หวัดเจ็บคอหายได้ ไม่ต้องใช้ ยาปฏิชีวนะ
ยาที่เรากินเวลาทีเ่ ราเป็ นหวัดเจ็บคอมียาอะไรบ้ างแล้ วเรารู้ไหมว่ายา
แต่ละอย่างต่างกันอย่างไร?
คำตอบ
อย่างแรก คือ ยาลดไข้ แก้ ปวด เช่น พาราเซตามอล กินเฉพาะเมือ่ เป็ นไข้ หรื อปวดหัว ถ้ าไม่มีไข้ ไม่ปวดหัว ไม่ต้องกิน ห้ ามใช้
แอสไพริ นในเด็กที่เป็ นไข้ หวัดอย่างเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอาการแทรกซ้ อนที่รุนแรง
อย่างที่ 2 คือ ยาแก้ คดั จมูก ถ้ าไม่คดั จมูก ไม่ต้องกินถ้ ามีน ้ามูกหรื อน ้ามูกไหล ควรเช็ดหรื อล้ างรูจมูกด้ วยน ้าสะอาด ไม่ควรกิน
ยาแก้ แพ้ เพื่อลดน ้ามูกเพราะจะทาให้ น ้ามูกหรื อเสมหะข้ นเหนียวสัง่ ออกยาก ทาให้ หายใจลาบากมากขึ ้น
อย่างที่ 3 คือ ยาปฏิชีวนะ ที่มกั เรียกผิดว่าเป็ นยาแก้ อกั เสบ ยาปฏิชีวนะเป็ นยาอันตรายและ มักมีการใช้ อย่างผิดๆ โดยเฉพาะ
ในโรคหวัดเจ็บคอ ยากลุม่ นี ้ เช่น เพนนิซิลลิน อะม็อกซีซิลลิน วันนี ้เราจะเรี ยนรู้เรื่ องนี ้กัน

ยาแก้ อกั เสบ กับ ยาปฏิชีวนะ เหมือนกันหรือเปล่า
คำตอบ
ไม่เหมือนกัน แต่คนจานวนมากเข้ าใจผิดและเรี ยกสับสน ทาให้ ใช้ ยาผิด
ยาแก้ อกั เสบ (ยาต้ านการอักเสบ Anti-inflammatory drugs) เป็ นยาที่มฤี ทธิ์ลดไข้ แก้ ปวด ลดบวมอักเสบโดยไม่มฤี ทธิ์ฆา่ เชื ้อ
โรค ตัวอย่างเช่น แอสไพริ น ไอบูโพรเฟน
ส่วนยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) เป็ นยาฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ย ใช้ รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื ้อแบคทีเรี ยไม่มีฤทธิ์แก้ อกั เสบโดยตรง
ตัวอย่างเช่น เพนนิซิลลิน อะม็อกซีซิลลิน
คนส่วนใหญ่มกั เรี ยกผิดว่า ยาปฏิชีวนะ เป็ น ยาแก้ อกั เสบ เพราะเมื่อติดเชื ้อแบคทีเรี ยแล้ วกินยาปฏิชีวนะยาจะไปฆ่าเชื ้อ
แบคทีเรี ยที่เป็ นสาเหตุของต่อมทอนซิลอักเสบเป็ นหนอง เมื่อเชื ้อตายไปอาการคออักเสบ(เจ็บคอ คอแดง เป็ นหนอง) จะลดลง
เองโดยอัตโนมัติ คนจึงมักเรี ยกผิดว่าเป็ น ยาแก้ อกั เสบ
การเรี ยก ยาปฏิชีวนะ ว่ายาแก้ อกั เสบ จึงทาให้ เข้ าใจผิด และใช้ ยาผิดประเภทเพราะคิดว่าเมื่อมีคออักเสบ ไม่วา่ จะจากสาเหตุ
ใด (เช่น เชื ้อไวรัส หรื อภูมิแพ้ )ต้ องใช้ ยานี ้ ทังที
้ ่จริ งๆ แล้ วไม่ควรใช้

เป็ นหวัด เจ็บคอ มีไข้ จาเป็ นต้ องกินยาปฏิชีวนะทุกครัง้ ถูกต้ องหรื อไม่
คำตอบ
ไม่ถกู ต้ องและเป็ นการใช้ ยาที่ไม่สมเหตุผล เพราะอาการเจ็บคอเกิดขึ ้นได้ จาก 2 สาเหตุ คือ
1. เกิดจากการติดเชื ้อไวรัส (ไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะ)
2. เกิดจากการติดเชื ้อแบคทีเรี ย (รักษาด้ วยยาปฏิชีวนะ)
หวัดเจ็บคอส่วนใหญ่เป็ นเพราะติดเชื ้อไวรัส การกินยาปฏิชีวนะจึงไม่ทาให้ หายป่ วยเพราะยาปฏิชีวนะฆ่าเชื ้อไวรัสไม่ได้ และ
ยังมีโอกาสเสีย่ งอันตรายจากผลข้ างเคียงของยาต่อร่างกายด้ วย

จะรู้ได้ อย่างไรว่า ติดเชื ้อไวรัสหรื อแบคทีเรี ย
คำตอบ
เจ็บคอส่วนใหญ่ (8 ใน 10 ราย)เกิดจากเชื ้อไวรัสมีอาการต่อมทอนซิลบวมแดง คอแดง ซึง่ ทาให้ เจ็บคอ อาจมีอาการไอร่วม
ด้ วยถ้ าเป็ นแบบนี ้ ไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะก็หายได้
การติดเชื ้อแบคทีเรี ย (ซึง่ พบน้ อยกว่าจะมีคอแดง ต่อมทอนซิลบวมแดง และเจ็บคอ มีข้อแตกต่างจากเจ็บคอจากเชื ้อไวรัสคือ
มีจดุ หนองที่ตอ่ มทอนซิล มีฝ้าสีเทาที่ลิ ้น และมักจะคลาพบต่อมน ้าเหลืองบริ เวณใต้ ขากรรไกรโตด้ วย และจุดแตกต่างที่สาคัญ
ที่สงั เกตได้ ง่ายคือ มักจะไม่มีอาการไอ

หวัดเจ็บคอจากเชื ้อไวรัส รักษาอย่างไร
คำตอบ
ทุกคนมีภมู ิต้านทานของร่างกายที่เอาชนะเชื ้อไวรัสได้ อยูแ่ ล้ ว แต่ในช่วงที่ไม่สบาย เราอาจมีอาการเป็ นไข้ ปวดศีรษะ ปวดตาม
ตัว ไอ มีน ้ามูกหรื อเสมหะ และรู้สกึ เพลีย
ในช่วงเวลานี ้ “พระเอกภูมิต้านทาน” กาลังต่อสู้กบั เชื ้อไวรัสอยู่ ส่วนยาแก้ คดั จมูก และยาลดไข้ คือ“ผู้ช่วยพระเอก” ที่จะทาให้
เราทุเลาอาการเหล่านี ้ จนกว่าพระเอกจะปราบผู้ร้ายเชื ้อไวรัสได้ หมดซึง่ มักใช้ เวลา 3 – 4 วัน เป็ นอย่างน้ อย

หวัดเจ็บคอจากเชื ้อไวรัส หายเองได้ จริ งหรื อ
คำตอบ
วิธีการรักษาโรคหวัดทีด่ ีที่สดุ คือ ดื่มน ้าอุน่ และพักผ่อนเพราะจะทาให้ ร่างกายฟื น้ ตัวได้ เร็ว ยาปฎิชีวนะไม่ชว่ ยบรรเทาอาการ
เจ็บคอ น ้ามูกไหล ไอ จาม ปวดหัว ครั่นเนื ้อครั่นตัว
นอกจากนี ้ การกลัวคอด้
้ วยน ้าเกลือ จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอหรื อระคายเคืองในคอของเราได้
การทาสิง่ ต่างๆ เหล่านี ้ จะช่วยให้ ภมู ิต้านทานร่างกายของเราแข็งแกร่ง เพียงไม่กี่วนั เชื ้อไวรัสหวัดก็ต้องล่าถอยไปเอง

กินยาปฏิชีวนะ “เผื่อ” ไว้ ก่อน ไม่ดีหรื อ
คำตอบ
ไม่ ดีแน่ นอน ไม่ ควรทำเป็ นอันขำด
ถ้ าเราเป็ นหวัดจากเชื ้อไวรัส แล้ วไปกินยาปฏิชีวนะซึง่ มีไว้ ใช้ ฆา่ เชื ้อแบคทีเรี ยเราจะไม่ได้ รับประโยชน์ใดๆ เลย แต่จะได้ รับโทษ
หรื อเสีย่ งอันตรายจากการใช้ ยาปฏิชีวนะ
อันตรายจากยาปฏิชีวนะอย่างแรก คือ การแพ้ ยา
อันตรายประการที่สอง คือ เชื ้อดื ้อยา

แพ้ ยาปฏิชีวนะ มีอนั ตรายอย่างไร
คำตอบ
ผู้ที่แพ้ ยาอาจมีผื่นขึ ้น ถ้ าแพ้ ยารุนแรงอาจทาให้ หายใจไม่ออก ผิวหนังหลุดลอกทัว่ ตัว เม็ดเลือดแดงแตกตับอักเสบ เป็ นต้ น
วิธีป้องกันและลดความเสีย่ งทีจ่ ะแพ้ ยา คือ
1. ใช้ ยาเท่าที่จาเป็ น ไม่ใช้ ยาอย่างพร่ าเพรื่ อ
2. ถ้ าเราเคยแพ้ ยาใด เราควรจาชื่อยานันให้
้ ได้ หรื อจดชื่อยาพกไว้ กบั ตัว
3. บอกแพทย์หรื อเภสัชกรว่าเราแพ้ ยานี ้ เมื่อไปรับการรักษาทุกครัง้
4. ปรึกษาแพทย์หรื อเภสัชกรก่อนใช้ ยาจะช่วยลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการแพ้ ยาได้

เชื ้อดื ้อยา คืออะไร
คำตอบ
ทุกครัง้ ที่เรากินยาปฏิชีวนะ เชื ้อแบคทีเรี ยที่ออ่ นแอจะตายไป ส่วนที่เหลือก็จะก้ าวร้ าวขึ ้น ดุขึ ้น
มีการกลายพันธุ์ หรื อผลิตลูกหลานให้ ทนต่อยาปฏิชีวนะ เรี ยกว่า เชือ้ ดือ้ ยำ แปลว่า ยาปฏิชีวนะชนิดนี ้ใช้ กบั แบคทีเรียเหล่านี ้ไม่
ได้ ผลอีกต่อไปแล้ ว
เมื่อเกิดเชื ้อดื ้อยา ทาให้ เราต้ องเปลีย่ นไปใช้ ยาปฏิชีวนะชนิดใหม่ไปเรื่ อยๆ ซึง่ ยาใหม่เหล่านี ้มักมี
อันตรายมากกว่าและมีราคาแพงกว่ายาเดิม
คนที่กินยาปฏิชีวนะบ่อยเกินไป เชื ้อโรคก็เริ่ มปรับตัวสู้กบั ยาได้ ต่อไปเวลาเจ็บป่ วยก็ไม่มยี าใด
จัดการกับเชื ้อโรคนันๆ
้ ได้

