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ยาปฏิชีวนะ หรื อ Antibiotic เป็ นยาที่ใช้สาหรับรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้ อแบคทีเรี ย ตัวอย่างยา
ปฏิชีวนะได้แก่ เพนนิซิลลิน อะม็อกซิ ซิลลิน ซัลฟา นอร์ ฟล็อกซาซิน อิริโทรมัยซิน เป็ นต้น ยาปฏิชีวนะใช้
เฉพาะเมื่อเกิดความเจ็บป่ วยที่เกิดจากการติดเชื้ อแบคทีเรี ยที่ก่อโรคเท่านั้น เช่น เชื้อสเตรปโตคอคคัส
(Streptococcus) สแตฟิ โลคอคคัส (Staphylococcus) เป็ นต้น และยาที่ใช้ตอ้ งตรงกับเชื้อแบคทีเรี ยที่เป็ น
สาเหตุ ไม่ใช่จะใช้ยาปฏิชีวนะชนิดใดก็ได้ โรคจากการติดเชื้ อแบคทีเรี ยมีเป็ นจานวนมากที่พบบ่อยในบ้าน
เรา ได้แก่ อหิวาตกโรค โรคปอดบวมหรื อปอดอักเสบ โรคไอกรน โรคบาดทะยัก โรคฉี่ หนู โรคไทฟอยด์
วัณโรค โรคต่อมทอนซิ ลอักเสบ โรคหู ส่วนกลางอักเสบเป็ นหนอง โรคไส้ติ่งอักเสบ โรคหนองใน โรค
อาหารเป็ นพิษ โรคบิดโรคท้องร่ วง (ท้องเสี ย) โรคลิ้นหัวใจอักเสบจากเชื้ อแบคทีเรี ย โรคเรื้ อน
หากเป็ นไปได้เราควรทราบถึงวิธีป้องกันการติดเชื้ อแบคทีเรี ยเพื่อที่จะได้ไม่ตอ้ งมาใช้ยาปฏิชีวนะ
การป้ องกันการติดเชื้อแบคทีเรี ยทาได้โดยรักษาความสะอาดส่ วนบุคคล เช่น การล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆ
โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง ล้างมือหลังอุจจาระและปั สสาวะทุกครั้ง อาบน้ าให้ร่างกายสะอาด
ทุกวัน เลือกดื่มน้ าและรับประทานอาหารที่สะอาดและปรุ งสุ ก รู ้จกั ป้ องกันตนเองจากผูป้ ่ วยที่ติดเชื้ อ เช่น ใช้
หน้ากากอนามัย ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ และไม่ใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยโดยไม่จาเป็ น รักษาสิ่ งแวดล้อม
บ้านเรื อนให้สะอาด อย่าให้เป็ นที่สะสมและเพาะเชื้อแบคทีเรี ยได้ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจทาให้เกิดการติด
เชื้อได้เช่น ไม่กลั้นปั สสาวะเพื่อป้ องกันการติดเชื้อในกระเพาะปั สสาวะ ไม่กินยากดภูมิตา้ นทานโดยไม่
จาเป็ น เช่น ยาพวกสเตียรอยด์ที่ผสมในยาชุดหรื อยาลูกกลอน เป็ นต้น ถ้ามีโรคประจาตัวที่ทาให้ติดเชื้อง่าย
เช่น โรคเบาหวาน ก็ควรทานยาควบคุมน้ าตาลอย่าให้ขาดเพราะการมีน้ าตาลในเลือดสู งจะทาให้ติดเชื้อ
แบคทีเรี ยได้ง่าย ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคที่มีวคั ซี นป้ องกันตามคาแนะนาของแพทย์ พยาบาล และกระทรวง
สาธารณสุ ข เช่น วัคซี นป้ องกันโรคไอกรน และวัคซี นป้ องกันโรคบาดทะยัก เป็ นต้น
หลายคนพอเริ่ มเป็ นหวัดเจ็บคอ คอแดง ก็จะไปพบเภสัชกรที่ร้านยาหรื อไปพบแพทย์ที่คลินิกหรื อ
โรงพยาบาล แพทย์หรื อเภสัชกรจะจ่ายยาปฏิชีวนะให้ในกรณี ที่การเจ็บคอ คอแดงดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก
การติดเชื้อแบคทีเรี ย ยาปฏิชีวนะเหล่านี้ประชาชนทัว่ ไปเรี ยกกันอย่างผิดๆว่า ยาแก้อกั เสบ ซึ่งโดยความจริ ง
แล้ว ยาแก้อกั เสบและยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาชนิดเดียวกันหรื อมีฤทธิ์ ในการรักษาอย่างเดียวกัน หากแต่วา่ ยาแก้
อักเสบใช้ในการรักษาอาการอักเสบที่เป็ นผลจากการที่ร่างกายเกิดปฏิกิริยากับสิ่ งแปลกปลอมหรื อสิ่ งที่ทาให้
เกิดการบาดเจ็บต่อร่ างกาย ตัวอย่างเช่น ผูป้ ่ วยโรคภูมิแพ้หายใจเอาฝุ่ นผงที่ตวั เองแพ้เข้าไปก็จะเกิดการอักเสบ
ขึ้นที่เยือ่ บุโพรงจมูก ซึ่งส่ งผลให้เกิดอาการคัดจมูก น้ ามูกไหลตามมา สาหรับในกรณี ของผูป้ ่ วยโรคหื ดก็จะ
เกิดการอักเสบที่หลอดลมและส่ งผลให้หลอดลมตีบ มีอาการไอ แน่นหน้าอก หายใจลาบาก นอกจากนั้น บาง

คนทางานที่ตอ้ งออกไปตากแดดเป็ นเวลานานๆก็อาจเกิดการอักเสบที่ผวิ หนังได้ การอักเสบที่กล่าวมาข้างต้น
การใช้ยาปฏิชีวนะไม่สามารถช่วยรักษาได้แต่อย่างใดเพราะไม่ได้เกิดจากการติดเชื้ อแบคทีเรี ย
จากความเข้าใจผิดดังกล่าวข้างต้นจึงมักมีคาถามตามมาว่า ควรจะใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อใด? คาตอบที่
ถูกต้องก็ควรจะเป็ นว่า เมื่อการเป็ นหวัดเจ็บคอ คอแดง ดังกล่าวเกิดจากการติดเชื้อและต้องเกิดจากเชื้ อแบคที
เรี ยเท่านั้นไม่ใช่เชื้อไวรัสเพราะยาปฏิชีวนะเป็ นยาที่ใช้สาหรับรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้ อแบคทีเรี ยเท่านั้น
ยาปฏิชีวนะไม่มีผลต่อเชื้อไวรัสแต่อย่างใด และการเป็ นหวัดเจ็บคอที่เกิดจากเชื้ อไวรัสไม่ตอ้ งใช้ยา เพียงแต่
ร่ างกายต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอและการรักษาตามอาการเท่านั้น แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าการที่เป็ น
หวัดเจ็บคอ คอแดง ดังกล่าวเกิดจากเชื้ อไวรัสหรื อเชื้ อแบคทีเรี ย หลักเกณฑ์ที่ใช้แยกว่าการเป็ นหวัดเจ็บคอ
คอแดง เกิดจากการติดเชื้ อไวรัสหรื อเชื้ อแบคทีเรี ยมีดงั นี้ ถ้าการเป็ นหวัดเจ็บคอ คอแดง เกิดจากการติดเชื้ อ
ไวรัสจะมีอาการเจ็บคอ คอแดง ต่อมทอนซิลแดง มีน้ ามูก อาจมีอาการไอ แต่ถา้ การเป็ นหวัดเจ็บคอ คอแดง
เกิดจากการติดเชื้ อแบคทีเรี ยจะมีอาการเจ็บคอ คอแดง ต่อมทอนซิ ลแดง มีจุดหนองที่ต่อมทอนซิ ล ลิ้นมีฝ้าสี
เทา คลาต่อมน้ าเหลืองที่ใต้ขากรรไกรจะพบว่าต่อมน้ าเหลืองโต มักไม่มีอาการไอ คงจากันได้วา่ เวลาไปพบ
แพทย์ แพทย์จะให้เราอ้าปากเพื่อตรวจดูในลาคอว่าคออักเสบแดงหรื อไม่ ต่อมทอนซิ ลแดงหรื อไม่ มีจุด
หนองที่ต่อมทอนซิ ลหรื อไม่ คลาต่อมน้ าเหลืองที่ใต้ขากรรไกรว่าต่อมน้ าเหลืองโตหรื อไม่น้ นั เอง และเมื่อ
พบว่าการเป็ นหวัดเจ็บคอ คอแดง เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรี ย แพทย์จะจ่ายยาปฏิชีวนะให้กลับไป
รับประทาน
สาหรับข้อแนะนาเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะมีดงั นี้
1. การใช้ยาปฏิชีวนะอาจเกิดการแพ้ยาได้ ซึ่งอาการแพ้ยามีต้ งั แต่นอ้ ยจนรุ นแรงถึงขั้นเสี ยชีวติ ดัง
นั้นผูท้ ี่เคยแพ้ยาปฏิชีวนะตัวใดควรจาชื่อยาดังกล่าวไว้ และแจ้งให้แพทย์ทราบทุกครั้งเพื่อไม่ให้ได้รับยาปฏิ
ชีวนะตัวที่แพ้และเกิดอาการแพ้ยาซ้ าขึ้นมาอีก
2. ยาปฏิชีวนะต้องให้แพทย์เป็ นผูส้ ั่งใช้ยา เนื่องจากยาปฏิชีวนะเป็ นยาอันตรายจึงไม่ควรใช้อย่าง
พร่ าเพรื่ อ และหากรับประทานยาปฏิชีวนะตัวอื่นอยูด่ ว้ ยต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ
3. ยาปฏิชีวนะต้องรับประทานตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่ งครัด เช่น ให้รับประทานก่อนอาหาร
หมายถึงรับประทานก่อนอาหารประมาณ 1 ชัว่ โมง หรื อยาปฏิชีวนะบางตัวให้รับประทานหลังอาหารก็ควร
รับประทานหลังอาหารประมาณ 15-30 นาที และรับประทานยาจนครบเพื่อให้การรักษามีประสิ ทธิภาพ
สู งสุ ดและลดปั ญหาการดื้อยา บ่อยครั้งที่มีการรับประทานยาปฏิชีวนะไม่ครบ เช่น เมื่อรับประทานยา
ปฏิชีวนะไปได้ 1-2 วันแล้วรู ้สึกว่าอาการคอแดง เจ็บคอดีข้ ึนจึงหยุดยาและเข้าใจเอาเองว่าหายแล้ว หรื อ
รับประทานยายังไม่ครบ เช่น รับประทานยาไป 2-3 วันจากที่แพทย์จ่ายยาให้รับประทานนาน 5 วันแล้ว
เปลี่ยนยาปฏิชีวนะตัวใหม่ไม่รับประทานให้ครบ สิ่ งเหล่านี้ไม่ควรปฏิบตั ิอย่างยิง่
4. ไม่ควรไปซื้ อหรื อนายาปฏิชีวนะของคนหนึ่งที่พบว่ามีประสิ ทธิ ภาพในการรักษาที่ดีไปให้อีก
คนหนึ่งใช้เพียงเพราะว่ามีอาการของโรคเหมือนกัน เพราะอาจมีสาเหตุของโรคต่างกันและอาจใช้ได้ผลน้อย
หรื อไม่ได้ผลเลย ที่อนั ตรายยิ่งไปกว่านั้นคือหากเกิดการแพ้ยาขั้นรุ นแรงอาจเสี ยชีวติ ได้

5. สตรี มีครรภ์และสตรี ที่ให้นมบุตรต้องแจ้งให้แพทย์ทราบด้วย เพราะยาอาจผ่านทางรกหรื อน้ า
นมเข้าสู่ บุตรและอาจทาให้เกิดอันตรายแก่บุตรได้ดว้ ย
6. เก็บยาปฏิชีวนะตามคาแนะนาและไม่วางยาปฏิชีวนะไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงเนื่องจากยาปฏิชีวนะ
จะเสื่ อมสลายตัว สาหรับยาปฏิชีวนะชนิดยาน้ าแขวนตะกอน ต้องเขย่าขวดทุกครั้งก่อนริ นยาเพื่อให้ตวั ยาใน
ขวดกระจายตัวอย่างสม่าเสมอ
เมื่อริ นยาออกมาจะได้ขนาดยาที่ถูกต้องในแต่ละช้อนชาตามที่ระบุไว้บน
ฉลากยา และหากได้รับยาปฏิชีวนะชนิดเดียวกันมามากกว่า 1 ขวด ควรผสมน้ าสาหรับยาขวดที่ 2 หลังจาก
รับประทานขวดแรกหมดแล้วเท่านั้นไม่ควรผสมน้ าทั้ง 2 ขวดในคราวเดียวกัน และเมื่อรับประทานยา
เรี ยบร้อยแล้วก็ควรเก็บยาไว้ในตูเ้ ย็น
7. ไม่รับประทานยาปฏิชีวนะที่หมดอายุ โดยดูจากวันสิ้ นอายุ (วันหมดอายุ) ที่อยูบ่ นฉลากยา
หรื อไม่รับประทานยาปฏิชีวนะที่มีลกั ษณะทางกายภาพ เช่น สี รู ปร่ าง ความหนืด ต่างไปจากเดิม เพราะอาจ
เกิดอันตรายได้
การดื้อยาของเชื้ อคือการที่ใช้ยาปฏิชีวนะแล้วไม่ได้ผลในการรักษาอันเนื่ องมาจากการรับประทาน
ยาไม่ครบ จึงเป็ นสาเหตุให้เชื้อแบคทีเรี ยบางตัวรอดชีวติ และเกิดการกลายพันธุ์ ตลอดจนผลิตเชื้อแบคทีเรี ย
รุ่ นต่อมาที่ด้ือต่อยาปฏิชีวนะนั้นๆด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการเปลี่ยนยาปฏิชีวนะชนิดใหม่ที่มีความครอบคลุมเชื้อ
ที่ดีกว่าหรื อมีความแรงที่มากกว่าเดิมเพื่อที่จะให้สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยที่ด้ือในตอนแรกได้ ซึ่งทาให้ตอ้ ง
เสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงขึ้นเกินความจาเป็ น และหากเกิดการแพ้ยาปฏิชีวนะชนิ ดใหม่ข้ ึนก็อาจเป็ นอัน
ตรายถึงขั้นเสี ยชีวติ ได้ดว้ ย ดังนั้นจะเห็นได้วา่ เมื่อเป็ นหวัด เจ็บคอ คอแดง จากการติดเชื้อแบคทีเรี ย จาเป็ น
อย่างยิง่ ที่จะต้องรับประทานยาปฏิชีวนะตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่ งครัดและรับประทานจนยาหมด ไม่ใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างยาบรรเทาอาการปวด ลดไข้ บรรเทาอาการคัดจมูก คือรับประทานยาเมื่อมีอาการ พออาการ
หายหรื อหมดไปแล้วก็เลิกรับประทานยาได้โดยไม่ตอ้ งรับประทานจนหมดเหมือนอย่างยาปฏิชีวนะ เรี ยกว่า
เป็ นการรับประทานยาตามอาการนั้นเอง
หลายคนคงมีขอ้ สงสัยอยูว่ า่ สาหรับการเป็ นหวัด เจ็บคอ คอแดงที่เกิดขึ้นและยังไม่ทราบว่าเกิดจาก
เชื้อแบคทีเรี ยหรื อไม่ จะรับประทานยาปฏิชีวนะเพื่อป้ องกันไว้หรื อเผื่อเอาไว้จะดีหรื อไม่ คาตอบคือไม่ดีแน่
เพราะหากการเป็ นหวัด เจ็บคอ คอแดงดังกล่าวเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่เชื้อแบคทีเรี ย ยาปฏิชีวนะที่
รับประทานเข้าไปไม่ได้ช่วยในการรักษาการติดเชื้ อไวรัสแต่อย่างใด ในทางกลับกันหากเกิดการแพ้ยาปฏิชีว
นะขึ้นก็อาจเป็ นอันตรายจนถึงขั้นเสี ยชีวติ ได้ นอกเหนือไปจากเสี ยเงินโดยเปล่าประโยชน์แล้ว
โดยสรุ ปแล้ว หากเป็ นหวัด เจ็บคอ คอแดงควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย หากพบว่า
การเป็ นหวัด เจ็บคอ คอแดงเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรี ย ก็ให้รับประทายยาปฏิชีวนะที่ได้รับมาจนหมด
ตามที่แพทย์สั่งยกเว้นว่าเกิดการแพ้ยา และหากยังไม่ดีข้ ึนหรื อยังไม่หายก็ให้กลับไปพบแพทย์ใหม่อีกครั้ง
หนึ่งเพื่อที่แพทย์จะได้ตรวจดูอาการและสัง่ จ่ายยาปฏิชีวนะชนิดใหม่ที่มีความคลอบคลุมเชื้อที่ดีกว่าหรื อแรง
กว่าให้ ไม่ซ้ื อยาปฏิชีวนะหรื อแบ่งยาปฏิชีวนะของคนอื่นมารับประทานเองโดยไม่ปรึ กษาแพทย์หรื อเภสัช
กร
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