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เอกสารชุดความรูสําหรับนักการสื่อสาร
เพื่อการรณรงคเรื่องการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลสูประชาชน
“แผลเลือดออก ตองกินยาปฏิชวี นะหรือไม เพราะเหตุใด”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุมเปาหมาย – ......(กําหนดโดยนักสื่อสารหรือทีมทํางาน)....................
ปญหา – คนไทยใชยาปฏิชีวนะกันจนแทบเปนเรื่องปกติธรรมดา บอยครั้งที่ประชาชนมีการใชยาปฏิชีวนะโดยไมจําเปนดวยสาเหตุ
ตางๆ การกินยาปฏิชีวนะของคนไทยมีลักษณะแบบเหวี่ยงแห คือกินไวกอน โดยไมรูวาจริงๆ แลวจําเปนตองกินหรือไม เพราะคน
แยกแยะไมออกวาเมื่อไรตองกินยาปฏิชีวนะ นอกจากนี้ มักใชอาการใดอาการหนึ่งเปนอาการหลัก (key indicator) หรือเปน
เงื่อนไขหลักในการกินยาปฏิชีวนะ เชน “มีแผลเลือดออก” ซึ่งเปนวิธีคิดลัด (Short cut) อยางไมถูกตองเพราะการวินิจฉัยโรคตอง
อาศัยอาการหลายอยางประกอบกัน การคิดวิธีลัดเชนนี้ไมไดผานการคิดอยางไตรตรอง (Contemplation) วายาปฏิชีวนะเปน
ประโยชนตอโรคจริงหรือไม จึงทําใหใชยาปฏิชีวนะอยางพร่ําเพรื่อเกินจําเปน สงผลทําใหเกิดโทษทั้งตอตนเอง (แพยา ผลขางเคียง
จากยา) ตอครอบครัวและสังคม (เชื้อดื้อยา)
ยาเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่ทุกชีวิตขาดไมไดแตการใชยาเกินจําเปนก็ทําใหไมสงผลดีตอสุขภาพ ซ้ํากลับสงผล
กระทบตรงขาม เพราะแมยามีคุณอนันต แตก็อาจกอโทษมหันตได และเพราะความรูเทาไมถึงการณทําใหปจจุบันคน
ไทยมีการใชยาปฏิชีวนะมากเกินความจําเปน จากขอมูลในป 2549 พบวามูลคาการใชยาของประเทศไทยมีมูลคา
รวมสูงถึง 76,000 ลานบาท คิดเปนประมาณรอยละ 30-40 ของคารักษาพยาบาล สัดสวนคายามหาศาลขนาดนี้ ถือวา
สูงกวาประเทศพัฒนาแลวหลายประเทศที่หมดเปลืองกับคายาไมเกินรอยละ 10-15 ของคารักษาพยาบาลทั้งประเทศ
จากการศึกษาพบวาสาเหตุทที่ ําใหมูลคาการใชยาปฏิชีวนะของคนไทยสูงนั้นมาจากพฤติกรรมของคนไทยที่
มักจะซื้อยามากินเองโดยไมไดปรึกษาแพทย ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประชาชนในประเทศที่พัฒนาแลวนั้น เขาจะใชยา
ปฏิชีวนะดวยความระมัดระวังมาก รานขายยาในตางประเทศ เชน ในยุโรป หรือ อเมริกา จะไมไดรับอนุญาตใหขาย
ยาปฏิชีวนะใหแกประชาชนโดยตรง ประชาชนจะตองไดรบั การตรวจ วินิจฉัย และไดรับใบสั่งยาจากแพทยเทานั้น ถึง
จะนําใบสั่งยานี้ไปรับยาหรือซื้อยาไดแตในขณะเดียวกันบานเราคนไทยสามารถซื้อยากินเองไดโดยไมมีขอหามใดๆเลย
โจทย - ทําอยางไรใหประชาชนกลุมเปาหมายเกิดการกระตุกฉุกคิด หรือถามตัวเองเสมอวา “มีแผลเลือดออกครั้งนี้ จําเปนหรือไม
ที่ตองใชยาปฏิชีวนะ”
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คําชี้แจง – เอกสารนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนขอมูลใหแกนักการสื่อสารในการทําความเขาใจบริบทของปญหาเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะเพื่อให
สามารถพัฒนาและสรางสรรสื่อการรณรงคไดตามเปาหมายที่วางไว เนื้อหาของเอกสารประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1: ขอเท็จจริงเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ
ขอมูลชุดที่ 1: ขอเท็จจริงเกี่ยวกับความสําคัญของเลือด แผลเลือดออก และการใชยาปฏิชีวนะ
ขอมูลชุดที่ 2: แผลเลือดออก แบบไหนไมตองใชยาปฏิชีวนะ...และแบบไหนตองใชยาปฏิชีวนะ
ขอมูลชุดที่ 3: ความแตกตางของ “ยาแกอักเสบ” กับ “ยาปฏิชีวนะ”
ขอมูลชุดที่ 4: อันตรายจากการใชยาปฏิชีวนะอยางพร่ําเพรื่อ
สวนที่ 2: ขอมูลการใชยาปฏิชีวนะ และปจจัยที่มีผลตอการใชยาปฏิชีวนะ
ขอมูลชุดที่ 5: สถานะการณยาปฏิชีวนะในประเทศไทย
ขอมูลชุดที่ 6: พฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะของประชาชน และปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
สวนที่ 3: หลักฐานและขอมูลสนับสนุนการไมตองใชยาปฏิชีวนะ
ขอมูลชุดที่ 7: ขอมูลยืนยัน โรคเปาหมายหายได ไมตองใชยาปฏิชีวนะ
ขอมูลชุดที่ 8: ทางเลือกของการไมใชยาปฏิชีวนะ
ขอมูลชุดที่ 9: ตอบคําถามและขอกังวลที่พบบอยจากการไมใชยาปฏิชีวนะ
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สวนที่ 1: ขอเท็จจริงเกี่ยวกับความสําคัญของเลือด แผลเลือดออก และการใชยาปฏิชีวนะ
ขอมูลชุดที่ 1: ขอเท็จจริงเกีย่ วกับความสําคัญของเลือด แผลเลือดออก และการใชยาปฏิชีวนะ
ประเด็นที่ 1.ความสําคัญของเลือด
1.1 ในรางกายของมนุษยมีเลือดเปนสายธารหลอเลี้ยงชีวิต เลือดเปนของเหลวสีแดงที่ไหลเวียนอยูภายในเสนเลือดทั่ว
รางกาย โดยอาศัยการสูบฉีดของหัวใจ
1.2 เลือดเปนเหมือนพาหนะที่ขนสงอาหารและสิ่งจําเปนไปและกลับจากอวัยวะทุกสวน โดยหนาที่สําคัญของเลือด คือ
ขนสงกาซออกซิเจนจากปอดไปยังเซลลตางๆ ทั่วรางกาย และขนสงกาซคารบอนไดออกไซดจากเซลลเนื้อเยื่อมายังปอด
เพื่อขับถายออกจากรางกาย
1.3 ในรางกายของคนเราจะมีเลือดมากหรือนอยขึ้นอยูกับน้ําหนักของแตละคน คิดโดยประมาณ 80 ซีซี ตอน้ําหนัก 1
กิโลกรัม ดังนั้นถามีน้ําหนักตัว 50 กิโลกรัม ก็จะมีเลือดอยูประมาณ 4,000 ซีซี
1.4 ตามหลักการแพทย ถาเราเสียเลือดไมเกิน 1,000 ซี.ซี. ในระยะแรก รางกายยังคงทนได แตตองไดรับสารน้ํามาทดแทน
เพื่อรักษาระดับน้ําในเสนเลือด แตถารางกายเสียเลือดมากกวานี้ หรือประมาณ 1 ใน 3 ของเลือดทั้งหมด อาจทําให
เสียชีวิต ดังนั้นถารางกายสูญเสียเลือดมากเกินไปตองไดรับการใหเลือดทดแทนโดยทันที
1.5 ในชีวิตประจําวันของคนเรามีสาเหตุหลายอยางที่จะทําใหรางกายเสียเลือด เชนถูกของมีคม มีด แกว กระจกบาด หรือ
เกิดจากอุบัติเหตุ เชนการชน กระแทกกับของแข็ง อุบัติเหตุทางจราจร สงผลใหผิวหนัง เนื้อเยื่อ และอวัยวะในรางกาย
ฉีกขาดมีเลือดไหลออกออกมากลายเปนบาดแผล
ประเด็นที่ 2. ชนิดของบาดแผล (แผลเลือดออก)
2.1 บาดแผลที่ยังไมติดเชื้อ หมายถึงบาดแผลที่ผูปวยมาถึงหนวยบริการหรือไดรับการดูแลแผลอยางถูกตองภายใน 6
ชั่วโมง
2.2 บาดแผลสะอาดหมายถึง
- บาดแผลเปดที่มีขอบเรียบสามารถลางทําความสะอาด
- บาดแผลซึ่งไมมีเนื้อตาย
- บาดแผลที่แมมีสิ่งปกติติดอยู แตสามารถลางออกไดงาย
- บาดแผลซึ่งไมปนเปอนกับสิ่งที่มีแบคทีเรียจํานวนมาก เชนอุจจาระ มูลสัตว น้ําครํา เปนตน
- ไมใชบาดแผลที่มีสิ่งปนเปอน
2.3 บาดแผลมีสิ่งปนเปอนหมายถึง
- บาดแผลถูกวัตถทิ่มตําเปนรูซึ่งยากตอการทําความสะอาด
- บาดแผลซึ่งมีเนื้อตายเปนบริเวณกวาง
- บาดแผลที่แมมีสิ่งปกติติดอยู เชนเศษดิน ซึ่งไมสามารถลางออกไดอยางทั่วถึง
- บาดแผลซึ่งสัมผัสกับสิ่งสกปรกที่มีแบคทีเรียจํานวนมาก เชน อุจจาระ มูลสัตว น้ําครํา
หมายเหตุ บาดแผลมีสิ่งปนเปอนเมื่อทําความสะอาดแผลและตัดเนื้อตายออกแลว ไมควรเย็บปดแผล ควรเปดแผลไว
ใหเนื้อเยื่อไดรบั ออกซิเจน เพราะเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่มักพบในสิ่งปนเปอนจะเติบโตไดดีในที่ ๆ ไมมีออกซิเจน
การเปดแผลหรือปดเพียงบาง ๆ ใหมีการระบายอากาศดี จึงมีประโยชนตอการหายของแผล แตตองระวังไมใหแผล
โดนน้ํา หรือมีสิ่งสกปรกเขาไปสูแผลได
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ประเด็นที่ 3.โอกาสติดเชื้อของบาดแผล
3.1 บาดแผลที่มีโอกาสติดเชื้อไดมากกวาปกติ ไดแก
- บาดแผลมีสิ่งปนเปอน
- บาดแผลจากการบดอัด เชน แผลโดนประตูหนีบอยางแรง
- แผลที่เทา
- แผลที่มีขอบกระรุงกระริ่ง ขอบไมเรียบ เย็บแผลใหขอบชนกันไดไมสนิท
- บาดแผลในผูปวยเบาหวาน ผูปวยโรคพิษสุราเรื้อรัง ผูเปนโรคหลอดเลือดสวนปลายตีบ ผูมีภูมิคุมกันโรคต่ํา รวมถึงผู
ที่กินยากดภูมิคุมกัน เชน ยาสเตียรอยด
3.2 แผลฉีกขาดทั่วไปมีโอกาสติดเชื้อไดระหวาง 1-12 % ไมวาจะไดรับยาปฏิชีวนะหรือไมก็ตาม
หมายเหตุ ปญหาที่อาจเกิดตามหลังการมีบาดแผล คือ การอักเสบติดเชื้อของแผล ซึ่งอาจเกิดเปนหนองไหลออกมาจาก
บาดแผล หรือการเกิดโรคบาดทะยัก ดังนั้นการรักษาที่ถูกตองทันเวลาในเบื้องตนจะชวยลดปญหาแทรกซอนเหลานี้ลงได
ประเด็นที่ 4.ประสิทธิผลของยาปฏิชีวนะในการปองกันการติดเชื้อของบาดแผล
4.1 ยาปฏิชีวนะไมชวยปองกันการติดเชื้อในบาดแผลเลือดออกทั่วไป และไมชวยใหแผลหายเร็วขึ้น
4.2 การฉีดยาปฏิชีวนะ เชน Penicillin เขากลาม การใหยา co-amoxiciav, cephalosporins หรือ cloxacillin ใหผลไม
แตกตางจากการใชยาหลอดในการรักษาแผลฉีกขาดชนิดบาดแผลสะอาดในผูมีภูมิคุมกันโรคปกติ
4.3 ยาปฏิชีวนะที่ใชทาเฉพาะที่ ไมชวยปองกันการติดเชื้อของแผลฉีกขาด
4.4 ดังนั้น ถาเรามีแผลเลือดออก แลวไปกินยาปฏิชีวนะ (ใชฆาเชื้อแบคทีเรีย) เราจึงไมไดรับประโยชนใดๆ แตจะไดรับโทษ
หรืออันตรายจากการใชยาปฏิชีวนะโดยไมจําเปน
4.5 อยานํายาเม็ดปฏิชีวนะไปบดเปนผงหรือแกะแคปซูลแลวโรยแผล เพราะผงยาอาจไมสะอาด และปดกั้นการระบาย
อากาศ อาจทําใหแผลติดเชื้อหรือเนาได
ประเด็นที่ 5.อันตรายของการรับประทานยาปฏิชีวนะ ยาปฏิชีวนะที่กินเขาไปโดยไมจําเปน จะเดินทางไปทั่วรางกาย ทําให
เกิดโทษตอรางกายดังนี้
5.1 หากโชครายก็จะทําใหเกิดอันตรายตออวัยวะตางๆ ในรางกาย (ขึ้นกับชนิดของยาปฏิชีวนะ) เชน อาจทําใหทองเสีย ผื่น
ขึ้น แพยาซึ่งก็จะทําใหแพอยางรุนแรงอาจทําใหผิวหนังหลุดลอกทั่วรางกายและอาจทําใหตาบอดได อาจทําใหเม็ดเลือด
แดงแตก ตับอักเสบ เอ็นรอยหวายฉีกขาด แพแสงแดดจนผิวหนังไหมเกรียม หัวใจเตนผิดจังหวะจนอาจหยุดเตนได
ทั้งหมดที่กลาวมาเรียกวา ผลขางเคียงหรืออาการไมพึงประสงคจากยา ดังนั้นถาไมจําเปนอยางเสี่ยงกินยาปฏิชีวนะ
5.2 การเกิดลําไสใหญอักเสบอยางรุนแรงจากพิษของแบคทีเรียที่อาศัยในลําไสชนิดหนึ่งชื่อ คลอสติเดียม ดิฟฟไซล โดยปกติ
เชื้อชนิดนี้จะมีปริมาณไมมากจึงสรางสารพิษไดนอย ผูมีเชื้อนี้ในลําไสจึงไมมีอาการใดๆ แตเมื่อเราใชยาปฏิชีวนะ
แบคทีเรียจํานวนหนึ่งในลําไสใหญจะถูกทําลายลง ทําใหเชื้อคลอสติเดียม ดิฟฟไซลสามารถขยายพันธุไดมากขึ้น จนถึง
จุดที่สามารถสรางสารพิษในปริมาณมาก ถึงตอนนั้นผนังลําไสใหญของเราจะถูกทําลาย เกิดแผลเปนหยอมๆ ผนังลําไส
บางสวนตายหลุดเปนชิ้นๆ ออกมาพรอมอุจจาระ เชื้อในอุจจาระแทรกซึมเขาทางบาดแผล กระจายตามกระแสเลือดไป
ทั่วรางกาย ซึ่งอาจทําใหเสียชีวิตได ผลขางเคียงนี้เรียกวา ลําไสใหญอักเสบเปนแผลอันเนื่องมาจากการใชยาปฏิชีวนะ
(antibiotics associated colitis) ยาปฏิชีวนะที่ทําใหเกิดผลขางเคียงนี้ไดบอยคือ อะม็อกสิซิลลิน คลินดามัยซิน ลินโคมัย
ซิน และเซฟฟาโลสปอริน
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5.3 แบคทีเรียเกิดการคัดเลือกสายพันธุ (ในทุกครั้งที่เรากินยาปฏิชีวนะ) เชื้อแบคทีเรียที่ออนแอจะตายไป สวนที่เหลือก็จะ
กาวราวขึ้น ดุขึ้น มีการกลายพันธุหรือผลิตลูกหลานใหทนตอยาปฏิชีวนะ เรียกวา เชื้อดื้อยา แปลวา ยาปฏิชีวนะชนิดนี้
ใชกับแบคทีเรียเหลานี้ไมไดผลอีกตอไปแลว
5.4 คนที่คิดวาเมื่อเชื้อดื้อยา เราก็เปลี่ยนไปใชยาปฏิชีวนะชนิดใหม แตอยาลืมวา เชื้อแบคทีเรียก็จะปรับตัวใหดื้อยาปฏิชีวนะ
ชนิดใหมไดอีก เมื่อเชื้อดื้อยาขึ้นเรื่อยๆ เราตองเปลี่ยนชนิดของยาปฏิชีวนะไปเรื่อยๆ จนในที่สุด เราจะไมเหลือยาใดที่จะ
รักษาเชื้อดื้อยาเหลานี้ และที่นากลัวมาก คือ การที่เชื้อดื้อยาเหลานี้หลุดเขาสูกระแสเลือดเพราะโอกาสที่จะรักษาไดนั้น
แทบไมมี
5.5 เชื้อดื้อยานั้นสามารถแพรกระจายจากบุคคลหนึ่ง ไปยังผูอื่นเชนบุคคลในครอบครัว เพื่อนรวมงาน และบุคคลทั่วไปใน
สังคม ผานทาง เสมหะ น้ํามูก น้ําลาย และการสัมผัส (เชนไอ จาม โดยไมปดปากปดจมูก) คนทุกคนตางมีโอกาสเปนโรค
ติดเชื้อ โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็ก คนแก และผูมีภูมิตานทานโรคต่ํา เชน ผูปวยเบาหวาน ผูเปนโรคตับ และผูปวยโรคมะเร็ง
ซึ่งหากติดเชื้อดื้อยาก็จะทําใหรักษายาก และบางครั้งรักษาไมทันอาจสูญเสียอวัยวะหรืออาจเสียชีวิตได ปญหาเชื้อดื้อยา
จึงเปนปญหาของสังคมที่ตองชวยกันรณรงคเพื่อปองกันไมใหปญหาเชื้อดื้อยาลุกลามจนเปนวิกฤตของชาติ
อยาลืมวา แบคทีเรียเปนสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ มันสามารถปรับตัวหรือกลายพันธุใหอยูรอดมาเปนลาน
ลานป จึงไมใชเรื่องยากสําหรับมันที่จะปรับตัวเพื่อสูกับการถูกคุกคามจากการใชยาปฏิชีวนะ ดังนั้น ทุกครั้งที่เราใชยา
ปฏิชีวนะเทากับวาเราไปคุกคามแบคทีเรียใหเกิดการกลายพันธุ จึงจําเปนตองใชยาปฏิชีวนะเทาที่จําเปนเทานั้น

ขอมูลชุดที่ 2: แผลเลือดออก แบบไหนไมตองใชยาปฏิชีวนะ...และแบบไหนตองใชยาปฏิชีวนะ
ขอเท็จจริงเบื้องตน: โปรดจําไววายาปฏิชีวนะไมชวยปองกันการติดเชื้อและไมชวยใหแผลหายเร็วขึ้น การรักษาความสะอาดแผล
ใหดีก็เพียงพอที่จะทําใหแผลหายได แตถาเลือดออกมาก หามเลือดแลวไมหยุด และแผลบวม อักเสบ ตองรีบไปพบแพทย
ขอควรปฏิบัติสําหรับผูที่มีแผลเลือดออก กอนมาพบแพทย
1. ใชผาสะอาดกดปดบริเวณแผลที่มีเลือดออก จากนั้นใช
น้ําแข็งประคบ เพื่อไมใหเลือดออก และชวยระงับอาการปวด
2.ลางแผลและทําความสะอาดรอบๆ แผล ถาแผลสกปรกมาก
ควรลางดวยน้ําสะอาดและสบู
3.ใชผาสะอาด หรือผากอซสะอาด ซับบริเวณแผลใหแหง
4.ใสยาฆาเชื้อ เชน เบตาดีน (Betadine) ไมจําเปนตองปด
แผล ถาเปนแผลถลอก หากมีเลือดซึม ควรใชผากอซสะอาด
ปดแผลไว
5.ถาบาดแผลมีขนาดใหญ กวางและลึก มีเลือดออกมาก ให
หามเลือด และรีบนําสงโรงพยาบาล
ขอควรปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข ในการรักษาและใหคําแนะนําแกผูปวยที่มีแผลเลือดออก
ก.ไมตองใชยาปฏิชีวนะ ในกรณีที่เปน “แผลสะอาด” ตอไปนี้
¾ ผูปวยมาถึงหนวยบริการภายใน 6 ชั่วโมง
¾ ไมมีสิ่งสกปรกติดหรือตกคางอยูในแผล
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¾
¾
¾
¾

ไมปนเปอนสิ่งที่มีแบคทีเรียมากเชนมูลสัตว หรือน้ําครํา
แผลขอบเรียบ ทําความสะอาดงาย
ไมมีเนื้อตาย และ
ผูปวยมีสุขภาพรางกายแข็งแรงดี ไมเปนโรคเบาหวาน

ข. ควรใชยาปฏิชีวนะ ในกรณีตอไปนี้
¾ ผูปวยมีแผลเลือดออกบาดแผลที่เทา
¾ แผลเกิดจากการถูกวัตถุทิ่มตําเปนรู เชนเหยียบตะปู หรือการบดอัด เชนประตูหนีบ
¾ แผลขอบไมเรียบเย็บแผลไดไมสนิท
¾ มีเนื้อตายเปนบริเวณกวาง
¾ มีสิ่งสกปรกตกคางอยูในแผลที่ไมสามารถลางออกไดหมด
¾ แผลที่ปนเปอนสิ่งที่มีแบคทีเรียมาก เชน มูลสัตว น้ําครํา
¾ ผูปวยมีโรคประจําตัว เชน เปนโรคเบาหวาน พิษสุราเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสวนปลายตีบ ผูปวยมีภูมิคุมกันต่ํา และใช
ยากดภูมิคุมกัน (ยาสเตียรอยด)
ดูขอมูลเพิ่มเติมที่ http://newsser.fda.moph.go.th/rumthai/asu/download.php
แนวทางสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุขในการจายยาใหผูปวยที่จําเปนตองใชยาปฏิชีวนะ
ยาปฏิชีวนะที่สมควรจะจายใหผูปวยคือ dicloxacillin
ในกรณีที่บาดแผลมีสิ่งปนเปอนแพทยจะใหยาปฏิชีวนะกับผูปวยทุกราย ยาปฏิชีวนะที่ใหคือ co-amoxiclav
แตถาผูปวยมีอาการแพเพนิซิลลินใหใช clindamycin ตามรายละเอียดดังนี้
ยาDicloxacillin
ผูใหญ
250 มก. วันละ 4ครั้ง (ใหยา8เม็ด)
เด็ก
125 มก. วันละ 4ครั้ง (ใหยา8เม็ด หรือ1 ขวด)
ขอควรปฏิบัติในการทานยา Dicloxacillin
1.ควรกินยาขณะทองวาง
2.กรณีใหยาน้ําแกเด็ก ควรกําชับใหปอนยาเด็กเพียง 2 วัน แมยายังไมหมดขวดใหหยุดกินยา
3.กรณีไมมี dicloxacillin อาจใช cloxacillin แทน โดยใหยาในขนาด 2 เทา ของ dicloxacillin
ยา Clindamycin
ผูใหญ
เด็ก

150-300 มก. วันละ 4ครั้ง (ใหยา8เม็ด)
8-25 มก. วันละ 4ครั้ง (ใหยา8เม็ด)

ขอควรปฏิบัติในการทานยา clindamycin
1.กินยาไดโดยไมตองคํานึงถึงมื้ออาหาร
ยา co-amoxiclav
ผูใหญ
เด็ก

375 มก. วันละ 3 ครั้ง (ใหยา6 เม็ด) หรือ 625 มก. วันละ 2 ครั้ง (ใหยา 4 เม็ด)
156 มก. วันละ 3 ครั้ง (ใหยา6 เม็ดหรือ1ขวด)
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ประเด็นสําคัญที่ตองย้ําอยางหนักแนนเปนพิเศษ คือ
¾ ผูปวยตองลางแผลทุกวัน โดยในสวนของแผลที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน “แผลสะอาด” ที่ไมตองใชยาปฏิชีวนะ นั้น การ
ลางแผลจะเปนการปองกันการติดเชื้อและชวยใหแผลหายเร็ว ในกรณีนี้ การลางแผลสะอาดเปนเรื่องที่ไมยากเกินไปที่
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขจะสอนใหผูปวย หรือ ญาติ ทําเองที่บานได แลวนัดมาตรวจแผลเปนระยะ เพื่อ
เปนการสงเสริมการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพ โดยตองพิจารณาดูระดับความรู ความสามารถ การศึกษา ของผูปวย
ประกอบดวย สวนแผลที่ตองใชยาปฏิชีวนะ ควรไดรับการลางแผลโดยบุคลากรสาธารณสุขทุกวัน วันละ 1 – 2 ครั้ง
ตามแตความรุนแรงของแผล
¾ หากไดรับการจายยาปฏิชีวนะ ตองรับประทานยาตามคําแนะนําอยางเครงครัด ทานยาใหครบ และตรงเวลา ขอให
ประชาชนระลึกเสมอวา เรื่องการใชยาเปนเรื่องที่ตองเอาใจใสอยางจริงจัง
¾ ประชาชนไมควรซื้อยาปฏิชีวนะมากินเองอยางเด็ดขาด และไมควรเขาใจผิดวายาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ครอบคลุม
เชื้อไดหลายชนิด (เรียกวาออกฤทธิ์กวาง) เปนยาที่ดีกวายาที่ออกฤทธิ์เจาะจงตอเชื้อแบคทีเรียชนิดใดชนิดหนึ่ง (เรียกวา
ออกฤทธิ์แคบ) เพราะในทางการแพทย การใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลคือการเลือกใชยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์แคบ
กอนการใชยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กวาง
¾ การซื้อยาปฏิชีวนะใชเองมักมีขอผิดพลาด ไดแก ใชยาปฏิชีวนะในโรคที่ไมไดเกิดจากแบคทีเรีย ยาที่ใชไมเหมาะกับ
เชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุ ใชยาในขนาดต่ํากวาที่ควรจะเปน (ยิ่งชวยเรงปญหาเชื้อดื้อยา) ใชยาดวยความถี่ที่ไมถูกตอง
และโดยมากมักใชยาดวยระยะเวลาที่สั้นเกินไป (หากติดเชื้อแบคทีเรียตองกินยาปฏิชีวนะใหครบตามกําหนดของเชื้อแต
ละชนิด โดยมากมักตองใชยา 7-14 วัน)

ขอมูลชุดที่ 3: ความแตกตางของ “ยาแกอักเสบ” กับ “ยาปฏิชีวนะ”
ประชาชนรูจัก “ยาปฏิชีวนะ” ในชื่อ “ยาแกอักเสบ” ซึ่งเปนชื่อเรียกที่ทําใหสับสน เนื่องจากการอักเสบนั้นเกิดขึ้นไดจาก
หลายสาเหตุไมเฉพาะแตจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
การอักเสบ เปนผลจากการที่รางกายมีปฏิกิริยาตอสิ่งแปลกปลอม หรือสิ่งที่กอใหเกิดการบาดเจ็บตอรางกาย กอใหเกิด
อาการปวด บวม แดง รอน และอาจมีไข โดยสาเหตุที่พบบอย คือ
ก.
การอักเสบจากการไมตดิ เชื้อ เชน กลามเนื้ออักเสบ ปวดขอ ปวดกระดูก ปวดประจําเดือน หลอดลมอักเสบ
จากโรคภูมิแพ (การอักเสบจากการไมติดเชื้อพบบอยที่สุด)
ข.
การอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส เชน เปนหวัด เจ็บคอ จากการติดเชื้อไวรัส
ค.
การอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เชน ตอมทอนซิลอักเสบ มีฝ หนอง
การเรียก “ยาปฏิชีวนะ” วา “ยาแกอักเสบ” จะทําใหเขาใจผิดวา ทุกครั้งที่มีอาการอักเสบไมวาจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตอง
ใชยาปฏิชีวนะรักษาทั้งหมด เชื่อวาเปนตนเหตุสําคัญของการใชยาปฏิชีวนะอยางพร่ําเพรื่อในประเทศไทย
การมีแผลเลือดออก ไมไดหมายถึง มีการอักเสบของแผลเสมอไป แผลสะอาด (ที่มีลักษณะตามขอมูล สวนที่ 2 ขอ ก.)
เปนแผลที่ยังไมมีการอักเสบ ไมมีการติดเชื้อ ไมจําเปนตองใชยาใด ๆ นอกจากการลางแผลทุกวัน

ขอมูลชุดที่ 4: อันตรายจากการใชยาปฏิชีวนะอยางพร่ําเพรื่อ
การใชยาปฏิชีวนะไมเหมาะสมมีอันตรายตอตนเอง ตอสังคม และประเทศชาติ มีรายละเอียดดังนี้
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1. แพยา คือ ปฏิกิริยาที่ภูมิคุมกันของรางกายตอตานยาที่ไดรับเขาไป หรือการที่รางกายของคนเรามองวา “ยาชนิดนั้น”
เปน “สิ่งแปลกปลอม” ที่รางกายไมชอบและพยายามตอตานยานั้น อาการแพยาอาจเกิดโดยทันที (ครั้งแรกที่ไดรับยา)
หรืออาจเกิดเมื่อไดรับยามาระยะหนึ่ง เมื่อหยุดยาอาการแพหายไป เมื่อไดรับยาซ้ําเกิดอาการแพขึ้นอีก
สาเหตุของการแพยา
(1) ชนิดของยา กลุมยาบางชนิดแพงายและพบบอย เชน ยาปฏิชีวนะกลุมเพนิซิลลิน ยากลุมซัลฟา
(2) ตัวของผูปวยเอง บางคนภูมิคุมกันรางกายต่ํากวาจึงแพงายกวาคนอื่น
(3) การไดรับยาขนาดสูงและเปนเวลานาน ก็อาจสงผลใหเกิดการแพยาไดเชนกัน
อาการและความรุนแรงของการแพยา: มีอาการตั้งแตเล็กนอย คือ ผื่นแดง คัน ผื่นแพแสง เอ็นรอยหวายขาด
จนถึงอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ไดแก อาการแนนหนาอก หายใจไมสะดวก และช็อค เชน คุณดอกรักแพยาปฏิชีวนะชื่อ
เพนนิซิลินจนตาบอด
ผลที่เกิดขึ้นตามมา – ผูปวยเสียสุขภาพ และคาใชจายที่ตองมารักษาการแพยา ถึงแมจะเบิกได แตผูปวยก็ตอง
เสียเวลาของทั้งตนเองและญาติที่ตองมาดูแล คาเดินทาง ขาดงาน และเสียรายได สวนประเทศชาติตองนําเงินภาษีมาใช
เพื่อการรักษา
2. อาการขางเคียง คือ อาการที่เกิดขึ้นจากการใชยาโดยที่เราไมไดตั้งใจและไมตองการใหเกิดขึ้น เชน ยาแกแพที่กินเพื่อ
รักษาผื่นคันลมพิษแตมีอาการขางเคียงคืองวงนอน เปนตน
อาการและความรุนแรงของอาการขางเคียง มีอาการตั้งแตเล็กนอย คือ คลื่นไส ทองเดิน จนถึงอาการรุนแรง เชน
ลําไสอักเสบชนิด Antibiotics-associated colitis (ดูรายละเอียดในขอมูลชุดที่ 1)
ผลที่เกิดขึ้นตามมา – เขนเดียวกับการแพยา
3. เชื้อดื้อยา คือ เชื้อแบคทีเรียที่มีการพัฒนาตนเองใหทนตอการทําลายดวยยาปฏิชีวนะ ทําใหยาปฏิชีวนะชนิดเดิมใชไม
ไดผล ตองเปลี่ยนชนิดใหมขึ้นไปเรื่อยๆ แตปจจุบันพบวา เชื้อแบคทีเรียมีอัตราดื้อยาที่ไวกวาอัตราการคิดคนยาปฏิชีวนะ
(เพราะการคิดยา 1 ตัวใชเวลาประมาณ 20 ป ขณะที่แบคทีเรียแบงตัวแพรเชื้อดื้อยาไดหลายรอยตัวในเวลาเพียง 1 นาที)
ดังนั้น การคิดยาใหมนั้นไมทันตอสถานการณเชื้อดื้อยาในขณะที่ความตองการยาปฏิชีวนะชนิดใหมเพื่อตอสูกับเชื้อดื้อ
ยาเพิ่มขึ้น แนวโนมการคิดคนยาปฏิชีวนะชนิดใหมกลับลดลง ทั้งนี้เปนเพราะปญหาเชื้อดื้อยาที่ทําใหไมคุมคาในแงมุม
ของธุรกิจที่จะการลงทุนคิดยาใหมแตกลับขายไดแคชวงหนึ่งแลวเชื้อดื้อยา (ไมเหมือนยากลุมที่รักษาโรคเรื้อรัง เชน
ความดัน และเบาหวาน ที่คิดคนครั้งหนึ่งแลวขายไดตลอด) ทําใหสักวันหนึ่งในอนาคตหากไมหยุดวิกฤติเชื้อดื้อยา มวล
มนุษยชาติจะประสบความวิบัติเมื่อไมมียาปฏิชีวนะชนิดใดรักษาไดเลย ซึ่งเชื้อดื้อยานั้นก็มาจากการแพรกระจายใน
ชุมชนเปนสวนใหญ
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อัตราเชื้อดื้อยาสูงขึ้น ...

จํานวนยาปฏิชีวนะชนิดใหมในทองตลาดลดลง

Figure. Increased drug resistance among pathogens versus reduced development of new drugs. A) Growing
proportions of selected pathogens resistant against the antibiotic drug ciprofloxacin. Similar increase in
resistance was measured for most commonly used antibiotics. B) The number of new antimicrobial drugs
approved by the FDA between the years 1983-2007.
Source: http://www.weizmann.ac.il/molgen/Sorek/antimicrobials.html

ผลที่เกิดขึ้นตามมา
3.1 คาใชจายเพิ่มขึ้น เพราะตองเปลี่ยนไปใชยาปฏิชีวนะที่ใหมขึ้น แพงขึ้น
หมายเหตุ: คนมักเขาใจผิดวา “ยาใหม” ดีกวาหรือปลอดภัยกวา “ยาเดิม” ที่ใชอยู ซึ่งไมถูกตอง การศึกษาใน
ตางประเทศพบวา ยาใหมที่ออกสูทองตลาดจะมียาใหมที่มีคุณสมบัติดีกวาหรือเหนือกวายาเดิมไมเกิน 10% และอีกกวา
90% ไมไดมีอะไรดีกวายาเดิมอยางชัดเจน นอกจากนี้ “ยาใหม” มักมีขอมูลนอยเกี่ยวกับความปลอดภัยของยาเพราะ
ทดสอบมาในคนไมกี่รอยคน แตเมื่อออกขายในทองตลาด มีคนไขจํานวนเปนแสนไดรับยาทําใหอาการขางเคียงที่ไมเคยรู
มากอนก็อาจเกิดขึ้น คนกลุมแรกๆ ที่ใชยาใหมเหลานี้จึงเสี่ยงสูงตออาการขางเคียงใหมๆ ที่ไมรูมากอน ดังนั้น ทางที่ดี
หากโรคที่เราเปนสามารถใชยาเดิมที่มีอยูรักษาไดควรใชยาเดิม แตหากตองใชยาใหม ตองไตรตรองใหรอบครอบอยาง
ที่สุด
3.2 สุขภาพแยลง เปนภัยตอสังคม และเพิ่มภาระแกตนเองและผูดูแลเมื่อตองนอนโรงพยาบาลหรือรักษาตัวนานขึ้น
และเพิ่มภาระคาใชจายดานการรักษาใหแกผูปวย สถานพยาบาล และประเทศชาติ
4. ติดเชื้อแทรกซอน การใชยาปฏิชีวนะพร่ําเพรื่อจะไปทําลายแบคทีเรียชนิดดี ทําใหเชื้อรามีพื้นที่เจริญเติบโตมากขึ้น เชน
ทําใหมีตกขาว คันกน หรือเปนฝาขาวในชองปาก หรือทําใหติดเชื้อแบคทีเรียชนิดที่รักษาไดยากทําใหปวยหนัก ตองเขา
รักษาตัวในโรงพยาบาล
5. คาใชจาย การรับประทานยาปฏิชีวนะโดยไมจําเปน นอกจากจะเปนการเสียคายาโดยไมจําเปนแลว ยังอาจตองเสียคา
รักษาเพิ่มขึ้นหากเกิดการแพยาหรืออาการไมพึงประสงคจากยาที่ทําใหตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือตองนอน
โรงพยาบาลนานขึ้น นอกจากนี้หากเปนการติดเชื้อดื้อยาก็จะตองใชยาที่มีราคาแพงมากขึ้นอีกดวย ตัวอยาง การ
เปรียบเทียบคาใชจายการรักษาผูปวยเจ็บคอที่มีการติดเชื้อแบคทีเรีย (Strep sore throat)
i.
ถาไมใชเชื้อดื้อยา ใชยาปฏิชีวนะชื่อ amoxicillin 500 มก วันละ 3 ครั้ง 10 วัน คิดเปนคายา 90 บาท
ii.
ถาเปนเชื้อดื้อยา ใชยาปฏิชีวนะชื่อ co-amoxiclav วันละ 2 ครั้ง 10 วัน คิดเปนคายาประมาณ 1530 บาท
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สวนที่ 2: ขอมูลการใชยาปฏิชีวนะ และปจจัยที่มีผลตอการใชยาปฏิชีวนะ
ขอมูลชุดที่ 5: สถานะการณยาปฏิชวี นะในประเทศไทย
1. มูลคาการใช – ยาในกลุมยาฆาเชื้อ (รวมถึงยาปฏิชีวนะ) มีมูลคาการผลิตและการนําเขาสูงสุดเปนอันดับ 1 ของประเทศ
อยางตอเนื่องตั้งแตป 2543 เปนตนมา (ในป 2550 มีมูลคามูลคาการผลิตและการนําเขาของยากลุมนี้สูงถึง 2 หมื่นลาน
บาท หรือประมาณรอยละ 20 ของมูลคายาทั้งหมด)
2. อาการขางเคียง – การที่ยาปฏิชีวนะมีการใชกันมากสงผลใหรายงานอาการไมพึงประสงคของยาปฏิชีวนะสูงกวายากลุม
อื่น ขอมูลจากกองแผนงานและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบวามีรายงานอาการไมพึงประสงคของ
ยาปฏิชีวนะสูงเปนอันดับ 1 ของประเทศ ในป 2549 มีรายงานอาการไมพึงประสงคของยาปฏิชีวนะคิดเปนรอยละ 54
ของรายงานอาการไมพึงประสงคของยาทุกชนิดรวมกัน
3. การดื้อยา – ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดแถลงวา สถานการณเชื้อดื้อยาในประเทศไทย
กําลังเขาสูภาวะวิกฤต เชื้อแบคทีเรียดื้อยาเกือบทุกชนิดเพิ่มขึ้นพรอมกัน โรคติดเชื้อที่รักษาไมไดเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆ
และยาปฏิชีวนะที่เคยใชไดผลกลับใชไมไดผลในปจจุบัน โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย 4 ชนิด ที่มีการดื้อยาสูงขึ้น ทําใหตองมี
การเฝาระวังอยางใกลชิด คือ
− เชื้อ Acinetobacter baumannii (ที่ชวงระยะเวลา 10 ป ที่ผานมา คือ ตั้งแตป 2541-2551 เชื้อแบคทีเรีย A.
baumannii พบอัตราการดื้อยา Cabapenem ซึ่งเปนกลุมยาปฏิชีวนะชนิดใหมเพิ่มขึ้นจาก 2.1% เปน 57.8%)
นอกจากนี้ ยา imipenem เคยใชรักษาไดถึง 95 % ในป 2000 แตเมื่อเวลาผานไปเพียง 5 ป คือในป 2005 ยา
imipenem นี้ใชรักษาไดเพียง 27 % ลดลงมากกวา 50 % ในเวลาเพียง 5 ป
− เชื้อ Pseudomonas aeruginosa ซึ่งเปนเชื้อฉวยโอกาส ทําใหเกิดการติดเชื้อไดทั้งระบบทางเดินหายใจ ทางเดิน
ปสสาวะ และระบบไหลเวียนโลหิต พบอัตราการดื้อยาอยูในระดับ 10-12%
− เชื้อ Streptococcus pneumoniae ซึ่งเปนเชื้อสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดโรคปอดบวม จากขอมูลขององคการอนามัย
โลก พบวา ในบรรดาโรคติดเชื้อทั้งหมด เชื้อนี้เปนสาเหตุ การตายอันดับ 1 ในเด็กอายุต่ํากวา 5 ขวบ และยังพบขอมูล
ที่นาตกใจ วา ยาเพนนิซิลิน และ อีริโธมัยซิน ที่เคยใชเปนยารักษาโรคนี้ไดผล เริ่มใชไดผลนอยลง ในป 2541-2550
พบวา มีการดื้อยาเพนนิซิลินจาก 47% เปน 61% และดื้อยาอิริโธมัยซิน จาก 27% เปน 54% และลาสุด พบวา การ
พัฒนายาใหมเพื่อใชแทนยาเพนนิซิลิน และ อีริโธมัยซิน ที่ไมพบการดื้อยามาตั้งแตป 2544 ขณะนี้พบวา เริ่มมีการดื้อ
ยาชนิดใหมมากขึ้น
− เชื้อกลุม Enterobateria เชน เชื้อ E.coli ที่พบในเสมหะ พบวามีการสรางเอนไซมที่ทําใหเกิดการดื้อยาปฏิชีวนะในกลุม
ที่สามารถฆาเชื้อไดครอบคลุมหลายชนิด เพิ่มขึ้นจาก 19% เปน 52% ในป 2542-2548

ขอมูลชุดที่ 6: พฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะของประชาชน และปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
1. การสํารวจพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะของประชาชนพบวา ประชาชนในตางจังหวัดใชยาปฏิชีวนะรักษาโรคหวัดคิดเปน
รอยละ 40-60 และสูงถึงรอยละ 70-80 ในกทม.ใน (ป 2547)
2. ปจจัยสงผลใหประชาชนใชยาปฏิชีวนะ
2.1 ประชาชนมีความคาดหวังวาจะหายปวยโดยเร็ว ไมอดทน และมีความคาดหวังสูงกับยาปฏิชีวนะวาคือที่พึ่งและ
คําตอบในการทําใหหายปวย โดยเฉพาะประชาชนที่หาเชากินค่ํา ซึ่งการหยุดงานหนึ่งวันอาจหมายถึงการไมมีเงินใน
วันนั้น ดังนั้นเมื่อเจ็บปวยจึงตองรีบหายากิน และกลับไปทํางานโดยเร็วที่สุด
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2.2 ความรู ความเขาใจที่คลาดเคลื่อน ตัวอยาง ความรูและความเชื่อที่ผิด เชน
ก. “ยาปฏิชีวนะ คือยาแกอักเสบ เมื่อมีแผลตองกินยาแกอักเสบทุกครั้ง” – เปนความเชื่อที่ไมถูกตอง
ข. มีแผลเลือดออก หมายถึงวา มีการอักเสบ – เปนความเชื่อที่ไมถูกตอง
ค. “ถาไมรีบกินยาปฏิชีวนะ ปองกันไวตั้งแตแรกเมื่อมีแผล จะทําใหแผลอักเสบ มีหนอง ติดเชื้อรุนแรงขึ้น” – เปน
ความเชื่อที่ไมถูกตองเพราะในกรณีของแผลสะอาด (ดูตามเกณฑ ขอ การลางแผล รวมกับภูมิตานทานของรางกาย
ก็เพียงพอที่จะทําใหเกิดการเยียวยาตัวเองของรางกาย และทําใหแผลหายได โดยไมตองเสี่ยงตอผลขางเคียงของยา
ปฏิชีวนะ
ง. “กินเผื่อไวดีกวา…สบายใจดี” – การทําเชนนี้ถือวา เห็นแกตัว และ ทํารายตัวเอง เพราะการกินยาปฏิชีวนะแบบ
“เผื่อไววา” เชนนี้ชวยใหผูกินสบายใจวาอยางนอยไดลงมือทําบางอยางตอการเจ็บปวยของตนเอง แตเปนการสราง
ความเสี่ยงของการแพยาและเกิดเชื้อดื้อยา ซึ่งจะอันตราย ทํารายทั้งตัวเองและคนรอบขาง ครอบครัว และสังคม ทั้ง
ยังทําใหเกิดการสูญเสียเงินทองโดยไมจําเปน
จ. ผูปวยที่มีสิทธิสวัสดิการตาง ๆ เชน ใชสิทธิรักษาพยาบาลขาราชการ ใชสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือ
สิทธิประกันสังคม อาจคิดวา เมื่อมีสิทธิ ก็ตองใชสิทธิใหมากที่สุด จึงพยายามเรียกรองขอรับยาและสรางแรงกดดัน
เพื่อใหตัวเองไดรับยา เนื่องจากมีคานิยมผิด ๆ วา การไดรับยากลับบานถุงใหญ เทากับวาตนเองไดรับการบริการที่ดี
แตถาหากแพทย หรือ บุคลากรสาธารณสุขไมจายยาให แตเนนใหคําแนะนําการปฏิบัติตัว ก็จะถูกมองวา เปนการ
ไมเอาใจใสตอผูปวย นําไปสูความขัดแยง เชน การรองเรียนวาเจาหนาที่บริการไมดี โรงพยาบาลไมยอมจายยา ฯลฯ
ซึ่งเปนปญหาที่พบบอยๆ ความเชื่อที่ผิดเชนนี้ เปนสาเหตุของความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ เพราะผูปวย
ที่ไดรับยามา บางครั้งก็ไมเห็นคุณคา กินบาง ทิ้งบาง เทากับโยนธนบัตรของสวนรวมลงถังขยะ เมื่อผูปวยหลาย ๆ
คนมีพฤติกรรมอยางนี้ ก็กลายเปนความสูญเสียจํานวนมากที่ประเทศชาติตองแบกรับ
ฉ. ไมตระหนักถึงพิษภัยของยาปฏิชีวนะ เกิดจาก 2 สวน คือ
i. ประชาชนไมเห็นขอมูลที่ประจักษชัด
ii. ภาวะเชื้อดื้อยา เหมือน ภาวะโลกรอน ที่ไมไดแสดงตัวอยางรุนแรงเฉียบพลัน เห็นผลชาแตเมื่อเห็นผล
ยากที่จะแก (อธิบาย- เปลี่ยนจาก สายเกินแก)
2.3ประสบการณเดิม และความเคยชิน
ยาปฏิ ชีว นะ (Antibiotics) เปน ยารัก ษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ แบคทีเรีย ยากลุมนี้มีหลายชนิด เชน เพนนิซิลลิน
อะม็อกซิซิลลิน เตตราซัยคลิน อิริทโทรมัยซิน โคทรัยม็อกซาโซล ซัลฟา เปนตน ซึ่งแตละชนิดใชรักษาแบคทีเรียตางชนิดกัน
บอยครั้งที่คนไทยกินยาจากประสบการณเดิม เชน เมื่อครั้งกอนเคยปวยและแพทยสั่งยามาใหกินแลวหายก็จะจําวาถา
ปวยครั้งตอไปก็จะหาซื้อยาตัวเดิมมากิน โดยไมไปพบแพทย ซึ่งความจริงแลวการที่เราไมสบายในแตละครั้งนั้นไมจําเปนตองเกิด
จากเชื้อโรคตัวเดิมเสมอไป จึงไมใชวาเราจะกินยาตัวเดิมเมื่อเจ็บปวยทุกครั้ง สิ่งที่ควรทําคือ ไปพบแพทยตรวจรางกายใหละเอียด
แลวแพทยจะวินิจฉัยไดวาเราติดเชื้อโรคชนิดใด ตองใชยาอะไรจึงจะเหมาะสม
2.4บุคคลรอบขางแนะนําใหกิน หรือแบงปนยากันกิน
ชาวบานมักชอบบอกตอประสบการณการกินยารักษาโรคแกกัน โดยขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีรักษาโรคและวิธี
กินยาที่ถูกตอง ซึ่งอันตรายมาก เพราะโรคที่ตางกันจะมีสาเหตุตางกันแตอาจมีอาการคลายกันได (เชน อาการเจ็บคอ อาจเกิดจาก
เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย หรือการใชเสียงมากไปก็ได)
การแนะนําใหผูอื่นกินยาตามประสบการณของเรา แมเปนการการกระทําดวยความหวังดี แตผูอื่นอาจไดรับอันตรายจาก
ความรูเทาไมถงึ การณของเรา แทนที่เราจะไดบุญกลายเปนบาป เพราะเรากับเขามีสภาพรางกายที่ตางกัน น้ําหนักและสวนสูงไม
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เทากัน โรคประจําตัวไมเหมือนกัน แพยาตางชนิดกัน กินอาหารตางประเภท ระบบขับถายตางกัน การนอนไมเทากัน ฯลฯ จึงไม
ควรเอายาที่แพทยสั่งใหเรา (เพราะวาเหมาะสมที่จะใชกับเรา) ไปใหผูอื่น (เพราะอาจไมเหมาะสมกับสภาพรางกายของเขา)
2.5 โฆษณายา มีการโฆษณายาปฏิชีวนะทางวิทยุชุมชนบอยครั้ง ทําใหประชาชนหลงเชื่อ
2.6 ยาปฏิชีวนะหาซื้องาย
ในภาวะปจจุบัน ประชาชนสามารถซื้อหายาปฏิชีวนะไดเองตามรานขายยา โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ตางจังหวัดนั้น
สามารถหาซื้อยาปฏิชีวนะไดในรานชําดวยซ้ําไป ซึ่งเปนปญหาที่ตองแกโดยการควบคุมระบบและการปฏิบัติตามกฎหมายยา
เพราะตามกฏหมายยาแลว ยาปฏิชีวนะจัดเปน “ยาอันตราย” ที่ตองมีการดูแลการใชโดยแพทยและเภสัชกร ไมควรที่ประชาชนจะ
หาซื้อยาปฏิชีวนะกินเอง
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สวนที่ 3: หลักฐานและขอมูลสนับสนุนการไมตองใชยาปฏิชีวนะ
ขอมูลชุดที่ 7: โรคเปาหมายหายได...ไมตองใชยาปฏิชีวนะ
โครงการ Antibiotics Smart Use ไดติดตามคนไขที่ปวยดวย 3 โรคพื้นฐานที่สวนมากไมจําเปนตองใชยาปฏิชีวนะ คือ
โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจสวนบน (เชน หวัดเจ็บคอ) โรคทองรวงเฉียบพลัน (เชน อาหารเปนพิษ) และแผลเลือดออก
(ซึ่งทั้ง 3 โรคนี้ กวารอยละ 80 หายไดเอง ไมตองใชยาปฏิชีวนะ) พบวา คนไข 1,200 รายในจังหวัดสระบุรี คนไข 151 รายใน
จังหวัดสมุทรสงคราม และคนไข 987 รายของโรงพยาบาลศรีวิชัยทั้ง 4 สาขา หายเปนปกติหรือมีอาการดีขึ้นคิดเปน 97.1%,
96% และ 99.3% ตามลําดับ และคนไขกวารอยละ 90 จากทุกแหงบอกวารูสึกพึงพอใจตอผลการรักษา
สรุปวา ขอมูลจากการติดตามคนไขที่เปนคนในเมือง คนชานเมือง และคนตางจังหวัด ลวนยืนยันผลซึ่งกันและกัน จึง
สามารถสรางความมั่นใจใหแกผูสั่งใชยาและผูกําหนดนโยบายไดวาคนไขในโรคเปาหมายสามารถหายไดเปนปรกติหรือมีอาการ
ดีขึ้นแมไมไดรับยาปฏิชีวนะ

ขอมูลชุดที่ 8: ทางเลือกของการไมใชยาปฏิชีวนะ
ถาเปนแผลเลือดออกที่สะอาด ใหลางแผลดวยน้ําเกลือ และใชแอลกอฮอลฆาเชื้อโรคปายรอบ ๆ แผลเปนวงกวาง
ประมาณ 2 นิ้ว ปดแผล และสังเกตอาการ ถาแผลดี จะแหง

ขอมูลชุดที่ 9: ตอบคําถามและขอกังวลที่พบบอยจากการไมใชยาปฏิชีวนะ
1. เมื่อกอนเปนแผลทีไรก็เคยกินยาปฏิชีวนะทุกที แลวก็หาย และสบายใจ มั่นใจดี แตคราวนี้จะไมใหใชยาปฏิชีวนะ จะ
หายไดอยางไร
คําตอบที่ผานมา คือหายเอง ไมเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะเลย แตเขาใจผิดไปเอง (ดูขอ 7 ขอมูลชุดที่ 1)
2. หากไมกินยาปฏิชีวนะแลวจะมีอาการแยลงหรือไม ?
แผลสะอาดที่แยลง จะ มีอาการอักเสบ ปวด บวม แดง รอน แฉะ ซึ่งสังเกตงาย หากไมจายยาปฏิชีวนะวันนี้ก็ไมทําให
ผูปวยมีอาการหนักมากในวันรุงขึ้น ยิ่งถาผูปวยปฏิบัติตัวดี ลางแผล และไมใหแผลสัมผัสน้ํา หรือสิ่งสกปรก ก็จะยิ่งชวย
ใหหายเร็วขึ้น
3. ถากินยาปฏิชีวนะมาหลายวันแลวยังแผลก็ไมดีขึ้นควรทําอยางไร ?
ใหไปพบแพทยเพื่อตรวจรางกายอยางละเอียด บางทีอาจมีโรคอื่นที่ทําใหแผลหายยาก เชน เบาหวาน ซึ่งผูปวยอาจไม
รูตัวมากอน
4. เวลาที่ไมสบาย เราควรเริ่มกินยาปฏิชีวนะไวแตเนิ่นๆ หรือไมเพื่อกันไวกอน
ไมควรกินยาเพื่อกันไวกอน เพราะไมมีหลักฐานที่แสดงวายาปฏิชีวนะปองกันหวัดเจ็บคอได การกินยาโดยไมมีหลักฐาน
วาจําเปนตองใชทําใหเสี่ยงตอการแพยา อาการขางเคียง ดื้อยา การติดโรคแทรกซอน เสียเงินของตัวเองและของชาติ
โดยไมจําเปน
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