
 

 

    

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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