3. ใครบางที่เสี่ยงตอการมเีชื้อดื้อยา ?
1. เชื้อดื้อยาคอือะไร ?
• เชือ้ ดือ้ ยาคอืเชือ้ แบคทเีรยที
ี ดื่ อ้ ตอยาปฏชิวีนะ (ยาทีเ่ รยีกผดิวายาแกอกัเสบ)
• เชือ้ แบคทเีรยีเปน็เชือ้ โรคชนดิหนึง่ นอกเหนอืจากเชือ้ โรคอืน่ ๆ (เชือ้ รา เชือ้ ไวรสั
และเชือ้ พยาธ)ิ
• เชือ้ แบคทเีรยีมหีลายพนัชนดิอาศยัอยใูนคน สตัว พชื และสิ่งแวดลอม
• เมือ่ เชือ้ แบคทเีรยีสมัผสักบัยาปฏชิวีนะ เชือ้ สวนหนึง่ จะกลายพนัธเุปน็เชือ้ ดือ้ ยา
เชือ้ ดือ้ ยาจงึเกดิจากการใชยาปฏชิวีนะ
• เชือ้ ดือ้ ยาอาจทําใหปวยรนุแรงจนเสยีชวีติไดเพราะไมมยีารกัษา

2. คนมเีชื้อดื้อยาไดอยางไร ?
คนมเีชื้อดื้อยาไดจาก 2 ทาง
ทางที่ 1 การสรางเชือ้ ดือ้ ยาขึน้ ในรางกายของตนเอง
คนทุกคนมีเชื้ อแบคทีเรียอาศัยอยูในลําไส ชองปาก และผิวหนัง เมื่ อคนซื้ อ
ยาปฏิชีวนะมาใชเองหรือไดยาปฏิชีวนะจากรานยา คลินิก โรงพยาบาล
เมื่ อใชยาปฏิชีวนะ เชื้ อแบคทีเรียก็จะสัมผัสกับยาปฏิชีวนะ และเชื้ อสวนหนึ่ ง
ก็กลายพันธุเปนเชื้อที่ดื้อยาปฏิชีวนะ
ทางที่ 2 การรบัเชือ้ ดือ้ ยาจากอาหาร น้ำ สิง่ แวดลอม คนหรอืสตัวที ม่ เีชือ้ ดือ้ ยา
หรอืปวยจากเชือ้ ดือ้ ยา
เชือ้ ดือ้ ยาทีอ่ ยใูนคนและสตัวสามารถปนเปอ นอาหาร น้ำดืม่ และสิง่ แวดลอม หากคน
กนิอาหาร ดืม่ น้ำ หรอืสมัผสัสิง่ แวดลอมทีป่ นเปอ นเชือ้ ดือ้ ยา หรอืสมัผสัใกลชดิกบั
คนหรอืสตัวที ม่ เีชือ้ ดือ้ ยาหรอืปวยจากเชือ้ ดือ้ ยา คนนัน้ กจ็ะไดรบัเชือ้ ดือ้ ยาดวย

• ไดรบัยาปฏชิวีนะ
• เคยรกัษาตวัในโรงพยาบาล
• มโีรคประจําตวัเรื้อรงั (เชน เบาหวาน)
• มอีาชพีเลี้ยงสตัว หรอืทํางานในโรงพยาบาล
• กนิอาหารหรอืดื่มน้ำไมสะอาด
• สมัผสัใกลชดิกบัคนหรอืสตัวที ่มเีชื้อดื้อยาหรอืปวยจากเชื้อดื้อยา

4. คนทีม่ เีชื้อดื้อยา เชือ้ ดือ้ ยาจะหายไปไดเองหรอืไม ?
เชือ้ ดือ้ ยาในคนมกัอยไูดนานไมเกนิ 1 ปี โดยผนัู ้นมกัไมมอีาการผดิปกติ และ
เชือ้ ดือ้ ยานั้นอาจหายไปไดเองโดยไมตองรกัษา เชือ้ ดือ้ ยาอาจกลบัมาไดอกีหาก
คนๆ นั้นไดรบัยาปฎชิวีนะ หรอืไดรบัเชื้อดื้อยาจากอาหาร น้ำดื่ม สิง่ แวดลอม

5. คนที่มเีชื้อดื้อยามอีนัตรายอยางไร?
คนสวนมากที่มเีชือ้ ดือ้ ยาไมมอีนัตรายตอผูนัน้ หากเชือ้ ดือ้ ยาอาศยัอยเูฉพาะ
ที่ลําไส ชองปาก ผวิหนงั แตคนที่มเีชื้อดื้อยาอาจปวยจากเชื้อดื้อยาไดหาก
เชือ้ ดือ้ ยานัน้ แพรกระจายจากลําไส ชองปาก ผวิหนงั ไปอวยัวะอืน่ เชน เชือ้ ดือ้ ยา
ในลําไสแพรไปสไูต คนนัน้ กจ็ะปวยเปน็โรคไตตดิเชือ้ ดือ้ ยา ซึง่ รกัษายากเพราะ
ยาปฏชิวีนะทีม่ ฤีทธิต์ อเชือ้ ดือ้ ยามจีํากดัมาก ทําใหผปู วยตดิเชือ้ ดือ้ ยาอาจเสยีชวีติ

6. คนที่มเีชือ้ ดือ้ ยาควรปฏบิตัตินอยางไร?
คนทีม่ เีชื้อดื้อยาควรปฏบิตัิ ดงันี้
• หากมอีาการผดิปกติ (เชน มไีข) ควรพบแพทยเพราะอาจมกีารตดิเชือ้ ดือ้ ยา
ที่ตองการการรกัษาทีเ่ หมาะสมอยางรวดเรว็
• ไมใชยาปฏชิวีนะอกีโดยไมจําเปน็
• กนิอาหารและดื่ม นํา สะอาด
• อจุจาระในสวม ลางมอืใหสะอาดหลงัอจุจาระ ปสัสาวะ เพือ่ ปองกนัการแพร
เชื้อดื้อยาไปยงัอาหาร น้ำดื่ม สิ่งแวดลอม และผอืู ่น

7. จะปองกนัไมใหมเีชื้อดื้อยาและไมป วยจากเชื้อดื้อยาไดอยางไร?
หากไมตองการมเีชื้อดื้อยาและไมปวยจากเชื้อดื้อยา ควรปฏบิตัดิงันี้
หยดุ “สรางเชื้อดื้อยา”
• ไมใชยาปฏชิวีนะโดยไมจําเปน็
• ไมซือ้ ยาปฏชิวีนะมาใชเอง
• ไมขอใหบคุลากรสาธารณสขุจายยาปฏชิวีนะให
• ไมใชยาปฏชิวีนะที่เหลอืจากการรกัษาการปวยครัง้ กอน
• ไมแจกยาปฏชิวีนะที่มหีรอืที่เหลอืใหผอืู ่น
• หากบคุลากรสาธารณสขุสัง่ ยาปฏชิวีนะให ควรสอบถามวาทานตดิเชือ้
แบคทเีรยีหรอืไม
• หากจําเปน็ตองใชยาปฏชิวีนะที่แพทยหรอืบคุลากรสาธารณสขุสัง่
ใหใชยาปฏชิวีนะนัน้ ตามขนาดและระยะเวลาที่กําหนดอยางเครงครดั
• เกษตรกรไมใชยาปฏชิวีนะกบัสตัวและพชืโดยไมจําเปน็
หยดุ “รบัเชือ้ ดือ้ ยา”
• กนิอาหารและดื่มน้ำสะอาด
• ลางมอืใหสะอาดดวยน้ำและสบู กอนกนิอาหารและหลงัสมัผสัสิ่งที่อาจ
ปนเปอ นเชือ้ แบคทเีรยี (เชน ภายหลงัอจุจาระ)
• หลกีเลี่ยงการสมัผสัใกลชดิกบัผมูเีชือ้ ดือ้ ยาหรอืผูปวยจากเชือ้ ดือ้ ยา
• ไมขอใหบคุลากรสาธารณสขุรบัตนไวรกัษาในโรงพยาบาลโดยไมจําเปน็
เพราะอาจไดรบัเชือ้ ดือ้ ยาได เนือ่ งจากโรงพยาบาลเปน็แหลงสะสมเชือ้ ดือ้ ยา
• หลกีเลีย่ งการไปโรงพยาบาล หากตองไปโรงพยาบาล ตองปฏบิตัตินตามที่
บคุลากรสาธารณสขุแนะนําอยางเครงครดั เชน ลางมอื สวมเครื่องปองกนั
รางกาย (เชน หนากากอนามยั)

คำาแนะนำาสำาหรบัผมูเีชอื  ดือยา
และ

การใชยาปฏชิวีนะโดยไมจําเปน็ทําใหเชือ้ ดือ้ ยา
คนไทยตดิเชือ้ ดือ้ ยาปลีะกวา 100,000 คน

ยาปฏชิวีนะ “ไมใช” ยาแกอกัเสบ
ยาปฏชิวีนะ “ไมชวย” รกัษาโรคอืน่ นอกจากโรคตดิเชือ้ แบคทเีรยี
โครงการควบคมุและปองกนัการดื้อยาตานจลุชพี
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