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พรรณรวี  โพธิ์เทียนทอง

กลุ่มวิจัยชีววัตถุ

	 จากผลการส�ารวจขององค์การอนามยัโลก	พบการแพร่กระจาย

ของเชื้อดื้อยาทั่วโลก	 และพบการแพร่กระจายของเช้ือมีกลไก 

การดื้อยารูปแบบใหม่อีกด้วย	 ในปี	 ค.ศ.	 2013	 พบผู้ป่วยวัณโรค 

ท่ีเกดิจากเชือ้วณัโรคดือ้ยาชนดิ	Multidrug	resistance	tuberculosis	

(MDR-TB)	กว่า	480,000	ราย		และพบการแพร่กระจายของเชือ้วัณโรค

ดื้อต่อยาตัวเลือกที่	 2	 (Extensively	drug-resistant	 tuberculosis	

(XDR-TB))	ใน	100	ประเทศทั่วโลก	อีกทั้งยังพบว่าอัตราส่วนของโรค	

ติดเชื้อที่มีสาเหตุจากเชื้อดื้อยาเพิ่มมากข้ึนท่ัวโลก	 เช่น	 โรคติดเชื้อ 

ที่ระบบทางเดินปัสสาวะ	ปอดบวม	 และการติดเชื้อในกระแสเลือด	 

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มจ�านวนของเชื้อดื้อยา 

เป็นปัญหาส�าคัญต่อสุขภาพของประชากรโลกที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิต

และการสูญเสียด้านเศรษฐกิจ	

	 ส�าหรับ	 R&D	Newsletter	 ฉบับนี้	 จะขอหยิบเอาแนวทาง 

ในการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคเหล่านี้	 รวมถึงวิธีการที่เราทุกคน 

จะช่วยกันควบคุม	 ลดจ�านวน	 และการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา 

กันนะคะ	แต่ก่อนที่เราจะควบคุมเชื้อโรคเหล่านี้ได	้เรามาท�าความรู้จัก 

กับธรรมชาติ	และสิ่งที่ก่อเกิดของเชื้อโรคดื้อยากันก่อนค่ะ

	 “Microbial”	หรือ	 “จุลินทรีย์”	 คือ	 สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก	 

ที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า	 และมีอยู่ทุกหนทุกแห่งรอบ	 ๆ	 

ตัวเรา	 ในส่ิงแวดล้อม	 รวมทั้งที่ตัวของเราเองด้วย	 จุลินทรีย์มีอยู ่

หลายชนิด	 ได้แก่	 แบคทีเรีย	 ไวรัส	 รา	 และปรสิต	 มนุษย์เราได้รับ 

ทั้งประโยชน์และโทษจากจุลินทรีย์	 ส�าหรับประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต 

เล็ก	ๆ 	เหล่านี้ที่ท�าหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายในระบบห่วงโซ่อาหาร		เราน�า

เอาจุลินทรีย์บางชนิดมาท�าอาหาร	เช่น	นมเปรี้ยว	โยเกิร์ต	เบียร์	หรือ	

ไวน์	หรือแม้แต่เราน�าจุลินทรีย์บางชนิดมาใช้เป็นยาในการรักษาโรค	

เช่น	 ยาเพนนิซิลิน	 เป็นต้น	 ส�าหรับโทษจากจุลินทรีย์	 ก็คือ	 มันก่อ 

โรคในมนุษย	์ สัตว	์และพืช	 เราเรียกจุลินทรีย์กลุ่มนี้ว่า	“เชื้อก่อโรค”	 

แต่มนุษย์เรามีการค้นพบส่ิงที่สามารถน �ามาใช้ควบคุม	 หรือก�าจัด 

เชื้อโรคเหล่านี	้ซึ่งก็คือยาปฏิชีวนะนั่นเอง	มนุษย์เรามีการใช้ยาเหล่านี้

กันมากว่า	 70	 ปี	 ตั้งแต่มีการค้นพบยาเพนนิซิลินและมีการค้นพบ 

ยาต้านจลุชพีตวัอืน่	ๆ 	ตามมาให้เราได้ใช้ในการรกัษาโรคอีกหลายชนิด	

แล้วอะไรคือสาเหตุที่ท�าให้ยาที่เคยใช้ได้ผลในการรักษาเชื้อโรคเหล่านี้

กลับใช้ไม่ได้ผลอย่างที่เคยเป็นมา

 “Antimicrobial resistance” หรือเชื้อโรคดื้อยา เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านคงเคยได้ยิน

หรือรู้จักกันมาบางแล้ว แต่ทราบหรือไม่คะว่าปัจจุบันพบเช้ือโรคด้ือยาเพ่ิมจ�านวนและแพร่กระจาย 

ในสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรามากขึ้น และที่ส�าคัญ มันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกที เช้ือกลุ่มนี้ 

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชือ้ดื้อยาเหล่านี้ โดยท�าให้การรักษาท�าได้ยากขึ้น 

ใช้ระยะเวลาในการรกัษานานขึน้ เสยีค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเพิม่มากขึน้ และก่อให้เกดิการสญูเสยีชวีติ

มากขึ้น
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เชื้อดื้อยาคืออะไร... 
	 เชื้อดื้อยา	คือ	เชื้อจุลินทรีย์ที่มีการพัฒนาตัวเองจนมีคุณสมบัติ

ในการต่อต้านยาที่เราใช้ในการควบคุมเชื้อนั้น	ๆ	ส่งผลให้ยาที่เราเคย

ใช้ได้ผลในการรักษา	ใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป

เชื้อดื้อยามาจากไหน...
	 ตามทฤษฎีแล้ว	 เชื้อดื้อยาสามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาต	ิ 

แต่อย่างไรก็ตาม	พฤติกรรมการใช้ยาของมนุษย์เราเป็นตัวกระตุ้นและ

ท�าให้เชือ้โรคกลุม่นีเ้พิม่จ�านวน	และแพร่กระจายมากข้ึน	แล้วพฤตกิรรม

อะไรที่ไปกระตุ้นให้เกิดเชื้อดื้อยา..???		

	 การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม	 การขาดความรู ้ความเข้าใจ 

ในการใช้ยา	 อีกทั้งในปัจจุบันมีการใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์	 ดังนั้น 

เพื่อความเข้าใจกลไกการเกิดเชื้อดื้อยาตามธรรมชาติ	 และการ 

แพร่กระจายของเชื้อดื้อยา	ขอยกตัวอย่างการเกิดของแบคทีเรียดื้อยา

ดังรูปที่	 1	 และตัวอย่างการแพร่กระจายของแบคทีเรียดื้อยา 

ดังรูปที่	2			

ผลกระทบจากเชื้อดื้อยา...
	 1.	 การสูญเสียชีวิต	 เนื่องจากโรคติดเชื้อท่ีเกิดจากเช้ือดื้อยา 

มักจะท�าให้การรักษาด้วยวิธีมาตรฐานไม่ได้ผล	ท�าให้มีอาการป่วย 

ที่ยาวนานและมีค่าใช้จ ่ายในการรักษามากขึ้น	 และท�าให้อัตรา 

การตายสงูขึน้	โดยพบว่าผูป่้วยทีต่ดิเชือ้โรคดือ้ยามอีตัราการตายสงูกว่า

การติดเชื้อแบบปกติถึง	2	เท่า

	 2.	 การควบคุมโรคติดเชื้อท �าได้ยากขึ้น	 เมื่อผู ้ป่วยติดเช้ือ 

โรคทีด่ือ้ยาท�าให้ต้องรกัษาอาการนานข้ึน	เป็นการเพิม่อัตราเสีย่งในการ

แพร่กระจายเชื้อดื้อยาสู่ผู้ป่วยอื่นมากขึ้น

	 3.	 เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ	 เมื่อมีการติดเชื้อดื้อยาต่อยา

ตัวเลือกที่	1	จึงมีความจ�าเป็นต้องหาวิธีการรักษาที่ดีกว่า	 เช่น	การใช้

ยาทีแ่รงกว่า	(ยาตวัเลอืกที	่2)		หรอืต้องรบัการรกัษาเป็นระยะเวลานาน

ส่งผลให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งต่อตัวผู้ป่วยเองและครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น	

	 4.	 กระทบต ่อการรักษาโรคชนิดอื่น 	 เช ่น 	 การผ ่าตัด	 

การปลูกถ่ายอวัยวะ	และการรักษามะเร็งด้วยการให้ยาเคมี	 เนื่องจาก 

การรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้นนั้นท�าให้ผู้ป่วยอยู่ในภาวะเสี่ยง 

ต่อการติดเชื้อดื้อยาได้ง่ายขึ้น			

รูปที่ 1  การเกิดแบคทีเรียดื้อยา
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	 จากการส�ารวจการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาทั่วโลกในปี	ค.ศ.	

2014	ขององค์การอนามัยโลก	พบการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรีย

ดื้อยาทั่วโลก	 การรักษาโรคติดเชื้ออยู่ในภาวะเสี่ยง	 แสดงให้เห็นว่า 

โลกก�าลงัก้าวเข้าสูย่คุทีจ่ะไม่มยีาปฏิชวีนะ	หรอืยาปฏชีิวนะทีเ่คยใช้ได้ผล	

ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป	 ท�าให้ประชากรโลกอยู ่ในสถานการณ์ 

เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อที่ไม่มียารักษา

	 การศึกษาผลกระทบจากการติดเชื้อดื้อยาต ้านจุลชีพ 

ในประเทศไทย	 โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้ส�ารวจข้อมูลจาก 

โรงพยาบาล	1,023	แห่งทั่วประเทศในป	ีพ.ศ.	2553	พบว่าเชื้อจุลชีพ	

5	 ชนิด	 ที่พบบ่อยในโรงพยาบาลและมักดื้อยาปฏิชีวนะมากกว่า	 

1	ชนิด	ดังนี้	

	 1)	 เอสเชอริเชีย	 โคไล	 (Escherichia coli)	 ที่ท�าให้เกิด 

โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ	และทางเดินอาหาร	

	 2)	 เคลบซีลลา	นิวโมเนอี	 (Klebsiella pneumonia)	 ท�าให้

เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ	โรคปอดอักเสบ		

	 3)	 อะซีนีโตแบคเตอร์	 บอแมนนิอาย	 (Acinetobactor  

baumannii)	 ท�าให้เกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ	 เช ่น	 

โรคปอดบวม		

	 4)	 ซูโดโมแนส	แอรูจิโนซา	 (Pseudomonas aeruginosa)  

ที่ท�าให้เกิดโรคติดเชื้อหลายระบบในร่างกาย	 เช่น	 โรคปอดบวม	 

ติดเชื้อในกระแสเลือด	

	 5)	 สแตปฟิโลคอคคัส	ออเรียส	 (Staphylococcus aureus) 

ที่ดื้อต่อยาเมทีซีลิน	ท�าให้ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้นประมาณ	

3.24	ล้านวันต่อปี3 

	 จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาคงพอท�าให้ท่านผู้อ่านทราบถึง

อนัตรายทีเ่กดิจากเชือ้ดือ้ยากนับางแล้ว	ต่อจากนีจ้ะขอกล่าวถึงวธิกีาร

ที่ทุกคนจะช่วยกันลดจ�านวนเชื้อดื้อยา	 และแนวทางในการป้องกัน

ตนเองจากเชื้อดื้อยากันค่ะ

การป้องกันตนเองจากเชื้อดื้อยา
• การล้างมือ การล้างมือเป็นวิธีการง่าย	ๆ	ที่ช่วยลดการเพิ่มจ�านวน	

และการแพร่กระจายของเช้ือโรค	 เช่น	 โรคอุจจาระร่วง	 และ 

โรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ	 เช่น	ที่โรงพยาบาลรามาธิบด ี

มีการรณรงค์การล้างมือ	 ซ่ึงพบว่าสามารถลดการติดเชื้อลงได้ปีละ	

10	%(4)	 	ดังนั้นการล้างมือเป็นการป้องกันตนเองท่ีดี	และลดการ 

แพร่กระจายของเชื้อโรค

• การบริโภคน �้าและอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ	 เพื่อป้องกัน 

เชือ้ดือ้ยาทีอ่าจปนเป้ือนในวัตถดุบิทีน่ �ามาเตรยีมอาหาร	การเตรยีม

และการเก็บอาหารที่ถูกสุขลักษณะนั้นจะช่วยลดการแพร่กระจาย

ของเชื้อดื้อยาจากอาหารได้		

• การฉีดวัคซีน	 เป ็นการสร ้างเสริมภูมิ คุ ้มกันโรคที่ดี	 และมี

ประสิทธิภาพ	 วัคซีนสามารถป้องกันได้ทั้งผู ้ท่ีได้รับวัคซีนและ 

คนรอบข้าง	โดยสามารถควบคมุการตดิเช้ือและลดการแพร่กระจาย

ของเชื้อโรค	

รูปที่ 2  การแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
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	 4.	 Gidanan	 ganghair.	 (2558).	 เชื้อดื้อยาภัยเงียบคุกคามโลก.	 สืบค้นเมื่อวันที่	 21	 เมษายน	 2559;	 จากเว็บไวต์:	http://www.thaihealth.or.th/ 

Content/29021-เชื้อดื้อยาภัยเงียบคุกคามโลก.html

	 3.	 กรณีที่ต้องมีการใช้ยาปฏิชีวนะ	ต้องแน่ใจว่ามีการทดสอบ

ชัดเจนแล้วว่าจะต้องใช้ยาชนิดนั้นจริง	 ๆ	 และเป็นยาปฏิชีวนะที ่

เหมาะสมในการป้องกันรักษา

	 4.	 ทราบถึงลักษณะอาการ

เบื้องต้นของการติดเชื้อ	 การติดเชื้อ

บริเวณผิวหนังบางชนิดแสดงอาการ 

ให้เห็นชัดเจน	 เช่น	 การติดเชื้อกลุ่ม	

MRSA	 ที่ท �าให้บริเวณผิวหนังเกิดอาการบวมแดง	 เจ็บปวด	 หรือ 

เป็นหนอง	 หากผู้ป่วยสังเกตพบว่าบริเวณแผลผ่าตัด	 หรือผิวหนัง 

บริเวณที่ใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สอดเข้าไปในร่างกายมีลักษณะ

อาการดังกล่าว	หรือมีสิ่งผิดปกต	ิผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์ผู้รักษาทราบ

	 5.	 ผู้ป่วยควรสังเกตอาการท้องเสีย	

กรณีที่ผู ้ป ่วยมีอาการท้องเสียมากกว่า	 

3	 ครั้ง	 ภายใน	 24	 ชั่วโมง	 โดยเฉพาะ 

อย ่ า งยิ่ ง มี อาการท ้ อ ง เ สี ยห ลั งจาก 

รับประทานยาปฏิชีวนะ

	 6.	 การสร้างภูมิคุ ้มกันให้ตนเองการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ 	่ 

หรือวัคซีนอื่น	 ๆ	 ที่แพร่ระบาดเป็นประจ �า	 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง 

การติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นซ�้าซ้อนจากอาการป่วยที่เป็นอยู่

	 จากข้อมูลการส�ารวจการแพร่กระจาย	และการอุบัติใหม่ของ

เชือ้ดือ้ยาดงัทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น	คงจะพอท �าให้ท่านผูอ่้านเหน็ถงึความ

ส�าคัญในการร่วมมือกันเพื่อลดจ�านวนเชื้อดื้อยา	 และสามารถป้องกัน

ตนเองและคนรอบข้างจากการติดเชื้อโรคเหล่านี้

• การใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อจ�าเป็น	 การใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อจ�าเป็น	 คือ

การทีเ่ราน�ายามาใช้อย่างสมเหตผุล	เช่น	ในกรณทีีเ่ราป่วย	เป็นหวดั	

เจ็บคอ	 ซึ่งมักมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสที่ยาปฏิชีวนะ 

ไม่สามารถใช้ในการรักษาโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสได้	หากเรายังคง 

ใช้ยาในกรณีนี้จะเป็นการใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อไม่จ �าเป็นจะท �าให้ 

มีความเสี่ยงในการเกิดเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น

• การใช้ยาปฏิชีวนะให้ครบจ�านวนตามแพทย์สั่ง ถึงแม้อาการป่วย

จะดีขึ้นแล้วก็ตาม

• ไม่แบ่งยาปฏิชีวนะให้ผู้อื่นใช้หรือน�ายาของผู้อื่นมาใช้

การป้องกันตัวเองจากเชื้อดื้อยาเมื่อต ้องเข ้าไป 
รับการรักษาที่โรงพยาบาล...
	 โรงพยาบาลยังคงเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคดื้อยาส่วนมาก	

หลายชนดิ	ถงึแม้จะมีการควบคมุเช้ือโรคเหล่านีแ้ล้วกต็าม	กรมควบคุมโรค	

ของสหรัฐอเมริกาได ้ออกแนวทางในการปฏิบัติตัวของผู ้ป ่วย 

ที่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล	ดังนี้

	 1.	 การท�าความเข้าใจเกีย่วกบัการรกัษา

อาการป่วย	 ซักถามแพทย์เกี่ยวกับปัญหา 

ข ้ อกั ง วลสงสั ย เ กี่ ย วกั บวิ ธี ก า รที่ แพทย  ์

ใช้ในการป้องกัน	 กรณีที่ผู้ป่วยต้องเข้ารับการ

ผ่าตัด	หรือรับการรักษาที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์

ทางการแพทย์ท่ีต้องสอดเข้าร่างกาย	 ควรถาม

แพทย์เกี่ยวกับการป้องกันการติดเช้ือบริเวณ

แผลผ่าตัด	หรือการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดเพื่อลดการติดเชื้อ

	 2.	 การล้างมอื	ผูท้ีจ่ะมาสมัผสัผูป่้วย

ควรล ้างมือให ้สะอาดก ่อนที่จะสัมผัส 

ตัวผู้ป่วย	เพื่อเป็นการลดการติดเชื้อ	




