
บทที่ 6 

แนวคิดเกี่ยวกับยาและหลักทั่วไปในการใชยา 

 

      นําพร   อินสนิ 

แนวคดิ 

 ยานับเปนสิง่จําเปนสําหรบัชีวติ และเปนหนึ่งในปจจยัสี่ที่สําคัญของมนษุย จากความ

เจรญิกาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยใีนปจจุบนัเปนผลทําใหการพัฒนาและการคิดคนยา

ชนดิใหมเกดิข้ึนอยางมากมาย และสงผลใหอัตราการเจ็บปวยและอัตราการตายของประชาชน

ลดลง อายุขัยเฉลี่ยของมนุษยยนืยาวมากข้ึน แตอยางไรกต็าม ถงึแมวายาจะมีคุณประโยชน

มากมาย แตกส็ามารถที่จะกอใหเกดิผลขางเคียงหรอือาการไมพึงประสงคจากการใชยาได 

นอกจากนี้ หากเราไมรูจักวธิกีารใชยาอยางถกูตอง กอ็าจทําใหเกดิอันตรายจากการใชยาได ซ่ึง

โทษตางๆ จากการใชยาที่กลาวมานี้ อาจมีความรุนแรงถงึข้ันทําใหรางกายของเราเจ็บปวย พิการ 

หรอืเสยีชีวติได 

 ปญหาจากการใชยาของคนไทยเกดิจากการซ้ือยามาใชเอง โดยไมไดรับคําแนะนําจาก 

แพทย เภสัชกรหรอืบุคลากรดานสาธารณสุข ทัง้นี้ อาจเนื่องมาจากปญหาทางดานเศรษฐกจิ 

ความสะดวกรวดเร็ว การหลงเช่ือคําโฆษณาหรอืคําแนะนําของผูอ่ืน ทําใหเกดิอันตรายจากการใช

ยาข้ึน ดังนัน้ จงึจําเปนอยางยิง่ที่บุคคลจะตองเรยีนรูและเขาใจเรื่องยา ประเภทของยา อันตราย

จากการใชยา หลกัการใชยาและวธิกีารเลอืกใชยาอยางปลอดภัย 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพื่อใหผูเรยีนมีความรูและอธบิายถงึยา ประเภทของยาและอันตรายจากการใชยาได 

2. เพื่อใหผูเรยีนมีความรู เขาใจ และบอกหลกัทั่วไปในการใชยาได 

3. เพื่อใหผูเรยีนสามารถอธบิายวธิกีารเลอืกใชยาอยางปลอดภัยได 

 

เนื้อหาวชิา 

1. ความหมายของยา ประเภทของยาและอันตรายจากการใชยา 

2. หลักทั่วไปในการใชยา 

3. วธิกีารเลอืกใชยาอยางปลอดภัย 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยาย 

2. วเิคราะหและอภิปรายกรณศีกึษา 

3. คนควาดวยตนเอง ตามใบงานเรื่อง ฉลากยานารู 

 

แผนการเรียนการสอน ใชเวลา  45 นาท ี

1. นําเขาสูบทเรยีน โดยสนทนาเกีย่วกับความสําคัญของยาที่ใชในชีวติประจําวันกับการ 
ดูแลสุขภาพเม่ือเจ็บปวย 

2. บรรยาย เรื่อง ยา ประเภทของยาและอันตรายจากการใชยาได หลกัทั่วไปในการใชยา 

ได และวธิกีารเลอืกใชยาอยางปลอดภัย 

3. สรุปเนื้อหา เปดโอกาสใหซักถามและแลกเปลี่ยนความคิด 

4. ยกตัวอยางกรณศีกึษาเกี่ยวกับการใชยา ใหผูเรยีนวเิคราะหและอภิปรายในช้ันเรยีน 

5. สรุปประเด็นทีไ่ดจากกรณศีกึษา 

6. มอบหมายงานคนควาตามประเดน็ในใบงานเรื่อง ฉลากยานารู 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน หนังสอื 

2. Power point 

3. ตัวอยางกรณศีกึษา 

4. ใบงาน 

5. เวบไซด 

 

การประเมินผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมของผูเรยีน ความสนใจของผูเรยีน การตัง้ประเด็นคําถาม 

2. การแสดงความคิดเห็น การวเิคราะห การอภิปรายกรณศีกึษา 

3. ผลงานของผูเรยีน 

4. การสอบ 
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เนื้อหา 

1. ความหมายของยา ประเภทของยาและอันตรายจากการใชยา 

     1.1 ความหมายของยา 

          ยา หมายถงึ สารเคมีที่ออกฤทธิ์ตอสิ่งมีชีวติ ใชในการปองกนัรกัษา หรอืการ 

บําบัดโรคตางๆ ในคนและสตัวใหพนจากความทรมาน หรอืความเจ็บปวยจากโรคภัยตางๆ 
 

      หรอืสรปุคุณสมบตัแิละลักษณะของยาโดยรวมได ดงันี้ 

      1)  ใชประโยชนในการรกัษาโรคใหหายขาด 

      2)  ใชประโยชนในการควบคุมโรคหรอืบรรเทาอาการ 

      3)  ใชประโยชนในการปองกนัโรค 

แหลงที่มาของยา 

1) ยาจากธรรมชาต ิจําแนกออกเปน 

   - ยาจากพชื ไดแก ยาที่ไดจากการนําสวนตางๆ ของพชื เชน ราก ลําตน ใบ  

ดอก เปลอืก เมลด็ เปนตน มาทําเปนยาโดยอาจไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพของพชืนัน้ หรอื อาจมี

การเปลี่ยนแปลงสภาพของพชื เชน การสกัดนําสารสาํคัญที่ออกฤทธิ์ในการรกัษามาทําใหเขมขน 

หรอืทําใหบรสิุทธิ ์ เชน ยาควนินิ ใชสําหรับรักษาโรคมาลาเรยี สกดัมาจากเปลอืกตนชินโคนา 

(Cinchona) หรอืยามอรฟนใชสําหรับบรรเทาอาการปวด สกดัมาจากยางจากดอกตนฝน เปนตน 

   - ยาจากสัตว ไดแก ยาที่ไดจากอวัยวะตางๆ ของสตัว เชน ตับ ดหีมู ดวัีว หรอื 

สกดัจากอวัยวะสตัว เชน น้ํามันตับปลา ใชสําหรับการทดแทนวติามินในรางกาย เปนตน 

   - ยาจากแรธาตุ ยาที่ไดจากแรธาตุที่เกดิข้ึนเองในธรรมชาต ิเชน เกลอืดไอโอดีน  

ใชรักษาโรคคอพอก หรอืดนิขาว ใชเปนสวนประกอบของยารรักษาโรคกระเพาะอาหารและลําไส

อักเสบ เปนตน 

2) ยาจากการสงัเคราะห ยาที่ใชกันในปจจุบันสวนใหญไดมาจากการสังเคราะห  

โดยอาศัยปฏิกริยิาเคมีในหองปฏิบัตกิาร เชน ยาแอสไพรนิ ใชสําหรับการแกปวด ลดไข แกอักเสบ 

เปนตน 
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     1.2 ประเภทของยา  

การจําแนกประเภทของยานัน้ สามารถจําแนกไดโดยใชหลักเกณฑ หลายประการ  

เชน การจําแนกประเภทของยาตามพระราชบัญญัตยิา การจําแนกประเภทของยาตามระบบ

รางกายที่ออกฤทธิใ์นการรกัษา การจําแนกประเภทของยาตามกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวทิยา 

แตอยางไรก็ตาม ในเนื้อหาสวนนี้จะขอกลาวถงึเฉพาะการจําแนกประเภทของยาตาม

พระราชบัญญัตยิาเทานัน้ 

ตามพระราชบัญญัตยิา พ.ศ. 2510 ไดจําแนกประเภทของยาเปน 2 ประเภทใหญๆ   

ไดแก 

1) ยาแผนโบราณ หมายถงึ ยาที่มุงหมายสําหรับใชในการประกอบโรคศลิปะแผน 

โบราณ หรอืการบําบัดโรคสัตว ซ่ึงอยูในตําหรับยาแผนโบราณทีร่ัฐมนตรปีระกาศ  หรอืยาที่

รัฐมนตรปีระกาศเปนยาแผนโบราณ หรอืยาที่ไดรับอนุญาตใหข้ึนทะเบยีนตําหรับยาเปนแผน

โบราณ 

2) ยาแผนปจจุบนั เปนยาที่มุงหมายสําหรับใชในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  

การประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบนั หรอืบําบัดโรคสตัว 

 

การแบงประเภทของยาตามที่ระดับพิษภัยในการใชยา มีดังนี้ 

1) ยาควบคุมพิเศษ เปนยาที่มีอันตรายมาก ไมวาจะใชถกูวธิหีรอืไม เพราะเปนยา 

ที่ออกฤทธิ์รุนแรงและรวดเร็ว อาจทําใหเสพยตดิหรอืทาํลายอวัยวะบางสวนของรางกาย ยากลุมนี้

จงึเปนยาทีจ่ะเลอืกใชเฉพาะกรณทีี่จําเปนเทานัน้ และแพทยจะตองเปนผูพิจารณาสั่งจายยา

ประเภทนี้ ยาประเภทนี้จะตองจําหนายโดยเภสัชกรตามใบสั่งแพทย ทีฉ่ลากยาจะตองมีขอความวา  

“ยาควบคุมพิเศษ” ระบุไวดวยอักษรสแีดงในกรอบสแีดงบนพื้นขาว ตัวอยางเชน ยาบารบทิูเรต 

ยาสเตยีรอยด ชนดิรับประทาน ยารกัษาโรคมะเรง็ เปนตน 

2) ยาอันตราย เปนยาที่อาจทําใหเกดิอันตรายกับผูใชไดงายถาใชไมถกูตองหรอืใช 

เกนิขนาด กฎหมายกําหนดใหการขายยาประเภทนี้ตองอยูในรานยาที่มีใบอนุญาตและอยูภายใต

การดแูลของเภสัชกร ผูบรโิภคจงึควรปรกึษาแพทยหรอืเภสัชกรกอนใชยา เราสามารถสังเกตไดวา

เปนยาอันตรายจากฉลากยาจะมีขอความ “ยาอันตราย” ดวยตัวอักษรสแีดงในกรอบสแีดงบนพื้น

ขาววา ตัวอยางเชน ยาปฏิชีวนะ ยาแกอักเสบ ยาแกไอบางประเภท ยาลดความดนัโลหติ ยารกัษา

โรคหัวใจ ยาคุมกําเนดิ เปนตน 

3) ยาใชเฉพาะที ่เปนยาใชเฉพาะทีก่ับผิวหนัง จมูก ห ูตา ปาก ทวารหนัก ทอ 

ปสสาวะหรอืชองคลอด ตัวอยางเชน ยาหยอดห ูยาหยอดตา ยาหยอดจมูก ยากวาดคอ เปนตน 

4) ยาใชภายนอก เปนยาสําหรับใชภายนอกหามรับประทาน ตัวอยางเชน ข้ีผ้ึง  

น้ํามันระกํา ยาแดง ยาทงิเจอรไอโอดนี เปนตน 
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5) ยาบรรจุเสร็จ เปนยาที่บรรจุในภาชนะหรอืหบีหอที่ปดหรอืผนกึไว และมีฉลาก 

ครบถวนตามพระราชบัญญัตยิา ตัวอยางเชน ยาบรรจุซองแกปวดลดไขชนดิตางๆ  

6) ยาสมุนไพร เปนยาที่ไดจากพชื สัตว และแรธาตุ ซ่ึงมิไดผสม ปรุง หรอืแปร 

สภาพ ตัวอยางเชน ขม้ินชัน ฟาทะลายโจร เปนตน 

7) ยาสามัญประจําบาน เปนยาที่ใชในการบําบัดรกัษาอาการของโรค ในกรณทีี่มี 

การเจ็บปวยเลก็ๆ นอยๆ ดวยตนเองได โดยที่ขวดหรอืภาชนะจะมีฉลากบอกขนาดบรรจ ุและวธิใีช

อยางละเอียดเพื่อปองกันการใชอยางพร่ําเพรื่อ มีทัง้ยาในกลุมที่เปนแผนปจจุบัน ตัวอยางเชน ยา

ธาตุน้ําแดง ยาแกไอน้ําดํา ยาแอสไพรนิ ทงิเจอรใสแผลสด เปนตน และยากลุมที่เปนยาแผน

โบราณ ตัวอยางเชน ยาหอม ยาเขียว ยาบํารุงสตร ี เปนตน ยากลุมนี้จดัเปนยากลุมที่มีความ

ปลอดภัยพอสมควร สามารถวางจําหนายไดทั่วไป โดยไมตองมีใบอนุญาตขายยาแผนปจจุบนั เรา

สมารถสังเกตไดวาเปนยาสามัญประจําบานจากฉลากทีมี่ขอความ “ยาสามัญประจําบาน” ดวย

ตัวหนังสอืสเีขียวอยูในกรอบสเีขียวบนพื้นขาว  

 นอกจากยาประเภทตางทีก่ลาวมาขางตนแลว ยังมีการจดัยาเปนประเภทอ่ืน เชน  

ยาออกฤทธิต์อจติและประสาท ซ่ึงเปนยากลุมทีแ่พทยตองสั่งจายโดยตรง มีฉลาก 

ยาที่ระบุขอความวา “วัตถุออกฤทธิต์อจติและประสาท” เชน ยานอนหลับ  

ยาเสพตดิใหโทษ เปนยากลุมทอีอกฤทธิ์ในการรกัษาโรค แตเม่ือใชไประยะเวลา 

หนึ่งสามารถทําใหผูใชเกดิอาการตดิยาได และมีความตองการเพ่ิมปรมิาณยาข้ึน นําไปสูอาการ

ขางเคียงมากมาย จงึตองมีการควบคุมการใชอยางเขมงวด สังเกตยากลุมนี้ไดจากการระบุบน

ฉลากดวยขอความ “ยาเสพตดิใหโทษประเภท 2” ดวยตัวหนงัสอืสแีดงในกรอบสแีดงบนพื้นขาว 

ตัวอยางเชน ยาแกไอโคเดอีน ยาแกปวดมอรฟน เปนตน 

ยาใหม เปนยาที่เปนตัวยาใหม วจิัยคนความาใหม ยงัไมเคยมีการข้ึนทะเบยีนยาใน 

ประเทศไทยมากอน หรอืเปนยาเดมิแตมีขอบงใชใหม หรอืสตูรของยาที่เปนสตูรผสมใหม ซ่ึง

กระทรวงสาธารณสุขจะมีขอบังคับใหมีการตดิตามความปลอดภัยในการใชยาอยางใกลชิดในระยะ 

2 ปแรก ซ่ึงในระยะที่เริ่มใชนี้จะตองมีแพทยเปนผูสัง่จายและกํากับดแูลการใชยา ยากลุมนี้จะมี

ขอความปรากฏบนฉลากวา “ตองติดตามผลการใช” ในเครื่องหมายสามเหลี่ยมสแีดงและหาม

จําหนายในรานยาอยางเดด็ขาด 

 

 

การเรยีกช่ือยา 

1) ช่ือทางเคมี  (Chemical name) เปนช่ือที่บอกถงึสารประกอบทางเคมีที่ใชทําเปนยา  

ช่ือทางเคมีมักเปนช่ือที่ยาวและอานยาก เนื่องจากเปนช่ือที่อธบิายลักษณะสูตรโรงสรางทางเคมี

ของสารนัน้ๆ เชน อะเซตลิซาลไิซลกิแอซิด เปนช่ือทางเคมีของยาพาราเซตามอล 
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2) ช่ือสามัญทางยา (Generic name) เปนช่ือที่ระบุวายานัน้ๆ ประกอบดวยตัวยาอะไร  

เชน  

พาราเซตามอล - ใชระงับอาการปวด ลดไข 

แอสไพรนิ – ใชระงับปวด ลดไข แกอักเสบ 

อะม็อกซีซิลลนิ – เปนยาตานแบคทเีรยี 

3) ช่ือทางการคา (Trade name) เปนช่ือที่บรษิัทผูผลติยาหรอืผูจําหนายยาตัง้ข้ึน 

เพื่อใหงายแกการเรยีกและการจดจํา จงึเปนช่ือที่อานไดงายและจําไดงาย ช่ือทางการคาที่จด

ทะเบยีนแลวจะมีเครื่องหมาย ® อยูเหนอืตัวอักษรทายสุดของช่ือนัน้ ซ่ึงแตละบรษิัทจะตองช่ือ

แตกตางกนัไป ถงึแมตัวยาที่เปนสาระสําคัญจะเปนยาเดยีวกันก็ตาม 

ดังนัน้ จะเหน็ไดวา ตัวยา 1 ชนดิ จะมีช่ือทางการคาไดมากมาย การที่เราจะเลอืกใชยาใด

ควรพิจารณาจากช่ือสามัญทางยามากกวาช่ือทางการคา เพราะ ทําใหเราทราบวาเปนตัวยาชนดิใด 

อยูกลุมใด ใชสําหรบัโรคหรอือาการอยางไรไดบาง ทําใหเราทราบกลไกการออกฤทธิ์และ

ผลขางเคียงที่ชัดเจน ไมทําใหเราสับสนลดปญหาการใชยาซํ้าซอนได 

ตัวอยาง การเรยีกช่ือยา 

1) Generic  name:  Hydroxyzine  hydrochloride 

   Trade name:  Atarax ®   Hadarax ®  Cerax ®  R- Rax ® 

2) Generic  name  :  Paracetamol 

   Trade name:  Tylenol ®   Sara ®  Capol ®  Mypara ® 

 

     1.3 อันตรายจากการใชยา 

  ยาเปนปจจัยทีจ่ําเปนสําหรับมนษุย แตสามารถเกดิอันตรายได อันตรายจากการใช

ยา มีดังนี้ 

1) อันตรายจากการใชยาทั่วไป ไดแก 

- อันตรายจากการใชยาในทางที่ผิด เกดิจากการใชยาผิดโดย 

รูเทาไมถงึการณ อาจเปนความพลัง้เผลอ หรอืผูจาย ผูขายหยบิพลาด เชน รับประทานยานอนหลับ 

โดยเขาใจวาเปนยาระงับปวด เอายาข้ีผ้ึงสําหรับปายแผลไปปายตา เปนตน 

- อันตรายจากการใชยาในทางที่ผิดวัตถุประสงค นั่นคอื ยาที่ผูผลติ ผลติ 

ออกมาเพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่ง แตกลับนําไปใชอีกวัตถุอีกอยางหนึง่ เชน แอมเฟตามีน เปนยา

อันตราย ทําใหเสพตดิได มีฤทธิใ์นการกระตุนระบบประสาทสวนกลสง มีประโยชนสําหรับผูที่

ออนเพลยีรางกายและสมอง ซ่ึงแพทยนํามาใชประโยชนในการรกัษากลุมอาการโรคซึมเศรา แตถา

ใชไปนานๆ อาจทําใหสุขภาพทรดุโทรม เกดิความเสือ่มทางจติถงึข้ันโรคจติ ดังนัน้ เม่ือคนขับ

รถบรรทกุหรอืกลุมนักศกึษาเอายาไปใชในการกระตุนเพื่อใหมีเรี่ยวแรงในการทํางาน ฤทธิ์ของยา
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จะไปกระตุนใหประสาทตืน่ตัวอยูตลอดเวลา แตเม่ือฤทธิ์ยาหมดไป จะเกดิอาการเผลอตัววูบไป

เพราะความออนเพลยี ขาดการควบคุมตนเองช่ัวขณะ และทําใหเกดิอุบัตเิหตุได 

- อันตรายจากใชยาผิดวธิ ีเปนอันตรายที่เกดิข้ึน เนื่องจากผูใชยามิไดปฏิบัติ 

ตามคําแนะนํา เชน ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร มีคําแนะนําใหเค้ียวยากอนกลนื แตผูใชกลบักลนื

ยาทัง้เม็ดโดยไมเค้ียว อาจทําใหยาไมออกฤทธิ์ในการรักษา และอาจสงผลใหเม็ดยาไปเสยีดสี

ทางเดนิอาหาร เกดิแผล หรอืตกเลอืดได 

- อันตรายจากการใชยาผิดขนาด ไดแก 

  ใชยาในขนาดทีน่อยกวาทีก่ําหนด ทําใหไมมีผลในการรกัษา และหาก 

เปนยาฆาเช้ืออาจทําใหเช้ือโรคดื้อยาได 

 ใชยาในขนาดมากกวาทีก่ําหนด ทําใหเกดิผลพิษจากยานัน้ และหาก 

มากเกนิไปอาจรุนแรงถงึข้ันทําใหเสยีชีวติได เชน ยานอนหลับ หรอืยาระงับประสาท ผูใชบางคน

เกรงวาจะไดผลนอย อยากเห็นผลการรกัษาเร็ว จงึรับประทานยามากกวาทีก่ําหนด หรอืเกดิจาก

ความข้ีเกยีจ เชน กําหนดใหรับประทานยา 1 เม็ดทกุ 6 ช่ัวโมง ผูปวยกใ็ชยาทเีดยีว 2 เม็ด เพื่อจะได

ไมตองลกุข้ึนมารับประทานยากลางดกึ เปนตน 

 ใชยาบางอยางตดิตอกันเปนระยะเวลานาน อาจทําใหเกดิการทําลาย 

โครงสรางของรางกายบางอยาง เชน ยาคลอแรมฟนคิอล จะทําใหเกดิโรคโลหติจางอยางรายแรง 

หรอืทําลายการสรางเม็ดเลอืด ทําใหตายได 

- อันตรายจากการใชยาไมไดมาตรฐาน หรอืยาปลอม อันตรายจากการใช 

ยาไมไดมาตรฐาน หรอืจากการใชยาปลอม มีดังนี้ 

 ถายานัน้มีตัวยานอยไป โรคอาจไมหาย อาการทรดุลง เช้ือโรคอาจดื้อ 

ยาและอาจตายได 

 ถายานัน้มีตัวยามากเกนิไป โรคอาจหายได แตอาจเกดิพิษจากการใช 

ยาเกนิขนาด 

 ถายานัน้ไมมีตัวยาสําคัญเลย โรคไมหาย แตอาการรุนแรงข้ึนอาจถงึ 

ตายไดใสตัวยาอ่ืนแทน ทําใหผูใชเขาใจผิดวาเปนยาด ี จงึอาจทําใหผูปวยเสยีชีวติ เพราะเกดิการใช

ยาผิด หรอืโรคนัน้ลุกลามมากข้ึน 

 

2) อันตรายจากการแพยา อันตรายจากการใชยาในลกัษณะนี้ เปนลักษณะของ 

อันตรายที่อาจเกดิข้ึนไดแมเราจะใชยาอยางถกูตองในขนาดรกัษาของยานัน้ ซ่ึงแบงออกเปน 2 

กรณ ีไดแก 

- อันตรายจากการใชยาที่สัมพันธกับปรมิาณยาที่ไดรับ ซ่ึงไดแก  



97 
 

ผลขางเคียงของยา ซ่ึงเปนฤทธิ์ของยาสวนหนึง่ที่ผูใชไมตองการใหเกดิ แต 

เกดิข้ึนไดในปรมิาณยาที่ใชในการรักษาโรค อันตรายเชนนี้จะเกดิไดชัดเจนเม่ือใชยาบางชนดิ และ

อาการจะหายไปเองเม่ือหยุดใชยา และอาจไมเกดิกับทกุคนที่ใชยาก็ๆ ได ตัวอยางเชน อากรงวงซึม 

ปากแหง คอแหง จากการใชยาคลอเฟนริามีน อาการคลื่นไสอาเจยีนเม่ือใชยาเตตระไซคลนิ 

อาการผมรวงเม่ือยารักษาโรคมะเร็ง เปนตน 

     ผลขางเคียงจากการนี้ บางครัง้เราสามารถที่จะลดความรุนแรงหรอืปองกนั 

ไมใหเกดิได เชน  

 ยาที่รับประทานแลวมีผลทําใหคลื่นไส อาเจยีน ก็ใหหลกีเลี่ยงการ 

รับประทานขณะทองวาง  

 ยาแกแพทีร่ับประทานแลวงวงซึมก็ใหรับประทานกอนนอน เพื่อลด 

การงวงซึมที่จะเกดิข้ึนระหวางวัน 

 เม่ือรูตัววาใชยาชนดิใดแลวเกดิผลขางเคียง ใหหลกีเลี่ยงไปใชยาอ่ืน 

แทน 

พิษของยา หมายถงึ อาการที่เกดิข้ึนกรณทีี่มีปรมิาณยาในเลอืดมากเกนิไป  

ซ่ึงปกตทิี่ไดรับยาในขนาดทีใ่ชในการรกัษาโรคจะไมเกดิอาการ แตจะเกดิอาการพิษจากยาในกรณทีี่

ผูปวยไดรับยาเกนิขนาดในการรกัษาในครัง้เดยีว หรอืใชยาตดิตอกันเปนเวลานานทําใหรางกาย

กําจัดยาออกไมทัน เกดิการสะสมของยาในเลอืดจนเปนพิษและมักมีอันตรายกวาผลขางเคียงของ

ยา 

 

- อันตรายจากการใชยาที่ไมสัมพันธกับปรมิาณยาที่ไดรบั ซ่ึงไดแก  

     การแพยา เปนอาการที่เกดิข้ึนโดยไมข้ึนปบปรมิาณของยาที่ไดรับไมวาจะไดรับ 

ยามากหรอืนอย การแพยานี้จะเกดิเฉพาะบางคนไมไดเกดิกับทุกคนและเกี่ยวของกับการทํางาน

ของระบบภูมิคุมกันของรางกาย สาเหตุอาจมาจากกรรมพันธุ หรอืการไดรับยานัน้มากอนแลว

กระตุนใหรางกายสรางสารตอตานหรอืแอนตบิอดข้ึีนมาตอตานยานัน้ๆ เม่ือรางกายไดรับยาชนดิ

นัน้อีก กจ็ะแสดงอาการออกมา 

การแพยาแบงเปน 2 ลกัษณะ คอื การแพยาทีเ่กดิข้ึนทนัททีี่ไดรับยา และการ 

แพยาที่เกดิแบบแอบแฝงหลังจากไดรับยาไปแลว 24-48 ช่ัวโมง หรอืนานกวานัน้  

 การแพยาแบบรุนแรง เปนการแพยาที่พบนอยแตอันตราย เปนอาการ 

ไมพึงประสงคที่เกดิข้ึนทกุระบบของรางกายจนอาจทําใหเสยีชีวติได เราเรยีกการแพยาแบบนี้วา 

“การช็อกจากการแพยาหรอื Anaphylactic shock” ผูปวยจะมีอาการหายใจไมออก เนื่องจาก

หลอดลมตบีบวม เวนเลอืดขยายตัวมากจนทําใหความดันโลหติของผูปวยลดต่ําลงอยางกะทันหนั 
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ผูปวยจะหมดสต ิ ถาชวยไมทันอาจเสยีชีวติได ยาที่ทําใหมีอาการแพแบบนี้ไดมากที่สดุ คอื ยาตาน

จุลชีพกลุมเพนนซิิลลนิ 

 การแพยาแบบไมรุนแรง โดยทั่วไปคอื ผูปวยมีอาการไข ผ่ืนคัน ตา 

บวมตัวบวม หายใจหอบ คัดจมูก อาการเหลานี้จะคอยๆ หายไปเองเม่ือหยุดยา 

การรกัษาอาการแพยา 

สวนใหญอาการแพยาจะหายไปเองหลังจากที่หยดุยาที่เปนสาเหตุของอาการ 

แพ และยาถูกขับออกจากรางกายหมดแลว กรณทีี่ยังมีอาการอยูเราสามารถแกไขไดโดย 

 ทําใหยาออกจากรางกายใหเร็วทีสุ่ด เพื่อลดการดูดซึมของยาที ่

รางกายไดรับเขาไป เชน ทําใหอาเจยีน การดื่มน้ํามากๆ เพื่อชวยการปสสาวะใหมากข้ึน 

 กรณทีี่เกดิผ่ืนแพใหใชยาแกแพ 

การปองกันการแพยา  

เนื่องจากการแพยาเปนอาการที่อาจข้ึนไดอยางรุนแรงจนแกไขไมทัน ดังนัน้ 

วธิกีารที่ดทีี่สดุคอื การปองกันไมใหเกดิข้ึนโดย 

 งดใชยาที่เคยใชแลวแสดงอาการแพออกมา โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปน 

อาการแพแบบรุนแรง ผูใชยาควรฝกสังเกตและจําช่ือยาที่ใชเอาไว และบอกแพทยหรอืเภสัชกรถงึ

ตัวยาที่แพทุกครัง้ที่มีการใชยา 

 เม่ือใชยาชนดิใดกต็าม ผูใชตองสังเกตดูอาการแพยาที่อาจเกดิข้ึน  

กรณทีี่มีอาการแพยาเกดิข้ึนใหหยดุยานัน้ทันท ี

 

     การดื้อยา หมายถงึ การที่ใชยานัน้แลวไมไดผลเหมือนที่เคยใช จนเปนสาเหต ุ

ใหตองเปลี่ยนยาใหม ยาที่มีการดื้อเกดิข้ึนบอย คอืยาตานจุลชีพ เนื่องจากการใชยาไมถูกตองหรอื

ใชยาในระยะเวลาที่ไมนานพอใหเช้ือโรคตายหมด เช้ือโรคที่ยังหลงเหลอือยูก็จะมีการปรับตัวใหดื้อ

ตอยาชนดินัน้ ทําใหอาการของโรคกลับมาเปนใหมแลวไมสามารถที่จะใชยาตัวเดมิรักษาไดอีก ตอง

เปลี่ยนเปนยาที่มีฤทธิแ์รงมากข้ึนและเปลี่ยนเปนยาที่มีราคาแพงข้ึนดวย ดังนัน้ผูใชยาจะตองใชยา

ใหครบตามระยะเวลาที่เหมาะสม ไมหยดุยาทันทเีม่ือเหน็วาอาการดข้ึีน 

การทนตอยา หมายถงึ การที่เม่ือใชยานัน้ในขนาดรักษาที่เคยใชกลับไมไดผล  

จําเปนตองเพ่ิมขนาดยาใหมากข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงทําใหไดรับยาในปรมิาณสงูและอาจเกิดพิษได 

การตดิยา เปนอันตรายที่มักเกดิจาการการเสพตดิทางดานรางกายและจติใจ  

ผูปวยจะรูสกึวาไมสามารถหยดุใชยาได ถาหยุดยาจะเกดิอาการไมสบายทัง้ทารางกายและจติใจ 

และมีความตองการใชยาในขนาดที่มากข้ึนเรื่อยๆ อาจเปนอันตรายทัง้ตอตัวผูใชเองและสงผลตอ

การรับรูและพฤตอกรรมของผูใชจนกลายเปนภัยสังคมได 
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นอกจากอันตรายจากการใชยาที่กลาวมาแลว ยงัมีอันตรายจากการใชยาในลกัษณะอ่ืนๆ  

อีก เชน อันตรายตอตับและไต ซ่ึงเปนอวัยวะสําคัญที่ใชกําจัดยาออกจากรางกาย อันตรายจากการ

สะสมยา อันตรายของยาตอทารกในครรภมารดา เปนตน 

 

2. หลักท่ัวไปในการใชยา 

        เม่ือเกดิการเจ็บปวยหรอืไมสบาย คนสวนมากมักนกึถงึการใชยาเปนลําดบัแรก 

บอยครัง้ที่พบวาอาการเจ็บปวยอาจหายไดโดยไมตองพ่ึงพายา หากมีการปฏิบัตตินอยางถูกตอง 

แตโรคบางโรคจําเปนตองพบแพทยเพื่อการวนิจิฉัยใหทราบสาเหตุทีแ่ทจรงิและตองใชยาจงึจะ

สามารถทุเลาลงได การวนิจิฉัยใหถูกโรคเพียงอยางเดยีวอาจไมไดผลดเีทาที่ควร ดังนัน้ เราจงึควร

ทราบหลกัการใชยา ซ่ึงเปนหลกัการใชยาอยางงายที่จะทําใหการใชยานัน้เกดิประสทิธภิาพและ

ความปลอดภัยอยางสูงสุด หลักการใชยานี้มีอยู 5 ประการ หรอือาจเรยีกวา หลัก 5R มีหลัก

ดังตอไปนี้ 

   2.1 ใชยาใหถูกกับคน (Right Patient) 

            หมายถงึ  การใหยาถูกบุคคล  จะไมเอายาของอีกคนหนึ่งไปใหอีกคนหนึง่  แมวา

ลักษณะยาจะดูเหมือนกันก็ตาม  กอนใชยาตองอานฉลากหนาซองยา หรอืกลองยา หรอืขวดยาให

ชัดเจนถงึช่ือ  และนามสกุลใหถูกตอง นอกจากนี้กอนสงมอบยาใหกับผูปวยควรตรวจสอบช่ือ

นามสกลุของผูที่มารับยาดวย  วาตรงกับช่ือ นามสกุลทีป่รากฏอยูบนซองยานัน้ ๆ หรอืไม 

       2.2  ใชยาใหถูกกับโรค (Right Drug) 

             โรคแตละโรคจะมียารกัษาเฉพาะอาการของโรคนัน้ ๆ  เชน  อาการปวดศรีษะ

เนื่องจากไขหวัดธรรมดา  กับอาการปวดประจําเดอืน จะมีสาเหตุของโรคตางกนั  อาการปวด

เนื่องจากไข สามารถใชยาแกปวดลดไขธรรมดากจ็ะทุเลาลงได  สําหรับอาการปวดประจําเดอืน 

เกดิจากการบบีตัวของกลามเนื้อ  ควรไดรับยาแกปวดชนดิที่ผอนคลายกลามเนื้อ  จงึจะถกูกับ

อาการของโรคมากกวาการใหยาแกปวดธรรมดา 

        2.3  ใชยาใหถูกวธิหีรือถูกทาง (Right Method) วธิกีารใชยามีความแตกตางกัน

ตามรูปแบบ ดังนี้ 

           1)  ยาเม็ดหรอืยาแคปซูล  วธิใีชยาทีถู่กตอง คอื กลนืยาทัง้เม็ดหรอืแคปซูล

พรอมน้ํา  โดยไมตองเค้ียวยา เนื่องจากมีวัตถุประสงคใหยาไปแตกตัวหรอืละลายที่กระเพาะอาหาร 

หรอืลําไส  ซ่ึงข้ึนอยูกับวามีการเคลอืบเม็ดยาหรอืไม  นอกจากนี้ ยงัปองกันการรับรสที่ไมพึง

ประสงค จากยาบางชนดิอีกดวย  ยาเม็ดที่ระบุวา “ควรเค้ียวใหละเอียดกอนกลนื”  เชน  ยาลด

กรด กต็องเค้ียวใหละเอียดแลวกลนืพรอมน้ําเพื่อใหยาออกฤทธิด์แีละเร็วข้ึน 
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         2)  ยาน้ําสําหรับรับประทาน  มีทัง้ยาน้ําและยาแขวนตะกอน  กอนรนิยาตอง

เขยาขวดกอนทกุครัง้  เพื่อใหตัวยากระจายทั่วขวด  จงึจะทําใหขนาดใชยาแตละครัง้มีตัวยาเทา ๆ 

กัน  และตองใชเครื่องตวงยามาตรฐาน  เชน  ชอนตวงยา หรอืหลอดยา  ซ่ึงโดยทั่วไปจะมีตดิมากับ

ขวดยาอยูแลว  หามใชชอนกาแฟ หรอืชอนรับประทานอาหาร เพราะทําใหมีขนาดใชยาไมถูกตอง 

        3)  ยาผง  ยาผงสําหรับรับประทานหากระบุใหละลายน้ํากอนรับประทานก็ตอง

ละลายกอน  เพราะหากเทใสปากในลกัษณะผงแหง  แลวดื่มน้ําตามอาจเกดิอันตรายได โดยเฉพาะ

เกดิการอุดตันในหลอดอาหารได  หากเปนยาผงโรยแผล  เวลาใชตองระมัดระวัง อยาใหผงยาปลวิ

เขาตา  ปาก หรอืจมูก และเม่ือใชเสรจ็ตองรบีลางมือใหสะอาด 

            4)  ยาข้ีผ้ึงหรอืยาครมี  เปนยาที่ใชกบัผิวภายนอกรางกาย  เวลาใหใหทาบาง ๆ 

วันละ 2-3  ครัง้ โดยไมตองถหูรอืนวด ยกเวนเม่ือมีระบุไวในฉลากเทานัน้  จงึจะทาและถนูวด

เพื่อใหยาซึมซาบดข้ึีน 

         5)  ยาประเภทหยอดหู ตา จมูก  กอนใชใหอานฉลากที่แนะนําวธิกีารใชกอน 

และหากไมเขาใจควรถามผูขายหรือผูมีหนาที่จายยากอนเสมอ 

        6)  ยาเหน็บ   เปนยาที่ใชสอดเขาทางชองทวารหนักหรอืชองคลอดเพื่อใหยา

ละลายแลวดูดซึมเขาสูรางกายหรอืออกฤทธิ์เฉพาะที่  ซ่ึงข้ึนอยูกับวัตถปุระสงคของการใช 

        7)  ยาอม  เปนยาที่ตองการใหละลายในปาก  บางชนดิใชอมใตลิ้น  เพื่อใหยา

ถูกดูดซึมเขาสูกระแสโลหติทางเสนเลอืดใตลิ้น  บางชนดิใชอมเพื่อใหออกฤทธิ์เฉพาะที่ เชน  ยาอม

แกเจ็บคอ ดงันัน้ หามเค้ียวหรอืกลนืยา 

        8)  ยาฉดี  เปนยาที่ใหเขาสูกระแสโลหติ ไมผานการรับประทาน  อาจฉดีเขา

เสนเลอืดดําโดยตรง หรอืฉดีเขากลามเนื้อ  เปนตน 

       2.4  ใชยาใหถูกขนาด (Right Dose) 

            โรคชนดิเดยีวกนัอาจจะมีอาการ  การดําเนนิของโรค ของแตละบุคคลแตกตาง

กันออกไป  จงึทําใหการรกัษามีระดับแตกตางกันออกไปดวย  บางคนอาจไดรับยา  3  ชนดิ  บาง

คนไดรบั  2  ชนดิ หรอืไดยาแตกตางกนัในจํานวนวัน  ทัง้นี้จะคํานงึถงึโรควา โรคชนดิใดตองใหยา

ปรมิาณเทาใด  นานเทาใด ถี่แคไหน จงึจะทําใหหายได 

          ยาเม็ดรับประทาน  ถามีคําสั่ง  ใหรับประทานครัง้ละครึ่งเม็ด  ใหหักยาออก

ตามรอยบากผาครึ่งซีกของยา  ซ่ึงยาจะมีลกัษณะแบน และมีรอยบากครึ่งเม็ดอยูแลว 

          ยาน้ํา  ปญหาสําคัญคอื  การตวงยาใหไดขนาดตามแพทยสั่ง  การตวงควรใช

ชอนขนาดมาตรฐานที่ใหมาพรอมกับยานัน้ ๆ หรอืใชตวงยาจงึจะไดขนาดยาทีถู่กตอง  การบอก

ขนาดเปนชอนชา  ชอนโตะ อาจเกดิการเขาใจผิด เพราะไมเทากับชอนกาแฟ หรอืชอนกนิขาว 
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       2.5 ใชยาถูกเวลา (Right Time) 

        เพื่อใหยาดดูซึมไดดทีีสุ่ด  ใหยาออกฤทธิต์อรางกายไดเหมาะสม  จงึควรใชยา

ใหถกูเวลา เชน  กอนอาหาร  หลังอาหาร  กอนนอน  เปนตน 

            ยากอนอาหาร  หมายถงึ  กนิยากอนอาหารอยางนอยครึ่งถงึหนึ่งช่ัวโมง  

เพราะยานี้จะถูกดูดซึม 

ไดดตีอนทองวาง 

            ยาหลังอาหาร  หมายถงึ  ตองกนิยาหลงัอาหารอยางนอย  15  นาท ี ยาที่ให

รับประทานหลังอาหาร  สวนมากเปนยาทั่ว ๆ ไป ซ่ึงสามารถจะดดูซึมเขาสูกระแสโลหติไดด ี โดยมี

สารอาหารชวยในการดดูซึม 

           ยาทีร่ับประทานพรอมอาหารหรอืหลงัอาหารทันท ี  เปนยาพวกที่มีฤทธิ์เปน

กรด  ทําใหเกดิการระคายเคอืงตอเยื่อบุกระเพาะอาหารจนถงึข้ันเปนแผลทะลุได   และบอยครัง้ที่

ทําใหเกดิอาการคลืน่ไส  อาเจยีนอยางรุนแรง  หากรับประทานขณะทองวาง ดังนัน้ จงึตองมี

อาหาร หรอืน้ําชวยใหเจือจางลง  ยาดงักลาว ไดแก ยาแกปวดขอตาง ๆ  และยาแกปวดแอสไพรนิ  

หรอืยาปฏิชีวนะบางชนดิ 

          ยาระหวางม้ือ  เปนยาที่ตองกนิกอนหรอืหลังอาหาร  2  ช่ัวโมง  ยาที่กนิ

ระหวางม้ือ  ไดแก ยาลดกรด  ยาแกโรคกระเพาะอาหาร 

          ยากอนนอน  หมายถงึ ใหรบัประทานกอนนอนเฉพาะตอนกลางคนื 

          ยาวันละครัง้  หมายถงึ  ใชยาตอนไหนกไ็ด  แตควรใหเวลาตรงกันทกุวัน 

          ยาที่ตองกนิใหครบระยะเวลา  มักเปนยาที่ตองการใหมีปรมิาณอยูมากพอ ใน

กระแสเลอืดตลอดเวลา  เชน  ยาคุมกําเนดิตองกนิวันละ 1 เม็ด  กอนนอนทกุวัน  เพื่อใหระดับ

ฮอรโมนในรางกายอยูในระดับสมํ่าเสมอ 

          ยากนิเม่ือมีอาการเทานัน้  ยาพวกนี้เปนยาบรรเทาอาการ  เม่ือมีอาการดข้ึีนก็

ไมจําเปนตองกนิยาอีก  ไดแก  ยาแกปวดลดไข  ยาแกไข  ยาลดน้ํามูก  เปนตน 

 

3. วธิกีารเลอืกใชยาอยางปลอดภัย 

3.1 การเก็บรักษาและการพิจารณาวันหมดอายุของยา  

  การเกบ็รกัษายาใหมีอายุการใชงานตามที่ระบุบนฉลากและยังคงมีประสทิธภิาพใน

การรกัษา รวมถงึมีความปลอดภัยในการใชนัน้ ควรมีแนวทางการปฏิบตั ิดงันี้ 

1) เก็บรกัษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม ตามที่ระบุไวบนฉลากยา ดังนี ้

- อุณหภูมิแชแข็ง (Freeze) ประมาณ -20 องศาเซลเซียส ถงึ – 10 องศา 

เซลเซียส 

- อุณหภูมิเย็นจดัหรอืเก็บในตูเยน็ (Cold หรอื in refrigerator) ชวง 2-8  



102 
 

องศาเซลเซียส (ไมใชชองแข็ง) 

- อุณหภูมิเย็น (Cold place) ชวง 8-15 องศาเซลเซียส 

- หองที่มีการควบคุมอุณหภูมิ (Controlled room temperature) ชวง 20-25  

องศาเซลเซียส 

2) จัดเกบ็ยาใหอยูในตูที่เปนสดัสวน และเก็บใหสูงพนจากมือเด็ก อยูในบรเิวณที่มี 

อากาศถายเทสะดวก ไมอับช้ืน และไมไหถกูความรอนหรอืแสงแดดโดยตรง เพราะจะทําใหยา

เสื่อมสภาพและหมดอายุกอนวันที่ระบุไวบนฉลาก 

3) มีการแยกเก็บยาที่ใชรับประทานกับยาที่ใชภายนอกไวคนละช้ันเพื่อปองกันการ 

หยบิยาผิด 

4) ยาทุกชนดิที่เก็บตองมีฉลากทีแ่สดงขอมูลชัดเจน ไดแก ช่ือยา ขนาดความแรง  

สรรพคุณ วธิใีช และเขียนระบุไวที่ซ้ือเพื่อใชตรวจสอบวาซ้ือมาเปนระยะเวลานานเทาใด 

5) หม่ันตรวจดูยาที่เหลอืใช ยาที่ ยาที่เสื่อมคุณภาพหรอืหมดอายุใหทิ้งไป และ 

หากเก็บยาที่เหลอืไวใชใหปดขวดบรรจุยาใหสนทิแนน และหม่ันทําความสะอาดตูยาอยางสมํ่าเสมอ 

6) การสงัเกตการเสื่อมสภาพการใชของยา สามารถสังเกตไดจากวันหมดอายุบน 

ฉลากยาและการสังเกตจากการเสื่อมสภาพทางกายภาพของยา 

7) บนฉลากยาจะมีการกําหนดวันหมดอายไุว ซ่ึงเปนการบงบอกวายานัน้จะมี 

ประสทิธภิาพและความปลอดภัยไดเปนระยะเวลานานเทาใด หากเก็บยาไวนานเกนิวันทีก่ําหนด ยา

นัน้อาจเสื่อคุณภาพจนมีฤทธิ์ในการรกัษา หรอืเกดิพิษจากการใชยาได ฉลากยาโดยทั่วไปอาจ

กําหนดวันหมดอายุไดหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 

- เขียนวา Exp. Date (ยอมาจาก Expiration Date หรอืวันหมดอาย)ุ เชน  

Exp. Date 31052017 คอื วันที่ 31 เดอืน 5 ป ค.ศ. 2017 มีความหมายวา ยาหมดอายุวันที่ 20 

เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 

- เขียนวา Exp. Date (ยอมาจาก Expiration Date หรอืวันหมดอายุ) เชน  

Exp. Date 052017 คอื เดอืน 5 ป ค.ศ. 2017 โดยไมมีการแสดงวันที่ มีความหมายวา ยาหมดอายุ

วันที่ 31 เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 

- เขียนวา Used Before หมายถงึ ควรใชยานี้กอนวันทีก่ําหนด เชน  

31052017 มีความหมายวา ควรใชยานี้กอนวันที่ 31 เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2560  

8) หากบนฉลากยาไมมีการกํานดวันหมดอายุ สารมารถประมาณการอายุการใช 

งานของยานัน้ไดจากวันที่ผลติ วึ่งจะปรากฏบนฉลากยา โดยเขียนวา Mfd. Date หรอื MFD (ยอมา

จาก Manufacturing Date) เชน Mfd. Date FEB2011 คอื เดอืนกุมภาพันธ ป ค.ศ. 2011 หมายความ

วายานี้ผลติในเดอืนกุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ซ่ึงการสังเกตวันผลตินัน้อาจไมสามารถระบุวันหมดอายุ
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ของยาที่แนนอนได แตสามารถประมาณได เชน ยาเปนยาเม็ดจะมีอายุประมาณ 3-5 ป นับจากวัน

ผลติ หากเปนยาน้ําจะมีอายุประมาณ 2-3 ปนับจากวันผลติ เปนตน 

9) การสงัเกตการเสื่อมคุณภาพทางกายภาพของยา มีวธิกีารดังนี้ 

ยาน้ําเช่ือม มีส ีกลิ่น รสเปลี่ยนแปลงไป มีตะกอนดําของเช้ือราเกดิข้ึน 

ยาน้ําแขวนตะกอน เกดิตะกอนทีจ่ับตัวกันเปนกอนแข็ง เขยาแลวไมกระจายตัว 

ยาเม็ด สเีปลี่ยนแปลง เกดิจดุดําบนเม็ดยา กลิน่เหม็น เปนขุย ผิวไมเรยีบ 

ยาเม็ดเคลอืบ ความมันวาวเปลีย่นแปลง ผิวเปนฝา มีรอยบิ่น ยาเยิ้มเหลว 

ยาแคปซูล เหนยีวตดิกนั เม็ดยาบวม สขีองแคปซูลเปลีย่น เม็ดยาช้ืน 

ยาข้ีผ้ึง ยาครมี มีลกัษณะเยิ้มเหลว ยาแยกช้ันเปนน้ํากบัน้ํามัน สเีปลี่ยนแปลง 

 

      3.2 วธิกีารเลอืกใชยาอยางปลอดภัย 

    เม่ือเราจะใชยา ไมวาจะเปนยาที่ไดรับมาจากแพทย เภสัชกร หรอืรานขายยาก็

ตาม สิง่ที่ควรทราบเกี่ยวกับยาและยดึเปนแนวทางปฏิบัตเิพื่อความปลอดภัยและประสทิธภิาพใน

การรกัษาที่ดทีีสุ่ด มีดังนี้ 

1) อานฉลากยาใหเขาใจ และหากมีปญหาหรอืขอสงสยัเกีย่วกับขอมูลบนฉลาก 

ยา หรอืวธิกีารใชยา ตองซักถามใหเขาใจอยางละเอียดกอน 

2) เม่ือไดรับยามา ควรพิจารณาเพื่อตอบคําถามเหลานี้ 

- รูช่ือยา หากเปนไปไดควรรูวามีขอบงใชอยางไร 

- มีขอควรระวังในการใชอยางไร 

- ไมควรรับประทานยารวมกับยาใด 

- ควรหลกีเลี่ยงการรับประทานอาหารหรอืเครื่องดื่มประเภทใดบางหรอืไม 

- มีวธิกีารใชยาอยางไรและเวลาใดบาง 

- ตองใชเปนระยะเวลานานเทาใด หรอืควรพบแพทยอีกทหีรอืไม 

3) ทุกครัง้ที่พบแพทยหรอืเภสัชกร ควรแจงขอมูลเกี่ยวกบัยาที่กําลังใชอยู 

4) ยาเกอืบทุกชนดิมีผลขางเคียงที่นอกเหนอืจากฤทธิ์ที่เราตองการในการรกัษา  

หากเราใชแลวมีปญหาจากผลขางเคียงของยานัน้ ควรปรกึษาแพทยหรอืเภสัชกรเพือ่หาแนวทาง 

การแกไขหรอืลดผลขางเคียงดังกลาว 

5) ผูใชยาควรแจงใหแพทยหรอืเภสัชกรทราบทกุครัง้เกี่ยวกบัประวัตกิารแพยา 

ของตนเอง โดยสงัเกตจากลักษณะตางๆ เชน เกดิผ่ืนแดงที่ผิวหนงั เกดิผ่ืนสมพิษ คันตามตัว หนา

บวม หายใจขัด เปนตน 
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6) ไมควรนํายาของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งยาทีต่องสั่งจายโดยแพทยไปใหผูอ่ืน  

หรอืแนะนําใหผูอ่ืนใชยาชนดิเดยีวกบัตนเอง เพราะถงึแมจะมีอาการคลายคลงึกันแตอาจจะไมใช

โรคเดยีวกับก็ได 

7) การซ้ือยามาใชดวยตนเอง เชน ยาหยอดห ูตา จมูก หรอืยาเหน็บ ควรอาน 

ฉลากหรอืถามผูขายถงึวธิกีารใชยาใหเขาใจ เพราะบอยครัง้ที่พบวาการใชยาไมถูกตอง ทําใหโรค

หรอือาการไมหาย 

8) คนที่มีโรคประจําตัวอยูและตองใชยาตามใบสัง่แพทย จาํเปนตองระมัดระวังใน 

การซ้ือยามาใชดวยตนเอง เพราะอาจเกดิปญหาเกี่ยวกบัการเกดิปฏิกริยิากนัระหวางยาได 

9) ไมควรใหยาแกทารกที่มีอายุต่ํากวา 1 ขวบ โดยไมปรกึษาแพทยหรอืเภสัชกร  

และการใหยาเพื่อบําบัดอาการเจ็บปวยไมรุนแรงแกเด็กที่มีอายุ 1-12 ป ผูใชยาตองรูขนาดใชยาที่

เหมาะสมกับอายุของเดก็ 

10) สตรมีีครรภ หรอือยูในระยะใหนมบตุร ควรปรกึษาการใชยากับแพทยหรอื 

เภสัชกร 

11) ควรมีความรูเกี่ยวกับการเกบ็ยาใหถกูตอง โดยทั่วไปยาที่ไมไดระบุในฉลากวา 

ตองเก็บในตูเย็น ก็ควรเก็บในตูเก็บยาที่ปดมิดชิดในสถานที่แหงและเยน็ ไมมีแสงแดดสอง 

  

บทสรุป 

แมวายาจะสามารถใชรกัษาใหหายจากการเจ็บปวยได แตควรตระหนกัไวเสมอวายาทุก

ชนดิลวนแลวแตมีอันตรายตัง้แตอาการเลก็นอยจนถงึข้ันรุนแรงจนเสยีชีวติได ดงันัน้ กอนใชยาควร

พิจารณาใหรอบคอบกอนใชทุกครัง้ และปฏิบตัติามคําแนะนําตางๆ อยางเครงครดั เพื่อลดความ

เสี่ยงและไดรับประโยชนจากการใชยาอยางสูงสุด 
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