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          เชื้อดื้อยาถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำาคัญมากของโลก องค์การอนามัยโลก (World Health 

Organization) ระบุ เชื้อดื้อต่อยาต้านจุลชีพเป็นปัญหาที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของปัญหาสุขภาพโลก 

เป็นภัยคุกคามมนุษยชาติ ผู้ที่ติดเชื้อดื้อยาจะได้รับผลกระทบหลายๆประการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาลจะสูงมากเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ติดเชื้อดื้อยา เนื่องจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาต้องได้รับ

ยาต้านจุลชีพหลายชนิด ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านยาสูงขึ้น รวมถึงต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเป็น

ระยะเวลานาน อัตราการเสียชีวิตเเละอัตราความพิการในผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาจะสูงกวา่ผู้ป่วยที่ไม่ติดเชื้อ

ดื้อยา โดยสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ คือ การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไม่สมเหตุ

สมผล โดยเฉพาะการเพิ่มปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพและไม่มีระบบการควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพ

ทั้งในชุมชนและในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสม1 ในประเทศไทย ข้อมูลจากศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้าน

จุลชีพเเห่งชาติ (NARST)  ปีพ.ศ.2563  พบว่า การติดเชื้อ Escherichia coli เเละ Klebsiella pneu-

moniae (K. pneumoniae) ที่ดื้อต่อยากลุ่ม Carbapenem เพิ่มสูงขึ้น การติดเชื้อ K. pneumoniae 

ที่ดื้อต่อยา meropenem เพิ่มจากร้อยละ 0.5 ในปีพ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 11.7 ในปี พ.ศ. 25632
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          ผู้ป่วย COVID-19 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ประมาณร้อยละ 20 

จะมีอาการรุนเเรงเเละอาจเสียชีวิตได3้ ภาวะเเทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการติดเชื้อฯนั้น จาก

การศึกษาของ Seyed Alinaghi เเละคณะ เก็บรวบรวมข้อมูลเเบบทบทวนอย่างเป็นระบบ (system-

atic review) พบภาวะเเทรกซ้อนในระบบต่างๆของร่างกายหลายระบบ เช่น ระบบประสาทเเละสมอง 

ระบบการทำางานของปอด ตับ ไตเเละหัวใจ รวมถึงอาจเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันได้ การศึกษาบางการ

ศึกษาพบผู้ป่วยฯมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนเเรงภายหลังการติดเชื้อฯ เช่น ภาวะโปรตีนตำ่า (hypoproteine-

mia), ภาวะช็อกเหตุพิษติดเชื้อ (septic shock) การทำางานของอวัยวะต่างๆล้มเหลว (multiple organ 

dysfunction syndrome)4  การติดเชื้อเเบคทีเรียสามารถพบภายหลังการติดเชื้อ COVID-19  โดยการ

ศึกษาของ Pourajam เเละคณะ เก็บข้อมูลในผู้ป่วย COVID-19 ที่ได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต พบ

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเเบคทีเรียร่วมร้อยละ 11.9 โดยยาต้านจุลชีพที่มีการสั่งใช้มากที่สุด คือ meropenem  

โดยเชื้อที่เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุด คือ Acinetobactor baumannii เเละ K. pneumoniae พบ

เป็นกลุ่มเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ที่เรียกว่า extensive drug resistance (XDR) ผู้ป่วย COVID-19 ที่ติดเชื้อ

เเบคทีเรียภายหลังจากการติดเชื้อ COVID-19 พบอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 835 การศึกษาของ Shafran 

เเละคณะ ศึกษาการติดเชื้อเเบคทีเรียภายหลังในผู้ป่วย COVID-19 เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างผู้ป่วย

ไข้หวัดใหญ่เเละผู้ป่วย COVID-19 พบว่า ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีการติดเช้ือเเบคทีเรียภายหลังนานกวา่ผู้ป่วย 

COVID-19 โดยเฉลี่ย 4 วัน และพบเชื้อเเบคทีเรียเเกรมบวกเป็นเชื้อก่อโรคหลักภายหลังจากผู้ป่วยได้รับ

การรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่า 48 ชั่วโมง การติดเชื้อเเบคทีเรียเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความสัมพันธ์

กับอัตราการเสียชีวิต6

         สำาหรับสถานการณ์เชื้อดื้อยาหลังการเริ่มระบาดของ COVID-19 นั้น มีข้อมูลยังค่อนข้างจำากัด 

และอาจจะยังไม่สามารถสรุปจากข้อมูลที่มีเพื่อให้ได้ผลการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันได้ ดังเช่นข้อมูล

การศึกษาในสหรัฐอเมริกา เยอรมนีและอิตาลี ที่พบความสัมพันธ์ระหว่าง COVID-19 กับการเพิ่มขึ้น

ของการเกิดเชื้อดื้อยา ในขณะที่ข้อมูลจากประเทศฝรั่งเศสเเละสเปน ก็ไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว โดย

สาเหตุอาจเกิดจากความเเตกต่างของรูปเเบบการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพรวมถึงกระบวนการควบคุมการ

ติดเชื้อที่เเตกต่างกัน สำาหรับอัตราการเกิดเชื้อดื้อยาภายหลังการเริ่มระบาดของ COVID-19 ในแต่ละ

ภูมิภาค อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้เช่นกัน ขึ้นกับพฤติกรรมของการสั่งจ่ายยาต้านจุลชีพในขณะนั้น โดย

ปัจจัยที่อาจส่งผลให้เพิ่มอัตราการดื้อยาต้านจุลชีพขึ้น ได้เเก่ (1) รูปเเบบการใช้ยาต้านจุลชีพ โดยพบว่า

ผู้ป่วยร้อยละ 70 ที่ได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จะได้รับยาต้านจุลชีพ โดยเฉพาะยาต้านจุลชีพที่

ออกฤทธิ์กว้าง (2) กระบวนการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพให้สมเหตุผล หรือ antimicrobial steward-
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ship program (ASP) อาจจะไม่สามารถดำาเนินงานได้เนื่องจากต้องนำาบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  (3) 

ผู้ป่วย COVID-19 บางรายต้องได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน เเละ (4) กระบวนการให้ความรู้ใน

รูปแบบต่างๆ ทำาได้น้อยลง7 พบการศึกษาของ Kariyawasam เเละคณะ ศึกษาข้อมูลเชื้อดื้อยาใน

ผู้ป่วย COVID-19 ระหว่างปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ.2564 โดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและ

การวิเคราะห์อภิมาน (systematic review and meta-analysis) พบร้อยละของการติดเชื้อดื้อยาอยู่

ระหว่าง 0.2-100 รวมถึงพบความชุกของการติดเชื้อเเบคทีเรียดื้อยาร้อยละ 24 โดยเชื้อดื้อยาที่พบ

เป็นหลัก ได้เเก่ methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), carbapenem-resistant 

Acinetobacter baumannii (CRAB), K. pneumoniae และเชื้อ Pseudomonas aeruginosa โดย

พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาส่วนใหญ่อาศัยอยู่นอกทวีปยุโรป เเละผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาส่วนใหญ่ได้รับ

การรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต8 องค์การอนามัยโลกได้มีคำาแนะนำาเกี่ยวการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาในยุค 

COVID-19 ดังนี9้

 1. ยาปฏิชีวนะ ไม่ใช่ยาท่ีใช้ในการรักษาหรือป้องกันการติดเชื้อไวรัส ยาปฎิชีวนะใช้สำาหรับรักษา

การติดเชื้อเเบคทีเรียเท่านั้น การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุสมผล จะนำาไปสู่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ดื้อยา เเม้ว่าจะเป็นการติดเชื้อเพียงเล็กน้อย

 2. ผลการวินิจฉัยโรคท่ีถูกต้องเป็นส่ิงสำาคัญ จะต้องวินิจฉัยจำาแนกระหว่างการติดเช้ือเเบคทีเรียกับ

ไวรัส เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จำาเป็น ส่งผลให้ลดโอกาสการเกิดเชื้อดื้อยา

 3. ผู้ป่วย COVID-19 บางรายอาจจะมีการติดเชื้อเเบคทีเรียร่วมด้วย บุคลากรทางการเเพทย์

อาจจะพิจารณาจ่ายยาให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้ตามความเหมาะสม

 4. ผู้ป่วย COVID-19 ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะด้วยตนเองเมื่อรู้สึกว่าตนเองมีอาการป่วยที่ไม่ดีขึ้น

หรืออาการแย่ลง ยาปฏิชีวนะควรได้รับการสั่งใช้โดยเเพทย์เท่านั้น

 5. การล้างมือเป็นสิ่งสำาคัญ เเนะนำาให้ทำาเป็นประจำา การล้างมือจะสามารถลดโอกาสการเเพร่

เชื้อโรคได้ รวมถึงเชื้อดื้อยาด้วยเช่นกัน
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