
ยาในผู้สูงอายุ หลกัการใช้ยาในผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุเป็น กลุ่มประชากรที่ใช้ยามากกว่ากลุ่มประชากรวัย
อื่น เน่ืองจากผู้ ป่วยกลุ่มนี้ มักมีโรคเร้ือรัง  ท าให้มีโอกาสรักษากับ
แพทย์หลายคนและได้รับยาหลายชนิด จากสถิติของประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบว่าร้อยละ 90 ของผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ใช้ยา
อย่างน้อย 1 ชนิดต่อสัปดาห์ และจ านวนยาทีใช้สัมพันธ์กับอายุที่
มากขึน้ ส่ิงทีต่ามมาคอื ผลอนัไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ปฏิกิริยา
ระหว่างยา และค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เพิ่มมากขึ้น การใช้ยาใน
ผู้สูงอายุ ท าให้เกดิผลข้างเคยีงได้ง่าย เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยาตามวัย อาทิ การดูดซึมและการก าจัดยาออกจากร่างกาย
ท าได้ลดลง นอกจากน้ันผู้ สูงอายุ ซ่ึงมีปัญหาด้านสายตา และ
ความจ ายงัมคีวามเส่ียงทีจ่ะใช้ยาผดิได้มากอกีด้วย  

กลุ่มยาทีม่คีวามเส่ียงสูงและควรหลกีเลีย่งในผู้สูงอายุ 

• กลุ่มยานอนหลบัและยากล่อมประสาท 
• กลุ่มยาตา้นซึมเศร้า  
• กลุ่มยาแกป้วดลดอกัเสบท่ีไม่ใช่สเตียรอยด ์(NSAIDs) 
• กลุ่มยาลดระดบัน ้ าตาลในเลือด 
• กลุ่มยาคลายกลา้มเน้ือ 
• กลุ่มยาตา้นเกล็ดเลือด   
• กลุ่มยาแกอ้าเจียน 
• กลุ่มยาลดแพ ้Anti-histamine 

(ขอ้มลูจากกลุ่มแพทยเ์วชศาสตร์ผูสู้งอายขุองเมริกา) 

 

  กลุ่มยาทีใ่ช้บ่อยในผู้สูงอายุ        

1.กลุ่มยารักษาโรคประจ าตวั อาทิ ยาลดความดนัโลหิต 
2.กลุ่มยานอนหลบัและยาคลายกงัวล  
3.กลุ่มยาแกป้วดและยาคลายกลา้มเน้ือ 
4.กลุ่มยาวิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพร  

ในผู้สูงอายุกลุ่มยาทีนิ่ยมใช้มาก คอื กลุ่มยานอนหลับและยาแก้
ปวด ซ่ึงยา 2 กลุ่มนี้ไม่ได้รักษาที่สาเหตุของโรค แต่อาจบรรเทา
อาการให้ทุเลาลงเป็นคร้ังคราว ดังน้ัน การใช้ยาต้องท าร่วมกับการ
รักษาสาเหตุที่ท าให้เกิดอาการนอนไม่หลับ และเกิดอาการปวด ซ่ึง
ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์  

 

ปัจจัยทีส่่งเสริมให้เกดิผลข้างเคยีง จากการใช้ยาในผู้สูงอายุ 

• การได้ยาหลายชนิดในเวลาเดียวกนั ท าให้ยามีปฏิกิริยาต่อกนั
หรือยาตีกัน ซ่ึงเกิดจากยาชนิดหน่ึงไปมีผลแทรกแซงยาอีกชนิด
หน่ึง เช่น ผูป่้วยท่ีเป็นโรคความดนัโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ถ้า
ได้รับยาลดความดันโลหิตชนิดขับปัสสาวะ จะส่งผลให้ระดับ
น ้าตาลในเลือดสูงข้ึน ท าให้การรักษาโรคเบาหวานไม่ไดผ้ล หรือใน
กรณีท่ีผูสู้งอายุรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่เป็น
ประจ า และชอบรับประทานใบแปะก๊วยเป็นอาหารเสริม จะมีความ
เส่ียงต่อภาวะเลือดออกง่าย 

 

ผลอนัไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาทีพ่บบ่อยในผู้สูงอายุ 

ผูสู้งอายุเป็นวยัท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อผลข้างเคียงของยาได้ง่าย 
อาทิเช่น 

• กลุ่มยาคลายกงัวลและยานอนหลบั มกัท าให้เกิดอาการมึนงง 
และเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย การใชย้านอนหลบัอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ
เวลานาน จะท าให้ร่างกายตอ้งอาศยัฤทธ์ิยาในการกดประสาทท าให้
หลับ จึงเกิดภาวะติดยาและทนต่อยา เม่ือใดท่ีไม่ได้รับยา จะเกิด
อาการอยากยาและพยายามแสวงหายามาใชต่้อโดยวิธีต่างๆ 

• กลุ่มยาลดปวดและอักเสบ (NSAIDs: Non-Steroidal Anti-
Inflammatory Drugs) ซ่ึงเป็นยาลดการอกัเสบและบรรเทาอาการ
ปวด ไม่ควรใชติ้ดต่อกนั โดยไม่จ าเป็นเพราะอาจท าให้เกิดแผลใน
ทางเดินอาหารและลดการท างานของไต 

• กลุ่มยาระงับปวดที่ออกฤทธิ์  โดยตรงต่อระบบประสาท
ส่วนกลาง ไดแ้ก่ ยาระงับปวดชนิดเสพติด เช่น มอร์ฟีน เพททิดีน 
ยากลุ่มน้ีมีประสิทธิภาพสูงในการระงบัอาการปวด แต่ก็มีอนัตราย
สูง และเส่ียงท่ีจะเกิดการติดยาได้ โดยเม่ือใช้ติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน จะท าให้เกิดภาวะทนต่อยา หรือ ตอ้งเพ่ิมขนาดของยาให้
สูงข้ึน เพ่ือให้ไดผ้ลในการรักษาเท่าเดิม ผูป่้วยจึงตอ้งใชย้าบ่อยข้ึน 
จึงเป็นสาเหตุท่ีท  าให้เกิดการติดยาในท่ีสุด ยากลุ่มน้ีท าให้เกิดการติด
ยาได้ภายหลังจากใช้ยาติดต่อกัน โดยผูท่ี้ใช้ยาด้วยตนเอง จะมี
โอกาสติดยามากกว่าผูป่้วย ซ่ึงไดรั้บยาเพ่ือการรักษาจากแพทย ์

• ยากลุ่มอืน่ทีพ่บปัญหาในผู้สูงอายุ  อาทิเช่น ยาลดความดนั
โลหิต ยาตา้นซึมเศร้า ยาลดระดบัน ้ าตาลในเลือด 

 
 

 

http://health.haijai.com/herb/
http://health.haijai.com/21/


หลกัการใช้ยาในผู้สูงอายุ 
1.ไม่ซ้ือยารับประทานเอง ควรพบแพทยแ์ละเภสัชกร 
2.ใชย้าเท่าท่ีจ  าเป็น ปรึกษาแพทยถึ์งขอ้บ่งช้ีในการใชย้า เพราะ

ยาบางชนิดควรใชติ้ดต่อกนัอยา่งสม ่าเสมอ แต่บางชนิดจะใชเ้ม่ือมี
อาการเท่านั้น  

3.เม่ือตอ้งไปพบแพทยห์รือไปโรงพยาบาล ตอ้งน ายาทุกชนิด 
ซ่ึงรวมถึงสมุนไพรและผลิตภณัฑเ์สริมอาหารท่ีใชอ้ยูไ่ปแสดงแก่
แพทย\์ 

4.แจง้ให้แพทยท์ราบ เม่ือมีอาการผดิปกติ เพราะอาจเกิดจากยา
ท่ีใชอ้ยู ่เช่น ใชย้าไปแลว้ขาบวม ปัสสาวะบ่อย ไอเร้ือรัง เป็นตน้ 

5.แจง้ให้ทราบถา้มีปัญหาเก่ียวกบัการกลืนยา เพ่ือแพทยจ์ะได้
เลือกชนิดยาท่ีเหมาะสม เช่น ให้ยาน ้ าแทนยาเมด็ 

6.หลงัไดรั้บยาควรตรวจทานยาทุกคร้ัง ถา้มีขอ้สงสัยควร
สอบถามทนัที ไดแ้ก่ ฉลากยา ช่ือผูป่้วย ชนิดยา วิธีใช ้ขอ้ควรระวงั
ท่ียงัไม่เคยใช ้วนัหมดอาย ุโดยยดึหลกัปฏิบติัในการใชย้าใน
ผูสู้งอาย ุดงัน้ี 

• การรับประทานยาก่อนอาหาร ต้องรับประทานก่อนอาหาร
อย่างน้อย 30 นาที ถึง 1 ชัว่โมง ถ้าลืมกินยา ในช่วงดงักล่าวก็ให้
รับประทานเม่ืออาหารม้ือนั้นผา่นไปแลว้อยา่งน้อย 2 ชัว่โมง เพราะ
จะท าให้ยาถูกดูดซึมไดดี้ 

• การรับประทานยาหลงัอาหาร โดยให้รับประทานยาหลงัจาก
รับประทานอาหารเสร็จแลว้ ประมาณ 15-30 นาที   

• การรับประทานยาหลังอาหารทันที หรือพร้อมอาหาร  ให้
รับประทานยาทนัทีหลงัจากรับประทานอาหารเสร็จแลว้ หรือจะ
รับประทานยาในระหว่างท่ีรับประทานอาหารก็ได้ เพราะยา
ประเภทน้ีจะระคายเคืองต่อกระเพาะมาก 

• การรับประทานยาก่อนนอน ให้รับประทานยาก่อนเขา้นอน
ตอนกลางคืนประมาณ 15-30 นาที 

การใช้ยาอย่างเหมาะสมเป็นพื้นฐานส าคัญในการดูแลรักษา
ผู้สูงอายุอย่างมปีระสิทธิภาพ เน่ืองจากผู้สูงอายุ มีการเปลี่ยนแปลง
ร่างกายทีเ่ส่ือมถอยลงร่วมกบัมโีรคร่วมหลายอย่าง การเลอืกใช้ยาจึง
มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ ดังน้ัน ผู้ทีเ่กีย่วข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลใกล้ชิด 
หรือบุคลากรทางการแพทย์ ควรให้ความเอาใจใส่ในการใช้ยาของ
ผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ส่วนผู้สูงอายุเอง กค็วรศึกษาความรู้เกี่ยวกับยาที่
ใช้ และควรมวีธิีการช่วยจ าเพื่อให้สามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง และ
ปลอดภยั เกดิประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตวัผู้สูงอายุเอง และลดค่าใช้จ่าย
ในการรักษาด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย องคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยลึก 

อ าเภอควนเนียง  จงัหวดัสงขลา 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidhvfYhZPLAhXOCY4KHQidCmQQjRwIBw&url=http://www.suriyothai.ac.th/th/node/608?page%3D0%2C9&psig=AFQjCNGqqpC4FGJMYDAgWQZpzH_MWQHleQ&ust=1456494151138297
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj07fzFh5PLAhWNH44KHbL0D5EQjRwIBw&url=http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid%3D1420436133&psig=AFQjCNGqqpC4FGJMYDAgWQZpzH_MWQHleQ&ust=1456494151138297

