
   ยาสามญัประจาํบา้นควรมีไวต้ดิบา้นเพ่ือ 

1. บรรเทาหรือรกัษาอาการเจ็บป่วยเล็กนอ้ยดว้ยตนเอง 

2. เม่ือมีเหตุทาํใหบ้าดเจ็บฉุกเฉินจะมีชุดยาไวพ้รอ้ม

ปฐม พยาบาลไดท้นัท่วงที 

   รายการยาและอุปกรณท่ี์ควรมีตดิบา้น 

1. กลุ่มยาแกป้วดลดไข ้ไดแ้ก่ พาราเซตามอล หรือ ยาก

ลุ่ม NSAID (แอสไพริน ไอบโูพรเฟน ฯลฯ)  

2. กลุ่มยาแกแ้พ ้เช่น คลอเฟนิรามีน  

3. ยาแกป้วดทอ้ง เช่น ยาธาตุ ยาขบัลม ยาลดกรด 

4. ยาแกท้อ้งเสีย เช่น ผงน้ําตาลเกลือแร่ ผงถ่าน 

5. ยาทาผิวหนัง เช่น ครีมฆ่าเช้ือ คาลาไมน์ 

6. ยาดมหรือยาทาแกว้ิงเวียน หนา้มืด คดัจมกู 

7. ยาใส่แผล แอลกอฮอลล ์และน้ําเกลือลา้งแผล  

8. พลาสเตอรย์า ผา้กอ๊ซ เทปปิดแผล 

 

 

 

 

   การเก็บรกัษายาประจาํบา้น 

1. ควรเก็บยาในท่ีแหง้ ไมร่อ้น ไมถู่กแดด 

2. ควรเก็บยาในท่ีพน้มือเด็ก 

3. หมัน่ตรวจสอบวนัหมดอายุของยาเป็นประจาํ 

1. ปวดหวั เป็นไข ้หรอืปวดกลา้มเน้ือ 

เม่ือผูใ้หญ่มีการปวดหวัเป็นไข ้ใหท้านยาแกป้วด  

**หา้มใชแ้อสไพรินในเด็ก** 

**ควรใชพ้าราเซตามอล ในภาวะไขเ้ลือดออกระบาด** 

ควรไปพบแพทยเ์ม่ือมีอาการตอ่ไปน้ี 

1. บาดเจ็บหรือมีการกระแทกท่ีศีรษะก่อนมีอาการปวด

หวั 

2. อาการปวดหวัร่วมกบัอาการใดอาการหน่ึงต่อไปน้ี 

หนา้มืดเป็นลม พดูไมช่ดั มึนงงสบัสน หรืออาการ

ผิดปกติทางสมองอ่ืนๆ 

2. ยาแกป้วดทอ้ง ขบัลม ลดกรด 

  อาการท่ีควรส่งรพ.ทนัที  

ปวดทอ้ง กดเจ็บ บริเวณทอ้งดา้นล่างขวา 

และมีอาการไขแ้ละอาเจียนร่วมดว้ย

(อาการของไสต่ิ้งอกัเสบ) 

แสบรอ้นยอดอก กรดไหลยอ้น ใหเ้ค้ียวยาลดกรด 

ทอ้งอืดทอ้งเฟ้อใหท้านยาธาตุ หรือยาขบัลม 

ปวดทอ้ง ใหท้านพาราเซตามอล ไม่ควรทานแอสไพริน

หรือไอบโูพรเฟ่น เพราะยาเหล่าน้ีระคายเคืองกระเพาะ

อาหาร 

ควรไปพบแพทยเ์ม่ือมีอาการตอ่ไปน้ี 

1. ปวดทอ้งติดต่อกนัหลายวนั 

2. มีอาการปวดทอ้งร่วมกบั คล่ืนไส ้มีไข ้เบ่ืออาหาร 

3. ถ่ายเป็นเลือด อุจจาระสีดาํ 

4. อาเจียนเป็นเลือด 

5. ปวดแสบเวลาปัสสาวะ หรือปัสสาวะขดั 

6. ปัสสาวะเป็นเลือด 

7. ถ่ายไมอ่อก หรือถ่ายไม่ออกร่วมกบัอาเจียน 

8. หายใจขดั หายใจลาํบาก 

9. ไดร้บับาดเจ็บท่ีช่องทอ้งก่อนท่ีจะเกิดอาการปวดทอ้ง 

10. อาการแสบยอดอก กรดไหลยอ้นไมดี่ข้ึนหลงัทานยา 

หรือมีอาการนานกวา่สองสปัดาห ์

3. ทอ้งเสยี อาหารเป็นพิษ 

อาการท่ีควรส่งรพ.ทนัที  

1. ทอ้งเสียในเด็กอายุตํา่กว่าสามเดือน 

2. มีอาการขาดน้ํา 

3. ปวดทอ้งรุนแรง 

เม่ือมีอาการทอ้งเสียในผูใ้หญ่ ใหท้าน ผงถ่าน “แอกติ

เวทชาโคล””  

ถา้ถ่ายมากใหค่้อยๆจิบผงน้ําตาลเกลือแร่โออารเ์อสละ

ลายน้ําเพ่ือชดเชยการสูญเสียน้ํา ถา้ไม่มีผงเกลือแร่ อาจ

ด่ืมน้ําขา้ว น้ําผลไม ้น้ําอดัลม น้ําซุปใส แทนไปก่อน โดย

ปริมาณการทดแทนของเหลวควรใหม้ากกว่าท่ีร่างกาย

สูญเสียไป เช่นถ่ายเหลวปริมาณมากหน่ึงครั้ง ใหช้ดเชย

ดว้ยการจิบโออารเ์อสหน่ึงซอง เป็นตน้ ควรหลีกเล่ียงนม 

แอลกอฮอลล ์ชา กาแฟ ในระยะ 3-5 วนั ควรพกัผ่อน 

ทานอาหารท่ีย่อยง่าย เช่น ขา้วตม้ กลว้ยสุก และควร

หลีกเล่ียงอาหารรสเผ็ด อาหารมนั 

ไม่ควรซ้ือยาหยุดถ่ายหรือยาฆ่าเช้ือแกท้อ้งเสียมา

ทานเอง เพราะยาบางชนิดอาจทาํใหอ้าการของโรค

แยล่ง 

ยาควรมีรายละเอียดของตวัยาสาํคญั วิธีใช ้และวนั

หมดอายุกาํกบั เพ่ือใหง่้ายตอ่การหยบิใช ้และนาํมา

ใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง 



ควรไปพบแพทยเ์ม่ือมีอาการตอ่ไปน้ี 

1. ถ่ายเป็นสีดาํ  

2. ถ่ายเป็นมกูเลือด 

3. มีไขร่้วมกบัอาการทอ้งเสีย อาเจียน 

4. สงสยัวา่อาการทอ้งเสียเกิดจากยา 

5. ทอ้งเสียเกินสองวนัในผูใ้หญ่ และ24 ชม.ในเด็ก 

4. แผลเลือดออก สตัวก์ดั หรือคนกดั 

อาการท่ีควรส่งรพ.ทนัที  

1. บาดเจ็บสาหสั     

2. กดแผล 10 นาทีแลว้เลือดยงัไมห่ยุดไหล 

3. เลือดออกมาก หรือมีเลือดพุ่งออกมาจากแผล 

เม่ือเกิดแผลเลือดออก ใหใ้ชผ้า้ก๊อซวางบนแผล 

แลว้ใชมื้อออกแรงกด เพ่ือใหเ้ลือดหยุดไหล 

จากน้ันใชน้ํ้าเกลือปลอดเช้ือ (ถา้ไม่มีใหใ้ชน้ํ้าอุ่นหรือน้ํา

สบู่อ่อนๆ) ลา้งทาํความสะอาดแผล (ไม่ใชแ้อลกอฮอลล์

ลา้งลงบนแผลโดยตรง แอลกอฮอลล์จะใชเ้ช็ดฆ่าเช้ือ

บริเวณรอบๆแผลเท่าน้ัน) จากน้ันทายาฆ่าเช้ือลงบน

แผล แลว้ติดพลาสเตอร ์ถา้ปวดแผลใหท้านยาแกป้วด 

ควรไปพบแพทยเ์ม่ือมีอาการตอ่ไปน้ี 

1. สตัวห์รือคนกดั (ถา้สตัวเ์ล้ียงกดั ใหถ้ามประวติัการ

ไดร้บัวคัซีนสุนัขบา้ของสตัวเ์พ่ือนําไปแจง้แพทยด์ว้ย)  

2. ไมส่ามารถทาํแผลใหส้ะอาดได ้

3. แผลถูกวสัดุโดยเฉพาะโลหะท่ิม แทง เป็นแผลลึก หรือ

ก่อนหน้าน้ีไมไ่ดร้บัวคัซีนบาดทะยกัมาก่อน 

4. แผลไมห่าย แผลมีอาการอกัเสบติดเช้ือ ไดแ้ก่ เจ็บ

แผลกวา่เดิม แดง บวม และมีหนอง  

5. แมลงตอ่ย 

อาการท่ีควรส่งรพ.ทนัที  

1.หายใจไมอ่อก หายใจขดั   2.หนา้มืด วิงเวียน เป็นลม 

3.เกิดผ่ืนลมพิษหรือล้ินบวม  

4.มีประวติัมีอาการแพแ้มลงต่อยขั้นรุนแรง 

สาํหรบัแมลงต่อย ใหก้ด หรือใชแ้หนบหนีบเอาเหล็กใน

ออก ไม่ควรกดหรือบีบเหล็กในแรงๆ เพราะทําใหพิ้ษใน

เหล็กไหลถูกปล่อยออกมา ใหท้าํการประคบเย็นเพ่ือ

บรรเทาอาการบวมอักเสบ ถอดเคร่ืองประดับออก เช่น

ถา้ถูกต่อยท่ีน้ิว อาจจะทาํใหน้ิ้วบวม และไม่สามารถถอด

แหวนออกได ้เป็นตน้ 

ถา้มีอาการปวด ใหท้านยาแกป้วด ถา้มีอาการคัน ให้

ทานยาแกแ้พ ้หรือทาคาลาไมน์   

   อ. กรกช กงัวาลทศัน ์

เอกสารอ้างอิง 

1. http://firstaid.webmd.com สืบคน้เม่ือ 10 ตลุาคม 2556 

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย. 2. 
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