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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘
ระเบียบวาระที่ ๒.๑

สมัชชาสุขภาพ ๘ / หลัก ๑
๑๗ พฤศจิ กายน ๒๕๕๘
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วิ กฤติ การณ์เชื้อแบคทีเรียดือ้ ยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ
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๑. นิ ยามศัพท์
แบคที เรีย เป็ นสิง่ มีชวี ติ ทีม่ ขี นาดเล็กมาก ต้องดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์ขยายถึง ๑,๐๐๐ เท่าจึงจะ
มองเห็นได้ แบ่งเป็ นชนิดต่าง ๆ ที่มคี วามแตกต่างกันหลายหมื่นหลายแสนชนิด อยู่ร่วมกับมนุ ษย์ สัตว์
สิง่ มีชวี ติ อื่น ๆ และในสิง่ แวดล้อม ทัง้ อย่างเป็ นมิตร (ป้องกัน) และเป็ นศัตรู (ก่อโรค จึงเรียกว่าเชือ้ โรค) ต่อ
กันมีช่อื เรียกเฉพาะชนิดที่มคี วามสําคัญ เช่น อี.โคไล ซัลโมเนลล่า นิวโมคอคคัส เป็ นต้น จัดเป็ นจุลชีพ
ประเภทหนึ่ง
การติ ดเชื้อแบคที เรียทําให้เกิดการเจ็บป่วย ขึน้ อยู่กบั การติดเชื้อแบคทีเรียชนิดไหนและที่ส่วน
ไหนของร่างกาย เช่น ฝี หนอง เยื่อหุม้ สมองอักเสบ ติดเชือ้ ในกระแสเลือด ทางเดินปสั สาวะ ปอด กระดูก
และข้อ ไข้ทยั ฟอยด์ อหิวาตกโรค เป็ นต้น
ยาต้านแบคที เรีย คือยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการกําจัดแบคทีเรียจากร่างกายของมนุ ษย์และสัตว์
ใช้รกั ษาโรคทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ แบคทีเรียให้หายได้ หากแบคทีเรียยังไวต่อยาชนิดนัน้ ๆ
การดือ้ ยาต้านแบคทีเรีย หมายถึงคุณสมบัตขิ องแบคทีเรียทีท่ นทานต่อยานัน้ ไม่ได้หมายถึงว่า
มนุษย์หรือสัตว์ตา้ นทาน (ไม่ตอบสนอง) ต่อการรักษาด้วยยานัน้
แบคที เรียดื้อยา หมายถึงแบคทีเรียที่ทนทาน (ดื้อ) ไม่ถูกกําจัดโดยยาต้านแบคทีเรียที่เคยใช้
กําจัดได้ผลดีเมือ่ แรกมียาชนิดนัน้ ๆ ใช้มผี ลให้ยาชนิดนัน้ ๆ ไม่สามารถช่วยรักษาโรคติดเชือ้ จากแบคทีเรียที่
ดือ้ ยานัน้ ได้อกี
สุขภาพหนึ่ งเดียว เป็ นแนวคิดสากลในการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง ในการ
ดูแลสุขภาพของคน-สัตว์-สิง่ แวดล้อม เพื่อบูรณาการการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทัง้ การ
ส่ ง เสริม สุ ข ภาพแบบองค์ร วม เนื่ อ งจากการสร้า งสุ ข ภาพที่ดีข องคนและสัต ว์ รวมถึง ความสมดุ ล ของ
สิง่ แวดล้อม มีความเกีย่ วข้องเชื่อมโยงกัน
รายละเอียดในเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๘ / หลัก ๑ / ผนวก ๑
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๒. ความสําคัญของปัญหา สถานการณ์และแนวโน้ ม
๒.๑ ความสําคัญของปัญหา อันตรายของการดือ้ ยาต้านแบคทีเรีย
ปญั หาจากแบคทีเรียดือ้ ยาเป็ นหนึ่งในภัยคุกคามทางสุขภาพทีส่ าํ คัญมาก องค์การอนามัยโลกชี้
ว่าการทีแ่ บคทีเรียดือ้ ยาเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง จะทําให้โลกเข้าสู่ยุคทีก่ ารรักษาโรคติดเชือ้ แบคทีเรียด้วยยา
ต้านแบคทีเรียไม่ได้ผล มีผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจของปญั หา กล่าวโดยสรุปดังนี้
ด้านสุขภาพ ๑) ทําให้โรคจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เคยรักษาได้ กลับเป็ นโรคที่รกั ษาไม่ได้อกี
ครัง้ ๒) ไม่สามารถรักษาการเจ็บป่วยอื่น ๆ อีกหลายอย่างหรือรักษาได้น้อยลงเช่น มะเร็ง รวมถึงโรคที่มี
ความก้าวหน้าในการรักษา เช่น การเปลีย่ นอวัยวะ (เช่นเปลีย่ นตับ ปลูกถ่ายไขกระดูก) ทัง้ นี้ เพราะโรคหรือ
สมัชชาสุขภาพ ๘ / หลัก ๑ วิกฤติการณ์เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาและการจัดการปญั หาแบบบูรณาการ หน้าที่ ๑/๑๐
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การรักษาดังกล่าวทําให้ผูป้ ่วยมีโอกาสสูงที่จะติดเชื้อและผูป้ ่วยก็มกั จะเสียชีวติ จากการติดเชื้อหากไม่มยี า
ต้านแบคทีเรียทีใ่ ช้ได้ผลในการป้องกันและรักษา ๓) ยาทีใ่ ช้ในการรักษาการติดเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยา มักจะมี
อันตรายมากกว่า และแพงกว่ายาทีเ่ คยใช้ได้แต่ดงั ้ เดิมอีกมากเป็ นสิบเป็ นร้อยเท่าตัว ซึง่ บางครัง้ มีผลให้ไม่มี
เงินพอจ่ายค่ารักษา และ ๔) มีผลให้อตั ราการเสียชีวติ สูงขึน้ หรือป่วยนานขึน้ โดยในแต่ละปี พบว่ามีคนไทย
ติดเชื้อแบคทีเรียที่ด้อื ยาประมาณ ๘๘,๐๐๐ คน และในจํานวนนี้เสียชีวติ ถึง ๓๘,๐๐๐ คน จากข้อมูลจาก
โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่าผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยามีโอกาสเสียชีวติ มากกว่าผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ ไม่ดอ้ื ยา
๑๐-๒๐ เท่า
ด้านเศรษฐกิ จ แบคทีเรียดือ้ ยาทําให้การรักษาโรคติดเชือ้ ยากขึน้ และมีค่ายาเพิม่ ขึน้ มาก ผูป้ ่วย
ต้องพักรักษาในโรงพยาบาลนานขึน้ นําไปสู่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทีส่ งู มากขึน้ และรวมถึงค่าใช้จ่าย
ทีผ่ ปู้ ่วยต้องขาดรายได้จากการหยุดงาน ค่าใช้จ่ายญาติในการดูแล ประมาณการว่าประเทศไทยยังสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจจากปญั หาแบคทีเ รียดื้อยาทัง้ ทางตรงและทางอ้อมสูงถึง ๖,๐๐๐ และ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท
ตามลําดับ
จะเห็น ได้ ว่ า บุ ค ลากรด้ า นสุ ข ภาพและประชาชนทัว่ ไปยัง ไม่ ไ ด้ ร ับ ทราบความรุ น แรงของ
สถานการณ์ปญั หาเชือ้ ดือ้ ยาดังกล่าว แม้ว่าเราทุกคนมีสว่ นร่วมสร้างปญั หา จึงจําเป็ นต้องมีความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการจัดการปญั หา ตัง้ แต่การสร้างความตระหนักในความรุนแรงของปญั หา ตลอดจนลดการใช้
ยาต้านแบคทีเรียโดยไม่จาํ เป็ นและไม่สมเหตุผล แม้ว่าทีผ่ า่ นมากระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่ วยงานหลัก
หน่ วยงานหนึ่ง กําลังจัดทํายุทธศาสตร์เรื่องการดือ้ ยาต้านจุลชีพของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
แต่กระบวนการจัดทํายังขาดการมีสว่ นร่วมจากภาคส่วนต่างๆ การจัดให้มกี ระบวนสมัชชาสุขภาพทีเ่ น้นการ
มีสว่ นร่วมของภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง มาใช้ในกรณีน้ี จะทําให้เกิดนโยบายของประเทศในการจัดการปญั หาเชือ้
แบคทีเรียดือ้ ยาแบบบูรณาการ และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องจนสามารถยับยัง้ และลดปญั หาได้
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้ ม
สถานการณ์และแนวโน้มของปญั หาแบคทีเรียดือ้ ยา นับเป็ นปญั หาร่วมของสิง่ มีชวี ติ ในโลกนี้ จนมี
การกล่าวว่า “เราไม่สามารถมองปญั หาและการแก้ปญั หาแบบแยกส่วนอีกต่อไป ชีวติ มนุ ษย์ สัตว์ พืช และ
สิง่ มีชวี ติ ต่างๆเกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออก” (One Health) ดังเช่นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๖
พ.ศ.๒๕๕๖ มติ ๘ เรื่องการสร้า งความร่ว มมือของทุ ก ภาคส่ว น เพื่อ “สุขภาพหนึ่ งเดียว”ของคน-สัต ว์สิง่ แวดล้อม ความรุนแรงของปญั หากระจายไปทัวทุ
่ กภาคในโลก
๒.๒.๑ วิ กฤติ แบคทีเรียดือ้ ยาในระดับสากล
ปญั หาจากแบคทีเรียดื้อยาเกิดขึน้ ทัวโลก
่
และแบคทีเรียดื้อยาสามารถแพร่ขา้ มถิน่ ข้ามประเทศ
ข้ามทวีปได้ โดยการนําไปของคนสัตว์และสิง่ ของ จึงต้องร่วมมือกันทัวโลกเพื
่
อ่ แก้ไขปญั หา
แม้วา่ จะได้มกี ารเตือนถึงสถานการณ์อนั ตรายของ “วิกฤติการณ์เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยา” นี้ ทัง้ ในระดับ
สากลและในประเทศไทยมานานกว่า ๒๐ ปี แล้ว แต่ความตื่นตัวและความคืบหน้าในการป้องกันและจัดการ
ปญั หาไม่กา้ วหน้าเท่าทีค่ วร เป็ นผลให้สถานการณ์เลวร้ายลงเรื่อย ๆ ประเทศต่าง ๆ ได้พยายามกําหนด
มาตรการเชิง นโยบายที่เ ข้ม งวด เช่ น สหรัฐ อเมริก า สหราชอาณาจัก ร ออสเตรเลีย รวมทัง้ ในระดับ
หน่ วยงานนานาชาติ เช่น องค์การอนามัยโลก ฯลฯ๑ มีรายงานการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทัวโลก
่
นํ าไปสู่มติ
สมัชชาอนามัยโลกปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ทีร่ วมถึงการรับรองแผนปฏิบตั กิ ารระดับโลกเพือ่ จัดการปญั หานี้
สมัชชาสุขภาพ ๘ / หลัก ๑ วิกฤติการณ์เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาและการจัดการปญั หาแบบบูรณาการ หน้าที่ ๒/๑๐
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๒.๒.๒ วิ กฤติ แบคทีเรียดือ้ ยาในประเทศไทย
ศูนย์เฝ้าระวังเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า อัตราการเกิดเชือ้
แบคทีเ รีย ดื้อ ยาเพิ่ม สูง ขึ้น และรุ น แรงขึ้น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ๒ แต่ เ ป็ น การเฝ้ า ระวัง ในโรงพยาบาลเป็ น หลัก
การศึกษาและเฝ้าระวังในนักท่องเที่ยวที่มาแถบเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พบว่ามากกว่าครึง่ หนึ่ง มีเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยามากขึน้ กว่าก่อนเดินทางมาในแถบนี้ และบางรายงานระบุได้ว่า
รับแบคทีเรียดือ้ ยาจากประเทศไทย
ข้อมูลแสดงว่า มีการรับแบคทีเรียหรือยีนดือ้ ยาจากอาหาร เช่น การได้รบั เชือ้ เอ็นเตอโรคอคไคทีด่ อ้ื
ยาแวนโคมัยซิน หรือ วีอาร์อี (VRE) (ซึง่ เป็ นการดือ้ ต่อยาชนิดสุดท้ายทีม่ ใี ช้สาํ หรับแบคทีเรียชนิดนี้) ซึง่ พบ
ในอาหารแช่แข็งและพบในคนด้วย การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรพี บว่าผูท้ ส่ี ุขภาพดีมากกว่าร้อยละ ๖๐ มี
แบคทีเรียสายพันธุ์ทด่ี ้อื ยาหลายชนิดโดยการสร้างเอ็นไซม์ทําลายยา สันนิษฐานว่าอาจมีความสัมพันธ์กบั
อาหารทีก่ นิ การตรวจเนื้อไก่ทว่ี างขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ๒๐๐ ตัวอย่าง พบแบคทีเรียชนิด อี.โคไลมากกว่า
ร้อยละ ๕๐ ที่มยี นี เกี่ยวข้องกับการดื้อยาหลายขนานและยังตรวจพบเชื้อซัลโมเนลลา ดื้อยาหลายขนาน
ประมาณร้อยละ ๑๘
๒.๒.๓ การใช้ยาต้านแบคทีเรียในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการใช้ยาต้านแบคทีเรียมหาศาล รายงานเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ แสดงว่ามูลค่าการผลิต
และนําเข้ายาต้านแบคทีเรีย พ.ศ. ๒๕๕๒ สูงถึง ๑.๑ หมื่นล้านบาท มากกว่ามูลค่าของยาทีใ่ ช้ในการรักษา
โรคเรื้อรังซึ่งต้องใช้ตดิ ต่อเป็ นเวลานาน เช่น ยาในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาทส่วนกลาง
และยารักษามะเร็ง เท่ากับ ๙.๒, ๙.๐ และ ๗.๙ พันล้านบาท ตามลําดับ
ส่วนใหญ่ของคนไทยทุกระดับยังไม่ตระหนักว่าสาเหตุเกิดจาก ๑) แบคทีเรีย มีความสามารถอย่าง
ไม่น่าเชื่อ ที่จะพัฒนาตัวเองให้ทนทาน (ดื้อ) ต่อยาต้านแบคทีเรียที่มนุ ษย์ผลิตขึน้ มาได้ทุกชนิด ที่สําคัญ
กว่าคือ ๒) มนุ ษ ย์ ใช้ย าต้านแบคทีเ รียอย่า งพรํ่า เพรื่อ มากมายเกิน ควรและไม่คุ้ม กับ ประโยชน์ ทัง้ ใน
โรงพยาบาลและในชุมชน และทัง้ ในคนและในสัตว์/พืช มีผลให้เกิดการคัดเลือกแบคทีเรียดื้อยาไว้ และ
๓) ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือไม่ใส่ใจเท่าทีค่ วร ในการป้องกันการรับเชือ้ แบคทีเรียและการ
แพร่กระจายของแบคทีเรียที่เป็ นอันตรายทําให้ป่วยเป็ นโรคติดเชื้อและต้องใช้ยาต้านแบคทีเรียมากขึ้น
รวมทัง้ ๔) มนุ ษย์ ยังไม่ใส่ใจเท่าทีค่ วร ในการควบคุมการแพร่กระจายของแบคทีเรียดือ้ ยา
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๓. วิ เคราะห์ปัญหา และบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสียสําคัญ
ผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องที่สําคัญ มีทงั ้ ในภาครัฐ ภาควิชาการ และประชาชน ทัง้ ในระดับรัฐบาล ชุมชน
บุคลากรวิชาชีพ (แพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาล นักวิชาการเกษตร ฯลฯ) ผูป้ ่วย เกษตรกร และประชาชน
ทัวไปซึ
่
่งต้องร่วมมือกันในการแก้ปญั หาด้วยหลักการ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ของคน-สัตว์-สิง่ แวดล้อมและให้
เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ปญั หาและการจัดการแก้ไข แบ่งออกเป็ น ๑) นอกโรงพยาบาล ในคนและในสัตว์/พืช/
สิง่ แวดล้อม และ ๒) ในโรงพยาบาล

สมัชชาสุขภาพ ๘ / หลัก ๑ วิกฤติการณ์เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาและการจัดการปญั หาแบบบูรณาการ หน้าที่ ๓/๑๐
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๓.๑ เกี่ยวกับยาต้านแบคทีเรีย
คําที่ใช้เรียก: การเรียกชื่อทีไ่ ม่ตรง ไม่เป็ นทีเ่ ข้าใจ หรือไม่ส่อื ความหมายทีถ่ ูกต้อง ทําให้เกิดความ
เข้าใจผิด การเรียกกลุ่มยาต้านแบคทีเรียว่า ‘ยาปฏิชวี นะ’ ซึง่ เป็ นคํายากทีป่ ระชาชนไม่อาจเข้าใจได้โดยตรง
รวมทัง้ เป็ นการใช้คําเรียกผิดต่อเนื่องกันมาโดยอะลุ้มอล่วย หรือเรียกว่า ‘ยาแก้อกั เสบ’ทําให้เกิดความ
เข้าใจผิดว่า ‘ยาแก้อกั เสบ’ ใช้รกั ษาภาวะต่าง ๆ ทีม่ กี ารอักเสบ ไม่ว่าจะเป็ นผิวหนังอักเสบ ตาอักเสบ ข้อ
อักเสบ คออักเสบจากสาเหตุต่าง ๆ หลากหลายจึงสมควรทีจ่ ะร่วมกันใช้ช่อื เรียกทีถ่ ูกต้อง
ชนิ ดและตํารับยา: ประเทศไทยมียาต้านแบคทีเรียทีไ่ ม่ควรมีทใ่ี ช้ในตลาดจํานวนหนึ่ง นอกจากนี้
ยาแต่ละชนิดยังมีการผลิตในประเทศเป็ นตํารับต่าง ๆ อีกเป็ นจํานวนมาก เช่น มียา amoxicillin ขนาด ๒๕๐
มิลลิกรัม มากกว่า ๖๐ ตํารับและมีช่อื การค้าที่ต่าง ๆ กัน ยาต้านแบคทีเรียหลายชนิดยังมีรูปแบบ สูตร
สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ รวมทัง้ คุณภาพยาทีไ่ ม่เหมาะสม ทําให้นําไปใช้ผดิ พลาด หรืออาจทําให้การรักษาไม่ได้ผล
ั หาแบคทีเ รีย ดื้อ ยา ซึ่ง ต้อ งการการทบทวนและจัด การโดยด่ ว น โดยที่แ กนหลัก คือ สํา นัก งาน
สร้า งป ญ
คณะกรรมการอาหารและยา กําลังดําเนินการอยูใ่ นขณะนี้ ซึง่ ต้องการการสนับสนุ นและการติดตาม
สถานที่จาํ หน่ ายยาต้านแบคทีเรีย: ยาต้านแบคทีเรียมีมากมายหลายชนิดและระดับ ซึง่ ต้องใช้
ความรูค้ วามเชี่ยวชาญในระดับแตกต่างกัน และสมควรเป็ นยาควบคุม โดยอนุ ญาตให้ใช้โดยแพทย์หรือ
เภสัชกรผูท้ ม่ี คี วามรูท้ ถ่ี ูกต้องเท่านัน้ แต่กลับมีการจําหน่ายหลายช่องทาง ขาดการควบคุมอย่างเหมาะสม ทัง้
โรงพยาบาล คลินิก ร้านยา ร้านค้าปลีก แม้แต่ในร้านชําแผงขายของข้างถนน และในตลาดนัด๓ ยังมีผทู้ ไ่ี ม่ใช่
แพทย์หรือเภสัชกรจ่ายยาต้านแบคทีเรียในร้านขายยาทุกฝา่ ยทีเ่ กี่ยวข้องรวมทัง้ ภาคประชาชนควรช่วยกัน
จัดระบบและสอดส่องดูแล โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็ นผูป้ ระสานซึง่ มีโครงการ อย.น้อย
เป็ นพลังสําคัญในระดับชุมชน อีกด้วย
ระบบติ ดตามเฝ้ าระวังการกระจายและการใช้ยาต้านแบคที เรียของประเทศ ยังไม่มรี ะบบที่
ประมวลและวิเคราะห์ขอ้ มูลการกระจายและใช้ยาต้านแบคทีเรียจากทุกภาคส่วนทีเ่ ป็ นระบบ จึงไม่สามารถ
สะท้อนสภาพปญั หาได้ทนั การณ์ได้แต่อาศัยรายงานวิจยั การสํารวจศึกษาที่มอี อกมาเป็ นครัง้ คราวกติกา
ควบคุมการกระจายตัง้ แต่ตน้ ทางนําเข้า ถึงปลายทางผูใ้ ช้ ยังไม่ชดั เจน
๓.๒ ผูใ้ ช้ยาต้านแบคทีเรีย
ทัง้ แพทย์ เภสัชกร บุคลากรด้านสุขภาพอื่น ๆ เกษตรกร รวมถึงประชาชนทัวไป
่ จํานวนมากยังใช้
ยาต้านแบคทีเรียพรํ่าเพรือ่ เกินจําเป็ น และใช้อย่างไม่สมเหตุผล
ผูส้ งใช้
ั ่ ยาในคน: การสังใช้
่ ยาต้านแบคทีเรียต้องการความรูค้ วามเข้าใจว่าภาวะทีเ่ จ็บปว่ ยเกิดจาก
การติดเชื้อแบคทีเรียหรือไม่ และลักษณะของแบคทีเรียที่เป็ นสาเหตุ เป็ นอย่างไร เพื่อจะเลือกใช้ยาต้าน
แบคทีเ รียอย่างสมเหตุ ผ ลซึ่งอาจต้องการผลตรวจทางห้องปฏิบ ตั ิการ และในบางกรณีต้องเลือกใช้โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะเท่านัน้ แต่ปรากฏว่า ๑) ในสถานการณ์นอกโรงพยาบาลนัน้ พบว่ายาต้านแบคทีเรียมี
วางขายในสถานพยาบาล ร้านขายยา ร้านชํา และการสังใช้
่ โดยผูท้ ข่ี าดความรูค้ วามเข้าใจทีเ่ พียงพอ รวมทัง้
ยังขาดระบบเฝ้าระวังหรือตรวจสอบการใช้ยาต้านแบคทีเรียเมื่อเทียบกับความจําเป็ นในการใช้ ๒) ส่วน
สถานการณ์ ในโรงพยาบาล หลายโรงพยาบาลยังขาดนโยบายที่ช ดั เจนในการจัดการทัง้ ระบบ (ที่เ รียก
Antibiotic Stewardship Program) ขาดคู่มอื การใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล ระบบเฝ้าระวัง
แบคทีเรียดือ้ ยาในโรงพยาบาล และสื่อสารภายในองค์กร การวินิจฉัยความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยา การ
สมัชชาสุขภาพ ๘ / หลัก ๑ วิกฤติการณ์เชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาและการจัดการปญั หาแบบบูรณาการ หน้าที่ ๔/๑๐
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จัดระบบควบคุมการติดเชือ้ เป็ นต้น และทีสาํ คัญคือ ๓) การขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพทีม่ คี วามรูค้ วาม
เข้าใจเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการติดเชือ้ แบคทีเรีย
ประชาชนทัวไป:
่
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาต้านแบคทีเรีย ตัง้ แต่การเรียก
กลุ่มยาต้านแบคทีเรียว่ายาฆ่าเชือ้ หรือยาแก้อกั เสบ ทัง้ ยังสามารถหาซือ้ ยาต้านแบคทีเรียชนิดกินและชนิด
ทาได้ง่าย (ทัง้ ใช้กบั ตนเอง ใช้ในการเกษตร และใช้กบั สัตว์เลี้ยง) โดยไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจหรือความ
ตระหนักถึงปญั หา มีการใช้ยาชุดทีม่ กั มียาต้านแบคทีเรียผสมอยูด่ ว้ ยรวมทัง้ ไม่ทราบว่ายาทีใ่ ช้นนั ้ คืออะไร มี
ข้อควรใช้และควรระวังอย่างไรทัง้ ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล
ตามทีช่ นิดของโรครวมทัง้ ขนาดและระยะเวลาทีค่ วรใช้ เรียกร้องให้แพทย์สงั ่ “ยาแก้อกั เสบ” “ยาปฏิชวี นะ”
“ยาฆ่าเชือ้ ” โดยไม่จาํ เป็ น
การโฆษณา ผ่ า นสื่อ ต่ า ง ๆ ที่ไ ปถึง ประชาชนทุ ก พื้น ที่ รวมทัง้ การส่ง เสริม การขายยาต้า น
แบคทีเรีย ต่อบุคลากรด้านสุขภาพโดยไม่ปฏิบตั ติ ามเกณฑ์จริยธรรมในการส่งเสริมการขายยา ล้วนมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้และการสังจ่
่ ายยาทีเ่ กินจําเป็ น
ปศุสตั ว์ ประมงและเกษตร: การใช้ยาต้านแบคทีเรียในปศุสตั ว์ ประมงและเกษตร รวมถึงการ
ผลิต สัต ว์ส วยงาม สัต ว์เ ลี้ย ง สัต ว์โ ชว์ มีผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและสิ่ง แวดล้อ ม ในอดีต มีก ารใช้ย าต้า น
แบคทีเรียเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ ต่อมามีประกาศห้ามในปี ๒๕๕๘ นี้ แต่ยงั มีการใส่ยาต้าน
แบคทีเ รีย ผสมอาหารสัต ว์หรือ นํ้ าให้ส ตั ว์ด่ืม เพื่อป้ อ งกัน หรือ รัก ษาโรคในสัต ว์ ตลอดจนการใช้ย าต้า น
แบคทีเรียชนิดแรง (เช่น ยาอะซิโทรไมซินยาไรแฟมพิซนิ ) ในไก่ชน มีการใช้ยาต้านแบคทีเรียในต้นส้มทัง้
สวนส้ม ทัง้ นี้ประชาชนทัวไปไม่
่
ทราบว่ามีการใช้ยาต้านแบคทีเรียในการเกษตรมากน้อยเพียงใดมีผลตกค้าง
ในรูปแบบต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด ดังนัน้ ทุกคนจึงมีโอกาสได้รบั ยาต้านแบคทีเรีย เชือ้ ดือ้ ยาต้านแบคทีเรีย
หรือยีนของเชือ้ ดือ้ ยา หรือรวมทัง้ สามประเภท แม้จะไม่เคยรับประทานยาต้านแบคทีเรียเลยก็ตาม

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

๔. นโยบายและมาตรการที่ดาํ เนิ นการในปัจจุบนั
๔.๑ นโยบายมีการดําเนิ นงานเพื่อแก้ไขปัญหาการดือ้ ยาต้านจุลชีพในระดับต่าง ๆ
ระดับชาติ : ได้แก่นโยบายแห่งชาติดา้ นยา พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ซึ่งมียุทธศาสตร์ดา้ นจัดการเชื้อดื้อยา ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการใช้ยา
สมเหตุผล และแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ปญั หาโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่แห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ เป็ นต้น
ยังมีคณะกรรมการและอนุ กรรมการอีกจํานวนมากซึ่งหลายหน่ วยงานตัง้ ขึน้ มาเพื่อจัดการปญั หา
เชื้อดื้อยาในมิติต่าง ๆ๔ แต่ยงั ไม่พฒ
ั นาไปสู่เจตจํานงทางนโยบายที่ชดั เจน ยังไม่เกิดการบูรณาการการ
จัดการทีเ่ ป็ นนโยบายระดับชาติได้ ไม่มหี น่ วยงานมารองรับการจัดการบูรณาการทัง้ ระบบ นโยบายกับงาน
ประจําในภารกิจของหน่ วยงานยังไม่สอดรับกัน ไม่มศี ูนย์ประสานงานและรวมข้อมูลสถานการณ์ วิเคราะห์
จัดการองค์ความรูเ้ พื่อการส่งสัญญาณเตือนภัยทีด่ ี ไม่มรี ะบบติดตามงานระดับประเทศอย่างจริงจังรวมถึง
ปญั หายิง่ ใหญ่คอื “การจัดการเรื่องความตระหนักและความรูค้ วามเข้าใจของภาคประชาชน” ยังไม่เป็ นระบบ
และไม่เพียงพอ
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ระดับสถานพยาบาล: ได้มกี ารดําเนินการอยู่บางส่วน เช่นระบบการรับรองสถานพยาบาล๕ ให้มี
ระบบจัดการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรียและการใช้ยาต้านแบคทีเรียในสถานพยาบาลแต่
ปจั จัยที่สําคัญคือสถานพยาบาลเกือบทัง้ หมด ยังขาดแพทย์ท่มี คี วามรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับ
แบคทีเรีย การติดเชื้อแบคทีเรีย การใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล และการป้องกันการระบาดของ
แบคทีเรียดือ้ ยา
๔.๒ มาตรการทางกฎหมาย
มีความแยกส่วนกันในหลายประเด็น และมีหน่ วยงานทีแ่ ยกกันรับผิดชอบระดับปฏิบตั กิ ารกระจัด
กระจายออกไปหลายกระทรวง ทัง้ เรือ่ งควบคุมและส่งเสริมการทํางาน เช่น
มาตรการควบคุมยา: โดยพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐และฉบับแก้ไขเพิม่ เติมซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) บังคับใช้กฎหมายในการรับขึน้ ทะเบียนตํารับยาการแบ่งประเภทยาซึง่ จะ
ส่งผลถึงการควบคุมการกระจายยา เช่น ยารายการใดต้องใช้ใบสังยา
่ ยารายการใดต้องขายในสถานทีใ่ ด การ
ควบคุมโรงงานลิตและนําเข้า มีมาตรการควบคุมร้านขายยา ตลอดจนการควบคุมเรือ่ งโฆษณายา
แต่ทงั ้ นี้การใช้พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. ๒๕๑๐ ยังได้กาํ หนดให้วตั ถุใด (ซึง่ รวมถึงยาต้านแบคทีเรีย)
ได้รบั การยกเว้นไม่เป็ นยาซึง่ จะไม่ถูกควบคุม ส่งผลให้ขาดมาตรการควบคุมวัตถุชนิดนัน้ หรือหากวัตถุนนั ้ ไป
อยูภ่ ายใต้กฎหมายอื่นการควบคุมก็อาจไม่เข้มงวดเท่ากับอยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. ๒๕๑๐
ตัวอย่างเช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรือ่ งวัตถุทไ่ี ด้รบั ยกเว้นไม่เป็ นยา ได้แก่ ๑) ผลิตภัณฑ์
ที่มสี ่วนประกอบของยาต้านแบคทีเรียชนิดสะเตร็ปโตไมซิน ร้อยละ ๑๕ โดยนํ้ าหนัก หรืออ๊อกซี่เตทตรา
ไซคลิน ร้อยละ ๑.๕ โดยนํ้าหนัก เพื่อนําไปใช้ในการกําจัดโรคพืชทางด้านเกษตรกรรม๖ ๒) เคยกําหนดให้
ยาต้านแบคทีเรียทีเ่ ป็ นสารผสมล่วงหน้าเพื่อกระตุน้ และส่งเสริมการเจริญเติบโตของสัตว์ในด้านเกษตรกรรม
ได้รบั ยกเว้นจากการจัดเป็ นยา ซึง่ ได้ให้นํากลับมาอยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. ๒๕๑๐ แล้ว๗ แต่ยงั คง
อนุ ญาตให้มกี ารใช้ยาดังกล่าวในลักษณะสารผสมล่วงหน้า และผสมในอาหารสัตว์เพื่อการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชือ้ โรค เป็ นต้น
มาตรการควบคุมการใช้ ยาต้านแบคที เรียในสถานพยาบาล: กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข เป็ นหน่ วยงานบังคับใช้พระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ในการขึน้ ทะเบียน
สถานพยาบาลเอกชน แต่ไม่ได้มขี อ้ บังคับใด ๆ เกีย่ วกับการจ่ายยา จึงไม่มมี าตรการควบคุมการจ่ายยาต้าน
แบคทีเ รีย และไม่ได้ค วบคุมเรื่องเวชปฏิบ ตั ิ สถาบันรับรองคุ ณภาพโรงพยาบาล (สรพ.)ได้ต ระหนักถึง
บทบาทและความจําเป็ น จึงได้เริม่ ร่างเกณฑ์ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลทีร่ วมเอานโยบายและการปฏิบตั ิ
ในการควบคุมแบคทีเรียดือ้ ยาเข้าไว้ดว้ ย แต่ปญั หาคือ โรงพยาบาลเอกชนมิได้อยู่ในระบบนี้มากนัก และไม่
รวมการตรวจรับรองคลินิกและโพลีคลินิก
การควบคุ ม การใช้ย าต้า นแบคทีเ รีย ที่เ กิน ความจํา เป็ น และการส่ง เสริม ให้เ กิด การใช้ย าต้า น
แบคทีเรียอย่างสมเหตุผลในสถานบริการสุขภาพ ยังไม่ได้ปฏิบตั ิ หรือมีมาตรการให้ปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง แม้ว่า
ยาต้านแบคทีเรียหลายชนิดถูกกําหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติให้เป็ นยาที่ควบคุมการใช้โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
เท่านัน้ แต่ในทางปฏิบตั ิ ยังไม่สามารถทําได้ เนื่องจากการขาดแคลนแพทย์ในสาขาวิชาชีพโรคติดเชื้อและ
เชีย่ วชาญด้านแบคทีเรียและขาดการยอมรับว่าความรูแ้ ละเชีย่ วชาญด้านการติดเชือ้ แบคทีเรีย เป็ นความรูท้ ่ี
ต้องการการศึกษาเฉพาะทางให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมถึงการขาดแคลนการตรวจแบคทีเรียและการแปลผล
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รวมถึงการใช้ อย่างมีคุณภาพโดยมีความสัมพันธ์กบั ข้อมูลทางระบาดวิทยา ซึง่ เป็ นสิง่ สําคัญอย่างยิง่ ในการ
นําไปสูก่ ารใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล
มาตรการการควบคุมเกี่ ยวกับการใช้ ยาในสัตว์ในสถานพยาบาลสัตว์: ยังไม่มรี ะบบการ
ควบคุมการใช้ยาต้านแบคทีเรียทีช่ ดั เจนในสถานพยาบาลสัตว์ โดยพบว่าในพ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.
๒๕๓๓ และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม ยังไม่มขี อ้ กําหนดชัดเจนในการควบคุมการสังใช้
่ ยาต้านแบคทีเรียในสัตว์
และการจัดการเพือ่ ป้องกันการติดหรือแพร่เชือ้ ในสถานพยาบาลทัง้ นี้ พบว่ามีการส่งผ่านแบคทีเรียดือ้ ยาหรือ
ยีนดือ้ ยาจากสัตว์มายังคนหรือจากคนไปยังสัตว์
การควบคุมการใช้ ยาในภาคเกษตรกรรม: มีพระราชบัญญัตคิ วบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.
๒๕๕๘ ซึ่งพอจะมีมาตรการห้ามใช้ยาต้านจุลชีพทุกชนิดผสมลงในอาหารสัตว์ในวัตถุประสงค์เพื่อเร่งการ
เจริญเติบโตหรือเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้อาหารสัตว์ได้๘ แต่ยงั ขาดการบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนา
ระบบข้อมูล ซึ่งต้องมีการปรับปรุงระเบียบกติกากันอีกมาก รวมถึงพิจารณาใช้ประโยชน์ จากกฎหมายอื่น
เท่าทีจ่ ะกระทําได้
การควบคุมการนําเข้า: พระราชบัญญัตกิ ารส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่
สินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒เพื่อควบคุมการนํ ายาและเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์เข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งอย.และกระทรวง
พานิชย์รว่ มกันในการบังคับใช้กฎหมาย แต่ยงั ขาดกระบวนการเชื่อมต่อไปสูร่ ะบบทีค่ วบคุมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ตลอดทางจากนําเข้าการขึน้ ทะเบียนตํารับยาและเภสัชเคมีภณ
ั ฑ์ การจัดหาไปสูก่ ารกระจายและการใช้ยา
๔.๓ การติ ดตามและเฝ้ าระวังแบคทีเรียดือ้ ยาและการใช้ยาต้านแบคทีเรีย
ระบบการเฝ้ าระวังแบคทีเรียดือ้ ยา:
ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ(National AntimicrobialResistance Surveillance
Center,Thailand - NARST) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมข้อมูลแบคทีเรียทีม่ า
จากคนเท่านัน้ และเฉพาะแบคทีเรียที่ส่งมาจากโรงพยาบาลบางแห่ง ยังขาดการติดตามในชุมชน และใน
สถานพยาบาลสัตว์ และยังขาดกลไกด้านการจัดการข้อมูลทางระบาดวิทยา ทีจ่ ะให้เกิดประโยชน์ตลอดจน
การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพถึงผูต้ ดั สินใจ บุคลากรสุขภาพ เกษตรกร ภาคธุรกิจ และประชาชน
ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในสัตว์และสินค้าปศุสตั ว์ทจ่ี ะดูแลเรื่องเชือ้ ก่อโรคปนเปื้ อนในอาหารยังอยู่
ในช่วงริเริม่ ก่อตัง้ ซึ่งอาจจะเริม่ เห็นเค้าโครงชัดเจนขึน้ ในปี ๒๕๕๙ ในส่วนของการเฝ้าระวังแบคทีเรียดือ้ ยา
และการใช้ยาต้านแบคทีเรียในภาคการเกษตร ซึ่งมีถงึ ๓ ด้าน คือ การปศุสตั ว์ การประมง และการปลูกพืช
รายงานระบุวา่ แนวโน้มแบคทีเรียดือ้ ยาลดลง อย่างไรก็ดมี รี ายงานการศึกษาวิจยั จากหลายแหล่งทีพ่ บปญั หา
เช่น การตกค้างของยาต้านแบคทีเรีย เชือ้ ดือ้ ยาและยีนเชือ้ ดือ้ ยาในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทข่ี ายในท้องตลาด๙
ทัง้ นี้ ยังไม่มีระบบที่จะติด ตามและเฝ้าระวังแบคทีเ รียดื้อยาในชุ มชนและในสิ่งแวดล้อมซึ่งพบ
แนวโน้มการใช้ยาต้านแบคทีเรียเช่นในการปลูกพืช ในการเพาะพันธุส์ ตั ว์ สัตว์โชว์ การเลีย้ งไหม ฯลฯ
๔.๔ การเฝ้ าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียดือ้ ยาในโรงพยาบาล
อัตราการดือ้ ยาของแบคทีเรียก่อโรคในโรงพยาบาลสูงขึน้ ตลอดนัน้ เป็ นทีท่ ราบกันดี และสนับสนุ น
ด้วยข้อมูลจากศูนย์เฝ้ าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุล ชีพแห่งชาติ แต่ โรงพยาบาลจํานวนมากยังไม่มรี ะบบการ
ป้องกันการเกิดและการแพร่กระจายของแบคทีเรียดือ้ ยาอย่างเหมาะสม
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๔.๕ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาสังคม
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๕. แนวทางการแก้ไขปัญหา
๕.๑ การเสนอเป็ นวาระแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีกลไกกลางในการบูรณาการการ
ดําเนิ นงานร่วม ที่ มีความเกี่ยวข้องจากหลากหลายกระทรวง หน่ วยงาน องค์กร ภาคี ให้ สามารถ
ประสานงานอย่างบูรณาการจริ งจัง และได้รบั การสนับสนุนต่ อเนื่ อง รวมทัง้ การมีศนู ย์ข้อมูลกลาง
ระดับประเทศ ทัง้ นี้เนื่องจากได้มคี วามพยายามให้เกิดนโยบายระดับชาติ และแผนยุทธศาสตร์ทม่ี งุ่ จัดการ
ปญั หามาตรการทางกฎหมาย การติดตามและเฝ้าระวังแบคทีเรียดือ้ ยาและการใช้ยาต้านแบคทีเรีย การเฝ้า
ระวังและควบคุมการแพร่กระจายของเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยา และ ทีส่ าํ คัญ คือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาค
ประชาสังคม แต่หลายสิบปี ทผ่ี ่านมา การแก้ไขปญั หาไม่ประสบความสําเร็จหรือไม่มคี วามยังยื
่ น จนปญั หา
เลวร้ายมากขึ้นโดยตลอด จําเป็ นต้องอาศัยกลไกที่เข้มแข็งในระดับชาติ และการสนับสนุ นจากผู้บริหาร
ประเทศ โดยมีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันเป็ นเจ้าภาพหลัก เสนอผ่าน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระดับกระทรวงและ
ภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันวางแผนแก้ไขปญั หาที่มคี วามหลากหลายอย่างบูรณาการ และเกิดการปฏิบตั ิ
ตามความภารกิจให้เป็ นผลสําเร็จได้ มีงบประมาณดําเนินการที่เหมาะสม และมีการติดตามแก้ไขปญั หา
ร่ว มกัน อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ให้ไ ปในทิศ ทางเดีย วกัน และเพื่อ หนุ น เสริม การทํา งานร่ว มกัน ให้ส ามารถบรรลุ
เป้าหมายและยุทธศาสตร์โดยหลักการ “สุขภาพหนึ่งเดียว”
๕.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อจัดการปัญหาเชื้อดื้อยา: ต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กลางเพื่อรวบรวมข้อมูล จากการเฝ้าระวังแบคทีเรียดื้อยา ยีนดื้อยา ทัง้ ในมนุ ษย์สตั ว์และสินค้าปศุสตั ว์
รวมทัง้ การติดตามรายงานการใช้ยาต้านแบคทีเรียในทุกระดับ ตัง้ แต่การนําเข้า การผลิต การกระจาย และใช้
เพื่อให้สามารถติดตามและควบคุมการกระจายยาต้านแบคทีเรียได้อย่างครบวงจร รวมทัง้ สามารถนํ าข้อมูล
ในฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์และเปิ ดเผยสู่สาธารณะเพื่อเตือนภัยประชาชน บุคลากร และหน่ วยงานควบคุม
กํากับให้ตระหนักในปญั หาและร่วมกันจัดการปญั หา
๕.๓ งานวิ จยั และพัฒนา ตลอดจนการสร้างและจัดการความรู้: กําหนดวาระหัวข้อวิจยั ทีจ่ ําเป็ น
สําหรับประเทศในด้านนี้ ต้องมีการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้ได้องค์ความรูท้ แ่ี ท้จริง เช่น คู่มอื การ
จ่ายยาอย่างสมเหตุผล ต้องมาจากความรูเ้ บือ้ งต้นในการวินิจฉัยโรค และข้อกําหนดว่าโรคใดไม่จาํ เป็ นต้องใช้
ยาต้านแบคทีเรีย (เช่น หวัดจากไวรัส) มาตรฐานการกําจัดหรือควบคุมแบคทีเรียดือ้ ยาในสถานพยาบาลและ
การควบคุมการกระจายสู่สงิ่ แวดล้อม เอกสารอ้างอิงและองค์ความรูใ้ นการตรวจสอบแหล่งข้อมูลหรือแหล่ง
ปรึกษาการใช้ยาสําหรับประชาชน เป็ นต้น
๕.๔ การสร้างความตระหนักรู้ การให้ความรู้ในสังคมวงกว้างและผูเ้ กี่ยวข้องซึง่ เป็ นปจั จัยหนึ่งที่
มีผลต่อความสําเร็จในการจัดการปญั หาแบคทีเรียดือ้ ยา การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนทีเ่ ข้มแข็งจะเป็ น
กลไกการขับเคลื่อนการจัดการปญั หาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มาตรการต่าง ๆ ได้แก่
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๕.๔.๑ การรณรงค์สงั คมวงกว้างให้เกิ ดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมพร้อม
ร่วมการทํางานเชิ งรุก: การรณรงค์และสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็ นทางเลือกที่
สําคัญ เช่น มีการใช้ส่อื สารสาธารณะทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาเครื่องมือช่วยในการให้ความรู้ เช่น
การใช้แอพลิเคชัน่ การทําอินโฟกราฟิ ก หรือการแจ้งเตือน การมีแหล่งข้อมูลสําหรับประชาชน การถอด
บทเรียนความสําเร็จเพือ่ เผยแพร่ขยายไปให้กว้างขวาง
๕.๔.๒ สิ ทธิ ของประชาชนในการรับรู้สถานการณ์ ปัญหาแบคที เรียดื้อยาในอาหารและ
สิ่ งแวดล้อม: เพือ่ ให้เท่าทันสถานการณ์ปญั หาและสามารถใช้ขอ้ มูลในการตัดสินใจบริโภคอาหารและยา
๕.๔.๓ การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน และความร่วมมือกับผู้บริ โภค ในการเป็ น
แรงกระตุ้นภาคเกษตรและภาคธุรกิ จ เช่น บริษทั อาหารสัตว์ บริษทั ยา ในการร่วมจัดการปญั หา
๕.๔.๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่: เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กร
ภาคประชาชน ส่วนราชการ สนับสนุ นให้เกิดการพูดคุยในสังคมโดยการสนับสนุ นจากภาควิชาการและ
หน่วยงานทีบ่ งั คับใช้กฎหมาย
๕.๕ ระบบเฝ้ าระวังแบคทีเรียดื้อยาและการใช้ยาต้านแบคที เรียของประเทศ: ต้องมีการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังแบคทีเรียดื้อยาและการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่ขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึน้ การเพิม่ การ
ตรวจคัดกรอง การติดตามแบคทีเรียดือ้ ยา การติดตามยีนดือ้ ยา ทัง้ ในมนุษย์ในสัตว์และสินค้าปศุสตั ว์ รวมทัง้
การติดตามรายงานการใช้ยาต้านแบคทีเรียในทุกระดับ ตัง้ แต่การนําเข้า การผลิต การกระจาย และการใช้
๕.๖ มาตรการทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ: ทีต่ อ้ งมีเพิม่ เติม
๕.๖.๑ ในส่วนของยามนุษย์และยาสัตว์ ได้แก่ ข้อกําหนดในการรับขึน้ ทะเบียนตํารับยา การ
ทบทวนทะเบียนตํารับยา การแบ่งประเภทยาซึง่ จะส่งผลถึงการควบคุม การกระจายยาต้านแบคทีเรีย เช่น
การพิจารณาเอายาต้านแบคทีเรียที่ไม่ควรมีใช้ออกจากร้านขายยา ตลอดจนการควบคุมเรื่องโฆษณายา
ควบคุมมาตรการนํ าเข้าและกระจายที่ตดิ ตามได้ ควบคุมการจําหน่ ายยาต้านแบคทีเรียในร้านขายยาและ
ร้านค้าอื่น ๆ รวมทัง้ มาตรการกํากับ ดูแลการใช้ยาในสถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลและคลินิกทุก
ประเภท
๕.๖.๒ ในด้ านการเกษตรและปศุสตั ว์ต้องมียกระดับการควบคุมเพื่อจํากัดการใช้ยาต้าน
แบคทีเรียในภาคเกษตรกรรมโดยมีทางเลือกให้ทาํ เกษตรกรรมยังยื
่ น รวมทัง้ ศึกษาความจําเป็ นในการยกเลิก
ประกาศคําสังกระทรวงสาธารณสุ
่
ข ทีม่ กี ารยกเว้นยาต้านแบคทีเรีย ๒ รายการให้ไม่เป็ นยา
๕.๗ การป้ องกันและควบคุมการแพร่กระจายของแบคที เรียดื้อยาในโรงพยาบาล (คนและ
สัตว์) และปศุสตั ว์:
๕.๗.๑ ในโรงพยาบาลสําหรับคน จําเป็ นต้องมีบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านนี้โดยเฉพาะเป็ นผูท้ ่ี
ต้องมีองค์ความรูเ้ พียงพอ แต่พบว่ายังขาดการสนับสนุ นทางนโยบายและทรัพยากร ตลอดจนโครงสร้างทาง
กายภาพของโรงพยาบาลยังไม่เหมาะสม จึงต้องมีนโยบายสนับสนุ นให้ปรับปรุงโครงสร้างโรงพยาบาล
นโยบายการรับผูป้ ่วย และสนับสนุ นบุคลากรและทรัพยากรที่จําเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานอย่างเพียงพอและ
มาตรการสร้างเสริมความรูค้ วามสามารถของแพทย์ในการสังการรั
่
กษาด้วยยาต้านแบคทีเรียอย่างเหมาะสม
เพิม่ การฝึกอบรมแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญการป้องกันการติดเชือ้ ตลอดจนการควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ ดือ้ ยา
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๕.๗.๒ ในโรงพยาบาลสัต ว์ เนื่ อ งจากข้ อ มู ล การใช้ ย าต้ า นแบคที เ รีย ในสัต ว์ เ ลี้ ย งใน
สถานพยาบาลยังไม่มมี ากพอ จําเป็ นต้องมีการรวบรวม และทบทวน การศึกษาวิจยั เพิม่ เติมเพื่อให้เห็น
สถานการณ์ปญั หา ตลอดจนพัฒนาระบบควบคุมกํากับการใช้ยาในสถานพยาบาลสัตว์เพิม่ เติม
๕.๘ การเพิ่ มความเข้มงวดในการกํากับดูแลให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านอาหาร และ
สุขอนามัยฟาร์มให้ทดั เทียมสากล เนื่องจากเกณฑ์การควบคุมอาหารทีผ่ ลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศตํ่า
กว่าการผลิตอาหารเพือ่ ส่งออก ทัง้ นี้โดยถูกต้องแล้วผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศต้องปลอดแบคทีเรียดือ้ ยา
เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อาหารทีส่ ่งไปขายต่างประเทศ จึงต้องมีการเพิม่ แรงจูงใจต่อผูป้ ระกอบธุรกิจ การ
สนับ สนุ น ให้ผู้ข ายรับ รองว่ า สิน ค้า ของตนปลอดยาต้า นแบคทีเ รีย หรือ แบคทีเ รีย ดื้อ ยา การสร้า งความ
รับผิดชอบต่อสังคมการสร้างความตระหนัก พัฒนารูปแบบในการจัดการฟาร์มทัง้ ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
การพัฒนาด้านอาหารปลอดภัยทีค่ รบวงจร
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๖. ประเด็นเพื่อพิ จารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ขอให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติพจิ ารณาเอกสารสมัชชาสุข ภาพ ๘ / ร่างมติ ๑ วิกฤติการณ์ เชื้อ
แบคทีเรียดือ้ ยาและการจัดการปญั หาแบบบูรณาการ
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