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คูมือการปฐมพยาบาลเบื้องตน

(สําหรับผูบริหาร)

คํานํา
 คูมือเลมน้ีจัดทําข้ึนเพื่อใชสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องตนแก

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนเนื้อหาความรูเกี่ยวกับหลัก

การปฐมพยาบาลเบือ้งตน การใชบรกิารระบบการแพทยฉกุเฉนิ และการ

ใชยาเบื้องตนในการปฐมพยาบาล ซึ่งผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปน

ประโยชนสามารถนําความรูที่ไดในครั้งนี้ไปใชในชีวิตประจําวัน

         

         

งานอนามัยและสุขาภิบาล
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ยาที่ใชบอยในชีวิตประจําวัน

 เม่ือเกิดอาการเจบ็ปวยขึน้ ผูปวยจะมอีาการตางๆ ทาํใหเจบ็ปวดไมสบาย

กาย จําเปนตองใชยาเพือ่บรรเทาอาการเหลานัน้  คูมอืเลมนีไ้ดจาํแนกยาตางๆ

ตามอาการเจ็บปวยเพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถนําไปใชตามอาการได

อยางถูกตอง 

 1) อาการไข ยาที่ควรใช Paracetamol (พาราเซทามอล 500 mg) 

ผูใหญ 2 เม็ด /เด็ก 6 – 12 ป รับประทานครั้งละ  ½ เม็ด ใหซํ้าไดอีกครั้ง 

4 -6 ชม. 

 2) อาการไอ ถามีเสมหะ ยาที่ควรใช บอมเฮ็กซิน ผูใหญ 1 เม็ด ถาไมมี

เสมหะ จายยา เด็กโตรเมโทรเฟน    1 เม็ด

 3)  อาการเวียนศีรษะ ยาที่ควรใช แอมโมเนียหอมสูดดม  และ 

Dimenhydrinate (ไดเมนไฮดริเนท 50 mg) ผูใหญ 1-2 เม็ด ใหซํ้าไดอีกครั้ง 

4 -6 ชม.  

 4) อาการปวดศีรษะ ยาที่ควรใช Paracetamol (พาราเซทามอล 500 

mg) ผูใหญ 2 เม็ด /เด็ก 6 – 12 ป รับประทานครั้งละ  ½ เม็ด ใหซํ้าไดอีกครั้ง 

4 -6 ชม.

 5) อาการปวดกลามเนือ้ ยาทีค่วรใช Diclofenac (ไดโครฟเนค25 mg) 

ผูใหญครัง้ละ 1-2 เมด็ หลงัอาหารทนัทเีพือ่ลดการระคายเคอืงในกระเพาะ หรอื

ครีมนํ้ามันระกํา ถูนวดเฉพาะบริเวณที่ปวด

 6) อาการปวดทองนอย/ปวดประจําเดือน  ยาที่ควรใช Mefenamic 

acid (เมเฟนามิก 250 mg) ผูใหญ 1-2 เม็ดหลังอาหารใหซํ้าไดอีกครั้ง 

4 -6 ชม.  
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 7) อาการปวดทองโรคกระเพาะอาหาร /จุกเสียดทอง/แนนทอง 

ยาที่ควรใช อะลูมิเนียมไฮดรอกไซต  ผูใหญ เคี้ยวกอนกลืนครั้งละ 1-2  เม็ด 

เด็ก 6 ปขึ้นไป ครั้งละ ½ เม็ด  หรือชนิดนํ้า แอนตาซิลเยล ผูใหญ 15 ml.

 8)  อาการคลืน่ไส /อาเจยีน ยาท่ีควรใช ดอมเปอรโิดน (10 mg.)  ผูใหญ 

ใหครั้งละ 1 เม็ด                              

 9) อาการทองเสีย  ใหผงเกลือแร 1 ซอง ผสมนํ้า 200 ml. ดื่มแทนนํ้า

ทันที 1แกว หรือถาไมมีอาการปวดบิดทอง แตยังถายอยูใหยาหยุดถาย 

คือ โลเพอราไมน  ผูใหญ ให 2 แคปซูล และหลีกเลี่ยงการรับประทานยาซํ้า

เพราะจะทําใหทองผูก

 10) อาการผื่ นคั น /ผื่ น แพ  / คั ดจมู ก /มี น้ํ ามู ก  ย าที่ ค ว ร ใช  

chlorpheniramine (คลอเฟนิรามีน 4 mg.) ผูใหญใหครั้งละ 1 เม็ด ใหซํ้าได

อีกคร้ัง 4 -6 ชม. ยาชนิดนี้อาจทําใหมีอาการงวงซึม                                                        
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