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บทคัดย่อ เชื�อดื�อยาต้ านจุลชีพเป็ นภัยคุกคามความมั�นคงทางสุขภาพที�สาํ คัญในปัจจุบนั เป็ นปั ญหาที�มคี วามสัมพันธ์อย่าง
ซับซ้ อนระหว่างคน สัตว์ และสิ�งแวดล้ อม การศึกษานี�วิเคราะห์และทบทวนเอกสารแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการ
ป้ องกันและควบคุมเชื�อดื�อยาต้านจุลชีพของ � ประเทศ ได้ แก่ ประเทศออสเตรเลีย เยอรมัน อังกฤษและสหรัฐอเมริกา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อวิเคราะห์เนื�อหานโยบายในแผนยุทธศาสตร์ทเ�ี กี�ยวข้ องกับเชื�อดื�อยาต้ านจุลชีพเพื�อเป็ นบทเรียน
สําหรับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติท�ังสี�ประเทศนี� ได้
กําหนดทิศทางการทํางานร่วมกันระหว่างหน่ วยงานที�เกี�ยวข้ องเพื�อจัดการกับปั ญหาเชื�อดื�อยาต้ านจุ ลชีพ เนื�อหาของ
แผนยุทธศาสตร์มปี ระเด็นสําคัญครอบคลุม การสร้ างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกีย� วกับยาต้านจุลชีพ การใช้
ยาต้ านจุลชีพอย่างสมเหตุผล การป้ องกันและควบคุมการติดเชื�อ การวิจัยและพัฒนา การเฝ้ าระวังและติดตามและ
การทํางานร่วมกันระหว่ างภาคสุขภาพคนและสัตว์ โดยมีปัจจัยสนับสนุ นของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ท�ีสาํ คัญคือ
การให้ ความสําคัญจากผู้นาํ และผู้บริหารระดับสูงของประเทศและการทํางานร่วมกันระหว่างภาคส่วนและวิชาชีพต่างๆ
อย่างบูรณาการ ทั�งในกระบวนการจัดทําและการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ
คําสําคัญ: เชื� อดื� อยาต้านจุลชีพ, แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ, นโยบาย

บทนํา

เชื�อดื�อยาต้ านจุ ลชีพ (antimicrobial resistance:
AMR) เป็ นภัยคุกคามความมั�นคงทางสุขภาพที�สาํ คัญ
ในปั จจุ บันและนับวันจะยิ�งส่งผลทวีความรุนแรงมากขึ�น
ปัญหาที�เกิดขึ�นไม่เพียงแต่สง่ ผลกระทบประเทศใดประเทศหนึ� ง เนื� องจากเชื� อแบคทีเรี ยสามารถแพร่ กระจาย
อย่างไร้ พรมแดนทัว� โลก และมีความสัมพันธ์อย่างซับซ้ อน

ระหว่างเชื�อดื�อยาที�สามารถแพร่กระจายระหว่างคน สัตว์
และสิ�งแวดล้ อม(1) ผลกระทบของปัญหาเชื�อดื�อยาที�เกิด
ขึ�นโดยตรงทําให้ การรักษาไม่ได้ผล ระยะเวลาในการรักษา
พยาบาลของผู้ป่วยนานขึ�น ความรุนแรงของโรค และอัตรา
ตายเพิ� มขึ�น(2) มีการคาดการณ์ว่า หากไม่มีการร่ วมมือ
แก้ ไขปั ญหาเชื�อดื�อยาต้ านจุ ลชีพอย่างจริงจัง ระบบการ
รั กษาพยาบาลจะก้ าวเข้ าสู่ ยุ คหลั งของยาปฏิ ชี ว นะที�
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ไม่สามารถรักษาการติดเชื�อหรือการเจ็บป่ วยเพียงเล็กน้อย
ได้ จากปัจจัยของปัญหาที�มีความซับซ้ อน จึงจําเป็ นต้ อง
การวิธกี ารแก้ ไขปัญหาโดยหน่วยงานหลายภาคส่วน
จากมติของการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั� งที� ��
พ.ศ. ����(3) ให้ ประเทศสมาชิกจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ระดั บประเทศเพื� อป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาเชื� อดื� อยาต้ านจุลชีพ โดยให้ มีความสอดคล้ องกับ Global Action
Plan และมาตรฐานการดําเนินงานที�หน่วยงานระหว่ าง
ประเทศได้ จัดทําขึ�น จากการวิเคราะห์สถานการณ์เชื�อดื�อ
ยาต้ านจุ ลชีพในประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก
ปี พ.ศ.����(4) ระบุว่าแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติของ
ประเทศทีม� เี นื�อหาครอบคลุมครบถ้วน มีความร่วมมือจาก
หลากหลายภาคส่วน และมีความยั� งยืนของการเงินการ
คลั งเป็ นมาตรการสํา คั ญในการต่ อสู้ กับปั ญหาเชื� อดื� อ
ยาต้ านจุลชีพระดับโลก
การศึกษานี�มีวัตถุประสงค์เพื� อวิเคราะห์เนื�อหาสาระ
(content) และบริบท (context) ของแผนยุทธศาสตร์ด้าน
เชื�อดื�อยาต้ านจุ ลชีพระดับชาติของ � ประเทศที�พัฒนา
แล้ ว ได้ แก่ ออสเตรเลีย เยอรมัน อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เพื�อนํามาเป็ นบทเรียนและข้ อมูลเบื�องต้ นสําหรับ
การประยุ กต์ใช้ ในการจั ดทํา แผนยุทธศาสตร์ เชื� อดื� อยา
ต้ านจุ ลชีพในประเทศไทย

วิธีการศึกษา

กรอบแนวคิดของการศึกษานี� อ้ างอิงจากแนวคิดของ
Walt and Gilson (1994)(5) ที�ระบุองค์ประกอบของ
นโยบายประกอบด้ วยกระบวนการ (process) ผู้ท�มี ีสว่ น
เกี�ยวข้ อง (actor) บริบท และเนื�อหาสาระของนโยบาย
โดยในการศึกษานี� เน้ นในส่วนเนื�อหาสาระและบริบทของ
นโยบายเป็ นหลักเนื�องจากเป็ นส่วนสําคัญในการพัฒนา
และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์เนื�อหา ประกอบ
ด้ วยระดับของนโยบาย ความสําคัญในมุมมองผู้บริหาร
และเนื� อหาใจความหลั กของนโยบาย ได้ แก่ วิสัยทัศน์
เป้ าประสงค์ ตัวชี�วัด เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ
ส่วนการวิเคราะห์บริบทจะเน้ นประเด็นเรื� องความมุ่งมั�น
550

ของฝ่ ายการเมื อ งและผู้ นํา ประเทศในการแก้ ปั ญหา
การดื�อยาต้ านจุลชีพเป็ นหลัก
แผนยุทธศาสตร์ในการป้ องกันและควบคุมเชื�อดื�อยาต้ านจุลชีพที�นาํ มาศึกษาครั�งนี�มาจาก � ประเทศ ได้ แก่
ประเทศออสเตรเลีย เยอรมัน อังกฤษและสหรัฐอเมริกา
เนื�องจากเป็ นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติทก�ี ารเผยแพร่ใน
ภาษาอังกฤษและสามารถสืบค้ นได้ อีกทั�งเป็ นประเทศ
ที�พัฒนาแล้ วซึ�งมีระบบในการป้ องกันและควบคุมการดื�อ
ยาต้านจุลชีพทีช� ดั เจน จากการสืบค้นพบว่าประเทศอินเดีย
เป็ นเพี ยงประเทศเดียวในทวีปเอเชี ยที�มีข้ อมูลว่ ามีการ
จัดแผนยุทธศาสตร์(6) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายละเอียด
ของสาระนโยบายที�ชัดเจน(7)
การศึกษาครั� งนี� ใช้ การทบทวนเอกสาร (document
review) ในส่วนของเนื� อหานโยบายใช้ เนื� อหาจากแผน
ยุทธศาสตร์ของทั�ง � ประเทศ ในส่วนการวิเคราะห์เพื� อ
ทําความเข้ าใจบริ บทได้ จากการค้ นคว้ าเอกสารรายงาน
การประชุม เอกสารตีพิมพ์ในวารสาร รวมถึงบทความใน
หนังสือพิมพ์ของแต่ละประเทศ ในการเลือก ภาพรวมของ
แผนยุทธศาสตร์ ในการป้ องกันและควบคุ มเชื� อดื� อยาต้ านจุลชีพของ � ประเทศแสดงในตารางที� �

ผลการศึกษา

ผลการวิเคราะห์เนื� อหา
นโยบายที�นาํ มาศึกษาเป็ นนโยบายในระดับประเทศ
ที� มีลักษณะเป็ นแผนยุ ทธศาสตร์ เพื� อกํา หนดทิศทางใน
การทํา งานระหว่ างหน่ วยงานที� เกี� ยวข้ องเพื� อจัดการกับ
ปัญหาเชื�อดื�อยาต้ านจุลชีพ
องค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์
แผนยุ ทธศาสตร์ ส่วนใหญ่ ประกอบด้ วย วิ สัยทัศน์
(vision) เพือ� แสดงภาพคาดหวังในอนาคต พันธกิจ (mission) ระบุ ถึ งการดํา เนิ น การและบทบาทหน้ าที� ของ
หน่ วยงานต่ างๆ เพื�อให้ บรรลุ วิ สั ยทั ศน์ กํา หนดเป้ าประสงค์ (goal) ทีต� ้องการบรรลุในแผนยุทธศาสตร์ โดยมี
ตัวชี�วดั (indicator) เพื�อเป็ นดัชนีกาํ หนดว่าสามารถบรรลุ
เป้ าประสงค์หรือไม่ ร่วมกับเป้ าหมาย (target) ได้ แก่ค่า
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การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการป้ องกันและควบคุมเชื�อดื�อยาต้ านจุลชีพ: บทเรียนจากต่างประเทศ
ตารางที� � ภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมเชื� อดื� อยาต้านจุลชีพของประเทศออสเตรเลีย เยอรมัน อังกฤษ
และสหรัฐอเมริกา
ประเทศ

ชื�อแผนยุทธศาสตร์

ออสเตรเลีย
เยอรมัน
อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา

ช่วงเวลา (ปี )

Australia’s First National Antimicrobial Resistance Strategy
German Antimicrobial Resistance Strategy
(DART: Deutsche Antibiotika-Resistenzstrategie)
UK Five Year Antimicrobial Resistance Strategy
National Action Plan for Combating Antibiotic-resistant Bacteria

ของตัวชี�วัดตามเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์
ที� เป็ นภารกิ จ หลั กที� ต้ องพั ฒนาและดํา เนิ นการเพื�อให้
บรรลุ วิ สัยทัศน์ และกําหนดกลยุทธ์ท�ีเป็ นแนวทางหรื อ
มาตรการดําเนินการที�สาํ คัญภายใต้ ยุทธศาสตร์ (ตารางที�
2)
วิสยั ทัศน์และเป้าประสงค์ของนโยบาย
วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเป้ าประสงค์ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ
ของแต่ ละประเทศ มี รายละเอียด ดั งตารางที� � การ
วิ เคราะห์ พบว่ า เป้ าประสงค์ ของแผนยุ ทธศาสตร์ ท�ั งสี�
ประเทศสอดคล้ องกั บสาระสํา คั ญของวิ สั ยทั ศน์ โดย
เป้ าประสงค์ให้ ความสําคัญดังนี� ลดการกระจายของเชื�อดื�อยาทีม� อี ยูเ่ ดิมและลดการเกิดเชื�อดื�อยาขึ�นใหม่ คงระดับ
ประสิทธิผลของยาปฏิชี ว นะที� มีอยู่ เดิ มและพั ฒนายาปฏิ ชี ว นะชนิ ด ใหม่ สนั บ สนุ น การวิ จั ยและพั ฒ นายา

ระยะเวลา

5
5

พ.ศ. ����-����
ถึง พ.ศ. ����

5
5

พ.ศ. ����-����
ถึง พ.ศ. ����

ปฏิชีวนะโมเลกุลใหม่ รวมทั�งสร้ างความรู้และความเข้ าใจ
เกี�ยวกับเชื�อดื�อยาต้ านจุลชีพให้ ดีข� ึน
สําหรับกรอบการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ เยอรมัน
และสหรั ฐอเมริกากํา หนดทิศทางในวิสัยทัศน์และเป้ าประสงค์ อ ย่ า งชั ด เจนว่ าให้ มี ก ารทํา งานทั� งในระดั บ
ประเทศและนานาชาติ แผนยุ ทธศาสตร์ ระดับชาติของ
ออสเตรเลีย เยอรมัน และอังกฤษ ครอบคลุมการดื�อยาต้ านจุลชีพ (antimicrobial resistance) จากเชื�อแบคทีเรีย
ไวรัส เชื�อรา และเชื�อปรสิตอื�นๆ ในขณะที�สหรัฐอเมริกา
กําหนดขอบเขตการดื� อยาปฏิชีวนะ (antibiotic resistance) จากเชื�อแบคทีเรียเท่านั�น
สาระสําคัญของยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ ระดับชาติเพื� อต่อสู้กับปั ญหาเชื� อดื�อยาต้ านจุลชีพของทั�ง � ประเทศ มีสาระสําคัญ ดังนี�

ตารางที� � องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ของประเทศออสเตรเลีย เยอรมัน อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา
วิสยั ทัศน์
ออสเตรเลีย

เป้าประสงค์

ตัวชี� วัด

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ

อังกฤษ

























สหรัฐอเมริกา













เยอรมัน

หมายเหตุ  ระบุในแผนยุทธศาสตร์

 ไม่ได้ ระบุในแผนยุทธศาสตร์

วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �
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ตารางที� � วิสยั ทัศน์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายเชิงกลยุทธของแผนยุทธศาสตร์
ประเทศ

วิสยั ทัศน์

ออสเตรเลีย

สังคมตระหนักถึงปัญหาเชื�อดื�อ
ยาต้ านจุลชีพและเห็นถึงคุณค่า
ของยาต้ านจุลชีพว่าเป็ น
ทรัพยากรร่วมของทุกคน
ธํารงประสิทธิผลของยาต้านจุลชีพ
ให้ รกั ษาโรคติดเชื�อในมนุษย์และ
สัตว์ได้ และสังคมได้ รับประโยชน์
จากความก้าวหน้ าของการ
พัฒนายาต้ านจุลชีพใหม่ๆ

เยอรมัน

ไม่ได้ ระบุ

อังกฤษ

ไม่ได้ระบุ

สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาจะดําเนินการเพื�อป้ องกัน
ตรวจจับและควบคุมการป่ วยและการตาย
ที�มาจากการติดเชื�อแบคทีเรียดื�อยาปฏิชีวนะทั�งในระดับประเทศและ
นานาชาติ ด้ วยการสร้ างความเชื�อมั�นว่า
มีมาตรการเพื�อให้ มียาปฏิชีวนะใช้ ในการ
รักษาการติดเชื�อแบคทีเรียอย่างต่อเนื�อง
ด้ วยการลดการเกิดและกระจายของ
เชื�อดื�อยา และสร้ างความเชื�อมั�นว่ายังคง
มียารักษาเชื�อแบคทีเรียดื�อยา
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เป้ าประสงค์ และวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์
ชะลอการเกิดและการแพร่กระจายของเชื�อดื�อยาต้ านจุลชีพ และ
สร้ างความเชื�อมั�นในการมียาปฏิชีวนะที�ใช้ ได้ ผลอย่างต่อเนื�อง
1. เพิ�มความตระหนักและความเข้ าใจในเชื�อจุลชีพดื�อยา ผลเสียและการ
ดําเนินการเพื�อต่อสู้ปัญหา ผ่านการสือ� สาร การศึกษาและการฝึ กอบรม
2. สถานพยาบาล สถานที�ดูแลสุขภาพสัตว์ให้ ส�งั ยา จ่ายยา
และการบริหารยาที�สมเหตุผล
3. พัฒนาการเฝ้ าระวังเชื�อดื�อยาและการใช้ ยาภายใต้ แนวคิด
“สุขภาพหนึ�งเดียว” (One Health)
4. พัฒนาระบบป้ องกันและควบคุมการติดเชื�อ ทั�งในสถานพยาบาล
และสถานที�ดูแลสุขภาพสัตว์เพื�อป้ องกันการติดเชื�อและแพร่กระจาย
ของเชื�อดื�อยา
5. สนับสนุนให้ การคิดค้ นและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธกี ารป้ องกัน
ตรวจจับ และยับยั�งเชื�อดื�อยาเป็ นวาระการวิจัยของประเทศ
และสนับสนุนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
6. ส่งเสริมพันธมิตรระดับนานาชาติ และความร่วมมือทั�งระดับภูมภิ าค
และระดับนานาชาติเพื�อตอบสนองต่อเชื�อดื�อยา
7. สร้ างและสนับสนุนการอภิบาลทั�งระดับท้ องถิ�น ระดับรัฐ ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ความเป็ นผู้นาํ การมีสว่ นร่วมและความรับผิดชอบ
แก้ ปัญหาเชื�อดื�อยา
1. เสริมสร้ างความเข้ มแข็งในการดําเนินการภายใต้ หลักการ
“สุขภาพหนึ�งเดียว” ทั�งในระดับประเทศและนานาชาติ
2. ตรวจจับการเกิดเชื�อดื�อยาต้ านจุลชีพในระยะแรกเริ�ม
3. รักษาและพัฒนาการรักษาโรคด้ วยยาต้ านจุลชีพ
4. หยุดยั�งการแพร่กระจายของเชื�อดื�อยา
5. สร้ างความตระหนักและสร้ างเสริมทักษะการใช้ ยาต้ านจุลชีพ
ที�ถูกต้ อง
6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ชะลอการเกิดและการแพร่กระจายของเชื�อดื�อยาต้ านจุลชีพ
เป้ าหมายเชิงกลยุทธ
1. สร้ างความรู้และความเข้ าใจเกี�ยวกับเชื�อดื�อยาต้ านจุลชีพ
2. คงประสิทธิผลการรักษาด้ วยยาที�มอี ยู่เดิม
3. กระตุ้นให้ เกิดการพัฒนายาปฏิชีวนะ การตรวจวินิจฉัยและ
การรักษาใหม่
1. ลดการเกิดเชื�อดื�อยาขึ�นใหม่และป้ องกันการระบาดของเชื�อดื�อยา
ที�มอี ยู่เดิม
2. เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของการเฝ้ าระวังภายใต้ หลักการ
“สุขภาพหนึ�งเดียว” เพื�อต่อสู้กบั ปัญหาเชื�อดื�อยา
3. พัฒนานวัตกรรมชุดตรวจวินิจฉัยเชื�อดื�อยาแบบเร็ว (rapid test)
และนํามาใช้ เพื�อระบุและจําแนกเชื�อแบคทีเรียดื�อยา
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทั�งวิจัยพื�นฐานและประยุกต์เพี�อ
ยาปฏิชีวนะใหม่ การรักษาโรค และวัคซีน
5. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศและศักยภาพเพื�อการป้ องกัน
ควบคุม การเฝ้ าระวัง และการวิจัยและพัฒนา
Journal of Health Science 2016 Vol. 25 No. 4

การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการป้ องกันและควบคุมเชื�อดื�อยาต้ านจุลชีพ: บทเรียนจากต่างประเทศ

�. การสร้างความตระหนักและความรูค้ วามเข้าใจ
ทีเ� กีย� วข้องกับยาต้านจุลชีพสําหรับคนทุกระดับ
เชื�อดื�อยาเป็ นปั ญหาสําคัญที�ส่งผลกระทบต่อทุกคน
ทั�งในด้ านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั�งมีความ
เกี�ยวข้ องกับหลายภาคส่วน ทั�งสาธารณสุข ภาคเกษตร
จึงควรมีการสร้ างความตระหนักรู้ให้ กับสังคมถึงปั ญหา
จากเชื�อดื�อยา
สาระสําคัญได้ แก่ การสื�อสารเพื�อสร้ างความรู้ ความ
เข้ าใจ ให้ เกิดความตระหนักถึงปัญหาเชื�อดื�อยาต้ านจุลชีพ
ให้ คนในทุกระดับ โดยมีประเด็นครอบคลุมตั�งแต่สาเหตุ
การเกิดเชื�อดื�อยา ประสิทธิผลและกลไกการออกฤทธิ�ของ
ยาปฏิชี วนะ ผลกระทบจากเชื� อดื� อยาที� ทาํ ให้ เกิดความ
สูญเสียชี วิตและเศรษฐกิจ การใช้ ยาด้ วยวิธีท�ีเหมาะสม
โดยแบ่งเนื�อหาในสองกลุ่มหลัก ได้ แก่ ประชาชนทั�วไป
เจ้ าของสัตว์ และคนเลี� ยงสัตว์ ในฟาร์ ม ผ่ านการสื�อสาร
ที�เข้ าใจง่ายว่า เชื�อดื�อยาคืออะไร มีสาเหตุมาจากไหนและ
การใช้ ยาปฏิชีวนะทีเ� หมาะสมจะมีสว่ นช่วยแก้ปัญหาเชื�อดื�อยาอย่างไร และบุคลากรทางการแพทย์และสัตวแพทย์
ที�เน้ นให้ ตระหนักถึงปั ญหาเชื� อดื� อยาและวิธีการดําเนิน
การเพื�อลดปั ญหา ผ่ านหลั กสูตรการเรี ยนการสอนใน
มหาวิ ท ยาลั ยและหลั กสู ตรเพิ�มเติ มหลั งปริ ญญา เช่ น
ในการอบรมก่อนเข้ าทํางาน โดยเน้ นว่าปัญหาเชื� อดื�อยา
ต้ องการความร่วมมือจากทุกสาขาวิชา ไปจนถึงให้ มีการ
สื�อสารกับผู้ป่วยและเจ้ าของสัตว์ท�เี หมาะสมร่วมด้ วย
�. การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล
แม้ ว่ า เชื�อดื�อยาเป็ นกระบวนการที� เกิ ด ขึ�นได้ ตาม
ธรรมชาติ แต่การใช้ ยาปฏิชีวนะไม่เหมาะสมเป็ นปั จจัย
สํา คัญที�ก่อให้ เชื� อดื� อยาจึ งต้ องมีการให้ ความสํา คัญกับ
การใช้ ยา สาระสําคัญได้ แก่ การส่งเสริมให้ ใช้ ยาปฏิชีวนะ
อย่ างสมเหตุผล (stewardship) ทั�งในด้ านการสั�งใช้ ยา
(prescribing) การจ่ายยา (dispensing) และการบริหาร
จัดการยา (administration)
ภาคส่วนสาธารณสุขมุง่ เน้นให้มกี ารใช้ยาอย่างเหมาะสมในสถานพยาบาลทุกระดับ ตั�งแต่ระดับบริการปฐมภูมิ
ทั� งในภาครั ฐและเอกชน (ร้ านขายยา) ไปจนถึ งโรงวารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

พยาบาล ให้ มี ก ารจั ดทํา มาตรการและคู่ มื อ การใช้ ยา
ปฏิ ชี ว นะเพื�อส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารใช้ ยาที� เ หมาะสม เช่ น
กําหนดชนิดของยาต้ านจุลชีพที�สามารถรักษาการติดเชื�อ
ที�พบบ่อย ตรวจสอบความถูกต้ องของปริมาณหรือขนาด
ของยาที�ให้ และระยะเวลาการได้ รับยาที�เหมาะสม ไม่จ่าย
ยาปฏิชี วนะเพื�อการรั กษาการติ ดเชื� อไวรั ส การพั ฒนา
ระบบติดตามการสัง� ใช้ ยาของบุคลากรทางการแพทย์ รวม
ทั� งพั ฒนาให้ มีการควบคุมการจ่ ายยาภายใต้ การกํา กับ
ของแพทย์หรือเภสัชกรในสถานพยาบาลปฐมภูมิเพื� อนํา
ไปสู่การลดการใช้ ยาปฏิชีวนะที�ไม่จาํ เป็ น และเลือกใช้ ยา
ทีเ� หมาะสมในผู้ป่วยทีเ� ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดย
แผนยุ ทธศาสตร์ ของออสเตรเลี ยมี การระบุ ให้ ทบทวน
โปรแกรมการควบคุมคุณภาพการใช้ ยาให้ มปี ระสิทธิภาพ
ด้ วย ภาคเกษตรกรรมและการเลี� ยงสัตว์น�ัน ครอบคลุม
การใช้ ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมในฟาร์ม ทัง� สัตว์บกและ
สั ต ว์ นา�ํ โดยยึดหลั กให้ ใช้ ยาปริ ม าณน้ อยที� สุ ด เท่ า ที�
สามารถทําได้ ยกเลิกการใช้ ยาปฏิชีวนะเพื� อเป็ นสารเร่ง
การเจริญเติบโต ให้ มีการส่งเสริมการพัฒนาคู่มือการใช้
ยาปฏิชวี นะ รวมทัง� ให้ มกี ารควบคุมการบังคับใช้ กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
�. การป้องกันและควบคุมการติดเชื� อ
การป้ องกั นและควบคุ มการติดเชื� อมีส่วนสํา คัญใน
การยั บยั� งการแพร่ กระจายของเชื�อปกติ แ ละเชื�อดื� อยา
การดําเนินการครอบคลุมทั�งสุขอนามัย การใช้ เครื�องมือ
ป้ องกั นการติ ด เชื�อ การฆ่ า เชื�ออุ ป กรณ์ แ ละเครื� องมื อ
ทางการแพทย์ การทํา ความสะอาดสิ�งแวดล้ อม และใช้
วัคซีนเพื�อป้ องกันโรค ทัง� นี�เชื�อดื�อยาสามารถแพร่กระจาย
ในโรงพยาบาลระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
ระหว่างคนในชุมชน ในห่วงโซ่การผลิตสัตว์เพื�อเป็ นอาหาร
ระหว่างคนเลี�ยงสัตว์ในฟาร์มและสัตว์ และระหว่างเจ้ าของและสัตว์เลี� ยง รวมทั�งในการป้ องกันการติดเชื� อ มี
ความเชื� อมโยงกับข้ อมูลการเฝ้ าระวังเชื� อดื� อยาและการ
วิจยั เพื�อพัฒนาเครื�องมือหรือชุดตรวจทีช� ่วยเพื�อประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยอีกด้ วย
การป้ องกันและควบคุมการติดเชื� อในมนุ ษย์ ได้ แก่
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การสร้ างมาตรฐานการป้ องกันและควบคุมการติดเชื�อใน
สถานพยาบาล การพั ฒนาการตรวจวิ นิ จฉั ยทางห้ องปฏิบัตกิ ารเพื�อให้ สามารถเลือกใช้ ยาปฏิชีวนะที�เหมาะสม
ในแผนยุ ทธศาสตร์ ของเยอรมันและอเมริ กาสนั บสนุ น
ให้ นํา วิ ธี ก ารป้ องกั นและควบคุ ม การติ ด เชื� อในโรงพยาบาลและคุณภาพของสุขอนามัยให้ เป็ นตัวชี�วัดในการ
ประเมินคุณภาพของโรงพยาบาล ร่วมกับให้ มีการสร้ าง
เครื อข่ายเพื� อเฝ้ าระวังการเกิดเชื� อดื�อยาในโรงพยาบาล
แผนยุ ทธศาสตร์ ของอเมริกามีการกล่ าวถึงการควบคุ ม
การติ ดเชื� อในระดั บ ชุ มชน รวมทั� งการนํา วั คซี นมาใช้
อย่างเหมาะสม โดยมีการยกตัวอย่างว่าการติดเชื�อไข้ หวัด
มีส่วนสําคัญในการสั�งจ่ายยาที�ไม่สมเหตุผล
การป้ องกันควบคุ มการติดเชื� อในสัตว์เน้ นให้ มีการ
หยุ ดการแพร่ กระจายเชื� อดื� อยาในห่ วงโซ่ การผลิ ตสัตว์
เป็ นอาหาร การเลี�ยงสัตว์ท�ีมีสุขาภิบาลที�ดี มีมาตรฐาน
biosecurity เพื�อป้ องกันการติดและแพร่กระจายเชื�อใน
ฟาร์ม รวมทัง� การป้ องกันและควบคุมการติดเชื�อในสถานพยาบาลสั ต ว์ ในแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องเยอรมั น และ
อเมริกา ได้ ระบุให้ ใช้ วัคซีนเพื�อป้ องกันการติดเชื�อทีส� าํ คัญ
ทีม� าสาเหตุมาจากแบคทีเรีย ปรสิต และไวรัส ทดแทนการ
ใช้ ยาปฏิชี ว นะผสมในอาหาร และสนั บ สนุ นให้ มี การ
พัฒนาฟาร์มต้ นแบบทีม� กี ารใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม
อีกด้ วย
�. การวิจยั และพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติของทั�งสี�ประเทศให้ ความ
สํา คั ญ แก่ ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาเพื� อคิ ด ค้ นยาปฏิ ชี ว นะ
โมเลกุลใหม่ การตรวจวินิจฉัย วัคซีน และทางเลือกการ
รักษาอื�นๆ ทั�งนี� อเมริกาให้ ความสําคัญต่อการวิจัยและ
พัฒนาเป็ นอย่างมาก จากการวิเคราะห์พบว่า แผนยุทธศาสตร์ของ อเมริกามีวัตถุประสงค์ด้านวิจัยและพัฒนาใน
แผนยุทธศาสตร์ ถึง � วัตถุประสงค์ ได้ แก่ การพัฒนา
นวั ตกรรมชุ ด ตรวจวิ นิ จ ฉั ย เชื� อดื� อยาและยาปฏิ ชี วนะ
โมเลกุลใหม่ การรักษาโรคและวัคซีน ทั�งนี� ให้ คาํ นึงถึง
รายละเอี ยดที� ค รอบคลุ ม ถึ งชี ว วิ ท ยาของเชื� อ รวมถึ ง
ปั จจั ยที�ส่งผลต่ อการเกิดและการกระจายของเชื� อดื� อยา
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ส่วนออสเตรเลียให้ ความสํา คัญกับกระบวนการวิ จัยใน
ภาพรวม โดยให้ จัดลําดับความสําคัญประเด็นที�ควรทํา
การศึกษาวิจัยในระดับชาติ ให้ มีความร่วมมือและแลกเปลี�ยนข้ อมูลระหว่ างหน่วยงานที�เกี�ยวข้ อง กระตุ้นการ
วิจัยและพัฒนาโดยสร้ างแรงจูงใจให้ ภาคเอกชนวิจัยและ
พัฒนายาปฏิชีวนะตัวใหม่ และรูปแบบการทํางาน เช่น
จั ด ตั� งคณะทํา งานเฉพาะกิ จ เพื� อดํา เนิ นการสนั บ สนุ น
การศึกษาวิจัยอีกด้ วย
�. การเฝ้ าระวังและติดตาม
ระบบการเฝ้ าระวังเป็ นเครื� องมือที�สาํ คัญในการติดตามสถานการณ์ และความก้ า วหน้ าของการดํา เนิ นการ
ตามแผนแผนยุทธศาสตร์มีสาระเกี�ยวกับการเฝ้ าระวัง �
ด้ านหลักๆ ได้ แก่ (�) การเฝ้ าระวังเชื�อดื�อยา (�) การ
เฝ้ าระวังปริมาณการใช้ ยาปฏิชีวนะ และ (�) การเฝ้ าระวัง
ยาปฏิชีวนะตกค้ างในเนื�อสัตว์ รวมทั�งมีความครอบคลุม
ทั�ง � ส่วนหลัก ได้ แก่ (�) สถานพยาบาลคน (�) ชุมชน
และ (�) อุตสาหกรรมการเลี� ยงสัตว์เพื�อเป็ นอาหาร มี
เพี ยงเยอรมั นที� มีการระบุ ขอบเขตในสัตว์ เลี� ยงในส่ว น
สถานพยาบาลสัตว์
การเฝ้ าระวังเชื� อดื�อยามีสาระครอบคลุมการพั ฒนา
ระบบเฝ้ าระวังทางห้ องปฏิบตั กิ ารตรวจหาเชื�อดื�อยา ทัง� ใน
มนุษย์ สัตว์ และอาหาร ร่วมกับการพัฒนามาตรฐานการ
ตรวจวินิจฉัยทางห้ องปฏิบัติการ ทั�งในการส่วนการเก็บ
ตั ว อย่ าง การตรวจความไวต่ อยาต้ า นจุ ลชี พ และการ
จํา แนกชนิ ด ของเชื� อ โดยให้ มี ก ารเฝ้ าระวั งทั� งเชิ งรุ ก
และเชิงรับ พร้ อมทั�งจัดลําดับรายการเชื�อที�มีความสําคัญ
ที�จะต้ องมีการรายงานเมื� อมีการตรวจพบ และให้ มีการ
สร้ างเครือข่ายทางการตรวจวินิจฉัยทางห้ องปฏิบั ติการ
ของประเทศ แผนยุทธศาสตร์ของเยอรมันมีสาระสําคัญ
ของการจัดตั�งห้ องปฏิบัตกิ ารอ้ างอิงเพื�อเป็ นห้ องปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยตัวอย่างเชื�อดื�อยา และให้ มกี ารนํา
เทคนิคการตรวจทางโมเลกุลเข้ ามาวิเคราะห์และจําแนก
สายพันธุกรรมดื�อยาของเชื�อเพื�อพัฒนาการตรวจวินิจฉัย
รวมทั�งให้ พัฒนาการตรวจวินิจฉัยการดื�อยาของเชื�อไวรัส
และเชื� อราอีกด้ วย ทั�งนี� ให้ มีการจัดตั�งระบบฐานข้ อมูล
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ระดั บ ชาติ ท�ี มี ก ารบู ร ณาการข้ อมู ล เชื� อดื� อยาในทุ ก
ภาคส่วนเพื�อเป็ นระบบเฝ้ าระวังที�สามารถเตือนเมื�อมีการ
ระบาดของเชื�อดื�อยาได้ โดยรายงานต้ องมีความรวดเร็ว
ทันเวลา แผนยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกากําหนดให้ มี
พั ฒนาการรายงานผลอิเล็กทรอนิกส์เพื� อให้ การรายงาน
ผลรวดเร็วมากยิ�งขึ�น แผนยุทธศาสตร์ของอังกฤษกําหนด
ให้ จดั ทําการเฝ้ าระวังผลการรักษาทางคลินกิ และการติดเชื� อแบคที เรี ยขึ� นเพราะจะเป็ นข้ อมู ลที� มีป ระโยชน์ ต่ อ
การสั� งใช้ ยาปฏิชี วนะ ในส่วนระบบติ ดตามการใช้ ยาปฏิชี วนะระดับชาติ ได้ ระบุ ไว้ ในแผนยุ ทธศาสตร์ ท�ั งสี�
ประเทศ เนื�องจากเป็ นตั วชี� วั ดที� สาํ คั ญในการประเมิ น
ประสิทธิผลของมาตรการดําเนินการตามยุทธศาสตร์
จุ ดเน้ นในแผนยุทธศาสตร์ของสามในสี�ประเทศ คือ
ให้ มีการสร้ างความเชื� อมโยงระหว่างข้ อมูลการเฝ้ าระวัง
การใช้ ยาปฏิชวี นะและการเฝ้ าระวังเชื�อดื�อยาภายใต้ แนวคิด “สุขภาพหนึ�งเดียว” ระหว่างข้ อมูลในคน สัตว์ และ
อาหาร เพื� อใช้ เป็ นเครื� องมือในการประเมินความสําเร็จ
ของมาตรการในการป้ องกันและควบคุมเชื�อดื�อยา นอกจากนี�ข้อมูลเชื�อดื�อยาจะต้ องรายงานเป็ นการประจําไปยัง
ผู้ สั� งใช้ ยาในคนและในสั ตว์ เพื� อให้ เกิ ดความตระหนั ก
และสั�งใช้ ยาได้ ถูกต้ องตามความไวของยาปฏิชีวนะ
�. การทํางานร่วมกัน
การทํางานร่วมกันถือเป็ นองค์ประกอบทีส� าํ คัญในการ
แก้ ปั ญหาเชื� อดื� อยา การทํางานต้ องอาศัยความร่ วมมือ
ระหว่ างภาคส่วนต่างๆ เช่น ทั�งมิติระหว่ างคนและสัตว์
ความร่ วมมื อระหว่ างภาครั ฐและเอกชน ความร่ วมมือ
ระดับนานาชาติ อีกทั�งความร่วมมือกับหน่วยงานสามเส้ า
(tri-partite) ประกอบด้ วยองค์การอนามัยโลก องค์การโลกระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติของทั�ง � ประเทศ ครอบคลุมทัง� � ด้ านข้ างต้ น อย่างไรก็ตาม แผนยุทธศาสตร์ของ
ออสเตรเลียได้กล่าวถึงประเด็นการอภิบาล (governance)
เป็ นการเฉพาะ โดยระบุให้ มีการสร้ างและสนับสนุนให้ มี
การบริหารจัดการตั�งแต่ระดับท้องถิ�น ระดับรัฐ ระดับชาติ
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

และระดั บนานาชาติ โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการ
Antimicrobial Resistance Prevention and Containment
ทีม� กี ระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็ นเลขานุ การร่ วมทํางานภายใต้ คาํ แนะนําด้ านวิชาการ
จาก Australian Strategic and Technical Advisory Group
เป็ นผู้ ผลั กดั นให้ หน่ วยงานที� เกี� ยวข้ องดํา เนิ นงานตาม
นโยบาย รวมไปจนถึงการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์ฯ อีกด้ วย
ผลการวิเคราะห์บริบท
ผูน้ ําประเทศให้ความสําคัญต่อเชื�อดื�อยาต้านจุลชีพ
ผู้นาํ ของทั�ง � ประเทศ ให้ ความสําคัญต่อปัญหาเชื�อดื�อยาต้านจุลชีพเป็ นอย่างมาก สหรัฐอเมริกา มีการสนับสนุนให้ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื� อควบคุมและ
จัดการกับเชื�อดื�อยาแผนยุทธศาสตร์เพื� อต่อสู้กับปั ญหา
เชื�อดื�อยาต้านจุลชีพ โดยได้รับความสําคัญจากประธานาธิบดี บ ารั ก โอบามา จากการออกคํา สั� ง (President’s
Executive Order)(8) เมื�อวันที� �� กันยายน พ.ศ. ����
ให้ จัดตั�งคณะทํางานเฉพาะกิจที�ประกอบด้ วยหน่วยงาน
จากหลายภาคส่วนเพื� อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เชื� อดื�อยา
ให้ เสร็จ ภายในวันที� �� กุมภาพันธ์ พ.ศ. ���� ทั�งนี�
อี กสามประเทศ เมื�อมี การจั ด ทํา แผนยุ ทธศาสตร์ แล้ ว
ระดับผู้นาํ และผู้บริหารระดับสูงให้การรับรองแผนฯ อย่าง
เป็ นทางการ ซึ�งมีความสําคัญต่อการนําแผนยุทธศาสตร์
ไปดําเนินการ โดยรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข อง
ออสเตรเลีย ได้ แถลงข่าวในวันที� � มิถุนายน ����(9) ถึง
ความสําเร็จในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื�อตอบสนอง
ต่อเชื�อดื�อยาของประเทศ โดยมีการอ้ างอิงถึงความสอดคล้ องต่อมติสมัชชาอนามัยโลกที�ให้ ประเทศสมาชิกจัดทํา
แผนยุ ทธศาสตร์ ระดับ ชาติข� ึ น นางแอนเจลา เมอเกล
นายกรั ฐ มนตรี เยอรมั นได้ รั บเชิ ญเป็ นผู้ กล่ าวเปิ ดการ
ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก ครั� งที� �� พ.ศ. ����
เมื�อวันที� �� พฤษภาคม พ.ศ. ���� ได้ กล่าวถ้ อยแถลง
แสดงความตระหนั กต่ อปั ญหาเชื� อดื� อยาและสนับสนุ น
องค์การอนามัยโลกในการพัฒนา Global Action Plan
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ต่อเชื�อจุ ลชีพดื�อยา พร้ อมทั�งแจ้ งว่า คณะรัฐมนตรีของ
ประเทศเยอรมันได้ ให้ การรับรองแผนยุทธศาสตร์ระดับ
ชาติเรี ยบร้ อยแล้ ว(10) รัฐบาลของอังกฤษได้ มีการจัดทํา
แผนยุ ทธศาสตร์ เชื� อดื�อยาต้ านจุ ลชี พมาตั� งแต่ ปี พ.ศ.
2543(11) โดยมีเป้ าหมายเพื�อเฝ้ าระวังการดื�อยา สนับสนุนการใช้ ยาอย่างสมเหตุผล และป้ องกันการติดเชื�อ จน
กระทั�งเดือนกันยายนปี พ.ศ. ���� ได้ มีการประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์ฉบับปี พ.ศ.����-���� ขึ�น นายกรัฐมนตรี นายเดวิด คาเมรอน ได้ ออกแถลงการณ์เรียก
ร้ องเมื�อปี พ.ศ.���� ที�ผ่านมาเพื�อขอให้ ทุกภาคส่วนและ
ทุกประเทศร่ วมกันปั ญหาเชื� อดื�อยา และสนับสนุนให้ มี
การทํางานเพื�อแก้ ไขปัญหาเชื�อดื�อยา และการพัฒนายาปฏิชีวนะชนิดใหม่(12)
ภาคส่ วนต่ างๆ มี ส่วนร่ วมในการจัดทํา แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ท�งั � ประเทศ ใช้ แนวคิ ดการบู รณาการทํา งานระหว่ า งหน่ วยงานที� เกี� ยวข้ อง
ได้ แก่ ภาคส่ ว นสาธารณสุ ข ภาคการเกษตรและการ
เลี�ยงสัตว์ และภาคส่วนสิ�งแวดล้ อม รายชื�อคณะทํางาน
ในการจัดทําแผนฯ ของอเมริกามีความโดดเด่นที�รวมเอา

หน่วยงานที�เกี�ยวข้ องกับความมั�นคงของประเทศ ได้ แก่
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงทหารผ่านศึก กระทรวงความมั�นคงภายใน และสภาความมั�นคงแห่งชาติ เข้าร่วม
เป็ นคณะทํางาน เนื�องจากเชื�อดื�อยาเป็ นภัยต่อความมั�นคง
ของมนุ ษย์ และสหรั ฐอเมริกายังเป็ นผู้ นาํ ด้ านวาระโลก
ว่าด้ วยความมั�นคงสุขภาพ ทั�งนี� คณะผู้จัดทําแผนฯ ของ
เยอรมันและอังกฤษมาจากหน่ วยงานนอกสังกัดของรั ฐ
ทั� งมหาวิ ทยาลั ย สถาบั นวิ ช าการ สมาคมวิ ชาชี พทาง
สาธารณสุข ตัวแทนเกษตรกร และตัวแทนจากบริษัทยา
และเวชภัณฑ์เอกชนอีกด้ วย

วิจารณ์

ความครอบคลุ ม ของสาระนโยบายไม่ แ ตกต่ า งกั น
มากนัก แม้ ว่ามีการจัดหมวดหมู่ประเด็นสาระของแผน
ยุทธศาสตร์แตกต่างกันบ้ าง สาระสําคัญโดยได้ ครอบคลุม
� ประเด็นหลัก ได้ แก่ (�) การสร้ างความตระหนักและ
ความรู้ ความเข้าใจทีเ� กีย� วข้องกับยาต้านจุลชีพ (�) การใช้
ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล (�) การป้ องกันและควบคุม
การติดเชื�อ (�) การวิจัยและพัฒนา (�) การเฝ้ าระวังและ
ติดตาม และ (�) การทํางานร่วมกัน (ภาพที� �) ทั�งนี�

ภาพที� � ความสัมพันธ์เชื�อมโยงของสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์
การทํางานร่วมกันอย่างบู รณาการทั�งในและต่างประเทศ

การเฝ้ าระวังทั�งในคนและสัตว์
• การใช้ ยาต้านจุลชีพ
• เชื�อดื�อยา
• ยาปฏิชีวนะตกค้ างในเนื�อสัตว์

การใช้ยาต้านจุลชีพ
อย่างสมเหตุผล
การป้องกันและควบคุม
การติดเชื� อ รวมทั�งการ
แพร่กระจายเชื� อดื� อยา

การสร้างความตระหนัก
และความรูค้ วามเข้าใจ
ที�เกีย� วข้องกับยาต้านจุลชีพ
• ประชาชนทัว� ไป
• เจ้ าของสัตว์และคนเลี�ยงสัตว์
ในฟาร์ม
• บุคลากรทางการแพทย์
และสัตวแพทย์

การวิจยั และพัฒนายาปฏิชีวนะและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
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การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการป้ องกันและควบคุมเชื�อดื�อยาต้ านจุลชีพ: บทเรียนจากต่างประเทศ

แต่ ละประเทศมี จุ ด เน้ นที� แ ตกต่ า งกั น ตามบริ บ ทของ
ประเทศตน อาทิ เ ช่ น ประเทศกลุ่ มสหภาพยุ โรปได้
ประกาศยกเลิกการใช้ ยาปฏิชีวนะเพื�อเร่งการเจริญเติบโต
ในปศุสตั ว์ต�งั แต่ปี พ.ศ. ���� แล้ ว ดังนั�น มีเพียงแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ของอเมริกาที�มีแผนระบุการยกเลิกการใช้
ยาปฏิชีวนะเพื�อเร่งการเจริญเติบโตในปศุสตั ว์ นอกจากนี�
ประเทศทั�งสี�มีศักยภาพการวิจัยและพัฒนาสูง จึงได้ ให้
ความสําคัญต่อการวิจัยและพัฒนาเพื�อคิดค้ นยาปฏิชีวนะ
ใหม่ การตรวจวินิจฉัย วัคซีน และทางเลือกการรักษาอื�นๆ
อย่างไรก็ตาม อเมริกาในฐานะที�เป็ นประเทศที�ให้ ความ
ความสําคั ญกับศึกษาการวิจัยและพั ฒนาเป็ นอย่างมาก
มีวัตถุ ประสงค์ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ฯ ที�เกี�ยวข้ องกับ
การวิจัยและพัฒนาถึง � วัตถุประสงค์
ระบบเฝ้ าระวังและติดตามได้ ครอบคลุม � ส่วนหลัก
ได้ แก่ การติดตามเชื�อดื�อยาทัง� ในคนและสัตว์ การติดตาม
การใช้ ยาปฏิชี ว นะทั� งในคนและสั ต ว์ และการติ ด ตาม
ยาปฏิชีวนะตกค้ างในเนื�อสัตว์ ซึ�งมีสาระสําคัญคือ ต้ องมี
การจั ด ทํา ฐานข้ อมู ลที� เชื� อมโยงกั นระหว่ า งการใช้ ยา
ปฏิชีวนะและเชื�อดื�อยา เพื�อที�จะสามารถประเมินสถานการณ์ได้ โดยข้ อมูลเหล่านี�จะต้ องถึงมือสาธารณชน ผู้ส�ัง
ใช้ ยาทั�งในคนและในสัตว์ อย่างทั�วถึงและทันกาล เพื� อ
สร้ างความตระหนักและสั�งใช้ ยาอย่างถูกต้ องและสมเหตุ
สมผล ทั�งนี� ประเทศเยอรมันและอังกฤษ ซึ�งเป็ นประเทศ
สมาชิ กของสหภาพยุ โรปได้ มี ก ารจั ดตั� งระบบติ ดตาม
การใช้ ยาปฏิชีวนะ รวมทั�งเชื�อดื�อยาทั�งในคนและสัตว์ใน
ประเทศสมาชิ ก และมี ก ารรวบรวมข้ อมู ล จั ด ทํา เป็ น
รายงานประจําทุกปี (13) โดยรายงานนี� ได้ เริ�มตั�งแต่ปี พ.ศ.
���� ต่ อเนื�องจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ ว่า การติดตาม
การใช้ ยาและสถานการณ์ด� อื ยาต้านจุลชีพหรือยาปฏิชีวนะ
อย่ า งเป็ นระบบเป็ นรากฐานสํา คั ญ ของการนํา มาซึ� ง
นโยบายระดั บ โลกต่ อปั ญ หาเชื� อดื� อยาต้ านจุ ล ชี พ ใน
ศักราชปั จจุ บัน นอกจากนี� ยังให้ ความสําคัญต่อการสั�ง
ใช้ ยาของบุคลากรที�เกี�ยวข้ องในการสั�งใช้ ยา โดยให้ ข้อมูล
ป้ อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา เพื� อติดตาม
การจ่ายยารายบุคคลของแพทย์และสัตวแพทย์ ซึ�งจะเป็ น
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

ปัจจัยสําคัญส่งผลต่อการใช้ ยาปฏิชีวนะลดลง(14)
ทั� งนี� ในการจั ดทํา แผนยุทธศาสตร์ ของประเทศไทย
อาจนํา เนื� อหาของแผนยุ ทธศาสตร์ ของต่ างประเทศ �
ประเด็นหลักมาปรับใช้ ได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีจุดเน้ นที�
แตกต่างกันขึ�นกับบริบทของประเทศ อาทิเช่น เน้ นสร้ าง
ความตระหนั กและให้ ความรู้ กั บ เกษตรกรในประเทศ
เห็นความสําคัญของปัญหาเชื�อดื�อยา เนื�องจากประเทศไทยมีนโยบายเพิ�มการผลิตสัตว์เพื�อนํามาเป็ นอาหาร จึง
ต้องให้ ความสําคัญกับความปลอดภัยทางด้านอาหาร รวม
ทั�งให้ ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาการควบคุมและ
ป้ องกันการดื�อยา นอกเหนือจากการวิจัยและพั ฒนายา
และการตรวจวินิจฉัยใหม่ๆ เท่านั�น
เชื� อดื� อยาเป็ นหั วใจในวาระความมั� นคงทางสุขภาพ
ของประชาคมโลก เนื� องจากส่งผลกระทบต่อทั�งสุขภาพ
เศรษฐกิจและสังคมทั�วโลก การจัดทํา แผนยุ ทธศาสตร์
ระดับชาติจึงมีความจําเป็ นที�จะต้ องได้ รับการสนับสนุ น
จากผู้นาํ ของประเทศ ยกตัวอย่างประธานาธิบดีโอบามา
ตระหนักถึงปั ญหาเชื� อดื� อยาว่ าเป็ นภัยคุกคามต่อความ
มั� นคงของประเทศโดยเป็ นผู้ นาํ ในการผลักดัน Global
Health Security Agenda (GHSA) 2014(15) ซึ� งเป็ น
ข้ อตกลงระดับรัฐมนตรีร่วมกับองค์การนานาชาติ ได้ แก่
องค์การอนามัยโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ
และได้ บรรจุเชื�อดื�อยาเข้ารวมไว้ เป็ นหนึ�งวาระของ GHSA
โดยประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เยอรมั นและอั งกฤษเป็ น
ประเทศผู้ นํา และมี ประเทศออสเตรเลี ยเป็ นประเทศ
สนับสนุนใน GHSA
ทั� งนี� ผู้ นาํ ของประเทศไทยได้ แสดงความตระหนัก
และสนั บ สนุ นต่ อการแก้ ไขปั ญหาเชื�อดื�อยาต้ านจุ ลชี พ
ไม่ว่าจะเป็ นการลงนามระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขในภูม-ิ
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ใน Jaipur declaration on Antimicrobial Resistance ในปี พ.ศ.����(16) การตกลง
ระดับรัฐมนตรี Global Health Security Agenda พ.ศ.
���� ทีป� ระเทศไทยเข้าร่วมเป็ นประเทศสนับสนุนในการ
ดําเนินการเชื� อดื�อยา(15) ประเทศไทยเป็ นแกนหลักการ
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ลงนามระดับรัฐมนตรีของกลุ่มประเทศ Foreign Policy
and Global Health (FPGH) จํานวน � ประเทศ ได้ แก่
บราซิล ฝรั�งเศส อินโดนีเซีย นอร์เวย์ เซเนกัล แอฟริกาใต้
และไทย และประเทศอื�นๆ รวมทัง� สิ�น �� ประเทศ ในการ
จัดประชุม Ministerial Side Event on Political Commitment to Promote Responsible Use of Antimicrobials ในสมัชชาอนามัยโลกครั�งที� �� ปี พ.ศ. ���� และ
รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขของ FPGH ทั�ง �
ประเทศ ได้ ตีพิมพ์บทบรรณาธิการ เรื�อง Antimicrobial
resistance: a priority for global health action ในวารสาร
Bulletin of World Health Organization(17) รวมทั�ง
ศ.นพ.รั ชตะ รั ชตะนาวิ น (รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงสาธารณสุข ของประเทศไทยในขณะนั�น) ได้ เข้ าร่วมเป็ น
The Alliance of Champions – The Fight Against
Antimicrobial Resistance 2015 ใน วันที� �� พฤษภาคม
พ.ศ. ���� ซึ� งเป็ นการลงนามระดับรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงสาธารณสุขของ �� ประเทศ ได้ แก่ บราซิล จีน
เยอรมั น เมกซิ โก เนเธอร์ แลนด์ นอร์ เวย์ ปากีสถาน
เกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แซมเบีย
และไทย เพื�อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและความมุง่ มัน�
ในการแก้ ปัญหาเชื�อดื�อยาต้ านจุลชีพในกลุ่มผู้นาํ (18)
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติจาํ เป็ นต้องมีสว่ น
ร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั�งในและนอกภาคสุขภาพ ไม่ว่า
จะเป็ นภาคการเกษตรที� เกี� ยวข้ องกั บ การผลิ ตปศุ สั ตว์
ภาคการพาณิชย์ท�ีเชื�อดื�อยาส่งผลกระทบต่อการส่งออก
และนําเข้ าอาหาร ภาคเอกชนทีค� รอบคลุมถึงบริษทั ยาและ
เวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมผลิตสัตว์ ดังนั�น จึงจําเป็ นต้ องมี
การใช้ แนวคิดบูรณาการในการทํางาน เช่น ป้ องกันและ
ควบคุ มการใช้ ยาปฏิชีวนะทั�งในสถานพยาบาลและการ
เลี�ยงสัตว์ การเฝ้ าระวังการใช้ ยาปฏิชีวนะ การเฝ้ าระวัง
เชื�อดื�อยาและยาปฏิ ชี วนะตกค้ า งทั� งในคน สั ตว์ และ
อาหารที�มาจากสัตว์ โดยการดําเนิ นการเหล่ านี� มีความ
เชื�อมโยงภายใต้ แนวคิด “สุขภาพหนึ�งเดียว” ที�มุ่งเน้ น
ให้ เกิดความตระหนักว่ าสุขภาพของคน สัตว์ และสิ� งแวดล้ อมเชื�อมโยงเป็ นหนึ�งเดียวกัน การแก้ปัญหาจึงต้ อง
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ทํา แบบองค์รวมและมีการประสานแนวทางปฏิบัติด้าน
สุขภาพและสิ�งแวดล้ อม รวมทั�งบูรณาการข้ ามสาขาวิชา
และภาคส่วนทุกระดับให้ เป็ นหนึ�งเดียว
ประเทศไทยมีการดําเนินงานของศูนย์ประสานความ
ร่วมมือสุขภาพหนึ� งเดียวที�จัดตั�งขึ�นในปี พ.ศ.����(19)
ด้ วยความร่ ว มมื อกั น ของส่ วนราชการในประเทศไทย
ได้ แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง� แวดล้ อม มหาวิทยาลัย และภาคีสุขภาพต่างๆ โดยได้ รับการสนับสนุ นจาก
องค์กรต่างประเทศ ได้ แก่ องค์การอาหารและเกษตรแห่ งสหประชาชาติ องค์ ก ารเพื�อการพั ฒนาระหว่ างประเทศของสหรั ฐฯ และศูนย์ควบคุ มและป้ องกั นโรค
สหรัฐอเมริกา โดยมีจุดเน้ นในการดําเนินการเพื� อแก้ ไข
ปั ญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ภายใต้ แผนยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ จึงควรมีการเสนอให้ พิจารณา
การทํางานครอบคลุมการแก้ ปัญหาเชื�อดื�อยาต้ านจุลชีพ
เพราะองค์การอนามัยโลกจัดให้ เป็ นโรคติดต่ออุบัติใหม่
เช่นเดียวกัน
สรุปบทเรียนสําหรับประเทศไทย
แผนยุ ทธศาสตร์ ระดั บชาติ มี องค์ประกอบที� สาํ คั ญ
ได้ แก่ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ ตัวชี�วัด ยุทธศาสตร์
และกลยุ ทธ์ โดยมี สาระนโยบายที� เกี� ยวข้ องกั บปั ญหา
เชื�อดื�อยา � ประเด็นหลัก (ตามภาพที� �) ในการพัฒนา
แผนยุ ทธศาสตร์ ระดั บชาติ ของประเทศจึ งควรมี ความ
ครอบคลุมในองค์ประกอบและประเด็นที�สาํ คัญดังกล่าว
เพือ� ให้ เกิ ด ความเข้ าใจและเป้ าหมายร่ วมกั น ระหว่ า ง
หน่วยงานที�เกี�ยวข้ อง โดยให้ คาํ นึงถึงความเหมาะสมกับ
บริบทของประเทศ
คงปฏิเสธไม่ได้ ว่ าการจั ดทํา แผนยุ ทธศาสตร์ ระดั บ
ชาติเพื� อแก้ ปัญหาเชื� อดื�อยาต้ านจุ ลชีพมีความเกี�ยวข้ อง
กับการขับเคลื� อนนโยบายระดับโลก ดังนั� น จึงมีความ
จําเป็ นต้ องมีความเชื�อมโยงการเคลื� อนไหวในระดับโลก
มาสูก่ ารจัดทํานโยบายระดับประเทศ โดยการได้ รับความ
สําคัญจากระดับผู้นาํ มีความสําคัญอย่างยิ�งในการสนับJournal of Health Science 2016 Vol. 25 No. 4
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Antimicrobial resistance (AMR) becomes a major public health and human security threat
nowadays. It is a complex problem which links people, animals and environment. We reviewed the policy
contents in the National Strategic Plan for the prevention and control of AMR in four countries including
Australia, Germany, United Kingdom and the United States, with an objective to draw lessons for the
development of Thailand National AMR Strategic Plan. The results showed that all strategic plans provide
clear directions of actions to tackle AMR. Six key components were identified including raising awareness
and understanding on AMR, rational antibiotic use, prevention and control of infection, research and
development, surveillance and monitoring, and collaboration, all encompassed the human and animal
health sectors. The factors contributing to development of national strategic plan included strong political
commitment, integrating collaboration and actions across sectors and stakeholders.
Key words: antimicrobial resistance, national strategic plan, policy
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