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กลุม่ งานเภสัชกรรม ให้บริการด้านยาทัง้ ระบบ มีการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวกับปัญหาด้านการใช้ยา ซึ่งมีอัตราสูงและซับซ้อน
มากขึน้ เรือ่ ยๆ หน้าทีข่ องเภสัชกร คือ ท�ำให้การรักษาด้วยยา และการใช้ยา
ของผูป้ ว่ ยเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ประหยัด ดังนัน้ การให้
ความรูเ้ รือ่ งการใช้ยาทีถ่ กู ต้อง จะท�ำให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ประโยชน์ สูงสุดจาก
การใช้ยา นัน้ ๆ
หลักส�ำคัญทีส่ ดุ ในการใช้ยาอย่างปลอดภัย คือ อ่านฉลากให้
ถีถ่ ว้ นก่อนใช้ยา ท�ำความเข้าใจกับค�ำสัง่ บน ฉลากยา เพือ่ ให้สามารถใช้ยา
ได้ถกู ต้อง ดังนี้
1. ใช้ยาถูกโรค ต้องทราบก่อนว่าอาการนัน้ เกิดจากสาเหตุใด
และเลือกใช้ยาให้ถกู กับอาการ หรือโรค ทีเ่ ป็นอยู่
2. ใช้ยาถูกขนาด การใช้ยาของแต่ละคนมีขนาดยาที่ใช้ไม่
เท่ากัน เช่น ทารก เด็กเล็ก เด็กโต ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ ต้องปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ที่
เขียนไว้บนฉลากยาตามทีแ่ พทย์และเภสัชกรแนะน�ำอย่างเคร่งครัด อย่าเพิม่
หรือลดขนาดยาด้วยตนเอง เพราะอาจจะท�ำให้โรคไม่หายหรืออาจเป็น
อันตรายได้
3. ใช้ยาถูกเวลา
		
ก่อนอาหาร หมายถึง รับประทานยาก่อนเวลาครึง่ ถึงหนึง่ ชัว่ โมง
จึงจะรับประทานอาหารได้ เพือ่ ป้องกันยาถูกท�ำลายโดยกรดในกระเพาะอาหาร
		
หลังอาหาร หมายถึง รับประทานยาหลังจากการรับประทาน
อาหารแล้วเสร็จ 15-30 นาที
		
หลังอาหารทันทีหรือพร้อมอาหาร หมายถึง รับประทานยา
หลังอาหารทันทีหรือพร้อมอาหาร เพือ่ ลดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร
การดืม่ น�ำ้ ตามมาก ๆ ก็เป็นวิธหี นึง่ ทีช่ ว่ ยได้
		
หลังอาหาร 1 ชัว่ โมง มักจะพบในค�ำสัง่ วิธกี ารใช้ยาลดกรด
หลังรับประทานอาหารประมาณ 1 ชั่วโมง จะมีกรดหลั่งออกมาใน
กระเพาะอาหารเป็นจ�ำนวนมาก การรับประทานยาในช่วงเวลานีจ้ ะไปท�ำลาย
ฤทธิข์ องกรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		
ก่อนนอน หมายถึง รับประทานยาก่อนนอนตอนเวลากลางคืน
วันละครัง้ เดียว ไม่ใช่รบั ประทานยาทุกครัง้ ทีเ่ ข้านอน
4. ใช้ยาถูกทางหรือถูกวิธี ยาชนิดต่างๆ มีวธิ ใี ช้ทไี่ ม่เหมือนกัน
ดังนี้
ยาเม็ดหรือแคปซูล โดยปกติให้กลืนทัง้ เม็ดหรือแคปซูลพร้อมน�ำ ้
และมียาบางชนิดห้ามบดเคีย้ ว หรือแบ่งเม็ดยา เพราะจะท�ำให้รปู แบบยา
เสียไปและเกิดอันตราย เช่น ยาทีม่ ชี อื่ ลงท้าย CR หรือ SR เป็นต้น
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Pharmacy Department is committed to provide the best
services of medication system with continuous improvement.
Pharmacist mission is to construct the safety medication care and
distribute pharmaceutical knowledge to our participants.
The most important recommendation is to read medicine
labels and follow directions thoroughly before using any medication.
1. Right Medication : You have to know the cause of
symptom and to use the right medicine.
2. Right Dose : Different ages cause different doses of
the same medicine. Do not increase or decrease medicine dose
without consulting a pharmacist or a doctor because it may cause
less benefits or even some harmful.
3. Right Time
		
Before meal : take the medicine within 30 minutes
to 1 hour before meal as some medicines will be destroyed by
stomach acid.  
		 After meal : take the medicine 30 minutes to 1 hour
after meal.
		
After meal immediately or with meal : Some
medicines can irritate the stomach, taking them with food or drinking
lots of water will help to reduce this side effect.
		
After meal 1 hour : usually order in taking the antacid
preparation as there will be more stomach acid excretion during
1 hour after meal. So taking this medicine during this time can
effectively destroy the acid.  
		
Bed time : take the medicine only once in a day at
bed time. If you go to bed several times in a day, do not take the
medicine every time you go to bed.
4. Right Route : Different medicines have different
usages.
		 Tablets or Capsules : Oral route, do swallow
with some liquid. Some medicines have the special coating
which should not be broken before use (for example enteric
coating, time-release, sustained-release or controlled-release
coating).
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ยาน�้ำ เขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง เพื่อให้ตัวยากระจายและ
เมือ่ รินยาออกมาแต่ละครัง้ จะได้รบั ยาเท่าๆ กัน  ควรใช้ชอ้ นตวงยาทีม่ ขี นาด
มาตรฐาน 1 ช้อนชา เท่ากับ 5 ซีซี และ 1 ช้อนโต๊ะ เท่ากับ 15 ซีซี อาจใช้
กระบอก ฉีดยาหรือหลอดดูดยาทีม่ ขี ดี บอกปริมาตรเป็น ซีซี
		
ยาผง ปกติตอ้ งละลายน�ำ้ ก่อนรับประทาน ห้ามรับประทาน
ในลักษณะผงแห้ง เพราะอาจท�ำให้เกิด การอุดตันทีห่ ลอดอาหารได้ ส�ำหรับ
ยารักษาอาการท้องผูก เมือ่ ผสมยาให้ละลายในน�ำ้ พอสมควรแล้วจึงรับประทานยา
ทันที หลังจากนัน้ ให้ดมื่ น�ำ้ ตามอีก 1-2 แก้ว เพือ่ ป้องกันอุจจาระแข็ง เป็นต้น
		
ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทานโดยเด็ดขาด เช่น ยาขีผ้ ง้ึ
ครีม หรือเจล วิธีใช้ทาที่ผิวหนังควรทาบางๆ หรือรอบๆ บริเวณที่เป็น   
ยาบางชนิดระบุให้ทาถูนวดได้ เพื่อช่วยเร่งการดูดซึมยา ท�ำให้ออกฤทธิ์
ได้เร็วขึน้
		
ยาอม ให้อมละลายในปากช้าๆ ไม่ตอ้ งเคีย้ ว ยาอมใต้ลนิ้ ที่
ใช้รักษาอาการเจ็บหน้าอกให้วางไว้ใต้ลิ้น ปิดปากโดยไม่กลืนน�้ำลาย
ยาอมบางชนิดใช้อมระหว่างลิน้ กับเพดานปากก็ได้ขนึ้ อยูก่ บั รูปแบบและ
จุดประสงค์ใน การใช้ยา
		
ยาหยอดตา ก่อนใช้ยา ต้องล้างมือให้สะอาด นอนราบ หรือ
นัง่ พิงศีรษะเอนไปข้างหลัง แล้วดึงหนังตาล่างลงให้เป็นกระเปาะแล้วหยอดยา
ลงไปในกระเปาะ โดยระวังไม่ให้ปลายหลอดถูกตา แล้วหลับตา 2 -3 นาที
ให้ยากระจายไปทัว่ ตา กรณีตอ้ งใช้ยา 2 ชนิดในเวลาเดียวกัน ให้หยอดห่างกัน
5 นาที
ยาหยอดหู ตะแคงศีรษะเอาหูทจี่ ะหยอดไว้ดา้ นบน ดึงใบหู
ไปข้างหลังแล้วหยอดยาลงช่องหู โดยระวังไม่ให้ปลายหลอดยาถูกหู ตะแคง
อยูใ่ นท่าเดิมประมาณ 5 -10 นาที
		
ยาหยอดจมูก ก่อนหยอดยาควรสั่งน�้ำมูกให้หมดแล้วนั่ง
ให้ศรี ษะเอนไปข้างหลัง หยดยาลงโดยอย่าให้ ปลายทีห่ ยดยาถูกผนังจมูก
สูดยาเข้าจมูกเบาๆ ขณะบีบยาเข้าในจมูกต้องบีบขวดยาไว้ตลอดเวลา จนกระทัง่
ดึงออกจากจมูก เพือ่ ป้องกันไม่ให้เยือ่ จมูกหรือเชือ้ แบคทีเรีย ถูกดูดกลับ
เข้าไปในขวดยา
		
ยาเหน็บ เป็นยาทีใ่ ช้สอดทวารหนักหรือสอดเข้าไปในช่องคลอด
เพือ่ ให้ยาถูกดูดซึมเข้าสูร่ า่ งกาย หรือให้ยาออกฤทธิบ์ ริเวณทีเ่ หน็บยานัน้
ก่อนใช้ยาต้องแกะกระดาษทีห่ มุ้ ยาออกแล้วจุม่ น�ำ้ สะอาดก่อนให้ลนื่ สอดยา
เข้าไปในช่องทีต่ อ้ งการให้ลกึ ทีส่ ดุ หากเป็นไปได้ควรอยูใ่ นท่านอนอย่างน้อย
15 นาที เพือ่ ให้ยาละลาย และถูกดูดซึมเข้าไปตามทีต่ อ้ งการ

		
Liquid medicine : Oral route, you should shake
bottle well before use, it is important to ensure drug particles
are evenly dispersed throughout the bottle. Liquid medicine
is usually measured in millilitre (ml), teaspoon (tsp) and tablespoon
(tbsp). One teaspoon equals to 5 ml and one tablespoon
equals to 15 ml. Syringe or dropper with scale can be used as well.
		
Powder for oral solution medicine : Oral route,
you should mix with water before use. Do not swallow without
mixing with water as it may cause esophageal obstruction. For
laxative drugs, when these already dissolve, take them immediately
and follow by 1-2 cups of water to prevent hard stool.
		
External used medicines : All external used
medicines state on the label External use only, do not swallow.
Apply a small amount of medicine on the affected skin.
		
Lozenges : Mostly are solid preparations that are
intended to dissolve or disintegrate slowly in your mouth.
Do not chew. Sublingual medications for treatment of chest
pain should be placed under the tongue, close the mouth
without swallowing. Some lozenges can be placed between
tongue and soft palate depending on method or purpose of
medication usage.   
Eye drops : Before using eye drops, clean your
hands thoroughly. Tilting your head back, pull down your
lower eye lid to form a pocket. While looking up, gently
squeeze the eye drop bottle so that a single drop falls into
the pocket made by lower eyelid. Close your eye for 2 to
3 minutes, tip your head down and try not to blink or squeeze
your eyelids. If you are to use more than one medicine in the
same eye, wait at least 5 minutes before instilling the next drop.
		
Ear drops : Tilt the affected ear up or lie on your
side. Pull the ear backward and upward. Place the correct
number of drops in your ear. Keep your ear tilted up for 5 to
10 minutes to let medicine disperse well.
		
Nose drops : Blow your nose gently. Tilt your head
back as far as possible. Place the correct number of drops into
your nose
		
Suppositories : For rectal or vagina. If suppository is
soft, place it in a refrigerator for a few minutes to hardenit.
After remove the wrapper, moisten suppository by submerse
into clean water before insert suppositories into rectal or vagina.
And remain lying down for about 15 minutes to avoid having the
suppository come out.
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ยาน�้ำ เขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง เพื่อให้ตัวยากระจายและ
เมือ่ รินยาออกมาแต่ละครัง้ จะได้รบั ยาเท่าๆ กัน  ควรใช้ชอ้ นตวงยาทีม่ ขี นาด
มาตรฐาน 1 ช้อนชา เท่ากับ 5 ซีซี และ 1 ช้อนโต๊ะ เท่ากับ 15 ซีซี อาจใช้
กระบอก ฉีดยาหรือหลอดดูดยาทีม่ ขี ดี บอกปริมาตรเป็น ซีซี
		
ยาผง ปกติตอ้ งละลายน�ำ้ ก่อนรับประทาน ห้ามรับประทาน
ในลักษณะผงแห้ง เพราะอาจท�ำให้เกิด การอุดตันทีห่ ลอดอาหารได้ ส�ำหรับ
ยารักษาอาการท้องผูก เมือ่ ผสมยาให้ละลายในน�ำ้ พอสมควรแล้วจึงรับประทานยา
ทันที หลังจากนัน้ ให้ดมื่ น�ำ้ ตามอีก 1-2 แก้ว เพือ่ ป้องกันอุจจาระแข็ง เป็นต้น
		
ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทานโดยเด็ดขาด เช่น ยาขีผ้ ง้ึ
ครีม หรือเจล วิธีใช้ทาที่ผิวหนังควรทาบางๆ หรือรอบๆ บริเวณที่เป็น   
ยาบางชนิดระบุให้ทาถูนวดได้ เพื่อช่วยเร่งการดูดซึมยา ท�ำให้ออกฤทธิ์
ได้เร็วขึน้
		
ยาอม ให้อมละลายในปากช้าๆ ไม่ตอ้ งเคีย้ ว ยาอมใต้ลนิ้ ที่
ใช้รักษาอาการเจ็บหน้าอกให้วางไว้ใต้ลิ้น ปิดปากโดยไม่กลืนน�้ำลาย
ยาอมบางชนิดใช้อมระหว่างลิน้ กับเพดานปากก็ได้ขนึ้ อยูก่ บั รูปแบบและ
จุดประสงค์ใน การใช้ยา
		
ยาหยอดตา ก่อนใช้ยา ต้องล้างมือให้สะอาด นอนราบ หรือ
นัง่ พิงศีรษะเอนไปข้างหลัง แล้วดึงหนังตาล่างลงให้เป็นกระเปาะแล้วหยอดยา
ลงไปในกระเปาะ โดยระวังไม่ให้ปลายหลอดถูกตา แล้วหลับตา 2 -3 นาที
ให้ยากระจายไปทัว่ ตา กรณีตอ้ งใช้ยา 2 ชนิดในเวลาเดียวกัน ให้หยอดห่างกัน
5 นาที
ยาหยอดหู ตะแคงศีรษะเอาหูทจี่ ะหยอดไว้ดา้ นบน ดึงใบหู
ไปข้างหลังแล้วหยอดยาลงช่องหู โดยระวังไม่ให้ปลายหลอดยาถูกหู ตะแคง
อยูใ่ นท่าเดิมประมาณ 5 -10 นาที
		
ยาหยอดจมูก ก่อนหยอดยาควรสั่งน�้ำมูกให้หมดแล้วนั่ง
ให้ศรี ษะเอนไปข้างหลัง หยดยาลงโดยอย่าให้ ปลายทีห่ ยดยาถูกผนังจมูก
สูดยาเข้าจมูกเบาๆ ขณะบีบยาเข้าในจมูกต้องบีบขวดยาไว้ตลอดเวลา จนกระทัง่
ดึงออกจากจมูก เพือ่ ป้องกันไม่ให้เยือ่ จมูกหรือเชือ้ แบคทีเรีย ถูกดูดกลับ
เข้าไปในขวดยา
		
ยาเหน็บ เป็นยาทีใ่ ช้สอดทวารหนักหรือสอดเข้าไปในช่องคลอด
เพือ่ ให้ยาถูกดูดซึมเข้าสูร่ า่ งกาย หรือให้ยาออกฤทธิบ์ ริเวณทีเ่ หน็บยานัน้
ก่อนใช้ยาต้องแกะกระดาษทีห่ มุ้ ยาออกแล้วจุม่ น�ำ้ สะอาดก่อนให้ลนื่ สอดยา
เข้าไปในช่องทีต่ อ้ งการให้ลกึ ทีส่ ดุ หากเป็นไปได้ควรอยูใ่ นท่านอนอย่างน้อย
15 นาที เพือ่ ให้ยาละลาย และถูกดูดซึมเข้าไปตามทีต่ อ้ งการ
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Liquid medicine : Oral route, you should shake
bottle well before use, it is important to ensure drug particles
are evenly dispersed throughout the bottle. Liquid medicine
is usually measured in millilitre (ml), teaspoon (tsp) and tablespoon
(tbsp). One teaspoon equals to 5 ml and one tablespoon
equals to 15 ml. Syringe or dropper with scale can be used as well.
		
Powder for oral solution medicine : Oral route,
you should mix with water before use. Do not swallow without
mixing with water as it may cause esophageal obstruction. For
laxative drugs, when these already dissolve, take them immediately
and follow by 1-2 cups of water to prevent hard stool.
		
External used medicines : All external used
medicines state on the label External use only, do not swallow.
Apply a small amount of medicine on the affected skin.
		
Lozenges : Mostly are solid preparations that are
intended to dissolve or disintegrate slowly in your mouth.
Do not chew. Sublingual medications for treatment of chest
pain should be placed under the tongue, close the mouth
without swallowing. Some lozenges can be placed between
tongue and soft palate depending on method or purpose of
medication usage.   
Eye drops : Before using eye drops, clean your
hands thoroughly. Tilting your head back, pull down your
lower eye lid to form a pocket. While looking up, gently
squeeze the eye drop bottle so that a single drop falls into
the pocket made by lower eyelid. Close your eye for 2 to
3 minutes, tip your head down and try not to blink or squeeze
your eyelids. If you are to use more than one medicine in the
same eye, wait at least 5 minutes before instilling the next drop.
		
Ear drops : Tilt the affected ear up or lie on your
side. Pull the ear backward and upward. Place the correct
number of drops in your ear. Keep your ear tilted up for 5 to
10 minutes to let medicine disperse well.
		
Nose drops : Blow your nose gently. Tilt your head
back as far as possible. Place the correct number of drops into
your nose
		
Suppositories : For rectal or vagina. If suppository is
soft, place it in a refrigerator for a few minutes to hardenit.
After remove the wrapper, moisten suppository by submerse
into clean water before insert suppositories into rectal or vagina.
And remain lying down for about 15 minutes to avoid having the
suppository come out.

25 พฤศจิกายน 2557 43 ปี แห่งการสถาปนา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

AW 43 Years CKP 03.indd 33

33

20/11/2557 10:32:05

5. ถูกตามค�ำแนะน�ำ ยาบางชนิดทีฉ่ ลากจะมีคำ� แนะน�ำการ
ใช้เพิม่ เติม ได้แก่
		
เคีย้ วยาให้ละเอียดก่อนกลืน ซึง่ มักจะใช้ในยาลดกรดชนิดเม็ด
หรือยาขับลม
		
ดืม่ น�ำ้ ตามมากๆ มักใช้ในยาทีเ่ กิดการตกตะกอนในท่อไต
การดืม่ น�ำ้ ตามมากๆหลังรับประทานยา จะช่วยขับยาให้ออกทางปัสสาวะ
ได้ดขี นึ้
		
รับประทานยาติดต่อกันทุกวันจนหมด เป็นค�ำแนะน�ำทีม่ กั พบ
ในยาปฏิชวี นะ ซึง่ ต้องรับประทานยา ติดต่อกันทุกวันจนยาทีไ่ ด้รบั หมด
แม้วา่ อาการจะดีขนึ้ แล้วก็ตาม หากเลิกรับประทานยากลางคันอาจท�ำให้
เกิดภาวะเชือ้ ดือ้ ต่อยาท�ำให้กลับเป็นซ�ำ 
้ ต้องเริม่ ต้นรักษาใหม่และอาจต้อง
เปลีย่ นชนิดยาใหม่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ มากกว่าเดิม
อันตรายจากการใช้ยา
แพ้ยา เป็นเรือ่ งเฉพาะคนกับเฉพาะตัวยาใดตัวหนึง่ ไม่ได้เกิดกับ
ทุกคนทีใ่ ช้ยา บางคนเกิดปฏิกริ ยิ าต่อยา บางตัว ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติ
เช่น ผื่นแดง คัน หรือหายใจไม่ออก ช็อค หมดสติ อาจเป็นอันตราย
ถึงชีวติ ได้
อาการข้างเคียงของยา ยาแต่ละชนิดมีฤทธิข์ า้ งเคียงอาจมากบ้าง
น้อยบ้าง เช่น ยาแก้ปวดทีม่ ฤี ทธิร์ ะคายเคืองกระเพาะอาหาร จะมีคำ� แนะน�ำ
ให้รับประทานหลังอาหารทันทีและดื่มน�้ำตามมากๆ ยาแก้แพ้บางชนิด
ท�ำให้เกิดอาการมึนซึม ง่วงนอน เป็นต้น
อันตรกิรยิ าระหว่างยา หรือคนทัว่ ไปมักเรียกว่ายาตีกนั การรับ
ประทานยาหลายๆ อย่างพร้อมกัน ยาอาจเสริมฤทธิก์ นั ท�ำให้เกิดอันตราย
จากยาได้ หรือยาทีต่ า้ นฤทธิก์ นั ท�ำให้มฤี ทธิต์ ำ�่ ลงหรือหมดฤทธิ์ ไม่ได้ผล
การรักษา
ใช้ยาไม่ถกู ต้อง รับประทานยาไม่ถกู เวลา ไม่ถกู ขนาด ไม่ถกู วิธี
ท�ำให้การรักษาไม่ได้ผล หรืออาจเกิด อันตรายได้

5. Right Technique Some medications have the
recommendation on the medicine labels.
Chew the tablets thoroughly before swallowing always
use for antacids and carminative medicines.
Drink a lot of water after take this medicine for druginduced crystal nephropathy.
Taking this medicine until the course is finished for
antibiotics. Early stop taking the medicines will cause drug resistant
organisms or recurrence of the disease. This patient may sometime
require repeat treatment or need new efficient drugs.
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้ ต้องเริม่ ต้นรักษาใหม่และอาจต้อง
เปลีย่ นชนิดยาใหม่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ มากกว่าเดิม

Risks of Medication
Drug Allergy - Drug allergic reaction is similar to allergic
reaction resulting from foods and other substances that we ingest.
An individual’s genetic make-up helps determine what they are
allergic to and the severity of their allergies. Allergic reactions can
be mild or deadly. Mild reaction includes itching and hives. More
serious reaction involves swelling of lips, tongue, and difficulty in
breathing that can lead to death.
Side Effects – All medicines can cause unwanted symptom.
For example, NSAIDs cause stomach irritation and to avoid this
unwanted side effects, you have to take that kind of medicine
immediately after meal and drink a lot of water after taking the
medicine. To reduce the risk of side effect, take all medicines
strictly as prescribed.
Drug Interaction - The possibility of harmful interaction
between the medication and a food, beverage, dietary supplement,
or another medicine, combination of any of these products could
increase or decrease the medication benefits.
Inappropriate Use of Medicine – Use the medicines at
the wrong time, wrong dose or wrong route may cause less benefits
or harmful.

อันตรายจากการใช้ยา
แพ้ยา เป็นเรือ่ งเฉพาะคนกับเฉพาะตัวยาใดตัวหนึง่ ไม่ได้เกิดกับ
ทุกคนทีใ่ ช้ยา บางคนเกิดปฏิกริ ยิ าต่อยา บางตัว ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติ
เช่น ผื่นแดง คัน หรือหายใจไม่ออก ช็อค หมดสติ อาจเป็นอันตราย
ถึงชีวติ ได้
อาการข้างเคียงของยา ยาแต่ละชนิดมีฤทธิข์ า้ งเคียงอาจมากบ้าง
น้อยบ้าง เช่น ยาแก้ปวดทีม่ ฤี ทธิร์ ะคายเคืองกระเพาะอาหาร จะมีคำ� แนะน�ำ
ให้รับประทานหลังอาหารทันทีและดื่มน�้ำตามมากๆ ยาแก้แพ้บางชนิด
ท�ำให้เกิดอาการมึนซึม ง่วงนอน เป็นต้น
อันตรกิรยิ าระหว่างยา หรือคนทัว่ ไปมักเรียกว่ายาตีกนั การรับ
ประทานยาหลายๆ อย่างพร้อมกัน ยาอาจเสริมฤทธิก์ นั ท�ำให้เกิดอันตราย
จากยาได้ หรือยาทีต่ า้ นฤทธิก์ นั ท�ำให้มฤี ทธิต์ ำ�่ ลงหรือหมดฤทธิ์ ไม่ได้ผล
การรักษา
ใช้ยาไม่ถกู ต้อง รับประทานยาไม่ถกู เวลา ไม่ถกู ขนาด ไม่ถกู วิธี
ท�ำให้การรักษาไม่ได้ผล หรืออาจเกิด อันตรายได้

เมือ่ ไปรับยาจากเภสัชกร ทีห่ อ้ งจ่ายยา ของโรงพยาบาล
สิง่ ทีค่ วรถาม ยานีแ้ ก้อะไรรับประทานอย่างไร ถ้าลืมใช้จะท�ำ
อย่างไร ใช้ยาแล้วจะเกิดอาการข้างเคียงอย่างไร จะต้องใช้ยาไปนานเท่าใด
ควรรับประทานยาตอนท้องว่าง หรือหลังอาหาร ต้องระวังอาหารอะไร
และวิธกี ารเก็บรักษายา  
When you receive medicines from Pharmacy Should Ask :
สิ่งที่ควรบอก ได้แก่  ยาที่ท่านแพ้  โรคประจ�ำตัว ยาที่ใช้อยู่  
• What are these medicines for?  
และปัญหาอืน่ ๆ เช่น ปัญหาการกลืนล�ำบาก เวลาทีไ่ ม่สามารถรับประทานยา
• How to use them?
ได้ตามค�ำสัง่ ใช้ การตัง้ ครรภ์  หรืออยูร่ ะหว่างให้นมบุตร เป็นต้น
• What should you do if you miss a dose or use too
much ?
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• How to use them?
ได้ตามค�ำสัง่ ใช้ การตัง้ ครรภ์  หรืออยูร่ ะหว่างให้นมบุตร เป็นต้น
• What should you do if you miss a dose or use too
much ?
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5. Right Technique Some medications have the
recommendation on the medicine labels.
Chew the tablets thoroughly before swallowing always
use for antacids and carminative medicines.
Drink a lot of water after take this medicine for druginduced crystal nephropathy.
Taking this medicine until the course is finished for
antibiotics. Early stop taking the medicines will cause drug resistant
organisms or recurrence of the disease. This patient may sometime
require repeat treatment or need new efficient drugs.
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