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ผู้จัดการ กพย. แถลง ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

	 ปน้ีี	พ.ศ.	2563	เป็นปีท่ี	8	ท่ี	กพย.	ร่วมกับภาคีมากกว่า	30	กลุ่ม/องค์กร	จัดงาน	“สัปดาห์รู้รักษ์	

ตระหนักใช้ยาต้านจุลชีพ”	ซึ่งแต่ละปีที่ผ่านมา	จะมีประเด็นเฉพาะ	สำาหรับปีนี้	กำาหนดใช้ประเด็นที่

สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่ว่า	Antimicrobials:	Handle	with	care	หรือหมายถึง	ยาต้านจุลชีพ	

ต้องใช้อย่างระมัดระวัง	ประเด็นนี้มีความสำาคัญ	 เดิมเราให้นำ้าหนักกับคำาว่า	ยาต้านแบคทีเรีย	มาปีนี้	

ใช้คำาว่า	ยาต้านจุลชีพ	นั่นคือ	ยาทั้งหมดที่ใช้ต้านจุลชีพก่อโรค	ทั้งไวรัส	เชื้อรา	แบคทีเรีย	และปรสิต	

	 การใช้ยาต้านไวรัส	เช้ือรา	แบคทีเรียและปรสิตอย่างไม่ถูกต้อง	จะทำาให้เกิดความเส่ียงเพ่ิมต่อการที่

ไวรัส	เชื้อรา	แบคทีเรียและปรสิตจะดื้อยาต้านไวรัส	เชื้อรา	แบคทีเรียและปรสิต	ตามลำาดับ

	 ในกรณีของแบคทีเรียนั้น	วัณโรคดื้อยาเป็นภัยคุกคามที่น่าเป็นห่วงมาก	

	 เฉพาะด้านสุขภาพของมนุษย์นั้น	 องค์การอนามัยโลก	 ยังมีคำาขวัญเพิ่มเติมคือ	 “United	 to	

preserve	antimicrobials”	หรือ	มาร่วมมือร่วมแรงรวมใจในการปกป้องยาต้านจุลชีพ	ให้ยังคงใช้รักษา

โรคติดเชื้อในมนุษย์ไปได้นานๆ	ไม่ทำาให้เกิดเชื้อจุลินทรีย์ดื้อยาต้านจุลชีพ	ซึ่งหากเกิดขึ้น	จะทำาให้ยา

ใช้ไม่ได้ผล	และเกิดปัญหาผู้คนเสียชีวิตไปก่อนเวลาอันควร		

สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านจุลชีพ ปี 2020
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	 ดังน้ัน	การจะใช้ยาต้านจุลชีพ	ต้องวินิจฉัยให้ดีให้ถูกต้อง	ใช้เมื่อจำาเป็นและตรงโรค	ไม่ใช่พรำ่าเพร่ือ	

ใช้ให้ถูกต้อง	(ถูกคน	ถูกขนาด	ถูกเวลา)	ปี	2563	นี้	กพย.ยังคงให้ความสำาคัญกับเรื่องการกระตุ้นให้สังคม

มีความตระหนักในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล	และ	สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับ

การจัดการเชื้อดื้อยาในยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ	ยุทธศาสตร์ที่	 5	การส่งเสริมความรู้

ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน

	 สำาหรับยุทธศาสตร์ที่	5	นี้มีความสำาคัญมาก	แต่ยังขาดการจัดการโดยภาครัฐเท่าที่ควร	โดยไม่มี

หน่วยงานรับผิดชอบท่ีชัดเจน	แต่กระจัดกระจายไปในหลายหน่วยงาน	แผนดำาเนินการจึงเป็นแผนนิ่ง	

การสำารวจของ	 กพย.	 ยังพบ	 พฤติกรรมการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่ไม่เหมาะสมในประชาชน	 การสำารวจ

ของสำานักงานสถิติแห่งชาติยังพบว่าประชาชนมีความรู้และความตระหนักในระดับตำ่า	 เรื่องนี้	 ผู้แทน

กระทรวงศึกษาธิการ	ได้เคยเสนอในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ

ประเทศไทย	 ว่าการมีส่วนร่วมของกระทรวงนั้นสำาคัญ	แต่ต่อมาก็ยังไม่พบบทบาทที่ชัดเจน	ยังไม่มีผู้นำา

ในการจัดทำาแผนการให้ความรู้	การสร้างความตระหนัก	และการส่งเสริมให้เกิดการรอบรู้ของประชาชน

ต่อเรื่องการใช้ยาต้านแบคทีเรีย

	 อีกส่วนหนึ่งที่	กพย.	ให้ความสำาคัญ	คือการจัดประเภทยาต้านแบคทีเรีย	ที่ถูกต้องตามหลกัการ	

และการทบทวนทะเบียนตำารับยาท่ีไม่เหมาะสม	 เช่น	 ยาต้านแบคทีเรียสูตรผสม	 ไรแฟมพิซินบรรจุ	 3	 เม็ด

ใน	1	ขวด	การควบคุมการกระจายยาก็ยังมีจุดอ่อน	ยังคงมีการขายยาต้านแบคทีเรียในร้านชำามากมาย	

รวมทั้งมีการซื้อขายกันทางออนไลน์

	 เหล่านี้คือเรื่องเร่งด่วน	ที่	กพย.	เรียกร้องให้ฝ่ายนโยบายให้ความสำาคัญมากยิ่งขึ้น	
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ความสำาคัญของปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 
	 สถานการณ์การดื้อยาต้านจุลชีพ	โดยเฉพาะยาต้านแบคทีเรีย	ได้รับความห่วงใย	และมีรายงาน

การวิจัย	รายงานการเฝ้าระวัง	 ในประเทศต่างๆทั่วโลก	Global	Risk	Report	2013	โดย	World	

Economic	 Forum	 2012	 ได้รายงานเรื ่อง	 The	Dangers	 of	 Hubris	 on	Human	Health	

Constellation	ว่ามีปัจจัยจากเชื้อดื้อยาต้านแบคทีเรียร่วมด้วย	แต่ยังขาดการจัดนโยบายภาพรวม

ในระดับสากล	 ต่อมามีงานวิจัยที่คาดการณ์ว่าถ้าไม่ทำาอะไรในช่วงนี้	 จะมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาถึง	

10	ล้านคน	ในปี	ค.ศ.2050	(พ.ศ.2593)

	 ดังน้ัน	ในปี	 2014	สมัชชาอนามัยโลก	จึงได้มีมติที ่	WHA	67.25	 เรื ่อง	Antimicrobial	

resistance	และต่อมาสมัชชาอนามัยโลก	2015	ก็ได้รับรองมติที่	WHA	68.7	เรื่อง	Global	action	plan	

on	antimicrobial	resistance	

	 Global	Risk	Report	2018	โดย	World	Economic	Forum	2018	มีรายงานซำ้าอีกครั้ง	เรื่อง	

Antimicrobial	Resistance	ว่าปัญหาการดือ้ยาต้านจลุชีพนั้นแพร่ระบาดรุนแรง	ก่อให้เกิดความเสียหาย

มูลค่ามหาศาล		

ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
ผู้จัดการ กพย.

เรื่องจากปก

สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย
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	 ส่วนในไทย	มีรายงานมากมายที่สะท้อนปัญหาเชื้อดื้อยาต้านแบคทีเรีย	 มติสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติครั้งที่	 8	ค.ศ.2015	 เรื่อง	 วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ	

มีมติให้ดำาเนินการทั้งหมด	12	ข้อใหญ่	(รวมข้อย่อยได้ถึง	20	ข้อ)	แม้จะมียุทธศาสตร์การจัดการการ

ดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย	ค.ศ.	 2017-2021	แต่ผลการสำารวจความรู้ความเข้าใจของประชาชน	

พบว่ายังมีผู้ไม่เข้าใจจำานวนมาก	การสำารวจชุมชน	พบว่ามีการกระจาย	ซื้อและใช้ยาต้านแบคทีเรีย/

ยาปฏิชีวนะกันอย่างไม่เหมาะสมมากมาย	แม้แต่โรคหวัดไอท่ีส่วนใหญ่เกิดจากไวรัส	 ก็มีการใช้โดยไม่จำาเป็น	

และใช้อย่างไม่ถูกต้อง	ในการสำารวจ	5	พฤติกรรมเสี่ยงการดื้อยาต้านแบคทีเรยี	พบพฤติกรรมท่ีไม่ถูกต้อง

หรือไม่เหมาะสมในสัดส่วนที่สูง	แต่ก็พบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น

	 การแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาต้านแบคทีเรีย	จำาเป็นต้องใช้การบูรณาการในทุกๆด้าน	และต้องใช้

เวลาอันยาวนาน	กพย.ยังคงสนับสนุนการจัดการดังกล่าวร่วมกับภาคีต่างๆ	ท้ังภาครัฐและภาคประชาสังคม	

อย่างต่อเน่ือง	รวมทั้งภาคประชาชนที่รัฐยังขาดความชัดเจนในการจัดการ	ทั้งนี้	หวังผลว่าจะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน	ท่ีรัฐจะสนับสนุนภาคประชาสังคมให้มีบทบาทและมีศักยภาพในการดำาเนินงาน

สร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนต่อไป

จาก Antibiotic Awareness Day สู่ World Antimicrobial Awareness 
Week
	 18	พฤศจิกายน	ค.ศ.2008	เริ่มมีการจัดงาน	Antibiotic	Awareness	Day	เป็นครั้งแรกของโลก	

โดยเป็นการริเริ่มของ	European	Centre	for	Diseases	Prevention	and	Control	ของประเทศกลุ่ม

สหภาพยุโรป	 จึงเรียกว่า	 European	 Antibiotic	 Awareness	 Day	 (EAAD)	 วิธีการจัดเป็นแบบ	

Public	Information	Campaign	และก็จัดต่อมาทุกปีในวันเดิม	นำาไปสู่ความสนใจของประเทศต่างๆ

ทั่วโลก	รวมทั้งองค์การอนามัยโลกด้วย

	 องค์การอนามัยโลก	 กำาหนดจัดงาน	 Antibiotic	 Awareness	 Week	 เป็นครั้งแรกเมื่อเดือน

พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2558	 (16-22	November	 2015)	 สืบเนื่องจากมติสมัชชาอนามัยโลกเรื่อง	Global	

Action	Plan	ที่มีวัตถุประสงค์หนึ่งที่สำาคัญ	คือ	เพื่อเพิ่มความตระหนักและความเข้าใจต่อเรื่องเชื้อดื้อยา	

ของทั้งบุคลากรและประชาชนทั่วไป	ผ่านการสื่อสาร	การให้ความรู้และการฝึกอบรม	ที่ต้องจัดอย่างมี

ประสิทธิภาพ	(One	of	the	key	objectives	of	the	plan	is	to	improve	awareness	and	

understanding	of	antimicrobial	resistance	through	effective	communication,	education	

and	training)	โดยมี	คำาขวัญว่า	Antibiotics:	Handle	with	Care	และจัดต่อมาทุกปีอย่างต่อเนื่อง	

พร้อมกำาหนดคำาขวัญประจำาปี	ดังนี้
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	 14	–	20	November	2016	Antibiotics:	Handle	with	care

	 13	–	19	November	2017	Seek	advice	 from	a	qualified	healthcare	professional	

before	taking	antibiotics

	 12-18	November	2018	มี	2	คำาขวัญ	คือ	Think	twice.	Seek	Advice.	และ	Misuse	of	

Antibiotics	puts	us	all	at	Risk.

	 18-24	November	2019	The	future	of	antibiotics	depends	on	us	all”

	 ปี	2020	เป็นปีแรกท่ีองค์การอนามัยโลก	กำาหนดงานว่า	“World	Antimicrobial	Awareness	Week		

มุ่งมองภาพรวมการดื้อยาต้านจุลชีพทุกประเภท	 และกำาหนดจัดในช่วงสัปดาห์	 18-24	 พฤศจิกายน

ของทุกปี	 มี	 2	 คำาขวัญ	 คือ	 ภาพรวม	 “Antimicrobials:	 handle	with	 care”	 และเฉพาะสำาหรับ

สุขภาพของคน	คือ	“United	to	preserve	antimicrobials”	มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักต่อ

การด้ือยาต้านจุลชีพท่ัวโลก	สอดรับกับการระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา	(SARS-CoV-2)	ท่ีมีการกลายพนัธุ์

และเกิดการดื้อยาต้านไวรัสด้วย	และเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติที่ดี	ทั้งในประชาชนทั่วไป	บุคลากร

ด้านสุขภาพ	และผู้กำาหนดนโยบาย	เพ่ือป้องกันการด้ือยาท่ีจะเกิดต่อไปในอนาคต	(World	Antimicrobial	

Awareness	Week	(WAAW)	aims	to	increase	awareness	of	global	antimicrobial	resistance	

and	to	encourage	best	practices	among	the	general	public,	health	workers	and	policy	

makers	to	avoid	the	further	emergence	and	spread	of	drug-resistant	infections.)	

หลักการ One Health 
	 One	 Health	 Approach	 (มาตรการสุขภาพหนึ่งเดียว)	 หมายถึงการจัดการปัญหาการดื้อยา

ต้านจุลชีพที่อาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในคน	สัตว์	(เกษตร)	และสิ่งแวดล้อม	

	 ทั้งนี้เพราะเรื่องของเชื้อดื้อยานั้นเป็นเรื่องซับซ้อน	เกี่ยวข้องกับชนิดเชื้อจุลินทรีย์ที่หลากหลาย	

ชนิดของพาหะท่ีนำาพาเช้ือจุลินทรีย์	 ชนิดของส่ิงมีชีวิตและระบบมากมายท่ีถูกกระทบ	 รวมไปถึงส่ิงแวดล้อม	

ความสมดุลของจุลินทรีย์ในธรรมชาติและในร่างกายสิ่งมีชีวิตด้วย	การจัดการจึงมีหลายขั้นตอนซ้อนไปมา	

ตั้งแต่การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา	 การวินิจฉัยโรค	 การป้องกันและการรักษาในคน	 สัตว์	 พืชและสิ่งแวดล้อม		

ทั้งหมดนี้	หากทำางานแบบแยกส่วน	โอกาสจะเอาชนะจึงยากมาก	
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การดำาเนินงาน Antibiotics Awareness Day ของไทย (ค.ศ.2013 - 
2020)
	 ปีที่	1	พ.ศ.	2556	AMR	Kids	“การใช้ยาปฏิชีวนะ	อย่างสมเหตุผลในเด็ก	ที่สถาบันเด็กแห่งชาติ

มหาราชินี

	 ปีที่	2	พ.ศ.	2557	“ASEAN	Antibiotic	Awareness	Day:	A	Way	Forward	in	Combating	

ABR”	ประชุมวิชาการ	ที่โรงแรมแมนดาริน	มีเครือข่ายอาเซียนร่วมด้วย

	 ปีที่	3	พ.ศ.	2558	รณรงค์การใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล	สู่ประชาชน	ณ	หอศลิป์

กรุงเทพมหานคร	ปทุมวัน	

	 ปีที่	4	พ.ศ.	2559	ให้ตื่นตัวต่อ	10	พฤติกรรมที่ทำาให้เกิดเชื้อดื้อยา	ณ	สสส.	และรพ.รามาธิบดี	

และเครือข่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

	 ปีที่	5	พ.ศ.	2560	“ปักหมุดหยุดเช้ือด้ือยา”	ร่วมกับกระทรวงสธ.	และภาคี	จัดท่ี	รร.มิราเคิล	แกรนด์	

	 ปีที่	6	พ.ศ.	2561	“หวัดเจ็บคอไม่ง้อยา”	ประชุมวิชาการ	ณ		โรงแรมแมนดาริน	มีเครือข่าย

อาเซียนร่วมด้วย	และมีประกวดเต้น	เพลงอย่าพึ่ง

	 ปีที่	7	พ.ศ.	2562	“เช็กให้ชัดว่าไวรัสหรือแบคทีเรีย”	จัดวันที่	18	พฤศจิกายน	ณ	ศูนย์การค้า

มาบุญครอง	 มุ่งเน้นเพ่ือให้ประชาชนในวงกว้างได้เกิดความตระหนักรู้เร่ืองเช้ือด้ือยาต้านแบคทีเรีย	สามารถ

แยกแยะระหว่างหวัดเจ็บคอและไอว่าเกิดจากจากไวรสัหรือแบคทีเรีย	 โดย	 สสส.	 ได้สนับสนุนการผลิตส่ือ	

เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ	ร่วมกับสื่อสนับสนุนการทำางานในพื้นที่	ในระดับต่างๆ	ขณะเดียวกันก็ตอกยำ้า	

5	พฤติกรรมเสี่ยงที่นำาไปสู่ปัญหาเชื้อดื้อยา

	 ปีที่	8	พ.ศ.	2563	มีวัตถุประสงค์	(1)	เพื่อกระตุ้นให้สังคมมีความตระหนักในการใชย้าต้าน

แบคทีเรียอย่างสมเหตุผล	และ	 (2)	 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเชื้อด้ือใน

ยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ	ยุทธศาสตร์ที่	5	การส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและ

ความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน	

	 มีกิจกรรมรณรงค์	ภายใต้สโลแกน	“เป็นอะไรก็ใช้ยา	(ปฏิชีวนะ)	เป็นที่มาของความตาย”	ดังนี้
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7	ต.ค.	63

8	ต.ค.	63

15	-	17	ต.ค.	63

4	พ.ย.	63	-	3	ก.พ.	64

12	พ.ย.	63

16	พ.ย.	63

 

วันที่

จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ	และเชื้อ
ดื้อยาที่	South	Eastern	University
ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบเนื้อหา
ผ่านส่ือดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาพ	
(Digital	Content	Creation	for	Health	
Communication)	ณ	สสส.
ออกบูธให้ความรู้ เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาที่
งาน	International	care	Asia	ณ	BITEC	
บางนา
ปล่อยคลิปในหัวข้อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ด้ือยาปฏิชีวนะ	 เพ่ือให้ความรู้กับประชาชน	
และเผยแพร่รณรงค์สัปดาห์รู้รักษ์ตระหนัก
ใช้ยาต้านแบคทีเรีย	2020	(ผ่านช่องทาง	FB.	
ของ	กพย.	และเครือข่าย)
ติดตามทาง	Facebook	page:	Antibiotic	
Awareness	 Thailand	 และ	 Facebook	
page:	กพย.	-	ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและ
พัฒนาระบบยา
สัมภาษณ์	ผจก.กพย.	ผ่านทางวิทยุ	FM	
104.5	 รายการ	 green	 lane	 ในประเด็น	
“เช้ือด้ือยาในส่ิงแวดล้อมเร่ืองน้ีต้องติดตาม”
กพย.และภาคีเครือข่าย	 ร่วมกันจัดงาน	
“Thailand’s	 World	 Antimicrobial	
Awareness	Week	2020”	ของกระทรวง
สาธารณสุข	โดยได้จัดแสดงโปสเตอร์	“การ
ต่อสู้ของกพย.กับเชื้อดื้อยา”,	และผศ.ภญ.
ดร.นิยดา	เกียรติยิ่งอังศุลี	ได้รับเชิญให้เป็น
วิทยากรในฐานะ	Co-host	นำาเสนอใน
ประเด็นการสร้างความตระหนักรู้ด้านเชื้อ
ดื้อยาต้านจุลชีพโดยภาคประชาชนและ
ภาควิชาการ	ณ	ร.ร.ริชมอนด์	จ.นนทบุรี

กิจกรรม

มูลนิธิหมอชาวบ้าน

มูลนิธิหมอชาวบ้าน

มูลนิธิหมอชาวบ้าน

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังพัฒนา
ระบบยา	(กพย.)

บริษัทยิบอินซอย	จำากัด

กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ตุลาคม	2563	-	มกราคม	2564
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วันที่ กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

คณะเวชศาสต ร์ เขต ร้อน	
มหาวิทยาลัยมหิดล	(MORU)

คณะ เวชศาสต ร์ เขต ร้อน	
มหาวิทยาลัยมหิดล	(MORU)

อ.ภก.แสง	อุษยาพร
คณะเภสัชศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
และ	กพย.

The	 Foreign	 Correspondents’	 Club	
of	Thailand.
เสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านยาต้านจุลชีพ	
ได้แก่	
1.	รศ.ดร.นพ.ดิเรก	ลิ้มมธุรสกุล	จากหน่วย
			วิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด	
2.	ผศ.ภญ.ดร.นิยดา	เกียรติยิ่งอังศุลี	จาก
			ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนา
			ระบบยา	(กพย.)	
3.	คุณรัตนศิริ	กิตติก้องนภางค์	จากกรีนพีซ
			ณ	สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่ง
			ประเทศไทย
ประชุมเปิดตัวโครงการ	 AMR	 Public	
Engagement	 in	Thailand	 (Stakeholder)	
ณ	ร.ร.แมนดาริน	สามย่าน	กทม.
Antimicrobial	stewardship	kickoff	
ภายในโรงพยาบาล	38	แห่งในเครือข่าย
ของ	อ.ภก.แสง	อุษยาพร
-	เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบัน
		แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
		(UHOSNET)	
-	เครือข่ายศูนย์บริการสาธารณสุข	
		สำานักอนามัย	69	แห่ง	และหน่วยบริการ
		เภสัชกรรม	2	แห่ง
ทำาส่ือสารสาธารณะของเพจ	ในเครือ	มพบ.	
อาทิตย์ละ	2	ครั้ง	 และตรวจการตกค้าง
ของยาปฏิชีวนะในเนื้อไก่และเนื้อปลา
ทับทิม	 ติดตามทาง	 Facebook	 page:	
นิตยสารฉลาดซื้อ	มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

17	พ.ย.	63

25	พ.ย.	63

พ.ย.	63	-	ม.ค.	64

พย.	-	ธค.	63	
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วันที่ กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

งานอื่นๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ร่วมกับ	FAO	

จัดงานในโรงพยาบาล

คุณนราธิป	ปานแร่
Cm	Café’
ผศ.ดร.พรพรรณ	ประจักษ์เนตร
คณะนิเทศศาสตร์	สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
(นิด้า)
สหพันธ์นิสิตนักศึกษา
เภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย	
(สนภท.)

กิจกรรมออนไลน์จากเนตไอดอลวง	CM	
Café’	และ	Influencers	เพื่อร่วมรณรงค์
ในสัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาปฏิชีวะบน
สื่อออนไลน์	ปี	2020

โครงการสัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักใช้ยาต้าน
แบคทีเรีย	2563
เผยแพร่สื่อให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ยา
ปฏิชีวนะผ่านทาง	Facebook,	 Instagram	
และให้เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำาถามทาง
ออนไลน์	ชิงรางวัล

พ.ย.	63

17	-	24	พ.ย.	63
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หมุนดูโลก
ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์

นักวิชาการอิสระ

World Antimicrobial Awareness Week 2020 : 

“Antimicrobials: Handle with Care”

	 สัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกพ.ศ.2563	(World	Antimicrobial	Awareness	

Week	 (WAAW)	 2020)	 จัดขึ้นในช่วงวันที่	 18-24	พฤศจิกายน	 คำาขวัญในการรณรงค์ประจำาปีนี้คือ	

Antimicrobials:	Handle	with	Care	หรือหมายถึงการจัดการกับยาต้านจุลชีพด้วยความระมัดระวัง	

เป็นการเปลี ่ยนแปลงครั้งสำาคัญที่ได้ขยายการรณรงค์ที่เริ ่มต้นจากยาปฏิชีวนะเมื่อพ.ศ.	 2558	 ให้

ครอบคลุมยาต้านจุลชีพทั้งหมด	จึงเป็นสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื ่องยาต้านจุลชีพโลกครั้งแรก	โดย

องค์การอนามัยโลก	 (World	 Health	 Organization)	 เน้นความสำาคัญของการดื้อยาต้านจุลชีพ	

(antimicrobial	 resistance,	 AMR)	 ว่าเป็นหนึ่งในความท้าทายด้านสุขภาพเร่งด่วน	 13	 ประการ

สำาหรับทศวรรษหน้า	 ประเด็นที่น่าสนใจคือ	 การรณรงค์นี้จัดขึ้นในระหว่างที่มีการระบาดของโรค

โควิด-19	จึงเป็นการจัดงานและกิจกรรมทางออนไลน์เสียเป็นส่วนใหญ่

องค์การอนามัยโลก
	 เหล่าองค์การผู ้นำา	ซึ ่งรวมถึงองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	(Food	and	

Agriculture	Organization	of	 the	United	Nations,	FAO),	องค์การสุขภาพสัตว์โลก	 (World	

Organisation	for	Animal	Health,	OIE)	และองค์การอนามัยโลกได้เปิดตัวกลุ่มผู้นำาระดับโลกเพื่อ

สุขภาพหนึ่งเดียว	(One	Health)	กลุ่มใหม่ว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพซึ่งมุ่งเป้าเร่งให้เกิดความสนใจ

และการลงมือที่จะสงวนยาต้านจุลชีพและช่วยป้องกันผลที ่จะตามมาจากการดื้อยาทั่วโลก	กลุ่มนี้
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เปิดตัวในระหว่างสัปดาห์ความตระหนักรู้นี ้	 แผนกการควบคุมโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย	 (neglected	

tropical	 disease,	 NTD)	 และแผนกการประสานงานและหุ้นส่วนทั่วโลกในเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ

ขององค์การอนามัยโลกได้ร่วมมือกันจัดสัมมนาผ่านซูม	(Zoom)	ที่มีเป้าหมายเพื่อแสดงความคิดเห็น

ในเร่ืองโรคเขตร้อนท่ีถูกละเลย	สนับสนนุให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำาวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดมาใช้	และให้ผู้รับผิดชอบ

วางนโยบายป้องกันการอุบัติและการแพร่กระจายของการติดเชื้อดื้อยาโดยทั่วไปและสำาหรับโรคเขตร้อน

ที่ถูกละเลยเป็นการเฉพาะ	 นอกจากนี้	 องค์การอนามัยโลกยังจัดสัมมนาผ่านเว็บไซต์เรื ่อง	 เหตุใด

ความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันและการควบคุมการติดเช้ือจึงสำาคัญในการต่อสู้กับการดื้อยาต้านจุลชีพ

และป้องกันการระบาด	โดยมีการแปลแบบฉับพลันเป็นภาษาสเปน	รัสเซีย	ฝร่ังเศส	อาหรับและโปรตุเกสด้วย	

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
	 ไตรภาคีข้างต้น	 (องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 องค์การสุขภาพสัตว์โลก	 และ

องคก์ารอนามัยโลก)	 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	 (United	

Nations	 Environment	 Programme,	 UNEP)	 จัดการประชุมเสมือนจริงเพื่อเฉลิมฉลองการจบ

สัปดาห์ความตระหนักรู้นี้ในภูมิภาค	 เป้าหมายของงานดังกล่าวคือ	 เพื่อแสดงกิจกรรมที่ได้ดำาเนินการใน

ภูมิภาคแล้ว	โดยเน้นความสำาคัญของบทบาทของสุขภาพหนึ่งเดียวในการสนับสนุนประเทศสมาชิก	

เป้าหมาย	 ผู้เข้าร่วมงานในปีนี้คือ	 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพในอนาคต	 (นักศึกษา)	 จากภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องกับสัตว์	มนุษย์	และสิ่งแวดล้อม	อย่างไรก็ตาม	งานเปิดรับทุกคนที่สนใจเข้าร่วมด้วย

	 หน่วยงานรีแอกต์	 (Action	 on	 Antibiotic	 Resistance,	 ReAct)	 เอเชียแปซิฟิก	 จัดการ

ประชุมสื่อ	การรณรงค์ดิจิทัลและสัมมนาผ่านเว็บไซต์ในประเทศอินโดนีเซีย	ส่วนในประเทศอินเดีย

มีการจัดสัมมนาผ่านเว็บไซต์	 รายการพูดคุย	การถ่ายรูปแข่งขันในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา	การประชุม

เชิงปฏิบัติการ	การประชุมสุดยอดขนาดเล็กและการอภิปรายหมู่	นอกจากนี้	ศูนย์เพื่อวิทยาศาสตร์

และสิ่งแวดล้อม	 (Centre	 for	 Science	 and	 Environment,	 CSE)	 ในประเทศอินเดีย	 ยังได้จัด

สัมมนาผ่านเว็บไซต์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ	เรื่อง	การกระทำาในนามของสุขภาพหนึ่ง

เดียวเพื่อสงวนยาปฏิชีวนะ	 ในงานสัมมนาดังกล่าว	 ศูนย์นี้ยังได้กล่าวว่า	 ภายในไม่เกิน	 พ.ศ.	 2593	

การติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะจะฆ่าคนในโลกมากกว่า	1,000	คน	ทุกๆชั่วโมง

	 กระทรวงสุขภาพ	กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของประเทศเวียดนามจับมือกับองค์การ

อนามัยโลก	และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 จัดการประชุมในหัวข้อ	การใช้ยาปฏิชีวนะ

ที่มีอยู่ในปัจจุบันกับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเหมาะสมเพื่ออนาคตที่ดี
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ทวีปยุโรป
	 วันความตระหนักรู้เรื่องยาปฏิชีวนะยุโรป	 (European	Antibiotic	 Awareness	Day,	 EAAD)	

จัดข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือวันท่ี	18	พฤศจิกายน	พ.ศ.2551	โดยเป็นความร่วมมือกับสัปดาห์ความตระหนักรู้ฯ

และเป็นความริเริ่มของยุโรปท่ีมุ่งเป้าสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับภัยจากการดื้อยาปฏิชีวนะที่คุกคาม

การสาธารณสุขและความสำาคัญของการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรอบคอบ	ข้อมูลที่มีอยู่ล่าสุดยืนยันว่า	

จำานวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยากำาลังเพิ่มขึ้นและการดื้อยาปฏิชีวนะเป็นภัยคุกคามที่สำาคัญ

ต่อสาธารณสุขทั่วสหภาพยุโรป	(European	Union)

	 หน่วยงานรีแอกต์ยุโรปจัดสัมมนาผ่านเว็บไซต์,	ออกรายงานเรื่องทารกแรกเกิด	ภาวะพิษเหตุ

ติดเชื้อและการดื้อยาปฏิชีวนะ	และจัดการรณรงค์ออนไลน์

ทวีปอเมริกา
	 สำานักงานส่วนภูมิภาคขององค์การสุขภาพของภาคพื้นอเมริกา	 (Pan	 American	 Health	

Organization,	PAHO)/องค์การอนามัยโลก	จัดสัมมนาผ่านเว็บไซต์	ซูม	ยูทูบ	 เรื่อง	การพัฒนาและ

นวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาการด้ือยาต้านจุลชีพ,	การแก้ปัญหาวิกฤตในการวิจัยและพัฒนายาต้านจุลชีพ,	

การทำาความเข้าใจและเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อต่อสู้กับการดื้อยาต้านจุลชีพ	 ทั้งในชุมชนและสำาหรับ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ,	 การออกรายงานเกี่ยวกับประสิทธิผล	 การดื้อยาและการตอบสนอง

ต่อยาต้านมาลาเรีย	–	การเฝ้าระวัง	10	ปี	(พ.ศ.	2553-2562),	การมองสุขอนามัยผ่านเลนส์เนื่องใน

วันห้องนำ้าโลก,	ความสำาคัญของการเฝ้าระวังการด้ือยาต้านจุลชีพ	และเผยแพร่วีดิทัศน์ทางเฟซบุ๊กเกี่ยวกับ

การดื้อยา	โดยมีการระบุข้อมูลว่า	มีผู้เสียชีวิต	70,000	คนในแต่ละปีจากการดื้อยาต้านจุลชีพ	ส่วน

สำานักงานในประเทศบราซิลก็ได้จัดสัมมนาผ่านยูทูบเรื่อง	สัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพ

โลก	พ.ศ.2563

	 หน่วยงานรีแอกต์อเมริกาใต้จัดสัมมนาระหว่างประเทศ	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 การสัมภาษณ์

ประธานภาควิชาเภสัชวิทยาแห่งหนึ่งในประเทศเอกวาดอร์	การประชุมใหญ่	การสัมมนาผ่านเว็บไซต์	

การรณรงค์ออนไลน์	และออกหนังสือเล่มเล็กเป็นภาษาสเปนเกี่ยวกับชุมชนที่ฉลาดในเรื่องยาปฏิชีวนะ	

ส่วนรีแอกต์อเมริกาเหนือประกาศทีมผู้ชนะการแข่งอินโนเวตฟอร์เฮลท์	 (Innovate4Health)	 และมี

การนำาเสนอในการประชุมสุดยอดของเยาวชน
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เอกสารอ้างอิง

ทวีปแอฟริกา
	 หน่วยงานรีแอกต์แอฟริกาจัดการแข่งขันในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา	วีดิทัศน์แสดงงานขององค์กร

ประชาสังคมในแอฟริกา	 และกิจกรรมออนไลน์	 ส่วนศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของแอฟริกา	

(Africa	Centres	for	Disease	Control	and	Prevention,	Africa	CDC)	จัดการอภิปรายหมู่ทางซูม

เป็นภาษาอาหรับ	อังกฤษ	ฝรั่งเศสและโปรตุเกสเรื่อง	จัดการกับยาต้านจุลชีพด้วยความระมัดระวัง
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ทันสถานการณ์ 
อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวัง และพัฒนาระบบยา (กพย.) 

นศภ.นนธวัช สวัสดิ์ล้น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

การสำารวจพฤติกรรมการใช้ยาต้านแบคทีเรีย

อย่างไม่สมเหตุผลของคนไทยท่ีใช้ส่ือออนไลน์

ประจำาปี 2020

	 ปัจจบัุนพบปัญหาการติดเช้ือด้ือยาต้านแบคทีเรียท่ีเพ่ิมมากข้ึน	 เน่ืองจากเช้ือแบคทีเรียนั้นพัฒนา

ตัวเองให้ทนทานต่อยาต้านแบคทีเรียมากขึ้น	ทำาให้ยาต้านแบคทีเรียไม่สามารถต้านเช้ือแบคทีเรียนั้นๆได้	

สำาหรับประเทศไทย	พบว่ามีการติดเชื้อดื้อยาประมาณปีละ	100,000	ราย	โดยเสียชีวิตประมาณปีละ	

38,000	 ราย	 นับวันเชื้อดื้อยาจะเป็นปัญหาต่อระบบสุขภาพมากยิ่งขึ้น	 ประมาณว่า	 ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิต

จากโรคติดเชื้อที่ดื้อยา	จำานวน	7	แสน	ถึง	หลายล้านคน/ปี	และคาดการณ์ว่าจะสูงมากขึ้นเป็น	10	ล้าน

คน	ในปี	ค.ศ.	2050	ซึ่งสูงกว่าการตายจากโรคมะเร็งทุกชนิดรวมกัน

	 สาเหตุสำาคัญของการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย	ส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการใช้ยาต้านแบคทีเรีย

ท่ีไม่สมเหตุสมผลของผู้ป่วย	ทางกพย.	จึงคิดว่าแนวทางการทำาความเข้าใจเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นคือ	

การศึกษาความรู้และแนวคิดในการใช้ยาต้านแบคทีเรียของคนไทยที่ส่งผลทำาให้เกิดความไม่สมเหตุ

สมผลในการใช้ยาและอาจนำาไปสู่การเกิดเช้ือแบคทีเรียดื้อยาเพื่อนำาข้อมูลไปประกอบในการแก้ปัญหา

หรือชะลอการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียต่อไป
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	 กพย.	เคยทำาการสำารวจ	ผลการศึกษา	10	พฤติกรรมท่ีมีส่วนทำาให้เช้ือด้ือยาของคนไทย	(เปรียบเทียบ

ระหว่างประชาชนทั่วไปกับนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์	19	สถาบัน)	 เมื่อปี	พ.ศ.	2560	สามารถอ่านได้

จากยาวิพากษ์ฉบับที่	34	และผลการศึกษา	5	พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเกิดเชื้อดื้อยา	เมื่อปี	พ.ศ.	2561	

สามารถอ่านได้จากยาวิพากษ์ฉบับที่	38

	 ในปี	พ.ศ.	2563	นี้	ทาง	กพย.	ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั่วไป

ที่ใช้สื่อออนไลน์	จำานวน	653	คน	ตั้งแต่วันที่	28	เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2563	ถึงวันที่	5	เดือนมิถุนายน	

พ.ศ.	 2563	 โดยเป็นข้อมูลที่ได้จากการทำาแบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมการใช้ยาต้านแบคทีเรียของ

ประชาชนที่ใช้สื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่ไม่สมเหตุสมผล

	 อาจสรุปผลการตอบแบบสอบถามได้โดยย่อได้ดังนี้

	 1.	ในบรรดาสามอาการคือ	เจ็บคอ	ท้องเสียและมีบาดแผลนั้น	ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา	ผู้ตอบฯ

มีประสบการณ์จากเจ็บคอมากที่สุด	รองลงมาคือท้องเสียและแผลสด	ตามลำาดับ

	 2.	ในด้านความรู้และพฤติกรรมของผู้ตอบฯสรุปได้เป็น	2	ตารางข้างล่างนี้

ตารางที่ 1 ตอบเกี่ยวกับความรู้ด้านยาต้านแบคทีเรียได้ถูกต้อง	(จำานวนผู้ตอบฯทั้งหมด	644	คน)

	 จากตารางที่	1	จะเห็นได้ว่า	ผู้ตอบฯส่วนใหญ่มีความรู้ที่ถูกต้อง	และที่ตอบถูกมากที่สุด	3	อันดับ

คือ	“ยาต้านแบคทีเรียสามารถฆ่าเชื้อได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส”	รองลงมาคือ	“ถ้าเป็นไข้ต้อง

รับประทานยาต้านแบคทีเรียไข้จึงจะลด”	 และ	 “ยาต้านแบคทีเรียสามารถลดไข้และแก้อาการปวดเม่ือยได้”	

ตามลำาดับ	(ต้องตอบว่าผิด	จึงจะถูกต้อง)

1.	ยาต้านแบคทีเรีย	สามารถลดไข้และแก้อาการปวดเมื่อยได้

2.	ถ้าเป็นไข้	ต้องรับประทานยาต้านแบคทีเรียไข้จึงจะลด

3.	ยาต้านแบคทีเรีย	สามารถฆ่าเชื้อได้ทุกชนิดทั้งเชื้อแบคทีเรีย

				และเชื้อไวรัส

4.	ท่านเข้าใจว่า	ยาต้านแบคทีเรียคือยาแก้อักเสบ

5.	ยาต้านแบคทีเรียที่มีราคาแพงมีประสิทธิภาพดีกว่า

				ยาต้านแบคทีเรียที่มีราคาถูก

535

561

578

466

419

83.07	

87.11	

89.75	

72.36	

65.06	

ข้อคำาถามให้เลือกตอบว่าถูกหรือผิด
จำานวนที่ตอบได้

ถูกต้อง 
(N=644)

ร้อยละ
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 ตารางท่ี 2	การเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามในการใช้ยาต้านแบคทีเรียในรอบ	

6	เดือนที่ผ่านมาแยกตามรายข้อคำาถาม	(จำานวนคน	N=291)

1.	ท่านเคยหยุดรับประทานยาต้านแบคทีเรีย

			เมื่ออาการดีขึ้น	โดยไม่รับประทานติดต่อกัน

			จนหมด

2.	ท่านเคยเก็บยาต้านแบคทีเรียที่เคยได้

			รับประทาน	มารับประทานอีกครั้ง	เพื่อ

			บรรเทาอาการคล้ายๆกันกับอาการเก่า

3.	ท่านเคยซื้อยาต้านแบคทีเรียกินเองตามที่

			เคยได้รับจากบุคลากรทางการแพทย์

			ในครั้งก่อนๆ	

4.	ท่านเคยรับประทานยาต้านแบคทีเรีย

			เมื่อมีอาการปวด	อักเสบ	กล้ามเนื้อ	

			หรือข้อต่อ	

5.	ในรอบ	6	เดือนที่ผ่านมา	หากท่านลืม

			รับประทานยาต้านแบคทีเรีย	ท่านจะเพิ่ม

			ขนาดยาเป็น	2	เท่าเมื่อรับประทานยา

			ในมื้อถัดไป

		ไม่เคย	

		เคย

•	บางครั้ง

•	บ่อยครั้ง

•	แทบทุกครั้ง

		ไม่เคย	

		เคย

•	บางครั้ง

•	บ่อยครั้ง

•	แทบทุกครั้ง

		ไม่เคย	

		เคย

•	บางครั้ง

•	บ่อยครั้ง

•	แทบทุกครั้ง

		ไม่เคย	

		เคย

•	บางครั้ง

•	บ่อยครั้ง

•	แทบทุกครั้ง

		ไม่เคย	

		เคย

•	บางครั้ง

•	บ่อยครั้ง

•	แทบทุกครั้ง

163

88

20

20

186

86

12

7

148

105

25

13

228

48

14

1

271

17

3

0

56.01	

43.99	

63.92	

36.08	

50.86	

49.14	

78.35	

21.65	

93.13	

6.87	

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา จำานวนคน =291 ร้อยละ
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	 พบว่า	พฤติกรรมการใช้ยาต้านแบคทีเรียของผู้หญิงมีความสมเหตุสมผลมากกว่าผู้ชาย	ช่วงอายุ	

20-29	 ปีมีพฤติกรรมการใช้ยาต้านแบคทีเรียสมเหตุสมผลดีที่สุด	 ระดับปริญญาตรีมีพฤติกรรมการใช้ยา

ที่สมเหตุสมผลดีที่สุด	 และพบว่าความรู ้และพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ที่	0.05	(p<0.01)	เนื่องจากผู้ที่มีความรู้ดีเกี่ยวกับยาต้านแบคทีเรียสื่อถึงการมีการศึกษาเกี่ยวกับการ

ใช้ยาต้านแบคทีเรียที่ดี	 เมื่อมีความรู้เกี่ยวกับยาต้านแบคทีเรียดี	 ย่อมทำาให้เกิดความตระหนักต่อการ

ใช้ยาต้านแบคทีเรีย	จึงทำาให้มีพฤติกรรมการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่ดี

	 จากตารางที่	2	จะพบว่ายังมีประชาชนจำานวนมากที่ยังคงมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้ยาปฏิชีวนะ

ที่จะส่งผลต่อการดื้อยาของแบคทีเรีย	ดังนั้นการให้ความรู้ที ่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะจึงมี

ความสำาคัญเป็นอย่างมาก
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ไฮไลท์ 
ภญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กพย. กับการสนับสนุนการใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน

เพื่อไปสู่ประเทศใช้ยาสมเหตุผล

	 เม่ือมีอาการเจ็บคอ...คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าต้องกินยาแก้อักเสบ	 ยาแก้เจ็บคอ	 หรือยาฆ่าเชื้อ	
ซึ่งสิ่งที่ถูกต้องก็คือ	 ต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าเป็นอาการที่เกิดจากอะไร	 และหากไม่มีความจำาเป็นที่จะต้อง
ใช้ยา	 ก็ไม่ควรใช้ยาแบบไม่สมเหตุสมผล	 บางครั้งอาการเจ็บหรือแสบคออาจมีสาเหตุมาจากการตะโกน
เสียงดัง	 การดื่มนำ้าน้อย	 ถ้าเช่นนั้น	 การกินยาปฏิชีวนะก็ไม่มีความจำาเป็น	 แต่ถ้าหากเกิดจากการติดเชื้อ
จริง	ก็ควรจะต้องให้แน่ใจว่าเป็นเชื้อแบคทีเรีย	ที่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง	ไม่ใช้บ่อยพรำ่าเพรื่อหรือ
ใช้โดยไม่จำาเป็นเนื่องจากจะก่อให้เกิดเชื้อดื้อยา		
	 หากกล่าวถึงเชื้อโรคที่ทำาให้เกิดอาการเจ็บคอ	โดยส่วนใหญ่จะมี	2	อย่างคือ	เชื้อแบคทีเรีย		
(Bacteria)	เป็นเชื้อโรคที่สามารถใช้ยากลุ่มที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะ	(Antibiotic	Drugs)	ในการรักษาได้
และเช้ืออีกตัวหนึ่งคือเชื้อไวรสั	(Virus)	เป็นเช้ือโรคซึ่งไม่สามารถใช้ยากลุ่มที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะรักษาได้
อาการเจ็บคอโดยส่วนใหญ่มากกว่า	 80%	พบว่าเกิดจากเชื้อไวรัส	 และสามารถหายได้โดยไม่ต้องใช้ยา
ปฏิชีวนะชนิดใดๆ	แต่อาจใช้ยาบางชนิดเพื่อบรรเทาอาการที่เกิดขึ้น	เช่น	ยาลดนำ้ามูก	ยาลดไข้	ยาแก้ไอ	
ยาละลายเสมหะ	วิธีการที่เราจะทราบได้ว่าการเจ็บคอที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง	ควรจะใช้ยาอย่างไรนั้น		
ขอให้เริ่มจากการประเมินอาการตนเองในเบื้องต้น	โดยวิธีการส่องดูคอตนเอง	โดยเริ่มจากขั้นตอนดังนี้
	 1.	ยืนหน้ากระจก		อ้าปาก	แลบลิ้นออกมาให้ยาวที่สุด	พูดคำาว่า	อา	หรือ	แอ	เพื่อให้เห็นลึกไป
ถึงภายในลำาคอ	
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	 2.	อาจใช้ไม้กดล้ิน	(หาซ้ือได้จากร้านขายยา)	หรือใช้ปลายช้อนกาแฟท่ีล้างสะอาด	กดเบาๆที่กลางลิ้น
เพื่อให้มองเห็นภายในลำาคอ	ใช้ไฟฉายหรือแสงจากโทรศัพท์มือถือ	เพิ่มความสว่างให้เห็นชัดเจนขึ้น
	 3.	ให้ดูภายในลำาคอร่วมกับพิจารณาในแต่ละข้อ	ดังต่อไปนี้		
														3.1	มีไข้	
														3.2	เจ็บคอมากแต่ไม่ไอ
														3.3	มีจุดหนองที่ต่อมทอนซิล		
														3.4	ต่อมนำ้าเหลืองใต้ขากรรไกรบวมโต	กดเจ็บ	
	 หากมีอาการอย่างน้อย	3	ใน	4	 ข้อ	ควรพบแพทย์หรือเภสัชกร	หากมีแค่อาการ	ไอ	จาม	 เจ็บคอ	
เสียงแหบ	ไม่มีจุดหนอง	จะไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อ	สามารถหายได้เอง	
ภายใน	 7	 วนั	 อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด	 ผู้ป่วยทุกรายควรปรับพฤติกรรม	 โดยด่ืมนำา้ให้มากขึ้น	
พักผ่อนเพิ่มขึ้น	อาจกลั้วคอด้วยนำ้าเกลือบ่อยๆ	(นำ้า	1	แก้ว	+	เกลือแกง	¼	ช้อนชา)

ขอบคุณภาพประกอบจาก	 :	 http://www.khonkaenram.com/th/services/packages-and-
programs/tonsillectomy/

รูปภาพแสดงช่องปากในกรณีเจ็บคอจากสาเหตุต่าง	ๆ
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เสียงสะท้อนจากพื้นที่ภาคเหนือ
ภญ.รุจิรา ปัญญา (นพย. 2) 

โรงพยาบาลดอกคำ ใต้ จ.พะเยา

การรณรงค์แก้ปัญหาเชื้อดื้อยาในเครือข่าย 

ภาคเหนือ : บริบทโรงพยาบาลดอกคำาใต้ 

อ.ดอกคำาใต้ จ.พะเยา

	 นับตั้งแต่มีการรณรงค์โครงการ	ASU	(Antibiotics	Smart	Use)	ของกระทรวงสาธารณสุข	เมื่อ

ปี	2557	เป็นต้นมา	โรงพยาบาลดอกคำาใต้ได้ดำาเนินการสร้างความรู้ความตระหนักกับบุคลากรทางการแพทย์

ในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลใน	3	อาการ	 ได้แก่	หวัดเจ็บคอ	 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน	และบาดแผลสด	

ทั้งภายในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลในเครือข่ายบริการสุขภาพ	แต่จากการดำาเนินการ

ยังพบว่ามีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในอัตราที่สูงกว่าเกณฑ์อยู่		

	 ในปี	2560	โรงพยาบาลดอกคำาใต้ได้รับการสนับสนุนสื่อจากศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนา

ระบบยา	 (กพย.)	 ได้แก่	 โปสเตอร์	 กระจกส่องคอ	จึงมีการปรับกลยุทธในการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุผลในเครือข่ายบริการสุขภาพอำาเภอดอกคำาใต้	ดังนี้
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 1. ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ดอกคำาใต้ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายผ่าน

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำาบัด	และคณะกรรมการป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล	ในการให้ความรู้	

สร้างความตระหนัก	 รวมถึงการกำาหนดนโยบายในการสั่งจ่ายยาและการใช้ยาปฏิชีวนะใน	 3	 อาการ

ให้ชัดเจน	การวางแผนการให้ความรู้และการใช้กระจกส่องคอช่วยในการอธิบายผู้ป่วยที่มาด้วยอาการ

หวัดเจ็บคอ	ให้สามารถประเมินตนเองได้	การให้ความรู้ในการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาอาการเบื้องต้น	

การสร้างกลุ่มศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยา	 รพ.ดอกคำาใต้	 ใน	 facebook	 เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ

สำาหรับบุคลากรทางการแพทย์ในเครือข่าย	 และรวมถึงการติดตามประเมินผลทุกเดือน	 เพื่อกระตุ้นให้

เจ้าหน้าที่มีการใช้ยาที่เหมาะสมหรือสมเหตุผล	

 2. ในกลุ่มผู้ป่วย	รพ.ดอกคำาใต้และเครือข่ายได้ให้ความรู้แก่ผู้ป่วย	ในการใช้กระจกส่องคอ

เพ่ือให้ผู้ป่วยประเมินตัวเองเบื้องต้น	รวมถึงการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี	 เช่น	การล้างมือ	การ

สวมหนา้กากอนามัยที่ถูกต้อง	การสำารวจ	10	พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสม	เพ่ือนำาไป

พัฒนาสื่อการให้ความรู้ต่อไป	รวมถึงการแนะนำาการใช้สมุนไพรในการรักษาอาการเบื้องต้นแทนการใช้ยา

ปฏิชีวนะ

 3. ในชุมชน รพ.ดอกคำาใต้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	และเครือข่ายภาค

ประชาชนดำาเนินการให้ความรู้กับกลุ่มต่างๆ	เช่น	โรงเรียนผู้สูงอายุ	นักเรียนอย.น้อย	กลุ่มร้านค้าร้านชำา

ในพื้นที่	 เพื่อรณรงค์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล	 ลดการใช้ยาพรำ่าเพรื่อ	 และลดการจำาหน่าย

ยาปฏิชีวนะในร้านชำา	มีการตรวจร้านค้าร้านชำาเพื่อให้ความรู้ในการคัดเลือกยามาจำาหน่าย	รวมถึงการ

ขับเคลื่อนโยบายการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนผ่านกลไกของ	พชอ.
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	 ผลของการดำาเนินงานพบว่า	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลในเครือข่ายมีการใช้ยาในสามอาการ

ดังกล่าวลดน้อยลง	คือ	มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะใน	2	กลุ่มโรค	น้อยกว่าร้อยละ	20	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	

2561	เป็นต้นมา	ร้านค้าร้านชำาลดการจำาหน่ายยาปฏิชีวนะลง	และมีการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรค	

เช่น	ฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโรคไข้หวัดในอัตราที่สูงขึ้น

	 ตลอดระยะเวลาที่ดำาเนินงานทั้งหมดนี้	ต้องขอขอบคุณ	กพย.ที่สนับสนุนทั้งชุดความรู้และสื่อ

ต่างๆมา	ณ	ที่นี้ด้วย
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กิจกรรมรณรงค์การแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา

โดยเครือข่าย นพย. : อีสาน

	 ยาปฏิชีวนะ	คนอีสานมักเรียกว่า	 ยาแก้อักเสบ	คนอีสานมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับยาปฏิชีวนะ

อย่างมาก	จากข้อมูลที่ได้รู้จากคนในชุมชน	ยาปฏิชีวนะที่พวกเขารู้จักและเข้าถึงได้ง่าย	ที่ยอดฮิตจะมี	

	 -	เตตร้าซัยคลิน	แบบแคปซูลเม็ดดำาแดง	ชาวบ้านกินแก้แผลอักเสบ	แต่ส่วนใหญ่จะเอาให้ไก่ชนกิน	

	 -	เตตร้าซัยคลิน	ในรูปแบบชื่อการค้าต่างๆ	เช่น	ทีซีมัยซิน	บอมซิน	ฮีโร่มัยซิน	กาโน่	เทร็ก-250	

มักใช้ทีละ	1	-	2	เม็ด	ในการรักษาแผลฝีหนอง	ปวดท้องน้อยหรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่า	มดลูกอักเสบ	

	 -	เพนนิซิลลิน	5	แสนยูนิต		ชาวบ้านใช้ครึ่งเม็ดกินรักษาแผลอักเสบ	อีกครึ่งเม็ดบดโรยแผล	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	รูปแบบการใช้ยาปฏิชีวนะที่ดูไม่สมเหตุผล	แต่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก	ด้วยความที่มีโฆษณา

ยาปฏิชีวนะที่ฝืนพ.ร.บ.ยาทางสื่อวิทยุที่โฆษณาสรรพคุณยาอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง	นอกจากนี้ยัง

เข้าถึงได้ง่าย	 สามารถซื้อได้เองในร้านขายของชำา	 ร้านยา	 แม้กระทั่งร้านจำาหน่ายสินค้าทางการเกษตรก็

ยังมียาปฏิชีวนะลักลอบจำาหน่าย	ดังน้ัน	จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า	จะมีผู้ป่วยหลายรายท่ีเกิดอาการไม่พึงประสงค์

จากการได้รับยาปฏิชีวนะจากร้านขายของชำาอยู่เนืองๆ	 การบริโภคยาท่ีไม่เหมาะสมจากร้านชำาเป็นสาเหตุ

ของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาถึง	1	ใน	3	ของที่เกิดขึ้นในพื้นที่	(เบญจมาศ	บุดดาวงศ์,	2559)		

	 การร่วมรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาโดยเครือข่ายนพย.อีสาน	ในพื้นที่	ศรีสะเกษ	อำานาจเจริญ	

ร้อยเอ็ด	ยโสธร	สกลนคร	อุบลราชธานี	มหาสารคาม	ขอนแก่น	มีกิจกรรม	ดังนี้	

เสียงสะท้อนจากพื้นที่ภาคอีสาน
ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย (นพย. 1) 

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
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	 1.	การสำารวจการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมในชุมชน	โดยร่วมกับเครือข่ายทั้งในระดับอำาเภอ

และระดับตำาบล	 สำารวจยาปฏิชีวนะในร้านขายของชำา	 ซ่ึงพบการจำาหน่ายยาปฏิชีวนะท้ังในรูปแบบยาเม็ด

และยานำ้า

	 ยาเม็ด	 ได้แก่	 เตตร้าซัยคลิน	 (Tetracycline)	 เพนนิซิลลิน	 (Penicillin)	 ซัลฟาไดอะซีน	

(Sulfadiazine)	 ซัลฟากัวนิดีน	 (Sulfaguainidine)	 โคไตรม็อกซาโซล	 (Cotrimoxazole)	 คลอร์เตตร้า

ซัยคลิน	(Chlortetracycline)	ไทแอมเฟนิคอล	(Thiamphenicol)	ฟูราโซลิโดน	(Furazolidone)	

	 ยานำ้า	ได้แก่	ซัลฟาไดอะซีน	(Sulfadizine)	โคไตรม็อกซาโซล	(Cotrimoxazole)	ยาสูตรผสม

ฟูราโซลิโดนและนีโอมัยซิน	 (Furazolidone,	Neomycin)	ยาสูตรผสมไดไอโอโดไฮดร็อกซี่ควินและ

ฟูราโซลิโดนและนีโอมัยซิน	(Diiodohydroxyquin,	Furazolidone,	Neomycin)	

ยาปฏิชีวนะ	และยาอันตรายต่างๆที่พบ

ในร้านขายของชำา	ในพื้นที่ภาคอีสาน	

ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับอันตราย	

แพ้ยา	ดื้อยา	จากการใช้ยาปฏิชีวนะ

ไม่สมเหตุผล

ตรวจการจำาหน่ายยาในร้านขายของชำา	

และมอบป้ายยาที่สามารถจำาหน่ายได้

ในร้านขายของชำา	
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	 2.	 การทำาประชาคม	 เพื่อหามติและกติกาชุมชนในการลดการมียาปฏิชีวนะในชุมชน	 รวมถึง

ยาชุด	 ยาแก้ปวดกลุ่ม	 NSAIDs	 โดยให้งดการจำาหน่ายในร้านขายของชำา	 ซึ่งจัดทำาเป็นนโยบายในระดับ

อำาเภอเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยาของคนในชุมชน		

	 3.	 การดำาเนินโครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับชุมชน	 โดยสร้างความเข้าใจกับประชาชน

ในการใช้ยาปฏิชีวนะในสามอาการ	คือ	หวัดเจ็บคอ	ท้องเสีย	และมีบาดแผล	(สะอาด)	ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ	

	 4.	 การพัฒนาระบบยาในโรงเรียนโดยเครือข่ายชุมชน	 อ.ปทุมราชวงศา	 จ.อำานาจเจริญ	 โดย

มีอุบัติการณ์นักเรียนแพ้ยาอันตรายแบบรุนแรงในโรงเรียนจากการหยิบยารับประทานเองและเข้า

รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลร้อยละ	2.5	(จันทร์จรีย์	ดอกบัว,	2560)	ภาคีเครือข่ายมีการกำาหนดกรอบ

รายการยาในโรงเรียนจำานวน	18	รายการ	เป็นยาสามัญประจำาบ้าน	กำาหนดมาตรฐานการจัดซื้อจัดหายา	

การจัดทำาแบบบันทึกการจ่ายยา	และกำาหนดระบบการควบคุมคุณภาพในรูปแบบเดียวกันทั้งอำาเภอ	
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	 5.	การแก้ไขปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์	โดยสำารวจสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะ	

และช่องทางการกระจายยาปฏิชีวนะในพื้นที่ ท่ีมีการเล้ียงสัตว์ของกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัด

อำานาจเจริญ	มหาสารคาม	สกลนคร	ศรีสะเกษ	ร้อยเอ็ด	และอุบลราชธานี	หาแนวทางกำากับดูแลการใช้

ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์อย่างสมเหตุผลร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้

เกิดการส่งเสริมให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่อไป
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	 การดำาเนินงานเพื่อสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในพื้นที่ภาคใต้	 เริ ่มจากการจัดตั้ง
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคใต้	 (กพย.ภาคใต้)	 โดยเครือข่ายเภสัชกรโรงพยาบาล	
มีแผนงานย่อยได้แก่	1)	การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจัดการความไม่ปลอดภัยด้านยา	2)	การแก้ปัญหา
การใช้ยาที่ไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมายในพื้นที่	 4	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 3)	 การแก้ปัญหาความ
ไม่ปลอดภัยด้านยาในผู้สูงอายุ	และ	4)	การสัมมนาเครือข่ายการพัฒนาระบบยาภาคใต	้	
	 จากการถอดบทเรียนการทำางาน	 สามารถสรุปได้ว่า	 ปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินงานด้านการ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชนที ่ท ำาให้ประสบความสำาเร็จ	คือ	1)	สมาชิกในชุมชนมี
ความมุ่งหมายเดียวกัน	คือการทำาให้ประชาชนมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล	2)	การจัดทำาแผนกิจกรรม
รณรงค์ที่มีรูปแบบชัดเจนสอดคล้องตรงกลุ่มเป้าหมาย	 3)	 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล	 4)	 มีการใช้
สื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ	และท้ายที่สุดคือ	5)	การสร้างความตระหนักให้เกิดกับผู้ปฏิบัติงาน
ในเครือข่ายวิชาชีพ	ให้สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานจริงสู่งานวิจัย	เพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น	

กิจกรรมรณรงค์การแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา

โดยเครือข่าย นพย. : ภาคใต้

เสียงสะท้อนจากพื้นที่ภาคใต้
 ภก.สัญญา ชัยหาญ (นพย. 3) 

โรงพยาบาลป่าบอน จ.พัทลุง
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มาตรการในการควบคุมยาปฏิชีวนะในสัตว์ : 

กรณีศึกษาประเทศลาวเทียบกับประเทศไทย

	 ประเทศไทยและประเทศลาวต่างก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ผู้นำาประเทศลงนามรับรองปฏิญญา

ผู้นำาอาเซียนว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ:	การต่อสู้กับการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้กรอบแนวคิดสุขภาพ

หน่ึงเดียว	 (ASEAN	Leaders’	Declaration	on	Antimicrobial	Resistance	 (AMR):	Combating	

AMR	 through	One	Health	 Approach)	 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้งที่	 31	 เมื่อวันที่	 13-14	

พฤศจิกายน	พ.ศ.	2560	ณ	กรุงมะนิลา	ฟิลิปปินส์[1]	ประกอบกับประเทศทั้งสองเป็นประเทศที่มีการค้า

ชายแดนระหว่าง	 ซึ่งหนึ่งในสินค้าเหล่านั้นเป็นสินค้าด้านการเกษตร	 โดยพบว่า	ปี	 พ.ศ.2563	ช่วง

เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน	ไทยส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังลาว	คิดเป็นมูลค่าประมาณ	6.0	พันล้านบาท	

(ร้อยละ	6.4	ของมูลค่าการส่งออกชายแดนของไทยไปยังลาว)	ส่วนลาวมักส่งสินค้าจำาพวกผักและ

สิ่งปรุงแต่งจากผักมาไทย	 คิดเป็นมูลค่าประมาณ	 4.2	พันล้านบาท	 (ร้อยละ	 5.4	 ของมูลค่าการส่งออก

ชายแดนของลาวไปยังไทย)[2]  

เก็บตก
อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำ รงค์* และ นศภ.ณัฐภูมิ คุณาธิคม**

*ศูนย์สารสนเทศทางยาและคุ้มครองผู้บริโภค คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
** นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
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		 จากการศึกษามาตรการในการควบคุมยาปฏิชีวนะในสัตว์ของท้ังสองประเทศ	 พบว่า	 มีหลักการ

พืน้ฐานที่สอดคล้องกัน	คือ	มีการควบคุมและกำากับดูแลการใช้ยาปฏิชีวนะผ่านทางกฎหมาย	โดยมีช่องทาง

การกำากับดูแลผลิตภัณฑ์ยาสัตว์และอาหารสัตว์	 การกำากับดูแลสถานพยาบาลสัตว์	 การกำาหนดมาตรฐาน

เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์หรือฟาร์มสัตว์	 ไปจนถึงการกำากับดูแลเก่ียวกับโรงฆ่าสัตว์	และเน้ือสัตว์หรือผลิตภัณฑ์

จากสัตว์

	 ในด้านแผนยุทธศาสตร์น้ัน	ท้ังประเทศไทยและประเทศลาวต่างมีแผนยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องเหมือนกัน	

กล่าวคือ	ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ	พ.ศ.	2560-2564[3]	

สว่นประเทศลาวมีแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการต้านต่อเช้ือจุลชีพท่ีต้านต่อยาต้านเช้ือของ	 สปป.ลาว	 ค.ศ.2019-

2023[4]

		 การควบคุมดูแลยาสัตว์ในประเทศลาวมีกฎหมายแยกออกมาต่างหากจากยาที่ใช้ในมนุษย์	

โดยมีดำารัสว่าด้วยยาสัตวแพทย์	ฉบับเลขที่	199/ลบ	ลงวันที่	13	มีนาคม	ค.ศ.2020	 (ดำารัสในกฎหมาย

ประเทศลาวเทียบเท่าพระราชกฤษฎีกาของไทย)	 กฎหมายนี้อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงกสิกรรม

และป่าไม้		ในส่วนของยาต้านจุลชีพนั้น	กระทรวงจะกำาหนดบัญชียาต้านจุลชีพ	3	ระดับ	คือ	ระดับสำาคัญ	

ระดับสำาคัญมาก	 และระดับสำาคัญที่สุด	 เพื่อให้สอดคล้องกับคำาแนะนำาขององค์การสุขภาพสัตว์สากล	

และเผยแพร่ผ่านส่ือมวลชนและสาธารณชนทราบ	 นอกจากนี้ยังได้กำาหนดหลักการในการใช้ยาต้านจุลชีพ

ไว้	 7	 ข้อ	 คือ	 1.	 ใช้ตามความจำาเป็นภายใต้คำาส่ังสัตวแพทย์	 2.	 ใช้ยาท่ีได้ข้ึนทะเบียนและจากแหล่งท่ีได้รับ

อนุญาต	3.	ใช้ให้ถูกโรค	4.	ใช้ให้ถูกปริมาณ	5.	ใช้ให้ถูกวิธี	6.	ใช้ให้ถูกกับสัตว์และสัตว์นำา้ท่ีเจ็บป่วย	7.	ใช้ให้ถูก

ตามกำาหนดเวลาหรือใช้ให้ครบตามที่สตัวแพทย์กำาหนด	ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองและการใช้

จะมีระเบียบกำาหนดไว้ต่างหาก[5]

		 ประเด็นที่น่าสนใจจากดำารัสว่าด้วยอาหารสัตว์	ฉบับเลขที่	02/ลบ	ลงวันที่	2	มกราคม	ค.ศ.2020	

เช่น	หากพบว่าอาหารสัตว์นั้นไม่มีการผลิต	ขาย	หรือนำาเข้าเป็นเวลา	3	ปี	หรือตรวจพบและยืนยันว่า

อาหารสัตว์น้ันมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนหรือสัตว์จะส่งผลให้สามารถยกเลิกทะเบียนอาหารสัตว์ได้โดย

แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ถูกยกเลิกทะเบียน	และถ้าทะเบียนอาหารสัตว์ของผู้ผลิตที่อยู่ต่างประเทศ

ถูกยกเลิกจะส่งผลให้ทะเบียนอาหารสัตว์ที่นำาเข้ามาในประเทศลาวถูกเพิกถอนทะเบียนด้วย	และต้องแจ้ง

ต่อสื่อมวลชนและสาธารณชนทราบด้วย	ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ท่ีผลิตในแต่ละรุ่นต้องมีการวิเคราะห์คุณภาพ

และเก็บเอกสารไว้	3	ปี[6]	

		 ทั้งนี้	ท้ังประเทศไทยและประเทศลาวต่างก็มีเป้าหมายลดจำานวนผู้ติดเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพ	ลดปริมาณ

การใช้ยาต้านจุลชีพ	ตลอดจนมีระบบการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาที่มีประสิทธิภาพ	ซ่ึงต้องมีการติดตามว่า

เมื่อครบกำาหนดระยะเวลาตามแผนยุทธศาสตร์ของตนแล้วจะบรรลุผลตามที่มุ่งหวังมากน้อยเพียงใด
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แนะนำ เว็บไซต์
อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี
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	 ในช่วงสถานการณ์ที่ทั่วโลกประสบกับภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสที่ก่อโรค	 COVID-19	 นั้น	 นับเป็นปัญหา
ใหญ่โตมโหฬารของโลกที่ทำาให้วิถีชีวิตของประชาชนต้องเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก	 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อ	SARS-CoV-2	จะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน	แต่เราก็อย่าลืมปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะ	ปัญหานี้ไม่ได้เคย
ลดลงเลย	ในยาวิพากษ์ฉบับนี้จะขอแนะนำาเว็บไซต์ที่น่าสนใจเพื่อผู้อ่านจะได้ติดตาม
	 1.	Pint	of	Science	@Antibiotic	Awareness	Week	(https://www.pintofscienceth.com/)

แนะนําเวบ็ไซต์ 

อ.ภก.ชินวจัน์ แสงองัศมุาลี 

 ในช่วงสถานการณ์ทีDทัDวโลกประสบกับภาวะการระบาดของเชื JอไวรัสทีDก่อโรค COVID-19 นั Jน นับเป็นปัญหา

ใหญ่โตมโหฬารของโลกทีDทําให้วิถีชีวิตของประชาชนต้องเปลีDยนไปเป็นอย่างมาก แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื Jอ SARS-CoV-2 จะเป็นเรืDองใหญ่ทีDสดุในปัจจบุนั แตเ่ราก็อย่าลืมปัญหาการดื Jอยาปฏิชีวนะ ปัญหานี Jไม่ได้เคยลดลงเลย 

ในยาวิพากษ์ฉบบันี Jจะขอแนะนําเวบ็ไซต์ทีDนา่สนใจเพืDอผู้อา่นจะได้ติดตาม 

1. Pint of Science @Antibiotic Awareness Week (https://www.pintofscienceth.com/) 

 

2. Antibiotic Footprint (https://www.antibioticfootprint.net/) เ ป็ น เ ว็บ ไ ซ ต์ ทีD แ ส ด ง ถึ ง ป ริ ม า ณ ย า

ปฏิชีวนะทีDมีใช้ในทัDวโลก ในแตล่ะประเทศจากทกุทวีป 
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	 2.	Antibiotic	 Footprint	 (https://www.antibioticfootprint.net/)	 เป็นเว็บไซต์ที่แสดงถึงปริมาณยา
ปฏิชีวนะที่มีใช้ในทั่วโลก	ในแต่ละประเทศจากทุกทวีป

แนะนําเวบ็ไซต์ 

อ.ภก.ชินวจัน์ แสงองัศมุาลี 

 ในช่วงสถานการณ์ทีDทัDวโลกประสบกับภาวะการระบาดของเชื JอไวรัสทีDก่อโรค COVID-19 นั Jน นับเป็นปัญหา

ใหญ่โตมโหฬารของโลกทีDทําให้วิถีชีวิตของประชาชนต้องเปลีDยนไปเป็นอย่างมาก แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื Jอ SARS-CoV-2 จะเป็นเรืDองใหญ่ทีDสดุในปัจจบุนั แตเ่ราก็อย่าลืมปัญหาการดื Jอยาปฏิชีวนะ ปัญหานี Jไม่ได้เคยลดลงเลย 

ในยาวิพากษ์ฉบบันี Jจะขอแนะนําเวบ็ไซต์ทีDนา่สนใจเพืDอผู้อา่นจะได้ติดตาม 

1. Pint of Science @Antibiotic Awareness Week (https://www.pintofscienceth.com/) 

 

2. Antibiotic Footprint (https://www.antibioticfootprint.net/) เ ป็ น เ ว็บ ไ ซ ต์ ทีD แ ส ด ง ถึ ง ป ริ ม า ณ ย า

ปฏิชีวนะทีDมีใช้ในทัDวโลก ในแตล่ะประเทศจากทกุทวีป 
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