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ບົ ດ ທີ່ 1: ການຕ ານຕໍ ຢາຕານເຊື ້ ອ ຈລະຊີ ບ ຫລື ການຕານຕໍ ຢາຕານເຊື້ ອ
(Antimicrobial Resistance) ແມນຫຍັງ?
ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລະຊີບ
ຄ ານາມ. ແມ ນຄວາມສາມາດຂອງເຊື ້ ອ ຈ ລະຊີ ບ ຫລື ເຊື ້ ອ ພະຍາດ (ເຊັ ນ: ເຊື ້ ອ ຈ ລິ ນ ຊີ (bacteria),
ເຊື້ອຈລະໂລກ (virus), ເຊື້ອເຫັດ (fungi) ເເລະ ແມກາຝາກ (parasites)) ທີ່ສາມາດຢບຢງການເຮັດວຽກ
ຂອງຢາຕານເຊື້ອ (ເຊິງ່ ລວມເຖິງຢາຕານເຊື້ອຈລະໂລກ, ຢາຕານຊື້ອເຫັດ ແລະ ຢາຕານແມກາຝາກ)
“ ເ ຊ ື ້ ອ ຈ ລ ິ ນ ຊ ີ ທີ ່ ພ ັ ດ ທ ະ ນ າ ໂ ຕ ເ ອ ງ ໃ ຫ ຕ າ ນ ຕ ໍ ຢ າ ຕ າ ນ ເ ຊ ື ້ ອ ຫ ລ າ ຍໆ ຊ ະ ນິ ດ
ທີ່ຖືກນາໃຊໃນປະຈບັນນີ້, ບາງຄັ້ງກໍຖືກເອີ້ນວາ ‘superbugs’.”

“ການຕານຕໍ ຢາຕ ານເຊື ້ ອ ສົ ງຜົ ນ ໃຫການປ ອງກັ ນ ແລະ ການປ ນປວການຊຶ ມ ເຊື້ ອ
(ເຊື້ອຈລິນຊີ, ເຊື້ອຈລະໂລກ, ເຊື້ອເຫັດ ເເລະ ແມກາຝາກ) ບໍມີປະສິທິພາບ

[1]

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ:

ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລະຊີບ
ຄາຄນນາມ: ທີ່ສາມາດຍັບຍັ້ງການເຮັດວຽກຂອງຢາຕານເຊື້ອ
“ເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕ ານຕໍຢາຕານເຊື ້ອແມນສິ່ງທີ່ ມີຊີ ວິດທີ່ ມີຄວາມສາມາດໃນການຍັ ບຍັ້ງ
ການເຮັດວຽກຂອງຢາຕານເຊື້ອ”

“ການຕິດເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອແມນ ການຕິດເຊື້ອທີ່ມີສາເຫດມາຈາກເຊື້ອ
ພະຍາດທີ່ສາມາດຕານທານ ຕໍຢາຕານເຊື້ອ”
“ໃນແຕລະປມີປ ະຊາກອນຫຼ າຍກວາ 700,000 ຄົ ນໃນທົ ວໂລກທີ ່ເສຍຊີ ວິ ດເນື່ ອງມາ
ຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ”
1
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ໃນແຕລະປ ມີຫຼາຍກວາ 700,000 ຄົນໃນທົວໂລກທີ່ເສຍຊີວິດຍອນການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ,

ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

ຖາຫາກບັ ນ ຫານີ້ບ ໍ ໄດຮັ ບ ການແກໄຂ, ຄາດຄະເນວາໃນປ ຄ.ສ. 2050 ອາດຈະມີ ຜ ເສຍຊີ ວິ ດ ສງຂື ້ ນ ເຖິ ງ

ການຕານຕໍຢາແມນສິ່ງທີ່ໜາເປນຫວງໃນທົວໂລກ ຫຼືບ?
ໍ

10,000,000 ຄົນ ຕໍປ. ເຊິ່ງພວກເຮົາສາມາດຫລດຜອນຄວາມສຽງຂອງເຊື້ອຈລິນຊີພັດທະນາໄປເປນເຊື້ອຕານ

ຢາທີ່ໃຊໃນການປນປວພະຍາດຊຶມເຊື້ອຈານວນຫຼວງຫຼາຍກາລັງສນເສຍປະສິດທິພາບຂອງມັນຢາງໄວວາໃນການ
ຕໍສກັບເຊື້ອພະຍາດ, ເນື່ອງ ຈາກວາ ເຊື້ອຈລິນຊີ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດຕາງໆພັດທະນາໂຕເອງໃຫຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ
[1] [2]

ເຊິ່ງບັນຫາດັງກາວ ສົງຜົນໃຫມີ ການເເກຍາວ ໄລຍະເວລາຂອງການເຈັບປວຍຂອງຄົນເຈັບ, ສນເສຍໜາທີ່

ການ ແລະ ເສຍຊີວິດ. ຖາບໍມີການແກໄຂ, ການຕິດເຊື້ອທີ່ບໍຮນແຮງກໍອາດພັດທະນາກາຍເປນບັນຫາຄກຄາມເຖິງ
ຊີວິດໄດ ເຊິ່ງບໍຕາງຫຍັງກັບໃນສະໄໝທີຍ
່ ັງບໍທັນຄົ້ນພົບຢາຕານເຊື້ອ.

ຕໍຢາຕານເຊື້ອໄດ ໂດຍການຫລດຜອນການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຫລາຍເກີນໄປ ແລະ ຫລດຜອນການນາ
ໃຊຢາ ຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ທີ່ບຖື
ໍ ກວິທີ ແລະ ການປອງກັນການຕິດເຊື້ອພະຍາດ

[3]

ຄາສັບທີ່ກ ຽວຂອງ: ເຊື້ອຈລະຊີບ, ຢາຕານເຊື້ອ

ທານສາມາດເບິ່ງວິດີໂອເພີ່ມເຕີມກຽວກັບ “ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ” ໄດທີ:່
ບົດເລື່ອງຂອງ Amala: ເຮັດແນວໃດເພື່ອປອງກັນບັນຫາການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ

ຖາຫາກທກຄົນບໍ ມີ ກ ານປຽນແປງພຶ ດ ຕິ ກ າ, ນັ ບ ແຕການຜາຕັດ ນອຍ ແລະ ການເກີ ດ ລກທາມະດາອາດ ຈະ
ກາຍເປນເລື່ອງທີ່ມີຄວາມສຽງສງ. ຄົນເຈັບຫລາຍໆຄົນ, ເດັກນອຍ ແລະ ແມ ຈານວນຫຼວງຫຼາຍອາດຈະເສຍຊີວິດ
ເນື່ອງຈາກການຊຶມເຊື້ອທີ່ສາມາດປອງກັນ ຫຼື ປນປວໄດ

[1]

https://youtu.be/Y9WEERSh5G0

ເຊື້ອພະຍາດມີການປບຕົວໂດຍທາມະຊາດເພື່ອການມີຊີວິດລອດຈາກຢາຕານເຊື້ອຕາງໆທີ່ພົບເຫັນໃນທາມະຊາດ.
ເມື່ອໃດທີ່ມີກ ານນາໃຊຢາ ຕານເຊື້ ອຈລິນຊີທີ່ບໍ ຖື ກວິທີ ຫຼື ມີການນາໃຊຫຼາຍເກີນໄປ ມັນກໍ ຈະສົ ງຜົນເຮັດໃຫ

ການຕານຕໍ ຢາຕານເຊື້ອຈລະຊີບ: ການຕານຕໍ ຢາຕານເຊື້ອຈລະຊີບແມນຫຍັງ?

ຂະບວນການຕານຕໍ ຢາຕານເຊື້ ອຂອງເຊື ້ອພະຍາດພັດທະນາໄວຂື້ນ, ເຊື້ອຕານຕໍຢາກໍຈະຖືກພົບເຫັນຫລາຍຂື້ນ
ແລະ ການປນປວພະຍາດຊຶມເຊື້ອກໍຈະມີຄວາມຫຍງຍາກຂື້ນເຊັນກັນ.

ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທຫ
ີ່ ລາຍເກີນໄປ ຫລື ບໍຖືກຕອງນັ້ນພົບເຫັນໄດທັງໃນຄົນ ແລະ ສັດ. ພະຍາດທີ່ພົບ

https://youtu.be/URx6HfGtz34

ເຫັນໄດທົ ວໄປໃນຄົນ ເຊັ ນ ພະຍາດໄຂຫວັ ດ ທາມະດາ ແລະ ໄຂຫວັດໃຫຍທີ່ເ ກີດ ຈາກເຊື້ອຈລະໂລກ ເຊິ່ ງ ບໍ
ຈາເປນຕອງນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນການປນປວ, ແຕວາຍັງມີຄົນທົ ວໂລກຈານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ໃຊຢາຕານ
ເຊື້ອຈລິນຊີເຂົ້າໃນການປນປວພະຍາດໄຂຫວັດທາມະດາ ແລະ ໄຂຫວັດໃຫຍ. ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຍັງໄດຖືກ ນາ
ໃຊຢາງແຜຫຼາຍໃນອດສາຫະກາການລຽງສັດໃນທົວໂລກ. ພອມກັນນັ້ນ, ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຈານວນຫຼາຍໄດຖືກ
ນາໃຊຢາງບໍເໝາະສົມເພື່ອຊວຍໃຫມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດດີຂອງສັດ ຫຼື ການປອງກັນພະຍາດຕາງໆ.
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ເຊື້ອຈລະຊີບ

FAO ແລະ Antimicrobial Resistance

ຄານາມ. ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຂະໜາດນອຍທີ່ບສາມາດເບິ
ໍ
່ງເຫັນໄດດວຍຕາເປາ ແລະ ຕອງໃຊກອງຈລະທັດຈິ່ງຈະສາມາດ
ເບິ່ງເຫັນໄດ.
https://youtu.be/IiH400W-xnQ

“ເຊື້ອຈລະຊິບຖືກພົບເຫັນ ແລະ ອາໃສຢອອມໂຕເຮົາ, ທັງຢເທິງຜິວໜັງ ແລະ ແມນແຕຢ
ທາງດານໃນຮາງກາຍຂອງເຮົາ.”
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”ເຊື້ອຈລະຊີບ ທີ່ເປນສາເຫດຂອງການຊຶມເຊື້ອ ແລະ ພະຍາດຕາງໆເອີ້ນວາ ເຊື້ອພະຍາດ.
ແຕບໍ ໝາຍວາ ເຊື້ອຈລະຊີບທກໂຕແມນກໍ ໃຫເກີດພະຍາດທັງໝົດ, ຍັງມີເຊື້ອຈລະຊີ ບ
ບາງປະເພດທີ່ເປນປະໂຫຍດຕໍຮາງກາຍເຮົາເຊັນກັນ”

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ

ເຊື້ອຈລະຊີບ
ຄານາມ. ເຊື້ອພະຍາດ ຄວາມໝາຍຄືກັນກັບຄາວາ ເຊື້ອຈລະຊິບ (microorganism) ແຕຖືກໃຊເປນຄາຫຍໍ.

ເຊື້ອພະຍາດ
ຄານາມ. ເຊື້ອຈລະຊີບທີ່ສາມາດເປນສາເຫດຂອງການຊຶມເຊື້ອ ແລະ ກໍໃຫເກີດພະຍາດ.
ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້

ຊະນິດ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເຊື້ອຈລະຊີບ
ເຊື້ອຈລະຊີບແບງອອກເປນ 4 ຊະນິດຄື: ເຊື້ອຈລິນຊີ (bacteria), ເຊື້ອຈລະໂລກ (virus), ເຊື້ອເຫັດ (fungi)
ເເລະ ແມ ກາຝາກ (parasites). ໂດຍທົ ວໄປເເລ ວ ເຊື ້ ອ ເຫັ ດ ແມ ນ microbe ທີ ່ ໃ ຫຍ ທີ ່ ສ ດ. ຖ າມີ
ເຊື້ອເຫັດພຽງໂຕດຽວ, ເຮົາເອີ້ນວາ fungus. ເຊື້ອຈລິນຊີ ແມນນອຍກວາ ເຊື້ອເຫັດ ແລະ ບໍມີແກນຈລັງ (cell
nucleus). ຖາມີ ເຊື້ອຈລິນຊີພຽງໂຕດຽວ, ເຮົາເອີ ້ນວາ bacterium. ເຊື້ອຈລະໂລກ ນອຍທີ່ສ ດໃນຈານວນ
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ເຊື້ອຈລະຊີບທັງໝົດ ແລະ ບໍ ມີແກນຈລັງ (cell nucleus) ແລະ ຝາຜະໜັງຈລັງ (cell wall). ເຊື້ອຈລະໂລກ

ທານສາມາດເບິ່ງວິດີໂອເພີ່ມເຕີມໄດທີ:່

ສາມາດແບງຕົວໄດໃນຮາງກາຍ ຫຼື ຈລັງຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນເທົານັ້ນ.

ເຊື້ອຈລະຊີບ | ໂດຍ Dr. Binocs Show| ວິດີໂອເພື່ອການສຶກສາຂອງເດັກ

ເຊື້ອແມກາຝາກ ທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດດວຍການສອງກອງຈລະທັດ ແລະ ມັກກໍໃຫເກີດພະຍາດເລື້ອຍໆແມນ:
ເຊື້ອແມກາຝາກມາລາເຣຍ (malaria parasites). ເຫັດ ແລະ ເຫັດເບື່ອ ກໍຈັດເປນສວນໜຶ່ງຂອງເຊື້ອເຫັດ,
ໜອນບາງຊະນິດກໍເເມນເຊື້ອແມກາຝາກ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ພວກມັນປະກອບດວຍຈລັງຈານວນຫລາຍ ດັງນັ້ນ

https://youtu.be/JZjzQhFG6Ec

ຈິ່ງບໍຖືກເອີ້ນວາຈລະຊີບ.

ເ ຊື ້ ອຈ ລະຊີ ບ ມີ ຢ ທ ກຫ ົ ນ ແຫ ງ, ເ ຊິ ່ ງ ມັ ນ ຖື ກ ຄາດຄ ະເນວ າ ອາດຈະມີ ຫ ລາຍເຖິ ງ 10 ພັ ນ ລ ານໂຕ
(10,000,000,000 ຫຼື 1010) ໃນດິ ນ ປະລິ ມ ານ 1 ກຣາມ

[1]

ໃນຮາງກາຍຄົນ ເຮົ າ ຄາດວາມີ ເ ຊື ້ ອ ຈລິ ນ ຊີ

(bacteria) ອາໄສຢປະມານ 39 ລານໆໂຕ (39,000,000,000,000,000)

[2]
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ເຊື້ອແມກາຝາກມາລາເຣຍ ສາມາດລີ້ຊອນໃນຮາງກາຍຂອງຄົນໄດ ເຊິ່ງພວກມັນແບງໂຕໃນຈລັງເມັດເລືອດແດງ
ແລະ ສາມາດແຜເຊື້ອຈາກຄົນສຄົນໄດໂດຍມີຍງເປນພາຫະ.

ເຊື້ອຈລະຊີບທກຊະນິດມີຄວາມສາມາດຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອທີ່ຄັ້ງໜຶ່ງເຄີຍມີປະສິທິພາບຢາງສົມບນໃນການຕໍສກັບ
ເຊື້ອຈລະຊີບ. ຄວາມສາ ມາດດັງກາວນີ້ ເອີ້ນວາການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ

[3]

ຕົ ວຢາງ, ມີການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ (antibiotics) ທີ່ບໍເໝາະສົມທັງໃນຄົນ ແລະ ສັດລຽງ, ແລະ ຢາຕານ
ເ ຊ ື ້ ອ ຈ ລິ ນ ຊີ ເ ຫ ລ ົ າ ນີ້ ກ ໍ ມ ີ ກ າ ນ ປ ນ ເ ປ ອ ນ ເ ພ ີ ່ ມ ຂ ື ້ ນ ໃ ນ ສ ະ ພ າ ບ ແ ວ ດ ລ ອ ມ . ກ າ ນ ທີ່ ເ ຊ ື ້ ອ ຈ ລິ ນ
ຊີ ໄ ດ ສ າພັ ດ ກັ ບ ຢາຕ ານເຊື ້ ອ ມັ ນ ເປ ນການກະຕ ນໃຫເຊື ້ ອ ຈ ລິ ນ ຊີ ໃ ນຮ າງກາຍຂອງ ຄົ ນ , ສັ ດ ແລະ
ສະພາບເເວດລອມພັດທະນາໄປເປນເຊື້ ອທີ່ຕ ານຕໍ ຢາຕານເຊື້ອ. ເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຕ ານຕໍ ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເ ຫລົາ
ນີ້ສາມາດເເຜ ຂະຫຍາຍອອກໄປ ເເລະ ເຮັດໃຫເກີດການຕິດເຊື້ອພະຍາດທີ່ຮາຍແຮງຂື້ນໄດ.

ຄາທີ່ກຽວຂອງ: ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລະຊີບ , ຢາຕານເຊື້ອຈລະຊີບ, ເຊື້ອຈລະຊີບ
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ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ

ບັນດາຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ (antibiotics) ທີ່ໃຊປນປວພະຍາດທີ່ເ ກີດຈາກເຊື້ອຈລິນຊີ ເຊັນ: ພະຍາດອັກ ເສບ

ຄານາມ. ແມນສານ ຫລື ຢາ (ຕົ ວຢາງ penicillin) ທີ່ອອກລິດທາລາຍ ແລະ ຢບຢງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ

ປອດ, ຊຶ ມ ເຊື ້ອ ລະບົ ບຖາຍເທ ແລະ ຊຶ ມເຊື ້ອຜິວ ໜັ ງ ອາດຈະບໍ ໄດຮັ ບ ຜົ ນ ດີສ ํ າ ລັບ ເຊື ້ ອ ຈລິນ ຊີ ບາງຊະນິ ດ .

ເຊື້ອຈລິນຊີ.
“ທານໝບອກຂອຍວາເວລາທີ່ຂອຍເປນໄຂຫວັດໃຫຍ ຂອຍບໍ ຈາເປນຕອງກິນຢາຕານ
ເຊື້ອຈລິນຊີ ເພາະຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີສາມາດປນປວໄດສະເພາະການຕິດເຊື້ອຈລິນຊີເ ທົາ
ນັ້ນ.”

ຜອານວຍການ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກໄດກາວໄວວາໃນອະນາ ຄົດທີ່ໃກເຂົ້າມາເຖິງນີ້ ຜບໍລິໂພກ ແລະ ບກ
ຄະລາກອນທາງການເເພດ ຈະມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທີ່ໜອຍລົງຕໍການປນປວພະຍາດໂດຍການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ
ແລະ ທານກໍໄດກາວວາ “ອີງຕາມແນວໂນມໃນປະຈບັ ນ, ພະຍາດທີ ່ພ ົບເຫັນທົ ວໄປເຊັ ນພະຍາດໜອງໃນເເທ
(gonorrhea) ອາດຈະກາຍເປນພະຍາດທີ່ປ ນປວບໍ ໄດ” ແລະ “ທານໝອາດຈະໄດເວົ້າກັບຄົນເຈັບຂອງຕົ ນວາ
“ຂໍໂທດເດີ້ ພວກເຮົາບໍສາມາດເຮັດຫຍັງ ໄດອີກເເລວ”.
ນີ ້ ເ ປນບັນຫາທີ ່ ສ າຄັ ນທີ ່ພ ວກເຮົາ ຕອງກັງວົ ນເປນຢາງຍິ່ ງ ເພາະເຊື ້ ອ ຕານຢາມີ ຜ ົນກະທົ ບກັບ ທກໆຄົນ ແລະ

“ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີບໍສາມາດປນປວພະຍາດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອຈລະໂລກໄດ ເຊັນໄຂຫວັດ
ທາມະດາ ແລະ ໄຂຫວັດໃຫຍ. ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ເພື່ອປນປວການຕິດເຊື້ອຈ
ລະໂລກ ຈະບໍເຮັດໃຫເຈົ້າຮສຶກດີຂື້ນ ຫລືກັບໄປເຮັດວຽກໄດໄວຂື້ນ.”

ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ. ຕົວຢາງສາຄັນກໍຄືການເກີດລກໃນຍກຂອງເຊື້ອຕານຕໍຢາ ຈະເຮັດໃຫແມ ແລະ ເດັກ ມີ
ຄວາມສຽງທີ່ຈະເສຍຊີວິດຈາກການຕິດເຊື້ອຈລິນຊີຢາງສງ.
ຄ າສັ ບ ທີ ່ ກ ຽວ ຂ ອງ: ຢາຕ ານເ ຊື ້ ອຈ ລະຊ ີ ບ , ກ ານຕ າ ນຕ ໍ ຢາ ຕ ານເ ຊ ື ້ ອຈ ລິ ນ ຊີ , ກ ານໃ ຊ ຢ າຕ ານ

ຄາຄນນາມ. ປະກອບໄປດວຍສານ ຫລື ຢາທີ່ອອກລິດທາລາຍ ແລະ ຢບຢງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອຈລິນຊີ.

ເຊື້ອຈລິນຊີຫລາຍເກີນຄວາມຈາເປນ ແລະ ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງບໍຖືກຕອງ

ທີມ
່ ີການກຽວຂອງກັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ.
“ລ າ ວ ບ ໍ ສ ະ ບ າ ຍ ຫ ລ າ ຍ ຈ າ ກ ກ າ ນ ຊ ຶ ມ ເ ຊ ື ້ ອ ຈ າ ກ ເ ຊ ື ້ ອ ຈ ລ ິ ນ ຊີ ເ ເ ລ ະ
ຕອງການປນປວດວຍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເປນເວລາດົນນານ”

ຖາຫາກທານຕອງການຮຂໍມນເພີ່ມເຕີມກຽວກັບການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ທານສາມາດເບິ່ງວິດີໂອເພີ່ມເຕີມ
ໄດທີ:່
ສາເຫັດຂອງການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີແມນຫຍັງ? – Kevin Wu

ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

ຫາຍະນະທີ່ອາດເກີດຂືນ
້ ໃນອະນາຄົດ
ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອເປນໜຶ່ ງໃນບັ ນຫາຕົ ້ນຕໍຂອງສາທາລະນະສກທົ ວໂລກ. ມັນອາດສາມາດເຮັດໃຫມີການ
ເສຍຊີວິດຂອງປະຊາກອນຫລາຍລານຄົນ ແລະ ສົງຜົນສະທອນເຖິງເສດຖະກິດຂອງໂລກ

[1]

https://youtu.be/znnp-Ivj2ek

ອົງການສະຫະປະຊາ

ຊາດ (United Nations) ໄດປະກາດນํາໃຊນະໂຍບາຍຂັ້ນສງສດເພື່ອແກໄຂບັນຫາກຽວກັບການເພີ່ມຂື້ນຂອງ
ຂອງການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ.[2]
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Maryn McKenna: ພວກເຮົາຈະເຮັດຫຍັງເມື່ອຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີບສາມາດນາໃຊໄດຕໍ
ໍ
ໄປ?

ການໃຊຢາຕານເຊືອ
້ ຈລິນຊີຢາງບໍຖືກຕອງ
ຄານາມ. ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ບຖື
ໍ ກວິທີ ແລະ ບໍສົມເຫດສົມຜົນ

https://youtu.be/o3oDpCb7VqI

“ກ າ ນ ໃ ຊ ຢ າ ຕ າ ນ ເ ຊ ື ້ ອ ຈ ລ ິ ນ ຊ ີ ທ ີ ່ ອ ອ ກ ລ ິ ດ ກ ວ າ ງ ເ ມ ື ່ ອ ບ ໍ ມ ີ ຂ ໍ ບ ົ ງ ໃ ຊ ,
ແມນຕົວຢາງຂອງການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງ ບໍຖືກຕອງ.”

References
1
WHO. (2016, August 29). Birth in a time of antibiotic-resistant bacteria. Retrieved from
https://www.who.int/mediacentre/commentaries/antibiotic-resistant-bacteria/en/
2
O'Neill, J. (2016, March 19). Tackling Drug-Resistant Infections Globally: Final Report and Recommendations. The Review on
Antimicrobial Resistance. Retrieved from https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final paper_with cover.pdf

“ການນາໃຊຢາຕານເຊື ້ອຈລິ ນ ຊີຢ າງບໍ ຖື ກຕອງເຊັ ນ: ການໃຊຢາຕານເຊື ້ອຈລິ ນ ຊີ ໃ ນ
ກໍລະນີທີ່ເປນໄຂຫວັດ ເຊິ່ງມັນສົງຜົນຮາຍແຮງຕໍສັງຄົມ”
ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ:

Antibiotic abuse
ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ບໍຖືກວິທີ ແລະ ບໍສົມເຫດສົມຜົນ

Antibiotic overuse
ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຫລາຍເກີນໄປ ຫລື ໃຊເປນປະຈາ
“ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີບຖື
ໍ ກຕອງ ແລະ ເກີນຂະໜາດ ບໍແມນເລື່ອງງາຍໆທີ່ຈະຄວບ
ຄມໄດ

“ເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີສາມາດເພີ່ມຂື້ນໄດຢາງໄວວາຖາຫາກຍັງມີການນາໃຊຢາ
ຕານເຊື້ອຈລິນຊີເ ກີ ນຂະໜາດ ແລະ ໃຊຢາງບໍ ຖືກຕອງ ລວມໄປເຖິ ງການໃຊເພື່ ອການ
ປອງກັນ ແລະ ການຄວບຄມການຕິດເຊື້ອທີ່ບໍມີປະສິທິພາບ.”
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ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດກຽວກັບຢາຕານເຊື້ອທີ່ພົບເຫັນເລື້ອຍໆ

ທານກາລັງທາຮາຍຕົວທານເອງ ແລະ ຄົນອອມຂາງທານໂດຍການໃຊຢາຕານ

[1] ຕອງການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ “ເພື່ອກັນໄວກອນ”

ເຊື້ອຈລິນຊີຢາງບໍຖືກຕອງຢຫຼບ
ື ?
ໍ

ກະທັນຫັນສວນໃຫຍ ບໍໄດເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອຈລິນຊີ. ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໂດຍບໍ ໄດຮັ ບຄາແນະນາ

ການທີ່ເຮົາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງບໍຖືກຕອງ ຫຼື ໃຊຫຼາຍເກີນໄປສາມາດກໍໃຫເກີດອັນຕະລາຍໄດ. ການໃຊຢາ
ຕານເຊື້ອຈລິນຊີເພື່ອປນປວໄຂຫວັດ ຫລືການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອຈລະໂລກ, ບໍພຽງແຕຈະບໍຊວຍປນປວໃຫດີຂື້ນ
ມັນຍັງມີຜົນຂາງຄຽງທີ່ອັນຕະລາຍຕາມມາ. ນອກຈາກນີ້, ຕໍໄປຂາງໜາການກະທາດັງກາວນີ້ ມັນຈະສົງຜົນໃຫ
ຫຍງຍາກໃນການທາລາຍເຊື້ອຈລິນຊີ. ໂຕທານເອງ, ຄອບຄົວຂອງທານ ແລະ ຄົນອື່ນໆໃນສັງຄົມອາດຈະຕິດເຊື້ອ
ຈລິນຊີ ເລົານີ້ໃນອະນາຄົດ.
ສິ່ງໃດທີບ
່ ົງບອກວາທານກາລັງໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງບໍຖືກຕອງຢ?
[1] ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເມື່ອທານເປນໄຂຫວັດທາມະດາ ຫລື ໄຂຫວັດໃຫຍ
[2] ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໂດຍທີ່ບໍໄດຮັບຄາແນະນາຈາກແພດ ຫຼື ບກຄະລາກອນທາງການແພດ
[3] ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີບໍຄົບຕາມການົດທີ່ລະບໄວໃນໃບສັງຢາຂອງແພດ ຫຼື ບຄະລາກອນທາງການແພດ
[4] ແບງປນຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີກັບຄົນອື່ນ
[5] ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ເຫຼືອຈາກການປນປວເທື່ອກອນ
ທານຄວນເຮັດແນວໃດ?
[1] ບໍຄວນໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເມືອ
່ ເປນໄຂຫວັດທາມະດາ ຫລື ໄຂຫວັດໃຫຍ
[2] ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ທີ່ໄດຮັບຄາແນະນາຈາກແພດ ຫຼື ບກຄະລາກອນທາງການແພດ. ເພື່ອຄວາມແນໃຈ,
ທານຄວນຖາມ “ມີຄວາມຈາເປນ ຫລືບໍ ທີ່ຂອຍຄວນໄດຮັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ?”
[3] ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃຫຄົບຕາມການົ ດທີ່ລະບໄວໃນໃບສັ ງຢາຂອງແພດ ຫຼື ບຄະລາກອນທາງການແພດ,

ຄາຕອບ: ຜິ ດ . ການເປນໄຂຫວັ ດ ຫລື ໄ ຂຫວັ ດ ໃຫຍ ນັ ້ ນ ເກີ ດ ຈາກເຊື ້ ອຈລະໂລກ, ແລະ ການຖອກທອງ
ຈາກແພດໝ ຫຼື ບ ຄະລາກອນທາງການແພດ ເຮັ ດ ໃຫ ທ ານມີ ຄ ວາມສຽງຈາກຜົ ນ ຂ າງຄຽງຂອງຢາ ແລະ
ເຮັດໃຫຜອື່ນມີຄວາມສຽງຕໍການຕິດເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໂດຍບໍຈາເປນ.
[2] ຂອຍເຄີຍໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເພື່ອປນປວໄຂຫວັດໃນຄັ້ງກອນ ແລະ ຂອຍຮສຶກດີຂື້ນຢາງໄວ, ດັງນັ້ນ ຂອຍ
ຈິ່ງຢາກໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີສາລັບໄຂຫວັດອີກຄັ້ງ
ຄາຕອບ: ຜິດ. ໄຂຫວັດທາມະດາເກີດຈາກເຊື້ອຈລະໂລກ, ເຊິ່ງຄົນສວນໃຫຍຈະມີອາການດີຂື້ນພາຍໃນ 7 ຫາ
10 ມື້. ທານຈະຮສຶກດີຂື້ນ ເຖິງແມນວາທານຈະບໍໄດັໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ. ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີບໍໄດຊວຍໃນ
ການປນປວພະຍາດທີ່ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອຈລະໂລກ, ບໍໄດເຮັດໃຫທານຮສຶກດີຂື້ນ ຫຼື ກັບໄປເຮັດວຽກງານໄດ
ໄວຂື້ນ.
[3] ຂອຍເຄີຍໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຊະນິດນີ້ ແລະ ມັນກໍບໍມີຜົນຂາງຄຽງຫຍັງກັບຂອຍ, ດັງນັ້ນໃນຄັ້ງນີ້ກໍບໍໜາ
ຈະມີຜົນຂາງຄຽງເຊັນກັນ
ຄາຕອບ: ຜິດ. ການທີ່ບໍມີຜົນຂາງຄຽງຈາກການໃຊຢາຕານເຊື້ອໃນເທື່ອຜານມາບໍໄດໝາຍຄວາມວາທານຈະບໍໄດ
ຮັ ບຜົນ ຂາງຄຽງໃນອະນາຄົ ດ ການໃຊຢາຕານເຊື້ ອທກຄັ້ງ ມັ ນເພີ ່ມຄວາມສຽງທີ ່ຈະເກີດຜົນຂາງຄຽງໄດເຊັ ນ:
ຖອກທອງ ຫຼື ການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອເຫັດ.
[4] ເຖິງແມນວາເຊື້ອຈລິນຊີໃນຮາງກາຍຂອຍຈະກາຍເປນເຊື້ອທີ່ ຕານຕໍ ຢາຕານເຊື້ ອ ແລະ ຂອຍບໍ ສະບາຍຈາກ
ເຊື້ອພະຍາດດັງກາວ, ຂອຍຍັງ ສາມາດຫາຊື້ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ແຮງຂື້ນອີກໄດ
ຄາຕອບ: ຜິດ. ເຊື້ອຈລິນຊີສາມາດຕານຕໍ ຢາຕານເຊື້ອຈລິ ນຊີ ໄດຫຼາຍຊະນິດ. ເຊື້ອຕານຕໍຢາບາງໂຕບໍສາມາດທີ່
ຈະປນປວດວຍຢາຕານເຊື້ອ ທີ່ມີໃນປະຈບັນ. ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນທາງທີ່ຜິດສາມາດເພີ່ມໂອກາດໃນ
ການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ທກໆຊະນິດໄດ

ເຖິງແມນວາທານຈະຮສຶກ ດີຂື້ນເເລວກໍຕາມ
[4] ບໍແບງປນຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຂອງທານກັບຄົນອື່ນ

[5] ເຖິງແມນວາເຊື້ອຈລິນຊີໃນຮາງກາຍຂອງຂອຍຈະຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ມັນກໍເປນເລື່ອງຂອງຂອຍ, ຂອຍບໍໄດ

[5] ບໍໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ເຫຼືອຈາກການປນປວເທື່ອກອນ

ສາງຄວາມຫຍງຍາກໃຫໃຜ.
ຄາຕອບ: ຜິດ. ເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ພັດທະນາພາຍໃນຮາງກາຍຂອງທານອາດຈະບໍສົງຜົນອັນຕະລາຍ
ຕໍຕົວທານຄົນດຽວ, ແຕມັນສາມາດ ແຜກະຈາຍໃຫແກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທານ, ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ຄົນອື່ນໆ
ໃນສັງ ຄົ ມໄດ. ການໃຊຢາຕານເຊື ້ອຈລິ ນ ຊີແ ບບບໍ ຖືກ ຕອງຂອງ ທານສາມາດເປນອັນຕະລາຍໃຫແກຄົ ນ ໃນ
ສັງຄົມລວມທັງຕົວທານເອງໄດ.
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ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ຄວາມຮອບຮກຽວກັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ແລະ ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງເມາະສົມ

ຄວາມຮອບຮກຽວກັບຢາຕານເຊືອ
້ ຈລິນຊີ

ທານສາມາດເບິງ່ ວິດໂີ ອເພີມ
່ ເຕີມໄດທີ:່

ຄານາມ. ຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າໃຈ, ປະເມີນ ແລະ ນາໃຊຂໍມນທີ່ກຽວກັບການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງເໝ
າະສົມ ແລະ ເພື່ອປອງກັນ ການເກີດເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ

ຕານເຊື້ອຈລິນຊີ "ເພືອ
່ ໄວກອນ" | Debbie Goff | TEDxColumbus

“ອີງຕາມການບອກເຫລົາຂອງຄົນເຈັບທີ່ພວກເຮົາເຮັດການສາຫຼວດ, ຫຼາຍກວາເຄິ່ງໜຶ່ງ
ຂອງພວກເຂົາຮດີວາຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ບໍສາມາດຂາເຊື້ອຈລະໂລກໄດ, ແຕວາພວກເຂົາ
ກໍຍັງໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢເພື່ອຂາເຊື້ອຈລະໂລກຢ, ເພາະຄິດວາກິນເພື່ຶອໄວກອນ”[1]

https://youtu.be/ALryAB_AYiA

‘“ການເພີ່ມຂື້ນຂອງການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ສົມທົບກັບ ລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈກຽວກັບຢາ
ຕານເຊື້ອຈລິນຊີຂອງປະຊາຊົນທົວໄປທີ່ຍັງບໍສງ. ເຮັດໃຫບັນຫາເຊື້ອຕານຕໍຢາຮນແຮງ
ຂື້ນເລື້ອຍໆ”

ຟາມ, ຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ແລະ ຊຸບເປບັກ (superbugs): Lance Price at TEDxManhattan

[2]

ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

ທານຮກຽວກັບຢາຕານເຊືອ
້ ຈລິນຊີຫບ
ຼື ?
ໍ
https://youtu.be/ZwHapgrF99A

ພວກເຮົາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງໜອຍໜຶ່ງຄັ້ງໃນຊີວິດ. ແຕວາບັນຫາການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ຍັງຄົງມີ
ໃຫພົບເຫັນໃນທົວໂລກ, ພອມນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງຄົງມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແບບບໍຖືກຕອງກຽວກັບເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕານຕໍ
ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ.
ການຕານຕໍ ຢາຕານເຊື້ ອຈລິນຊີ ແລະ ແນວທາງໃນການປອງກັນບັນຫາດັ ງກາວນີ້ ຍັງຄົ ງເປນເລື່ອງທີ່ຍັ ງເຂົ້າໃຈ
ຍາກຢ. ອົງການອະນາໄມໂລກໄດເຮັດ ແບບຟອມສອບຖາມປະຊາກອນຈານວນ 10,000 ຄົນໃນ 12 ປະເທດ
ແລະ ພົບວາ 2 ໃນ 3 ຂອງຜຕອບແບບສອບຖາມດັງກາວມີຄວາມຮ ແລະ ເຂົ້າໃຈກຽວກັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢ
ໃນລະດັບທີ່ຍັງຕາ

[1]

ໜຶ່ງ ໃນ 3 ຂອງຜຕອບແບບສອບຖາມ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແບບຜິດໆ ວາພວກເຂົາ ສາມາດ

ຢດໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເມື່ອມີອາການດີຂື້ນຈາກການເຈັບປວຍ ໂດຍບໍຕອງໃຫຄົບຕາມການົດ ແລະ ຄາແນະນາ
ຂອງທານໝ. 3 ໃນ 4 ຜຕອບແບບສອບຖາມມີຄວາມເຊື່ອຢາງຜິດໆ ວາການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ນັ້ນແມນ
ການທີ່ຮາງກາຍຂອງເຮົາເອງຕໍຕານກັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ

14

[1]

15

AMR Dictionary

ຜຄົ ນມັ ກຈະຖືເບົາຕໍ ບັ ນຫາການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ແລະ ຍັງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ ໆອີກວາຮາງກາຍເຮົາ
ສາມາດຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ແລະ ການຕານຕໍຢາເກີດຂື້ນສະເພາະກັບຄົນທີ່ໃຊຢາຕານເຊື້ອເປນປະ

[2]

ຄາຕອບທີ່ຖືກຕອງ:

ໃນຄວາມຈິງ

ແລວ ແມນເຊື້ອຈລິນຊີໃນຮາງກາຍເຮົາມີການພັດທະນາກາຍເປນເຊື້ອຕານຢາ ແລະ ເຊື້ອຕານຕໍຢານັ້ນສາມາດແຜ
ກະຈາຍຈາກຄົນສຄົນອື່ນໆໄດ. ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວາ ເຖິງວາທານຈະບໍໄດໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ທານກໍມີໂອກາດ
ຕິດເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕານຕໍຢາໄດ.

ແບບສອບຖາມ 1: ທານມີຄວາມຮກຽວກັ ບການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງເໝາະສົມ ແລະ ການຕານຕໍ ຢາຕານ
ເຊື້ອຈລິນຊີຫຼາຍປານໃດ?

1. ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີສາມາດປນປວໄຂຫວັດທາມະດາໄດ (ຖືກ ຫຼື ຜິດ)

1. ຜິດ: ໄຂຫວັດທາມະດາ ເກີດຈາກເຊື້ອຈລະໂລກ ແລະ ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີບໍເຮັດໃຫອາການ
ເຈັບປວຍດີຂື້ນ ຫລືເຊົາຈາກການເຈັບປວຍໄວຂື້ນ. ທານສາມາດອານຂໍມນເພີມ
່ ເຕີມໄດທີ່ here.

2. ຜິດ: ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຫລາຍເກີນໄປ ບໍແມນສາເຫດໃຫຮາງກາຍຂອງຄົນເຮົາຕານຕໍຢາຕານ
ເຊື້ອຈລິນຊີ ແຕວາມັນສາເຫດ ໃຫເຊື້ອຈລິນຊີ ໃນຮາງກາຍເຮົາພັດທະນາໂຕເອງກາຍເປນເຊື້ອຕານຕໍ
ຢາຕານເຊື້ອ ແລະ ເຊື້ອຈລິນຊີນັ້ນກໍສາມາດແຜກະຈາຍຈາກຄົນ ໜຶ່ງສຄົນອື່ນໆໄດ
3. ຖືກ: ທານສາມາດອານຂໍມນເພີ່ມເຕີມໄດທີ່ here.

2. ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີແມນການທີ່ຮາງກາຍເຮົາຕໍຕານຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ (ຖືກ ຫຼື ຜິດ)

4. ຖືກ: ທານສາມາດອານຂໍມນເພີ່ມເຕີມໄດທີ່ here.

3. ການໃຊ ຢາຕ ານເຊື ້ ອ ຈ ລິ ນ ຊີ ໃ ນຄົ ນ ສາມາດເຮັ ດ ໃຫ ເກີ ດ ເຊື ້ ອ ຕ ານຕໍ ຢາຕ ານເຊື ້ ອ ຈ ລິ ນ ຊີ ໄ ດ
(ຖືກ ຫຼື ຜິດ)

5. ຖືກ: ເຊື້ອຕານຕໍຢາສາມາດແຜກະຈາຍຈາກຄົນນຶ່ງສຄົນອື່ນໆໄດໂດຍການສํາຜັດກັບຄົນທີ່ມີເຊື້ອ

4. ການໃຊ ຢາຕ ານເຊື ້ ອ ຈ ລິ ນ ຊີ ໃ ນສັ ດ ສາມາດເຮັ ດ ໃຫ ເກີ ດ ເຊື ້ ອ ຕ ານຕໍ ຢາຕ ານເຊື ້ ອ ຈ ລິ ນ ຊີ ໄ ດ
(ຖືກ ຫຼື ຜິດ)
5. ເຮົາສາມາດຕິດເຊື້ ອຕານຕໍ ຢາໄດຈາກການສາຜັດ ຫຼື ຢໃກຊິດກັບຜທີ່ຮ າງກາຍມີການເຊື້ອຕານຕໍ ຢາ
ຕານເຊື້ອຈລິນຊີ (ຖືກ ຫຼື ຜິດ)
6. ເຮົາສາມາດຕິດເຊື້ອພະຍາດຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໄດຈາກການສາຜັດ ຫຼື ຢໃກຊິດກັບສັດທີ່ມີຊີດທີ່
ມີເຊື້ອພະຍາດທີ່ ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນຮາງກາຍ, ຈາກການບໍລິໂພກອາຫານ ຫລື ນາທີ່ມີການ
ປນເປອນເຊື້ອດັງກາວ (ຖືກ ຫຼື ຜິດ)
7. ການສັ ກຢາປອງກັ ນພະຍາດ (vaccines) ຄົບຕາມການົດ ເວລາ ແລະ ການຮັກສາສຂະອະນາໄມ
ສາມາດຊວຍຢບຢງ ການແຜກະຈາຍຂອງການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໄດ ( ຖືກ ຫຼື ຜິດ)

ພະຍາດທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອໃນຮາງ ກາຍຂອງພວກເຂົາ, ທານສາມາດອານຂໍມນເພີ່ມເຕີມໄດທີ່ click
here.
6. ຖືກ: ອານຂໍມນເພີ່ມເຕີມກຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ການປອງກັນ, ໄດທີ່ click
here.

7. ຖືກ: ທານສາມາດອານເພີ່ມເຕີມ ໄດທີ່ here ເພື່ອໃຫເຂົ້າໃຈກຽວກັບຄວາມສາຄັນຂອງການແກໄຂ
ບັນຫາເລື່ອງເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ຈລິນຊີ
ໃຫຄວາມຮກຽວກັບຢາຕານເຊື້ອຢາງພຽງພໍ ເພື່ອໃຫທານໄດເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນຂາງຄຽງຂອງຢາ ແລະ ລວມທັງຜົນ
ກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນຕໍສັງຄົມ. ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີບໍໄດສົງຜົນກະທົບພຽງແຕໂຕທານ, ໝເພື່ອນ
ແລະ ຄອບຄົວຂອງທານເທົານັ້ນ ແຕຍັງສົງຜົນກະທົບເຖິງສິ່ງ ແວດລອມ ແລະ ທກຄົນໃນໂລກນີ້.
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ທານຄວນຊອກຮກຽວກັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ທານກາລັງໃຊຢ ເພື່ອໃຫທານໄດເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນຂາງຄຽງຂອງຢາ
ແລະ ລວມທັງຜົນກະທົບທີ່ ອາດເກີດຂື້ນຕໍສັງຄົມ, ໝເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທານ ລວມທັງສົງຜົນກະທົບເຖິງ

ບົດທີ່ 2. ການຕານຕໍຢາ

ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ທກຄົນໃນໂລກນີ້.

ການຕານຕໍຢາຕານເຊືອ
້ ຈລິນຊີ

ຄາທີກ
່ ຽວຂອງ: ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ, ການນາໃຊຢາຕານ

ຄານາມ. ຄວາມສາມາດຂອງເຊື້ອຈລິນຊີໃນການຢບຢງການອອກລິດຂອງຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຊະນິດໃດໜຶ່ງ ຫຼື

ເຊື້ອຈລິນຊີ ຢາງບໍຖືກຕອງ, ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງເມາະສົມ

ຫຼາຍຊະນິດໃນການຕໍຕານ ຕໍເຊື້ອຈລິນຊີ.
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https://www.businessinsider.com/biggest-misconception-about-antibiotic-resistance-2017-2

“ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຫລາຍເກີນໄປ ແລະ ບໍຖືກຕອງ ສາມາດກໍໃຫເກີດການ
ຕານຕໍຢາໄດ”

“ເຖິງແມນມີການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງເໝາະສົມ ແລະ ຕາມຄາແນະນາຂອງແພດ,
ເຊື້ອຈລິນຊີກໍ ຍັງມີຄວາມສາມາດພັດທະນາ ໂຕເອງໃຫຕານຕໍ ຢາຕານເຊື້ອໄດ. ແຕວາ
ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີນີສາມາດກະຕນໃຫເກີດໄດໄວຂື້ນກວາເກົາ ເມື່ອມີການ
ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ບໍເໝາະສົມ ແລະ ນາໃຊຫຼາຍເກີນໄປ”

[1]

ຄາທີ່ກຽວຂອງ:

Antibiotic-resistant
ຄາຄນນາມ. ມີຄວາມສາມາດໃນການຢບຢງການອອກລິດຂອງຢາຕານເຊື້ອຕໍເຊື້ອຈລິນຊີ
“ຢາງໜອຍ 50,000 ຄົນ ມີການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ໃນແຕ
ລະປໃນປະເທດອັງກິດ, ປະເທດໃນເຂດຢໂຣບ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ”

[1]

ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

ແມນຫຍັງຄືສາເຫດທີ່ກໃຫເກີ
ໍ
ດການຕານຕໍຢາຕານເຊືອ
້ ?
ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີບາງຊະນິດເກີດຂື້ນໄດເອງ. ເນື່ອງຈາກຢາບາງຊະນິດ ເຊັນ: penicillin ເຊິ່ງມີຕົ້ນ
ກາເນີດມາຈາກເຊື້ອເຫັດ ຫຼື ເຊື້ອຈລິນຊີຊະນິດອື່ນໆ ທີ່ສາມາດພົບໄດທົວໄປໃນດິນ. ເພື່ອຄວາມຢລອດຂອງເຊື້ອ
ຈລະຊີບເລົານີ້ (ລວມທັງເຊື້ອຈລິນຊີ, ຈລະໂລກ, ເຊື້ອ ເຫັດ ແລະ ແມກາຝາກ) ຈະປບຕົວຕາມກາລະເວລາ ແລະ
ພັດທະນາເປນເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ. ແຕວາ, ໂດຍປກກະຕິແລວລະ ດັບຂອງຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ໃນ
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ສິ່ງແວດລອມມີປະລິມານໜອຍຫຼາຍ. ໃນຊວງທົດສະວັດທີ່ 1930 (ຫຼັງຈາກການຄົ້ນພົບ penicillin) ການ ຊຶມ
ເຊື້ອທີ່ມີສາເຫດມາຈາກເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອແມນພົບໄດໜອຍຫຼາຍ.
ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ໃຊຢາງບໍຖືກຕອງເຮັດໃຫມີການຕານຕໍຢາທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ແຜກະຈາຍ
ເຊື້ອໄປທົ ວໂລກ. ມີການ ຄາດຄະເນໄວວາ ໃນແຕລະປຈະມີການຜະລິດ ແລະ ໃຊຢາຕານເຊື້ອໃນທົ ວໂລກຫຼາຍ
ເຖິງ 200,000 ເຖິ ງ 250,000 ໂຕນ..

[1] [2]

ທານເປນອີກຄົນໜຶ່ງທີ່ໃຊຢາຕານເຊື້ອແບບບໍຖືກຕອງ ຫຼືບ?
ໍ ທານສາມາດຫາຄາຕອບໄດຈາກຄາວາ “ການໃຊຢາ
ຕານເຊື້ອຢາງບໍຖືກຕອງ””.
ຄາສັບທີ່ກ ຽວຂອງ: ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ເຊື້ອຈລິນຊີ, ຢາເປນີຊີລີນ, ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຢາງບໍໍຖືກຕອງ

ໃນຈາ ນວນນີ້ຢາຕານເຊື້ອ 70% ແມນຖືກນາໃຊໃນສັດ ແລະ

30% ແມນໃຊໃນຄົນ.

ທານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອເພີ່ມເຕີມກຽວກັບການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອໄດທີ:່

ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີສວນຫລາຍທີ່ໃຊໃນຄົນ ແລະ ສັດ ຈະຖືກຂັບບອອກທາງນາປດສະວະ ແລະ ອາຈົມ, ຫຼັງຈາກ

The Antibiotic Apocalypse Explained

ນັ້ ນກໍ ຈະເຂົ້ າສລະບົບ ການ ບາບັ ດນາເປອນ ແລະ ເຂົ້າໄປປນເປອນກັບສິ່ງ ແວດລອມ. ເມື່ອມະນດ, ສັດ ແລະ
ສິ ່ງແວດລອມໄດສາພັດກັ ບຢາຕານເຊື້ ອຈລິ ນ ຊີ , ເຊື້ອ ຈລິນ ຊີທີ ່ອາໄສຢໃນຮາງກາຍຂອງສີ່ງ ທີ່ ມ ີຊີວິ ດ ແລະ
ສິ່ງແວດລອມເຫລົ ານັ້ ນ ກໍສາມາດພັດທະນາໂຕເອງໃຫການເປນເຊື້ອຕານຕໍຢາໄດ, ແລະ ເຊື້ອ ຕານຕໍຢາເຫຼົານີ້ກໍ
ສາມາດແຜກະຈາຍໄປສຄົນອື່ນ ແລະ ສິ່ງແວດລອມອື່ນໄດ.[2] [3]

ຜທີ່ມີການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອຈລິນຊີ ຄວນໄດຮັບການປນປວດວຍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ຜທີ່ບໍ
ໄດມີການຕິດເຊື້ອຈລິນຊີ ແມນບໍມີຄວາມຈາເປນຕອງໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ. ທານ ອາເລັກຊານເດີ ເຟລມມິ່ງ ຜ

https://youtu.be/xZbcwi7SfZE

ການວິວັດທະນາການຂອງການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ | Science News

ທີ່ຄົ້ນພົບ penicillin ໄດຄານວນເຖິງການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຕັ້ງແຕທາອິດທີ່ຄິດຄົ້ນ penicillin, ເພີ່ນໄດກາວ
ວາ:

“ຜທີໃ່ ຊ penicillin ໃນການປນປວແບບບໍຮອບຄອບ ຈະຕອງເປນຜຮັບຜິດຊອບຕໍການເສຍຊີວດ
ິ ຂອງຄົນເຈັບ

https://youtu.be/yybsSqcB7mE

ທີ່ເກີດຈາກການຕິດເຊືອ
້ ພະຍາດທີຕ
່ ານຕໍຢາ penicillin”
ໃນປະຈບັນ penicillin ບໍຄອຍໄດຖືກນາມາໃຊໃນການປນປວພະຍາດຊຶມເຊື້ອທົວໄປທັງໃນຄົນ ແລະ ສັດ ເນື່ອງ
ຈາກເຊື້ອພະຍາດດັງກາວ ນັ້ນຕານຕໍ penicillin. ໃນຂະນະນີ້ ມີຢາຕານເຊື້ອຫຼາກຫຼາຍຊະນິດຖືກນາມາໃຊແທນ
penicillin. ໄດມີການຄາດຄະເນໄວວາ ໃນທກໆປ ຈະມີຄົນທີ່ເສຍຊີວິດຈາກການຕິດເຊື້ອຕານຕໍ ຢາຫຼາຍກວາ
700,000 ຄົ ນ ແລະ ຈານວນຜເສຍຊີວິດຈາກການຕິດເຊື້ອຈະເພີ່ມສງຂື້ ນເຖິງ 10,000,000 ຄົນ ຕໍ ປໃນປ
2050.[2] ພວກເຮົາບໍມີຢາຕານເຊື້ອກມໃໝທີ່ອອກມານາໃຊເປນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລວ.
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“ພວກເຮົາຈາເປນຕອງປກລະດົມ ແລະ ຊຸກຍໃຫທກຄົນຮເຖິງບັນຫາຂອງເຊື້ອຕານຕໍຢາ ເພາະມັນເປນບັນຫາທີ່
ຮີບດວນ.”[1]
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ການຊຶມເຊືອ
້ ຈາກເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊືອ
້

ວຽກງານກະສິກ າ ແລະ ແຜຂະຫຍາຍເຂົ້ າ ສສິ ່ ງແວດລອມ. ການຄວບຄມການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິ ນ ຊີ ທີ ່ ບໍໄດ

ຄານາມ. ການຕິດເຊື້ອທີ່ມາຈາກເຊື້ອພະຍາດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຢບຢງລິດຂອງຢາຕານຈລະຊີບ
“ການຊຶ ມເຊື້ ອຈາກເຊື ້ ອຕານຕໍ ຢາຕານເຊື້ ອ ເກີ ດ ມາຈາກຫຼ າຍໆສາເຫດທີ່ ເ ເຕກຕາງ
ກັນເຊັ ນ: ການໃຊຢາຕານເຊື ້ອ ຈລິ ນຊີ ເ ກີ ນຂະໜາດ ແລະ ການນາຢາງບໍ ເໝາະສົ ມ .
ນອກຈາກນີ້ ກໍ ຍັງເປນໄປໄດທີ່ ຕິດເຊື ້ອຕານຕໍ ຢາຈາກບກຄົນອື່ ນ, ເນື່ອງຈາກວາເຊື້ອ
ຕານຕໍຢາສາມາດສົງຈາກຄົນໜຶ່ງໄປສອີກຄົນອື່ນໄດ”.”

ມາດຕະຖານ ແລະ ການພັດທະນາຂອງການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອຕານຕໍ ຢາຕານເຊື້ອ ອາດຈະເຮັດໃຫເຮົາບໍ ສາມາດ
ປນປວພະຍາດທີ່ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອຈລິນຊີໄດໃນອະນາຄົດ[1]
ຖາຫາກທານສົນໃຈເປນສວນໜຶ່ງໃນການແກໄຂບັນຫາເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ທານສາມາດອານຂໍມນເພີ່ ມຕື່ມ
ໄດທີ່ click here.

[1]

“ການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝທີ່ເກີ ດຈາກເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ເພີ່ມຂື້ນໃນຫຼາຍໆປະເທດ
ທົວໂລກ”

ຄາສັບທີ່ກ ຽວຂອງ: ຢາຕານເຊື້ອວັນນະໂລກ, ຢາຕານເຊື້ອມາລາເຣຍ
ທານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອເພີ່ມເຕີມກຽວກັບ ການເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ໄດທີ:່
ການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ: ເມັດຢາຂົມເວລາກືນ

ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

ມັນແມນເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ບໍແມນຮາງກາຍຂອງຄົນເຮົາ
ທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ.
ສາລັ ບການຕານຕໍ ຢາຕານເຊື້ ອຈລິ ນຊີ ນັ ້ນ, ບໍ ແມນຍອນຮາງກາຍຂອງທານເອງ ແຕເກີດຂື້ນຍອນເຊື້ ອຈລິນຊີ
ສາມາດພັດທະນາໂຕເອງໃຫມີ ຄວາມສາມາດຕານຕໍ ຢາຕານເຊື້ອໄດໂດຍການປຽນແປງທາງພັນທກາຂອງພວກ
ມັນ. ໂດຍທົວໄປແລວຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີແມນມີຈດປະສົງ ເພື່ອຂາເຊື້ອຈລິນຊີ ຫຼື ເຮັດໃຫເຊື້ອອອນແອລົງ ເພື່ອ
ໃຫຮາງກາຍເຮົາສາມາດຕໍສກັບເຊື້ອຈລິນຊີນັ້ນໄດ.
ຖາຫາກທານເກີດມີການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ຢາຕານເຊື້ອທົວໄປຈະບໍມີປະສິດທິພາບໃນ
ການປນປວ. ທາງເລືອກຂອງການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອທີ່ສາມາດກາຈັດການຕິດເຊື້ອຈາກເຊື້ອຕານຕໍຢາກໍມີໜອຍ

https://youtu.be/hORCLShmKEU

ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຢາງບໍຖືກຕອງເຮັດໃຫເກີດບັນຫາການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອໄດຫລືບໍ ?

https://youtu.be/_ouBFiNFfZI

ລົງ ແລະ ໃນບາງກໍລະນີຢາດັງກາວກໍອາດຊອກຊື້ບໍໄດ. ນອກຈາກນີ້ ເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຕານຕໍຢານີ້ສາມາດ ແຜກະຈາຍ
ໄປສບກຄົນໃກຄຽງ ແລະ ຄົນອື່ນໃນສັງຄົມອີກດວຍ.

References
1
WHO. (2015). Worldwide country situation analysis: Response to antimicrobial resistance. www.who.int. ISBN 978 92 4 156494
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ເຊື້ອຊຸບເປບັກ

ລະຫວາງການເລືອກຕັ້ງ. ເຖິງແມນວາໃນເວລາ ນັ້ນຈະມີຂາວສານ ແລະ ສື່ຕາງໆອອກມາເວົ້າເຖິງ MRSA ຢາງ
ຫຼວງຫຼາຍ, ແຕໂດຍສະເລຍແລວຜທີ່ສົນໃຈກຽວກັບຫົວຂໍດັງກາວອາດຍັງສັ ບ ສົນກຽວກັບບັນຫາ ແລະ ລາດັບ

ຄານາມ. ສາຍພັນຂອງເຊື້ອຈລິນຊີ ທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຫຼາຍຊະນິດ

ຄວາມສາຄັນສາລັບການແກໄຂບັນຫາໃນຂະນະນັ້ນ.

“ການຄກຄາມຂອງ superbug ແມນເກີດມາຈາກການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຫຼາຍ

ໃນປະຈບັນ, “superbugs” ກາຍເປນສິ່ງສາຄັນສາລັບຜທີ່ມີຄວາມກັງວົນກຽວກັບເຊື້ອຕານຕໍຢາ, ເພື່ອຮເຖິງວິທີ

ເກີນໄປ”

ການທີ່ຈະຕໍສກັບບັນຫາ ດັງກາວ.

“ການລາງມື ສາມາດຊວຍທານຈາກການຕິດ superbug ໄດ”
“Superbug ສາມາດເຮັດໃຫເສຍຊີວິດໄດ ເຖິງແມນວາການຕິດເຊື້ອນັ້ນບໍຮນເເຮງ

ຄາສັບທີ່ກ ຽວຂອງ: ການນํາໃຊຢາຕານເຊື້ອຢາງບໍຖືກຕອງ ຫລື, ຄວາມຮອບຮກຽວກັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ຫລື,
[1]

ຮອງຮອຍຂອງຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ຫລື ແລະ ການກາກັບດແລການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ

”

ທານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອເພີມເຕີມກຽວກັບ “Superbugs” ໄດທີ່ :

“ຖາບັນຫາການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອບໍໄດຮັບການແກໃຂດຽວນີ້, superbug ຈະສາມາດຂາ
ພວກເຮົາໄດໄວກອນພາວະໂລກຮອນ.”

ການເພີ່ມຂື້ນຂອງ Superbugs

[2]

ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

ການເພີ່ມຂື້ນຂອງ Superbugs
ຄ

າ ວ

າ

“superbug” ແ ມ

ນ ຄ

າ ທ ີ ່ ໃ ຊ

ໃ ນ ສ ື ່ ບ ັ ນ ເ ທ ີ ງ

ແ ລ ະ

https://youtu.be/fyRyZ1zKtyA

ກໍໄດຖືກນາໃຊຫລາຍຂື້ນໃນການສື່ສານກຽວກັບການຕານຕໍຢາ. ຄາວາ “superbug” ເປນຮຈັກຢາງຫຼວງຫຼາຍ
ຫຼັງຈາກປ 1970 ແລະ ຖືກບັນລະຍາຍໄວວາເປນເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ສາງມົນລະພິດໃນອາກາດ[3] ຕໍມາ “superbug”

ການເພີ່ມຂືນ
້ ຂອງ Superbugs- ການຕານຕໍຢາຕານເຊືອ
້ ຈລິນຊີ: Dr. Karl Klose at TEDxSanAntonio

ໄດມີວິວັ ດທະນາການເພື່ອອະທິບາຍເຖິງເຊື້ ອຈລິນຊີ ທີ່ຕ ານຕໍ ຢາຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ມີຄວາມຫຍງຍາກໃນການ
ປນປວ.
ສື່ (media) ສາມາດສະທອນເຖິ ງ ທັ ດສະນະຄະຕິ ແລະ ມມມອງຂອງສາທາລະນະຊົນ.[4] ປະເທດອັງກິດ ໃນປ
1996, BBC’s Panorama ໄດຈັດຕັ້ງໂຄງການເພື່ອຕານຕໍເຊື້ອຕານຕໍຢາທີ່ເອີ້ນວາ “superbug” ໂດຍເນັ້ນ
ໜັ ກໃສການຕານຕໍ ຢາ vanconmycin ໃນເຊື້ອຈລິ ນຊີທ ີ່ ມີຊື ່ວ າ Enterococcus. ສິ່ງ ນີ້ນ າໄປສການທີ່ ສື່
ຕາງໆມີການຕິດຕາມຢາງໄກຊິດໃນຫົວຂໍ “superbug”.
ຕໍ ມາໃນປ 2005, ໃນປະເທດອັງກິດ, ຫົວຂໍ ”Superbugs” ທີ່ເນັ້ນໜັກໄປຫາເຊື້ອ Methicillin-resistant

Staphylococcus aureus (MRSA) ກາຍເປນການຖົກຖຽງກັນຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍລະຫວາງສອງພັກການເມືອງໃນ
24

https://youtu.be/ikZQPB45Zbw
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ຕານຕໍຢາຫຼາຍຊະນິດ
ຄາຄນນາມ. ເຊິ່ງສາມາດຢບຢງການເຮັດວຽກຂອງຢາຕານເຊື້ອຫລາຍຊະນິດ ລວມທັງຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ຢາ
ຕານເຊື້ອຈລະໂລກ, ຢາຕານເຊື້ອເຫັດ ແລະ ຢາຕານເຊື້ອແມກາຝາກ ທີ່ເຮັດວຽກສະກັດກັ້ນ ຫລືທາລາຍພວກມັນ.

ສິ່ງທີຄ
່ ວນຮ

ການຕານຕໍຢາຫຼາຍຊະນິດແມນບັນຫາທີຄ
່ ົນເຮົາສາງຂືນ
້

“ເຊື ້ ອ ຈ ລິ ນ ຊີ ທ ີ ່ ຕ ານຕໍ ຢາຫຼ າ ຍຊະນິ ດ ເປ ນອັ ນ ຕະລາຍ ແລະ ເປ ນໄພຄກຄາມດ ານ

ສວນໃຫຍແລວການຕານຕໍ ຢາຕານເຊື້ ອ ຫຼ າ ຍຊະນິ ດແມນບັ ນຫາທີ່ ຄ ົ ນ ເຮົ າ ສາງຂື ້ ນ ຕົ ວ ຢາງເຊັ ນ: ພະຍາດ

ສາທາລະນະສກ. ເຊິ່ງພວກເຂົາອາດ ຈະຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຫຼາຍຊະນິດ”

ວັນນະໂລກທີ່ຕານຕໍຢາຫຼາຍຊະນິດ (Multidrug Resistant Tuberculosis - MDR TB) ແມນເກີດຈາກ

“ຢາລະບອບໃໝທີ່ໃຊໃນການປນປວພະຍາດວັນນະໂລກທີ່ຕານຕໍຢາຫຼາຍຊະນິດ, ຈະຕອງ
ໃຊເວລາໃນການປນປວພະຍາດດົນ ເຖິງ 9 ຫາ 11 ເດືອນ”

ການທີ່ໃຊຢາປນປວວັນນະໂລກທີ່ບໍເໝາະສົມ.[1] ເນື່ອງຈາກໄລຍະການປນປວທີ່ຍາວນານ, ຜົນຂາງຄຽງຂອງຢາ
ແລະ ການໃຊຢາຢາງບໍເໝາະສົມເປນເປນສິ່ງທີ່ພົບເຫັນໄດທົວໄປ, ເມື່ອຄົນເຈັບເລີ່ມມີ ອາການດີຂື້ນ ແລະ ພວກ
ເຂົາມັກຈະຢດໃຊຢາດວຍໂຕເອງ ແຕວາເຊື້ອວັນນະໂລກຍັງບໍທັນຖືກກາຈັດໄປຈາກຮາງກາຍເທຶ່ອ, ເຮັດໃຫເຊື້ອຈ
ລິນຊີດັ ງກາວພັດທະນາໂຕເອງໃຫຕານຕໍ ຢາຕານເຊື້ອວັນນະໂລກລະບອບທາອິດ. ເມື່ອໃດທີ່ຄົນເຈັບມີອາການ
ເຈັບປວຍອີກຄັ້ງຈາກເຊື້ອວັນນະໂລກ, ເຊື້ອດັ ງກາວນອກຈາກບໍຕອບສະໜອງຕໍການປນປວດວຍຢາຕານເຊື້ອ
ວັນນະໂລກລະບອບທາອິດ ແຕຍັງເພີ່ມຄວາມຮນແຮງໃນການແຜກະຈາຍຈົນເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ.

ຄາໃກຄຽງ

ຕານຕໍຢາຫລາຍຊະນິດ
ຄານາມ. ມິຄ ວາມສາມາດໃນການຢບຢງການເຮັດວຽກຂອງຢາຕານເຊື ້ອຫຼາຍຊະນິດ ທີ່ເ ຮັດ ວຽກສະກັ ດ ກັ້ນ
ຫລືທາລາຍເຊື້ອຈລະຊີບທີ່ຕານຕໍຢາເຫລົານັ້ນ
“ເຊື້ອແມກາຝາກມາລາເຣຍ ສາມາດພັດທະນາໂຕເອງເປນເຊື້ອຕານຕໍຢາຫຼາຍຊະນິດ ຕໍ
ການປນປວລະບອບທາອິດໄດຢາງໄວວາ ໂດຍສະເພາະຄົນເຈັບທີ່ໄດຮັບການປນປວບໍຄົບ
ຕາມການົດ”.”
“ການສົມທົບກັນລະຫວາງຄວາມຮນແຮງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການຕານຕໍຢາຫຼາຍຊະນິດ
ສາມາດນາໄປສ ສະຖານະການຮນແຮງຂື້ນ”

CRE (Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae) ແມນເຊື້ອຈລິນຊີໃນຄອບຄົວ ເຊື້ ອຈລິ ນຊີທີ່
ຕານຕໍ ຢາຕານເຊື້ອຫຼ າຍຊະນິດ. ເຊື້ອ ດັ ງກາວມິວິວັ ດທະນາການເພື່ອເຮັດ ໃຫຢາຕານເຊື້ອ ສວນໃຫຍບໍ ສາມາດ
ກາຈັດມັນໄດ, ໂດຍຮຈັກມັນໃນນາມ: “superbugs”. ຢາ Colistin ເປນຢາຕົວສດທາຍທີ່ໃຊໃນການປນປວ
ການຕິດເຊື້ອ CRE ແລະ ການຊຶມເຊື້ຶອຈາກຈລິນຊີກຣາມລົບໂຕອື່ນໆທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຫຼາຍຊະ ນິດ. ການ
ໃຊຢາຕານເຊື້ອທີ່ຫຼາຍເກີນໄປທັງໃນໂຮງໝ ແລະ ຊຸມຊົນຈະສົງເສີມໃຫມີການຂະຫຍາຍໂຕຢາງກວາງຂວາງຂອງ
ເຊື້ອຈລິນຊີທຕ
ີ່ ານ ຕໍຢາຕານເຊື້ອຫຼາຍຊະນິດ ເຊັນ CRE. ເຊື້ອຕານຕໍຢາເຫຼົານີ້ ລວມທັງເຊື້ອ CRE ສາມາດແຜ
ກະຈາຍ ແລະ ກໍໃຫເກີດການຕິດເຊື້ອໃນຄົນ ເຈັບຈານວນຫຼາຍ. ທານກໍມີຄວາມສຽງສງໃນການຕິດເຊື້ອ CRE
ເຊັນກັນ ຖາທານໄດເຂົ້ານອນປນປວໃນໂຮງໝ ຫຼື ໄດຮັບຢາຕານເຊື້ອເປນ ເວລາດົນ. ການຊຶມເຊື້ອທີ່ມີສາເຫດ
ມາຈາກເຊື້ອ CRE ສວນຫລາຍແມນນາໄປສການເສຍຊີວິດ.

Extensively drug-resistanct (XDR) (ການຕານຕໍຢາຢາງກວາງຂວາງ)

ເຊື ້ອ Acinetobacter ທີ ່ຕ ານຕໍ ຢາຕານເຊື ້ອຈລິ ນຊີ ຫລາຍຊະນິດ ກາຍເປນເຊື ້ອພະຍາດທີ່ສํ າຄັນທາງດານ

ຄານາມ.

ສາທາລະນະສກ. ໃນເມື ່ອກອນ, ຢາໃນກມ carbapenem ທີ ່ ມີ ຜ ົນ ໃນການປນປວການຕິ ດເຊື ້ອຈາກເຊື້ອ

ຄວາມສາມາດເຊື້ອພະຍາດທີ່ຢບຢງການເຮັດວຽກຂອງຢາຕານເຊື້ອເກືອບທກຊະນິດ. ເຮັດໃຫຢາທີ່ນາໃຊໄດເຫຼືອພຽງ ຢາຕານເຊື້ອແຕໜຶ່ງ ຫຼື

ສອງຊະນິດເທົານັ້ນທີ່ສາມາດຕໍຕານກັບເຊື້ອພະຍາດເຫລົານີ້ໄດ.

Pandrug-resistant (PDR) (ການຕານຕໍຢາທກຊະນິດ)
ຄານາມ. ຄວາມສາມາດເຊື້ອພະຍາດທີ່ຢບຢງການເຮັດວຽກຂອງຢາຕານເຊື້ອທກຊະນິດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫເຊື້ອພະຍາດ
ດັງກາວຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ທກຊະນິດ

Acinetobacter ທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຫລາຍຊະນິດ ໄດດີທີ່ສດ. ແຕວາ, ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ
ຫຼາຍຊະນິດທີ່ຫລາຍເກີນໄປ ແລະ ການນາໃຊທີ ່ບໍ ຖື ກຕອງ, ລວມທັງຢາການນາໃຊຢາ carbapenems ທີ່ ບໍ
ສົມເຫດສົມຜົນ, ມັນໄດສົ ງຜົນສະທອນໃຫມີການພັດທະນາ ແລະ ແຜກະຈາຍຂອງເຊື້ອ Acinetobacter ທີ່
ຕານຕໍ ຢາ ຕານເຊື້ອຈລິ ນຊີ ໃນໝວດ Carbapenem. ເຊື້ອ Acinetobacter ທີ ່ຕ ານຕໍ ຢາຕານເຊື້ອຈລິ ນຊີ
ຫລາຍຊະນິດສາມາດເຮັດໃຫເກີດການຕິດ ເຊື້ອທີ່ຮນແຮງ ແລະ ຫຍງຍາກໃນ ການປນປວ.
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ເພື່ອທີ່ຈະແກໄຂບັນຫາເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຫລາຍຊະນິດ, ໂຮງໝຈາເປນຕອງເພີ່ມຂັ້ນຕອນ
ການທາຄວາມສະອາດ ເພື່ອ ໃຫໝັ້ນໃຈວາທກຄົນລາງມືກອນ ແລະ ຫຼັງສາພັດກັບຄົນເຈັບ, ສະພາບເເວດລອມ
ອ ອມຂ າງຄົ ນ ເຈັ ບ , ພ ອມທັ ງ ສະໜັ ບ ສະໜ ນ “ໂຄງການການການນ າໃຊ ຢາຕ ານເຊື ້ ອ ຢ າງເໝາະສົ ມ
(Antimicrobial stewardship)”. ນອກຈາກນີ້ ທກຄົນໃນຊຸມຊົນກໍຄວນລາງມື, ຮັກສາສຂະອະນາ ໄມ ແລະ
ຢດການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຢາງບໍຖືກຕອງ ຫລື ຫລາຍເກີນໄປເຊັນກັນ.

ບົດທີ 3: ການນາໃຊຢາຕານເຊືອ
້ ຈລິນຊີ
ການໃຊຢາຕານເຊືອ
້ ຈລິນຊີເພືອ
່ ການປອງກັນ
ຄານາມ. ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອເພື່ອປອງກັນພະຍາດ ຫລື ການຕິດເຊື້ອ

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕານຕໍ

ການນາໃຊຢາຕ ານເຊື ້ ອເພື ່ ອ ປອງກັ ນ ການຕິ ດ ເຊື ້ ອ ໂດຍທົ ວໄປແມນຈະຖື ກ ນ າໃຊ
ກອນກສນເຮັດຫັດຖະການຜາຕັດໃຫຍ, ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມສຽງວາເຊື້ອຈລິນຊີຈະເຂົ້າ

ຢາຕານເຊື້ອ

ສຮາງກາຍໃນເວລາຜາຕັດ ແລະ ເຮັດໃຫມີການຕິດເຊື້ອໄດ ໂດຍສະເພາະບາດແຜເປດ”

ທານສາມາດເຂົາ້ ເບິງ່ ວີດີໂອເພີ່ມເຕີມກຽວກັບ “ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຫຼາຍຊະນິດ” “Multidrug-resistant”:
ວັນນະໂລກຕານເຊື້ອຫຼາຍຂະໜານ: No Promises, by Ron Haviv in Tajikistan

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ

ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເພື່ອການປອງກັນ
ຄານາມ. ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອເພື່ອປອງກັນພະຍາດ ຫລື ການຕິດເຊື້ອ
ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

https://youtu.be/kEOmYXRFp10
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ຍອນຫຍັງຈິງ່ ຕອງມີການນາໃຊຢາຕານເຊືອ
້ ຈລິນຊີເພືອ
່ ການປອງກັນການ
ຕິດເຊືອ
້ ໃນຄົນ ແລະ ສັດ?
ກອນໜານີ້ໄດມີການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອເພື່ອປອງກັນການຕິດເຊື້ອຢາງແຜຫຼາຍທັງໃນຄົນ ແລະ ສັດ. ພາຍຫລັງ
ການຄົ້ນພົບ penicillin ໃນປ 1928, ຢາ penicillin ໄດກາຍເປນຢາທີ່ສາມາດຫຼຸດຜອນການເກີດບາດແຜຊຶມ
ເຊື້ອຈາກການຜາຕັດໄດເປນຢາງດີ[1] ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໄດມີການໃຫຢາຕານເຊື້ອເພື່ອປອງກັນການຕິດເຊື້ອແບບບໍ ມີ
ການວາງແຜນ, ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອທີ່ເພີ່ມຂື້ນເຮັດໃຫການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ແລະ ການຕິດເຊື້ອໃນໂຮງໝທີ່
ມີສາເຫດມາຈາກເຊື້ອຈລິນຊີເພີ່ມຂື້ນ. ໃນວຽກງານການລຽງສັດ, ກໍ ໄດມີການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອເພື່ອປອງກັນ
ພະຍາດ ແລະ ການເສຍຊີວິດຂອງສັດ, ແລະ ໃນບາງປະເທດໃຊຢາຕານເຊື້ອເພື່ອເປນການກະຕນໃຫສັດມີການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດດີ.
ປະຈບັນຢາຕານເຊື້ອບໍໄດຖືກນາໃຊເພື່ອການປອງກັນການພະຍາດຫລາຍຄືກັບໃນເມື່ອ 10 ປ ກອນ. ເນື່ອງຈາກ
ການເພີ່ມຂື້ນຂອງການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ, ການປຽນແປງຂອງເຊື້ອຈລິນຊີ ທີ່ເປນສາເຫດຂອງການຕິດເຊື້ອ ແລະ
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ຄວາມກາວໜາຂອງເຄື່ອງມືທາງການແພດທີ່ທັນສະໄໝ ທີ່ເຮັດໃຫສາມາດກວດພົບການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອຈລິນຊີ
ໄດ.

ການຊື້ເອງໃຊເອງ
ຄາຄນນາມ. ສາມາດຊື້ ຫລືຂາຍສິ່ງຕາງໆໄດໂດຍບໍມີການດແລ

ຍັງມີຄາແນະນາທາງວິຊາການໄດໃຫຄາາແນະນາໃນການໃຫໃຊຢາຕານເຊື້ອກອນການຜາຕັດໃຫຍທີ່ມີຄວາມສຽງ
ສງຕໍການຕິດເຊື້ອຈລິນຊີ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ໄລຍະເວລາຂອງການໃຫຢາຕານເຊື້ອແມນຫຼຸດຜອນລົງຫຼາຍ ແລະ
ບໍມີການແນະນາໃຫໃຊຢາຕານເຊື້ອເປນເວລາດົນຫຼັງ ຈາກຜາຕັດສາເລັດ. ພອມນີ,້ ກໍບໍມີການແນະນາໃຫໃຊຢາ

“ການຊື້ຢາໃຊເອງ ແມນການຊື້ຢາໂດຍບໍມີໃບສັງຢາຈາກແພດ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວາທານ
ສາມາດຊື້ຢາມາຊົມໃຊເອງໄດຕາມຮານຄາທົວໄປ ໂດຍບໍມີໃບສັງຢາ ”ຈາກເເພດ.”

ຕານເຊື້ອໃນວຽກງານທັນຕະກາ, ນອກຈາກວາຄົນເຈັບນັ້ນມີບັນຫາວານຫົວໃຈທຽມ ຫຼື ການຊຶມເຊື້ອລີ້ນຫົວໃຈ
ເປນຕົ້ນ.

“ໃນປະເທດທີ່ພ ັດທະນາແລວປະຊາຊົນບໍ ສາມາດຊື້ ຢາຕານເຊື້ອເອງໄດໂດຍບໍ ມີໃບສັ ງ
ແພດ. ແຕວາ ໃນປະເທດກາລັງພັດທະນາສວນໃຫຍສາມາດຊື້ ຢາຕານເຊື້ອເອງໄດຕາມ

ໃນປ 2017 ອົງການອະນາໄມໂລກໄດແນະນາຢາງເດັ ດຂາດ ໃຫລດຜອນການໃຊຢາຕານເຊື້ອທກຊະນິດທີ່ມີ

ຮານຂາຍຢາ ແລະ ຮານຂາຍເຄື່ອງທົວໄປ.”

ຄວາມສາຄັນທາງການແພດ, ໃນ ການລຽງສັດເພື່ອເປນອາຫານ, ລວມເຖິງການຢດການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອເພື່ອ
ເປນການກະຕນໃຫສັດມີ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ປອງກັນ ການຕິດເຊື້ອພະຍາດອື່ນ ໂດຍທີ່ບໍມີການບົງມະຕິ.[2]
ສັດລຽງທີ່ສຂະພາບແຂງແຮງຄວນໄດຮັບຢາຕານເຊື້ອເພື່ອປອງກັນການຕິດເຊື້ອ ສະເພາະກໍລະນີທີ່ມີການບົງມະຕິ
ວາມີການຕິດເຊື້ອຈາກສັດໃນຝງດຽວກັນ
ເປນທີ່ໜາສັງເກດວາໃນປະເທດທີ່ສົງເສີມໃຫມີການຢດໃຊຢາຕານເຊື້ອເພື່ອເລັງການເຕີບໂຕຂອງສັດ, ອາດພົບວາ
ຊາວກະສິກອນໄດມີການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອເພື່ອການປອງກັນພະຍາດເພີ່ມຂື້ນແທນ. ດັ ງນັ້ນ ປະລິມານທັງໝົດ
ຂອງຢາຕານເຊື້ອທີ່ນາໃຊເຂົ້າໃນວຽກງານກະສິກາ ແມນຍັງຄົງທີ່ ຫຼື ເພີ່ມຂື້ນ

[3]

ສະນັ້ນ, ມັນເປນສິ່ງສາຄັນທີ່ສດ

ທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຄາແນະນາຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອຄວບຄມການໃຊຢາຕານເຊື້ອເຂົ້າໃນການປອງກັນ

“ການຊື້ຢາຕານເຊື້ອເອງໂດຍບໍມີໃບສັງແພດນັ້ນທີ່ເປນກົນໄກສາຄັນທີ່ເຮັດໃຫປະຊາຊົົນ
ຜທີ່ມີຄວາມຕອງການນາໃຊຢາຕານ ເຊື້ອສາມາດເຂົ້າເຖິງມັນໄດ. ແຕໃນຂະນະດຽວກັນ
ການເຂົ້າເຖິງຢາຕານເຊື້ອທີ່ງ າຍ ແລະ ຫລາຍເກີນໄປ ໂດຍທີ່ອາດຈະບໍມີ ຄວາມຈາເປນ
ໃນການນາໃຊນັ້ນເປນສິ່ງທີ່ຄວນຄານຶງເຖິງ ແລະ ເປນສິ່ງທີ່ໜາເປນຫວງຢາງຍິ່ງ”

ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

ຖາບໍໄດຮັບການບົງມະຕິ.

ອັນຕະລາຍຈາກການຊືຢ
້ າຕານເຊືອ
້ ໂດຍບໍມີໃບສັງຢາ

ທາງເລື ອກອື ່ນນອກຈາກການໃຊຢາຕານເຊື້ ອເພື ່ອປອງກັນພະຍາດໃນສັດ, ໄດແກການປບປງສຂະອະນາໄມ,

ການປນປວດວຍໂຕເອງສາມາດກໍໃຫເກີດອັນຕະລາຍໄດຢາງໃຫຍຫລວງຕໍຜທີ່ບໍເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນຂາງຄຽງຂອງຢາ

ການນາໃຊຢາປອງກັນພະຍາດ, ການປບປຽນທີ່ຢອາໃສ ແລະ ພຶດຕິກາການລຽງສັດ.[4]
ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນສັດ
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ແລະ ຜົນຂອງການນາໃຊຢາ ຕານເຊື້ອຫຼາຍເກີນໄປ. ໃນຫຼາຍປະເທດທີ່ສາມາດຊື້ຢາກິນເອງໂດຍບໍມີໃບສັງແພດ
ແມນຈະໄດຮັບການຄັດເລືອກຈາກໜວຍງານຜກາກັບດແລ ເພື່ອໃຫແນໃຈວາຢາທີ່ໃຊມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີ
ປະສິດທິພາບ ເມື່ອຖືກນາໃຊໂດຍປາດສະຈາກການດເເລຂອງແພດ, ເຊັນ paracetamol ທີ່ສາມາດຊື້ໄດທົວໄປ
ໃນທົວໂລກ. ແຕເຖິງຢາງໃດກໍຕາມການກິນຢາ paracetamol ຫລາຍຈົນເກີນຂະໜາດກໍສາມາດເຮັດໃຫເສຍ
ຊີວິດໄດ ແລະ ໃນບາງປະເທດກໍມີຂີດຈາກັດຂອງຈານວນຢາທີ່ສາມາດຂາຍໄດ.
ສວນໃຫຍ ຢາຕານເຊື້ອແມນຖືກ ມີຂາຍໄດທົ ວໄປໃນໂລກ ໂດຍທີ ່ບໍ ຕອງມີໃບສັ ງຈາກແພດ, ແລະ ມັນກໍ ເປນ
ປດໃຈສາຄັນທີ່ເຮັດໃຫບັນຫາ ການຕານຕໍ ຢາຕານເຊື້ອຈລະຊີບ. ການຊື້ຢາຕານເຊື ້ອຈລິ ນຊີ ມາໃຊເອງ ສວນ
ຫລາຍແລວແມນເຮັດແບບບໍຖືກຕອງ, ເພາະມັນໄດຖືກນາໃຊ ໃນພະຍາດທີ່ບແມນສາເຫດມາຈາກເຊື
ໍ
ຶ້ອຈລິນຊີ

[1].
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ຢາຖືກຂາຍໄປໂດຍບໍ ຮປະຫວັດການແພຢາຂອງຄົນເຈັບ. ໄລຍະເວລາການນາໃຊຢາ ຕານເຊື້ອຈລິນຊີສວນຫລາຍ
ເປນໄລຍະເວລາສັ້ນໆກວາການປນປວທີ່ຖືກຕອງ. ປະລິມານຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ນ າໃຊໂດຍສວນໃຫຍເເລວ
ກໍຕາກວາປະລິມານຢາມາດຕະຖານທີ່ເເນະນາໃນການປນປວ.
ການທີ່ສາມາດຊື້ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໄດງາຍ ລວມທັງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍຖືກຕອງກຽວກັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ເຮັດ
ໃຫເກີດວົງຈອນທີ່ຮາຍແຮງ ໃນການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຫລາຍເກີນໄປ. ໂດຍການຊົມໃຊທີ່ຫລາຍເກີນ
ໄປນີ້ເຮັດໃຫເກີດມີການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງເປນການສະໜັບສະໜນຄວາມຈິງທີ່ວາ ເຊື້ອຈລິນຊີ
ທີ່ຕ ານຕໍຢາຕານເຊື້ອນັ ້ນສາມາດພົບໃດທົ ວໄປໃນຊຸມຊົ ນ ທີ່ມີການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອ ຈລິນຊີໂດຍບໍ ມີໃ ບສັງ
ແພດ.[1]
ການຊື້ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໂດຍບໍ ໃຊໃບສັງຢານັ້ນຍັງພົບໄດໃນປະເທດກາລັງພັດທະນາສວນໃຫຍ, ເພາະວາມັນມີ
ຄວາມສາຄັນໃນການເຂົ້າເຖິງ ຢາຂອງຄົນເຈັບທີ່ຈາເປນຕອງໃຊຢາຕານເຊື້ອ

[2]

ຖາຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີບໍສາມາດ

ຫ າ ຊື້ ໄ ດ ທ ົ ວ ໄ ປ ຕ າ ມ ຮ າ ນ ຂ າ ຍ ຢ າ , ມ ັ ນ ກ ໍ ຍ ັ ງ ຄ ົ ງ ເ ປ ນ ສ ິ ່ ງ ທ ີ ່ ບໍ
ຊັດເຈນຕໍຜສາງຕັ້ງນະໂຍບາຍວາການສາງລະບົບໃບສັງຢາຈາກເເພດ, ແລະ ປບປງການເຂົ້າເຖິງການດແລຮັກສາ
ສຂະພາບ ອາດຈະມີຄາໃຊ ຈາຍທີ່ຕ າກວາເມື່ ອທຽບໃສການສນເສຍທີ່ເປນສາເຫດມາຈາກການເພີ່ມຂື້ ນຂອງ
ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນປະເທດນັ້ນໆ. ພອມດຽວ ກັນນີ້, ຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ, ແລະ ຄວາມ
ເຂົ້າໃຈກຽວກັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ບໍຖືກຕອງນັ້ນຍັງເປນອປະສັກຕໍການປຽນແປງພຶດ ຕິກາການນາໃຊຢາຕານ
ເຊື້ອຈລິນຊີ.
ປະເທດມາເລເຊຍເປນປະເທດໜຶ່ງທີ່ກາລັງພັດທະນາ ແລະ ບໍອະນຍາດໃຫມີການຈາໜາຍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໂດຍ
ບໍ ມີ ໃ ບສັ ງແພດ

[2]

ພາຍໄຕ Malaysian Poisons Act ການຂາຍຢາຕານເຊື ້ອ ຈລິ ນ ຊີ ແ ມນຕອງມີໃບສັ ງ

ເເພດ. ແຕວາ, ຫລາຍໆປະເທດທີ່ມີກົດໝາຍປກປອງ ບໍ ໃຫມີການຈາໜາຍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໂດຍບໍ ມີໃບສັງ
ແພດ, ໃນລະດັບຊຸມຊົນກໍຍັງຄົງມີການຊື້ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໂດຍທີ່ບມີ
ໍ ໃບສັງຢາຈາກເເພດ.
ໃນປະເທດມາເລເຊຍ ເຖິງແມນວາຈະມີການຄວບຄມການຊື້ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໂດຍບໍ ໃຊໃບສັ ງຢາແພດ, ແຕ
ອັດຕາການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອ ຈລິນຊີກໍຍັງສງໃນສະຖານທີ່ໃຫບໍລິການທາງດານສາທາລະນະສກຂອງລັດຖະບານ
ແລະ ເອກະຊົນ

[2]

. ເຊິ່ງສະແດງໃຫເຫັນວາການຫຼຸດຜອນ ການນํາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີນັ້ນບໍພຽງຄວບຄມການ

ຈາໜາຍຢາເທົານັ້ນ ແຕ່ຍັງລວມໄປເຖິງການຂຽນໃບສັງຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຂອງແພດໝ
ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ໄຂຫວັດ, ການຕິດເຊື້ອ, ຖອກທອງ, ອາຫານເປນພິດ
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ການໃຊຢາຢາງສົມເຫດສົມຜົນ
ຄານາມ. ການນາໃຊຢາຢາງທີ ່ເ ໝາະສົມກັບບັນຫາສຂະພາບຂອງຄົນເຈັ ບ ເຊັ ນ ການນາໃຊໃນປະລິ ມານຢາທີ່
ຕອງການກັບຄົນເຈັບ, ໄລຍະເວລາການປນປວທີ່ເໝາະສົມ, ແລະ ລາຄາທີ່ບສງຕໍ
ໍ
ຄົນເຈັບ ແລະ ສັງຄົມ.
“ການໃຊຢາຢາງສົມເຫດສົ ມຜົນສາມາດຊວຍລດຜອນຄາໃຊຈາຍຂອງຄົນເຈັບໂດຍບໍ
ຈາເປນເຫຼືອຄົນເຈັບ, ແລະ ໄດຮັບປະລິ ມານຢາທີ່ເໝາະສົມກັບການປນປວ ເຊິ່ງ ຊວຍ
ໃນການເຮັດໃຫຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຄົງຄວາມມີປະສິດທິພາບໃນການປນປວ”
ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

ເປນຫຍັງເຮົາໃຊຢາຢາງບໍສົມເຫດສົມຜົນ?
ຈາກການລາຍງານຂອງອົງການອານາໄມໂລກ, ພົບວາປະມານ 50% ຂອງການໃຊຢາທັງໝົດນັ້ນເປນການໃຊຢາ
ຂອງບກຂະລາກອນທາງການ ແພດ, ການແຈກຢາຍ ແລະ ການຂາຍຢາງບໍ ສົ ມເຫດສົ ມຜົ ນ.[1] ຊຶ ່ ງລວມເຖິ ງ
ການນາໃຊຢາທີ່ ບໍ ຖື ກຕອງຂອງຄົ ນເຈັບເອງ. ນອກຈາກນີ້ໜຶ່ງ ໃນສາມຂອງປະຊາກອນບໍ ສາມາດເຂົ້າ ເຖິ ງ ຢາ
ພື້ນຖານຢາງເໝາະສົມ. ອີງຕາມຄມືຂອງອົງການອານາໄມໂລກ, ໄດແບງຊະນິ ດຂອງການໃຊຢາ ຢາງບໍ ສົມເຫດ
ສົມຜົນດັງນີ້:
- ການນາໃຊຫລາຍໆຕົວຢາໃນຄົນເຈັບຄົນໜຶ່ງ
- ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຢາງບໍຖືກຕອງ, ໂດຍສະເພາະໃນຄົນເຈັບທີ່ບໍ ໄດຕິ ດເຊື້ອຈລິນຊີ ແລະ ການໃຊຢາທີ່
ປະລິມານບໍພຽງພໍ
- ມີການໃຊຢາຊະນິດສັກຫຼາຍເກີນໄປ ໃນກໍລະນີທີ່ຢາຊະນິດກິນນັ້ນມີຄວາມເໝາະສົມຫລາຍກວາ
- ການປນປວດວຍຕົວເອງຢາງບໍເໝາະສົມ
- ແພດສັງຢາໃຫຄົນເຈັບໂດຍບໍປະຕິບັດຕາມຄາແນະນາໃນຄມືການປນປວ
ການໃຊຢາຢາງບໍສົມເຫດສົມຜົນສາມາດນາໄປສບັນຫາຮາຍແຮງເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ, ໂດຍສະເພາະໃນຄົນເຈັບ
ເດັກນອຍ ແລະ ຄົນເຈັບທີ່ ເປນພະຍາດຊາເຮື້ອ. ພະຍາດຊາເຮື້ອບາງຊະນິດອາດເກີດມາຈາກການນາໃຊຢາຢາງບໍ
ສົມເຫດສົມຜົນ ເຊັນ ພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສງ, ພະ ຍາດເບົາຫວານ ພະຍາດບາໝ ແລະ ບັນຫາສຂະພາບຈິດ.
ການນາໃຊຢາທີ່ບເໝາະສົ
ໍ
ມ ແລະ ຫຼາຍເກີນໄປນັ້ນເຮັດໃຫຄົນເຈັບເສຍຄາໃຊຈາຍ ທີ່ສງໂດຍບໍຈາເປນ, ນອກນັ້ນ
ຍັງສົງຜົນກະທົບທີ່ອັນຕະລາຍຢາງຊັດເຈນຕໍການເຈັບປວຍຂອງຄົນເຈັບ ແລະ ເຮັດໃຫຄົນເຈັບໄດຮັບຜົນຄາງຄຽງ
ຂອງຢາ.
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ການນາໃຊຢາທີ່ ບໍ ສົມເຫດສົມຜົນ ຫຼື ນາໃຊຫຼາຍເກີນໄປນັ້ນຈະນາໄປສການຕານທີ່ ເພີ່ ມຂື້ ນຕໍ ຢາຕານເຊື ້ອ .
ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອທີ່ບໍສົມ ເຫດສົມຜົນສາມາດກະຕນເຮັດໃຫຄົນເຈັບມີຄວາມຕອງການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອ
ຢາງບໍເໝາະສົມ ແລະ ນາໄປສການເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ດແລສ ຂະພາບຫຼຸດລົງຂອງຄົນເຈັບ ແລະ ສນ ເສຍຄວາມ
ເຊື່ອໝັັ້ນຂອງຄົນເຈັບທີ່ມີຕໍລະບົບສາທາລະນະສກ. ຈາກນັ້ນກໍຈະເປນການນາພາຄົນເຈັບເຂົ້າສວົງຈອນການຊື້ຢາ

ບົດທີ່ 4. ການໃຊຢາຕານເຊື້ອໃນສັດເພື່ອການກະສິກາ (Antibiotic Use in
Animal Agriculture)

ມາໃຊເອງ ແລະ ເຮັດໃຫມີຄວາມຕອງການຢາຕານເຊື້ອທີ່ຫ ລາຍຂື້ນ ແລະ ຫລາຍທີ່ສ ດຈາກຮານຂາຍຢາ ແລະ
ສະຖານທີ່ໃຫບໍລິການທາງສຂະພາບ.

ການໃຊຢາຕານເຊືອ
້ ຈລິນຊີໃນສັດ

ເພື່ອເປນການຢດການນາໃຊຢາທີ່ບໍສົມເຫດສົມຜົນ, ນະໂຍບາຍຫຼັກທີ່ຕອງເລັງໃສແມນການສົງເສີມໃຫມີການນາ

ຄາຄນນາມ. ບົງບອກວາສັດ ຫຼືຊີ້ນສັດທີ່ໄດມາຈາກສັດໄດຮັ ບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຜານທາງການໃຫອາຫານ ຫລື

ໃຊຢາຢາງເໝາະສົມ ກັບຄວາມຕອງການຫຼາ ຍຂື້ນ. ເຊິ່ງ ລວມທັງການບໍ ຈາກັດ ເຖິງ ໜວຍງານລະດັບຊາດເພື່ອ

ນາ ໃນເວລາໃດໜຶ່ງໃນຊວງ ຊີວິດຂອງມັນ. ຄານີ້ມັກຖືກໃຊເລື້ອຍໆເພື່ອບົງບອກວາມີການນາໃຊຢາຕານເຊື້ຶອຈ

ປະສານງານນະໂຍບາຍກຽວກັບການໃຊຢາ, ຂໍແນະນາ ທາງການແພດ, ຂໍມນທາງການແພດທກເເຫລງ ແລະ ການ

ລິນຊີໃນສັດທີ່ແຂງແຮງດີ ຢາງສະໝາສະເໝີ ເພືອ
່ ຈດປະສົງ ໃດໆກໍຕາມ.

ສຶກສາກຽວກັບຢາທີ່ສາມາດຮຽນຮໄດໃນທົວໄປ.
ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ຄວາມຮອບຮກຽວກັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງເມາະສົມ

“ຊີ້ນສັດ ສວນໃຫຍທີ່ເຮົາບໍລໂິ ພກຢໃນປະຈບັນແມນມາຈາກສັດທີ່ໄດຮັບຢາຕານເຊື້ອຈ
ລິນຊີໃນເວລາລຽງດ. ຢາຕານເຊື້ອຈ ລິນຊີໂດຍທົວໄປເເມນຖື ກໃຊເພື່ອໃຫສັດຈະເລີນ
ເຕີບໃຫຍໄດໄວຂື້ນ, ມີຂະໜາດໃຫຍຂື້ນ ຫຼື ເພື່ອປອງກັນການຕິດເຊື້ອ”

[1]

ທານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວີດີໂອເພີ່ມເຕີມກຽວກັບການໃຊຢາຢາງສົມເຫດສົມຜົນ ໂດຍສະເພາະຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ໄດ
ທີ:່

“ປຍທີ່ໄດມາຈາກສັດທີ່ຖືກລຽງດວຍອາຫານທີ່ມີຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ອາດຈະມີການປນ

Why is antimicrobial stewardship important?

ເປອນໄປດວຍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ແລະ ເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ”[1]

ສິງ່ ທີຄ
່ ວນຮ

ເຮົາຄວນກັງວົນກຽວກັບການໃຊຢາຕານເຊືອ
້ ຈລິນຊີໃນສັດລຽງ ຫຼື ບໍ?
https://youtu.be/-G4cEYQBVu4
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ທກມື້ໃນທົວໂລກ, ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຖືກປະສົມໃນອາຫານໃຫເເກສັດຕາງໆເຊັນ ງົວ, ໄກ, ໝ, ປາ ແລະ ກງ

[2]

ຊາວກະສິກອນໃຊຢາ ຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ເພື່ອໃຫສັດລຽງຂອງພວກເຂົາຈະເລີນເຕີບໃຫຍໄດໄວ, ເພື່ຶອປອງກັນ ຫຼື
ການປນປວພະຍາດ. ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ເພື່ອໃຫສັດຈະເລີນເຕີບໃຫຍໄດໄວນັ້ນ ກາຍເປນສິ່ງຕອງຫາມ
ໃນທົວໂລກ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ໃຊໃນສັດທັງໝົດ ແມນບໍໄດເປນທີ່ຮັບຮຢາງຊັດເຈນ ແລະ
ອາດຈະມີການນາໃຊທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ເນື່ອງມາຈາກຄວາມຕອງການທາງດານອາຫານທີ່ມາຈາກສັດເພີ່ມຂື້ນ.
ຄາດຄະເນວາຈະມີຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີປະມານ 200,000 ເຖິງ 250,000 ໂຕນ ທີ່ຖືກຜະລິດ ແລະ ນາໃຊທົວ
ໂລກໃນແຕລະປ[3] ໃນນັ້ນ, ປະມານ 70% ຂອງຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຖືກນາໃຊໃນສັດ ແລະ 30% ແມນຖືກນາ
ໃຊໃນສັດໃນຄົນ. ສວນໃຫຍແລວ ຢາຕານ ເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ໃຊໃນຄົນ ແລະ ສັດ ຈະຖືກຄັບອອກມາທາງນາຍຽວ
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ແລະ ອາຈົມ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະເຂົ້າສລະບົບບາບັດນາເສຍ ແລະ ປນເປອນລົງໃນສິ່ງແວດລອມ. ການສາພັດກັບຢາ
ຕານເຊື້ອຂອງເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ອາໃສຢໃນຄົນ ແລະ ສັດ, ເຊື້ອເຫລົານີ້ກໍສາມາດພັດທະນາໄປເປນເຊື້ອຕານຕໍຢາໄດ
ເຊັ ນກັນ, ເເລະ ກໍສາມາດແຜກະຈາຍໄປສຄົນອື ່ນ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫເກີດການຕິດເຊື້ອ ແລະ
ເສຍຊີວິດໄດອີກດວຍ. (ຮບ 1)
ສັງເກດໄດວາມັນມີຄວາມປອດໄພທີ່ຈະບໍລິໂພກຊີ້ນສັດ ຈາກໂຮງລຽງສັດເຖິງວາຈະມີການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈ
ລິນຊີໃນການລຽງກໍຕາມ ຖາຫາກວາມີມາດຕະຖານທີ່ດີ. ເນື່ອງຈາກໃນໂຮງລຽງສັດທີ່ມີມາດຕະຖານເຫຼົານັ້ນ ຈະ
ບໍໃຫຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເເກສັດລຽງຂອງພວກເຂົາ ໃນຊວງ 10 ຫາ 20 ວັນ ສດທາຍກອນຈະສົງໄປໂຮງຂາສັດ
ເພື່ອໃຫແນໃຈວາຈະບໍມີຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຄົງຄາງຢໃນຊີ້ນສັດ. ນອກຈາກນີ້ ຂັ້ນຕອນຕາງໆ ທີ່ນາໃຊກໍຕອງມີ
ຄວາມສະອາດເພື່ອບໍໃຫມີເຊື້ອຈລິນຊີ ຫຼົງເຫຼືອຢໃນຊີ້ນສັດ.
ການບັ ນລເປາໝາຍນີ້ ສາມາດເປນໄປໄດພາຍໄຕຮບແບບລະບົ ບນິເວດທາງກະສິກາ. ນິເວດວິທະຍາຂອງສັດປກ
ແລະ ການລຽງສັດເເບບ ປະສົມປະສານແມນອົງປະກອບທີ່ສາຄັນໃນການກະສິກາ, ມັນຍັງລວມໄປເຖິງລະບົບການ
ບໍລິຫານຈັດການຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງພືດ ແລະ ສັດໃຫຍ ເພື່ອເປນການເພີ່ມຜົນຜະລິດ, ລາຍຮັບ, ເພີ່ມການ
ຍືນຍົງຄົງຕົວຂອງການນາໃຊຊັບພະຍາກອນໃນຂັ້ ນທອງຖິ່ນ ແລະ ຫຼຸດຜອນ ການນາເຂົ້າສິນຄາ ແລະ ເນື້ອທີ່ດິນ
ເພື່ອການຕອບສະໜອງອາຫານໂດຍກົງໃຫກັບມະນດ ຄຽງຄກັບການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ.
ນອກຈາກນີ້, ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ ອສາມາດຫຼ ຸດຜອນອັດຕາການຕາຍຂອງສັດຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດ ລວມ
ເຖິງຫຼຸ ດຜອນການແຜກະຈາຍ ຂອງພະຍາດຈາກສັດໄປສຄົນ ແລະ ສັດຕົວອື່ນໆເຊັ ນກັນ. ສັດທີ່ມີການຕິດເຊື້ອ
ໂດຍທີ່ບໍສະແດງອາການອາດເປນສາເຫດເຮັດໃຫເກີດອາການ ເຈັບປວຍໃນຄົນທີ່ໄດບໍລິໂພກມັນເຂົ້າໄປ. ດັງນັ້ນ
ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດແນະນາໃຫຊາວກະສິກອນ ຢດການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ຢາງເປນປະຈາ ເພື່ອສົງເສີມ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ປອງກັ ນການເກີດພະຍາດໃນສັດທີ່ມີສຂະພາບດີຢ ແລວ.[5] ສັດລຽງທີ່ສຂະພາບເເຂງ
ແຮງ ດີຄວນໄດຮັບຢາຕານເຊື້ອໃນກໍລະນີທີ່ມີສັດໃນຝງ ຫລືຄອກດຽວກັນໄດຮັບການບົງມະຕິຢນຢນວາມີການ
ຕິດເຊື້ອເທົານັ້ນ. ດັງນັ້ນ ການນາໃຊຢາ ຕານເຊື້ອຈລິນຊີເຂົ້າໃນອສາຫະກາການລຽງສັດເປນອາຫານແມນຍັງຄົງ
ມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ການທີ່ໃຫມີຢດເຊົ າການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ໃນສັດຢາງຖາວອນ ອາດກໍ ເຮັດໃຫເກີດ
ບັນຫາເພີ່ມຂື້ນໄດ.
ສະຫຼຸບໄດວາ ເຮົາຄວນໃຫຄວາມສາຄັນໃນການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນສັດ ແລະ ຄວນຫຼຸດຜອນການນາໃຊ
ຢາຕານຈລິນຊີເຊື້ອທັງໃນຄົນ ແລະ ສັດໃຫເຫຼືອໃນປະລິມານໜອຍທີ່ສດ.

ຮບທີ່1: ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ: ຈາກໂຮງລຽງສັດ ໄປຫາ ໂຕະອາຫານ.[4]
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ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ປາດສະຈາກຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕໂດຍບໍນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ຢາຕານເຊື້ອຈ
ລິນຊີທີ່ມີຄ ວາມສາຄັນທາງການແພດ
ທານສາມາດເບິ່ງວີດີໂອເພີ່ມເຕີມກຽວກັບ “ການໃຊຢາຕານເຊື້ອໃນສັດ - antibiotic use in animals” ໄດທີ່
ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລະຊີບ (Antimicrobial resistance): ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອໃນການລຽງສັດໃຫຍ ແລະ ຜົນ
ກະທົບທາງດານສາທາລະນະສກ

ປາສະຈາກຢາຕານເຊືອ
້ ຈລິນຊີ
ຄາຄນນາມ. ບໍມີຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຕົກຄາງ ໂດຍສະເພາະຜະລິດຕະພັນຈາກຊີ້ນສັດ
“ຊີ້ນສັດ ສວນໃຫຍທີ່ເຮົາບໍ ລິໂພກແມນມາຈາກສັດທີ່ໄດຮັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນການ
ລຽງ. ຢາງໃດກໍຕາມສັດເຫຼົານີ້ຈະບໍໄດ ຮັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນຊວງສອງອາທິດກອນ
ຈະສົງເຂົ້າໂຮງຂາສັດ ເພື່ອບໍໃຫມີຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຕົກຄາງ. ດັງນັ້ນ ຊີ້ນສັດເຫລົາ ນີ້
ຈຶ່ງເອີ້ນວາ “ປາສະຈາກຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ.”

https://youtu.be/N06gmbzs-Pc

““ຄາວາ: ປອດສານຜິດ ‘organic’, ປາສະຈາກຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ‘antibiotic free’,
‘No GMO’ ຕອງໄດຮັບການອະທິບາຍ ຄວາມໝາຍຢາງຊັດເຈນ”

ຟາມ, ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ແລະ superbugs: Lance Price at TEDxManhattan

“ປະຈບັນ ຍັງບໍມີມາດຕະຖານສາກົນ ຫຼື ການຮັບຮອງຈາກສາກົນທີ່ລະບໃນຜະລິດຕະພັນ
ວາ ປາດສະຈາກຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ”
https://youtu.be/ZwHapgrF99A
Tackling AMR in Bangladesh- a One Health approach

ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

ຄາວາ ຊີນ
້ ສັດທີປ
່ າດສະຈາກຢາຕານເຊືອ
້ ຈລິນຊີ ເຮັດໃຫເຂົາ້ ໃຈຜິດ
ຊີ້ນສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກຊີ້ນສັດທີ່ມີຂໍຄວາມລະບວາ “ປາສະຈາກຢາຕານເຊື້ອລິນຊີ” ໂດຍທົວໄປເເລວມັນ
ໝາຍຄວາມວາ “ບໍມີ”, “ມີຢາງໜອຍ” ຫລື “ບໍສາມາດກວດພົບ”, ຫລື “ຢາຕານເຊື້ອລິນຊີທີ່ຍັງຄາງ”. ຜບໍລິໂພກ

https://youtu.be/YmOey7FGrfE
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ສວນຫລາຍແລວເຂົ້າໃຈຜິດວາຊີ້ນສັດເຫຼົານີ້ມາຈາກສັດທີ່ຖືກລຽງໂດຍບໍໄດໃຊຢາຕານເຊື້ອລິນຊີເລີຍ.
ໃນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລວ ການໃຊຢາຕານເຊື້ອໃນໂຮງລຽງສັດແມນມີຂໍບັງຄັບຢາງເຄັງຄັດ ແລະ ມີຊວງເວລາ
ໃນການຢດຢາຢາງເໝາະສົມ ເພື່ອບໍໃຫມີຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຕົກຄາງໃນຜະລິດຕະພັນຈາກຊີ້ນສັດ ແລະ ນົມ.
ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ບໍອະນຍາດໃຫໃຊຄາວາ ປາດສະຈາກຢາຕານເຊື້ອລິນຊີ ‘antibiotic free’ ລະບໃນ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປນຊີ້ນ ສັດໃຫຍ ແລະ ສັດປກ

[1]

ຢາງໃດກໍ ຕາມຄາວາ ປາສະຈາກຢາຕານເຊື້ອ ‘antibiotic
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free’ ນີ້ໄດຮັບອະນຍາດໃຫລະບໃນຜະລິດຕະພັນ ທີ່ມາຈາກນົມ ເຊັນຢເທິງ ກອງນົມ, ຊຶ່ງມີການຄວບຄມໂດຍ
ສານັກງານຄະນະກາມະການອາຫານ ແລະ ຢາ (Food and Drug Administration). ອົງການອາຫານ ແລະ
ຢາ ບໍໄດການົດນິຍາມຂອງຄາວາ “ປາສະຈາກຢາຕານເຊື້ອລິນຊີ ‘antibiotic free’” ແຕອາດຈະ ໝາຍຄວາມວາ
ບໍມີການປນເປອນຂອງຢາຕານເຊື້ອລິນຊີໃນຜະລິດຕະພັນ.
ເຊິ່ ງ ໝາຍຄວາມວ າອົ ງ ການອາຫານ ແລະ ຢາ ບໍ ໄດກວດສອບຄາອາງທີ ່ ວ າ ປາສະຈາກຢາຕ ານເຊື ້ ອ ລິ ນ ຊີ
‘antibiotic free’ ຫຼື ໃຫໜວຍງານ ໃດໜຶ່ງເຂົ້າມາການກວດສອບຜະລິດຕະພັນເຫຼົານັ້ນ. ນອກຈາກນີ້ຄາທີ່ອາງ

ຢາຕານເຊືອ
້ ຈລິນຊີທີ່ສາຄັນຢາງຍິງ່
ຄານາມ. ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ມີຄວາມສາຄັນຕໍສຂະພາບຂອງມະນດ ສາລັບຜົນກະທົບທາງດານສາທາລະນະສກ
ທີ່ກຽວຂອງກັບການນາໃຊຢາຕານເຊື້ ອຈລິນຊີເ ຂົ້າໃນການລຽງສັ ດເປນອາຫານ. ລາຍຊື່ຢາຕານເຊື້ອຈລິ ນຊີທີ່
ສາຄັນ ແມນໄດຖືກສາງຂື້ນໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ.
“ໃນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລວ, ໂຮງລຽງສັດຈານວນຫລວງຫຼາຍໄດຢດການໃຊຢາຕານ
ເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ສາຄັນຢາງຍິ່ງ ຢາງເດັດຂາດ”

ວາ ປາສະຈາກຢາຕານເຊື້ອລິນຊີ ‘antibiotic free’ ບໍໄດຮັບປະ ກັນວາສັດລຽງບໍໄດຮັບຢາຕານເຊື້ອລິນຊີ ຫຼືຢາ

“ຊາວກະສິກອນໄດຖືກຂໍໃຫຢດໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຕາມທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ

ອື່ນໆ. ຍັງບໍ ມີຄານິຍາມ ຫລື ມາດຕະການທີ່ເປນມາດຕະຖານສາກົນ ຂອງຄາວາ ປາສະຈາກຢາຕານ ເຊື້ອລິນຊີ

ການົດທີເ່ ປນຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ມີຄວາມສາຄັນຍິ່ງໃນການລຽງສັດ”

‘antibiotic free’
ການເລືອກຜະລິດຕະພັນຈາກສັດທີ່ລຽງໂດຍບໍໃຊຢາຕານເຊື້ອລິນຊີ ເປນຂັ້ນຕອນທີ່ສາຄັນທີ່ຜບໍລິໂພກສາມາດນາ
ມາໃຊເພື່ອແກບັນຫາວິກິດ ທາງສຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໃນການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອລິນຊີ. ການລຽງສັດໂດຍບໍໃຊ
ຢາຕານເຊື້ອລິນຊີນັ້ນເປນໄປໄດ ຖາຫາກມີການປບປງ ດານສຂະອະນາໄມ ແລະ ມີການບໍລິຫານຈັດການເພື່ອປອງ

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ

ຢາຕານເຊື້ອທີ່ມີຄວາມສາຄັນທາງການແພດ
ຄານາມ. ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ໃຊໃນທາງການເເພດໃນຄົນ, ໂດຍລາຍການຢາແມນ ອົງການອະນາໄມໂລກເປນຜ
ການົດ

ກັນການເປນພະຍາດ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຮ
ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ລຽງໂດຍບໍມີການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນສັດ

ສາມາດເບິ່ງວີດີໂອທີ່ກຽວຂອງເພີ່ມເຕີມ ໄດທີ:່

ຢາຕານເຊືອ
້ ທີສ
່ າຄັນຢາງຍິ່ງ ຕໍມະນດໄດມີການນາໃຊກັນຢາງແຜຫຼາຍ
ຕັ້ງແຕປ 2005 ເປນຕົ້ນມາ ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດເລີ່ມລາຍງາຍລາຍການຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຕາງໆທີ່ໃຊໃນ
ມະນດ ແລະ ໄດມີການປບປງເນື້ອຫາໃຫຢາງສະໝາສະເໝີ (ສວນໃຫຍກໍຖືກໃຊໃນທາງສັດຕະວະແພດເຊັນກັນ).
ເຊິ່ງໄດແບງອອກເປນ 3 ກມ ອີງຕາມຄວາມ ສາຄັນທາງການເເພດ. ລາຍການຢາເຫຼົານີ້ມີຈດປະສົງເພື່ອຊວຍໃນ
ການບໍລິຫານຈັດການການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ, ເພື່ອຮັບປະກັນວາເຊື້ອຈລະ ຊີບທກຊະນິດ ໂດຍສະເພາະຢາຕານ
ເຊື້ອຈລະຊີບທີ່ມີຄວາມສາຄັນຢາງຍິ່ງ ໃຫຖືກນາໃຊດວຍຄວາມລະມັດລະວັງທັງໃນການເເພດໃນຄົນ ແລະ ສັດ.

https://6abc.com/health/consumer-reports-foods-that-claim-no-antibiotics/2203039/
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ໃນປ 2016, “Critically Important Antimicrobials for human medicine” ສະບັບດັດແກຄັ້ງທີ ່ 5
ທີ່ໄດຮັບການເຜີຍແຜໂດຍອົງ ການອະນາໄມໂລກ

[1]

ຄາສັບທີ່ກ ຽວຂອງ: ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນສັດລຽງ, ຮອງຮອຍຂອງຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ

ຂໍສະຫຼຸບຈາກກອງປະຊຸມເຊີງປະຕິບັດການຂອງຜຊຽວຊານ
ທ ານສາມາດເຂົ ້ າ ເບິ ່ ງ ວີ ດ ີ ໂ ອເພີ ່ ມ ເຕີ ມ ກຽວກັ ບ “ຢາຕ ານເຊື ້ ອ ທີ ່ ສ າຄັ ນ ຢາງຍິ ່ ງ ” (critically important

ທີ່ຈັດໂດຍ ອົງການອານາໄມໂລກມີດັງນີ້:

antibiotics) ໄດທີ:່

1. ມີຫຼັກຖານຊັດເຈນເຖິງຜົນກະທົບຕໍສຂະພາບຂອງຄົນຈາກເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ, ເຊິ່ງເກີດມາຈາກການ
ໃຊຢາຕານເຊື້ອທີ່ນອກ ເໜືອອອກຈາກການໃຊໃນຄົນ.
2. ປະລິມານ ແລະ ຮບແບບການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອນອກເໜືອອກຈາກການໃຊໃນຄົນ ມີຜົນກະທົບຕໍການ
ເກີດເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຕານຕໍຢາໃນສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ, ເຊິ່ງທາຍທີ່ສດແລວກໍແມນຄົນທີ່ໄດສາ
ພັດກັບເຊື້ອຈລິນຊີຕານຕໍ ຢາເຫລົານີ້.
3. ຜົນກະທົບຂອງການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອມີຄວາມຮນນແຮງຫຼາຍ ເມື່ຶອເຊື້ອພະຍາດເຫລົານັ້ນຕານຕໍຢາຕານ
ເຊື້ອທີ່ສາຄັນຢາງຍິ່ງ (Antibiotics critically important) ຕໍມະນດ.

https://www.newsy.com/stories/who-stop-unnecessary-use-of-antibiotics-in-healthyanimals/

ເປນທີ່ໜາສັງເກດໄດວາ ຢາບາງໂຕທີ່ໃຊໃນສັດເຊັນ: tilmicosin ບໍໄດມີການນາໃຊໃນຄົນ ແຕມັນກໍຖືກຈັດໃນ
ກມ ຢາຕານເຊື້ອທີ່ສາຄັນຢາງຍິ່ງ (Antibiotics critically important) ເນື່ອງຈາກຢາດັງກາວເປນຢາທີ່ຢໃນ
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ກມດຽວກັນກັບກມຢາ macrolides ຄືກັນກັບຢາອືື່ນໆ ທີ່ໃຊໃນຄົນ. ການໃຊຢາ tilmicosin ທີ່ຫລາຍເກີນ
ໄປ ຫລື ບໍ ຖືກຕອງໃນການລຽງສັດ ອາດນາໄປສການເກີດ ແລະ ການແຜກະຈາຍຂອງ ເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຕ ານຕໍຢາ
ກມ macrolides.

ຕົວຢາງ: ທີ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກ າ, ໄດມີການກວດພົບ mcr-1 ໃນເຊື້ອ Escherichia coli ໃນຜຍິງ
ຈາກ Pennsylvania ທີ່ມີການ ຕິດເຊື້ອໃນລະບົບທາງຖາຍເທ. ເຊິ່ງວາເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຖືພັນທກາ mcr-1 ນັ້ນ
ໄດຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອທີ່ເອີ້ນວາ colistin. ກະຊວງກະສິກາ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໄດລາຍງານວາ: ໄດກວດ
ພົບຢນດັງກາວໃນຕົວຢາງລາໄສຂອງໝເຊັນກັນ. Colistin ຖືກຈັດວາເປນຢາຕານເຊື້ອຊະ ນິດສດທາຍທີ່ສາມາດ
ໃຊປນປວພະຍາດຕິດເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ພັດທະນາໄປເປນເຊື້ອຕານຢາ ຫລືເຊື້ອຕານຕໍຢາຫຼາຍຊະນິດ

[2]

Colistin ຈຶ່ງ

ຖືກ ຈັດວາເປນຢາຕານເຊື້ອທີ່ມີຄວາມສາຄັນຫຼາຍ ແລະ ບໍຄວນໃຊຢາງກວາງຂວາງໃນການລຽງສັດ. ປະເທດຈີນ
ໄດສັງຫາມບໍໃຫໃຊຢາ Colistin ໃນການລຽງສັດ ແລະ ອອກຄํາສັງຄວບຄມການໃຊ Colistin ໃນການປນປວ
ພະຍາດໃນສັດ.
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ການລຽງສັດໂດຍບໍໄດໃຊຢາຕານເຊືອ
້
ຄານາມ. ອະທິບາຍເຖິງສັດລຽງ ຫຼື ຊີ້ນຈາກສັດລຽງ ທີ່ບເຄີ
ໍ ຍໄດຮັບຢາຕານເຊື້ອໃດໆຕະຫຼອດຊີວິດຂອງມັນ;
ໂດຍສະເພາະສັດ ທີ່ຖືກນາມາເປນອາຫານ.

ໃນປ 2015, ກມຮານອາຫານຈານດວນ (fast food) ຫຼາຍແຫງໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ເລີ່ມປະກາດ
ວາ ພວກເຂົາຈະໃຊຊີ້ນສັດທີ່ ບໍເຄີຍໄດຮັບຢາຕານເຊື້ອລິຈນຊີເທົານັ້ນ ເຊິ່ງການປະກາດນີ້ເ ກີດຈາກກມຜບໍລິໂພກ
ແລະ ສາທາລະນະສກໃນປະເທດທີ່ຊຸກຍໃຫກມຮານອາ ຫານຕາມສັງຕາງໆຫຼຸດຜອນການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນ
ຊີໃນການລຽງສັດທີ່ໃຊເປນວັດຖຸດິບ

[2]

“ຮານອາຫານຈານດວນ (fast food restaurants) ຫຼາຍແຫງໃນປະເທດທີ່ພັດທະນາ
ແລວ ຈະປງແຕງອາຫານ ຈາກຊີ້ນສັດທີ່ໄດມາຈາກສັດທີ່ລຽງໂດຍບໍໄດໃຊຢາຕານເຊື້ອຈ
ລິນຊີເທົານັ້ນ”

ຢາງໃດກໍ ຕາມ ການລຽງສັດໂດຍບໍ ໃຊຢາຕານເຊື້ ອຈລິນຊີນັ້ນ ຈາເປນຕອງມີລະບົບການຈັດການບໍ ລິຫານທີ ່ດີ.
ຊາວກະສິກອນຈາເປນຕອງ ປບປງສຂະອະນາໄມ ແລະ ມີການຈັດການທີ່ ສາມາດປອງກັນການເຈັບເປນ ແລະ
ການຕາຍຂອງສັດໄດຢາງມີປະສິ ດທິພ າບ. ເຊິ່ງລວມເຖິງ ການປບປງສະພາບບອນຢອາໃສຂອງສັດ, ຫຼຸດຜອນ

“ໃນປະເທດທີ່ກາລັງພັດທະນາ ຊີ້ນສັດທີ່ລຽງໂດຍບໍໄດໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີນັ້ນແມນມີ
ລາຄາສງຫຼາຍ ແລະ ຍັງບໍແນໃຈວາຜ ບໍລິໂພກຈະຍິນດີຈາຍເງິ່ນເພີ່ມຂື້ນ 20% ຫຼືບໍ ຖາ
ຫາກລຽງໂດຍບໍໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ”
ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ

ບໍເຄີຍໄດຮັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃດໆ
ຄາຄນນາມ. ມີຄວາມໝາຍຄາຍຄືຂອງຄາວາ ‘ລຽງໂດຍປາດສະຈາກຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ’

“ສັດທີ່ເຈັບປວຍທີ່ຕ ອງໄດໃຊຢາຕານເຊື ້ ອຈລິນຊີ ຈະບໍ ຈັດຢໃນກມ ‘ບໍ ເຄີຍໄດຮັ ບຢາ
ຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃດໆ’ ແລະ ແຕແມນຢໃນກມ “ສັດທີ່ລຽງຕາມປກະຕິ”

ຄວາມໜາແໜນຂອງປະຊາກອນສັດ ມີການໃຫອາຫານທີ່ມີຈລິນຊີທີ່ເປນປະໂຫຍດ ແລະ ສະໝນໄພໃນອາຫານ
ສັດ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ຫາກສັດມີການຕິດເຊື້ອຈລິນຊີ, ສັດເຫຼົານັ້ນຄວນໄດຮັ ບຢາຕານເຊື້ ອຈລິນຊີ ແລະ ຖືກ
ຂາຍ ໃນລະບົບທີ່ເເຕກຕາງອອກໄປ.
ນອກຈາກນີ້, ຜະລິ ດຕະພັນຊີ້ນສັ ດທີ່ ‘ລຽງໂດຍບໍໄດໃຊຢາຕານເຊື້ ອຈລິນຊີ’ ຍັງມີລາຄາແພງຫຼາຍ ຫຼື ຍັງບໍ ມີ
ການຈາໜາຍໃນປະເທດທີ່ມີລາຍ ຮັບໜອຍ ແລະ ປານກາງ. ການປຽນແປງໄປສການ ‘ລຽງໂດຍບໍໄດໃຊຢາຕານ
ເຊື້ອຈລິນຊີ’ ໂດຍບໍມີການຈັດການທີ່ຖືກຕອງອາດນາໄປສການ ເສຍຊີວິດຂອງສັດທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ຄວນ
ຄານຶງເຖິງກາລັງຊື້ຂອງຜບໍລິໂພກໃນປະເທດກາລັງພັດທະນາອາດຍັງບໍຫຼາຍພໍທີ່ຈະຊຸກຍໃຫ ເກີດການລົງທຶນໂດຍ
ກະສິກ ອນເອງ ໃນການປບປງດານສຂະພິ ບານ ແລະ ການຈັ ດການໄດ. ການສະໜັບ ສະໜນຈາກລັ ດຖະບານ
ອົ ງການ ສາກົນທີ ່ບໍ ຂື້ ນກັ ບລັ ດ ຖະບານ ແລະ ຈາກສັງຄົມນັ້ນເປນສິ ່ງ ຈາເປນຢາງຍິ່ງ ສາລັ ບການປຽນແປງໃນ
ປະເທດກາລັງທີ່ພັດທະນາ.

ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

ການລຽງໂດຍບໍໄດໃຊຢາຕານເຊືອ
້ ໃນອະດີດ, ປະຈບັນ ແລະອະນາຄົດ:

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ປາດສະຈາກຢາຕານເຊື້ອລິນຊີ, ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນລຽງສັດ

ໃນປ 2007, ໂຮງລຽງສັດປກຫຼາຍແຫງໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາໄດເລີ່ມເຮັດການຕະຫຼາດສํາລັບຜະລິດຕະ
ພັນທີ່ ‘ລຽງໂດຍບໍໄດໃຊ ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ’.[1] ເຖິງແມນວາໂຮງລຽງສັດເຫຼົານີ້ຈະເສຍຄາໃຊຈາຍຫຼາຍຂຶ້ນໃນ
ການລຽງສັດໂດຍບໍໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ຕະຫຼອດຊີ ວິດຂອງພວກມັນ, ພວກເຂົາເຮັດເຊັນນັ້ນກໍເນື່ອງຈາກຜ
ບໍລິໂພກໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິ ກາມີກາລັງຊື້ສງຂື້ນ ແລະ ຍິນດີທີ່ຈະຈາຍເງິນ ເພີມຂື້ນເພື່ອທີ່ຈະໄດບໍລິໂພກ
ຊີ້ນສັດທີ່ລຽງດວຍວິທີນີ້.
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ທານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອເພື່ອເບິ່ງ ຂໍມນເພີ່ມຕື່ມກຽວກັບ “ລຽງສັດໂດຍບໍໃຊຢາຕານເຊື້ອ (raised without

ບົດທີ 5: ກິດຈະກາການສົງເສີມຄວາມຮກຽວກັບເຊືອ
້ ຕານຕໍຢາຕານເຊືອ
້

antibiotics)” ໄດທີ:່
Broilers Raised Without Antibiotics in Canada

ອາທິດແຫງການຕືນ
່ ຕົວກຽວກັບຢາຕານເຊືອ
້ ຈລິນຊີໃນທົວໂລກ
ຄານາມ. ການສົງເສີມທີ່ເນັ້ນໜັກໃຫປະຊາຊົນທົວໄປ, ບກຄະລາກອນແພດ ແລະ ຜກໍນົດນະໂຍບາຍມີຄວາມຕື່ນ
ຕົວ ແລະ ຮເຖິງການນາໃຊຢາ ຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ເພື່ອຕານການແຜກະຈາຍຂອງການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນ
ທົວໂລກ. ກິດຈະກາການສົງເສີມຄັ້ງນີ້ຈັດຂື້ນໂດຍອົງການ ອະນາໄມໂລກ, ອົງການອາຫານ (FAO) ແລະ

https://youtu.be/mWsKAGJQ9Fo

ອົງການກະສິກາ ແລະ ສຂະພາບສັດໂລກ (World Organization for Animal Health (OIE))
“ອາທິດຂອງການຕື ່ນຕົວກຽວກັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ໃນທົ ວໂລກ ຈະຈັດຂື້ນໃນວັນ ທີ່

The economic reason this chicken producer gave up antibiotics

12-18 ເດືອນພະຈິກ ປ 2018.”

ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

ການຈັດການກັບຢາຕານເຊືອ
້ ດວຍຄວາມລະມັດລະວັງ
https://youtu.be/mgV0Eo5eTy0
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ສາລັບອາທິດຂອງການຕື່ນຕົວກຽວກັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນທົວໂລກ ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ຜຮວມງານ
ຂອງພວກເຂົາ ຈະຕິ ດຕໍ ກັບປະຊາຊົນ ທົ ວໄປກຽວກັ ບ ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ ອຈລິ ນຊີ ຜານສື ່ສັງ ຄົມ (social
media), ການປະຊຸມແນວປະຕິບັດ, ການເຮັດແບບສອບ ຖາມ ແລະ ການເຫລົ າເລື່ອງຄວາມສາເລັດເພື່ອເພີ່ມ
ຄວາມຕື່ມຕົວຕໍບັນຫາ. ອົງການອາຫານ (FAO) ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອົງການ ສຂະ ພາບສັດໂລກ
(OIE) ໄດຮວມໂຕກັ ນເພື ່ອຮຽກຮອງໃຫມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ ກັບການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທັ ງໃນຄົ ນ
ແລະ ສັດ.
ໃນປ 2017 ໃນຫົວຂໍໍແມນ “ຊອກຄົ້ນຫາຄາແນະນາຈາກບກຄະລາກອນທາງການເເພດກອນນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈ
ລິນຊີ”.[1]
ເນື່ອງຈາກຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ເປນສິ່ງທີ່ມີຄ າ. ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຈື່ງເປນສິ່ງສາຄັນທີ່ຈະໄດຮັບຄາແນະນາຢາງ
ຖືກຕອງຈາກແພດໝ ແລະ ບກ ຄະລາກອນທາງການເເພດກອນທີ່ຈະນາໃຊ. ເຊິ່ງນີ້ບໍແມນເລືື່ອງທີ່ກຽວຂອງກັບ
ທານພຽງຄົນດຽວ ແຕຍັງລວມໄປເຖິງຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງທານເພື່ອຊວຍຫຼຸດຜອນການແຜກະຈາຍຂອງ
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ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ”[2] “ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ບໍຖືກຕອງເຮັດໃຫ ທກໆຄົນມີຄວາມສຽງ”
ດັງນັ້ນອົງການອະນາໄມໂລກຈື່ງມີເປາໝາຍໃນການສົງເສີມຄື:
- ເຮັດໃຫບັນຫາການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເປນບັນຫາສຂະພາບໄດຮັບການຮັບຮໃນທົວໂລກ
- ເພີ່ມຄວາມຕື່ນຕົວຕໍການຮັກສາປະສິດທິພາບຂອງຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ໂດຍການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ
ຢາງເໝາະສົມ
- ເພີ່ມຄວາມຮັບຮໃນພາກສວນບກຄົນ, ບກຄະລາກອນການເເພດ ແລະ ຜຊຽວຊານດານກະສິກ າ ແລະ
ພາກສວນລັດຖະບານ ຕອງມີບົດບາດໃນການຢບຢງການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ
- ສະໜັບສະໜນໃຫມີການປຽນແປງທາງດານພຶດຕິກ າ ແລະ ການສົ ງຜານຂໍ ມນຂາວສານທີ່ວາ ພຶດຕິກາ
ງາຍໆສາມາດເຮັດໃຫມີການ ກຽວກັບການປຽນແປງທີ່ແຕກຕາງໄດ.
ທ ານສາມ າດຕິ ດ ຕ າມ ກິ ດຈະກ າ ແ ລະ ຕ ິ ດຕ າມຂໍ ມ ນໃໝ ໆໄ ດທີ ່ #AntibioticResistance and
#StopSuperbugs ໃນຊອງທາງ Twitter, Facebook, ແລະ Instagram.

ຮບພາບ 1: ແຜນພາບສະແດງສາລັບສັບປະດາເພື່ອປກລະດົມການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງສົມເຫດສົມຜົນ,
ປ 2019 ໂດຍ ອົງການອະນາໄມໂລກ - ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງບໍເໝາະສົມ[3]
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ຮບພາບ 3: ຮບພາບສະໜັບສະໜນໃນສັບປະດາເພື່ອປກລະດົມການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢ າງສົມເຫດສົ ມ
ຜົນ, ປ 2019 ໂດຍ ອົງການອະນາໄມໂລກ[3]

ຮບພາບ 2: ແຜນພາບສະແດງສາລັບສັບປະດາເພື່ອປກລະດົມການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ຢາງສົມເຫດສົມຜົນ, ປ
2019 ໂດຍ ອົງການອະນາໄມໂລກ - ຄິດຕື່ມອີກຮອບ ແລະ ຊອກຫາຄํາແນະນํາເພີ່ມເຕີມ[3]
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ທານສາມາດເຂົາ້ ເບິງ່ ວິດໂີ ອສາລັບຂໍມນເພີ່ມຕື່ມກຽວກັບ “ອາທິດແຫງການຕືນ
່ ຕົວກຽວກັບຢາຕານເຊືອ
້ ໃນທົວໂລກ
“World Antibiotic Awareness Week” ໄດທີ:່
WHO: Antibiotics - handle with care

ຮອງຮອຍຢາຕານເຊືອ
້ ຈລິນຊີ
ຄານາມ. ເຄື່ອງມືໃນການສື່ສານກຽວກັບຄວາມສາຄັນຂອງການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນມະນດ, ລວມເຖິງ
ການບໍລິໂພກທາງກົງ ແລະ ທາງອອມຂອງຄົນ ແລະ ສັດໃນການຜະລິດທາງກະສິກາ
“ຮອງຮອຍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຈະຊວຍໃຫທານເຂົ້າໃຈເຖິງປະລິມານຂອງຢາຕານເຊື້ອຈ
ລິນຊີໃທັງໝົດທີ່ຖືກນາທີ່ໃຊໃນທົວໂລກ”

https://youtu.be/-ZX97bIbZBQ

Antibiotics just don’t work on the flu virus. (Chinese subtitles)

[1]

“ເຮົາສາມາດຫຼຸດຜອນຮອງຮອຍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໄດແນວໃດ?”
ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

ຮອງຮອຍຢາຕານເຊືອ
້ ແມນຫຍັງ?

https://youtu.be/ew00C5n9IIo
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ຮອງຮອຍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ໄດຮັບການນາສະເໜີເພື່ອເປນເຄື່ອງມືໃນການສື່ສານລະດັບໂລກ ທີ່ບົງບອກເຖິ ງ
ຄວາມສາຄັນຂອງການນາ ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນຄົນ ແລະ ສັດ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍລະບົບນະເວດວິທະຍາ

[1,2]

ມັນມີຄວາມຄາຍຄືກັນລະຫວາງ “ Carbon footprint” ແລະ ‘antibiotic footprint’ (ຮບທີ 1). ໃນຂະນະ
ທີ່ເຮົາຕອງໃຊພະລັງງານເພື່ອການດາລົງຊີວິດ, ແຕການໃຊພະລັງງານຈາກ ຖານຫີນທີ່ຫລາຍເກີນໄປກໍໃຫເກີດ
ສະພາບອາກາດປຽນແປງທົວໂລກ. ເຊັນດຽວກັນກັບເວລາທີ່ເຮົາຕິດເຊື້ອຈລິນຊີ, ພວກເຮົາຕອງການຢາຕານເຊື້ອ
ຈລິນຊີເ ພື່ອກາຈັດພວກມັ ນ. ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິ ນຊີ ເກີນຄວາມຈາເປນ ແລະ ບໍ ຖືກຕອງແມນກໍ ໃຫເກີດ
ກໍລະນີການຕານຕໍ ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຫລາຍຂື້ນເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງເຊື້ອເຫຼານີ
ົ ້ວາ “ຊຸບເປບັກ (superbug)”- ຫລືເຊື້ອ
ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຫຼາຍຊະນິດ.[1]

ປາສະຈາກການແກໄຂເພື່ອຫຼຸດຜອນການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນທົ ວໂລກ, ຄົນຈານວນຫລວງຫລາຍອາດ
ເສຍຊີວ ິດຍອນເຊື້ອ ຕານ ຕໍ ຢາຕານເຊື້ ອຫຼ າຍຊະນິດ “superbugs”. ຮອງຮອຍຂອງຢາຕານເຊື້ ອຈລິ ນຊີ ຍັງ
ສາມາດວັດແທກປະລິມານການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນທກໆກິດຈະກາຂອງຄົນ, ລວມທັງການນາໃຊຢາຕານ
ເຊື້ອຈລິນຊີທາງກົງໃນຊຸມຊົນ, ໃນໂຮງໝ ແລະ ການການນາໂດຍທາງອອມ ໃນຜະລິດຕະພັນທາງກະສິກາ.
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ຮອງຮອຍຂອງຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນປະເທດໃດໜຶ່ງ ສາມາດປະເມີນໄດເຖິງປະລິມານການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈ
ລິນຊີທັງໃນຄົນ ແລະ ສັດ ຂອງປະເທດນັ້ນໆໄດ (ຮບພາບທີ 2). ການນํາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນວຽກງານກະສິ
ກາຖືວາແມນພາກສວນສາຄັນຂອງຮອງຮອຍ ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ເນື່ອງຈາກຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ໃຫອາຫານແກ
ສັດສວນໃຫຍຈະຖືກຂັບອອກໄປສລະບົບບາບັດນາເປອນ ແລະ ແຫຼ ງນາ ຕາງໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫເຊື້ອຈລິນຊີມີການ
ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນສະພາບແວດລອມຂອງແຕລະທອງຖິ່ນ.

ຮບພາບ 2: ຕົວຢາງຮອງຮອຍການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນປະເທດອັງກິດ ໂດຍອີງການການຊົມໃຊຢາຕານ
ເຊື້ອໃນປ 2017.[2]

ຮ
ູ ບທ
້ າຍ) ແລະ Antibiotic Footprint (ຂວາ).
ີ 1: The Carbon Footprint (ຊ
ຮບທີ 3: ຮອງຮອຍຢາຕານເຊື້ອໃນເເຕລະປະເທດ ໃນປ 2015.[2]
ທານສາມາດອານເພີ່ມຕື່ມກຽວກັບຮອງຮອຍຢາຕານເຊື້ອໄດທີ່ www.antibioticfootprint.net
ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເກີນຄວາມຈາເປນ, ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຢາງບໍຖືກຕອງ
References
1
Limmathurotsakul, D., Sandoe, J. A., Barrett, D. C., Corley, M., Hsu, L. Y., Mendelson, M., . . . Howard, P. (2019). ‘Antibiotic
footprint’ as a communication tool to aid reduction of antibiotic consumption. Journal of Antimicrobial Chemotherapy.
doi:10.1093/jac/dkz185
2
AntibioticFootprint. (n.d.). Retrieved from http://www.antibioticfootprint.net/
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Antibiotic Smart Use (ການນາໃຊຢາຕານເຊືອ
້ ຈລິນຊີຢາງສະຫລາດ)

ນອກຈາກໂຄງການນີ້, ຍັງມີຫລາຍໆໂຄງການປກລະດົມໃນຫລາຍໆປະເທດ ແລະ ທົວໂລກເພື່ອສົງເສີມຄວາມຕື່ ນ

ຄານາມ. ການປກລະດົມເພື່ອສົງເສີມການນํາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງສົມເຫດສົມຜົນໃນປະເທດໄທ ເລີ່ມໃນປ

Awareness Week

ຕົ ວ ແລະ ການເເກໄຂບັ ນ ຫາການຕານຕໍ ຢາຕານເຊື ້ ອ ເຊັ ນ: Antibiotic Guardian ແລະ Antibiotic

2007

“ບໍ ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນ ຊີ ໃນພະຍາດທີ່ ບໍ ໄດເກີດຈາກເຊື້ອຈລິນຊີ” ຖືເປນ
ແນວຄິດພື້ນຖານຂອງການ ນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງສະຫລາດ” [1]

ສິງ່ ທີຄ
່ ວນຮ

“Antibiotic Smart Use” ໃນປະເທດໄທ

ຮບທີ 1: ສັນຍາລັກໂຄງການນํາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງສະຫຼາດ

ການຕານຕໍຢາຕານເຊື ້ອຈລິນຊີເ ຮັ ດໃຫຄົນເຈັບເສຍຊີວິດ ເພີ່ມຂື້ນປະມານ 19,000 ຄົນໃນປະເທດໄທ ໃນປ

ຄາສັບທີກ
່ ຽວຂອງ: ຄວາມຮອບຮກຽວກັບການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ (antibiotic literacy), ການນາໃຊ

2010

[1]

. ໃນປະເທດໄທ, ສາມາດຊື້ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໂດຍບໍຕອງມີໃບສັ ງຢາຈາກເເພດ ແລະ ການນํາໃຊຢາ

ຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງບໍເມາະສົມ ສາມາດພົບເຫັນໄດຈາກບກ ຂະລາກອນການເເພດ ແລະ ໃນປະຊາຊົນທົວໄປ

[2]

.

ມີການຄາດຄະເນວາ ຕາກວາ 10% ຂອງຄົນເຈັບທີ່ເ ປນໄຂຫວັດ ທີ່ມ ີການຕິດເຊື້ອຈ ລິນຊີສົມທົບ. ແຕໃນ
ປະເທດໄທ ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີມັກໃຊໃນຄົນເຈັບທີ່ເປນໄຂຫວັດໂດຍການໃຫຢາຈາກແພດໃນໂຮງໝ, ໃນຄລີ
ນິກ ແລະ ຮານຂາຍຢາ ເຊິ່ງສວນໃຫຍກໍແມນຄວາມຮຽກຮອງຂອງຄົນເຈັບເອງ. ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ
ຢາງບໍເມາະສົມ ບໍພຽງແຕກໍໃຫເກີດອັນ ຕະລາຍຕໍສຂະພາບຂອງຄົນເຈັບເທົານັ້ນແຕຍັງສົງຜົນກະທົບເຖິງທກຄົນ
ໃນປະເທດ.

ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງເມາະສົມ, ການນາໃຊຢາຢາງສົມເຫດສົມຜົນ, ພະຍາດໄຂຫວັດທາມະດາ, ຖອກທອງ
References
1
Sumpradit N., Chongtrakul P., Anuwong K., et al (2012). “Antibiotic Smart Use: a workable model for promoting the rational use
of medicine in Thailand”. Bulletin of the World Health Organization. 90 (12): 905-913. doi: 10.2471/BLT.12.105445
2
Lim C., Takahashi E., Hongs wan M., et al (2016). “Epidemiology and burden of multidrug-resistant bacterial infection in a
developing country”. eLife. 5 (e18082). doi: 10.7554/eLife.18082
3
“Antibiotics Smart Use in Thailand”. reactgroup.org.

ປະເທດໄທເປດໂຕໂຄງການ “ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢ າງສະຫລາດ” ເພື່ອເປນແບບຢາງໃນການສົ ງເສີມ
ການນາ ໃຊຢາຢາງສົມເຫດສົມຜົນ, ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ

[2]

. ສາມພະຍາດເປາໝາຍຫຼັກຂອງ

ໂຄງການນີ້ປະກອບດວຍ (1) ໄຂຫວັດທາມະດາ ທີ່ມີອາການເຈັບຄໍ (2) ຖອກທອງກະທັນຫັນ ແລະ (3) ບາດແຜ
ທົວໄປ, ເນື່ອງຈາກຄົນສວນໃຫຍທີ່ມີພາວະເຫຼົານີ້ບໍຈາເປນຕອງໃຊຢາຕານ ເຊື້ອຈລິນຊີ. ໂຄງການນີ້ປະກອບດວຍ
3 ໄລຍະຄື: ໄລຍະທາອິດແມນການປະເມີນເເນວທາງການແແກໄຂບັນຫາທີ່ມີຈດປະສົງເພື່ອປຽນພຶດຕິກํາການສັງ
ຢາຂອງທານໝ, ໄລຍະທີສອງແມນການກວດສອບຄວາມເປນໄປໄດເພື່ອຂະຫຍາຍໂຄງການ ແລະ ໄລຍະທີສາມ
ແມນການເນັ້ນໜັກໃນສົງເສີມຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ
56

[3]
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ການນາໃຊຢາຕານເຊືອ
້ ຈລິນຊີຢາງເມາະສົມ

- ຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ສຂະອະນາໄມທີ່ດ,ີ ຫຼີກລຽງອາຫານ ແລະ ນາທີ່ມກ
ີ ານປນເປອນ
- ຮັບປະກັນວາ ທານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທານໄດຮັບການຮັບຢາປອງກັນພະຍາດຕາມຄາແນະນາຂອງແພດ

ຄານາມ. ການດາເນີນງານທີ່ມີການປະສານສົມທົບກັນຂອງບັນດາກິດຈະກາຕາງໆເພື່ອໃຫເກີດການນາໃຊຢາຕານ

- ປະຕິບັດຕາມຄາແນະນາ ແລະ ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃຫຄົບການົດຕາມຄາແນະນາຂອງແພດ

ເຊື້ອຈລິ ນຊີ ຢາງເໝາະສົມ ໂດຍມີເ ປາໝາຍເພື່ອສະໜັບສະໜນການປນປວຄົນເຈັບໃຫຫາຍຂາດຈາກພະຍາດ,

- ຫາມບໍເກັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ເຫຼືອ ແລະ ບໍໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຂອງຜອື່ນ

ຫຼຸດຜອນໂອກາດການເກີດ ເຊື້ອຕານຕໍ ຢາ ແລະ ຫຼຸດຜອນການແພກະຈາຍຂອງເຊື້ອທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ
ຫຼາຍຊະນິດ

ຄາສັບທີກ
່ ຽວຂອງ: ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງເມາະສົມ, ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເກີນຄວາມຈາເປນ,

[1]

ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງບໍຖືກຕອງ

“ການວາງແຜນປະຕິບັດການກາກັບດເເລການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ທັງໃນໂຮງໝ
ແລະ ໃນຊຸມຊົນ ຈະສາມາດຊວຍຮັກ ສາຊີວິດຂອງຄົນເປນຈານວນຫຼາຍໄດ”

ກົດເບີ່ງວີດີໂອເພື່ອເຂົ້າເບິ່ງຂໍ ມນເພີ່ມເຕີມກຽວກັບ ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງເມາະສົມ
ເປນຫຍັງການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຢາງເມາະສົມຈິ່ງມີຄວາມສາຄັນ?

“ໂຄງການການກາກັບດເເລການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຄວນຖືກນາມາໃຊທັງໃນໂຮງ
ໝ, ຮານຂາຍຢາ ແລະ ໃນຊຸມຊົນ”
ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

ການກາກັບດເເລການນາໃຊຢາຕານເຊືອ
້ ຈລິນຊີ ຕອງເຮັດແນວໃດ?

https://youtu.be/-G4cEYQBVu4
ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຢາງເມາະສົມ| Paul Green| TEDxErie

ເປາໝາຍຂອງ Antibiotic stewardship ແມນ ເພື່ອຫຼຸດຜອນການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ບໍ ຖືກຕອງ
ແລະ ການນາໃຊຫຼາຍເກີນຄວາມຈາເປນ. ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຖືກຕອງ ເຮັດໃຫຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ
ຍັ ງສາມາດໃຊໄດດົນ, ຫຼ ຸດຜອນບັ ນຫາການຊຶມເຊື້ ອຈາກເຊື້ ອຕານຕໍ ຢາຕານເຊື້ ອຈລິນ ຊີ ແລະ ຫຼ ຸດຜອນຜົນ
ຂາງຄຽງຈາກຢາທີ່ບໍຈາເປນ. ໃນບັນດາໂຮງໝ ແລະ ອົງການຕາງໆໄດສາງຄມືການບົງມະຕິພະຍາດເພື່ອຮັບປະກັນ

https://youtu.be/z4zBLsN4aek

ການປນປວທີ່ເໝາະສົມສາລັບພະຍາດ ທີ່ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອຈລະໂລກ ແລະ ເຊື້ອຈລິນຊີ ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ບໍ
ແມນແຕບກຄະລາກອນທາງການແພດເທົານັ້ ນທີ່ມີບົດບາດໃນການກາກັບດເເລການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອ ຈລິນຊີ
ປະຊາຊົນ ທ ກຄົນກໍມີສ ວນສ າຄັນໃນການປະຕິບັດເ ຊັ ນກັນ. ທ ານກໍ ສາມາດຊ ວຍ
ສົງເສີມການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ເໝາະສົມໄດດັງນີ:້
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ບົດທີ 6. ເຊືອ
້ ຈລະຊີບ
ເຊື້ອຈລິນຊີ

ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

ເຊື້ອຈລິນຊີທດ
ີ່ ີ ແລະ ບໍດີ
ເຊື້ອຈລິນຊີເປນໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທາອິດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໂລກ ເປນສີ່ງທີ່ມີຊີວິດດັ້ງເດີມ ທີອ
່ າໃສຢໃນດິນ, ພືດ,

ຄານາມ. ແມນສິງ່ ທີ່ມີຊີວິດຂະໜາດນອຍທີ່ບໍຊັບຊອນ, ພົບໄດທກບອນ ແລະ ບໍສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດດວຍຕາເປາ

ນາ, ຢເທິງໜາ ພຽງສິ່ງຂອງທົວໄປ ແລະ ໃນນາ. ທານຍັງສາມາດໄດຮັບເຊື້ອຈລິນຊີໂດຍການຈັບມື ຫຼື ການສາພັດ

ເຊື້ອຈລິນຊີເປນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈລັງດຽວ ແລະ ບໍມີແກນຈລັງ.

ກັບລກບິດປະຕ.

“ເຊື້ອຈລິນຊີ ສາມາດຂະຫຍາຍຕົວໄດຢາງໄວວາ. ເມື່ອເຂົ້າໄປໃນຮາງກາຍຂອງຄົນເຮົາ,

ແຕແນວໃດກໍດີ, ຍັງມີເຊື້ອຈລິນຊີຫຼາຍຊະນິດທີ່ດີ ແລະ ມີປະໂຫຍດ. ເຊື້ອຈລິນຊີສາມາດຍອຍສະຫຼາຍຊາກສັດ

ເຊື້ອສາມາດປອຍສານພິດທີ່ເຮັດໃຫ ຄົນເຮົາບໍ ສະບາຍ. ພະຍາດທີ່ມີສາເຫດມາຈາກເຊື້ອ

ແລະ ຊາກພືດທີ່ຕາຍແລວ. ນອກຈາກນີ້ໃນໂຮງງານອດສາຫະກາ ເຊື້ອຈລິນຊີກໍມີຄວາມສາຄັນໃນການບາບັດນາ

ຈລິນຊີ ປະກອບໄປດວຍ ການຊຶມເຊື້ອເລືອດ, ປອດອັກເສບ ແລະ ອາຫານເປນພິດ”.

ເປອນ ແລະ ຍອຍສະຫຼາຍຄາບນາມັນທີ່ຮວໄຫຼ
ົ
. ເຊືອ
້ ຈລິນຊີ ບາງຊະນິດອາໄສຢໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານຂອງຄົນ
ເຮົາ ແລະ ຊວຍຍອຍອາຫານ, ຊວຍທາລາຍເຊື້ອພະຍາດອື່ນທີ່ກໍໃຫເກີດພະຍາດ ແລະ ສາມາດໃຫສານອາຫານບາງ

“ເຊື້ອຈລິນຊີ ຖືກນາໃຊໃນການຜະລິດເນີຍແຂງ ແລະ ນົມສົ້ມ ດວຍວິທີການໝັກດອງ.
ເຊື້ອຈລິນຊີ ຍັງຖືກນາໃຊໃນການ ຜະລິດຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ແລະ ສານເຄມີຕາງໆ”.

ຢາງແກຄົນເຮົາ.
ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ເຊື້ອຈລິນຊີຫຼາຍຊະນິດກໍສາມາດເປນອັນຕະລາຍແກມະນດໄດ, ໂດຍກໍໃຫເກີດພະຍາດຕາງໆ
ເຊັນ:

ຄາສັບທີມ
່ ີຄວາມໝາຍກຽວຂອງ
ເຊື້ອຈລິນຊີ
ຄານາມ. ໝາຍເຖີງເຊື້ອຈລິນຊີໜື່ງໂຕ

ອັກເສບປອດ

(ເຊື້ອ

Streptococcus

pneumonia),

ເຍື່ອຫມສະໝອງອັກເສບ

(ເຊື້ອ

Haemophilus influenza), ອັກເສບຄໍ (ເຊື້ອ Group A Streptococcus) ແລະ ອາຫານເປນພິດ (ເຊື້ອ
Escherichia coli ແລະ Salmonella). ເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ບດີ
ໍ ເຫຼົານີ້ ເປນສາເຫດທີ່ເຮົາຄວນຈະລາງມືໃຫສະອາດ
ແລະ ອະນາໄມຫອງຄົວ ແລະ ຫອງນາໃຫສະອາດດີເປນປະຈາ.

ທີ່ແມນຈລິນຊີ

ໂດຍທົວໄປແລວ, ເຊື້ອຈລິນຊີຈະອາໄສຢໃນສິ່ງແວດລອມທີ່ຊັບຊອນ. ເຊື້ອຈລິນຊີ ແລະ ເຊື້ອເຫັດ ບາງຊະນິດ

ຄາຄນນາມ. ທີ່ມີສາເຫດມາຈາກເຊື້ອຈລິນຊີ

ສາມາດ ຜະລິດສານຕານເຊື້ອຈລິນຊີເພື່ອຂາ ຫຼື ຢບຢງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຈລິນຊີຊະນິດອື່ນໆທີ່ເປນຄແຂງ
ແລະ ອາໄສຢໃນບໍລິເວນດຽວກັນ. ບາງເຊື້ອຈລິນຊີສາມາດປບໂຕໂດຍທາມະຊາດ ເພື່ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ
ເຫຼານັ
ົ ້ນເພື່ອໃຫໂຕເອງສາມາດຢລອດໄດ.
ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອຄົນເຮົາໃຊຢາຕານເຊື້ອຢາງບໍຖືກຕອງ ແລະ ໃຊຫຼາຍເກີນຄວາມຈາເປນ, ການປບໂຕຂອງ
ເຊື້ອຈລິນຊີ ຈະເກີດໄວຂຶ້ນ, ເຊື້ອຈລິນຊີທຕ
ີ່ ານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈຶ່ງພົບໄດຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ເຮັດໃຫການປນປວ
ການຕິດເຊື້ອຈາກເຊື້ອ ຈລິນຊີ ເຫຼົານີ້ຈະກາຍເປນເລື່ອງທີ່ຫຍງຍາກຍິ່ງຂຶ້ນ. ພວກເຮົາຕອງຫຼຸດຄວາມສຽງໃນການ

60

61

AMR Dictionary

ກໍໃຫເກີດເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ຈລິນຊີ ໂດຍການຫຼຸດຜອນການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ບໍຖືກຕອງ ແລະ

ເຊື້ອເຫັດ

ເກີນຄວາມຈາເປນລົງ ແລະ ປອງກັນການຕິດ ເຊື້ອຕັ້ງແຕຫົວທີ..
ສະຫຼ ຸ ບ , ຢ າທ າລາຍເຊື ້ ອ ຈ ລິ ນ ຊີ ທີ່ ດີ ໂດຍການນ າໃຊ ຢາຕ ານເຊື ້ ອ ຈ ລິ ນ ຊີ ທ ີ ່ ເ ກີ ນ ຄວາມຈ າເປ ນ ຫຼື
ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທບ
ີ່ ໍຖືກຕອງ
ຄາສັບທີກ
່ ຽວຂອງ:

ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ,

ຄານາມ. ແມນສິ່ງທີ ່ມີຊີວິດຂະໜາດນອຍທີ່ໂດຍປກກະຕິຈະບໍ ສາມາດເຫັນໄດດວຍຕາເປາ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ
ເຊື້ອເຫັດແມນປະກອບດວຍຫຼາຍໆຈລັງ ຮວມເຂົ້າກັນຈົນມີຂະໜາດໃຫຍ ຈົນສາມາດເຫັນໄດດວຍຕາເປາໄດ.
ເຊື້ອເຫັດເປນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ຈລັງດຽວທີ່ມີແກນຈລັງ

ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ,

ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງບໍ

“ເຊື້ອເຫັດປະກອບໄປດວຍ ເຫັດທີ່ໃຊປງແຕງອາຫານ, ກອນເຊື້ອເຫັດ, ຢສ ຄືຕົວຢາງ
ຂອງເຊື້ອເຫັດ”

ຖືກຕອງ
ທານສາມາດເຂົາ້ ເບິງ່ ວີດໂີ ອທີກ
່ ຽວກັບ “ເຊືອ
້ ຈລິນຊີ” ເພີມ
່ ຕືມ
່ ໄດທີ:່

“ເຊື້ອເຫັດບາງຊະນິດກໍໃຫເກີດພະຍາດຕໍ ຄົນ, ສັດ ແລະ ພືດ”

ເຊື້ອຈລິນຊີແມນຫຍັງ?

ຄາສັບທີ່ມີຄວາມໝາຍກຽວຂອງ

ເຊື້ອເຫັດ
ຄານາມ. ແມນຄານາມຈານວນຫຼາຍຂອງເຊື້ອເຫັດ
https://youtu.be/YGY_gFSTmrc
ຈລິນຊີ ສື່ສານກັນແນວໃດ ” – Bonnie Bassler

Fungal
ຄາຄນນາມ. ທີ່ມີສາເຫດມາຈາກເຊື້ອເຫັດ
ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

ຢາຕານເຊືອ
້ ຈລິນຊີມີຜນ
ົ ຕໍເຊືອ
້ ເຫັດໄດແນວໃດ?
https://youtu.be/KXWurAmtf78
ລດຜອນປດໃຈສຽງຂອງການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ-ທີ່ກຽວຂອງກັບການຖອກທອງ

ການຕິດເຊື້ອຈາກເຊື້ອເຫັດທີພ
່ ົບເຫັນເລື້ອຍໆແມນພະຍາດຕິດເຊື້ອເຫັດຢຕີນ, ພະຍາດເກື້ອນ ແລະ ການຕິດເຊື້ອ
ເຫັດໃນຊອງຄອດ. ເຊື້ອເຫັດເປນສິ່ງທີ່ມີຊີ ວິດດັ້ງເດີມ ເຊື້ ອເຫັດອາໄສຢໃນອາກາດ, ດິນ, ພືດ ແລະ ນາ. ເຊື້ອ
ເຫັ ດ ບາງຊະນິ ດ ສາມາດແຜຂະຫຍາຍ ໂດຍການສາງເມັ ດ ສະ ປໍ ນ ອຍໆ ແລະ ກະຈາຍໄປໃນອາກາດ ທານ
ສາມາດຫາຍໃຈເອົາສະປໍເຂົ້າໄປໃນລະບົບຫາຍໃຈ ຫຼື ສະປໍສາມາດຕົກລົງໃສໂຕເຮົາໄດ.
ທານອາດມີທາອຽງທີ່ຈະຕິດເຊື້ ອເຫັດຮບແບບຮນໄດ ຖາທານມີລະບົບພມຄມກັນທີ່ບົກພອງເຊັນ: ການຕິດເຊື້ອ

https://youtu.be/bkWCWv7_oiI
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ໂດຍການຂາເຊື້ອຈລິນຊີ, ທີ່ເປນເຊື້ອປະຈາຖີ່ນຕາມທາມະຊາດເຊັນຢໃນຊອງຄອດ ເຊິ່ງພວກມັນປອງກັນເຮົາຈາກ
ການຕິດເຊື້ອທີ່ປນເປອນມາກັບມື ແລະ ສາມາດກໍໃຫເກີດການຕິດເຊື້ອ.
ການຕິດເຊື້ອເຫັ ດໃນຊອງຄອດເປນຜົນຂາງຄຽງທີ່ພົບໄດເລື້ອຍໆຈາກການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເ ປນເວລາ
ດົ ນ. ການຕິດເຊື້ອເຫັດໃນຊອງຄອດອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະທີ່ມີການໃຊ ຫຼື ຫຼັງການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ
ເພື່ອໃຊປນປວພະຍາດຕາງໆເຊັນການອັກເສບຮຄໍຈາກເຊື້ອ Streptococcus. ດັງນັ້ນພວກເຮົາຄວນໃຊຢາຕານ
ເຊື ້ ອ ຈລິ ນ ຊີ ໃ ນຍາມຈາເປ ນ, ນອກຈາກນີ ້ ພ ວກເຮົ າ ຄວນຢ ດການນາໃຊຢາຕ ານເຊື ້ ຶ ອ ຈ ລິ ນ ຊີ ທ ີ ່ ຫ ຼ າ ຍເກີ ນ
ຄວາມຈາເປນ ຫຼືໃຊບໍຖືກວິທີ.

ເຊື້ອຈລະໂລກ
ຄານາມ. ແມນສິ່ງທີ່ບໍມີຊີວິດຂະນາດນອຍ, ບໍຊັບຊອນ ສາມາດພົບເຫັນໄດທົວທກບອນ ແລະ ບໍສາມາດເບິ່ງເຫັນ
ດ ວຍຕາເປ າໄດ. ຈ ລະໂລກບໍ ມີ ໂ ຄງສ າງຂອງຈ ລັ ງ ແລະ ຖື ວ າແມ ນສີ ່ ງ ທີ ່ ບ ໍ ມີ ຊ ີ ວ ິ ດ . ຈ ລະໂລກອາໃສ
ຈລັງຂອງສີ່ງທີ່ມີຊີວິດອື່ນເພື່ອໃຊໃນການແບງໂຕ ແລະ ດາລົງຊີວິດ
“ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີບໍມີຜົນຕໍເຊື້ອຈລະໂລກ. ຢາຕານເຊື້ອຈລະໂລກບາງຊະນິດທີ່ສາມາດ
ໃຊໃນການປນປວການຕິດ ເຊື້ອຈລະໂລກທີ່ຮ ນແຮງໄດ, ແຕເຊື້ອຈລະໂລກກໍສາມາດ

ການຕິດເຊື້ອເຫັດໃນປອດອາດມີອາການຮນແຮງ ແລະ ມັກມີອາການຄາຍກັບການເຈັບເປນຂອງພະຍາດອື່ນໆໄດ

ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລະໂລກເຫຼົານັ້ນໄດເຊັນກັນ”

ເຊັນ: ໄຂຫວັດໃຫຍ ຫຼື ວັນນະໂລກ. ທານໝຄວນພິຈາລະນາເຖິງຄວາມເປນໄປໄດຂອງການຕິດເຊື້ອເຫັດ ເມື່ອ
“ຕົວຢາງ: ພະຍາດທີ່ມີສາເຫດມາຈາກການຕິດເຊື້ອຈລະໂລກເຊັນ: ໄຂຫວັດທາມະດາ,

ຄົນເຈັບມີອາການຂອງພະຍາດປອດອັກເສບ ເຊີ່ງອາການດັງກາວບໍດີຂຶ້ນ ເຖິງວາຈະມີການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນ

ໄຂຫວັດໃຫຍ, ໝາກສກໝາກໃສ ແລະ ພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ”

ຊີໃນການປນປວ. ດັງນັ້ນຄວນຈະໄດຮັບການກວດວິເຄາະຫາສາເຫດ ຍອນການຕິດເຊື້ອເຫັດແຕຫົວທີ ເຊິ່ງຊວຍ
ຫຼ ຸດ ຜອນການນາໃຊຢາຕານເຊື ້ອ ຈລິ ນຊີທ ີ ່ ບໍ ຈາເປນ ແລະ ຊວຍໃຫຄົນເຈັບ ໄດຮັ ບຢາຕານເຊື ້ອ ເຫັ ດໄດຢາງ
ທັນທວງທີ, ຖາມີຄວາມຈາເປນ.

ຄາສັບທີມ
່ ີຄວາມໝາຍກຽວຂອງ

Viral

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ຢາຕານເຊື້ອເຫັດ, ຢາເປນີຊິລນ
ິ , ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຢາງບໍຖືກຕອງ

ຄາຄນນາມ. ທີ່ມີສາເຫດມາຈາກເຊື້ອຈລະໂລກ

ທານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວີດີໂອທີ່ກຽວກັບ “ເຊື້ອເຫັດ” ເພີ່ມຕື່ມໄດທີ:່

ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

Fungi: Death Becomes Them - CrashCourse Biology #39

ເປນຫຍັງຢາຕານເຊືອ
້ ຈລິນຊີຈງຶ່ ບໍມີຜນ
ົ ຕໍເຊື້ອຈລະໂລກ?
ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເປນຢາທີ່ໃຊໃນການປນປວພະຍາດທີ່ມີສາເຫດຈາກການຕິດເຊື້ອຈລິນຊີ. ໂດຍມັນອອກລິດ

https://youtu.be/m4DUZhnNo4s
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ທີ່ໂຄງສາງ ຈລັງ ຂອງເຊື້ ອຈລິນຊີ . ເຊື້ອຈລະໂລກມີໂຄງສາງທີ່ແ ຕກຕາງຈາກເຊື້ອຈລິນຊີ, ເຊື້ອຈລະໂລກອາໃສ
ແລະ ເພີ່ມຈານວນພາຍໃນຈລັງຂອງຄົນຍອນມັນບໍສາມາດເພີ່ມຈານວນພາຍນອກຈລັງທີ່ມີຊີວິດອື່ນໄດ. ຢາຕານ
ເຊື້ອຈລິນຊີບາງຊະນິດອອກລິດທາລາຍເປອກຫມຈລັງ, ຢບຢງການຜະລິດໂປຣຕິນໃນຈລັງ. ເຊິ່ງໂຄງສາງເຫລົານີ້
ບໍມີໃນພວກຈລະໂລກ

[1]
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ການຕິ ດ ເຊື້ ອ ຈລະໂລກບາງຊະນິ ດ ສາມາດປ ນປວໄດໂດຍການໃຊຢາຕານຈລະໂລກທີ່ ຈ າເພາະກັບ ເຊື້ ອ ທີ ່ ກໍ
ພະຍາດນັ້ນໆ ເຊັນ: ພະຍາດຕານເຕັ້ນ ແລະ ພະຍາດຕັບອັກເສບຊະນິດຊີ. ສາລັບພະຍາດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອຈລະໂລກ
ບາງຊະນິ ດເຊັ ນ: ພະຍາດຕັ ບອັ ກເສບຊະນິ ດ ບີ ແລະ HIV/AIDS ມີຢາທີ ່ສ າມາດຢບຢ ງເຊື້ ອ ເພື ່ອ ບໍ ໃຫເປນ
ອັນຕະລາຍຕໍຄົນເຈັບ ແລະ ຫຼຸດຜອນການແຜ ກະຈາຍໄປຍັງຄົນອື່ນໄດ.
ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ໃນປະຈບັນມີປອງກັນພະຍາດຫຼາຍຊະນິດທີ່ສາມາດປອງກັນການຕິດເຊື້ອຈລະໂລກນັ້ນໆໄດ.

ບົດທີ 7. ການຕໍສ ແລະ ການໂຕຕອບກັບຂອງເຊືອ
້ ຈລະຊີບ
ຢາຕານເຊືອ
້ ເຫັດ
ຄາຄນນາມ. ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຂາ ຫຼື ຢບຢງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອເຫັດ

ປອງກັນພະຍາດຈະຊວຍ ກະຕນລະບົບພມຄມກັນຂອງຄົນເຮົາໃຫສາງພມຄມກັນຕໍກັບເຊື້ອຈລະໂລກນັ້ນໆ ແລະ

“ຢາຕານເຊື້ອເຫັດຖືກນາໄປໃຊເພື່ອປນປວການຕິດເຊື້ອເຫັດເຊັ ນ: ພະຍາດຂີ້ກາກ. ຢາ

ຢບຢງເຊື້ອກອນທີ່ຈະເຮັດໃຫເກີດພະຍາດໄດ. ການໄດຮັບປອງກັນພະຍາດເປນວິທີທີ່ດີທີ່ສ ດໃນການປອງກັນ

ຕານເຊື້ອເຫັດບາງຊະນິດ ສາມາດຫາຊື້ໄດໂດຍບໍມີໃບສັງຢາ”

ພະຍາດຈາກການຕິດເຊື້ອຈລະໂລກ ເຊັນ: ປອງກັນພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ ແລະ ປອງກັນພະຍາດວໍ . ອານເພີ່ມ

“ຕີນຕິດເຊື້ ອຈາກເຊື້ ອເຫັດ (Athlete’s foot) ສາມາດປນປວໄດດວຍຢາຕານເຊື້ ອ

ເຕີມໄດທີ່ click here.

ເຫັດຊະນິດທາ”
ຄາສັບທີ່ກຽວຂອ: ຢາຕານຈລະໂລກ, ໄຂຫວັດໃຫຍ ແລະ ໄຂຫວັດທํາມະດາ
ທານສາມາດເບິງ່ ວິດໂີ ອກຽວກັບ “ເຊືອ
້ ຈລະໂລກ” ເພີ່ມຕືມ
່ ໄດທີ:່
ຈລະໂລກ

ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

ໄພຂົມຂຈາກເຊືອ
້ ເຫັດທີຕ
່ ານຕໍຢາ
ເປນທີ່ຮກັນດີແລວວາ ເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີແມນໄພຂົມທາງດານສາທາລະນະສກເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ,

https://youtu.be/0h5Jd7sgQWY
ຈລະໂລກ ແລະ ຈລິນຊີ: ມັນແຕກຕາງກັນແນວໃດ ແລະ ໃຜສົນໃຈ? - ທາມະດາ ແລະ ງາຍ

ປນຫາຕານຕໍຢາຂອງເຊື້ອເຫັດນັ້ນຍັງບໍເປນທີ່ຮັບຮເທົາທີ່ຄວນ.
ໜຶ ່ ງ ໃນການຕິ ດ ເຊື ້ ອ ເຫັ ດ ທີ ່ ພ ົ ບ ເຫັ ນ ເລື ້ ອ ຍໆ ແມນ ເຊື ້ ອ Candida ເຊິ ່ ງ ອາດຕິ ດ ເຊື ້ ອ ໃນກະແສເລື ອ ດ
(Candidemia). ມີຢາ ຕານເຊື້ອເຫັດ ຫຼາຍຊະນິດໄດຮັບການພັດທະນາໃນຊວງທີ່ຜານມາ ແລະ ຊວຍໃຫແພດ
ສາມາດປນປວພະຍາດນີ້ໄດ. ນອກຈາກນີ້, ເຊື້ອແຄນນິ ດາ (Candida) ທີ່ເ ຮັດໃຫຕິດ ເຊື ້ອ ໃນກະແສເລື ອ ດ

https://youtu.be/O7iaPos8a90

(Candidemia) ບາງສາຍພັນກໍຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອເຫັດທີ່ໃຊໃນການປນປວ

[1]

ຕາມທາມະຊາດແລວ ເຊື້ອເຫັດກໍສາມາດເກີດການຕານຕໍຢາໄດ ຖາມີການໃຊຢາຕານເຊື້ອເຫັດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ນາ
References
1

BCC Science. (2013, January 24). Why can't we beat viruses? Retrieved from

ໃຊຢາງບໍ ເໝາະສົມເຊັນ ດຽວກັນກັບເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ເກີດການຕານຕໍຢາຢາຕານເຊື້ອ. ຕົວຢາງຂອງການໃຊຢາຕານ
ເຊື້ອເຫັດຢາງບໍເໝາະສົມຄືການໃຊຢາ ຕານເຊື້ອເຫັດໃນປະລິມານທີ່ຕາ ຫຼື ໃຊໃນໄລຍະເວລາທີ່ສັ້ນກວາທີ່ຄວນ.

http://www.bbc.co.uk/science/0/21143412
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ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເຊື້ອເຫັດຕານຕໍຢານັ້ນ ຍັງອາດສາມາດກໍໃຫເກີດພະຍາດລະບາດ ອັນສົງຜົນກະທົບຕໍຄວາມໝັ້ນ
ຄົງທາງອາຫານຂອງໂລກ.

[2]

ເຊື້ອເຫັດທີ່ທາລາຍພືດເປນສາເຫດຂອງການສນເສຍເຖິງ 20% ຂອງປະລິມານຜົນ

ຜະລິດຂອງພືດເພື່ອການບໍລິໂພກທົວໂລກໃນແຕ ລະປ. ການໃຊຢາຕານເຊື້ອເຫັດທີ່ຫຼາຍເກີນໄປໃນດານກະສິກາ
ເປນອີກປດໃຈໜຶ່ງທີ່ກະຕນໃຫເກີດການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອເຫັດ. ເຊື້ອເຫັດທີ່ ຕານຕໍຢານີ້ອາດເພີ່ມຈານວນໄດ
ຢາງວອງໄວ ແລະ ທາລາຍສັກກະຍາພາບໃນ ການຜະລິດພືດເພື່ອການບໍລິໂພກຢາງເປນວົງກວາງໃນທົວໂລກ.

ຢາຕານມາລາເຣຍ
ຄານາມ. ແມນຢາທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຂາ ຫຼື ຢບຢງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອມາລາເຣຍ.
“ສາລັບນັກເດີນທາງ, ຍັງບໍມີຢາຕານມາລາເຣຍໂຕໃດທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການປອງກັນ
ມາລາເຣຍໄດ 100% ຜທີ່ມີຄວາມສຽງກັບການຕິດເຊື້ອມາລາເຣຍ ຕອງປອງກັນບໍໃຫ
ຍງກັດ ເຊັ ນ: ທາຢາກັນ ຍງ, ນງເສື້ ອແຂນຍາວ, ໂສງຂາຍາວ ແລະ ນອນໃນບອນທີ່

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ເຊື້ອເຫັດ, ຢາຕານຈລະຊີບ

ປາສະຈາກຍງ ຫຼື ໃຊມງທີຍ
່ ອມຢາຂາຍງ.”[1]

ເບີ່ງວິດີໂອເພີ່ມເຕີມກຽວກັບ “ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອເຫັດ”:
ການເພີ່ມຂື້ນຂອງການຕານຕໍຢາຕານຊື້ອເຫັດ

“ການໃຊຢາຕານມາລາເຣຍຢາງບໍ ຖື ກຕອງ ເປນສາເຫດທີ່ເ ຮັ ດໃຫເກີດເຊື ້ອມາລາເຣຍ
ທີ່ຕານຕໍຢາໃນທົວໂລກ”

“ຢາຕານເຊື້ອມາລາເຣຍປອມ ພົບເຫັນໄດທົວໄປໃນປະເທດທີ່ກາລັງພັດທະນາ. ຄົນເຈັບ
https://www.medscape.com/viewarticle/861041
References
1
CDC. (2018, September 27). Antifungal Resistance | Fungal Diseases | CDC. Retrieved from
https://www.cdc.gov/fungal/antifungal-resistance.html
2
Fisher, M. C., Hawkins, N. J., Sanglard, D., & Gurr, S. J. (2018). Worldwide emergence of resistance to antifungal drugs challenges
human health and food security. Science,360(6390), 739-742. doi:10.1126/science.aap7999

ຄວນຕື່ ນຕົວ ຕໍ ບັ ນຫາດັ ງກາວ ແລະ ຕອງໄດຮັບການປນປວ ແລະ ປະຕິບັດ ຕາມຄາ
ແນະນາຈາກພະນັກງານສາທາລະນະສກທີ່ໄດຮັບການຮັບຮອງຈາກກະຊວງສາທາລະນະ
ສກ ເທົານັ້ນ”

ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

ການແຜລະບາດຂອງພະຍາດມາລາເຣຍທີ່ຕານຕໍຢາ
ໃນສະໄໝ 400 ປກອນ ຄ.ສ. ທານ Hippocrates ເຊື່ອວາ ພະຍາດມາລາເຣຍເກີດຈາກອາກາດທີ່ບໍດີ ໂດຍ
ສະເພາະໃນເຂດ ທີ່ຕິດກັບ ໜອງນາ ແລະ ທະເລສາບ. ຄາວາ “ມາລາເຣຍ” ມາຈາກຄາວາ “ອາກາດບໍດີ” ໃນພາສາ
ອີຕາລີ.[1]

].

ເຖິງຢາງໃດກໍ ຕາມ, ພະຍາດມາລາເຣຍ ບໍໄດມີສວນກຽວຂອງໃດໆກັບອາກາດບໍດີ ແຕການຢໃກກັບ

ໜອງນາ ຫຼື ທະເລສາບເຊິ່ງເປນແຫຼງອາໄສຂອງຍງ ແລະ ແມກາຝາກທີ່ຢໃນຍງ ເຊິ່ງວາຍງໂຕແມທີ່ມີເຊື້ອມາລາ
ເຣຍຈະແຜເຊື້ອມາລາເຣຍມາສຄົນໃນຂະນະທີ່ມັນດດເລືອດຄົນເຮົາ.
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ການແຜລະບາດຢາງໄວວາຂອງເຊື້ອມາລາເຣຍທີ່ຕານຕໍຢາໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ກໍໃຫເກີດຄວາມ

Drug-Resistant Malaria Spreads in South-East Asia

ກົງວົນໄປທົວໂລກ. ມາລາ ເຣຍ ເປນພະຍາດແມກາຝາກທີ່ຮນແຮງ ແລະ ສາຄັນທີ່ສດຊະນິດໜຶ່ງໃນມະນດ. ເຖິງ
ວາການເສຍຊີວິ ດຈາກພະຍາດດັ ງກາວສວນໃຫຍຈະພົບໃນທະວີບອາຟຣກາ, ແຕການຕານຕໍຢາກໍ ພົບໃນອາຊີ
ຕາເວັນອອກສຽງໃຕເຊັ ນກັ ນ. ຢາ Artemisinin ເປນສານສະກັດ ຈາກພືດເຊີ່ງມີຕ ົ້ນກາເນີ ດຈາກປະ ເທດຈີນ
ແລະ ຍັງຄົງເປນຢາທີ່ໃຊເພື່ອປນປວມາລາເຣຍທີ່ດີທີ່ສດໃນປະຈບັນ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ໃນປ 2008 ນັກວິໃຈ

https://youtu.be/vhlEf9LClik

ດານການແພດ ໄດພົບວາສາຍພັ ນ ຂອງມາລາເຣຍທີ່ຕ ານຕໍ ຢາ Artemisinin ຢາງເດັ ນຊັ ດໃນ ພາກພື້ນ ອາຊີ
ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ

U.S. Health Partnerships in the Mekong: Eliminating Artemisinin Resistant Malaria

ໃນແຕລະປ, ມີຜຕິດເຊື້ອພະຍາດມາລາເຣຍປະມານ 212 ລານຄົນ. ຖາຫາກເຊື້ອມາລາເຣຍສາຍພັນທີ່ຕານຕໍຢາ
ແຜກະຈາຍ ໄປສທະວີບອາ ຟຣກາ (92% ຂອງສາເຫດກການຜເສຍຊີວິດສາເຫດມາຈາກພະຍາດມາຣາເລຍ) ກໍ
ຈະສົງຜົນໃຫສະຖານະການນີ້ຮນແຮງຍິ່ງຂຶ້ນໄດ.
ການຄວບຄມການຂະຫຍາຍໂຕຂອງຍງ ແລະ ການຢດການນາໃຊຢາຕານມາລາເຣຍຢາງບໍຖືກຕອງນັ້ນເປນຫົວໃຈ
ສາຄັນໃນການຄວບຄມພະຍາດ ມາລາເຣຍ ແລະ ເຊື້ອມາລາເຣຍຕານຕໍຢາ. ບກຄົນທີ່ມີຄວາມສຽງຕໍການຕິດເຊື້ອ
ມາລາເຣຍຄວນໃຊມງທີ່ຍອມນາຢາຂາຍງ ແລະ ການສິດພົນຢາຂາຍງ ພາຍໃນຄົວເຮຶອນ. ຄົນເຈັບທີ່ສົງໄສວາເປນ
ພະຍາດມາລາເຣຍຄວນໄດຮັບການບົງມະຕິຢງຢນ ດວຍຊຸດກວດແບບໄວ ຫຼື ກອງຈລະທັດ ກອນທີ່ຈະ ເລີ່ມກິນ
ຢາຕານມາລາເຣຍສະເໝີ.[3] ບໍເຊັນນັ້ນ ການໃຊຢາຕານມາລາ ເຣຍຢາງບໍຖືກຕອງຈະກະຕນໃຫມີການແຜກະຈາຍ

https://youtu.be/sbc4Za5LOys
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ຂອງເຊື້ອມາ ລາເຣຍຕານຕໍຢາຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ ການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອທີ່ຕານຕໍຢາ, ຢາຕານຈລະຊີບ
ທານສາມາດເບິ່ງວິດີໂອເພີ່ມຕື່ມກຽວກັບ “ພະຍາດມາລາເຣຍ” ແລະ “ ການຕານຕໍຢາຕານມາລາເຣຍ” ໄດທີ່:
Herbs and Empires: A Brief History of Malaria Drugs

https://youtu.be/IrNL27eWKOI
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ວິທີທີ່ສ າຄັ ນ ທີ ່ສ ດໃນການປອງກັ ນການແຜກະຈາຍຂອງເຊື້ ອວັນ ນະໂລກຕານຕໍ ຢາຄື ຄົນເຈັບທີ ່ເ ປນພະຍາດ

ຢາຕານວັນນະໂລກ

ວັນນະໂລກຕອງ ກິນຢາຕານວັນ ນະໂລກຕາມຄາແນະນາຂອງແພດໝໃຫຄົບຕາມການົດຢາງເຄັງຄັດ. ບໍຄວນລືມ

ຄາຄນນາມ. ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຂາ ຫຼື ຢບຢງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອວັນນະໂລກ (Tuberculosis

ກິນຢາ ແລະ ບໍ ຄວນຢດຢາເອງ. ຜທີ່ໄດຮັບການປນປວພະ ຍາດວັ ນນະໂລກຄວນແຈງແພດຫາກຄົ ນເຈັ ບ ພົ ບ

- TB)

ບັນຫາໃນລະຫວາງການນາໃຊຢາ.[2]

ຄົ ນເຈັບທີ່ເປນພະຍາດວັນນະໂລກຕອງກິນຢາຕານວັນນະໂລກໃຫຄົບເປນເວລາຢາງໜ
ສິ່ງສາຄັນທີ່ສດຄືທກໆປະເທດຄວນເລີ່ມດາເນີນການໃນຂະນະທີ່ຍັງສາມາດຄວບຄມການແຜລະບາດຂອງເຊື້ອ

ອຍ 6 ເດືອນ”

ວັນນະໂລກທີຕ
່ ານຕໍຢາຫຼາຍ ຊະນິດບໍໃຫມີການພັດທະນາ ແລະ ສົງຕໍໄປໄດ.

“ພະຍາດວັນນະໂລກຕານຕໍຢາເປນບັນຫາໃຫຍທັງຂອງຄົນເຈັບເອງ ແລະ ຄົນອື່ນໆໃນ
ສັງຄົມ ເນື່ອງຈາກຄົນເຈັບສາມາດແຜເຊື້ອວັນນະໂລກຕານຕໍຢາໃຫກັບຜອື່ນໄດ”

ຄາສັບທີກ
່ ຽວຂອງ ການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອທີ່ຕານຕໍຢາ, ເຊື້ອຈລິນຊີຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຫຼາຍຊະນິດ
ທານສາມາດເຂົາ້ ເບິງ່ ວິດໂີ ອເພີມ
່ ຕືມ
່ ໃນຫົວຂໍ “ພະຍາດວັນນະໂລກ” ໄດທີ່:

“ການວິວັດຂອງເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານວັນນະໂລກ
ເກີດຂື້ນຍອນຄົນເຈັບນາໃຊຢາຕານວັນນະໂລກບໍຖືກຕອງ

What makes tuberculosis (TB) the world's most infectious killer? - Melvin Sanicas

ຫຼື

ຢດການປນປວ

ກອນການົດ”
ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

ການຕໍສກັບເຊືອ
້ ວັນນະໂລກທີ່ຕານຕໍຢາ
ພະຍາດວັ ນ ນະໂລກ ເກີດ ຈາກເຊື ້ ອ ຈລິ ນ ຊີ ີ ທີ ່ ຊ ື ່ ວ າ Mycobacterium tuberculosis . ເຊື ້ ອວັນ ນະໂລກ

https://youtu.be/N0Gv96uDctM
ຮາງການເຮົາຕອບສະໜອງແນວໃດຕໍ ພະຍາດວັນນະໂລກ

ສາມາດແຜກະຈາຍຈາກຄົ ນສຄົນ ຜານການໄອ, ການຈາມ, ການຖົ ມນາລາຍ ແລະ ການເວົ້າຈາ. ຄົນເຈັບທີ່ ມີ
ລະບົ ບພມຄມ ກັ ນບົ ກພອງ ເຊັ ນ: HIV, ຂາດສານອາຫານ ຫຼື ພະ ຍາດເບົາຫວານ ຫຼື ຄົນທີ່ສບຢາ ຈະມີຄວາມ
ສຽງສງທີ່ຈະຕິດເຊື້ອວັນນະໂລກ.[1]

ຄົ ນທີ່ ມີ ອາການໄອຊາເຮື ້ອຫຼາຍກວາ 2 ຫຼື 3 ອາທິດ ຄວນພົບແພດ ເພື່ອກວດໃຫແນຊັດວາຕົນເອງບໍ ໄດເປນ
ວັນນະໂລກ, ເນື່ອງຈາກການ ໄອຊາເຮື້ອເປນອາການເບື້ອງຕົ້ນທີ່ພົບເລື້ອຍໆຂອງພະຍາດວັນນະໂລກ. ບາງຄັ້ງເຊື້ອ

https://youtu.be/IGZLkRN76Dc
References
1
WHO. (2018, January 18). What is TB? How is it treated? Retrieved from http://www.who.int/features/qa/08/en/
2
WebMD. (n.d.). What are the symptoms of Tuberculosis?. Retrieved from https://www.webmd.com/lung/understandingtuberculosis-symptoms

ວັນນະໂລກຕານຕໍຢາເກີດຂື້ນ ເມື່ຶອເຊື້ອຈລິນຊີຕານຕໍ ຢາທີ່ໃຊໃນການປນປວວັນນະໂລກ. ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວາຢາ
ບໍສາມາດຂາເຊື້ອວັນນະໂລກໄດອີກຕໍໄປ.
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ຢາຕານຈລະໂລກ

ຄາຍຄືກັ ບເຊື້ອຈລິ ນຊີີ, ເຊື້ອຈລະໂລກ ສາມາດປຽນແປງ ແລະ ປບໂຕໄດຕະຫຼອດເວລາ ຈົນສາມາດຕານຕໍຢາ

ຄາຄນນາມ. ຢາທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການກາຈັດ ຫຼື ຢບຢງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອຈລະໂລກ

HIV/AIDS.

ຕານຈລະໂລກ ໄດ ເຊິ່ງ ການ ຕານຕໍຢາຕານຈລະໂລກເປນບັ ນຫາທີ່ພົ ບເພີ່ມຂື້ ນຫຼ າຍໂດຍສະເພາະໃນຄົນເຈັບ

ຖາທານເປນໄຂຫວັດທາມະດາ ທານບໍ ຈາເປນຕອງກິນຢາຕານເຊື້ອ ທານຄວນນອນ

ຄາສັບທີ່ກ ຽວຂອງ: ເຊື້ອຈລະໂລກ, ການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອທີ່ຕ ານຕໍຢາ, ການຊຶມເຊື້ອ, ການສັ ກຢາປອງກັ ນ

ພັ ກຜອນ ແລະ ດື່ມນາຫຼາຍໆເທົານັ້ນກໍພໍ. ສາລັບ ໄຂຫວັດໃຫຍ ແພດອາດພິຈາລະນາ

ພະຍາດ, ໄຂຫວັດໃຫຍ

ໃນການປນປວດວຍຢາຕານຈລະໂລກເຊັນ: ຢາ Tamiflu ໃນກໍລະນີທີ່ຈາເປນ”
ທານສາມາດເຂົາ້ ເບິງ່ ວິດໂີ ອເພີມ
່ ຕືມ
່ ໃນຫົວຂໍ “”ເຊືອ
້ ຈລະໂລກ ແລະ ຢາຕານເຊືອ
້ ຈລະໂລກ”” ໄດທີ:່

ຕົ ວ ຢ າງຢາຕ ານຈ ລະໂລກ: ຢາຕ ານເຊື ້ ອ ຈ ລະໂລກທີ ່ ໃ ຊ ສ າລັ ບ ປ ນປ ວພະຍາດ

Cell vs. virus: A battle for health- Shannon Stiles

HIV/AIDS, ຕັບອັກເສບຈາກເຊື້ອຈລະໂລກຕັບອັກເສບບີ ແລະ ພະຍາດຕານເຕັ້ນ
ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

ຢາຕານຈລະໂລກ ແລະ ຢາຕານເຊືອ
້ ຈລິນຊີຕາງກັນຄືແນວໃດ?

https://youtu.be/oqGuJhOeMek

ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີບໍມີຜົນຕໍການຕິດເຊື້ອຈລະໂລກ ແລະ ຢາຕານຈລະໂລກກໍ ບໍມີຜົນຕໍການຕິດເຊື້ອຈລິນຊີ. ຢາ

WHO: Action against HIV drug resistance threat

ຕານເຊື້ອ ຈລະໂລກ ແມນ ແຕກຕາງຈາກຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ຍອນວາ ຢາດັງກາວບໍທາລາຍເຊື້ອຈລະໂລກໂດຍກົງ
ແຕຈະຢບຢງການ ຈະເລີນເຕີບ ແລະ ການແຜຂະ ຫຍາຍຂອງເຊື້ອ, ການຕິດເຊື້ອຈລະໂລກທີ່ພົບເລື້ອຍໆຄືຫວັດ
ທາມະດາ ເຊິ່ງມັກຈະເຊົາເອງໂດຍບໍຕອງການປນປວໃດໆ.[1]
https://youtu.be/VCVjHSuYqto

ນອກຈາກນີ້, ການປນປວໄຂຫວັດທํາມະດາ ໂດຍທົ ວໄປແມນເພື່ອຫຼຸດຜອນອາການຕາງໆເຊັ ນ: ອາການປວດ,
ໄຂ ແລະ ໄອ. ການເຈັບ ເປນຈາກເຊື້ອ ຈລະໂລກ ແລະ ເຊື້ອຈລິນຊີບາງຊະນິດ ມີອາການຄາຍຄືກັນເຊັນ: ພະຍາດ

References
1
HealthyMePA. (2018, October 25). Do I Need An Antibiotic? Know the Difference Between Viral and Bacterial Infections.
Retrieved from https://www.healthymepa.com/2017/02/21/do-you-need-antibiotics/

ອັກເສບປອດ ແລະ ພະຍາດຖອກທອງ ເຊິ່ງເປນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະ ຊອກຫາສາເຫດທີ່ຊັດເຈນ.
ແພດໄດຈາແນກພະຍາດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອຈລະໂລກ ແລະ ເຊື້ອຈລິນຊີີ ໂດຍການສອບຖາມປະຫວັດ, ການກວດກາ
ຮາງກາຍ

ແລະ

ການກວດ

ເພີ່ມຕື່ມເຊັນ:

ການກວດເລືອດ

ຫຼື

ການກວດສອບ

ໄຂຫວັດໃຫຍດວຍຊຸດກວດແບບໄວ. ການກວດໄຂຫວັດໃຫຍ ໂດຍທົວໄປຈະປະຕິບັດ ໂດຍການເກັບຕົວຢາງ
ດວຍການຕອຍຕົວຢາງຈາກໃນຄໍ ຫຼື ດັງ ແລວກວດຫາເຊື້ອຈລະໂລກໄຂຫວັດໃຫຍ.
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ຢາເປນິຊລ
ິ ນ
ິ

ແລວຈຶ່ງພົບວາສານແຫຼວຈາກເຊື້ອເຫັດ ເຫຼານີ
ົ ້ໄດຂາເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ເພິ່ນລຽງໄວ. ຢາຕານເຊື້ອທີ່ຖືກຄົ້ນພົບນີ້ຈຶ່ງມີຊື່

ຄານາມ. ແມນຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຜະລິດມາຈາກທາມະຊາດຈາກເຊື້ອເຫັດສີຟາ ເຊີ່ງໄດຮັບການພັດທະນາເພື່ອ
ນາໃຊໃນ ການປນປວການຕິດເຊື້ອຈລິນຊີ.
ຢາ Penicillin ຖືກຄົ້ນພົບໃນປ 1928 ແລະ ເລີ່ມມີການນາໃຊຢາງແຜຫຼາຍໃນໄລຍະ
ສົ ງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2. ຢານີ້ມີຜົນກະທົບຢາງມະຫາສານ ແລະ ຊວຍຊີ ວິດຄົ ນເຈັບຢາງ
ຫຼວງຫຼາຍໃນທົວໂລກ.

ເອີ້ນວາ Penicillin.
ໃນໄລຍະສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2, ຢາ Penicillin ໄດປຽນວິທີການປນປວພະຍາດ ແລະ ບາດແຜໃນສົງຄາມ; ຜົນ
ທີ່ໄ ດຄືຈ ານວນທະ ຫານທີ່ເ ສຍຊີວ ິດຈາກການຕິດເຊື້ ອຫຼຸດລົງເຫຼ ືອພຽງ 1% ເມື ່ອທຽບກັບ 18% ໃນໄລຍະ
ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ່ 1.
ທານ Fleming ໄດຮັບລາງວັນ Nobel ໃນປ 1984 ຈາກການຄົ້ນພົ ບຢາ Penicillin ຫຼື ‘ຢາມະຫັດສະຈັນ,
ແຕເຖິງຢາງໃດ ກໍຕາມ ທານ Fleming ໄດເຕືອນປະຊາຊົນເຖິງການນາໃຊຢາ Penicillin ຢາງບໍຖືກຕອງຂອງ

Penicillin ເຄີຍເປນຢາທີ່ມີປະສິຖິພາບສງໃນການຂາ ເຊື້ອພະຍາດໜອງໃນແທ, ເຊື້ອ

Streptococcus pneumoniae ທີ່ພາໃຫເກີດພະຍາດ ປອດອັກເສບ ແລະ ເຊື້ອ
Staphylococcus aureus ທີ່ພາໃຫເກີດພະຍາດຊຶມເຊື້ອໃນກະແສເລືອດ, ແຕໃນ
ປະຈບັນ ເຊື້ອເຫຼາົ ນີ້ລວນແຕຕານຕໍຢາ Penicillin.”

ຢາ Penicilin ອາດສາມາດຫາຊື້ໄດຕາມຮານຄາທົວໄປ, ສະນັ້ນ, ຈິ່ງເປນອັນຕະລາຍຕໍ
ຄົ ນທີ່ບໍມີຄວາມຮກຽວກັບຢານີ້ ແລວໄປຊື້ຢານີ້ມາກິນເອງ. ພວກເຂົາອາດໃຊຢາໃນ
ປະລິມານທີ່ຕ າ ທີ່ຄວນເຮັດໃຫເຊື້ອພະຍາດໃນຮາງກາຍສາພັດກັບຢາໃນປະລິມານທີ່ບໍ
ສາມາດຂາເຊື້ອໄດ ແລະ ເປນສາເຫດທີ່ພາໃຫເກີດເຊື້ອຕານຕໍຢາ.”[1]

ກມແພດທີ່ຈະໃຊຢານີ້ໃນຄົນ ເຈັບທີ່ບມີ
ໍ ຄວາມຈາເປນຕອງ ໃຊຢາໂດຍກາວວາ “ຈລະຊີບສາມາດຮຽນຮທີ່ຈະຕານ
ຕໍຢາ Penicillin ແລະ ເຊື້ອທີ່ຕານຢານີ້ ສາມາດຂະຫຍາຍຈານວນ ແລະ ແຜກະຈາຍ ຕໍໄປຫາຄົນອື່ນໆ ນອກນັ້ນ
ຍັງສົ ງຕໍ ໄປເລື້ອຍໆ ແລະ ໄປກໍ ໃຫເກີດພະຍາດ ເຮັດໃຫຄົນອື່ນເຈັບເປນດວຍການຊຶ ມເຊື້ອໃນກະແສເລືອດ ຫຼື
ອັກເສບປອດ ເຊິ່ງຢາ Penicillin ຈະໃຊບໍໄດຜົນອີກຕໍໄປໃນ ກໍລະນີດງກາວ.
ັ
ຕາມຫຼັກຈັນຍາບັນແລວ, ຜທີ່ຂາດ
ຄວາມສານຶກ ໃນການໃຊຢາ Penicillin ຄືຜ ທີ່ຕອງຮັບຜິດຊອບຕໍ ການເສຍຊີວິດຂອງຄົນເຈັບທີ່ຕາຍຈາກເຊື້ອ
ທີ່ຕານຕໍຢາ Penicillin, ຂອຍຫວັງວາສິ່ງໂຫດຮາຍນີ້ຈະສາມາດຫຼີກລຽງໄດ”

[1]

ຄາສັບທີ່ກ ຽວຂອງ: ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ, ເຊື້ອເຫັດ, ເຊື້ອພະຍາດ, ການຕານຕໍຢາຕານ
ເຊື້ອຈລິນຊີຫຼາຍຊະນິດ

ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

ທານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອເພີ່ມຕື່ມ ໃນຫົວຂໍ “ ຢາ Penicillin” ໄດທີ່

ການຄົ້ນພົບຢາ Penicillin

Alexander Fleming and the Accidental Mold Juice – The Serendipity of Science

ຫາກທານເກີດໃນຊວງປ 1900, ທານອາດພົບເຫັນການເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດຊຶມເຊື້ອເຊັນ: ພະຍາດວັນນະໂລກ
ແລະ ພະຍາດອັັກເສບ ປອດ (ຫຼື ທີ່ຄົນມັກເອີ້ນວາ “ປອດບວມ”) ໄດທົວໄປ; ອີກທັງຮອຍຂດ, ບາດແຜ, ການຫຼົກ
ແຂວ ກໍອາດມີການຕິດ ເຊື້ອແຊກຊອນຈົ ນເສຍ ຊີວ ິດໄດງາຍໆອີກເຊັ ນກັນ. ເປນເລື່ອງໂຊກດີ, ທີ່ໃນປ 1928
ທານ Alexander Fleming ໄດຄົ້ນພົບຢາ ຕານເຊື້ອຈລິນຊີີໂຕທາອິດໂດຍບັງເອີນ ຈາກເຊື້ອເຫັດສີຟາທີ່ມີຊື່ວາ

Penicillium notatum ທີ່ປນເປອນໃນການທົດລອງ ກຽວກັບເຊື້ອຈລິນຊີຂອງເພິ່ນ, ເມື່ອສັງເກດຢາງໃກຊິດ

https://youtu.be/0ZWjzcsTd5M
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ບົດທີ 8. ຢາອືນ
່ ໆ

 ອອກຮອນບໍລິເວນທີ່ມີການອັກເສບ

ຢາເເກອັກເສບ

 ບວມ

ຄານາມ. ແມນຢາທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຫຼຸດຜອນອາການອັກເສບເຊັນ: ບວມ, ແດງ ແລະ ອາການເຈັບປວດ

 ເຄື່ອນໄຫວຍາກ ຫລື ບໍໄດ

 ແດງ

 ເຈັບ

“ການອັກເສບເປນການຕອບສະໜອງຂອງຮາງກາຍຕໍ ການຊຶມ ເຊື້ອ, ການບາດເຈັບ ຫຼື

ການອັກເສບຈະຫາຍໄປເອງ ຫຼັງຈາກທີ່ຈລັງໃນຮາງກາຍໄດຮັບການຟນຟຢາງເໝາະສົມ ແລະ ສາເຫດຕາງໄດຖືກ

ພມຄມກັນຂອງຮາງກາຍ ເຊິ ່ງບໍລິ ເວນທີ່ ມີ ການອັກເສບ ອາດມີ ອາການປວດ, ບວມ,

ກາຈັດ ອອກໄປ. ຢາຕານ ອັກເສບເຊັ ນ: aspirin (Bayer, Bufferin, Excedrin), ibuprofen (Advil,

ແດງ, ລະຄາຍເຄືອງ ແລະ ອອກຮອນ”

Motrin IB) ແລະ naproxen (Aleve), ສາມາດຊວຍປນ ປວ ແລະ ປອງກັນການທາລາຍຈາກການອັກເສບ
ພອມທັງບັນເທົາອາການເຈັບປວດ ທີ່ມີສາເຫດ ມາຈາກການຊຶມເຊື້ອ ແລະ ອາການບາດ ເຈັບຕາງໆ. ເຖິງຢາງໃດ

“ຢາເເກອັກເສບຊະນິດທີ່ບໍແມນສະເຕຣອຍ ຫຼື NSAIDs ເປນຢາທີ່ໃຊກັນທົວໄປເພື່ອ
ຊວຍຫຼ ຸ ດ ຜອນອາການອັ ກ ເສບ ເຊິ ່ ງ ສາມາດຊວຍຫຼ ຸ ດ ຜອນອາການເຈັ ບ ປວດ. ຢາ
NSAIDs ສວນໃຫຍແມນສາມາດຫາຊື້ໄດເອງໂດຍບໍຕອງມີໃບສັ ງຢາເຊັ ນ: aspirin
ແລະ ibuprofen”

ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

ການອັກເສບແຕກຕາງຈາກການຊຶມເຊືອ
້ ຄືແນວໃດ?

ກໍຕາມ ຢາຕານອັກເສບບໍສາມາດຂາ ຫຼື ຢດການຈະເລີນເຕີບ ໂຕຂອງເຊື້ອພະຍາດ ຫຼື ເຊື້ອຈລະຊີບຕາງໆໄດ.
ຢາຕານຈລະຊີ ບ ເຊັ ນ: ຢາຕານເຊື ້ອ ຈລິ ນ ຊີ , ຢາຕານຈລະໂລກ, ຢາຕານເຊື ້ອ ເຫັ ດ ແລະ ຢາຕານແມກາຝາກ
ສາມາດຂາ ແລະ ປອງກັນການຈະ ເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອພະຍາດເຊິ່ງເປນສາເຫດຂອງການຊຶມເຊື້ອໄດ. ການຂາ ຫຼື
ການປອງກັນການຈະເລີນເຕີບ ໂຕຂອງເຊື້ອພະຍາດສາມາດ ຢດຂະບວນການຊຶມເຊື້ອ ແລະ ຫຼຸດຜອນການອັກເສບ
ເຊິ່ງເກີດຈາກການຕໍສຂອງຮາງກາຍຕໍເຊື້ອ ພະຍາດເຫຼົານັ້ນ.
ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມຢາຕານເຊື້ອຈລະຊີບເຫຼົ ານີ້ກໍບໍ ສາມາດຫຼຸດຜອນອາການອັກເສບທີ່ເກີດຈາກການບາດເຈັບໄດ
ເຊັນ: ການບາດ ເຈັບ, ການກະ ທົບ, ອບັດຕິເຫດຈາກລົດ ແລະ ການແຕກຫັກ.

ການອັກເສບ ແລະ ການຊຶມເຊື້ອນັ້ນແຕກຕາງກັນ, ແຕພັດເກີດຂື້ນໃນໄລຍະດຽວກັນ. ການອັກເສບເປນການຕອງ
ສະໜອງຂອງຮາງກາຍ ຕໍການບາດເຈັບ ຫຼື ການຊຶມເຊື້ອ. ການອັກເສບບໍໄດໝາຍຄວາມວາຈາເປນຕອງມີການ
ຊຶມເຊື້ອສະເໝີ , ແຕການຊຶມເຊື້ອສາມາດເຮັດ ໃຫ ເກີດການອັກເສບໄດ. ນອກນັ້ນການຊຶມເຊື້ອໝາຍເຖິງການ
ບກລກ ແລະ ແຜຂະຫຍາຍຂອງເຊື້ອໃນ ຮາງກາຍເຊິ່ງເຮັດໃຫເກີດອັນຕະລາຍ ຕໍຊີວິດໄດ.

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ພະຍາດຫືດ, ການຊຶມເຊື້ອ
ທານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອເພີ່ມຕື່ມ ໃນຫົວຂໍ “ຢາເເກອັກເສບ” ໄດທີ:່
Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs): Mayo Clinic Radio

ເຖິງຢາງໃດກໍຕ າມ, ໃນການຊຶ ມເຊື້ອສວນຫຼ າຍ ຮາງກາຍຄົນເຮົາຈະຕອບສະໜອງໂດຍເກີດ ການອັກເສບເພື່ອ
ພະຍາຍາມທີ່ຈະ ຂາຈລິນຊີເ ຫຼົ າ ນັ້ ນ ແລະ ເລີ ່ມຂະບວນການປວແປງຈລັງທີ່ຖືກທາລາຍ. ການອັກເສບ ແມນ
ສວນໜື່ງຂອງການຕອບສະໜອງ ທາງພມຄມກັນຂອງຮາງກາຍ. ອາການສະແດງຂອງການອັກເສບ ທີ່ພົບເລື້ອຍໆ
ໄດແກ: ອອກຮອນ, ແດງ, ບວມ, ມີອາການ ປວດ ບໍສາມາດເຄື່ອນເໜັງໄດ.
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ຢາຂາເຊືອ
້ ຕາມຜິວໜັງ

ສິງ່ ທີ່ຄວນຮ

ຄານາມ. ແມນສານເຄມີທີ່ໃຊຂາ ຫຼື ຢບຢງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອຈລະຊີບ ແຕບໍເປນອັນຕະລາຍຕໍຈິວະ

ຄວາມແຕກຕາງລະຫວາງ ຢາຕານເຊືອ
້ ຈລິນຊີ ແລະ ຢາຂາເຊືອ
້ ຕາມຜິວໜັງ

ຂອງຄົນ
ນາຢາຂາເຊື້ອທີ່ໃຊກັນທົວໄປໄດແກ: ເຫຼົ້າ, dettol ແລະ ໄອໂອດີນ (ຫຼື betadin)”

ຢາຂາເຊື້ອຕາມຜິວໜັງ ແຕກຕາງຈາກຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ເນື່ອງຈາກວາຢາຂາເຊື້ອຕາມຜິວໜັງຍັງ ສາມາດອອກ
ລິດໄດກັບເຊື້ອພະຍາດອື່ນໆ ເຊັນເຊື້ອ ຈລະໂລກ ແລະ ເຊື້ອເຫັດນອກເໜືອໄປຈາກເຊື້ອຈລິນຊີ. ແຕຢາຕານເຊື້ອ
ຈລິນຊີ ສາມາດກິນ ແລະ ສັກເຂົ້າສຮາງກາຍໄດ, ໃນຂະນະທີ່ຢາຂາເຊື້ອຕາມຜິວໜັງ ເປນສານທີ່ໃຊສະເພາະພາຍ

ນາຢາຂາເຊື ້ ອທີ່ ຢ ໃນຊຸ ດ ປະຖົ ມພະຍາບານ ໃຊໃນເວລາມີ ບາດແຜ ທານຄວນຈະທາ
ຄວາມສະອາດບາດດວຍນາເກືອ ຫຼື ນາສະອາດ ແລວທາບາດແຜດວຍນາຢາຂາເຊື້ອເຊັນ:
ເຫຼົ້າ ຫຼື ໄອໂອດີນ.”
ຄາຄນນາມ ມີຄວາມສາມາດໃນການຂາ ຫຼື ຢບຢງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອຈລະຊີບ ແຕບໍເປນອັນຕະລາຍຕໍຈິວະ ຂອງຄົນ

ຢາຂ າເຊື ້ ອ ແບບທາ, ເປ ນທີ ່ ຮ ຈັ ກ ກັ ນ ມາດົ ນ ໃນນາມຂອງຢາຕ ານເຊື ້ ອ ຈ ລິ ນ ຊີ ຫຼື
ຊຸດປະຖົມພະຍາບານຊະນິດທາ ເຊິ່ງສາມາດ ຫາຊື້ຕາມຮານຂາຍຢາທົວໄປ

ໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ ຫວັດສັດປ ກ, ທາງການ
ຈາເປນຕອງໄດເຝາລະວັງ ແລະ ຮັບປະກັນ ການນາ ໃຊນາຢາຂາເຊື້ອຊະນິດສິດພົ ນໃນ
ບໍລິເວນທີ່ມີການລະບາດ 2 ຫາ 3 ຄັ້ງຕໍອາທິດ.

ນອກຮາງກາຍ.
ຢາຂາເຊື້ອຕາມຜິວໜັງ

ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ

ໃຊ ພ າຍນ ອກເ ທິ ງ ຜິ ວຫນັ ງ ເຊ ່ ນ : ບາດແ ຜ, ຢາຕານເຊື ້ອຈລິນຊີແບບກິນ ຫຼື ແບບສັກທີ່ສັກຢາ
ຮອຍຂດ, ຫຼື ຕັດ
ນາຢາຂາເຊື້ອບາງຊະນິດລວມມີ:

ເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນເລືອດ ຫລື ກາມຊີ້ນ
ຢາຕ ານເຊື ້ ອ ຈ ລິ ນ ຊີ ຫ ຼ າ ຍຊະນິ ດ ທີ ່ ພ ົ ບ ເລື ້ ອ ຍໆ
ປະກອບມີ:

Alcohol- ເຫຼົ້າ - ມີປະສິດທິພາບກວາງເພື່ອຢບຢັ້ງ
ເຊື້ອ ຈລະຊີບ, ສາມາດເຈືອຈາງເພື່ອການ ຂາເຊື້ອ Penicillin group - ເຊັ ນ: amoxicillin ທີ ່ໃຊ
ຈລະຊີບໄດດີທີ່ ສດ

ສາລັ ບການຕິ ດ ເຊື ້ ອ ຈລິ ນ ຊີ ທ ົ ວໄປເຊັ ນ: ປອດ
ອັກເສບ ຫຼື ອັກເສບຄໍຈາກເຊື້ອ Streptococcus

Iodine- ຢາໄອໂອດີ ນ - ໃຊ ສ າລັ ບ ອະນາໄມ

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ

ຮາງກາຍກອນການຜາ ຕັດ, ບາດແຜ ຫຼື ການຂັດຖູ Cephalosporins- ເ ຊ ັ ນ : Cephalexin

ຢາຂາເຊື້ອສາລັບວັດຖຸ

ຕາງໆ (ຕົວຢາງ: Betadine)

ແລະ ອັກເສບ.

ຄານາມ. ແມນຄາສັບທີ່ຄວາມໝາຍໃກຄຽງກັບ Antiseptic ແຕໃຊກັບສິ່ງທີ່ບໍມີຊີວິດ ເຊັນນํ້າຢາຂາເຊື້ອສํາລັບ
ເຊັດໂຕະ ແລະ ອປະກອນຕາງໆ

(Keflex), ທີ ່ ໃ ຊ ສ າລັ ບ ການຕິ ດ ເຊື ້ ອ ຜິ ວ ຫນັ ງ

Hydrogen peroxide - ສາມາດອະນາໄມ ແລະ
ດັບກີ່ນບາດ ແຜເລິກ ແລະ ຕື້ນ ແລະ ທັງສາມາດນາ

Fluroquinolones- ເຊັ ນ: norfloxacin ເຊິ່ ງ

ໃຊເປນນາຢາ ຂັດຖູເອົາສີ່ງ ເປເປອນ ອອກໃນການ ຖືກນາໃຊສາລັ ບ ພະຍາດຖອກທອງ ທີ່ ເກີດຈາກ
ການຕິດເຊື້ອ ຈລິນຊີ
ປະຖົມພະຍາບານ
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ຢາປອງກັນພະຍາດ

Boric acid- - ສາມາດຖື ກ ນາໃຊລາງຕາ ແລະ
ສາມາດນາ ໃຊທາສາລັບທາບາດແຜໄໝ
ການຕານຕໍຢາຂາເຊື້ອແມນພົບໄດຍາກທີ່ສດ

ການຕານຕໍ ຢາຕານເຊື້ ອຈລິ ນຊີແ ມນພົບ ເຫັ ນໄດ
ເລື້ອຍໆ

ຄານາມ. ແມນສານທີ່ໃຊເຂົ້າສຮາງກາຍມະນດເພື່ອກະຕນໃຫເກີ ດພມຄມກັນສະເພາະ, ທີ່ສາມາດປອງກັ ນຈາກ
ເຊື້ອພະຍາດ ຊະນິດນັ້ນໄດ
“ບໍພຽງແຕເດັກນອຍເທົານັ້ນທີ່ຕອງການຢາປອງກັນພະຍາດ ຜໃຫຍກໍຄວນຈະໄດຮັ ບຢາ

ຄາສັບທີກ
່ ຽວຂອງ: ເຊື້ອຈລະຊີບ, ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ

ປອງກັນພະຍາດບາງຢາງເຊັນ: ຢາປອງກັນໄຂຫວັດໃຫຍ ແລະ ພະຍາດໄອໄກ”

“ຢາປອງກັ ນພະຍາດມີ ບົດບາດສາຄັນໃນການຕໍ ສກັບເຊື້ອຕານຕໍ ຢາ. ນອກນັ້ນຢາປອງ
ກັນພະຍາດຍັງສາມາດຢດການແຜ ກະຈາຍຂອງພະຍາດຊຶມເຊື້ອຫຼາຍໆຊະນິດ ແລະ ຍັງ
ຫຼຸດຜອນການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ການນາ ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ
ຢາງບໍຖືກຕອງ”
ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ

ການສັກຢາປອງກັນພະຍາດ
ຄານາມ. ແມນຂະບວການທີ່ເຮັດໃຫຄົນ ແລະ ສັດທີ່ໄດຮັບຢາປອງກັນພະຍາດ ແລະ ມີພມຄມກັນເພື່ ອປອງກັ ນ
ພະຍາດຕາງໆນັ້ນໄດ
ການສັກ ຢາປອງກັ ນ ພະຍາດແມນການກະກຽມພມຄມກັ ນຂອງຮາງກາຍເພື ່ອຕໍ ສກັບ
ພະຍາດ ສະເພາະໃດໜື່ງ ຕົວຢາງເຊັນ ພະຍາດໄຂຫວັດໃຫຍ”

ການສັກຢາປອງກັນພະຍາດຈະຊວຍກະຕນພມຄມກັນຂອງຮາງກາຍເພື່ອຈາແນກ ແລະ
ຈື ື ່ ຈ າເຊື ້ ອ ຈລະຊີ ບ , ດັ ງນັ ້ ນ ເພື ່ ອ ວາໃນອະນາຄົ ດ ທານໄດ ສ າພັ ດ ກັ ບເຊື ້ ອ ພະຍາດ
ດັງກາວອີກ ທານກໍຈະບໍມີການເຈັບເປນ”
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ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

ທານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອເພີ່ມຕື່ມ ໃນຫົວຂໍ “ຢາປອງກັນພະຍາດ” ໄດທີ່

ການຄົ້ນພົບຢາປອງກັນພະຍາດ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງຢາປອງກັນພະຍາດ

Our Best Short: The importance of Vaccines for Older Adults

ການສັກຢາປອງກັນພະຍາດແມນເລີ່ ມຂື ້ນໃນຕົ ້ນສະຕະວັດທີ 10 ໂດຍທານໝຊາວຈີນ, ພວກເຂົາໄດຕວຍເອົາ
ຕົວຢາງຂອງ ພະຍາດໝາກ ສກໃສເທິງຜິວໜັງເພື່ອໃຫເກີດມີພມຄມກັນ. ແນວຄິດນີ້ໄດແຜກະຈາຍໄປສທະວີບ
ອາຟຣິ ກາ ແລະ ຕຣກີ ກອນທີ ່ ຈະແຜກະຈາຍໄປສທະ ວີ ບເອີ ຣ ົບ ແລະ ອາເມຣິ ກາ. ມາຮອດປ 1796 ທານ

https://youtu.be/hodb65EkorM

Edward Jenner ມີແ ນວຄິດໃນການນາໃຊ ເຊື້ອພະຍາດໝາກສກໃນງົວທີ່ຜານຂະ ບວນການຕາງໆ ສີດເຂົ້າ
ໄປໃນຮາງກາຍຂອງຄົນເພື່ອຫວັງໃຫສາງພມຄມກັນພະຍາດໝາກສກໃນຄົນ.[1]

ໃ ນ ຕ ອ ນ ທ າ ອ ິ ດ ທ ີ ່

ທ າ ນ

Measles: To vaccinate or not?

Edward Jenner ໄ ດ ສ ັ ງ ເ ກ ດ ເ ຫ ັ ນ ວ າ

ມີພຽ ງເເຕ ຄົນທີ່ມີສາວຮີດນົມງົວທີ່ອາໃສຢ ໃນຕົວເມືອງທີ່ບໍ ເປ ນພະຍາດ ໝາກສ ກ.
ສິ່ງນີ້ໄດເຮັດໃຫລາວນາເອົາເຊື້ອຈລະໂລກຈາກມືຂອງຄົນຮິດນົມງົວ ມາໃຫເເກ James Phipps, ເຊິ່ງເປນລກ
ຊາຍຂອງຄົນ ດເເລສວນຂອງລາວ, ໂດຍການຂດບໍລິເ ວນແຂນຂອງເດັກຊາຍຄົນນັ້ນດວຍເຫລັກທີ່ປ ນເປອນ

https://youtu.be/yQG07nq8ia0

ພ ະ ຍ າ ດ ໝ າ ກ ສ ກ . ຈ າ ກ ນ ັ ້ ນ Jenner ກ ໍ ຄ ົ ນ ພ ົ ບ ວ າ James ບ ໍ ເ ປ ນ ພ ະ ຍ າ ດ
ໝາກສ ກເລີ ຍ ເຖິ ງ ເເມນວາລາວມີ ກ ານສາພັ ດ ກັ ບ ຄົ ນ ທີ ່ ເ ປນພະຍາດ. Jenner ໄດ ເອີ ້ ນ ການຄົ ້ນ ພົ ບ ນີ ້ ວ າ
‘vaccination’ ເຊິ ່ ງ ມາ ຈາກພາສາລາຕິ ນ ທີ ່ ວ າ ‘vacca’ ເເປວ າ ງົ ວ , ເເລະ ຄ າວ າ ‘vaccina’ ກໍ ແປວາ
ໝາກສກ ຫລື cowpox.
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ກົນໄກຄວາມແຕກຕາງລະຫວາງການໃຫຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ກັບການໃຫຢາປອງກັນພະຍາດ ແມນຢາຕານເຊື້ອຈ
ລິນຊີ ຖືກອອກແບບມາໃຫ ຂາເຊື້ອຈລິນຊີໃນຮາງກາຍຫຼັງຈາກທີ່ທ ານຕິດເຊື້ອພະຍາດ ແຕການໃຫຢາປອງກັນ
ພະຍາດ ເປນການກະຕນ ໃຫເກີ ດພມຄມກັນກອນທີ່ຈ ະ ເກີດການຕິດເຊື້ອນັ້ນໆ. ຢາປອງກັນພະຍາດເຮັດ ໃຫ
ຮາງກາຍຈື່ຈາເຊື້ອພະຍາດ ເພື່ອທີ່ຈະສາ ມາດສກັບມັນໄດຖາມີການໄດຮັບເຊື້ອນັ້ນໃນ ອະນາຄົດ.[2]

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ຢາຕານຈລະຊີບ
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ບົດທີ 9. ການຊຶມເຊືອ
້
ການຊຶມເຊືອ
້ ໃນຊຸມຊົນ
ຄານາມ. ແມນການຊຶມເຊື້ອທີ່ເກີດຂຶ້ນຢນອກໂຮງໝ ຫຼື ສະຖານທີ່ປນປວ. ໃນອີກຄວາມໝາຍໜື່ງກໍຄືການຊຶມ
ເຊື້ອ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນ ຫຼື ໃນປະຊາກອນທົວໄປ.
ການຕິດເຊື້ອສາມາດແບງໄດເປນການຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ ແລະ ການຕິດເຊື້ອໃນໂຮງໝ.
ການຈັດໝວດໝນີ້ເພື່ອຊວຍໃຫຮ ວາພະຍາດນັ້ນເກີດຈາກບອນໃດ ແລະ ຊວຍໃນການ
ວາງແຜນປອງກັນການຕິດເຊື້ອໄດ.”

ການຕິດເຊື້ອຈາກເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ແມນສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫການຕິດເຊື້ອ
ໃນຊຸມຊົນເພີ່ມຂື້ນ

ໝນັ້ນມີວິທ ີທ ີ່ແ ຕກຕາງກັນ ຫຼາຍ. ນອກຈາກນີ້ ຍັ ງ ມີຄວາມສາຄັ ນຢາງຍິ່ ງຕໍ ການຕັດ ສິນ ໃຈໃນການຈັດ ສັ ນ
ຊັບພະຍາກອນສາລັບການຄວບຄມແກໄຂ ແລະ ການກວດສອບປະສິດທິພາບຂອງ ການຫຼຸດຜອນການຕິດເຊື້ອ
ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອທັງໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໃນໂຮງໝ.
ຕົວຢາງເຊັນ ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ນາໃຊຢາງບໍຖືກຕອງໃນຊຸມຊົນໄດສາງເງື່ອນໄຂໃຫ
ເກີດເຊືອ
້ ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ໃນຊຸມຊົນ ຫຼາຍກວາເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ໃນໂຮງໝ. ນອກຈາກນີ້, ອາດເປນໄປ
ໄດວາຜທີ່ໄດສາພັດ ກັບສະພາບແວດລອມທີ່ເປນບອນ ສະສົມເຊື້ອຈລະຊີບຕານຕໍຢາ ຕານເຊື້ອໃນຊຸມຊົນນັ້ນຈະ
ມີຄວາມສຽງສງໃນການຕິດ ເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ ອໃນຊຸມຊົນຫຼາຍຂື້ນ. ຕົວຢາງ ເຊັນ: ການບໍ ລາງມື, ການມີ
ປະລິມານຢາຕານເຊື້ອ ສງໃນນາເສຍ ແລະ ການຈັດການນາເສຍທີ່ ບໍມີປະສິດທິພາບ ກໍເຮັ ດໃຫຄົນໃນຊຸມຊົນ ມີ
ການ ສາພັດກັບຢາທີ່ມີຢໃນສະພາບແວລອມຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫເກີດຄວາມສຽງສງໃນການຕິດເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານ
ເຊື້ອ.
ເຊັນດຽວກັນກັບການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ໃຊຢາງບໍຖືກຕອງໃນໂຮງໝໄດສາງເງື່ອນໄຂ
ເຮັດໃຫ ກີ ດມີ ເຊື້ ອຕານຕໍ ຢາ ຕານເຊື້ ອໃນໂຮງໝຫຼ າຍກວາໃນຊຸ ມຊົນ . ນອກຈາກນີ ້ອາດເປນໄປໄດວາຜ ທີ່
ໄດສາພັດກັບສະພາບແວດລອມທີ່ ເປນບອນສະສົມຂອງຢານຕານ ເຊື້ອ ຫຼື ເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຕານຕໍຢາ ຢໃນໂຮງໝ

“ຖາທານເຂົ້າມາໂຮງໝເນື່ອງຈາກມີການຊຶມເຊື້ອເຊັນ: ພະຍາດປອດອັກເສບ, ອັກເສບ
ລະບົບຖາຍເທ ແລະ ພາວະຊຶມເຊື້ອໃນກະແສເລືອດ ແລະ ຖາທານບໍໄດຮັບການປນປວ
ໃນໂຮງໝພາຍໃນໄລຍະເວລາ 30 ມື້ທີ່ຜານມາ. ພະຍາດນີ້ອາດຖືໄດວາເປນການຊຶ ມ
ເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ.”

ຈະເຮັດໃຫມີຄວາມສຽງສງ ໃນການຕິດເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ໃນໂຮງໝສງຂຶ້ນ, ຕົວຢາງເຊັນ: ການທີ່ບກຄະລາ
ກອນດານການແພດ, ຄົນເຈັບ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນອງບໍລາງມືຢາງ ຖືກຕອງກໍພາໃຫເກີດຄວາມສຽງຂອງການຕິດເຊື້ອ
ຕານຕໍຢາ ຕານເຊື້ອໃນໂຮງໝສງຂຶ້ນ.
ເພື່ອຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບຂອງການຊຶມເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ, ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງເມາະ
ສົມ (antibiotic stewardship), ການປອງກັ ນ ແລະ ການແກໄຂຕາງໆ ຈະຕອງເນັ້ ນໜັກໄປທີ່ຊຸມຊົນ ແລະ

ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

ດວຍເຫດໃດເຮົາຈຶ່ງຕອງແຍກວາການຊຶມເຊື້ອໃດໜຶ່ງ ແມນການຊຶມໃນຊຸມຊົນ
ຫຼື ການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝ?

ປະຊາກອນທົວໄປ. ໃນທາງກົງກັນຂາມ, ຖາຕອງ ການຫຼຸດຜອນົນກະທົບຂອງການຊຶມເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອໃນ
ໂຮງໝຄື, ການກໍກັບດເເລການນາ ໃຊຢາຕານເຊື້ ອຈລິນ ຊີ (antibiotic stewardship), ການປອງກັ ນ ແລະ
ການແກໄຂຈະຕອງເນັ້ນໜັກໄປທີ່ບກຄະລາກອນ ດານການແພດ, ຄົນເຈັບ, ຍາດຕິພີ່ນອງ ແລະ ສິ່ງແວດ ລອມ
ໃນໂຮງໝ.
ດັ ງນັ້ນ ແພດສາມາດລະບວາຄົນເຈັບຜໃດມີການຊຶມເຊື້ອໃນຊຸ ມຊົນ ຫຼື ການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝ ໂດຍການຊັ ກ

ເຮົາຈາເປນຕອງແຍກການຊຶມເຊື້ອອອກເປນ ການຊຶມເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ ແລະ ການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝ. ເນື່ອງຈາກ

ປະຫວັດ ຢາງລະ ອຽດ ແລະ ພິຈ າລະນາຄວາມເໝາະສົມໃນແຕລະຄົນ . ເຖິງ ຢາງໃດກໍຕ າມ, ຫຼັກການທົ ວໄປທີ່

ການປອງກັນ ແລະ ເເກ ໄຂບັນຫາເພື່ອຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບຂອງເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໃນໂຮງ

ສາມາດໃຊໄດຄື ຖາກວດພົບ ເຊື້ອກໍພະຍາດຈາກຕົວຢາງ ທາງຄລີນິກເຊັນ: ເລືອດ ແລະ ນໍ່າປດສະວະ ທີ່ມາຈາກ
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ຄົນເຈັບພາຍໃນໄລຍະເວລາ 2 ມື້ທາອິດ ທີ່ເຂົ້າມານອນໂຮງໝ. ການຕິດເຊື້ອເຫຼົານີ້ ຄວນຈັດເປນການຕິດເຊື້ອ

ການຊຶມເຊືອ
້ ໃນໂຮງໝ

ຈາກຊຸມຊົນ.

ຄານາມ. ການຊຶມເຊື້ອທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໂຮງໝ ຫຼື ສະຖານທີ່ປນປວ.
ຄາສັບທີກ
່ ຽວຂອງ: ການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝ, ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ການຕານຕໍຢາຕານ ເຊື້ອຈລິນຊີ ແລະ ການນາ

ຫາກທານເຂົ້າຮັບການປນປວໃນໂຮງໝເນື່ອງຈາກພະຍາດທີ່ ບໍ ແມນພະຍາດຊຶມເຊື້ອ

ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງບໍຖືກຕອງ

ເຊັນ: ຫົວໃຈວາຍ, ມະເຮັງແລວເກີດ ມີການຊຶມເຊື້ອຂຶ້ນພາຍຫຼັງເຂົ້ານອນໃນໂຮງໝໄດ
ຫຼາຍກວາ 2 ມື້ເຊັ ນ: ມີອັກເສບປອດເພີ່ ມຫຼ ັງຈາກນອນ ໂຮງໝໄດຫຼ າ ຍກວາ 2 ມື້,

ທານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອເພື່ອເບິ່ງຂໍມນເພີ່ມຕື່ມກຽວກັບ “ການຊຶມເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ” ໄດທີ:່

ພະຍາດແຊກຊອນນັ້ນສາມາດຈັດໄດວາເປນການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝ”

Community-acquired pneumonia

ອັ ດຕາການຕານຕໍ ຢາຂອງເຊື ້ ອຈລິ ນ ຊີ ທີ່ ກໍ ໃຫເກີ ດ ການຊຶ ມ ເຊື ້ ອໃນໂຮງໝເພິ ່ ມ ຂື້ ນ
ຢ າງຫຼ ວ ງຫຼ າ ຍ. ຈາກສາເ ຫດດັ ງກ າວເຮັ ດ ໃຫ ຄົ ນ ເຈັ ບ ທີ່ ຊ ຶ ມ ເຊື ້ ອ ໃນໂຮງໝ
ມີຄວາມສຽງສງທີ່ຈະມີອາການສົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ”
https://youtu.be/K8X3d5SnYCQ

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ:
Pneumonia (community acquired, ventilator associated, aspiration) - pathology

Nosocomial infection
ຄານາມ. ແມນອີກຄາສັບໜື່ງສາລັ ບການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝ
ສິ່ງທີ່ຄວນຮ

https://youtu.be/_Gh_Z9nZt-M

ເຮົາສາມາດຫລີກຫລຽງການຊຶມເຊືອ
້ ໃນໂຮງໝໄດແນວໃດ?
ເມື່ອພວກເຮົາເຂົ້ານອນໂຮງໝ, ທັງໃນຖານະຄົນເຈັບເອງ ຫຼື ຜຢຽມຢາມຄົນເຈັບກໍຕາມ, ເຮົາກໍມີຄວາມສຽງໃນ
ການຊຶມເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານ ເຊື້ອຈາກໂຮງໝ ເນື່ອງຈາກໂຮງໝມີການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈານວນຫຼາຍ, ເຮັດໃຫເຊື້ອ
ຈລິນຊີໃນສິ່ງແວດລອມພາຍໃນໂຮງໝເປນເຊື້ອຕານ ຕໍຢາຕານເຊື້ອຫຼາຍກວາເຊື້ອຈລິນຊີໃນສິ່ງແວດລອມໃນຊຸມ
ຊົນ.
ຈາກການສຶກສາໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ພົບວາມີຜຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝປະມານ 650,000 ຄົນໃນປ 2011 ແລະ
ເສຍຊີວິດ 75,000 ຄົນ. ນອກນັ້ນ, ຈາກຂໍມນຂອງສນຄວບຄມ ແລະ ປອງກັນພະຍາດຂອງອາເມລິກາ ຄາດວາ
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ອັ ດຕາການຊຶ ມ ເຊື ້ ອ ໃນ ໂຮງໝ ໃນປະເທດກາລັ ງ ພັ ດ ທະ ນາອາດຈະສ ງກວ າໃນປະເທດທີ ່ ພ ັ ດ ທະນາແລວ
ຍອນເງື່ອນໄຂໃນຫຼາຍດານຍັງຈາກັດ.

ຢາໄດລັງເລທີຈ
່ ະບອກວາ: “ຂໍອະນຍາດ/ຂໍໂທດເດີ,້ ຂອຍຍັງບໍທັນເຫັນວາເຈົາ້ ລາງມືແລວເທືອ
່ ກະລນາລາງ

[1]

ມືຂອງເຈົ້າກອນໄດບໍ? ”

ນອກນັ ້ ນ , ສີ່ ງ ທີ ່ ເປນປະໂຫຍດ ແລະ ສາຄັ ນ ຄື ການໃຫຄາແນະນາ ສາຫຼັ ບຄົ ນ ເຈັ ບ ແລະ ຄົ ນທົ ວໄປເພື ່ອ ໃຫ

#4. ທານຄວນຮັກສາທກຢາງຕອງສະອາດ

ຫລີກຫລຽງການຕິດເຊື້ອໃນໂຮງ ໝ:[2] [3]

#5. ທານຕອງກາທີ່ຈະຖາມວາທານຈາເປນບໍ ທີ ່ທ ານຕອງໄດຮັບຫານປນປວຜານທາງເສັ້ນເລືອດ ແລະ ໃຊສາຍ

#1. ທານຄວນຮວາມີຄວາມສຽງຕໍການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝ

ສວນປດສະວະ
ທານຕອງຖາມບກຄະລາກອນດານການແພດທກມື້ວາເມື່ອໃດຈຶ່ງຈະສາມາດຖອດສາຍນາທະເລ ຫຼື ສາຍສວນປດ

ຫຼາຍຄົນບໍ ຮວາການເຂົ້ ານອນເພື່ອປນປວໃນໂຮງໝນັ້ນມີຄວາມສຽງຕໍ ການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝ, ຄິດວາໂຮງໝ

ສະວະ ຫລື ທໍອື່ນໆອອກໄດ. ເພາະຫາກປະໄວດົນເທົາໃດກໍຍິ່ງເພີ່ມຄວາມສຽງຕໍການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝຫຼາ ຍຂຶ້ນ

ສະອາດ ແລະ ປາດສະຈາກເຊື້ອ ພະຍາດ. ໃນບາງປະເທດເຊັນ: ອາເມລິກາ, ທານສາມາດກວດສອບຄະແນນກຽວ

ເທົານັ້ນ.

ກັບການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງ ໝຈາກເວັບໄຊຕາງໆໄດໂດຍບໍ ເສຍ ຄາໃຊຈາຍ ເພື່ອໃຫທານສາມາດຮັບຮເຖິງສະຖິຕິ
ຂອງການຊຶມເຊື້ອຂອງໂຮງໝທີ່ ທານຈະເຂົ້າໄປຮັບການປນປວ.
#2. ທານຄວນອາບນາກອນເຂົ້ານອນປນປວ ຫຼື ກອນການຜາຕັດ
ທານຄວນສອບຖາມແພດຂອງທານກຽວກັບການປະຕິບັດຕົນກອນທີ່ຈະເຂົ້າໂຮງໝເຊັນ: ທານຄວນອາບນາດວຍ
ສະບຊະນິດ ພິເສດ ຫຼື ນາຢາຂາເຊື້ອກອນເຂົ້າຮັບການປນປວໃນໂຮງໝ.
#3. ທານຄວນລາງມືເລື້ອຍໆ ແລະ ບອກເຕືອນຄົນອື່ນໃຫລາງມື
ເລື່ອງນີ້ເປນເລື່ອງທີ່ຍາກຫຼາຍ! ໃນສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທາຂອງເຮົາໃນປະຈບັນ ການບອກເຕືອນຄົນອື່ນໃຫລາງ
ມືອາດເປນເລື່ອງທີ່ ທ ານ ບໍ ຢາກເຮັດ ເພາະຄົນທີ່ຖືກບອກເຕືອນອາດຮສຶກວາຖືກດໝິ່ນປະໝາດ, ຮສຶກວາຖືກ
ກວດສອບ, ຮສຶ ກອຶດອັດ ຫຼື ອາດເຫັ ນວາເປນເລື່ອງ ບໍ ສພາບ ໂດຍສະເພາະຢາງຍິ່ງ ຖາທານເປນຄົນເຈັບ ແລະ
ບກຄະລາກອນທາງການແພດ.
ເຖິງຢາງໃດກໍຕ າມ ການລາງມືເ ປນວິ ທີທີ່ສ າຄັນທີ່ສ ດວິທີໜ ຶ່ງໃນການຫຼຸດຜອນການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝ, ແພດ
ແລະ ບກຄະລາກອນດານການ ແພດສວນຫຼາຍຈະເປດກວາງກຽວກັບການລາງມື ແມວາຈະຖືກບອກເຕືອ ນໃຫ
ລາງມືຕະຫຼອດເວລາກໍຕາມ.
ໃນຄວາມເປນຈິງແລວ ທກຄົນລວມເຖິງຍາດຕິພີ່ນອງ ແລະ ບກຄະລາກອນດານການແພດທກໆຄົນ ຕອງລາງມື

#6. ທານຄວນສອບຖາມກຽວກັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ
ສອບຖາມວາທານຈາເປນຕອງໄດໃຊຢາຕານເຊື້ອ ຫຼື ບໍ. ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງບໍຖືກຕອງ ຫຼື ຫຼາຍເກີນ
ໄປຈະເພີ່ມຄວາມສຽງຕໍການ ຕິດເຊື້ອໃນໂຮງໝ.
#7. ທານຄວນລະວັງພະຍາດຖອກທອງ
ຖາຫາກທານຖາຍແຫຼວໃນເວລາທີ່ທານເຂົ້າຮັບການປນປວໃນໂຮງໝ ທານຄວນແຈງແພດໃຫຮ ເພາະນັ້ນອາດ
ເປນສັນຍານຂອງການຊຶມ ເຊື້ອໃນໂຮງໝ.
#8. ທານຄວນຢດສບຢາ ແລະ ຢດດື່ມເຫຼົ້າ ເຖິງຈະເປນການຢດຊົວຄາວກໍຕາມ
ໂດຍປກກະຕິ ທານຈະບໍໄດຮັບອະນຍາດໃຫສບຢາ ຫຼື ດື່ມເຫຼົ້າໃນໂຮງໝ ແລະ ທານຄວນປະຕິບັດຕາມຄາແນະນາ
ນັ້ນຢາງ ເຄັງຄັດ ເພື່ອຫຼຸດຜອນຄວາມສຽງຂອງການຕິດເຊື້ອ.
ເຖິງວາຜົນໄດຮັບທີ່ເກີດຂຶ້ນຈະບໍສາມາດຮັບປະກັນໄດວາຄາແນະນາເຫຼົານີ້ຈະເຮັດໃຫທານບໍເກີດການຊຶມເຊື້ອໃນ
ໂຮງໝ ແຕ ການປະຕິບັດຕາມຄາແນະນານີ້ກໍຈະສາມາດຊວຍຫຼຸດຜອນຄວາມສຽງລົງໄດ.
ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ການຊຶມເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ, ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງ
ເມາະສົມ

(1) ກອນທີ ່ຈະສາພັ ດຄົນ ເຈັບ, (2) ກອນການເຮັດຫັດຖະການຕາງໆ, (3) ຫຼັງຈາກສາພັດກັບຂອງແຫຼວ ໃນ
ຮາງກາຍຄົນເຈັບ, (4) ຫຼັງ ຈາກສາພັດຄົນເຈັບ ແລະ (5) ຫຼັງຈາກການສາພັດກັບສະພາບແວດລອມອອມຂາງຄົນ
ເຈັບ
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ທານສາມາດເບິ່ງວິດີໂອເພື່ອເບິ່ງ ຂໍມນເພີ່ມຕື່ມກຽວກັບ “ການຕິດເຊື້ອໃນໂຮງໝ” ໄດທີ:່

ການຊຶມເຊືອ
້

Hospital Acquired Infections & How to Prevent Them | Curos

ຄານາມ. ແມນພະຍາດທີ່ ເກີດຈາກການຮກຮານຂອງເຊື້ ອຈລະຊີບເຊັ ນ: ຈລິນຊີ, ຈລະໂລກ, ແມກາຝາກ ແລະ
ເຊື້ອເຫັດ ເຂົ້າສ ຮາງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ແລວ ກໍໃຫເກີດຄວາມຜິດປກກະຕິໃນຮາງກາຍຂອງຄົນເຮົາ.
ໄຂຫວັດທາມະດາເປນຕົວຢາງຂອງການຕິດເຊື້ອຈລະໂລກ, ຄົນເຈັບມັກມີອາການເຈັບຄໍ,
https://youtu.be/izxdrkJIhQ4

ໄອ, ຈາມ ແລະ ມີໄຂຕາໆ

Hospital Infections

ການປອງກັນການຊຶມເຊື້ອເປນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທກໆຄົນ. ຄົນເຈັບ ແລະ ຄອບຄົວ
ສາມາດຮັກສາສຂະພາບໃຫ ແຂງແຮງໄດ ໃນເວລາທີ່ມາຮັບການປນປວ”
ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ:
https://youtu.be/V3oftSIE-kU

WHO: SAVE LIVES - Clean Your Hands - No action today; no cure tomorrow

ການຊຶມເຊື້ອ
ຄາຄນນາມ. ກຽວຂອງກັບການຮກຮານຂອງເຊື້ອຈລະຊີບ
ສິ່ງທີຄ
່ ວນຮ

ທານສາມາດ ປອງກັນຕົວທານເອງ ແລະ ຄົນທີທ
່ ານຮັກຈາກການຊຶມເຊືອ
້

https://youtu.be/kOKeFv5VvY4
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ໄດແນວໃດ?
ການຊຶມເຊື້ອເກີດຂຶ້ນເມື່ອເຊື້ອພະຍາດເຊັນ: ຈລິນຊີ, ຈລະໂລກ ຫຼື ເຊື້ອເຫັດ ທີ່ພາໃຫເກີ ດພະຍາດເຂົ້າສຮາງກາຍ
ຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ເຊື້ອເລີ່ມ ເພີ່ມຈານວນຂຶ້ນ ເຮັດໃຫຮາງກາຍຂອງຄົນເຮົາຜິດປກະຕິ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ການ
ຊຶມເຊື້ອສາມາດປອງກັນ ໄດໂດຍຫລີກຫລຽງການສາພັດ ກັບເຊື້ອກໍພະຍາດ ແລະ ການຮັບຢາປອງກັນພະຍາດ

[1]

:

ຄາແນະນາເພື່ອຫຼີກລຽງພະຍາດຊຶມເຊື້ອຈາກຊຸມຊົນດັງນີ້:
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#1. ທາຄວາມເຂົ້າໃຈກຽວກັບການແຜເຊື້ອ

#6. ໃສຜາອັດປາກເມື່ອທານເຈັບເປນ ແລະ ໄອ, ຖາບໍສາມາດເຮັດໄດກໍຄວນອັດປາກທກໆຄັ້ງທີ່ໄອ

ທກຄົນຮັບຮແລວວາເຊື້ອພະຍາດສາມາດເຂົ້າສຮາງກາຍຂອງຄົນເຮົາຜານທກຊອງທາງໃນຮາງກາຍເຮົາເຊັນ: ຫ,

ເມື ່ ອ ທ ານບໍ ສະບາຍ ແລະ ມີ ອ າການໄອ ຫຼື ຈາມ ຈະມີ ກ ານຫຼ ັ ງຂອງນ າລາຍ, ນ າມ ກ ເຊີ ່ ງ ຈະມີ ເ ຊື້ ອ

ດັ ງ, ປາກ, ຮທະວານ ແລະ ອະໄວຍະວະສືບພັນ. ນອກນັ້ນ, ເຊື້ອພະຍາດກໍສາມາດຜານເຂົ້າທາງຜິວໜັງຂອງຄົນ

ຈລະໂລກປະປນຢນລາ ແລະ ເຊື້ອເລົນນີ້ກໍ ກະຈາຍເຂົ້າສອາກາດ. ເຊື້ອເຫຼົານີ້ ສາມາດແຜກະຈາຍໄປຍັງຜອື່ນທີ່ຢ

ເຮົາຈາກການກັັດຂອງ ແມງໄມ ຫຼື ສັດກັດ ລວມໄປເຖິງການສາພັດເຊັນ: ການຈັບລກບິດປະຕ. ນອກຈາກນີ້ ມັນ

ອອມຂາງທານ ແລະ ເຮັດໃຫພວກ ເຂົາເຈັບເປນໄດ. ເມື່ອທານບໍສະ ບາຍ, ການໃສຜາອັດປາກກໍເປນໜຶ່ງວິທີທີ່ດີ

ຍ ັ ງ ສ າ ມາ ດ ຜ າ ນ ທ າ ງ ອ າ ກ າ ດ ທ ີ ່ ເ ຮ ົ າ ຫ າ ຍ ໃ ຈ ເ ຂ ົ ້ າ ສ ທ າ ງ ເ ດ ີ ນ ຫ າ ຍ ໃ ຈ ຂ ອ ງ ຄ ົ ນ ເ ຮ ົ າ . ສ ະ ນ ັ ້ ນ ,

ທີ່ສດໃນການປອງກັນບໍ ໃຫທານແຜກະຈາຍເຊື້ອ ພະຍາດໄປຍັງຜອື່ນ.ໃນຫຼາຍປະເທດ, ວັດທະ ນະທາຂອງການ

ວ ິ ທ ີ ກ າ ນ ທ ີ ່ ດ ີ ທ ີ ່ ສ ດ ໃ ນ ກ າ ນ ປ ອ ງ ກ ັ ນ ກ າ ນ ຕ ິ ດ ເ ຊ ື ້ ອ ຄ ື ກ າ ນ ສ ະ ກ ັ ດ ກ ັ ້ ນ ບໍ

ໃສຜາອັດປາກໃນຍາມເຈັບເປນ ຍັງບໍ ເປນທີ່ຍອມຮັ ບ. ເນື່ ອງ ຈາກຂາດການເຝກຝນ ແລະ ຂາດຄວາມເຂົ້າ ໃຈ

ໃຫເຊື້ອຈລະຊິບເຫຼານັ
ົ ້ນເຂົ້າສຮາງກາຍຂອງຄົນເຮົາ.

ວາການໃສຜາ ອັດປາກເປນເລື່ອງທາມະດາທີ່ຄວນປະຕິບັດ. ທານອາດຮສຶກບໍ ສະບາຍໃນຂະນະທີ່ສວມໃສ, ແຕ
ທານຄວນສວມໃສຜາອັດປາກເມື່ອເຈັບເປນ ຫາກປະຕິບັດບໍ ໄດຢາງໜອຍທານກໍຄວນອັດ ປາກ ແລະ ດັງດວຍ

#2. ລາງມືເລື້ອຍໆ
ການລາງມືເ ປນສິ່ງສາຄັນຫຼາຍ ທັງກອນ ແລະ ຫຼັງການປງແຕງອາຫານ, ກອນຮັບປະທານອາຫານ ແລະ ຫຼັງຈາກ
ໃຊຫອງ ນາແລວ.

ເຈຍອະນາໄມເມື່ອທານຈາມ ຫຼື ໄອ ແລວນາໄປຖິ້ມ.
ຫາກບໍ ມີເຈຍອະນາໄມ, ໃຫໃຊແຂນສອກອັ ດດັງ ແລະ ປາກແທນມື ໃນຂະນະໄອ ຫຼື ຈາມ. ທານບໍ ຄວນໄອ ຫຼື
ຈາມໃສມື ຂອງທານ ເພາະທານຈະໃຊມືນັ້ນຈັບລກບິດປະຕ, ຈັບຮາວບັນໄດ ແລະ ແຜເຊື້ອຕໍໄປໃຫຜອື່ນທີ່ສາພັດ

#3. ການຮັບຢາປອງກັນພະຍາດຕາມຄາແນະນາ
ການສາງພມຄມກັ ນດວຍການສັ ກ ຢາປອງກັ ນພະຍາດສາມາດຫຼຸດ ຜອນໂອກາດໃນການເປນພະຍາດໄດຢາງ

ສິ່ງຕາງໆເຫຼົານັ້ນຕໍ ຈາກທານ

ຫຼ ວງຫຼ າຍ. ການຮັ ບຢາປອງກັ ນ ພະ ຍາດຕາມຄາແນະນາທີ ່ເ ໝາະສົມຕາມເວລາ ແລະ ສະຖານະການເປນສິ່ ງ

#7. ການປງແຕງອາຫານຢາງຖືກສຂະລັກສະນະ

ຈາເປນ.

ເມື່ອປງແຕງອາຫານ ທານຕອງຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງບໍ ລິເ ວນທີ່ໃຊກະກຽມອາຫານ ລວມທັງພື້ນເຮືອນຄົວ
ແລະ ສວນອື່ນໆໃຫສະ ອາດຢສະເໝີ. ນອກຈາກນີ້ທານຄວນເກັບອາຫານທີ່ເຫຼືອໄວໃນຕເຢນທັນທີ ບໍຄວນປະໄວ

#4. ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນຍາມຈາເປນເທົານັ້ນ
ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຕາມຄາສັງຂອງແພດເທົານັ້ນ. ຢາກົດດັນ ຫຼື ຮອງຂໍໃຫແພດຈາຍຢາຕານເຊື້ອ.

ໃນອນຫະພມຫອງເປນ ເວລາດົນເກີນໄປ.
[2]

ຫາກແພດ

ຈາຍຢາຕານເຊື້ ອ ຈລິ ນຊີ ໃຫ ທານຄວນຖາມວາ: “ຂອຍຈາເປນຕອງໃຊຢາຕານເຊື້ອແທບໍ? ” ເພື່ອໃຫທານ
ສາມາດໝັ້ນໃຈຢາງແທ ຈິງວາການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອນັ້ນ ແມນສົມເຫດສົມຜົນແລວບໍ.[3]
ຫາກທານຈາເປນຕອງໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ໃຫທານໃຊຢາຕາມທີ່ແພດແນະນາຈົນຄົບຕາມການົດ ທານບໍຄວນ
ຢດຢາເອງເຖິງແມນວາອາ ການຂອງທານຈະດີຂຶ້ນ ຫຼື ຫາຍຂາດເປນປກະຕິແລວກໍຕາມ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທ ີ່ທ ານ
ເກີດອາການແພຢາ ເຊິ່ງທານຄວນກັບໄປປກສາແພດ ອີກຄັ້ງກຽວກັບອາການແພຢາ ແລະ ການປນປວຕໍ ເນື ່ອງ
ຫາກຈາເປນ.

#8. ກິນອາຫານທີ່ປ ງແຕງສກ ແລະ ດື່ມນາດື່ມທີ່ສະອາດເທົານັ້ນ
ການຮັບປະທານອາຫານດິບ ຫຼື ຜັກສົດທີ່ບໍສະອາດ ອາດເພີ່ມຄວາມສຽງຕໍການຕິດເຊື້ອ ແລະ ຖອກທອງໄດ. ໃນ
ຫຼາຍປະ ເທດ, ນາປະປາ ອາດປນເປອນເຊື້ອຂລິນຊີຕາມທໍນາໄດ, ນາທີ່ກອງແຕບໍຜານເຄື່ອງຕອງທີ່ມີການບາລງ
ຮັກສາຢາງສະໝາສະເໝີ ກໍມັກມີການປນເປອນຂອງ ເຊື້ອຈລິນຊີເຊັ ນກັນ. ດັ ງນັ້ນ, ທານຈຶ່ງຄວນຕົ້ມນາກອນ
ດື່ມ.
#9. ການຫຼີກ ລຽງ ຍງ ແລະ ແມງໄມກັດຕອດ
ທັງ ຍງ ແລະ ແມງໄມລວນແຕເປນແຫຼ ງລວມຂອງເຊື້ອຈລະໂລກ, ຈລິນຊີ ແລະ ແມກາຝາກ. ທານຄວນໃຊຢາ

#5. ພັກຜອນຢເຮືອນຖາທານມີອາການ ແລະ ສັນຍານຂອງການຊຶມ ເຊື້ອແບບບໍຮນແຮງ

ກັນຍງ ແລະ ຢາກັນແມງໄມ ທາຜິວໜັ ງໃນລະຫວາງເຮັດກິດຈະກາກາງແຈງໃນບໍລິເ ວນທີ່ມີຄວາມສຽງ, ທານ

ຖາທານເປນຫວັ ດ ຫຼື ມີອາການຖອກທອງທີ່ບໍ ຮນແຮງ ທານບໍຄວນໄປການ ຫຼື ໄປໂຮງຮຽນ ເພາະທານອາດແຜ

ຄວນລະບາຍແຫຼ ງນາຖວມຂັງ ຢໃນບໍ ລິເວນເຮືອນຊານຂອງ ທານເພື່ອປອງກັນບໍ ໃຫຍງແຜພັນ ແລະ ກາຈັດໜ

ເຊື້ອໃຫຜ ອື່ນໄດ. ຖາຫາກ ມີອາການຫວັດ ຫຼື ຖອກທອງຮນແຮງ ທານຄວນໄປພົບແພດ.
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#10. ການປອງກັນພະຍາດຕິດຕໍທາງເພດສາພັນ
ພະຍາດຕິດຕໍທາງເພດສາພັນສາມາດປອງກັນໄດຫາກຮຈັກຢບຢງຈິດໃຈ ແລະ ປອງກັນໃຫຖືກວິທີ. ການສວມໃສ

ພາວະຊຶມເຊືອ
້ ເລືອດ

ຖົງຢາງ ອະນາໄມທກຄັ້ງ ເມື່ອມີເພດສາພັນຊວຍປອງກັນພະຍາດຕິດຕໍທາງເພດສາພັນໄດ. ຫາກທານບໍໄດໃສຖົງ

ຄ າ ນ າ ມ . ແ ມ ນ ກ ມ ອ າ ກ າ ນ ທ ີ ່ ອ ະ ໄ ວ ຍ ະ ວ ະ ຕ າ ງ ໆ ໃ ນ ຮ າ ງ ກ າ ຍ ເ ຮ ັ ດ ວ ຽ ກ ຜ ິ ດ ປ ກ ກ ະ ຕິ ແ ລ ະ

ຢາງອະນາໄມ ທານ ແລະ ຄ ຂອງທ ານຄວນໄດ ຮັ ບ ການກວດຫາເຊື ້ ອ HIV ແລະ ພະຍາດຕິ ດ ຕໍ ທາງເພດ

ແມນພາວະທີ່ມີຄວາມຮນແຮງເຖິງຊີວິດໄດ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດໃນກະແສເລືອດ

ສາພັນອື່ນໆ.
ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ເຊື້ອຈລິນຊີ, ເຊື້ອຈລະໂລກ, ເຊື້ອເຫັດ, ເຊື້ອຈລະຊີບ
ທານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອເພື່ອເບິ່ງຂໍມນເພີ່ມເຕີມກຽວກັບ “ການຕິດເຊື້ອ” ໄດທີ່
The Immune system explained I- Bacterial infection

ເກີ ດ ຂຶ ້ ນ ຈາກພ ມຄ ມກັ ນ ຂອ ງ ຮ າງກາຍທີ ່ ພ ະຍ າຍາມຕໍ ສ ກ ັ ບ ເຊື ້ ອ ພ ະຍ າດ
ໂດຍການປ ອຍ ສານເຄມີອອກມາໃນກະແ ສເ ລຶອ ດ
ເພື່ອອອກມາຕໍ ສກັ ບເຊື ້ອພະຍາດທີ່ ເຂົ້ າມາຮກຮານ. ກິ ດຈະກາດັ ງກາວສາມາດເຮັດ
ໃຫຄວາມດັນເລື ອດຕົກລົງຢາງຮນແຮງ, ມີຜົນກະທົບກັບອະໄວຍະວະທີ່ສາຄັນຕາງໆ
ເຮັດວຽກຜິດປກກະຕິ ຫຼື ໃນກໍລະນີຮນແຮງ ເຖິງຂັ້ນລົ້ມເຫຼວ ແລະ ອາດເຖິງແກຊີວິດ
ໄດ”

ສນຄວບຄມ ແລະ ປອງກັນພະຍາດຊຶມເຊື້ອ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຄາດວາໃນແຕ
https://youtu.be/zQGOcOUBi6s

ລະປ ຢາງໜອຍ 1.5 ລານຄົ ນມີ ພາວະ ຊຶ ມເຊື້ອເລື ອດ ໃນສະຫະລັດອາເມລິ ກ າ ແລະ
250,000 ຄົນເສຍຊີວິດ.”

Germ Smart – Wash Your Hands!

ພາວະຊຶມເຊື້ອເລືອດເຮັດໃຫມີຜເສຍຊີວິດຢາງໜອຍ 6 ລານຄົນທກປໃນທົວໂລກ, ໃນ
ຫຼ າ ຍໆປະເທດ, ຢາງໜອຍ 50% ຂອງປະຊາຊົ ນ ຮ ກ ຽວກັ ບ ພາວະຊຶ ມ ເຊື ້ ອ ເລື ອ ດ,
ການບົງມະຕິ ແລະ ການປອງກັນ”
https://youtu.be/NoxdS4eXy18
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ສິງ່ ທີຄ
່ ວນຮ

ຍົກສງຄວາມຕືນ
່ ຕົວກຽວກັບພາວະຊຶມເຊື້ອເລຶອດ
ພາວະຊຶມ ເຊື້ ອ ເລືອ ດ ເກີ ດຂຶ້ ນເມື ່ ອຮາງກາຍຂອງທານມີ ປະຕິ ກິ ລິ ຍາຮນແຮງເພື່ ອ ຕອບສະໜອງການຊຶມເຊື້ ອ
ຈາກເຊື້ອຈລະຊີບຕາງໆ, ການ ຕອບສະໜອງຮນແຮງຈົນເຮັດ ໃຫເກີດມີການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະສາຄັນ
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ຕາງໆຜິດປກກະຕິ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວ. ພາວະຊຶມເຊື້ອເລຶອດຖືເປນ ກໍລະນີສກເສີນດານການແພດ ແລະ ຈາເປນຕອງໄດ

ຊຶມເຊື້ອນັ້ນເກີດມາຈາເຊື້ອຈລິນຊີ, ເຮົາກໍຄວນປນ ປວດວຍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ. ເຊິ່ງການ ປນປວການຕິດເຊື້ອ

ຮັບການປນປວຢາງຮີບດວນ ເນື່ອງ ຈາກພາວະຊຶມເຊື້ອນັ້ນອັນຕະລາຍເຖິງແກຊີວິດ.

ແລະ ການຈາແນກພາວະຊຶມເຊື້ອເລຶອດແຕຫົວທີສາມາດຊວຍ ຮັກສາຊີວິດຄົນເຈັບໄດ.

ຈາການສຶກສາຄາດຄະເນວາ ພາວະຊຶມເຊື້ອເລືອດສົງຜົນກະທົບຕໍປະຊາກອນປະມານ 30 ລານຄົນຕໍປ ແລະ ເຮັດ

ອີງຕາມຄາແນະນາຂອງສນຄວບຄມ ແລະ ປອງກັນພະຍາດ (CDC), ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ”,[4] ບັ ນດາ

ໃຫເກີດການເສຍຊີວິດລະ ຫວາງ 6 ເຖິງ 9 ລານຄົນທົວໂລກ ເຊິ່ງໃນຈານວນນີ້ສວນໃຫຍສາມາດປອງກັນໄດ.[1]

ສັນຍານ ແລະ ອາການຂອງ ພາວະຊຶມເຊື້ອເລືອດແມນມີອາການສົມທົບໃດໜຶ່ງດັງລມນີ້:

ການຊຶມເຊື້ອສວນໃຫຍສາມາດເຮັດໃຫເກີດພາວະຊຶມເຊື້ອເລືອດໄດ. ພາວະຊຶມເຊື້ອເລືອດສວນໃຫຍເກີດຈາກ
ການຊຶ ມ ເຊື ້ ອ ທີ ່ ເ ຮົ າ ພົ ບເຫັ ນ ໄດ ເລື ້ ອ ຍໆເຊັ ນ: ອັ ກເສບປອດ (ຫຼ ື ທ ີ ່ ເ ອີ ້ ນວາ “ປອດບວມ”), ການຕິດ ເຊື້ ອ
ລະບົບຖາຍເທ, ການຕິດເຊື້ອໃນຜົ້ງ ທອງ, ການຕິດເຊື້ອທີ່ຜິວໜັງ, ບາດແຜຕິດເຊື້ອ ຫຼື ເຍື່ອຫມສະໝອງອັກເສບ
, ໄ ຂ ຫວ ັ ດໃ ຫ ຍ ຕ າ ມ ລ ະ ດ ກ າ ນ, ໄ ຂ ມາ ລາ ເ ຣ ຍ , ໄ ຂ ຍ ງ , ໄ ຂ ເ ຫ ຼ ື ອງ ແ ລ ະ ອ ີ ໂບ ລ າ ເ ຊ ີ ່ ງ ພ ະ ຍ າ ດ
ເຫຼານີ
ົ ້ແມນອາດພາໃຫມີພາວະຊຶມເຊື້ອເລືອດໄດ.

[2]

ຫຼາຍກວາ 80% ຂອງການຊຶມເຊື້ອທີ່ນາໄປສພາວະຊຶມເຊື້ອເລືອດແມນເກີດຂຶ້ນນອກໂຮງໝ. ດັງນັ້ນ, ພາວະນີ້
ສາມາດເກີດ ຂຶ້ນໄດກັບທກຄົນ. ດັງທີ່ໄດກາວໄປແລວ, ພາວະຊຶມເຊື້ອເລຶອດຖືເປນກໍລະນີສກເສີນດານການແພດ
ແລະ ຈາເປນຕອງໄດ ຮັບການປນປວຢາງຮີບດວນ ແລະ ເໝາະສົມເພື່ອຮັກສາຊີວິດຂອງຄົນເຈັບ.
ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ພາວະຊຶມເຊື້ອເລືອດບໍແມນເລື່ອງທີ່ຄົນທົວໄປຄນເຄີຍ ຫຼື ເປນທີ່ກາວເຖິງເລື້ອຍໆ, ບາງຄັ້ງຄົນ
ທົວໄປມັກຈະເອີ້ນ ກັນຢາງສັບສົນວາ “”ພາວະເລືອດເປນພິດ”[3] ເຮົາມັກຈະໄດຍິນວາ, ຄົນເຈັບຕາຍຈາກການຊຶມ
ເຊື້ອ, ແຕໃນຄວາມເປນຈິງແລວແມນ ພາວະຊຶມເຊື້ອເລືອດ. ສາເຫດທີ່ຄົນທົວໄປບໍເຄີຍໄດຍີນກຽວກັບພະຍາດນີ້
ຍອນຄາສັບນີ້ບໍໄດຖືກນາໃຊ ໃນຊີວິດປະຈາວັນ.
ເຮົາສາມາດປອງກັນພາວະຊຶມເຊື້ອເລືອດໄດ, ວິທີທີ່ງາຍທີ່ສດຄືການປອງກັນການຊຶມເຊື້ອບໍໃຫເກີດແຕຫົວທີ ເຊິ່ງ
ເຮົາສາມາດເຮັດໄດໂດຍ ການສັກຢາປອງກັນພະຍາດ ແລະ ການຮັກສາສຂະອະນາໄມຂັ້ນພື້ນຖານຢາງສະໝາສະເ

 ສັບສົນ ຫຼື ມືນງົງ
 ຫາຍໃຈຝດ
 ຊີບພະຈອນເຕັ້ນໄວ
 ມີໄຂສງ ຫຼື ໜາວສັນ ຫຼື ຮສຶກໜາວ
 ປວດຢາງຮນແຮງ ຫຼື ຮສຶກບໍສະບາຍ
 ເຫື່ອອອກຫຼາຍຜິດປກະຕິ
ຖາຫາກບໍ ໄດຮັບການປນປວ, ອາການເຫຼົ ານີ້ຈະຮນແຮງຂຶ້ ນ ແລະ ເຮັດໃຫເກີ ດພາວະຊັອກຈາກພາວະຊຶມເຊື້ອ
ເລືອດໄດ. ຫາກທານ ຫຼື ຄົນ ອອມໂຕທານມີອາການເຫຼົານີ້ ຄວນຮີບໄປພົບແພດທັນທີ.
ຜທີ່ມີຊີວິດລອດຈາກພາວະຊຶມເຊື້ອເລືອດອາດມີຜົນກະທົບຕໍຄນນະພາບຊີວິດໃນໄລຍະຍາວ. ທານສາມາດອານ
ເ ພ ີ ່ ມ ຕ ື ່ ມ ກ ຽ ວ ກ ັ ບ ເ ລ ື ່ ອ ງ ກ າ ນ ມ ີ ຊ ີ ວ ິ ດ ລ ອ ດ ຂ ອ ງ ຄ ົ ນ ເ ຈ ັ ບ ທ ີ ່ ມີ ພ າ ວ ະ ຊ ຶ ມ ເ ຊ ື ້ ອ ເ ລ ື ອ ດ
https://www.sepsis.org/faces/
ສາລັບຂໍມນເພີ່ມເຕີມກຽວກັບພາວະຊຶມເຊື້ອ ທານສາມາດອານເພີ່ມຕື່ມໄດທີ:່

World Sepsis Day, ຫຼືໄປ https://www.world-sepsis-day.org/sepsis
Global Sepsis Alliance, ຫຼືໄປ https://www.global-sepsis-alliance.org/sepsis/

ໝີ.

Sepsis Alliance,ຫຼືໄປ https://www.sepsis.org/faq/

ຖ າການຊຶ ມ ເຊື ້ ອ ເປ ນສາເຫດເຮັ ດ ໃຫ ເກີ ດ ພາວະຊຶ ມ ເຊື ້ ອ ເລື ອ ດ, ເຮົ າ ຕ ອງສາມາດຈ າແນກໄດ ທັ ນ ທີ

ຄ າສັ ບ ທີ ່ ກ ຽວຂ ອງ: ການຊຶ ມ ເຊື ້ ອ , ການຕິ ດ ເຊື ້ ອ ພະຍາດຕ ານຕໍ ຢາຕ ານເຊື ້ ອ , ຢາຕ ານເຊື ້ ອ ຈ ລິ ນ ຊີ ,

ເ ພ ື ່ ອ ໃຫ ຄົ ນ ເຈັ ບໄ ດ ຮ ັ ບກ າ ນປ ນ ປ ວ ຢ າ ງ ຖື ກ ຕ ອງ ແ ລະ ໄວ ວາ. ໃ ນກ ໍ ລະນ ີ ທີ່ ສາເຫ ດຂ ອງ ກ າ ນ
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ທານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອເພື່ອເບິ່ງ ຂໍມນເພີ່ມເຕີມກຽວກັບ “ການຕິດເຊື້ອ” ໄດທີ:່

ການສະເເດງຄວາມຮບນຄນ

What is sepsis (sepsis explained in 3 minutes) - in English
ທາງທີມງານວັດຈະນານກົມເຊື້ອຕານຢາຕານເຊື້ອ ຂໍຂອບໃຈ The Wellcome Trust ແລະ ທກທານທີ່ມີສວນຮວມໃນການຂຽນ
ວັດຈະນານກົມສະບັບນີ້ໃຫປະສົບຜົນສາເລັດ

https://youtu.be/AEGUCpxwAlE

Infection Prevention is Everyone's Business

ຜຮວມໃຫຂໍມນວັດຈະນານກົມສະບັບພາສາລາວ
ຜຮຽບຮຽງສະບັບພາສາລາວ: ດຣ ວິລະດາ ຈັນສະມດ
Vilada Chansamouth, MD, IHTM, MEpi
Senior research physician, Microbiology laboratory, Mahosot Hospital/ Lao-Oxford-Mahosot
Hospital Wellcome Trust Research Unit, Vientiane, Lao PDR

https://youtu.be/SeaIY7kP2uI

Prof Mayfong Mayxay, MD, PhD
Head of Field Research, Lao-Oxford-Mahosot Hospital-Wellcome Trust Research Unit, Vientiane,
Lao PDR; Vice-President, University of Health Sciences, Ministry of Health, Vientiane, Lao PDR
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Visiting Professor of Tropical Medicine, University of Oxford, Oxford, UK

Paul Newton BSc, BM BCh, DPhil, DTM&H, FRCP
Professor of

Tropical Medicine, Lao-Oxford-Mahosot Hospital-Wellcome Research Unit

(LOMWRU), Microbiology Laboratory, Mahosot Hospital, Vientiane, Lao PDR, & Infectious
Diseases Data Observatory, Centre for Tropical Medicine & Global Health, University of Oxford

Sayaphet Rattanavong, MD, IHTM
Senior research physician, Deputy head of Microbiology laboratory, Mahosot Hospital, Vientiane,
Lao PDR

Souphaphone Vannachone, MD, IHTM
Research physician, Lao-Oxford-Mahosot Hospital Wellcome Trust Research Unit, Vientiane, Lao
PDR
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Kem Boutsamay, Bsc

AMR dictionary (www.amrdictionary.net) is currently available in English,

Research assistant, Medicine Quality Group, Infectious Diseases Data Observatory (IDDO), Lao-

Thai, Khmer, Myanmar, and Chinese. Electronic file (PDF format) of

Oxford-Mahosot Hospital Wellcome Trust Research Unit, Vientiane, Lao PDR

each language can be downloaded by using the following QR codes.

Vayouly vidhamaly, MPharm
Research assistant, Medicine Quality Group, Infectious Diseases Data Observatory (IDDO), Lao-

English

Thai

Myanmar

Chinese

Khmer

Oxford-Mahosot Hospital Wellcome Trust Research Unit, Vientiane, Lao PDR

If you have any comments, suggestions, or questions about the AMR dictionary, kindly contact:
ravikanya@tropmedres.ac and direk@tropmedres.ac
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