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ประกอบกับในปี	พ.ศ.	2556	จะครบรอบ	100	ปีเภสัชกรรมไทย	จากข้อมูล

ปัจจบุนัพบว่าประชาชนมกีารเข้าถงึยามากขึน้	พิจารณาจากค่าใช้จ่ายด้านยา 

กว่าปีละแสนล้านบาท	คดิป็นมลูค่าเกอืบร้อยละ	50	ของค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพ	 

หากเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วค่าใช้จ่ายด้านยาจะเป็นสัดส่วนประมาณ

ร้อยละ	 20	 ประเทศไทยจึงมีสัดส่วนมากกว่าสองเท่าและมีแนวโน้มสูงขึ้น	 

บ่งบอกถงึภาวะการใช้ยาเกนิความจ�าเป็น	จากการส�ารวจของกรมการแพทย์	

ในปี	2553	คนไทยบรโิภคยาเมด็ตกปีละ	47,000	ล้านเมด็	เฉลีย่วนัละ	128	

ล้านเม็ด	 สะท้อนถึงความส�าคัญของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาที่ไม่

เหมาะสม	หรอืไม่ถกูต้อง	ยงัมคีวามเชือ่พืน้ฐานหลายประการทีเ่ป็นความเสีย่ง 

เช่น	การได้รับยามาในปริมาณมากๆ	นั้นเป็นสิทธิของผู้ป่วย	โดยเฉพาะหาก

เป็นการใช้สทิธิข้าราชการ	หลายคนเหน็ว่าการมยีาจ�านวนมากในบ้านเป็นส่ิงดี	 

เมือ่เจบ็ป่วยจะได้มยีารบัประทานทนัท	ีหากทเุลากห็ยุด	เกบ็ไว้ใช้ในครัง้ต่อไป	 

ส่งผลให้เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	 เช่นอาการไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ยา	 ปัญหาจากเชื้อดื้อยา	 ที่นับวันเป็นปัญหาส�าคัญของ

ระบบสุขภาพ	

	 ปัญหาพ้ืนฐาน	หรอืแม้แต่หลกัการใช้ยาทัว่ไป	กยั็งคงเป็นปัญหา	และ

เป็นความไม่รู้ของประชาชนอยู่อีกมาก	เช่น	เทคนิคการใช้ยาประเภทต่างๆ	 

หรือแม้แต่หลักการใช้ยาทั่วไป	 การไม่อ่านฉลากยา	 การไม่ได้รับข้อมูลที ่



เหมาะสม	ความเข้าใจทีค่ลาดเคลือ่น	เป็นต้น	จากการสุม่สอบถามผูป่้วยจ�านวน	 

158	ราย	ที่มารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง	พบว่า

ร้อยละ	56	มีอายุมากกว่า	60	ปีขึ้นไป	และร้อยละ	65	มีการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา	 โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่พบสูงสุดคือร้อยละ	47	

รองลงไปเป็นเบาหวานและไขมันในเลือดสูง	ผู้ป่วยเกือบร้อยละ	90	หยิบยา

ใช้เองโดยไม่มีผู้ดูแล	มีเพียงร้อยละ	25	ที่ทราบชื่อยาที่ใช้อยู่ประจ�า	และมี 
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ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	

	 ในปี	2554	สภาเภสชักรรม	รณรงค์เรือ่ง	บนัทกึยา	ด้วยเหน็ประโยชน์ 

ของการมีข้อมูลการใช้ยาเพื่อการส่งต่อให้กับบุคลากรการแพทย์ที่เก่ียวข้อง	

เพื่อให้เกิดการใช้ยาต่อเนื่อง	 ส่งผลดีต่อการรักษาพยาบาลและปลอดภัย

จากการใช้ยาที่อาจเกิดปฏิกิริยาต่อกันได้	 เนื่องจากผู้ป่วยอาจได้รับยาหรือ

ผลิตภัณฑ์เสริมจากแหล่งอื่นๆ	 ในปีที่ผ่านมาจากเหตุมหาอุทกภัยครั้งใหญ่	 

ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจ�านวนมากไม่สามารถไปรับบริการรักษาพยาบาล

ตามนัดหมายปกติ	 และจ�าเป็นที่ต้องได้รับบริการจากหน่วยงานที่เข้าไปให้

บรกิาร	หรือจากหน่วยบรกิารอืน่	เกดิปัญหาเรือ่งความต่อเนือ่งของการรกัษา

เพราะไม่ทราบว่าประวัตกิารใช้ยาเดมิของผูป่้วย	หรอืข้อมลูส�าคญัเป็นอย่างไร	

แต่กพ็บว่ามผีูป่้วยโรคเรือ้รงัจ�านวนหนึง่ท่ีมบัีนทกึยาตดิตวั	ท�าให้เภสชักรและ

บคุลากรการแพทย์สามารถส่งมอบยาได้อย่างถกูต้อง	เป็นประโยชน์อย่างยิง่

ต่อการรักษาพยาบาล	

	 ดังนั้นเพื่อความต่อเนื่องของการรณรงค์	 ตลอดจนความปลอดภัย	

และความต่อเนือ่งของการใช้ยาในการรกัษาพยาบาล	สภาเภสชักรรมจงึเหน็ 

ความส�าคัญของการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักยาที่ตนเองใช้อยู่	 โดยการ

สอบถามเภสัชกรและบุคลากรการแพทย์เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ในการตัดสินใจที่จะใช้ยา	 หรือไม่ใช้ยา	 เห็นความส�าคัญของการอ่านฉลาก

อย่างเข้าใจทุกครั้งที่ได้รับการสั่งใช้ยาเพื่อการใช้ยาอย่างถูกต้อง	 เหมาะสม	

และการบันทึกรายการยาที่ใช้ปัจจุบัน	ทั้งที่ได้รับจากสถานพยาบาลหรือจาก

ร้านยา	โดยความร่วมมอืกบับคุลากรการแพทย์และเภสชักรในการช่วยบนัทกึ	

เพื่อการส่งต่อข้อมูล	 ความต่อเนื่อง	 และความปลอดภัย	 สภาเภสัชกรรม

ร่วมกับสมาคมฯ	และองค์กรวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์	จึงจัดโครงการสัปดาห์
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	 ในระบบการรักษาพยาบาลปัจจุบัน	 การท�างานเป็นทีมร่วมกัน

ระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญมากขึ้น	

เนื่องจากระบบมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น	 ไม่แตกต่างจากวิทยาการด้านการ

รักษาพยาบาลที่ซับซ้อนและห่างไกลจากความเรียบง่าย	 ยิ่งพัฒนาดูเหมือน

ความสัมพันธ์และความร่วมมือยิ่งห่างออกไป	 การรักษาพยาบาลมุ่งเน้น

ที่การให้ความส�าคัญกับเทคโนโลยีทางการแพทย์มากขึ้น	 มากกว่าการให้

ความส�าคัญกับตัวตน	สิ่งแวดล้อม	ความรู้สึกนึกคิดของผู้รับบริการ	ที่ส�าคัญ

คือขาดการสื่อสาร	 และการให้ข้อมูลที่เหมาะสม	 ก่อให้เกิดอุบัติการณ์และ

ความคลาดเคลื่อนที่รุนแรงจนถึงชีวิตเป็นจ�านวนมาก	 สิทธิของผู้รับบริการ

ทีมี่การประกาศกเ็ป็นเพยีงส่วนหนึง่ของข้อก�าหนด	ทีผู่ใ้ห้บรกิารอาจจ�าไม่ได้ 

ด้วยซ�้าว่ามีกี่ข้อ	 ไม่ต้องถามถึงว่ามีเนื้อหาอะไรบ้าง	 อย่างไรก็ตามก็มีเสียง

จากฝ่ังทางการแพทย์ว่า	ปัจจุบันผูร้บับรกิารได้แต่เรยีกร้องว่าผูใ้ห้ต้องให้อะไร	

แต่ไม่เคยสนใจว่าในบทบาทของผูร้บับรกิารนัน้กม็หีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ที่ต้องปฏิบัติ	ระบบการรักษาพยาบาลที่ดีจึงต้องหันมาร่วมมือ	ประสานเป็น

ทีม	 โดยเฉพาะผู้ป่วยจัดเป็นผู้ที่มีความส�าคัญที่จะท�างานร่วมกับบุคลากร

การแพทย์	เพื่อขจัดปัญหา	ความไม่สบายกาย	สบายใจ	และเหตุแห่งความ

เจ็บป่วยร่วมกัน	เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การรักษาที่พึงประสงค์	และคุณภาพชีวิต

ที่ดีของผู้ป่วยเอง

 สิทธิผู้ป่วยขั้นพื้นฐานสิบประการ 

	 เมือ่ผูป่้วยมารบับริการทางการแพทย์	ไม่ว่าจะเป็นการรบับรกิารจาก	

โรงพยาบาล	คลินิก	หรือร้านยา	ผู้ป่วยย่อมต้องได้รับความคุ้มครอง	“สิทธิ”	

ตามท่ีรฐัธรรมนญูได้บญัญตัไิว้	ร่วมกบั	“สทิธผิูป่้วย”	ซึง่คณะกรรมการควบคมุ 

การประกอบโรคศิลปะ	แพทยสภา	ทันตแพทยสภา	สภาเภสัชกรรม	และ

สภาการพยาบาล	ได้ร่วมกันออกประกาศรับรองสิทธิของผู้ป่วยไว้ดังต่อไปนี้	

	 1.	 ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพตามที่

บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	

	 2.	ผู้ป่วยมสีทิธทิีจ่ะได้รบับรกิารจากผูป้ระกอบวชิาชพี	ด้านสขุภาพ

โดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตั	ิเนือ่งจาก	ความแตกต่างด้านฐานะ	เช้ือชาต	ิสญัชาต	ิ

ศาสนา	สังคม	ลัทธิ	การเมือง	เพศ	อายุ	และลักษณะของความเจ็บป่วย

	 3.	ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูล

อย่างเพียงพอ	 และเข้าใจชัดเจนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ	 เพื่อให้ 

ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้	 ผู้ประกอบ

วชิาชพีด้านสุขภาพปฏบิตัต่ิอตน	เว้นแต่เป็นการช่วยเหลอืรบีด่วนหรอืจ�าเป็น

	 4.	ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต	 มีสิทธิที่จะได้รับการ 

ช่วยเหลอืรบีด่วนจากผูป้ระกอบ	วชิาชีพด้านสุขภาพโดยทนัทตีามความจ�าเป็น

แก่กรณี	โดยไม่ค�านึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่	

	 5.	ผูป่้วยมสีทิธทิีจ่ะได้รบัทราบช่ือ	สกลุ	และประเภทของผูป้ระกอบ

วิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นผู้	ให้บริการแก่ตน

	 6.	ผูป่้วยมสีทิธทิีจ่ะขอความเหน็จากผูป้ระกอบวชิาชพีอืน่	ทีม่ไิด้เป็น

ผูใ้ห้บรกิารแก่ตน	และมสีทิธใินการขอเปลีย่นผูใ้ห้บรกิารและสถานบรกิารได้

	 7.	ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง	 จาก 

ผูป้ระกอบวชิาชพีด้านสขุภาพโดยเคร่งครดั	เว้นแต่จะได้รบัความยนิยอมจาก

ผู้ป่วย	หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

	 8.	ผูป่้วยมสิีทธิทีจ่ะได้รบัทราบข้อมลูอย่างครบถ้วนในการตดัสินใจ 

เข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็น	 ผู้ถูกทดลองในการท�าวิจัยของผู้ประกอบ

วิชาชีพด้านสุขภาพ

	 9.	ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

เฉพาะของตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ	 ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้อง 

ไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น

	 10.	บิดา	มารดา	หรือผู้แทนโดยชอบธรรม	อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่

เป็นเดก็อายไุม่เกนิสบิแปดปีบรบิรูณ์	ผูบ้กพร่องทางกายหรอืจติซึง่ไม่สามารถ

ใช้สิทธิด้วยตนเอง

	 สทิธดิงักล่าวขัน้ต้น	เป็นสทิธทิีต่ดิตวัผูร้บับรกิาร	ไม่ว่าจะเป็นผูป่้วย

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	หรือที่เรียกว่าบัตรทอง	ผู้ป่วยประกัน

สงัคม	และข้าราชการ	สทิธดัิงกล่าวผูท้ีค่วรตระหนกัคอืบคุลากรการแพทย์ 
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ว่าในการให้บริการแต่ละครั้งตอบสนองสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีผู้ป่วยควรได้รับ

หรือไม่ เพราะการที่จะให้ผู้ป่วยทราบและเรียกร้องสิทธิว่าขาดข้อใดนั้น

เป็นเรื่องยาก หากผู้ป่วยเห็นว่าตนเองไม่ได้รับสิทธิ	หรือไม่พึงพอใจต่อการ

ให้บริการในครั้งนั้นๆ	 ก็สามารถร้องเรียนได้	 ตั้งแต่หน่วยรับข้อร้องเรียนใน

สถานพยาบาลนัน้เอง	หรอืการร้องเรยีนในระดบัท่ีสงูขึน้	แต่ในทางปฏบิตักิาร 

จะได้รับการดแูลในระดบัไหน	อย่างไร	ดเูหมอืนว่าข้าราชการจะเป็นประเภท

ทีไ่ด้ใช้	หรือเรียกร้องสทิธต่ิางๆ	เหล่านีม้ากกว่าผูป่้วยประเภทอืน่ๆ	โดยผูป่้วย 

กลุ่มอื่นอาจมีข้อจ�ากัดในการใช้ยาบางรายการที่เป็นยานอกบัญชียาหลัก 

แห่งชาตท่ีิอาจมคีวามจ�าเป็นส�าหรบัเฉพาะราย	อย่างไรก็ตามปัจจบุนัส�านกังาน 

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการดแูลและคุม้ครอง 

สิทธผิูท้ีใ่ช้บตัรทอง	ส่งผลให้การเข้าถึงยา	และประเภทของการรกัษาพยาบาล

ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก	 เป็นไปได้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะที ่

เรยีกว่าสทิธปิระโยชน์หลกั	โดยส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตจิะท�า 

หน้าที่เป็นหน่วยกลางในการบริหารหรือจัดการด้านงบประมาณส�าหรับ 

ค่าใช้จ่ายจ�านวนมากที่เกิดขึ้น	หรือในสถานการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉิน

 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ป่วย

	 ผูป่้วยคอืบคุคลทีม่คีวามส�าคญัท่ีสดุในระบบการรกัษาพยาบาล	หาก

ไม่มีผู้ป่วยก็คงไม่มีการรักษาเกิดขึ้น	และการรักษาพยาบาลจะได้ผลหรือไม่	

ผู้ป่วยมีบทบาทส�าคัญในการท�างานประสานสอดคล้องกับแพทย์/บุคลากร 

การแพทย์	ลองคดิดหูากเราไปใช้บรกิารท่ีโรงพยาบาล	สถานพยาบาล	ร้านยา	 

จะพบว่าบุคลากรการแพทย์เช่น	แพทย์	พยาบาล	เภสัชกร	ต้องถามผู้ป่วย

ทุกรายว่า	“มีอาการอะไร	เป็นมาตั้งแต่เมื่อไร	รู้สึกอย่างไรบ้าง	ตอนนี้ใช้ยา

อะไรอยู่”	 หากผู้ป่วยไม่ตอบค�าถาม หรือไม่ก็บอกว่าลองเดาดูสิ เชื่อว่า 

ไม่มทีางทีจ่ะรักษาได้ตรงกบัสาเหตขุองโรคแน่ๆ	ดงันัน้กล่าวได้ว่าผูป่้วยเป็น

ส่วนท่ีส�าคญัท่ีสุดในการรกัษาพยาบาล	หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูป่้วย

ในการเป็นส่วนหนึ่งของทีมรักษาพยาบาลจึงเป็นสิ่งส�าคัญ	 ในต่างประเทศ 

จึงมีการก�าหนด	“หน้าที่และความรับผิดชอบของ

	 ผู้ป่วย”	 โดยเมื่อมารับการรักษาพยาบาลก็จะให้มีการลงนามรับรู้

และเก็บหลักฐานไว้ในเวชระเบียน	 ทั้งนี้เพ่ือต้องการเน้นให้ผู้ป่วยตระหนัก

และเหน็ความส�าคญัของการให้ความร่วมมอืในการรกัษาพยาบาล	และหน้าที่ 

ดงักล่าวทีก่�าหนดขึน้ถกูออกแบบเพือ่ช่วยลดโอกาสทีจ่ะเกดิความคลาดเคลือ่น 

ในการรักษาพยาบาล	 อันเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนด้านความเข้าใจ	 

การสื่อสาร	และการบ่งชี้ที่ไม่เหมาะสม	ประเภทพูดอย่าง	รับฟังไปอีกอย่าง	 

ผลส�าเรจ็หรอืความล้มเหลวของการรกัษาพยาบาลจงึไม่ใช่ความรบัผดิชอบ 

ของบคุลากรการแพทย์แต่เพยีงฝ่ายเดยีว แต่เป็นความรบัผดิชอบร่วมกนั 

ระหว่างบุคลากรการแพทย์กับผู้ป่วย	 ดังนั้นไม่ว่าผู้ป่วยจะรับบริการที่ใด

กต็าม	เพือ่ให้การรกัษาพยาบาลบรรลผุลสงูสดุตามทีต้่องการ	ผูป่้วยปลอดภยั	

มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 ผู้ป่วยจึงต้องมีหน้าที่	 และความรับผิดชอบ	 อย่างน้อย

ครอบคลุม

	 1.	 การให้ข้อมลูของตนเองอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เกีย่วกบัอาการ

ท่ีเป็น ความกังวลใจ และความผิดปกติที่ผู้ป่วยรับรู้ได้ รวมทั้งประวัต ิ

การรกัษาพยาบาลว่าเคยรบับรกิารทีไ่หน อย่างไร	เพราะจะได้มกีารวนิจิฉยั

ต่อเนื่อง	 ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่	 การที่ผู้ป่วยด่ืมเหล้า	 หรือสูบบุหรี่ก็มีผลต่อ 

การรักษา	หรือการด�าเนินของโรคเช่นกัน	มีผู้ป่วยบางรายเกิดอาการเครียด	

วิตกกังวล	 แพทย์สอบถามก็ไม่ได้ให้ค�าตอบชัดเจนเนื่องจากแพทย์อาจไม่มี

เวลาพูดคุย	แพทย์สั่งจ่ายยาคลายเครียด	แต่ก็ไม่ได้ผลเนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้

รับการแก้ไขในสิ่งที่กังวล	ไม่รับประทานยา	เพราะคิดว่าตัวเองไม่ได้มีอาการ

ทางจิต	 จนแพทย์คนที่สามมีเวลาในการพูดคุย	 จึงทราบว่าผู้ป่วยกังวลว่า

โดนแมวข่วน	 จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่	 พอได้รับค�าตอบและค�าแนะน�า

ที่ชัดเจน	ก็สบายใจและไม่ขอรับยาใดๆ	

	 2.	ประวัติการรับประทานยา อาหารเสริม หรือสมุนไพรต่างๆ 

ที่เป็นปัจจุบัน ประวัติการแพ้ยา หรือการแพ้อาหาร หรืออื่นๆ	 เพราะยา

หลายขนานออกฤทธิต์กีนั	ท�าให้ยาไม่ได้ผล	หรอืออกฤทธิเ์สรมิกนั	ท�าให้เกดิ

อาการข้างเคยีงทีไ่ม่ต้องการ	นอกจากนีอ้าหารเสรมิเช่น	กระเทยีม	น�า้มนัปลา	 

แป๊ะก๊วย	 เป็นต้น	 อาหารเสริมเหล่านี้มีผลกระทบต่อการออกฤทธิ์ของยา
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หลายขนาน	 เช่น	 ยาต้านการเกิดลิ่มเลือด	 ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

อุดตัน	เป็นต้น	เคยมีรายงานถึงขั้นอันตรายรุนแรง	เช่นเลือดออกในสมอง

	 3.	หากเกิดอาการข้างเคียง หรอืความผดิปกตใิดๆ เกดิขึน้จะต้อง

แจ้งแพทย์ พยาบาล หรอืเภสชักรท่ีให้บรกิาร	เพราะอาจมกีารด�าเนนิของโรค 

ทีร่นุแรงมากขึน้ได้	เช่น	ผูป่้วยทีไ่ด้รบัยาบางรายการเช่น	ยากนัชกับางขนาน

ในครั้งแรกๆ	อาจเกิดอาการคันตา	น�้าตาไหล	ให้หยุดยา	แล้วปรึกษาแพทย์	

เภสัชกรที่สถานพยาบาลที่รับยา	 เพื่อวินิจฉัย	 และให้การรักษาที่ทันท่วงท	ี

เพราะบ่อยครั้งอาจรุนแรงมาก

	 4.	มาตรงตามที่แพทย์นัดทุกครั้ง หากเกิดธุระจ�าเป็นควรต้อง

โทรศัพท์มาปรึกษาล่วงหน้า	 เพราะมียาหลายขนาน	 หากเกิดการขาดยา

เพยีงไม่กีว่นัอาจก่อให้เกดิผลร้ายแรงได้	หรอืหากแพทย์นดัหมายและตนเอง 

ไม่สะดวกกส็ามารถแจ้งแพทย์ในตอนนัน้ได้เลย	เพือ่ปรบัเปลีย่นเวลานดัหมาย 

ได้ตามความเหมาะสม	

	 5.	มีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะเลือกใช้ยาท่ีสอดคล้องกับ 

การงาน อาชพี ตลอดจนการปรบัเวลาในการรบัประทานให้สอดคล้อง	เช่น	

ยารับประทานก่อนนอนบางขนานเนื่องจากยามีผลท�าให้ง่วง	แต่มีอาชีพยาม	

ก็ควรให้ข้อมูล	เพื่อการปรับเวลาที่เหมาะสมร่วมกัน

	 6.	มีหน้าที่ที่จะต้องถาม หากไม่เข้าใจ หรือการอธิบายน้ันขาด

ความชดัเจน โดยเฉพาะการปฏบิตัติวั	ไม่ต้องเกรงใจเพราะจะเป็นประโยชน์

ต่อผู้ป่วยเองมากที่สุด	 โดยเฉพาะยาที่มีเทคนิคการใช้พิเศษ	 ยาฉีดอินซูลิน	

เป็นต้น	และหากผู้ป่วยไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้	ควรร้องขอความช่วยเหลือ

ว่าจะมีทางออกในการแก้ไขอย่างไร

	 7.	 ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนและใช้ยาตามแผนการรักษา 

ที่เป็นความตกลงร่วมกันระหว่างผู้ป่วย	หรือผู้ดูแลกับบุคลากรการแพทย์

	 8.	ต้องยอมรับถึงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นตามมา หากผู้ป่วยหรือ 

ผูด้แูลปฏเิสธการรกัษาหรอืล้มเหลวทีจ่ะปฏบิตัติามค�าแนะน�าอย่างเหมาะสม 

เช่นผูป่้วยทีร่บัประทานยาวาร์ฟารนิ	ไม่ควรหาซ้ือ	หรอืเชือ่ผูอ้ืน่โดยหายาต้าน 

การอักเสบกล้ามเนื้อ	 ยาแก้ปวดเมื่อย	 มารับประทานเอง	 หากผู้ป่วย 

รับประทานยาดังกล่าวร่วมกันแล้วเกิดอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง	ก็จะต้อง

ยอมรับผลกระทบดังกล่าว

	 9.	 เคารพในสทิธซิึง่กนัและกนัระหว่างผูป่้วยและบคุลากรการแพทย์ 

และให้คิดว่าบุคลากรการแพทย์ก็อาจพลาดหรือเกิดความคลาดเคลื่อนได้	

เช่น	หากได้รบัยาทีเ่ปลีย่นแปลงไป	โดยทีอ่าการผูป่้วยคงเดิม	ไม่เกดิอาการที ่

ไม่พึงประสงค์ใดๆ	ก็ให้สอบถาม	หรือยืนยันว่า	แพทย์ต้องการเปลี่ยนแปลง

ยาหรือการรักษาใช่หรือไม่

 เภสัชกรเวลาที่จะจ่ายยามีหลักการอย่างไร
	 ผู้รับยาหลายคนอาจมีความสงสัยว่าเภสัชกรที่จ่ายยาให้ผู้ป่วยใน

แต่ละครั้งนั้นมีหลักการอย่างไร	 ก่อนที่ยาจะมาถึงมือผู้ป่วย	 การจ่ายยาให้

แก่ผู้ป่วยแต่ละราย	เภสัชกรจะใช้หลักการคัดกรองค�าสั่งใช้ยา	โดยพิจารณา	 

4	ด้าน	ได้แก่	

	 1.	 ข้อบ่งใช้และขนาดของยานั้นสอดคล้องกับโรคหรือภาวะใดๆ 

ของผู้ป่วยหรือไม่	 ทั้งนี้ใบสั่งยาที่ได้มาตรฐาน	 จะต้องมีการเขียนข้อมูล 

การวนิจิฉยัโรค	บ่อยครัง้ทีส่ามารถคดักรองความคลาดเคลือ่นได้	เช่น	ผูป่้วย

ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไต	 มีอาการบวมน�้า	 แต่ยาที่ได้รับเป็นยาระงับ 

การหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร	 เป็นต้น	 เนื่องจากยามีหลายความแรง	 

โดยเฉพาะยาน�้าเชื่อมส�าหรับเด็ก	 การเขียนน�้าหนักในใบสั่งยา	 เภสัชกรจะ

ตรวจสอบขนาดยาที่ได้รับการสั่ง	ว่าสอดคล้องกับน�้าหนักของผู้ป่วยหรือไม่

	 2.	ประสทิธภิาพของยา	เภสัชกรจะพิจารณาว่ายาทีจ่่ายมปีระสิทธิภาพ

กบัผูป่้วยคนนัน้มากนอ้ยเพยีงใด	เชน่ผู้ป่วยรบัประทานอาหารไม่ได้	รปูแบบ

ยารับประทานก็ไม่เหมาะสม	 หรือผู้ป่วยต้องให้ยาผ่านสายยางให้อาหารยา

ที่ใช้ควรเป็นรูปแบบ	 หรือความแรงใด	 หรือยานั้นมีข้อห้ามในผู้ป่วยรายนั้น

หรือไม่	 หรือยาที่ผู้ป่วยได้รับทั้ง	 2	 ขนานอาจเหมาะกับอาการของผู้ป่วย	 

แต่บังเอิญยาทั้ง	 2	 ขนานนั้น	 หากใช้ร่วมกันอาจตีกัน	 ท�าให้ประสิทธิภาพ 

ไม่เป็นไปตามทีต้่องการ	หรอืเกดิความเป็นพิษได้	เภสัชกรกจ็ะปรกึษาแพทย์

กลับว่า	 จะเปลี่ยนแปลงหรือเสนอใช้ยาขนานอื่นแทน	 ที่มีประสิทธิภาพ 
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ไม่ต่างกันแต่ไม่ตีกันกับยาอีกขนานหนึ่ง

	 3.	ความปลอดภัย	 ต้องทบทวนถึงข้อห้ามหรือข้อควรระวังของยา 

ที่จ่ายแก่ผู้ป่วย	เพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา	เช่น	ประวัติ

แพ้ยา	 อาหาร	 และสารเคมี	 โดยเฉพาะเรื่องการแพ้ยา	 จะพบว่าเวลาที่ไป

รับบริการกับเภสัชกรไม่ว่าจะที่สถานพยาบาล	หรือร้านยา	มักจะได้รับการ

สอบถามทุกคร้ังว่า	แพ้ยาอะไรหรอืไม่	ทัง้นีเ้นือ่งจากมรีายงานผูป่้วยแพ้ยาซ�า้ 

เสยีชวีติ	แทบจะกล่าวได้ว่าไม่มโีรงพยาบาลใดๆ	ทีไ่ม่เคยเกิดความคลาดเคลือ่น 

เรือ่งการแพ้ยาซ�า้	จงึเป็นสิง่ทีผู่ป่้วยควรให้ข้อมลูร่วมด้วย	อย่าร�าคาญหากได้รบั 

การสอบถามทุกคร้ัง	เพราะยามอีอกมาในท้องตลาดใหม่ๆ	ทกุวนั	อาจมสีกัครัง้ 

ที่เราแพ้ยาบางรายการได้ในภายหลัง

	 4.	ความสามารถในการใช้ยาตามสั่ง	 แม้เภสัชกรจะจ่ายยาให้แก่ 

ผูป่้วยถกูต้อง	หากแต่ผูใ้ช้ยาไม่สามารถใช้ยาตามทีแ่นะน�าได้แล้วยานัน้ๆ	คง

ไม่เกิดประโยชน์	 ดังนั้นเภสัชกรจึงจ�าเป็นต้องสอบถามข้อมูลอย่างละเอียด	

และให้ค�าแนะน�าในการใช้	 เขียนฉลากให้เข้าใจ	 ให้ฉลากช่วยเพื่อเป็นการ

แนะน�าข้อควรปฏิบัติที่เหมาะสม	

	 หากพบปัญหาในการสั่งใช้ยา	เภสัชกรจะท�าการตรวจสอบกลับกับ

ผู้สั่งใช้ก่อนจ่ายยาเสมอ	 หลังจากนั้นก่อนส่งมอบยาแก่ผู้ป่วย	 จะต้องมีการ

ตรวจสอบซ�้า	 ชื่อยา	 ความแรง	 ขนาดยา	 วิธีใช้ยา	 และจ�านวนยาที่จ่ายใน

ภาชนะรูปแบบต่างๆ	 ว่าตรงกับค�าสั่งใช้ยาหรือเหมาะสมหรือไม่	 เนื่องจาก

ยาบางรายการต้องใส่ซองสีชา	เพื่อป้องกันแสง	หลังจากนั้นจึงท�าการจ่ายยา 

โดยใช้หลักการ	5	ความถูกต้อง	(5R)	คือ	ถูกคน	(right	patient)	ถูกยา	 

(right	medication)	ถูกขนาด	(right	dose)	ถูกเวลา	(right	 time)	และ 

ถูกวิถีทาง	(right	route)	

 เภสัชกรร้านยาต้องให้ข้อมูลอะไรกับผู้รับบริการทุกราย
	 ในปัจจุบันหากเรามีอาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงมักไปซื้อยาที่ร้านยา

มารับประทานเอง	เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าไปพบแพทย์เพื่อ

ตรวจที่โรงพยาบาล	 ดังนั้นเมื่อไปซื้อยาที่ร้านยา	 เภสัชกรประจ�าร้านยาม ี

หน้าที่ให้ค�าแนะน�า	หรือข้อมูลที่ผู้ป่วยควรทราบ	ได้แก่

	 1.	 ชื่อยา	

	 2.	ข้อบ่งใช้	 โดยต้องอธิบายอย่างละเอียดว่ายาที่เภสัชกรจ่ายให้	

ต้องการที่จะใช้รักษาอาการใด

	 3.	ขนาดและวธิกีารใช้	โดยเฉพาะยาทีเ่กดิการตกีนัหากรบัประทาน

พร้อมกนั	หรอืยาตกีนักบัอาหาร	ผูป่้วยควรปฏบิตัตินอย่างไรหากจ�าเป็นต้อง

ใช้ยาดังกล่าว

	 4.	ผลข้างเคยีงและอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยาทีอ่าจเกดิขึน้	 

ยาทุกชนิดสามารถท�าให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้	 ดังนั้นเมื่อเภสัชกร 

จ่ายยาก็จะต้องให้ข้อมูล	เช่น	“รับประทานยานี้แล้วอาจท�าให้มึนงง	ง่วง	ควร

ระวังหากต้องปฏิบัติงานกับเครื่องจักร	 หรือขับขี่ยานพาหนะต่างๆ”	 หรือ	 

“รับประทานยานี้แล้วควรดื่มน�้าบ่อยๆ”

	 5.	การปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้ยา	 เช่น	 หากเกิดอาการ 

ผิดปกติเช่น	ผื่นคัน	อาเจียน	ให้รีบหยุดยา	และกลับมาโรงพยาบาล	

 

	 ดงันัน้หากไปร้านยาผูป่้วยมสีทิธิท์วงถามถงึข้อมลูเหล่านีก้บัเภสชักร

ได้	หากผูจ่้ายยาคนไหนไม่แจ้งรายละเอยีดเหล่านีแ้ก่ผูป่้วยทราบ	ให้ทวงถาม	

หากไม่สามารถให้ข้อมูลได้ชัดเจน	 อาจสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้จ่ายยาคนนั้น

อาจไม่ใช่เภสัชกรก็เป็นได้	

 ผู้ป่วยควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อต้องรับยา
	 จะเห็นได้ว่าทุกๆ	วันจะมีผู้ป่วยมารอรับบริการที่หน้าห้องยาเต็มไป

หมด	 เพราะห้องยาจัดเป็นด่านสุดท้ายเพราะผู้ป่วยจากคลินิกต่างๆ	 ที่มาก 

อยู่แล้วมารวมตัวกันกลายเป็นตลาดนัดคนรับยากลายๆ	 และยาของผู้ป่วย

แต่ละรายก็มีหลายขนาน	หลายความแรง	หลายขนาด	หลายรูปแบบ	แตก

ต่างกนั	เภสชักรต้องใช้ความละเอยีด	และหลกัวชิาการในการปฏบิตังิาน	เพ่ือ

คดักรองความคลาดเคลือ่นทีอ่าจเกดิขึน้	(ตามรายละเอยีดในหวัข้อทีผ่่านมา)	

การท�างานต้องแข่งกบัเวลาพอควร	เพราะอตัราก�าลงัทีน้่อย	เมือ่เภสชักรตรวจ
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พบว่าถูกต้อง	เหมาะสม	ก็จะขานชื่อผู้ป่วย	สิ่งที่ผู้ป่วยต้องปฏิบัติคือ	คอยฟัง

เรยีกชือ่	หรอืสญัญาณเรยีกทีเ่ป็นอกัษรว่ิงหน้าห้องยา	กส็ามารถไปรบัยาตาม

ช่องที่มีการเรียกชื่อ	โดยจะต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยดังนี้

	 1.	 เมื่อเภสัชกรถามชื่อเพื่อยืนยันความถูกต้อง	 ให้ตอบทั้งชื่อและ

นามสกลุ ห้ามพยกัหน้า หรอืส่งเสยีงออืม...ใช่ เพราะอาจฟังผดิกไ็ด้	เนือ่งจาก

งงหรือไม่ก็มีเสียงรบกวน	 และผู้ป่วยชื่อเหมือนกันแต่นามสกุลต่างกัน 

มีเป็นจ�านวนมาก	แม้แต่ชื่อที่อ่านยากๆ	ยังมีซ�้าได้	เช่น	นายเหย่ย	ที่ซ�้าร้าย

นามสกลุเดยีวกนัอกี	มารับยาวันเดยีวกนัเสียด้วยและทัง้คูก็่ไม่รูจ้กักัน	ห้องยา

ก็เริ่มไม่มั่นใจว่าการตรวจรักษา	การสั่งจ่ายยา	จะสลับกันแต่แรกเลยหรือไม่

	 2.	วันนี้มาพบแพทย์ด้วยอาการอะไร	 เป็นค�าถามที่สองที่เภสัชกร

ส่วนมากจะถามเพือ่คดักรองความคลาดเคลือ่น	หรือเป็นข้อบ่งชีว่้ายาทีป่รากฏ 

ในใบสัง่ยาเป็นของผูป่้วย	หรอืสอดคล้องกบัอาการทีม่าในวนันี	้ดงันัน้นายเหย่ย	 

นามสกลุเหมอืนกนักอ็าจมาด้วยอาการต่างกนั	กจ็ะสามารถจ�าแนกได้	ผูป่้วย 

จึงไม่ควรร�าคาญและควรให้ข้อมูลอาการที่มาพบแพทย์ในครั้งนั้นๆ  

เนื่องจากบ่อยครั้งที่ผู้ป่วยเบาหวาน อาจมารับการรักษาด้วยอาการอื่นๆ  

เช่น	 เท้าแพลง	 เนื่องจากหกล้มก็เป็นได้	 แต่ข้อมูลผู้ป่วยในฐานข้อมูลเดิม	 

จะระบุว่าเป็นเบาหวานเท่านั้น	

	 3.	เคยแพ้ยา	หรืออาหารใดๆ	บ้าง	 เป็นค�าถามภาคบังคับ	ผู้ป่วย

ควรให้ข้อมูลที่ชัดเจน หากเคยมีประวัติการแพ้ยา และได้รับบัตรแพ้ยา

จากสถานพยาบาลใดๆ ก็ตาม ให้ยื่นต่อเภสัชกรอีกครั้ง	 เพราะบ่อยครั้ง

หากเกดิการแพ้ยาซ�า้อาการมกัรนุแรงมากขึน้	บางรายเสยีชวีติจากการแพ้ยา 

ซ�้า	ก็มีการรายงานหลายรายเช่นกัน

	 4.	หากเป็นผูป่้วยโรคเร้ือรัง	มารับยาเดมิต่อเนือ่ง	เภสชักรจะถามว่า 

เป็นยาเดิมหรือไม่	หากผู้ป่วยพบว่าไม่ใช่ยาเดิม หน้าตาเปลี่ยนไป ต้องให้

ข้อมูลกลับทันทีว่าไม่ใช่ ซึ่งเภสัชกรจะพิจารณาจากรายการยาในใบสั่งยา 

อีกครั้ง	เพราะอาจจัดผิด	หรือจัดถูกแต่ครั้งนี้อาการผู้ป่วยดีขึ้น	หรือรุนแรง

มากขึ้น	แพทย์อาจสั่งปรับเปลี่ยนขนาดยาตามความเหมาะสม	

	 5.	เภสัชกรจะให้ค�าแนะน�าว่ารับประทานยาอย่างไร	 หรือมีข้อ 

ควรระวัง	ข้อควรปฏิบัติอย่างไร	หากฟังไม่ชัด ไม่เข้าใจ ให้สอบถามกลับ

ทันที อย่าเกรงใจ	 เพราะหากกลับไปบ้าน	 อาจจ�าคลาดเคลื่อนหรือไม่รู้ว่า

ต้องปฏิบัติตนอย่างไร	โดยเฉพาะหากขนาดยาเปลีย่นแปลงไปจากเดิมที่เคย

รับประทาน	ต้องยืนยันความถูกต้องให้ชัดเจน	

	 ส�าหรับการรับบริการที่ร้านยา	ควรหลีกเลี่ยงการไป

ซื้อยาแทนผู้อื่น	หากจ�าเป็นให้ผู้ที่ใช้ยาเขียนรายละเอียดถึง

อาการตนเองลงในกระดาษก็ได้	แล้วไปยื่นให้เภสัชกรร้านยา	

อย่างไรก็ตามการหาซ้ือยาเหมาะส�าหรับการรักษาโรคเบื้องต้นที่ไม่รุนแรง	 

หากเป็นผูป่้วยโรคเรือ้รงัการให้ข้อมลูยิง่มคีวามส�าคญัมากขึน้	และควรรบัยา 

ต่อเนือ่งทีส่ถานพยาบาล	หลงัจากรบัยาแล้วหากเป็นยาทีไ่ด้รบัอยูเ่ป็นประจ�า 

ควรตรวจสอบชนิดยา	 ขนาดยา	 วิธีการรับประทาน	 ว่าตรงกับยาที่เคยได้ 

อยู่เดิมหรือไม่	หากมีการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากที่แพทย์ได้แจ้งไว้	ควร

ทวนถามเภสชักรอกีครัง้ว่าเป็นรายการยาของตนหรอืไม่	พงึระลกึว่า “อ�า้อึง้

ไม่ถาม ยมบาลตามหา” 

 จะมั่นใจได้อย่างไรว่ายาที่ได้รับเป็นยาของเรา
	 ความผิดพลาดสามารถเกิดได้ตลอดเวลา	 โดยเฉพาะในช่วงเวลาที ่

ฉกุละหกุ	ปรมิาณงานคบัคัง่	ดงันัน้หลงัจากทีเ่ราได้รบัยาจากห้องจ่ายยา	ควร 

มีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง	 เพ่ือป้องกันความผิดพลาดจากการ 

จ่ายยา	ดังนี้

	 1.	 การทวนถามชื่อโดยเภสัชกร	 และการที่ผู้ป่วยให้ข้อมูลกลับว่า	

ชื่อ-นามสกุลอะไร	ตั้งแต่ขั้นตอนการรับยา

	 2.	ตรวจสอบยาทีไ่ด้รบัว่า	ชือ่-นามสกลุ	ถกูต้องหรอืไม่	แม้ว่าดแูล้ว 

ยาเหมือนเดิม	แต่ชื่อไม่ใช่ก็ต้องทักท้วงทันที

	 3.	ตรวจสอบจ�านวนเม็ดยาว่าตรงตามฉลากหน้าซอง	 หรือหาก 

เป็นไปได้อาจตรวจสอบว่าเพียงพอส�าหรับวันนัดหรือไม่

	 4.	กรณีที่รับยาเป็นประจ�า	 ควรตรวจสอบว่ายาที่ได้รับครั้งนี้ 
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ในลักษณะเป็นทีมสหวิชาชีพ	คือร่วมกับแพทย์	พยาบาล	โดยที่มีผู้ป่วยเป็น

ศูนย์กลางส�าคัญ	 ดังนั้นหลายโรงพยาบาลก็จะเกิดการวางระบบงานดูแล 

ผูป่้วยนอกโรคเรือ้รงั	ซ่ึงบางแห่งกก็�าหนดว่าเป็นโรคเบาหวาน	บางแห่งกเ็ป็น 

โรคหืด	 โรคความดันโลหิตสูง	 หรือผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน	 เป็นต้น	 

แตกต่างกนัไปตามแต่ละโรงพยาบาล	เนือ่งจากผูป่้วยแต่ละประเภทมจี�านวน

มาก	 จึงมีการก�าหนดเกณฑ์คัดเข้าเพ่ิมเติม	 ซ่ึงส่วนมากมักเป็นผู้ป่วยราย

ใหม่	หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมอาการของโรค	ดังนั้นหากปรากฏเลขที่	

หรือชื่อของผู้ป่วยรายใดที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ก็จะมีการคัดเข้า

รับบริการที่ห้องให้ค�าปรึกษา	 ซึ่งมักแยกออกไปต่างหาก	 เภสัชกรจะมีการ 

ซกัถาม	บนัทกึประวตักิารรกัษา	การใช้ยา	และให้ค�าแนะน�า	ปรกึษา	ครอบคลมุ 

ข้อมลูส�าคญัทีผู่ป่้วยควรได้รบั	และวางระบบการตดิตาม	หากผูป่้วยสามารถ

ควบคุมอาการได้ผลการรักษาเป็นที่น่าพึงพอใจ	ก็จะจ�าหน่ายชื่อออกไปเป็น

ผู้ป่วยทั่วไป	ที่มารับบริการที่เคาน์เตอร์รับยาทั่วไป

 บ่อยครั้งเวลาไปรักษา พอถามค�าถาม หมอที่โรงพยาบาลไม่ค่อย 
 ตอบหรือตอบเหมือนไม่พอใจ
	 ค�าถามง่ายเนอะ	 แต่ตอบยาก	 ปัญหาการรักษาพยาบาลที่มีการ 

ร้องเรียนในปัจจุบัน	 หลายปัญหาเมื่อพิจารณาปัจจัยสาเหตุที่แท้จริงแล้ว	 

ส่วนหนึ่งเริ่มมาจากการสื่อสารระหว่างบุคลากรการแพทย์กับผู้ป่วยที่ไม่

เหมาะสม	หากมีการอธิบายหรือให้ข้อมูลที่ชัดเจน	สื่อสารด้วยน�้าเสียงหรือ

ท่าทางที่ผู้ป่วยสามารถรับรู้ได้ว่ามีความเต็มใจ	 หลายปัญหาก็จะสามารถ

คลีค่ลาย	และผูป่้วยกม็กัให้ความร่วมมอืในการรกัษาเป็นอย่างดี	อย่างไรกต็าม 

แต่ละโรงพยาบาลมักจะมีจ�านวนผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการจ�านวนมาก	

แต่ละคนกแ็บกความไม่สบายกาย	ไม่สบายใจ	ความวติกกงัวล	ความคาดหวงั	

ความร้อนรน	ทีห่ลากหลายมากนัคนละมากมาย	แต่ด้วยข้อจ�ากดัด้านจ�านวน

ของบคุลากรการแพทย์	ทีก่ารเพ่ิมอตัราเป็นไปได้ยาก	สวนทางกบัจ�านวนผูป่้วย 

ที่มาก	 และบุคลากรการแพทย์ที่พบเจอผู้ป่วยที่มาด้วยโรคที่หลากหลาย	 

ความคาดหวงัมากมาย	กเ็ป็นธรรมดาทีต้่องซมึซบัอารมณ์เหล่านัน้	เนือ่งจาก

เหมือนกับยาที่เคยได้รับหรือไม่ ทั้งรูปแบบยา	 ความแรง	 ขนาด	 วิธีใช้ยา	

เวลาและความถี่	

 ท�าไมบางครั้งยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลถึงไม่เหมือนเดิม แม้ว่า 
 ไปรักษาด้วยโรคเดิม
	 มีหลายเหตุผลมาก	 การไปรับการรักษาด้วยโรคเดิมแต่อาการอาจ

เปล่ียนแปลงไปกไ็ด้	การเพิม่หรอืลดขนาดความแรงของยาก็ส่งผลให้ยาหน้าตา 

ไม่เหมอืนเดมิ	เพราะยาเดยีวกนั	บริษัทเดยีวกนั	แต่ต่างความแรง	เขาจะท�าให้

หน้าตาต่างกัน	ไม่เช่นนั้นหยิบผิดหยิบถูกวุ่นวายไปหมด	หรือแม้แต่ไปด้วย

โรคเดิม	แต่แพทย์เห็นว่าผลยังไม่พึงพอใจก็อาจมีการเพิ่มลด	ปรับเปลี่ยนทั้ง

รายการยา	ขนาด	หรือความแรง	ตามที่กล่าวแล้ว	บ่อยครั้งผู้ป่วยเกิดอาการ

ข้างเคียงเช่น	ไอ	จากการรับประทานยาลดความดันโลหิตบางตัว	แพทย์ก็จะ

เปลี่ยนเป็นยาขนานอื่นให้	 การปรับเปลี่ยนเหล่านี้	 มีเหตุผลทางคลินิกของ 

ผูป่้วยรองรบั	มบีางกรณทีีเ่มือ่เข้าปีงบประมาณใหม่	ทางห้องยามกีารจดัหายา 

โดยอาจรวมกันท้ังระดับจังหวัดหรือเขต	 เพื่อจัดซื้อยาร่วมกัน	 เพิ่มอ�านาจ 

การต่อรองก็อาจได้ยาที่ต่างบริษัทไปจากเดิม	ซึ่งตรงนี้ไม่ต้องกังวล	แม้ว่าจะ

ต่างบริษัทแต่เงื่อนไขการจัดหาคือ	 คุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ระบุ	แต่การที่ได้รับยาไม่เหมือนเดิม	เนื่องจากสั่งผิด	จัดผิด	จ่ายผิด	ก็อาจ

เกิดขึ้นได้	อันนี้ก็น่ากลัว	ดังนั้นหากได้รับยาไม่เหมือนเดิม	จึงต้องสอบถาม

กลับทันที	

 ท�าไมผูป่้วยบางรายเภสชักรถงึแยกให้ไปรบัยาทีห้่องให้ค�าปรกึษา  
 หมายความว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงใช่หรือไม่
	 ค�าตอบคอื	ไม่ใช่	การคัดแยกดงักล่าวเนือ่งจากผูป่้วยบางรายต้องการ	 

การให้ค�าอธิบาย	การสอน	ค�าแนะน�า	การติดตาม	หรือการให้ข้อมูลที่มาก 

กว่าการให้บริการปกติ	การด�าเนินการเช่นนั้นจัดเป็นงานบริบาลเภสัชกรรม

ผู้ป่วยนอก	 ซึ่งเป็นมาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลที่มีการก�าหนด

ไว้ว่า	 โรงพยาบาลทุกระดับ	 เภสัชกรจะต้องให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
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มีมากทีเดียวที่ผู้ป่วยเข้าใจว่ารับประทานเหมือนเดิม	 แม้ว่าจะมีการให้ค�า 

อธิบายว่าเพิ่มขนาดรับประทาน	 พอกลับถึงบ้าน	 ที่เคยใช้อยู่อย่างไรก็จะใช้

ในขนาดนั้น	สุดท้ายอาการก็ไม่ดีขึ้น	มียาเหลือใช้	หรือไม่เพียงพอเนื่องจาก

ขนาดการใช้เปลีย่นแปลงเพ่ิมขึน้	ในต่างประเทศมกีารออกกฎหมายบงัคบัให้

เภสชักรต้องให้ค�าปรกึษาแก่ผูร้บับรกิารจนเข้าใจ	หากไม่ท�ากจ็ะถอืว่าละเมดิ

ไม่ปฏิบัติเป็นความผิด	 และหากผู้ป่วยเร่งรีบไม่ประสงค์ที่จะรับฟัง	 ก็ต้อง 

มีการลงนามว่ารับรู้ว่ามีกระบวนการแต่ตนเองไม่รับฟังเอง

	 ดงันัน้	เพ่ือการใช้ยาอย่างถกูต้องจงึควรรบัฟังข้อมลูอย่างตัง้ใจ	เพราะ 

ท่านจะต้องใช้ยาไปจนถงึนดัครัง้ต่อไป	การรบัฟังทีค่รบถ้วน	ไม่ว่าจะเป็นชือ่ยา	 

ขนาดที่ใช้	 รวมถึงเทคนิคการใช้ยาพิเศษ	 ต�าแหน่งที่ใช้ยา	 อาการข้างเคียง

ที่อาจเกิดขึ้นได้	 และวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดอาการข้างเคียงหรือ	 อาการ 

อันไม่พึงประสงค์	 ยาหรืออาหารที่อาจมีปฏิกิริยากับยาที่รับประทานอยู	่ 

หรือหากหลงลืม	จะรับประทานอย่างไร	ค�าอธิบายเหล่านั้นอาจแตกต่าง

ไปจากครั้งเดิมได้เช่นกัน	

 ข้อมูลอะไรที่ผู้ป่วยควรให้ความส�าคัญในการซักถาม
	 เมื่อท่านไปสถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล	 คลินิก	 หรือ 

ร้านยา	มข้ีอมลูมากมายทีค่วรให้ความส�าคญัในการซกัถามเพือ่เป็นประโยชน์

ในการรกัษา	อย่างไรกต็ามควรรบัฟังค�าอธบิายของเภสชักรก่อนว่ามปีระเด็น

อะไรบ้าง	 ซ่ึงหากไม่เข้าใจ	 ความส�าคัญแรกเลยคือการซักถามประเด็น 

นัน้แหล่ะ	ว่าหมายความว่าอะไร	ท�าไมต้องเป็นเช่นนัน้	และควรปฏบิตัอิย่างไร

จึงสอดคล้อง	 หากพบว่ายาที่จ่ายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งรูปแบบ	 วิธีใช้	 

ก็ให้ซักถามทันที	ดังนั้นประเด็นที่ควรซักถาม	จึงมักเป็นประเด็นที่เภสัชกร

ควรให้ข้อมลูโดยไม่ต้องรอให้มกีารซกัถาม	ฟังดยูอกย้อน	สรปุว่า	นอกเหนอื

จากชื่อยา	 วิธีใช้	 เวลา	 และเทคนิคการใช้ยาที่ต้องอาศัยทักษะพิเศษเช่น	 

ยาสูดพ่น	 เป็นต้น	ประเด็นที่ต้องซักถามคือข้อมูลส�าคัญและจ�าเป็นที่ผู้ป่วย

ควรได้รับ	อย่างน้อยประกอบด้วย	ยานี้ต้องเก็บอย่างไร	ข้อควรระวัง	หรือ

ความใส่ใจที่อยากให้ทุกคนได้พ้นจากความไม่สบายกาย	 ไม่สบายใจ	 ก็อาจ

ท�าให้เกิดภาวะเครียดจากงานโดยไม่รู้ตัวขึ้นอย่างช้าๆ	 จึงอาจส่งผลให้ขาด

ความใส่ใจท่ีจะตอบค�าถาม	หรอืตอบได้แบบสัน้ๆ	ไม่อธบิาย	บ่อยครัง้น�า้เสยีง

ก็อาจห้วนเพราะเร่งรีบ	 แต่ลึกๆ	 แล้ว	 ไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้น	 อย่างไรก็ตาม

ไม่ใช่ข้อกล่าวอ้างทีจ่ะไม่สือ่สาร	หรอืตอบค�าถามให้ด	ีเพราะเป็นสิง่ทีบ่คุลากร 

การแพทย์ต้องตระหนักร่วมกันว่า	 การสื่อสารท่ีดี	 เพื่อสร้างความเข้าใจ

ระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้การรักษาพยาบาล	เป็นหัวใจของการท�างานที่ส�าคัญ

 จ�าเป็นต้องฟังเภสัชกรอธิบายการใช้ยาหรือไม่ ทั้งที่ยาที่ได้ก็เป็น 
 ยาเดิม
 การใช้ยาให้ถูกต้องเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างมากต่อการรักษาพยาบาล 

แต่อาจก่อให้เกิดโทษมหันต์ได้หากใช้อย่างไม่ถูกต้อง	 ปัญหาความ 

ไม่ปลอดภัยจากการใช้ยาของคนไทยท่ีพบบ่อย	 ได้แก่	 การแพ้ยา	 ใช้ยา 

เกินขนาด	 หรือการได้รับปริมาณยาในขนาดที่ไม่เหมาะสม	 เช่น	 มากไป 

หรือน้อยไป	 และการใช้ยาไม่ถูกกับโรค	 เป็นต้น	 ปัญหาเหล่าน้ีส่วนหน่ึง

อาจเกิดจากความไม่เข้าใจและพฤติกรรมการใช้ยาท่ีไม่เหมาะสมของตัว 

ผูป่้วยเอง	หน้าทีข่องเภสชักรคอืการทบทวนว่ายาทีผู่ป่้วยได้รบัในโรงพยาบาล

จะต้องได้รับกลับไปรับประทานที่บ้านด้วยหรือไม่	 หรือยาเดิมที่ได้รับมีการ

เปลี่ยนแปลงขนาด	วิธีใช้หรือไม่	หากเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่สามารถควบคุม

อาการ	และได้รบัยาเหมอืนเดมิทุกประการ	ในการส่งมอบยา เภสชักรควรให้ 

ผู้ป่วยช่วยทบทวนความเข้าใจเรื่องการรับประทานยาเหล่าน้ันด้วยตนเอง 

ว่าใช้อย่างไร หากได้ค�าตอบที่ไม่คลาดเคลื่อน เภสัชกรก็ไม่มีความจ�าเป็น 

ทีต้่องอธบิายการใช้ แต่อาจเน้นย�า้ค�าแนะน�าอืน่ๆ ทีอ่าจมเีพิม่เตมิได้ แต่หาก 

พบว่าคลาดเคลือ่น ไม่ถูกต้อง กจ็ะต้องมกีารอธบิายรายละเอยีดการใช้ยา 

เหล่านัน้เพิม่เตมิ โดยเฉพาะยาท่ีต้องใช้เทคนคิพิเศษ เช่น ยาพ่นสดูส�าหรบั 

ผู้ป่วยโรคหืด	 บ่อยครั้งผู้ป่วยมักรีบกลับบ้านเนื่องจากขออาศัยรถมาบ้าง	 

รถเข้าหมู่บ้านจะหมดบ้าง	จึงท�าให้ไม่สนใจที่จะรับฟังแต่ปรากฎว่า	เมื่อกลับ 

ไปบ้านแล้วเมื่ออ่านฉลากยา	เกิดมีข้อสงสัยวิธีการใช้	ก็ไม่ทราบจะถามใคร	 
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ข้อควรปฏิบัติเพิ่มเติมจากการใช้ชีวิตประจ�าวันคืออะไร	 หากแพ้ยาหรือเกิด

อาการข้างเคียงต้องท�าอย่างไร	 หากลืมรับประทานยาต้องท�าอย่างไร	 หาก

ต้องไปซื้อยามารักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยด้วยตนเอง	 มียาอะไรที่ห้ามใช้

ร่วมหรือไม่	 อาหารอะไรควรรับประทานหรือไม่ควรรับประทานในระหว่าง

การใช้ยานี	้และหากเกดิข้อสงสยัจะสามารถโทรมาขอรบัค�าปรกึษาได้อย่างไร	

 จ�าเป็นต้องรู้ชื่อยาไหม เพราะไม่รู้ภาษาอังกฤษ และจะต้องท�า 
 อย่างไร
	 ค�าตอบค่อนข้างยากโดยเฉพาะคนไทยที่จ�านวนมากไม่รู้จักภาษา

อังกฤษ	หรือแม้แต่อ่านภาษาอังกฤษได้	แต่ชื่อยาจ�ายากมาก	สะกดได้อ่าน

ไม่ออกก็เยอะไป	เอาแพทย์	 เภสัชกร	พยาบาล	มาอ่านชื่อยาภาษาอังกฤษ

ของยาตัวเดียวกัน	 ยังออกเสียงไม่เหมือนกัน	 งงกันไปก็มากมาย	 ให้ผิดไป 

ก็เยอะ	 นอกจากนี้ยังมีทั้งชื่อการค้า	 ชื่อสามัญ	 อะไรเป็นอะไรไม่รู้	 ท�าไม 

ไม่ตั้งง่ายๆ	 เหมือนยา	 พารา	 (ชื่อเต็มก็จ�ายากนะ)	 ชิวหา	 นาสิก	 ประต	ู

หน้าต่าง	 เพี้ยนไปแล้วครับ	สรุปว่า	จ�าไม่ได้ไม่ต้องจ�าครับ แต่ให้เภสัชกร

ช่วยพิมพ์สรุปรายการยาที่ใช้ประจ�าให้หน่อย และเก็บไว้ในกระเป๋าท่ีพก

ตดิตวัประจ�า หรอืท่านท่ีมบีนัทึกยา กใ็ห้เภสชักรเขยีนชือ่ยาเหล่าน้ันลงใน

บนัทกึยาของท่าน	จะแปะเป็นสติก๊เกอร์กไ็ด้	และทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง

ยาหรอืวธิกีารใช้	กใ็ห้เขยีนหรอืแปะข้อมลูใหม่ลงไปแทน	เวลาทีไ่ปรบับรกิาร

ด้านการรกัษาพยาบาล	หรอืแม้แต่หาซ้ือยา	กย็ืน่รายการเหล่านัน้	หรอืบนัทกึ

ยาให้ดู	ก็เป็นอันว่าปลอดภัยครับ	

 ท�าไมเภสัชกรต้องถามว่าแพ้ยาทุกครั้งด้วย ในคอมพิวเตอร์ไม่มี 
 ข้อมูลหรือ
	 “แพ้ยาอะไรหรอืเปล่าครบั/คะ”	เป็นค�าถามทีม่กัได้ยนิเสมอเวลาไปรบั 

บรกิารจากบคุลากรทางการแพทย์	ไม่ว่าจะเป็นแพทย์	พยาบาลหรอืเภสชักร	

ผู้ป่วยบางท่านอาจไม่เข้าใจว่าท�าไมต้องถามทุกครั้ง	 ทั้งนี้เนื่องจากเรื่องการ

แพ้ยา	 บ่อยครั้งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้	 และหากผู้ป่วยได้รับยา

ขนานใดขนานหนึ่งแล้วมีอาการแพ้รุนแรง	 เป็นผลให้ต้องกลับมารักษาใน 

โรงพยาบาล	 หากได้รับยาดังกล่าวซ�้าเข้าไปอีกอาจท�าให้เกิดอันตรายจนถึง 

แก่ชีวิตได้	บุคลากรทางการแพทย์จึงต้องถามเรื่องการแพ้ยาทุกครั้ง	

	 ในกรณีที่ผู้ป่วยเคยแจ้งประวัติเรื่องการแพ้ยาไว้และมีการลงข้อมูล

แล้ว	 ในฐานข้อมูลก็จะมีการบันทึก	 การถามผู้ป่วยอีกครั้งก่อนจ่ายยาจึง

เป็นการเน้นย�้าถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและตรวจสอบข้อมูลว่าตรงกัน

หรอืไม่	มบ้ีางทีร่ะบบหรอืโปรแกรมไม่เสถยีร แม้ว่าเคยมบีนัทกึข้อมลูเรือ่ง

แพ้ยาไว้ แต่พอป้อนข้อมูลยาขนานนั้นระบบก็ไม่เตือน เป็นความเสี่ยงที่

คาดเดาไม่ได้อีกเช่นกัน	บ่อยครั้งเช่นกันที่ผู้ป่วยอาจแพ้ยาตัวหนึ่ง	แต่ได้รับ

การจ่ายยาอีกตัวที่เป็นยาในกลุ่มเดียวกัน	หากได้รับเข้าไปโอกาสที่จะแพ้ก็มี

มาก	เช่น	การแพ้ยากลุ่มเพนนิซิลลินตัวใดตัวหนึ่ง	ก็มีโอกาสแพ้ยาตัวอื่นๆ	

ในกลุ่มเดียวกันสูงมาก	แม้ว่าจะไม่เคยมีประวัติการใช้ก็ตาม	และในกรณีนี้

โปรแกรมของโรงพยาบาลหลายแห่งก็จะไม่มีการเตือนเพราะนับเป็นยาต่าง

ขนาน	การถามจงึเป็นการสร้างเงือ่นไขทีจ่ะดกัจบัความคลาดเคลือ่นทีอ่าจ

เกิดขึ้น	 และหากได้รับข้อมูลการแพ้ยาขนานใหม่ที่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูล	

เภสชักรจะได้ท�าการซกัประวตัแิละเกบ็เป็นฐานข้อมลูของผูป่้วยต่อไป	เพราะ

การแพ้ยาไม่มีข้อจ�ากัดว่าคนหนึ่งห้ามแพ้เกินกี่ขนาน	ดังนั้นการตอบค�าถาม

เรือ่งการแพ้ยาทกุครัง้จงึมคีวามส�าคญัเนือ่งจากบคุลากรทางการแพทย์ค�านงึ

ถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยนั่นเอง

 หากร�าคาญบอกว่าไม่แพ้ยา ทั้งที่เคยมีประวัติแพ้ แต่ไม่รู้ชื่อยา  
 จะเป็นอันตรายไหม เพราะไม่รู้ชื่อยาจริงๆ
	 “พกบัตรมาด้วยหรือเปล่า	 พกบัตรมาด้วยหรือไม่	 รักษาปลอดภัย

ก็ให้พกบัตรแพ้ยา”	แพ้ยาซ�้าอันตรายถึงชีวิต	ก็อยากจะเน้นย�้าว่าหากมีการ

ถามกอ็ย่าร�าคาญ	เพราะการทีผู่ป่้วยมปีระวตัแิพ้ยาแต่ไม่รูช้ือ่ยานัน้ถอืว่าเป็น

ความเสีย่งทีผู่ป่้วยอาจได้รบัยาตวัทีแ่พ้ซ�า้ซ่ึงเป็นอนัตรายถงึแก่ชีวติได้	ดังนัน้ 

ผูป่้วยควรตระหนกัถงึความปลอดภยัของตนเอง โดยการจดจ�าชือ่ยาทีแ่พ้ 

ให้ได้และควรพกบัตรแพ้ยาซึ่งออกโดยเภสัชกรผู้ท�าการประเมินยาที่เป็น
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สาเหตุของการแพ้ติดตัวไว้ด้วยเสมอ	 เพื่อแจ้งแก่แพทย์และเภสัชกรทุกครั้ง

ที่ไปรับบริการ	หากไม่ทราบชื่อยาจริงๆ	อาจแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับยาและ

อาการท่ีแพ้เพือ่เป็นการเพิม่ความระมดัระวงัในการใช้ยาต่อไป	หรอืให้ข้อมลู 

ว่าเคยได้รับการประเมินเรื่องแพ้ยาจากสถานพยาบาลใด	 เภสัชกรจะเป็น 

ผู้ประสานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อความปลอดภัย	 ที่ส�าคัญส�าหรับผู้ป่วย

บางรายท่ีฝากผูอ้ืน่ให้ไปซือ้ยาทีร้่านยา	หากมปีระวตักิารแพ้ยา	จะต้องไม่ลมื 

แจ้งไปด้วยทุกครั้งเพราะอาจได้รับการจ่ายยาในกลุ่มเดียวกันกับที่แพ้ก็ย่อม

เป็นไปได้	

 สิทธิข้าราชการคือ การเบิกยาเต็มเม็ดเต็มหน่วย อยากถามว่า 
 ผิดตรงไหน
	 ข้าราชการหลายท่าน	มทีศันคตว่ิา	การเบกิยาเตม็ที	่จะใช้หรอืไม่ใช้	 

เป็นสิทธิของเขา	 เคยมีรายงานข่าวทางโทรทัศน์ช่องหนึ่งว่า	 มีข้าราชการ 

บางรายเบิกยาไปมาก	แต่ไม่ได้ใช้เก็บไว้เผื่อฉุกเฉิน	มีปริมาณมากโดยเรียง

อยู่ในตู้เสื้อผ้า	1	ตู้	งบเฉพาะค่ายาของข้าราชการในแต่ละปีสูงถึงเกือบหมื่น

ล้านบาท	โดยท่ีประเทศไทยมข้ีาราชการประมาณ	2	ล้านกว่าคน	รวมพ่อ	แม่	 

เมีย	 ลูก	ก็น่าจะประมาณ	4-5	ล้านคนค�าตอบเรื่องความเหมาะสมจึงเป็น

เรื่องท่ีผู้อ่านต้องคิดเอาเอง	 เพราะมีปัจจัยสาเหตุมากมาย	 อย่างไรก็ตาม	 

สิทธข้ิาราชการในปัจจุบันท่ีมกีารร้องเรียนว่า	ไม่สามารถใช้ยานอกบญัชไีด้นัน้	 

ในความจริงข้าราชการก็ไม่ได้ถูกตัดสิทธิการเบิกค่ารักษาจากการใช้ยาด ี

มคีณุภาพ	ยาจากต่างประเทศ	หรือยาราคาแพง	โดยผู้มสีทิธิยงัคงเบกิค่ารกัษา 

ได้เช่นเดมิ	ยกเว้น	ยาทีไ่ม่มผีลชดัเจนในการรกัษา	หรอืใช้ยาเกนิความจ�าเป็น

ของอาการ	 ทั้งนี้	 มาตรการด้านการเบิกค่ายาต่างๆ	 มีข้อมูลวิชาการแพทย์

และความเห็นจากฝ่ายแพทย์ประกอบทั้งสิ้น

	 จากกรอบวธิปีฏบัิตขิองกรมบัญชกีลางในการจดัท�ามาตรการควบคมุ

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล	ระบุว่า	ยาที่ไม่สามารถเบิกได้	หมายถึงยาที่ขาด 

หลักฐานแสดงความคุ้มค่า	 และ/หรือความสมเหตุสมผล	 ซึ่งในบางกรณี 

หมายถึงการใช้ยาเกินความพอเพียงของอาการของโรค	 โดยยาที่เบิกได้ใน

ปัจจบุนัมทีัง้	“ยาในบญัชยีาหลกัแห่งชาต”ิ	และ	“ยานอกบญัชยีาหลกัแห่งชาต”ิ	 

ซึง่บญัชยีาหลกัแห่งชาตเิป็นบญัชยีาทีค่ณะกรรมการพฒันาระบบยาแห่งชาติ	

จัดท�าขึ้นส�าหรับใช้ในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ	 เพื่อให้คนไทย 

เข้าถงึยาได้อย่างมคีณุภาพ	ปลอดภยั	และเป็นไปอย่างคุม้ค่า	มทีัง้ยาทีน่�าเข้า

จากต่างประเทศ	และยาที่ผลิตในประเทศไทย	

	 ดังนั้นผู ้มีสิทธิยังคงเบิกค่ารักษาพยาบาลส�าหรับอาการป่วยได้ 

ทุกโรค	 โดยไม่ถูกลิดรอนสิทธิ	 แต่ต้องมีวิธีบริหารจัดการให้ตรงกับปัญหา

ที่เกิดขึ้น	 ดูแลการใช้เงินของประเทศที่มาจากเงินภาษีของประชาชนให้เกิด

ประโยชน์คุม้ค่าทีส่ดุ	ก�าจดัส่วนทีฟุ่่มเฟือยเกนิความจ�าเป็น	เพ่ือให้ประชาชน

ของประเทศได้รับสวัสดิการ	 การเข้าถึงยาคุณภาพ	 และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อย่างเสมอภาคกัน	

 

 ไปร้านยาไม่พบเภสัชกรจะท�าอย่างไรดี
	 “ไปร้านยา	ถามหาเภสัชกร”	หลายท่านอาจเคยได้ยินค�านี้และอาจ

เกิดความสงสัยไม่เข้าใจว่าท�าไมต้องเภสัชกร	เภสัชกรคือใคร	มีหน้าที่อะไร	

ส�าคัญอย่างไร	ซื้อยากับคนอื่นที่ไม่ใช่เภสัชกรไม่ได้หรือ

	 เภสชักรประจ�าร้านยา	หรอืเภสชักรชมุชน	คอื	บคุลากรในสาขาวชิาชพี 

เภสัชกรรมที่มีความรู้ในเรื่องโรคและยาเป็นอย่างดี	 ท�าหน้าที่ซักประวัต	ิ

วินิจฉัยโรคเบื้องต้น	 เลือกใช้ยาและขนาดที่เหมาะสม	 แนะน�าวิธีการใช้ยา	

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ให้ค�าปรึกษาเรื่องยาและสุขภาพ	 เมื่อมีการเจ็บป่วย 

เบือ้งต้นซึง่ยังไม่จ�าเป็นต้องพบแพทย์	เพ่ือให้เกดิการใช้ยาทีเ่หมาะสมในชุมชน	 

การซื้อยาจากบุคคลที่ไม่มีความรู้หรือซื้อตามค�าบอกเล่าของผู้อื่น	นับว่าเป็น

ความเสีย่งทีอ่นัตราย	ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาไม่ถกูต้อง	การใช้ยาไม่เหมาะสม

กบัอายุ	ขนาดยาทีใ่ช้สงูหรอืต�่าเกนิไป	วธิกีารใช้ยาไม่ถกูต้องเหล่านีล้้วนเป็น

ความเสี่ยงที่ผู้บริโภคอาจจะได้รับหากซื้อยาจากร้านขายยาที่ไม่มีเภสัชกร

	 ดงันัน้	เมือ่เข้าร้านยาทกุครัง้จงึควรทีจ่ะเรยีกหาเภสชักร	หากร้านไหน 

ไม่มีเภสัชกร	ผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะไม่ใช้บริการทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการ

ใช้ยาของตัวท่านเอง	และสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการไม่พบเภสัชกรอยู่ 
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ปฏบิตักิารได้ที ่ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัทกุแห่ง ส�านักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยา และที่ส�านักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

 จ�าเป็นต้องรู้ไหมว่ายาที่ได้มา ใช้รักษาอะไร?
 จะเลือกรับประทานตามความต้องการของตนเองได้ไหม?
 เพราะยาหลายรายการเหมือนไม่จ�าเป็น
	 หากถามว่า	“จ�าเป็นต้องรูไ้หมว่ายาทีไ่ด้มา	ใช้รกัษาอะไร?”	ขอตอบ

เน้นๆ	เลยว่า	“	จ�า	เป็น	มาก”	แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า	ใช้เพื่ออะไร	ก่อนอื่น

ขอแนะน�าให้รู้จักกับค�าว่า	“ข้อบ่งใช้	(indication)	หมายความว่า	การใช้ยา

ที่ผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบถึงความจ�าเป็นในการใช้”	

	 ขอ้บ่งใช้นี้จะแสดงใหเ้ห็นถึงความส�าคัญของยาแตล่ะชนิด	หากเป็น

ยาที่รักษาโรคเรื้อรัง	 จะมีการสั่งใช้โดยแพทย์	 ไม่สามารถที่จะเลือกใช้ตาม

ความต้องการของตนเองได้	เช่น	ยาที่มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคหัวใจ	หาก

จะเลอืกรับประทานตามความต้องการของตนเอง	ผลเสยีคงตกอยูท่ีห่วัใจของ 

ผู้ป่วยเอง	 เพราะไม่ได้รับการดูแลรักษาหัวใจอย่างต่อเนื่อง	 แต่หากเป็นยา

ที่ใช้บรรเทาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย	 เช่น	 ปวดกล้ามเนื้อ	 เวียนศีรษะ	 อาจ

มีการสั่งใช้โดยแพทย์หรือสามารถหาซ้ือได้ตามร้านขายยาทั่วไป	 ซึ่งหาก 

มีอาการดีขึ้นอาจหยุดยาเองได้	การจะพิจารณาว่าจ�าเป็น	หรือไม่จ�าเป็นเป็น

ดุลยพินิจของแพทย์ที่ตัดสินจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ป่วย	 ดังน้ันหากข้อมูลที่

ผู้ป่วยให้เป็นจริง	ครบถ้วน	เมื่อแพทย์มีการสั่งใช้ยาให้	ก็ย่อมหมายความว่า

ยานั้นเป็นสิ่งที่จ�าเป็นสอดคล้องกับอาการของผู้ป่วย

	 โดยข้อบ่งใช้มกัจะปรากฏอยูบ่นฉลากยา	กล่องยา	หรอื	ซองยา	หาก

ไม่พบข้อบ่งใช้หรือมีความสงสัย	 ควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรโดยตรง	 

ตามสถานพยาบาลที่คุณได้รับยานั้น	 เพื่อที่คุณจะได้ใช้ยาอย่างถูกต้อง	 

เหมาะสม	และปลอดภัย

 

 

ตัวอย่าง ข้อบ่งใช้บนฉลากยา

 รู้ได้อย่างไรว่าผู้ให้บริการเป็นเภสัชกรจริง?
	 หลายคนคงเคยนึกสงสัยกับค�าถามนี้อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะหาค�าตอบ

อย่างไร	จะสงัเกตตรงไหน	หลกัการสงัเกตง่ายๆ	ต่อไปนีอ้าจช่วยท่านสงัเกต

และท�าให้มัน่ใจขึน้ว่าผูท้ีก่�าลงัให้บรกิารหรอืให้ค�าปรกึษาด้านยากบัท่านอยูน่ัน้

เป็นเภสัชกรจริงหรือไม่

	 หากท่านเข้ารับบริการในโรงพยาบาลคงมั่นใจในระดับหนึ่งได้ว่า 

ผู้ที่จ่ายยาเป็นเภสัชกรแน่นอนเนื่องจากโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีเภสัชกรอยู่

ประจ�าการตลอดเวลา	 หรือถ้ายังไม่แน่ใจให้สังเกตที่หน้าอกเส้ือหรือป้าย 

คล้องคอส่วนใหญ่จะมีต�าแหน่งระบุให้สังเกตชัดเจนว่าเป็นเภสัชกรหรือถ้า
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ไม่มีก็ให้สังเกตอักษรย่อ	ภก.	หรือ	ภญ.	น�าหน้าซึ่งย่อมาจาก	เภสัชกร	และ	

เภสัชกรหญิง	ตามล�าดับ	นอกจากนี้บางโรงพยาบาลจะติดท�าเนียบบุคลากร 

ที่มีรูปภาพพร้อมระบุชื่อและต�าแหน่ง	 ไว้ท่ีฝ่าย	 หรือหน้าห้องยา	 ท่านก็

สามารถมองหาได้ว่าผู้ที่จ่ายยาให้ท่านเป็นเภสัชกรหรือไม่

	 แต่ถ้าหากไปรับบริการจากร้านยาจะทราบได้อย่างไรล่ะ?	 เพราะ

อย่างทีรู่ก้นัว่าบางร้านเป็นร้านขายยาหมอตีท่ี๋ผูข้ายไม่ได้เป็นเภสชักร	แล้วเรา 

จะทราบได้อย่างไรล่ะ?	ขอแนะน�าให้สังเกตสิ่งต่อไปนี้ครับ

	 ก่อนเข้าร้าน:	 ร้านยาที่มีเภสัชกรประจ�าส่วนมากจะระบุไว้ที่ป้าย

หน้าร้านหรือป้ายสติกเกอร์ว่า	 “ขายยาโดยเภสัชกร”	 หรือ	 “ให้ค�าปรึกษา

โดยเภสชักร”	พร้อมกบัระบุเวลาปฏบัิตกิารของเภสชักรประจ�าร้านไว้ชดัเจน	

หากท่านเข้าไปร้านยาในเวลาที่ระบุก็จะพบกับเภสัชกรอยู่ประจ�าร้าน	 ถ้าจะ

ให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่าจะพบเภสัชกรอยู่ในร้านแน่ๆ	 ให้เลือกร้านที่มีเครื่องหมาย

ร้านยาคุณภาพ	 ร้านยาคุณภาพเป็นร้านยาที่ได้การรับรองคุณภาพจากสภา

เภสชักรรมเป็นร้านทีม่เีภสัชกรประจ�าอยูต่ลอดเวลาทีเ่ปิดท�าการ	ถ้าในจงัหวดั

ของท่านไม่มีร้านยาคุณภาพหรือไม่สะดวกจะไปร้านที่มีป้ายบอกว่าขายยา

โดยเภสัชกร	เพราะร้านอยู่ไกลเหลือเกิน	ในร้านยาทั่วไปก็พอจะมีจุดให้เรา

สังเกตได้บ้างว่าใครคือเภสัชกร

ภาพที่ 1 เครื่องหมายร้านยาคุณภาพ และตราสภาเภสัชกรรม 

	 -	 ถ้าเป็นร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจ�าจะมีป้ายสีน�้าเงินระบุชื่อ

เภสัชกรที่ปฏิบัติงานประจ�าร้าน	 แสดงว่าร้านนั้นมีเภสัชกรดูแลร้านแน่ๆ	

หรือบางร้านที่มีเภสัชกรหลายคนเวียนมาปฏิบัติการจะมีป้ายติดรูปถ่ายของ

เภสัชกรบอกว่าในช่วงเวลานั้นใครคือเภสัชกรที่ก�าลังปฏิบัติงานอยู่	 ร้านที่

เป็นเจ้าของอยู่เองคนเดียวตลอดเวลาบางร้านก็จะแสดงใบประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรมซ่ึงมีรูปถ่ายและช่ือของเภสัชกรอยู่ก็สามารถสังเกตได้ว่าตรงกับ

ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่หรือเปล่า	 นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตได้ที่เส้ืออีกด้วย	

เนื่องจากสภาเภสัชกรรมสนับสนุนให้เภสัชกรสวมเสื้อกาวน์ที่มีเครื่องหมาย

ของสภาเภสัชกรรม	(ภาพที่	1)	ติดที่กระเป๋าเสื้อจึงให้สังเกตที่เสื้อว่ามีตรา

สภาเภสชักรรมปักด้วยด้ายสเีขยีวมะกอกอยูห่รอืไม่ถ้ามกีแ็สดงว่าบคุคลนัน้

เป็นเภสัชกร

	 -	 และสดุท้ายวธิกีารทีห่ลายๆ	คนแนะน�าคอืถามไปตรงๆ	เลยครบั

ว่า	“คุณเป็นเภสัชกรใช่ไหมคะ/ครับ”,	”เภสัชกรอยู่หรือเปล่าคะ/ครับ”	“ขอ

ปรึกษา/พบเภสัชกร”	เป็นต้น

	 แต่คงมีบางท่านสงสัยว่า	แล้วเหตุใดต้อง

รับบริการจากเภสัชกรด้วย	เพราะไปซื้อใครจ่ายก็

เหมือนกันไม่ใช่หรือ	ค�าตอบคือไม่เหมือน	เพราะ

การจ่ายยาโดยผู้ที่ไม่ใช่เภสัชกรจะพบว่ามีความเสี่ยงมากมาย	 เนื่องจาก 

การใช้ยาไม่ใช่แค่การจ่ายยาไปตามอาการเท่านัน้	แต่ยงัต้องค�าถงึปัจจยัต่างๆ	

อกีมากมาย	อาท	ิอาย	ุเพศ	ประวตักิารแพ้ยา	โรคประจ�าตวัอืน่ทีเ่ป็นอยู	่ยาอืน่ 

ที่ใช้ร่วมอยู่	 ภาวะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร	 ซึ่งองค์ความรู้ในการเลือกใช้

ยาเหล่านี้เภสัชกรมีอยู่และสามารถช่วยท่านเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสม	

นอกจากนีย้งัรวมไปถงึการพิจารณาอาการทีท่่านเป็นอยูว่่า	สมควรต้องส่งต่อ 

ไปพบแพทย์เฉพาะทางเพ่ือการวินิจฉัยเพ่ิมเติมหรือไม่	 เพ่ือให้ท่านรักษาได้

ทันท่วงที
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 ข้อควรปฏิบัติทั่วไปเมื่อต้องได้ยา
	 ไม่ว่าจะได้รบัยาจากสถานพยาบาลประเภทใดกต็าม	การรบัประทาน	

หรอืการใช้ยาตามแพทย์ส่ัง	หรือตามวิธใีช้ท่ีระบุไว้บนฉลากเป็นสิง่ส�าคญั	รวม

ถึงต้องรบัทราบ	และเข้าใจข้อควรระวัง	ข้อห้ามปฏบัิต	ิหรอืข้อควรปฏิบตัต่ิางๆ	

กล่าวโดยสรุป

	 •	 หากต้องหาซื้อยาบางอย่างจากร้านยา	 ให้สอบถามเภสัชกรว่า 

	 	 ยานั้นปลอดภัยในการใช้ร่วมกันกับยาอื่นๆที่ใช้เป็นประจ�า 

	 	 หรือไม่

	 •	 ห้ามใช้ยา	หรอืรบัประทานยาในขนาดทีม่ากกว่าทีส่ัง่	หากสงสยั 

	 	 ว่าตนเอง	 หรือผู้ป่วยรับประทานยามากเกินขนาดให้รีบน�าส่ง 

	 	 โรงพยาบาลทันที	 พร้อมซองยาหรือภาชนะบรรจุยา	 แม้ว่าจะ 

	 	 ไม่มียาเหลืออยู่ภายใน

	 •	 หากต้องได้รับการผ่าตัด	ถอนฟัน	หรือท�าหัตถการใดๆ	แจ้งต่อ 

	 	 ผู้ที่รับผิดชอบว่ามียาอะไรที่ใช้เป็นประจ�า	

	 •	 ห้ามเก็บยาที่หมดอายุ	หรือยาที่ไม่มีความจ�าเป็นในการใช้ไว้ใน 

	 	 ครัวเรือน	 ให้ท�าลายอย่างถูกวิธี	 หรือน�าไปให้เภสัชกรที่ร้านยา	 

	 	 หรือโรงพยาบาลช่วยท�าลายต่อไป

	 •	 หากมีปัญหาเรื่องยา	ปรึกษาเภสัชกร

ว่าด้วยยาที่ใช้

ปันที่   2
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	 สงสยับ้างไหมว่าท�าไมยาถึงต้องมีรูปแบบมากมาย	ทัง้แคปซลู	ยาเมด็	

ยาน�้า	ยาเม็ดเคลือบ	ยาอม	ยาดม	ยาหม่อง	ยาเหน็บ	ยาฉีด	ยาฝัง	ยาพ่น	

ยาทา	ยาตา	ยาป้าย	ยาขี้ผึ้ง	ยาผง	ยังไม่นับยาลูกกลอน	ยาชง	ยาสมุนไพร	

ยารูปแบบมากมายเหล่านี้	 มีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร	 และมีข้อควรระวัง

อะไรบ้าง	เพราะเวลาไปรับยาแต่ละครัง้เภสชักรกจ็ะให้ค�าแนะน�าว่ายาขนานนี ้

รับประทานอย่างนี้	ห้ามท�าอย่างนั้น	ยาอีกขนานให้ใช้เช่นนี้	ห้ามท�าเช่นนั้น	

ได้ยามา	5	รูปแบบถึงบ้านก็งง	ลืมหมด	ตกลงรับประทานพร้อมกันทีเดียว

แล้วกัน	ง่ายดี	ไม่ยุ่งยาก	ไม่รู้ว่าจะท�ามาหลายรูปแบบท�าไมมากมาย	สู้ยาน�้า

รถขายยาเร่ไม่ได้	ยาน�้า	“รวมมหาเทพประทานพร”	ขวดเดียวชะงัดจัดหนัก	 

ไม่เลือกเพศ	เลือกอายุ	หญิงกินได้	ชายกินดี	 เด็กกินแล้วเจริญวัย	ผู้สูงวัย 

กนิแล้วชะลออายุ	ขวดเดยีวเอาอยูห่มดทกุโรค	ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน	ตานขโมย	 

อ่อนละโหย	ความดันสูงกินแล้วต�่า	ความดันต�่ากินแล้วสูง	แก้กษัยไตพิการ	

เพิม่ความอยากอาหาร	แก้อาการจุกเสยีด	ขบัน�า้คาวปลา	รกัษาต่อมลกูหมาก	

รกัษามะเร็งทุกประเภท	อมัพฤกษ์	อมัพาต	เรยีกว่ามสีรรพคณุครอบจกัรวาล	

ขาดอย่างเดียวเท่านั้นคือ ความจริง 

 ยาเม็ดมีรูปแบบอะไรบ้าง ท�าไมต้องมีหลายรูปแบบ
	 “อโรคยา	ปรมะ	ลาภา”	การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ	แต่ไม่ว่า

ใครก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการเจ็บป่วย	ต่อให้รวยล้นฟ้า	หรือยาจกก้มหน้ามอง

ดิน	เมื่อเกิดมาแล้วแน่นอนว่า	การเจ็บป่วยคงเป็นอะไรที่หลีกหนีไม่ได้	แล้ว

เมือ่เจบ็ป่วยเรากต้็องไปพบแพทย์เพือ่ท�าการรกัษา	ซึง่สิง่ทีจ่ะได้ตดิไม้ตดิมอื

กลับมา	ก็มักจะเป็นเจ้าเม็ดกลมๆ	เหลี่ยมๆ	หลายขนาด	หลากสีสัน	ที่เขา

เรียกกันว่า	“ยาเม็ด”	นั่นเอง

	 ด้วยเทคโนโลยีในการผลิตยาที่ก้าวหน้าและทันสมัยมากในปัจจุบัน	

ยาเม็ดเล็กสีสันแตกต่างที่เราเห็นกันทั่วไปนั้น	มองผ่านๆอาจดูเหมือนกันไป

หมด	ซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้ว	มันมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันอยู่	

 

 

	 เหตุผลความจ�าเป็นที่ต้องผลิตยาเม็ดในรูปแบบที่หลากหลาย 

มีมากมาย	ตั้งแต่คุณสมบัติทางเคมีของตัวยา	การออกฤทธิ์	การเพิ่มความ

คงตัว	การลดจ�านวนเม็ดที่ต้องรับประทานเพื่อเพิ่มความร่วมมือ	ระยะเวลา

นานในการออกฤทธิ์	 ลดผลไม่พึงประสงค์	 เป็นต้น	 มาไล่เรียงกันเลยว่า	 

ยาเม็ดที่หลากรูปแบบนั้นมีอะไรบ้าง	และต่างกันอย่างไร

 ยาเม็ดแตกตัว (Disintegrating tablets)
	 เป็นยาเมด็ชนดิทีม่กีารใช้มากทีส่ดุ	เนือ่งจากเตรยีมง่ายและประหยัด 

ค่าใช้จ่าย	ยาประเภทนี้ปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่นิยม	และมีการผลิตจ�านวนมาก	 

โดยหลงัจากรบัประทานยาเข้าไป	ยาเมด็ชนดินีจ้ะเกดิการแตกตวัและละลาย 

อย่างรวดเร็วในกระเพาะอาหาร	 จากนั้นจะเกิดการดูดซึมที่กระเพาะอาหาร 

หรอืทีล่�าไส้	ตวัอย่างทีเ่หน็ได้ชดัอาจจะเป็นยาเมด็สขีาวทีเ่ราคุน้เคย	ยา	“พารา”	 

(ยาพาราเซตามอลนะครบั	ไม่ใช่ยางพารา	̂ _^)	ยาเมด็รปูแบบนีอ้าจพบเหน็

ได้ในรูปแบบที่เป็น	 2	 หรือ	 3	 ช้ัน	 ซ่ึงแต่ละช้ันอาจจะมีตัวยาต่างชนิดกัน 

เพื่อแยกตัวยาชนิดที่ไม่เข้ากันออกจากกัน	 หรือแยกช้ันเพ่ือความสวยงาม

และเป็นเอกลกัษณ์ของยา	พบบ่อยกย็าแก้หวดัทีเ่ป็นสตูรผสมของยาแก้ปวด- 

ลดไข้	 รวมกันกับยาแก้แพ้	 แก้หวัดนั่นแหล่ะ	 การรับประทานก่อน	 หรือ 

หลงัอาหารกข็ึน้กบัคณุสมบตัขิองยา	หากเป็นยา	“พารา”	หรอืยาแก้หวดัสตูร

ผสม	ก็สามารถที่จะรับประทานเมื่อมีอาการ	ไม่ต้องรอก่อน	หรือหลังอาหาร	

แต่ก�าหนดระยะเวลาเป็นทกุ	4-6	ชัว่โมง	การรบัประทานยาเมด็ชนดินีก้ค็วร
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 ยาเม็ดฟู่ (Effervescent tablets)
	 ยาเมด็ฟู่เป็นยาทีจ่ะต้องละลายในน�า้รอจนฟองฟู่หมดค่อยรบัประทาน	

ลักษณะส�าคัญของยาเม็ดชนิดนี้ก็คือ	 เมื่อหย่อนเม็ดยาลงในน�้าจะเกิดฟอง

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 ขึ้นจากเม็ดยา	 ฟองก๊าซจะช่วยให้เม็ดยาแตกตัว

และละลายได้อย่างรวดเร็ว	 ฟองก๊าซดังกล่าวเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่าง

สารฟองฟูป่ระเภทเกลอืคาร์บอเนต	หรอืไบคาร์บอเนต	กบักรดอ่อนบางชนดิ	 

เช่น	กรดซติรกิ	หรอื	กรดตาร์ตารกิ	เหตผุลทีต้่องท�ายาในรปูแบบนีเ้นือ่งจาก

ขนาดตัวยาส�าคัญมีปริมาณมาก	และยาบางชนิดเช่น	แคลเซียม	คาร์บอเนต	

ทีเ่ป็นยาเสรมิแคลเซยีม	จะละลายในภาวะเป็นกรดของกระเพาะอาหาร	และ

ปลดปล่อยฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	จากนัน้จงึดดูซมึเข้าสูร่่างกาย	ดงันัน้ 

หากอยู่ในรูปแบบยาเม็ดทั่วไป	เมื่อรับประทานจึงอาจท�าให้อืดแน่นท้อง	โดย

เฉพาะผู้สูงอายุที่กระเพาะอาหารมีความเป็นด่างเพ่ิมมากขึ้น	 ยาจึงไม่ค่อย

แตกตวั	หรือละลายในกระเพาะอาหาร	และสุดท้ายมกัเป็นสาเหตขุองอาการ

ท้องผูกได้	การท�ายาแคลซียม	คาร์บอเนต	ในรูปเม็ดฟู่	จึงช่วยให้ยาอยู่ในรูป

สารละลาย	ปรับแต่งรสให้น่ารับประทาน	เพิ่มการดูดซึมได้ดี	ไม่ปลดปล่อย

ก๊าซในกระเพาะ	ลดอาการท้องอดื	หรอืท้องผกูในผูส้งูอาย	ุนอกจากนีย้ากลุม่ 

วติะมนิบางขนานทีไ่ม่ทนกรด	การท�าเป็นเมด็ฟู	่จะช่วยให้สารละลายทีไ่ด้มผีล

สะเทินความเป็นกรดในกระเพาะลดการท�าลายฤทธ์ิยาจากกรดในกระเพาะ

ได้	 ข้อควรระวังอันหนึ่งของยาเม็ดฟู่คือ	ภาชนะที่ใช้เก็บจะเป็นภาชนะที่กัน

ความชื้นได้	 เช่น	 แผงยาแบบกดเม็ด	 (blister	 pack)	 หรือแผงอลูมิเนียม	

เนื่องจากยาเม็ดชนิดนี้มักจะชื้นง่ายซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ยาเสีย	 ดังนั้นจึง

แนะน�าให้ระวังอย่าเก็บยาไว้ในที่ช้ืน	 และระวังการฉีกขาดของแผงยาเพราะ

จะท�าให้ความชื้นเข้าไป

ส่งผลให้ยาเสื่อมสภาพ

ดื่มน�้าตามแล้วกลืน	 การรับประทานโดยไม่ดื่มน�้า	 อาจท�าให้กลืนยาล�าบาก	

และมีความรู้สึกเหมือนยายังติดอยู่ที่ล�าคอ

          ยาเม็ดแตกตัวที่ท�าเป็นชั้น

 ยาเม็ดส�าหรับเคี้ยว (Chewable tablets)
	 ในบางกรณีผู้ป่วยที่มีปัญหาในการกลืนเม็ดยาหรือบางครั้งเม็ดยา

อาจมขีนาดใหญ่มาก	เช่น	ยาเมด็ท่ีใช้ลดกรดในกระเพาะอาหาร	การใช้ยาเมด็ 

ส�าหรับเคี้ยวจะช่วยให้สามารถรับประทานยาได้ง่ายขึ้น	 ยาเม็ดชนิดนี้จะถูก

ท�าให้แตกตัวด้วยการเคีย้วในปากก่อน	หลงัจากนัน้ตวัยาจะถกูกลนืพร้อมกับ

น�้า	และเกิดการละลายที่กระเพาะอาหารหรือล�าไส้	ด้วยเหตุนี้ยาเม็ดส�าหรับ

เคี้ยวจึงเหมาะกับยาที่ต้องการให้เกิดการแตกตัวอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ 

ซึ่งจะส่งผลให้ยาออกฤทธิ์ในการรักษาได้เร็วตามไปด้วย	 เนื่องจากยาเม็ด 

ชนดินีจ้�าเป็นต้องเคีย้ว	ดงันัน้กจ็ะมปัีจจยัเรือ่งรสชาต	ิความชอบหรอืไม่ชอบ	

เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย	 ความลับหนึ่งที่ท�าให้ยาเม็ดส�าหรับเคี้ยวมีรสชาติก็คือ	 

ผูผ้ลิตจะเตมิสารให้ความหวานและเยน็	ทีช่ือ่ว่าซอร์บทิอล	หรอืแมนนทิอล	กจ็ะ 

เพิ่มความร่วมมือของผู้ป่วยได้มากขึ้น	 ยกเว้นในผู้สูงอายุที่ฟันฟางหายหมด

ปาก	กไ็ม่น่าจะเหมาะกบัยารปูแบบนี	้เพราะการใช้เหงอืกบดอาจเป็นแผลได้	

และเป็นการทรมานผู้ป่วย	ในทางฏิบัติก็จะเลี่ยงไปใช้ยาน�้าแทน

             
ยาเม็ดส�าหรับเคี้ยว
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     ยาอม (Lozenges)

	 	 	 	 หากบอกว่ายาอมเป็นยาเม็ดที่อร่อยที่สุด	 ก็คง 

	 	 	 ไม่มีใครปฏิเสธ	 ยาอมมักจะใช้ส�าหรับการรักษาเฉพาะที	่ 

เช่นในบริเวณปากและคอ	ได้แก่	ยาชาเฉพาะที่	ยาฆ่าเชื้อ	หรือยาปฏิชีวนะ	

ส่วนมากที่มีจ�าหน่ายในท้องตลาดมักเป็นยาอมแก้เจ็บคอ	 ระคายคอ	 แก้ไอ	 

หรอืท�าให้มอีาการชา	บรรเทาอาการระคายหรอืเจบ็คอ	โดยยาจะค่อยๆ	ละลาย 

ออกมาอย่างช้าๆ	ด้วยน�า้ลายในช่องปาก	ยาอมเป็นยาเมด็ทีม่รีสชาตแิละสสีนั

ทีน่่ารบัประทาน	นอกเหนอืจากตวัยาแล้ว	ส่วนประกอบของยาชนดินีก็้เป็นสาร 

ประเภทน�า้ตาลชนดิต่างๆ	เช่น	กลโูคส	ซอร์บิทอล	และ	แมนนทิอล	เนือ่งจาก

สามารถละลายน�้าได้ดีและยังมีรสชาติดีอีกด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 ยาอมแก้ไอ	 

แก้เจบ็คอเป็นยาทีใ่ช้บรรเทา	ไม่ใช่รักษาอาการท่ีสาเหต	ุบ่อยครัง้จ�าเป็นทีต้่อง

ได้รับยารับประทานอื่นๆ	ที่รักษาต้นเหตุร่วมด้วยเช่น	ยาปฏิชีวนะ	ส�าหรับ 

เมด็อม	หรอืลกูอมต่างๆ	กจั็ดเป็นรูปแบบเดยีวกนันี	้เพียงแต่ไม่มตัีวยาผสมอยู่ 

 ยาอมใต้ลิ้นและกระพุ้งแก้ม (Sublingual and buccal tablets)

	 ยาอมใต้ลิน้	จะใช้ส�าหรับอมหรือวางไว้ใต้ลิน้	ยาทีน่ยิมท�าในรปูแบบนี้ 

มักเป็นยาท่ีใช้ในโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ	 เช่นยาแก้ปวดเค้นอกอัน

เนือ่งจากหลอดเลอืดหวัใจตบี	โดยยามผีลให้หลอดเลอืดด�าและแดงคลายตวั	

ลดภาระของหวัใจ	ความต้องการออกซเิจนของกล้ามเนือ้หวัใจกล็ดลง	อาการ

ปวดจึงลดลงตาม	 ยาเม็ดชนิดนี้จะออกฤทธิ์โดยยาจะเกิดการละลายภายใน

ปากใต้ลิน้	แล้วถกูดดูซมึผ่านเข้าเยือ่บุช่องปากเข้าสูห่ลอดเลอืดจ�านวนมากที่

อยู่ใต้ลิ้น	(ลองกระดกลิ้นและสอ่งกระจกดู)	เข้าสูก่ระแสเลอืดและไปที่หัวใจ 

ได้ทนัที	โดยไม่ต้องแวะเวยีนไปตบัหรอือวยัวะอืน่ๆ	ก่อน	เพราะจะไม่ทนัการ	 

ยาอมใต้ลิน้หลายคนอาจจะพบเหน็ได้บ่อยในคนไข้โรคหวัใจ	ตามทีก่ล่าวแล้ว	 

เม็ดยาขนาดเล็กนี้เอาไว้อมใต้ลิ้นขณะผู้ป่วยมีอาการแน่นหน้าอก	 เม็ดยา 

จะเกิดการละลายและดูดซึมเพื่อบรรเทาอาการแน่นหน้าอกได้อย่างรวดเร็ว	

หากไม่ดีขึ้นสามารถอมซ�้าได้ภายใน	5	นาทีอีก	2	ครั้ง	หากว่าอาการยังไม่ดี 

ขึ้น	ต้องรีบน�าส่งโรงพยาบาล

	 ส�าหรับยาอมกระพุ้งแก้ม	 ก็ม ี

จุดมุ่งหมายของการตั้งต�ารับเหมือนกัน	

คือตัวยาสามารถซึมผ่านเย่ือบุช่องปาก

เข้าสู่กระแสเลือดผ่านหลอดเลือดฝอย

จ�านวนมากที่อยู่ในช่องปาก	ยาอมชนิดนี้

จะอมอยูร่ะหว่างกระพุง้แก้มด้านบนกบัเหงอืก	ปัจจบุนัมกีารพฒันารปูแบบยา

นีใ้นลกัษณะทีว่างตดิกบัเยือ่บขุ้างแก้ม	และให้ตวัยาค่อยๆ	ปลดปล่อยออกมา

 ยาเม็ดเคลือบ (Coated tablets)

	 ยาเม็ดที่พบได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นจากโรงพยาบาลหรือร้านยา	 อีก

ประเภทหน่ึงคอื	ยาเมด็เคลอืบ	(coated	tablets)	ซึง่กจ็ะมอียูส่องกลุม่ใหญ่ๆ	 

ได้แก่	ยาเมด็เคลอืบน�า้ตาล	(sugar	coated)	ยาเมด็เคลอืบฟิล์ม	(film	coated)	 

การเคลอืบเมด็ยาประกอบไปด้วยหลายวตัถปุระสงค์	เพือ่ให้มคีวามสวยงาม	

กลบรสหรือกลิ่นที่ไม่น่ารับประทานของตัวยา	 สะดวกในการกลืน	 เป็น

เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต	 หรือเพื่อให้ตัวยาออกฤทธิ์ที่ส�าไส้	 อันเนื่อง

มาจากตัวยาบางขนานจะระคายเคืองกระเพาะอาหารหรืออาจเสื่อมสลาย

โดยกรดในกระเพาะอาหาร	 ย่ิงไปกว่านั้นแล้วด้วยเทคโนโลยีการเคลือบ 

ยังสามารถท�าให้ยาเม็ดเคลือบสามารถควบคุมการปลดปล่อยตัวยาให ้

ปลดปล่อยอย่างช้าๆ	 และออกฤทธิ์ได้นาน	 เพ่ือลดจ�านวนครั้งที่ต้องกินยา 

ให้น้อยลงด้วยครับ
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 ยาเม็ดเคลือบฟิล์มจะเคี้ยวหรือบดได้หรือไม่
	 ค�าตอบคือ......	ไม่ได้..นะคร๊าบบบบบบ.......	ความส�าคัญของการ

เคลือบฟิล์มในยาเม็ดเคลือบ	 ส่วนมากจะท�าเพื่อให้ตัวยาออกฤทธ์ิที่ส�าไส้	

เนื่องมาจากตัวยาระคายเคืองกระเพาะอาหารหรืออาจเสื่อมสลายโดยกรด 

ในกระเพาะอาหาร	ดงันัน้การเคีย้ว	บด	หรอืแม้กระทัง่การหกัแบ่งในยารปูแบบ 

เมด็เคลอืบฟิล์ม	โดยเฉพาะทีมุ่ง่หมายให้ออกฤทธิท์ีล่�าไส้	จงึท�าให้คณุสมบตัิ

ดงักล่าวนัน้เสียไป	ส่งผลให้เกดิแผลในกระเพาะอาหารได้จากการบดเคีย้วยา

ดังกล่าวบ่อยครั้ง	 หรือกรดในกระเพาะก็จะท�าลายฤทธิ์ของยาลง	 (อย่างไร

กต็ามหากเป็นผูส้งูอายไุม่ห่วงเร่ืองบดเคีย้ว	เพราะยาแขง็มาก)	มปัีจจยัสาเหตุ

มากมายท่ีส่งผลให้จ�าเป็นต้องบดยาให้ผูป่้วย	เช่น	ผูป่้วยทีร่บัประทานอาหาร	

หรือกลืนไม่ได้	 ใส่ท่อสายยางให้อาหาร	 ยาเม็ดขนาดใหญ่	 ผู้ป่วยที่ไม่ยอม 

รบัประทานยา	ผูป่้วยทีไ่ม่รูส้กึตวั	เป็นต้น	อย่างไรกต็ามเป็นบทบาทเภสชักร

ในการประสานกับบุคลากรการแพทย์ในโรงพยาบาลว่ายารายการใดบดได้	

หรือรายการใดบดไม่ได้	เพื่อเลี่ยงไปใช้ในรูปแบบอื่นๆที่เหมาะสมมากกว่า

	 รูปแบบยาที่ไม่ควรหักแบ่ง	บด	เคี้ยวหรือท�าให้เม็ดยาแตก	ได้แก่

 

 • ยาเม็ดออกฤทธิ์นาน (extended-release tablet) เนื่องจาก 

	 	 เป็นยาเม็ดที่ออกแบบมาเพื่อให้ออกฤทธ์ิโดยปลดปล่อยยาสู ่

	 	 ร่างกายทีละน้อยโดยการเคลือบฟิล์มเป็นตัวควบคุมการ 

	 	 ปลดปล่อยตวัยาจากเมด็ยา	ดงันัน้เมือ่บดหรอืเคีย้วเมด็ยาจะท�า 

	 	 ให้การควบคุมการปลดปล่อยตัวยาเสียไป	ยาก็จะทะลักออกมา 

	 	 จ�านวนมาก	 ท�าให้อาจเป็นพิษ	 หรือระยะเวลาในการควบคุม 

	 	 อาการสั้นลง	ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง	

 • ยาเม็ดชนิดแตกตัวในล�าไส้ (enteric-coated tablet)	 เป็น 

	 	 รปูแบบยาทีป้่องกนัการแตกตวัในกระเพาะอาหาร	แต่ให้แตกตวั 

	 	 และดดูซมึในล�าไส้เลก็เพือ่ป้องกนัยาระคายเคอืงกระเพาะอาหาร 

	 	 หรือป้องกันยาถูกท�าลายโดยกรดในกระเพาะอาหาร

 • ยาเม็ดเคลือบน�้าตาล (Sugar coating tablet)	ยาบางชนิด 

	 	 มีรสชาติไม่ดีจึงจ�าเป็นต้องเคลือบเพ่ือกลบรสชาติของยาด้วย 

	 	 น�า้ตาล	การบดจะท�าให้การกลบรสเสยีไปท�าให้ผูป่้วยได้รบัรสชาติ 

	 	 ทีไ่ม่ดขีองยา	เช่น	ยาซโิปรฟลอกซาซนิ	(Ciprofloxacin)	อย่างไร 

	 	 ก็ตามหากเป็นยากลุ่มนี้	 ในทางปฏิบัติหากเป็นผู้ป่วยที่ให้ผ่าน 

	 	 สายให้อาหารก็สามารถที่จะบดได้	เพราะอย่างไรก็ไม่ได้รับรู้รส 

	 	 อยู่แล้ว

	 ส�าหรบัโรงพยาบาลจะมกีารบดยาส�าหรบัผูป่้วยทีค่าสายยางให้อาหาร

เป็นประจ�าทุกวัน	 ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมา	 คือการบดยาพร้อมกันหลาย

ขนาน	ซึ่งยาอาจไม่เข้ากันหรือไม่ถูกกันทางกายภาพ	และบ่อยครั้งโกร่งที่ใช้

บดยา	จะใช้ซ�้าๆ	 เกิดการปนเปื้อน	และอาจน�าไปสู่การแพ้ยาส�าหรับผู้ป่วย

บางรายได้

 ยาแคปซูลที่ข้างในมีตัวยาที่เป็นแบบไข่ปลา
 มีคุณสมบัติอย่างไร
	 ยาแคปซูลที่ข้างในมีตัวยาที่เป็นแบบไข่ปลาเป็นประเภทหนึ่งของ 

ยาเม็ดควบคุมการออกฤทธิ์	คือ	การพัฒนารูปแบบเภสัชภัณฑ์ให้ปลดปล่อย

ตัวยาส�าคัญออกมาตามความต้องการของผู้ออกแบบ	 อาจเป็นในรูปแบบ 

ที่ควบคุมให้แตกตัวและดูดซึมในอวัยวะเป้าหมาย	 หรืออาจเป็นการพัฒนา

เพื่อให้ปลดปล่อยตัวยาออกมาในปริมาณที่สม�่าเสมอเป็นเวลานาน	 ตัวยาที่

เป็นแบบไข่ปลาหรอืลกัษณะเมด็กลมขนาดเลก็ในยาแคปซลูทีพ่บเหน็กนันัน้	
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คอืยาในรูปแบบท่ีเรียบว่า	เพลเลต	(Pellet)	ยาเมด็เลก็ๆ	ในยาแคปซลูเหล่านี ้

ถูกเคลือบด้วยสารที่ป้องกันการแตกตัวในกระเพาะอาหาร	 เพื่อให้เม็ดยา 

ไปแตกตัวในบริเวณที่มีความเป็นด่าง	 เช่นล�าไส้เล็ก	 ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่า	 ยา

เหล่านั้น	เช่น	ยาโอมิพราโซล	(Omeprazole)	ที่ถูกบรรจุไว้เป็นยาที่ไม่คงตัว

และถกูท�าลายเมือ่สมัผสักบักรดในกระเพาะอาหาร	และแน่นอนต่อเนือ่งจาก

หัวข้อก่อนหน้านี้	 ยาลักษณะไข่ปลานี้ก็ไม่สามารถเคี้ยวหรือบดได้	 ดังนั้น 

ในกรณทีีต้่องให้ยาทางสายยาง	(NG	Tube)	ท�าได้โดยให้ถอดเปลอืกแคปซลู	

เทเพลเลตยาใส่ในถ้วย	กระจายด้วยน�า้	หรอืน�า้ผลไม้	เช่น	น�า้ส้ม	น�า้สบัปะรด	

จากนั้นรีบกรอกลงในสายยาง	

	 มีข้อสังเกตง่ายๆ	 ว่ายาตัวไหนห้ามบด	 เคี้ยว	

โดยท้ายชื่อยา	 มักมีอักษรลงท้ายตามมาเป็นภาษา

อังกฤษว่า	DM,	GP,	DA,	PSE,	SR,	SA,	CR/CRT,	LA,	

MR,	TD/TR,	XL,	XR/ER,	OROS®,	Contin	เป็นต้น

 

 ท�าไมยาจึงมีบรรจุภัณฑ์หลากหลาย บ้างเป็นฟอยล์ บ้างเป็น 
 แผงใส
	 ปัจจุบันอุตสาหกรรมยามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	โดยเฉพาะ

ด้านบรรจภุณัฑ์	ในอดตียาส่วนมากจะบรรจใุนขวด	กระป๋อง	โดยบรรจ	ุ500-

1,000	 เม็ด	 มักมีปัญหาเรื่อง	 ความสะอาด	 การปนเปื้อน	 การเสื่อมสลาย	

เนือ่งจากยาบางขนานเปิดแล้วกว่าจะใช้หมดกเ็ป็นเวลานาน	เช่น	ยาแอสไพรนิ	

จะได้กลิ่นน�้าส้มสายชูฉุน	หรือยาอะมิโนฟิลลิน	ที่เป็นยาขยายหลอดลมก็จะ 

ได้กลิ่นเหมือนเย่ียวอูฐ	 เป็นต้น	 เรื่องการปนเปื้อนจะพบได้มากเนื่องจาก 

การนับจะมีการเทลงภาชนะกลับไปกลับมาหลายครั้ง	 ผู้ป่วยก็เสี่ยงต่อการ 

แพ้ยาที่อาจปนเปื้อนมาโดยไม่รู้	นอกจากนี้ยาอาจไม่ทนความชื้น	ไม่ทนแสง	

จึงท�าให้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย	ซึ่งก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของ

ยาและมีข้อดีที่สามารถระบุชื่อยาได้	ตลอดจนรุ่นผลิต	และวันหมดอายุ

 แผงฟอยล์
	 ขอเริ่มด้วยจุดเด่นของยาที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นชนิดแผงที่นิยมใช้กัน

มากที่สุดในปัจจุบัน	 บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวนี้สามารถปกป้องยาในแต่ละหน่วย 

รบัประทานให้แยกออกจากกนัได้	(unit	dose	package)	และยังเป็นบรรจภุณัฑ์ 

ที่สามารถบ่งชี้ร่องรอยการแกะ	จะให้ง่ายก็คือเมื่อยาถูกแกะหรือบรรจุภัณฑ์

เสียหายก็สามารถสังเกตได้ชัดเจน	 นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ชนิดแผงยังมี

คุณสมบัติป้องกันออกซิเจน	ความชื้น	และหรือแสงอีกด้วย	 โดยแต่ละแผง

ใช้บรรจุยาเม็ดหรือยาแคปซูลหลายเม็ด	 เช่น	 แผงละ	4	 เม็ดในยาบรรเทา

ปวดลดไข้	10	เม็ดในยาปฏิชีวนะ	หรือ	28	เม็ดในยาเม็ดคุมก�าเนิด	เป็นต้น	

บรรจุภัณฑ์ชนิดแผงแบ่งเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	

 แผงบลิสเตอร์ และแผงสตริป 
 1. แผงบลิสเตอร์ 

	 บลิสเตอร์เป็นบรรจุภัณฑ์ที่พบ 

ได้บ่อยในชีวิตประจ�าวัน	 เช่นแผงลูกอม	

แผงหมากฝรัง่	บรรจภุณัฑ์แบบแผงบลสิ- 

เตอร์ประกอบไปด้วย	ส่วนของแผ่นฟิล์ม 

พลาสตกิทีแ่ขง็แรง	ก�าหนดรปูร่างทีค่มชัด	 

ใส	 และสวยงาม	 ส่วนอีกด้านหนึ่งจะใช ้

ฟอยล์อลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบหลัก	 

มีการพิมพ์ชื่อยา	ข้อมูลส�าคัญที่ด้านหลัง 

ของแผ่นฟอยล์	ข้อดีของแผงบลิสเตอร์นี้
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คือลักษณะที่สวยงามและสามารถเห็นยาที่อยู่ข้างในได้	 คุณสมบัติที่ส�าคัญ 

อีกประการหนึ่งคือ	 สามารถป้องกนัผลติภณัฑ์จากบรรยากาศแวดล้อม	 เช่น	 

ออกซเิจน	ความชืน้	นอกจากนีแ้ผง	บลสิเตอร์เป็นบรรจภุณัฑ์ป้องกันการแกะ 

ของเดก็เลก็ได้อีกด้วย	(แต่ปัจจุบันอาจเป็นความเสีย่ง	เพราะว่าเดก็จะคุน้เคย 

กับแผงบลิสเตอร์เพ่ิมมากขึ้น)	 แผงบลิสเตอร์ท่ีบรรจุยาจะเป็นชนิดใช้กด 

ด้านบนเพือ่ให้ยาทะลอุอกจากฟอยล์ด้านล่าง

  2. แผงสตริป

	 แผงสตริปเป็นแผงฟอยล์อีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้บรรจุยาเม็ดและ

แคปซูล	โดยใช้ฟอยล์อลูมิเนียมหรือพลาสติกปิดผนึกประกบยา	จากนั้นตัด

ให้แต่ละแผงฟอยล์เท่าๆ	กัน	โดยมีจ�านวนผลิตภัณฑ์จ�านวนเท่าๆ	กัน	เช่น	

แผงละ	 10	 เม็ด	 เป็นต้น	 วัตถุที่น�ามาท�าแผงสตริปซึ่งมีต้นทุนต�่ากว่าแผง 

บลิสเตอร์	ท�าหน้าทีเ่ป็นเกราะป้องกนัไอน�า้และออกซเิจนได้ด	ีและเช่นเดยีวกัน 

เมื่อมีการแกะเกิดขึ้นเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์	 จะเห็นร่องรอยการแกะชัดเจน

คอืแผงสตรปิจะฉกีขาดเพือ่เอายาเมด็หรอืแคปซลูออกมา	ส�าหรบัแผงสตรปิ 

บางบรษิทัอาจมข้ีอด้อยคอื	ฉกียาก	ท�าให้บ่อยครัง้ผูส้งูอายทุีอ่ยูบ้่านคนเดยีว 

ไม่สามารถฉีกแผงยาได้	 จึงต้องรอให้ลูกหลานกลับมาก่อนจึงสามารถ 

รบัประทานยา	อย่างไรกต็ามการแก้ไขปัญหาหลกีเลีย่งการฉกียาออกจากแผง 

ทีละมากๆ	 อาจฉีกออกมาและเก็บไว้ในภาชนะปิดสนิท	 ครั้งละ	 1-2	 เม็ด

เท่านั้น	เพื่อป้องกันยาเสื่อม

  ยาฉีดท�าไมมีทั้งประเภทที่เป็นน�้า และเป็นผง
	 ยาฉดีเป็นรปูแบบของยาทีม่ลีกัษณะพิเศษกว่าแบบอืน่ๆ	เพราะจะต้อง 

ใช้ฉดีเข้าร่างกายผ่านผวิหนงัหรอืเนือ้เยือ่ทีบ่อบบาง	ดงันัน้ในการผลติจะต้อง

ท�าด้วยความระมัดระวัง	 เพ่ือให้ยาปราศจากการปนเปื้อนจากเช้ือจุลินทรีย์

และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ	ซึ่งต้องอาศัย	บุคลากรที่มีความช�านาญ	ผ่านการ

ฝึกฝนมาอย่างดีและมีทัศนคติที่ดีในด้านการควบคุมกระบวนการผลิตทุก 

ขั้นตอน	ตั้งแต่เริ่มรับวัตถุดิบเข้ามาจนกระทั่งได้เป็นผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป	

	 ยาฉดีทีเ่ป็นน�า้มกัมคีวามคงตวั	ส�าหรบัยาฉดีทีเ่ป็นผงมกัจะมคีวาม

คงตวัในรปูสารละลายต�า่	หากผสมแล้วมกัมรีะยะเวลาการใช้งานภายใน	24-

48	ชั่วโมงเป็นส่วนมาก	ยาฉีดที่เป็นผงบางชนิดเมื่อเติมน�้ากลั่นเพื่อละลาย

ตัวยา	จะมีฤทธิ์อยู่ได้เพียง	1	ชั่วโมง	ดังนั้นการเตรียมเป็นรูปยาน�้าหรือผง	 

จงึขึน้กบัความคงตวัเป็นส�าคญั	ยาฉดีจะบรรจอุยูใ่นภาชนะบรรจทุีเ่ป็นหลอด	 

(ampule)	และขวด	(vial)	ยาที่บรรจุในหลอดจะเป็นยาน�้าซึ่งใช้ฉีดครั้งเดียว	 

(single	dose)	ถ้าใช้ไม่หมดต้องทิ้งไป	เพราะเมื่อหลอดยาถูกหักแล้วจะไม่ 

สามารถรักษาให้อยู่ในสภาพปราศจากเชื้อได้	หลอดยาที่มีวงสีรอบคอหลอด

ยา	แสดงว่าหลอดยานั้นจะหักได้ง่ายไม่ต้องใช้เลื่อยยา	ส�าหรับยาฉีดที่บรรจุ

ในขวดจะมีทั้งชนิดที่เป็นผงและยาน�้ามีทั้งแบบใช้ครั้งเดียว	 (single	 dose)	

และใช้หลายครั้ง	 (multi	 dose)	 ยาที่เป็นผงจะมีความคงตัวต�่า	 จุกขวดจะ

เป็นยางและมีแผ่นโลหะยึดรอบริมของขอบจุกยางไว้กันปากขวด	ส่วนกลาง

ของจกุยางจะบางเพ่ือให้ง่ายต่อการแทงเขม็ตรงส่วนกลางของจกุยางจะมแีผ่น

โลหะ	 หรือฝาพลาสติกปิดไว้อีกครั้งหนึ่ง	 ก่อนดูดยาออกจากขวดต้องเปิด

แผ่นโลหะหรือฝาพลาสติก

ออก	บนหลอดยาหรอืขวดยา 

จะมช่ืีอยา	ปรมิาณยา	วถิทีาง 

ให้ยา	วันหมดอายุของยาอยู่	 

ยาฉีดบางชนิดที่เป็นผง	 จะ

บอกช่ือ	 และปริมาณของ
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ตัวท�าละลายยาไว้ด้วย	หากยาที่ละลายแล้วใช้ไม่หมด	และมีอายุที่จะเก็บไว้ 

ใช้ได้ให้เขยีนฉลากตดิขวดไว้เกีย่วกบัความเข้มข้นของยา	วนั	เดอืน	ปีทีล่ะลาย	

ผู้ละลาย	และเก็บยาไว้ในที่ที่เหมาะสมตามฉลากยาที่แนบมากับยาด้วยเพื่อ

เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยา

 ยาพ่นสูดมีอะไรบ้าง ท�าไมถึงมีรูปแบบมากมาย 
	 ผู้ป่วยท่ีมอีาการหอบหดืส่วนใหญ่	มกัจะมยีาพ่นสดูทางปาก	ซึง่เป็น 

สิ่งจ�าเป็นติดตัว	ยาสูดพ่นมีทั้งที่ออกฤทธิ์ในการขยายหลอดลม	ซึ่งมักจะใช้ 

ส�าหรับพ่นเฉพาะเวลามอีาการ	หรอืยาทีใ่ช้เพือ่ป้องกนัอาการหอบหดืซึง่ต้อง 

ใช้ยาอย่างสม�า่เสมอ	จงึจะได้ผลเตม็ที	่เช่น	ยาในกลุม่สเตยีรอยด์	ประสทิธภิาพ 

ของยาสดูพ่นจะขึน้กบั	ความสามารถในการทีผ่งยาจะถกูพดัพาไปในส่วนของ 

ทางเดนิหายใจ	ดงันัน้ถ้าผูป่้วยมเีสมหะ	จงึควรก�าจดัเสมหะออกจากล�าคอก่อน	 

และใช้ยาสดูพ่นอย่างถูกวิธตีามค�าแนะน�าจากแพทย์	หรอืเภสชักร	หลงัพ่นยา 

ผู้ป่วยควรบ้วนปากทุกครั้ง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังพ่นยาสเตียรอยด์	 เพื่อ

ป้องกนัอาการข้างเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้	การใช้ยาสดูพ่นในเดก็	อาจต้องใช้อปุกรณ์ 

เสริม	 เช่น	 น�ายาสูดพ่นต่อกับกระบอกยา	 เพื่อให้เด็กสามารถสูดพ่นยาได้

ง่ายขึน้	ส�าหรบัยาท่ีต้องพ่นตามแพทย์สัง่อย่างสม�า่เสมอ	ถ้าลมืพ่นยา	ให้พ่น 

ทันทีท่ีนึกได้	 และพ่นครั้งต่อไปตามปกติ	 แต่ถ้านึกได้เมื่อใกล้ถึงเวลาพ่น 

ครั้งต่อไป	ก็ให้พ่นต่อได้เลย	โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น	2	เท่า

	 รูปแบบของยาพ่นสูด	ที่ใช้โดยทั่วไป	มี	2	รูปแบบ

	 1.	ยาพ่นสูดชนดิท่ีใช้ก๊าซ	(Metered-dose	inhaler,	MDI)	เป็นชนดิ 

ที่นิยมใช้กันมานานตั้งแต่เริ่มต้น	 ตัวขับเคลื่อนในยาพ่นสูดชนิดนี้อย่างแรก

เป็นสารคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน	หรือ	ซีเอฟซี	(chlorofluorocarbon:	CFC)	

ในระยะหลงัพบว่าอาจก่ออนัตรายต่อส่ิงแวดล้อม	เนือ่งจากสามารถท�าลายชัน้

โอโซนในบรรยากาศโลก	ท�าให้รังสีอุล	ตร้าไวโอเลตบี	ส่องกระทบผิวโลกได้

มากขึน้	จงึอาจท�าให้มผีลกระทบต่อสขุภาพของประชากรโลก	เช่น	เกดิมะเรง็

ผิวหนัง	ต้อกระจก	เป็นต้น	และมีผลกระทบต่อพืชและสัตว์ชนิดอื่นได้ด้วย

ทั่วโลกจึงมีการรณรงค์เพ่ือให้เลิกการใช้สารซีเอฟซีทั้งหมด	 

รวมทั้งที่ใช้เป็นตัวขับเคลื่อนในยาพ่นสูดชนิดที่ใช้ก๊าซ	 จึงมี 

การผลติยาพ่นสูดทีใ่ช้ก๊าซชนดิอืน่ทีไ่ม่ใช่ซีเอฟซีขึน้มาใช้แทน	 

ยาพ่นสูดชนิดที่ใช้ก๊าซอาจใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นในเด็กเล็ก	

(กระบอกพ่นยา	&	หน้ากาก)	การพ่นเข้าปากต้องอาศัยวิธีการที่ยุ่งยากกว่า 

ยาสูดหรือยาพ่นผ่านเครื่องพ่นฝอยละออง	แต่มีข้อดีคือ	ราคาไม่สูง	

	 2.	ยาสดูแบบผง	(Dry	powder	 

inhaler)	 ใช้ง่ายและสะดวก	 ไม่ต้องใช ้

ร่วมกับอุปกรณ์อื่น	 แต่ราคามักสูงกว่า

ยาพ่นสูดชนิดแรก

	 นอกจากนียั้งมยีาพ่นแบบฝอย

ละออง	(Nebulizer)	เป็นยาน�้าพ่นผ่าน

กระเปาะยาเป็นฝอยละออง	 ต้องอาศัย

กระเปาะพ่นยาและหน้ากากส�าหรบัแนบปากต่อเข้ากบัเครือ่งพ่นยาหรอืสาย 

ออกซิเจน	 การพ่นด้วยอุปกรณ์จะต้องกระท�าที่สถานพยาบาลซ่ึงมีอุปกรณ์

ดังกล่าว

	 ยาพ่นสูดแบ่งตามประเภทของยาได้เป็น	2	ประเภท	คือ

	 1.	ยาป้องกันไม่ให้เกิดอาการ	(Preventer,	controller)	เป็นยาที่มี

ฤทธิ์ลดการอักเสบของหลอดลม	ในรายที่มีอาการหอบค่อนข้างบ่อย	จ�าเป็น

ต้องใช้ทกุวนัเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิอาการ	ยาป้องกนัมทีัง้ตวัยากลุม่สเตยีรอยด์ 

และที่มิใช่สเตียรอยด์	

	 2.	ยาบรรเทาอาการ	(Reliever)	 เป็นยาที่ออกฤทธิ์โดยการขยาย 

หลอดลม	เพือ่ให้อากาศสามารถผ่านเข้าสูป่อดได้เวลาหายใจ	ใช้บรรเทาอาการ 

เมื่อเกิดมีอาการหอบแล้ว
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 ยาหยอดตาต่างจากยาหยอดหูอย่างไร
	 ยาหยอดตา	 เป็นยาอีกชนิดหนึ่งที่มีการใช้กันมาก	 และมีมากมาย

หลายชนิด	เช่น	ยาปฏิชีวนะ	ยาต้านการอักเสบ	ยาแก้แพ้	ยาชา	ยาแก้ต้อ

ชนิดต่างๆ	 เป็นต้น	 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยาตาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นให้มี

ความบรสิทุธิ	์ปราศจากเชือ้	และปรบัให้เหมาะสมแก่การใช้กับตา	เพือ่ให้รูส้กึ 

สบายตา	ไม่แสบหรอืระคายเคอืง	และได้ผลดใีนการรกัษา	ในขณะทีผ่ลติภณัฑ์ 

ยาหยอดหูเพื่อใช้หยอดในรูหูนั้นไม่ต้องการความบริสุทธิ์	หรือการปราศจาก

เชือ้สงูเท่ากบัท่ีใช้กบัตา	ดงันัน้ยาหยอดตาจงึสามารถน�ามาใช้ในการหยอดหู

ได้	 ซึ่งสามารถสังเกตได้ว่า	 ยาหยอดตาหลายชนิดจะระบุว่า	 “หยอดตา-หู”	

แสดงว่า	 ผลิตภัณฑ์นั้นใช้ได้ทั้งตาและหู	 แต่อย่างไรก็ตามยาชนิดที่ใช้ได้ทั้ง

กบัตาและหนูี	้ยังไม่ใช่ชนดิทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัการหยอดหโูดยตรง	เพราะสภาวะ

แวดล้อมของรูห	ูมคีวามแตกต่างจากตา	ในทางกลบักนัยาหยอดหจูงึห้ามน�ามา 

ใช้หยอดตาเพราะจะเกิดอันตรายต่อตาได้เนื่องจากอาจมีความบริสุทธิ์และ

ปราศจากเชือ้ไม่เพยีงพอ	อนึง่	ยาหยอดหสู่วนใหญ่นยิมใช้ในการรกัษาอาการ

ปวดหู	แต่อาการปวดหูที่พบบ่อยมี	2	ประเภทใหญ่	คือ	ปวดหูที่เกิดบริเวณ

หูชั้นนอก	ที่เรียกว่า	หูชั้นนอกอักเสบ	และอีกชนิดหนึ่งที่เกิดในหูชั้นกลางที่

เรยีกว่า	หชูัน้กลางอกัเสบ	ท้ังสองประเภทนีส้ามารถแยกชนดิได้ด้วยการตรวจ 

ด้วยตนเองง่ายๆ	คอื	การกดท่ีติง่หหูรือการดงึใบหเูบาๆ	ถ้ากดติง่หหูรอืดงึใบห ู

แล้วรู้สึกว่า	อาการปวดหูมากขึ้น	ก็แสดงว่าเป็นการอักเสบของหูชั้นนอก	ซึ่ง 

สามารถใช้ยาหยอดหรูกัษาการอกัเสบได้	แต่ถ้าไม่มอีาการปวดมากขึน้ก็อาจ

เกิดจากการอักเสบของหูชั้นกลาง	 ซึ่งยาหยอดหูไม่ได้ผล	 เพราะยาหยอดหู

ที่หยอดเข้ารูหูจะไม่สามารถผ่านแก้วหูซึ่งเป็นเยื่อบางกั้นระหว่างหูชั้นนอก

และหชูัน้กลางเข้าไปในหชูัน้กลางได้	ยาหยอดหจูงึใช้รกัษาโรคของหชูัน้กลาง 

ไม่ได้ผล

 ยาเหน็บคืออะไร
	 ยาเหน็บนั้นไม่ได้เหน็บกันเฉพาะที่ทวารหนักเท่านั้น	 แต่สามารถ

เหน็บได้อีกในหลายช่อง	 เช่นช่องคลอด	 ท่อปัสสาวะ	 ช่องจมูก	 และช่องหู	

(ยกเว้นยาเหน็บเอวครับ	 ไม่มี)	 อย่างไรก็ตามความนิยมยาเหน็บช่องอื่นๆ	

ลดน้อยลง	คิดดูสิว่ายาเหน็บเข้าไปในท่อปัสสาวะผู้ชาย	ขนาดยาวประมาณ	

10	ซม.	แสบตาเหลือกกันเลยทีเดียว

	 ข้อมูลจากอดีตพบว่า	มีการใช้ยาเหน็บมาตั้งแต่สมัยอัสสิเรียนแล้ว	 

และยังคงใช้ต่อมาจนถึงสมัยอียิปต์โบราณ	 กรีกโบราณ	 และสมัยโรมัน	 

ฮปิโปเครตสีใช้ยาเหนบ็ช่วยบรรเทาอาการหายใจขดัในเด็ก	ไดออสคอรติสิใช้ 

ยาเหนบ็จากเมลด็ฝ่ินเป็นยานอนหลบั	และใช้ยาเหนบ็จากเฮลบิอร์	(Hellebore)	 

เป็นยาท�าให้อาเจียน

	 ยาเหนบ็ทกุชนดิจะต้องมยีาพ้ืนเป็นส่วนประกอบส�าคญั	ยาพ้ืนยาเหนบ็

ส่วนมากมกัเป็นสารเจอืจางทีพ่ร้อมจะหลอมเหลวในอณุหภมูขิองร่างกายและ

ปลดปล่อยตัวยาออกมา	ในสมัยก่อนอาจเป็นไขสัตว์หรือน�้าผึ้งอุ่น	โดยใช้ไม้

หรือกระดูกสัตว์ที่มีปลายแหลมเป็นแกนของยาเหน็บ	น�าแกนยาเหน็บจุ่มลง

ในส่วนผสมของตัวยาสมุนไพรและยาพื้น	

	 ส่วนยาเหน็บเดี๋ยวนี้มีหลาย 

รปูแบบทัง้แบบชนดิแคปซูล	ชนดิยาเมด็	 

และชนิดแบบพิมพ์ที่ท�าเป็นขนาดและ

รูปร่างต่างๆ	 ให้เหมาะสมกับช่องที่จะ

สอดตัวยาเข้าไป

	 การท�างานของยาเหนบ็มสีองชนดิ	คอื	ชนดิทีอ่อกฤทธิเ์ฉพาะที	่กบั

ชนิดที่ออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย	เมื่อสอดยาเหน็บเข้าไปในช่องต่างๆ	ของร่างกาย

แล้ว	ยาพืน้ยาเหนบ็จะเริม่ละลาย	เพือ่ให้ตวัยากระจายออกไปสูเ่ยือ่เมอืก	และ 

ดูดซึมเข้าสู่ระบบหมุนเวียนของร่างกาย	หรือถ้าเป็นยาเหน็บชนิดที่ออกฤทธิ์

เฉพาะทีอ่ย่างยาชา	ยาสมาน	ยาแก้คนั	ยาต้านการอกัเสบ	ยาต้านการตดิเชือ้	

ก็จะออกฤทธิ์เฉพาะบริเวณนั้นๆ	พบบ่อยในยาเหน็บริดสีดวงทวาร
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	 ยาเหนบ็เป็นยาท่ีเหมาะกบัเดก็ท่ีไม่ชอบกนิยา	กนิยายากและไม่ชอบ 

ฉีดยาก็จริง	แต่ยาเหน็บก็ยังเหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกัน	เช่น	 

ในผู้ป่วยท่ีหมดสต	ิผูป่้วยทีฉ่ดียาไม่ได้เนือ่งจากมปัีญหาโรคเลอืด	และยงัเหมาะ 

ส�าหรับยาที่มีตัวยาซึ่งจะระคายเคืองกระเพาะอาหาร	หรือยาที่จะถูกท�าลาย

ด้วยพีเอช	 หรือเอนไซม์ในทางเดินอาหาร	 และยังเหมาะส�าหรับตัวยาที่

ต้องการจะให้ออกฤทธิ์เฉพาะบริเวณที่สอดยา	เช่นริดสีดวงทวาร

 ยาเหน็บทวารหนักต้องเก็บในตู้เย็นไหม และยาจะไม่ค้างอยู่ใน 
 ร่างกายหรือ
	 เนื่องจากบ้านเราเป็นเมืองร้อน	 บางครั้งเมื่อได้รับยาเหน็บทาง 

ทวารหนักกลับบ้านไป	 พอไปถึงบ้านมันเหลวเสียก่อนที่จะน�าไปใช้	 ซึ่งวิธ ี

ใช้ยาเหน็บมีดังนี้	คือ

	 1.	 ยาเหนบ็ทีไ่ด้ไปถ้ามลีกัษณะนิม่ควรน�าไปแช่ตูเ้ยน็หรอืแช่น�า้เยน็ 

โดยที่ยังไม่ต้องฉีกออกจากฟอยด์	 หรือพลาสติกที่ขึ้นรูปไว้	 เพื่อให้ตัวยา 

แข็งตัวสอดใส่ได้ง่าย

	 2.	ก่อนท่ีจะใช้ยาควรที่จะปรับอุณหภูมิของตัวยาก่อนโดยน�าออก

จากตูเ้ยน็	หรอืน�า้เยน็ทีแ่ช่วางไว้ทีอ่ณุหภมูห้ิองสกั	5	นาท	ีคะเนดวู่าใกล้เคยีง 

อุณหภูมิห้องแล้วค่อยน�ามาใช้

	 3.	อย่าลมืแกะยาเหนบ็ออกจาก

ฟอยด์	หรือพลาสติก	

	 4.	ในการสอดยาเหน็บให้นอน

ตะแคง	 โดยให้ขาด้านล่างเหยียดตรง 

ขาด้านบนงอขึ้นมาจนชิดอก

	 5.	สอดยาเข้าไปในทวารหนักโดยให้ด้านท่ีปลายแหลมเข้าไปก่อน	

ใช้นิ้วดันช้าๆ	 เบาๆ	 สอดให้ลึกท่ีสุด	 แล้วนอนอยู่ท่าเดิมสักครู่ประมาณ	 

15	-	20	นาที	และเมื่อเสร็จสิ้นแล้วควรล้างมือให้สะอาด

	 โดยยาเหน็บรักษาริดสีดวงทวารพวกนี้จะมียาชาเป็นส่วนประกอบ

ท�าให้อาการเจ็บปวดลดลง	 ส่วนประกอบที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งของยาชนิดนี้

คือ	 สารสเตียรอยด์	 (steroid)	 ซ่ึงจะช่วยในการลดการอักเสบและบวมได้

อย่างดี	ดังนั้นจึงเหมาะกับการรักษาริดสีดวงทวารหนักที่มีอาการเฉียบพลัน

และใช้ในระยะส้ันๆ	 ไม่กี่วัน	 ไม่ควรที่จะใช้ยาเหน็บเป็นระยะเวลายาวนาน 

เพราะสเตียรอยด์อาจท�าให้เยื่อบุทวารหนักเกิดการเปลี่ยนแปลงผิดปกต ิ

ไปจากเดิมได้	 ในปัจจุบันได้มียาเหน็บชนิดที่ไม่มีสเตียรอยด์เป็นส่วนผสม

ผลิตออกมาจ�าหน่วยแล้ว	ซึ่งเป็นยาเหน็บที่สามารถใช้เป็นระยะเวลานานได้

 ยาเหน็บช่องคลอดท�าไมมีการสั่งให้เอามาอมด้วย
	 ยาเหนบ็ช่องคลอด	ท�ามาจากเบสพวกโพลเีอทธิลนีกลยัคอล	(poly-

ethelene	glycol:	PEG)	สามารถรับประทานได้	ดังนั้นการน�ายาฆ่าเชื้อรา 

รูปแบบเหน็บช่องคลอดมาให้ผู้ป่วยใช้อมสามารถรักษาการติดเชื้อราใน 

ช่องปาก	(Oral	Candidiasis)	ได้	เนื่องจากยาออกฤทธิ์เฉพาะที่	โดยอาศัย

การอมยาไว้ภายในปาก	ให้ตวัยาสมัผสักบัพืน้ผวิภายในปากชัว่ระยะหนึง่	และ

เพื่อให้การรักษาที่ได้ผลดีขึ้นอาจต้องอมยาบ่อยๆ	วันละ	3-5	ครั้ง	อย่างไร

ก็ตามรสชาติค่อนข้างเฝื่อน	 แล้วอีกอย่าง..คิดอย่างไรก็ไม่น่าจะเหมาะสม	

คิดดูสิครับผู้ป่วยชายพกยาเหน็บช่องคลอดไว้กับตัวมันพิลึก	เนื่องจากจะฉีก 

ออกมาเป็นเม็ดเปลือยก็ไม่ได้	 เพราะว่าจะชื้นง่าย	 อาจท�าให้ผู้ป่วยปฏิเสธ 

การใช้ยาได้	 ซ่ึงในปัจจุบันมีการผลิตยาฆ่าเช้ือราส�าหรับอมโดยเฉพาะแล้ว	

และราคาไม่แพง	 ในทางกลับกันหวังว่าไม่มีใครน�ายาอมไปเหน็บช่องคลอด

แทนล่ะ	หวานตาย

 ยาทาถูนวดที่เป็นครีมกับเจล ต่างกันอย่างไร ชนิดไหนดีกว่ากัน
	 ยาทาถูนวดบรรเทาอาการปวด	มักอยู่ในรูปแบบครีมหรือเจล	โดย

ส่วนใหญ่จะมีตัวยาออกฤทธิ์ที่ส�าคัญ	คือ	เมทิลซาลิไซเลท	การบูร	ยูจีนอล	

สารแคปไซซิน	นอกจากนี้มักเป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์	เช่น	

ไดโคลฟีแนก	หรือ	ไพรอกซิแคม	เป็นต้น	ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซึมยา
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สามารถอธิบายได้ดังนี้

	 1.	 รูปแบบผลิตภัณฑ์	 เช่น	 ยาครีมจะดูดซึมเข้าผิวหนังได้ดีกว่า 

ยาเจล	 เพราะผิวหนังของมนุษย์จะมีโครงสร้างที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบ

และยาจะซมึผ่านผิวหนงัได้มากขึน้เมือ่ตวัยานัน้ละลายในไขมนัได้ด	ีดงันัน้ยา 

ในรูปแบบครีมซึ่งมีส่วนประกอบของสารละลายในไขมันมากกว่ายาเจลจึง

ท�าให้มีการดูดซึมของตัวยาได้ดีกว่า

	 2.	ความหนาของชัน้ผวิหนงัในแต่ละบรเิวณทีจ่ะใช้	การดดูซมึของยา

ผ่านผิวหนงัแตกต่างกนัไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย	เมือ่เรยีงความสามารถ

ในการดดูซมึของยาตามล�าดบัจากมากไปน้อยได้ดงัน้ี	เยือ่บชุ่องปาก	ผวิหนงั

หุ้มอัณฑะ	หนังตา	หน้าอก	หลัง	ต้นแขนต้นขา	แขนและขา	หลังมือและเท้า	

ฝ่ามือฝ่าเท้า	และบริเวณโคนเล็บจะดูดซึมต�่าสุด	

	 ยาครีมและเจลมีข้อดีแตกต่างกันไป	 โดยรูปแบบยาเจลจะใสเป็น 

เนื้อเดียว	คงตัว	และไม่ค่อยก่อให้เกิดอาการแพ้	ระคายเคือง	ทาแล้วรู ้สึก 

เย็นสบาย	ล้างน�า้ออกง่าย	ไม่ตดิเสือ้ผ้า	ส�าหรบัยาครมีจะกระจายบนผวิหนงั

ได้ดี	และท�าให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น

 ยาหยอดตาดีกว่าขี้ผึ้งป้ายตาจริงหรือไม่
	 ยาหยอดตาและยาขีผ้ึง้ป้ายตา	จะถกูน�ามาใช้ในกรณทีีม่กีารอกัเสบ	

ติดเชื้อ	หรือการแพ้ระคายเคืองที่ตา	ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้ยาหยอดตา	

ส�าหรับยาขีผ้ึ้งป้ายตานัน้ส่วนใหญ่จะเลอืกใช้ในกรณทีีม่กีารตดิเชือ้แบคทเีรยี

เช่น	โรคตากุ้งยิง

	 เมือ่พจิารณาตามลกัษณะทางกายภาพระหว่างยาหยอดตากับยาข้ีผึง้

ป้ายตาพบว่า	ยาหยอดตาจะมีลักษณะเป็นน�้า	สารละลาย	รวมทั้งชนิดแขวน

ตะกอนด้วย	จงึท�าให้ใช้ง่าย	ไม่ท�าให้เกดิตาพร่ามวั	แต่การออกฤทธ์ิจะสัน้กว่า 

ยาป้ายตา	เพราะยาหยอดตามลีกัษณะเป็นของเหลว	ถกูน�า้ตาชะไหลออกมา 

ได้ง่าย	ส่วนยาขี้ผึ้งป้ายตาจะมีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวคล้ายขี้ผึ้ง	ถูกน�้าตาชะ 

ให้ไหลออกมาได้ยากกว่ารปูแบบยาหยอดตาจึงท�าให้ระยะเวลาทีย่าสมัผสักบั 

ดวงตาได้นานกว่า	จึงมีการออกฤทธิ์ที่ยาวนานกว่า	แต่อย่างไรก็ตามเมื่อใช้ 

ยาป้ายตาแล้วมักจะท�าให้เกิดอาการพร่ามัว	 จึงนิยมให้ผู้ป่วยใช้ยาป้ายตา 

ในเวลาก่อนนอน	หากจ�าเป็นทีต้่องใช้ในเวลาเดยีวกนั	กค็วรจะหยอดตาก่อน

ป้ายตาอย่างน้อย	15	นาที

 ยาที่เป็นเม็ดนิ่มคืออะไร ใช้อย่างไร
	 ยาที่เป็นเม็ดนิ่ม	 เป็นยาที่เป็นรูปแบบยาแคปซูลนิ่ม	 หรือ	 soft	

gelatin	capsule	โดยเจลาตนิทีน่�ามาผลติจะได้มาจากการแปรรปูคอลลาเจน	

(collagen)	ทีม่อียูใ่ต้ผวิหนงัและกระดูกของสตัว์	โดยยาในรปูแบบยาแคปซลู

นิม่	จะผลติเปลอืกแคปซลูและบรรจยุาไปพร้อมกนั	ดงันัน้ในการรบัประทาน

ยาดังกล่าว	จึงให้รับประทานยาทั้งแคปซูล	

	 ปัจจบุนัมยีาทางจติเวชทีเ่ป็นเมด็นิม่ๆ	คล้ายขนมโมจสิีเ่หลีย่มเลก็ๆ	

เป็นยารูปแบบใหม่ที่ให้วางบนลิ้นเพ่ือให้ยาละลายในปาก	 ยาดังกล่าวมีส่วน

ผสมของสารที่ช่วยให้หยุ่น	(xanthan	gum)	ยาค่อนข้างเปิดใช้ล�าบาก	ควร

สอบถามเภสัชกร	 และห้ามแบ่งยา	 เพราะยาที่เหลืออยู่ในแผงจะเสื่อมง่าย 

ไม่ได้ช่วยให้เกิดการประหยัด

 ยาเม็ดที่เป็นเม็ดใส เช่นยาลดความดัน สามารถกลืนได้ไหม  
 เพราะบางครั้งแพทย์ให้กัดหรือเจาะเอาแต่น�้า
	 ยาเมด็ทีเ่ป็นเมด็นิม่ๆ	ใสๆ	หรอืทีเ่รยีกว่าเป็นแคปซลูนิม่	(soft	gelatin	 

capsule)	 เช่น	ยาไนเฟดิปีน	(nifedipine)	ชนิดพร้อมออกฤทธิ์	ซึ่งเป็นยา 

ลดความดนัโลหติ	ส�าหรบัใช้ในกรณีภาวะความดันโลหติสูงวกิฤติิ	นัน้	ในอดีต

ที่ผ่านมามีการใช้ยานี้เพ่ือหวังผลลดระดับความดันโลหิตทันทีในภาวะวิกฤติ	

ในรายทีแ่พทย์ประเมนิแล้วว่าจ�าเป็นต้องลดระดับความดันโลหติอย่างเร่งด่วน	

โดยการเจาะเม็ดยาแล้วให้บริหารยาแบบอมใต้ลิ้น	หรือ	การเจาะแล้วกลืน

	 อย่างไรกต็ามปัจจบุนันีม้าตรฐานสากลส�าหรบัการรกัษาภาวะความ- 

ดนัโลหติสงูวกิฤต	ิไม่แนะน�าให้ใช้ส�าหรบัรกัษาความดนัโลหติสงูแล้ว	มเีพยีง 
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รูปแบบออกฤทธิ์เนิ่น	 (extended-release	 formulation)	 เท่านั้นที่แนะน�า 

ส�าหรบัโรคความดนัโลหติสงู	เนือ่งจากมรีายงานพบปัญหาความดนัโลหติต�า่ 

อย่างรุนแรงจนคนไข้ไม่สามารถทนอาการได้	 รวมทั้งปัญหารุนแรงต่อระบบ 

หวัใจและหลอดเลอืดทีอ่าจส่งผลให้เกดิกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืดรนุแรงจนถงึ 

แก่เสียชีวิตได้	จากเหตุผลดังกล่าวนี้	ยาชนิดพร้อมออกฤทธิ์จึงไม่ได้รับการ 

แนะน�าให้ใช้ส�าหรับจัดการความดันโลหิตสูงซึ่งรวมทั้งภาวะวิกฤติอีกต่อไป

 ยาน�้าส�าหรับเด็กที่เป็นผงทุกตัวมีอายุการเก็บเท่ากันหรือไม่
	 ยาน�้าส�าหรับเด็กที่เป็นผงแต่ละชนิดโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะจะมีวิธี

การผสม	การเก็บ	และอายยุาไม่เหมอืนกนั	ดงันัน้หากรบัยาจงึควรสอบถาม

เภสัชกรว่ายาดังกล่าวมีเงื่อนไขในการเก็บอย่างไร	 และมีอายุการใช้งานได้

นานเท่าไร	โดยสรุปแล้วแม้ว่าจะมยีาปฏชิวีนะรุน่ใหม่ทีผ่ลติออกมาจะมคีวาม

คงตัวในช่วงอุณหภูมิที่สูงขึ้น	คือไม่เกิน	25	องศาเซลเซียส	แต่เพื่อสะดวก

ในทางปฏิบัติสามารถที่จะเก็บได้ในตู้เย็น	 ทั้งนี้การเก็บในตู้เย็นให้เก็บที่ 

ชั้นวางปกติ	ไม่เก็บที่บานประตู	ส�าหรับอายุยาหลังผสมอยู่ระหว่าง	7-14	วัน	 

อย่างไรกต็ามยาปฏชิวีนะเป็นยาทีต้่องรบัประทานต่อเนือ่งตามขนาดทีแ่พทย์

สั่งติดต่อกันทุกวัน	เป็นเวลา	7-10	วัน	ดังนั้นหากรับประทานถูกต้อง	และ

มีความร่วมมือที่ดี	 ยาท่ีได้รับกับขนาดยาท่ีส่ังมักจะรับประทานหมดก่อน

ระยะเวลา	7	วัน	จึงไม่เป็นปัญหาในการจ�าอายุยาหลังผสม	ข้อควรปฏิบัติอีก

ประการคือ	หากได้รับยามามากว่า	1	ขวด	ให้ผสมยาครั้งละขวด	เมื่อหมด

ขวดที่	1	จึงค่อยผสมขวดที่	2	ตามค�าแนะน�า

 ข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารก�ากับยา 

	 •	 Amoxycillin	+	Clavulanic	acid	เช่น	Augmentin®,	Amoksiklav®,	 

	 	 Curam®	 เป็นต้น	 หลังผสมมีอายุ	 7	 วัน	 เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ	 

	 	 2	–	8	�C

	 •	 Amoxycillin	250	mg	dry	syrup	(Siam	pharmaceutical)	หลงัผสม 

	 	 มีอายุ	7	วัน	เก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ	2	–	8	�C

	 •	 Unasyn®	หลังผสมแล้วยามีอายุ	14	วัน	เก็บในตู้เย็น	2	–	8	�C 

	 •	 Distaclor®	หลังผสมแล้วยามีอายุ	14	วัน	เก็บในตู้เย็น	2	–	8	�C 

	 •	 Zinnat®	หลังผสมแล้วยามีอายุ	10	วัน	เก็บในตู้เย็น	2	–	8	�C

	 •	 Colistin	หลังผสมแล้วยามีอายุ	7	วัน	เก็บในตู้เย็น	2	–	8	�C

	 •	 Omnicef®	หลังผสมแล้วยามีอายุ	7	วัน	เก็บในที่เย็น	อุณหภูมิ	 

	 	 18	–	25	�C

	 •	 Cefspan®	 หลังผสมแล้วยามีอายุ	 14	 วัน	 เก็บในที่อุณหภูม ิ

	 	 ไม่เกิน	25	�C

	 •	 Zithromax®	 หลังผสมแล้วยามีอายุ	 10	 วัน	 เก็บในที่อุณหภูมิ 

	 	 ไม่เกิน	25	�C	

 ยาที่เป็นแผ่นแปะมีประโยชน์อย่างไร และจะใช้อย่างไร
	 ยาในรูปแผ่นแปะมีประโยชน์หลายอย่างดังนี้

	 •	 เป็นรปูแบบยาทีส่ามารถหลกีเลีย่งการถกูท�าลายของยาทีท่างเดิน 

	 	 อาหาร	 ไม่ว่าจะเป็นจากความเป็นกรดของกระเพาะ	 หรือจาก 

	 	 เอนไซม์ต่างๆ

	 •	 สามารถควบคุมการปลดปล่อยของยาได้	 และเมื่อต้องการหยุด 

	 	 ยา	สามารถท�าได้ง่ายเพียงดึงแผ่นแปะออกจากผิวหนัง

	 •	 สามารถทดแทนการให้ยาในรูปแบบรับประทานได้ดี	โดยเฉพาะ 

	 	 ในผู้ป่วยที่มีอาการ	อาเจียน	หรือไม่สามารถกลืนยาได้

	 •	 สามารถทดแทนการให้ยาในรปูแบบฉดีได้ด	ีโดยไม่ก่อให้เกดิความ 

	 	 เจ็บปวดแก่ผู้ป่วย	และผู้ป่วย	สามารถบริหารยาด้วยตัวเองได้

	 •	 สามารถออกแบบระบบน�าส่งให้สามารถออกฤทธิไ์ด้นานขึน้	เช่น	 

	 	 สามารถออกฤทธิ์ได้นานหลายวันจากการติดแผ่นแปะ	1	ครั้ง

	 •	 สามารถลดการเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา	 และเป็นระบบ 

	 	 น�าส่งยาที่ได้รับการยอมรับจากผู้ป่วย
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	 ปัจจบุนัมยีาทีผ่ลติในรปูแผ่นแปะ 

หลายชนิดเช่น	 แผ่นแปะยาเฟนตานิล	

ส�าหรบัใช้แก้ปวด,	แผ่นแปะนโิคตนิใช้ช่วย 

ในการเลิกบุหรี่	 ฮอร์โมนทดแทนชนิด

แผ่นแปะ	 และยาคุมก�าเนิดชนิดแผ่นแปะ

เป็นต้น	ซึง่แต่ละชนดิจะมรีายละเอยีดวิธใีช้	

ระยะเวลาในการเปล่ียนแผ่นแปะทีแ่ตกต่างกนัไป	แต่มหีลกัการคล้ายคลงึกัน 

ดังนี้

	 1.	 ลอกแผ่นใสที่คลุมตัวยาออก	 หันด้านที่มีตัวยา	 แปะเข้ากับผิว	

ลูบแผ่นยาเพื่อให้ติดแน่นกับผิวหนัง	แล้วล้างมือให้สะอาด

	 2.	แปะยาลงบนผวิหนงัทีแ่ห้งและสะอาด	มขีนน้อย	บรเิวณทีเ่หมาะ

ในการแปะ	ได้แก่	บรเิวณสะโพก	หน้าท้อง	ต้นแขนด้านนอก	แผ่นหลงัช่วงบน	 

โดยให้เลือกบริเวณที่ไม่ถูกรัดโดยเสื้อผ้า

	 3.	ปิดแผ่นยาตลอดวัน	แม้ว่าจะอาบน�้า

	 4.	เพื่อป้องกันการหลุดของแผ่นแปะ	 ผู้ใช้ยาควรหลีกเลี่ยงการใช้

ผลิตภัณฑ์ทาผิวหนัง	อาทิ	ครีม	 โลชั่น	น�้ามัน	แป้ง	หรือเครื่องประทินผิว

ใดๆ	ในบริเวณที่แปะแผ่นยา

	 5.	การเปลี่ยนยาแผ่นใหม่	ควรย้ายที่แปะยาไปเรื่อยๆ	เพื่อลดการ

ระคายเคอืง	แผ่นแปะเก่าทีล่อกออกกท็ิง้ให้เหมาะสม	เคยมรีายงานว่าวางไว้

แล้วเด็กน�าไปแปะต่อ	ซึ่งในแผ่นแปะที่เปลี่ยนนั้นยายังไม่หมดเสียทีเดียว

 ยาฉกุเฉนิหมายความว่าอย่างไร ต่างจากยาคมุฉกุเฉนิหรอืไม่
	 ยาฉุกเฉิน	 หมายถึง	 ยาที่มีความจ�าเป็นต้องใช้อย่างเร่งด่วนเพื่อ

แก้ไขภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด	หรือคาดการณ์ไม่ได้	ซึ่ง

ในภาวะดังกล่าวหากไม่สามารถใช้ยาได้อย่างทันท่วงที	 อาจท�าให้ผู้ป่วยเกิด

อันตรายถึงแก่ชีวิตได้	 โดยท่ัวไป	 ยาฉุกเฉินจะหมายรวมถึงยาที่ใช้รักษา

ภาวะหัวใจหยุดเต้น	 (cardiac	 arrest)	 ระบบหัวใจและหลอดเลือดล้มเหลว	

(circulatory	collapse)	อาการแพ้ยาอย่างรุนแรง	(anaphylactic	reactions)	

อาการชัก	(convulsion)	และหลอดลมหดเกร็ง	(bronchospasm)	ตัวอย่าง

เช่น	ยาอะดรีนาลิน	(adrenaline),	อะโทรปิน	(atropine),	โดปะมีน/โดบูตา

มีน	(dopamine/dobutamine)	เป็นต้น

	 โดยแนวทางการส�ารองยาเหล่านี้นิยมเก็บไว้ในกล่องยาฉุกเฉิน 

หรือตู้ยาฉุกเฉินที่สามารถน�ามาใช้ได้ทันการณ์	 คือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้น	

(ไม่เกิน	 2	นาที)	 ส่วนมากแล้วยาฉุกเฉินก็จะอยู่ที่หน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่

เรียกกันย่อๆ	ว่า	อีอาร์	หรือหอผู้ป่วยวิกฤติิ	ส่วนปริมาณยาที่ควรส�ารองนั้น

จะพจิารณาจากขนาดสูงสุดจากโอกาสในการใช้ยาแต่ละครัง้	และตูย้าฉกุเฉนิ

นี้ควรมีการเปิดใช้เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้น	 ไม่ควรใช้เป็น 

ตู้ยาส�ารองบนหอผู้ป่วย	

	 ส�าหรับยาคุมฉุกเฉิน	 หมายถึง	 ยาคุมก�าเนิดที่มีปริมาณฮอร์โมน 

สูงกว่ายาคุมก�าเนิดธรรมดา	 ใช้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ในกรณีฉุกเฉิน

เท่านั้น	 ค�าว่า	 “ฉุกเฉิน”	 ในที่นี้หมายความถึง	 การมีเพศสัมพันธ์ในคู่สามี

ภรรยาทีม่กีารวางแผนครอบครวัและท�าการป้องกนัการตัง้ครรภ์	แต่เกดิความ

ผิดพลาดจากวิธีคุมก�าเนิดที่ใช้	 เช่น	 การรั่วหรือฉีกขาดของถุงยางอนามัย	

การลืมรับประทานยาเม็ดคุมก�าเนิดตั้งแต่	 2	 เม็ดขึ้นไป	 เป็นต้น	 หรือใช ้

ในกรณีผู้หญิงที่ถูกข่มขืน	 การรับประทานยาดังกล่าวจะต้องรีบรับประทาน

หลังมีเพศสัมพันธ์	โดยเม็ดแรกต้องรับประทานภายใน	72	ชั่วโมง	และเม็ด 

ที่สองห่างจากเม็ดแรกไม่เกิน	 12	ชั่วโมง	การรับประทานยาเม็ดแรกหลังมี 

เพศสัมพันธ์ได้เร็วก็จะช่วยลดโอกาสหรือป้องกันการตั้งครรภ์ได้สูงขึ้น	 ยา

ชนดินีม้กัมกีารน�าไปใช้ในทางทีไ่ม่เหมาะสมในหมูว่ยัรุน่	เนือ่งจากการมเีพศ- 

สัมพันธ์โดยไม่ป้องกันหรือระวังแต่แรก	 และเนื่องจากอัตราการป้องกันการ

ตั้งครรภ์มีประสิทธิภาพสูงสุดเพียงร้อยละ	85	(หมายถึงต้องรับประทานยา

ภายใน	24	ชัว่โมงแรก)	ดงันัน้จงึไม่ได้หมายความว่าจะไม่มโีอกาส	ยาชนดินี ้

มอีตัราเสีย่งทีจ่ะท�าให้เกดิการตัง้ครรภ์นอกมดลกูสงู	เนือ่งจากยาไม่ได้ไปห้าม 

อสจุไิม่ให้ผสมกบัไข่	แต่ท�าให้เยือ่บโุพรงมดลกูไม่เอือ้ต่อการฝังตวัหากมกีาร
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ปฏิสนธิเกิดขึ้น	ดังนั้นโอกาสเกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูกจึงมีความเป็นไปได้	 

เนื่องจากยาเป็นฮอร์โมนปริมาณสูง	 การใช้ยานานๆ	 ก็ท�าให้เกิดปัญหาอีก

มากมาย

	 ดังนั้น	ยาฉุกเฉินจึงไม่ใช่ยาคุมก�าเนิดฉุกเฉิน	มีข้อบ่งใช้และวิธีใช้ที่

แตกต่างกันมาก	

 ยาฉีดอินซูลินที่เป็นสูตรผสมหมายความว่าอะไร?
	 อินซูลินสูตรผสม	 (premixed	 insulin)	 เป็นอินซูลินที่ได้จากการ

สังเคราะห์ด้วยวิธีการทางชีวเทคโนโลยีโดยมีขนาดความแรง	100	ยูนิต/มล.	 

ในอนิซลูนิสตูรผสม	จะประกอบด้วยอนิซูลนิชนดิออกฤทธ์ิเรว็ผสมกับอนิซลูนิ

ชนิดออกฤทธิ์ปานกลางในอัตราส่วนต่างๆ	 ซึ่งสะดวกส�าหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้

อินซลูนิท้ังสองแบบ	เช่น	มกิซทาร์ด	(Mixtard)	70/30	(อนิซลูนิออกฤทธิเ์รว็ 

ร้อยละ	30/อนิซลูนิออกฤทธิช้์าร้อยละ	70),	ฮวิมาลอ็ก	มกิซ์	(Humalog	Mix)	

25	(อนิซลูนิออกฤทธิเ์รว็ร้อยละ	25/อนิซลูนิออกฤทธิช้์าร้อยละ	75)	เป็นต้น	

ดงันัน้ผูป่้วยเบาหวานทีร่บัยาอนิซลูนิสตูรผสมจงึควรระมดัระวงัการได้รบัยา 

คลาดเคลื่อน	เนื่องจากปริมาณตัวยาที่ไม่เท่ากัน	หากพบว่าเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม	ให้สอบถามเภสัชกรทันที

 ยาแก้ไอน�้าด�าและยาธาตุน�้าแดง ท�าไมจึงมีตะกอน แล้วถ้าม ี
 ตะกอนยานั้นเสียหรือไม่
	 ยาแก้ไอน�า้ด�าและยาธาตนุ�า้แดง	ของดต้ีองมตีะกอนเบาๆ	เนือ่งจาก	

ยาแก้ไอน�้าด�าและยาธาตุน�้าแดง	 มีตัวยาส�าคัญเป็นสารสกัดจากสมุนไพร

ต่างๆ	ด้วยแอลกอฮอล์	ซึ่งเมื่อเตรียมเป็นยาน�้าผสมก็จะท�าให้มีตะกอนลอย

ได้	จดัเป็นรปูแบบหนึง่ของยาทีม่สีารไม่ละลายกระจายอยูใ่นน�า้ในลกัษณะขุน่ 

ทีเ่รยีกว่ายาแขวนตะกอนได้	และเมือ่ตัง้ทิง้ไว้จะตกตะกอน	ถ้าตะกอนของยา

จับตวักนัแขง็เขย่าไม่ค่อยกระจาย	แสดงว่ายาเสือ่มคณุภาพควรเลกิใช้	และทิง้ 

ไป	ยาทั้ง	2	ต�ารับเป็นยาสามัญประจ�าบ้าน	จึงสามารถที่จะใช้บรรเทาอาการ

เบื้องต้น	 แต่ไม่ใช่ยาที่ใช้รักษาสาเหตุ	 อย่างไรก็ตามให้ระวังยาแก้ไอน�้าด�า

เพราะจะมทีงิเจอร์ฝ่ินการบรู	เป็นส่วนประกอบ	ดังนัน้ห้ามใช้ในเด็กอายุต�า่กว่า	 

6	 ปี	 ส�าหรับยาธาตุน�้าแดงก็มักจะมีรสเผ็ดร้อน	 การใช้ยาในเด็กก็จะต้อง

ระวังเช่นกัน

 ยาน�้าสตรีมีประโยชน์ส�าหรับใช้ขับประจ�าเดือนจริงหรือ? 
	 ยาน�้าสตรี	จัดเป็นยาแผนโบราณที่ขึ้นทะเบียนต�ารับยาแผนโบราณ

กับส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 ซึ่งในท้องตลาดก็จะมี 

หลากหลายย่ีห้อ	 เช่น	 ยาสตรีเบนโล	 ยาสตรีเพ็ญภาค	 ยาสตรีนิสิงเห	 

ยาสตรบีวัแก้ว	เป็นต้น	ซ่ึงสรรพคณุทีต่ดิไว้ข้างฉลากคอื	ยาบ�ารงุโลหติ	บ�ารงุ

ร่างกาย	ประจ�าเดอืนมาไม่ปกต	ิท้องขึน้เฟ้อ	และวงิเวยีนอ่อนเพลยี	และเป็น

ยาแทนการอยู่ไฟ	ขับน�้าคาวปลา	ช่วยฟอกโลหิต	ส่วนประกอบของยาสตรี

เหล่านีค้อื	ขงิ	ไพล	พรกิไทย	เทยีนด�า	เทยีนแดง	อบเชย	โกฐหวับวั	โกฐเชยีง	 

(ตังกุย)	ว่านชักมดลูก	ฯลฯ	

	 ส่วนประกอบทีส่�าคญัในยาน�า้สตรคีอืโกฐเชยีง	และว่านชกัมดลกู	จะมี 

สารส�าคญัคอื	ไฟโตเอสโตรเจน	(phytoestrogen)	ซึง่มคีณุสมบตัคิล้ายคลงึกบั

เอสโตรเจน	(estrogen)	ซ่ึงเป็นฮอร์โมนในร่างกายมนษุย์มบีทบาทในการแสดง

ลักษณะของเพศหญิง	การมีประจ�าเดือน	การตกไข่	ซึ่งหากมีความผิดปกติ 

หรอืไม่สมดลุของฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายกจ็ะก่อให้เกดิปัญหาทีเ่กีย่ว-

ข้องกับประจ�าเดือน	การรับประทานยาน�้าสตรีจึงช่วยปรับสมดุลดังกล่าว	จึง

เป็นที่มาสรรพคุณในการให้ประจ�าเดือนมาปกติ	 และสรรพคุณต่างๆ	 ตาม

ฉลากข้างขวด	ซึ่งไม่ได้มีฤทธิ์โดยตรงในการขับประจ�าเดือนแต่อย่างใด

	 ข้อเสียของยาน�า้สตรคีอืจะมส่ีวนผสมของแอลกอฮอล์เนือ่งจากต้อง

ใช้ในการสกดัสารไฟโตเอสโตรเจน	ดงันัน้หากรบัประทานในปรมิาณมากอาจ

มึน	เมาและติดแอลกอฮอล์ได้	
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 ยาซูโดอีเฟดรินมีประโยชน์ ไหม หากกินแล้วจะเสพติดเหมือน 
 ยาบ้าหรือไม่
	 ในช่วงเดอืนมนีาคม	2555	และต่อเนือ่งอกีหลายเดอืน	จะได้ยนิข่าว 

เรือ่งการลกัลอบจ�าหน่าย	หรอืการทจุรติเรือ่งการจดัซือ้จดัหายาซโูดอเีฟดรนิ	 

ที่อาจเข้าไปเกี่ยวพันกับขบวนการผลิตยาบ้า	 ความจริงเป็นอย่างไรคงต้อง

ติดตามเพราะมรีายละเอยีดมาก	แต่ท่ีก่อให้เกดิความเข้าใจคลาดเคลือ่นคอืยา 

ทีเ่ป็นปัญหานัน้	เป็นยาแก้หวัดสตูรผสมทีม่ยีาซโูดอเีฟดรนิเป็นส่วนประกอบ

ตัวหนึ่ง	 ยาแก้หวัดสูตรผสมดังกล่าวนั้นแต่เดิมก็เป็นยาอันตรายเหมือนยา

ทั่วไป	แต่เครือข่ายผลิตยาบ้าเดิมได้วัสดุจากประเทศเพื่อนบ้าน	แต่ภายหลัง 

หายากขึน้จงึเริม่มกีารกว้านซือ้ในประเทศไทย	ซึง่ทางส�านกังานคณะกรรมการ 

อาหารและยาได้เฝ้าระวัง	สดุท้ายเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดจงึยกระดบั	และ 

มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนธันวาคม	 2554	 ให้เป็นยาควบคุมพิเศษที่จะจ่ายได ้

เฉพาะในสถานพยาบาลของรฐั	หรอืเอกชนทีร่บัผูป่้วยไว้ค้างคนื	หลงัจากนัน้ 

เม่ือเกิดปัญหาตามข่าว	 จึงมีการยกระดับอีกครั้งเมื่อเดือนเมษายน	 2555	 

ให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท	 2	 ข่าวที่เกิดข้ึนจึงพัวพัน

สถานะของยาแก้หวัดสูตรผสมที่เป็นระดับยาอันตรายกับยาควบคุมพิเศษ

เข้าด้วยกัน

	 ยาซูโดอีเฟดริน	(Pseudoephedrine)	เดี่ยวๆ	นั้น	ไม่ได้เป็นปัญหา

ในการแพร่ระบาดครัง้นี	้เนือ่งจากยาถูกจดัเป็นยาในกลุม่วตัถอุอกฤทธ์ิต่อจติ

ประสาทประเภท	2	มาตัง้แต่ปี	2541	ยาในกลุม่วตัถอุอกฤทธ์ิต่อจติประสาท 

ประเภท	2	คอืยาทีม่ศีกัยภาพในการก่อให้เกดิการใช้ในทางทีผ่ดิสงู	มอีนัตราย 

ต่อสขุภาพมาก	มกีารใช้ในทางการแพทย์อยูใ่นวงจ�ากดั	ซึง่ปัจจบุนัไม่อนญุาต

ให้จ�าหน่ายได้ในร้านยามีเฉพาะในสถานพยาบาลตามข้อจ�ากัดส�านักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา	กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น	ดังนั้นการเข้าถึง	

การจัดหา	 การเบิกจ่ายหรือการสั่งใช้จึงมีระบบการควบคุม	 ก�ากับที่ชัดเจน	

การรั่วไหลจึงเป็นไปได้ยากกว่า

	 ยาซูโดอีเฟดริน	 (Pseudoephedrine)	 เป็นยาที่ออกฤทธิ์ท�าให ้

หลอดเลือดหดตัวบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากอาการคัดจมูกเกิดจาก

หลอดเลือดฝอยบริเวณโพรงจมูกเกิดการขยายตัวท�าให้มีเลือดมาที่บริเวณนี้

มากท�าเกิดการบวม	หายใจไม่ออก	ยาซโูดอเีฟดรนิจะบรรเทาอาการดังกล่าว	

ซึ่งยาจะมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางน้อยมาก	 ดังนั้นยาซูโดอีเฟดริน	

ไม่ใช่ยาเสพตดิหากใช้เป็นเวลานานกอ็าจไม่มผีลให้ตดิยา	แต่อาจเกดิอาการ 

ข้างเคียงคือ	ความดันโลหิตสูง	หัวใจเต้นเร็ว	ใจสั่น	นอนไม่หลับ	

	 ยาซโูดอเีฟดรนิ	ทีเ่ป็นข่าวว่าสามารถน�าไปผลติยาบ้าได้นัน้เนือ่งจาก

ยาซูโดอีเฟดริน	มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันกับเมทแอมเฟตามีน	หรือยาบ้า

มาก	ซโูดอเีฟดรนี	เป็น	1	ใน	14	ของสารตัง้ต้นทีใ่ช้ในการลกัลอบผลติยาเสพตดิ 

ที่ก�าหนดตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายา

เสพติดให้โทษและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท	 ค.ศ.1988	 สามารถ 

น�าไปผลิตเป็นเมทแอมเฟตามีน	หรือที่รู้จักในชื่อยาบ้า	ยาไอซ์	ซึ่ง	เมทแอม- 

เฟตามนี	ออกฤทธิต่์อระบบทางเดนิหายใจน้อยมากและจะมผีลระบบประสาท

ส่วนกลางมากท�าให้คนกินแล้วติดยาได้

 น�้าเกลือชนิดรับประทานต่างจากน�้าเกลือที่ให้เข้าเส้นอย่างไร
	 จะว่าไปแล้ว	 ก็มีส่วนที่คล้ายกันคือเพ่ือชดเชยน�้าและเกลือแร่	 แต่

ส�าหรบัเงือ่นไขและความรนุแรงทีต่่างกนั	น�า้เกลอืชนดิรบัประทานหรอืทีรู่จ้กั

กนัดคีอื	เกลอืแร่	มสีองประเภทได้แก่เกลอืแร่ส�าหรบัผูอ้อกก�าลงักาย	เสยีเหงือ่ 

และส�าหรบัผูป่้วยท้องเสยี	ทีเ่รยีกว่า	โอ	อาร์	เอส	(ORS)	ซึง่ในส่วนประกอบ	

โอ	อาร์	เอส	จะประกอบด้วย	น�้าตาลกลูโคส	โซเดียมคลอไรด์	โปแตสเซียม	 

และซิเตรต	 ในปริมาณที่เหมาะสมส�าหรับผู้ป่วยที่สูญเสียอิเลกโตรไลท์	 

(เกลอืแร่)	จากภาวะท้องเสยี	แต่ส�าหรบัผูป่้วยเสยีเหงือ่จากการออกก�าลงักาย	 

ส่วนประกอบที่อยู่ในเกลือแร่ชนิดนี้จะเหมือนกันแต่จะมีปริมาณน้อยกว่า

เนื่องจากการสูญเสียอิเล็กโตรไลท์ทางเหงื่อจะน้อยกว่าการท้องเสีย	 ดังนั้น

หากน�ามาใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้สลับกันอาจท�าให้มีภาวะเกลือแร่สูง 

หรือต�่าเกินไปในร่างกายได้	 ส�าหรับน�้าเกลือที่ให้เข้าเส้นคือสารน�้าที่ให้ทาง
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หลอดเลือดด�า	 เพื่อทดแทนหรือรักษาภาวะขาดน�้าอย่างรุนแรงในผู้ป่วยเสีย

เลือด	ท้องเสียอย่างรุนแรง	หรือขาดน�้ามาเป็นเวลานาน	โดยไม่ได้ประกอบ

ด้วยน�า้เพยีงอย่างเดียวยงัประกอบด้วยอเิลก็โตรไลท์อืน่ๆหรอืน�า้ตาลร่วมด้วย

ข้ึนอยูก่บัชนดิของน�า้เกลอืแต่ละชนดิ	ซ่ึงในโรงพยาบาลมหีลากหลายประเภท

เช่น	0.9%	โซเดยีมคลอไรด์,	0.45%	โซเดยีมคลอไรด์,	5%,	10%	เด๊กซโตรส	 

ในน�้า	 ,	 น�้าเกลือแลคเตทริงเกอร์	 ฯลฯ	 ซึ่งมีข้อบ่งใช้แตกต่างกันข้ึนอยู่กับ

ความผิดปกตขิองอเิลก็โตรไลท์และภาวะต่างๆของผูป่้วยแต่ละราย	แต่ทีม่คีน 

เรียกว่าน�้าเกลือเหมือนกันน่าจะเป็นจากการที่มีส่วนประกอบที่เหมือนกัน

คือเกลือโซเดียม	

 จะรู้ได้อย่างไรว่ายาที่เก็บไว้นั้นมีคุณภาพ
	 การดูยาว่ายาที่เก็บไว้มีคุณภาพควรเริ่มต้นจากการดูวันหมดอายุที่

ระบุไว้บนฉลากยาซึ่งปกติยาเม็ดจะมีอายุ	5	ปี	ส่วนยาน�้า	3	ปี	หรือดูได้จาก

วันหมดอายุที่ทางโรงพยาบาลก�าหนดไว้	แต่ถ้ายานั้นไม่มีวันหมดอายุระบุไว้

เช่นยาที่แบ่งบรรจุออกมาจากภาชนะเดิมให้นับวันหมดอายุเป็น	1	ปีนับจาก

วันที่แบ่งบรรจุส�าหรับยาเม็ดและ	6	เดือนส�าหรับยาน�้า

	 หากว่ายายังไม่ถึงวันหมดอายุแต่มีลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้เช่น	 

ยาเม็ดหรือยาแคปซูล	หากมีลักษณะยาแตก	หัก	มีสีเข้มขึ้น	อ่อนลง	มีจุด 

ข้ึนรา	มกีลิน่ผดิปกตไิปจากเดมิหรือเปียกชืน้	ปลอกแคปซลูบวมหรอืพองออก	 

หรือจับติดกัน	 ปลอกหรือผงยาด้านในเปลี่ยนสี	 ส�าหรับยาน�้าแขวนตะกอน

หากเส่ือมสภาพสังเกตได้จากตะกอนจะจบักนัเป็นก้อนเกาะติดแน่นไม่สามารถ

เขย่าให้กระจายตัวตามเดิม	กลิ่น	สี	รสเปลี่ยนไป	หรือหากเป็นยาน�้าเชื่อม

อาจมีตะกอนขุ่นเยอะขึ้น	 หากเป็นยาครีมหรือขี้ผึ้งเนื้อยาแข็งหรือเหลวกว่า

เดิม	 สีหรือกลิ่นของยาเปลี่ยนแปลงไปถ้ายามีลักษณะดังที่กล่าวมาก็ไม่ควร

น�ามาใช้ถึงแม้ว่ายาจะยังไม่หมดอายุก็ตาม

 ยาน�้าทุกประเภท จ�าเป็นต้องเขย่าขวดก่อนใช้หรือไม่ 
	 ยาน�้ามี	5	ประเภทคือ	ยาน�้าใส	(solution)	ยาน�้าเชื่อม	(syrups)	

ยาน�้าแขวนตะกอน	(suspension)	ยาทิงเจอร์	(tincture)	ยาน�้าแขวนละออง	

(Emulsion)	 ซึ่งยาที่ควรต้องเขย่าขวดได้แก่	 ยาน�้าแขวนตะกอน	 เช่น	 ยา 

ลดกรด	ยาระบาย	เมือ่ตัง้ทิง้ไว้เป็นเวลานานจะมกีารแยกชัน้ตกตะกอนอย่าง

ชัดเจน	ยาน�้าแขวนละอองหรือยาอิมัลชัน	เช่น	น�้ามันตับปลา	หรือยาระบาย

พารฟัฟิน	เมือ่ทิง้ไว้จะแยกชัน้กนัระหว่างตวัยาทีเ่ป็นน�า้มนัและสารช่วยผสม

เข้าด้วยกันออกจากชั้นน�้าเป็น	2	ชั้น	ดังนั้นจึงต้องเขย่าเพื่อให้ยากระจายตัว

ก่อน	 ส�าหรับยาน�้าเชื่อมซึ่งมีสารละลายน�้าตาลซูโครสเป็นตัวยาท�าละลาย	

เมื่อตั้งทิ้งไว้อาจไม่มีการแยกชั้นกันแต่หากเก็บในที่เย็นตัวยาอาจตกตะกอน

ได้ดังนั้นจ�าเป็นต้องเขย่าขวดเช่นเดียวกัน	 ยาทิงเจอร์บ่อยครั้งก็จะมีตะกอน

เบา	จึงจ�าเป็นต้องเขย่า	มีเพียงยาน�้าใสเท่านั้นที่โดยทั่วไปแล้วไม่จ�าเป็นต้อง

เขย่า	เพราะตัวยาละลายได้ดีมาก

 ยาวัณโรค ท�าไมต้องให้ไปรับประทานที่โรงพยาบาลทุกวันด้วย
	 โดยทั่วไปผู้ป่วยวัณโรค	 มักได้รับการรักษาด้วยยาในรูปแบบยา 

รับประทาน	โดยระยะเวลาของการรับประทานยาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของ

โรค	 อาการข้างเคียงของยา	 หรือผู้ป่วยได้รับเชื้อดื้อยา	 ซึ่งปัญหาการดื้อยา

ของเชื้อวัณโรคสามารถเกิดขึ้นได้หากผู้ป่วยรับประทานยาไม่ต่อเนื่องตาม 

ค�าสัง่ของแพทย์	หรอืแม้กระทัง่การลมืรบัประทานยาเพียงไม่กีค่รัง้กส็ามารถ

ก่อให้เกิดปัญหาเช้ือวณัโรคด้ือยาได้	ด้วยเหตนุีจ้งึเกดิแนวทางการด�าเนนิการที่

เรยีกว่า	การรกัษาภายใต้การสังเกตโดยตรง	(Directly	Observed	Treatment:	 

DOTS)	 ขึ้น	 เพื่อก�ากับติดตามการรับประทานยาของผู้ป่วยวัณโรคให้มี

ประสทิธผิลในการรกัษาสูงทีสุ่ด	ลดปัญหาการด้ือยา	และสามารถแก้ไขปัญหา

อาการไม่พงึประสงค์จากยาได้ทนัท่วงทจีากการสังเกตและการซักถามผูป่้วย

ในเวลาที่ผู้ป่วยมารับยา	การรักษาแบบ	DOTS	จะให้ผู้ป่วยมารับประทานยา

ต่อหน้าเจ้าที่ที่โรงพยาบาลทุกวัน	 โดยระยะเวลาของการให้	 DOTS	 นั้นจะ
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ว่าด้วยฉลากยา

ปันที่   3

พยายามให้จนครบระยะการรักษาหากสามารถท�าได้	 หรืออย่างน้อยควรให้

ในระยะแรกหรือระยะเข้มข้น	(2	เดือนแรกของการรักษา)	

	 อย่างไรกต็ามหากผูป่้วยไม่สะดวกทีจ่ะมารบัยาทีโ่รงพยาบาลทกุวนั	

ทีมที่ให้การรักษาผู้ป่วยจะมีการคัดเลือกผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ก�ากับติดตาม

การรับประทานยาแทนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล	โดยยึดถือความน่าเชื่อถือ

ของผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหลัก	 ส�าหรับความสะดวกของของการเข้าถึงบริการ

และการยอมรับของผูป่้วยให้พจิารณาเป็นล�าดบัรองลงมา	โดยทัว่ไปผูท้ีไ่ด้รบั

คัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่	อาจเป็นเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรประจ�าสถานบริการ 

ทางการแพทย์ท่ีอยู่ใกล้บ้านผู้ป่วยมากที่สุด	 อาสาสมัครหรือผู้น�าชุมชน	 

หรืออาจเป็นสมาชิกครอบครัวหรือญาติผู้ป่วย	 ที่อยู่บ้านเดียวกันหรือบ้าน 

ใกล้เคียงก็ได้	ทั้งนี้ต้องได้รับการอบรม	ให้เข้าใจถึงหลักการและวิธีการให้ยา 

ผูป่้วย	และต้องมกีารเยีย่มนเิทศก์ตดิตามโดยเจ้าหน้าทีท่มีรกัษาอย่างต่อเนือ่ง	

เพื่อติดตามการผลการรักษา	โดยมีเป้าหมายให้ผู้ป่วยหายขาด	ป้องกันการ

พิการ	การเข้าโรงพยาบาล	และการตายจากวัณโรค
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	 “อ่านฉลากก่อนใช้ยา”	เป็นวลท่ีีมกีารพดูกนัตดิปากมายาวนาน	ทัง้นี้

เนือ่งจากข้อมลูบนฉลากแผ่นน้อยๆ	นัน้	มคีวามส�าคญัเพราะบ่งบอกว่าเป็นยา

อะไร	ของใคร	ใช้อย่างไร	และควรระวังอะไรบ้าง	บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยต้องกลับ

มาโรงพยาบาลทีห่น่วยอบัุตเิหตฉุุกเฉินเนือ่งจากรับประทานยาเกินขนาด	ทัง้ๆ	

ทีม่กีารเขียนไว้ท่ีฉลากอย่างชดัเจน	ผูป่้วยโรคเรือ้รงัทีอ่าการยงัไม่คงที	่แพทย์

มักมกีารปรบัขนาดยาตามอาการ	แม้ว่าจะมกีารอธบิายเรือ่งการปรบัขนาดยา	 

แต่กพ็บว่าบ่อยครัง้เช่นกนั	ท่ีผูป่้วยรับประทานยาในขนาดทีเ่คยใช้	หรอืกลวัว่า 

จะเกิดอาการข้างเคียงต่างๆ	นาๆ	ฉลากยาจึงเป็นเหมือนเอกสารที่ใช้ในการ

สื่อสารระหว่างบุคลากรการแพทย์กับผู้ป่วย	 อย่างไรก็ตามฉลากยานี้หมาย

รวมถึงเอกสารก�ากับยาส�าหรับผู้ป่วยที่แนบไว้ภายในกล่องหรือภาชนะบรรจุ

ยาด้วย	เพราะเป็นแหล่งข้อมลูท่ีสามารถเข้าถึงได้ทันท	ีโดยเฉพาะข้อควรระวงั

ต่างๆ	ที่ผู้ป่วยและญาติพึงทราบ	เพื่อการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม

 มีอะไรในฉลากยา
	 การใช้ยาทุกครัง้สิง่ทีส่�าคญัคอื	ต้องใช้ให้ถกูต้อง	สิง่ทีจ่ะท�าให้เราใช้ยา 

ได้อย่างถูกต้องอย่างหนึ่ง	คือการอ่านฉลาก	อาจรวมไปถึงเอกสารก�ากับยา	

เพราะจะท�าให้รู้ว่า	เป็นยาอะไร	ใช้อย่างไร	มสีรรพคณุรกัษาอะไร	และมคี�าเตือน 

อย่างไรบ้าง	ฉลากยาจะมีส่วนประกอบส�าคัญที่ต้องทราบดังนี้

	 1.	 วนัทีไ่ด้รบัยา	ซึง่บอกได้ถึงความเป็นปัจจบุนัของยาและฉลากยา	 

รวมไปถึงสามารถบอกอายุยาได้ในกรณีที่ได้รับยาเม็ดเปลือย	 ส่วนใหญ่จะ

ก�าหนดให้ยามีอายุหลังแบ่งบรรจุประมาณ	1	ปี

	 2.	ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย 

	 3.	ชื่อยา	อาจเปน็ชื่อสามญัทางยา	เช่น	พาราเซตะมอล	แอสไพรนิ	

หรือชื่อทางการค้า	เช่น	ยาซารา	เป็นต้น	โดยการระบุชื่อยานั้นมักจะมีการ 

ระบุความแรงของยาด้วย	 เนื่องจากยาส่วนใหญ่จะมีหลายความแรง	 เช่น	 

พาราเซตามอล	500	มิลลิกรัม,	พาราเซตามอล	325	มิลลิกรัม	เป็นต้น

	 4.	จ�านวนยา	 ซึ่งเมื่อได้รับยาทุกครั้งควรตรวจสอบจ�านวนยาให ้

พอกับจ�านวนวันที่แพทย์นัด	ในกรณีที่ต้องใช้ยานั้นอย่างต่อเนื่องเช่น	ยาลด

ความดันโลหิต	ยาเบาหวาน	เป็นต้น	

	 5.	วิธีใช้ยา	 เป็นส่วนที่จะอธิบายวิธีการใช้ยา	 เช่น	 รับประทาน 

ครัง้ละ	1	เมด็	วนัละ	3	ครัง้	ก่อนอาหารเช้า	กลางวนั	เย็น	หรอื	ฉดีใต้ผวิหนงั	

วันละ	2	ครั้ง	ก่อนอาหารเช้า	10	ยูนิต	ก่อนอาหารเย็น	6	ยูนิต	เป็นต้น

	 6.	ข้อบ่งใช้ของยา	 เป็นการบ่งบอกสรรพคุณของยา	 เช่น	 ยาลด

ความดันโลหิต	 ยาลดระดับน�้าตาลในเลือด	 ยาแก้ปวด/ลดไข้	 ยาปฏิชีวนะ	

เป็นต้น

	 7.	ฉลากช่วย	จะแสดงค�าแนะน�า	หรอืค�าเตอืนทีจ่�าเป็นในการใช้ยา	

เช่น	เขย่าขวดก่อนใช้	ยาใช้เฉพาะที่	ยาใช้ภายนอก	กินยานี้ติดต่อกันทุกวัน

จนยาหมด	กนิยานีต้อนท้องว่างก่อนอาหารครึง่ถงึหนึง่ชัว่โมง	ยานีอ้าจท�าให้

ง่วงนอน	รวมทั้งการเก็บรักษา	เช่น	เก็บในที่เย็น	ให้พ้นแสง	เป็นต้น

	 8.	ชื่อที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่จ่ายยา	 อาจมีชื่อ

แพทย์หรอืเภสัชกรผูจ่้ายยา	เพ่ือตดิต่อในกรณีเกดิข้อสงสัยในการใช้ยา	หรอื

เกิดเหตุฉุกเฉินกับผู้ป่วย	
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	 นอกจากฉลากยาแล้วผูป่้วยสามารถหาข้อมลูยาทีไ่ด้รบัจากเอกสาร

ก�ากับยา	 ซึ่งอาจอยู่ข้างกล่องยา	 หรือเอกสารภายในกล่องยา	 ซึ่งพระราช-

บัญญัติยา	 พ.ศ.2510	 ก�าหนดให้ฉลากยาและเอกสารก�ากับยาต้องมีข้อมูล

ดังนี้

	 1.	 ชื่อยา	เช่น	พาราเซตามอล	แอสไพริน	เป็นต้น	

	 2.	เลขทะเบียนต�ารับยา	มักจะมีค�าว่า	Reg.No	หรือเลขทะเบียนที่	

หรือทะเบียนยา

	 3.	ปริมาณหรอืขนาดบรรจขุองยา	เช่น	ยาเมด็	จะต้องแจ้งขนาดบรรจุ 

ไว้ในฉลากด้วยว่า	ยาบรรจุภัณฑ์นั้นบรรจุยากี่เม็ด	

	 4.	เลขที่	หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตหรือวิเคราะห์	ซึ่งมักใช้ค�าย่อย

เป็นภาษาอังกฤษ	เช่น	Lot	No.,	Cont.No.,Batch	No.	หรือ	L	,	C	,	L/C	,	

B/C	แล้วตามด้วยเลขแสดงครั้งที่ผลิต	

	 5.	ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต	

	 6.	วันเดือนปีที่ผลิตยา	มักมีค�าย่อภาษาอังกฤษ	Mfd.	หรือ	Mfg	

date.	 แล้วตามด้วย	 วันเดือนปีที่ผลิต	 หากยานั้น	 ผลิตมานานเกิน	 5	 ปี	 

ก็ไม่ควรน�ามารับประทาน	 ปัจจุบัน	 มีการก�าหนดให้ยาทุกประเภทต้องระบุ 

วันสิ้นอายุยา	 โดยมีค�าย่อ	 ว่า	 Exp.Date	 ซึ่งย่อมาจาก	 Expiration	 Date	 

แล้วตามด้วยวันเดือนปีที่ยานั้นหมดอายุ	

	 7.	ค�าว่า	“ยาอันตราย”	“ยาควบคุมพิเศษ”	“ยาใช้เฉพาะที่”	หรือ	

“ยาใช้ภายนอก”	แล้วแต่กรณีว่ายานั้นเป็นยาอันตราย	ยาควบคุมพิเศษ	ยา

ใช้เฉพาะที่	หรือยาใช้ภายนอก	ซึ่งจะเขียนด้วยอักษรสีแดงอ่านได้ชัดเจน

	 8.	วิธีใช้และค�าเตือน	

 เอกสารก�ากับยาที่ได้มาบางครั้งอ่านแล้วจะไม่กล้ารับประทาน 
 ยา เพราะท�าให้เกิดอันตรายมากมาย ควรท�าอย่างไร
	 การได้รับข้อมูลโดยไม่มีการอธิบาย	 บางครั้งก็เป็นดาบสองคม	 

บ่อยครั้งสถานพยาบาลก็จะไม่ได้ให้เอกสารก�ากับยาแนบไปด้วย	 เพราะ

เกรงว่าหากอ่านแล้วจะไม่รับประทานยา	โดยเฉพาะผู้ป่วยทางจิตเวช	ข้อมูล 

อาการไม่พงึประสงค์	หรอืผลข้างเคยีงจากการใช้ยา	ทีแ่สดงในฉลากยา	หรอื 

เอกสารก�ากบัยาส่วนใหญ่เป็นข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษา	โดยจะรวบรวมข้อมลู 

ทั้งหมดที่มีรายงานการเกิดขึ้นจากการใช้ยาตัวนั้นๆ	 ในประชากรหรือผู้ป่วย

จ�านวนมาก	จึงท�าให้ข้อมูลการเกิดอาการข้างเคียงมีหลากหลาย	แต่ในการ 

ใช้ยาในชวีติจรงิอาจเกดิหรอืไม่เกดิอาการเหล่านัน้กไ็ด้	ซึง่อาการต่างๆ	เหล่านี้ 

แพทย์ผู้สั่งใช้ยาจะมีการติดตามผู้ป่วยอย่างสม�่าเสมอ	 อย่างไรก็ตามหากม ี

รายงานการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรง	 และเป็นข้อห้ามในผู้ป่วย 

บางกลุ่ม	 แพทย์ก็มักจะหลีกเลี่ยงไม่ส่ังอยู่แล้ว	 ดังนั้นเมื่อได้รับยาควรอ่าน

ฉลากยา	ควบคู่กับรับฟังค�าแนะน�าของแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง	 และเมื่อ

เกิดอาการไม่พงึประสงค์	หรอืผลข้างเคยีงจากการใช้ยา	ควรรบีปรกึษาแพทย์

หรือเภสัชกร

 ได้ยามาเป็นแผงและบรรจุอยู่ในซอง จะต้องอ่านฉลากตรงไหน 
 และจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องระวังอะไร
	 บนซองยาส่วนใหญ่จะมีฉลากและข้อมูลการใช้ยาที่จ�าเป็นแสดงอยู่

เราสามารถดูได้จากฉลากยาดังกล่าวได้	 ซ่ึงหากยานั้นมีข้อควรระวังส�าคัญ 

ก็มักจะปรากฎค�าเตือนบนฉลากยาอยู่แล้ว	 อย่างไรต้องตระหนักเสมอว่า	 

ซองยาดังกล่าวอาจไม่ตรงกับชนิดของแผงที่บรรจุอยู่	 หรือข้อมูลที่อยู่บน

ฉลากยาอาจไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน	 เช่น	 วิธีการใช้ที่แพทย์ต้องการให้ใช้

อาจเปลีย่นไป	เนือ่งจากผูป่้วยส่วนหนึง่ใช้การจ�าเอา	และไม่เคยเปลีย่น	จ�าได้

ว่ากินอย่างไรก็คงขนาดนั้นตลอด	กรณีที่ซองและแผงยาไม่ตรงกันนั้น	ทั้งนี้

เนื่องจากบ่อยครั้งที่ผู้ป่วยหยิบแผงยาออกมาจากซองหมด	พอจะใส่กลับคืน

ก็จ�าไม่ได้ว่าดึงออกมาจากซองไหน	 ใส่ซองผิด	 ก็เลยรับประทานผิดขนาด	

ซึ่งอาจท�าให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้	แต่หากสงสัยก็สามารถโทรไปสอบถาม

เภสัชกรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่บนฉลากยา
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 ได้ยาน�้ามาจากคลินิกก็จะได้ฉลากที่เป็นลายมือ ไม่มีช่ือยา 
 หรือข้อมูลอื่นๆ จะท�าอย่างไร
	 จาก	“ประกาศรับรองสิทธิของผู้ป่วย”	ที่ออกโดยแพทยสภา,	สภา

การพยาบาล,	 สภาเภสัชกรรม,	 ทันตแพทยสภา	มีเขียนชัดเจนว่า	 “ผู้ป่วย 

มีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่

ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ	ทั้งนี้	ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิด

สิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น”	 ดังนั้นผู้ป่วยจึงมีสิทธิที่จะทราบถึงรายละเอียด

ของยาและข้อมลูอืน่ๆของตนเอง	โดยสามารถสอบถามทีค่ลนิกิโดยตรง	เช่น	

อยากทราบว่ายาขวดนี้เป็นยาอะไร	ส�าหรับอาการอะไร	และมีข้อควรปฏิบัติ

อย่างไรบ้าง	หากไม่ได้รับค�าตอบเราก็จ�าไว้ว่าคลินิกนี้เราไม่เข้าอีกแล้ว	หรือ

หากไม่สามารถกลบัไปถามทีค่ลนิกิได้อาจน�ายาไปสอบถามเภสชักรทีร้่านยา

หรอืโรงพยาบาล	ในกรณทีีเ่กดิอาการไม่พงึประสงค์ควรน�าซองยาหรอืขวดยา

น�้าเหล่านั้นไปที่สถานพยาบาล	

 ที่ซองยาเขียนว่าเก็บพ้นแสง แต่ยาที่ให้อยู่ในแผงทึบจะต้อง 
 ท�าอย่างไร
	 การทีซ่องยาเขยีนว่าเกบ็พ้นแสง	หมายความว่า	ยากลุม่นีห้ากสมัผสั

กับแสง(ทุกชนิด)	อาจท�าให้ยาเสื่อมสภาพหรือประสิทธิภาพของยาลดลงได้	

ดังนั้นการเก็บรักษายากลุ่มนี้	 ในกรณีที่เป็นยาเม็ดเปลือยหรืออยู่ในแผงใส	 

จะต้องเก็บยาไม่ให้สัมผัสกับแสง	 เช่น	 เก็บในซองสีชาที่ให้มา	 หรือเก็บใน

ภาชนะทึบที่ปิดสนิท	เป็นต้น	ส่วนในกรณีที่เป็นยาที่อยู่ในแผงทึบมาอยู่แล้ว

นั้น	 ตัวแผงทึบจะช่วยป้องกันทั้งเรื่องแสงและความชื้นอยู่แล้วไม่จ�าเป็นต้อง

ท�าอะไรเพิ่มเติม	 แต่เมื่อมีความจ�าเป็นต้องแกะเม็ดยาออกมาจากแผงแล้ว

ยังไม่ได้รับประทานทันที	 เช่น	 ยาที่รับประทานครั้งละครึ่งเม็ด	 อีกครึ่งเม็ด

ที่เหลืออาจต้องเก็บไว้ในซองสีชาหรือภาชนะทึบที่ปิดสนิท	แต่อย่างไรก็ตาม	

ไม่แนะน�าให้แกะเม็ดยาออกจากแผงหรือแบ่งเม็ดยาทีเดียวครั้งละมากๆ	

เนือ่งจากการทีย่าอยู่นอกแผงจะสัมผสักบัความช้ืนและเพ่ิมโอกาสการกร่อน

ของเม็ดยามากขึ้น	จึงอาจท�าให้ยาเสื่อมสภาพเร็วได้

 ยาน�้าขับลมที่ได้รับมาจากโรงพยาบาล เขียนอายุยาไว้ พอรับมา 
 ก็เหลือ 4 เดือนแล้ว จะใช้ได้ไหม
	 เนื่องจากยาถูกเก็บรักษาที่โรงพยาบาล	 ในอุณหภูมิ,	 ความชื้นที่

เหมาะสม	 รวมถึงยังไม่ได้เปิดใช้และยังไม่หมดอายุ	 คุณสมบัติของยาจึงยัง

อยูใ่นมาตรฐานทีส่ามารถใช้ได้จนถงึวนัหมดอาย	ุแต่อย่างไรกต็ามอาจสงัเกต

ลกัษณะภายนอกของยา	หากพบว่ายาเส่ือมสภาพ	เช่น	ยาน�า้สีเปลีย่น	มกีลิน่

ผิดไป	เหม็น	เขย่าไม่เข้ากันเป็นเนื้อเดียว	(ยาน�้าบางชนิดอาจมีการแยกชั้น	

เช่นยาลดกรด	 ยาระบาย	 แต่เมื่อเขย่าต้องรวมเป็นเนื้อเดียว)	 หรือยาเม็ด 

มีลักษณะกร่อน	 ร่อน	 กะเทาะ	 สีซีด	 ถ้าเป็นเม็ดเคลือบอาจเย้ิมเหนียว	 

ยาแคปซูลที่บวม	โป่ง	พอง	หรือจับกัน	เป็นก้อน	หรือครีมแยกชั้น	แสดงว่า

ยานัน้เสยีให้ทิง้	ส�าหรบัยาน�า้ทีว่่าอาจเป็นยาทีแ่บ่งบรรจมุาจากแกลลอนใหญ่

ก็ได้	 ซึ่งหลักการแบ่งบรรจุทางเภสัชต�ารับจะก�าหนดอายุของยาไว้ส�าหรับ 

ยาน�้าที่แบ่งบรรจุออกมาในภาชนะใหม่ให้มีอายุการใช้งานไม่เกิน	 6	 เดือน	 

ดงันัน้ยาทีไ่ด้รบัจงึอาจมอีายุการใช้งานในมอืผูร้บับรกิารไม่ถงึ	6	เดือนได้	ซ่ึง

ยาทีจ่่ายให้ผูป่้วยมกัเป็นขนาดบรรจ	ุ240	มลิลลิติร	ยาน�า้ขบัลมส่วนมากแล้ว 

รับประทานครั้งละ	1	ช้อนโต๊ะ	(15	มิลลิลิตร)	วันละ	3	ครั้ง	ดังนั้น	1	ขวด

กจ็ะรบัประทานหมดภายใน	5	วนั	อย่างไรกต็ามหากอาการไม่ดขีึน้	กใ็ห้เกบ็

ยาที่เหลือไว้ในตู้เย็นได้จนถึงวันที่ระบุไว้	หรือทิ้งไป

 เคยอ่านเจอค�า “beyond-use date” หมายความว่าอะไร
	 ค�าว่า	beyond-use	date	หากแปลตรงๆตัวคือ	ไม่ควรใช้หลังจาก

วนัทีร่ะบไุว้	ความหมายจะคล้ายกบัวนัหมดอายุ	แต่จะใช้ส�าหรบัยาแบ่งบรรจุ	 

(ยาทีถ่กูแบ่งย่อยออกมาจากบรรจภุณัฑ์	เช่น	ยาครมีทีป้่ายมาจากกระปกุใหญ่,	 
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ยาเมด็ท่ีถกูนบัออกมาจากกระปกุใหญ่)	ซึง่การแบ่งบรรจยุา	ท�าให้ยาต้องสมัผสั 

กับอากาศภายนอก	ท�าให้อายุของยาสั้นลง	หรืออาจเกิดการปนเปื้อน	อายุ

ของยาจงึต้องถกูก�าหนดใหม่	โดยกรณยีาเมด็จะหมดอายภุายใน	1	ปีหลงัจาก 

วันที่แบ่งบรรจุ	ส่วนยาครีม,	ยาน�้าจะหมดอายุภายใน	6	เดือนจากวันที่แบ่ง 

บรรจุ	 แต่ต้องไม่เกินวันหมดอายุของยาที่แสดงบนภาชนะบรรจุจากบริษัท

ผู้ผลิต	 ซึ่งวันหมดอายุของยาถูกก�าหนดใหม่ของยาแบ่งบรรจุจะใช้ค�าว่า	

beyond-use	date	แทนค�าว่า	expired	date	(วันหมดอายุ)	นั่นเอง	ดังนั้นจึง 

เห็นได้ว่ายาน�า้ทีบ่รรจุในขวดพลาสตกิท่ีได้รับจากโรงพยาบาลท�าไมจงึก�าหนด

อายไุว้สัน้	ทัง้ๆ	ทีค่วามจริงยานัน้จะมอีายยุาวกว่า	เพยีงแต่เพือ่ความปลอดภยั

ผู้ป่วยจึงได้ก�าหนดวันที่ห้ามใช้

 ทีก่ล่องยาเขยีนว่า “เกบ็ในทีแ่ห้งและอณุหภมูติ�า่กว่า 30 �C”
 จะให้เก็บอย่างไร เพราะที่บ้านไม่มีเครื่องปรับอากาศ
	 ก่อนอ่ืนต้องท�าความเข้าใจความส�าคัญในการเก็บรักษายาในที่ที่มี

อุณหภูมิต่างๆ	กัน	เป็นเหตุมาจากคุณสมบัติ	ความคงตัวของตัวยาแต่ละตัว

แตกต่างกัน	ในเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ	ความชื้น	ยาบางตัว 

จะมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเช่น	 การเสื่อมสภาพลงจนท�าให้ไม่สามารถ

ออกฤทธิไ์ด้	การเปลีย่นไปเป็นสารอ่ืนๆ	การปนเป้ือนของแบคทเีรยี	หรอืแม้แต่ 

อาจเปลี่ยนไปเป็นสารที่มีพิษ	 อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องการที่สุดนั่นคือ	 ความ 

คงสภาพทางเคม	ีซึง่หมายถึง	การท่ีผลติภณัฑ์ยาจะต้องมตีวัยาส�าคญัอยูค่รบ 

ตามปริมาณท่ีบ่งไว้ในฉลาก	จะเหน็ได้ว่าความไม่คงตวัของยาเกดิได้ในหลาย

ลักษณะ	ซึ่งส่งผลโดยตรงกับผู้ป่วยที่ใช้ยา	การเก็บรักษายาหรือเภสัชภัณฑ์ 

ที่ถูกต้องเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยป้องกันปัญหาความไม่คงตัวของยาได้	

กล่าวคอื	การเกบ็รกัษายาหรอืผลติภณัฑ์ทีถ่กูต้อง	เพือ่รกัษาคณุภาพให้คงเดมิ	 

มีความคงตัวนั้น	ย่อมเป็นสิ่งที่ส�าคัญเป็นอย่างมากส�าหรับตัวผู้ป่วย

	 การเกบ็ยาในทีแ่ห้งไม่ใช่เรือ่งยากส�าหรบัผูป่้วย	โดยอาจจะเกบ็ยาไว้ 

ในภาชนะที่ปิดมิดชิดไม่มีช่องสัมผัสอากาศภายนอกเพื่อเป็นการป้องกัน

ความชื้นเข้ามา	 เช่น	 ซองใส่ยาที่ได้รับมาจากโรงพยาบาล	 ร้านยา	 ภาชนะ

พลาสติก	ถุงพลาสติกที่ปิดมิดชิด	ซองยาที่มีซิป	หรือขวดสีชาที่มีฝาปิด	และ

น�าไปวางในที่ที่ไม่มีความช้ืนอยู่	 อาจมีตู้ที่มีฝาปิดส�าหรับเก็บยาโดยเฉพาะ	

เป็นต้น	

	 ในส่วนทีท่ีม่อีณุหภมูติ�า่กว่า	30	องศาเซลเซยีส	น่าจะมคีวามยุง่ยาก 

เล็กน้อย	 เพราะอากาศบ้านเรานั้นร้อนเหลือเกิน	 จะหาที่ต�่ากว่าอุณหภูมิ 

ดังกล่าวอาจจะต้องเปิดแอร์หรือแช่ตู้เย็น	หากไม่สะดวกอาจจะเก็บวางไว้ใน

ที่มิดชิด	โดยไม่ใช่พื้นที่ที่สัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรง	เพราะโดยเฉลี่ยแล้ว

พื้นที่ในบ้านที่ไม่สัมผัสแสงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิต�่ากว่า	 30	 องศาเซลเซียส	 

แต่หากวนัไหนอากาศร้อนมากๆ	ยาน�า้หรอืยาอืน่ๆ	ทีไ่ม่ใช่ยาเมด็	อาจน�าไปแช่ 

ไว้ในตูเ้ยน็	แต่ห้ามเกบ็ในชอ่งแช่แขง็	หรอืใต้ช่องแช่แข็ง	อาจจะเป็นชั้นใส่น�้า 

หรอืชัน้วางไข่กไ็ด้	อย่างไรกต็ามต้องแน่ใจว่า	ยาดงักล่าวไม่มรีะบวุ่าห้ามเกบ็

ไว้ในตู้เย็น	และก็ระวังอย่าเผลอเก็บในที่ที่เด็กเล็กสามารถหยิบฉวยได้

 ที่กล่องยามีค�าว่า “วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทประเภท 
 ที่ 4” หมายความว่าเป็นยาโรคจิตใช่ไหม
	 วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท	 (Psychotropic	 Substances)	

หมายถงึวตัถทุีเ่ป็นยา	หรอืไม่ใช่ยาทีอ่อกฤทธิเ์จาะจงต่อระบบจติและประสาท	

สามารถเปลี่ยนสภาพอารมณ์และจิตใจของผู้ที่ได้รับวัตถุออกฤทธิ์เหล่านี้	 

ดงันัน้วตัถอุอกฤทธิฯ์	เหล่านีถ้งึแม้มปีระโยชน์ทางการแพทย์มากมาย	แต่โทษ

ที่เกิดขึ้นหากใช้ไม่ถูกต้องก็มหาศาลเช่นกัน	ดังนั้นการใช้วัตถุออกฤทธิ์ฯ	จึง

ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด	และต้องได้รับการก�ากับดูแลอีก

ระดับหนึ่งจากกระทรวงสาธารณสุข	 และส�าหรับ“วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ

ประสาทประเภทที่	4”	ยกตัวอย่างเช่น	แอลปราโซแลม	ไดอะซีแพม	ลอรา- 

ซแีพม	ฟีโนบาร์บทิอล	ยาในกลุม่นีส่้วนมากจะมฤีทธ์ิท�าให้สงบ	ระงบัประสาท	
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รักษาอาการชัก	หรือท�าให้หลับ	คลายกังวล	การน�าค�าว่ายาโรคจิตมาใช้อาจ

จะดูแรงไปหน่อย	 อาจท�าให้ผู้ป่วยเข้าใจว่าตนมีอาการรุนแรงได้	 ดังนั้นอาจ

เปลี่ยนชื่อเป็นยาคลายเครียด	 ยาช่วยให้หลับ	 หรือยากันชัก	 บ้างก็บอกว่า

เป็นยากนิแล้วใจด	ี(ไม่ใจร้าย....ไม่ใช่แล้ว)	น่าจะฟังแล้วรูส้กึดกีว่า	โดยผูป่้วย 

ที่ได้รับยาจะได้รู้สึกว่าตนเองตอบสนองต่อการรักษาได้ดี	เป็นการเพิ่มความ

ร่วมมือในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยอีกด้วย	 ไม่บอกอาจไม่ทราบ	 ยากลุ่มนี้ตาม 

โรงพยาบาลท่ัวไปแทบจะจ่ายเป็นยาสามญัประจ�าบ้านกนัเลยทเีดยีว	อย่างไร

ก็ตามควรก�าชับให้ผู้ป่วยใช้ยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ	

 หมอบอกว่าให้ยาลดระดับไตรกลีเซอไรด์ แต่ท�าไมที่ฉลากยา 
 ของห้องยาพิมพ์ว่า “ยาลดไขมันในเลือด”
	 ช่างถามจังนะ	แสดงว่าเป็นผู้หนึ่งที่ให้ความส�าคัญในการอ่านฉลาก	

ต้องชื่นชม	 ส�าหรับไขมันในร่างกายของเราที่ส�าคัญมีอยู่หลายชนิด	 ได้แก	่

ไตรกลีเซอไรด์	โคเลสเตอรอล	แอลดีแอล	ซึ่งไขมันในเลือดทั้ง	3	ตัวนี้	หาก 

มีค่าสูงกว่าปกติจะเป็นบ่อเกิดของโรคหัวใจและหลอดเลือด	 ดังนั้นผู้ป่วย 

จ�าเป็นท่ีจะต้องรับประทานยาลดระดับไขมันในเลือดอย่างต่อเนื่อง	 และ 

บางครั้งผู้ป่วยที่ได้รับยาลดไขมันในเลือดจะสังเกตเห็นว่าฉลากยาพิมพ์ว่า	

“ยาลดไขมนัในเลอืด”	ทัง้ๆ	ทีผู่ป่้วยบางราย	แพทย์จะระบชุนดิของไขมนัทีส่งู 

ผิดปกติ	เช่น	ไตรกลีเซอไรด์สูง	แท้จริงแล้วยาลดไขมันในเลือด	สามารถลด

ระดบัไขมนัในเลอืดได้ทัง้	3	ตวั	ทัง้ไตรกลเีซอไรด์	โคเลสเตอรอล	แอลดแีอล	

เพียงแต่สัดส่วนในการลดไขมันทั้ง	3	ตัวไม่เท่ากัน	บางตัวสามารถลดระดับ

ไตรกลเีซอไรด์ได้สงูทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัไขมนัอกี	2	ตวั	หรอืยาลดไขมนับางตวั 

ลดไขมันชนิดแอลดีแอลได้ดีที่สุด	 ดังนั้นฉลากยาที่พิมพ์ว่า	 “ยาลดไขมันใน

เลือด”	จึงเป็นค�าที่แสดงถึงข้อบ่งใช้ของยากลุ่มนี้โดยรวม	

 อ่านฉลากยาพบค�าว่าขนาดปกติ และขนาดประคับประคอง 
 แตกต่างกันอย่างไร
	 ขนาดยาปกติหมายถึงขนาดยาที่ใช้ส�าหรับรักษาภาวะเจ็บป่วย 

ในผู้ป่วยที่มีการท�างานของตับและไตปกติ	 ส�าหรับขนาดยาประคับประคอง

หมายถึงขนาดยาส�าหรับรักษาโรคเรื้อรังที่จ�าเป็นต้องรับประทานยาต่อเนื่อง

เพื่อรักษาและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคนั้นๆ	ในผู้ป่วยที่มีการ

ท�างานของตับและไตปกติ	 จะเห็นว่าค�าสองค�านี้มีความหมายใกล้เคียงกัน	 

แตกต่างกันตรงที่ระยะเวลาของการรับประทาน	 ซ่ึงขนาดยาปกติเป็นขนาด

ของการรับประทานยาแต่ละครั้ง	ไม่จ�าเป็นต้องต่อเนื่อง	เช่น	ยาลดไข้พารา- 

เซตามอล	ขนาดปกติในผู้ใหญ่	รับประทานครั้งละ	2	เม็ด	ทุก	4	–	6	ชั่วโมง	

เวลามอีาการ	เมือ่หายปวดหวักห็ยุดยาได้	ส�าหรบัยาทีร่กัษาโรคเรือ้รงับ่อยครัง้ 

เมื่อเกิดภาวะเฉียบพลันจะมีขนาดยาเริ่มต้น	ซึ่งอาจเป็นขนาดที่ให้สูงทีเดียว	

หรือค่อยๆ	 เพิ่ม	 แต่เมื่อประคับประคองอาการได้แล้ว	 จึงลดขนาดยาลงมา 

เป็นขนาดประคบัประคองได้	เช่น	ขนาดยาประคบัประคองทีป่รากฎในเอกสาร 

ก�ากบัยาของยาทีใ่ช้รกัษาโรคความดนัโลหติสงูบางขนานจะเป็น	รบัประทาน

วันละ	1	เม็ด	วันละ	1	ครั้ง	เป็นต้น	

 เอกสารก�ากับยา ท�าไมถึงมีการระบุความแรงของยามากกว่า  
 1 ความแรง และจะเลือกอ่านข้อมูลตรงไหน 
	 เอกสารก�ากับยาแต่ละชนิดจะระบุความแรงของยาที่มีจ�าหน่าย

ทั้งหมดของยาชนิดนั้นๆ	ซึ่งก็อาจสร้างความสับสนได้	ตัวอย่างเช่น	เอกสาร

ก�ากับยาลดความดัน	 (ดังรูปที่	 1)	 มีจ�าหน่าย	 2	 ขนาด	 คือ	 5	 มิลลิกรัม 

และ	 10	 มิลลิกรัม	 จะสังเกตในเอกสารก�ากับยาในส่วนของส่วนประกอบ	 

ระบุความแรงของยา	2	ขนาด	แต่ข้อบ่งใช้และข้อควรระวังอื่นๆ	จะเหมือน

กัน	 การเลือกอ่านข้อมูลต้องดูที่กล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ซึ่งจะระบุขนาดยาที่ 

ผูป่้วยได้รบั	และในข้อมลูอกีส่วนหนึง่ทีส่ามารถสงัเกตความแรงของยาทีไ่ด้รบั
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ก็คือ	ฉลากยา	นั่นเอง	ในทุกๆ	ฉลากยาที่ได้จากสถานพยาบาลจะมีการระบุ 

ความแรงหลงัชือ่ยาเสมอ	(หวัข้อแรกในบทนี)้	ดงันัน้จะเหน็ได้ว่า	แม้ในเอกสาร 

ก�ากับยามีข้อมูลที่ให้มากกว่า	 แต่บ่อยครั้งอาจสร้างความสับสนได้เนื่องจาก

บริษัทจะไม่แยกเอกสารก�ากับยาตามความแรงของยา	 เพราะอาจสิ้นเปลือง	

แต่ก็สร้างความสับสนได้โดยเฉพาะขนาดยาที่ระบุไว้จะกว้างๆ	 การอ่าน 

ฉลากยาจึงเป็นหลักประกันว่าจะสามารถใช้ยาได้ถูกต้องมากกว่า

 

รูปที่ 1

 ข้อบ่งใช้ ต่างจากสรรพคุณอย่างไร
	 หลายคนคงสงสัยเมื่ออ่านเอกสารก�ากับยาพบค�าว่า	ข้อบ่งใช้	หรือ	

สรรพคุณ	 เมื่อมองถึงความแตกต่างของค�าท้ังสอง	 จะพบว่าบนฉลากยา

ส�าหรับรักษาโรคโดยทั่วไปแล้วจะใช้ค�าว่า	“ข้อบ่งใช้”	มาจากภาษาอังกฤษว่า	

indication	แต่ค�าว่า	“สรรพคณุ”	ในพจนานกุรมของราชบณัฑติยสถาน	2552	

ให้ความหมายว่า	คุณสมบัติที่เป็นยา	หรือคุณสมบัติ	 เช่น	ขิง	มีสรรพคุณ 

ขับลม	แก้คลื่นไส้	 ดังนั้นค�าว่าข้อบ่งใช้จึงเป็นการบอกว่าใช้ในการรักษาโรค

อะไร	หรืออาการอะไร	แต่สรรพคุณจะเป็นคุณสมบัติของยานั้น	ในฉลากยา

มักพบการใช้ค�าว่า	 “ข้อบ่งใช้”	 เช่น	 ข้อบ่งใช้ส�าหรับลดความดันโลหิต	 ลด

ระดับไขมันในเลือด	ลดระดับน�้าตาลในเลือด	รักษาโรคหัวใจ	เป็นต้น	โดย

ข้อบ่งใช้ดังกล่าวเป็นฤทธิ์ของยานั้นๆ	 ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหาร 

และยา	และยังได้รบัการขึน้ทะเบยีนยาถงึฤทธ์ิในการรกัษาโรคดังกล่าวอกีด้วย	 

แต่ส�าหรับค�าว่า	“สรรพคุณ”	เป็นการกล่าวถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้นๆ	

ยาอาจมีสรรพคุณมากมาย	 แต่อาจมีข้อบ่งใช้จ�ากัดได้	 เพราะมีหลายปัจจัย

ตั้งแต่ขนาดที่ใช้อาจต้องสูงมาก	 จึงไม่นิยมในข้อบ่งใช้นั้นๆ	 อย่างไรก็ตาม 

พบว่ามกีารใช้ค�า	2	ค�านีแ้ทนกนัไป	มา	จนมคีวามรูส้กึว่าเป็นค�าเดยีวกนั	เช่น	 

มีสรรพคุณลดระดับน�้าตาลในเลือด	 หรือข้อบ่งใช้ส�าหรับลดระดับน�้าตาล 

ในเลือด	

 เอกสารก�ากับยามีข้อมูลมาก ตัวหนังสือก็เล็กนิดเดียว และมี 
 ภาษาอังกฤษแทรกอ่านไม่เข้าใจ จ�าเป็นต้องอ่านไหม และหาก 
 ต้องอ่านจะอ่านอะไร
	 โดยทั่วไป	เอกสารก�ากับยาจะแบ่งเป็น	2	ประเภท	คือเป็นเอกสาร

ก�ากับยาส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ	 เช่น	 แพทย์	 เภสัชกร	 เอกสารก�ากับยา

ประเภทนี้มักมีข้อมูลมากมาย	 ลายตา	 ตัวอักษรก็เล็กและบางครั้งก็จะเป็น

ภาษาอังกฤษ	หรือมีไทยค�า	อังกฤษค�า	อย่างนี้ไม่ต้องไปอ่าน	เดี๋ยวไมเกรน 

จะกินเอา	 เอกสารก�ากับยาอีกประเภท	 เป็นเอกสารก�ากับยาส�าหรับผู้ป่วย	 

ก็จะมีข้อมูลสั้นๆ	กระชับ	และเป็นภาษาไทยส่วนมาก	แต่ตัวหนังสือก็ยังเล็ก 

อยู่ดีแหล่ะ	 เอกสารก�ากับยาส�าหรับผู้ป่วยจึงมักเป็นเอกสารที่บรรจุอยู่ใน

กล่องยา	หรือขวดยา	ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ส�าคัญมากส�าหรับยาแต่ละต�ารับ	

เนื่องจากในเอกสารก�ากับยาจะระบุข้อมูลทั่วไปของยาที่ส�าคัญ	 ซึ่งเป็นสิ่งที่ 

ผู้ใช้จ�าเป็นต้องรู้	เช่น	
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	 1.	 ชื่อยา	 ซึ่งมักระบุทั้งภาษาไทย	 และภาษาอังกฤษ	 ยกตัวอย่าง

เช่น	 ไทลีนอล	 ซาร่า	 หรือพาราแคพ	 เป็นชื่อการค้าของยาที่แตกต่างกัน	

เนื่องจากผลิตจากคนละบริษัท	 แต่ยาดังกล่าวมีชื่อสามัญของยาเหมือนกัน	

คอื	พาราเซตามอล	ซึง่มสีรรพคณุบรรเทาอาการปวด	หรอืลดไข้	หากผูใ้ช้ยา 

ไม่ทราบชื่อสามัญ	อาจไปซื้อ	ไทลีนอล	ซาร่า	หรือพาราแคพ	มารับประทาน 

ซ�้ากัน	ดังนั้นการทราบชื่อสามัญของยาเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก	เพราะจะเป็น 

การช่วยป้องกันการใช้ยาซ�้าซ้อนเวลาไปซื้อยาตัวอื่นๆ	มาใช้ร่วมด้วย	ซึ่งอาจ

ท�าให้เกิดอันตรายต่อผู้รับประทานได้	

	 2.	ข้อบ่งใช้/สรรพคุณของยา	ซึ่งจะระบุว่ายานั้นใช้รักษาอาการใด	

หากใช้ยาถูกกับโรคที่เป็น	ท�าให้ได้ผลในการรักษาโรคที่เป็นให้หายด้วยตาม

ที่ระบุไว้

	 3.	ขนาดและวิธีการใช้ยา	ซึ่งจะระบุถึงปริมาณการรับประทานยา	

วิธีใช้	และเวลาในการใช้ยา	

	 4.	ค�าเตอืนหรอืข้อควรระวงั	ซึง่จะระบถุงึอาการข้างเคยีงหรอือาการ 

ไม่พงึประสงค์ของยานัน้	เช่น	รบัประทานแล้วอาจจะง่วงนอน	หรอืเป็นเรือ่งของ 

อาการทีพ่บในบางราย	หรอืการออกฤทธิข์องยานัน้ว่าอาจจะมกีารเสรมิฤทธิ์

กับยาตัวอื่นได้	 ถ้าเป็นยาที่มีข้อความว่า	 “ยาอันตราย”	 ควรใช้ด้วย	 ความ

ระมดัระวงั	ปฏบิตัติามข้อแนะน�าบนเอกสารก�ากบัยาอย่างเคร่งครดั	หรอือยู่

ในความดูแลของแพทย์	หรือเภสัชกร

	 5.	วิธีการเก็บรักษา	 ซ่ึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก	 เพราะหากเก็บยา 

ไม่ถูกต้อง	 ยาก็อาจจะเสื่อมสภาพ	 ไม่มีประสิทธิผลในการรักษา	 หรืออาจ

เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้

	 6.	ผู้ผลิต และที่ตั้งของผู้ผลิต	 เมื่อเกิดปัญหาในการใช้ยา	 เราก็

สามารถร้องเรียนให้เจ้าของรับผิดชอบได้

	 7.	 เลขทะเบียนต�ารับยา	ซึ่งเป็นหลักฐานว่ายานั้นได้รับการอนุมัติ

จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว	

	 อย่างน้อยถ้าเราอ่านเอกสารก�ากับยา	 ก็จะท�าให้เราทราบถึงชื่อยา	

สรรพคุณ	วิธีใช้	ข้อควรระวัง	และค�าเตือน	นอกจากนี้ยังท�าให้ทราบว่ายานั้น 

ได้รับอนุญาตแล้วหรือยัง	 โดยดูจาก	 เลขทะเบียนต�ารับยา	 ซึ่งผ่านการ 

ตรวจสอบจากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วว่าปลอดภยัในการ

ใช้	 แต่ถ้าไม่มีเลขทะเบียนต�ารับยา	 หรือฉลาก	 ของยาเลอะเลือนก็ไม่ควร 

ซือ้ยานัน้มารบัประทาน	อ่านสกันดิก่อนทีจ่ะซือ้	ดใูห้ดก่ีอนทีจ่ะใช้	เพือ่ความ

ปลอดภัยในการใช้ยา	 หากผู้ใช้อ่านเอกสารก�ากับยาแล้วไม่เข้าใจสามารถ

ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรได้	

 หมอบอกว่าเป็นต่อมลูกหมากโต แต่ ในฉลากไม่เห็นมีระบุ 
 มีแต่ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง เป็นการจ่ายยาผิดใช่ไหม 
	 การสอนอ่านฉลาก	 และเอกสารก�ากับยาจะกลายเป็นดาบสองคม 

ไปเสยีแล้ว	เพราะหลายครัง้การรกัษาพยาบาลไม่ตรงมาตรงไป	ตามข้อบ่งใช้ 

ที่เขียนไว้	แต่อาจใช้สรรพคุณของยาในด้านอื่นๆ	ยา	1	ชนิด	อาจมีสรรพคุณ 

หรอืข้อบ่งใช้ในการรกัษาหลายโรค	ยกตวัอย่าง	เช่น	ด๊อกซาโซซิน	(doxazosin)	 

เป็นยารักษาต่อมลูกหมากโต	 และลดความดันโลหิต	 เนื่องจากยาออกฤทธิ์ 

ทัง้ต่อหลอดเลอืดและกล้ามเนือ้กระเพาะปัสสาวะ	ต่อมลกูหมาก	ซึง่กล้ามเนือ้ 

เรียบในต่อมลูกหมากจะมีการบีบตัวท�าให้ท่อปัสสาวะมีการตีบแคบลง	 เป็น

สาเหตุให้เกิดอาการปัสสาวะล�าบาก	 โดยผลของยาจะท�าให้กล้ามเนื้อเรียบ

เหล่านี้คลายตัว	ท่อปัสสาวะกว้างขึ้น	ท�าให้ปัสสาวะได้คล่องขึ้น	เบ่งปัสสาวะ

น้อยลง	 และเนื่องจากยาออกฤทธิ์ต่อหลอดเลือดด้วย	 ท�าให้กล้ามเนื้อเรียบ 

ของผนังหลอดแดงคลายตัว	 มีผลลดความดันโลหิต	 แสดงให้เห็นว่าการ 

ออกฤทธิ์ของยาแต่ละตัว	มีสรรพคุณหรือข้อบ่งใช้ในการรักษาหลายโรค	ซึ่ง

อาจไม่แสดงในฉลากยาครบทกุโรค	ดังนัน้	หากมข้ีอสงสยัเกีย่วกบัยาสามารถ

ปรึกษาเภสัชกรได้	เพื่อการใช้ยาที่ปลอดภัย



84 : สภาเภสัชกรรม/องค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม สาระ-ปัน-ยา 3 : 85

 กล่องยาเขียนว่า “ยาควบคุมพิเศษ ใช้เฉพาะสถานพยาบาล”  
 หมายความว่าอะไร
	 ในภาวะปัจจุบัน	 ผลิตภัณฑ์ยาบางชนิดเป็นยาที่อาจมีอันตรายจาก

การใช้ยาสงู	จ�าเป็นต้องใช้ภายใต้การดแูลจากแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญอย่างใกล้ชดิ	 

ดังที่แสดงข้างกล่องว่า	 ยาควบคุมพิเศษ	 “ใช้เฉพาะสถานพยาบาล”	 เป็น

อกัษรไทยสแีดง	ปรากฏไว้ชดัเจน	ยาดงักล่าวจึงถูกจ�ากดัการใช้ให้อยูใ่นสถาน

พยาบาล	 หรือโรงพยาบาลเท่านั้น	 ห้ามจ�าหน่ายในร้านขายยาทุกประเภท

และยังได้ก�าหนดให้ผู้รับอนุญาตน�าหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร	 ต้อง 

จัดท�าบัญชีรายชื่อยาที่ผลิตหรือน�าหรือสั่งฯ	 รายงานให้ส�านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยาทราบ	ยกตัวอย่างเช่น	กรณีปัญหาการน�ายาแก้หวัด

สูตรผสมท่ีมส่ีวนประกอบของซโูดอเีฟดรนี	ซึง่ใช้เป็นยาแก้หวดัไปใช้เป็นสาร

ตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด	กระทรวงสาธารณสุข	จึงก�าหนดให้ยาสูตรผสม 

ที่มีซูโดอีเฟดรีนเป็นส่วนประกอบในรูปแบบ	 ยาเม็ด	 แคปซูล	 และยาน�้า	

ยกเว้นสูตรผสมที่มีพาราเซตามอล	เป็นส่วนประกอบ	เป็นยาควบคุมพิเศษ	

จ�าหน่ายได้เฉพาะสถานพยาบาลของรัฐ	 และสถานพยาบาลของเอกชน

ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเท่านั้น	 และมีผลบังคับใช้ในวันที่	 19	 ธันวาคม	

2554	เป็นต้นไป	อย่างไรกต็าม	ยาดงักล่าวถกูยกระดบัขึน้เป็นวตัถอุอกฤทธ์ิ

ต่อจิตและประสาทในประเภท	2	ตั้งแต่วันที่	4	เมษายน	2555	

 ยาที่มีกรอบสามเหลี่ยมและมีค�าว่าต้องติดตาม หมายความว่า 
 อะไร
	 ยาใหม่ทีไ่ด้รบัอนมุตัใิห้จ�าหน่ายในประเทศ	จะได้รบัอนมุตัทิะเบยีน

แบบมเีงือ่นไขในช่วง	2	ปีแรก	โดยสงัเกตได้	จากบรรจภุณัฑ์	จะมคี�าว่า	“ต้อง 

ติดตาม”	ในเครือ่งหมายสามเหลีย่ม	และใต้สามเหลีย่มจะเขยีนค�าว่า	“ใช้เฉพาะ 

สถานพยาบาล”	หรอื	“ใช้เฉพาะโรงพยาบาล”	เป็นตวัอกัษรสแีดงทีฉ่ลาก	ยา 

ดังกล่าว	 ไม่อนุญาตให้ขายในร้านขายยา	 เนื่องจาก	 ยานี้ยังอยู่ระหว่างการ

ติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา	 จึงถูกก�าหนดให้จ�าหน่ายเฉพาะใน 

โรงพยาบาล	หรือคลินิก	ซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิด	หาก

ท่านเป็นผูป่้วยทีไ่ด้รบัยาดงักล่าว	กไ็ม่ต้องตกใจ	รบัประทานยาตามปกต	ิแต่

หากเกิดอาการผดิปกตขิึน้	หรอืคดิว่าผดิปกต	ิให้สอบถามแพทย์	หรอืเภสชักร	

 “ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3” ท�าไมทางโรงพยาบาลจึง 
 จ่ายให้ เพราะกลัวติดยา 
	 ยาเสพตดิ	ทีจ่ะกล่าวในทีน่ีค้อื	ยาเสพตดิให้โทษ	ตามพระราชบญัญัต ิ

ยาเสพติดให้โทษ	 พ.ศ.	 2522	 (ฉบับที่	 2	 พ.ศ.	 2528	 และฉบับที่	 3	 

พ.ศ.	2530)	ซึง่	หมายถงึสารเคมหีรอืวตัถชุนดิใดๆ	ซึง่เมือ่เสพเข้าสูร่่างกาย

ไม่ว่าจะรับประทาน	 ดม	 สูบ	 ฉีดหรือด้วยประการใดๆ	 แล้วท�าให้เกิดผล 

ต่อร่างกายและจิตใจ	 ในลักษณะส�าคัญ	 เช่น	 ต้องเพ่ิมขนาดการเสพขึ้น 

เป็นล�าดับ	มีการถอนยาเมื่อขาดยา	มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและ

จิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา	 และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง	 กับให้

รวมตลอดถึงพืช	หรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ	 

หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ	และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด 

ให้โทษด้วย	ทัง้นีต้ามทีร่ฐัมนตรปีระกาศในราชกจิจานเุบกษา	แต่ไม่หมายความ 

ถงึยาสามญัประจ�าบ้านบางต�าราตามกฎหมายว่าด้วยยาทีม่ยีาเสพตดิให้โทษ

ผสมอยู	่ซึง่สามารถแบ่งยาเสพตดิให้โทษได้	5	ประเภท	ตามพระราชบญัญัติ
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ยาเสพติดให้โทษ	พ.ศ.	2522	ดังนี้	

	 1.	 ยาเสพติดให้โทษประเภท	 1	 เช่นเฮโรอีน	 เมทแอมเฟตามีน	 

เอม็ดเีอ็มเอ	(ยาอี)	ยาเสพตดิให้โทษ	ประเภทนีไ้ม่ใช่ประโยชน์ทางการแพทย์

	 2.	 ยาเสพติดให้โทษประเภท	 2	 เช่น	 มอร์ฟีน	 โคเดอีน	 เพทิดีน	 

เมทาโดน	 และฝิ่น	 ยาเสพติดให้โทษประเภทนี้มีประโยชน์ทางการแพทย	์ 

แต่กม็โีทษมาก	ดงันัน้จงึต้องใช้ภายใต้ความควบคมุของแพทย์	และใช้เฉพาะ

ในกรณีที่จ�าเป็นเท่านั้น

	 3.	 ยาเสพติดให้โทษประเภท	 3	 เป็นยาส�าเร็จรูปที่ผลิตขึ้นตาม

ทะเบียนต�ารับ	ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว	มีจ�าหน่ายตาม 

ร้านขายยา	 ได้แก่	 ยาแก้ไอ	 ที่มีตัวยาโคเดอีน	 หรือยาแก้ท้องเสียที่มีตัวยา	

ไดเฟนอกซนิ	เป็นต้น	ยาเสพตดิให้โทษประเภท	3	มปีระโยชน์ทางการแพทย์	

และมีโทษน้อยกว่ายาเสพติดให้โทษอื่นๆ	

	 4.	ยาเสพติดให้โทษประเภท	4	เป็นน�้ายาเคมีที่น�ามาใช้ในการผลิต

ยาเสพติดให้โทษประเภท	1	ได้แก่	น�้ายาเคมี	อาซิติกแอนไฮไดรด์	อาซิติล

คลอไรด์	 เอทิลิดีน	 ไดอาเซเตท	 สารเออร์โกเมทรีน	 และคลอซูโดอีเฟดรีน	

ยาเสพตดิให้โทษประเภทนี	้ส่วนใหญ่ไม่มกีารน�ามาใช้ประโยชน์ในการบ�าบดั

รักษาอาการของโรคแต่อย่างใด

	 5.	ยาเสพตดิให้โทษประเภท	5	ได้แก่	พชืกญัชา	พชืกระท่อม	พชืฝ่ิน	 

และพชืเหด็ขีค้วาย	ยาเสพตดิให้โทษประเภทนี	้ไม่มปีระโยชน์ทางการแพทย์

	 จากข้อมูลข้างต้น	จะเห็นว่ายาเสพติดให้โทษประเภท	3	 เป็นยาที่ 

ได้รบัอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสขุให้น�ามาใช้ทางการแพทย์ได้	เนือ่งจาก 

มีประโยชน์ทางการแพทย์และมีโทษน้อยกว่ายาเสพติดให้โทษอื่นๆ	 ดั้งนั้น

เป็นเหตุผลที่โรงพยาบาลต่างๆ	สามารถน�ามาใช้รักษาผู้ป่วยได้	และหากใช้

รักษาตามอาการ	และในระยะเวลาที่แพทย์สั่ง	ก็ไม่เป็นปัญหาในการเสพติด

 “ยาใช้เฉพาะที่” หมายความว่าใช้ได้เฉพาะที่บ้าน หรือต้องใช้ 
 ในโรงพยาบาล
	 ค�าถามจะแรงไปไหน?	 ค�าว่า	 “ยาใช้เฉพาะที่”	 หมายความว่า	 ยา

แผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่มุ่งหมายใช้เฉพาะที่กับหู	 ตา	 จมูก	 ปาก	

ทวารหนัก	ช่องคลอดหรือท่อปัสสาวะ	ซึ่งเป็นความหมายในพระราชบัญญัติ

ยา	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2530	มาตราที่	1-48	โดยฉลากยาบนฉลากยาจะมี

ค�าว่า	ยาใช้เฉพาะที่	บ่งบอกไว้	ตัวอย่างรูปแบบยาที่เป็นยาใช้เฉพาะที่	เช่น	

ยาหยอดตา	ยาหยอดหู	ยาป้ายปาก	ยาสวนทวาร	ยาเหน็บ	เป็นต้น

	 หากพบค�าว่า	 “ยาใช้เฉพาะที่”	ปรากฏอยู่บนฉลากยา	ก็ต้องใช้ให้

ถูกต�าแหน่งของยาชนิดนั้น	 เพ่ือป้องกันอันตรายจากยาหากใช้ผิดต�าแหน่ง	 

ยาหยอดหไูม่ควรน�ามาหยอดตา	เพราะกระบวนการผลติแตกต่างกนั	เป็นต้น

นอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือโรงพยาบาลก็สามารถใช้ยาได้	 ขึ้นอยู่กับ

ความเหมาะสมและความสะดวกของผู้ป่วยเอง	 ดังนั้นค�าว่าเฉพาะที่	 ไม่ได้

หมายถึงสถานที่ที่จะใช้ยา	 แต่เป็นการก�าหนดการใช้ยากับต�าแหน่งต่างๆ	

ของร่างกาย

 ได้รับยาเบาหวานชนิดรับประทานร่วมกับอินซูลิน แต่ที่กล่องยา 
 เขยีนว่า “ใช้รกัษาโรคเบาหวานทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัอนิซลูนิ” ดงันัน้ 
 สามารถใช้ยาร่วมกันได้ไหม ที่ผ่านมาก็เลยเลี่ยงใช้สลับวันกัน
	 นี่ก็เป็นอีก	1	ราย	ที่อ่านเอกสารก�ากับยา	หรือฉลากยา	ท�าให้มีข้อ

สงสยั	ซึง่เป็นสิง่ทีด่คีรบั	แต่ทีเ่ล่ามาว่าใช้ยาสลบัวนักนันี	่ไม่ใช่แล้ว	ไม่ถกูต้อง 

นะคร้าบบบบบบบบบบบ	ให้ใช้ตามทีร่ะบไุว้ในฉลากครบั	บคุลากรการแพทย์

เวลาให้การรักษา	อาจลืมคิดไปว่า	ผู้ป่วยปัจจุบันหาความรู้	และอ่านเอกสาร

โน่น	นี่	นั่น	มากขึ้น	รอบคอบในการใช้ยามากขึ้น	หากไม่ได้ให้ข้อมูลที่มาก

เพียงพอก็จะเกิดปัญหาตามที่ถามมา	

	 โรคเบาหวานแบ่งออกเป็น	2	ชนิด	 ได้แก่	 โรคเบาหวานชนิดที่	 1	 
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ว่าด้วยการปฏิบัติตน
และการติดตาม

ปันที่   4

(Insulin-dependent	diabetes	mellitus	(IDDM))	เรยีกว่าชนดิเกีย่วข้องอนิซลูนิ

เป็นชนิดท่ีเกิดจากการขาดเบต้าเซลล์ในตับอ่อนที่ท�าหน้าที่หลั่งอินซูลิน	 

การรักษาจะใช้เฉพาะยาฉีดอนิซลูนิเท่านัน้	และโรคเบาหวานชนดิที่	2	(Non-

insulin-dependent	diabetes	mellitus	(NIDDM))	เรียกว่าชนิดไม่เกี่ยวข้อง

กับอินซูลิน	 เกิดจากการที่ร่างกายหลั่งอินซูลินแต่ไม่เพียงต่อการท�างานของ

ร่างกาย	จงึเกดิน�า้ตาลทีเ่หลอืเกนิความจ�าเป็น	การรกัษาจะมทีัง้การใช้ยาลด

ระดับน�้าตาลในเลือดและยาฉีดอินซูลิน	สามารถใช้ร่วมกันได้หากผู้ป่วยเบา

หวานไม่สามารถคมุระดบัน�้าตาลในเลอืดด้วยยาชนดิรบัประทาน	หรอืผูป่้วย

เบาหวานบางรายอาจมกีารท�างานของตบัหรอืไตบกพร่อง	ท�าให้ไม่สามารถใช้ 

ยาเม็ดรับประทานบางชนิดได้	 จึงมีการใช้ยาฉีดอินซูลินร่วมด้วย	 เป็นต้น	 

ดงันัน้หากสงัเกตเหน็ข้างกล่องยาเขยีนว่า	“ใช้รักษาโรคเบาหวานทีไ่ม่เก่ียวข้อง 

กับอินซูลิน”	 จะหมายถึงยาเม็ดชนิดรับประทานส�าหรับรักษาโรคเบาหวาน

ชนิดที่	 2	 ไม่ได้แปลว่าห้ามใช้ร่วมกับอินซูลิน	 หากไม่สามารถคุมอาการได้

บ่อยครั้งจึงมีการสั่งใช้ร่วมกับยาฉีดอินซูลิน
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	 ขัน้ตอนส�าคญัทีส่ดุขัน้ตอนหนึง่ในการรกัษาพยาบาลคอื	การปฏบิตัติน	

และการติดตาม	ทุกครั้งที่ไปรับบริการผู้ป่วยจะได้รับค�าแนะน�าจากบุคลากร

การแพทย์ทุกประเภทถงึค�าแนะน�าในการปฏบัิตติน	เช่น	หากท่านเป็นผูป่้วย 

เบาหวาน	ท่านกจ็ะได้รบัค�าแนะน�าต่างๆ	ทีห่ลากหลาย	ตัง้แต่ควบคมุปรมิาณ

การรับประทานอาหารจ�าพวกแป้งและน�้าตาล	 หมั่นดูแลระวังอย่าให้เป็น

บาดแผลท่ีเท้า	 ให้พกท๊อฟฟี่ติดตัวหากเกิดอาการหน้ามืดให้อมท๊อฟฟี่เพื่อ

เพิม่ระดบัน�า้ตาล	รบัประทานยานีก่้อนอาหารคร่ึงชัว่โมง	นดัครัง้หน้าให้อดน�า้

และอาหารหลงัเทีย่งคนืและให้มาตดิต่อท่ีห้อง...	เดอืนหน้าหมอนดัให้มาตรวจ

การท�างานของตับ	 สารพัดค�าแนะน�า	 ประเภทแต่ละท่านก็จัดกันมาเต็มที่	 

ดหีน่อยกม็เีป็นกระดาษ	หรือแผ่นพบัให้ข้อมลู	แต่อ่านไม่เหน็	แต่บางครัง้หมอ

ท่านทั้งหลายคงคิดว่า	ผู้ป่วยความจ�าดี	จัดหนักโดยไม่ให้แผ่นพับ	พอผิดนัด	

น�า้ตาลขึน้	กโ็ดนต�าหน	ิไม่ลองเป็นผูป่้วยบ้างกแ็ล้วไป	ก็คงเหน็พ้องต้องกันแล้ว 

นะครับว่า	การปฏิบัติตนและการติดตามมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก

 การติดตามผลทางห้องปฏิบัติการ หรือการตรวจร่างกายที่ควรรู้ 
 มีอะไรบ้าง
	 ข้อมูลการตรวจร่างกายเป็นข้อมูลที่ส�าคัญเพื่อประกอบการวินิจฉัย

ของแพทย์	 และยังช่วยในการประเมินการรักษา	 หรือการเกิดอาการไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ยาอีกด้วย	 การตรวจร่างกายซึ่งพบบ่อยเมื่อเข้ารับการ

รักษาในสถานพยาบาล	 ได้แก่	 การตรวจลักษณะทั่วไป	 (general	 appear-

ance)	และ	การตรวจสัญญาณชีพ	(vital	signs)

 ●	การตรวจลกัษณะทัว่ไป	เป็นการตรวจลกัษณะภายนอกทัว่ไปของ 

	 	 ผู้ป่วยที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า	เช่น	อ้วน	ผอม	อายุมาก 

	 	 หรือน้อย	 (อันนี้ไม่ตรวจ	 ใช้ถามเอา	 บางคนหน้าไปก่อนวัย 

	 	 จะประมาณการผิดเอาง่ายๆ)	ซีด	คล�้า	ผิวแห้ง	ตาลึกโบ๋	ขอบตา 

	 	 ด�า	ผมร่วงเป็นกระจกุ	หนงัหุม้กระดกู	มกีลิน่ตวัตุๆ 	(สาบานนะ.. 

	 	 ว่า	เป็นคน)	เป็นต้น

 ●	การตรวจสัญญาณชีพ	ได้แก่	การตรวจอุณหภูมิร่างกาย	ชีพจร	 

	 	 อัตราการหายใจ	ความดันโลหิต	ส่วนสูง	น�้าหนัก

  ◆	อุณหภูมิร่างกาย	ค่าที่วัดได้จะขึ้นกับว่าวัด	ณ	ต�าแหน่งใดของ 

	 	 	 ร่างกาย	หากวัดที่ปากนั้นค่าอุณหภูมิปกติจะอยู่ในช่วง	35.8- 

	 	 	 37.3	 องศาเซลเซียส	 หากที่รักแร้ค่าอุณหภูมิปกติจะอยู่ใน 

	 	 	 ช่วง	 35.3-37.8	 องศาเซลเซียส	 แต่หากมีภาวะไข้อุณหภูม ิ

	 	 	 ร่างกายจะสงูขึน้มากกว่า	37.8	องศาเซลเซยีสซึง่อาจเนือ่งจาก 

	 	 	 การติดเชื้อ	การอักเสบหรืออาจเกิดจากอาการไม่พึงประสงค์ 

	 	 	 จากการใช้ยา	

  ◆	อัตราการเต้นของหัวใจ	 เป็นค่าจ�านวนครั้งที่หัวใจเต้นภายใน	 

	 	 	 1	นาที	ค่าปกติควรอยู่ในช่วง	60-100	ครั้งต่อนาที	ส่วนใน 

	 	 	 เด็กทารกจะมีค่าอัตราการเต้นของหัวใจสูงกว่าผู ้ใหญ่คือ 

	 	 	 ประมาณ	140	ครั้งต่อนาที	

  ◆	ความดันโลหิตสูง	 คือ	 แรงดันที่เกิดจากหัวใจบีบตัว	 เพื่อ 

	 	 	 ดันโลหิตในหัวใจและหลอดเลือดแดงใหญ่ออกไปเลี้ยงส่วน 

	 	 	 ต่างๆ	 ของร่างกาย	 ความดันโลหิต	 จะวัดเป็นตัวเลขสองค่า	 

	 	 	 เช่น	120/80	มลิลเิมตรปรอท	โดยตวัเลขหน้าคอื	ค่าความดนั 

	 	 	 ขณะหัวใจบีบตัวและตัวเลขหลังคือ	 ค่าความดันขณะหัวใจ 

	 	 	 คลายตวั	ค่าปกตปิระมาณ	110/70	-	120/80	มลิลเิมตรปรอท	 

	 	 	 หากขาดเกินไปกว่านี้ก็ลองปรึกษาแพทย์	

  ◆	อตัราการหายใจ	เป็นจ�านวนครัง้ทีร่่างกายมกีารหายใจภายใน	 

	 	 	 1	นาท	ีอตัราการหายใจในผูใ้หญ่ปกตมิค่ีาอยูใ่นช่วง	12-18	ครัง้ 

	 	 	 ต่อนาที	หากอัตราการหายใจต�่ากว่า	10	ครั้งต่อนาทีเรียกว่า	 

	 	 	 มีอัตราการหายใจต�่ากว่าปกติ	 และหากอัตราการหายใจ 

	 	 	 มากกว่า	 20	 ครั้งต่อนาทีเรียกว่ามีอัตราการหายใจมากกว่า 

	 	 	 ปกติ
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	 ส่วนข้อมูลผลทางห้องปฏิบัติการมีประโยชน์ในแง่เป็นหลักฐาน

สนับสนุนอาการทางคลินิกท่ีแสดงออกมาให้เห็นหรือได้จากการตรวจทาง

ร่างกาย	โดยท่ัวไปหากไม่มอีาการทางคลนิกิทีบ่่งบอกถงึความผดิปกตภิายใน

ร่างกายจะไม่มีการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 ซึ่งค่าที่ได้จากการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ	 หากไม่อยู่ในช่วงที่ก�าหนดถือว่า	 เกิดความผิดปกติ	 แต่สิ่ง

ที่ควรค�านึงถึงเสมอในการแปลผลคือ	 อาจมีปัจจัยอ่ืนที่มีผลกระทบท�าให้ค่า 

การตรวจวัดไม่อยู่ในช่วงปกติได้	 แม้ว่าผลการตรวจร่างกายจะปกติหรือ 

ไม่ปกติก็ตาม	เช่น	อายุ	เพศ	น�้าหนัก	อาหาร	และยาที่ใช้ในปัจจุบัน	เป็นต้น	

ดังนั้นควรให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้วิเคราะห์ผลการตรวจทางห้อง

ปฏบิตักิาร	โดยอาศยัผลการตรวจร่างกายร่วม	เพือ่ให้เกิดความถกูต้องในการ 

แปลผล

	 การตรวจทางห้องปฏิบัติที่พบบ่อยได้แก่

 1. ระดบักลโูคสในเลอืด	(fasting	plasma	glucose/fasting	blood	

sugar,	FPG/FBS)

	 กลูโคสเป็นผลิตผลที่ได้จากการย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตและ

ไกลโคเจนในตบั	ท�าหน้าทีเ่ป็นแหล่งพลงังานให้กบัร่างกาย	การตรวจกลโูคส

เป็นการตรวจสอบเบ้ืองต้นเพือ่ประเมนิการท�างานของเซลล์ทีม่ชีือ่ว่า	ไอส์เลท	

ในตับอ่อน	ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนอินซูลิน	นอกจากนี้ยังใช้ประเมิน

ความสามารถในการดูดซึมกลูโคสของผู้ป่วย	ความสามารถในการใช้กลูโคส

ของร่างกาย	และความสามารถของตบัในการเปลีย่นไกลโคเจนเป็นกลโูคส	ซึง่

ค่าระดับน�้าตาลในเลือดหลังจากอดอาหารมาก่อนตรวจอย่างน้อย	8	ชั่วโมง

ในเด็กอายุ	 12	 เดือน-	 6	 ปีควรอยู่ในช่วง	 60-100	 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร	

และ	เด็กอายุ	7	ปีขึ้นไปค่าปกติควรอยู่ในช่วง	70-100	มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร	

หากค่าสูงกว่าปกติ	อาจเกิดจากหลายสาเหตุ	เช่น	ภาวะเบาหวาน	การติด

เชื้อ	โรคตับเรื้อรังเป็นต้น	หากค่าต�่ากว่าปกติ	แสดงว่าร่างกายมีภาวะได้รับ

คาร์โบไฮเดรตไม่เพียงพอ	เช่น	อาการข้างเคียงจากการใช้ยาฉีดอินซูลินหรือ

ยาลดระดับน�้าตาลในเลือด	

 2. ระดับยูเรียไนโตรเจนในเลือด	(blood	urea	nitrogen,	BUN)

	 เป็นผลิตผลสุดท้ายในกระบวนการย่อยสลายโปรตีน	 ซึ่งยูเรีย

ไนโตรเจนถูกสร้างจากตับแล้วถูกขนส่งไปตามกระแสเลือดและขับออกทาง

ไตเป็นอนัดับสดุท้าย	จดัเป็นตวัวดัการท�างานของหน่วยไต	ซึง่ค่าปกตสิ�าหรบั

เด็กควรอยู่ในช่วง	5-18	มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรและผู้ใหญ่ควรอยู่ในช่วง	7-20	

มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร	 และค่าดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุ	 หากค่า

สูงมากกว่าปกติอาจเกิดจากหลายสาเหตุเช่น	 การท�างานของไตบกพร่อง	

ภาวะหัวใจล้มเหลว	การอุดตันของทางเดินปัสสาวะ	การรับประทานโปรตีน

มากเกินไป	 เลือดออกในกระเพาะอาหารและล�าไส้	 และการใช้ยาบางชนิด

เป็นต้น	ค่าน้อยกว่าปกติอาจพบใน	ตับวาย	รับประทานอาหารที่โปรตีนน้อย	

ทุพโภชนาการ	เป็นต้น	ดังนั้นการแปลผลจึงต้องมีการตรวจและประเมินภา

วะอื่นๆร่วมด้วย	

 3. ครีเอตินิน	(serum	creatinine,	Cr)

	 เป็นสารประกอบซ่ึงเป็นส่วนประกอบส�าคัญของกล้ามเนื้อ	 ซ่ึงสาร

ครีเอตินินเกือบทั้งหมดจะถูกขับออกทางไตโดยผ่านการกรองที่หน่วยไต	จึง

เป็นตัวชี้วัดการประเมินการท�างานของไตคู่กับการพิจารณาค่าระดับยูเรีย

ไนโตรเจนในเลือด	ซึ่งค่าครีเอตินินส�าหรับคนอายุ	18	ปีควรอยู่ในช่วง	0.6-

1.3	มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร	หากค่าสูงกว่าปกติ	อาจมีสาเหตุได้จาก	ภาวะไต

บกพร่อง	ภาวะขาดน�้ารุนแรง

 บางครั้งได้ยา หมอนัดมาตรวจการท�างานของตับ จ�าเป็นต้อง 
 ตรวจไหม
	 ตับ..ตับ..ตับ..อยากกินตับ	 ร้อนจนตับแตก	 เหนื่อยซะจนตับแล่บ	

เพียงแค่นี้ก็ทราบแล้วนะครับว่าตับมีความส�าคัญเพียงใด	 ความเป็นพิษต่อ

ตบั	(Hepatotoxicity)	คอืการทีต่บัได้รบัอนัตรายหรอือกัเสบเนือ่งจากยาหรอื
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สารเคมีต่างๆ	โดยผู้ป่วยดีซ่านประมาณร้อยละ	2-5	พบว่ามีสาเหตุมาจาก

อาการไม่พึงประสงค์ของยาที่มีผลต่อตับ	 และพบว่าผู้ป่วยโรคตับประมาณ

ร้อยละ	3-10	มสีาเหตจุากอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ยา	ผูป่้วยบางกลุม่

จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดพิษต่อตับสูงกว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่น	เช่น	กลุ่มผู้สูงอายุ	

	 เนื่องจากตับเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสารทุก

ชนดิในร่างกาย	หากสารนัน้เป็นสารพษิ	สารพษินัน้ย่อมมโีอกาสท�าอนัตราย

ต่อตับได้	ไม่ทางตรงและทางอ้อม	ยาทุกตัวจึงมีแนวโน้มที่จะท�าอันตรายต่อ

ตับ	ความผิดปกติของตับหรือโรคตับที่เกิดจากยามีหลายชนิด	ตั้งแต่ชนิดที่

ไม่แสดงอาการทางคลินิก	 แต่อาจเกิดความผิดปกติจากการตรวจทางห้อง

ปฏบิตักิารเกีย่วกบัเอนไซม์หรอืสารชวีเคมต่ีางๆในตบั	ดงันัน้การป้องกนัการ

เกิดโรคตบัหรือตบัอกัเสบชนดิต่างๆจากยาจ�าเป็นต้องทราบผลการตรวจการ

ท�างานของตับ	 เพื่อทราบแนวโน้มของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการ

ใช้ยาต่อตับรวมถึงการประเมินผลความรุนแรงจากความผิดปกติที่อาจเกิด

ขึ้นกับผู้ป่วย

	 พาราเซตามอล	 เป็นยาแก้ปวดที่ใช้กันมากที่สุดในบ้านเรา	 แต่ยา

ตัวนี้เป็นยาที่เมื่อรับประทานเกินขนาด	หรือใช้บ่อยๆ	 เป็นประจ�า	 เช่น	 วัน

ละ	8-10	เม็ด	(เม็ดละ	500	มิลลิกรัม)	รับประทานติดต่อกัน	1	สัปดาห์	

จะส่งผลให้เอนไซม์ของตับเพิ่มมากขึ้น	หรือบางรายอาจเกิดภาวะพิษต่อตับ

เฉียบพลัน	ผู้ป่วยโรคตับก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาพาราเซตามอล

 ยาลดความดันโลหิตทุกตัว รับประทานแล้วท�าให้ไอใช่หรือไม่
	 อาการไอ	เป็นอาการท่ีท�าให้ผูป่้วยมาพบแพทย์ได้บ่อยทีส่ดุอย่างหนึง่	 

เป็นกลไกส�าคัญของร่างกายเพื่อขับส่ิงแปลกปลอมออกจากร่างกาย	 และ 

อาจเป็นอาการน�าของโรคต่างๆ	มากมายทัง้ทีร่นุแรงและไม่รนุแรง	อาการไอ 

ทีร่นุแรงอาจท�าให้เกดิความทกุข์ทรมานได้มากๆ	เช่น	ไอจนปวดท้องปวดซีโ่ครง	 

ไอจนอาเจียน	นอนไม่หลับ	เป็นต้น	อาการไอเกิดได้จากหลายสาเหตุ	เช่น	

โรคหืด	โรคหลอดลมอุดกลั้นเรื้อรัง	โรคกรดไหลย้อน	ความผิดปกติในปอด	

และยาเป็นต้น	โดยยาลดความดันโลหติบางชนดิเท่านัน้เป็นสาเหตขุองอาการ

ไอ	ยาที่พบมากว่าท�าให้เกิดอาการไอได้แก่	 ยาลดความดันโลหิตกลุ่มยับยั้ง

เอนไซม์ทีใ่ช้เปลีย่นแปลงแองจโิอเทนซนิ	(angiotensin	converting	enzyme)	

จ�ายากไม่ต้องจ�าให้เปลืองพื้นที่สมอง	ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ได้แก่	อินาลาพริล	

รามิพริล	แคปโตพริล	ลิซิโนพริล	เป็นต้น	ซึ่งมีผลข้างเคียงท�าให้เกิดอาการ

ไอเรือ้รงั	มกัพบอาการไอมากเวลากลางคนืเป็นอาการไอแห้ง	มกัไม่มเีสมหะ	

โดยหากพบอาการ	 สามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนยาลดความดันโลหิตสูง

กลุ่มอื่นแทน	 อาการสามารถหายได้ภายใน	 1-4	 วันหลังจากหยุดยา	 ทั้งนี้

อาการไอเรื้อรังจากการใช้ยาไม่ได้เกิดกับผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาทุกราย	

และเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ไม่รุนแรง	จึงสามารถใช้ยานี้ได้

ร่วมกับการสังเกตอาการผิดปกติดังกล่าวในช่วงระยะแรกเริ่มของการใช้ยา	

หากพบอาการผิดปกติในระหว่างที่ใช้ยาควรกลับมาพบแพทย์และเภสัชกร	

เพื่อประเมินอาการไม่พึงประสงค์และพิจารณาการรักษาที่เหมาะสมและ

ปลอดภัยส�าหรับผู้ป่วย

ภาพแสดงอาการไอ
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 ท�าไมรบัประทานยากนัชกัแล้ว เภสชักรต้องส่งไปทีห้่องทนัตกรรม 
 ด้วย
	 ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมเภสัชกรท่านนั้นก่อน	 เพราะใส่ใจต่อสุขภาพ	

และความปลอดภัยของผู้ป่วย	 เนื่องจากยารักษาโรคลมชักบางขนาน	 เช่น	 

เฟนิโตอนิ	มีอาการไม่พงึประสงค์ทีส่�าคญัคอื	ท�าให้เกดิเหงอืกบวมโต	โรคลมชกั 

เป็นโรคทางระบบประสาทท่ีพบบ่อยเป็นอันดับสองรองจากโรคปวดศีรษะ	 

ผูป่้วยต้องการรกัษาด้วยยากนัชกันานประมาณ	2-5	ปี	มโีอกาสหายประมาณ

ร้อยละ	50-70	โดยเป้าหมายของการรักษาโรคลมชักคือ	คุณภาพชีวิตของ

ผู้ป่วยดีขึน้	ทั้งนี้การใชย้ากันชกัเป็นเวลานาน	อาจเกิดผลเสียซึ่งเกิดจากการ

ใช้ยากันชัก	 เช่น	 การเกิดภาวะเหงือกโต	 โดยอาการมักจะเกิดข้ึนภายใน	

3	 เดือนแรกของการใช้ยา	 ตั้งแต่เกิดเพียงเล็กน้อยจนถึงเกิดการขยายใหญ่

ของเหงือกมาก	 และมักพบได้ในผู้ป่วยที่รักษาสุขภาพในช่องปากไม่ดี	 การ

หยุดใช้ยาที่เป็นสาเหตุเป็นวิธีการแก้ไข	แต่อาจท�าไม่ได้ในทางปฏิบัติหากว่า

ยานั้นเป็นยาที่ผู้ป่วยจ�าเป็นต้องได้รับ	ดังนั้นผู้ป่วยที่ใช้ยากันชักต่อเนื่องเป็น

ระยะเวลานานควรดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากให้ดี	 เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่

จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์นี้และหากเกิดอาการขึ้นแล้วควรพบทันตแพทย์

เพื่อแก้ไขอาการและพบแพทย์เพื่อพิจารณาการรักษาโรคลมชักที่เหมาะสม

ส�าหรับผู้ป่วย

 

ภาพอาการเหงือกโตจากการใช้ยา

 ให้กินยาตอนท้องว่าง หมายความว่าต้องรอให้หิวจัดๆ และ 
 ท้องร้องโครกครากใช่หรือไม่
	 การทีต้่องรบัประทานยาบางชนดิก่อนอาหาร	หรอืในขณะท้องว่างนัน้	 

เนื่องจากอาหารมีผลไปลดการดูดซึมของยา	 ท�าให้ยาออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเท่าที่

ควร	หรอืยาอาจถกูท�าลายจากกรดในกระเพาะอาหารได้	โดยเมือ่รบัประทาน

อาหารเข้าไป	 อาหารจะไปกระตุ้นให้มีการหลั่งกรดออกมาเพ่ือย่อยอาหาร

เหล่านัน้	ยากลุม่ทีไ่ม่ทนกรดเช่น	เพนซิิลลนิ,	แอมพิซิลนิ	เป็นต้น	หรอืบางครัง้ 

อาจต้องการให้ยาออกฤทธิก่์อนทีอ่าหารจะไปถงึกระเพาะ	ได้แก่	ยาจ�าพวกที่

ลดการหดเกรง็	หรอืการบบีตวัของกระเพาะอาหาร	และทางเดนิอาหาร	ดงันัน้ 

จึงต้องรับประทานยาดังกล่าวก่อนอาหาร	 เพื่อลดการบีบตัวของกระเพาะ

อาหาร	หรือล�าไส้

	 ดังนั้นยาที่ต้องรับประทานในช่วงท้องว่าง	 ควรรับประทานในช่วง

ที่ยังไม่ได้รับประทานอาหาร	 หรือก่อนรับประทานอาหารตามเวลาปกต ิ

อย่างน้อย	 30	 นาที	 แต่หากลืมรับประทานยาก่อนอาหาร	 หรือนึกขึ้นได้

ว่าต้องรับประทานยาก่อนที่จะรับประทานอาหารไม่ถึง	 30	นาที	 ทางเลือก 

ที่เหมาะสม	 คือรับประทานยา	 และเลื่อนเวลารับประทานอาหารออกไปอีก

เล็กน้อย	แต่หากลืมและรับประทานอาหารลงไปแล้ว	ก็ข้ามไปกินเวลาถัดไป

เลย	แต่ห้ามเพิ่มขนาดเป็น	2	เท่า	ส�าหรับตอนหิวจัดๆ	ท้องร้องโครกคราก	

ความจริงหิวจัด	กับท้องร้องเป็นคนละเรื่องกันนะ	ถ้าตอนหิวจัด	ช่วงนั้นเริ่ม 

มีกรดหลั่งในกระเพาะอาหารแล้ว	 รับประทานยาลงไปก็อาจมีผลท�าลายยา	 

แต่กม็นีะทีบ่างคนเพิง่รบัประทานอิม่	ยนือยูเ่ฉยๆ	ท้องกร้็องโครกคราก	สร้าง 

ความอับอาย	 ว่ากันว่าเกิดจากก๊าซที่แบคทีเรียบางชนิดในล�าไส้ระหว่างที่ 

ท�าหน้าที่ย่อยอาหาร	 เกิดก๊าซขึ้น	 โดยปกติแล้วก๊าซที่เกิดขึ้นจะดูดซับไว้ที่

ผนังล�าไส้	แต่บางคนที่ผนังล�าไส้ดูดซับไม่ดี	จึงได้ลั่นเป็นกลองเพล	อาจใช้ยา

ขับลม	ยาธาตุ	จิบเอาก็ช่วยบรรเทาได้	หากเป็นบ่อยคงต้องปรึกษาคุณหมอ

ระบบกระเพาะอาหารและล�าไส้แล้ว
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 ได้รับยามาหลายขนาน และไม่ค่อยมีเวลา จะหักยาหรือแกะยา 
 ออกจากแผงไว้ก่อนได้ไหม และมีก�าหนดวันหรือไม่ว่าแกะได้ 
 ครั้งละกี่วัน
	 ผู้ป่วยบางรายมโีรคประจ�าตวัหลายโรค	จงึจ�าเป็นต้องได้รบัยาหลาย

ขนาน	ซึง่บางคร้ังเกดิความสบัสนในการรบัประทานยา	และท�าให้รบัประทาน

ยาไม่ถกูต้องได้	ดงันัน้บ่อยครัง้ทีจ่ะพบว่า	มกีารหกัแบ่ง	หรอืแกะเมด็ยาออก

จากแผง	และจัดเป็นชุดๆ	ไว้ก่อนตามมื้อที่รับประทานยา	เพื่อความสะดวก	

และป้องกันความสับสนในการรับประทาน	ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจท�าได้	แต่ไม่ควร

เกนิ	7	วนั	โดยต้องสงัเกตด้วยว่ายาเหล่านัน้มสีภาพเปลีย่นแปลงหรอืไม่	เช่น	

ยาเม็ดแตกร่อน	สีซีด	สีที่เคลือบเม็ดเยิ้มเหนียว	หรือยาแคปซูลบวม	พอง	

หรอืจบักนัเป็นก้อน	แต่อย่างไรกต็าม	ยาบางชนดิอาจไม่ทนต่อความชืน้	หรอื

อาจเส่ือมสภาพเม่ือถูกแสง	 ดังนั้นหากไม่จ�าเป็นก็ไม่ควรแกะออกจากแผง	

หรือซองซิป	เพื่อป้องกันยาเสื่อมสภาพจากการถูกความชื้น	หรือแสง

 การตรวจระดับน�้าตาลในเลือด
 ต่างจากการตรวจฮีโมโกลบินเอวันซี อย่างไร
	 การตรวจวดัระดบัน�า้ตาลในเลอืด	(Fasting	plasma	glucose:	FPG	

หรอื	Fasting	blood	sugar:	FBS)	เป็นการวัดระดบัน�า้ตาลในเลอืดทีต่รวจวดั 

หลังจากอดอาหารมาอย่างน้อย	 8	 ชั่วโมง	 โดยจะเป็นการดูระดับน�้าตาล 

ในเลือดในช่วงของวันนั้นๆ	 ที่มาตรวจ	 แต่ไม่สามารถบอกถึงระดับน�้าตาล 

ในเลือดของเมือ่สัปดาห์ก่อนๆ	หรอืเดอืนก่อนๆ	ได้	ส่วนการตรวจฮโีมโกลบนิ 

เอวันซี	(Hemoglobin	A1C:	HbA1C)	เป็นการตรวจวัดน�้าตาลที่เกาะอยู่กับ

เม็ดเลือดแดง	 ซึ่งเม็ดเลือดแดงจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ	 120	 วัน	 ดังนั้นจึง

สามารถใช้ในการประเมินระดับน�้าตาลในเลือดในช่วง	 3	 เดือนที่ผ่านมาได	้

การตรวจฮีโมโกลบินเอวันซีจึงเป็นค่าท่ีใช้สะท้อนความสามารถในการคุม 

ระดบัน�า้ตาลทีด่	ีเพราะจะใช้วิธหีลอกโดยอดอาหารก่อนมาตรวจสกั	1	-	2	วนั 

ไม่ได้	ซึ่งการอดอาหารก่อนตรวจจะมีผลให้ค่าระดับน�้าตาลในเลือดลดลงได้	

หลอกให้ตนเองสบายใจ	แต่ความเสี่ยงก็สูงมาก

 ระดับไขมันในเลือด เอชดีแอลและแอลดีแอล ต่างกันอย่างไร
	 ระดับไขมันในเลือดมีความสัมพันธ์ในการที่จะท�าให้เกิดโรคต่างๆ	

แบ่งออกเป็นไขมนัทีเ่ป็นประโยชน์กบัไขมนัทีม่กัก่อปัญหา	ไขมนัทีม่ปีระโยชน์	

ได้แก่	 เอชดีแอล	 (HDL:	 high	 density	 lipoprotein)	 เป็นไขมันที่มีความ

หนาแน่นสูง	 คอยป้องกันไม่ให้ไขมันที่มักก่อปัญหา	 คือ	 โคเลสเตอรอล,	

ไตรกลีเซอไรด์	และ	แอลดีแอล	ไปพอกสะสมในหลอดเลือดแดง	ถ้ามีระดับ 

เอชดีแอลต�่า	 ก็จะเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้	 เช่น	 โรค

หลอดเลือดสมอง	 หรือหลอดเลือดหัวใจตีบ	 เป็นต้น	 ส่วนไขมันที่ไม่ก่อ

ประโยชน์ได้แก่	แอลดีแอล	(LDL:	 low	density	 lipoprotein)	คือ	 ไขมัน

ที่ความหนาแน่นต�่า	 เป็นไขมันที่เมื่อสะสมในผนังของหลอดเลือดแดงแล้ว 

จะท�าให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้	เช่น	โรคหลอดเลือดสมอง	หรือหลอด-

เลือดหัวใจตีบ	ได้

 ไตรกลีเซอไรด์เท่าไร จึงจัดว่ามีค่าสูง และมีอะไรเป็นสาเหตุ
	 นอกจากเอชดีแอลและแอลดีแอลแล้วยังมีไขมันอีกหนึ่งชนิดเรียก

ว่า	“ไตรกลเีซอร์ไรด์”	ซึง่เป็นไขมนัทีจ่�าเป็นส�าหรบัร่างกายเช่นกนั	โดยทัว่ไป

ระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ปกติที่ตรวจวัดได้หลังจากงดน�้าและอาหารไม่ต�่า

กว่า	8	ชั่วโมงแล้วควรมีค่าน้อยกว่า	150	มิลลิกรัมต่อเลือด	100	มิลลิลิตร	

ดังนั้นหากตรวจวัดระดับไตรกลีเซอร์ไรด์เกินค่าดังกล่าวจึงถือว่ามีค่าสูงกว่า

ปกติ	 ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเส่ียงที่ท�าให้เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจในอนาคต

ได้	และในบางรายอาจตรวจวัดระดับไตรเกลีเซอร์ไรด์ได้สูงมากๆ	เกิน	500	

มิลลิกรัมต่อเลือด	 100	 มิลลิลิตร	 ก็จะท�าให้เส่ียงต่อการเกิดภาวะตับอ่อน

อักเสบได้	 ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นที่เราจะต้องรักษาระดับของไตรกลีเซอร์
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ไรด์ให้อยู่ในค่าปกติ	ทั้งโดยทั่วไปสาเหตุของการท�าให้ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์

ในเลือดมีค่าสูงนั้นมักพบในผู้ที่มีภาวะดังต่อไปนี้

	 1.	 น�้าหนักเกินค่ามาตรฐาน	หรืออยู่ในภาวะอ้วน

	 2.	ไม่ออกก�าลังกาย

	 3.	สูบบุหรี่

	 4.	การดื่มสุราเป็นประจ�า

	 5.	การรับประทานอาหารจ�าพวกแป้ง	 ข้าวหรืออาหารอื่นที่ให้สาร

อาหารคาร์โบไฮเดรตในปริมาณมาก

	 6.	ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน	ไตวาย

	 7.	ผู้ที่ใช้ยาบางชนิดเป็นประจ�า	 เช่น	 ยากลุ่มสเตียรอยด์	 ยาลด

ความดันบางตัว	ฮอร์โมนเอสโตรเจน	

	 8.	ปัจจัยทางด้านพันธุกรรม	

	 จาก	8	ข้อดังกล่าวมีหลายปัจจัยที่สามารถควบคุมได้	เช่น	น�้าหนัก	

การสูบบหุร่ี	การไม่ออกก�าลงั	การดืม่สรุา	หรอืการรบัประทานอาหารจ�าพวก

แป้งมากๆ	 เป็นต้น	 ดังนั้นถ้าท�าการตรวจวัดระดับไตรกลีเซอร์ไรด์แล้วได ้

ค่าสูงกว่าปกติ	 แล้วต้องการรักษาเราจึงจ�าเป็นต้องท�าการส�ารวจตัวเองว่า 

มีปัจจัยข้อใดที่อาจเป็นสาเหตุเพื่อจะได้ท�าการควบคุมต่อไป

 หากได้รับผลตรวจเลือดมาอ่านไม่รู้เรื่องจะท�าอย่างไรดี
	 เมื่อไปโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลบางแห่งอาจจะด้วยภาวะ 

เจ็บป่วยหรือไปตรวจสุขภาพประจ�าปีแพทย์ก็จะให้ท�าการเจาะเลือด	 เก็บ

ปัสสาวะหรืออุจจาระเพื่อน�าไปตรวจทางห้องปฏิบัติ	 บางท่านอาจจะได้รับ 

ผลตรวจดังกล่าวมาโดยที่ยังไม่มีการแปลผล	 จึงท�าให้ไม่เข้าใจว่าผลตรวจ 

ดังกล่าวมีความผิดปกติหรือไม่	 บางคร้ังจากสาเหตุของความไม่เข้าใจใน 

ผลตรวจนี้อาจท�าให้เกิดการรักษาที่ล่าช้าหรือไม่เข้าใจในแผนการรักษาของ

แพทย์ซึง่กอ็าจจะส่งผลกระทบท�าให้ความร่วมมอืในการรกัษาโรคไม่ด	ีดงันัน้ 

หากได้รับผลตรวจเลือดมาแล้วไม่เข้าใจ	 ควรท�าการปรึกษาแพทย์ที่อยู่ใน 

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านหรือผลตรวจบางอย่างเภสัชกร

สามารถแปลผลได้ดังนั้นอาจน�ากระดาษผลตรวจเลือดที่ได้ไปให้เภสัชกร 

ที่ร้านยาช่วยแปลผล

 มีการตรวจอะไรที่ต้องงดน�้างดอาหารก่อนไปตรวจ
	 เนื่องจากการตรวจเลือด	 ปัสสาวะ	 การตรวจทางห้องปฏิบัติหรือ 

การตรวจพิเศษอืน่ๆ	นัน้มวีตัถปุระสงค์ในการตรวจทีห่ลากหลายแตกต่างกนั 

ไปในแต่ละบคุคล	บางท่านอาจจ�าเป็นต้องงดน�า้และอาหารก่อนมาตรวจ	เช่น	 

การตรวจวดัระดับน�า้ตาลในเลอืด	การตรวจวดัระดับไขมนั	การตรวจหาระดับ 

วิตามินบี	12	การตรวจเพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุเหล็กในเลือด	การตรวจวัด 

ฮอร์โมนบางอย่าง	หรอืการตรวจทางเดนิอาหารโดยการส่องกล้อง	การตรวจ 

เหล่านี้ผู้ที่เข้ารับการตรวจจะต้องงดน�้าและอาหารอย่างน้อย	8	-	12	ชั่วโมง	 

นอกจากนี้ยังมีการตรวจบางอย่างที่ต้องงดน�้าและอาหารบางชนิด	เช่น	การ

ตรวจวดัความดันเลอืด	ควรงดการรบัประทานชาหรอืกาแฟก่อนท�าการตรวจ	

เพราะอาหารดงักล่าวอาจท�าให้ระดบัความดนัเลอืดสงูได้	การตรวจเพือ่ดเูลอืด

ในอจุจาระผูท้ีเ่ข้ารบัการตรวจควรหลกีเลีย่งอาหารทีป่รงุไม่สกุ	ผลไม้	ผกัดบิ	

เป็นต้น	 อย่างไรก็ตามการตรวจบางอย่างก็ไม่จ�าเป็นต้องงดน�้าและอาหาร

ก่อนมาตรวจก็ได้	เช่น	การตรวจเลือดเพื่อวิเคราะห์สภาพการท�างานของไต

และตับ	การตรวจหาเกลือแร่	การตรวจวัดระดับการแข็งตัวของเลือด	หรือ 

การตรวจวเิคราะห์ปัสสาวะ	เป็นต้น	ดังนัน้ถ้าจ�าเป็นต้องเข้ารบัการตรวจเลอืด 

หรือการตรวจร่างกายอื่นๆ	 หากไม่แน่ใจว่าจะต้องปฎิบัติตัวอย่างไรจึงควร

สอบถามแพทย์ทุกครั้ง	 ว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรก่อนมาตรวจ	 เพื่อให้ผล 

การตรวจที่ได้นั้นมีความถูกต้องและเชื่อถือได้	
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ว่าด้วยค�าเตือน

ปันที่   5

 บ่อยครั้งแพทย์ให้เก็บปัสสาวะไปตรวจ จะมีวิธีการเก็บอย่างไร  
 เพราะถ้วยที่ให้มามีขนาดเล็กกลัวล้น
	 การเกบ็ปัสสาวะน�า้ไม่จ�าเป็นต้องเกบ็มาทัง้หมด	โดยทัว่ไปให้เก็บได้ 

ไม่น้อยกว่า	10	มลิลลิติร	กถ็อืว่าเพยีงพอ	ส�าหรบัรายละเอยีดของวธีิการเกบ็

ให้ท�าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

	 1.	 รับภาชนะจากห้องปฏิบัติการ	 ตรวจสอบว่ามีชื่อของเราติด 

หรอืไม่	หรือเป็นรหสัการรบับรกิารของเรา	หากพบว่าไม่ตรงให้แจ้งเจ้าหน้าที่	

	 2.	ท�าความสะอาดบริเวณอวัยวะขับถ่ายก่อนการเก็บ

	 3.	ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกท้ิงไปก่อนเล็กน้อยและเก็บปัสสาวะ 

ช่วงกลางให้ได้ปริมาตรไม่น้อยกว่า	 10	 มิลลิลิตร	 ใส่ภาชนะสะอาดที่ห้อง

ปฏิบัติการจัดเตรียมไว้

	 4.	ปัสสาวะช่วงสุดท้ายทิ้งไป

	 5.	ปิดฝาภาชนะให้สนิทก่อนน�าส่ง
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	 โบราณว่า	 “ถ้าไม่รัก	 ก็จะไม่เตือน”	 บุคลากรการแพทย์คงจะรัก 

ผู้ป่วยมาก	 เตือนจัง…โน่นก็ห้าม	 นี่ก็ไม่ได้	 กระดิกซ้ายก็อย่ากระดิกขวา 

กไ็ม่ได้”	ค�าเตือนอาจเหน็ได้จากฉลากช่วย	มกัจะอยูด้่านล่างซึง่หากไม่สงัเกต	

ก็อาจไม่เห็น	 เช่น	 ห้ามออกแดด	 หรือหากอ่านในเอกสารก�ากับยาก็จะพบ

อยู่ในหัวข้อค�าเตือน	หรือบางครั้งก็อยู่รวมกันกับหัวข้อ	ข้อควรระวัง	 เหตุที่

ต้องมีค�าเตือน	 เพราะยาเป็นสารเคมี	 การรับประทานยาจึงเป็นเสมือนการ 

รบัประทานสิง่แปลกปลอมเข้าไปในร่างกาย	เมือ่เข้าไปแล้วส่วนทีด่	ีกไ็ปรกัษา

ที่ต้นเหตุ	หรือบรรเทาอาการที่เป็นอยู่	แต่อีกส่วนก็ไปในที่อื่นๆ	ของร่างกาย

ที่เราไม่ต้องการ	หรือไปท�าปฏิกิริยากับร่างกาย	พอมีสิ่งกระตุ้น	ก็ท�าให้เกิด

อาการไม่พึงประสงค์ได้	

 “รับประทานยานี้แล้ว ระวังแสงแดด” จะต้องระวังนานเท่าไร  
 และจะออกจากบ้านได้หรือไม่ หากออกจากบ้านจะเกิดอะไรขึ้น
	 เคยสงสยัไหมครับว่า	ท�าไมแวมไพร์	(ผดีดูเลอืด)	ถงึกลวัแดด	เพราะ

แวมไพร์จะดูดเลือดเหยื่อเข้าไปในร่างกายตนเอง	 เหยื่อบางคนก็กรุ๊ปเลือด 

ต่างกนักบัแวมไพร์	บางคนในเลอืดกม็สีารเคมเีพราะรบัประทานยาบางขนานอยู	่ 

บางครั้งดูดเลือดพร้อมกันมากกว่า	1	คนกลุ่มเลือดไม่ตรงกันเกิดตกตะกอน	

ดงันัน้กอ็าจท�าให้โอกาสท่ีจะเกดิเมด็เลอืดแตกในร่างกายสงู	แสงแดดอาจเป็น 

ตัวกระตุน้ปฏกิริิยาให้อาการเหล่านัน้เลวลง	แวมไพร์จงึกลวัแสง	แต่ในนยิาย 

เรือ่ง	แวมไพร์ทไวไลท์	พระเอกเป็นผดีดูเลอืดทีใ่ช้เลอืดถงุ	กเ็ลยหน้าขาวจัว๊ะ	 

สามารถออกแดดมาเรียนหนังสือ	หลอกแอ้มสาว	ได้ซะงั้น	555+

	 วกกลบัมาเร่ืองยาดกีว่า	ยาบางชนดิเมือ่รับประทานแล้วจะมคี�าเตอืน	 

ให้ระวังแสงแดด	 เนื่องจากยามีผลท�าให้ผิวหนังมีความไวต่อรังสียูวี	 หรือ 

แสงอาทติย์มากกว่าปกต	ิตวัอย่างยาดงักล่าวเช่น	ยารกัษาสวิไอโสเตรตโินอนิ	 

(Isotretinoin)	ยาปฏชิวีนะในกลุม่เตตระซัยคลนิ	(ทีช่าวบ้านคุน้เคยยาออรโิอ	 

หรอืยาแก้อกัเสบเมด็สเีหลอืงส้ม)	ยากลุม่ฟลโูอโรควโินโลนส์	ทีใ่ช้บ่อยเป็นยา 

แก้ท้องเสยีทีเ่รยีกกนัว่า	นอร์ฟล๊อกซาซิน	หรือยาขบัปัสสาวะบางชนดิ	เป็นต้น	 

ซึ่งหากรับประทานยากลุ่มเหล่านี้ลงไป	 เวลาที่ออกจากบ้าน	 ไม่ได้ป้องกัน 

แสงแดด	 (ก็บ้านเราแทบจะไม่มีมั๊งที่ที่ไม่มีแสงแดดน่ะ)	 ก็อาจจะท�าให้เกิด 

อาการที่เรียกว่า	ความไวต่อแสง	(photosensitivity)	ซึ่งหมายถึง	ปฏิกิริยา 

ทีเ่กดิขึน้จากการสัมผสัต่อรงัสีอลุตราไวโอเลตแล้วท�าให้มกีารแดงของผวิหนงั 

และเกิดการอกัเสบเกดิขึน้	ความรนุแรงของอาการไวต่อแสงนัน้	จะสมัพันธ์กบั 

ขนาดหรือปริมาณของสารที่ท�าให้เกิดความไวต่อแสง	 และความเข้มข้นของ 

แสงแดดที่ได้สัมผัสคือถ้าปริมาณของสารที่ท�าให้เกิดความไวต่อแสงมาก 

ความรุนแรงก็จะมากหรือถ้าความเข้มข้นของแสงแดดมากความรุนแรงของ 

ความไวแสงก็จะมากขึ้นเช่นกัน	 ฉะนั้นส่ิงส�าคัญคือ	 หากใช้ยาดังกล่าวแล้ว 

มีอาการแพ้แสง	 หากสามารถท�าได้ให้หลีกเลี่ยงการใช้ยานั้น	 แต่หากมี 

ความจ�าเป็นต้องใช้ยา	ระหว่างการใช้ยาดงักล่าวกค็วรจะหลกีเลีย่งแสงอาทติย์ 

ให้มากที่สุด	 เวลาออกจากบ้านควรสวมเส้ือผ้าที่มิดชิดและใช้ผลิตภัณฑ์ 

ทากันแดด	(ค่าเอสพีเอฟตั้งแต่	15	ขึ้นไป	นอกจากนี้การรับประทานอาหาร

ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ	 (antioxidants)	 เช่น	 สารพวกไบโอฟลาโวนอยด์

จากผัก	ผลไม้	 หรือพวกวิตามินเอ,	 ซี	 หรือ	 อี	 ก็จะช่วยยับยั้งอนุมูลอิสระ 

ที่จะท�าอันตรายต่อผิวได้

 “อย่าไปซือ้หรอืหายาแก้ปวดมากนิร่วมกนักบัยานี ้เดีย๋วยาตกีนั”  
 หมายความว่าอะไร
	 ลิ้นกับฟันแม้อยู่ในช่องปาก	บ่อยครั้งมันก็ท�าให้เจ็บปวดได้	ยาที่เรา 

รับประทานก็เช่นกันบ่อยครั้งแทนที่จะได้ประโยชน์จากยาทั้งคู่กลับกลาย 

เป็นว่าเกิดอันตราย	 เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาระหว่างยา	 (drug	 interaction)	

หรือที่เรียกกันง่ายๆ	 ว่ายาตีกัน	 นั่นเอง	 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการ 

ที่ฤทธ์ิหรือระดับยาในร่างกายของยาตัวหนึ่งถูกลดหรือท�าให้เพิ่มขึ้นจากยา 

อกีตวัหนึง่เมือ่มกีารใช้ยาทัง้สองร่วมกนั	เหตกุารณ์ดงักล่าวอาจส่งผลให้ผูป่้วย

ไม่ได้รับผลการรักษาจากยาที่ได้รับผลกระทบจากปฏิกิริยาระหว่างยาตาม

ที่ต้องการ	หรือท�าให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายจากการใช้ยานั้น	เช่น	เกิดอาการ 

ไม่พงึประสงค์หรอืความเป็นพิษจากยา	ในทางปฏบิตัผิูป่้วยส่วนใหญ่มกัได้รบั 

ยามากกว่าหนึ่งชนิดเมื่อเกิดความเจ็บป่วยในแต่ละครั้ง	 ดังนั้น	 การเกิด
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ปฏิกิริยาระหว่างยาจึงเป็นปัญหาหนึ่งที่พบได้เสมอในกระบวนการใช้ยา	

การจะแก้ปัญหาเรื่องปฏิกิริยาระหว่างยานั้น	 ล�าดับแรกท่ีส�าคัญจึงมุ่งเน้น

ที่บุคลากรการแพทย์ควรมีทั้งองค์ความรู้ ความเข้าใจ ที่ส�าคัญคือความ

ตระหนกัต่อความปลอดภยัผูป่้วย และสามารถวางมาตรการในการเฝ้าระวงั 

หรือจัดการ	 เช่น	หลีกเลี่ยงการใช้ยาบางคู่โดยเฉพาะคู่ยาที่เป็นอันตรายถึง

ชีวิต	(fatal	drug	interaction)	หรือหากจ�าเป็นต้องใช้ยาที่เป็นคู่กรณีร่วมกัน 

ควรเร่ิมใช้ยาคู่กรณีให้ช้าที่สุดหรือพยายามใช้ขนาดยาต�่าสุดที่ให้ผลในการ

รักษา	 และท�าการเฝ้าระวัง	 ติดตาม	 ประเมินผลท่ีจะเกิดข้ึนทั้งจากอาการ 

ทางคลินิกของผู้ป่วยหรือผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ	นอกจากนี้อาจก�าหนด 

การปรบัแผนการใช้ยาบางประการเช่น	เพิม่หรอืลดขนาดยา	เพิม่ช่วงห่างของ

การให้ยา	หลกีเลีย่งมือ้ยา	หรอืเปลีย่นวิถีการให้ยา	ตลอดจนต้องให้การรกัษา

อาการไม่พึงประสงค์หรือพิษของยาที่เกิดขึ้นแล้ว	 ทั้งนี้การเลือกใช้กลยุทธ ์

ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์นบัเป็นสิง่ส�าคญัท่ีจะท�าให้การจดัการปัญหาได้รบั

การยอมรับและเกิดการปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน	นอกจากนี้แล้ว	ยายังสามารถ 

ที่จะตีกันกับอาหาร	 โดยเฉพาะอาหารเสริม	 การแก้ปัญหาในล�าดับที่สอง  

คือผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติตัวตามค�าเตือนที่แพทย์ เภสัชกรได้ให้ข้อมูล

	 เรามาดูตัวอย่างกัน	ผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน	ซึ่งเป็นยาที่ช่วยป้องกัน

การเกดิลิม่เลอืดอุดตนั	ยาจะตกีนักบัยาหลายขนาน	แม้แต่ยาพาราเซตามอล	

หากรับประทานร่วมกันก็อาจท�าให้เกิดเลือดออกได้ง่าย	 นอกเหนือจากนี้ 

ยากย็งัตกีนักบัอาหารเสรมิเช่น	กระเทยีม	โสม	แป๊ะก๊วย	เป็นต้น	ก็เคยมรีายงาน 

ภาวะเลอืดออกในกระโหลกศรีษะหากรบัประทานร่วมกัน	หรอืการรบัประทาน 

ยาลดไขมนัในเลอืดท่ีมผีลลดโคเลสเตอรอล	ร่วมกบัยาลดไขมนัในเลอืดทีม่ผีล

ลดไตรกลีเซอไรด์	ก็อาจตีกันรุนแรง	จนท�าให้เสียชีวิต	แต่อุบัติการณ์นี้ไม่ได้

หมายความว่าจะเกดิขึน้กบัทกุราย	หากหลกีเลีย่งได้กค็วรหลกีเลีย่ง	แต่หาก

จ�าเป็นกค็วรมกีารตรวจการท�าหน้าท่ีของตบั	โดยเฉพาะการใช้ร่วมกนัในระยะ	

3-6	เดอืนแรก	ดงันัน้ผูป่้วยทีร่บัประทานยาทีม่คีวามส�าคญั	เช่น	ยาวาร์ฟารนิ	 

ยาดิจ็อกซิน	 หรือยาปฏิชีวนะบางขนาน	 จึงควรหลีกเลี่ยงการหาซื้อยามา 

รับประทานเอง	 หรือเชื่อผู้อื่นที่น�ายามาให้รับประทานแม้จะเป็นความหวังดี

ก็ตาม	ดงันัน้วธิกีารง่ายๆ	ทีส่ดุคอืไม่ว่าจะไปรบับรกิารสถานบรกิารประเภทใด	 

ควรน�ารายชื่อยา	บันทึกยา	หรือรายการยาที่เหลืออยู่ติดตัวไปด้วยทุกครั้ง

 ค�าเตือน “ยานี้อาจท�าให้ง่วงนอน ให้ระวังหากต้องขับรถหรือ 
 ท�างานเกี่ยวกับเครื่องจักร” สามารถรับประทานตามขนาดที่สั่ง 
 รวมกันทั้งวันตอนก่อนนอนได้หรือไม่
	 ยาบางชนดิมคี�าเตอืน	อาจท�าให้ง่วงนอน	ให้ระวงัหากต้องขบัรถหรอื

ท�างานเก่ียวกบัเครือ่งจกัร	ค�าเตอืนในฉลากช่วยนีใ้ช้ในกรณกีารจ่ายยาทีท่�าให้

เกดิอาการง่วงซมึ	และมผีลต่อการปฏบิตังิานทีเ่สีย่งอนัตราย	เช่น	การขบัรถ	

การท�างานกบัเครือ่งจกัร	ยาเหล่านีบ้างชนดิท�าให้ง่วงซมึเฉพาะใน	2-3	วนัแรก 

ของการใช้ยาเท่านัน้	และผูใ้ช้ยาบางคนอาจจะทนทานต่อการง่วงได้	และบางคน 

จะง่วงเฉพาะเมื่อได้รับยาในขนาดสูง	อย่างไรก็ตามผู้จ่ายยาควรเตือนผู้ป่วย

เอาไว้เสมอ	 การที่ห้ามไม่ให้ผู้ใช้ยาขับรถหรือท�างานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล	

เพราะผลที่ยากดระบบประสาทนั้นท�าให้การเคลื่อนไหวของร่างกายช้ากว่า

ปกติและไม่มีสมาธิในการท�างาน	ท�าให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย	และ

ยังมีอาการข้างเคียงอีกหลายประการที่ไม่สัมพันธ์กับการง่วงซึม	แต่มีผลต่อ

ความสามารถในการขับรถและการท�างานกับเครื่องจักรกลของผู้ป่วย	 เช่น	

ตาพร่า	ซมึ	และคลืน่ไส้	ตวัอย่างยาดงักล่าวเช่น	ยาแก้แพ้	แก้คนั	ยาแก้หวดัที่

เป็นทัง้ยาเดีย่ว	และยาสตูรผสม	หรอืยาคลายกล้ามเนือ้	เป็นต้น	ซึง่ยาเหล่านี้ 

มกัจะระบใุนฉลากยาให้แบ่งรบัประทานวนัละ	3-4	ครัง้หรอืรบัประทานเวลา

มีอาการ	 ฉะนั้นผู้ป่วยบางรายที่ไม่สะดวกรับประทานในบางเวลาเนื่องจาก

ต้องท�างานหรือขับรถ	 ก็อาจเลือกรับประทานในเวลาที่สะดวกเพียงบางมื้อ	

โดยไม่ต้องรวมขนาดยาทัง้หมดมารบัประทานในครัง้เดียวเนือ่งจากอาจท�าให้ 

ได้รับยาเกินขนาดและส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้	แต่หากฉลากยาระบุ

ให้รับประทานเพียงวันละครั้งก็อาจจะเลือกรับประทานในเวลาก่อนนอนเพื่อ

หลีกเลี่ยงผลข้างเคียงดังกล่าวได้	ประเด็นที่อยากเตือน คือ หลีกเลี่ยงการ

รวมยาแต่ละม้ือโดยรบัประทานรวมกันเป็นม้ือเดียว ไม่ว่ายานัน้จะเป็นยา

อะไร หรือจะลืมรับประทานด้วยสาเหตุใดๆ 
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 ยานี้อาจท�าให้อุจจาระเปลี่ยนสีหมายความว่าอะไร ดูได้อย่างไร
	 การรับประทานยาบางชนิดอาจมีผลท�าให้อุจจาระเปลี่ยนสี	 ซึ่งอาจ 

ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความวิตกกังวลและท�าให้ผู้ป่วยขาดความร่วมมือในการ 

ใช้ยาได้	สีของอจุจาระโดยทัว่ไปจะเป็นสเีหลอืงหรอืสนี�า้ตาลเข้ม	หากขบัถ่าย 

ออกมาแล้วสีของอุจจาระไม่ใช่สีดังกล่าวถือว่าอุจจาระเปลี่ยนสี	 ตัวอย่าง 

ยาทีท่�าให้อจุจาระเปลีย่นส	ีเช่น	ยาบ�ารงุเลอืดเฟอรสั	ซลัเฟต	เป็นยาเข้าเหลก็	

เมือ่รบัประทานแล้วจะท�าให้อจุจาระเปลีย่นเป็นสีด�า	เพราะธาตเุหลก็ส่วนใหญ่

ไม่ถกูดดูซมึและจะท�าปฏกิริยิากบัก๊าซออกซเิจนและกรดในกระเพาะอาหาร

และล�าไส้	ซึ่งอาการดังกล่าวไม่ได้เป็นอันตรายแต่อย่างใด	ดังนั้นหากมีการ

จ่ายยาดังกล่าวเภสัชกรจึงควรแนะน�าผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากยา	

และข้อควรปฏิบัติหากเกิดผลดังกล่าวก็จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลยาที่เป็น 

ประโยชน์และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง	อย่างไรก็ตาม	นอกจากยาแล้วก็มีหลาย

ปัจจัยที่ท�าให้อุจจาระเปลี่ยนสี	เช่น	อาหารที่รับประทานเข้าไป	หรือเกิดจาก

โรคบางอย่าง	 เช่นริดสีดวงทวาร	 ก็ท�าให้อุจจาระมีเลือดสดปะปน	 ซึ่งหาก

ไม่แน่ใจในสาเหตุก็ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อค้นหาสาเหตุที่แน่ชัด	

นอกจากยานีก้ย็งัมยีาหลายรายการทีร่บัประทานแล้วท�าให้ปัสสาวะเปลีย่นสี 

ด้วยเช่นกัน	เช่น	ยาปฏิชีวนะไรแฟมพิซิน	ซึ่งปัจจุบันจะใช้รักษาวัณโรคเป็น

ส�าคัญ	 ยามีผลให้ปัสสาวะเปลี่ยนเป็นสีแดงเรื่อๆ	 ดังนั้นหากรับประทานยา

ลงไปแล้วมีผลดังกล่าว	หากแพทย์	เภสัชกร	ไม่ได้แนะน�าก็ให้โทรศัพท์กลับ

ไปปรึกษาได้

 รับประทานยาแล้วเป็นผื่น ปวดศีรษะ เลยหยุดยาทุกตัว แล้ว 
 ค่อยๆ เริม่รับประทานทลีะตวั เพ่ือดวู่าเกดิจากยาตวัไหน จะช่วย 
 หมอในการวินิจฉัยได้ดีขึ้นไหม
	 ค�าถามนี้เป็นค�าถามที่บางครั้งแพทย์เองก็ไม่กล้าปฏิบัติโดยเฉพาะ

หากอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดนั้นรุนแรง	 แต่บ่อยครั้งที่ได้รับฟังการปฏิบัต ิ

ดงักล่าวจากผู้ป่วยโดยตรง…..ในใจกค็ดิว่าช่างกล้า	 แต่กเ็พราะรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์	

	 การรับประทานยาหลายตัวแล้วเกิดผื่น	 เป็นไปได้อย่างยิ่งว่าผู้ป่วย

น่าจะแพ้ยา	แต่ก็ไม่มีทางทราบเลยว่าแพ้ยาตัวใด	ดังนั้นในเบื้องต้นการหยุด 

ยาทกุตัวเป็นสิง่ทีพึ่งกระท�าเพ่ือความปลอดภยั	เนือ่งจากหากยังรบัประทานยา 

ต่อไปอาจท�าให้มอีาการทีร่นุแรงขึน้จนเป็นอนัตรายต่อชีวติได้	ประเด็นต่อมา

คือ	 ควรกลับไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อให้การวินิจฉัย	 และเภสัชกร

ได้ประเมินความเป็นไปได้ว่าเป็นอาการแพ้ยาหรือไม่	 แล้วอาการแพ้ยาเป็น

อย่างไร	

	 อาการแพ้ยา	(drug	allergy)	หมายถงึ	ปฏกิริยิาทีเ่กดิจากภมูคิุม้กนั

ของร่างกายต่อต้านยาที่ได้รับเข้าไป	 ตัวอย่างของอาการแพ้ยาที่พบได้บ่อย	

ได้แก่	 อาการผื่น	 ผื่นลมพิษ	 อาการคัน	 แน่นหน้าอก	 หายใจไม่ออกที่เกิด

เนื่องจากหลอดลมหดเกร็ง	ความดันโลหิตตก	ช็อก	เป็นต้น	แต่การกลับมา 

รับประทานยาทีละอย่างเพื่อดูว่าอาการที่เกิดขึ้นเกิดจากยาตัวไหนนั้น	แม้ว่า

จะเป็นวิธีหนึ่งที่อาจช่วยให้ผู้ป่วยทราบว่าอาการดังกล่าวนั้นเกิดจากยาตัวใด	

แต่กไ็ม่แนะน�าให้ผูป่้วยปฏบิตัด้ิวยตนเองเนือ่งจากอาจมผีลท�าให้เกดิอนัตราย

ที่ร้ายแรงต่อตัวผู้ป่วยเอง	ท�าให้อาการที่เป็นอยู่หรืออาการที่อาจจะหายแล้ว 

กลับเป็นรุนแรงมากขึ้น	ดังนั้นหากเกิดอาการที่สงสัยว่าน่าจะแพ้ยา	แนะน�า

ให้ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือเภสัชกรทันที	 เพ่ือ

ท�าการวินิจฉัย	 ประเมินสาเหตุทั้งจากยาและไม่ใช่ยา	 และป้องกันอาการที่

อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย

 เอกสารก�ากบัยาของยาลดไขมนัในเลอืดเขยีนว่า “หากใช้ยานีแ้ล้ว 
 มอีาการปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้น่อง หลงั หรอืตามตวัให้หยดุยา และ 
 ปรึกษาแพทย์” ปกติแล้วก็มีอาการปวดหลังเรื้อรังเลยท�าให้ 
 ไม่กล้ากินยา จะท�าอย่างไร 
	 อย่างที่กล่าวในบทก่อนหน้าว่า	 เอกสารก�ากับยาเป็นข้อมูลที่มี

ประโยชน์	แต่ผูอ่้านหากไม่ใช่บคุลากรการแพทย์	บ่อยครัง้อาจท�าให้วติกกงัวล	

หากไม่เข้าใจหรือกังวลให้ปรึกษาเภสัชกร	 ส�าหรับยาลดไขมันกลุ่มสตาติน 

จัดเป็นยาลดไขมันที่มีประสิทธิภาพดีตัวหนึ่ง	 โดยยาจะออกฤทธ์ิในการลด 

การสร้างโคเลสเตอรอล	อาการข้างเคยีงทีเ่กีย่วข้องกบักล้ามเนือ้ในยากลุม่นี้
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คอื	อาการปวดกล้ามเนือ้	กล้ามเนือ้อ่อนแรง	กล้ามเนือ้ล้า	และภาวะกล้ามเนือ้ 

สลายตวัอย่างรนุแรง	(rhabdomyolysis)	โดยเกดิขึน้ได้หลายความรนุแรง	แต่

พบได้ไม่บ่อยนกั	(<	1%)	อาการข้างเคียงดงักล่าวมคีวามเกีย่วข้องกบัขนาดยา 

ที่ใช้	 ถ้าใช้ในขนาดที่สูงก็อาจพบอาการนี้ได้มากและรุนแรงขึ้น	 นอกจากนี ้

การใช้ยาบางอย่าง	เช่น	ยารักษาโรคเก๊าต์	โคลจิซิน	(colchicine),	ยาลดไขมนั 

กลุ่มไฟเบรต	เช่น	เยมไฟโบรซิล	(gemfibrozil)	หรือการมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ	

เช่น	 โรคเบาหวาน,	 โรคตับ,	 โรคไต,	 ติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส	 ร่วมด้วย

ก็จะมีผลเพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงและอาการเก่ียวกับ 

กล้ามเนื้อต่างๆ	มากขึ้น

	 โดยปกตหิากพบอาการปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้จนผดิสงัเกต	จากการใช้

ยาในกลุ่มนี้ยังไม่ควรหยุดยาเองควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่าระดับเอนไซม ์

ครเีอตนิ	ไคเนส	(creatine	kinase)	ซึง่เป็นค่าทีบ่่งบอกถงึระดบัการสลายตวั 

ของกล้ามเนื้อ	 ซึ่งบางครั้งอาจไม่จ�าเป็นต้องหยุดยาดังกล่าวหากค่าเอนไซม ์

ครเีอตนิ	ไคเนส	ไม่สงูผดิปกต	ิแต่ส�าหรบัผูป่้วยท่ีมอีาการปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้

อยู่แล้ว	สามารถใช้ยานี้ได้ตามปกติโดยไม่ต้องกังวล	แต่ควรได้รับการตรวจ

ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดโดยการไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง	และหากพบ

อาการปวดรุนแรงมากกว่าปกติควรปรึกษาแพทย์โดยทันที	

 รับประทานยาแล้ว ความดันเลือดเปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ  
 หมายความว่าอะไร
	 ความดนัเลือดเปลีย่นไปเมือ่เปลีย่นอริยิาบถ	(orthostatic	hypoten-

sion)	หมายถึง	การที่ความดันโลหิตเปลี่ยนไปมากกว่า	10	–	20	มิลลิเมตร

ปรอท	 จากการเปลี่ยนอิริยาบถอย่างรวดเร็ว	 หลังจากอยู่ในท่าเดิมนานกว่า	 

3	นาที	เช่น	การลกุยนือย่างรวดเรว็	ซึง่จะท�าให้ผูป่้วยเกิดอาการหน้ามดื	วิงเวียน	 

เดินเซหรือเข่าอ่อน	 ตามมา	 สาเหตุนั้นเกิดจากการที่เลือดปรับแรงดันไป 

เลี้ยงสมองไม่ทัน	 ซึ่งปกติอาการดังกล่าวมักพบได้ทั่วไปในคนปกติอยู่แล้ว	 

แต่พบได้บ่อยในผู้ป่วยบางชนิดเช่น	 โรคหัวใจ	 โรคโลหิตจาง	 โรคเบาหวาน	 

นอกจากนีย้งัพบได้บ่อยในผูป่้วยทีไ่ด้รบัยาบางชนดิ	ได้แก่	ยาขบัปัสสาวะ	และ 

ยาที่ออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือด	เช่น	ยารักษาต่อมลูกหมากโต	(doxazosin,	

prazosin),	 ยาลดความดันโลหิต	 (methydopa)	 การแก้ไขภาวะดังกล่าว

สามารถท�าได้โดย	ค่อยๆ	ลกุขึน้นัง่หรอืยืน	ไม่ควรลกุอย่างกะทนัหนั	แต่หาก 

เกิดอาการรนุแรงมากเกนิไปจนรบกวนการใช้ชวีติประจ�าวนัควรปรกึษาแพทย์

เพื่อหยุดหรือเปลี่ยนยาทดแทนตัวอื่น

 ควรดื่มน�้ามากๆ เพื่อป้องกันการเกิดตะกอนหรือก้อนนิ่วจากยา  
 หมายความว่าอะไร
	 หน้านิ่ว	แตกต่างจากก้อนนิ่ว	เพราะนิ่ว	คือก้อนหินปูนเล็กๆ	ที่เกิด 

จากการจับตัวกันของผลึกซ่ึงตกเป็นตะกอนที่อยู่ในน�้าปัสสาวะที่เข้มข้น	 ซ่ึง

ปัจจยัหนึง่ของการเกดินิว่นัน้คอื	ความเป็นกรด–ด่างทีไ่ม่เหมาะสมและความ

เข้มข้นของผลึกที่มีอยู่ในน�้าปัสสาวะ	 หากปัสสาวะมีความเข้มข้นมากก็มี

โอกาสที่นิ่วจะก่อตัวมาก	นั่นหมายความว่าถ้าดื่มน�้ามากความเป็นกรด–ด่าง

และความเข้มข้นของผลึกเหล่านั้นก็จะลดลง	นอกจากนี้น�้าที่ดื่มทุกวัน	หาก

ไม่ใช่น�้าสะอาด	แต่เป็นน�้าบ่อธรรมชาติ	ก็อาจพบพวกแร่ธาตุเช่น	แคลเซียม	

หรือสารแขวนลอยจ�านวนมาก	ตลอดจนการรับประทานผักบางชนิดจ�านวน 

มากๆ	ก็อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดนิ่วได้เช่นกัน

	 จากการศึกษาของต่างประเทศพบว่าร้อยละ	 1-2	 ของผู้ป่วยที่เป็น

โรคนิว่ในไตมสีาเหตมุาจากยา	เนือ่งจาก	ยาบางชนดิสามารถตกตะกอนเป็น

ผลึกในปัสสาวะได้	เช่น	ยากลุ่มซัลฟา	ยาเก๊าท์อัลโลพิวรินอล	(allopurinol)	

ยาบางชนิดท�าให้ความเป็นกรด–ด่างของปัสสาวะเปลี่ยนไป	 เช่น	 วิตามินซี 

ในขนาดสูง	 ยารักษาต้อหินอะเซทตาโซลาไมด์	 (acetazolamide)	 และยา 

บางชนิดเพิ่มความเข้มข้นของผลึกเช่น	แคลเซียม	ดังนั้นการดื่มน�้ามากๆ	จึง

ช่วยป้องกันการเกิดตะกอนหรือก้อนนิ่วจากยาได้	 ประเด็นที่ส�าคัญของการ 

ดืม่น�า้มากๆ	คอืให้แบ่งดืม่	ไม่ใช่ดืม่ครัง้ละ	1-2	ลติรครัง้เดยีว	เพราะอาจท�าให้

เกิดภาวะน�้าเป็นพิษ	เนื่องจากสมดุลย์กรด-ด่างของร่างกายเสียไป
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 อาการไม่พึงประสงค์ หมายความว่าอะไร และเมื่อไรต้องไปพบ 
 แพทย์ เพราะก็บอกไม่ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่
	 ความหมายของค�าว่า	“อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา”	นั้น	มี

สถาบันที่ให้ค�านิยามออกมามากมาย	แต่โดยรวมแล้ว	หมายความสั้นๆ	ได้

ว่า	“อาการตอบสนองท่ีเกดิข้ึนโดยไม่ได้ตัง้ใจจากการใช้ยา ในขนาดปกต”ิ 

ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น	2	ประเภท	คือ

	 1.	 การแพ้ยา	หมายถงึ	อาการอนัไม่พงึประสงค์ทีเ่กดิจากปฏกิริยิา

ตอบสนองในบางคน	ซึง่จะเกดิขึน้เฉพาะผูท้ีม่คีวามไวต่อยานัน้	โดยไม่สามารถ 

คาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอาการหรือไม่	 เช่นเกิดผื่นหลายรูปแบบ	 

โดยเฉพาะลมพิษ	 หรือเกิดแผลไหม้จากการได้รับยา	 ซึ่งหากเกิดการแพ้ยา 

ผู้ป่วยจ�าเป็นต้องไปพบแพทย์

	 2.	อาการข้างเคียงจากยา (side effect)	 หมายถึง	 อาการอัน 

ไม่พงึประสงค์ทีเ่กดิจากฤทธิข์องยา	ซ่ึงสามารถคาดการณ์ได้ว่าอาจเกดิอาการ

เหล่านี้ขึ้นได้หากได้รับยา	 เช่น	 อาการง่วงนอนจากการได้รับยาลดน�้ามูก	

อาการหน้ามืดเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถจากการได้รับยาความดันโลหิตสูง	อาการ

ท้องเสียจากการได้รับยาปฏิชีวนะบางชนิดเป็นระยะเวลานาน

	 ดงันัน้หากเกดิอาการไม่พงึประสงค์ทีไ่ม่รนุแรง	ผูใ้ช้ยาไม่จ�าเป็นต้อง

กลับไปพบเภสัชกรหรือแพทย์	 ถ้าสามารถทนอาการดังกล่าวได้หรืออาการ

ดังกล่าวไม่มีผลรบกวนชีวิตประจ�าวัน	 แต่อย่างไรก็ตามหากอาการไม่พึง

ประสงค์นั้นมีการพัฒนาความรุนแรงมากขึ้นหรืออาการเกิดขึ้นต่อเนื่องจน

เป็นผลรบกวนการใช้ชีวิตประจ�าวัน	 ผู้ใช้ยาก็อาจขอค�าปรึกษาจากเภสัชกร

หรือแพทย์	

ว่าด้วยบันทึกยา

ปันที่   6
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	 สัปดาห์เภสชักรรม	2554	ทีผ่่านมา	สภาเภสชักรรมได้รณรงค์เรือ่ง

การใช้บันทึกยา	 แต่พบว่ายังมีการด�าเนินการไม่กว้างขวาง	 ร้านยาซึ่งเป็น 

เป้าหมายหลัก	ยังไม่ได้มีการด�าเนินการที่ชัดเจน	ทั้งนี้ส่วนหนึ่งคิดว่าจ�าเป็น 

ที่ต้องใช้แบบบันทึกที่เป็นอย่างเดียวกันหมด	ในทางปฏิบัติแล้ว	บันทึกยานั้น 

จะหน้าตาอย่างไรกไ็ด้	ประเดน็ส�าคัญคือ การมข้ีอมลูทีเ่ป็นปัจจบัุนว่าผูป่้วย 

ได้รับยาอะไร มวีธิกีารใช้อย่างไร	เมือ่คราวมหาอทุกภยัปลายปี	2554	ทีเ่กิด 

น�้าท่วมอย่างยาวนาน	 ในเขตภาคกลาง	 ไม่เว้นแม้แต่ในกรุงเทพมหานคร	 

ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการแพทย์เกิดขึ้นตามมา	 โดยเฉพาะผู้ป่วยเก่า 

โรคเรื้อรัง	 ไม่ว่าจะเป็น	 เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	 โรคไต	วัณโรค	หรือ 

แม้แต่โรคเอดส์	จ�าเป็นต้องได้รบัยาต่อเนือ่ง	แต่ผลจากอทุกภยั	ส่งผลให้เกดิ

ปัญหาหลายประการ	 อาทิ	 การเคลื่อนที่ของผู้ป่วย	 ผู้ป่วยหลายรายเท่ากับ 

มีวนัหยดุยาวในชวีติทีไ่ม่คดิว่าจะม	ีอพยพไปอยูก่บัลกูหลานทีเ่มอืงชายทะเล	

จ�านวนมาก	แต่ยามไีม่พอ	จ�าเป็นต้องไปขอรบับรกิารทีโ่รงพยาบาลในจงัหวดั

ที่อพยพไป	 ผลปรากฎว่าไม่มีประวัติการใช้ยา	 หรือสามารถเข้าถึงข้อมูล 

ผู้ป่วย	ผู้ป่วยบางรายติดเกาะ	ออกไปไหนไม่ได้	หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไป

ก็ไม่สามารถให้บริการได้ต่อเนื่อง	เพราะยาเดิมที่มีอยู่	สูญหายไปกับสายน�้า	

ไม่มีประวัติ	ผู้ป่วย	แต่พบว่าในท่ามกลางเรื่องราวเหล่านี้	มีผู้ป่วยบางรายที่มี

สมดุบนัทกึยาว่าเคยได้รับยาอะไรบ้าง	ส่งผลให้สามารถให้บรกิารได้สอดคล้อง	

ต่อเนื่อง	และลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตามมา

 บันทึกยาคืออะไร
	 บันทึกยา	คือ	สมุดบันทึกที่แสดงถึงภาพรวมการใช้ยาผู้ป่วยคนนั้น	

โดยจะประกอบด้วยข้อมูลการใช้ยาล่าสุดและครั้งก่อนๆ	 ไม่ว่าจะรับยาจาก

ที่ไหน	รวมถึงบอกข้อมูลเบื้องต้นที่ส�าคัญต่อการรักษา	เช่น	น�้าหนัก	ส่วนสูง	

อาย	ุหมูเ่ลอืด	ประวตักิารแพ้ยา	โรคประจ�าตวั	เป็นต้น	เนือ่งจากข้อมลูเหล่านี้ 

บคุลากรทางการแพทย์ทีร่กัษาจ�าเป็นต้องใช้ประกอบการรกัษาพยาบาล	เพือ่

ให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุด	 นอกจากนี้

ประวัติการใช้อาหารเสริม	สมุนไพรที่ใช้ประจ�า	มีหรือไม่

	 บนัทกึยาทีเ่หมาะสม	ต้องเป็นบนัทกึยาทีเ่ภสชักรร่วมกบัผูป่้วย	หรอื 

ผู้ดูแลรับรู้ร่วมกัน	 จัดท�าขึ้น	 มีการส่งต่อพร้อมให้ค�าอธิบายว่าข้อมูลที่มีใน

บนัทกึยาประกอบด้วยอะไรบ้าง	และหมายความว่าอย่างไร	ส่ิงทีต้่องด�าเนนิการ	 

หรือข้อควรระวังส�าคัญมีอะไรบ้าง	

	 กล่าวโดยสรปุ	บนัทกึยาเป็นภาพรวมการใช้ยา	อาหารเสรมิ	สมนุไพร	 

ที่เป็นปัจจุบัน	ไม่จ�ากัดว่าจะได้รับมาจากแหล่งไหน	

 ความส�าคัญของประวัติการใช้ยา
	 อย่างที่ได้กล่าวข้างต้น	 บันทึกยามีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นการส่งต่อ

ข้อมูลระหว่างผู้ป่วยกับสถานบริการสุขภาพ	 ด้วยข้อจ�ากัดของเทคโนโลยี

สารสนเทศท�าให้แทบจะไม่มจีงัหวดัใดทีม่รีะบบการเชือ่มต่อข้อมลูการรกัษา

จากโรงพยาบาลแม่ข่ายไปสู่โรงพยาบาลอืน่ๆ	จนถงึระดับโรงพยาบาลส่งเสรมิ 

สขุภาพต�าบล	ดงันัน้ในสถานการณ์ปัจจบุนัการมปีระวตักิารใช้ยาตดิตวัจงึเป็น

เรื่องส�าคัญ	แม้แต่ในสหรัฐอเมริกา	แม้ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะเอื้อ

ต่อการปฏิบตังิาน	แต่เมือ่	ด�าเนนิการศกึษา	เพือ่ประเมนิความแตกต่างของยา 

ทีแ่พทย์สัง่เมือ่แรกรบัเข้าโรงพยาบาล	กบัประวตัทิีไ่ด้จากการซกัผูป่้วยถงึยา

ทีไ่ด้รบัปัจจบุนั	พบว่าร้อยละ	80	ของผูป่้วยรบัใหม่	จะมอีบุตักิารณ์การสัง่ยา 

ทีต่่างไปจากประวตักิารใช้ยาเดมิทีเ่คยได้รบัอย่างน้อย	1	รายการ	และร้อยละ	18	 

เป็นอบุตักิารณ์ทางคลนิคิทีม่คีวามส�าคญัทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อผูป่้วย	และเมือ่

พจิารณาขัน้ตอนการจ�าหน่ายกพ็บว่าร้อยละ	70	พบความต่างของการสัง่ใช้ยา 

ตอนจ�าหน่ายกบัในขณะทีน่อนโรงพยาบาล	โดยลมืส่ังจ่ายประมาณร้อยละ	23	 

และร้อยละ	 30	 ของความต่างดังกล่าวมีศักยภาพที่จะท�าให้เกิดอันตราย

ต่อผู้ป่วย	 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการหวังพ่ึงความสมบูรณ์ชองระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศแต่เพยีงประการเดยีว	อาจไม่ใช่ค�าตอบทีถ่กูต้องในการสร้างเสรมิ

ความต่อเนือ่ง	และความปลอดภยัแก่ผูป่้วย	การทีผู่ป่้วยมบีนัทกึยาจงึเป็นอกี	

1	เครื่องมือที่ช่วยสร้างความปลอดภัยในการรักษาพยาบาล
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 องค์ประกอบของบันทึกยาต้องมีอะไรบ้าง 
	 ในสาระ-ปัน-ยา	ฉบับที	่2	ได้มกีารกล่าวถึงบนัทกึยาโดยละเอยีด	แต่

เนื่องจากหนังสือดี	ท�าหนเดียวแล้วหมด	555+	ผู้อ่านอาจจะหาอ่านล�าบาก

สักเล็กน้อย	จึงขอลงรายเอียดพอสังเขปอีกครั้งหนึ่ง	

 สมุดบันทึกยาจ�าเป็นต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

	 ข้อมูลส่วนตัวได้แก่	 ชื่อ-สกุล	 อายุ	 เพศ	 น�้าหนัก	 โรคประจ�าตัว	

ประวตัแิพ้ยา	บหุรี	่สรุา	ยาทีใ่ช้ประจ�า	เป็นข้อมลูพืน้ฐานของผูป่้วยซึง่จ�าเป็น

ต้องบนัทึกลงในสมดุบนัทกึยาเนือ่งจากมคีวามส�าคญัเกีย่วข้องกบัยาทีผู่ป่้วย

รับประทานดังต่อไปนี้	

 • ชื่อ	 มีความส�าคัญเนื่องจากเป็นการระบุตัวผู้ป่วย	 เพื่อความ 

	 	 ปลอดภัยในการบันทึกยาไม่ผิดพลาด	 ให้ถูกคนถูกโรคและ 

	 	 ถูกชนิดยาของผู้ป่วยรายนั้น

 • อายุ	ผู้ป่วยสูงอายุ	(>65	ปี)	การท�างานของร่างกาย	เช่นการ 

	 	 ท�างานของไต	ตับ	การดูดซึม	 ฯลฯ	 เปลี่ยนแปลงไป	ซึ่งส่งผล 

	 	 ให้ค่าการดดูซึม	การเปลีย่นแปลง	การก�าจดั	การขบัยาออก	และ 

	 	 การออกฤทธิ์ของยาบางชนิดเปลี่ยนแปลงไปด้วย	 เช่นถ้าการ 

	 	 ท�างานของตบัและไตผดิปกตทิ�าให้ยาขบัออกได้ช้าลง	กจ็ะส่งผล 

	 	 ให้ยาออกฤทธิ์นานขึ้น	 ยาที่จะถูกผลกระทบดังกล่าว	 เช่น	 ยา- 

	 	 นอนหลับ	 ยาลดความดันโลหิต	 ยาลดระดับน�้าตาลในเลือด	 

	 	 ยาต้านจุลชีพ	 อาจท�าให้เกิดอันตรายได้แก่	 ความดันโลหิตต�่า	 

	 	 ระดับน�้าตาลในเลือดต�่า	เป็นต้น	ส�าหรับเด็กเล็ก	หรืออายุน้อย 

	 	 กว่า	12	ปี	การจ่ายยาทุกชนิดจ�าเป็นที่จะต้องค�านวณขนาดยา 

	 	 ตามน�้าหนักตัวโดยเป็นสูตรการค�านวณที่แยกเฉพาะขึ้นมา	 

	 	 เนื่องจากการท�างานของอวัยวะต่างๆ	 และกระบวนการต่างๆ	 

	 	 ในการดูดซึม	การก�าจัด	ยงัไม่สมบูรณ์	เดก็ไม่ใช่ผูใ้หญ่ทีต่วัเลก็ลง 

	 	 ตามส่วน	การค�านวณจึงไม่สามารถน�าขนาดยาผูใ้หญ่มาหารตาม 

	 	 สัดส่วนน�้าหนัก	

 • น�้าหนัก	 ยาหลายชนิดขนาดยาที่ใช้ในการรักษาต้องคิดตาม 

	 	 น�้าหนักตัวของผู้ป่วย	 เช่น	 ยารักษาวัณโรค	 ยาต้านจุลชีพ	 

	 	 ยาเคมีบ�าบัด	 หรือยาที่ใช้รักษาในภาวะวิกฤติิหลายขนาน	 ซึ่ง 

	 	 หากผูป่้วยได้รบัยาในขนาดทีส่งูไปอาจเกดิอาการไม่พึงประสงค์ที่ 

	 	 อนัตรายได้	ส�าหรบัในเดก็อายนุ้อยกว่า	12	ปี	ยาทกุชนดิมคีวาม 

	 	 จ�าเป็นต้องคิดขนาดยาตามน�้าหนักตัว	ตามที่กล่าวแล้ว	

 • โรคประจ�าตัว	 เนื่องจากโรคประจ�าตัวบางชนิดเช่น	 โรคพร่อง 

	 	 เอนไซม์	 G6PD	ซึ่งมีข้อห้ามในการใช้บางชนิด	 เช่น	 ยาซัลฟา	 

	 	 ยาต้านจลุชพี	ยารกัษามาเลเรยีบางชนดิ	รวมทัง้ห้ามรบัประทาน 

	 	 ถั่วปากอ้า	ซึ่งอาจท�าให้เกิดเม็ดเลือดแดงแตกได้	ส�าหรับผู้ป่วย 

	 	 โรคไตหรือโรคหัวใจ	 ผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร	 หรือมีแผล 

	 	 ในกระเพาะอาหาร	 ควรหลีกเลี่ยงยาแก้ปวดในกลุ่มยาต้านการ 

	 	 อักเสบที่มิใช่สเตียรอยด์	หรือยาแอสไพริน	

 • ประวัติแพ้ยา	 หากผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยาจ�าเป็นต้องบันทึกลงใน 

	 	 สมุด	 เนื่องจากยาที่ผู้ป่วยแพ้อาจมีการแพ้ยาในกลุ่มเดียวกัน 

	 	 หรอืมโีครงสร้างทางเคมคีล้ายกนัได้เช่น	การแพ้ยากลุม่เพนซิลิลนิ	 

	 	 ยาซัลฟา	กลุ่มยาต้านการอักเสบที่มิใช่สเตียรอยด์	แม้ว่าผู้ป่วย 

	 	 จะมอีาการแพ้แบบไม่รนุแรงในครัง้แรกเช่น	ผืน่คนั	แต่หากได้รบั 

	 	 ยาชนิดเดิมที่มีประวัติการแพ้เข้าไปซ�้า	 ก็อาจมีอาการผื่นแพ้ที่ 

	 	 รุนแรง	 และอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้	 ดังนั้นผู้ป่วยพึงระลึกว่า	 

	 	 การแพ้ยาซ�า้นัน้อนัตรายถงึชีวติ	ทกุครัง้ทีไ่ปรบัการรกัษาพยาบาล 

	 	 จึงควรแจ้งแพทย์	เภสัชกร	ว่าแพ้ยาอะไร	

 • การสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา	ยาบางชนิดเช่น	กลุ่มยาธีโอฟิลิน	ที่ใช้ 

	 	 บรรเทาโรคหืด	 การสูบบุหรี่อาจท�าให้ระดับยาลดลงท�าให้ 

	 	 ไม่สามารถคุมอาการโรคหืดได้	หรือในกรณีที่ผู้ป่วยดื่มสุราอาจ 

	 	 ส่งผลต่อการรับประทานยาวาร์ฟาริน	ซึ่งเป็นยาละลายลิ่มเลือด	 

	 	 โดยอาจเพ่ิมฤทธ์ิต้านการแข็งตัวของเลือดหรือสามารถลดฤทธ์ิ 

	 	 การแข็งตัวของเลือดได้เช่นเดียวกัน

 • ยาที่ใช้ประจ�า	 มีความส�าคัญเนื่องจากเภสัชกรผู้ให้บริการทั้ง 
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	 	 สถานพยาบาลและร้านยาจะได้ทราบว่าผูป่้วยมกีารใช้ยาชนดิใด 

	 	 อยูบ้่าง	รับประทานยาอย่างไร	มข้ีอควรระวงัในการจ่ายยาอย่างไร	 

	 	 เช่นการเกิดปฏิกิริยาต่อกันของยา	 หรืออาการไม่พึงประสงค์ที ่

	 	 อาจเกิดขึ้นได้	 รวมท้ังมีประโยชน์ในการส่งต่อข้อมูลเก่ียวกับ 

	 	 การรักษาระหว่างสถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ต่อเนื่อง

 • จ�านวนยาที่เหลือ	อาจมีความจ�าส�าหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับ 

	 	 การรกัษาอย่างต่อเนือ่งจากสถานพยาบาล	เพือ่เป็นการตรวจสอบ 

	 	 ความร่วมมอืในการใช้ยาของผูป่้วยว่า	ผูป่้วยรบัประทานยาถกูต้อง 

	 	 หรอืไม่	โดยเฉพาะผูป่้วยเอดส์	เพราะการรบัประทานยาสม�า่เสมอ 

	 	 ช่วยลดปัญหาเชื้อดื้อยาได้มาก

 • ชื่อเภสัชกร	 เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	 หรือชื่อสถาน 

	 	 พยาบาล	 เพื่อเป็นการยืนยันว่าเภสัชกรผู้ใดเป็นผู้บันทึกข้อมูล 

	 	 หรือให้ค�าปรึกษากับผู้ป่วย	 หรือทราบสถานพยาบาลที่ผู้ป่วย 

	 	 รับการรักษาอยู่เป็นประจ�าต่อเนื่อง	 หากมีข้อสงสัยหรือข้อ 

	 	 ซักถามสามารถติดต่อสถานพยาบาลหรือเภสัชกรผู้ให้บริการ 

	 	 รายนั้น

 • ข้อมูลอื่นๆ	 สมุดบันทึกยาสามารถบันทึกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ 

	 	 การใช้ยาซ่ึงส่งผลต่อความร่วมมอืในการใช้ยาของผูป่้วยเช่น	การ 

	 	 อ่านหนังสือไม่ออก	 เป็นใบ้	 หูหนวก	 เพื่อเป็นการส่งต่อข้อมูล 

	 	 ส�าหรับเภสัชกรเพื่ออธิบายการใช้ยาส�าหรับผู้ป่วยเฉพาะรายได้	 

	 	 หรือแม้แต่การรบัประทานอาหารเสรมิ	สมนุไพร	เพราะบ่อยครัง้ 

	 	 เป็นสาเหตใุห้การรักษาล้มเหลว	เพราะเกดิการตกีนักบัยาทีใ่ช้อยู ่

	 	 ประจ�า

 บันทึกยา จะท�าเป็นแผ่นบันทึกที่มีแต่ชื่อยาที่ใช้อยู่ได้ไหม
	 ค�าตอบคอืได้	แม้ว่าบนัทกึยาทีใ่ห้ประโยชน์สงูสดุ	จะเป็นตามทีร่ะบุ

ไว้ในหัวข้อองค์ประกอบบันทึกยา	แต่บันทึกที่ไม่มีข้อมูลอื่นๆ	ประกอบ	แต่

หากทีม่อียูเ่ป็นรายการยา	อาหารเสรมิ	สมนุไพรท่ีใช้อยูล่่าสดุ	กน็บัเป็นข้อมลู

ส�าคัญที่ใช้ในการส่งต่อด้านการรักษาพยาบาล	 ส่วนข้อมูลอื่นๆ	 ที่เป็นการ

ประเมินทางกายภาพ	 ผู้ป่วยมานั่งต่อหน้า	 ก็ไม่ได้เป็นการยากในการระบ	ุ

วัด	หรือประเมิน	

	 ห้องยา	 ร้านยา	 ก็อาจจัดท�าแผ่นสรุปรายการยาที่ผู้ป่วยใช้ทั้งหมด	

โดยอาจพิมพ์เป็นสติ๊กเกอร์ติดบนกระดาษการ์ด	 ให้พกติดตัวร่วมไปกับ 

บัตรประชาชน	 หรือบัตรประจ�าตัวผู้ป่วย	 ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถ 

ใช้ส่งต่อข้อมูลการใช้ยาให้กับบุคลากรการแพทย์

 บันทึกยา ใครได้ประโยชน์
	 บันทึกยามีแต่ได้กับได้	ผู้ป่วยได้ประโยชน์	บุคลากรการแพทย์ก็ได้

ประโยชน์	เพราะใช้เป็นส่ือทีชั่ดเจนในการส่งต่อข้อมลูระหว่างผูร้บับรกิารกบั

บุคลากรการแพทย์	หรือระหว่างบุคลากรการแพทย์ด้วยกันเองเพื่อการดูแล 

ผู้ป่วยต่อเนื่อง	บันทึกยาจะยิ่งมีความส�าคัญในรายที่เป็นผู้สูงอายุ	เด็ก	หรือ	 

ผูป่้วยทีไ่ม่มผีูด้แูลอยูท่ีบ้่าน	จะมผีลเสยีกเ็ลก็น้อย	เช่นการบนัทกึคลาดเคลือ่น	

หรอือาจไม่เป็นปัจจบุนั	ท�าให้การส่งต่อข้อมลูไม่มปีระสทิธภิาพ	อย่างไรกต็าม

ในอนาคตการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยที่สามารถเช่ือมโยงทั้งประเทศ	 

ก็อาจท�าให้บันทึกยาลดความส�าคัญลงได้

 จะมีช่องทางได้บันทึกยามาอย่างไร
	 ของดีๆ 	เช่นนี	้และยงัฟรอีกีด้วย	หาได้ไม่บ่อยนกั	หากท่านเป็นผูป่้วย 

โรคเรื้อรัง	 ถามหาบันทึกยา	 จากห้องยาได้โดยตรงเลยครับ	 โดยบอกกับ

เภสัชกรที่ห้องยา	 หรือร้านยาไปเลยว่า	 อยากได้บันทึกยา	 ช่วยด�าเนินการ

จัดท�าให้ด้วย	ระยะแรกห้องยาอาจยังงง	บอกว่าไม่มี	ก็ขอให้เภสัชกรจัดท�า

เป็นข้อมูลสรุปการสั่งจ่ายยาที่เป็นปัจจุบันให้ด้วย	 เผื่อต้องไปรับบริการที่อื่น	

โดยจะอยูใ่นรปูแบบใดกไ็ด้	เป็นการ์ด	เป็นแผ่นพับ	เพียงแต่ต้องตรวจสอบว่า	 

ข้อมูลนั้นถูกต้อง	 หากผู้รับบริการร้องขอบันทึกยาเพียงแค่ไม่กี่ราย	 เชื่อว่า	

เภสัชกรต้องขวนขวายด�าเนินการให้ชัดเจน	 ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นไม่ให้ 

ความส�าคัญต่อความปลอดภัยผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
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 บันทึกยากับปฏิทินช่วยในการรับประทานยา ต่างกันอย่างไร
	 บนัทกึยามคีวามมุง่หมายทีจ่ะใช้บันทึกประวตักิารใช้ยา	อาหารเสรมิ	

หรือสมุนไพร	 ที่เป็นปัจจุบัน	 รวมทั้งประวัติการใช้ยาที่ผ่านมาในอดีต	 และ

เป็นสื่อกลางในการส่งต่อข้อมูลการรักษาพยาบาล	ส�าหรับปฏิทินช่วยในการ 

รับประทานยา	 มีความมุ่งหมายให้ผู้ที่มีปัญหาในการอ่านหนังสือ	 หรือมัก 

ลืมยาบ่อยๆ	 ได้มีเครื่องมือง่ายๆ	 ท�าเป็นปฏิทิน	 หากผู้ป่วยรับประทานยา 

ในแต่ละมื้อ	 หรือแต่ละวันก็ท�าเครื่องหมายตามที่ถนัด	 เช่น	 ขีดถูก	 หรือ

กากบาท	ก็จะเป็นการบ่งบอกว่าได้รับประทานแล้ว	ส�าหรับบางโรงพยาบาล 

จัดยาเป็นซองๆ	ตามมื้อที่ควรได้รับ	แล้วเย็บลวดติดกับปฏิทิน	เพื่อให้ผู้ป่วย 

ดึงยามารับประทานตามวัน	เวลาที่ก�าหนด	นอกจากนี้ก็ยังมีการผนวกเรื่อง 

บนัทกึยา	ซึง่กค็อืประวัตกิารใช้ยาน่ันแหล่ะ	เข้ากนักบัการเป็นบนัทกึช่วยเตือน 

เรื่องเวลาการรับประทานยา	 สิ่งต่างๆ	 เหล่านี้มีผู้ทดลองใช้จริงโดยเฉพาะ 

บตุรหลาน	ใช้กบัพ่อ	แม่	บุพการ	ีเพือ่ตดิตามการรับประทาน	ความสม�า่เสมอ

ตัวอย่างบันทึกการรับประทานยา 

(http://www.gotoknow.org/blogs/posts/438856)

 บันทึกยา ท�าไมต้องเป็นเภสัชกร
	 ความมุ่งหมายของบันทึกยา	 นอกจากจะเป็นประวัติการใช้ยาแล้ว	

ยังเป็นช่องทางที่เภสัชกรจะได้สื่อสารกับผู้ป่วยเพื่อวางแผนการใช้ยาร่วมกัน	

และในระหว่างขั้นตอนการสัมภาษณ์ประวัติ	 จัดเป็นกระบวนหลักที่ส�าคัญ

ในการค้นหาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา	 มีการศึกษาในประเทศนอร์เวย์

ในหอผู้ป่วยจ�านวน	 7	 หอ	 พบว่าการที่เภสัชกรเป็นผู้สัมภาษณ์จะสามารถ

ค้นหาปัญหาได้เฉลี่ย	4.4	ปัญหาต่อคน	เปรียบเทียบกับการที่ไม่มีเภสัชกร

สัมภาษณ์ซึ่งสามารถระบุปัญหาได้เพียง	2.4	ปัญหาต่อคน	ปัญหาที่พบเช่น	 

ผูป่้วยมคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัการสัง่ใช้ยาเพิม่	การท�าแฟ้มประวตัคิลาดเคลือ่น	 

ผูป่้วยขาดความร่วมมอื	และมคีวามจ�าเป็นทีต้่องให้ความรู	้ความเข้าใจผูป่้วย

เพิ่มข้ึน	 ดังนั้นการท�าบันทึกยาจึงเป็นกลยุทธหนึ่งที่เภสัชกรจะได้สัมภาษณ ์

ผู้ป่วย	และค้นหาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา	ที่จะน�าไปสู่การส่งต่อข้อมูล

เพื่อวางแผนการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม
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