ยาแก้ อักเสบซือ้ เองได้ ไหม
คนส่วนใหญ่มีความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับยาแก้ อกั เสบ ทังนี
้ ค้ าว่า “อักเสบ” ในความหมายของภาษาที่คน
ทัว่ ไปเข้ าใจมักมีความหมายแตกต่างจากความหมายทางการแพทย์เพราะคนทัว่ ไปมักเข้ าใจว่าหากพูดถึงคาว่า
“อักเสบ” นัน้ หมายถึงการติดเชื ้อโรคเช่น คออักเสบ โพรงจมูกอักเสบ ปอดอักเสบ เป็ นต้ น
แต่ในทางการแพทย์ “การอักเสบ”ถือได้ ว่าเป็ นกลไกป้องกันตนเองที่สาคัญของร่างกายจากเชื ้อโรค ทัง้
ยังใช้ ในการกาจัดเซลล์ที่ผิดปกติในร่ างกาย รวมไปถึงการกระตุ้นให้ เกิดการสมานแผลและการเกิดปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ ต่างๆ ซึง่ ตามทฤษฎีทางการแพทย์นนหากแบ่
ั้
งการอักเสบตามประเภทของสาเหตุ
การเกิด จะสามารถแบ่งได้ เป็ น การอักเสบที่เกิดจากการติดเชื ้อ และการอักเสบแบบไม่ติดเชื ้อ
การอักเสบที่เกิดจากการติดเชื ้อ เป็ นการตอบสนองของภูมิค้ มุ กันของร่ างกายเพื่อต่อต้ านเชื ้อโรคที่บกุ
รุ กเข้ าสู่ร่างกายของเรา เช่น การที่เรามีไข้ เกิดหนองบริ เวณที่เป็ นบาดแผล หรื อ ภายในลาคออักเสบบวมแดง
เวลาติดเชื ้อในลาคอ
การอักเสบแบบไม่ติดเชื ้อ เช่น ภาวะผิวหนังอักเสบที่เกิดหลังจากถูกน ้าร้ อนลวก ภาวะข้ ออักเสบใน
ผู้ป่วยโรคเกาท์หรื อรูมาตอยด์ กล้ ามเนื ้ออักเสบจากการยกของหนัก เป็ นต้ น
ยาแก้ อกั เสบที่คนทัว่ ไปเรี ยกกันจึงมักหมายถึง ยาฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ยหรื อยาปฏิชีวนะ ยานี ้จะออกฤทธิ์
ฆ่าเชื ้อแบคทีเรี ยซึง่ เป็ นสาเหตุเริ่ มต้ นของการอักเสบ เมื่อการติดเชื ้อแบคทีเรี ยดีขึ ้น ผู้ป่วยก็จะค่อยๆ หายเป็ น
ปกติ ยาปฏิชีวนะไม่มีฤทธิ์ ลดการอักเสบ และต้ องรับประทานติด ต่อกันจนครบตามระยะเวลาที่กาหนด ซึ่ง
ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของการติดเชื ้อเพื่อป้องกันการเกิดเชื ้อโรคดื ้อยา ในขณะที่การอักเสบแบบที่ ไม่ได้ เกิดจากการติด
เชื ้อ ก็ไม่ควรได้ รับยาฆ่าเชื ้อแต่อาจรับประทาน “ยาแก้ อกั เสบหรื อยาต้ านอักเสบ” ได้ ยาต้ านอักเสบนี ้จะมีฤทธิ์
ลดการอักเสบ ลดไข้ แก้ ปวด หรื อ ลดบวม ยาในกลุ่มนี ้ไม่จาเป็ นต้ องรับประทานติดต่อจนครบกาหนดหรื อจน
ยาหมด ดังนันยาฆ่
้
าเชื ้อแบคทีเรี ยหรื อยาปฏิชีวนะจึงไม่ควรเรี ยกว่า ยาแก้ อกั เสบ
ยาปฏิชีวนะมีหลายชนิด การเลือกใช้ ยาต้ องให้ เหมาะสมและตรงกับชนิดของโรคที่จะรักษาและควรจะ
รับประทานยาให้ ครบตามกาหนด การได้ รับยาไม่ครบตามปริ มาณหรื อได้ รับในขนาดที่ไม่เหมาะสมจะส่งผล
เสียโดยตรงคือ อาการของโรคอาจไม่ดีขึ ้นและอาจทาให้ เกิดเชื ้อดื ้อยาได้ แต่การรับประทานยาปฏิชีวนะนาน
เกิ น ไปหรื อ ใช้ ม ากเกิ น ความจ าเป็ นก็ มี ผ ลเสี ย เช่ น กัน ดัง นัน้ การเลื อ กใช้ ยาปฏิ ชี ว นะควรต้ อ งอยู่ใ นการ
ควบคุมดูแลของแพทย์หรื อขอคาแนะนาจากเภสัชกรก่อนใช้ เสมอ ไม่ควรซื ้อยารับประทานเอง

ผลเสียจากใช้ ยาปฏิชีวนะนานเกินความจาเป็ น หรื อพร่ าเพรื่ อที่พบบ่อยคือ






เชื ้อแบคทีเรี ยจะมีปรับตัวให้ ทนต่อยาปฏิชีวนะส่งผลให้ เกิดเชื ้อดื ้อยาได้
เกิดการทาลายเชื ้อแบคทีเรี ยอื่นๆ ที่มีประโยชน์ตอ่ ร่างกาย เชื ้อแบคทีเรี ยบางชนิดเป็ นเชื ้อที่มีประโยชน์
สร้ างความสมดุลในร่างกาย และอาจจะช่วยป้องกันการติดเชื ้อโรคอื่นๆ ได้ ด้วย โดยเฉพาะเชื ้อที่อาศัย
อยู่ในทางเดินอาหาร การรับประทานยาปฏิชีวนะ อาจส่ง ผลให้ เชื ้อเหล่านี ้ลดลง และเกิดการติดเชื ้อ
อื่นๆ ตามมาได้
อาจได้ รับผลข้ างเคียงของการใช้ ยา เช่นปวดท้ อง ท้ องเสีย อาเจียน ผื่นคัน หรื อลมพิษ เป็ นต้ น
ยาปฏิชีวนะบางชนิด อาจรบกวนการทางานของยากลุ่มอื่น ได้ หรื อเรี ยกว่าเป็ นปฏิกิริย าระหว่างยา
อาจทาให้ ฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะหรื อยาอื่นๆ ที่รับประทานอยู่เพิ่มขึ ้นจนเกิดผลข้ างเคียงที่มากขึ ้น หรื อ
ลดลงจนไม่ได้ ผลในการรักษาได้ ดังนันหากมี
้
โรคประจาตัว หรื อรับประทานยาใดๆ เป็ นประจา ควร
บอกแพทย์หรื อเภสัชกรก่อนทุกครัง้ หากต้ องรับประทานยาปฏิชีวนะ

ยาปฏิ ชี ว นะมี ห ลายรู ป แบบเช่ น ยาเม็ ด ยาแคปซู ล ยาน า้ รั บ ประทาน ยาผงอยู่ใ นซองส าหรั บ
รับประทาน ยาฉีด ยาครี ม ยาเจล และยาขี ้ผึ ้ง เป็ นต้ น การเลือกใช้ ยาปฏิชีวนะแบบใดในการรักษาขึ ้นอยู่กบั
โรคติดเชือ้ ที่เป็ น และความรุ นแรงของโรคนัน้ ๆ โรคติดเชือ้ แต่ละชนิดอาจเกิดจากการติดเชือ้ ที่แตกต่างกัน
ดังนัน้ ยาปฏิชีวนะที่เลือกใช้ ก็อาจแตกต่างกันได้
การซื ้อยาปฏิชีวนะใช้ เองหรื อใช้ ตามคาบอกเล่ามักส่งผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่ได้ รับ เช่น






สูญเสียความสามารถในการรักษาโรค เพราะเลือกใช้ ยาปฏิชีวนะไม่ตรงกับโรคที่เป็ น
ก่อให้ เกิดพิษหรื อการแพ้ ยาปฏิชีวนะ บางรายอาจถึงขันรุ
้ นแรง ต้ องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล และ
อาจเสียชีวิตได้
สูญเสียทางเศรษฐกิจด้ วยค่าใช้ จ่ายในการซื ้อยาและไม่ได้ รับประสิทธิผลของยาที่ใช้ ในการรักษา
เป็ นสาเหตุสาคัญของเชื ้อดื ้อยา ซึง่ ต่อไปเมื่อเกิดการติดเชื ้อที่ต้องการการรักษาด้ วยยาปฏิชีวนะมักจะ
รุนแรงขึ ้น รักษาได้ ยากขึ ้น มีโอกาสเสียชีวิตได้ สงู ขึ ้นเช่นกัน

โรคหวัดเจ็บคอ ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื ้อไวรัส จะมีอาการ น ้ามูกไหล ไอ เสียงแหบ เจ็บคอ มีไข้
โรคนี ้จะหายได้ เองภายใน 7-10 วัน โดยไม่ต้องใช้ ยาปฏิชีวนะ แต่ถ้ามีอาการเจ็บคอ มีหนองที่ตอ่ มทอนซิล ต่อม
น ้าเหลืองใต้ ขากรรไกรโตและกดเจ็บ หรื ออาการแย่ลง ต้ องไปพบแพทย์

โรคท้ องเสีย เกือบทังหมดมั
้
กเกิดจากเชื ้อไวรัส หรื ออาหารเป็ นพิษ มีอาการถ่ายเหลว หรื อถ่ายเป็ นน ้า
อาจมีคลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้ วย รักษาโดยให้ ดื่มน ้าเกลือแร่ ไม่ต้องใช้ ยาปฏิชีวนะ แต่ถ้ามีไข้ สงู หรื อถ่ายอุจจาระ
มีมกู เลือดปน ต้ องไปพบแพทย์
บาดแผลเลือดออก เช่ น แผลมี ดบาด แผลถลอก บาดแผลเล็กน้ อยจากอุบัติเหตุ ซึ่งล้ างท าความ
สะอาดได้ ถูกต้ อง มักไม่ต้องใช้ ยาปฏิชีวนะ แต่ถ้าเป็ นแผลที่เท้ า ตะปูตา สัตว์กดั หรื อโดนสิ่งสกปรก เช่น มูล
สัตว์ หรื อมีโรคประจาตัว เช่น เบาหวาน ต้ องไปพบแพทย์
โดยสรุ ป คาแนะนาสาคัญในการใช้ ยาปฏิชีวนะคือควรต้ องได้ รับคาแนะนาจากแพทย์ หรื ออย่างน้ อย
ควรต้ องปรึกษาเภสัชกรก่อนเสมอ เพราะนอกจากอันตรายจากการใช้ ยาปฏิชีวนะโดยไม่จาเป็ นดังกล่าวแล้ ว ยัง
มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกใช้ ยาปฏิชีวนะอีกหลายประการ ผู้ป่วยบางรายมีโรคประจาตัว เช่น โรคตับ
โรคไต ซึง่ อาจจะต้ องหลีกเลี่ยงการใช้ ยาบางประเภท หรื ออาจจะต้ องมีการปรับขนาดยาให้ เหมาะสม อายุของ
ผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กซึ่งต้ องคานวณปริ มาณของยาที่เหมาะสม นอกจากนี ้ผู้ป่วยบางรายอาจมีประวัติ
การแพ้ ยาบางชนิด การแจ้ งแพทย์และเภสัชกร ให้ ทราบว่าตนเองแพ้ ยาชนิดใด จะเป็ นการปลอดภัยกับตัว
ผู้บริโภคเอง

