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 ยาปฏชิีวนะไมใชยาแกอักเสบ 

ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) เปนยาที่ใชรักษาโรคที่

เ กิ ดจากการติด เชื้ อแบคที เ รีย  แตคนทั่ ว ไปมัก เ รี ยก 

ยาปฏิชีวนะวายาแกอักเสบ ซึ่งไมถูกตอง เพราะการอักเสบ

ส วนใหญ ไม ได เ กิ ดจาก เชื้ อแบคที เ รี ย  จึ ง ไม ต อ ง ใช 

ยาปฏิชีวนะในการรักษา เชน หลอดลมอักเสบจากภูมิแพ  

คออักเสบจากเชื้อไวรัส ขออักเสบจากโรคเกาท อาการปวด-

ขอปวดกระดูก เปนตน  

 

  

 

 
 

อยาเรียก ยาปฏิชีวนะ วา ยาแกอักเสบ 

เพราะทําใหเขาใจผิดวาทุกครั้งที่มีอาการ

อักเสบจากสาเหตุตาง ๆ จะตองใชยา

ปฏิชีวนะ ซึ่งไมถูกตอง 

ยาปฏิชีวนะมหีลายชนิด เชน เพนนิซิลลิน 

อะม็อกซีซิลลิน เตตราซยัคลิน เอซทิโทรมยัซิน  

ซิพโพรฟล็อกซาซิน โคทรยัม็อกซาโซล ซลัฟา  

คลินดามัยซนิ แตละชนิดใชรักษาแบคทีเรียตาง

3 โรคหายได ไมตองใชยาปฏิชีวนะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

หวัดเจ็บคอ...ตองกินยาปฏชิีวนะหรือไม?  

 หลายคนเขาใจผิด คิดวาเปนหวัดเจบ็คอตองกินยาปฏิชีวนะหรือยาฆาเชื้อ นั่นเปนความเชื่อทีผิ่ด 

 หวัดเกิดจากเชื้อไวรัส แตยาปฏิชีวนะใชฆาเชื้อแบคทีเรีย การกนิยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาโรคที่เกดิ

จากเชื้อไวรัส เชน โรคหวัดเจบ็คอ ไขหวัดใหญ จงึเปนการใชยาไมถูกกบัโรค  

 วธิีรักษาที่ดีที่สุด คือ ดื่มน้ําอุนและพกัผอนใหเพียงพอ ภูมิตานทานของรางกายจะทาํลาย 

      เชื้อไวรัสเอง 

 

 

 



 

 

 

ทองเสยี อาหารเปนพิษ...ยาปฏิชีวนะชวยไดไหม? 

 ยาปฏิชีวนะใชไดผลกับอาการทองเสยีที่เกิดจากเชือ้แบคทีเรียเทานัน้ แตอาการทองเสียที่พบ

บอย (มากกวา 99%) เกิดจากอาหารเปนพิษ หรือติดเชือ้ไวรัส ซึ่งหายไดเอง ยาปฏิชวีนะใชไมไดผล  

 วธิีรักษาที่ดีที่สุดคือ ดืม่น้ําเกลือแร กินอาหารออน ๆ งดอาหารรสจัดหรือยอยยาก 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ยาปฏิชีวนะปองกันการติดเชื้อจากแผลเลอืดออก? 

 ยาปฏิชีวนะไมชวยปองกันการติดเชื้อในบาดแผลเลอืดออกทั่วไป และไมชวยใหแผลหายเรว็ขึ้น 

 อยานาํยาเม็ดปฏิชีวนะไปบดเปนผงหรือแกะแคปซูลแลวโรยแผล เพราะผงยาอาจไมสะอาด และ

ปดกั้นการระบายอากาศ อาจทาํใหแผลตดิเชื้อหรือเนาได 

 ถาแผลไมสัมผัสส่ิงสกปรก ลางแผลอยางถูกวิธี รักษาความสะอาดของแผลใหดี เพียงเทานี้แผลก็

หายเองได แตถามีโรคประจาํตัว (เชน เบาหวาน) หรือถาแผลบวม อักเสบ กรณีนี้ตองรีบไปหา

หมอเพื่อรับยาปฏิชีวนะ 

อันตราย...หากใชยาปฏิชีวนะไมถูกตอง  

 

 แพยา  มีตั้งแตอาการเล็กนอย เชน มีผ่ืน คัน จนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เชน รูสึก

แนนหนาอก หายใจไมสะดวก และช็อค  

 อาการขางเคียง อาการเล็กนอย เชน คลื่นไส ทองเดิน อาการรุนแรง เชน ตับ

อักเสบ และเอ็นรอยหวายฉีกขาด 

     ด้ือยา  ถาเชื้อด้ือยาทําใหตองกินยาปฏิชีวนะชนิดที่อันตรายมากขึ้น เสียเงินมาก

ข้ึน ใชเวลารักษานานขึ้น สุดทายยาอะไรก็รักษาไมหาย เชื้อดื้อยาสามารถติดตอไดผานทางการไอ

จามและทางการรับประทาน ถาเชื้อด้ือยากระจายออกไปจะเปนอันตรายรายแรงมากตอสังคมไทย 

  ติดเชื้อแทรกซอน จะทําใหติดเชื้อราแทรกซอน เชน มีตกขาว คันกน หรือเปน

เชื้อราในชองปาก หรือชักนําใหติดเชื้อแบคทีเรียชนิดที่รักษาไดยากทําใหปวยหนัก ตองเขารักษา

ตัวในโรงพยาบาล 

 
 

 

 

 



ขอปฏิบัติงาย ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใชยาปฏิชีวนะโดยไมจําเปน 
 

 

 อยาเรียก ยาปฏิชีวนะ วา ยาแกอักเสบ เพราะทําใหเขาใจผิดวาทุกครั้งที่มีอาการ

อักเสบจากสาเหตุตาง ๆ จะตองใชยาปฏิชีวนะ ซึ่งไมถูกตอง 

 สอบถามแพทยหรือเภสัชกรผูจายยาถึงความจําเปนในการใชยาปฏิชีวนะ 

 ไมเรียกรองยาปฏิชีวนะจากแพทย หรือซื้อยาปฏิชีวนะกินเอง เพราะอันตรายมาก 

และทําใหเชื้อด้ือยา 

 อยาใชยาปฏิชีวนะตามที่คนอื่นแนะนํา เพราะยานั้นอาจเหมาะสมกับเขา แตอาจ

เปนอันตรายกับเรา เพราะโรคและสภาพรางกายของแตละคนตางกัน 

 ระลึกเสมอวายาปฏิชีวนะเปนยาอันตราย ซึ่งอาจทําใหเสียชีวิตได ดังนั้นหากจะ

ใช ตองมั่นใจวามีความจําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมไดเทานั้น 

 เมื่อจําเปนตองใชยาปฏิชีวนะ ควรปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยหรือเภสัชกร 

โดยกินยาใหครบตามขนาดและตามกําหนดอยางเครงครัด 

 
เมื่อเกิดการเจ็บปวยที่สงสัยวามีการติดเชื้อ  

อยารีบใชยาปฏิชวีนะโดยไมปรึกษาแพทยหรือเภสัชกร 
เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดกับตัวคุณ ครอบครัว และสงัคม 

 

 

ตุลาคม  2552 



 

 

 
 

             ปภัสสร  ผลโพธิ์ 
        กองพัฒนาศักยภาพผูบรโิภค 

  ��������	....�����������	��������������� 
 ��������	
 ���������	� Antibiotic 
���������������
������������
���������
���              �������� ������!�"������ ����������#����$%�"���"������	����&�  
�	 ����������&� �$���������&�  
������&� $%�"���"������	�&�$$�  
�	 
'�&�$$�  ���'�&�$$� � �(��&�&�$$� $%�"���"������	�&���$�  
�	  
���"�&���$�  �"��&��&���$�  
���"  ��	���������� )$����������*	��
)���+
�,-.�� 
�	  �$����
/���$  
&/��&$�  #��/��0&�  
���"   �$ �"������
���� )���

      	/ 2 

��������  )�������#��
�����������	� ����"���
1� &2�%��"������%�$"�
�����
�������        #�	3*��"�% 
���%����������� #�	!�	����"���
1� �$ ���1����4
�������������#�	���&���������� ��
�% 
'�� � ���!)"
���5$6"�%
���% ��#�"��	 ��������� ����'"�� �$ ������
����        ����&"� 
���" ������1�����17�'�84)����!�"�����
���������
��6�%�� 
�9#��!�: 2549  '��	�  �$?	���@	�
�������*$�	����5$���$ ��
6"�1*%���1?�
������� 1 6�%�� 
�9��	�%�	�
���%  &2�%���
���*$�	���	�  16,000  $"����  )���  
����  1  !  4  6�%�*$�	������%)��  1��)������!�"�������� !������
������%
��)��!�1	�� '��	�  �"��$   40-60 �$ �"��$  70-80   !�	�%��%)����$ ��?%
�' �����!�"��	�%#�	���
�� ���!�"�������� ��	�%'����
'����#�	1�
)�?1�5$���$�%�	�!)"
����84)�
����������6���?��%!�� 
�9#��  �8��?����������
���
����������1*%���32%�"��$   25-50  &2�%5$�����������  �	�!�"�	��6�%����
����$ �� 
�9���
'���1*%62��������"�%1��%&��������!)�	�$��
�$�  ������������ �"�%'2�%'�%���&���
����$������	�%�� 
�9���62� �����6�%����?��%62�  
���"  �"����������������� 
���������� �����������*"�������������� � 
���� ���.��	�%���%�	�5*"!�"�� 
'���!)"1����3!�"��#�"��	�%1��� ���. 



 -2- ���
6"�!�5�� )����"��
)�?5$��� G  �#�����
������������ �	�  ����"���
1��  &2�%
�����
�������#�	3*��"�% �$ ���!)"
�������
6"�!�5���	�
������  ����������
1��  �"�%������"���
1��2%� )��   ���6"�
�(����%�$"�������
1�
��5$������������	�%���������������	�1��%��$��$�� )���1��%����	�!)"
���������
�(��	��	�%��� 
�	 
����5*"�H�����
�����7*���'"1*�)��!�
��I?H����
�%�'" 
6"�#��(� 
���������
1�62����
�����?�'�%��*����!)"������������*�  ����*�#)$  )��
�����)��)���(� 
�����������
1����)$��$����!)")$��$���� 
��������#� �	)"���  )��!�$����� )���)���������  G  �(� 
�����������
1����5��)�% �������� #�	���� ���.�	�������
1���%�$	��  
'�� �������� 
����@	�
���������
���  1	�������
1���%�$	��#�	��1�
)�?���
���������	��	�%!�  ��%���������� �2%#�	!�	����"���
1�  �$ ������
1�1	�!)4	
��������#�	�"�%!�"��������  ��,����
�(���
����������'�#�"�	��
�����H���"��������
����6�%��%
��)��!�1	��6, 
�(����	����������
1�62�!���
�,$���� (�����
1�) 
���%����	�%���������������	�������
����  ��	������
����������"��$   85  #�	#�"
������
���������
��� ��	
������
����#���1  
�	  #���1)���  #���1���#6")���!)4	  #���1������ 
�"� ��� 
���"  ��%�����
�(��������	�  8  ����%!  10  ����%�2%#�	�"�%!�"��������  ���%��
'�� �������� #�	1����3@	�
����#���1#�"  �$ #�	���!)"���)��
�(�62���	��	�%!� �������� 
���������� )���"�%!�"�������� 
'�� 
��������
���������
���  5*"�H��� #�"����� ���.������!�"��&2�%�?"��	��	�����
1���%�	������������   ��	)��!�"�������� !������#�	���
�� 
�	 ���)���  �����
�(������� G #� 5*"�H��� #�	#�"����� ���.!� G ������!�"��  ��	5*"�H�����$�%�������
1���%������
���62�  &2�%������!)"
1������� )���'���� 
�	 ����� )�������� 1����4  
�	  ���3*����$��   
����������&"� 
�	 �"�%
���?��%��"�%
6"���%'����$#�" 
 ������� ����"�%�	�% �$ ��)��
��'���(
��������'�#�"�	�� ������
'� 
��������?���� 6�%5*"�H��  ����"�%�	�%1	�!)4	� #�	'�
���������
��� 1	�!)4	
������
����#���1 )���
������'������
�LM�!��)�� )���
���������������%���  ��%�����!�"�������� !������������"�%�	�%�2%#�	!�	1��%���
�� ��
�"5*"�H����#6" 3	���?���� 
���*�
$��� )�������'�
�(�
$���6��!�?����  
���"   1��)������
�(��H����� G 
�	 ����5$
$�������	�% G ���
�������?����
)�?���%����"�%
�(��5$)���#�	�"�%
�(��5$
�������%)��)��#�"
�%���#�	�"�%!�"��������  )��#�"����������5$��	�%3*���N�7��!  6  ������% &2�%��)$��O������	����!)"�������� #�	�	�� !�"�����!�#�	�	���P�%��������
����6�%����5$  

	/ 3 

�������� 	���� "���������	�������� 
 
����
��)��� ��������������(��� 
�(��� ����*�#)$ ��� �	��*� #� 
1��%�)� 
���%�� ���9���  ����"� ���)���
��������)��#�"
�%���#�	�"�%!�"��������  
'�� ��1�
)�?6�%������
����#���1 !6, ����������� 
�������������
���������
���  &2�%
�����!�"�����#�	��%���1�
)�?     ���
������ ���!)"��������#�	
���5$
�	�������   
 ���)�����#���1
��1�
)�?6�%�������������	�  200  1��'�N?. )����2%
��������'�#�"�	�����1?� 
�(����
��)���#�"�	��32% 6-10 ����% �	��: 
�(����?  2-6  �:
��)���#�"�	��
�� 2 
�	�6�%
�(����?  9  �: �$ 
�(����?  9  �: 
��)���#�"�	��
�� 2 
�	� 6�%
�(����?  12  �:  ����� ��,�$"�����
��)���#�"���32%  200  ����% �$���	�%���?6�� ���%���'��.� 1��%�	���������� �	�
���������)���#�	��62�!  1-2  1����). )����������
'���
�������1�%32%������
���������
���  



 -3- 
 ����������#$%�  	�����	�����������&��'��( 
 ���!�"�������� ��	�%'����
'����  ��	�%
��1?	� )���!�"�	��
���������
��� ���!)"������1���
���������������� 
���%����������� 
��1����$��$��
����
6"�1*	�	�%����2%���!)"
���5$
1���$ 
���������	��	�%��� &2�%���������
���62�������������*	  3  �� ��� ���  
 1.   �����	
�  
��1��%������
���62�#�")$�%������!�"�������� �?���� ��	������1��� )���"���$"���	��,� ����'"��
��5$�����������"6�%7*���"���6�%�	�%����	��������� ��	�%
��
)�? ����������%��	"��1?� 
�	 ��5��62�������  
��#6"  $�'�� 
���" �32%6��1�)�1&2�%
������'"��	�%�?��%R��'$� ���
���62����� ���	�% G 6�%�	�%��� ����!)"
���17�� �(�� �$ ���
1�������#�" �������#�3"�)��
���������'"���������?��%��	������5��62����5��)�% �'��.���� 1��%)�?����!�"�������� ��  )���
�$���#�!�"�������������5$��������
)������� �8��?�����  �'"��
���84)�1����46�%��������������
����   
���%���5*"�H��������13*��� �?"!)"1�"�%7*���"����	��������� #�"���#�	�*"��� 
�	 ����������7�5$��7�,-.� )��� 1���.������������� �
�LM���*	 
 2. ������
�  !��,���)���32% ���������6�%
��������	��� 
��7�� ���
�������1����3����	�S�N�T6�%�����
��!�"#�"5$��������	� ���
���62���	�%�"� G )������
�(��(#�"!� )�	�%���!�"�������� ���
R'� ��	�%���%!��,����!�"������	���� G  ������%6"�1�%
���	�
�������
���������)���#�	  3"�'��	�
����!�"�������� �$"������6�%������
����#�	��62�)����$����17�'��	$% 6�!)"1���O��	����
��������������  1	�!)4	���������
��5$������
�$�����$%��%'�N?����6�%
�������   ���!)"���$��'�N?.
��������1����3����	���#�" �$ �������#�     
�������&2�%������������ ���!����)2�%���� '$�������������������*	!�� 
7�
������)�����1*�����%1�"�%�$"���$2%��   &2�%���!)"���
���"�%
�$���#�!�"�������� �� 
7����)��������1*�����%1�"�%�	�%���#� 
 3.   ���������������	��   
��17�� ������
�������
���62�
��������1��?$�.6�%
�����?$�����.�������*	����	�%���3*��� ���� 
��� )���3*����$��#�  !7�� �����?$�����.��%������� ���.�	��	�%������)"����
)����%�����.'�����.�	�%���  ������������?$�����.����������	�!)"
������!)"1%�$% ���!�"�������� !��%��,������� ���$��
�����"
)�?6�%����$"���%'$�����!)"     �?$�����.�����3*����$��#��"�� &2�%���!)"�?$�����.����������	���&2�%)$%
)$����*	������1��	%���6���'�N?.���62��$ �	�!)"
���������
�������!)�	 ������
��������&"�1�%
��#�"��������6�%������
�$���#����$���, 
������
��
����*	��	��� 
�	 ������
����
������!)"
�(��� ��	
����!�"�������� #�� � )2�%�����
�(����?
$�$%��	�$����������"�%
1����	�%�?��%)������
1�! �	�%�$�� 
���" 7�� ������
��������&"������
���62�#�"%	��
����!�"�������� �����6��
6�

	/ 4 



 -4- ���$��
������"�%6��% ���
R'� ��	�%���%!��,����!�"
��
�$���$ ���
���84)��	���������  
���%���
�����"
)�?6�%������
����!)�	�����
��1��'�N?.��������	��������� ���!�"������#� ��N��������������
����
���������
��������&"� ��� )�?�!�"�������� ������$�%!�"��*	'�"�����'����������
�������
���"  
)�?������
��������&"���!)"3*��"�% �$"����������"���������� ������1����3���$��
����#�" 
 �����'�(�	� ) ��������	�������� 
 �������� ���������� ���� ���!)"
���5$���	��������������
�(��H�� �$ )$��
$���%����
1���%���5$6"�%
���%���
���������	��	�%�����  �������������6"�� ����%�� 
 1.  �?�����%
��������� ���������� ����������������� ��6�%�'��.��	�%
��	%����   ����"�%����� ��!)"���6��  ���� � 
�$�������)� 
���%���������$��
����������"�%!)" 
�������!�	�%���1��5�1�����!� ���1*%'���  �$ �	�
���% )������� ����6��)���#�	��%
�$�� ���!)"� �����!
$���#�	1*%'����� ���$��
������� �$ 3"�
������� ����#�	�	�
���%�         ������)�  
�������1	������%
$(������*	� 6���'�N?.
'���62���� ������
�����(� #�	)�� �$ ����$��'�N?.#�
��
���������������� ���!)"
����84)�!��������
����
���������
����
����������% 
 2.   )������������	�1%1���	�� 
���������'"�� ��������2����'��.���� �$ 
������������'"�����)�?������!�"�����$"�����������!�"!6, �����%)��#���2����'��.5*"����� )��� 
71���� 
���������	��'"��!��$"�� �"�%�����#�"
'���)$��
$���%����%�$	��!���������������%�	� G #� 
 3.   #�	���&����������� 
�(�#�"!�"��� G 
���%���������
������� �"�%!�"��!)"
)�� ���
�����"
)�?   &2�%!��	$ ����%�������	�%�����#� �2%���'��'��.)�����2���
71�����?�����%���1%1���	�
��������
����
'���� #�"����������� ���3*��"�% �$ #�	�����	%�8�������� !)"5*"������
��������
���� 
'�� 
�����"
)�?����	�%����� 
 4.   #�	���!�"�������� ���1%1���	�
1����)���)�����?�$"� ���1�%
��#�"�����)�����? ���� �?�R$�� ��5% �$	�% 6����  )���$���, �������#�6�%�� 
�	 
�(������ 1�&����% )�������"�� 
���" 3"�
���������� ���5%�)"%����"�%$ $������	�!�"���
�(������$ $���$"�#�"!�*"
�(�$ !�"!)")��7��! 7 ��  
���%����������%�$	��#�	�%���� 
 5.   �������� ��%�����6"����� ��%'�
9�!���!�" 
�	 ���!)"�$��#1" ��
��� ��5$
��'���	�#� ������������	�����������32%6��������!)"
����������?��% 
���"  ��,�6�%��
)$	���
71����� !)"��������%��	5*"!�"��
1��32%6"�����������
'���)$��
$���% �����	�%
�	 ���!�"��������   ����������&� )������"�
��������������&$ ��5$$�����1����3���$����6�%��� 3"�)��!�"�	���������"�'"���#�	���!)"%	�%��%��� 
�	 
���.
/���)�����1
����&$� ��5$!)"����"�'"

	/ 5 



 -5- ��%�$	��3*����$��"��$%�
��
)�?!)"
���'���	�)��!� ������!)"
���7�� )��!�
�"5����%)� &2�%���������"����% 
���" 
 
 �8��?��!�� 
�9#����%�����!�"�������� ���5�� G ��*	��� &2�%��"������%�$"� ���!�"�������� � �"�%!�"��	�%3*��"�%���)$����� �$ ���1����4#�	���&����������� ��!�"
�%  ��%��
����
��������
�(��H�����1%1���	���������
����  ��	�#�"$�%������"���
�%���#�	��2����'��.)���      
71���� 
'�� ������!)"
����������"����%  

 ********************************************* 
Fact Sheet �	 / ,���-�� 12 / ���-�� 16  ���1	2� 2552 

 #�������	(��( 
 

1. ���!�"��������   :  
71���� 1?����  ��4
��4  
http://www.pharm.chula.ac.th/Surachai/academic/CNS-Drgs/radio07.htm 

2. 
�(�#&�.�"����?,7�' 
http://newsser.fda.moph.go.th/advancepharmacy/ 

3. ���'��.'�1N�T  �%�� �*$, �������� #�	!�	����"���
1��  ��'��'.!)�%1��'��'.��������� ��
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