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สถานการณ์ที่เคยเกิดขึน้ ได้แก่ 

 เป็นไข ้เจ็บคอมาก มีเสลดสีเขียว น ้ ามูกสีเขียว แพทยเ์คยสัง่ยาฆ่าเช้ือชนิดเดียวกนักบัคร้ังน้ี แต่
ท าไมคร้ังน้ีกนิยามาแลว้หลายวนัอาการไม่ดีข้ึน3 

 เป็นหนองใน เม่ือกอ่นเคยกนิยาแค่ม้ือเดียวแลว้กห็าย แต่คร้ังน้ีท าไมถึงตอ้งไปฉีดยาท่ีโรงพยาบาล
ถึงจะหาย 

 ผ่าตดั แผลติดเช้ือ ท าไมรักษาแผลติดเช้ือยากล าบาก 

 มีคนรู้จกันอนโรงพยาบาลห้อง ICU ดว้ยโรคหัวใจ หลายวนัผ่านไปเกดิติดเช้ือแทรกซ้อนข้ึน 
เกอืบเสียชีวิต 

 

ค าถามค าตอบเกีย่วกบัเช้ือดื้อยา (Q&A)  

โดย ภก.ณกรณ์ อยูน่ิ่ม 



ท าไมถึงเกิดสถานการณ์ดงักล่าวข้างต้น 

 ใชย้าผิด ซ่ึงอาจเกดิจากใชย้าท่ีไม่ครอบคลุมเช้ือท่ีเป็นสาเหตุกอ่โรค ใช้ยาท่ีมีขนาดยาไม่เหมาะสม 
เช่น มีขนาดยาต ่าไปหรือ ใชย้าไม่นานพอท่ีจะก  าจดัเช้ือไดห้มด และท่ีส าคญัเกดิจากเช้ือด้ือยา 

ยาที่ใช้ในการรักษาโรคตดิเช้ือแบคทีเรีย คือยาอะไร 

 ยาท่ีใชใ้นการรักษาโรคติดเช้ือ เรียกว่า ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเช้ือ (antibiotics) โดยเป็นยาท่ี
ท าลาย ฆ่า หรือยบัย ั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย โดยผ่านหลายๆกลไกเช่น ยบัย ั้งการสร้างผนงั
เซลล ์ยบัย ั้งการสร้างโปรตีน ยบัย ั้งการสร้าง ดีเอ็นเอ ท าให้ก  าจดัเช้ือแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุของโรค
ไดแ้ละท าให้หายขาดจากโรคนั้นๆได้ 

เช้ือดือ้ยา…คืออะไร 

 เช้ือด้ือยาในท่ีน้ีคือ เช้ือที่ดือ้ต่อยาปฏิชีวนะ ซ่ึงเช้ือด้ือยาน้ีจะทนต่อยาท่ีเคยยบัย ั้งหรือฆ่าตวัเช้ือได ้
ส่งผลให้ยาท่ีเคยใชไ้ดผ้ลกลบัใช้ไม่ไดผ้ล ท าให้ไม่หายจากการติดเช้ือ และมีโอกาสแพร่เช้ือด้ือยา
ไปสู่คนอ่ืนๆไดอี้ก โรคท่ีเกดิจากการติดเช้ือแบคทีเรียท่ีพบบ่อยและมกัพบว่ามีสาเหตุจากเช้ือด้ือยา
อยูบ่่อยคร้ัง เช่น การติดเช้ือในทางเดินปัสสาวะ ปอดอกัเสบ และการติดเช้ือในกระแสเลือด 

กลไกของการด้ือยาของเช้ือแบคทีเรียดื้อยาเป็นอย่างไร 

 กลไกการเกดิการด้ือยานั้นมีหลายกลไก ไดแ้ก ่การผลิตเอนไซม์มาท าลายยา ท าให้ยาปฏิชีวนะไม่
สามารถออกฤทธ์ิได ้การเปล่ียนแปลงเป้าหมายท่ียาไปออกฤทธ์ิ โดยเปล่ียนแปลงรูปร่างเป้าหมาย
ท าให้ยาจบักบัเป้าหมายไม่ได ้ยาจึงออกฤทธ์ิไม่ได ้มีการผลิตเป้าหมายท่ียาไปออกฤทธ์ิเพ่ิมข้ึน ท า
ให้ยาท่ีมีอยูไ่ม่สามารถออกฤทธ์ิได้อยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการด้ือยายงัเกดิจากลดการน ายา
เขา้มาในเซลล์ รวมถึงเพ่ิมการขบัออกยาออกจากเซลลอี์กดว้ย 

เช้ือดือ้ยา…เกิดขึน้ได้อย่างไร 

 การเกดิแบคทีเรียท่ีเป็นสายพนัธุ์ด้ือยา เป็นกลไกตามธรรมชาติ ท่ีเกดิข้ึนจากการแบ่งตวัของ
แบคทีเรีย การเกดิการกลายพนัธุ์ (mutation) หรือการแลกเปล่ียนสารพนัธุกรรมกนัระหว่าง
แบคทีเรีย เช่น กระบวนการคอนจูเกชัน่ (conjugation) ท่ีมีการแลกเปล่ียนสารพนัธุกรรม
ระหว่างแบคทีเรีย ซ่ึงเป็นผลดีต่อการอยูร่อดของแบคทีเรีย ซ่ึงสารพนัธุกรรมท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการด้ือ
ยากมี็การแลกเปล่ียนกนัดว้ย 



ท าไมในปัจจุบนัเช้ือดื้อยาจงึมีอัตราการเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว 

 ในช่วงไม่ก ีท่ศวรรษท่ีผ่านมา การเกดิและการแพร่กระจายเช้ือด้ือยามีการเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยมี
ปัจจยัเร่งต่างๆ เช่น การขยายการเติบโตของเมือง การอยูอ่าศยัอยา่งแออดั ท าให้สุขลกัษณะของการ
อยูอ่าศยัต ่าลง การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม สภาพภูมิอากาศ การเพ่ิมข้ึนของประชากรท่ีมี
ภูมิคุม้กนัต ่า เช่น การเพ่ิมสดัส่วนของผูสู้งอายุ การแพร่กระจายของไวรัส HIV รวมถึงการ
เดินทางระยะไกลเป็นไปได้สะดวกและรวดเร็วข้ึน ท าให้เช้ือด้ือยาจากอีกท่ีหน่ึงแพร่กระจายไปยงั
อีกสถานท่ีหน่ึงไดโ้ดยง่าย และส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การใชย้าปฎิชีวนะอยา่งไม่เหมาะสม อนัเป็น
สาเหตุท่ีส าคญัของการเกดิเช้ือด้ือยา 

การใช้ยาปฏชีิวนะอย่างไม่เหมาะสม เป็นอย่างไร 

 การใชย้าท่ีมีระยะเวลาในการใช้ยาท่ีสั้นเกนิไป ซ่ึงอาจเกดิจาก ใชย้าไม่ครบตามจ านวนวนัท่ีแพทย์
สัง่ ลืมรับประทานยา รวมถึง การหยดุยาปฏิชีวนะเม่ืออาการดีข้ึน เช่น หายเจ็บคอ ไม่มีไขจึ้งหยดุยา 

 การใชย้าปฏิชีวนะมากเกนิไป มากเกนิความจ าเป็น เช่นการใชย้าติดต่อเป็นระยะเวลายาวนานโดย
ไม่มีขอ้บ่งช้ีในการใช้ 

 การใชย้าในขนาดต ่าเกนิไป เช่น รับประทานยาแค่ 2 ม้ือแต่ท่ีควรจะเป็นคือ 4 ม้ือ ท าให้ไม่
เพียงพอต่อการออกฤทธ์ิให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 การใชย้าไม่ถูกกบัโรค เช่นการใชย้าปฏิชีวนะในการรักษาโรคไขห้วดัท่ีเกดิจากเช้ือไวรัส 

 ยาปฏิชีวนะหาซ้ือไดง่้ายเกนิไป ท าให้การใช้ยาอยา่งไม่เหมาะสมสูงข้ึน และ 
 การแบ่งยากนัใช ้ท าให้เกดิการใชย้าอยา่งไม่เหมาะสมหลายอยา่ง เช่น ใชย้าไม่ถูกกบัโรค ใชข้นาด

ยาไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

ปัญหาเช้ือดื้อยาเกิดขึน้ทัว่โลกหรือไม่ 

 ปัญหาเช้ือด้ือยาเป็นปัญหาท่ีเกดิข้ึนทัว่โลก แมแ้ต่ในชาติท่ีพฒันาแลว้อยา่งสหรัฐอเมริกา หรือ
สภาพยุโรป (EU) กมี็ปัญหาเช้ือด้ือยาเช่นเดียวกบัประเทศไทย 

ปัญหาเช้ือดื้อยาส่งผลกระทบต่ออะไรบ้าง 

 ปัญหาเช้ือด้ือยาส่งผลกระทบหลายอยา่ง ทั้งทางดา้นสาธารณสุข ดา้นการรักษาโรค ดา้นการป้องกนั
โรค รวมถึงดา้นเศรษฐกจิและสงัคมอีกดว้ย 

 



ผลกระทบด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างไรบ้าง 

 ในดา้นสาธารณสุขนั้น การติดเช้ือด้ือยาตอ้งใชร้ะยะเวลารักษาท่ียาวนานข้ึน รวมถึงอาจมีความ
จ าเป็นตอ้งเปล่ียนยารักษาตวัใหม่ ซ่ึงบางคร้ังมีราคาแพงและมีอนัตรายมากกว่ายาท่ีใชเ้ป็นมาตรฐาน
ส าหรับเช้ือทัว่ไป นอกจากน้ีการติดเช้ือด้ือยายงัเพ่ิมความเส่ียงในการเสียชีวิตอีกดว้ย นอกจาก
ผลกระทบต่อดา้นสาธารณสุขแลว้ ยงัเกดิผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิและสงัคมอีกดว้ย เช่น ตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายท่ีมากข้ึนจากการรักษาท่ียาวนานข้ึน รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆในการดูแลผูป่้วย และยงั
สูญเสียแรงงานจากการเสียชีวิตกอ่นวยัอนัควร ท าให้ส่งผลต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ 

ตวัอย่างปัญหาทางสาธารณสุขที่เกิดจากเช้ือดื้อยามีตวัอย่างอะไรบ้าง 

 ตวัอยา่งแรกคือ หนองใน (gonorrhea) ท่ีเกดิจากเช้ือ Neisseria gonorrhoeae 

โดยในหลายประเทศมีรายงานความลม้เหลวของการรักษาดว้ยยากลุ่มเซฟาโลสปอริน 
(cephalosporins) รุ่นท่ี 3 ซ่ึงใชเ้ป็นยามาตรฐานในการรักษาหนองใน เม่ือมีความลม้เหลว
ของการักษา ปัญหาท่ีตามมาต่อผูป่้วยเม่ือไม่สามารถรักษาหนองในให้หายไดคื้อ อาการแทรกซ้อน
ต่างๆ เช่น เป็นหมนั (infertility) ผลต่อทารกในครรภแ์ละทารกท่ีคลอดออกมาอาจตาบอดได้ 

 โรคตดิเช้ือในระบบทางเดินปัสสาวะ (urinary tract infection) เช่น กระเพาะปัสสาวะ
อกัเสบ กรวยไตอกัเสบ ซ่ึงส่วนใหญ่เกดิจากเช้ือ Escherichia coli (E. coli) ไดพ้บ
ปัญหาการด้ือยา กลุ่มฟลูโรควิโนโลน (fluroquinolones) ท่ีใชรั้กษาโรคติดเช้ือในทางเดิน
ปัสสาวะ 

 นอกจากน้ียงัพบเช้ือด้ือยาท่ีกอ่โรคอ่ืนๆ เช่น staphylococcus aureus ท่ีกอ่ให้เกดิโรคติด
เช้ือท่ีรุนแรงในสถานพยาบาล 

ในปัจจุบนั สถานการณ์โรคตดิเช้ือในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้าง 

 ในปี พ.ศ.2553 ประเทศไทยมีมูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะ กว่า 10,000 ลา้นบาท/ปี มีอตัราการติดเช้ือด้ือยาปฎิ
ชีวนะถึงกว่า 100,000 คน/ปี ท าให้ผูป่้วยตอ้งนอนโรงพยาบาลนานขึ้นกว่า 3.24 ลา้นวนั/ปี มีอตัรา
เสียชีวิต 38,481 ราย/ปี และเกดิ ความสูญเสียทางเศรษฐกจิ เป็นมูลค่า 2,539-6,084 ลา้นบาท/ปี 

การคิดค้นยาใหม่ๆ เพ่ือรักษาโรคตดิเช้ือ ในปัจจุบนัมีบ้างหรือเปล่า 

 นบัตั้งแต่ปลายทศวรรษท่ี 80 จนถึงปัจจุบนั ไม่ได้มีการคิดคน้ยาปฏิชีวนะกลุ่มใหม่ มีแต่การคิดคน้
ยาในกลุ่มเดิมๆ แต่กเ็ป็นจ านวนน้อยมาก นัน่อาจหมายความว่ามนุษยอ์าจเขา้สู่ยคุหลงัยาปฏิชีวนะ 



(post antibiotics era) ซ่ึงโรคติดเช้ือทัว่ๆไป รวมถึงการบาดเจ็บเล็กน้อย อาจน าความตาย
มาสู่มนุษยไ์ด้ 

มีวิธีการใดบ้างที่จะชะลอความเร็วในการเกิดเช้ือดือ้ยาได้บ้าง 

 การแกปั้ญหาเช้ือด้ือยา เร่ิมตน้ไดจ้ากตวัของเราทุกๆคน ไดแ้ก ่การใช้ยาปฏิชีวนะให้ครบตามท่ี
แพทยส์ัง่อยา่งเคร่งครัด แมว้่าอาการจะดีข้ึนแลว้กต็าม ไม่ซ้ือยาปฎิชีวนะใช้เองโดยควรปรึกษา
แพทยห์รือเภสชักรกอ่นใช้ยาทุกคร้ัง ไม่แบ่งยากนัใช้ แมว้่าจะมีอาการคลา้ยๆกนั และไม่ใชย้า
ปฏิชีวนะท่ีเหลือจากคร้ังกอ่นๆ 
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