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วันอนามัยโลกในป 2554 นี้ องคการอนามัยโลกไดกำาหนด

ประเด็นปญหาการดื้อยาตานจุลชีพ ใหสมาชิกรณรงคใหความ

รูแกประชาชน กลุมผูใหบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน 

รวมทั้งภาคสวนที่เกี่ยวของกับการควบคุมและจำาหนายยา ตลอด

จนประชาชนทั่วไปในการใชยาปฏิชีวนะอยางถูกตองและเหมาะสม

โดยเนนหลักการ 2 ขั้น คือ หนึ่งอยาใชยาปฏิชีวนะโดยไมจำาเปน 

สอง หากจำาเปนตองใชยาปฏิชีวนะ ใหใชอยางถูกตองและเหมาะสม 

เพื่อไมใหเกิดปญหาเชื้อดื้อยา ซึ่งจะทำาใหผูปวยตองนอนรักษาตัว

นานขึ้น เสียเงินคารักษาแพงขึ้น เกิดปญหาเชื้อดื้อยาแพรระบาด 

โดยกำาหนดคำาขวัญวา “ใชยาปฏิชีวนะอยางถูกตองปองกันเชื้อ

ดื้อยาเพื่อการรักษาที่ไดผล” (Combat drug resistance-No 

action, no cure tomorrow)

จากขอมูลของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบวา 

ตั้งแต ป 2543 เปนตนมา ประเทศไทยมีการผลิต และนำาเขากลุม

ยาตานจุลชีพ ไดแก ยาปฏิชีวนะหรือยาตานแบคทีเรีย ยาตานไวรัส 

ยาตานเชื้อรา และยาฆาเชื้ออื่นๆ สูงเปนอันดับหนึ่งของมูลคายา

ทั้งหมดของประเทศ ในป 2550 มีมูลคารวมประมาณ 2 หมื่นลาน 

บาท หรือเกือบรอยละ 20 ของมูลคายาทั้งหมด

สำาหรับการแกไขปญหาเชื้อดื้อยา กระทรวงสาธารณสุขมี 

นโยบายควบคุมการใชยาตานจุลชีพในโรงพยาบาล โดยใหใชเทา

ที่จำาเปนตามสภาพปญหาการเจ็บปวย ใหโรงพยาบาลทุกแหงเฝา

ระวังควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สงเสริมกระบวนการปอง

กันการแพรกระจายของเชื้อในโรงพยาบาล และตั้งศูนยเฝาระวังเชื้อ

ดื้อยาตานจุลชีพระดับชาติ   การปองกันแกไขปญหาเชื้อดื้อยาที่ดี

ที่สุด ที่หนวยงาน องคกร ผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ 

เอกชน และประชาชน ตองรวมมือกัน คือการใชยาปฏิชีวนะอยาง

ถูกตองและเหมาะสม หยุดการใชยาปฏิชีวนะโดยไมจำาเปน เพื่อ

ไมใหเชื้อปรับตัวดื้อยา และในที่สุดอาจไมมียาใดรักษาได และที่

สำาคัญตองเรงใหความรูที่ถูกตองแกประชาชน ไมใหซื้อยามากินเอง

โดยไมปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรเด็ดขาด และหากจำาเปนตองกิน

ยาปฏิชีวนะ ยารักษาวัณโรค โรคเอดส และมาลาเรีย หรือโรคติด

เชื้ออื่นๆ จะตองกิน ใหครบถวน ตามที่คำาแนะนำาของแพทยและ

เภสัชกรอยางเครงครัด ดังคำาขวัญวันอนามัยโลกในปนี้1

ในปจจุบันพบวาการดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียเปนปญหาที่

สำาคัญ สงผลกระทบตอทั้งสุขภาพ และเศรษฐกิจ  บทความนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อจะตอบคำาถามที่พบไดบอยจากการใชยาปฏิชีวนะ

ของแบคทีเรีย และเพื่อเปนแนวทางในการใชยาปฏิชีวนะอยางถูก

ตองและเหมาะสม 

คำาถาม :  ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) แตกตางจากยาตานจุลชีพ 

(Antimicrobial drugs) อยางไร

ตอบ :  ยาตานจุลชีพ (Antimicrobial drugs) หมายถึงยาที่มี

ฤทธิ์ทำาลาย หรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพ อันไดแก ไวรัส 

แบคทีเรีย ริกเกตเซีย เชื้อรา เชื้อปาราสิต และโปรโตซัว ซึ่งมีทั้ง

สารสังเคราะห และสารที่ไดมาจากธรรมชาติ ยาใดที่ไดมาจากสาร

ที่ผลิตโดยจุลชีพ (ไดแก เชื้อรา และแบคทีเรีย) มีฤทธิ์ฆา หรือ

ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพชนิดอื่น มีชื่อเรียกเฉพาะวา ยา

ปฏิชีวนะ (Antibiotics) ซึ่งรวมทั้งสารที่เกิดจากการกึ่งสังเคราะห 

(semisynthetic) ที่มีลักษณะคลายสารจากธรรมชาติดวย ตัวอยางเชน 

Penicillins, Tetracyclines, Macrolides เปนตน    ยาปฏิชีวนะ 

จึงเปนยาตานจุลชีพชนิดหนึ่ง ซึ่งมีประโยชนในการรักษาโรคติดเชื้อ

แบคทีเรีย ริกเกตเซีย และเชื้อรา เปนสวนใหญ2 ดังนั้นยาตานจุลชีพ

จึงมีความหมายรวมถึงยาปฏิชีวนะดวย

คำ�ถ�ม :กลไกการออกฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะ (ยาตานแบคทีเรีย)

ตอบ :  การออกฤทธิ์ของยาตานแบคทีเรีย แบงเปนกลไกหลัก 

4 กลไก3 คือ

1. ยับยั้งการสรางผนังเซลลของแบคทีเรีย ไดแก ยาในกลุม 

beta-lactam เชน penicillins และ cephalosporins เปนตน

2. ยับยั้งการสรางโปรตีนของแบคทีเรีย (โปรตีนที่ทำา

หนาที่เปนโครงสรางหรือเปนเอ็นซัยมที่มีบทบาทในการมีชีวิตของ

แบคทีเรีย) ไดแก ยาในกลุม tetracyclines, chloramphenicols 

และ macrolides เปนตน

3. ยับยั้งการทำางานของเอ็นซัยมของแบคทีเรีย ไดแก ยา

ในกลุม quinolones

4. ยับยั้งขบวนการเมตะบอลิก ซึ่งเกี่ยวกับการสรางสารอาหาร

บทความฟนวิชา
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และพลังงานของแบคทีเรีย ไดแก ยาในกลุม sulfamethoxazole 

และ trimethoprim 

ทั้งนี้การออกฤทธิ์ของยาที่จะครอบคลุมเชื้อแบคทีเรียมากนอย

เพียงใดขึ้นกับสูตรโครงสรางของยา ซึ่งจะทำาใหยามีคุณสมบัติใน

การเขาสูเซลล และออกฤทธิ์ภายในเซลลที่แตกตางกัน

คำ�ถ�ม : สาเหตุของการลมเหลวในการรักษาโรคติดเชื้อดวย

ยาตานจุลชีพ

ตอบ: สาเหตุของการลมเหลวในการรักษาโรคติดเชื้อดวย

ยาตานจุลชีพ3 ไดแก

1. เลือกยาผิด คือยาไมมีฤทธิ์ที่ครอบคลุมเชื้อที่กอโรค

2. ใชในขนาดผิด คือขนาดหรือปริมาณยาที่ไดรับไมเหมาะ

สมที่จะทำาลายเชื้อกอโรคได

3. ใชยาตานจุลชีพไมนานพอที่จะทำาลายเชื้อกอโรค

4. ใชผิดวิธี เชน การรับประทานไมถูกวิธี โดยยาบางชนิด

ตองรับประทานกอนอาหาร ในขณะที่บางชนิดตองรับประทานหลัง

อาหาร ยาบางชนิดหามรับประทานรวมกับนม เปนตน

5. เชื้อที่กอโรคเปนเชื้อที่ดื้อยา

คำ�ถ�ม : การดื้อยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) คืออะไร

ตอบ : แบคทีเรียพัฒนาการดื้อตอยาตานจุลชีพเพิ่มมากขึ้น

เปนเงาตามตัวของการผลิตและการใชยาตานจุลชีพใหมๆ  การ

ดื้อยาของแบคทีเรียเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 

(mutation) ของแบคทีเรีย โดยการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเกิดขึ้นที่

สวนของสารพันธุกรรมหลักของเชื้อที่เรียกวา โครโมโซม สวนของ

โครโมโซมมีขนาดใหญประกอบดวย gene ที่จะแสดงออกเปนลักษณะ

ตางๆ ของเชื้อมากมายรวมทั้งการดื้อยา  การพบสารพันธุกรรม

หรือ gene ดื้อยาที่บริเวณนี้ไมมากเหมือนการพบที่สวนของสาร

พันธุกรรมนอกโครโมโซมซึ่งเรียกวา พลาสมิด (plasmid) และ

ทรานสโปซอน (transposon) ซึ่งมีขนาดเล็กกวาโครโมโซมมาก    

geneที่ควบคุมการดื้อยาที่อยูบนพลาสมิดและทรานสโปซอนของ 

แบคทีเรียชนิดหนึ่ง สามารถถายทอดไปยังแบคทีเรียชนิดอื่นๆ 

ไดงาย ทำาใหเกิดการแพรกระจายการดื้อยาจากเชื้อหนึ่งไปสูอีก

เชื้อหนึ่งไดรวดเร็ว3

คำ�ถ�ม : ปญหาที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเชื้อดื้อยาสำาคัญอยางไร

ตอบ: เชื้อที่ดื้อยามีความรุนแรงในการทำาใหเกิดโรค และเมื่อ

เกิดการดื้อของเชื้อตอยาชนิดหนึ่งมักจะมีการดื้อตอยาหลายๆ กลุม

ไปดวย ทำาใหมียาที่จะใหเลือกใชนอยมาก3  และตองใชยาที่มีราคา

แพง ทำาใหคาใชจายในการรักษาสูงขึ้นตามไปดวย

คำ�ถ�ม : ทำาอยางไรจึงจะลดการกระตุนใหเกิดเชื้อดื้อยา

ตอบ: วิธีที่จะลดการกระตุนการเกิดเชื้อดื้อยา3

1. การใชยาตานจุลชีพอยางถูกตอง ซึ่งไดแก

 - การใชเฉพาะกรณีมีการติดเชื้อแบคทีเรียจริง

 - การใชตองใชในขนาดเวลา และวิธีการที่ถูกตอง

2. การใชยาตานจุลชีพในการปองกันตองใชเมื่อจำาเปน 

และสั้นที่สุดภายใตการแนะนำาดูแลของแพทยและเภสัชกร

3. การมีมาตรการในการควบคุมและปองกันการแพรกระจาย

ของเชื้อจากผูปวยสูผูอื่นหรือสูสิ่งแวดลอม

คำ�ถ�ม : ยาปฏิชีวนะอะไรบางที่มีการใชผิดบอยๆ

ตอบ: การใชยาประเภทนี้อยางผิดๆ ที่พบไดบอย2 เชน

1. การใชยาผิดวัตถุประสงค คือใชยาปฏิชีวนะเสมือน

หนึ่งเปนยาลดไข เชนเดียวกับแอสไพริน  พอมีอาการไขก็กินยา

ปฏิชีวนะทุกครั้งไป แมแตในฉลากยาของยาปฏิชีวนะบางตัวที่มี

ขายอยูในทองตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ทำาเปนผงใสซอง ก็ยัง

ระบุสรรพคุณครอบจักรวาล จนเปนที่เขาใจผิดวาเปนยาลดไข

2. ใชยาปฏิชีวนะรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เพราะไม 

สามารถฆาเชื้อไวรัสได (ในปจจุบัน มียาตานไวรัส ที่ใชรักษาโรค

ติดเชื้อไวรัสบางชนิด)

3. ใชในขนาดและระยะเวลาที่นอยกวาความตองการจริงๆ 

เชน กินเพียง 2-3 เม็ด หรือกินนานเพียง 2-3 วัน เมื่อรูสึกวาอาการ

ดีขึ้นแลวหยุดยาเอง

4. กรณียาที่ตองรับประทานกอนอาหารหรือขณะทองวาง 

เชน Cloxacillins, Dicloxacillins  ที่พบไดบอยคือผูปวยไมรับ

ประทานยาขณะทองวาง คือกอนอาหาร 1 ชั่วโมงหรือหลังอาหาร 

2 ชั่วโมง ทำาใหยาชนิดนี้อาจถูกสลายไดงายดวยกรดในกระเพาะ

อาหาร

คำ�ถ�ม : หลักการใชยาใหถูกตอง มีหลักการอยางไรบาง

ตอบ: หลักการใชยาใหถูกตองไดแก4 การใชยาใหถูกโรค ถูก

ขนาด ถูกเวลา และถูกทาง

1. หลักการใชยาใหถูกโรค ตองทราบกอนวา อาการที่

เปนนั้น มีสาเหตุมาจากสิ่งใด เนื่องจากยาที่ใชรักษาจะไมเหมือน

กัน และตองใหยาใหถูกกับอาการที่เปนอยูดวย การนำาตัวอยาง

ยาหรือชื่อยามาซื้อยาเอาไปใชเองนั้น ควรจะปรึกษาเภสัชกรหรือ

แพทยกอนใชยา

2. หลักการใชยาใหถูกขนาด ปริมาณยาที่ใชในแตละคน

จะแตกตางกัน เชน ทารก เด็ก ผูใหญ ผูสูงอายุ จะมีขนาดยาที่

ใชไมเทากัน นอกจากนี้ คนที่มีการทำางานของตับหรือไตบกพรอง 
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คนที่มีโรคประจำาตัว เชนเบาหวาน คนที่ตองรับประทานยาหลาย

ตัวรวมกัน อาจจะตองมีการปรับขนาดยาใหเหมาะสมในแตละราย 

บางคนลืมกินยาไปมื้อหนึ่ง แลวไปกินเพิ่มเปน 2 เทาในมื้อถัดไป 

ซึ่งเปนการปฏิบัติที่ไมถูกตอง ดังนั้นควรปฏิบัติตามคำาแนะนำาบน

ฉลากยา หรือที่แพทยและเภสัชกรแนะนำาอยางเครงครัด

3. หลักการใชยาใหถูกเวลา จำานวนครั้งของยาแตละชนิด

ที่ใหในวันหนึ่งๆ จะไมเทากัน และยาบางชนิดตองรับประทาน 

อยางตอเนื่อง 5-7 วัน บางครั้งอาจถึง 10 วัน เชน ยาปฏิชีวนะ 

ตัวอยางยาเชน อะม็อกซีซิลลิน ถาหากรับประทานยาไมครบตาม

เวลาที่กำาหนด อาจจะทำาใหเกิดการดื้อยาได เนื่องจากยาไมสามารถ 

ฆาเชื้อไดหมด

4. หลักการใชยาใหถูกทาง ยามีรูปแบบแตกตางกัน แตละ

ชนิดมีวิธีการใชยาที่แตกตางกัน จึงจำาเปนตองรูวิธีและใชใหถูกตองยา

เม็ดหรือแคปซูล ตองกลืนยาทั้งเม็ดหรือทั้งแคปซูลพรอมน้ำา ไมควร

เคี้ยวเม็ดยาหรือแกะยาออกจากแคปซูล ยาเม็ดหรือแคปซูลที่ออก

ฤทธิ์เนิ่นนาน รับประทานวันละ 1 หรือ 2 ครั้ง สวนใหญจะหาม

หักแบงครึ่งยา เพราะจะทำาใหยาเสียคุณสมบัติในการออกฤทธิ์เนิ่น

นาน และอาจทำาใหยาถูกดูดซึมเร็วจนทำาใหไดรับยาเกินขนาด มี

บางชนิดเทานั้นที่สามารถหักแบงครึ่งได แตทุกชนิดหามเคี้ยว หรือ

บดยาโดยเด็ดขาด  ยาผงชนิดรับประทาน ถาเปนชนิดที่ตองละ

ลายน้ำากอน ตองละลายน้ำากอน หามรับประทานผงแหงแลวดื่มน้ำา

ตาม จะทำาใหไดยาไมครบขนาด ยาบางอยางจะพองตัวเมื่อถูกน้ำา 

ทำาใหเกิดการอุดตันที่หลอดอาหารได

สรุป

เมื่อมีอาการเจ็บปวยไมสบาย จำาเปนตองใชยา ควรปรึกษา

แพทยหรือเภสัชกรทุกครั้งกอนใชยา ไมควรซื้อยามารับประทาน

เอง และควรรับประทานยาตามคำาแนะนำาอยางเครงครัด เพื่อ

ใหไดผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ลดการเกิดเชื้อดื้อยาในภาย

หลัง หลีกเลี่ยงการรับประทานยาโดยไมจำาเปน เพราะนอกจาก

จะไมเกิดประโยชนแลวยังอาจกอใหเกิดโทษตอผูที่รับประทานได

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิงพิมล  เชี่ยว

ศิลป ผูจัดการระบบคุณภาพ และเภสัชกรหญิงพิณทิรา  ตันเถียร 

ผูชวยผูอำานวยการ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ที่

กรุณาใหคำาแนะนำาและตรวจสอบตนฉบับนี้
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