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เช้า เช้า อากาศ แจ่มใส

แต่ว่า กุ๊กไก่ หนาว หนาว ร้อน ร้อน
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แค็ก แค็ก ไออะโขะ  อะโขะ  

โอ โอ๊ะ โอ โอ๊ะ ตัวร้อน ตัวร้อน

แค็ก แค็ก “แม่จ๋า เจ็บคอ”  

ฟื้ด ฟื้ด “พ่อ..พ่อ เช็ดน้ำามูกลูกก่อน” 
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คัดจมูก อุ๊ย..น้ำามูกไหล  

ทำาไง ทำาไง ปวดหัว ตัวร้อน
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แม่ไก่ ลูบหลัง ลูบหัว

“ลูกจ๋า อย่ากลัว กินยา แล้วนอน”

พ่อไก่ สะกิด แม่ไก่

“กินยา อะไร ไหน ไหน ดูก่อน”
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เป็นหวัด คัดจมูก หรือไอ

ป้าหมอ บอกไว้ 

“ให้ลูก พักผ่อน”

คัดจมูก เจ็บคอ เป็นหวัด

อาจเกิดจาก ไวรัส คาดก่อน คิดก่อน
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กินยาปฏิชีวนะ

ไม่ดี นะจ๊ะ ป้าหมอ เคยสอน

ต้องกิน หมดตาม หมอสั่ง

กินมั่ง เว้นมั่ง ไม่ดี แน่นอน
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อ้อ..ยาปฏิชีวนะ

อย่ากิน เองล่ะ ไม่ดี แน่นอน

กินบ่อย เชื้อโรค ดื้อยา

“ไอ๋หยา..ไอ๋หยา” ไม่ดี แน่นอน
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ใคร ใคร ต่างเข้าใจผิด

ป่วยนิด เจ็บนิด กินกัน ไว้ก่อน

จริง จริง ง่าย ง่าย หายนะ

สองสามวันจ้ะ ถ้าได้ พักผ่อน
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ป้าหมอ ย้ำาแล้ว หลายครั้ง

ต้องเชื่อ ต้องฟัง ต้องไม่ ใจร้อน

ถ้าพัก แล้วยัง ไม่ดี

หาป้า หมอหมี ดีกว่า แน่นอน
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“เอ๊าะ อ๋อ แม่จำา ได้ละ

งั้นนอน ซะนะ ลูกจ๊ะ พักผ่อน”

กุ๊กไก่ นอนหลับ ปุ๋ย ปุ๋ย

ไม่พูด ไม่คุย คร่อกฟี้ นอน นอน
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สามวัน กุ๊กไก่ หายดี

กระด๊า กระดี๊ ลุกจาก ที่นอน

กินข้าว แต่ตอน เช้าตรู่

ยู้ฮ ูยู้ฮู ขอไป เล่นก่อน
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คิดถึ้ง คิดถึง เพื่อนรัก

มากัน พร้อมพรัก ตะลอน ตะลอน

ลูกกวาง ลูกกบ นกแก้ว

กระจิบ เจื้อยแจ้ว “รอก่อน..รอก่อน”
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แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนับสนุนโดย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วัตถุประสงค์
 

 1. พัฒนาความเข้มแข็งของระบบและกลไกการเฝ้าระวัง

ระบบยา โดยเน้นบทบาทภาคีเครือข่ายภาควิชาการและประชา

สังคม ให้ทำาหน้าที่คู่ขนานและประสานกับหน่วยงานหลัก

 2. พัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายมาตรการและ

แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาระบบยาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

ผู้บริโภคในวงกว้าง

 3. เสริมสร้างความเข้มแข็ง และคุณภาพของกลไก 

(ภมูติา้นทาน) ในดา้นยาของประชาชนผา่นการสรา้งชดุความรูแ้ละ

กลไกต่าง ๆ

 4. การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบความร่วมมือในการเฝ้าระวัง

และพัฒนาระบบยา

 

วิสัยทัศน์
 

 มีระบบและกลไกที่เข้มแข็ง

ในการเฝ้าระวัง ระบบยาอย่างรอบ

ดา้น ทำางานตอ่เนือ่งเพือ่ลดปจัจัยเสีย่ง 

ด้านยาของประชาชนและส่งเสริมการ

ใช้ยาอย่างสมเหตุผลทุกระดับ Antibiotics Smart Use

 โลกเรามียาปฏิชีวนะจำานวนจำากัด ดังนั้น ยาปฏิชีวนะจึงเป็นเหมือนทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ และ

น้ำามัน ที่ใช้แล้วมีวันหมด ยิ่งใช้ยาปฏิชีวนะมากขึ้นเท่าไร เชื้อแบคทีเรียก็จะเกิดกลายพันธุ์ดื้อยาและยาปฏิชีวนะก็

สูญเสียฤทธิ์ในการรักษาเร็วขึ้นเท่านั้น

 ยาปฏชิวีนะมปีระโยชนแ์ละจำาเปน็มากในการรกัษาโรคตดิเชือ้แบคทเีรยีในเดก็ เชน่ โรคตอ่มทอนซลิอกัเสบ 

และโรคปอดบวม แตก่ารใชโ้ดยไมเ่หมาะสมกม็โีทษเชน่กนั เดก็ทีไ่ดร้บัยาปฏชิวีนะมากเกนิไปหรอืไดร้บัโดยไมจ่ำาเปน็ 

เช่น ใช้ยาปฏิชีวนะในโรคหวัดซึ่งเป็นการใช้โดยไม่จำาเป็น ทำาให้เด็กมีความเสี่ยงต่อการแพ้ยา และเกิดเชื้อแบคทีเรีย

ดื้อยา

 สิ่งสำาคัญ คือ ควรรู้ว่าเมื่อไรต้องใช้ และเมื่อไรไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

 ทุกครั้งที่คุณหรือคนในครอบครัวป่วย ควรถามแพทย์หรือเภสัชกรให้เข้าใจก่อนว่า

  1. ป่วยเป็นโรคอะไร เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือไม่ 

  2. ยาปฏิชีวนะที่ให้มานี้ มีประโยชน์ในการรักษาโรคนี้อย่างไร และ 

  3. จำาเป็นมากน้อยแค่ไหนที่ต้องเริ่มกินยาปฏิชีวนะในตอนนี้

ด้วยความปรารถนาดีจาก

โครงการ Antibiotics Smart Use

5 เป้าหมายการเฝ้าระวังระบบยาของกพย.
 

 เป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาภาคีเครือข่ายให้เป็นกลไก

ท่ีเข้มแข็งในการเฝ้าระวังระบบยาอย่างรอบด้านและส่งสัญญาณ

เตือนภัยปัญหาในระบบยา

 เป้าหมายที่ 1 : การเข้าถึงยา

 เป้าหมายที่ 2 : การลดปัจจัยเสี่ยงด้านยา

 เป้าหมายที่ 3 : สนับสนุนให้มีนโยบายด้านการใช้ยาชื่อ 

   สามัญและการใช้ชื่อสามัญทางยา

 เป้าหมายที่ 4 : การส่งเสริมการใช้ยาที่สมเหตุผล

 เป้าหมายที่ 5 : การพัฒนาระบบยาชุมชน
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ผู้เขียนเรื่อง

ตุ๊บปอง (เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป)

เกิดวันที่ 25 กรกฎาคม 2504
ทำางานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมการเรียนรู้
และส่งเสริมการอ่านในเด็กและครอบครัวอย่างต่อเน่ือง มาเกือบ 30 ปี
ผลงานของตุ๊บปองกว่า 50 เล่ม ได้รับรางวัลระดับชาติและได้รับ
การคัดสรรจากองค์กรต่าง ๆ ให้เป็นหนังสือดีสำาหรับเด็กวัย 0-5 ปี 
และกว่า 10 เล่ม ขายลิขสิทธิ์ต่างประเทศ อาทิ กุ๊กไก่ปวดท้อง 
กระต่ายตื่นตูม ต๋อมแต๋ม กากระหายกับเหยือกน้ำาใสใบโต 
และตลาดน้ำา..อ้ำาอร่อย
ปัจจุบัน เป็นกรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และผู้จัดการ
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart ประเทศไทย ควบคู่ไปกับ
การแต่งนิทานคำาคล้องจองสนุก ๆ ให้เด็ก ๆ อ่านอย่างมีความสุข

ผู้วาดภาพประกอบ

na-ru (นฤมล เสือแจ่ม)

ปัจจุบันเป็นคนวาดภาพประกอบ เขียนการ์ตูน 
ออกแบบกราฟฟิก ทำา DIYและ(พยายาม)เขียนหนังสือ
ผลงานที่ผ่านมา ภาพประกอบหนังสือสำาหรับเด็ก
เรื่อง กุ๊กไก่ปวดท้อง กระต่ายตื่นตูม 
ในชื่อ นฤมล ตนะวรรณสมบัติ 
หนังสือ Happy Drawing สนุกวาด (เขียน วาด และ
ออกแบบ) หนังสือ Miss You (เขียนและวาด เรื่อง 
หาย(fade) ภาพประกอบหนังสือและนิตยสาร
หลากหลาย ในชื่อ by na-ru
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