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บทที่ 1 เชื้อดื้อยา และ AMR คืออะไร?
เชื้อดื้อยา
คํานาม. เชื้อโรคที่ทนตอ “ยาปฏิชีวนะ” (หรือที่มักถูกเรียกผิดๆ วา “ยาแกอักเสบ”) ได หรือสามารถ
พูดไดอีกอยางวา เชื้อดื้อยาคือเชื้อโรคที่สามารถยับยั้งการทํางานของยาปฏิชีวนะได หรือแมแตทําลาย
ยาปฏิชีวนะได ทําใหการรักษาผูปวยที่ติดเชื้อดื้อยาไมไดผลดีดังเดิม อาจตองใชเวลารักษานานขึ้น เสีย
คาใชจายแพงขึ้น มีผลขางเคียงของโรค หรือจากการรักษามากขึ้น และมีโอกาสเสียชีวิตจากการติดเชื้อ
มากขึ้น
“แตละปเชื้อดื้อยาคราชีวิตคนไทยนับหมื่น เราตองเรงหามาตรการแกปญหา”
“คนไทยเอะอะอะไรก็ใชยาปฏิชีวนะ ทําใหเกิดวิกฤติเชื้อดื้อยา”
“กระทรวงสาธารณสุขเตือน ปวยเปนหวัด เจ็บคอ ไอ ไมซื้อยาปฏิชีวนะกินเอง ลดเชื้อดื้อยา”
“ผูปว ยโรคท อ งรว ง รอ ยละ 95 ไมจํ าเปนตอ งใชย าปฏิ ชี ว นะ เนื่ องจากจะทํ าให เ ชื้ อ
แบคทีเรียที่มีตามธรรมชาติในรางกาย กลายเปนเชื้อดื้อยาได”

คําใกลเคียง

ซูเปอรบั๊ก (Superbug)
คํานาม. เชื้อแบคทีเรียที่สามารถยับยั้งการทํางานของยาปฏิชีวนะที่ใชในการรักษาไดหลายชนิด
ขอควรรู

เราควรสนใจเรื่องเชื้อดื้อยา?
ปญหาเชื้อดื้อยากําลังเปนปญหาใหญของโลก วงการแพทยไดใชยาเพนนิซิลิน และยาปฏิชีวนะอื่นๆ ใน
การรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียหลากหลายชนิดมาตั้งแตเกือบ 100 ปที่แลว แตมาถึงตอนนี้การติดเชื้อ
1
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เเบคทีเรียหลากหลายชนิดเริ่มไมสามารถรักษาไดผลดี หรือมีอัตราการเสียชีวิตมากขึ้น สาเหตุที่สําคัญ
คือ มีเชื้อดื้อตอยาปฏิชีวนะมากขึ้น

ยาปฏิชีวนะใหกับผูปวย ไมใชวาเราจะรับประทานยาปฏิชีวนะตัวใดก็ได หรือพูดอีกอยางหนึ่งก็คือ ถา

ยาปฏิชีวนะ (ที่มักถูกเรียกผิดๆ วา “ยาแกอักเสบ”) และยาตานจุลชีพอื่นๆ หลายชนิดมีประสิทธิภาพ
ลดลงอยางรวดเร็ว และเริ่มจะใชไมไดผลในการรักษาการติดเชื้อนั้นๆ ในป พ.ศ. 2559 องคการอนามัย

คําศัพทที่เกี่ยวของ: การดื้อยาตานจุลชีพ, การใชยาปฏิชีวนะอยางไมถูกตอง, ความเขาใจเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ,

โลกเตือนวาเรากําลังถอยหลังกลับไปสูย ุคกอนหนาที่จะมียาปฏิชีวนะ ซึ่งจะมีคนเสียชีวิตกันมากขึ้นจาก
การติดเชื้อแบคทีเรียทั่วๆไป[1]

ติดเชื้อแบคทีเรียก็ตองใชยาปฏิชีวนะ ถาติดเชื้อไวรัสรุนแรง (เชน ไขหวัดใหญ) ก็ตอ งใชยาตานไวรัส[2]
รอยเทาของยาปฏิชีวนะ, การใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล
สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “เชื้อดื้อยา” ไดที่
เชื้อดื้อยา (ผลิตโดย กพย.วันที่ 01/03/2559)

การใชยาปฏิชีวนะอยางไมถูกตองเปนสาเหตุหลักของการเกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา ที่เลวรายกวานั้น คน
สวนใหญไ มเขาใจวา ยาปฏิ ชีวนะมี ประสิ ทธิภาพในการกํ าจั ดเชื้ อ แบคทีเรี ยเทานั้ น ยาปฏิชีว นะไม
สามารถใชรักษาการติ ดเชื้อ ไวรัสซึ่งเปนสาเหตุของโรคหวัดธรรมดา หรือโรคทองเสียได[2] สําหรับ
ประเทศไทย ขอมูลป พ.ศ. 2552 พบวามีการผลิตและนําเขายาปฏิชีวนะสูงมากถึง 11,000 ลานบาท
และพบวามีก ารใชย าปฏิ ชีว นะอยางไมสมเหตุสมผลในสถานพยาบาลทุ ก ระดับ โดยพบการใชยา

https://youtu.be/e93A0nLFbr8
INFO Antibiotic Resistance วิกฤติการณเชื้อดื้อยา (ผลิตโดย Surachai Klunwaree วันที่ 07/17/2560)

ปฏิชีวนะอยางไมสมเหตุผลจํานวนสูงตั้งแตรอยละ 25 ถึงรอยละ 91
ในประเทศไทย คาดวามีผูปวยที่ติดเชื้อดื้อยาปละประมาณ 88,000 คน สงผลทําใหผูปวยที่ติดเชื้อดื้อ
ยาเสียชีวิต 43,000 ราย[3][4]
คนไทยมักมีความเชื่อวายาปฏิชีวนะเปนยาครอบจักรวาล ไมวาเปนอะไรก็กินยาแกอักเสบ ซึ่งไมใชเลย
เพราะแทจริงแลวคําวา "ยาแกอักเสบ" เปนคําติดปากที่ไดยินคนเรียกกันบอย และเรามักคุนกับความรู
ที่วาเจ็บคอหรือบาดเจ็บใหรับประทานยาแกอักเสบกันไว แตเราไมไดรูวาเรากําลังเรียกยาปฏิชีวนะ

https://youtu.be/x_-1aD8xicg
คลิป MU [by Mahidol] SuperBUG เชื้อดื้อยา (ผลิตโดยมหิดล แชนแนล วันที่ 07/11/2559)

อยางผิดๆ วา "ยาแกอักเสบ" และใชยาปฏิชีวนะอยางไมเหมาะสม[2]
เราควรรับประทานยาปฏิชีวนะเฉพาะเมื่อมีอาการเจ็บปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเกิดจากการติดเชื้อ
แบคทีเรียเทานั้น แพทยหรือบุคลากรทางการแพทยตองเปนผูวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียกอนที่จะสั่ง

2

https://youtu.be/iE2prSSb6hU

3

พจนานุก รมเชือดือยา
เอกสารอางอิง
1 Pearson, C., & Pearson, C. (2015, December 28). ปญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะกําลั งเปนปญหาใหญของวงการสาธารณสุขโลก. Retrieved from

การดื้อยาตานจุลชีพ (AMR)

https://www.voathai.com/a/health-antibiotic-resistance-tk/3121115.html
2 Suvetwethin, D. (2017, December 12). เชื้อดื้อยา ปญหาวิกฤตระดับชาติ - Thaihealth.or.th | สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). Retrieved from

คํานาม. ความสามารถของจุลชีพ เชน แบคทีเรีย, ไวรัส, เชื้อรา และปรสิต ในการตอตานหรือหยุดยั้ง
ประสิทธิภาพของยาตานจุลชีพตางๆ เชน ยาปฏิชีวนะ, ยาตานไวรัส, ยาตานเชื้อรา, และ ยาตานปรสิต

http://www.thaihealth.or.th/Content/39825-'เชื้อดื้อยา' ปญหาวิกฤตระดับชาติ.html
3 Lim, C., Takahashi, E., Hongsuwan, M., Wuthiekanun, V., Thamlikitkul, V., Hinjoy, S., . . . Limmathurotsakul, D. (2016). Epidemiology and burden of multidrugresistant bacterial infection in a developing country. ELife, 5. doi:10.7554/elife.18082
4

Pumart P., Phodha T., Thamlikitkul V., Riewpaiboon A.,Prakongsai P., Limwattananon S., (2012). “Health and economic impacts of antimicrobial resistance in
Thailand”. J Health Systems Res. 6. 352-360.

(AMR=antimicrobial resistance)
“แบคที เ รีย ที่ก อโรคและมีค วามสามารถในการดื้อ ยาต า นจุ ลชี พที่ใ ชกั นทั่ว ไปมั ก ถู ก
เรียกวา ‘เชื้อดื้อยา’ และถาเชื้อแบคทีเรียก อโรคดื้อตอยาตานจุลชีพหลายชนิด เชื้อนั้น
มักถูกเรียกวา ‘ซูเปอรบั๊ก (superbugs)’”
“การดื้อยาตานจุลชีพ ทําใหยาตานจุลชีพ ยาปฏิชีวนะ ไมสามารถฆาเชื้อเหลานั้นได และ
เชื้อดื้อยาเหลานั้นสามารถแพรกระจายจากคนสูคน คนสูส่งิ แวดลอม และสิ่งแวดลอมสู
คน ทําใหเกิดการติดเชื้อดื้อยาซึ่งทําใหตัวทานหรือคนใกลตัวทานเสียชีวิตได”
“ในทุกๆ ป มีคนมากกวา 700,000 คนทั่วโลกตายเพราะการติดเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ”[1]
“การดื้อยาตานจุลชีพนั้น สิ่งที่ดื้อตอยาคือเชื้อโรค ไมใชรางกายเราที่ดื้อตอยา และเชื้อที่
ดื้อตอยาตานจุลชีพเหลานั้นสามารถแพรกระจายได”

ขอควรรู

การดื้อยาตานจุลชีพเปนปญหาระดับโลก
ยาปฏิชีวนะ (ที่มักถูกเรียกผิดๆวา ‘ยาแกอักเสบ’) และยาตานจุลชีพอื่นๆ หลายชนิดมีประสิทธิภาพ
ลดลงอยางรวดเร็ว และเริ่มจะใชไมไดผลในการรักษาการติดเชื้อ นั้นๆ เนื่องจากอัตราการเกิด และ
ความถี่ของการพบเชื้อดื้อยานั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ[2][3] ซึ่งการพบเชื้อดื้อยาที่มากขึ้นเรื่อยๆ นั้นนํามาซึ่ง
ปญหากับทุกคนในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็ก ผูสูงวัย ผูที่มีโรคเรื้อรัง เชนเบาหวาน และการติด
เชื้อดื้อยานั้นนํามาซึ่งอัตราการตายที่สูงขึ้น
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ทั่วโลกมีผูเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาประมาณ 700,000 คน/ป หากไมมีการแกปญหาอยางจริงจัง คาดวา
ในป พ.ศ. 2593 การเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาจะสูงถึง 10 ลานคน[1] ถาเรายังไมรวมมือกันเพื่อแกปญหา

เชื้อดื้อยา หายนะของมนุษยทั้งโลก (ผลิตโดย HSRI วันที่ 10/30/2558)

เชื้อดื้อยา การเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ เชน การโดนมีดบาด ทองเสีย ทองรวง อาจทําใหถึงตายไดงายๆ
ซึ่งนั่นเหมือนกับในอดีตกอนที่จะมีการคิดคนยาปฏิชีวนะ ผูที่ไดรับบาดเจ็บเล็กๆ นอยๆ ผูที่เขารับการ
ผาตัด แมที่ใหกําเนิดบุตร ทุกคนจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเสี ยชีวิตจากการติดเชื้อแทรกซอน[2] การไม
รักษาความสะอาด การใชชีวิตไมถูกสุขลักษณะ การไมปองกันการติดเชื้อ และการใชยาปฏิชีวนะอยาง
ไมถูกตองเปนสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของเชื้อดื้อยา

https://youtu.be/hKWnMATWw_w
เอกสารอางอิง
1

2

การใชยาปฏิชีวะอยางไมถูกตองนั้นเกิดขึ้นทั้งในคนและในสัตว[1] เชน โรคหวัดในคนนั้นเกิดจากเชื้อ
ไวรัส ไมจําเปนตองรับประทานยาปฏิชีวนะ อยางไรก็ดี มีผูปวยจํานวนมากทั่วโลกที่ รับประทานยา
ปฏิชีวนะโดยไมจําเปนเมื่อเปนหวัด ยาปฏิชีวนะถูกใชในการเลี้ยงสัตวเพื่อคาดหวังใหสัตวเติบโตไดดี

O'Neill, J. (2016, March 19). Tackling Drug-Resistant Infections Globally: Final Report and Recommendations. The Review on Antimicrobial Resistance. Retrieved

from https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final paper_with cover.pdf
3

WHO. (2018, February 15). Antimicrobial resistance. Retrieved from https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance
CDC. (2018, September 10). About Antimicrobial Resistance | Antibiotic/Antimicrobial Resistance | CDC. Retrieved

from

https://www.cdc.gov/drugresistance/about.html

และปองกันการติดเชื้อซึ่งเปนสิ่งที่ไมควรทํา ปจจุบันองคการอนามัยโลกแนะนําไมใหใชยาปฏิชีวนะใน
สัตวที่ไมไดปวยเปนโรค และแนะนําไมใหใชยาปฏิชีวนะในสัตวที่ไมไดรับการวินิจฉัยยืนยันวาเปนโรค
เพื่อลดการใชยาปฏิชีวนะอยางไมถูกตองในสัตว
คําศัพทที่เกี่ยวของ: จุลชีพ, ยาตานจุลชีพ
สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การดื้อยาตานจุลชีพ” ไดที่
แผนยุ ท ธศาสตร ก ารจั ดการการดื้อ ยาต า นจุ ล ชี พ ประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 – (ผลิ ต โดย กระทรวง
สาธารณสุข โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วันที่ 08/28/2559)

https://youtu.be/sY-SyLe2di0
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จุลชีพ
คํานาม. สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ตองใชกลองจุลทรรศน ในการมองเห็น
“ไมวาคุณจะชําระลางทําความสะอาดเพียงใด แทบทุกซอกทุกมุมของรางกายคุณถูกปก
คลุมไปดวยจุลชีพหรือจุลินทรีย ซึ่งมีทั้งแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา โดยแหลงที่มีจุลินทรีย
อาศัยอยูมากที่สดุ ในรางกายเราก็คือลําไส”[1]
“กรมอนามัย แนะซื้อน้ําแข็งผานมาตรฐาน ลดเสี่ยงปนเปอนเชื้อจุลชีพ”
“ปศุสัตวผลักดันการเลี้ยงสัตวปลอดยาปฏิชีวนะ โดยหวังวาจะชวยลดปริมาณการใชยา
ตานจุลชีพ และไดตั้งเปาลดการตกคางของยาปฏิชีวนะทั้งในสัตว ในสิ่งแวดลอม และใน
เนื้อสัตวสําหรับผูบริโภค”[2]

คําใกลเคียง

จุลินทรีย
คํานาม. คําเหมือนของคําวา จุลชีพ

เชื้อโรค
คํานาม. จุลชีพที่กอโรค
ขอควรรู

จุลชีพ = แบคทีเรีย + ไวรัส + เชื้อรา + ปรสิต
จุลชีพ หรือ สิ่งมีชีวิต (ยกเว นไวรัส) ขนาดเล็กที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา สามารถแบงได
หลักๆเปน 4 ชนิด ประกอบไปดวย แบคทีเรีย, ไวรัส, เชื้อรา และ ปรสิต
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เชื้อราเปนจุลชีพที่มีขนาดใหญที่สุด มีองคประกอบของเซลลครบถวน แบคทีเรียจะเล็กกวาเชื้อรา และ
ไมมีนิวเคลียส ไวรัสจะเล็ กที่สุด ไมมีผนังเซลล ไมจัดวาเปนสิ่งมีชีวิต ไวรัสสามารถที่จะแบงตัวไดใน
รางกายหรือเซลลของสิ่งมีชีวิตอื่นเทานั้น สวนปรสิตที่ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลาและกอโรคที่พบ
บอยคือ เชื้อมาลาเรีย ซึ่งสามารถหลบซอนอยูในรางกายคน แบงตัวในเซลลเม็ดเลือดแดง และแพรจาก
คนสูคนผานทางยุงได
เห็ดนั้นก็จัดเปนเชื้อราชนิดหนึ่ง พยาธิขนาดใหญ เชน พยาธิใบไมในตับ และพยาธิตัวตืดก็จัดเปนปรสิต
ชนิดหนึ่ง แตอยางไรก็ตาม เห็ดและพยาธิขนาดใหญมีจํานวนเซลลมาก และมองเห็นไดดวยตาเปลาจึง
ไมเรียกวาจุลชีพ
จุลชีพมีอยูในตัวเรา รอบตัวเรา และในสิ่งแวดลอมเปนปริมาณมาก เชน ในดิน 1 กรัม จะมีแบคทีเรีย
อยูประมาณ 1 หมื่นลานตัว (10,000,000,000 = 1 หมื่นลาน หรือ 1010)[3] ในขณะที่ในรางกายคนเรา
คาดวามีแบคทีเรียอาศัยอยูประมาณ 39 ลานลานตัว (39,000,000,000,000)[4]
จุลชีพทุกชนิดสามารถดื้อตอยาตานจุลชีพที่ใชในการรักษาการติดเชื้อนั้นๆ ได เชน เชื้อแบคทีเรียดื้อ
ตอ ยาปฏิ ชีว นะ เชื้ อไวรัสดื้อ ตอยาตานไวรั ส เชื้อ ราดื้อตอ ยาตานเชื้ อรา เชื้ อมาลาเรียดื้อตอยาตาน
มาลาเรีย ความสามารถนี้ของจุลชีพเรียกวา “การดื้อยาตานจุลชีพ”
การใชยาปฏิชีวนะอยางไมถูกตองเปนสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้น และแพรกระจายของเชื้อแบคทีเรีย
ดื้อยาชนิดตางๆ เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อตอยาปฏิชีวนะนั้นสามารถแพรจากคนสูคน คนสูสัตว สัตวสูคน ทั้ง
จากคนและสัตวสูสิ่งแวดลอม และจากสิ่งแวดลอมสูคน ทําใหเกิดการติดเชื้อดื้อยาเปนปญหาสําคัญ
ของโลก[5]
คําศัพทที่เกี่ยวของ: การดื้อยาตานจุลชีพ (AMR), ไวรัส, แบคทีเรีย, เชื้อรา

9

พจนานุกรมเชือดือยา

สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “จุลชีพ” ไดที่
พบกับจุลชีพในบานและบนใบหนาของคุณ (ภาษาอังกฤษ บรรยายไทย) (ผลิตโดย TED วันที่ 04/01/2560)

ยาปฏิชีวนะ
คํานาม. ยาที่มีฤทธิฆาหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย (ตัวอยางเชน เพนิซิลลิน) คนไทย
มักเรียกยาปฏิชีวนะวา “ยาแกอักเสบ” “ยาฆาเชื้อ” หรือ “ยาตานแบคทีเรีย”
“คุณ หมอบอกฉันวา ฉันเปนหวัด ฉันไมจําเปนตอ งรั บประทานยาปฏิ ชีวนะ เพราะยา
ปฏิชีวนะสามารถรักษาไดเฉพาะการติดเชื้อแบคทีเรียเทานั้น”

https://www.ted.com/talks/anne_madden_meet_the_microscopic_life_in_your_home_and_on_
your_face?language=th&utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcom

“ยาปฏิชีวนะไมสามารถรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสได การรับประทานยาปฏิชีวนะเมื่อ
เปนหวัดไมไดทําใหเราหายเร็วขึ้น แตทําใหเรามีความเสี่ยงที่จะเกิดผลขางเคียงของยา
มากขึ้น และทําใหเราและคนรอบๆ ตัวเรามีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อดื้อยาสูงขึ้น”

share
จุลินทรียของเราทําใหเราเปนตัวตนของเรา ไดอยางไร (ภาษาอังกฤษ บรรยายไทย) (ผลิตโดย TED วันที่
02/01/2557)

ขอควรรู

ยาปฏิชีวนะไมใชยาแกอักเสบ
แมวาคนไทยสวนใหญมักเรียกยาปฏิชีวนะวา “ยาแกอักเสบ” “ยาฆาเชื้อ” หรือ “ยาตานแบคทีเรีย”
ร านขายยาและคนทั่วไปก็มัก จะเขาใจวาคนๆ นั้นตองการยาปฏิชีวนะ (เชน เพนนิซิลลิน อะมอกซี่
https://www.ted.com/talks/rob_knight_how_our_microbes_make_us_who_we_are?language=th
&utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
เอกสารอางอิง
1

BBC. (2018, April 21). กวาครึ่งหนึ่งของรางกายคนเราไมใชมนุษย - BBC News บีบีซีไทย. Retrieved from https://www.bbc.com/thai/features-43849650
2 CH7 News. (2018, September 9). สนามขาวจับประเด็น : ปศุสัตวผลักดันเลี้ยงสัตวปลอดยาปฏิชีวนะ. Retrieved from http://news.ch7.com/detail/302502
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doi:10.1371/journal.pbio.1002533
(2015). Global Action Plan on Antimicrobial Resistance. Geneva, Switzerland: WHO Document Production Services. ISBN: 978 92 4 150976 3
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ซิลลิน) แตคนไทยสวนใหญยังไมเขาใจความแตกตางที่แทจริงของยาปฏิชีวนะ และยาแกอักเสบ และมี
การใชยาปฏิชีวนะอยางไมถกู ตองเปนประจํา[1]
ยาปฏิชีวนะ (เชน เพนนิซิลลิน อะมอกซี่ซิลลิน) ไมมีฤทธิ์ลดการอักเสบ แกปวด หรือลดไข ควรใช
เฉพาะโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเทานั้น เชน ทอนซิลอักเสบเปนหนอง
ยาแกอักเสบ (เชน แอสไพริน บรูเฟน© พอนสแตน©) มีฤทธิ์ลดการอักเสบ ลดไข บรรเทาปวด ลด
บวมแดง ไมมีฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรีย ใชเฉพาะกรณีที่มีการอักเสบในรางกาย[2] หมายเหตุ การอักเสบ
อาจเกิดจากโรคติดเชื้อหรือโรคไมติดเชื้อ (เชน ขอเสื่อม ปวดทองประจําเดือน) ก็ได หลายคนคิดวาการ
เปนหวัดเจ็บคอ แลวตองกินยาปฏิชีวนะหรือยาฆาเชื้อ จริงๆ แลวเปนความเชื่อที่ผิด เพราะโรคหวัด
เกิดจาก “เชื้อไวรัส” และยาปฏิชีวนะใชฆา “เชื้อแบคทีเรีย” ไดเทานั้น ดังนั้นการกินยาปฏิชีวนะเพื่อ
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รักษาโรคหวัด หรืออาการที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสจึงไมถูกตอง แถมยังทําใหเปลืองเงิน เสี่ยงตอการ
แพยา และกอปญหาเชื้อดื้อยาดวย[1]

เชื้อดื้อยากระทบถึงเราและครอบครัวของเรา ตัวอยางสําคัญคือ การใหกําเนิดบุตรในยุคของเชื้อดื้อยา

กรณีมีแผลเลือดออกและเปนแผลสะอาด ควรทําแผลอยางเหมาะสม การรับประทานยาปฏิชีวนะไม
ชวยปองกันการติดเชื้อ ไมชวยใหแผลหายเร็วขึ้น การรักษาความสะอาดของแผลใหดี ก็เพียงพอที่จะ

คําศัพทที่เกี่ยวของ: การดื้อยาตานจุลชีพ, เชื้อดื้อยา, การใชยาปฏิชีวนะเกินขนาดและเกินความจําเปน

ทําใหแผลหายได หากแผลบวมแดงอักเสบ ใหรีบปรึกษาบุคลากรทางการแพทยทันที[1]

จะทําใหมารดาและบุตรมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อแทรกซอนสูงมาก

สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ยาปฏิชีวนะ” ไดที่
ตอนที่ 3 เรื่อง ยาปฏิชีวนะไมใชยาแกอักเสบ (ผลิตโดย FDA Thai วันที่ 06/30/2558)

กรณีทองเสีย อาการทองเสียจากการติดเชื้อแบคทีเรียพบนอ ยมาก (นอยกวา 5 ใน 100 ราย) และ
เกือบทั้งหมดหายไดเองแมไมไดกินยาปฏิชีวนะ การกินยาปฏิชีวนะทุกครั้งที่ทองเสียจึงเปลืองเงิน เสี่ยง
ตอการแพยาและกอปญหาเชื้อดื้อยาดวย นอกจากนี้ ยาปฏิชีวนะยังอาจทําใหเชื้อแบคมีเรียบางชนิดที่

https://youtu.be/jg4H3LWAMrs

เปนสาเหตุของอาการทองเสีย อยูในลําไสไดนานขึ้นอีกดวย[1] คุณควรรับประทานยาปฏิชีวนะก็ตอเมื่อ
คุณไดรับการวินิจฉัยและตรวจยืนยันจากบุคลากรทางการแพทยวาเปนการติดเชื้อทองเสียจากเชื้อ
แบคทีเรียที่จําเปนตองใชยาปฏิชีวนะเทานั้น

ความเขาใจผิดและความสับสนยาแกอักเสบ vs. ยาปฏิชีวนะ (ผลิตโดย Voice TV วันที่ 11/11/2557)

ผูอํานวยการองคการอนามัยโลก (WHO) เตือนวาเรากําลังถอยหลังกลับไปสูยุคกอนสงครามโลกที่จะมี
คนเสียชีวิตจํานวนมากจากการติดเชื้อแบคทีเรียทั่วๆ ไป ทานกลาววา “จากแนวโนมในปจุบัน โรค
ทั่วๆ ไป แมกระทั่งโรคหนองใน ก็เริ่มจะทําการรักษาไดยากขึ้น ในอนาคตแพทยอาจจะตองตอบกับ
คนไขวา ‘ขอโทษคะ เราไมมีอะไรยาที่จะใชรักษาคุณไดเลย’”[3]

https://youtu.be/L9eZq_MxP-U
ไมควรเรียกยาปฏิชีวนะวา “ยาแกอักเสบ” (เปดบานพีบีเอส) (ผลิตโดย กพย. วันที่ 05/19/2557)

ยาปฏิชีวนะที่ยังมีฤทธิ์กับเชื้อดื้อยา หลายตัวมีราคาแพงมาก และหลายตัวก็เปนโทษดวย นอกจากนี้
การใชย าหลายชนิ ดในคราวเดี ยวเพื่อ รัก ษาการติ ด เชื้อ ดื้ อ ยาก็ มัก ไม ไ ดผ ล เชื้อ ดื้อ ยายั งสามารถ
แพรกระจายไปอยางรวดเร็วเนื่องจากการใชยาปฏิ ชีวนะจํานวนมากในหองดูแลผูปวยหนัก (ไอซียู)
และการใชยาปฏิชีวนะอยางผิดๆ ในประชาชนทั่วไป
องคการอนามัยโลกไดเตือนมาเปนเวลานานแลว เรื่องการใชยาปฏิชีวนะอยางไมถูกตอง ทําใหมีการ
เพิ่มของแบคทีเรียดื้อยามากขึ้นเรื่อยๆ ปญหาเชื้อดื้อยาเปนปญหาที่เราควรจะกังวลเปนอยางยิ่ง เพราะ
12

https://youtu.be/_lYkejo52cw
เอกสารอางอิง
1 Jutrakul, P. (2018, January 24). ยาปฏิชีวนะไมใชยาแกอักเสบ!!! - Thaihealth.or.th | สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.). Retrieved from
http://www.thaihealth.or.th/Content/40467-ยาปฏิชีวนะไมใชยาแกอักเสบ!!!.html
2 Thitima. (2014, November 11). ยาปฏิชีวนะ ไมใช ยาแก อักเสบ. Retrieved from https://www.hsri.or.th/people/media/infographic/detail/5914
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การใชยาปฏิชีวนะอยางไมถูกตอง
คํานาม. การใชยาปฏิชีวนะอยางไมถูกวิธี การใชยาปฏิชีวนะอยางผิดๆ การใชยาปฏิชีวนะอยางไมสม
เหตุผล การใชยาปฏิชีวนะมากเกินจําเปน การใชยาปฏิชีวนะโดยไมจําเปน
“การใชยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กวางและสามารถฆาเชื้อแบคทีเรียไดหลายๆ ชนิด โดยไมมี
ความจําเปนและไมมีขอบงชี้ เปนตัวอยางหนึ่งของการใชยาปฏิชีวนะอยางไมถูกตอง”
“การที่เราใชยาปฏิชีวนะอยางไมถูกตอง เชนรับประทานยาปฏิชีวนะในกรณีที่เปนหวั ด
กําลังสงผลรายอยางมหาศาลตอสังคม เพราะทําใหมีคนเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาในสังคม
มากขึ้นเรื่อยๆ”
“การใชยาปฏิชีวนะอยางไมถูกตอง ทั้งในโรงพยาบาล ทั้งในภาคประชาชน เชนการซื้อยา
ปฏิชีวนะกินเอง และการใชยาปฏิชีวนะในภาคเกษตรกรรม เปนสิ่งที่ยากตอการควบคุม”
“การใชยาปฏิชีวนะอยางไมถูกตอง และการไมลงมือกระทํามาตรการปองกันการติดเชื้อ
ใหดเี พียงพอ เปนตัวเรงใหเกิดเชื้อดื้อยามากขึ้นและเร็วขึ้น”

ขอควรรู

คุณกําลังทํารายตัวเองและคนที่คุณรัก ดวยการใชยาปฏิชีวนะอยางไม ถูกตองอยู
หรือไม?
การที่เราใชยาปฏิชีวนะ อยางไมถูกตอง อยางผิดๆ อยางไมสมเหตุผล โดยไมจําเปน โดยไมมีขอบงชี้
เชนใชยาปฏิชีวนะเมื่อเปนหวัด ใชยาปฏิชีวนะเมื่อทองเสีย ไมใชแคยาจะไมชวยรักษาใหอาการดีขึ้นแต
เรายังจะมีโอกาสไดรับผลขางเคียงของยาปฏิชีวนะโดยไมจําเปน บางคนแพยาถึงขั้นเสียชีวิต อีกทั้งยา
ปฏิชีวนะจะกระตุนใหแบคทีเรียในรางกายเรามีความสามารถในการดื้อยาได และทําใหปริมาณของ

สัญญาณที่บอกวาคุณกําลังใชยาปฏิชีวนะอยางไมถูกตอง
 รับประทานยาปฏิชีวนะทุกครั้ง เมื่อมีอาการของหวัด หรือทองเสีย
 รองขอหรือใชยาปฏิชีวนะ จากแพทย หรือบุคลากรทางการแพทย โดยไมฟงเหตุผล
 รั บ ประทานยาปฏิ ชี ว นะไม ค รบตามเวลาที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบสั่ ง ของแพทย หรื อ บุ ค ลากรทาง
การแพทย
 รับประทานยาปฏิชีวนะรวมกับผูอื่น (รับประทานยาปฏิชีวนะของคนอื่น หรือใหยาปฏิชีวนะ
ของตนกับคนอื่น)
 ใชยาที่ปฏิชีวนะที่เหลือจากครั้งกอน
แลวคุณควรทําอยางไร?
 ไมควรใชยาปฏิชีวนะ เมื่อมีอาการของหวัด หรือทองเสียธรรมดา ถาสงสัยควรปรึกษาบุคลากร
ทางการแพทยอยางสมเหตุสมผล
 ไมรองขอยาปฏิชีวนะ จากแพทย หรือบุคลากรทางการแพทย โดยไมฟงเหตุผล และควรใชยา
ปฏิชีวนะตามที่ไดรับคําแนะนําเทานั้น เพื่อความแนใจ คุณอาจถามบุคลากรทางแพทยวา “การ
ไมสบายครั้งนี้ ควรใชหรือไมควรใชยาปฏิชีวีนะ”
 ควรรับประทานยาปฏิชีวนะที่ไดรับใหครบตามที่กําหนดทุกครั้ง ถึงแมวาคุณอาจจะรูสึกดีขึ้น
แลวก็ตาม เพื่อใหหายขาดจากโรค ลดโอกาสการเกิดเปนซ้ํา ซึ่งจะทําใหเราไดรับยาปฏิชีวนะ
บอยกว าที่ควร แตถารูแนชัดวาการเจ็บปวยครั้งนั้นไมไดเกิดจากการติดเชื้อ แบคทีเรีย ก็ควร
หยุดรับประทานยาปฏิชีวนะทันที
 ไมใชยาปฏิชีวนะรวมกับผูอื่น (ไมใชยาปฏิชีวนะของคนอื่น และไมใหยาปฏิชีวนะของตนกับคน
อื่น)
 ไมใชยาปฏิชีวนะที่เหลือจากครั้งกอน

เชื้อดื้อยาในรางกายเราสูงขึ้น และเชื้อดื้อยาเหลานั้นก็มีความเสี่ยงที่จะแพรกระจายไปกอโรคในตัวเรา
คนที่เรารัก ครอบครัวของเรา และคนอื่นๆ ในสังคมได
14

15

พจนานุกรมเชือดือยา

การเขาใจผิดสวนใหญของคนไทยเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ
[1] ฉันอยากจะรับประทานยาปฏิชีวนะเพื่อ “กันไวกอน” “เผื่อไวกอน”

ไดดวย ยาปฏิชีวนะราคาแพงหลายๆ ตัวก็ถูกใชโดยไมจําเปนทําใหเกิดเชื้อดื้อยาแพงๆ เหลานั้นเร็วขึ้น

คําตอบ: ความจริ งแลว หวั ดธรรมดานั้ นเกิ ดจากไวรั ส และอาการท อ งเสี ยส วนใหญไ มได เกิ ด จาก
แบคทีเรีย ดังนั้นการใชยาปฏิชีวนะโดยไมมีใบสั่งของแพทยหรือบุคลากรทางแพทยทําใหทานมีความ

ไดผล

เสี่ยงที่จะเกิดผลขางเคียงของยา และมีความเสี่ยงที่ทําใหทานและผูอื่นมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อ
ตอยาปฏิชีวนะสูงขึ้นโดยไมจําเปน
[2] ฉันเคยรั บ ประทานยาปฏิชี วนะเพื่ อรั กษาหวั ดครั้ งที่ แ ล วและฉั น รู สึกดีขึ้น เร็ ว ฉั นจึ งอยาก
รับประทานยาปฏิชีวนะอีก

และแพรกระจายมากขึ้น นอกจากนี้การใชยาหลายชนิดในคราวเดียวเพื่อรักษาการติดเชื้อดื้อยาก็มักไม

[5] ถึงแมวาแบคที่เรียในรางกายของฉันจะดื้อตอยาปฏิชีวนะ มันก็เรื่องของฉัน ฉันไมไดทําใหใคร
ลําบาก
คําตอบ: ความจริงแลวเชื้อดื้อยาที่เกิดขึ้นในรางกายคุณไมไดทําอันตรายใหกับตัวคุณเองเทานั้น แตมัน
ยังสามารถแพรก ระจายไปใหคนในครอบครัว สิ่งแวดลอม และคนอื่นๆในสัง คมได ดังนั้นการใชยา
ปฏิชีวนะแบบไมถูกตองของคุณสามารถทําอันตรายไมใชแคตัวคุณแตรวมถึงทุกคนในสังคมดวย

คํา ตอบ: ความจริงแลวไข หวัดธรรมดาเกิดจากไวรัสซึ่งคนสวนใหญมักจะหายภายใน 7-10 วัน ใน
การศึกษาพบวายาปฏิชีวนะไมไดชวยรักษาโรคหวัดที่เกิดจากไวรัส ไมไดทําใหคุณรูสึกดีขึ้น หรือกลับไป

คําศัพทที่เกี่ยวของ: ความรูเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ, การควบคุมกํากับดูแลการใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสม

ทํางานไดเร็วขึ้น แตกลับทําใหคุณมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลขางเคียงของยา และการติดเชื้อดื้อยามากขึ้น

สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การใชยาปฏิชีวนะอยางไมถูกตอง” ไดที่

[3] ฉั น รับ ประทานยาปฏิ ชี ว นะไปครั้ง ที่ แ ล ว ไม มี ผ ลข า งเคี ย งอะไร ดั ง นั้ น ครั้ ง นี้ ก็ ไ ม น า จะมี
ผลขางเคียงอีกเชนกัน
คําตอบ: ความจริงแลวการไมมีผลขางเคียงในการรับประทานยาปฏิชีวนะครั้งที่แลว ไมไดรับประกันวา
คุณจะไมมีผลขางเคียงในอนาคต การรับประทานยาปฏิชีวนะทุกครั้ง มีโอกาสที่จะมีผลขางเคียงได เชน
ทองเสีย แพยา หรือแมแตการติดเชื้อรา เพราะเชื้อแบคทีเรียดีๆ ในรางกายถูกทําลายไปเรื่อยๆ จากยา
ปฏิชีวนะโดยไมจําเปน และทําใหคุณเปนโรคติดเชื้อราได
[4] ถึงแมวาแบคที่เรียในรางกายของฉันจะดื้อตอยาปฏิชีวนะ ฉันก็ยังสามารถหาซื้อยาที่มีฤทธิ์แรง
ขึ้นได
คําตอบ: ความจริงแลวเชื้ อดื้อยาสามารถดื้อต อยาปฏิชีวนะไดมากกวา 1 ชนิ ด เชื้อดื้อยาบางตัวไม

Motion Infographic ยาปฏิชีวนะหากใชผิด เกิดวิกฤติเชื้อดื้อยา (ผลิตโดย FDA Thai วันที่ 01/29/2561)

https://youtu.be/TGhUOBdnWwY
HEALTH@I สุขภาพคนไทยเริ่มไดที่ฉัน ตอน ยาปฏิชีวนะภัยรายใกลตัว (ผลิตโดย HSRI วันที่ 11/24/2558)

https://youtu.be/nv9SKYfSnP8

สามารถที่จะรักษาไดดวยยาปฏิชีวนะทั้งหมดที่มีในปจจุบัน ยาปฏิชีวนะที่ยังมีฤทธิ์กับเชื้อดื้อยา หลาย
ตัวมีราคาแพงมากจนคนทั่วไปไมสามารถซื้อได และหลายตัวก็เปนโทษรุนแรงอาจทําใหตับวายไตวาย
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ความรอบรูดานยาปฏิชีวนะ
คํานาม. ความสามารถที่จะเขาใจและนําขอมูลเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะที่ถูกตองไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อปองกันการเกิดเชื้อดื้อยา และเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและคนใกลตัว
“มากกวาครึ่งหนึ่งของผูที่ทําแบบสอบถามโดยองคการอนามัยโลก ทราบวายาปฏิชีวนะ
ไมสามารถฆาเชื้อไวรัสได แตก็ยังคงรับประทานยาปฏิชีวนะอยางไมถูกตองอยูดี เพราะ
เชื่อผิดๆ วา “กินเผื่อไวกอน”[1]
“การเพิ่มขึ้นของเชื้อดื้อยา และการขาดความรอบรูดานยาปฏิชีวนะ ทําใหปญหาของเชื้อ
ดื้อยารุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ”[2]

ขอควรรู

การขาดความรอบรูดานยาปฏิชีวนะ (Inadequate antibiotic literacy) ทําให
ปญหาของเชื้อดื้อยารุนแรงขึ้น
คนสวนใหญมักเคยใชยาปฏิชีวนะอยางนอยหนึ่งครั้งในชีวิต แตคนสวนใหญก็มักจะยังมีความเขาใจที่
ผิดๆ เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ และเชื้อดื้อยา
องคการอนามัยโลกไดมีการทําแบบสอบถามกับผูคน 10,000 คน ใน 12 ประเทศ และพบวา ‘ความ
รอบรูดานยาปฏิชีวนะ’ ของสองในสามของผูตอบแบบสอบถามนั้นอยูในระดับต่ํา[1] หนึ่งในสามของ
ผูตอบแบบสอบถามมีความเขาใจผิดๆ วา ยาปฏิชีวนะสามารถหยุดใชไดเมื่ออาการดีขึ้น โดยไมตอง

ตางหากที่กลายเปนเชื้อดื้อยาได และเชื้อดื้อยานั้นสามารถแพรกระจายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
จากคนสูสิ่งแวดลอ ม และจากสิ่งแวดลอมสูคนได ดังนั้นแปลวาแมวาคุณจะไมไดใชยาปฏิชีวนะเปน
ประจํา คุณก็มีโอกาสติดเชื้อดื้อยาได
ความรอบรู (literacy) โดยปกติจะรวมทั้งระดับของความรูและพฤติกรรมในการนําขอมูลไปใชอยาง
ถู ก ต อ ง เพราะในความเป น จริ ง มี ค นจํ า นวนมากที่ มี ค วามรู เ พี ย งพอแต ไ ม นํ า ไปใช ด ว ยเหตุ ผ ล
หลากหลายประการ ทั้งความเชื่อ วัฒนธรรม และปจจัยทางสังคม เพื่อเปนการเริ่มตน แบบสอบถาม
ดานลางครอบคลุ มเฉพาะสวนของความรูกอน ... คุณอยากรูหรือไมวาคุณมีระดับความรูเกี่ยวกับยา
ปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยาแคไหน?
คุณควรที่จะเขาใจยาปฏิชีวนะที่คุณกําลังจะรับประทานอยางเพียงพอ เพื่อที่คุณจะไดเขาใจถึงฤทธิ์ของ
ยา รวมทั้งผลขางเคียง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานยานั้น ทั้งผลกระทบโดยตรงกับ
ตัวของคุณเอง และผลกระทบทางออมที่อาจเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักและครอบครัวของคุณ เพราะเชื้อดื้อ
ยาสามารถสงผลกระทบถึงสิ่งแวดลอมและทุกคนในสังคมบนโลกใบนี้
คําศัพทที่เกี่ยวของ: การใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล
เอกสารอางอิง
1 WHO. (n.d.). Antibiotic Resistance: Multi-Country Public Awareness Survey. www.who.int. ISBN 978 92 4 150981 7
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รั บประทานใหครบตามคํ าแนะนําของบุคลากรทางการแพทย สามในสี่ของผูตอบแบบสอบถามเชื่อ
อยางผิดๆ วาการดื้อยาปฏิชีวนะนั้นคือการที่รางกายของตนเองตอตานยาปฏิชีวนะ[1]
ซึ่งทําใหเกิดความเขาใจผิดอื่นๆ ตอเนื่อง เชน การดื้อยาเกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่รับประทานยาปฏิชีวนะ
เปนประจํา[2] ผูคนจึงมักจะเมินเฉยตอปญหาเชื้อดื้อยา ในความเปนจริงแลว แบคทีเรียในรางกายเรา
18
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แบบทดสอบ: คุณมีระดับความรูเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยาแคไหน?

คําตอบที่ถูกตอง

1. ยาปฎิชีวนะสามารถรักษาไขหวัดธรรมดาได [ถูก หรือ ผิด]
2. การดื้อยาปฏิชีวนะคือการที่รางกายของเราดื้อตอยาปฏิชีวนะ [ถูก หรือ ผิด]

1. ผิด. ไขหวัดธรรมดาเกิดจากไวรัส ยาปฏิชีวนะไมสามารถรักษาโรคที่เกิดจากไวรัสได และ
ไมไดทําใหเรารูสึกดีขึ้น

3. การใชยาปฏิชีวนะในคนสามารถทําใหเกิดเชื้อดื้อยาได [ถูก หรือ ผิด]
4. การใชยาปฏิชีวนะทุกครั้งมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลขางเคียงจากยาปฏิชีวนะได [ถูก หรือ ผิด]

2. ผิด. การใชยาปฏิชีวนะไมไดทําใหรางกายของคนดื้อยาปฏิชีวนะ แตแบคทีเรียในรางกายเรา

5. การใชยาปฏิชีวนะในสัตวสามารถทําใหเกิดเชื้อดื้อยาได [ถูก หรือ ผิด]
6. เราสามารถติ ดเชื้ อดื้อ ยาไดจ ากการสั ม ผั สหรื อ อยู ใกลชิ ดกั บ ผู ปว ยที่มี ก ารติ ด เชื้ อ ดื้ อ ยา
[ถูก หรือ ผิด]
7. เราสามารถติดเชื้อดื้อยาไดจากการสัมผัสหรืออยูใกลชิดกับสัตวที่มีเชื้อดื้อยา และจากการ
รับประทานอาหารและน้ําที่มีเชื้อดื้อยาปนเปอน [ถูก หรือ ผิด]
8. การฉี ด วั ค ซี น ตามคํ า แนะนํ า และการรั ก ษาความสะอาดของตั ว เรา ช ว ยหยุ ด ยั้ ง การ
แพรกระจายของเชื้อดื้อยาได [ถูก หรือ ผิด]
(คําตอบที่ถูกตองอยูในกลองถัดไป…)

จะเกิดการดื้อตอยาปฏิชีวนะ และเชื้อดื้อยานั้นสามารถแพรกระจายจากคนหนึ่งสูอีกคนหนึ่ง
ได
3. ถูก. การใชยาปฏิชีวนะในคนทั้งอยางสมเหตุสมผล และอยางไมถูกตอง จะกระตุนใหเกิดเชื้อ
ดื้อยามากขึ้น ดังนั้นเราควรลดการใชยาปฏิชีวนะอยางไมถูกตองลงใหนอยที่สุด
4. ถูก. การใชยาปฏิชีวนะทุกครั้งมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลขางเคียงได การไมมีผลขางเคียงใน
อดีต ไมไดรับประกันวาจะไมเกิดผลขางเคียงจากยาตัวเดิมในอนาคต การทานยาปฏิชีวนะ
ทุกครั้งมีโอกาสเกิดผลขางเคียงเชน ทองเสีย และแพไดเสมอ การทานยาปฏิชีวนะจะทําลาย
แบคทีเรียดีๆ ในรางกาย ทําใหมีโอกาสติดเชื้อราไดมากขึ้น ทําใหเกิดเชื้อดื้อยามากขึ้น และ
มีความเสี่ยงติดเชื้อดื้อยามากขึ้น ดังนั้นเราควรทานยาปฏิชีวนะเมื่อจําเปนเทานั้น หรือก็คือ
เมื่อไดรับการตรวจยืนยันวาเปนโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
5. ถูก. การใชยาปฏิชีวนะในสัตว ในเกษตรกรรม ทั้งอยางสมเหตุสมผล และอยางไมถูกตอง จะ
กระตุนใหเกิดเชื้อดื้อยามากขึ้น ดังนั้นเราควรลดการใชยาปฏิชีวนะอยางไมถูกตองลงใหนอย
ที่สุด
6. ถูก. เชื้อดื้อยาสามารถติดจากอีกคนสูคนได ทั้งทางตรงผานทางการสัมผัส และทางออมผาน
ทางสิ่งแวดลอม
7. ถูก. เชื้อดื้อยาสามารถติดจากสัตวสูคนได ทั้งทางตรงผานทางการสัมผัส การรับประทาน
และทางออมผานทางสิ่งแวดลอม
8. ถูก. การลดการแพรกระจายของเชื้อโรค สามารถหยุดยั้งการแพรกระจายได
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คุณควรที่จะเขาใจยาปฏิชีวนะที่คุณกําลังจะรับประทานอยางเพียงพอ เพื่อที่คุณจะไดเขาใจถึงฤทธิ์ของ
ยา รวมทั้งผลขางเคียง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานยานั้น ทั้งผลกระทบโดยตรงกับ
ตัวของคุณเอง และผลกระทบทางออมที่อาจเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักและครอบครัวของคุณ เพราะเชื้อดื้อ
ยาสามารถสงผลกระทบถึงสิ่งแวดลอมและทุกคนในสังคมบนโลกใบนี้
คําศัพทที่เกี่ยวของ: การใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล
เอกสารอางอิง
1 WHO. (n.d.). Antibiotic Resistance: Multi-Country Public Awareness Survey. www.who.int. ISBN 978 92 4 150981 7

บทที่ 2 การดื้อยา
การดื้อยาปฏิชีวนะ
คํานาม. ความสามารถของเชื้ อแบคที เรียในการยับยั้ง ฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะชนิดใดชนิดหนึ่ง (หรือ
มากกวาหนึ่งชนิด) ในการออกฤทธิ์ตา นเชื้อแบคทีเรีย
“การใชยาปฏิ ชีวนะที่ไมถูกตอง และการใชยาปฏิชีวนะที่มากเกินความจําเปน สามารถ
นําไปสูการดื้อยาปฏิชีวนะ”
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“การใชยาปฏิชีวนะทั้งอยางเหมาะสมตามใบสั่งแพทย และอยางไมเหมาะสม สามารถ
กระตุนใหเชื้อแบคทีเรียเกิดการดื้อ ยาปฏิชีวนะได อยางไรก็ตาม การดื้ อยาปฏิชีวนะที่
เพิ่มขึ้นอยางแพรหลาย เกิดจากการใชยาปฏิชีวนะอยางไมเหมาะสมเปนสาเหตุหลัก”

ขอควรรู

อะไรคือสาเหตุที่กอใหเกิดการดื้อยาปฏิชีวนะ
การดื้อยาปฏิชีวนะบางชนิดเกิดขึ้นไดเองในธรรมชาติ ทั้งนี้เปนเพราะยาปฏิชีวนะบางชนิด (เชน เพนนิ
ซิลิ น ) มี ต น กํ าเนิ ด มาจากเชื้ อ รา หรื อ เชื้ อ แบคที เ รี ย ชนิ ด อื่ นๆ ซึ่ ง สามารถพบได ต ามธรรมชาติ
เชื้อจุลินทรีย (รวมถึงเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อปรสิต และเชื้อรา) จะปรับตัวเพื่อความอยูรอดตลอดเวลา
และนําไปสูการมีคุณสมบัติในการยับยั้งการออกฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะเมื่อมียาปฏิชีวนะจํานวนมากใน
สิ่งแวดลอม และอาจปรับตัวกลับมาเปนปกติเมื่อไมมีปริมาณยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดลอม โดยปกติแลว
ระดับของยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดลอมมีปริมาณต่ํามาก และเชื้อสวนใหญไมดื้อตอยา ดังเชนในชวง พ.ศ.
2470 (ชวงที่เริ่มมีการนํายาเพนนิซิลินออกใชในครั้งแรก) การติดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะนั้นพบ
ไดนอยมาก
การใชยาปฏิชีวนะที่มากเกินไปและการใชยาปฏิชี วนะอยางไมถูกตอง ทําใหมีการเพิ่มขึ้นและการ
แพรก ระจายของเชื้ อ ดื้ อ ยาออกไปทั่ วโลก มี ก ารคาดการณกัน ว า ในแตละปมีก ารผลิ ตและใชย า
22
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ปฏิชีวนะทั่วโลกเปนจํานวนมากถึง 200,000 ถึง 250,000 ตัน[1][2] ในจํานวนนี้ ยาปฏิชีวนะรอยละ 70
ถูกใชในสัตว และรอยละ 30 เปนการใชในมนุษย

สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การดื้อยาปฏิชีวนะ” ไดที่
ผวา!เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะทําคนตายทุก 3 วินาทีในป 50 (ผลิตโดย TNN ชอง 16 วันที่ 05/19/2559)

ยาปฏิชีวนะที่ใชในมนุษยและสัตวจะถูกขับออกทางปสสาวะและอุ จจาระ แมวาจะเขาสูระบบการ
บําบัดของเสีย แตยังเกิดการปนเปอนออกไปในสิ่งแวดลอม เมื่อเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยูในมนุษย สัตว
https://youtu.be/2MIwvvVjjR8

และสิ่งแวดลอมไดพบเจอกับยาปฏิชีวนะก็สามารถกอใหเกิดการดื้อยาปฏิชีวนะได เชื้อดื้อยาเหล านี้
สามารถแพรกระจาย และกอโรคในคนอื่นๆ ได[2][3]

เชื้อดื้อยาติดตอถึงกันได (ผลิตโดย GPO Channel วันที่ 12/08/2559)

ผูที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียควรตองไดรับการรักษาดวยยาปฏิชีวนะ อยางไรก็ตาม ผูที่ไมไดมีการติดเชื้อ
แบคทีเรียไมมีความจําเปนจะตองไดรับยาปฏิชีวนะ เซอรอเล็กซานเดอร เฟลมมิ่ง ผูซึ่งคนพบเพนนิซิ
ลิน ทํานายถึงปญหาการดื้อยาปฏิชีวนะตั้งแตเมื่อครั้งที่คนพบเพนนิซิลินและไดกลาวไววา:
“ผูที่ใ ชย าเพนนิซิลินในการรักษาอยางไมรอบคอบ จะตองเป นผูรับ ผิดชอบตอการสูญเสีย ของ
ผูปวยที่เกิดจากการติดเชื้อดื้อยาเพนนิซิลิน”
ในปจจุบันเพนนิซิลินใชสําหรับการติดเชื้อทั่วไปทั้งในมนุษยและสัตวไดนอยลง สวนหนึ่งเนื่องจากเชื้อ

https://youtu.be/ktlcf7zpErM
Consumer Channel – แนะวิธีปองกันตัว ปลอดภัยจากเชื้อดื้อยา (ผลิตโดย WAY DOC.umentary วันที่
07/13/2559)

กอโรคที่พบบอยนั้นดื้อตอยาเพนนิซิลิน
ในปจจุบันยาปฏิชีวนะหลากหลายชนิดถูกคิดคน และนํามาใชแทนที่เพนนิซิลิน อยางไรก็ดีไดมีการ
คาดการณไววา ในทุกๆ ป มีคนเสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาจํานวนกวา 700,000 คน และจํานวน
ผูเสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาอาจจะเพิ่มสูงถึง 10,000,000 คนในป พ.ศ. 2593[2] และเราไมไดเห็น
ยาปฏิชีวนะกลุมใหมมาเปนเวลาหลายทศวรรษแลว ดังนั้นเรามีความจําเปนตองมีการรณรงคใหคน
ทั่วไป ตระหนักถึงปญหาของเชื้อดื้อยาอยางเรงดวน[1]
คําศัพทที่เกี่ยวของ: ยาปฏิชีวนะ แบคทีเรีย เพนนิซิลิน การใชยาปฏิชีวนะอยางผิดๆ
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https://youtu.be/96CuEREYv4k
เอกสารอางอิง
1 O'Neill, J. (2016, March 19). Tackling Drug-Resistant Infections Globally: Final Report and Recommendations. The Review on Antimicrobial Resistance. Retrieved
from https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final paper_with cover.pdf
2 Sarmah, A. K., Meyer, M. T., & Boxall, A. B. (2006). A global perspective on the use, sales, exposure pathways, occurrence, fate and effects of veterinary
antibiotics (VAs) in the environment. Chemosphere,65(5), 725-759. doi:10.1016/j.chemosphere.2006.03.026
3 Boeckel, T. P., Brower, C., Gilbert, M., Grenfell, B. T., Levin, S. A., Robinson, T. P., . . . Laxminarayan, R. (2015). Global trends in antimicrobial use in food
animals. Proceedings of the National Academy of Sciences,112(18), 5649-5654. doi:10.1073/pnas.1503141112

25

พจนานุกรมเชือดือยา

การติดเชื้อดื้อยา (DRI)
คํานาม. การติดเชื้อโดยที่เชื้อก อโรคมีความสามารถในการยั บยั้งฤทธิ์ข องยาตานจุลชีพ ที่ใชในการ
รักษาการติดเชื้อนั้นๆ (DRI=drug-resistant infection)
การติดเชื้อดื้อยา สามารถเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน การใชยาปฏิชีวนะอยางไมจําเปน
โดยตัวคนไขเอง หรือการติดเชื้อดื้อยาจากบุคคลอื่น หรือจากสิ่งแวดลอม เนื่องจากเชื้อ
ดื้อยาสามารถติดตอกันได”

ปฏิชีวนะโดยไมจําเปน (เชน ใชยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาโรคหวัดซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส) การไมมีมาตรการ
ควบคุมการใชยาปฏิชีวนะที่เพียงพอจะทําใหในอนาคตเราไมสามารถรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียได[1]
คําศัพทที่เกี่ยวของ: ยาตานเชื้อวัณโรค
สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การติดเชื้อดื้อยา” ไดที่
ปองกันการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล (ผลิตโดย GPO Channel วันที่ 12/08/2559)

“คนไขที่นอนโรงพยาบาลนานๆ แลวบอกวาเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด หรือ
การติดเชื้อแบคทีเรีย สวนใหญเปนการติดเชื้อดื้อยา”

ขอควรรู

เชื้อตางหากที่ดื้อตอยาปฏิชีวนะ ไมใชตัวคุณ
โดยทั่วไปแลวยาปฏิชีวนะฆาแบคทีเรีย หรือทําใหมันออนแอลง เพื่อใหรางกายของเราสามารถกําจัด

https://youtu.be/C4OptOhihaw
ติดเชื้อในกระแสเลือด คือ เชื้อที่ดื้อยา เราสามารถปองกันได โดยการทําใหรางกายแข็งแรง (ผลิตโดย
Sudawan Jandang วันที่ 03/11/2560)

แบคทีเรียนั้นได อยางไรก็ดีแบคทีเรียสามารถพัฒนาตนเองใหมีความสามารถดื้อตอยาปฏิชีวนะไดดวย
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
การดื้อยาปฏิชีวนะไมใชการรางกายคนเราที่ดื้อตอยาปฏิชีวนะ ทําใหการรักษาดวยยาปฏิชีวนะไมไดผล
แตเปนเพราะตัวเชื้อที่ดื้อตอยาปฏิชีวนะ ทําใหการรักษาดวยยาปฏิชีวนะนั้นๆ ไมไดผล
ถาคุณติดเชื้อแบคที่เรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะ ยาปฏิชีวนะที่ใชทั่วไปจะไมมีประสิทธิ ภาพในการรักษา ยา
ปฏิชีว นะที่สามารถกํ าจัดเชื้อ ดื้อ ยาไดนั้นมีเพี ยงไม กี่ช นิด หลายตัวมีราคาแพงมากจนคนทั่ ว ไปไม
สามารถหาซื้อได และหลายตัวมีผลขางเคียงรุนแรงทําใหตับวายไตวายและเสียชีวิตได นอกจากนี้เชื้อ
แบคทีเรียที่ดื้อยานี้สามารถแพรกระจายไปสูบุคคลรอบขางคุณ และคนในสังคมไดอีกดวย
เชื้อดื้อยาเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ แตสวนใหญแลวเกิดจากการใชยาปฏิชีวนะที่มากเกินไปหรือการ
ใชที่ผิดวิธี ผู ปวยมั กจะไดรับยาปฏิชีวนะจากแพทย หรือซื้อมาจากรานขายยา หรื อรั บ ประทานยา
26

https://youtu.be/gVBUC5xhIZ0
เที่ยงเปดประเด็น - สถานการณการติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ (ผลิตโดย ครอบครัวขาว3 วันที่ 09/11/2557)

https://youtu.be/mq3cYBEqbkM
เอกสารอางอิง
1 WHO. (2015). Worldwide country situation analysis: Response to antimicrobial resistance. www.who.int. ISBN 978 92 4 156494 6
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เชื้อดื้อยาหลายขนาน (MDR organism)

ขอควรรู

คํานาม. เชื้อโรคที่สามารถยับยั้งการทํางานของยาปฏิชีวนะ หรือยาตานจุลชีพอื่นๆ ที่ใชสําหรับการ
รักษาหลายขนาน ทําใหมียาที่ใชไดเพียงไมกี่ขนาน ตองใชเวลารักษานานขึ้น เสียคาใชจายแพงขึ้น มี

การดื้อยาหลายขนานเปนปญหาที่มนุษยสรางขึ้น
ปญหาของการดื้อยาหลายขนานเปนปญหาที่มนุษยสรางขึ้น ยกตัวอยางเชน เชื้อวัณโรคที่ดื้อยาหลาย

ผลขางเคียงของโรคหรือจากการรักษามากขึ้ น และมีโอกาสเสียชี วิตจากการติ ดเชื้อมากขึ้น (MDR
organism=multi-drug resistant organism)

ขนานเกิดขึ้นมาจากการที่ใชยารักษาวัณโรคที่ไมเพียงพอหรือไมเหมาะสม[1] การใชยาที่ไมเพียงพอ มัก
เกิดจากการที่ตองรับประทานยาวัณโรคหลายขนานและยาวนาน ผลขางเคียงของยาที่พบบอยและ
รุนแรง และการเดินทางของผูปวยเพื่อเขามารับยา ทําใหเมื่อผูปวยเริ่มมีอาการดีขึ้น พวกเขาก็มักจะ

“เชื้อดื้อยาหลายขนานเปนอันตรายและคุกคามสุขภาพของทุกคน เพราะเชื้อดื้อยาหลาย
ขนานสามารถแพรกระจาย จากคนสูคน และทําใหทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจาก
การติดเชื้อดื้อยาเหลานั้น”
“สูตรยาในการรักษาโรควัณโรคที่ดื้อยาหลายขนาน จะตองใชเวลาในการรักษานานถึง 9
เดือน หรือมากกวานั้น”

“เชื้ อ ดื้ อ ยาหลายขนานสามารถพั ฒ นาต อ ไปกลายเป น เชื้ อ ที่ ดื้ อ ยาอย า ง
กว า งขวาง (XDR organism) และท า ยที่สุ ดเป นเชื้ อ ที่ ด้ือ ยาทุก ขนาน (PDR
organism)”
คําใกลเคียง

เชื้อดื้อยาอยางกวางขวาง (XDR organism)
คํานาม. เชื้อโรคที่สามารถยับยั้งการทํางานของยาปฏิชีวนะ หรือยาตานจุลชีพอื่นๆ ที่ใชสําหรับการ
รั ก ษาได เ กื อ บทุ ก ขนาน ทํ า ให มี ย าที่ ใ ช ไ ด เ หลื อ เพี ย งแค ห นึ่ ง หรื อ สองขนาน (XDR organism=
Extensively drug-resistant organism)

เชื้อดื้อยาทุกขนาน (PDR organism)
คํานาม. เชื้อโรคที่สามารถยับยั้งการทํางานของยาปฏิชีวนะ หรือยาตานจุลชีพอื่นๆ ที่ใชสําหรับการ
รักษาทุกขนาน (PDR organism=Pandrug-resistant organism)
28

หยุดยาเอง แตเชื้อวัณโรคก็ยังคงไมหมดไปจากรางกาย เชื้อที่เหลืออยูจะเริ่มมีความสามารถในการดื้อ
ตอยาหลายขนานที่ถูกใชในการรักษาขั้นตน และแพรกระจายในรางกายของผูปวย เมื่อผูปวยเริ่มมี
อาการอีกครั้งหนึ่ง เชื้อวัณโรคก็จะไมตอบสนองตอยาหลายขนานที่ถูกใชเบื้องตนไปแลว และจะเพิ่ม
ความรุนแรงในการแพรกระจายและเปนอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได
เชื้อแบคทีเรีย CRE (Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae) เปนแบคทีเรียกอโรคที่ดื้อยา
หลายขนาน รวมทั้งดื้อตอยาปฏิชีวนะที่มีความสําคัญอยางมากในปจจุบันซึ่งก็คือยากลุมคารบาพีแนม
(Carbapenem) ทําให CRE จัดเปน “ซุปเปอรบั๊ก” ตัวหนึ่ง ยาโคลิสติน (Colistin) เปนยาตัวหนึ่งที่
เก็บไวใชในการรักษาการติดเชื้อของ CRE แตเปนยาที่มีผลขางเคียงสูงมาก
การใชยาปฏิชีวนะที่มากเกินไปทั้งในโรงพยาบาลและการซื้อยาปฏิชีวนะรับประทานเองในชุ มชน
สนับสนุนการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย CRE แบคทีเรีย CRE สามารถแพรกระจายและกอใหเกิดการ
ติดเชื้อของผูปวยจํานวนมาก คุณจะมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อจาก CRE ถาเมื่อไมนานมานี้คุณเขา
รั บการรักษาในโรงพยาบาลแบบผูปวยใน อยูในศูนยพักฟนเปนเวลายาวนาน หรือไดใชยาปฏิชีวนะ
การติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจาก CRE มีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตที่สูง
เชื้อแบคทีเรีย อะซินิโตแบคเตอร (Acinetobacter) เปนแบคทีเรียกอโรคที่ดื้อยาหลายขนานอีกหนึ่ง
ตัวที่สําคัญ สําหรับประเทศไทยและทั่วโลก เชื้อ Acinetobacter ที่ดื้อยาหลายขนานมักดื้อตอยากลุม
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คาร บ าพี แ นม ยาโคลิ ส ติ น (Colistin) เป น ยาตั ว หนึ่ ง ที่ เ ก็ บ ไว ใ ช ใ นการรั ก ษาการติ ด เชื้ อ ของ
Acinetobacter ที่ดื้อยาหลายขนานเชนกัน

บทที่ 3 การใชยาปฎิชีวนะในคน

เพื่อที่จะแกปญหาการดื้อยาหลายชนิดของเชื้อโรค โรงพยาบาลจําเปนที่จะตองมีระบบสุขอนามัยที่ดี
เพื่อใหมั่นใจวาทุกคนจะลางมือกอนและหลังสัมผัสผูปวยและสิ่งรอบขางผูปวย และมีการควบคุมกํากับ

คํานาม. การใชยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันการติดเชื้อ

ดูแลการใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสม (Antimicrobial stewardship) นอกจากนี้ประชาชนทั่วไปก็
ควรที่จะตองลางมือและรักษาสุขอนามัยอยางเหมาะสม รวมทั้งหยุดการใชยาปฏิชีวนะอยางไมถูกตอง
ดวยเชนกัน
คําศัพทที่เกี่ยวของ: ยาปฏิชีวนะ, การดื้อยาปฏิชีวนะ, การติดเชื้อดื้อยา, รอยเทาของยาปฏิชีวนะ, การใชยา
ปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล

การใชยาปฏิชีวนะเพื่อการปองกัน
“การใชยาปฏิชีวนะเพื่อการปองกันมักจะกระทํากอนการทําการผาตัดใหญ เนื่องจากการ
ผาตัดใหญมีความเสี่ยงที่เชื้อแบคทีเรียจะเขาสูรางกายในระหวางการผาตัด และทําใหเกิด
การติดเชื้อได”

ขอควรรู

เหตุใดจึงควรใชยาปฎิชีวนะเพื่อการปองกันในคนและสัตวเมื่อมีขอบงชี้เทานั้น
กอนหนานี้ยาปฎิชีวนะถูกนํามาใชเพื่อปองกันการติดเชื้ออยางแพรหลายทั้งในคนและสัตว ตั้งแตมีการ

สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “เชื้อดื้อยาหลายขนาน” ไดที่
วัณโรคดื้อยาหลายขนาน (ผลิตโดย ทุนวิจยั วัณโรคดื้อยา วันที่ 01/03/2556)

คิดคนยาเพนิซิลินออกในป พ.ศ. 2471 หลักฐานทางการแพทยพบวาการใหยาปฏิชีวนะสามารถลด
อัตราการติดเชื้อจากแผลผาตัดไดเปนอยางมาก[1] หลังจากนั้นยาปฏิชีวนะถูกใชเพื่อปองกันการติดเชื้อ
อยางกวางขวางและขาดระบบการจัดการ เมื่อมีการใชยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้น การดื้อยาปฏิชีวนะและการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาลก็เพิ่มขึ้น

https://youtu.be/MEB2gJGok4I
แนวทางปฏิบตั ิและแนวทางปองกันการแพรเชื้อ MDR (ผลิตโดย jiratikan sumpuntasitวันที่ 12/27/2560)

https://youtu.be/s6qgixV9cdk

เนื่องดวยปญหาเชื้อดื้อยาทั่วโลก ปจจุบันยาปฎิชีวนะไมไดถูกแนะนําใหใชในการปองกันการติดเชื้อ
อย า งแพร ห ลายเหมื อนในอดี ต และถูก แนะนํ า ให ใช ในกรณี ที่ มี ความเสี่ ย งสูง และให ใ ช อย า ง
เหมาะสมเทานั้น เชน กอนการผาตัดใหญ ยาปฏิชีวนะควรใหหนึ่งครั้งกอนการผาตัดเทานั้น เพื่อลด
โอกาสการเกิดการติดเชื้อ และไมไดแนะนําใหใหยาปฏิชีวนะตอเนื่องหลังผาตัด[2] กอนการทําฟน ยา
ปฏิชีวนะควรใชเพื่อการปองกันเฉพาะในผูปวยที่มีลิ้นหัวใจเทียม มีวัสดุเทียมในหัวใจ หรือเคยเปนโรค
ลิ้นหัวใจอักเสบมากอนเปนตน ปจจุบันไมแนะนําใหกินยาปฏิชีวนะกอนทําฟนในผูปวยที่ไมมีขอบงชี[2]
้

เอกสารอางอิง
C. (2017, March 20). The Causes of Multi-Drug Resistant Tuberculosis. The Borgen Project. Retrieved from https://borgenproject.org/causes-multi-drug-

1 Huber,

resistant-tuberculosis/
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ในป พ.ศ. 2560 องคการอนามัยโลกไดแนะนําใหเลิกใชยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตวเพื่อเรงการเติบโต
และเพื่อปองกันการเกิดโรค ไมควรใชยาปฏิชีวนะโดยที่ไมมีการวินิจฉัยวามีการพบโรคติดเชื้อจริง[3]

ซื้อกินเอง (Self-medication)

สัตวที่มีสุขภาพแข็งแรงไมควรไดรับยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันการเกิดโรค

คํ าคุ ณศั พท. สามารถซื้ อได เองตามร านขายยาโดยไมตองมี ใบสั่ งแพทย (non-prescription drug
system)

เปนที่นาสังเกตวาในประเทศที่รณรงคใหหยุดการใชยาปฏิชีวนะเพื่อเรงการเติบโต เกษตรกรไดลดการ

คําใกลเคียง

ใชยาปฏิชีวนะเพื่ อเรงการเติบ โต แตก็เปลี่ยนไปใชยาปฏิ ชีวนะเพื่ อการป องกั นเพิ่มขึ้ นแทน ดังนั้น
ปริมาณการใชยาปฏิชีวนะทางการเกษตรทั้งหมดยังคงที่หรือเพิ่มขึ้น เหมือนดังที่ปรากฏในประเทศ
เนเธอรแลนดในอดีต[4]
ประเทศไทยแนะนําใหลดการใชยาปฏิชีวนะในสัตว โดยแนะนําใหสงเสริมสุขอนามัย การใชวัคซีน การ
ดูแลคอกสัตว และพัฒนาวิธีการดูแลสัตวอยางเหมาะสม ซึ่งเปนทางเลือกหนึ่งในการปองกันโรค
คําศัพทที่เกี่ยวของ: ยาปฏิชีวนะ, ปลอดยาปฏิชีวนะ, รอยเทาของยาปฏิชีวนะ
เอกสารอางอิง
1

Westerman, E. L. (1984). Antibiotic prophylaxis in surgery: Historical background, rationa1e, and relationship to prospective payment. American Journal of
Infection Control,12(6), 339-343. doi:10.1016/0196-6553(84)90007-5

ยาที่ไมตองมีใบสั่งยา (Over-the-counter-drugs= OTC)
คําคุณศัพท. การซื้อยาเองโดยที่ไมผานบุคคกรทางการแพทใดๆ เชนยาสามัญประจําบาน
“ยาสามัญประจําบาน คือกลุมยาที่แนะนําใหมีติดบานไว เพื่อใชในการดูแลตัวเอง จาก
การเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ ประชาชนทั่วไปสามารถหาซื้อไดเอง (หรือซื้อกินเอง) ตามราน
สะดวกซื้อ รานขายยา และรานขายของชําทั่วไป ยาปฏิชีวนะไมใชยาสามัญประจําบาน”
“ในประเทศที่มีเจริญแลว ประชาชนไมสามารถซื้อยาปฏิชีวนะกินเองได ในขณะที่ใน
ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ ประชาชนสามารถซื้อยาปฏิชีวนะกินเองได ตามรานขาย
ยาทั่วไป”

2

AAE. (2017). Antibiotic Prophylaxis 2017 Update. Retrieved from https://www.aae.org/specialty/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/aae_antibioticprophylaxis-2017update.pdf
3

WHO. (2017, November 7). Stop using antibiotics in healthy animals to preserve their effectiveness. Retrieved from https://www.who.int/news-room/detail/0711-2017-stop-using-antibiotics-in-healthy-animals-to-prevent-the-spread-of-antibiotic-resistance
4 Mevius,

D., & Heederik, D. (2014). Reduction of antibiotic use in animals “let’s go Dutch”. Journal Für Verbraucherschutz Und Lebensmittelsicherheit,9(2),

177-181. doi:10.1007/s00003-014-0874-z

“การที่สามารถหาซื้อยาปฏิชีวนะกินเองไดนั้น สามารถชวยใหประชาชนที่มีรายไดนอย
เขาถึงยาปฏิชีวนะไดงาย ผูที่จําเปนตองใชก็สามารถเขาถึงไดงาย แตในขณะเดียวกัน
ผูปวยที่ไมมีความจําเปนตองใช ก็สามารถใชโดยไมสมเหตุผลได ซึ่งกลุมหลังนี้เปนสิ่งที่
เปนปญหาและตองแกไข”
“ในประเทศไทย แมวายาปฏิชีวนะเปนยาควบคุม แมไปซื้อไดตามรานขายยา ก็ตอ งซื้อ
จากเภสัชกรเทานั้น อยางไรก็ดี คนที่มาเรียกหายาปฏิชีวนะ ก็มักจะตอบว า ซื้อไปให
เพื่อน ซื้อไปใหพอแม หรือตองการยาปฏิ ชีวนะตัวนี้เทานั้น แมไดรับคําแนะนําวา หวัด
เจ็บคอไมตองกินยาปฏิชีวนะ ทําใหยังยากกับการควบคุมการใชยาปฏิชีวนะอย างสม
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ขอควรรู

พบวาประเทศมาเลเซีย ก็ยังมีการใชยาปฏิชีวนะในระดับสูงได[4] ดังนั้นการแกปญหา ไมใชแคเพียงลด

อันตรายจากการซื้อยาปฏิชีวนะกินเอง

การซื้อ ยาปฏิชีวนะกินเองอย างไมถูก ตองเท านั้ น แตตอ งมีการดําเนินการใชยาปฏิ ชีวนะอย างสม

จากการศึกษาลาสุดในประเทศไทยโดยสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศและสํานักงาน

เหตุผลในสถานพยาบาลทุกแหงอยางจริงจัง[3] รวมทั้งตองมีการใหความรูประชาชนเกี่ยวกับการใชยา

สถิติแหงชาติพบวา คนไทยรอยละ 51 รับยาปฏิชีวนะจากสถานพยาบาลของรัฐ ร อยละ 20 รับยา
ปฏิชีวนะจากสถานพยาบาลเอกชน รอยละ 27 รับยาปฏิชีวนะจากรานขายยา และรอยละ 2 รับยา
ปฏิชีวนะจากรานขายของชําทั่วไป แมวารอยละ 71 ของคนไทยรับยาปฏิชีวนะจากสถานพยาบาล[1]

ปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลอยางทั่วถึง

ผูปวยอาจเรียกรองยาปฏิชีวนะจากแพทย และสถานพยาบาลอาจยังไมไดปรับใชคําแนะนําการใชยา
ปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบอยางครบถวน เชน “ไมใชยาปฏิชีวนะในโรคหวัดที่ไมมีปอดอักเสบติดเชื้อ
รวมดวย” และ “ใชยาปฏิชีวนะเฉพาะที่มีขอ บ งชี้ ถึง การติด เชื้อ สเตรปโตคอคคัสอยา งนอ ย 3 ข อ

สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ไมควรซื้อยาปฏิชีวนะกินเอง” ไดที่

คําศัพทที่เกี่ยวของ: หวัด, ติดเชื้อ, ทองเสีย, อาหารเปนพิษ

เตือน ! ปวยเปนหวัดอยาซื้อยาปฏิชีวนะกินเอง (ผลิตโดย TNN ชอง 16 วันที่ 09/02/2561)

เทานั้น”[2]
รอยละ 27 ของคนไทยรับยาปฏิชีวนะจากรานขายยา และรอยละ 2 จากรานขายของชํานั้นมีความ
เสี่ยงตอการดื้อยา และแพยาจนถึงขั้นเสียชีวิตได อีกทั้งยังเปนการเพิ่มยาปฏิชีวนะเขาสูรางกายโดย
เปลาประโยชน โรคที่เปนอยูก็ไมหาย ซึ่งองคการเภสัชกรรมแนะนําวาตองกินยาอยางถูกวิธี ตอเนื่อง
จนครบและซึ้อยาจากรานที่มีเภสัชประจํารานดูแล และสามารถใหคําแนะนําการใชยาเทานั้น[3] และ

https://youtu.be/wQqCgNH0vd0
วิกฤตเชื้อดื้อยาจากการซื้อยากินเอง พบเสียชีวิตวันละ 100 คน (ผลิตโดย TNN ชอง 16 วันที่ 11/25/2558)

ควรฟงคําแนะนําของเภสัชกรอยางเครงครัด ไมเรียกรองหายาโดยไมฟงคําแนะนํา
https://youtu.be/pr9gr9Y6o0I

การซื้อยาปฏิชีวนะโดยไมตองใชใบสั่งยานั้นยังพบไดในประเทศที่กําลังพัฒนาเพราะยังเปนขั้นตอนที่
สําคัญในการเขาถึงยาของผูปวยที่จําเปนตองใชยาปฏิชีวนะ ถาไมสามารถหาซื้อยาปฏิชีวนะไดตามราน
ขายยา โดยมีการกําหนดใหแพทยเปนผูจายยาไดเทานั้นแตไมมีระบบบริหารจั ดการที่ดี ก็อาจทําให
ผูปวยจํานวนมากที่จําเปนตองไดรับยาปฏิชีวนะไมไดรับยา และเกิดความสูญเสียขึ้นได
นอกจากนี้ความคิดเห็นของสาธารณชนและความเขาใจผิดเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะก็มีสวนที่เปนอุปสรรค
ตอการเปลี่ยนแปลง ประเทศมาเลเซียเปนหนึ่งในประเทศกําลังพัฒนาที่ไมอนุญาตใหมีการจําหนายยา
ปฏิชีวนะโดยไมมีใบสั่งแพทย[4] โดยใชขอบังคับในการดูแลเรื่องสารพิษของประเทศ อยางไรก็ตาม
34

รายการพบหมอรามา | Rama Report กินยาแกอักเสบไมเลือก.. อันตราย| 09. พ.ย. 58 (ผลิตโดย Rama
Channel วันที่ 11/09/2558)

https://youtu.be/POTamkZqx4g
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การใชยาอยางสมเหตุผล (RUM และ RDU)
คํานาม คือการที่ผูปวยไดรบั ยาที่เหมาะสมกับปญหาสุขภาพ โดยใชยาในขนาดที่เหมาะสมกับผูปวยแต
ละราย ดวยระยะเวลาการรักษา ที่พ อเหมาะ โดยมีคาใชจายตอชุมชนและผูปวยนอยที่สุด (RDU=
rational drug use) (RUM= rational use of medicine)
“การใชยาอยางสมเหตุผลสามารถชวยชีวิตผูปวย และลดโอกาสการสูญเสียคาใชจายของ
ผูปวยโดยไมจําเปน”
“การใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุ ผล ทําใหผูปวยไมตองไดรับยาปฏิ ชีว นะในกรณี ที่ไม
จําเปน ทําใหผูปวยลดโอกาสการติดเชื้อดื้อยา ซึ่งอาจทําใหตองนอนโรงพยาบาลนานขึ้น
หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได”
“การใช ย าปฏิ ชี ว นะอย า งรั บ ผิ ด ชอบ (RUA=responsible use of antibiotics) เป น
ตัวชี้วัดเสริมตัวหนึ่งของการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU=rational drug use)”

ขอควรรู

การใชยาอยางไมสมเหตุผล มีหลากหลายกรณี
จากรายงานขององคการอนามัยโลกพบวารอยละ 50 ของการใชยาทั้งหมดนั้นไมเปนการใชอยางไมสม
เหตุผล[1] ซึ่งรวมถึงการใชยาปฏิชีวนะอยางไมถูกตองดวย ซึ่งองคการอนามัยโลกไดแบงชนิดของการใช
ยาอยางไมสมเหตุผลไวดังนี้
 ใชยามากเกินไป
 ใชยาปฏิชีวนะไมถูกตอง บอยครั้งที่พบวามีการใชยาปฏิชีวนะในผูปวยที่ไมไดติดเชื้อแบคทีเรีย
หรือระยะเวลาของการใชยา สั้น หรือยาวเกินไป
 มีการใชยาแบบฉีดโดยไมจําเปน ในกรณีที่การใชยาแบบรับประทานก็เพียงพอและเหมาะสม
36
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 การซื้อยารับประทานเองอยางไมเหมาะสม
 แพทยไมปฏิบัติ หรือไมสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําในการรักษาได

สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การใชยาอยางสมเหตุผล” ไดที่
Rational Drug – การใชยาอยางสมเหตุผล (ผลิตโดย HSRI วันที่ 08/04/2559)

การใชย าอย างไม เหมาะสมนํ า ไปสู ก ารสูญ เสี ย ตามมาทั้ ง กั บ ตั ว ผูใ ช ยาเองไปจนถึ ง สั ง คมโดยรวม
ผลกระทบนั้นรวมถึงการลดลงของประสิทธิภาพของยาที่ถูกนําไปใชอยางไมเหมาะสม และปญหาจาก
ผลขางเคียงของยาเหลานั้น
ปญหาแนวความคิดของสังคมที่คดิ วา เมื่อเจ็บปวยจะตองกินยา ก็ทําใหเกิดความตองการใชยาเพิ่มมาก

https://youtu.be/tlhDNc-ye8Y
EP2 ความไมรวมมือในการใชยาตามสั่ง (Non-compliance) (ผลิตโดย RDU Hospital วันที่ 07/31/2559)

ขึ้นโดยไมจําเปน การเกิดปญหาเชื้อดื้อยามากขึ้นนั้น ก็เกิดจากการใชยาปฏิชีวนะที่ไมเปนไปตามขอ
บงชี้ทางการแพทย ทําใหตัวผูปวยเอง และคนอื่นในสังคมมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อดื้อยาสูงขึ้น ผูปวยที่
ติด เชื้ อ ดื้ อ ยาต อ งนอนโรงพยาบาลนานขึ้ น มี โ อกาสเสี ยชี วิ ตสู ง ขึ้ น และนํ า ไปสู ความสู ญ เสี ย ทาง
เศรษฐกิจของทั้งประเทศและทั้งโลก
แมการสงเสริมใหเกิดการใชยาอยางสมเหตุผลในประเทศไทยจะดําเนินการมาอยางตอเนื่อง แตก็ยังไม
เกิดผลสัมฤทธิ์ เท าที่ ควร[2] การดําเนินการในสถานพยาบาลยังไมสามารถใชยาไดอ ย างสมเหตุ ผ ล

https://youtu.be/Gd_jB7rwYmI
Rational Drug Use: RDU. โทษของการใช "ยาปฏิชีวนะที่ไมเหมาะสม" : Clip ตอนที่ 2 (ผลิตโดย งาน
ประชาสัมพันธ คณะแพทยศาสตร มช.วันที่ 08/28/2560)

100% และควรตองมีการประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของและประชาชนไดทราบอยางทั่วถึง เพื่อเปนการ
สนับสนุนใหลดการใชยาอย างไมถูกตอง และทุกคนใชยาอยางสมเหตุผลทั้งในสถานพยาบาลและใน
รานขายยา
คําศัพทที่เกี่ยวของ ความรูเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ, การใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสม

https://youtu.be/aHkMNEJ5yIA
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บทที่ 4 การใชยาปฏิชีวนะในสัตว
ใชยาปฏิชีวนะในการเลี้ยง
คําคุณศัพท. บงบอกวาสัตว (หรือเนื้อสัตวนั้นมาจากสัตว) เคยไดรับยาปฏิชีวนะ ณ ชวงเวลาใดเวลา
หนึ่งของชีวิตระหวางการเลี้ยง คําๆ นี้มักถูกใชเพื่อบงบอกวามีการใชยาปฏิชีวนะในสัตวที่ไมเปนโรค
เปนประจํา ไมวายาปฏิชีวนะนั้นจะถูกใชเพื่อวัตถุประสงคใดก็ตาม
“เนื้อสัตวที่เรากินในปจจุบัน มักมาจากสัตวที่ไดรับยาปฏิชีวนะในการเลี้ยง ยาปฏิชีวนะ
ถูกใชในระหวางการเลี้ยงสัตวเพื่อหวังผลใหสัตวเ ติ บโตไวขึ้น มีขนาดใหญขึ้น หรือเพื่อ
ปองกันโรคติดเชื้อ”[1]
“ปุยคอกที่ผลิตจากมูลของสัตวที่ใชยาปฏิชีวนะในการเลี้ยง อาจมีการปนเปอนไปดวยตัว
ยาปฏิชีวนะและเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ”

การรณรงคลดการใชยาปฏิชีวนะในสัตวนั้นยังไมเกิดผลสัมฤทธิ์ ปริมาณยาปฏิชีวนะทั้งหมดที่ใชในปศุ
สัตวนั้นกลับไมมีการเปดเผยขอมูล และอาจกําลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากความตองการในการปริโภคเนื้อสัตว
ที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีการคาดการณวามีการใชยาปฏิชีวนะราว 200,000 ถึง 250,000 ตันซึ่งถูกผลิตและ
บริโภคทั่วโลกในแตละป[4] โดยประมาณรอยละ 70 ของยาปฏิชีวนะถูกนําไปใชในสัตว และเพียงรอย
ละ 30 ใชในมนุษย
ยาปฏิชีวนะสวนใหญที่ใชในมนุษยและสัตวจะถูกขับออกทางปสสาวะและอุจจาระ และเขาสูระบบ
บํ าบัดน้ําเสียซึ่ งยั งไมสามารถขจัดยาตกคางออกจากน้ํ าทิ้งไดทั้งหมด จึงปนเปอ นลงในสิ่งแวดลอม
แบคทีเรียที่อาศัยอยูในมนุษยและสัตว และแบคทีเรียในสิ่งแวดลอมสามารถพัฒนาไปเปนเชื้อดื้อยา
และเชื้อดื้อยาเหลานี้ ยังสามารถแพรกระจายไปยังผูอื่นทําใหเกิดการติดเชื้อดื้อยาและเสียชีวิตไดอีก
ดวย (รูปที่1)

“การใชยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตวปริมาณมาก จะสงผลใหเชื้อแบคทีเรียดื้อยารุนแรงขึ้น
และกอใหเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพมนุษย”[2]

คําใกลเคียง

เลี้ยงโดยใชยาปฏิชีวนะ
คํานาม. คําเหมือนของคําวา ใชยาปฏิชีวนะในการเลี้ยง
ขอควรรู

เราควรกังวลเกี่ยวกับการใชยาปฏิชีวนะในสัตวหรือไม?
ยาปฏิชีวนะถูกปอนใหกับสัตวในฟารมทั้ง วัวหมูไกปลาและกุง ทั่วโลกทุกวัน[3] เกษตรกรอาจใชยา
ปฏิชีวนะเพื่อหวังผลใหสั ตว โตไว ปองกันโรค หรือรั กษาโรค การใช ยาปฏิชีว นะในการสงเสริมการ
เจริญเติบโตนั้น กําลังกลายเปนสิ่งตองหามมากขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก และองคการอนามัยโลกเพิ่ง
ประกาศแนะนําไมใหใชยาปฏิชีวนะในการปองกันโรคในสัตวที่แข็งแรงดี
40

รูปที่ 1: อาหารปลอดภัย ไรยาปฏิชีวนะ[5]
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การบริโภคเนื้อสัตวจากฟารมที่มีมาตรฐานนั้นปลอดภัย แมวาจะเปนสัตวที่ใชยาปฏิชีวนะในการเลี้ยง
เนื่อ งดว ยในฟารมที่มีมาตรฐานนั้น สั ตวจะไม ได รับ ยาปฏิ ชีวนะในชวง 10-20 วัน สุ ดทายของชีวิต

สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การใชยาปฏิชีวนะในสัตว” ไดที่
ใหบริษัทฟาสตฟูด งดใชยาปฏิชีวนะในเนื้อสัตว (ผลิตโดย Thai PBS News วันที่ 03/10/2559)

กอนที่จะสงโรงฆาสัตว เพื่อที่จะทําใหแนใจวาจะไมมียาปฏิชีวนะหลงเหลืออยูในเนื้อสัตว นอกจากนี้
การแปรรูปเนื้อ สัตวที่ มีมาตรฐานจะมีก ารทํ าความสะอาดอยางเพี ยงพอเพื่อ ไมใ หมีแบคทีเรี ยหลง
เหลืออยูในเนื้อสัตว
การใชยาปฏิชีวนะในสัตวปวยสามารถทําใหอัตราการตายของสัตวจากโรคติดเชื้อลดลง รวมถึงลดการ
แพรกระจายของโรคไปสูมนุษยและสัตวอื่นๆ เชนกัน สัตวปวยที่ไมแสดงอาการอาจทําใหเกิดอาการ
ป ว ยที่ เ กิ ด จากอาหารในมนุ ษ ย ไ ด อี ก ด ว ย ดั ง นั้ น การใช ย าปฏิ ชีว นะในสั ต ว ที่ เ ป น อาหารจึ ง ยั ง มี

https://youtu.be/YawkWgwnb00
กรมปศุสัตว คุมเขมการใชยาปฏิชีวนะในฟารมเลี้ยงสัตว + ทันกระแส SME (ผลิตโดย Smart SME TV วันที่
01/25/2560)

ความสําคัญตออุตสาหกรรมการเกษตร การเลิกใชยาปฏิชีวนะอยางสมบูรณจึงอาจทําใหเกิดปญหาได
ถายังไมมีระบบการเลี้ยงที่ดีพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสัตวที่ปวยเปนโรคติดเชื้อ อยางไรก็ดีเราควรลด
การใชยาปฏิชีวนะในสัตวอยางไมถูกตองใหไดมากที่สุด
องคก ารอนามัยโลก (WHO) แนะนําวา เกษตรกรควรหยุ ดการใชยาปฏิชีวนะอยางเปนประจําเพื่อ
สงเสริมการเจริญเติบโต และปองกันการเกิดโรคในสัตวที่มีสุขภาพดีอยูแลว[6] ในกรณีที่สัตวปวยแตไม
แสดงอาการนั้น ควรไดรับการวินิจฉัยยืนยันการติดเชื้อของสัตวปวยกอนที่จะมีการใชยาปฏิชีวนะ
สรุป เราควรใหความสําคัญกับการใชยาปฏิชีวนะในสัตว และควรลดการใชยาปฏิชีวนะในสั ตวให
เหลือในปริมาณที่นอยที่สุด เทาที่จําเปน
คําศัพทที่เกี่ยวของ: ปลอดยาปฏิชีวนะ เลี้ยงโดยปราศจากยาปฏิชีวนะ ยาปฏิชีวนะที่มีความสําคัญทางการแพทย
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https://youtu.be/vsyDcFN4qaY
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ปลอดยาปฏิชีวนะ
คุณศัพท. บงบอกวาเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตวนั้นไมมียาปฏิชีวนะตกคาง
"ปจจุบัน ไมมีม าตรฐานสากลหรือการรั บรองสากลวาคําวา ‘ปลอดยาปฏิ ชี วนะ’ และ
‘เลี้ยงโดยไมมีการใชยาปฏิชีวนะ’ และ ‘ออรแกนิก’ ที่ระบุบนผลิตภัณฑหมายถึงอะไร”
“เนื้อสัตวสวนใหญที่เรากิน มักมาจากสัตวที่มีการใชยาปฏิชีวนะในการเลี้ยง อยางไรก็
ตาม สัตวเหลานี้มักจะไมไดรับยาปฏิชีวนะในชวงสองสัปดาหสุดทาย กอนจะถูกสงโรงฆา
สัตว เพื่อ ไมใ ห มี ยาปฏิ ชีวนะตกค าง ดังนั้น เนื้อ สั ตว เ หล า นี้จึงมักเรียกว า ‘ปลอดยา
ปฏิชีวนะ’”

ขอควรรู

องคการอาหารและยาไมไดตรวจสอบคํ าอางที่วา ‘ปลอดยาปฏิชีวนะ’ หรือบังคับใหมีการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑนมเหลานั้น และไมไดรบั ประกันวาวัวไมไดถูกใหยาปฏิชีวนะหรือยาอื่นๆ ในระหวางการเลี้ยง
มี ข อ เสนอแนะว า การเลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากสั ต ว ที่ เ ลี้ ย งโดยไม ใ ช ย าปฏิ ชี ว นะ (raised without
antibiotics) เปนขั้นตอนสําคัญที่ผูบริโภคสามารถนํามาใชเพื่อชวยแกปญหาวิกฤติสุขภาพจากการติด
เชื้อดื้อยาได การเลี้ยงสัตวโดยไมตองใชยาปฏิชีวนะนั้นเปนไปได หากมีการปรับปรุงดานสุขาภิบาลและ
มีการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการเพื่อปองกันโรค
คําศัพทที่เกี่ยวของ: เลี้ยงโดยไมมีการใชยาปฏิชีวนะ, ใชยาปฏิชีวนะในการเลี้ยง
สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การใชยาปฏิชีวนะในสัตว” ไดที่
ยาปฏิชีวนะในอาหาร ตอน1 : เขยาขาวเขม 27-06-59 (ผลิตโดย Bright TV วันที่ 06/27/2559)

คําวา เนื้อสัตว ‘ปลอดยาปฏิชีวนะ’ ชวนใหเขาใจผิด
เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ จากเนื้อสัตวที่มีขอความระบุวา 'ปลอดยาปฏิชีวนะ' มักจะไมมีสารปฏิชีวนะ
ตกคาง หรือมีในปริมาณที่ไมสามารถตรวจพบไดหรือต่ํากวาที่กําหนด อยางไรก็ดีผูบริโภคจํานวนมาก
อาจจะเขาใจผิดวา เนื้อสัตวเหลานี้มาจากสัตวที่ถูกเลี้ยงโดยไมมีการยาปฏิชีวนะเลย
ในประเทศที่พั ฒนาแลว และประเทศกํ าลังพั ฒนาส วนใหญ มีก ฏและขอ บั งคับ เกี่ ยวกั บ การใชย า
ปฏิชีวนะในฟารมสัตวอยางเครงครัด และมีชวงเวลาการหยุดยานานเพียงพอ เพื่อไมใหมียาปฏิชีวนะ

https://youtu.be/kPgicls-vl0
รายงาน ผลกระทบใชยาปฏิชีวนะรักษาทองรวงในหมู (ผลิตโดย เกษตรอุตสาหกรรม Channelวันที่
01/23/2560)

ตกคางในผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวและนม
อยางไรก็ดี ในประเทศสหรัฐอเมริกาไมมีการอนุญาตใหใช คําวา ‘ปลอดยาปฏิชีวนะ’ บนฉลากของ
ผลิตภัณฑที่เปนเนื้อสัตว[1] อยางไรก็ตามคําวา 'ปลอดยาปฏิชีวนะ' นี้ ไดรับอนุญาตใหใชกับฉลากบน
ผลิตภัณฑที่มาจากนม ซึ่งมีการควบคุมโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของประเทศ

https://youtu.be/j_juFa6AR0s
เอกสารอางอิง
1

Greener Choices. (2017, November 16). What does Antibiotic Free mean? Retrieved from http://greenerchoices.org/2017/11/16/antibiotic-free-mean/

สหรัฐอเมริกา
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ยาปฏิชีวนะที่สําคัญอยางยิ่ง (Critically Improtant Antibiotics=CIA)
คํานาม. ยาปฏิชีวนะที่ไดรับการระบุวามีความสําคัญอยางยิ่งตอสุขภาพของมนุษยโดยองคการอนามัย
โลก รายชื่อยาปฏิชีวนะที่สําคัญอยางยิ่งถูกสรางขึ้นเพื่อใหหนวยงานสาธารณสุข และการเกษตรทราบ
วายาปฏิชีวนะตัวใดมีความสําคัญและควรใชอยางระมัดระวังทั้งในคนและสัตว เพื่อไมใหมีปญหาเชื้อ
ดื้อยาซึ่งจะนําความสูญเสียมาสูทั้งคนและสัตว
"ในประเทศที่ พัฒนาแลว หลายประเทศ ฟาร มเลี้ย งสั ตวจํ านวนมากได หยุ ดการใช ย า
ปฏิชีวนะที่สําคัญอยางยิ่งในการเลี้ยงสัตวโดยสิ้นเชิง”
“เกษตรกรไดรับการรองขอใหเลิกใชยาปฏิชีวนะตัวที่องคการอนามัยโลกกําหนดใหเปนยา
ปฏิชีวนะที่มีสําคัญอยางยิ่งในการเลี้ยงสัตว"

คําใกลเคียง

ยาปฏิชีวนะที่สําคัญทางการแพทย (MIA)
คํานาม. ยาปฏิชีวนะที่ไดรับการระบุวามีความสํ าคัญต อสุขภาพของมนุ ษยโดยองคการอนามัย โลก
(MIA=medically important antibiotics) ยาปฏิ ชีวนะที่ สําคัญทางการแพทยนั้นสามารถจั ดกลุ ม
ตามลํา ดับ เป น “สําคั ญ (important)” “สําคั ญ มาก (highly important)” และ “สํ าคั ญอย า งยิ่ ง
(critically important)”
ขอควรรู

ยาปฏิชีวนะที่สําคัญอยางยิ่งตอมนุษยมีการใชกันอยางแพรหลายและไมถูกตองทั้ง
ในคนและสัตว
ตั้ง แตป พ.ศ. 2548 เป นตนมา องคก ารอนามั ยโลกได เริ่ ม จั ดทํ า รายการยาปฏิ ชีว นะที่สํ าคั ญ ทาง
การแพทย และยาปฏิ ชีวนะที่ สําคัญอย างยิ่ง และไดปรับ ปรุ งเนื้ อหาใหทันสมั ยอยางสม่ําเสมอ ยา
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ปฏิชีวนะที่สําคัญทางการแพทยนั้นมีการนําไปใชทั้งในคนและสัตว[1] คนไทยทั่วไปมักเรียกยาปฏิชีวนะ
ที่มีฤทธตา นเชื้อแบคทีเรียผิดๆ วา “ยาแกอักเสบ”
ยาปฏิชีว นะที่ สําคัญทางการแพทยนั้น สามารถแบง ออกเปน 3 ประเภทตามความสํ าคัญ ของการ
นําไปใชรักษามนุษย รายการยาที่สรางขึ้นมีจุดมุงหมายเพื่อใหหนวยงานสาธารณสุข และการเกษตร
ทราบวายาปฏิชีวนะตัวใดมีความสําคัญและควรใชอยางระมัดระวังทั้งในคนและสัตว เพื่อไมใหมีปญหา
เชื้อดื้อยาซึ่งจะนําความสูญเสียมาสูทั้งคนและสัตว
ในป พ.ศ. 2559[1] ขอสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารของผูเชี่ยวชาญที่จัดโดยองคการอนามัยโลกมี
ดังนี้:
 มีหลั ก ฐานชัด เจนถึง ผลกระทบต อสุขภาพคนจากเชื้อ ดื้อ ยา ที่ เกิดจากการใชยาปฏิชีวนะที่
นําไปใชในการเลี้ยงสัตว และนําไปใชดวยวัตถุประสงคอื่นๆ นอกจากการใชในคน
 ปริมาณและรูปแบบของการใชยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว มีผลตอการเกิดแบคทีเรียดื้อยาใน
สัตวและผลิตภัณฑอาหาร และเพิ่มโอกาสที่มนุษยจะติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาได
 ผลที่ตามมาของเชื้อดื้อยานั้นจะรุนแรงมาก ถาเชื้อดื้อตอยาปฏิชีวนะที่สําคัญอยางยิ่ง
เปนที่นาสังเกตวา ยาบางตัวที่ใชในสัตว เชน ทิลมิโคซิน (tilmicosin) ไมไดมีการใชในมนุษย แตถือวา
เปนยาปฏิชีวนะที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากยาทิลมิโคซินอยูในกลุมเดียวกันกับยาปฏิชีวนะที่มี
ความสําคัญในการใชรักษามนุษย (กลุมยาแมคโครไลด - macrolides) การใชยาทิลมิโคซินปริมาณ
มากในภาคปศุสัตว อาจนําไปสูการเกิดและการแพรกระจายของแบคทีเรียที่ดื้อตอยากลุมแมคโครไลด
ได
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบยีน เอ็มซีอารวัน (mcr-1) ในแบคทีเรียเอสเคอริเชีย โคไล ใน
ผูหญิงจากเพนซิลเวเนียที่มีการติดเชื้อในทางเดินปสสาวะ แบคทีเรียที่มียีน เอ็มซีอารวัน (mcr-1) นั้น
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ดื้อตอยาปฏิชีวนะที่เรียกวา โคลิสติน กระทรวงเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริการายงานวา ไดมีการ
ตรวจพบยีนดังกลาวในตัวอยางลําไสของสุกรดวยเชนกัน[2]
ยาโคลิสตินถือเปนยาปฏิชีวนะขนานสุดทายไมกี่ตัวที่จะสามารถใชรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยา
หลายขนานได[2] โคลิสตินจึงถูกจัดวาเปนยาปฏิชีวนะที่มีความสําคัญอยางยิ่ง และไดออกคําสั่งควบคุม
การใชโคลิสตินในการรักษาโรคในสัตว

เลี้ยงโดยไมมีการใชยาปฏิชีวนะ (RWA)
คํานาม. อธิบายถึงสัตวหรือเนื้อสัตวจากสัตวที่ไมเคยไดรับยาปฏิชีวนะใด ๆ เลยตลอดอายุขัยของสัตว
โดยเฉพาะสัตวที่นํามาเปนอาหาร (RWA=raised without antibiotics)
“รานอาหารจานดวนหลายแหงในประเทศที่พัฒนาแลว ประกาศที่จะใชเนื้อสัตวจากสัตว
ที่เลี้ยงโดยไมมีการใชยาปฏิชีวนะเทานั้น"

คําศัพทที่เกี่ยวของ: เลี้ยงโดยยาปฏิชีวนะ, รอยเทายาปฏิชีวนะ

"ในประเทศกําลังพัฒนา เนื้อสัตวที่เลี้ยงโดยไมมีการใชยาปฏิชีวนะ ถามี ก็มีราคาสูงมาก
ยังไมเปนที่แนชัดวาตนทุนที่เพิ่มขึ้นนอยที่สุดของการเลี้ยงโดยไมมีการใชยาปฏิชีวนะคือ
เทาใด และคนทั่วไปจะยินดีจายสวนตางขั้นต่ํานั้นหรือไม”

สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ยาปฏิชีวนะที่สําคัญอยางยิ่ง" ไดท่ี
World wide weekend สมาคมผูบริโภคเรียกรองให KFC หยุดใชยาปฏิชีวนะในไก (13 ส.ค.59) (ผลิตโดย
BECTERO.NEWS วันที่ 08/25/2559)

คําใกลเคียง

ไมเคยไดรับยาปฏิชีวนะใดๆ (NAE)
https://youtu.be/ArviAAzgnBM
เอกสารอางอิง
1

WHO. (2017, November 17). WHO guidelines on use of medically important antimicrobials in food-producing animals. Retrieved from
http://www.who.int/foodsafety/publications/cia_guidelines/en/

2

Branswell, H. (2016, May 26). The world's worst superbug has made its way to the US. Retrieved from http://www.businessinsider.com/superbug-resistant-tocolistin-found-in-us-2016-5

คําคุณศัพท. คําเหมือนของคําวา ‘เลี้ยงโดยปราศจากยาปฏิชีวนะ’ (NAE=no-antibiotic-ever)
"สัตวปวยที่ตองใชยาปฏิชีวนะจะไมจัดอยูในกลุมที่ 'ไมเคยไดรับยาปฏิชีวนะใดๆ' และสง
ตอไปแปรรูปในกลุมสัตวที่เลี้ยงตามปกติ”

ขอควรรู

เลี้ยงโดยไมมีการใชยาปฏิชีวนะ: อดีต ปจจุบัน และอนาคต
ในป พ.ศ. 2550 ฟารมเลี้ยงสัตวหลายแหงในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มทําการตลาดสําหรับผลิตภัณฑที่
'เลี้ยงโดยไมมีการใชยาปฏิชีวนะ'[1] แมวาฟารมเหลานี้จะเสียคาใชจายมากขึ้นในการเลี้ยงดูสัตวโดยไม
ใชยาปฏิชีวนะตลอดทั้งชีวิตของพวกมัน เขาทําเชนนั้นเนื่องจากมีผูบริโภคที่มีอํานาจซื้อสูงในประเทศ
สหรัฐอเมริกายินดีที่จะจายสวนตางเพื่อไดรับซื้อสัตวที่เลี้ยงมาดวยวิธีนี้ เพื่อลดปญหาเชื้อดื้อยาทั้งใน
คนและสัตวในประเทศของตน
48
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ในป พ.ศ. 2558 กลุมรานอาหารจานดวนหลายแหงในประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มประกาศวา พวกเขา
จะใชเนื้อสัตวจากสัตวที่ไมเคยไดรับยาปฏิชีวนะเทานั้น ซึ่งคําประกาศนี้เกิดจากกลุมผูบริโภคและกลุม
สาธารณสุขในประเทศที่ผลักดันใหก ลุมรานอาหารจานดวนตางๆ ลดการใชยาปฏิชีวนะในการเลี้ยง
สัตวที่ใชเปนวัตถุดิบ[2] การเลี้ยงสัตวโดยไมมีการใชยาปฏิชีวนะนั้นจําเปนตองมีระบบการจัดการที่ดี
เกษตรกรจําเปนตองปรับปรุงสุขอนามัย และมีการจัดการที่สามารถยับยั้งการลมปวยและการตายของ
สัตวได อยางมีป ระสิท ธิ ภาพ ซึ่ งรวมถึงการปรั บ ปรุง สภาพที่ อยูอ าศั ย โรงเรื อนของสั ตว ลดความ
หนาแนนของประชากรสัตว มีการใหอาหารที่มีจุลินทรียที่เปนประโยชนและสมุนไพรในอาหารสัตว

จํ าเปน สนับสนุนการปรับปรุ งมาตรฐานการเกษตร และลดตนทุนของการเลี้ยงสัตวโดยไมใชยา
ปฏิชีวนะ ในประเทศกําลังพัฒนาจึงเปนสิ่งจําเปน
คําศัพทที่เกี่ยวของ: ปลอดยาปฏิชีวนะ, ใชยาปฏิชีวนะในการเลี้ยง
สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "เลี้ยงโดยไมมีการใชยาปฏิชีวนะ" ไดที่
ฟารมหมูหลุมอินทรีย ปลอดยาปฏิชีวนะ (ผลิตโดย Thai PBS News วันที่ 03/11/2559)

การทําเกษตรกรรมที่เป นมิตรตอสิ่งแวดลอม (การทําปศุสัตวเชิงนิเวศ) เปนวิธีหนึ่งที่จะทําใหบรรลุ
เปาหมายนี้ได การทําปศุสัตวเชิงนิเวศนั้นเปนการผสมผสานระหวางการเลี้ยงสัตวและทําการเกษตรที่
หลากหลาย โดยคํานึงถึ งองคประกอบอื่นๆ ที่จําเปนกับสิ่ งแวดลอมไปพรอ มกัน การทําปศุสัตว เชิง
นิเวศนั้นจะมุงเปาใหไดผลผลิตจากการเลี้ยงสัตวและการเกษตรที่มากขึ้น โดยพยายามใชทรัพยากรใน
ทองถิ่นใหมากที่สุด และใชอ ย างยั่งยืนเพื่ อใหเกิดประโยชนสู งสุด และลดความต องการทรัพ ยากร
ภายนอกใหนอยที่ สุด ซึ่งทั้งหมดจะช วยลดการใช ทรัพยากรสิ่งแวดลอมเพื่อการผลิ ตอาหารโดยไม

https://youtu.be/3HwA3aIFL5I
คิดไดไง - ใสใจทุกขั้นตอนจนมาเปนไขไกสดปลอดสาร (2/3) (ผลิตโดย PPTV HD 36 วันที่ 05/27/2561)

จําเปน ซึ่งทั้งหมดจะทําใหเราสามารถทําปศุสัตวที่ดีและปกปองสิ่งแวดลอมไปพรอมกันได
อยางไรก็ดีหากสัตวมีการติดเชื้อแบคทีเรีย เกษตรกรก็ควรตองใหยาปฏิชีวนะในสัตวเหลานั้น และนํา
สัตวเหลานั้นไปขายในระบบอื่น นอกจากนี้ ผลิตภัณฑเนื้อสัตวที่ 'เลี้ยงโดยไมมีการใชยาปฏิชีวนะ' ยังมี
ราคาที่แพงมาก หรือยังไมมีจําหนายในประเทศที่มีรายไดนอยและปานกลาง การเปลี่ยนไปสูการ 'เลี้ยง
โดยไมมีการยาปฏิชีวนะ' โดยไมมีการจัดการที่ถูกตองอาจนําไปสูการเสียชีวิตของสัตวที่มากขึ้น
การตระหนักถึงและอํานาจซื้อของผูบริโภคในประเทศกําลังพัฒนาอาจยังไมมากพอที่จะกระตุนให
เกิดการลงทุนโดยเกษตรกรเองในการปรับปรุงดานสุขาภิบาลและการจัดการได การสนับสนุนจาก

https://youtu.be/STfeO0eOayQ
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บทที่ 5 การสงเสริมความรอบรูดานเชื้อดื้อยาและดานยาปฏิชีวนะ
สัปดาหรูรักษ ตระหนักใชยาตานแบคทีเรีย
คํานาม. กิจกรรมรณรงคใหภาคประชาชนทั่วไปเขาใจเกี่ยวกับเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ (หรือที่เรียกวา ยาแก
อักเสบ หรือยาตานแบคทีเรีย) และใหหันมาสนใจและเขารวมการแกปญหาเรื่องเชื้อดื้อยา การรณรงค
นี้จัดใหมีขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก ในชวงเดือนพฤศจิกายนของทุกป ตามองคการอนามัยโลก โดยเริ่มจัด
ในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2556 โดยศูนยวิชาการเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
“สัปดาหรูรักษ ตระหนักใชยาตานแบคทีเรียในประเทศไทย จัดโดยภาคีเครือขายจากทุก
ภาคสวน ทั้งรัฐ เอกชน สถานพยาบาล รานยา และชุมชน เพื่อใหรวมกันตระหนักวา
การใชยาปฏิชีวนะ (หรือที่เรียกวา ยาแกอักเสบ หรือ ยาตานแบคทีเรีย) อยางเหมาะสม
ถือเปนหนาที่ของทุกคน”

ระวังเชื้อดื้อยาทั่วโลกมีมติสมัชชาอนามัยโลก หลายครั้ง รวมถึงการรับรอง Global Action Plan และ
นอกจากนี้มีการออกนโยบายดานการจัดการเชื้อดื้อยาในประชาคมยุโรป ในประเทศสําคัญๆและในที่
ประชุมเครือขายนานาชาติลาสุดคือ การประชุม High Level Meeting ของสมัชชาสหประชาชาติ ได
หยิบเรื่องเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ มาเปนวาระสําคัญ
เปาหมายของการรณรงคเพื่อใหประชาชนทุกคนรวมกันตระหนักถึงปญหาของเชื้อดื้อยา และตระหนัก
วา การใชยาปฏิชีวนะ (หรือที่เรียกวา ยาแกอักเสบ หรือ ยาตานแบคทีเรีย) อยางเหมาะสม เปนหนาที่
ของทุกคน
ทานสามารถติดตามข าวสารเกี่ยวกับการรณรงคสัปดาหรูรักษตระหนักใชยาตานแบคทีเรียไดโดยใช
แฮชแท็ก #Antimicrobialresistance #Antibioticresistance และ #StopSuperbugs บนทวิตเตอร
เฟสบุค และอินสตาแกรม

“สัปดาหรูรักษ ตระหนักใชยาตานแบคทีเรีย เปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัตกิ ารเรื่องเชื้อดื้อ
ยาของโลก สนั บสนุ นโดยองค การอนามัย โลก โดยใชชื่อ ภาษาอั งกฤษว า Antibiotics
Awareness Week”

ขอควรรู

ควรใชยาปฏิชีวนะอยางระมัดระวัง
ในการรณรงคสัปดาหรูรักษตระหนักใชยาตานแบคทีเรียโลก โดยองคการอนามัยโลกนั้น คําขวัญที่ใช
คือ “ควรใชยาปฏิชีวนะอยางระมัดระวัง” (รูปที่ 1-3)
จากปญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่ลุกลามไปทั่วโลก จนเกิดผลกระทบผูคนลมตายจากเชื้อดื้อยาจํานวน
มาก จากการศึกษาคาดวามีผูเสียชีวิตอยางนอย 700,000 ราย ตอปจากเชื้อดื้อยา เพราะการใชยา
ปฏิชีวนะอยางไมถูกตองเปนตัวเรงใหแบคทีเรียเกิดการดื้อยาเร็วขึ้น จึงเกิดมีมาตรการทางนโยบายใน
หลายองคการระหวางประเทศ เชนองคก ารอนามัยโลกในป พ.ศ.2557 มีการจัดทํารายงานการเฝา
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รูปที่ 1: โปสเตอรรณรงค “สัปดาหรูรักษตระหนักใชยาตานแบคทีเรีย” โดยองคการอนามัยโลกในป
พ.ศ. 2560
54

รูปที่ 2: โปสเตอรรณรงค “สัปดาหรูรักษตระหนักใชยาตานแบคทีเรีย” โดยองคการอนามัยโลกในป
พ.ศ. 2560
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คําศัพทที่เกี่ยวของ: การใชยาปฏิชีวนะอยางไมถูกตอง
สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "สัปดาหรูรักษ ตระหนักใชยาตานแบคทีเรีย" ไดที่
เชื้อดื้อยา (ผลิตโดย กพย. วันที่ 01/03/2560)

https://youtu.be/e93A0nLFbr8
เชื้อดื้อ ยาปฏิชีวนะ (ผลิตโดย SocialMarketingTH วันที่ 11/28/2559)

https://youtu.be/BbkuVwEp0M4

รูปที่ 3: โปสเตอรรณรงค “สัปดาหรูรักษตระหนักใชยาตานแบคทีเรีย” โดยองคการอนามัยโลกในป
พ.ศ. 2560
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รอยเทายาปฏิชีวนะ (Antibiotic Footprint)
คํานาม. เครื่องมือในการใหขอมูลและความรูเกี่ยวกับปริมาณการใชยาปฏิชีวนะ ทั้งการใชยาปฏิชีวนะ
ในคนและในสัตว
“รอยเทายาปฏิชีวนะชวยใหเราตระหนักถึงปริมาณของยาปฏิชีวนะที่ใชในแตละคน ในแต
ละประเทศ และทั่วโลก”[1]
“ทําอยางไรเราจึงสามารถลดรอยเทายาปฏิชีวนะของเราได”
“รอยเทายาปฏิชีวนะของเราประกอบไปดวย การใชยากับเราทางตรง และทางออมโดย
การใชในสัตวและสิ่งอื่นๆ ที่เราบริโภคในแตละวัน”[1]

เมื่อ เชื้อ แบคทีเรี ย เกิด การดื้อ ยาปฏิชีวนะแทบทุก ชนิ ดที่ใช ใ นการรัก ษา เราจะเรียกเชื้อ เหล า นี้ วา
"ซูเปอรบั๊ก (superbugs)" หากปราศจากการรวมมือจากทุกคนเพื่อลดการใชยาปฏิชีวนะโดยไมจําเปน
ผูคนจํานวนมากก็จะเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยา
เราสามารถวัดรอยเทายาปฏิชีวนะในแตละประเทศโดยรวมปริมาณยาปฏิชีวนะที่บริโภคในประเทศนั้น
ทั้ง ในคนและในสัตว (รู ป ที่ 2) การใชย าปฏิ ชีว นะในการเกษตรถือ เป นสวนสํ าคั ญของรอยเท า ยา
ปฏิ ชีวนะเนื่องจากยาปฏิ ชีวนะสวนใหญที่ผสมในอาหารสัตวจะถูกขับลงสูระบบบําบัดน้ําเสียและสู
แหลงน้ําซึ่งเปนการชวยกระตุนและสนับสนุนใหเชื้อแบคทีเรียในสิ่งแวดลอมดื้อยา และเชื้อดื้อ ยาใน
สิ่งแวดลอมก็สามารถเขาสูคนได

ขอควรรู

รอยเทายาปฏิชีวนะคืออะไร?
รอยเทายาปฏิ ชีว นะเปน เครื่อ งมือ ในการนํ า เสนอปริม าณของการใช ยาปฏิ ชีว นะในประชากร ใน
ประเทศ ทั้ ง ทางตรงที่ ใ ช ใ นคน และทางอ อ มที่ ใ ช ใ นอุ ต สาหกรรมการเกษตรที่ มี ผ ลกระทบต อ
สิ่งแวดลอม[1]
รอยเทายาปฏิชีวนะมีความคลายคลึงกันกับ "รอยเทาคารบอน" (รูปที่ 1) ในขณะที่เราตองใชพลังงาน
เพื่อความอยูรอด แตการใชพลังงานเกินจําเปนก็ทําใหเกิดสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงทั่วโลก (หรือที่
เรียกวา “โลกรอน”) ในทํานองเดียวกันเวลาที่เราติดเชื้อแบคทีเรีย เราตองใชยาปฏิชีวนะ (หรือที่คน
ไทยมักเรียกวา “ยาแกอักเสบ”) เพื่อชวยใหเรารอดชีวิต แต การใชยาปฏิชีวนะเกินจําเปนและอยางไม
ถูกตองไดกอใหเกิดเชื้อดื้อยา
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รูปที่ 1: รอยเทาคารบอน (ซาย) และ รอยเทายาปฏิชีวนะ (ขวา)
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การใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล (ASU)
คํานาม. การรณรงคเพื่อสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลในประเทศไทย เริ่มในป พ.ศ. 2550
(ASU=Antibiotic smart use)
“ไมใชยาปฏิชีวนะในโรคที่ไมไดเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ถือเปนแนวคิดหลักของการใชยา
ปฏิชีวนะสมเหตุผล”

ขอควรรู
รูปที่ 2: รอยเทายาปฏิชีวนะในป พ.ศ. 2558 (ในประเทศที่ประกาศขอมูลปริมาณการใชยาปฏิชีวนะ
อยางเปนทางการ)
ทานสามารถอานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'รอยเทายาปฏิชีวนะ' ไดที่ www.antibioticfootprint.net
คําศัพทที่เกี่ยวของ: การใชยาปฏิชีวนะเกินจําเปน การใชยาปฏิชีวนะในทางที่ผิด
เอกสารอางอิง
1 AntibioticFootprint. (n.d.). Retrieved from http://www.antibioticfootprint.net/

“การใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล” ในประเทศไทย
การดื้อยาปฏิชีวนะทําใหผูปวยเสียชีวิตประมาณ 38,000 รายในประเทศไทยในปพ.ศ. 2553[1] การซื้อ
ยาปฏิชีวนะโดยไมตองมีใบสั่งแพทยและการใชยาปฏิชีวนะไมสมเหตุผลพบไดในวงการแพทยและใน
ประชาชนทั่วไปในประเทศไทย[1] เพียง 10% ของผูปวยไขหวัดเทานั้นที่มีการติดเชื้อแบคทีเรีย แตใน
ประเทศไทยยาปฏิชีวนะมักใชในผูปวยไขหวัดโดยแพทยตามโรงพยาบาล หมอในคลินิก และเภสัชกร
รานยา ซึ่งมักเกิดรวมกับการเรียกรองขอยาของผูปวยเอง การใชยาปฏิชีวนะไมสมเหตุผลเปนอันตราย
ไมใชแคสุขภาพของผูปวยเทานั้นแตยังกระทบถึงสุขภาพโดยรวมของทุกคนในประเทศ

2

Limmathurotsakul, D., Sandoe, J. A., Barrett, D. C., Corley, M., Hsu, L. Y., Mendelson, M., . . . Howard, P. (2019). ‘Antibiotic footprint’ as a communication tool
to aid reduction of antibiotic consumption. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. doi:10.1093/jac/dkz185

ประเทศไทยเปดตัวโครงการ "การใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล" (Antibiotic Smart Use: ASU) เพื่อ
เปนแนวทางในการสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล[1] โรคที่เปนเปาหมายหลักประกอบไป
ดวย (1) หวัด (2) ทองเสีย และ (3) แผลสะอาด เพราะคนสวนใหญที่มีภาวะเหลานี้ไมจําเปนตองใชยา
ปฏิชีวนะ
โครงการ "การใชย าปฏิชีว นะอยางสมเหตุผล (ASU)" นี้ป ระกอบดว ยสามระยะ ระยะแรกคือ การ
ทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการเพื่อปรับพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะของประชาชนทั่วไปและของบุ
คลาการทางการแพทย ระยะที่สองคือการตรวจสอบความเปนไปไดเพื่อขยายโครงการ และระยะที่สาม
คือการมุงเนนเพื่อการขยายผลสูความยั่งยืนของแนวปฏิบัติเรื่องไมใชยาปฏิชีวนะในโรคที่ไมจําเปนตอง
ใช[2]
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การใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล” นี้ยังมีการรณรงคในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อสงเสริมความรอบรู
ดานเชื้อดื้อยาและดานยาปฏิชีวนะเชน โครงการ ควรใชยาปฏิชีวนะอยางระมัดระวัง และ สัปดาหรู
รักษตระหนักใชยาตานแบคทีเรีย

การควบคุมกํากับดูแลการใชยาปฏิชีวนะอยางเหมาะสม
คํานาม. การดําเนินการที่เปนการประสานความรวมมือกันของทุกคนและทุกหนวยงานเพื่อใหเกิดการ
ใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล โดยมีเปาหมายหลักเพื่อสุขภาพของผูปวย ลดโอกาสการเกิดเชื้อดื้อยา
และลดการแพรกระจายของเชื้อดื้อยา[1]
“การควบคุ ม กํ า กั บ ดูแ ลการใช ย าปฏิ ชี ว นะอย า งเหมาะสม ถ า ทํ าการปฏิ บั ติ ไ ด จ ริ ง
ครบถวน ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชนจะสามารถชวยชีวิตคนเปนจํานวนมากได"
“การควบคุมกํากับดูแลการใชยาปฏิชีวนะอยางเหมาะสมควรนํามาใชทั้งในโรงพยาบาล
ในรานยา และในชุมชน"

ขอควรรู

การควบคุม กํ ากับดูแลการใชยาปฏิชี วนะอยางเหมาะสม ตองทําอยางไรในทาง
รูปที่ 1: สัญลักษณโครงการ ฉลาดใชยาปฏิชวี นะ นอกจากโครงการ
คําศัพทที่เกี่ยวของ: การใชยาปฏิชีวนะอยางฉลาด, การใชยาปฏิชีวนะสมเหตุผล, การใชยาอยางสมเหตุผล ,
สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "การใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล" ไดท่ี
Antibiotics Smart Use (ผลิตโดย rationaluse1 วันที่ 01/17/2553)

https://youtu.be/eHS1hHoOyzE
เอกสารอางอิง
1 Sumpradit N., Chongtrakul P., Anuwong K., et al (2012). “Antibiotic Smart Use: a workable model for promoting the rational use of medicine in Thailand”.
Bulletin of the World Health Organization. 90 (12): 905-913. doi: 10.2471/BLT.12.105445
Smart Use in Thailand”. reactgroup.org.

2 “Antibiotics
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ปฏิบัติ
จุดมุงหมายของการควบคุมกํากับดูแลการใชยาปฏิชีวนะอยางเหมาะสมคือการลดการใชยาปฏิชีวนะ
อย างไม ถูก ตอ ง การใชยาปฏิชีวนะที่ถูก ตอ งทํ าใหย าปฏิชีว นะสามารถใชไ ด นาน เชื้อ ไมดื้อ ตอ ยา
ปฏิชี วนะ ลดป ญ หาเชื้ อ ดื้ อ ยาในผูป ว ย และลดผลข า งเคีย งจากยาที่ ไ ม จํา เป น โรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลหลายแหงไดสงเสริมใหปฎิบัติตามแนวทางการควบคุมกํ ากับดูแลการใชยาปฏิชีวนะ
อยางเหมาะสม ทั้งมีการวินิจฉัยโรคเพื่อใหการรักษาที่มีเหมาะกับโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสและเชื้อ
แบคทีเรีย อยางไรก็ตาม ไมใชแคบุคลากรทางการแพทยและสถานพยาบาลเทานั้นที่มีบทบาทใน
การควบคุมกํากับดูแลการใชยาปฏิชีวนะอย างเหมาะสม ประชาชนทุกคนก็มีสวนสําคัญในการ
ปฏิบัติเชนกัน คุณสามารถรวมปฏิบัติไดโดย[2]





เขาใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเจ็บปวย และไมรองขอยาปฏิชีวนะโดยไมมีเหตุผล
รักษาสุขอนามัยที่ดี รับประทานอาหารที่สุกสะอาดและดื่มน้ําตมสุก
รับการฉีดวัคซีนตามคําแนะนําของแพทย
ปฏิบัติตามคําแนะนําและใชยาปฏิชีวนะตามคําแนะนําของบุคลากรทางการแพทย
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 ไมเก็บยาปฏิชีวนะที่เหลือไมใหยาปฏิชีวนะของตนเองกับคนอื่น และไมใชยาปฏิชีวนะของคน
อื่น
คําศัพทที่เกี่ยวของ: การใชยาปฏิชีวนะสมเหตุผล, การใชยาปฏิชีวนะอยางไมถูกตอง, การใชยาปฏิชีวนะอย าง
ชาญฉลาด, การใชยาสมเหตุผล

บทที่ 6 จุลชีพ
แบคทีเรีย
คํ านาม. สิ่ง มี ชี วิต ที่ ไ ม ซับ ซ อ น มี ข นาดเล็ก พบได ทุก ที่ และไมส ามารถมองเห็ น ไดด วยตาเปลา
แบคทีเรียเปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวและไมมีนิวเคลียส

เอกสารอางอิง
1
2

APIC. (n.d.). Antimicrobial stewardship. Retrieved from https://apic.org/professional-practice/practice-resources/antimicrobial-stewardship/
Mayo Clinic. (2018, January 18). Antibiotics: Are you misusing them? Retrieved from https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/consumer-health/in-

depth/antibiotics/art-20045720

“แบคทีเรียสามารถแบงตัวไดอยางรวดเร็ว แบคทีเรียกอโรคเมื่อเขาไปในรางกายของเรา
มันสามารถปลอยสารพิษและแบงตัว ทําใหเราไมสบายเปนโรค โรคที่อาจมีสาเหตุจาก
เชื้อแบคทีเรียประกอบไปดวย การติดเชื้อในกระแสเลือด และปอดติดเชื้อ”
“แบคที เ รี ย ถู ก ใช ใ นการผลิ ต ชี ส และโยเกิ ร ต แบคที เ รี ย ที่ มี ป ระโยชน ยั ง ถู ก ใช ใ น
โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะ และสารเคมีตางๆ”

คําศัพทใกลเคียง

บักเตรี
คํานาม. คําเหมือนของคําวา “แบคทีเรีย”
ขอควรรู

แบคทีเรียที่ดีและที่ไมดี
แบคทีเรียเปนสิ่งมีชีวิตดั้งเดิม เปนหนึ่งในสิ่งมีชีวิตเริ่มแรกที่เกิดขึ้นบนโลก แบคทีเรียอาศัยอยูในดิน
บนใบไม บนพื้นผิวของสิ่งของ และในน้ํา คุณสามารถไดรับแบคทีเรียโดยการสัมผัส หรือรับประทาน
แบคทีเรียหลายชนิดดีและมีประโยชน แบคทีเรียสามารถยอยสลายซากสัตวและซากพืช ในโรงงาน
อุตสาหกรรม แบคทีเรียมีความสําคัญในการกําจัดของเสีย และยอยสลายคราบน้ํามัน แบคทีเรียบาง
ชนิดอาศัยอยูในระบบทางเดินอาหารของพวกเราและชวยยอยอาหาร ทําลายจุลชีพอื่นที่กอใหเกิดโรค
และสามารถใหสารอาหารบางอยางแกเรา
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แบคทีเรียหลายชนิดไมดีและกอโรค แบคทีเรียสามารถเปนอันตรายตอมนุษยโดยกอใหเกิดโรคตางๆ
เชน ปอดติดเชื้อ (หรือที่คนไทยมักเรียกวา “ปอดบวม”) เยื่อหุมสมองอักเสบ และ ทอนซิลอักเสบเปน

นารีมีมาแชร : ติดเชื้อในกระแสเลือด จากการกินอาหารเปนไปไดจริงหรือ? (19 ม.ค. 60) (ผลิตโดย ThaiPBS
วันที่ 01/18/2560)

หนอง ทองเสีย ... อยางไรก็ดี ปอดติดเชื้อ เยื่อหุมสมองอักเสบ และทองเสีย ก็อาจเกิดจากเชื้อจุลชีพ
อื่นๆ เชน ไวรัส หรือจากสาเหตุอื่นๆ ไดเชนกัน การลางมืออยางสม่ําเสมอ และมีสุขอนามัยที่ดี เปนวิธี
หนึ่งที่ไดผลในการปองกันการติดเชื้อแบคทีเรียที่ไมดีเหลานี้
โดยทั่ ว ไปแบคที เ รี ย และเชื้ อ ราบางชนิด ผลิต สารปฏิ ชี ว นะเพื่ อ ฆ า หรือ ยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติบ โตของ
แบคทีเรียชนิดอื่นที่เปนคูแขงที่อาศัยอยูในบริเวณเดียวกัน แบคทีเรียบางตัวสามารถปรับตัวและดื้อตอ
สารปฏิชีวนะเหลานั้นเพื่อใหตัวเองสามารถอยูรอดได
อยางไรก็ตาม เมื่อคนเราใชยาปฏิชีวนะอยางไมถกู ตองและใชมากเกินไป การปรับตัวของแบคทีเรียจึง
เกิดเร็วขึ้นและแพรกระจายมากขึ้น แบคทีเรียที่ดื้อยาจึงพบไดมากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหการรักษาการติด
เชื้อจากแบคทีเรียเหลานี้จะเปนเรื่องที่ยากมากยิ่งขึ้น พวกเราควรลดความเสี่ยงในการกอใหเกิดเชื้อดื้อ

https://youtu.be/-SL7fnuqvbE
"ลีจิโอเนลลา" เชื้อแบคทีเรียที่มากับน้ํา? (2 พ.ค. 60) (ผลิตโดย ThaiPBS วันที่ 05/02/2560)

https://youtu.be/KFhQ-lhGyDQ

ยา โดยการลดการใชยาปฏิชีวนะลง ใชอยางสมเหตุผล ใชเมื่อจําเปนเทานั้น และปองกันการติดเชื้อ
ตั้งแตตน
คําศัพทที่เกี่ยวของ: ยาปฏิชีวนะ, การดื้อยาปฏิชีวนะ, การใชยาปฏิชีวนะที่ไมถูกตอง
สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “แบคทีเรีย” ไดที่
พิษรายติดเชื้อแบคทีเรีย (ผลิตโดย Thairath วันที่ 08/01/2557)

https://youtu.be/po3pV8ausis
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เชื้อรา

มักเกิดในผูปวยที่มีภูมิตานทานต่ํา เชน ผูปวยมะเร็งเม็ดที่ไดรับยาเคมีบําบัดทําใหปริมาณเม็ดเลือดขาว

คํานาม. สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่โดยปกติจะไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลา อยางไรก็ตาม เชื้อราหลายๆ
เซลลสามารถอาศัยอยูรวมกันจนใหญมากพอก็จะสามารถเห็นไดดวยตาเปลาได เชื้อราเปนสิ่งมีชีวิต

) และอาการไม ไดดี ขึ้น แมวา มี ก ารใชย าปฏิชีว นะในการรั ก ษา ก็ ควรจะไปพบแพทย และรั บ การ

เซลลเดียวที่มีนิวเคลียส
“เห็ด รา ยีสต ราโรคน้ําคาง คือตัวอยางของเชื้อรา”
“เชื้อราบางชนิดก็มีประโยชน เชื้อราบางชนิดก็กอโรค”

ขอควรรู

ยาปฏิชีวนะมีผลตอการติดเชื้อราอยางไร?

ต่ําลง หรือผูปวยโรคเอดส เปนตน เมื่อคุณมีอาการของโรคปอดติดเชื้อ (หรือที่มักเรียกวา “ปอดบวม”
ตรวจหาสาเหตุอยางเหมาะสม ซึ่งชวยลดการใชยาปฏิชีวนะที่ไมจําเปน และชวยใหผูปวยที่ติดเชื้อรา
ไดรับยาตานเชื้อราอยางทันทวงที
คําศัพทที่เกี่ยวของ: ยาตานเชื้อรา, เพนิซิลลิน, การใชยาปฏิชีวนะที่ไมถูกตอง
สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “เชื้อรา” ไดที่
"คนเลี้ยงแมว" เสี่ยงติดเชื้อเปนฝในสมอง? | สติขาว | ขาวชองวัน | ชอง one31 (ผลิตโดย one31 วันที่
02/15/2561)

เชื้อราเปนสิ่งมีชีวิตดั้งเดิม เชื้อราอาศัยอยูในดินและในน้ํา เชื้อราบางชนิดผลิตสปอรและแพรกระจาย
ในอากาศ คุณอาจสูดดมสปอรเขาไปในระบบทางเดินหายใจ หรือสปอรสามารถตกลงบนตัวเราได การ
ติดเชื้อราที่พบไดบอย คือโรคน้ํากัดเทา กลาก และโรคเชื้อราในชองคลอด
คนที่มีสภาวะภูมิคุมกันบกพรอง เชนผูที่ติดเชื้อเอชไอวี ผูปวยเบาหวาน หรือผูที่กําลังรับยาปฏิชีวนะ มี
แนวโนมที่จะติดเชื้อราแบบรุนแรงได เนื่องจากโดยทั่วไปเราจะมีแบคทีเรียที่ดีที่อาศัยในทางเดินอาหาร

https://youtu.be/hUA685osP3g
“เชื้อราในชองคลอด” รักษาอยางไรใหหาย : Rama Square ชวง สาระปนยา 17 พ.ค.61(3/3) (ผลิตโดย
RAMA CHANNEL วันที่ 05/18/2561)

และอยูในชองคลอด ซึ่งพวกมันปองกันเราจากการติดเชื้อรา การใชยาปฏิชีวนะจะฆาแบคทีเรียทั้งที่ดี
และไมดี แตไมไดฆาเชื้อรา ทําใหเชื้อราเจริญเติบโตไดดีและสามารถกอใหเกิดโรคได
โรคเชื้อราในชองคลอดเปนผลแทรกซอนของการใชยาปฏิชีวนะที่พบไดบอย ซึ่งโรคนี้จะเกิดขึ้นในชวง
ระหวางการใชหรือหลังการใชยาฏิชีวนะเพื่อรักษาโรคตางๆ เชน ทอนซิลอักเสบเปนหนอง หรือที่ใชยา
ปฏิชีวนะไมถูกตองในโรคหวัด ดังนั้นเราควรใชยาปฏิชีวนะเมื่อจําเปนและมีขอบงชี้เทานั้น[1]

https://youtu.be/VlkxW1W1ZMI
เอกสารอางอิง
1 CDC. (2017). Fungal Infections - Protect Your Health | Features | CDC. Retrieved from https://www.cdc.gov/features/fungalinfections/index.html

การติดเชื้อราในปอดอาจมีอาการคลายกับการเจ็บปวยของโรคอื่นๆ ได เชน ไขหวัดใหญ หรือ วัณโรค
เราควรจะตระหนักถึงความเปนไดในการที่จะไดรับการติดเชื้อจากรา โดยทั่วไป การติดเชื้อราในปอด
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ไวรัส

คําศัพทที่เกี่ยวของ: ยาตานไวรัส, วัคซีน

คํานาม. สิ่งไมมีชีวิตขนาดเล็ก ไมซับซอน สามารถพบไดทุกที่ และไมสามารถมองเห็นไดดว ยตาเปลา
ไวรัสไมมีโครงสรางของเซลล ไวรัสตองแบงตัวภายในเซลลของสิ่งมีชีวิตอื่นเทานั้น

สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ไวรัส” ไดที่
World wide weekend เชื้อไวรัสเปนสิ่งมีชีวิตหรือไม? (ผลิตโดย BECTERO.NEWS วันที่ 05/02/2560)

“ยาปฏิ ชี วนะไม มีผ ลต อไวรัส การติ ดเชื้อ ไวรั ส เช นเอชไอวี ต อ งใช ย าต านไวรั ส แต
บางครั้งไวรัสก็สามารถดื้อตอยาตานไวรัสเหลานั้นไดเชนกัน”
“ตัวอยางของโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส เชน หวัด ไขหวัดใหญ อีสุกอี ใส โรค
หัด และ โรคเอชไอวีเอดส”

https://youtu.be/6BfQogQ30Hs
เกร็ดความรูคูสุขภาพ | RSV ไวรัสราย อันตรายกวาหวัด (ผลิตโดย ติดจอ ฬ.จุฬา วันที่ 04/22/2561)

ขอควรรู

ทําไมยาปฏิชีวนะถึงไมมีผลตอไวรัส
ยาปฏิชีวนะ (หรื อที่ เรียกกันผิดๆ วา “ยาแก อัก เสบ” ) เป นยาที่ใชรัก ษาโรคติ ดเชื้ อ แบคที เรีย ยา
ปฏิชีวนะออกฤทธิ์ที่ลักษณะของเซลลแบคทีเรียเทานั้น เชน ยาปฏิชีวนะบางชนิดทําลายระบบผนัง
เซลล บางชนิดก็ยับยั้งการผลิตโปรตีนในเซลลแบคทีเรีย ซึ่งไวรัสไมมีโครงสรางที่เปนเปาหมายการออก
ฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะเหลานี้[1]

https://youtu.be/759sDKWNJHM
สวนที่ 1: ไวรัสตับอักเสบซี คืออะไร และ มีวิธีการวินิจฉัยอยางไร (Hepatitis C Infection) (ผลิตโดย amfAR
: The Foundation for AIDS Research วันที่ 06/17/2557)

การติดเชื้อดวยไวรัสบางชนิดสามารถรักษาไดโดยการใชยาตานไวรัสที่จําเพาะกับไวรัสนั้นๆ เชน โรค
งูสวัด และโรคไวรัสตับอักเสบซี สวนโรคติดเชื้อจากไวรัสอื่นๆ บางชนิด มียาที่สามารถยับยั้งไวรัสไมให
เปนอันตรายตอผูปวยและลดการแพรกระจายไปยังคนอื่นได เชนโรคตับอักเสบชนิดบี และ เอชไอวี

https://youtu.be/6FJYuoIw3PE

เอดส
ปจจุบันมีวัคซีนหลายตัวที่ปองกันการติดเชื้อไวรัสนั้นๆ ได โดยวัคซีนจะกระตุนระบบภูมิคุมกันของ
รางกายใหสรางภูมิคมุ กันกับไวรัสนั้นๆ การไดรับวัคซีนเปนหนทางที่ดีที่สุดในการปองกันโรคจากการ
ติดเชื้อจากไวรัส เชน วัคซีนโรคหัด วัคซีนไขหวัดใหญ และ วัคซีนพิษสุนัขบา
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เอกสารอางอิง
1

BCC Science. (2013, January 24). Why can't we beat viruses? Retrieved from http://www.bbc.co.uk/science/0/21143412
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บทที่ 7 ยาตานจุลชีพ จุลชีพดื้อยา
ยาตานเชื้อรา
คํ าคุณ ศั พท . ยาที่มี ค วามสามารถในการกํ า จั ด หรื อ ยั บ ยั้ ง การเติบ โตของเชื้ อ รา (ยาต า นเชื้อ รา=
antifungal drug)
“ยาตานเชื้อราถูกนํามาใชเพื่อรักษาการติดเชื้อรา เชนในโรคกลาก เกลื้อน น้ํากัดเทา ยา
ตานเชื้อราบางตัวสามารถหาซื้อใชเองไดโดยไมมีใบสั่งยา”
“โรคกลาก เกลื้อน สามารถรักษาไดดวยยาตานเชื้อราชนิดทา”

การเพิ่มขึ้นของเชื้อราดื้อยานั้นยังอาจกอใหเกิดโรคระบาดในพืชทางการเกษตร อันจะสงผลกระทบตอ
ความมั่นคงทางอาหารของโลก[2] เชื้อราที่ทําลายพืชเปนสาเหตุของการสูญเสียถึง 20% ของปริมาณ
ผลผลิตของพืชเพื่อการบริโภคทั่วโลกในทุกๆ ป
การใชยาตานเชื้อราที่มากเกินไปในการเกษตรก็เปนอีกปจจัยที่กระตุนใหเกิดการดื้อยาตานเชื้อรา เชื้อ
ราที่ดื้อยานี้อาจเพิ่มจํานวนไดอยางรวดเร็ว และทําลายศักยภาพในการผลิตพืชเศรษฐกิจอยางเปนวง
กวางทั่วโลก
คําศัพทที่เกี่ยวของ: เชื้อรา, ยาตานจุลชีพ

ขอควรรู

เอกสารอางอิง

ภัยจากเชื้อราดื้อยา

2 Fisher,

ภัยของเชื้อแบคทีเรียดื้อยานั้นเริ่มเปนที่รูกันมากขึ้นผานการรณรงคตางๆ อยางไรก็ดี ปญหาของเชื้อรา
ดื้อยานั้นยังไมเปนที่รับรูเทาที่ควร

1

CDC. (2018, September 27). Antifungal Resistance | Fungal Diseases | CDC. Retrieved from https://www.cdc.gov/fungal/antifungal-resistance.html
M. C., Hawkins, N. J., Sanglard, D., & Gurr, S. J. (2018). Worldwide emergence of resistance to antifungal drugs challenges human health and food

security. Science,360(6390), 739-742. doi:10.1126/science.aap7999

เชื้อราเปนสาเหตุของโรคติดเชื้อหลายๆ โรค เชนโรคเชื้อราในชองคลอด กลาก เกลื้อน น้ํากัดเทา เชื้อ
ราบางชนิด เชนเชือ้ ราแคนดิดา สามารถติดเชื้อในกระแสโลหิตเปนอันตรายถึงชีวิตได
แมวามนุษยจะไดมีการพัฒนายาตานเชื้อรามาหลายขนาน เชื้อราหลายๆ ชนิดก็เริ่มมีการปรับตัวจน
เกิดการดื้อยาในลักษณะเดียวกับที่พบในแบคทีเรีย เชน เชื้อแคนดิดาบางสายพันธุที่ก็ดื้อตอยาตานเชื้อ
ราที่ใชในการรักษา[1]
เชื้ อ ราสามารถเกิ ด การดื้ อ ยามากขึ้ น ถ า มี ก ารใช ย าต านเชื้ อ ราอย า งไม ถู ก ต อ งเป น จํ า นวนมาก
เชนเดียวกั บการที่เชื้อแบคทีเรี ยเกิดการดื้อ ยามากขึ้ น ถามีการใช ยาปฏิ ชีวนะอย างไมถูก ตอ งเปน
จํานวนมาก ตัวอยางของการใชยาตานเชื้อราอยางไมเหมาะสมคือการใชยาตานเชื้อราในปริมาณต่ําๆ
หรือใชในระยะเวลาที่สั้นกวาที่ควร
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ยาตานมาลาเรีย
คํานาม. ยาที่มีความสามารถในการกําจัดหรือยับยั้งการเติบโตของเชื้อมาลาเรีย (ยาตานมาลาเรีย=
antimalarial drug)
“ไมมียาตานมาลาเรียตัวไหนที่มีประสิท ธิภาพในการปองกันมาลาเรีย 100% ผูที่จะเขา
ปา ตองปองกันการถูกยุงกัดดวย เชน ทายากันยุง สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และ
นอนในที่ๆ ปราศจากยุง หรือใชมุงเคลือบยาฆายุง”[1]
“การใชยาตานมาลาเรียอยางไมถูกตอง เปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดเชื้อมาลาเรียดื้อยาทั่ว
โลก”

มีผูปวยโรคมาลาเรียประมาณ 212 ลานคน หากเชื้อมาลาเรียทั้งหมดดื้อยา จะสงผลใหวิกฤตที่เปนอยู
แลวกลับเลวรายมากขึ้นไปอีก
การควบคุมยุงและการหยุดการใชยาตานมาลาเรียอยางไมถูกตองเปนกุญแจสําคัญในการควบคุมโรค
มาลาเรียและเชื้อมาลาเรียดื้อยา บุคคลที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อมาลาเรียควรใชมุงเคลือบยาฆายุง
ผูปวยที่สงสัยวาเปนโรคมาลาเรียควรไดรับการตรวจวินิจฉัยยืนยันกอนที่จะเริ่มรับประทานยามาลาเรีย
เสมอ[3] ไมเชนนั้น การใชยาตานมาลาเรียอยางไมถูกตองจะกระตุนใหการแพรกระจายของมาลาเรียดื้อ
ยามากขึ้น และมีผูเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก
คําศัพทที่เกี่ยวของ: การติดเชื้อดื้อยา, ยาตานจุลชีพ

ขอควรรู

สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ยาตานมาลาเรีย” ไดที่

โรคมาลาเรียดื้อยากําลังแพรระบาด

เตือนภัยเชื้อมาลาเรียดื้อยาเริ่มระบาด VOA Thai (ผลิตโดย VOA Thai วันที่ 08/30/2557)

สมัยเมื่อ 400 ปกอนคริสตศักราช ฮิปโปเครติสเชื่อวามาลาเรียเกิดจากอากาศเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตามพระราชวังที่ติดกับหนองน้ําและทะเลสาบ คําวา “มาลาเรีย” มาจากคําวา “อากาศเสีย” ในภาษา
อิตาลี[1] อย างไรก็ดี จริงๆ แลวโรคมาลาเรียไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ กับอากาศเสีย แตก ารอยูใกลกับ
หนองน้ําหรือทะเลสาบซึ่งเปนแหลงอาศัยของยุง ยุงเพศเมียที่มีเชื้อมาลาเรียจะแพรเชื้อมาลาเรียมาสู
เราในขณะที่มันดูดเลือดเรา
การแพรระบาดอยางรวดเร็วของเชื้อมาลาเรียดื้อยาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอใหเกิดความ
กังวลทั่วโลก มาลาเรียเปนโรคที่สําคัญที่สุดโรคหนึ่งในมนุษย แมวาการเสียชีวิตจากโรคมาลาเรี ยสวน

https://youtu.be/AArwwdMKOkM
มาลาเรีย ภัยเงียบที่ไมมีใครนึกถึง : Research Impact [by Mahidol] (ผลิตโดย มหิดล แชนแนล วันที่
12/22/2560)

ใหญจะพบในแอฟริกา แตการดื้อยากลับอุบัตจิ ากเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ยาอารเทมิซินินที่เปนสารสกัดจากพืช ยังคงเปนยารักษามาลาเรียที่ดีที่สุดในปจจุบัน อยางไรก็ดี ในป
พ.ศ. 2551 นักวิจัยไดพบเชื้อมาลาเรียที่ดื้อตอยาอารเทมิซินินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต[2] ในแตละป
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https://youtu.be/CmAHYvCOS7k
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เอกสารอางอิง
1 Bierhoff, M. (2018, June 29). Malaria? I don't smell anything. Retrieved from https://bierhoffgoesviral.com/2017/12/01/malaria-i-dont-smell-anything/
2
3

White, N. J. (n.d.). Nick White: Artemisinin therapy for malaria. Retrieved from http://www.tropmedres.ac/nick-white-artemisinin-therapy-for-malaria
WHO. (2019, March 27). Fact sheet about Malaria. Retrieved from http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria

ยาตานวัณโรค
คํานาม. ยาที่มีความสามารถในการกํ าจัดหรือ ยับ ยั้งการเติบ โตของเชื้อวัณ โรค (ยาตานวัณ โรค=
antituberculosis drug หรือ TB drug)
“ผูปวยวัณโรคตองรับประทานยาตานวัณโรคใหครบเปนเวลาอยางนอยหกเดือน”
“วัณโรคดื้อยาเปนปญหาใหญของทั้งตัวผูปวยเอง และผูอื่น เนื่องดวยผูปวยสามารถแพร
เชื้อวัณโรคดื้อยาใหกับผูอื่นได และเชื้อวัณโรคที่ดื้อยาตานวัณโรคนั้นรักษายาก มีโอกาส
เสียชีวิตได”
“วั ณโรคที่ ดื้ อ ตอ ยาหลายขนานมั ก เกิ ดในผู ปว ยที่ รั บ ประทานยาตานวั ณโรคอย า งไม
เหมาะสม เชน ลดขนาดของยาเอง และหยุดยาเอง”

ขอควรรู

วัณโรคดื้อยา มฤตยูราย
วัณโรค เกิดจากเชื้อแบคทีเรียวัณโรค เชื้อวัณโรคสามารถแพรกระจายจากคนสูคน ผานการไอ การ
จาม การถมน้ําลาย และการพูดคุย ผูปวยที่มีระบบภูมิคมุ กันบกพรอง เชน เอชไอวี โรคเบาหวาน และ
คนที่สูบบุหรี่ จะมีความเสี่ยงสูงกวาปกติที่จะติดเชื้อวัณโรค[1] คนที่มีอาการไอเรื้อรังนานกวา 2 หรือ 3
สัปดาหควรพบแพทย เพื่อตรวจใหแนชัดวาตนเองไมไดเปนโรควัณโรค เนื่องจากอาการไอเรื้อรังเปน
อาการเบื้องตนที่พบบอยที่สุดของโรควัณโรค
เชื้อวัณโรคดื้อยามักเกิดในผูปวยที่รับประทานยาตานวัณโรคอยางไมเหมาะสม เชน ลดขนาดของยาเอง
และหยุดยาเอง อีกทั้งผูปวยที่มีเชื้อวัณโรคดื้อยาสามารถแพรเชื้อดื้อยานั้นใหคนอื่นๆ ได ทําใหวัณโรค
ดื้อยาพบบอยมากขึ้นเรื่อยๆ และทําใหไมสามารถรักษาวัณโรคดื้อยาเหลานั้นได
วิธีที่สําคัญที่สุดในการปองกันการแพรกระจายของเชื้อวัณโรคดื้อยาคือ ผูปวยที่เปนโรควัณโรคตอง
รับประทานยาอยางเครงครัด ไมพลาดการรับประทานยาและไมหยุดยาเอง บุคลากรทางการแพทย
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ตองใหขอมูลตอผูปวยอยางครบถวน จนผูปวยเขาใจอยางแทจริง และไมแพรเชื้อวัณโรคตอใหผูอื่น[2]
นอกจากนี้ ที่สาํ คัญที่สุดคือทุกคนในทุกประเทศควรรวมมือกันดําเนินการในขณะที่ยังสามารถควบคุม

เอกสารอางอิง
1
2

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

การแพรระบาดของเชื้อวัณโรคที่ดื้อตอยาหลายขนานในวงจํากัดได มิฉะนั้นจะมีคนจํานวนมากเสียชีวิต
ดวยโรควัณโรคดื้อยามากมายในอนาคตอันใกล
คําศัพทที่เกี่ยวของ: การติดเชื้อดื้อยา, เชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายขนาน
สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ยาตานวัณโรค” ไดที่
“วัณโรคดื้อยา” วิกฤตใหญระดับชาติ: พบหมอรามา ชวง Big Story 19 ม.ค.61 (3/6) (ผลิตโดย RAMA
CHANNEL วันที่ 01/21/2561)

https://youtu.be/Y-5uI4b2QJU
รูไดอยางไรวาเปนวัณโรค (ผลิตโดย TB Thailand วันที่ 01/22/2560)

https://youtu.be/_0k-6jFtSbE
“วัณโรค” อยูรวมกันได ถารูจักปองกัน : Rama Square ชวง นัดกับ NURSE (ผลิตโดย BRIGHT TV วันที่
08/08/2560)

https://youtu.be/wHQBxHiYWmI
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ยาตานไวรัส

แพทยจําแนกโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส หรือจากเชื้อแบคทีเรียโดยดูจากอาการ การตรวจรางกาย และ

คํานาม. ยาที่มคี วามสามารถในการกําจัดหรือยับยั้งการเติบโตของเชื้อไวรัส (ยาตานไวรัส=antiviral
drug)

ตัวอยางจากลําคอหรือจมูก แลวทดสอบหาเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ

“ถาคุณเปนหวัด คุณไมต องรับ ประทานยาปฏิชีวนะ คุณควรนอนพั กผอน และดื่ม น้ํ า
มากๆ เทานั้นพอ สําหรับไขหวัดใหญ แพทยอาจพิจารณาใหการรักษาดวยยาต านไวรั ส
เชน ยาทามิฟลู ในกรณีที่จําเปน”
“ยาตานไวรั ส ใชสําหรับรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรัส เชน โรคเอชไอวีเอดส ตับ
อักเสบจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และโรคงูสวัด”

ขอควรรู

การสงตรวจวินิจฉัย เชน การตรวจเลือด สําหรับการทดสอบไขหวัดใหญ โดยทั่วไปจะทําโดยการเก็บ

ไวรัสดื้อยาเกิดจากการที่เชื้อไวรัสสามารถสามารถพัฒนาใหเกิดการดื้อยาตานไวรัสได มักเกิดบอยใน
ผูปวยที่รับประทานยาตานไวรัสไมถูกตองหรือหยุดยาเอง การดื้อยาตานไวรัสเปนปญหาที่พบมากขึ้น
ในผูปวยเอชไอวีเอดส
คําศัพทที่เกี่ยวของ: ไวรัส, การติดเชื้อที่ดื้อยา, การติดเชื้อ, การฉีดวัคซีน, ไขหวัดใหญ
สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ยาตานไวรัส” ไดที่
HEALTH CHECK TAPE.34 | การรักษาไขหวัดใหญ | ชอง one 31 (ผลิตโดย one31 วันที่ 09/20/2559)

ยาตานไวรัสและยาปฏิชีวนะตางกันอยางไร
ยาปฏิชีว นะไมมี ผลตอ การรัก ษาโรคติดเชื้ อ ไวรั ส และยาต านไวรั สไม มีผลตอ การรัก ษาโรคติ ดเชื้อ
แบคทีเรีย การติดเชื้อไวรัสที่พบบอยคือโรคหวัด หรือที่เรียกวาไขหวัดหรือหวัดธรรมดา ซึ่งมักจะหาย
ไดเองโดยไมตองรับประทานยาปฏิชีวนะ และไมตองรับประทานยาตานไวรัส[1]
การรักษาโรคหวัดโดยทั่วไปมีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาอาการ เชน อาการปวด มีไข และอาการไอ การ
ปวยจากไวรัสและแบคทีเรียบางชนิดมีอาการคลายคลึงกัน เชน โรคปอดติดเชื้อ (หรือที่มักเรียกวา
“ปอดบวม”)จากเชื้อไวรัส และโรคปอดติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรีย หรือ โรคอุจจาระรวงจากเชื้อไวรัส
และโรคอุจจาระรวงจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเปนเรื่องยากที่จะหาสาเหตุแนนอนดวยตัวผูปวยเอง ควรให
แพทยตรวจวินิจฉัยตามขอบงชี้
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https://youtu.be/ppuGYfr2f94

หยุดยาตานเอดส เสี่ยงเชื้อดื้อยา (ผลิตโดย one31 วันที่ 09/20/2559)

https://youtu.be/wT-dYQWYdNg
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เรื่องที่คุณไมรูเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบซี ตอน 1 (ผลิตโดย HiTAP Thai วันที่ 05/01/2561)

เพนิซิลลิน
คํานาม. ยาปฏิชีวนะที่ใชในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย เพนิซิลลินเปนยาปฏิชีวนะตัวแรกที่ถูก
คนพบในโลก เดิมที่ยานี้ไดมาจากสารที่ผลิตโดยเชื้อราเพนิซิลเลี่ยมที่มีฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรีย

https://youtu.be/cF3G-e9A5lE

“เพนิซิลลินถูกคนพบในป พ.ศ. 2472 และเริ่มมีการนํามาใชแพรหลายในชวงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ยานี้มีผลกระทบอยางมหาศาลและชวยชีวิตผูปวยมากมายทั่วโลก”

เอกสารอางอิง
1

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

“เชื้อหนองในเคยเปนเชื้อที่มีความไวตอยาเพนิซิลลิน เชื้อสเตรปโตคอคคัสนิวโมเนียอี่ ที่
กอโรคปอดติดเชื้อ และเชื้อสแตฟฟโลคอกคัสออเรียสที่กอโรคติดเชื้อในกระแสเลือดตาง
ก็เคยมีความไวตอยาเพนิซิลลิน ในปจจุบันเชื้อเหลานี้ดื้อตอยาเพนิซิลลินแลวทั้งนั้น”
“เพนนิซิลลินอาจสามารถหาซื้อไดทั่วไปตามรานคา ที่อันตรายก็คือ คนที่ไมใสใจ ไปหา
ยานี้มารับประทาน และรับประทานในปริมาณที่ต่ํากวาที่ควร ทําใหเชื้อโรคในรางกาย
สัมผัสกับยาในปริมาณที่ไมสามารถกําจัดเชื้อได และเปนสาเหตุใหเกิดเชื้อดื้อยา” [1]

ขอควรรู

การคนพบเพนิซิลลิน
หากคุณเกิดกอนป พ.ศ. 2472 คุณอาจจะเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ เชนโรควัณโรคและโรคปอดติดเชื้อ
(หรือที่คนไทยเรียกวา “ปอดบวม”) ไดงายๆ อีกทั้งรอยขีดขวน บาดแผล การถอนฟน หรือ การคลอด
บุตร ก็อาจมีการติดเชื้อแทรกซอน จนเสียชีวิตไดงายๆ อีกเชนกัน
โชคดีที่ ในป พ.ศ. 2472 อเล็กซานเดอร เฟลมมิ่ง ไดคนพบยาปฏิชีวนะตัวแรกโดยบังเอิญจากเชื้อราสี
น้ําเงินที่มีชื่อวาเพนิซิลเลี่ยมที่ปนเปอนในการทดลองเกี่ยวกับแบคทีเรียของเขา เมื่อสังเกตอยางใกลชิด
จึงพบวาสารเหลวจากเชื้อราเหลานี้ไดฆาแบคทีเรียที่เขาเลี้ยงไว ยาปฏิชีวนะที่ถูกคนพบนี้ถูกเรียกวา เพ
นิซลิ ลิน
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ในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง เพนิซิลลินไดเปลี่ยนวิธีที่บุคลากรทางการแพทยใชรักษาการเจ็บปวยและ
บาดแผลในสงคราม ผลที่ไดคือจํานวนทหารที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อลดลงเหลือเพียง 1% เมื่อเทียบ
กับ 18% ในชวงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
เฟลมมิ่งไดรับรางวัลโนเบลในป พ.ศ. 2497 จากการคนพบยาเพนิซิลลิน หรือ ‘ยามหัศจรรย’ อยางไร
ก็ดี เฟลมมิ่งไดเตือนประชาชนถึงการใชเพนิซิล ลินอยางไมถูกตอง โดยกลาววา “จุลชีพสามารถ
เรียนรูที่จะดื้อตอยาเพนิซิลลิน และเชื้อที่ดื้อยาเพนิซิลลินสามารถขยายจํานวนและแพรตอไปยังบุคคล
อื่นๆ และสงตอไปเรื่อยๆ และไปกอโรค ทําใหคนอื่นปวยดวยการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือปอดติด
เชื้อ ซึ่งยาเพนิซิลลินจะใชไมไดผลอีกตอไปในกรณีดงั กลาว ผูที่ใชยาเพนิซิลลินอยางไรจิตสํานึก คือผูท่ี
ควรตองรับผิดชอบตอการเสียชีวิตของผูปวยที่ตายจากเชื้อดื้อยาเพนิซิลลิน ฉันหวังวาเราจะหลีกเลี่ยง

บทที่ 8 ยาอื่นๆ
ยาแกอักเสบ
คํานาม. ยาที่มีความสามารถในการลดอาการอักเสบ แกปวด เชน แอสไพริน ไดโคลฟแนค ไอบรูโพน
เฟน และ พอนสแตน ไมมีฤทธิ์ฆาเชื้อโรค ไมวาจะเปนเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรีย
“การอักเสบเปนการตอบสนองของรางกายตอการติดเชื้อ การบาดเจ็บ หรือภูมิตานทาน
ของรางกาย ซึ่งบริเวณที่มีการอักเสบอาจมีอาการ ปวด บวม แดง ระคายเคือง และรอน
ซึ่งอาการเหลานั้นอาจลดลงไดดวยการใชยาแกอักเสบ”
“ยาแกอักเสบชนิดที่ไมใชสเตียรอยด หรืออีกชื่อหนึ่งวาเอ็นเซด (NSAIDs) เปนยาที่ใชกัน
ทั่วไป สวนใหญสามารถหาซื้อไดเองโดยไมตองมีใบสั่งแพทย เชน แอสไพริน ไดโคลฟแนค
ไอบรูโพนเฟน และ พอนสแตน”

สิ่งเลวรายนี้ได”[1]
คําศัพทที่เกี่ยวของ: ยาปฏิชีวนะ, เชื้อรา, แบคทีเรียดื้อยาหลายขนาน
สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “เพนิซิลลิน” ไดที่

ขอควรรู

83 ป กําเนิดยาเพนิซิลลิน (ผลิตโดย jubkrasae วันที่ 10/03/2554)

การอักเสบแตกตางจากการติดเชื้ออยางไร
การอักเสบและการติดเชื้อนั้นแตกตางกัน การอักเสบเปนการตอบสนองของรางกายตอการบาดเจ็บ
หรือการติดเชื้อ การอักเสบไมจําเปนตองเกิดจากการติดเชื้อเทานั้น การบาดเจ็บเชนการกระแทก หรือ
การเสื่อมสภาพของรางกายเชนขอเสื่อม ก็ทําใหเกิดการอักเสบไดเชนกัน การติดเชื้อหมายถึงการที่มี

https://youtu.be/WiBqziVeDdo
เอกสารอางอิง
1 Fleming, A. (1945, June 26). PENICILLIN'S FINDER ASSAYS ITS FUTURE; Sir Alexander Fleming Says Improved Dosage Method Is Needed to Extend Use Other
Scientists Praised Self-Medication Decried. Retrieved from https://www.nytimes.com/1945/06/26/archives/penicillins-finder-assays-its-future-sir-alexanderfleming-says.html

เชื้อโรคเขาสูรางกาย การติดเชื้อสามารถทําใหเกิดการอักเสบได การติดเชื้อบางชนิดก็อาจไมมีอาการ
อักเสบได เชน การติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง ซึ่งเชื้อวัณโรคจะอยูในภาวะสงบในรางกาย
อยางไรก็ดีในการติดเชื้อสวนมาก รางกายของเราจะตอบสนองโดยเกิดการอักเสบเพื่อพยายามที่จะฆา
จุลินทรียเหลานั้น อาการแสดงของการอั กเสบที่พบบอยไดแก ปวด บวม แดง และรอนการอักเสบ
อาจจะหายไปไดดวยตัวเอง หลังจากที่เซลลในรางกายไดรับการฟนฟูอยางเหมาะสมและตนเหตุถูก
กําจัดยาแกอักเสบ เชน แอสไพริน และไอบูโพรเฟน สามารถชวยบรรเทาการอักเสบ และลดอาการ
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ปวดจากการติดเชื้อ การบาดเจ็บ และสาเหตุอื่นๆ เชนขอเสื่อม กลามเนื้ออักเสบจากการใชงานหนัก
อยางไรก็ตามยาแกอักเสบไมสามารถฆาหรือหยุดการเติบโตของเชื้อโรคได
ยาตานจุลชีพ เชน ยาปฏิชีวนะ ยาตานไวรัส ยาตานเชื้อรา และยาตานมาลาเรีย สามารถที่ จะฆา
และปองกันการเติบโตของเชื้อโรคซึ่งเปนสาเหตุของการติดเชื้อได การฆาหรือการหยุดการเติบโตของ
เชื้อโรคสามารถหยุดกระบวนการติดเชื้อ และลดการอักเสบซึ่งเกิดจากการตอสูของรางกายตอเชื้อโรค
เหลานั้น อยางไรก็ตามยาตานเชื้อจุลชีพไมสามารถลดอาการอักเสบที่เกิดจากการบาดเจ็บได เชน การ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
การที่คนไทยมักเรียก “ยาปฏิชีวนะ” วา “ยาแกอักเสบ” นั้น ทําใหเกิดความสับสนในการใชยาของคน
ทั่วไป ดังนั้นเราควรใชยาปฏิชีวนะตามคําแนะนําของบุคลากรทางการแพทยอยางเครงครัด

รูปที่ 1: สอง "คอ" เช็กอาการวาเกิดจาก ไวรัส VS แบคทีเรีย[1]
คําศัพทที่เกี่ยวของ: การรูเรื่องยาปฏิชีวนะ
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สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกัน “ยาแกอักเสบ” ไดที่
Filler | EP.7 ยาแกอักเสบกับยาฆาเชื้อตางกันอยางไร (ผลิตโดย RAMA CHANNEL วันที่ 02/01/2559)

น้ํายาฆาเชื้อ
คํานาม. สารที่ใชฆาหรือหยุดยั้งการเติบโตของเชื้อโรคและจุลชีพ
“น้ํายาฆาเชื้อที่ใชกันทั่วไป ไดแก แอลกอฮอล เดตตอล และไอโอดีน (หรือ เบตาดีน)”
“น้ํายาฆาเชื้อที่อยูในชุดปฐมพยาบาล ควรใชเวลามีบาดแผล คุณควรจะทําความสะอาด
แผลดวยน้ําเกลือหรือ น้ําสะอาด แลวทาแผลดวยน้ํายาฆาเชื้อ เชน แอลกอฮอล หรื อ
ไอโอดีน”

https://youtu.be/q-AVZAt2UUk
คิดนอกจอ : ใชยาฆาเชื้อแทนยาแกอกั เสบไดจริงหรือไม ? (11 ม.ค. 59) (ผลิตโดย ThaiPBS วันที่
01/10/2559)

คําใกลเคียง

ยาฆาเชื้อ
คํานาม. คําพองความหมายของคําวา “ยาตานจุลชีพ”
https://youtu.be/sS98WTakE0Q

ขอควรรู

ความแตกตางระหวาง น้ํายาฆาเชื้อ ยาฆาเชื้อ และยาตานจุลชีพ
เอกสารอางอิง
1 กรุงเทพธุรกิจ

(2019, Dec 7). เช็คใหแน ความตาง 'หวัด' จากเชื้อแบคทีเรีย-ไวรัส. Retrieved from https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/856808

ทั้งน้ํายาฆาเชื้อและยาตานจุลชีพสามารถฆาหรือหยุดยั้งการเติบโตของเชื้อโรคไดเหมือนกัน แตน้ํายา
ฆาเชื้อเปนสารที่ใชภายนอกรางกาย เชน บางชนิดใชทาแผลสด และบางชนิดใชทําความสะอาดพื้น
ผนัง สวนยาตานจุลชีพ (รวมถึง ยาปฏิ ชีวนะ ยาตานไวรัส ยาตานเชื้อมาลาเรีย และยาตานวัณโรค)
เปนยาที่ใชภายในรางกายผานทางการรับประทาน ฉีดเขากลามเนื้อ หรือฉีดเขากระแสเลือด
อยางไรก็ดคี ําวา “ยาฆาเชื้อ” เปนคําที่มีความหมายเหมือนกับยาตานจุลชีพ ซึ่งรวมถึง ยาปฏิชีวนะ ยา
ตานไวรัส ยาตานมาลาเรีย และยาตานวัณโรคเขาดวยกัน คนไทยยังมีการเรียกสับสนระหวาง “ยาฆา
เชื้อ” “ยาแกอักเสบ” และ “ยาปฏิชีวนะ”
สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ควรรูคือ ยาปฏิชีวนะตองใชอยางถูกตอง การใชยาปฏิชีวนะทําใหเกิดเชื้อดื้อยาและ
เปนปญหาสําคัญระดับโลก มีผูปวยจํานวนมากตายจากเชื้อดื้อยา
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วัคซีน
คํานาม. สารที่ใชสําหรับนําเขาสูรางกายมนุษยเพื่อกระตุนใหเกิดภูมิคุนกันจากเชื้อโรคตางๆ
“ไมเพียงแตเด็กที่ตองการวัคซีน ผูใหญก็ควรที่จะไดรับวัคซีนบางอยางเชน ในผูที่มีอายุ
มากกวา 65 ปทุกคน ควรไดรับวัคซีนไขหวัดใหญ”
“วัคซีนมีบทบาทสําคัญในการตอสูกับเชื้อดื้อยา วัคซีนสามารถหยุดการแพรกระจายของ
โรคติดเชื้อหลายๆ ชนิด และยังลดการใชยาปฏิชีวนะอยางไมถูกตองซึ่งเปนตนเหตุหลัก
ของปญหาเชื้อดื้อยาได”

ขอควรรู

การคนพบวัคซีนและประสิทธิภาพของมัน
ในปจจุบันเราอาจจะไดยินคําวา “วัคซีนเชื้อเปน” หรือ “วัคซีนเชื้อตาย” กันบอยครั้ง เมื่อไปรับวัคซีน
โรคตางๆ ทั้ งวั คซีน โปลิ โอ หรือ วั คซีนไขห วั ดใหญ อย างไรก็ ดีวั ค ซี นในป จจุ บั นนั้น ปลอดภั ย ตาม
มาตรฐานและผูที่รับวัคซีนมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนั้นๆ จากวัคซีนหรือผลขางเคียงรุนแรงนอยมากแต
กอนหนาที่จะมีการคิดคนวัคซีนไดนั้น มีการลองผิดลองถูกตลอดชวงประวัติศาสตร และไมไดปลอดภัย
เหมือนในสมัยปจจุบัน
ในชวงป พ.ศ. 2200-2300 เปนยุคที่มีโรคทรพิษ หรือที่เรียกวาโรคฝดาษระบาดบอยครั้ง ผูคนลมตาย
จากโรคนี้มากมายทั่วโลก

ในป พ.ศ. 2333 เอ็ดเวิรด เจนเนอรเริ่มการคนควาเกี่ยวกับโรคไขทรพิษ ที่กําลังแพรระบาดอยางหนัก
อยูในทวีปยุโรป และสังเกตเห็นวา หญิงรีดนมวัวที่ปวยเปนโรคฝดาษวัว ซึ่งเปนโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง ที่
มีแผลพุพองตามตัว แตหญิงรีดนมวัวเหลานี้ไมมีผูใดปวยเปนโรคไขทรพิษแมแตสักคนเดียว มีเพียง
พุพองนิดหนอยเทานั้น
เจนเนอรจึงเกิดความคิดว าถานําน้ําหนองในแผลของหญิงรีดนมวัว (จากโรคฝดาษวัว ) มาสกัดเปน
วัคซีน โดยการทําใหเชื้อออนตัวลง เมื่อเจนเนอรสามารถสกัดวัคซีนไดแลวเขาไดนําวัคซีนไปทดลองกับ
สัตวหลายชนิด จนกระทั่ง เจนเนอรไดนําวัคซีนนั้นมาฉีดใหกับเจมสเด็กชายวัย 8 ขวบ โดยการกรีด
ผิวหนังที่แขนของเจมสจนเปนแผล จากนั้นจึงนําหนองฝวัวใสลงไป และถือวานี้คือครั้งแรกของโลกที่มี
การปลูกฝขึ้น ปรากฏวาเจมสปวยเปนไขเพียงเล็กนอยเทานั้น หลังจากนั้นอีกประมาณ 2 เดือน เจน
เนอรไดนําเชื้อไขทรพิษมาฉีดใหกับเจมส ปรากฏวาเจมสไมปวยเปนโรคไขทรพิษ
เจนเนอรไดทดลองวัคซีนของเขาอีกหลายครั้งจนมั่นใจวาวัคซีนของเขาสามารถปองกันโรคไขทรพิษได
ซึ่งทั้งหมดเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาและใชวัคซีนฝดาษอยางแพรหลาย[1]
ความแตกตางระหวางยาปฏิชีวนะกับวัคซีนก็คือ ยาปฏิชีวนะถูกออกแบบมาใหฆาเชื้อแบคทีเรียใน
รางกายหลังจากที่คุณติดเชื้อโรค แตการใหวัคซีนเปนการกระตุนใหเกิดภูมิคุมกันกอนที่จะเกิดการ
ติดเชื้อนั้นๆ วัคซีนทําใหรายกายจดจําเชื้อโรคเพื่อที่จะสามารถสูกับมันไดถามีการไดรับเชื้อนั้นใน
อนาคต
คําศัพทที่เกี่ยวของ: ยาปฏิชีวนะ, ยาตานจุลชีพ

มีการพยายามคิดคนทดลองเกี่ยวกับวัคซีน โดยใชเชื้อฝดาษที่ผานกรรมวิธีตางๆ ฉีดเขาไปในรางกาย
หรือผานทางผิวหนังของคนที่ไมเปนโรคหลายครั้ง แตคนที่ไดรับวัคซีนเหลานั้นหลายรายกลับปวยเปน
โรคฝดาษ เสียชีวิต หรือคนที่ไดรับวัคซีนกลับไมสามารถปองกันโรคฝดาษได
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สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “วัคซีน” ไดท่ี
วัคซีนฮิบคืออะไร จําเปนแคไหนสําหรับเด็กไทย : พบหมอรามา ชวง Rama Update19 ก.พ.61(1/6) (ผลิต
โดย RAMA CHANNEL วันที่ 02/20/2561)

บทที่ 9 การติดเชื้อ
โรคติดเชื้อในชุมชน
คํานาม. โรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นนอกโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล กลาวคือเปนการติดเชื้อที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนหรือในประชากรทั่วไป เชื้อกอโรคเปนเชื้อที่พบไดในคน สัตว สิ่งแวดลอมในชุมชน

https://youtu.be/p9SZ9noSnTw
ฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ (16 ก.พ. 60) (ผลิตโดย ThaiPBS วันที่ 02/15/2560)

“โรคติดเชื้อสามารถแบงหลักๆไดเปนโรคติดเชื้อในชุมชน และโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
การจัดหมวดหมูนี้เพื่อชวยระบุวาเชื้อกอโรคนั้นมาจากแหลงใด และชวยในการวางแผน
ปองกันการติดเชื้อได”
“การแพรกระจายของเชื้อ ดื้อยาในคน สัตว อาหาร น้ํา และสิ่ งแวดลอ มในชุ มชน เปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดโรคติดเชื้อดื้อยาในชุมชนเพิ่มขึ้น.”

https://youtu.be/AgV4zPff-t0

เอกสารอางอิง
Riedel, S. (2005). Edward Jenner and the History of Smallpox and Vaccination. Baylor University Medical Center Proceedings,18(1), 21-25.

“ถาคุณเปนโรคติดเชื้อ โดยที่คุณไมไดเขารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในชวง 30 วันที่
ผานมา และคุณไมมีขอบงชี้อื่นๆ โรคติดเชื้อนี้สามารถถือไดวาเปนโรคติดเชื้อในชุมชน”
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doi:10.1080/08998280.2005.11928028

ขอควรรู

เหตุใดเราจึงตองแยกโรคติดเชื้อในชุมชนออกจากโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล?
เราจําเปนตองแยกโรคติดเชื้อ ออกเปนโรคติดเชื้อในชุมชนและโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเพราะการ
ปองกันควบคุมและแกไขเชื้อดื้อยาในชุมชนและในโรงพยาบาลนั้นมีวิธีที่แตกตางกันมาก นอกจากนี้ยัง
มีค วามสํา คั ญอย างยิ่ง ต อการตั ดสิ น ใจในการจั ดสรรทรัพ ยากรสํ าหรั บ การควบคุมแก ไข และการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของการลดการติดเชื้อดื้อยาทั้งในชุมชนและโรงพยาบาล
ยกตัวอยางเชนการใชยาปฏิชีวนะอยางไมถูกตองในชุมชนกําลังทําใหเกิดเชื้อดื้อยาในชุมชน การไมลาง
มือ การมีปริมาณยาปฎิชีวนะสูงในน้ําเสีย และการจัดการน้ําเสียที่ไมมีประสิทธิ ภาพ ก็ทําใหผูคนใน
ชุมชนมีการสัมผัสกับยาที่มีอยูในสภาพแวดลอมมากขึ้น ทําใหเกิดความเสี่ยงสูงในการเกิดเชื้อดื้อยา ใน
92

93

พจนานุกรมเชือดือยา

ทํ า นองเดี ยวกั น การใช ย าปฏิ ชี ว นะอย า งไม ถู ก ต อ งในโรงพยาบาลก็ กํ า ลั ง ทํ า ให เกิ ด เชื้ อ ดื้ อ ยาใน
โรงพยาบาล การที่บุคลากรทางการแพทย ผูปวยและญาติ ไมลางมืออยางถูกตองก็ทําใหเกิดความเสี่ยง
ของการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลสูงขึ้น
ถาตองการลดการติดเชื้อดื้อยาในชุมชน การกํากับดูแลการใชยาปฏิชีวนะและการควบคุมสุขอนามัย
จะต องมุงเนนไปที่ชุมชนและประชากรทั่วไป ในทางตรงกัน ขามถาตอ งการลดการติดเชื้อ ดื้อยาใน
โรงพยาบาลการกํากับดูแลยาปฏิชีวนะ และการควบคุมสุขอนามัยจะตองมุงเนนไปที่บุคลากรทางการ
แพทย ผูปวย ญาติและสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
คํานาม. โรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล กลาวคือเปนการติดเชื้อที่เกิดขึ้นใน
ผูปวยที่เขานอนโรงพยาบาล เชื้อกอโรคเปนเชื้อที่พบไดในสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล
“โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลมักเกิดจากเชื้อดื้อยา เปนผลใหผูปวยที่ติดเชื้อในโรงพยาบาลมี
ความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิต”
“หากคุณเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคที่ไมใช โรคติดเชื้อเชน หัวใจวาย
มะเร็ง แลวคุณเกิดเปนโรคติดเชื้อขึ้น ภายหลังจากเขาพักในโรงพยาบาลมากกวา 2 วัน
เชน มีปอดติดเชื้อเกิดขึ้นหลังจากนอนในโรงพยาบาลมากกวา 2 วัน โรคติดเชื้ อแทรก
ซอนนั้นสามารถจัดไดวาเปนโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล”

ดังนั้นการรณรงคลดการติดเชื้อดื้อยาตองทําทั้งในชุมชนและในโรงพยาบาล
แพทยสามารถระบุวาผูปวยเปนโรคติดเชื้อในชุมชนหรือโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยการซักประวัติ
ตรวจรางกาย และสงสิ่งสงตรวจทางหอ งปฏิ บั ติการอย างละเอียดเพื่อการตัดสินใจ อยางไรก็ ตาม
หลักการทั่วไปที่สามารถใชไดคือ ถาตรวจพบเชื้อกอโรคจากสิ่งสงตรวจ เชนเลือดและปสสาวะ ที่มา
จากผูปวยภายในระยะเวลา 2 วันแรกที่เขามานอนโรงพยาบาล การติดเชื้อเหลานี้ควรจัดเปนเปนการ
ติดเชื้อจากชุมชน[1]
คําศัพทที่เกี่ยวของ: การติดเชื้อในโรงพยาบาล, ยาปฏิชีวนะ
เอกสารอางอิง
1

WHO. (2017). Global Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS) Report Early implementation 2016-17. ISBN 978-92-4-151344-9

ขอควรรู

เราจะหลีกเลี่ยงโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลไดอยางไร?
เมื่อเรามาโรงพยาบาล - ทั้งในฐานะผูปวยและแมกระทั่งมาเยี่ยมไข - เราก็มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ
ดื้อยาในโรงพยาบาล เนื่องจากในโรงพยาบาลมีการใชยาปฏิชีวนะจํานวนมากทําให เชื้อแบคทีเรีย ใน
สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลเปนเชื้อดื้อยามากกวาเชื้อจุลชีพในสิ่งแวดลอมในชุมชน
จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวามีผูติดเชื้อในโรงพยาบาลประมาณ 650,000 คนในป
พ.ศ. 2554 และเสียชีวิต 75,000 ราย และคาดวาอัตราการเกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศ
กําลังพัฒนานาจะสูงกวาในประเทศพัฒนาแลวอยางเชนประเทศสหรัฐอเมริกา[1]
คําแนะนําสําหรับผูปวยและคนทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล[2][3]
#1. รูวามีความเสี่ยงตอโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
หลายคนไมทราบวาการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนั้นมีความเสี่ยงตอโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล คิด
วาโรงพยาบาลสะอาดและปลอดโรค ในบางประเทศเชนประเทศสหรัฐอเมริกาคุณสามารถตรวจสอบ
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คะแนนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลจากเว็บไซตตางๆ ไดฟรีเพื่อใหคณ
ุ สามารถทราบสถิติของโรค
ติดเชื้อของโรงพยาบาลที่คุณจะเขาทําการรักษา
#2. อาบน้ํากอนเขารับการรักษาหรือกอนผาตัด
คุณควรสอบถามแพทยของคุณเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวกอนที่จะเขาโรงพยาบาล เชน คุณควรอาบน้ํา
ดวยสบูธรรมดาหรือน้ํายาฆาเชื้อกอนเขารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม
#3. หมั่นลางมือและเตือนผูอื่นใหลางมือ
สิ่งนี้เปนเรื่องยากมาก! ในสังคมและวัฒนธรรมของไทยการเตือนผูอื่นใหลางมืออาจเปนเรื่องที่คุณไม
อยากทํา เพราะคนที่ถูกเตือนอาจรูสึกวาถูกสบประมาท รูสึกถูกตรวจสอบ รูสึกอึดอัด หรืออาจเห็นวา

#4. ทุกสิ่งตองสะอาด
คุณควรดูแลรักษาความสะอาดของสิ่งของรอบตัวคุณ ทั้งเตียงนอน โตะขางเตียงทุกอยางใหสะอาดถูก
สุขลักษณะเสมอ
#5. กลาที่จะสอบถามวาคุณจําเปนตองมีสายสวนเสนเลือด และสายสวนปสสาวะ หรือไม
หมั่นถามบุคลากรทางการแพทยทุกวันวาเมื่อไรจึงจะถอดสายสวนเสนเลือด หรือสายสวนปสสาวะหรือ
ทออื่น ๆ ออกไดเพราะยิ่งคงไวนานเทาไหรก็ยิ่งเสี่ยงตอโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลมากขึ้นเทานั้น
สิ่งนี้เปนเรื่องยากเชนกัน! ในสังคมและวัฒนธรรมของไทยการถามอาจเปนเรื่องที่คณ
ุ ไมอยากทํา เพราะ

จะแตะตัวคุณที่เปนคนไขหรือญาติของคุณที่เปนคนไข

คนที่ถูกถามอาจรูสึกวาถูกสบประมาท รูสึกถูกตรวจสอบ รูสึกอึดอัด หรืออาจเห็นวาเปนการหยาบคาย
ในความเปนจริงการถามเปนสิทธิของผูปวยที่ควรไดรับขอมูลที่ถูกตองและจําเปนเสมอ การตอบอยาง
เหมาะสมก็เปนหนาที่ของบุคลากรทางการแพทยเชนกัน ดังนั้นอยาลังเลที่จะถามอยางสุภาพ

อยางไรก็ตามการลางมือเปนวิธีที่สําคัญที่สุดวิธี หนึ่งในการลดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล แพทยและ

#6. ถามเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ

บุคลากรทางการแพทยสวนมากจะเปดกวางเกี่ยวกับการลางมือ หรือแมกระทั่งบอกใหคุณเตือนใหพวก
เขาลางมือไดทุกเวลา

สอบถามวาคุณจําเปนตองใชยาปฏิชีวนะหรือไม การใชยาปฏิชีวนะอยางไมถูกตองจะเพิ่มความเสี่ยงตอ
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลของตัวผูปวยเอง

ในความเปนจริงทุกคนรวมถึงญาติพี่นองและบุคลากรทางการแพทยทุกคนตองลางมือ (1) กอนที่จะ
สัมผัสผูปวย (2) กอนการทําหัตถการทางการแพทย (3) หลังจากสัมผัสกับของเหลวในรางกายผูปวย

#7. ระวังโรคทองรวง

เปนการหยาบคาย โดยเฉพาะอยางยิ่งถาคุณเปนผูปวยและตองบอกกับบุคลากรของโรงพยาบาลกอนที่

(4) หลังจากสัมผัสผูปวยและ (5) หลังจากสัมผัสสภาพแวดลอมของผูปวย[4]

หากคุณถายเหลวโปรดแจงแพทย นั่นอาจเปนสัญญาณของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

ดังนั้นคุณควรเชื่อวา การลางมือกอนจับตัวคนไขเปนสิ่งที่ถูก และคุณควรเตือนตัวคุณเอง ญาติของคุณ
และบุคลากรทางการแพทยทุกคนใหลางมือกอนที่จะสัมผัสตัวผูปวย

#8. เลิกสูบบุหรี่และดื่มเหลาแมจะเปนการชั่วคราว
ตามปกติคุณจะไมไดรับอนุญาตใหสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในโรงพยาบาล และคุณควรทํา
ตามคําแนะนํานั้นอยางเครงครัด เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ

อยาลังเลที่จะพูดอยางสุภาพวา: "ขอโทษนะคะ/ครับ ฉันไมทันเห็นวาคุณลางมือแลว คุณชวยลางมืออีก

แม วาจะไม สามารถรับ ประกันได วาการทํ า ตามคํ าแนะนํ า เหลานี้จ ะทําใหคุณไมเปนโรคติด เชื้อ ใน

ครั้งกอนจับตัวผูปวยไดไหม?"

โรงพยาบาล แตการปฏิบัติตามคําแนะนํานี้จะสามารถลดความเสี่ยงลงได
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คําศัพทที่เกี่ยวของ: การติดเชื้อในชุมชน การดื้อยาปฏิชีวนะ การใชยาปฏิชีวนะมากเกินไป การใชยาปฏิชีวนะสม
เหตุผล
สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล" ไดที่
ปองกันการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล (ผลิตโดย GPO Channel วันที่ 12/08/2559)

โรคติดเชื้อ
คํานาม. โรคที่เกิดจากการที่เชื้อจุลชีพเชนแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิตหรือพยาธิและเชื้อรา เขาสูรางกาย
และกอใหเกิดความผิดปกติในรางกายของเรา
“ไขหวัดเปนตัวอยางของโรคติดเชื้อไวรัส ผูปวยมักมีอาการเจ็บคอ ไอ จาม และมีไข”
“การปองกัน โรคติดเชื้อเปนความรับผิดชอบของทุกคน ผูปวยควรมีความรับผิดชอบใน
การไมแพรเชื้อใหผูอื่น และคนทั่วไปก็ควรดูแลสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ”

https://youtu.be/C4OptOhihaw
สารคดี การปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล Untitled Clip 084 (ผลิตโดย รูกัน ทันโรค วันที่
02/26/2557)

ขอควรรู

ปองกันตัวเองและคนที่คุณรักจากโรคติดเชื้อ
การติดเชื้อเกิดขึ้นเมื่อเชื้อโรค เชน แบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อราที่กอใหเกิดโรคเขาสูรางกายของเราและ
เชื้อเริ่มเพิ่มจํานวน ทําใหรางกายของเราผิดปกติ อยางไรก็ตามการติดเชื้อสามารถปองกันไดโดยการ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเชื้อกอโรค และการรับวัคซีน[1]

https://youtu.be/To5XKiLtGyM
IC รณรงคลางมือ 6 ขั้นตอน 5 moment รพ. เจาพระยาอภัยภูเบศร (ผลิตโดย Kenatic1 วันที่ 01/31/2561)

https://youtu.be/mfXeKOMfMpc
เอกสารอางอิง

คําแนะนําที่มีประโยชนสําหรับคนทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงโรคติดเชื้อจากชุมชนมีดังนี้
#1. ทําความเขาใจเกี่ยวกับการแพรเชื้อ
ทุกคนควรทราบวาเชื้อกอโรค สามารถเขาสูรางกายของเราผานทางทุกชองทางในรางกายของเราเชน
ตา หู จมูก ปาก ทวาร และ ทอปสสาวะ และเชื้อกอโรคสามารถเขาผานทางผิวหนังของเราจากการกัด
ของแมลงหรือสัตว หรือแมกระทั่งการสัมผัส เชนการจับลูกบิดประตู นอกจากนี้มันยังสามารถผานทาง
อากาศที่เราหายใจ เขาสูทางเดินหายใจของเรา

1

WHO. (2016). Guidelines on core components of infection prevention and control programmes at the ... national and acute health care facility level. ISBN
978-92-4-154992-9

2

Consumer Reports. (2016). 15 Tips for Preventing Infections in the Hospital. Retrieved from https://www.consumerreports.org/hospital-acquiredinfections/15-tips-for-preventing-infections-in-the-hospital/

3

Mitchell, E. (2015, May 13). 5 Things You Can Do To Avoid A Hospital-Acquired Infection. Retrieved from http://blog.eoscu.com/blog/5-things-you-can-do-toavoid-a-hospital-acquired-infection

4

ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการปองกันการติดเชื้อคือการปองกันไมใหเชื้อกอโรคเหลานั้นเขาสูรางกายของเรา
ไมเขาใกลผปู วยที่แพรเชื้อโรคไดโดยไมจําเปน ไมไปโรงพยาบาลโดยไมจําเปน

WHO. (2013, May 03). About SAVE LIVES: Clean Your Hands. Retrieved from http://www.who.int/gpsc/5may/background/5moments/en/
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#2. หมั่นลางมือ
การลางมือสําคัญมากทั้งกอนและหลังการเตรียมอาหาร กอนรับประทานอาหารและหลังการใชหอง
สุขา
#3. รับวัคซีน ตามคําแนะนํา
การสรา งภู มิคุ ม ด ว ยการฉี ดวั ค ซี นสามารถลดโอกาสในการเป น โรคไดอ ย า งมาก การรั บ วั คซี น ที่
เหมาะสมตามเวลาและสถานการณเปนสิ่งจําเปน ผูใหญก็มีวัคซีนที่ควรรับ เชน วัคซีนไขหวัดใหญใน
ทุกคนที่มีอายุมากกวา 65 ป
คุณควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทยวาคุณควรรับวัคซีนใดบางเปนประจํา อยางนอยปละครั้ง เพราะ
คุณอาจไมทราบถึงคําแนะนําในการรับวัคซีนที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
#4. ใชยาปฏิชีวนะยามจําเปนเทานั้น
ใชยาปฏิชีวนะตามคําสั่งแพทยเทานั้น อยากดดันหรือรองขอแพทยใหจายยาปฏิชีวนะให โดยไมฟง
เหตุผล[2] หากแพทยจายยาปฏิชีวนะให คุณควรถามวา "ฉันตองใชยาปฏิชีวนะจริงๆ ใชไหมคะ/ครับ?"
เพื่อใหคุณสามารถมั่นใจในขอบงชี้ในการใชยาปฏิชีวนะจริงๆ[3]
หากคุณจําเปนตองใชยาปฏิชีวนะ ใหใชยาปฏิชีวนะตามที่บุคลากรทางการแพทยแนะนําจนครบถวน
คุณไมควรหยุดยาเอง แมวาอาการของคุณอาจจะดีขึ้นหรือหายเปนปกติแลวก็ตาม ยกเวนกรณีที่คุณ
เกิดอาการแพยา ซึ่งคุณควรกลับไปปรึกษาบุคลากรทางการแพทยของคุณอีกครั้งเกี่ยวกับอาการแพยา
และรับการรักษาตอเนื่องถาจําเปน
#5. พักผอนที่บานถาคุณมีอาการและสัญญาณของการติดเชื้อแบบไมรุนแรง
ถาคุณเปนหวัด หรือมีอาการทองเสียไมรุนแรง คุณไมควรไปทํางานหรือไปโรงเรียน เพราะคุณอาจแพร
เชื้อใหผูอื่นได ถาคุณมีอาการหวัดหรือทองเสียรุนแรง คุณควรไปพบแพทย
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#6. สวมหนากากอนามัยเมื่อคุณปวยและไอ หรือปดปากทุกครั้งที่ไอและจามดวยกระดาษทิชชู
เมื่อคุณไอหรือ จามจะมีก ารหลั่งของน้ํ าลายน้ํามูก และเชื้อ ไวรัสเข าสูอ ากาศ ไวรัสเหล านี้สามารถ
แพรกระจายไปยังผูที่อยูรอบตัวคุณและทําใหพวกเขาปวยได เมื่อคุณไมสบายการสวมหนากากอนามัย
เปนหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการปองกันไมใหคณ
ุ แพรกระจายเชื้อโรคไปยังคนอื่น
ในหลายประเทศวัฒนธรรมของการสวมหนากากเมื่อปวยยังไมเปนที่ยอมรับ เนื่องจากขาดการฝกและ
ขาดความเขาใจวาการสวมหนากากอนามัยเปนเรื่องธรรมดาที่ควรทํา คุณอาจรูสึกไมคอยสบายขณะ
สวมใสแตคุณควรสวมหนากากเมื่อปวย หากทําไมไดอยางนอยคุณก็ควรปดปากและจมูกดวยกระดาษ
ทิชชูเมื่อคุณจามหรือไอแลวทิ้งไป
หากไมมีกระดาษใหใชตนแขนดานในปดจมูกและปากแทนมือขณะไอหรือจาม คุณไมควรไอหรือจามใส
มือของคุณ เพราะคุณจะใชมือนั้นจับลูกบิดประตู จับราวบันได และแพรเชื้อตอไปใหผูอื่นที่สัมผัสสิ่ง
ตางๆ เหลานั้นตอจากคุณ
#7. ทําอาหารอยางถูกสุขลักษณะ
เมื่อทําอาหาร คุณตองรักษาความสะอาดของบริเวณที่ใชเตรียมอาหารรวมทั้งพื้นผิวหองครัวและสวน
อื่นๆ ใหสะอาดเสมอ นอกจากนี้คุณควรเก็บอาหารที่เหลือไวในตูเย็นทันที อยาปลอยไวที่อุณหภูมิหอง
เปนเวลานานเกินไป
#8. กินอาหารปรุงสุกและดื่มน้ําตมสุกสะอาดเทานั้น
การรับประทานอาหารดิบหรือผักสดที่ไมสะอาดอาจเพิ่มความเสี่ยงตอการติดเชื้อและอาการทองรวงได
ในหลายประเทศน้ําประปาอาจปนเปอนเชื้อแบคทีเรียตามทอได น้ํากรองที่ไมไดผานเครื่องกรองที่มี
การบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอก็มักมีการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียเชนกัน ดังนั้นคุณจึงควรตมน้ํากอน
ดื่ม
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#9. หลีกเลี่ยงยุงและแมลง
ยุงและแมลงเปนแหลงรวมของเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และมาลาเรีย คุณควรใชยากันยุง และยากันแมลง

การลางมือที่ถูกวิธี (ผลิตโดย Siriraj Pr วันที่ 09/04/2555)

ทาผิวหนังในระหวางทํากิจกรรมกลางแจงในบริเวณที่มีความเสี่ยง คุณควรกําจัดน้ําทวมขัง แหลงลูกน้ํา
ยุงลาย บริเวณบานของคุณเพื่อปองกันไมใหยุงแพรพนั ธุ และกําจัดหนูออกจากบริเวณบานของคุณ
#10. ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
คุณสามารถปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดหากรูจักยับยั้งชั่งใจ และปองกันใหถูกวิธี การสวม

https://youtu.be/lrhmQLcOXyA
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ (ผลิตโดย รูกัน ทันโรค วันที่ 04/01/2561)

ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธชวยปองกันโรคติดตอทางเพศได
หากคุณไมไดใชถุงยาง คุณและคูของคุณควรรับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

https://youtu.be/rY9hKJUY_F8

อื่นๆ
คําศัพทที่เกี่ยวของ: เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา จุลชีพ
สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "โรคติดเชื้อ" ไดที่
หนากากปองกันโรค สําคัญอยางไร? สคร.5 นครราชสีมา (ผลิตโดย สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9
นครราชสีมา วันที่ 03/31/2558)

เอกสารอางอิง
1 Mayo Clinic. (2017, March 08). Germs: Protect against bacteria, viruses and infection. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/diseasesconditions/infectious-diseases/in-depth/germs/art-20045289
2 Knapton, S. (2015, August 18). 'Soft touch' doctors should be disciplined for over-prescribing antibiotics. Retrieved from
https://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/11808015/Soft-touch-doctors-should-be-disciplined-for-over-prescribing-antibiotics.html
3

Laliberte, M. (n.d.). 12 Essential Questions to Ask Your Doctor Before Taking Antibiotics. Retrieved from https://www.rd.com/health/conditions/antibioticsside-effects-questions/#card-1/

https://youtu.be/3XH1fVQIRYk
Rama Channel | ใสหนากากอนามัยอยางไรใหถูกวิธี | ก.ค. 58
(ผลิตโดย RAMA CHANNEL วันที่ 07/23/2558)

https://youtu.be/iWMs_O5-PoY
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ภาวะเซ็พสิส (Sepsis)
คํานาม. หมายถึงภาวะวิกฤติที่อวัยวะในรางกายทํางานไมปกติเนื่องจากปฏิกิริยาดานภูมิคุมกันของ
รางกายตอการติดเชื้อ คํานี้ยังไมมีคําแปลในภาษาไทยที่เขาใจงาย ทางวิชาการ ผูเชี่ยวชาญแนะนําให
ใชคําวา ภาวะเลือดเปนพิษเหตุติดเชื้อ
“ภาวะติดเชื้อเซ็ พสิสหรือ ในภาษาอั งกฤษที่เรียกวาเซ็พสิส (sepsis) เกิดขึ้นเนื่องจาก
ภูมิคมุ กันของรางกายที่พยายามตอสูกับเชื้อโรค ทําใหเกิดการอักเสบทั่วรางกาย อวัยวะ
ตางๆ ทํางานไมปกติหรือถึงขั้นลมเหลว และอาจถึงแกชีวิตได”
“ศูนยควบคุมและปองกันโรคประเทศสหรัฐอเมริกา คาดวาในแตละปอยางนอย 1.7 ลาน
คนมีภาวะเซ็พสิสในประเทศสหรัฐอเมริกา และ 270,000 คนเสียชีวิต”
“ภาวะเซ็ พ สิ ส (sepsis) บางครั้ ง ก็ ถู ก เรี ย กว า ภาวะติ ด เชื้ อ ในกระแสเลื อด
(septicaemia), ภาวะติดเชื้อแบบรุนแรง (severe sepsis) และ โลหิตเปนพิษ (blood
poisoning)”

ขอควรรู

ภาวะเซ็พสิสคืออะไร?
ภาวะเซ็พสิส (sepsis) เกิดขึ้นเมื่อรางกายของคุณมีปฏิกิริยารุนแรงในการตอบสนองตอการเชื้อกอโรค
การตอบสนองรุนแรงจนทําใหเกิดมีการทํางานของอวัยวะตางๆ ผิดปกติหรือลมเหลว
ภาวะเซ็พสิส (sepsis) ถือเปนกรณีฉุกเฉินทางการแพทยและจําเปนตองไดรับการรักษาอยางเรงดวน
เนื่องจากเปนภาวะที่มีอันตรายถึงแกชีวิต
จากการรายงานในป 2560 คาดวา ภาวะเซ็พสิส(sepsis) สงผลกระทบตอประชากรประมาณ 48.9
ลานคนตอปและทําใหเกิดการเสียชีวิต 11 ลานคนทั่วโลกซึ่งในจํานวนนี้สวนใหญสามารถปองกันได[1]
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โรคติดเชื้อหลายชนิดทําใหเกิดภาวะเซ็พสิส(sepsis) ได ภาวะเซ็พสิสสวนใหญเกิดจากโรคติดเชื้อที่เรา
พบเห็นไดบอยๆ เชนการติดเชื้อในกระแสเลือดปอดติดเชื้อ (หรือที่เรียกกันวา “ปอดบวม”) การติดเชื้อ
ทางเดินปสสาวะการติดเชื้อในชองทองการติดเชื้อที่ผิวหนัง แผลติดเชื้อ หรือเยื่อหุมสมองอักเสบ โรค
ติดเชื้อไวรัส เชน ไขหวัดใหญตามฤดูกาลมาลาเรียไขเลือดออกไขเหลือ งและอีโบลา ถาไมไดรับการ
วินิจฉัยและรักษาที่ถูกตอง โรคเหลานี้อาจมีระดับความรุนแรงมากขึ้น จนรางกายเกิดภาวะติดเชื้อใน
กระแสเลือดได[2] มากกวา 80% ของการติดเชื้อที่นําไปสูภาวะเซ็พสิสเกิดขึ้นในชุมชนและภาวะเซ็พสิส
นี้สามารถเกิดขึ้นไดกับทุกคน
อยางไรก็ตามภาวะเซ็พสิสไมใชเรื่องที่คนทั่ วไปคุนเคยหรือพูดถึงกันบอยๆ บางครั้งคนทั่วไปก็มักจะ
เรียกกันอยางสับสนกับคําวา "ภาวะโลหิตเปนพิษ"[3] เรามักไดยินว าผูคนตายจากโรคติดเชื้อ แตใน
ความเปนจริงภาวะเซ็พสิสคือภาวะที่ทําใหผูปวยเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ
คําวาภาวะเซ็พสิสหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกวาเซ็พสิส (sepsis) บางครั้งก็ถูกเรียกวา ภาวะติดเชื้อใน
กระแสเลือด (septicaemia) ซึ่งในภาวะเซ็พสิสนั้นไมจําเปนจะตองมีเชื้อในกระแสเลือดทุกครั้ง สวน
คําวาโลหิตเปนพิษ (blood poisoning) เปนคําพูดทั่วไปที่ไมสามารถระบุถึงโรคหรือภาวะติดเชื้ออยาง
เหมาะสมได
เราสามารถปองกันภาวะเซ็พสิสได วิธีที่งายที่สุดคือการปองกันการติดเชื้อไมใหเกิดขึ้นตั้งแตแรก ซึ่งเรา
สามารถทําไดโดยรับการรับวัคซีน และรักษาสุขอนามัยขั้นพื้นฐานอยางสม่ําเสมอ
การติดเชื้อเปนสาเหตุใหเกิดภาวะเซ็พสิส ดังนั้นเราก็ตองเรียนรูที่จะรับการรักษาอยางถูกตอ งและ
รวดเร็ว ในกรณีที่เปนการติดเชื้อแบคทีเรีย เราก็ควรไดการรักษาดวยยาปฏิชีวนะตั้งแตในระยะเริ่มแรก
ของการติดเชื้อ แตถาไมใชการติดเชื้อแบคทีเรีย เราก็ไมควรรับยาปฏิชีวนะ ซึ่งการรักษาอยางถูกตอง
จะลดความเสี่ยงที่จะนําไปสูภาวะเซ็พสิสได
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จากคําแนะนําของศูนยควบคุมโรคติดตอประเทศสหรัฐอเมริกา[4]สัญญาณและอาการของภาวะเซ็พ
สิสคืออาการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้:

สามารถดูวีดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ภาวะติดเชื้อ" ไดที่
สื่อการเรียนรูภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (ผลิตโดย suraphan charoentanyarak วันที่ 05/22/2561)

 หมดสติ หรือ ซึมอยางผิดปกติ
 หายใจหอบ

https://youtu.be/n3c3H4RC6mU

 ชีพจรเตนเร็วผิดปกติ
 มีไขสูงหนาวสั่น
 เจ็บอยางรุนแรง

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด Sepsis ไทบาน version (ผลิตโดย suraphan charoentanyarak วันที่
04/05/2561)

 มีเหงื่อออกมากอยางผิดปกติ หรือซีดอยางผิดปกติ
หากไมไดรับการรักษาอาการเหลานี้จะเลวลงและทําใหเกิดภาวะช็อกจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
ได หากคุณหรือคนรอบตัวคุณมีอาการเหลานี้ ผูปวยควรไปรีบพบแพทย ผูรอดชีวิตจากภาวะเซ็พสิส

https://youtu.be/WN3f_nflG0Y

อาจไดรับผลกระทบจากภาวะแทรกซอนเปนระยะเวลายาวนานหลังจากหายปวยแลว
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะติดเชื้อ ทานสามารถอานเพิ่มเติมไดที่:
World Sepsis Day (ภาษาอังกฤษ)
Global Sepsis Alliance (ภาษาอังกฤษ)
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3
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