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คณะท�ำงานวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพเรื่องเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย เป็นเครือข่ายนักวิจัยจาก
หลากหลายภาคส่วนที่ร่วมกันท�ำงานภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินผลของแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดือ้ ยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 โดยคณะท�ำงานวิจยั นโยบาย
และระบบสุขภาพเรื่องเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทยได้พัฒนามาจากคณะท�ำงานเพื่อการพัฒนาระบบติดตาม
การบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย ที่ก่อตั้งขึ้นในกลางปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมี
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดือ้ ยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 โดยมีเป้าหมายแรกเริม่ เพือ่ การ
พัฒนาระบบการติดตามการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย เพื่อให้มีข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ ได้ใน
มาตรฐานเดียวกับระดับนานาชาติ และใช้ประกอบการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายในด้านการบริโภคยาต้านจุลชีพ
ของมนุษย์และสัตว์ (1)
ต่อมา คณะท�ำงานฯ ได้ขยายประเด็นวิจยั เพือ่ ให้ครอบคลุมการวิจยั เชิงนโยบายและระบบสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดือ้ ยาต้านจุลชีพและมีจำ� นวนนักวิจยั เพิม่ ขึน้ จนในปัจจุบนั มีนกั วิจยั จากหลากหลายหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา
และองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไรมากกว่า 50 คนในคณะท�ำงานฯ โดยมีส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ประสานงาน ผู้ระดมทุนการวิจัย ผู้สนับสนุนการวิจัย และผู้ด�ำเนินการวิจัย เพื่อให้มั่นใจว่า
ข้อมูลเชิงวิชาการดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกับผู้ก�ำหนดนโยบายผ่านเครือข่ายทางสังคมและชื่อเสียงของสถาบันที่มีมา
อย่างยาวนาน
การจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
การท�ำงานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพอย่างบูรณาการ คณะท�ำงานฯ มีหลักการท�ำงานร่วมกัน ได้แก่ ความเคารพ
และยอมรับซึ่งกันและกัน และความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของทีมวิจัยให้มี
ความยั่งยืน (2)
อีกทั้ง ทางคณะท�ำงานฯ ยังมุ่งเน้นในการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภาคีเครือข่าย
ทัง้ หมดเติบโตและมีความเข้มแข็งทางวิชาการไปพร้อมกัน และมุง่ สร้างผลงานทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม อีกทัง้ การมีสว่ นร่วม
อย่างเต็มที่ของภาคีเครือข่ายยังช่วยให้มั่นใจได้ถึงความรับผิดชอบ และความยั่งยืนของระบบในระยะยาว นอกจากนี้
ส่วนเชื่อมต่อประสานที่มีประสิทธิภาพระหว่างหลักฐานที่ได้จากงานวิจัยและการตัดสินใจเชิงนโยบายมีความส�ำคัญต่อ
การแก้ไขปัญหาเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพอย่างยิง่ ทีผ่ า่ นมา ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ มีการด�ำเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ที่เข้มแข็งในการเชื่อมต่อนโยบายไปสู่ผู้ก�ำหนดนโยบาย (1)
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1. บทสรุป
1.1 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพ
ระบบเฝ้าระวังการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทยพัฒนาขึ้นเพื่อติดตามและประเมินผล
ตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดือ้ ยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ในการลดการบริโภค
ยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ลงร้อยละ 20 และ 30 ตามล�ำดับ รายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับแรกของประเทศไทย
ในการน�ำเสนอข้อมูลพื้นฐานของการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ พ.ศ. 2560
ทีม่ าของการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทยมาจากข้อมูลรายงานประจ�ำปีของส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ตามพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510 ทีก่ ำ� หนดให้ผผู้ ลิตและผูน้ ำ� เข้ายารายงานปริมาณการผลิต
และการน�ำเข้ายาทุกชนิดที่มีการขึ้นทะเบียนต�ำรับยาไว้ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านทางโปรแกรม
อิเล็กทรอนิกส์ และน�ำมาวิเคราะห์ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพของมนุษย์และสัตว์ในรูปแบบของปริมาณยาโดยเฉลีย่
ส�ำหรับการรักษาต่อวันตามขนาดข้อบ่งใช้หลัก (defined daily dose; DDD) ส�ำหรับยามนุษย์ และในรูปแบบปริมาณ
ตัวยาส�ำคัญของเภสัชภัณฑ์ในหน่วยมิลลิกรัม (active ingredient; AI) ต่อหน่วยประชากรสัตว์ทคี่ ำ� นวณด้วยวิธขี องประเทศไทย
(มิลลิกรัม/PCUThailand) โดยจ�ำนวนประชากรสัตว์คำ� นวณจากน�ำ้ หนักสัตว์จริงและถ่วงด้วยสัดส่วนที่ได้รบั ยาต้านจุลชีพตลอด
วงจรการเลี้ยง
ขอบเขตของยาต้านจุลชีพที่ใช้ในมนุษย์เป็นไปตามค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลกในการเฝ้าระวังการ
บริโภคยาต้านจุลชีพระดับประเทศ ซึง่ แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ ยาหลักทีค่ วรเฝ้าระวัง ประกอบด้วย ยาต้านแบคทีเรีย
ส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย (Antibacterials for systemic use; J01) ยาปฏิชีวนะส�ำหรับระบบทางเดินอาหาร
(Antibiotics for alimentary tract; A07AA) และอนุพันธ์ของยา Nitroimidazole ซึ่งใช้ฆ่าเชื้อโปรโตซัว (Nitroimidazole
derivatives for antiprotozoals; P01AB) กลุ่มยารองที่ควรเฝ้าระวัง ซึ่งได้แก่ ยาฆ่าเชื้อราชนิดฉีดและรับประทาน
ส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย (Antimycotics for systemic use; J02) ยาฆ่าเชื้อราส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกายใช้รักษา
ระบบผิวหนัง (Antifungals for systemic use for dermatological use; D01BA) ยาฆ่าเชื้อไวรัสส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่ว
ร่างกาย (Antivirals for systemic use; J05) ยารักษาวัณโรค (Antimycobacterials for treatment of tuberculosis;
J04A) และยารักษามาลาเรีย (Antimalarials; P01B) ขณะที่ขอบเขตของยาต้านจุลชีพที่ใช้ในสัตว์เป็นไปตามค�ำแนะน�ำ
ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับชนิดยาต้านจุลชีพที่ประเทศในสหภาพยุโรปท�ำการเฝ้าระวัง
การบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption; ESVAC) ได้แก่
ยาต้านการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร (Intestinal antiinfectives: QA07AA, QA07AB, QA07AX) ยาต้านการติดเชื้อ
และยาฆ่าเชื้อรูปแบบสอดมดลูก (Antiinfectives and antiseptics for intrauterine use: QG01AA, QG01AE, QG01BA,
QG01BE, QG51AA, QG51AG) ยาต้านแบคทีเรียส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย (Antibacterials for systemic use;
QJ01) และยาต้านแบคทีเรียรูปแบบสอดเต้านม (Antibacterials for intramammary use; QJ51)
ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพของมนุษย์ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 มีคา่ 74.22 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน
โดยกลุ่มยาต้านแบคทีเรียส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกายเป็นกลุ่มยาที่มีการบริโภคมากที่สุดในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ
70.39 รองลงมาคือยาฆ่าเชื้อไวรัสส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย และยาฆ่าเชื้อราชนิดฉีดและรับประทานส�ำหรับออกฤทธิ์
ทั่วร่างกาย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.56 และ 5.69 ตามล�ำดับ ในกลุ่มยาต้านแบคทีเรียส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย พบว่า
amoxicillin เป็นยาที่มีการบริโภคมากที่สุดในกลุ่มยาต้านแบคทีเรียส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย มีปริมาณเท่ากับ 15.04
DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน ตามด้วย ceftriaxone (13.54 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน) และ tetracycline
(3.43 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน) ตามล�ำดับ
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ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพของสัตว์ที่ใช้บริโภคในประเทศไทย พ.ศ. 2560 มีค่า 560.08 มิลลิกรัม/
PCUThailand โดยยาต้านแบคทีเรียกลุ่ม Beta-lactams (Penicillins) จัดเป็นกลุ่มยาต้านจุลชีพที่มีการบริโภคมากที่สุดใน
สัตว์ในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 26.89 รองลงมาได้แก่ ยากลุ่มต้านการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร และยากลุ่ม
tetracyclines ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 20.78 และ 19.28 เมือ่ พิจารณาตามรายชนิดของยา พบว่า amoxicillin เป็นยาต้านจุลชีพ
ทีม่ กี ารบริโภคมากทีส่ ดุ มีคา่ 148.12 มิลลิกรัม/PCUThailand คิดเป็นร้อยละ 26.45 รองลงมาคือ halquinol และ chlortetracycline
ร้อยละ 13.21 (73.99 มิลลิกรัม/PCUThailand) และร้อยละ 10.26 (57.47 มิลลิกรัม/PCUThailand) ตามล�ำดับ เมื่อรวมปริมาณ
การบริโภคยาต้านจุลชีพ 10 อันดับที่มีการบริโภคมากที่สุดในสัตว์ที่ใช้บริโภคจะมีปริมาณการบริโภครวมทัง้ สิน้ 485.31
มิลลิกรัม/PCUThailand ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 86.65 ของปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพที่ใช้ในสัตว์ที่ใช้บริโภครวมทั้งประเทศ
จึงควรมีนโยบายเพือ่ รณรงค์การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในยา 10 อันดับที่มีการบริโภคมากที่สุดในประเทศ เพื่อน�ำ
ไปสู่การลดปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์
นอกจากนี้ ตามทีอ่ งค์การอนามัยโลกได้ประกาศรายการยาต้านจุลชีพทีม่ คี วามสําคัญในการบ�ำบัดรักษาการติดเชือ้
ในมนุษย์ (List of critically important antimicrobials; CIA) (ฉบับที่ 5: http://who. int/foodsafety/cia/en) ซึ่งยาที่จัดอยู่
ในกลุ่มล�ำดับความส�ำคัญสูงสุด ได้แก่ ยากลุ่ม Cephalosporins (รุ่นที่ 3, 4 และ 5) Glycopeptides, Macrolides และ
Ketolides, Polymyxins และ Fluoroquinolones ซึง่ จากข้อมูลปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพของประเทศไทย พ.ศ. 2560
พบว่าการบริโภคยาต้านจุลชีพกลุ่มนี้ มีค่าร้อยละ 28.99 ของยาต้านจุลชีพทั้งหมดที่บริโภคในมนุษย์ และมีค่าร้อยละ
15.73 ของยาต้านจุลชีพทั้งหมดที่บริโภคในสัตว์ที่ใช้บริโภคในประเทศไทยใน พ.ศ. 2560 โดยหากน�ำปริมาณการบริโภค
ยาต้านจุลชีพทีจ่ ดั อยู่ในกลุม่ ล�ำดับความส�ำคัญสูงสุด รวมกับกลุม่ ล�ำดับความส�ำคัญสูงจะมีปริมาณการบริโภค 43.18 DDDs
ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 58.17 ของปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์ทั้งประเทศ และปริมาณ
การบริโภค 269.59 มิลลิกรัม/PCUThailand คิดเป็นร้อยละ 48.13 ของปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ที่ใช้บริโภคใน
ประเทศไทย จึงควรท�ำการทบทวนการจัดประเภทยาต้านจุลชีพทีอ่ ยู่ในกลุม่ ทีม่ คี วามส�ำคัญสูงสุดตามประกาศขององค์การ
อนามัยโลกให้มีการจ�ำกัดช่องทางการกระจายของยากลุ่มดังกล่าว และส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล รวมถึง
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของความสามารถในการสัง่ ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึง่ เป็นหนึง่ ในสมรรถนะทีส่ ำ� คัญของบุคลากร
ทางการแพทย์

1.2 การน�ำข้อมูลไปใช้
การน�ำข้อมูลปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพของประเทศไทยที่ได้จากรายงานฉบับนี้ไปใช้ควรเข้าใจถึงข้อจ�ำกัด
ของข้อมูล เช่น ข้อมูลการบริโภคยาต้านจุลชีพที่ได้มาจากปริมาณการผลิตและน�ำเข้ายา ภายใต้สมมติฐานที่ว่าปริมาณ
การผลิตและน�ำเข้ายา เท่ากับปริมาณการขายยา โดยคาดว่าปริมาณยาทีค่ งเหลือจากการขายมีจำ� นวนใกล้เคียงกันในแต่ละปี
รวมถึงการรายงานซ�ำ้ ของข้อมูลการผลิตยา ในขณะทีต่ า่ งประเทศจะใช้ขอ้ มูลรายงานปริมาณยาจากการขายยา ซึง่ จะส่งผล
ให้ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพของประเทศไทยสูงกว่าความเป็นจริง
ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานปริมาณการผลิตและการน�ำสั่งยาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ซึง่ ข้อมูลที่ใช้มาจากผูป้ ระกอบการรายงานซึง่ อาจส่งผลให้ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพของประเทศไทย
สูงหรือต�่ำกว่าความเป็นจริงได้ ทางคณะท�ำงานฯ ได้ตระหนักถึงข้อจ�ำกัดเป็นอย่างดี ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อจ�ำกัดเหล่านี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นย�ำมากขึ้น
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นอกจากนี้ ทางคณะท�ำงานฯ มีความพยายามในการจ�ำแนกปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพตามภาคส่วนต่าง ๆ
ได้แก่ การบริโภคยาในโรงพยาบาล และการบริโภคยาในชุมชน ส�ำหรับยาที่ใช้ในมนุษย์ และการบริโภคยาต้านจุลชีพตาม
รายชนิดสัตว์ส�ำหรับยาที่ใช้ในสัตว์ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตและน�ำเข้า
ยาส�ำเร็จรูปรายงานสัดส่วนการขายยาต้านจุลชีพเพิ่มเติมในรายงานประจ�ำปี เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการบริโภคยาต้าน
จุลชีพในแต่ละภาคส่วน
รายงานการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อให้
ประเทศไทยมีขอ้ มูลพืน้ ฐาน (Baseline data) และมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็นฐานข้อมูลของประเทศไทยทีจ่ ะใช้เปรียบเทียบ
การบริโภคยาต้านจุลชีพในแต่ละปี ไม่ควรน�ำไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศเนื่องจากมีแหล่งที่มาของข้อมูลยาที่น�ำมา
ค�ำนวณแตกต่างกัน นอกจากนี้ข้อมูลของประชากรสัตว์ของแต่ละประเทศยังมีบริบทที่แตกต่างกัน ทั้งชนิดของสัตว์
รวมถึงบริบทอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเลีย้ งสัตว์ เช่น สภาพภูมอิ ากาศของแต่ละประเทศ ทีจ่ ะส่งผลต่อระบบการเลีย้ งและ
การจัดการด้านสุขภาพ ส�ำหรับประเทศไทยยาต้านจุลชีพส่วนใหญ่จัดเป็นยาอันตราย ซึ่งต้องขายเฉพาะในร้านขาย
ยาแผนปัจจุบันภายใต้การควบคุมของเภสัชกรผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดจ�ำหน่าย โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีใบสั่งแพทย์
อย่างไรก็ตาม พบว่ามียาปฏิชีวนะบางตัวที่ถูกจัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ซึ่งต้องใช้ใบสั่งแพทย์ในการซื้อยา
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2. บทน�ำ
หลายปีที่ผ่านมาปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial resistance; AMR) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดื้อยา
ต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนกลายเป็นภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้น
ไม่เพียงแต่สง่ ผลกระทบต่อประเทศใดประเทศหนึง่ แต่เป็นวิกฤตร่วมของโลก เนือ่ งจากเชือ้ แบคทีเรียสามารถแพร่กระจาย
อย่างไร้พรมแดนทั่วโลกและมีความสัมพันธ์อย่างซับซ้อนระหว่างเชื้อดื้อยาที่สามารถแพร่กระจายระหว่างคน สัตว์ และ
สิ่งแวดล้อม การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินความจ�ำเป็นและไม่เหมาะสมเป็นปัจจัยส�ำคัญที่เร่งให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา
นอกจากนี้ การเดินทางระหว่างประเทศที่สะดวกรวดเร็ว การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ทางการแพทย์ การเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เชื้อดื้อยาแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
เช่นกัน ดังนัน้ การจัดการกับปัญหาการดือ้ ยาต้านจุลชีพในระดับประเทศจ�ำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน
เข้ามาท�ำงานร่วมกัน
ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาประมาณปีละ 700,000 คนทั่วโลก และมีการคาดการณ์ว่า หากไม่มีการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ในปีพ.ศ. 2593 จะมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาสูงถึง 10 ล้านคน โดยประเทศในทวีปเอเชียจะมีผู้เสียชีวิต
มากทีส่ ดุ ถึง 4.7 ล้านคน (3) ในประเทศไทย มีรายงานผูเ้ สียชีวติ จากเชือ้ ดือ้ ยาปีละประมาณ 38,000 คน คิดเป็นการสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงถึง 4.2 หมื่นล้านบาท (1 ดอลลาร์สหรัฐฯ = 35 บาท) (4)
แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ฉบับแรกของประเทศไทยทีม่ คี วามจ�ำเพาะต่อการจัดการปัญหาการดือ้ ยาต้านจุลชีพ ซึง่ ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มีวิสัยทัศน์เพื่อลดการป่วย การตาย และการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจจากเชื้อดื้อยาภายในปีพ.ศ. 2564 โดยมีเป้าประสงค์ที่ส�ำคัญ ได้แก่ การลดปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพสําหรับ
มนุษย์และสัตว์ลงร้อยละ 20 และ 30 ตามล�ำดับ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ ประเทศจึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องพัฒนา
ระบบการเฝ้าระวังและติดตามการบริโภคยาต้านจุลชีพของประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางความรู้และหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในเรือ่ งสถานการณ์การบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ ซึง่ จะเป็นข้อมูลส�ำคัญในการก�ำหนดมาตรการ
ที่มีประสิทธิผลในการลดการบริโภคยาต้านจุลชีพของประเทศไทยต่อไป แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ
ของประเทศไทยแสดงในรูปภาพที่ 1
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วิสัยทัศน์ : การป่วย การตาย และการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากเชื้อดื้อยาลดลง
พันธกิจ : 1. ก�ำหนดนโยบายและกลไกความร่วมมือระดับชาติภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการจัดการ
			 การดื้อยาต้านจุลชีพ
		
2. พัฒนาระบบการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพที่เข้มแข็งและยั่งยืน
เป้าหมาย :
1.
การป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลง ร้อยละ 50
2.
ปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพส�ำหรับมนุษย์ลดลง ร้อยละ 20
3.
ปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพส�ำหรับสัตว์ลดลง ร้อยละ 30
4.
ประชาชนมีความรูเ้ รือ่ งเชือ้ ดือ้ ยาและตระหนักในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 20
5.
ระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพมีสมรรถนะตามเกณฑ์สากล ไม่ต�่ำกว่าระดับ 4 โดยการวัด
จากองค์การอนามัยโลก (WHO-JEE) เพื่อเป็นกฎระเบียบทางด้านสุขภาพระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ :
1.
การเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
2.
การควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพในภาพรวมของประเทศ
3.
การป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลและควบคุมก�ำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ
อย่างเหมาะสม
4.
การป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุมก�ำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมใน
ภาคการเกษตรและสัตว์เลี้ยง
5.
การส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่
ประชาชน
6.
การบริหารและพัฒนากลไกระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างยั่งยืน
รูปภาพที่ 1 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การจัดการการดือ้ ยาต้านจุลชีพของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
เพือ่ ติดตามการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ตามค�ำแนะน�ำของแผนปฏิบตั กิ ารระดับโลกเรือ่ งการดือ้ ยา
ต้านจุลชีพ (Global Action Plan on Antimicrobial Resistance) (5) คณะท�ำงานวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพเรื่องเชื้อ
ดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทยได้ด�ำเนินการตั้งแต่กลางปีพ.ศ. 2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์
ในเรื่องสถานการณ์การบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ รวมทั้งพัฒนา
ให้เกิดความยั่งยืนของระบบการติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย
พ.ศ. 2560-2564 ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลส�ำคัญในการก�ำหนดข้อเสนอเชิงนโยบายในการลดการบริโภคยาต้านจุลชีพ
ของประเทศไทยต่อไป
รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ฉบับแรกของประเทศไทย โดยน�ำเสนอ
ข้อมูลปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในพ.ศ. 2560
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3. วิธีการ

3.1 ตัวเศษ

		

3.1.1 ระบบข้อมูลและรายงานประจ�ำปี

ในประเทศไทย ยาทุกชนิดทีใ่ ช้ในมนุษย์และสัตว์จำ� เป็นต้องยืน่ ค�ำขอขึน้ ทะเบียนต�ำรับยาทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา จึงจะสามารถท�ำการผลิตหรือน�ำเข้ามาในประเทศได้ ตามพระราชบัญญัตยิ า พ.ศ. 2510 ยาปฏิชวี นะจัดเป็น
“ยาอันตราย” ที่ต้องขายเฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันภายใต้การควบคุมของเภสัชกรหรือสัตวแพทย์ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่
ควบคุมดูแลการจัดจ�ำหน่าย โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีใบสั่งแพทย์ อย่างไรก็ตาม มียาปฏิชีวนะบางตัวที่ถูกจัดเป็น “ยาควบคุม
พิเศษ” ซึ่งต้องใช้ใบสั่งแพทย์ในการจ่ายยา
อีกทั้ง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
มาตรา 85 วรรคหนึ่ง ก�ำหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิตยา และผู้รับอนุญาตน�ำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร มีหน้าที่ส่ง
รายงานประจ�ำปีเกีย่ วกับปริมาณและมูลค่าการผลิต และน�ำหรือสัง่ ยาเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่ ยาที่ได้ขนึ้ ทะเบียนต�ำรับยา
ไว้แต่ละตํารับ ซึง่ รวมถึงยาต้านจุลชีพ ตามแบบ ผ.ย.6 (ก), น.ย.6 มายังส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน
วันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไปทุกปี แม้ว่าผู้รับอนุญาตฯ จะไม่ได้ด�ำเนินการผลิต หรือน�ำสั่งยาส�ำเร็จรูปเข้ามาในปีที่ต้อง
รายงาน หากผู้รับอนุญาตฯ ไม่จัดส่งรายงานภายในก�ำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา
ซึง่ ต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่หนึง่ พันบาทถึงห้าพันบาท และให้ปรับเป็นรายวันอีกวันละร้อยบาท จนกว่าจะปฏิบตั ิให้ถกู ต้อง
เป็นต้น หากทะเบียนต�ำรับยาใดไม่ได้แจ้งข้อมูลไว้ในรายงานประจ�ำปี จะถือว่าทะเบียนดังกล่าว ไม่มกี ารผลิต หรือน�ำเข้า
ในปีนั้น ๆ และหากทะเบียนต�ำรับยาดังกล่าวไม่มีการผลิต หรือน�ำเข้าเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน ทะเบียนต�ำรับยาดังกล่าว
จะถูกยกเลิกโดยผลของกฎหมาย ตามความในมาตรา 85 วรรคสองตามกฎหมายว่าด้วยยา ข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูล
รายงานประจ�ำปีของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงมีความครอบคลุมถึงปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพใน
มนุษย์และสัตว์
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ กฎหมายไม่ได้บงั คับให้ผผู้ ลิต และผูน้ ำ� เข้ายาส�ำเร็จรูปรายงานปริมาณการส่งออกยาแต่ละชนิด
ทางส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้มีความพยามยามที่จะท�ำให้ข้อมูลการบริโภคยาปฏิชีวนะของประเทศไทย
ถูกต้องและแม่นย�ำมากยิง่ ขึน้ จึงได้ขอความร่วมมือไปยังผูผ้ ลิต และผูน้ ำ� เข้ายาส�ำเร็จรูปให้รายงานปริมาณการส่งออกยา
แต่ละชนิด เพือ่ มาหักออกจากปริมาณการผลิตและน�ำเข้ายา นอกจากนีก้ ฎหมายไม่ได้กำ� หนดให้ผผู้ ลิต และน�ำเข้ายาส�ำเร็จรูป
รายงานปริมาณการขาย ทางคณะท�ำงานฯ จึงท�ำงานภายใต้สมมติฐานทีว่ า่ ปริมาณการน�ำเข้า และผลิตยา เท่ากับปริมาณ
การขายยา โดยคาดว่าปริมาณยาที่คงเหลือจากการขายมีจ�ำนวนใกล้เคียงกันในแต่ละปี
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การนำเขายา

การผลิตยา

การกระจายยา
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การจายยา

11

มนุษย

โรงพยาบาลคน

ผูกระจายยา/
ผูนำเขายา

ผูนำเขายา/
ผูกระจายยา

คลินิกคน

ผูกระจายยา/
ผูผลิตยา

ผูกระจายยา/
ผูนำเขายา/
ผูผลิตยา

สัตวเลี้ยง

ผูกระจายยา

ผูนำเขายา

รานขายอาหารสัตว

ฟารมเลี้ยงสัตว

สถานพยาบาลสัตว

ผูกระจายยา/
ผูนำเขายา

ผูนำเขายา/
ผูกระจายยา

Sommanustweechai A, et al. Bulletin of WHO. 2018; 96: 101-109

พืช

รานขายยา

ผูคาสง

ผูผลิตยา

ผูผลิตยา/
ผูนำเขายา

ผูนำเขายา/
ผูผลิตยา

ฟารมแบบผสมผสาน

โรงงานผลิตอาหารสัตว

เภสัชเคมีภัณฑ (Active Pharmaceutical
Ingredient)
ยาตานจุลชีพ (รวมทั้งยาตานจุลชีพ
ที่เปนสารผสมลวงหนาสำหรับสัตว
หรือ Medicated premix)
อาหารสัตวที่มียา (Medicated feed)

แหลงขอมูล

รูปภาพที่ 2 รายงานประจ�ำปีของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครอบคลุมปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ ซึง่ ได้รบั ข้อมูลจากผูน้ ำ� เข้า และผูผ้ ลิตยา (6)

การใชยา

		
3.1.2 การจัดหมวดหมู่ยาต้านจุลชีพ
รายงานนี้จ�ำแนกยาต้านจุลชีพทุกชนิดที่อยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนต�ำรับยาของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ตามระบบจ�ำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification
System (ATC) และ Anatomical Therapeutic Chemical classification system for veterinary medicinal products
(ATCvet)) ที่พัฒนาโดย WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Norwegian Institute of
Public Health ส�ำหรับรายงานฉบับนี้ใช้ ATC/DDD index ของปี พ.ศ. 2561 เป็นข้อมูลอ้างอิง (7)
		
3.1.3 ขอบเขตของรายการยาต้านจุลชีพที่ท�ำการเฝ้าระวัง
ขอบเขตของรายการยาต้านจุลชีพทีท่ ำ� การเฝ้าระวังในมนุษย์ในประเทศไทย แบ่งเป็นรายการยาต้านจุลชีพหลัก
และรายการยาต้านจุลชีพรอง ตามค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลก (WHO methodology for a global programme
on surveillance of antimicrobial consumption) (8)
ตารางที่ 1 รายชื่อยาต้านจุลชีพที่ท�ำการเฝ้าระวังในมนุษย์ของประเทศไทย
กลุ่มยา

รายการยาต้านจุลชีพหลัก
ยาต้านแบคทีเรียส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย
ยาปฏิชีวนะส�ำหรับระบบทางเดินอาหาร
อนุพันธ์ของยา Nitroimidazole ซึ่งใช้ฆ่าเชื้อโปรโตซัว
รายการยาต้านจุลชีพรอง
ยาฆ่าเชื้อราชนิดฉีดและรับประทานส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย
ยาฆ่าเชื้อราส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกายใช้รักษาระบบผิวหนัง
ยาฆ่าเชื้อไวรัสส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย
ยารักษาวัณโรค
ยารักษามาลาเรีย

ATC code
J01
A07AA
P01AB
J02
D01BA
J05
J04A
P01B

ขอบเขตของรายการยาต้านจุลชีพที่ใช้ในสัตว์ที่ใช้บริโภคของประเทศไทยเป็นไปตามค�ำแนะน�ำขององค์การ
โรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับชนิดยาต้านจุลชีพที่ประเทศในสหภาพยุโรปท�ำการเฝ้าระวังการบริโภค
ยาต้านจุลชีพในสัตว์ (9)
ตารางที่ 2 รายชือ่ ยาต้านจุลชีพทีท่ ำ� การเฝ้าระวังในสัตว์ที่ใช้บริโภคของประเทศไทย
กลุ่มยา
ยาต้านการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
ยาต้านการติดเชือ้ และยาฆ่าเชือ้ รูปแบบสอดมดลูก
ยาต้านแบคทีเรียส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย
ยาต้านแบคทีเรียรูปแบบสอดเต้านม

ATCvet code
QA07AA; QA07AB; QA07AX
QG01AA; QG01AE; QG01BA; QG01BE QG51AA; QG51AG
QJ01
QJ51

หมายเหตุ : ไม่รวมยาต้านจุลชีพชนิดเม็ด (Tablet) ยาต้านจุลชีพชนิดทาภายนอก และยาต้านจุลชีพที่ใช้กับอวัยวะ
		 รับความรู้สึก เนื่องจากยาดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้กับสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน
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3.1.4 ข้อจ�ำกัด

รายงานฉบับนี้ไม่ได้มกี ารรวบรวมข้อมูลยาต้านจุลชีพที่ไม่ได้ขนึ้ ทะเบียนต�ำรับยากับทางส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ยาต้านจุลชีพที่น�ำเข้าและลักลอบผลิตอย่างผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ในส่วนของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายงานประจ�ำปีได้มีการท�ำเป็นโครงการน�ำร่อง
รายละเอียดดังภาคผนวก 11 ซึง่ ในการตรวจประเมิน ด�ำเนินการในรูปแบบงานวิจยั จึงมีการแจ้งแผนการเข้าตรวจประเมิน
แก่ผู้ประกอบการล่วงหน้า อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการมีการเตรียมความพร้อมของระบบที่เกี่ยวข้องในบางส่วน เพื่อให้
ผู้ประเมินเห็นว่าระบบมีความครบถ้วน

3.2 ตัวส่วน
		

3.2.1 จ�ำนวนประชากรมนุษย์

ประชากรกลางปี หมายรวมถึงประชากรทุกคนทีอ่ าศัยในประเทศไทยทัง้ ทีม่ แี ละไม่มสี ญั ชาติไทย โดยไม่คำ� นึงถึง
สถานะทางกฎหมาย (10) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จ�ำนวนประชากรกลางปีของประเทศไทย พ.ศ. 2560
ชาย
33,664,899

ประชากรไทย (คน)
หญิง
35,372,614

รวม
69,037,513

ประชากรต่างด้าว
(คน)
3,400,787

รวมทั้งสิ้น (คน)
72,438,300

แหล่งที่มา : ข้อมูลจากตัวชี้วัดในฐานข้อมูลการพัฒนาโลกของธนาคารโลก (World Development Indicator; WDI)
		 พ.ศ. 2560 (10)
		 3.2.2 จ�ำนวนประชากรสัตว์
			
3.2.2.1 หน่วยประชากรสัตว์ที่ค�ำนวณด้วยวิธีของประเทศไทย
				
(Population correction unit; PCUThailand)
อ้างอิงข้อมูลน�้ำหนักเฉลี่ย ณ ช่วงเวลาที่ใช้ยารักษา (average weight at the time of treatment; Aw) ตาม
รายงานการส�ำรวจปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ของยุโรป (11) แต่ข้อมูลดังกล่าวไม่ครอบคลุมสัตว์ที่ใช้บริโภค
ในประเทศไทยทุกชนิด ดังนัน้ คณะท�ำงานฯ จึงได้พฒั นาข้อมูลน�ำ้ หนักเฉลีย่ ณ ช่วงเวลาทีใ่ ช้ยารักษาของประเทศไทย (AwThailand)
เพื่อใช้ในการประมาณหน่วยประชากรสัตว์ที่ค�ำนวณด้วยวิธีของประเทศไทย (PCUThailand) (รายละเอียดในตารางที่ 4)
			
3.2.2.2 การค�ำนวณหน่วยประชากรสัตว์ดว้ ยวิธขี องประเทศไทย
				
(Population correction unit; PCUThailand)
ในรายงานการส�ำรวจปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ของยุโรป หน่วยประชากรสัตว์ส�ำหรับสัตว์ที่ใช้
บริโภคแต่ละชนิดมีค่าเท่ากับจ�ำนวนสัตว์คูณด้วยน�้ำหนักเฉลี่ย ณ ช่วงเวลาที่ใช้ยารักษา
หน่วยประชากรสัตว์ = จ�ำนวนสัตว์แต่ละชนิด x น�้ำหนักเฉลี่ย ณ ช่วงเวลาที่ใช้ยารักษา
รายงานการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560
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ไก่เนื้อพันธุ์ ไก่ไข่พันธุ์ ไก่ไข่ ไก่ไข่รุ่น เป็ดเนื้อพันธุ์ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ และโคนม (ระยะแห้งนม) ที่ไม่มีอ้างอิง
น�ำ้ หนักเฉลีย่ ณ เวลาทีใ่ ช้ยารักษาตามรายงานการส�ำรวจปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ของยุโรป ทางคณะท�ำงานฯ
จึงพิจารณาใช้น�้ำหนักของสัตว์ก่อนส่งโรงฆ่า ดังแสดงในตารางที่ 5 การประมาณค่าน�้ำหนักนี้ ได้มาจากแนวคิดพื้นฐาน
ของการก�ำหนดค่าหน่วยประชากรสัตว์ ดังแสดงในรายงานการส�ำรวจปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ของยุโรป
ใช้ตัวย่อ PCUThailand เพื่อเป็นการบ่งชี้ถึงการก�ำหนดน�้ำหนักเฉลี่ย ณ ช่วงเวลาที่ใช้ยารักษาด้วยวิธีของประเทศไทย
ค่า 1 PCUThailand เท่ากับมวลน�้ำหนักสัตว์ 1 กิโลกรัม โดยค�ำนวณจากสัตว์ที่ใช้บริโภคภายในประเทศไม่รวมสัตว์
ที่ส่งออกและน�ำเข้า
ตารางที่ 4 น�้ำหนักที่ใช้ในการค�ำนวณหาค่าหน่วยประชากรสัตว์บกที่ใช้บริโภคของประเทศไทย (PCUThailand)
ชนิดสัตว์
สุกร
สัตว์ปีก

โค

น�ำ้ หนัก (กิโลกรัม)

Eurostat

ที่มา

ประเทศไทย

สุกรพันธุ์
สุกรขุน

240
65

Eurostat*
Eurostat*

-

ไก่เนื้อพันธุ์
ไก่เนื้อ
ไก่ไข่พันธุ์
ไก่ไข่
ไก่ไข่รุ่น
เป็ดเนื้อพันธุ์
เป็ดเนื้อบริษัท
เป็ดเนื้อ-ไล่ทุ่ง-เป็ดเทศ
เป็ดไข่บริษัท
เป็ดไข่-ไล่ทุ่ง

4
1
2
2
1.5
3.5
3.3
3.3
2.5
2.5

Eurostat*
-

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

โคนม (ระยะรีดนม)
โคนม (ระยะแห้งนม)
โคเนื้อ

425
425
425

Eurostat*
Eurostat*

ประเทศไทย
-

*ที่มา รายงานการส�ำรวจปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ของยุโรป (11)
			

3.2.2.3 ชนิดสัตว์ที่ครอบคลุมในการค�ำนวณ PCUThailand

ชนิดสัตว์ที่ครอบคลุมในการค�ำนวณ PCUThailand ได้แก่ สุกร สัตว์ปีก โค และสัตว์นำ�้ โดยข้อมูลของจ�ำนวนสัตว์บก
ทีใ่ ช้บริโภคนัน้ มาจากการประชุมระหว่างกรมปศุสตั ว์และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีการอ้างอิงจากหลากหลายแหล่งข้อมูล
จนมีมติเห็นชอบร่วมกัน ข้อมูลสัตว์นำ�้ ที่ใช้บริโภคมาจากกรมประมง แสดงในรูปของน�ำ้ หนักผลผลิตหรือชีวมวล (biomass)
ของการผลิตทั้งสัตว์น�้ำชายฝั่งและสัตว์น�้ำจืด โดยครอบคลุมเฉพาะปลาและกุ้ง ดังแสดงในตารางที่ 5
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รายงานการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560

ตารางที่ 5 จ�ำนวนสัตว์และหน่วยประชากรสัตว์ที่ใช้บริโภคของประเทศไทยตามรายชนิด1
ชนิดสัตว์

สุกร (ตัว)
สุกรพันธุ์
สุกรขุน
สัตว์ปีก (ตัว)
ไก่เนื้อพันธุ์
ไก่เนื้อ
ไก่ไข่พันธุ์
ไก่ไข่
ไก่ไข่รุ่น
เป็ดเนื้อพันธุ์
เป็ดเนื้อบริษัท
เป็ดเนื้อ-ไล่ทุ่ง-เป็ดเทศ
เป็ดไข่บริษัท
เป็ดไข่-ไล่ทุ่ง
โค (ตัว)
โคนม (ระยะรีดนม)
โคนม (ระยะแห้งนม)
โคเนื้อ
สัตว์น�้ำ* (ตัน)
สัตว์น�้ำชายฝั่ง
สัตว์น�้ำจืด
หน่วยประชากรสุทธิ
1
จ�ำนวนสัตว์ = จ�ำนวนสัตว์ที่ผลิตต่อปี
*เฉพาะปลาและกุ้ง
		

จ�ำนวนสัตว์

หน่วยประชากรสัตว์ (กิโลกรัม)

1,113,358
18,411,401

267,205,920.0
1,196,741,065.0

18,100,000
1,594,494,720
719,900
55,643,971
50,247,469
321,300
32,130,000
25,077,362
6,507,447
9,847,138

72,400,000.0
1,594,494,720.0
1,439,800.0
111,287,942.0
75,371,203.5
1,124,550.0
106,029,000.0
82,755,294.6
16,268,617.5
24,617,845.0

245,505
273,279
4,876,228

104,339,625.0
116,143,575.0
2,072,396,900.0

417,300
329,014

417,300,000.0
329,014,000.0
6,588,930,057.6

3.2.3 ข้อจ�ำกัด

ขาดข้อมูลน�้ำหนักผลผลิตหรือชีวมวลของประชากรสัตว์น�้ำ พ.ศ. 2560 จึงใช้วิธีการประมาณค่านอกช่วง
(extrapolation) จากข้อมูลน�้ำหนักผลผลิตของ พ.ศ. 2557-2559 เพื่อประมาณค่าน�้ำหนักผลผลิตของ พ.ศ. 2560

รายงานการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560
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3.3 การวิเคราะห์ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพ
		

3.3.1 การวิเคราะห์ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์

หน่วยวัดปริมาณยาที่เป็นมาตรฐานสากล คือ ปริมาณยาโดยเฉลี่ยส�ำหรับการรักษาต่อวัน ตามขนาดข้อบ่งใช้
หลักต่อประชากร 1,000 ราย (defined daily doses (DDDs)/1,000 inhabitants/day; DID) ซึ่งค�ำนวณจาก
จ�ำนวน DDDs ต่อ 1,000 ประชากร ต่อวัน (DID) =
			

ปริมาณสารส�ำคัญ (หน่วย DDD) x 1,000
จ�ำนวนประชากรกลางปี x 365

ปริมาณการบริโภคยาในทะเบียนต�ำรับยาทีม่ ตี วั ยาส�ำคัญชนิดเดียวอ้างอิงตามระบบ ATC code และใช้ค่า DDD
ของยาที่ก�ำหนดมานั้นในการค�ำนวณ แต่ทะเบียนต�ำรับยาที่มีตัวยาส�ำคัญมากกว่าหนึ่งชนิด หากทะเบียนยานั้นมีการ
ก�ำหนด ATC code มา ก็จะใช้ค่า DDD ของยาที่ก�ำหนดมานั้นในการค�ำนวณ อย่างไรก็ตาม หากทะเบียนยานั้นไม่มีการ
ก�ำหนด ATC code ตัวยาส�ำคัญจะถูกเชื่อมโยงข้อมูลตามทะเบียนต�ำรับยาทีม่ ตี วั ยาส�ำคัญชนิดเดียว และถูกค�ำนวณ
โดยใช้ DDD ของยาทีม่ ตี วั ยาส�ำคัญชนิดเดียวแต่ละตัวรวมกัน
		

3.3.2 การวิเคราะห์ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์

ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์อยู่ในหน่วยมิลลิกรัมของปริมาณตัวยาส�ำคัญ ต่อหน่วยประชากรสัตว์ที่
ค�ำนวณด้วยวิธขี องประเทศไทย (มิลลิกรัม/PCUThailand)
ปริมาณยาในหน่วยมิลลิกรัมของปริมาณตัวยาส�ำคัญต่อหน่วยประชากรสัตว์ =
ปริมาณตัวยาส�ำคัญ (ตัน) x 109 (มิลลิกรัม)
ที่ค�ำนวณด้วยวิธีของประเทศไทย (mg/PCUThailand)		 หน่วยประชากรสัตว์ที่ค�ำนวณด้วยวิธีของประเทศไทย
			
(PCUThailand) (กิโลกรัม)
ข้อมูล PCUThailand สัตว์ที่ใช้บริโภคในประเทศไทยประกอบไปด้วยสัตว์ 4 ชนิดหลัก คือ สุกร สัตว์ปีก โค และสัตว์น�้ำ
(ปลา และกุ้ง) ปริมาณการบริโภคยาในทะเบียนต�ำรับยาที่มีตัวยาส�ำคัญชนิดเดียวอ้างอิงตามระบบ ATCvet code ใน
ทะเบียนต�ำรับยาที่มีตัวยาส�ำคัญมากกว่าหนึ่งชนิด จะจ�ำแนกตัวยาออกตามทะเบียนต�ำรับยาที่มีตัวยาส�ำคัญชนิดเดียว
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3.4 สรุปการเก็บข้อมูลปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพ
ตารางที่ 6 สรุปข้อมูลปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพของประเทศไทย ได้แก่ ปีที่จัดเก็บข้อมูล สถานะการ
รายงาน แหล่งข้อมูล ประเภทข้อมูลที่รายงาน ผู้รายงานข้อมูล และข้อจ�ำกัด
ตารางที่ 6 ข้อมูลปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพของประเทศไทย
ปีที่จัดเก็บข้อมูล
สถานะการรายงาน
แหล่งข้อมูล
ประเภทข้อมูลที่รายงาน
ผู้รายงานข้อมูล

พ.ศ. 2560
มีสภาพการบังคับทางกฎหมาย จ�ำเป็นต้องรายงาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ข้อมูลการบริโภคยา (ข้อมูลการน�ำเข้าและผลิต)
ผูน้ ำ� เข้า (จ�ำนวน 185 ราย) และผูผ้ ลิต (จ�ำนวน 148 ราย)

ข้อควรระวังในการแปลผลข้อมูล และการน�ำข้อมูลที่ได้จากรายงานฉบับนี้ไปใช้
1. การแปลผลข้อมูลที่ได้จากรายงานฉบับนี้จ�ำเป็นต้องท�ำด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากที่มาของข้อมูลการบริโภค
ยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทยมาจากฐานข้อมูลรายงานประจ�ำปีของส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ซึ่งเป็นข้อมูลการน�ำเข้าและผลิตยาส�ำเร็จรูป ในขณะที่ต่างประเทศ ส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลการขายยา
จึงท�ำให้ที่มาของข้อมูลมีความแตกต่างกัน ดังนั้นคณะท�ำงานฯ จึงท�ำงานกับข้อมูลนี้ภายใต้สมมติฐานที่ว่าปริมาณ
การผลิตและน�ำเข้ายา เท่ากับปริมาณการขายยา โดยคาดว่าปริมาณยาที่คงเหลือจากการขายมีจ�ำนวนใกล้เคียงกัน
ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม สมมติฐานนี้จ�ำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและยืนยัน นอกจากนี้ ข้อมูลรายงานประจ�ำปี
ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่ได้รวมถึงข้อมูลยาต้านจุลชีพที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนต�ำรับยากับทาง
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และยาต้านจุลชีพที่น�ำเข้าและลักลอบผลิตอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงไม่ได้มี
การท�ำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายงานประจ�ำปี ณ สถานที่ผลิต และน�ำเข้ายาส�ำเร็จรูป อีกทั้งไม่มี
การตรวจสอบการรายงานซ�้ำของข้อมูลการน�ำเข้า และผลิตยา ซึ่งจากข้อจ�ำกัดที่กล่าวมาทั้งหมดอาจจะส่งผลให้
ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพของประเทศไทยต�ำ่ กว่า หรือสูงกว่าความเป็นจริง ซึง่ ทางคณะท�ำงานฯ ได้ตระหนักถึง
ข้อจ�ำกัดเหล่านี้เป็นอย่างดี และมีความพยายามที่จะก�ำจัดข้อจ�ำกัดเหล่านี้ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและ
แม่นย�ำมากยิ่งขึ้น
2. รายงานฉบับนีแ้ สดงปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560 ซึง่ ข้อมูลดังกล่าว
ใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการติดตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดือ้ ยาต้านจุลชีพของประเทศไทย
พ.ศ. 2560-2564 ในการลดปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ ร้อยละ 20 และ 30 ตามลําดับ
3. ข้อมูลปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในต่างประเทศได้ เนื่องจากที่มาของข้อมูลแตกต่างกัน โรคประจ�ำถิ่นและ
การระบาดของโรคในแต่ละภูมิภาคแตกต่างกัน นอกจากนี้ ระบบสุขภาพ การเข้าถึงยาต้านจุลชีพ และระบบการ
ผลิตสัตว์ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศล้วนส่งผลต่อปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพทั้งสิ้น
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4. ผลการศึกษา

		 4.1. ข้อมูลการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์
			

4.1.1 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์ พ.ศ. 2560

ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์ พ.ศ. 2560 มีคา่ 74.22 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน (ตารางที่ 7)
โดยกลุม่ ยาต้านจุลชีพทีม่ สี ดั ส่วนการบริโภคสูงทีส่ ดุ ใน พ.ศ. 2560 ได้แก่ ยาต้านแบคทีเรียส�ำหรับออกฤทธิท์ วั่ ร่างกาย (J01)
โดยมีการบริโภคเท่ากับ 52.25 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน รองลงมา ได้แก่ ยาฆ่าเชือ้ ไวรัสส�ำหรับออกฤทธิท์ วั่ ร่างกาย
(J05) และยาฆ่าเชือ้ ราชนิดฉีดและรับประทานส�ำหรับออกฤทธิท์ วั่ ร่างกาย (J02) ซึง่ บริโภคเท่ากับ 13.02 และ 4.23 DDDs
ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน ตามล�ำดับ (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 7 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์ พ.ศ. 2560*

ประเทศไทย

ปริมาณการบริโภค
ยาต้านจุลชีพรวม (DDDs)
1,962,681,569

จ�ำนวนประชากร
กลางปี
72,438,300

ปริมาณการบริโภค
(DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน)
74.22

* ข้อควรระวังในการแปลผลข้อมูล และการน�ำข้อมูลที่ได้จากรายงานฉบับนี้ไปใช้
1. การแปลผลข้อมูลที่ได้จากรายงานฉบับนี้จ�ำเป็นต้องท�ำด้วยความระมัดระวัง เนือ่ งจากทีม่ าของข้อมูลการบริโภคยา
		 ต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทยมาจากฐานข้อมูลรายงานประจ�ำปีของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
		 และยาซึ่งเป็นข้อมูลการน�ำเข้าและผลิตยาส�ำเร็จรูป ในขณะที่ต่างประเทศ ส่วนใหญ่ใช้ขอ้ มูลการขายยา จึงท�ำให้
		 ที่มาของข้อมูลมีความแตกต่างกัน ดังนั้นคณะท�ำงานฯ จึงท�ำงานกับข้อมูลนี้ภายใต้สมมติฐานที่ว่าปริมาณการผลิต
		 และน�ำเข้ายา เท่ากับปริมาณการขายยา โดยคาดว่าปริมาณยาทีค่ งเหลือจากการขายมีจำ� นวนใกล้เคียงกันในแต่ละปี
		 อย่างไรก็ตาม สมมติฐานนี้จ�ำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและยืนยัน นอกจากนี้ ข้อมูลรายงานประจ�ำปีของ
		 ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาไม่ได้ ร วมถึ ง ข้ อ มู ล ยาต้ านจุ ล ชี พ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ยนต� ำ รั บ ยากั บ ทาง
		 ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และยาต้านจุลชีพที่น�ำเข้าและลักลอบผลิตอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงไม่ได้มี
		 การท�ำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายงานประจ�ำปี ณ สถานที่ผลิต และน�ำเข้ายาส�ำเร็จรูป อีกทั้งไม่มี
		 การตรวจสอบการรายงานซ�้ำของข้อมูลการน�ำเข้า และผลิตยา ซึ่งจากข้อจ�ำกัดที่กล่าวมาทั้งหมดอาจจะส่งผลให้
ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพของประเทศไทยต�ำ่ กว่า หรือสูงกว่าความเป็นจริง ซึง่ ทางคณะท�ำงานฯ ได้ตระหนักถึง
		 ข้อจ�ำกัดเหล่านี้เป็นอย่างดี และมีความพยายามที่จะก�ำจัดข้อจ�ำกัดเหล่านี้ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและ
		 แม่นย�ำมากยิ่งขึ้น
2. รายงานฉบับนีแ้ สดงปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560 ซึง่ ข้อมูลดังกล่าว
		 ใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการติดตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดือ้ ยาต้านจุลชีพของประเทศไทย
		 พ.ศ. 2560-2564 ในการลดปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ ร้อยละ 20 และ 30 ตามลําดับ
3. ข้อมูลปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับ
		 ข้อมูลปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในต่างประเทศได้ เนื่องจากที่มาของข้อมูลแตกต่างกัน โรคประจ�ำถิ่นและ
		 การระบาดของโรคในแต่ละภูมิภาคแตกต่างกัน นอกจากนี้ ระบบสุขภาพ การเข้าถึงยาต้านจุลชีพ และระบบ
		 การผลิตสัตว์ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศล้วนส่งผลต่อปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพทั้งสิ้น
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ตารางที่ 8 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในประเทศไทย พ.ศ. 2560 แบ่งตามกลุ่มยาต้านจุลชีพในหน่วย DDDs
		 ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน
กลุ่มยาต้านจุลชีพ

ปริมาณการบริโภค
(DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน)

1. รายการยาต้านจุลชีพหลัก
1.1 ยาต้านแบคทีเรียส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย (J01)
52.25
0.04
1.2 ยาปฏิชีวนะส�ำหรับระบบทางเดินอาหาร (A07AA)
0.58
1.3 อนุพนั ธ์ของยา Nitroimidazole ซึง่ ใช้ฆา่ เชือ้ โปรโตซัว (P01AB)
2. รายการยาต้านจุลชีพรอง
2.1 ยาฆ่าเชื้อราชนิดฉีดและรับประทานส�ำหรับออกฤทธิ์
4.23
		 ทั่วร่างกาย (J02)
0.40
2.2 ยาฆ่าเชื้อราส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกายใช้รักษา
		 ระบบผิวหนัง (D01BA)
13.02
2.3 ยาฆ่าเชื้อไวรัสส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย (J05)
2.22
2.4 ยารักษาวัณโรค (J04A)
1.48
2.5 ยารักษามาลาเรีย (P01B)
ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพรวม
74.22
*การแปลผลข้อมูลและการน�ำข้อมูลไปใช้ควรค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดที่อธิบายไว้ในกล่องข้อความหน้า 17
		

4.1.2 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพตามกลุ่มยาต้านจุลชีพ

1. รายการยาต้านจุลชีพหลัก

		 1.1 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในกลุ่มยาต้านแบคทีเรียส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย (J01)
ในกลุม่ ยาต้านแบคทีเรียส�ำหรับออกฤทธิท์ วั่ ร่างกาย (J01) พบว่ายาต้านแบคทีเรียกลุม่ Beta-lactams (Penicillins)
มีปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพสูงทีส่ ดุ ในกลุม่ ซึง่ มีการบริโภคเท่ากับ 21.19 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน รองลงมา
ได้แก่ ยาต้านแบคทีเรียกลุ่ม Beta-lactams อื่น (15.88 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน) ยากลุ่ม Tetracyclines
(5.88 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน) และยาต้านแบคทีเรียกลุม่ Quinolone (4.06 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน)
ตามล�ำดับ (ดังตารางที่ 9 และรูปภาพที่ 3)
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ตารางที่ 9 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ของกลุ่มยาต้านแบคทีเรียส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่ว
		 ร่างกาย (J01) ในหน่วย DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน
ATC code
ปริมาณการบริโภค
กลุ
ม
่
ยาต้
า
นจุ
ล
ชี
พ
ระดับที่ 3
(DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน)
J01A
Tetracyclines
5.88
J01B
Amphenicols
0.11
J01C
Beta-lactams (Penicillins)
21.19
J01D
ยาต้านแบคทีเรียกลุ่ม Beta-lactams อื่น
15.88
J01E
Sulfonamides และ Trimethoprim
1.60
J01F
Macrolides, Lincosamides และ Streptogramins
3.24
J01G
ยาต้านแบคทีเรียกลุ่ม Aminoglycoside
0.22
J01M
ยาต้านแบคทีเรียกลุ่ม Quinolones
4.06
J01X
ยาต้านแบคทีเรียอื่น
0.07
ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพรวม (กลุ่ม J01)
52.25
*การแปลผลข้อมูลและการน�ำข้อมูลไปใช้ควรค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดที่อธิบายไว้ในกล่องข้อความหน้า 17
รอยละ 0.42
รอยละ 3.06

รอยละ 0.13
รอยละ 0.21

รอยละ
7.77 รอยละ 11.26
รอยละ
6.19

รอยละ 30.40

รอยละ 40.56

ยาตานแบคทีเรียกลุม Quinolones (J01M)
ยาตานแบคทีเรียกลุม Aminoglycoside (J01G)
Macrolides, Lincosamides และ Streptogramins (J01F)

ยาตานแบคทีเรียอื่น (J01X)
Tetracyclines (J01A)
Amphenicols (J01B)

Sulfonamides และ Trimethoprim (J01E)

Beta-lactams (Penicillins) (J01C)

ยาตานแบคทีเรียกลุม Beta-lactams อื่น (J01D)

รูปภาพที่ 3 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ในกลุม่ ยาต้านแบคทีเรียส�ำหรับออกฤทธิท์ วั่ ร่างกาย
			 (J01) ในหน่วยร้อยละของปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพ (DDDs)
ใน ATC code ระดับที่ 4 ของกลุม่ ยาต้านแบคทีเรียส�ำหรับออกฤทธิท์ วั่ ร่างกาย (J01) พบว่า ยากลุม่ Penicillins
ชนิดฤทธิ์วงขยาย (J01CA) เป็นกลุ่มยาที่มีการบริโภคสูงที่สุดในกลุ่ม ซึ่งมีการบริโภคเท่ากับ 16.50 DDDs ต่อ 1,000
ประชากรต่อวัน รองลงมา ได้แก่ ยากลุ่ม Cephalosporins รุ่นที่ 3 (J01DD) (14.86 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน)
และยากลุ่ม Tetracyclines (J01AA) (5.88 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน) (ตารางที่ 10)
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ตารางที่ 10 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ของกลุม่ ยาต้านแบคทีเรียส�ำหรับออกฤทธิท์ วั่ ร่างกาย
(J01) โดยแบ่งตาม ATC code ระดับที่ 3 และ 4 ในหน่วย DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน
ATC code ระดับที่ 3
J01A ยากลุ่ม Tetracyclines
J01B ยากลุม่ Amphenicols
J01C ยากลุม่ Beta-lactams

J01D ยาต้านแบคทีเรีย
กลุ่ม Beta-lactams อื่น

J01E ยากลุ่ม Sulfonamides
และ trimethoprim

J01F ยากลุ่ม Macrolides,
lincosamides และ
streptogramins
J01G ยาต้านแบคทีเรีย
กลุ่ม Aminoglycoside
J01M ยาต้านแบคทีเรีย
กลุ่ม Quinolones
J01X ยาต้านแบคทีเรียอื่น

ATC code ระดับที่ 4
J01AA ยากลุ่ม Tetracyclines
J01BA ยากลุม่ Amphenicol
J01CA
J01CE
J01CF
J01CG
J01CR

Penicillins ชนิดฤทธิ์วงขยาย
Penicillins ที่ไวต่อเอนไซม์ Beta-lactamase
Penicillins ทีท่ นต่อเอนไซม์ Beta-lactamase
ยายับยั้งเอนไซม์ Beta-lactamase
ยาผสมกลุ่ม Penicillins และ/หรือผสมยายับยั้ง
เอนไซม์ Beta-lactamase

ปริมาณการบริโภค
(DDDs ต่อ 1,000
ประชากรต่อวัน)
5.88
0.11
21.19
16.50
0.13
2.08
<0.01
2.48
15.88

J01DB
J01DC
J01DD
J01DE
J01DH

ยากลุ่ม Cephalosporins รุ่นที่ 1
ยากลุ่ม Cephalosporins รุ่นที่ 2
ยากลุ่ม Cephalosporins รุ่นที่ 3
ยากลุ่ม Cephalosporins รุ่นที่ 4
ยากลุ่ม Carbapenems

0.70
0.23
14.86
<0.01
0.09
1.60

J01EA
J01EB
J01EC
J01ED
J01EE

Trimethoprim และอนุพันธ์
Sulfonamides กลุ่มออกฤทธิ์ระยะสั้น
Sulfonamides กลุ่มออกฤทธิ์ระยะกลาง
Sulfonamides กลุ่มออกฤทธิ์ระยะยาว
ยาสูตรผสมระหว่าง Sulfonamides
กับ Trimethoprim รวมทั้งอนุพันธ์

<0.01
0.02
0.16
0.01
1.41
3.24

J01FA ยากลุ่ม Macrolides
J01FF ยากลุม่ Lincosamides

2.59
0.65
0.22

J01GA ยากลุ่ม Streptomycins
J01GB ยากลุม่ Aminoglycosides อื่น
J01MA ยากลุม่ Fluoroquinolones

0.02
0.20
4.06

J01XA ยาต้านแบคทีเรียกลุ่ม Glycopeptide
J01XB ยากลุ่ม Polymyxins
J01XD อนุพันธ์ของ Imidazole
J01XE อนุพันธ์ของ Nitrofuran
J01XX ยาต้านแบคทีเรียกลุ่มอื่น
ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพรวม (กลุ่ม J01)
*การแปลผลข้อมูลและการน�ำข้อมูลไปใช้ควรค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดที่อธิบายไว้ในกล่องข้อความหน้า 17
รายงานการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560

0.07
0.01
0.01
0.03
0.01
0.01
52.25
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หากพิจารณาปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์ในประเทศไทยในกลุม่ ยาต้านแบคทีเรียส�ำหรับออกฤทธิ์
ทั่วร่างกาย (J01) ตามระบบ ATC code ระดับที่ 5 พบว่า amoxicillin เป็นยาต้านจุลชีพที่มีปริมาณการบริโภคสูงที่สุด
เท่ากับ 15.04 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน รองลงมา ได้แก่ ceftriaxone (13.54 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน)
และ Tetracycline (3.43 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน) ตามล�ำดับ (ตารางที่ 11)
ตารางที่ 11 ปริมาณการบริโภคยาต้านแบคทีเรียส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย (J01) สูงสุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย
		 พ.ศ. 2560 ในหน่วย DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน
ATC code
ยาต้านแบคทีเรียส�ำหรับออกฤทธิ์
ปริมาณการบริโภค
ระดับที่ 5
ทั่วร่างกาย (J01)
(DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน)
J01CA04
amoxycillin
15.04
J01DD04
ceftriaxone
13.54
J01AA07
tetracycline
3.43
J01CR02
amoxicillin และสารยับยั้งเอนไซม์
2.44
J01AA02
doxycycline
2.39
J01MA06
norfloxacin
2.03
J01FA06
roxithromycin
1.50
J01CA01
ampicillin
1.46
J01EE01
sulfamethoxazole และ trimethoprim
1.41
J01CF01
dicloxacillin
1.38
ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพรวม (กลุ่ม J01) สูงสุด 10 อันดับแรก
44.62
*การแปลผลข้อมูลและการน�ำข้อมูลไปใช้ควรค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดที่อธิบายไว้ในกล่องข้อความหน้า 17
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.2 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในกลุ่มยาปฏิชีวนะส�ำหรับระบบทางเดินอาหาร (A07AA)
ในพ.ศ. 2560 ปริมาณการบริโภคยาปฏิชวี นะส�ำหรับระบบทางเดินอาหาร (A07AA) รวมทัง้ สิน้ เท่ากับ 0.04 DDDs
ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน (ตารางที่ 12)
ตารางที่ 12 ปริมาณการบริโภคยาปฏิชีวนะส�ำหรับระบบทางเดินอาหาร (A07AA) ตามระบบ ATC code ระดับที่ 5
		 ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ในหน่วย DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน
ATC code
ยาต้านจุลชีพในกลุ่มยาปฏิชีวนะ
ปริมาณการบริโภค
ระดับที่ 5
ส�ำหรับระบบทางเดินอาหาร (A07AA)
(DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน)
A07AA01
neomycin
0.02
A07AA02
nystatin
0.02
ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพรวม (กลุ่ม A07AA)
0.04
*การแปลผลข้อมูลและการน�ำข้อมูลไปใช้ควรค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดที่อธิบายไว้ในกล่องข้อความหน้า 17
		 1.3 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในกลุ่มอนุพันธ์ของยา Nitroimidazole (P01AB)
ในพ.ศ. 2560 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในกลุ่มอนุพันธ์ของยา Nitroimidazole ซึ่งใช้ฆ่าเชื้อโปรโตซัว
(P01AB) ในประเทศไทย รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 0.58 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน (ตารางที่ 13)
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ตารางที่ 13 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในกลุ่มอนุพันธ์ของ Nitroimidazole (P01AB) ตามระบบ ATC code ระดับ
		 ที่ 5 ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ในหน่วย DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน
ATC code
อนุพันธ์ของยากลุ่ม Nitroimidazole
ปริมาณการบริโภค
ระดับที่ 5
(P01AB)
(DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน)
P01AB01
metronidazole
0.55
P01AB02
tinidazole
0.03
0.58
ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพรวม (กลุ่ม P01AB)
*การแปลผลข้อมูลและการน�ำข้อมูลไปใช้ควรค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดที่อธิบายไว้ในกล่องข้อความหน้า 17

2. รายการยาต้านจุลชีพรอง

		 2.1 ปริมาณการบริโภคยาฆ่าเชื้อราชนิดฉีดและรับประทานส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย (J02) และใช้รักษา
			 ระบบผิวหนัง (D01BA)
ในพ.ศ. 2560 ปริมาณการบริโภคยาฆ่าเชื้อราชนิดฉีดและรับประทานส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย (J02) และใช้
รักษาระบบผิวหนัง (D01BA) ในประเทศไทย รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 4.63 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน (ตารางที่ 14)
โดยยา ketoconazole เป็นยาที่มีปริมาณการบริโภคสูงที่สุดในกลุ่ม ซึ่งมีการบริโภคเท่ากับ 3.67 DDDs ต่อ 1,000
ประชากรต่อวัน
ตารางที่ 14 ปริมาณการบริโภคยาฆ่าเชือ้ ราชนิดฉีดและรับประทานส�ำหรับออกฤทธิท์ วั่ ร่างกาย (J02) และใช้รกั ษาระบบ
		 ผิวหนัง (D01BA) ตามระบบ ATC code ระดับที่ 5 ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ในหน่วย DDDs ต่อ 1,000
		 ประชากรต่อวัน
ATC code
ยาฆ่าเชื้อราชนิดฉีดและรับประทานส�ำหรับออกฤทธิ์
ปริมาณการบริโภค
ระดับที่ 5
ทั่วร่างกาย (J02) และใช้รักษาระบบผิวหนัง (D01BA) (DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน)
J02AA01
amphotericin B
0.01
J02AB02
ketoconazole
3.67
J02AC01
fluconazole
0.32
J02AC02
itraconazole
0.23
J02AC03
voriconazole
<0.01
J02AC04
posaconazole
<0.01
J02AX04
caspofungin
<0.01
J02AX05
micafungin
<0.01
J02AX06
anidulafungin
<0.01
D01BA01
griseofulvin
0.40
D01BA02
terbinafine
<0.01
ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพรวม (กลุ่ม J02 และ D01BA)
4.63
*การแปลผลข้อมูลและการน�ำข้อมูลไปใช้ควรค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดที่อธิบายไว้ในกล่องข้อความหน้า 17
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		 2.2 ปริมาณการบริโภคยาฆ่าเชื้อไวรัสส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย (J05)
ปริมาณการบริโภคยาฆ่าเชื้อไวรัสส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย (J05) ในประเทศไทย รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 13.02
DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน (ตารางที่ 15) โดยยา efavirenz เป็นยาที่มีปริมาณการบริโภคสูงที่สุดในกลุ่ม ซึ่งมีการ
บริโภคเท่ากับ 3.08 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน
ตารางที่ 15 ปริมาณการบริโภคยาฆ่าเชื้อไวรัสส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย (J05) ตามระบบ ATC code ระดับที่ 5
		 ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ในหน่วย DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน
ATC code
ยาฆ่าเชื้อไวรัสส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย
ระดับที่ 5
(J05)
J05AB01
acyclovir
J05AB06
ganciclovir
J05AB09
famciclovir
J05AB11
valaciclovir
J05AB14
valganciclovir
J05AE08
atazanavir
J05AE10
darunavir
J05AF01
zidovudine
J05AF02
didanosine
J05AF04
stavudine
J05AF05
lamivudine
J05AF06
abacavir
J05AF07
tenofovir disoproxil
J05AF08
adefovir dipivoxil
J05AF09
emtricitabine
J05AF10
entecavir
J05AF11
telbivudine
J05AG01
nevirapine
J05AG03
efavirenz
J05AG04
etravirine
J05AG05
rilpivirine
J05AH01
zanamivir
J05AH02
oseltamivir
J05AP01
ribavirin
J05AP07
daclatasvir
J05AP08
sofosbuvir
J05AR10
lopinavir and ritonavir
J05AX05
inosine pranobex
J05AX08
raltegravir
J05AX09
maraviroc
J05AX12
dolutegravir
ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพรวม (กลุ่ม J05)

ปริมาณการบริโภค
(DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน)
0.16
<0.01
<0.01
0.01
<0.01
0.05
0.01
0.82
<0.01
0.15
2.73
0.11
2.16
0.01
1.66
0.09
0.02
1.18
3.08
<0.01
0.19
<0.01
0.04
0.02
<0.01
<0.01
0.52
<0.01
0.01
<0.01
<0.01
13.02
*การแปลผลข้อมูลและการน�ำข้อมูลไปใช้ควรค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดที่อธิบายไว้ในกล่องข้อความหน้า 17
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3.08

2.73
2.16
1.66

J05AG03 J05AF05 J05AF07

0.19

0.16

0.15

ACYCLOVIR

STAVUDINE

0.52

LOPINAVIR
AND RITONAVIR

ZIDOVUDINE

NEVIRAPINE

EMTRICITABINE

TENOFOVIR DISOPROXIL

LAMIVUDINE

EFAVIRENZ

0.82

RILPIVIRINE

1.18

J05AF09 J05AG01 J05AF01 J05AR10 J05AG05 J05AB01 J05AF04

DDDs/1,000 ประชากร/วัน

รูปภาพที่ 4 รายการและปริมาณการบริโภคยาฆ่าเชื้อไวรัสส�ำหรับออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย (J05) สูงสุด 10 อันดับแรก
		 ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ในหน่วย DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน
		
2.3 ปริมาณการบริโภคยารักษาวัณโรค (J04A)
		
ปริมาณการบริโภคยารักษาวัณโรค (J04A) ในประเทศไทย รวมทัง้ สิน้ เท่ากับ 2.22 DDDs ต่อ 1,000 ประชากร
ต่อวัน (ตารางที่ 16) โดยยา isoniazid เป็นยาที่มีปริมาณการบริโภคสูงที่สุดในกลุ่ม ซึ่งมีการบริโภคเท่ากับ 0.89 DDDs
ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน
ตารางที่ 16 ปริมาณการบริโภคยารักษาวัณโรค (J04A) ตามระบบ ATC code ระดับที่ 5 ในประเทศไทย พ.ศ. 2560
		 ในหน่วย DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน
ATC code
ปริมาณการบริโภค
ยารักษาวัณโรค (J04A)
ระดับที่ 5
(DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน)
J04AA02
sodium aminosalicylate
0.01
J04AB01
cycloserine
<0.01
J04AB02
rifampicin
0.81
J04AB30
capreomycin
<0.01
J04AC01
isoniazid
0.89
J04AD03
ethionamide
0.02
J04AK01
pyrazinamide
0.26
J04AK02
ethambutol
0.23
ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพรวม (กลุ่ม J04A)
2.22
*การแปลผลข้อมูลและการน�ำข้อมูลไปใช้ควรค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดที่อธิบายไว้ในกล่องข้อความหน้า 17
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		 2.4 ปริมาณการบริโภคยารักษามาลาเรีย (P01B)
ปริมาณการบริโภคยารักษามาลาเรีย (P01B) ในประเทศไทย รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 1.48 DDDs ต่อ 1,000
ประชากรต่อวัน (ตารางที่ 17) โดยยา chloroquine เป็นยาที่มีปริมาณการบริโภคสูงที่สุดในกลุ่ม ซึ่งมีการบริโภคเท่ากับ
0.74 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน
ตารางที่ 17 ปริมาณการบริโภคยารักษามาลาเรีย (P01B) ตามระบบ ATC code ระดับที่ 5 ในประเทศไทย พ.ศ. 2560
		 ในหน่วย DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน
ATC code
ปริมาณการบริโภค
ยารั
ก
ษามาลาเรี
ย
(P01B)
ระดับที่ 5
(DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน)
P01BA01
chloroquine
0.74
P01BA02
hydroxychloroquine
0.19
P01BA03
primaquine
0.02
P01BA06
amodiaquine
<0.01
P01BC01
quinine
0.04
P01BC02
mefloquine
<0.01
P01BD01
pyrimethamine
0.48
P01BF01
artemether และ lumefantrine
<0.01
ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพรวม (กลุ่ม P01B)
1.48
*การแปลผลข้อมูลและการน�ำข้อมูลไปใช้ควรค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดที่อธิบายไว้ในกล่องข้อความหน้า 17
		
4.1.3 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพตามรายการยาต้านจุลชีพที่มีความสําคัญในการบ�ำบัด
			
รักษาการติดเชือ้ ในมนุษย์ขององค์การอนามัยโลก
ในพ.ศ. 2560 องค์การอนามัยโลกได้ปรับปรุงประกาศรายการยาต้านจุลชีพที่มีความสําคัญในการบ�ำบัดรักษา
การติดเชื้อในมนุษย์ (12, 17) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการยาต้านจุลชีพที่มีความสําคัญในการบ�ำบัดรักษาการ
ติดเชื้อในมนุษย์สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ภาคผนวก 6 ในประเทศไทย ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพรวมในมนุษย์ของ
รายการยาต้านจุลชีพทีม่ คี วามสําคัญในการบ�ำบัดรักษาการติดเชือ้ ในมนุษย์เท่ากับ 43.18 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน
โดยแบ่งเป็นรายการยาที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความส�ำคัญสูงสุดเท่ากับ 21.52 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน และรายการ
ยาต้านจุลชีพที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความส�ำคัญสูงเท่ากับ 21.66 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน (ตารางที่ 18)
ในกลุ่มยาต้านจุลชีพที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความส�ำคัญสูงสุด ยากลุ่ม Cephalosporins รุ่นที่ 3-5 เป็นกลุ่มยาที่มี
ปริมาณการบริโภคสูงที่สุด เท่ากับ 14.86 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน รองลงมา ได้แก่ ยากลุ่ม Quinolones
(4.06 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน) ยากลุ่ม Macrolides และ Ketolides (2.59 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน)
ยากลุ่ม Glycopeptides (0.01 DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน) และยากลุ่ม Polymyxins (<0.01 DDDs ต่อ 1,000
ประชากรต่อวัน) ตามล�ำดับ
ขณะที่ในกลุม่ ยาต้านจุลชีพทีจ่ ดั อยู่ในกลุม่ ทีม่ คี วามส�ำคัญสูง Penicillins (ชนิดที่ได้จากธรรมชาติ aminopenicillins
และ anti-pseudomonal) จัดเป็นกลุม่ ยาทีม่ ปี ริมาณการบริโภคสูงทีส่ ดุ ในกลุม่ ซึง่ เท่ากับ 19.11 DDDs ต่อ 1,000 ประชากร
ต่อวัน รองลงมา ได้แก่ กลุ่มยาที่ใช้เฉพาะรักษาวัณโรคและโรคอื่นที่เกิดจากเชื้อมัยโคแบคทีเรีย (2.22 DDDs ต่อ 1,000
ประชากรต่อวัน)
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ตารางที่ 18 แสดงรายการ และปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพตามรายการยาต้านจุลชีพที่มีความสําคัญในการบ�ำบัด
		 รักษาการติดเชื้อในมนุษย์ขององค์การอนามัยโลกในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ในหน่วย DDDs ต่อ 1,000
		 ประชากรต่อวัน
รายการยาต้านจุลชีพที่มีความส�ำคัญในการบ�ำบัดรักษาการติดเชื้อ
ปริมาณการบริโภค
ในมนุษย์ขององค์การอนามัยโลก
(DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน)
ล�ำดับความส�ำคัญระดับสูงสุด
21.52
ยากลุ่ม Cephalosporins (รุ่นที่ 3, 4 และ 5)
14.86
ยากลุ่ม Glycopeptides
0.01
ยากลุ่ม Macrolides และ Ketolides
2.59
ยากลุ่ม Polymyxins
<0.01
ยากลุ่ม Quinolones
4.06
ล�ำดับความส�ำคัญระดับสูง
21.66
ยากลุ่ม Aminoglycosides
0.23
ยากลุ่ม Ansamycins
ยากลุ่ม Carbapenems และกลุ่ม penems อื่น
0.09
ยากลุ่ม Glycylcyclines
<0.01
ยากลุ่ม Lipopeptides
ยากลุ่ม Monobactams
ยากลุ่ม Oxazolidinones
<0.01
ยากลุ่ม Penicillins (ชนิดที่ได้จากธรรมชาติ aminopenicillins
19.11
และ antipseudomonal)
ยากลุ่ม Phosphonic acid และอนุพันธ์
0.01
กลุ่มยาที่ใช้เฉพาะรักษาวัณโรคและโรคอื่นที่เกิดจากเชื้อมัยโคแบคทีเรีย
2.22
รวม
43.18
*การแปลผลข้อมูลและการน�ำข้อมูลไปใช้ควรค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดที่อธิบายไว้ในกล่องข้อความหน้า 17
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		 4.2 ข้อมูลการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์
			

4.2.1 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ที่ใช้บริโภค

ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ที่ ใช้บริโภคในประเทศไทยค�ำนวณในหน่วยมิลลิกรัมของปริมาณ
ตัวยาส�ำคัญต่อปี ต่อหน่วยประชากรสัตว์ที่ค�ำนวณด้วยวิธีของประเทศไทย (มิลลิกรัม/PCUThailand) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 560.08
มิลลิกรัม/PCUThailand (ตารางที่ 19) โดยรายละเอียดปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ที่ใช้บริโภคตามรายกลุ่มยาใน
ระบบ ATCvet code ระดับที่ 3 แสดงไว้ใน ตารางที่ 20
กลุ่มยาต้านจุลชีพที่มีสัดส่วนการบริโภคสูงที่สุดใน พ.ศ. 2560 ได้แก่ ยาต้านแบคทีเรียกลุ่ม Beta-lactams
(Penicillins) เท่ากับ 150.61 มิลลิกรัม/PCUThailand (ร้อยละ 26.89) ยาต้านการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร 116.36
มิลลิกรัม/PCUThailand (ร้อยละ 20.78) และยาต้านจุลชีพกลุ่ม tetracyclines 107.97 มิลลิกรัม/PCUThailand (ร้อยละ 19.28)
ตามล�ำดับ นอกจากนีพ้ บว่าสัดส่วนของยาต้านจุลชีพสามกลุม่ ดังกล่าวข้างต้นทีม่ สี ดั ส่วนการบริโภคสูงทีส่ ดุ ใน พ.ศ. 2560
คิดเป็นร้อยละ 66.94 ของปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ที่ใช้บริโภคในประเทศไทย (ตารางที่ 20)
ตารางที่ 19 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ที่ใช้บริโภคในประเทศไทย พ.ศ. 2560* ในหน่วยตันของปริมาณ
		 ตัวยาส�ำคัญ ต่อหน่วยประชากรสัตว์ที่ค�ำนวณด้วยวิธีของประเทศไทย และข้อมูลปริมาณการบริโภคยาต้าน
		 จุลชีพในสัตว์ที่ใช้บริโภคในหน่วย มิลลิกรัม/PCUThailand
ปริมาณตัวยาส�ำคัญของ
หน่วยประชากรสัตว์ที่ค�ำนวณ
ปริมาณการบริโภค
ยาต้านจุลชีพในสัตว์ที่ใช้บริโภค
ด้วยวิธีของประเทศไทย
ยาต้านจุลชีพในสัตว์ที่ใช้บริโภค
(ตัน)
(PCUThailand) (1,000 ตัน)
(มิลลิกรัม/PCUThailand)
ประเทศไทย
3,690.31
6,588.93
560.08
* ข้อควรระวังในการแปลผลข้อมูล และการน�ำข้อมูลที่ได้จากรายงานฉบับนี้ไปใช้
1. การแปลผลข้อมูลที่ได้จากรายงานฉบับนี้จ�ำเป็นต้องท�ำด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากที่มาของข้อมูลการบริโภค
		 ยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทยมาจากฐานข้อมูลรายงานประจ�ำปีของส�ำนักงานคณะกรรมการ
		 อาหารและยา ซึ่งเป็นข้อมูลการน�ำเข้าและผลิตยาส�ำเร็จรูป ในขณะที่ต่างประเทศ ส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลการขายยา
		 จึงท�ำให้ที่มาของข้อมูลมีความแตกต่างกัน ดังนั้นคณะท�ำงานฯ จึงท�ำงานกับข้อมูลนี้ภายใต้สมมติฐานที่ว่าปริมาณ
		 การผลิตและน�ำเข้ายา เท่ากับปริมาณการขายยา โดยคาดว่าปริมาณยาที่คงเหลือจากการขายมีจ�ำนวนใกล้เคียงกัน
		 ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม สมมติฐานนี้จ�ำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและยืนยัน นอกจากนี้ ข้อมูลรายงานประจ�ำปี
		 ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่ได้รวมถึงข้อมูลยาต้านจุลชีพที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนต�ำรับยากับทาง
		 ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และยาต้านจุลชีพที่น�ำเข้าและลักลอบผลิตอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงไม่ได้มี
		 การท�ำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายงานประจ�ำปี ณ สถานที่ผลิต และน�ำเข้ายาส�ำเร็จรูป อีกทั้งไม่มี
		 การตรวจสอบการรายงานซ�้ำของข้อมูลการน�ำเข้า และผลิตยา ซึ่งจากข้อจ�ำกัดที่กล่าวมาทั้งหมดอาจจะส่งผลให้
		 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพของประเทศไทยต�ำ่ กว่า หรือสูงกว่าความเป็นจริง ซึง่ ทางคณะท�ำงานฯ ได้ตระหนักถึง
		 ข้อจ�ำกัดเหล่านี้เป็นอย่างดี และมีความพยายามที่จะก�ำจัดข้อจ�ำกัดเหล่านี้ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและ
		 แม่นย�ำมากยิ่งขึ้น
2. รายงานฉบับนีแ้ สดงปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560 ซึง่ ข้อมูลดังกล่าว
		 ใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการติดตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดือ้ ยาต้านจุลชีพของประเทศไทย
		 พ.ศ. 2560-2564 ในการลดปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ ร้อยละ 20 และ 30 ตามลําดับ
3. ข้อมูลปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูล
		 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในต่างประเทศได้ เนือ่ งจากทีม่ าของข้อมูลแตกต่างกัน โรคประจ�ำถิน่ และการระบาด
		 ของโรคในแต่ละภูมิภาคแตกต่างกัน นอกจากนี้ ระบบสุขภาพ การเข้าถึงยาต้านจุลชีพ และระบบการผลิตสัตว์ที่
		 แตกต่างกันในแต่ละประเทศล้วนส่งผลต่อปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพทั้งสิ้น
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ตารางที่ 20 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ที่ใช้บริโภคในประเทศไทย พ.ศ. 2560* ในหน่วย มิลลิกรัม/PCUThailand
				 ตามรายกลุม่ ยา (ATCvet code ระดับที่ 3 และระดับที่ 4)
ปริมาณการบริโภค
ยาต้านจุลชีพ
(มิลลิกรัม/PCUThailand)
ยาต้านการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
116.36**
QA07AA ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic)
42.36
QA07AX ยารักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารอื่น
73.99
ยาต้านการติดเชื้อและยาฆ่าเชื้อรูปแบบ QG51AA ยาต้านแบคทีเรีย
<0.01
สอดมดลูก
ยากลุ่ม Tetracyclines
QJ01AA ยากลุ่ม Tetracyclines
107.97
ยากลุ่ม Amphenicols
QJ01BA ยากลุ่ม Amphenicols
0.01
ยาต้านแบคทีเรีย
150.61
กลุ่ม Beta-lactams
(Penicillins)
QJ01CA Penicillins ชนิดฤทธิ์วงขยาย
148.54
QJ01CE Penicillins ที่ไวต่อเอนไซม์ Beta-lactamase
2.04
QJ01CF Penicillins ที่ทนต่อเอนไซม์ Beta-lactamase
<0.01
QJ01CR ยาผสมกลุ่ม Penicillins และ/หรือ
0.03
ผสมยายับยั้งเอนไซม์ Beta-lactamase
ยาต้านแบคทีเรีย
0.98
กลุ่ม Beta-lactams อื่น
QJ01DC ยากลุ่ม Cephalosporins รุ่นที่ 2
<0.01
QJ01DD ยากลุ่ม Cephalosporins รุ่นที่ 3
0.22
QJ01DE ยากลุ่ม Cephalosporins รุ่นที่ 4
0.76
ยากลุ่ม Sulfonamides
46.97**
และ Trimethoprim
QJ01EA Trimethoprim และอนุพันธ์
8.07
QJ01EW ยาผสมระหว่างยากลุ่ม Sulfonamides
<0.01
Trimethoprim รวมอนุพันธ์
Q01EQ ยากลุ่ม Sulfonamides
38.91
ยากลุ่ม Macrolides, Lincosamides
55.39
และ Streptogramins
QJ01FA ยากลุ่ม Macrolides
52.44
QJ01FF ยากลุ่ม Lincosamides
2.95
ต้านแบคทีเรียกลุ่ม Aminoglycosides
22.43
QJ01GA ยากลุ่ม Streptomycins
1.97
QJ01GB ยากลุ่ม Aminoglycosides อื่น
20.46
ยาต้านแบคทีเรียกลุ่ม Quinolone
QJ01MA ยากลุ่ม Fluoroquinolones
9.98
และ Quinoxaline
ยาต้านแบคทีเรียอื่น
49.33
QJ01XQ ยากลุ่ม Pleuromutilins
45.57
QJ01XX ยาต้านแบคทีเรียกลุ่มอื่น
3.76
ยากลุ่ม Tetracyclines
QJ51AA ยากลุ่ม Tetracyclines
<0.01
รูปแบบสอดเต้านม
ATCvet code ระดับที่ 3

QA07A
QG51A
QJ01A
QJ01B
QJ01C

QJ01D

QJ01E

QJ01F
QJ01G
QJ01M
QJ01X
QJ51A

รายงานการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560
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ATCvet code ระดับที่ 3
QJ51C ยาต้านแบคทีเรียกลุ่ม Beta-lactams
และ Penicillins รูปแบบสอดเต้านม
QJ51D ยาต้านแบคทีเรียกลุ่ม Beta-lactams อื่น
และ Penicillins ใช้กับเต้านม

ATCvet code ระดับที่ 4

QJ51CA Penicillins ชนิดฤทธิ์วงขยาย
QJ51CF Penicillins ชนิดทนต่อเอนไซม์
Beta-lactamase

QJ51DB ยากลุ่ม Cephalosporins รุ่นที่ 1
QJ51DE ยากลุม่ Cephalosporins รุ่นที่ 4
QJ51G ยาต้านแบคทีเรียกลุ่ม Aminoglycosides QJ51GB ยากลุม่ Aminoglycosides อื่น
รูปแบบสอดเต้านม		
รวม
*การแปลผลข้อมูลและการน�ำข้อมูลไปใช้ควรค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดที่อธิบายไว้ในกล่องข้อความหน้า 17
** ค่าที่ได้เกิดจากการปัดเศษทศนิยมตามความเป็นจริง

ปริมาณการบริโภค
ยาต้านจุลชีพ
(มิลลิกรัม/PCUThailand)
0.05**
0.01
0.03
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
560.08

หากพิจารณาปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ที่ใช้บริโภคในประเทศไทยตามระบบ ATCvet code ระดับ
ที่ 5 พบว่า amoxicillin เป็นยาต้านจุลชีพที่มีสัดส่วนการใช้มากที่สุดในสัตว์ที่ใช้บริโภคในประเทศไทยเท่ากับ 148.12
มิลลิกรัม/PCUThailand (ร้อยละ 26.45) รองลงมา ได้แก่ halquinol เท่ากับ 73.99 มิลลิกรัม/PCUThailand (ร้อยละ 13.21) และ
chlortetracycline เท่ากับ 57.47 มิลลิกรัม/PCUThailand (ร้อยละ 10.26) ตามล�ำดับ (ตารางที่ 21)
ตารางที่ 21 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ที่ใช้บริโภคสูงสุด 10 อันดับแรกในประเทศไทย พ.ศ. 2560 (ที่อยู่ใน
		 รูปแบบยาอื่นนอกเหนือรูปแบบเม็ด) ในหน่วย มิลลิกรัม/PCUThailand ตาม ATCvet code ระดับที่ 5
ปริมาณการบริโภค
ATCvet code
ยาต้
า
นจุ
ล
ชี
พ
ยาต้านจุลชีพ
ระดับที่ 5
(มิลลิกรัม/PCUThailand)
1
QJ01CA04
amoxicillin
148.12
2
QA07AX91
halquinol
73.99
3
QJ01AA03
chlortetracycline
57.47
4
QJ01XQ01
tiamulin
45.57
5
QJ01AA02
doxycycline
39.03
6
QJ01EQ03
sulfadimidine
35.55
7
QA07AA10
colistin
24.69
8
QJ01FA91
tilmicosin
22.44
9
QJ01GB03
gentamicin
19.63
10
QJ01FA90
tylosin
18.83
รวมปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพ 10 อันดับ
485.31**
*การแปลผลข้อมูลและการน�ำข้อมูลไปใช้ควรค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดที่อธิบายไว้ในกล่องข้อความหน้า 17
** ค่าที่ได้เกิดจากการปัดเศษทศนิยมตามความเป็นจริง
ล�ำดับ
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4.2.2 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพตามรายการยาต้านจุลชีพที่มีความสําคัญในการบ�ำบัด
			
รักษาการติดเชื้อในมนุษย์ขององค์การอนามัยโลก
องค์การอนามัยโลกได้จัดล�ำดับกลุ่มยาต้านจุลชีพที่มีความส�ำคัญในการรักษาโรคติดเชื้อจุลชีพในมนุษย์
(ภาคผนวก 6 และตารางที่ 22) ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพรวมในสัตว์ที่ใช้บริโภคของยาต้านจุลชีพกลุม่ ทีอ่ ยู่ในล�ำดับ
ความส�ำคัญจากองค์การอนามัยโลกในการรักษาโรคติดเชื้อจุลชีพในมนุษย์ เท่ากับ 269.59 มิลลิกรัม/PCUThailand (ร้อยละ
48.13 ของปริมาณการบริโภคยาที่ใช้ในสัตว์ที่ใช้บริโภคใน พ.ศ. 2560) แบ่งเป็นยาต้านจุลชีพที่จัดอยู่ในกลุ่มล�ำดับความ
ส�ำคัญระดับสูงสุด (highest priority) 88.09 มิลลิกรัม/PCUThailand (ร้อยละ 15.73 ของปริมาณการบริโภคยาที่ใช้ในสัตว์ที่
ใช้บริโภคใน พ.ศ. 2560) ในขณะที่กลุ่มล�ำดับความส�ำคัญระดับสูง (high priority) 181.50 มิลลิกรัม/PCUThailand
(ร้อยละ 32.41 ของปริมาณการบริโภคยาที่ใช้ในสัตว์ที่ใช้บริโภคใน พ.ศ. 2560) โดยสัดส่วนการบริโภคของยาต้านจุลชีพ
ในกลุ่มหลักและกลุ่มย่อย (classes and subclasses) ตามรายการยาต้านจุลชีพที่มีความสําคัญในการบ�ำบัดรักษาการ
ติดเชื้อในมนุษย์ขององค์การอนามัยโลก ในหน่วย มิลลิกรัม/PCUThailand ในประเทศไทย แสดงในรูปภาพที่ 5
ตารางที่ 22 กลุ่มยาต้านจุลชีพที่มีการบริโภคตามรายการยาต้านจุลชีพที่มีความสําคัญในการบ�ำบัดรักษาการติดเชือ้
ในมนุษย์ขององค์การอนามัยโลก ในหน่วย มิลลิกรัม/PCUThailand ในอาหารสัตว์ผสมยาในประเทศไทย พ.ศ. 2560*
ปริมาณการบริโภค
รายการยาต้านจุลชีพที่มีความส�ำคัญในการบ�ำบัดรักษาการติดเชื้อ
ยาต้านจุลชีพ
ในมนุษย์ขององค์การอนามัยโลก
(มิลลิกรัม/PCUThailand)
ล�ำดับความส�ำคัญระดับสูงสุด
88.09
ยากลุ่ม Cephalosporins (รุ่นที่ 3 และ 4)
0.98
ยากลุ่ม Glycopeptides
ยากลุ่ม Macrolides และ Ketolides
52.44
ยากลุ่ม Polymyxins (Colistin)
24.69
ยากลุ่ม Fluoroquinolones
9.98
ล�ำดับความส�ำคัญระดับสูง
181.50
ยากลุ่ม Aminoglycosides
29.34
ยากลุ่ม Ansamycins
ยากลุ่ม Carbapenems และกลุ่ม penems อื่น
ยากลุ่ม Glycylcyclines
ยากลุ่ม Lipopeptides
ยากลุ่ม Monobactams
ยากลุ่ม Oxazolidinones
ยากลุ่ม Penicillins (ชนิดที่ได้จากธรรมชาติ aminopenicillins และ antipseudomonal)
150.65
ยากลุ่ม Phosphonic acid และอนุพันธ์
1.51
กลุ่มยาที่ใช้เฉพาะรักษาวัณโรคและโรคอื่นที่เกิดจากเชื้อมัยโคแบคทีเรีย
รวม
269.59
*การแปลผลข้อมูลและการน�ำข้อมูลไปใช้ควรค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดที่อธิบายไว้ในกล่องข้อความหน้า 17
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รอยละ 4.41

ยาตานจุลชีพที่ ไมจัดอยูในรายการยาตานจุลชีพ
ที่มีความสำคัญในการบำบัดรักษาการติดเชื้อ
ในมนุษยขององคการอนามัยโลก รอยละ 51.87
ยากลุม Polymyxins (Colistin) รอยละ 4.41
ยากลุม Cephalosporins (รุนที่ 3 และ 4) รอยละ 0.18
ยากลุม Fluoroquinolones รอยละ 1.78
ยากลุม Macrolides และ Ketolides รอยละ 9.36
ยากลุม Aminoglycosides รอยละ 5.24
ยากลุม Penicillins รอยละ 26.90
ยากลุม Phosphonic acid และอนุพันธ รอยละ 0.27

รอยละ 0.18
รอยละ 1.78
รอยละ 9.36

รอยละ 5.24
รอยละ 51.87

รอยละ 26.90

รอยละ 0.27

รูปภาพที่ 5 สัดส่วนปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ที่ใช้บริโภคในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ตามกลุ่มรายการยา
		 ต้านจุลชีพทีม่ คี วามสาํ คัญในการบ�ำบัดรักษาการติดเชือ้ ในมนุษย์ขององค์การอนามัยโลก ในหน่วยมิลลิกรัม
4.2.3 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ท่ใี ช้บริโภคตามรูปแบบยา และช่องทางการให้ยา
ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ที่ใช้บริโภค ในแต่ละรูปแบบยาและช่องทางการให้ยา โดยยาส�ำหรับ
ผสมอาหาร (premix for medicated feeding stuff) เป็นรูปแบบยาที่มีสัดส่วนการบริโภคมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.39
รองลงมา ได้แก่ ยาผงส�ำหรับกิน (oral powder)(ร้อยละ 29.50) ยาน�้ำใสส�ำหรับกิน (oral solution) (ร้อยละ 9.38)
ยารูปแบบฉีด (injection)(ร้อยละ 6.71) ยารูปแบบสอดเต้านม (intramammary preparation) (ร้อยละ 0.01) และยารูปแบบอืน่
(น้อยกว่าร้อยละ 0.01) ได้แก่ รูปแบบป้ายปาก (oral paste) รูปแบบสอดช่องคลอดและมดลูก เป็นต้น
รอยละ 6.71

รอยละ 0.01
รอยละ <0.01
ยารูปแบบฉีด
ยารูปแบบสอดเตานม
ยารูปแบบอื่น

รอยละ 54.39

รอยละ 29.50

ยาผงสำหรับกิน
ยาน้ำใสสำหรับกิน
ยารูปแบบผสมอาหาร

รอยละ 9.38

รูปภาพที่ 6 สัดส่วนปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ที่ใช้บริโภคของประเทศไทย พ.ศ. 2560 ของยาต้านจุลชีพใน
		 รูปแบบยา และช่องทางการให้ยา ในหน่วย มิลลิกรัม/PCUThailand
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ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพที่มีความส�ำคัญในการรักษาโรคติดเชื้อจุลชีพในมนุษย์สามารถจ�ำแนกตาม
รูปแบบยาและช่องทางการให้ยา ดังแสดงไว้ในรูปภาพที่ 7 ยากลุ่ม Polymyxins (Colistin) และยากลุ่ม Macrolides
และ Ketolides ส่วนใหญ่ใช้ในรูปแบบยาผสมอาหารสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 84.07 และ 65.47 ตามล�ำดับ ส่วนยากลุ่ม
Cephalosporins รุ่นที่ 3 และ 4 ใช้ในรูปแบบยาน�้ำแขวนตะกอนส�ำหรับฉีดเป็นหลัก (ร้อยละ 90.02) และยากลุ่ม
Fluoroquinolones ส่วนใหญ่ใช้ในรูปยาน�้ำใสส�ำหรับละลายในน�้ำดื่มเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 79.92

ยากลุม Polymyxins (Colistin)

ยากลุม Cephalosporins รุนที่ 3 และ 4
รอยละ 0.09

รอยละ 0.07

รอยละ 9.89

รอยละ 15.86

รอยละ 84.07

รอยละ 90.02

ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับฉีด
ยารูปแบบผสมอาหาร
ยาผงสำหรับละลายในน้ำดื่ม

ยากลุม Macrolides และ Ketolides

ยากลุม Fluoroquinolones
รอยละ 1.68

ยาขี้ผึ้งสำหรับสอดเตานม
ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับฉีด
ยาผงสำหรับละลายเปนยาน้ำใสสำหรับฉีด

รอยละ 0.04
รอยละ 5.39
รอยละ 0.02

รอยละ 0.31

รอยละ 1.88
รอยละ 0.12

รอยละ 12.94
รอยละ 32.25
รอยละ 65.47

รอยละ 79.92

ยาน้ำใสสำหรับละลายในน้ำดื่ม
ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับกิน
ยารูปแบบผสมอาหาร

ยาน้ำใสสำหรับกิน
ยาผงสำหรับละลายในน้ำดื่ม
ยาน้ำใสสำหรับฉีด

ยารูปแบบผสมอาหาร
ยาน้ำใสสำหรับละลายในน้ำดื่ม
ยาผงสำหรับละลายในน้ำดื่ม

ยาน้ำใสสำหรับฉีด
ยาผงสำหรับละลายเปนยาน้ำใสสำหรับกิน

รูปภาพที่ 7 สัดส่วนปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในกลุม่ รายการยาต้านจุลชีพขององค์การอนามัยโลก ทีม่ คี วามส�ำคัญ
		 ระดับสูงสุดในการรักษาโรคติดเชื้อจุลชีพในมนุษย์ ในสัตว์ที่ใช้บริโภคของประเทศไทยพ.ศ. 2560 ในรูปแบบ
		 ยาชนิดต่าง ๆ และช่องทางการให้ยา ในหน่วย มิลลิกรัม/PCUThailand
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		 4.3 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพตามรายการยาต้านจุลชีพที่มีความสําคัญ
			 ในการบ�ำบัดรักษาการติดเชือ้ ในมนุษย์ขององค์การอนามัยโลกในมนุษย์ และสัตว์
			 ที่ใช้บริโภคในประเทศไทย
ยาต้านจุลชีพที่มีความส�ำคัญระดับสูง และสูงสุดตามรายการยาต้านจุลชีพที่มีความสําคัญในการบ�ำบัดรักษา
การติดเชื้อในมนุษย์ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งจัดเป็นยาที่ควรมีการใช้อย่างสมเหตุผล เนื่องจากเป็นทางเลือกสุดท้าย
ในการรักษา มีการบริโภคเท่ากับ 43.18 DDDs/1,000 ประชากรต่อวัน หรือร้อยละ 58.17 ของการบริโภคทั้งประเทศใน
มนุษย์ และ 269.59 มิลลิกรัม/PCUThailand หรือ ร้อยละ 48.13 ของปริมาณการบริโภครวมในสัตว์ที่ ใช้บริโภคใน
ประเทศไทย
ตารางที่ 23 การบริโภคยาต้านจุลชีพทีม่ คี วามส�ำคัญในระดับสูงสุดและระดับสูงในมนุษย์และในสัตว์ที่ใช้บริโภค พ.ศ. 2560
		 ในประเทศไทย
การบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์
• ยาต้านจุลชีพที่มีความส�ำคัญระดับสูงสุดขององค์การอนามัยโลก
• ยาต้านจุลชีพที่มีความส�ำคัญระดับสูงขององค์การอนามัยโลก
ปริมาณการบริโภครวมของยาต้านจุลชีพที่มีความส�ำคัญระดับสูง
และสูงสุดที่ใช้ในมนุษย์
ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพรวมในมนุษย์
การบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ที่ใช้บริโภค
• ยาต้านจุลชีพที่มีความส�ำคัญระดับสูงสุดขององค์การอนามัยโลก
• ยาต้านจุลชีพที่มีความส�ำคัญระดับสูงขององค์การอนามัยโลก
ปริมาณการบริโภครวมของยาต้านจุลชีพที่มีความส�ำคัญระดับสูง
และสูงสุดที่ใช้ในสัตว์ที่ใช้บริโภค
ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพรวมในสัตว์ที่ใช้บริโภค

ปริมาณการบริโภค
ร้อยละ
DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน
21.52
28.99
21.66
29.18
43.18
58.17
74.22
ปริมาณการบริโภค
มิลลิกรัม/PCUThailand
88.09
181.50
269.59

ร้อยละ
15.73
32.41
48.13

560.08

*การแปลผลข้อมูลและการน�ำข้อมูลไปใช้ควรค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดที่อธิบายไว้ในกล่องข้อความหน้า 17
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ภาคผนวก 1 อักษรย่อที่ใช้ ในรายงาน
อักษรย่อ
สมสช.
AI
AMR
ATC
ATCvet
Aw
CIAs
cVMP
DDD
DID
DVP
EDQM
eAPI
GP
NDA
oVMP
PCU
PS
SAP
sVMP
TMT
VMD
WDI
WHO
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ค�ำอธิบาย
ส�ำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย
Active Ingredient
Antimicrobial Resistance
Anatomical Therapeutic Chemical
Anatomical Therapeutic Chemical classification system for veterinary medicinal products
Average weight at the time of treatment
Critically Important Antimicrobials
combination Veterinary Medicinal Product
Defined Daily Dose
Defined Daily Doses per 1000 inhabitants per day
Data Verification Protocol
The European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare
exported Active Pharmaceutical Ingredient
Grandparent stocks
National Drug Account
out-of-scope Veterinary Medicinal Product
Population Correction Unit
Parent Stocks
System Assessment Protocol
single Veterinary Medicinal Product
Thai Medicines Terminology
Veterinary Medicines Directorate
World Development Indicator
World Health Organization
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ภาคผนวก 2 ขั้นตอนการด�ำเนินการ และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท�ำข้อมูลปริมาณการ
			 บริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์ และสัตว์ ในระดับประเทศ
ยาส�ำหรับสัตว์

ขั้นตอนที่ 1

ดึงข้อมูลทะเบียนยาต้านจุลชีพจากฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาแนวทางการจัดการข้อมูล
1) Screen ข้อมูลเบือ้ งต้นเพือ่ พัฒนา SOP ในการ
ให้รหัสมาตรฐานของข้อมูล ได้แก่ ATC code /
dosage form / strength
2) แต่งตั้งคณะท�ำงานของส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาในการพัฒนาแนวทางการให้และ
ดูแลรหัสข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนยาให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

ดึงข้อมูลทะเบียนยาต้านจุลชีพจากฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาแนวทางการจัดการข้อมูล
1) Screen ข้อมูลเบือ้ งต้นเพือ่ พัฒนา SOP ในการให้
รหัสมาตรฐานของข้อมูล ได้แก่ ATCvet code /
dosage form / strength
2) แต่งตั้งคณะท�ำงานของส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาในการพัฒนาแนวทางการให้และ
ดูแลรหัสข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนยาให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 2

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลในเบื้องต้น
1) ตรวจสอบข้อมูลชื่อสามัญทางยา รูปแบบของยา
และความแรงของยาทีอ่ าจมีความไม่สอดคล้องกัน
พร้อมเสนอแนะข้อมูลในเบือ้ งต้นทีน่ า่ จะเป็นไปได้
สอดคล้องกัน และเป็นมาตรฐาน
2) เสนอแนะข้อมูลรหัสกลุ่มยา ATCvet code
ตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและ
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันโดย
นักวิชาการ

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลในเบื้องต้น
1) ตรวจสอบข้อมูลชื่อสามัญทางยา รูปแบบของยา
และความแรงของยาทีอ่ าจมีความไม่สอดคล้องกัน
พร้อมเสนอแนะข้อมูลในเบือ้ งต้นทีน่ า่ จะเป็นไปได้
สอดคล้องกัน และเป็นมาตรฐาน
2) เสนอแนะข้อมูลรหัสกลุ่มยา ATCvet code
ตรวจสอบเพื่ อ ยื น ยั น ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล และ
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันโดย
นักวิชาการ

ขั้นตอนที่ 3

ดึงข้อมูลรายงานการผลิต/น�ำเข้ายาต้านจุลชีพจาก
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลปริมาณยาที่ผลิต/น�ำเข้า หน่วย
ปริมาณยา และหน่วยบรรจุภัณฑ์ในเบื้องต้นที่อาจมี
ความไม่สอดคล้องกัน
ตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและ
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันโดย
นักวิชาการ

ดึงข้อมูลรายงานการผลิต/น�ำเข้ายาต้านจุลชีพจาก
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลปริมาณยาที่ผลิต/น�ำเข้า หน่วย
ปริมาณยา และหน่วยบรรจุภัณฑ์ในเบื้องต้นที่อาจมี
ความไม่สอดคล้องกัน
ตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและ
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันโดย
นักวิชาการ

ขั้นตอนที่ 4

ค�ำนวณข้อมูลปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในแต่ละปี

ค�ำนวณข้อมูลปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในแต่ละปี

ขั้นตอนที่ 5

การวิเคราะห์ข้อมูลการบริโภคยาต้านจุลชีพประจ�ำปี

ขั้นตอนที่ 6
- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ดูแลการขึ้นทะเบียนยาและการรับรายงานการผลิต/
น�ำเข้ายา, บริษัทผู้ประกอบการ
- ส่งมอบข้อมูลและสิ่งที่ได้เรียนรู้ด�ำเนินการโครงการในระยะต่อไป และส่งคืนข้อมูลที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานให้แก่ฐาน
ข้อมูลของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ยาส�ำหรับมนุษย์

รูปภาพที่ 8 กรอบแนวคิดในการด�ำเนินงานจัดท�ำข้อมูลการบริโภคยาต้านจุลชีพ
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รายงานตัวแปรส�ำหรับยาต้านจุลชีพแต่ละชนิด
ข้อมูลที่ใช้ในการค�ำนวณปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพประจ�ำปี ได้มาจากฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานปกติ
ประจ�ำวันของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ�ำนวน 2 ฐานข้อมูล ได้แก่
1) ฐานข้อมูลทะเบียนยา (Drug registration database) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ในการค�ำนวณและจัดท�ำ
		 รายงานปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพประจ�ำปี ได้แก่
			 - เลขทะเบียนยา (registration number)
			 - ชื่อสามัญทางยา (generic name)
			 - ชื่อยาทางการค้า (brand name)
			 - ความแรงของยาและหน่วยความแรง (strength and strength unit)
			 - รูปแบบของยา (dosage form)
			 - ข้อบ่งใช้ (indication)
			 - รหัสกลุ่มยา (drug classification)
2) ฐานข้อมูลรายงานการผลิตและน�ำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรประจ�ำปี โดยข้อมูลที่ใช้ในการค�ำนวณ
		 และจัดท�ำรายงานปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพประจ�ำปี ได้แก่
			 - เลขทะเบียนยา (registration number)
				 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์จากฐานข้อมูลทะเบียนยา
			 - บริษัทผู้ประกอบการ (pharmaceutical company)
			 - ชื่อสามัญทางยา (generic name)
			 - ชื่อยาทางการค้า (brand name)
			 - ปริมาณยาที่ผลิต/น�ำเข้า และหน่วยนับ (amount and amount unit)
			 - หน่วยบรรจุภัณฑ์ (package unit)
การตรวจสอบและการก�ำหนดมาตรฐานของข้อมูล
ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนยา เพือ่ ปรับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในไฟล์ขอ้ มูลใหม่ทสี่ ร้างขึน้
เพื่อการน�ำไปใช้ในทางวิชาการ ได้ด�ำเนินการใน 2 ขั้นตอน ได้แก่
1) การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น
เพื่อช่วยระบุข้อมูลที่อาจไม่ถูกต้อง และช่วยให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น รวมทั้ง
น�ำเสนอข้อมูลให้มคี วามถูกต้องอย่างเป็นระบบ จึงมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ ตรวจสอบข้อมูลขึน้ เพือ่ น�ำมา
ใช้ก่อนที่จะน�ำข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบยืนยันเพื่อแก้ไขความถูกต้องโดยนักวิชาการในขั้นต่อไป การท�ำงานของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์อาศัยหลักการเทียบเคียงข้อมูลกับฐานข้อมูลยาทีเ่ ป็นมาตรฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ ทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูลได้
และน�ำตัวแปรที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลมาตรฐานนั้น ๆ มาสร้างเป็นรายการข้อมูลใหม่ทางวิชาการ เพื่อเสนอแนะเป็น
ข้อมูลตั้งต้นส�ำหรับการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องโดยนักวิชาการต่อไป รายการข้อมูลที่มีการด�ำเนินการ ได้แก่
		 1.1) รหัสหมวดหมู่ยา
			 - รหัสข้อมูลมาตรฐานทีเ่ ลือกใช้ : ข้อมูลรหัสยาในระบบ ATC classification และ ATCvet classification
				ทีพ่ ฒ
ั นาโดย WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Norwegian Institute
				 of Public Health เนือ่ งจากเป็นระบบการจัดหมวดหมูร่ หัสยาตามวิธมี าตรฐานสากลในวิธกี ารค�ำนวณ
				 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพขององค์การอนามัยโลก ซึ่งมีการใช้แพร่หลายในหลายประเทศ
				 รวมทั้งในสหภาพยุโรป
		- ฐานข้อมูลยามาตรฐานเพื่อการเทียบเคียงข้อมูลที่เลือกใช้ :
				- ยาส�ำหรับมนุษย์ - ใช้ฐานข้อมูล RxNorm พี่พัฒนาโดย U.S. National Library of Medicine
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					 เนื่องจากฐานข้อมูล RxNorm มีการจัดท�ำชื่อยาให้เป็นมาตรฐานเพื่อการน�ำไปใช้ทางคลินิก และ
					 มีการเชือ่ มโยงชือ่ ยาทีม่ กี ารใช้ในระบบต่าง ๆ ซึง่ อาจใช้ชอื่ เรียกทีแ่ ตกต่างกันในยาชนิดเดียวกัน ทัง้ นี้
					 เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการทางด้านเภสัชกรรมและการตรวจสอบอันตรกิริยาต่าง ๆ ของยาใน
					ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ การสือ่ สารข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ทแี่ ตกต่างกัน ซึง่ อาจใช้ศพั ท์
					 เรียกชือ่ ยาทีแ่ ตกต่างกันด้วย โดย ATC code ก็เป็นหนึง่ กลุม่ ค�ำศัพท์ขอ้ มูลของฐานข้อมูลนีด้ ้วย
				- ยาส�ำหรับสัตว์ - ใช้ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนยาในประเทศสหราชอาณาจักร
					 ที่พัฒนาโดย Veterinary Medicines Directorate (VMD) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลของประเทศ
					 สหราชอาณาจักร ฐานข้อมูลนีเ้ ปิดให้สามารถสืบค้นข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ยา ซึง่ มีการให้
					 รหัส ATCvet code ไว้แล้วด้วย จึงสามารถน�ำมาเทียบเคียงส�ำหรับการให้รหัส ATCvet code
					 ของฐานข้อมูลทะเบียนยาของประเทศไทยได้บางส่วน
		 1.2) ข้อมูลรูปแบบของยา
			 - รหัสข้อมูลมาตรฐานที่เลือกใช้ : ใช้ Standard terms ในระบบ The European Directorate for the
				 Quality of Medicines & HealthCare (EDQM) ที่มีการดูแลมาตรฐานโดย The Council of Europe
				 EDQM เนือ่ งจากเป็นมาตรฐานข้อมูลทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการอาหารและยาเห็นว่าสามารถรองรับ
				 การจัดการข้อมูลทะเบียนยาได้ดี และมีการใช้อ้างอิงโดยฐานข้อมูลรหัสยามาตรฐานไทย (Thai
				 Medicines Terminology; TMT) ที่มีการพัฒนารหัสยาจากฐานข้อมูลของส�ำนักงานคณะกรรมการ
				 อาหารและยาเป็นหลัก
		- ฐานข้อมูลยามาตรฐานเพื่อการเทียบเคียงข้อมูลที่เลือกใช้ :
				- ยาส�ำหรับมนุษย์ - ใช้ฐานข้อมูลรหัสยา TMT ที่พัฒนาโดยส�ำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล
					 สุขภาพไทย (สมสท.) เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเป็นมาตรฐานของ
					 ระบบข้อมูลสุขภาพของประเทศ ให้ระบบข้อมูลสุขภาพต่างระบบสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ใน
					 ทุกระดับ ซึ่งข้อมูลรูปแบบของยาในฐานข้อมูลรหัสยา TMT มีการใช้รหัสมาตรฐาน Standard
					 terms ของ EDQM อยู่แล้ว จึงช่วยให้สามารถน�ำข้อมูลนี้กลับมาใช้ในการจัดการข้อมูลใน
					 โครงการได้
				- ยาส�ำหรับสัตว์ - ใช้ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนยาในประเทศสหราชอาณาจักร
					 ที่พัฒนาโดย VMD เช่นเดียวกับการอ้างอิงรหัสหมวดหมู่ยา เนื่องจากฐานข้อมูลของ VMD นี้
					 มีข้อมูลรูปแบบยาที่เป็นไปตาม Standard terms ของ EDQM ด้วย
		 1.3) ข้อมูลความแรงของยาและหน่วยความแรง
			 เนื่องจากในปัจจุบันการบันทึกข้อมูลความแรงของยาและหน่วยความแรงของทะเบียนยามีการบันทึก
			 แบบเป็นข้อความ (free-text) ที่มีความหลากหลาย ยังไม่ได้มีการก�ำหนดมาตรฐานของข้อมูลในการ
			 น�ำข้อมูลไปใช้ในการค�ำนวณจึงเป็นไปได้ยาก จึงจ�ำเป็นต้องน�ำข้อมูลมาปรับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
			 ที่พร้อมจะน�ำไปค�ำนวณต่อได้
		- ยาส�ำหรับมนุษย์ - เลือกใช้มาตรฐานการบันทึกข้อมูลตามทีก่ ำ� หนดในโครงการวิจยั และพัฒนาระบบ
				 เพื่อการจัดท�ำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ (National Drug Account; NDA)
		- ยาส�ำหรับสัตว์ - เพื่อให้การบันทึกข้อมูลทะเบียนยาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และการน�ำข้อมูลไป
				 ใช้ค�ำนวณต่อได้ จึงเทียบเคียงการบันทึกข้อมูลโดยใช้มาตรฐานเดียวกับยาส�ำหรับคนในกรณีที่
				 สามารถน�ำมาใช้ร่วมกันได้
2) การตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันโดย
		 นักวิชาการ
จากข้อมูลที่ผ่านการเสนอแนะค่าข้อมูลที่เป็นไปได้จากการตรวจสอบข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นักวิชาการได้น�ำข้อมูลไปตรวจสอบกับรายละเอียดของทะเบียนยาในฐานข้อมูลทะเบียนยาของส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา และ/หรือเอกสารทะเบียนยาต้นฉบับที่เก็บรักษาไว้โดยส�ำนักยา ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
และ/หรือบริษัทผู้ประกอบการด้านยา
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ข้อจ�ำกัด
ในการน�ำข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนยา และฐานข้อมูลรายงานการผลิตและน�ำเข้ายาประจ�ำปี ทีเ่ ป็นฐานข้อมูล
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานปกติประจ�ำวันของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาใช้เพื่อค�ำนวณปริมาณการบริโภคยา
ต้านจุลชีพส�ำหรับมนุษย์และสัตว์ประจ�ำปี เนื่องจากฐานข้อมูลเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
ประจ�ำของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นหลัก จึงอาจมีข้อจ�ำกัดในการน�ำข้อมูลมาใช้ในการค�ำนวณ อย่างไร
ก็ตาม การค�ำนวณปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ในระยะยาว ก็ยังจ�ำเป็นต้องอาศัยข้อมูลทะเบียนยา
และข้อมูลรายงานการน�ำเข้า/ผลิตยาประจ�ำปีตามกฎหมายเป็นหลัก ซึ่งการรายงานข้อมูลปริมาณการบริโภคยาต้าน
จุลชีพนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความจ�ำเป็นต้องจัดท�ำรายงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเป็น
ข้อมูลส�ำหรับการตัดสินใจทางนโยบายของคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา ในการออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อจัดการปัญหา
เชื้อดื้อยาของประเทศไทย ดังนั้นชุดประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในโครงการวิจัยนี้ จึงสามารถน�ำไปใช้เป็นมาตรฐาน
การท�ำงานของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการจัดท�ำรายงานการบริโภคยาต้านจุลชีพประจ�ำปีต่อไปได้ใน
ระยะยาว ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มีดังนี้
1. การออกนโยบายการให้ทะเบียนยาและการบันทึกข้อมูลทะเบียนยาทีด่ ำ� เนินการโดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
		 อาหารและยาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. การแต่งตั้งคณะท�ำงานก�ำหนดและก�ำกับดูแลมาตรฐานของข้อมูลทะเบียนยาและการรายงานการผลิตและ
		 น�ำเข้ายาประจ�ำปี เพื่อรับผิดชอบในการด�ำเนินการ
2.1 ก�ำหนดมาตรฐานการบันทึกข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2.2 ก�ำหนดแนวทางการให้และดูแลรหัสมาตรฐานข้อมูลในฐานข้อมูล
2.3 ปรับปรุงรหัสมาตรฐานส�ำหรับการบันทึกข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
		 2.4 สุ่มตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนยาและการรายงานการผลิต/น�ำเข้ายาประจ�ำปี
3. การปรับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลทะเบียนยาและฐานข้อมูลรายงานการผลิต/น�ำเข้ายา ให้เป็นไปตามความ
		 ต้องการ (requirement) ที่ได้จากการท�ำงานของคณะท�ำงานฯ ได้แก่
3.1 การบันทึกข้อมูลหมวดหมู่ยา
		 3.2 ปรับโครงสร้างฐานข้อมูลให้รองรับการบันทึกข้อมูลหมวดหมูย่ าส�ำหรับยาทีม่ หี ลายข้อบ่งใช้ และส�ำหรับ
			 ยาผสมที่สามารถแยกเป็นหมวดหมู่ยาเดี่ยวแต่ละรายการที่ผสมอยู่ในต�ำรับ
3.3 การบันทึกข้อมูลรูปแบบของยา
			 - ปรับข้อมูลมาตรฐานส�ำหรับการบันทึกข้อมูลรูปแบบยาให้เป็นไปตามระบบ EDQM
3.3 การบันทึกข้อมูลความแรงของยาและหน่วยความแรง
			 - ปรับข้อมูลมาตรฐานส�ำหรับการบันทึกข้อมูลความแรงและหน่วยความแรงของยาให้เป็นไปตาม
				 มาตรฐานที่ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก�ำหนดโดยให้มีการ lock รหัสความแรงและ
				 หน่วยความแรงที่อนุญาตให้ใช้กับแต่ละรูปแบบของยา
4. จัดท�ำคู่มือการด�ำเนินงาน
4.1 คู่มือมาตรฐานการให้ทะเบียนยาและบันทึกข้อมูลทะเบียนยา
		 4.2 คู่มือมาตรฐานการส่งข้อมูลรายงานการผลิต/น�ำเข้าผลิตภัณฑ์ยาประจ�ำปี
5. จัดฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น
5.1 นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนยา
		 5.2 นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลรายงานการผลิต/น�ำเข้ายาประจ�ำปี
5.3 บริษัทผู้ประกอบการด้านยา
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ภาคผนวก 3 ระบบการส่งรายงานประจ�ำปี
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พัฒนาระบบส�ำหรับการส่งรายงานประจ�ำปีของยาแผนปัจจุบันมา
อย่างต่อเนื่อง โดยน�ำมาใช้กับการส่งรายงานประจ�ำปีของยาส�ำหรับมนุษย์ ในรูปแบบของการส่งเป็นแผ่นซีดี (compact
disc; CD) ตัง้ แต่ พ.ศ. 2554 และเริม่ ใช้ระบบการรายงานแบบออนไลน์ใน พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา โดยระบบการส่งรายงาน
ออนไลน์ใน พ.ศ. 2560 นัน้ ได้ขยายความครอบคลุมของการรายงานออนไลน์ไปยังยาแผนปัจจุบนั ส�ำหรับสัตว์ จึงถือได้
ว่าครอบคลุมการส่งรายงานของยาแผนปัจจุบันทุกประเภท
ค�ำแนะน�ำในการส่งรายงาน
ในการส่งรายงานประจ�ำปี ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ให้ค�ำแนะน�ำในการส่งรายงานดังนี้
ในการผลิตยา ผู้รับอนุญาตต้องผลิตยาให้สอดคล้องตามก�ำลังการผลิตที่ขอขึ้นทะเบียนต�ำรับยาไว้ และส�ำหรับ
การน�ำหรือสัง่ ยาเข้ามาในราชอาณาจักร ผูร้ บั อนุญาตต้องน�ำเข้ายาตามขนาดบรรจุทไี่ ด้ขนึ้ ทะเบียนไว้และน�ำผ่านด่านอาหาร
และยา โดยผู้รับอนุญาตต้องเก็บยาตัวอย่างที่ผลิตหรือน�ำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ในขนาดบรรจุซึ่งขึ้นทะเบียน
ต�ำรับยาไว้ ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ทุกครั้งที่ผลิตหรือน�ำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร
หากผูร้ บั อนุญาตรายใดมีเจตนารายงานข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจะพิจารณาความผิดตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้ผู้รับอนุญาตรายงานชื่อยาทุกต�ำรับที่ได้ขึ้นทะเบียนต�ำรับไว้ แม้จะมิได้มีการผลิตหรือน�ำหรือสั่งยาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรในปีที่ผ่านมา โดยชื่อยาที่รายงานต้องตรงตามชื่อในใบส�ำคัญการขึ้นทะเบียนต�ำรับยา
การระบุจำ� นวน/ปริมาณยาทีผ่ ลิตหรือน�ำหรือสัง่ ยาเข้ามาในราชอาณาจักร เนือ่ งจากระบบการรายงานจะด�ำเนินการ
ค�ำนวณหน่วยที่ใช้รายงานตามแต่ละขนาดบรรจุ และแสดงปริมาณรวมตามทะเบียนต�ำรับยาในหน่วยของ “หน่วยนับที่
เล็กทีส่ ดุ ” ดังนัน้ จึงให้ผรู้ บั อนุญาตรายงานปริมาณทีผ่ ลิตหรือน�ำสัง่ ทุกขนาดบรรจุ โดยระบุจำ� นวนต่อหนึง่ หน่วยของขนาด
บรรจุทุกรายการ และค�ำนวณปริมาณรวมเป็นหน่วยดังต่อไปนี้
รูปแบบยา
หน่วยเล็กสุดที่ใช้ในการรายงาน
1. ของเหลว/ยาน�้ำแขวนตะกอน/dry syrup มิลลิลิตร
2. ยาผง/ครีม/ขี้ผึ้ง
กรัม
3. เม็ด
เม็ด
(ยกเว้น: ยาฮอร์โมนที่ปริมาณตัวยาไม่เท่ากัน ให้รายงาน เป็น “set”)
4. แคปซูล
แคปซูล
5. ยาเหน็บ
Suppository
6. แผ่น
ชิ้น (Pieces)
7. วัคซีน
dose/IU/มิลลิลิตร (ขึ้นอยู่กับรูปแบบของยา)
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ส�ำหรับการรายงานราคาสั่งซื้อ/ราคาขายจากโรงงาน ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งเป็นราคาต่อหน่วยที่ผลิต และค�ำนวณ
เป็นมูลค่ารวมของการผลิตทีแ่ จ้งไว้ เช่น ผลิตยา A 100 ขวด x 1,000 เม็ด ราคาขายจากโรงงานคือ 1,000 บาท/1,000 เม็ด
= 100,000 บาท โดยแจ้งทุกขนาดบรรจุ ส�ำหรับโรงงานที่รับจ้างผลิต ให้แจ้งราคาขายจากโรงงานด้วย ส�ำหรับยาที่น�ำ
หรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ทุกต�ำรับให้แจ้งราคาสั่งซื้อ โดยรวมถึงค่าขนส่ง (CIF) น�ำมาคิดเทียบเป็นเงินบาท โดย
ให้แจ้งเป็นราคาต่อหน่วย และมูลค่ารวมของทุกขนาดบรรจุภัณฑ์
ส�ำหรับการรายงานการส่งยาออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ผู้รับอนุญาตรายงานชื่อยา เลขทะเบียนยาต�ำรับยา
ทีม่ กี ารส่งออกไปนอกราชอาณาจักรในลักษณะเช่นเดียวกันกับการรายงานในรายงานการผลิตยา การน�ำหรือสัง่ ยาเข้ามา
ในราชอาณาจักร และให้รายงานจ�ำนวน/ปริมาณยาที่ส่งออก มูลค่าการส่งออก แยกตามประเทศที่ส่งเข้าไปจ�ำหน่าย
ขั้นตอนของการส่งรายงานออนไลน์
ขัน้ ตอนที่ 1 มอบอ�ำนาจขอเข้าใช้ระบบรายงานประจ�ำปี และดาวน์โหลดคูม่ อื การใช้งาน ผูป้ ระกอบการด�ำเนินการ
ยื่นหนังสือมอบอ�ำนาจและศึกษาคู่มือการใช้งานระบบฯ เพื่อเข้าใช้งานระบบฯ รายละเอียดและดูตัวอย่างเอกสารการ
มอบอ�ำนาจได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/ SitePages/GL-Industry.aspx
ขัน้ ตอนที่ 2 จัดการฐานข้อมูลทะเบียนต�ำรับยาและบรรจุภณ
ั ฑ์ ผูป้ ระกอบการสามารถเข้าใช้งานระบบรายงานฯ
แล้วเข้าไปจัดการบรรจุภัณฑ์ โดยสามารถเลือกเมนู “จัดการข้อมูลบรรจุภัณฑ์” เพื่อด�ำเนินการก�ำหนด “หน่วยนับที่เล็ก
ที่สุด” ที่ถูกต้องในแต่ละทะเบียนต�ำรับแล้วกดบันทึกข้อมูล และด�ำเนินการจนครบถ้วนทุกทะเบียนต�ำรับ ผู้ประกอบการ
สามารถด�ำเนินการบันทึก “หน่วยนับทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ” ในแต่ละทะเบียนต�ำรับได้เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ หากบันทึกข้อมูลไม่ถกู ต้อง
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อท�ำการแก้ไขต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 จัดท�ำรายงานข้อมูลการผลิต/น�ำเข้า/ส่งออก/ขาย ผู้ประกอบการสามารถกรอกข้อมูลและบันทึก
รายละเอียดการน�ำเข้า/ผลิต และการกระจายในแต่ละทะเบียนต�ำรับ โดยต้องระบุช่องทางการกระจายยาให้ครบถ้วน
(100 เปอร์เซ็นต์) จึงจะสามารถกดปุ่ม “บันทึก” ได้ ท�ำเช่นนี้ในท�ำนองเดียวกันจนครบทุกทะเบียนต�ำรับยา และเมื่อ
กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผูป้ ระกอบการสามารถด�ำเนินการเพือ่ เตรียมการส่งข้อมูลได้ โดยเลือกหัวข้อเมนู “ส่งออกข้อมูล”
จากนั้นจึงเลือกปีรายงาน และเลขที่ใบอนุญาต ที่ประสงค์ส่งรายงาน จากนั้นจึงกดปุ่ม “ค้นหาข้อมูล” เพื่อตรวจสอบ
รายการก่อนประมวลผลข้อมูลอีกครัง้ หนึง่ หากข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้วบันทึกข้อมูลเป็นเอกสารรูปแบบ PDF เพือ่ จัดส่ง
รายงานดังกล่าวไปยังเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการด�ำเนินการตรวจสอบต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 4 การตรวจสอบและการยืน่ รายงานประจ�ำปีผา่ นระบบ เมือ่ เภสัชกรผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั กิ ารได้ดำ� เนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้เภสัชกรผูต้ รวจรายงานประจ�ำปี เข้าใช้ระบบงานที่ https://privus.fda.moph.go.th
เข้าระบบรายงานประจ�ำปี เลือกหัวข้อเมนู “การน�ำเข้าข้อมูล” เลือกไฟล์ที่ต้องการโดยกดปุ่มอัปโหลดไฟล์ กดส่งรายงาน
แล้วกดพิมพ์รายงานประจ�ำปี เพื่อจัดส่งรายงานฉบับดังกล่าวตามขั้นตอนที่ 5 ต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 5 ยืน่ รายงานประจ�ำปี ณ ส�ำนักยา ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ผรู้ บั อนุญาตจัดส่งรายงาน
รูปแบบกระดาษมาทีส่ ำ� นักยา โดยสามารถน�ำส่ง ได้ 3 ช่องทาง คือ 1. น�ำส่งด้วยตนเอง 2. ส่งทางไปรษณียต์ อบรับ 3. น�ำส่ง
ณ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตามสถานที่ตั้งที่ได้รับอนุญาต
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ภาคผนวก 4 รายละเอียดในการนับจ�ำนวนประชากรสัตว์
สุกร

- สุกรพันธุ์ (breeding pigs)
จ�ำนวนประชากรสุกรพันธุ์มาจากการส�ำรวจโดยเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือจากข้อมูลส�ำรวจจาก
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานปศุสัตว์อ�ำเภอที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ตามข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการ และน�ำตัวเลขที่ได้หารือและ
พิจารณาความถูกต้องในคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board)
- สุกรขุน (fattening pigs)
จ�ำนวนประชากรสุกรขุนมาจากการค�ำนวณโดยคิดจากความสามารถในการผลิตพื้นฐานที่ว่าแม่พันธุ์สุกร 1 ตัว
สามารถให้ลกู สุกรเฉลีย่ 9 ตัวต่อครอก และเฉลีย่ 2.2 ครอกต่อปี ร่วมกับการตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง (cross-check)
กับระบบติดตามการเคลือ่ นย้ายสัตว์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-movement) ของกรมปศุสตั ว์ จากนัน้ น�ำข้อมูลตัวเลขที่ได้เสนอเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ เพื่อพิจารณาความถูกต้องร่วมกับนโยบายรัฐบาล ข้อมูลโรค
ระบาดในสุกร และภาวะเศรษฐกิจ
ไก่

- ไก่ไข่พันธุ์ (layer breeders)
จ�ำนวนประชากรไก่ไข่พันธุ์มาจากฐานข้อมูลการน�ำเข้าของทั้งฝูงพ่อแม่พันธุ์กลุ่ม Grandparent stocks (GP)
และกลุ่ม Parent stocks (PS) ผ่านระบบติดตามการเคลื่อนย้ายสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์ และมีการน�ำไปทวน
สอบข้อมูลตัวเลขประชากรโดยเสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่ และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) พิจารณา
ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาถึงนโยบายรัฐบาล สภาวะของโรคระบาด และภาวะเศรษฐกิจ
- ไก่ไข่ (laying hens)
จ�ำนวนประชากรไก่ไข่มาจากการค�ำนวณโดยคิดจากความสามารถในการผลิตพื้นฐานที่ว่า แม่พันธุ์ ไก่ 1 ตัว
สามารถให้ผลิตลูกไก่ไข่ 90 ตัวต่อปี จากจ�ำนวนลูกไก่ทั้งหมดคิดอัตราลูกไก่เลี้ยงรอดช่วงกกเป็นร้อยละ 95 จะได้จ�ำนวน
ไก่ยืนกรง เมื่อเลี้ยงไก่ยืนกรง และคิดอัตราเลี้ยงรอดช่วงยืนกรงตับเป็นร้อยละ 95 จะได้เป็นจ�ำนวนไก่ยืนกรงทั้งหมด
และผลผลิตไก่ไข่ต่อปีคิดจาก 52 สัปดาห์ โดยการพิจารณาร่วมกับการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องกับระบบติดตามการ
เคลื่อนย้ายสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์ และมีการน�ำไปทวนสอบข้อมูลตัวเลขประชากรโดยเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์พจิ ารณา ทัง้ นี้ จะมีการพิจารณาถึงนโยบายรัฐบาล สภาวะของโรคระบาด
และภาวะเศรษฐกิจ
- ไก่ไข่รุ่น (pullets)
ประชากรไก่ไข่รุ่นมาจากการค�ำนวณโดยคิดจากความสามารถในการผลิตพื้นฐานที่ว่า แม่พันธุ์ไก่ 1 ตัวสามารถ
ให้ผลิตลูกไก่ไข่ 90 ตัวต่อปี อัตราการตายลูกไก่ร้อยละ 5 จะได้จ�ำนวนไก่ไข่ยืนกรงที่เลี้ยงรอดเป็นร้อยละ 95 และผลผลิต
ไก่ไข่ต่อปีคิดจาก 52 สัปดาห์ โดยการพิจารณาร่วมกับการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องกับระบบติดตามการเคลื่อนย้าย
สัตว์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์ และมีการน�ำไปทวนสอบข้อมูลตัวเลขประชากรโดยเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
นโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์พิจารณา ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาถึงนโยบายรัฐบาล สภาวะของโรคระบาด และภาวะ
เศรษฐกิจ
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- ไก่เนือ้ พันธุ์ (broiler breeders)
จ�ำนวนประชากรไก่เนื้อพันธุ์มาจากฐานข้อมูลการน�ำเข้าของทั้งฝูงพ่อแม่พันธุ์กลุ่ม Grandparent stocks และ
กลุ่ม Parent stocks ผ่านระบบติดตามการเคลื่อนย้ายสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์ และมีการทวนสอบข้อมูล
ตัวเลขประชากรโดยเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ (Broiler Board) พิจารณา ทั้งนี้
จะมีการพิจารณาถึงนโยบายรัฐบาล สภาวะของโรคระบาด และภาวะเศรษฐกิจ
- ไก่เนือ้ (broilers)
จ�ำนวนประชากรไก่เนื้อมาจากการค�ำนวณโดยคิดจากฐานจ�ำนวนแม่พันธุ์ไก่เนื้อ 1 ตัว เฉลี่ยให้ลูกไก่ 129 ตัว
ต่อปี โดยคิดอัตราสูญเสียแล้วร้อยละ 5 ร่วมกับการตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง กับระบบติดตามการเคลื่อนย้ายสัตว์
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสตั ว์ และมีการน�ำไปทวนสอบข้อมูลตัวเลขประชากรโดยเสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหาร
สินค้าไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์พิจารณา ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาถึงนโยบายรัฐบาล สภาวะของโรคระบาด และภาวะเศรษฐกิจ
เป็ด

- เป็ดเนือ้ พันธุ์ (broiler duck breeders)
จ�ำนวนประชากรเป็ดเนื้อพันธุ์มาจากฐานข้อมูลการน�ำเข้าของทั้ง Grandparent stocks และ Parent stocks
ผ่านระบบติดตามการเคลื่อนย้ายสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์
- เป็ดเนือ้ (broiler ducks)
จ�ำนวนประชากรเป็ดเนื้อมาจากข้อมูลบริษัท ร่วมกับการน�ำไปตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง กับระบบติดตาม
การเคลื่อนย้ายสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาถึงนโยบายรัฐบาล สภาวะของโรคระบาด และ
ภาวะเศรษฐกิจ
- เป็ดไข่ (laying ducks)
จ�ำนวนประชากรเป็ดไข่มาจากการส�ำรวจโดยเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานปศุสตั ว์จงั หวัด หรือเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานปศุสตั ว์
อ�ำเภอเข้าส�ำรวจในพื้นที่แล้วรายงานมายังศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ร่วมกับการตรวจสอบยืนยัน
ความถูกต้องกับระบบติดตามการเคลื่อนย้ายสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์
โค

- โคนม (dairy cows)
จ�ำนวนประชากรโคนมทั้งในระยะรีดนม (lactating cows) และแห้งนม (dry cows) มาจากการส�ำรวจโดย
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานปศุสัตว์อ�ำเภอเข้าส�ำรวจในพื้นที่แล้วรายงานมายังศูนย์
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ร่วมกับการตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง กับระบบติดตามการเคลื่อนย้ายสัตว์
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสตั ว์ และน�ำข้อมูลตัวเลขประชากรไปตรวจสอบความถูกต้องโดยเสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
นโยบายนมและผลิตภัณฑ์ (Milk Board)
- โคเนือ้ (beef cows)
จ�ำนวนประชากรโคเนื้อมาจากการส�ำรวจโดยเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน
ปศุสตั ว์อำ� เภอเข้าส�ำรวจในพืน้ ทีแ่ ล้วรายงานมายังศูนย์สารสนเทศและการสือ่ สาร กรมปศุสตั ว์ ร่วมกับการตรวจสอบยืนยัน
ความถูกต้อง กับระบบติดตามการเคลือ่ นย้ายสัตว์อเิ ล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสตั ว์ และน�ำข้อมูลตัวเลขประชากรไปตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายนมและผลิตภัณฑ์
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รูปแบบการด�ำเนินการนับและตรวจสอบความถูกต้องของประชากรสัตว์
สัตว์บก

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีข้อมูลที่เกี่ยวกับจ�ำนวนประชากรสัตว์ ซึ่งรวบรวมมาจาก 4 แหล่ง
ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลการส�ำรวจประชากรสัตว์โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ประจ�ำอ�ำเภอและจังหวัด
2. ข้อมูลจากผู้ผลิตโดยเฉพาะบริษัทเอกชนรายใหญ่ ซึ่งมีการน�ำเข้าของกลุ่ม Grandparent stocks และ
		 Parent stocks เพื่อผลิตสัตว์ปีกและสุกรในเชิงพาณิชย์
3. ข้อมูลระบบติดตามการเคลือ่ นย้ายสัตว์อเิ ล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสตั ว์ เพือ่ จัดการและควบคุมการเคลือ่ นย้าย
		 สัตว์ ซึ่งท�ำให้มั่นใจว่าการน�ำเข้าและการส่งออกสัตว์มีความปลอดภัย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดที่เกิด
		 จากสัตว์ พ.ศ. 2499 และฉบับแก้ไขกฎหมาย พ.ศ. 2542 โดยระบุไว้ว่า “ห้ามน�ำเข้าสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จาก
		 สัตว์หรือส่งออกหรือขนส่งภายในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้มีอ�ำนาจที่
		 ได้รับมอบหมายจากอธิบดีฯ การเคลื่อนย้ายสัตว์ ในประเทศของปศุสัตว์ต้องได้รับการอนุญาตจากอธิบดีฯ
		 หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง” ข้อมูลจากระบบติดตามการเคลื่อนย้ายสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์ส่วนใหญ่
		 ถูกน�ำมาใช้เพื่อการให้ข้อมูลและตรวจทานข้อมูลก่อนน�ำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อมูล
4. การตรวจสอบข้อมูลโดยคณะกรรมการระดับประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายสุกรและผลิตภัณฑ์
		 คณะกรรมการนโยบายไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการนโยบายไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ และคณะกรรมการ
นโยบายนมและผลิตภัณฑ์ เพือ่ สรุปการประมาณการจ�ำนวนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ในตลาดทัง้ หมดในประเทศไทย
		
เพื่อก�ำหนดนโยบายการผลิตสัตว์ในประเทศ

รายงานการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560

47

ตารางที่ 24 สรุปวิธีที่ใช้ในการค�ำนวณจ�ำนวนสัตว์ที่ใช้บริโภคในแต่ละชนิด
แหล่งข้อมูล

ชนิดของสัตว์
สุกร
สุกรพันธุ์

ส�ำรวจ
โดยเจ้าหน้าที่
กรมปศุสตั ว์จงั หวัด/
อ�ำเภอ

ข้อมูล
จากผู้ผลิต

/

สุกรขุน*

การตรวจสอบข้อมูล
ด้วยระบบติดตาม
การเคลื่อนย้ายสัตว์
อิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมปศุสัตว์
/

/**

สัตว์ปีก
ไก่ไข่พันธุ์

/
/***

ไก่ไข่*

/****

ไก่ไข่รุ่น

/
/

ไก่เนื้อพันธุ์

/***

ไก่เนื้อ*

/*****

/

เป็ดเนื้อพันธุ์
เป็ดเนื้อบริษัท
เป็ดเนื้อไล่ทุ่ง-เป็ดเทศ
เป็ดไข่บริษัท
เป็ดไข่-ไล่ทุ่ง
โค กระบือ
โคนม (ระยะรีดนม)

/
/
/
/

/***
/
/
/
/

/

/

โคนม (ระยะแห้งนม)

/

/

การยืนยันข้อมูล

คณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการนโยบายไก่ไข่
และผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการนโยบายไก่ไข่
และผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการนโยบายไก่ไข่
และผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการนโยบายไก่เนือ้
และผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการนโยบายไก่เนือ้
และผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการนโยบายนม
และผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการนโยบายนม
และผลิตภัณฑ์
-

โคเนื้อ
/
/
* ความแปรผันจากนโยบายรัฐบาล สภาวะโรค และภาวะทางเศรษฐกิจ
** จ�ำนวนสุกรขุน = จ�ำนวนสุกรแม่พันธุ์ x 9 ลูกสุกร/แม่/ปี x 2.2 ครอก/ปี
*** ข้อมูลการน�ำเข้าของสัตว์กลุ่ม Grandparent stocks (GP) และ Parent stocks (PS)
**** จ�ำนวนของไก่ไข่ = จ�ำนวนไก่ไข่พอ่ แม่พนั ธุ์ x 90 ลูกไก่/แม่/ปี x ร้อยละ 95 (อัตราเลีย้ งรอดของลูกไก่ชว่ งกก) x ร้อยละ 95
(อัตราเลี้ยงรอดของไก่ไข่รุ่นช่วงยืนกรงตับ) x 52 สัปดาห์
***** จ�ำนวนไก่เนื้อ = จ�ำนวนไก่เนื้อพ่อแม่พันธุ์ x 129 ลูกไก่/แม่/ปี x ร้อยละ 95 (อัตราเลี้ยงรอดช่วงกก)
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สัตว์น�้ำ
ปริมาณการผลิตสัตว์นำ�้ ได้จากการรวบรวมของกองนโยบายและยุทธศาสตรพ ฒ
ั นาการประมง กรมประมง ด้วย
วิธีการดังนี้
1. ข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ (ทบ. 1) รวบรวมโดยส�ำนักงานประมงจังหวัด
2. การสุม่ เลือกตัวอย่างส�ำรวจจากบัญชีรายชือ่ ผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ (ข้อมูลบัญชีรายชือ่ ผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ได้แก่
		 เนื้อที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ ชนิดสัตว์น�้ำ และประเภทการเลี้ยง)
การสุ่มเลือกตัวอย่างที่จะส�ำรวจจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (stratified sampling) โดยชนิดสัตว์น�้ำ และ
ประเภทการเลีย้ งเป็นชัน้ ภูมิ (strata) สุม่ เลือกฟาร์มตัวอย่างในแต่ละชัน้ ภูมแิ บบมีระบบ (systematic random sampling)
และก�ำหนดจ�ำนวนฟาร์มตัวอย่างร้อยละ 10 ของจ�ำนวนฟาร์มทัง้ หมด ทีม่ ผี ลผลิตในรอบปีสำ� รวจของแต่ละชัน้ ภูมิ ในการ
ประมาณผลผลิตของสัตว์น�้ำทั้งหมด
ชนิดสัตว์น�้ำ

ปลานิล
ปลาไน
ปลาตะเพียน
ปลาสลิด
ปลาดุก
ปลาช่อน
ปลาสวาย
กุ้มก้ามกราม
ปลาอื่น ๆ (ไม่ได้ระบุ)
สัตว์น�้ำอื่น ๆ : ตะพาบน�้ำ
กบ
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ชื่อวิทยาศาสตร์
Oreochromis niloticus
Cyprinus carpio
Barbonymus gonionotus
Trichogaster pectoralis
Clarias microcephalus, C.gariepinnus
Channa striata
Pangasius hypopthalmus
Macrobrachium rosenbergii
Pelodiscus sinensis
Haplobatrachus rugulosus
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ภาคผนวก 5 ข้อมูลสถิติของรายงานประจ�ำปีและการขออนุญาตทางการตลาดใน พ.ศ. 2560
ตารางที่ 25 ข้อมูลสถิติของการรายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2560 เฉพาะยาต้านจุลชีพที่อยู่ในขอบเขตของรายงานฉบับนี้

ชนิดของรายงาน
รายงานประจ�ำปี

ชนิดของใบอนุญาต
จ�ำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาต จ�ำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาต
น�ำเข้ายาที่ส่ง
ผลิตยาที่ส่ง
รายงานประจ�ำปี
รายงานประจ�ำปี
(จากจ�ำนวนทั้งสิ้น 188) (จากจ�ำนวนทั้งสิ้น 150)
185
148
(ร้อยละ 98.40)
(ร้อยละ 98.67)

รายละเอียด
รายงานปริมาณและมูลค่าการผลิต
และน�ำหรือสั่งยาเข้าที่ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้แต่ละต�ำรับ โดยผู้รับ
อนุญาตผลิตยา และผู้รับอนุญาต
น�ำหรือสั่งยาเข้ามาในราช
อาณาจักร ที่รายงานต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
ภายในวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2561

ตารางที่ 26 ข้อมูลสถิติการขอนุญาตทางการตลาดพ.ศ. 2560
จ�ำนวนทะเบียน
ต�ำรับยาทั้งหมด
ยาต้านจุลชีพส�ำหรับมนุษย์
4,062
ยาต้านจุลชีพส�ำหรับสัตว์
1,634
รวม
5,696
*มีจ�ำนวนทะเบียนต�ำรับยา 8 ทะเบียนที่ไม่มี ATC/DDD
ยาต้านจุลชีพ

จ�ำนวนทะเบียนต�ำรับยา
ที่ส่งรายงานประจ�ำปี
2,180
948
3,128

จ�ำนวนทะเบียนต�ำรับยา
ที่ท�ำการวิเคราะห์
2,172*
948
3,120

การบริโภคยาต้านจุลชีพทัง้ หมดใน พ.ศ. 2560 ในมนุษย์และสัตว์สว่ นใหญ่เป็นการบริโภคยาเดีย่ ว (ร้อยละ 84.62)
ขณะที่สัดส่วนของยาผสมมีปริมาณน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 15.38 โดยแบ่งเป็นยาผสมที่ผสมยาต้านจุลชีพ 1 ชนิด
ร้อยละ 4.68 ยาผสมที่ผสมยาต้านจุลชีพ 2 ชนิด ร้อยละ 9.52 ยาผสมที่ผสมยาต้านจุลชีพ 3 ชนิด ร้อยละ 0.99
และยาผสมที่ผสมยาต้านจุลชีพ 4 ชนิด ร้อยละ 0.19 โดยยาต้านจุลชีพที่ใช้ในสัตว์ จะไม่รวมยาชนิดเม็ด
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รอยละ 15.38

รอยละ 84.62

ยาเดี่ยว

ยาผสม

รูปภาพที่ 9 ร้อยละของยาเดีย่ วและยาผสมทีม่ กี ารบริโภคของทัง้ มนุษย์และสัตว์ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 (ยาที่ใช้ในสัตว์
		 ไม่รวมรูปแบบยาเม็ด)
ตารางที่ 27 จ�ำนวนทะเบียนต�ำรับยาทีม่ กี ารรายงานในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ทัง้ ในยาเดีย่ วและยาผสม (ยกเว้นยารูปแบบเม็ด)
ยาผสม

ยาต้านจุลชีพ

ยาเดี่ยว

- ยาต้านจุลชีพ
ส�ำหรับมนุษย์
- ยาต้านจุลชีพ
ส�ำหรับสัตว์

1,830

รวม

810

ผสม
ผสม
ผสม
ผสม
ยาต้านจุลชีพ ยาต้านจุลชีพ ยาต้านจุลชีพ ยาต้านจุลชีพ
1 ชนิด
2 ชนิด
3 ชนิด
4 ชนิด
132
186
19
5
14

111

12

1

รวม
2,172
948

2,640
146
297
31
6
3,120
(ร้อยละ 84.62) (ร้อยละ 4.68) (ร้อยละ 9.52) (ร้อยละ 0.99) (ร้อยละ 0.19) (ร้อยละ 100.00)

รายงานการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก 6 รายการยาต้านจุลชีพที่มีความส�ำคัญในการบ�ำบัดรักษาการติดเชื้อในมนุษย์ของ
องค์การอนามัยโลก
พ.ศ. 2548 องค์การอนามัยโลกได้จัดล�ำดับกลุ่มยาต้านจุลชีพที่มีความส�ำคัญในการรักษาโรคติดเชื้อจุลชีพใน
มนุษย์ (Critically Important Antimicrobials; CIAs) และได้ทำ� การปรับปรุงรายการยาครัง้ ล่าสุดใน พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
16 กลุ่มยา โดยแบ่งเป็น กลุ่มยามาจากกลุ่มที่มีความส�ำคัญระดับสูงสุด (Highest priority) 5 กลุ่ม ร่วมกับ กลุ่มยาที่มี
ความส�ำคัญระดับสูง (High priority) 11 กลุม่ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกลุม่ ยาต้านจุลชีพที่ใช้ในมนุษย์ดงั กล่าวเพือ่ ช่วย
ในการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ และส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในมนุษย์และสัตว์
รายชื่อกลุ่มยาต้านจุลชีพที่มีความสําคัญในการรักษาการติดเชื้อในมนุษย์ขององค์การอนามัยโลก แสดงใน
ตารางที่ 28
ตารางที่ 28 รายชื่อกลุ่มยาต้านจุลชีพที่มีความสําคัญในการบ�ำบัดรักษาการติดเชื้อในมนุษย์ขององค์การอนามัยโลก
การจัดจ�ำแนก CIAs
โดย WHO
ความส�ำคัญระดับสูงสุด

ความส�ำคัญระดับสูง

52

กลุ่มยาต้านจุลชีพ
ยากลุ่ม Cephalosporins รุ่นที่ 3, 4 และ 5
ยากลุ่ม Glycopeptides
ยากลุ่ม Macrolides และ Ketolides
ยากลุ่ม Polymyxins
ยากลุ่ม Quinolones
ยากลุ่ม Aminoglycosides
ยากลุ่ม Ansamycins
ยากลุ่ม Carbapenems และ penems อื่น
ยากลุ่ม Glycylcyclines
ยากลุ่ม Lipopeptides
ยากลุ่ม Monobactams
ยากลุ่ม Oxazolidinones
ยากลุ่ม Penicillins (ชนิดที่ได้จากธรรมชาติ aminopenicillins และ antipseudomonal)
ยากลุ่ม Phosphonic acid และอนุพันธ์
กลุ่มยาที่ใช้เฉพาะรักษาวัณโรค และโรคอื่นที่เกิดจากเชื้อมัยโคแบคทีเรีย

รายงานการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560

ภาคผนวก 7 วิธีการค�ำนวนปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพที่ใช้ ในมนุษย์
ในส่วนของหน่วยวัดปริมาณยา ใช้หน่วยวัดที่เป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ ปริมาณยาโดยเฉลี่ยส�ำหรับการรักษา
ต่อวันตามขนาดผู้บ่งใช้หลักต่อประชากร 1,000 ราย (defined daily doses (DDDs)/1,000 inhabitants/day) ทั้งนี้ค่า
DDD คือปริมาณยาโดยเฉลีย่ ของขนาดการรักษาต่อวัน ซึง่ ใช้ตามข้อบ่งใช้หลักของยานัน้ ในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ ค่า DDD
ไม่อาจสะท้อนถึงปริมาณทีแ่ นะน�ำส�ำหรับผูป้ ว่ ยรายใดรายหนึง่ หรือกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีข่ นึ้ อยูก่ บั ลักษณะของผูป้ ว่ ย เช่น อายุ น�ำ้ หนัก
เชื้อชาติ ชนิด และความรุนแรงของโรคและการพิจารณาทางเภสัชจลนศาสตร์ การใช้ประโยชน์ของหน่วยวัดนี้ช่วยให้
สามารถติดตามแนวโน้มการบริโภคและเปรียบเทียบกลุม่ ประชากรทีแ่ ตกต่างกันเพราะว่าไม่ขนึ้ กับราคา ค่าของเงิน ขนาด
บรรจุภณั ฑ์ และความแรงของยา
จ�ำนวน DDDs ต่อ 1,000 ประชากร ต่อวัน (DID) =
			

ปริมาณสารส�ำคัญ (หน่วย DDD) x 1,000
จ�ำนวนประชากรกลางปี x 365

ขั้นตอนการค�ำนวณ DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน
1. ข้อมูลส�ำคัญที่จ�ำเป็นส�ำหรับการค�ำนวณ ได้แก่ WHO/ATC/DDD มาตรฐานความแรง หน่วยมาตรฐาน
		 ความแรงของยา ข้อก�ำหนดของ WHO (ก�ำหนดค่า DDD) และปริมาณการผลิตและการน�ำเข้าทีร่ ายงานต่อ
		 ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาใน พ.ศ. 2560
2. ค�ำนวณปริมาณตัวยาส�ำคัญ (Active Ingredient; AI) จากรายงานปริมาณการผลิตและปริมาณการน�ำเข้า
		 โดยใช้มาตรฐานความแรงของยา มี 3 สถานการณ์การค�ำนวณที่สอดคล้องกับรูปแบบยาที่แตกต่างกัน
		 ตัวอย่างเช่น
		 i. ยากิน amoxycillin 500 มิลลิกรัม/แคปซูล = 100,000 แคปซูล
			 AI = 500 มิลลิกรัม x 100,000 แคปซูล = 50,000,000 มิลลิกรัม
		 ii. สารละลายยา amoxycillin 125 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร = 8,600 ขวด (60 มิลลิลิตร)
			 AI = (125 มิลลิกรัม / 5 มิลลิลิตร) x (8,600 ขวด x 60 มิลลิลิตร) = 12,900,000 มิลลิกรัม
		 iii. ยาฉีด lincomycin 300 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร = 7,000 ขวด (2 มิลลิลิตร)
			 AI = 300 มิลลิกรัม x (7,000 ขวด x 2 มิลลิลิตร) = 4,200,000 มิลลิกรัม
3. การค�ำนวณจ�ำนวน DDDs ในรูปของ AI แต่ละตัวยา ตัวอย่าง AI amoxycillin = 50,000,000 มิลลิกรัม และ
		 amoxycillin ในรูปแบบยากิน ในหน่วย DDD = 1 กรัม
4. การค�ำนวณ DDDs ต่อ 1,000 ประชากรต่อวัน โดยแต่ละระดับ ATC ของยาต้านจุลชีพเป้าหมาย
5. ส�ำหรับยาผสม มีวิธีการค�ำนวณที่ต่างกัน คือ
		 I. ยาผสมในหน่วย DDD ในกลุ่มนี้ DDDs ถูกค�ำนวณโดยใช้ DDD แบบรวมกัน ตัวอย่างเช่น ยาผสม
			 sulfamethoxazole และ trimethoprim 400 มิลลิกรัม/80 มิลลิกรัม แต่ละเม็ดมี DDD ที่ใช้รว่ มกัน = 4 เม็ด
			 ผลิตทั้งหมด 20,000 เม็ด ค่า DDDs = 20,000 เม็ด/4 เม็ด = 5,000 DDDs
		 II. ในกรณีที่ไม่มคี า่ DDD ของยาผสม การค�ำนวณค่า DDDs ถูกค�ำนวณโดยใช้ DDD ของยาแต่ละตัวรวมกัน
			 ตัวอย่างเช่น ยาผสมของ lamivudine 150 มิลลิกรัม (DDD = 0.3 กรัม) และ zidovudine 300 มิลลิกรัม
			 (DDD = 0.6 กรัม) รายงานการผลิต 5,000 เม็ด

รายงานการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก 8 วิธีการค�ำนวณปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพที่ใช้ ในสัตว์ที่ใช้บริโภค
ในขัน้ ตอนก่อนทีจ่ ะน�ำข้อมูลไปประมวลเพือ่ ค�ำนวณให้ได้ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ที่ใช้บริโภคนัน้
ข้อมูลจากทั้งส่วนฐานข้อมูลทะเบียนต�ำรับยาและส่วนข้อมูลจากรายงานประจ�ำปีของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาต้องได้รับการยืนยันความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลก่อน ส่วนฐานข้อมูลทะเบียนต�ำรับยานั้น ข้อมูลที่
ต้องได้รบั การตรวจสอบ คือ ชนิดของตัวยาส�ำคัญ ปริมาณตัวยาส�ำคัญทีเ่ ป็นองค์ประกอบ หน่วยความแรงของตัวยาส�ำคัญ
รูปแบบยา และรหัส ATCvet code ในส่วนของรายงานประจ�ำปี ข้อมูลส่วนทีส่ ำ� คัญคือ ชนิดของรูปแบบบรรจุภณั ฑ์ ขนาด
บรรจุภณั ฑ์ จ�ำนวนของบรรจุภัณฑ์ และปริมาณที่ผลิตหรือน�ำเข้าทั้งหมด ซึ่งข้อมูลประจ�ำปีของ พ.ศ. 2560 จากทั้งสอง
ส่วนจะถูกน�ำมาใช้ในการค�ำนวณหาปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพ
ก่อนขั้นตอนการค�ำนวณปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ ข้อมูลจากทั้งฐานระบบข้อมูลทะเบียนและ
รายงานประจ�ำปีจะถูกน�ำมารวมกันเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของโปรแกรมเอ็กเซล โดยแบ่งตามจ�ำนวนตัวยาส�ำคัญที่เป็น
ส่วนประกอบของต�ำรับ คือ ต�ำรับยาทีม่ ตี วั ยาส�ำคัญตัวเดียว (ยาเดีย่ ว หรือ single veterinary medicinal product; sVMP)
และต�ำรับยาที่มีตัวยาส�ำคัญมากกว่าหนึ่งตัว (ยาผสม หรือ combination veterinary medicinal product; cVMP) จากนั้น
ในขั้นตอนของการค�ำนวณจะใช้โปรแกรมเอ็กเซล รุ่น 2556 และขั้นตอนการค�ำนวณจะเป็นดังนี้
1. ตรวจสอบหน่วยของข้อมูล ว่าเหมาะสมแก่การค�ำนวณหรือไม่ ในขั้นตอนนี้หน่วยของปริมาณตัวยาสุทธิใน
		 ฐานข้อมูลทะเบียนและรายงานประจ�ำปีต้องตรงกัน หากเป็นของแข็ง ต้องอยู่ในรูปมิลลิกรัม กรัม หรือ
		 กิโลกรัม และหากเป็นของเหลว หน่วยต้องอยู่ในรูปมิลลิลิตรหรือลิตร
2. ค�ำนวณหาปริมาณตัวยาส�ำคัญในรายต�ำรับ โดยใช้สูตรค�ำนวณ
ปริมาณตัวยาส�ำคัญ = ปริมาณตัวยาส�ำคัญต่อหนึ่งหน่วยสุทธิ x ปริมาณที่ผลิตหรือน�ำเข้าทั้งหมด
หน่วยของปริมาณตัวยาสุทธิ
3. ปรับหน่วยของปริมาณตัวยาส�ำคัญที่ค�ำนวณได้ให้อยู่ในหน่วยกลาง คือ กรัม
4. ลบปริมาณตัวยาส�ำคัญส่งออก (exported API, eAPI) ที่ค�ำนวณได้รายทะเบียน
5. ตัดปริมาณตัวยาส�ำคัญทีค่ ำ� นวณได้จากต�ำรับยาทีอ่ ยู่ในรูปแบบยาซึง่ ไม่อยู่ในขอบข่ายของการศึกษา (out-of		 scope VMP, oVMP) และรูปแบบยาเม็ด ทั้งนี้เนื่องด้วยรูปแบบยาบางชนิด เช่น รูปแบบส�ำหรับใช้ภายนอก
		
กับผิวหนัง (dermatological preparations) และรูปแบบยาส�ำหรับอวัยวะรับสัมผัส (preparations for sensory
		 organs) เป็นรูปแบบยา ที่ไม่มคี วามส�ำคัญในแง่ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพและยารูปแบบเม็ดเป็นรูปแบบ
		
ที่ใช้เฉพาะในสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน
6. ตัดปริมาณตัวยาส�ำคัญทีค่ ำ� นวณได้จากตัวยาส�ำคัญที่ไม่จดั เป็นยาต้านจุลชีพ (non-target API) โดยขัน้ ตอนนี้
		
จะเกิดขึน้ กับเฉพาะทะเบียนต�ำรับยาทีเ่ ป็นยาผสมเท่านัน้ เนือ่ งด้วยตัวยาส�ำคัญดังกล่าว ไม่จดั เป็นยาต้านจุลชีพ
		
และผลท้ายสุดที่ได้คอื ปริมาณตัวยาส�ำคัญทีเ่ ป็นเป้าหมาย (target API; tAPI)
หลังจากผ่านขั้นตอนการค�ำนวณแล้ว ผลที่ได้จากข้อมูลชุดเดียวกันนั้นจะถูกน�ำมาวิเคราะห์และน�ำเสนอใน
2 รูปแบบ คือ ตามรูปแบบยาและตาม ATCvet code ปริมาณตัวยาที่ได้จากทั้ง 2 รูปแบบที่จัดกลุ่มจะต้องได้ปริมาณ
ตัวยาส�ำคัญทีเ่ ป็นเป้าหมายเท่ากัน เนือ่ งด้วยมาจากข้อมูลชุดเดียวกัน หากพบว่าไม่เท่ากันจะต้องท�ำการแก้ไขว่า ปริมาณที่
ค�ำนวณแล้วไม่เท่ากันเกิดจากข้อมูลที่มาจากการวิเคราะห์ และน�ำเสนอรูปแบบใดและส่วนใด เพื่อให้สามารถแก้ไขการ
ค�ำนวณได้ตรงจุดก่อนรายงานผลการวิเคราะห์
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Total tAPI
PCU
Total mg/PCU
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ATC vet code aspect

Injection

Oral solution

Premix

Intramammary

Oral powder

Others

ATC vet code
level 3
- QA07A
-

QG51A
QJ01A
QJ01B
QJ01C
Other codes

ATC vet code
level 4
-

QA07AA
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QG51AA
QJ01AA
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Other codes

ATC vet code
level 5
- QA07AA01
-

QA07AA10
QA07AA93
QA07AX91
QG51AA05
Other codes

Internal checking
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ภาคผนวก 9 การตรวจสอบความถูกต้องของการค�ำนวณปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพ
ที่ใช้ ในมนุษย์
วิธีท�ำ
การตรวจสอบความถูกต้องของผลการค�ำนวณปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพที่ใช้ในมนุษย์นนั้ ท�ำโดยผูต้ รวจสอบ
ภายนอกที่ไม่ได้เป็นคณะท�ำงานฯ โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ Stata รุ่น 14.0 ในการค�ำนวณหาปริมาณการบริโภคยาต้าน
จุลชีพรวมที่ใช้ในมนุษย์ (DDDs) ในขั้นตอนการท�ำ ข้อมูลส่วนส�ำคัญที่ใช้ คือ ATC code ระดับที่ 5 รูปแบบยา และวิธี
ใช้ยา (ตารางที่ 29) นอกจากข้อมูล 2 ส่วนนี้ อีกส่วนหนึง่ ที่ใช้คอื 1) รายงานปริมาณการน�ำเข้าหรือผลิตจากผูป้ ระกอบการ
(Q) และ 2) ความแรงของตัวยาส�ำคัญในต�ำรับจากฐานข้อมูลทะเบียนของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (S)
ซึ่งค�ำนวณปริมาณตัวยาส�ำคัญได้ จากปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพ (DDDs) = Q x S/DDD โดยส่วนของชุดข้อมูลที่
ได้ค�ำนวณจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามชนิดของทะเบียนต�ำรับยา คือ ยาเดี่ยว และยาผสม
ตารางที่ 29 องค์ประกอบของข้อมูลและแหล่งข้อมูลส�ำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของการค�ำนวณปริมาณการ
		 บริโภคยาต้านจุลชีพที่ใช้ในมนุษย์
องค์ประกอบของข้อมูล

ข้อมูลเชิงคุณภาพ
1. ตัวระบุความจ�ำเพาะ
2. คุณลักษณะ 1

แหล่งที่มา
1.
2.
รายงานปริมาณการน�ำเข้า ฐานข้อมูลทะเบียนของ
หรือผลิตจากผู้ประกอบการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
เลขทะเบียนยา
ชื่อยาทางการค้า

3. คุณลักษณะ 2

ข้อมูลเชิงปริมาณ
4. การเก็บข้อมูลประเภทที่ 1 ปริมาณ (Q)
(ตัวเลข)
5. การเก็บข้อมูลประเภทที่ 2 หน่วย ปริมาณ
(หน่วย)
- มิลลิกรัม กรัม ยูนิต
- แคปซูล เม็ด
- มิลลิเมตร
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เลขทะเบียนยา
ตัวยาส�ำคัญ
รูปแบบยา
- ยารูปแบบของแข็ง
ชนิดรับประทาน
(Oral solid)
- ยารูปแบบของเหลว
ชนิดรับประทาน
(Oral liquid)
- ยาฉีด (Injection)
ความแรง (S)

3.
ATC/DDD
ที่พัฒนาโดยองค์การ
อนามัยโลก
เลขทะเบียนยา
ATC ระดับที่ 5 และตัวแปร
อื่น ๆ
วิธีใช้ยา
- ยาเพื่อรับประทาน (O)
- Parenteral (P)

Defined daily dose (DDD)

หน่วย ความแรง
หน่วย DDD
- มิลลิกรัม กรัม ยูนิต
- มิลลิกรัม กรัม ยูนิต
- มิลลิกรัม/แคปซูล หรือ - แคปซูล เม็ด
เม็ด, มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
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ผลการศึกษา
จากการตรวจสอบทะเบียนต�ำรับยาเดี่ยวที่ส่งรายงานจ�ำนวน 2,316 รายการ พบว่ามี 229 รายการยาที่รายงาน
ปริมาณการใช้ยาในหน่วยมิลลิกรัมหรือกรัม 1,676 รายการยาที่รายงานปริมาณการใช้ยาในหน่วยแคปซูล หรือเม็ด และ
398 รายการยาที่รายงานปริมาณการใช้ยาในหน่วยมิลลิลิตร โดยในจ�ำนวนนี้มี 9 รายการยาที่รายงานปริมาณการใช้ยา
ในหน่วยมิลลิกรัมหรือกรัม 1 รายการยาที่รายงานปริมาณการใช้ยาในหน่วยแคปซูล หรือเม็ด และ 2 รายการยาที่
รายงานปริมาณการใช้ยาในหน่วยมิลลิลิตร ที่พบความคลาดเคลื่อนของการค�ำนวณปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพ
จากการตรวจสอบทะเบียนต�ำรับยาผสมที่ส่งรายงาน 408 รายการ พบว่ามี 298 รายการยาที่มีค่า DDD
ส�ำหรับยาผสม โดยในกลุ่มยาผสมที่มีค่า DDD พบว่า มี 2 รายการยาที่รายงานปริมาณการใช้ยาในหน่วยมิลลิลิตรมี
ความคลาดเคลื่อนของการค�ำนวณปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพ ขณะที่ ยาผสม 109 รายการที่ไม่มีค่า DDD ส�ำหรับ
ยาผสม จึงถูกค�ำนวณโดยใช้ค่า DDD ของยาแต่ละตัวรวมกัน ในยากลุ่มนี้พบว่ามี 1 จาก 11 รายการยาที่รายงานปริมาณ
การใช้ยาในหน่วยมิลลิกรัมหรือกรัม 28 จาก 85 รายการยาที่รายงานปริมาณการใช้ยาในหน่วยแคปซูล หรือเม็ด ใน
ATC code ของยาตัวที่ 1 พบความคลาดเคลื่อนของการค�ำนวณปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพ ขณะที่ในส่วนของ
ATC code ของยาตัวที่ 2 พบความคลาดเคลื่อนของการค�ำนวณปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพ 9 จาก 57 รายการยา
ที่รายงานปริมาณการใช้ยาในหน่วยแคปซูล หรือเม็ด อีกทั้งในส่วนของ ATC code ของยาตัวที่ 3 พบความคลาดเคลื่อน
ของการค�ำนวณปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพ 6 จาก 24 รายการยาที่รายงานปริมาณการใช้ยาในหน่วยแคปซูล หรือ
เม็ด และในส่วนของ ATC code ของยาตัวที่ 4 พบว่า มี 3 รายการยาที่ไม่มีข้อมูลความแรงของยา จึงไม่สามารถทวน
สอบข้อมูลได้

รายงานการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560

57

ภาคผนวก 10 การตรวจสอบความถูกต้องของการค�ำนวณปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพที่
			 ใช้ ในสัตว์ที่ใช้บริโภค
การตรวจสอบความถูกต้องของผลการค�ำนวณปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพที่ใช้ในสัตว์นนั้ ท�ำโดยผูต้ รวจสอบ
ภายนอกที่ไม่ได้เป็นคณะท�ำงานฯ โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ Stata รุน่ 13.1 ในการค�ำนวณหาปริมาณตัวยาส�ำคัญ ในขัน้ ตอน
การท�ำ ข้อมูลส่วนส�ำคัญที่ใช้ คือ 1) ATCvet code ระดับที่ 5 และ 2) รูปแบบยา นอกจากข้อมูล 2 ส่วนนี้ อีกส่วนหนึ่ง
ที่ใช้คือ 1) รายงานปริมาณการน�ำเข้าหรือผลิตจากผู้ประกอบการ (Q) และ 2) ความแรงของตัวยาส�ำคัญในต�ำรับจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (S) ซึ่งค�ำนวณปริมาณตัวยาส�ำคัญได้จาก ปริมาณตัวยา
ส�ำคัญ (AIs) = Q x S โดยส่วนของชุดข้อมูลที่ได้คำ� นวณจะแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ตามชนิดของทะเบียนต�ำรับยา คือ ยาเดีย่ ว
และยาผสม
ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องอันดับแรก เป็นการก�ำหนดชนิดของข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อน�ำข้อมูลส่วนที่
ไม่ถกู ต้องออกหรือแก้ไขให้ถกู ต้อง จากนัน้ ตรวจสอบหน่วยของปริมาณตัวยาสุทธิ ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ และปริมาณน�ำเข้า
หรือผลิต โดยทุกข้อมูลหน่วยย่อยเล็กสุดต้องตรงกัน จากนั้นจึงใช้ข้อมูลปริมาณตัวยาส�ำคัญในแต่ละทะเบียนต�ำรับยา
และปริมาณทีผ่ ลิตหรือน�ำเข้ารวมในการค�ำนวณ หากค�ำนวณปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพแล้วไม่ตรงกันกับผลที่ได้จาก
การค�ำนวณของคณะท�ำงาน จะท�ำการแจ้งคณะท�ำงาน เพื่ออภิปรายปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขข้อมูลผลการวิเคราะห์ให้
ถูกต้อง
ผลการตรวจสอบความถูกต้อง
ส�ำหรับทะเบียนต�ำรับยาเดี่ยวที่ส่งรายงาน 1,019 รายการ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง พบว่ามี 2 รายการ
ที่ถูกน�ำออกจากการค�ำนวณ เนื่องจากต�ำรับยาดังกล่าวไม่ตรงกับเงื่อนไขข้อมูลที่ก�ำหนด นอกจากนี้ พบว่า 58 รายการ
ที่รายงานมีหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดไม่ตรงกับหน่วยที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี คิดเป็นร้อยละ 5.70 ของรายการยาทั้งหมด
ที่ตรวจสอบ รายการที่พบว่า หน่วยไม่ตรงกัน จะรายงานให้คณะท�ำงานฯ ทราบ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง และพบว่า ความ
ไม่ถูกต้องส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการบันทึกข้อมูลบนฐานข้อมูลทะเบียนที่ไม่ถูกต้องและ/หรือการกรอกรายงานประจ�ำปีไม่
ถูกต้องของผูป้ ระกอบการ ภายหลังจากแก้ไขข้อมูลให้ถกู ต้องและค�ำนวณหาปริมาณตัวยาส�ำคัญแล้ว พบว่า มี 49 รายการ
จากทัง้ หมด 1,017 รายการทีค่ ำ� นวณปริมาณตัวยาส�ำคัญไม่ตรงกับผลการค�ำนวณของปริมาณตัวยาส�ำคัญของคณะท�ำงาน
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างที่เกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ 1.00 ของทั้งหมด (มากกว่าหรือน้อยกว่าไม่เกินร้อยละ 0.00001)
ในส่วนของต�ำรับยาผสม ทะเบียนต�ำรับยาผสม 223 ทะเบียนได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและพบว่ามี 11
รายการที่ตัดออกจากการวิเคราะห์ เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ก�ำหนด และมี 11 รายการที่หน่วยย่อยที่เล็กที่สุด
ที่ไม่ตรงกันระหว่างหน่วยทีป่ รากฏในฐานข้อมูลทะเบียนและรายงานประจ�ำปี ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 5.19 ของรายการยาผสม
ทั้งหมดที่ท�ำการตรวจสอบ ทุกรายการที่พบว่าหน่วยไม่ตรงกันจะรายงานให้คณะท�ำงานทราบภายหลังจากแก้ไขข้อมูล
ให้ถูกต้องและค�ำนวณหาปริมาณตัวยาส�ำคัญแล้ว พบว่า มี 67 รายการจากทั้งหมด 1,017 รายการที่ค�ำนวณปริมาณ
ตัวยาส�ำคัญไม่ตรงกับผลการค�ำนวณของปริมาณตัวยาส�ำคัญของคณะท�ำงาน อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างที่เกิดขึ้นจาก
การค�ำนวณไม่ตรงกันมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 5 ของทั้งหมด (พิสัยระหว่างร้อยละ -1.83 ถึง 5.00) ส�ำหรับอีก 3 รายการ
พบว่ามีความแตกต่างในการค�ำนวณเกิดขึน้ มากกว่าร้อยละ 1.42 ของทัง้ หมด เนือ่ งด้วยใส่สตู รค�ำนวณในโปรแกรมผิดพลาด
รายการที่พบว่าผลการค�ำนวณไม่ถูกต้อง จะรายงานให้คณะท�ำงานฯ ทราบ
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จากผลการตรวจสอบความถูกต้อง ทางผู้ตรวจสอบภายนอก จึงได้แนะน�ำให้คณะท�ำงานฯ
1) จัดท�ำมาตรฐานการระบุความแรงของตัวยาส�ำคัญ ซึ่งควรจะต้องแยกความแตกต่างระหว่างความแรงตัวยา
		 ส�ำคัญและความเข้มข้นให้ชัดเจน
2) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนต�ำรับยาและรายงานประจ�ำปีของส�ำนักงาน
		 คณะกรรมการอาหารและยา
3) พิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดทั้งจากฐานข้อมูลทะเบียนต�ำรับยาและ
		 รายงานประจ�ำปี
4) จดบันทึกทุกการแก้ไขที่กระท�ำต่อชุดข้อมูล เพื่อพัฒนาปรับปรุงการค�ำนวณต่อไป
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ภาคผนวก 11 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายงานประจ�ำปี
การติดตามการบริโภคยาต้านจุลชีพในประเทศ ได้ขอ้ มูลปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพมาจากการรายงานปริมาณ
การผลิตและน�ำเข้ายาประจ�ำปีที่ผู้รับอนุญาตผลิตและน�ำเข้ายาต้านจุลชีพต้องรายงานให้ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายก�ำหนด จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ ความ
ถูกต้อง ความสอดคล้องของข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกัน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าตัวเลขการรายงานประจ�ำปีถกู ต้อง แม่นย�ำ เป็นไป
ตามความเป็นจริง ขัน้ ตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายงานประจ�ำปีมวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลในรายงานการผลิต น�ำเข้า ที่ผู้อนุญาตผลิตส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประจ�ำทุกปี
โดยใช้เครื่องมือที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการตรวจประเมินความถูกต้องของรายงาน ได้แก่
1.) แนวทางในการตรวจประเมินระบบข้อมูล (System Assessment Protocol; SAP)
2.) แนวทางในการประเมินความถูกต้องของข้อมูล (Data Verification Protocol; DVP)
ซึง่ ผ่านการน�ำไปทดสอบในระบบงานในสถานทีผ่ ลิตยาจริง เพือ่ ศึกษาความเป็นไปได้ ความน่าเชือ่ ถือของเครือ่ งมือ
ก่อนจะน�ำไปใช้ในการประเมินจริง
จากการตรวจประเมินระบบสารสนเทศในโรงงานผลิตยา จ�ำนวน 3 แห่ง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำรายงานตาม
กฎหมายของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตารางที่ 30 ข้อมูลทั่วไปของโรงงานผลิตยาที่ท�ำการตรวจประเมิน
โรงงาน
หมวดยาที่ผลิต
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ก ขนาดใหญ่
ยาแผนปัจจุบันส�ำหรับมนุษย์
ยาแผนปัจจุบันส�ำหรับสัตว์
หมวดยาปราศจากเชื้อทั่วไป
ผลิตโดยเทคนิคปราศจากเชื้อ
- รูปแบบไลโอฟิไลซ์
- รูปแบบของเหลวปริมาตรน้อย
- รูปแบบของแข็ง
หมวดยาปราศจากเชื้อทั่วไป
ผลิตโดยเทคนิคท�ำให้ปราศจาก
เชื้อในขั้นตอนสุดท้าย
- รูปแบบของเหลวปริมาตร
		 น้อย
หมวดยาปราศจากเชื้อกลุ่ม
Cephalosporins
ผลิตโดยเทคนิคปราศจากเชื้อ
- รูปแบบของแข็ง
หมวดยาปราศจากเชื้อ
ในกลุ่ม Carbapenems
ผลิตโดยเทคนิคปราศจากเชื้อ
- รูปแบบของแข็ง
- ยาที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อ

ข ขนาดกลาง
ยาแผนปัจจุบันส�ำหรับมนุษย์
หมวดที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อ
- รูปแบบแคปซูลแข็ง
- รูปแบบเม็ด
- รูปแบบแคปซูลอ่อน
- รูปแบบของเหลวส�ำหรับ
		 ใช้ภายนอก
- รูปแบบของเหลวส�ำหรับ
		 ใช้ภายใน
- รูปแบบผง
- รูปแบบกึ่งแข็ง
- รูปแบบเหน็บ
หมวดยาที่ไม่ใช่ยาปราศจาก
เชื้อกลุ่ม Penicillins
- รูปแบบเม็ด
- รูปแบบผง
หมวดยาที่ไม่ใช่ยาปราศจาก
ในเชื้อกลุ่ม Cephalosporins
- รูปแบบแคปซูลแข็ง
- รูปแบบผง

ค ขนาดเล็ก
ยาแผนปัจจุบันส�ำหรับมนุษย์
หมวดที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อ
- รูปแบบแคปซูลแข็ง
- รูปแบบของเหลวส�ำหรับ
		 ใช้ภายใน
- รูปแบบของเหลวส�ำหรับใช้
		 ภายนอก
- รูปแบบกึ่งแข็ง
- รูปแบบเม็ด
- รูปแบบผง
- รูปแบบยาเตรียมแอโรโซล
		 ส�ำหรับสูดดมแบบก�ำหนด
		 ขนาดการใช้
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โรงงาน

ก ขนาดใหญ่
- ยาทั่วไปรูปแบบเม็ด
- รูปแบบแคปซูลแข็ง
- รูปแบบกึ่งแข็ง
- รูปแบบของเหลวส�ำหรับ
		 ใช้ภายใน
- รูปแบบของเหลวส�ำหรับ
		 ใช้ภายนอก
หมวดยาที่ ไ ม่ ใ ช่ ย าปราศจาก
เชื้อในกลุ่ม Cephalosporins
- รูปแบบแคปซูลแข็ง
- รูปแบบผง
หมวดยาที่ ไ ม่ ใ ช่ ย าปราศจาก
เชื้อในกลุ่มฮอร์โมน
- รูปแบบเม็ด
การผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ ได้แก่
อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เจล
มาตรฐานที่ได้รับ - PIC/S GMP
การรับรอง
- EU GMP
- ISO 17025 : 2005
- ISO 9001: 2015
- ISO 14001: 2015
- OHSAS 18001: 2007
ขนาดโรงงาน
อาคารผลิตทั้งหมด 3 หลัง
พื้นที่รวม 15,000 ตารางเมตร

มูลค่าผลิตยา
ต้านจุลชีพ

ล�ำดับที่ 3 ของตลาดยา
ต้านจุลชีพ

ข ขนาดกลาง
หมวดยาที่ไม่ใช่ยาปราศจาก
เชื้อในกลุ่ม Carbapenems
- รูปแบบแคปซูลอ่อน
- รูปแบบเม็ด

- PIC/S GMP

อาคารผลิตทั้งหมด 2 หลัง
พื้นที่รวม 3,839 ตารางเมตร
และอาคารส�ำหรับเก็บวัตถุดิบ
และยาส�ำเร็จรูป 1 หลังส�ำหรับ
ผลิตขวดพลาสติก
ล�ำดับที่ 34 ของตลาดยา
ต้านจุลชีพ

ค ขนาดเล็ก

- PIC/S GMP
- ISO 9001 : 2015

อาคารผลิตทั้งหมด 5 หลัง
พื้นที่รวม 4,013 ตารางเมตร

ล�ำดับที่ 44 ของตลาดยา
ต้านจุลชีพ

สรุปผลการประเมิน การตรวจสอบเฉพาะจุด และการตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง
ผลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยการประเมินการตรวจสอบเฉพาะจุด และการตรวจสอบยืนยันความ
ถูกต้องของระบบข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับรายงานตามกฎหมาย โดยเฉพาะรายงานการผลิต น�ำเข้ายาประจ�ำปี พบว่าโรงงาน
ตัวอย่าง ค ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ได้คะแนนต�่ำที่สุด ซึ่งแสดงถึงความน่าเชื่อถือของระบบข้อมูลในระดับต�่ำ
(ดังตารางที่ 31)
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หลังจากทีม่ กี ารน�ำเครือ่ งมือไปทดสอบเรียบร้อยแล้ว จึงมีการน�ำบทเรียนที่ได้มาพัฒนาแนวทางการด�ำเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายงานประจ�ำปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย
1) พัฒนาการตรวจสอบรายงานการผลิต น�ำเข้ายาต้านจุลชีพประจ�ำปีจากผู้รับอนุญาตให้อยู่ในงานประจ�ำ
		 ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก�ำหนดผู้รับผิดชอบและมาตรฐานปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2) พัฒนาแนวปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับผูป้ ระกอบการส�ำหรับการพัฒนาระบบข้อมูลการผลิต น�ำเข้า ขาย ภายในหน่วยงาน
		
ให้ถูกต้อง สอดคล้อง ตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมทั้งการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการฯ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
		 ดังกล่าว
3) การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด กรณีที่ผู้ประกอบการ ไม่ส่งรายงาน หรือรายงานข้อมูลคลาดเคลื่อนจาก
		 ความเป็นจริง
4) การปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ใช้ในการรับรายงานการผลิตและน�ำเข้ายาต้านจุลชีพประจ�ำปีจากผูร้ บั อนุญาต
		 ให้อยู่ในงานประจ�ำของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 ใช้งานง่าย สามารถช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการรายงาน และมีความเที่ยงตรงในการค�ำนวณ
ตารางที่ 31 คะแนนประเมินจากการตรวจสอบเฉพาะจุด และการตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง
ก ขนาดใหญ่
การตรวจสอบเฉพาะจุด (เต็ม 12 คะแนน)
11
การตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง (เต็ม 2 คะแนน)
2
รวม
13

ข ขนาดกลาง
12
1
13

ค ขนาดเล็ก
10
0
10

ส�ำหรับการประเมินระบบสารสนเทศของโรงงานตัวอย่าง ค ที่ได้ประยุกต์แนวทางประเมินจาก System
Assessment Protocol ของ Data Quality Audit Tool สรุปประเด็นส�ำคัญได้ ดังนี้
1. ประเด็นโครงสร้างและกระบวนการท�ำงาน โรงงานตัวอย่าง ค มีการจัดท�ำโครงสร้างองค์กรในภาพรวม ไม่มี
		
การจัดท�ำโครงสร้างแยกเฉพาะส�ำหรับการจัดท�ำรายงาน/บัญชี แต่สามารถบอกได้วา่ ฝ่ายใดเป็นผูจ้ ดั ท�ำ รวมทัง้
		
ยังไม่มีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงข้อมูล/จัดท�ำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ประเด็น Data-collection และ Reporting Forms/Tools โรงงานตัวอย่าง ค มีการเก็บข้อมูลทีใ่ ช้ในการจัดท�ำ
		 รายงาน/บัญชีไว้ในเอ็กเซล
3. ประเด็น Data management Process โรงงานตัวอย่าง ค ไม่มวี ธิ ปี ฏิบตั ิ หรือแนวทางป้องกันความผิดพลาด
		 เป็นลายลักษณ์อักษร
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ภาคผนวก 12 ข้อมูลการบริโภคยาต้านจุลชีพรวมทุกรูปแบบในสัตว์ที่ใช้บริโภคของประเทศไทย
พ.ศ. 2560 (ตัน, มิลลิกรัม/PCUThailand)
ข้อมูลปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพที่ใช้ในสัตว์ในระดับประเทศครอบคลุมปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพ
ทัง้ ในสัตว์ที่ใช้บริโภค (ซึง่ บริโภคยาในยารูปแบบอืน่ นอกเหนือรูปแบบเม็ด) และสัตว์เลีย้ งเป็นเพือ่ น (บริโภคยาส่วนใหญ่ใน
รูปแบบยาเม็ด) โดยมีปริมาณเท่ากับ 3,690.31 ตัน และ 3.37 ตันตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการบริโภคยาต้าน
จุลชีพรูปแบบฉีดมีการใช้ทั้งในสัตว์ที่ใช้บริโภคและสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน แต่ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพรูปแบบฉีดใน
สัตว์เลีย้ งเป็นเพือ่ นมีสดั ส่วนทีน่ อ้ ยมากเมือ่ เทียบกับปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในรูปแบบเดียวกันของสัตว์ท่ีใช้บริโภค
จากตารางที่ 32 พบว่าปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน (บริโภคยาส่วนใหญ่ในรูปแบบยาเม็ด)
(ร้อยละ 0.09) คิดเป็นสัดส่วนทีน่ อ้ ยมากเมือ่ เทียบกับปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพทัง้ ในสัตว์ที่ใช้บริโภค (ร้อยละ 99.91)
ตารางที่ 32 ข้อมูลปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในประเทศไทย พ.ศ. 2560 โดยแยกตามรูปแบบยาเม็ด (ใช้ในสัตว์เลีย้ ง
เป็นเพือ่ น) และรูปแบบยาอื่น ๆ (ใช้ในสัตว์ที่ใช้บริโภค) ในหน่วยตันของปริมาณตัวยาส�ำคัญ
ยารูปแบบอื่นนอกเหนือ
รูปแบบยาเม็ด
รูปแบบเม็ด
สัดส่วนปริมาณ
สัดส่วนปริมาณ ปริมาณการ
การบริโภคยา
การบริโภคยา บริโภคยาต้าน
หน่วย (ตัน)
ต้านจุลชีพใน
หน่วย (ตัน)
ต้านจุลชีพใน
จุลชีพรวมทั้ง
หน่วยตัน
หน่วยตัน
ประเทศ (ตัน)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ประเทศไทย
3.37
0.09
3690.31
99.91
3693.68
*การแปลผลข้อมูลและการน�ำข้อมูลไปใช้ควรค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดที่อธิบายไว้ในกล่องข้อความหน้า 17
รอยละ 0.09

รอยละ 99.91

ยารูปแบบเม็ด

ยารูปแบบอื่นนอกเหนือรูปแบบเม็ด

รูปภาพที่ 11 ข้อมูลปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในประเทศไทย พ.ศ. 2560 โดยแยกตามรูปแบบยาเม็ด (ซึง่ ใช้ในสัตว์เลีย้ ง
เป็นเพือ่ น) และยารูปแบบอืน่ นอกเหนือรูปแบบเม็ด (ซึง่ ใช้ในสัตว์ที่ใช้บริโภค) ในหน่วยตันของปริมาณตัวยาส�ำคัญ
รายงานการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก 13 รายการยาต้านจุลชีพทั้งหมดที่มีรายงานการบริโภคในสัตว์ที่ใช้บริโภคในรูปแบบ
ที่ผสมในอาหารสัตว์ ใน พ.ศ. 2560
ตารางที่ 33 รายการยาต้านจุลชีพทั้งหมดที่มีรายงานการบริโภคในสัตว์ที่ ใช้บริโภคในรูปแบบที่ผสมในอาหารสัตว์
ใน พ.ศ. 2560
ล�ำดับ

ปริมาณการบริโภคในสัตว์ที่ใช้
บริโภคในรูปแบบที่ผสม
ในอาหารสัตว์ (ตัน)
1
QA07AX91
halquinol
487.53
2
QJ01AA03
chlortetracycline
375.55
3
QJ01XQ01
tiamulin
281.98
4
QJ01CA04
amoxicillin
231.64
5
QJ01FA91
tilmicosin
141.35
6
QA07AA10
colistin
136.74
7
QJ01AA02
doxycycline
133.56
8
QA07AA93
bacitracin
69.33
9
QJ01FA90
tylosin
56.82
10
QJ01FA93
kitasamycin
24.40
11
QJ01AA06
oxytetracycline
23.67
12
QJ01FF02
lincomycin
10.50
13
QJ01XX01
fosfomycin
9.97
14
QJ01EQ03
sulfadimidine
7.13
15
QJ01EQ10
sulfadiazine
6.12
16
QJ01FA07
josamycin
3.61
17
QJ01EA01
trimethoprim
1.85
18
QJ01XX04
spectinomycin
1.76
19
QA07AA96
bambermycin
1.66
20
QJ01CE02
phenoxymethylpenicillin
1.14
21
QJ01EQ17
sulfamerazine
0.51
22
QJ01GB90
apramycin
0.30
23
QJ01FA01
erythromycin
0.04
24
QJ01MA90
enrofloxacin
0.01
25
QJ01MA98
sarafloxacin
<0.01
26
QJ01XQ02
valnemulin
<0.01
รวมทั้งสิ้น
2,007.19**
*การแปลผลข้อมูลและการน�ำข้อมูลไปใช้ควรค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดที่อธิบายไว้ในกล่องข้อความหน้า 17
** ค่าที่ได้เกิดจากการปัดเศษทศนิยมตามความเป็นจริง
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ATCvet code ระดับ 5

ยาต้านจุลชีพ

รายงานการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560

ยารูปแบบผสมอาหารสัตว
รอยละ <0.01
รอยละ
6.81
รอยละ 11.27

รอยละ 81.92

ยาตานจุลชีพที่ ไมจัดอยูในรายการยาตานจุลชีพ
ที่มีลำดับความสำคัญลำดับระดับสูงสุด
ในการบำบัดรักษาการติดเชื้อในมนุษย
ขององคการอนามัยโลก

ยากลุม Polymyxins (colistin)
ยากลุม Fluoroquinolones
ยากลุม Macrolides และ Ketolides

รูปภาพที่ 12 สัดส่วนปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในรูปแบบยาผสมอาหารสัตว์ตามประกาศองค์การอนามัยโลก
รายการยาต้านจุลชีพที่มีความสําคัญในการบ�ำบัดรักษาการติดเชื้อในมนุษย์ในประเทศไทย พ.ศ. 2560

รายงานการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560
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ภาคผนวก 14 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์ในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ตามรายกลุม่ ยา
(ATC code ระดับที่ 3) ในหน่วยตันของตัวยาส�ำคัญ และหน่วย DDDs ต่อ
1,000 ประชากรต่อวัน
ATC code
ระดับที่ 3

กลุ่มยาต้านจุลชีพ

ปริมาณการบริโภค
ตัวยาส�ำคัญ (ตัน) DDDs ต่อ 1,000
ประชากรต่อวัน
J01A
Tetracyclines
98.47
5.88
J01B
Amphenicols
4.48
0.11
J01C
Beta-lactams (Penicillins)
679.91
21.19
J01D
ยาต้านแบคทีเรียกลุ่ม Beta-lactams อื่น*
870.43
15.88
J01E
Sulfonamides และ Trimethoprim
76.79
1.60
J01F
Macrolides, Lincosamides และ Streptogramins
50.29
3.24
J01G
ยาต้านแบคทีเรียกลุ่ม Aminoglycoside
2.66
0.22
J01M
ยาต้านแบคทีเรียกลุ่ม Quinolones
84.63
4.06
J01X
ยาต้านแบคทีเรียอื่น**
3.59
0.07
ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพรวม
1,871.25
52.25
*ยาต้านแบคทีเรียกลุ่ม Beta-lactams อื่น ได้แก่ ยากลุ่ม Cephalosporins, Carbapenems
**ยาต้านแบคทีเรียอื่น ได้แก่ metronidazole, vancomycin, teicoplanin, fosfomycin, linezolid, spectinomycin,
nitrofurantoin, colistin
***การแปลผลข้อมูลและการน�ำข้อมูลไปใช้ควรค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดที่อธิบายไว้ในกล่องข้อความหน้า 17

ภาคผนวก 15 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์ที่ใช้บริโภคในประเทศไทย พ.ศ. 2560
ตามรายกลุ่มยา (ATCvet code ระดับที่ 3) ในหน่วยตันของตัวยาส�ำคัญ และ
หน่วยมิลลิกรัม/PCUThailand
ATCvet code
ระดับที่ 3
QA07A
QJ01A+QJ51A
QJ01B
QJ01C+QJ51C
QJ01D+QJ51D+
QG51A
QJ01E
QJ01F
QJ01G+QJ51G
QJ01M
QJ01X

กลุ่มยาต้านจุลชีพ

ปริมาณการบริโภค
ตัวยาส�ำคัญ (ตัน) มิลลิกรัม/PCUThailand
766.66
116.36
711.41
107.97
0.07
0.01
992.63
150.65
6.52
0.99

ยาต้านการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร*
Tetracyclines
Amphenicols
Beta-lactams (Penicillins)
ยาต้านแบคทีเรียกลุ่ม Beta-lactams อื่น
(Cephalosporins)
Sulfonamides และ Trimethoprim
309.49
46.97
Macrolides, Lincosamides และ Streptogramins
364.93
55.39
ยาต้านแบคทีเรียกลุ่ม Aminoglycoside
147.80
22.43
ยาต้านแบคทีเรียกลุ่ม Quinolones
65.76
9.98
ยาต้านแบคทีเรียอื่น**
325.02
49.33
ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพรวม
3,690.31
560.08
*ยาต้านการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ neomycin, colistin, bacitracin, bambermycin, halquinol
**ยาต้านแบคทีเรียอื่น ได้แก่ tiamulin, pleuromutilins, fosfomycin, spectinomycin, bacitracin
***การแปลผลข้อมูลและการน�ำข้อมูลไปใช้ควรค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดที่อธิบายไว้ในกล่องข้อความหน้า 17
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รายงานการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560

ภาคผนวก 16 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์พ.ศ. 2560 ตาม ATC code ระดับที่ 5
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ATC code
ระดับที่ 5
J01CA04
J01DD04
J02AB02
J01AA07
J05AG03
J05AF05
J01CR02
J01AA02
J05AF07
J01MA06
J05AF09
J01FA06
J01CA01
J01EE01
J01CF01
J01MA02
J05AG01
J01DD02
J04AC01
J05AF01
J04AB02
P01BA01
J01CF02
J01DB01
J01FA10
P01AB01
J05AR10
P01BD01
J01FF01
D01BA01
J01MA01
J01FA09
J02AC01
J01MA12
J02AC02
J04AK01

ยาต้านจุลชีพ
amoxicillin
ceftriaxone
ketoconazole
tetracycline
efavirenz
lamivudine
amoxicillin และสารยับยั้งเอนไซม์
doxycycline
tenofovir disoproxil
norfloxacin
emtricitabine
roxithromycin
ampicillin
sulfamethoxazole และ trimethoprim
dicloxacillin
ciprofloxacin
nevirapine
ceftazidime
isoniazid
zidovudine
rifampicin
chloroquine
cloxacillin
cefalexin
azithromycin
metronidazole
lopinavir และ ritonavir
pyrimethamine
clindamycin
griseofulvin
ofloxacin
clarithromycin
fluconazole
levofloxacin
itraconazole
pyrazinamide

รายงานการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560

การบริโภคทั้งหมด
(DDDs)
397,545,174.25
358,039,980.75
96,954,490.00
90,604,526.50
81,536,302.50
72,096,324.87
64,637,633.47
63,273,150.00
57,017,735.51
53,589,557.75
43,908,000.00
39,740,758.33
38,609,455.75
37,191,809.65
36,532,691.00
32,788,916.10
31,159,440.00
24,593,502.13
23,639,337.50
21,689,453.67
21,492,317.50
19,641,209.50
18,520,273.75
15,727,999.50
14,000,705.95
14,474,322.50
13,640,581.50
12,675,010.00
12,214,753.92
10,694,250.00
10,309,281.50
10,385,778.40
8,387,641.75
9,304,180.50
5,995,184.50
6,802,062.34

DID
15.04
13.54
3.67
3.43
3.08
2.73
2.44
2.39
2.16
2.03
1.66
1.50
1.46
1.41
1.38
1.24
1.18
0.93
0.89
0.82
0.81
0.74
0.70
0.59
0.53
0.55
0.52
0.48
0.46
0.40
0.39
0.39
0.32
0.35
0.23
0.26

ร้อยละ
20.26
18.24
4.94
4.62
4.15
3.67
3.29
3.22
2.91
2.73
2.24
2.02
1.97
1.89
1.86
1.67
1.59
1.25
1.20
1.11
1.10
1.00
0.94
0.80
0.71
0.74
0.69
0.65
0.62
0.54
0.53
0.53
0.43
0.47
0.31
0.35
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ล�ำดับ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
68

ATC code
ระดับที่ 5
J04AK02
J01DD16
P01BA02
J01FA01
J01FF02
J05AG05
J01DC04
J05AB01
J01EC02
J01GB03
J05AF04
J05AF06
J01DC02
J01DB04
J01BA02
J01CE02
J01DD08
J05AF10
J01DH02
J01DD15
J05AE08
J01AA03
J01GA01
P01BC01
J05AH02
J01CE09
J01GB04
J01MA14
J01XD01
P01AB02
J01CR05
J05AF11
A07AA02
P01BA03
A07AA01
J05AP01
J04AD03
J05AE10

ยาต้านจุลชีพ
ethambutol
cefditoren
hydroxychloroquine
erythromycin
lincomycin
rilpivirine
cefaclor
aciclovir
sulfadiazine
gentamicin
stavudine
abacavir
cefuroxime
cefazolin
thiamphenicol
phenoxymethylpenicillin
cefixime
entecavir
meropenem
cefdinir
atazanavir
chlortetracycline
streptomycin
quinine
oseltamivir
procaine benzylpenicillin
kanamycin
moxifloxacin
metronidazole
tinidazole
piperacillin และสารยับยั้งเอนไซม์
telbivudine
nystatin
primaquine
neomycin
ribavirin
ethionamide
darunavir

การบริโภคทั้งหมด
(DDDs)
6,175,451.46
5,659,995.00
5,057,918.60
4,308,907.25
4,901,463.33
4,963,140.00
3,444,666.38
4,355,872.51
4,215,356.85
4,058,397.92
3,963,358.80
3,015,943.10
2,642,392.50
2,769,748.50
2,729,245.00
2,227,484.88
2,378,975.00
2,285,310.00
1,736,521.75
1,426,107.08
1,414,060.00
1,278,150.00
520,460.00
1,138,656.93
1,005,355.96
995,010.00
875,035.73
869,652.00
866,866.00
810,824.50
780,973.36
607,936.00
563,359.79
503,500.00
485,295.29
430,164.00
399,166.67
367,860.00

DID
0.23
0.21
0.19
0.16
0.19
0.19
0.13
0.16
0.16
0.15
0.15
0.11
0.10
0.10
0.10
0.08
0.09
0.09
0.07
0.05
0.05
0.05
0.02
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01

ร้อยละ
0.31
0.29
0.26
0.22
0.25
0.25
0.18
0.22
0.21
0.21
0.20
0.15
0.13
0.14
0.14
0.11
0.12
0.12
0.09
0.07
0.07
0.07
0.03
0.06
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02

รายงานการบริโภคยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560

ล�ำดับ
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

ATC code
ระดับที่ 5
J01DH03
J05AF08
J01EB02
J01DD01
J01DD62
J05AX08
J01GB06
J01XA01
J02AA01
J01CE01
J01XX01
J01XE01
J01MA17
J01MA21
J01EB03
J01AA06
J01DH51
J04AA02
J01ED05
J01CR01
J01ED07
J01BA01
J01XB01
J01DB05
J01AA12
J02AC03
J01CR04
J05AB11
J05AG04
D01BA02
J01AA08
J05AP07
J05AF02
J01DE01
J01DH05
J05AX12
J01DD12
J05AB06

ยาต้านจุลชีพ
ertapenem
adefovir dipivoxil
sulfamethizole
cefotaxime
cefoperazone, combinations
raltegravir
amikacin
vancomycin
amphotericin B
benzylpenicillin
fosfomycin
nitrofurantoin
prulifloxacin
sitafloxacin
sulfadimidine
oxytetracycline
imipenem และสารยับยั้งเอนไซม์
sodium aminosalicylate
sulfamethoxypyridazine
ampicillin และสารยับยั้งเอนไซม์
sulfamerazine
chloramphenicol
colistin
cefadroxil
tigecycline
voriconazole
sultamicillin
valaciclovir
etravirine
terbinafine
minocycline
daclatasvir
didanosine
cefepime
biapenem
dolutegravir
cefoperazone
ganciclovir
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การบริโภคทั้งหมด
(DDDs)
366,415.00
362,490.00
351,146.88
341,085.75
327,985.63
304,530.00
290,009.00
284,142.25
265,450.00
248,801.91
239,014.00
232,500.00
225,083.33
225,000.00
221,977.50
221,257.00
212,764.50
211,785.71
200,000.00
165,746.26
152,768.04
129,763.33
119,117.73
118,192.00
110,000.00
107,902.50
103,283.00
93,413.33
91,260.00
91,042.00
85,225.00
57,596.00
56,250.00
52,616.50
41,205.00
40,500.00
36,883.75
29,025.00

DID
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
< 0.01

ร้อยละ
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
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การบริโภคทั้งหมด
DID
(DDDs)
sofosbuvir
28,000.00
<0.01
cefoxitin
23,897.83
<0.01
famciclovir
23,803.50
<0.01
posaconazole
22,974.00
<0.01
valganciclovir
22,350.00
<0.01
linezolid
14,640.00
<0.01
maraviroc
12,720.00
<0.01
lymecycline
10,752.00
<0.01
benzathine phenoxymethylpenicillin
10,714.50
<0.01
teicoplanin
8,567.50
<0.01
micafungin
8,400.00
<0.01
sulbactam
7,908.00
<0.01
inosine pranobex
7,400.00
<0.01
netilmicin
7,243.43
<0.01
trimethoprim
6,000.00
<0.01
cycloserine
5,183.33
<0.01
anidulafungin
3,600.00
<0.01
caspofungin
894.00
<0.01
capreomycin
470.00
<0.01
cefamandole
166.67
<0.01
amodiaquine
150.00
<0.01
mefloquine
128.00
<0.01
artemether และ lumefantrine
1.71
<0.01
zanamivir
1.00
<0.01
spectinomycin
0.67
<0.01
รวมทัง้ สิน้
1,962,681,569.02 74.22**
*การแปลผลข้อมูลและการน�ำข้อมูลไปใช้ควรค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดที่อธิบายไว้ในกล่องข้อความหน้า 17
** ค่าที่ได้เกิดจากการปัดเศษทศนิยมตามความเป็นจริง
ล�ำดับ
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
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ATC code
ระดับที่ 5
J05AP08
J01DC01
J05AB09
J02AC04
J05AB14
J01XX08
J05AX09
J01AA04
J01CE10
J01XA02
J02AX05
J01CG01
J05AX05
J01GB07
J01EA01
J04AB01
J02AX06
J02AX04
J04AB30
J01DC03
P01BA06
P01BC02
P01BF01
J05AH01
J01XX04

ยาต้านจุลชีพ

ร้อยละ
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
100
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ภาคผนวก 17 ปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพในสัตว์พ.ศ. 2560 ตาม ATCvet code ระดับที่ 5
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ATCvet
code
ระดับที่ 5
QJ01CA04
QA07AX91
QJ01AA03
QJ01XQ01
QJ01AA02
QJ01EQ03
QA07AA10
QJ01FA91
QJ01GB03
QJ01FA90
QJ01AA06
QA07AA93
QJ01MA90
QJ01EA01
QJ01FA93
QA07AA01
QJ01FF02
QJ01EQ10
QJ01XX04
QJ01FA92
QJ01GA90
QJ01XX01
QJ01CE09
QJ01FA01
QJ01DE90
QJ01GB04
QJ01FA07
QJ01CE08
QJ01CA01
QA07AA96
QJ01DD90
QJ01EQ11
QJ01CE02
QJ01CR02
QJ01EQ09
QJ01GA01

ยาต้านจุลชีพ
amoxicillin
halquinol
chlortetracycline
tiamulin
doxycycline
sulfadimidine
colistin
tilmicosin
gentamicin
tylosin
oxytetracycline
bacitracin
enrofloxacin
trimethoprim
kitasamycin
neomycin
lincomycin
sulfadiazine
spectinomycin
tylvalosin
dihydrostreptomycin
fosfomycin
procaine benzylpenicillin
erythromycin
cefquinome
kanamycin
josamycin
benzathine enzylpenicillin
ampicillin
bambermycin
ceftiofur
sulfamethoxazole
phenoxymethylpenicillin
amoxicillin และสารยับยัง้ เอนไซม์
sulfadimethoxine
streptomycin
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การบริโภคทั้งหมด
(มิลลิกรัม)
975,924,372,121.18
487,528,080,000.00
378,644,601,497.66
300,254,517,137.00
257,155,988,899.36
234,249,732,024.89
162,662,303,039.19
147,844,998,630.00
129,365,858,475.00
124,074,135,502.56
75,542,166,644.04
69,328,493,165.78
65,388,397,201.00
53,147,138,900.00
49,731,060,000.00
45,487,650,532.94
19,405,137,816.80
18,537,479,993.75
14,786,009,060.08
12,966,000,000.00
12,033,751,259.69
9,973,460,000.00
8,989,294,998.26
7,085,406,876.95
5,031,452,500.00
4,785,270,800.00
3,613,500,000.00
3,232,807,666.87
1,943,483,598.19
1,658,000,000.00
1,423,974,000.00
1,152,880,000.00
1,144,638,000.00
1,032,499,875.00
983,258,903.40
939,484,617.01

มิลลิกรัม/
PCUThailand
148.12
73.99
57.47
45.57
39.03
35.55
24.69
22.44
19.63
18.83
11.47
10.52
9.92
8.07
7.55
6.90
2.95
2.81
2.24
1.97
1.83
1.51
1.36
1.08
0.76
0.73
0.55
0.49
0.29
0.25
0.22
0.17
0.17
0.16
0.15
0.14

ร้อยละ
26.45
13.21
10.26
8.14
6.97
6.35
4.41
4.01
3.51
3.36
2.05
1.88
1.77
1.44
1.35
1.23
0.53
0.50
0.40
0.35
0.33
0.27
0.24
0.19
0.14
0.13
0.10
0.09
0.05
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
71

ATCvet
ล�ำดับ
code
ระดับที่ 5
37 QJ01EQ17
38 QJ01GB90
39 QJ01EQ13
40 QJ01MA93
41 QJ01EQ15
42 QJ51CF02
43 QJ01GB05
44 QJ01EQ16
45 QJ01FA94
46 QJ01MA92
47 QJ51CA01
48 QJ01FA95
49 QJ01BA90
50 QJ01CE01
51 QJ01AA07
52 QJ01EQ18
53 QJ51DB90
54 QJ01DC02
55 QJ51DB01
56 QJ01FF01
57 QJ51DE90
58 QJ51AA07
59 QJ01EQ07
60 QJ01MA98
61 QJ51DB08
62 QJ01DD91
63 QJ01XQ02
64 QG51AA05
65 QJ01XX10
66 QJ01EW19
67 QJ01FA02
68 QJ51GB03
69 QJ01CF06
70 QJ01CF02

ยาต้านจุลชีพ

การบริโภคทั้งหมด
(มิลลิกรัม)

มิลลิกรัม/
PCUThailand

sulfamerazine
512,000,000.00
0.08
apramycin
470,480,000.00
0.07
sulfadoxine
462,660,000.00
0.07
marbofloxacin
274,198,000.00
0.04
sulfamethoxypyridazine
231,712,000.00
0.04
cloxacillin
216,478,492.16
0.03
neomycin
208,122,729.83
0.03
sulfazuinoxaline
185,270,904.10
0.03
tulathromycin
129,700,000.00
0.02
danofloxacin
91,220,000.00
0.01
ampicillin
81,932,400.00
0.01
gamithromycin
74,925,000.00
0.01
florfenicol
74,820,000.00
0.01
benzylpenicillin
68,146,706.68
0.01
tetracycline
64,694,000.00
<0.01
sulfamonomethoxine
27,697,853.60
<0.01
cefalonium
27,085,000.00
<0.01
cefuroxime
14,460,000.00
<0.01
cefalexin
8,353,330.90
<0.01
clindamycin
8,007,500.00
<0.01
cefquinome
5,577,750.00
<0.01
tetracycline
5,474,887.73
<0.01
sulfathiazole
3,985,830.00
<0.01
sarafloxacin
3,652,000.00
<0.01
cefapirin
2,619,162.00
<0.01
cefovecin
2,426,880.00
<0.01
valnemulin
2,200,000.00
<0.01
cefapirin
900,000.00
<0.01
bacitracin
800,539.74
<0.01
sulfadimethoxine และ ormetoprim
600,544.00
<0.01
spiramycin
545,440.00
<0.01
gentamicin
281,867.71
<0.01
nafcillin
77,870.48
<0.01
cloxacillin
6,854.33
<0.01
รวมทั้งสิ้น
3,690,308,397,279.85
560.08**
*การแปลผลข้อมูลและการน�ำข้อมูลไปใช้ควรค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดที่อธิบายไว้ในกล่องข้อความหน้า 17
** ค่าที่ได้เกิดจากการปัดเศษทศนิยมตามความเป็นจริง
72

ร้อยละ
0.01
0.01
0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
100
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ภาคผนวก 18 รายชื่อคณะท�ำงานวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพเรื่องเชื้อดื้อยาจุลชีพของ
			 ประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุข
ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
นพ.ดร.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร		
สพญ.อังคณา เลขะกุล		
สพญ.สุณิชา ชานวาทิก		
น.ส.วันวิสาห์ แก้วขันแข็ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ
ภก.กฤษดา ลิมปนานนท์
ภญ.จุฑามาศ เหลืองอรุณชัย
ภญ.พิสชา ลุศนันทน์
ภญ.ดร.ใจพร พุ่มค�ำ
นสพ.ศุภภัทร คีรีวรรณ
ภญ.สิตานันท์ พูนผลทรัพย์		
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมปศุสัตว์
สพญ.ธนิดา หรินทรานนท์
นสพ.ศศิ เจริญพจน์
น.ส.บุญยัง สรวงท่าไม้
สพญ.จุฬาพร ศรีหนา
นสพ.นัทพงศ์ สุพิมล
สพญ.สุชนา สุขกลัด
ภญ.พอใจ รัตนปนัดดา
กรมประมง
น.ส.เจนจิตต์ คงก�ำเนิด
ดร.ฐิติพร หลาวประเสริฐ
นสพ.ชโนทิต นาคมาโนช
สพญ.นรินทรา บุญเขื่อง
น.ส.จุฑามาศ เอื้อวงศ์อารีย์
นายศุภลักษณ์ แช่มบาง
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบ�ำรุงศิลป์
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คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภญ.ดร.อินทิรา กาญจนพิบูลย์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ภญ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ภญ.ดร.กุลจิรา อุดมอักษร
ผู้สนับสนุน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.สพญ.ดร.วลาสินี มูลอามาตย์
ผศ.ภญ.ดร.บุญรัตน์ จันทร์ทอง
ผศ.นสพ.ดร.อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล
สพญ.ดร.ศรินทร์ สุวรรณภักดี
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ ไทย
สพญ.บุญญิตา รุจทิฆัมพร
นสพ.วิชัย เติมผลบุญ
นสพ.ชัยวัฒน์ สุวรรณทัต
นสพ.สมพงษ์ หาญอุทัยกิจ
นายกฤษดา ฤทธิชัยด�ำรงกุล
สพญ.ยมุนา พัฒน์ทอง
สพญ.ดร.สุรีย์มาศ นิติกาญจนา
น.ส.ปราณี ภิรมย์พุด
นายเชี่ยวชาญ เพ็ชรนิล
น.ส.ปัทมา ศรีเที่ยงตรง
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
ภก.นัคนันท์ ชิตอรุณ
นสพ.ปฏิธาน สุวรรณเพชร
นสพ.เอกลักษณ์ ธีรากรสกุล
ภญ.วริสรา จิรฐิติวงศ์
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