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เชา เชา อากาศ แจมใส
แตวา กุกไก หนาว หนาว รอน รอน

Morning, weather is fi ne                                      
but dear Kookkai feels cold and hot.
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แค็ก แค็ก ไออะโขะ อะโขะ  
โอ โอะ โอ โอะ ตัวรอน ตัวรอน
แค็ก แค็ก “แมจา เจ็บคอ”  
ฟด ฟด “พอ..พอ เช็ดน้ํามูกลูกกอน”

Hack, hack, her coughing sound,                      
when touch around, her skin is hot.                         
“Mommy, I feel throat pain.”                            
“Her nose’s wet again, let’s clean it fi rst.”
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คัดจมูก อุย..น้ํามูกไหล  ทําไง ทําไง ปวดหัว ตัวรอน

Her nose’s stuff y and runny,

with headache and fever, how can we do?
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แมไก ลูบหลัง ลูบหัว
“ลูกจา อยากลัว กินยา แลวนอน”
พอไก สะกิด แมไก
“กินยา อะไร ไหน ไหน ดูกอน”

Mom pats on her back and head,
“Don’t be afraid, take medicine and rest.”
Daddy doubts and asks Mommy,
“Please let me see the medicine fi rst.”
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เปนหวัด คัดจมูก หรือไอ
ปาหมอ บอกไว 
“ใหลูก พักผอน”

Catch cold with cough and stuff y nose,
Aunty Doctor said please be noted:
have a rest, have a rest.

คัดจมูก เจ็บคอ เปนหวัด
อาจเกิดจาก ไวรัส คาดกอน คิดกอน

Sore throat with common cold,
we have been told it may be caused by virus.
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กินยาปฏิชีวนะ
ไมดี นะจะ ปาหมอ เคยสอน

Aunty Doctor told us indeed,
“Antibiotic (AB) is not need in most 

common cold cases.”

ตองกิน หมดตาม หมอสั่ง
กินมั่ง เวนมั่ง ไมดี แนนอน

But when necessary, please take AB till they’re all gone.
If not, treatment will be torn, drug resistance is born, please 

warn others.
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ออ..ยาปฏิชีวนะ
อยากิน เองละ ไมดี แนนอน
กินบอย เชื้อโรค ดื้อยา
“ไอหยา..ไอหยา” ไมดี แนนอน

Take AB unnecessarily, 
or take it frequently, will be harmful.
Bacteria will be more awful,
they break the rules, adapt to resist the medicine.
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ใคร ใคร ตางเขาใจผิด
ปวยนิด เจ็บนิด กินกัน ไวกอน
จริง จริง งาย งาย หายนะ
สองสามวันจะ ถาได พักผอน

Misbelief that always be found:
antibiotics somehow can prevent common cold.
But the truth: you can be easily fi ne, 
only if you can fi nd enough time to rest.
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ปาหมอ ย้ําแลว หลายครั้ง
ตองเชื่อ ตองฟง ตองไม ใจรอน

Aunty Doctor has reiterated,
must believe what she said that it must take time.

ถาพัก แลวยัง ไมดี
หาปา หมอหมี ดีกวา แนนอน

If enough rest doesn’t work completely,
You’d better go to see Aunty Doctor then.
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“เอาะ ออ แมจํา ไดละ
งั้นนอน ซะนะ ลูกจะ พักผอน”
กุกไก นอนหลับ ปุย ปุย
ไมพูด ไมคุย ครอกฟ นอน นอน

“Oh yes, Mom  can recall now,
have a rest some hours, please rest my dear.”
Kookkai stops talking and sleeps near
her mom who can hear she snores very loud.
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สามวัน กุกไก หายดี
กระดา กระดี๊ ลุกจาก ที่นอน
กินขาว แตตอน เชาตรู
ยูฮู ยูฮู ขอไป เลนกอน

For three days, Kookkai’s back to be fi ne,
leaves bed without feeling tired,
has breakfast for a while, and fi nds friends for play.
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คิดทึ้ง คิดถึง เพื่อนรัก
มากัน พรอมพรัก ตะลอน ตะลอน

She’s eager to join dear friends.
“Please roam again with happiness.” 

ลูกกวาง ลูกกบ นกแกว
กระจิบ เจื้อยแจว “รอกอน..รอกอน”

Little deer, frog, macaw, and warbler,
they try to follow her, “Please wait, please wait.”
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Antibiotics Smart Use

โลกเรามียาปฏิชีวนะจํานวนจํากัด ยาปฏิชีวนะเปนเหมือนทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม และน้ํามัน ที่

ใชแลวมีวันหมด ยิง่ใชยาปฏชิวีนะมากข้ึนเทาไร เชือ้แบคทเีรยีกจ็ะกลายพันธุดือ้ยาและยาปฏชิวีนะกส็ญูเสยีฤทธิใ์น

การรักษาเร็วขึ้นเทานั้น

 ยาปฏชิวีนะมปีระโยชนและจาํเปนมากในการรกัษาโรคตดิเชือ้แบคทเีรยีในเดก็ เชน โรคตอมทอนซลิอกัเสบ 

และโรคปอดบวม แตการใชโดยไมเหมาะสมกม็โีทษเชนกนั เดก็ทีไ่ดรบัยาปฏชิวีนะมากเกนิไปหรอืไดรบัโดยไมจาํเปน 

เชน ใชยาปฏิชีวนะในโรคหวัดที่เกิดจากไวรัส ทําใหเด็กมีความเสี่ยงตอการแพยา และเกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา

 สิ่งสําคัญ คือ ควรรูวาเมื่อไรตองใช และเมื่อไรไมตองใชยาปฏิชีวนะ

 ทุกครั้งที่คุณหรือคนในครอบครัวปวย ควรถามแพทยหรือเภสัชกรใหเขาใจกอนวา

  1. ปวยเปนโรคอะไร เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือไม 

  2. ยาปฏิชีวนะที่ใหมานี้ มีประโยชนในการรักษาโรคนี้อยางไร และ 

  3. จําเปนมากนอยแคไหนที่ตองเริ่มกินยาปฏิชีวนะในตอนนี้

ดวยความปรารถนาดีจาก

โครงการ Antibiotics Smart Use

แผนงานเฝาระวัง
และพัฒนาระบบยา (กพย.)

 หากพูดถึงเรื่อง “ยา” หลายคนอาจไมคอยรูสึกวาเปนปญหา เพราะเรามอบความไววางใจใหหนวยงานรัฐ 

หรือบุคลากรสุขภาพเปนผูดูแลและใหการรักษา จนกระทั่งเราไมรูวาเกิดปญหาอะไรในระบบยา  

 ... ทานรูหรือไมวามียาที่ตางประเทศเพิกถอนทะเบียนไปแลวแตเรายังใชอยู 

 ... รูหรือไมวายังมียาจําเปนอีกหลายตัวที่คนไทยเขาไมถึงเพราะราคาแพง

 ... รูหรือไมวาหากเจอภาวะฉุกเฉินก็อาจไมมียาใชเพราะเราผลิตเองไมได

 ... รูหรือไมวามีการระบาดของยาแผนโบราณ อาหาร เครื่องดื่มสมุนไพรที่มีการปลอมปนสเตียรอยด

  อยางแพรหลาย

 ... รูหรอืไมวาคนไขหลายคนตองตดิเชือ้ในกระแสเลอืดตายเพราะไมมยีารกัษา เพราะปญหาเชือ้ดือ้ยา ฯลฯ

 เพราะการคงอยูของปญหาในระบบยาดงักลาว จงึไดมีความพยายามจดัการปญหามาอยางตอเนือ่งภายใต

ความรวมมือระหวางหนวยงานรฐัทีร่บัผดิชอบหลกั องคกรพฒันาเอกชนทีไ่มหวงักาํไร เครอืขายผูปวยและภาคประชา

สังคมตาง ๆ โดยมุงหวังใหบรรลุเปาหมายที่สําคัญของระบบยา คือ มียาที่ปลอดภัย มีการผลิตยาที่มีคุณภาพได

มาตรฐานและพึง่ตนเองได มกีารใชยาอยางสมเหตผุล และประชาชนทกุคนสามารถเขาถงึยาไดในราคาทีเ่หมาะสม

และเปนธรรม

 กพย. เริม่กอตัง้ครัง้แรกในป พ.ศ. 2551 ภายใตชือ่ “แผนงานสรางกลไกเฝาระวงัและพฒันาระบบยา” ระยะ

ที่ 1 (2551-2554) โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก สสส.เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระบบยาที่มีตอสุขภาพ และไดรับ

สนับสนุนใหดําเนินงานตอในระยะที่ 2 (2555-2557) “แผนงานพัฒนากลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา” ระยะที่ 

3 (2558 - 2560) “แผนงานศูนยวิชาการเฝาระวังและพัฒนาระบบยา” และระยะที่ 4 “แผนงานเฝาระวังและพัฒนา

ระบบยา โดยมี 3 วัตถุประสงคที่สําคัญ คือ 

 วตัถปุระสงคที ่1 เฝาระวงัพษิภยัจากยาและการถกูเอาเปรยีบในเรือ่งยา เพือ่

สงสัญญาณเตือนภัยและใหขอเสนอแนะรูปแบบการแกไขปญหา 

 วัตถุประสงคที่ 2 สรางความเขมแข็งของกลไกเฝาระวังและพัฒนาระบบยา

ของภาคีเครือขายภาควิชาการและภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ 

 วัตถุประสงคที่ 3 พัฒนาและผลักดันขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหาดานยา 

Drug System Monitoring & Development Program 
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Antibiotics Smart Use

 The world has limited items of antibiotics, they can be running out if we don’t use them properly. 
The more antibiotics be used, the more antibiotic resistant bacteria will occur and the eff ectiveness in curing 
of antibiotics will be lost much faster.
 Antibiotics are useful and necessary in the treatment of bacterial infection especially in children such as
tonsillitis and pneumonia, on the contrary, irrational use of antibiotics may cause bad eff ect as well.
Children who receive antibiotics too much or unnecessary such as using antibiotics in the common colds 
which is mostly unnecessary, the children may be at risk of drug allergy and antibiotic resistance.
 It is important to know when to use antibiotic or not.
 Every time when you or someone in your family is sick, consultation with doctor or pharmacist is 
needed for better understanding of;
 1. Why you are sick and your sickness is caused by bacterial infection or not.
 2. How the antibiotics you receive is useful in curing your sickness, and
 3. How necessary it is to start taking antibiotic at that time.

With the warmth and best wishes from,
Antibiotics Smart Use Project

DRUG SYSTEM MONITORING
AND DEVELOPMENT CENTER (DMDC)

 Many of us may perceive that there is no problem in Thai drug system because we trust in

government administration but only few people know that:...

 ...some original drugs revoked in their countries still can be found in our country

 ...some essential drugs still can’t be accessible because of their high prices

 ...we may have no drug in emergency situation because we can’t produce drug raw material

 ...steroid contamination can be easily found even in herbal drinks

 ...many of patients die from bacterial infection because of drug resistances

 ...and etc.

 Due to many problems such as mentioned above, the government sector, NGOs, patient networks, 

and other civil societies have tried to tackle them to achieve the targets of drug safety, -quality, -accessibility, 

-reliability and appropriate use of drugs.

 DMDC had been initiated in the year 2008 with budget supporting from Thai Health Promotion 

Foundation (ThaiHealth), and aimes to reduce negative health risk factors within Thai drug system. The 3 

main objectives are as follows:

 1. To protect consumers from drug toxicity and from exploitation

 2. To strengthen the mechanism of drug system monitoring and development

 3. To develop and push policy recommendations for solving drug problems

Drug System Monitoring & Development Program 
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ผูเขียนเรื่อง

ตุบปอง (เรืองศักดิ์ ปนประทีป)

ทาํงานดานการพฒันาคณุภาพชวีติ จดักจิกรรมการเรยีนรูและสงเสริมการอานในเด็กและครอบครัวอยางตอเน่ือง มากวา 30 ป 
ผลงานของตุบปองกวา 100 เลม ไดรับรางวัลระดับชาติและไดรับการคัดสรรจากองคกรตาง ๆ ใหเปนหนังสือดีสําหรับเด็ก
วัย 0-5 ป และกวา 20 เลม ขายลิขสิทธิ์ตางประเทศ เชน กุกไกปวดทอง กระตายตื่นตูม ตอมแตม กากระหายกับเหยือก
น้ําใสใบโต และตลาดน้ํา..อ้ําอรอย
ปจจุบัน เปนกรรมการผูจัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และผูจัดการโครงการหนังสือเลมแรก Bookstart ประเทศไทย ควบคู
ไปกับการแตงนิทานคําคลองจองสนุก ๆ ใหเด็ก ๆ อานอยางมีความสุข

Author : Toobpong (Ruengsak Pinprateep)
Toobpong has been working in the fi eld of quality of life development, learning activity and encouragement 
in reading of children and family continuously for merely 30 years. Over 100 books of Toobpong have won 
the national titles and selected by various organizations as the best books for children, age 0-5 years. In 
addition, over 20 books such as Kookkai has a stomachache, The panic rabbit, Tomtam, Thirsty crow and 
the big Jar, and The fl oating market..yumyum, etc., have been granted copyright in many foreign countries.
                        Presently, he is working as the Managing Director of Books for Children Foundation 
                               and Manager of Bookstart Project Thailand along with writing funny rhyming stories 
                               and fables for children.

ผูวาดภาพประกอบ

na-ru (นฤมล เสือแจม)

ปจจุบันเปนคนวาดภาพประกอบ เขียนการตูน ออกแบบกราฟฟก ทํา DIY และ(พยายาม)เขียนหนังสือ
ผลงานที่ผานมา ภาพประกอบหนังสือสําหรับเด็ก เรื่อง กุกไกปวดทอง กระตายตื่นตูม ในชื่อ นฤมล ตนะวรรณสมบัติ 
หนังสือ Happy Drawing สนุกวาด (เขียน วาด และออกแบบ) หนังสือ Miss You (เขียนและวาดเรื่อง “หาย”)
และยังมีผลงานภาพประกอบหนังสือและนิตยสารอีกหลากหลาย ในชื่อ by na-ru

Illustrator: na-ru (Narumol Suaejam) 
Nu-ra is presently working as an illustrator, cartoonist, graphic designer, DIY maker and apprentice in writing books. 
Her past works included the illustrations for various books for children, i.e., Kookkai has a stomachache, The panic 
rabbit, both in the name of Narumol Tanawansombat, writing, drawing and design the book - Happy Drawing (writ-
ing, drawing and designing), the book – Miss You (writing and drawing in the story – Fade), illustrations in various 
books and magazines in the name – by na-ru.
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“กุกไกเปนหวัด”
เรื่อง : ตุบปอง  ภาพ : na-ru

สนับสนุนการจัดพิมพโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
และแผนงานศูนยวิชาการเฝาระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท 0-2218-8452 โทรสาร 0-2254-5191 E-mail : spr.chula@gmail.com

www.thaidrugwatch.org www.facebook.com/thaidrugwatch
จัดพิมพโดย บริษัท แปลน ฟอร คิดส จํากัด 1/999 อาคารภูมิสรวล ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ10210 โทรศัพท 0-2575-2559 โทรสาร 0-2575-2659 www.planforkids.com

พิมพครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2557 จํานวน 1,000 เลม
พิมพครั้งที่ 2 กุมภาพันธ 2558 จํานวน 2,000 เลม
พิมพครั้งที่ 3 กันยายน 2559 จํานวน 7,000 เลม

ISBN 978-616-227-499-2

“Kookkai catches a cold”
Author : Toobpong,  Illustrator : na-ru

Supported by Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth)
And Drug System Monitoring & Development Center (DMDC)

Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand 
Tel : +(66) 02-218-8452, Fax : +(66) 02-254-5191, E-mail : spr.chula@gmail.com

Pubished by Plan For Kids Co., Ltd.1/999 Phoomsuan Bldg., Kampaengpetch 6 Rd., Kwang Don Muang, Khet Don Muang, 
Bangkok, Thailand 10210, Tel : +(66) 02-575-2559, Fax : +(66) 02-575-2659 www.planforkids.com

The Impression in Thai Edition;
1st  Edition: November 2014, 1,000 copies
2nd  Edition: February 2015, 2,000 copies

3rd  Edition: September 2016, 7,000 copies




