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องค์อนามัยโลก (who) ได้ให้ความหมายของยาว่า ยา คือสารที่สารหรือ
ผลติภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ให้เกดิการเปล่ียนแปลงของร่างกาย 

หรือ ท าให้เกดิการเปล่ียนแปลงทางทางการพยาธิวิทยาซึ่งท าให้เกดิโรค 

ทัง้นีเ้พ่ือให้เกดิประโยชน์แก่ผู้รับยา 
1.ในการรักษาโรคให้หายขาด ยาหลายชนิดที่ใช้ในการรักษาโรคหรือ         
อาการเจบ็ป่วย 

2.การใช้ยาในการควบคุมหรือบรรเทาอาการ 
3.การป้องกันใช้ในการป้องกันโรค 



ยาทีใ่ช้ในปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัต ิฉบับที ่พ.ศ. 2522 จ าแนกได้ดังนี ้

1.ยาแผนปัจจุบัน หมายถงึ ยาที่มุ่งส าหรับการประกอบอาชีพเวชกรรมการ

ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน 

2.ยาแผนโบราณ หมายถงึ ยาที่มุ่งส าหรับการประกอบอาชีพเวชกรรมการ

ประกอบโรคศลิปะโบราณ ซึ่งอยู่ในต ารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศใช้

และและได้รับให้เป็นยาแผนโบราณ 

3.ยาอันตราย หมายถงึ ยาแผนปัจจุบันที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นยาอันตราย 



4.ยาควบคุมพเิศษ หมายถงึ ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผน

โบราณที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นยาควบคุมพเิศษ 

5.ยาใช้ภายนอก หมายถงึ ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ

ที่มุ่งหมายส าหรับใช้ภายนอก ทัง้นีไ้ม่รวมถงึยาเฉพาะที่ 
6. ยาเฉพาะที่ หมายถงึ แผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ 

ที่มุงหมายเฉพาะที่ หู ตา จมูก ลิน้ ทวารหนัก 



7.ยาสามัญประจ าบ้าน หมายถงึ ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่รัฐมนตรี

ประกาศให้เป็นยาประจ าบ้าน ที่มีช่ือว่ายาต าราหลวง 
8.ยาสมุนไพร หมายถึง ยาท่ีไดจ้ากพฤกษชาติ สตัว ์แร่ ที่ยงัไม่ผสมปรุง หรือ

แปรสภาพเพ่ือความสะดวกในการเก็บและมกัหัน่ใหมี้ขนาดเล็ก 

9.ยาบรรจุเสร็จ หมายถึง ยาแผนปัจจุบนัหรือยาแผนโบราณท่ีผลิตเสร็จแลว้ใน

รูปแบบตา่งๆทางเภสชักรรม  และบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อท่ีปิดผนึกไว ้  

และมีฉลากครบถว้นตามพระราชบญัญตัยิา 

 



 ประเภทของยา อาจแบ่งตามชนิดท่ีมีลกัษณะหรือขอ้ก าหนด

ตา่ง ๆ เช่น แบ่งตามการผลิตยา ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด  

 1. ยาส าเร็จรูป ไดแ้ก่ ยาท่ีบริษัทตา่ง ๆ ไดผ้ลิตข้ึนและจดทะเบียน

ไวก้บัทางราชการ ยาพวกน้ีมีลกัษณะตา่ง ๆ กนั เช่น ยาเม็ด ยาน ้า 

หรือยาฉีด เป็นการสะดวกแก่แพทยท่ี์จะสัง่ใช ้

 2. ยาผสม คือ ยาท่ีแพทยส์ัง่ใหเ้ภสชักรผสม โดยมากสัง่ใหเ้ฉพาะ

บุคคลการผสมยาพวกน้ีมีตามโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลใหญ่ ๆ 

ท่ีมีเภสชักรปฏิบตังิานเป็นประจ  า 



  แบ่งตาม พ.ร.บ. ควบคมุยา ซ่ึงแบ่งยอ่ยออกไดเ้ป็น 3 ชนิด คือ 

 1. ยาสามญัประจ  าบา้นหรือยาแผนปัจจุบนั เป็นยาท่ีประชาชนทัว่ไปหาซ้ือตาม

รา้นขายยาทัว่ไป โดยไม่ตอ้งมีใบสัง่แพทย ์มกัใชก้บัโรคท่ีไม่รุนแรงมากนกั ไม่

จ  าเป็นตอ้งใหแ้พทยต์รวจ เช่น ปวดศีรษะ ทอ้งอืด เป็นตน้ แตห่ากอาการเหล่าน้ี

ไม่หาย ควรปรึกษาแพทย ์

 2. ยาอนัตราย เป็นยาส าเร็จรูปที่ใชใ้นการบ าบดัรกัษาความเจบ็ป่วยมีตวัยา

หลายชนิด แตล่ะชนิดมีทั้งคณุและโทษ การใชต้อ้งระมดัระวงัรอบคอบ เพราะจะ

ท าใหเ้กิดอนัตรายแก่ผูใ้ชไ้ดเ้สมอ กระทรวงสาธารณสุขจงึไดก้  าหนดใหเ้ป็นยา

อนัตราย เช่น ยาปฏิชีวนะ 



 3. ยาควบคมุพิเศษ หมายถึง ยาท่ีมี

อนัตรายมาก ฤทธ์ิของยาท่ีส  าคญัและ

รา้ยแรงมากบางชนิด เป็นยาเสพตดิใหโ้ทษ 

ถา้กินเขา้ไปนานจะเกิดการติดยา เช่น                  

ยานอนหลบัประเภทตา่ง ๆ ยาระงบั

ประสาท หรือยากล่อมประสาทบางชนิด 



  ยาอนัตรายท่ีควรทราบ คือ “ยาปฏิชีวนะ” ซ่ึงเป็นยาท่ีไดจ้ากเช้ือรา

หรือแบคทีเรียบางชนิด ท่ีสามารถหยุดยั้งการเจริญและท าลายแบคทีเรียหรือ

จุลินทรียอ่ื์น ๆ โดยทัว่ไปรูจ้กักนัในช่ือของยาฆ่าเช้ือ ยาแกอ้กัเสบหรือยาแก้

หนอง ยาปฏิชีวนะ เป็นยาท่ีเพ่ิงจะเริ่มใชก้นัอยา่งกวา้งขวางเม่ือสงครามโลก

ครั้งท่ี 2 ปัจจุบนัยาประเภทน้ีไดท้วีความส าคญัข้ึนมาอยา่งรวดเร็ว และนิยมกนั

อยา่งแพรห่ลาย เน่ืองจากยาปฏิชีวนะสามารถรกัษาโรคท่ีเกิดข้ึนกบัแบคทีเรีย

ไดม้ากมายและมีประสิทธิภาพ 



บางขนานยงัใชร้กัษาโรคท่ีเกิดข้ึนกบัเช้ือจุลินทรียช์นิดอ่ืน ๆ อีก เช่น     

เช้ือบิด เช้ือรา และไวรสัและยงัใชร้กัษาโรคมะเร็งบางชนิดไดด้ว้ย                 

การใชย้าปฏิชีวนะจ  าเป็นตอ้งศึกษาชนิดของเช้ือโรคใหแ้น่เสียก่อน                 

ยาอยา่งไหน ขนาดใด จงึจะเหมาะกบัชนิดของเช้ือโรคนั้น เป็นเร่ืองของ

แพทยโ์ดยเฉพาะไม่สมควรท่ีจะหายาเหล่าน้ีมารกัษาเองเป็นอนัขาด 



  การจา่ยยาของแพทยแ์ละพยาบาลประจ  าโรงงานนั้นควรให้

ค าแนะน าว่า ยาปฏิชีวนะมีทั้งคณุและโทษ โรคส่วนใหญ่อาจหายไดเ้อง

โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชย้าปฏิชีวนะ ยาน้ีไม่ใช่ยาลดไข ้ไม่ควรใชโ้ดยไม่

จ  าเป็น อาจท าใหเ้กิดอาการแพห้รือเป็นพิษตอ่รา่งกาย การใชย้าโดยไม่ถูก

วิธีหรือไม่ครบตามจ  านวนท่ีควรจะท าใหเ้ป็นโรคเร้ือรงัและเช้ือเกิดการ  

ดื้ อยา เป็นอนัตรายตอ่สงัคมและตนเอง การใชย้าปฏิชีวนะไม่ควรซ้ือกิน

เอง ควรปรึกษาแพทยทุ์กครั้ง 

http://www.factorynurse.com/




 ยาท่ีใชอ้ยู่ในปัจจุบนัไดม้าจากการสงัเคราะห์ในหอ้งปฏิบตักิาร          

มีการศึกษาวิจยักบัสตัวแ์ละกบัคน  จนเช่ือถอืไดว่้าใชก้บัคนไดผ้ล   

จึงน ามาใชไ้ด ้ ซ่ึงจะอยู่หลายรูปแบบ  ดงัน้ี 

1.ยาเม็ด  (Talet)    2.ยาแคปซูล(Capsule) 

3)ยาผง(Powder)   4)ยาน ้าใส(solution) 

5)ยาน ้าเช่ือม(syrup)   6)ยาอิลิกเซอร(์Elixir) 

7)ยาน ้าแขวนตะกอน(Suspension) 8)โลชัน่(Lotion) 

9)ครีม(cream)    10)ยาข้ีผ้ึง(ointment) 

11)เจล(Gel)    12) ยาเหน็บ(suppository) 



 ยาท่ีมีจ าหน่ายทั่วไปตามรา้นขายยา มีการผลิตออกมาในรูปแบบ

แตกตา่งกนัออกไปหลายแบบ ทัง้น้ีเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพในการรกัษาโรคนั่นเอง  

    รูปแบบของยา แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  

 

 

 



ยาน ้าใส คือรูปแบบยาท่ีละลายอยูใ่นน ้าโดย

ปราศจากตะกอน สามารถดูดซึมเขา้สู่กระแสโลหิต

และ ออกฤทธ์ิไดเ้ร็ว เช่น น ้าเกลือ ยาหยอดตา ยา

แกป้วดแกไ้ข ้ส  าหรบัเด็ก เป็นตน้ ยาชนิดน้ีถา้มีสี

หรือกล่ิน เปลี่ยนไป หรือมีการตกผลึกอยูท่ี่กน้ขวด 

ควรเลิกใชเ้พราะแสดงว่ายานั้นเส่ือมคุณภาพแลว้  

มีหลายชนิดไดแ้ก่  



 ยาน ้าแขวนตะกอนเป็นรูปแบบของยาท่ีมีสาร

ไม่ละลายกระจายอยูใ่นน ้า ในลกัษณะขุ่น เม่ือตั้งท้ิงไว ้

จะตกตะกอน เช่น ยาธาตนุ ้าแดง ยาแกไ้อน ้าด  า เป็นตน้ 

ถา้ตะกอนของยาจบัตวักนัแข็งเขยา่ไม่ค่อยละลาย 

แสดงว่ายาเสื่อมคุณภาพควรเลิกใช ้ 



 ยาอิมลัชัน่อาจเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า 

ยาน ้าแขวนละออง เป็นรูปแบบยาท่ีประกอบดว้ย 

น ้ายากบัน ้ามนั ผสมเป็นเน้ือเดียวกนั เช่น  

น ้ามนัตบัปลา สกอ๊ตอิมลัชัน่ เป็นตน้ ถา้ยาแยกเป็น  

2 ส่วนคือน ้ากบัน ้ามนั เขยา่ขวดแลว้ไม่เขา้กนัควรเลิกใช ้ 



 ยาน ้าเช่ือมเป็นรูปแบบของยาท่ีมี

น ้าตาลซูโครสละลายอยูใ่นตวัยา เช่น                

ยาแกไ้อน ้าเช่ือม ท าใหก้ลบรสขมของยา 

ผูป่้วยจงึรบัประทานยาไดง่้ายข้ึน  



 ยาสปิริตเป็นรูปแบบยาท่ีมีแอลกอฮอล ์60-90 

เปอรเ์ซนต ์ผสมอยูก่บัน ้ามนัหอมระเหยบางชนิด เช่น    

เหลา้แอมโมเนียหอม เป็นตน้  

 ยาทิงเจอรเ์ป็นรูปแบบยาท่ีมีตวัยาละลายอยูใ่น

เอธิลแอลกอฮอล ์เช่น ทิงเจอรไ์อโอดีน ทิงเจอรไ์ธเมอโร

ซอล ทิงเจอรฝ่ิ์นการะบูน เป็นตน้  



ยาเจลเป็นรูปแบบยาที่มีลกัษณะคลา้ย   

ยาน ้าแขวนตะกอนแตเ่ขม้ขน้กว่า เช่น    

ยาลดกรด พวกอะรมัมิลค ์

ยาโลชัน่เป็นรูปแบบยาประเภทยาน ้าแขวน

ตะกอนเช่นเดียวกนัแตใ่ชส้  าหรบัภายนอก

รา่งกาย เช่น ยาทาแกผ้ดผ่ืนคนัคาลาไมด ์



มีหลายชนิดไดแ้ก่  

2.1.1 ยาเม็ดแบน มีลกัษณะเป็นเม็ดแบน ๆอาจมีทรงเหลี่ยมหรือทรงกลม มีสีสนั

ตา่ง ๆ มากมาย บางชนิดเคลือบดว้ยสารพวกน ้าตาลใหมี้รสหวานเพื่อกลบรสยา  

2.1.2 ยาเม็ดกลม สว่นมาก 

เป็นยาแผนโบราณตา่งๆ เช่น ยาลกูกลอน 



  ยาแคปซูล เป็นรูปแบบยาท่ีมีตวัยาบรรจุอยูใ่น

เปลือกหุม้ท่ีละลายไดภ้ายใน 20-30 นาที แคปซูลท า

ดว้ยสารพวกเจลาติน เหตท่ีุตอ้งบรรจุอยูใ่นแคปซูล 

เพราะตอ้งการใหต้วัยาถูกดูดซึมในล าไส ้เพ่ือไม่ใหก้รด

ในกระเพาะท าลายและเพ่ือกลบรสยา ถา้แคปซูลมี

ลกัษณะผิดปกต ิเช่น บวม พอง เยิ้ ม ไม่ควรใช ้แสดงว่า

ยาเสื่อมคุณภาพแลว้  



 ยาเหน็บมกัท าเป็นรูปรา่งตา่ง ๆ 

มากมาย เช่น เป็นแท่งยาว รูปไข่ รูปลกูแพร ์ 

ใชส้อดเขา้ทาง ทวารหนกัหรือช่องคลอด เช่น              

ยาเหน็บอนูซอลรกัษาริดสีดวงทวาร ยาเหน็บ 

ช่องคลอด แกต้กขาวและเช้ือรา ก่อนใชต้อ้งน ายา

แช่ความเยน็ใหแ้ข็งตวัเสียก่อน  



  ข้ีผ้ึงเป็นรูปแบบยาที่ใชส้  าหรบัทา

ภายนอก มีลกัษณะครึ่งแข็งครึ่งเหลว เช่น 

ยาหยอดตา ชนิดข้ีผ้ึง ยาหม่อง เป็นตน้  

ครีมมีลกัษณะเหมือนยาประเภทข้ีผ้ึงแต ่ 

เหลวกว่า เช่น ทราโวเจน เคานเ์ตอรเ์พน เป็นตน้  



 ยาผงมีหลายชนิด เช่น ยาผงโรยแผล 

ยาทมัใจ ยาผงส าหรบัผสมน ้ากลัน่แลว้ใชฉี้ดเขา้

ร่างกาย ยาผงบางชนิดเป็นผงเดือดฟู เม่ือใส่ลง

ในน ้าจะเกิดฟองกา๊ซข้ึน เช่น โซเดียมไฮโดรเจน

คารบ์อเนต หรืออีโน เป็นตน้  



  ยาส าเร็จรูปท่ีกล่าวมาน้ีบางชนิดจ  าเป็นตอ้งท าใหป้ราศจากเช้ือโรค

โดยส้ินเชิงคือจะตอ้งผลิตดว้ย กรรมวิธีท่ีสะอาด เช่น ยาฉีด ยาหยอดตา  

ยาหยอดหู ยาหยอดจมูก เป็นตน้ ส  าหรบัยาฉีดนั้นจะเขา้สู่ รา่งกายไดเ้ร็วถา้

ไม่ท าใหป้ราศจากเช้ือก็เท่ากบัเป็นการน าเช้ือโรคเขา้สู่รา่งกายนัน่เอง ส่วน

ยาเม็ดท่ีใช ้รบัประทานนั้นไม่จ  าเป็น ตอ้งท าใหป้ราศจากเช้ือโรค เพราะ

เหตวุ่าในกระเพาะอาหารมีกรดไฮโดรคลอริก ช่วยฆ่าเช้ือโรคอยูแ่ลว้  



 ยาสามญัประจ าบา้นมี 2  ประเภท คือ ยาสามญัประจ าบา้นแผนโบราณ 

และยาสามญัประจ าบา้นแผนปัจจบุนั ซ่ึงยาสามญัประจ าบา้นแบ่งเป็น  2  ประเภท   

ยาภายในและยาภายนอก  แบ่งเป็น  15 กลุม่อาการ ดงัน้ี 

  

1. ยาแกป้วดทอ้ง 

  

  

2. ยาแกท้อ้งเสยี 

  

  

3. ยาระบาย  ยาถ่าย 

  

  

4. ยาถ่ายพยาธิล  าไส ้

  

  

5. ยาแกป้วดลดไข ้

  

6. ยาแกไ้อขบัเสมหะ 

  

7. ยาแกค้ดัจมูก 

  

8. ยาแกแ้พ ้

  

9. ยาดมแกวิ้งเวียน 

หนา้มืด 

10. ยากินบ ารุงรา่งกาย 

  

11. ยาโรคตา และ 

โรคในช่องปาก 

  

12. ยาแกโ้รผิวหนงั 

  

13. ยาใสแ่ผล 

ลา้งแผล 

  

14. ยาบรรเทาอาการ

ปวดกลา้มเน้ือ 

  

15. ยาแกป้วดฟัน 

  


