ยา
เป็นผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการรักษาโรค แต่ใช่วา่ ยาจะ
มีแต่ประโยชน์อย่างเดียว บางครั้งอาจก่อให้เกิดอันตราย
ได้ หากใช้มากเกินไปโดยไม่ระวัง หรือขาดความรู้

ยาแต่ละตัวจะมีชื่อเรียกอย่างน้อย 2 ชื่อ
1. ชื่ อ สามั ญ ทางยา (generic name) เป็น
ชื่อจริงและมีเพียงชื่อเดียวส�ำหรับยาแต่ละตัว เช่น
พาราเซตามอล
2. ชื่อการค้า (Trade name) หรือชื่อยี่ห้อ เป็นชื่อ
ที่บริษัทตั้งขึ้น เพื่อท�ำการตลาดให้คนจ�ำชื่อยาของ
บริษทั ตนได้ เช่น ไทลินอล ซาร่า คาปอล...ซึง่ ล้วนเป็น
ชื่อการค้าของยา “พาราเซตามอล”

ชื่อการค้า
ยาอันตราย

500 capsule

AMOXANO – 500 Capsule
Each capsule contains :
Amoxycillin trihydrate
Equivalent to Amoxycillin 500.0 mg

AMOXANO – 500 Capsule
อะม๊อกซาโน-500 แคปซูล ประกอบด้วย
Amoxycillin trihydrate เทียบเท่ากับ
Amoxycillin 500.0 mg
ข้อบ่งใช้ ใช้รักษาอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

ชื่อสามัญทางยา

ค�ำเตือน

1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
2. ยานี้อาจท�ำให้เกิดอาการแพ้และเป็นอันตรายถึงตายได้
3. หากเกิดอาการผื่นแดง ระคายเคือง หรือบวม ให้หยุดยา
และปรึกษาแพทย์

Reg. No.
เลขที่ผลิต
วันที่ผลิต
ยาสิ้นอายุ

1A 300/40
70300500
11/04/14
11/04/17

รู้จัก ชื่อสามัญทางยา มีประโยชน์อะไร
ป้องกันปัญหา
การแพ้ยา

ลดการใช้ยาตัวเดิม
ซ�้ำซ้อน

ทางเดิ น ปั ส สาวะ ระบบสื บ พั น ธุ ์ แ ละการติ ด เชื้ อ บริ เ วณ
ผิวหนังที่เกิดจากเชื้อที่ไวต่อยานี้

ขนาดและวิธีการใช้ยา
ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง
ก่อนอาหาร 30 นาที หรือตามแพทย์สั่ง

ผลิตโดย FIVE STARS PHARMACEUTICAL Co.,Ltd.
20 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 73160
Tel. 0 2424 3200 Fax. 0 2424 3800

จัดจ�ำหน่ายโดย FASIA Co.,Ltd.
84 ถ.อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
Tel. 0 2424 3700 Fax. 0 2424 1800

ลดการยึดติดชื่อการค้า

เพราะยาชื่อเดียวกันแต่ต่างยี่ห้อ
จะมีสรรพคุณ วิธีใช้ และผลข้างเคียง
เหมือนกัน แต่ราคาอาจต่างกัน

ผู้ป่วยที่มีอาการหวัดเจ็บคอหรือท้องเสีย 8 ใน
10 ราย (ร้อยละ 80) เกิดจากเชือ้ ไวรัส หรือท้องเสียเกิดจาก
อาหารเป็นพิษ ไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย จึงไม่จ�ำเป็น
ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ แต่อาจรักษาได้ด้วยวิธีอื่น ดังนี้

โรคหวัด เจ็บคอ ที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส

หลักการใช้ยาที่ดี

ก่อนรับยาต้องกล้าถาม

ผู ้ บ ริ โ ภคควรมี วิ ธี ก ารป้ อ งกั น การใช้ ย าที่
ไม่เหมาะสม โดยต้องกล้าถาม..ถาม..ถาม.. ง่ายๆ 4 ข้อ
ดังนี้
1. ชื่อสามัญทางยา คือ อะไร
2. ยานี้มีสรรพคุณ หรือรักษาโรค/อาการ อะไร
3. ใช้ยาอย่างไร เช่น ใช้กบั ใครได้บา้ ง วิธใี ช้ ใช้เวลาไหน
ปริมาณที่ใช้
4. ยามีข้อควรระวัง/ข้อห้ามใช้ อย่างไรบ้าง
ที่ส�ำคัญคือ “ต้องอ่านฉลากยาก่อนใช้”
นอกจากนี้ เพื่ อ ลดความฟุ ่ ม เฟื อ ยจากการ
ใช้ยา โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ ควรพิจารณาเกี่ยวกับโรค
หรืออาการว่าจ�ำเป็นหรือไม่ เช่น โรคหวัดเจ็บคอ หรือ
ท้ อ งเสี ย ควรใช้ ย าปฏิ ชี ว นะเมื่ อ เกิ ด จากการติ ด เชื้ อ
แบคทีเรีย เท่านั้น

อาการ : น�้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ เสียงแหบ มีไข้
การรักษา : ดื่มน�้ำอุ่น ท�ำให้ร่างกายอบอุ่น พักผ่อนให้
เพียงพอ จะหายได้เองใน 7-10 วัน

โรคท้องเสีย ทีเ่ กิดจากเชือ้ ไวรัส หรืออาหารเป็นพิษ
อาการ : ถ่ายเหลว ถ่ายเป็นน�้ำ คลื่นไส้ อาเจียน
การรักษา : ดื่มน�้ำเกลือแร่ รับประทานอาหารอ่อนๆ
หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด อาหารย่อยยาก

ควรจ�ำไว้ว่า

รู้จัก

ชื่อสามัญทางยา

ฉลาดใช้ “ยาปฏิชีวนะ”

“ยาปฏิชีวนะ”
ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
เท่านั้น การใช้ยาพร�่ำเพรื่อ
ท�ำให้เสียค่าใช้จ่าย
เกิดอันตราย
และท�ำให้เชื้อดื้อยา

กลุ่มงานคุ้มครองผู ้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

โทรศัพท์ 0 5440 9145 – 7 โทรสาร 0 5440 9145
E-mail : fdapv56@hotmail.com
กรกฎาคม 2557

