
 

 

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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