เอกสารหลักประกอบการพิจารณามติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘
วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ 101
8.indd 101

8/2/2559 13:46:18

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘                               สมัชชาสุขภาพ ๘ / หลัก ๑        
ระเบียบวาระที่ ๒.๑
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยา
และการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ

๑. นิยามศัพท์ 										
แบคทีเรีย เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมาก ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ขยายถึง
๑,๐๐๐ เท่าจึงจะมองเห็นได้ แบ่งเป็นชนิดต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันหลายหมื่นหลาย
แสนชนิด อยู่ร่วมกับมนุษย์ สัตว์สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และในสิ่งแวดล้อม ทั้งอย่างเป็นมิตร
(ป้องกัน) และเป็นศัตรู (ก่อโรค จึงเรียกว่าเชื้อโรค) ต่อกันมีชื่อเรียกเฉพาะชนิดที่มีความ
ส�ำคัญ เช่น อี.โคไล ซัลโมเนลล่า นิวโมคอคคัส เป็นต้น จัดเป็นจุลชีพประเภทหนึ่ง		
การติดเชื้อแบคทีเรียท�ำให้เกิดการเจ็บป่วย ขึ้นอยู่กับการติดเชื้อแบคทีเรีย
ชนิดไหนและที่ส่วนไหนของร่างกาย เช่น ฝี หนอง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อใน
กระแสเลือด ทางเดินปัสสาวะ ปอด กระดูกและข้อ ไข้ทัยฟอยด์ อหิวาตกโรค เป็นต้น
ยาต้านแบคทีเรีย คือยาที่มีประสิทธิภาพในการก�ำจัดแบคทีเรียจากร่างกาย
ของมนุษย์และสัตว์ใช้รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียให้หายได้ หากแบคทีเรีย
ยังไวต่อยาชนิดนั้น ๆ									
การดื้อยาต้านแบคทีเรีย หมายถึงคุณสมบัติของแบคทีเรียที่ทนทานต่อยานั้น
ไม่ได้หมายถึงว่า มนุษย์หรือสัตว์ต้านทาน (ไม่ตอบสนอง) ต่อการรักษาด้วยยานั้น		
แบคทีเรียดื้อยา หมายถึงแบคทีเรียที่ทนทาน (ดื้อ) ไม่ถูกก�ำจัดโดยยาต้าน
แบคทีเรียทีเ่ คยใช้กำ� จัดได้ผลดีเมือ่ แรกมียาชนิดนัน้ ๆ ใช้มผี ลให้ยาชนิดนัน้ ๆ ไม่สามารถ
ช่วยรักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียที่ดื้อยานั้นได้อีก					
สุขภาพหนึ่งเดียว เป็นแนวคิดสากลในการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลสุขภาพของคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม เพื่อบูรณาการการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เนื่องจากการสร้าง
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สุ ข ภาพที่ ดี ข องคนและสั ต ว์ รวมถึ ง ความสมดุ ล ของสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง
เชื่อมโยงกัน										
รายละเอียดในเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๘ / หลัก ๑ / ผนวก ๑
๒. ความส�ำคัญของปัญหา สถานการณ์และแนวโน้ม					
๒.๑ ความส�ำคัญของปัญหา อันตรายของการดื้อยาต้านแบคทีเรีย
ปั ญ หาจากแบคที เรี ย ดื้ อ ยาเป็ น หนึ่ ง ในภั ย คุ ก คามทางสุ ข ภาพที่ ส� ำ คั ญ มาก
องค์การอนามัยโลกชี้ว่าการที่แบคทีเรียดื้อยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะท�ำให้โลกเข้าสู่ยุค
ที่การรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียด้วยยาต้านแบคทีเรียไม่ได้ผล มีผลกระทบต่อสุขภาพ
และเศรษฐกิจของปัญหา กล่าวโดยสรุปดังนี						
้
ด้านสุขภาพ ๑) ท�ำให้โรคจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เคยรักษาได้ กลับเป็นโรค
ที่รักษาไม่ได้อีกครั้ง ๒) ไม่สามารถรักษาการเจ็บป่วยอื่น ๆ อีกหลายอย่างหรือรักษาได้
น้อยลง เช่น มะเร็ง รวมถึงโรคที่มีความก้าวหน้าในการรักษา เช่น การเปลี่ยนอวัยวะ
(เช่น เปลี่ยนตับ ปลูกถ่ายไขกระดูก) ทั้งนี้ เพราะโรคหรือการรักษาดังกล่าวท�ำให้ผู้ป่วยมี
โอกาสสูงที่จะติดเชื้อและผู้ป่วยก็มักจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อหากไม่มียาต้านแบคทีเรีย
ที่ใช้ได้ผลในการป้องกันและรักษา ๓) ยาที่ใช้ในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
มักจะมีอันตรายมากกว่า และแพงกว่ายาที่เคยใช้ได้แต่ดั้งเดิมอีกมากเป็นสิบเป็นร้อย
เท่าตัว ซึง่ บางครัง้ มีผลให้ไม่มเี งินพอจ่ายค่ารักษา และ ๔) มีผลให้อตั ราการเสียชีวติ สูงขึน้
หรื อ ป่ ว ยนานขึ้ น โดยในแต่ ล ะปี พ บว่ า มี ค นไทยติ ด เชื้ อ แบคที เรี ย ที่ ดื้ อ ยาประมาณ
๘๘,๐๐๐ คน และในจ�ำนวนนี้เสียชีวิตถึง ๓๘,๐๐๐ คน จากข้อมูลจากโรงพยาบาล
รามาธิบดี พบว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยามีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
ไม่ดื้อยา ๑๐-๒๐ เท่า									
ด้านเศรษฐกิจ แบคทีเรียดื้อยาท�ำให้การรักษาโรคติดเชื้อยากขึ้น และมีค่ายา
เพิ่มขึ้นมาก ผู้ป่วยต้องพักรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น น�ำไปสู่ค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาลที่สูงมากขึ้นและรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยต้องขาดรายได้จากการหยุดงาน
ค่าใช้จ่ายญาติในการดูแล ประมาณการว่าประเทศไทยยังสูญเสียทางเศรษฐกิจจาก
ปัญหาแบคทีเรียดื้อยาทั้งทางตรงและทางอ้อมสูงถึง ๖,๐๐๐ และ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท
ตามล�ำดับ 										
จะเห็นได้ว่า บุคลากรด้านสุขภาพและประชาชนทั่วไปยังไม่ได้รับทราบความ
รุนแรงของสถานการณ์ปัญหาเชื้อดื้อยาดังกล่าว แม้ว่าเราทุกคนมีส่วนร่วมสร้างปัญหา
จึงจ�ำเป็นต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหา ตั้งแต่การสร้างความ
ตระหนักในความรุนแรงของปัญหา ตลอดจนลดการใช้ยาต้านแบคทีเรียโดยไม่จ�ำเป็น
และไม่สมเหตุผล แม้ว่าที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานหลักหน่วยงาน
หนึ่ง ก�ำลังจัดท�ำยุทธศาสตร์เรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙
-๒๕๖๑) แต่กระบวนการจัดท�ำยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ การจัดให้มี
กระบวนสมัชชาสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในกรณีนี้
จะท�ำให้เกิดนโยบายของประเทศในการจัดการปัญหาเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยาแบบบูรณาการ
และมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องจนสามารถยับยั้งและลดปัญหาได้
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      ๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้ม							
สถานการณ์และแนวโน้มของปัญหาแบคทีเรียดื้อยา นับเป็นปัญหาร่วมของสิ่ง
มีชีวิตในโลกนี้ จนมีการกล่าวว่า “เราไม่สามารถมองปัญหาและการแก้ปัญหาแบบ
แยกส่วนอีกต่อไป ชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เกี่ยวเนื่องกันอย่างแยก
ไม่ อ อก” (One Health) ดั ง เช่ น มติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
มติ ๘ เรื่องการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ของคนสัตว์-สิ่งแวดล้อม ความรุนแรงของปัญหากระจายไปทั่วทุกภาคในโลก			
๒.๒.๑ วิกฤติแบคทีเรียดื้อยาในระดับสากล					
ปัญหาจากแบคทีเรียดือ้ ยาเกิดขึน้ ทัว่ โลก และแบคทีเรียดือ้ ยาสามารถแพร่ขา้ มถิน่
ข้ามประเทศข้ามทวีปได้ โดยการน�ำไปของคนสัตว์และสิ่งของ จึงต้องร่วมมือกันทั่วโลก
เพื่อแก้ไขปัญหา										
แม้ว่าจะได้มีการเตือนถึงสถานการณ์อันตรายของ “วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรีย
ดื้อยา” นี้ ทั้งในระดับสากลและในประเทศไทยมานานกว่า ๒๐ ปีแล้ว แต่ความตื่นตัว
และความคืบหน้าในการป้องกันและจัดการปัญหาไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร เป็นผลให้
สถานการณ์เลวร้ายลงเรื่อย ๆ ประเทศต่าง ๆ ได้พยายามก�ำหนดมาตรการเชิงนโยบาย
ที่เข้มงวด เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย รวมทั้งในระดับหน่วยงาน
นานาชาติ เช่น องค์การอนามัยโลก ฯลฯ ๑ มีรายงานการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทั่วโลก
น�ำไปสูม่ ติสมัชชาอนามัยโลกปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ทีร่ วมถึงการรับรองแผนปฏิบตั กิ าร
ระดับโลกเพื่อจัดการปัญหานี้								
๒.๒.๒ วิกฤติแบคทีเรียดื้อยาในประเทศไทย					
ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า
อัตราการเกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาเพิ่มสูงขึ้นและรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ๒ แต่เป็นการ
เฝ้าระวังในโรงพยาบาลเป็นหลัก การศึกษาและเฝ้าระวังในนักท่องเที่ยวที่มาแถบเอเชีย
ตะวั น ออก เอเชี ย ใต้ และเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ พบว่ า มากกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง มี เชื้ อ
แบคทีเรียดื้อยามากขึ้นกว่าก่อนเดินทางมาในแถบนี้ และบางรายงานระบุได้ว่ารับ
แบคทีเรียดื้อยาจากประเทศไทย								
ข้อมูลแสดงว่า มีการรับแบคทีเรียหรือยีนดื้อยาจากอาหาร เช่น การได้รับเชื้อ
เอ็นเตอโรคอคไคที่ดื้อยาแวนโคมัยซิน หรือ วีอาร์อี (VRE) (ซึ่งเป็นการดื้อต่อยาชนิด
สุดท้ายทีม่ ใี ช้สำ� หรับแบคทีเรียชนิดนี)้ ซึง่ พบในอาหารแช่แข็งและพบในคนด้วย การศึกษา
ในจังหวัดกาญจนบุรีพบว่าผู้ที่สุขภาพดีมากกว่าร้อยละ ๖๐ มีแบคทีเรียสายพันธุ์ที่ดื้อยา
หลายชนิดโดยการสร้างเอ็นไซม์ท�ำลายยา สันนิษฐานว่าอาจมีความสัมพันธ์กับอาหาร
ที่กินการตรวจเนื้อไก่ที่วางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ๒๐๐ ตัวอย่าง พบแบคทีเรียชนิด
อี.โคไลมากกว่าร้อยละ ๕๐ ที่มียีนเกี่ยวข้องกับการดื้อยาหลายขนานและยังตรวจพบ
เชื้อซัลโมเนลลา ดื้อยาหลายขนาน ประมาณร้อยละ ๑๘ 					
๒.๒.๓ การใช้ยาต้านแบคทีเรียในประเทศไทย					
ประเทศไทยมี ก ารใช้ ย าต้ า นแบคที เรี ย มหาศาล รายงานเมื่ อ พ.ศ. ๒๕๕๔
แสดงว่ามูลค่าการผลิตและน�ำเข้ายาต้านแบคทีเรีย พ.ศ. ๒๕๕๒ สูงถึง ๑.๑ หมืน่ ล้านบาท
มากกว่ามูลค่าของยาที่ใช้ในการรักษาโรคเรื้อรังซึ่งต้องใช้ติดต่อเป็นเวลานาน เช่น ยา
ในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาทส่วนกลาง และยารักษามะเร็ง เท่ากับ
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๙.๒, ๙.๐ และ ๗.๙ พันล้านบาท ตามล�ำดับ 						
ส่วนใหญ่ของคนไทยทุกระดับยังไม่ตระหนักว่าสาเหตุเกิดจาก ๑) แบคทีเรีย
มีความสามารถอย่างไม่น่าเชื่อ ที่จะพัฒนาตัวเองให้ทนทาน (ดื้อ) ต่อยาต้านแบคทีเรีย
ที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาได้ทุกชนิด ที่ส�ำคัญกว่าคือ ๒) มนุษย์ ใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่าง
พร�่ำเพรื่อ มากมายเกินควรและไม่คุ้มกับประโยชน์ ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน และ
ทั้งในคนและในสัตว์/พืช มีผลให้เกิดการคัดเลือกแบคทีเรียดื้อยาไว้ และ ๓) ประชาชน
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือไม่ใส่ใจเท่าที่ควร ในการป้องกันการรับเชื้อแบคทีเรีย
และการแพร่กระจายของแบคทีเรียที่เป็นอันตรายท�ำให้ป่วยเป็นโรคติดเชื้อและต้องใช้
ยาต้านแบคทีเรียมากขึ้น รวมทั้ง ๔) มนุษย์ ยังไม่ใส่ใจเท่าที่ควร ในการควบคุมการ
แพร่กระจายของแบคทีเรียดื้อยา
๓. วิเคราะห์ปัญหา และบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียส�ำคัญ				
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส�ำคัญ มีทั้งในภาครัฐ ภาควิชาการ และประชาชน ทั้งใน
ระดับรัฐบาล ชุมชน บุคลากรวิชาชีพ (แพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาล นักวิชาการเกษตร
ฯลฯ) ผู้ป่วย เกษตรกร และประชาชนทั่วไปซึ่งต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาด้วย
หลักการ “สุขภาพหนึง่ เดียว” ของคน-สัตว์-สิง่ แวดล้อมและให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ปัญหาและการจัดการแก้ไข แบ่งออกเป็น ๑) นอกโรงพยาบาล ในคนและ
ในสัตว์/พืช/สิ่งแวดล้อม และ ๒) ในโรงพยาบาล						
๓.๑ เกี่ยวกับยาต้านแบคทีเรีย							
ค�ำทีใ่ ช้เรียก: การเรียกชือ่ ทีไ่ ม่ตรง ไม่เป็นทีเ่ ข้าใจ หรือไม่สอื่ ความหมายทีถ่ กู ต้อง
ท�ำให้เกิดความเข้าใจผิด การเรียกกลุ่มยาต้านแบคทีเรียว่า ‘ยาปฏิชีวนะ’ ซึ่งเป็นค�ำยาก
ที่ประชาชนไม่อาจเข้าใจได้โดยตรง รวมทั้งเป็นการใช้ค�ำเรียกผิดต่อเนื่องกันมาโดย
อะลุ้มอล่วย หรือเรียกว่า ‘ยาแก้อักเสบ’ท�ำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า ‘ยาแก้อักเสบ’
ใช้รักษาภาวะต่าง ๆ ที่มีการอักเสบ ไม่ว่าจะเป็นผิวหนังอักเสบ ตาอักเสบ ข้ออักเสบ
คออักเสบจากสาเหตุต่าง ๆ หลากหลายจึงสมควรที่จะร่วมกันใช้ชื่อเรียกที่ถูกต้อง		
ชนิดและต�ำรับยา: ประเทศไทยมียาต้านแบคทีเรียที่ไม่ควรมีที่ใช้ในตลาด
จ�ำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ยาแต่ละชนิดยังมีการผลิตในประเทศเป็นต�ำรับต่าง ๆ อีกเป็น
จ�ำนวนมาก เช่น มียา Amoxicillin ขนาด ๒๕๐ มิลลิกรัม มากกว่า ๖๐ ต�ำรับและมีชอื่ การค้า
ที่ต่างๆ กัน ยาต้านแบคทีเรียหลายชนิดยังมีรูปแบบ สูตร สรรพคุณ ข้อบ่งใช้ รวมทั้ง
คุณภาพยาที่ไม่เหมาะสม ท�ำให้น�ำไปใช้ผิดพลาด หรืออาจท�ำให้การรักษาไม่ได้ผล
สร้างปัญหาแบคทีเรียดื้อยา ซึ่งต้องการการทบทวนและจัดการโดยด่วน โดยที่แกนหลัก
คือส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ในขณะนี้ ซึ่งต้องการ
การสนับสนุนและการติดตาม								
สถานที่จ�ำหน่ายยาต้านแบคทีเรีย: ยาต้านแบคทีเรียมีมากมายหลายชนิด
และระดับ ซึง่ ต้องใช้ความรูค้ วามเชีย่ วชาญในระดับแตกต่างกัน และสมควรเป็นยาควบคุม
โดยอนุญาตให้ใช้โดยแพทย์หรือเภสัชกรผู้ที่มีความรู้ที่ถูกต้องเท่านั้นแต่กลับมีการ
จ�ำหน่ายหลายช่องทาง ขาดการควบคุมอย่างเหมาะสม ทั้งโรงพยาบาล คลินิก ร้านยา
ร้านค้าปลีก แม้แต่ในร้านช�ำแผงขายของข้างถนน และในตลาดนัด ๓ ยังมีผู้ที่ไม่ใช่แพทย์
หรื อ เภสั ช กรจ่ า ยยาต้ า นแบคที เรี ย ในร้ า นขายยาทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งรวมทั้ ง ภาค
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ประชาชนควรช่วยกันจัดระบบและสอดส่องดูแล โดยส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา เป็นผู้ประสานซึ่งมีโครงการ อย.น้อย เป็นพลังส�ำคัญในระดับชุมชน อีกด้วย
ระบบติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง การกระจายและการใช้ ย าต้ า นแบคที เรี ย ของ
ประเทศ ยังไม่มรี ะบบทีป่ ระมวลและวิเคราะห์ขอ้ มูลการกระจายและใช้ยาต้านแบคทีเรีย
จากทุกภาคส่วนที่เป็นระบบ จึงไม่สามารถสะท้อนสภาพปัญหาได้ทันการณ์ได้แต่อาศัย
รายงานวิจัย การส�ำรวจศึกษาที่มีออกมาเป็นครั้งคราวกติกาควบคุมการกระจายตั้งแต่
ต้นทางน�ำเข้า ถึงปลายทางผู้ใช้ ยังไม่ชัดเจน						
๓.๒ ผู้ใช้ยาต้านแบคทีเรีย								
ทั้งแพทย์ เภสัชกร บุคลากรด้านสุขภาพอื่นๆ เกษตรกร รวมถึงประชาชนทั่วไป
จ�ำนวนมากยังใช้ยาต้านแบคทีเรียพร�ำ่ เพรื่อ เกินจ�ำเป็น และใช้อย่างไม่สมเหตุผล		
ผู้สั่งใช้ยาในคน: การสั่งใช้ยาต้านแบคทีเรียต้องการความรู้ความเข้าใจว่าภาวะ
ที่เจ็บป่วยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไม่ และลักษณะของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุ
เป็นอย่างไร เพื่อจะเลือกใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผลซึ่งอาจต้องการผลตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ าร และในบางกรณีตอ้ งเลือกใช้โดยผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะเท่านัน้ แต่ปรากฏว่า
๑) ในสถานการณ์นอกโรงพยาบาลนัน้ พบว่ายาต้านแบคทีเรียมีวางขายในสถานพยาบาล
ร้านขายยา ร้านช�ำ และการสั่งใช้โดยผู้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอ รวมทั้งยังขาด
ระบบเฝ้าระวังหรือตรวจสอบการใช้ยาต้านแบคทีเรียเมื่อเทียบกับความจ�ำเป็นในการใช้
๒) ส่วนสถานการณ์ในโรงพยาบาล หลายโรงพยาบาลยังขาดนโยบายที่ชัดเจนในการ
จัดการทั้งระบบ (ที่เรียก Antibiotic Stewardship Program) ขาดคู่มือการใช้ยาต้าน
แบคทีเรียอย่างสมเหตุผล ระบบเฝ้าระวังแบคทีเรียดื้อยาในโรงพยาบาล และสื่อสาร
ภายในองค์กร การวินจิ ฉัยความไวของเชือ้ แบคทีเรียต่อยา การจัดระบบควบคุมการติดเชือ้
เป็นต้น และที่ส�ำคัญคือ ๓) การขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพที่มีความรู้ความเข้าใจ
เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดเชื้อแบคทีเรีย			
ประชาชนทั่วไป: ยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาต้านแบคทีเรีย
ตั้งแต่การเรียกกลุ่มยาต้านแบคทีเรียว่ายาฆ่าเชื้อ หรือยาแก้อักเสบ ทั้งยังสามารถหาซื้อ
ยาต้านแบคทีเรียชนิดกินและชนิดทาได้ง่าย (ทั้งใช้กับตนเอง ใช้ในการเกษตร และใช้กับ
สัตว์เลี้ยง) โดยไม่มีความรู้ความเข้าใจหรือความตระหนักถึงปัญหา มีการใช้ยาชุดที่มักมี
ยาต้านแบคทีเรียผสมอยู่ด้วยรวมทั้งไม่ทราบว่ายาที่ใช้นั้นคืออะไร มีข้อควรใช้และควร
ระวังอย่างไรทัง้ ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล
ตามที่ชนิดของโรครวมทั้งขนาดและระยะเวลาที่ควรใช้ เรียกร้องให้แพทย์สั่ง “ยาแก้
อักเสบ” “ยาปฏิชีวนะ” “ยาฆ่าเชื้อ” โดยไม่จำ� เป็น						
การโฆษณา ผ่านสือ่ ต่าง ๆ ทีไ่ ปถึงประชาชนทุกพืน้ ที่ รวมทัง้ การส่งเสริมการขาย
ยาต้านแบคทีเรีย ต่อบุคลากรด้านสุขภาพโดยไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมในการ
ส่งเสริมการขายยา ล้วนมีผลต่อพฤติกรรมการใช้และการสั่งจ่ายยาที่เกินจ�ำเป็น		
ปศุสัตว์ ประมงและเกษตร: การใช้ยาต้านแบคทีเรียในปศุสัตว์ ประมงและ
เกษตร รวมถึงการผลิตสัตว์สวยงาม สัตว์เลี้ยง สัตว์โชว์ มีผลกระทบต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม ในอดีตมีการใช้ยาต้านแบคทีเรียเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ ต่อมา
มีประกาศห้ามในปี ๒๕๕๘ นี้ แต่ยังมีการใส่ยาต้านแบคทีเรียผสมอาหารสัตว์หรือน�้ำ
ให้สัตว์ดื่ม เพื่อป้องกันหรือรักษาโรคในสัตว์ ตลอดจนการใช้ยาต้านแบคทีเรียชนิดแรง
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(เช่น ยาอะซิโทรไมซินยาไรแฟมพิซิน) ในไก่ชน มีการใช้ยาต้านแบคทีเรียในต้นส้มทั้ง
สวนส้ม ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปไม่ทราบว่ามีการใช้ยาต้านแบคทีเรียในการเกษตรมากน้อย
เพียงใดมีผลตกค้างในรูปแบบต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด ดังนั้นทุกคนจึงมีโอกาสได้รับยา
ต้านแบคทีเรีย เชื้อดื้อยาต้านแบคทีเรียหรือยีนของเชื้อดื้อยา หรือรวมทั้งสามประเภท
แม้จะไม่เคยรับประทานยาต้านแบคทีเรียเลยก็ตาม
๔. นโยบายและมาตรการที่ด�ำเนินการในปัจจุบัน					
๔.๑ นโยบายมีการด�ำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพในระดับ
ต่างๆ											
ระดับชาติ: ได้แก่นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ซึง่ มียทุ ธศาสตร์ดา้ นจัดการเชือ้ ดือ้ ยา
ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการใช้ยา สมเหตุผล และแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน
และแก้ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ เป็นต้น 			
ยังมีคณะกรรมการและอนุกรรมการอีกจ�ำนวนมากซึ่งหลายหน่วยงานตั้งขึ้นมา
เพื่อจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาในมิติต่าง ๆ ๔ แต่ยังไม่พัฒนาไปสู่เจตจ�ำนงทางนโยบายที่
ชัดเจน ยังไม่เกิดการบูรณาการการจัดการที่เป็นนโยบายระดับชาติได้ ไม่มีหน่วยงาน
มารองรับการจัดการบูรณาการทั้งระบบ นโยบายกับงานประจ�ำในภารกิจของหน่วยงาน
ยังไม่สอดรับกัน ไม่มีศูนย์ประสานงานและรวมข้อมูลสถานการณ์ วิเคราะห์ จัดการ
องค์ความรู้เพื่อการส่งสัญญาณเตือนภัยที่ดี ไม่มีระบบติดตามงานระดับประเทศอย่าง
จริงจังรวมถึงปัญหายิ่งใหญ่คือ “การจัดการเรื่องความตระหนักและความรู้ความเข้าใจ
ของภาคประชาชน” ยังไม่เป็นระบบและไม่เพียงพอ					
ระดับสถานพยาบาล: ได้มีการด�ำเนินการอยู่บางส่วน เช่นระบบการรับรอง
สถานพยาบาล ๕ ให้มีระบบจัดการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรียและการ
ใช้ยาต้านแบคทีเรียในสถานพยาบาลแต่ปัจจัยที่ส�ำคัญคือสถานพยาบาลเกือบทั้งหมด
ยังขาดแพทย์ที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับแบคทีเรีย การติดเชื้อแบคทีเรีย
การใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผล และการป้องกันการระบาดของแบคทีเรียดื้อยา
      ๔.๒ มาตรการทางกฎหมาย 							
มีความแยกส่วนกันในหลายประเด็น และมีหน่วยงานที่แยกกันรับผิดชอบระดับ
ปฏิบัติการกระจัดกระจายออกไปหลายกระทรวง ทั้งเรื่องควบคุมและส่งเสริมการท�ำงาน
เช่น											
มาตรการควบคุ ม ยา: โดยพระราชบั ญ ญั ติย า พ.ศ. ๒๕๑๐ และฉบั บแก้ ไข
เพิ่มเติมซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) บังคับใช้กฎหมายในการรับ
ขึ้นทะเบียนต�ำรับยาการแบ่งประเภทยาซึ่งจะส่งผลถึงการควบคุมการกระจายยา เช่น
ยารายการใดต้องใช้ใบสั่งยา ยารายการใดต้องขายในสถานที่ใด การควบคุมโรงงานผลิต
และน�ำเข้า มีมาตรการควบคุมร้านขายยา ตลอดจนการควบคุมเรื่องโฆษณายา		
แต่ทั้งนี้การใช้พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ยังได้ก�ำหนดให้วัตถุใด (ซึ่งรวมถึง
ยาต้านแบคทีเรีย) ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาซึ่งจะไม่ถูกควบคุม ส่งผลให้ขาดมาตรการ
ควบคุมวัตถุชนิดนั้นหรือหากวัตถุนั้นไปอยู่ภายใต้กฎหมายอื่นการควบคุมก็อาจไม่
เข้มงวดเท่ากับอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐					
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ตัวอย่างเช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องวัตถุที่ได้รับยกเว้นไม่เป็นยา
ได้แก่ ๑) ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของยาต้านแบคทีเรียชนิดสะเตร็ปโตไมซิน ร้อยละ
๑๕ โดยน�้ำหนัก หรืออ๊อกซี่เตทตราไซคลิน ร้อยละ ๑.๕ โดยน�้ำหนัก เพื่อน�ำไปใช้ในการ
ก�ำจัดโรคพืชทางด้านเกษตรกรรม ๖ ๒) เคยก�ำหนดให้ยาต้านแบคทีเรียที่เป็นสารผสม
ล่วงหน้าเพือ่ กระตุน้ และส่งเสริมการเจริญเติบโตของสัตว์ในด้านเกษตรกรรม ได้รบั ยกเว้น
จากการจัดเป็นยา ซึ่งได้ให้น�ำกลับมาอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ แล้ว ๗
แต่ยงั คงอนุญาตให้มกี ารใช้ยาดังกล่าวในลักษณะสารผสมล่วงหน้า และผสมในอาหารสัตว์
เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เป็นต้น					
มาตรการควบคุมการใช้ยาต้านแบคทีเรียในสถานพยาบาล: กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานบังคับใช้พระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๔๑ ในการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลเอกชน แต่ไม่ได้มีข้อบังคับใด ๆ เกี่ยวกับ
การจ่ายยา จึงไม่มีมาตรการควบคุมการจ่ายยาต้านแบคทีเรีย และไม่ได้ควบคุมเรื่อง
เวชปฏิ บั ติ สถาบั น รั บ รองคุ ณ ภาพโรงพยาบาล (สรพ.) ได้ ต ระหนั ก ถึ ง บทบาทและ
ความจ�ำเป็น จึงได้เริ่มร่างเกณฑ์ประเมินคุณภาพโรงพยาบาลที่รวมเอานโยบายและ
การปฏิบัติในการควบคุมแบคทีเรียดื้อยาเข้าไว้ด้วย แต่ปัญหาคือ โรงพยาบาลเอกชน
มิได้อยู่ในระบบนี้มากนัก และไม่รวมการตรวจรับรองคลินิกและโพลีคลินิก			
การควบคุมการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่เกินความจ�ำเป็น และการส่งเสริมให้เกิด
การใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผลในสถานบริการสุขภาพ ยังไม่ได้ปฏิบัติ หรือมี
มาตรการให้ปฏิบัติอย่างจริงจัง แม้ว่ายาต้านแบคทีเรียหลายชนิดถูกก�ำหนดในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติให้เป็นยาที่ควบคุมการใช้โดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติ ยังไม่
สามารถท�ำได้ เนื่องจากการขาดแคลนแพทย์ในสาขาวิชาชีพโรคติดเชื้อและเชี่ยวชาญ
ด้านแบคทีเรียและขาดการยอมรับว่าความรู้และเชี่ยวชาญด้านการติดเชื้อแบคทีเรีย
เป็นความรู้ที่ต้องการการศึกษาเฉพาะทางให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมถึงการขาดแคลน
การตรวจแบคทีเรียและการแปลผล รวมถึงการใช้ อย่างมีคุณภาพโดยมีความสัมพันธ์กับ
ข้อมูลทางระบาดวิทยา ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งในการน�ำไปสู่การใช้ยาต้านแบคทีเรีย
อย่างสมเหตุผล										
มาตรการการควบคุมเกีย่ วกับการใช้ยาในสัตว์ในสถานพยาบาลสัตว์: ยังไม่มี
ระบบการควบคุมการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่ชัดเจนในสถานพยาบาลสัตว์ โดยพบว่า
ในพ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ยังไม่มีข้อก�ำหนด
ชัดเจนในการควบคุมการสั่งใช้ยาต้านแบคทีเรียในสัตว์และการจัดการเพื่อป้องกันการ
ติดหรือแพร่เชื้อในสถานพยาบาลทั้งนี้ พบว่ามีการส่งผ่านแบคทีเรียดื้อยาหรือยีนดื้อยา
จากสัตว์มายังคนหรือจากคนไปยังสัตว์							
การควบคุมการใช้ยาในภาคเกษตรกรรม: มีพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งพอจะมีมาตรการห้ามใช้ยาต้านจุลชีพทุกชนิดผสมลงใน
อาหารสั ต ว์ ใ นวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เร่ ง การเจริ ญ เติ บ โตหรื อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้
อาหารสัตว์ได้ ๘ แต่ยังขาดการบังคับใช้กฎหมาย และการพัฒนาระบบข้อมูล ซึ่งต้องมี
การปรับปรุงระเบียบกติกากันอีกมาก รวมถึงพิจารณาใช้ประโยชน์จากกฎหมายอื่น
เท่าที่จะกระท�ำได้									

108 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
8.indd 108

8/2/2559 13:46:32

การควบคุมการน�ำเข้า: พระราชบัญญัตกิ ารส่งออกไปนอกและการน�ำเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อควบคุมการน�ำยาและเภสัชเคมีภัณฑ์เข้ามาใน
ราชอาณาจักร ซึ่งอย.และกระทรวงพานิชย์ร่วมกันในการบังคับใช้กฎหมาย แต่ยังขาด
กระบวนการเชื่ อ มต่ อ ไปสู ่ ร ะบบที่ ค วบคุ ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตลอดทางจากน� ำ เข้ า
การขึ้นทะเบียนต�ำรับยาและเภสัชเคมีภัณฑ์ การจัดหาไปสู่การกระจายและการใช้ยา
      ๔.๓ การติดตามและเฝ้าระวังแบคทีเรียดื้อยาและการใช้ยาต้านแบคทีเรีย
ระบบการเฝ้าระวังแบคทีเรียดื้อยา: 						
ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ (National AntimicrobialResistance
Surveillance Center,Thailand - NARST) กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข รวบรวมข้อมูลแบคทีเรียที่มาจากคนเท่านั้น และเฉพาะแบคทีเรียที่ส่ง
มาจากโรงพยาบาลบางแห่ง ยังขาดการติดตามในชุมชน และในสถานพยาบาลสัตว์ และ
ยังขาดกลไกด้านการจัดการข้อมูลทางระบาดวิทยา ที่จะให้เกิดประโยชน์ตลอดจน
การสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพถึ ง ผู ้ ตั ด สิ น ใจ บุ ค ลากรสุ ข ภาพ เกษตรกร ภาคธุ ร กิ จ
และประชาชน 									
ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ที่จะดูแลเรื่องเชื้อก่อโรคปน
เปื้อนในอาหารยังอยู่ในช่วงริเริ่มก่อตั้งซึ่งอาจจะเริ่มเห็นเค้าโครงชัดเจนขึ้นในปี ๒๕๕๙
ในส่วนของการเฝ้าระวังแบคทีเรียดื้อยาและการใช้ยาต้านแบคทีเรียในภาคการเกษตร
ซึ่งมีถึง ๓ ด้าน คือ การปศุสัตว์ การประมง และการปลูกพืช รายงานระบุว่าแนวโน้ม
แบคทีเรียดื้อยาลดลง อย่างไรก็ดีมีรายงานการศึกษาวิจัยจากหลายแหล่งที่พบปัญหา
เช่น การตกค้างของยาต้านแบคทีเรีย เชื้อดื้อยาและยีนเชื้อดื้อยาในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ที่ขายในท้องตลาด ๙									
ทั้งนี้ ยังไม่มีระบบที่จะติดตามและเฝ้าระวังแบคทีเรียดื้อยาในชุมชนและใน
สิ่งแวดล้อมซึ่งพบแนวโน้มการใช้ยาต้านแบคทีเรียเช่นในการปลูกพืช ในการเพาะพันธุ์
สัตว์ สัตว์โชว์ การเลี้ยงไหม ฯลฯ								
๔.๔ การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาใน
โรงพยาบาล
อั ต ราการดื้ อ ยาของแบคที เรี ย ก่ อ โรคในโรงพยาบาลสู ง ขึ้ น ตลอดนั้ น เป็ น ที่
ทราบกันดี และสนับสนุนด้วยข้อมูลจากศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ
แต่โรงพยาบาลจ�ำนวนมากยังไม่มีระบบการป้องกันการเกิดและการแพร่กระจายของ
แบคทีเรียดื้อยาอย่างเหมาะสม 								
๔.๕ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาสังคม				
การให้ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ และสร้ า งทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การติ ด เชื้ อ
การป้องกันการติดเชื้อ และการใช้ยาต้านแบคทีเรียมีการด�ำเนินการโดยหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ในระดับหนึ่งแต่กระจัดกระจายและไม่ครอบคลุมและยังไม่เป็นระบบนัก
จ�ำเป็นต้องอาศัยงบประมาณและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
๕. แนวทางการแก้ไขปัญหา								
๕.๑ การเสนอเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีกลไกกลางในการ
บู ร ณาการการด� ำ เนิ น งานร่ ว ม ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งจากหลากหลายกระทรวง
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หน่วยงาน องค์กร ภาคี ให้สามารถประสานงานอย่างบูรณาการจริงจัง และได้
รับการสนับสนุนต่อเนื่อง รวมทั้งการมีศูนย์ข้อมูลกลางระดับประเทศ ทั้งนี้เนื่องจาก
ได้มีความพยายามให้เกิดนโยบายระดับชาติ และแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งจัดการปัญหา
มาตรการทางกฎหมาย การติดตามและเฝ้าระวังแบคทีเรียดื้อยาและการใช้ยาต้าน
แบคทีเรีย การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยา และ ทีส่ ำ� คัญ
คือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาสังคม แต่หลายสิบปีทผี่ า่ นมา การแก้ไขปัญหา
ไม่ประสบความส�ำเร็จหรือไม่มีความยั่งยืน จนปัญหาเลวร้ายมากขึ้นโดยตลอด จ�ำเป็น
ต้องอาศัยกลไกที่เข้มแข็งในระดับชาติ และการสนับสนุนจากผู้บริหารประเทศ โดยมี
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลัก เสนอ
ผ่านคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระดับกระทรวงและภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาที่มีความ
หลากหลายอย่างบูรณาการ และเกิดการปฏิบัติตามความภารกิจให้เป็นผลส�ำเร็จได้
มีงบประมาณด�ำเนินการทีเ่ หมาะสม และมีการติดตามแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง
ให้ไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อหนุนเสริมการท�ำงานร่วมกันให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์โดยหลักการ “สุขภาพหนึ่งเดียว”						
๕.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อจัดการปัญหาเชื้อดื้อยา: ต้องมีการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพือ่ รวบรวมข้อมูล จากการเฝ้าระวังแบคทีเรียดือ้ ยา ยีนดือ้ ยา
ทั้งในมนุษย์สัตว์และสินค้าปศุสัตว์ รวมทั้งการติดตามรายงานการใช้ยาต้านแบคทีเรีย
ในทุกระดับ ตั้งแต่การน�ำเข้า การผลิต การกระจาย และใช้ เพื่อให้สามารถติดตามและ
ควบคุมการกระจายยาต้านแบคทีเรียได้อย่างครบวงจร รวมทั้งสามารถน�ำข้อมูลใน
ฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์และเปิดเผยสู่สาธารณะเพื่อเตือนภัยประชาชน บุคลากร และ
หน่วยงานควบคุมก�ำกับให้ตระหนักในปัญหาและร่วมกันจัดการปัญหา			
๕.๓ งานวิจยั และพัฒนา ตลอดจนการสร้างและจัดการความรู:้ ก�ำหนดวาระ
หัวข้อวิจัยที่จ�ำเป็นส�ำหรับประเทศในด้านนี้ ต้องมีการประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ให้ได้องค์ความรูท้ แี่ ท้จริง เช่น คูม่ อื การจ่ายยาอย่างสมเหตุผล ต้องมาจากความรูเ้ บือ้ งต้น
ในการวินิจฉัยโรค และข้อก�ำหนดว่าโรคใดไม่จ�ำเป็นต้องใช้ยาต้านแบคทีเรีย (เช่น หวัด
จากไวรั ส ) มาตรฐานการก� ำ จั ด หรื อ ควบคุ ม แบคที เรี ย ดื้ อ ยาในสถานพยาบาลและ
การควบคุมการกระจายสู่สิ่งแวดล้อม เอกสารอ้างอิงและองค์ความรู้ในการตรวจสอบ
แหล่งข้อมูลหรือแหล่งปรึกษาการใช้ยาส�ำหรับประชาชน เป็นต้น				
๕.๔ การสร้างความตระหนักรู้ การให้ความรูใ้ นสังคมวงกว้างและผูเ้ กีย่ วข้อง
ซึง่ เป็นปัจจัยหนึง่ ทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จในการจัดการปัญหาแบคทีเรียดือ้ ยา การมีสว่ นร่วม
ของภาคประชาชนทีเ่ ข้มแข็งจะเป็นกลไกการขับเคลือ่ นการจัดการปัญหาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มาตรการต่าง ๆ ได้แก่									
		
๕.๔.๑ การรณรงค์สงั คมวงกว้างให้เกิดความตระหนักและปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมพร้อมร่วมการท�ำงานเชิงรุก: การรณรงค์และสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคเป็นทางเลือกทีส่ ำ� คัญ เช่น มีการใช้สอื่ สารสาธารณะทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์
และพัฒนาเครื่องมือช่วยในการให้ความรู้ เช่น การใช้แอพลิเคชั่น การท�ำอินโฟกราฟิก
หรือการแจ้งเตือน การมีแหล่งข้อมูลส�ำหรับประชาชน การถอดบทเรียนความส�ำเร็จ
เพื่อเผยแพร่ขยายไปให้กว้างขวาง							
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๕.๔.๒ สิทธิของประชาชนในการรับรู้สถานการณ์ปัญหาแบคทีเรีย
ดือ้ ยาในอาหารและสิง่ แวดล้อม: เพือ่ ให้เท่าทันสถานการณ์ปญ
ั หาและสามารถใช้ขอ้ มูล
ในการตัดสินใจบริโภคอาหารและยา							
		
๕.๔.๓ การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน และความร่วมมือกับ
ผู้บริโภค ในการเป็นแรงกระตุ้นภาคเกษตรและภาคธุรกิจ เช่น บริษัทอาหารสัตว์
บริษัทยา ในการร่วมจัดการปัญหา							
		
๕.๔.๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพืน้ ที:่ เช่น องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน ส่วนราชการ สนับสนุนให้เกิดการพูดคุยในสังคมโดย
การสนับสนุนจากภาควิชาการและหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย 				
๕.๕ ระบบเฝ้าระวังแบคทีเรียดือ้ ยาและการใช้ยาต้านแบคทีเรียของประเทศ:
ต้องมีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังแบคทีเรียดื้อยาและการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่ขยายพื้นที่
ให้ครอบคลุมมากขึ้นการเพิ่มการตรวจคัดกรอง การติดตามแบคทีเรียดื้อยา การติดตาม
ยีนดื้อยา ทั้งในมนุษย์ในสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ รวมทั้งการติดตามรายงานการใช้ยาต้าน
แบคทีเรียในทุกระดับ ตั้งแต่การน�ำเข้า การผลิต การกระจาย และการใช้			
๕.๖ มาตรการทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ: ที่ต้องมีเพิ่มเติม			
		
๕.๖.๑ ในส่วนของยามนุษย์และยาสัตว์ ได้แก่ ข้อก�ำหนดในการรับ
ขึ้นทะเบียนต�ำรับยา การทบทวนทะเบียนต�ำรับยา การแบ่งประเภทยาซึ่งจะส่งผลถึง
การควบคุม การกระจายยาต้านแบคทีเรีย เช่น การพิจารณาเอายาต้านแบคทีเรียที่
ไม่ควรมีใช้ออกจากร้านขายยา ตลอดจนการควบคุมเรื่องโฆษณายาควบคุมมาตรการ
น�ำเข้าและกระจายที่ติดตามได้ ควบคุมการจ�ำหน่ายยาต้านแบคทีเรียในร้านขายยาและ
ร้านค้าอื่น ๆ รวมทั้งมาตรการก�ำกับดูแลการใช้ยาในสถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาล
และคลินิกทุกประเภท 									
		
๕.๖.๒ ในด้ านการเกษตรและปศุ สั ต ว์ ต ้องมี ย กระดั บ การควบคุ ม
เพื่อจ�ำกัดการใช้ยาต้านแบคทีเรียในภาคเกษตรกรรมโดยมีทางเลือกให้ท�ำเกษตรกรรม
ยั่ ง ยื น รวมทั้ ง ศึ ก ษาความจ� ำ เป็ น ในการยกเลิ ก ประกาศค� ำ สั่ ง กระทรวงสาธารณสุ ข
ที่มีการยกเว้นยาต้านแบคทีเรีย ๒ รายการให้ไม่เป็นยา					
๕.๗ การป้ อ งกั น และควบคุ ม การแพร่ ก ระจายของแบคที เรี ย ดื้ อ ยาใน
โรงพยาบาล (คนและสัตว์) และปศุสัตว์:						
		
๕.๗.๑ ในโรงพยาบาลส�ำหรับคน จ�ำเป็นต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านนี้โดยเฉพาะเป็นผู้ที่ต้องมีองค์ความรู้เพียงพอ แต่พบว่ายังขาดการสนับสนุนทาง
นโยบายและทรัพยากร ตลอดจนโครงสร้างทางกายภาพของโรงพยาบาลยังไม่เหมาะสม
จึงต้องมีนโยบายสนับสนุนให้ปรับปรุงโครงสร้างโรงพยาบาล นโยบายการรับผู้ป่วย และ
สนับสนุนบุคลากรและทรัพยากรที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและมาตรการ
สร้างเสริมความรู้ความสามารถของแพทย์ในการสั่งการรักษาด้วยยาต้านแบคทีเรีย
อย่างเหมาะสมเพิ่มการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการป้องกันการติดเชื้อ ตลอดจนการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อดื้อยา							
		
๕.๗.๒ ในโรงพยาบาลสัตว์ เนื่องจากข้อมูลการใช้ยาต้านแบคทีเรีย
ในสัตว์เลี้ยงในสถานพยาบาลยังไม่มีมากพอ จ�ำเป็นต้องมีการรวบรวม และทบทวน
การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้เห็นสถานการณ์ปัญหา ตลอดจนพัฒนาระบบควบคุม
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ก�ำกับการใช้ยาในสถานพยาบาลสัตว์เพิ่มเติม						
๕.๘ การเพิ่มความเข้มงวดในการก�ำกับดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านอาหาร และสุขอนามัยฟาร์มให้ทัดเทียมสากล เนื่องจากเกณฑ์การควบคุม
อาหารที่ผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศต�่ำกว่าการผลิตอาหารเพื่อส่งออก ทั้งนี้โดย
ถู ก ต้ อ งแล้ ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารในประเทศต้ อ งปลอดแบคที เรี ย ดื้ อ ยา เช่ น เดี ย วกั บ
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ส่งไปขายต่างประเทศ จึงต้องมีการเพิ่มแรงจูงใจต่อผู้ประกอบธุรกิจ
การสนับสนุนให้ผู้ขายรับรองว่าสินค้าของตนปลอดยาต้านแบคทีเรียหรือแบคทีเรีย
ดื้อยา การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมการสร้างความตระหนัก พัฒนารูปแบบในการ
จัดการฟาร์มทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กการพัฒนาด้านอาหารปลอดภัยที่ครบวงจร
๖. ประเด็นเพื่อพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ					
ขอให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติพิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๘ / ร่างมติ ๑
วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ
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วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ

๑. เชื้อแบคทีเรีย แบคทีเรียดื้อยา และ การใช้ยาต้านแบคทีเรียให้สมประโยชน์
๑. แบคที เรี ย เป็ น ชื่ อกลุ ่ ม ของสิ่ งมี ชี วิ ตเซลล์ เ ดี ย วกลุ ่ ม หนึ่ ง ขนาดเล็ ก มาก
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ต้องขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์ถึง ๑,๐๐๐ เท่าจึงจะเห็นได้
ประกอบด้วยแบคทีเรียชนิดต่าง ๆ มากมายหลายหลายหมื่นหลายแสนชนิด แยกเป็น
กลุ่มย่อยและสายพันธุ์ต่าง ๆ เพียงส่วนน้อยของแบคทีเรียที่มีชื่อเรียกและมีการศึกษา
ลักษณะ ยังมีแบคทีเรียที่ไม่ได้ศึกษาแยกสายพันธุ์อีกมหาศาล แบคทีเรียแบ่งเป็น		
		
๑.๑ แบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ โดยอยู่ในสิ่งแวดล้อมและในร่างกาย
มนุษย์และสัตว์อย่างท�ำประโยชน์ต่อกัน เช่น อยู่ในล�ำไส้ใหญ่เพื่อช่วยย่อยอาหารและ
สังเคราะห์วิตามิน อยู่ที่ผิวหนังเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแบคทีเรียที่ก่อโรคหรือเชื้อโรค
อยู่ในสิ่งแวดล้อมเพื่อย่อยสลายสิ่งที่สร้างปัญหาให้สิ่งแวดล้อม เป็นกลุ่มแบคทีเรียที่
จะต้องรักษาไว้ให้เกิดความสมดุลในร่างกาย และสิ่งแวดล้อม				
		
๑.๒ แบคทีเรียที่เป็นเชื้อโรคหรือ แบคทีเรียก่อโรคคือก่อให้เกิดการ
เจ็บป่วยจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนั้น ๆ เช่น เชื้ออหิวาตกโรค ซึ่งคุ้นเคยกันเพราะ
ก่อโรคระบาด มีชื่อจริง ๆ ว่า Vibrio Cholera ท�ำให้เกิดท้องเสียอย่างรุนแรงจนตายได้
มีเชื้อแบคทีเรียก่อโรคชนิดต่าง ๆ อีกมากมายซึ่งมีชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ (ลาติน)
คนที่ไม่ได้ศึกษาด้านนี้หรือไม่เกี่ยวข้องด้วยจะไม่คุ้นเคย 					
๒. แบคทีเรียดื้อยา								
หมายถึง แบคทีเรียที่ไม่ถูกก�ำจัดโดยยาต้านแบคทีเรียที่เคยใช้ได้ผลดีเมื่อแรกมี
ยาชนิดนั้น ๆ ใช้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองของแบคทีเรียให้ยาชนิดนั้นไม่สามารถ
ท�ำร้ายได้ ซึง่ มักจะไม่แข็งแรงพอทีจ่ ะแพร่พนั ธุต์ อ่ ไปและหายไปในทีส่ ดุ แต่เมือ่ ได้รบั การ
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สนับสนุนจากมนุษย์ โดยการใช้ยาต้านแบคทีเรียทีม่ ผี ลต่อการก�ำจัดแบคทีเรียชนิดอืน่ ๆ
ให้เกิดการคัดเลือกแบคทีเรียดือ้ ยาชนิดนัน้ ๆ ไว้ ท�ำให้มโี อกาสขยายพันธุแ์ ละแพร่กระจาย
ได้มาก รวมทั้งยังสามารถถ่ายทอดคุณสมบัติดื้อยาให้แบคทีเรียอื่นได้ด้วย และอาจดื้อ
ต่อยาต้านแบคทีเรียชนิดอื่นอีกด้วย 						
๓. การใช้ยาต้านแบคทีเรียให้สมประโยชน์ หรือคุม้ ประโยชน์ หรือสมเหตุผล 		
คือ การใช้ในยาต้านแบคทีเรียชนิดและวิธีนั้น ๆ โดยก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
รักษาหรือป้องกันโรคจากการติดเชื้อแบคทีเรีย มากพอที่จะรับผลเสีย (จากความเสี่ยง
ในการแพ้ยาและพิษจากยา และที่ส�ำคัญมาก คือ การส่งเสริมให้แบคทีเรียดื้อยา) ทั้งนี้
ต้องผ่านการวินิจฉัยโรคและเลือกใช้ยาให้ถูกต้องตามหลักวิชา				
หมายถึง การใช้ยาต้านแบคทีเรียในการรักษาหรือป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดจาก
การติดเชื้อแบคทีเรีย–ชนิดนั้น ๆ (แบคทีเรียมีหลายชนิด และยาที่ใช้ได้ผลแตกต่างกัน)
ในต�ำแหน่งนั้น ๆ (เช่น ฝีที่ผิวหนัง ปอดบวม ทางเดินปัสสาวะอักเสบ) ในคนที่มีพื้นฐาน
สุขภาพแบบนั้น (อายุ การเจ็บป่วยอื่น เช่นเบาหวาน อาการและการตรวจพบ ติดเชื้อมา
อย่างไร)--โดยผ่านการวิเคราะห์วินิจฉัยโรค ที่ใช้ข้อมูลและความรู้ความสามารถอย่าง
ถูกต้อง มีเหตุผล ใช้ยาถูกชนิด ถูกขนาดและวิธีใช้ และระยะเวลา ทั้งนี้ส�ำหรับโรคที่พบ
บ่อย ๆ และรักษาได้ง่าย มักจะมีแนวทางการรักษาที่ดีและปฏิบัติตามได้ไม่ยาก แต่ต้อง
ค�ำนึงว่ายาต้านแบคทีเรียเป็นยาอันตราย ควรจะมีแพทย์หรือเภสัชกรที่มีความรู้ความ
สามารถเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและยาต้านแบคทีเรียเป็นผู้ดูแล
๒. ค�ำที่เกี่ยวข้องในการเรียกยาต้านแบคทีเรียที่ควรท�ำความเข้าใจ			
๑. ยาแก้อักเสบ (Anti-Inflammatory Drugs)					
คือ ยาที่ระงับอาการอักเสบ แต่ไม่ใช่ยาที่มีฤทธิ์ต่อเชื้อโรค				
อั ก เสบเป็ น ปฏิ กิ ริ ย าตอบสนองป้ อ งกั น เฉพาะที่ ช นิ ด เฉี ย บพลั น มี อ าการ
ปวดบวมแดง ร้อน และอาจมีไข้ เช่น ข้ออักเสบ ถ้าเป็นชนิดเรื้อรัง การด�ำเนินโรคเป็นไป
ช้า ๆ ไม่รุนแรง และมักมีเนื้อพังผืดเกิดขึ้น เช่น ข้ออักเสบเรื้อรัง 				
เกิดจาก ๑. การที่ร่างกายมีปฏิกิริยาของภูมิต้านทานในร่างกายต่อสิ่งที่เป็น
อันตรายที่เข้าไปในในร่างกาย เช่น เชื้อโรค สิ่งแปลกปลอม (เช่น หนามต�ำ ผงเข้าตา)
สารที่ แ พ้ ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด อาการของภู มิ แ พ้ ซึ่ ง อาจจะเป็ น หวั ด เป็ น ผื่ น ตาแดง หรื อ
หลอดลมอักเสบ 									
		
๒. ปฏิกิริยาเพื่อซ่อมแซมเมื่อร่างกายถูกท�ำร้าย เช่น ถูกกระแทก
ข้อต่อของร่างกายถูกใช้งานมากเกินไป เกิดข้ออักเสบ การขยี้ตาแรง ๆ เกิดตาอักเสบ
		
๓. ปฏิกริ ยิ าของภูมติ า้ นทานทีผ่ ดิ ปรกติตอ่ ร่างกาย เช่น โรครูมาตอยด์
เอสแอลอี 										
อาการถ้าเป็นที่ชั้นผิวหนังและกล้ามเนื้อ จะมีอาการปวด-บวม-แดง-ร้อน ที่ตาก็จะเห็นตาแดง ถ้าเป็นภายในร่างกายก็จะเป็นอาการจากการอักเสบเฉพาะที่ เช่น
เสียงแหบจากสายเสียงอักเสบ อาจเกิดจากการตะเบ็งเสียงมาก หรือติดเชือ้ ไวรัส เป็นต้น
การติดเชื้อโรค อาจเป็นสาเหตุเริ่มต้นของภาวะอักเสบ ในบางกรณีต้องใช้ยา
ต้านจุลชีพ (หรือยาต้านเชื้อโรค) ไปก�ำจัดเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุเริ่มต้น และรักษาอาการจาก
การอักเสบ ในบางกรณี ภูมิต้านทานของร่างกายก็จะก�ำจัดเชื้อโรคไปได้เอง โดยที่ยา
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ต้านจุลชีพไม่สามารถรักษาได้ดีกว่า ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาวะต่าง ๆ ซึ่งในบางกรณีก็ง่ายซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจและรักษาตัวเองได้
บางกรณี แพทย์โดยทั่วไปสามารถรักษาอย่างถูกต้องได้ และบางกรณีต้องให้แพทย์
เฉพาะทางโรคติดเชื้อช่วยดูแลรักษา
๒. ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics)							
ยาปฏิชีวนะเป็นชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มยาที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์
หรือที่มักเรียกกันว่าจุลชีพ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และมีฤทธิ์ต้านเซลล์ที่มีชีวิต ซึ่งอาจ
เป็ น แบคที เรี ย เซลล์ ม ะเร็ ง หรื อ พยาธิ บ างครั้ ง มี ก ารใช้ ชื่ อ นี้ แ ทนยาต้ า นแบคที เรี ย
(จากความเคยชิน ทัง้ นีเ้ พราะยาต้านแบคทีเรียทีค่ น้ พบในยุคแรก เช่น เพนนิซลิ นิ เป็นยา
ที่มาจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ เท่านั้น) ซึ่งใช้รวมไปถึงการเรียกยาที่มาจากการ
สังเคราะห์ทางเคมีดว้ ย และทัง้ นี้ ยาต้านมะเร็งหลายชนิด และยารักษาโรคพยาธิบางชนิด
ก็อยู่ในกลุ่มยาปฏิชีวนะ รวมทั้งชื่อยังเป็นภาษาที่ต้องแปลและเข้าใจยาก จึงสมควรที่จะ
เรียกให้จ�ำเพาะและถูกต้องจะท�ำให้เกิดความเข้าใจในการสื่อสารกันได้ดีกว่า		
แบ่งได้เป็น									
		
๑. ยาปฏิชีวนะที่เป็นยาต้านแบคทีเรีย (Antibacterial Antibiotics) เช่น
เพนนิซิลลิน										
		๒. ยาปฏิชีวนะที่เป็นยาต้านปาราสิต (Antiparasitic Antibiotics) เช่น
Avermectin										
		๓. ยาปฏิ ชี ว นะที่ เ ป็ น ยาต้ า นมะเร็ ง (Anti-cancer Antibiotics) เช่ น
Doxorubicin										
๓. ยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial)						
หมายถึง ยาที่ฆ่าหรือยับยั้งการแบ่งตัวของจุลชีพ					
แบ่งตามการผลิต								
		
๑. ยาต้านจุลชีพที่เป็นปฏิชีวนะ (Antimicrobial Antibiotics)		
		๒. ยาต้านจุลชีพที่เป็นยาสังเคราะห์ (Aynthetic Antimicrobial Drugs)
เช่น Sulfonamides									
แบ่งตามการออกฤทธิ								
์
		
๑.ยาที่มีฤทธิ์ฆ่าจุลชีพ (Microbiocidal Drugs)				
		๒. ยายับยั้งการแบ่งตัวของจุลชีพ (Microbiostatic Drugs)			
แบ่งตามกลุ่มของเชื้อที่ยาออกฤทธิ์ 						
		
๑. ยาต้านแบคทีเรีย (Antibacterial)					
		๒. ยาต้านไวรัส (Antiviral)						
		๓. ยาต้านเชื้อรา (Antifungal)						
		
๔. ยาต้านเชื้อวัณโรค (Antituberculosis Drug)				
		
๕. ยาต้านมาเลเรีย (Antimalarial Drug)					
		
๖. ยาต้านโปรโตซัว (Antiprotozoa)					
๔. แอนติเซพติก (Antiseptic สารก�ำจัดเชื้อที่ผิวร่างกาย)  			
หมายถึ ง สารก� ำ จั ด เชื้ อ จากร่ า งกายภายนอก คื อ ใช้ บ ริ เวณผิ ว ของร่ า งกาย
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ทั้งผิวหนังและเยื่อบุ ไม่ใช้เพื่อเข้าไปในร่างกายหรือเลือด เช่น ใช้ล้างมือ ผสมในสบู่
กลั้วปากกลั้วคอ เช่น ยาทาแผลเพื่อฆ่าเชื้อที่ผิวหนัง เช่น แอลกอฮอล์, Povidone
Idodine ที่มีชื่อการค้าว่า เบทาดีน,แอนติเซพติกครีม เช่น เดททอลแอนติเซพติกครีม
๕. ดิสอินเฟคแตน (Disinfectant สารก�ำจัดเชื้อที่ใช้กับวัตถุ)  			
หมายถึง สารเคมีที่ใช้ฆ่าจุลชีพที่ติดมากับวัตถุสิ่งของ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์
คลอรีน แอลกอฮอล์									
๖. ยาฆ่าเชื้อ 								
เป็นค�ำง่าย ๆ ทีม่ กั ใช้กนั แทนชือ่ ยาต้านจุลชีพเป็นค�ำรวม ๆ เพือ่ ความเข้าใจง่าย ๆ
ในการสือ่ สาร แต่อาจเป็นเหตุนำ� มาซึง่ ความเข้าใจผิดว่าเป็นยาครอบจักรวาล ใช้กำ� จัดเชือ้
ที่เป็นต้นเหตุของโรคติดเชื้อทุกชนิด
๓. จุลชีพ และการดื้อยา								
๑. จุลชีพ									
หมายถึงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องดูด้วย
กล้องจุลทรรศน์แบ่งเป็น แบคทีเรีย ไวรัส รา มัยโคแบคทีเรีย (เช่น เชื้อวัณโรค) โปรโตซัว
เชื้อมาเลเรีย ฯลฯ									
ซึ่งกลุ่มยาต้านจุลชีพที่สามารถก�ำจัดจุลชีพกลุ่มต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นคนละกลุ่ม
คนละชนิดกัน จึงต้องเรียกชื่อให้เข้าใจ ว่า ยาต้านแบคทีเรีย ยาต้านไวรัส ยาต้านเชื้อรา
ยาต้านวัณโรค เป็นต้น									
จุลชีพในแต่ละกลุ่มและการท�ำให้เกิดการเจ็บป่วย ก็แตกต่างกัน ยาที่ใช้รักษา
โรคเชื้อแต่ละชนิดได้ผลก็แตกต่างกัน จึงจ�ำเป็นต้องมีผู้รู้จริง เช่น แพทย์ หรือเภสัชกร
ทีม่ คี วามรูเ้ รือ่ งการติดเชือ้ และการรักษาเป็นอย่างดี เป็นผูก้ ำ� หนดแนวทางและวิธกี ารรักษา
๒. จุลชีพดื้อยา									
การดื้อยาเกิดขึ้นได้กับจุลชีพทุกกลุ่ม และสร้างปัญหาให้การรักษาโรคติดเชื้อ
ล�ำบากขึ้น หรือไม่มียาที่จะใช้ได้ผลอีก ไม่ว่าจะเป็น แบคทีเรีย ไวรัส วัณโรค มาเลเรีย
โดยมีสาเหตุจากการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องและการขาดการควบคุมการระบาดของจุลชีพ
ดื้อยา เช่น มาเลเรียดื้อยา ไวรัสเอดส์ดื้อยา เป็นต้น
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