Forum คร้ังท่ี 12 โดยจัดสรรพ้ืนท่ีใหในท้ังเวที

เสวนาหองใหญชวงเชา หองประชมุสาํหรับ workshop ใน

ชวงบาย และพ้ืนท่ีบูธนิทรรศการตลอดงาน กระแสตอบรับ

จากผูเขารวมงานมากเกินคาด และทีส่าํคญั สรพ. ไดยอมรบั

แนวคิดของ ASU ใหเปนหน่ึงในกิจกรรมที่สถานพยาบาล

สามารถแสดงตอคณะผูเยี่ยมสํารวจเพื่อประเมินคุณภาพ

สถานพยาบาลดานการใชยาในระดับ 1 และ 2 ของเกณฑ 

Hospital Accreditation (HA) ดังนั้น สถานพยาบาลอาจ

มีแรงจูงใจเพิ่มขึ้น ที่สามารถใชกิจกรรม ASU สําหรับ

การประเมินจาก สปสช. และ สรพ. 

กุมภาพันธ 2554 งานคืนสูเหยาชาว ASU ไดถูก

จัดข้ึน หลังจากไมไดพบปะกันเปนแรมป เครือขายป 1 - 3 

ไดมาพบปะเจอกัน รูปแบบการจัดงานตางไปจาก 2 ปแรก

ตรงท่ีมกีารเปดรบัความเหน็จากเครอืขายอยางเต็มที ่เพราะ

ไมมีการนําเสนอตุกตาหรือแนวคิดจากสวนกลางลวงหนา 

ขอมูลและความเห็นที่ไดจากเวทีเครือขายจึงเปนวัตถุดิบ

ชั้นดีที่ใชในการสังเคราะหทิศทางและกาวยางในอนาคต

ไปพรอมกัน นอกจากน้ี บรรยากาศงานเลี้ยงยามคํ่าคืน

ก็เต็มไปดวยเสียงหัวเราะ ทุกคนไดนําของขวัญท่ีไมได

กําหนดมูลคาแตเปน “ของท่ีอยากใหเพ่ือน” มาจับฉลาก

แลกเปล่ียนกัน ตัวอยางเชน ชุดมีดทําครัวคือการฟนฝา

อุปสรรค  ตุกตากบที่ไดจากตูเกมสคือความพยายามและ

มุงม่ันจนไดมา หนังสือธรรม องคพระ และองคสมเด็จ

พระเจาตากสิน คือความเปนสิริมงคลในชีวิตและการงาน

ปนี้ โครงการ ASU เขาสูปที่ 4 ซึ่งมีแรงหนุนระดับ

ประเทศและจากตางประเทศเพ่ิมเติมเขามา แรงหนุนแรก 

คอื วนัอนามัยโลก 2554 ทีก่าํหนดใหประเดน็เช้ือด้ือยาและ

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
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ยาปฏิชีวนะเปนธีมหลัก ภายใตคําขวัญภาษาไทยวา 

“ใชยาปฏิชวีนะอยางถกูตอง ปองกนัเชือ้ด้ือยา เพ่ือการรกัษา

ที่ไดผล” แรงหนุนท่ีสอง คือ การขยับขับเคล่ือนเก่ียวกับ

นโยบายแหงชาติดานยา และระเบียบวาระแหงชาติดาน

การใชยาอยางสมเหตุผล โดยมียุทธศาสตรเร่ืองเช้ือด้ือยา

และแนวคิด ASU เปนหน่ึงในน้ัน แรงหนุนท่ีสาม คือ 

การศึกษาดูงาน ASU ในพื้นที่จากชาวตางชาติ เชน คณะ

ของ ReAct และคณะของ Asian Institute of Technology 

(AIT) ซึง่ทาํใหพืน้ทีเ่จาของโครงการมกีารปรับตวั และพัฒนา

ศักยภาพใหสามารถถายทอดความรูประสบการณของตน

สูคนที่ตางภาษาตางวัฒนธรรมได  

จากป 2553 ที่ขรุขระ จนมาถึงวันน้ี ขอชื่นชม

ทีมวิทยากรที่ยังเขมแข็งขยายงาน เดินสายบรรยายให

ความรูและสรางแรงบรรดาลใจอยางไมยอทอ ขอช่ืนชมทีม

ประเมินท่ีใหคําปรึกษาดานการทําวิจัยแกพื้นท่ี ตลอดจน

การเก็บและวิเคราะหขอมูล ซึ่งมักเปนการทํางานแบบปด

ทองหลังพระมาโดยตลอด ขอชื่นชมพื้นที่เจาของโครงการ

ที่เชื่อมั่น และสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นจนเปนที่

ประจักษและเกิดประโยชนแกสาธารณะ และขอช่ืนชม

หนวยงานสวนกลางทีใ่หการสนับสนนุ สดุทาย ขอนาํเรือ่ง

เลาเราพลังจากพ้ืนท่ีเจาของโครงการ ASU มาแบงปน 

ผลงานเหลาน้ีถูกเขียนกันสดๆ ในหองประชุมของงาน

วันคืนสูเหยาชาว ASU ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 เรื่อง

เลาที่ยกมานี้เปนเพียงสวนหนึ่งของความสุข ความภูมิใจ 

และมิตรภาพที่เกิดขึ้นในการทํางานเพื่อประโยชนแก

สวนรวมรวมกัน

àÃ×Í่§àÅ‹ÒàÃŒÒ¾ÅÑ§
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คงจะเปนเร่ืองยากที่จะลดการใชยาในรานขายยา มันมี

ปจจัยหลายอยางทางดานธรุกิจเขามาเก่ียวของ การแขงขันทาง

ดานธรุกิจ การสรางความเช่ือท่ีผดิๆ ทีจ่ะขายผลติภัณฑดานยา 

ทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปนไปอยางไมถูกตอง ใชยาเกิน

จําเปนบาง ไมสมเหตุผลบาง เภสัชกรตัวเล็กๆ อยางฉันคิดวา

จะทาํอะไรใหดขีึน้ไดบาง นอกจากการจายยาตามทีแ่พทยสัง่ 

ในที่สุดโอกาสนั้นก็มาถึง ASU เปดทางสวางใหฉัน ทําใหฉัน

รูจักการใชยาอยางสมเหตุสมผล เพื่อนําไปบอกตอใหกับ

ผูบริโภคหรือชาวบานที่ไดรับอิทธิพลจากการโฆษณายา 

ที่บริโภคยาเกินความจําเปน โดยเฉพาะ “ยาแกอักเสบ” 

ตามที่ชาวบานเขาใจ ใหเปล่ียนแปลงความคิดและทัศนคติ

ใหมอยางถูกตอง และแลวอีกโอกาสหนึ่งก็มาถึง ใหเรา

สามารถเขาถึงชุมชน รานยาไดนําการรักษาตามแนวทาง 

ASU มาใชไฟฉายแสงขาวสองคอ ปรากฏวาลูกคาที่มาใช

บรกิารบอกวาด ีจะเห็นชดัเจนไปเลยวาตองกนิยาปฏิชวีนะ

หรือไม แตก็มีหลายคนที่ไมยอมเปลี่ยนความเชื่อ อธิบาย

อยางไรก็ไมยอม แตฉันก็ยังไมยอทอที่จะอธิบายลูกคา 

เพราะคิดวาลูกคาเหลานั้นถาเปนญาติพี่นอง ฉันก็จะทํา

ในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

àÃ×Í่§àÅ‹ÒàÃŒÒ¾ÅÑ§ 
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กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว ณ หองยา

แหงหนึ่ง มีเภสัชกรนั่งอยู 2 คน หลังจากไดรับ

เอกสารจาก สปสช. ทั้งสองคนก็ไดเปดเอกสาร

ออกมาอาน “อะหยังแฮมแลวเนีย่ งานกอหือ้นกั 

คนกอหือ้หนอย” (ภาษาเหนอื) แปลวา “อะไรอีก

แลวเนีย่ งานกใ็หเยอะ คนกใ็หนอย” ขอความใน

เอกสารบอกวา เกณฑความปลอดภัยดานยาเพิม่

คือ Antibiotics Smart Use ทั้งสองคนจึงคุยกัน

วาจะทาํอยางไรด ีจะเริม่ตนท่ีตรงไหน จะมีใครพอ

จะชวยเราไดไหม ไมกี่วันตอมามีการอบรมเกิดขึ้น 

ประชุมอะไรสักอยางเน่ียแหละ จึงไดมารู จักกับ

โครงการ ASU เหมอืนฟาบรรดาลมา พดูแบบไมอาย

นะคือ ดวยความตกใจ กลัววาคะแนนประเมินที่ได

จะเปนศูนย จึงรีบสมัครไปและทําตามที่เอกสาร

โครงการแนะนํามา ทําไปโดยไมมีความตั้งใจที่จะ

ทํางานในตอนแรก แตพอเริ่มทําและทําไปเรื่อยๆ 

จึงเห็นวา เรื่องน้ีมันสําคัญนะ ถาเราทําดีๆ มันจะมี
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ประโยชนมหาศาลเลย เมือ่เร่ิมโครงการคร้ังแรก ทกุคนกต็ืน่ตระหนก

กันวา เขาจะไมใหใชยาปฏิชีวนะกันแลวเหรอ แลวจะใหใชอะไร 

ทําอยางไร แตพอทําไปเรื่อยๆ ความเขาใจจึงบังเกิดขึ้น บัวเริ่มจะ

พนน้ําข้ึนมา จนปจจุบันน้ีเภสัชกรท้ังสองคุยกันวา “ไมเสียแรง

ทีท่าํไป ดสูติอนน้ีโรคหวดั ทองเสีย แผลสะอาด ไมคอยจาย ATB 

แลวเนาะ” มูลคายาก็ลดลง ประหยัดยาของโรงพยาบาลดี 

แพยาก็ไมคอยเจอมาก จากน้ันมาผูปวยและบุคลากรทาง

การแพทยแหงนี้จึงอยูดวยกันอยางมีความสุขชั่วกาลนาน

ไปอีกก็คือสถานีอนามัยท่ียังไมไดขยายโครงการเปน 

รพ.สต. กเ็ขารวมโครงการ ASU ดวย ทมีงานจึงตกลงทันที 

ถึงแมวางบประมาณจะจํากัดก็ตาม แตเพื่อประโยชน

โดยรวมและความต้ังใจของทุกคน ซึง่ทมีงานคาดไมถงึ 

การเตรยีมงานทกุอยางในการเปดตัว ASU ของสงขลา

จึงเริ่มข้ึนภายใตการนําของ นายแพทยสาธารณสุข

จังหวัด โดยเฉพาะ ผชช.ว. (ปองกัน) นําธงทีมงาน 

ASU โบกสะบัดเปนผูนําอยางองอาจ ทําใหทีมงาน

และสมาชิก ASU ทุกเครือขายช่ืนใจมาก และ

ยังประกาศนโยบายความปลอดภัย ดานยาของ

สงขลา ในวันที ่22 ธนัวาคม 2553 ทีผ่านมาและ

นําเขาสู แผนยุทธศาสตรของสงขลาในเดือน

กุมภาพันธ ภายใตความรวมมือทําแผนของ

ทุกภาคสวน ไดแก บุคลากรทางการแพทย 

ตัวแทนผูนําชุมชน โรงเรียน และ NGO รวม

ถึงแผน 5 ปของจังหวัดสงขลา ทุกอยาง

ดําเนินไปไดดวยดี ทีมงานหวังวาความ

ยั่งยนืของ ASU จะยั่งยืนในจังหวัดสงขลา

และขยายวงกวางสูชุมชนอยางแทจริง 

แตอยางนอยหากจุดเร่ิมตนดี ทุกอยาง

ก็นาจะดีตามครับ สูตอไปชาวสงขลา

àÃ×Í่§àÅ‹Ò àÃŒÒ¾ÅÑ§ 

â´Â À¡.¸ÕÃÇØ²Ô àÍÕÂ´·Í§ 

âÃ§¾ÂÒÅÊÔ§Ë¹¤Ã ¨Ñ§ËÇÑ́ Ê§¢ÅÒ

จงัหวัดสงขลาเปนจังหวัดท่ีใหญกจ็ริง แตเปน

จงัหวัดทีเ่พิง่เขารวมกิจกรรม ASU เปนลาํดบัลาสดุใน

ป 2553 นี่เอง การเร่ิมส่ิงใหมที่บุคลากรทางการแพทย

สวนใหญไมรูจัก ไมเขาใจ และไมพยายามที่จะเขาใจ

รบัรูเพ่ิมเขามา ซึง่เดมิก็มเีร่ืองมากมายหลายเรือ่งอยูแลว 

สวนใหญคิดอยางนั้น แยแลว! ทีมงานทําไงดีละ เขารวม

โครงการไปแลว เงินก็รับของเคามาแลว ตองอาศัย

หลักการขายประกันมาใชซะแลว นัน่คือ เร่ิมจากคนใกลตวั 

รอบขางเรานี่แหละ โชคดีที่เพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ขานรับและ

สมัครเขารวมโครงการ ASU อยางเต็มใจ ซึง่ตอนแรกทมี ASU 

ของสงขลาซึ่งเปนกลุมรพช. ตกลงวาจะเริ่มนํารองแค 2 รพช. 

เทานั้นเอง แตในเมื่อทุก รพช. ตองการรวมดวยทีมก็โอเค 

เทคนิคดาวกระจายจึงเกดิข้ึน ลกูทีม up-line ของเรากลบัไปขาย

ความคิดใหกับกรรมการบริหารของแตละ รพช. ฟงแลวทุกคน

เริ่มเห็นดวย แตยังลังเลอยูวานายใหญ สสจ. ละจะเอาอยางไร 

พวกเราจะเหนื่อยเปลาไหมเน่ีย? ขณะเดียวกันทีมประสานงาน 

ASU ของเราก็มีวิสัยทัศนที่กาวไกล เห็นความสําคัญ สวนหน่ึงอาจ

จะเกิดจากขณะนัน้มขีาวแพยาอยางรนุแรงของผูปวยทีไ่ดรบัยาจาก

การส่ังใชยาของแพทยเอง ประกอบกับขอมลูมลูคาการใชยาปฏิชวีนะ

ของสงขลาเฉพาะใน รพช. ป 2552 นั้นสูงมาก ทําใหจังหวัดเห็นดวย

อยางยิ่ง ที่นาประหลาดใจมากคือ รพ.สต. ตอวาทีมงานอยางมากวา 

รพ.สต. อยากรวมโครงการดวยทําไมไมนึกถึงเขาบาง ทีมงานดีใจมาก

เพราะตรงใจกับความตั้งใจของทีม ASU จังหวัดอยูแลว ที่นาดีใจยิ่งขึ้น

ตืน่ตระหนก

ใหใชอะไร

บัวเริ่มจะ

มเสียแรง

าย ATB 

บาลดี 

ทาง

น
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art camp

สึนามิ
โดย ภญ.สรีรโรจน สุกมลสันต
เชื้อดื้อยา เปนประเด็นที่มีการพูดถึงในระดับสาธารณะ
มาชานาน แตกลับไมมีผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใชยามากนัก เชนเดียวกับความเชื่อที่วาทะเลฝงทะเล
อันดามันจะไมมีทางเกิด “สึนามิ” แตเมื่อคล่ืนยักษถาโถม
เขามา เกินท่ีจะตานทาน แรงทําลายอันมหาศาลได สุดทาย
ธรรมชาติก็เรียกคืนทุกอยางไปจากเรา

กรงขังแหงความเคยชิน
โดย ภญ.สุวัสสา ลิ้มสัจจาพาณิชย
กรงขังแหงความเคยชิน เบื้องหลังคือ ความมืดมนของการ
ใชยาเกินจําเปน รากที่ฝงลึก เผยใหเห็นตนตอความเคยชิน
ของการใชยาแบบไมสมประโยชน ชีวิตมนุษยเริ่มหาทางออก 
เพือ่ใหหลดุพนจากมมุมดืของการใชยาท่ีไมเหมาะสม เกดิความ
สมดุล แสงสวางของชีวิตเกิดขึ้น เสนชีวิตปลุกใหคนตื่นจาก
ภวังค ใหหลุดพนจากกรงขังแหงความเคยชิน...เดิมๆ

สมดุลที่เสียไป
โดย ภญ.อุไลลักษณ เทพวัลย
ในรางกายของคน มีทั้งแบคทีเรียที่มีประโยชนและที่มีโทษ 
โดยปกตแิบคทเีรยีทัง้สองชนดิจะอยูรวมกนัอยางสมดลุ ทาํให
คนเราไมมโีรค แตเมือ่ใดกต็ามหากสภาวะเกดิการเปลีย่นแปลง 
ยาจะทําลายแบคทีเรียท่ีมีประโยชน ทําใหแบคทีเรียท่ีใหโทษ
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น จนกอโรคใหกับคนเรา 

พันธนาการ
โดย ภก.ธีระพงษ ศรีศิลป
เม่ือการใชยาอยางสมเหตุผลท่ีเคย
ฝงตรึงอยูในสํานึกของคน ถูกคุกคาม
ดวยความเชือ่ทีไ่มเหมาะสม ความงดงาม
ในความเหมาะสมนัน้จึงถูกฉุดรัง้ลงอยาง
นาสะพรงึกลวั ทาํอยางไรจงึจะเขมแขง็ 
และหยัดยืนอยูได โดยไมหวาดหวั่น
ตอสิ่งคุกคามนั้น

Reflection
โดย ผศ.ภญ.ดร.สมหญิง พุมทอง
ฉุกคิด กอนใชยาปฏิชีวนะ ควรมอง 
“ภาพสะทอน” หรือผลที่จะเกิดข้ึน
ตามมาดวย



Ê‹Ç¹·Õ ่5:
Ê×Í่·Õà่¡ÕÂ่Ç¢ŒÍ§¡Ñº

§Ò¹Ã³Ã§¤�àª×Í้´×Í้ÂÒ

 เนื้อหาเปนการรวบรวมกิจกรรมการรณรงคและสื่อรณรงคเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใชยาปฏิชีวนะที่ไมเหมาะสม และเพื่อปองกันปญหาเชื้อดื้อยา โดยนําเสนอสื่อรณรงคทั้งในประเทศ
และในองคกรระหวางประเทศ
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ãนยุคของการบริโภคขอมูลขาวสารในปจจุบัน สื่อเขามามีบทบาทสําคัญย่ิงในชีวิตประจําวันของ

มนุษยทกุคน โดยทําหนาท่ีเปนแหลงขอมูลขาวสาร การกระตุนใหผูบริโภคส่ือมีหรือไมมพีฤติกรรม

ตางๆ ตามที่สื่อนําเสนอ เปนตน สื่อในปจจุบันถูกนํามาใชในการรณรงคในประเด็นตางๆ มากมาย 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเด็นทางดานสาธารณสุข เชน สื่อรณรงคใหเลิกสูบบุหรี่ หรือเลิกดื่มสุรา 

เปนตน ในการรณรงคเกีย่วกบัเชือ้ดือ้ยากเ็ชนกัน ไดมหีลายหนวยงานจดัทาํส่ือรณรงคในรปูแบบตางๆ 

เพื่อเปนชองทางในการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะท่ีสมเหตุผลเพ่ือปองกันปญหา

เชือ้ดือ้ยาในหลายรูปแบบ ในบทความน้ีจะเปนการรวบรวมสือ่ทัง้หลายท่ีเกีย่วของการรณรงคแกปญหา

เชื้อดื้อยา โดยจะแยกออกเปน 2 สวน ประกอบดวย

1) สื่อรณรงคเชื้อดื้อยาในประเทศไทย

2) สื่อรณรงคเชื้อดื้อยาในตางประเทศ

Ê×Í่·Õà่¡ÕÂ่Ç¢ŒÍ§

¡Ñº§Ò¹Ã³Ã§¤�

àª×Í้´×Í้ÂÒ
ภก.ชาญชัย คุมปญญา และ ภญ.ดร.อุษาวดี มาลีวงศ*

* แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา
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Ê×Í่Ã³Ã§¤�àª×Í้´×Í้ÂÒã¹»ÃÐà·Èä·Â

ในประเทศไทยมีหลายองคกรท่ีมีส วนพัฒนา

สื่อรณรงคในประเด็นดังกลาวที่สําคัญ ไดแก

1.1 á¼¹§Ò¹ÊÃŒÒ§¡Åä¡à½‡ÒÃÐÇÑ§áÅÐ¾Ñ²¹Ò

ÃÐººÂÒ (¡¾Â.) ¤³ÐàÀÊÑªÈÒÊμÃ� ̈ ØÌÒÅ§¡Ã³�

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

1.2 โครงการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล 

(Antibiotics Smart Use)

1.1 แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา 

(กพย.) ใหความสําคัญกับการสรางสื่อและเผยแพรสื่อ 

โดยกําหนดเปนหน่ึงในยุทธศาสตรเพื่อรณรงคการใช

ยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล ปองกันปญหาเชื้อดื้อยา 

การพัฒนาสื่อรณรงคแบงเปน

1.1.1 สือ่รูปวาดจากบคุลากรทํางานดานสาธารณสุข

กพย. กบัโครงการรักษธรรมชาติ ไดจดัทาํโครงการ 

“สานศิลปในปาสวย...เพื่อบุคลากรทางการแพทย” ซึ่ง

เปนการนําศิลปกรรมมาใชเปนสื่อกลางในการใหเกิด

ความเขาใจ ความผูกพัน และการถายทอดความคิด ความ

คาดหวงัของบคุลากรทางการแพทยในประเดน็เรือ่งการใช

ยาปฏิชีวนะ ผลลัพธที่ได เกิดผลงานสื่อเปนภาพวาดสีนํ้า 

21 รูป ที่มุงส่ือสารรณรงคแกปญหาเชื้อด้ือยาจากมุมมอง

ของผูวาดแตละทาน นอกจากนี ้ผลงานสือ่ภาพวาดดงักลาว

ไดขยายผลดวยการจัดทําเปนปฏิทินของ กพย. ประจําป 

2554 กระจายแกหนวยงานเครือขายของ กพย. ดวย

1.1.2 โครงการผลิตสื่อพื้นบานเพื่อรณรงคปองกัน

เชื้อแบคทีเรียดื้อยา

เพ่ือมุงเขาถึงประชาชนชาวชนบท ผานการใชสื่อ

พื้นบานประจําถ่ินหรือภูมิภาค ในหลายรูปแบบ โดยได

จัดทําสื่อใน 3 รูปแบบ คือ

1. สื่อหุนมือ

โครงการผลติส่ือพ้ืนบานเพ่ือรณรงคปองกัน

เชื้อแบคทีเรียดื้อยาโดยใชศิลปะการแสดงหุนไทย โดย 

คณะหุนชางฟอน จ.เชียงใหม โดยมีสื่อ 2 ชิ้นที่ไดทําเปน 

DVD แลวคือ 

ตอน เมียวดี ฟาลั่น ผจญภัยยาปฏิชีวนะ: 

เนื้อหากลาวถึงพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะท่ีไมถูกตอง

เมื่อมีอาการทองเสีย และใหขอมูลวาการใชยาปฏิชีวนะ

ที่ไมถูกตองยังมีโอกาสเกิดเช้ือด้ือยา มีอันตรายถึงข้ันอาจ

เสียชีวิตได ความยาว 9 นาที1 

ตอน Dr. John in Amsterdam: เนื้อหา

กลาวถึงวิกฤตเิช้ือด้ือยา และมีการแนะนาํวาทุกครัง้ท่ีไดรบั

ยาปฏิชีวนะตองถามเภสัชกรวาสมควรไดรับยาดังกลาว

หรอืไม ซึง่จะชวยแกปญหาเชือ้ดือ้ยาได ความยาว 12 นาที2 

2. สื่อลิเก 

โครงการ ผลิตส่ือการแสดงลิเก “ลิเกเฮฮา

รู จักยารู จักใช” คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุกูล โรจนสุข

สมบูรณ

เน้ือหาใหความรูเรือ่ง เปนหวดัเจบ็คอไมตอง

กนิยาปฏชิวีนะ เชือ้ดือ้ยา ความแตกตางระหวางยาแกอกัเสบ

กับยาปฏิชีวนะ เปนตน

1 http://www.oknation.net/blog/hunchangforn/2011/01/24/entry - 1
2 http://www.oknation.net/blog/hunchangforn/2011/04/17/entry - 2
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3. สื่อละครพื้นบาน

โครงการ “สือ่ละครพืน้บานรวมสมยัเพือ่การ

รณรงคใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล” โดย กลุมละคร

ชมุชน“กับ๊ไฟ” ของนายอมัรนิทร เปลงรศัม ีใชละครพ้ืนบาน

เปนสื่อใหชาวบานมีส วนรวมและเกิดความตระหนัก 

รวมรณรงคใชยาปฏิชีวนะอยางถูกตอง ปองกันเช้ือดื้อยา 

(โครงการนี้ยังอยูระหวางการดําเนินการ)

1.1.3 โครงการประกวดสื่อฉลาดใชยาปฏิชีวนะ

มุงเนนใหนักเรียน นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ไดเขา

มารวมแขงขันสรางส่ือในหลายรูปแบบ ไดแก การออกแบบ

โปสเตอรกับแผนพับ การสรางสรรคภาพยนตรสั้น และ

การกลาวสุนทรพจน ภายโตกรอบแนวคิดหลัก “อยาใช

ยาปฏิชีวนะ ถาไมจําเปน” เพื่อใหนักเรียน นิสิตนักศึกษา

เหลานี้ไดเรียนรู และเขาใจการใชยาอยางสมเหตุผล 

ในอนาคตจะนําสื่อเหลานี้เผยแพรตอสาธารณะตอไป

1.1.4 วารสาร ยาวิพากษ ฉบับ ยาปฏิชีวนะ 

วารสาร ยาวิพากษ เปนจดหมายขาวศูนยเฝาระวัง

ระบบยา ของแผนงาน กพย. โดยมีการนําเสนอเน้ือหา 

อาการไมพึงประสงคของยาปฏิชีวนะ มูลคายาปฏิชีวนะ

ในตลาดยา การเรียกรองใหเลิกใชยาวา “ยาแกอับเสบ” 

เม่ือหมายถงึ “ยาปฏชิวีนะ” และความคบืหนาของโครงการ 

ASU (สองป) รวมถึงการแนะนําองคกร ReAct (Action on 

Antibiotic Resistance) ซึ่งมีบทบาทในการรณรงคเช้ือ

ดื้อยาโดยเฉพาะ

1.1.5 สื่อ Roll up 3 โรคไมตองใชยาปฏิชีวนะ 

โดยเนนรณรงค 3 โรคไมตองใชยาปฏชิวีนะ ไดแก เปนหวัด 

ทองเสีย และแผลสดบนผิวหนัง

1.2 â¤Ã§¡ÒÃãªŒÂÒ»¯ÔªÕÇ¹ÐÍÂ‹Ò§ÊÁàËμØ¼Å 

(Antibiotics Smart Use)

ในโครงการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล หรือ 

ASU มีการผลิตสื่อรณรงค ซึ่งสวนหนึ่งไดรับการสนับสนุน

จากแผนงาน กพย. ดังนี้

ก. สื่อสําหรับประชาชน ไดแก โปสเตอร 3 โรค

รักษาไดไมตองใชยาปฏิชีวนะ สติ๊กเกอรโครงการใชยา

ปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล “ใชยาสมเหตุผล ไมจน ไมแพ 

ไมดือ้ยา” และแผนพับ 3 โรครักษาไดไมตองใชยาปฏิชวีนะ 

และแผนพลักใหความรู เรื่อง “หวัดเจ็บคอหายไดไมตอง

ใชยาปฏิชีวนะ” สําหรับนักเรียน เปนตน

ข. สือ่และอุปกรณของโครงการ (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×Í่Ã³Ã§¤�àª×Í้ ×́Í้ÂÒã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È

องคกรในตางประเทศท่ีทํางานรณรงคเก่ียวกับ

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 มีวัตถุประสงคเพ่ือสราง

ความตระหนัก และสรางการมีสวนรวมของทุกสวนท่ี

เกี่ยวของในการแกปญหาการด้ือยาปฏิชีวนะ ยุทธศาสตร

หลักของ ReAct สวนหนึ่งคือการทํางานรณรงค รวมทั้ง

การผลติสือ่รณรงค การจดัประชมุนานาชาต ิการสรางเครอื

ขายระดับนานาชาติ เปนตน 

3 http://www.reactgroup.org/
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Microbial Fun

Antarctic 
Microbes

ในการรณรงคเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลนั้น ReAct มีรูปแบบการรณรงคที่หลากหลายรวมถึง

มกีารสราง website ทีช่ือ่วา Microbiana.org4 โดยมุงหวังทีจ่ะใหเปนชองทางในการพดูคยุแลกเปล่ียนของผูมสีวนเก่ียวของ

และผูสนใจทัง้นักวทิยาศาสตร ศลิปน และนักเคล่ือนไหวรณรงค ในประเดน็การใชยาปฏิชวีนะท่ีสมเหตผุลผลรวมถึงปญหา

เชื้อดื้อยา รูปแบบกิจกรรมและสื่อรณรงคของ ReAct อาทิเชน

1การจัดการประกวดภาพถ ายในหัวข อ 

“PhotoResist, Antibiotic Resistance in my 

Primary Health Center and my Community”

2การทํา Animation ชื่อ Antibiotics Keep Falling on 

my Head. STOP Antibiotic Misuse. Save the Pill 

for the Really Ill.

3การผลิตสือ่การตนูใหความรูเกีย่วกบัการใชยาปฏชิวีนะ

4Microbial Art 

ReAct LATIN AMERICA WHD 2011

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



art camp

The Hope
โดย ณัฏฐาภรณ เลียมจรัสกุล
ทามกลางสถานการณปญหาเช้ือดื้อยาที่รุนแรงและ
นํามาซึ่งการเสียชีวิต พลังจากความรวมแรงรวมใจของ
ทกุภาคสวนเปนดุจความหวังและแสงสวางท่ีจะนําไปสูชยัชนะ
จากภัยเชื้อดื้อยาในที่สุด

อากาศเปนพิษ
โดย อาจารยปณยา ไชยะคํา
สิง่แวดลอมตกอยูในภาวะวิกฤต สงัคม
พึงตระหนักรู รวมมือกันแกไข โรคราย
ใหมๆ เกิดขึ้นจากผลกระทบของวิกฤต
สิง่แวดลอม ยากทีจ่ะตดิตามสถานการณ
ไดทัน

ทางสายกลาง
โดย เขมิกา โตนะโพธิกูล
ยาเป นป จจัยสี่ ในการดํารงชีวิต แตเราจะทําอย างไร
ใหการดาํเนนิชีวติและการใชยาดาํเนนิไปในทิศทาง ทีพ่อเหมาะ 
พอดี ดังทางสายกลางที่สะทอนใหเห็นวา ยายังคงอยูในชีวิต
ประจําวันของเรา แตตองรูจักใชอยางพอดี ไมใชพรํ่าเพรื่อ 
จนกลายเปนปญหาเชื้อดื้อยา จนเกินเยียวยา…..

หายนะ
โดย ภก.พงษศักดิ์ นาตะ
คนเห็นอยากไดเงิน... บรษิทัยาเสนอสิง่
ลอใจ...คนส่ังจายยาแกอักเสบ...คนกิน
ยาแกอักเสบ...คนเช่ือวาคนสั่งจาย
นาเช่ือถือ...ก็ “คนน้ัน” ยังจายให..
คนมาขอยาแกอักเสบทุกครั้งที่ปวย...
คนสั่งจ ายยาอยากได  เงิน . . .สั่งยา
แกอักเสบใหอีก...คนส่ังยาไดเงิน...
ประเทศชาติเสียเงิน...คนไขดื้อยา...
เ กิดค า นิยมอะ ไรก็ยาแก อัก เสบ . .
ประเทศชาติลมจม...คนส่ังจายยา...
ไมรับผิดชอบ...หายนะ!
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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 con cern and an impediment in 

achieving the related Millennium Development Goals by 2015.  

Resistance to antimicrobials is a natural and inevitable biological phe-
nomenon 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 
ex pose 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 evidence-
based strategy.

Foreword
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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 introduc tion of legislation and policies governing 
the use of antimicrobial agents, establish laboratory-based net works 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 sub-
therapeutic 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 shigellosis-
causing 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 South-
East 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 introduc tion of legislation and 
policies governing the use of antimicrobial agents, establish laboratory-based 
net works 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:

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

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

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

Lack of education among prescribers and users.   

Weak collaboration between stakeholders. 

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

Ineffective regulatory mechanisms. 

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

Abysmal infection control practices. 
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5
The Strategy

The strategy shall have following guiding principles:

5.1 Guiding principles
Understand the emergence and spread of resistance. 

Rationalize the use of available antimicrobial agents. 

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

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

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

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

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

To promote rational use of antimicrobial agents at all levels of health- 
care and veterinary settings.

To strengthen infection control measures to reduce the disease  
burden.

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:

Establish a national alliance against antimicrobial resistance(1) 

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. 

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

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

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

Establish national expert advisory committees. 

Develop a national strategic approach towards antimicrobial  
resistance with consensus of all stakeholders about their specific 
roles.
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Strengthen national regulatory mechanism. 

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

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

Strengthen national networks (2) 

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

Incorporate standards in the national regulatory framework. 

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

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

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

Collaborate with stakeholders(3) 

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

Promote regular and formal interactions. 

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:

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

91



Monitor resistance in microorganisms(1) 

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

Ascertain trends in emergence and spread of resistance.  

Detect and report new events.  

Assess effect of interventions on resistance. 

Communicate data to users and national focal points. 

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

Monitor use of antimicrobials (2) 

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

Assess therapeutic and non-therapeutic use in animals. 

Appraise the impact of promotion of pharmaceuticals. 

Collate data and communicate to stakeholders.  

Monitor disease and economic burden due to resistant (3) 
organisms

Correlate data on utilization of antimicrobials and resistance. 

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

Calculate economic losses due to resistance. 

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:

Promote optimal prescription(1) 

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

Train professionals in use of these STGs. 

Assure use of STGs through Hospital Committees. 

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 (2) 

Ensure quality-assured laboratory determination of  
resistance. 

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

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

Rationalize use in veterinary sector(3) 

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

Develop standard treatment guidelines (STGs) 

Train professionals in use of STGs. 
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Promote compliance and proper public use (4) 

Educate communities on proper compliance and non-self- 
medication.

Prevent over-the-counter availability of antimicrobial drugs. 

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:

Strengthen disease control programmes(1) 

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

Train professionals in the use of STGs. 

Support activities at the community level to assure  
adherence.

Monitor resistance and effect of interventions.  

Promote private-public partnership (PPP). 

Augment infection-control practices in hospitals(2) 

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

Ensure the availability of an adequate number of trained health- 
care staff. 

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

Inst i tute and empower Hospital Infection Control  
Committees.
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Promote infection control practices in communities(3) 

Launch comprehensive health education campaigns.  

Promote hygiene in school curricula. 

Collaborate with NGOs and local opinion leaders 

Promote and strengthen disease prevention interventions(4) 

Strengthen immunization programmes. 

Conduct educational campaigns on hygiene and non- 
pharmaceutical practices.

Strengthen disease prevention measures. 

Collaborate with the mass media to create awareness.       

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

Encourage basic research(1) 

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

Understand the mechanism of resistance. 

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

Support operational research(2) 

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

Understand impact of resistance on illness and economy. 

Develop rapid diagnostic tools. 

Determine factors that influence prescription habits. 

Elucidate behavioural aspects about self-medication and  
adherence, and develop interventions to bring about change.
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Support the development of new antimicrobial agents and (3) 
vaccines

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

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

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

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

Obtaining national commitment towards prevention and (1) 
containment of antimicrobial resistance.

Constitution of an intersectoral steering committee with all (2) 
stakeholders from the public and private sectors represented, which 
is chaired by a senior policy-maker.

7
Implementation 
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Establishment of a cell and focal point in the MoH within the (3) 
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.

Constitution of a national expert advisory committee.(4) 

Designation of subgroups in specialized areas.(5) 

Development of public information campaigns.(6) 

Establishment of a national surveillance system with a mandatory (7) 
reporting system through efficient and quality laboratory networks 
and existing surveillance systems.

Development of and making available various national standards, (8) 
guidelines for surveillance and treatment and strengthening 
regulatory support for their implementation.

Organizing continuing education for professionals and all health-(9) 
care workers, and the like, through medical and health-related 
institutions  and professional bodies.

Invoking IHR (2005) and other national measures to reduce or ban (10) 
the use of antimicrobials as growth promoters in animals. 

Collation of research findings for developing actions (11) 

Establishment of a national forum of multidisciplinary professionals (12) 
(health, veterinary, agriculture, fishery, etc.) to share information to 
promote the understanding of the impact of use of antimicrobial 
agents on human health.

Collaborate with international agencies for technical support (13) 
and to obtain information from other countries/sectors. WHO to 
coordinate the information exchange in the SEA Region.

Conducting regular meetings to review, assess and modify the (14) 
action plans.
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7.1 Indicators and targets
The following are suggested as regional indicators:

Number of countries with national intersectoral steering committee  
for antimicrobial resistance monitoring (AMR).

 Target: All countries of the SEA Region by 2013

Number of countries with national alliances for prevention and control  
of antimicrobial resistance. 

 Target: All countries of the SEA Region by 2015

Number of countries with national networks for surveillance of  
antimicrobial resistance through quality laboratory services.

 Target: All countries of the SEA Region by 2015

Number of countries with legislation banning over-the-counter sale  
of selected antimicrobial agents.  

 Target: All countries of the SEA Region by 2015

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

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.

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.

Per cent of hospitals that show a decrease in the rate of hospital- 
associated 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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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.

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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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.

8
Monitoring and evaluation
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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.

9
Mainstreaming the national response
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Ministry of Health, Ministry of Animal Husbandry, Ministry of Education. 

National Regulatory Agency/Authority. 

Medical, veterinary and pharmacy professional bodies. 

Medical and veterinary councils. 

National medical and veterinary research organizations. 

Corporate hospitals. 

NGOs. 

Community opinion leaders.  

Mass media. 

Pharmaceutical industry. 

International agencies. 

Annex 1
Suggested stakeholders

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

105





แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

107

ÀÒ¤¼¹Ç¡ 2:
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¾.È.2554 - 2559 
1 2

1 นโยบายแหงชาติดานยาและและยทุธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ.2554 - 2559 ไดผานความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรแีลวในวันท่ี 14 มนีาคม 

2554 โดยในยุทธศาสตรดานที่ 2 การใชยาอยางสมเหตุผล ไดกําหนดยุทธศาสตรยอยที่ 6 เร่ืองการพัฒนาระบบและกลไกปองกันและแกไขปญหา

ที่เกิดจากการใชยาตานจุลชีพและการดื้อยาของเชื้อกอโรค รายละเอียดอยูในหนาที่ 8
2 *“ยา” หมายความวา ยาตามกฎหมายวาดวยยา ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ และวัตถุออกฤทธ์ิตามกฎหมายวาดวยวัตถุ

ที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ.2551) ตัวอยางของ ยา ตามกฎหมาย

วาดวยยา เชน ยาสําเร็จรูป ยากึ่งสําเร็จรูป เคมีภัณฑ วัตถุดิบทางยา ยาแผนปจจุบัน ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณยาสําหรับมนุษยและสัตว

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�áÅÐà»‡Ò»ÃÐÊ§¤�¢Í§ÃÐººÂÒ 

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� 

ประชาชนเขาถงึยาถวนหนา ใชยามเีหตผุล ประเทศ

พึ่งตนเอง

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤� 

เพื่อใหประชาชนไดรับการปองกันและแกไขปญหา

สุขภาพที่ไดมา  ตรฐาน โดยการประกันคุณภาพ ความ

ปลอดภัยและประสิทธิผลของยา การสรางเสริมระบบ

การใชยาอยางสมเหตุผล การสงเสริมการเขาถึงยาจําเปน

ใหเปนไปอยางเสมอภาค ยั่งยืน ทันการณ การสรางกลไก

การเฝาระวังที่มีประสิทธิภาพ และอุตสาหกรรมยามีการ

พัฒนาจนประเทศสามารถพึ่งตนเองได 
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á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÂÒáË‹§ªÒμÔ 

ÁÕ·Ñ§้ËÁ´ 4 ÂØ·¸ÈÒÊμÃ� àª×Í่ÁâÂ§«Ö§่¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹´Ñ§¹Õ้

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�́ ŒÒ¹·Õ ่1 ¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§ÂÒ 

วัตถุประสงค  เพื่อใหประชาชนเขาถึงยาจําเปนอยางเสมอภาค ทั่วถึง และทันการณ ในราคาที่

เหมาะสมกับความสามารถในการจายของประชาชน ตลอดจนฐานะเศรษฐกิจของ

ประเทศ

ยุทธศาสตรยอยที่ 1 การประสานความรวมมือเครือขายเพื่อการเขาถึงยา

ยุทธศาสตรยอยที่ 2 การสนับสนุนกลุมผูปวยใหเขาถึงยา และมีสวนรวมสรางเสริมสุขภาพ

ยุทธศาสตรยอยที่ 3 การสงเสริมราคายาในประเทศใหสอดคลองกับคาครองชีพของประชาชน

ยุทธศาสตรยอยที่ 4 การใชประโยชนและ/หรือลดอุปสรรคของขอกําหนดทางกฎหมาย 

เพื่อใหเกิดการเขาถึงยา

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�́ ŒÒ¹·Õ ่2 ¡ÒÃãªŒÂÒÍÂ‹Ò§ÊÁàËμØ¼Å 

วัตถุประสงค  เพื่อสงเสริมการใชยาของแพทย บุคลากรทางการแพทย และประชาชน เปนไปอยาง

สมเหตุผล ถูกตองและคุมคา

ยุทธศาสตรยอยที่ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการกํากับดูแลเพื่อใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผล 

ยุทธศาสตรยอยที่ 2 การพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ

ยุทธศาสตรยอยที่ 3 การพัฒนากลไกและเครื่องมือ เพื่อใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผล

ยุทธศาสตรยอยที่ 4 การสรางความเขมแข็งภาคประชาชนดานการใชยาอยางสมเหตุผล

ยุทธศาสตรยอยที่ 5 การสงเสริมการผลิตและประกันคุณภาพยาชื่อสามัญ 

ยุทธศาสตรยอยที่ 6 การพัฒนาระบบและกลไกปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากการใชยา

ตานจุลชีพและการดื้อยาของเชื้อกอโรค

ยุทธศาสตรยอยที่ 7 การสงเสริมจริยธรรมผูสั่งใชยาและยุติการสงเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม

ยา ประจําป 2553
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ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�́ ŒÒ¹·Õ ่3 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¼ÅÔμÂÒ ªÕÇÇÑμ¶Ø áÅÐÊÁØ¹ä¾Ã 

à¾×Í่¡ÒÃ¾Ö§่¾Òμ¹àÍ§

วตัถุประสงค เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอตุสาหกรรมยา ชวีวัตถุ และสมนุไพรภายในประเทศใหสามารถ

พึ่งพาตนเองไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรยอยที่ 1 การพัฒนาและแกไขกฎระเบียบใหเกิดการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลิตยาภายในประเทศ

ยุทธศาสตรยอยที่ 2 การสงเสริมการวิจัยพัฒนาในอุตสาหกรรมยา และนวัตกรรมตอยอดทางยา

สูอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย 

ยุทธศาสตรยอยที่ 3 การสรางทรัพยากรเพื่อสงเสริมภาคการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมยา

ในประเทศ 

ยุทธศาสตรยอยที่ 4 การสรางความเชื่อมั่นและประกันคุณภาพยาที่ผลิตในประเทศแกผูสั่งใชยา

และประชาชน

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�́ ŒÒ¹·Õ ่4 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÂÒà¾×Í่»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾ »ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å

áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§ÂÒ 

วัตถุประสงค เพือ่ประกันคณุภาพ ประสทิธผิล และความปลอดภยัของยา โดยพฒันาศกัยภาพและ

เสริมสรางความเขมแข็งของระบบการควบคุมยาของประเทศ

ยุทธศาสตรยอยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพระบบการควบคุมยาใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรยอยที่ 2 การพัฒนาระบบการเฝาระวังยาหลังออกสูตลาด และสรางชองทางการเฝาระวัง

และระบบการเตือนภัยดานยา 

ยุทธศาสตรยอยที่ 3 การทบทวนทะเบียนตํารับยาที่มีผลกระทบสูงตอผูบริโภคและสังคม

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ� áÅÐ¡ÅÂØ· �̧¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐººÂÒáË‹§ªÒμÔ

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�́ ŒÒ¹·Õ ่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. กําหนดใหมีการควบคุมราคายาตามกฎหมาย

2. กําหนดใหมีการแสดงโครงสรางราคายาเพื่อประกอบการตั้งราคายาสําหรับยาที่มีสิทธิบัตร

3. ควบคุมการตั้งราคายาที่ขายใหกับผูบริโภคในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน

4. พิจารณาใชขอยืดหยุนทางการคาตามความตกลงวาดวยการคาเก่ียวกับสิทธิในทรัพยสิน

ทางปญญา (The agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property 

Rights; TRIPs) ซึ่งเปนไปตามหลักสากลเพื่อใหประชาชนเขาถึงยา

5. กาํหนดรายการยาท่ีประชาชนมีปญหาในการเขาไมถงึ และกาํหนดหลักเกณฑการสงเสรมิใหเกดิ

การเขาถึงยาดังกลาว

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  (1) กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

    (2) กระทรวงสาธารณสุข 

    (3) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

    (4) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

    (5) สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ยุทธศาสตรยอยที่ 4 การใชประโยชนและ/หรือลดอุปสรรคของขอกําหนดทางกฎหมายเพื่อใหเกิด

การเขาถึงยา

กลยุทธ

1. การจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ตองไมผูกพันประเทศเกินไปกวา ความตกลงวาดวย

สิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับการคา 
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2. รณรงคเพ่ือทําความเขาใจกับประชาชนและผูกําหนดนโยบายเก่ียวกับการเจรจาการคาและ

การคุมครองทรัพยสินทางปญญา โดยใชรายงานของคณะผูเชี่ยวชาญจากองคการอนามัยโลก 

(WHO) สาํนกังานโครงการพฒันาแหงสหประชาชาติ (UNDP) องคการประชมุสหประชาชาติวาดวย

การคาและการพัฒนา (UNCTAD) และองคการการคาโลก (WTO)

3. จดัทําและปรบัปรุงฐานขอมูลสิทธิบตัรในรหสัสิทธิบตัรสากล A61K ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ใหสามารถสืบคนไดงาย รวดเร็ว ครบถวน เพื่อใหทราบสถานะสิทธิบัตรและเอ้ือตอการผลิตยา

ชื่อสามัญ (generic drug)

4. แกไขกฎหมายสิทธิบัตร เพื่อใหเกิดความเปนธรรม 

5. ยกเลิกภาษีการนําเขายาเฉพาะยาชวยชีวิต ยากําพรา และตัวยาสําคัญออกฤทธิ์ที่นํามาผลิตยา

ในบัญชียาหลักแหงชาติ

6. พฒันาชองทางการสือ่สารดานขอตกลงทรพัยสนิทางปญญาฯกบัผูปวย ผูปฏบิตังิาน และบุคคล/

หนวยงานที่เกี่ยวของ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  (1) กระทรวงสาธารณสุข 

    (2) กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 

    (3) กระทรวงการคลัง 

    (4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ

    (5) กระทรวงตางประเทศ

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�́ ŒÒ¹·Õ ่2 ¡ÒÃãªŒÂÒÍÂ‹Ò§ÊÁàËμØ¼Å 

วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมการใชยาของแพทย บุคลากรทางการแพทย และประชาชน เปนไปอยาง

สมเหตุผล ถูกตองและคุมคา

ยุทธศาสตรยอยที่ 1  การพัฒนาระบบและกลไกการกํากับดูแลเพื่อใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผล 

กลยุทธ 

1. จัดตั้งองคกรระดับชาติที่กํากับดูแลดานการใชยาอยางสมเหตุผล

2. พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนตํารับยาและทบทวนทะเบียนตํารับยา

3. ควบคุมการกระจายและการเขาถึงยาและเคมีภัณฑที่ใชในมนุษยและสัตว

4. พัฒนากลไกกํากับดูแลการสั่งใชยา

5. พฒันาระบบและกลไกเพ่ือแกปญหาการใชยาในทางทีผ่ดิในสตัวและปญหายาและเคมภีณัฑตกคาง

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. จดัทํามาตรฐานการบําบัดรักษาโรคแหงชาติ ใหทนัสมยั เช่ือถือได สอดคลองกบับรบิทของประเทศ

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. สรางภาคีสื่อมวลชนและสื่อพ้ืนบานในการประชาสัมพันธที่ตรงเปาหมาย เพ่ือสรางคานิยม

การใชยาอยางสมเหตุผลในสังคมไทย
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก  (1) กระทรวงสาธารณสุข 

    (2) กระทรวงศึกษาธิการ 

    (3) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

    (4) กรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี 

    (5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ยุทธศาสตรยอยที่ 5  การสงเสริมการผลิตและประกันคุณภาพยาชื่อสามัญ 

กลยุทธ

1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อผลิตยาช่ือสามัญ

ทดแทนยาตนแบบ

2. พัฒนาศักยภาพหนวยงานและระบบที่เกี่ยวของกับสิทธิบัตรดานเภสัชภัณฑ เพื่อใหมีฐานขอมูล

ที่สามารถเขาถึงไดงาย

3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ (quality assurance) ของยาช่ือสามัญ (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  การพัฒนาระบบและกลไกปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดจากการใชยาตานจุลชีพ

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. ควบคุมกํากับการสงเสริมการขายท่ีขาดจริยธรรม 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�́ ŒÒ¹·Õ ่3 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¼ÅÔμÂÒ ªÕÇÇÑμ¶Ø áÅÐÊÁØ¹ä¾Ã 

à¾×Í่¡ÒÃ¾Ö§่¾Òμ¹àÍ§

วัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมยา ชีววัตถุ และสมุนไพรภายในประเทศ

ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรยอยที่ 1 การพัฒนาและแกไขกฎระเบียบใหเกิดการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยา

ภายในประเทศ

กลยุทธ 

1. แกไขกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการสงเสริมอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ

2. การจัดการกับมาตรการการคาท่ีไมใชภาษี (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  การสงเสริมการวิจัยพัฒนาในอุตสาหกรรมยา และนวัตกรรมตอยอดทางยา

สูอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย 

กลยุทธ

1. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสูตรตํารับยาใหม ที่สอดคลองกับปญหาสาธารณสุข

ของประเทศ

2. สรางการมีสวนรวมเชิงรุกระหวางหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับสาธารณสุข นวัตกรรมและทรัพยสิน

ทางปญญาเพื่อผลักดันใหมีการวิจัยยาใหม ชีววัตถุใหม และสมุนไพรไทย

3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาสูตรตํารับยาที่กําลังจะหมดสิทธิบัตร

4. สนับสนุนใหเกิดศูนยวจิยัทางคลนิกิและศนูยศกึษาชีวสมมูลภายในประเทศ ทีไ่ดมาตรฐานสากล

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. สรางความรวมมอืระหวาง หนวยงานภาครฐั และอตุสาหกรรมยาในประเทศ ในการผลติวตัถดุบิ

ทางยา และตัวยาสําคัญ

3. สรางความรวมมือและพันธมิตรเพือ่พัฒนาความพรอมของโครงสรางพืน้ฐานและอุตสาหกรรมยา

ในประเทศ

4. พัฒนาบุคลากรใหพรอมตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยา

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  (1) กระทรวงสาธารณสุข 

    (2) กระทรวงอุตสาหกรรม 

    (3) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    (4) กระทรวงศึกษาธิการ 

    (5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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ยุทธศาสตรยอยที่ 4  การสรางความเชือ่มัน่และประกนัคณุภาพยาท่ีผลติในประเทศแกผูสัง่ใชยาและประชาชน

กลยุทธ

1. สงเสริมกลไกสรางความเชื่อมั่นตอการใชยาที่ผลิตภายในประเทศ

2. สรางระบบและกลไกในการสนับสนุนใหเกิดมาตรฐาน และคุณภาพของอุตสาหกรรมยา

3. มีหองปฏิบัติการกลางที่มีมาตรฐาน ในการตรวจสอบและวิเคราะหตํารับยาและสมุนไพรมากขึ้น

4. จดัต้ังโรงงานกลาง (Contracting Manufacturer Organization) ทีไ่ดมาตรฐานเพือ่รองรบัผูผลิต

รายยอยของยา สมนุไพร และชีววตัถจุากโรงงานยอยท่ียงัไมพรอม เพือ่ลดปญหาเรือ่งมาตรฐาน

และคุณภาพของยา

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  (1) กระทรวงสาธารณสุข 

    (2) กระทรวงอุตสาหกรรม 

    (3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�́ ŒÒ¹·Õ ่4 ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÂÒ 

à¾×Í่»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾  »ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§ÂÒ

วัตถุประสงค  เพือ่ประกันคณุภาพ ประสทิธผิล และความปลอดภยัของยา โดยพฒันาศกัยภาพและ

เสริมสรางความเขมแข็งของระบบการควบคุมยาของประเทศ

ยุทธศาสตรยอยที่ 1  การพัฒนาศักยภาพระบบการควบคุมยาใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

กลยุทธ  1. พัฒนาศักยภาพองคกรในการควบคุมยาของประเทศใหมีประสิทธิภาพ และเปนท่ี

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 การโฆษณาและการสงเสรมิการขายยา การเฝาระวงัสถานบรกิาร อยางมปีระสทิธภิาพ

2. พฒันาระบบการเตอืนภยัดานยาของภาครัฐและภาคประชาชน เพือ่ใหประชาชนไดรบัทราบขอมลู

ขาวสารที่เปนกลางอยางทันทวงที

3. พัฒนาระบบขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพ ที่เขาถึงไดงาย สะดวก รวดเร็ว

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  (1) กระทรวงสาธารณสุข 

    (2) กระทรวงศึกษาธิการ 

    (3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ยุทธศาสตรยอยที่ 3  การทบทวนทะเบียนตํารับยาที่มีผลกระทบสูงตอผูบริโภคและสังคม

กลยุทธ

1. คัดเลือกและทบทวนทะเบียนตํารับยาที่มีความเสี่ยงสูง โดยใหผูรับอนุญาตแสดงหลักฐานพิสูจน 

และกําหนดเปนแผนงานชัดเจนในการทบทวนทะเบียนตํารับยาทั้งระบบ

2. พฒันาระบบการทบทวนทะเบียนตาํรบัยาเพือ่เปนแนวทางในการพัฒนาการขึน้ทะเบยีนตาํรบัยา

ที่สอดคลองกัน และมีการสื่อสารสูสาธารณะ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก  (1) กระทรวงสาธารณสุข 

    (2) กระทรวงศึกษาธิการ

    (3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ

หมายเหตุ 1. หนวยงานรับผิดชอบแตละยุทธศาสตร อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 2. สําหรับภาคประชาชน ใหแตละหนวยงานที่รบัผิดชอบเปนผูกาํหนดการมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัตกิารและการนํา

ไปสูการปฏิบัติ



- - 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

118  รายงานสถานการณระบบยา ประจําป 2553

ÀÒ¤¼¹Ç¡ 3:



 
 

  
  

 
 

 . . 
2551   

   
 

 
 ( ) 

 43  10-
20  

 
  50  

  
   

  
 2553   

 ( .)  
  2   3  2553 

  
  200   

 

    
  

 

 
 
           ( .  .  ) 
     

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

119



  
 
            
                     

   

   
 

1.   1 
2.   1 
3.   2 
4.   7 

 
   
o  1  1  
o  2  2 

120  รายงานสถานการณระบบยา ประจําป 2553



  
 

1.  
 (WHO’s 

strategy for promoting rational use of medicines)  2550 
  120 (120th Session of the Executive Board)  

Progress in the rational use of medicines, including better medicines for children  
  

  
  

 
  

  
 

 
    (a comprehensive, 

national and sector-wide approach to promote the rational use of medicines) 
 

  
 

2.  
 

“   
 ” 

“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)   
  

“    
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”(2) 

3.  
3.1 (3,4) 

 2552  US$ 808.3 (3) WHO 
 10-40    50 

   
40    

  50   
 

   
 

  US  US$ 4000 - 5000   
9000  

 
  UK  380   US  US$ 5.6 

/  
 2550  (120th Session of the Executive Board) 

  
   
  

    
   

 
     

 
3.2  

  2548  
103,517  ( ) 

 42.8   10    20 (5) 
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  50  
   

   , 
    

  
   

    
  

 
 

 
  40-60 

 70-80(6)   
  20   

 (7) 

(8)   
  

    
 atorvastatin  rosiglitazone  13 

17.2 (4)

  
 

   
 

   
 (drug use evaluation, DUE) 

   
 

  Aramwit and Kasettratat (2004)  serum albumin 
  36 

 14    serum albumin 
  

   Pongsupap et al 
(2006)   (excessive use)  

แผนงานสรางกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

123



   
Pitaknetinan et al (1999)   

  
  

(9)

    
 

 
 

(9)

 
 

 5    54,904 
 . . 2551  

  57   . . 2551 
 98,700 (10) 

 
  

 
  

 (over prescr ip t ion)  
 5  

 6-11   (over standard) 
 COX-II inh ib i to rs  18.1  (over consumpt ion)  

 2-12 

 8 
 2543-2545  18 

 4  
 

(9)  (self-medication) 
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 2550 
 1  

2543  2  (  20 ) ( : 
, 2552)   

   2,794  2535 
 40 ( : .  )   

 3   
 50-91 ( : . .   .  ) 

    40-60 
  70-80  .(6) 

 (ADR report) 
 1  (  54 ) 

( : , 2549) 
  

 4     Acinetobacter 
baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae  
Enterobacteriaceae ( :  2552)  

  
 

 Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)  Drug Resistant 
Streptococcal pneumoniae (DRSP) 
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cephalosporin  quinolone  Newsweek  28  2537  
Antibiotics, the end of miracle drug ? 

(10) 
   3  ( . . 2549-2551) 

 2.5  
    

    
 

  Direct-to-consumer advertisement 
 Disease-awareness campaign 

/  

/   
  “ ” 

  “  
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ลําดับ ช่ือกลุมยา / รายการยา รูปแบบยา

1 ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM

1.1 Antiinfective and antiseptics for local oral treatment

• chlortetracycline lozenges

1.2 ANTIDIARRHEALS, INTESTINAL ANTIINFECTIVE AGENTS

• neomycin tab

• kanamycin cap, dry syr, syr

• Colistin tab,dry syr

• phthalylsulfathiazole tab

• sulfaguanidine tab

• furazolidone tab

• nifuroxazide cap, tab, susp

• furazolidone+neomycin susp

• furazolidone+neomycin+phthalylsulfathiazole+homatropine cap

• neomycin+kaolin+pectin susp

•
diiodohydroxyquinoline+furazolidone+neomycin+
phthalylsulfathiazole

tab

•
diiodohydroxyquinoline+furazolidone+neomycin+
phthalylsulfathiazole+kaolin

tab

•
diiodohydroxyquinoline+furazolidone+neomycin+
succinylsulfathiazole

tab

• streptomycin+furazolidone+kaolin+pectin+belladonna+ipecacuanha susp

• furazolidone+kaolin+pectin susp

• diiodohydroxyquinoline+catechu+thymol tab

• phthalylsulfathiazole+kaolin+dicyclomine tab

ÀÒ¤¼¹Ç¡ 4:
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ลําดับ ช่ือกลุมยา / รายการยา รูปแบบยา

• diiodohydroxyquinoline+phthalylsulfathiazole tab

• diiodohydroxyquinoline+furazolidone+phthalylsulfathiazole tab

• diiodohydroxyquinoline+furazolidone+kaolin+pectin+atropine tab

• furazolidone+metronidazole+phthalylsulfathiazole tab

2 CARDIOVASCULAR SYSTEM

2.1 AGENTS FOR TREATMENT OF HEMORRHOIDS AND ANAL FISSURES FOR TOPICAL USE

• hydrocortisone+framycetin+cinchocaine oint

• hydrocortisone+framycetin+cinchocaine+aesculin oint, rectal suppos

3 DERMATOLOGICALS

3.1 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 
acid+cystine+threonine

pwd

• 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 ช่ือกลุมยา / รายการยา รูปแบบยา

• sulfanilamide+tannin pwd

• sulfanilamide+zinc oxide+sulfur pwd

• sulfanilamide+zinc sulfate+sulfur+copper sulfate pwd

• sulfadiazine+zinc oxide pwd

• sulfadimidine+tannic acid pwd

• metronidazole lotion, gel

• nitrofural (nitrofurazone) cream, oint

• clioquinol pwd

• framycetin gauzes

3.2 CORTICOSTEROIDS, COMBINATIONS WITH ANTIBIOTICS

• hydrocortisone+chloramphenicol cream

• hydrocortisone+fusidic acid cream

• hydrocortisone+neomycin cream

• prednisolone+chloramphenicol oint

• prednisolone+neomycin cream

• prednisolone+nitrofural(nitrofurazone) cream

• dexamethasone+neomycin cream

• betamethasone+fusidic acid cream, oint

• betamethasone+gentamicin cream

• betamethasone+neomycin cream

• fluocinolone acetonide+gentamicin cream

• fluocinolone acetonide+neomycin cream

• betamethasone+clioquinol cream

• betamethasone+clioquinol+bismuth cream

• betamethasone+clioquinol+chlorocresol cream

• prednisolone+nitrofural(nitrofurazone)+lidocaine oint

• triamcinolone+gramicidin+neomycin+nystatin cream

• betamethasone+gentamicin+clioquinol+tolnaftate cream

• desoximetasone+gramicidin+framycetin cream
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ลําดับ ช่ือกลุมยา / รายการยา รูปแบบยา

3.3 ANTI - ACNE PREPARATIONS FOR TOPICAL USE

• clindamycin topical soln, lotion, gel

• erythromycin topical soln, gel, oint

• isotretinoin+erythromycin gel

• benzoyl peroxide+clindamycin gel

4 GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES

4.1 GYNAECOLOGICAL ANTIInfective

• diiodohydroxyquinoline vaginal tab

• metronidazole vaginal tab

• nystatin+chloramphenicol+diiodohydroxyquinoline vaginal tab

• nystatin+diiodohydroxyquinoline vaginal tab

• nystatin+diiodohydroxyquinoline+benzalkonium vaginal tab

• nystatin+nifuratel vaginal tab

• metronidazole+miconazole vaginal tab

• URINARY ANTIInfective

• phenazopyridine+sulfafurazole(sulfisoxazole) cap, tab

• phenazopyridine+sulfamethizole+tetracycline cap

5 ANTIInfective FOR SYSTEMIC USE

5.1 TETRACYCLINES

• doxycycline cap, EC tab, tab

• chlortetracycline soft cap, cap

• lymecycline cap

• oxytetracycline cap, tab, syr, inj

• tetracycline cap,tab

• minocycline cap

• tigecycline for inj

• oxytetracycline+lidocaine inj

5.2 AMPHENICOLS

• chloramphenicol cap, tab, susp, for inj, inj

• thiamphenicol cap
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ลําดับ ช่ือกลุมยา / รายการยา รูปแบบยา

• chloramphenicol+lidocaine inj

5.3 PENICILLINS

• ampicillin cap, tab, dry syr, for inj

• pivampicillin tab

• amoxicillin cap, tab, dry syr, for inj

• piperacillin for inj

• benzylpenicillin (penicillin G) tab, susp for inj, for inj

• phenoxymethylpenicillin (penicillin V) cap, tab, dry syr

• benzathine benzylpenicillin for inj

• procaine benzylpenicillin inj

• dicloxacillin cap,tab,dry syr

• cloxacillin cap, tab, dry syr, for inj

• sulbactam for inj

• amoxicillin+dicloxacillin cap

• ampicillin+cloxacillin cap

5.4 amoxicillin and enzyme inhibitor

• amoxicillin+clavulanic acid tab, SR tab, dry syr, for inj

• sultamicillin tab, dry syr, for inj

• piperacillin+tazobactam for inj

5.5 Cephalosporins

5.5.1 First - generation cephalosporins

• cefalexin cap, effer tab, tab,
SR tab, dry syr

• cefazolin for inj

• cefadroxil cap,dry syr

• cefazolin+lidocaine for inj

5.5.2 Second - generation cephalosporins

• cefminox for inj

• cefoxitin for inj

• cefuroxime cap, tab, dry syr, for inj
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ลําดับ ช่ือกลุมยา / รายการยา รูปแบบยา

• cefamandole for inj

• cefaclor cap, SR tab, dry syr

• cefprozil dry syr

• cefoxitin+lidocaine for inj

5.5.3 Third - generation cephalosporins

• cefotaxime for inj

• ceftazidime for inj

• ceftriaxone for inj

• cefixime cap, dry syr

• cefoperazone for inj

• cefpodoxime tab, dry syr

• ceftibuten cap, dry syr

• cefdinir cap, dry syr

• cefditoren tab, dry syr

• ceftriaxone+lidocaine for inj

• cefoperazone+sulbactam for inj

5.5.4 Fourth - generation cephalosporins

• cefepime for inj

• cefpirome for inj

5.6 Carbapenems

• meropenem for inj

• ertapenem for inj

• doripenem for inj

• biapenem for inj

• imipenem+cilastatin for inj

5.7 SULFONAMIDES AND TRIMETHOPRIM

5.7.1 Trimethoprim and derivatives

• trimethoprim tab
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ลําดับ ช่ือกลุมยา / รายการยา รูปแบบยา

5.7.2 Short - acting sulfonamides

• sulfadimidine tab

• sulfathiazole tab

5.7.3 Intermediate - acting sulfonamides

• sulfadiazine tab,susp

• sulfadiazine+sulfamerazine+sulfadimidine tab,susp

• sulfadiazine+sulfamerazine+sulfamethazine tab,susp

• sulfadiazine+sulfamerazine+sulfathiazole tab

5.7.4 Long - acting sulfonamides

• sulfamethoxypyridazine tab

5.7.5 Combinations of sulfonamides and trimethoprim, incl. derivatives

• sulfamethoxazole and trimethoprim cap, tab, dry syr, susp,
syr, inj

• sulfadiazine and trimethoprim tab

• sulfametrole and trimethoprim tab

5.8 MACROLIDES, LINCOSAMIDES AND STREPTOGRAMINS

• erythromycin cap, EC tab, tab, dry syr

• spiramycin cap, tab, syr

• midecamycin cap, tab, dry syr

• roxithromycin tab

• clarithromycin tab,SR tab,dry syr,for inj

• azithromycin cap, tab, dry syr, pro-
longed - release pwd for 
susp, for inj

• telithromycin tab

• clindamycin cap, tab, inj

• lincomycin cap, syr, inj

5.9 AMINOGLYCOSIDE ANTIBACTERIALS

• streptomycin for inj
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• gentamicin inj

• kanamycin for inj, inj

• amikacin inj

• netilmicin inj

• gentamicin+zirconium oxide tab

• kanamycin+lidocaine inj

5.10 QUINOLONE ANTIBACTERIALS

• ofloxacin cap, tab, SR tab, inj

• ciprofloxacin cap, tab, SR tab, inj

• pefloxacin tab

• norfloxacin cap, tab

• rufloxacin tab

• levofloxacin tab, inj

• moxifloxacin tab, inj

• nalidixic acid tab

• pipemidic acid cap

5.11 OTHER ANTIBACTERIALS

• vancomycin for inj

• teicoplanin for inj

• Colistin for inj

• fusidic acid tab, susp, for inj

• metronidazole cap, tab, susp, inj

• tinidazole cap, tab, EC tab

• ornidazole tab

• nitrofurantoin tab

• fosfomycin tab, granule, for inj

• spectinomycin for inj

• linezolid tab, dry syr, inj

• daptomycin for inj
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• clioquinol tab

5.12 Combinations of antibacterials

• chloramphenicol+streptomycin susp

• procaine benzylpenicillin+benzylpenicillin sodium+streptomycin for inj

6 RESPIRATORY SYSTEM

6.1 THROAT PREPARATIONS:Antibiotics

• tyrothricin lozenge

• neomycin+bacitracin+benzocaine lozenge

• tyrothricin+benzalkonium+benzocaine lozenge

• tyrothricin+benzethonium lozenge

• tyrothricin+benzethonium+benzocaine lozenge

• tyrothricin+benzocaine lozenge

• tyrothricin+dequalinium lozenge

• neomycin+bacitracin+amylocaine lozenge

7 SENSORY ORGANS

7.1 OPHTHALMOLOGICAL ANTIInfective

• chloramphenicol eye drop, eye oint

• chlortetracycline eye ointment

• natamycin eye drop

• gentamicin eye/ear drop, eye oint

• tobramycin eye drop, eye oint

• fusidic acid eye drop

• ofloxacin eye drop

• ciprofloxacin eye drop, eye oint

• lomefloxacin eye drop

• levofloxacin eye drop

• gatifloxacin eye drop

• moxifloxacin eye drop

• neomycin+polymyxin B+gramicidin eye drop
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• oxytetracycline+polymyxin B eye oint

• polymyxin B+trimethoprim eye drop

• sulfacetamide eye drop

7.2 ANTIINFLAMMATORY AGENTS AND ANTIInfective IN COMBINATION

• loteprednol+tobramycin eye susp

• dexamethasone+chloramphenicol eye drop

• dexamethasone+gentamicin eye/ear drop

• dexamethasone+neomycin+polymyxin B eye drop, eye oint

• dexamethasone+tobramycin eye drop, eye oint

• dexamethasone+moxifloxacin eye drop

• hydrocortisone+neomycin eye ointment

• dexamethasone+chloramphenicol+tetryzoline (tetrahydrozoline) eye drop

• prednisolone+chloramphenicol+naphazoline eye drop

• dexamethasone+gramicidin+framycetin eye/ear drop

• dexamethasone+neomycin eye/ear drop

• prednisolone+gentamicin eye/ear drop

• prednisolone+neomycin eye/ear drop

• betamethasone+neomycin eye/ear drop

7.3 OTOLOGICAL ANTIInfective

• chloramphenicol ear drop

• nitrofural (nitrofurazone) ear drop

• ofloxacin ear drop

• chloramphenicol+benzocaine ear drop

• chloramphenicol+lidocaine ear drop

7.4 CORTICOSTEROIDS AND ANTIInfective IN COMBINATION

• hydrocortisone+ciprofloxacin ear drop

• dexamethasone+neomycin ear drop

• dexamethasone+ciprofloxacin ear susp

• fludrocortisone+furaltadone+neomycin+polymyxin B+lidocaine ear drop
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