ยาสามัญประจําบ้านควรมีไว้ตดิ บ้านเพื่อ
1. บรรเทาหรือรักษาอาการเจ็บป่ วยเล็กน้อยด้วยตนเอง
2. เมื่อมีเหตุทาํ ให้บาดเจ็บฉุ กเฉินจะมีชุดยาไว้พร้อม
ปฐม พยาบาลได้ทนั ท่วงที

รายการยาและอุปกรณ์ที่ควรมีตดิ บ้าน
1. กลุ่มยาแก้ปวดลดไข้ ได้แก่ พาราเซตามอล หรือ ยาก
ลุ่ม NSAID (แอสไพริน ไอบูโพรเฟน ฯลฯ)
2. กลุ่มยาแก้แพ้ เช่น คลอเฟนิ รามีน
3. ยาแก้ปวดท้อง เช่น ยาธาตุ ยาขับลม ยาลดกรด
4. ยาแก้ทอ้ งเสีย เช่น ผงนํ้าตาลเกลือแร่ ผงถ่าน
5. ยาทาผิวหนัง เช่น ครีมฆ่าเชื้ อ คาลาไมน์
6. ยาดมหรือยาทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก
7. ยาใส่แผล แอลกอฮอลล์ และนํ้าเกลือล้างแผล
8. พลาสเตอร์ยา ผ้าก๊อซ เทปปิ ดแผล
ยาควรมีรายละเอียดของตัวยาสําคัญ วิธีใช้ และวัน
หมดอายุกาํ กับ เพื่อให้ง่ายต่อการหยิบใช้ และนํามา
ใช้ได้อย่างถูกต้อง

การเก็บรักษายาประจําบ้าน
1. ควรเก็บยาในที่แห้ง ไม่รอ้ น ไม่ถูกแดด
2. ควรเก็บยาในที่พน้ มือเด็ก
3. หมัน่ ตรวจสอบวันหมดอายุของยาเป็ นประจํา

1. ปวดหัว เป็ นไข้ หรือปวดกล้ามเนื้ อ

เมื่อผูใ้ หญ่มีการปวดหัวเป็ นไข้ ให้ทานยาแก้ปวด
**ห้ามใช้แอสไพรินในเด็ก**
**ควรใช้พาราเซตามอล ในภาวะไข้เลือดออกระบาด**
ควรไปพบแพทย์เมื่ อมีอาการต่อไปนี้
1. บาดเจ็บหรือมีการกระแทกที่ศีรษะก่อนมีอาการปวด
หัว
2. อาการปวดหัวร่วมกับอาการใดอาการหนึ่ งต่อไปนี้
หน้ามืดเป็ นลม พูดไม่ชดั มึนงงสับสน หรืออาการ
ผิดปกติทางสมองอื่นๆ

2. ยาแก้ปวดท้อง ขับลม ลดกรด
อาการที่ ควรส่งรพ.ทันที
ปวดท้อง กดเจ็บ บริเวณท้องด้านล่างขวา
และมีอาการไข้และอาเจียนร่วมด้วย
(อาการของไส้ติ่งอักเสบ)
แสบร้อนยอดอก กรดไหลย้อน ให้เคี้ ยวยาลดกรด
ท้องอืดท้องเฟ้ อให้ทานยาธาตุ หรือยาขับลม
ปวดท้อง ให้ทานพาราเซตามอล ไม่ควรทานแอสไพริน
หรือไอบูโพรเฟ่ น เพราะยาเหล่านี้ ระคายเคืองกระเพาะ
อาหาร
ควรไปพบแพทย์เมื่ อมีอาการต่อไปนี้
1. ปวดท้องติดต่อกันหลายวัน
2. มีอาการปวดท้องร่วมกับ คลื่นไส้ มีไข้ เบื่ออาหาร
3. ถ่ายเป็ นเลือด อุจจาระสีดาํ
4. อาเจียนเป็ นเลือด
5. ปวดแสบเวลาปั สสาวะ หรือปั สสาวะขัด

6. ปั สสาวะเป็ นเลือด
7. ถ่ายไม่ออก หรือถ่ายไม่ออกร่วมกับอาเจียน
8. หายใจขัด หายใจลําบาก
9. ได้รบั บาดเจ็บที่ช่องท้องก่อนที่จะเกิดอาการปวดท้อง
10. อาการแสบยอดอก กรดไหลย้อนไม่ดีขึ้นหลังทานยา
หรือมีอาการนานกว่าสองสัปดาห์

3. ท้องเสีย อาหารเป็ นพิษ
อาการที่ ควรส่งรพ.ทันที
1. ท้องเสียในเด็กอายุตาํ ่ กว่าสามเดือน
2. มีอาการขาดนํ้า
3. ปวดท้องรุนแรง
เมื่อมีอาการท้องเสียในผูใ้ หญ่ ให้ทาน ผงถ่าน “แอกติ
เวทชาโคล””
ถ้าถ่ายมากให้ค่อยๆจิบผงนํ้ าตาลเกลือแร่โออาร์เอสละ
ลายนํ้าเพื่อชดเชยการสูญเสียนํ้า ถ้าไม่มีผงเกลือแร่ อาจ
ดื่มนํ้าข้าว นํ้าผลไม้ นํ้าอัดลม นํ้าซุปใส แทนไปก่อน โดย
ปริ มาณการทดแทนของเหลวควรให้มากกว่าที่ ร่างกาย
สูญเสียไป เช่นถ่ายเหลวปริมาณมากหนึ่ งครั้ง ให้ชดเชย
ด้วยการจิบโออาร์เอสหนึ่ งซอง เป็ นต้น ควรหลีกเลี่ยงนม
แอลกอฮอลล์ ชา กาแฟ ในระยะ 3-5 วัน ควรพักผ่อน
ทานอาหารที่ ย่อยง่าย เช่น ข้าวต้ม กล้วยสุ ก และควร
หลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ด อาหารมัน
ไม่ควรซื้ อยาหยุดถ่ายหรือยาฆ่าเชื้ อแก้ทอ้ งเสียมา
ทานเอง เพราะยาบางชนิดอาจทําให้อาการของโรค
แย่ลง

ควรไปพบแพทย์เมื่ อมีอาการต่อไปนี้
1. ถ่ายเป็ นสีดาํ
2. ถ่ายเป็ นมูกเลือด
3. มีไข้ร่วมกับอาการท้องเสีย อาเจียน
4. สงสัยว่าอาการท้องเสียเกิดจากยา
5. ท้องเสียเกินสองวันในผูใ้ หญ่ และ24 ชม.ในเด็ก

5. แมลงต่อย

4. แผลเลือดออก สัตว์กดั หรือคนกัด

สําหรับแมลงต่อย ให้กด หรือใช้แหนบหนี บเอาเหล็กใน
ออก ไม่ควรกดหรือบีบเหล็กในแรงๆ เพราะทําให้พิษใน
เหล็ กไหลถูกปล่อยออกมา ให้ทําการประคบเย็นเพื่ อ
บรรเทาอาการบวมอักเสบ ถอดเครื่องประดับออก เช่น
ถ้าถูกต่อยที่นิ้ว อาจจะทําให้นิ้วบวม และไม่สามารถถอด
แหวนออกได้ เป็ นต้น
ถ้ามี อาการปวด ให้ท านยาแก้ปวด ถ้ามี อาการคัน ให้
ทานยาแก้แพ้ หรือทาคาลาไมน์

อาการที่ ควรส่งรพ.ทันที
1. บาดเจ็บสาหัส
2. กดแผล 10 นาทีแล้วเลือดยังไม่หยุดไหล
3. เลือดออกมาก หรือมีเลือดพุ่งออกมาจากแผล
เมื่อเกิดแผลเลือดออก ให้ใช้ผา้ ก๊อซวางบนแผล
แล้ว ใช้มื อ ออกแรงกด เพื่ อ ให้เ ลื อ ดหยุ ด ไหล
จากนั้นใช้น้ําเกลือปลอดเชื้ อ (ถ้าไม่มีให้ใช้น้ําอุ่นหรือนํ้า
สบู่อ่อนๆ) ล้างทําความสะอาดแผล (ไม่ใช้แอลกอฮอลล์
ล้า งลงบนแผลโดยตรง แอลกอฮอลล์จ ะใช้เ ช็ ด ฆ่ า เชื้ อ
บริ เ วณรอบๆแผลเท่ า นั้ น ) จากนั้ น ทายาฆ่ าเชื้ อลงบน
แผล แล้วติดพลาสเตอร์ ถ้าปวดแผลให้ทานยาแก้ปวด
ควรไปพบแพทย์เมื่ อมีอาการต่อไปนี้
1. สัตว์หรือคนกัด (ถ้าสัตว์เลี้ ยงกัด ให้ถามประวัติการ
ได้รบั วัคซีนสุนัขบ้าของสัตว์เพื่อนําไปแจ้งแพทย์ดว้ ย)
2. ไม่สามารถทําแผลให้สะอาดได้
3. แผลถูกวัสดุโดยเฉพาะโลหะทิ่ม แทง เป็ นแผลลึก หรือ
ก่อนหน้านี้ ไม่ได้รบั วัคซีนบาดทะยักมาก่อน
4. แผลไม่หาย แผลมีอาการอักเสบติดเชื้ อ ได้แก่ เจ็บ
แผลกว่าเดิม แดง บวม และมีหนอง

อาการที่ ควรส่งรพ.ทันที
1.หายใจไม่ออก หายใจขัด 2.หน้ามืด วิงเวียน เป็ นลม
3.เกิดผื่นลมพิษหรือลิ้ นบวม
4.มีประวัติมีอาการแพ้แมลงต่อยขั้นรุนแรง

อ. กรกช กังวาลทัศน์
เอกสารอ้างอิ ง
1. http://firstaid.webmd.com สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2556
2. ศูนย์ฝึ กอบรมปฐมพยาบาลและสุ ขภาพอนามัย สภากาชาดไทย.
2549. ปฐมพยาบาล
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