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การรับประทานยาเป็ นเรื องใกล้ ตวั ของทุกคน เชือว่าหลายท่านยังไม่ทราบว่าการรับประทานยาที
ถูกต้ องนันควรทําอย่างไร
การรั บประทานยาทีถูกต้ องและปลอดภัยควรทําอย่ างไร
ก่อนรับประทานยาทุกครัง
. อ่านฉลากยาอย่างละเอียด ปฏิบตั ิตามฉลากอย่างเคร่ งครัด เช่น ยากินก่อนหรื อหลังอาหาร มี
วิธีการกินอย่างไร ยาบางชนิดต้ องเคียวก่อน ซึงข้ อมูลเหล่านีจะเขียนไว้ บนฉลาก หรื อจากเภสัชกรทีจ่ายยา
ให้ กบั ผู้ป่วย
. การกินยาให้ ถกู โรค โดยผู้ป่วยต้ องกินยาตามข้ อบ่งใช้ เช่น ยาต้ านจุลชีพ มีข้อบ่งใช้ แตกต่างกัน
ไป ผู้ป่วยไม่ควรกินยาต้ านแบคทีเรี ยหากเป็ นไข้ หวัดจากการติดเชือไวรัส เนืองจากการใช้ ยาต้ านแบคทีเรี ย
พรํ าเพรื อจะทําให้ เกิดปั ญหาเชือดือยาได้ และไม่ควรกินยาระบายเพือลดนําหนัก
. ใช้ ยาให้ ถกู วิธี เช่น กินยาแคปซูลควรกินพร้ อมแคปซูลไม่ควรแกะแคปซูลออก และไม่ควรกินยา
บางชนิดพร้ อมกันเพราะมีผลต่อการดูดซึมยาในทางเดินอาหาร เช่น ยาต้ านจุลชีพบางประเภท ไม่ควรกิน
พร้ อมกับยานําลดกรด เช่น อลัมมิลค์ (Alum milk) เป็ นต้ น
. ใช้ ยาให้ ถกู ขนาด เช่น ขนาดหรื อปริ มาณยาทีใช้ ในเด็กและผู้ใหญ่แตกต่างกัน
. ใช้ ยาให้ ถกู กับบุคคล ยาบางชนิดไม่ควรให้ ในผู้ป่วยทีมีโรคประจําตัวต่าง ๆ หรื อผู้ทีมีความ
ผิดปกติของตับหรื อไต ซึงเป็ นอวัยวะสําคัญต่อการเปลียนแปลงยาและขับยาออกจากร่างกาย หรื อผู้หญิงที
ตังครรภ์ หญิงทีกําลังให้ นมบุตร ก่อนใช้ ยาควรปรึ กษาเภสัชกรหรื อแพทย์
. ใช้ ยาให้ ถกู เวลา เพราะยาบางชนิดอาจถูกรบกวนโดยการดูดซึมของอาหารได้ เช่น ยาก่อน
อาหาร ให้ กินยาก่อน

นาที การกินยาพร้ อมอาหาร ให้ กินพร้ อมคําแรกหรื อรับประทานอาหารไปแล้ ว

ครึงหนึง หรื อ การกินยาหลังอาหาร ให้ กินหลังรับประทานอาหารเสร็ จ - นาที

ผลข้ างเคียงจากการใช้ ยา
ผู้ป่วยควรเข้ าใจว่าแม้ เราได้ รับยาถูกต้ อง ซึงยาทีให้ ผลในการรักษาอาจส่งผลข้ างเคียงแต่ไม่เป็ น
อันตราย เช่น ยาลดนํามูกทําให้ เกิดอาการง่วงนอน อย่างไรก็ตามหากใช้ ยาไม่ถกู ต้ องอาจมีผลกระทบทําให้
โรคนันไม่ดีขนึ และมีฤทธิไม่พงึ ประสงค์
ยาบางชนิดทําให้ เกิดการแพ้ ยา เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาต้ านอักเสบ ยาลดระดับกรดยูริกทีเป็ นสาเหตุ
ของโรคเก๊ าท์ เป็ นต้ น ซึงการแพ้ ยามีอาการตังแต่ มีผืนแบบไม่รุนแรง จนถึงมีอาการแพ้ รุนแรงทีเป็ นอันตราย
ถึงชีวิต หรื อยาบางชนิดทําให้ เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินอาหาร (ส่งผลให้ มีอาการคลืนไส้ อาเจียน
ปวดท้ อง ถ่ายเหลว ทําให้ เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ ) ทําให้ หหู นวก เสียการทรงตัว หรื อไตวาย
เฉียบพลัน ทําให้ เกิดความผิดปกติของระบบเลือด ทําให้ มีความผิดปกติของตับ ทําให้ เกิดความผิดปกติตอ่
ระบบประสาท ทําให้ ฟันติดคราบเหลืองดําถาวร และรบกวนการเจริ ญเติบโตของกระดูกหากใช้ ในเด็กอายุ
ตํากว่า ปี ดังนันผู้ป่วยควรรู้ และจดประวัติการแพ้ ยาของตนเอง และแจ้ งเภสัชกรหรื อแพทย์เมือต้ อง
ได้ รับยา
ใช้ ยามากเกินไปเกิดอันตรายอย่ างไร
หากใช้ ยามากเกินไปอาจทําให้ ตบั อักเสบและไตวายเฉียบพลันได้ เช่น การกินยาพาราเซตามอล
เกินขนาดทําให้ เกิดภาวะตับวายถึงชีวิตได้ นอกจากนีทําให้ ระดับยาในร่ างกายสูงทําให้ เกิดความเป็ นพิษ
หรื อผลข้ างเคียงต่ออวัยวะต่าง ๆ หรื อเสียสมดุลของสารต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น การกินยาเบาหวานมาก
เกินไปทําให้ เกิดภาวะนําตาลในเลือดตํา หรื อการกินยาต้ านแบคทีเรี ยบางประเภทในขนาดสูงติดต่อกันเป็ น
เวลานานจะส่งผลให้ เกิดการติดเชือแทรกซ้ อนได้
หากลืมรั บประทานยาควรทําอย่ างไร
ในส่วนของยาสามัญประจําบ้ านทัวไป หรื อยาทีกินเมือมีอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาแก้ ไอ แก้ ปวดท้ อง
ถ้ าลืมก็ไม่ต้องทําอะไร
หากเป็ นยาทีผู้ป่วยต้ องกินเป็ นประจําเพือรักษาโรคประจําตัว เช่น โรคความดันสูง หรื อโรคไขมันใน
เลือดสูง ถ้ าลืมกินยาแล้ วนึกขึนได้ ผู้ป่วยสามารถกินยานันได้ ทนั ที แต่หากเป็ นยารักษาเบาหวาน ให้ กินยา
มือต่อไปสัมพันธ์กบั มืออาหารตามทีแพทย์สงั
นอกจากนีหากผู้ป่วยต้ องกินยาต้ านจุลชีพ ผู้ป่วยต้ องกินติดต่อกันให้ ครบกําหนดตามทีแพทย์หรื อ
เภสัชกรแนะนํา (เช่น 5-7 วัน) เพราะการกินยาดังกล่าวในระยะเวลาทีสันเกินไป จะเพิมความเสียงของการ
เกิดเชือดือยาทําให้ การรักษาไม่ได้ ผล และเพิมโอกาสทีจะติดเชือนันอีกได้ หากผู้ป่วยลืมกินยาโดยนึกขึนได้
ใกล้ เวลามือทีผ่านไปก็ให้ กินได้ ทนั ที หากนึกได้ ใกล้ เวลาของมือถัดไปก็ให้ กินมือต่อไปได้ เลย โดยกิน
ติดต่อกันให้ ครบกําหนด

