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สถานการณ์ ที่เคยเกิดขึน้ ได้แก่







เป็ นไข้ เจ็บคอมาก มีเสลดสี เขียว น้ า มูกสีเขียว แพทย์เคยสัง่ ยาฆ่าเชื้ อชนิด เดียวก ันก ับครั้งนี้ แต่
ทาไมครั้งนี้ กนิ ยามาแล้วหลายวันอาการไม่ดีข้ ึน3
เป็ นหนองใน เมื่อก่อนเคยกินยาแค่ม้อื เดียวแล้วก็หาย แต่ครั้งนี้ทาไมถึงต้องไปฉี ดยาที่โรงพยาบาล
ถึงจะหาย
ผ่าตัด แผลติดเชื้อ ทาไมรักษาแผลติดเชื้อยากลาบาก
มีคนรู ้จกั นอนโรงพยาบาลห้อง ICU ด้วยโรคหัวใจ หลายวันผ่านไปเกิดติดเชื้ อแทรกซ้อนขึ้น
เกือบเสียชีวิต

คาถามคาตอบเกีย่ วกับเชื้อดื้อยา (Q&A)
โดย ภก.ณกรณ์ อยูน่ ิ่ม

ทาไมถึงเกิดสถานการณ์ ดงั กล่ าวข้างต้น


ใช้ยาผิด ซึ่งอาจเกิดจากใช้ยาที่ไม่ครอบคลุมเชื้อที่เป็ นสาเหตุกอ่ โรค ใช้ยาที่มีขนาดยาไม่เหมาะสม
เช่น มีขนาดยาต่าไปหรื อ ใช้ยาไม่นานพอที่จะกาจัดเชื้อได้หมด และที่ สาคัญเกิดจากเชื้อดื้อยา

ยาที่ใช้ ในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย คือยาอะไร


ยาที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้ อ เรี ยกว่า ยาปฏิชีวนะหรื อยาฆ่าเชื้ อ (antibiotics) โดยเป็ นยาที่
ทาลาย ฆ่า หรื อยับยั้งการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ย โดยผ่านหลายๆกลไกเช่ น ยับยั้งการสร้างผนัง
เซลล์ ยับยั้งการสร้างโปรตีน ยับยั้งการสร้าง ดี เอ็นเอ ทาให้กาจัดเชื้อแบคทีเรี ยที่ เป็ นสาเหตุของโรค
ได้และทาให้หายขาดจากโรคนั้นๆได้

เชื้อดือ้ ยา…คืออะไร


เชื้อดื้อยาในที่ น้ ีคือ เชื้อที่ดอื้ ต่อยาปฏิชีวนะ ซึ่งเชื้ อดื้อยานี้จะทนต่ อยาที่เคยยับยัง้ หรื อฆ่า ตัวเชื้อได้
ส่งผลให้ยาที่เคยใช้ได้ผลกลับใช้ไม่ได้ผล ทาให้ไม่หายจากการติดเชื้อ และมีโอกาสแพร่ เชื้อดื้อยา
ไปสู่คนอื่นๆได้อีก โรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรี ยที่พบบ่ อยและมักพบว่ามีสาเหตุจากเชื้ อดื้อยา
อยูบ่ ่อยครั้ง เช่ น การติดเชื้อในทางเดินปั สสาวะ ปอดอักเสบ และการติดเชื้อในกระแสเลือด

กลไกของการดือ้ ยาของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาเป็ นอย่ างไร


กลไกการเกิดการดื้อยานั้นมีหลายกลไก ได้แก่ การผลิตเอนไซม์มาทาลายยา ทาให้ยาปฏิชีวนะไม่
สามารถออกฤทธิ์ ได้ การเปลี่ยนแปลงเป้ าหมายที่ยาไปออกฤทธิ์ โดยเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างเป้ าหมาย
ทาให้ยาจับก ับเป้ าหมายไม่ได้ ยาจึงออกฤทธิ์ไม่ได้ มีการผลิตเป้ าหมายที่ยาไปออกฤทธิ์เพิ่มขึ้น ทา
ให้ยาที่มีอยูไ่ ม่สามารถออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การดื้อยายังเกิดจากลดการนายา
เข้ามาในเซลล์ รวมถึงเพิ่มการขับออกยาออกจากเซลล์อีกด้วย

เชื้อดือ้ ยา…เกิดขึน้ ได้ อย่ างไร


การเกิดแบคทีเรี ยที่เป็ นสายพันธุ์ด้ือยา เป็ นกลไกตามธรรมชาติ ที่ เกิดขึ้นจากการแบ่งตัวของ
แบคทีเรี ย การเกิด การกลายพันธุ์ (mutation) หรื อการแลกเปลี่ยนสารพันธุ กรรมก ันระหว่าง
แบคทีเรี ย เช่ น กระบวนการคอนจูเกชัน่ (conjugation) ที่มีการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรม
ระหว่างแบคทีเรี ย ซึ่งเป็ นผลดีต่อการอยูร่ อดของแบคทีเรี ย ซึ่งสารพันธุกรรมที่ เกีย่ วข้องก ับการดื้อ
ยาก็มีการแลกเปลี่ยนก ันด้วย

ทาไมในปัจจุบนั เชื้อดื้อยาจึงมีอัตราการเกิดขึน้ อย่ างรวดเร็ว


ในช่วงไม่กที่ ศวรรษที่ ผ่านมา การเกิดและการแพร่ กระจายเชื้อดื้ อยามีการเพิม่ ขึ้ นอย่างรวดเร็ว โดยมี
ปั จจัยเร่ งต่างๆ เช่น การขยายการเติบโตของเมือง การอยูอ่ าศัยอย่างแออัด ทาให้สุข ลักษณะของการ
อยูอ่ าศัยต่า ลง การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้ นของประชากรที่มี
ภูมิคุม้ ก ันต่า เช่น การเพิ่มสัด ส่วนของผูส้ ูงอายุ การแพร่ กระจายของไวรัส HIV รวมถึงการ
เดินทางระยะไกลเป็ นไปได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ทาให้เชื้ อดื้อยาจากอีกที่หนึ่งแพร่ กระจายไปยัง
อีกสถานที่หนึ่งได้โดยง่าย และสิ่งที่สาคัญที่สุดคือ การใช้ยาปฎิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม อันเป็ น
สาเหตุที่สาคัญของการเกิดเชื้ อดื้อยา

การใช้ ยาปฏิชีวนะอย่ างไม่ เหมาะสม เป็ นอย่ างไร










การใช้ยาที่ มีระยะเวลาในการใช้ยาที่ส้ นั เกินไป ซึ่งอาจเกิดจาก ใช้ยาไม่ครบตามจานวนวันที่แพทย์
สัง่ ลืมรับประทานยา รวมถึง การหยุดยาปฏิชีวนะเมื่ออาการดีข้ ึน เช่ น หายเจ็บคอ ไม่มีไข้จึงหยุดยา
การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไป มากเกินความจาเป็ น เช่ นการใช้ยาติดต่อเป็ นระยะเวลายาวนานโดย
ไม่มีขอ้ บ่งชี้ในการใช้
การใช้ยาในขนาดต่าเกินไป เช่น รับประทานยาแค่ 2 มื้อแต่ที่ควรจะเป็ นคือ 4 มื้อ ทาให้ไม่
เพียงพอต่ อการออกฤทธิ์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
การใช้ยาไม่ถูกก ับโรค เช่นการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคไข้หวัดที่เ กิดจากเชื้ อไวรัส
ยาปฏิชีวนะหาซื้อได้ง่ายเกินไป ทาให้การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมสูงขึ้น และ
การแบ่งยาก ันใช้ ทาให้เกิดการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมหลายอย่าง เช่ น ใช้ยาไม่ถูกก ับโรค ใช้ขนาด
ยาไม่ถูกต้อง เป็ นต้น

ปัญหาเชื้อดื้อยาเกิดขึน้ ทัว่ โลกหรื อไม่


ปั ญหาเชื้อดื้อยาเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นทัว่ โลก แม้แต่ในชาติที่พฒั นาแล้ว อย่างสหรัฐอเมริ กา หรื อ
สภาพยุโรป (EU) ก็มีปัญหาเชื้อดื้อยาเช่นเดี ยวก ับประเทศไทย

ปัญหาเชื้อดื้อยาส่ งผลกระทบต่ออะไรบ้าง


ปั ญหาเชื้อดื้อยาส่งผลกระทบหลายอย่าง ทั้งทางด้านสาธารณสุข ด้านการรักษาโรค ด้านการป้ องก ัน
โรค รวมถึงด้านเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย

ผลกระทบด้ านสาธารณสุ ข ด้ านเศรษฐกิจและสังคมเป็ นอย่ างไรบ้าง


ในด้านสาธารณสุขนั้น การติดเชื้อดื้อยาต้องใช้ระยะเวลารักษาที่ยาวนานขึ้น รวมถึงอาจมีความ
จาเป็ นต้องเปลี่ยนยารักษาตัวใหม่ ซึ่งบางครั้งมีราคาแพงและมีอนั ตรายมากกว่ายาที่ใช้เป็ นมาตรฐาน
สาหรับเชื้อทัว่ ไป นอกจากนี้ การติดเชื้ อดื้อยายังเพิ่มความเสี่ ยงในการเสียชีวิตอีกด้วย นอกจาก
ผลกระทบต่อด้านสาธารณสุขแล้ว ยังเกิด ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย เช่น ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายที่ มากขึ้นจากการรักษาที่ยาวนานขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดูแลผูป้ ่ วย และยัง
สูญเสียแรงงานจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ทาให้ส่งผลต่ อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ตัวอย่ างปัญหาทางสาธารณสุ ขที่เกิดจากเชื้อดื้อยามีตวั อย่ างอะไรบ้าง






ตัวอย่างแรกคือ หนองใน (gonorrhea) ที่เกิดจากเชื้อ Neisseria gonorrhoeae
โดยในหลายประเทศมีรายงานความล้มเหลวของการรักษาด้วยยากลุ่มเซฟาโลสปอริ น
(cephalosporins) รุ่ นที่ 3 ซึ่งใช้เป็ นยามาตรฐานในการรักษาหนองใน เมื่อมีความล้มเหลว
ของการักษา ปั ญหาที่ตามมาต่อผูป้ ่ วยเมื่อไม่สามารถรักษาหนองในให้หายได้คือ อาการแทรกซ้อน
ต่างๆ เช่น เป็ นหมัน (infertility) ผลต่อทารกในครรภ์และทารกที่ค ลอดออกมาอาจตาบอดได้
โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ (urinary tract infection) เช่น กระเพาะปั สสาวะ
อักเสบ กรวยไตอักเสบ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อ Escherichia coli (E. coli) ได้พบ
ปั ญหาการดื้อยา กลุ่มฟลูโรควิโนโลน (fluroquinolones) ที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อในทางเดิน
ปั สสาวะ
นอกจากนี้ยงั พบเชื้ อดื้อยาที่ กอ่ โรคอื่นๆ เช่น staphylococcus aureus ที่กอ่ ให้เกิดโรคติด
เชื้อที่รุนแรงในสถานพยาบาล

ในปัจจุบนั สถานการณ์ โรคติดเชื้อในประเทศไทยเป็ นอย่ างไรบ้าง


ในปี พ.ศ.2553 ประเทศไทยมีมูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะ กว่า 10,000 ล้านบาท/ปี มีอตั ราการติดเชื้อดื้อยาปฎิ
ชีวนะถึงกว่า 100,000 คน/ปี ทาให้ผปู้ ่ วยต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้นกว่า 3.24 ล้านวัน/ปี มีอตั รา
เสียชีวิต 38,481 ราย/ปี และเกิด ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เป็ นมูลค่า 2,539-6,084 ล้านบาท/ปี

การคิดค้ นยาใหม่ ๆ เพื่อรักษาโรคติดเชื้อ ในปัจจุบนั มีบ้างหรื อเปล่ า


นับตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 80 จนถึงปั จจุบนั ไม่ได้มีการคิดค้นยาปฏิชีวนะกลุ่มใหม่ มีแต่การคิดค้น
ยาในกลุ่มเดิ มๆ แต่กเ็ ป็ นจานวนน้อยมาก นัน่ อาจหมายความว่ามนุษย์อาจเข้าสู่ยคุ หลังยาปฏิชีวนะ

(post antibiotics era) ซึ่งโรคติดเชื้ อทัว่ ๆไป รวมถึงการบาดเจ็บเล็กน้อย อาจนาความตาย
มาสู่ มนุ ษย์ได้

มีวิธีการใดบ้างที่จะชะลอความเร็วในการเกิดเชื้อดือ้ ยาได้ บ้าง


การแก ้ปั ญหาเชื้อดื้ อยา เริ่ มต้นได้จากตัวของเราทุกๆคน ได้แก่ การใช้ยาปฏิชีวนะให้ครบตามที่
แพทย์สงั่ อย่างเคร่ งครัด แม้ว่าอาการจะดีข้ ึนแล้ว ก็ตาม ไม่ซ้ื อยาปฎิชีวนะใช้เองโดยควรปรึ กษา
แพทย์หรื อเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้ง ไม่แบ่งยากนั ใช้ แม้ว่าจะมีอาการคล้ายๆกนั และไม่ใช้ยา
ปฏิชีวนะที่เหลือจากครั้งก่อนๆ
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