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ຢາຕ້ານເຊື້ອເປັນຢາທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ສໍາຄັນຫຼາຍ ຖ້າຫາກໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ມັນຊ່ວຍຕ້ານ
ພະຍາດຕິດເຊື້ອບາງຊະນິດ ແລະ ພະຍາດຕ່າງໆທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອ ແບັກທີເລຍ. ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ຮູ້ຈັກກັນ
ທົ່ວໄປນັ້ນ ມີຢາເປນີຊີລິນ, ເຕຕຼາຊີລີນ, ສະເຕຼັບໂຕໄມຊິນ, ຄຼໍແລມເປນີຄອນ ແລະ ຢາປະເພດຊັນຟາ ຫຼື 
ຊັນໂພນາໄມ ກໍ່ຖືວ່າເປັນຢາຕ້ານເຊື້ອຄືກັນ.

ຢາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດຕ່າງໆ ມີຜົນໃນການຕ້ານພະຍາດຕິດເຊື້ອຈໍາເພາະຂອງໃຜມັນ. ຢາຕ້ານເຊື້ອ
ທຸກຊະນິດມີອັນຕະລາຍຫຼາຍຕໍ່ການນໍາໃຊ້ ແຕ່ວ່າບາງຊະນິດຍິ່ງມີອັນຕະລາຍຫຼາຍກ່ວາຊະນິດອື່ນໆ. 
ສະນັ້ນໃນການເລືອກໃຊ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ ຈົ່ງລະມັດລະວັງ ເປັນພິເສດ.

ຢາຕ້ານເຊື້ອມີຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ແຕ່ລະຊະນິດກໍ່ມີຂາຍຕາມຊື່ຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆ ຊຶ່ງອັນນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ
ການສັບສົນໄດ້. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ສໍາຄັນນັ້ນ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ ໝວດໃຫ່ຍໆດັ່ງນີ້:

ໝວດຢາຕ້ານເຊື້ອ           ຕົວຢ່າງຊື່ຍີຫໍ້       ຊື່ເອີ້ນໃນທ້ອງຖິ່ນ    ເບິ່ງໜ້າ
(ຊື່ທາງເຄມີ)         (ຊື່ທາງການຄ້າ)   ຂອງເຈົ້າ (ຂຽນໃສ່)

ເປນີຊີລິນ ເພັນ ວີ-ເຄ   350
ແອມປີຊີລິນ ເພັນບຼີຕີນ  352
ເຕຕຼາໄຊຄຼີນ ເທີລາໄມຊິນ  355
ຊັນຟາ (ຊັນໂພນາໄມ) ແກນຕຼີຊິນ    357
ໂຄຕຼີໂມຊາໂຊນ ແບັກຕຼີມ  357
ສະເຕຼັບໂຕໄມຊິນ, ແລະ ອື່ນໆ ແອມບີສະຕຼີນ   353, 361
ຄຼໍແລມເຟນີຄອນ ໂຄຼໂລໄມຊີຕີນ   356
ອີຣີໂທຼໄມຊິນ ອີຣີໂທຼຊິນ   354
ເຊຟາໂລສ໌ໂປຣິນສ໌ ເຄເຟຼັກ  358
ໝາຍເຫດ:   ຢາແອມປີຊີລິນແມ່ນຢາເປນີຊີລິນຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດທໍາລາຍເຊື້ອແບກທີເລຍໄດ້ຫຼາຍ
ຊະນິດກວ່າຢາເປນີຊີລິນທໍາມະດາ.

ຖ້າທ່ານມີຢາຕ້ານເຊື້ອ ຍີຫໍ້ໃດໜຶ່ງ ແລະ ບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຢານັ້ນນອນຢູ່ໃນໝວດໃດ ໃຫ້ອ່ານເບິ່ງໜັງສືທີ່
ພິມໄວ້ເທິງແກ້ວ ຫຼື ກັບຢານັ້ນ. ຕົວຢ່າງ: ຖ້າທ່ານມີຢາ “ພາລາຊິນ ເອສ໌” (PARAXIN “S”) ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າ 
ມີຕົວຢາອັນໃດຢູ່ໃນນັ້ນ ໃຫ້ອ່ານເບິ່ງໜັງສືທີ່ພິມໄວ້ຂ້າງກັບຢານັ້ນ ຊຶ່ງບອກວ່າ “ຄຼໍແລມເພນີຄອນ”.

 ໃຫ້ຊອກເບິ່ງຄໍາວ່າ ຄຼໍແລມເຟນີຄອນຢູ່ໜ້າສີຂຽວ (ໜ້າ 356). 
ທ່ານຈະພົບວ່າ ຢານີ້ຄວນໃຊ້ໃນບາງກໍລະນີທີ່ເຫັນວ່າຮ້າຍ
ແຮງເຊັ່ນ: ໄຂ້ທໍລະພິດ,ແລະ ຢານີ້ແມ່ນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ 
ຖ້າໃຊ້ກັບແອນ້ອຍເກີດໃໝ່.

ຢ່າໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຢ່າງເດັດຂາດ ນອກຈາກວ່າທ່ານຮູ້ຈັກວ່າຢານັ້ນຢູ່ໝວດໃດ, ໃຊ້ປົວພະຍາດອັນໃດ 
ແລະ ມີຂໍ້ຄວນລະມັດລະວັງແນວໃດກ່ຽວກັບການໃຊ້ຢານັ້ນ ເພື່ອຈະໄດ້ໃຊ້ມັນຢ່າງປອດໄພ.  

ບົດທີ 

7ຢາຕ້ານເຊື້ອ: ຢາຕ້ານເຊື້ອແມ່ນຫຍັງ 
ແລະ ໃຊ້ແນວໃດ?

HLI S
eattl

e 

Health
 Leaders

hip
 In

te
rn

atio
nal 

Field
 D

ra
ft 

Copy 



56

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບວິທີໃຊ້, ຂະໜາດທີ່ຈະໃຊ້, ຂໍ້ຄວນລະວັງ ແລະ ອັນຕະລາຍກ່ຽວກັບຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່
ແນະນໍາຢູ່ໃນປື້ມຫົວນີ້ ຈະຊອກເບິ່ງໄດ້ຢູ່ໃນພາກໜ້າສີຂຽວ. ການຊອກຫາຊື່ຢາໃຫ້ເບິ່ງຕາມລໍາດັບຕົວ
ອັກສອນທີ່ມີຢູ່ໃນຕອນທໍາອິດຂອງໜ້າສີຂຽວນັ້ນ. 

ຂໍ້ແນະນໍາກ່ຽວກັບການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອທຸກຊະນິດ 

1. ຖ້າທ່ານບໍ່ຮູ້ຈັກຢ່າງຄັກແນ່ວ່າ ຢາຕ້ານເຊື້ອນັ້ນໃຊ້ແນວໃດ ແລະ ໃຊ້ເພື່ອຕ້ານ ເຊື້ອ   
ຊະນິດໃດນັ້ນຈົ່ງຢ່າໃຊ້ມັນ.

2. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຈະປິ່ນປົວການຕິດເຊື້ອອັນໃດອັນໜຶ່ງ ຈົ່ງໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ແພດໝໍແນະນໍາໃຫ້ເທົ່າ
ນັ້ນ. (ຈົ່ງຊອກເບິ່ງໃນບົດທີ່ເວົ້າເຖິງການເຈັບເປັນທີ່ທ່ານຕ້ອງການປົວຢູ່ໃນປື້ມຫົວນີ້).

3. ຕ້ອງຮູ້ຈັກເຖິງອັນຕະລາຍກ່ຽວກັບການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ ແລະ ຕ້ອງກໍາໃຫ້ໄດ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ຄວນ   
ລະມັດລະວັງທັງໝົດທີ່ໄດ້ແນະນໍາ (ເບິ່ງໃນໜ້າສີຂຽວ).  

4. ຈົ່ງໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຕາມຂະໜາດທີ່ແນະນໍາໄວ້ເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ໃຫ້ກາຍ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່ານັ້ນ. ຂະໜາດຢາທີ່ຈະ
ໃຊ້ນັ້ນຂຶ້ນກັບອາການເຈັບເປັນ ແລະ ອາຍຸ ຫຼື ນໍ້າໜັກຂອງຄົນເຈັບ.

5. ຢ່າສັກຢາຕ້ານເຊື້ອເດັດຂາດ ຖ້າຍັງກິນຢາໄດ້ຢູ່ ແລະ ໃນກໍລະນີທີ່ຈໍາເປັນແທ້ໆ ເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງສັກ.
6. ຈົ່ງໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອໄປຈົນກວ່າອາການເຈັບເປັນຈະເຊົາຢ່າງສິ້ນເຊີງ ຫຼື ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຕື່ມອີກ 

2 ມື້ ຫຼັງຈາກເຊົາໄຂ້ ຫຼື ເຊົາຈາກການຕິດເຊື້ອແລ້ວ. (ມີບາງພະຍາດ ເຊັ່ນ: ວັນນະໂລກ ແລະ 
ຂີ້ທູດ ຈໍາ    ເປັນຕ້ອງປິ່ນປົວຕໍ່ໄປອີກຫຼາຍເດືອນ ຫຼື ເປັນປີໆ ຫຼັງຈາກອາການຂອງຄົນເຈັບດີຂື້ນ. 
ຈົ່ງປະຕິບັດຕາມຄໍາ ແນະນໍາຂອງວິທີການປິ່ນປົວໃນແຕ່ລະພະຍາດ)

7. ຖ້າຢາຕ້ານເຊື້ອເຮັດໃຫ້ເກີດຕຸ່ມແດງຄັນ, ຫາຍໃຈຍາກ ຫຼື ມີປະຕິກິລິຍາຮ້າຍແຮງອື່ນໆນັ້ນ 
ຄົນເຈັບຈະຕ້ອງເຊົາໃຊ້ຢານັ້ນ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ຕໍ່ໄປອີກຢ່າງເດັດຂາດ (ເບິ່ງໜ້າ 70).

8. ຈົ່ງໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອໃນກໍລະນີທີ່ຈໍາເປັນແທ້ໆເທົ່ານັ້ນ. ເພາະຖ້າໃຊ້ຫຼາຍເກີນໄປ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ການປິ່ນ
ປົວບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ຫຼັກການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອບາງຊະນິດ

1. ກ່ອນທ່ານຈະສັກຢາເປນີຊີລິນ ຫຼື ແອມປີຊີລິນ ຄວນມີຢາອາເດຼນາລິນ (ຢາເອປີເນຟຼີນ) 
ກຽມໄວ້ເສຍກ່ອນ ເພື່ອໃຊ້ລະງັບອາການແພ້ຢາເມື່ອມັນເກີດຂຶ້ນ (ເບິ່ງໜ້າ 70).

2. ສໍາລັບຄົນທີ່ແພ້ຢາ ເປນີຊີລິນ ຄວນໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດອື່ນແທນ ເຊັ່ນ: ອີລີໂທຼໄມຊິນ ຫຼື ຊັນຟາ 
(ເບິ່ງໜ້າ 354 ແລະ 357).

3. ຫ້າມໃຊ້ຢາເຕຕຼາໄຊຄຼີນ, ແອມປີຊີລິນ, ຫຼື ຢາຕ້ານເຊື້ອອື່ນໆ ທີ່ຕ້ານເຊື້ອໄດ້ຫຼາຍຊະນິດເຂົ້າໃນ 
ການປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງພະຍາດນັ້ນອາດຈະສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ດ້ວຍຢາເປນີຊີລິນ ຫຼື 
ຢາຕ້ານເຊື້ອອື່ນໆ ທີ່ໃຊ້ຕ້ານເຊື້ອນັ້ນໂດຍສະເພາະ (ເບິ່ງໜ້າ 58). ຢາຕ້ານເຊື້ອປະເພດຕ້ານເຊື້ອວົງ 
ກ້ວາງ ແມ່ນຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເລັຍ ໄດ້ຫຼາຍຊະນິດ ກວ່າຢາຕ້ານເຊື້ອສະເພາະທາງ. 

4. ຕາມຫຼັກການແລ້ວຄວນໃຊ້ຢາຄຼໍແລມເຟນີຄອນເພື່ອປິ່ນປົວສະເພາະພະຍາດຮ້າຍແຮງ ຫຼື 
ພະຍາດທີ່ອາດພາໃຫ້ເສຍຊີວິດ ເຊັ່ນ: ໄຂ້ທໍລະພິດເທົ່ານັ້ນເພາະມັນເປັນຢາທີ່ອັນຕະລາຍ. ຢ່າໃຊ້ຢາ
ນີ້ປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງຈັກເທື່ອ ແລະ ຢ່າໃຊ້ຢານີ້ກັບແອນ້ອຍເກີດໃໝ່ເດັດຂາດ (ບາງທີກໍ່ຍົກ 
ເວັ້ນສໍາລັບພະຍາດໄອໄກ່, ໜ້າ 313).

5. ຢ່າສັກຢາເຕຕຼາໄຊຄຼີນ ຫຼື ຄຼໍແລມເຟນີຄອນຈັກເທື່ອ ຖ້າຍັງກິນຢາໄດ້ຢູ່ 
ເພາະການກິນຢານັ້ນມັນປອດໄພກວ່າ, ເຈັບໜ້ອຍ ແລະ ກໍ່ໄດ້ຜົນເທົ່າທຽມກັບການສັກ.

6. ຢ່າໃຊ້ຢາເຕຕຼາໄຊຄຼີນກັບຜູ້ຍິງທີ່ມີທ້ອງ ຫຼື ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 8 ປີ ເພາະມັນສາມາດສ້າງ    
ຄວາມເສັຍຫາຍໃຫ້ແກ່ແຂ້ວທີ່ຈະອອກໃໝ່ ແລະ ກະດູກໄດ້ (ເບິ່ງໜ້າ 355).
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7. ຕາມຫຼັກການທົ່ວໄປ ຢາສະເຕຼັບໂຕໄມຊິນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ບັນຈຸຢາສະເຕຼັບໂຕໄມຊິນ 
ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວ ວັນນະໂລກຢ່າງດຽວ ແລະ ຈະໃຊ້ຄຽງຄູ່ກັນກັບຢາປົວວັນນະໂລກອື່ນໆ ສະເໝີ 
(ເບິ່ງໜ້າ 361). ຢາສະເຕຼັບໂຕໄມຊິນ ເມື່ອໃຊ້ປະສົມກັບຢາເປນີຊີລິນສາມາດປິ່ນປົວບາດແຜໃນ ລໍາໄສ້, 
ໄສ້ຕິ່ງອັກເສບ ແລະ ພະຍາດຕິດເຊື້ອອື່ນໆໄດ້ ໃນເມື່ອບໍ່ມີຢາແອມປີຊີລິນ (ຫຼື ວ່າມັນແພງຫຼາຍໂພດ), 
ແຕ່ຢ່າໃຊ້ຢານີ້ປິ່ນປົວຫວັດ, ໄຂ້ຫວັດໃຫ່ຍ ແລະ ພະຍາດຕິດເຊື້ອກ່ຽວກັບລະບົບຫາຍໃຈເດັດຂາດ. 

ຕາມຫຼັກການທົ່ວໄປ ຢາສະເຕຼັບໂຕໄມຊິນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ບັນຈຸຢາສະເຕຼັບໂຕໄມຊິນ 
ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວ ວັນນະໂລກຢ່າງດຽວ ແລະ ຈະໃຊ້ຄຽງຄູ່ກັນກັບຢາປົວວັນນະໂລກອື່ນໆ ສະເໝີ 
(ເບິ່ງໜ້າ 361). ຢາສະເຕຼັບໂຕໄມຊິນ ເມື່ອໃຊ້ປະສົມກັບຢາເປນີຊີລິນສາມາດປິ່ນປົວບາດແຜໃນ ລໍາໄສ້, 
ໄສ້ຕິ່ງອັກເສບ ແລະ ພະຍາດຕິດເຊື້ອອື່ນໆໄດ້ ໃນເມື່ອບໍ່ມີຢາແອມປີຊີລິນ (ຫຼື ວ່າມັນແພງຫຼາຍໂພດ), 
ແຕ່ຢ່າໃຊ້ຢານີ້ປິ່ນປົວຫວັດ, ໄຂ້ຫວັດໃຫ່ຍ ແລະ ພະຍາດຕິດເຊື້ອກ່ຽວກັບລະບົບຫາຍໃຈເດັດຂາດ. 

8. ຢາທຸກຊະນິດໃນໝວດຢາ ສະເຕຼັບໂຕໄມຊິນ (ລວມທັງ ຢາການາໄມຊິນ ແລະ ຢາຊັງຕາ
ໄມຊິນ) ແມ່ນເປັນຢາທີ່ຂ້ອນຂ້າງເປັນຢາອັນຕະລາຍ. ຈະພົບເຫັນການວາງຢາໃນໝວດນີ້ເພື່ອປິ່ນ 

ປົວພະຍາດທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງ ຢູ່ເລື້ອຍໆ ຊຶ່ງພວກມັນອາດຈະນໍາຜົນເສຍຫຼາຍກວ່າຜົນດີ. ຈົ່ງໃຊ້ຢາເຫຼົ່ານີ້  
ສະເພາະກັບພະຍາດຕິດເຊື້ອທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງແພດໝໍເທົ່ານັ້ນ.

9. ການກິນນົມສົ້ມຈະຊ່ວຍທົດແທນແບກທີເລຍທີ່ດີ ທີ່ຖືກຢາຕ້ານເຊື້ອຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຢາແອມປີຊີລິນ 
ທໍາລາຍ ແລະ ຍັງເປັນການຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມດູນຂອງຮ່າງກາຍກັບເປັນປົກກະຕິ (ເບິ່ງໜ້າຕໍ່ໄປ).

10. ການກິນນົມສົ້ມຈະຊ່ວຍທົດແທນແບກທີເລຍທີ່ດີ ທີ່ຖືກຢາຕ້ານເຊື້ອຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຢາແອມປີຊີລິນ 
ທໍາລາຍ ແລະ ຍັງເປັນການຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມດູນຂອງຮ່າງກາຍກັບເປັນປົກກະຕິ (ເບິ່ງໜ້າຕໍ່ໄປ).

ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອແລ້ວບໍ່ໄດ້ຜົນ
ສໍາລັບພະຍາດຕິດເຊື້ອທົ່ວໄປ ຢາຕ້ານເຊື້ອຈະເຮັດໃຫ້ມີອາການດີຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ໃຊ້ຢານັ້ນ ປະມານ ໜຶ່ງ 
ຫຼື ສອງມື້. ແຕ່ຖ້າຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ທ່ານໃຊ້ນັ້ນ ຫາກບໍ່ເຮັດໃຫ້ອາການດີຂຶ້ນ ມັນອາດເປັນຍ້ອນ: 

1. ພະຍາດທີ່ເປັນນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນພະຍາດທີ່ທ່ານຄິດໄວ້. ທ່ານອາດຈະໃຊ້ຢາຜິດ. 
ຈົ່ງພະຍາຍາມຊອກເບິ່ງອີກວ່າ ພະຍາດທີ່ເປັນນັ້ນມັນແມ່ນພະຍາດອັນໃດກັນແທ້ແລ້ວຈຶ່ງໃຊ້ຢາ 
ທີ່ຖືກກັບພະຍາດນັ້ນ.

2. ຂະໜາດຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ໃຊ້ນັ້ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຈົ່ງກວດເບິ່ງຄືນອີກ.
3. ເຊື້ອແບກທີເລຍອາດຈະລຶ້ງຕໍ່ຢາທີ່ໃຊ້ຢູ່ນັ້ນ (ຢາບໍ່ສາມາດປາບເຊື້ອພະຍາດໄດ້). ຈົ່ງ ລອງໃຊ້ຢາ    

ຕ້ານເຊື້ອຊະນິດອື່ນທີ່ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ກັບພະຍາດນັ້ນ.
4. ທ່ານອາດຈະບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວໂລກຢ່າງພຽງພໍ. ຈົ່ງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແພດໂດຍ          

ສະເພາະແລ້ວໃນກໍລະນີທີ່ຄົນເຈັບມີອາການຮ້າຍແຮງ ຫຼື ໜັກຂຶ້ນຫຼາຍ.
   ເດັກນ້ອຍ ສາມຄົນເປັນໄຂ້ຫວັດ...
  

ເຂົາບໍ່ໃຊ້ຢາທີ່ສ່ຽງຕໍ່
ອັນຕະລາຍ 
ມີແຕ່ກິນນໍ້າໝາກໄມ້, ກິນ
ອາຫານດີມີປະໂຫຍດ ແລະ 
ພັກຜ່ອນເທົ່ານັ້ນ

ແມ່ນຫຍັງເປັນຕົວການເຮັດ
ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້ຕາຍ? 

ຢາເປນີຊີລິນ! 
(ເບິ່ງອາການແພ້ຊ໊ອກເພາະ
ແພ້ຢາ, ໜ້າ 70)

ແມ່ນຫຍັງເປັນສາຍເຫດ 
ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້ຕາຍ? 

ເປັນຫຍັງເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້ຈິ່ງ
ເຊົາຈາກການເປັນໄຂ້ຫວັດ?

ຢາຄຼໍແລມເຟນີຄອນ! 
(ເບິ່ງອັນຕະລາຍ ແລະ ຂໍ້ຄວນ
ລະວັງໃນການໃຊ້ຢານີ້, 
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 ຄວາມສໍາຄັນຂອງຂອບເຂດໃນການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ
ການໃຊ້ຢາທຸກຊະນິດຈະຕ້ອງມີຂອບເຂດ. ແຕ່ສໍາລັບຢາຕ້ານເຊື້ອແລ້ວຍິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ, 
ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
1.  ເປັນພິດ ແລະ ມີອາການແພ້ຢາ.  ຢາຕ້ານເຊື້ອບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຂ້າເຊື້ອແບກທີເລຍເທົ່ານັ້ນ ມັນຍັງສາມາດ

ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເກີດອັນຕະລາຍໄດ້ ເຊັ່ນ: ອາດຈະເປັນພິດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແພ້ຢາ. 
ໃນແຕ່ລະປີ ມີປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຕາຍຍ້ອນການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນ.

2. ເຮັດໃຫ້ເສຍຄວາມດູນດ່ຽງໃນຮ່າງກາຍ.ເຊື້ອແບກທີເລັຍທັງໝົດທີ່ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍເຮົາ
ບໍ່ແມ່ນຈະໃຫ້ໂທດສະເໝີໄປ. ບາງຊະນິດກໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ ໃນການຊ່ວຍ 
ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຮ່າງກາຍເປັນປົກກະຕິ. ຢາຕ້ານເຊື້ອສ່ວນຫຼາຍມັກຈະທໍາລາຍ 
ເຊື້ອແບກທີເລັຍທີ່ເປັນປະໂຫຍດໄປ ພ້ອມໆກັນກັບເຊື້ອທີ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ. ແອນ້ອຍທີ່ໃຊ້ຢາ ຕ້ານ    
ເຊື້ອບາງເທື່ອກໍ່ເກີດການຕິດເຊື້ອເຫັດທີ່ປາກ (ເຊື້ອເຫັດ ໜ້າ 232),  ຫຼື ທີ່ຜິວໜັງ (ເຊື້ອໂມໄນລີອາຊິສ໌, 
ໜ້າ 242). ອັນນີ້ອາດຈະເປັນຍ້ອນ ວ່າຢາຕ້ານເຊື້ອໄດ້ຂ້າເຊື້ອແບກທີເລັຍ ທີ່ຊ່ວຍໃນການຄວບຄຸມບໍ່ 
ໃຫ້ເຊື້ອເຫັດເກີດຂຶ້ນ.ໃນເຫດຜົນທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ມີບາງຄົນທີ່ກິນຢາແອມປີຊີລິນ ແລະ ຢາຕ້ານເຊື້ອອື່ນໆ 
ທີ່ຂ້າເຊື້ອວົງກ້ວາງ ເປັນເວລາຫຼາຍມື້ຕິດຕໍ່ກັນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຖອກທ້ອງ. ຢາຕ້ານເຊື້ອອາດຈະ 
ທໍາລາຍເຊື້ອ ແບກທີເລັຍບາງແນວທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການລະລາຍອາຫານ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເກີດເສຍ 
ຄວາມດູນດ່ຽງຂອງເຊື້ອແບກທີ ເລັຍທີ່ຢູ່ໃນລໍາໄສ້.

3. ເຮັດໃຫ້ເກີດການລຶ້ງຢາ ຫຼື ດື້ຢາ. ເຫດຜົນອັນສໍາຄັນທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຢ່າງມີຂອບເຂດ
ນັ້ນກໍ່ແມ່ນວ່າ ເວລາໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອໄປຫຼາຍໆແລ້ວມັນຈະເຮັດໃຫ້ການປິ່ນປົວບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ. 
ເມື່ອເຊື້ອແບກທີເລັຍຖືກລະງັບດ້ວຍຢາຕ້ານເຊື້ອຊະນິດເກົ່າໃນແຕ່ລະເທື່ອທີ່ເປັນພະຍາດນັ້ນເຊື້ອ    
ແບັກທີເລັຍກໍ່ຈະທົນທານຕໍ່ການທໍາລາຍຂອງຢານັ້ນ ແລະ ມັນກໍ່ຈະກາຍເປັນເຊື້ອທີ່ລຶ້ງຕໍ່ຢານັ້ນອີກ. 
ຍ້ອນ ເຫດຜົນອັນນີ້ມີບາງພະຍາດທີ່ອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນ: ໄຂ້ທໍລະພິດເມື່ອເປັນອີກເທື່ອໃໝ່ຈະປິ່ນປົວ   
ຍາກກວ່າຄາວເມື່ອທີ່ເປັນໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ.
ເຊື້ອໄຂ້ທໍລະພິດ ເກີດການລຶ້ງຢາຄຼໍແລມເຟນີຄອນ ຊຶ່ງຕາມທໍາມະດາແລ້ວຢານີ້ຖືວ່າເປັນຢາທີ່ດີທີ່ສຸດ
ໃນການປິ່ນປົວໄຂ້ທໍລະພິດ. ອັນນີ້ກໍ່ຍ້ອນວ່າ ຢາຄຼໍແລມເຟນີຄອນຖືກໃຊ້ຫຼາຍໃນການປິ່ນປົວພະຍາດ
ຕິດເຊື້ອທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງ, ຊຶ່ງພະຍາດນັ້ນອາດສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ດ້ວຍ ຢາຕ້ານເຊື້ອອື່ນໆທີ່ປອດໄພ ແລະ 
ໄດ້ຜົນດີ, ຫຼື ພະຍາດນັ້ນບໍ່ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວເລີຍ.
ພະຍາດທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍຊະນິດຢູ່ໃນໂລກເຮົານີ້ ເກີດມີການລຶ້ງຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອ ທັງນີ້ກໍ່ເພາະວ່າຢາຕ້ານ
ເຊື້ອຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການປິ່ນປົວພະຍາດຕິດເຊື້ອທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງ. ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ຢາຕ້າ
ນເຊື້ອສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດຂອງມະນຸດຕໍ່ໄປ ການໃຊ້ຂອງມັນຈະຕ້ອງຖືກຈໍາກັດຫຼາຍກວ່າເທົ່າທີ່ 
ໃຊ້ກັນຢູ່ໃນປະຈຸບັນ. ອັນນີ້ກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບວິທີໃນການໃຊ້ຢາຂອງທ່ານໝໍ, ຂອງແພດອາສາສະໝັກ ແລະ 
ຂອງປະຊາຊົນນັ້ນເອງ.
ສໍາລັບພະຍາດຕິດເຊື້ອທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງນັ້ນບໍ່ຈໍາເປັນ ແລະ ບໍ່ຄວນໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ. ການຕິດເຊື້ອເລັກ     
ນ້ອຍຢູ່ຕາມຜິວໜັງອາດສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ເຊົາໄດ້ ໂດຍການລ້າງດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ສະບູ, ແຊ່ໃນນໍ້າຮ້ອນ 
ແລະ ບາງທີກໍ່ທາດ້ວຍ ຢາເຈນທຽນ ໄວໂອເລດ (ໜ້າ 370). ການຕິດເຊື້ອເລັກນ້ອຍກ່ຽວກັບ 
ລະບົບຫາຍໃຈສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ດີໄດ້ ໂດຍການກິນນໍ້າຫຼາຍໆ, ກິນອາຫານດີມີປະໂຫຍດ ແລະ 
ພັກຜ່ອນໃຫ້ຫຼາຍໆ. ສໍາລັບຖອກທ້ອງທົ່ວໄປນັ້ນ ບໍ່ຈໍາເປັນຈໍາຕ້ອງໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອເລີຍ ເພາະມັນ      
ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີອາການໜັກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນດື່ມນໍ້າໃຫ້ຫຼາຍໆ (ໜ້າ 155), ແລະ 
ເອົາອາຫານດີໆມີປະໂຫຍດ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍກິນຢ່າງພຽງພໍເມື່ອເຂົາຫາກກິນໄດ້.

ຢ່າໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອເພື່ອປິ່ນປົວພະຍາດຕິດເຊື້ອທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງ ທີ່ຮ່າງກາຍເຮົາສາມາດຕໍ່ສູ້ 
ໃຫ້ເຊົາເອງໄດ້. ຈົ່ງເກັບຢາຕ້ານເຊື້ອນັ້ນໄວ້ໃຊ້ໃນເວລາທີ່ຈໍາເປັນ.

ສໍາລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ການໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ອ່ານ ບົດທີ 19 
ຂອງປຶ້ມ Helping Health Workers Learn (ການຊ່ວຍແພດອາສາຮຽນຮູ້).
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