
การใชยาอยางถูกตอง และปลอดภัยการใชยาอยางถูกตอง และปลอดภัย
ยาปฏิชีวนะ กับยาแกอักเสบยาปฏิชีวนะ กับยาแกอักเสบ

ยาปฏิชีวนะ เชน เพนนิซิลิน , อะม็อกซีซิลิน
 ชวย : รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียเทานั้น เชน คอเปนหนอง   
 แผลสกปรกเปนหนอง
 ไมชวย : แกปวด หรือลดอาการอักเสบ

 ยาแกอักเสบ เชน ไดโคลฟแนค , ไอบูโพรเฟน , พอนสแตน
 ชวย : แกปวด ลดไข แกอักเสบ
 ไมชวย : รักษาโรคจากเชื้อแบคทีเรียและไวรัส

รอยละ 97 ของคนที่เปนหวัด-เจ็บคอ ทองเสีย และแผลเลือดออก           
หายเองได ภายใน 5-7 วัน

หวัด-เจ็บคอ ทองเสีย แผลเลือดออก

คำเตือน : หากเจ็บปวย ไมสบาย ไมควรซื้อยามากินเอง

การกินยาปฏิชีวนะโดยไมจำเปน จะทำใหเชื้อโรคในรางกายดื้อยา 
เปนอันตรายอยางมาก

3 โรคที่พบบอย หายไดเอง ไมตองใชยาปฏิชีวนะ
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1. อานฉลากยาและวันหมดอายุกอนใช

2. ใชยาอยางถูกวิธี

3. สังเกตผลของยา และอาการขางเคียงจากการใชยา

4. เก็บรักษายาอยางถูกวิธี

การใชยาอยางถูกตอง และปลอดภัย

เรียนรู เขาใจ ใชยาอยางสมเหตุผล

4 ขอ ปฏิบัติ4 ขอ ปฏิบัติ

การใชยาอยางถูกตอง และปลอดภัยการใชยาอยางถูกตอง และปลอดภัย
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1. ชื�อ นามสกุล ผูปวย 
 เพื�อแสดงชื�อผูปวย ใหใชยาถูกคน ถูกโรค และเตือน
 ผูปวยไมใหใชยาของผูอื�น

2. ชื�อยา 
 ผูใชควรทราบชื�อสามัญทางยาของยาที่ ใชเพื�อหลีกเลี่ยง
 ตัวยาที่แพ หรือการใชยาซ้ำซอนที่อาจจะเปนอันตรายได

3. ผลขางเคียง ขอหามใช คำเตือน   
 บอกขอควระวังในการใช เพราะอาจมีผลกระทบ เชน กิน
 แลวอาจทำใหงวงนอนไมควรขับขี่ยานพาหนะ และใหสังเกต
 อาการที่อาจเกิดขึ้นหลังจากใชยาเพื�อปฏิบัติตัวไดอยาง
 ถูกตอง

4. เลขทะเบียนตำรับยา 
 มักจะมีคำวา Reg.No หรือ เลขทะเบียนที่ แสดงวา ได
 ผานการตรวจสอบจาก อย. มีผลในการรักษาจริง

5. วันผลิตและวันหมดอายุ   
 ชวยใหหลีกเลี่ยงอันตรายจากการใชยาที่เสื�อมสภาพ 
 วันผลิต MFG. date หรือ MFd 
 วันหมดอายุ EXP หรือ Exp. date

6. ชื�อและที่ตั้งของผูผลิต  
 เปนขอมูลที่มีความสำคัญในกรณีที่เกิดปญหาเกี่ยวกับยา

7. ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 
 บอกขอควรระวังในการใชยา หรือควรใชยานี้ภายใตการ
 ดูแลของแพทยหรือเภสัชกร โดยมากจะแสดงดวยอักษร
 สีแดง

อานฉลากยา และวันหมดอายุอานฉลากยา และวันหมดอายุ

เรียนรู เขาใจ ใชยาอยางสมเหตุผล

ชืี่อ-สกุล ..................................................................
ชื่อยา .......................................................................
วิธีใช ........................................................................
ขอควรระวัง ...........................................................
....................................................................................
ชื่อเลขทะเบียนตำรับยา
Reg No xx xx/xx

MFG date ........
EXP date ........

ผลิตโดย ...............
ที่อยู ......................

ยาอันตราย

1
2

3

4

5
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     ใชยาใหถูกบุคคล 
    ใชยาใหถูกทาง ยามีหลายประเภท เชน ยากิน ยาฉีด ยาเหน็บ จำเปนตองใชยาใหถูกทาง

1. รูชื�อยา 

2. รูวิธีใชและใชใหถูกตอง 
 ตามคำแนะนำ จากแพทยหรือเจาหนาที่สาธารณสุข
    ใชยาใหถูกโรค ใชยาใหถูกขนาด ถูกปริมาณ
    ใชยาใหถูกเวลา 

ใชยาถูกวิธีใชยาถูกวิธี

เรียนรู เขาใจ ใชยาอยางสมเหตุผล

ยากอนอาหาร ยาหลังอาหาร

ยาพรอมอาหาร ยากอนนอน

ทานยากอนอาหาร 
30 นาที - 1 ชั่วโมง 
เพราะยาจะดูดซึมไดดี
ในขณะที่ทองวาง

ทานยาในขณะที่มีอาหารใน
กระเพาะคือทานยาทันทีที่ทาน
อาหารเสร็จ เนื�องจากมีฤทธิ์
ระคายเคืองกระเพาะอาหาร

ทานยาหลังอาหาร 
ประมาณ 15 - 30 นาที

ทานยากอนเขานอน
กลางคืนสวนใหญ
เมื�อทานแลวจะทำให
งวงนอน

การใชยาอยางถูกตอง และปลอดภัยการใชยาอยางถูกตอง และปลอดภัย
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การใชยาอยางถูกตองการใชยาอยางถูกตอง
แบงตามพระราชบัญญัติยา 5 กลุมแบงตามพระราชบัญญัติยา 5 กลุม

เรียนรู เขาใจ ใชยาอยางสมเหตุผล

1. ยาสามัญประจำบาน 
 ประชาชนสามารถเลือกใชไดเอง หาซื้อไดโดยทั่วไป มีคำวา 
 “ยาสามัญประจำบาน” บนฉลาก

2. ยาอันตราย 
 ในการใช ตองผานการดูแลจากเจาหนาที่สาธารณสุข เชน แพทย 
 เภสัชกร มีคำวา “ยาอันตราย” บนฉลาก

3. ยาแผนปจจุบันบรรจุเสร็จที่มิใชยาอันตราย 
 คือ ยาแผนปจจุบันที่ผลิตขึ้นในรูปแบบตางๆ มีฉลากครบถวน   
 เปนยาที่คอนขางมีความปลอดภัย เชน ยาแกไขหวัดสูตรผสม

4. ยาสมุนไพร 
 เปนยาที่ ไดจากพืช สัตว หรือแรธาตุ ที่ ไมไดนำไปปรุงแตงใดๆ 
 เชน วานหางจระเข ใบมะขามแขก ตับปลา ดีเกลือ

5. ยาแผนโบราณ 
 ใชกันในอดีต ในปจจุบันมีใชอยูบาง โดยตองขึ้นทะเบียนเปนตำรับ
 ยาแผนโบราณอยางถูกตอง เชน ยาเขียวหอม ยาธาตุบรรจบ
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การใชยาอยางถูกตองการใชยาอยางถูกตอง

ปวดทอง อาการคัน เปนลมพิษ

ผูใชยาควรสังเกตผลของยาและอาการขางเคียงจากการใชยา

สังเกตวาผลของยาเปนไปตามแผนการใชยาหรือไม ถาไม ควรไปพบแพทย
หรือเภสัชกรอีกครั้ง เพื�อประเมินและปรับการรักษา
สังเกตอาการตางๆที่อาจเกิดขึ้น หากมีสิ่งผิดปกติ ควรรีบปรึกษาแพทย
สอบถามเภสัชกรลวงหนาวาจะตองปฏิบัติตนอยางไร ในกรณีที่เกิดอาการขางเคียงจากการใชยา

1. อาการจากผลขางเคียงของยา : จะมีอาการแตกตางกันไปตามฤทธิ์ของยา เชน ทองเสีย 
ผิวหนังไวตอแสง ปวดทอง เปนตน
2. อาการแพยา : เชน อาการคัน เปนลมพิษ หายใจไมสะดวกเนื�องจากเกิดหลอดลมหดตัว/ตีบ 
ความดันโลหิตต่ำ เสียงแหบจากกลองเสียงบวมซึ่งเปนอาการที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วตั้งแต
ภายหลังการรับประทานยาไปไมกี่นาทีถึงประมาณ 72 ชั่วโมง ควรรีบไปหาแพทย 

ขอควรปฏิบัติ

อาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น

สังเกตผลการใชยาสังเกตผลการใชยา

เรียนรู เขาใจ ใชยาอยางสมเหตุผล
39


