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Key Messages

แนวคิด วิจยั/

ปฏิบติัการ

นโยบาย



เชิงแนวคิด: 

ปัญหาเช้ือด้ือยา

ดว้ยกระบวนทศัน์

เชิงระบบ

• ปัญหาเชือ้ดือ้ยา ตอ้งไมถ่กูมองเป็นปัญหา

โดดๆในตวัเอง แตค่วรมองในฐานะอาการหรือผล

ของปัญหาเชงิระบบ (systemic problem) ท่ีมปัีจจยั

ก าหนดในระดบักระบวนทศันแ์ละโครงสรา้ง ซ่ึง

เชื่อมโยงกนัอยา่งซับซอ้น อาทิเชน่ ควบคมุการ

กระจายและเขา้ถึงยา การตลาดของธรุกิจยา

วฒันธรรมการใชย้าในทกุภาคสว่น (สขุภาพ

เกษตร ปศสุตัว)์ และทกุระดบั (วิชาชพี

ประชาชน) บริบททางสงัคมและเศรษฐกิจ (ความ

ยากจน เหลื่อมล า้ ความเปราะบางโดยเฉพาะใน

เขตเมอืง) และวฒันธรรมสขุภาพท่ีพึ่งพิงยา

เทคโนโลยีและวิชาชีพ



เชิงแนวคิด: 

ปัญหาเช้ือด้ือยา

ดว้ยกระบวนทศัน์

เชิงระบบ

ควรใชท้ศันะเชงิระบบแบบพลวตัรและซับซอ้น 

(adaptive complex systems) เป็นกรอบความคดิในการ

เผชญิกบัปรากฏการณเ์ชือ้ดือ้ยา และควรสง่เสริมให้

ทศันะเชน่นี ้กลายเป็นกรอบคิดหลกัของทกุภาคสว่น 

(วิชาชพีทางการแพทย ์กลไกระดบันโยบาย สือ่ และ

ประชาชน) เพ่ือใหเ้กิดการทบทวนความหมายและ

ความรูใ้นความจริงวา่ดว้ยการตดิเชือ้ เชือ้ดื้อยา และ

จลุชพี โดยเชือ่มโยงกบัความหมายของความจริงที่

ใหญ่กว่า คือ ชวิีต สขุภาพ และ ความตาย

การใชท้ศันะเชงิกลไก ลดสว่น มุง่แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ 

เพื่อลดแรงเสยีดทานทางนโยบาย เศรษฐกจิการเมอืง

และสงัคม จะไดผ้ลระยะสัน้ ไมย่ัง่ยืน และอาจกอ่

ผลเสยีระยะยาว 



เชิงแนวคิด: 

ปัญหาเช้ือด้ือยา 

ดว้ยกระบวนทศัน์

เชิงระบบ

• ความเหลื่อมล า้ทางสงัคม โดยเฉพาะในเมอืง ไดส้รา้งแหล่งบ่ม

เพาะปัญหาเชือ้ดือ้ยาที่มกัถกูมองขา้ม นัน่คือในกลุ่มคน

เปราะบาง ดอ้ยโอกาส ที่ป่วยดว้ยโรคเร้ือรงั แตเ่ขา้ไมถึ่งระบบ

บริการสขุภาพที่มคีณุภาพ กลายเป็นผูป่้วยตดิเตยีง ตดิเชือ้ดือ้

ยา ขอ้เท็จจริงนี ้ชีใ้หเ้ห็นว่า ปัญหาเชือ้ดือ้ยาควรถกูมองโดย

เชือ่มโยงกบัของปัญหาชอ่งว่างของการพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคม ซ่ึงเรียกรอ้งใหต้อ้งท างานในระดบัโครงสรา้งการพฒันา 

ที่ไปไกลกว่ามาตรการทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ

• การใชย้าปฏิชวีนะที่สมเหตผุล ในฐานะปัจจยัหนึง่ที่ก าหนด

ปัญหาเชือ้ดือ้ยา จะเป็นไปไมไ่ดห้รือเป็นไปไดย้ากยิ่ง ในบริบท

ของความลม้เหลวในการควบคมุการกระจายและการเขา้ถึงยา 

การสรา้งดลุยภาพระหว่างผลประโยชนท์างธรุกิจระยะสัน้ กับ

ผลประโยชนท์างสขุภาพของสงัคมในระยะยาว โดยใชก้ลไกทาง

กฎหมาย และกลไกทางสงัคมตา่งๆที่มปีระสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่

ตอ้งไดร้บัความส าคญัในเชงินโยบายอย่างยิ่ง



เชิงนโยบาย: ขอ้เสนอ

ต่อยทุธศาสตรช์าติ

และการด าเนิน

นโยบายเช้ือด้ือยา

(แผนยทุธศาสตรก์าร

จดัการการด้ือยาตา้น

จลุชีพประเทศไทย

พ.ศ. 2564 -2568)

• ยทุธศาสตรท่ี์ 2 (การควบคมุการกระจายยาตา้นจลุชีพใน

ภาพรวมของประเทศ)

• สรา้งระบบตดิตามการกระจายยาในภาคเอกชนที่ชดัเจน

• ถอดบทเรียนการ reclassification เพื่อท าใหก้ารกระบวนการนีด้ี

ขึน้

• ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การป้องกนัและควบคมุการติดเช้ือใน

สถานพยาบาลและควบคมุก ากบัดแูลการใชย้าตา้นจลุชีพอยา่ง

เหมาะสม

• หาแนวทางแกไ้ขผลลพัธท์ี่คาดไมถึ่ง จากการควบคมุการใชย้า

ตา้นจลุชพีดว้ยระบบการรายงานขอ้มลู

• มมีาตรการสรา้งความโปร่งใสในระบบการควบคมุการจา่ยยา

ตา้นจลุชพีในโรงพยาบาลซ่ึงยงัคงมอีปุสรรคส าคญั คือ

ความสมัพนัธเ์ชงิอ านาจที่ไมเ่ทา่เทียมระหว่างวิชาชพี

• ควรมทีางเลือกอ่ืนนอกจากการใชย้าสมนุไพรซ่ึงอาจไมเ่ขา้กบั

บริบทการใชช้วิีตของแตล่ะกลุม่คน



เชิงนโยบาย (ต่อ)
• ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การป้องกนัและควบคมุเชือ้ดือ้ยาและควบคมุก ากบั

ดแูลการใชย้าตา้นจลุชพีอย่างเหมาะสมในภาคเกษตรและสตัวเ์ลี้ยง

• ใหค้วามส าคญักบัสตัวแ์ละพืชมากขึน้ ตามแนวคิด One Health

• ควรสรา้งเกณฑก์ารใชย้าปฏิชวีนะในภาคเกษตรที่ปลอดภยั

เชน่เดยีวกบัการสรา้งเกณฑส์ารเคมอ่ืีน

• ยทุธศาสตรท่ี์ 5 การสง่เสรมิความร ูด้า้นเช้ือด้ือยาและความ

ตระหนกัดา้นการใชย้าตา้นจลุชีพอยา่งเหมาะสมแกป่ระชาชน

• การใช ้ rational choice theory เป็นฐานคิดในการปรบัเปลี่ยน

พฤตกิรรมสว่นบคุคลอาจไมเ่พียงพอ

• ขอ้เสนอเพ่ิมเติมท่ีสามารถสอดแทรกไปในทกุยทุธศาสตรไ์ด้

• ความซับซอ้นของสงัคมชานเมอืง

• ผูป่้วยเร้ือรงัที่เป็นคนจน ผูส้งูอายุ ผูป่้วยตดิเตยีง

• ใหค้วามส าคญักบัโรงพยาบาลหรืออนามยัที่อยู่ในพื้นที่ชาน

เมอืงและที่มกีลุม่เสี่ยงลกัษณะนี้



เชิงปฏิบติัการ: 

ความรว่มมือ

ระหว่างสาขาวิชา

ดา้นวิชาการและ

การวิจยั

• มานษุยวิทยา/สงัคมศาสตรเ์ช้ือด้ือยา ใน

ฐานะเครือ่งมือท่ีช่วยขยายกรอบคิดและ

วิธีการในการเผชิญกบัปัญหาเช้ือด้ือยา

• นกัวิจยัและเครอืขา่ยนกัวิจยัขา้มสายพนัธ ุ์

• การสรา้งนกัวิจยั

• ตอ้งมรีะบบที่ชว่ยเพิ่มพนูทกัษะทางวิชาการที่

จ าเป็น

• มคีูม่อืการท างานร่วมกนัระหว่างนกั

สงัคมศาสตรแ์ละนกัวิทยาศาสตรท์ี่บรรจศุัพท์

พื้นฐานในการท าความเขา้ใจเร่ือง AMR ของทัง้

สองศาสตร์

• ชว่ยใหน้กัวิจยัมทีกัษะในการเปลี่ยนขอ้คน้พบ

จากงานวิจยัใหอ้ยู่ในรปูแบบอื่นที่สามารถ

สื่อสารตอ่ผูฟั้งที่แตกตา่งหลากหลาย



เชิงปฏิบติัการ: 

ความรว่มมือ

ระหว่างสาขาวิชา

ดา้นวิชาการและ

การวิจยั

• การสรา้งเครอืขา่ยนกัวิจยั

• ควรมกีารพฒันาพื้นที่การท างาน (platform) ที่ชว่ยให้

นกัวิจยัตา่งศาสตรก์นัมคีวามเขา้ใจและความคาดหวงั

ที่ตรงกนั

• ควรมกีารตพีิมพน์ าเสนอผลงานขา้มพื้นที่ทางวิชาการ

เฉพาะสาขา หรือจดัตัง้เว็บไซต์ หรือวารสาร ที่เผยแพร่

ผลงานแบบสหสาขาวิชาในประเด็น เชือ้ดือ้ยาขึน้

• ควรมกีารพฒันาพื้นที่การท างาน (platform) ที่ชว่ยให้

นกัวิจยัตา่งศาสตรก์นัมคีวามเขา้ใจและความคาดหวงั

ที่ตรงกนั

• ควรมกีารตพีิมพน์ าเสนอผลงานขา้มพื้นที่ทางวิชาการ

เฉพาะสาขา หรือจดัตัง้เว็บไซต์ หรือวารสาร ที่เผยแพร่

ผลงานแบบสหสาขาวิชาในประเด็น เชือ้ดือ้ยาขึน้



เชิงปฏิบติัการ:

ความรว่มมือ

ระหว่างสาขาวิชา

ดา้นวิชาการและ

การวิจยั

• คน้หาประเด็นศึกษาและระเบียบวิธีวิจยัใหม่

• ก าหนด research agenda ในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบั AMR 

ส าหรบันกัสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร์ เชน่ การศึกษา

นโยบายทอ้งถ่ินและนโยบายระดบัโลก การศึกษา

วฒันธรรมผูเ้ชีย่วชาญและวฒันธรรมวิชาชพี การศึกษา

อตุสาหกรรมการเกษตร ที่เชือ่มโยงกบัเร่ืองเชือ้ดื้อยา

• ควรมกีารพฒันาระเบียบวิธีวิจยัใหม่ ๆ เชน่ การท าวิจยั

ในกรอบแนวคิด One health การเก็บขอ้มลูในพื้นที่

ออนไลน์ การใชแ้นวคิด following method และการศึกษา

non-human species 

• ควรมกีารทบทวนจริยธรรมการท าวิจยัในเร่ืองเชือ้ดือ้ยา

เนือ่งจากสมัพนัธก์บัความลบัทางการคา้ และสง่ผล

กระทบตอ่ผูใ้หข้อ้มลู
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