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หยดุ! รหลบักีเเลีชืย่ อ้ งกดืาร้อใกยลาชดิกบัผเูปนหวดั ลางมอืบอย ๆ

ใชย้าปฏชิวีนะเม่อืเปน็หวดั

หยดุ!
¤¹ä·ÂµÒÂà¾ÃÒÐàªÍ้× ´Í้× ÂÒ»Å‚Ð¡ÇÒ‹ 30,000 ¤¹
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หยดุ! สใชรยาาปงฏเชิชืวีน้อะดืเมื้ออ่ จยาํเาปนเทานัน้

หยดุ! แปดพปารกเ-ชืจม้อกูเดืวล้อายไอา-จาม ไมไอ-จามใสผอืู ่น

ใชหนากากอนามยัปดปาก-จมกู ลางมอืบอย ๆ

·Ò‹¹Ã¨ŒÙ¡
Ñ “âÃ¤ËÇ´
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Õ §ã´?

1. âÃ¤ËÇ´
Ñ Á¡
Õ á่Õ ºº

âÃ¤ËÇ´
Ñ ·¾
่Õ ººÍ‹Â

คดัจมกู มน้ี ำมกู จาม อาจมไีข เจบ็คอ ไอ
เจบ็คอ อาจมไีข
ไอ เสยีงแหบ มกัมอีาการหวดันาํมากอน

ÍÒ¡ÒÃ

โรคหวดัที่พบบอยมี 3 แบบ

หวดัธรรมดา
คอหอยอกัเสบ หรอื คออกัเสบ
หลอดลมอกัเสบเฉยีบพลนั

2. âÃ¤ËÇ´
Ñ à¡´
Ô ¨Ò¡ÍÐäÃ

โรคหวดัมากกวารอยละ 90 เกดิจากเชื้อไวรสั
สวนทีเ่ หลอืนอยกวารอยละ 10 เกดิจากเชือ้ แบคทเีรยี

หวดัเจบ็คอจากเชื้อแบคทเีรยี

ลกัษณะของเชื้อไวรสั

หากมน้ี ำมกู เจบ็คอ ไอ สองกระจกดใูนชองปาก
เหน็คอหอยและตอมทอนซลิเปนสแีดงเทานั้น มกัไมเกดิจากเชื้อแบคทเีรยี
ตอมทอนซลิบวมแดง
ไมมฝีาขาวหรอืตมุหนอง

หวดัเจบ็คอจากเชื้อไวรสั

3. ¨Ð·ÃÒºä´ÍŒÂÒ‹§äÃÇÒ‹âÃ¤ËÇ´
Ñ à¡´
Ô ¨Ò¡àªÍ้× áº¤·àÕÃÂ
Õ
ทานควรตรวจคอดวยตนเอง
โดยใชไฟฉายสองในชองปาก
ดภูาพคอจากกระจก

ถายภาพคอหอยจากโทรศพัทชนดิพกพา

หากมไีขสงู เจบ็ทีต่ อมน้ำเหลอืงดานขางของลาํคอ สองกระจกดใูนชองปากเห็น
คอหอยและตอมทอนซิลแดงจัดและมีฝาขาวหรือตุมหนองดวย นาจะเกิดจาก
เชื้อแบคทเีรยี

ตอมทอนซลิแดงจดั
และมฝีาขาวหรอืตมุหนองดวย

ลกัษณะของเชื้อแบคทเีรยี*

* http://www.cdc.gov/media/subtopic/library/diseases.htm
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หยดุ! รหลบักีเเลีชื่ย้องกดืาร้อใกยลาชดิกบัผเูปนหวดั ลางมอืบอย ๆ

ใชหนากากอนามยัปดปาก-จมกู ลางมอืบอย ๆ

หยดุ! แปดพปารกเ-ชืจม้อกูเดืวล้อายไอา-จาม ไมไอ-จามใสผอืู ่น
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หวดัเจบ็คอจากเชื้อไวรสั
หากมน้ี ำมกู เจบ็คอ ไอ สองกระจกดใูนชองปาก
เหน็คอหอยและตอมทอนซลิเปนสแีดงเทานั้น มกัไมเกดิจากเชื้อแบคทเีรยี
ตอมทอนซลิบวมแดง
ไมมฝีาขาวหรอืตมุหนอง

ลกัษณะของเชื้อไวรสั
หวดัเจบ็คอจากเชื้อแบคทเีรยี

ถายภาพคอหอยจากโทรศพัทชนดิพกพา

หากมไีขสงู เจบ็ทีต่ อมน้ำเหลอืงดานขางของลาํคอ สองกระจกดใูนชองปากเห็น
คอหอยและตอมทอนซิลแดงจัดและมีฝาขาวหรือตุมหนองดวย นาจะเกิดจาก
เชื้อแบคทเีรยี
ตอมทอนซลิแดงจดั
และมฝีาขาวหรอืตมุหนองดวย

ลกัษณะของเชื้อแบคทเีรยี*
* http://www.cdc.gov/media/subtopic/library/diseases.htm

4. âÃ¤ËÇÑ´ÁÕÍÒ¡ÒÃ¹Ò¹à·‹Òã´¨Ö§¨ÐËÒÂ
ไข 3-4 วัน เจ็บคอ 4-5 วัน นํ้ามูก 5-7 วัน ไอ 7-21 วัน

5. âÃ¤ËÇÑ´ÃÑ¡ÉÒÍÂ‹Ò§äÃ
โรคหวัดทั้ง 3 แบบ หายเองไดดวยการปฏิบัติตนอยางเหมาะสม คือ
พักผอนและดื่มนํ้ามากขึ้น อาจจิบนํ้าอุน ทํารางกายใหอบอุน
เมื่อรางกายมีภูมิตานทานตอเชื้อโรคแลว อาการของโรคหวัดก็จะหาย
หากมีอาการมาก ใชยารักษาตามอาการที่มีตามความจําเปน คือ
ยาลดไขซึ่งจะชวยบรรเทาอาการเจ็บคอดวย
อาจใชยาลดนํ้ามูก ยาแกไอ

6. ¤ÇÃãªŒ “ÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ð” àÁ×่Íà»š¹ËÇÑ´ã¹¡Ã³Õã´
ยาปฏิชีวนะอาจมีประโยชนในโรคคอหอยอักเสบ ไซนัสอักเสบ
หูชั้นกลางอักเสบ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
สวนโรคหวัดธรรมดา คอหอยอักเสบจากไวรัส
และหลอดลมอักเสบเฉียบพลันไมควรใชยาปฏิชีวนะ

9. ËÒ¡Ê§ÊÑÂÇ‹ÒâÃ¤ËÇÑ´à¡Ô´¨Ò¡àª×้Íáº¤·ÕàÃÕÂ¤ÇÃ·ÓÍÂ‹Ò§äÃ
ใหปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรเพื่อพิจารณาสั่งยาปฏิชีวนะให

10. ¤ÇÃãªŒÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ð·Õ่ä´ŒÃÑº¨Ò¡á¾·ÂËÃ×ÍàÀÊÑª¡ÃÍÂ‹Ò§äÃ
ใชยาปฏิชวี นะในขนาดทีไ่ ดรบั คําแนะนําและระบุไวทซ่ี องยาอยางเครงครัดจนหมด
แมวาอาการจะดีขึ้นหรือหายแลว
ไมแบงยาที่ไดรับใหผูอื่น
ไมเก็บยาที่เหลือไวใชรักษาการปวยครั้งถัดไป

11. ¡ÒÃãªŒÂÒ»¯ÔªÕÇ¹ÐäÁ‹¤ÃºµÒÁ·Õ่ÃÐºØÁÕ¼ÅàÊÕÂÍÂ‹Ò§äÃ
โรคอาจไมหายขาด
โรคอาจกลับเปนซํ้า
อาจเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคหวัด เชน หัวใจพิการ

12. »ÃÐªÒª¹¤ÇÃ»¯ÔºÑµÔÍÂ‹Ò§äÃã¹¡ÒÃãªŒÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ð
7. ¤ÇÃãªŒ “ÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ð” ËÃ×Í “ÂÒá¡ŒÍÑ¡àÊº”
ÃÑ¡ÉÒâÃ¤ËÇÑ´·Õ่à¡Ô´¨Ò¡àª×้ÍäÇÃÑÊËÃ×ÍäÁ‹
ไมควรใช
เพราะยาปฏิชวี นะ (ยาทีม่ กั เรียกผิดวา ยาแกอกั เสบ) ไมมปี ระโยชน
ในการรักษาโรคหวัด 3 แบบทีเก
่ ดิ จากเชื้อไวรสั
เนื่องจากยานี้ไมมฤี ทธิฆ์ าเชื้อไวรสั จึงไมทาํ ใหอาการลดลง และ
ไมทาํ ใหโรคหายเร็วขึ้นอยางชดั เจนดวย

✓เเมื่อเปนหวัด ไมซื้อยาปฏิชีวนะ (ยาที่มักเรียกผิดวา ยาแกอักเสบ) ใชเอง และไมขอใหแพทย
หรือเภสัชกรสั่งยาปฏิชีวนะให

✓ไไมใชยาอมแกเจ็บคอที่มีสวนผสมของยาปฏิชีวนะ เชน นีโอมัยซิน
✓หหากแพทยหรือเภสัชกรสั่งยาปฏิชีวนะให ทานควรสอบถามความจําเปนของการใชยาปฏิชีวนะ
จากแพทยหรือเภสัชกรที่สั่งยานี้ใหทาน

8. ¡ÒÃãªŒÂÒ»¯ÔªÇÕ ¹Ðã¹âÃ¤ËÇÑ´·Õà่ ¡Ô´¨Ò¡äÇÃÑÊ ¨ÐÁÕ¼ÅàÊÕÂÍÂ‹Ò§äÃ
อาจแพยาหรือมีผลขางเคียงจากยาปฏิชีวนะอยางรุนแรงถึงเสียชีวิต
เสียคาใชจาย
ชักนําใหเชื้อโรคกลายพันธุเปนเชื้อดื้อยา

✓กการใชยาปฏิชีวนะในโรคหวัด จะทําใหเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยูในรางกายทานกลายพันธุเปน
เชื้อดื้อยา ซึ่งเชื้อดื้อยาเหลานี้อาจทําใหทานติดเชื้อดื้อยาที่รุนแรงมากถึงเสียชีวิตเนื่องจาก
ไมมียารักษา

4. âÃ¤ËÇÑ´ÁÕÍÒ¡ÒÃ¹Ò¹à·‹Òã´¨Ö§¨ÐËÒÂ
ไข 3-4 วัน เจ็บคอ 4-5 วัน นํ้ามูก 5-7 วัน ไอ 7-21 วัน

5. âÃ¤ËÇÑ´ÃÑ¡ÉÒÍÂ‹Ò§äÃ
โรคหวัดทั้ง 3 แบบ หายเองไดดวยการปฏิบัติตนอยางเหมาะสม คือ
พักผอนและดื่มนํ้ามากขึ้น อาจจิบนํ้าอุน ทํารางกายใหอบอุน
เมื่อรางกายมีภูมิตานทานตอเชื้อโรคแลว อาการของโรคหวัดก็จะหาย
หากมีอาการมาก ใชยารักษาตามอาการที่มีตามความจําเปน คือ
ยาลดไขซึ่งจะชวยบรรเทาอาการเจ็บคอดวย
อาจใชยาลดนํ้ามูก ยาแกไอ

6. ¤ÇÃãªŒ “ÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ð” àÁ×่Íà»š¹ËÇÑ´ã¹¡Ã³Õã´
ยาปฏิชีวนะอาจมีประโยชนในโรคคอหอยอักเสบ ไซนัสอักเสบ
หูชั้นกลางอักเสบ ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
สวนโรคหวัดธรรมดา คอหอยอักเสบจากไวรัส
และหลอดลมอักเสบเฉียบพลันไมควรใชยาปฏิชีวนะ

9. ËÒ¡Ê§ÊÑÂÇ‹ÒâÃ¤ËÇÑ´à¡Ô´¨Ò¡àª×้Íáº¤·ÕàÃÕÂ¤ÇÃ·ÓÍÂ‹Ò§äÃ
ใหปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรเพื่อพิจารณาสั่งยาปฏิชีวนะให

10. ¤ÇÃãªŒÂÒ»¯ÔªÕÇ¹Ð·Õ่ä´ŒÃÑº¨Ò¡á¾·ÂËÃ×ÍàÀÊÑª¡ÃÍÂ‹Ò§äÃ
ใชยาปฏิชวี นะในขนาดทีไ่ ดรบั คําแนะนําและระบุไวทซ่ี องยาอยางเครงครัดจนหมด
แมวาอาการจะดีขึ้นหรือหายแลว
ไมแบงยาที่ไดรับใหผูอื่น
ไมเก็บยาที่เหลือไวใชรักษาการปวยครั้งถัดไป

11. ¡ÒÃãªŒÂÒ»¯ÔªÕÇ¹ÐäÁ‹¤ÃºµÒÁ·Õ่ÃÐºØÁÕ¼ÅàÊÕÂÍÂ‹Ò§äÃ
โรคอาจไมหายขาด
โรคอาจกลับเปนซํ้า
อาจเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคหวัด เชน หัวใจพิการ
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ÃÑ¡ÉÒâÃ¤ËÇÑ´·Õ่à¡Ô´¨Ò¡àª×้ÍäÇÃÑÊËÃ×ÍäÁ‹
ไมควรใช
เพราะยาปฏิชวี นะ (ยาทีม่ กั เรียกผิดวา ยาแกอกั เสบ) ไมมปี ระโยชน
ในการรักษาโรคหวัด 3 แบบทีเก
่ ดิ จากเชื้อไวรสั
เนื่องจากยานี้ไมมฤี ทธิฆ์ าเชื้อไวรสั จึงไมทาํ ใหอาการลดลง และ
ไมทาํ ใหโรคหายเร็วขึ้นอยางชดั เจนดวย

✓เเมื่อเปนหวัด ไมซื้อยาปฏิชีวนะ (ยาที่มักเรียกผิดวา ยาแกอักเสบ) ใชเอง และไมขอใหแพทย
หรือเภสัชกรสั่งยาปฏิชีวนะให

✓ไไมใชยาอมแกเจ็บคอที่มีสวนผสมของยาปฏิชีวนะ เชน นีโอมัยซิน
✓หหากแพทยหรือเภสัชกรสั่งยาปฏิชีวนะให ทานควรสอบถามความจําเปนของการใชยาปฏิชีวนะ
จากแพทยหรือเภสัชกรที่สั่งยานี้ใหทาน

8. ¡ÒÃãªŒÂÒ»¯ÔªÇÕ ¹Ðã¹âÃ¤ËÇÑ´·Õà่ ¡Ô´¨Ò¡äÇÃÑÊ ¨ÐÁÕ¼ÅàÊÕÂÍÂ‹Ò§äÃ
อาจแพยาหรือมีผลขางเคียงจากยาปฏิชีวนะอยางรุนแรงถึงเสียชีวิต
เสียคาใชจาย
ชักนําใหเชื้อโรคกลายพันธุเปนเชื้อดื้อยา

✓กการใชยาปฏิชีวนะในโรคหวัด จะทําใหเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยูในรางกายทานกลายพันธุเปน
เชื้อดื้อยา ซึ่งเชื้อดื้อยาเหลานี้อาจทําใหทานติดเชื้อดื้อยาที่รุนแรงมากถึงเสียชีวิตเนื่องจาก
ไมมียารักษา

