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ค าน า 
 

  การใชยาอยางไม่สมเหตุผลเปนปัญหาที่ส าคัญของระบบสาธารณสุข ส่งผลตอผู้รับบริการท าให้
เกิดการแพ้ยาหรือดื้อยา ได้รับการรักษาเกินความจ าเป็น และส่งผลต่อทรัพยากรทางการเงินการคลังของประเทศ 
รายวิชาการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษาโรคขั้นต้น (640 -493) เป็นรายวิชาหนึ่งที่มี
ความส าคัญในการให้การดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยในชุมชน จึงได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือการใช
ยาอยางสมเหตุผลตามนโยบายแห่งชาติชาติด้านยา พ.ศ. 2554 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2554-2559 โดยมุ่งหวังที่จะเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาก าลังคนดานสุขภาพเพ่ือการใชยาอยางสม
เหตุผล ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดีตอการใชยาอยางสมเหตุผล  
  คู่มือการเรียนการสอนเพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้แก่
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษาโรคขั้นต้น (640-493) ให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตพยาบาลบรรลุสมรรถนะที่
พึงมีต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และน าไปใช้ในการพัฒนาการวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการต่อไป 
 
 
 
          กรกฎาคม  2561 
              คณะผู้จัดท า 
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สมรรถนะที่พึงมีเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU competency) 
 

สมรรถนะของบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ที่พึงมีเพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พัฒนาจากกรอบสมรรถนะ
ของผู้สั่งใช้ยา “the Prescribing Competency Framework” ที่ก าหนดโดยสถาบันสุขภาพและความเป็นเลิศ
ทางด้านการแพทย์แห่งชาติ (The National Institute for Health Care Excellence, NICE) และสมาคมเภสัช
กรรม (The Royal Pharmaceutical Society) ของสหราชอาณาจักร ฉบับตีพิมพ์เผยแพร่ในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 โดยให้ความส าคัญของการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ได้แบ่งสมรรถนะที่พึงมีของผู้ใช้ยาเป็น 2 
มิติ (Domain) ได้แก่ การร่วมปรึกษาหารือก่อนใช้ยา (Consultation) และ การดูแลให้เกิดการใช้ยาที่ดีอย่างสม
เหตุผล (Prescribing governance) ซึ่งในแต่ละมิติ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 6 ด้าน (สมรรถนะที่ 1-6) และ  
4 ด้าน (สมรรถนะที่ 7-10) ตามล าดับดังนี้ 
 

การร่วมปรึกษาหารือก่อนใช้ยา (Consultation) 
1. สามารถประเมินปัญหาในผู้ป่วย ที่อาจเก่ียวข้องกับการใช้ยา หรือความจ าเป็นต้องใช้ยารักษาได้ 

(Assess the patient) 
2. สามารถเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสม ตามความจ าเป็น (Consider the options) 
3. สามารถสื่อสารเพ่ือให้การตัดสินใจร่วมของผู้ป่วยในการใช้ยา เป็นไปบนข้อมูลทางเลือกที่ถูกต้อง 

เหมาะกับบริบทและเคารพในมุมมองของผู้ป่วย (Reach a shared decision) 
4. สามารถสั่งใช้ยาได้อย่างถูกต้อง (Prescribe) 
5. สามารถให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการใช้ยาได้อย่างเพียงพอ (Provide information) 
6. สามารถติดตามผลการรักษา และรายงานผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้ยาได้ (Monitor and 

review) 
 

การดูแลให้เกิดการใช้ยาที่ดีอย่างสมเหตุผล (Prescribing governance) 
7. สามารถใช้ยาได้อย่างปลอดภัย ทั้งต่อผู้ป่วย และไม่เกิดผลกระทบต่อสังคมโดยรวม  

(Prescribe safety) 
8. สามารถใช้ยาได้อย่างเหมาะสมตามความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และเป็นไปตามหลัก 

เวชจริยศาสตร์ (Prescribe professionally) 
9. สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ยาได้อย่างต่อเนื่อง (Improve prescribing practice) 
10. สามารถท างานร่วมกับบุคลากรอื่นแบบสหวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

(Prescribe as part of a team) 
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ประเด็นเนื้อหาหลัก ตามสมรรถนะท่ีสภาการพยาบาลก าหนด 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษาโรคเบื้องต้น (640-493) 

 

ประเด็นเนื้อหาหลัก หัวข้อ 

สมรรถนะที่พึงมีด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
วิธีการจัดการเรียนการสอน/

ประสบการณ์การเรียนรู้ 
วิธีการวัดผล/ผลลัพธ์การ

เรียนรู้ 
Consultation 

Prescribing 
governance 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.Monitoring and 
evaluation impact 
of drug therapy, 
adverse effects 
properly and 
reporting drug 
related problems 

4.1 Identifying which 
therapeutic effect to observe 
and potential variation in drug 
response  
4.2 Using laboratory test 
appropriately (which and 
when) 
4.3 Assessing drugs as possible 
causes of symptoms and signs 
4.4 Recognizing the potential 
for drug related problems 
(including adverse drug 
interactions, interactions, 
toxicity, or potential errors in 
medication management 
cycle) 
4.5 Appraising critically the 
prescribing of others 
4.6 Ability to communicate 
effectively and clearly to allow 
 

    * * *    (Core skills) 
- การฝึกปฏิบตัิในสถานการณ์
จริง 
- กรณีศึกษา อย่างน้อย 3 ราย 
- การ Pre-Post 
Conference 
 

 
- ประเมินจากรายงาน

กรณีศึกษา 3 ราย 
- ประเมินจากบันทึกการ

ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น 
และการใหค้ าแนะน า
การใช้ยา (OPD Card)   

- สังเกตขณะการซัก
ประวัติ การตรวจ
ร่างกาย การรักษา และ
การให้ค าแนะน าแก่
ผู้รับบริการเกีย่วกับ
เรื่องยา 

- สังเกตการเตรียมและ
การให้ยาด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น ยาพ่น ยาฉีด 
ยากิน วัคซีน ยา Drip 
ยาทา ยาหยอด 
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ประเด็นเนื้อหาหลัก หัวข้อ 

สมรรถนะที่พึงมีด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
วิธีการจัดการเรียนการสอน/

ประสบการณ์การเรียนรู้ 
วิธีการวัดผล/ผลลัพธ์การ

เรียนรู้ 
Consultation 

Prescribing 
governance 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8.Taking an 
accurate and 
informative drug 
history 

8.1 Communication to obtain 
accurate information about 
current prescription and non-
prescription drugs  
8.2 Making an assessment of 
adherence to a medication 
regimen 
8.3 Recording current and past 
adverse drug reactions, 
including allergies 
8.4 Assessing drugs as possible 
causes of symptoms and signs  
8.5 Medication reconciliation 
(IPD) 

*          (Core skills) 
- การฝึกปฏิบตัิในสถานการณ์
จริง 
- กรณีศึกษา อย่างน้อย 3 ราย 
- การ Pre-Post 
Conference 
 
 

 
- สังเกตขณะการซัก

ประวัติ การตรวจ
ร่างกาย เกี่ยวกับการแพ้
ยา แพ้อาหาร 

- ประเมินจากบันทึกการ
ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น 
และการใหค้ าแนะน า
การใช้ยา (OPD Card)   

 

9.Administer drug 
safely 

9.1 Selecting the appropriate 
route of administration  
9.2 Giving subcutaneous, 
intramuscular, and intravenous 
injections 
9.3 Preparing drugs for 
parenteral administration, 
including mixing and dissolving 
drugs 
9.4 Preparing and giving drugs 
by an infusion pump 

      * *   (Core skills) 
- การฝึกปฏิบตัิในสถานการณ์
จริง 
- กรณีศึกษา อย่างน้อย 3 ราย 
- การ Pre-Post 
Conference 
 

 
- สังเกตทักษะการใหย้า

ด้วยวิธีการต่างๆ 
- ประเมินการบันทึกการ

ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น 
และการใหย้า 
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ประเด็นเนื้อหาหลัก หัวข้อ 

สมรรถนะที่พึงมีด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
วิธีการจัดการเรียนการสอน/

ประสบการณ์การเรียนรู้ 
วิธีการวัดผล/ผลลัพธ์การ

เรียนรู้ 
Consultation 

Prescribing 
governance 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9.5 Preparing and giving 
nebulized drugs 
9.6 Advising patients about 
special modes of drug delivery 
(topical, inhaled, infusion) 

12.Provide 
patients and 
careers with 
appropriate 
information about 
their medicines 

12.1 Providing with enough 
information about drugs to 
allow them to make informed 
decisions about their 
treatment; discussing benefits 
and risks of drug therapy with 
patients; exploring patients’ 
own views and wishes in 
relation to drug treatment. 
12.2 Obtaining informed 
consent to treatment 

  *  *      (Core skills) 
- การฝึกปฏิบตัิในสถานการณ์
จริง 
- กรณีศึกษา อย่างน้อย 3 ราย 
- การ Pre-Post 
Conference 

 

 
- สังเกตการใหค้ าแนะน า

เกี่ยวกับวิธีการรักษา
และการให้ข้อมลู
ทางเลือกเพื่อใช้
ตัดสินใจในการรักษา 

- ประเมินจากบันทึกการ
ตรวจรักษา (OPD 
Card) และรายงาน
กรณีศึกษา 3 ราย 

13.Awareness of 
rational approach 
to prescribing and 
therapeutics 

13.1 Identifying the correct 
diagnosis  
13.2 Understanding the 
pathophysiological processes 
involved  
13.3 Knowing the drugs that 
might beneficially influence 
these processes 
13.4 Establishing the end-

          (Attitudes) 
- การฝึกปฏิบตัิในสถานการณ์
จริง 
- กรณีศึกษา อย่างน้อย 3 ราย 
- การ Pre-Post 
Conference 
- การสะท้อนคิดการเรียนรู ้

 

 
- สังเกตการปฏิบัติการ

ประเมินสภาพ การ
วินิจฉัยแยกโรค การ
วินิจฉัยโรค การดูแล
รักษาและการให้
ค าแนะน าเบื้องต้น 

- ประเมินจากบันทึกการ
ตรวจรักษา (OPD 
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ประเด็นเนื้อหาหลัก หัวข้อ 

สมรรถนะที่พึงมีด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
วิธีการจัดการเรียนการสอน/

ประสบการณ์การเรียนรู้ 
วิธีการวัดผล/ผลลัพธ์การ

เรียนรู้ 
Consultation 

Prescribing 
governance 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
points with which to monitor 
the therapeutic response  
13.5 Assessing the potential 
risks and benefits of treatment  
13.6 Communicating with the 
patient in making the decision 
to treat 

Card) และรายงาน
กรณีศึกษา 3 ราย 

- บันทึกการสะท้อนคิด
การเรียนรู ้
 

 

14.Ethics of 
prescribing and 
drug promotion 

14.1 Drug use and medical 
ethics (beneficence, 
nonmaleficence, autonomy 
and justice) 
14.2 Interacting appropriately 
with pharmaceutical 
representatives and 
companies 
14.3 Informed patient consent 
and concordance 
14.4 People centered health 
care. 
14.4 Interact professionally 
with pharmaceutical industry 
and representatives (ethical 
concerns and the potential 
conflicts of interests that can 
result from the gifting and 

       *   (Attitudes) 
- การฝึกปฏิบตัิในสถานการณ์
จริง 
- กรณีศึกษา อย่างน้อย 3 ราย 
- การ Pre-Post 
Conference 
- การสะท้อนคิดการเรียนรู ้
 

 
- สังเกตการให้

ค าแนะน าเกี่ยวกับ
วิธีการรักษา  

- สังเกตการใหย้าอย่าง
ถูกต้อง เกิดประโยขน์ 
ปลอดภัย การอธิบาย
กลไกการออกฤทธิ์
ของยา ผลดผีลเสีย
ของยา และการ
ปฏิบัติตนเมื่อเกิด
ผลข้างเคยีงของยา 

- สังเกตการเปิดเผย
ข้อมูลเท่าที่จ าเป็น
ของผู้ป่วย เพื่อการ
รักษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- บันทึกการสะท้อนคิด
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ประเด็นเนื้อหาหลัก หัวข้อ 

สมรรถนะที่พึงมีด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
วิธีการจัดการเรียนการสอน/

ประสบการณ์การเรียนรู้ 
วิธีการวัดผล/ผลลัพธ์การ

เรียนรู้ 
Consultation 

Prescribing 
governance 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
sponsoring processes) การเรยีนรู ้

- แบบประเมิน ทศ. 
01-01 
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับสรรถนะหลัก การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษาเบื้องต้น (640-493)  

 

1 หลักการและความส าคัญของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
กรณีการวินิจฉัยและรักษาโรคคอหอยอักเสบ 

 
1. ผู้ประสานงานรายวิชา post ประเด็นค าถามใน LMS2@psu อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนการฝึกปฏิบัติงาน

ในการดูแลรักษาเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ ดังนี้ 
 
กรณีศึกษา (จากคู่มือการเรียนการสอนเพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล, 2560) 
ผู้รับบริการมีอาการเจ็บคอ แน่นจมูก มีน ้ามูก ไอ มีเสมหะ แต่ไม่มีไข้ (ในใบสั่งยาไม่มีพาราเซตามอล) 

ตรวจพบว่ามีคอแดง ต่อมทอนซิลไม่โต ไม่พบฝ้าขาวที่คอ แพทย์ไม่ได้คล้าต่อมน ้าเหลืองที่บริเวณล้าคอของผู้ป่วย 
แพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็น acute pharyngitis (รหัส ICD-10 J02) 

 
 

1.1 ผู้ป่วยโรคคอหอยอักเสบ ได้รับยาปฏิชีวนะ amoxicillin กรณีนี้เป็นการใช้ยาที่ผู้ป่วยได้รับยาอย่าง
เหมาะสมกับโรคหรือไม่ (เหมาะสมในที่นี้ หมายถึงเป็นยาที่มีประโยชน์จริง มีประสิทธิผลจริง รักษา
โรคได้จริง) 

1.2 ผู้ป่วยโรคคอหอยอักเสบ ได้รับยาปฏิชีวนะ amoxicillin (500 มก.) ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง 
กรณี นี้เป็นการใช้ยาที่ผู้ป่วยได้รับยาด้วยขนาดยาที่เหมาะสมกับโรคหรือไม ่

1.3 ผู้ป่วยโรคคอหอยอักเสบ ได้รับยาปฏิชีวนะ amoxicillin (500 มก.) ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง 
จ านวน 20 เม็ด (เท่ากับ 5 วัน) เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับโรคหรือไม่ 

1.4 หากวินิจฉัยเป็นคอหอยอักเสบเฉียบพลัน (acute pharyngitis) ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 
(acute tonsillitis) หรือ คอหอยและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน (acute pharyngotonsillitis) 
ควรลงรหัส ICD-10 ว่าอย่างไร 

1.5 จะวินิจฉัยโรคคอหอยอักเสบได้อย่างไร 
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1.6 เชื้อใดบ้างเป็นสาเหตุของโรคคอหอยอักเสบ 
1.7 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อใด โอกาสพบเชื้อแต่ละชนิดได้ในอัตรามากน้อยเพียงใด 

 
2. อาจารย์นิเทศประจ ากลุ่ม น าประเด็นค าถามที่ผู้ประสานงานรายวิชา post ใน LMS2@psu มาใช้ในการ 

conference ก่อนหรือหลังการฝึกปฏิบัติงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประเด็นที่นักศึกษาได้ไป
ค้นหาค าตอบมาล่วงหน้า 

3. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปผล 
 
ข้อสรุป 

1.1 เป็นการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมกับโรค เนื่องจากไม่สามารถหา Centor criteria ไดค้รบ 3-4 ข้อ จึง 
ไม่มีหลักฐานการติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตค็อกคัสกลุ่มเอ (Group A Streptococcus, GAS) ที่คอ
หอย 

 
http://drug.fda.moph.go.th/.../files/RDU%20final_220615.pdf คู่มือการด าเนินโครงการโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

1.2 ผู้ป่วยได้รับยาด้วยขนาดยาที่ไม่เหมาะสมกับโรค เนื่องจากขนาดยาที่เหมาะสมหากเป็น GAS 
pharyngitis คือ 500 มก. วันละ 2 ครั้ง ไม่ใช่ 1,000 มก. วันละ 2 ครั้ง 



 
 

9 
 

 
 
http://drug.fda.moph.go.th/.../files/RDU%20final_220615.pdf คู่มือการด าเนินโครงการโรงพยาบาล
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
 

1.3 ผู้ป่วยได้รับยาด้วยระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมกับโรค เนื่องจากขนาดยาที่เหมาะสมหากเป็น GAS 
pharyngitis คือ 10 วัน การได้ยาไม่ครบระยะเวลามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้รูมาติกหรือ
โรคหัวใจ รูมาติก (acute rheumatic fever/heart disease) 

1.4 หากวินิจฉัยเป็น acute pharyngitis ควรลงรหัส ICD-10 วา่ J02 หรือ j02.9 หรือ j06.8 หาก
วินิจฉัยเป็น acute tonsillitis ควรลงรหัส ICD- 10 ว่า J02 หรือ j03 .9 หากวินิจฉัยเป็น acute 
pharyngotonsillitis ควรลงรหัส ICD-10 ว่า j06.8 

1.5 วินิจฉัยโรคคอหอยอักเสบจากอาการเจ็บคอ ร่วมกับอาการอ่ืน ๆ เช่น ไข้ ปวดศีรษะ น้ ามูก ไอ 
1.6 ไวรัสเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคคอหอยอักเสบ ในประชากรไทยพบการติดเชื้อ GAS ได้ประมาณ 

16% ในผู้ใหญ่ที่มีอาการของ pharyngotonsillitis สาหรับกลุ่มโรคติดเชื้อระบบหายใจส่วนต้น 
(Upper respiratory infection, URI) พบได้ประมาณ 7.9% 

1.7 ยังไม่เคยมีรายงานการดื้อของเชื้อ GAS ต่อเพนนิซิลลิน จึงใช้ penicillin V หรือ amoxicillin เป็น
ยาทางเลือกอันดับแรก โดยมีรายงานการดื้อต่อ macrolide ในอัตราที่แตกต่างกันในแต่ละท้องที่ 
เช่น อินเดีย มีอัตราการดื้อสูงถึง 68.4% 
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การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

ค าจ ากัดความ  

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล หมายถึง การใช้ยาโดยมีข้อบ่งชี้ เป็นยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิผลจริง
สนับสนุนด้วยหลักฐานที่เชื่อถือได้ ให้ประโยชน์ทางคลินิกเหนือกว่าความเสี่ยงจากการใช้ยาอย่างชัดเจน มีราคา
เหมาะสม คุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ไม่เป็นการใช้ยาอย่างซ้ าซ้อน ค านึงถึงปัญหาเชื้อดื้อยา เป็นการ
ใช้ยาในกรอบบัญชียายังผลอย่างเป็นขั้นตอนตามแนวทางพิจารณาการใช้ยา โดยใช้ยาในขนาดที่พอเหมาะกับ
ผู้ป่วยในแต่ละกรณีด้วยวิธีการให้ยาและความถ่ีในการให้ยาที่ถูกต้องตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก ด้วยระยะเวลาการ
รักษาที่เหมาะสม ผู้ป่วยให้การยอมรับและสามารถใช้ยาดั งกล่าวได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง กองทุนในระบบ
ประกันสุขภาพหรือระบบสวัสดิการสามารถให้เบิกจ่ายค่ายานั้นได้อย่างยั่งยืน เป็นการใช้ยาที่ไม่เลือกปฏิบัติ เพ่ือให้
ผู้ป่วยทุกคนสามารถใช้ยานั้นได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ถูกปฏิเสธยาที่สมควรได้รับ (พิสนธ์, 2561) 

การซกัประวัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

การซักประวัติเป็นการรวบรวมข้อมูล เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวินิจฉัยความเจ็บป่วยของ
ผู้ป่วย และเป็นการพยาบาลอันดับแรกที่ก่อให้เกิดความร่วมมือในการรักษาพยาบาล ท าให้เข้าใจถึงความรู้สึกนึก
คิดของผู้ป่วยก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพยาบาลและผู้ป่วย การซักถามไม่ควรถามน าหรือถามด้วยค าถาม
ปลายปิดโดยไม่จ าเป็น เพราะจะท าให้ได้รับข้อมูลไม่เพียงพอ การประวัติที่จ าเป็น ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว อาการ
ส าคัญ ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ประวัติครอบครัว นอกจากนี้การซักประวัติข้อมูล
การใช้ยา ประวัติการแพ้ยา ก็ถือเป็นข้อมูลส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม มีความ
ปลอดภัยจากอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละราย 
รวมทั้งมีระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม เกิดค่าใช้จ่ายต่อผู้ป่วยและชุมชนน้อยที่สุด 

การซักประวัติ 
หัวข้อ สิ่งท่ีควรสอบถาม 

วันเดือนปี และ เวลาที่ซักประวัติ ต้องระบุทุกครั้งที่มีการประเมินผู้ป่วย โดยเฉพาะภาวะฉุกเฉิน 
ข้อมูลทั่วไป (Identifying Data) ข้อมูลส่วนบุคคล: อายุ, เพศ, อาชีพ, สถานภาพการสมรส 

ที่มาของประวัติ: จากตัวผู้ป่วยเองหรือจากเพ่ือน, ญาติ, ผู้น าส่ง,จดหมายส่งตัว 
หรือ จากแฟ้มประวัติผู้ป่วย สถานพยาบาลที่ส่งตัวผู้ป่วยมา 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Reliability) ขึ้นกับความทรงจ าของผู้ให้สัมภาษณ์ ความน่าเชื่อถือ อารมณ์ 
อาการส าคัญ [Chief complaint (s)] อาการที่ผู้ป่วยกังวลมากที่สุดที่ต้องมาพบแพทย์ 
ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน ขยายข้อมูลอาการส าคัญว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด มีอาการอย่างไร 



 
 

11 
 

การซักประวัติ 
หัวข้อ สิ่งท่ีควรสอบถาม 

(Present illness) คนไข้รู้สึกอย่างไรบ้างกับปัญหาที่เกิดข้ึน 
ประวัติของระบบอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับอาการส าคัญ 
ประวัติภูมิแพ้ การสูบบุหรี่ หรือ การดื่มสุรา 

ประวัติการใช้ยา ประวัติการแพ้ยา 

สอบถามประวัติแพ้ยาของผู้ป่วยทุกราย 
จัดท าประวัติ “ใบแจ้งแพ้ยา/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ” กรณีท่ีพบผู้ป่วยแพ้ยาหรือมี
ประวัติแพ้ยา 
สอบถามประวัติการแพ้ยาทุกครั้งก่อนส่งมอบยาให้ผู้ป่วย 
สอบถามชื่อ ชนิด ปริมาณ เวลา การบริหารยา และเวลาที่ใช้ยาล่าสุด/
ประจ า 
หากผู้ป่วยมียาที่ใช้ประจ า ให้น ายามาด้วยทุกครั้ง 

ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต 
(Past history) 

การเจ็บป่วยตั้งแต่วัยเด็ก 
การเจ็บป่วยเมื่อเป็นผู้ใหญ่ โรคทั่วไป การผ่าตัด โรคทางสูตินรีเวชและ 
อาการทางจิตประสาท 
ความปลอดภัยและการป้องกันโรค ได้แก่ วัคซีน การทดสอบเพื่อตรวจกรอง
โรคบางชนิด (screening tests)  

ประวัติครอบครัว (Family history) อายุ การเจ็บป่วย การตาย ของ พ่อแม่ พ่ีน้อง หรือ ปู่ย่าตายาย 
ระบุโรคบางชนิดที่อาจเกิดในครอบครัวเดียวกันว่า มี หรือ ไม่มี เช่น ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ. 

ประวัติพฤติกรรมสุขภาพและสังคม 
(Personal and social history) 

ระดับการศึกษา พ้ืนฐานครอบครัว เศรษฐานะ ความสนใจส่วนตัว และลีลา
ชีวิต(life style) 

ประวัติของระบบอ่ืนๆ 
(Review of systems) 

อาการที่พบบ่อยในระบบอ่ืนที่นอกเหนือจากระบบที่เกี่ยวข้องกับอาการ
ส าคัญ  

 

 

 

  



 
 

12 
 

การบริหารยา 

วิธีการบริหารยา (Route of drug administration) หมายถึง วิธีในการน ายาเข้าสู่ร่างกาย เพื่อหวังผล
รักษาโรคหรือรักษาความผิดปกติต่างๆ วิธีการบริหารยาที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อความเร็วและต่อปริมาณของยาที่
จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย โดยแต่ละวิธี จะมีข้อดี ข้อเสีย และข้อบ่งใช้ ที่แตกต่างกันออกไป 

5R 6R 10R 
Right Patient Right Patient Right Patient 
Right Drug Right Drug Right Drug 
Right Dose Right Dose Right Dose 
Right Route Right Route Right Route 
Right Time Right Time Right Time 
 Right Document Right Document 
  Right Client Education 
  Right to Refuse 
  Right Assessment 
  Right Evaluation 
 

หลักการบริหารยาเพ่ือให้เกิดความถูกต้องและปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ ส าหรับการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลดูแลรักษาโรคเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข 

1. Right Patient / Client ให้ผู้ป่วย/ผู้รับบริการถูกคน  
โดยก่อนจัดเตรีมยาต้องมีการตรวจสอบชื่อ-สกุลของผู้รับบริการให้ถูกต้องให้ตรงกับใบสั่งยา ก่อนจะ

ให้ยากับผู้รับบริการต้องถามชื่อ-สกุลก่อนให้ยาไปทุกครั้ง โดยใช้ค าถาม ปลายเปิด เช่น “คุณชื่อ-นามสกุลอะไรค่ะ” 
แล้วให้ผู้รับบริการบอกชื่อ-นามสกุลด้วยตนเอง ห้ามใช้ค าถามปลายปลายเปิดที่ถามว่า “คุณชื่อ.....นามสกุล.....นี้ใช่
ไหมค่ะ” เพราะผู้รับบริการบางคนไม่ได้ตั้งใจฟัง ได้ยินไม่ชัด ระดับความรู้สึกตัวลดลง อาจท าให้ตอบใช่ หรือไม่ใช่
ได้ ส าหรับผู้ป่วยเด็กหรือผู้ที่ไม่สามารถรับรู้ได้ดี เช่น ผู้สูงอายุที่หูตึง ผู้พิการทางสติปัญญา เป็นต้น ต้องมีผู้ปกครอง
หรือญาติมาด้วย การให้ยาสามารถตรวจสอบโดยใช้ค าถามปลายเปิด ถามชื่อ-สกุล ได้จากผู้ปกครองหรือญาติ ห้าม
ให้ยาผู้รับบริการหากยังไม่ได้ตรวจสอบชื่อ-สกุล 

ส าหรับในสถานบริการสาธารณสุข อาจจะมีชื่อผู้รับบริการซ้ า ทั้งชื่อและนามสกุลที่เหมือนกัน ควร
ตรวจสอบกับอายุ และท่ีอยู่ ให้ตรงกับข้อมูลในทะเบียนประวัติผู้รับบริการด้วยทุกครั้ง 

 
2. Right Drug / Medication ให้ยาถูกชนิด 

ตรวจสอบชื่อยาในใบสั่งยาให้ถูกต้อง หากไม่ได้เป็นผู้สั่งยาเอง ต้องตรวจสอบด้วยว่ายาที่สั่งถูกต้องกับ
โรคหรืออาการที่ผู้รับบริการมารักษาหรือไม่ และตรวจสอบประวัติการแพ้ยาด้วยทุกครั้งเพ่ือเป็นการตรวจสอบซ้ า
กับผู้ตรวจและสั่งยา หากไม่ถูกต้องหรือสงสัยให้ทักท้วง เพ่ือทบทวนการสั่งจ่ายยาชนิดนั้นๆ ก่อนจัดยาทุกครั้งต้อง
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มีใบสั่งยา ฉลากยา ระบุชื่อยาชัดเจน หยิบยาให้ตรงกับใบสั่งยา ฉลากยา โดยดูชื่อยาที่ข้างขวดหรือแผงยา ให้
ตรงกัน ตรวจสอบอย่างน้อย 3 ครั้ง ก่อนบรรจุยาลงในซองยาและแปะฉลากยาให้ตรงกับยาที่บรรจุ ถ้าหากมียา
หลายชนิด ต้องจัดยาที่ละชนิด ห้ามน ายาหลายๆ ชนิด มาวางใกล้กันเพื่อเตรียมบรรจุลงซองยา 

 
3. Right Dose ให้ขนาดถูกต้อง 

ตรวจสอบขนาดยาในใบสั่งยาให้ถูกต้อง หากไม่ได้เป็นผู้สั่งยาเอง ต้องตรวจสอบด้วยว่าขนาดยาที่สั่ง
ถูกต้องกับผู้รับบริการหรือไม่ 

Dose ของยาในผู้รับบริการเด็ก 
ยาที่ใช้บ่อย โดยเฉพาะการให้ยาในเด็กจะต้องมีการค านวณขนาดยาตามน้ าหนักตัวของเด็ก ยาที่

มักจะให้บ่อยในสถานบริการสาธารณสุข มีดังนี้ ที่มา: http://bkh.moph.go.th/pharmacy/file/ac1.pdf 

ยาที่ใช้บ่อยในเด็ก ขนาดยา หมายเหตุ 
Amoxicillin Syrup 
125 mg/5 ml 

< 20 kg 
20-50 mg/kg/day 

ทุก 8 ชั่วโมง 

Cloxacillin Syrup 
125 mg/5 ml 

< 20 kg 
50-100 mg/kg/day 

วันละ 4 ครั้ง 

CPM Syrup 
2 mg/5 ml 

0.35 mg/kg/day ทุก 4-6 ชั่วโมง 

Domperidone Syrup 
5 mg/5 ml 

0.2-0.4 mg/kg/dose ทุก 4-8 ชั่วโมง 

Mixt. Carminative 1-5 ปี : 1 ช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง 
Multivitamin Syrup < 6 ปี : 1 ช้อนชา วันละ 1 ครั้ง 

6-12 ปี : 1-2 ช้อนชา วันละ 1-2 ครั้ง 
Milk of Magnesia 
8 g/100 ml 

< 2 ปี : 0.5 ml/kg/dose วันละครั้ง 
2-5 ปี : 5-15 ml/day ก่อนนอน 
6-12 ปี : 15-30 ml/day ก่อนนอน 

Paracetamal Syrup 
120 mg/5 ml 

< 12 ปี : 10-15 mg/kg/dose ทุก 4-6 ชั่วโมง 

Salbutamol Syrup 
2 mg/ 5ml 

2-6 ปี : 0.1-0.2 mg/kg/dose วันละ 3 ครั้ง 
6-12 ปี : 2 mg/dose วันละ 3-4 ครั้ง 

ส าหรับค าแนะน าของการให้ยาในเด็กจาก WHO  มีดังนี้
(http://www.who.int/selection_medicines/list/WMFc_2010.pdf) 
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Paracetamol 

 
CPM 

 
 
 
Amoxicillin 
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Cefalexin 

 
Cloxacillin 

 
 
Erythromycin 
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Aluminium Hydroxide 
 

 
 
Metoclopramide 
 

 
ในการให้ยาในเด็ก ต้องอธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงปริมาณยาที่จะต้องให้เด็กในแต่ละครั้ง ซึ่ง

อุปกรณ์ส าหรับตวงยาที่ใช้ในสถานบริการสาธารณสุข มีดังนี้ 
1) ช้อนชา ต้องให้ผู้ปกครองเด็กใช้ช้อนชาที่ได้จากสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นช้อนชาที่ได้

มาตรฐาน  
1 ช้อนชา = 5 มิลลิลิตร หรือ 5 ซีซี ตวงยาให้เต็มขอบบนของช้อนชาพอดี  
ครึ่งช้อนชา = 2.5 มิลลิลิตร หรือ 2.5 ซีซี ตวงยาแค่ขีดกลางของช้อนชาพอดี 

2) ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะมาตรฐาน = 15 ซีซี หรือ 15 มิลลิลิตร ไม่ควรน าช้อนโต๊ะส าหรับรับประทาน
อาหารมาตวงยาเนื่องจากปริมาตรที่ได้อาจจะไม่ตรงตามมาตรฐานและเกิดความผิดพลาดใน
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เรื่องของปริมาณตัวยาที่ผู้รับบริการควรได้รับ ถ้าไม่มีช้อนโต๊ะมาตรฐานให้ใช้ถ้วยตวง ตวงถึงขีด 
15 มิลลิลิตร 

3) ถ้วยตวงยา  จะมีขีดปริมาตรบอกที่ข้างถ้วย ซึ่งชนิดของถ้วยตวงยาจะมีทั้งแบบที่มีขี ดบอกเป็น
หน่วยมิลลิลิตร หรือบางชนิดจะบอกเป็นหน่วยช้อนชาและช้อนโต๊ะ 

4) กระบอกฉีดยาพลาสติกที่ไม่มีเข็ม (Syringe) เป็นอุปกรณ์ส าหรับตวงยาที่ใช้ป้อนยาเด็กได้ง่าย 
และตวงได้ค่อนข้างแม่นย า มี 3 ขนาดคือ 3 มิลลิลิตร 5 มิลลิลิตร และ 10 มิลลิลิตร 

5) หลอดหยด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตวงยาที่มีปริมาณน้อยๆ ส่วนใหย๋จะมีขีดบอกปริมาตร ไม่เกิน 1 
มิลลิลิตร 

(ที่มา :https://med.mahidol.ac.th/ramapharmacy/th/knowledge/general/10282015-
1434-th) 

Dose ของยาที่ใช้บ่อย 
1) Paracetamal 
Paracetamal ที่มีใช้ในสถานบริการสาธารณสุขจะมีชนิดเม็ด ขนาด 325 และ 500 มิลลิกรัม และ

ชนิดน้ าเชื่อม ขนาด 120 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร (1ช้อนชา)  
ขนาดยาพาราเซตามอลจากฐานข้อมูลยา (Gold Standard Clinical Pharmacology) ก าหนด

ขนาดยาส าหรับรับประทาน ดังนี้ (คู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล, 2560) 
Adults, Adolescents, and Children >= 12 years:  
- 325-650 mg PO every 4-6 hours, as needed.  
- Alternatively, 1000 mg PO 2-4 times per day can be given.  
- Do not exceed 1 g/dose or 4 g/day. 
Infants and Children < 12 years:  
- 10-15 mg/kg PO or PR every 4-6 hours.  
- Do not exceed 5 doses in 24 hours. 

2) Amoxicillin 
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(ที่มา: คู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล, 2560) 
 
 
 

4. Right Route ให้ถูกทาง 
ตรวจสอบทางท่ีจะใช้ยาในใบสั่งยาให้ถูกต้อง หากไม่ได้เป็นผู้สั่งยาเอง ต้องตรวจสอบด้วยว่าทางที่จะ

ใช้ยาถูกต้องหรือไม่ เช่น ยากิน ยาทา ยาพ่น ยาหยอด หรือยาฉีด ต้องตรวจสอบกับใบสั่งยาและฉลากยาด้วยทุก
ครั้งว่าให้ทางใด 

ยาฉีด ที่ใช้บ่อยในสถานบริการสาธารณสุขได้แก่  
1) วัคซีน 
การฉีดเขาในหนัง (intradermal)  วิธีการนี้ใชเมื่อตองการลดแอนติเจนลง ท าใหเกิด ภูมิคุมกันไดดี

เพราะกระตุนเซลลในผิวหนังและดูดซึมไปยังทอน้ าเหลือง กระตุนภูมิคุมกันชนิดเซลล เปนสื่อไดดี ใชวัคซีน
ปริมาณนอย การฉีดท าไดยากตองอาศัยความช านาญ วัคซีนที่ให้ทางนี้ ไดแกวัคซีน BCG วัคซีนพิษสุนัขบา เปนตน 

การฉีดเขาใตหนัง (subcutaneous route) ใชกับวัคซีนที่ไมตองการใหดูดซึมเร็วเกินไป เพราะอาจ
เกิดปฏิกิริยารุนแรง และเปนวัคซีนที่ไมมีสารดูดซับ (adjuvant) เชน วัคซีนรวมหัด คางทูม และหัด เยอรมัน 
(MMR) วัคซีนทัยฟอยดวัคซีนไขสมองอักเสบเจอี (JE) เปนตน  

การฉีดเขากลามเนื้อ (intramuscular route) ใชเมื่อตองการใหการดูดซึมของวัคซีนดี วัคซีนที่มีสาร
ดูดซับ (adjuvant) ตองฉีดเขากลามเนื้อเสมอเพราะถาฉีดเขาในหนังหรือใตหนังจะท าใหเกิดการอักเสบเปนไตแข็ง
เฉพาะที่ไดการฉีดเขากลามเนื้อมีบริเวณที่เหมาะสมส าหรับการฉีด อยู 2 ที่คือ บริเวณตนแขน (deltoid) ซึ่งเป
บริเวณท่ีมีการดูดซึมดีที่สุด เพราะไขมันไมมาก เลือดเลี้ยงดีและแขน มีการเคลื่อนไหวท าใหการดูดซึมของยาดีและ
บริเวณกึ่งกลางตนขาดานหนาคอนไปดานนอก (mid anterolateral thigh) บริเวณกลามเนื้อ vastas lateral 
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การฉีดบริเวณหนาขามักนิยมฉีดในเด็กเล็ก เนื่องจากแขนยังมีกลามเนื้อนอย ในเด็กวัยเรียนและผูใหญจะฉีด
บริเวณตนแขน วัคซีนที่ใหทางกลามเนื้อ ไดแก วัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (DTP) วัคซีนตับอักเสบบี 
(HBV) และวัคซีนพิษสุนัขบา เปนตน 

หามฉีดวัคซีนที่สะโพก เพราะอาจฉีดเข้าชั้นไขมันใตหนังลงลึกไมถึงกลามเนื้อ นอกจากนี้เลือดยังไป
เลี้ยงสะโพกนอยกวาที่ตนแขน อีกทั้งสะโพกมีการเคลื่อนไหวนอย ท าใหยาดูดซึมไดไม ดีและจะมีผลใหการสราง
ภูมิตานทานไมดีดวย และท่ีส าคัญคืออาจท าใหเกิด sciatic nerve injury ท าใหเกิดความพิการได้ 

ที่มา : http://nvi.ddc.moph.go.th/e-books/EPI2016/eBookSource.pdf 
2) ยาคุมก าเนิดชนิดฉีด 
DMPA (Depot Medroxyprogesterone Acetate) ขนาดที่ใช้ 150 มิลลิกรัม (3 ml) ฉีดเข้า

กล้ามเนื้อบริเวณสะโพก ฉีดทุก 3 เดือน (12 สัปดาห์) ลักษณะของยา เป็นผลึกแขวนลอยสีขาว ตกตะกอน เวลา
ฉีดต้องเขย่า เวลาดูดจะเป็นฟอง 

 
 

5. Right Time ให้ถูกเวลา 
ตรวจสอบเวลาในการให้ยาแต่ละชนิดให้ถูกต้องจากใบสั่งยา ฉลากยา เช่น ยากลุ่ม NSAID ต้องให้

ผู้รับบริการรับประทานยาหลังอาหารทันที ให้ค าแนะน าการรับประทานยาให้ถูกเวลาแก่ผู้รับบริการทุกครั้ง ดังนี้ 
1) ยาก่อนอาหาร 
ยาที่รับประทานก่อนอาหาร ควรรับประทานในช่วงที่ท้องว่าง ยังไม่ได้รับประทานอาหาร ซึ่งก็คือ

ก่อนรับประทานอาหารอย่างน้อย 30 นาที ยกเว้นยาควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดบางตัวที่แนะน าให้ทานก่อน
อาหารอย่างน้อย 15 นาท ี

ถ้าลืมรับประทานยาก่อนอาหาร ควรข้ามยามื้อที่ลืมไป แต่ถ้าเป็นยาที่รับประทานก่อนอาหารเพราะ
ยาจะถูกท าลายหรืออาหารอาจลดการดูดซึมของยา อาจรอให้กระเพาะอาหารว่างก่อนแล้วค่อยรับประทานยาก็ได้ 
ซึ่งก็คือประมาณ 2 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหาร แต่ยาที่ต้องรับประทานในม้ือถัดไปอยู่แล้ว ให้ทานยาก่อนอาหาร
มื้อถัดไปแทนได้เลย ไม่ต้องทานยาซ้ า 

2) ยาหลังอาหาร 
ยาหลังอาหาร ควรรับประทานหลังอาหารไม่เกิน 15-30 นาท ี
ถ้าลืมรับประทานยาหลังอาหาร สามารถรับประทานยาได้ทันทีที่นึกได้และไม่เกิน 15-30 นาที แต่ถ้า

นึกได้หลังจากรับประทานอาหารมากกว่า 30 นาทีแล้ว ควรรอรับประทานหลังอาหารในมื้อถัดไปแทน หรืออาจ
รับประทานอาหารมื้อย่อยแทนมื้อหลักก่อนรับประทานยาก็ได้ กรณีท่ียานั้นมีความส าคัญมาก 

3) ยาหลังอาหารทันที 
ควรรับประทานหลังอาหารทันที อาจทานพร้อมอาหารหรือก่อนรับประทานอาหารค าแรกก็ได้ 

เนื่องจากยามีผลข้างเคียงที่ส าคัญคือ ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร ท าให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน การ
รับประทานพร้อมหรือหลังอาหารทันทีจะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้ 

ถ้าลืมรับประทานยาหลังอาหารทันที ควรรอรับประทานหลังอาหารในมื้อถัดไปแทน หรืออาจ
รับประทานอาหารมื้อย่อยแทนมื้อหลักก่อนรับประทานยาก็ได้ กรณีท่ียานั้นมีความส าคัญมาก 
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4) ยาก่อนนอน 
ยาที่แนะน าให้รับประทานก่อนนอนมีหลายประเภท แต่โดยทั่วไป ควรรับประทานก่อนนอน 15-30 

นาท ี
ถ้าลืมรับประทานยาก่อนนอน มักนึกได้เมื่อถึงเช้าของวันรุ่งขึ้นแล้ว ไม่ควรรับประทานยานั้นอีก ควร

รอให้ถึงเวลาก่อนเข้านอนในคืนถัดไปค่อยรับประทานยานั้น 
5) ยารับประทานเวลามีอาการ 
ควรรับประทานเมื่อมีอาการ หากไม่มีอาการก็ไม่จ าเป็นต้องรับประทานยา ยาในกลุ่มนี้ มักระบุใน

ฉลากว่ารับประทานทุกกี่ชั่วโมงเวลามีอาการ เช่น ทุก 8 ชั่วโมง หรือทุก 12 ชั่วโมง เวลามีอาการ เป็นต้น เมื่อมี
อาการสามารถรับประทานยาได้เลย ไม่ต้องค านึงถึงมื้ออาหาร เนื่องจากไม่ว่าจะรับประทานอาหารหรือไม่ ก็ไม่
ส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หลังรับประทานยาแล้วถ้ายังมีอาการอยู่สามารถทานยาซ้ าได้ ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ 
ไม่ควรรับประทานบ่อยกว่าที่ระบุไว้บนฉลาก เมื่อหายแล้วสามารถหยุดยาได้เลย 
ที่มา: https://med.mahidol.ac.th/ramapharmacy/th/howtotakemedicines 
 
6. Right documentation บันทึกถูกต้อง  

การบันทึกถูกต้อง หมายถึง การลงบันทึกเวลาที่ให้ยาลงใน ใบบันทึกการบริหารยาตามเวลาที่ให้ยา
จริงโดยทันที ซึ่งการให้บริการในสถานบริการสาธารณสุขส่วนใหญ่จะให้ยาผู้รับบริการไปรับประทานเองที่บ้าน 
อาจมีบางครั้งท่ีผู้ให้บริการรักษาโรคเบื้องต้นจะให้ยาในขณะที่มารักษา เช่น การให้ยาลดไข้ ซึ่งต้องบันทึกเวลาที่ให้
จริงลงใน OPD card หรือในระบบบันทึกการตรวจรักษา (JHCIS)  

 
7. Right history and assessment ตรวจสอบประวัติการแพ้ยาและท าการประเมินถูกต้อง 

การซักประวัติและตรวจสอบประวัติการรับยาของผู้รับบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติการแพ้ยา  
หากพบว่าผู้รับบริการแพ้ยาหรือสารชนิดใด ต้องติดสติกเกอร์แพ้ยาบน Family folder ไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน 
รวมทั้งท าการบันทึกในระบบข้อมูลของผู้รับบริการ (JHCIS)  และต้องไม่น ายาหรือสารใด ๆ ที่ผู้ป่วยแพ้ไปให้กับ
ผู้ป่วย  

ตัวอย่าง แนวทางการส่งต่อผู้รับบริการที่สงสัยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
ผู้ป่วยแพ้ยารายใหม่ 
1) ประเมินร่างกายเบื้องต้น 
2) สัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติเบื้องต้นซึ่งมีแนวทางดังนี้ 

- อาการแสดงของการแพ้ เช่น ถ้าเป็นผื่น เป็นบริเวณใดบ้าง มีอาการคันร่วมด้วยหรือไม่ เคยมี 
อาการมาก่อนหรือไม่ 

- เวลาที่เริ่มพบอาการ เพราะการที่จะบอกได้ว่าผู้ป่วยแพ้ยาอะไร ผู้ป่วยจะแสดงอาการแพ้
หลังจากได้รับยาเสมอ 

- ยาที่ผู้ป่วยได้รับก่อนแสดงอาการ โดยเฉพาะถ้าเป็นยาที่ได้จาก รพสต. ควรมีรายละเอียดท้ัง
ชนิดของยา เวลาในการบริหารยาแต่ละรายการ และควรตรวจสอบได้ว่าผู้ป่วยเคยมีประวัติได้รับยาเหล่านั้น
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จาก รพสต. มาก่อนหรือไม่   นอกจากนี้ยังรวมถึงยาอ่ืนๆที่ผู้ป่วยซ้ือรับประทานเองเช่น ยาสมุนไพร ยาชุด เป็น
ต้น เพ่ือการส่งต่อข้อมูลไปยังโรงพยาบาลเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 

 ทั้งนี้ถ้าผู้ป่วยน าตัวอย่างยามาด้วยให้ผู้ป่วยน าไปให้เภสัชกรใช้ประกอบการประเมินการแพ้
ยาด้วย 

- โรคประจ าตัวหรือโรคร่วมอ่ืนๆ 
- ประวัติการแพ้ยาอ่ืนๆ เนื่องจากผู้ป่วยอาจมีประวัติการแพ้ยาอื่นๆ ซึ่งอาจตรวจสอบได้จากบัตร

แพ้ยาของผู้ป่วย (สีฟ้า) และ/หรือสติ๊กเกอร์แพ้ยา (สีแดง) หรือสติ๊กเกอร์เฝ้าระวังการใช้ยา (สีเหลือง) ที่ติดบนสมุด
ประจ าตัวโรงพยาบาลของผู้ป่วย หรืออาจสอบถามโดยตรงเนื่องจากผู้ป่วยอาจเคยมีอาการแพ้ยาแต่ไม่เคยให้
ประวัติไว้ 

- ประวัติการแพ้อาหาร 
- อาการของผู้ป่วยหลังหยุดยาที่สงสัย ซึ่งถ้าอาการผิดปกติดังกล่าวเกิดจากยา เมื่อหยุดยา

โดยทั่วไปอาการของผู้ป่วยจะต้องดีขึ้น ยกเว้นบางกรณี เช่น การแพ้ยารุนแรงแบบ Toxic epidermal necrolysis 
(TEN) 

- กรอกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ลงในแบบฟอร์มส่งต่อผู้ป่วยสงสัยแพ้ยา 
3) ส่งต่อผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลเครือข่าย พร้อมกับแนบแบบฟอร์มส่งต่อผู้ป่วยสงสัยแพ้ยา เพื่อ

ประเมินการแพ้ยาและรับการรักษาต่อไป 
4) ส่งต่อข้อมูลการแพ้ยาของผู้ป่วยกลับไปยัง รพสต. 
 

ผู้ป่วยแพ้ยารายเก่าแต่ไม่เคยให้ประวัติแพ้ยา 

1) สัมภาษณ์ผู้ป่วยและ/หรือญาติเบื้องต้น ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 
- อาการแสดงของการแพ้ เช่น ถ้าเป็นผื่น เป็นบริเวณใดบ้าง มีอาการคันร่วมด้วยหรือไม่ เคยมีอาการ

มาก่อนหรือไม่ 
- เวลาที่เริ่มพบอาการ เพราะการที่จะบอกได้ว่าผู้ป่วยแพ้ยาอะไร ผู้ป่วยจะแสดงอาการแพ้หลังจาก

ได้รับยาเสมอ 
- ยาที่ผู้ป่วยได้รับก่อนแสดงอาการ โดยเฉพาะถ้าเป็นยาที่ได้จาก รพ. สต. ควรมีรายละเอียดทั้งชนิด

ของยา เวลาในการบริหารยาแต่ละรายการ และควรตรวจสอบได้ว่าผู้ป่วยเคยมีประวัติได้รับยาเหล่านั้นจาก รพสต. 
มาก่อนหรือไม่   นอกจากนี้ยังรวมถึงยาอ่ืนๆที่ผู้ป่วยซื้อรับประทานเองเช่น ยาสมุนไพร ยาชุด เป็นต้น เพ่ือการส่ง
ต่อข้อมูลไปยังโรงพยาบาลเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว  

ทั้งนี้ถ้าผู้ป่วยน าตัวอย่างยามาด้วยให้ผู้ป่วยน าไปให้เภสัชกรใช้ประกอบการประเมินการแพ้ยาด้วย 
- โรคประจ าตัวหรือโรคร่วมอ่ืนๆ 
- ประวัติการแพ้ยา เนื่องจากผู้ป่วยอาจมีประวัติการแพ้ยาเดิมซึ่งอาจตรวจสอบได้จากบัตรแพ้ยาของ

ผู้ป่วย หรืออาจสอบถามโดยตรงเนื่องจากผู้ป่วยอาจเคยมีอาการแพ้ยาแต่ไม่เคยให้ประวัติไว้ 
- ประวัติการแพ้อาหาร 
- กรอกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ลงในแบบฟอร์มส่งต่อผู้ป่วยสงสัยแพ้ยา 
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2) ส่งต่อผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลเครือข่าย พร้อมกับแนบแบบฟอร์มส่งต่อผู้ป่วยสงสัยแพ้ยา เพื่อรับ
การประเมินการแพ้ยาต่อไป  

3) ส่งต่อข้อมูลการแพ้ยาของผู้ป่วยกลับไปยัง รพ.สต. 
ที่มา : http://www.hosthai.com/11112/news_show?id=292 
 
8. Right education and information การให้ความรู้และข้อมูลถูกต้อง  

การให้ความรู้และข้อมูลกับผู้รับบริการอย่างเพียงพอเกี่ยวกับยาที่ผู้รับบริการได้รับ ผลที่คาดหวังจาก
การรักษา ด้วยยา และอาการข้างเคียงที่อาจพบจากการรับยาชนิดนั้น ๆ  

 
9. Right approach and right to refuse สิทธิทีจ่ะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาและสิทธิในปฏิเสธยา 

 ผู้รับบริการมีสิทธิ์ที่จะทราบผลการรักษาจากยา อาการข้างเคียงของยา และมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการ
รับยา  

 
10. Right drug-drug interaction and evaluation การตรวจสอบปฏิกิริยาระหว่างกันของยาและการ
ประเมินถูกต้อง  

ต้องมีการตรวจสอบชนิดของยาและอาหารที่ผู้รับบริการเคยได้รับ หรือชนิดของยา และอาหารที่
ผู้รับบริการก าลังได้รับอยู่ ที่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของยาที่ผู้ป่วยก าลังได้รับอยู่ทุกครั้ง 
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ยาที่ควรระวังในหญิงตั้งครรภ์ เด็ก และผู้สูงอายุ 
 

1. หญิงตั้งครรภ์ 
หญิงตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลายอย่าง ซึ่งส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์และเภสัช

พลศาสตร์ของยาหลายชนิด ท าให้การใช้ยาในสตรีระหว่างตั้งครรภ์มีความแตกต่างทั้งในด้านประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยของยาเมื่อเทียบกับการใช้ยาโดยทั่วไป นอกจากนี้ยาทั้งที่ผ่านทางรกหรือไม่ผ่านทางรก อาจมีผลต่อทารก
ในครรภ์ซึ่งบางกรณีรุนแรงจนถึงขั้นเกิดสภาพวิรูปหรือเสียชีวิตได้  จึงควรประเมินความเสี่ยงและผลได้ (risk-
benefit evaluation) ทั้งต่อมารดาและทารกในครรภ์ทุกครั้งก่อนการใช้ยา ในที่นี้จะน าเสนอใน 2 ส่วน คือ ยาที่
ห้ามใช้ และยาที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ 
 
ยาทีห่้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ 
 

ยาที่ห้ามใช้ เหตุผล 
Ergots/Ergotamine กระตุ้นการบีบตัวของมดลูก 
Warfarin  
ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valves ซึ่งต้องให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษา รวมทั้ง
ประโยชน์และอันตรายของแต่ละทางเลือก 

ยาอาจท าให้ทารกในครรภ์เกิด fetal warfarin syndrome 
เช่น nasal hypoplasia, bone stippling, bilateral 
optic atrophy และ intellectual disability 

Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor 
Angiotensin-receptor blocker (ARB) 

หลีกเลี่ยงการใช้ในสตรีตั้งครรภ์ไตรมาสแรก และห้ามใช้
ในช่วงไตรมาสที ่2 และ 3 เพราะยา อาจท าให้ทารกใน
ครรภ์เกิดการท างานของไต ผดิปกติ oligohydramnios, 
skullossification, mental retardation 

Methotrexate ท าให้ทารกในครรภ์เกิด craniosynostosis, widenasal 
bridge, micrognathia และความผิดรูปของแขนขา 

Thalidomide ท าให้ทารกในครรภ์เกิดความผิดปกติรุนแรง หลายอย่างจน
อาจเสียชีวิตได้โดยเฉพาะความ ผิดรูปของแขนขา การได้ยิน
ผิดปกต ิโรคหัวใจแต่ก าเนิด ความผิดปกติที่ไตและทางเดิน
ปัสสาวะ เป็นต้น 

 
 
รายการยา/กลุ่มยาที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในหญิงตั้งครรภ ์
 

ยาที่ควรระมัดระวัง เหตุผล สิ่งท่ีต้องติดตาม 
Aminoglycosides เกิดพิษต่อหู เช่น ผลเสียต่อหูชั้นใน 

(labyrinth) ของทารก ท าให้หู
หนวกได้ 

ตรวจติดตามระดับยาในเลือดของ
มารดา 
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ยาที่ควรระมัดระวัง เหตุผล สิ่งท่ีต้องติดตาม 
Pseudoephedrine การใช้ในไตรมาสแรก ของการ

ตั้งครรภ์อาจสัมพันธ์กับการเกิด
ความผิดปกติของทารกในครรภ์ 

หลีกเลี่ยงการใช้ในสตรีตั้งครรภ์ 
โดยเฉพาะในช่วง ไตรมาสแรก 

Terbutaline ที่ใช้เพื่อยับยั้งการหด 
รัดตัวของมดลูก 

อาจชักน าให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว
ในสตรีตั้งครรภ์ 

ไม่ใช้นานเกินกว  ่า 48-72 ชั่วโมง 

 
2. เด็ก 
ผู้ป่วยเด็ก หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี อาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อยคือ ทารกแรกเกิด (อายุ

ไม่เกิน 30 วัน), ทารก (ไม่เกิน 1 ขวบ), เด็กเล็ก (1-6 ขวบ), เด็กโต (6-12 ปี) และเด็กวัยรุ่น (12-18 ปี) ในผู้ป่วย
เด็ก สรีรวิทยาของอวัยวะต่างๆยังไม่สมบูรณ์เท่าผู้ใหญ่ ท าให้มีอัตราการกรองของไตที่ต่ ากว่า มีการท างานของ
เอนไซม์และการขจัดยาที่ตับ ซึ่งไม่สมบูรณ์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เด็ก มีการตอบสนองต่อยาที่แตกต่างไปจาก
ผู้ใหญ่ และมีโอกาสเกิดอันตรายจากยาได้สูงและง่ายกว่า จึงควรเพ่ิมการระมัดระวังการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็น
พิเศษ  
 
ยาที่ควรหลีกเลี่ยงในเด็ก 

 

ยาที่ควรหลีกเลี่ยง เหตุผล 
ยาในหมวด 
antidiarrheals ซ่ึง
เป็นยา สูตรผสมที่มี
ยาต้านจุลชีพเป็น
ส่วนประกอบ (เช่น 
Disento® PF 
suspension, 
Furazolidone, 
Pectin, light 
Kaolin เป็นต้น) 

เป็นยาที่ไม่มีประโยชน์ใน acute infectious diarrhea ไม่ช่วยลด ระยะเวลาหรือความ
รุนแรงของ อาการท้องร่วง ไม่ลดปริมาณการสูญเสียสารน้ าและเกลือแร่ และอาจลด
ประสิทธิผลของยาปฏิชีวนะ จึงไม่แนะน าให้ใช้ในโรคท้องร่วง นอกจากนั้น ยังมี ข้อห้ามใช้
furazolidone ในเด็ก อายุต่ ากว่า 1 เดือน 

ยากดการไอในเด็ก
เล็ก ขณะเป็นโรค
ติดเชื้อ ของ
ทางเดินหายใจ 
หรือหอบหืด (เช่น 
dextromethorph
an, codeine 

ยากดการไอ (cough suppressant) อาจท าให้ไอไม่ออก มีเสมหะค้าง และอุดตันหลอดลม 
จึงไม่ควรใช้ ในเด็กเล็ก 
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ยาที่ควรหลีกเลี่ยง เหตุผล 
phosphate, 
brown mixture, 
diphenhydramin
e HCl เป็นต้น 
ยาต้านฮิสตามีนรุ่น
ที่ 2 (non –
sedating 
antihistamine) 
ในเด็กทุกอายุ ที่มี
อาการจากโรคติด
เชื้อของทางเดิน 
หายใจ 

ยาต้านฮิสตามีนรุ่นที่1 ลดน้ ามูก ในโรคหวัดลงได้ร้อยละ 25-30 ผลของยาต่อการลดน้ ามูก
ในโรคหวัดสัมพันธ์กับฤทธิ์ต้านโคลิเนอร์จิกของยา ดังนั้นยาต้านฮิสตามีน รุ่นที่ 2 จึงไม่มีผล
ต่ออาการของโรคหวัด (น้ ามูกไหล ไอ จาม) 

 
ยาที่ต้องระมัดระวังในเด็ก 

 

ยาที่ต้องระมัดระวัง เหตุผล การติดตามผล 
Paracetamol ชนิด drop เชน่ 
 - Infant’s Tylenol oral drops 
80 มก./0.8 มล. 
 - KIT-F oral drops 60 มก./0.6 
มล. 

พาราเซตามอลชนิดหยดมี ความ
เข้มข้นสูงเป็น 4 เท่า ของพาราเซตา
มอลชนิดน้ า จึงเสี่ยงต่อการให้ยา
เกินขนาดได้ง่ายในเด็ก 

1. แจ้งเตือนและออกมาตรการ เพ่ือ
ลดความเสี่ยงของการได้ยาเกิน
ขนาดจากการใช้พาราเซตามอล 
ชนิดหยด  
2. แนะน าผู้ปกครองไม่ให้ซื้อยานี้มา
ใช้เอง 

ยาต้านฮิสตามีนรุ่นแรก (first 
generation antihistamine) ใน
เด็ก เล็ก ที่มีอาการน้ ามูกไหล ไอ 
จาม จากโรคติดเชื้อ ของทางเดิน
หายใจ 

ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี 
สนับสนุนว่ามีประโยชน์ในโรคหวัด 
อาจมีผลข้างเคียง และเกิดโทษใน
เด็กเล็ก จากเสมหะที่ข้นเหนียวขึ้น 
และไปอุดกั้นทางเดินหายใจ 

ควรพิจารณาใช้ในกรณีที่ จ าเป็น
และประเมินการตอบ สนองเฉพาะ
ราย 

ยาละลายเสมหะ (mucolytics) 
และยาขับเสมหะ (expectorants) 
ในเด็กเล็กที่มเีสมหะขณะเป็นโรคติด
เชื้อของทางเดินหายใจ หรือหอบหืด 

ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ี 
สนับสนุนว่าเป็นประโยชน์ใน โรค
ดังกล่าว 

1. ควรรักษาประคับประคองก่อน 
เช่น การให้เด็กได้รับสารน้ าที่
เพียงพอ หลีกเลี่ยงหายใจเอาอากาศ
ที่แห้งและเย็น หรือฝุนควันที่อาจท า
ให้ระคายเคืองทางเดินหายใจ 
 2. ควรใช้ยาเ ฉพาะเมื่ อจ าเป็น 
เช่น มีอาการมาก จนกระทบต่อการ
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ยาที่ต้องระมัดระวัง เหตุผล การติดตามผล 
ด าเนินชีวิตประจ าวันของเด็ก และ
ควรใช้เฉพาะตอนที่มีอาการ ไม่ให้
ยาเป็นเช้า กลางวัน เย็น โดยไม่ 
สัมพันธ์กับอาการ 
 3.ดูผลการตอบสนองเฉพาะราย 
และหยุดยาเมื่อ อาการลดลง 

 
3. ผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุ คือ กลุ่มประชากรที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปี และมีการท างานของร่างกายเปลี่ยนแปลง

ไปจากสรีรวิทยาตามอายุที่เพ่ิมขึ้น เช่น อัตราการกรองของไตลดลง การท างานของระบบเอนไซม์ในตับลดลง ซึ่ง
ส่งผลลดประสิทธิภาพการขจัดยาออกจากร่างกาย และมีความไวต่อยาบางชนิดเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังอาจมีโรค
หลายอย่างท าให้ต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน เกิดปัญหาความร่วมมือในการใช้ยา และอันตรกิริยาระหว่างยา ซึ่ง
ภาวะเหล่านี้เพิ่มโอกาสที่ผู้สูงอายุจะเกิดอันตรายจากยาได้สูงขึ้น 

 
 

ยาที่ควรหลีกเลี่ยงในผู้สูงอาย ุ
 

ยาทีค่วรหลีกเลี่ยง เหตุผล 
ยาลดน้ าตาลในเลือด:  
- Chlorpropamide  
- Glibenclamide 

เนื่องจากยามีค่าครึ่งชีวิตที่ยาวมากในผู้สูงอายุ ท าให้เกิดภาวะ 
hypoglycemia ที่รุนแรง โดยที่ความเสี่ยงจะเพ่ิมขึ้นตาม 
อายุและอาจท าให้เกิดภาวะ SIADH 

ยาระบบหัวใจและหลอดเลือด:  
- Nifedipine (immediate release) 

มีโอกาสเกิดความดันเลือดต่ าอย่างมากในครั้งแรกหลังจากที่
ได้รับยา มีผลเพ่ิมการเต้นของหัวใจ (reflex tachycardia) 
และอาจส่งเสริมให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด 

ยาจิตเวช: 
 - Long-acting benzodiazepines เช่น 
diazepam, chlordiazepoxide, dipotassium 
chlorazepate 

อาจท าให้มีความบกพร่องของการรับรู้ (impaired cognitive 
function) และเพ่ิมโอกาสการหกล้ม ควรลดขนาดลงช้าๆ
อย่างระมัดระวัง แล้วเลือกใช้ยากลุ่มอ่ืนแทน ยกเว้นเป็นยาที่
สั่งโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเห็นว่าผู้ป่วยมีความจ าเป็นต้องใช้ 
และยาทดแทนอาจไดผ้ลไม่ด ี

Tertiary tricyclic antidepressants  
ได้แก่ amitriptyline, clomipramine, doxepin 
ในขนาด >6 มก. 

มีฤทธิ์anticholinergic สูง ท าให้เกิดผลข้างเคียงต่อผู้สูงอายุ 
ได้แก่ ปัสสาวะขัด ท้องผูก ความดันเลือดต่ า การมองเห็น 
ผิดปกติ และระบบประสาทส่วนกลาง ท างานผิดปกติแม้ใน
ผู้ป่วยที่ไม่เคยมีความบกพร่องของการรับรู้มาก่อน ควรเลือกใช้
ยากลุ่มอ่ืนแทน 
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ยาทีค่วรหลีกเลี่ยง เหตุผล 
Barbiturates เช่น phenobarbital อาจกดระบบประสาทส่วนกลางรุนแรง  ท าให้เกิด 

depression มีโอกาสติดยาสูง และเพ่ิมโอกาสการหกล้ม 
นอกจากนี้ยังมีtherapeutic index แคบและเป็น CYP 
inducer มีโอกาสเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาได้ง่าย ควรลด
ขนาดลงช้าๆ อย่างระมัดระวัง แล้วเลือกใช้ยากลุ่มอ่ืนแทน 

ยาบรรเทาปวด: - pethidine ท าให้เกิดภาวะ ซึม สับสน (delirium) และอาการง่วงซึมได้
บ่อย นอกจากนั้น metabolite ของยาอาจท าให้เกิดอาการ
ชักได้ 

 
 

ยาที่ต้องระมัดระวังในผู้สูงอายุ 
 

ยาที่ต้องระมัดระวัง เหตุผล การติดตามผล 
ยาที่มีฤทธิ์ anticholinergic สูง 
เช่น first-generation 
antihistamines  
และยาคลายกล้ามเนื้อ ได้แก่ 
orphenadrine ในขนาด >200 
มก./วัน 

ท าให้เกิดผลข้างเคียง ได้แก่ 
ปัสสาวะขัด ท้องผูก ความดัน เลือด
ต่ า การมองเห็นผิดปกติ และระบบ
ประสาทส่วนกลาง ท างานผิดปกติ
อาจน าไปสู่ ปัญหาสมองเสื่อมในการ
ใช้ ระยะยาว 

ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง 
โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ >75 ปี หรือมี
ความบกพร่องของการ รับรู้อยู่ก่อน 
ควรหลีกเลี่ยงใน ผู้ที่มีปัญหาเรื่อง
ท้องผูก ต่อมลูกหมากโต ต้อหิน โดย 
ใช้ยาเพียงระยะสั้น หรือใช้ยา รุ่นที่
ใหม่ข้ึน 

ยาที่มีtherapeutic index แคบ 
เช่น digoxin, anti-convulsants 
(phenytoin, valproic acid) และ 
theophylline 

มีโอกาสเกิดความเป็นพิษได้สูง ติดตามระดับยาในเลือด หรืออาการ
ทางคลินิกที่แสดงความเป็นพิษของ
ยาอย่างใกล้ชิด 

Flunarizine,cinnarizine, 
prochlorperazine 

กดการท างานของระบบ ประสาท
ส่วนกลางเพ่ิมโอกาสเกิด
depression, parkinsonism และ
การหกล้ม 

เ ฝ้ า ร ะวั ง คว ามผิ ดปกติ ในกา ร
เคลื่อนไหวของผู้ป่วย ใช้ยาในขนาด
ต่ าที่สุดที่ได้ผลประเมินความจ าเป็น
ในการใช้ยาเป็นระยะ และหยุดยา
เมื่อไม่มีข้อบ่งใช้ 

Anticoagulants ได้แก่ 
 - warfarin 
 - ยาในกลุ่ม new oral 
anticoagulants 
 - Low molecular weight 

ในผู้สูงอายุ มีการก าจัดยา โดยตั บ 
และไตที่ลดประสิทธิภาพลง มี
โอกาสเกิดผลข้างเคียงจากยา คือ 
ภาวะเลือดออกมากขึ้น 

- Warfarin: ควรติดตาม ระดับ INR 
อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเมื่อมีภาวะ
ที่อาจมีผลต่อระดับยาใน เลือด 
 - ติดตามอาการทางคลินิก ที่อาจ
บ่งชี้ถึงผลข้างเคียงของยาอย่าง
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ยาที่ต้องระมัดระวัง เหตุผล การติดตามผล 
heparin (LMWH) ใกล้ชิด ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ที่

อายุ >75 ปีเพราะมีโอกาสเกิด 
เลือดออกง่ายขึ้น 
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หลักการให้ยาในโรคที่พบบ่อยในสถานบริการปฐมภูมิ  

1. หลักการให้ยาในโรคติดเชือ้ของทางเดินหายใจส่วนบน (Upper Respiratory Infection: URI) 
1. ไม่ให้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบน (J00-J06) ยกเว้น 

ก. วินิจฉัยเป็นไซนัสอักเสบเฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (J01) ซึ่งมีอาการในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้  
1) มีอาการของหวัด ไซนัสอักเสบนานกว่า 10 วัน โดยอาการไม่ดีข้ึน  
2) มีไข้สูง (อุณหภูมิ > 39°C) ตั้งแต่เริ่มป่วย ร่วมกับน้ ามูกเหลือง เขียวหรือเจ็บที่ใบหน้า

ต่อเนื่องนานอย่างน้อย 3-4 วัน  
3) มีอาการของหวัด ไซนัสอักเสบ นาน 5-6 วันแล้วอาการดีขึ้น แต่กลับมีอาการเลวลงโดยกลับ

มีไข้ ปวดศีรษะ หรือมีน้ ามูกมากข้ึน เรียกว่า ป่วยรอบสอง (double sickening) 
ข. วินิจฉัยเป็นคอหอยอักเสบหรือต่อมทอลซินอักเสบที่เกิดจาก Group A Streptococcus (J02/J03) 

เมื่อพบ Centor criteria ตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป ได้แก่  
1) มีไข้ (อุณหภูมิ > 38°C)  
2) พบ exudate/pustule ได้แก่ คราบขาวหรือจุดหนองที่คอหอยหรือต่อมทอลซิล 
3) มีต่อมน้ าเหลืองที่คอ (anterior cervical lymph nodes) โตและกดเจ็บ  
4) ไม่ไอ  

ทั้งนี้หากใช้เกณฑ์อายุของผู้ป่วยร่วมด้วยในการประเมิน เรียกว่า Modified Centor Criteria 
ดังตารางที่ 1  
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2. กรณีไม่ใช่โรคติดเชื้อแบคทีเรีย อาจพิจารณาให้ฟ้าทะลายโจรตามข้อบ่งชี้และวิธีใช้ยาตามบัญชียาหลัก
แห่งชาติ โดยเฉพาะเมื่อมีอาการไข้ร่วมด้วย ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการไข้ ปวดเมื่อย และเจ็บคอ  

3. ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะในโรคหวัด ไซนัสอักเสบเฉียบพลัน (common cold/ Acute nasopharynxgitis/ 
Acute rhinosinusitis) ด้วยเหตุผลว่าน้ ามูกเปลี่ยนเป็นสีเหลือง/เขียวคล้ายหนอง ทั้งนี้เพราะการมีน้ ามูกเปลี่ยนสี
เป็นการด าเนินโรคตามปกติ และไม่ได้บ่งถึงการติดเชื้อแบคทีเรีย  

4. ไม่ใช้ยาอมผสมยาปฏิชีวนะในการบรรเทาอาการเจ็บคอ เนื่องจากไม่มีประสิทธิผลในการรักษาโรค แต่
ชักน าให้แบคทีเรียในล าไส้ดื้อต่อยาปฏิชีวนะท่ีกลืนลงไป  

 
ตัวอย่างประเด็นอภิปรายกลุ่มย่อย  
 
เด็กชายอายุ 10 ปี มาตรวจที่ห้องแพทย์เวรด้วยอาการไข้มา 2 วัน เจ็บคอ มีน้ามูก ตรวจร่างกายพบมีไข้ 

คอแดงเล็กน้อย ไม่มีอาการผิดปกติอ่ืน ท่านคิดว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส และต้องการเพียงการรักษาตามอาการ จึงเริ่ม
อธิบายแก่ผู้ปกครอง แต่บิดาของผู้ป่วย(ซึ่งอายุมากกว่าท่าน โต้แย้งว่า ขอให้ท่านสั่งยาปฏิชีวนะให้ “กันเอาไว้” 
เวลามีอาการคล้ายกันนี้ก็กินยาปฏิชีวนะทุกครั้ง และลูกก็หายดี หากท่านอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวจะด าเนินการ
อย่างไร  
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2. หลักการให้ยาแก่ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการเวียนศีรษะ 
1. หลีกเลี่ยงการใช้ cinnarizine และ flunarizine เนื่องจากมียาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ปลอดภัยกว่า 

ให้เลือกใช้ ดังนี้ 
1.1 กรณี vertigo ควรใช้ dimenhydrinate หรือ betahistine  
1.2 กรณี migraine prophylaxis ควรใช้ amitriptyline หรือ propranolol  

2. ไม่ใช้ cinnarizine ร่วมกับ flunarizine ทั้งนี้เพราะยาทั้งสองเป็นยากลุ่มเดียวกัน การใช้ร่วมกันไม่เกิด
ประโยชน์ แต่เพ่ิมความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่ส าคัญ คือ โรคพาร์กินสัน และ ภาวะซึมเศร้า 

 
ตัวอย่างประเด็นอภิปรายกลุ่มย่อย 

ผู้ป่วยหญิง อายุ 72 ปี มีอาการเวียนศีรษะ ได้รับ cinnarizine 1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร ร่วมกับ 
flunarizine 1 เม็ด ก่อนนอน ติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า 1 ปี ท่านคิดว่าการใช้ยาในกรณีนี้เป็นการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลหรือไม่ อย่างไร 
 

3. หลักการให้ยาแก่ผู้ป่วยท่ีมาด้วยอาการในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
1. ตระหนักถึงความเสี่ยงต่ออันตรายของ NSAID และ coxib เพ่ิมสูงขึ้นในกรณีต่อไปนี้  

1.1 ผู้สูงอายุ  
1.2 ผู้มีโรคประจ าตัว เช่น โรคแผลทางเดินอาหาร โรคไต โรคตับ โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง  
เป็นต้น  
1.3 ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง เช่น มีความดันโลหิตสูง มีไขมันในเลือดสูง เป็น

เบาหวาน  
ใช้ ibuprofen หรือ naproxen เป็นยาขนานแรกเมื่อจ าเป็นต้องใช้ NSAID เนื่องจากมีความเสี่ยงจาก

อันตรายของยาต่ ากว่ายาอื่น ดังนี้  
1.1 ibuprofen เป็น NSAID ที่มีผลข้างเคียงต่อทางเดินอาหารต่ ากว่ายาอ่ืนในกลุ่ม โดยเฉพาะเมื่อใช้

ในขนาดยาปกติ คือไม่เกิน 1,200 มิลลิกรัม/วันในผู้ใหญ่  
1.2 naproxen เป็น NSAID ที่มีผลข้างเคียงต่อหลอดเลือดหัวใจและสมองต่ ากว่ายาอ่ืนในกลุ่ม 

เช่นเดียวกับ ibuprofen ในขนาดปกติ  
2. ไม่ใช้ ibuprofen ระยะยาวกับผู้ที่ใช้ low dose aspirin เนื่องจากเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจาก

โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย และ stroke  
 
 
ตัวอย่างประเด็นอภิปรายกลุ่มย่อย 
ผู้ป่วยชาย อายุ 56 ปี ใส่ stent มานาน 2 ปี ขณะไม่มีอาการเจ็บหน้าอกหรือเหนื่อยหอบ ไปรพ.สต.

เนื่องจากหกล้มและเจ็บสะโพกขวา พยาบาลจ่ายยา diclofenac (25 mg) 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง จ านวน 20 เม็ด 
ร่วมกับ omeprazole ท่านคิดว่าการใช้ยาในกรณีนี้เป็นการใช้ยาอย่างสมเหตุผลหรือไม่ อย่างไร 
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รายการยาที่จ่ายในสถานบริการปฐมภมูิโดยพยาบาลเวชปฏิบัติชมุชน 
 

ชื่อยา ส่วนประกอบ ข้อบ่งใช ้ ขนาด-วิธีการใช้ ข้อควรระวัง อาการไม่พึงประสงค์ 
Albendazole  Tablet Albendazole 200 

mg/เม็ด 
ใช้ถ่ายพยาธิชนิดต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเกิดจากพยาธิชนิด
เดียวหรือหลายชนิด  

ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป รับประทานขนาด
เดียวกัน ดังนี ้
* ในการรักษาโรคพยาธติัวกลม ให้ยาในขนาด 400 
มิลลิกรัม (2 เม็ด) เพียงครั้งเดียว 
* ในการรักษาพยาธิตัวตัวตดื และพยาธิสตรองจลิอยดสี์
ให้ยาขนาด 400 มิลลิกรมั วันละ1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 วัน 
* ในการรักษาพยาธิใบไม้ตบั ให้ยาขนาด 400 มิลลิกรมั 
วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร เช้า เย็น ติดต่อกัน 3 วัน 
- ยาเม็ดอาจอยู่ในรปูเคี้ยว หรือกลืนท้ังเม็ด หรือบดแล้ว
น ามาผสมกับอาหาร 
-ถ้าไม่หายขาดภายใน 3 สัปดาห์ ให้ท าการรักษาซ้ า  
 

- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี 
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยท่ีแพ้ยานี้หรือในหญิงมี
ครรภ ์
- ใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยโรคตบัหรือ
โรคแผลในล าไส้ใหญ ่
 

ปวดศีรษะ  
ท้องเดิน   
ปวดท้อง    
คลื่นไส้ อาเจียน  
เวียนศีรษะ    
มีไข้    
ผมร่วง  
ผื่นแพ้ยา 

Amitriptyline Tablet 
 

ตัวยาAmitriptyline 
hydrochloride 
10  มิลลิกรัมต่อเมด็ 

รักษาอาการซึมเศร้า  
ปัสสาวะรดที่นอนเวลา
กลางคืน  

ผู้ใหญ่ 
- ขนาดยาเริ่มต้น รับประทานครั้งละ 25 มก. วันละ 2-4 
ครั้ง ปรับขนาดยาตามความเหมาะสม แตไ่มเ่กินวันละ 
150 มก. 
เด็กวัยรุ่นและผู้สูงอาย ุ 
- รับประทานครั้งละ 10 มก. วันละ 3 ครั้ง และ 20 มก.
ก่อนนอน ปรับขนาดยาตามความเหมาะสม ขนาดสูงสุด
ไม่เกินวันละ 100 มก. แบ่งให้วันละหลายครั้ง หรือครั้ง
เดียวก่อนนอน 
เด็กอายุ 6-12 ปี  
- รับประทานวันละ 10-30 มก. แบ่งให้ 2 ครั้ง หรือตาม
ค าสั่งแพทย ์
 

- ห้ามใช้กับผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคต้อหนิ หรือ
ผู้ป่วยที่มอีาการปัสสาวะคั่งได้ง่าย  
- การใช้ในผู้ที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับ
จังหวะการเต้นของหัวใจ 
- ไม่ควรใช้ร่วมกับยา Antidepressant 
อื่น 
- ไม่แนะน าให้ใช้รักษา Depression ใน
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 
- ไม่ควรใช้ยาในหญิงมีครรภ์ หรือหญิงท่ี
อยู่ระหว่างให้นมบตุร 

ปากแห้ง  
ง่วงนอน  
ท้องผูก  
ตามัว  
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ชื่อยา ส่วนประกอบ ข้อบ่งใช ้ ขนาด-วิธีการใช้ ข้อควรระวัง อาการไม่พึงประสงค์ 
Antacid Tablet 
 

Aluminium 
Hydroxide 180-400 
mg, Magnesium 
Hydroxide 75 – 
400 mg 
 

- บรรเทาอาการจุกเสยีด 
ท้องเฟ้อ ท้องขึ้น และปวด
ท้อง เนื่องจากมีกรดใน
กระเพาะอาหารมากเกินไป 
 

- เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน 
- รับประทานวันละ 4 เวลา ก่อนอาหาร ½ ช่ัวโมง + 
ก่อนนอน หรือ หลังอาหาร 2 ช่ัวโมง และ ก่อนนอน 
หรือเมื่อมีอาการ 
ผู้ใหญ่  
- รับประทานครั้งละ 1 - 2 เม็ด 
เด็กอายุ 6 - 12 ปี  
- รับประทานครั้งละ 1 เม็ด. 

- ห้ามใช้ในผู้ป่วยท่ีเป็นโรคหัวใจหรือไต 
- ไม่ควรรับประทานยาอื่นๆ ภายใน 1–
2 ช่ัวโมง หลังจากรับประทานยาลดกรด 
- ควรใช้ยาอย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่
กระเพาะอาหารอุดตัน ความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจที่มีเลือดคั่ง หรือผู้ป่วยที่
ต้องจ ากัดปริมาณโซเดยีม 

ท้องผูก  
คลื่นไส ้
อาเจียน 
การบีบตัวของล าไส้
ลดลง  
ภาวะขาดน้ า 
 

Amoxycillin 
Capsule 

ตัวยา Amoxycillin 
250-500 mg 

- ใช้ในการรักษาอาการ
อักเสบของทางเดินหายใจ
ส่วนล่าง จากการติดเชื้อ 
Streptococci , 
Pneumococci , Non-
penicillinase 
producing  staphylococ
ci และ H. influenza 
- ใช้รักษาอาการอักเสบของ
ทางเดินปัสสาวะจากการติด
เชื้อ E.coli , P. mirabilis , 
S. faecalis 

ผู้ใหญ่  
รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง  
(ก่อนหรือหลังอาหารกไ็ด้) 

- หากเกิดอาการผื่นแดง ระคายเคอืง 
หรือบวม ให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์ 
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยท่ีแพ้ยาในกลุ่ม 
Penicillins 
- ควรใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่มี
ประวัตภิูมิแพ ้หญิงมีครรภ ์หรือในระยะ
ให้นมบุตร และควรลดขนาดยาลงใน
ผู้ป่วยท่ีไตผิดปกต ิ
- เมื่อใช้ยาติดต่อกัน อาจท าให้เช้ือ 
Enterobactor  Pseudomonas หรือ 
Candida เติบโตมาก จนเกิดการติดเชื้อ
แทรกซ้อน ควรหยุดใช้ยาและให้การ
รักษาต่อไป 

คลื่นไส ้
อาเจียน 
เบื่ออาหาร 
แน่นท้อง 
และท้องร่วง 
 

Chlorpheniramine 
Tablet 
 

ตัวยา
Chlorpheniramine
maleate 4 mg 

ใช้รักษาอาการแพ้ต่างๆ 
หวัดจากการแพ ้การแพ้ยา 
 

เด็กอายุ 6-12 ปี 
- รับประทานครั้งละ ½-1 เม็ด  วันละ 3-4 ครั้ง  
หลังอาหารและก่อนนอน 
ผู้ใหญ่ 
- รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง หลังอาหาร
และก่อนนอน 

- ยานี้จะท าให้ง่วงซึม มึนงง เวียนศีรษะ 
ตาพร่า ควรงดขับข่ียวดยาน หรือท างาน
เกี่ยวกับเครื่องจักรกล 
- ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กแรกเกิด หญงิมี
ครรภ ์หรือหญิงให้นมบตุร เนื่องจากยา
ถูกขับออกมาทางน้ านมและฤทธิ์ของยา

ง่วงซึม 
เวียนศีรษะ 
กล้ามเนื้ออ่อนแรง 
หูอื้อ 
กระวนกระวาย 
เสมหะข้นเหนียว ปาก 
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 จะยับยั้งการหลั่งน้ านมด้วย 

- ยานี้อาจจะท าให้เสมหะเหนียว ขับ
ออกยากจึงไม่ควรใช้ในผู้ป่วยท่ีมีอาการ
ไอแบบมีเสมหะ เช่น หลอดลมอักเสบ 
ปอดอักเสบ หอบหืด เป็นต้น 
 

คอ จมูกแห้ง  
 

Co–Trimoxazole 
Tablet 
 

Trimethoprim 80 
mg และ
Sulfamethoxazole 
400 mg 
 

- ใช้รักษาการติดเช้ือใน
ระบบทางเดินปสัสาวะ 
- ใช้รักษาการติดเช้ือใน
ระบบทางเดินหายใจ  
- ใช้รักษา Enteritis จาก
เชื้อ Shigella  บิดไม่มี
ตัว  ไทฟอยด ์
- ใช้รักษาการติดเช้ือท่ี
ผิวหนัง เยื่อบุต่างๆ หู
ส่วนกลางอักเสบ  

ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี 
- รับประทานครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 เวลา หลังอาหาร
เช้า-เย็น 
เด็กอายุ 6-12 ปี 
- รับประทานครั้งละ ½-1 เม็ด วันละ 2 เวลา หลัง
อาหารเช้า-เย็น 
เด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี 
- รับประทานครั้งละ ½ เม็ด วันละ 2 เวลา หลังอาหาร 
เช้า-เย็น 
 

- ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ ์หญิงให้นมบุตร
เด็กแรกเกดิ และเด็กอายตุ่ ากว่า 2 
เดือน 
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคหอบหดื โรคตับ 
โรคไต 
- หลังรับประทานยาดื่มน้ าตามมากๆ 
- ไม่ควรใช้ยานี้ตดิต่อกันนานเกินกว่า 7-
10 วัน ถ้าจ าเป็นต้องใช้เวลานานควร
ตรวจดรูะดบัเมด็เลือดบ่อยเพราะอาจท า
ให้เม็ดเลือดแดงหรือเมด็เลือดขาว
จ าพวกแกนโูลไซท์ลดจ านวนลงได ้ 
 

- อาจมีเลือดปน
ออกมาในปัสสาวะได ้
- ผิวหนังไวต่อแสง 
- คลื่นไส ้ อาเจียน 
- โลหิตจาง 
 

Dextrometrophan 
Tablet 

ตัวยา 
Dextrometrophan 
Hydrobromide 15 
mg/เม็ด 

ใช้บรรเทาอาการไอท่ีเกิด
จากการระคายเคืองเล็กน้อย
ที่ล าคอ หลอดลม และใช้ได้
ดีในการไอท่ีไม่มีเสมหะ 

ผู้ใหญ่ 
- รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4 ช่ัวโมง หรือครั้งละ 2 
เม็ด ทุก 6-8 ช่ัวโมง  
เด็กอายุ 6-12 ปี 
- รับประทานครั้งละ ½-1 เม็ด ทุก 4 ช่ัวโมง แต่ไม่ควร
เกินวันละ 4 เม็ด 
เด็กอายุ 2 - 6 ปี 
- รับประทานขนาด 2.5-5 มิลลิกรมั ทุก 4 ช่ัวโมง แต่ไม่
ควรเกินวันละ 30 มิลลิกรัม 

- ไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี 
- ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการไอเรื้อรัง เช่น ไอ
จากการสูบบหุรี ่โรคหอบหืด โรคถุงลม
โป่งพอง หรือการไอท่ีมีเสมหะมาก 
 

อาจพบอาการง่วงซึม 
เวียนศีรษะ และ
ระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินอาหาร  
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Diclofenac Tablet 
 

ตัวยา Diclofenac 
Sodium 25 mg/เม็ด  

ใช้บรรเทาอาการอักเสบ 
และอาการปวดในโรค 
ข้ออักเสบ 

รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
ทันท ี
 

ควรรับประทานหลังอาหารทันที และดืม่
น้ าตามมากๆ เพื่อป้องกันการระคาย
เคืองกระเพาะอาหาร 
 

ปวดศีรษะ ปวดท้อง 
ท้องผูก ท้องเสีย 
เลือดออกในทางเดิน
อาหาร 

Dimenhydrinate 
Tablet 
 

ตัวยาหลัก คือ
Dimenhydrinate 50 
mg/เม็ด 

ใช้ป้องกันและรักษาอาการ
คลื่นไส้ อาเจียน หรือเมารถ
เมาเรือ รวมทั้งอาการรูส้ึก
หมุนอันเนื่องมาจาก 
Meniere’ s disease / 
Labyrinthine 
disturbances 

- รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง 
- หากใช้เพื่อป้องกันอาการเมารถเมาเรือ ควร
รับประทานก่อนการเดินทาง 1/2 – 1 ช่ัวโมง 
 

- ควรระวังในการใช้ควบคู่กับยา
ปฏิชีวนะที่มีผลท าลายห ูได้แก่ 
Gentamicin , Kanamicin เนื่องจากยา
จะไปบดบังอาการ ท าให้สูญเสยีการได้
ยินอย่างถาวรได ้
- ยานี้ท าให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควร
ขับข่ียานยนต์หรือท างานเกีย่วกับ
เครื่องจักรกล  
- ห้ามใช้ร่วมกับยา MAO – inhibitor 
เช่น Isocarboxazid , 
Tranylcypromine , Phenelzine  
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยท่ีเป็นโรคต้อหินมุม
แคบ โรคความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรง 
โรคหอบ โรคเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะ 
- ห้ามใช้ร่วมกับสารทีม่ีแอลกอฮอล์ และ
สารที่กดระบบประสาทส่วนกลาง  

ง่วงซึม 
 
 

Domperidone 
Tablet 
 

ตัวยา Domperidone 
10 mg/เม็ด 

ใช้บรรเทาและรักษาอาการ
คลื่นไส ้อาเจียน จุกเสียด 
แน่นท้อง 

ผู้ใหญ่ 
- รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 
ประมาณ 15 – 30 นาที หรือวันละ 4 ครั้ง โดยเพิ่มก่อน
นอน 
 

- ระมัดระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคแผล
ในทางเดินอาหาร หรือทางเดินอาหาร
อุดตัน 
- ระวังการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ ์หญิงให้
นมบุตร ผู้สูงอาย ุและผู้ที่การท างานของ
ตับและไตบกพร่อง 
 

- อาจเกิดอาการ
เมื่อยล้า ง่วงซึม มึนงง
ปวดเกร็งท้องและ
ล าไส ้
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Doxycycline Tablet 
 

ตัวยา Doxycycline 
100 mg/เม็ด 

ใช้รักษาโรคที่เกิดจากการตดิ
เชื้อในระบบทางเดินหายใจ 
ทางเดินปัสสาวะ และระบบ
สืบพันธุ ์

ผู้ใหญ่ 
- รับประทานวันแรก 200 มก. วันต่อไป ครั้งละ 100 
มก. วันละครั้งหรือตามค าสั่งแพทย์ 

ห้ามใช้ในเด็ก หญิงมีครรภห์รือหญิง
ระยะให้นมบุตร 
 

 

Exluton 
 

แต่ละเม็ด
ประกอบด้วยลินเนสต
รินอล 500 ไมโครกรัม 

ใช้เป็นยาคุมก าเนิด 
 

- รับประทานยาเม็ดตามล าดับที่ก าหนดไว้ท่ีแผงทุกวัน
ในเวลาเดยีวกัน รับประทานยาหนึ่งเม็ดทุกวันติดต่อกัน 
28 วัน - เริ่มต้นแผงยาถัดไปทันทีหลังจากท่ีรับประทาน
ยาแผงเดมิหมดแล้ว โดยเริ่มรับประทานยาในวันแรก
ของรอบประจ าเดือน สามารถเริม่ต้นรับประทานยาใน
วันท่ี 2-5 ได้ แต่ในช่วงรอบประจ าเดือนรอบแรก  
- แนะน าให้ใช้การคุมก าเนิดด้วยวธิีอ่ืนร่วมด้วย เช่น การ
ใช้ถุงยางอนามัย ใน 7 วันแรกของการใช้ยาเม็ด
คุมก าเนิด ส าหรับสตรีที่ให้นมบุตรควรเริม่ใช้ยาหลัง
คลอดบุตรแล้วอย่างน้อย 6 สัปดาห์ 
 
กรณีที่ลืมรับประทานยา 
- หากลืมรับประทานยาช้ากว่าก าหนดไมเ่กิน 3 ช่ัวโมง 
ควรรับประทานยาเม็ดทีล่ืมทันทีที่นึกได้ และให้
รับประทานยาเมด็ถัดไปตามเวลาปกติ หากลืม
รับประทานยาช้ากว่าก าหนดเกิน 3 ช่ัวโมง ควร
รับประทานยาเมด็ที่ลืมทันทีที่นึกได้เช่นกัน แต่ต้องใช้
การคุมก าเนดิด้วยวิธีอื่นร่วมด้วยใน 7 วัน  

ห้ามใช้ยาในกรณตี่อไปนี ้
1.ตั้งครรภห์รือสงสัยว่าตั้งครรภ ์
2.มีภาวะลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดด า 
3.เป็นโรคตับรุนแรงหรือมีประวัติเป็น
โรคตับรุนแรง โดยที่ค่าการท างานของ
ตับยังไม่กลับมาสู่ปกต ิ
 

1. น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น 
2. ปวดศีรษะ ไมเกรน 
วิงเวียน 
3. คลื่นไส้ อาเจียน 
ปวดช่องท้อง ท้องเสีย 
4. ผื่นคัน ผื่นลมพิษ 
ผิวหนังเป็นตุ่มแดง
หรือมีผื่นแดง เป็นฝ้า 
5. บวม มีการคั่งน้ าใน
ร่างกาย 
6. ประจ าเดือนขาด 
หรือมาไม่สม่ าเสมอ 
7. เต้านมตึง เจ็บ 
8. ซึมเศร้า อารมณ์
เปลี่ยนแปลง 
 

Ferrous sulfate 
Tablet 
 

ในยาแต่ละเม็ด 300 
mg ประกอบด้วย 
Ferrous Sulfate60 
mg 

- ใช้ป้องกันและรักษาอาการ
โลหิตจาง เนื่องจากขาดธาตุ
เหล็ก 
- การสูญเสียเลือด เช่น โรค
พยาธิปากขอ แผลใน

ผู้ใหญ่ รับประทาน 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง การให้ยาขณะ
ท้องว่าง ท าให้การดูดซึมดีกว่า แตถ่้ามีการระคายเคือง
กระเพาะอาหาร ให้รับประทานพร้อมหรือหลังอาหาร 

- ห้ามใช้กับผู้ที่เป็นโรคโลหติจางชนิด 
Megaloblastic ที่ขาดวิตามินบี 12 
- ไม่ควรรับประทานร่วมกับยา 
Tetracycline เพราะจะท าให้การดูดซึม
ของยา Tetracycline ลดลง 

 

http://www.unitynature.com/Contents/ferrous-sulfate
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กระเพาะและล าไส้ รดิสดีวง
ทวาร และการมี
ประจ าเดือนมาก 

- ไม่ควรรับประทานร่วมกับยาลดกรด 
เพราะจะท าให้การดดูซึมธาตุเหลก็ลดลง 
- รับประทานยานี้แล้วอุจจาระเปน็สีด า 
หรืออาจเกิดอาการท้องผูก หรือท้องว่าง 
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยท่ีซีดจากโรคธาลสั 
ซีเมีย  
 

Folic Acid Tablet 
 

ตวัยา Folic acid 5 
mg/เม็ด  

1. ใช้รักษาโรคโลหิตจางที่
เกิดจากการขาดธาตโุฟเลท  
2. ใช้เป็นธาตุเสริมขณะ
ตั้งครรภ ์

1. ใช้รักษาโรคโลหิตจางชนิดขาดธาตโุฟเลท 
- รับประทานครั้งละ 1–2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง 
2. ใช้เป็นธาตุเสรมิส าหรับหญิงท่ีตั้งครรภ ์
- รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง  
 

- ไม่สามารถใช้รักษาผู้ป่วยโลหิตจางที่
เกิดจากการขาดวิตามินชนิดอื่นได ้
 

อาจท าให้หลอดลมหด
เกร็ง ผื่นคันได ้

Hyoscine–n–
butylbromide 
Tablet 
 

ตัวยา Hyoscine–n–
butylbromide10 
mg/เม็ด 

- บรรเทาอาการหดเกร็งของ
ทางเดินอาหารและอาการ
เสียดท้อง หรือปวดเกร็งใน
ช่องท้อง 

เด็กอายุ 6 – 12 ปี 
- รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง 
ผู้ใหญ่  
- รับประทานครั้งละ 1 – 2 เม็ด วันละ 3 - 4 ครั้ง 
 

- ห้ามใช้ในผู้ป่วยท่ีเป็นโรคต้อหิน 
- หากเกิดอาการชีพจรเต้นเร็ว มึนงง 
หรือสายตาพร่า ให้หยดุใช้ยา 
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยท่ีต่อมลูกหมากโต หรือ
ผู้ป่วยท่ีมีทางเดินปสัสาวะอุดตัน ล าไส้
ไม่บีบตัว หรือส่วนปลายกระเพาะ
ปัสสาวะตีบซึ่งอาจอุดตันได ้
 

- ปากคอแห้ง 
กระหายน้ า อาเจียน 
งุนงง และความดัน
ภายในลูกตาเพิ่มขึ้น 
- ลดการบีบตัวของ
กระเพาะอาหารและ
ล าไส ้

Ibuprofen Tablet 
 

ตัวยาIbuprofen 200 
mg/เม็ด 

-ใช้ลดการอักเสบของระบบ
กล้ามเนื้อและโครงกระดูก  
- ใช้บรรเทาอาการปวดที่ไม่
รุนแรง เช่น ปวด
ประจ าเดือน ปวดแผล
ภายหลังการผ่าตัด เป็นต้น 
 

-ควรรับประทานพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที เพื่อ
ลดการระคายเคืองต่อทางเดินอาหาร 
เด็กที่น้ าหนักตัวน้อยกว่า 30 กิโลกรัม 
- ใช้ยาวันละ 20 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม โดย
แบ่งให้วันละ 3 – 4 ครั้ง แต่ขนาดสูงสุดไม่ควรเกินวันละ 
500 มิลลิกรัม 
ผู้ใหญ่ หรือเด็กอายุ 30 กิโลกรัมขึ้นไป 

- ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยาแอสไพริน หรือ 
NSAIDs อื่นๆ 
- ห้ามใช้ในหญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร 
- ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรค
กระเพาะอาหาร ล าไส้อักเสบ หอบหืด , 
โรคหัวใจ รวมทั้งในผู้ป่วยที่ไดร้ับยากัน
เลือดแข็งตัวอยู่ และผู้ป่วยที่ตับและไต 

มีแผลและเลือดออก
ในทางเดินอาหาร  
คลื่นไส้ อาเจียน  
เยื่อบุช่องปากอักเสบ  
อุจจาระเป็นสีด า 
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- ใช้ยาวันละ 900 – 2,400 มิลลิกรัม แบ่งให้วันละ 3–4 
ครั้ง ขนาดสูงสดุไม่ควรให้เกินวันละ 2,400 กรัม 
*ขนาดยาเพื่อบรรเทาอาการปวด  
- รับประทานครั้งละ 200 – 400 มิลลิกรัม ทุก 4–6 
ช่ัวโมง 

ท างานผิดปกต ิ
- ถ้าใช้ร่วมกับยาแอสไพริน หรือ
แอลกอฮอล์ จะมีผลเพิ่มการเกดิแผลใน
กระเพาะอาหารได ้

Mebendazole 
Tablet 
 

ตัวยา Mebendazole 
100 mg/เม็ด 

ใช้รักษาพยาธิแส้ม้า พยาธิ
ปากขอ พยาธิเส้นด้าย 
พยาธิไสเ้ดือน พยาธิเข็ม
หมุด และภาวะการตดิเช้ือ
พยาธิหลายชนิด  

- ขนาดยาที่ใช้ในเด็กและผู้ใหญ่เหมือนกัน 
*  รักษาโรคพยาธิเส้นด้าย  
- รับประทานยา 100 มิลลิกรัม เพียงครั้งเดียว และอาจ
ให้ซ้ าอีกครั้ง 2 สัปดาห์หลังจากครั้งแรก 
*  รักษาพยาธิอื่นๆ 
- รับประทานยาขนาด 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หลัง
อาหารเช้า–เย็น ติดต่อกัน 3 วัน และหลังจากการใช้ยา
ครั้งแรก 3–4 สัปดาห ์ถ้ายังไม่ไดผ้ลอาจใช้ยาต่ออีกเป็น
ครั้งท่ี 2 
 

- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี หรือใน
หญิงมีครรภ ์
- ใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยโรคตบั 
หรือโรคแผลในล าไส้ใหญ ่
 

อาจพบอาการ
ท้องเดิน ปวดท้อง 
คลื่นไส้ อาเจียน  
เวียนศีรษะ มไีข้ มผีื่น
ขึ้นตามผิวหนังและคัน    

Paracetamol Tablet 
 

ตัวยา Paracetamol 
325 มิลลิกรัม และ 
500 มิลลิกรัม 

- ใช้ระงับอาการปวดที่ไม่
รุนแรงมาก และลดไข ้ 

เด็กและผู้ใหญ่ให้ได้ไม่เกิน 10-15 มิลลิกรมัต่อน้ าหนัก
ตัว 1 กิโลกรัม ขนาดยาสูงสุดไม่เกนิวันละ 4 กรัม  
 

1. เด็กอายุ 6-12 ปี ไม่ควรรับประทาน
ยานี้ติดต่อกันนานเกิน 5 วัน ส่วนผู้ใหญ่
ไม่ควรรับประทานยานี้ตดิต่อกันนานเกิน 
10 วัน 
2. ควรระมดัระวังในการใช้ยากับผูป้่วยท่ี
ตับหรือไตท างานผดิปกต ิถ้าต้องการใช้
ยาติดต่อกันหลายๆ ครั้ง ควรใช้ขนาด
ลดลงเท่าที่จ าเป็น 
3. เด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี แนะน าใหใ้ช้ยา
น้ าเชื่อมแทน  
 
 

อาการคัน หรือผื่น
ผิวหนัง 
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Penicillin V Tablet 
 

ตัวยา Penicillin 
V125 มิลลิกรมั และ 
250 มิลลิกรัม 

ใช้รักษาอาการติดเชื้อใน
ระบบทางเดินหายใจ การ
ติดเชื้อของผิวหนัง โรคตดิ
เชื้อของตาและหู  

เด็กอายุ 1-5 ป ี
- รับประทานครั้งละ 125 มิลลิกรมั ทุก 6 ช่ัวโมง ก่อน
อาหาร 30 นาท ี
ผู้ใหญ ่
- รับประทานครั้งละ 250-500 มิลลิกรมั ทุก 6 ช่ัวโมง 
ก่อนอาหาร 30 นาท ี 

1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยากลุ่ม Penicillins 
และ Cephalosporins 
2. หากเกิดอาการผื่นแดง ระคายเคือง
หรือบวม ให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์ 
3. ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่มีการตดิเช้ืออย่าง
รุนแรงและเรื้อรังในเนื้อเยื่อท่ีอยู่ลกึ เช่น 
โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบอย่างเฉยีบพลันท่ีมี
สาเหตุจากเช้ือแบคทีเรยี เยื่อหุ้มสมอง
อักเสบ ซิฟิลสิ 
4. ใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ 
หญิงมีครรภ ์หญิงให้นมบุตร 
 

อาจเกิดคัน ลมพิษ 
ผิวหนังร้อนแดง จนถึง
อาจเกิดแบบ 
Anaphylactic  
shock  
 

Ranitidine Tablet 
 

ตัวยา Ranitidine 
150 มิลลิกรัม 

ใช้รักษาแผลของล าไส้
ส่วนบน แผลของกระเพาะ
อาหาร กรดไหลย้อน
Zollinger-Ellison 
Syndrome 

-ใช้รักษาโรคแผลในล าไส้และกระเพาะอาหาร  
- รับประทาน 150 มิลลิกรัมให้ วนัละ 2 ครั้ง เช้า 
เย็น  หรือ 300 มิลลิกรมัวันละ 1 ครั้งก่อนนอน โดย
รับประทานยาติดต่อกัน 4 สัปดาห์ จากน้ัน 
maintenance therapy ให้รับประทาน 150 มิลลิกรมั 
ก่อนนอน 
 

- ใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยโรคตบั 
หรือไต 
- การใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานอาจ
ท าให้ร่างกายขาดวิตามินบี 12 ได ้

อาจพบอาการปวด
ศีรษะ เวียนศรีษะ ง่วง
ซึม สับสน นอนไม่
หลับ เมด็เลือดขาวต่ า 

Roxithromycin 
 

ตัวยา roxithromycin 
150 มิลลิกรัม 

เป็นยาปฏิชีวนะในกลุม่แมค
โครไลด์ (macrolides) ใช้
รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย 
เช่น โรคติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจ และโรคติด
เชื้อที่ผิวหนัง  

ผู้ใหญ่  
- รับประทานครั้งละ 150 มิลลิกรมั วันละ 2 ครั้ง ก่อน
อาหาร 15 นาที 
เด็ก 
- รับประทานครั้งละ 3-5 มิลลิกรมั ต่อน้ าหนักตัว 1 
กิโลกรมั แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร 
* ยานี้สามารถใหห้ลังอาหารได้ แต่พบว่าการให้ก่อน
อาหาร 15 นาที จะท าให้ผลการรกัษาดีที่สุด 

หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันหรือ
อาการยิ่งแย่ลงกว่าเดิม ควรกลับไปพบ
แพทย ์
- ก่อนใช้ยาควรแน่ใจก่อนว่าผู้ป่วยไม่
เคยมีประวัติแพ้ยาอ่ืนในกลุ่มแมคโคร
ไลด์ และควรสังเกตอาการแพ้ยาอย่าง
ใกล้ชิดถ้าผู้ป่วยเคยมีประวัติแพ้ยา
ดังกล่าวและไดร้ับยารอกซิโทรมัยซิน 

ก. หยุดใช้ยานี้และ
ควรได้รับการ
ช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วน หากมีอาการ
ข้างเคียงต่อไปนี ้
ผื่นลมพิษ หายใจ
ล าบาก หน้าพองหรือ
บวม คัน ท้องร่วง
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 เพราะมโีอกาสเกิดการแพ้ข้ามกันได้ 

- การใช้ยานี ้อาจท าให้เกิดภาพ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ Prolonged QT 
ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคหัวใจ 
 

อย่างรุนแรง 
 

Salbutamol Tablet 
 

ตัวยาSalbutamol 2 
มิลลิกรัม 

ใช้บรรเทาอาการหดเกร็ง
ของหลอดลมในโรคหอบหดื
หลอดลมอักเสบชนิดเรื้อรัง 
และถุงลมปอดโป่งพอง 
 

เด็กอาย ุ6-12 ปี  
- รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้งหรือตาม
ค าแนะน าของแพทย ์
ผู้ใหญ่ 
- รับประทานครั้งละ 1-3 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง หรือตาม
ค าแนะน าของแพทย ์
 

ควรเป็นไปตามค าแนะน าของแพทย ์ไม่
ควรใช้โดยไม่จ าเป็น เนื่องจากพบว่าท า
ให้การควบคุมโรคเป็นไปได้ยากข้ึน 
 

ยานี้อาจท าให้เกิด
อาการสั่น ปวดศรีษะ
มึนงง อ่อนแรง ง่วงซึม 
นอกจากน้ียังอาจพบ
อาการ ใจสั่นหรือหัว
ใจเต้นเร็วได้บ้าง 

Alumina Magnesia 
+ Simethicone 
Suspension 

ยาน้ าแขวนตะกอน 
15 มิลลิลติร
ประกอบด้วยตัวยา 
Aluminium 
Hydroxide 600 mg 
Magnesium 
Hydroxide 300 mg 
Simethicone 80 mg 

บรรเทาอาการจุกเสียด 
ท้องอืด ท้องเฟ้อ และปวด
ท้อง เนื่องจากมีกรดใน
กระเพาะอาหาร หรือแผลใน
กระเพาะอาหารหรือล าไส ้
 

- เขย่าขวดก่อนใช้ยาทุกครั้ง 
- รับประทานก่อนอาหารครึ่งช่ัวโมง หรือหลังอาหาร 2 
ช่ัวโมง หรือเมื่อมีอาการ 
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ  1  ช้อนโต๊ะ 
เด็ก 6-12 ปี  
รับประทานครั้งละครึ่ง-1ช้อนโต๊ะ 
 

ห้ามใช้ในผู้ป่วยท่ีเป็นโรคหัวใจหรอืไต
พิการ 

อาจมีอาการท้องผูก 
หรือท้องเสีย  

Amoxycillin 
Suspension 
 

ตัวยา Amoxycillin 
125 mg ใน 5 ml 

ใช้รักษาการติดเช้ือ
แบคทีเรียแกรมบวก และ 
แกรมลบบางชนิดในระบบ
ทางเดินหายใจ 
 

เด็กอายุต่ ากว่า 9 ปี 
- ให้ยาขนาด 125-250 มิลลิกรัม (1-2 ช้อนชา) วันละ 3 
ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหารกไ็ด ้
เด็กน้ าหนัก < 20 กิโลกรัม 
-  ให้ยาขนาด 30-40 mg/kg/day และแบ่งให้วันละ 3 
เวลากอ่นหรือหลังอาหารกไ็ด ้
 

เหมือนกับ Amoxycillin  capsule 
 

เหมือนกับ 
Amoxycillin   
capsule 
 



 
 

43 
 

ชื่อยา ส่วนประกอบ ข้อบ่งใช ้ ขนาด-วิธีการใช้ ข้อควรระวัง อาการไม่พึงประสงค์ 
Carminative 
Mixture 
 

ใน15 มิลลิลิตร
ประกอบด้วยตัวยา 
Compound 
Cardamom 
tincture 1.80 ml 
Weak Ginger 
tincture 0.12 ml 
Capsicum tincture 
0.12 ml 

ใช้บรรเทาอาการท้องอืด 
ท้องเฟ้อ และขับลมใน
กระเพาะอาหารหรือล าไส ้
 

ผู้ใหญ่ 
- รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ วันละ 3-4 ครั้ง  
หลังอาหาร 
เด็ก ลดขนาดลงตามสัดส่วน 
 

ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคแผลใน
กระเพาะอาหารและล าไส้ หากจ าเป็น
ควรใช้ตามแพทย์สั่ง 
 

อาจมีการระคายเคือง
เยื่อบุในปากและ
ทางเดินอาหาร หรือ
อาการแพ้ ผื่น คัน 
 

Chlorpheniramine 
Maleate Syrup 
 

ใน 5 ml 
ประกอบด้วย ตัวยา 
Chlorpheniramine 
maleate 2 mg 

ใช้บรรเทาอาการแพ้ คัน
ตามผิวหนัง ลมพิษ ลด
น้ ามูกเนื่องจากหวัด 
 

เด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี 
- รับประทานครั้งละ ครึ่ง ช้อนชา วันละ 2 ครั้ง 
เด็กอาย ุ1-5 ปี  
- รับประทานครั้งละ ครึ่ง – 3/4 ช้อนชา วันละ 4 ครั้ง 
เด็กอาย ุ6-12 ปี 
- รับประทานครั้งละ 1 – 1 ½ ช้อนชา วันละ 4 ครั้ง  

- ยานี้อาจท าให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่
ควรขับข้ียานยนต ์หรือท างานเกี่ยวกับ
เครื่องจักรกล 
- ไม่ควรใช้ยานี้ตดิต่อกันนานเกิน 7-10 
วัน 
- ในเด็กเล็ก ถ้าใช้ขนาดสูงเกินไป อาจ
ท าให้เด็กนอนไม่หลับ กระสับกระส่าย
หรือชักได ้
 

ง่วงซึม  
ปากแห้ง 
เสมหะข้นเหนียว 
 

Cough Syrup (ยาแก้
ไอน้ าเชื่อม) 
 

ใน 5 ml 
ประกอบด้วย ตัวยา 
Antimony 
potassium tartrate 
1.2 mg 
Camphorateopium
tincture 0.6 ml 
Terpin hydrate 0.4 
mg 

บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
ท าให้ชุ่มคอ 
 

ผู้ใหญ่ 
- รับประทานครั้งละ 1 – 2 ช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง 
เด็กอาย ุ6-12 ปี 
- รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง 
 

- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี และ
คนชรา 
- ไม่ควรใช้ยานี้ตดิต่อกันนานเกิน 3 วัน 
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Domperidone 
Suspension 
 

ใน 5 ml 
ประกอบด้วยตัวยา 
Domperidone 5 
mg  

บรรเทาอาการคลื่นไส ้
อาเจียน สะอึก แน่นท้อง 
ช่วยท าให้กระเพาะอาหาร
ขับเคลื่อนอาหารไดเ้ร็วข้ึน 

- รับประทานวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 15-30 นาที 
ขนาด 1.25 มิลลิลติร (1/4 ช้อนชา) ต่อน้ าหนักตัว 5 
กิโลกรมั  
 

ท าให้ง่วงนอน อ่อนเพลีย วิงเวียน ใน
เด็กเล็กอาจพบความผิดปกติของ 
Extrapyramidal system ได ้
 
 

 

Milk of magnesia  
 

ในยาน้ าแขวนตะกอน 
5 มิลลลิิตร 
ประกอบด้วยตัวยา 
Magnesium 
Hydroxide 400 mg 

ใช้เป็นยาระบายอย่างอ่อน เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี 
- รับประทาน 0.5 มิลลิลิตรต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อ
ครั้ง 
เด็กอายุ 2-5 ปี 
- รับประทาน 5-15 มิลลลิิตรต่อวนั 
เด็กอายุ 6-12 ปี 
- รับประทาน 15-30 มิลลิลติรต่อวัน 
เด็กอายุมากกว่า 12 ปี และผู้ใหญ่  
- รับประทาน 30-60  มิลลิลติรตอ่วัน 
 

ห้ามใช้ในผู้ป่วยไตวาย และผู้ที่มลี าไส้อุด
ตัน 
 

อาจพบอาการท้องเสีย 
ปวดท้อง ความดัน
โลหิตต่ า กล้ามเนื้อ
อ่อนแรง  

Oral Rehydration 
Salt (ORS) 
 

ในผงยา 20.9 กรัม 
ประกอบด้วยตัวยา 
Glucose 15,000 g 
Sodium chloride 
2.625 g Sodium 
citrate dihydrate 
2.175 g 
Potassium chloride 
1.125 g 

ใช้ทดแทนการเสียน้ าในราย
ที่มีอาการท้องร่วง หรือใน
รายที่อาเจียนหรือเสียเหง่ือ
มาก แก้อาการกระหายน้ า 
และป้องกันการช็อคเมื่อ
ร่างกายขาดน้ า 

-  เทผงยาทั้งซองละลายในน้ าสะอาด ใช้ดื่มมากๆ เมื่อ
เริ่มมีอาการท้องร่วง ถ้าถ่ายบ่อยให้ดื่มบ่อยครั้ง ถ้า
อาเจียนร่วมด้วยให้จิบทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง 

 

- ผู้ป่วยโรคไต หรือโรคหัวใจควรปรึกษา
แพทย์ก่อนใช้ 
- ถ้าผู้ป่วยยังมีเหงื่อออกมาก ตัวเย็น 
หมดสติ ควรน าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล 
 

 

Paracetamol 
Syrup 
 

ใน 5 ml 
ประกอบด้วยตัวยา 
Paracetamol 

เป็นยาลดไข ้ใช้ระงับอาการ
ปวดที่ไม่รุนแรงนัก 
 

เด็กแรกเกดิ (ต่ ากว่า 3 เดือน)  
ใช้ครั้งละ 10 mg ต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม ทุก 4-6 
ช่ัวโมง  

- เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ไม่ควร
รับประทานยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
ผู้ใหญ่ไม่ควรกินนีต้ิดต่อกันเกิน  10 วัน  
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ชื่อยา ส่วนประกอบ ข้อบ่งใช ้ ขนาด-วิธีการใช้ ข้อควรระวัง อาการไม่พึงประสงค์ 
(Acetaminophen) 
120 มิลลิกรัม 

- ควรระมดัระวังการใช้ยานี้กับผู้ปว่ยท่ี
ตับและไตท างานผิดปกติ ควรใช้ใน
ขนาดลดลงเท่าที่จ าเป็น 

Salbutamol Syrup 
 

ใน 5 ml 
ประกอบด้วยตัวยา 
Salbutamol 2 ml 

บรรเทาอาการหดเกร็งของ
หลอดลมในโรคหอบหืด 
หลอดลมอักเสบ และถุงลม
ปอดโป่งพอง 
 

เด็กอายุ 2-6 ปี 
- รับประทานครั้งละ ½ - 1 ช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง 
หรือตามแพทยส์ั่ง 
เด็กอายุ 6-12 ปี 
- รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง หรือ
ตามแพทย์สั่ง 
ผู้ใหญ่  
- รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง หรือ
ตามแพทย์สั่ง 

 ยานี้อาจท าให้เกิด
อาการสั่น ปวดศรีษะ
มึนงง อ่อนแรง ง่วงซึม 
นอกจากน้ียังอาจพบ
อาการ ใจสั่นหรือหัว
ใจเต้นเร็วได้บ้าง 

DMPA 
 

Medroxyprogestero
ne acetate 150 mg 
ชนิดฉีด 

ยาคุมก าเนดิ 
 

ขนาดที่ใช้ 150 มิลลิกรมั ฉีดเข้ากล้ามตรงสะโพก  
ฉีดทุก 3 เดือน  
 

ห้ามใช้ยานี้กับสตรีที่มีปญัหาหลอดเลือด
อุดตัน เช่น มีประวตัิเป็นโรคหลอดเลือด
อักเสบ โรคอ้วน เบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง สตรีที่สงสยัหรือก าลังตั้งครรภ์ 
สตรีทีม่ีเลือดออกผิดปกติโดยไม่ทราบ
สาเหตุ และโรคตับ 

เลือดออก
กระปริบกระปรอย  
การขาดระดู น้ าหนัก
ตัวเพิ่มขึ้น ปวดศีรษะ  

ยาฉีดป้องกัน
บาดทะยัก (Tetanus 
Toxoid) 

ใน 0.5 กรัม 
ประกอบด้วย 6 Lf. 
ของ 
Purified Tetanus 
Toxoid 

ใช้เป็นวัคซีนบาดทะยัก 
 

ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ครั้งละ 0.5 มิลลลิิตร  
 
กรณีที่ไม่เคยฉีด DTP หรือ dT Vaccine มาก่อน 
- ให้ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1-2 เดือน กระตุ้นตอน 6-12 
เดือน และฉดีกระตุ้นทุก 10 ปี  
 

ระวัง Arthus Reaction อันเนื่องมาจาก
ที่เคยไดร้ับวัคซีนมาก่อนแล้วหลายครั้ง 
ท าให้ระดับ Antibody สูงและเมือ่ฉีด
วัคซีนซ้ าอีกก็จะเกดิ Ag-Ab 
Interaction ภูมิคุม้กันจะเกดิภายใน 2 
สัปดาห์หลังจากการฉีดวัคซีนเข็มแรก 
และเมื่อฉีดครบตามก าหนดจะมี
ภูมิคุ้มกันสูงกว่าระดับที่ถือว่าป้องกันโรค 
 

ผื่นแดงบริเวณผิวหนัง 

http://www.unitynature.com/Contents/tetanus-toxoid
http://www.unitynature.com/Contents/tetanus-toxoid
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ชื่อยา ส่วนประกอบ ข้อบ่งใช ้ ขนาด-วิธีการใช้ ข้อควรระวัง อาการไม่พึงประสงค์ 
Antazoline, 
Tetryzoline Eye 
Drop 
(Hista-oph) 

ในยาหยอดตา
ปราศจากเชื้อ 
ประกอบด้วย 
Antazoline 
hydrochloride BP 
0.05% 
Tetryzoline 
hydrochloride USP 
0.04% 
Benzalkonium 
chloride 0.01% 
 

บรรเทาอาการตาแดง คันตา 
หรือ เคืองตา เนื่องจากการ
แพ้ฝุ่น หรือแพ้สิ่งต่างๆ 
บรรเทาอาการอักเสบของ
เยื่อบุตาขาว อันเนื่องมาจาก
การแพ้ละอองฟาง และแพ้
อากาศ 
 

ใช้หยอดตาครั้งละ 1-2 หยด วันละ 3-4 ครั้ง หรือตาม
ค าสั่งแพทย ์

 

อาจท าให้รูม่านตาขยาย จึงควรระวังการ
ใช้ยานี้ในคนท่ีเป็นโรคต้อหินชนิดมุมปิด 

 

อาจท าให้เกิดอาการ
แสบตาเล็กน้อย
ช่ัวขณะหลังจากการ
หยอดตา 

 

BetamethasoneCre
am 
 

ในเนื้อครีม 5 กรัม 
ประกอบด้วยตัวยา 
Betamethasone 1 
mg 

รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจาก
การแพ้ต่างๆ และโรค
ผิวหนังที่มีอาการอักเสบ
เรื้อรัง ผิวหนังมีลักษณะนูน
และคันอยูต่ลอดเวลา 
 

ทาบางๆ บริเวณทีเ่ป็น วันละ 3-4 ครั้ง 

 

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน 

 

 

Calamide Lotion 
 

ใน 100 ml 
ประกอบด้วยตัวยา 
Calamide Lotion 
15 g Zinc Oxide 5 g 
Liquefied Phenol 
0.05 ml 
 
 
 

ทาแก้ผดผื่น คัน และโรค
ผิวหนังต่างๆ บางชนิด 
 

ทาบริเวณที่เป็นวันละ 2 - 3 ครั้ง เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน 
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ชื่อยา ส่วนประกอบ ข้อบ่งใช ้ ขนาด-วิธีการใช้ ข้อควรระวัง อาการไม่พึงประสงค์ 
Clotrimazole 
Cream 
 

ในเนื้อครีม 100 g 
ประกอบด้วยตัวยา 
Clotrimazole 1 g 

รักษาโรคผิวหนังจ าพวก
กลาก และเกลื้อนซึ่งเกดิจาก
เชื้อรา  

ทาบางๆ บริเวณทีเ่ป็น วันละ 2-3 ครั้ง โดยลา้งผิวหนัง
บริเวณทีเ่ป็นให้สะอาดก่อน เมื่ออาการดีขึ้นแล้ว อาจ
ต้องให้ยาต่ออีก 2 สัปดาห ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ า 

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน 
 

 

Chloramphenicol 
Eye Ointment 
 

ใน 100 g 
ประกอบด้วยตัวยา 
Chloramphenicol  
1 g 

ใช้ในผู้ป่วยท่ีเปลือกตา
อักเสบ เยื่อลูกตาอักเสบ  
 

ป้ายตาวันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน หรือตามแพทย์
สั่ง 

- เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน 
- เก็บที่อุณหภูมไิม่เกิน 25 องศา
เซลเซียส (เก็บในตูเ้ย็นช่องธรรมดา) 
 

 

Chloramphenicol 
Eye Drop 
 

ใน 1 ml 
ประกอบด้วยตัวยา 
Chloramphenicol 5 
mg (0.5%) 

ใช้หยอดตารักษาโรคตาแดง 
ตาอักเสบ เปลือกตาอักเสบ
กระจกตาอักเสบ ต่อมน้ าตา
อักเสบ  

ใช้หยอดตาครั้งละ 2-3 หยด วันละ 4-5 ครั้ง 
 
 

- เป็นยาใช้ภายนอก   ห้ามรับประทาน 
- เก็บที่อุณหภูมไิม่เกิน 25 องศา
เซลเซียส (เก็บในตูเ้ย็นช่องธรรมดา) 
- ไม่ใช้เกิน 1 เดือน หลังจากเปิดฝาแล้ว 
- ห้ามใช้ในทารกอายุต่ ากว่า 6 เดอืน 
และผูป้่วยท่ีอยู่ในภาวะถูกกดไขกระดูก 

 

0.1% 
Triamcinolone 
Acetonide 
 

รูปแบบยาครีม ในยา
ปริมาณ 100 g จะมี 
Triamcinolone 
acetonide 1 g 

เป็นยากลุม่ Topical 
corticosteroids 
preparations ระดับความ
แรง Medium potency ใช้
ส าหรับทาผิวหนังแก้แพ้ คัน 
ลดอาการอักเสบของผิวหนัง 

ใช้ทาบริเวณที่เป็นวันละ 1-2 ครั้ง - ไม่ควรใช้ติดต่อกกันเป็นเวลานาน 
- ห้ามใช้บริเวณที่เป็นผิดหนังอ่อน เช่น 
ใบหน้า ผิวหนังทารก เป็นต้น 
 

 

Whitfield Ointment ในสูตรต ารับ 
ประกอบด้วยตัวยา
ส าคัญ คือ 
Benzoic acid 6.0%  
Salicylic acid 3.0%  

รักษากลาก เกลื้อน และโรค
น้ ากัดเท้า 
 

ทาบางๆ บริเวณทีเ่ป็น วันละ 2-3 ครั้ง 
 

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน หากเกิดอาการระคาย
เคืองต่อผิวหนัง ให้
หยุดใช้ยา 
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