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  “ปักหมุด 
  หยุดเชื้อดื้อยา”



	 วันที่	18	พฤศจิกายน	ของทุกปี	จัดเป็นวัน	Antibiotic	Awareness	Day	และในปี	พ.ศ.	2560	นี	้องค์การอนามัย

โลกได้ประกาศ	ให้ช่วง	13-19	พฤศจิกายน	2560	เป็น	World	Antibiotic	Awareness	Week	2017

	 สำาหรับประเทศไทย	ได้กำาหนดจัดกิจกรรมในวันที่	23	พฤศจิกายน	2560	และจัดเป็นงานใหญ	่เพราะกระทรวง

สาธารณสขุจดังานนีเ้ปน็ครัง้แรก	ด้วยการสนบัสนนุขององค์การอนามยัโลก	ทัง้วชิาการ	และงบประมาณ	นอกจากนี	้กพย.	

สสส.	 ให้การสนับสนุนทั้งงานส่วนกลางและงานพื้นที่	 เพราะกพย.ได้เคยจัดงานนี้	 มาแล้วอย่างต่อเนื่อง	 ถึง	 4	 ปี	 และ																			

มีแผนงานที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการการดื้อยาตั้งแต	่พ.ศ.	2553	ที่สำาคัญคือ	 ได้ผลักดัน

เข้าเป็นวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	8	ในปี	พ.ศ.	2558	

	 กพย.	 ยังคงยืนยันบทบาทในการร่วมสนับสนุนและร่วมจัดการปัญหาเช้ือดื้อยาในมิติต่างๆ	 เพราะเห็นว่าน่ีคือ				

ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ	 ท่ีเป็นปัจจัยเสี่ยงสำาคัญต่อสุขภาพของประชาชน	 	ที่จะต้องเฝ้าระวังและพัฒนาระบบ	

ยาปฏิชีวนะ	ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยยาใหม่	การทดลองในมนุษย์	การผลิต	การจัดการ	การกระจาย	และการใช้

	 ปญัหาการโฆษณายาปฏชิวีนะ	หรอืยาตา้นแบคทเีรยี	ยงัพบไดท้ัว่ไปทางสือ่วทิย	ุโดยเฉพาะวิทยชุุมชน	หรอืแมแ้ต่

โทรทัศน์	 	 มีการโฆษณาและขายทางอินเตอร์เน็ต	 มีการกระจายยาออกสู่ประชาชนผ่านทางร้านชำา	 มีทั้งใช้ประกอบเป็น									

ยาชุด	 ขายเป็นแผงบรรจุในกล่องและแบ่งขายเป็นเม็ด	 ความเชื่อและพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชน																						

ล้วนนำาไปสู่ปัญหาการดื้อยาทั้งนั้น		มีการใช้เพียงมื้อหรือสองมื้อ	วันเดียวหรือสองวัน	แล้วก็หยุด	และมักใช้ในโรคที่ไม่ได	้	

มีสาเหตุจากแบคทีเรีย	 รวมทั้งมีการซื้อเพื่อนำาไปใช้กับสัตว์เลี้ยง	 เช่นไก่ชน	 ตลอดจนใช้ในการเกษตรเพื่อผลิตอาหาร															

ทั้งปศุสัตว์	ประมง	และการเพาะปลูกพืช

	 ปัญหาคือ	ประเทศไทยไม่มีข้อมูลที่แน่นอน	ของการรายงานการเสียชีวิต	หรือเจ็บป่วยจากการดื้อยา	โดยเฉพาะ

การดือ้ยาทัง้หมดจนไมม่ยีาใช	้(เพิง่จะเริม่พฒันาระบบเกบ็ขอ้มลูเหลา่น้ี)	ไมม่สีถติทิีชั่ดเจนของการกระจายยาผา่นช่องทาง

ที่ไม่เหมาะสม	 กลไกที่มี	 (พ.ร.บ.ยา)	 ไม่สามารถติดตามการกระจายยาได้ว่า	 ไปสู่คลินิก	 ร้านยา	 ร้านชำาจำานวนเท่าใด																					

ระบบการรายงานการใช้ยาในโรงพยาบาลรัฐอาจดีขึ้น	 แต่ยังไม่ครอบคลุมโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิก	 (พ.ร.บ.																			

สถานพยาบาล)	มาตรการหรือระบบการจัดการแก้ปัญหาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลในโรงพยาบาลยังไม่เข้มงวดพอ

	 ระบบรายงานการกระจายยาทีใ่ชใ้นการเกษตร	ท้ังชอ่งทาง	ปรมิาณ	และวธิกีารใช	้ตลอดจนการเฝา้ระวงัปญัหา

เชื้อดื้อยาในวงจรอาหารนั้นสำาคัญมาก	 ทั้งต่อสุขภาพของคนไทย	 และต่อเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นผลจากการ																									

ส่งออกด้วย

	 ดังนั้นยุทธศาสตร์	การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย	ที่มีการประกาศมาตั้งแต่ปีที่แล้ว	จึงจำาเป็น

ต้องเร่งดำาเนินการ	จัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการทำางานอย่างต่อเนื่องอย่างบูรณาการ	รวมทั้งควรมีการศึกษาวิจัย

และการจัดระบบติดตามงานและระบบฐานข้อมูล	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำาคัญตามที่กำาหนด

	 รัฐบาลต้องให้ความสำาคัญกับการจัดการทรัพยากรเพื่อให้มีระบบการป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาที่มี

ประสิทธิภาพ	ครอบคลุมทุกจุดในระบบวงจรของยาปฏิชีวนะ

	 ปกัหมดุหยดุเชือ้ดือ้ยา	เรารอตอ่ไปไมไ่ดแ้ลว้	ตอ้งลงมอืทำาทนัทอียา่งเปน็ระบบ	อยา่งบรูณาการและอยา่งตอ่เนือ่ง

ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วตัถปุระสงค ์เพือ่เปน็สือ่กลางในการเผยแพรข่อ้มูลข่าวสารระหว่างแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพฒันาระบบยา (กพย.) กลุม่ศกึษาปญัหายา (กศย.) และเครอืขา่ยวชิาชพี วชิาการและเครอืขา่ยประชาชน 
แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การอนามัยโลก
ที่ปรึกษา  - ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค (กศย.)
บรรณาธิการ ประจำ ฉบับ  - ยุพดี ศิริสินสุข
กองบรรณาธิการ  - อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ / ธิติมา เพ็งสุภาพ/ นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี / ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี/ ปรุฬห์  รุจนธำ รงค์ / จุฬาลักษณ์ กุลภา / สุภาวดี  เปล่งชัย
        อาภา หวังเกียรติ / วสันต์ มีคุณ / สรชัย จำ เนียรดำ รงการ / ไพจิตรา กตัญญูตะ
ประสานงาน - เขมิกา  โตนะโพธิกูล
ออกแบบรูปเล่ม - วาลปัทม์ ศรีมงคล
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้
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	 กระทรวงสาธารณสุขของไทยประกาศจัดงานรณรงค์ให้ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมในวันที่																										

23	พฤศจิกายน	พ.ศ.2560	นี้	ภายใต้แผน	Antibiotic	Awareness	Week	2017	ขององค์การอนามัยโลก		ซึ่งนับเป็น

ครั้งแรกที่กระทรวงสาธารณสุขไทยจัดงานนี้	 โดยใช้คำาขวัญว่า	 “ปักหมุด หยุดเช้ือดื้อยา”	 ชูความสำาคัญของ

ยุทธศาสตร์การจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพของประเทศไทย	 ที่ประกอบด้วย	 6	 กลยุทธ์	 งานนี้สนับสนุนโดย																	

องค์การอนามัยโลกและภาคีเครือข่าย		ซึ่ง	กพย.	และ	สสส.	ก็เป็นสมาชิกของภาคีเครือข่ายนี้ด้วย

	 ความเป็นมาของงานนี้ในอดีตก็คือ	 มีการกำาหนดให้วันที่	 18	 พศจิกายน	 ของทุกปี	 เป็นวัน	 Antibiotic	

Awareness	 Day	 ซึ่งเร่ิมต้นมาต้ังแต่	 ปี	 พ.ศ.2551	 โดยเริ่มจาก	 European	 Antibiotic	 Awareness	 Day	 ด้วย																								

การประสานงานของ	European	Center	for	Diseases	Prevention	and	Control1		ร่วมกับภาคีหลายภาคส่วน	เป็น		

การรณรงค์ให้ใช้ยาปฏิชีวนะ/ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผลและอย่างมีความรับผิดชอบ	 เพื่อให้ยายังคง																					

มีประสิทธิผลในการรักษาและเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเชื้อดื้อยา	ซึ่งเดิมเป้าหมายมุ่งที่การใช้ยาในคน	แต่ต่อมาขยาย

สู่การใช้ในสัตว์และในพืชด้วย	 ซึ่งงานรณรงค์นี้ก็ได้แพร่หลายไปสู่ประเทศต่างๆ	 ทั้งในยุโรป	 สหรัฐอเมริกาและ

ออสเตรเลีย	ส่วนไทยนั้น	นับได้ว่าเป็นประเทศแรกๆในเอเซียที่จัดงานนี	้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2556

	 หลังจากที่	กพย.	ได้จัดงาน	Antibiotic	Awareness	Day	ในปีพ.ศ.2556	และปีพ.ศ.2557	ต่อมาในปี	2558	

ปรับเป็นชื่อ	 Antibiotic	 Awareness	 Week	 โดยใช้ชื่อไทยว่า	 สัปดาห์รู้รักษ์	 ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย																														

และจัดมาอย่างต่อเนื่องตลอดทุกปี		มีประเด็นหลักแตกต่างกันไป	ดังนี้

	 พ.ศ.2556	จัดที่	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิน	ีเน้นความห่วงใยต่อเด็ก	(ASU	Kids)

	 พ.ศ.2557	จัดที่โรงแรมแมนดาริน	สามย่าน	เน้นการประสานเครือข่ายการณรงค์ใน	ASEAN	

	 ให้มาทำางานร่วมกัน	

	 พ.ศ.2558	จัดที่หอศิลปและวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร	เน้นปัญหาเชื้อดื้อยาในชุมชน	สิ่งแวดล้อม	

	 วงจรอาหาร

	 พ.ศ.2559	จัดที่	สสส.		รพ.รามาธิบดี		และรพ.ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ	และภาคี	นพย.	

	 เนน้ใหค้วามสำาคญัตอ่บทบาทของสถานพยาบาล	และ10	พฤตกิรรมของประชาชนทีม่คีวามเสีย่งทีท่ำาให้

	 เกิดเชื้อดื้อยา

	 พ.ศ.2560	จัดที	่โรงแรมมิราเคิลแกรนด	์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข	และภาคีเครือข่าย	มีการเผยแพร่	

	 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ	10	พฤติกรรม2  

1https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en
2https://www.facebook.com/pg/thai.antibiotic.awareness/photos/?tab=album&album_id=2107287312826812

“ปักหมุด หยุดเชื้อดื้อยา”
สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ

(ยาต้านแบคทีเรีย) ประจำาปี 2560 
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	 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศ	World	Antibiotic	Awareness	Week	(WAAW)	ตั้งแต่ปีพ.ศ.	2558		สำาหรับ

ปีนี้ได้ประกาศช่วงเวลาของการรณรงค์ไว้ระหว่างวันที่	 13-19	 พฤศจิกายน	 25603	 โดยกำาหนดประเด็นและ														

ผลิตสื่อออกมาหลายชิ้น	ที่น่าสนใจเช่น	

	 ประเทศต่างๆที่ให้ความสำาคัญกับการรณรงค์เรื่องเชื้อดื้อยา	 เช่น	 ออสเตรเลีย4	 สหราชอาณาจักร5	  

สหรัฐอเมริกา6		โดยประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาได้สื่อสารถึงประชาชนชาวอเมริกันเกี่ยวกับงานนี้ด้วย7 

	 บางสมาคมวิชาชีพในสหราชอาณาจักรได้นำาเสนอการประกาศตนที่จะพิทักษ์ยาปฏิชีวนะให้คงอยู่																

คือสามารถทำางานอย่างได้ผล	เช่น	BSAC	ประกาศ	antibiotic-guardian8   

	 เป็นเรื่องสำาคัญสำาหรับประเทศไทยที่มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อด้ือยาในจำานวนที่สูงมาก	 ระบบการจัดการยัง										

ไม่เข้าที่	 เพิ่งมีการประกาศยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ	 ประชาชนยังมีความเข้าใจผิดๆ																										

และมีพฤตกิรรมการใชย้าต้านแบคทเีรียอย่างไม่ถกูต้อง	มกีารขายยาตา้นแบคทเีรยีในรา้นชำา		บคุลากรสาธารณสขุ

จำานวนหน่ึงก็ยังจ่ายยาต้านแบคทีเรียอย่างไม่ถูกต้อง	 การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพยังไม่ครอบคลุม																								

การใช้ยาต้านแบคทีเรียในการเกษตรที่เป็นวงจรอาหาร	ก็ยังพบมากเกินจำาเป็น

	 ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้อง	“ปักหมุด หยุดเชื้อดื้อยา”

3http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/en/
4https://www.safetyandquality.gov.au/our-work/healthcare-associated-infection/antimicrobial-stewardship/antibiotic-awareness-week/
resources-for-antibiotic-awareness-week/	
5https://www.gov.uk/government/collections/european-antibiotic-awareness-day-resources
6https://www.cdc.gov/antibiotic-use/week/overview.html	
7https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/11/13/presidential-message-antibiotic-awareness-week-2017	
8http://antibioticguardian.com/	

 หมุนดูโลก
ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์

ยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ
ขององค์การอนามัยโลก

	 การต่อสู้กับการดื้อยาต้านจุลชีพเป็นความสำาคัญอันดับต้นๆสำาหรับองค์การอนามัยโลก	(World	Health	

Organization,	WHO)	 และสมัชชาอนามัยโลก	 (World	Health	Assembly)	 ก็ได้สนับสนุนแผนปฏิบัติการระดับโลก			

ในการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพ	ซึ่งรวมถึงการดื้อยาปฏิชีวนะด้วย	โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม	2558	

ไดม้กีารเผยแพรแ่ผนปฏบิตักิารระดบัโลกทีมุ่ง่เปา้วา่	“จะทำาใหม้ัน่ใจไดว้า่จะมกีารปอ้งกนัและการรกัษาโรคตดิเชือ้

ด้วยยาที่ปลอดภัยและได้ผล”

	 “แผนปฏิบัติการระดับโลกในการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพ”	 มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์														

5	ประการ	ได้แก่

	 1.	เพื่อทำาให้ความตระหนักและความเข้าใจเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพดีขึ้น

	 2.	เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่การเฝ้าระวังและการวิจัย

	 3.	เพื่อลดอุบัติการณ์ของการติดเชื้อ

	 4.	เพื่อทำาให้การใช้ยาต้านจุลชีพมีความเหมาะสมที่สุด

	 5.	เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนเพื่อต้านการดื้อยาต้านจุลชีพจะยั่งยืน

	 ปฏิญญาทางการเมืองที่ผู้นำาแห่งรัฐต่างๆ	ให้การสนับสนุน	ณ	สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ	 (United	

Nations	General	Assembly)	ในนิวยอร์กเมื่อเดือนกันยายน	2559	ส่งสัญญาณให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโลกที่จะ

นำาวิธีการท่ีกว้างและประสานกันมาใช้แก้ปัญหาท่ีต้นเหตุของการดื้อยาต้านจุลชีพในหลายภาคส่วนโดยเฉพาะ

สุขภาพคน	สุขภาพสัตว์	และเกษตรกรรม	องค์การอนามัยโลกกำาลังสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกพัฒนาแผนปฏิบัติ

การระดับชาติว่าด้วยการต่อต้านการดื้อยาต้านจุลชีพโดยอิงตามแผนปฏิบัติการระดับโลก
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	 มีกลุ่มประสานงานและคณะกรรมการท่ีปรึกษาท่ีให้ความร่วมมือแก่องค์การอนามัยโลกในการทบทวน

รายชื่อนี้	โดยในระหว่างการประชุมที่จัดขึ้นในกรุงเจนีวาเมื่อวันที	่25-27	มกราคม	2560	คณะกรรมการที่ปรึกษา

ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ	8	ท่าน	ในสาขาการดื้อยาต้านจุลชีพ	ได้ตกลงจัดกลุ่มเชื้อก่อโรคตามสปีชีส์(species)

และชนิดของการดื้อยา	แล้วจัดลำาดับความสำาคัญเป็น	3	ชั้น	ดังนี้

	 ความสำาคัญอันดับที่	 1	 สำาคัญยิ่ง	 ได้แก่	Acinetobacter baumannii	 และ	Pseudomonas aeruginosa                 

ที่ดื้อต่อ	carbapenems,		Enterobacteriaceae	ที่ดื้อต่อ	carbapenems	และที่ดื้อต่อ	cephalosporins	รุ่นที่	3

	 ความสำาคัญอันดับที่	2	สำาคัญมาก	ได้แก่	Enterococcus faecium	ที่ดื้อต่อ	vancomycin,	Staphylococcus 

aureus	 ที่ดื้อต่อ	methicillin	 และท่ีไวก ้ำ�ก่ึงและดื้อต่อ	 vancomycin,	Helicobacter pylori	 ที่ดื้อต่อ	 clarithromycin,	

Campylobacter	ที่ดื้อต่อ	fluoroquinolones,	Salmonella	spp.	ที่ดื้อต่อ	fluoroquinolones,	Neisseria gonorrhoeae             

ที่ดื้อต่อ	cephalosporins	รุ่นที่	3	และที่ดื้อต่อ	fluoroquinolones

	 ความสำาคัญอันดับท่ี	 3	 สำาคัญปานกลาง	 ได้แก่	 Streptococcus pneumoniae	 ท่ีไม่ไวต่อ	 penicillin,																

Haemophilus influenzae	ที่ดื้อต่อ	ampicillin,	Shigella	spp.	ที่ดื้อต่อ	fluoroquinolones

เอกสารอ้างอิง

	 1.	World	Health	Organization.	Antibiotic	resistance.	2017.	Available	from	http://www.who.int/mediacentre/factsheets/antibiot-

ic-resistance/en/.	Accessed	on	November	7,	2017.

	 2.	World	Health	Organization.	Global	priority	list	of	antibiotic-resistant	bacteria	to	guide	research,	discovery,	and	development	

of	new	antibiotics.	Available	from	http://who.int/medicines/publications/WHO-PPL-Short_Summary_25Feb-ET_NM_WHO.pdf.	Accessed	

on	November	7,	2017.

	 องค์การอนามัยโลกได้เป็นผู้นำาความคิดริเริ่มหลายประการ	เพื่อพยายามแก้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ

มาโดยตลอด	ได้แก่

	 -		สปัดาหร์ูรั้กษ	์ตระหนกัใชย้าปฏชิวีนะ	(World	Antibiotic	Awareness	Week)	ซึง่จดัขึน้ทกุเดอืนพฤศจกิายน	

เริ่มมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2558	 ด้วยหัวข้อหลักว่า	 “ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรอบคอบ”	 (Antibiotics:	 Handle	 with	 care)														

การรณรงค์หลายปีทั่วโลกในเรื่องนี้ทำาให้มีปริมาณกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในระหว่างสัปดาห์แห่งการรณรงค์

	 -	ระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับโลก	(Global	Antimicrobial	Resistance	Surveillance	System,	

GLASS)	เป็นระบบทีอ่งคก์ารอนามยัโลกสนบัสนนุวธิกีารมาตรฐานในการเกบ็	การวเิคราะหแ์ละการแบง่ปนัขอ้มลู

เกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพในระดับโลก	เพื่อให้ข้อมูลแก่การตัดสินใจขับเคลื่อนแผนระดับท้องถิ่น	ระดับชาติและ

ระดับภูมิภาค

	 -	 หุ้นส่วนการวิจัยและการพัฒนายาปฏิชีวนะทั่วโลก	 (Global	 Antibiotic	 Research	 and	 Development	

Partnership,	 GARDP)	 เป็นความคิดริเริ่มร่วมกันขององค์การอนามัยโลกและองค์กรด้านการวิจัยและพัฒนายา												

เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงยารักษาโรคที่ถูกละเลย	(Drugs	for	Neglected	Diseases	initiative,	DNDi)	กระตุ้นการวิจัย

และการพัฒนาผ่านทางความเปน็หุ้นส่วนระหวา่งภาครัฐกบัเอกชน	หุน้สว่นนีมุ้ง่เปา้พฒันาและนำาสง่การรกัษาใหม่

สูงสุดถึง	 4	 การรักษาภายในป	ีพ.ศ.	 2566	 โดยการทำาให้การใช้ยาปฏิชีวนะที่มีอยู่มีความเหมาะสมมากขึ้น	 และ		

การเร่งการนำายาปฏิชีวนะใหม่ๆเข้ามาในวงการ

	 -	 การประสานงานร่วมระหว่างองค์กรในเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ	 (Interagency	Coordination	Group	

on	 Antimicrobial	 Resistance,	 IACG)	 เลขาธิการสหประชาชาติได้จัดตั้งการประสานงานนี้ขึ้นเพื่อทำาให้การ																	

ประสานงานระหวา่งองคก์รระหวา่งประเทศดีขึน้	และเพือ่ใหแ้นใ่จไดว้า่	มีการปฏบิตัใินระดบัโลกตอ่ตา้นภยัคกุคาม

ต่อความมั่นคงทางสุขภาพนี้อย่างได้ผล	 การประสานงานนี้มีประธานร่วมกัน	 คือ	 รองเลขาธิการสหประชาชาติ	

และผู้อำานวยการใหญอ่งคก์ารอนามัยโลก	และประกอบด้วยผูแ้ทนระดบัสงูของหนว่ยงานสหประชาชาตทิีเ่กีย่วขอ้ง	

รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆและผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ

	 ที่น่าสนใจคือ	 ประเทศสมาชิกได้ร้องขอให้องค์การอนามัยโลกพัฒนารายชื่อเชื้อก่อโรคที่มีความสำาคัญ

อันดับต้นๆในระดับโลก	 (global	 priority	 pathogens	 list,	 global	 PPL)	 ที่ประกอบด้วยแบคทีเรียที่ด้ือยาปฏิชีวนะ													

เพ่ือจดัลำาดบัความสำาคญัในการวจิยัและการพฒันาการรกัษาดว้ยยาปฏชิวีนะใหม่ๆ ทีไ่ดผ้ล		ทัง้นี	้การระบแุบคทเีรยี

ดื้อยาที่สำาคัญที่สุดในระดับโลกซึ่งมีความจำาเป็นต้องมีการรักษาใหม่ๆอย่างเร่งด่วน	 เช่น	 เชื้อไมโคแบคทีเรีย																

(รวมถึง	 Mycobacterium	 tuberculosis	 ซึ่งเป็นสาเหตุของวัณโรคในคน)	 ไม่ได้รับการพิจารณาให้รวมอยู่ในการ										

จัดลำาดับความสำาคัญนี้ เนื่องจากเป็นความสำาคัญอันดับต้นๆที่ทราบกันอยู่แล้วทั่วโลกว่าจำาเป็นต้องมี																												

การรักษาใหม่ๆอย่างเร่งด่วน	 และการดื้อยาต้านจุลชีพที่ทราบอยู่แล้วอื่นๆ	 เช่นเชื้อไข้จับสั่นและเอชไอวี																												

ก็ไม่รวมอยู่ด้วย	เนื่องจากไม่ใช่การติดเชื้อแบคทีเรีย	อย่างไรก็ตาม	กติกาการจัดทำารายชื่อนี้	จะได้รับการทบทวน

เป็นระยะๆ	ที่อาจมีการรวมเชื้อก่อโรคอื่นๆ	(อย่างเช่นไวรัสและปรสิต)	ไว้ด้วยในอนาคตก็เป็นได้
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	 มีกลุ่มประสานงานและคณะกรรมการท่ีปรึกษาท่ีให้ความร่วมมือแก่องค์การอนามัยโลกในการทบทวน

รายชื่อนี้	โดยในระหว่างการประชุมที่จัดขึ้นในกรุงเจนีวาเมื่อวันที	่25-27	มกราคม	2560	คณะกรรมการที่ปรึกษา

ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ	8	ท่าน	ในสาขาการดื้อยาต้านจุลชีพ	ได้ตกลงจัดกลุ่มเชื้อก่อโรคตามสปีชีส์(species)

และชนิดของการดื้อยา	แล้วจัดลำาดับความสำาคัญเป็น	3	ชั้น	ดังนี้

	 ความสำาคัญอันดับที่	 1	 สำาคัญยิ่ง	 ได้แก่	Acinetobacter baumannii	 และ	Pseudomonas aeruginosa                 

ที่ดื้อต่อ	carbapenems,		Enterobacteriaceae	ที่ดื้อต่อ	carbapenems	และที่ดื้อต่อ	cephalosporins	รุ่นที่	3

	 ความสำาคัญอันดับที่	2	สำาคัญมาก	ได้แก่	Enterococcus faecium	ที่ดื้อต่อ	vancomycin,	Staphylococcus 

aureus	 ที่ดื้อต่อ	methicillin	 และท่ีไวก ้ำ�ก่ึงและดื้อต่อ	 vancomycin,	Helicobacter pylori	 ที่ดื้อต่อ	 clarithromycin,	

Campylobacter	ที่ดื้อต่อ	fluoroquinolones,	Salmonella	spp.	ที่ดื้อต่อ	fluoroquinolones,	Neisseria gonorrhoeae             

ที่ดื้อต่อ	cephalosporins	รุ่นที่	3	และที่ดื้อต่อ	fluoroquinolones

	 ความสำาคัญอันดับท่ี	 3	 สำาคัญปานกลาง	 ได้แก่	 Streptococcus pneumoniae	 ท่ีไม่ไวต่อ	 penicillin,																

Haemophilus influenzae	ที่ดื้อต่อ	ampicillin,	Shigella	spp.	ที่ดื้อต่อ	fluoroquinolones

เอกสารอ้างอิง

	 1.	World	Health	Organization.	Antibiotic	resistance.	2017.	Available	from	http://www.who.int/mediacentre/factsheets/antibiot-

ic-resistance/en/.	Accessed	on	November	7,	2017.

	 2.	World	Health	Organization.	Global	priority	list	of	antibiotic-resistant	bacteria	to	guide	research,	discovery,	and	development	

of	new	antibiotics.	Available	from	http://who.int/medicines/publications/WHO-PPL-Short_Summary_25Feb-ET_NM_WHO.pdf.	Accessed	

on	November	7,	2017.

	 องค์การอนามัยโลกได้เป็นผู้นำาความคิดริเริ่มหลายประการ	เพื่อพยายามแก้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ

มาโดยตลอด	ได้แก่

	 -		สปัดาหร์ูร้กัษ	์ตระหนกัใชย้าปฏชิวีนะ	(World	Antibiotic	Awareness	Week)	ซึง่จดัขึน้ทกุเดอืนพฤศจกิายน	

เริ่มมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2558	 ด้วยหัวข้อหลักว่า	 “ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรอบคอบ”	 (Antibiotics:	 Handle	 with	 care)														

การรณรงค์หลายปีทั่วโลกในเรื่องนี้ทำาให้มีปริมาณกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในระหว่างสัปดาห์แห่งการรณรงค์

	 -	ระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับโลก	(Global	Antimicrobial	Resistance	Surveillance	System,	

GLASS)	เปน็ระบบทีอ่งคก์ารอนามยัโลกสนบัสนนุวธิกีารมาตรฐานในการเกบ็	การวเิคราะหแ์ละการแบง่ปนัขอ้มลู

เกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพในระดับโลก	เพื่อให้ข้อมูลแก่การตัดสินใจขับเคลื่อนแผนระดับท้องถิ่น	ระดับชาติและ

ระดับภูมิภาค

	 -	 หุ้นส่วนการวิจัยและการพัฒนายาปฏิชีวนะทั่วโลก	 (Global	 Antibiotic	 Research	 and	 Development	

Partnership,	 GARDP)	 เป็นความคิดริเริ่มร่วมกันขององค์การอนามัยโลกและองค์กรด้านการวิจัยและพัฒนายา												

เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงยารักษาโรคที่ถูกละเลย	(Drugs	for	Neglected	Diseases	initiative,	DNDi)	กระตุ้นการวิจัย

และการพฒันาผ่านทางความเปน็หุ้นส่วนระหวา่งภาครัฐกบัเอกชน	หุน้สว่นนีมุ้ง่เปา้พฒันาและนำาสง่การรกัษาใหม่

สูงสุดถึง	 4	 การรักษาภายในปี	 พ.ศ.	 2566	 โดยการทำาให้การใช้ยาปฏิชีวนะที่มีอยู่มีความเหมาะสมมากขึ้น	 และ		

การเร่งการนำายาปฏิชีวนะใหม่ๆเข้ามาในวงการ

	 -	 การประสานงานร่วมระหว่างองค์กรในเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ	 (Interagency	Coordination	Group	

on	 Antimicrobial	 Resistance,	 IACG)	 เลขาธิการสหประชาชาติได้จัดตั้งการประสานงานนี้ขึ้นเพื่อทำาให้การ																	

ประสานงานระหวา่งองคก์รระหวา่งประเทศดขีึน้	และเพือ่ใหแ้นใ่จไดว้า่	มีการปฏบิตัใินระดบัโลกตอ่ตา้นภยัคกุคาม

ต่อความมั่นคงทางสุขภาพนี้อย่างได้ผล	 การประสานงานนี้มีประธานร่วมกัน	 คือ	 รองเลขาธิการสหประชาชาติ	

และผู้อำานวยการใหญอ่งคก์ารอนามัยโลก	และประกอบด้วยผูแ้ทนระดบัสงูของหนว่ยงานสหประชาชาตทิีเ่กีย่วขอ้ง	

รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆและผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ

	 ที่น่าสนใจคือ	 ประเทศสมาชิกได้ร้องขอให้องค์การอนามัยโลกพัฒนารายชื่อเชื้อก่อโรคที่มีความสำาคัญ

อันดับต้นๆในระดับโลก	 (global	 priority	 pathogens	 list,	 global	 PPL)	 ที่ประกอบด้วยแบคทีเรียที่ด้ือยาปฏิชีวนะ													

เพือ่จดัลำาดบัความสำาคญัในการวจิยัและการพฒันาการรกัษาดว้ยยาปฏชิวีนะใหม่ๆ ทีไ่ดผ้ล		ทัง้นี	้การระบแุบคทเีรยี

ดื้อยาที่สำาคัญที่สุดในระดับโลกซึ่งมีความจำาเป็นต้องมีการรักษาใหม่ๆอย่างเร่งด่วน	 เช่น	 เชื้อไมโคแบคทีเรีย																

(รวมถึง	 Mycobacterium	 tuberculosis	 ซึ่งเป็นสาเหตุของวัณโรคในคน)	 ไม่ได้รับการพิจารณาให้รวมอยู่ในการ										

จัดลำาดับความสำาคัญนี้ เนื่องจากเป็นความสำาคัญอันดับต้นๆที่ทราบกันอยู่แล้วทั่วโลกว่าจำาเป็นต้องมี																												

การรักษาใหม่ๆอย่างเร่งด่วน	 และการดื้อยาต้านจุลชีพที่ทราบอยู่แล้วอื่นๆ	 เช่นเชื้อไข้จับสั่นและเอชไอวี																												

ก็ไม่รวมอยู่ด้วย	เนื่องจากไม่ใช่การติดเชื้อแบคทีเรีย	อย่างไรก็ตาม	กติกาการจัดทำารายชื่อนี้	จะได้รับการทบทวน

เป็นระยะๆ	ที่อาจมีการรวมเชื้อก่อโรคอื่นๆ	(อย่างเช่นไวรัสและปรสิต)	ไว้ด้วยในอนาคตก็เป็นได้
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	 ปัจจุบันอุบัติการณ์เชื้อดื้อยา

ในโลกมีมากขึ้น	โดยที่สาเหตุหลักส่วน

หนึ่ ง เ กิ ด จ ากพฤติ ก ร รมการ ใช้ 																						

ยาปฏิชีวนะที่ ไม่สมเหตุสมผลของ																

ผู้ป่วย	 ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและ

พฒันาระบบยา(กพย.)	ไดร่้วมกบัชมรม

เภสัชชนบท	 เครื อข่ าย เภสัชกร																	

ในโครงการพัฒนาผู้นำาการพัฒนา

ระบบยารุ่นที่	 1	 และ	2	 (นพย.1	 -	 2)												

ไดท้ำาการพัฒนาแบบสำารวจพฤติกรรม

ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ยา																

ต้านแบคทีเรียในช่ือแบบสำารวจว่า												

“10	พฤตกิรรมทีม่สีว่นทำาให้เชือ้ด้ือยา”	

โดยมีวิธีการเก็บข้อมูล	2	ลักษณะ	คือ	

การสำารวจทางอินเตอร์เน็ตผ่านทาง

เว็บไซต์ของ	 กพย.	 (www.thaidrug-

watch.org)	และการให้ประชาชนทั่วไป

ตอบแบบสอบถามในกิจกรรมรณรงคท์ี่

เครือข่ายโรงพยาบาล	 หรือหน่วย

บริการต่างๆจัดขึ้นในพื้นที่ทั่วประเทศ	

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อสอบถาม

พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาต้าน

แบคทีเรียในอดีตที่ผ่านมาดังตัวอย่าง

แบบสอบถามใน	รูปที่	1      รูปที่ 1 ตัวอย่างแบบสอบถามที่ใช้

ผลการศึกษา 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำาให้เชื้อดื้อยาของคนไทย 
(เปรียบเทียบประชาชนทั่วไปกับ นิสิต/นักศึกษา เภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน)

จับกระแส
  รศ.ดร.ภญ.ธิติมา เพ็งสุภาพ

ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี 	 นอกจากน้ีทางศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา(กพย.)	 ยังได้จัดเก็บข้อมูลจากนิสิตนักศึกษา

เภสัชศาสตร์	19	สถาบัน	ผ่านทางแบบสำารวจออนไลน	์ด้วย

	 ผลการสำารวจจากประชาชนทั่วไป	 จำานวน	 1,823	 คน	 และนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์	 19	 สถาบัน																	

จำานวน	2,394	คน	พบว่ามีความเสี่ยงที่ทำาให้เกิดเชื้อดื้อยาเนื่องจากมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างน้อย	1	ข้อจาก	10	ข้อ

ข้างต้น	 คิดเป็นร้อยละ	 92.1	 และ	 82.4	 ตามลำาดับ	 	 ถึงแม้ว่าตัวเลขนี้จะไม่ต่างกันมากนักระหว่าง	 2	 กลุ่ม																											

แตเ่มือ่คำานวณจากการตอบมากกวา่	5	ขอ้แลว้	พบวา่	กลุม่ประชาชนทัว่ไปมพีฤตกิรรมทีเ่สีย่งตอ่การเกดิเชือ้ดือ้ยา

มากกว่านิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร	์คือคิดเป็นร้อยละ	17.8	กับ	4.8	ตามลำาดับ

วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม

	 เมือ่แยกดพูฤตกิรรมแตล่ะขอ้เปรยีบเทยีบระหวา่ง	2	กลุม่พบวา่	ประชาชนท่ัวไปมคีวามเสีย่งมากกวา่นสิติ

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ในทุกข้อ	ดังแผนภูมิที่	1

แผนภูมิที่ 1  เปรียบเทียบร้อยละของผู้ที่มีพฤติกรรมที่มีส่วนทำาให้เชื้อดื้อยาระหว่างกลุ่มประชาชนทั่วไปกับนิสิต

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แยกรายข้อ)
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	 ปัจจุบันอุบัติการณ์เชื้อดื้อยา

ในโลกมีมากขึ้น	โดยที่สาเหตุหลักส่วน

หนึ่ ง เ กิ ด จ ากพฤติ ก ร รมการ ใช้ 																						

ยาปฏิชีวนะที่ ไม่สมเหตุสมผลของ																

ผู้ป่วย	 ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและ

พฒันาระบบยา(กพย.)	ไดร้ว่มกบัชมรม

เภสัชชนบท	 เครื อข่ าย เภสัชกร																	

ในโครงการพัฒนาผู้นำาการพัฒนา

ระบบยารุ่นที่	 1	 และ	2	 (นพย.1	 -	 2)												

ไดท้ำาการพฒันาแบบสำารวจพฤติกรรม

ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ยา																

ต้านแบคทีเรียในชื่อแบบสำารวจว่า												

“10	พฤตกิรรมทีม่สีว่นทำาให้เชือ้ดือ้ยา”	

โดยมีวิธีการเก็บข้อมูล	2	ลักษณะ	คือ	

การสำารวจทางอินเตอร์เน็ตผ่านทาง

เว็บไซต์ของ	 กพย.	 (www.thaidrug-

watch.org)	และการให้ประชาชนทั่วไป

ตอบแบบสอบถามในกจิกรรมรณรงคท์ี่

เครือข่ายโรงพยาบาล	 หรือหน่วย

บริการต่างๆจัดขึ้นในพื้นที่ทั่วประเทศ	

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อสอบถาม

พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาต้าน

แบคทีเรียในอดีตที่ผ่านมาดังตัวอย่าง

แบบสอบถามใน	รูปที่	1      รูปที่ 1 ตัวอย่างแบบสอบถามที่ใช้

ผลการศึกษา 10 พฤติกรรมที่มีส่วนทำาให้เชื้อดื้อยาของคนไทย 
(เปรียบเทียบประชาชนทั่วไปกับ นิสิต/นักศึกษา เภสัชศาสตร์ 19 สถาบัน)

จับกระแส
  รศ.ดร.ภญ.ธิติมา เพ็งสุภาพ

ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี 	 นอกจากน้ีทางศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา(กพย.)	 ยังได้จัดเก็บข้อมูลจากนิสิตนักศึกษา

เภสัชศาสตร์	19	สถาบัน	ผ่านทางแบบสำารวจออนไลน	์ด้วย

	 ผลการสำารวจจากประชาชนทั่วไป	 จำานวน	 1,823	 คน	 และนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์	 19	 สถาบัน																	

จำานวน	2,394	คน	พบว่ามีความเสี่ยงที่ทำาให้เกิดเชื้อดื้อยาเนื่องจากมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างน้อย	1	ข้อจาก	10	ข้อ

ข้างต้น	 คิดเป็นร้อยละ	 92.1	 และ	 82.4	 ตามลำาดับ	 	 ถึงแม้ว่าตัวเลขนี้จะไม่ต่างกันมากนักระหว่าง	 2	 กลุ่ม																											

แตเ่มือ่คำานวณจากการตอบมากกวา่	5	ขอ้แลว้	พบวา่	กลุม่ประชาชนทัว่ไปมพีฤตกิรรมทีเ่สีย่งตอ่การเกดิเชือ้ดือ้ยา

มากกว่านิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร	์คือคิดเป็นร้อยละ	17.8	กับ	4.8	ตามลำาดับ

วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม

	 เมือ่แยกดพูฤตกิรรมแตล่ะขอ้เปรยีบเทยีบระหวา่ง	2	กลุม่พบวา่	ประชาชนท่ัวไปมคีวามเสีย่งมากกวา่นสิติ

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ในทุกข้อ	ดังแผนภูมิที่	1

แผนภูมิที่ 1  เปรียบเทียบร้อยละของผู้ที่มีพฤติกรรมที่มีส่วนทำาให้เชื้อดื้อยาระหว่างกลุ่มประชาชนทั่วไปกับนิสิต

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (แยกรายข้อ)
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	 ในกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	 1,823	 ราย	 จากทั้งหมด	 17	 แหล่งข้อมูล	 พบว่า

พฤติกรรมความเสี่ยงที่พบมากที่สุด	3	อันดับแรก	คือ	เคยไปซื้อยาแก้อักเสบ	(ยาปฏิชีวนะ)	กินเอง	(ร้อยละ	62.3)	

เคยหยุดรับประทานยาต้านแบคทีเรีย	 เมื่ออาการดีขึ้น	 (ร้อยละ	 50.4)	 และ	 เคยอมยาอมที่ผสมยาต้านแบคทีเรีย	

(ร้อยละ	49.3)

	 พฤติกรรมที่มีส่วนทำาให้เชื้อดื้อยาในนักศึกษาเภสัชศาสตร	์19	สถาบัน	จำานวน	2,394	คน	ที่พบมากที่สุด	

3	อันดับแรก	คือเคยไปซื้อยาแก้อักเสบ	(ยาปฏิชีวนะ)	กินเอง	(ร้อยละ	50.6)	 	 ไม่แนะนำาคนที่ใช้ยาต้านแบคทีเรีย

อย่างผิดๆ	ให้ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม	(ร้อยละ	38.0)	เคยอมยาอมที่ผสมยาต้านแบคทีเรีย	(ร้อยละ	36.3)

	 เมื่อวิเคราะห์แยกตามภูมิภาค	พบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างความเสี่ยงในการทำาให้เกิดเชื้อดื้อยา

ของทั้ง	2	กลุ่มประชากร	

ข้อค้นพบที่สำาคัญจากการสำารวจ และข้อเสนอแนะ

	 การสำารวจนี้ยืนยันว่า	 “มีแนวโน้มในกลุ่มประชาชน	 รวมถึงนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์	 ที่มีโอกาส																

ตัดสินใจใช้ยาด้วยตนเองทุกคน	 เคยมีพฤติกรรมที่ เสี่ยงต่อการทำาให้เกิดเชื้อดื้อยา	 อย่างใดอย่างหนึ่ง																																	

ใน	 10	 พฤติกรรมที่มีการสำารวจ”	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงการไปซื้อยาต้านเชื้อแบคทีเรียกินเอง	 และการใช้ยาอม																

ผสมยาต้านแบคทีเรีย

	 เนื่องจาก	 10	พฤติกรรมที่ทำาการสำารวจนั้น	 มักเป็นพฤติกรรมที่พบโดยทั่วไป	 ยืนยันได้จากการสำารวจ

ครั้งนี้	 พบถึงร้อยละ	 80-90	 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอย่างน้อย	 1	 พฤติกรรมที่มีส่วนทำาให้เชื้อด้ือยา																												

ดงันัน้จงึมคีวามจำาเปน็เร่งด่วนทีจ่ะต้องมีการปรับเปลีย่นดา้นความรู	้ทศันคต	ิและพฤตกิรรมการใชย้าตา้นแบคทเีรยี	

เพื่อลดโอกาสที่ประชาชนจะมีส่วนทำาให้เกิดภาวะเชื้อดื้อยารุนแรงขึ้น

	 ข้อค้นพบของพฤติกรรมเส่ียงในลำาดับต้นๆ	 ควรนำาไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงระบบที่สนับสนุน																													

การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	นอกเหนือจากการปรับเปลีย่นดา้นความรู	้ทศันคตแิละพฤตกิรรมการใชย้าตา้นแบคทเีรยี

ที่กล่าวมาแล้ว	 กล่าวคือ	 การควบคุมการสั่งใช้ยาและกระจายยาให้สมเหตุผล	 ในหน่วยบริการที่สำาคัญ	 ทั้งใน													

โรงพยาบาล	คลินิก	และร้านยา	เพื่อลดโอกาสในการส่งมอบยาต้านแบคทีเรียจากการเรียกหาของประชาชน	และ

ในพฤติกรรมข้อ	 4	 ท่ีประชาชนนิยมอมยาอมที่ผสมยาต้านแบคทีเรีย	 การปรับเปลี่ยนสูตรตำารับยาอมเหล่านี้																			

ให้ปลอดจากยาต้านแบคทีเรีย	 ก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อดื้อยาได้	 นอกจากนี้เรื่องที่ต้องเร่งพิจารณา															

ด่วนที่สุดของสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้ง	 19	 สถาบัน	 ก็คือ	 ถึงแม้ว่านิสิตมีองค์ความรู้เกี่ยวกับยา	 ก็ยังมี													

ความเสีย่งทีจ่ะทำาใหเ้กิดเชือ้ด้ือยาสูงมากถงึร้อยละ	82.4	สะทอ้นถงึองคค์วามรูข้องนสิตินกัศกึษาคณะเภสชัศาสตร	์

ด้านความเข้าใจในเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลว่ามีมากน้อยเพียงใด

	 น่ีคือความคิดเห็นส่วนหน่ึงท่ีข้าพเจ้าได้มีโอกาส														

ซักถามผู้ป่วยท่ีมารับบริการท่ีร้านยา	 เก่ียวกับมุมมองในเรื่อง

ของยาฆา่เชือ้และยาแกอ้กัเสบวา่มนัคอืยาอะไรและมคีวามแตก

ต่างกันอย่างไรบ้าง

	 ผูป้ว่ยท่ีมารบับรกิารท่ีรา้นยาสว่นใหญ	่ยงัมพีฤตกิรรม

การใช้ยาอย่างพร่ำ�เพรื่อ	 ไม่สบายนิดหน่อย	 ก็มาร้านยา														

เรียกหาอะม็อกซี่	หรือจะเอายาแก้อักเสบ	เจ็บคอ	ส่วนในเรื่อง

การรับประทานยา	 ส่วนใหญ่ก็รับประทานไม่ครบ	 บางคน															

รับประทานวันเดียว	 พออาการดีขึ้นก็หยุดรับประทานยาแล้ว	

ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม	นำาไปสู่การเกิดปัญหาเชื้อดื้อยา

	 เภสชักรชมุชนหรอืคนขายยาสว่นใหญอ่าจจะถามแคป่ระวตัแิพย้าและอาการของผูป้ว่ย	แล้วกจ็า่ยยาไป

ตามที่ผู้ป่วยเรียกหาโดยไม่ได้คำานึงถึงความเหมาะสมว่าผู้ป่วยรายนี้	 ควรได้รับยาปฏิชีวนะหรือไม่	 ซ่ึงส่วนมาก

อาการหวัด	ไอ	เจ็บคอ	มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสและสามารถหายได้เอง

	 เภสชักรชมุชน	สามารถมีบทบาทในการชว่ยปอ้งกนัการเกดิปญัหาดา้นยาดงักลา่วโดยการซกัประวตัแิละ

วนิิจฉัยแยกแยะโรคใหถู้กตอ้งและชัดเจนก่อนท่ีจะจา่ยยา	เพ่ือลดการใช้ยาปฏชีิวนะอย่างพร ่ำ�เพรือ่	ทัง้น้ี	ควรอธิบาย

ความแตกต่างของยาฆ่าเชื้อและยาแก้อักเสบ		ยกตัวอย่างเช่น

 ยาฆ่าเชื้อ	 เอาไว้รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ	 เช่น	ต่อมทอนซิลเป็นหนอง	ฝีหนอง	แผลที่มีหนอง	ซึ่ง										

มีอาการอักเสบ	บวมแดง	เจ็บปวดร่วมด้วย		เมื่อยาฆ่าเชื้อได้สำาเร็จ	อาการอักเสบบวมแดงและเจ็บปวดก็จะลดลง

 ยาแก้อักเสบ	 จะออกฤทธิ์ลดอาการอักเสบของเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อ	 ทำาให้บรรเทาอาการปวด																			

ลดอาการบวมแดง	โดยไม่เกี่ยวกับการฆ่าเชื้อ	เนื่องจากยากลุ่มนี้ฆ่าเชื้อไม่ได	้

เปลี่ยน ความเข้าใจเดิมๆ นั่นคือ

คอติดเชื้อแบคทีเรีย						เจ็บคอ	คออักเสบ						กินยาปฏิชีวนะ	(ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย)						เชื้อตาย						หายเจ็บคอ																						

       ยาอะไรทำาให้หายเจ็บคอได้ก็เรียกยาแก้อักเสบไปหมด

สร้างความเข้าใจใหม่ๆ 

เจ็บคอ	คออักเสบ							ส่วนมากเป็นเชื้อไวรัส							ไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัส							ไม่กินยาปฏิชีวนะ	(ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย)																	

	 	 	 	 	 	 	 					หายเจ็บคอ							กินยาลดอักเสบ	ลดปวด

น้อยคนที่จะติดเชื้อแบคทีเรีย							กินยาปฏิชีวนะ	+	ยาลดอาการอักเสบ							หายเจ็บคอ

ยาฆ่าเชื้อและยาแก้อักเสบ:  

มุมมองของผู้ป่วยที่มาร้านยา

ใกล้ตัว
ภญ.จุฬาลักษณ์ กุลภา

“ยาฆ่าเชื้อกับยาแก้อักเสบ 

มันก็ตัวเดียวกันไม่ใช่เหรอ?” 

“ยาฆ่าเชื้ออ่ะนะก็กินตอนท้องเสีย 

ส่วนยาแก้อักเสบก็กินตอนเจ็บคอ”

“อะม็อกซี่ เห็นเขาว่าเป็นยาแก้อักเสบนะ 

แต่ยาฆ่าเชื้อนี่ไม่รู้ว่าคือตัวไหน”

“ถ้าไอ เจ็บคอไม่มากเท่าไหร่ก็ยาแก้ไอ 
เจ็บคอมากๆก็ยาแก้อักเสบสิ มันน่าจะอักเสบนะ”
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	 ในกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด	 1,823	 ราย	 จากทั้งหมด	 17	 แหล่งข้อมูล	 พบว่า

พฤติกรรมความเสี่ยงที่พบมากที่สุด	3	อันดับแรก	คือ	เคยไปซื้อยาแก้อักเสบ	(ยาปฏิชีวนะ)	กินเอง	(ร้อยละ	62.3)	

เคยหยุดรับประทานยาต้านแบคทีเรีย	 เมื่ออาการดีขึ้น	 (ร้อยละ	 50.4)	 และ	 เคยอมยาอมที่ผสมยาต้านแบคทีเรีย	

(ร้อยละ	49.3)

	 พฤติกรรมที่มีส่วนทำาให้เชื้อดื้อยาในนักศึกษาเภสัชศาสตร	์19	สถาบัน	จำานวน	2,394	คน	ที่พบมากที่สุด	

3	อันดับแรก	คือเคยไปซื้อยาแก้อักเสบ	(ยาปฏิชีวนะ)	กินเอง	(ร้อยละ	50.6)	 	 ไม่แนะนำาคนที่ใช้ยาต้านแบคทีเรีย

อย่างผิดๆ	ให้ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม	(ร้อยละ	38.0)	เคยอมยาอมที่ผสมยาต้านแบคทีเรีย	(ร้อยละ	36.3)

	 เมื่อวิเคราะห์แยกตามภูมิภาค	พบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างความเสี่ยงในการทำาให้เกิดเชื้อดื้อยา

ของทั้ง	2	กลุ่มประชากร	

ข้อค้นพบที่สำาคัญจากการสำารวจ และข้อเสนอแนะ

	 การสำารวจนี้ยืนยันว่า	 “มีแนวโน้มในกลุ่มประชาชน	 รวมถึงนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์	 ที่มีโอกาส																

ตัดสินใจใช้ยาด้วยตนเองทุกคน	 เคยมีพฤติกรรมที่ เสี่ยงต่อการทำาให้เกิดเชื้อดื้อยา	 อย่างใดอย่างหนึ่ง																																	

ใน	 10	 พฤติกรรมที่มีการสำารวจ”	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปซื้อยาต้านเชื้อแบคทีเรียกินเอง	 และการใช้ยาอม																

ผสมยาต้านแบคทีเรีย

	 เนื่องจาก	 10	พฤติกรรมที่ทำาการสำารวจนั้น	 มักเป็นพฤติกรรมที่พบโดยทั่วไป	 ยืนยันได้จากการสำารวจ

ครั้งนี้	 พบถึงร้อยละ	 80-90	 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอย่างน้อย	 1	 พฤติกรรมที่มีส่วนทำาให้เชื้อด้ือยา																												

ดงันัน้จงึมคีวามจำาเปน็เร่งดว่นทีจ่ะตอ้งมกีารปรับเปลีย่นดา้นความรู	้ทศันคต	ิและพฤตกิรรมการใชย้าตา้นแบคทเีรยี	

เพื่อลดโอกาสที่ประชาชนจะมีส่วนทำาให้เกิดภาวะเชื้อดื้อยารุนแรงขึ้น

	 ข้อค้นพบของพฤติกรรมเส่ียงในลำาดับต้นๆ	 ควรนำาไปสู่การแก้ปัญหาในเชิงระบบที่สนับสนุน																													

การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	นอกเหนอืจากการปรบัเปลีย่นดา้นความรู	้ทศันคตแิละพฤตกิรรมการใชย้าตา้นแบคทเีรยี

ที่กล่าวมาแล้ว	 กล่าวคือ	 การควบคุมการสั่งใช้ยาและกระจายยาให้สมเหตุผล	 ในหน่วยบริการที่สำาคัญ	 ทั้งใน													

โรงพยาบาล	คลินิก	และร้านยา	เพื่อลดโอกาสในการส่งมอบยาต้านแบคทีเรียจากการเรียกหาของประชาชน	และ

ในพฤติกรรมข้อ	 4	 ที่ประชาชนนิยมอมยาอมที่ผสมยาต้านแบคทีเรีย	 การปรับเปลี่ยนสูตรตำารับยาอมเหล่านี้																			

ให้ปลอดจากยาต้านแบคทีเรีย	 ก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อดื้อยาได้	 นอกจากนี้เรื่องที่ต้องเร่งพิจารณา															

ด่วนที่สุดของสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้ง	 19	 สถาบัน	 ก็คือ	 ถึงแม้ว่านิสิตมีองค์ความรู้เกี่ยวกับยา	 ก็ยังมี													

ความเสีย่งทีจ่ะทำาใหเ้กดิเชือ้ด้ือยาสูงมากถงึรอ้ยละ	82.4	สะทอ้นถงึองคค์วามรูข้องนสิตินกัศกึษาคณะเภสชัศาสตร	์

ด้านความเข้าใจในเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลว่ามีมากน้อยเพียงใด

	 น่ีคือความคิดเห็นส่วนหน่ึงท่ีข้าพเจ้าได้มีโอกาส														

ซักถามผู้ป่วยท่ีมารับบริการท่ีร้านยา	 เก่ียวกับมุมมองในเรื่อง

ของยาฆา่เชือ้และยาแกอ้กัเสบวา่มนัคอืยาอะไรและมคีวามแตก

ต่างกันอย่างไรบ้าง

	 ผูป้ว่ยท่ีมารบับรกิารท่ีรา้นยาสว่นใหญ	่ยงัมพีฤตกิรรม

การใช้ยาอย่างพร่ำ�เพรื่อ	 ไม่สบายนิดหน่อย	 ก็มาร้านยา														

เรียกหาอะม็อกซี่	หรือจะเอายาแก้อักเสบ	เจ็บคอ	ส่วนในเรื่อง

การรับประทานยา	 ส่วนใหญ่ก็รับประทานไม่ครบ	 บางคน															

รับประทานวันเดียว	 พออาการดีขึ้นก็หยุดรับประทานยาแล้ว	

ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม	นำาไปสู่การเกิดปัญหาเชื้อดื้อยา

	 เภสชักรชมุชนหรอืคนขายยาสว่นใหญอ่าจจะถามแคป่ระวตัแิพย้าและอาการของผูป้ว่ย	แล้วกจ็า่ยยาไป

ตามที่ผู้ป่วยเรียกหาโดยไม่ได้คำานึงถึงความเหมาะสมว่าผู้ป่วยรายนี้	 ควรได้รับยาปฏิชีวนะหรือไม่	 ซ่ึงส่วนมาก

อาการหวัด	ไอ	เจ็บคอ	มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสและสามารถหายได้เอง

	 เภสชักรชมุชน	สามารถมีบทบาทในการชว่ยปอ้งกนัการเกดิปญัหาดา้นยาดงักลา่วโดยการซกัประวตัแิละ

วนิิจฉัยแยกแยะโรคใหถู้กตอ้งและชัดเจนก่อนท่ีจะจา่ยยา	เพ่ือลดการใช้ยาปฏชีิวนะอย่างพร ่ำ�เพรือ่	ทัง้น้ี	ควรอธิบาย

ความแตกต่างของยาฆ่าเชื้อและยาแก้อักเสบ		ยกตัวอย่างเช่น

 ยาฆ่าเชื้อ	 เอาไว้รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ	 เช่น	ต่อมทอนซิลเป็นหนอง	ฝีหนอง	แผลที่มีหนอง	ซึ่ง										

มีอาการอักเสบ	บวมแดง	เจ็บปวดร่วมด้วย		เมื่อยาฆ่าเชื้อได้สำาเร็จ	อาการอักเสบบวมแดงและเจ็บปวดก็จะลดลง

 ยาแก้อักเสบ	 จะออกฤทธิ์ลดอาการอักเสบของเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อ	 ทำาให้บรรเทาอาการปวด																			

ลดอาการบวมแดง	โดยไม่เกี่ยวกับการฆ่าเชื้อ	เนื่องจากยากลุ่มนี้ฆ่าเชื้อไม่ได	้

เปลี่ยน ความเข้าใจเดิมๆ นั่นคือ

คอติดเชื้อแบคทีเรีย						เจ็บคอ	คออักเสบ						กินยาปฏิชีวนะ	(ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย)						เชื้อตาย						หายเจ็บคอ																						

       ยาอะไรทำาให้หายเจ็บคอได้ก็เรียกยาแก้อักเสบไปหมด

สร้างความเข้าใจใหม่ๆ 

เจ็บคอ	คออักเสบ							ส่วนมากเป็นเชื้อไวรัส							ไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัส							ไม่กินยาปฏิชีวนะ	(ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย)																	

	 	 	 	 	 	 	 					หายเจ็บคอ							กินยาลดอักเสบ	ลดปวด

น้อยคนที่จะติดเชื้อแบคทีเรีย							กินยาปฏิชีวนะ	+	ยาลดอาการอักเสบ							หายเจ็บคอ

ยาฆ่าเชื้อและยาแก้อักเสบ:  

มุมมองของผู้ป่วยที่มาร้านยา

ใกล้ตัว
ภญ.จุฬาลักษณ์ กุลภา

“ยาฆ่าเชื้อกับยาแก้อักเสบ 

มันก็ตัวเดียวกันไม่ใช่เหรอ?” 

“ยาฆ่าเชื้ออ่ะนะก็กินตอนท้องเสีย 

ส่วนยาแก้อักเสบก็กินตอนเจ็บคอ”

“อะม็อกซี่ เห็นเขาว่าเป็นยาแก้อักเสบนะ 

แต่ยาฆ่าเชื้อนี่ไม่รู้ว่าคือตัวไหน”

“ถ้าไอ เจ็บคอไม่มากเท่าไหร่ก็ยาแก้ไอ 
เจ็บคอมากๆก็ยาแก้อักเสบสิ มันน่าจะอักเสบนะ”
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	 โลกเรามีการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นระยะเวลามานานมากกว่า	 80	 ปีแล้ว	 จากการเริ่มต้นใช้ยาปฏิชีวนะ

เพนนิซิลลิน	 จนกระทั่งปัจจุบันมีการผลิตยาปฏิชีวนะกว่า	 10	 ประเภท	 มากกว่า	 10,000	 ชนิด	 จากการใช้																									

ยาปฎิชีวนะรักษาโรคในมนุษย์	 ก็มีการขยายนำาไปใช้ในการปศุสัตว์	 การเกษตร	 การเพาะเล้ียงสัตว์น ้ำ�	 และ																					

การเลี้ยงผึ้ง	 การใช้ยาปฏิชีวนะจำานวนมหาศาลดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบตามมามากมาย	 ทั้งการ	

ปนเปือ้นตกคา้งสะสมในอาหารและส่ิงแวดลอ้ม	การเกดิแบคทเีรยีและยนีดือ้ยาปฏชิวีนะ	ตลอดจนการดือ้ยาปฏชิวีนะ

ในสัตว์และมนุษย์	ซึ่งการดื้อยาปฏิชีวนะในมนุษย์นั้นนับเป็นวิกฤตทางสุขภาพร่วมกันของประชาคมโลก

	 ปจัจบุนัหลายประเทศได้ให้ความสำาคญัในการตดิตามตรวจสอบการตกคา้งของยาปฏชิวีนะในสิง่แวดลอ้ม	

ในป	ีพ.ศ.	2542-2543	ประเทศสหรฐัอเมริกาได้ทำาการสำารวจการปนเปือ้นของยา	ฮอร์โมนและสารอนิทรยีใ์น	139	

แม่น้ำ�ทั่วประเทศ	พบว่า	80%	มีการปนเปื้อน	โดยพบการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะมากที่สุด[1]	ผลการตรวจวัดใน

แม่น้ำ�เทมส์	เมืองออนตาริโอ	ประเทศแคนาดา	ซึ่งมีการทิ้งน ้ำ�จากระบบบำาบัดน้ำ�เสีย	12	แห่ง	พบการตกค้างของ

ยาจำานวน	12	ชนิดในแม่น้ำ�	ยาที่ตกค้างมากที่สุดคือ	galaxolide	และ	naproxen[2]	นอกจากนั้นยังมีการศึกษาและ

พบการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะในแม่น้ำ�ของประเทศอังกฤษ	อินเดีย	สเปน	เยอรมนี	สวิตเซอร์แลนด์	ออสเตรเลีย	

นิวซแีลนด์	ญีปุ่่น	จีน	ฯลฯ[3,4,5,6,7]		การปนเปือ้นของยาปฏชิวีนะยงัตรวจพบไดใ้นน ้ำ�ใตด้นิและน ้ำ�ในทะเล	มกีารตรวจ

พบ	Sulfonamides	ในน ้ำ�ใต้ดินเมืองคาตาโรเนีย	ประเทศสเปน	ซึ่งสันนิษฐานว่ามาจากปุ๋ยคอกของฟาร์มปศุสัตว์	[8] 

น้ำ�ใต้ดินใน	18	รัฐ	ของประเทศสหรัฐอเมริกา	ก็พบการปนเปื้อนของ	Sulfamethoxazole	ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้ใน

สัตว์และคน	[9]	สลัดจ์จากระบบบำาบัดน้ำ�เสีย	และปุ๋ยคอก	เป็นต้นเหตุสำาคัญของการปนเปื้อนยาปฏิชีวนะในดิน[10]

	 สำาหรับประเทศไทย	 การศึกษาเรื่องการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดล้อมยังมีจำากัด	 ศูนย์วิจัยและ	

ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	 ได้ทำาการเก็บตัวอย่างน ้ำ�ในแม่น้ำ�บางปะกง	 ในปี	 พ.ศ.	 2557	 พบการปนเปื้อนของ																	

ยาปฏิชีวนะ	3	ชนดิ	ได้แก	่Ciprofloxacin,	Norfloxacin	และ	Tetracycline	ส่วนน ้ำ�เสยีทีผ่า่นระบบบำาบดัของโรงพยาบาล

บางปะกง	 พบยาที่ยังเหลือตกค้างอยู่	 7	 ชนิด	 (	 Norfloxacin,	 Sulfamethoxazole,	 Tetracycline,	 Erythromycin,																	

Theophylline,	 Atenolol	 และ	 Caffeine)	 และน้ำ�เสียที่ผ่านการบำาบัดของโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร													

ก็มียาตกค้างอยู่	7	ชนิด	(Ciprofloxacin,	Norfloxacin,	Sulfamethoxazole,	Tetracycline,	Theophylline,	Atenolol	และ	

Caffeine)	 จากการเก็บตัวอย่างน้ำ�เสียชุมชนที่ผ่านการบำาบัดของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	พบการตกค้างของ											

ยาปฏิชีวนะ	3	ชนิดคือ	Amoxicillin,	Sulfamethoxazole	และ	Tetracycline	ทั้งนี้	จากการศึกษาน ้ำ�เสียจากฟาร์มสุกร	

พบการปนเปื้อนของยาต้านจุลชีพ	 5	 ชนิดได้แก่	 Amoxicillin,	 Ciprofloxacin,	 Norfloxacin,	 Sulfamethoxazole	

และTetracycline	 และสารกระตุ้น	 Caffeine	 ในขณะท่ีน้ำ�เสียจากฟาร์มปลา	 พบยาต้านจุลชีพ	 2	 ชนิดได้แก่																						

Sulfamethoxazole	และ	Tetracycline	และยังพบสารกระตุ้น	Caffeine	โดยในน ้ำ�เสียจากฟาร์มสุกร	พบ	Tetracycline,	

Ciprofloxacin	และ	Norfloxacin	มีความเข้มข้นมากกว่าน้ำ�เสียจากโรงพยาบาล	45.67	เท่า	21.98	เท่า	และ	7.7	เท่า	

ตามลำาดับ

การตกค้างของยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดล้อม
สู่วิกฤตสุขภาพ

ทันสถานการณ์
  ดร.อาภา หวังเกียรติ

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต
	 นอกจากนี้	 ยังมีการศึกษาความเสี่ยงของระบบนิเวศที่เกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะ	 oxytetracycline	 และ	

enrofloxacin	 จากฟาร์มเลี้ยงปลานิลในแม่น ้ำ�ท่าจีนและแม่น้ำ�มูล	 พบการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะท้ัง	 2	 ชนิด																			

ในดินตะกอนแม่น้ำ�	สูงถึง	6,908	และ	2,339	ไมโครกรัม/กิโลกรัม[10]

	 การปนเปือ้นหรอืการตกคา้งของยาปฏชิวีนะในสิง่แวดลอ้ม	ทัง้ในน ้ำ�ผวิดนิ	ในน ้ำ�ใตด้นิ	ในน ้ำ�ทะเล	ในดนิ

และตะกอน	ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ	โดยการสะสมจะผ่านห่วงโซ่อาหารเข้าสู่สิ่งมีชีวิต	ทั้งน ้ำ�ดื่ม	พืชผัก

บนบก	พืชผักในน ้ำ�	จุลชีพและสัตว์	จนกระทั่งนำาไปสู่การดื้อยาปฏิชีวนะ	อันเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่ส่งผลกระทบ				

วงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	

	 การลดการใชย้าปฏชิวีนะใหไ้ดม้ากทีส่ดุ	การสร้างคา่นยิมใหใ้ชย้าปฏชิวีนะแบบสมเหตสุมผลเทา่ทีจ่ำาเปน็	

จะนำาไปสู่การผลิตที่เหมาะสม	 และเป็นวิธีทางที่จะลดแหล่งกำาเนิดของการตกค้างของยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดล้อม											

ท่ีดีท่ีสุด	 นอกจากนี้การสร้างความตระหนักต่อสังคมในพิษภัยของยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดล้อม	 ด้วยการติดตาม													

ตรวจสอบการตกค้างในสิ่งแวดล้อม	การประเมินความเสี่ยงต่อระบบนิเวศและมนุษย	์ตลอดจนการออกมาตรการ

ทางกฎหมายมาบังคับใช้เพื่อควบคุม	 บำาบัด	 ป้องกันแหล่งกำาเนิดต่างๆของยาปฏิชีวนะที่จะปนเปื้อนออกสู่																					

สิ่งแวดล้อม	 โดยใช้หลักผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้รับผิดชอบ	 จะนำาไปสู่การปกป้องสุขภาพท่ีดีของคนและสัตว์																		

ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
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	 โลกเรามีการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นระยะเวลามานานมากกว่า	 80	 ปีแล้ว	 จากการเริ่มต้นใช้ยาปฏิชีวนะ

เพนนิซิลลิน	 จนกระทั่งปัจจุบันมีการผลิตยาปฏิชีวนะกว่า	 10	 ประเภท	 มากกว่า	 10,000	 ชนิด	 จากการใช้																									

ยาปฎิชีวนะรักษาโรคในมนุษย์	 ก็มีการขยายนำาไปใช้ในการปศุสัตว์	 การเกษตร	 การเพาะเล้ียงสัตว์น ้ำ�	 และ																					

การเลี้ยงผึ้ง	 การใช้ยาปฏิชีวนะจำานวนมหาศาลดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบตามมามากมาย	 ทั้งการ	

ปนเปือ้นตกคา้งสะสมในอาหารและสิง่แวดลอ้ม	การเกดิแบคทเีรยีและยนีดือ้ยาปฏชิวีนะ	ตลอดจนการดือ้ยาปฏชิวีนะ

ในสัตว์และมนุษย์	ซึ่งการดื้อยาปฏิชีวนะในมนุษย์นั้นนับเป็นวิกฤตทางสุขภาพร่วมกันของประชาคมโลก

	 ปจัจบุนัหลายประเทศได้ใหค้วามสำาคญัในการตดิตามตรวจสอบการตกคา้งของยาปฏชิวีนะในสิง่แวดลอ้ม	

ในป	ีพ.ศ.	2542-2543	ประเทศสหรฐัอเมริกาไดท้ำาการสำารวจการปนเปือ้นของยา	ฮอร์โมนและสารอนิทรยีใ์น	139	

แม่น้ำ�ทั่วประเทศ	พบว่า	80%	มีการปนเปื้อน	โดยพบการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะมากที่สุด[1]	ผลการตรวจวัดใน

แม่น้ำ�เทมส์	เมืองออนตาริโอ	ประเทศแคนาดา	ซึ่งมีการทิ้งน ้ำ�จากระบบบำาบัดน้ำ�เสีย	12	แห่ง	พบการตกค้างของ

ยาจำานวน	12	ชนิดในแม่น้ำ�	ยาที่ตกค้างมากที่สุดคือ	galaxolide	และ	naproxen[2]	นอกจากนั้นยังมีการศึกษาและ

พบการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะในแม่น้ำ�ของประเทศอังกฤษ	อินเดีย	สเปน	เยอรมนี	สวิตเซอร์แลนด์	ออสเตรเลีย	

นิวซแีลนด์	ญีปุ่่น	จีน	ฯลฯ[3,4,5,6,7]		การปนเปือ้นของยาปฏชิวีนะยงัตรวจพบไดใ้นน ้ำ�ใตด้นิและน ้ำ�ในทะเล	มกีารตรวจ

พบ	Sulfonamides	ในน ้ำ�ใต้ดินเมืองคาตาโรเนีย	ประเทศสเปน	ซึ่งสันนิษฐานว่ามาจากปุ๋ยคอกของฟาร์มปศุสัตว์	[8] 

น้ำ�ใต้ดินใน	18	รัฐ	ของประเทศสหรัฐอเมริกา	ก็พบการปนเปื้อนของ	Sulfamethoxazole	ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้ใน

สัตว์และคน	[9]	สลัดจ์จากระบบบำาบัดน้ำ�เสีย	และปุ๋ยคอก	เป็นต้นเหตุสำาคัญของการปนเปื้อนยาปฏิชีวนะในดิน[10]

	 สำาหรับประเทศไทย	 การศึกษาเรื่องการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดล้อมยังมีจำากัด	 ศูนย์วิจัยและ	

ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	 ได้ทำาการเก็บตัวอย่างน ้ำ�ในแม่น้ำ�บางปะกง	 ในปี	 พ.ศ.	 2557	 พบการปนเปื้อนของ																	

ยาปฏชิวีนะ	3	ชนดิ	ได้แก	่Ciprofloxacin,	Norfloxacin	และ	Tetracycline	ส่วนน ้ำ�เสยีทีผ่า่นระบบบำาบดัของโรงพยาบาล

บางปะกง	 พบยาที่ยังเหลือตกค้างอยู่	 7	 ชนิด	 (	 Norfloxacin,	 Sulfamethoxazole,	 Tetracycline,	 Erythromycin,																	

Theophylline,	 Atenolol	 และ	 Caffeine)	 และน้ำ�เสียที่ผ่านการบำาบัดของโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร													

ก็มียาตกค้างอยู่	7	ชนิด	(Ciprofloxacin,	Norfloxacin,	Sulfamethoxazole,	Tetracycline,	Theophylline,	Atenolol	และ	

Caffeine)	 จากการเก็บตัวอย่างน้ำ�เสียชุมชนที่ผ่านการบำาบัดของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	พบการตกค้างของ											

ยาปฏิชีวนะ	3	ชนิดคือ	Amoxicillin,	Sulfamethoxazole	และ	Tetracycline	ทั้งนี้	จากการศึกษาน ้ำ�เสียจากฟาร์มสุกร	

พบการปนเปื้อนของยาต้านจุลชีพ	 5	 ชนิดได้แก่	 Amoxicillin,	 Ciprofloxacin,	 Norfloxacin,	 Sulfamethoxazole	

และTetracycline	 และสารกระตุ้น	 Caffeine	 ในขณะท่ีน้ำ�เสียจากฟาร์มปลา	 พบยาต้านจุลชีพ	 2	 ชนิดได้แก่																						

Sulfamethoxazole	และ	Tetracycline	และยังพบสารกระตุ้น	Caffeine	โดยในน ้ำ�เสียจากฟาร์มสุกร	พบ	Tetracycline,	

Ciprofloxacin	และ	Norfloxacin	มีความเข้มข้นมากกว่าน้ำ�เสียจากโรงพยาบาล	45.67	เท่า	21.98	เท่า	และ	7.7	เท่า	

ตามลำาดับ

การตกค้างของยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดล้อม
สู่วิกฤตสุขภาพ

ทันสถานการณ์
  ดร.อาภา หวังเกียรติ

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต
	 นอกจากนี้	 ยังมีการศึกษาความเสี่ยงของระบบนิเวศที่เกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะ	 oxytetracycline	 และ	

enrofloxacin	 จากฟาร์มเลี้ยงปลานิลในแม่น ้ำ�ท่าจีนและแม่น้ำ�มูล	 พบการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะท้ัง	 2	 ชนิด																			

ในดินตะกอนแม่น้ำ�	สูงถึง	6,908	และ	2,339	ไมโครกรัม/กิโลกรัม[10]

	 การปนเปือ้นหรอืการตกคา้งของยาปฏชิวีนะในสิง่แวดลอ้ม	ทัง้ในน ้ำ�ผวิดนิ	ในน ้ำ�ใตด้นิ	ในน ้ำ�ทะเล	ในดนิ

และตะกอน	ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ	โดยการสะสมจะผ่านห่วงโซ่อาหารเข้าสู่สิ่งมีชีวิต	ทั้งน ้ำ�ดื่ม	พืชผัก

บนบก	พืชผักในน ้ำ�	จุลชีพและสัตว์	จนกระทั่งนำาไปสู่การดื้อยาปฏิชีวนะ	อันเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่ส่งผลกระทบ				

วงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	

	 การลดการใชย้าปฏชิวีนะใหไ้ดม้ากทีส่ดุ	การสร้างคา่นยิมใหใ้ชย้าปฏชิวีนะแบบสมเหตสุมผลเทา่ทีจ่ำาเปน็	

จะนำาไปสู่การผลิตที่เหมาะสม	 และเป็นวิธีทางที่จะลดแหล่งกำาเนิดของการตกค้างของยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดล้อม											

ท่ีดีท่ีสุด	 นอกจากนี้การสร้างความตระหนักต่อสังคมในพิษภัยของยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดล้อม	 ด้วยการติดตาม													

ตรวจสอบการตกค้างในสิ่งแวดล้อม	การประเมินความเสี่ยงต่อระบบนิเวศและมนุษย	์ตลอดจนการออกมาตรการ

ทางกฎหมายมาบังคับใช้เพื่อควบคุม	 บำาบัด	 ป้องกันแหล่งกำาเนิดต่างๆของยาปฏิชีวนะที่จะปนเปื้อนออกสู่																					

สิ่งแวดล้อม	 โดยใช้หลักผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้รับผิดชอบ	 จะนำาไปสู่การปกป้องสุขภาพท่ีดีของคนและสัตว์																		

ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
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Antibiotics	in		the	Terrestrial	Environment,	Water	Air	Soil	Pollut.,	214,	163–174.	(2011)
	 11.	Murata	A1,	Takada	H,	Mutoh	K,	Hosoda	H,	Harada	A,	Nakada	N.,	Nationwide	monitoring	of	selected	antibiotics:	Distribu-
tion	and	sources	of	sulfonamides,	trimethoprim,	and	macrolides	in	Japanese	rivers.	Sci	Total	Environ.	409:5305-12.	(2011)
	 12.	วาลิกา	เศวตโยธิน,	ชัชชัย	โทปัญญา,		สุดา	อิทธิสุภรณ์รัตน์	และ	ชญานิน	น้าเยื้อง,	รายงานฉบับสมบูรณ์การปนเปื้อนของ	
สารกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในแม่น้าบางปะกง,ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม		2559,	105		หน้า
	 13.	Andreu	R’	et	al,	Use,	fate	and	ecological	risks	of	antibiotics	applied	in	tilapia	cage	farming	in	Thailand.	Environ	Pollution	
191:	8-16	(2014)
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ระวัง! 

		 การขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ 																			

ผู้ประกอบการใช้เพื่อเพิ่มยอดขาย	 ทำาให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้													

ง่ายขึ้น	 แต่ยาไม่ใช่สินค้าโดยทั่วไป	 หากปล่อยให้มีการขายผ่าน																				

สื่อออนไลน์ก็จะมีความเสี่ยงต่ออันตรายมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ

จากการเขา้ถงึยา	เชน่	อาจทำาให้ได้รับยาทีไ่ม่มีคณุภาพ	ไดร้บัยาปลอม		

ได้รับยาอย่างไม่เหมาะสม	 มีปัญหาจากการแพ้ยา	 หรือเร่งให้เกิด

ปญัหาเชือ้ดือ้ยาหากยานัน้เปน็ยาปฏชิวีนะ	หลายประเทศทีย่งัไมม่กีาร

ควบคุมการขายยาทีดี่พอกไ็ม่อนญุาตให้มีการขายยาผา่นสือ่ออนไลน	์

แต่สนับสนุนให้ไปซ้ือยาจากร้านยาที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง														

เพื่อให้ได้รับคำาแนะนำาในการใช้ยาจากเภสัชกรประจำาร้านยา

	 สถานการณ์ในประเทศไทยนั้น	ยาที่มีส่วนประกอบของยาปฏิชีวนะจะถูกถอดออกจากรายการยาสามัญ

ประจำาบา้น	ตัง้แตว่นัที	่2	ตลุาคม	พ.ศ.2560	การขายยาปฏชิวีนะในทกุกรณจีงึตอ้งมใีบอนญุาตขายยาแผนปจัจบุนั	

หากไม่มีใบอนุญาตฯจะมีโทษจำาคุกไม่เกิน	 5	 ปี	 และปรับไม่เกิน	 10,000	 บาท	 นอกจากนี้	 การเผยแพร่ภาพยา																

เพื่อขายยาทางสื่อออนไลน์ไม่ว่ายานั้นจะเป็นยาประเภทใดก็ตาม	 ถือว่าเป็นการโฆษณาขายยา	 หากโฆษณาโดย										

ไม่ได้รับอนุญาต	 หรือได้แสดงสรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ	 จะมีโทษปรับไม่เกิน	 100,000	 บาท																

เมื่อพบกรณีดังกล่าวนี	้ สามารถแจ้งไปยังสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในช่องทางต่างๆ	 เช่น	สายด่วน	

1556	 ส่วนกรณีผู้ขายยาปฏิชีวนะบนสื่อออนไลน์ที่เป็นเภสัชกร	 นอกจากจะถือว่าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติยา																						

พ.ศ.2510	แล้ว	ก็อาจถูกพิจารณาคดีจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรมอีกด้วย

	 ด้านเว็บไซต์ที่ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์หรือเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย	 มักมีข้อตกลง													

ในการให้บริการกว้าง	 ๆ	 อยู่แล้ว	 เช่น	 ห้ามใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย															

ผู้ขายก็ต้องรับรองว่าจะไม่โพสต์เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย	 เนื่องจากการขายยาผ่านสื่อออนไลน์อาจผิดกฎหมายได้											

ทัง้ในเรือ่งขายยาโดยไม่ได้รับอนญุาตหรือโฆษณาโดยไม่ไดร้บัอนญุาตซึง่นบัวา่ผดิเงือ่นไขการใหบ้รกิารของเวบ็ไซต์

ที่ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่แล้ว	 แต่ก็พบว่ามีสินค้าที่เป็นยาหลุดรอดเผยแพร่ออกมา	 โดยเฉพาะในกลุ่ม

สินค้าสุขภาพและความงาม	หากพบเห็นก็สามารถรายงานปัญหาไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์

เพื่อให้ดำาเนินการต่อไปได้

	 ในด้านของผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ซื้อยาจากส่ือออนไลน์	 แม้ว่าจะไม่มีกฎหมายลงโทษผู้ซื้อยาตาม																											

พระราชบญัญตัยิา	พ.ศ.2510	เชน่	ไม่มบีทลงโทษผูบ้ริโภคทีซ่ือ้ยาโดยไมม่ใีบสัง่ยาของแพทยใ์นกรณทีีเ่ปน็ยาทีต่อ้ง

สัง่จา่ยโดยแพทย	์แตผู่บ้ริโภคกค็วรคำานงึถงึความปลอดภยัในการใชย้าใหม้าก	ไมค่วรเชือ่คำาโฆษณาชวนเชือ่ตา่งๆ

ทางสื่อออนไลน์

รู้เขา-รู้เรา
ภก.ปรุฬห์ รุจนธำ รงค์                                                                                                                                              

แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
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นวัตกรรมเพื่อการใช้ยาต้านจุลชีพ
อย่างสมเหตุผล เพื่อลดการเกิดเชื้อดื้อยา

ไฮไลท์
ภก.วสันต์ มีคุณ                                                                                             

	 การที่สถานการณ์โลกกำาลังเข้าสู่ภาวะจุลชีพดื้อยาขั้นวิกฤต	 ประเทศไทยได้กำาหนดตัวชี้วัดกลางระดับ

ประเทศในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล	 เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จำาเป็น

ในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน	(acute	diarrhea)	และโรคติดเชื้อในระบบทางหายใจ	(respiratory	infection)		แม้ว่า

หลายหน่วยงานได้ทำางานกันอย่างเข้มแข็งเพื่อลดการใช้ยาดังกล่าว	 แต่ประชาชนส่วนใหญ่ในส่วนภูมิภาคก็ยัง												

ไม่ได้รับรู้หรือไม่เข้าใจสถานการณ์	ยังคงเรียกร้องยาปฏิชีวนะที่มีความคุ้นเคยมาอย่างยาวนาน	

	 เมื่อความเข้าใจต่อปัญหาไปไม่ถึงชาวบ้าน	 หน้าที่ของเราคือการสื่อสาร	 เพื่อให้เกิดการรับรู้ 																											

“ปฏิทินคนไทยรู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรียสมเหตุผล ไม่จน ไม่แพ้ ไม่ดื้อยา”	จึงได้เกิดขึ้นด้วยการสนับสนุน

จาก	กพย.	และ	สสส.	ซึ่งได้ประยุกต์ใช้	10	พฤติกรรมของชาวบ้านที่มีส่วนทำาให้เชื้อดื้อยา	โดยล้วนเป็นพฤติกรรม

ที่คุ้นเคยและปฏิบัติตามๆกันมาอย่างยาวนาน	แต่ไม่ถูกต้อง	ที่นอกจากจะส่งผลเสียด้านสุขภาพแล้ว	ยังส่งผลเสีย

ในดา้นเศรษฐกิจอกีดว้ย	การรณรงค์ใหป้ระชาชนลดการใช้ยาปฏชีิวนะ	ก็โดยใหค้วามรูว้า่	การรักษาโรคบางอย่าง	

ไมจ่ำาเปน็ตอ้งใชย้าปฏชิวีนะ	การใชย้าปฏชิวีนะกบัโรคบางอยา่ง	นอกจากไมเ่กดิประโยชนแ์ลว้	ยังอาจเกดิอนัตราย

จากการใช้ยานั้น	ที่อาจมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตจากการแพ้ยาได้

	 อำาเภอวาริชภูมิ	 จังหวัดสกลนคร	 ได้มีการใช้ปฏิทินปีใหม่เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการรณรงค์																								

ให้ประชาชนลดการใช้ยาปฏิชีวนะ	 โดยใช้การสอบถามเพื่อทบทวนพฤติกรรมการใช้ยาของแต่ละคน	 ว่าตนเอง											

เคยมีการปฏิบัติตามข้อไหนบ้าง	 และมีส่วนทำาให้เชื้อดื้อยาหรือไม่	 พร้อมกับค่อยๆปรับทัศนคติ	 ความเชื่อเดิม																		

โดยใช้เหตุผลและให้ความรู้ที่ถูกต้องในการใช้ยา	นอกจากนี้ยังมีการควบคุมแหล่งกระจายในชุมชนควบคู่ไปด้วย

การขายยาปฏิชีวนะ
บนสื่อออนไลน์
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ระวัง! 

		 การขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ 																			

ผู้ประกอบการใช้เพื่อเพิ่มยอดขาย	 ทำาให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้													

ง่ายขึ้น	 แต่ยาไม่ใช่สินค้าโดยทั่วไป	 หากปล่อยให้มีการขายผ่าน																				

สื่อออนไลน์ก็จะมีความเสี่ยงต่ออันตรายมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ

จากการเขา้ถงึยา	เชน่	อาจทำาให้ไดร้บัยาทีไ่ม่มีคณุภาพ	ไดร้บัยาปลอม		

ได้รับยาอย่างไม่เหมาะสม	 มีปัญหาจากการแพ้ยา	 หรือเร่งให้เกิด

ปญัหาเชือ้ดือ้ยาหากยานัน้เปน็ยาปฏชิวีนะ	หลายประเทศทีย่งัไมม่กีาร

ควบคมุการขายยาทีดี่พอกไ็มอ่นญุาตให้มีการขายยาผา่นสือ่ออนไลน	์

แต่สนับสนุนให้ไปซื้อยาจากร้านยาที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง														

เพื่อให้ได้รับคำาแนะนำาในการใช้ยาจากเภสัชกรประจำาร้านยา

	 สถานการณ์ในประเทศไทยนั้น	ยาที่มีส่วนประกอบของยาปฏิชีวนะจะถูกถอดออกจากรายการยาสามัญ

ประจำาบา้น	ตัง้แตว่นัที	่2	ตลุาคม	พ.ศ.2560	การขายยาปฏชิวีนะในทกุกรณจีงึตอ้งมใีบอนญุาตขายยาแผนปจัจบุนั	

หากไม่มีใบอนุญาตฯจะมีโทษจำาคุกไม่เกิน	 5	 ปี	 และปรับไม่เกิน	 10,000	 บาท	 นอกจากนี้	 การเผยแพร่ภาพยา																

เพื่อขายยาทางสื่อออนไลน์ไม่ว่ายานั้นจะเป็นยาประเภทใดก็ตาม	 ถือว่าเป็นการโฆษณาขายยา	 หากโฆษณาโดย										

ไม่ได้รับอนุญาต	 หรือได้แสดงสรรพคุณยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ	 จะมีโทษปรับไม่เกิน	 100,000	 บาท																

เมื่อพบกรณีดังกล่าวนี	้ สามารถแจ้งไปยังสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในช่องทางต่างๆ	 เช่น	สายด่วน	

1556	 ส่วนกรณีผู้ขายยาปฏิชีวนะบนสื่อออนไลน์ที่เป็นเภสัชกร	 นอกจากจะถือว่าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติยา																						

พ.ศ.2510	แล้ว	ก็อาจถูกพิจารณาคดีจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรมอีกด้วย

	 ด้านเว็บไซต์ที่ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์หรือเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย	 มักมีข้อตกลง													

ในการให้บริการกว้าง	 ๆ	 อยู่แล้ว	 เช่น	 ห้ามใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย															

ผู้ขายก็ต้องรับรองว่าจะไม่โพสต์เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย	 เนื่องจากการขายยาผ่านสื่อออนไลน์อาจผิดกฎหมายได้											

ทัง้ในเรือ่งขายยาโดยไม่ไดรั้บอนญุาตหรอืโฆษณาโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตซึง่นบัวา่ผดิเงือ่นไขการใหบ้รกิารของเวบ็ไซต์

ที่ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่แล้ว	 แต่ก็พบว่ามีสินค้าที่เป็นยาหลุดรอดเผยแพร่ออกมา	 โดยเฉพาะในกลุ่ม

สินค้าสุขภาพและความงาม	หากพบเห็นก็สามารถรายงานปัญหาไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์

เพื่อให้ดำาเนินการต่อไปได้

	 ในด้านของผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ซื้อยาจากส่ือออนไลน์	 แม้ว่าจะไม่มีกฎหมายลงโทษผู้ซื้อยาตาม																											

พระราชบญัญตัยิา	พ.ศ.2510	เชน่	ไมม่บีทลงโทษผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ยาโดยไมม่ใีบสัง่ยาของแพทยใ์นกรณทีีเ่ปน็ยาทีต่อ้ง
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แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
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10 พฤติกรรม ที่เป็นต้นเหตุเชื้อดื้อยา ได้แก่ 

1. เคยซื้อยาต้านแบคทีเรียมากินตามคนอื่น

	 การซื้อยาต้านแบคทีเรียมารับประทานเองอาจได้ยาที่ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคนั้นได้	 และส่งผลให้เชื้อโรค

พัฒนาตัวมันเองไปสู่การดื้อยาได้

2. เคยหยุดรับประทานยาต้านแบคทีเรียเมื่ออาการดีขึ้น

	 ยาต้านแบคทีเรีย	 ต้องรับประทานติดต่อกันจนหมดตามท่ีกำาหนด	 หากหยุดรับประทานอาจมีเช้ือโรค											

หลงเหลืออยู่และเชื้อโรคจะพัฒนาตัวเองไปสู่การดื้อยาได้

3. เคยซื้อยาต้านแบคทีเรียมากินเองตามที่เคยได้รับจากบุคลากรทางการแพทย์ในครั้งก่อนๆ

	 ยาต้านแบคทีเรียจะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือโรคแต่ละชนิดต่างกัน	 การใช้ยาต้านแบคทีเรีย																								

โดยไม่เลือกให้เหมาะกับชนิดของเชื้อโรค	 นอกจากจะทำาให้ไม่หายแล้ว	 ยังส่งผลให้เชื้อโรคพัฒนาตัวมันเองไปสู่												

การดื้อยาได้

4. เคยอมยาอมที่ผสมยาต้านแบคทีเรีย

	 การใช้ยาอมท่ีผสมยาต้านแบคทีเรีย	 นอกจากจะเป็นการใช้ยาในขนาดท่ีไม่เหมาะสมแล้ว	 ยังเป็นการ												

ใช้ยาที่เกินความจำาเป็น	และอาจทำาให้เกิดเชื้อดื้อยาได้

5. เคยเปลี่ยนไปใช้ยาต้านแบคทีเรียชนิดที่แรงกว่าด้วยตนเอง

	 การใช้ยาต้านแบคทีเรียฆ่าเชื้อโรค	ต้องใช้ในขนาดที่เหมาะสม	บางครั้งอาการเจ็บป่วยต้องใช้ระยะเวลา

พอสมควรอาการถึงจะดีขึ้น	การเปลี่ยนตัวยาที่แรงขึ้น	อาจทำาให้เกิดเชื้อดื้อยาได้

6. เคยเอายาต้านแบคทีเรียโรยแผล

	 นอกจากจะไม่ได้ผลในการรักษาแล้ว	ยังทำาให้แผลสกปรกจากการหมักหมมและเสี่ยงต่อการเกิดอาการ

แผลอกัเสบลกุลามได	้เพราะผงในแคปซูลไมไ่ดม้แีตต่วัยาเทน่ัน้	ยงัมผีงแปง้ผสมอยูด่ว้ย	และอาจทำาใหเ้ชือ้โรคทีแ่ผล

พัฒนาตัวมันเองไปสู่การดื้อยาได้

7. เคยใช้ยาต้านแบคทีเรียผสมในอาหารสัตว์

	 เป็นการใช้ยาที่ผิด	และอาจไม่ได้ผลอีกด้วย	เนื่องจากขนาดยาที่ไม่แน่นอน	นอกจากนี้อาจทำาให้เชื้อโรค

พัฒนาตัวมันเองไปสู่การดื้อยาได้

8. เคยใช้ยาต้านแบคทีเรียโดยไม่ทราบชื่อสามัญของยา

	 นอกจากจะเสี่ยงที่จะได้รับยาที่เคยแพ้แล้ว	ยังอาจได้รับยาที่ไม่ตรงกับเชื้อโรคอีกด้วย

9. เคยไปซื้อยาแก้อักเสบมากินเอง

	 การอักเสบมีสองแบบ	 คือ	 การอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย	 กับการอักเสบที่ไม่มีการติดเชื้อฯ																				

หากมีการอักเสบแบบหลังนี้	และไปซื้อยามากินเอง	อาจได้รับยาต้านแบคทีเรียมาแทน	เป็นการใช้ยาผิดประเภท

10. การไม่แนะนำาคนที่ใช้ยาต้านแบคทีเรียให้ใช้ยาอย่างเหมาะสม

	 การเพิกเฉยของเรา	 เท่ากับการปล่อยให้มีการใช้ยาต้านแบคทีเรียท่ีไม่เหมาะสมเกิดขึ้นในสังคม																			

สุดท้ายเมื่อเช้ือโรคพัฒนาตัวเองไปสู่เช้ือดื้อยา	 ปัญหาจะกลับมาส่งผลต่อตัวเรา	 ครอบครัว	 และผู้ป่วยคนอื่นๆ														

ในอนาคตได้
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กิจกรรมให้ความรู้
และประชาสัมพันธ์
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กิจกรรมให้ความรู้
และประชาสัมพันธ์
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กิจกรรมให้ความรู้
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กิจกรรมให้ความรู้
และประชาสัมพันธ์
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กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
และตรวจร้านค้า/ร้านชำ�

21

เสียงสะท้อนจากพื้นที่
ภญ. สุภาวดี เปล่งชัย  

โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

สถานการณ์ปัญหา
การใช้ยาปฏิชีวนะในชุมชน

	 การใช้ยาปฏิชีวนะของคนไทยในพื้นที่ชนบทในแต่ละพื้นที่	 มักไม่ค่อยแตกต่างกันนัก	 เพราะการเข้าถึง											

ยาปฏชิวีนะในประเทศไทยเปน็เรือ่งทีค่วบคมุไดย้าก	โดยท่ียาปฏชิวีนะนัน้	ตามกฎหมายเปน็ยาอนัตราย	ตอ้งจำาหนา่ย

ในสถานท่ีท่ีได้รับอนุญาตเท่าน้ัน	 แต่ปรากฏว่า	 เตตร้าซัยคลิน	 	 เพนิซิลลิน	 โคไตรม็อกซาโซล	 เป็นต้น	 ล้วนมี																

วางจำาหน่ายในร้านขายของชำา	ยังกับเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วๆไป		ที่ผู้คนจะจับจ่ายซื้อหากันได้โดยสะดวก	

	 การเรียกยาปฏิชีวนะว่ายาแก้อักเสบ	 เป็นเรื่องที่แสนปกติของคนไทย	 แต่แท้จริงแล้ว	 ยาปฏิชีวนะ																			

ไม่ใช่ยาแก้อักเสบ	 สาเหตุของการอักเสบ	 เกิดได้จากการติดเชื้อแบคทีเรียหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องกับ																																																				

การติดเชื้อแบคทีเรียเลย	 เช่น	การอักเสบตามข้อหรือกล้ามเนื้อ	 เมื่อประชาชนรู้สึกว่าร่างกายมีการอักเสบทั้งๆที่

บางครัง้ไมไ่ดเ้กดิจากการตดิเชือ้เลย	สว่นหนึง่กจ็ะไปหาซือ้ยาปฏชิวีนะทีร่า้นขายของชำา	เปน็การใชย้าผดิประเภท	

จากผลการศึกษาการใช้ยาแผนปัจจุบันที่ซื้อจากร้านชำา	87	คน	โดยสุภาวดี	 เปล่งชัย	 (2558)	ในโครงการศึกษา

ความชกุของเหตกุารณไ์มพ่งึประสงค	์จากการบริโภคยาในชมุชนของผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัอำาเภอเสลภมู	ิจังหวดัรอ้ยเอด็	

มีลักษณะการใช้ยาดังนี้

ประสบการณ์การใช้ยาแผนปัจจุบัน

จากแหล่งกระจายในชุมชน

จำานวน  

(คน)
ขนาดและระยะเวลาที่ใช้ ร้อยละ

เตตร้าซัยคลิน 

(GANO ,HEROMYCIN , TC MYCIN)

 เหตุผลที่ใช้

แก้ปวดท้องน้อย		แก้ปวดมดลูก

แก้มดลูกอักเสบ	ตกขาว

แก้ปวดเอว

แก้ปวดหลัง

แก้ปวดขา		แก้ปวด		

ปัสสาวะแสบขัด

ผ่าตัดนิ่ว

แก้แผลอักเสบ

แก้ไอ

40 -	รับประทานครั้งละ	1	เม็ด	

วันละ	1	ครั้ง	ติดต่อกัน	3	-	7	วัน	

-	รับประทาน	1	เมด็	หลังอาหาร	เชา้

และเย็น	1	วัน	

-	รับประทาน	1	เม็ด	ครั้งเดียว	

-	รบัประทานวนัละ	1	เมด็	หลงัคลอด

ติดต่อกัน	3	เดือน	

45.35
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ประสบการณ์การใช้ยาแผนปัจจุบัน

จากแหล่งกระจายในชุมชน

จำานวน  

(คน)
ขนาดและระยะเวลาที่ใช้ ร้อยละ

บำารุงร่างกาย

แก้หูอักเสบ

แก้คออักเสบ

รักษาแผล

รักษาแผลอักเสบหลังคลอดลูก

แก้ปวดฟัน		

รักษาลิ้นอักเสบ		

Penicillin V 5 แสนยูนิต 

Penicillin V 4 แสนยูนิต  

เหตุผลที่ใช้

แก้แผลอักเสบ

แก้เจ็บคอ

30 -	รับประทานครั้งละ	1	เม็ด	

วันละ	1	ครั้ง	ติดต่อกัน	3	-	7	วัน	

-	รับประทานครึ่งเม็ด	อีกครึ่งเม็ด

เอาโรยแผล

-	รับประทานวันละ	1	เม็ดติดต่อกัน	

1	เดือน	

-	รับประทานร่วมกับ	Heromycin	

	1	เม็ด	เพื่อแก้เจ็บคอ	

34.88

ซัลฟาไดอะซีน (ซัลบีซีโอ)  

เหตุผลที่ใช้

แก้ไข้			แก้ท้องเสีย		(ชนิดเม็ด)

ให้ทานข้าวได้มากขึ้น		(ชนิดน้ำ�)

2 -	รับประทานครั้งเดียว	1	เม็ด	

-	 รับประทานครั้งละ	 1	 ช้อนชา	

ติดต่อกัน	1	สัปดาห์	(ชนิดน ้ำ�	ใช้ใน

เด็ก)

2.33

ซัลฟาไดอะซีน

เหตุผลที่ใช้    

แก้เจ็บตา		

1 -	รับประทานครั้งเดียว	1	เม็ด 1.17

 

	 จากข้อมูลในตารางข้างต้น	 จะเห็นได้ว่า	 ประชาชนใช้ยาปฏิชีวนะกันแบบที่เคยชินและแบบปากต่อปาก	

โดยไม่มีการใช้ให้ครบขนาดของการรักษา	 อันจะส่งผลให้เกิดเชื้อด้ือยาได้	 รวมถึงมีความเส่ียงต่อการเกิดอาการ			

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาด้วย	 โดยมีกรณีที่มีการใช้เตตร้าซัยคลินในหญิงให้นมบุตรต่อเนื่องกันถึงสามเดือน											

เพ่ือหวังผลในการรักษาแผลหลังคลอด	 ซึ่งยาเตตร้าซัยคลินสามารถผ่านทางน้ำ�นมได้	 อันจะส่งผลต่อการ																		

เจริญเติบโตของกระดูกและมีผลต่อสีของฟันของเด็กทารกอย่างถาวรได้

	 และมีการใช้ซัลบีซีโอ	 (ซัลฟาไดอะซีน)	 ในเด็กเล็ก	 เพื่อหวังผลในการรักษาอาการซาง	 (มีไข้	 ท้องเสีย														

เบื่ออาหาร)	อันจะส่งผลต่อเชื้อประจำาถิ่นในลำาไส้ใหญ่ของเด็กได้

	 ซึง่พฤตกิรรมการใชย้าปฏชิวีนะทีไ่มส่มเหตผุลของประชาชนในชมุชน	สว่นหนึง่มผีลมาจากการกระจาย

ยาปฏิชีวนะในร้านขายของชำา	 จากผลการศึกษา	 การสำารวจการกระจายยาในร้านขายของชำา/ร้านค้ากองทุน

หมู่บ้าน	จำานวน	102	แห่ง	ในพื้นที	่5	ตำาบลในอำาเภอทุ่งเขาหลวง		สุภาวดี	เปล่งชัย	(2560)	โครงการส่งเสริมการ

ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน	อำาเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ด		พบการกระจายของยาปฏิชีวนะ	ดังนี้	

	 รายการยาปฏิชีวนะที่พบมากที่สุด	3	อันดับ	 	 (จำานวนร้านค้า	102	แห่ง)	 	อำาเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	

รายการยา จำานวนร้านที่พบ คิดเป็นร้อยละ

เตตร้าซัยคลิน		250	mg	/500	mg	(เตตร้าซัยคลิน) 33 32.4

เพนิซิลลิน	วี	500,000	ยูนิต 14 13.7

แพนซิดีน	500,000	mcg			(ซัลฟาไดมิดีน) 9 8.8

	 ท้ังปัญหาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีไม่สมเหตุผล	 ไม่ถูกวิธี	 และการกระจายยาปฏิชีวนะท่ีไม่																					

เหมาะสมในชุมชนนั้น	 มีความจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนท้ังในระดับชุมชนและ

ระดับนโยบายร่วมกันเร่งแก้ไข		เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยาของคนไทยต่อไป		

เอกสารอ้างอิง  

	 1.	 สุภาวดี	 	 เปล่งชัย.	 (2558).	 การศึกษาความชุกของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	 จากการบริโภคยาในชุมชนของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด.	

	 2.	สุภาวดี	เปล่งชัย.	(2560).	โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน	อำาเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ด.	
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ใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน	อำาเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ด		พบการกระจายของยาปฏิชีวนะ	ดังนี้	

	 รายการยาปฏิชีวนะที่พบมากที่สุด	3	อันดับ	 	 (จำานวนร้านค้า	102	แห่ง)	 	อำาเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัด

ร้อยเอ็ด	

รายการยา จำานวนร้านที่พบ คิดเป็นร้อยละ

เตตร้าซัยคลิน		250	mg	/500	mg	(เตตร้าซัยคลิน) 33 32.4

เพนิซิลลิน	วี	500,000	ยูนิต 14 13.7

แพนซิดีน	500,000	mcg			(ซัลฟาไดมิดีน) 9 8.8

	 ท้ังปัญหาพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีไม่สมเหตุผล	 ไม่ถูกวิธี	 และการกระจายยาปฏิชีวนะท่ีไม่																					

เหมาะสมในชุมชนนั้น	 มีความจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนท้ังในระดับชุมชนและ

ระดับนโยบายร่วมกันเร่งแก้ไข		เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยาของคนไทยต่อไป		

เอกสารอ้างอิง  

	 1.	 สุภาวดี	 	 เปล่งชัย.	 (2558).	 การศึกษาความชุกของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	 จากการบริโภคยาในชุมชนของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

อำาเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด.	

	 2.	สุภาวดี	เปล่งชัย.	(2560).	โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน	อำาเภอทุ่งเขาหลวง	จังหวัดร้อยเอ็ด.	
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http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/en/    

	 ยาวิพากษ์	 ฉบับ	 สัปดาห์รู้รักษ์	 ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรียมี												

2	เว็บไซต์ต่างประเทศและ	1	เฟสบุ๊คไทย	เกี่ยวกับข้อมูลการดื้อยาปฏิชีวนะ

มาแนะนำากัน	 เริ่มจากเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก	 หรือ	 WHO															

(World	 Health	 Organization)	 http://www.who.int/campaigns/world-        

antibiotic-awareness-week/en/	 ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์																																							

การดื้อยาปฏิชีวนะ	ข้อมูลบนเว็บฯ	ของ	WHO	มีหลายภาษาทั้งภาษาจีน	

ภาษาอังกฤษ	อารบิค	ฝรั่งเศส	สเปน	(แต่ยังไม่มีภาษาไทย)	โดยข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักในการใช้

ยาปฏิชีวนะจะอยู่ในเมนูโปรแกรมภายใต้หัวข้อ	World	Antibiotic	Awareness	Week	ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการรณรงค์

เนื่องในสัปดาห์การสร้างความตระหนักในการใช้ยาปฏิชีวนะโลก	 โดยมีข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด้ือยาฯ	

และเครือ่งมอืสือ่สารเพือ่สง่เสริมความเขา้ใจและการใชย้าปฏชิวีนะประเภทตา่งๆอยา่งถกูตอ้ง	โดยมทีัง้วดีโีอแอน

นิเมชั่น	ภาพเคลื่อนไหว	แบบสอบถาม	ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดนำาไปใช้ได้	

        https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en

	 อีกเว็บไซต์หนึ่งเป็นเว็บฯ	 ของศูนย์ควบคุมและป้องกันการ

ดือ้ยาปฏิชีวนะ	แหง่สหภาพยุโรป	หรือ	European	Centre	for	Disease	

Prevention	and	Control	 (ECDC)	https://antibiotic.ecdc.europa.

eu/en	 ที่ล่าสุดได้เผยแพร่ข้อมูลสถิติและสถานการณ์การดื้อยาใน

ประเทศสหภาพยุโรป	 เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาการด้ือยา

ในประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปที่กำาลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ	ทั้งนี้	ได้มีการรณรงค์โดยการใช้โซเชียลมี

เดยีในประเทศตา่งๆ	เพือ่สรา้งความเขา้ใจและความตระหนกัถงึปญัหาของการใชย้าปฏชิวีนะอยา่งผดิๆ	นอกจาก

น้ียงัมแีนวทางและเครือ่งมือสำาหรับบคุลากรทางการแพทยใ์นการสือ่สารสรา้งความเขา้ใจในเรือ่งฯนีใ้หด้าวนโ์หลด

แล้ว	 เว็บฯของ	EU	ยังมีการเล่าเรื่องของผู้ป่วยที่มีภาวะการดื้อยาเพื่อเป็นการแบ่งปันและสร้างความตระหนักใน

การป้องกันการดื้อยาอีกด้วย	และไม่ใช่แค่นั้น	เว็บฯนี้	ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจัดการปัญหาการดื้อยาฯ	สามารถ

เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้วยวิธีต่างๆด้วย		

https://www.facebook.com/thai.antibiotic.awareness 

	 	 	 	 	 เว็บฯสุดท้ายสำาหรับฉบับฯนี้	 เป็นการแนะนำาเพจยาปฏิชีวนะ										

บนเฟสบุ๊ค	ที่สสส.และกพย.	ร่วมกันจัดทำาขึ้น	เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง

หรือพื้นที่หนึ่งในการสื่อสาร	 ส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ																			

การด้ือยา	บนเพจฯนีจ้ะมขีอ้มลูความรู	้เครือ่งมอืสือ่สารประเภทตา่งๆ	

เช่น	 วีดีโอแอนนิเมชั่น	 แผ่นพับเพื่อให้ความรู้และป้องกันการด้ือยาฯ	

รวมทัง้มภีาพและวดีโีอกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่รณรงคใ์นการสรา้งความ

ตระหนักในการใช้ยาปฏิชีวนะและการป้องกันการดื้อยาฯ	สามารถเข้าไปชมและดาวน์โหลดกันได้ที่	https://www.

facebook.com/thai.antibiotic.awareness	หรือ	เข้าเฟสบุ๊คแล้วค้นหาคำาว่า	

Antibiotic Awareness Thailand	ได้เลย

แนะนำ เว็บไซต์
ไพจิตรา  กตัญญูตะ                                                                                                                              

https://www.facebook.com/thai.antibiotic.awareness


	 วันที่	18	พฤศจิกายน	ของทุกปี	จัดเป็นวัน	Antibiotic	Awareness	Day	และในปี	พ.ศ.	2560	นี	้องค์การอนามัย

โลกได้ประกาศ	ให้ช่วง	13-19	พฤศจิกายน	2560	เป็น	World	Antibiotic	Awareness	Week	2017

	 สำาหรับประเทศไทย	ได้กำาหนดจัดกิจกรรมในวันที่	23	พฤศจิกายน	2560	และจัดเป็นงานใหญ	่เพราะกระทรวง

สาธารณสขุจดังานนีเ้ปน็ครัง้แรก	ด้วยการสนบัสนนุขององค์การอนามยัโลก	ทัง้วชิาการ	และงบประมาณ	นอกจากนี	้กพย.	

สสส.	 ให้การสนับสนุนทั้งงานส่วนกลางและงานพื้นที่	 เพราะกพย.ได้เคยจัดงานนี้	 มาแล้วอย่างต่อเนื่อง	 ถึง	 4	 ปี	 และ																			

มีแผนงานที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการการดื้อยาตั้งแต	่พ.ศ.	2553	ที่สำาคัญคือ	 ได้ผลักดัน

เข้าเป็นวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	8	ในปี	พ.ศ.	2558	

	 กพย.	 ยังคงยืนยันบทบาทในการร่วมสนับสนุนและร่วมจัดการปัญหาเช้ือดื้อยาในมิติต่างๆ	 เพราะเห็นว่าน่ีคือ				

ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ	 ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำาคัญต่อสุขภาพของประชาชน	 	ที่จะต้องเฝ้าระวังและพัฒนาระบบ	

ยาปฏิชีวนะ	ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยยาใหม่	การทดลองในมนุษย์	การผลิต	การจัดการ	การกระจาย	และการใช้

	 ปญัหาการโฆษณายาปฏชิวีนะ	หรอืยาตา้นแบคทเีรยี	ยงัพบไดท้ัว่ไปทางสือ่วทิย	ุโดยเฉพาะวิทยชุุมชน	หรอืแมแ้ต่

โทรทัศน์	 	 มีการโฆษณาและขายทางอินเตอร์เน็ต	 มีการกระจายยาออกสู่ประชาชนผ่านทางร้านชำา	 มีทั้งใช้ประกอบเป็น									

ยาชุด	 ขายเป็นแผงบรรจุในกล่องและแบ่งขายเป็นเม็ด	 ความเชื่อและพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชน																						

ล้วนนำาไปสู่ปัญหาการดื้อยาทั้งนั้น		มีการใช้เพียงมื้อหรือสองมื้อ	วันเดียวหรือสองวัน	แล้วก็หยุด	และมักใช้ในโรคที่ไม่ได	้	

มีสาเหตุจากแบคทีเรีย	 รวมทั้งมีการซื้อเพื่อนำาไปใช้กับสัตว์เลี้ยง	 เช่นไก่ชน	 ตลอดจนใช้ในการเกษตรเพื่อผลิตอาหาร															

ทั้งปศุสัตว์	ประมง	และการเพาะปลูกพืช

	 ปัญหาคือ	ประเทศไทยไม่มีข้อมูลที่แน่นอน	ของการรายงานการเสียชีวิต	หรือเจ็บป่วยจากการดื้อยา	โดยเฉพาะ

การดือ้ยาทัง้หมดจนไมม่ยีาใช	้(เพิง่จะเริม่พฒันาระบบเกบ็ขอ้มลูเหลา่น้ี)	ไมม่สีถติทิีชั่ดเจนของการกระจายยาผา่นช่องทาง

ที่ไม่เหมาะสม	 กลไกที่มี	 (พ.ร.บ.ยา)	 ไม่สามารถติดตามการกระจายยาได้ว่า	 ไปสู่คลินิก	 ร้านยา	 ร้านชำาจำานวนเท่าใด																					

ระบบการรายงานการใช้ยาในโรงพยาบาลรัฐอาจดีขึ้น	 แต่ยังไม่ครอบคลุมโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิก	 (พ.ร.บ.																			

สถานพยาบาล)	มาตรการหรือระบบการจัดการแก้ปัญหาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลในโรงพยาบาลยังไม่เข้มงวดพอ

	 ระบบรายงานการกระจายยาทีใ่ชใ้นการเกษตร	ท้ังชอ่งทาง	ปรมิาณ	และวธิกีารใช	้ตลอดจนการเฝา้ระวงัปญัหา

เชื้อดื้อยาในวงจรอาหารนั้นสำาคัญมาก	 ทั้งต่อสุขภาพของคนไทย	 และต่อเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นผลจากการ																									

ส่งออกด้วย

	 ดังนั้นยุทธศาสตร์	การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย	ที่มีการประกาศมาตั้งแต่ปีที่แล้ว	จึงจำาเป็น

ต้องเร่งดำาเนินการ	จัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการทำางานอย่างต่อเนื่องอย่างบูรณาการ	รวมทั้งควรมีการศึกษาวิจัย

และการจัดระบบติดตามงานและระบบฐานข้อมูล	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำาคัญตามที่กำาหนด

	 รัฐบาลต้องให้ความสำาคัญกับการจัดการทรัพยากรเพื่อให้มีระบบการป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาที่มี

ประสิทธิภาพ	ครอบคลุมทุกจุดในระบบวงจรของยาปฏิชีวนะ

	 ปกัหมดุหยดุเชือ้ดือ้ยา	เรารอตอ่ไปไมไ่ดแ้ลว้	ตอ้งลงมอืทำาทนัทอียา่งเปน็ระบบ	อยา่งบรูณาการและอยา่งตอ่เนือ่ง

ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วตัถปุระสงค ์เพือ่เปน็สือ่กลางในการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารระหว่างแผนงานศนูยว์ชิาการเฝ้าระวังและพฒันาระบบยา (กพย.) กลุม่ศกึษาปญัหายา (กศย.) และเครอืขา่ยวชิาชพี วชิาการและเครอืขา่ยประชาชน 
แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การอนามัยโลก
ที่ปรึกษา  - ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค (กศย.)
บรรณาธิการ ประจำ ฉบับ  - ยุพดี ศิริสินสุข
กองบรรณาธิการ  - อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ / ธิติมา เพ็งสุภาพ/ นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี / ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี/ ปรุฬห์  รุจนธำ รงค์ / จุฬาลักษณ์ กุลภา / สุภาวดี  เปล่งชัย
        อาภา หวังเกียรติ / วสันต์ มีคุณ / สรชัย จำ เนียรดำ รงการ / ไพจิตรา กตัญญูตะ
ประสานงาน - เขมิกา  โตนะโพธิกูล
ออกแบบรูปเล่ม - วาลปัทม์ ศรีมงคล
ติดต่อ แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452
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