
เราต้องการ

ยาต้านจุลชีพ
ในการใช้

ด้วยความระมัดระวัง

คุณ สัตวแพทย

ยาต้านจุลชีพได้ถูกค้นพบในศตวรรษที่ 20 และมีส่วนสำ คัญอย่างยิ่งในการรักษาชีวิต 
และช่วยยืดอายุได้มากกว่ายาชนิดอื่นๆ

ยาต้านจุลชีพเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงมิติการใช้ยาทั้งในคนและสัตว์เป็นอย่างมาก

ยาต้านจุลชีพเหล่านี้สามารถช่วยชีวิตเราไว้ได้
ปัจจุบันวิวัฒนาการของการดื้อยาต้านจุลชีพเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความกังวล

เนื่องจากประสิทธิภาพของยาในการควบคุมและรักษาโรคในคนและสัตว์อาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป
การดื้อยาต้านจุลชีพถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพและสวัสดิภาพทั้งในคนและสัตว์ 

รวมถึงในด้านห่วงโซ่การผลิตและความปลอดภัยอาหาร

เราต้องการให้คุณตระหนักถึงการใช้ยาต้านจุลชีพตั้งแต่วันนี้
เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของยาต้านจุลชีพในอนาคต



 

สัตวแพทย์

www.oie-antimicrobial.com@

การดื้อยาต้านจุลชีพคืออะไร
และ เป็นภัยคุกคามต่อพวกเราอย่างไร

• เมื่อแบคทีเรียมีการดื้อยาต่อยาต้านจุลชีพแล้ว  
ยาต้านจุลชีพเหล่านั้นก็จะใช้ไม่ได้ผลในการรักษาโรค
อีกต่อไป ที่เราเรียกว่า การดื้อยาต้านจุลชีพ  
(Antimicrobial Resistance: AMR)

• การดื้อยาต้านจุลชีพ ถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ
และสวัสดิภาพของทั้งคนและสัตว์ ทั้งสัตว์น้ำ และ
สัตว์บก ซึ่งแบคทีเรียดื้อยาสามารถแพร่กระจาย
ระหว่างคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมอย่างไร้ขอบเขต 
ด้วยเหตุนี้การดื้อยาต้านจุลชีพจึงเป็นความ 
กังวลต่อสุขภาพของคนและสัตว์ทั่วโลก

• การใช้ยาต้านจุลชีพที่ไม่ถูกต้องทั้งในสัตว์ คน  
หรือพืช ถือเป็นปัจจัยหลักที่กระตุ้นให้เกิดการ
ดื้อยาต้านจุลชีพ การใช้ยาต้านจุลชีพที่ไม่เหมาะสม 
ไม่ว่ากรณีใดๆ เช่น การใช้โดยไม่จำ เป็น การใช้กับ
แบคทีเรียหรือไวรัสที่ไม่ไวรับต่อยาแล้ว การใช้ยา
ในปริมาณต่ำ ๆ  เป็นต้น ล้วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
ก่อให้เกิดการดื้อยาทั้งสิ้น

เราต้องการคุณ
คุณ คือผู้นำ 
เราทุกคนต่างมีบทบาทที่ต้องรับผิดชอบ และคุณไม่ว่าในฐานะ 
สัตวแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์น้ำ  สามารถช่วยได้  
เริ่มต้นด้วยการทำ งานร่วมกับเกษตรกรและผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ 
คุณคือผู้นำ ที่มีบทบาทสำ คัญต่อการต่อสู้กับการดื้อยาต้านจุลชีพ

พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ยาต้านจุลชีพ 
ในสัตว์อย่างรับผิดชอบและสมเหตุผล เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ 
ของยาต้านจุลชีพ

การแก้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพเป็นสิ่งที่ OIE ให้ความสำ คัญ 
เป็นอย่างยิ่ง โดย OIE จะมีมาตรฐานการใช้ยาต้านจุลชีพที่เป็น
มาตรฐานสากล และส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างรับผิดชอบและ  
สมเหตุผล โดยสัตวแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี



 

ยาต้านจุลชีพควรใช้เมื่อใดและใช้อย่างไร

การเลือกใช้ยาต้านจุลชีพ 
เลือกใช้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมได้อย่างไร

คุณสามารถทำ อะไรได้บ้าง

ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างรับผิดชอบและสมเหตุผล 
และแนะนำ ให้ลูกค้าของคุณคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ 
ของยาต้านจุลชีพ

• ใช้เมื่อมีการตรวจวินิจฉัยสัตว์ โดยสัตวแพทย์หรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์ที่ได้รับการฝึกอบรม
แล้วเท่านั้น

• ใช้เมื่อมีความจำ เป็นภายใต้ OIE List of  
antimicrobial agents of veterinary  
importance

• ใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพการรักษา และไม่สามารถ
ทดแทนได้ด้วยการจัดการโรงเรือนที่ดี  

ความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมถึงโปรแกรม 
การให้วัคซีน

• ใช้เมื่อมีการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม 
ภายใต้ความเชี่ยวชาญด้านคลินิก และข้อมูล
วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

• ต้องคำ นึงถึงรายละเอียดในขั้นตอนการรักษา 
และระยะเวลาหยุดยา (Withdrawal times)

คำ นึงถึงรายละเอียดต่อไปนี้
• มีบันทึกข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพและประวัติ 
การระบาดของโรคในฟาร์ม 

• ประสบการณ์ทางคลินิก และดุลพินิจจากการ
วินิจฉัย

• ข้อมูลจากการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เช่น  
การเพาะเชื้อและการทดสอบความไวของเชื้อ 

• ข้อมูลเภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamics)

• ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics)

• บัญชีรายชื่อของยาต้านจุลชีพตามข้อแนะนำ ของ 
OIE (The OIE list of antimicrobials of 
veterinary importance)

จะทำ อย่างไรถ้าการรักษา 
ขั้นแรกล้มเหลว
• การรักษาขั้นที่สองควรอาศัยข้อมูลจากผลการ
ตรวจวินิจฉัย รวมไปถึงการทดสอบความไว 
ของยาต้านจุลชีพ

• ในกรณีที่ไม่มีผลการทดอบความไวของยาต้าน
จุลชีพ ให้ใช้ยาในกลุ่มอื่น (A different class 
or sub-class)

สามารถใช้ยาต้านจุลชีพอื่น 
ร่วมกันได้หรือไม่
• ใช้ได้เมื่อมีหลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์



หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นหา
ข้อมูลอ้างอิงจาก the OIE international 
standards 

  Article 6.9.6. 
Responsibilities of veterinarians of the OIE 
Terrestrial Animal Health Code.

  Article 6.2.7. 
Responsibilities of veterinarians and other 
aquatic animal health professionals of the 
OIE Aquatic Animal Health Code.

  OIE List of antimicrobial agents 
of veterinary importance.

 www.oie.int/amrstandards@

การใช้ยาอย่างเหมาะสม 
และใบสั่งใช้ยา

ฝึกตัวเอง และสร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับ AMR 
ให้กับลูกค้าของคุณ

การบันทึกข้อมูล

ต้องเขียนอะไรบ้างในใบสั่งใช้ยาสำ หรับ 
ยาต้านจุลชีพ

• หลักการให้ยา (ขนาดการใช้ยา ช่วงการรักษาและ 
ระยะเวลาในการรักษา)

• ระยะหยุดยา สำ หรับสัตว์ให้เน้ือและนม
• ปริมาณของยาต้านจุลชีพ ข้ึนอยู่กับขนาดการใช้ยา
และจำ นวนของสัตว์ท่ีให้ยา 

• ติดฉลากยา สำ หรับสัตวแพทย์ใช้ทุกชนิดท่ีมี

เมื่อใดที่อนุญาตให้ใช้ยาต้านจุลชีพนอกเหนือจากที่
ระบุในฉลาก หรือใช้ยานอกข้อบ่งใช้ (Extra-label 
or off-label antimicrobial)

• ตามข้อตกลงที่สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศ
• ในกรณีที่ยาที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องไม่มีให้ใช้
• เมื่อลูกค้าให้ความยินยอม

เป็นความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ในการอธิบาย
เงื่อนไขความรับผิดชอบในการใช้ รวมถึงหลักการ 
ใช้ยา วิธีการบริหารยา และระยะหยุดยา ในกรณีนี้  
ให้ใช้ตามคำ แนะนำ ของ OIE

ข้อมูลอะไรบ้างที่ควรบันทึกโดยสัตวแพทย์

• ปริมาณของยาต้านจุลชีพที่ใช้ในสัตว์แต่ละชนิด
• รายละเอียดของยาต้านจุลชีพทั้งหมดที่จัดหา 
ให้กับแต่ละฟาร์ม

• ตารางการรักษา (รวมถึงหมายเลขของสัตว์  
และระยะเวลาหยุดยา)

• ข้อมูลความไวของยาต้านจุลชีพ
• ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการตอบสนองต่อการรักษา 
ของสัตว์

• อาการไม่พึงประสงค์ รวมถึงการไม่ตอบสนอง
เนื่องจากการดื้อยาต้านจุลชีพ

ทำ ไม

• เพื่อช่วยให้ความรู้ของคุณทันสมัยอยู่เสมอ และ
เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีหลักปฏิบัติที่ดีในการใช้ยาต้าน
จุลชีพ

เกี่ยวกับอะไร

• ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและการจัดการโรค
• ความสามารถของยาต้านจุลชีพที่จะเกิดการดื้อยา  
และความสำ คัญต่อสุขภาพของคนและสัตว์

• ความจำ เป็นในการสังเกตการใช้ยาตามคำ แนะนำ 
อย่างรับผิดชอบและสมเหตุผล

• สภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ และการทิ้งทำ ลาย 
ที่เหมาะสม

• การเก็บบันทึกข้อมูล

แนวทางที่ควรได้รับการพัฒนา

• องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ควรพัฒนา ข้อ
แนะนำ การปฏิบัติทางคลินิกเฉพาะสายพันธุ์ เพื่อให้
สามารถใช้ยาต้านจุลชีพได้อย่างมีความรับผิดชอบ
และสมเหตุผล


