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การแพยา 
การแพยา เปนปฏิกิริยาที่เกิดจากภูมิคุมกันของรางกาย

ตอตานยาที่ไดรับเขาไป  อาการไมสัมพันธกับผลทาง

เภสัชวิทยา หรือปริมาณยาที่ไดรับ เกิดอาการเมื่อไดรับยา

มาระยะหนึ่ง  เมื่อหยุดยาอาการแพหายไป   ไดรับยาซ้ํา

เกิดอาการแพขึ้นอีก  สวนใหญจะแสดงออกทางระบบ

ผิวหนัง เชน   

• แพแบบผื่นไมรุนแรง เชน เปนผื่นราบ นูน  หรือ

ผื่นลมพิษ มีอาการคัน ผื่นนูน บวม 

• แพแบบผื่นรุนแรง เชน Steven Jonhson’s 

syndrome หรือ มีภาวะช็อครวมดวย 

        
                  รูปแสดงลักษณะตัวอยางของผื่นแพยา 

การปฏิบัติตัว เมื่อเกิดการแพยา 

เมื่อมีอาการผิดปกติหรือสงสัยวาแพยาตัวใด ใหหยุด

ใชยาที่สงสัยทันที กรณีไดรับยาหลายชนิดพรอมๆกัน 

ใหหยุดยาที่พบวาเปนสาเหตุของอาการแพไดบอย เชน 

เพนนิซิ ลิน  ซัลฟา  ยาแกปวด  หรือยา ที่ เพิ่ ง เ ริ่ ม

รับประทานเพิ่มขึ้นมาจากยาเดิม แลวนําตัวอยางยา

ดังกลาวพรอมซองยา (ถามี) มาปรึกษาแพทย หรือ 

 เภสัชกร อาการที่พบมีตั้งแตเล็กนอยจนถึงรุนแรง  ถา

แพยารุนแรงตองไดรับการรักษาใหทันทวงทีเพราะ

อาจถึงชีวิตได 

      การปองกันการแพยา คือ หลีกเลี่ยงยาหรือกลุมยา

ที่เคยแพ ดังนั้น…. 

1. ตองรูจักชื่อยาที่เคยแพ จดจําและบันทึกชื่อยา

ไวใหดี โดยสอบถามจากแพทย เภสัชกร หรือ

ผูจายยา  

2. ตองแจงแพทยขณะตรวจ หรือเภสัชกรขณะ

จายยาวาแพยาอะไร เพื่อหลีกเลี่ยงการใชยา

นั้นซ้ําอีก  

 ทุกครั้งที่มีการใชยาใหพึงระลึกเสมอวา ยาทุกตัว

สามารถทําใหเกิดอาการแพได ดังนั้นควรถามชื่อยา 

สรรพคุณ วิธีใชอยางละเอียด  

เอกสารอางอิง 1.หนังสือหยูกยานารู เภสัชกรรมโรงพยาบาล 
                     2. Adverse drug reaction:World Health Oraganization 
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กอนใชยาแตละครั้ง ไมวาจะเปนยาใดก็ตาม 

ควรทราบถึงสาเหตุและอาการ เพื่อใหสามารถเลือกยาได

ถูกกับโรค และที่สําคัญ คือ ตองใชใหถูกขนาด ถูกเวลา 

และถูกวิธี 
 
สิ่งสําคัญเรื่องยาที่ผูปวยควรทราบ มีดังนี้ 

1. ใชใหถูกกับโรค  ผูปวยควรทราบวาปวยเปน

อะไร และยาที่รับประทานแตละชนิดเพื่อรักษา

อาการใด 
2. ใชอยางถูกเวลา เชน ยากอน หรือ หลังอาหาร 

a. ย าก อนอ าหาร  ปรกติ แนะนํ า ให

รับประทานกอนอาหารครึ่ง ถึง หนึ่ง

ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นกับยาแตละชนิดดวย 

ยาเหลานี้มักเปนยาที่มีขอจํากัด หาก

รับประทานแลวมีอาหารรวมอยูดวยใน

กระเพาะอาหาร จะทําใหลดการดูดซึม

ของยา เชน ยารักษาโรคติดเชื้อบาง

ชนิด ไดแก แอมพิซิลิน ลินโคมัยซิน 

ยาแกอาการคลื่นไสอาเจียน เชน เมโท

โคลพราไมด ดอมเพอรริโดน เปนตน 
b.  ยาหลังอาหาร ยาที่แนะนํารับประทาน

หลังอาหารทันที คือ ยาที่กัดกระเพาะ 

หรือ ทําใหเกิดอาการคลื่นไสอาเจียน

ถารับประทานตอนทองวาง เชน ยา

แอสไพริน ยาแกปวดและตานการ

อักเสบที่ไมไชสเตียรอยด       

                                      
3. ใชอยางถูกวิธี เชนยาเม็ด หรือ แคปซูล ควร

กลืนทั้งเม็ดพรอมน้ํา ถาระบุวาเคี้ยวกอนกลืน 

ควรเคี้ยวใหละเอียด หากเปนยาน้ําแขวน

ตะกอน ควรเขยาขวดกอนใช เพื่อใหตัวยา

กระจายทั่วขวด 
4. ยาที่ใชเฉพาะที่ เชน ยาเหน็บที่ใชเหน็บชอง

คลอด ควรนํายาจุมน้ํากอนเพื่อใหลื่นและ

สอดเขาไดงาย ยาที่ใชเหน็บทวารหนัก ควร

เก็บในตูเย็น เพื่อปองกันการหลอมตัวและ

ชวยใหยาแข็งพอที่จะสอดเขาทวารหนักได 
คําแนะนําพิเศษบนฉลากยา 

1 .รับประทานยานี้ควรดื่มน้ําตามมากๆ แบงเปน 2 

กรณี คือ    
        1.1 ยาที่ตกตะกอนในไตไดงาย ไดแก ยากลุม

ซัลฟา  

         1.2 ยาที่มีผลขางเคียงทําใหคลื่นไสอาเจียน  
2. รับประทานยานี้แลวอาจงวงนอน ควรหลีกเลี่ยงขับ

รถ หรือ ทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร เชน ยาแกแพ/ยาลด

น้ํามูกบางชนิด  ยาปองกันการเมารถ ยาคลายเครียด ยา

นอนหลับ 

3. รับประทานยานี้ติดตอกันทุกวันจนยาหมด เชน ยา

รักษาโรคติดเชื้อ  อาทิ  แอมพิซิลิน  เตตราไซคลิน 

อะม็อกซีซิลิน ทั้งนี้เพื่อปองกันการดื้อยา 
4. เคี้ยวยาใหละเอียดกอนกลืน เชน ยาลดกรดชนิดเม็ด 

บางชนิด เชน แอนตาซิล  ยาขับลมแกทองอืดแนนทอง 

เชน แอรเอ็กซ เพื่อหวังผลใหยาที่ถูกเคี้ยวแลวกระจาย

ตัวในสวนของทางเดินอาหารไดอยางทั่วถึง 
 
ขอสังเกตงายๆ ของยาเสื่อมสภาพ 
ยาเม็ด เม็ดยาจะแตกรวน สีซีด เปลี่ยนสี ถาเปนยาเม็ด

เคลือบน้ําตาล เชน วิตามินรวม จะเยิ้มเหนียว เปนรอย

ดางหรือแตกกรอน  
ยาแคปซูล จะบวม พองออก หรือ  จับกัน ผงยาใน

แคปซูลเปลี่ยนสี  
ยาน้ําแขวนตะกอน  เชน  ยาลดกรด  ยาแกทองเสีย 

ตะกอนจะจับกันเปนกอนแข็ง เขยาแรงๆก็ไมกระจาย

ตัว หรือ สี กลิ่น รส เปลี่ยนไปจากเดิม  
ยาน้ําเชื่อม จะขุน มีตะกอน สีเปลี่ยน กลิ่นบูดเปรี้ยว  
ยาขี้ผึ้ง มีการแยกตัว แข็งเกินไปจนบีบไมออก สียา

เปลี่ยนไป มีจุดดางดําเกิดขึ้น  
ยาฉีดชนิดผง ผงยาเกาะตัวกัน เมื่อละลายแลว สียา

เปลี่ยนไป เวลาดูดยาเขาเข็มแลว ทําใหเข็มอุดตัน 


