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คุณภาพ ของ ยา

กองควบคุมยา

ยานับวาเปนปจจัยที่สําคัญตอการดํารงคชีวิต ซึ่งในปจจุบัน ยาเขามามีบทบาท
ทางการแพทยเปนอยางมาก ทั้งในดานการรักษา และดานการบํารุงสุขภาพ

จากการที่มีบทบาททางการแพทยอยางมากนี้เอง ทําใหธุรกิจยา เปนธุรกิจที่
สามารถสรางกําไรไดอยางมหาศาล สงผลใหกลุมมิจฉาชีพที่หวังคากําไรจากชองโหว ของกฎหมาย
พ.ร.บ. ยา  ดานการกํากับดูแลออกสูตลาด ดานควบคุมคุณภาพยา ฯลฯ  ไดนําเอาความเชื่อมั่น
ความคาดหวังจากผลการรักษา ของผูบริโภค มาเปนเครื่องมือทางการตลาด  และผลิตยาปลอม
ผลิตยาดอยคุณภาพ มาจําหนายตามทองตลาด สงผลใหผูบริโภคไดรับการรักษาที่ไมเหมาะสม
หรือ สูญเสียโอกาสทางการรักษาที่ถูกตอง

ยาที่ขึ้นทะเบียน
ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุข  ไดข้ึนทะเบียนตํารับยาสําหรับการใชในมนุษย

จํานวนมากกวา 30,000 ตํารับ โดยยาสวนใหญที่ข้ึนทะเบียนได  ตองมีคุณภาพ มาตรฐานตาม
เกณฑของเภสัชตํารับที่ประเทศไทยรับรอง ซึ่งยาทุกชนิดกอนที่เขาสูทองตลาดจะตองไดรับการขึ้น
ทะเบียนที่ อย. กอนเสมอ บริษัทผูผลิตตองมีหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของกับยา นับต้ังแต แหลงที่มา
ของวัตถุดิบ  กระบวนการผลิต  การควบคุมคุณภาพ  รายละเอียดฉลาก  เอกสารกํากับยา และตัว
อยางการขึ้นทะเบียน เปนตน

นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตรการแพทย ก็เปนอีกหนวยงานหนึ่งที่มีบทบาทอยางสูง
ตอการควบคุมคุณภาพยาภายในประเทศ โดยพยายามจัดสรางเภสัชตํารับมาตรฐานของประเทศ
ไทย และการใหบริการตรวจคุณภาพยาทางหองปฏิบัติการแกหนวยงานอื่นที่ตองการ หรือตรวจ
วิเคราะหตัวอยางที่สงสัยวามีปญหาดานคุณภาพ
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การควบคุมคุณภาพยา
แมวาจะมีระบบคุณภาพตามกฎหมายที่ใหอํานาจ อย. และกรมวิทยาศาสตรการ

แพทย เพื่อควบคุมคุณภาพยาในประเทศอยางเขมงวด แตปญหายาดอยคุณภาพก็ยังคงเปนที่ถก
เถียง และเปนที่กังวล ของผูที่เกี่ยวของอยูเสมอ   เนื่องจากสภาพการณแขงขันดานราคาในทอง
ตลาดของบริษัทผูผลิตยาทั้งภายในประเทศ และระหวางประเทศ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สากลที่ทําใหการเดินทาง การขนสงวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑยาดอยคุณภาพเปนไปอยางสะดวกมาก
ข้ึน จึงเปนการยากที่จะประเมินไดวาระบบที่มีอยูมีประสิทธิภาพเพียงพอแลวหรือไม

ดังนั้น แนวปฏิบัติหนึ่งที่เร่ิมเกิดขึ้นในระยะไมนานมานี้ในสถานพยาบาลของรัฐที่
ใหความสําคัญกับคุณภาพยา (เชน ที่ ร.พ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หาดใหญ ร.พ.ศรีนครินทร
ขอนแกน) คือ จัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพยาซ้ําอีกครั้งเปนการภายในกอนที่จะดําเนินการจัดซื้อ
และใชผลการตรวจสอบนี้เปนเกณฑในการคัดเลือกเภสัชภัณฑดวย ขอจํากัดของระบบดําเนินการ
ในลักษณะนี้ก็คือ ไมสามารถใชอางอิงในวงกวางระดับประเทศได และเปนการเพิ่มภาระใหกับผู
ผลิต ผูจําหนายหรือโรงพยาบาลนั้น ที่จะตองรับผิดชอบคาใชจายเพิ่มข้ึน

กระบวนการรับรองคุณภาพยา
กระบวนการรับรองคุณภาพยาที่ใชกันอยูในปจจุบันมีหลายรูปแบบ ประเทศสวน

ใหญรวมทั้งประเทศไทย นิยมใชการควบคุมการขึ้นทะเบียน โดยกําหนดใหผูผลิตตองเตรียมขอมูล
ทั้งดานประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใชยาในมนุษย  ใหหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบกอนจะอนุญาตใหจําหนายยาในทองตลาดได   กลไกถัดมาหลังจากยาเขาสูทองตลาด
แลว   การประกันคุณภาพมักใชมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการผลิตยา ( GMP  -  Good
Manufacturing Practice )  เปนเครื่องมือคุณภาพ รวมกับการสุมตรวจตัวอยางที่มีปญหาหรือได
รับรายงานการดอยคุณภาพ

นอกจากนี้ในบางประเทศเชนสหรัฐอเมริกา ยังมีระบบรับรองคุณภาพสําหรับยาที่
มีการผลิตจากหลายแหลง คือ ระหวางยาตนแบบ กับ ยาเลียนแบบ ผานการจัดทํารายชื่อยาที่มี
ความเทาเทียมกันดานประสิทธิผลการรักษา (นิยมเรียกยอ ๆวา ระบบ (Orange Book) ซึ่งเปน
แหลงขอมูลสาธารณะสําหรับผูที่ตองการเลือกใชยาคุณภาพอีกระบบหนึ่งดวย
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คุณภาพของยาตนแบบ กับ ยาเลียนแบบ (ยาสามัญ)
เปนความเชื่อของคนสวนใหญทั้งแพทยผูส่ังใช และผูปวยวา ยาที่มีราคาแพง นา

จะใหประสิทธิผลในการรักษาโรคดีกวายาชนิดเดียวกันที่มีราคาถูกกวา ซึ่งอาจเกิดจากการใช
ตรรกะของการซื้อสินคาอื่น  ที่สินคาราคาแพงมักใหความพึงพอใจ หรือมีคุณภาพสูงกวา

อยางไรก็ดี หลักฐานขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตรเพื่อสนับสนุนความเชื่อในเรื่องนี้
กลาวไดวายังมีคอนขางจํากัด หรือกลาวไดวา ยาตนแบบ ไมจําเปนตองมีคุณภาพดีกวา ยา
เลียนแบบ เสมอไป  แมวา โดยทั่วไปแลว ยาตนแบบ มักมีราคาแพงกวา ยาเลียนแบบก็
ตาม

คุณภาพยาอาจเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน
มีรายงานการวิจัยจํานวนหนึ่งเผยแพรภายในประเทศ และระดับนานาชาติ ที่บงชี้

วา ผูวิจัยไดตรวจพบยาดอยคุณภาพ ในทองตลาดของไทย ตัวเลขลาสุดจากหนวยงานรัฐที่มีหนาที่
รับผิดชอบกํากับดูแลคุณภาพยา พบวา ประมาณรอยละ 10 ของยาในประเทศไทยอาจมีปญหาคุณ
ภาพยาไมเหมาะสม

อยางไรก็ตามภายหลังการขึ้นทะเบียนไดแลว   อาจเปนไปไดวาคุณภาพยาบาง
ชนิดอาจเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน   ทั้งที่เกิดจากจงใจ / ไมจงใจ ความละเลยของผูผลิต หรือการ
เสื่อมสภาพเนื่องจากการเก็บรักษาที่ไมถูกตอง

ราคาของยา
ยาจัดเปนสินคาจําเปนชนิดหนึ่ง แมจะมีสถานะพิเศษและเปนหนึ่งในปจจัยสี่ของ

ชีวิต  ในระบบตลาดเสรีเชนนี้ จึงเปดโอกาสใหมีการแขงขันดานการผลิตและจําหนายยาได ทําใหมี
โอกาสที่ยาบางชนิด โดยเฉพาะยาที่ใชกันมานานแลว หรือยาที่สิทธิบัตรหมดอายุลง จะมี
การผลิตออกจําหนายโดยหลายแหลงผลิต

ตนทุน และวิธีการตั้งราคายา ของแตละบริษัทมักแตกตางกันจึงมีผลตอราคายา
โดยเฉพาะกลุมที่มีความแตกตางกันไดชัดเจน คือ กลุม ยาวิจัยตนแบบ (Original หรือ Innovator
drugs) กับกลุมที่ผลิตขึ้นในภายหลังที่เรียกวา ยาสามัญ  หรือ ยาเลียนแบบ (Generic drugs) ซึ่ง
มักผลิตโดยผูผลิตในประเทศ หรือทองถิ่นนั้นๆ (Local drugs) โดยราคายาจาก 2 กลุมนี้ในทอง
ตลาด อาจแตกตางกันไดมาก ต้ังแต 2  - 100 เทา
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การตรวจสอบคุณภาพยาดวยตนเอง
เมื่อไดรับยาอาจตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพขั้นตนไดบาง เชน ดูลักษณะของ

สีเม็ดยา    คุณภาพของการพิมพบนฉลากหรือภาชนะบรรจุ ฯลฯ แตการตรวจสอบชนิดและปริมาณ
ของตัวยาสําคัญคงไมสามารถกระทําไดโดยปราศจากเครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่จําเปน   การปอง
กันตนเองจากความเสี่ยงในการไดรับยาดอยคุณภาพ ที่พึงกระทําสําหรับประชาชนทั่วไปอ่ืนๆ ไดแก
ควรเลือกซื้อยา หรือรับยาจากแหลงจําหนายที่เชื่อถือได หรืออางอิงได และควรใชยาตามความจํา
เปน สําหรับโรคหรือความผิดปกติที่สําคัญควรใชยาตามคําแนะนําของบุคลากรทางสาธารณสุข
อยางเครงครัดเทานั้น

**********************************************
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10 เคล็ดไมล่ับ การป้องกันการใช้ยาผิดพลาด 

ภก. วิษณุ โรจน์เรืองไร 
กองพัฒนาศักยภาพผูบ้ริโภค 

 
การใช้ยาที่ผิดพลาดสามารถเกิดได้ทุกที่แมก้ระทั่งที่บ้านของผู้ป่วยเอง ผู้ป่วยหลายคนอาจเคยมี

ประสบการณ์การใช้ยาที่ผิดพลาด อาจรุนแรงบ้างหรือไม่รุนแรงบ้าง แต่ปัญหาเหล่าน้ีสามารถป้องกันและลด
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เราลองมาศึกษาเคล็ดไม่ลับ 10 วิธี ที่ไม่ยากสําหรับทุกคนกัน 
 

ทําให้แน่ใจว่าแพทย์ของคุณทราบเก่ียวกับทุกสิ่งทีค่ณุรับประทาน  1. 
โดยเฉพาะพวก ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น วิตามินและสมุนไพร เป็นต้น 

2. นํายาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคณุติดตัวไปด้วยเวลาไปพบแพทย์  
เพ่ือที่แพทย์จะได้ปรับปรุงข้อมูลประวัติทางการแพทย์ของคุณ หรือคุณอาจสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ

การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ด้วย 
ทําให้แน่ใจว่าแพทย์ของคุณทราบเก่ียวกับข้อมูลการแพ้ยาของคณุ 3. 

เร่ืองน้ีถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเรื่องหน่ึง เพราะการใช้ยาที่ก่อให้เกิดการแพ้ยาได้น้ัน อาจก่อให้เกิดผล
ร้ายแรงถึงข้ันเสียชีวิตได้ หากแพทย์ทราบเร่ืองดังกล่าว แพทย์สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ยาดังกล่าวได้ 
4. ทําให้แน่ใจว่าคุณสามารถอ่านใบสั่งยาที่แพทย์เขียนออก 

ในเมื่อท่านไมส่ามารถอ่านรายละเอียดในใบสั่งยาออกได้ เภสัชกรท่ีมีหน้าที่ในการจ่ายยาให้ท่านก็มี
โอกาสอ่านไม่ออกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการลดความผิดพลาดในการจ่ายยาผิดประเภทได้ แต่ในที่น้ีไม่ได้หมายความ
ว่าท่านต้องเข้าใจความหมายในรายละเอียดทั้งหมด เพราะอาจเป็นคําย่อ สัญลักษณ์ หรือคําเฉพาะที่ใช้ในทาง
การแพทย์ที่ท่านอาจไม่มีความจําเป็นต้องเข้าใจก็ได้  
5. ถามข้อมูลเก่ียวกับยาท่ีได้รับให้เข้าใจ หากสงสัยให้ถามแพทย์ที่สั่งยาหรือเภสัชกรที่จ่ายยาให้คณุ 

คําถามหลักๆทีค่วรถาม เช่น ยาตัวไหนใช้สําหรับรักษาอะไร มีวิธีใช้อย่างไร (ใช้รับประทานหรือใช้
ภายนอก ใช้เมื่อใด บ่อยคร้ังแค่ไหน และต้องใช้เป็นเวลานานเท่าใด) มีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่ และต้องปฏิบัติ
ตนอย่างไรเมื่อเกิดผลข้างเคียง ระหว่างใช้ยาดังกล่าวจะต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
อาหาร เคร่ืองด่ืม หรือกิจกรรมบางประเภทหรือไม ่
6. เม่ือคุณได้รบัยาต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับยาถูกต้อง 

ในกรณีที่คณุไม่ทราบว่าแพทย์สั่งยาอะไรให้บ้าง คุณสามารถถามเภสัชกรท่ีจ่ายยาให้คณุได้ว่าแพทย์สั่ง
ยาอะไรให้คุณบ้าง หรืออย่างน้อยที่สุด คุณควรตรวจสอบว่าเป็นยาของคุณจริงๆ เพ่ือป้องกันการผิดพลาดที่คุณ
อาจได้รับยาของผู้ป่วยรายอ่ืนๆ 
7. ถ้ามีคําถามใดๆเก่ียวกับวิธีการใช้ยาตามฉลากหรือเอกสารกํากับยา ให้ถามแพทย์หรือเภสชักร 
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บางคร้ังคําอธิบายบนฉลากหรือเอกสารกํากับยาอาจยากในการทําความเข้าใจ หรืออาจทําให้เข้าใจ
ผิดพลาด

กาแฟมาตวง ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด ทั้งน้ีต้องใช้ช้อนตวงที่ทางเภสัชกรให้มาเท่าน้ัน จึงจะได้รับ
 เท่ากับ 5 

ซีซ ี(มิลล

่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้น นอกจากน้ันยังเป็น
การทําให รง 

่า 
จะเห็นได้ว่า 10 วิธีดังกล่าว ไม่ใช่เร่ืองยากมากมายอะไร เพียงแต่คุณกลา้และต้ังใจปฏิบัติอย่างจริงจัง 

ี่คุณจะพบกับประสบการณ์ที่เลวร้ายจากการใช้ยาผิดพลาดจะลดน้อยลง 

บรรณา
Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD.  20 Tips to Help Prevent 

Medical Errors. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : 
http://www.ahrq.gov/consumer/20tips.htm 2556 

ได้ แต่ที่สําคัญทีสุ่ดก็คืออย่าลืมอ่านฉลากก่อนใช้ยาทุกครั้งด้วย 
8. ถามเภสัชกรถึงวิธีตวงยาน้ํา หรือวิธีการใช้เครื่องมือในการตวง ถ้าท่านไม่แน่ใจ 

วิธีน้ีฟังดูเหมือนไม่มีสาระ แต่ในความเป็นจริงแล้วมีผู้ที่เข้าใจผิดในเรื่องดังกล่าวอยู่มาก เช่นแพทย์ระบุ
ว่าให้รับประทานยาคร้ังละ 1 ช้อนโต๊ะ ผู้ป่วยบางท่านใช้ช้อนที่รับประทานอาหารโดยทั่วไปมาตวง หรือ 1 ช้อน
ชา ก็ใช้ช้อนที่ชง
ยาในปริมาณท่ีถูกต้อง เพราะในทางการแพทย์ 1 ช้อนโต๊ะ เท่ากับ 15 ซซีี (มิลลิลิตร) และ 1 ช้อนชา

ลิิตร) 
9. ขอให้แพทย์หรือเภสชักรเขียนอาการขา้งเคียงในการใช้ยาที่อาจเกิดขึ้น พร้อมแนวทางแก้ไข 

ผู้ป่วยบางท่านอาจจะจําอาการข้างเคียงที่อาจเกิดข้ึนจากการใช้ยาได้ไม่หมด ในกรณีทีร่ับประทานยา
หลายชนิด ถือว่าเป็นการป้องกันอันตรายไว้ก่อน เตรียมความพร้อมก

้ผู้ป่วยต่ืนตัว แจ้งอาการที่เกิดขึ้นให้แพทย์ทราบอย่างทันท่วงที ก่อนที่ผู้ป่วยจะมีอันตรายที่ร้ายแ
10. พยายามเรียนรูเ้ก่ียวกับอาการและการรักษาโรคของคุณ  

โดยการถามแพทย์ นางพยาบาล หรือเภสัชกรท่ีรักษาคณุ และถ้าเป็นไปได้ ให้หาแหล่งข้อมูลที่
น่าเช่ือถือแหล่งอ่ืน เพ่ือตรวจสอบให้มีความมั่นใจหรือในบางกรณีอาจได้ข้อมูลทางเลือกอ่ืนที่ดีกว
 
มั่นใจได้เลยว่าโอกาสท
 

นุกรม 

 
 
 



 

 

แนวทางการใชยารักษาตนเอง (ตอนที่ 2) 

 ภก. วิษณุ โรจนเรืองไร 

                                                      กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 

จากบทความตอนท่ี 1 ไดกลาวถึงความรูพ้ืนฐานในการใชยารักษาตนเองแลว  แตคงจะไม

สมบูรณหากไมกลาวถึงการเก็บรักษายาท่ีถูกตองและวิธีการสังเกตยาเสื่อมคุณภาพเบื้องตน เริ่มตน

จากสิ่งท่ีผูใชยาควรเตรียมเปนอยางแรกสําหรับการเตรียมยาไวใชเองท่ีบานนั้นก็คือ “ตูยาประจํา

บาน” ซ่ึงนอกจากจะทําใหสะดวกเม่ือยามตองการใชยาแลว ยังเปนการเก็บรักษายาท่ีถูกตองอีกดวย 

ตูยาประจําบานท่ีดีควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1. ควรแบงเปนชอง สําหรับจัดเก็บยาแตละชนิดแยกกัน  เชน ชองสําหรับเก็บยาภายใน   

ยาภายนอก เวชภัณฑ และอุปกรณพยาบาลตางๆ 

2. ขนาดตูยาควรมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนสมาชิกในครอบครัวและจํานวนยาท่ีจัดเก็บ 

ตูยาไมควรเล็กเกินไปจนตองเก็บยาอัดแนนกันมาก และไมควรใหญเกินความจําเปน 

3. มีฝาตูปดกันฝุนละออง ปองกันแมลง ซ่ึงหากฝาตูเปนกระจกจะทําใหมองเห็นยาท่ีแยกเก็บอยู

ภายใน ทําใหหยิบใชงาย 

4. ตั้งในท่ีท่ีเด็กไมสามารถหยิบยาเองได เพราะอาจเกิดอันตรายรายแรงได 

5. ตั้งในท่ีท่ีไมถูกแสงแดด หางจากแหลงความรอน หรือเครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ 

6. ตั้งในท่ีท่ีไมอับชื้น เชนไมควรตั้งในหองน้ํา เปนตน 

เม่ือมีตูยาแลว เราควรท่ีจะศึกษาวิธีการจัดยา การใช และการดูแลรักษาท่ีถูกตองดวย ซ่ึงวิธีท่ี

ปฏิบัติไดงายๆ ไดแก 

1. ควรแบงการจัดเก็บยาแตละประเภทแยกออกจากกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งยาใชภายใน และยา

ใชภายนอก เพราะโอกาสหยิบผิดพลาดมีสูงหรืออาจเกิดการปนเปอน ซ่ึงอาจเกิดอันตรายถึง

แกชีวิต 

2. ยาแตละชนิดตองมีฉลากเรียบรอย สามารถอานไดชัดเจน กอนใชยาควรศึกษาวิธีใช  

คําเตือน ขอหามของยานั้นๆใหเขาใจกอน การอานฉลากใหทํา 3 ครั้งคือ 

2.1 เม่ือหยิบยาจากตู 

2.2 ขณะใชยา 

2.3 เม่ือเก็บยาเขาตู ท่ีสําคัญอยาหยิบยากินในท่ีมืด เพราะจะไมสามารถอานฉลากยาได 

3. ยาทุกชนิดตองมีภาชนะบรรจุใหเรียบรอย หม่ันดูแลวาปดขวดยาดีหรือไม  
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4. เวชภัณฑ เชน ชอนตวงยา สําลี  ผาพันแผล ปรอทวัดไข  ควรจัดเก็บแยกตางหากจากยา 

สําหรับ ชอน  ถวยตวงยา ปรอทวัดไข  ตองทําความสะอาดกอนและหลังการใชทุกครั้ง  

5. ควรตรวจดูยาท่ีหมดอายุหรือเสื่อมสภาพอยางนอยปละครั้ง  หากพบควรท้ิงทันที ไมควร

เสียดาย 

 

ยาแตละประเภทมีวันหมดอายุ ดังนั้นยาท่ีเก็บไวในตูยาเปนเวลานานๆ ยานั้นอาจเสื่อม 

คุณภาพได  ดังนั้นเพ่ือปองกันการใชยาท่ีเสื่อมคุณภาพ เราควรรูจักวิธีสังเกตกอนท่ีจะใชยาวาควรจะ

ใชหรือไม ซ่ึงวิธีการสังเกตยาเสื่อมสภาพสามารถทําไดโดย 

1. ดูลักษณะทางกายภาพของยาท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชน สีซีดจางลง หรือกลิ่นผิดปกติ ซ่ึง

ยาแตละประเภทจะมีรายละเอียดท่ีแตกตางกันไป ไดแก 

1.1 ยาเม็ด สังเกตวา เม็ดยาจะแตกรวน สีเปลี่ยนไป มีจุดดาง มีผงเกาะตามผิว ความมันวาว

หายไป ข้ึนรา ในกรณียาเม็ดเคลือบน้ําตาล เม็ดยาอาจเยิ้มเหนียว มีกลิ่นหืน กลิ่นผิดไป

จากเดิม 

1.2 ยาแคปซูล สังเกตวาแคปซูลจะบวม พองออก หรือจับกัน ผงยาในแคปซูลเปลี่ยนสี 

1.3 ยาน้ําแขวนตะกอน สังเกตวาตะกอนจะจับกันเปนกอน เกาะติดกันแนน เขยาแลว 

ไมกระจายตัวดังเดิม มีความเขมขน กลิ่น สี หรือรสเปลี่ยนไป  

1.4 ยาน้ําใส สังเกตวามีลักษณะขุน เกิดตะกอน ผงยาละลายไมหมด มีความเขมขน กลิ่น สี 

หรือรสเปลี่ยนไป 

1.5 ยาข้ีผึ้งและครีม สังเกตวาเนื้อยาแข็งหรือออนกวาเดิม เนื้อไมเรียบ เนื้อยาแหงแข็ง 

2. ดูจากฉลากท่ีระบุถึงวันหมดอายุของยา (Expired date , Exp.Date) และวันท่ีผลิต 

(Manufacturing date , Manu Date)  เม่ือถึงวันหมดอายุ แมวาลักษณะทางกายภาพของ

ยาจะยังไมเปลี่ยนแปลง ก็ไมควรท่ีจะใช เพราะการท่ีลักษณะทางกายภาพของยาไม

เปลี่ยนแปลง ไมไดหมายความวาคุณภาพของยาจะยังคงเดิม ในบางกรณีอาจมีอันตรายถึงแก

ชีวิต  

3. สังเกตจากอาการขณะใชยา ยาบางประเภทมีลักษณะการใชท่ีเฉพาะ เชน ยาเม็ดฟู ซ่ึงปกติ

เม่ือละลายน้ํา จะเกิดฟองฟูอยางชัดเจน หากยาท่ีเราใชไมเกิดฟองฟูตามท่ีควรจะเปน  

ใหสงสัยไวกอนวายาเสื่อมคุณภาพ 

กอนจบบทความแนวทางการใชยารักษาตนเอง ขอแถมเคล็ด(ไม)ลับ เก่ียวกับการใชยา 

เล็กๆนอยๆ ไดแก 

1. ควรทายาหมองเม่ือไรดี ? 

เม่ือเกิดอาการบวมเขียวช้ําเกิดข้ึน ไมควรทายาหมองทันที เนื่องจากเม่ือรางกายไดรับการ

กระแทก เสนเลือดฝอยบริเวณผิวหนังซ่ึงเปราะและบางจะขาด ทําใหเลือดออกมาค่ังบริเวณนั้น 

กอใหเกิดการบวมและปวด การทายาหมองทันทีจะทําใหบวมมากข้ึน ดังนั้นกอนทายาหมอง ควรใช

ผาเย็นหรือน้ําแข็งประคบใหเสนเลือดฝอยหดตัวลดอาการบวม จากนั้นจึงทายาหมองเพ่ือระงับอาการ
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เจ็บปวดลดอักเสบ 

2. ควรจิบยาน้ําจากขวดยาโดยตรงหรือไม ? 

ไมควร เพราะนอกจากเชื้อโรคในปากและคอจะลงไปเจือปนในขวดยาแลว ขนาดยาท่ี

รับประทานแตละครั้งก็จะไมแนนอน หากเปนตัวยาท่ีมีความแรงมาก อาจทําใหไดรับอันตรายจากการ

ใชยาได สําหรับยาแกไอท่ีมักแนะนําใหจิบทุกครั้งท่ีไอนั้น เปนสิ่งไมถูกตอง 

3. ถาลืมกินยาม้ือหนึ่งควรรวบยอดไปรับประทานม้ือตอไปหรือไม ? 

ควรรับประทานทันทีท่ีนึกได แตไมควรเพ่ิมเปนสองเทาในครั้งตอไป เพราะอาจทําใหไดรับยา

เกินขนาด เนื่องจากขนาดยาท่ีเขากําหนดมาวาควรกินครั้งละเทาไหรนั้น เขาไดทําการทดลองการใช

ยานั้นมาแลว วาขนาดยาดังกลาวจะใหผลในการรักษาและปลอดภัย ดังนั้นเราควรกินยาตามขนาดท่ี

บงบอกไวบนฉลากยาเทานั้น 

 

 

หวังเปนอยางยิ่งวาเม่ือทานไดอานบทความแนวทางการใชยารักษาตนเองท้ังตอนท่ี 1 และ

ตอนท่ี 2 แลว จะทําใหทานสามารถใชยารักษาตนเองในเบื้องตนไดอยางถูกตอง ปลอดภัย แตขอย้ํา

เตือนสงทายวา ยานั้นมีคุณอนันตเม่ือใชอยางถูกตอง แตยาก็มีโทษมหันตหากใชอยางไมถูกตอง

เชนกัน หากทานสงสัยหรือไมเขาใจเรื่องใด อยาลืมปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรกอนเปนอันขาด 
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แนวทางการใชยารักษาตนเอง (ตอนที่ 1) 

ภก. วิษณุ โรจนเรืองไร 

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 

บางครั้งการรักษาอาการปวยท่ีไมรุนแรงสําหรับบุคคลโดยท่ัวไป เชน ปวดหัว เปนไข ตัวรอน ทองอืด 

ทองเฟอ ทองเสีย หรือเกิดบาดแผลเล็กๆ นอยๆ ไมจําเปนตองเดินทางไปรักษากับแพทยก็ได โดยผูปวยสามารถ

รักษาตนเองในเบื้องตน หรือในกรณีฉุกเฉินไมสามารถพบแพทย ก็สามารถบรรเทาอาการเจ็บปวยไดโดยเลือก

รับประทานหรือใชยาดวยตนเอง ซ่ึงเปนการประหยัดอีกทางหนึ่ง แตการท่ีจะใหผูใชยาไดรับประโยชนจากการใช

ยามากท่ีสุด และเกิดผลเสียจากการใชยาใหนอยท่ีสุดจําเปนอยางยิ่งท่ีผูใชยาจะตองมีความรูเก่ียวกับการใชยา

หลายประการ ในบทความนี้จึงขอเสนอเก่ียวกับแนวทางการใชยารักษาตนเอง  ซ่ึงประกอบดวย 

 

ขอแนะนําในการใชยารักษาตนเอง 

กอนใชยาทุกครั้ง ควรพิจารณาใหดีวามีความจําเปนตองใชยาจริงๆหรือไม เพราะนอกจากจะสิ้นเปลือง

แลว ท่ีสําคัญท่ีสุดคือยาทุกชนิดอาจกอใหเกิดโทษหรืออันตรายกับผูใชได ท้ังในทางตรงและทางออม อยางไรก็

ตามหากจะใชยาควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ตองอานฉลากหรือคําแนะนําตางๆใหละเอียด โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิธีใช ขนาดท่ีใช และระยะเวลาท่ีใช 

เพ่ือความปลอดภัยและเกิดประโยชนสูงสุดของยานั้น 

2. ปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีเขียนไวบนฉลาก หรือท่ีแพทยและเภสัชกรแนะนําอยางเครงครัด ไมควรเพ่ิมหรือ

ลดขนาดของยาดวยตนเอง 

3. ไมควรใชยาท่ีไมมีฉลากปดหรือฉลากเลอะเลือน เพราะอาจรับประทานยาผิดได 

4. ควรหยุดยาทุกครั้งเม่ือมีอาการผิดปกติ เชน มีผื่นข้ึนตามตัว ทองเดิน คลื่นไสอาเจียน หากมีอาการ 

รุนแรงตองรีบไปพบแพทยหรือปรึกษาเภสัชกรทันที 

5. กอนใชยาควรตรวจดูวันหมดอายุของยาและดูสภาพของยาวายังมีคุณภาพดี ไมเสื่อมคุณภาพ โดยดูจาก

ลักษณะทางกายภาพเบื้องตน หากลักษณะเปลี่ยนไปจากตอนซ้ือ ควรท้ิงทันที 

6. เม่ือใชยาเสร็จแลวควรเก็บใหเปนท่ี ไมวางปนกับอาหาร หรือของใชอ่ืนๆ จะไดไมหยิบไปใชผิดและเพ่ือ

รักษาคุณภาพยาดวย 
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7. ในกรณีตอไปนี้ไมควรรักษาดวยตนเอง ควรปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรกอนใชยา ไดแก ผูท่ีมีโรค

ประจําตัว (โรคความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  ไทรอยด ไขขออักเสบ ฯลฯ) ผูปวยท่ีมีอาการของโรค

รุนแรง กําลังตั้งครรภหรือใหนมบุตร เด็กเล็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ และคนชรา เปนตน  

 

คําแนะนําพิเศษบนซองยา ท่ีควรทราบและพึงปฏิบัติ 

1. รับประทานยานี้กอนอาหาร  ควรรับประทานยากอนอาหารประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง ซ่ึงมัก

เปนตอนท่ีทองวาง เพราะยากลุมนี้หากรับประทานในชวงท่ีกระเพาะอาหารมีอาหารท่ัวไปอยูดวย จะทํา

ใหการดูดซึมของยาไดไมดีเทาท่ีควรหรือไมไดผลเลย ไดแก ยารักษาโรคติดเชื้อบางชนิด เชน แอมพิ

ซิลลิน (Ampicillin) หรือยาปองกันการคลื่นไสอาเจียน เชน  เมโตโคลปราไมด (Metoclopramide) ซ่ึง

ตอง รอตัวยาออกฤทธิ์กอนจึงรับประทานอาหารได 

2. รับประทานยานี้หลังอาหาร  ควรรับประทานยาหลังจากรับประทานอาหารเสร็จประมาณ 15-30 นาที 

3. รับประทานยานี้หลังอาหารทันที  ยาท่ีตองรับประทานหลังอาหารทันทีมักเปนยาท่ีมีฤทธิ์กัดกระเพาะ 

ทําใหเกิดอาการคลื่นไสอาเจียน หรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารได  เชน แอสไพริน (Aspirin) ยารักษา

โรคปวดขอทุกชนิด 

4. รับประทานยานี้ควรดื่มน้ํามากๆ  แบงเปน 2 กรณีคือ ยาท่ีมีผลขางเคียงทําใหคลื่นไสอาเจียน และ ยา

ท่ีตกตะกอนในไตไดงาย การดื่มน้ํามากๆสามารถชวยลดอาการขางเคียงนี้ได  

5. รับประทานยานี้แลวอาจงวงนอน ยากลุมนี้เม่ือรับประทานแลวจะทําใหเกิดอาการงวงนอน เพราะมีผล

ตอระบบประสาทสวนกลาง เชน  คลอรเฟนิรามีน (Chlorpheniramine) ไดอะซีแพม (Diazepam) 

นอกจากนั้นไมควรดื่มสุราหรือเครื่องดื่มท่ีผสมแอลกอฮอล รวมกับยาดังกลาว เพราะจะทําใหเกิด

อันตรายมากยิ่งข้ึน ผูใชยากลุมนี้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือทํางานกับเครื่องจักรกลทุกชนิด 

6. รับประทานยานี้ติดตอกันทุกวันจนยาหมด ยาหลายชนิดเม่ืออาการหายก็สามารถหยุดยาได แตยากลุม

รักษาอาการติดเชื้อ เชน ยาปฏิชีวนะ อาทิ แอมพิซิลลิน (Ampicillin) เตตราซัยคลิน (Tetracycline) 

จําเปนตองรับประทานยาตอระยะหนึ่งใหครบตามท่ีแพทยหรือเภสัชกรกําหนด เพ่ือใหแนใจไดวาทําลาย

เชื้อท่ีกอโรคไดหมดสิ้น ปองกันการดื้อยา 

7. เคี้ยวยาใหละเอียดกอนกลืน ท้ังนี้เพ่ือหวังผลใหยากระจายตัวในสวนของทางเดินอาหารไดอยางท่ัวถึง 

ทําใหผลการรักษาดีท่ีสุด เชน  ยาลดกรด (Antacids) 

 

การตวงยาใหไดปริมาณท่ีถูกตอง 

ในการใชยาน้ํา การตวงยาอาจจะสับสน เพ่ือใหไดยาอยางถูกตองควรปฏิบัติดังนี้ 

- 1 ชอนชา คือ 5 ซีซี (cc) หรือ 5 มิลลิลิตร (5 ml) 

- 1 ชอนโตะ คือ 15 ซีซี (cc) หรือ 15 มิลลิลิตร (15 ml) 

- ชอนชาคือชอนท่ีไดมาพรอมขวดยา ไมใชชอนชงกาแฟ 

- 1 ชอนชา เทากับ 2 ชอนกาแฟ 
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- 1 ชอนโตะ เทากับ 3 ชอนชา 

- ชอนกินขาวมีความจุเพียง 7.5 ซีซี (cc) 

 

ความเช่ือผิดๆ เกี่ยวกับการใชยา 

1. ฉีดยาดีกวากินยา  

ยารับประทานเปนยาอันดับแรกท่ีแพทยเลือกใช เพราะสามารถรักษาโรคไดเกือบท้ังหมด ใชงาย 

สวนยาฉีดจะใชในกรณีท่ีไมสามารถใชยารับประทานไดหรือตองการผลใหระดับยาสูงข้ึนทันทีเทานั้น และ

อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากยาฉีดจะรุนแรงและแกไขไดยากกวายารับประทานอีกดวย 

2. ยาแพงดีกวายาถูก  

ไมจริงเสมอไป เพราะราคายาข้ึนกับปจจัยหลายประการ นอกเหนือจากตนทุนการผลิตยา เชนคาใชจาย

ในการโฆษณา คาบริหารจัดการดานการตลาด กําไรท่ีผูจัดจําหนายตองการ ดังนั้นยาท่ีมีราคาแพงไมจําเปนตอง

ดีกวายาท่ีราคาถูก 

 

3. ยาตัวใหมดีกวายาตัวเกา  

ไมจริงเสมอไป เพราะยาใหมหลายตัวใหผลการรักษาไมดีไปกวายาตัวเกา แมวายาใหมอาจมีการพัฒนา

ใหออกฤทธิ์ดีข้ึน ลดอาการขางเคียงใหนอยลง แตหลายครั้งท่ียาใหมมีขอมูลการใชยาท่ีไมเพียงพอ  

บอยครั้งท่ีตองถอนยาออกจากทองตลาด เม่ือพบอาการไมพึงประสงคทีหลัง 

 

 

4. เม่ืออาการหายก็ไมตองรับประทานยาตอ  

ไมจริงเสมอไป เพราะยาบางชนิดท่ีระบุไวท่ีฉลากวา “ควรรับประทานติดตอกันทุกวันจนหมด” คือยาท่ี

ใชรักษาอาการติดเชื้อท่ีตองใชยาใหครบขนาดรักษา เพ่ือไมใหเชื้อดื้อยา นอกจากนั้น โรคเรื้อรัง หรือโรค 

ท่ีตองการการรักษาอยางตอเนื่อง แมใชยาจนสามารถควบคุมอาการไดแลวก็ตาม การหยุดยาเองอาจกอใหเกิด

ผลรายตามมา เชนโรคไมหายขาด หรืออาการอาจกําเริบข้ึนอีก รวมไปถึงอาจเกิดการดื้อยาในอนาคตได 

5. อาการเจ็บปวยของตนตองใชยาแรง ยาออนไมไดผล  

ยาท่ีดีท่ีสุดนั้น เปนยาท่ีตรงกับอาการหรือสาเหตุจริงของการเจ็บปวย ไมจําเปนตองใชยาแรงเสมอไป 

นอกจากยามีฤทธิ์การรักษาแรงแลว มักจะมีฤทธิ์ขางเคียงท่ีแรงตามไปดวย 

6. ยาชุดดีกวายาเดี่ยว  

ยาชุดมักประกอบดวยตัวยาหลายชนิด ท่ีจัดยาใหครอบคลุมรักษาไดหลายโรค และมักใสยาท่ีมีอันตราย

เชน สเตียรอยด ท่ีมีฤทธิ์การรักษาท่ีแรง ดังนั้นจึงไมมีความจําเปนใดๆ ตองกินยาหลายชนิด หากอาการปวยนั้น

สามารถหายไดโดยการกินยาเพียงชนิดเดียว  นอกจากจะเปนการประหยัดแลวยังปลอดภัยกวาดวย 

7. ยารับประทานกอนหรือหลังอาหารใหผลไมแตกตางกัน  
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ไมจริงเสมอไป เพราะยาบางประเภทจะใหผลดีตอเม่ือกินยากอน หรือ หลังรับประทานอาหารเทานั้น 

หากกินยาผิดเวลาอาจทําใหฤทธิ์การรักษานอยลงจนถึงไมมีผลการรักษาเลยได ยาบางประเภทอาจตองกินหลัง

อาหารทันทีเพ่ือลดอาการไมพึงประสงค 

 

จะเห็นไดวาการใชยาเพ่ือรักษาตนเองเบื้องตนไมใชเรื่องยากจนเกินไปนัก เพียงเสียเวลาสักนิดท่ีจะ

พยายามศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมและระมัดระวังการใชยาอยูเสมอ แตท้ังนี้และท้ังนั้นหากอาการยังไมดีข้ึนใหรีบ

ไปพบแพทยทันที ในบทความฉบับหนาจะกลาวถึงยาท่ีควรมีไวติดบาน การเก็บรักษา และการสังเกตยา 

ท่ีเสื่อมคุณภาพ ซ่ึงเปนตอนจบของบทความเรื่องนี้ 
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