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ບົດທີ່ 1: ການຕານຕໍຢາຕານເຊື ້ອຈລະຊີບ ຫລື ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ 

(Antimicrobial Resistance) ແມນຫຍັງ? 

ການຕານຕຢໍາຕານເຊ້ືອຈລະຊີບ 

ຄານາມ.  ແມນຄວາມສາມາດຂອງເຊື ້ອຈລະຊີບ ຫລື ເຊື ້ອພະຍາດ (ເຊັນ: ເຊື ້ອຈລິນຊີ (bacteria), 

ເຊື້ອຈລະໂລກ (virus), ເຊື້ອເຫັດ (fungi) ເເລະ ແມກາຝາກ (parasites))  ທີ່ສາມາດຢບຢງການເຮັດວຽກ

ຂອງຢາຕານເຊ້ືອ (ເຊິງ່ລວມເຖິງຢາຕານເຊ້ືອຈລະໂລກ, ຢາຕານຊື້ອເຫັດ ແລະ ຢາຕານແມກາຝາກ)  

 

 

 

 

 

 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ:  

ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລະຊີບ 
ຄາຄນນາມ: ທີ່ສາມາດຍັບຍ້ັງການເຮັດວຽກຂອງຢາຕານເຊື້ອ 

 

 

 

 

 

 

“ ເຊ ື ້ ອຈ ລ ິນຊ ີທ ີ ່ ພ ັ ດທະນາໂຕເອງໃຫຕ ານຕ ໍ ຢາຕ ານເຊ ື ້ ອຫລາຍໆຊະນິ ດ

ທີ່ຖືກນາໃຊໃນປະຈບັນນ້ີ, ບາງຄັ້ງກໍຖືກເອ້ີນວາ ‘superbugs’.”  

“ການຕານຕໍຢາຕານເຊື ້ອ ສົງຜົນໃຫການປອງກັນ ແລະ ການປນປວການຊຶມເຊ້ືອ 

(ເຊ້ືອຈລິນຊ,ີ ເຊ້ືອຈລະໂລກ, ເຊື້ອເຫັດ ເເລະ ແມກາຝາກ) ບໍມີປະສິທິພາບ  [1] 

“ເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອແມນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຍັບຍ້ັງ

ການເຮັດວຽກຂອງຢາຕານເຊ້ືອ”  

“ການຕິດເຊ້ືອພະຍາດທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອແມນ ການຕິດເຊື້ອທ່ີມີສາເຫດມາຈາກເຊ້ືອ

ພະຍາດທ່ີສາມາດຕານທານ ຕໍຢາຕານເຊ້ືອ” 

“ໃນແຕລະປມີປະຊາກອນຫຼາຍກວາ 700,000 ຄົນໃນທົວໂລກທີ່ເສຍຊີວິດເນື່ອງມາ

ຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດທ່ີຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ”  



 
 

2 
 

 
ສ່ິງທີ່ຄວນຮ  

ການຕານຕຢໍາແມນສ່ິງທ່ີໜາເປນຫວງໃນທົວໂລກ ຫືຼບໍ? 

ຢາທີ່ໃຊໃນການປນປວພະຍາດຊຶມເຊື້ອຈານວນຫຼວງຫຼາຍກາລັງສນເສຍປະສິດທິພາບຂອງມັນຢາງໄວວາໃນການ

ຕໍສກັບເຊື້ອພະຍາດ, ເນື່ອງ ຈາກວາ ເຊື້ອຈລິນຊີ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດຕາງໆພັດທະນາໂຕເອງໃຫຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ 
[1] [2] ເຊິ່ງບັນຫາດັງກາວ ສົງຜົນໃຫມີການເເກຍາວ ໄລຍະເວລາຂອງການເຈັບປວຍຂອງຄົນເຈັບ, ສນເສຍໜາທ່ີ

ການ ແລະ ເສຍຊີວິດ. ຖາບໍມີການແກໄຂ, ການຕິດເຊ້ືອທ່ີບໍຮນແຮງກອໍາດພັດທະນາກາຍເປນບັນຫາຄກຄາມເຖິງ

ຊີວິດໄດ ເຊ່ິງບໍຕາງຫຍັງກັບໃນສະໄໝທ່ີຍັງບໍທັນຄ້ົນພົບຢາຕານເຊ້ືອ. 

 

ຖາຫາກທກຄົນບໍມີການປຽນແປງພຶດຕິກາ, ນັບແຕການຜາຕັດນອຍ ແລະ ການເກີດລກທາມະດາອາດ ຈະ

ກາຍເປນເລ່ືອງທ່ີມີຄວາມສຽງສງ. ຄົນເຈັບຫລາຍໆຄົນ, ເດກັນອຍ ແລະ ແມ ຈານວນຫຼວງຫຼາຍອາດຈະເສຍຊີວິດ

ເນື່ອງຈາກການຊຶມເຊ້ືອທີ່ສາມາດປອງກັນ ຫຼື ປນປວໄດ [1] 

 

ເຊ້້ືອພະຍາດມີການປບຕົວໂດຍທາມະຊາດເພື່ອການມີຊີວິດລອດຈາກຢາຕານເຊື້ອຕາງໆທີ່ພົບເຫັນໃນທາມະຊາດ. 
ເມື່ອໃດທີ່ມີການນາໃຊຢາ ຕານເຊື້ອຈລິນຊີທ່ີບໍຖືກວິທີ ຫຼື ມີການນາໃຊຫຼາຍເກີນໄປ ມັນກໍຈະສົງຜົນເຮັດໃຫ
ຂະບວນການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຂອງເຊື້ອພະຍາດພັດທະນາໄວຂື້ນ, ເຊື້ອຕານຕໍຢາກໍຈະຖືກພົບເຫັນຫລາຍຂ້ືນ  

ແລະ ການປນປວພະຍາດຊຶມເຊ້ືອກຈໍະມີຄວາມຫຍງຍາກຂ້ືນເຊັນກັນ. 

 

ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີຫ່ລາຍເກີນໄປ ຫລື ບໍຖືກຕອງນ້ັນພົບເຫັນໄດທັງໃນຄົນ ແລະ ສັດ. ພະຍາດທີ່ພົບ

ເຫັນໄດທົວໄປໃນຄົນ ເຊັນ ພະຍາດໄຂຫວັດທາມະດາ ແລະ ໄຂຫວັດໃຫຍທ່ີເກີດຈາກເຊື້ອຈລະໂລກ ເຊິ່ງບໍ

ຈາເປນຕອງນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນການປນປວ, ແຕວາຍັງມີຄົນທົວໂລກຈານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ໃຊຢາຕານ

ເຊື້ອຈລິນຊີເຂົ້າໃນການປນປວພະຍາດໄຂຫວັດທາມະດາ ແລະ ໄຂຫວັດໃຫຍ. ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຍັງໄດຖືກນາ

ໃຊຢາງແຜຫຼາຍໃນອດສາຫະກາການລຽງສັດໃນທົວໂລກ. ພອມກັນນ້ັນ, ຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີຈານວນຫຼາຍໄດຖືກ

ນາໃຊຢາງບໍເໝາະສົມເພື່ອຊວຍໃຫມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດດີຂອງສັດ ຫືຼ ການປອງກັນພະຍາດຕາງໆ. 
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ໃນແຕລະປ ມີຫຼາຍກວາ 700,000 ຄົນໃນທົວໂລກທີ່ເສຍຊີວິດຍອນການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ, 

ຖາຫາກບັນຫານີ້ບໍໄດຮັບການແກໄຂ, ຄາດຄະເນວາໃນປ ຄ.ສ. 2050 ອາດຈະມີຜ ເສຍຊີວິດສງຂື ້ນເຖິງ 

10,000,000 ຄົນ ຕໍປ. ເຊິ່ງພວກເຮົາສາມາດຫລດຜອນຄວາມສຽງຂອງເຊື້ອຈລິນຊີພັດທະນາໄປເປນເຊື້ອຕານ

ຕໍຢາຕານເຊື້ອໄດ ໂດຍການຫລດຜອນການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຫລາຍເກີນໄປ ແລະ ຫລດຜອນການນາ

ໃຊຢາ ຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ທີ່ບໍຖືກວິທ ີແລະ ການປອງກັນການຕິດເຊ້ືອພະຍາດ [3]  

 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ເຊື້ອຈລະຊີບ, ຢາຕານເຊ້ືອ  

 

ທານສາມາດເບິ່ງວິດີໂອເພີ່ມເຕີມກຽວກັບ “ການຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອ” ໄດທີ:່ 

ບົດເລ່ືອງຂອງ Amala: ເຮັດແນວໃດເພ່ືອປອງກັນບັນຫາການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ 

 

 

 

https://youtu.be/Y9WEERSh5G0  

 

ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລະຊີບ: ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລະຊີບແມນຫຍັງ?  

 

 

 

https://youtu.be/URx6HfGtz34  
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FAO ແລະ Antimicrobial Resistance  

 

 

 

https://youtu.be/IiH400W-xnQ  
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ເຊ້ືອຈລະຊບີ 

ຄານາມ. ສິ່ງທ່ີມີຊີວິດຂະໜາດນອຍທີ່ບໍສາມາດເບ່ິງເຫັນໄດດວຍຕາເປາ ແລະ ຕອງໃຊກອງຈລະທັດຈິ່ງຈະສາມາດ

ເບ່ິງເຫັນໄດ. 

 

 

 

 

 

 

 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ  

ເຊ້ືອຈລະຊີບ 
ຄານາມ. ເຊື້ອພະຍາດ ຄວາມໝາຍຄືກັນກັບຄາວາ ເຊື້ອຈລະຊິບ (microorganism) ແຕຖືກໃຊເປນຄາຫຍໍ.  

 

ເຊ້ືອພະຍາດ 
ຄານາມ. ເຊື້ອຈລະຊີບທີ່ສາມາດເປນສາເຫດຂອງການຊຶມເຊື້ອ ແລະ ກໃໍຫເກີດພະຍາດ.  

 

ສ່ິງທີ່ຄວນຮູ້   

ຊະນດິ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເຊ້ືອຈລະຊບີ 

ເຊື້ອຈລະຊີບແບງອອກເປນ 4 ຊະນິດຄື: ເຊື້ອຈລິນຊີ (bacteria), ເຊື້ອຈລະໂລກ (virus), ເຊື້ອເຫັດ (fungi) 

ເເລະ ແມກາຝາກ (parasites). ໂດຍທົ ວໄປເເລ ວ ເຊື ້ອເຫັດ ແມນ microbe ທີ ່ໃຫຍ ທີ ່ສ ດ. ຖ າມີ 

ເຊື້ອເຫັດພຽງໂຕດຽວ, ເຮົາເອີ້ນວາ fungus. ເຊື້ອຈລິນຊີ ແມນນອຍກວາ ເຊື້ອເຫັດ ແລະ ບໍມີແກນຈລັງ (cell 

nucleus). ຖາມີ ເຊື້ອຈລິນຊີພຽງໂຕດຽວ, ເຮົາເອີ້ນວາ bacterium. ເຊື້ອຈລະໂລກ ນອຍທີ່ສດໃນຈານວນ 

“ເຊ້ືອຈລະຊິບຖືກພົບເຫັນ ແລະ ອາໃສຢອອມໂຕເຮົາ, ທັງຢເທິງຜິວໜັງ ແລະ ແມນແຕຢ

ທາງດານໃນຮາງກາຍຂອງເຮົາ.”  

”ເຊ້ືອຈລະຊີບ ທີ່ເປນສາເຫດຂອງການຊຶມເຊື້ອ ແລະ ພະຍາດຕາງໆເອີ້ນວາ ເຊື້ອພະຍາດ. 

ແຕບໍໝາຍວາ ເຊື້ອຈລະຊີບທກໂຕແມນກໍໃຫເກີດພະຍາດທັງໝົດ, ຍັງມີເຊື້ອຈລະຊີບ

ບາງປະເພດທ່ີເປນປະໂຫຍດຕໍຮາງກາຍເຮົາເຊັນກັນ” 
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ເຊື້ອຈລະຊີບທັງໝົດ ແລະ ບໍມີແກນຈລັງ (cell nucleus) ແລະ ຝາຜະໜັງຈລັງ (cell wall). ເຊື້ອຈລະໂລກ 

ສາມາດແບງຕົວໄດໃນຮາງກາຍ ຫຼື ຈລັງຂອງສ່ິງທີ່ມີຊີວິດອື່ນເທົານັ້ນ.  

 

ເຊື້ອແມກາຝາກ ທ່ີສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດດວຍການສອງກອງຈລະທັດ ແລະ ມັກກໍໃຫເກີດພະຍາດເລື້ອຍໆແມນ: 

ເຊື້ອແມກາຝາກມາລາເຣຍ (malaria parasites). ເຫັດ ແລະ ເຫັດເບື່ອ ກໍຈັດເປນສວນໜຶ່ງຂອງເຊື້ອເຫັດ, 

ໜອນບາງຊະນິດກໍເເມນເຊ້ືອແມກາຝາກ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ພວກມັນປະກອບດວຍຈລັງຈານວນຫລາຍ ດັງນັ້ນ

ຈິ່ງບໍຖືກເອ້ີນວາຈລະຊີບ.  

 

ເຊ ື ້ອຈ ລະຊ ີບມ ີຢ ທ ກຫ ົນແຫ ງ, ເຊ ິ ່ ງມ ັນຖ ືກຄາດຄະເນວ າ ອາດຈະມີຫລາຍເຖ ິງ 10 ພ ັນລ ານໂຕ 

(10,000,000,000 ຫຼື 1010) ໃນດິນປະລິມານ 1 ກຣາມ [1] ໃນຮາງກາຍຄົນເຮົາ ຄາດວາມີເຊື ້ອຈລິນຊີ 

(bacteria) ອາໄສຢປະມານ 39 ລານໆໂຕ (39,000,000,000,000,000) [2] 

 

ເຊ້ືອແມກາຝາກມາລາເຣຍ ສາມາດລ້ີຊອນໃນຮາງກາຍຂອງຄົນໄດ ເຊ່ິງພວກມັນແບງໂຕໃນຈລັງເມັດເລືອດແດງ 

ແລະ ສາມາດແຜເຊ້ືອຈາກຄົນສຄົນໄດໂດຍມີຍງເປນພາຫະ.     

 

ເຊື້ອຈລະຊີບທກຊະນິດມີຄວາມສາມາດຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອທີ່ຄັ້ງໜຶ່ງເຄີຍມີປະສິທິພາບຢາງສົມບນໃນການຕໍສກັບ

ເຊ້ືອຈລະຊີບ. ຄວາມສາ ມາດດງັກາວນີ້ ເອີ້ນວາການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ [3]  

ຕົວຢາງ, ມີການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ (antibiotics) ທີ່ບໍເໝາະສົມທັງໃນຄົນ ແລະ ສັດລຽງ, ແລະ ຢາຕານ

ເຊ ື ້ ອຈລິ ນຊີ ເຫລ ົ າ ນ້ີກ ໍ ມ ີ ການປ ນເປ ອນ  ເພ ີ ່ ມຂ ື ້ ນໃນສະພ າບແວດລ ອມ. ການທີ່ ເ ຊ ື ້ ອຈ ລິ ນ

ຊີໄດ ສ າພ ັດກັບຢາຕ ານເຊ ື ້ອມ ັນເປ ນການກະຕ ນໃຫເຊ ື ້ອຈ ລິນຊີໃນຮ າງກາຍຂອງ ຄ ົນ, ສ ັດ ແລະ 

ສະພາບເເວດລອມພັດທະນາໄປເປນເຊື້ອທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ. ເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເຫລົາ

ນ້ີສາມາດເເຜ ຂະຫຍາຍອອກໄປ ເເລະ ເຮັດໃຫເກີດການຕິດເຊ້ືອພະຍາດທີ່ຮາຍແຮງຂື້ນໄດ.  

 

ຄາທີ່ກຽວຂອງ:  ການຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອຈລະຊີບ , ຢາຕານເຊື້ອຈລະຊີບ, ເຊ້ືອຈລະຊີບ 
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ທານສາມາດເບິ່ງວິດີໂອເພີ່ມເຕີມໄດທີ:່  

ເຊື້ອຈລະຊີບ | ໂດຍ Dr. Binocs Show| ວິດີໂອເພື່ອການສຶກສາຂອງເດັກ 

 

 

 

https://youtu.be/JZjzQhFG6Ec  
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ຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊ ີ
ຄານາມ. ແມນສານ ຫລື ຢາ (ຕົວຢາງ penicillin) ທີ່ອອກລິດທາລາຍ ແລະ ຢບຢງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ

ເຊ້ືອຈລິນຊີ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄາຄນນາມ. ປະກອບໄປດວຍສານ ຫລື ຢາທີ່ອອກລິດທາລາຍ ແລະ ຢບຢງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອຈລິນຊ.ີ 

ທີມີ່ການກຽວຂອງກັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ. 

 

 

 

 

ສ່ິງທີ່ຄວນຮ   

ຫາຍະນະທີ່ອາດເກີດຂ້ືນໃນອະນາຄດົ 

ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອເປນໜຶ່ງໃນບັນຫາຕົ້ນຕໍຂອງສາທາລະນະສກທົວໂລກ. ມັນອາດສາມາດເຮັດໃຫມີການ
ເສຍຊີວິດຂອງປະຊາກອນຫລາຍລານຄົນ ແລະ ສົງຜົນສະທອນເຖິງເສດຖະກິດຂອງໂລກ [1] ອົງການສະຫະປະຊາ

ຊາດ (United Nations)  ໄດປະກາດນํາໃຊນະໂຍບາຍຂັ້ນສງສດເພື່ອແກໄຂບັນຫາກຽວກັບການເພີ່ມຂື້ນຂອງ

ຂອງການຊຶມເຊ້ືອຈາກເຊ້ືອພະຍາດທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອ.[2] 

 

“ທານໝບອກຂອຍວາເວລາທີ່ຂອຍເປນໄຂຫວັດໃຫຍ ຂອຍບໍຈາເປນຕອງກິນຢາຕານ
ເຊື້ອຈລິນຊີ ເພາະຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີສາມາດປນປວໄດສະເພາະການຕິດເຊື້ອຈລິນຊີເທົາ
ນ້ັນ.” 

“ຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີບໍສາມາດປນປວພະຍາດທີ່ເກີດຈາກເຊ້ືອຈລະໂລກໄດ ເຊັນໄຂຫວັດ
ທາມະດາ ແລະ ໄຂຫວັດໃຫຍ. ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ເພື່ອປນປວການຕິດເຊື້ອຈ
ລະໂລກ ຈະບໍເຮັດໃຫເຈົ້າຮສຶກດີຂ້ືນ ຫລືກັບໄປເຮັດວຽກໄດໄວຂື້ນ.” 

“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”  
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ບັນດາຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ (antibiotics) ທີ່ໃຊປນປວພະຍາດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອຈລິນຊີ ເຊັນ: ພະຍາດອັກເສບ

ປອດ, ຊຶມເຊື ້ອລະບົບຖາຍເທ ແລະ ຊຶມເຊື ້ອຜິວໜັງ ອາດຈະບໍໄດຮັບຜົນດີສํາລັບເຊື້ອຈລິນຊີບາງຊະນິດ. 
ຜອານວຍການ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກໄດກາວໄວວາໃນອະນາ ຄົດທີ່ໃກເຂົ້າມາເຖິງນີ້ ຜບໍລິໂພກ ແລະ ບກ
ຄະລາກອນທາງການເເພດ ຈະມີຄວາມເຊື່ອໝ້ັນທີ່ໜອຍລົງຕໍການປນປວພະຍາດໂດຍການໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ 
ແລະ ທານກໍໄດກາວວາ “ອີງຕາມແນວໂນມໃນປະຈບັນ, ພະຍາດທີ່ພົບເຫັນທົວໄປເຊັນພະຍາດໜອງໃນເເທ 

(gonorrhea) ອາດຈະກາຍເປນພະຍາດທີ່ປນປວບໍໄດ” ແລະ “ທານໝອາດຈະໄດເວົ້າກັບຄົນເຈັບຂອງຕົນວາ  

“ຂໍໂທດເດີ ້ພວກເຮົາບສໍາມາດເຮັດຫຍັງ ໄດອີກເເລວ”. 

 

ນີ້ເປນບັນຫາທີ່ສາຄັນທີ່ພວກເຮົາຕອງກັງວົນເປນຢາງຍິ່ງ ເພາະເຊື ້ອຕານຢາມີຜົນກະທົບກັບທກໆຄົນ ແລະ 

ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ. ຕົວຢາງສາຄັນກໍຄືການເກີດລກໃນຍກຂອງເຊື້ອຕານຕໍຢາ ຈະເຮັດໃຫແມ  ແລະ ເດັກ ມີ

ຄວາມສຽງທີ່ຈະເສຍຊີວິດຈາກການຕິດເຊ້ືອຈລິນຊີຢາງສງ. 
 

ຄ າສ ັບທ ີ ່ກ ຽວຂ ອງ:  ຢາຕ ານເຊ ື ້ ອຈ ລະຊ ີບ, ການຕ ານຕ ໍ ຢາຕ ານເຊ ື ້ ອຈ ລ ິນຊີ , ການໃຊ ຢາຕ ານ 

ເຊື້ອຈລິນຊີຫລາຍເກີນຄວາມຈາເປນ ແລະ ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງບໍຖືກຕອງ  

 

ຖາຫາກທານຕອງການຮຂໍມນເພີ່ມເຕີມກຽວກັບການນາໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ ທານສາມາດເບ່ິງວິດີໂອເພີ່ມເຕມີ

ໄດທີ:່ 

ສາເຫັດຂອງການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີແມນຫຍັງ? – Kevin Wu 

 

 

 

https://youtu.be/znnp-Ivj2ek  
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Maryn McKenna: ພວກເຮົາຈະເຮັດຫຍັງເມື່ອຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີບສໍາມາດນາໃຊໄດຕໍໄປ? 

 

 

 

https://youtu.be/o3oDpCb7VqI  
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ການໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີຢາງບຖໍກືຕອງ 

ຄານາມ. ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ບໍຖືກວິທີ ແລະ ບໍສົມເຫດສົມຜົນ 

 

 

 

 

 

 

 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ:  

Antibiotic abuse 
ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ບໍຖືກວິທີ ແລະ ບໍສົມເຫດສົມຜົນ 
 

Antibiotic overuse 
ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຫລາຍເກີນໄປ ຫລ ືໃຊເປນປະຈາ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ກ ານໃ ຊ ຢ າຕ ານ ເຊ ື ້ ອຈ ລ ິ ນຊ ີ ທ ີ ່ ອ ອກ ລ ິ ດ ກ ວ າ ງ ເມ ື ່ ອ ບ ໍ ມ ີ ຂ ໍ ບ ົ ງ ໃ ຊ , 

ແມນຕົວຢາງຂອງການນາໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີຢາງ ບໍຖືກຕອງ.” 

“ການນາໃຊຢາຕານເຊື ້ອຈລິນຊີຢາງບໍຖືກຕອງເຊັນ: ການໃຊຢາຕານເຊື ້ອຈລິນຊີໃນ

ກໍລະນີທີ່ເປນໄຂຫວັດ ເຊິ່ງມັນສົງຜົນຮາຍແຮງຕໍສັງຄົມ” 

“ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີບຖໍືກຕອງ ແລະ ເກີນຂະໜາດ ບໍແມນເລ່ືອງງາຍໆທ່ີຈະຄວບ
ຄມໄດ 

“ເຊ້ືອຕານຕຢໍາຕານເຊື້ອຈລິນຊີສາມາດເພ່ີມຂ້ືນໄດຢາງໄວວາຖາຫາກຍັງມີການນາໃຊຢາ
ຕານເຊື້ອຈລິນຊີເກີນຂະໜາດ ແລະ ໃຊຢາງບໍຖືກຕອງ ລວມໄປເຖິງການໃຊເພື່ອການ
ປອງກັນ ແລະ ການຄວບຄມການຕິດເຊ້ືອທີ່ບໍມີປະສິທິພາບ.” 
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ສ່ິງທີ່ຄວນຮ  

ທານກາລັງທາຮາຍຕວົທານເອງ ແລະ ຄົນອອມຂາງທານໂດຍການໃຊຢາຕານ

ເຊ້ືອຈລິນຊຢີາງບຖໍກືຕອງຢຫຼບື?ໍ 

ການທີ່ເຮົາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງບໍຖືກຕອງ ຫຼື ໃຊຫຼາຍເກີນໄປສາມາດກໍໃຫເກີດອັນຕະລາຍໄດ. ການໃຊຢາ
ຕານເຊື້ອຈລິນຊີເພື່ອປນປວໄຂຫວັດ ຫລືການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອຈລະໂລກ, ບໍພຽງແຕຈະບໍຊວຍປນປວໃຫດີຂ້ືນ 
ມັນຍັງມີຜົນຂາງຄຽງທີ່ອັນຕະລາຍຕາມມາ.  ນອກຈາກນ້ີ, ຕໍໄປຂາງໜາການກະທາດັງກາວນີ້ ມັນຈະສົງຜົນໃຫ
ຫຍງຍາກໃນການທາລາຍເຊ້ືອຈລິນຊີ. ໂຕທານເອງ, ຄອບຄົວຂອງທານ ແລະ ຄົນອ່ືນໆໃນສັງຄົມອາດຈະຕິດເຊ້ືອ
ຈລິນຊີ ເລົານີ້ໃນອະນາຄົດ.  
 

ສ່ິງໃດທີບົ່ງບອກວາທານກາລັງໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງບຖໍືກຕອງຢ?  

[1] ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເມ່ືອທານເປນໄຂຫວັດທາມະດາ ຫລື ໄຂຫວັດໃຫຍ 

[2] ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໂດຍທ່ີບໍໄດຮັບຄາແນະນາຈາກແພດ ຫຼື ບກຄະລາກອນທາງການແພດ 

[3] ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີບໍຄົບຕາມການົດທີ່ລະບໄວໃນໃບສັງຢາຂອງແພດ ຫຼື ບຄະລາກອນທາງການແພດ 

[4] ແບງປນຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີກັບຄົນອ່ືນ 

[5] ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ເຫຼືອຈາກການປນປວເທື່ອກອນ 

  

ທານຄວນເຮັດແນວໃດ? 

[1] ບໍຄວນໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີເມືອ່ເປນໄຂຫວັດທາມະດາ ຫລື ໄຂຫວັດໃຫຍ 

[2] ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ທີ່ໄດຮັບຄາແນະນາຈາກແພດ ຫືຼ ບກຄະລາກອນທາງການແພດ. ເພື່ອຄວາມແນໃຈ, 

ທານຄວນຖາມ “ມີຄວາມຈາເປນ ຫລບໍື ທ່ີຂອຍຄວນໄດຮັບຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ?”  

[3] ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃຫຄົບຕາມການົດທີ່ລະບໄວໃນໃບສັງຢາຂອງແພດ ຫືຼ ບຄະລາກອນທາງການແພດ, 
ເຖິງແມນວາທານຈະຮສຶກ ດີຂ້ືນເເລວກຕໍາມ 
[4] ບໍແບງປນຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີຂອງທານກັບຄົນອ່ືນ 

[5] ບໍໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີທີ່ເຫືຼອຈາກການປນປວເທ່ືອກອນ   
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ຄວາມເຂົ້າໃຈຜດິກຽວກັບຢາຕານເຊ້ືອທີ່ພົບເຫັນເລ້ືອຍໆ 
[1] ຕອງການໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ “ເພ່ືອກັນໄວກອນ” 

ຄາຕອບ: ຜິດ.  ການເປນໄຂຫວັດ ຫລືໄຂຫວັດໃຫຍນັ ້ນເກີດຈາກເຊື ້ອຈລະໂລກ, ແລະ ການຖອກທອງ

ກະທັນຫັນສວນໃຫຍ ບໍໄດເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອຈລິນຊີ. ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໂດຍບໍໄດຮັບຄາແນະນາ

ຈາກແພດໝ ຫຼື ບຄະລາກອນທາງການແພດ ເຮັດໃຫທານມີຄວາມສຽງຈາກຜົນຂາງຄຽງຂອງຢາ ແລະ 

ເຮັດໃຫຜອື່ນມີຄວາມສຽງຕກໍານຕິດເຊື້ອຈລິນຊີທ່ີຕານຕຢໍາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໂດຍບໍຈາເປນ.  

 

[2] ຂອຍເຄີຍໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເພື່ອປນປວໄຂຫວັດໃນຄັ້ງກອນ ແລະ ຂອຍຮສຶກດີຂ້ືນຢາງໄວ, ດັງນ້ັນ ຂອຍ
ຈິ່ງຢາກໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີສາລັບໄຂຫວັດອີກຄ້ັງ 
ຄາຕອບ: ຜິດ.  ໄຂຫວັດທາມະດາເກີດຈາກເຊື້ອຈລະໂລກ, ເຊິ່ງຄົນສວນໃຫຍຈະມີອາການດີຂື້ນພາຍໃນ 7 ຫາ 
10 ມື້. ທານຈະຮສຶກດີຂື້ນ ເຖິງແມນວາທານຈະບໍໄດັໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ. ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີບໍໄດຊວຍໃນ
ການປນປວພະຍາດທີ່ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອຈລະໂລກ, ບໍໄດເຮັດໃຫທານຮສຶກດີຂື້ນ ຫຼື ກັບໄປເຮັດວຽກງານໄດ
ໄວຂ້ືນ.  
 

[3] ຂອຍເຄີຍໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຊະນິດນີ້ ແລະ ມັນກໍບໍມີຜົນຂາງຄຽງຫຍັງກັບຂອຍ, ດັງນັ້ນໃນຄັ້ງນ້ີກໍບໍໜາ
ຈະມີຜົນຂາງຄຽງເຊັນກັນ 
ຄາຕອບ: ຜດິ.  ການທີ່ບໍມີຜົນຂາງຄຽງຈາກການໃຊຢາຕານເຊ້ືອໃນເທ່ືອຜານມາບໍໄດໝາຍຄວາມວາທານຈະບໍໄດ
ຮັບຜົນຂາງຄຽງໃນອະນາຄົດ ການໃຊຢາຕານເຊື້ອທກຄັ້ງມັນເພີ ່ມຄວາມສຽງທີ່ຈະເກີດຜົນຂາງຄຽງໄດເຊັນ: 
ຖອກທອງ ຫືຼ ການຊຶມເຊ້ືອຈາກເຊື້ອເຫັດ. 
 

[4] ເຖິງແມນວາເຊື້ອຈລິນຊີໃນຮາງກາຍຂອຍຈະກາຍເປນເຊື້ອທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ແລະ ຂອຍບໍສະບາຍຈາກ
ເຊ້ືອພະຍາດດງັກາວ, ຂອຍຍັງ ສາມາດຫາຊ້ືຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ແຮງຂື້ນອີກໄດ 
ຄາຕອບ: ຜດິ.  ເຊື້ອຈລິນຊີສາມາດຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໄດຫຼາຍຊະນິດ. ເຊື້ອຕານຕໍຢາບາງໂຕບໍສາມາດທ່ີ
ຈະປນປວດວຍຢາຕານເຊ້ືອ ທີ່ມີໃນປະຈບັນ. ການນາໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີໃນທາງທ່ີຜິດສາມາດເພີ່ມໂອກາດໃນ
ການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອຈລິນຊີທ່ີຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ ທກໆຊະນິດໄດ 
 

[5] ເຖິງແມນວາເຊື້ອຈລິນຊີໃນຮາງກາຍຂອງຂອຍຈະຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ມັນກໍເປນເລ່ືອງຂອງຂອຍ, ຂອຍບໍໄດ
ສາງຄວາມຫຍງຍາກໃຫໃຜ. 
ຄາຕອບ: ຜິດ.  ເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ພັດທະນາພາຍໃນຮາງກາຍຂອງທານອາດຈະບໍສົງຜົນອັນຕະລາຍ
ຕໍຕົວທານຄົນດຽວ, ແຕມັນສາມາດ ແຜກະຈາຍໃຫແກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທານ, ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ຄົນອ່ືນໆ
ໃນສັງຄົມໄດ. ການໃຊຢາຕານເຊື ້ອຈລິນຊີແບບບໍຖືກຕອງຂອງ ທານສາມາດເປນອັນຕະລາຍໃຫແກຄົນໃນ
ສັງຄົມລວມທັງຕົວທານເອງໄດ. 
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ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ຄວາມຮອບຮກຽວກັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ແລະ ການນາໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີຢາງເມາະສົມ  
 

ທານສາມາດເບິງ່ວດີິໂອເພີມ່ເຕມີໄດທີ:່  

ຕານເຊ້ືອຈລິນຊ ີ"ເພ່ືອໄວກອນ" | Debbie Goff | TEDxColumbus 

 

 

https://youtu.be/ALryAB_AYiA  

 

 

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

 

 

 

https://youtu.be/ZwHapgrF99A  
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ຄວາມຮອບຮກຽວກັບຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊ ີ

ຄານາມ. ຄວາມສາມາດໃນການເຂ້ົາໃຈ, ປະເມີນ ແລະ ນາໃຊຂໍມນທ່ີກຽວກັບການໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີຢາງເໝ
າະສົມ ແລະ ເພື່ອປອງກັນ ການເກີດເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສ່ິງທີ່ຄວນຮ  

ທານຮກຽວກບັຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີຫືຼບ?ໍ 

ພວກເຮົາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງໜອຍໜຶ່ງຄັ້ງໃນຊີວິດ. ແຕວາບັນຫາການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ຍັງຄງົມີ
ໃຫພົບເຫັນໃນທົວໂລກ, ພອມນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງຄົງມີຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແບບບໍຖືກຕອງກຽວກັບເຊ້ືອພະຍາດທ່ີຕານຕໍ
ຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ.  
 
ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ແລະ ແນວທາງໃນການປອງກັນບັນຫາດັງກາວນີ້ ຍັງຄົງເປນເລື່ອງທີ່ຍັງເຂົ້າໃຈ
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

ຢດໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີເມ່ືອມີອາການດີຂ້ືນຈາກການເຈັບປວຍ ໂດຍບໍຕອງໃຫຄົບຕາມການົດ ແລະ ຄາແນະນາ
ຂອງທານໝ. 3 ໃນ 4 ຜຕອບແບບສອບຖາມມີຄວາມເຊື່ອຢາງຜິດໆ ວາການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີນ້ັນແມນ

ການທີ່ຮາງກາຍຂອງເຮົາເອງຕໍຕານກັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ [1] 
 

“ອີງຕາມການບອກເຫລົາຂອງຄົນເຈັບທີ່ພວກເຮົາເຮັດການສາຫຼວດ, ຫຼາຍກວາເຄິ່ງໜ່ຶງ
ຂອງພວກເຂົາຮດີວາຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ບໍສາມາດຂາເຊ້ືອຈລະໂລກໄດ, ແຕວາພວກເຂົາ
ກຍັໍງໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢເພື່ອຂາເຊ້ືອຈລະໂລກຢ, ເພາະຄິດວາກິນເພື່ຶອໄວກອນ”[1] 

‘“ການເພ່ີມຂ້ືນຂອງການຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອ ສົມທົບກັບ ລະດັບຄວາມເຂົ້າໃຈກຽວກັບຢາ

ຕານເຊື້ອຈລິນຊຂີອງປະຊາຊົນທົວໄປທີ່ຍັງບໍສງ. ເຮັດໃຫບັນຫາເຊື້ອຕານຕໍຢາຮນແຮງ

ຂ້ືນເລື້ອຍໆ” [2]  
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ຜຄົນມັກຈະຖືເບົາຕໍບັນຫາການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ແລະ ຍັງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດໆອີກວາຮາງກາຍເຮົາ

ສາມາດຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ແລະ ການຕານຕໍຢາເກີດຂື້ນສະເພາະກັບຄົນທ່ີໃຊຢາຕານເຊື້ອເປນປະ[2] ໃນຄວາມຈິງ

ແລວ ແມນເຊື້ອຈລິນຊີໃນຮາງກາຍເຮົາມີການພັດທະນາກາຍເປນເຊ້ືອຕານຢາ ແລະ ເຊື້ອຕານຕໍຢານັ້ນສາມາດແຜ
ກະຈາຍຈາກຄົນສຄົນອື່ນໆໄດ. ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວາ ເຖິງວາທານຈະບໍໄດໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ທານກໍມີໂອກາດ
ຕິດເຊື້ອພະຍາດທ່ີຕານຕຢໍາໄດ. 

 

ແບບສອບຖາມ 1: ທານມີຄວາມຮກຽວກັບການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງເໝາະສົມ ແລະ ການຕານຕໍຢາຕານ

ເຊ້ືອຈລິນຊີຫຼາຍປານໃດ?  

 

1. ຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີສາມາດປນປວໄຂຫວັດທາມະດາໄດ   (ຖືກ ຫືຼ ຜິດ) 
 

2. ການຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີແມນການທີ່ຮາງກາຍເຮົາຕໍຕານຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ (ຖືກ ຫືຼ ຜິດ) 
 

3. ການໃຊຢາຕານເຊື ້ອຈລິນຊີໃນຄົນ ສາມາດເຮັດໃຫເກີດເຊື ້ອຕ ານຕໍຢາຕ ານເຊື ້ອຈລິນຊີໄດ           
(ຖືກ ຫຼື ຜິດ) 

 

4. ການໃຊຢາຕານເຊື ້ອຈລິນຊີໃນສັດ ສາມາດເຮັດໃຫເກີດເຊື ້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື ້ອຈລິນຊີໄດ 
(ຖືກ ຫຼື ຜິດ)  

 

5. ເຮົາສາມາດຕິດເຊື້ອຕານຕໍຢາໄດຈາກການສາຜັດ ຫຼື ຢໃກຊິດກັບຜທີ່ຮາງກາຍມີການເຊື້ອຕານຕໍຢາ
ຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ (ຖືກ ຫຼື ຜິດ) 

 

6. ເຮົາສາມາດຕິດເຊື້ອພະຍາດຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີໄດຈາກການສາຜັດ ຫຼື ຢໃກຊິດກັບສັດທີ່ມີຊີດທີ່
ມີເຊື້ອພະຍາດທ່ີ ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນຮາງກາຍ, ຈາກການບໍລິໂພກອາຫານ ຫລື ນາທ່ີມີການ
ປນເປອນເຊ້ືອດັງກາວ (ຖືກ ຫືຼ ຜິດ) 

 

7. ການສັກຢາປອງກັນພະຍາດ (vaccines) ຄົບຕາມການົດເວລາ  ແລະ ການຮັກສາສຂະອະນາໄມ
ສາມາດຊວຍຢບຢງ ການແຜກະຈາຍຂອງການຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີໄດ ( ຖືກ ຫືຼ ຜິດ) 
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ຄາຕອບທີ່ຖືກຕອງ: 

 

1. ຜິດ: ໄຂຫວັດທາມະດາ ເກີດຈາກເຊື້ອຈລະໂລກ ແລະ ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີບໍເຮັດໃຫອາການ

ເຈບັປວຍດີຂ້ືນ ຫລືເຊົາຈາກການເຈັບປວຍໄວຂ້ືນ. ທານສາມາດອານຂໍມນເພີມ່ເຕີມໄດທ່ີ here.  

 

2. ຜິດ: ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຫລາຍເກີນໄປ ບໍແມນສາເຫດໃຫຮາງກາຍຂອງຄົນເຮົາຕານຕໍຢາຕານ
ເຊ້ືອຈລິນຊີ ແຕວາມັນສາເຫດ ໃຫເຊື້ອຈລິນຊີ ໃນຮາງກາຍເຮົາພັດທະນາໂຕເອງກາຍເປນເຊື້ອຕານຕໍ
ຢາຕານເຊ້ືອ ແລະ ເຊື້ອຈລິນຊີນັ້ນກໍສາມາດແຜກະຈາຍຈາກຄົນ ໜ່ຶງສຄົນອ່ືນໆໄດ 

 

3. ຖກື: ທານສາມາດອານຂໍມນເພີ່ມເຕີມໄດທີ ່here.   

 

4. ຖກື: ທານສາມາດອານຂໍມນເພີ່ມເຕີມໄດທີ ່here.   

 

5. ຖກື: ເຊື້ອຕານຕໍຢາສາມາດແຜກະຈາຍຈາກຄົນນຶ່ງສຄົນອ່ືນໆໄດໂດຍການສํາຜັດກັບຄົນທ່ີມີເຊື້ອ

ພະຍາດທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອໃນຮາງ ກາຍຂອງພວກເຂົາ, ທານສາມາດອານຂໍມນເພີ່ມເຕີມໄດທີ່ click 

here. 

 

6. ຖກື: ອານຂໍມນເພ່ີມເຕີມກຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ການປອງກັນ, ໄດທີ ່click 

here.  

 

7. ຖືກ: ທານສາມາດອານເພີ່ມເຕີມ ໄດທີ່ here ເພື່ອໃຫເຂົ້າໃຈກຽວກັບຄວາມສາຄັນຂອງການແກໄຂ

ບັນຫາເລ່ືອງເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ຈລິນຊີ 

 

ໃຫຄວາມຮກຽວກັບຢາຕານເຊ້ືອຢາງພຽງພໍ ເພື່ອໃຫທານໄດເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນຂາງຄຽງຂອງຢາ ແລະ ລວມທັງຜົນ
ກະທົບທີ່ອາດເກີດຂ້ືນຕໍສັງຄົມ. ການຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີບໍໄດສົງຜົນກະທົບພຽງແຕໂຕທານ, ໝເພື່ອນ 
ແລະ ຄອບຄົວຂອງທານເທົານັ້ນ ແຕຍັງສງົຜົນກະທົບເຖິງສ່ິງ ແວດລອມ ແລະ ທກຄົນໃນໂລກນີ້. 
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ທານຄວນຊອກຮກຽວກັບຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີທີ່ທານກາລັງໃຊຢ ເພື່ອໃຫທານໄດເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນຂາງຄຽງຂອງຢາ 

ແລະ ລວມທັງຜົນກະທົບທີ່ ອາດເກີດຂ້ືນຕໍສັງຄົມ, ໝເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທານ ລວມທັງສງົຜົນກະທົບເຖິງ
ສ່ິງແວດລອມ ແລະ ທກຄົນໃນໂລກນີ້. 
 

ຄາທີກ່ຽວຂອງ: ການຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ, ການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊ້ືອຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອ, ການນາໃຊຢາຕານ

ເຊ້ືອຈລິນຊີ ຢາງບໍຖືກຕອງ, ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງເມາະສົມ 

 
References 
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ບດົທີ ່2.  ການຕານຕໍຢາ  

ການຕານຕຢໍາຕານເຊ້ືອຈລິນຊ ີ

ຄານາມ. ຄວາມສາມາດຂອງເຊື້ອຈລິນຊີໃນການຢບຢງການອອກລິດຂອງຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີຊະນິດໃດໜ່ຶງ ຫືຼ 
ຫຼາຍຊະນິດໃນການຕຕໍານ ຕໍເຊື້ອຈລິນຊີ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄາທີ່ກຽວຂອງ:  

Antibiotic-resistant  

ຄາຄນນາມ. ມີຄວາມສາມາດໃນການຢບຢງການອອກລິດຂອງຢາຕານເຊ້ືອຕໍເຊ້ືອຈລິນຊີ 

 

 

 

ສ່ິງທີ່ຄວນຮ  
ແມນຫຍັງຄືສາເຫດທ່ີກໍໃຫເກດີການຕານຕໍຢາຕານເຊືອ້? 

ການຕານຕຢໍາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີບາງຊະນິດເກີດຂື້ນໄດເອງ.  ເນື່ອງຈາກຢາບາງຊະນິດ ເຊັນ: penicillin ເຊ່ິງມີຕົ້ນ
ກາເນີດມາຈາກເຊື້ອເຫັດ ຫຼື ເຊື້ອຈລິນຊີຊະນິດອ່ືນໆ ທີ່ສາມາດພົບໄດທົວໄປໃນດິນ. ເພື່ອຄວາມຢລອດຂອງເຊ້ືອ
ຈລະຊີບເລົານີ້ (ລວມທັງເຊື້ອຈລິນຊີ, ຈລະໂລກ, ເຊື້ອ ເຫັດ ແລະ ແມກາຝາກ) ຈະປບຕົວຕາມກາລະເວລາ ແລະ 
ພັດທະນາເປນເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ. ແຕວາ, ໂດຍປກກະຕິແລວລະ ດັບຂອງຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນ

“ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຫລາຍເກີນໄປ ແລະ ບໍຖືກຕອງ ສາມາດກໍໃຫເກີດການ

ຕານຕໍຢາໄດ”  

“ເຖິງແມນມີການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງເໝາະສົມ ແລະ ຕາມຄາແນະນາຂອງແພດ, 
ເຊື້ອຈລິນຊີກໍຍັງມີຄວາມສາມາດພັດທະນາ ໂຕເອງໃຫຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອໄດ. ແຕວາ 
ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີນີສາມາດກະຕນໃຫເກີດໄດໄວຂື້ນກວາເກົາ ເມ່ືອມີການ
ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ບໍເໝາະສົມ ແລະ ນາໃຊຫຼາຍເກີນໄປ” [1] 

“ຢາງໜອຍ 50,000 ຄົນ ມກີານຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ໃນແຕ

ລະປໃນປະເທດອັງກິດ, ປະເທດໃນເຂດຢໂຣບ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ” [1] 



 
 

20 
 

ສ່ິງແວດລອມມີປະລິມານໜອຍຫຼາຍ. ໃນຊວງທົດສະວັດທີ່ 1930 (ຫຼັງຈາກການຄ້ົນພົບ penicillin) ການ ຊຶມ
ເຊ້ືອທີ່ມີສາເຫດມາຈາກເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຕານຕຢໍາຕານເຊ້ືອແມນພົບໄດໜອຍຫຼາຍ. 
 

ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ໃຊຢາງບໍຖືກຕອງເຮັດໃຫມີການຕານຕໍຢາທີ່ເພີ່ມຂ້ືນ ແລະ ແຜກະຈາຍ
ເຊື້ອໄປທົວໂລກ. ມີການ ຄາດຄະເນໄວວາ ໃນແຕລະປຈະມີການຜະລິດ ແລະ ໃຊຢາຕານເຊື້ອໃນທົວໂລກຫຼາຍ
ເຖິງ 200,000 ເຖິງ 250,000 ໂຕນ..[1] [2] ໃນຈາ ນວນນີ້ຢາຕານເຊື້ອ 70% ແມນຖືກນາໃຊໃນສັດ ແລະ 

30% ແມນໃຊໃນຄົນ. 
 

ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີສວນຫລາຍທີ່ໃຊໃນຄົນ ແລະ ສັດ ຈະຖືກຂັບບອອກທາງນາປດສະວະ ແລະ ອາຈົມ, ຫຼັງຈາກ
ນັ້ນກໍຈະເຂົ້າສລະບົບການ ບາບັດນາເປອນ ແລະ ເຂົ້າໄປປນເປອນກັບສິ່ງແວດລອມ. ເມື່ອມະນດ, ສັດ ແລະ 
ສິ ່ງແວດລອມໄດສາພັດກັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ເຊື້ອຈລິນ ຊີທີ ່ອາໄສຢໃນຮາງກາຍຂອງສີ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ 
ສິ່ງແວດລອມເຫລົານັ້ນ ກໍສາມາດພັດທະນາໂຕເອງໃຫການເປນເຊື້ອຕານຕໍຢາໄດ, ແລະ ເຊື້ອ ຕານຕໍຢາເຫຼົານີ້ກໍ

ສາມາດແຜກະຈາຍໄປສຄົນອື່ນ ແລະ ສິ່ງແວດລອມອ່ືນໄດ.[2] [3]  

 

ຜທີ່ມີການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອຈລິນຊີ ຄວນໄດຮັບການປນປວດວຍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ຜທີ່ບໍ
ໄດມີການຕິດເຊື້ອຈລິນຊີ ແມນບໍມີຄວາມຈາເປນຕອງໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ. ທານ ອາເລກັຊານເດີ ເຟລມມ່ິງ ຜ
ທີ່ຄົ້ນພົບ penicillin ໄດຄານວນເຖິງການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຕັ້ງແຕທາອິດທີ່ຄິດຄົ້ນ penicillin, ເພີ່ນໄດກາວ

ວາ: 

 

“ຜທີໃ່ຊ penicillin ໃນການປນປວແບບບຮໍອບຄອບ ຈະຕອງເປນຜຮັບຜິດຊອບຕກໍານເສຍຊວີດິຂອງຄົນເຈບັ 

ທີ່ເກດີຈາກການຕິດເຊ້ືອພະຍາດທີຕ່ານຕຢໍາ penicillin” 
 

ໃນປະຈບັນ penicillin ບໍຄອຍໄດຖືກນາມາໃຊໃນການປນປວພະຍາດຊຶມເຊ້ືອທວົໄປທັງໃນຄົນ ແລະ ສັດ ເນື່ອງ
ຈາກເຊື້ອພະຍາດດັງກາວ ນັ້ນຕານຕໍ penicillin. ໃນຂະນະນີ້ ມີຢາຕານເຊື້ອຫຼາກຫຼາຍຊະນິດຖືກນາມາໃຊແທນ 
penicillin. ໄດມີການຄາດຄະເນໄວວາ ໃນທກໆປ ຈະມີຄົນທ່ີເສຍຊີວິດຈາກການຕິດເຊື້ອຕານຕໍຢາຫຼາຍກວາ 
700,000 ຄົນ ແລະ ຈານວນຜເສຍຊີວິດຈາກການຕິດເຊື້ອຈະເພີ່ມສງຂື້ນເຖິງ 10,000,000 ຄົນຕໍປໃນປ 
2050.[2] ພວກເຮົາບໍມີຢາຕານເຊື້ອກມໃໝທີ່ອອກມານາໃຊເປນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລວ. 
 

“ພວກເຮົາຈາເປນຕອງປກລະດົມ ແລະ ຊຸກຍໃຫທກຄົນຮເຖິງບັນຫາຂອງເຊື້ອຕານຕໍຢາ ເພາະມັນເປນບັນຫາທ່ີ

ຮີບດວນ.”[1] 
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ທານເປນອີກຄົນໜ່ຶງທີ່ໃຊຢາຕານເຊື້ອແບບບໍຖືກຕອງ ຫຼືບໍ? ທານສາມາດຫາຄາຕອບໄດຈາກຄາວາ “ການໃຊຢາ

ຕານເຊ້ືອຢາງບໍຖືກຕອງ””.  

 
ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ, ເຊື້ອຈລິນຊີ, ຢາເປນຊີີລີນ, ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຢາງບໍໍຖືກຕອງ  

 

ທານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອເພ່ີມເຕີມກຽວກັບການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອໄດທີ:່  

The Antibiotic Apocalypse Explained  

 

 

 

https://youtu.be/xZbcwi7SfZE  

 

ການວິວັດທະນາການຂອງການຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອ | Science News 

 

 

 

https://youtu.be/yybsSqcB7mE  
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ການຊຶມເຊ້ືອຈາກເຊ້ືອຕານຕຢໍາຕານເຊ້ືອ 

ຄານາມ. ການຕິດເຊ້ືອທ່ີມາຈາກເຊ້ືອພະຍາດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຢບຢງລິດຂອງຢາຕານຈລະຊີບ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສ່ິງທີ່ຄວນຮ   

ມັນແມນເຊື້ອພະຍາດທ່ີຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ, ບໍແມນຮາງກາຍຂອງຄົນເຮົາ

ທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊ.ີ 

ສາລັບການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີນັ ້ນ, ບໍແມນຍອນຮາງກາຍຂອງທານເອງ ແຕເກີດຂື້ນຍອນເຊື້ອຈລິນຊີ 
ສາມາດພັດທະນາໂຕເອງໃຫມີ ຄວາມສາມາດຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອໄດໂດຍການປຽນແປງທາງພັນທກາຂອງພວກ
ມັນ. ໂດຍທົວໄປແລວຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີແມນມີຈດປະສົງ ເພື່ອຂາເຊື້ອຈລິນຊີ ຫຼື ເຮັດໃຫເຊື້ອອອນແອລົງ ເພ່ືອ
ໃຫຮາງກາຍເຮົາສາມາດຕໍສກັບເຊ້ືອຈລິນຊີນ້ັນໄດ.  
 
ຖາຫາກທານເກີດມີການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ຢາຕານເຊື້ອທົວໄປຈະບໍມີປະສິດທິພາບໃນ
ການປນປວ. ທາງເລືອກຂອງການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອທີ່ສາມາດກາຈັດການຕິດເຊື້ອຈາກເຊື້ອຕານຕໍຢາກໍມີໜອຍ
ລົງ ແລະ ໃນບາງກໍລະນີຢາດັງກາວກໍອາດຊອກຊື້ບໍໄດ. ນອກຈາກນີ ້ເຊ້ືອຈລິນຊີທີ່ຕານຕໍຢານ້ີສາມາດ ແຜກະຈາຍ
ໄປສບກຄົນໃກຄຽງ ແລະ ຄົນອ່ືນໃນສັງຄົມອີກດວຍ.  
 
ການຕານຕຢໍາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີເກີດຂ້ືນຈາກຫຼາຍສາເຫດ ແຕສວນໃຫຍແລວເກີດຈາກການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ
ຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ນາໃຊບໍ ຖືກວິທີ. ຄົນເຈັບມັກຈະໄດຮັບຢາຕານເຊື້ອຈາກແພດ ຫືຼ ຮານຂາຍຢາ ຫືຼໃຊຢາໂດຍບໍ
ຖືກຕອງ (ເຊັນ ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເມື່ອມີການຕິດເຊື້ອຈລະໂລກ). ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຍັງຖືກນາໃຊຫຼາຍໃນ

“ການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື ້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ເກີດມາຈາກຫຼາຍໆສາເຫດທີ່ເເຕກຕາງ
ກັນເຊັນ: ການໃຊຢາຕານເຊື ້ອຈລິນຊີເກີນຂະໜາດ ແລະ ການນາຢາງບໍເໝາະສົມ. 
ນອກຈາກນີ້ ກໍຍັງເປນໄປໄດທີ່ຕິດເຊື ້ອຕານຕໍຢາຈາກບກຄົນອື່ນ, ເນື່ອງຈາກວາເຊື້ອ
ຕານຕໍຢາສາມາດສົງຈາກຄົນໜ່ຶງໄປສອີກຄົນອ່ືນໄດ”.” [1] 

“ການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ເພີ່ມຂື້ນໃນຫຼາຍໆປະເທດ

ທົວໂລກ” 
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ວຽກງານກະສິກາ ແລະ ແຜຂະຫຍາຍເຂົ້າສສິ ່ງແວດລອມ. ການຄວບຄມການໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີທີ່ບໍໄດ

ມາດຕະຖານ ແລະ ການພັດທະນາຂອງການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ອາດຈະເຮັດໃຫເຮົາບໍສາມາດ
ປນປວພະຍາດທີ່ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອຈລິນຊີໄດໃນອະນາຄົດ[1] 
 

ຖາຫາກທານສົນໃຈເປນສວນໜຶ່ງໃນການແກໄຂບັນຫາເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ທານສາມາດອານຂໍມນເພີ່ມຕື່ມ
ໄດທ່ີ click here.  
 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ຢາຕານເຊ້ືອວັນນະໂລກ, ຢາຕານເຊ້ືອມາລາເຣຍ  
 

ທານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອເພ່ີມເຕີມກຽວກັບ ການເຊ້ືອຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອ ໄດທີ:່  

ການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອ: ເມັດຢາຂົມເວລາກືນ 

 

 

 

https://youtu.be/hORCLShmKEU  

 

ການໃຊຢາຕານເຊ້ືອຢາງບໍຖືກຕອງເຮັດໃຫເກີດບັນຫາການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອໄດຫລບືໍ? 

 

 

 

https://youtu.be/_ouBFiNFfZI  
 

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

ຄານາມ. ສາຍພັນຂອງເຊ້ືອຈລິນຊີ ທີ່ຕານຕຢໍາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີຫຼາຍຊະນິດ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສ່ິງທີ່ຄວນຮ  

ການເພ່ີມຂື້ນຂອງ 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 

ກໍໄດຖືກນາໃຊຫລາຍຂື້ນໃນການສື່ສານກຽວກັບການຕານຕໍຢາ. ຄາວາ “superbug” ເປນຮຈັກຢາງຫຼວງຫຼາຍ

ຫຼັງຈາກປ 1970 ແລະ ຖືກບັນລະຍາຍໄວວາເປນເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ສາງມົນລະພິດໃນອາກາດ[3] ຕໍມາ “superbug” 
ໄດມີວິວັດທະນາການເພື່ອອະທິບາຍເຖິງເຊື້ອຈລິນຊີ ທີ່ຕານຕໍຢາຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ມີຄວາມຫຍງຍາກໃນການ
ປນປວ. 
 

ສື່ (media) ສາມາດສະທອນເຖິງ ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ມມມອງຂອງສາທາລະນະຊົນ.[4] ປະເທດອັງກິດ ໃນປ 

1996, BBC’s Panorama ໄດຈັດຕັ້ງໂຄງການເພື່ອຕານຕໍເຊື້້ອຕານຕໍຢາທີ່ເອີ້ນວາ “superbug” ໂດຍເນັ້ນ

ໜັກໃສການຕານຕໍຢາ vanconmycin ໃນເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ມີຊື ່ວາ Enterococcus. ສິ່ງນີ້ນາໄປສການທີ່ສ່ື

ຕາງໆມີການຕິດຕາມຢາງໄກຊິດໃນຫົວຂໍ “superbug”. 

 

ຕໍມາໃນປ 2005, ໃນປະເທດອັງກິດ, ຫົວຂໍ ”Superbugs” ທີ່ເນັ້ນໜັກໄປຫາເຊື້ອ Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) ກາຍເປນການຖົກຖຽງກັນຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍລະຫວາງສອງພັກການເມືອງໃນ

“ການຄກຄາມຂອງ superbug ແມນເກີດມາຈາກການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຫຼາຍ

ເກີນໄປ” 

“ການລາງມື ສາມາດຊວຍທານຈາກການຕິດ superbug ໄດ” 

“Superbug ສາມາດເຮັດໃຫເສຍຊີວິດໄດ ເຖິງແມນວາການຕິດເຊ້ືອນ້ັນບໍຮນເເຮງ [1]”  

“ຖາບັນຫາການຕານຕຢໍາຕານເຊ້ືອບໍໄດຮັບການແກໃຂດຽວນີ້, superbug ຈະສາມາດຂາ

ພວກເຮົາໄດໄວກອນພາວະໂລກຮອນ.” [2] 
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ລະຫວາງການເລືອກຕັ້ງ. ເຖິງແມນວາໃນເວລາ ນັ້ນຈະມີຂາວສານ ແລະ ສື່ຕາງໆອອກມາເວົ້າເຖິງ MRSA ຢາງ

ຫຼວງຫຼາຍ, ແຕໂດຍສະເລຍແລວຜທີ່ສົນໃຈກຽວກັບຫົວຂໍດັງກາວອາດຍັງສັບ ສົນກຽວກັບບັນຫາ ແລະ ລາດັບ

ຄວາມສາຄັນສາລັບການແກໄຂບັນຫາໃນຂະນະນ້ັນ. 
 

ໃນປະຈບັນ, “superbugs” ກາຍເປນສິ່ງສາຄັນສາລັບຜທີ່ມີຄວາມກັງວົນກຽວກັບເຊ້ືອຕານຕໍຢາ, ເພື່ອຮເຖິງວິທີ

ການທີ່ຈະຕໍສກັບບັນຫາ ດັງກາວ. 
 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ການນํາໃຊຢາຕານເຊື້ອຢາງບໍຖືກຕອງ ຫລື, ຄວາມຮອບຮກຽວກັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ຫລ,ື 
ຮອງຮອຍຂອງຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ຫລື ແລະ ການກາກັບດແລການນາໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ  
 

ທານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອເພີມເຕີມກຽວກັບ “Superbugs” ໄດທີ ່:  

ການເພ່ີມຂື້ນຂອງ Superbugs 

 

 

 

https://youtu.be/fyRyZ1zKtyA  

 

ການເພ່ີມຂືນ້ຂອງ Superbugs- ການຕານຕຢໍາຕານເຊ້ືອຈລນິຊີ: Dr. Karl Klose at TEDxSanAntonio 

 

 

 

https://youtu.be/ikZQPB45Zbw 
References 
1 Nuki, P., & Gulland, A. (2018, May 22). Superbugs: Millions will die if we don't tackle antibiotic resistance. Retrieved from 
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2 Armstrong, S. (2017, November 04). If we don't act now, superbugs will kill us before climate change does. Retrieved from 
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ຕານຕໍຢາຫາຼຍຊະນິດ 

ຄາຄນນາມ. ເຊິ່ງສາມາດຢບຢງການເຮັດວຽກຂອງຢາຕານເຊື້ອຫລາຍຊະນິດ ລວມທັງຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ຢາ
ຕານເຊື້ອຈລະໂລກ, ຢາຕານເຊ້ືອເຫັດ ແລະ ຢາຕານເຊື້ອແມກາຝາກ ທີ່ເຮັດວຽກສະກັດກ້ັນ ຫລືທາລາຍພວກມັນ. 
 

 

 

 

 

 

 

ຄາໃກຄຽງ  

ຕານຕໍຢາຫລາຍຊະນິດ 

ຄານາມ. ມິຄວາມສາມາດໃນການຢບຢງການເຮັດວຽກຂອງຢາຕານເຊື ້ອຫຼາຍຊະນິດ ທີ່ເຮັດວຽກສະກັດກັ້ນ 

ຫລືທາລາຍເຊື້ອຈລະຊີບທີ່ຕານຕຢໍາເຫລົານັ້ນ 
 

 

 

 

 

 

 

Extensively drug-resistanct (XDR) (ການຕານຕໍຢາຢາງກວາງຂວາງ) 
ຄານາມ. ຄວາມສາມາດເຊື້ອພະຍາດທ່ີຢບຢງການເຮັດວຽກຂອງຢາຕານເຊື້ອເກືອບທກຊະນິດ. ເຮັດໃຫຢາທ່ີນາໃຊໄດເຫຼືອພຽງ ຢາຕານເຊື້ອແຕໜ່ຶງ ຫຼື 
ສອງຊະນິດເທາົນັ້ນທ່ີສາມາດຕໍຕານກັບເຊື້ອພະຍາດເຫລາົນີ້ໄດ. 
 

Pandrug-resistant (PDR) (ການຕານຕໍຢາທກຊະນິດ) 
ຄານາມ. ຄວາມສາມາດເຊ້ືອພະຍາດທ່ີຢບຢງການເຮັດວຽກຂອງຢາຕານເຊື້ອທກຊະນິດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫເຊ້ືອພະຍາດ
ດັງກາວຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອ ທກຊະນິດ 

“ເຊື ້ອຈລິນຊີທີ ່ຕ ານຕໍຢາຫຼາຍຊະນິດເປນອັນຕະລາຍ ແລະ ເປນໄພຄກຄາມດານ

ສາທາລະນະສກ. ເຊິ່ງພວກເຂົາອາດ ຈະຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີຫຼາຍຊະນິດ” 

“ຢາລະບອບໃໝທີ່ໃຊໃນການປນປວພະຍາດວັນນະໂລກທີ່ຕານຕຢໍາຫຼາຍຊະນິດ, ຈະຕອງ

ໃຊເວລາໃນການປນປວພະຍາດດົນ ເຖິງ 9 ຫາ 11 ເດືອນ”  

“ການສົມທົບກັນລະຫວາງຄວາມຮນແຮງທ່ີເພ່ີມຂຶ້ນ ແລະ ການຕານຕຢໍາຫຼາຍຊະນິດ

ສາມາດນາໄປສ ສະຖານະການຮນແຮງຂ້ືນ” 

“ເຊ້ືອແມກາຝາກມາລາເຣຍ ສາມາດພັດທະນາໂຕເອງເປນເຊ້ືອຕານຕໍຢາຫຼາຍຊະນິດ ຕໍ
ການປນປວລະບອບທາອິດໄດຢາງໄວວາ ໂດຍສະເພາະຄົນເຈັບທີ່ໄດຮັບການປນປວບຄົໍບ
ຕາມການົດ”.” 
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ສ່ິງທີຄ່ວນຮ  

ການຕານຕຢໍາຫາຼຍຊະນິດແມນບນັຫາທ່ີຄົນເຮົາສາງຂ້ືນ 

ສວນໃຫຍແລວການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຫຼາຍຊະນິດແມນບັນຫາທີ່ຄົນເຮົາສາງຂື ້ນ ຕົວຢາງເຊັນ: ພະຍາດ
ວັນນະໂລກທີ່ຕານຕໍຢາຫຼາຍຊະນິດ (Multidrug Resistant Tuberculosis - MDR TB) ແມນເກີດຈາກ

ການທີ່ໃຊຢາປນປວວັນນະໂລກທີ່ບໍເໝາະສົມ.[1] ເນື່ອງຈາກໄລຍະການປນປວທ່ີຍາວນານ, ຜົນຂາງຄຽງຂອງຢາ 

ແລະ ການໃຊຢາຢາງບໍເໝາະສົມເປນເປນສ່ິງທີ່ພົບເຫັນໄດທົວໄປ, ເມື່ອຄົນເຈັບເລີ່ມມີ ອາການດີຂື້ນ ແລະ ພວກ
ເຂົາມັກຈະຢດໃຊຢາດວຍໂຕເອງ ແຕວາເຊື້ອວັນນະໂລກຍັງບໍທັນຖືກກາຈັດໄປຈາກຮາງກາຍເທ່ຶອ, ເຮັດໃຫເຊ້ືອຈ
ລິນຊີດັງກາວພັດທະນາໂຕເອງໃຫຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອວັນນະໂລກລະບອບທາອິດ.  ເມື່ອໃດທີ່ຄົນເຈັບມີອາການ
ເຈັບປວຍອີກຄັ້ງຈາກເຊື້ອວັນນະໂລກ, ເຊື້ອດັງກາວນອກຈາກບໍຕອບສະໜອງຕໍການປນປວດວຍຢາຕານເຊື້ອ
ວັນນະໂລກລະບອບທາອິດ ແຕຍັງເພີ່ມຄວາມຮນແຮງໃນການແຜກະຈາຍຈົນເຖິງຂ້ັນເສຍຊີວິດ. 
 

CRE (Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae) ແມນເຊື້ອຈລິນຊີໃນຄອບຄົວເຊື້ອຈລິນຊີທີ່
ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຫຼາຍຊະນິດ. ເຊື້ອ ດັງກາວມິວິວັດທະນາການເພື່ອເຮັດໃຫຢາຕານເຊື້ອສວນໃຫຍບໍສາມາດ
ກາຈັດມັນໄດ, ໂດຍຮຈັກມັນໃນນາມ: “superbugs”. ຢາ Colistin ເປນຢາຕົວສດທາຍທີ່ໃຊໃນການປນປວ

ການຕິດເຊື້ອ CRE ແລະ ການຊຶມເຊື້ຶອຈາກຈລິນຊີກຣາມລົບໂຕອື່ນໆທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຫຼາຍຊະ ນິດ. ການ
ໃຊຢາຕານເຊື້ອທີ່ຫຼາຍເກີນໄປທັງໃນໂຮງໝ ແລະ ຊຸມຊົນຈະສົງເສີມໃຫມີການຂະຫຍາຍໂຕຢາງກວາງຂວາງຂອງ
ເຊ້ືອຈລິນຊີທ່ີຕານ ຕໍຢາຕານເຊື້ອຫຼາຍຊະນິດ ເຊນັ CRE. ເຊ້ືອຕານຕຢໍາເຫົຼານີ້ ລວມທັງເຊື້ອ CRE ສາມາດແຜ

ກະຈາຍ ແລະ ກໍໃຫເກີດການຕິດເຊື້ອໃນຄົນ ເຈັບຈານວນຫຼາຍ. ທານກໍມີຄວາມສຽງສງໃນການຕິດເຊື້ອ CRE 
ເຊັນກັນ ຖາທານໄດເຂົ້ານອນປນປວໃນໂຮງໝ ຫຼື ໄດຮັບຢາຕານເຊື້ອເປນ ເວລາດົນ. ການຊຶມເຊື້ອທີ່ມີສາເຫດ
ມາຈາກເຊ້ືອ CRE ສວນຫລາຍແມນນາໄປສການເສຍຊີວິດ. 

 

ເຊື ້ອ Acinetobacter ທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື ້ອຈລິນຊີຫລາຍຊະນິດ ກາຍເປນເຊື ້ອພະຍາດທີ່ສํາຄັນທາງດານ

ສາທາລະນະສກ. ໃນເມື່ອກອນ, ຢາໃນກມ carbapenem ທີ່ມີຜົນໃນການປນປວການຕິດເຊື້ອຈາກເຊ້ືອ 

Acinetobacter ທີ່ຕານຕຢໍາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຫລາຍຊະນດິ ໄດດີທີ່ສດ. ແຕວາ,  ການນາໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ

ຫຼາຍຊະນິດທີ່ຫລາຍເກີນໄປ ແລະ ການນາໃຊທີ່ບໍຖືກຕອງ, ລວມທັງຢາການນາໃຊຢາ carbapenems ທີ່ບໍ 

ສົມເຫດສົມຜົນ, ມັນໄດສົງຜົນສະທອນໃຫມີການພັດທະນາ ແລະ ແຜກະຈາຍຂອງເຊື້ອ Acinetobacter ທີ່

ຕານຕໍຢາ ຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນໝວດ Carbapenem. ເຊື້ອ Acinetobacter ທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ
ຫລາຍຊະນິດສາມາດເຮັດໃຫເກີດການຕິດ ເຊ້ືອທີ່ຮນແຮງ ແລະ ຫຍງຍາກໃນ ການປນປວ. 
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ເພື່ອທີ່ຈະແກໄຂບັນຫາເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຫລາຍຊະນິດ, ໂຮງໝຈາເປນຕອງເພີ່ມຂັ້ນຕອນ
ການທາຄວາມສະອາດ ເພື່ອ ໃຫໝັ້ນໃຈວາທກຄົນລາງມືກອນ ແລະ ຫຼັງສາພັດກັບຄົນເຈັບ, ສະພາບເເວດລອມ

ອອມຂ າງຄົນເຈ ັບ, ພອມທັງສະໜັບສະໜນ “ໂຄງການການການນ າໃຊຢາຕ ານເຊື ້ອຢ າງເໝາະສົມ 

(Antimicrobial stewardship)”. ນອກຈາກນີ້ ທກຄົນໃນຊຸມຊົນກໍຄວນລາງມື, ຮັກສາສຂະອະນາ ໄມ ແລະ 
ຢດການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຢາງບໍຖືກຕອງ ຫລື ຫລາຍເກີນໄປເຊັນກັນ. 
 

ຄາສັບທ່ີກຽວຂອງ: ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອພະຍາດທີ່ຕານຕໍ
ຢາຕານເຊ້ືອ 
 

ທານສາມາດເຂົາ້ເບິງ່ວີດີໂອເພ່ີມເຕີມກຽວກັບ “ການຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອຫຼາຍຊະນິດ” “Multidrug-resistant”: 

ວັນນະໂລກຕານເຊື້ອຫຼາຍຂະໜານ: No Promises, by Ron Haviv in Tajikistan 

 

 

 

https://youtu.be/kEOmYXRFp10  
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ບດົທ ີ3: ການນາໃຊຢາຕານເຊືອ້ຈລິນຊ ີ

ການໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊເີພືອ່ການປອງກັນ 

ຄານາມ.  ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອເພື່ອປອງກັນພະຍາດ ຫລື ການຕິດເຊື້ອ 
 

 

 

 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ 
 

ຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊເີພື່ອການປອງກັນ 
ຄານາມ.  ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອເພື່ອປອງກັນພະຍາດ ຫລື ການຕິດເຊື້ອ 
 

ສ່ິງທີ່ຄວນຮ  

ຍອນຫຍັງຈ່ິງຕອງມກີານນາໃຊຢາຕານເຊືອ້ຈລິນຊເີພືອ່ການປອງກັນການ

ຕິດເຊືອ້ໃນຄນົ ແລະ ສັດ? 

ກອນໜານີ້ໄດມີການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອເພື່ອປອງກັນການຕິດເຊື້ອຢາງແຜຫຼາຍທັງໃນຄົນ ແລະ ສັດ. ພາຍຫລັງ
ການຄົ້ນພົບ penicillin ໃນປ 1928, ຢາ penicillin ໄດກາຍເປນຢາທີ່ສາມາດຫຼຸດຜອນການເກີດບາດແຜຊຶມ

ເຊື້ອຈາກການຜາຕັດໄດເປນຢາງດີ[1] ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ໄດມີການໃຫຢາຕານເຊື້ອເພື່ອປອງກັນການຕິດເຊື້ອແບບບໍມີ
ການວາງແຜນ, ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອທີ່ເພີ່ມຂ້ືນເຮັດໃຫການຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອ ແລະ ການຕິດເຊື້ອໃນໂຮງໝທີ່
ມີສາເຫດມາຈາກເຊື້ອຈລິນຊີເພີ່ມຂື້ນ. ໃນວຽກງານການລຽງສັດ, ກໍໄດມີການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອເພື່ອປອງກັນ 
ພະຍາດ ແລະ ການເສຍຊີວິດຂອງສັດ,  ແລະ ໃນບາງປະເທດໃຊຢາຕານເຊື້ອເພື່ອເປນການກະຕນໃຫສັດມີການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດດີ. 
 

ປະຈບັນຢາຕານເຊື້ອບໍໄດຖືກນາໃຊເພື່ອການປອງກັນການພະຍາດຫລາຍຄືກັບໃນເມື່ອ 10 ປ ກອນ. ເນື່ອງຈາກ

ການເພີ່ມຂ້ືນຂອງການຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອ, ການປຽນແປງຂອງເຊ້ືອຈລິນຊ ີທີ່ເປນສາເຫດຂອງການຕິດເຊ້ືອ ແລະ 

ການນາໃຊຢາຕານເຊື ້ອເພື່ອປອງກັນການຕິດເຊື ້ອໂດຍທົວໄປແມນຈະຖືກນາໃຊ
ກອນກສນເຮັດຫັດຖະການຜາຕັດໃຫຍ, ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມສຽງວາເຊື້ອຈລິນຊີຈະເຂ້ົາ
ສຮາງກາຍໃນເວລາຜາຕັດ ແລະ ເຮັດໃຫມີການຕິດເຊື້ອໄດ ໂດຍສະເພາະບາດແຜເປດ” 
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ຄວາມກາວໜາຂອງເຄື່ອງມືທາງການແພດທ່ີທັນສະໄໝ ທີ່ເຮັດໃຫສາມາດກວດພົບການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊ້ືອຈລິນຊີ
ໄດ. 
 

ຍັງມີຄາແນະນາທາງວິຊາການໄດໃຫຄາາແນະນາໃນການໃຫໃຊຢາຕານເຊື້ອກອນການຜາຕັດໃຫຍທີ່ມີຄວາມສຽງ
ສງຕໍການຕິດເຊື້ອຈລິນຊີ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ໄລຍະເວລາຂອງການໃຫຢາຕານເຊື້ອແມນຫຼຸດຜອນລົງຫຼາຍ ແລະ 

ບໍມີການແນະນາໃຫໃຊຢາຕານເຊື້ອເປນເວລາດົນຫຼັງ ຈາກຜາຕັດສາເລັດ. ພອມນີ,້ ກໍບໍມີການແນະນາໃຫໃຊຢາ
ຕານເຊື້ອໃນວຽກງານທັນຕະກາ, ນອກຈາກວາຄົນເຈັບນັ້ນມີບັນຫາວານຫົວໃຈທຽມ ຫືຼ ການຊຶມເຊື້ອລີ້ນຫົວໃຈ
ເປນຕົ້ນ. 
 

ໃນປ 2017 ອົງການອະນາໄມໂລກໄດແນະນາຢາງເດັດຂາດ ໃຫລດຜອນການໃຊຢາຕານເຊື້ອທກຊະນິດທີ່ມີ
ຄວາມສາຄັນທາງການແພດ, ໃນ ການລຽງສັດເພື່ອເປນອາຫານ, ລວມເຖິງການຢດການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອເພ່ືອ
ເປນການກະຕນໃຫສັດມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ປອງກັນ ການຕິດເຊ້ືອພະຍາດອື່ນ ໂດຍທີ່ບໍມີການບົງມະຕິ.[2] 
ສັດລຽງທ່ີສຂະພາບແຂງແຮງຄວນໄດຮັບຢາຕານເຊື້ອເພື່ອປອງກັນການຕິດເຊື້ອ ສະເພາະກໍລະນີທີ່ມີການບົງມະຕິ
ວາມີການຕິດເຊ້ືອຈາກສັດໃນຝງດຽວກັນ 
 

ເປນທີ່ໜາສັງເກດວາໃນປະເທດທ່ີສົງເສີມໃຫມີການຢດໃຊຢາຕານເຊື້ອເພື່ອເລັງການເຕີບໂຕຂອງສັດ, ອາດພົບວາ
ຊາວກະສິກອນໄດມີການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອເພື່ອການປອງກັນພະຍາດເພີ່ມຂື້ນແທນ. ດັງນັ້ນ ປະລິມານທັງໝົດ
ຂອງຢາຕານເຊື້ອທີ່ນາໃຊເຂົ້າໃນວຽກງານກະສິກາ ແມນຍັງຄົງທີ່ ຫຼື ເພີ່ມຂື້ນ [3] ສະນັ້ນ, ມັນເປນສິ່ງສາຄັນທີ່ສດ
ທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຄາແນະນາຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອຄວບຄມການໃຊຢາຕານເຊື້ອເຂົ້າໃນການປອງກັນ 
ຖາບໍໄດຮັບການບົງມະຕ.ິ 
 

ທາງເລືອກອື່ນນອກຈາກການໃຊຢາຕານເຊື້ອເພື່ອປອງກັນພະຍາດໃນສັດ, ໄດແກການປບປງສຂະອະນາໄມ, 
ການນາໃຊຢາປອງກັນພະຍາດ, ການປບປຽນທ່ີຢອາໃສ ແລະ ພຶດຕິກາການລຽງສັດ.[4]  
 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ, ການໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີໃນສັດ 
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ການຊ້ືເອງໃຊເອງ 

ຄາຄນນາມ. ສາມາດຊ້ື ຫລືຂາຍສ່ິງຕາງໆໄດໂດຍບໍມີການດແລ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສ່ິງທີ່ຄວນຮ 

ອນັຕະລາຍຈາກການຊ້ືຢາຕານເຊ້ືອໂດຍບມີໍໃບສັງຢາ 

ການປນປວດວຍໂຕເອງສາມາດກໍໃຫເກີດອັນຕະລາຍໄດຢາງໃຫຍຫລວງຕໍຜທີ່ບໍເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນຂາງຄຽງຂອງຢາ 
ແລະ ຜົນຂອງການນາໃຊຢາ ຕານເຊື້ອຫຼາຍເກີນໄປ. ໃນຫຼາຍປະເທດທີ່ສາມາດຊື້ຢາກິນເອງໂດຍບໍມີໃບສັງແພດ
ແມນຈະໄດຮັບການຄັດເລືອກຈາກໜວຍງານຜກາກັບດແລ ເພື່ອໃຫແນໃຈວາຢາທີ່ໃຊມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີ
ປະສິດທິພາບ ເມ່ືອຖືກນາໃຊໂດຍປາດສະຈາກການດເເລຂອງແພດ, ເຊັນ paracetamol ທ່ີສາມາດຊ້ືໄດທົວໄປ

ໃນທົວໂລກ. ແຕເຖິງຢາງໃດກໍຕາມການກິນຢາ paracetamol ຫລາຍຈົນເກີນຂະໜາດກໍສາມາດເຮັດໃຫເສຍ

ຊີວິດໄດ ແລະ ໃນບາງປະເທດກໍມີຂີດຈາກັດຂອງຈານວນຢາທີ່ສາມາດຂາຍໄດ. 
 

ສວນໃຫຍ ຢາຕານເຊື້ອແມນຖືກມີຂາຍໄດທົວໄປໃນໂລກ ໂດຍທີ່ບໍຕອງມີໃບສັງຈາກແພດ, ແລະ ມັນກໍເປນ
ປດໃຈສາຄັນທີ່ເຮັດໃຫບັນຫາ ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລະຊີບ. ການຊື້ຢາຕານເຊື ້ອຈລິນຊີ ມາໃຊເອງ ສວນ

ຫລາຍແລວແມນເຮັດແບບບໍຖືກຕອງ, ເພາະມັນໄດຖືກນາໃຊ ໃນພະຍາດທີ່ບໍແມນສາເຫດມາຈາກເຊ້ຶືອຈລິນຊີ [1]. 

“ການຊື້ຢາໃຊເອງ ແມນການຊື້ຢາໂດຍບໍມີໃບສັງຢາຈາກແພດ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວາທານ

ສາມາດຊ້ືຢາມາຊົມໃຊເອງໄດຕາມຮານຄາທົວໄປ ໂດຍບໍມີໃບສງັຢາ ”ຈາກເເພດ.” 

“ໃນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລວປະຊາຊົນບໍສາມາດຊື້ຢາຕານເຊື້ອເອງໄດໂດຍບໍມີໃບສັງ
ແພດ. ແຕວາ ໃນປະເທດກາລັງພັດທະນາສວນໃຫຍສາມາດຊື້ຢາຕານເຊື້ອເອງໄດຕາມ
ຮານຂາຍຢາ ແລະ ຮານຂາຍເຄ່ືອງທວົໄປ.” 

“ການຊື້ຢາຕານເຊື້ອເອງໂດຍບໍມີໃບສັງແພດນັ້ນທີ່ເປນກົນໄກສາຄັນທີ່ເຮັດໃຫປະຊາຊົົນ
ຜທີ່ມີຄວາມຕອງການນາໃຊຢາຕານ ເຊື້ອສາມາດເຂ້ົາເຖິງມັນໄດ. ແຕໃນຂະນະດຽວກັນ 
ການເຂົ້າເຖິງຢາຕານເຊື້ອທີ່ງາຍ ແລະ ຫລາຍເກີນໄປ ໂດຍທີ່ອາດຈະບໍມີ ຄວາມຈາເປນ
ໃນການນາໃຊນັ້ນເປນສ່ິງທີ່ຄວນຄານຶງເຖິງ ແລະ ເປນສິ່ງທີ່ໜາເປນຫວງຢາງຍ່ິງ” 
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ຢາຖືກຂາຍໄປໂດຍບໍຮປະຫວັດການແພຢາຂອງຄົນເຈັບ. ໄລຍະເວລາການນາໃຊຢາ ຕານເຊື້ອຈລິນຊີສວນຫລາຍ
ເປນໄລຍະເວລາສັ້ນໆກວາການປນປວທີ່ຖືກຕອງ.  ປະລິມານຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ນາໃຊໂດຍສວນໃຫຍເເລວ 
ກຕໍາກວາປະລິມານຢາມາດຕະຖານທີ່ເເນະນາໃນການປນປວ. 
 

ການທີ່ສາມາດຊື້ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໄດງາຍ ລວມທັງຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີບໍຖືກຕອງກຽວກັບຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ ເຮັດ
ໃຫເກີດວົງຈອນທີ່ຮາຍແຮງ ໃນການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຫລາຍເກີນໄປ. ໂດຍການຊົມໃຊທີ່ຫລາຍເກີນ

ໄປນີ້ເຮັດໃຫເກີດມີການຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງເປນການສະໜັບສະໜນຄວາມຈິງທີ່ວາ ເຊື້ອຈລິນຊີ
ທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອນັ້ນສາມາດພົບໃດທົວໄປໃນຊຸມຊົນ ທີ່ມີການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອ ຈລິນຊີໂດຍບໍມີໃບສັງ
ແພດ.[1] 

 

ການຊື້ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໂດຍບໍໃຊໃບສັງຢານັ້ນຍັງພົບໄດໃນປະເທດກາລັງພັດທະນາສວນໃຫຍ, 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  ຈາຍທີ່ຕາກວາເມື່ອທຽບໃສການສນເສຍທີ່ເປນສາເຫດມາຈາກການເພີ່ມຂື້ນຂອງ
ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນປະເທດນັ້ນໆ. ພອມດຽວ ກັນນີ້, ຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ, ແລະ ຄວາມ
ເຂົ້າໃຈກຽວກັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ບໍຖືກຕອງນັ້ນຍັງເປນອປະສັກຕໍການປຽນແປງພຶດ ຕິກາການນາໃຊຢາຕານ
ເຊ້ືອຈລິນຊີ. 
 

ປະເທດມາເລເຊຍເປນປະເທດໜຶ່ງທີ່ກາລັງພັດທະນາ ແລະ ບໍອະນຍາດໃຫມີການຈາໜາຍຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີໂດຍ
ບໍມີໃບສັງແພດ [2] ພາຍໄຕ Malaysian Poisons Act  ການຂາຍຢາຕານເຊື ້ອຈລິນຊີແມນຕອງມີໃບສັງ

ເເພດ. ແຕວາ, ຫລາຍໆປະເທດທີ່ມີກົດໝາຍປກປອງ ບໍໃຫມີການຈາໜາຍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໂດຍບໍມີໃບສັງ
ແພດ, ໃນລະດັບຊຸມຊົນກໍຍັງຄົງມີການຊ້ືຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໂດຍທ່ີບໍມີໃບສັງຢາຈາກເເພດ. 
 

ໃນປະເທດມາເລເຊຍ ເຖິງແມນວາຈະມີການຄວບຄມການຊື້ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໂດຍບໍໃຊໃບສັງຢາແພດ, ແຕ
ອັດຕາການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອ ຈລິນຊີກໍຍັງສງໃນສະຖານທີ່ໃຫບໍລິການທາງດານສາທາລະນະສກຂອງລັດຖະບານ 
ແລະ ເອກະຊົນ [2]. ເຊິ່ງສະແດງໃຫເຫັນວາການຫຼຸດຜອນ ການນํາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີນັ້ນບໍພຽງຄວບຄມການ
ຈາໜາຍຢາເທົານັ້ນ ແຕ່ຍັງລວມໄປເຖິງການຂຽນໃບສັງຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີຂອງແພດໝ 
 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ໄຂຫວັດ, ການຕິດເຊ້ືອ, ຖອກທອງ, ອາຫານເປນພິດ  
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ການໃຊຢາຢາງສົມເຫດສົມຜົນ 

ຄານາມ. ການນາໃຊຢາຢາງທີ່ເໝາະສົມກັບບັນຫາສຂະພາບຂອງຄົນເຈັບ ເຊັນ ການນາໃຊໃນປະລິມານຢາທ່ີ
ຕອງການກັບຄົນເຈັບ, ໄລຍະເວລາການປນປວທ່ີເໝາະສົມ, ແລະ ລາຄາທ່ີບໍສງຕໍຄົນເຈັບ ແລະ ສັງຄົມ. 

 

 

 

 

ສ່ິງທີ່ຄວນຮ  

ເປນຫຍັງເຮາົໃຊຢາຢາງບສົໍມເຫດສົມຜົນ? 

ຈາກການລາຍງານຂອງອົງການອານາໄມໂລກ, ພົບວາປະມານ 50% ຂອງການໃຊຢາທັງໝົດນັ້ນເປນການໃຊຢາ
ຂອງບກຂະລາກອນທາງການ ແພດ, ການແຈກຢາຍ ແລະ ການຂາຍຢາງບໍສົມເຫດສົມຜົນ.[1] ຊຶ ່ງລວມເຖິງ
ການນາໃຊຢາທີ່ບໍຖືກຕອງຂອງຄົນເຈັບເອງ. ນອກຈາກນີ້ໜຶ່ງ ໃນສາມຂອງປະຊາກອນບໍສາມາດເຂົ້າເຖິງຢາ
ພື້ນຖານຢາງເໝາະສົມ. ອີງຕາມຄມືຂອງອົງການອານາໄມໂລກ, ໄດແບງຊະນິດຂອງການໃຊຢາ ຢາງບໍສົມເຫດ
ສົມຜົນດງັນ້ີ: 
 

- ການນາໃຊຫລາຍໆຕົວຢາໃນຄົນເຈັບຄົນໜ່ຶງ 
- ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຢາງບໍຖືກຕອງ, ໂດຍສະເພາະໃນຄົນເຈັບທີ່ບໍໄດຕິດເຊື້ອຈລິນຊີ ແລະ ການໃຊຢາທີ່

ປະລິມານບໍພຽງພ ໍ
- ມີການໃຊຢາຊະນິດສັກຫຼາຍເກີນໄປ ໃນກໍລະນີທີ່ຢາຊະນິດກິນນ້ັນມີຄວາມເໝາະສົມຫລາຍກວາ 
- ການປນປວດວຍຕົວເອງຢາງບໍເໝາະສົມ 
- ແພດສງັຢາໃຫຄົນເຈັບໂດຍບໍປະຕິບັດຕາມຄາແນະນາໃນຄມືການປນປວ 

 

ການໃຊຢາຢາງບໍສົມເຫດສົມຜົນສາມາດນາໄປສບັນຫາຮາຍແຮງເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດໄດ, ໂດຍສະເພາະໃນຄົນເຈັບ
ເດັກນອຍ ແລະ ຄົນເຈັບທີ່ ເປນພະຍາດຊາເຮື້ອ. ພະຍາດຊາເຮື້ອບາງຊະນິດອາດເກີດມາຈາກການນາໃຊຢາຢາງບໍ
ສົມເຫດສົມຜນົ ເຊັນ ພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສງ, ພະ ຍາດເບົາຫວານ ພະຍາດບາໝ ແລະ ບັນຫາສຂະພາບຈິດ.  
ການນາໃຊຢາທີ່ບໍເໝາະສົມ ແລະ ຫຼາຍເກີນໄປນ້ັນເຮັດໃຫຄົນເຈັບເສຍຄາໃຊຈາຍ ທ່ີສງໂດຍບໍຈາເປນ, ນອກນັ້ນ
ຍັງສົງຜົນກະທົບທີ່ອັນຕະລາຍຢາງຊັດເຈນຕໍການເຈັບປວຍຂອງຄົນເຈັບ ແລະ ເຮັດໃຫຄົນເຈັບໄດຮັບຜົນຄາງຄຽງ 
ຂອງຢາ. 

“ການໃຊຢາຢາງສົມເຫດສົມຜົນສາມາດຊວຍລດຜອນຄາໃຊຈາຍຂອງຄົນເຈັບໂດຍບໍ
ຈາເປນເຫຼືອຄົນເຈັບ, ແລະ ໄດຮັບປະລິ ມານຢາທີ່ເໝາະສົມກັບການປນປວ ເຊິ່ງຊວຍ
ໃນການເຮັດໃຫຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຄົງຄວາມມີປະສິດທິພາບໃນການປນປວ” 
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ການນາໃຊຢາທີ່ບໍສົມເຫດສົມຜົນ ຫຼື ນາໃຊຫຼາຍເກີນໄປນັ້ນຈະນາໄປສການຕານທີ່ເພີ່ມຂື້ນຕໍຢາຕານເຊື ້ອ.  
ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອທີ່ບໍສົມ ເຫດສົມຜົນສາມາດກະຕນເຮັດໃຫຄົນເຈັບມີຄວາມຕອງການນາໃຊຢາຕານເຊ້ືອ
ຢາງບໍເໝາະສມົ ແລະ ນາໄປສການເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ດແລສ ຂະພາບຫຼຸດລົງຂອງຄົນເຈັບ ແລະ ສນ ເສຍຄວາມ
ເຊື່ອໝັັ້ນຂອງຄົນເຈັບທີ່ມີຕໍລະບົບສາທາລະນະສກ. ຈາກນັ້ນກໍຈະເປນການນາພາຄົນເຈັບເຂົ້າສວົງຈອນການຊື້ຢາ
ມາໃຊເອງ ແລະ ເຮັດໃຫມີຄວາມຕອງການຢາຕານເຊື້ອທີ່ຫລາຍຂື້ນ ແລະ ຫລາຍທີ່ສດຈາກຮານຂາຍຢາ ແລະ 

ສະຖານທີ່ໃຫບໍລິການທາງສຂະພາບ. 
 

ເພ່ືອເປນການຢດການນາໃຊຢາທ່ີບໍສົມເຫດສົມຜົນ, ນະໂຍບາຍຫັຼກທີ່ຕອງເລັງໃສແມນການສົງເສີມໃຫມີການນາ
ໃຊຢາຢາງເໝາະສົມ ກັບຄວາມຕອງການຫຼາຍຂື້ນ. ເຊິ່ງລວມທັງການບໍຈາກັດເຖິງ ໜວຍງານລະດັບຊາດເພື່ອ

ປະສານງານນະໂຍບາຍກຽວກັບການໃຊຢາ, ຂໍແນະນາ ທາງການແພດ, ຂໍມນທາງການແພດທກເເຫລງ ແລະ ການ
ສຶກສາກຽວກັບຢາທ່ີສາມາດຮຽນຮໄດໃນທົວໄປ. 
 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ຄວາມຮອບຮກຽວກັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງເມາະສົມ 
 

ທານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວີດີໂອເພີ່ມເຕີມກຽວກັບການໃຊຢາຢາງສົມເຫດສົມຜົນ ໂດຍສະເພາະຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ໄດ

ທີ:່   

Why is antimicrobial stewardship important?  

 

 

 

https://youtu.be/-G4cEYQBVu4 
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ບົດທີ່ 4.  ການໃຊຢາຕານເຊື້ອໃນສັດເພື່ອການກະສິກາ (Antibiotic Use in 

Animal Agriculture) 

ການໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊໃີນສັດ 

ຄາຄນນາມ. ບົງບອກວາສັດ ຫຼືຊີ້ນສັດທີ່ໄດມາຈາກສັດໄດຮັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຜານທາງການໃຫອາຫານ ຫລື 
ນາ ໃນເວລາໃດໜຶ່ງໃນຊວງ ຊີວິດຂອງມັນ. ຄານີ້ມັກຖືກໃຊເລື້ອຍໆເພື່ອບົງບອກວາມີການນາໃຊຢາຕານເຊື້ຶອຈ
ລິນຊີໃນສັດທ່ີແຂງແຮງດ ີຢາງສະໝາສະເໝີ ເພືອ່ຈດປະສົງ ໃດໆກຕໍາມ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ສ່ິງທີຄ່ວນຮ 

ເຮົາຄວນກງັວົນກຽວກັບການໃຊຢາຕານເຊືອ້ຈລິນຊໃີນສັດລຽງ ຫືຼ ບ?ໍ 

ທກມ້ືໃນທວົໂລກ, ຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີຖືກປະສົມໃນອາຫານໃຫເເກສັດຕາງໆເຊັນ ງົວ, ໄກ, ໝ, ປາ ແລະ ກງ [2] 

ຊາວກະສິກອນໃຊຢາ ຕານເຊື້ອຈລິນຊີເພື່ອໃຫສັດລຽງຂອງພວກເຂົາຈະເລີນເຕີບໃຫຍໄດໄວ, ເພື່ຶອປອງກັນ ຫືຼ 
ການປນປວພະຍາດ. ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ເພື່ອໃຫສັດຈະເລີນເຕີບໃຫຍໄດໄວນັ້ນ ກາຍເປນສິ່ງຕອງຫາມ

ໃນທົວໂລກ. ເຖິງຢາງໃດກຕໍາມ ຢາຕານເຊື້້ອຈລິນຊີທີ່ໃຊໃນສັດທັງໝົດ ແມນບໍໄດເປນທີ່ຮັບຮຢາງຊັດເຈນ ແລະ 

ອາດຈະມີການນາໃຊທີ່ເພ່ີມຂ້ືນ ເນື່ອງມາຈາກຄວາມຕອງການທາງດານອາຫານທີ່ມາຈາກສັດເພີ່ມຂ້ືນ. 

 
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 

“ປຍທ່ີໄດມາຈາກສັດທ່ີຖືກລຽງດວຍອາຫານທ່ີມີຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ອາດຈະມີການປນ

ເປອນໄປດວຍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ແລະ ເຊື້ອຈລິນຊີທ່ີຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອ”[1] 

“ຊີ້ນສັດ ສວນໃຫຍທີ່ເຮົາບໍລໂິພກຢໃນປະຈບັນແມນມາຈາກສັດທີ່ໄດຮັບຢາຕານເຊື້ອຈ
ລິນຊີໃນເວລາລຽງດ. ຢາຕານເຊື້ອຈ ລິນຊີໂດຍທົວໄປເເມນຖືກໃຊເພື່ອໃຫສັດຈະເລີນ
ເຕບີໃຫຍໄດໄວຂ້ືນ, ມີຂະໜາດໃຫຍຂ້ືນ ຫຼື ເພື່ອປອງກັນການຕິດເຊື້ອ” [1] 
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ແລະ ອາຈົມ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະເຂົ້າສລະບົບບາບັດນາເສຍ ແລະ ປນເປອນລົງໃນສິ່ງແວດລອມ. ການສາພັດກັບຢາ
ຕານເຊື້ອຂອງເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ອາໃສຢໃນຄົນ ແລະ ສັດ, ເຊື້ອເຫລົານີ້ກໍສາມາດພັດທະນາໄປເປນເຊື້ອຕານຕໍຢາໄດ
ເຊັນກັນ, ເເລະ ກໍສາມາດແຜກະຈາຍໄປສຄົນອື່ນ ແລະ ສິ່ງແວດລອມ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫເກີດການຕິດເຊື້ອ ແລະ 
ເສຍຊີວິດໄດອີກດວຍ. (ຮບ 1) 
 

ສັງເກດໄດວາມັນມີຄວາມປອດໄພທີ່ຈະບໍລິໂພກຊີ້ນສັດ ຈາກໂຮງລຽງສັດເຖິງວາຈະມີການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈ
ລິນຊີໃນການລຽງກໍຕາມ ຖາຫາກວາມີມາດຕະຖານທີ່ດີ. ເນື່ອງຈາກໃນໂຮງລຽງສັດທີ່ມີມາດຕະຖານເຫຼົານັ້ນ ຈະ
ບໍໃຫຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເເກສັດລຽງຂອງພວກເຂົາ ໃນຊວງ 10 ຫາ 20 ວັນ ສດທາຍກອນຈະສົງໄປໂຮງຂາສັດ 
ເພື່ອໃຫແນໃຈວາຈະບໍມີຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຄົງຄາງຢໃນຊີ້ນສັດ. ນອກຈາກນ້ີ ຂັ້ນຕອນຕາງໆ ທີ່ນາໃຊກໍຕອງມີ
ຄວາມສະອາດເພື່ອບໍໃຫມີເຊ້ືອຈລິນຊີ ຫົຼງເຫືຼອຢໃນຊ້ີນສັດ. 
 

ການບັນລເປາໝາຍນີ້ສາມາດເປນໄປໄດພາຍໄຕຮບແບບລະບົບນິເວດທາງກະສິກາ. ນິເວດວິທະຍາຂອງສັດປກ  

ແລະ ການລຽງສັດເເບບ ປະສົມປະສານແມນອົງປະກອບທ່ີສາຄັນໃນການກະສິກາ, ມັນຍັງລວມໄປເຖິງລະບົບການ
ບໍລິຫານຈັດການຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງພືດ ແລະ ສັດໃຫຍ ເພື່ອເປນການເພີ່ມຜົນຜະລິດ, ລາຍຮັບ, ເພີ່ມການ
ຍືນຍົງຄົງຕົວຂອງການນາໃຊຊັບພະຍາກອນໃນຂັ້ນທອງຖິ່ນ ແລະ ຫຼຸດຜອນ ການນາເຂົ້າສິນຄາ ແລະ ເນື້ອທີ່ດິນ
ເພື່ອການຕອບສະໜອງອາຫານໂດຍກົງໃຫກັບມະນດ ຄຽງຄກັບການປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ. 

 
ນອກຈາກນີ້, ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອສາມາດຫຼຸດຜອນອັດຕາການຕາຍຂອງສັດຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດ ລວມ
ເຖິງຫຼຸດຜອນການແຜກະຈາຍ ຂອງພະຍາດຈາກສັດໄປສຄົນ ແລະ ສັດຕົວອື່ນໆເຊັນກັນ. ສັດທີ່ມີການຕິດເຊ້ືອ
ໂດຍທີ່ບໍສະແດງອາການອາດເປນສາເຫດເຮັດໃຫເກີດອາການ ເຈັບປວຍໃນຄົນທີ່ໄດບໍລິໂພກມັນເຂ້ົາໄປ. ດັງນັ້ນ 
ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດແນະນາໃຫຊາວກະສິກອນ ຢດການໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ ຢາງເປນປະຈາ ເພື່ອສົງເສີມ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ປອງກັນການເກີດພະຍາດໃນສັດທີ່ມີສຂະພາບດີຢແລວ.[5]  ສັດລຽງທີ່ສຂະພາບເເຂງ
ແຮງ ດີຄວນໄດຮັບຢາຕານເຊື້ອໃນກໍລະນີທີ່ມີສັດໃນຝງ ຫລືຄອກດຽວກັນໄດຮັບການບົງມະຕິຢນຢນວາມີການ
ຕິດເຊື້ອເທົານັ້ນ.  ດັງນັ້ນ ການນາໃຊຢາ ຕານເຊື້ອຈລິນຊີເຂົ້າໃນອສາຫະກາການລຽງສັດເປນອາຫານແມນຍັງຄົງ
ມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ການທີ່ໃຫມີຢດເຊົາການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ໃນສັດຢາງຖາວອນ ອາດກໍເຮັດໃຫເກີດ
ບັນຫາເພີ່ມຂ້ືນໄດ. 
 
ສະຫຼຸບໄດວາ ເຮົາຄວນໃຫຄວາມສາຄັນໃນການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນສັດ ແລະ ຄວນຫຼຸດຜອນການນາໃຊ
ຢາຕານຈລິນຊີເຊ້ືອທັງໃນຄົນ ແລະ ສັດໃຫເຫຼືອໃນປະລິມານໜອຍທ່ີສດ. 
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ຮບທີ່1: ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ: ຈາກໂຮງລຽງສັດ ໄປຫາ ໂຕະອາຫານ.[4] 
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ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ປາດສະຈາກຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊ,ີ ການຈະເລີນເຕີບໂຕໂດຍບໍນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊ,ີ ຢາຕານເຊ້ືອຈ
ລິນຊີທ່ີມີຄວາມສາຄັນທາງການແພດ  
 

ທານສາມາດເບ່ິງວີດີໂອເພີ່ມເຕີມກຽວກັບ “ການໃຊຢາຕານເຊື້ອໃນສັດ - antibiotic use in animals” ໄດທີ່ 

ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລະຊີບ (Antimicrobial resistance): ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອໃນການລຽງສັດໃຫຍ ແລະ ຜົນ

ກະທົບທາງດານສາທາລະນະສກ 

 

 

 

https://youtu.be/N06gmbzs-Pc  
 

ຟາມ, ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊ ີແລະ superbugs: Lance Price at TEDxManhattan 

 

 

 

https://youtu.be/ZwHapgrF99A  
 

Tackling AMR in Bangladesh- a One Health approach  

 

 

 

https://youtu.be/YmOey7FGrfE  
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ປາສະຈາກຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊ ີ

ຄາຄນນາມ.  ບໍມີຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີຕົກຄາງ ໂດຍສະເພາະຜະລິດຕະພັນຈາກຊ້ີນສັດ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສ່ິງທີ່ຄວນຮ 

ຄາວາ ຊີນ້ສັດທີປ່າດສະຈາກຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊ ີເຮັດໃຫເຂ້ົາໃຈຜິດ 

ຊີ້ນສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກຊີ້ນສັດທ່ີມີຂໍຄວາມລະບວາ “ປາສະຈາກຢາຕານເຊື້ອລິນຊີ” ໂດຍທົວໄປເເລວມັນ

ໝາຍຄວາມວາ “ບໍມີ”, “ມີຢາງໜອຍ” ຫລື “ບໍສາມາດກວດພົບ”, ຫລື “ຢາຕານເຊື້ອລິນຊີທີ່ຍັງຄາງ”. ຜບໍລິໂພກ

ສວນຫລາຍແລວເຂົ້າໃຈຜິດວາຊີ້ນສັດເຫຼົານ້ີມາຈາກສັດທີ່ຖືກລຽງໂດຍບໍໄດໃຊຢາຕານເຊ້ືອລິນຊີເລີຍ. 
 

ໃນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລວ ການໃຊຢາຕານເຊື້ອໃນໂຮງລຽງສັດແມນມີຂໍບັງຄັບຢາງເຄັງຄັດ ແລະ ມີຊວງເວລາ
ໃນການຢດຢາຢາງເໝາະສົມ ເພື່ອບໍໃຫມີຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຕົກຄາງໃນຜະລິດຕະພັນຈາກຊ້ີນສັດ ແລະ ນົມ. 
 

ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ບໍອະນຍາດໃຫໃຊຄາວາ ປາດສະຈາກຢາຕານເຊ້ືອລິນຊ ີ‘antibiotic free’ ລະບໃນ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປນຊີ້ນ ສັດໃຫຍ ແລະ ສັດປກ [1] ຢາງໃດກໍຕາມຄາວາ ປາສະຈາກຢາຕານເຊື້ອ ‘antibiotic 

““ຄາວາ: ປອດສານຜິດ ‘organic’, ປາສະຈາກຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ ‘antibiotic free’, 

‘No GMO’ ຕອງໄດຮັບການອະທິບາຍ ຄວາມໝາຍຢາງຊັດເຈນ” 

“ຊີ້ນສັດ ສວນໃຫຍທ່ີເຮົາບໍລິໂພກແມນມາຈາກສັດທ່ີໄດຮັບຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີໃນການ
ລຽງ. ຢາງໃດກໍຕາມສັດເຫຼົານີ້ຈະບໍໄດ ຮັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນຊວງສອງອາທິດກອນ
ຈະສົງເຂົ້າໂຮງຂາສັດ ເພື່ອບໍໃຫມີຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຕົກຄາງ. ດັງນັ້ນ ຊີ້ນສັດເຫລົາ ນີ້
ຈຶ່ງເອີ້ນວາ “ປາສະຈາກຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ.” 

“ປະຈບັນ ຍັງບໍມີມາດຕະຖານສາກົນ ຫຼື ການຮັບຮອງຈາກສາກົນທ່ີລະບໃນຜະລິດຕະພັນ

ວາ ປາດສະຈາກຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ” 
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free’ ນີ້ໄດຮັບອະນຍາດໃຫລະບໃນຜະລິດຕະພັນ ທີ່ມາຈາກນົມ ເຊັນຢເທິງກອງນົມ, ຊຶ່ງມີການຄວບຄມໂດຍ

ສານັກງານຄະນະກາມະການອາຫານ ແລະ ຢາ (Food and Drug Administration). ອົງການອາຫານ ແລະ 

ຢາ ບໍໄດການົດນິຍາມຂອງຄາວາ  “ປາສະຈາກຢາຕານເຊ້ືອລິນຊີ ‘antibiotic free’” ແຕອາດຈະ ໝາຍຄວາມວາ

ບໍມີການປນເປອນຂອງຢາຕານເຊ້ືອລິນຊີໃນຜະລິດຕະພັນ. 

 

ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວາອົງການອາຫານ ແລະ ຢາ ບໍໄດກວດສອບຄາອາງທີ ່ວາ ປາສະຈາກຢາຕານເຊື ້ອລິນຊີ  

‘antibiotic free’ ຫຼື ໃຫໜວຍງານ ໃດໜຶ່ງເຂົ້າມາການກວດສອບຜະລິດຕະພັນເຫຼົານັ້ນ. ນອກຈາກນີ້ຄາທີ່ອາງ

ວາ ປາສະຈາກຢາຕານເຊື້ອລິນຊ ີ ‘antibiotic free’ ບໍໄດຮັບປະ ກັນວາສັດລຽງບໍໄດຮັບຢາຕານເຊ້ືອລິນຊີ ຫືຼຢາ

ອື່ນໆ. ຍັງບໍມີຄານິຍາມ ຫລື ມາດຕະການທີ່ເປນມາດຕະຖານສາກົນ ຂອງຄາວາ ປາສະຈາກຢາຕານ ເຊື້ອລິນຊີ 

‘antibiotic free’ 

 

ການເລືອກຜະລິດຕະພັນຈາກສັດທ່ີລຽງໂດຍບໍໃຊຢາຕານເຊື້ອລິນຊ ີເປນຂັ້ນຕອນທ່ີສາຄັນທີ່ຜບໍລິໂພກສາມາດນາ

ມາໃຊເພື່ອແກບັນຫາວິກິດ ທາງສຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໃນການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອລິນຊ.ີ ການລຽງສັດໂດຍບໍໃຊ

ຢາຕານເຊ້ືອລິນຊີນ້ັນເປນໄປໄດ ຖາຫາກມີການປບປງ ດານສຂະອະນາໄມ ແລະ ມີການບໍລິຫານຈັດການເພື່ອປອງ
ກັນການເປນພະຍາດ. 
 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ລຽງໂດຍບໍມີການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ການໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີໃນສັດ 

 

ສາມາດເບ່ິງວີດີໂອທີ່ກຽວຂອງເພີ່ມເຕີມ ໄດທີ:່   

  

 

 

 

https://6abc.com/health/consumer-reports-foods-that-claim-no-antibiotics/2203039/  
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ຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊທີີ່ສາຄນັຢາງຍ່ິງ 

ຄານາມ. ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ມີຄວາມສາຄັນຕໍສຂະພາບຂອງມະນດ ສາລັບຜົນກະທົບທາງດານສາທາລະນະສກ 
ທີ່ກຽວຂອງກັບການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເຂົ້າໃນການລຽງສັດເປນອາຫານ.  ລາຍຊື່ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່
ສາຄັນ ແມນໄດຖືກສາງຂ້ືນໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ. 
 

 

 

 

 

 

 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ 

ຢາຕານເຊ້ືອທີ່ມີຄວາມສາຄັນທາງການແພດ 
ຄານາມ. ຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີທີ່ໃຊໃນທາງການເເພດໃນຄົນ, ໂດຍລາຍການຢາແມນ ອົງການອະນາໄມໂລກເປນຜ
ການົດ 
 

ສ່ິງທີ່ຄວນຮ   

ຢາຕານເຊ້ືອທີສ່າຄນັຢາງຍ່ິງ ຕໍມະນດໄດມກີານນາໃຊກັນຢາງແຜຫາຼຍ  

ຕັ້ງແຕປ 2005 ເປນຕົ້ນມາ ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດເລີ່ມລາຍງາຍລາຍການຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຕາງໆທີ່ໃຊໃນ

ມະນດ ແລະ ໄດມີການປບປງເນື້ອຫາໃຫຢາງສະໝາສະເໝີ (ສວນໃຫຍກໍຖືກໃຊໃນທາງສັດຕະວະແພດເຊັນກັນ). 

ເຊິ່ງໄດແບງອອກເປນ 3 ກມ ອີງຕາມຄວາມ ສາຄັນທາງການເເພດ. ລາຍການຢາເຫຼົານີ້ມີຈດປະສົງເພື່ອຊວຍໃນ

ການບໍລິຫານຈັດການການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ, ເພື່ອຮັບປະກັນວາເຊື້ອຈລະ ຊີບທກຊະນິດ ໂດຍສະເພາະຢາຕານ
ເຊ້ືອຈລະຊີບທີ່ມີຄວາມສາຄັນຢາງຍ່ິງ ໃຫຖືກນາໃຊດວຍຄວາມລະມັດລະວັງທັງໃນການເເພດໃນຄົນ ແລະ ສດັ. 

 

“ໃນປະເທດທີ່ພັດທະນາແລວ, ໂຮງລຽງສັດຈານວນຫລວງຫຼາຍໄດຢດການໃຊຢາຕານ

ເຊ້ືອຈລິນຊີທ່ີສາຄັນຢາງຍິ່ງ ຢາງເດັດຂາດ”  

“ຊາວກະສິກອນໄດຖືກຂໍໃຫຢດໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຕາມທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ

ການດົທີເ່ປນຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີທີ່ມີຄວາມສາຄັນຍ່ິງໃນການລຽງສັດ” 
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ໃນປ 2016, “Critically Important Antimicrobials for human medicine” ສະບັບດັດແກຄ້ັງທີ ່ 5 

ທີ່ໄດຮັບການເຜີຍແຜໂດຍອົງ ການອະນາໄມໂລກ [1] ຂໍສະຫຼຸບຈາກກອງປະຊຸມເຊີງປະຕິບັດການຂອງຜຊຽວຊານ

ທີ່ຈັດໂດຍ ອົງການອານາໄມໂລກມີດັງນີ້: 

 

1. ມີຫຼັກຖານຊັດເຈນເຖິງຜົນກະທົບຕໍສຂະພາບຂອງຄົນຈາກເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ, ເຊິ່ງເກີດມາຈາກການ
ໃຊຢາຕານເຊ້ືອທີ່ນອກ ເໜືອອອກຈາກການໃຊໃນຄົນ. 

2. ປະລິມານ ແລະ ຮບແບບການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອນອກເໜືອອກຈາກການໃຊໃນຄົນ ມີຜົນກະທົບຕໍການ
ເກີດເຊື້ອຈລິນຊທີີ່ຕານຕໍຢາໃນສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ, ເຊິ່ງທາຍທີ່ສດແລວກໍແມນຄົນທີ່ໄດສາ
ພັດກັບເຊື້ອຈລິນຊີຕານຕ ໍຢາເຫລົານ້ີ. 

3. ຜົນກະທົບຂອງການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອມີຄວາມຮນນແຮງຫຼາຍ ເມ່ືຶອເຊື້ອພະຍາດເຫລົານັ້ນຕານຕໍຢາຕານ

ເຊ້ືອທີ່ສາຄັນຢາງຍ່ິງ (Antibiotics critically important) ຕໍມະນດ. 

 

ເປນທີ່ໜາສັງເກດໄດວາ ຢາບາງໂຕທ່ີໃຊໃນສັດເຊັນ: tilmicosin ບໍໄດມີການນາໃຊໃນຄົນ ແຕມັນກໍຖືກຈັດໃນ

ກມ ຢາຕານເຊື້ອທີ່ສາຄັນຢາງຍິ່ງ (Antibiotics critically important)  ເນື່ອງຈາກຢາດັງກາວເປນຢາທີ່ຢໃນ

ກມດຽວກັນກັບກມຢາ macrolides ຄືກັນກັບຢາອືື່ນໆ ທີ່ໃຊໃນຄົນ. ການໃຊຢາ tilmicosin ທີ່ຫລາຍເກີນ

ໄປ ຫລື ບໍຖືກຕອງໃນການລຽງສັດ ອາດນາໄປສການເກີດ ແລະ ການແຜກະຈາຍຂອງ ເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຕານຕໍຢາ

ກມ macrolides. 

 

ຕົວຢາງ: ທີ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ໄດມີການກວດພົບ mcr-1 ໃນເຊື້ອ Escherichia coli  ໃນຜຍິງ

ຈາກ Pennsylvania ທີ່ມີການ ຕິດເຊື້ອໃນລະບົບທາງຖາຍເທ. ເຊິ່ງວາເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຖືພັນທກາ mcr-1 ນັ້ນ

ໄດຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອທີ່ເອີ້ນວາ colistin. ກະຊວງກະສິກາ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໄດລາຍງານວາ: ໄດກວດ

ພົບຢນດງັກາວໃນຕົວຢາງລາໄສຂອງໝເຊັນກັນ. Colistin ຖືກຈັດວາເປນຢາຕານເຊ້ືອຊະ ນິດສດທາຍທ່ີສາມາດ

ໃຊປນປວພະຍາດຕິດເຊ້ືອຈລິນຊີທ່ີພັດທະນາໄປເປນເຊື້ອຕານຢາ ຫລືເຊ້ືອຕານຕໍຢາຫຼາຍຊະນິດ [2] Colistin ຈຶ່ງ

ຖືກ ຈັດວາເປນຢາຕານເຊື້ອທີ່ມີຄວາມສາຄັນຫຼາຍ ແລະ ບໍຄວນໃຊຢາງກວາງຂວາງໃນການລຽງສັດ. ປະເທດຈີນ

ໄດສັງຫາມບໍໃຫໃຊຢາ Colistin ໃນການລຽງສັດ ແລະ ອອກຄํາສັງຄວບຄມການໃຊ Colistin ໃນການປນປວ

ພະຍາດໃນສັດ. 
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ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນສັດລຽງ, ຮອງຮອຍຂອງຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ  

 

ທານສາມາດເຂົ ້າເບິ ່ງວີດີໂອເພີ ່ມເຕີມກຽວກັບ “ຢາຕານເຊື ້ອທີ ່ສາຄັນຢາງຍິ ່ງ” (critically important 

antibiotics) ໄດທີ:່ 

 

 

 

 

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

animals/ 
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ການລຽງສັດໂດຍບໄໍດໃຊຢາຕານເຊ້ືອ 

ຄານາມ. ອະທິບາຍເຖິງສັດລຽງ ຫຼື ຊ້ີນຈາກສັດລຽງ ທີ່ບໍເຄີຍໄດຮັບຢາຕານເຊື້ອໃດໆຕະຫຼອດຊີວິດຂອງມັນ; 
ໂດຍສະເພາະສັດ ທ່ີຖືກນາມາເປນອາຫານ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ 

ບເໍຄີຍໄດຮັບຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີໃດໆ 
ຄາຄນນາມ. ມີຄວາມໝາຍຄາຍຄືຂອງຄາວາ ‘ລຽງໂດຍປາດສະຈາກຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ’  
 

 

 

 

 

ສ່ິງທີ່ຄວນຮ  

ການລຽງໂດຍບໍໄດໃຊຢາຕານເຊືອ້ໃນອະດີດ, ປະຈບນັ ແລະອະນາຄດົ: 

ໃນປ 2007, ໂຮງລຽງສັດປກຫຼາຍແຫງໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາໄດເລີ່ມເຮັດການຕະຫຼາດສํາລັບຜະລິດຕະ

ພັນທີ່ ‘ລຽງໂດຍບໍໄດໃຊ ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ’.[1] ເຖິງແມນວາໂຮງລຽງສັດເຫຼົານີ້ຈະເສຍຄາໃຊຈາຍຫຼາຍຂຶ້ນໃນ

ການລຽງສັດໂດຍບໍໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ຕະຫຼອດຊີ ວິດຂອງພວກມັນ, ພວກເຂົາເຮັດເຊັນນັ້ນກໍເນື່ອງຈາກຜ
ບໍລິໂພກໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາມີກາລັງຊື້ສງຂ້ືນ ແລະ ຍິນດີທີ່ຈະຈາຍເງິນ ເພີມຂ້ືນເພື່ອທ່ີຈະໄດບໍລິໂພກ
ຊ້ີນສັດທີ່ລຽງດວຍວິທີນ້ີ. 

“ສັດທີ່ເຈັບປວຍທີ່ຕອງໄດໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ຈະບໍຈັດຢໃນກມ ‘ບໍເຄີຍໄດຮັບຢາ

ຕານເຊ້ືອຈລິນຊີໃດໆ’ ແລະ ແຕແມນຢໃນກມ “ສັດທ່ີລຽງຕາມປກະຕ”ິ 

 

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

“ໃນປະເທດທ່ີກາລັງພັດທະນາ ຊີ້ນສັດທ່ີລຽງໂດຍບໍໄດໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີນ້ັນແມນມີ

ລາຄາສງຫຼາຍ ແລະ ຍັງບໍແນໃຈວາຜ ບໍລິໂພກຈະຍິນດີຈາຍເງິ່ນເພີ່ມຂື້ນ 20% ຫຼືບໍ ຖາ

ຫາກລຽງໂດຍບໍໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ”  
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ໃນປ 2015, ກມຮານອາຫານຈານດວນ (fast food) ຫຼາຍແຫງໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ເລ່ີມປະກາດ

ວາ ພວກເຂົາຈະໃຊຊີ້ນສັດທ່ີ ບໍເຄີຍໄດຮັບຢາຕານເຊື້ອລິຈນຊເີທົານ້ັນ ເຊ່ິງການປະກາດນ້ີເກີດຈາກກມຜບໍລິໂພກ 
ແລະ ສາທາລະນະສກໃນປະເທດທ່ີຊຸກຍໃຫກມຮານອາ ຫານຕາມສັງຕາງໆຫຼຸດຜອນການນາໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນ

ຊີໃນການລຽງສັດທີ່ໃຊເປນວັດຖຸດິບ [2] 

 

ຢາງໃດກໍຕາມ ການລຽງສັດໂດຍບໍໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີນັ້ນ ຈາເປນຕອງມີລະບົບການຈັດການບໍລິຫານທີ່ດີ. 
ຊາວກະສິກອນຈາເປນຕອງ ປບປງສຂະອະນາໄມ ແລະ ມີການຈັດການທີ່ສາມາດປອງກັນການເຈັບເປນ ແລະ 
ການຕາຍຂອງສັດໄດຢາງມີປະສິດທິພາບ. ເຊິ່ງລວມເຖິງ ການປບປງສະພາບບອນຢອາໃສຂອງສັດ, ຫຼຸດຜອນ
ຄວາມໜາແໜນຂອງປະຊາກອນສັດ ມີການໃຫອາຫານທີ່ມີຈລິນຊີທີ່ເປນປະໂຫຍດ ແລະ ສະໝນໄພໃນອາຫານ
ສັດ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ຫາກສັດມີການຕິດເຊື້ອຈລິນຊີ, ສັດເຫຼົານັ້ນຄວນໄດຮັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ແລະ ຖືກ
ຂາຍ ໃນລະບົບທີ່ເເຕກຕາງອອກໄປ.  
 

ນອກຈາກນີ້, ຜະລິດຕະພັນຊີ້ນສັດທີ່ ‘ລຽງໂດຍບໍໄດໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ’ ຍັງມີລາຄາແພງຫຼາຍ ຫຼື ຍັງບໍມີ

ການຈາໜາຍໃນປະເທດທີ່ມີລາຍ ຮັບໜອຍ ແລະ ປານກາງ. ການປຽນແປງໄປສການ ‘ລຽງໂດຍບໍໄດໃຊຢາຕານ

ເຊ້ືອຈລິນຊີ’ ໂດຍບໍມີການຈັດການທີ່ຖືກຕອງອາດນາໄປສການ ເສຍຊີວິດຂອງສັດທີ່ຫຼາຍຂ້ຶນ. ນອກຈາກນີ້ ຄວນ

ຄານຶງເຖິງກາລັງຊື້ຂອງຜບໍລິໂພກໃນປະເທດກາລັງພັດທະນາອາດຍັງບໍຫຼາຍພໍທີ່ຈະຊຸກຍໃຫ ເກີດການລົງທຶນໂດຍ
ກະສິກອນເອງ ໃນການປບປງດານສຂະພິບານ ແລະ ການຈັດການໄດ. ການສະໜັບສະໜນຈາກລັດຖະບານ
ອົງການ ສາກົນທີ່ບໍຂື ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ຈາກສັງຄົມນັ້ນເປນສິ່ງຈາເປນຢາງຍິ່ງສາລັບການປຽນແປງໃນ
ປະເທດກາລັງທ່ີພັດທະນາ. 
 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ປາດສະຈາກຢາຕານເຊ້ືອລິນຊີ, ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນລຽງສັດ  
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ທານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອເພື່ອເບິ່ງຂໍມນເພີ່ມຕື່ມກຽວກັບ “ລຽງສັດໂດຍບໍໃຊຢາຕານເຊື້ອ (raised without 

antibiotics)” ໄດທີ:່ 

Broilers Raised Without Antibiotics in Canada 

 

 

 

https://youtu.be/mWsKAGJQ9Fo  

 

The economic reason this chicken producer gave up antibiotics 

 

 

 

https://youtu.be/mgV0Eo5eTy0  
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why-is-it-important/?utm_term=.16618f6863fa   
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ບດົທ ີ5: ກິດຈະກາການສງົເສີມຄວາມຮກຽວກບັເຊ້ືອຕານຕໍຢາຕານເຊືອ້ 

ອາທດິແຫງການຕ່ືນຕົວກຽວກບັຢາຕານເຊືອ້ຈລິນຊໃີນທົວໂລກ 

ຄານາມ. ການສົງເສີມທ່ີເນັ້ນໜັກໃຫປະຊາຊົນທົວໄປ, ບກຄະລາກອນແພດ ແລະ ຜກໍນົດນະໂຍບາຍມີຄວາມຕື່ນ
ຕົວ ແລະ ຮເຖິງການນາໃຊຢາ ຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ, ເພື່ອຕານການແຜກະຈາຍຂອງການຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີໃນ
ທວົໂລກ. ກິດຈະກາການສົງເສີມຄັ້ງນ້ີຈັດຂ້ືນໂດຍອົງການ ອະນາໄມໂລກ, ອົງການອາຫານ  (FAO) ແລະ 

ອົງການກະສິກາ ແລະ ສຂະພາບສັດໂລກ (World Organization for Animal Health (OIE)) 
 

 

 

 

ສ່ິງທີ່ຄວນຮ 

ການຈດັການກັບຢາຕານເຊືອ້ດວຍຄວາມລະມດັລະວງັ 

ສາລັບອາທິດຂອງການຕື່ນຕົວກຽວກັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນທົວໂລກ ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ຜຮວມງານ
ຂອງພວກເຂົາ ຈະຕິດຕໍ ກັບປະຊາຊົນທົວໄປກຽວກັບການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຜານສື່ສັງຄົມ (social 
media), ການປະຊຸມແນວປະຕິບັດ, ການເຮັດແບບສອບ ຖາມ ແລະ ການເຫລົາເລື່ອງຄວາມສາເລັດເພື່ອເພ່ີມ

ຄວາມຕື່ມຕົວຕໍບັນຫາ. ອົງການອາຫານ (FAO) ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອົງການ ສຂະ ພາບສັດໂລກ 

(OIE) ໄດຮວມໂຕກັນເພື່ອຮຽກຮອງໃຫມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍກັບການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທັງໃນຄົນ 

ແລະ ສັດ.  
 

ໃນປ 2017 ໃນຫົວຂໍໍແມນ “ຊອກຄ້ົນຫາຄາແນະນາຈາກບກຄະລາກອນທາງການເເພດກອນນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈ

ລິນຊີ”.[1]  

 

ເນື່ອງຈາກຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເປນສິ່ງທີ່ມີຄາ. ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຈື່ງເປນສິ່ງສາຄັນທີ່ຈະໄດຮັບຄາແນະນາຢາງ

ຖືກຕອງຈາກແພດໝ ແລະ ບກ ຄະລາກອນທາງການເເພດກອນທີ່ຈະນາໃຊ. ເຊິ່ງນີ້ບໍແມນເລືື່ອງທີ່ກຽວຂອງກັບ

ທານພຽງຄົນດຽວ ແຕຍັງລວມໄປເຖິງຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງທານເພື່ອຊວຍຫຼຸດຜອນການແຜກະຈາຍຂອງ

“ອາທິດຂອງການຕື່ນຕົວກຽວກັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນທົວໂລກ ຈະຈັດຂື້ນໃນວັນທ່ີ 

12-18 ເດືອນພະຈິກ ປ 2018.”  
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ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ”[2]  “ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ບໍຖືກຕອງເຮັດໃຫ ທກໆຄົນມີຄວາມສຽງ” 

ດັງນັ້ນອົງການອະນາໄມໂລກຈ່ືງມີເປາໝາຍໃນການສົງເສີມຄື:  

 

- ເຮັດໃຫບັນຫາການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເປນບັນຫາສຂະພາບໄດຮັບການຮັບຮໃນທົວໂລກ 
- ເພີ່ມຄວາມຕື່ນຕົວຕໍການຮັກສາປະສິດທິພາບຂອງຢາຕານເຊ້ືອຈລນິຊີ ໂດຍການນາໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ

ຢາງເໝາະສົມ 
- ເພີ່ມຄວາມຮັບຮໃນພາກສວນບກຄົນ, ບກຄະລາກອນການເເພດ ແລະ ຜຊຽວຊານດານກະສິກາ ແລະ 

ພາກສວນລັດຖະບານ ຕອງມີບົດບາດໃນການຢບຢງການຕານຕຢໍາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ 
- ສະໜັບສະໜນໃຫມີການປຽນແປງທາງດານພຶດຕິກາ ແລະ ການສົງຜານຂໍມນຂາວສານທີ່ວາ ພຶດຕິກາ

ງາຍໆສາມາດເຮັດໃຫມີການ ກຽວກັບການປຽນແປງທ່ີແຕກຕາງໄດ.  
 

ທ ານສາມາດຕ ິດຕາມກ ິດຈະກ າ ແລະ ຕ ິດຕາມຂ ໍ ມ ນໃໝ ໆໄດທີ ່  #AntibioticResistance and 

#StopSuperbugs ໃນຊອງທາງ Twitter, Facebook, ແລະ Instagram. 
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ຮບພາບ 1: ແຜນພາບສະແດງສາລັບສັບປະດາເພື່ອປກລະດົມການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງສົມເຫດສົມຜົນ, 
ປ 2019 ໂດຍ ອົງການອະນາໄມໂລກ - ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງບໍເໝາະສົມ[3] 
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ຮບພາບ 2: ແຜນພາບສະແດງສາລັບສັບປະດາເພື່ອປກລະດົມການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງສົມເຫດສົມຜົນ, ປ 
2019 ໂດຍ ອົງການອະນາໄມໂລກ - ຄິດຕື່ມອີກຮອບ ແລະ ຊອກຫາຄํາແນະນํາເພີ່ມເຕີມ[3] 
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ຮບພາບ 3: ຮບພາບສະໜັບສະໜນໃນສັບປະດາເພື່ອປກລະດົມການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງສົມເຫດສົມ
ຜົນ, ປ 2019 ໂດຍ ອົງການອະນາໄມໂລກ[3] 
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ທານສາມາດເຂົາ້ເບິງ່ວດິໂີອສາລັບຂໍມນເພ່ີມຕື່ມກຽວກບັ “ອາທດິແຫງການຕ່ືນຕວົກຽວກບັຢາຕານເຊືອ້ໃນທວົໂລກ 

“World Antibiotic Awareness Week” ໄດທີ:່ 

WHO: Antibiotics - handle with care 

 

 

 

https://youtu.be/-ZX97bIbZBQ 

 

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

 

 

 

https://youtu.be/ew00C5n9IIo  
 
References 
1 WHO. (2017, November 10). World Antibiotic Awareness Week 2017. Retrieved from http://www.who.int/campaigns/world-
antibiotic-awareness-week/2017/event/en/   
2 WHO. (2018). World Antibiotic Awareness Week 2018. Retrieved from https://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-
awareness-week/world-antibiotic-awareness-week-2018  
3 WHO. (2019). World Antibiotic Awareness Week 2019. Retrieved from: https://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-
awareness-week/world-antibiotic-awareness-week-2019/landing 
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ຮອງຮອຍຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊ ີ

ຄານາມ. ເຄື່ອງມືໃນການສື່ສານກຽວກັບຄວາມສາຄັນຂອງການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນມະນດ, ລວມເຖິງ
ການບໍລິໂພກທາງກົງ ແລະ ທາງອອມຂອງຄົນ ແລະ ສັດໃນການຜະລິດທາງກະສິກາ 
 

 

 

 

 

 

ສ່ິງທີ່ຄວນຮ 

ຮອງຮອຍຢາຕານເຊ້ືອແມນຫຍັງ? 

ຮອງຮອຍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ໄດຮັບການນາສະເໜີເພື່ອເປນເຄື່ອງມືໃນການສື່ສານລະດັບໂລກ ທີ່ບົງບອກເຖິງ

ຄວາມສາຄັນຂອງການນາ ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນຄົນ ແລະ ສັດ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍລະບົບນະເວດວິທະຍາ [1,2] 

ມັນມີຄວາມຄາຍຄືກັນລະຫວາງ “ Carbon footprint” ແລະ ‘antibiotic footprint’ (ຮບທີ 1). ໃນຂະນະ

ທີ່ເຮົາຕອງໃຊພະລັງງານເພື່ອການດາລົງຊີວິດ, ແຕການໃຊພະລັງງານຈາກ ຖານຫີນທີ່ຫລາຍເກີນໄປກໍໃຫເກີດ

ສະພາບອາກາດປຽນແປງທົວໂລກ. ເຊັນດຽວກັນກັບເວລາທີ່ເຮົາຕິດເຊື້ອຈລິນຊີ, ພວກເຮົາຕອງການຢາຕານເຊ້ືອ

ຈລິນຊີເພື່ອກາຈັດພວກມັນ. ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເກີນຄວາມຈາເປນ ແລະ ບໍຖືກຕອງແມນກໍໃຫເກີດ

ກໍລະນກີານຕານຕໍ ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຫລາຍຂ້ືນເລ້ືອຍໆ ເຊິ່ງເຊື້ອເຫົຼານີ້ວາ “ຊຸບເປບັກ (superbug)”- ຫລືເຊື້ອ

ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຫຼາຍຊະນິດ.[1]  

 

ປາສະຈາກການແກໄຂເພື່ອຫຸຼດຜອນການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນທົວໂລກ, ຄົນຈານວນຫລວງຫລາຍອາດ

ເສຍຊີວິດຍອນເຊື້ອຕານ ຕໍຢາຕານເຊື້ອຫຼາຍຊະນິດ “superbugs”.  ຮອງຮອຍຂອງຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຍັງ

ສາມາດວັດແທກປະລິມານການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນທກໆກິດຈະກາຂອງຄົນ, ລວມທັງການນາໃຊຢາຕານ
ເຊ້ືອຈລິນຊີທາງກົງໃນຊຸມຊົນ, ໃນໂຮງໝ ແລະ ການການນາໂດຍທາງອອມ ໃນຜະລິດຕະພັນທາງກະສິກາ. 

 
 

“ຮອງຮອຍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຈະຊວຍໃຫທານເຂົ້າໃຈເຖິງປະລິມານຂອງຢາຕານເຊື້ອຈ

ລິນຊີໃທັງໝົດທີ່ຖືກນາທີ່ໃຊໃນທົວໂລກ” [1]    

“ເຮົາສາມາດຫຼຸດຜອນຮອງຮອຍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໄດແນວໃດ?” 
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ຮອງຮອຍຂອງຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນປະເທດໃດໜຶ່ງ ສາມາດປະເມີນໄດເຖິງປະລິມານການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈ

ລິນຊີທັງໃນຄົນ ແລະ ສັດ ຂອງປະເທດນ້ັນໆໄດ (ຮບພາບທີ 2). ການນํາໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີໃນວຽກງານກະສິ

ກາຖືວາແມນພາກສວນສາຄັນຂອງຮອງຮອຍ ຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ ເນື່ອງຈາກຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີທ່ີໃຫອາຫານແກ
ສັດສວນໃຫຍຈະຖືກຂັບອອກໄປສລະບົບບາບັດນາເປອນ ແລະ ແຫຼງນາ ຕາງໆ ເຊິ່ງເຮັດໃຫເຊື້ອຈລິນຊີມີການ

ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນສະພາບແວດລອມຂອງແຕລະທອງຖ່ິນ. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ຮູບທີ  1:  The Carbon Footprint (ຊ້າຍ)  ແລະ Antibiotic Footprint (ຂວາ).  
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ຮບພາບ 2: ຕົວຢາງຮອງຮອຍການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນປະເທດອັງກິດ ໂດຍອີງການການຊົມໃຊຢາຕານ

ເຊ້ືອໃນປ 2017.[2]   

 
ຮບທີ 3: ຮອງຮອຍຢາຕານເຊື້ອໃນເເຕລະປະເທດ ໃນປ 2015.[2] 

 

ທານສາມາດອານເພີ່ມຕື່ມກຽວກັບຮອງຮອຍຢາຕານເຊື້ອໄດທີ ່www.antibioticfootprint.net  

 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ການໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີເກີນຄວາມຈາເປນ, ການໃຊຢາຕານເຊ້ືອຢາງບໍຖືກຕອງ 
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Antibiotic Smart Use (ການນາໃຊຢາຕານເຊືອ້ຈລິນຊຢີາງສະຫລາດ) 

ຄານາມ. ການປກລະດົມເພື່ອສົງເສີມການນํາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງສົມເຫດສົມຜົນໃນປະເທດໄທ ເລ່ີມໃນປ 
2007   
 

 

 

 

 

 ສ່ິງທີຄ່ວນຮ 

“Antibiotic Smart Use” ໃນປະເທດໄທ 

ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເຮັດໃຫຄົນເຈັບເສຍຊີວິດ ເພີ່ມຂື້ນປະມານ 19,000 ຄົນໃນປະເທດໄທ ໃນປ 
2010 [1] . ໃນປະເທດໄທ, ສາມາດຊື້ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໂດຍບໍຕອງມີໃບສັງຢາຈາກເເພດ ແລະ ການນํາໃຊຢາ

ຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງບໍເມາະສົມ ສາມາດພົບເຫັນໄດຈາກບກ ຂະລາກອນການເເພດ ແລະ ໃນປະຊາຊົນທົວໄປ [2]. 

ມີການຄາດຄະເນວາ ຕາກວາ 10% ຂອງຄົນເຈັບທີ່ເປນໄຂຫວັດ ທີ່ມີການຕິດເຊື້ອຈ ລິນຊີສົມທົບ. ແຕໃນ
ປະເທດໄທ ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີມັກໃຊໃນຄົນເຈັບທີ່ເປນໄຂຫວັດໂດຍການໃຫຢາຈາກແພດໃນໂຮງໝ, ໃນຄລີ
ນິກ ແລະ ຮານຂາຍຢາ ເຊິ່ງສວນໃຫຍກແໍມນຄວາມຮຽກຮອງຂອງຄົນເຈັບເອງ. ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ
ຢາງບໍເມາະສົມ  ບໍພຽງແຕກໍໃຫເກີດອັນ ຕະລາຍຕໍສຂະພາບຂອງຄົນເຈັບເທົານັ້ນແຕຍັງສົງຜົນກະທົບເຖິງທກຄົນ
ໃນປະເທດ. 
 

ປະເທດໄທເປດໂຕໂຄງການ “ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງສະຫລາດ” ເພື່ອເປນແບບຢາງໃນການສົງເສີມ

ການນາ ໃຊຢາຢາງສົມເຫດສົມຜົນ, ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ [2]. ສາມພະຍາດເປາໝາຍຫຼັກຂອງ
ໂຄງການນ້ີປະກອບດວຍ (1) ໄຂຫວັດທາມະດາ ທ່ີມີອາການເຈັບຄໍ (2) ຖອກທອງກະທັນຫັນ ແລະ (3) ບາດແຜ
ທວົໄປ, ເນ່ືອງຈາກຄົນສວນໃຫຍທີ່ມີພາວະເຫຼົານ້ີບໍຈາເປນຕອງໃຊຢາຕານ ເຊ້ືອຈລິນຊີ. ໂຄງການນ້ີປະກອບດວຍ 
3 ໄລຍະຄື: ໄລຍະທາອດິແມນການປະເມີນເເນວທາງການແແກໄຂບັນຫາທີ່ມີຈດປະສົງເພື່ອປຽນພຶດຕິກํາການສັງ
ຢາຂອງທານໝ, ໄລຍະທີສອງແມນການກວດສອບຄວາມເປນໄປໄດເພື່ອຂະຫຍາຍໂຄງການ ແລະ ໄລຍະທີສາມ
ແມນການເນັ້ນໜັກໃນສງົເສີມຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ [3] 

“ບໍໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນພະຍາດທີ່ບໍໄດເກີດຈາກເຊື້ອຈລິນຊີ” ຖືເປນ

ແນວຄິດພື້ນຖານຂອງການ ນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງສະຫລາດ” [1] 
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ນອກຈາກໂຄງການນີ້, ຍັງມີຫລາຍໆໂຄງການປກລະດົມໃນຫລາຍໆປະເທດ ແລະ ທົວໂລກເພື່ອສົງເສີມຄວາມຕື່ນ
ຕົວ ແລະ ການເເກໄຂບັນ ຫາການຕານຕໍຢາຕານເຊື ້ອ ເຊັນ:  Antibiotic Guardian ແລະ  Antibiotic 

Awareness Week 

 

 

ຮບທີ 1: ສັນຍາລັກໂຄງການນํາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງສະຫຼາດ 
 

ຄາສັບທີກ່ຽວຂອງ: ຄວາມຮອບຮກຽວກັບການນາໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ (antibiotic literacy),  ການນາໃຊ

ຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີຢາງເມາະສົມ, ການນາໃຊຢາຢາງສົມເຫດສົມຜົນ, ພະຍາດໄຂຫວັດທາມະດາ, ຖອກທອງ  
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ການນາໃຊຢາຕານເຊືອ້ຈລິນຊີຢາງເມາະສົມ 

ຄານາມ. ການດາເນີນງານທ່ີມີການປະສານສົມທົບກັນຂອງບັນດາກິດຈະກາຕາງໆເພື່ອໃຫເກີດການນາໃຊຢາຕານ

ເຊື້ອຈລິນຊີ ຢາງເໝາະສົມ ໂດຍມີເປາໝາຍເພື່ອສະໜັບສະໜນການປນປວຄົນເຈັບໃຫຫາຍຂາດຈາກພະຍາດ, 

ຫຼຸດຜອນໂອກາດການເກີດ ເຊື້ອຕານຕໍ ຢາ ແລະ ຫຼຸດຜອນການແພກະຈາຍຂອງເຊື້ອທີ່ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ

ຫຼາຍຊະນິດ [1] 

 

 

 

 

 

 

 

ສ່ິງທີ່ຄວນຮ  

ການກາກບັດເເລການນາໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ ຕອງເຮດັແນວໃດ? 

ເປາໝາຍຂອງ  Antibiotic stewardship ແມນ ເພື່ອຫຼຸດຜອນການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ບໍຖືກຕອງ 

ແລະ ການນາໃຊຫຼາຍເກີນຄວາມຈາເປນ. ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຖືກຕອງ ເຮັດໃຫຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ

ຍັງສາມາດໃຊໄດດົນ, ຫຼ ຸດຜອນບັນຫາການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ແລະ ຫຼ ຸດຜອນຜົນ

ຂາງຄຽງຈາກຢາທ່ີບໍຈາເປນ. ໃນບັນດາໂຮງໝ ແລະ ອົງການຕາງໆໄດສາງຄມືການບົງມະຕິພະຍາດເພື່ອຮັບປະກັນ

ການປນປວທ່ີເໝາະສົມສາລັບພະຍາດ ທີ່ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອຈລະໂລກ ແລະ ເຊື້ອຈລິນຊີ ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ບໍ

ແມນແຕບກຄະລາກອນທາງການແພດເທົານັ້ນທີ່ມີບົດບາດໃນການກາກັບດເເລການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອ ຈລິນຊີ 

ປ ະຊ າ ຊ ົ ນ  ທ ກ ຄ ົ ນ ກ ໍ ມ ີ ສ ວ ນ ສ າ ຄ ັ ນ ໃ ນກ ານ ປ ະ ຕ ິ ບ ັ ດ ເ ຊ ັ ນກ ັ ນ .  ທ ານ ກ ໍ ສ າ ມ າ ດ ຊ ວ ຍ

ສົງເສີມການນາໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີທ່ີເໝາະສົມໄດດັງນີ:້ 

- ຮ ແລະ ເຂົ້າໃຈກຽວກັບສາເຫດ ຫືຼ ສາເຫດທ່ີອາດເປນໄປໄດຂອງພະຍາດ ແລະ ບໍໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ

ຖາບໍຈາເປນ 

“ການວາງແຜນປະຕິບັດການກາກັບດເເລການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ທັງໃນໂຮງໝ 

ແລະ ໃນຊຸມຊົນ ຈະສາມາດຊວຍຮັກ ສາຊີວິດຂອງຄົນເປນຈານວນຫຼາຍໄດ” 

“ໂຄງການການກາກັບດເເລການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຄວນຖືກນາມາໃຊທັງໃນໂຮງ

ໝ, ຮານຂາຍຢາ ແລະ ໃນຊຸມຊົນ” 
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- ຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ສຂະອະນາໄມທ່ີດ,ີ ຫຼີກລຽງອາຫານ ແລະ ນາທ່ີມກີານປນເປອນ 

- ຮັບປະກັນວາ ທານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທານໄດຮັບການຮັບຢາປອງກັນພະຍາດຕາມຄາແນະນາຂອງແພດ 

- ປະຕິບັດຕາມຄາແນະນາ ແລະ ໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີໃຫຄົບການົດຕາມຄາແນະນາຂອງແພດ 

- ຫາມບໍເກັບຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີທີ່ເຫຼືອ ແລະ ບໍໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີຂອງຜອ່ືນ 
 

ຄາສັບທີກ່ຽວຂອງ: ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງເມາະສົມ, ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເກີນຄວາມຈາເປນ, 

ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງບໍຖືກຕອງ  

 

ກົດເບ່ີງວີດີໂອເພື່ອເຂ້ົາເບ່ິງຂໍມນເພີ່ມເຕີມກຽວກັບ ການນາໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີຢາງເມາະສົມ 

ເປນຫຍັງການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຢາງເມາະສົມຈິ່ງມີຄວາມສາຄັນ? 

 

 

 

https://youtu.be/-G4cEYQBVu4  

 

ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຢາງເມາະສົມ| Paul Green| TEDxErie 

 

 

 

https://youtu.be/z4zBLsN4aek  
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ບດົທ ີ6. ເຊືອ້ຈລະຊບີ 

ເຊ້ືອຈລິນຊ ີ

ຄານາມ. ແມນສິງ່ທີ່ມີຊີວິດຂະໜາດນອຍທີ່ບໍຊັບຊອນ, ພົບໄດທກບອນ ແລະ ບໍສາມາດເບ່ິງເຫັນໄດດວຍຕາເປາ 

ເຊ້ືອຈລິນຊີເປນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຈລັງດຽວ ແລະ ບໍມີແກນຈລັງ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄາສັບທີມີ່ຄວາມໝາຍກຽວຂອງ 

 

ເຊ້ືອຈລິນຊ ີ

ຄານາມ. ໝາຍເຖີງເຊ້ືອຈລິນຊີໜື່ງໂຕ 

ທີ່ແມນຈລິນຊ ີ

ຄາຄນນາມ. ທີ່ມີສາເຫດມາຈາກເຊ້ືອຈລິນຊີ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ເຊື້ອຈລິນຊີ ສາມາດຂະຫຍາຍຕົວໄດຢາງໄວວາ. ເມື່ອເຂົ້າໄປໃນຮາງກາຍຂອງຄົນເຮົາ, 

ເຊື້ອສາມາດປອຍສານພິດທີ່ເຮັດໃຫ ຄົນເຮົາບໍສະບາຍ. ພະຍາດທີ່ມີສາເຫດມາຈາກເຊື້ອ

ຈລິນຊີ ປະກອບໄປດວຍ ການຊຶມເຊື້ອເລືອດ, ປອດອັກເສບ ແລະ ອາຫານເປນພິດ”. 

 

“ເຊື້ອຈລິນຊີ ຖືກນາໃຊໃນການຜະລິດເນີຍແຂງ ແລະ ນົມສົ້ມ ດວຍວິທີການໝັກດອງ. 

ເຊ້ືອຈລິນຊີ ຍັງຖືກນາໃຊໃນການ ຜະລິດຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ  ແລະ ສານເຄມີຕາງໆ”. 
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ສ່ິງທີ່ຄວນຮ 

ເຊ້ືອຈລິນຊທ່ີີດີ ແລະ ບດໍ ີ

ເຊ້ືອຈລິນຊີເປນໜຶ່ງໃນສ່ິງທີ່ມີຊີວິດທາອິດທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນໂລກ ເປນສ່ີງທີ່ມີຊີວິດດ້ັງເດມີ ທີອ່າໃສຢໃນດິນ, ພືດ, 

ນາ, ຢເທິງໜາ ພຽງສ່ິງຂອງທວົໄປ ແລະ ໃນນາ. ທານຍັງສາມາດໄດຮັບເຊື້ອຈລິນຊີໂດຍການຈັບມື ຫຼື ການສາພັດ

ກັບລກບິດປະຕ. 

ແຕແນວໃດກໍດີ, ຍັງມີເຊ້ືອຈລິນຊີຫຼາຍຊະນິດທ່ີດີ ແລະ ມີປະໂຫຍດ. ເຊື້ອຈລິນຊີສາມາດຍອຍສະຫຼາຍຊາກສັດ 

ແລະ ຊາກພືດທ່ີຕາຍແລວ. ນອກຈາກນີ້ໃນໂຮງງານອດສາຫະກາ ເຊື້ອຈລິນຊີກໍມີຄວາມສາຄັນໃນການບາບັດນາ

ເປອນ ແລະ ຍອຍສະຫຼາຍຄາບນາມັນທ່ີຮົວໄຫຼ. ເຊືອ້ຈລິນຊີ ບາງຊະນດິອາໄສຢໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານຂອງຄົນ

ເຮົາ ແລະ ຊວຍຍອຍອາຫານ, ຊວຍທາລາຍເຊ້ືອພະຍາດອ່ືນທີ່ກໍໃຫເກີດພະຍາດ ແລະ ສາມາດໃຫສານອາຫານບາງ

ຢາງແກຄົນເຮົາ. 

ເຖິງຢາງໃດກຕໍາມ, ເຊ້ືອຈລິນຊີຫຼາຍຊະນິດກສໍາມາດເປນອັນຕະລາຍແກມະນດໄດ, ໂດຍກໃໍຫເກີດພະຍາດຕາງໆ

ເຊັນ: ອັກເສບປອດ (ເຊື້ອ Streptococcus pneumonia), ເຍື່ອຫມສະໝອງອັກເສບ (ເຊື້ອ 

Haemophilus influenza), ອັກເສບຄໍ (ເຊ້ືອ Group A Streptococcus) ແລະ ອາຫານເປນພິດ (ເຊ້ືອ 

Escherichia coli  ແລະ Salmonella). ເຊ້ືອຈລິນຊີທີ່ບໍດີເຫຼົານີ ້ເປນສາເຫດທີ່ເຮົາຄວນຈະລາງມໃືຫສະອາດ 

ແລະ ອະນາໄມຫອງຄົວ ແລະ ຫອງນາໃຫສະອາດດີເປນປະຈາ. 

ໂດຍທົວໄປແລວ, ເຊື້ອຈລິນຊີຈະອາໄສຢໃນສ່ິງແວດລອມທີ່ຊັບຊອນ. ເຊື້ອຈລນິຊີ ແລະ ເຊ້ືອເຫັດ ບາງຊະນິດ

ສາມາດ ຜະລິດສານຕານເຊື້ອຈລິນຊີເພື່ອຂາ ຫືຼ ຢບຢງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຈລິນຊີຊະນິດອ່ືນໆທີ່ເປນຄແຂງ 

ແລະ ອາໄສຢໃນບໍລິເວນດຽວກັນ. ບາງເຊ້ືອຈລິນຊີສາມາດປບໂຕໂດຍທາມະຊາດ ເພື່ອຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ

ເຫຼາົນ້ັນເພ່ືອໃຫໂຕເອງສາມາດຢລອດໄດ. 

ເຖິງຢາງໃດກຕໍາມ, ເມ່ືອຄົນເຮົາໃຊຢາຕານເຊື້ອຢາງບໍຖືກຕອງ ແລະ ໃຊຫຼາຍເກີນຄວາມຈາເປນ, ການປບໂຕຂອງ

ເຊ້ືອຈລິນຊີ ຈະເກີດໄວຂ້ຶນ, ເຊ້ືອຈລິນຊີທ່ີຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອຈຶ່ງພົບໄດຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ເຮັດໃຫການປນປວ

ການຕິດເຊື້ອຈາກເຊ້ືອ ຈລິນຊີ ເຫົຼານີ້ຈະກາຍເປນເລ່ືອງທ່ີຫຍງຍາກຍິ່ງຂຶ້ນ. ພວກເຮົາຕອງຫຸຼດຄວາມສຽງໃນການ
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ກໍໃຫເກີດເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອ ຈລິນຊີ ໂດຍການຫຼຸດຜອນການນາໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີທ່ີບໍຖືກຕອງ ແລະ 

ເກີນຄວາມຈາເປນລົງ ແລະ ປອງກັນການຕິດ ເຊື້ອຕັ້ງແຕຫົວທີ.. 

ສະຫ ຼ ຸບ, ຢ າທ າລາຍເຊື ້ອຈລ ິນຊີທີ່ ດີ ໂດຍການນ າໃຊ ຢາຕ ານເຊ ື ້ອຈ ລ ິນຊີທ ີ ່ ເກ ີນຄວາມຈ າເປນ ຫຼື  

ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊທີີບໍ່ຖືກຕອງ 

ຄາສັບທີກ່ຽວຂອງ: ຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ, ການຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ, ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງບໍ

ຖືກຕອງ 

ທານສາມາດເຂົາ້ເບິງ່ວດີໂີອທີກ່ຽວກບັ “ເຊືອ້ຈລນິຊ”ີ ເພ່ີມຕ່ືມໄດທີ:່ 

ເຊ້ືອຈລິນຊີແມນຫຍັງ?  

 

 

 

https://youtu.be/YGY_gFSTmrc  
 

ຈລິນຊີ ສ່ືສານກັນແນວໃດ  ” – Bonnie Bassler  

 

 

 

https://youtu.be/KXWurAmtf78  
 

ລດຜອນປດໃຈສຽງຂອງການໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ-ທີ່ກຽວຂອງກັບການຖອກທອງ 

 

 

 

https://youtu.be/bkWCWv7_oiI   
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ເຊ້ືອເຫດັ 

ຄານາມ. ແມນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຂະໜາດນອຍທີ່ໂດຍປກກະຕິຈະບໍສາມາດເຫັນໄດດວຍຕາເປາ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ 

ເຊື້ອເຫັດແມນປະກອບດວຍຫຼາຍໆຈລັງຮວມເຂົ້າກັນຈົນມີຂະໜາດໃຫຍ ຈົນສາມາດເຫັນໄດດວຍຕາເປາໄດ. 

ເຊ້ືອເຫັດເປນສ່ິງທີ່ມີຊີວິດ ຈລັງດຽວທີ່ມີແກນຈລັງ 
 

 

 

 

 

 

ຄາສັບທີ່ມີຄວາມໝາຍກຽວຂອງ 

ເຊ້ືອເຫັດ 
ຄານາມ. ແມນຄານາມຈານວນຫຼາຍຂອງເຊ້ືອເຫັດ 

Fungal 

ຄາຄນນາມ. ທີ່ມີສາເຫດມາຈາກເຊ້ືອເຫັດ 

 

ສ່ິງທີ່ຄວນຮ  

ຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊມີີຜົນຕເໍຊ້ືອເຫດັໄດແນວໃດ? 

ການຕິດເຊື້ອຈາກເຊື້ອເຫັດທີພ່ົບເຫັນເລື້ອຍໆແມນພະຍາດຕິດເຊື້ອເຫັດຢຕີນ, ພະຍາດເກື້ອນ ແລະ ການຕິດເຊ້ືອ

ເຫັດໃນຊອງຄອດ. ເຊື້ອເຫັດເປນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດດັ້ງເດີມ ເຊື້ອເຫັດອາໄສຢໃນອາກາດ, ດິນ, ພືດ ແລະ ນາ. ເຊື້ອ

ເຫັດບາງຊະນິດສາມາດແຜຂະຫຍາຍ ໂດຍການສາງເມັດສະ ປໍນອຍໆ ແລະ ກະຈາຍໄປໃນອາກາດ ທານ

ສາມາດຫາຍໃຈເອົາສະປໍເຂ້ົາໄປໃນລະບົບຫາຍໃຈ ຫຼື ສະປໍສາມາດຕົກລົງໃສໂຕເຮົາໄດ. 

 

ທານອາດມີທາອຽງທີ່ຈະຕິດເຊື້ອເຫັດຮບແບບຮນໄດ ຖາທານມີລະບົບພມຄມກັນທ່ີບົກພອງເຊັນ: ການຕິດເຊື້ອ 

HIV ຫຼື ຜທີ່ກາລັງໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ. ຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີບໍສາມາດຂາເຊື້ອເຫັດໄດແຕທາລາຍເຊ້ືອຈລິນຊີໄດ 

“ເຊ້ືອເຫັດປະກອບໄປດວຍ ເຫັດທີ່ໃຊປງແຕງອາຫານ, ກອນເຊື້ອເຫັດ, ຢສ ຄືຕົວຢາງ

ຂອງເຊ້ືອເຫັດ” 

“ເຊ້ືອເຫັດບາງຊະນິດກໍໃຫເກີດພະຍາດຕ ໍຄົນ, ສັດ ແລະ ພືດ” 
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ໂດຍການຂາເຊ້ືອຈລິນຊີ, ທີ່ເປນເຊື້ອປະຈາຖ່ີນຕາມທາມະຊາດເຊັນຢໃນຊອງຄອດ ເຊ່ິງພວກມັນປອງກັນເຮົາຈາກ

ການຕິດເຊ້ືອທ່ີປນເປອນມາກັບມື ແລະ ສາມາດກໍໃຫເກີດການຕິດເຊ້ືອ. 
 

ການຕິດເຊື້ອເຫັດໃນຊອງຄອດເປນຜົນຂາງຄຽງທີ່ພົບໄດເລື້ອຍໆຈາກການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເປນເວລາ

ດົນ.  ການຕິດເຊື້ອເຫັດໃນຊອງຄອດອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະທີ່ມີການໃຊ ຫຼື ຫຼັງການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ 

ເພື່ອໃຊປນປວພະຍາດຕາງໆເຊັນການອັກເສບຮຄໍຈາກເຊ້ືອ Streptococcus. ດັງນ້ັນພວກເຮົາຄວນໃຊຢາຕານ
ເຊື ້ອຈລິນຊີໃນຍາມຈາເປນ, ນອກຈາກນີ ້ພວກເຮົາຄວນຢດການນາໃຊຢາຕານເຊື ້ ຶອຈລິນຊີທີ ່ຫຼາຍເກີນ
ຄວາມຈາເປນ ຫຼືໃຊບໍຖືກວິທີ. 
 

ການຕິດເຊື້ອເຫັດໃນປອດອາດມີອາການຮນແຮງ ແລະ ມັກມີອາການຄາຍກັບການເຈັບເປນຂອງພະຍາດອື່ນໆໄດ

ເຊັນ: ໄຂຫວັດໃຫຍ ຫຼື ວັນນະໂລກ. ທານໝຄວນພິຈາລະນາເຖິງຄວາມເປນໄປໄດຂອງການຕິດເຊື້ອເຫັດ ເມ່ືອ

ຄົນເຈັບມີອາການຂອງພະຍາດປອດອັກເສບ ເຊ່ີງອາການດັງກາວບໍດີຂຶ້ນ ເຖິງວາຈະມີການນາໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນ

ຊີໃນການປນປວ. ດັງນັ້ນຄວນຈະໄດຮັບການກວດວິເຄາະຫາສາເຫດ ຍອນການຕິດເຊື້ອເຫັດແຕຫົວທີ ເຊິ່ງຊວຍ

ຫຼຸດຜອນການນາໃຊຢາຕານເຊື ້ອຈລິນຊີທີ່ບໍຈາເປນ ແລະ ຊວຍໃຫຄົນເຈັບໄດຮັບຢາຕານເຊື ້ອເຫັດໄດຢາງ

ທັນທວງທ,ີ ຖາມີຄວາມຈາເປນ. 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ຢາຕານເຊ້ືອເຫັດ, ຢາເປນີຊິລນິ, ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຢາງບໍຖືກຕອງ 

 

ທານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວີດີໂອທີ່ກຽວກັບ “ເຊ້ືອເຫັດ” ເພີ່ມຕ່ືມໄດທີ:່ 

Fungi: Death Becomes Them - CrashCourse Biology #39  

 

 

 

https://youtu.be/m4DUZhnNo4s 
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ເຊ້ືອຈລະໂລກ 

ຄານາມ. ແມນສ່ິງທ່ີບໍມີຊີວິດຂະນາດນອຍ, ບໍຊັບຊອນ ສາມາດພົບເຫັນໄດທວົທກບອນ ແລະ ບໍສາມາດເບ່ິງເຫັນ

ດວຍຕາເປ າໄດ. ຈລະໂລກບໍມີໂຄງສ າງຂອງຈ ລັງ ແລະ ຖືວ າແມນສີ ່ງທີ ່ບໍ ມ ີຊ ີວ ິດ. ຈລະໂລກອາໃສ

ຈລັງຂອງສ່ີງທີ່ມີຊີວິດອື່ນເພື່ອໃຊໃນການແບງໂຕ ແລະ ດາລົງຊີວິດ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄາສັບທີມີ່ຄວາມໝາຍກຽວຂອງ 

Viral 

ຄາຄນນາມ.  ທີ່ມີສາເຫດມາຈາກເຊ້ືອຈລະໂລກ 

 

ສ່ິງທີ່ຄວນຮ 

ເປນຫຍັງຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີຈ່ຶງບມໍຜົີນຕເໍຊ້ືອຈລະໂລກ? 

ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີເປນຢາທີ່ໃຊໃນການປນປວພະຍາດທີ່ມີສາເຫດຈາກການຕິດເຊື້ອຈລິນຊີ. ໂດຍມັນອອກລິດ

ທີ່ໂຄງສາງ ຈລັງຂອງເຊື້ອຈລິນຊີ. ເຊື້ອຈລະໂລກມີໂຄງສາງທີ່ແຕກຕາງຈາກເຊື້ອຈລິນຊີ, ເຊື້ອຈລະໂລກອາໃສ 

ແລະ ເພີ່ມຈານວນພາຍໃນຈລັງຂອງຄົນຍອນມັນບໍສາມາດເພີ່ມຈານວນພາຍນອກຈລັງທີ່ມີຊີວິດອື່ນໄດ. ຢາຕານ

ເຊື້ອຈລິນຊີບາງຊະນິດອອກລິດທາລາຍເປອກຫມຈລັງ, ຢບຢງການຜະລິດໂປຣຕິນໃນຈລັງ. ເຊິ່ງໂຄງສາງເຫລົານີ້

ບໍມີໃນພວກຈລະໂລກ [1] 

“ຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີບໍມີຜົນຕໍເຊ້ືອຈລະໂລກ. ຢາຕານເຊ້ືອຈລະໂລກບາງຊະນິດທ່ີສາມາດ

ໃຊໃນການປນປວການຕິດ ເຊື້ອຈລະໂລກທີ່ຮນແຮງໄດ, ແຕເຊື້ອຈລະໂລກກໍສາມາດ

ຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອຈລະໂລກເຫຼົານັ້ນໄດເຊັນກັນ”  

“ຕົວຢາງ: ພະຍາດທີ່ມີສາເຫດມາຈາກການຕິດເຊື້ອຈລະໂລກເຊັນ: ໄຂຫວັດທາມະດາ, 

ໄຂຫວັດໃຫຍ, ໝາກສກໝາກໃສ ແລະ ພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ” 
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ການຕິດເຊື້ອຈລະໂລກບາງຊະນິດສາມາດປນປວໄດໂດຍການໃຊຢາຕານຈລະໂລກທີ່ຈາເພາະກັບເຊື້ອທີ ່ກໍ

ພະຍາດນັ້ນໆ ເຊນັ: ພະຍາດຕານເຕັ້ນ ແລະ ພະຍາດຕັບອັກເສບຊະນິດຊ.ີ ສາລັບພະຍາດທີ່ເກີດຈາກເຊ້ືອຈລະໂລກ

ບາງຊະນິດເຊັນ: ພະຍາດຕັບອັກເສບຊະນິດບີ ແລະ HIV/AIDS ມີຢາທີ່ສາມາດຢບຢງເຊື້ອເພື ່ອບໍໃຫເປນ

ອັນຕະລາຍຕຄໍົນເຈັບ ແລະ ຫຸຼດຜອນການແຜ ກະຈາຍໄປຍັງຄົນອ່ືນໄດ. 
 

ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ໃນປະຈບັນມີປອງກັນພະຍາດຫຼາຍຊະນິດທີ່ສາມາດປອງກັນການຕິດເຊື້ອຈລະໂລກນ້ັນໆໄດ. 

ປອງກັນພະຍາດຈະຊວຍ ກະຕນລະບົບພມຄມກັນຂອງຄົນເຮົາໃຫສາງພມຄມກັນຕໍກັບເຊື້ອຈລະໂລກນັ້ນໆ ແລະ 

ຢບຢງເຊື້ອກອນທີ່ຈະເຮັດໃຫເກີດພະຍາດໄດ. ການໄດຮັບປອງກັນພະຍາດເປນວິທີທີ່ດີທີ່ສດໃນການປອງກັນ

ພະຍາດຈາກການຕິດເຊື້ອຈລະໂລກ ເຊັນ: ປອງກັນພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ ແລະ ປອງກັນພະຍາດວໍ. ອານເພ່ີມ

ເຕີມໄດທີ່  click here. 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອ: ຢາຕານຈລະໂລກ, ໄຂຫວັດໃຫຍ ແລະ ໄຂຫວັດທํາມະດາ  
 

ທານສາມາດເບິງ່ວດີິໂອກຽວກບັ “ເຊ້ືອຈລະໂລກ” ເພ່ີມຕືມ່ໄດທີ:່ 

ຈລະໂລກ 

 

 

https://youtu.be/0h5Jd7sgQWY  
 

ຈລະໂລກ ແລະ ຈລິນຊີ: ມັນແຕກຕາງກັນແນວໃດ ແລະ ໃຜສົນໃຈ? - ທາມະດາ ແລະ ງາຍ 

 

 

https://youtu.be/O7iaPos8a90  
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ບດົທ ີ7. ການຕໍສ ແລະ ການໂຕຕອບກບັຂອງເຊ້ືອຈລະຊີບ  

ຢາຕານເຊ້ືອເຫດັ 

ຄາຄນນາມ. ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຂາ ຫຼື ຢບຢງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊ້ືອເຫັດ 
 

 

 

 

 

 

 

ສ່ິງທີ່ຄວນຮ  

ໄພຂມົຂຈາກເຊ້ືອເຫດັທີຕ່ານຕໍຢາ 

ເປນທີ່ຮກັນດີແລວວາ ເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊແີມນໄພຂົມທາງດານສາທາລະນະສກເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, 

ປນຫາຕານຕໍຢາຂອງເຊື້ອເຫັດນ້ັນຍັງບໍເປນທີ່ຮັບຮເທົາທີ່ຄວນ.  
 

ໜຶ່ງໃນການຕິດເຊື ້ອເຫັດທີ ່ພ ົບເຫັນເລື ້ອຍໆ ແມນ ເຊື ້ອ Candida ເຊິ ່ງອາດຕິດເຊື ້ອໃນກະແສເລືອດ 

(Candidemia). ມີຢາ ຕານເຊື້ອເຫັດ ຫຼາຍຊະນິດໄດຮັບການພັດທະນາໃນຊວງທີ່ຜານມາ ແລະ ຊວຍໃຫແພດ

ສາມາດປນປວພະຍາດນ້ີໄດ. ນອກຈາກນີ້, ເຊື້ອແຄນນິດາ (Candida) ທີ່ເຮັດໃຫຕິດເຊື້ອໃນກະແສເລືອດ 

(Candidemia) ບາງສາຍພັນກໍຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອເຫັດທີ່ໃຊໃນການປນປວ [1] 

 

ຕາມທາມະຊາດແລວ ເຊື້ອເຫັດກໍສາມາດເກີດການຕານຕໍຢາໄດ ຖາມີການໃຊຢາຕານເຊ້ືອເຫັດຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ ນາ

ໃຊຢາງບໍ ເໝາະສົມເຊັນ ດຽວກັນກັບເຊ້ືອຈລິນຊີທີ່ເກີດການຕານຕຢໍາຢາຕານເຊື້ອ. ຕົວຢາງຂອງການໃຊຢາຕານ

ເຊ້ືອເຫັດຢາງບໍເໝາະສົມຄືການໃຊຢາ ຕານເຊ້ືອເຫັດໃນປະລິມານທ່ີຕາ ຫືຼ ໃຊໃນໄລຍະເວລາທີ່ສ້ັນກວາທີ່ຄວນ. 

“ຢາຕານເຊື້ອເຫັດຖືກນາໄປໃຊເພື່ອປນປວການຕິດເຊື້ອເຫັດເຊັນ: ພະຍາດຂີ້ກາກ. ຢາ

ຕານເຊ້ືອເຫັດບາງຊະນິດ ສາມາດຫາຊື້ໄດໂດຍບໍມີໃບສັງຢາ” 

“ຕີນຕິດເຊື້ອຈາກເຊື້ອເຫັດ (Athlete’s foot)  ສາມາດປນປວໄດດວຍຢາຕານເຊື້ອ

ເຫັດຊະນິດທາ” 
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ການເພີ່ມຂ້ຶນຂອງເຊ້ືອເຫັດຕານຕໍຢານ້ັນ ຍັງອາດສາມາດກໍໃຫເກີດພະຍາດລະບາດ ອັນສົງຜົນກະທົບຕໍຄວາມໝ້ັນ

ຄົງທາງອາຫານຂອງໂລກ.[2] ເຊື້ອເຫັດທີ່ທາລາຍພືດເປນສາເຫດຂອງການສນເສຍເຖິງ 20% ຂອງປະລິມານຜົນ

ຜະລິດຂອງພືດເພື່ອການບໍລິໂພກທົວໂລກໃນແຕ ລະປ. ການໃຊຢາຕານເຊື້ອເຫັດທີ່ຫຼາຍເກີນໄປໃນດານກະສິກາ

ເປນອີກປດໃຈໜຶ່ງທີ່ກະຕນໃຫເກີດການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອເຫັດ. ເຊື້ອເຫັດທີ ່ຕານຕໍຢານີ້ອາດເພ່ີມຈານວນໄດ

ຢາງວອງໄວ ແລະ ທາລາຍສັກກະຍາພາບໃນ ການຜະລິດພືດເພ່ືອການບໍລິໂພກຢາງເປນວົງກວາງໃນທົວໂລກ. 
 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ເຊ້ືອເຫັດ, ຢາຕານຈລະຊີບ 

ເບ່ີງວິດີໂອເພີ່ມເຕີມກຽວກັບ “ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອເຫັດ”: 

ການເພ່ີມຂື້ນຂອງການຕານຕໍຢາຕານຊ້ືອເຫັດ   

 

 

 

https://www.medscape.com/viewarticle/861041  
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ຢາຕານມາລາເຣຍ 

ຄານາມ. ແມນຢາທ່ີມີຄວາມສາມາດໃນການຂາ ຫຼື ຢບຢງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊ້ືອມາລາເຣຍ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສ່ິງທີ່ຄວນຮ 

ການແຜລະບາດຂອງພະຍາດມາລາເຣຍທີ່ຕານຕໍຢາ 

ໃນສະໄໝ 400 ປກອນ ຄ.ສ. ທານ Hippocrates ເຊື່ອວາ ພະຍາດມາລາເຣຍເກີດຈາກອາກາດທ່ີບໍດີ ໂດຍ

ສະເພາະໃນເຂດ ທ່ີຕິດກັບ ໜອງນາ ແລະ ທະເລສາບ. ຄາວາ “ມາລາເຣຍ” ມາຈາກຄາວາ “ອາກາດບໍດີ” ໃນພາສາ

ອີຕາລ.ີ[1] ]. ເຖິງຢາງໃດກໍ ຕາມ, ພະຍາດມາລາເຣຍ ບໍໄດມີສວນກຽວຂອງໃດໆກັບອາກາດບໍດີ ແຕການຢໃກກັບ

ໜອງນາ ຫຼື ທະເລສາບເຊິ່ງເປນແຫຼງອາໄສຂອງຍງ ແລະ ແມກາຝາກທີ່ຢໃນຍງ ເຊິ່ງວາຍງໂຕແມທີ່ມີເຊື້ອມາລາ
ເຣຍຈະແຜເຊ້ືອມາລາເຣຍມາສຄົນໃນຂະນະທີ່ມັນດດເລືອດຄົນເຮົາ. 
 

“ຢາຕານເຊ້ືອມາລາເຣຍປອມ ພົບເຫັນໄດທວົໄປໃນປະເທດທີ່ກາລັງພັດທະນາ. ຄົນເຈັບ

ຄວນຕື່ນຕົວຕໍບັນຫາດັງກາວ ແລະ ຕອງໄດຮັບການປນປວ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄາ

ແນະນາຈາກພະນັກງານສາທາລະນະສກທີ່ໄດຮັບການຮັບຮອງຈາກກະຊວງສາທາລະນະ

ສກ ເທາົນ້ັນ” 

“ການໃຊຢາຕານມາລາເຣຍຢາງບໍຖືກຕອງ ເປນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫເກີດເຊື້ອມາລາເຣຍ
ທ່ີຕານຕຢໍາໃນທົວໂລກ” 

“ສາລັບນັກເດີນທາງ, ຍັງບໍມີຢາຕານມາລາເຣຍໂຕໃດທ່ີມີປະສິດທິພາບໃນການປອງກັນ

ມາລາເຣຍໄດ 100% ຜທີ່ມີຄວາມສຽງກັບການຕິດເຊື້ອມາລາເຣຍ ຕອງປອງກັນບໍໃຫ

ຍງກັດເຊັນ: ທາຢາກັນຍງ, ນງເສື້ອແຂນຍາວ, ໂສງຂາຍາວ ແລະ ນອນໃນບອນທ່ີ

ປາສະຈາກຍງ ຫຼື ໃຊມງທີຍ່ອມຢາຂາຍງ.”[1]   
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ການແຜລະບາດຢາງໄວວາຂອງເຊື້ອມາລາເຣຍທີ່ຕານຕໍຢາໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ກໍໃຫເກີດຄວາມ

ກົງວົນໄປທົວໂລກ. ມາລາ ເຣຍ ເປນພະຍາດແມກາຝາກທີ່ຮນແຮງ ແລະ ສາຄັນທ່ີສດຊະນິດໜຶ່ງໃນມະນດ. ເຖິງ

ວາການເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດດັງກາວສວນໃຫຍຈະພົບໃນທະວີບອາຟຣກາ, ແຕການຕານຕໍຢາກໍພົບໃນອາຊີ

ຕາເວັນອອກສຽງໃຕເຊັນກັນ. ຢາ Artemisinin ເປນສານສະກັດຈາກພືດເຊີ່ງມີຕົ້ນກາເນີດຈາກປະ ເທດຈີນ 

ແລະ ຍັງຄົງເປນຢາທີ່ໃຊເພື່ອປນປວມາລາເຣຍທີ່ດີທີ່ສດໃນປະຈບັນ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ໃນປ 2008 ນັກວິໃຈ

ດານການແພດ ໄດພົບວາສາຍພັນຂອງມາລາເຣຍທ່ີຕານຕໍຢາ Artemisinin ຢາງເດັນຊັດໃນ ພາກພື້ນອາຊີ

ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ 
 

ໃນແຕລະປ, ມີຜຕິດເຊື້ອພະຍາດມາລາເຣຍປະມານ 212 ລານຄົນ. ຖາຫາກເຊື້ອມາລາເຣຍສາຍພັນທີ່ຕານຕໍຢາ

ແຜກະຈາຍ ໄປສທະວີບອາ ຟຣກາ (92% ຂອງສາເຫດກການຜເສຍຊີວິດສາເຫດມາຈາກພະຍາດມາຣາເລຍ)   ກໍ

ຈະສົງຜົນໃຫສະຖານະການນ້ີຮນແຮງຍ່ິງຂ້ຶນໄດ. 
ການຄວບຄມການຂະຫຍາຍໂຕຂອງຍງ ແລະ ການຢດການນາໃຊຢາຕານມາລາເຣຍຢາງບໍຖືກຕອງນ້ັນເປນຫົວໃຈ

ສາຄັນໃນການຄວບຄມພະຍາດ ມາລາເຣຍ ແລະ ເຊ້ືອມາລາເຣຍຕານຕໍຢາ. ບກຄົນທີ່ມີຄວາມສຽງຕໍການຕິດເຊ້ືອ

ມາລາເຣຍຄວນໃຊມງທ່ີຍອມນາຢາຂາຍງ ແລະ ການສິດພົນຢາຂາຍງ ພາຍໃນຄົວເຮຶອນ. ຄົນເຈັບທ່ີສົງໄສວາເປນ

ພະຍາດມາລາເຣຍຄວນໄດຮັບການບົງມະຕິຢງຢນ ດວຍຊຸດກວດແບບໄວ ຫຼື ກອງຈລະທັດ ກອນທີ່ຈະ ເລີ່ມກິນ

ຢາຕານມາລາເຣຍສະເໝ.ີ[3] ບໍເຊັນນັ້ນ ການໃຊຢາຕານມາລາ ເຣຍຢາງບໍຖືກຕອງຈະກະຕນໃຫມີການແຜກະຈາຍ 

ຂອງເຊ້ືອມາ ລາເຣຍຕານຕໍຢາຫຼາຍຂ້ຶນ. 
 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ  ການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອທີ່ຕານຕຢໍາ, ຢາຕານຈລະຊີບ  
 

ທານສາມາດເບິ່ງວິດີໂອເພີ່ມຕື່ມກຽວກັບ “ພະຍາດມາລາເຣຍ” ແລະ “ການຕານຕໍຢາຕານມາລາເຣຍ” ໄດທີ່: 

Herbs and Empires: A Brief History of Malaria Drugs  

 

 

 

https://youtu.be/IrNL27eWKOI  
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Drug-Resistant Malaria Spreads in South-East Asia  

 

 

 

https://youtu.be/vhlEf9LClik  

 

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

 

 

 

https://youtu.be/sbc4Za5LOys       
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ຢາຕານວັນນະໂລກ 

ຄາຄນນາມ. ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຂາ ຫຼື ຢບຢງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອວັນນະໂລກ (Tuberculosis 

- TB) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສ່ິງທີ່ຄວນຮ   

ການຕໍສກບັເຊ້ືອວັນນະໂລກທີ່ຕານຕໍຢາ 

ພະຍາດວັນນະໂລກ ເກີດຈາກເຊື ້ອຈລິນຊີ ີ ທີ່ຊື ່ວາ Mycobacterium tuberculosis . ເຊື ້ອວັນນະໂລກ

ສາມາດແຜກະຈາຍຈາກຄົນສຄົນ ຜານການໄອ, ການຈາມ, ການຖົມນາລາຍ ແລະ ການເວົ້າຈາ. ຄົນເຈັບທີ່ມີ

ລະບົບພມຄມ ກັນບົກພອງ ເຊັນ: HIV, ຂາດສານອາຫານ ຫືຼ ພະ ຍາດເບົາຫວານ ຫຼື ຄົນທີ່ສບຢາ ຈະມີຄວາມ

ສຽງສງທ່ີຈະຕິດເຊ້ືອວັນນະໂລກ.[1] 

 

ຄົນທີ່ມີອາການໄອຊາເຮື້ອຫຼາຍກວາ 2 ຫືຼ 3 ອາທິດ ຄວນພົບແພດ ເພື່ອກວດໃຫແນຊັດວາຕົນເອງບໍໄດເປນ

ວັນນະໂລກ, ເນື່ອງຈາກການ ໄອຊາເຮື້ອເປນອາການເບ້ືອງຕົ້ນທ່ີພົບເລື້ອຍໆຂອງພະຍາດວັນນະໂລກ. ບາງຄ້ັງເຊ້ືອ

ວັນນະໂລກຕານຕໍຢາເກີດຂ້ືນ ເມຶ່ືອເຊື້ອຈລິນຊີຕານຕໍ ຢາທີ່ໃຊໃນການປນປວວັນນະໂລກ. ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວາຢາ 
ບໍສາມາດຂາເຊື້ອວັນນະໂລກໄດອີກຕໍໄປ. 

“ການວິວັດຂອງເຊ້ືອຕານຕໍຢາຕານວັນນະໂລກ 

ເກີດຂ້ືນຍອນຄົນເຈັບນາໃຊຢາຕານວັນນະໂລກບໍຖືກຕອງ ຫຼື ຢດການປນປວ 

ກອນການົດ”  

“ພະຍາດວັນນະໂລກຕານຕໍຢາເປນບັນຫາໃຫຍທັງຂອງຄົນເຈັບເອງ ແລະ ຄົນອື່ນໆໃນ

ສັງຄົມ ເນື່ອງຈາກຄົນເຈັບສາມາດແຜເຊ້ືອວັນນະໂລກຕານຕໍຢາໃຫກັບຜອ່ືນໄດ” 

ຄົນເຈັບທີ່ເປນພະຍາດວັນນະໂລກຕອງກິນຢາຕານວັນນະໂລກໃຫຄົບເປນເວລາຢາງໜ

ອຍ 6 ເດືອນ” 
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ວິທີທີ່ສາຄັນທີ່ສດໃນການປອງກັນການແຜກະຈາຍຂອງເຊື້ອວັນນະໂລກຕານຕໍຢາຄື ຄົນເຈັບທີ່ເປນພະຍາດ

ວັນນະໂລກຕອງ ກິນຢາຕານວັນ ນະໂລກຕາມຄາແນະນາຂອງແພດໝໃຫຄົບຕາມການົດຢາງເຄັງຄັດ. ບໍຄວນລືມ

ກິນຢາ ແລະ ບໍຄວນຢດຢາເອງ. ຜທີ່ໄດຮັບການປນປວພະ ຍາດວັນນະໂລກຄວນແຈງແພດຫາກຄົນເຈັບພົບ

ບັນຫາໃນລະຫວາງການນາໃຊຢາ.[2] 

 

ສ່ິງສາຄັນທີ່ສດຄືທກໆປະເທດຄວນເລ່ີມດາເນີນການໃນຂະນະທ່ີຍັງສາມາດຄວບຄມການແຜລະບາດຂອງເຊ້ືອ

ວັນນະໂລກທີຕ່ານຕໍຢາຫຼາຍ ຊະນິດບໍໃຫມີການພັດທະນາ ແລະ ສງົຕໍໄປໄດ. 

ຄາສັບທີກ່ຽວຂອງ  ການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອທີ່ຕານຕຢໍາ, ເຊື້ອຈລິນຊີຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຫຼາຍຊະນິດ 

ທານສາມາດເຂົາ້ເບິງ່ວດີິໂອເພີມ່ຕືມ່ ໃນຫວົຂ ໍ“ພະຍາດວນັນະໂລກ” ໄດທີ່: 

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

 

 

 

https://youtu.be/N0Gv96uDctM  

 

ຮາງການເຮົາຕອບສະໜອງແນວໃດຕໍພະຍາດວັນນະໂລກ 

 

 

 

https://youtu.be/IGZLkRN76Dc  
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ຢາຕານຈລະໂລກ 

ຄາຄນນາມ. ຢາທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການກາຈັດ ຫືຼ ຢບຢງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊ້ືອຈລະໂລກ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ສ່ິງທີ່ຄວນຮ  

ຢາຕານຈລະໂລກ ແລະ ຢາຕານເຊືອ້ຈລິນຊີຕາງກນັຄືແນວໃດ? 

ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີບໍມີຜົນຕໍການຕິດເຊື້ອຈລະໂລກ ແລະ ຢາຕານຈລະໂລກກໍບໍມີຜົນຕໍການຕິດເຊື້ອຈລິນຊີ. ຢາ

ຕານເຊື້ອ ຈລະໂລກ ແມນ ແຕກຕາງຈາກຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ຍອນວາ ຢາດັງກາວບໍທາລາຍເຊື້ອຈລະໂລກໂດຍກົງ 

ແຕຈະຢບຢງການ ຈະເລີນເຕີບ ແລະ ການແຜຂະ ຫຍາຍຂອງເຊື້ອ, ການຕິດເຊື້ອຈລະໂລກທີ່ພົບເລື້ອຍໆຄືຫວັດ

ທາມະດາ ເຊ່ິງມັກຈະເຊົາເອງໂດຍບໍຕອງການປນປວໃດໆ.[1]   

 

ນອກຈາກນີ້, ການປນປວໄຂຫວັດທํາມະດາ ໂດຍທົວໄປແມນເພື່ອຫຼຸດຜອນອາການຕາງໆເຊັນ: ອາການປວດ, 

ໄຂ ແລະ ໄອ. ການເຈັບ ເປນຈາກເຊ້ືອ ຈລະໂລກ ແລະ ເຊື້ອຈລິນຊີບາງຊະນິດ ມີອາການຄາຍຄືກັນເຊັນ: ພະຍາດ

ອັກເສບປອດ ແລະ ພະຍາດຖອກທອງ ເຊ່ິງເປນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະ ຊອກຫາສາເຫດທີ່ຊັດເຈນ. 
 

ແພດໄດຈາແນກພະຍາດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອຈລະໂລກ ແລະ ເຊ້ືອຈລິນຊີີ ໂດຍການສອບຖາມປະຫວັດ, ການກວດກາ

ຮາງກາຍ ແລະ ການກວດ ເພ່ີມຕື່ມເຊັນ: ການກວດເລືອດ ຫຼື ການກວດສອບ

ໄຂຫວັດໃຫຍດວຍຊຸດກວດແບບໄວ. ການກວດໄຂຫວັດໃຫຍ ໂດຍທົວໄປຈະປະຕິບັດ ໂດຍການເກັບຕົວຢາງ 

ດວຍການຕອຍຕົວຢາງຈາກໃນຄໍ ຫືຼ ດັງ ແລວກວດຫາເຊ້ືອຈລະໂລກໄຂຫວັດໃຫຍ. 

ຖາທານເປນໄຂຫວັດທາມະດາ ທານບໍຈາເປນຕອງກິນຢາຕານເຊື້ອ ທານຄວນນອນ

ພັກຜອນ ແລະ ດື່ມນາຫຼາຍໆເທົານັ້ນກໍພໍ. ສາລັບ ໄຂຫວັດໃຫຍ ແພດອາດພິຈາລະນາ

ໃນການປນປວດວຍຢາຕານຈລະໂລກເຊັນ: ຢາ Tamiflu ໃນກໍລະນີທ່ີຈາເປນ” 

ຕ ົວຢາງຢາຕ ານຈ ລະໂລກ: ຢາຕ ານເຊື ້ອຈລະໂລກທີ ່ໃຊສ າລັບປ ນປວພະຍາດ 

HIV/AIDS, ຕັບອັກເສບຈາກເຊື້ອຈລະໂລກຕັບອກັເສບບີ ແລະ ພະຍາດຕານເຕັ້ນ 
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ຄາຍຄືກັບເຊື້ອຈລິນຊີີ, ເຊື້ອຈລະໂລກ ສາມາດປຽນແປງ ແລະ ປບໂຕໄດຕະຫຼອດເວລາ ຈົນສາມາດຕານຕໍຢາ

ຕານຈລະໂລກ ໄດ ເຊິ່ງການ ຕານຕໍຢາຕານຈລະໂລກເປນບັນຫາທີ່ພົບເພີ່ມຂື້ນຫຼາຍໂດຍສະເພາະໃນຄົນເຈັບ 

HIV/AIDS. 
 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ:  ເຊື້ອຈລະໂລກ, ການຊຶມເຊື້ອຈາກເຊື້ອທີ່ຕານຕໍຢາ, ການຊຶມເຊື້ອ, ການສັກຢາປອງກັນ

ພະຍາດ, ໄຂຫວັດໃຫຍ 

ທານສາມາດເຂົາ້ເບິງ່ວດີິໂອເພີມ່ຕືມ່ ໃນຫວົຂໍ “”ເຊ້ືອຈລະໂລກ ແລະ ຢາຕານເຊືອ້ຈລະໂລກ”” ໄດທີ:່  

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

 

 

 

https://youtu.be/oqGuJhOeMek  

 

WHO: Action against HIV drug resistance threat 

 

 

 

https://youtu.be/VCVjHSuYqto  
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ຢາເປນິຊລິິນ 

ຄານາມ. ແມນຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີທ່ີຜະລິດມາຈາກທາມະຊາດຈາກເຊື້ອເຫັດສີຟາ ເຊ່ີງໄດຮັບການພັດທະນາເພື່ອ

ນາໃຊໃນ ການປນປວການຕິດເຊ້ືອຈລິນຊີ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສ່ິງທີ່ຄວນຮ  

ການຄ້ົນພບົຢາ Penicillin 

ຫາກທານເກີດໃນຊວງປ 1900, ທານອາດພົບເຫັນການເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດຊຶມເຊ້ືອເຊັນ: ພະຍາດວັນນະໂລກ 

ແລະ ພະຍາດອັັກເສບ ປອດ (ຫືຼ ທ່ີຄົນມັກເອີ້ນວາ “ປອດບວມ”) ໄດທົວໄປ; ອີກທັງຮອຍຂດ, ບາດແຜ, ການຫຼົກ

ແຂວ ກໍອາດມີການຕິດ ເຊື້ອແຊກຊອນຈົນເສຍ ຊີວິດໄດງາຍໆອີກເຊັນກັນ. ເປນເລື່ອງໂຊກດີ, ທີ່ໃນປ 1928 
ທານ Alexander Fleming ໄດຄ້ົນພົບຢາ ຕານເຊ້ືອຈລິນຊີີໂຕທາອິດໂດຍບັງເອີນ ຈາກເຊ້ືອເຫັດສີຟາທ່ີມີຊ່ືວາ 
Penicillium notatum ທີ່ປນເປອນໃນການທົດລອງ ກຽວກັບເຊື້ອຈລິນຊີຂອງເພິ່ນ, ເມື່ອສັງເກດຢາງໃກຊິດ 

ຢາ Penicillin ຖືກຄົ້ນພົບໃນປ 1928 ແລະ ເລ່ີມມີການນາໃຊຢາງແຜຫຼາຍໃນໄລຍະ

ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2. ຢານີ້ມີຜົນກະທົບຢາງມະຫາສານ ແລະ ຊວຍຊີວິດຄົນເຈັບຢາງ

ຫຼວງຫຼາຍໃນທວົໂລກ. 

ຢາ Penicilin ອາດສາມາດຫາຊື້ໄດຕາມຮານຄາທົວໄປ, ສະນັ້ນ, ຈິ່ງເປນອັນຕະລາຍຕໍ

ຄົນທີ່ບໍມີຄວາມຮກຽວກັບຢານ້ີ ແລວໄປຊ້ືຢານີ້ມາກິນເອງ. ພວກເຂົາອາດໃຊຢາໃນ
ປະລິມານທີ່ຕາ ທີ່ຄວນເຮັດໃຫເຊື້ອພະຍາດໃນຮາງກາຍສາພັດກັບຢາໃນປະລິມານທີ່ບໍ
ສາມາດຂາເຊ້ືອໄດ ແລະ ເປນສາເຫດທີ່ພາໃຫເກີດເຊື້ອຕານຕໍຢາ.”[1] 

Penicillin ເຄີຍເປນຢາທີ່ມີປະສິຖິພາບສງໃນການຂາ ເຊື້ອພະຍາດໜອງໃນແທ, ເຊ້ືອ 
Streptococcus pneumoniae ທີ່ພາໃຫເກີດພະຍາດ ປອດອັກເສບ ແລະ ເຊື້ອ 
Staphylococcus aureus ທີ່ພາໃຫເກີດພະຍາດຊຶມເຊື້ອໃນກະແສເລອືດ, ແຕໃນ

ປະຈບັນ ເຊື້ອເຫົຼາ ນີ້ລວນແຕຕານຕໍຢາ Penicillin.” 

   AMR Dictionary 
 

77 
 

ແລວຈ່ຶງພົບວາສານແຫຼວຈາກເຊ້ືອເຫັດ ເຫຼາົນີ້ໄດຂາເຊ້ືອຈລິນຊີທີ່ເພິ່ນລຽງໄວ. ຢາຕານເຊ້ືອທ່ີຖືກຄ້ົນພົບນ້ີຈຶ່ງມີຊື່

ເອ້ີນວາ Penicillin.  
 

ໃນໄລຍະສົງຄາມໂລກຄັ້ງທ ີ2,  ຢາ Penicillin ໄດປຽນວິທີການປນປວພະຍາດ ແລະ ບາດແຜໃນສົງຄາມ; ຜົນ

ທີ່ໄດຄືຈານວນທະ ຫານທີ່ເສຍຊີວິດຈາກການຕິດເຊື້ອຫຼຸດລົງເຫຼືອພຽງ 1% ເມື່ອທຽບກັບ 18% ໃນໄລຍະ

ສົງຄາມໂລກຄ້ັງທີ່ 1. 
 

ທານ Fleming ໄດຮັບລາງວັນ Nobel ໃນປ 1984 ຈາກການຄົ້ນພົບຢາ Penicillin ຫືຼ ‘ຢາມະຫັດສະຈັນ, 

ແຕເຖິງຢາງໃດ ກໍຕາມ ທານ Fleming ໄດເຕືອນປະຊາຊົນເຖິງການນາໃຊຢາ Penicillin ຢາງບໍຖືກຕອງຂອງ

ກມແພດທີ່ຈະໃຊຢານີ້ໃນຄົນ ເຈັບທີ່ບໍມີຄວາມຈາເປນຕອງ ໃຊຢາໂດຍກາວວາ “ຈລະຊີບສາມາດຮຽນຮທ່ີຈະຕານ

ຕໍຢາ Penicillin ແລະ ເຊ້ືອທ່ີຕານຢານ້ີ ສາມາດຂະຫຍາຍຈານວນ ແລະ ແຜກະຈາຍ ຕໍໄປຫາຄົນອື່ນໆ ນອກນ້ັນ

ຍັງສົງຕໍໄປເລື້ອຍໆ ແລະ ໄປກໍໃຫເກີດພະຍາດ ເຮັດໃຫຄົນອື່ນເຈັບເປນດວຍການຊຶມເຊື້ອໃນກະແສເລືອດ ຫຼື 

ອັກເສບປອດ ເຊິ່ງຢາ Penicillin ຈະໃຊບໍໄດຜົນອີກຕໄໍປໃນ ກໍລະນີດງັກາວ. ຕາມຫຼັກຈັນຍາບັນແລວ, ຜທີ່ຂາດ

ຄວາມສານຶກໃນການໃຊຢາ Penicillin ຄືຜທີ່ຕອງຮັບຜິດຊອບຕໍ ການເສຍຊີວິດຂອງຄົນເຈັບທີ່ຕາຍຈາກເຊື້ອ

ທີ່ຕານຕຢໍາ Penicillin, ຂອຍຫວັງວາສິ່ງໂຫດຮາຍນີ້ຈະສາມາດຫຼີກລຽງໄດ” [1]  
 

ຄາສັບທ່ີກຽວຂອງ: ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ, ເຊື້ອເຫັດ, ເຊື້ອພະຍາດ, ການຕານຕໍຢາຕານ

ເຊ້ືອຈລິນຊີຫຼາຍຊະນິດ  
 

ທານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອເພ່ີມຕ່ືມ ໃນຫົວຂ ໍ“ ຢາ Penicillin” ໄດທີ່ 

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

 

 

 

https://youtu.be/0ZWjzcsTd5M  
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ບດົທ ີ8. ຢາອ່ືນໆ 

ຢາເເກອກັເສບ 

ຄານາມ. ແມນຢາທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຫຸຼດຜອນອາການອກັເສບເຊນັ: ບວມ, ແດງ ແລະ ອາການເຈັບປວດ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສ່ິງທ່ີຄວນຮ  

ການອັກເສບແຕກຕາງຈາກການຊຶມເຊືອ້ຄືແນວໃດ? 

ການອັກເສບ ແລະ ການຊຶມເຊ້ືອນ້ັນແຕກຕາງກັນ, ແຕພັດເກີດຂ້ືນໃນໄລຍະດຽວກັນ. ການອັກເສບເປນການຕອງ

ສະໜອງຂອງຮາງກາຍ ຕໍການບາດເຈັບ ຫຼື ການຊຶມເຊື້ອ. ການອັກເສບບໍໄດໝາຍຄວາມວາຈາເປນຕອງມີການ

ຊຶມເຊື້ອສະເໝີ, ແຕການຊຶມເຊື້ອສາມາດເຮັດໃຫ ເກີດການອັກເສບໄດ. ນອກນັ້ນການຊຶມເຊື້ອໝາຍເຖິງການ

ບກລກ ແລະ ແຜຂະຫຍາຍຂອງເຊ້ືອໃນ ຮາງກາຍເຊິ່ງເຮັດໃຫເກີດອັນຕະລາຍ ຕໍຊີວິດໄດ.  
 

ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ໃນການຊຶມເຊື້ອສວນຫຼາຍ ຮາງກາຍຄົນເຮົາຈະຕອບສະໜອງໂດຍເກີດການອັກເສບເພື່ອ

ພະຍາຍາມທີ່ຈະ ຂາຈລິນຊີເຫຼົາ ນັ້ນ ແລະ ເລີ ່ມຂະບວນການປວແປງຈລັງທີ່ຖືກທາລາຍ. ການອັກເສບ ແມນ 

ສວນໜ່ືງຂອງການຕອບສະໜອງ ທາງພມຄມກັນຂອງຮາງກາຍ. ອາການສະແດງຂອງການອກັເສບ ທີ່ພົບເລ້ືອຍໆ

ໄດແກ: ອອກຮອນ, ແດງ, ບວມ, ມີອາການ ປວດ ບໍສາມາດເຄ່ືອນເໜັງໄດ. 

“ການອັກເສບເປນການຕອບສະໜອງຂອງຮາງກາຍຕໍການຊຶມເຊື້ອ, ການບາດເຈັບ ຫຼື 

ພມຄມກັນຂອງຮາງກາຍ ເຊິ່ງບໍລິເວນທີ່ມີການອັກເສບ ອາດມີອາການປວດ, ບວມ, 

ແດງ, ລະຄາຍເຄືອງ ແລະ ອອກຮອນ” 

“ຢາເເກອັກເສບຊະນິດທີ່ບໍແມນສະເຕຣອຍ ຫຼື NSAIDs ເປນຢາທ່ີໃຊກັນທົວໄປເພ່ືອ

ຊວຍຫຼ ຸດຜອນອາການອັກເສບ ເຊິ ່ງສາມາດຊວຍຫຼຸດຜອນອາການເຈັບປວດ. ຢາ 

NSAIDs ສວນໃຫຍແມນສາມາດຫາຊື້ໄດເອງໂດຍບໍຕອງມີໃບສັງຢາເຊັນ: aspirin 

ແລະ ibuprofen” 
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 ອອກຮອນບໍລິເວນທ່ີມີການອັກເສບ 

 ແດງ 

 ບວມ 

 ເຈບັ 

 ເຄ່ືອນໄຫວຍາກ ຫລື ບໍໄດ  

ການອັກເສບຈະຫາຍໄປເອງ ຫຼັງຈາກທີ່ຈລັງໃນຮາງກາຍໄດຮັບການຟນຟຢາງເໝາະສົມ ແລະ ສາເຫດຕາງໄດຖືກ

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

Motrin IB) ແລະ naproxen (Aleve), ສາມາດຊວຍປນ ປວ ແລະ ປອງກັນການທາລາຍຈາກການອັກເສບ 

ພອມທັງບັນເທົາອາການເຈັບປວດ ທີ່ມີສາເຫດ ມາຈາກການຊຶມເຊື້ອ ແລະ ອາການບາດ ເຈັບຕາງໆ. ເຖິງຢາງໃດ

ກໍຕາມ ຢາຕານອັກເສບບໍສາມາດຂາ ຫຼື ຢດການຈະເລນີເຕີບ ໂຕຂອງເຊື້ອພະຍາດ ຫືຼ ເຊ້ືອຈລະຊີບຕາງໆໄດ. 
 

ຢາຕານຈລະຊີບເຊັນ: ຢາຕານເຊື ້ອຈລິນຊີ, ຢາຕານຈລະໂລກ, ຢາຕານເຊື ້ອເຫັດ ແລະ ຢາຕານແມກາຝາກ 

ສາມາດຂາ ແລະ ປອງກັນການຈະ ເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊ້ືອພະຍາດເຊິ່ງເປນສາເຫດຂອງການຊຶມເຊ້ືອໄດ. ການຂາ ຫຼື 

ການປອງກັນການຈະເລີນເຕີບ ໂຕຂອງເຊື້ອພະຍາດສາມາດ ຢດຂະບວນການຊຶມເຊ້ືອ ແລະ ຫຼຸດຜອນການອັກເສບ

ເຊ່ິງເກີດຈາກການຕສໍຂອງຮາງກາຍຕໍເຊື້ອ ພະຍາດເຫົຼານັ້ນ. 
 

ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມຢາຕານເຊື້ອຈລະຊີບເຫຼົານີ້ກໍບໍສາມາດຫຼຸດຜອນອາການອັກເສບທີ່ເກີດຈາກການບາດເຈັບໄດ

ເຊັນ: ການບາດ ເຈັບ, ການກະ ທົບ, ອບັດຕິເຫດຈາກລົດ ແລະ ການແຕກຫັກ. 
 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ພະຍາດຫືດ, ການຊຶມເຊ້ືອ  

ທານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອເພີ່ມຕື່ມ ໃນຫົວຂໍ “ຢາເເກອັກເສບ” ໄດທີ:່ 

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs): Mayo Clinic Radio 

 

 

https://youtu.be/3_kdBPzLsMc  
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ຢາຂາເຊ້ືອຕາມຜິວໜັງ 

ຄານາມ. ແມນສານເຄມີທີ່ໃຊຂາ ຫຼື ຢບຢງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອຈລະຊີບ ແຕບໍເປນອັນຕະລາຍຕໍຈິວະ

ຂອງຄົນ 
 

 

 

 

 

 

 

ຄາຄນນາມ ມີຄວາມສາມາດໃນການຂາ ຫຼື ຢບຢງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອຈລະຊີບ ແຕບໍເປນອັນຕະລາຍຕຈໍິວະ ຂອງຄົນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ  

ຢາຂາເຊື້ອສາລັບວັດຖຸ 
ຄານາມ. ແມນຄາສັບທີ່ຄວາມໝາຍໃກຄຽງກັບ Antiseptic ແຕໃຊກັບສິ່ງທີ່ບໍມີຊີວິດ ເຊັນນํ້າຢາຂາເຊື້ອສํາລັບ

ເຊັດໂຕະ ແລະ ອປະກອນຕາງໆ 

 

 

 

ນາຢາຂາເຊື້ອທີ່ໃຊກັນທົວໄປໄດແກ: ເຫຼົ້າ, dettol ແລະ ໄອໂອດີນ (ຫືຼ betadin)” 

ນາຢາຂາເຊື ້ອທີ່ຢໃນຊຸດປະຖົມພະຍາບານ ໃຊໃນເວລາມີບາດແຜ ທານຄວນຈະທາ

ຄວາມສະອາດບາດດວຍນາເກືອ ຫຼື ນາສະອາດ ແລວທາບາດແຜດວຍນາຢາຂາເຊື້ອເຊັນ: 

ເຫຼົ້າ ຫຼື ໄອໂອດີນ.”  

ຢາຂາເຊື ້ອແບບທາ, ເປນທີ ່ຮ ຈັກກັນມາດົນໃນນາມຂອງຢາຕານເຊື ້ອຈລິນຊີ ຫືຼ 

ຊຸດປະຖົມພະຍາບານຊະນດິທາ ເຊິ່ງສາມາດ ຫາຊື້ຕາມຮານຂາຍຢາທວົໄປ 

ໃ ນ ໄ ລ ຍ ະ ທ ີ ່ ມ ີ ກ າ ນ ລ ະ ບ າ ດ ຂອ ງ ພ ະ ຍ າ ດ ໄ ຂ ຫ ວ ັ ດ ສ ັ ດ ປ ກ , ທ າ ງກ າ ນ 

ຈາເປນຕອງໄດເຝາລະວັງ ແລະ ຮັບປະກັນ ການນາ ໃຊນາຢາຂາເຊື້ອຊະນິດສິດພົນໃນ 

ບໍລິເວນທ່ີມີການລະບາດ 2 ຫາ 3 ຄັ້ງຕອໍາທິດ. 

   AMR Dictionary 
 

81 
 

ສ່ິງທ່ີຄວນຮ 

ຄວາມແຕກຕາງລະຫວາງ ຢາຕານເຊືອ້ຈລິນຊ ີແລະ ຢາຂາເຊ້ືອຕາມຜິວໜັງ  

ຢາຂາເຊື້ອຕາມຜິວໜັງ ແຕກຕາງຈາກຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ເນື່ອງຈາກວາຢາຂາເຊື້ອຕາມຜິວໜັງຍັງສາມາດອອກ
ລິດໄດກັບເຊື້ອພະຍາດອ່ືນໆ ເຊັນເຊື້ອ ຈລະໂລກ ແລະ ເຊ້ືອເຫັດນອກເໜືອໄປຈາກເຊື້ອຈລິນຊີ.  ແຕຢາຕານເຊ້ືອ
ຈລິນຊີ ສາມາດກິນ ແລະ ສັກເຂົ້າສຮາງກາຍໄດ, ໃນຂະນະທ່ີຢາຂາເຊື້ອຕາມຜິວໜັງ ເປນສານທີ່ໃຊສະເພາະພາຍ
ນອກຮາງກາຍ. 
 

ຢາຂາເຊ້ືອຕາມຜິວໜັງ  ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ 

ໃຊ ພາຍນອກເທິງຜ ິວຫນ ັງ ເຊ ່ນ: ບາດແຜ, 

ຮອຍຂດ, ຫືຼ ຕັດ 

ຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີແບບກິນ ຫຼື ແບບສັກທີ່ສັກຢາ
ເຂ້ົາໄປໃນເສ້ັນເລືອດ ຫລື ກາມຊ້ີນ 

ນາຢາຂາເຊື້ອບາງຊະນິດລວມມີ: 

 

Alcohol- ເຫຼົ້າ - ມີປະສິດທິພາບກວາງເພື່ອຢບຢ້ັງ

ເຊື້ອ ຈລະຊີບ, ສາມາດເຈືອຈາງເພື່ອການ ຂາເຊື້ອ

ຈລະຊີບໄດດີທ່ີ ສດ 

 

Iodine- ຢາໄອໂອດ ີນ - ໃຊ ສ າລ ັບອະນາໄມ

ຮາງກາຍກອນການຜາ ຕັດ, ບາດແຜ ຫືຼ ການຂັດຖູ

ຕາງໆ (ຕົວຢາງ: Betadine) 

 

Hydrogen peroxide - ສາມາດອະນາໄມ ແລະ 

ດັບກີ່ນບາດ ແຜເລິກ ແລະ ຕື້ນ ແລະ ທັງສາມາດນາ
ໃຊເປນນາຢາ ຂັດຖູເອົາສີ່ງ ເປເປອນ ອອກໃນການ
ປະຖົມພະຍາບານ 

 

ຢາຕານເຊື ້ອຈລິນຊີຫຼາຍຊະນິດທີ ່ພ ົບເລື ້ອຍໆ 
ປະກອບມີ:  

 

Penicillin group - ເຊັນ: amoxicillin ທີ ່ໃຊ

ສາລັບການຕິດ ເຊື ້ອຈລິນຊີທົວໄປເຊັນ: ປອດ

ອັກເສບ ຫືຼ ອັກເສບຄໍຈາກເຊື້ອ Streptococcus  

 

Cephalosporins- ເ ຊ ັ ນ :  Cephalexin 

(Keflex), ທີ ່ໃຊສາລັບ ການຕິດເຊື ້ອຜິວຫນັງ 

ແລະ ອັກເສບ. 

 

Fluroquinolones- ເຊ ັ ນ: norfloxacin ເຊິ່ງ

ຖືກນາໃຊສາລັບ ພະຍາດຖອກທອງ ທີ່ເກີດຈາກ
ການຕິດເຊື້ອ ຈລິນຊີ 
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Boric acid- - ສາມາດຖືກນາໃຊລາງຕາ ແລະ

ສາມາດນາ ໃຊທາສາລັບທາບາດແຜໄໝ 

ການຕານຕໍຢາຂາເຊື້ອແມນພົບໄດຍາກທ່ີສດ 
 

ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີແມນພົບເຫັນໄດ
ເລື້ອຍໆ 

 

ຄາສັບທີກ່ຽວຂອງ: ເຊື້ອຈລະຊີບ, ຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ 
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ຢາປອງກັນພະຍາດ 

ຄານາມ. ແມນສານທີ່ໃຊເຂົ້າສຮາງກາຍມະນດເພື່ອກະຕນໃຫເກີດພມຄມກັນສະເພາະ, ທີ່ສາມາດປອງກັນຈາກ

ເຊ້ືອພະຍາດ ຊະນິດນ້ັນໄດ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ 

ການສັກຢາປອງກັນພະຍາດ  
ຄານາມ. ແມນຂະບວການທ່ີເຮັດໃຫຄົນ ແລະ ສັດທີ່ໄດຮັບຢາປອງກັນພະຍາດ ແລະ ມີພມຄມກັນເພື່ອປອງກັນ

ພະຍາດຕາງໆນ້ັນໄດ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ບໍພຽງແຕເດກັນອຍເທົານັ້ນທີ່ຕອງການຢາປອງກັນພະຍາດ ຜໃຫຍກໍຄວນຈະໄດຮັບຢາ

ປອງກັນພະຍາດບາງຢາງເຊັນ: ຢາປອງກັນໄຂຫວັດໃຫຍ ແລະ ພະຍາດໄອໄກ” 

 

“ຢາປອງກັນພະຍາດມີບົດບາດສາຄັນໃນການຕໍສກັບເຊື້ອຕານຕໍຢາ. ນອກນັ້ນຢາປອງ
ກັນພະຍາດຍັງສາມາດຢດການແຜ ກະຈາຍຂອງພະຍາດຊຶມເຊື້ອຫຼາຍໆຊະນິດ ແລະ ຍັງ
ຫຼຸດຜອນການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ການນາ ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ
ຢາງບໍຖືກຕອງ” 

ການສັກຢາປອງກັນພະຍາດແມນການກະກຽມພມຄມກັນຂອງຮາງກາຍເພື ່ອຕໍສກັບ
ພະຍາດ ສະເພາະໃດໜ່ືງ ຕົວຢາງເຊັນ ພະຍາດໄຂຫວັດໃຫຍ” 

ການສັກຢາປອງກັນພະຍາດຈະຊວຍກະຕນພມຄມກັນຂອງຮາງກາຍເພື່ອຈາແນກ ແລະ 

ຈື ື ່ຈ າເຊື ້ອຈລະຊີບ, ດັ ງນັ ້ນ ເພື ່ອວາໃນອະນາຄົດ ທານໄດສາພັດກັບເຊື ້ອພະຍາດ

ດັງກາວອີກ ທານກໍຈະບໍມີການເຈັບເປນ” 
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ສ່ິງທີ່ຄວນຮ   

ການຄ້ົນພບົຢາປອງກນັພະຍາດ ແລະ ປະສິດທພິາບຂອງຢາປອງກັນພະຍາດ 

ການສັກຢາປອງກັນພະຍາດແມນເລີ່ມຂື້ນໃນຕົ້ນສະຕະວັດທີ 10 ໂດຍທານໝຊາວຈີນ, ພວກເຂົາໄດຕວຍເອົາ

ຕົວຢາງຂອງ ພະຍາດໝາກ ສກໃສເທິງຜິວໜັງເພື່ອໃຫເກີດມີພມຄມກັນ. ແນວຄິດນີ້ໄດແຜກະຈາຍໄປສທະວີບ

ອາຟຣິກາ ແລະ ຕຣກີ ກອນທີ່ຈະແຜກະຈາຍໄປສທະ ວີບເອີຣົບ ແລະ ອາເມຣິກາ. ມາຮອດປ 1796 ທານ 

Edward Jenner ມີແນວຄິດໃນການນາໃຊ ເຊື້ອພະຍາດໝາກສກໃນງົວທີ່ຜານຂະ ບວນການຕາງໆ ສີດເຂົ້າ

ໄປໃນຮາງກາຍຂອງຄົນເພື່ອຫວັງໃຫສາງພມຄມກັນພະຍາດໝາກສກໃນຄົນ.[1]   

 

ໃ ນ ຕ ອ ນ ທ າ ອ ິ ດ ທ ີ ່  ທ າ ນ  Edward Jenner ໄ ດ ສ ັ ງ ເ ກ ດ ເ ຫ ັ ນ ວ າ 

ມ ີ ພ ຽ ງ ເ ເ ຕ ຄ ົ ນທ ີ ່ ມ ີ ສ າ ວຮ ີ ດນ ົ ມ ງ ົ ວທ ີ ່ ອ າ ໃສຢ ໃນຕ ົ ວ ເມ ື ອ ງທ ີ ່ ບ ໍ ເ ປ ນພ ະຍ າດ  ໝາກສ ກ. 

ສິ່ງນີ້ໄດເຮັດໃຫລາວນາເອົາເຊື້ອຈລະໂລກຈາກມືຂອງຄົນຮິດນົມງົວ ມາໃຫເເກ James Phipps, ເຊິ່ງເປນລກ 
ຊາຍຂອງຄົນ ດເເລສວນຂອງລາວ, ໂດຍການຂດບໍລິເວນແຂນຂອງເດັກຊາຍຄົນນັ້ນດວຍເຫລັກທີ່ປນເປອນ
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

ໝາກສກເລີຍເຖິງເເມນວາລາວມີການສາພັດກັບຄົນທີ ່ເປນພະຍາດ. Jenner ໄດເອີ ້ນການຄົ ້ນພົບນີ ້ວາ 

‘vaccination’ ເຊິ ່ງມາ ຈາກພາສາລາຕິນທີ ່ວ າ ‘vacca’ ເເປວາ ງ ົວ, ເເລະ ຄາວາ ‘vaccina’ ກໍ ແປວາ 

ໝາກສກ ຫລື cowpox.  

 

ກົນໄກຄວາມແຕກຕາງລະຫວາງການໃຫຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ກັບການໃຫຢາປອງກັນພະຍາດ ແມນຢາຕານເຊື້ອຈ
ລິນຊີ ຖືກອອກແບບມາໃຫ ຂາເຊື້ອຈລິນຊີໃນຮາງກາຍຫຼັງຈາກທ່ີທານຕິດເຊື້ອພະຍາດ ແຕການໃຫຢາປອງກັນ
ພະຍາດ ເປນການກະຕນ ໃຫເກີດພມຄມກັນກອນທີ່ຈະ ເກີດການຕິດເຊື້ອນັ້ນໆ. ຢາປອງກັນພະຍາດເຮັດໃຫ

ຮາງກາຍຈື່ຈາເຊື້ອພະຍາດ ເພື່ອທ່ີຈະສາ ມາດສກັບມັນໄດຖາມີການໄດຮັບເຊ້ືອນັ້ນໃນ ອະນາຄົດ.[2]     

 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ: ຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ, ຢາຕານຈລະຊີບ 
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ທານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອເພ່ີມຕ່ືມ ໃນຫົວຂໍ “ຢາປອງກັນພະຍາດ” ໄດທີ່ 

Our Best Short: The importance of Vaccines for Older Adults  

 

 

 

https://youtu.be/hodb65EkorM  

 

Measles: To vaccinate or not? 

 

 

 

https://youtu.be/yQG07nq8ia0 
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ບດົທ ີ9. ການຊມຶເຊ້ືອ  

ການຊຶມເຊືອ້ໃນຊຸມຊນົ 

ຄານາມ. ແມນການຊຶມເຊື້ອທີ່ເກີດຂຶ້ນຢນອກໂຮງໝ ຫຼື ສະຖານທີ່ປນປວ. ໃນອີກຄວາມໝາຍໜື່ງກຄໍືການຊຶມ

ເຊ້ືອ ທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຊຸມຊົນ ຫືຼ ໃນປະຊາກອນທົວໄປ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສ່ິງທີ່ຄວນຮ 

ດວຍເຫດໃດເຮົາຈ່ຶງຕອງແຍກວາການຊຶມເຊື້ອໃດໜຶ່ງ ແມນການຊຶມໃນຊຸມຊົນ 

ຫຼ ືການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝ? 

ເຮົາຈາເປນຕອງແຍກການຊຶມເຊື້ອອອກເປນ ການຊຶມເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ ແລະ ການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝ. ເນື່ອງຈາກ 

ການປອງກັນ ແລະ ເເກ ໄຂບັນຫາເພື່ອຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບຂອງເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໃນໂຮງ

ການຕິດເຊື້ອສາມາດແບງໄດເປນການຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ ແລະ ການຕິດເຊື້ອໃນໂຮງໝ. 
ການຈັດໝວດໝນ້ີເພື່ອຊວຍໃຫຮ ວາພະຍາດນ້ັນເກີດຈາກບອນໃດ ແລະ ຊວຍໃນການ
ວາງແຜນປອງກັນການຕິດເຊ້ືອໄດ.” 

ການຕິດເຊ້ືອຈາກເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ ແມນສາເຫດໜ່ຶງທີ່ເຮັດໃຫການຕິດເຊື້ອ
ໃນຊຸມຊົນເພ່ີມຂ້ືນ 
 

“ຖາທານເຂົ້າມາໂຮງໝເນື່ອງຈາກມີການຊຶມເຊື້ອເຊັນ: ພະຍາດປອດອັກເສບ, ອັກເສບ

ລະບົບຖາຍເທ ແລະ ພາວະຊຶມເຊື້ອໃນກະແສເລືອດ ແລະ ຖາທານບໍໄດຮັບການປນປວ

ໃນໂຮງໝພາຍໃນໄລຍະເວລາ 30 ມື້ທີ່ຜານມາ. ພະຍາດນີ້ອາດຖືໄດວາເປນການຊຶມ

ເຊ້ືອໃນຊຸມຊົນ.” 
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ໝນັ້ນມີວິທີທີ່ແຕກຕາງກັນ ຫຼາຍ. ນອກຈາກນີ້ຍັງ ມີຄວາມສາຄັນຢາງຍິ່ງຕໍການຕັດສິນໃຈໃນການຈັດສັນ
ຊັບພະຍາກອນສາລັບການຄວບຄມແກໄຂ ແລະ ການກວດສອບປະສິດທິພາບຂອງ ການຫຼຸດຜອນການຕິດເຊ້ືອ
ຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອທັງໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໃນໂຮງໝ. 
 

ຕົວຢາງເຊນັ ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ນາໃຊຢາງບໍຖືກຕອງໃນຊຸມຊົນໄດສາງເງື່ອນໄຂໃຫ

ເກີດເຊືອ້ຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ໃນຊຸມຊົນ ຫຼາຍກວາເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອ ໃນໂຮງໝ. ນອກຈາກນ້ີ, ອາດເປນໄປ

ໄດວາຜທີ່ໄດສາພັດ ກັບສະພາບແວດລອມທີ່ເປນບອນ ສະສົມເຊື້ອຈລະຊີບຕານຕໍຢາ ຕານເຊື້ອໃນຊຸມຊົນນັ້ນຈະ

ມີຄວາມສຽງສງໃນການຕິດ ເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອໃນຊຸມຊົນຫຼາຍຂື້ນ. ຕົວຢາງ ເຊັນ: ການບໍລາງມື, ການມີ
ປະລິມານຢາຕານເຊື້ອສງໃນນາເສຍ ແລະ ການຈັດການນາເສຍທີ່ບໍມີປະສິດທິພາບ ກໍເຮັດໃຫຄົນໃນຊຸມຊົນມີ
ການ ສາພັດກັບຢາທີ່ມີຢໃນສະພາບແວລອມຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫເກີດຄວາມສຽງສງໃນການຕິດເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານ
ເຊ້ືອ. 
 

ເຊັນດຽວກັນກັບການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ໃຊຢາງບໍຖືກຕອງໃນໂຮງໝໄດສາງເງື່ອນໄຂ

ເຮັດໃຫ ກີດມີ ເຊື້ອຕານຕໍຢາ ຕານເຊື້ອໃນໂຮງໝຫຼາຍກວາໃນຊຸມຊົນ. ນອກຈາກນີ້ອາດເປນໄປໄດວາຜທີ່

ໄດສາພັດກັບສະພາບແວດລອມທ່ີ ເປນບອນສະສົມຂອງຢານຕານ ເຊື້ອ ຫຼື ເຊື້ອຈລິນຊີທີ່ຕານຕໍຢາ ຢໃນໂຮງໝ

ຈະເຮັດໃຫມີຄວາມສຽງສງ ໃນການຕດິເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອ ໃນໂຮງໝສງຂ້ຶນ, ຕົວຢາງເຊັນ: ການທີ່ບກຄະລາ

ກອນດານການແພດ, ຄົນເຈັບ ແລະ ຍາດຕິພ່ີນອງບໍລາງມືຢາງ ຖືກຕອງກໍພາໃຫເກີດຄວາມສຽງຂອງການຕິດເຊ້ືອ

ຕານຕໍຢາ ຕານເຊ້ືອໃນໂຮງໝສງຂ້ຶນ. 
 

ເພື່ອຫຼຸດຜອນຜົນກະທົບຂອງການຊຶມເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອໃນຊຸມຊົນ, ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງເມາະ

ສົມ (antibiotic stewardship), ການປອງກັນ ແລະ ການແກໄຂຕາງໆ ຈະຕອງເນັ້ນໜັກໄປທີ່ຊຸມຊົນ ແລະ 

ປະຊາກອນທົວໄປ. ໃນທາງກົງກັນຂາມ, ຖາຕອງ ການຫຼຸດຜອນົນກະທົບຂອງການຊຶມເຊ້ືອຕານຕໍຢາຕານເຊ້ືອໃນ

ໂຮງໝຄື, ການກໍກັບດເເລການນາ ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ (antibiotic stewardship), ການປອງກັນ ແລະ 

ການແກໄຂຈະຕອງເນັ້ນໜັກໄປທີ່ບກຄະລາກອນ ດານການແພດ, ຄົນເຈັບ, ຍາດຕິພີ່ນອງ ແລະ ສິ່ງແວດ ລອມ

ໃນໂຮງໝ. 
 

ດັງນັ້ນ ແພດສາມາດລະບວາຄົນເຈັບຜໃດມີການຊຶມເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ ຫຼື ການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝ ໂດຍການຊັກ

ປະຫວັດຢາງລະ ອຽດ ແລະ ພິຈາລະນາຄວາມເໝາະສົມໃນແຕລະຄົນ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ຫຼັກການທົວໄປທ່ີ

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

ຈາກຊຸມຊົນ.  

 

ຄາສັບທີກ່ຽວຂອງ: ການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝ, ຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ, ການຕານຕໍຢາຕານ ເຊ້ືອຈລິນຊີ ແລະ ການນາ

ໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີຢາງບໍຖືກຕອງ 
 

ທານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອເພ່ືອເບ່ິງຂໍມນເພ່ີມຕື່ມກຽວກັບ “ການຊຶມເຊ້ືອໃນຊຸມຊົນ” ໄດທີ:່ 

Community-acquired pneumonia 

 

 

 

https://youtu.be/K8X3d5SnYCQ  

 

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

 

 

 

https://youtu.be/_Gh_Z9nZt-M  
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ການຊຶມເຊ້ືອໃນໂຮງໝ 

ຄານາມ. ການຊຶມເຊື້ອທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນໂຮງໝ ຫຼື ສະຖານທ່ີປນປວ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ:  

Nosocomial infection  

ຄານາມ. ແມນອີກຄາສັບໜ່ືງສາລັບການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝ 
 

ສ່ິງທີ່ຄວນຮ  

ເຮົາສາມາດຫລີກຫລຽງການຊມຶເຊ້ືອໃນໂຮງໝໄດແນວໃດ? 

ເມື່ອພວກເຮົາເຂົ້ານອນໂຮງໝ, ທັງໃນຖານະຄົນເຈັບເອງ ຫຼື ຜຢຽມຢາມຄົນເຈັບກໍຕາມ, ເຮົາກໍມີຄວາມສຽງໃນ

ການຊຶມເຊື້ອຕານຕໍຢາຕານ ເຊ້ືອຈາກໂຮງໝ ເນື່ອງຈາກໂຮງໝມີການໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈານວນຫຼາຍ, ເຮັດໃຫເຊື້ອ

ຈລິນຊີໃນສ່ິງແວດລອມພາຍໃນໂຮງໝເປນເຊື້ອຕານ ຕໍຢາຕານເຊ້ືອຫຼາຍກວາເຊ້ືອຈລິນຊີໃນສ່ິງແວດລອມໃນຊຸມ

ຊົນ. 
 

ຈາກການສຶກສາໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ພົບວາມີຜຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝປະມານ 650,000 ຄົນໃນປ 2011 ແລະ 

ເສຍຊີວິດ 75,000 ຄົນ. ນອກນັ້ນ, ຈາກຂໍມນຂອງສນຄວບຄມ ແລະ ປອງກັນພະຍາດຂອງອາເມລິກາ ຄາດວາ

ຫາກທານເຂົ້າຮັບການປນປວໃນໂຮງໝເນື່ອງຈາກພະຍາດທີ່ບໍແມນພະຍາດຊຶມເຊື້ອ
ເຊັນ: ຫົວໃຈວາຍ, ມະເຮັງແລວເກີດ ມີການຊຶມເຊ້ືອຂຶ້ນພາຍຫັຼງເຂ້ົານອນໃນໂຮງໝໄດ

ຫຼາຍກວາ 2 ມື້ເຊັນ: ມີອັກເສບປອດເພີ່ມຫຼັງຈາກນອນ ໂຮງໝໄດຫຼາຍກວາ 2 ມ້ື, 

ພະຍາດແຊກຊອນນັ້ນສາມາດຈັດໄດວາເປນການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝ” 

ອັດຕາການຕານຕໍຢາຂອງເຊື ້ອຈລິນຊີທີ່ກໍໃຫເກີດການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝເພິ່ມຂື້ນ

ຢ າງຫ ຼວງຫ ຼາຍ. ຈາກສາເຫດດ ັ ງກ າວເຮັດ ໃຫ ຄ ົນເຈ ັບທ່ີຊ ຶມເຊ ື ້ອໃນໂຮງໝ 

ມີຄວາມສຽງສງທີ່ຈະມີອາການສົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ” 
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ອັດຕາການຊຶມເຊື ້ອໃນ ໂຮງໝໃນປະເທດກາລັງພັດທະ ນາອາດຈະສງກວາໃນປະເທດທີ ່ພ ັດທະນາແລວ

ຍອນເງື່ອນໄຂໃນຫຼາຍດານຍັງຈາກັດ.[1]  
 

ນອກນັ້ນ, ສີ່ງທີ ່ເປນປະໂຫຍດ ແລະ ສາຄັນຄືການໃຫຄາແນະນາ ສາຫຼັບຄົນເຈັບ ແລະ ຄົນທົວໄປເພື ່ອໃຫ

ຫລີກຫລຽງການຕິດເຊ້ືອໃນໂຮງ ໝ:[2] [3]  

 

#1. ທານຄວນຮວາມີຄວາມສຽງຕໍການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝ 

ຫຼາຍຄົນບໍຮວາການເຂົ້ານອນເພື່ອປນປວໃນໂຮງໝນັ້ນມີຄວາມສຽງຕໍການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝ, ຄິດວາໂຮງໝ

ສະອາດ ແລະ ປາດສະຈາກເຊື້ອ ພະຍາດ. ໃນບາງປະເທດເຊັນ: ອາເມລິກາ, ທານສາມາດກວດສອບຄະແນນກຽວ

ກັບການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງ ໝຈາກເວັບໄຊຕາງໆໄດໂດຍບໍເສຍ ຄາໃຊຈາຍ ເພື່ອໃຫທານສາມາດຮັບຮເຖິງສະຖິຕິ

ຂອງການຊຶມເຊ້ືອຂອງໂຮງໝທີ່ ທານຈະເຂ້ົາໄປຮັບການປນປວ. 
 

#2. ທານຄວນອາບນາກອນເຂົ້ານອນປນປວ ຫືຼ ກອນການຜາຕັດ 

ທານຄວນສອບຖາມແພດຂອງທານກຽວກັບການປະຕິບັດຕົນກອນທີ່ຈະເຂ້ົາໂຮງໝເຊັນ: ທານຄວນອາບນາດວຍ

ສະບຊະນິດ ພິເສດ ຫຼື ນາຢາຂາເຊື້ອກອນເຂົ້າຮັບການປນປວໃນໂຮງໝ. 
 

#3. ທານຄວນລາງມືເລ້ືອຍໆ ແລະ ບອກເຕືອນຄົນອ່ືນໃຫລາງມື 

ເລ່ືອງນີ້ເປນເລື່ອງທີ່ຍາກຫຼາຍ! ໃນສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທາຂອງເຮົາໃນປະຈບັນ ການບອກເຕືອນຄົນອື່ນໃຫລາງ

ມືອາດເປນເລື່ອງທີ່ທານ ບໍຢາກເຮັດ ເພາະຄົນທີ່ຖືກບອກເຕືອນອາດຮສຶກວາຖືກດໝິ່ນປະໝາດ, ຮສຶກວາຖືກ

ກວດສອບ, ຮສຶກອຶດອັດ ຫືຼ ອາດເຫັນວາເປນເລື່ອງ ບໍສພາບ ໂດຍສະເພາະຢາງຍິ່ງ ຖາທານເປນຄົນເຈັບ ແລະ 

ບກຄະລາກອນທາງການແພດ.  
 

ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ການລາງມືເປນວິທີທີ່ສາຄັນທີ່ສດວິທີໜຶ່ງໃນການຫຼຸດຜອນການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝ, ແພດ 

ແລະ ບກຄະລາກອນດານການ ແພດສວນຫຼາຍຈະເປດກວາງກຽວກັບການລາງມື ແມວາຈະຖືກບອກເຕືອນໃຫ

ລາງມຕືະຫຼອດເວລາກຕໍາມ. 
 

ໃນຄວາມເປນຈິງແລວ ທກຄົນລວມເຖິງຍາດຕິພີ່ນອງ ແລະ ບກຄະລາກອນດານການແພດທກໆຄົນ ຕອງລາງມື 
(1) ກອນທີ່ຈະສາພັດຄົນ ເຈັບ, (2) ກອນການເຮັດຫັດຖະການຕາງໆ, (3) ຫຼັງຈາກສາພັດກັບຂອງແຫຼວໃນ

ຮາງກາຍຄົນເຈັບ, (4) ຫຼັງ ຈາກສາພັດຄົນເຈັບ ແລະ (5) ຫຼັງຈາກການສາພັດກັບສະພາບແວດລອມອອມຂາງຄົນ

ເຈບັ [4]. 
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ຢາໄດລງັເລທ່ີຈະບອກວາ: “ຂໍອະນຍາດ/ຂໍໂທດເດ້ີ, ຂອຍຍງັບໍທັນເຫນັວາເຈ້ົາລາງມແືລວເທືອ່ ກະລນາລາງ
ມືຂອງເຈົ້າກອນໄດບ?ໍ ” 

 

#4. ທານຄວນຮັກສາທກຢາງຕອງສະອາດ 
 

#5. ທານຕອງກາທີ່ຈະຖາມວາທານຈາເປນບໍ ທີ່ທານຕອງໄດຮັບຫານປນປວຜານທາງເສ້ັນເລືອດ ແລະ ໃຊສາຍ
ສວນປດສະວະ 
ທານຕອງຖາມບກຄະລາກອນດານການແພດທກມື້ວາເມ່ືອໃດຈຶ່ງຈະສາມາດຖອດສາຍນາທະເລ ຫຼື ສາຍສວນປດ
ສະວະ ຫລື ທໍອື່ນໆອອກໄດ. ເພາະຫາກປະໄວດົນເທົາໃດກໍຍິ່ງເພີ່ມຄວາມສຽງຕໍການຊຶມເຊື້ອໃນໂຮງໝຫຼາຍຂຶ້ນ

ເທົານັ້ນ. 
 

#6. ທານຄວນສອບຖາມກຽວກັບຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊ ີ

ສອບຖາມວາທານຈາເປນຕອງໄດໃຊຢາຕານເຊື້ອ ຫຼື ບໍ. ການໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງບໍຖືກຕອງ ຫຼື ຫຼາຍເກີນ

ໄປຈະເພີ່ມຄວາມສຽງຕໍການ ຕິດເຊ້ືອໃນໂຮງໝ. 
 

#7. ທານຄວນລະວັງພະຍາດຖອກທອງ 
ຖາຫາກທານຖາຍແຫຼວໃນເວລາທີ່ທານເຂົ້າຮັບການປນປວໃນໂຮງໝ ທານຄວນແຈງແພດໃຫຮ ເພາະນັ້ນອາດ
ເປນສັນຍານຂອງການຊຶມ ເຊ້ືອໃນໂຮງໝ. 
 

#8. ທານຄວນຢດສບຢາ ແລະ ຢດດ່ືມເຫ້ົຼາ ເຖິງຈະເປນການຢດຊົວຄາວກໍຕາມ 

ໂດຍປກກະຕ ິທານຈະບໍໄດຮັບອະນຍາດໃຫສບຢາ ຫຼື ດ່ືມເຫ້ົຼາໃນໂຮງໝ ແລະ ທານຄວນປະຕິບັດຕາມຄາແນະນາ

ນ້ັນຢາງ ເຄັງຄັດ ເພ່ືອຫຼຸດຜອນຄວາມສຽງຂອງການຕິດເຊື້ອ. 
 

ເຖິງວາຜົນໄດຮັບທີ່ເກີດຂຶ້ນຈະບໍສາມາດຮັບປະກັນໄດວາຄາແນະນາເຫຼົານີ້ຈະເຮັດໃຫທານບໍເກີດການຊຶມເຊື້ອໃນ

ໂຮງໝ ແຕ ການປະຕິບັດຕາມຄາແນະນານ້ີກໍຈະສາມາດຊວຍຫຸຼດຜອນຄວາມສຽງລົງໄດ. 
 

ຄາສັບທ່ີກຽວຂອງ: ການຊຶມເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ, ການຕານຕໍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ, ການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີຢາງ
ເມາະສົມ 
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ທານສາມາດເບິ່ງວິດີໂອເພ່ືອເບ່ິງຂໍມນເພ່ີມຕື່ມກຽວກັບ “ການຕິດເຊື້ອໃນໂຮງໝ” ໄດທີ:່ 

Hospital Acquired Infections & How to Prevent Them | Curos 

 

 

 

https://youtu.be/izxdrkJIhQ4  

 

Hospital Infections  

 

 

 

https://youtu.be/V3oftSIE-kU  

 

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

 

 

 

https://youtu.be/kOKeFv5VvY4  
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ການຊຶມເຊືອ້ 

ຄານາມ. ແມນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກການຮກຮານຂອງເຊື້ອຈລະຊີບເຊັນ: ຈລິນຊີ, ຈລະໂລກ, ແມກາຝາກ ແລະ 

ເຊ້ືອເຫັດ ເຂ້ົາສ ຮາງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ແລວ ກໃໍຫເກີດຄວາມຜິດປກກະຕິໃນຮາງກາຍຂອງຄົນເຮົາ. 
 

 

 

 

 

 

 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ:  

ການຊຶມເຊື້ອ 
ຄາຄນນາມ. ກຽວຂອງກັບການຮກຮານຂອງເຊ້ືອຈລະຊີບ 
 

ສ່ິງທີຄ່ວນຮ  

ທານສາມາດ ປອງກັນຕົວທານເອງ ແລະ ຄນົທ່ີທານຮັກຈາກການຊມຶເຊ້ືອ

ໄດແນວໃດ? 

ການຊຶມເຊື້ອເກີດຂ້ຶນເມ່ືອເຊື້ອພະຍາດເຊັນ: ຈລິນຊີ, ຈລະໂລກ ຫຼື ເຊື້ອເຫັດ ທີ່ພາໃຫເກີດພະຍາດເຂ້ົາສຮາງກາຍ

ຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ເຊື້ອເລີ່ມ ເພີ່ມຈານວນຂ້ຶນ ເຮັດໃຫຮາງກາຍຂອງຄົນເຮົາຜິດປກະຕິ. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ ການ

ຊຶມເຊ້ືອສາມາດປອງກັນ ໄດໂດຍຫລີກຫລຽງການສາພັດ ກັບເຊື້ອກພໍະຍາດ ແລະ ການຮັບຢາປອງກັນພະຍາດ [1]: 
 

ຄາແນະນາເພື່ອຫີຼກລຽງພະຍາດຊຶມເຊ້ືອຈາກຊຸມຊົນດັງນ້ີ: 

 
 

ໄຂຫວັດທາມະດາເປນຕົວຢາງຂອງການຕິດເຊື້ອຈລະໂລກ, ຄົນເຈັບມັກມີອາການເຈັບຄໍ, 

ໄອ, ຈາມ ແລະ ມີໄຂຕາໆ 

ການປອງກັນການຊຶມເຊື້ອເປນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທກໆຄົນ. ຄົນເຈັບ ແລະ ຄອບຄົວ 

ສາມາດຮັກສາສຂະພາບໃຫ ແຂງແຮງໄດ ໃນເວລາທ່ີມາຮັບການປນປວ” 
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#1. ທາຄວາມເຂົ້າໃຈກຽວກັບການແຜເຊື້ອ 

ທກຄົນຮັບຮແລວວາເຊື້ອພະຍາດສາມາດເຂົ້າສຮາງກາຍຂອງຄົນເຮົາຜານທກຊອງທາງໃນຮາງກາຍເຮົາເຊັນ:  ຫ, 

ດັງ, ປາກ, ຮທະວານ ແລະ ອະໄວຍະວະສືບພັນ. ນອກນັ້ນ, ເຊື້ອພະຍາດກໍສາມາດຜານເຂົ້າທາງຜິວໜັງຂອງຄົນ

ເຮົາຈາກການກັັດຂອງ ແມງໄມ ຫຼ ືສັດກັດ ລວມໄປເຖິງການສາພັດເຊັນ: ການຈັບລກບິດປະຕ. ນອກຈາກນີ້ ມັນ

ຍ ັ ງສາມາດຜ ານ ທາງອາກາດທ ີ ່ ເ ຮ ົ າ  ຫາຍໃຈ ເຂ ົ ້ າສ ທາງ ເດ ີນຫາຍໃຈຂອງຄ ົນ ເຮ ົ າ . ສະນ ັ ້ນ , 

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  

ໃຫເຊ້ືອຈລະຊິບເຫຼາົນັ້ນເຂ້ົາສຮາງກາຍຂອງຄົນເຮົາ. 
 

#2. ລາງມືເລ້ືອຍໆ 

ການລາງມືເປນສິ່ງສາຄັນຫຼາຍ ທັງກອນ ແລະ ຫຼັງການປງແຕງອາຫານ, ກອນຮັບປະທານອາຫານ ແລະ ຫຼັງຈາກ

ໃຊຫອງ ນາແລວ. 
 

#3. ການຮັບຢາປອງກັນພະຍາດຕາມຄາແນະນາ 
ການສາງພມຄມກັນດວຍການສັກຢາປອງກັນພະຍາດສາມາດຫຼຸດຜອນໂອກາດໃນການເປນພະຍາດໄດຢາງ
ຫຼວງຫຼາຍ. ການຮັບຢາປອງກັນພະ ຍາດຕາມຄາແນະນາທີ່ເໝາະສົມຕາມເວລາ ແລະ ສະຖານະການເປນສ່ິງ

ຈາເປນ. 
 

#4. ໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີໃນຍາມຈາເປນເທົານັ້ນ 

ໃຊຢາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີຕາມຄາສັງຂອງແພດເທາົນັ້ນ. ຢາກົດດັນ ຫືຼ ຮອງຂໍໃຫແພດຈາຍຢາຕານເຊື້ອ.[2] ຫາກແພດ

ຈາຍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊີ ໃຫ ທານຄວນຖາມວາ: “ຂອຍຈາເປນຕອງໃຊຢາຕານເຊື້ອແທບໍ? ” ເພື່ອໃຫທານ

ສາມາດໝັ້ນໃຈຢາງແທ ຈິງວາການນາໃຊຢາຕານເຊື້ອນັ້ນ ແມນສົມເຫດສົມຜົນແລວບໍ.[3]  
 

ຫາກທານຈາເປນຕອງໃຊຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊ ີໃຫທານໃຊຢາຕາມທີ່ແພດແນະນາຈົນຄົບຕາມການົດ ທານບໍຄວນ
ຢດຢາເອງເຖິງແມນວາອາ ການຂອງທານຈະດີຂຶ້ນ ຫຼື ຫາຍຂາດເປນປກະຕິແລວກໍຕາມ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີທີ່ທານ
ເກີດອາການແພຢາ ເຊິ່ງທານຄວນກັບໄປປກສາແພດ ອີກຄັ້ງກຽວກັບອາການແພຢາ ແລະ ການປນປວຕໍເນື ່ອງ
ຫາກຈາເປນ. 
 

#5. ພັກຜອນຢເຮືອນຖາທານມີອາການ ແລະ ສັນຍານຂອງການຊຶມເຊ້ືອແບບບຮໍນແຮງ 
ຖາທານເປນຫວັດ ຫຼື ມີອາການຖອກທອງທີ່ບໍຮນແຮງ ທານບໍຄວນໄປການ ຫຼື ໄປໂຮງຮຽນ ເພາະທານອາດແຜ
ເຊ້ືອໃຫຜ ອື່ນໄດ. ຖາຫາກ ມີອາການຫວັດ ຫຼື ຖອກທອງຮນແຮງ ທານຄວນໄປພົບແພດ. 
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#6. ໃສຜາອັດປາກເມ່ືອທານເຈັບເປນ ແລະ ໄອ, ຖາບໍສາມາດເຮັດໄດກໍຄວນອັດປາກທກໆຄ້ັງທີ່ໄອ  

ເມື ່ອທ ານບໍ ສະບາຍ ແລະ ມີອາການໄອ ຫືຼ ຈາມ ຈະມີການຫຼ ັ ງຂອງນ າລາຍ, ນ າມກ ເຊີ ່ງຈະມີເຊ້ືອ

ຈລະໂລກປະປນຢນລາ ແລະ ເຊື້ອເລົນນີ້ກໍ ກະຈາຍເຂົ້າສອາກາດ. ເຊື້ອເຫຼົານີ້ ສາມາດແຜກະຈາຍໄປຍັງຜອື່ນທີ່ຢ

ອອມຂາງທານ ແລະ ເຮັດໃຫພວກ ເຂົາເຈບັເປນໄດ. ເມ່ືອທານບໍສະ ບາຍ, ການໃສຜາອັດປາກກເໍປນໜ່ຶງວິທີທີ່ດີ

ທີ່ສດໃນການປອງກັນບໍໃຫທານແຜກະຈາຍເຊື້ອ ພະຍາດໄປຍັງຜອື່ນ.ໃນຫຼາຍປະເທດ, ວັດທະ ນະທາຂອງການ

ໃສຜາອັດປາກໃນຍາມເຈັບເປນ ຍັງບໍເປນທີ່ຍອມຮັບ. ເນື່ອງ ຈາກຂາດການເຝກຝນ ແລະ ຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈ

ວາການໃສຜາ ອັດປາກເປນເລື່ອງທາມະດາທີ່ຄວນປະຕິບັດ. ທານອາດຮສຶກບໍ ສະບາຍໃນຂະນະທ່ີສວມໃສ, ແຕ

ທານຄວນສວມໃສຜາອັດປາກເມື່ອເຈັບເປນ ຫາກປະຕິບັດບໍໄດຢາງໜອຍທານກໍຄວນອັດ ປາກ ແລະ ດັງດວຍ

ເຈຍອະນາໄມເມື່ອທານຈາມ ຫຼື ໄອ ແລວນາໄປຖ້ິມ. 
 

ຫາກບໍມີເຈຍອະນາໄມ, ໃຫໃຊແຂນສອກອັດດັງ ແລະ ປາກແທນມື ໃນຂະນະໄອ ຫືຼ ຈາມ. ທານບໍຄວນໄອ ຫືຼ 

ຈາມໃສມື ຂອງທານ ເພາະທານຈະໃຊມືນ້ັນຈັບລກບິດປະຕ, ຈັບຮາວບັນໄດ ແລະ ແຜເຊື້ອຕໍໄປໃຫຜອ່ືນທີ່ສາພັດ
ສ່ິງຕາງໆເຫົຼານັ້ນຕໍ ຈາກທານ 
 

#7. ການປງແຕງອາຫານຢາງຖືກສຂະລັກສະນະ 
ເມື່ອປງແຕງອາຫານ ທານຕອງຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງບໍລິເວນທີ່ໃຊກະກຽມອາຫານ ລວມທັງພື້ນເຮືອນຄົວ 
ແລະ ສວນອ່ືນໆໃຫສະ ອາດຢສະເໝີ. ນອກຈາກນີ້ທານຄວນເກັບອາຫານທີ່ເຫືຼອໄວໃນຕເຢນທັນທີ ບໍຄວນປະໄວ

ໃນອນຫະພມຫອງເປນ ເວລາດົນເກີນໄປ. 
 

#8. ກິນອາຫານທີ່ປງແຕງສກ ແລະ ດ່ືມນາດື່ມທີ່ສະອາດເທາົນ້ັນ 

ການຮັບປະທານອາຫານດິບ ຫືຼ ຜັກສົດທີ່ບໍສະອາດ ອາດເພີ່ມຄວາມສຽງຕໍການຕິດເຊື້ອ ແລະ ຖອກທອງໄດ. ໃນ

ຫຼາຍປະ ເທດ, ນາປະປາ ອາດປນເປອນເຊື້ອຂລິນຊີຕາມທໍນາໄດ, ນາທີ່ກອງແຕບໍຜານເຄື່ອງຕອງທີ່ມີການບາລງ

ຮັກສາຢາງສະໝາສະເໝີ ກໍມັກມີການປນເປອນຂອງ ເຊື້ອຈລິນຊີເຊັນກັນ. ດັງນັ້ນ, ທານຈຶ່ງຄວນຕົ້ມນາກອນ

ດື່ມ. 
 

#9. ການຫຼີກລຽງ ຍງ ແລະ ແມງໄມກັດຕອດ 

ທັງ ຍງ ແລະ ແມງໄມລວນແຕເປນແຫຼງລວມຂອງເຊ້ືອຈລະໂລກ, ຈລິນຊີ ແລະ ແມກາຝາກ. ທານຄວນໃຊຢາ

ກັນຍງ ແລະ ຢາກັນແມງໄມ ທາຜິວໜັງໃນລະຫວາງເຮັດກິດຈະກາກາງແຈງໃນບໍລິເວນທີ່ມີຄວາມສຽງ, ທານ

ຄວນລະບາຍແຫຼງນາຖວມຂັງ ຢໃນບໍລິເວນເຮືອນຊານຂອງ ທານເພື່ອປອງກັນບໍໃຫຍງແຜພັນ ແລະ ກາຈັດໜ

ອອກຈາກບໍລິເວນເຮືອນຊານຂອງທານ. 
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#10. ການປອງກັນພະຍາດຕິດຕໍທາງເພດສາພັນ  

ພະຍາດຕິດຕໍທາງເພດສາພັນສາມາດປອງກັນໄດຫາກຮຈັກຢບຢງຈິດໃຈ ແລະ ປອງກັນໃຫຖືກວິທີ. ການສວມໃສ

ຖົງຢາງ ອະນາໄມທກຄັ້ງ ເມື່ອມີເພດສາພັນຊວຍປອງກັນພະຍາດຕິດຕໍທາງເພດສາພັນໄດ. ຫາກທານບໍໄດໃສຖົງ

ຢາງອະນາໄມ ທານ ແລະ ຄຂອງທານຄວນໄດຮັບ ການກວດຫາເຊື ້ອ HIV ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍທາງເພດ

ສາພັນອ່ືນໆ. 
 

ຄາສັບທີ່ກຽວຂອງ:  ເຊ້ືອຈລິນຊີ, ເຊ້ືອຈລະໂລກ, ເຊ້ືອເຫັດ, ເຊ້ືອຈລະຊີບ  
 

ທານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອເພ່ືອເບ່ິງຂໍມນເພ່ີມເຕີມກຽວກັບ “ການຕິດເຊ້ືອ” ໄດທີ ່

The Immune system explained I- Bacterial infection  

 

 

 

https://youtu.be/zQGOcOUBi6s  
 

Germ Smart – Wash Your Hands! 

 

 

 

https://youtu.be/NoxdS4eXy18 
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ພາວະຊຶມເຊ້ືອເລືອດ 

ຄ ານ າມ . ແມ ນກ ມອ າກ ານ ທ ີ ່ ອ ະ ໄ ວຍະວ ະຕ າ ງໆ ໃນຮ າ ງກ າຍ ເຮ ັ ດວ ຽກຜ ິ ດ ປກກ ະ ຕິ  ແລ ະ 

ແມນພາວະທ່ີມີຄວາມຮນແຮງເຖິງຊີວິດໄດ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການຕິດເຊ້ືອພະຍາດໃນກະແສເລືອດ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສ່ິງທ່ີຄວນຮ 

ຍົກສງຄວາມຕ່ືນຕົວກຽວກບັພາວະຊຶມເຊ້ືອເລຶອດ 

ພາວະຊຶມເຊື້ອເລືອດ ເກີດຂ້ຶນເມື ່ອຮາງກາຍຂອງທານມີປະຕິກິລິຍາຮນແຮງເພື່ອຕອບສະໜອງການຊຶມເຊ້ືອ

ຈາກເຊື້ອຈລະຊີບຕາງໆ, ການ ຕອບສະໜອງຮນແຮງຈົນເຮັດໃຫເກີດມີການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະສາຄັນ

ເກ ີດຂຶ ້ນຈາກພ ມຄ ມກັນຂອງຮ າງກາຍທ ີ ່ພະຍາຍາມຕ ໍ ສ ກ ັບເຊ ື ້ອພະຍາດ 
ໂ ດ ຍ ກ າ ນ ປ ອ ຍ ສ າ ນ ເ ຄ ມ ີ ອ ອ ກ ມ າ ໃ ນ ກ ະ ແ ສ ເ ລ ຶ ອ ດ 

ເພື່ອອອກມາຕໍສກັບເຊື້ອພະຍາດທີ່ເຂົ້າມາຮກຮານ. ກິດຈະກາດັງກາວສາມາດເຮັດ

ໃຫຄວາມດັນເລືອດຕົກລົງຢາງຮນແຮງ, ມີຜົນກະທົບກັບອະໄວຍະວະທີ່ສາຄັນຕາງໆ 

ເຮັດວຽກຜິດປກກະຕິ ຫຼື ໃນກໍລະນີຮນແຮງ ເຖິງຂ້ັນລົ້ມເຫຼວ ແລະ ອາດເຖິງແກຊີວິດ

ໄດ” 

ສນຄວບຄມ ແລະ ປອງກັນພະຍາດຊຶມເຊື້ອ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ຄາດວາໃນແຕ
ລະປ ຢາງໜອຍ 1.5 ລານຄົນມີພາວະ ຊຶມເຊື້ອເລືອດ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ 

250,000 ຄົນເສຍຊີວິດ.” 

ພາວະຊຶມເຊື້ອເລືອດເຮັດໃຫມີຜເສຍຊີວິດຢາງໜອຍ 6 ລານຄົນທກປໃນທົວໂລກ, ໃນ

ຫຼາຍໆປະເທດ, ຢາງໜອຍ 50% ຂອງປະຊາຊົນຮກຽວກັບພາວະຊຶມເຊື ້ອເລືອດ, 

ການບົງມະຕ ິແລະ ການປອງກັນ” 
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ຕາງໆຜິດປກກະຕິ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວ. ພາວະຊຶມເຊື້ອເລຶອດຖືເປນ ກໍລະນີສກເສີນດານການແພດ ແລະ ຈາເປນຕອງໄດ

ຮັບການປນປວຢາງຮີບດວນ ເນື່ອງ ຈາກພາວະຊຶມເຊ້ືອນ້ັນອັນຕະລາຍເຖິງແກຊີວິດ. 
 

ຈາການສຶກສາຄາດຄະເນວາ ພາວະຊຶມເຊື້ອເລືອດສົງຜົນກະທົບຕໍປະຊາກອນປະມານ 30 ລານຄົນຕໍປ ແລະ ເຮັດ

ໃຫເກີດການເສຍຊີວິດລະ ຫວາງ 6 ເຖິງ 9 ລານຄົນທວົໂລກ ເຊ່ິງໃນຈານວນນີ້ສວນໃຫຍສາມາດປອງກັນໄດ.[1] 

 

ການຊຶມເຊື້ອສວນໃຫຍສາມາດເຮັດໃຫເກີດພາວະຊຶມເຊື້ອເລືອດໄດ. ພາວະຊຶມເຊື້ອເລືອດສວນໃຫຍເກີດຈາກ

ການຊຶມເຊື ້ອ ທີ ່ເຮົາພົບເຫັນໄດ ເລື ້ອຍໆເຊັນ: ອັກເສບປອດ (ຫຼ ືທີ ່ເອີ ້ນວາ “ປອດບວມ”), ການຕິດເຊ້ືອ

ລະບົບຖາຍເທ, ການຕິດເຊື້ອໃນຜົ້ງ ທອງ, ການຕິດເຊື້ອທ່ີຜິວໜັງ, ບາດແຜຕິດເຊ້ືອ ຫຼ ືເຍື່ອຫມສະໝອງອັກເສບ

, ໄຂ ຫວ ັດໃຫຍ ຕາມລະດ ການ, ໄຂ ມາລາ ເຣຍ, ໄຂຍ ງ, ໄຂ ເຫ ຼ ື ອງ ແລະ ອ ີ ໂບລາ ເຊ ີ ່ ງພະຍາດ 

ເຫຼາົນີ້ແມນອາດພາໃຫມີພາວະຊຶມເຊື້ອເລືອດໄດ.[2] 

 

ຫຼາຍກວາ 80% ຂອງການຊຶມເຊື້ອທີ່ນາໄປສພາວະຊຶມເຊື້ອເລືອດແມນເກີດຂ້ຶນນອກໂຮງໝ. ດັງນັ້ນ, ພາວະນ້ີ

ສາມາດເກີດ ຂຶ້ນໄດກັບທກຄົນ. ດັງທີ່ໄດກາວໄປແລວ, ພາວະຊຶມເຊ້ືອເລຶອດຖືເປນກໍລະນີສກເສີນດານການແພດ 

ແລະ ຈາເປນຕອງໄດ ຮັບການປນປວຢາງຮີບດວນ ແລະ ເໝາະສົມເພ່ືອຮັກສາຊີວິດຂອງຄົນເຈັບ.  
 

ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ, ພາວະຊຶມເຊື້ອເລືອດບໍແມນເລື່ອງທີ່ຄົນທົວໄປຄນເຄີຍ ຫຼື ເປນທີ່ກາວເຖິງເລ້ືອຍໆ, ບາງຄັ້ງຄົນ

ທວົໄປມັກຈະເອ້ີນ ກັນຢາງສັບສົນວາ “”ພາວະເລືອດເປນພິດ”[3] ເຮົາມັກຈະໄດຍິນວາ, ຄົນເຈັບຕາຍຈາກການຊຶມ

ເຊື້ອ, ແຕໃນຄວາມເປນຈິງແລວແມນ ພາວະຊຶມເຊື້ອເລືອດ. ສາເຫດທີ່ຄົນທົວໄປບໍເຄຍີໄດຍີນກຽວກັບພະຍາດນ້ີ 

ຍອນຄາສັບນ້ີບໍໄດຖືກນາໃຊ ໃນຊີວິດປະຈາວັນ. 
 

ເຮົາສາມາດປອງກັນພາວະຊຶມເຊື້ອເລືອດໄດ, ວິທີທ່ີງາຍທີ່ສດຄືການປອງກັນການຊຶມເຊ້ືອບໍໃຫເກີດແຕຫົວທີ ເຊ່ິງ

ເຮົາສາມາດເຮັດໄດໂດຍ ການສັກຢາປອງກັນພະຍາດ ແລະ ການຮັກສາສຂະອະນາໄມຂັ້ນພື້ນຖານຢາງສະໝາສະເ

ໝ.ີ 
 

ຖາການຊຶມເຊື ້ອເປນສາເຫດເຮັດໃຫ ເກ ີດພາວະຊຶມເຊ ື ້ອເລ ືອດ, ເຮົາຕອງສາມາດຈ າແນກໄດ ທັນທີ 

ເພ ື ່ອໃຫ ຄ ົນເຈ ັບໄດ ຮ ັບການປ ນປ ວຢ າງຖ ືກ ຕ ອງ ແລະ ໄວວາ. ໃນກ ໍລະນ ີ ທ່ີສາເຫດຂອງການ
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ຊຶມເຊື້ອນັ້ນເກີດມາຈາເຊື້ອຈລິນຊີ, ເຮົາກໍຄວນປນ ປວດວຍຢາຕານເຊື້ອຈລິນຊ.ີ ເຊິ່ງການ ປນປວການຕິດເຊ້ືອ 

ແລະ ການຈາແນກພາວະຊຶມເຊື້ອເລຶອດແຕຫົວທີສາມາດຊວຍ ຮັກສາຊີວິດຄົນເຈບັໄດ. 
 

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

ສັນຍານ ແລະ ອາການຂອງ ພາວະຊຶມເຊ້ືອເລືອດແມນມີອາການສົມທົບໃດໜຶ່ງດັງລມນ້ີ: 
 

 ສັບສົນ ຫຼ ືມືນງົງ 

 ຫາຍໃຈຝດ 
 ຊີບພະຈອນເຕ້ັນໄວ 

 ມີໄຂສງ ຫືຼ ໜາວສັນ ຫືຼ ຮສຶກໜາວ 

 ປວດຢາງຮນແຮງ ຫຼ ືຮສຶກບໍສະບາຍ 

 ເຫື່ອອອກຫຼາຍຜິດປກະຕ ິ

ຖາຫາກບໍໄດຮັບການປນປວ, ອາການເຫຼົານີ້ຈະຮນແຮງຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫເກີດພາວະຊັອກຈາກພາວະຊຶມເຊ້ືອ

ເລືອດໄດ. ຫາກທານ ຫືຼ ຄົນ ອອມໂຕທານມີອາການເຫົຼານີ ້ຄວນຮີບໄປພົບແພດທັນທີ. 
 

ຜທີ່ມີຊີວິດລອດຈາກພາວະຊຶມເຊື້ອເລືອດອາດມີຜົນກະທົບຕໍຄນນະພາບຊີວິດໃນໄລຍະຍາວ. ທານສາມາດອານ

ເ ພ ີ ່ ມ ຕ ື ່ ມ  ກ ຽ ວ ກ ັ ບ ເ ລ ື ່ ອ ງ  ກ າ ນ ມ ີ ຊ ີ ວ ິ ດ ລອ ດ ຂ ອ ງ ຄ ົ ນ ເ ຈ ັ ບ ທ ີ ່ ມີ ພ າ ວ ະ ຊ ຶ ມ ເ ຊ ື ້ ອ ເ ລ ື ອດ 

https://www.sepsis.org/faces/ 
 

ສາລັບຂມໍນເພີ່ມເຕີມກຽວກັບພາວະຊຶມເຊື້ອ ທານສາມາດອານເພີ່ມຕື່ມໄດທີ:່ 

 

World Sepsis Day, ຫຼືໄປ https://www.world-sepsis-day.org/sepsis  

Global Sepsis Alliance, ຫຼືໄປ https://www.global-sepsis-alliance.org/sepsis/  

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

 

ຄ າສັບທີ ່ກ ຽວຂອງ: ການຊຶມເຊື ້ອ, ການຕ ິດເຊ ື ້ອພະຍາດຕ ານຕໍ ຢາຕ ານເຊື ້ອ, ຢາຕ ານເຊື ້ອຈ ລິນຊີ, 

ການຕານຕຢໍາຕານເຊ້ືອຈລິນຊີ 
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ທານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວິດີໂອເພ່ືອເບ່ິງຂໍມນເພ່ີມເຕີມກຽວກັບ “ການຕິດເຊ້ືອ” ໄດທີ:່ 

What is sepsis (sepsis explained in 3 minutes) - in English  

 

 

 

https://youtu.be/AEGUCpxwAlE 

 

Infection Prevention is Everyone's Business 

 

 

 

https://youtu.be/SeaIY7kP2uI  
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ການສະເເດງຄວາມຮບນຄນ 

ທາງທີມງານວັດຈະນານກົມເຊື້ອຕານຢາຕານເຊື້ອ ຂໍຂອບໃຈ The Wellcome Trust ແລະ ທກທານທ່ີມີສວນຮວມໃນການຂຽນ

ວັດຈະນານກົມສະບັບນີ້ໃຫປະສົບຜົນສາເລັດ 
 

ຜຮວມໃຫຂໍມນວັດຈະນານກົມສະບັບພາສາລາວ 

ຜຮຽບຮຽງສະບັບພາສາລາວ: ດຣ ວິລະດາ ຈັນສະມດ 
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AMR dictionary (www.amrdictionary.net) is currently available in English, 

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

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