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ยา ตามความหมายพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 จํากัดความไววา สิ่งที่ใชแกหรือปองกันโรค หรือบํารุงรางกาย 

เรียกชื่อตาง ๆ กัน คือ เรียกตามลักษณะก็มี เชน ยาผง ยาเม็ด ยานํ้า เรียกตามสีก็มี เชน ยาแดง ยาเขียว ยาเหลือง ยาดํา เรียกตามรสหรือ

กลิ่นก็มี เชน ยาขม ยาหอม เรียกตามวิธีทําก็มี เชน ยาตม ยากลั่น ยาดอง เรียกตามกิริยาที่ใชก็มี เชน ยากวาด ยากิน ยาฉีด ยาดม ยาอม
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กลุมของยา 

จําแนกตามพระราชบัญญัติยา  5  กลุม

1. ยาสามัญประจําบาน  คือ ยาที่กระทรวงสาธารณสุขคัดเลือกไวใหประชาชนสามารถเลือกใชไดเอง หาซื้อไดโดยทั่วไป จะสังเกตได

วาจะตองมีคําวา "ยาสามัญประจําบาน" กํากับไวบนฉลาก เชน พาราเซตามอล ยาแกไอ เปนตน

2. ยาอันตราย คือ ยาแผนปจจุบันที่มีอันตรายสูงกวายาสามัญประจําบาน การใชยาประเภทนี้ตองผานการดูแลจากเจาหนาที่

สาธารณสุข เชน แพทย เภสัชกร ยากลุมนี้จะมีคําวา"ยาอันตราย" ระบุไวบนฉลากขางขวดหรือภาชนะที่บรรจุยา

3. ยาแผนปจจุบันบรรจุเสร็จที่มิใชยาอันตราย คือ ยาแผนปจจุบันที่ผลิตขึ้นในรูปแบบตาง ๆ ทางเภสัชกรรม มีบรรจุหีบหอปดไว มี

ฉลากครบถวนและเปนยาที่กระทรวงสาธารณสุขไมไดจัดใหเปนยาสามัญประจําบาน ยาควบคุมพิเศษ ยาที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาทหรือยาเสพ

ติด เนื่องจากเห็นวาเปนยาที่คอนขางมีความปลอดภัย เชน ยาแกไขหวัดสูตรผสม และยาที่ใชภายนอกที่โฆษณาอยางแพรหลาย

4. ยาสมุนไพร คือ ยาที่ไดจากพืช หรือสัตว หรือแรธาตุที่ไมไดนําไปปรุงแตงใด ๆ เชน วานหางจระเข ใบมะขามแขก ตับปลา  

ดีเกลือ เปนตน

5. ยาแผนโบราณ คือ ยาที่ใชกันมานานในอดีตเปนสวนใหญและปจจุบันยังคงมีใชอยูบาง ในปจจุบันยาที่ใชรักษาโรคแผนโบราณจะ

ตองขึ้นทะเบียนเปนตํารับยาแผนโบราณอยางถูกตอง เชน ยาเขียวหอม ยาธาตุบรรจบ เปนตน

01 ประเภทของยา 



 

01 ประเภทของยา 

ประเภทของยา 

จําแนกตามวิธีการใชไดดังนี้

ยาที่ใชสําหรับภายใน

คือ ยาที่ใชเพื่อหวังผลในทางรักษาทั้งตัว ไดแก ยารับประทานและยาฉีด

ยาที่ใชสําหรับภายนอก

คือ ยาที่ใชเพื่อหวังผลการรักษาเฉพาะที่ ไดแก ยาทา ยาหยอด ยาดม ยาชําระลางบาดแผล ฯลฯ



 

01 ประเภทของยา 

รูปแบบของยา

      1. ยาเม็ด  (Talet) เชน พาราเช็ตตามอล

      2. ยาแคปซูล (Capsule) เชน ยาแกอักเสบ ทีซีมัยซิน

      3. ยาผง (Powder) เชน ยาผงตรารมชูชีพ เกลือแร
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รูปแบบของยา

      4. ยานํ้าใส (solution) เชน ยาธาตุ

      5. ยานํ้าเชื่อม (syrup) เชน ยาแกไอ

      6. ยาอิลิกเซอร (Elixir) เชน ยาไดมีเทนอิลิกเซอร
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รูปแบบของยา

     7. ยานํ้าแขวนตะกอน (Suspension) เชน ยาหยอดหู นีโอมัยซิน

     8. โลชั่น (Lotion) เชน โลชั่นกันยุง

     9. ครีม (cream) เชน ยาทาแกคัน
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รูปแบบของยา

    10. ยาขี้ผึ้ง (ointment) เชน ยาแกนํ้ากัดเทา

    11. เจล (Gel) เชน ยาทาแกปวดกลามเนื้อแบบเจล

    12. ยาเหน็บ (suppository) เชน ยาสวนทวาร
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แมวายาจะสามารถใชรักษาใหหาย ปวย และทําใหรางกายรูสึกดีขึ้นได แตสิ่งสําคัญที่ควรตระหนักไวเสมอก็คือ 

ยาทุกชนิดลวนแลวแตมีอันตราย เชนเดียวกับที่มีคุณประโยชน ดังนั้น กอนใชยาควรพิจารณาใหรอบคอบกอนใชทุกครั้ง

อันตรายจากการใชยานั้น อาจเกิดไดจากหลายสาเหตุดังนั้นเราจึงควรรูถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อ ลดความเสี่ยงและได

รับประโยชนจากการใชยาอยางสูงสุดมี 5 ประการ ไดแก 

1. คุยกับแพทย เภสัชกร หรือผูเชี่ยวชาญ เพื่อบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวทานเองใหมากที่สุด เชน

1.1. ทานมีประวัติการแพยาอะไรหรือไม

1.2. รับประทานยาหรืออาหารเสริมอื่นๆ อยูหรือไม

1.3. ขอจํากัดบางประการในการใชยา (เชน มีปญหาการกลืนยา หรือ ตองทํางานกับเครื่องจักรอันตราย ไม

สามารถทานยาที่ทําใหงวงได)

1.4. อยูในระหวางการตั้งครรภหรือใหนมบุตร (กรณีของผูหญิง)

1.5. นอกจากนั้น หากทานมีขอสงสัยหรือไมเขาใจ ควรสอบถามใหละเอียด เพื่อหลีกเลี่ยงการใชยาอยางผิดๆ

02 หลักการใชยาและแนวปฏิบัติในการใชยาที่ถูกตอง



2. ทําความรูจักยาที่ใชใหมากที่สุด เชน

2.1. ชื่อสามัญทางยา เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการใชยาซํ้าซอน และไดรับยาเกินขนาด

2.2. ชื่อทางการคาของยา

2.3. ลักษณะทาง กายภาพของยา เชน สี กลิ่น รูปราง เปนตน เมื่อสภาพของยาเปลี่ยนแปลงไป เชน สีเปลี่ยน 

ไป ควรหลีกเลี่ยงการใชยาดังกลาว เพราะอาจกอใหเกิดอันตรายได

2.4. ขอกําหนดการใชยา เชน รับประทานเมื่อไหร จํานวนเทาไร อยางไร และควร รับประทานนานแคไหน

2.5. ภายใตสถานะการณใด ควรหยุดใชยาทันที

2.6. ผลขางเคียงของยาหรือปฏิกิริยาของยา
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3. อานฉลากและปฏิบัติตามอยางเครงครัด

3.1. ควรทําความเขาใจการใชยาใหถูกตอง หากไมเขาใจประการใดควรปรึกษาแพทย เภสัชกร หรือผูเชี่ยวชาญ

3.2. อานฉลากยาอยางนอย 2 ครั้ง กอนการใชยาทุกครั้ง เพื่อความมั่นใจวารับประทานยา ถูกตอง

3.3. เก็บยาในที่ที่เหมาะสมตามที่ระบุบนฉลาก

3.4. หามเก็บยาตางชนิดกันในภาชนะเดียวกัน และไมควรเก็บยาสําหรับใชภายในและสําหรับใชภายนอกไว ใกล

เคียงกัน
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4. หลีกเลี่ยงปฏิกิริยาระหวางกันของยา

4.1. ถามแพทย เภสัชกร หรือผูเชี่ยวชาญวายาที่คุณรับประทาน มีปฏิกิริยาระหวางยา อาหาร เครื่องดื่ม หรือ 

อาหารเสริมหรือไม

4.2. ทุกครั้งที่ จะไดรับยามาใหม ควรนํายาเดิมที่รับประทานอยู ไปแสดงใหแพทยหรือเภสัชกร ไดตรวจสอบและ

จัดยาใหมไมใหซํ้าซอนกันและไดยาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
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5. ตรวจสอบผลของยาที่จะเกิดขึ้นและอาการขางเคียงจากการใชยา

5.1. ควรทราบวิธีการใชยา เพื่อลดอาการขางเคียง เชนควรรับประทานยาหลังรับประทานอาหารทันที เพื่อลด

อาการปวดทอง

5.2. ใหความสําคัญกับอาการตางๆของรางกาย หากมีสิ่งใดผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย

5.3. รูวาควรจะปฏิบัติตนอยางไรเมื่อเกิดอาการขางเคียงจากการใชยา
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หลักการใชยาอยางถูกตองและปลอดภัย

1.กอนใชยาทุกครั้งตองอานฉลากยาใหเขาใจ อานใหละเอียด และปฏิบัติตามอยางเครงครัด

2.ใชยาใหตรงกับโรค โดยปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรกอนใช เพราะจะทําใหไมเปนอันตราย

3.ใชยาใหถูกวิธี เชน ไมแกะผงยาที่อยูในแคปซูลมาโรยแผล ยาชนิดที่ใชทาหามนํามารับประทาน เปนตน
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4.ใชยาใหถูกกับบุคคล ควรใชยาใหถูกกับสภาพของบุคคลเพราะรางกายของแตละคนไมเหมือนกัน เชน ยาที่ให

เด็กกินตองมีปริมาณไมเทากับผูใหญ ยาบางชนิดไมควรใหหญิงมีครรภกินเพราะอาจเปนอันตรายตอลูกในทองได

5.ใชยาใหถูกขนาด ควรใชยาตามขนาดที่แพทยหรือเภสัชกรกําหนดไว เพราะถาใชเกินขนาดอาจเกิดอันตรายตอ

รางกาย หรือถาใชนอยไปอาจจะทําใหการรักษาโรคไมไดผลดี

6.ใชยาใหถูกเวลา ยาแตละชนิดจะกําหนดระยะเวลาที่ใชไว
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แนวปฎิบัติในการใชยาที่ถูกตอง

1.ใชยาใหถูกโรค การใชยาใหถูกกับโรคที่เปน โรคแตละโรคตองใชยาที่แตกตางกัน เนื่องจากสาเหตุของโรคมี

หลายชนิด

2.ใชยาใหถูกขนาด ขนาดของยา หมายถึง จํานวนยาที่เขาไปในรางกาย เพื่อใหเกิดผลการรักษาที่ดีที่สุด โดย

ทั่วไปขนาดของยาจะกําหนดแบบไมแนนอน ขึ้นอยูกับอายุ นํ้าหนักตัว ความรุนแรงของโรค ภูมิตานทาน หรือภาวะการ

ดื้อยาของผูปวย แพทยจะเปนผูกําหนดขนาดของยา จึงไมควรลดหรือเพิ่มขนาดของยาดวยตนเอง นอกจากจะไมมีผลใน

การรักษาแลว อาจจะทําใหเกิดอันตรายไดอีกดวย

3.ใชยาใหถูกเวลา หลักการใชยาทางปากจะมีการกําหนดชวงเวลาที่ใหกินเพราะยาจะออกฤทธิ์ไดดีตองมีระดับยา

ในรางกายที่เหมาะสม ไมนอยเกินไปจนไมมีผลในการรักษา และไมมากเกินไปจนเปนอันตราย
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4.ใชยาใหถูกบุคคล การใชยาจะตองใหเหมาะสมกับผูปวย เพราะยาชนิดเดียวกันอาจใหผลการรักษาที่แตกตาง

กัน และผูปวยแตละคนมีการตอบสนองตอยาตางกัน จึงไมควรนํายาของบุคคลหนึ่งไปใหอีกคนแมวาจะปวยเปนโรค

เดียวกันก็ตาม

5.ใชยาใหถูกทางและถูกวิธี ปจจุบันการใชยามีหลายรูปแบบ เวลาจะใชจึงจะตองใชใหถูกวิธี เพื่อไมใหเกิดปญหา

และอันตรายได

-ยาอม ไมควรเคี้ยวเพราะยาอมจะออกฤทธิ์อยางชาๆไดดีในชองปาก หากกลืนอาจจะไมไดผลในการรักษา

-ยาอมใตลิ้น จะตองดูดซึมในปากเพื่อใหไดผลทันที

-ยาเหน็บ จะตองเหน็บในชองทางที่กําหนด หากกลืน หรือเหน็บผิดก็จะไมไดผล

-ยาทา ควรจะทาภายนอก การรักษาจึงจะไดผล

-อื่นๆ เชน ยาพนหรือยาหยอด ควรทําตามที่แพทยสั่งเทานั้น
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ผลขางเคียงจากการใชยา
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03 ผลขางเคียงจากการใชยา

อาการขางเคียงจากยา (Side effect) หมายถึง ผลที่ไมใชการรักษาของยาจะเกิดขึ้นมากหรือนอยแตกตาง

กันขึ้นอยูกับการรับรูของแตละบุคคลหรือใหเขาใจงายๆ คืออาการที่เกิดจากฤทธิ์ของยาเชนทานยาแกปวด Ibuprofen

แลวมีอาการแสบทองเนื้องจากยาระคายกระเพราะอาหารเรียกวาผลขางเคียงของยา
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อาจแกไขโดยทานยาหลังอาหารทันที หามทานตอนทองวาง ในผูที่มีความเสี่ยงสูง เชน เคยเปนโรคกระเพาะ

อาจตองทานยาลดการหลั่งกรดรวมดวย ยารักษาความดันโลหิตสูง ซึ่งมีฤทธิ์ในการลดความดันโลหิตของผูปวยที่มีค

วามดันโลหิตสูงใหเปนปกติ แตบางครั้งอาจทําใหความดันโลหิตตํ่าจนอาจมีผลทําใหผูปวยมีอาการขางเคียงจากความ

ดันโลหิตตํ่าจากยา เชน ลุกขึ้นแลวหนามืด ใจสั่น 
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หรือยารักษาโรคเบาหวาน ถาใชเกินขนาด หรือผูปวยทานอาหารนอยลง อาจทําใหนํ้าตาลในเลือดตํ่า ผูปวย

จะมีอาการใจเตน ใจสั่น เหงื่อออก ถามีอาการมากอาจจะหมดสติ 
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ยาบางชนิดมีผลขางเคียง ทําใหงวงนอน เชน ยาในกลุมยาแกแพ เชน Chlorpheniramine, Hydroxyzine 

หลังทานยาควรหลีกเลี่ยงการขับรถ หรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล ยาบางชนิดอาจทําใหเกิดอาการคลื่นไสอาเจียน 

เชน Doxycycline อาจแกไขโดยทานยาพรอมอาหาร หรือหลังอาหารทันที เพื่อปองกันไมใหยาออกฤทธิ์ทําใหเกิด

อาการคลื่นไส เปนตน จะเห็นไดวาอาการขางเคียงจากยาเปนอาการที่เกิดจากฤทธิ์ของยาเอง และสามารถจัดการ

แกไขไดโดยการปรับเปลี่ยนวิธีทานยา และการปฏิบัติตัวของผูปวย ไมจําเปนตองหามใชยาเสมอไป
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การแพยา (Drug allergy)

เปนปฏิกิริยาที่เกิดจากภูมิคุมกันของรางกายตอตานยาที่ไดรับเขาไป ไมสามารถคาดการณไดลวงหนาวาผูใดจะแพยา

ตัวไหน ลักษณะอาการแพยา เชน หลังทานยาแลวมีผื่นคัน เปลือกตาบวม ริมฝปากบวม มีแผลบริเวณเยื่อออน 

ผิวหนังไหม เปนตน โดยหากพบวาทานยาแลวมีอาการแพยาควรหยุดยาที่ตองสงสัยทั้งหมด และพบแพทยเพื่อรักษา

อาการแพที่เกิดขึ้นอยางถูกวิธี และหามทานยาที่แพซํ้าอีก เพราะจะทําใหเกิดการแพซํ้า และอาการแพอาจรุนแรงขึ้น

จนบางครั้งเปนอันตรายถึงชีวิตได ควรมีการจดบันทึกชื่อยาไว แจงแพทยและเภสัชกรทุกครั้งวาทานแพยาชื่ออะไร



03 ผลขางเคียงจากการใชยา

การแพยา (Drug allergy).jpeg
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การแพยากับผลขางเคียงแตกตางกันอยางไร

- ผลขางเคียงของยานั้น เกิดจากฤทธิ์ของยาที่มีผลตอคนสวนมากซึ่ง ไมอันตรายถึงชีวิต และยังสามารถใชยาตอ ได

จนหาย โดยทางเภสัชจะแนะนําการใชยาที่ถูกตองและลดผลขางเคียงของยาได เชน ยาแกปวดที่กัดกระเพาะ ทําให

รูสึกคลื่นไส อาเจียน แสบทอง แพทยจะนําใหทานยาหลังอาหารทันที หรือทานยาลดกรดในกระเพาะอาหารควบคูไป

ดวย หรือยาแกแพบางชนิด มีฤทธิ์ทําใหงวงซึม เปนตน แตการแพยานั้น จะเกิดเฉพาะบางคนเทานั้น และบางราย

อาจจะไมไดเกิดขึ้นในครั้งแรกที่ทานยา ฤทธิ์ของตัวยานั้นตองใชเวลาในการทํา ปฏิกิริยากับรางกาย ชา เร็ว ขึ้นอยูขึ้น

กับแตละคน ไมเหมือนกัน
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โดยสรุป ถาจะเปรียบเทียบลักษณะอาการขางเคียงจากยา และการแพยานั้น อาการขางเคียงจากยาเกิดจากฤทธิ์ของ

ยาจะพบไดมากกวาคือรอยละ 95 อาการจะรุนแรงนอยกวา และอัตราการตายนอยกวา สวนการแพยาแมจะพบได

นอยคือประมาณรอยละ 5 แตอาการมักจะรุนแรงกวา และมีอัตราการตายสูงกวา เนื่องจากแพทยไมสามารถทํานาย

ไดลวงหนาวาจะเกิดกับใครและอยางไร ดั้งนั้น การจดจําและสังเกตยาที่ทานแพเปนสิ่งสําคัญ ที่จะชวยใหตัวทาน

เองปลอดภัยจากการใชยา
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มีอาการแลวทําอยางไรดี?

                    หากทานยาแลวสังเกตไดถึงการเปลี่ยนแปลงของรางกายใหหยุดใชยาที่สงสัยตัวดังกลาว ถายภาพ

อาการที่เกิดขึ้นตามรางกายเชน ผื่น หรืออาการบวมตามรางกายตางๆ และรีบมาพบแพทย โดยอยาลืมนําตัวยาตอง

สงสัยดังกลาว เพื่อใหแพทยวินิจฉัยอาการแพ หากแพทยทราบถึงตัวยาที่เราแพแลวนั้น เราจะไดบัตรแพยา เพื่อใน

ครั้งตอไป เมื่อเราตองรับยาเพื่อมารักษาโรคและอาการ เภสัชจะระวังในการจายยา หลีกเลี่ยงที่เราแพ และใชในตัว

อื่นแทน



การปฏิบัติตนเมื่อแพยา

04



04 การปฎิบัติตนเมื่อแพยา

การแพยา

คือ ปฏิกิริยาไมพึงประสงคจากการใชยาที่

เกิดจากการตอบสนองทางระบบภูมิคุมกันของ

รางกายอยางจําเพาะตอยา มักเปนปฏิกิริยาที่ไม

สามารถคาดเดาได และไมเกี่ยวของกับขนาดของยา

อาการแพยา สามารถเกิดไดในหลายระบบ

ระบบผิวหนัง

เชน ผื่นคัน ลมพิษ ตัวแดง ตุมนํ้าพอง เปนตน

ระบบทางเดินหายใจ

เชน หายใจเหนื่อย หอบ หลอดลมตีบ เปนตน

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

เชน หนามืด เวียนศีรษะ หมดสติ เปนตน

ระบบทางเดินหายใจ

เชน ปวดทอง อาเจียน ตับอักเสบ เปนตน



**หากมีอาการหลายระบบ และเกิดภายในเวลาอันรวดเร็ว ไมเกิน 1 ชั่วโมงหลังไดรับยา เรียกวา การแพยารุนแรง ซึ่ง

เปนอันตรายถึงชีวิตได**
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การแพยาแบบเกิดขึ้นชา มักเกิดหลังไดรับยาไปแลวมากกวา 1 ชั่วโมง โดยมากมักเกิดอาการทางผิวหนัง ไม

เปนอันตรายมาก 

แตหากมีอาการตุมนํ้าพอง ผิวหนังลอก เยื่อบุตา ปากหรืออวัยวะเพศเปนแผล มีตุมหนอง หนาบวมแดง มีไข 

ออนเพลีย จะถือวาเปนสัญญาณอันตรายของ **การเกิดผื่นแพยารุนแรง** ซึ่งเปนอันตรายถึงชีวิตได
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วิธีการรักษาเบื้องตนเมื่อสงสัยวาแพยา

1

2

หยุดยาที่สงสัยทันที

หากอาการสงสัยการแพรุนแรง หรือผื่นแพยารุนแรง ใหรีบไปโรงพยาบาลทันท ี

พรอมกับนํายาทั้งหมดที่รับประทานไปดวย

ถายรูปผื่นที่เกิดขึ้น เพื่อใหแพทยวินิจฉัย เนื่องจากผื่นบางชนิด เชน ลมพิษ มักหาย

ไปเองไดอยางรวดเร็ว
3
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วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อแพยา

2

1

3

4

5

หลีกเลี่ยงยาที่แพ และยาที่มีโครงสรางคลายคลึงกัน

พกบัตรแพยา และแสดงบัตรเสมอ เมื่อซื้อยา หรือรับบริการในโรงพยาบาล/คลินิก

ใชยาเทาที่มีความจําเปนโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ

ไมควรลองใชยาที่สงสัยวาจะแพเอง หรือรับประทานยาแกแพกอน เนื่องจากไมสามารถปองกันการแพยาได และอาจเปนอัน

ตรายถึงชีวิต

หากมียาตองสงสัยหลายชนิด หรือเปนยาที่มีความจําเปนที่ตองใชในอนาคต ควรพบแพทยโรคภูมิแพ เพื่อวางแผนการ

ทดสอบยาตอไป
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การทดสอบยาเบื้องตน

การทดสอบยา เปนการทําเพื่อทดสอบวาแพยาจริงหรือไม และเพื่อหายาใหผูปวยใชไดอยางปลอดภัยในอนาคต 

การทดสอบยาสามารถทําไดหลายวิธี เชน การทดสอบทางผิวหนัง การตรวจเลือด หรือการไดรับยาอยางชา ๆ ใน

ความดูแลใกลชิดของแพทย

โรคภูมิแพ เปนตน

การตัดสินใจวาควรทดสอบยาหรือไม หรือควรเลือกวิธีการใด ขึ้นกับสภาวะของผูปวยแตละรายและดุลยพินิจของ

แพทย


