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ผู้จัดการ กพย. แถลง
นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

ปีนี้เป็นปีที่ 6 แล้ว ที่กพย.ได้จัดงาน “สัปดาห์ รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย” ในเดือน
พฤศจิกายน  ซึ่งปีนี้องค์การอนามัยโลกได้ก�ำ หนดไว้ระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน
จุดเน้นสำ�หรับปีนี้ ที่กพย.กำ�หนดไว้ก็คือ การขั บเคลื ่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ดการการดื ้ อ ยา
ต้านจุลชีพ ในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักและความรู้ในเรื่องการใช้ยาต้านแบคทีเรียหรือ
ยาปฏิชีวนะ (ที่ชาวบ้านมักเรียกแบบเข้าใจผิดๆ ว่า ยาแก้อักเสบ) และเรื่องเชื้อดื้อยา (ที่ประชาชนยัง
ไม่มีความเข้าใจถึงผลกระทบทั้งต่อตนเองและต่อสิ่งแวดล้อม) ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ มติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 81 มีข้อเสนอถึง 12 ข้อ ที่แม้ได้เริ่มดำ�เนินการไปบ้างแล้ว  แต่ยังมีบางข้อที่ยังมิได้มีการ
ดำ�เนินการเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำ�เนินการในยุทธศาสตร์ย่อยที่ 5 ว่าด้วยภาคประชาชน ที่
ยังหาเจ้าภาพหลักในภาครัฐไม่ได้
การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน ด้วยการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชน
ตระหนัก และปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องนัน้ มีองค์ประกอบ ของระบบนิเวศน์ หรือ Ecosystem ทีค่ วรคำ�นึงถึง
ดังนี้

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ‘วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดือยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ’  https://www.samatcha.
  org/sites/default/files/document/0805-Res-8-1.pdf
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ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครือข่ายต่างๆ
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การอนามัยโลก
ที่ปรึกษา - ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค (กศย.)
บรรณาธิการประจำ�ฉบับ - ยุพดี ศิริสินสุข / สรชัย จำ�เนียรดำ�รงการ
กองบรรณาธิการ - นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี / อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ / ธิติมา เพ็งสุภาพ / ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี / ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ /
อิทธิกร ป้อพันธุ์ดุง / ปรุฬห์ รุจนธำ�รงค์ / จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ / จิตกร บุษบา
ประสานงาน - เขมิกา โตนะโพธิกูล / ไพจิตรา กตัญญูตะ
ออกแบบรูปเล่ม - บริษัท รีแฟรคชัน สตูดิโอ จำ�กัด
ติดต่อ ศูนย์วชิ าการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452
โทรสาร 02-254-5191 อีเมล: spr.chula@gmail.com เว็บไซต์: www.thaidrugwatch.org บล็อก: www.thaidrugwatch.org/blog ยูทบู : www.youtube.com/
2
thaidrugwatch เฟซบุก๊ : www.facebook.com/thaidrugwatch ทวิตเตอร์: twitter.com/thaidrugwatch

1. อย.ควรเร่งการทบทวนทะเบียนตำ�รับยา สูตรและรูปแบบที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
รวมทั้งจัดประเภทยาต้านแบคทีเรียให้เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้และการกระจาย
2. อย.ควรควบคุมบังคับใช้การกระจายที่เหมาะสมทั้งวงจร ทุกระดับ ที่สำ�คัญต้องไม่มียา
ต้านแบคทีเรีย ใน ขย. 2 ในคลินิกพยาบาล ผดุงครรภ์ และร้านชำ�  โดยเด็ดขาด รวมถึง
ไม่มีการขายยาต้านแบคทีเรียในร้านเกษตรด้วย ทัง้ นีพ้ งึ ดูแลการขายยาออนไลน์ ทัง้ ยาคน
ยาสัตว์และยาในเกษตรกรรม
3. อย.ควรเข้มงวดดูแลเรื่องโฆษณา ห้ามโฆษณายาต้านแบคทีเรียทุกชนิด สู่สาธารณชน ทั้ง
ยาคน และยาสัตว์ ไม่ให้มีการหลอกลวง ชวนเชื่อ ชักนำ�ให้ประชาชนใช้ยาฯโดยไม่จำ�เป็น  
รัฐต้องมีระบบเฝ้าระวังและจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง
4. การสร้างความเข้มแข็ง รัฐต้องเผยแพร่ชุดข้อมูลและความรู้ต่างๆในการดูแลตนเอง การ
ป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องยาสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งปัจจุบันทำ�ได้อย่างผิวเผิน และไม่มีหน่วยงานที่ชัดเจนในการจัดการด้านนี้  
5. รัฐควรให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อเกษตรกรทีใ่ ช้ยาต้านแบคทีเรียในการเกษตร ทัง้ ในปศุสัตว์
ประมง และการปลูกพืช
6. รัฐพึงดำ�เนินการเฝ้าระวังปัญหาเชื้อดื้อยาและการใช้ยาต้านแบคทีเรียในสถานพยาบาล
ในการเกษตร ในวงจรอาหาร และการปนเปื้อนยาต้านแบคทีเรียในสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
ชี้แจงแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความตระหนักต่อไป
7. รัฐพึงสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมรวมกลุ่มกันเฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชีวนะและการ
ตกค้างในสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ ได้ข่าวว่าจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสร้างความตระหนักรู้ด้านเชื้อดื้อยาและการใช้
ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน ที่ล่าช้ามานาน เพราะไม่มีเจ้าภาพหลักในการดำ�เนินงาน
หวังว่าคงจะตั้งหลักได้เสียที
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เรื่องจากปก

ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

“สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย”
มีความสำ�คัญอย่างไร
ปัญหาเชื้อดื้อยาในโลกและในประเทศไทย
หลังจากค้นพบเพนนิซิลลินเป็นยาต้านแบคทีเรียตัวแรก ก็มีการวิจัยค้นคว้าได้ยาต้านแบคทีเรีย
ขึ้นมาอีกมากมาย ยิ่งใช้มากก็ยิ่งเเพิ่มปัญหาการดื้อยามากขึ้นเรื่อยๆ แต่ในระยะหลังนี้ การวิจัยยาต้าน
แบคทีเรียตัวใหม่กลับลดน้อยถอยลง จนกังวลกันว่าจะไม่มียาต้านฯใช้ และจะมีผู้คนล้มตายกันมาก มี
รายงานในปีพ.ศ.25591 ได้ประมาณการไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2593 จะมีผู้คนล้มตายถึง 10 ล้านคนทั่วโลก  
ประเทศต่างๆ จึงร่วมกันรณรงค์ และเห็นตรงกันว่า ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการแยกส่วน จะต้อง
เชื่อมร้อยเรื่องสุขภาพเป็นหนึ่งเดียว (One Health) คือสุขภาพเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งมนุษย์ สัตว์
เกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม2 แม้แต่ธนาคารโลก ก็ได้ออกรายงานเมื่อปีพ.ศ. 2560 ชี้ปัญหาการดื้อยา
ว่าจะกระทบเศรษฐกิจอย่างรุนแรง และได้กำ�หนดทิศทางการสนับสนุนในหลายๆด้าน เช่น งานวิจัย
ยาใหม่ การป้องกันและส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ฯลฯ3 ต่อมาในปีนี้เองที่รายงาน Global
Risk 20184 ของ World Economic Forum ได้บรรจุหัวข้อเชื้อดื้อยาเป็นส่วนหนึ่งของรายงานอีกครั้ง
หนึ่ง หลังจากครั้งที่แล้วในปีพ.ศ.2556
เป็นเรื่องสำ�คัญสำ�หรับประเทศไทยที่มีจำ�นวนผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาสูงมาก ระบบการจัดการ
ยังไม่เข้าที่ เพิ่งมีการประกาศยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ ประชาชนยังมีความเข้าใจและ
พฤติกรรมการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่ไม่ถูกต้องอย่างกว้างขวาง มีการขายยาต้านแบคทีเรียในร้านชำ�แทบ
ทุกร้าน บุคลากรสุขภาพจำ�นวนหนึ่งก็ยังจ่ายยาต้านแบคทีเรียอย่างไม่ถูกต้อง การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพยังไม่ครอบคลุม การใช้ยาต้านแบคทีเรียในการเกษตร วงจรอาหาร ก็ยังพบมากเกินจำ�เป็น
การให้ความสำ�คัญ ต่ อ เรื่ อ งการณรงค์ สู่ บุ ค ลากรสุ ข ภาพและประชาชนเพื่ อ เพิ่ ม ความตระหนั ก จึ ง
สำ�คัญมาก

https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf
https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/amr_studies_2015_am-in-agri-and-env.pdf
3
http://www.worldbank.org/en/topic/health/publication/drug-resistant-infections-a-threat-to-our-economic-future
4
http://reports.weforum.org/global-risks-2018/anti-microbial-resistance/#view/fn-3
1
2
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ก่อกำ�เนิด Antibiotic Awareness Day 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
วันที่ 18 พศจิกายน ของทุกปี คือวัน Antibiotic Awareness Day ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2551 โดยเริ่มจากการที่กำ�หนด European Antibiotic Awareness Day  ด้วยการประสานงานของ
European Center for Diseases Prevention and Control5 ร่วมกับภาคีหลายภาคส่วน เป็นการ
รณรงค์ให้ใช้ยาปฏิชีวนะ/ยาต้านแบคทีเรียอย่างสมเหตุผลและอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ยายังคงมี
ประสิทธิผลในการรักษาและเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเชื้อดื้อยา ซึ่งเดิมเป้าหมายมุ่งที่การใช้ยาในคน แต่ต่อ
มาขยายสู่การใช้ในสัตว์และในพืชด้วย  ซึ่งงานนี้ก็แพร่หลายไปสู่ประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา
และออสเตรเลีย ส่วนไทย นับได้ว่าเป็นประเทศต้นๆในเอเซียที่จัดงานนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556

ปรับเปลี่ยนเป็น Antibiotic Awareness Week โดยองค์การอนามัย
โลกเมื่อปีพ.ศ.2558
ในปีพ.ศ. 2558 องค์การอนามัยโลกได้เริ่มประกาศเป็น World Antibiotic Awareness Week
(WAAW)  และจัดต่อเนื่องมาทุกปี สำ�หรับปีนี้กำ�หนดในช่วงวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 25616  มีประเด็น
รณรงค์ที่ได้จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เช่น

5

https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en6 http://www.who.int/campaigns/world-antibiotic-awareness-week/en/
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ประเทศต่างๆที่โดดเด่นในการให้ความสำ�คัญต่อการรณรงค์เรื่องเชื้อดื้อยา เช่น ออสเตรเลีย7
สหราชอาณาจักร8 สหรัฐอเมริกา9-10 ซึ่งมีอิทธิพลขยายไปทั่วโลก
บางสมาคมวิ ช าชี พ ในสหราชอาณาจั ก รได้ ป ระกาศตนเป็ น ผู้ พิ ทั ก ษ์ ย าปฏิ ชี ว นะให้ ยั ง คงมี
ประสิทธิผล เช่น BSAC ประกาศ antibiotic-guardian11

ประเทศไทยเริ่มการรณรงค์นี้ครั้งแรกโดยกพย.เมื่อพ.ศ.2556
กพย.ได้จัดงาน Antibiotic Awareness Day  เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยเริ่มต้นในปีพ.ศ.
2556 ต่อมาในปี 2558 ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก คือ Antibiotic Awareness
Week  โดยใช้ชื่อไทยว่า สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย และจัดมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด
ทุกปี  มีประเด็นหลักแตกต่างกันไป ดังนี้
พ.ศ.2556 จัดที่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เน้นความห่วงใยต่อเด็ก คือ ฉลาดใช้ยา
ปฏิชีวนะต่อเด็ก (ASU Kids)
พ.ศ.2557 จัดที่โรงแรมแมนดาริน สามย่าน เน้นการประสานเครือข่ายรณรงค์ใน ASEAN ให้มา
ทำ�งานร่วมกัน ภายใต้ ประเด็นว่า ASEAN Antibiotic Awareness Day: A Way Forward in Combating AMR
พ.ศ.2558 จัดที่ หอศิลปและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เน้นการให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับปัญหาเชื้อดื้อยาในชุมชน สิ่งแวดล้อม และวงจรอาหาร
พ.ศ.2559 จัดที่ สสส. และ รพ.รามาธิบดี   ร่วมกับโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
และภาคีนพย. เน้นการให้ความสำ�คัญต่อบทบาทของสถานพยาบาล และชี้ให้เห็น 10 พฤติกรรมเสี่ยง
ของประชาชนที่ทำ�ให้เกิดเชื้อดื้อยา
พ.ศ.2560 จัดร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ภายใต้หัวข้อ Mark the Spot
to Stop AMR ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  มีการเผยแพร่ 10 พฤติกรรมเสี่ยง12 และนวัตกรรมการรณรงค์

http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/clinical+resources/
   clinical+topics/medicines+and+drugs/antibiotic+awareness+week
8
https://www.gov.uk/government/collections/european-antibiotic-awareness-day-resources
9
https://www.cdc.gov/antibiotic-use/week/overview.html
10
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/11/13/presidential-message-antibiotic-awareness-week-2017
11
http://antibioticguardian.com/
12
https://www.facebook.com/pg/thai.antibiotic.awareness/photos/?tab=album&album_id=2107287312826812
7
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ปีพ.ศ.2561 มีอะไรพิเศษ
สำ�หรับประเทศไทย กพย.กำ�หนดประเด็นสำ�คัญ 3 ประการสำ�หรับปีนี้
1. ติดตามการทำ�งานตามแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้าน
   จุลชีพของประเทศไทย โดยเฉพาะการผลักดันให้มีหน่วยงานภาครัฐรองรับอย่างชัดเจน
2. ติดตามเรือ่ งการปรับประเภทยา การทบทวนทะเบียนตำ�รับยา และการควบคุมการกระจายยา
   ต้านแบคทีเรียในชุมชน
3. สร้างความเข้มแข็งในภาคประชาชน รณรงค์สื่อสารวงกว้างสำ�หรับประชาชน เช่น เป็นหวัด
   เจ็บคอไม่ง้อยา
สหภาพยุโรป เป็นแห่งแรกที่เริ่มงานรณรงค์ Antibiotic Awareness Day และยังทำ�มาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีหลายประเทศเข้าร่วม14
ในสหราชอาณาจักร มีการจัดทำ�โครงการ Antibiotic Guardian15 ประกาศเชิญชวนให้ร่วม
แสดงเจตจำ�นงทางเว็บไซต์16
ประเทศแคนาดา17 ได้ด�ำ เนินงาน AAW มาตั้งแต่พ.ศ.2550   มีเป้าหหมายที่ความสัมพันธ์
ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย  ด้วยการสนับสนุนแครื่องมือและข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรทางการแพทย์ เช่น
prescription pads การสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์ เกี่ยวกับข้อมูลที่ทันสมัยของเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ
และดำ�เนินโครงการ antimicrobial stewardship
ออสเตรเลีย18 กำ�หนดการสื่อสารที่สำ�คัญ (key messages) ไว้ ดังนี   
้
• ยาต้านแบคทีเรียเป็นทรัพยากรที่สำ�คัญและมีค่ามาก แต่อาจสูญหายได้
• การดือ้ ยาต้านแบคทีเรียนัน้ เกิดขึน้ มาแล้ว เป็นปัญหาทัว่ โลกทีก่ ระทบต่อสุขภาพของทัง้ คนและสัตว์
• การดื้อยาทำ�ให้ยาต้านแบคทีเรียใช้ไม่ได้ผล และเมื่อเกิดโรคติดเชื้อบางอย่างก็ไม่อาจรักษาได้
• มีงานวิจัยพัฒนาที่จะผลิตยาต้านแบคทีเรียใหม่ๆเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น
• การใช้ยาต้านแบคทีเรียที่ไม่ถูกต้องนำ�ไปสู่การดื้อยา
• ถ้าจำ�เป็นต้องใช้ยาต้านแบคทีเรีย จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมาก
13

https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en
https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en/campaigns-europe   
15
http://antibioticguardian.com/ 16 http://www.e-bug.eu/
17
https://nccid.ca/antibiotic-awareness/
18
https://www.safetyandquality.gov.au/our-work/healthcare-associated-infection/antimicrobial-stewardship/
   antibiotic-awareness-week/
13
14
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ไฮไลท์

รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์
ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ทำ�ไมจึงเกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา ?
ปัญหาการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างพรํา่ เพรือ่ ไม่ถกู ต้องและไม่เหมาะสม ทำ�ให้เชือ้ แบคทีเรียปรับตัวดื้อยา
ยาหลายชนิดไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อที่เคยรักษาได้อีกต่อไป นอกจากนั้น แบคทีเรีย
ยังสามารถถ่ายทอดคุณสมบัติดื้อยาให้กับเชื้อต่างสกุลได้ด้วย  ส่งผลให้แบคทีเรียดื้อยาแพร่หลายและ
เป็นปัญหาเพิม่ ขึน้ ยืนยันได้จากการตรวจพบยีนดือ้ ยาปฎิชวี นะต่างๆ ทีแ่ พร่กระจายไปในทุกภูมภิ าคทัว่ โลก

แบคทีเรียคืออะไร
แบคทีเรีย เป็นจุลนิ ทรียม์ ชี วี ติ ขนาดเล็ก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น มีรปู ร่างไม่ซบั ซ้อน แต่แตกต่างกัน
ตามชนิดของเชื้อ เพิ่มประชากรได้อย่างรวดเร็ว บางชนิดเพิ่มจำ�นวนเป็นทวีคูณได้ทุก 15 นาที เช่น
เชื้อเอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) แต่เชื้อบางชนิดก็ต้องใช้เวลานานในการเพิ่มประชากร เช่น
เชื้อวัณโรค มีการเพิ่มจำ�นวนทวีคูณทุก 15 ชั่วโมง แบคทีเรียมีสารพันธุกรรม ที่ส�ำ คัญคือโครโมโซม
เพียง 1 ชุด ที่ควบคุมคุณสมบัติต่างๆในการเพิ่มจำ�นวน ในการปรับตัวในสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่รอด
แบคทีเรียจึงอาจมีสารพันธุกรรมอื่นๆเพิ่มเติม เช่น พลาสมิด ทรานส์โปซอน อินทิกรอน ซึ่งจะทำ�ให้มี
ความสามารถในด้านต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการดื้อยาเพิ่มขึ้น เป็นต้น
แบคทีเรีย พบได้ทั่วไป ทั้งในดิน นํ้า อากาศ ในคน สัตว์ พืช  มีทั้งชนิดที่มีประโยชน์ และชนิดที่
ก่อโรค จึงมีการใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียชนิดดีมาอย่างยาวนาน ส่วนแบคทีเรียก่อโรค มนุษย์ก็พยายาม
แสวงหาวิธีการรักษา จนกระทั่งค้นพบยาปฏิชีวนะ ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่า หรือยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียก่อโรค  ทว่า แบคทีเรียสามารถปรับตัวดื้อยาได้เช่นกัน จึงต้องค้นหายาใหม่เพิ่มขึ้นอีก
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การดื้อยาปฏิชีวนะ
แบคทีเรียแต่ละชนิดถูกทำ�ลายด้วยยาปฏิชีวนะ/ยาต้านแบคทีเรียแตกต่างกันไป และกลไกการ
ออกฤทธิ์เพื่อทำ�ลายแบคทีเรียของยาก็แตกต่างกัน เช่น การทำ�ลายผนังเซลล์ การยับยั้งการสร้างโปรตีน
ที่เป็นองค์ประกอบสำ�คัญของเชื้อ การขัดขวางการทำ�งานของเอนไซม์  เมตาบอลิสมต่างๆ สารพันธุกรรม
และการขัดขวางการแบ่งเซลล์ ดังนั้น เพื่อความอยู่รอด แบคทีเรียจึงมีการพัฒนาความสามารถในการ
ต้านทาน หรือทำ�ลายฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะ โดยกรรมวิธีต่างๆ ซึ่งเรียกว่า การดื้อยา
  
การดื้อยาของแบคทีเรียจำ�แนกเป็น
การดื้อยาตามธรรมชาติ แบคทีเรียบางชนิดไม่ถูกทำ�ลายด้วยยาบางกลุ่มตามธรรมชาติ เช่น
เชื้อแกรมบวกมักดื้อต่อยากลุ่มอะมิโนกลัยโคไซด์  การดื้อยาแบบนี้ไม่เป็นปัญหาต่อการใช้ยารักษา
โรคติดเชื้อ เพราะเป็นความรู้พื้นฐานของการเลือกใช้ยาที่ทราบกันทั่วไป
การดื้อยาของแบคทีเรียทีเ่ ป็นปัญหาต่อการใช้ยาปฏิชวี นะในการรักษาโรค คือ การกลายพันธุ์
และการดื้อยาโดยการได้รับยีนดื้อยาจากแบคทีเรียอื่นๆ จากสิ่งแวดล้อม  อันเป็นกลไกการปรับตัวเพื่อ
ความอยู่รอดของแบคทีเรียในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนั่นเอง  
การดื้อยาโดยการกลายพันธุ์
กระบวนการนี้ เกิดขึ้นได้โดยการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเออย่างน้อย 1 ตำ�แหน่งบนโครโมโซม
เกิดขึ้นได้ในอัตราตํ่าประมาณ 1 เซลล์ในล้านเซลล์ ทว่า การที่แบคทีเรียเพิ่มจำ�นวนประชากรได้อย่าง
รวดเร็วดังกล่าวแล้ว จึงใช้เวลาไม่นานในการกลายพันธุ์ดื้อยาและเพิ่มประชากรเชื้อดื้อยา ดังจะเห็นได้ว่า
เมื่อมียาต้านแบคทีเรียชนิดใหม่ๆ การรักษาจะได้ผลดีในระยะแรก หากมีการใช้ยาอย่างพรํ่าเพรื่อ
ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ต่อมาก็มักจะพบว่าเชื้อแบคทีเรียดื้อยา ไม่ได้ผลในการรักษา ทำ�ให้ต้องคิดค้นยา
ใหม่ต่อไป การกลายพันธุ์เพื่อดื้อยานี้ เป็นการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
โดยที่แบคทีเรียจำ�นวนมากจะถูกทำ�ลายไปด้วยยาปฏิชีวนะ แต่หากความเข้มข้นของยาไม่เพียงพอ
การใช้ยาไม่ต่อเนื่อง ก็จะมีเชื้อเพียงจำ�นวนน้อยรอดชีวิต และปรับตัวโดยการกลายพันธุ์ในระดับยีน เพื่อ
ไม่ให้ยาที่ใช้เข้าไปทำ�ลายเชื้อได้ นั่นคือ เป็นการกลายพันธุ์เพื่อต่อต้านยา
การดื้อยาโดยการได้รับยีนดื้อยา
แบคทีเรียสามารถรับการถ่ายทอดยีนดื้อยาจากแบคทีเรียต่างสายพันธุ์ได้หลายวิธี ได้แก่ โดย
กระบวนการคอนจูเกชัน่ ทรานส์ฟอร์เมชัน่ และทรานส์ดกั ชัน่   ทำ�ให้ดอ้ื ยาตัง้ แต่  1 ชนิด ถึงหลายชนิดได้
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การคอนจูเกชั่น  เป็นการถ่ายทอดยีนดื้อยาโดยตรงระหว่างแบคทีเรีย 2 เซลล์ที่มีคุณสมบัติ
ต่างกัน โดยเป็นเชื้อชนิดเดียวกัน หรือเชื้อต่างชนิดกันก็ได้ ตัวอย่างเช่น   
การคอนจูเกชั่นระหว่างเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella spp.) ที่ดื้อยา กับเชื้อซัลโมเนลลาที่ไว
ต่อยา ก็จะทำ�ให้เชื้อซัลโมเนลลาที่ไวต่อยา รับยีนดื้อยา เปลี่ยนเป็นเชื้อดื้อยา  หรือ
การคอนจูเกชั่นระหว่างเชื้อซัลโมเนลลาที่ดื้อยากับเชื้ออีโคไลที่ไวต่อยา ทำ�ให้เชื้ออีโคไลเปลี่ยน
เป็นเชื้อดื้อยา เพราะรับยีนดื้อยาจากเชื้อซัลโมเนลลา  
การแลกเปลี่ยนยีนกันไปมา ก็ทำ�ให้ยีนดื้อยาส่งต่อให้เชื้ออื่นๆที่เหมาะสมในสิ่งแวดล้อม หรือ
ในร่างกายของผู้ป่วย เช่น ทางเดินอาหารซึ่งมีแบคทีเรียประจำ�ถิ่นอาศัยอยู่มากมาย
ทรานส์ฟอร์เมชัน่ เป็นกระบวนการถ่ายทอดยีน โดยแบคทีเรียรับยีนทีอ่ ยูเ่ ป็นอิสระในสิง่ แวดล้อม
เข้าสู่เซลล์ ซึ่งยีนนั้นๆจะชักนำ�ให้แบคทีเรียแสดงคุณสมบัติของยีนต่อไป  ในกรณีนี้ แม้แบคทีเรียที่มียีน
ดื้อยาจะตายไป เหลือแต่ยีน ยีนนั้นๆก็สามารถเข้าไปในเซลล์อื่นๆ แล้วชักนำ�ให้ดื้อยาได้
ทรานส์ดักชั่น  เป็นกระบวนการถ่ายทอดยีนระหว่างแบคทีเรียโดยอาศัยแบคเทอริโอฟาจ หรือ
ไวรัสของแบคทีเรียเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดยีนระหว่างเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้นวิธีการนี้จึงมีข้อจำ�กัดใน
การถ่ายทอดยีนดื้อยา

กลไกการดื้อยาของแบคทีเรีย
การดื้อยาของแบคทีเรีย เกิดขึ้นจากหลายกลไก ได้แก่
• แบคทีเรียสร้างเอนไซม์ท�ำ ลายยา หรือเปลี่ยนโมเลกุลของยา ทำ�ให้ยาสูญเสียประสิทธิภาพ  
• แบคทีเรียมีการเปลีย่ นแปลงบริเวณทีเ่ ป็นเป้าหมายของยา ทำ�ให้ยาไม่สามารถจดจำ�บริเวณนั้นได้
ไม่เข้าไปทำ�ปฏิกริยา แบคทีเรียจึงไม่ถูกทำ�ลาย
• รบกวนการซึมผ่านของยาเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย ทำ�ให้ยาเข้าสู่เซลล์น้อย ไม่สามารถทำ�ลาย   
แบคทีเรียได้  
• สร้างสารชีวโมเลกุลทีแ่ ย่งจับกับเอนไซม์หรือเป้าหมายของยา ทำ�ให้ยาไม่สามารถทำ�ลายเชือ้ ได้
กลไกดังกล่าวควบคุมด้วยยีนต่างๆ ที่เรียกว่ายีนดื้อยา ดังนั้น การที่แบคทีเรียสามารถถ่ายทอด
ยีน หรือแลกเปลี่ยนยีนระหว่างเชื้อแบคทีเรีย หรือรับยีนจากสิ่งแวดล้อมได้ ทำ�ให้แบคทีเรีย 1 เซลล์ได้รับ
ยีนมากกว่า 1 ยีนได้ อาจรับได้มากถึง 4 ยีน จึงมีคุณสมบัติดื้อยาหลายชนิดพร้อมกัน นำ�ไปสู่ปัญหาการ
เลือกใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคอย่างมาก
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นอกจากนั้น แบคทีเรียยังสามารถปรับตัวดื้อยาได้ โดย
• การดื้อยาแบบเป็นขั้นๆ โดยเชื้อดื้อยาค่อยๆปรั บ ตั ว ให้ ท นต่ อ ยาที่ความเข้มข้นสูงขึ้นๆ  
การรักษาจึงต้องเพิ่มขนาดยา  
• การดื้อยาความเข้มข้นใดๆในครั้งเดียว นั่นคือเชื้อดื้อยาโดยไม่ขึ้นกับความเข้มข้นของยา
การรักษาจึงไม่สามารถกระทำ�ได้ดว้ ยการเพิม่ ขนาดยา ต้องใช้ยาอืน่ ทีม่ คี วามไว หรือการใช้ยาร่วมกัน 2 ชนิด
เป็นต้น
ปัจจุบัน พบการดื้อยาของแบคทีเรียต่อสารเคมีที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ เช่นไตรโคลซาน และส่งผลให้
ดื้อยาปฏิชีวนะด้วย เรียกว่า การดื้อยาข้ามกลุ่ม ส่วนแอลกอฮอล์นั้น พบว่าเชื้อดื้อทั้งเอทานอลและ
โพรพานอล โดยการขัดขวางเมตาบอลิสมของคาร์โบไฮเดรต

การดื้อยาข้ามกลุ่ม
การดื้อยาข้ามกลุ่มคืออะไร?  คือการที่แบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะโดยผลจากการได้รับสารเคมีที่มี
ฤทธิ์ฆ่าเชื้อกลุ่มไบโอไซด์ เช่น กรณีไตรโคลซาน ซึง่ เป็นสารสังเคราะห์ทม่ี ฤี ทธิต์ อ่ ต้านแบคทีเรีย นิยมนำ�มา
ผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง ประเภทสบู่ ยาสีฟัน ครีมอาบนํ้า นํ้ายาล้างมือ เป็นต้น ทว่ามีรายงานวิจัย
พบว่า เมื่อใช้เป็นเวลานาน ทำ�ให้แบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ โดยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ
ปั๊มยาออกนอกเซลล์ ทำ�ให้มีปริมาณยาปฏิชีวนะในเซลล์น้อย จึงไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ และเชื้อก็ปรับตัว
ดื้อยาในที่สุด ปัจจุบัน องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้ยกเลิกการใช้ไตรโคลซานในผลิตภัณฑ์
เครื่องสำ�อางแล้ว รวมถึงสารเคมีกลุ่มนี้อีก 18 ขนิด ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีในการลดการทำ�ให้แบคทีเรีย
ดื้อยา เพราะผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารเคมีเหล่านี้แพร่หลายอย่างกว้างขวางในชีวิตประจำ�วัน
แบคทีเรีย มีกลไกหลากหลายวิธีในการปรับตัวดื้อยา และถ่ายทอดคุณสมบัตดิ อ้ื ยาให้เชือ้ ในกลุ่ม
เดียวกัน และต่างชนิดกันได้ จึงจำ�เป็นต้องใช้ยาอย่างระมัดระวังยิ่ง
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หมุนดูโลก

ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์

การทบทวนทะเบียนตำ�รับยา
ต้านแบคทีเรียในต่างประเทศ
ในการควบคุมยา ไม่วา่ การประเมินก่อนการวางตลาดจะทำ�อย่างถีถ่ ว้ นเพียงใดก็เป็นเพียงหน้าทีห่ นึ่ง
ที่จ�ำ เป็นในการประกันประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเท่านั้น การเฝ้าระวังหลังการวางตลาด
อย่างเช่นการตรวจติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์ (adverse drug reaction, ADR) การทดสอบ
ควบคุมคุณภาพ (quality control, QC) และการทบทวนทะเบี ย นตำ �รั บยา ควรเป็นสิ่งสำ�คัญ
อันดั บ ต้ น ๆในการควบคุมยาเช่นกัน ปัจจุบัน ระบบการควบคุ ม ยาในหลายประเทศใช้เวลาและ
ความพยายามไปกับกิจกรรมก่อนการวางตลาดมากกว่ า หลั ง การวางตลาดมาก ในที ่ นี ้ จะกล่ า วถึ ง
ความพยายามในการควบคุมเฉพาะยาต้านแบคทีเรีย
ทวีปยุโรป
ในประเทศเยอรมนีนั้น เพื่อส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายได้กำ�หนด
ให้จัดตั้งคณะกรรมาธิการการบำ�บัดรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ (Antibiotic Therapy Commission)
ขึ้นที่สถาบันโรเบิร์ต คอช (Robert Koch Institute, RKI) ซึ่งจะรับผิดชอบทบทวนคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการ
บำ�บัดด้วยยาปฏิชีวนะ พร้อมทั้งนำ�มาตรการต่างๆ มาปรับปรุงการวินิจฉัย การฝึกอบรมพื้นฐาน การฝึก
อบรมเฉพาะทางและการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์และเภสัชกร เจ้าหน้าที่พยาบาลและนักวิทยาศาสตร์
ในสาขานี้
ประเทศเนเธอร์แลนด์มีกฎหมายยา (Medicines Act) กำ�กับการผลิต การสั่งและการจัดหายา
ภายในประเทศ นอกจากนี้ การบริบาลสุขภาพต้องสอดคล้องกับกฎหมายหลายฉบับอย่างเช่นกฎหมาย
ว่าด้วยคุณภาพสถาบันบริบาลสุขภาพ (Kwaliteitswet Zorginstellingen, KWZ) และอาชีพทางการ
บริบาลสุขภาพ (de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, BIG) กฎหมายทั้งสอง
ทำ�หน้าที่ประกันคุณภาพของสถาบันสุขภาพและปัจเจกบุคคลผู้ท�ำ งานภายในสถาบันสุขภาพ แต่การนำ�
กฎหมายเหล่านี้ไปปฏิบัตินั้น ต้องอาศัยบรรทัดฐาน มาตรฐานและจริยธรรมที่วงการวิชาชีพกำ�หนด
ขึ้นเอง ผลที่ตามมาก็คือ หน่วยงานรัฐมีบทบาทค่อนข้างจำ�กัดเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะที่ขึ้นทะเบียน
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แล้ว กล่าวคือ กระทรวงสุขภาพ สวัสดิการและกีฬา (Ministry of Health, Welfare and Sports, VWS)
รับผิดชอบคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพภายในระบบบริบาลสุขภาพ แต่การสร้างและ
การนำ�บรรทัดฐานเหล่านี้ไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ นั ้ นขึ ้ นอยู ่ ก ั บวงการวิชาชีพเอง กระทรวงฯ
จึงมีบทบาทเป็นผู้อำ�นวยความสะดวกโดยให้หลักฐานเชิงประจักษ์สำ�หรับการตัดสินใจเสียมากกว่า
องค์กรต่างๆภายในเนเธอร์แลนด์จัดทำ�แนวทางการสั่งยาปฏิชีวนะให้แก่วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง แต่ผู้ปฏิบัติ
ที่โดดเด่นในการบริบาลนอกเขตองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็คือ สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปของ
เนเธอร์แลนด์ (Dutch Society of General Practitioners, NHG) สมาคมนี้จะประสานงานกับมูลนิธิ
ของคณะทำ�งานด้านนโยบายยาปฏิชีวนะของเนเธอร์แลนด์ (Dutch Foundation of the Working
Party on Antibiotic Policy, SWAB) อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเผยแพร่แนวทางปฏิบัติของตัวเองเกี่ยว
กับการใช้ยาปฏิชีวนะในเวชปฏิบัติทั่วไป มีแนวทางปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ บางแนวทางเพียงแต่ระบุว่า
ยาปฏิชีวนะชนิดใดเหมาะสมที่สุดที่จะจัดการกับการติดเชื้อชนิดนั้นๆเท่านั้น ในขณะที่บางแนวทางให้
โปรโตคอลการรักษาแบบองค์รวมซึ่งรวมถึงข้อแนะนำ�เกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษาและวิธีดำ�เนินการ
ติดตามผล ที่สำ�คัญคือ แนวทางปฏิบัติยังให้ข้อมูลด้วยว่ายาปฏิชีวนะใดบ้างที่ใช้ได้เฉพาะเป็นทางเลือก
สุดท้ายเท่านั้น แนวทางปฏิบตั พิ ฒ
ั นาขึน้ โดยคณะทำ�งานที่จ�ำ เพาะกับกรณีผู้ป่วยโดยประกอบด้วยนักวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เภสัชกรตลอดจนแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป มีการทบทวนอย่างต่อเนื่องโดยอาศัย
เอกสารวิชาการระหว่างประเทศซึง่ ทำ�ให้แน่ใจได้วา่ จะสามารถกำ�หนดมาตรฐานทางวิชาชีพแบบมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่ทันสมัยได้
ประเทศออสเตรเลีย
คณะที่ ป รึ ก ษาทางกลยุ ท ธ์ แ ละทางเทคนิ ค เกี่ ย วกั บ การดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ ของออสเตรเลีย
(Australian Strategic and Technical Advisory Group on AMR, ASTAG) ได้ออกเอกสารค่าที่ได้
จากการประเมินความสำ�คัญและสรุปประโยชน์ของยาต้านแบคทีเรียในมนุษย์ในออสเตรเลียเมื่อปีพ.ศ.
2558 โดยอาศัยเอกสารเวอร์ชันก่อนหน้าที่คณะกรรมาธิการสามัญประจำ�สภาเกี่ยวกับการดื้อยาจุลชีพ
(Antimicrobial Resistance Standing Committee, AMRSC) เป็นผู้เผยแพร่ เอกสารที่กล่าวถึงนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ค�ำ แนะนำ�เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงของยาต้านแบคทีเรียใหม่ๆ และการขยาย
ข้อบ่งใช้ของทะเบียนตำ�รับยาต้านแบคทีเรียในปัจจุบัน
ภูมิภาคอาเซียน
โดยทัว่ ไปการขึน้ ทะเบียนตำ�รับ การต่ออายุใบอนุญาตจำ�หน่ายและการขอเปลีย่ นแปลงในภูมิภาค
อาเซียน (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) ไม่ว่าจะมากหรือน้อย จะต้องการ
หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยา (certificate of pharmaceutical product, CPP) จากประเทศต้นกำ�เนิด
(สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป) ในรูปแบบที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization,
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WHO) กำ�หนด พร้อมกับตัวอย่างและฉลาก ประเทศมาเลเซียมีเอกสารแนะนำ�อย่างชัดเจนที่ระบุให้
ทะเบียนตำ�รับยาใช้ได้เป็นเวลา 5 ปี หรือเป็นระยะเวลาตามทีร่ ะบุไว้ในฐานข้อมูลของหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
(ถ้าไม่ได้ระงับหรือยกเลิกเสียก่อน) การต่ออายุทะเบียนตำ�รับยาควรกระทำ�ก่อนวันหมดอายุไม่น้อยกว่า
6 เดือน
ทวีปอเมริกาใต้
ประเทศตรินิแดดและโตเบโก มีกฎหมายยาปฏิชีวนะ (Antibiotics Act) โดยเฉพาะ แต่ไม่พบ
บทบัญญัติว่าด้วยการทบทวนทะเบียนตำ�รับยา
บางประเทศอย่างเช่นกายอานาไม่มีระบบการต่ออายุหรือการทบทวนทะเบียนตำ�รับยาเป็น
ระยะไม่ว่าจะเป็นยากลุ่มใด
ทวีปแอฟริกา
ในประเทศแอฟริกาใต้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบมีอ�ำ นาจยกเลิกทะเบียนตำ�รับยาได้หาก
มีความเห็นว่ายานั้นไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนดข้อใดข้อหนึ่งที่ก�ำ หนดไว้อีกต่อไป
ในประเทศเซียร์ราลีโอน ทะเบียนยาใช้ได้เป็นระยะเวลา 1 ปี ยกเว้นถูกเพิกถอนเสียก่อน และ
ต่ออายุยาที่อยู่ในตลาดแล้วได้หลังจากนั้นเป็นระยะเวลา 3 ปี
สรุป

จะเห็นได้วา่ การทบทวนทะเบียนตำ�รับยาซึ่งรวมถึงยาต้านแบคทีเรียด้วยนั้นอาจทำ�ผ่านทางการ
พิจารณาต่ออายุทะเบียนตำ�รับยาในหลายประเทศ โดยไม่พบว่ามีข้อกำ�หนดให้มีการทบทวนทะเบียน
ตำ�รับยาต้านแบคทีเรียที่แตกต่างไปจากยาอื่นๆ สิ่งที่น่าสนใจคือ หลายประเทศให้ความสำ�คัญกับการ
ทบทวนความเหมาะสมในการใช้ยากลุม่ นีไ้ ม่นอ้ ยกว่าการทบทวนทะเบียนตำ�รับ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีถ่ กู ต้องทีเดียว
บางประเทศมีคณะผูเ้ ชีย่ วชาญให้ค�ำ แนะนำ�ในการขยายข้อบ่งใช้ของทะเบียนตำ�รับยากลุม่ นี้ ความเหมาะสมใน
การใช้ยาควรครอบคลุมประเด็นเฉพาะด้วย เช่น การใช้ยาสูตรผสม การใช้ในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษอย่างเช่น
ผูป้ ว่ ยโรคอ้วนซึง่ เภสัชจลนศาสตร์ของยาอาจแตกต่างจากผูป้ ว่ ยทัว่ ไป
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รู้เขา-รู้เรา

อ.จิตกร บุษบา

สื่อมวลชน/นักวิชาการอิสระ

‘สื่อ’ ไม่ดื้อ...กับเชื้อดื้อยา
ท่ามกลาง “ความรู้” กับ “ความไม่รู้”
“สื่อ” อยู่ตรงกลาง และมีหน้าที่ “เชื่อมต่อ” คนสองกลุ่มเข้าด้วยกัน
สื่อคือฝ่ายที่ต้องนำ�ความรู้เชื้อดื้อยา มาสู่ฝ่ายที่ยังไม่รู้ คือ ประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิด
การตระหนักรู้ และนำ�ไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดตามมามากมาย
ปัญหาในทุกวันนี้ คือ สื่อเองก็ไม่มีความรู้ และไม่เดินเข้าหาผู้รู้ หรือฝ่ายผู้รู้เข้าไม่ถึงสื่อ ทำ�ให้
เรื่องที่ประชาชนควรตระหนักรู้ ติดขัดตรงที่ไม่ได้ความรู้ จึงไม่นำ�ไปสู่ความตระหนักหรือไม่ตระหนัก
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ทำ�ไมจึงเป็นเช่นนั้น
1. สื่อทั้งหมด ไม่ได้เรียนมาด้านสุขภาพ พื้นฐานจะมาจากสายวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์
ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์เป็นสำ�คัญ  ยกเว้นสื่อเฉพาะทางเช่น สายเศรษฐกิจ ตลาด
หุ้น ตลาดทุน การเงิน การธนาคาร หรือไอที เทคโนโลยี   แต่ไม่มีสื่อสายสุขภาพ ที่เรียนจบด้านสุขภาพ
โดยตรง  เช่นนี้แล้ว ต้องมีปัจจัยเกื้อหนุนให้สื่อ “ได้ความรู้” พอที่จะนำ�ไปสื่อสารต่อ กับผู้ชม ผู้ฟัง หรือ
ผู้อ่านได้
2. ฝ่ายผู้รู้ ก็รู้ลึก รู้ครบ รู้จริง แต่ไม่รู้ “กระบวนการสื่อ” ใช่ครับ ทุกวันนี้ทุกคนเป็นสื่อได้
มีสื่อออนไลน์ที่เป็นแพลตฟอร์มรองรับทุกคน ให้กลายเป็นสื่อโดยง่าย แต่อะไรล่ะที่จะสื่อ สื่อกับ
ใคร ซึ่งควรจะสื่อแค่ไหน อย่างไร ก็เป็นข้อจำ�กัดของบุคลากรด้านสุขภาพ ที่ไม่ได้เรียนทักษะการสื่อสาร
ในแบบที่รํ่าเรียนมาอีกเช่นกัน ส่งผลให้เวลาสื่อสาร ก็จะใช้ภาษาที่ยาก จำ�เพาะ และอาจไม่ได้ลำ�ดับ
ความให้คนที่ไม่มีพื้นฐานต่อเรื่องนั้นๆมาก่อนค่อยๆซึมซับรับข้อมูลไป กลายเป็นอุปสรรคของผู้รับ ที่
รู้สึกว่ายาก ไม่เข้าใจ จึงไปจบตรงที่ไม่ดูต่อ ไม่ฟังต่อ ไม่อ่านต่อ
3. การทำ�งานร่วมกันระหว่างสื่อกับผู้รู้จึงสำ�คัญยิ่ง ซึ่งทำ�ได้สองทาง คือ
    3.1 หาสื่อที่เป็นพันธมิตร สนใจ ตระหนักในการสื่อสารเรื่องนี้ ในกรณีนี้คือประเด็นเรื่อง
เชื้อดื้อยา ซึ่งเป็นเรื่องที่หากละเลย เพิกเฉย จะมีผลกระทบร้ายแรงและมีปัญหาต่อประชาชน ต่อ
บุคคลากรในแวดวงสุขภาพ และต่องบประมาณแผ่นดินด้วย
    3.2 พัฒนาทักษะการสื่อสารของตนเอง หรือตั้งหน่วยงานสื่อของตนเองขึ้น เช่น กพย. มี
ฝ่ายสื่อสารของตนเอง ทำ�สื่อเผยแพร่เอง หรือดึงเครือข่ายอย่างองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ เข้ามา
ทำ�งานร่วมกัน   โดยมีเป้าหมายเดียว คือสร้างความรู้และความตระหนักต่อแนวทางการปฏิบัติ เพื่อไม่
ก่อให้เกิดกระบวนการดือ้ ยาขึน้ อันเป็นการตัดตอนผลกระทบและความเสียหายทีจ่ ะตามมาได้อย่างมากมาย
4. อย่างไรก็ตาม ต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ทว่ั ไป ว่ายังเห็นความรู้เรื่องสุขภาพเป็น
เรื่องไกลตัว ไม่เจ็บ ไม่เจอ ไม่ตระหนัก การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องเชื้อดื้อยา จึงควรมี
“กรณีศึกษา” หรือยกเคสให้เขาเห็นว่า นีไ่ ง หากคุณปล่อยให้เชือ้ มันดือ้ ยา คุณจะเจอกับสภาพแบบนี้ เรา
เรียกการสื่อสารแบบนี้ว่า “ทำ�ให้ตระหนก เพื่อให้ตระหนัก” แต่ทำ�อย่างระมัดระวัง ที่จะไม่ให้เลยเถิดไป
ถึงขั้นแตกตื่น
5. สื่อเองก็ชอบเรื่องแตกตื่น การยกเคสขึ้นนำ� เพื่อเสริมองค์ความรู้สู่การตระหนักรู้ตาม
ไปสำ�ทับ จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจ สังเกตว่า การโฆษณาอาหารเสริมสารพัดชนิด ทำ�ไมเข้าถึง
ผู้บริโภคได้ และมียอดขายที่น่าตระหนกสำ�หรับฝ่ายเฝ้าระวังและตรวจจับ เพราะว่าเขาทำ�ให้มันเป็น
เรื่อง “น่ากลัว” แต่มันจะน่ากลัวน้อยลงนะ ถ้า...  บังเอิญว่า “ถ้า” ของเขา ตั้งเป็นเงื่อนไขไปสู่การ “ซื้อ
ผลิตภัณฑ์” แทนการให้ความรู้ที่แท้จริง   ฝ่ายรณรงค์ ฝ่ายป้องกัน ฝ่ายที่ให้ความรู้ ต้องถอดบทเรียน
การนำ�เสนอเช่นนี้มาใช้งาน และใช้อย่างสร้างสรรค์
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6. ปัญหาอีกประการก็คือ สื่อทุกวันนี้ มีพื้นที่หรือช่วงเวลาสำ�หรับการนำ�เสนอเรื่องสุขภาพ
โดยเฉพาะการตระหนักรู้หรือการป้องกันน้อยมาก จะนำ�เสนอก็เมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้ว เช่น มีการ
ระบาดของไวรัสพิษสุนัขบ้า มีคนเสียชีวิต จึงได้นำ�เสนอองค์ความรู้ว่า ไวรัสชนิดนี้คืออะไร แพร่กระจาย
ได้อย่างไร มีอันตรายอย่างไร  การทำ�งานในเชิงรณรงค์ ป้องกัน สร้างความตระหนักรู้ จะต้องคิดว่าจะทำ�
อย่างไรจึงจะแทรกตัวเองลงไปในสื่อทั่วไปได้
7. กระนั้นก็ตาม อย่าเพ่งเล็งไปเฉพาะสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งพิมพ์ เพราะทุกวันนี้ สื่อ
ออนไลน์ทั้งหลาย มีผู้ติดตามมากขึ้น ส่งต่อกันได้ง่าย สร้างปรากฏการณ์ “ปากต่อปาก-แชร์ต่อแชร์”
ได้เป็นอย่างดี  หากจะแทรกตัวเข้าไปในแพลตฟอร์มนี้ หรือช่องทางนี้  ต้องตั้งต้นที่ “เนื้อหา” และลำ�ดับ
ขั้นของการ “ปล่อย” ว่าจะเริ่มจากอะไร จากใคร หรือจากเพจใด จึงจะมีโอกาส “เข้าถึง” การรับรู้ของ
ผู้คนได้มากขึ้น
กล่าวโดยสรุปคือ ต้องหาคำ�ตอบให้ได้ ว่าทำ�อย่างไร ให้ “สื่อไม่ดื้อ” กับเรื่อง “เชื้อดื้อยา”
• เรื่องที่เสนอต้องง่าย ชนิดที่คนอ่าน คนดู คนฟัง จะไม่ดื้อ และติดตามจนเข้าใจ
• ทำ�ให้เป็นเรื่องใกล้ตัว ทำ�ให้เป็น “เรื่องของเขา” และบอกเล่าอย่างเป็นมิตร  แล้วเขาจะไม่ดื้อ
• ให้สื่อ ไม่ว่าจะเป็นเราผลิตเอง หรือประสานกับสื่อทั่วไปไม่ดื้อ คือ ไม่รู้สึกว่าทำ�ไมฉันต้องเสนอ
เรื่องนี้ล่ะ แต่เข้าใจและอยากเป็นส่วนหนึ่งของการ “เตือนภัย” ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รู้
• สื่อและคนรับสื่อจะไม่ดอ้ื แน่ ถ้าเขารูใ้ นทันทีวา่ เรือ่ งนีฆ้ า่ เขาได้ ถ้าเขาไม่รู้ ก็อย่างทีบ่ อก ตระหนก
แล้วจะตระหนัก นั่นเอง
งานจัดการกับเชือ้ ดือ้ ยาและพฤติกรรมทีน่ �ำ มาสูก่ ารดือ้ ยา ว่ายากแล้ว การทำ�ให้คนตระหนัก ใส่ใจ
และให้ความร่วมมือดูจะยากกว่า แต่ถึงจะยากอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ต้องทำ� ทำ�อย่างมุ่งมั่นไม่ท้อแท้
เรียนรู้ที่จะเป็นแพทย์ เภสัชกร และอื่นๆในสายสุขภาพ ยากแสนยาก ยังผ่านกันมาได้  มาเรียน
รู้ทักษะที่จะสื่อสารเพิ่มเติม เพื่อนำ�องค์ความรู้และการตระหนักรู้ไปสู่ประชาชน แม้ไม่ใช่ความชำ�นาญ
โดยตรง แต่หากเข้าใจตรงกันว่า เรื่องที่เรียนยากกว่ายังผ่านมาได้ ก็จงทำ�ให้เรื่องการปรับตัวที่จะเป็น
“นักสื่อสาร” ที่สัมฤทธิ์ผล เป็นเรื่องที่ง่ายกว่า และพร้อมที่จะร่วมกันทำ�ให้สำ�เร็จกันเถิดเรา.
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ใกล้ตัว

รศ.ดร.ภญ.ธิติมา เพ็งสุภาพ
อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

5 พฤติกรรมทีส่ ง่ ผลต่อการเกิดเชือ้ ดือ้ ยา
ปัญหาเชื้อดื้อยา เป็นปัญหาวิกฤตร่วมของมนุษย์ทั่วโลก เพราะเป็นปัญหาที่อาจส่งผลต่อชีวิต
ของคนทุกคน เนือ่ งจากการใช้ยาปฏิชวี นะหรือยาต้านแบคทีเรียมากจนเกินความจำ�เป็น จะทำ�ให้เชื้อแบคทีเรีย
ที่รอดชีวิตมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองจนสามารถสู้กับยาปฏิชีวนะได้ หรือที่เรียกว่า “เชื้อดื้อยา” ในช่วง
10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการใช้ยาปฏิชีวนะมูลค่าปีละมากกว่า 10,000 ล้านบาท และมีคนไทย
ติดเชื้อดื้อยามากกว่าปีละ 100,000 ราย เสียชีวิตมากกว่าปีละ 38,000 ราย (ที่มา: สำ�นักสารนิเทศ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาล หนึ่งใน
ปัญหาที่ท�ำ ให้เกิดเชื้อดื้อยาคือ “พฤติกรรม” ในการใช้ยาปฏิชีวนะของประชาชนอย่างไม่สมเหตุผล
(Irrational drug use)  ก่อให้เกิดแบคทีเรียที่พัฒนายีนดื้อยา ยกตัวอย่างเช่น ยีนที่มีชื่อว่า mobilized
colistin resistance gene (MCR-1 gene) (สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับยีน MCR-1 ในเชื้อดื้อยาได้ใน
ยาวิพากษ์ฉบับที่ 37)  ในปีนี้ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ได้จัดทำ�แบบสอบถาม
5 พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเกิดเชือ้ ดือ้ ยา โดยเลือกเฉพาะพฤติกรรมทีม่ ผี ตู้ อบว่าเคยปฏิบัติเป็นจำ�นวนมาก
จาก 10 พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเกิดเชื้อดื้อยาที่เคยสำ�รวจเมื่อปี พ.ศ.2560 (ดูรายละเอียดผลการ
สำ�รวจได้ในยาวิพากษ์ฉบับที่ 34) 5 พฤติกรรมดังกล่าวมีดังนี้
1. ซื้อยาต้านแบคทีเรียมากินเอง (ในความเข้าใจว่าเป็นยาแก้อักเสบ)
2. ซื้อยาต้านแบคทีเรียมากินตามคนอื่น
3. ซื้อยาต้านแบคทีเรียมากินเองตามที่เคยได้รับจากบุคลากรทางการแพทย์ในครั้งก่อนๆ
4. หยุดรับประทานยาต้านแบคทีเรียเมื่ออาการดีขึ้น โดยไม่รับประทานติดต่อกันจนยาหมด
5. แกะแคปซูลเอาผงยาต้านแบคทีเรียไปโรยแผล
ทำ�การสำ�รวจโดยใช้ระบบออนไลน์ ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เก็บตัวอย่างข้อมูลจาก
ประชาชนทั่วประเทศได้จำ�นวน 1,855 คน โดยสอบถามว่าภายในช่วงปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาเคยมี
พฤติกรรมใดบ้างจาก 5 พฤติกรรมข้างต้น  ผลการสำ�รวจพอสรุปได้ดังนี้
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จากประชาชนทัง้ หมด 1,855 คน เคยมีพฤติกรรมในข้อ 1 ซือ้ ยาต้านแบคทีเรียมากินเอง (ในความ
เข้าใจว่าเป็นยาแก้อักเสบ) จำ�นวน 578 คน (31.2%)  เคยมีพฤติกรรมในข้อ 2 ซื้อยาต้านแบคทีเรียมา
กินตามคนอื่น จำ�นวน 237 คน (12.8%)  เคยมีพฤติกรรมในข้อ 3 ซื้อยาต้านแบคทีเรียมากินเองตาม
ที่เคยได้รับจากบุคลากรทางการแพทย์ในครั้งก่อนๆ จำ�นวน 689 คน (37.1%) เคยมีพฤติกรรมในข้อ 4
หยุดรับประทานยาต้านแบคทีเรียเมือ่ อาการดีขน้ึ โดยไม่รบั ประทานติดต่อกันจนยาหมด จำ�นวน 779 คน
(42.0%)  เคยมีพฤติกรรมในข้อ 5 แกะแคปซูลเอาผงยาต้านแบคทีเรียไปโรยแผล จำ�นวน 85 คน (4.6%)  
ซึ่งเมื่อเปรียบกับที่เคยสำ�รวจในปีพ.ศ.2560 จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มน้อยลง ยกเว้นพฤติกรรมในข้อ 3 ซื้อ
ยาต้านแบคทีเรียมากินเองตามทีเ่ คยได้รบั จากบุคลากรทางการแพทย์ในครัง้ ก่อนๆ  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
จำ�แนกตามแต่ละพฤติกรรมในปี พ.ศ. 2560 กับปี พ.ศ. 2561
เมื่อจำ�แนกตามการประกอบอาชีพ ดังแผนภูมิที่ 2 พบว่าบุคลากรทางการแพทย์มีพฤติกรรม
ที่ทำ�ให้เกิดเชื้อดื้อยาน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ (กลุ่มที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพคือนักเรียน/นักศึกษา และ
กลุ่มอาชีพอื่นๆ ที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์) ในทุกพฤติกรรม และพฤติกรรมที่ผู้ตอบส่วนใหญ่ใน
ทุกกลุ่ม เคยทำ�มากที่สุดคือพฤติกรรมในข้อ 4 หยุดรับประทานยาต้านแบคทีเรียเมื่ออาการดีขึ้น โดยไม่
รับประทานติดต่อกันจนยาหมด
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แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบร้อยละผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 5 พฤติกรรมฯ ในปี พ.ศ. 2561
จำ�แนกตามการประกอบอาชีพ
เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงในการทำ�ให้เกิดเชื้อดื้อยาระหว่างบุคคลอาชีพต่างๆ (มีเพียง 1 ใน 5
พฤติกรรมก็ถือว่าเสี่ยงแล้ว) พบว่าบุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงน้อยที่สุด คือร้อยละ 52.1 ซึ่งก็ยัง
นับว่าสูงมาก ส่วนเกษตรกรมีความเสี่ยงสูงที่สุด คือร้อยละ 76.5 รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 3

แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความเสี่ยงในการทำ�ให้เกิดเชื้อดื้อยา ในปี พ.ศ. 2561
จำ�แนกตามประเภทงานอาชีพ
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เมือ่ วิเคราะห์ถงึ ระดับความเสี่ยงในการทำ�ให้เกิดเชื้อดื้อยาของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น
3 ระดับ คือ เคยมีพฤติกรรม 0 ข้อ – ไม่เสี่ยง เคยมีพฤติกรรม 1-2 ข้อ – เสี่ยงปานกลาง  เคยมีพฤติกรรม
3-5 ข้อ – เสีย่ งมาก  พบว่าร้อยละ 34.9 ไม่มคี วามเสีย่ ง  ร้อยละ 46.6 มีความเสีย่ งปานกลาง และ ร้อยละ 6.2
มีความเสี่ยงมาก แต่เมื่อจำ�แนกระหว่างประชาชนทั่วไปกับกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาและไม่รวมบุคลากร
ทางการแพทย์ และเปรียบเทียบผลการสำ�รวจในปี พ.ศ. 2560 กับ ปี พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังแผนภูมิที่ 4

แผนภูมิที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบความเสี่ยงในการทำ�ให้เกิดเชื้อดื้อยาระหว่างปีพ.ศ.2560
กับปีพ.ศ. 2561 จำ�แนกระหว่างประชาชนทั่วไปกับนิสิต/นักศึกษา
ซึ่งพบว่า ในกลุ่มประชาชนทีส่ �ำ รวจในปีพ.ศ.2561 มีพฤติกรรมทีท่ �ำ ให้เกิดความเสี่ยงในการทำ�ให้
เกิดเชื้อดื้อยาน้อยลงกว่าปีพ.ศ.2560 ทั้งนี้ อาจเป็นผลเนื่องมาจากมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้
กันอย่างกว้างขวางในช่วงปีที่ผ่านมา หรืออาจเป็นผลมาจากว่า การสำ�รวจในปีพ.ศ.2561 มีการระบุช่วง
เวลาที่ถามถึงพฤติกรรมเหล่านั้น แต่ในปีพ.ศ.2560 ไม่ได้ระบุช่วงเวลา ซึ่งควรจะทำ�การสำ�รวจในปีต่อๆ
ไปอีก และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างนิสิตนักศึกษาในคณะต่างๆที่สำ�รวจในปีพ.ศ.2561 กับเฉพาะนิสิต
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ที่สำ�รวจในปีพ.ศ.2560 พบว่า นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์มีความเสี่ยงน้อย
กว่ามาก อย่างไรก็ตาม ในการสำ�รวจในปีพ.ศ.2561 ไม่ได้สอบถามถึงคณะที่นิสิตนักศึกษาสังกัด จึงยัง
ไม่สามารถวิเคราะห์และสรุปได้ว่าการที่มีความรู้ด้านยามากกว่าจะทำ�ให้มีความเสี่ยงน้อยกว่าได้ คงต้อง
เก็บข้อมูลต่อไปในอนาคต
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เก็บตก
ผศ.ดร.ภก.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลเนือ่ งในสัปดาห์
เชือ้ ดือ้ ยาโลก ปี พ.ศ.2561
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับยาปฏิชวี นะ
ยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial drugs) คือ ยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพหรือ
ฆ่าเชื้อจุลชีพ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ริกเกตเซีย เชื้อรา เชื้อปาราสิตและโปรโตซัว มีทั้งที่ได้จากสิ่งมีชีวิต
หรือจากการสังเคราะห์ โดยยาที่ได้จากสิ่งมีชีวิตจะมีชื่อเรียกเฉพาะว่า ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) ซึ่ง
มีสรรพคุณในการรักษาโรคติดเชื้อหรือกําจัดเชื้อโรคที่ทําให้เกิดการอักเสบ จึงทำ�ให้ประชาชนสับสน
และเรียกยาปฏิชีวนะหรือยาต้านจุลชีพหรือยาฆ่าเชื้อว่า “ยาแก้อักเสบ” ซึ่งที่ถูกต้องนั้น ยาปฏิชีวนะ
ไม่ใช่ยาแก้อกั เสบ ยาปฏิชวี นะทีม่ ฤี ทธิใ์ นการเชือ้ แบคทีเรียตาย จะไม่มฤี ทธิฆ์ า่ เชือ้ ไวรัสและไม่มฤี ทธิ์ลดการ
อักเสบ แก้ปวด ลดไข้ จึงมีข้อบ่งใช้เพื่อป้องกันและรักษาเฉพาะโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
เท่านั้น ส่วน “ยาแก้อกั เสบ” หรือ “ยาต้านการอักเสบ” (Anti-inflammatory drugs) เป็นยาทีอ่ อกฤทธิ์
ลดการอักเสบ ลดไข้ บรรเทาปวด ลดอาการบวมแดง เช่น ไอบูโพรเฟน ไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

อันตรายจากการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างไม่สมเหตุผล
1. เกิดผลข้างเคียงหรือการแพ้ยา ซึ่งมีอาการเล็กน้อยตั้งแต่มีผื่นคัน จนถึงรุนแรงทำ�ให้เสีย
ชีวิตได้ เช่น แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก หรือช็อก
2. เกิดความล้มเหลวในการรักษาหรือทำ�ให้เกิดโรคติดเชื้ออื่นๆแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น เช่น เชื้อรา ผู้
ป่วยต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น ทำ�ให้ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาเพิ่มขึ้น และอาจมีความรุนแรง
ทำ�ให้ผู้ป่วยเสียชีวิต
3. เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา โดยเชื้อแบคทีเรียมีการปรับตัวให้มีชีวิตรอดได้ หรือเกิดการกลายพันธุ์
ส่งผลให้เกิดภาวะดื้อยา เกิดโรคติดเชื้อที่รักษาไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆ ทำ�ให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น
4. เพิ่มโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาออกไปสู่ชุมชนมากขึ้น
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สถานการณ์ความรุนแรงและผลกระทบจากปัญหาเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพ
การดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance) คือ การที่เชื้อแบคทีเรียที่เคยไวต่อยา
ปฏิชีวนะมาก่อนเกิดการกลายพั น ธุ ์ เ ป็ นเชื้อดื้อยา โดยเมื ่ อ เชื ้ อ ดั ง กล่ า วสั ม ผั ส กั บยาปฏิ ช ี วนะแล้ว
ยาไม่สามารถยับยั้งหรือทำ�ลายเชื้อแบคทีเรียนั้นได้เหมือนเดิม ทำ�ให้การรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา
ปฏิชีวนะทำ�ได้ยากขึ้น ต้องใช้ยาร่วมกันหลายชนิด เกิดค่าใช้จ่ายสูง เกิดพิษและอาการอันไม่พึงประสงค์
มากขึ้น ขณะที่การค้นคว้าวิจัยยาปฏิชีวนะชนิดใหม่เพื่อแก้ปัญหาเชื้อดื้อยานั้นกลับมีน้อยลงอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อความต้องการ ซึ่งปัจจุบัน ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการดื้อต่อยาต้านแบคทีเรียมีความรุนแรงมากขึ้น เป็นภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพที่ส่ง
ผลกระทบในระดับโลกหรือถือเป็นภาวะวิกฤตร่วมของประเทศต่างๆทั่วโลก เนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย
สามารถแพร่กระจายอย่างไร้พรมแดนทั่วโลก อีกทั้งยังสามารถแพร่กระจายระหว่างคน สัตว์และ
สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสมทั้งในทางการ
แพทย์และในการเกษตร
ข้อมูลในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงและผลกระทบของปัญหาเชื้อดื้อยา ซึ่งทำ�ให้
ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตมากกว่า 7 แสนคนต่อปี และมีการคาดการณ์ว่า หากไม่มีการป้องกันการ
เกิดเชื้อดื้อยาตั้งแต่บัดนี้ ในปีพ.ศ.2593 เพียงปีเดียวจะมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 10 ล้านคน ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 3.5 พันล้านล้านบาท สำ�หรับสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยนั้น
พบมีผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาปีละมากกว่า 100,000 ราย เสียชีวิตกว่า 30,000 ราย และสูญเสียทรัพยากร
จากการติดเชื้อดื้อยามากกว่า 40,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 0.6 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ(1) ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกได้ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพทั่วโลก
ในการรณรงค์เพื่อยุติหรือลดปัญหาเชื้อดื้อยาดังกล่าว โดยสร้างความตระหนัก ส่งเสริมองค์ความรู้
และสนับสนุนสุขลักษณะที่ดี เพื่อให้เกิดการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริม
การพัฒนายาและเทคโนโลยีใหม่   กระทรวงสาธารณสุขไทยได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายของโลกในการ
จัดการกับปัญหาเชื้อดื้อยา ซึ่งได้กำ�หนดให้มีกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์เชื้อดื้อยาโลก (World Antibiotic
Awareness Week) เป็นประจำ�ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่อง
การใช้ยาปฏิชวี นะและการดือ้ ยาให้เกิดขึน้ กับประชาชนทัว่ โลก เกิดการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างเหมาะสมในสาขา
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาเรื่องการดื้อยาของเชื้อโรค(2)  ประเทศไทยได้กำ�หนดแผนยุทธศาสตร์
การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งมีวิสัยทัศน์คือ การป่วย การตายและ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเชื้อดื้อยาลดลง และกําหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการบรรลุภายใน
ปี พ.ศ.2564 ไว้ 4 ประการ คือ การป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลงร้อยละ 50 การใช้ยาต้านจุลชีพสําหรับ
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มนุษย์และสัตว์ลดลงร้อยละ 20 และ 30 ตามลําดับ ประชาชนมีความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและตระหนัก
ในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และประเทศไทยมีระบบการจัดการการดื้อยา
ต้านจุลชีพที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์สากล(3)

วิธปี อ้ งกันการเกิดเชือ้ ดือ้ ยาและการป่วยจากเชือ้ ดือ้ ยา
แนวทางการควบคุมและป้องกันเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพ ได้แก่ หยุดการสร้างเชือ้ ดือ้ ยา (ใช้ยาปฏิชีวนะ
เท่าที่จำ�เป็นเท่านั้น ไม่ซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เอง ไม่ขอให้บุคลากรสาธารณสุขจ่ายยาปฏิชีวนะให้ ไม่ใช้
ยาปฏิชีวนะที่เหลือจากการรักษาอาการป่วยครั้งก่อน ไม่แจกยาปฏิชีวนะที่มีหรือที่เหลือให้ผู้อื่น) หยุด
การรับเชื้อดื้อยา (มีพฤติกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี หลีกเลี่ยงการสัมผัสคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม
ที่มีแบคทีเรียดื้อยา) และหยุดการแพร่เชื้อดื้อยา (มีพฤติกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีและหลีกเลี่ยง
บุคคลหรือสิ่งแวดล้อมทีม่ คี วามเสีย่ ง) หากจำ�เป็นต้องใช้ยาปฏิชวี นะ ต้องอยูภ่ ายใต้ค�ำ แนะนำ�ของแพทย์
เภสัชกรหรือบุคลากรสาธารณสุข เพื่อจะได้ร ับ การรั ก ษาด้ วยชนิ ด และขนาดยาที่ถูกต้อง และครบ
ตามระยะเวลาที่ควรจะเป็นอย่างเคร่งครัด

3 โรครักษาได้โดยไม่ตอ้ งใช้ยาปฏิชวี นะ
ที่ผ่านมา มีการรณรงค์เพื่อหยุดการสร้างเชื้อดื้อยา โดยกำ�หนด 3 โรคที่รักษาได้โดยไม่จำ�เป็น
ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ได้แก่ 1. โรคหวัด 2. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันหรือท้องเสีย 3. แผลสดจาก
อุบัติเหตุหรือแผลเลือดออก ทั้งนี้เนื่องจาก พบว่า มากกว่าร้อยละ 80 ของโรคเหล่านี้ไม่มีการติดเชื้อ
แบคทีเรีย โดยมีแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพ ดังนี้
1. โรคหวัด(4)
โรคหวัดที่พบบ่อย มี 3 แบบ คือ ไข้หวัดธรรมดา คอหอยอักเสบหรือคออักเสบ และหลอดลม
อักเสบเฉียบพลัน สาเหตุส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 เกิดจากเชื้อไวรัส ส่วนที่เหลือน้อยกว่าร้อยละ
10 เกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งจะทราบว่าติดเชื้อแบคทีเรียหรือไม่ โดยการตรวจบริเวณคอหอยภายใน
ช่องปากของตนเองด้วยไฟฉายและดูภาพจากกระจก หากพบว่ามีไข้สูง เจ็บที่ต่อมนํ้าเหลืองด้านข้าง
ของลำ�คอ ส่องกระจกดูในช่องปากเห็นคอหอยและต่อมทอนซิลแดงจัดและมีฝ้าขาวหรือตุ่มหนองด้วย
น่าจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
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อาการของโรคหวัด ได้แก่
- ไข้หวัดธรรมดา: ผู้ป่วยจะมีนํ้ามูก คัดจมูก จาม อาจมีไข้ เจ็บคอ ไอ
- คอหอยอักเสบหรือคออักเสบ: ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บคอ อาจมีไข้
- หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน: ผู้ป่วยจะมีอาการไอ เสียงแหบ มักมีอาการหวัดนำ�มาก่อน
โดยอาจจะมีอาการไข้ 3-4 วัน นํ้ามูก 5-7 วัน เจ็บคอ 4-5 วัน และไอนานถึง 7-21 วัน ก่อน
จะหายเป็นปกติ ซึ่งโดยปกติโรคหวัดทั้ง 3 ลักษณะ จะหายได้เอง
การรักษาโรคหวัด ได้แก่
- พักผ่อนให้เพียงพอและดื่มนํ้าอุ่นมากขึ้น เพื่อทำ�ให้ร่างกายอบอุ่น เมื่อร่างกายมีภูมิต้านทาน
ต่อเชื้อโรคแล้วอาการของโรคหวัดก็จะหาย
- กรณีที่มีอาการมาก อาจพิจารณาใช้ยารักษาตามอาการที่มีตามความจำ�เป็น เช่น ยาลดไข้
ยาลดนํ้ามูก ยาบรรเทาอาการไอ
- ไม่แนะนำ�ให้ใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคหวั ดธรรมดา คอหอยอั ก เสบจากไวรั ส และ
หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน หากใช้ยาปฏิชีวนะในกรณีนี้ จะเกิดผลเสีย คือ อาจเกิดการแพ้ยาหรือมี
ผลข้างเคียงจากยาปฏิชีวนะอย่างรุนแรงถึงเสียชีวิต เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำ�เป็น และทำ�ให้เชื้อโรค
กลายพันธุ์เป็นเชื้อดื้อยา
ข้อบ่งชี้ของการใช้ยาปฏิชีวนะ
การใช้ยาปฏิชีวนะจะมีประโยชน์เฉพาะกรณีที่เป็นโรคคอหอยอักเสบ ไซนัสอักเสบ หูชั้นกลาง
อักเสบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น ทั้งนี้ควรได้รับคำ�แนะนำ�จากแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อพิจารณา
สั่งยาปฏิชีวนะให้ หากผู้ป่วยจำ�เป็นต้องใช้ยาปฏิ ช ี ว นะ ควรรับประทานยาอย่างต่อเนื่องจนหมด
แม้ว่าอาการจะดีขึ้นหรือหายแล้ว ไม่ควรแบ่งยาที่ได้รับให้แก่ผู้อื่น และไม่เก็บยาที่เหลือไว้ใช้รักษา
อาการป่ ว ยครั ้ ง ถัดไป สำ �หรับการใช้ยาปฏิชีวนะไม่ ครบตามที ่ ก ำ� หนด จะเกิ ด ผลเสี ย เช่ นกั น คื อ
โรคอาจไม่หายขาด โรคอาจกลับเป็นซํ้าหรืออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคหวัดที่รุนแรงได้
คำ�แนะนำ�สำ�หรับการดูแลผู้ป่วยโรคหวัด ได้แก่
1) หยุดการสร้างเชื้อดื้อยา โดย
- เมื่อเป็นหวัด ไม่ซื้อยาปฏิชีวนะ (ยาที่ประชาชนมักเข้าใจผิดและเรียกผิดว่าเป็น ยาแก้อักเสบ)
  มาใช้เอง และไม่ร้องขอให้แพทย์หรือเภสัชกรสั่งยาปฏิชีวนะให้
- ไม่ใช้ยาอมแก้เจ็บคอที่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะ เช่น นีโอมัยซิน
- หากแพทย์หรือเภสัชกรสั่งยาปฏิชีวนะให้ ท่านควรสอบถามความจำ�เป็นของการใช้ยาปฏิชวี นะ
  จากแพทย์หรือเภสัชกรที่สั่งยานี้ให้ท่าน

26

2) หยุดรับเชื้อ โดยการหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นหวัด ล้างมือบ่อยๆ
3) หยุดแพร่เชือ้ โดยการปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม สวมใส่หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก
พยายามล้างมือบ่อยๆ  
2. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันหรือท้องเสีย(5)
โรคอุจจาระร่วงมี 2 แบบ คือ อุจจาระร่วงเฉียบพลัน คือ อุจจาระร่วงที่มีอาการน้อยกว่า
7 วัน และอุจจาระร่วงเรื้อรัง คือ อุจจาระร่วงที่มีอาการนานหลายสัปดาห์ สาเหตุส่วนใหญ่ของโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันมากกว่าร้อยละ 90 เกิดจากสารพิษของเชื้อโรค (มักเรียกว่า อาหารเป็นพิษ)
ซึ่งหายได้เอง มีเพียงส่วนน้อยที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือสารพิษของเชื้อแบคทีเรีย ที่ต้องรักษาด้วย
ยาเฉพาะ และส่วนหนึ่งเกิดจากปรสิต (มักนิยมเรียกว่าพยาธิ) และไวรัส
อาการของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
ถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่าปกติอย่างน้อย 3 ครัง้ ต่อวัน หรือถ่ายอุจจาระเป็นนํ้าอย่างน้อย 1 ครั้ง
โดยอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ไข้ หากถ่ายอุจจาระบ่อยครั้ง อาจทำ�ให้
เกิดอาการอ่อนเพลีย กระหายนํ้า หูอื้อ หน้ามืด เป็นลม
การรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
โรคนี้แทบทุกรายสามารถหายได้เองภายใน 5 วันเมื่อร่างกายกำ�จัดสารพิษหรือเชื้อโรคออก
จากลำ�ไส้ทางอุจจาระได้หมด หลักการรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน คือ การรักษาแบบประคับ
ประคองเพื่อรอให้ร่างกายกำ�จัดสารพิษหรือเชื้อโรคออกจากลำ�ไส้ทางอุจจาระจนหมด ซึ่งการรักษา
ประคับประคอง ได้แก่
- รับประทานอาหารอ่อนที่ย่อยง่าย
- ดื่มนํ้ามากๆ หากดื่มนํ้าเกลือแร่ได้จะช่วยทดแทนเกลือแร่ที่เสียไปทางอุจจาระได้ดีกว่าดื่มนํ้า
ธรรมดา
- หากไม่ปวดท้องรุนแรง ไม่ควรรับประทานยาลดอาการปวดท้องที่ออกฤทธิ์ลดการบีบตัวของ
ลำ�ไส้ เพราะจะทำ�ให้สารพิษและเชื้อโรคคงอยู่ในลำ�ไส้ยาวนานขึ้น
- การรับประทานสารดูดซึมสารพิษ (เช่น ผงถ่าน) อาจมีประโยชน์บ้าง
- รักษาตามอาการ เช่น หากมีไข้ รับประทานยาลดไข้ หรือหากมีอาการคลื่นไส้-อาเจียนมาก
รับประทานยาแก้คลื่นไส้-อาเจียน
- ไม่แนะนำ�ให้ใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันทุกครั้ง เนื่องจากยาปฏิชีวนะ
จะมีผลข้างเคียงทำ�ให้อุจจาระร่วง เพราะยาจะไปทำ�ลายเชื้อโรคชนิดดีในลำ�ไส้ ทำ�ให้เชื้อโรคชนิด
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ไม่ดีเจริญเติบโตและสร้างสารพิษทำ�ให้เกิดอุจจาระร่วง ลำ�ไส้เน่าตายจนเสียชีวิตได้ หรืออาจทำ�ให้
เชื้อโรคบางชนิดถูกทำ�ลายจึงหลั่งสารที่เป็นพิษต่ออวัยวะอื่น เช่น ทำ�ให้เกิดภาวะไตวาย นอกจากนี้
ยาอาจจะชักนำ�ให้แบคทีเรียที่อยู่ในลำ�ไส้กลายพันธุ์เป็นเชื้อดื้อยา ซึ่งอาจทำ�ให้ผู้นั้นติดเชื้อดื้อยารุนแรง
จนถึงแก่เสียชีวิต รวมทั้งสามารถแพร่เชื้อดื้อยาไปสู่ผู้อื่นได้ด้วย
ข้อบ่งชี้ของการใช้ยาปฏิชีวนะ
สำ�หรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระเฉียบพลันและอาจจำ�เป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะ
ได้แก่ เด็กทารก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำ�ตัวเรื้อรัง (เช่น โรคตับแข็ง โรคมะเร็ง) ผู้ที่มีภูมิต้านทานโรค
บกพร่อง (เช่น รับประทานยากดภูมติ า้ นทาน) ผูม้ ไี ข้สงู อุจจาระมีมกู เลือด อุจจาระเป็นนํา้ สีขาวเหมือนนํ้า
ซาวข้าว อุจจาระปริมาณมาก โดยไม่สามารถดื่มนํ้าทดแทนได้ หน้ามืดเวลาลุกยืนจากนั่งหรือนอน
หอบเหนื่อย ซึม สับสน เนื่องจากผู้ป่วยเหล่านี้อาจต้องได้รับการตรวจอุจจาระเพื่อการวินิจฉัยโรค และ
พิจารณาให้นํ้าเกลือหรือสารนํ้าทางหลอดเลือดดำ� และพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะตามสาเหตุของโรค
ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจใช้ยาปฏิชีวนะควรได้รับคำ�แนะนำ�จากแพทย์หรือเภสัชกรเสมอ เพื่อ
พิจารณาสั่งยาปฏิชีวนะให้ หากผู้ป่วยจำ�เป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ควรรับประทานยาติดต่อกันทุกวัน
อย่างต่อเนื่องจนยาหมด แม้ว่าอาการจะดีขึ้นหรือหายแล้ว ไม่ควรแบ่งยาที่ได้รับให้แก่ผู้อื่น และ
ไม่เก็บยาที่เหลือไว้ใช้รักษาอาการป่วยครั้งถัดไป
คำ�แนะนำ�สำ�หรับการดูแลผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ได้แก่
1) หยุดการสร้างเชื้อดื้อยา โดย
  
- เมื่ออุจจาระร่วงเฉียบพลัน ไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เอง และไม่ขอให้แพทย์หรือเภสัชกร
   สั่งยาปฏิชีวนะให้
   
- หากแพทย์หรือเภสัชกรสัง่ ยาปฏิชวี นะให้ ท่านควรสอบถามความจำ�เป็นของการใช้ยาปฏิชีวนะ
   จากแพทย์หรือเภสัชกรที่สั่งยานี้ให้ท่าน
2) หยุดรับเชื้อ รับประทานอาหารและดื่มนํ้าที่สะอาด ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
3) หยุดแพร่เชื้อ โดยอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ และล้างมือทุกครั้งหลังถ่ายอุจจาระ
3. แผลสดจากอุบัติเหตุหรือแผลเลือดออก(6)
แผลสดจากอุบัติเหตุ หมายถึง แผลที่ผิวหนังหรือบริเวณเยื่อเมือก (เช่น ช่องปาก) ที่เกิดจาก
อุบัติเหตุ (เช่น การล้ม การกระแทก ของมีคมทิ่ม-ตำ�-บาด สัตว์กัดหรือข่วน) ซึ่งมักมีเลือดออกร่วม
ด้วย และเป็นแผลที่เกิดภายใน 6 ชั่วโมงก่อนได้รับการรักษา โดยแผลสดจากอุบัติเหตุ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่
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3.1 แผลสดจากอุบัติเหตุชนิดธรรมดา คือ แผลที่มีลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ ได้แก่ ไม่ใช่
แผลสัตว์กัดหรือข่วน  แผลถลอกหรือแผลขอบเรียบ ทำ�ความสะอาดง่าย  แผลไม่ลึกถึงกล้ามเนื้อ-เอ็นกระดูก ไม่มีเนื้อตาย ไม่มีสิ่งสกปรกที่แผลหรือมีแต่ล้างออกง่าย และไม่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกที่มีเชื้อ
แบคทีเรียมาก (เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ นํ้าสกปรก เศษอาหาร)
3.2 แผลสดจาดอุบัติเหตุชนิดซับซ้อน คือ แผลที่มีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ แผล
สัตว์กัดหรือข่วน  มีเนื้อตายบริเวณกว้าง  แผลลึกอาจถึงกล้ามเนื้อ-เอ็น-กระดูก  แผลขอบไม่เรียบหรือ
เย็บแผลได้ไม่สนิท  แผลยาวกว่า 5 เซนติเมตร  แผลจากการบดอัด (เช่น แผลโดนประตูหนีบอย่างแรง)
แผลเปื้อนสิ่งสกปรกที่มีเชื้อแบคทีเรียมาก (เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ นํ้าสกปรก เศษอาหาร) มีสิ่งสกปรก
ติดอยู่ในแผลล้างออกไม่หมด (เช่น เศษดิน ถูกวัตถุทิ่มตำ�เป็นรู)
โดยทั่วไป แผลสดจากอุ บ ั ต ิ เ หตุ ช นิ ด ธรรมดาอาจปนเปื ้ อ นเชื ้ อ โรคบริ เวณที่เกิดอุบัติเหตุ
แต่โอกาสปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคติดเชื้อที่แผลได้นั้นมีน้อยกว่าร้อยละ 10
การรักษาแผลสดจากอุบัติเหตุ
โดยทั่วไป แผลสดจากอุบัติเหตุมักจะมีการอักเสบเสมอ เนื่องจากการฉีกขาดของเนื้อเยื่อ
แต่ไม่ใช่เกิดจากการติดเชื้อ จึงไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ การทำ�ความสะอาดแผลและการดูแลแผลอย่าง
เหมาะสม (ไม่ควรให้แผลสัมผัสนํ้า ขณะแผลยังเปิดในช่วง 2-3 วันแรก ทำ�ความสะอาดแผลด้วยนํ้า
สะอาดหรือนํ้ายาทำ�ลายเชื้อซํ้าเมื่อมีเลือดหรือนํ้าเหลืองชุ่มผ้าปิดแผลหรือผ้าปิดแผลชุ่มนํ้า หากปวด
แผลมากขึ้น หรือมีหนอง หรือมีไข้ ควรไปรักษาที่สถานพยาบาล) จะลดจำ�นวนชื้อโรคที่แผลและลด
โอกาสติดเชื้อให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 1 ยกเว้นผู้ป่วยมีโรคประจำ�ตัวรุนแรงหรือเรื้อรังบางชนิด (เช่น
เบาหวาน ตับแข็ง มะเร็ง หรือได้ยากดภูมิต้านทาน) ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อพิจารณาจ่าย
ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมให้ หากจำ�เป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะตามที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ�  ควรใช้ยา
ปฏิชีวนะนานเพียง 2 วัน เพราะการใช้ยาปฏิชีวนะในกรณีนี้เป็นการป้องกันการติดเชื้อที่แผล ไม่ใช่
การรักษาการติดเชื้อที่แผล
* กรณีที่เป็นแผลสดจากอุบัติเหตุชนิดธรรมดา การรักษาแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
- กรณีไม่มีอุบัติเหตุที่อวัยวะอื่นร่วมด้วยและมีเพียงแผลขนาดเล็กที่ไม่ต้องเย็บแผล สามารถ
รักษาด้วยตนเอง โดยทำ�ความสะอาดแผลด้วยนํ้าสะอาด หรือนํ้าสะอาดกับสบู่ หรือนํ้ายาทำ�ลายเชื้อ
(เช่น โพวิโดนไอโอดีน) หากมีสิ่งแปลกปลอมในแผล ให้ล้างออกให้หมด แล้วปิดแผลด้วยสำ�ลีหรือผ้า
ปิดแผลทีส่ ะอาด ควรให้บริเวณทีม่ แี ผลเคลือ่ นไหวเท่าทีจ่ �ำ เป็น หากเจ็บแผลมาก รับประทานยาแก้ปวด
พาราเซตามอลได้เป็นครั้งคราว
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- กรณีที่ควรไปรักษาที่สถานพยาบาล ได้แก่ แผลสดจากอุบัติเหตุชนิดธรรมดาขนาดใหญ่
หรือยาวที่ต้องเย็บแผล หรือมีอุบัติเหตุที่อวัยวะอื่นร่วมด้วย (เช่น อุบัติเหตุในช่องท้อง) ระหว่างรอไป
รักษาที่สถานพยาบาล ควรทำ�การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทำ�ความสะอาดแผล เช่น ล้างแผลด้วย
นํ้าสะอาดหรือนํ้าสะอาดกับสบู่
* กรณีที่เป็นแผลสดจากอุบัติเหตุชนิดซับซ้อน ควรไปรักษาที่สถานพยาบาลเพราะอาจต้อง
ประเมินความลึกของแผล การตรวจร่างกายอย่างละเอียด การตรวจอืน่ ๆ เช่น การเอกซเรย์ การเย็บแผล
และการใช้วัคซีนป้องกันบาดทะยักและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างรอไปรักษาทีส่ ถานพยาบาล
ควรทำ�การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทำ�ความสะอาดแผล เช่น ล้างแผลสัตว์กัดด้วยนํ้าสะอาดหรือ
นํ้าสะอาดกับสบู่ ส่วนมากแผลสดจากอุบัติเหตุชนิดซับซ้อนควรได้รับยาปฏิชีวนะ เพราะแผลชนิดนี้
มักปนเปื้อนเชื้อโรคจำ � นวนมาก (เช่ น เชื ้ อ โรคจากฟั น สุ น ั ข ) ซึ ่ ง มั ก ล้ า งออกไม่ ห มดและเนื้อเยื่อ
มักถูกทำ�ลายมากจากอุบัติเหตุจึงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การใช้ยาปฏิชีวนะชนิดที่เหมาะสมกับ
ลักษณะแผลจะลดโอกาสของการติดเชื้อซํ้าเติมจากร้อยละ 30-50 ให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 5
ยาปฏิ ชี ว นะมี ป ระโยชน์ ใ นผู้ ป่ ว ยที่ เ ป็ น แผลสดจากอุ บั ติ เ หตุ ช นิ ด ซั บ ซ้ อ นและแผลสดจาก
อุบัติเหตุชนิดธรรมดาในผู้ป่วยมีโรคประจำ�ตัวรุนแรงหรือเรื้อรังบางชนิด (เช่น เบาหวาน ตับแข็ง มะเร็ง
หรือได้ยากดภูมิต้านทาน) ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อพิจารณาจ่ายยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมสำ�หรับ
ป้องกันการติดเชื้อที่แผล
คำ�แนะนำ�สำ�หรับการดูแลผู้ป่วยแผลสดจากอุบัติเหตุ ได้แก่
1) หยุดการสร้างเชื้อดื้อยา โดย
- เมื่อเกิดมีแผลสดจากอุบัติเหตุชนิดธรรมดา ไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองและไม่ขอให้แพทย์
หรือเภสัชกรสั่งยาปฏิชีวนะให้
- ไม่ใช้ยาปฏิชวี นะทาหรือโรยทีแ่ ผลโดยตรง เพราะนอกจากจะไม่ช่วยในการรักษาแล้ว ยังทำ�ให้
เกิดอาการแพ้และยังชักนำ�ให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ง่าย รวมทั้งทำ�ให้ยาปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมด้วย
- หากแพทย์หรือเภสัชกรสัง่ ยาปฏิชวี นะให้ ท่านควรสอบถามความจำ�เป็นของการใช้ยาปฏิชีวนะ
จากแพทย์หรือเภสัชกรที่สั่งยานี้ให้ท่าน
2) หยุดรับเชื้อ ดูแลรัก ษาแผลไม่ให้ส ั ม ผั ส สิ ่ ง สกปรก ล้ า งมื อ ให้ ส ะอาดก่ อ นทำ� แผล และ
ทำ�ความสะอาดแผลด้วยนํ้าสะอาดหรือนํ้ายาฆ่าเชื้อ
3) หยุดแพร่เชื้อ ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังทำ�แผล และหลีกเลี่ยงการให้แผลสัมผัสกับผู้อื่น
หรือสิ่งแวดล้อมโดยตรง
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บทสรุป
หยุดการสร้าง รับ และแพร่เชือ้ ดือ้ ยา
โดยการลด ละ เลิก การใช้ยาปฏิชวี นะที่ไม่ถกู ต้องและไม่เหมาะสม
เพือ่ จะได้......ไม่แพ้ยา ไม่ดอ้ื ยา และไม่สน้ิ เปลือง
ยาปฏิชีวนะ ควรจะใช้เฉพาะเมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรียอย่างสมเหตุผลเท่าที่จำ�เป็นเท่านั้น
ปัจจุบันมีการรณรงค์โรคที่พบบ่อย 3 โรคที่รักษาได้โดยไม่จำ�เป็นและไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ ได้แก่
โรคหวัด โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันหรือท้องเสีย และแผลสดจากอุบัติเหตุหรือแผลเลือดออก กรณี
ที่มีความจำ�เป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ควรปรึกษาแพทย์ ห รื อ เภสั ช กรทุ กครั้ง รวมทั้งประชาชนควร
แสวงหาความรู ้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การใช้ ย าปฏิ ช ี ว นะอย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสม
โดยต้องใช้ให้ถูกคน ถูกโรค ถูกชนิด ถูกขนาด ถูกวิธี ถูกเวลา และใช้ติดต่อกันทุกวันจนครบระยะเวลา
ที่กำ�หนด ที่สำ�คัญต้องอย่าลืมแจ้งประวัติการแพ้ยาทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งลดปัญหาเชื้อดื้อยา
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เสียงสะท้อนจากพื้นที่
นายอิทธิกร ป้อพันธุ์ดุง

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ยาเรียกหากับปัญหาเรือ่ งเชือ้ ดือ้ ยา
ผมมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานในร้านขายยาหลายแห่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ช่วงฝึกปฏิบัติงานนั้น
ได้พบเห็นพฤติกรรมการใช้ยาฆ่าเชื้อของประชาชนอย่างไม่ถูกต้องมากมาย พฤติกรรมหนึ่งที่พบบ่อย
คือการขอซื้อยาแบบเจาะจงเรียกหายาฆ่าเชื้อที่มียี่ห้อ ยาเรียกหายี่ห้อเหล่านี้ เช่น เพนนิซิลลินห้าแสน
ทีซีมัยซิน ออริโอมัยซิน กาโน สามธง ไดเซนโต ฯลฯ

ยาเหล่านี้ล้วนมีส่วนประกอบเป็นยาปฏิชีวนะหรือยาต้านแบคทีเรีย และถูกจัดเป็นยาอันตราย
แต่ก็มีจำ�หน่ายทั่วไปทั้งในร้านขายยาทุกประเภทและแม้แต่ในร้านชำ� เรียกว่าหาซื้อได้ง่ายมากๆ
วัตถุประสงค์ของผู้ซื้อส่วนใหญ่ก็เพื่อจะนำ�ไปรักษาโรคหรืออาการต่างๆ เช่น ไข้หวัด-เจ็บคอ
แผลฝีหนอง เจ็บมดลูก ปวดฟัน กล้ามเนื้ออักเสบ ท้องเสีย และแม้แต่นำ�ไปรักษาสัตว์
ทำ�ให้ผมนึกสงสัยว่า ขณะที่มีแต่การรณรงค์ให้ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลเพื่อลด
อัตราการเกิดเชื้อดื้อยา แต่ในชุมชนนั้น ยังมีการใช้ยาเหล่านี้อย่างไม่เหมาะสมมากมาย สุดท้ายแล้ว
ผลจะออกมาเป็นอย่างไร คาดเดาได้ว่า ประชาชนคงจะหนีจากโรงพยาบาลไปพึ่งร้านขายยาและร้านชำ�
กันเป็นทิว และเชื้อดื้อยาก็คงจะเกิดได้ง่ายขึ้น
การหวังพึ่งเภสัชกรให้บอกประชาชนว่า “อย่ากิน อย่าใช้” ยาเหล่านี้ ก็คงไม่ใช่เรื่องที่จะแก้ไข
ปัญหานี้ได้โดยง่าย
การหวังพึ่ง กพย. ให้รณรงค์ว่า “อย่ากิน อย่าใช้” ยาเหล่านี้ ก็คงไม่ใช่เรื่องที่จะแก้ไขปัญหา
นี้ได้โดยง่ายเช่นกัน
“อย.คิดอย่างไร?” กับปัญหาที่หมักหมมมานานอย่างนี้ อยากถามนัก!!!
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ทันสถานการณ์

ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

พจนานุกรมเชื้อดื้อยา
สำ�หรับประชาชน
หลายๆคนยังคงมีความสับสนว่า แท้จริงแล้ว
เชื้อดื้อยานั้นเป็นอย่างไร ประชาชนส่วนใหญ่เมื่อไป
ร้านยาหรือโรงพยาบาลมักจะได้รับคำ�แนะนำ�จาก
เภสัชกรว่า จะต้องรับประทานยาปฏิชีวนะหรือยา
ฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องจนหมด มิเช่นนั้นจะก่อให้เกิด
เชื้อดื้อยาได้ บางคนก็อาจจะรับฟังและปฏิบัติตาม
แต่หลายคนก็อาจไม่เข้าใจว่าเชื้อดื้อยาคืออะไร ส่งผลต่อร่างกายอย่างไรบ้าง เมื่อไม่เข้าใจ ก็มีความเสี่ยงสูง
ที่จะไม่รับประทานตามที่แพทย์สั่งหรือที่เภสัชกรแนะนำ�  ปัจจุบันมีคำ�ศัพท์มากมายทางการแพทย์
ที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ และมักตั้งคำ�ถามว่า ทำ�ไมจึงต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาเหล่านั้น และ
ปัญหาเหล่านัน้ จะส่งผลอย่างไรต่อชีวติ ความเป็นอยูข่ องพวกเขา ดังนั้นทางหน่วยวิจัยมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หรือ MORU จึงได้จัดทำ�  “พจนานุกรมเชื้อดื้อยาสำ�หรับประชาชน” โดย
ได้รับการสนับสนุนจาก The Wellcome Trust ประเทศสหราชอาณาจักร สำ�นักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ประเทศไทย  
พจนานุกรมเชือ้ ดือ้ ยานีม้ เี นือ้ หาของข้อควรรู้ (learning points) และมีวดิ โี อคลิปให้ค�ำ แนะนำ�  ทีเ่ รียบเรียง
มาจากสื่อสำ�หรับประชาชนทั่วไปของกระทรวงสาธารณสุขในหลายๆประเทศ รวมถึงประเทศไทย และ
จากหน่วยงานสากล เช่น องค์การอนามัยโลก
อย่างไรก็ตาม คณะผู้จัดทำ�ได้แนะนำ�ว่า ผู้อ่านควรเชื่อถือคำ�แนะนำ�ของบุคลากรทางการแพทย์
ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ในการพิจารณาข้อมูลและในการกระทำ�ใดๆ ที่อาจส่งผล
ให้้เกิดความสูญเสียทั้งกับตัวท่านและผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการแพร่กระจายและการติดเชื้อ
ดื้อยา
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คำ�ศัพท์ในพจนานุกรมนี้ เช่น เชื้อดื้อยา  ยาปฏิชีวนะ การดื้อยา ปลอดยาปฏิชีวนะ การใช้ยา
อย่างสมเหตุผล
ทั้งนี้ จะมีการเผยแพร่พจนานุกรมเชื้อดื้อยาสำ�หรับประชาชนนี้ทางเว็บไซต์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ในเร็วๆ นี้
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จับกระแส

อ.ภก.ปรุฬห์ รุจนธำ�รงค์
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ความคืบหน้าของการทบทวน
ทะเบียนตำ�รับยาปฏิชีวนะในประเทศไทย
ภายหลังทีม่ กี ารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดือ้ ยาต้านจุลชีพแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564
ซึ่งมีกรอบในการจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ เป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์
ปัญหาและนโยบายของประเทศในการแก้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศอย่างเป็นระบบ และ
เน้นการดำ�เนินการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health)
อีกทั้งเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการร่วมแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพกับนานา
ประเทศทั่วโลก1
  
แผนยุทธศาสตร์นี้ ได้กำ�หนดผลสำ�เร็จตามยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับการทบทวน
ทะเบียนตำ�รับยา การจัดประเภทยา ดังต่อไปนี้
1. ประกาศยกเลิกยาต้านจุลชีพจากการเป็นยาสามัญประจำ�บ้าน จำ�นวน 1 ฉบับ ภายในระยะ
เวลา 3 เดือน ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ควบคุมการกระจายและการใช้ยาต้านจุลชีพให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และส่งผลให้ประชาชนปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ขณะนีไ้ ด้ยกเลิกยาปฏิชีวนะซึ่งเป็นยาหยอดตาซัลฟาเซตาไมด์ ยารักษาแผลติดเชื้อซิลเวอร์ซลั ฟา
ไดอาซีนครีม ออกจากรายการยาสามัญประจำ�บ้าน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง ยาสามัญ
ประจำ�บ้านแผนปัจจุบัน มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนด 180 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจ
จานุเบกษาเป็นต้นไป2 ใช้บังคับเมื่อ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560
2. การปรับประเภทยาต้านจุลชีพ (reclassification) จำ�นวน 1 ฉบับ ภายในระยะเวลา 1 ปี
มีเป้าหมายให้ยาต้านจุลชีพเป็นยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์ (prescription drug) ซึ่งจะมีการกำ�หนดให้ยา
ต้านจุลชีพที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเชื้อดื้อยามีการควบคุมที่เข้มงวดกว่ายาต้านจุลชีพที่มีความเสี่ยง
น้อยกว่า โดยจะอาศัยข้อมูลทางวิชาการ ปัจจัยการเข้าถึงยาและระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งปัจจัยอื่น
มาประกอบด้วย
แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 25642 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำ�บ้าน
  แผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
1
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กรณีนี้ ทางสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ต่อการปรับสถานะยาต้านจุลชีพสำ�หรับมนุษย์ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นการ
ชี้แจงแผนการปรับสถานะยาต้านจุลชีพสำ�หรับมนุษย์ มาตรการการควบคุมภายหลังการปรับประเภท
ยากลุ่มยาต้านวัณโรค มาตรการการควบคุมภายหลั ง การปรั บประเภทยากลุ ่ ม ยาฉี ด ซึ่งมีแนวโน้ม
ให้กลุ่มยารักษาวัณโรค และยาต้านแบคทีเรียที่เป็นยาฉีดถูกปรับจากเดิมที่เป็นยาอันตรายกลายเป็นยา
ควบคุมพิเศษที่ให้ใช้เฉพาะในสถานพยาบาลเท่านั้น
การดำ�เนินการอื่นตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2561 มีคำ�สั่งหรือ
ประกาศที่สำ�คัญดังนี้
1. เพิกถอนทะเบียนตำ�รับยา ได้มีค�ำ สั่งกระทรวงสาธารณสุข เพิกถอนทะเบียนตำ�รับยา ซึ่ง
หมายความว่า จะไม่มียานี้จ�ำ หน่ายในประเทศไทยอีกต่อไป ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้
ยาสูตรผสมคลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol) และ สเตร็ปโตมัยซิน (Streptomycin) ซึ่ง
ไม่มีข้อมูลสนับสนุนประสิทธิภาพในการรักษาอาการท้องเสีย นอกจากนี้ คลอแรมเฟนิคอล ยังอาจก่อให้
เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้ อีกทั้ง สเตร็ปโตมัยซิน เป็นยาปฏิชีวนะที่
ใช้สำ�หรับรักษาวัณโรคในผู้ป่วยที่มีเชื้อดื้อต่อยาไรแฟมพิซิน (Rifampicin) หรือ MDR-TB (multidrug
resistance tuberculosis) ดังนั้นยาสูตรผสมดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงเหนือกว่าประโยชน์ที่ได้รับ และ
เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเชื้อดื้อยา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน3 มีผลตั้งแต่
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561
ยาซัลฟากัวนิดีน (Sulfaguanidine หรือ Sulphaguanidine) ที่ขึ้นทะเบียนตำ�รับยาไว้ใน
รูปแบบยาเดี่ยว ชนิดรับประทาน ในข้อบ่งใช้ส�ำ หรับอาการท้องเสีย ไม่มีข้อมูลสนับสนุนประสิทธิภาพ
ของยา หรือไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว้4 มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
ยาที่มีโคลิสติน (Colistin) เป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทาน ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะ
สนับสนุนประสิทธิภาพของยาโคลิสติน (Colistin) ชนิดรับประทาน ในการรักษาโรคท้องร่วงที่เกิดจาก
เชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะโรคท้องร่วงในเด็กและทารกและอาจทำ�ให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา ประกอบกับ
ผู้ใช้ยาอาจไม่ปลอดภัยจากอาการอันไม่พึงประสงค์ของยา5 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

คำ�สั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 104/2561 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำ�รับยา4 คำ�สั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 195/2561 เรื่อง เพิกถอน
  ทะเบียนตำ�รับยา5 คำ�สั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 254/2561 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำ�รับยา6 คำ�สั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 378/2561
  เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำ�รับยา7 คำ�สั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2346/2559 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำ�รับยำ� ketoconazole
  ชนิดรับประทาน
3
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ยาแก้ท้องเสียชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบของ iodochlorhydroxyquin และ/หรือ
phthalylsulfathiazole เนื่องจากยา iodochlorhydroxyquin มีความสัมพันธ์กับการเกิด subacute
myelo-optic neuropathy (SMON) ซึ่งเป็นพิษต่อระบบประสาทที่รุนแรง ส่วนยา phthalylsulfathiazole ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุน ประสิทธิภาพในการรักษาอาการท้องเสีย หรือไม่มีสรรพคุณตามที่
ขึ้นทะเบียนไว้6 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
2. คำ�สั่งแก้ไขทะเบียนตำ�รับยา คำ�สั่งแก้ไขทะเบียนตำ�รับยาคีโตโคนาโซล (ketoconazole)
ชนิดรับประทาน7 ซึ่งเป็นยาต้านเชื้อรา แต่ไม่มีคำ�สั่งแก้ไขทะเบียนตำ�รับยาต้านจุลชีพที่เป็นยาต้าน
แบคทีเรีย
3. กำ�หนดรายการยาควบคุมพิเศษ มีการกำ�หนดให้ยาโคลิสทิมีเทท โซเดียม (Colistimethate sodium) ชนิดฉีด สำ�หรับมนุษย์ เป็นยาควบคุมพิเศษ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนด 180 วัน นับตั้งแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป8 มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561
4. กำ�หนดรายการยาอันตราย ให้ยาจำ�พวกซัลโฟนาไมด์ (sulfonamides) เป็นยาอันตราย
ยกเว้นที่ประกาศเป็นยาควบคุมพิเศษ นอกจากนีย้ งั ได้ก�ำ หนดให้ยาจำ�พวกยาปฏิชวี นะ (antibiotics) เป็น
ยาอันตราย ยกเว้น ก.สำ�หรับใช้เฉพาะที่ ทั้งนี้ไม่รวมถึงยาจำ�พวกเพนิซิลลิน ข.ที่ประกาศเป็นยาควบคุม
พิเศษ กำ�หนดให้ยาจำ�พวกป้องกันและรักษามาลาเรีย (antimalarial drugs) เป็นยาอันตราย มีผลใช้
บังคับเมื่อพ้นกำ�หนด 180 วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา9 ใช้บังคับเมื่อ 26พฤษภาคม
พ.ศ. 2561
อย่างไรก็ตาม ยังมีสูตรยาปฏิชีวนะซึ่งเป็นสูตรตำ�รับที่ไม่เหมาะสมอื่นๆอีก เช่น ยาสูตรผสม
ระหว่างยาปฏิชีวนะบางชนิด ยาอมที่มีส่วนผสมของยาต้านแบคทีเรีย ยาต้านแบคทีเรียชนิดใช้ภายนอก
บางรายการ ซึ่งต้องติดตามความชัดเจนในมาตรการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

8

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 479 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 29
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แนะนำ�เว็บไซต์

อ.ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

1. Facebook : Antibiotic Awareness
Thailand
เป็นเพจบนเฟซบุ๊คเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
การใช้ยาปฏิชีวนะในประเทศไทย โดยจะมีการ
แชร์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ยาปฏิ ชี ว นะและ
เชื้อดือ้ ยา  เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความรูเ้ กีย่ วกับ
เรื่องดังกล่าวและเกิดความตระหนักต่อปัญหา
ของเชื้อดื้อยา
2. ช่อง youtube ของ กพย. (https://www.
youtube.com/channel/UCNE2fz0YlYuGMcQgXiUKUUg) และ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (https://www.youtube.com/
watch?v=kXARPL5eVME) จะมีคลิปวิดีโอ
ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบของเชื้อ
ดื้อยา เป็นคลิปที่ดูแล้วสามารถเข้าใจได้โดยง่าย
สำ�หรับประชาชนทั่วไป

3. เว็บไซต์ของ Centers for Disease Control
and Prevention. Antibiotics and foodproducing animals. (www. cdc.gov/narms/
faq.html./) เป็นเว็บไซต์ทใ่ี ห้ความรูใ้ นเรือ่ งผลกระทบ
จากยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดปัญหา
เชื้อดื้อยาในสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลมาถึงมนุษย์ และ
สิ่งมีชีวิตต่างๆ
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4. เว็บไซต์รณรงค์ Antibiotic Awareness Week 2018 ขององค์การอนามัยโลก (http://www.
who.int/who-campaigns/world-antibiotic-awareness-week/advocacy-material)
ในช่วงสัปดาห์รู้รักษ์ตระหนักเชื้อดื้อยา องค์การอนามัยโลกมักจะมีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
ตนเกี่ยวกับปัญหาเชื้อดื้อยา การเฝ้าระวัง และการดูแลร่างกายเพื่อการป้องกัน
- สื่อรณรงค์: http://www.who.int/
who-campaigns/world-antibioticawareness-week/advocacy-material
- Theme และ Message: http://
www.who.int/who-campaigns/
world-antibiotic-awarenessweek/waaw-2018-theme-andmessaging
- กิจกรรม: http://apps.who.int/
world-antibioticawareness-week/
activities/en
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