¤¹ä·ÂµÒÂà¾ÃÒÐàª×้Í´×้ÍÂÒ¡Ç‹Ò 30,000 ¤¹µ‹Í»‚

Ã‹ÇÁÁ×Í¡Ñ¹ “ËÂØ´à»š¹àËÂ×่Íàª×้Í´×้ÍÂÒ” ËÒ¡ÍØ¨¨ÒÃÐÃ‹Ç§à©ÕÂº¾ÅÑ¹ ´ŒÇÂÇÔ¸Õ§‹ÒÂæ ´Ñ§¹Õ้

สรางเชื้อดื้อยา

ไมใชยาปฏิชีวนะโดยไมจําเปน

แพรเชื้อดื้อยา

อุจจาระในสวม
ลางมือทุกครั้งหลังถายอุจจาระ

รับเชื้อดื้อยา

กินอาหารและดื่มน้ำสะอาด
ลางมือกอนรับประทานอาหาร และกอนสัมผัสอาหาร

ขอมูลเพิ่ม เติม : http://www.hsri.or.th/amr โทร : 1648

·‹Ò¹ÃÙŒ¨Ñ¡ “âÃ¤ÍØ¨¨ÒÃÐÃ‹Ç§” ´Õà¾ÕÂ§ã´
1. ÍØ¨¨ÒÃÐÃ‹Ç§ÁÕÍÒ¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃ

ถายอุจจาระเหลวกวาปกติอยางนอย 3 ครัง้ ตอวัน หรือ ถายอุจจาระเปนน้ำอยางนอย 1 ครัง้
อาจมีอาการอื่นรวมดวย เชน ปวดทอง คลื่นไส อาเจียน ไข

หากถายอุจจาระปริมาณมาก อาจออนเพลีย กระหายน้ำ หนามืด เปนลม ปสสาวะลดลง

2. ÍØ¨¨ÒÃÐÃ‹Ç§ÁÕ¡Õ่áºº
อุจจาระรวงมี 2 แบบ ไดแก

อุจจาระรวงเฉียบพลัน คือ อุจจาระรวงที่มีอาการนอยกวา 7 วัน

อุจจาระรวงเรื้อรัง คือ อุจจาระรวงที่มีอาการนานหลายสัปดาห

3. ÍØ¨¨ÒÃÐÃ‹Ç§à©ÕÂº¾ÅÑ¹à¡Ô´¨Ò¡ÍÐäÃ

อุ จ จาระร ว งเฉี ย บพลั น มากกว า ร อ ยละ 90 เกิ ด จากสารพิ ษ ของเชื้อโ รค (มั ก เรี ย กว า
อาหารเปนพิษ) ซึ่งหายไดเอง สวนนอยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือสารพิษของเชื้อแบคทีเรีย
ที่ตองรักษาดวยยาเฉพาะ และสวนหนึ่งเกิดจากปรสิต (มักนิยมเรียกวาพยาธิ) และ ไวรัส

4. ÍØ¨¨ÒÃÐÃ‹Ç§à©ÕÂº¾ÅÑ¹ÃÑ¡ÉÒÍÂ‹Ò§äÃ

อุจจาระรวงเฉียบพลันแทบทุกรายหายไดเองภายใน 5 วันเมื่อรางกายกําจัดสารพิษ
หรือเชื้อโรคออกจากลําไสทางอุจจาระไดหมด

การรักษาหลักของอุจจาระรวงเฉียบพลันคือการรักษาประคับประคองเพื่อรอให
รางกายกําจัดสารพิษหรือเชื้อโรคออกจากลําไสทางอุจจาระไดหมด

การรักษาประคับประคอง ไดแก

รับประทานอาหารออนยอยงาย

ดื่มน้ำมากๆ หากดื่มน้ำเกลือแรไดจะชวยทดแทนเกลือแรที่เสียไป
ทางอุจจาระไดดีกวาดื่มน้ำธรรมดา

หากไมปวดทองรุนแรงไมควรกินยาลดอาการปวดทองทีอ่ อกฤทธิ์ลดการ
บีบตัวของลําไสเพราะจะทําใหสารพิษและเชื้อโรคอยูใ นลําไสนานขึน้
การรับประทานสารดูดซึมสารพิษ (เชน ผงถาน) อาจมีประโยชนบา ง

หากมีไข อาจกินยาลดไข

หากคลื่นไส-อาเจียนมาก อาจกินยาแกคลื่นไส-อาเจียน
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1. ÍØ¨¨ÒÃÐÃ‹Ç§ÁÕÍÒ¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃ

ถายอุจจาระเหลวกวาปกติอยางนอย 3 ครัง้ ตอวัน หรือ ถายอุจจาระเปนน้ำอยางนอย 1 ครัง้
อาจมีอาการอื่นรวมดวย เชน ปวดทอง คลื่นไส อาเจียน ไข
หากถายอุจจาระปริมาณมาก อาจออนเพลีย กระหายน้ำ หนามืด เปนลม ปสสาวะลดลง

2. ÍØ¨¨ÒÃÐÃ‹Ç§ÁÕ¡Õ่áºº
อุจจาระรวงมี 2 แบบ ไดแก

อุจจาระรวงเฉียบพลัน คือ อุจจาระรวงที่มีอาการนอยกวา 7 วัน
อุจจาระรวงเรื้อรัง คือ อุจจาระรวงที่มีอาการนานหลายสัปดาห

3. ÍØ¨¨ÒÃÐÃ‹Ç§à©ÕÂº¾ÅÑ¹à¡Ô´¨Ò¡ÍÐäÃ

ขอมูลเพิ่ม เติม : http://www.hsri.or.th/amr โทร : 1648

กินอาหารและดื่มน้ำสะอาด
ลางมือกอนรับประทานอาหาร และกอนสัมผัสอาหาร

รับเชื้อดื้อยา

อุจจาระในสวม
ลางมือทุกครั้งหลังถายอุจจาระ

แพรเชื้อดื้อยา
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สรางเชื้อดื้อยา
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อุ จ จาระร ว งเฉี ย บพลั น มากกว า ร อ ยละ 90 เกิ ด จากสารพิ ษ ของเชื้อโ รค (มั ก เรี ย กว า
อาหารเปนพิษ) ซึ่งหายไดเอง สวนนอยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือสารพิษของเชื้อแบคทีเรีย
ที่ตองรักษาดวยยาเฉพาะ และสวนหนึ่งเกิดจากปรสิต (มักนิยมเรียกวาพยาธิ) และ ไวรัส

อุจจาระรวงเฉียบพลันแทบทุกรายหายไดเองภายใน 5 วันเมื่อรางกายกําจัดสารพิษ
หรือเชื้อโรคออกจากลําไสทางอุจจาระไดหมด
การรักษาหลักของอุจจาระรวงเฉียบพลันคือการรักษาประคับประคองเพื่อรอให
รางกายกําจัดสารพิษหรือเชื้อโรคออกจากลําไสทางอุจจาระไดหมด
การรักษาประคับประคอง ไดแก
รับประทานอาหารออนยอยงาย
ดื่มน้ำมากๆ หากดื่มน้ำเกลือแรไดจะชวยทดแทนเกลือแรที่เสียไป
ทางอุจจาระไดดีกวาดื่มน้ำธรรมดา
หากไมปวดทองรุนแรงไมควรกินยาลดอาการปวดทองทีอ่ อกฤทธิ์ลดการ
บีบตัวของลําไสเพราะจะทําใหสารพิษและเชื้อโรคอยูใ นลําไสนานขึน้
การรับประทานสารดูดซึมสารพิษ (เชน ผงถาน) อาจมีประโยชนบา ง
หากมีไข อาจกินยาลดไข
หากคลื่นไส-อาเจียนมาก อาจกินยาแกคลื่นไส-อาเจียน

5. ÍØ¨¨ÒÃÐÃ‹Ç§à©ÕÂº¾ÅÑ¹ÅÑ¡É³Ðã´·Õ่¤ÇÃä»µÃÇ¨ÃÑ¡ÉÒ
·Õ่Ê¶Ò¹¾ÂÒºÒÅ

เด็กทารก ผูสูงอายุ ผูมีโรคประจําตัวเรื้อรัง (เชน โรคตับแข็ง โรคมะเร็ง)
ผูมีภูมิตานทานโรคบกพรอง (เชน กินยากดภูมิตานทาน) ผูมีไขสูง อุจจาระ
มีมูกเลือด อุจจาระเปนน้ำ สีขาวเหมือนน้ำ ซาวขาว อุจจาระปริมาณมาก
โดยไม ส ามารถดื่ ม น้ำ ทดแทนได หน า มื ด เวลาลุ ก ยื น จากนั่ ง หรื อ นอน
หอบเห นื่อย ซึ ม สั บ สน เ นืองจาก
่
ผู ป ว ยเหล า นี้ อาจต อ งตรวจอุ จ จาระ
ใหสารน้ำ (มักนิยมเรียกวาน้ำเกลือ) ทางหลอดเลือด และไดรับยาปฏิชีวนะ

7. ¤ÇÃãªŒÂÒ»¯ÔªÕÇ¹ÐÃÑ¡ÉÒâÃ¤ÍØ¨¨ÒÃÐÃ‹Ç§à©ÕÂº¾ÅÑ¹àÁ×่Íã´
ยาปฏิชีวนะมีประโยชนในผูปวยอุจจาระรวงเฉียบพลันนอยกวารอยละ 5

ควรพิจารณาใชยาปฏิชีวนะในผูปวยไขสูง อุจจาระมีมูกเลือด อุจจาระเปนน้ำเหมือนน้ำซาวขาว
หรือผูปวยที่ตรวจพบเชื้อโรคบางชนิดจากอุจจาระ
กอนใชยาปฏิชีวนะควรปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรหรือบุคลากรสาธารณสุขอื่นเสมอ
หากอุจจาระรวงเฉียบพลันเกิดจากแบคทีเรียที่ตองรักษาดวยยาปฏิชีวนะที่ไดรับจากแพทยหรือ
เภสัชกร ใหกินยาที่ไดรับใหครบตามที่ระบุ
ยาปฏิชีวนะที่รักษาอุจจาระรวงเฉียบพลันบางชนิดกินเพียงครั้งเดียว
หรือบางชนิดกินติดตอกันประมาณ 3 วัน

6. ¤ÇÃãªŒÂÒ»¯ÔªÕÇ¹ÐÃÑ¡ÉÒâÃ¤ÍØ¨¨ÒÃÐÃ‹Ç§à©ÕÂº¾ÅÑ¹·Ø¡¤ÃÑ้§ËÃ×ÍäÁ‹
ไมควร เพราะ

1) ยาปฏิ ชี ว นะแทบทุ ก ชนิ ด มี ผ ลข า งเคี ย งทํ า ให อุ จ จาระร ว งเพราะ
ยาไปทํ า ลายเชื้อโ รคชนิ ด ดี ใ นลํ า ไส ทํ า ให เชื้อโ รคชนิ ด ไม ดี เจริ ญ เติ บ โต
และสรางสารพิษทําใหอุจจาระรวง ลําไสเนาตายจนเสียชีวิตได
2) หากอุจจาระรวงเกิดจากเชือแบคท
้
ีเรียบางชนิด (เชน
ซัลโมเนลลา) อาจทําใหเชื้ออ ยูในลําไสนานมาก หรือ
อาจทํ า ให เชื้อโ รคบางชนิ ด ถู ก ทํ า ลายจึ ง ห ลังสารพ
่
ิษ
ที่เปนพิษตออวัยวะอื่น (เชน ไตวาย)
3) ยาที่นิยมใชรักษาอุจจาระรวง คือ นอรฟลอกซาซิน
ยานีจะช
้ ักนําเชื้อแบคทีเรียที่ อยูในลําไสกลายพันธุเปน
เชือ้ ดือ้ ยา ซึ่งเชื้อดื้อยาเหลานี้อาจทําใหผูนั้นติดเชื้อดื้อยา
รุนแรงมากถึงเสียชีวิตในอนาคตเนื่องจากไมมียารักษา
และเชื้อเหลานี้ยังแพรไปยังผูอื่นดวย

8. »ÃÐªÒª¹¤ÇÃ»¯ÔºÑµÔÍÂ‹Ò§äÃã¹¡ÒÃãªŒÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ð

เมื่ออจุ จาระรวงเฉียบพลัน ไมซื้อยาปฏชิ วี นะ (ยาทีเ่ รียกผิดวายาแกอกั เสบ) มาใชเอง
และไมขอใหแพทยหรือเภสัชกรสั่งยาปฏิชีวนะให
ไมใชยาแกอุจจาระรวงที่มีสวนผสมของยาปฏิชีวนะ เชน โคลิสติน
หากแพทยหรือเภสัชกรสัง่ ยาปฏิชวี นะให ทานควรสอบถามความจําเปนของการ
ใชยาปฏิชีวนะจากแพทยหรือเภสัชกรที่สั่งยานี้ใหทาน
การใชยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระรวงเฉียบพลันโดยไมจําเปน
(ผูปวยอุจจาระรวงมากกวารอยละ 95 ไมจําเปนตองใชยาปฏิชีวนะ)
จะทําใหเชื้อแบคทเี รียที่อาศัยอยูใ นรางกายทานกลายพันธุเ ปนเชื้อดื้อยาซึ่งเชื้อดื้อยาเหลานี้
อาจทําใหทา นติดเชือ้ ดือ้ ยาทีร่ นุ แรงมากถึงเสียชีวติ ในอนาคตเนือ่ งจากไมมียารักษา

