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Global AMR
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Global AMR
จํานวนคนเสียชีวติเพราะเชื อดื อยาตามภมูภิาคของโลกปีค.ศ. 2050

https://amr-review.org/sites/default/files/160518_Final%20paper_with%20cover.pdf



Global AMR
รายชือเชื อและการดื อตอ่ยาทีองค์การอนามยัโลกให้ความสําคญั
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Global AMR
การกระจายของเชือ E. coli ดือยากลุ่ม third generation cephalosporin
บ่งชีจากการสร้างเอน็ไซม์ ESBL

http://cddep.org/publications/state_worlds_antibiotics_2015?gclid=CLaD86GM9NICFZaOaAodlE8OjQ#sthash.HNfCvPYs.dpbs



Global AMR
การกระจายของเชือ Klebsiella pneumoniae ดือยากลุ่ม carbapenem

http://cddep.org/publications/state_worlds_antibiotics_2015?gclid=CLaD86GM9NICFZaOaAodlE8OjQ#sthash.HNfCvPYs.dpbs



Global AMR
การกระจายของเชือ Staphylococcus aureus ดือยา methicillin (MRSA)

http://cddep.org/publications/state_worlds_antibiotics_2015?gclid=CLaD86GM9NICFZaOaAodlE8OjQ#sthash.HNfCvPYs.dpbs



Global AMR
แนวโน้มการพบเชือ Staphylococcus aureus ดือยา methicillin (MRSA)

http://cddep.org/publications/state_worlds_antibiotics_2015?gclid=CLaD86GM9NICFZaOaAodlE8OjQ#sthash.HNfCvPYs.dpbs



Global AMR
การกระจายของเชือ Salmonella Typhi ทีมีความไวต่อยา ciprofloxacin ลดลง

Clin. Microbiol. Rev.-2015-Crump-901-37



Global AMR
การกระจายของเชือ Neiserria gonorrhoeae ทีไวต่อยา cephalosporin ลดลง



Global AMR
แนวโน้มของเชือ Neiserria gonorrhoeae ทีไวต่อยา cephalosporin ลดลง
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Global AMR

เชือดือยาอุบัตใิหม่
เดือนพ.ย.2015 ประเทศจีนเป็นประเทศแรกทีรายงานเชื อดื อยาcolistin

- พบเชื อE. coli ทีดื อcolistin ในหมจูากโรงฆา่สตัว์ 166 ตวัอย่าง
(ร้อยละ21)

- พบ ในเนื อหมแูละไก่จากร้านค้า 78 ตวัอย่าง (ร้อยละ15)

- พบเชื อK. pneumomiae และ E. coli ในผู้ ป่วย 16 ตวัอย่าง
(ร้อยละ1) โดยเชื อทกุสายพนัธุ์มียีนดื อยา
Plasmid-Mediated  Colistin Resistance (mcr-1)
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การกระจายของเชือดือยาcolistin ชนิด mcr-1 แยกจากสัตว์ สิงแวดล้อม และคน

Global AMR

Source: Eurosurveillance, Volume 21, Issue 27, 07 July 2016



Estimates of Burden of Antibacterial Resistance
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Global information is insufficient to show complete disease burden impact and costs



AMR Surveillance in Thailand

• ศนูย์เฝ้าระวงัเชื อดื อยาต้านจลุชีพแหง่ชาติ
National Antimicrobial Resistance Surveillance Center, Thailand,(NARST)

– จดัตั งโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปีพ.ศ. 2540 ร่วมกบัองค์การอนามยัโลก
เริมต้นมีโรงพยาบาลเครือข่าย 28 แหง่

วัตถุประสงค์
1. เพือตรวจติดตามขนาดของปัญหาและสถานการณ์เชื อดื อยาของประเทศ
2. เพือเป็นแหลง่เผยแพร่ข้อมลูเชื อดื อยาและตรวจจบัเชื อดื อยาทีสําคญัหรืออบุตัิใหม่
3. พฒันาศกัยภาพการตรวจเชื อดื อยาของห้องปฏิบตัิการเครือข่ายให้มีมาตรฐานเป็นไป

ในแนวทางเดียวกนั
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AMR Surveillance in Thailand

• ศนูย์เฝ้าระวงัเชื อดื อยาต้านจลุชีพแหง่ชาติ
– พ.ศ. 2548 ได้รับแตง่ตั งจากองค์การอนามยัโลกให้เป็นWHO

Collaborating Center for Antimicrobial Resistance
Surveillance and Training
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AMR Surveillance in Thailand
ปัจจุบันมีรพ.เครือข่ายครอบคลุมทุกเขตบริการสุขภาพ
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พ.ศ.2540

28 แหง่
พ.ศ.2560

91 แหง่



AMR Surveillance in Thailand

- ห้องปฏิบตัิการอ้างอิงแหง่ชาติด้านเชื อแบคทีเรียดื อยา
- พฒันาศกัยภาพห้องปฏิบตัิการเครือข่ายเฝ้าระวงัเชื อดื อยาโดย

• จดัการอบรมเชิงปฏิบติัการให้ความรู้เรืองชื อดื อยาทีทนัตอ่เหตกุารณ์
• ช่วยดแูลกํากบัให้ห้องปฏิบติัการรพ.มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกนั

โดยเผยแพร่คู่มือปฏิบติัการ และแนวทางการเก็บตวัอย่าง
• ประเมินศกัยภาพห้องปฏิบติัการเพือควบคมุคณุภาพของข้อมลูเชื อดื อยา

ศนูย์เฝ้าระวงัเชื อดื อยาต้านจลุชีพแหง่ชาติทําหน้าที
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AMR Surveillance in Thailand

- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูผลการตรวจเชื อและผลการทดสอบความไวของเชื อตอ่ยา
เพือจดัทําแนวทางการเลือกใช้ยา(antibiogram) ให้แพทย์

- จดัทําสถานการณ์เชื อดื อยาของประเทศเพือเป็นแนวทางกําหนดนโยบายการจดัการ
ปัญหาเชื อดื อยา

เผยแพร่ทางwebsite
(http://narst.dmsc.moph.go.th)

ศนูย์เฝ้าระวงัเชื อดื อยาต้านจลุชีพแหง่ชาติทําหน้าที
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antibiogram



AMR Surveillance in Thailand

ศนูย์เฝ้าระวงัเชื อดื อยาต้านจลุชีพแหง่ชาติทําหน้าที

ร่วมประชมุพฒันาแนวทางจดัทําแผนยทุธศาสตร์ชาตด้ิานเชื อดื อยากบัWHO SEARO

ดําเนินความร่วมมือด้านเชื อเชื อดื อยากบัหน่วยงานทั งในและนอกประเทศ
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จดัประชมุพฒันาศกัยภาพทางห้องปฏิบตัิการใน
กลุม่ประเทศสมาชิกASEAN



Current AMR in Thailand

• Vancomycin-resistant enterococci (VRE)
• Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)
• Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus (VRSA)
• Penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae (PRSP)

• Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa
• Carbapenemases resistant Enterobacteriaceae (CRE)
• Plasmid-mediated colistin resistance (mcr-1)
• Salmonella
• Neisseria gonorrhoeae

รายชือเชือดือยาทเีป็นปัญหาในประเทศไทย
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Rate of vancomycin resistant enterococci

% R

NARST data12M 2016 33 H



Percent isolates of Methicillin Resistance S. aureus (MRSA) and

Methicillin Resistance Staphylococcus coagulase negative (MRSCN)

MRSA MRSCN
Cefoxitin disk: S ≥22. R  ≤21 Cefoxitin disk: S ≥25. R ≤24

NARST data

(8,464)
(3,876)

Cefoxitin

Cefoxitin

(7,395)
(3,311) (7,313)

(9,581)
(8,891) (7,820)

(9,336)
(8,265)

(6,436)
(12083)

(6,599)
(11633)

(11767) (11162)
(14982) (16382)

(17529)(15733)
(11185) (12898)

12M 2016 33 H



Antimicrobial Resistance rates of S. pneumoniae by year
(NARST-33 hospitals, 2016)

%R
Oxacillin  (% non-susceptible)

Erythromycin

Clindamycin

VancomycinLevofloxacin

NARST data12M 2016 33 H



Antimicrobial Resistance rates of P. aeruginosa by year
(NARST-33 hospitals, 2016)

Norfloxacin (UTI)

Ceftazidime

Piperacillin/Tazobactam

NARST data12M 2016 33 H



Rate of Imipenem Resistant Acinetobacter spp.

% R

all speciesNARST data12M 2016 33 H



Antimicrobial Resistance rates of E. coli by year
(NARST-33 hospitals, 2016)

%R
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Antimicrobial Resistance rates of K. pneumoniae by year
(NARST-33hospitals, 2016)
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Percent resistant of Non-typhoidal Salmonella
isolated from Blood, 2000-2016 (12M)
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Percent resistant of Non-typhoidal Salmonella
isolated from Stool & Rectal swab, 2000-2016 (12M)

%R

NARST data12M 2016 33 H



การกระจายของเชือทีพบใน
คนและมียนีmcr-1 ใน
ประเทศไทย

การกระจายของเชือทีพบใน
คนและมียนีmcr-1 ใน
ประเทศไทย

NARST , Dec 2016



Percent Resistance (by MIC) of Neisseria gonorrhoeae

%R

ทีมา : กลุ่มบางรักโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ สํานักโรคเอดส์ วณัโรคและโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์



บทสรุป

- เชื อดื อยาต้านจลุชีพได้กลายเป็นปัญหาสําคญัเพราะโลก
กําลงัเข้าสูภ่าวะขาดยารักษาโรคติดเชื อแบคทีเรีย

- เชื อดื อยาแพร่กระจายอยา่งรวดเร็วทั งในคนสตัว์ และ
สิงแวดล้อม ทัวทกุภมิูภาคของโลก

- ระบบเฝ้าระวงัเชื อดื อยาทีมีคณุภาพจะทําให้ทราบขนาด
ของปัญหาและใช้ผลในการวางแผนจดัการปัญหาเชื อ
ดื อยาอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

National Antimicrobial Resistance Surveillance Center, Thailand (NARST)
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National Antimicrobial Resistance Surveillance Center, Thailand (NARST)


