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ในโรงพยาบาลอย่างบูรณาการ

จัดทําโดย
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กลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลการบําบัดผู้ป่วยโรคติดเชื้อด้วยยาต้านจุลชีพ
จันทนา
ห่วงสายทอง

บทสรุปผู้บริหาร
การแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial resistance: AMR) เป็นงานที่สําคัญ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ของแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยมีเป้าประสงค์ที่สําคัญ คือ เพื่อลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาลงร้อยละ ๕๐
การดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล (AMR) เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวพัน
กับปัจจัยต่าง ๆ ในหลายมิติ เช่น มิติเรื่องการกลายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรีย มิติเรื่องจํานวนผู้สูงอายุ
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทํ า ให้ ต้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาลมากขึ้ น ด้ ว ยสภาพของความซั บ ซ้ อ น
ของปัญหา AMR ที่มากขึ้น มาตรการแบบเดิมจึงไม่เพียงพอที่จะใช้แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนเช่นนี้
ได้อีกต่อไป
โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
และระบบจัดการเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล และเพื่อพัฒนาข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ผลการศึกษาสรุปได้ว่าการแก้ไขปัญหา AMR ในโรงพยาบาลเป็นงานที่มีความซับซ้อนทั้งในด้าน
วิชาการและด้านการบริหารจัดการ และเกี่ยวข้องกับบุคลากรจํานวนมาก เช่น แพทย์ พยาบาล
เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์และ/หรือนักจุลชีววิทยา รวมทั้งบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมา
บุคลากรของโรงพยาบาลมักเห็นภาพของเนื้องานเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องภารกิจของตนเอง โดยไม่
เห็ น หรื อ เข้ า ใจภาพรวมทั้ ง หมดของระบบการจั ด การการดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ อย่ า งบู ร ณาการ
ในโรงพยาบาล ทําให้เป็นข้อจํากัดในการวางแผนการทํางานร่วมกันเพื่อให้การแก้ปัญหา AMR
ในโรงพยาบาล ดังนั้นการทําความเข้าใจกับสถานการณ์ของการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพจึงมีความสําคัญ
โครงการนี้ได้พัฒนาข้อเสนอว่าด้วย ‘กรอบการทํางานระดับโรงพยาบาลเพื่อแก้ปัญหา
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (Integrated AMR Management: IAM) ซึ่งตั้งอยู่บนฐาน
คิดที่ว่าการแก้ปัญหา AMR ในโรงพยาบาลเริ่มจากการที่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ
ว่าวิธีการแก้ปัญหา AMR แบบที่ทําสืบต่อกันมา (Traditional approach) มีข้อจํากัดเนื่องจาก
สถานการณ์เชื้อดื้อยาและบริบทต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และการปรับมุมมองทางความคิดใหม่
ต่อการแก้ปัญหา AMR จะช่วยให้ก้าวข้ามข้อจํากัดนี้ไปได้
กรอบการทํางาน IAM มีหลักการสําคัญ ๓ ประการ คือ (๑) การมีนโยบายบูรณาการ
ทุกฝ่ายภายในโรงพยาบาลด้วยรูปแบบ Integrated AMR Management (IAM) โดยถือว่า
เชื้อดื้อยาเป็นปัญหาระดับโรงพยาบาลที่ทุกฝ่ายต้องทํางานร่วมกันมีกลไกการจัดการที่ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพในระดับโรงพยาบาล (Systematic and integrated approach) (๒) ภาวะ
ผู้ นํ า (Leadership) มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาเชื้ อ ดื้ อ ยาอย่ า งเป็ น ระบบ และเป็ น
i

Organization Leadership โดยผู้บริหารโรงพยาบาลจะต้องให้ความสําคัญอย่างมาก และ
(๓) มีการตั้งเป้าหมายของโรงพยาบาลที่ทุกฝ่ายต้องการบรรลุร่วมกัน (Target achievement)
กรอบการทํางาน IAM ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก คือ (๑) กลไกการบริบาลระบบ
(Governance mechanism) (๒) การเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR surveillance)
(๓) การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Infection Prevention & Control) และ
(๔) การควบคุมกํากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม (Antimicrobial Stewardship)
การนํากรอบการทํางาน IAM สู่การปฏิบัติ ต้องอาศัยมุมมองทางความคิดแบบใหม่
(New mindset) ที่งานการแก้ไขปัญหา AMR ในโรงพยาบาลต้องถูกยกระดับเป็นงานเชิงนโยบาย
ของโรงพยาบาล ที่ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสําคัญอย่างมาก เช่นเดียวกับงานการแก้ปัญหา
AMR ในระดับประเทศและระดับโลก นอกจากนี้ ต้องเปลี่ยนมุมมองเดิมที่เห็นว่างานแก้ปัญหา
AMR เป็นงานที่ก่อให้เกิดรายจ่าย เช่น ค่าเครื่องมือของห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา และค่า
อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ โดยต้องมีมุมมองใหม่ว่างานแก้ปัญหา AMR เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
เพราะหากจัดการปัญหา AMR ไม่ดีจะทําให้เกิดการติดเชื้อดื้อยา และเกิดเป็นต้นทุนแฝงของการ
รักษาโรคอื่นๆ สุดท้าย คือ ต้องไม่ยอมจํานนต่อปัญหา แต่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดในการแก้ปัญหา AMR
จึงจะนําไปสู่การดําเนินการแบบใหม่ที่ต่างจากเดิม
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บทที่ ๑
หลักการ วัตถุประสงค์ และวิธีดําเนินการ
หลักการ
การดื้อยาต้านจุลชีพต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance: AMR) เป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรง
ต่ อ สุ ข ภาพโลก เนื่ อ งจากส่ ง กระทบอย่ า งกว้ า งขวางต่ อ สุ ข ภาพคน สั ต ว์ และสิ่ ง แวดล้ อ ม
รวมทั้งส่งผลเชิงลบต่อเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ ในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา การดื้อยาต้านจุลชีพ
(AMR) ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นและยังไม่มีแนวโน้มจะลดลง โดยปัจจุบันทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจาก
การติดเชื้อดื้อยาปีละประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ราย สําหรับประเทศไทย การประมาณการเบื้องต้น
คาดว่ามีการติดเชื้ อดื้อยาประมาณปีละ ๘๐,๐๐๐ ครั้ง เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยา ๓๘,๐๐๐ ราย
(ร้ อ ยละ ๔๐ ของผู้ ติ ด เชื้ อ ดื้ อ ยา) และอยู่ รั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาลนานขึ้ น ๓.๒๔ ล้ า นวั น
มู ลค่ ายาต้ านจุ ลชี พที่ ใช้ รั กษาคิ ดเป็ น ๒,๕๓๙–๖,๐๘๔ ล้ านบาท สู ญเสี ยทางเศรษฐกิ จโดยรวม
ไม่ต่ํากว่า ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ ๐.๖ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ
การแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) เป็นงานที่สําคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ของแผนยุทธศาสตร์การจั ดการการดื้ อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยมี
เป้าประสงค์ที่สําคัญ คือ เพื่อลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาลงร้อยละ ๕๐ อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหา
การดื้อ ยาต้า นจุล ชี พ ในโรงพยาบาลเป็ น ปั ญ หาที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นและเกี่ ย วพั น กั บปัจ จัย ต่ า ง ๆ
ในหลายมิติ เช่น มิติเรื่องการกลายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรีย เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียสามารถสะสม
ยีนดื้อยาต่อเป็นสายยาวได้เรื่อย ๆ เกิดพัฒนาการที่ดื้อยาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ มิติเรื่องประชากร
เนื่ อ งจากประเทศไทยกํ า ลั ง เผชิ ญ กั บ จํ า นวนผู้ สู ง อายุ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และผู้ ป่ ว ยจํ า นวนมากมี ค วาม
สลับซับซ้อนในมิติทางสุขภาพมากขึ้นทําให้จําเป็นต้องพึ่งพาการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
มากขึ้ น เกิดปั ญหาความแออัดภายในโรงพยาบาล ซึ่ งบั่นทอนประสิ ทธิ ภาพของงานด้ า นการ
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเหล่านี้เป็นต้น ดังนั้น ด้วยสภาพของความซับซ้อน
ของปัญหา AMR ในปัจจุบัน บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องตระหนักว่า AMR ไม่ใช่ปัญหาที่จะ
สามารถแก้ได้ด้วยมาตรการแบบเดิม ๆ (conventional measures) ได้อีกต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. ทบทวนสถานการณ์เชื้อดื้อยาและระบบบริหารจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
ในโรงพยาบาล เช่ น การเฝ้ า ระวั ง เชื้ อ ดื้ อ ยาทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารจุ ล ชี ว วิ ท ยาของประเทศไทย
การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และการควบคุม กํ ากั บ และดู แลการใช้ย า
ต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการแก้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ
๒. จัดทํากรอบการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล
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วิธีดําเนินการ
โครงการนี้เป็นการดําเนินงานแบบคู่ขนานไปกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๓ ที่ว่าด้วย
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล และการควบคุม กํากับ และดูแลการใช้ยา
ต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั่นคือ โครงการได้นําข้อมติคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพ
แห่งชาติ และคณะอนุกรรมการลดผลกระทบจากปัญหาเชื้อดื้อยาในสถานพยาบาล เป็นข้อมูล
นําเข้าที่สําคัญในการดําเนินการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว แผนผังการดําเนินงานสรุป
ใน รูปที่ ๑
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์
การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

โครงการพัฒนาข้อเสนอการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพในโรงพยาบาลอย่างบูรณาการ

มติคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐): เห็นชอบนโยบาย
การจัดการ AMR อย่างบูรณาการในสถานพยาบาล
(ภาคผนวก ก)
มติคณะอนุกรรมการลดผลกระทบจากปัญหาเชื้อดื้อ
ยาในสถานพยาบาล

- การทบทวนสถานการณ์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและระบบการ
จัดการ AMR ในโรงพยาบาล

- การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (๑๖ ก.ค. ๒๕๖๒):
- การเยี่ยมชมและการวิเคราะห์เพื่อถอดบทเรียนระบบการ

(๑) เห็นชอบต่อกรอบการทํางานระดับโรงพยาบาล
จัดการ AMR ของโรงพยาบาล ๔ แห่ง
ของ IAM
 - การประชุมเรื่องจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ
(๒) เห็นชอบต่อกรอบการประสานงาน IAM
ในสถานพยาบาล ๘ ครั้ง (เมษายน – พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
ระดับประเทศ
- การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการ
- การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (๔ ธ.ค. ๒๕๖๒):
จัดการระบบยาเพื่อการดูแลติดตามกํากับการใช้ยาต้านจุลชีพ
(๑) เห็นชอบต่อการนําร่องกรอบการทํางาน IAM
จัดโดยกองบริหารการสาธารณสุข (กันยายน ๒๕๖๑)
ในโรงพยาบาล ๕๐ แห่ง
(๒) เห็นชอบต่อการจัดทําสื่อเพื่อทําความเข้าใจกับ
- การจัดทําสื่อเพื่อทําความเข้าใจกับบุคลากรทางการแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์เรื่อง IAM
เรื่อง IAM
(ภาคผนวก ข)
มติคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ
การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๒): เห็นชอบต่อการนํา
ร่องระบบ IAM ในโรงพยาบาล ๕๐ แห่งทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน

รูปที่ ๑ แผนผังการดําเนินโครงการพัฒนาข้อเสนอ
การจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลอย่างบูรณาการ
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การเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาร่างกรอบการทํางานในการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
ในโรงพยาบาลอย่างบูรณาการดําเนินการโดย ๔ วิธีหลัก คือ
๑. การทบทวนสถานการณ์ เ ชื้ อ ดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ และระบบการจั ด การ AMR
ในโรงพยาบาล ซึ่ ง จะใช้ ข้ อ มู ล หลั ก จากรายงานสถานการณ์ เ ชื้ อ ดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ ของ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ และการประเมิ น ระบบการจั ด การการดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ (AMR)
ของประเทศไทยที่ดําเนินการผ่ า นกฎอนามั ยระหว่างประเทศจากองค์ก ารอนามั ยโลก (Joint
External Evaluation หรือ JEE)
๒. การลงพื้ น ที่ เ พื่ อ เยี่ ย มชมและการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ถอดบทเรี ย นระบบ
การจัดการ AMR ของโรงพยาบาล ๔ แห่ง ในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ
ภาคตะวันออก
๓. การประชุมร่วมกับฝ่ายเลขานุการของยุทธศาสตร์ที่ ๓ จากหน่วยงานต่างๆ
รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
๔. การเข้า ร่ว มสั ง เกตการณ์ ใ นการประชุ ม เชิ งปฏิ บัติก ารพั ฒ นาประสิทธิ ภ าพ
การจัดการระบบยาเพื่อการดูแลติดตามกํากับการใช้ยาต้านจุลชีพ จัดโดยกองบริหารการสาธารณสุข
จากนั้น ได้นําร่างกรอบการทํางานในการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล
อย่างบูรณาการ นําเสนอต่อคณะอนุกรรมการลดผลกระทบจากปัญหาเชื้อดื้อยาในสถานพยาบาล
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อกรอบการทํางานดังกล่าว และพัฒนาเป็นสื่อเพื่อใช้ในการทํา
ความเข้าใจกับบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป
การนําเสนอผลการศึกษาแบ่งเป็น ๔ บท ดังนี้
บทที่ ๑ หลักการ วัตถุประสงค์ และวิธีดําเนินการ
บทที่ ๒ สถานการณ์เชื้อดื้อยา ระบบการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล และ
การติดตามและประเมินการป่วยจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
บทที่ ๓ สรุปผลและบทเรียนจากการเยี่ยมชมระบบการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
ในโรงพยาบาล
บทที่ ๔ กรอบการทํ า งานระดั บ โรงพยาบาลในการจั ด การการดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ
อย่างบูรณาการ (Integrated AMR Management: IAM)
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บทที่ ๒
สถานการณ์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ระบบการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล
และการติดตามและประเมินการป่วยจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
สถานการณ์เชื้อดื้อยา
เชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่สําคัญของประเทศไทย เช่น เชื้อแบคทีเรีย Acinetobacter spp.
และ P. aeruginosa เป็นเชื้อที่พบบ่อยในหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหอ
ผู้ป่วยหนัก เชื้อแบคทีเรีย Multidrug-resistant staphylococci เช่น MRSA และ Methicillinresistant coagulase-negative staphylococci (MRCoNS) ซึ่งดื้อต่อยากลุ่ม anti-staphylococcal
penicillins เชื้อแบคทีเรีย Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing
Enterobacteriaceae เช่น ESBL-producing K. pneumoniae และ ESBL-producing E. coli
ที่ผลิตเอนไซม์ ESBL ซึ่งสามารถทําลายกลุ่มยาที่มีโครงสร้าง beta-lactam ring เช่น penicillins
และ cephalosporins และ เชื้อแบคทีเรีย Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae
(CRE) เช่น New Delhi metallo-beta-lactamase๑ (NDM-๑)-producing E. coli เป็นต้น
ทั้งนี้ แนวโน้มของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลที่น่าเป็นห่วง คือ เชื้อแบคทีเรีย
Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง K. pneumoniae
ที่ดื้อต่อยา Imipenem เนื่องจากอัตราการดื้อยาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเดิมมีแนวโน้มของการ
ดื้อยาค่อนข้างคงที่ประมาณร้อยละ ๐.๗-๐.๘ ในช่วง ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๑๐ อย่างไรก็ตาม แต่กลับ
พบว่าในช่วง ๒๐๑๐-๒๐๑๗ มีอัตราการดื้อยาสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด คือ จากร้อยละ ๐.๗ เป็น
ร้อยละ ๘.๔ และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

รูปที่ ๒ อัตราการดื้อยาของเชื้อ K. pneumoniae ที่ดื้อต่อยา Imipenem
ที่มา: ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ
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นอกจากนี้ พบว่ า เชื้ อ ดื้ อ ยาที่ มี อั ต ราการดื้ อ ยาสู ง และค่ อ นข้ า งคงที่ เช่ น
Acinetobacter spp. มีอัตราการดื้อยา imipenem ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง ๒๐๐๐-๒๐๑๑
จากร้อยละ ๑๔.๔ เป็นร้อยละ ๖๓.๔ และในช่วง ๒๐๑๒-๒๐๑๗ อัตราการดื้อยาที่สูง และ
ค่อนข้างคงที่ ประมาณร้อยละ ๖๖.๓-๖๗.๔

รูปที่ ๓ อัตราการดื้อยาของเชื้อ Acinetobacter spp.
ที่มา: ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ

ระบบการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล
ที่ผ่านมา ระบบการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล เกี่ยวข้องกับ ๓ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ งานเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
การดําเนินงานในระดับประเทศ: การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในระดับประเทศ
ดําเนินการโดยศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ (National Antimicrobial Resistance
Surveillance, Thailand: NARST) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และได้มีการจัดทํา Antibiogram ที่รายงานสถานการณ์เชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยการจัดทํา Antibiogram ระดับประเทศ ซึ่งเป็นการ
ทํางานร่วมระหว่าง NARST และโรงพยาบาลที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายของ NARST ในการเก็บข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และรายงานผลการดื้ อ ยากลุ่ ม ต่ า งๆ ต่ อ มาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ มี ก ารขยาย
เครื อ ข่ า ยของการเฝ้ า ระวั ง เชื้ อ ดื้ อ ยาทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารให้ ค รอบคลุ ม โรงพยาบาลทุ ก จั ง หวั ด
ทั่วประเทศ นอกจากนี้ NARST ยังเป็น WHO Coordinating Center on AMR Surveillance
and Training ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ และได้เข้าร่วมและดําเนินการ Global Antimicrobial
Resistance Surveillance System (GLASS) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเพิ่มสมรรถนะของ
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ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาของโรงพยาบาลให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ตามแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
การดําเนินงานในระดับโรงพยาบาล: การดําเนินงานด้านนี้แบ่งเป็นการดําเนินการ โดย
(๑) โรงพยาบาลที่มีห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาที่สามารถตรวจวิเคราะห์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพได้
ซึ่งมักจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สามารถทําการเพาะเชื้อ ตรวจวินิจฉัยเชื้อ และการทดสอบ
ความไวของเชื้อต่อยาได้เอง และ (๒) โรงพยาบาลที่ไม่มีห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาที่สามารถ
ตรวจวินิจฉัยเชื้อและการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาได้ จึงจําเป็นต้องส่งตัวอย่าง (Specimens)
ไปยังห้องปฏิบัติการฯ ภายนอกโรงพยาบาล
ข้อมูลของสภาเทคนิคการแพทย์ระบุว่ามีห้องปฏิบัติการฯ ของโรงพยาบาลในประเทศไทย
จํ า นวน ๒๑๑ แห่ ง ที่ ส ามารถตรวจจั บ และรายงานการดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ ได้ โดยแบ่ ง เป็ น
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารฯ ของโรงพยาบาลรั ฐ ๑๖๘ แห่ ง โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย ๑๕ แห่ ง และ
โรงพยาบาลเอกชน ๒๘ แห่ง ในจํานวนนี้มีโรงพยาบาลประมาณ ๙๐ แห่ง เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ของศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ (NARST) โดยโรงพยาบาลเครือข่ายจะส่งข้อมูล
เกี่ยวกับชนิดของเชื้อและความไวของเชื้อต่อยามายังศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ
(NARST) เพื่อประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทํารายงานสถานการณ์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
ในระดับประเทศและเขตสุขภาพต่อไป
สําหรับการพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการฯ ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
แห่งชาติ (NARST) จัดให้มีการสนับสนุนคู่มือการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการแก่โรงพยาบาล
เครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถเก็บตัวอย่าง ตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียก่อโรค และทดสอบ
ความไวของเชื้อต่อยาให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมระเบียบวิธีการ
ในการดําเนินงานทางห้องปฏิบัติการอย่างสม่ําเสมอเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
ของโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังจัดส่งผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลาง เดินทางลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ
เพื่อเยี่ยมชมและให้คําแนะนําในการทํางานของเจ้ าหน้า ที่ของห้องปฏิบัติการทางจุ ลชี ววิ ทยา
และกําหนดให้โรงพยาบาลที่มีห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาจําเป็นต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพ
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) อีกด้วย
ส่ ว นที่ ๒ งานป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล (Infection
Prevention and Control: IPC)
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IPC) มีความสําคัญในการลดปัญหา
การติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อในโรงพยาบาล อันจะ
นําไปสู่การลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้ป่วยขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และการลด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล ทั้งนี้ ที่ผ่านมา งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
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ในโรงพยาบาล (IPC) จะควบรวมงาน ๒ ส่วนไว้ด้วยกัน คือ การเฝ้าระวังหรือติดตามผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
และมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
การดําเนินงานในระดับประเทศ: งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
(IPC) เริ่มมีการนําแนวทางมาใช้ในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ และมีแนวปฏิบัติครั้งแรกเมื่อ
พ.ศ.๒๕๓๐ ปั จ จุ บั น ประเทศไทยยั ง ไม่ มี แ ผนแห่ ง ชาติ ใ นการป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ
ในโรงพยาบาล การดําเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IPC) อาศัย
หน่วยงานหลัก ๒ หน่วย คือ (๑) คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
แห่งชาติ (National Infectious Control Committee: NICC) โดยมีสถาบันบําราศนราดูร กรม
ควบคุมโรค เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ดําเนินการร่วมกับสมาคมและองค์กรวิชาชีพที่
เกี่ ย วข้ อ งในการพั ฒ นาคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล พั ฒ นา
หลักสูตรต่างๆ ที่จําเป็นสําหรับงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (IPC)
รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการป้องกันและการควบคุม การติดเชื้อ เช่น การจัด
อบรมให้ แ ก่ แ พทย์ พยาบาล และบุ ค ลากรทางการแพทย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ
คณะกรรมการชุดนี้ไม่มีงบประมาณและอํานาจบริหารสั่งการหน่วยงานใด ทําได้แต่เพียงงานด้าน
วิชาการเท่านั้น และ (๒) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่
ตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน โดยทางสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้กําหนดให้งานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล (IPC) เป็นหนึ่งในหัวข้อของการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานของสถานพยาบาล
ทําให้สถานพยาบาลทุกแห่งต้องมีการพัฒนาศักยภาพงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล (IPC) ของตน
สําหรับการติดตามสถานการณ์การติ ดเชื้อในโรงพยาบาล สถาบั นบํ าราศนราดูร
กรมควบคุมโรค มีการดําเนินการ ๒ ส่วน คือ (๑) การติดตามผ่าน IC Surveillance System
ที่โรงพยาบาลในเครือข่ายรายงานเกี่ยวกับอัตราการติดเชื้อที่เป็น targets of infection
surveillance เช่น CLABSI, CAUTI, VAP และ SSI เข้าสู่ IC Surveillance System ของสถาบัน
บําราศนราดูร ซึ่งมีการรายงานอย่างต่อเนื่องในทุกปี ในปี ๒๕๖๑ มีโรงพยาบาลจํานวน ๕๕๒ แห่ง
เข้าร่วมในเครือข่ายและรายงานเข้าสู่ IC Surveillance System และ (๒) การสํารวจความชุกของ
การติดเชื้อในโรงพยาบาล (Point Prevalence Survey on Hospital-acquired Infection) มี
การดําเนินการทุก ๓-๕ ปี ครั้งล่าสุดดําเนินการในปี ๒๕๖๑
การดําเนินงานในระดับโรงพยาบาล: กลไกในการดําเนินงานด้านการป้องกันและ
ควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล (IPC) ดํ า เนิ น การโดยคณะกรรมการควบคุ ม การติ ด เชื้ อ
ในโรงพยาบาล (Infection Control Committee: IC committee) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ กํากับ
ดูแลการดําเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประกอบด้วย ตัวแทนแพทย์จาก
กลุ่มงานต่างๆ ตัวแทนจากฝ่ายบริหาร ตัวแทนจากกลุ่มงานพยาบาล และตัวแทนจากหน่วยงานอื่นๆ
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ในโรงพยาบาล แพทย์ ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการระบาดและโรคติดเชื้อ พยาบาลวิชาชีพควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล (Infection control nurse: ICN) และพยาบาลวิชาชีพควบคุมการติดเชื้อ
ประจําหอผู้ป่วย (Infection control ward nurse: ICWN) ทั้งนี้ พยาบาลวิชาชีพควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN) จะเป็นแกนหลักในการประสานการทํางานด้านนี้
ส่วนที่ ๓ งานควบคุม กํากับ ติดตาม และดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม
(Antimicrobial stewardship)
งานควบคุ ม กํ า กั บ ติ ด ตาม และดู แ ลการใช้ ย าต้ า นจุ ล ชี พ อย่ า งเหมาะสม
(Antimicrobial stewardship) มีความสําคัญ เนื่องจากช่วยลดโอกาสและความเสี่ยงต่อการเกิด
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพชนิดใหม่อันเนื่องมาจากการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไม่เหมาะสม
การดําเนินงานในระดับประเทศ: ประเทศไทยไม่มีหน่วยงานกลางในการทําหน้าที่
รับผิดชอบในการกําหนดทิศทางการทํางานด้านนี้ที่ชัดเจน การดําเนินการที่ผ่านมามักดําเนินการ
โดยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ชมรมควบคุมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย และสมาคม
โรงพยาบาลเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย ในการจัดอบรมให้แก่แพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับการใช้
ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม สําหรับในส่วนของระบบติดตามและประเมินผล พบว่ายังไม่มีระบบ
ติดตามและประเมินผลการใช้ยาต้านจุลชีพในระดับประเทศ จึงทําให้ไม่มีข้อมูลปริมาณการใช้ยา
ต้านจุลชีพ (Antimicrobial Use: AMU) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแผนกผู้ป่วยในของสถานพยาบาล
ต่างๆ จึงไม่สามารถทราบปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Use: AMU) ที่เป็น
ภาพรวมของประเทศได้
การดําเนินงานในระดับโรงพยาบาล: โรงพยาบาลส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมีการนํา
มาตรการการประเมินการใช้ยา (Drug Use Evaluation: DUE) มาใช้เพื่อติดตามและประเมิน
สถานการณ์ ชนิด และปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพของโรงพยาบาล รวมทั้ง รูปแบบการสั่งใช้ยา
ต้านจุลชีพของแพทย์ (Prescribing behavior patterns) ว่าได้สั่งใช้ตามแนวทางที่โรงพยาบาล
กําหนดไว้หรือไม่อย่างไร การทํา DUE มักดําเนินการในกลุ่มยาต้านจุลชีพชนิดออกฤทธิ์กว้างหรือมี
ราคาแพง อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม มีโรงพยาบาลจํานวนหนึ่งที่สามารถใช้มาตรการเพื่อควบคุม
การสั่งใช้ยาต้านจุลชีพ เช่น มาตรการขออนุมัติก่อนการใช้ยาต้านจุลชีพ (Pre-authorization)
มาตรการปรับชนิดของยา (De-escalation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับกลไกการบริหารงาน
ควบคุ ม กํ า กั บ ติ ด ตาม และดู แ ลการใช้ ย าต้ า นจุ ล ชี พ อย่ า งเหมาะสม (Antimicrobial
stewardship) มักดําเนินการภายใต้คณะกรรมการเวชกรรมและการบําบัด (Pharmacy and
Therapeutic Committee: PTC)

การติดตามและประเมินการป่วยจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
เป้าหมายหลักของการจัดการการดื้อยาต้านจุลชี พอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล คือ
การลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีระบบติดตามและประเมิน
8

การป่วยจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่จะตอบเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยา
ต้านจุลชีพประเทศไทย
ในปัจจุบัน ระบบการติดตามและเฝ้าระวังการป่วยจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล
ในประเทศไทย ประกอบด้วย ๔ ระบบหลัก ดังนี้
1. การสํารวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Point Prevalence Survey on
HAI) โดยสถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค
2. การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (IC and AMR
Surveillance) โดยสถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค
3. การเฝ้าระวังแบบค้นหาผู้ป่วยตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (GLASS: Global
AMR Surveillance System) โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. การเฝ้า ระวังผู้ ป่ว ยติดเชื้ อดื้อ ยาต้ า นจุล ชี พที่ สํา คัญ หรื อ พบไม่ บ่อ ยในโรงพยาบาล
(highly pathogenic multidrug resistance organisms) โดยสํานักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค
ทั้งนี้ แต่ละระบบถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองกับวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน และมีจุดเด่นและ
ข้อจํากัดที่แตกต่างกันไป รายละเอียดสรุปในตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบระบบที่ใช้ประเมินการป่วยจากเชื้อดื้อยาของประเทศไทย
Organization
Approach
Origin of
infection
Number of
targeted
organisms
Number of
hospitals

IC surveillance

BIDI
Point prevalence survey on
HAI

BIDI
Continuous survey on HAI
Case‐based surveillance
(AMR was included last year)
HAI (CI was collected but not yet
HAI, CI
analyzed)
All pathogens
5 (VRSA, VRE, Colistin‐resistant, A.
baumannii, Colistin‐resistant, P.
aeruginosa and 3rd Cep‐resistant, N.
gonorrhoeae)

DMSc
Case‐finding based on routine clinical samples of
priority specimen types

606

6

6

N of patient who infected MDRO

- Proportion of non‐susceptible isolates
- AMR incidence per ๑๐๐,๐๐๐ tested patients

HAI, CI
8

37

Prevalence of AMR in positive
AMR reported
culture specimen (patient with
indicator
HAI)
Nominator
N of AMR by organism
Total N of positive specimens
Denominator
by organism
Patient data
Yes, with clinical data
Specimen
All types
Frequency
Every 3‐5 year
- Robust methodology
Strengths

Limitations

National Surveillance and
Response System on AMR
BOE

PPS on HAI

- Research‐based approach
- Cross‐sectional data,
subjected to fluctuation
caused by external factors

% of AMR in positive culture
specimen by organism (patient
with HAI)
N of AMR by organism
Total N of positive specimens by
organism
Yes, with clinical data
All types
Monthly, but not regular
- Longitudinal data
- Routine system implanted in
BIDI

N of patient who infected MDRO

GLASS (Thailand)

HAI, CI
8 (Resistant E. coli, K. pneumoniae, A.
baumannii, S. aureus, S. pneumoniae,
Salmomella spp., Shigella spp. and N.
gonorrhoeae)

N of AMR by organism by specimen
- Total N of positive specimens by organism
- Total N of submitted specimens
Yes, with clinical data
Yes, no clinical data
All types
Blood, Urine, Feces, Urethral and Cervical swab
Weekly data submission
Monthly
‐ Alert system for rare cases of
‐ Robust methodology based on global protocol
AMR pathogens
‐ Certified laboratory, based on CLSI
‐ International comparison
‐ Feasible to develop AMR surveillance under
One Health approach
- Unverified data quality
- Very selective to highly important - Workload to separate CI and NI
AMR pathogens,
- Manually data entering
- Need to link two databases: Lab data and
- Web‐based data entering system - Not stand‐alone system, need to
Clinical data
be integrated into AMR
depends on performance of the
surveillance system
network at the time of data
entry, and program is probably
not user‐friendly enough
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๑. การสํารวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Point Prevalence Survey: PPS)
โครงการนี้ดําเนินการโดยสถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค ชมรมควบคุมโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาลแห่งประเทศไทย และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
การสํารวจความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Point Prevalence Survey: PPS) มี
การดําเนินการทุก ๓-๕ ปี การสํารวจครั้งล่าสุดดําเนินการเมื่อปี ๒๕๖๑ ในโรงพยาบาล ๓๗ แห่ง
ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสังกัดอื่น ๆ
ในสัดส่วน คือ ๑: ๒: ๒: ๑ ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงจํานวนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการโดยแบ่งตามประเภทโรงพยาบาล1
ประเภทโรงพยาบาล
จํานวนโรงพยาบาล
โรงพยาบาลศูนย์
๗
โรงพยาบาลทั่วไป
๑๓
โรงพยาบาลชุมชน
๙
โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๔
โรงพยาบาลเอกชน
๓
โรงพยาบาลเฉพาะทาง
๑
รวม
๓๗
การสํารวจดําเนินการระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในโรงพยาบาล ๓๗ แห่ง
มีผู้ป่ว ยที่ เ ข้ า รับ การรัก ษาตั ว ในโรงพยาบาล ๑๒,๖๔๓ ราย โดยแบ่ ง เป็ น (๑) ผู้ ป่ว ยที่ติดเชื้ อ
ในโรงพยาบาล (HAI case) ๕๒๘ ราย (ร้อยละ ๔.๒) และติดตามผลได้ใน ๑ เดือนจํานวน ๕๐๖ ราย
และขาดการติดตามผล ๒๒ ราย และ (๒) ผู้ป่วยที่ติดเชื้อในชุมชน (Non-HAI case) ๑๒,๑๑๕ ราย
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘ ซึ่งใช้เป็นกลุ่มควบคุม จํานวนทั้งสิ้น ๑,๐๐๑ ราย และทําการติดตามผล
ได้ภายใน ๑ เดือน จํานวน ๙๒๕ ราย ขาดการติดตาม ๗๖ ราย
ผลการสํารวจพบว่าอัตราชุกของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในการติดเชื้อในโรงพยาบาลคิดเป็น
ประมาณร้อยละ ๔ โดยผู้ป่วยที่ติดเชื้อในโรงพยาบาลมีระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ที่นานกว่า และเสียชีวิตมากกว่า รวมทั้งมีค่ารักษาพยาบาลที่มากกว่า ดังแสดงในตารางที่ ๓

1

เอกสารประกอบการนําเสนอในการประชุมเพื่อเตรียมการจัดทําวาระการประชุมเพื่อนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้าน
จุลชีพแห่งชาติ (ยุทธศาสตร์ที่๓) ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดย นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ สถาบันบําราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข
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ตารางที่ ๓ ผลกระทบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยติดตามผลการรักษาเป็นเวลา ๑ เดือน2
ลักษณะ

จํานวนทั้งหมด
N=๑,๔๓๑ N (%)

HAIs case
N=๕๐๖ N (%)

จํานวนวันนอนโรงพยาบาล
(วัน)
ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๓๑±๓๕
ค่ามัธยฐาน (IQR)
(๓๐)
การตาย
ใช่
๑๗๓ (๑๒%)
ไม่ใช่
๑,๒๕๘ (๘๘%)
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ,บาท
ค่ามัธยฐาน (IQR)

๔๖±๔๓
๓๖(๓๓)

กลุ่มควบคุม
P-value
N=๙๒๕ N (%)
๒๒±๒๗
๑๔(๒๒)

<๐.๐๐๑
<๐.๐๐๑

๙๖(๑๙%)
๔๑๐(๘๑%)

๗๗(๙%)
๘๔๘ (๙๑%)
<๐.๐๐๑

๘,๐๓๐
(๒๒,๐๑๖)

๑๙,๘๗๒
(๒๑,๓๔๔)

๗,๒๒๔
(๒๒,๐๑๖)

จุดแข็งของระบบนี้ คือ เป็น robust methodology เนื่องจากเป็นลักษณะของ
การทํ า งานวิ จั ย แต่ ข้ อ จํ า กั ด คื อ เป็ น การสํ า รวจทํ า ให้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ เ ป็ น ภาพตั ด ขวาง
(cross-sectional data) อาจทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากปัจจัยภายนอกในแต่ละครั้ง
ที่ทําการสํารวจ
๒. การเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (IC and AMR
Surveillance)
โครงการนี้ดําเนินการโดยสถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรค และมีหน่วยงานที่ร่วม
ดําเนินการ ได้แก่ เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (MedResNet) โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานป้องกันและควบคุมโรค ทั้ง ๑๒
เขตสุขภาพ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
โครงการนี้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในปี๒๕๖๑ ได้เพิ่มเติมข้อคําถาม
เกี่ ย วกั บ การดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ (AMR) และขยายการเก็ บ ข้ อ มู ล ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง การติ ด เชื้ อ
ในโรงพยาบาล (Hospital-acquired infection: HAI) และการติดเชื้อจากชุมชน (Communityacquired infection: CAI) โดยปัจจุบัน มีโรงพยาบาลรวม ๕๕๒ แห่ง ส่งข้อมูลเข้าสู่ IC and
AMR Surveillance System แต่ที่ผ่านมายังไม่ได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ อย่างไรก็
ตาม ในอนาคต มีแผนการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและ
2
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จุลชีพแห่งชาติ (ยุทธศาสตร์ที่๓) ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดย นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ สถาบันบําราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข
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เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (IC and AMR Surveillance) ให้สามารถลงข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันใน
สมาร์ทโฟน และมีการแจ้งเตือนเมื่อพบการระบาดหรือความผิดปกติได้
ขั้นตอนการดําเนินงานเริ่มจากโรงพยาบาล โดยหากเมื่อพบผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
พยาบาลวิ ช าชี พ ควบคุ ม โรคติ ด เชื้ อ จะส่ ง ตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและยื น ยั น ด้ ว ยคํ า วิ นิ จ ฉั ย
จากแพทย์ และจะทําการส่งข้อมูลทั้งข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ และข้อมูลทางคลินิกผ่านระบบ IC
and AMR Surveillance มายังสถาบันบําราศนราดูร เพื่อทําการวิเคราะห์ข้อมูล โดยทั่วไปจะทํา
การส่งข้อมูลทุกไตรมาสที่ ๑ ของเดือน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ IC and AMR Surveillance เบื้องต้น ประจําปี
งบประมาณ๒๕๖๑ (ณ วันที่๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑) สรุปได้ดังรูปที่ ๔
สคร.๑
เชื้อดื้อยา ๑๒.๙%

สคร.๘
เชื้อดื้อยา ๑๑.๓%

สคร.๔
เชื้อดื้อยา ๑๓.๓%

สคร.๑๑
เชื้อดื้อยา ๑๒.๓%

สคร.๖
เชื้อดื้อยา ๑๓.๘%

แบKงเขตบริการส◌ุ ขภาพ
● สคร.๑ ● สคร.๘
● สคร.๒ ● สคร.๙
● สคร.๓ ● สคร.๑๐
● สคร.๔ ● สคร.๑๑
● สคร.๕ ● สคร.๑๒
● สคร.๖ ● สปคม.
● สคร.๗

รูปที่ ๔ ร้อยละของโรคทีเ่ กิดจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพตามเขตสุขภาพ ปี พ.ศ.๒๕๖๑3

3
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ระบบนี้มีจุดแข็ง คือ เป็นระบบที่มีการเก็บข้อมูลแบบต่อเนื่องระยะยาว และเป็นระบบที่
สถาบันบําราศนราดูรเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม ข้อจํากัดของระบบนี้ คือ ยังไม่มีการ
ทบทวนความถูกต้องของข้อมูล และยังเป็นระบบกรอกข้อมูลโดยอาศัยพยาบาลวิชาชีพควบคุมโรค
ติดเชื้อในการกรอกข้อมูล จึงอาจเป็นการเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่ ทั้งยังไม่มีแผนการดําเนินการ
หรือการพัฒนาในระยะยาว ขาดการสนับสนุนทางนโยบายที่แน่ชัด ขาดทรัพยากรทั้งงบประมาณ
และกําลังคน จึงอาจมีความเสี่ยงในด้านความยั่งยืนของระบบ
๓. Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS)
ประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้าร่วมโครงการ Global Antimicrobial
Resistance Surveillance System (GLASS) ขององค์การอนามัยโลกในปี ๒๕๕๙ ปัจจุบัน
มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมโครงการ GLASS ทั้งหมด ๕๘ ประเทศ
ในปี ๒๕๖๑ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้นําร่องโครงการ GLASS ร่วมกับโรงพยาบาล
จํ า นวน ๖ แห่ ง ได้ แ ก่ สถาบั นบํ าราศนราดู ร โรงพยาบาลสุ ราษฎร์ ธานี โรงพยาบาลบางรั ก
โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี โรงพยาบาลน่าน และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยวางแผนขยายให้
ครอบคลุมตามเขตสุขภาพทุกเขตสุขภาพในปีงบประมาณถัดไป
ระบบนี้ เ ป็ น การติ ด ตามที่ ใ ช้ ก ารค้ น หาผู้ ป่ ว ยจากผลการตรวจสิ่ ง ส่ ง ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการตามความสําคัญของสิ่งส่งตรวจ (Case-finding based on routine clinical
samples of priority specimen types) เป็นการสํารวจ baseline อย่างเป็นกิจวัตรและต่อเนื่อง
โดยทําการเก็บข้อมูลจํานวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาสําคัญ ๘ ชนิด คือ Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus, Streptococcus
pneumoniae, Salmonella spp., Shigella spp. และ Neisseria gonorrhoeae ในสิ่งส่งตรวจ
(specimen) ๕ ประเภท ดั งนี้ เลื อด ปัส สาวะ อุ จ จาระ และทางเดิ น ปั ส สาวะและปากมดลู ก
(Urethral and Cervical swabs) โดยจะเก็บข้อมูลทั้งคนไข้ที่พบการติดเชื้อในโรงพยาบาล
(Hospital acquired infection: HAI) และคนไข้ที่พบการติดเชื้อในชุมชน (Community
infection: CI) หลังจากวิเคราะห์และสรุปข้อมูลแล้ว จะรายงานไปยังองค์การอนามัยโลกทุกปี
ทั้งนี้ ตารางที่ ๔ แสดงคํานิยามของแหล่งกําเนิดเชื้อ: การติดเชื้อในโรงพยาบาล (Hospital
acquired infection: HAI) และการติดเชื้อในชุมชน (Community infection: CI) และตารางที่
๕ แสดงเชื้อและยาต้านจุลชีพที่ทําการติดตาม
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ตารางที่ ๔ แสดงคํานิยามของแหล่งกําเนิดเชื้อ: การติดเชื้อในโรงพยาบาล (Hospital acquired
infection: HAI) และการติดเชื้อในชุมชน (Community infection: CI)
แหล่งกําเนิดชือ้

คํานิยาม

การติดเชื้อในโรงพยาบาล
(Hospital acquired infection:
HAIs)

- ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจพบว่ามีอาการ อาการแสดง และ/หรือผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เข้าได้กับเกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อ ปรากฏ
ขึ้นหลังจากได้เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเป็นเวลา
> ๒ วันปฏิทิน (HAI)
- ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจพบว่ามีอาการ อาการแสดง และ/หรือผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เข้าได้กับเกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อ ปรากฏ
ขึ้นหลังจากได้เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเป็นเวลา
> ๒ วันปฏิทินแต่มีการส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่นที่นอนรักษามากกว่า ๒
วันปฏิทิน(HAI refer)

การติดเชื้อในชุมชน (Community - ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจพบว่ามีอาการ อาการแสดง และ/หรือผลการ
infection: CI)
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เข้าได้กับเกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้อ ปรากฏ
ขึ้นก่อนวันเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือเข้ารับการรักษาแล้วไม่
นานเกินกว่า ๒ วันปฏิทิน
- ผู้ป่วยที่ไม่ได้นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล
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ตารางที่ ๕ แสดงเชื้อและยาต้านจุลชีพที่ทําการติดตาม4

การเก็บข้อมูลจะเก็บข้อมูลของจํานวนผู้ป่วยที่สั่งตรวจผลเพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการ
ทั้งที่ผลเพาะเชื้อที่ให้ผลบวกและลบในตัวอย่างที่กําหนด และทั้งที่ให้ผลไวและไม่ไวต่อยา ในเชื้อ
ที่ต้องการในตัวอย่างที่กําหนด โดยการรายงานผลการติดตามจะรายงานเพียงหนึ่งผลต่อผู้ป่วย
และเชื้อเท่านั้น และมีการคัดเลือกข้อมูลผู้ป่วยที่มีผลการเพาะเชื้อซึ่งมีข้อมูลทั้ง ๔ ด้านไม่ซ้ํากัน
คือ ชื่อผู้ป่วย (patient), สิ่งส่งตรวจ (specimen), เชื้อ (organism) และแหล่งกําเนิดเชื้อ (origin
of infection) จากนั้น โรงพยาบาลจะส่งข้อมูลผู้ป่วยและผลการเพาะเชื้อทางห้องปฏิบัติการ
ไปให้ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ซึ่ ง จะนํ า ข้ อ มู ลไปวิ เ คราะห์แ ละจั ดทํ า รายงานเพื่ อ ส่ง ให้ กั บ
องค์การอนามัยโลกต่อไป
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วม
โครงการในปีที่ผ่านมาให้องค์การอนามัยโลกเรียบร้อยแล้ว ตารางที่ ๖ แสดงจํานวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
ดื้อยาที่วิเคราะห์ตามแนวทางของ GLASS ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

4

เอกสารประกอบการนําเสนอในการประชุมเพื่อเตรียมการจัดทําวาระการประชุมเพื่อนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ
(ยุทธศาสตร์ที่๓) ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดย ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
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Specimen

ตารางที่ ๖ จํานวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่วิเคราะห์ตามแนวทางของ GLASS ในปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ เดือนมกราคม-ธันวาคม ใน ๔ โรงพยาบาล5

Community Hospital
origin

Blood

Number of patients with positive
samples

Number of test patients

๒๑,๙๑๓

origin

๖,๔๓๗

๔,๗๗๓

Un‐
known

๔๙๕

๕๗๓

Pathogens
Total

๒๘,๘๔๕

Community Hospital

Unknown Total

origin

origin

Acinetobacter
spp.

๔๘

๑๑๐

๔

๑๖๒

E. coli

๔๑๒

๑๕๖

๒๑

๕๘๙

K. pneumoniae

๑๑๗

๑๓๖

๙

๒๖๒

Salmonella spp.

๑๒

๑

๑

๑๔

S. aureus

๑๐๘

๗๘

๓

๑๘๙

S. pneumoniae

๔๓

๑๖

‐

๕๙

E. coli

๑,๐๓๔

๔๖๒

๑๙๑

๑,๖๘๗

K. pneumoniae

๒๔๓

๒๑๐

๔๑

๔๙๔

Urine

๕,๑๖๗

๑๐,๕๑๓

Stool

๖๑๙

๓๔๕

๒๙๔

๑,๒๕๘

Salmonella spp.

๑๐๗

๑๘

๖

๑๓๑

Genital

๑๙๑๘

๔๒

๒๘

๑,๙๘๘

Neisseria
gonorrhoeae

๑๗๘

‐

๔

๑๘๒

นอกจากนี้ มีการรายงานสถานการณ์ภาพรวมของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแต่ละชนิด ในแต่ละ
สิ่งส่งตรวจ ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่๕

5

เอกสารประกอบการนําเสนอในการประชุมเพื่อเตรียมการจัดทําวาระการประชุมเพื่อนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้าน
จุลชีพแห่งชาติ (ยุทธศาสตร์ที่๓) ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดย ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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รูปที่ ๕ แสดงร้อยละของเชื้อ Acinetobacter spp.ในเลือด ที่ดื้อต่อยาต่าง ๆ6

ระบบนี้มีจุดแข็งเนื่องจากเป็นระบบที่มี robust methodology โดยอ้างอิงจากเกณฑ์
ที่กําหนดจากองค์การอนามัยโลก ข้อมูลที่ได้มีคุณภาพมาตรฐานเนื่องจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วม
ต้องผ่านการประเมินว่าห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาได้มาตรฐานตามเกณฑ์ CLSI ข้อมูลที่ได้
สามารถนําไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อรองรับระบบการ
ติดตามการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
ข้อจํากัดของระบบนี้ คือ อาจก่อให้เกิดภาระงานเพิ่มเติม เนื่องจากโรงพยาบาลต้องมีการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการและฐานข้อมูลทางคลินิกเข้าด้วยกัน เพราะระบบข้อมูล
ของประเทศยังไม่สามารถดึงข้อมูล (Retrieving data) จากระบบฐานข้อมูลกลางได้ นอกจากนี้
จําเป็นต้องมีการแยกแหล่งกําเนิดเชื้อของพยาบาลวิชาชีพควบคุมโรคติดเชื้อ
๔. National Surveillance and Response System on AMR ของเชื้อดื้อยาต้าน
จุลชีพที่สําคัญ
ระบบนี้เป็นระบบใหม่ที่ถูกพัฒนาโดยสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค มีวัตถุประสงค์
เพื่อทราบขนาดของปัญหาของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่สําคัญ ติดตามการกระจายและแนวโน้ม
รวมทั้งตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติรวมถึงแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้อง
6

เอกสารประกอบการนําเสนอในการประชุมเพื่อเตรียมการจัดทําวาระการประชุมเพื่อนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้าน
จุลชีพแห่งชาติ (ยุทธศาสตร์ที่๓) ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดย ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข
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ในการพัฒนาระบบนี้ ได้มีการกําหนดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพสําคัญ (Critically important
multidrug resistant organism: MDRO) จํานวน ๕ เชื้อ ประกอบไปด้วย
๑) Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus (VRSA)
๒) Vancomycin-resistant Enterococcus spp. (VRE)
๓) Colistin-resistant Acinetobacter baumannii
๔) Colistin-resistance Pseudomonas aeruginosa
๕) 3rd generation Cephalosporin-resistant Neisseria gonorrhoeae
เมื่อผู้ป่วยได้รับการยืนยันผลการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพสําคัญทางห้องปฏิบัติการและ
คําวินิจฉัยจากแพทย์ (Clinical
diagnosis) โรงพยาบาลจะต้องเชื่อมข้อมูล ๒ ส่วนนี้ คือ
ผลทางห้องปฏิบัติการ และข้อมูลผู้ป่วย เข้าด้วยกัน เพื่อนํามาวิเคราะห์และกรอกข้อมูลผู้ป่วย
ลงในแบบรายงานผู้ป่วยเฉพาะราย (AMR-๑) เพื่อส่งต่อให้ส่วนกลาง คือ สํานักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรคผ่าน web application เพื่อนํามาวิเคราะห์ผลและจัดทํารายงานประจําปีต่อไป รูปที่
๖ แสดงการเดินทางของข้อมูล

รูปที่ ๖ แสดงการเดินทางของข้อมูล7
ทั้งนี้ การรายงานผลจะรายงานเฉพาะการตรวจเจอเชื้อใน specimen เดียวกันครั้งแรก
แต่หากพบใน specimen ที่ต่างกันจะรายงานทุก specimen ที่พบครั้งแรก และในกรณีที่พบเชื้อ
มากกว่า ๑ เชื้อใน specimen เดียวกันให้รายงานทุกเชื้อที่พบใน specimen นั้น ๆ หากผู้ป่วย
มีการส่งตรวจเชื้อทางห้องปฏิบัติการมากกว่า ๑ ครั้งและพบเชื้อชนิดเดิม จะนับเฉพาะครั้งแรกที่ตรวจ
พบไม่ว่าจะเป็น specimen ใด ๆ ก็ตาม
7,๑๘

เอกสารประกอบการนําเสนอในการประชุมเพื่อเตรียมการจัดทําวาระการประชุมเพื่อนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยา
ต้านจุลชีพแห่งชาติ (ยุทธศาสตร์ที่๓) ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดย นพ.ฐิติพงษ์ ยิ่งยง สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
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การศึกษาในจุดเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ ๕ แห่งในเดือนมกราคม ๒๕๖๐-ตุ ลาคม ๒๕๖๑
โดยดําเนินการเก็บข้อมูลในผู้ป่วยทั้งสิ้น ๕๔ ราย แบ่งเป็นชาย ๒๖ ราย หญิง ๒๘ ราย ส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปจํานวน ๓๑ ราย รองลงมาคืออายุระหว่าง ๒๑-๕๙ ปี จํานวน ๒๑ ราย
และไม่ระบุอายุอีก ๒ ราย พบว่า สามารถรายงานผลการดําเนินงานเป็นจํานวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
ดื้อยาต้านจุลชีพกลุ่มมีความสําคัญสูงได้ดังแสดงในตารางที่ ๗ และรูปที่ ๗ ดังนี้
ตารางที่ ๗ จํานวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาสําคัญที่จุดเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ ๕ แห่ง ในช่วงเดือน
มกราคม ๒๕๖๐ – ตุลาคม ๒๕๖๑8
เชื้อก่อโรค

จํานวน (ราย)

Vancomycin-resistant Enterococcus spp.

๓๖

Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae

๑๖

Colistin-resistant Acinetobacter spp.9

๒

รวม

๕๔

รูปที่ ๗ จํานวนผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยากลุม่ มีความสําคัญสูง รายเดือนตั้งแต่มกราคม ๒๕๖๐ตุลาคม๒๕๖๑ ตามจุดเสี่ยงรายพื้นที10่

๑๙

ผู้ป่วยสงสัยจากการวินิจฉัยทางคลินิกเท่านั้นไม่ได้มีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

10

เอกสารประกอบการนําเสนอในการประชุมเพื่อเตรียมการจัดทําวาระการประชุมเพื่อนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้าน
จุลชีพแห่งชาติ (ยุทธศาสตร์ที่๓) ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดย นพ.ฐิติพงษ์ ยิ่งยง สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
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ระบบนี้มีจุดแข็ง คือ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้มีการแจ้งเตือนเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
ชนิ ด สํ า คั ญ ที่ พ บในโรงพยาบาลมายั ง ส่ ว นกลาง ส่ ว นข้ อ จํ า กั ด คื อ เป็ น ระบบการติ ด ตามที่ มี
ความจําเพาะกับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพกลุ่มมีความสําคัญสูง จึงไม่สะท้อนภาพรวมของสถานการณ์
ของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ จึงจําเป็นต้องดําเนินการร่วมกับระบบอื่นๆ

21

บทที่ ๓
สรุปผลและบทเรียนจากการเยี่ยมชมระบบการจัดการเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล
บทนี้เป็นการนําเสนอภาพรวมของการเข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
ในโรงพยาบาล เพื่ อ ทํ า ความเข้ า ใจสถานการณ์ แ ละการจั ด การปั ญ หาเชื้ อ ดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ
ในโรงพยาบาลจํานวน ๔ แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก
โรงพยาบาลเหล่านี้เป็นโรงพยาบาลทั่วไปและศูนย์ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การนําเสนอแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ สรุปผลการเยี่ยมชมระบบการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
ในโรงพยาบาล และบทเรียนที่ได้รับจากการเยี่ยมชมระบบจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล
สรุปผลการเยี่ยมชมระบบการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล
การลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมระบบการจัดการ AMR ของโรงพยาบาล ๔ แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้สรุปได้ดังนี้
โรงพยาบาลในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เป็ น โรงพยาบาลศู น ย์ ขนาด ๕๘๐ เตี ย ง
มีบุคลากร ๑,๖๐๐ คน เป็นแพทย์ ๙๐ คน มีพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN)
๒ คน (ลาเรียน ๑) เทคนิคการแพทย์ ๒๑ คน ในจํานวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ด้านจุลชีววิทยา ๒ คน
จํา นวนผู้ป่ว ยนอก ๑,๔๐๐
คนต่อวั น โรงพยาบาลมีก ารรายงานเชื้อดื้ อ ยาที่สํา คั ญ คือ
A. baumannii MDR และ N. gonorrhea โรงพยาบาลมีจํานวนเทคนิคการแพทย์มากกว่า
โรงพยาบาลในขนาดเดียวกัน เนื่องจากต้องรองรับงานตรวจวินิจฉัยตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการจาก
ผู้ป่วยทั้งจังหวัดทําให้ปริมาณงานห้องปฏิบัติการสูง ห้องปฏิบัติการมีจุดแข็งหลายประการ เช่น
ระบบแจ้งเตือน (Lab Alert) เมื่อพบเชื้อดื้อยา หรือได้ผลวิเคราะห์เป็นค่าวิกฤต อย่างไรก็ตาม การ
รายงานสถานการณ์ของเชื้อดื้อยาและการจัดทํา antibiogram อาจต้องปรับปรุงวิธีวิเคราะห์ข้อมูล
เนื่องจากไม่มีการตัดข้อมูลซ้ํา ทําให้ข้อมูลขาดความแม่นยํา โรงพยาบาลไม่มีแพทย์ด้านโรคติดเชื้อ
การควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพใช้ระบบ DUE ที่มี รองผู้อํานวยการฝ่ายแพทย์ด้านการควบคุมโรค
ติดเชื้อนําทีมเจรจากับแพทย์อื่นๆ ในการปรับเปลี่ยนการใช้ยาต้านจุลชีพให้เหมาะสม
โรงพยาบาลในภาคตะวันออก เป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด ๗๕๕ เตียง มีแพทย์
ด้านโรคติดเชื้อ พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN) ๔ คน และเจ้าหน้าที่ส่วน
ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา สถานการณ์เชื้อดื้อยาพบว่าแนวโน้มของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่พบ
บ่อยในโรงพยาบาลในช่วงปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ แสดงให้เห็นว่า A. baumannii เป็นเชื้อดื้อยาต้าน
จุลชีพที่เป็นปัญหาที่พบบ่อยมากในโรงพยาบาล รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๘ และแนวโน้มเชื้อ
ที่เป็นปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คือ กลุ่ม CRE
22

โรงพยาบาลในภาคกลาง เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ไม่มีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อ ไม่มี
เภสั ช กรเฉพาะทางด้ า นโรคติ ด เชื้ อ มี พ ยาบาลควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล และมี
ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาที่เข้าร่วมเครือข่าย NARST โรงพยาบาลมีผู้ป่วยใน (hospitalized
patient) จํานวนมาก และพบปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีทีม Infection
prevention and control ที่เข้มแข็ง โดยให้ความสําคัญในการแยกผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
และค้ นหาสาเหตุการกระจายของเชื้อดื้ อยาต้านจุ ลชีพอย่างเป็นระบบ ก็ ยังควบคุมเชื้ อดื้อ ยา
ต้านจุลชีพ ได้เพียงบางกลุ่ม
การควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพดําเนินการโดยกลุ่มงานเภสัชกรรมเป็นหลัก ยังขาดการมี
ส่วนร่วมของแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย วิธีการดําเนินการใช้การพิจารณาความครบถ้วนของการ
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม Drug Use Evaluation (DUE) ซึ่งหากแพทย์ผู้สั่งใช้ยากรอกแบบฟอร์ม
ครบถ้วนจะสามารถสั่งใช้ยาต้านจุลชีพชนิดออกฤทธิ์กว้างที่สําคัญได้
ในส่ว นของห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้า ที่ห้องปฏิบัติการมีความเข้าใจและศั กยภาพพร้ อม
ในการตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและการทดสอบความไวของเชื้อต่อยา รวมทั้งส่งข้อมูลให้ศูนย์
เฝ้ า ระวั ง เชื้ อ ดื้อ ยาต้ า นจุ ลชี พ อย่ า งต่อ เนื่อ ง โรงพยาบาลมี ก ารรายงานเชื้ อ ดื้ อ ยาที่ สํ า คั ญ คื อ
A. baumannii MDR และ Vancomycin Resistant Enterococcus (VRE) รวมทั้ง Pseudomonas
aeruginosa ที่ดื้อ colistin ซึ่งเชื้อทั้งสามชนิด อยู่ในรายการเชื้อ ๘ ชนิดที่ต้องเฝ้าระวังและจัดทํา
รายงาน จํานวนผู้ป่วยจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพตามเกณฑ์ service plan ปี ๒๕๖๐ แต่การนําเสนอ
แนวโน้มของปัญหาอาจต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มความชัดเจน และต้องหาโอกาสนําเสนอต่อผู้บริหาร
โรงพยาบาลในภาคใต้ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ มีแพทย์ด้านโรคติดเชื้อ ๑ คน มีพยาบาล
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN) ๔ คน ส่วนห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา มีเจ้าหน้าที่
ด้านนี้ไม่เพียงพอ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อให้ความเห็นว่ามีการดําเนินงานทุกอย่าง แต่ยัง
ขาดความเชื่อมโยง การทํา antimicrobial stewardship ในการที่จะปรับวิธีการสั่งใช้ยา
ของแพทย์ท่านอื่นๆ ต้องใช้เวลาในการสร้างความยอมรับ เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่น่าเป็นห่วง
คือ CRE ที่เพิ่มขึ้น และเพิ่งพบ VRE โรงพยาบาลรายงานว่าเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแต่ละชนิดมี
pattern การเข้ารับการรักษาที่ต่างกัน เช่น ติดเชื้อ A. baumannii MDR จะอยู่โรงพยาบาลนาน
แต่หากเป็น ESBL, MRSA มักจะอยู่โรงพยาบาลไม่นานได้ discharge เร็วกว่า แต่เข้าออก
โรงพยาบาลบ่อยกว่า ปัจจัยที่ทําให้เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพสูงขึ้นในโรงพยาบาลเกิดจาก (๑) ความ
แออัดในหอผู้ป่วย (๒) คนไข้อยู่นานขึ้นเสียชีวิตช้าลง (๓) การ refer จาก รพ.ที่เป็น node
ซึ่งมักจะใส่ท่อช่วยหายใจมาแล้ว และ (๔) ความไม่เข้มแข็งของโรงพยาบาลที่เป็น node ทําให้
ผู้ป่วยมาแออัดที่โรงพยาบาล และการไม่มีห้องแยกผู้ป่วยวัณโรคทําให้มีกรณีที่บุคลากรทางการแพทย์
เช่น พยาบาล ติดเชื้อวัณโรคจากคนไข้
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ตารางที่ ๘ ชนิดของเชื้อดื้อยาที่พบบ่อย ๕ อันดับแรก ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑
อันดับ

พ.ศ.
๒๕๕๘

๑
๒
๓
๔
๕

E. coli
A. baumannii
K. pneumonia
MRSA
P. aeruginosa

๒๕๕๙

๒๕๖๐
K. pneumonia
A. baumannii
E. coli
P. aeruginosa
MRSA

E. coli
A. baumannii
K. pneumonia
MRSA
P. aeruginosa

๒๕๖๑
A. baumannii
E. coli
K. pneumonia
MRSA
Ent. faecium

ข้ อ สั ง เกตประการหนึ่ ง จากการรั บ ฟั ง รายงานสถานการณ์ เ ชื้ อ ดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ ของ
โรงพยาบาล คือ การที่โรงพยาบาลมองว่าปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของ A. baumannii เป็น
ปัญหาที่พบบ่อยและมีอัตราการดื้อยาต้านจุลชีพที่สูงต่อเนื่องมาโดยตลอดจนเป็นเรื่องปกติและ
ที่ผ่านมามีความพยายามดําเนินการแก้ไข แต่ก็ไม่สามารถทําให้ลดลงจากนี้ได้ ดังนั้น รายงาน
สถานการณ์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลจึงไม่ได้นําเสนอเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพชนิดนี้ แต่จะ
เน้นเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพชนิดอื่นที่กําลังเริ่มเป็นปัญหาใหญ่ของโรงพยาบาล เช่น MRSA, CRE และ
VRE ดังนั้น จึงไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์หรือภาระงานที่เกิดขึ้นจริงในโรงพยาบาล ในการ
แก้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
ในส่วนของการควบคุม กํากับ และดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ โรงพยาบาลมีการกําหนด
นโยบายในการติดตามและประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาต้านจุลชีพ โดยจะแบ่งยาต้านจุลชีพ
เป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) Restricted ATB (Specialist authorization) ต้องแนบใบประกอบการสั่งใช้
ยา หรือให้ผู้เชี่ยวชาญ หรือแพทย์ (specialist ลงนามทุกครั้ง) และ (๒) Controlled ATB เน้น
ติดตามการใช้ยาในกลุ่มยาต้านจุลชีพที่มีราคาสูง ๔ ชนิด คือ (๑) Imipenem/Cilastatin (๒)
Meropenem (๓) Ertapenem และ (๔) Piperacillin/tazobactam
การประเมินว่าการใช้ยาต้านจุลชีพนั้นเหมาะสมหรือไม่ดําเนินการโดยฝ่ายเภสัชกรรม
ที่อาศัยเกณฑ์การประเมิน ๓ ข้อ คือ (๑) เหตุผลของการใช้ (๒) ขนาดยาที่ใช้ และ (๓) ระยะเวลา
ในการใช้ยา และหากพบการใช้ยาที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ดังกล่าว เภสัชกรจะมีดําเนินการ เช่น
การปรึกษาแพทย์ผู้สั่งใช้ยาโดยตรง และ/หรือการบันทึกลงใน Doctor’s order sheet ที่แฟ้ม
ประวัติผู้ป่วย ข้อสังเกตประการหนึ่งจากการเยี่ยมชม คือ อัตราการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล
ของโรงพยาบาล ขึ้นกับเกณฑ์การประเมินที่โรงพยาบาลกําหนด นั่นคือ หากมีการกําหนดเกณฑ์
การประเมินที่ค่อนข้างกว้าง จะทําให้อัตราการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมสูงเกินความเป็นจริง
เนื่องจากเกณฑ์ไม่มีความละเอียดเพียงพอในการตรวจจับความผิดปกติหรือไม่เป็นตามแนวทางใน
การใช้ยา
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บทเรียนจากการเยี่ยมชมระบบจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล
ผลการเยี่ยมโรงพยาบาลทั้ง ๔ แห่ง ดังกล่าวสามารถถอดเป็นบทเรียนสรุปได้ดังนี้
๑. ในภาพรวม ‘โครงสร้างหรือกลไกการจัดการภายใน’ ที่ชัดเจนในการจัดการ
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการมีความสําคัญ เพราะจะเป็นเสมือนศูนย์บัญชาการในการ
กําหนดยุทธศาสตร์ ทิศทางการทํางาน และติดตามการดําเนินการ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
AMR ในโรงพยาบาล ควรต้องถูกนํามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการทํางานร่วมกัน เช่น ข้อมูล
ผลการเพาะเชื้อและการทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรีย คิดเป็น % sensitivity ของเชื้อต่อยา
ต้านจุลชีพแต่ละประเภท (จากห้องปฏิบัติการ) ข้อมูลอัตราการติดเชื้อดื้อยา คิดเป็นจํานวนครั้ง
ของการติดเชื้อดื้อยาต่อ ๑,๐๐๐ วันนอน (จาก ICN) และข้อมูลอัตราการใช้ยาต้านจุลชีพ
ของโรงพยาบาล คิดเป็น DDD (จากฝ่ายเภสัชกรรม) โดยยังขาดข้อมูลที่ใช้ในการสะท้อนการ
ระบาดของเชื้อดื้อยา ซึ่งอาจนําข้อมูลอัตราการติดเชื้อดื้อยามาทํา control chart เพื่อดู trends
ของจํานวน cases ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เห็น pattern หรือ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นหรือ
เริ่มเกิดขึ้น เช่น นําจํานวน cases ที่ติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพมา plot graph เป็นรายสัปดาห์
ก็อาจจะเห็นเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่เป็น endemic, sporadic หรือ outbreak แต่หากสถานการณ์
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพคงที่ ต้องหาเครื่องมือที่ sensitive พอที่จะ detect และที่สําคัญแต่ละเชื้อ
อาจมี route of transmission ที่ต่างกัน
๒. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยามีความสําคัญแต่ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุน ส่วนหนึ่ง
เนื่องมาจากถูกมองว่าเป็นงานที่ก่อให้เกิดรายจ่าย (ซึ่งต่างกับงานห้องปฏิบัติการทางเคมี เช่น การ
ตรวจระดับน้ําตาลและไขมันในเลือด ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับโรงพยาบาล) นอกจากนี้ งาน
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยายังขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติการหลังเวลาราชการ ส่งผลให้ผลการ
เพาะเชื้ อไม่ ทันต่ อ ความต้ อ งการ และเชื้ อที่เ ก็บ มาอาจตายก่ อนที่จะไปทํ า การเพาะเชื้อต่ อ ใน
วั น รุ่ ง ขึ้ น นโยบายจากส่ ว นกลางที่ ใ ห้ ล ดค่ า ใช้ จ่ า ยทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารยั ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
๓. งาน Infection Prevention and Control มีอุปสรรคหลัก คือ ความแออัดใน
หอผู้ป่วย ไม่มีห้องแยกโรค การแก้ปัญหาใช้การบริหารจัดการพื้นที่ เช่น zoning/cohort และการ
ทํา contact และ standard precautions การสํารวจพฤติกรรมการล้างมือ (Hand hygiene)
ใน five-moment สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรฯ เน้นการป้องกันตนเองติดเชื้อมากกว่าที่จะป้องกัน
คนไข้ติดเชื้อ11
๔. การควบคุม กํากับ ดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม (Antimicrobial
Stewardship) มีข้อจํากัดที่สําคัญ คือ ไม่มี guideline ของประเทศ เกี่ยวกับการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพ
และการรักษาโรคติดเชื้อ ปัจจุบัน มีกลไกการกํากับการใช้ยาต้านจุลชีพ ๒ แบบ คือ
11

The five-moment for hand hygiene: (๑) before touching a patient, (๒) before clean/aseptic procedures, (๓) after body fluid
exposure/risk, (๔) after touching a patient, and (๕) after touching patient surroundings.
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- การควบคุม กํากับ ดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อ (ต้องใช้เวลาสร้าง
การยอมรับจากบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล)
- กรณีไม่มีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลมีการพัฒนากลไกทดแทน
เช่น การทํา DUE และการใช้ระบบแบบฟอร์มในการกํากับดูแล ที่หากแพทย์มีการกรอกข้อมูล
ครบถ้วนจะสามารถสั่งใช้ยาได้ พบว่า มาตรการที่ได้ผลในการปรับพฤติกรรมการสั่งใช้ยา คือ
การคืนข้อมูล (Feedback) ให้กับผู้สั่งใช้ยา การมีพูดคุย (dialogue) กับผู้สั่งใช้ยาโดย รองฯ แพทย์
ที่รับผิดชอบงานด้านโรคติดเชื้อ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคู่มือฯ ต่างๆ และการขอให้กลุ่ม
งานที่มีการใช้ยาต้านจุลชีพมาก จัดทําแผนของตนเองเพื่อแก้ปัญหา จากนั้นก็ใช้การคืนข้อมูล
(Feedback) ให้กับกลุ่มงาน/ผู้สั่งใช้ยา แล้วทําการปรับแผนสําหรับระยะต่อไป
๑. งานด้านเฝ้าระวังและการสอบสวนการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเชิงระบาดวิทยา
มีความซับซ้อนกว่าโรคติดเชื้อทั่วไป เนื่องจากไม่มีอาการและอาการแสดงปรากฏ จึงไม่สามารถใช้
วิธีการรายงานทั่วไป เช่น แบบ รง. ๕๐๖ ได้
๒. ในการจั ด การเชื้ อ ดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ อย่ า งบู ร ณาการ จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารจั ด ทํ า
‘กรอบการทํางานระดับโรงพยาบาล’ เพื่อทําความเข้าใจกับบุคลากรในทุกภาคส่วนของโรงพยาบาล
เกี่ยวกับการทํางานในรูปแบบใหม่เพื่อจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล
และที่สําคัญ คือ โรงพยาบาลแต่ละแห่ง จะต้องมีการวิเคราะห์ ‘สถานการณ์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
สถานการณ์การใช้ยาต้านจุลชีพ และระบบการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของโรงพยาบาลตนเอง’
ได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ทั้งนี้ การทํางานร่วมระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง และโรงพยาบาล
เพื่อขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการจึงมีความสําคัญ
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บทที่ ๔
กรอบการทํางานระดับโรงพยาบาลในการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ
(Integrated AMR Management: IAM)
Integrated AMR Management (IAM) คือ กรอบการทํางานระดับโรงพยาบาล
(Hospital operating framework) เพื่อแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ
ในโรงพยาบาล กรอบการทํางาน IAM ตั้งอยู่บนฐานคิดที่ว่าการแก้ปัญหา AMR ในโรงพยาบาล
เริ่มจากการที่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจว่าวิธีการแก้ปัญหา AMR แบบที่ทําสืบต่อ
กันมา (Traditional approach) มีข้อจํากัดเนื่องจากสถานการณ์เชื้อดื้อยาและบริบทต่างๆ
ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และการปรับมุมมองทางความคิดใหม่ต่อการแก้ปัญหา AMR จะช่วยให้
ก้าวข้ามข้อจํากัดนี้ไปได้ ทั้งนี้ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ animation สําหรับใช้ทําความเข้าใจกับบุคลากร
ทางการแพทย์เกี่ยวกับกรอบการทํางานระดับโรงพยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
อย่างบูรณาการ (Integrated AMR Management: IAM) แสดงในภาคผนวก ค นอกจากนี้ ยังได้มี
การต่อยอดจากกรอบการทํางาน IAM โดยการยกร่างแนวปฏิบัติเพื่อจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ
อย่างบูรณาการในโรงพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานให้แก่โรงพยาบาล ดังแสดงใน
ภาคผนวก ง
มุมมองทางความคิด (Mindset) ในการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล
กรอบการทํางาน IAM ได้เสนอมุมมองทางความคิดแบบใหม่ (IAM mindset) และ
ได้ เปรียบเทียบกับมุมมองทางความคิดแบบเดิม (Traditional mindset) ดังแสดงในตารางที่ ๙
ตารางที่ ๙ เปรียบเทียบมุมมองทางความคิด (Mindset) ในการจัดการปัญหา AMR
มุมมองทางความคิดแบบเดิม
(Traditional mindset)

มุมมองทางความคิดแบบใหม่
(IAM mindset)

ภาวะผู้นํา
(Leadership)

การแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
อาศัยฐานคิดและองค์ความรู้ทาง
วิชาการ (Technical leadership) เป็น
หลักในการแก้ปัญหา

การวางตําแหน่ง
ของปัญหา
(positioning)

การแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
ดําเนินการในระดับปฏิบัติการ
(operation level) จึงเป็นการทํางาน
แบบตั้งรับ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

การแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพต้อง
อาศัย Organization leadership ของ
ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล ที่
จัดการปัญหาด้วยฐานคิดเชิงระบบ
(Systems thinking) และมีวิสัยทัศน์
ชัดเจน
การแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพต้อง
ถูกยกระดับเป็นงานระดับนโยบายของ
โรงพยาบาล (Hospital policy) และ
ทํางานแบบมี Strategic direction
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ตารางที่ ๙ เปรียบเทียบมุมมองทางความคิด (Mindset) ในการจัดการปัญหา AMR (ต่อ)
การทํางาน

ความคุ้มค่า

มุมมอง

มุมมองทางความคิดแบบเดิม
(Traditional mindset)

มุมมองทางความคิดแบบใหม่
(IAM mindset)

ทํางานแบบแยกส่วน โดยมองว่าเป็น
งานหลักของหน่วยใดหน่วยหนึ่งใน
โรงพยาบาล เช่น มอบให้งาน IPC เป็น
หน่วยหลักในการแก้ปัญหา หรือทุกฝ่าย
ในโรงพยาบาลมีการดําเนินการ แต่เป็น
ลักษณะต่างคนต่างทํา
งาน AMR ก่อให้เกิดรายจ่าย เช่น การ
จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล การจัดหา
เครื่องมือและสารที่จําเป็นสําหรับ
ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา

ทํางานแบบบูรณาการ คือ การเข้าใจงาน
AMR ในภาพรวม และยอมรับบทบาท
ของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถดึง
บทบาทของแต่ละคนมาทํางานร่วมกัน
เป็นทีม

การจัดการ AMR เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
และมีผลตอบแทนมี Return of
investment ที่สูง เพราะการจัดการ
AMR ที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทําให้เกิด
‘ต้นทุนแฝง’ ของการรักษาพยาบาลใน
โรคอื่นๆ สร้างภาระทางการเงินแก่
โรงพยาบาลโดยไม่รู้ตัว
ยอมจํานนกับปัญหา โดยมองว่า AMR AMR เป็นปัญหาที่จัดการได้ โดย
เป็นเรื่องปกติพบทั่วไป การแก้ปัญหาจึง พิจารณาปัญหาด้วยมุมมองที่ต่างจากเดิม
จึงนําไปสู่การแก้ปัญหาที่ต่างจากเดิม
ใช้วิธีการเดิมๆ

หลักการสําคัญ (Principles)
กรอบการทํางาน IAM มีหลักการสําคัญ ๓ ประการ คือ
ประการที่ ๑ คือ การที่โรงพยาบาลมีนโยบายบูรณาการทุกฝ่ายภายในโรงพยาบาลด้วย
รูปแบบ Integrated AMR Management (IAM) โดยถือว่าเชื้อดื้อยาเป็นปัญหาระดับโรงพยาบาล
ที่ทุกฝ่ายต้องทํางานร่วมกันมีกลไกการจัดการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในระดับโรงพยาบาล
(Systematic and integrated approach)
ประการที่ ๒ คือ ภาวะผู้นํา (Leadership) มีความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาอย่าง
เป็นระบบ และเป็น Organization Leadership ไม่ใช่ Technical or Professional Leadership
โดยผู้บริหารโรงพยาบาลจะต้องให้ความสําคัญอย่างมาก
ประการที่ ๓ การตั้งเป้าหมายของโรงพยาบาลที่ทุกฝ่ายต้องการบรรลุร่วมกัน (Target
achievement)
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องค์ประกอบหลัก (Components)
กรอบการทํางาน IAM ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ที่ทํางานแบบเชื่อมโยงกัน โดยมี
เป้าหมายสุดท้ายร่วมกัน คือ การลดการป่วยจากเชื้อดื้อยา (Morbidity due to AMR) ดังแสดงใน
รูปที่ ๘

รูปที่ ๘ กรอบการทํางานระดับโรงพยาบาลเพื่อจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ
ในโรงพยาบาล (Integrated AMR Management: IAM)
องค์ประกอบที่ ๑ การบริบาลระบบ (Governance mechanism)
กลไกการบริบาลระบบทํ า หน้า ที่เ ป็น ศู น ย์บัญ ชาการในการกํ า หนดนโยบาย วาง
ยุทธศาสตร์ อํานวยการ และกํากับทิศของการทํางานในการแก้ไขปัญหา AMR ของโรงพยาบาล
โดยมี ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของโรงพยาบาลเป็ น ประธานของคณะกรรมการ โดยใช้ ข้ อ มู ล ของ
โรงพยาบาลมากําหนดเป้าหมายของโรงพยาบาลที่ทุกฝ่ายต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งติดตามและ
กํากับทิศการทํางาน ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล และแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย จะมีบทบาท
สําคัญในกลไกการบริบาลระบบนี้
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องค์ประกอบที่ ๒ การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR surveillance)
การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ประกอบด้วย ๒ ประเภท ดังนี้
๒.๑
การเฝ้า ระวังเชื้ อดื้อยาทางห้องปฏิบั ติ การ เป็ นประโยชน์ ต่อ งาน
Antimicrobial stewardship เนื่องจากจะทําให้ได้ข้อมูล ๓ ชนิด คือ
(๑) ข้อมูล Antibiogram ของโรงพยาบาล เป็นการบอกความไวของเชื้อต่อยา
ปฏิ ชี ว นะที่ใ ช้ ใ นโรงพยาบาล ข้ อ มู ลนี้ มี ป ระโยชน์ ใ นการเลื อ กใช้ ย าต้ า นจุ ลชี พ เพื่ อ Empirical
treatment และมีประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกยาต้านจุลชีพของโรงพยาบาล (หมายเหตุ:
หากโรงพยาบาลส่ งข้อมู ลนี้ ใ ห้ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ จะทํ า ให้ ได้ ข้อมู ล สถานการณ์ แ ละ
แนวโน้มเชื้อดื้อยาในระดับประเทศและเขตสุขภาพ)
(๒) ข้อมูล Susceptibility test ของเชื้อต่อยา เป็นข้อมูลที่ได้จากการเพาะเชื้อจาก
ผู้ป่วยแต่ละราย ข้อมูลนี้มีประโยชน์ในการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษาโรคติดเชื้อของผู้ป่วย
รายนั้นๆ
(๓) ข้อมูล Unusual AMR คือ ข้อมูลเชื้อดื้อยาที่ไม่เคยพบในโรงพยาบาลมาก่อน
ซึ่งหากพบควรส่งเชื้อดังกล่าวมาที่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงเพื่อประเมินความเสี่ยง
ทั้ ง นี้ นั ก เทคนิ ค การแพทย์ นั ก จุ ล ชี ว วิ ท ยา และเจ้ า หน้ า ที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทาง
จุลชีววิทยา มีบทบาทสําคัญในการการเฝ้าระวังประเภทนี้
๒.๒ การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทางระบาดวิทยา เป็นประโยชน์ต่องานป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IPC) มี ๓ ประเภท คือ
(๑) การเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา (Case-based surveillance of clinical
syndromes) เป็นระบบปัจจุบันที่มีการดําเนินการในทุกโรงพยาบาล โดยเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อดื้อ
ยาต้านจุลชีพตามระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI surveillance) เพื่อทราบ
สถานการณ์ ตรวจจับการระบาด (detect) และแจ้งเตือน (early warning) เพื่อเลือกมาตรการ
IPC ที่เหมาะสม
(๒) การเฝ้าระวังแบบค้นหาผู้ป่วย (Case-finding based on priority
specimens sent routinely to laboratories for clinical purposes) เป็นระบบเฝ้าระวังตาม
แนวทางขององค์การอนามัยโลก (GLASS – Global AMR Surveillance System) ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการเฝ้าระวัง และตรวจจับ (detect) เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สามารถประเมิน
ภาระโรคจากการติดเชื้อดื้อยา (AMR burden) และแนวโน้มการกระจายของเชื้อดื้อยายาต้าน
จุลชีพที่เกิดจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลหรือในชุมชน และสามารถใช้ประเมินประสิทธิภาพของ
มาตรการ IPC
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(๓) การเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาที่สําคัญ (highly pathogenic multidrug
resistance organisms) เป็นการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่พบเชื้อดื้อยายาต้านจุลชีพที่สําคัญหรือพบไม่
บ่อยในโรงพยาบาล ซึ่งเมื่อพบจะต้องมีการแจ้งเตือนภายในโรงพยาบาล พร้อมทั้งรายงานมายัง
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โดยรายชื่อเชื้อดื้อยายาต้านจุลชีพที่สําคัญจะมีการประกาศให้
ทราบ
ทั้งนี้ พยาบาลวิชาชีพควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN)
เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา และเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา มีบทบาทสําคัญในการเฝ้าระวังประเภท
นี้
องค์ประกอบที่ ๓: การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Infection Prevention
and Control: IPC)
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อลดการแพร่กระจายและการ
ติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล การเลือกใช้มาตรการ IPC ควรนําข้อมูลสถานการณ์การดื้อ
ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลมาพิจารณา เช่น (๑) การใช้ข้อมูลการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
ทางระบาดวิทยาของโรงพยาบาล เพื่อมาจําแนกเชื้อดื้อยาเป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่มเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
ที่เป็น outbreak กลุ่มที่เป็น Endemic/Early endemic และกลุ่มที่เป็น sporadic (๒) การ
เลือกใช้มาตรการ IPC ที่เหมาะสมกับสถานการณ์เชื้อดื้อยา (Horizontal vs. Vertical measures
หรือ Active vs. Passive surveillance เป็นต้น) และ (๓) การเพิ่มวิธีการรายงานผล เพื่อสะท้อน
ความรวดเร็วของโรงพยาบาลในการจัดการกับสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
เช่น ระยะเวลาที่ใช้นับแต่วันที่พบ outbreak จนถึงวันที่จัดการกับปัญหาดังกล่าวได้
ทั้งนี้ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย มีบทบาทสําคัญในงานด้านนี้
องค์ประกอบที่ ๔: การควบคุมกํากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม (Antimicrobial
stewardship)
การควบคุมกํากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อลด
selective pressure ที่เหนี่ยวนําให้เกิดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ หลักการ คือ การมีระบบหรือกลไกที่
มีประสิทธิภาพในการควบคุมกํากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลเพื่อเอื้ออํานวยให้การสั่ง
ใช้ยาต้านจุลชีพมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับดําเนินงานนี้ คือ
๔.๑ ปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพในหน่วย DDD (defined daily dose –
ปริมาณยาโดยเฉลี่ยสําหรับการรักษาต่อวันสําหรับการใช้ตามข้อบ่งใช้หลักของยานั้น) เป็นการบอก
สถานการณ์ แ ละใช้ ติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงปริม าณการใช้ ย าต้ า นจุ ล ชี พ ในโรงพยาบาล และ
สามารถใช้เปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาล ระดับเขตและประเทศได้
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๔.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพกับอัตราเชื้อดื้อยา
เป็นการนําข้อมูลปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพ (DDD) และอัตราเชื้อดื้อยามาวิเคราะห์ร่วมกัน
เพื่ อหาปั จจั ยที่ส่งผลต่อการเกิดหรือเพิ่มขึ้ นของเชื้อดื้อยา รวมทั้งเพื่ อติดตามผลลั พธ์ ของการ
ดําเนินงาน Antimicrobial Stewardship ของโรงพยาบาล
๔.๓ อัตราการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม (Appropriateness of
antimicrobial prescription) โดยใช้กระบวนการประเมินการใช้ยา (Drug Use Evaluation:
DUE) ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพในภาพรวมของโรงพยาบาลหรือ
ในระดับบุคคล ข้อมูลนี้มีประโยชน์ในการเลือกมาตรการ Antimicrobial Stewardship ที่
เหมาะสมกับโรงพยาบาล เช่น preauthorization, concurrent audit และ de-escalation
therapy เป็นต้น ทั้งนี้ เภสัชกร และแพทย์ผู้สั่งใช้ยา จะมีบทบาทสําคัญในงานด้านนี้
นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมจากผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย (Patient & care-giver
participation) มีความสําคัญในการส่งเสริมให้ระบบจัดการ AMR อย่างบูรณาการในโรงพยาบาลมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยผู้ป่วยและญาติจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาและป้องกันการติด
เชื้อดื้อยา ดังนั้น จําเป็นต้องมีกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย เพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อหรือการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ เช่น การให้ความรู้เรื่องการแพร่กระจายของเชื้อ
ดื้อยาในโรงพยาบาลและวิธีการป้องกัน
การปรับทัศนคติให้สอดคล้องกับความจริง (เช่น
โรงพยาบาลแม้ดูสะอาดแต่ไม่ใช่สถานที่ปลอดเชื้อ) การดูแลผู้ป่วยเตียงอื่นๆ ต้องระวังเรื่องการ
แพร่ก ระจายเชื้อ รวมทั้ง การฝึก ให้ มีทั ก ษะเรื่อ งการล้ า งมือ ได้อย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสมกั บ
กิจกรรมการดูแลผู้ป่วย
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แนวทางระดับนโยบายต่อการจัดการเชื้อดื้อยาในสถานพยาบาล
ประเทศไทยกําลังเผชิญปัญหาเชื้อดื้อยาที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยยะสําคัญในวง
กว้าง คาดว่าแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาในประเทศไทยประมาณ ๓๘,๐๐๐ คน ก่อให้เกิด
การสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมไม่ต่ํากว่า ๔.๒ หมื่นล้านบาท ปัญหาเชื้อดื้อยาดังกล่าวมิได้
จํากัดเฉพาะการรักษาโรคติดเชื้อในสถานพยาบาลเท่านั้น แต่เนื่องจากการบริโภคยาต้านจุลชีพใน
ภาพรวมมีมูลค่ามาก โดยในพ.ศ. ๒๕๕๒ มีมูลค่าสูงถึงประมาณ ๑.๑ หมื่นล้านบาท ทั้งจากการสั่ง
ใช้ยาปฏิชีวนะโดยแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างแพร่หลายเนื่องจากหา
ซื้อเองได้ง่ายและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของประชาชน การใช้ยาต้านจุลชีพในการเลี้ยงสัตว์
ประมง การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ การปนเปื้อนยาต้านจุลชีพและเชื้อดื้อยาในห่วงโซ่อาหารและ
การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔โดยตั้งเป้าหมายลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลง ร้อยละ ๕๐ ปริมาณการใช้ยาต้าน
จุลชีพสําหรับมนุษย์ลดลง ร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้ การจัดการเชื้อดื้อยาในสถานพยาบาลทั้ง
ของรัฐและเอกชนทั่วประเทศจึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สําคัญ ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข ผู้บริหารสถานพยาบาล และประชาชนทั่วไป เพื่อให้
เกิดผลต่อความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์
คณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติจึงให้ความเห็นชอบในหลักการในการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้มีกระบวนการจัดทํานโยบายการจัดการเชื้อดื้อยาใน
สถานพยาบาล ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาล และสถานพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ดังนี้
๑. ระดมความคิดเห็ น และหารือ อย่า งมี ส่ว นร่ว มจากทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อพั ฒ นา
นโยบายสาธารณะที่สามารถดําเนินการได้จริงในการจัดการเชื้อดื้อยาในสถานพยาบาลอย่าง
บูรณาการ โดยกําหนดมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินงานตามความพร้อมของแต่ละ
ภาคส่วน
๒. ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดําเนินการร่วมกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ในการควบคุมการจําหน่ายยาต้านจุลชีพที่ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ ไม่สอดคล้องกับ
ข้อกําหนดในกฎหมายยาและประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
๓. ให้ส่วนราชการที่มีสถานพยาบาลในสังกัดโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร ฯลฯ ให้ความสําคัญและถือเป็น
นโยบายเร่งด่วน และดําเนินงานตามมาตรฐานการจัดการเชื้อดื้อยาในสถานพยาบาลอย่าง
บูรณาการ และให้ติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ
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๔. ให้ ก ารจั ด การเชื้ อ ดื้ อ ยาในโรงพยาบาล เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบประเมิ น
รับรองคุณภาพของโรงพยาบาล
๕. ให้ มี ก ระบวนการควบคุ ม เชื้ อ ดื้ อ ยาในโรงพยาบาลเอกชนและคลิ นิ ก
ครอบคลุมทั้งเรื่องการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อ
ยา ตามบริบทของสถานพยาบาลนั้น
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการลดผลกระทบของเชื้อดื้อยาในสถานพยาบาล
เสนอนโยบายดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติครั้งต่อไป
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สรุปมติของคณะอนุกรรมการลดผลกระทบจากปัญหาเชื้อดื้อยาในสถานพยาบาล
มติของคณะอนุกรรมการลดผลกระทบจากปัญหาเชื้อดื้อยาในสถานพยาบาล ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. เห็นชอบต่อกรอบการทํางานระดับโรงพยาบาล (Hospital Operational Framework)
เพื่อจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการ
๒. มอบหมายผู้ แ ทนหน่ ว ยงาน ทั้ ง จากหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงกลาโหม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเอกชน เครือข่ายกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย นํากรอบการทํางานระดับโรงพยาบาล (Hospital
Operational Framework) ไปหารือภายใน และนําเสนอความก้าวหน้าของการหารือภายในให้ที่
ประชุมทราบในครั้งถัดไป
๓. เห็นชอบต่อกรอบการประสานงานระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล (National coordinating framework)*
๔. มอบหมายกรมการแพทย์พิจารณาจัดสัมมนาสําหรับกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยนํา
ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องจากที่ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ
๕. มอบหมายฝ่ า ยเลขานุก ารประสานกั บ สํ า นัก งานหลัก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ และ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมดําเนินกระบวนการ Integrated
AMR Management ในโรงพยาบาล
๖. มอบหมายหน่วยงานหรือโรงพยาบาลที่อยู่นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเตรียมรายชื่อ
ผู้แทนประจํา หรือผู้แทนสํารอง รวมทั้ งผู้ ประสานงานหลัก โดยฝ่ายเลขานุก ารที่จะมีหนังสือ
สอบถามเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานหรือโรงพยาบาลต่อไป
หมายเหตุ * กรอบการประสานงานระดับประเทศ ประกอบด้วย (๑) กลไกการประสานงานสําหรับ
โรงพยาบาลที่สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีกองบริหารการสาธารณสุข สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานประสานหลัก เพื่อทําหน้าที่ประสานการทํางานของ
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ให้สามารถดําเนินการตามกรอบการ
ทํางานระดับโรงพยาบาลเพื่อจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการ
และ (๒) กลไกการ
ประสานงานสํ า หรั บ โรงพยาบาลที่ สั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เสนอขอให้
กรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานประสานหลัก เพื่อทําหน้าที่ประสานการทํางานระหว่างโรงพยาบาล
นอกสังกัดสํา นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่ างยิ่งโรงพยาบาลระดับตติย ภูมิ
ที่ สั ง กั ด กรมการแพทย์ แ ละกรมควบคุ ม โรค กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลเอกชน
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มติของคณะอนุกรรมการลดผลกระทบจากปัญหาเชื้อดื้อยาในสถานพยาบาล ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑. เห็นชอบโครงการนําร่องระบบ IAM ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ๕๐ แห่ง
๒. มอบหมายหน่ ว ยงานที่ มี โ รงพยาบาลในสั ง กั ด ได้ แ ก่ กรุ ง เทพมหานคร,
กระทรวงกลาโหมและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ, เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย, โรงพยาบาลเอกชน, กรมการแพทย์และกรมควบคุมโรค พิจารณาเสนอรายชื่อ
โรงพยาบาลในสังกัดประมาณ ๕ แห่ง เพื่อเข้าร่วมโครงการนําร่อง IAM ในระยะ ๒ ปีแรก และแจ้ง
รายชื่อโรงพยาบาลดังกล่าวให้กรมการแพทย์ทราบ
๓. มอบหมายกองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สรรหา
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๒๔ แห่ง (โดยกระจายตามเขต
สุขภาพ เขตสุขภาพละ ๒ แห่ง) เพื่อเข้าร่วมโครงการนําร่องดังกล่าว
๔. มอบหมายกรมการแพทย์ กองบริ ห ารการสาธารณสุ ข สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนา
เครื่องมือเพื่อประเมินความพร้อมของโรงพยาบาล รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนเกี่ยวกับการดําเนิน
ระบบ IAM ของโรงพยาบาลทั้ง ๕๐ แห่ง ให้แล้วเสร็จก่อน ๖ เดือน
๕. มอบหมายกองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้ง
คณะทํ า งานร่ ว มระหว่ า งหน่ ว ยงานส่ ว นกลางและผู้ แ ทนจากโรงพยาบาล ทั้ ง นี้ ผู้ แ ทนจาก
โรงพยาบาลควรมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่รับผิดชอบงานเขตสุขภาพรวมอยู่ด้วย
๖. มอบหมายกรมการแพทย์ จัดตั้งคณะทํางานร่วมระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับผู้แทน
ของโรงพยาบาลที่เข้าโครงการนําร่อง IAM ทั้งนี้ ผู้แทนจากโรงพยาบาลควรประกอบด้วย ผู้บริหาร
โรงพยาบาล ๑ ท่าน และแพทย์ผู้รับผิดชอบการดําเนินโครงการ IAM ๑ ท่าน
๗. มอบฝ่ายเลขานุการตั้งเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพทรัพยากร
บุคคล เพื่อนํามาหารือในโอกาสต่อไป
๘. มอบหมายสมาคมโรคติ ด เชื้ อ แห่ ง ประเทศไทย และกรมการแพทย์ ประสานกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําคําแนะนําสําหรับการรักษาโรคติดเชื้อ รวมทั้ง พิจารณาความ
เป็นไปได้ในการจัดทํา Clinical Practice Guideline ต่อไป
๙. เห็นชอบให้มีสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกรอบการทํางานระดับโรงพยาบาล (Hospital
Operational Framework) เพื่อจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการ
๑๐. เห็นชอบให้ผลิตเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับกรอบการทํางานระดับโรงพยาบาล
(Hospital Operational Framework) เพื่อจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการ รวมทั้ง การ
จัดทําเป็นสื่อในรูปแบบคลิป หรือภาพเคลื่อนไหว
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(ร่าง) แนวปฏิบัติเพื่อจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล
(Draft) Practical Guideline on Integrated AMR Management in Hospital
การจัดการปัญหาการดื้ อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial
Resistance: AMR)
ในโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐและภาคเอกชน เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สําคัญ (ยุทธศาสตร์ที่ ๓)
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีเป้าหมายสําคัญ คือ ในปี ๒๕๖๔ การป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลง ร้อย
ละ ๕๐ และปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพสําหรับมนุษย์ลดลง ร้อยละ ๒๐
อย่ า งไรก็ ต าม การแก้ ไ ขปั ญ หาการดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ ในโรงพยาบาลเป็ น งานที่ มี
ความซับซ้อนทั้งในด้านวิชาการและด้านการบริหารจัดการ ที่ผ่านมา บุคลากรของโรงพยาบาล
มักเห็นภาพของเนื้องานเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องภารกิจของตนเอง โดยไม่เห็นหรือเข้าใจภาพรวม
ทั้ ง หมดของระบบการจั ด การการดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ อย่ า งบู ร ณาการในโรงพยาบาล ทํ า ให้
เป็ น ข้ อ จํ า กั ด ในการวางแผนการทํ า งานร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ ก ารแก้ ปั ญ หาเชื้ อ ดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ
ในโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่ อ ให้ ก ารแก้ ปั ญ หาเชื้ อ ดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ ในโรงพยาบาลทุ ก แห่ ง ทั่ ว ประเทศ
มี ทิ ศ ทางการแก้ ปั ญ หา AMR
สอดคล้ อ งไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ
คณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๖
พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๐ จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบ “แนวทางระดั บ นโยบายต่ อ การจั ด การเชื้ อ ดื้ อ ยาใน
สถานพยาบาล”
และมอบหมายคณะอนุกรรมการลดผลกระทบจากปัญหาเชื้อดื้อยาใน
สถานพยาบาล จั ด ทํ า กรอบการทํ า งานการจั ด การเชื้ อ ดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ อย่ า งบู ร ณาการใน
สถานพยาบาล
คณะอนุกรรมการลดผลกระทบจากปัญหาเชื้อดื้อยาในสถานพยาบาล ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
เห็นชอบต่อกรอบการทํางานระดับโรงพยาบาลในการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ
(Integrated AMR Management: IAM) และได้นําเสนอกรอบการทํางานดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๔
ธันวาคม ๒๕๖๒ และได้มีมติเห็นชอบให้มีการนํากรอบการทํางาน IAM ไปดําเนินการเพื่อ
แก้ปัญหา AMR ของประเทศ
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ดังนั้น แนวปฏิบัติเพื่อจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล จึงมี
วัตถุประสงค์ คือ เพื่อทําความเข้าใจกับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเกี่ยวกับแนว
ทางการดําเนินงานเพื่อแก้ปัญหา AMR ตามกรอบการทํางานระดับโรงพยาบาลในการจัดการการ
ดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (Integrated AMR Management: IAM)
เนื้ อ หาของแนวปฏิ บั ติ ฯ ประกอบด้ ว ย 5 ส่ ว น ดั ง นี้ (๑) กรอบการทํ า งานระดั บ
โรงพยาบาลในการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (Integrated AMR Management:
IAM) (๒) กลไกการบริบาลระบบ (Governance mechanism) (๓) การเฝ้าระวังการดื้อยาต้าน
จุลชีพ (AMR Surveillance) (๔) การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Infection
Prevention and Control: IPC) (๕) การควบคุม กํากับ และดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่าง
เหมาะสม (Antimicrobial Stewardship)

กรอบการทํางานระดับโรงพยาบาลในการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ
(Integrated AMR Management: IAM)
Integrated AMR Management (IAM) คือ กรอบการทํางานระดับโรงพยาบาล
(Hospital operating framework) เพื่อแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการใน
โรงพยาบาล
กรอบการทํางาน IAM ตั้งอยู่บนฐานคิดที่ว่าการแก้ปัญหา AMR ในโรงพยาบาลเริ่มจาก
การที่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจว่าวิธีการแก้ปัญหา AMR แบบที่ทําสืบต่อกันมา
(Traditional approach) มีข้อจํากัดเนื่องจากสถานการณ์เชื้อดื้อยาและบริบทต่างๆ ได้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และการปรับมุมมองทางความคิดใหม่ต่อการแก้ปัญหา AMR จะช่วยให้
ก้าวข้ามข้อจํากัดนี้ไปได้
มุมมองทางความคิด (Mindset) ในการแก้ปัญหา AMR ในโรงพยาบาล
กรอบการทํางาน IAM ได้เสนอมุมมองทางความคิดแบบใหม่ (IAM mindset) และได้
เปรียบเทียบกับมุมมองทางความคิดแบบเดิม (Traditional mindset) ดังแสดงในตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบมุมมองทางความคิด (Mindset) ในการจัดการปัญหา AMR
มุมมองทางความคิดแบบเดิม
(Traditional mindset)

ภาวะผู้นํา
(Leadership)

มุมมองทางความคิดแบบใหม่
(IAM mindset)

การแก้ปัญหา AMR อาศัยฐานคิดและ การแก้ปัญหา AMR ต้องอาศัย
องค์ความรู้ทางวิชาการ (Technical
Organization leadership ของผู้บริหาร
leadership) เป็นหลักในการแก้ปัญหา ระดับสูงของโรงพยาบาล ที่จัดการปัญหา
ด้วยฐานคิดเชิงระบบ (Systems
thinking) และมีวิสัยทัศน์ชัดเจน
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ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบมุมมองทางความคิด (Mindset) ในการจัดการปัญหา AMR (ต่อ)
การวางตําแหน่ง
ของปัญหา
(positioning)
การทํางาน

ความคุ้มค่า

มุมมอง

มุมมองทางความคิดแบบเดิม
(Traditional mindset)

มุมมองทางความคิดแบบใหม่
(IAM mindset)

การแก้ปัญหา AMR ดําเนินการใน
ระดับปฏิบัติการ (operation level)
จึงเป็นการทํางานแบบตั้งรับ และ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ทํางานแบบแยกส่วน โดยมองว่าเป็น
งานหลักของหน่วยใดหน่วยหนึ่งใน
โรงพยาบาล เช่น มอบให้งาน IPC เป็น
หน่วยหลักในการแก้ปัญหา หรือทุกฝ่าย
ในโรงพยาบาลมีการดําเนินการ แต่เป็น
ลักษณะต่างคนต่างทํา
งาน AMR ก่อให้เกิดรายจ่าย เช่น การ
จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล การจัดหา
เครื่องมือและสารที่จําเป็นสําหรับ
ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา

การแก้ปัญหา AMR ต้องถูกยกระดับเป็น
งานระดับนโยบายของโรงพยาบาล
(Hospital policy) และทํางานแบบมี
Strategic direction
ทํางานแบบบูรณาการ คือ การเข้าใจงาน
AMR ในภาพรวม และยอมรับบทบาท
ของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถดึง
บทบาทของแต่ละคนมาทํางานร่วมกัน
เป็นทีม

การจัดการ AMR เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
และมีผลตอบแทนมี Return of
investment ที่สูง เพราะการจัดการ
AMR ที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทําให้เกิด
‘ต้นทุนแฝง’ ของการรักษาพยาบาลใน
โรคอื่นๆ สร้างภาระทางการเงินแก่
โรงพยาบาลโดยไม่รู้ตัว
ยอมจํานนกับปัญหา โดยมองว่า AMR AMR เป็นปัญหาที่จัดการได้ โดย
เป็นเรื่องปกติพบทั่วไป การแก้ปัญหาจึง พิจารณาปัญหาด้วยมุมมองที่ต่างจาก
เดิม จึงนําไปสู่การแก้ปัญหาที่ต่างจาก
ใช้วิธีการเดิมๆ
เดิม

หลักการสําคัญ (Principles)
กรอบการทํางาน IAM มีหลักการสําคัญ ๓ ประการ คือ
ประการที่ ๑ คือ การที่โรงพยาบาลมีนโยบายบูรณาการทุกฝ่ายภายในโรงพยาบาลด้วย
รูปแบบ Integrated AMR Management (IAM) โดยถือว่าเชือ้ ดื้อยาเป็นปัญหาระดับโรงพยาบาล
ที่ทุกฝ่ายต้องทํางานร่วมกันมีกลไกการจัดการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในระดับโรงพยาบาล
(Systematic and integrated approach)
ประการที่ ๒ คือ ภาวะผู้นํา (Leadership) มีความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยา
อย่างเป็นระบบ และเป็น Organization Leadership ไม่ใช่ Technical or Professional
Leadership โดยผู้บริหารโรงพยาบาลจะต้องให้ความสําคัญอย่างมาก
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ประการที่ ๓ การตั้งเป้าหมายของโรงพยาบาลที่ทุกฝ่ายต้องการบรรลุร่วมกัน (Target
achievement)
องค์ประกอบหลัก (Components)
กรอบการทํางาน IAM ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ที่ทํางานแบบเชื่อมโยงกัน โดยมี
เป้าหมายสุดท้ายร่วมกัน คือ การลดการป่วยจากเชื้อดื้อยา (Morbidity due to AMR) ดังแสดง
ในรูปที่ ๑

รูปที่ ๑ กรอบการทํางานระดับโรงพยาบาลเพื่อจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ
ในโรงพยาบาล (Integrated AMR Management: IAM)
องค์ประกอบที่ ๑ การบริบาลระบบ (Governance mechanism)
กลไกการบริ บาลระบบทําหน้าที่เ ป็นศูนย์บัญชาการในการกําหนดนโยบาย วาง
ยุทธศาสตร์ อํานวยการ และกํากับทิศของการทํางานในการแก้ไขปัญหา AMR ของโรงพยาบาล
โดยมี ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของโรงพยาบาลเป็ น ประธานของคณะกรรมการ โดยใช้ ข้ อ มู ล ของ
โรงพยาบาลมากําหนดเป้าหมายของโรงพยาบาลที่ทุกฝ่ายต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งติดตาม
และกํากับทิศการทํางาน ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล และแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย จะมี
บทบาทสําคัญในกลไกการบริบาลระบบนี้
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องค์ประกอบที่ ๒ การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR surveillance)
การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ประกอบด้วย ๒ ประเภท ดังนี้
๒.๑
การเฝ้าระวั งเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติ การ เป็ นประโยชน์ต่องาน
Antimicrobial stewardship เนื่องจากจะทําให้ได้ข้อมูล ๓ ชนิด คือ
(๑) ข้อมูล Antibiogram ของโรงพยาบาล เป็นการบอกความไวของเชื้อต่อยา
ปฏิ ชีว นะที่ใ ช้ ใ นโรงพยาบาล ข้อมูลนี้มีป ระโยชน์ใ นการเลือ กใช้ย าต้า นจุ ลชี พ เพื่อ Empirical
treatment และมีประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกยาต้านจุลชีพของโรงพยาบาล (หมายเหตุ:
หากโรงพยาบาลส่งข้อมู ลนี้ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะทําให้ ได้ข้อมูลสถานการณ์และ
แนวโน้มเชื้อดื้อยาในระดับประเทศและเขตสุขภาพ)
(๒) ข้อมูล Susceptibility test ของเชื้อต่อยา เป็นข้อมูลที่ได้จากการเพาะเชื้อ
จากผู้ป่วยแต่ละราย ข้อมูลนี้มีประโยชน์ในการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษาโรคติดเชื้อของ
ผู้ป่วยรายนั้นๆ
(๓) ข้อมูล Unusual AMR คือ ข้อมูลเชื้อดื้อยาที่ไม่เคยพบในโรงพยาบาลมาก่อน
ซึ่งหากพบควรส่งเชื้อดังกล่าวมาที่ห้องปฏิบัติการอ้างอิงเพื่อประเมินความเสี่ยง
ทั้งนี้ นักเทคนิคการแพทย์ นักจุลชีววิทยา และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางจุล
ชีววิทยา มีบทบาทสําคัญในการการเฝ้าระวังประเภทนี้
๒.๒ การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทางระบาดวิทยา เป็นประโยชน์ต่องานป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IPC) มี ๓ ประเภท คือ
(๑) การเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา (Case-based surveillance of clinical
syndromes) เป็นระบบปัจจุบันที่มีการดําเนินการในทุกโรงพยาบาล โดยเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อดื้อ
ยาตามระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI surveillance) เพื่อทราบสถานการณ์
ตรวจจับการระบาด (detect) และแจ้งเตือน (early warning) เพื่อเลือกมาตรการ IPC ที่
เหมาะสม
(๒) การเฝ้าระวังแบบค้นหาผู้ป่วย (Case-finding based on priority
specimens sent routinely to laboratories for clinical purposes) เป็นระบบเฝ้าระวังตาม
แนวทางขององค์การอนามัยโลก (GLASS – Global AMR Surveillance System) ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการเฝ้าระวัง และตรวจจับ (detect) เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สามารถประเมิน
ภาระโรคจากการติดเชื้อดื้อยา (AMR burden) และแนวโน้มการกระจายของเชื้อดื้อยาที่เกิดจาก
การติดเชื้อในโรงพยาบาลหรือในชุมชน และสามารถใช้ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการ IPC
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(๓) การเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาที่สําคัญ (highly pathogenic multidrug
resistance
organisms) เป็นการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่พบเชื้อดื้อยาที่สําคัญหรือพบไม่บ่อยใน
โรงพยาบาล ซึ่งเมื่อพบจะต้องมีการแจ้งเตือนภายในโรงพยาบาล พร้อมทั้งรายงานมายังสํานัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โดยรายชื่อเชื้อดื้อยาที่สําคัญจะมีการประกาศให้ทราบ
ทั้งนี้ พยาบาลวิชาชีพควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN)
เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา และเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา มีบทบาทสําคัญในการเฝ้าระวัง
ประเภทนี้
องค์ประกอบที่ ๓: การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Infection Prevention
and Control: IPC)
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อลดการแพร่กระจายและการ
ติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล การเลือกใช้มาตรการ IPC ควรนําข้อมูลสถานการณ์การดื้อยาใน
โรงพยาบาลมาพิ จ ารณา เช่ น (๑) การใช้ ข้ อ มู ล การเฝ้ า ระวั ง เชื้ อ ดื้ อ ยาทางระบาดวิ ท ยาของ
โรงพยาบาล เพื่อมาจําแนกเชื้อดื้อยาเป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่มเชื้อดื้อยาที่เป็น outbreak กลุ่มที่เป็น
Endemic /Early endemic และกลุ่มที่เป็น sporadic (๒) การเลือกใช้มาตรการ IPC ที่เหมาะสม
กับสถานการณ์เชื้อดื้อยา (Horizontal vs. Vertical measures หรือ Active vs. Passive
surveillance เป็นต้น) และ (๓) การเพิ่มวิธีการรายงานผล เพื่อสะท้อนความรวดเร็วของ
โรงพยาบาลในการจัดการกับสถานการณ์ AMR เช่น ระยะเวลาที่ใช้นับแต่วันที่พบ outbreak
จนถึงวันที่จัดการกับปัญหาดังกล่าวได้
ทั้งนี้ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย มีบทบาทสําคัญในงานด้านนี้
องค์ประกอบที่ ๔: การควบคุมกํากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม (Antimicrobial
stewardship)
การควบคุมกํากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อลด
selective pressure ที่เหนี่ยวนําให้เกิดเชื้อดื้อยา หลักการ คือ การมีระบบหรือกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมกํากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลเพื่อเอื้ออํานวยให้การสั่ง
ใช้ยาต้านจุลชีพมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับดําเนินงานนี้ คือ
๔.๑ ปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพในหน่วย DDD (defined daily dose –
ปริมาณยาโดยเฉลี่ยสําหรับการรักษาต่อวันสําหรับการใช้ตามข้อบ่งใช้หลักของยานั้น) เป็นการ
บอกสถานการณ์และใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล และ
สามารถใช้เปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาล ระดับเขตและประเทศได้
๔.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพกับอัตราเชื้อดื้อยา เป็น
การนําข้อมูลปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพ (DDD) และอัตราเชื้อดื้อยามาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อหา
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดหรือเพิ่มขึ้นของเชื้อดื้อยา รวมทั้งเพื่อติดตามผลลัพธ์ของการดําเนินงาน
Antimicrobial Stewardship ของโรงพยาบาล
๔.๓ อัตราการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม (Appropriateness of
antimicrobial prescription) โดยใช้กระบวนการประเมินการใช้ยา (Drug Use Evaluation:
DUE) ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพในภาพรวมของโรงพยาบาลหรือ
ในระดับบุคคล ข้อมูลนี้มีประโยชน์ในการเลือกมาตรการ Antimicrobial Stewardship ที่
เหมาะสมกับโรงพยาบาล เช่น preauthorization, concurrent audit และ de-escalation
therapy เป็นต้น ทั้งนี้ เภสัชกร และแพทย์ผู้สั่งใช้ยา จะมีบทบาทสําคัญในงานด้านนี้
นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมจากผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย (Patient & care-giver
participation) มีความสําคัญในการส่งเสริมให้ระบบจัดการ AMR อย่างบูรณาการในโรงพยาบาล
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยผู้ป่วยและญาติจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาและป้องกันการ
ติดเชื้อดื้อยา ดังนั้น จําเป็นต้องมีกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย เพื่อป้องกัน
การติดหรือการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา เช่น การให้ความรู้เรื่องการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาใน
โรงพยาบาลและวิธีการป้องกัน การปรับทัศนคติให้สอดคล้องกับความจริง (เช่น โรงพยาบาลแม้ดู
สะอาดแต่ไม่ใช่สถานที่ปลอดเชื้อ) การดูแลผู้ป่วยเตียงอื่นๆ ต้องระวังเรื่องการแพร่กระจายเชื้อ
รวมทั้ง การฝึกให้มีทักษะเรื่องการล้างมือได้อย่างถูกต้อง

องค์ประกอบที่ ๑ กลไกการบริบาลระบบ (Governance mechanism)
กลไกการบริบาลระบบทําหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการในการกําหนดนโยบาย วางยุทธศาสตร์
อํานวยการ และกํากับทิศของการทํางานในการแก้ไขปัญหา AMR ของโรงพยาบาล โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงของโรงพยาบาลเป็นประธานของคณะกรรมการ โดยใช้ข้อมูลของโรงพยาบาลมากําหนด
เป้าหมายของโรงพยาบาลที่ทุกฝ่ายต้องการบรรลุรว่ มกัน รวมทั้งติดตามและกํากับทิศการทํางาน

กรณีศึกษา ๑
โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งขนาด ๖๐๐ เตียง ในเขตภาคกลาง ประสบกับปัญหาเชื้อดื้อยาต้าน
จุลชีพอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Infection prevention and
control: IPC) ที่เข้มแข็ง โดยให้ความสําคัญในการแยกผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ และค้นหา
สาเหตุการกระจายของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ แต่ก็ยังควบคุมเชื้อดื้อยาได้เพียงบางกลุ่ม และไม่ทัน
ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ในส่ ว นของการควบคุ ม กํ า กั บ และดู แ ลการใช้ ย าต้ า นจุ ล ชี พ (Antimicrobial
Stewardship) ดําเนินการโดยกลุ่มงานเภสัชกรรมเป็นหลัก การมีส่วนร่วมจากแพทย์ที่ได้รับ
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มอบหมายค่อนข้างน้ อย ดังนั้น ฝ่า ยเภสัช กรรมจึ งพั ฒนาแบบฟอร์ มสั่ ง ใช้ ยาต้ า นจุ ลชีพ (เช่ น
แบบฟอร์ม Drug Use Evaluation: DUE) ซึ่งหากแพทย์ผู้สั่งใช้ยากรอกแบบฟอร์มดังกล่าว
ครบถ้วนจะสามารถสั่งใช้ยาต้านจุลชีพชนิดออกฤทธิ์กว้างที่สําคัญได้ ในส่วนของห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีความเข้าใจและมีศักยภาพพร้อมในการตรวจหาเชื้อดื้อยาและการ
ทดสอบความไวของเชื้ อต่ อ ยา รวมทั้งส่งข้อมู ล ให้ศู น ย์ เ ฝ้ า ระวั งเชื้ อดื้ อ ยาต้ า นจุ ลชี พแห่ ง ชาติ
(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) อย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลมีการรายงานเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่สําคัญ
คือ A. baumannii MDR และ Vancomycin Resistant Enterococcus (VRE) รวมทั้ง
Pseudomonas aeruginosa ที่ดื้อ colistin ซึ่งเชื้อทั้งสามชนิดอยู่ในรายการเชื้อ ๘ ชนิดที่ต้อง
เฝ้าระวังและจัดทํารายงานตามเกณฑ์ service plan แต่การนําเสนอแนวโน้มของปัญหาอาจต้อง
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มความชัดเจน และต้องหาโอกาสนําเสนอต่อผู้บริหาร
ประเด็นพูดคุย (point to discuss):
- โรงพยาบาลนี้มีการบริบาลระบบ (Governance mechanism) ในการจัดการปัญหาเชื้อ
ดื้อยาต้านจุลชีพเป็นอย่างไร
- ปัจจัยใดบ้างที่สําคัญที่ส่งผลให้การบริบาลระบบเป็นเช่นนี้
- หากท่ า นจะถู ก ให้ ไ ปทํ า งานในโรงพยาบาลแห่ ง นี้ ท่ า นจะมี ก ลยุ ท ธ์ ใ นการแก้ ปั ญ หานี้
อย่างไร

องค์ประกอบที่ ๒ การเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR Surveillance)
การเฝ้า ระวัง (Surveillance) หมายถึง ขบวนการที่กระทําอย่ างต่ อ เนื่องในการจัดเก็บ
วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลด้านสาธารณสุขที่สําคัญต่อการวางแผน ดําเนินการ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยต้องเผยแพร่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ทันต่อเวลา (the ongoing and systematic
collection, analysis and interpretation of health data essential to the planning,
implementation, and evaluation of public health practice, closely integrated with
the timely dissemination of these data to those who need to know)
กรอบการทํางาน IAM แบ่งการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ เป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการ เป็นประโยชน์ต่องาน
Antimicrobial stewardship เนื่องจากจะทําให้ได้ข้อมูล ๓ ชนิด คือ (๑) ข้อมูล Antibiogram
ของโรงพยาบาล (๒) ข้อมูล Susceptibility test ของเชื้อต่อยา และ (๓) ข้อมูล Unusual AMR
๒. การเฝ้ า ระวั ง เชื้อ ดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชีพ ทางระบาดวิ ท ยา เป็ น ประโยชน์ ต่ อ งาน
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IPC) มี ๓ ประเภท คือ (๑) การเฝ้าระวังผู้ป่วยติด
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เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Case-based surveillance of clinical syndromes) เป็นการเฝ้าระวัง
ผู้ ป่ ว ยติ ด เชื้ อ ดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ ตามระบบการเฝ้ า ระวั ง การติ ด เชื้ อ ในโรงพยาบาล (HAI
surveillance) (๒) การเฝ้าระวังแบบค้นหาผู้ป่วย (Case-finding based on priority
specimens sent routinely to laboratories for clinical purposes) เป็นระบบเฝ้าระวังตาม
แนวทางขององค์การอนามัยโลก (GLASS – Global AMR Surveillance System) และ (๓) การ
เฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่สําคัญ (highly pathogenic multidrug resistance
organisms) เป็ น การเฝ้ า ระวั ง ผู้ ป่ ว ยที่ พ บเชื้ อ ดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ ที่ สํ า คั ญ หรื อ พบไม่ บ่ อ ยใน
โรงพยาบาล ซึ่งเมื่อพบจะต้องมีการแจ้งเตือนภายในโรงพยาบาล พร้อมทั้งรายงานมายังสํานัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โดยรายชื่อเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่สําคัญจะมีการประกาศให้ทราบ
กรณีศึกษา ๒

โรงพยาบาลศูนย์ในเขตภาคเหนือแห่งหนึ่ง มีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อ ๑ คน พยาบาล
ควบคุมการติดเชื้อ ๔ คน มีเภสัชกร และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ในการประชุม
คณะกรรมการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของโรงพยาบาล คณะกรรมการได้นําข้อมูลการเฝ้าระวังเชื้อดื้อ
ยา ๒ ชุดมาพิจารณาเปรียบเทียบกัน ข้อมูลชุดที่ ๑ ระบุว่า ในปี ๒๕๖๐ โรงพยาบาลมีผู้ป่วยที่ติด
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพรวม ๒๐๐ คน ส่วนข้อมูลชุดที่ ๒ ระบุว่า A. baumannii เป็นเชื้อดื้อยาต้าน
จุลชีพที่เป็นปัญหาที่พบบ่อยมากในโรงพยาบาล และมีอัตราการดื้อยาที่สูงต่อเนื่องมาโดยตลอด
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘-ปัจจุบัน โดยอัตราการดื้อยาของ A. baumannii ต่อยากลุ่ม Carbapenems ในปี
๒๕๖๐ โดยรวมอยู่ที่ร้อยละ ๗๐ จากตัวอย่างที่ส่งตรวจรวมทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ ตัวอย่าง
ประเด็นพูดคุย (point to discuss):
- ท่านคิดว่าข้อมูลการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพจากข้อมูลชุดที่ ๑ และ ๒ สอดคล้องกัน
หรือไม่อย่างไร
- ในกรณีที่ข้อมูลชุดที่ ๑ คํานวณได้น้อยกว่าความเป็นจริง ท่านคิดว่าเกิดจากสาเหตุใดได้
บ้าง
- หากคณะกรรมการต้องการที่จะสอบทาน (verify) ว่าข้อมูลชุดที่ ๑ และ ๒ นี้ตรงตาม
ความเป็ น จริ งกั บ สถานการณ์ เ ชื้ อ ดื้ อ ยาในโรงพยาบาล ท่า นคิด ว่ า คณะกรรมการควร
สอบถามประเด็นใดเพิ่มเติม
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องค์ประกอบที่ ๓:

การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Infection
Prevention and Control: IPC)

การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อและการติด
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล การเลือกใช้มาตรการ IPC ควรนําข้อมูลสถานการณ์การดื้อยา
ต้านจุลชีพในโรงพยาบาลมาพิจารณา เช่น (๑) การใช้ข้อมูลการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
ทางระบาดวิทยาของโรงพยาบาล เพื่อมาจําแนกเชื้อดื้อยาเป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่มเชื้อดื้อยาต้าน
จุลชีพที่เป็น outbreak กลุ่มที่เป็น Endemic /Early endemic และกลุ่มที่เป็น sporadic (๒)
การเลือกใช้มาตรการ IPC ที่เหมาะสมกับสถานการณ์เชื้อดื้อยา (Horizontal vs. Vertical
measures เป็นต้น) และ (๓) การเพิ่มวิธีการรายงานผล เพื่อสะท้อนความรวดเร็วของโรงพยาบาล
ในการจัดการกับสถานการณ์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ เช่น ระยะเวลาที่ใช้นับแต่วันที่พบ outbreak
จนถึงวันที่จัดการกับปัญหาดังกล่าวได้
กรณีศึกษา ๓
โรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งทางภาคใต้ ได้มีการเก็บข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
แต่ละชนิด และพบว่าผู้ป่วยเชื้อดื้อยาเชือ้ ดื้อยาต้านจุลชีพแต่ละชนิดมีรูปแบบ (pattern) การเข้า
รับการรักษาที่ต่างกัน เช่น ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ A. baumannii ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายขนานจะอยู่
โรงพยาบาลนานกว่า (longer length of stay) ขณะที่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ESBL-producting E.coli
และ MRSA มักจะพักรักษาตัวอยู่ท่โี รงพยาบาลไม่นานก็ได้ discharge กลับไป แต่มีอัตรา readmission บ่อยกว่า นอกจากนี้ ยังพบว่าในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา อุบัติการณ์ของการเกิด CRE เริ่มถี่
ขึ้น (ซึ่งจากเดิมที่ไม่เคยพบ CRE มาก่อนเลย)
ประเด็นพูดคุย (point to discuss):
- ท่านคิดว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ควรจะดําเนินการอย่างไรต่อไป

องค์ประกอบที่ ๔: การควบคุม กํากับ และดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม
(Antimicrobial stewardship)
การบริหารจัดการการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างระมัดระวังและอย่างมีความรับผิดชอบโดยเน้น
การทํางานร่วมกันระหว่างสาขาวิชาชีพในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้มีการคัดเลือกยาต้านจุลชีพที่เหมาะสม ทั้งชนิด ขนาด ช่วงเวลาที่เริ่มให้ วิธีการให้ และ
ระยะเวลาในการให้ เพื่ อ ให้ ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ ผลลั พ ธ์ ใ นการป้ อ งกั น และการรั ก ษาการติ ด เชื้ อ
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อย่างเหมาะสมที่สุดจากการใช้ยาต้านจุลชีพ โดยอาการไม่พึงประสงค์และพิษจากการใช้ยาต้าน
จุลชีพน้อยที่สุด
เพื่ อ ให้ ก ารควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลการใช้ ย าต้ า นจุ ล ชี พ ให้ เ หมาะสมที่ สุ ด แพทย์ แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ เภสัชกรโรคติดเชื้อ มีการทํางานร่วมกันโดยกําหนดแนวปฏิบัติการใช้
ยาต้านจุลชีพที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อที่พบบ่อย กําหนดยาต้านจุลชีพที่ใช้ในโรงพยาบาล การเลือกใช้
ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม โดยอาศัยข้อมูลantibiogram ในการคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาลหรือ
รักษาแบบ empirical หรือการใช้ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาในการรักษาผู้ป่วย
การกําหนดกฎเกณฑ์พิเศษเช่น การหยุดยาโดยอัตโนมัติ (automatic stop order) เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งมี ติ ด ตามและกํ า กั บ การใช้ ย าต้ า นจุ ล ชี พ ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ทุ ก โรงพยาบาลควร
ดํ า เนิ น การทั้ ง การติ ด ตามปริ ม าณการใช้ ย าและมู ล ค่ า การใช้ ย า เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการ
ประเมินผล เช่น มีการติดตามปริมาณการใช้ยา Defined Daily Dose (DDD) ซึ่ง DDD มี
ประโยชน์ในการติดตามปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อให้ทราบแนวโน้มของการใช้ยาในช่วง
ระยะเวลาต่าง ๆ และเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลได้ หรือ การติดตามมูลค่าการใช้ยา อาจ
ติดตามได้หลายวิธี เช่น มูลค่าต้นทุนยาต้านจุลชีพทั้งหมดมูลค่าต้นทุนยาต้านจุลชีพกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งนี้ ต้อ งเก็ บด้ว ยชุด ข้อ มูล แบบเดีย วกั น เพื่ อ ให้ส ามารถเปรี ย บเที ย บกัน ได้ ใ นแต่ ละช่ ว งเวลา
ลักษณะของการทํางานของ antimicrobial stewardship ต้องอาศัยปัจจัยทางด้านการบริหาร
และความร่วมมือของบุคลากรหลายสาขา โดยมีการนําข้อมูลจากห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
และข้อมูลย้อนกลับต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์
กรณีศึกษา ๔
โรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีการกําหนดนโยบายในการติดตาม
และประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาต้านจุลชีพในแผนกผู้ป่วยใน และได้กําหนดเกณฑ์การ
ประเมินการใช้ยาอย่างเหมาะสมไว้ ๓ ข้อ ได้แก่ (๑) เหตุผลของการใช้ (๒) ขนาดยาที่ใช้ และ (๓)
ระยะเวลาในการใช้ยา ผลการประเมินพบว่าอัตราการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลอยู่ที่ร้อยละ
๙๕ ของจํานวนใบสั่งยาต้านจุลชีพทั้งหมดของแผนกผู้ป่วยใน
ประเด็นพูดคุย (point to discuss):
- หากท่านต้องการทราบว่าอัตราการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลร้อยละ ๙๕ นี้สะท้อน
สถานการณ์ตามความเป็นจริงหรือไม่ ท่านจะสอบถามหรือดําเนินการอย่างไร
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