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	 สัปดาห์รู้รักษ์	ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย	ปี	พ.ศ.	2564		(World	Antimicrobial	Awareness	

Week	2021)	นี้	 กพย.ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นปีที่	 8	แล้ว	 โดยร่วมมือกับภาคีต่างๆ	 โดยเฉพาะ

กระทรวงสาธารณสุข	ที่เป็นเจ้าภาพหลักของประเทศไทย	WAAW	2021	จัดตลอดทั้งเดือน	ยังคงยํ้า

การที่จะต้องตระหนักถึงยาต้านจุลชีพ	นั่นคือจุลินทรีย์ทุกชนิด	ทั้งไวรัส	 แบคทีเรีย	 และรา	 ล้วนเกิด

การดื้อยาได้ทั้งสิ้น	ภายหลังจากการรณรงค์ที่เชื้อแบคทีเรีย	ที่มีปัญหาขนาดใหญ่	มาระยะหนึ่งแล้ว	ภาคี

ก็เห็นร่วมกันว่า	ควรเริ่มรณรงค์ในจุลินทรีย์กลุ่มอื่นๆบ้าง	 โดยเฉพาะไวรัสที่มีการระบาด	 เช่น	HIV	ที่

ก่อให้เกิดโรคเอดส์	 และ	 SARS-Cov-2	 ท่ีทําให้เกิดโรคโควิด	 ในธรรมชาติจุลินทรีย์มีการกลายพันธ์ุปรับตัว

เพื่อความอยู่รอด	แต่การใช้ยาต้านจุลชีพท่ีพร่ําเพร่ือ	อย่างไม่ถูกต้องจะเป็นตัวเร่งการกลายพันธ์ุของจุลินทรีย	์

ให้เร็วมากขึ้น	จนเกิดการดื้อยาต้านจุลชีพในที่สุด

	 กพย.	ยังให้ความสําคัญกับปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในทุกมิติ	ทั้งการเฝ้าระวัง	การตรวจวินิจฉัย	

การรักษาด้วยการใช้ยา	 การป้องกันโรค	 การสร้างเสริมสุขภาพ	 ทั้งหลายเหล่านี้	 ความรู้ความเข้าใจและ

ความตระหนักของทุกส่วนมีความสําคัญมาก	และยืนยันว่าการทํางานเรื่องนี้จะมุ่งเพียงด้านใดด้านหนึ่ง	

โดยละเลยส่วนอื่นๆไม่ได้		ทุกภาคส่วนต้องทํางานประสานร่วมกันไป	มิใช่การทํางานแยกส่วนแบบเดิมๆ	
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	 งาน	WAAW	 2021	 ปีนี้มีคําขวัญว่า	 Spread	 Awareness,	 Stop	 Resistance	 เป้าหมายคือ

การสร้างความตระหนักและความรู้ให้เกิดขึ้น	 มิใช่แค่กับประชาชน	 แต่ต้องกับทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	

นักการเมือง	ผู้กําหนดนโยบาย	นักวิชาการ	ผู้ประกอบวิชาชีพ	นักธุรกิจ		สื่อมวลชน	และประชาชน	ทั้ง

รัฐ	เอกชน	และประชาชน	มิใช่การมุ่งกล่าวหาว่าประชาชนคือตัวที่ก่อให้เกิดปัญหา	และที่สําคัญ	การ

รณรงค์ต้องทํางานประสาน	ทั้ง	Air	War	และ	Ground	War	ด้วยเสมอ	จึงจะได้ผลดี	การสร้างความ

เข้มแข็งให้องค์กรประชาสังคมมาทํางานแทนภาครัฐที่มีข้อจํากัด	ก็จําเป็น	และด้วยการสนับสนุนจาก

ภาครัฐมิใช่การมอบภาระให้แต่เพียงอย่างเดียว	 และมิใช่แค่การตีปี๊บที่ทุ่มเงินประชาสัมพันธ	์ โดยมิได้

มีระบบการทํางานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนมารองรับ	

	 ทุกภาคส่วนต้องลงมือทําเดี๋ยวนี้	รัฐมนตรีทั้งสามกระทรวง	ได้แก่	กระทรวงสธารณสุข	กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 และ	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้กล่าวปาฐกถา	 และให้คํามั่น

สัญญา	 ในพิธีเปิด	 เมื่อ	 18	พฤศจิกายน	นั้น	 ขอให้ยึดถือปฏิบัติ	 และรัฐบาลต้องจริงใจในการสนับสนุน

ทรัพยากร	คนและงบประมาณ	ตลอดจนโครงสร้าง	การทํางาน	แก่หน่วยงาน	ให้มากกว่านี้	และต่อเนื่อง		

ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป	เหมือนงานวิจัยที่ระบุว่า	ถ้าไม่ทําอะไรเดี๋ยวนี้	ในอนาคต	แค่ปี	2050	(พ.ศ.	

2593)	อาจมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากการติดเชื้อดื้อยา	ถึงปีละ	10	ล้านคน	และเกือบครึ่งอยู่ในเอเชีย		

3

	 งาน	WAAW	 2021	 ปีนี้มีคําขวัญว่า	 Spread	 Awareness,	 Stop	 Resistance	 เป้าหมายคือ

การสร้างความตระหนักและความรู้ให้เกิดขึ้น	 มิใช่แค่กับประชาชน	 แต่ต้องกับทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	

นักการเมือง	ผู้กําหนดนโยบาย	นักวิชาการ	ผู้ประกอบวิชาชีพ	นักธุรกิจ		สื่อมวลชน	และประชาชน	ทั้ง

รัฐ	เอกชน	และประชาชน	มิใช่การมุ่งกล่าวหาว่าประชาชนคือตัวที่ก่อให้เกิดปัญหา	และที่สําคัญ	การ

รณรงค์ต้องทํางานประสาน	ทั้ง	Air	War	และ	Ground	War	ด้วยเสมอ	จึงจะได้ผลดี	การสร้างความ

เข้มแข็งให้องค์กรประชาสังคมมาทํางานแทนภาครัฐที่มีข้อจํากัด	ก็จําเป็น	และด้วยการสนับสนุนจาก

ภาครัฐมใิช่การมอบภาระให้แต่เพียงอย่างเดียว	 และมิใช่แค่การตีปี๊บที่ทุ่มเงินประชาสัมพันธ	์ โดยมิได้

มีระบบการทํางานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนมารองรับ	

	 ทุกภาคส่วนต้องลงมือทําเดี๋ยวนี้	รัฐมนตรีทั้งสามกระทรวง	ได้แก่	กระทรวงสธารณสุข	กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 และ	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้กล่าวปาฐกถา	 และให้คํามั่น

สัญญา	 ในพิธีเปิด	 เมื่อ	 18	พฤศจิกายน	นั้น	 ขอให้ยึดถือปฏิบัติ	 และรัฐบาลต้องจริงใจในการสนับสนุน

ทรัพยากร	คนและงบประมาณ	ตลอดจนโครงสร้าง	การทํางาน	แก่หน่วยงาน	ให้มากกว่านี้	และต่อเนื่อง		

ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป	เหมือนงานวิจัยที่ระบุว่า	ถ้าไม่ทําอะไรเดี๋ยวนี้	ในอนาคต	แค่ปี	2050	(พ.ศ.	

2593)	อาจมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากการติดเชื้อดื้อยา	ถึงปีละ	10	ล้านคน	และเกือบครึ่งอยู่ในเอเชีย		



4

	 วันที่	18	พฤศจิกายน	2564	เวียนมาบรรจบอีกครั้ง	 เป็นวันที่ยุโรปได้ประกาศให้มี	European	

Antibiotic	 Awareness	Day	 โดยเริ่มครั้งแรกตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2551	 เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงปัญหาการ

ด้ือยาต้านแบคทีเรีย	(ยาปฏิชีวนะ)	ที่มีต่อการสาธารณสุข	และความสําคัญของการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

เหมาะสม	ซึ่งจะช่วยชะลอหรือหยุดการดื้อยาต้านแบคทีเรีย	และเพื่อให้ยังคงมียาปฏิชีวนะที่ได้ผลเอาไว้

ใช้ในอนาคตด้วย	อนึ่ง	ในช่วงการระบาดของโรคโควิดจากเชื้อ	SARS-CoV-2	พบว่าการดื้อยาก็ยังคงมี

ความสําคัญ	ทั้งจากเชื้อแบคทีเรีย	เพราะมีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่ถูกต้อง	และยังขยับมาสู่ปัญหาการ

ดื้อของเชื้อไวรัสด้วย	จึงยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นไปอีก	การกระตุ้นให้เกิดความตระหนักอย่างต่อเนื่อง	จะ

มีส่วนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้	

	 องค์การอนามัยโลก	 ได้ริเริ่มการจัด	World	Antibiotic	Awareness	Week	 เมื่อปีพ.ศ.	2558		

ครั้งนั้นยงัใช้ว่า	antibiotic	และต่อมาได้ปรับมาเป็น	ใช้คําว่า	World	Antimicrobial	Awareness	Week	

มาตั้งแต่ปีที่แล้ว	และปีนี้ก็ยืนยันเช่นเดิม	เป็นการชี้ทิศทางว่า	เรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ	จะเป็นปัญหา

ที่ควรคํานึงถึงในภาพรวม	การด้ือของเช้ือแบคทีเรียต่อยาต้านแบคทีเรียหรือยาปฏิชีวนะน้ัน	ได้มีการรณรงค์

กันมายาวนานเพราะเห็นปัญหาชัดเจน	ขนาดของปัญหามีขนาดใหญ่	มีงานวิจัยการคาดการณ์ผลกระทบ

ทั่วโลก	โดยคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตในปี	2030	ถึงปีละ	10	ล้านคน	ขณะเดียวกัน	การดื้อของเชื้อไวรัสต่อยา

ต้านไวรัส	ก็ไม่อาจละเลยไปได้	 เราพบปัญหาการกลายพันธุ์ของเชื้อ	HIV	ที่ทําให้ต้องพัฒนายาต้านไวรัส

ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

เรื่องจากปก

สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย 

ประจำาปี 2564
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ตัวใหม่ๆออกมาตลอดเวลา	และเป็นยาท่ีมีราคาแพงข้ึนเร่ือยๆ	มีผลกระทบต่องบประมาณระบบหลักประกัน

สุขภาพของประเทศ		

	 ป	ีพ.ศ.	2564	นี้	องค์การอนามัยโลกใช้คําขวัญว่า	Spread	Awareness,	Stop	Resistance	

พร้อมเรียกร้องทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับ	One	Health	Approach	หรือ	สุขภาพหนึ่งเดียว	ตั้งแต่ผู้กําหนด

นโยบาย	ผู้ให้บริการสุขภาพ	และภาคประชาชน	ให้มาร่วมเป็นผู้นําที่มีความตระหนักต่อปัญหาเชื้อดื้อยา

ต้านจุลชีพ	ปีนี้	องค์การอนามัยโลกรณรงค์ให้ร่วมกันใช้สีฟ้าในการแต่งกายหรือในการจัดกิจกรรมต่างๆ	

“Did	you	go	blue?”		

	 ตัวอย่างงานรณรงค์จากทั่วโลก	ได้แก่

	 18	พ.ย.	64	

เครือข่าย	Africa	Tripartite	ร่วมกับ	UNEP,	African	Union	Interafrican	Bureau	for	

Animal	Resources	(AU-IBAR),	Africa	CDC	จัดงาน	‘AMR	Governance:	Preventing	

AMR	is	Our	Shared	Responsibility’	

ECDC	ร่วมกับ	WHO	EURO	จัดงาน	‘In	times	of	COVID-19,	don’t	forget	about	

antimicrobial	resistance’	เพ่ือแถลงข่าวรายงาน	EARS-Net/CAESAR	report	on	AMR	

in	clinical	isolates	across	the	whole	region.	ร่วมกับการอภิปรายผลของการติดตาม

การดื้อยาและการใช้ยาปฏิชีวนะ	ทั้งในคน	สัตวแพทย์	และการเกษตร				

องค์การอนามัยโลก	จัดงานเปิดตัวหนังสือ	WHO	EML	Antibiotic	Book	

-

-	

 

-

-	

 

	 19	พ.ย.	64

GARDP	 จัดงาน	 webinar	 เรื่อง	 “The	 roles	 of	 different	 actors	 in	 developing	

new	treatments	for	drug-resistant	infections”	โดยมีการอภิปรายบทบาทของภาค

อุตสาหกรรม	ประชาชน	และประชาสังคม	NGOs/CSO	ในการร่วมมือกันพัฒนายาและใน

การเพิ่มการเข้าถึงยาปฏิชีวนะชนิดใหม่	ซึ่งหากแยกกันทําอาจไม่สําเร็จ

องค์การอนามัยโลก	จัดงาน	“Safe	maternity	care	for	all:	the	key	role	of	infection	

prevention	 and	 control	 (IPC)”	 เพราะการติดเชื้อของแม่เป็นสาเหตุการตายที่สําคัญ		

เราสามารถป้องกันได้ด้วยการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในการดูแลหลังคลอด	 และ

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม	 งานนี้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก	 และมีการเปิดตัวคู่มือ

การอบรมที่เกี่ยวข้องด้วย
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-

-

-

-

-

-

Africa	 Tripartite	 and	UNEP,	 African	Union	 Interafrican	 Bureau	 for	 Animal	

Resources	(AU-IBAR),	Africa	CDC	ร่วมกันจัดงานประชุม	Regulations	and	legislations	

relevant	 to	AMR	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานตลอดทั้งสัปดาห์	ภายใต้หัวข้อหลัก	

‘AMR	Governance:	Preventing	AMR	is	Our	Shared	Responsibility’

	 22	พ.ย.	64

WHO	AFRO,	Africa	Tripartite	and	UNEP,	African	Union	Interafrican	Bureau	for	

Animal	 Resources	 (AU-IBAR),	 Africa	 CDC	 จัดประชุมวิชาการ	 	 Implementation	

and	 financing	 AMR	 National	 Action	 Plans	 เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน	 ‘AMR	

Governance:	Preventing	AMR	is	Our	Shared	Responsibility’

องค์การอนามัยโลกจัดงาน	A	WHO	Conversation	on	fungal	 infections	and	AMR	

เป็นส่วนหนึ่งของการตอกยํ้าความสําคัญเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพโดยรวม	ที่มีความสําคัญ	

เพราะเชื้อราก็เกิดการดื้อยาได้	 และไม่ค่อยมีการวิจัยคิดค้นยาต้านเชื้อราใหม่ๆ	 ซึ่งยาต้าน

เชื้อราที่มีอยู่ก็มักก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์	องค์การอนามัยโลกจึงเตรียมการปรับปรุง

รายการเช้ือราท่ีก่อให้เกิดโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข	โดยเฉพาะช่วงโควิดระบาด	และ

พบปรากฎการณ์	mucormycosis	 และ	 invasive	 aspergillosis	 (ในอินเดียพบโรคจาก

เชื้อราที่เรียกโรคราดําในผู้ป่วยโควิด-19)

องคก์ารอนามัยโลก	(WHO	EMRO)	จัดประชุมวิชาการ		‘AMR	&	COVID-19’	โดยอภิปราย

ถึงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในการรักษาโรคโควิด-19	และปัญหาความเสี่ยงจาก

การเกิดเชื้อดื้อยาในช่วงโควิดระบาด

องคก์ารอนามัยโลกจัด	webinar	เร่ือง	What	is	the	role	of	civil	society	in	accelerating

AMR	 advocacy,	 awareness	 and	 behaviour	 change?	 ภาคีประชาสังคมมีบทบาท

อย่างมากในการกระตุ้นบทบาทของผู้เก่ียวข้อง	ท้ังภาครัฐ	ผู้ให้ทุน	นักวิชาการและประชาชน	

ให้มาร่วมกันทํางานเกี่ยวกับเชื้อดื้อยาในมิติต่างๆ	

 	 23	พ.ย.	64

Africa	 Tripartite	 and	 UNEP,	 African	 Union	 Interafrican	 Bureau	 for	 Animal	

Resources	 (AU-IBAR),	 Africa	CDC	จัดประชุมวิชาการ	The	Role	of	Civil	 Society	

Organisations	and	Professional	bodies	 in	combatting	AMR:	lessons	learned	

from	COVID-19	เป็นส่วนหนึ่งของงาน	‘AMR	Governance:	Preventing	AMR	is	Our	

Shared	Responsibility’.
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	 24	พ.ย.	64

องค์การอนามัยโลก	จัด	webinar	เพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการ	NAP	implementation	-	Applying	

behavioural	and	cultural	Insights	to	tackle	antimicrobial	resistance	ด้วยแนวคิด

เรือ่งการปรับพฤติกรรมและวัฒนธรรมท่ีจะมีผลต่อการทํางาน	จึงพัฒนาเคร่ืองมือ	ช่ือ	The	TAP

Quick	Guide	ที่มีขั้นตอนการทํางานในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 เครื่องมือนี้พัฒนาโดย

องค์การอนามัยโลกสํานักงานยุโรป	(WHO	EU)

-

	 ส่วนในประเทศไทยน้ัน	เร่ิมคร้ังแรกในปีพ.ศ.	2556	โดย	กพย.	และจัดงานต่อเน่ืองมาทุกปี	จนปีนี้

นับเป็นปีที่	 8	 แล้ว	 สําหรับปีนี้	 ไทยกําหนดให้มีการรณรงค์ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน	นําโดยกระทรวง

สาธารณสุข	ประสานความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	และกระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม	

ร่วมกับหน่วยงานด้านต่างๆ	รวมมากกว่า	40	หน่วยงาน	ท้ังสมาคมวิชาชีพ	ภาควิชาการ	ภาคประชาสังคม	

และภาคธุรกิจ	มีเป้าหมาย	(1)	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นความตระหนักรู้ต่อเรื่องเชื้อดื้อยาต้าน

จุลชีพและการใช้ยาต้านจุลชีพ	อย่างเหมาะสมของประชาชน	บุคลากร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ

ภาคส่วนต่างๆในประเทศไทย	และ	 (2)	 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	

ภาควิชาการ	 สมาคมและองค์กรวิชาชีพ	 ภาคประชาชนในการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการจัดการ

การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย	ระยะที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๖-๒๕๗๐)

	 สําหรับกิจกรรมตลอดเดือนพฤศจิกายนในประเทศไทยประกอบไปด้วย

	 1.	กพย.ปล่อยสื่อด้านสุขภาพทุกวัน	ตั้งแต่	1	พ.ย.	2564	

	 2.	สื่อจากหลายหน่วยงาน	รวบรวมโดยกองสุขศึกษา	

	 3.	ANTIBIOTIC	FOOTPRINT	CALCULATOR	โดย	MORU	และภาคี	เปิดตั้งแต่	1	พ.ย.	2564

	 4.	รายการวิทยุออนไลน์	Less	Waste	Talk	รวม	4	ครั้ง	วันที่		3,	10,	17,	24	พ.ย.	2564	โดย

	 			บริษัทยิปอินซอย	

	 5.	AMR	Dialogue	โดย	MORU

	 6.	18	พ.ย.	2564	พิธีเปิดงาน	Thailand’s	WAAW	(Opening	session)	 			

	 7.	18	พ.ย.	2564	การมอบรางวัลคลิปและคําขวัญที่ชนะการประกวดเพื่อสร้างความตระหนักรู้

	 				ด้านเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพโดยภาคประชาชน	ร่วมจัดโดย	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	สํานักงาน

	 				กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา	

	 			(กพย.)	และเครือข่าย
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	 8.	19	พ.ย.	64	การจัดงาน	เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยา

	 				ต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในสัตว์	ร่วมจัดโดย	กรมปศุสัตว์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

	 				คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 9.	กิจกรรม	“ส่งต่อความรู้	สู่วิถีใหม่	หยุดภัยเช้ือด้ือยา”	(Spread	awareness,	stop	resistance)	

	 				กบังาน	“สัปดาห์ความตระหนักรู้เร่ืองยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย	ปี	2564”	โดย	สหพันธ์

	 				นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย

	 10.	การประชุมโครงการเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ	โดย

	 						กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

	 11.	24	พ.ย.	2564	การจัดประชุม	44th	International	Conference	on	Veterinary	Science	

	 					2021	ร่วมจัดโดย	กรมปศุสัตว์และภาคีเครือข่าย

	 12.	25-26	พ.ย.	2564	ประชาพิจารณ์	(Public	hearing)	ต่อร่างประเด็นยุทธศาสตร์ของแผน

	 					ปฏิบัติการด้านการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย	ระยะที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๖๖-๒๕๗๐)

World	Antimicrobial	Awareness	Week	18	-	24	November	2021	https://www.who.int/
campaigns/world-antimicrobial-awareness-week/2021
European	 Antibiotic	 Awareness	 Day	 2021	 (EAAD	 event)	 https://www.escaide.eu/en/
news-events/european-antibiotic-awareness-day-2021-eaad-event	
Antimicrobial	Resistance	https://amrthailand.net/	
รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย	 http://atb-aware.thaidrugwatch.org/	 และ	 https://www.facebook.
com/thai.antibiotic.awareness/	
ANTIBIOTIC	FOOTPRINT	CALCULATOR		https://www.antibioticfootprint.net/calculator/th/	

1.	

2.

3.	
4.	

5.

เอกสารอ้างอิง
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	 เชื้อดื้อยาถือเป็นปัญหาสําคัญทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก	โดยองค์การอนามัยโลก	ถือว่า

ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเป็น	1	ใน	10	อันดับของปัญหาสุขภาพที่เป็นภัยคุกคามต่อมนุษย	์โดย

สาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ	คือ	การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไม่สมเหตุสมผล	โดย

เฉพาะการใช้อย่างฟุ่มเฟือยเกินจําเป็น	 สาเหตุอื่นๆในการเกิดเชื้อดื้อต่อยาต้านจุลชีพ	 ได้แก่	 การใช้

ยาต้านจุลชีพในระบบปศุสัตว์หรือในการเกษตร	 เมื่อมนุษย์มีการรับประทานเนื้อสัตว์หรือผักเข้าไป	จึง

มีโอกาสได้รับเชื้อดื้อยา	กระบวนการควบคุมเชื้อ	 (Infection	control)	ที่ไม่เหมาะสม	สุขอนามัยที่ไม่ดี

และการไม่ตระหนักว่าปัญหาเช้ือดื้อยาเป็นปัญหาสําคัญและไม่มีระบบการควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพ

ทั้งในชุมชนและโรงพยาบาลที่เหมาะสม	สาเหตุต่างๆเหล่านี้จะส่งผลให้อัตราเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพสูงขึ้น	

ผลกระทบจากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ	ได้แก่	ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาจะมีอัตราการเสียชีวิตสูง	ค่าใช้จ่าย

ในการรักษาพยาบาลในผู้ป่วยกลุ่มที่ติดเชื้อดื้อยาจะสูงกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ติดเชื้อดื้อยา	 เนื่องจากผู้ป่วยที่

ติดเชื้อดื้อยาจะมีระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลที่นานกว่า	 ระดับความรุนแรงในการติดเชื้อที่สูงกว่า	

ทําให้ผู้ป่วยต้องได้รับยาต้านจุลชีพหลายชนิด	ขนาดยาที่สูงและระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล

ที่นาน	อาจเสี่ยงต่อการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสูง	 ผู้ป่วยอาจต้องได้รับการใส่ท่อช่วย

หายใจหรือได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต	เป็นต้น1,2

อ.ภญ. โชติรัตน์ นครานุรักษ์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันสถานการณ์

ปัญหาเชื้อดื้อยาในช่วงการระบาดของ COVID 19



10

	 โรคไวรัสโคโรนา	2019	 (Coronavirus	 Disease	 2019;	 COVID-19)	 คือ	 โรคที่เกิดจากการ

ติดเชื้อ	 SARS-CoV-2	 (Severe	 acute	 respiratory	 syndrome	 coronavirus	 2)	 ซึ่งเป็นสาเหตุของ

โรคปอดอักเสบ	โดยมีอาการตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงอาการรุนแรง	สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่าน

ทางการสัมผัส	ไอ	จาม	นํ้ามูก	นํ้าลาย	พบผู้ป่วยรายแรกที่เมืองอู่ฮั่น	ประเทศจีน	COVID-19	ถือเป็นโรค

ติดต่อร้ายแรงตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	25583	โรคนี้ถือเป็นโรคระบาดอุบัติใหม่	สําหรับใน

ประเทศไทย	ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค	ตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	พ.ศ.	2564	ถึงวันที่	15	พฤศจิกายน	พ.ศ.	

2564	พบจํานวนผู้ป่วยสะสม	2,024,753	ราย	ผู้ป่วยเสียชีวิตสะสมจํานวน	20,081	ราย4	พบการ

ติดเช้ือแบคทีเรียภายหลังการติดเชื้อ	COVID-19	ได้เช่นเดียวกับการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่	 เนื่องจากการ

ติดเชื้อไวรัสจะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย	เกิดการทําลายเยื่อบุต่างๆของระบบทางเดินหายใจ	ส่ง

ผลใหเ้กิดการติดเช้ือแบคทีเรียได้ง่ายข้ึน	มีข้อมูลการศึกษาการติดเช้ือแบคทีเรียภายหลังจากการติดเช้ือไวรัส	

พบผู้ป่วย	COVID-19	มีการติดเช้ือแบคทีเรียร่วมด้วยจํานวนมากกว่าผู้ป่วยท่ีติดเช้ือไข้หวัดใหญ่	และผู้ป่วย	

COVID-19	ท่ีติดเช้ือแบคทีเรียร่วมด้วย	จะมีอัตราการรอดชีวิตท่ีต่ํากว่าผู้ป่วยท่ีไม่ติดเช้ือแบคทีเรียร่วมด้วย5 

					ข้อมูลจาก	Centers	for	Disease	Control	and	Prevention	(CDC)	พบว่าการติดเชื้อดื้อยาต้าน

จุลชีพยังเป็นปัญหาที่สําคัญในช่วงการระบาดของการติดเชื้อ	 COVID-19	 โดยกําลังติดตามข้อมูลผลของ

การระบาดของเชื้อ	COVID-19	ต่ออัตราการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพรวมถึงปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพ

อย่างใกล้ชิด	สาเหตุที่ผู้ป่วยติดเชื้อ	COVID-19	มีโอกาสติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพได้สูง	 อาจเป็นเพราะ	

1.	 ผู้ป่วยติดเชื้อ	 COVID-19	 มีโอกาสได้รับการรักษาในโรงพยาบาลนาน	 ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญของ

การติดเชื้อดื้อยา6	 2.	 การวินิจฉัยสาเหตุการติดเชื้อว่าเป็นจากเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียกระทําได้ยาก	

ข้อมูลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและในทวีปยุโรป	แสดงให้เห็นว่ามีการสั่งจ่ายยาต้านจุลชีพแบบ

คาดการณ์ในช่วงแรกของการติดเช้ือ	COVID-19	ในปริมาณสูง	แม้ภายหลังจะพบอัตราการติดเช้ือแบคทีเรีย

ร่วมด้วยเพียงร้อยละ	1.2	–	3.5	ผู้ป่วย	COVID-19	ที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยมักจะมีอาการ

ที่รุนแรง	แต่มีการตอบสนองต่อการรักษาช้า	ส่งผลให้การปรับเปลี่ยนยาต้านจุลชีพจากยาออกฤทธิ์แคบไป

เป็นยาออกฤทธ์ิกว้างเป็นไปอย่างล่าช้า	 อย่างไรก็ตาม	 มีการศึกษาหลายการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นถึงปริมาณ

การใช้ยาต้านจุลชีพแบบออกฤทธิ์กว้างเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ	 COVID-19	 3.	 ในบางประเทศสามารถ

หาซื้อยาต้านจุลชีพได้ทั่วไปในร้านขายยา	 บางคนอาจจะมีความกลัวในการติดเชื้อ	 COVID-19	 จึงมีการ

ซ้ือยาต้านจุลชีพมารับประทานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ	COVID-19	ทําให้เกิดการใช้ยาต้านจุลชีพอย่าง

ไม่สมเหตุผล	4.	ข้อมูลประสิทธิภาพของยารักษาการติดเชื้อ	COVID-19	ยังมีจํากัด	อาจทําให้บุคลากร

ทางการแพทย์มีความกังวลเมื่อผู้ป่วย	COVID-19	ตอบสนองต่อการรักษาช้า	หรืออาการของผู้ป่วยแย่ลง

สง่ผลให้มีการส่ังใช้ยาต้านจุลชีพมากข้ึน	การดําเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล	

หรือที่เรียกว่า	Antimicrobial	stewardship	program	(ASP)	อาจดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมและ
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ติดตามการใช้ยาต้านจุลชีพได้ลดลงเมื่อเทียบกับก่อนเกิดการระบาดของการติดเชื้อ	COVID-197	ส่งผล

ให้การกระตุ้นการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลลดลง	 มีข้อมูลการศึกษาผู้ป่วย	 COVID-19	 ที่มีการติด

เชื้อดื้อยา	โดยการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วย	COVID-19	ที่ได้รับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตในประเทศ

อิตาลี	 พบอัตราการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบในกลุ่มที่ดื้อต่อยากลุ่ม	 Carbapenems	 ที่ยังไม่ก่อโรค	

(Colonization)	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	6.7	ในปีพ.ศ.	2562	เป็นร้อยละ	50	ในปี	พ.ศ.	2563	สําหรับข้อมูล

ในประเทศแถบทวีปเอเชีย	การศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วย	COVID-19	ที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียภายหลัง	

พบอุบัตกิารณ์การติดเช้ือแบคทีเรียดื้อยาส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียแกรมลบโดยเฉพาะเชื้อ	 Acinetobactor	

baumannii	ตามด้วยเชื้อ	Klebsiella	pneumoniae	ข้อมูลจาก	National	Antimicrobial	Resistant

Surveillance	Center,	 Thailand	 (NARST)	พบอัตราการติดเชื้อ	 Klebsiella	pneumoniae	ที่ด้ือ

ต่อยากลุ่ม	Carbapenems	เพิ่มขึ้น	ซึ่งตรงกับช่วงที่มีการระบาดของการติดเชื้อ	COVID-19	สําหรับ

อุบัติการณ์การติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพนั้น	 ข้อมูลการศึกษาส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าการติดเชื้อแบคทีเรีย

ด้ือยาต้านจุลชีพ	จะพบในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต	การศึกษาในประเทศฝรั่งเศส	

พบข้อมูลใกล้เคียงกับการศึกษาในประเทศจีน		เชื้อแบคทีเรียที่พบดื้อยาส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียแกรมลบ	

ผู้ป่วย	COVID-19	ที่ติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาจะมีอัตราการเสียชีวิตสูง8 

					การลดปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพที่ไม่สมเหตุสมผล	อาจเริ่มจากการให้ความรู้แก่ประชาชน	องค์การ

อนามัยโรคได้รณรงค์ให้แนะนําประชาชนทั่วไปว่า	“COVID-19	เป็นการติดเชื้อไวรัส	ดังนั้นยาต้านจุลชีพ

ไม่สามารถป้องกันหรือรักษาการติดเช้ือ	COVID-19	ได้	อย่างไรก็ตามถ้าได้รับการรักษาในโรงพยาบาล	ผู้ป่วย

อาจได้รับยาต้านจุลชีพเพราะผู้ป่วยมีความเส่ียงท่ีจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย”	สําหรับการป้องกัน

การติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล	กระบวนการควบคุมการติดเชื้อที่เป็นมาตรฐานและมีการจัดทําแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล	มาตรการทั้ง	2	อย่างมีความสําคัญมากเพื่อป้องกัน

การแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาไปยังผู้ป่วยคนอื่นๆ	การให้ความรู้เพื่อเพิ่มความตระหนัก

ต่อปัญหาของเช้ือดื้อยาโดยเฉพาะความเสี่ยงที่จะนําไปสู่การติดเชื้อดื้อยาและผลกระทบจากการติดเชื้อ

ด้ือยาแก่บุคลากรทางการแพทย์เป็นสิ่งที่สําคัญมากเช่นกัน	โรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลควรติดตาม

ข้อมูลเชื้อดื้อยาอย่างใกล้ชิด	 สําหรับการลดปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพที่ไม่จําเป็น	 ยังถือเป็นกระบวน

การที่สําคัญมากเช่นกัน	 เช่น	 ไม่แนะนําการใช้ยาต้านจุลชีพในผู้ป่วย	 COVID-19	 ที่มีอาการน้อย	 (Mild	

cases),	ผลักดันให้โครงการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพ	Antimicrobial	stewardship	program	(ASP)	

สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเช่นก่อนที่จะเกิดการระบาดของเชื้อ	COVID-19			

	 ส่วนข้อจํากัดในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล	 เช่น	 ยังไม่มีวิธีการ

ตรวจวินิจฉัยที่จําเพาะเจาะจงและรวดเร็วในการวินิจฉัยแยกโรคระหว่างการติดเชื้อแบคทีเรียและการ

ติดเชื้อไวรัส	รวมถึงการวินิจฉัยการติดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาได้รวดเร็ว	
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	 โดยสรุปเชื้อดื้อยายังคงเป็นปัญหาสําคัญในช่วงที่มีการระบาดของการติดเชื้อ	COVID-19	

การป้องกันและการลดอัตราการเกิดเชื้อดื้อยาลง	ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนงานและต้องได้รับ

การสนับสนุนทางนโยบายเพ่ือให้กระบวนการต่างๆท่ีจะส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมสามารถ

ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Antimicrobial	resistance	[อินเตอร์เน็ต].	2564	[เข้าถึงวันที่	15	พฤศจิกายน	2564];	จาก:	https://www.
who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance
แผนยุทธศาสตร์	การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย	พ.ศ.	2560–2564[อินเตอร์เน็ต].	2564	[เข้าถึง
วันที่	 15	พฤศจิกายน	2564];	จาก:	http://narst.dmsc.moph.go.th/documentation/AMR%20strat-
egy%202560-2564.pdf
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	2558,	(2558).
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	กรมควบคุมโรค	[อินเตอร์เน็ต].	2564	[เข้าถึงวันที่	15	พฤศจิกายน	2564];	จาก:		
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/
Shafran	N,	Shafran	 I,	Zvi	HB	et	al.	Secondary	bacterial	 infection	 in	COVID-19	patients	 is	a	
stronger	predictor	for	death	compared	to	influenza	patients.	Scientific	Reports.	2021:11	
COVID-19	&	Antibiotic	Resistance	[อินเตอร์เน็ต].	2564	[เข้าถึงวันที่	15	พฤศจิกายน	2564];	จาก:		
https://www.cdc.gov/drugresistance/covid19.html
Dutta	S,	Haque	M.	COVID-19:	Questions	of	Antimicrobial	Resistance.	Bangladesh	Journal	of	
Medical	Science.	2021;20:221-228
Lai	CC,	Chenb	SY	,	Ko	WC,	Hsueh	PR.	Increased	antimicrobial	resistance	during	the	COVID-19	
pandemic.	International	Journal	of	Antimicrobial	Agents.	2021;57
Coronavirus	disease	(COVID-19)	advice	for	the	public:	Mythbusters		 [อินเตอร์เน็ต].	2564	[เข้า
ถึงวันที่	16	พฤศจิกายน	2564];	จาก:	https://www.who.int/images/default-source/health-topics/
coronavirus/myth-busters/mythbuster-3.png?sfvrsn=10657e42_8

1.	

2.

3.	
4.	

5.

6.

7.

8.

9.

เอกสารอ้างอิง



13

รู้เขารู้เรา
ผศ.ดร.ภญ. นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) 

การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ:

สุขภาพหนึ่งเดียว ไตรภาคี สิ่งแวดล้อม

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 1. สุขภาพหน่ึงเดียวเพ่ือการจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพ (One Health Approach 

to AMR)1-2

	 สุขภาพหนึ่งเดียว	 (One	Health)	โยงถึง	holistic	and	multisectoral	ซึ่งหมายถึง	ลู่ทาง

การดําเนินงานเพื่อการออกแบบและดําเนินการแผนงาน	 นโยบาย	 และงานวิจัยที่ทํากับเครือข่ายที่

หลากหลายและต้องมีการสื่อสารและทํางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีขึ้น	

	 องค์การอนามัยโลก	ร่วมกับ	องค์การสุขภาพสัตว์โลก	และ	องค์การอาหารและการเกษตร

แห่งองค์การสหประชาชาติ		ได้ร่วมกันผลักดันให้ใช้การจัดการโรคแบบ	one	health	approach	โดย

เริ่มทําความร่วมมือตั้งแต่พ.ศ.25533	งานที่ใช้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ

อาหาร	 การควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อกลุ่ม	 Zoonoses	 คือแพร่จากคนและสัตว์ได้	 เช่นโรคหวัด	 พิษ

สุนัขบ้า	 โรคไข้ริฟต์แวลลีย์	 (Rift	 Valley	 fever,	 RVF)	 และที่สําคัญนํามาใช้ในการจัดการการดื้อยา

ต้านจุลชีพ	 นับได้ว่าสุขภาพหนึ่งเดียวนั้น	 เป็นการทํางานที่มีกระบวนการซับซ้อน	 ประกอบด้วย	

collaboration,	coordination	และ	integration

1	https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/one-health#	
2	https://amrls.umn.edu/one-health	
3	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6607818/pdf/IJMR-149-329.pdf	
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	 เหตุที่เรื่องสุขภาพหนึ่งเดียวมีความสําคัญต่อการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ	 ก็เพราะเรื่อง

เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ	 เกี ่ยวข้องกับมิติที ่ซับซ้อน	 (complex	 adaptive	 system)	 เกี ่ยวข้องกับ

หลากหลายกลุ่มคนและองค์กร	ทั้งคน	สัตว์	การเกษตรและอาหาร	รวมทั้งเรื ่องสิ่งแวดล้อม	โดยมี

ตัวยาต้านจุลชีพ	 เชื้อจุลินทรีย์และคนเป็นแกนกลางสามส่วน	 ในส่วนของคน	มีทั้งนัการเมือง	ผู้กําหนด

นโยบาย	 นักปฏิบัติในพื้นที่	 นักวิชาการ	 ผู้ให้บริการสุขภาพ	 วิชาชีพหลากสาขา	 และที่ขาดไม่ได้คือ

ประชาชน	 จึงต้องใช้การจัดการที่หลากหลาย	 ทั้งการเฝ้าระวัง	 (พฤติกรรมของคน	 และการดื้อยา

ของเชื้อ)	 การรักษาโรคจากการติดเชื้อ	 งานวิจัย	 การให้การศึกษา	 และการตระหนักรู้	 ตลอดจนการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 เหล่านี้ต้องอาศัยศาสตร์เกือบทุกด้านทั้งวิทยาศาสตร์	สาธารณสุข	การแพทย	์

การเมือง	 นโยบาย	 พฤติกรรม	 สังคมศาสตร์	 และมานุษยวิทยา	 ดังนั้น	 การจัดการจะทําเฉพาะด้าน

ไม่ได้	 ทั้งนี้มีปัจจัยสามด้านที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเชื้อ	 ได้แก่	 สุขอนามัยที่ไม่ดี	 การป้องกันและการ

ควบคุมการติดเชื้อที่อ่อนแอ	(Poor	hygiene	and	infection	prevention	and	control)	ตัวเร่งการ

ดื้อยาคือการใช้ยาต้านจุลชีพ	และผู้ที่ใช้ก็คือคนนั่นเอง

	 การจะทําให้มีการนําหลักการสุขภาพหนึ่งเดียวไปใช้ปฏิบัติการได้อย่างยั่งยืน4		ต้องอาศัยองค์

ประกอบหลายส่วน	 ได้แก่	 เจตจํานงทางการเมือง	 การพัฒนานโยบาย	 ระบบการเงินที่ยั่งยืน,	 ความ

ร่วมมือของสถาบันต่างๆ	การขยายขีดความสามารถ	การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชน

 2. ไตรภาคีกับความก้าวหน้าในการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (Tripartite: 

WHO-OIE-FAO)

	 ไตรภาคีหรือสามประสานในการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ	ได้แก่	องค์การอนามัยโลก	(World	

Health	Organization,	WHO)	องค์การสุขภาพสัตว์โลก	(World	Organization	for	Animal	Health,	

OIE)	และ	องค์การอาหารและการเกษตรแห่งองค์การสหประชาชาติ	 (Food	and	Agriculture	

Organization,	FAO)	ร่วมมือกันอย่างบูรณาการ	หน้าที่หลักของทีมเลขานุการของไตรภาคี	คือ	ประสาน

ความร่วมมือระหว่างสามองค์กรดังกล่าว	 แจกแจงงานหลักในความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อตอบสนอง

ต่อการด้ือยาต้านจุลชีพในระดับโลก	 รวมท้ังประสานงานหน่วยงานอ่ืนๆ	 เช่น	ประสานกองทุนท่ีช่ือ	MPTF	

นอกจากการประสานและติดตามแผนงานของไตรภาคีแล้ว	ยังต้องประสานและติดตามงานทั้งระดับโลก	

ภูมิภาค	 และประเทศ	 การทํางานที่ผ่านมาได้แก่	 การจัดตั้ง	 Independent	 panel	 การจัดตั้งเวทีเครือ

ข่ายจากรัฐ	ธุรกิจและประชาสังคม	เชื่อมประเด็นเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเข้ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน	(AMR	

กับ	SDGs)			

4	Bhatia	R.		Implementation	framework	for	One	Health	approach.	Indian	J	Med	Res	2019;	149:	329-31.		
		DOI:	10.4103/ijmr.IJMR_1517_18.
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	 แต่ละองค์กรในไตรภาคีได้วางแผนและดําเนินการโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ	AMR	ท่ีเช่ือมร้อย

ในลักษณะสุขภาพหนึ่งเดียว	ตัวอย่างกิจกรรม	เช่น	โปรแกรมที่เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อ

รุนแรงในเอเชียในช่วงปี	พ.ศ.	2552-2557	นําไปสู่กลไกการทํางานไตรภาคีในเอเชียแปซิฟิกที่เกี่ยวกับ

สุขภาพสัตว์และคน	และขยายต่อไปถึงการจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพกับเร่ืองความปลอดภัยด้านอาหาร5  

	 ในปี	พ.ศ.	2559	ในการประชุม	high-level	meeting	of	the	General	Assembly	on	anti-

microbial	resistance	ได้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งหน่วยงานประสานร่วม	(Interagency)	และต่อมา

ได้มีการจัดตั้งในปี	พ.ศ.	2560	ชื่อว่า	The	Ad	hoc	Interagency	Coordination	Group	(IACG)	on	

Antimicrobial	 Resistance	 มีเป้าหมายเพื่อให้ได้คําแนะนําที่ทําให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

ที่ยั่งยืนทั่วโลก	 โดยมีสมาชิกประกอบด้วยหน่วยงานในสหประชาชาติและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ	 ทั้งนี้ทีม

เลขานุการคือ	องค์กรทั้งสามของไตรภาคีนั่นเอง	กระบวนการจัดทํา	Public	discussion	และจัดทํา

ข้อเสนอจากทั่วโลก	ซึ่ง	กพย.	ก็ได้รับเชิญให้เสนอประเด็นต่างๆในการประชุม	online	ด้วยหลายครั้ง	

ในที่สุดได้จัดทํารายงาน6	ต่อองค์การสหประชาชาติในปี	พ.ศ.	2562	

	 ผลจากรายงานฉบับข้างต้น	นําไปสู่การจัดตั้ง	Global	Leaders	Group	on	Antimicrobial	

Resistance7	ในปีพ.ศ.	2563	ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยผู้นําของบางประเทศ	อดีตรัฐมนตรีที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 (ในฐานะปัจเจกบุคคล)	 ผู้แทนจากภาคประชาสังคม	 และจากภาคเอกชน	 มีพันธกิจ	

คือการประสานงานทั่วโลกกับรัฐบาล	องค์กรต่างๆ	ประชาสังคม	และภาคธุรกิจ	 ผ่าน	one	health	

approach	 เพ่ือให้คําแนะนําเกี่ยวกับการทํางานทางการเมืองเพื่อจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพให้มกีาร

เข้าถึงและใช้ยาต้านจุลชีพอย่างรับผิดชอบและอย่างยั่งยืน	มีการประชุมปีละ	4	ครั้ง	เป้าหมายสําหรับ

ปีพ.ศ.	2565	มี	6	ด้าน8	ฝ่ายเลขานุการมาจาก	Tripartite	Joint	Secretariat	(WHO+OIE+FAO+UNEP)		

	 ในขณะเดียวกัน	มีการจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่ชื่อ	One	Health	High	Level	Expert	

Panel	(OHHLEP)9	เกิดจากการประชุมเมื่อเดือนพฤศจิกายน	2563	เป็นการประสานงานสี่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับ	one	health	(WHO+OIE+FAO+UNEP)	มาทํางานร่วมกัน	มีกรรมการจากทั่วโลก	รวม	

23	คน	และ	ประธานร่วม	2	คน	เลขาธิการ	1	คน	และใช้กองเลขานุการจากองค์การอนามัยโลก	มี

การประชุมกําหนดเป้าหมาย	 ทิศทาง	 และออกคําจํากัดความที่เกี่ยวข้องกับ	 one	 health	 (ที่กว้าง

มากกว่าเรื่องเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ)	

5	Gongal	G,	et	al.	Operationalization	of	One	Health	and	tripartite	collaboration	in	the	Asia-Pacific	region.			
			WHO	South-East	Asia	Journal	of	Public	Health.	2020;	9(1):	21-5.
6	IACG.	NO	TIME	TO	WAIT:	SECURING	THE	FUTURE	FROM	DRUG-RESISTANT	INFECTIONS.	REPORT	TO	THE	
		SECRETARY-GENERAL	OF	THE	UNITED	NATIONS	APRIL	2019.		https://www.who.int/antimicrobial-resistance/
		interagency-coordination-group/IACG_final_report_EN.pdf	
7	https://www.amrleaders.org/general/about-us	
8	https://www.amrleaders.org/general/resources---new/amr-and-climate-crisis/priorities-of-the-amr-glg-Jan-
		2022?sfvrsn=daa1bd02_5&download=true	
9	https://www.who.int/groups/one-health-high-level-expert-panel	
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 3. บทบาทเรื่อง UNEP ต่อเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสิ่งแวดล้อม10-11   

 3.1 ปัญหาการตกค้างของยาปฏิชีวนะ เช้ือด้ือยา และสายพันธุกรรมเช้ือด้ือยาในส่ิงแวดล้อม

	 มีความห่วงใยและริเร่ิมการศึกษาถึงสถานการณ์การตกค้างของยาในส่ิงแวดล้อมมาระยะหน่ึงแล้ว	

ซึ ่งได้มีการประมวลสถานการณ์ทั ้งของไทยและทั ่วโลกลงในจุลสารยาวิพากษ์12	มีรายงานว่ายาที่

พบมากที่สุดในระบบนิเวศทางนํ้าทั่วโลก	คือ	ไดโคลฟีแนค	พบถึง	50	ประเทศ	ไอบูโปรเฟน	พบใน	47	

ประเทศ		สําหรับประเทศไทยยังมีการศึกษาไม่มากนัก	เท่าที่มีการศึกษาพบยาต่างๆในกลุ่มยาปฏิชีวนะ	

ยาแก้ปวด	ยารักษาไมเกรน	และยาต้านอักเสบ	เป็นต้น	

	 ต่อมามีรายงานปัญหาการตกค้างของยาปฏิชีวนะ	 เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ	 และสารพันธุกรรม

เชื้อด้ือยาต้านจุลชีพในสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ	โดยเฉพาะในปี	พ.ศ.	2558	มีรายงานการพบ	MCR-1

gene	(Mobilized	Colistin	Resistance	gene)	ในสิ่งแวดล้อม	ซึ่งพบว่ามาจากการใช้ยาต้านแบคทีเรีย

ที่ชื่อโคลสิตินในปศุสัตว์และประมง	พบคร้ังแรกในประเทศจีน	ต่อมาพบกระจายไปท่ัวโลก	รวมท้ังไทยด้วย	

ปัจจุบันมีการศึกษาและวิเคราะห์ทางพันธุกรรมได้ถึง	MCR-10	gene	แล้ว	ความน่ากลัวของ	MCR	gene	คือ	

การที่พบพันธุกรรมดื้อยานี้บน	plasmid	ที่สะท้อนว่ามันสามารถถ่ายทอดพันธุกรรมไปสู่แบคทีเรีย

ต่างสายพันธ์ุได้	 (horizontal	 gene	 transfer)	 ซึ่งเดิมเคยพบแต่เพียงการส่งต่อพันธุกรรมดื้อยาแบบ	

Vertical	Gene	Transfer	เท่าน้ัน	ผลกระทบจึงรุนแรงกว่า	(อ่านเพ่ิมเติมได้จาก	เอกสารอ้างอิง	หมายเลข	12)

 3.2 บทบาทของ UNEP   

	 แม้	UNEP	(United	Nations	Environmental	Programme)	จะไม่ได้ร่วมกับ	tripartite

secretariat	ตั้งแต่แรก	(พ.ศ.	2553)	แต่ก็มาร่วมกิจกรรมต่างๆในเวลาต่อมา	และร่วมเป็นทีมเลขานุการ

ใน	Tripartite	Joint	Secretariat	Team	(JST)	สําหรับ	GLG	ด้วย

	 UNEP	ได้จัดการประชุม	เรื่อง	Advancing	the	One	Health	response	to	Antimicrobial	

Resistance	(AMR)	เมื่อ	11	มกราคม	2564	เพื่อกระตุ้นความตระหนักในเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียว	และ

ยกกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากประเทศต่างๆ		พร้อมทั้งหาทางเชื่อม	AMR	กับ	SDG

	 และในเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	 2564	UNEP	 ได้รายงานต่อที่ประชุมของ	GLP	ถึงปัญหาเชื้อ

ดื้อยาต้านจุลชีพที่มีต่อสุขภาพคนและสุขภาพโลก	และจะรายงานเรื่องเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพต่อที่ประชุม	

UNEA	 (United	 Nations	 Environment	 Assembly)	 ในวาระ	 5.2	 ในประเด็นที่ยังค้างภายใต	้

agenda	 5	 และจัดทําแถลงการณ์ของคณะรัฐมนตรี	 (Ministerial	 Declaration)	 ของการประชุม		

“Strengthening	Actions	for	Nature	to	Achieve	the	Sustainable	Development	Goals”	

10	https://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/emerging-issues/antimicrobial-
				resistance-global-threat	
11	https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/unite-human-animal-and-environmental-
				health-prevent-next-pandemic-un?_ga=2.18682361.193614296.1639038962-1545337606.1635251895
12	ยาวิพากษ์	ปีที่	9(37)	สิงหาคม-กันยายน	2561.	การปนเปื้อนยาลงสู่สิ่งแวดล้อมใ	จัดพิมพ์โดยศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและ
				พัฒนาระบบยา	
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 4. เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพมีผลกระทบต่องานพัฒนา (Antimicrobial Resistance 

Threatens Development, SDGs)13

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้สรุปข้อมูลเก่ียวกับ SDGs ไว้ดังนี้

	 ‘การพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 Development)	 คือ	 แนวทางการพัฒนาที่

ตอบสนองความต้องการของคนรุ ่นปัจจุบัน	โดยไม่ลิดรอนความสามารถในการตอบสนอง

ความต้องการของคนรุ่นหลัง	 (Brundtland	 Report,	 1987)	 โดยการบรรลุการพัฒนา

ที่ยั่งยนืมีองค์ประกอบสําคัญ	 3	 ประการ	 ได้แก่	 การเติบโตทางเศรษฐกิจ	 (economic	

growth)	 ความครอบคลุมทางสังคม	 (social	 inclusion)	 และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม	

(environmental	protection)

	 ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	สมัยสามัญ	ครั้งที่	70	เมื่อวันที่	25	กันยายน	

2558	ณ	สํานักงานใหญ่สหประชาชาติ	 ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติ

รวม	193	ประเทศ	ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน	ค.ศ.	2030	(2030	Agenda	

for	 Sustainable	 Development)	 ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพื่อร่วมกันบรรลุการ

พัฒนาทางสังคม	 เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	 ภายในปี	

ค.ศ.	 2030	 โดยกําหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 Development	

Goals:	SDGs)	เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดําเนินการร่วมกัน	

	 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDGs)	17	เป้าหมาย	ประกอบไปด้วย	169	เป้าหมาย

ย่อย	 (SDG	Targets)	 ที่มีความเป็นสากล	 เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน	 และกําหนดให้มี	 247	

ตัวชี้วัด	เพื่อใช้ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการพัฒนา	โดยสามารถจัดกลุ่ม	SDGs	

ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันเป็น	5	มิติ	(5P)	ได้แก่	(1)	การพัฒนาคน	(People)	ให้ความสําคัญ

กับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย	 และลดความเหลื ่อมลํ ้าในสังคม	 (2)	

ส่ิงแวดล้อม	 (Planet)	 ให้ความสําคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป	 (3)	 เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง	 (Prosperity)	

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้องกับธรรมชาติ	 (4)	 สันติภาพและความ

ยุติธรรม	(Peace)	ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	มีสังคมที่สงบสุข	และไม่แบ่งแยก	และ	

(5)	ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา	(Partnership)	ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน

วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน’

13	http://sdgs.nesdc.go.th/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a
				7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-sdgs/	
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 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)14 

	 มีตัวช้ีวัดสองตัว	 ของ	 SDGs	 2030	 agenda	 ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อด้ือยาต้านจุลชีพ	 ซ่ึงอยู่ภายใต้

หัวข้อ	SDG	3	(Good	health	and	well-being)	เป้าหมายย่อย	3.d	คือเสริมขีดความสามารถของ

ทุกประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศกําลังพัฒนา	 ในด้านการแจ้งเตือนล่วงหน้า	 การลดความเส่ียง	 และ

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพทั้งในระดับประเทศและระดับโลก	ซึ่งมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

กับเชื้อดื้อยา	2	ข้อ	ตามที่ปรากฏในเอกสารขององค์การสหประชาชาติ	ดังนี	้	

SDG	 indicator	 3.d.2,	 สัดส่วนการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด	ของเชื้อจุลินทรีย์เป้าหมาย	

Percentage	of	bloodstream	infections	due	to	selected	antimicrobial-resistant	

organisms;	and

SDG	indicator	3.d.3,	สัดส่วนของสถานบริการสุขภาพที่มีกลุ ่มรายการยาจําเป็นที่มีอยู่

และสามารถจัดหาได้แบบย่ังยืน	และยาปฏิชีวนะเป็นหน่ึงในรายการยาจําเป็นน้ีด้วย	(Proportion	

of	health	facilities	that	have	a	core	set	of	relevant	essential	medicines	available	

and	affordable	on	a	sustainable	basis	(where	antibiotics	will	be	disaggregated	

from	the	core	set	of	data	used	in	the	metadata).

	 รายงานท่ีออกมาเมื่อเดือนตุลาคมปี	พ.ศ.	256415	ระบุว่า	การด้ือยาต้านจุลชีพจะมีผลกระทบอย่าง

กว้างขวาง	 ทําให้การรักษามีราคาสูงข้ึนซึ่งจะกระทบต่อความม่ันคงของระบบหลักประกันสุขภาพในหลาย

ประเทศ	การลดอัตราตายของเด็กและทารกแรกเกิดนั้นจะต้องอาศัยยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพ	โดย

พบว่าในแต่ละปีมีเด็กแรกเกิดเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพถึงปีละกว่า	200,000	คน

	 รายงานดังกล่าว	ยังได้เน้นว่า	AMR	นั้นเชื่อมโยงและมีผลกระทบต่อ	SDG	ที่กว้างขวางกว่า

แค่ประเด็น	SDG	3	เช่น	

	 -	ผลต่อ	SDG	1	(ลดความยากจน)	AMR	ทําให้ประชากรเกิดความยากจนเพิ่มขึ้นถึงกว่า	24	

ล้านคนต่อปี	เนื่องการรักษาที่แพงมากขึ้น	และเกิดการติดเชื้อเรื้อรัง

14	http://sdgs.nesdc.go.th/%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a
				7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-sdgs/%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%
				e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-3-%e0%b
				8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%
				e0%b8%81%e0%b8%9b/
15	ANTIMICROBIAL	RESISTANCE	AND	THE	UNITED	NATIONS	SUSTAINABLE	DEVELOPMENT	COOPERATION	
				FRAMEWORK	http://sdg.iisd.org/news/antimicrobial-resistance-threatens-development-sdgs-tripartite-
				report/	
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	 -	 ผลต่อ	 SDG	 2	 (ลดความหิวโหย)	 AMR	 มีผลต่อการเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์	 และกระทบต่อ

ความมั่นคงด้านอาหาร

	 -	 ผลต่อ	 SDG	 8	 (การทํางานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ)	 AMR	 เพิ่มอัตราตายและอัตรา

ความเจ็บป่วย	ทําให้ลดแรงงานเข้าในระบบ	เกิดเศรษฐกิจถดถอยลงถึง	1-3%	และสูญเสียรายได้กว่า

ปีละ	3.4	trillion	USD	ในปี	2030

	 มีความจําเป็นที่จะต้องร่วมมือกันให้มากยิ่งกว่าปัจจุบัน	 	 ทั้งในระดับองค์การสหประชาชาต	ิ

และในระดับประเทศ	มีการจัดทําคู่มือการประสานกันในรูปแบบ	‘one	health’	แบบ	“collabora-

tive,	 multisectoral,	 and	 transdisciplinary	 ที่เชื่อมโยงเรื่องคน	 สัตว์	 พืช	 และสิ่งแวดล้อมเป็น

เรื่องเดียวกัน

	 ทีมนักวิชาการจาก	ReAct16	ได้เสนอว่า	SDG	ที่ควรคํานึงถึง	มีมากกว่านี้อีก	ได้แก่	

	 -	 SDG	 12	 เพื่อให้มั่นใจถึงรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน	 (Ensure	 sustainable	

consumption	and	production	patterns)

	 -	 SDG	17	สร้างความเข้มแข็งในวิธีการดําเนินการและรื้อฟื้นหุ้นส่วนสากลเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน		(Strengthen	the	means	of	implementation	and	revitalize	the	Global	Partnership	

for	Sustainable	Development)

	 ทาง	ReAct	ยังได้ยํ้าเตือนอีกว่าเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพสามารถ	Disrupt	 เป้าหมายการพัฒนา

ที่นั่งยืน	ได้ด้วยวิธีการ	5	ด้าน17	คือ	ทําให้เกิดความยากจน	นําไปสู่ความหิวโหย	ที่ทําให้สุขภาพไม่ด	ี

เศรษฐกิจถดถอย	และในที่สุดเกิดความไม่เท่าเทียมกัน

Source:	https://www.ignitetheidea.org/sdg-amr

16	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03009734.2016.1195900	
17	https://www.ignitetheidea.org/sdg-amr	
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สัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพ 2564

	 สัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลก	(World	Antimicrobial	Awareness	Week,	

WAAW)	จัดขึ้นในช่วงวันที่	18-24	พฤศจิกายนของทุกปี	เมื่อปีที่แล้ว	คือปีพ.ศ.2563	กิจกรรมการประชุม

และสัมมนาทั่วโลกเป็นแบบออนไลน์เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด-19	ส่วนปีนี้องค์กรไตรภาคีด้าน

การดื้อยาต้านจุลชีพ	 (AMR	 Tripartite)	 ทั้งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (Food	

and	Agriculture	Organisation	of	 the	United	Nations,	FAO),	องค์การสุขภาพสัตว์โลก	 (World	

Organisation	 for	 Animal	 Health,	OIE)	 และองค์การอนามัยโลก	 (World	Health	Organisation,	

WHO)	ประกาศให้ธีมของสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลก	พ.ศ.	2564	คือ	“ส่งต่อความรู้	

สู่วิถีใหม่	หยุดภัยเชื้อดื้อยา	(Spread	Awareness,	Stop	Resistance)”	โดยการรณรงค์จะส่งเสริมให้ผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งรวมถึงผู้วางนโยบาย	 ผู้ให้การดูแลสุขภาพและสาธารณชนทราบว่า	 ทุกคนสามารถมี

ส่วนร่วมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพได้โดยส่งต่อความรู้	 แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับผลที่

ตามมาจากการดื้อยา	และแสดงให้เห็นว่าการกระทําของบุคคล	ครอบครัว	ผู้ประกอบวิชาชีพและชุมชน

มีผลต่อการกระจายการด้ือยาอย่างไร	ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา	(Centres	for	Disease	

Control	and	Prevention,	CDC)	ได้เชิญชวนให้ทุกองค์กรมีส่วนร่วมกับสัปดาห์ดังกล่าวในหลากหลายวิธี	

เช่น	แชร์ข้อความ	รูปและภาพเคลื่อนไหวทางช่องทางสื่อสังคมขององค์กรโดยติดแฮชแท็ก	#USAAW21	

หมุนดูโลก
ผศ.ดร.ภญ. อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์

นักวิชาการอิสระ
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และ	#BeAntibioticsAware	ในทุกโพสต์	และติด	#AntibioticResistance	และ	#WAAW	ทางทวิตเตอร,์

ใส่ขอ้มูลเก่ียวกับความตระหนักรู้เร่ืองยาปฏิชีวนะและสัปดาห์ความตระหนักรู้เร่ืองยาปฏิชีวนะในสหรัฐอเมริกา

ไว้ในส่ิงพิมพ์และจดหมายข่าวขององค์กร,	พิมพ์และแชร์เอกสารและโปสเตอร์ให้ผู้ป่วยและผู้ประกอบวิชาชีพ

ด้านการดูแลสุขภาพ	โดยปัจจุบันมีให้เป็นภาษาสเปน	ฝรั่งเศส	โปรตุเกส	เวียดนาม	จีนและเกาหลี,	เล่น

วีดิทัศน์ในไอแพดและจอโทรทัศน์ในคลินิกหรือร้านยา	 โดยปัจจุบันมีให้เป็นภาษาอังกฤษและสเปน	 ขณะนี้

เว็บไซต์ขององค์กรต่างๆท่ีเก่ียวข้องท่ัวโลกต่างก็กล่าวถึงสัปดาห์ดังกล่าว	 เชิญชวนให้ต่อสู้กับการดื้อยาต้าน

จุลชีพ	 จัดทํารูปที่ดึงดูดความสนใจเพื่อเผยแพร่	 ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพและการดื้อยา	

ตัวอย่างเช่น	 เว็บไซต์ของรัฐบาลไอร์แลนด์ให้ความรู้ว่า	การลดการใช้ยาปฏิชีวนะทั้งในมนุษย์และในสัตว์

เป็นกญุแจสําคัญในการต่อสู้กับการด้ือยา	เกษตรกรมีบทบาทสําคัญโดยการรักษาความมีประสิทธิผลของ

ยาปฏิชีวนะไว้ให้รุ่นต่อๆไปโดยการทําให้สุขภาพสัตว์ดีขึ้นและลดระดับการใช้ยาปฏิชีวนะในไร่นา	ในส่วน

ของสุขภาพสัตว์นั้น	การป้องกันจะดีกว่าการรักษาเสมอ	พร้อมทั้งให้ประโยชน์ในแง่การลดการใช้ยา

ต้านจุลชีพและลดความเสี่ยงต่อการเกิดการดื้อยา	ต้องใช้มาตรการให้สัตว์ปลอดโรคโดยอาศัยวิธีปฏิบัติ

ท่ีดีในการเลี้ยงและการจัดการสัตว์	 โดยมีแนวทางสําหรับเกษตรกรที่ได้พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือกัน

ในฐานะส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการแห่งชาติของไอร์แลนด์เพ่ือพยายามแก้ปัญหาการด้ือยาต้านจุลชีพ

ด้วย	ปัจจุบันมีอย่างน้อย	 144	ประเทศที่มีแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ	 สหพันธ์

เภสัชกรรมนานาชาติ	 (International	 Pharmaceutical	 Federation,	 FIP)	 ได้เรียกร้องให้สมาคม

เภสัชกรรมแห่งชาติต่างๆแสดงบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาและการนําแผนเหล่านี้ไปปฏิบัติด้วย

	 เพ่ือเป็นการสนับสนุนธีมในปีน้ี	สมาคมเภสัชกรแห่งเครือจักรภพ	(Commonwealth	Pharmacists	

Association,	 CPA)	 ได้พัฒนาโครงการรณรงค์ขึ้นมาซึ่งจะมุ่งความสนใจไปที่บทบาทสําคัญของเภสัชกร

ในฐานะผู้ทํางานด้านสุขภาพท่ีสําคัญในเครือจักรภพซ่ึงรวมถึงเภสัชกรที่ทํางานในด้านสัตวแพทยศาสตร์

ด้วย

	 คณะกรรมาธิการความปลอดภัยและคุณภาพในการดูแลสุขภาพแห่งออสเตรเลีย	(Australian	

Commission	on	Safety	and	Quality	in	Health	Care)	สนับสนุนสัปดาห์ดังกล่าวในออสเตรเลียโดย

จัดหาทรัพยากรที่หลากหลายให้	ประสานความคิดริเริ ่มที่จะส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างได้ผล

ในการป้องกันและจํากัดการดื้อยา	และสนับสนุนกิจกรรมในท้องถิ่นตลอดสัปดาห์

	 ปีนี้ยังมีการสัมมนาผ่านเว็บไซต์เช่นกัน	 ตัวอย่างเช่น	 ศูนย์โรคติดเชื้อแห่งสิงคโปร์	 (National	

Centre	 for	 Infectious	 Diseases)	 จะจัดชุดการสัมมนาผ่านเว็บไซต์ระหว่างโรงพยาบาลโดยร่วม

มือกบัโรงพยาบาล	7	แห่ง	 ในช่วงวันท่ี	 1-29	พฤศจิกายน	ครอบคลุมเร่ืองความท้าทายกับเช้ือด้ือยาหลาย

ชนิด	การบริการดูแลเก่ียวกับยาต้านจุลชีพในหน่วยอภิบาลผู้ป่วยวิกฤต	การป้องกันด้วยยาปฏิชีวนะในทาง

ศัลยกรรม	 การดูแลรักษาแผลกดทับ	 เป็นต้น,	 ศูนย์การให้บริการดูแลด้านยาต้านจุลชีพแห่งชาติ	 (Na-
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tional	Centre	for	Antimicrobial	Stewardship,	NCAS)	ของประเทศออสเตรเลีย	จะเป็นเจ้าภาพชุด

การสัมมนาผ่านเว็บไซต์ว่าด้วยการวิจัยและวิธีปฏิบัติในการให้บริการดูแลด้านยาต้านจุลชีพ	 ในช่วงวันที่	

18–22	พฤศจิกายน	ครอบคลุมทางสัตวแพทยศาสตร์และการดูแลผู้สูงอายุ
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ใกล้ตัว
รศ.ดร. พรพรรณ ประจักษ์เนตร

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Fake News กับปัญหาเชื้อดื้อยา

	 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (โควิด-19)	 ส่งผลให้ประชาชนเกิดความกังวล	

และมีการแพร่กระจายของข่าวปลอมเป็นจํานวนมาก	 ตัวอย่างเช่น	 ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการแพร่

กระจายของข่าวปลอมเพิ่มมากขึ้นเป็น	2	เท่า	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2563	เป็นต้นมา	โดยส่วนใหญ่เป็นข่าวปลอม

ในรูปแบบข้อมูลบิดเบือน	(Disinformation)	และข้อมูลที่ผิด	(Misinformation)	เกี่ยวกับโควิด-19	บน

เครือข่ายสังคมออนไลน์	(Pennycook	&	Rand,	2021)	

	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยมีคลิป	 “แซ่วี	 Method”	 ซึ่งเป็นข่าวที่สร้างความเข้าใจผิด

เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาโควิด-19	 ที่ถูกเผยแพร่อยู่ในเครือข่ายสังคม	 และมีปริมาณการ

แพร่กระจายไปยังสาธารณชนในวงกว้างในช่วงเดือนกันยายน	พ.ศ.	2564	อย่างไรก็ตาม	สํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยาและสื่อมวลชน	ได้เผยแพร่ข่าวสารเพื่อเตือนประชาชนได้อย่างทันเวลา

	 คลิปแซ่วี	Method	ถูกนํามาเผยแพร่ในยูทูบ	 (YouTube)	 โดยเปิดประเด็นด้วยการให้คําเตือน

ว่า	 “เนื้อหาเหมาะกับความต้องการของคนเปิดใจที่กําลังหาทางออกจากโควิด-19”	 พร้อมทั้งระบุ

ชื่อ	 นามสกุลจริง	 สถาบันการศึกษาที่ประสบความสําเร็จ	 และรางวัลเกียรตินิยมอันดับ	 1	 ภายในคลิป

มีการเล่าประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยโควิด-19	ด้วยการนํายาปฏิชีวนะ	 2	 ชนิด	 ได้แก่	 อะม็อกซีซิลลิน	
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(Amoxycilin)	 และอะซิโธรมัยซิน	 (Azithromycin)	 ละลายกับนํ้าเพื่อให้ผู้ป่วยดื่ม	 โดยระบุสรรพคุณ

ว่า	 ผู้ติดเชื้อจะมีอาการเพียงแค่คันคอและเสมหะ	 และสามารถรักษาหายภายใน	 10	 วัน	 ยิ่งไปกว่านั้น	

ในคลิปยังมีภาพชาวบ้านที่ได้รับการรักษาประมาณ	 10	 คน	 ยกนิ้วว่ายอดเยี่ยม	 เปรียบเสมือนว่าสภาพ

ร่างกายแข็งแรง	 และคนแซ่วี	 ยืนยันว่าตนเองและคนรอบตัวไม่ต้องใส่หน้ากากในชีวิตประจําวัน	 หากใช้

วิธีการดังกล่าวจะหายเป็นปกติภายใน	24	ชั่วโมง	

	 คลิปแซ่วี	 Method	 มีลักษณะข่าวบิดเบือนในรูปแบบประดิษฐ์	 (Fabricated	 Content)	 ที่มี

เนื้อหาในรูปแบบการสร้างข้อมูลที่เป็นเท็จ	ให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์หรือการรักษาแบบทางเลือก	

(Sommariva	 et	 al.,	 2018)	 และมีลักษณะเป็นการรักษาแบบวิทยาศาสตร์เทียม	 (Pseudoscientific	

Health	Therapies)	ที่อ้างว่าสามารถรักษาโควิด-19	ด้วยตนเองที่บ้านได้	 (Naeem	et	al.,	 2021)	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ผู้เผยแพร่คลิปใช้กลวิธีการเพิ่มความน่าเชื่อถือของคนแซ่วีด้วยการระบุถึงสถาบัน

การศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการแพทย์	 จึงสามารถโน้มน้าวใจผู้ชมให้หลงเชื่อได้	 ดังที่งานวิจัยเชิงทดลองที่

ทดสอบให้กลุ่มคนนอร์เวย์	จํานวน	87	คน	อ่านข้อความที่เป็นข่าวปลอมด้านสุขภาพจํานวน	60	ข้อความ	

พบว่า	 ผู้เข้าร่วมทดลองให้ความสําคัญกับแหล่งสารที่มีความเชี่ยวชาญ	 และเพิ่มระดับความเชื่อว่าเป็น

ข่าวจริง	 หากข่าวน้ันระบุว่ามีท่ีมาจากองค์กรด้านการแพทย์	 มากกว่าข่าวท่ีไม่มีแหล่งท่ีมา	 (Nadarevic	 et	

al.,	2020)	

	 นอกจากน้ี	การนําเสนอภาพผู้ป่วยหรือชาวบ้านท่ียอมรับคนแซ่วี	Method	แล้วหายจริง	ส่งผลให้

ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเป็นประชาชนท่ัวไปเหมือนกันกับชาวบ้านเกิดความเชื่อและแบ่งปันข้อมูล

ต่อ	(Share)	สอดคล้องกับหลักการส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจ	 ท่ีระบุว่า	การรับรู้ความเหมือนของแหล่งข่าวสาร	

(Perceived	Source	 Similarity)	 ส่งผลให้เกิดการรับรู้ประโยชน์ต่อข้อมูลและทําให้ผู้ใช้เครือข่ายสังคม

เต็มใจที่จะแบ่งปันข้อมูลที่ได้รับต่อไป	(Kim	et	al.,	2017)

	 กลวิธีการสร้างคลิปโดยใช้หลักการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจส่งผลให้คลิปแซ่วี	 Method	 มีจํานวน

ยอดผู้เข้าชมผ่านยูทูบ	 (YouTube)	 ประมาณ	 100,000	 คน	 การมียอดคนชมหรือการกดชื่นชมเป็น

จํานวนมาก	 มีหลักฐานจากการวิจัยเชิงประจักษ์	 พบว่า	 จํานวนยอดคนที่กดชื่นชมข่าวปลอมในเฟซบุ๊ก	

(Facebook)	 ส่งผลต่อการเพิ่มการรับรู้ความน่าเชื่อถือต่อข่าวปลอม	 และนําไปสู่การแบ่งปันข่าวปลอม	

(Share)	 (Ali	 et	 al.,	 2021)	 และเมื่อข่าวปลอมเผยแพร่ไปในวงกว้างจะกลายเป็นกระแสสังคมได้	 	 ดัง

เช่น	คลิปคนแซ่วี	หากตรวจสอบจากเครื่องมือ	กูเกิล	เทรนด์	(Google	Trend)	ในการสํารวจคําค้น	พบ

ว่า	 ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่	 24	กันยายน	พ.ศ.	 2564	ถึง	 1	ตุลาคม	พ.ศ.	 2565	คําค้นที่มาแรง

และมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาเป็นจํานวนมาก	คือ	“แซ่	วี	method”	“โควิด”	และหัวข้อท่ีเก่ียวข้อง	ได้แก่	

“อะม็อกซีซิลลิน”	และ	“อะซิโทรมัยซิน”	โดยมีประชาชนในจังหวัดนนทบุรี	สงขลา	ระยอง	เชียงใหม่	และ
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กรุงเทพมหานคร	 ค้นหาประเด็นจากข่าวปลอมนี้เป็นจํานวนมาก	 ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็น

ว่า	 “คลิปคนแซ่วี”	 มีประชาชนหลงเชื่อ	 มีการแบ่งปัน	 (Share)	 ต่อกันมาเป็นจํานวนมากในเครือข่าย

สังคมออนไลน์	 เช่น	 เฟซบุ๊ก	 (Facebook)	 โดยมีความเชื่อว่าให้ลองทําตามจะได้ใช้ชีวิตปกติ	 ไม่ต้องพึ่ง

วัคซีน	 หรือการแบ่งปันข้อมูลการรักษาต่อเพราะเชื่อว่าจะได้บุญ	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยปัจจุบันที่ค้น

พบว่า	ประชาชนมักจะแบ่งปันข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด-19	บนเครือข่ายสังคมออนไลน์	เช่น	ไลน์	เฟซบุ๊ก	

ทวิตเตอร์	โดยไม่ได้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข่าว	หรือไม่ได้อ่านข่าวอย่างละเอียด	ด้วยเหตุผลสําคัญ	

ได้แก่	 มีความต้องการช่วยเหลือผู้อื่น	 (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กําลังเผชิญกับโควิด-19)	 มีความต้องการ

สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น	(Apuke	&	Omar,	2021)
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	 ด้วยสถานการณ์ของโควิด-19	จึงส่งผลให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก	และอาจมีผู้แอบอ้าง

เผยแพร่ข่าวปลอมการรักษาโรคแบบไม่ถูกวิธี	โดยใช้กลวิธีการสร้างความน่าเช่ือถือของข่าวปลอมอีกก็เป็นได้	

ส่งผลให้ประชาชนหลงเชื่อปฏิบัติตามข่าวปลอมที่นําเสนอการรักษาแบบผิดวิธีจนเกิดอันตรายเสี่ยงต่อ

การเสียชีวิตได้	ดังนั้นสิ่งที่สําคัญ	คือ	ประชาชนที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ควรที่จะฝึกตนให้รู้เท่าทัน

ข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับยาปฏิชีวนะและสุขภาพ	ด้วยวิธีการ	ดังนี้	(1)	การเปิดรับและทําความเข้าใจข่าว	

(2)	การวิเคราะห์ส่ือและวัตถุประสงค์ของส่ือ	(3)	ทําความเข้าใจข่าวปลอม	ด้วยการตีความเน้ือหา	หลังจากนั้น

จึง	(4)	ประเมินค่าว่าข่าวปลอมนั้นมีคุณค่าหรือไม่	มีเทคนิคการนําเสนอและหลอกลวงอย่างไร	และ	(5)	

วิเคราะห์ให้ได้ว่า	หากเผยแพร่ข่าวที่ได้รับ	ผู้ใช้เครือข่ายสังคมจะได้รับประโยชน์	หรือก่อให้เกิดโทษ	

	 เม่ือปฏิบัติตามคําแนะนําท้ัง	5	ข้อ	แล้ว	แต่ยังไม่แน่ใจว่าข่าวเก่ียวกับยาปฏิชีวนะน้ันเป็นข่าวปลอม	หรือ

ข่าวจริง	ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวปลอม	หรือแจ้งเบาะแสข่าวปลอมได้ที่	ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม	

ประเทศไทย	(https://www.antifakenewscenter.com)	หรือ	“เช็คให้รู้”	ของคณะนิเทศศาสตร์และ

นวัตกรรม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(https://checkhairoo.nida.ac.th)



27

แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ

ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2565

	 ปัญหาการด้ือยาต้านจุลชีพ	 (Antimicrobial	Resistance:	AMR)	 เป็นปัญหาทางสุขภาพที่สําคัญ	

และเป็นวิกฤติร่วมของทุกประเทศท่ัวโลก	เน่ืองจากเช้ือด้ือยาสามารถแพร่กระจายระหว่างคน	สัตว์	ส่ิงแวดล้อม	

และแพร่กระจายระหว่างประเทศ	ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาประมาณปีละ	700,000	คน	และหาก

ไม่เรง่แก้ไขปัญหา	คาดว่าในปี	2593	จะมีการเสียชีวิตจากเช้ือด้ือยาสูงถึง	10	ล้านคน		ส่วนประเทศไทยนั้น	

จากการศึกษาเบ้ืองต้นพบว่า	มีการติดเช้ือแบคทีเรียด้ือยาประมาณปีละ	88,000	ราย	โดยเสียชีวิตประมาณ

ปีละ	38,000	ราย	คิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงถึง	4.2	หมื่นล้านบาท	

	 แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย	พ.ศ.	2560-2564	 ได้ผ่านความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2561	ประกอบด้วยเป้าประสงค์	5	ข้อ	และยุทธศาสตร์	

6	 ด้าน	 มีเจตนารมณ์เพ่ือเสริมสร้างการบูรณาการการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการแก้ปัญหา

การดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว	(One	Health	Approach)	ภายใต้การดําเนินการ

ของคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ	ต่อมาในปี	2564	คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์

การจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพ	(โดยการมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการด้ือยาต้านจุลชีพแห่งชาติ)	

ได้ขยายกรอบระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงปี	2565	เพ่ือให้แผนปฏิบัติการแห่งชาติ

จับกระแส
ภญ.สิริมา ปุณณินท์                                                                                                                                

เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนาระบบ 
กองยา สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ	ระยะที่	2	พ.ศ.	2566-2570	มีกรอบระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนระดับที่	1	

(ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี)	และแผนระดับที่	2	(เช่น	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

การดำาเนินงานที่สำาคัญ    

	 ผลการดําเนินงานสําคัญของแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย	

พ.ศ.	2560-2565	ในรอบปีที่ผ่านมา	จําแนกตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ฯ	มีดังนี้

 1. ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์ลดลงร้อยละ 15.2 (ปี 2560-2563)	เกิดจาก

การดําเนินการร่วมระหว่างยุทธศาสตร์ที่	2	และ	3	ซึ่งมีความก้าวหน้าที่สําคัญ	คือ	

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพในภาพรวมของประเทศ 

	 หน่วยงานประสานและรับผิดชอบหลัก	 คือ	 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ได้ดําเนินการ

ปรับสถานะยาต้านจุลชีพที่ใช้สําหรับมนุษย์	 (Reclassification	of	antimicrobials	 for	human	use)	

และมีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบริโภคยาต้านจุลชีพในประเทศไทย	(Thailand	Surveillance	of	

Antimicrobial	 Consumption:	 Thailand-SAC)	 เพื่อติดตามสถานการณ์การบริโภคยาต้านจุลชีพทั้ง

ในคนและสัตว์ของประเทศไทย	ปัจจุบัน	ระบบ	Thailand-SAC	ได้ถูกผนวกเข้าเป็นงานประจํา	(routine	

work)	ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

รูปที่ 1 กรอบการบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการ

การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2565
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลและควบคุมกำากับดูแล

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม 

	 หน่วยงานประสานและรับผิดชอบหลัก	 คือ	 กรมการแพทย์	 และกองบริหารการสาธารณสุข	

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 รวมทั้งกรมควบคุมโรค	 (สถาบันบําราศนราดูร)	 ได้นํากรอบการ

ทาํงานเร่ืองการจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล	 (Integrated	AMR	management	

in	hospital:	IAM)	ไปดําเนินการภายใต้งาน	Service	plan	RDU-AMR	และกําลังจะขยายสู่โรงพยาบาล

รัฐทุกสังกัด	และโรงพยาบาลเอกชน

 2. การบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ลดลงร้อยละ 36 (ปี 2560-2563)	เกิดจากการดําเนินการ

ร่วมระหว่างยุทธศาสตร์ที่	4	และ	2	ซึ่งมีความก้าวหน้าที่สําคัญ	คือ	

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุมกำากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ

อย่างเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตว์เลี้ยง

	 หน่วยงานประสานและรับผิดชอบหลัก	คือ	 กรมปศุสัตว์	 กรมประมง	กรมวิชาการเกษตร	และ	

สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแหง่ชาติ	 ได้ออกกฎหมายควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ผสมยา	

(medicated	feed)	และจัดทําโครงการ	Raised	Without	Antibiotics	(RWA)	และโครงการลดการใช้

ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์	ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพในภาพรวมของประเทศ

	 หน่วยงานประสานและรับผิดชอบหลัก	 คือ	 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ได้ดําเนินการ

ปรับสถานะยาต้านจุลชีพที่ใช้สําหรับสัตว์	(Reclassification	of	antimicrobials	for	animal	use)	และ

มีการติดตามเฝ้าระวังการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ภายใต้ระบบ	Thailand-SAC

 3. ความตระหนักรู้ของประชาชนเรื่องเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาต้านจุลชีพอย่าง

เหมาะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6	 (จากร้อยละ	 23.7	 เป็น	 24.3	 ในปี	 2560-2562)	 ซึ่งมีความก้าวหน้าที่

สําคัญ	คือ

 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพ

อย่างเหมาะสมแก่ประชาชน

	 หน่วยงานประสานและรับผิดชอบหลัก	คือ	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	และ	สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 ท่ีผ่านมามีความก้าวหน้าท่ีสําคัญ	 คือ	การสํารวจความรู้และความตระหนักรู้

เรื่องเช้ือด้ือยาและยาต้านจุลชีพ	พ.ศ.	2560	และ	2562	โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ	และมีแผนปฏิบัติการ

และแผนการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพแก่

ประชาชน	พ.ศ.	2562-2564
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 4. อตัราการติดเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพมีท้ังเพ่ิมข้ึนและลดลงข้ึนกับชนิดของเช้ือ	 ซ่ึงเป็นผลมาจาก

การดําเนินการของยุทธศาสตร์ที่	3	และ	1	ซึ่งที่ผ่านมามีความก้าวหน้าที่สําคัญ	คือ

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลและควบคุมกำากับดูแล

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม	มีการดําเนินการตามกรอบการทํางานเรื่องการจัดการการดื้อยา

ต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล	(Integrated	AMR	management	in	hospital:	IAM)

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

	 หน่วยงานประสานและรับผิดชอบหลัก	คือ	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 กรมปศุสัตว์	 และกรม

ควบคุมโรค	ได้พัฒนากรอบการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว	และพัฒนา

ปรับปรุงระบบการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพ

	 นอกจากนี้	 ภายใต้	 “ยุทธศาสตร์ที่ 6 เรื่องการบริหารและพัฒนากลไกระดับนโยบายเพื่อ

ขับเคล่ือนงานด้านการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างย่ังยืน”	 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ได้ติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ	(Monitoring	and	evaluation	of	the	plan	

implementation)	มีความก้าวหน้าที่สําคัญ	คือ

	 •	จัดทํารายงานความก้าวหน้าระยะครึ่งแผนของแผนยุทธศาสตร์การจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพ

	 		ประเทศไทย	พ.ศ.	2560-2564	(Mid-term	progress	report	on	NSP-AMR	Implementation)	

	 •	บริหารแผนงาน	CCS-AMR	ซึ่งเป็น	platform	เชิงวิชาการ	ในการส่งเสริม/สนับสนุน/หล่อลื่น/

	 		เติมเต็มการดําเนินงานและการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ

	 		ประเทศไทย	พ.ศ.	2560-2565

	 •	จัดทํา	Road-map	2020-2021	ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้าน

	 		จุลชีพแห่งชาติ	ซึ่งเป็นแนวทางการดําเนินงานในระยะสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์

	 •	การจัดงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เร่ืองยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย	พ.ศ.	2563	และ	2564

ภาพการเสวนาความร่วมมือ สู่วิถีใหม่ สู้ภัย COVID-19 และเชื้อดื้อยา ภายใต้พิธีเปิดงานสัปดาห์

ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564 (18 พฤศจิกายน 2564)



31

ภาพพิธีเปิดงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564 

(18	พฤศจิกายน	2564)

นายอนุทิน	ชาญวีรกูล	รองนายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ดร.เฉลิมชัย	ศรีอ่อน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวราวุธ	ศิลปอาชา	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และกล่าวรายงานโดย	นายแพทย์ไพศาล	ดั่นคุ้ม	เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

การดำาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเชื้อด้ือยาในแผนปฏิบัติการแห่งชาติด้านการ

ดื้อยาต้านจุลชีพ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566-2570

	 ปี	 2564	 เป็นช่วงท้ายของแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย	พ.ศ.	

2560-2565	 ดังน้ัน	 จึงมีการจัดประชาพิจารณ์ร่างประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วย

การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย	 พ.ศ.	 2566-2570	 เมื่อวันที่	 25-26	 พฤศจิกายน	 2564	 ภายใต้งาน

สัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย	พ.ศ.	2564	โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างการมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาควิชาการ	สมาคมและองค์กรวิชาชีพ	และภาคประชาชน

ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการฯ
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ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมของประชาชน

ในการใช้ยาต้านจุลชีพ

	 หากพูดถึงความสําคัญของยาปฏิชีวนะที่ส่งผลต่อมนุษยชาติคงต้อนย้อนไปถึงช่วงสงครามโลก

คร้ังท่ี	2	ในช่วงปี	พ.ศ.	2482	ถึง	พ.ศ.	2488	สงครามครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ	40	ถึง	50	ล้านคน

ทหารที่บาดเจ็บหรือประมาณ	50%	รอดชีวิตจากการบาดเจ็บและติดเชื้อในกระแสเลือด	การค้นพบ

ทางการแพทย์ช่วยให้ร่างกายของพวกเขาสามารถต่อสู้กับการติดเช้ือได้	ในปีพ.ศ.	2471	Alexander	Fleming	

ค้นพบยาปฏิชีวนะโดยบังเอิญโดยพบว่าเพนิซิลลินสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้	 เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง

สําคัญในประวัติศาสตร์โลก	ภายใน	 12	 ปีหลังจากค้นพบ	 อัตราการเสียชีวิตจากการติดเช้ือแบคทีเรียลดลง

อย่างมากมาย	และอัตราการรอดชีวิตของทารกและมารดาจากการผ่าตัดคลอดก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่ง(1) 

สี่ปีต่อมา	 ในปี	 พ.ศ.	 2475	 นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน	 Gerhard	 Domagk	 ได้ประกาศงานค้นพบ	

Prontosil	เป็นยาซัลโฟนาไมด์	(Sulfonamides)	ตัวแรก	เป็นสารประกอบทางเคมีที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อ

แบคทีเรีย	 ที่มักเรียกกันว่า	 “ยาซัลฟา”	 มีทั้งในรูปแบบผงและเม็ด	 เข้าถึงได้ง่ายเพื่อรักษาอาการติดเชื้อ

แบคทีเรีย	เช่น	ปอดบวม	เยื่อหุ้มสมองอักเสบ	และภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด(2)  

ไฮไลท์
อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

นักวิชาการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
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	 อย่างไรก็ตาม	แบคทีเรียและจุลชีพได้มีการปรับตัวให้ต้านทานหรือดื้อต่อยาปฏิชีวนะเหล่านี้ได้	

การดื้อยาต้านจุลชีพเกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรียพัฒนาความสามารถในการเอาชนะยาปฏิชีวนะที่ออกแบบมา

เพื่อฆ่าพวกมัน	ซึ่งหมายความว่าแบคทีเรียหรือจุลชีพจะไม่ถูกฆ่าและสามารถเติบโตแพร่พันธุ์ต่อไปได้	

ดังนั้น	 AMR	 จึงเกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรียปรับตัวและเติบโตเรียกว่ามีการดื้อยาต้านจุลชีพ(3)	 เมื่อมีการดื้อยา

ปฏิชีวนะเกิดขึ้น	ยาปฏิชีวนะในขนาดเดิมจะไม่สามารถใช้ได้	จําเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาปฏิชีวนะหรือ

เปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะในระดับที่สูงขึ้น	ทําให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	สาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิด	AMR	คือการใช้

ยาปฏิชีวนะอย่างพรํ่าเพรื่อมากเกินไปซึ่งทําให้มนุษย์มีภูมิต้านทานที่ตํ่า	โดยเฉพาะประชากรสูงอายุจะมี

ความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเนื่องจากมีภูมิคุ้มกันตํ่า(4)	หากไม่เร่งแก้ไขปัญหานี้	คาดว่าในปีพ.ศ.2593	การ

เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาจะสูงถึง	10	ล้านคน	โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียจะมีคนเสียชีวิตมากที่สุด	

	 หากมองสาเหตุของปัญหาเชื้อดื้อยา	 พบว่า	 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพฤติกรรมการบริโภคยาและ

การจ่ายยาแม้มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย	 การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคที่ไม่ได้เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย	 เช่นการใช้

ในโรคหวัดซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส	 พฤติกรรมแบบนี้พบได้ทั้งในโรงพยาบาลรัฐ	 โรงพยาบาลเอกชน	 คลินิก

และร้านยา	โรงพยาบาลเอกชนมีอัตราการส่ังใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบนเช่นโรคหวัด

ในกลุม่ผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยทั่วไปมากกว่าโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย	 นอกจากนี้มี

คนจํานวนไม่น้อยที่ขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาที่เหมาะสม	บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อจะแสดงผล

การศึกษาของงานวิจัยบางชิ้นที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญในการสร้างความรู	้ และความตระหนักรู้ใน

เรื่องปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ	และการใช้ยาต้านจุลชีพ	เพื่อให้เกิดพฤติกรรมในการใช้อย่างสมเหตุผล

	 จากการทบทวนงานวิจัยด้านความรู้	ความตระหนักและพฤติกรรมเก่ียวข้องกับการด้ือยาต้านจุลชีพ	

(AMR)	และ	การใช้ยาต้านจุลชีพ	(AMU)	พบว่า	ในการสํารวจสุขภาพและสวัสดิการแห่งชาติของประเทศไทย	

ปี	 2562	พบแหล่งที่มาของยาต้านจุลชีพที่คนไทยสามารถเข้าถึงได้ง่าย	 คือจากสถานพยาบาล	 ร้านขาย

ยาและร้านขายของชํา(5)	ผู้คนใช้ยาต้านจุลชีพรักษาโรคหวัด	เป็นไข้	และเจ็บคอ	อาการเด่น	3	อันดับแรก

ของการใช้ยาต้านจุลชีพคือ	ไข้หวัด	ไข้	และเจ็บคอ(6-10)

	 การศึกษาในเรื่องความรู้เกี่ยวกับ	AMR	และ	AMU	ของประเทศไทยพบว่า	คะแนนความรู้เรื่อง	

AMR	และ	AMU	อยู่ในระดับตํ่าถึงปานกลาง(5,	11-14)	จังหวัดในแถบชนบทของประเทศไทยนั้น	ประชาชน

ส่วนใหญ่ขาดความรู้เกี่ยวกับ	AMR	และ	AMU	คนไทยมักเรียกยาต้านจุลชีพว่ายาแก้อักเสบ(5,13)	เพราะ

การอักเสบในมุมมองของพวกเขาคืออาการปวด	บวม	แดง	ร้อน	ซึ่งคนเหล่านี้ไม่สามารถแยกความหมาย

ในเรื่องการอักเสบในทางการแพทย์ที่มาจากสาเหตุของการติดเชื้อหรือสาเหตุอื่นได(้15)	 ส่วนใหญ่เข้าใจ

ว่า	“ยาปฏิชีวนะสามารถฆ่าไวรัสได้”	และ	“ยาปฏิชีวนะมีผลกับโรคหวัดและไข้หวัดใหญ่”	ในประเทศอื่นๆ

ที่มีศึกษาความรู้ของประชาชนนั้น	 ผลการศึกษาก็สอดคล้องกับผลการศึกษาในประเทศไทย	 เช่น	 ใน

นามิเบียผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่า	“ยาปฏิชีวนะฆ่าเช้ือไวรัสได้”(16)	ในซาอุดิอาระเบีย	ความรู้ของ
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ประชาชนเกี่ยวกับ	AMR	อยู่ในระดับตํ่า(17)	ความรู้ของประชาชนเกี่ยวกับ	AMR	ในประเทศโอมานอยู่ใน

ระดับปานกลาง(18)	 Simone	 Mohrs	 ได้ทําการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือค้นหาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการดื้อยา

ปฏิชีวนะและความรู้เกี่ยวกับการดื้อยาปฏิชีวนะในจาการ์ตา	 โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างตาม

คู่มือการสัมภาษณ์	 และใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล	 หลังจากการวิเคราะห์	 ผู้วิจัย

พบว่าปัจจัยที่สําคัญ	5	ประการที่มีอิทธิพลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะและความรู้เกี่ยวกับ	AMR	ได้แก่	ปัจจัย

ด้านการศึกษา	 สื่อ	 แนวทางหรือนโยบาย	 วัฒนธรรม	 และความไว้วางใจ(19)	 อย่างไรก็ตาม	 ในฝรั่งเศส	

ประชาชนคนส่วนใหญ่รู้ว่า	“การใช้มากเกินไปอาจนําไปสู่	AMR”(20) 

	 การสํารวจสุขภาพและสวัสดิการแห่งชาติของประเทศไทยในปี	 2562	พบว่า	 ความตระหนัก

ของประชาชนถึงความสําคัญของการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล	และ	AMR	เท่ากับ	3.3	จาก	5	คะแนน(5) 

นอกจากน้ีความตระหนักเก่ียวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในสามโรค	 (เจ็บคอ	 ท้องเสีย	 และแผลสด)	

ของนักศึกษาช้ันปีท่ี	1	ของมหาวิทยาลัยมหิดล	มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยท่ีแสดงว่าความตระหนักในระดับสูง

อาจนําไปสู่การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล(21)	Mirko	Ancilotti	พบว่าการขาดความตระหนักเกี่ยวกับ	

AMR	ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคสําคัญต่อพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของแต่ละบุคคล(22) 

	 ในเร่ืองพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีไม่สมเหตุผล	กพย.	ได้ทําการสํารวจออนไลน์เก่ียวกับพฤติกรรม

การใช้ยาปฏิชีวนะที่จะส่งผลต่อเชื้อดื้อยา	จากผู้ตอบแบบสอบถาม	1,855	คนในปี	2561	พบว่าส่วนใหญ่

หยุดทานยาต้านจุลชีพเม่ืออาการดีข้ึน,	ไม่รับประทานยาต้านจุลชีพตามใบส่ังแพทย์	ในทางกลับกัน	ส่วนใหญ่

ซื้อยาต้านจุลชีพด้วยตนเองและรับประทานตามที่เคยได้รับจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ของตน	

และซื้อและรับยาต้านจุลชีพ	 (โดยเข้าใจว่าเป็นยาแก้อักเสบ)(23)	 งานวิจัยชิ้นหนึ่งในประเทศไทยพบว่า

คนไทยส่วนใหญ่มีคะแนนพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพตํ่าถึงปานกลาง	 กล่าวคือมีพฤติกรรมการใช้ยา

ปฏิชีวนะที่ไม่สมเหตุผล(11,	13,	14,	24,	25) 

	 งานวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศได้ชี้ถึงข้อสรุปที่มีความสอดคล้องกันว่าสาเหตุของการ

เกิดการด้ือยาต้านจุลชีพในประชาชน	 ปัญหาส่วนหน่ึงน้ันเกิดจากความไม่รู้	 และความไม่ตระหนักถึงปัญหา

การดื้อยาต้านจุลชีพ	และการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล	แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้าน

จุลชีพประเทศไทย	พ.ศ.	2560-2564	ได้คํานึงถึงประเด็นเรื่องความรู้	ความตระหนัก	และพฤติกรรมของ

ประชาชนท่ีจะส่งผลต่อการด้ือยาต้านจุลชีพ	จึงได้มียุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องคือ	ยุทธศาสตร์ท่ี	5	การส่งเสริม

ความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน	แผน

ระยะแรกนี้กําลังจะสิ้นสุด	 และแผนในระยะถัดไป	 (พ.ศ.2565-2570)	 ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยังคง

ให้ความสําคัญ	และพัฒนารูปแบบเพื่อให้ประชาชนมีความรู้	และความตระหนักรู้ในเรื่องเชื้อดื้อยา	และ

การใช้ยาต้านจุลชีพ	เพื่อนําไปสู่พฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล	โดยใช้กลยุทธ์ในการสร้าง

ความรู้	ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ให้เหมาะสมกับบริบทสังคมในปัจจุบัน
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สื่อการสร้างความรู้ และความตระหนักรู้

ประเด็นเชื้อดื้อยา

	 องค์การอนามัยโลก	(Word	Health	Organization	หรือ	WHO)	ได้กําหนดให้ปัญหาเชื้อดื้อยา

ต้านแบคทีเรียเป็นหนึ่งในภัยคุกคามด้านสุขภาพที่ร้ายแรงที่สุดของโลก	ส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร	

รวมถึงการพัฒนาด้านอื่นๆที่อาจกระทบต่อทุกคน	ทุกวัย	ในทุกประเทศทั่วโลก1	และได้จัดให้มีกิจกรรม

รณรงค์ในประเด็นดังกล่าวนี้	ในวันที่	18	พฤศจิกายนของทุกปี	โดยเริ่มจากในทวีปยุโรปก่อน	และต่อมา

ได้ขยายเป็นการรณรงค์ในระดับโลก	รวมถึงเพิ่มระยะเวลารณรงค์ให้ยาวขึ้นเป็นในระหว่างวันท่ี	18	-	21	

พฤศจิกายน	ของทุกๆปี	ในชื่อ	World Antimicrobial Awareness Week (WAAW)	ศูนย์วิชาการ

เฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา	 (กพย.)	 ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมในประเด็นนี้เป็นครั้งแรกในปี	พ.ศ.	2556	และ

จัดต่อเนื่องเรื่อยมาทั้งในฐานะเจ้าภาพหลักและในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดงาน	

	 สําหรับในปี	พ.ศ.2564	การรณรงค์ของประเทศไทยใช้ชื่อว่า	“สัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยา

ต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564”	โดย	กพย.	เป็นหนึ่งในเจ้าภาพร่วมจัดงาน	และยังได้ร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายหลายองค์กรจัดการรณรงค์ต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน	2564	ซึ่งพิธีเปิดงานจัดขึ้น

ในรูปแบบออนไลน์	 ในวันที่	 18	พฤศจิกายน	2564	นอกจากนี้	 กพย.	ยังได้ร่วมกับ	กองสุขศึกษา	กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข	จัดการประกวดคลิปวิดีโอและคำาขวัญ “ส่งต่อความรู้สู่

วิถีใหม่ หยุดภัยเชื้อดื้อยา”	โดยกลุ่มผู้เข้าประกวดเป็นเด็ก	เยาวชน	และ	อสม.	โดยมีเงินรางวัลรวมกว่า	

31,500	บาท

เก็บตก
ณัฐพล มธุลาภรังสรรค์

นักวิชาการ 
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) 
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	 การรณรงค์ในประเด็นเชื้อดื้อยา-การใช้ยาต้านแบคทีเรียที่เหมาะสม	ของ	กพย.	 โดยร่วมมือกับ

ภาคเีครือข่ายหลากหลายหน่วยงาน	ก่อให้เกิดสื่อความรู้ในประเด็นเชื้อดื้อยาจํานวนมาก	ที่มีความ

หลากหลายทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา	ยกตัวอย่างเช่น	สื่อที่นําวัฒนธรรมพื้นบ้านมาใช้เป็นตัวกลาง

ในการสื่อสาร	 สื่อหนังสือนิทานสําหรับเด็ก	 หรือการจัดการประกวดการเต้นประกอบเพลงที่แต่งเพื่อให้

ความรู้ด้านเชื้อดื้อยาสําหรับเด็กและวัยรุ่น	ฯลฯ

	 สําหรับส่ือความรู้ในประเด็นเช้ือด้ือยาต้านแบคทีเรียและการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างเหมาะสมนั้น	

กพย.	 ได้จัดทําเว็บไซต์ท่ีรวบรวมข้อมูลกิจกรรมและส่ือความรู้ในประเด็นเช้ือด้ือยาไว้ท่ี	 http://atb-aware.

thaidrugwatch.org	 โดยได้จัดเรียงหมวดหมู่ทั้งในส่วนของปีที่ทําการรณรงค์	และประเภทของสื่อ	 เพื่อ

ให้ง่ายต่อการสืบค้นสําหรับผู้ที่สนใจข้อมูลความรู้	หรือบุคลากรนําไปใช้ในการทํากิจกรรมรณรงค์	โดย

ขอยกตัวอย่างสื่อที่น่าสนใจในประเภทสื่อต่าง	ๆ	ดังนี้

 

รับชมวิดีโอพิธีเปิด

“สัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกของประเทศไทย ปี 2564” 

http://atb-aware.thaidrugwatch.org/?p=660

ผลงานชนะการประกวดคลิปวิดีโอและคําขวัญ	

“ส่งต่อความรู้สู่วิถีใหม่ หยุดภัยเชื้อดื้อยา” 

http://atb-aware.thaidrugwatch.org/?p=647

เยี่ยมชมเว็บไซต์รวบรวมสื่อประเด็นเชื้อดื้อยาของ กพย. 

http://atb-aware.thaidrugwatch.org
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1. หนังสือนิทานกุ๊กไก่เป็นหวัด (ฉบับสองภาษา) 

	 เป็นการพัฒนาต่อยอดจากสื่อนิทานฉบับภาษาไทย	โดยผู้แต่ง	“ตุ๊บปอง”	เรืองศักดิ์	ปิ่นประทีป	

นักเขยีนหนังสือสําหรับเด็ก	 ภาพประกอบโดย	 นฤมล	 เสือแจ่ม	 (na-ru)	 ท่ีมีจุดเด่นการใช้คําท่ีมีเสียงสูงต่ํา	

ผสานกับสัมผัสแบบทํานองเพลงพ้ืนบ้าน	เหมาะสําหรับให้ผู้ปกครองได้ทํากิจกรรมการอ่านร่วมกับลูกหลาน	

การอ่านนิทานร่วมกับเด็กหรืออ่านให้เด็กฟัง	 เป็นการใช้เวลาที่มีคุณภาพกับเด็ก	 ส่งเสริมความผูกพัน

ในครอบครัว	เสริมสร้างทักษะการอ่านให้กับเด็ก	การสอดแทรกความรู้เข้าไปในนิทานจะช่วยเสริมให้เด็ก

ได้ซึมซับ	 ทําความเข้าใจถึงวิธีการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างเหมาะสม	 โดยนิทานฉบับสองภาษาน้ี	 ได้ต่อยอด

จากฉบับเดิมที่เป็นภาษาไทย	 โดยเพิ่มเนื้อหาภาษาอังกฤษ	 ให้กลายเป็นนิทานสองภาษา	 เพิ่มประโยชน์

ในการให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ	 และเป็นการขยายการสื่อสารไปยังผู้ปกครองและเด็กท่ีอยู่ต่างประเทศ

ได้อีกด้วย	 นิทาน	 “กุ๊กไก่เป็นหวัด”	 ฉบับสองภาษา	 ได้มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแจกฟรีในจํานวนจํากัด	

และฉบับดิจิตอล	ในรูปแบบไฟล์	PDF	ให้ดาวน์โหลดได้ฟรี	เพื่อไปเปิดบนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต	หรือ

ปริ๊นท์ออกมาด้วยตนเอง

ดาวน์โหลดนิทาน “กุ๊กไก่เป็นหวัด” ฉบับสองภาษา

http://atb-aware.thaidrugwatch.org/?p=434
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2. สปอตเพลง “เชื้อดื้อยา” 

	 เม่ือปี	พ.ศ.	2559	กพย.	ร่วมกับ	สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	จัดทํา

สปอตวิทยุรณรงค์	 เน้นให้ผู้ฟังเกิดความคุ้นเคยกับคําว่า	 “เชื้อดื้อยา”	 รวมถึงอธิบายสาเหตุของการเกิด

เชื้อด้ือยาแบบง่ายๆและรวบรัด	 โดยมีหลายความยาวเพ่ือให้เหมาะกับการเปิดในรายการวิทยุท่ีหลากหลาย	

ตั้งแต่	 45	 วินาที	 จนไปถึงสั้นเพียงแค่	 6.5	 วินาที	 จึงเป็นสื่อรณรงค์สามารถนําไปใช้ในการสื่อสารผ่าน

สถานีวิทยุ	เสียงตามสาย	หรือใช้ประกอบในกิจกรรมการรณรงค์ในประเด็นเชื้อดื้อยาได้เป็นอย่างดี	

3. เพลง “อย่าพึ่ง” 

	 ในปี	 พ.ศ.2561	 กพย.	 ได้ร่วมมือกับ	 นราธิป	 ปานแร่	 นักแต่งเพลงที่มีผลงานการแต่งเพลงให้

ศิลปินชื่อดังมากมาย	 แต่งเพลงรณรงค์ประเด็นเชื้อดื้อยา	 โดยเน้นเป้าหมายให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่	 มี

จังหวะสนุก	 เนื้อเพลงทันสมัย	ชื่อเพลงว่า	“อย่าพึ่ง”	 โดยมาจากภาษาพูดของวลี	“อย่าเพิ่งใช้ยา”	และ

รับฟังสปอตเพลง “เชื้อดื้อยา”

http://atb-aware.thaidrugwatch.org/?p=234
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	 ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือตัวอย่างส่วนหนึ่งของสื่อความรู้ที่	 กพย.	 ได้ร่วมกับภาคีในการจัดทําเพื่อ

เผยแพร่ความรู้ในเรื่องการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาเช้ือดื้อยา	 โดยมุ่งหวังที่จะสร้าง

ความเข้าใจและตระหนักรู้	 นําไปสู่การใช้ยาต้านแบคทีเรียที่เหมาะสม	 โดยหวังว่าสักวันหนึ่ง	 ปัญหา

เชื้อดื้อยานี้จะหมดสิ้นไป

ฟังเพลงและชมคลิปการเต้นเพลง “อย่าพึ่ง” 

http://atb-aware.thaidrugwatch.org/?p=360

Word	Health	Organization.	(2020).	Antibiotic	resistance.	World	Health	Organization.	https://
www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance

1.	

เอกสารอ้างอิง

ยังสื่อการที่ไม่ควรพึ่งพายาต้านแบคทีเรียจนเกินความจําเป็น	นําไปสู่การใช้ยาอย่างพรํ่าเพรื่อและนําไปสู่

ปัญหาเชื้อดื้อยาในที่สุด	 ในการรณรงค์ได้จัดทําคลิปต้นแบบการเต้น	 และจัดให้มีการประกวด	 “เต้น	

ต่อ	ต้าน”	ชิงเงินรางวัลรวม	20,000	บาท	มีผู้ร่วมส่งคลิปเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภททีมและบุคคลถึง	

57	คลิป	
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สถานการณ์การใช้ยา

และความรอบรู้ด้านยาของพระในวัด

กรณีศึกษา อำาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำานาจเจริญ

	 พื้นที่อําเภอปทุมราชวงศา	จังหวัดอํานาจเจริญ	มีวัดครอบคลุมทุกตําบล	ซ่ึงพบกลุ่มพระภิกษุ

สงฆ์	สามเณร	และแม่ชี	มีความเกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรังในฐานะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	บุคคลเหล่านี้อาศัยอยู่ใน

วัดวาอาราม	 ยึดม่ันถือม่ันในศาสนา	 ปฏิบัติตนตามกฎของสงฆ์ท่ีแตกต่างจากบุคคลท่ัวไป	 ทําให้มีข้อจํากัด

ต่อการรับรู้เรื่องโรคและความเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้	 โดยเฉพาะพระสงฆ์ผู้อาพาธที่ส่วนใหญ่ต้องดูแล

ตนเอง	จากข้อมูลรายงานอุบัติการณ์พระ/เณรที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลปทุมราชวงศาอันเนื่อง

มาจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยตนเอง	 พบว่า	 เกิดจากการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมมากมายเนื่อง

ด้วยการขาดความรู้ที่ถูกต้อง	ทีมงานพชอ.ปทุมราชวงศา	จึงจัดระบบเฝ้าระวังจากโรงพยาบาลสู่ในชุมชน	

และดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนของวัด	ทั้งในเรื่องระบบยาในวัด	ดูแลยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่

พระ	เณร	แม่ชี	นํามาใช้	ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุดสังฆทานรวมถึงผู้ประกอบการที่จําหน่ายสังฆทาน	

จากการลงพื้นที่สํารวจสถานการณ์การใช้ยาในวัดและสํารวจความรอบรู้ด้านยาของพระท่ีอยู่ในวัด	พบว่า

พระในอําเภอปทุมราชวงศาทั้งสิ้น	136	รูป	ส่วนมากมีโรคประจําตัว	โดยโรคประจําตัวที่พบส่วนใหญ่เป็น

โรคเบาหวาน	โรคความดันโลหิตสูง	และโรคไขมันในเลือดสูง	โดยเก็บข้อมูลมาจาก	4	ตําบลได้แก่	ตําบลลือ

เสียงสะท้อนจากพื้นที่
ภญ.จันทร์จรีย์ ดอกบัว

(หมอยาชายขอบ)
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ตําบลนาป่าแซง	ตําบลหนองข่า	ตําบลโนนงาม	พระที่ใช้ยาไม่ถูกต้อง	14	รูปจากพระที่มีโรคเรื้อรังทั้งสิ้น	

30	รูป	โดยตัวอย่างการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องที่พบได้บ่อยเช่น	การเก็บรักษายาโดยเก็บรวมกันในขวดโหล	

การเก็บยาโดยไม่ใส่ซองยา	การหักยาโดยการกัด	การหยุดใช้ยาหรือปรับขนาดยาด้วยตัวเอง	การเคี้ยวยา

เนื่องจากมีความเช่ือเร่ืองท่ียาเป็นพิษต่อไตน้อยลงหากเค้ียว	 มีการซ้ือยาท่ีมีส่วนประกอบของสเตียรอยด์มา

รับประทาน	 มีการรับประทานยาซํ้าซ้อน	 มีการหักเม็ดยาทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน	 ซึ่งอาจทําให้ยาเสื่อม

คุณภาพได้	

สถานการณ์ยาที่พบในวัด

	 จากการสํารวจพบว่าจากวัดจํานวน	39	วัดมีวัดที่มียาสํารองไว้ในวัดถึง	21	วัด	มีเพียง	18	วัด

เท่านั้นที่ไม่มียาสํารองในวัดซึ่งยาดังกล่าวมาจากหลากหลายแหล่งด้วยกันดังนี้คือ	 สังฆทาน,	 ยาบริจาค,	

โรงพยาบาล,	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล	 และซื้อเอง	 โดยประเภทของยาที่เก็บสํารองไว้ในวัด

พบว่า	เป็นยาสามัญประจําบ้าน,	ยาอันตราย,	ยาปฏิชีวนะ,	ยาแก้ปวดหรือกลุ่มยาบรรเทาอาการอักเสบ

ที่ไม่ใช่สเตียรอยด์	 (Non-Steroidal	 Anti	 Inflammatory	 Drugs	 หรือ	 NSAIDs)	 และยาใช้ภายนอก	

นอกจากนี้ยังพบการใช้ยาสมุนไพร	โดยส่วนใหญ่เป็นฟ้าทะลายโจร

ตารางแสดง ข้อมูลยาที่พบในวัด

ข้อมูลยาที่พบในวัด

แหล่งที่มายา

สังฆทาน

ยาบริจาค

รพ./รพ.สต.

ซื้อเอง

ไม่มี/ไม่ทราบ

ประเภทยา

ยาสามัญประจําบ้าน

ยาอันตราย

ยาปฏิชีวนะ

ยาแก้ปวด, NSIADs

ยาใช้ภายนอก

ยาเสื่อมสภาพ

ยาหมดอายุ

จำานวน (ร้อยละ)

23	(46)

7	(14)

10	(20)

3	(6)

7	(14)

52.29

10.41

0.19 เช่นAmoxicillin 

Ofloxacin Ciprofloxacin 

8.58เช่น Ibuprofen Piroxicam 

13.97

10.55

11.08
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	 การจัดเก็บยาที่สํารองไว้ใช้ภายในวัด	โดยมากไม่มีการจัดเก็บยาในวัด	จํานวน	18	วัด	ส่วนวัดที่

มีการจัดเก็บยาจะจัดเก็บไว้ในกล่องยา	และตู้ยา	จํานวน	11	และ	10	วัด	ตามลําดับ	กล่องยาและตู้ยาที่มี

อยู่ในวัดส่วนมากได้รับบริจาคจากรพ.สต.ที่อยู่ใกล้วัด	 สถานที่ในการจัดเก็บยาขึ้นอยู่กับความสะดวกใน

การหยิบใช้ของแต่ละวัด	โดยมากจัดเก็บไว้ที่ศาลาวัด	จํานวน	15	วัด	รองลงมาคือ	กุฏิเจ้าอาวาส	จํานวน	

11	วัด	ซึ่งหากมีการเก็บยาที่ไม่ถูกต้อง	มีความชื้น	เก็บไม่พ้นแสง	มีการเก็บยาหลายชนิดไว้ร่วมกัน	ไม่มี

การตรวจสอบการเสื่อมสภาพของยาและวันหมดอายุ	

ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ: ความฉลาดทางสุขภาพ

	 ทักษะด้านความรู้	 ความเข้าใจเก่ียวกับสุขภาพและการป้องกันโรค	 พระส่วนมากเห็นด้วยว่า	 ควร

ตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปี	 นอนหลับพักผ่อนอย่างน้อยวันละ	 4	 ช่ัวโมง	 รับประทานเน้ือปลาเป็นอาหาร

ที่ย่อยง่ายและมีคุณค่าทางอาหารสูง	 รับประทานผัก	 ผลไม้	 และการดื่มนํ้ามากๆ	 ช่วยลดอาการท้องผูก	

และทําให้ร่างกายสดช่ืน	การประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวัน	เช่น	เดินบิณฑบาต	กวาดลานวัด	ต่อเนื่อง

มากกว่าหรือเท่ากับ	1	 ช่ัวโมง	 ถือเป็นการออกกําลังกายอย่างหน่ึง	 ในส่วนของการปองกันการเกิดอุบัติเหต	ุ

พระเห็นด้วยว่าควรพักอยู่ช้ันล่างของบ้านพักเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการลื่นล้มจากการขึ้นลง

บันได	นอกจากนี้พระเห็นด้วยว่า	ความอ้วน	มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน	โรคความดันโลหิตสูง	

โรคหัวใจและหลอดเลือด	โรคหลอดเลือดสมอง

	 ทักษะด้านการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ	เมื่อพระต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจะสามารถ

เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้เป็นบางครั้ง	โดยใช้การค้นหาข้อมูลจากหลายๆแหล่ง	สอบถามจากผู้รู้	เมื่อได้ข้อมูล

จะนําข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบกับผู้รู้หรือตําราจนข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ	และนําข้อมูลที่ได้มาปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพของตนเอง

	 ทักษะด้านการส่ือสารข้อมูลสุขภาพ	พระมีความเข้าใจดีเม่ืออ่านเอกสารแนะนําเร่ืองการดูแลสุขภาพ	

หรือฟังคําแนะนําเรื่องสุขภาพ	มีบางครั้งต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน	 เพ่ือทําความเข้าใจข้อความ

จากสื่อสุขภาพ	

	 ทักษะด้านการตัดสินใจ	 พบว่าพระมีทักษะการตัดสินใจที่ไม่ถูกอยู่	 เช่น	 หากเป็นโรคเบาหวาน

แล้วมีคนซื้อน้ําอัดลมมาฝาก	ส่วนใหญ่จะกินนํ้าอัดลม	แต่มีพระที่มีทักษะการตัดสินใจที่ถูก	เช่น	เป็นโรค

ความดันโลหิตสูง	จะไม่กินอาหารรสเค็ม,	หากมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจะไม่ซื้อยามารับประทานเอง

ทักษะด้านการจัดการตนเอง	 พระสงฆ์ยังมีการจัดการตัวเองที่ไม่มากนัก	 ได้มีการกําหนดเป้าหมายเรื่อง

การดูแลสุขภาพตนเอง	สามารถทําตามแผนการดูแลสุขภาพที่วางไว้ได้บางครั้ง
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	 ทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อ	พบว่าส่วนใหญ่เชื่อโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	อาหารเสริม	

เคร่ืองดื่มบํารุงสมองเป็นบางครั้ง	มีการนําเนื้อหาหรือข้อมูลที่สื่อนําเสนอเกี่ยวกับสุขภาพมาตรวจสอบ

กับผู้รู้	หรือตํารา	โดยคิดว่าข้อมูลจากสื่อเกี่ยวกับสุขภาพนั้นถูกต้อง	และนําข้อมูลจากสื่อมาปฏิบัติต่อ

ตนเองหรือคนรอบข้างเป็นบางครั้ง	

ความคิดเห็นและมุมมองเรื่องสังฆทานยา

	 พระส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสังฆทานยามีความสําคัญและจําเป็น	 และสังฆทานยาสามารถนํา

ไปใช้ในการป้องกันหรือรักษาโรคให้หายได้จริงในระดับปานกลาง	พระมีความคิดเห็นว่ายาในสังฆทาน

มีคุณภาพในระดับน้อยเมื ่อเปรียบเทียบกับยาที่ได้รับจากสถานบริการสุขภาพ	จึงตัดสินใจไม่ใช้ยาใน

สังฆทานยาเพื่อรักษาโรคที่เป็นอยู่	สําหรับการจัดการสังฆทานยา	ส่วนมากผู้ที่มีหน้าที่จัดเก็บชุดสังฆทาน

ยาคือพระลูกวัด	หลังจากได้รับสังฆทานมาแล้วจะมีการคัดแยกยาออกจากสังฆทาน	เพื่อนํามาจัดเก็บ

อย่างเหมาะสม	 แต่ไม่ได้ตรวจนับจํานวนยา	 และไม่มีการแยกชนิดยาในแต่ละวัน	 โดยการจัดเก็บ

ชุดสังฆทานยาจะมีที่เก็บโดยเฉพาะ	 สถานที่จัดเก็บยาส่วนใหญ่มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม	

ส่วนใหญ่มีผู้ดูแลเฉพาะด้านในการใช้ยาจากสังฆทานยาของพระสงฆ์ภายในวัด	แต่พบว่าแนวโน้มการใช้

ยาจากสังฆทานยาของพระสงฆ์ลดลง	 อีกทั้งไม่มีการติดตามการใช้ยาจากสังฆทานยาของพระสงฆ์	 และ

พระสงฆ์ที่ใช้ยาในสังฆทานไม่ได้สืบค้นข้อมูลการใช้ยา	นอกจากนี้พระส่วนใหญ่จะไม่ใช้ยาในสังฆทานยา	

หากไม่มีรายละเอียดวันผลิต	วันหมดอายุ	ขนาด	และวิธีการใช้ยาระบุไว้ในฉลากยา	สําหรับการจําหน่าย

จ่ายแจกยา	 โดยมากไม่มีผู้ท่ีมีหน้าที่เฉพาะในการจําหน่ายจ่ายแจกยาที่มาจากสังฆทานยา	 และไม่มีระบบ

บันทึกการเบิกใช้ยาที่มาจากสังฆทานยา	

	 จากข้อมูลสถานการณ์และความรอบรู้ด้านยาของพระในวัดนั้น	 ทีมงานพชอ.ปทุมราชวงศา

จึงได้ดําเนินงานเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงยาในวัดและมีการบูรณาการเข้ากับการดําเนินการของวัด

ส่งเสริมสุขภาพ	 เสนอให้มีการบูรณาการร่วมกับกรมอนามัยและวัดประชารัฐ	 กระทรวงมหาดไทย	 ควร

มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในประเด็นยาร่วมกันต้ังแต่การคัดเลือก	 จัดหา	 กระจายและการใช้ยาของพระ/วัด	

ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผล	 ซึ่งควรมีการประกาศนโยบายที่ชัดเจนต้ังแต่ต้นนํ้า	 จนกระทั่ง

สู่ปลายนํ้า	 และต้องอาศัยความร่วมมือในการทํางานจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ	 ภาคประชาชนและภาค

สังคม	 รวมถึงการประสานงานการจัดระบบการให้บริการของ	 NCD	 Clinic	 ในสถานบริการที่ต้องมีการ

เชื่อมโยงข้อมูล	 และกระบวนการทํางานร่วมกัน	 นอกจากนี้อาจมีการผนวกเข้ากับการทํางานในรูปแบบ

การขับเคล่ือนงานผ่านธรรมนูญพระสงฆ์	 และเชื่อมโยงการทํางานร่วมกับสํานักพระพุทธศาสนา	 ทั้งนี้

เพื่อให้เกิดระบบยาที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ	เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลต่อไป
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แนะนำ เว็บไซต์
อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม/นักวิชาการ กพย.

	 ทุกๆปีราววันที่	18-24	พฤศจิกายน	องค์การอนามัยโลกจะจัดกิจกรรม	World	Antimicrobial	Awareness	
Week	 เพื่อร่วมกันรณรงค์ป้องกันปัญหาการเกิดการดื้อยาต้านจุลชีพทั่วโลก	 ปีนี้มีธีมหลักคือ	 Spread	 Awareness,	
Stop	Resistance	เว็บไซต์ที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้
	 1.	 เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 ที่รวบรวมกิจกรรม	 WAAW	 2021	 Events	 ในแต่ละวันว่ามี
อะไรบ้าง	 ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่	 https://www.who.int/campaigns/world-antimicrobial-awareness-
week/2021/waaw-events
	 2.	The	Antibiotic	Resistance	Coalition	 เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์แนวร่วมเพื่อป้องกันการเกิดการดื้อยา
ต้านจุลชีพที่รวบรวมสถานการณ์และปัญหาของเชื้อดื้อยา	 รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่รณรงค์ทั่วโลก	ติดตามได้ที่	 https://
www.ignitetheidea.org/arc

	 3.	หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด	 (MORU)	ร่วมกับ	กรีนพีซ	ประเทศไทย	และองค์กรพิทักษ์สัตว์
แห่งโลก	 เปิดตัวเว็บไซต์	 “สืบรอยเท้ายาปฏิชีวนะในตัวคุณ”	หรือ	 Antibiotic	 Footprint	 –	 Individual	 Calculator		
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่น	 และลดปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จําเป็น	 ผู้เล่นสามารถ
วัดขนาดรอยเท้ายาปฏิชีวนะของตนเอง	 และเปรียบเทียบกับรอยเท้าของผู้อื่นทั่วโลก	 เว็บไซต์จะอธิบายถึงการใช้ยา
ปฏิชีวนะโดยไม่จําเป็น	 อีกทั้ง	 ยังอธิบายถึงการใช้ยาปฏิชีวนะในระหว่างการเลี้ยงสัตว์	 และกระตุ้นให้ทุกคนศึกษา
ถึงที่มาและวิธีการเลี้ยงของฟาร์มก่อนที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มาบริโภค	ท่านสามารถสืบรอยเท้ายาปฏิชีวนะ
ของตัวท่านเอง	และร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการช่วยโลกได้แล้วท่ี		https://www.antibioticfootprint.net/calculator/th
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	 4.	สําหรับประเทศไทย		สํานักงานคณกรรมการอาหาร	และยา	(อย.)	ก็ได้จัดทําเว็บไซต์นิทรรศการออนไลน์
รวบรวมงานเกี่ยวกับกิจกรรมและสื่อรณรงค์ต่างๆ	โดยเริ่มเผยแพร่ในงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลก
ของประเทศไทยปี	 2564	 ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการออนไลน์	 และเข้าร่วมกิจกรรมดีๆได้ที่	 https://www.
eventdee.com/amr/


