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ยาปฏิชีวนะ: จากดินสู่ดิน
(Antibiotics: from soil to soil)
การค้นพบเพนนิซลิ ลินของ Sir Alexander Fleming
ที่โรงพยาบาลเซ็นต์แมรี่ กรุงลอนดอน เมื่อปี ค.ศ. 1928  
เป็นการเปิดศักราชใหม่ของยาปฎิชีวนะที่ช่วยชีวิตผู้คน
จ�ำนวนมากจากโรคติดเชื้อ Streptococcus, Staphylococcus, ไข้กาฬหลังแอ่น คอตีบ ซิฟิลิส ฯลฯ ซึ่งแต่ก่อนได้
แต่เฝ้าดูวา่ จะตายหรือรอด ทัง้ นี้ Fleming ได้คน้ พบราทีช่ อื่
Penicillium notatum บนจานเลี้ยงเชื้อ Staphylococcus โดยบังเอิญหลังกลับจากพักร้อนยาว เขาสังเกตเห็นว่า
บริเวณที่มีเชื้อราขึ้นนั้น เชื้อ Staphylococcus จะไม่ขึ้น
จึงน�ำไปสูก่ ารค้นหาสารออกฤทธิ์ การหมักเพาะเชือ้ รา การ
สกัดสารออกฤทธิ์โดยนักวิทยาศาสตร์ที่ออกซ์ฟอร์ดใน
ประเทศอังกฤษ การผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่สหรัฐอเมริกา
และการวิจัยทางคลินิก ใช้เวลาถึง 17 ปี ผู้ป่วยจ�ำนวน        
มากจึ ง ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากเพนนิ ซิ ล ลิ น ที่ ผ ลิ ต ในระดั บ
อุตสาหกรรมยา(1)
หากย้อนประวัติศาสตร์การใช้ยาปฏิชีวนะ พบหลัก
ฐานยาเตตราซัยคลิน (ซึ่งปัจจุบันไม่ใช้ในเด็กเพราะท�ำให้
ฟันเหลือง) ในกระดูกมนุษย์โบราณตั้งแต่ ค.ศ. 350-550
ในประเทศซูดานและอียิปต์ โดยคาดว่ามียาเตตราซัยคลิน
ในอาหาร จึงท�ำให้พบโรคติดเชื้อระดับต�่ำในซูดานและไม่
พบการติดเชื้อในกระดูกมนุษย์ที่มีเตตราซัยคลิน ส่วนยา
ปฏิชีวนะอื่นที่ไม่ทิ้งร่องรอยทางโบราณคดีแต่ยังพบการใช้
ในปัจจุบันคือดินสีแดงในจอร์แดนที่ใช้ทารักษาการติดเชื้อ
ที่ผิวหนัง พบว่าดินเป็นแหล่งของยาปฏิชีวนะหลายชนิด
เช่น actinomycete bacteria ที่พบในดินใช้ผลิตยา actinomycin หลายชนิด และช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1950 ถึง
ค.ศ. 1970 ถือเป็นยุคทองของการค้นพบยาปฏิชวี นะจากดิน(2)
บางหลักฐานบอกว่า ยาปฏิชีวนะตัวแรกที่ใช้ในโรง
พยาบาลคือยา Pyocyanase ที่สกัดจากแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa (ชื่อเดิมคือ Bacillus pycyane-

us) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1899 แต่ผลการรักษาด้วยยาตัวนี้ไม่
แน่นอนและมีพิษต่อผู้ป่วยสูงจึงไม่ได้ใช้กันต่อ(2)
ตอนที่ค้นพบเพนนิซิลลิน Fleming คาดการณ์ถึง
ปัญหาเชื้อดื้อยาจากการให้ขนาดยาที่ไม่สูงพอ หรือการให้
ยาไม่ น านพอ ซึ่ ง ปั ญ หาเชื้ อ ดื้ อ ยาก็ มี วิ ธี ก ารศึ ก ษาทาง
พันธุกรรมด้วย phylogenic tree คาดการณ์ว่ามีการ
ถ่ายทอดพันธุกรรมการดื้อยาในเชื้อ Klebsiella oxytoca
มานานเป็นร้อยล้านปี(2)
ความหวังของการค้นพบยาปฏิชีวนะตัวใหม่จากดิน
(รวมทัง้ สิง่ แวดล้อมอืน่ ๆ เช่น มหาสมุทร ซึง่ น�ำ้ ชะล้างดินลง
ไป) เพื่อสู้กับปัญหาการดื้อยา ยังคงมีอยู่ แต่เป็นความหวัง
ค่อนข้างเลือนราง แม้จะมีวิธีการศึกษาใหม่ๆ โลกเรายังมี
แบคทีเรียอีกจ�ำนวนมากที่ไม่สามารถเพาะเชื้อด้วยวิธีเดิม
ได้ วิธีศึกษายุคใหม่ เช่น การเฝ้าระวังทางพันธุกรรมสิ่ง
แวดล้อม โดยเก็บตัวอย่างดิน น�้ำเสีย และสะสมเป็นฐาน
ข้อมูลพันธุกรรมขนาดใหญ่ (metagenomic library)(3) พบ
ปัญหาแบคทีเรียในดินทีด่ อ้ื ยาจ�ำนวนมาก ซึง่ สะท้อนปัญหา
ใหญ่ของการใช้ยาปฏิชวี นะทีไ่ ม่เหมาะสมทัว่ โลก(4) และอาจ
สัมพันธ์กบั บริเวณประเทศทีเ่ ข้าถึงยาปฏิชวี นะได้โดยไม่ตอ้ ง
มีใบสั่งยาจากแพทย์ ฐานข้อมูลนี้น�ำไปใช้ในการออกแบบ
ยาปฏิชีวนะตัวใหม่ๆ ในคอมพิวเตอร์ (in silico)(5) เพื่อแก้
ปัญหาการดื้อยา
ประเทศไทยยังคงไม่สามารถอยูห่ วั แถวของการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์พนื้ ฐานเหล่านี้ สิง่ ทีป่ ระเทศไทยพร้อมกว่า
น่าจะเป็นการวิจัยด้านระบบและนโยบายสุขภาพเพื่อให้
เกิดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมและลดปัญหาการ
ดื้อยา แต่ไม่ได้หมายถึงให้ละเลยการสร้างพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาระบบ
และนโยบายสุขภาพที่ช่วยให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
บรรณาธิการ
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