การใช้ ยารั กษาโรค
การใช้ ยารั กษาโรค กับเด็กและเยาวชน

www.elternbildung.zh.ch

ให้ ความรู้แก่ผ้ ปู กครองด้ วยหลักสูตรสําหรับครอบครัวและ
การเลี ้ยงดูเด็ก ตามเขตต่างๆ ของรัฐซูริก
ตามร้ านขายหนังสือ มีหนังสือต่างๆ
ที่ให้ คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคเด็ก ตัวอย่าง เช่น
หนังสือจากสํานักพิมพ์ เบโอบาคเทอร์ (Beobachter)
เป็ นต้ น

กับเด็กและเยาวชน

ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตประจําวัน

การขอรั บเอกสาร

ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตประจําวัน

การขอเอกสารเผยแพร่ฉบับนี ้ และเอกสารให้ ข้อมูล‐
การป้องกันการติดยาสําหรับผู้ปกครอง (ในภาษาต่างๆ )
โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย ได้ ที่เวปไซด์ www.suchtpraevention
Familie

หรื อ โทร 044 634 49 99

เอกสารเผยแพร่ฉบับนี ้ จัดทําในภาษาต่ างๆ ดังนี ้
เยอรมัน แอลเบเนีย อารบิก บอสเนีย-โครเอเชียเซอร์ เบีย อังกฤษ เปอร์ เซีย ฝรั่งเศส โปรตุเกส
โซมาลี สเปน ทมิฬ ทริกรินยา ไทย และตุรกี

คําแน

พิมพ์ครัง้ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ติดต่อขอรับเอกสารเผยแพร่ฉบับนี ้ ได้ จากเวปไซด์ตามที่ให้ ไว้ ข้างบน ในหัวข้ อ
การขอรั บเอกสาร

zh.ch/Publikationen ->Informationsmaterial ->
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ศูนย์ให้ ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน รัฐซูริก
ให้ คําแนะนําปรึกษาแก่ครอบครัวและตอบคําถามเกี่ยวกับการ
เลี ้ยงดูบุตรในประเด็นต่างๆ
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คําแนะนําสําหรับผู้ปกครอง (บิดา มารดา)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

www.ajb.zh.ch/kjz

เยอรมัน แอลเบเนีย อารบิก บอสเนีย-โครเอเชีย- เซอร์ เบีย อังกฤษ เปอร์ เซีย ฝรั่งเศส
โปรตุเกส โซมาลี สเปน ทมิฬ ทริกรินยา ไทย และตุรกี



หน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้ านการป้องกัน การดื่มเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอลล์ และการใช้ ยาในทางที่ผิด
www.suchtschweiz.ch ให้ ข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ตในเชิงลึก
มีเอกสารที่ให้ ความรู้ ด้านต่างๆ มากมาย
อีกทังยั
้ งมีบริ การให้ คําแนะนําปรึกษทางอีเมล์และทาง
โทรศัพ ท์ด้วย
www.medi-info.ch หน่วยงานให้ คําแนะนําการใช้ ยา
สมาพันธ์รัฐสวิส ให้ คําแนะนําปรึกษาทางโทรศัพท์หมายเลข
0900 573 554 (ภาษาเยอรมัน และฝรั่งเศส ค่าบริ การนาทีละ
1.49 ฟรังก์)

เอกสารเผยแพร่ ฉบับนี ้ จัดทําในภาษาต่ างๆ ดังนี ้



คําแนะน
xxxxx

www.zuefam.ch
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ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตประจําวัน

หน่วยงานป้องกันการเสพติด รัฐซูริก ให้ ข้อมูลทางออนไลน์
มีแบบทดสอบการใช้ ยา (โดยวัดผลได้ ด้วยตนเอง)
และให้ คําแนะนําเป็ นการส่วนตัว

5
9
6
0



www.suchtpraevention-zh.ch

การขอรั บเอกสาร



การใช้ ยารั กษาโรคกับเด็กและเยาวชน

คําแนะนําและข้ อมูล
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ตามร้ ายขายหนังสือ มีหนังสือต่างๆ ที่ให้ คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคเด็ก
ตัวอย่าง เช่น หนังสือจากสํานักพิมพ์เบโอบาคเทอร์ (Beobachter) เป็ นต้ น



มีข้อควรระวัง ดังนี ้
การใช้ ยากับเด็กและเยาวชน (วัยรุ่น)
ตามปกติแล้ ว ควรขอคําแนะนําจาก
ผู้เชี่ยวชาญ (แพทย์ หรื อ เภสัชกร)
เสียก่อน แม้ เป็ นยาที่ไม่ต้องมีใบสัง่ จาก
แพทย์ก็ตาม
ผู้ปกครองมีหน้ าที่ให้ รายละเอียดเกี่ยวกับ
การใช้ ยาของเด็ก (เช่น
ยารักษาโรคหอบหืด หรื อโรคภูมิแพ้
ยารักษาโรคสมาธิสน)
ั ้ แก่แพทย์และ
หรื อผู้เชี่ยวชาญ
ปฎิบตั ิตามคําแนะนําเกี่ยวกับปริมาณ
และระยะเวลาในการใช้ ยาอย่างเคร่งครัด
ไม่ควรเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ปรึกษา
แพทย์ หรื อผู้เชี่ยวชาญเสียก่อน
หากมีผลข้ างเคียง อาการเลวลง หรื อมี
อาการผิดปรกติ ควรพบผู้เชี่ยวชาญ เช่น
เภสัชกร หรื อแพทย์
ไม่ให้ ยาแก่เด็กทังกล่
้ อง ควรให้ ครัง้ ละเม็ด
เก็บยาทุกชนิดให้ พ้นจากเด็ก แม้ จะเป็ น
ยาที่ไม่ต้องมีใบสัง่ จากแพทย์ก็ตาม
ห้ ามนํายาที่แพทย์สงั่ สําหรับคุณไปให้
ผู้อื่นใช้
คําแนะนําตามที่กล่าวมานี ้ ถือเป็ นข้ อ
ปฎิบตั ิขนพื
ั ้ ้นฐานในการใช้ ยาทุกประเภท
รวมทังยาที
้ ่ซื ้อในประเทศสวิตฯ ด้ วย
การสัง่ ซื ้อยาทางอินเตอร์ เน็ต
ต้ องใช้ ความระมัดระวังอย่างมาก
เนื่องจากไม่มีคําแนะนําในการใช้ ยาและ
มีความเสี่ยงว่าฉลากยาที่บรรจุภายใน‐
กล่องให้ ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็ นจริง
หรื อมีสารอันตรายเจือปน

การขอเอกสารเผยแพร่ฉบับนี ้
และเอกสารให้ ข้อมูลการป้องกันการติดยาสําหรับผู้ปกครอง (ในภาษาต่างๆ )
โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย ได้ ที่เวปไซด์ www.suchtpraevention zh.ch/Publikationen
->Informationsmaterial -> Familie หรื อ
โทร 044 634 49 99

หากมีความจําเป็ นต้ องใช้ ยา.....

คําแนะนําสําหรับผู้ปกครอง (บิดา มารดา)
Thai

เด็กและเยาวชน (วัยรุ่ น)มีความเจ็บป่ วยเช่ นเดียวกับผู้ใหญ่ เช่ น ปวดหัว
ปวดท้ อง หรือนอนไม่ หลับ ารให้ ยารักษาอาการเหล่ านีก้ ับเด็กและวัยรุ่ น
ต้ องมีความระมัดระวัง อย่ างมาก โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจตามมา
และเพื่อป้องกันปั ญหาจากการติดยา
ยาออกฤทธิ์และมีผลกับเด็กต่ างจากผู้ใหญ่

บ่อยครัง้ ที่ผ้ ใู หญ่กินยาเมื่อมีอาการไม่สบาย เจ็บป่ วยเล็กน้ อย เช่น ปวดหัว หรื อมีอาการแน่นท้ อง
เนื่องจากอาหารไม่ยอ่ ย ยาเหล่านี ้เป็ นยาสามัญทัว่ ไป ไม่ต้องมีใบสัง่ จากแพทย์ แต่ไม่ควรใช้ กบั เด็ก
และวัยรุ่นเพราะยาเหล่านี ้ออกฤทธิ์กบั เด็กและวัยรุ่นต่างจากผู้ใหญ่ เนื่องจากร่างกายของเขา
ยังเจริ ญเติบโตไม่เต็มที่ และมีมวลกายน้ อยกว่าผู้ใหญ่ จึงมีความต้ านทานตํ่ากว่าผู้ใหญ่
ยาบางชนิดอาจมีอนั ตรายกับเด็ก ดังนันจึ
้ งไม่ควรให้ ยาเด็กโดยไม่ได้ รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ
เช่น เภสัชกร แพทย์ หรื ออ่านฉลากยาอย่างถี่ถ้วนและให้ เข้ าใจเสียก่อน

เรียนรู้ วธิ ีการลดความเสี่ยงจากการใช้ ยา

ในประเทศสวิตฯ มีผ้ ตู ิดยามากกว่า 60 000 รายโดยเฉพาะอย่างยิ่งยานอนหลับ ยาคลายเครี ยด
หรื อลดความวิตกกังวล และยาแก้ ปวดต่างๆ ยาประเภทนี ้มีระดับการออกฤทธิ์ต่างกัน ยาในกลุม่
เบนโซไดอะซิปิน (Benzodiazepine) หรื อโอปิ ออยด์ (Opioide) เป็ นกลุม่ ยาที่มีฤทธิ์แรง และ
ทําให้ ติดง่าย การติดยามาจากหลายสาเหตุ เช่น ส่วนผสมที่อยูใ่ นยา ความเคยชินกับพฤติกรรม
ที่สมุ่ เสี่ยงต่อการติดยา หากเด็กเรี ยนรู้วา่ เมื่อรู้ สกึ ไม่สบาย หรื อเจ็บป่ วยเล็กน้ อย แล้ วกินยา
อาจนําไปสูก่ ารติดยาในภายหลังได้ เด็กเรี ยนรู้พฤติกรรมที่ไม่ถกู ต้ องเหล่านี ้จากผู้ใหญ่โดยการสังเกต
และนําไปเป็ นแบบอย่าง การรักษาอาการเจ็บป่ วยเล็กน้ อยไม่ควรรี บกินยา แม้ เป็ นยาจากการแพทย์
ทางเลือก เช่น การรักษาแนวธรรมชาติบําบัดที่เรี ยกว่า โฮมีโอพาธีย์ (Homeopathy) หรื อยาหลอก
(Placebo) คือยาที่ไม่มีสารออกฤทธิ์ในการรักษาเป็ นส่วนประกอบก็ตาม

การรักษาอาการเจ็บป่ วยเล็กน้ อย
ก) สําหรับเด็ก

การที่จะรู้วา่ เด็กเจ็บป่ วยเป็ นอะไร ไม่ใช่เรื่ องง่าย เด็กเล็กมักเรี ยกความรู้สกึ ไม่สบายของพวกเขาว่า
"ปวดท้ อง" แม้ พวกเขาอาจหมายความอย่างอื่น บางครัง้ ความรู้สกึ ไม่สบายของเด็ก อาจไม่ใช่
ความเจ็บป่ วยทางกายหรื อเป็ นโรค แต่อาจมาจากความเครี ยด ความเหนื่อยล้ า การออกกําลังกาย
น้ อย ทะเลาะกับพื่อน หรื อมาจากสาเหตุทางด้ านจิตใจ
เมื่อเขาไม่สบาย คุณควรให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ รักษาโดยการให้ ดื่มนํ ้าชาหรื อการประคบร่างกาย
ดูแลให้ เขานอนหลับอย่างเพียงพอ กินอาหารที่มีประโยชน์ ให้ เขาเล่นและการออกกําลังกายมากๆ
ซึง่ เป็ นเรื่ องสําคัญสําหรับเด็ก อย่างไรก็ตามควรพูดคุยกับเด็กเพื่อหาสาเหตุความเจ็บป่ วยของเขา
ถ้ าคุณไม่แน่ใจว่าเด็กต้ องการหรื อขาดอะไร ควรปรึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้ องกับเด็ก (เช่น เจ้ าหน้ าที่‐
สถานรับเลี ้ยงเด็ก ครู ปู่ ย่า ตา ยาย เป็ นต้ น) และจะเป็ นการดี หากคุณปรึกษากับผู้ให้ คําแนะนํา
หรื อผู้เชีย่ วชาญ (เช่น แพทย์ เภสัชกร หน่วยงานให้ คําปรึกษาสําหรับผู้ปกครอง หรื อนักจิตวิทยา)

ข) สําหรับเยาวชน (วัยรุ่ น)

การใช้ ยารักษาอาการเจ็บป่ วยเล็กน้ อยสําหรับเยาวชน (วัยรุ่น) นัน้ มีปัญหาน้ อยกว่าเด็ก
เพราะวัยนี ้สามารถบอกอาการเจ็บป่ วยได้ ดีกว่าเด็กเล็ก อีกทังร่้ างกายมีความแข็งแรง
และมีความต้ านทานมากกว่าเด็กเล็ก อย่างไรก็ตามการใช้ ยาควรคํานึงถึงอายุของเด็กเสมอ
บ่อยครัง้ ที่พบว่าเด็กสาวเริ่ มกินยาเองเนื่องจากอาการปวดประจําเดือน

และมีความต้ านทานมากกว่าเด็กเล็ก อย่างไรก็ตามการใช้ ยาควรคํานึงถึงอายุของเด็กเสมอ
บ่อยครัง้ ที่พบว่าเด็กสาวเริ่ มกินยาเองเนื่องจากอาการปวดประจําเดือน
ซึง่ เป็ นวิธีที่ถกู ต้ องและเหมาะสม แต่ทงนี
ั ้ ้ควรปรึกษาเภสัชกร หรื อแพทย์
ไม่วา่ จะเป็ นเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง ผู้ปกครองควรดูแล และให้ ความสนใจในการใช้ ยา
ของพวกเขาอย่างใกล้ ชิด พูดคุยชี ้แจงให้ พวกเขาใช้ ยาด้ วยความระมัดระวัง
เยาวชน (วัยรุ่น) อาจสัง่ ซื ้อยาทางอินเทอร์ เน็ต (เช่น Viagra หรื อยาแก้ ไอที่ทําให้ เกิดอาการมึนเมา)
ผู้ปกครองควรให้ คําแนะนําชี ้แจงให้ พวกเขาเข้ าใจถึงอันตรายและห้ ามพวกเขาสัง่ ซื ้อยาทางอินเทอร์ เน็ต
เนื่องจากอาจมีสารปลอมแปลงเพื่อประโยชน์ทางการค้ า
ความกลัวการสอบ ความวิตกกังวล หงุดหงิด ปั ญหาการนอนไม่หลับ หรื อ ผลการเรี ยนตกตํ่า
อาการเหล่านี ้ไม่ควรใช้ ยา เพราะการกินยาเป็ นเพียงการรักษาตามอาการเท่านัน้
และอาจนําไปสูป่ ั ญหาการติดยาในภายหลังได้ ควรหาสาเหตุที่ทําให้ เกิดอาการเหล่านี ้
มีวิธีการอื่นที่ช่วยได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ตัวเด็กและสถานการณ์ด้วย ในบางครัง้ การที่ “ไม่” จําเป็ นต้ องกินยา
แต่ใช้ วิธีการอื่น เช่น ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ (โดยไม่มีความกดดัน เช่น การแข่งขัน)
ใช้ วิธีการต่างๆ เพื่อช่วยให้ ร้ ูสกึ ผ่อนคลาย ขอคําแนะนําจากหน่
วยงานด้ านจิกตถึวิงทอาการเจ็
ยา บป่ วย
พยายามถามเด็
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครองของเด็กอื่น หรื อปรึกษาผู
ชี่ยวชาญ
ตวิทยา
หรื อแพทย์)
ไม่ส้ เบาย
พูดคุย(นักักบจิเขาเพื
่อค้ นครูหาสาเหตุ
ของความเจ็บป่ วยหรื อไม่สบายนัน้
 ขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญก่อนให้ ยาเด็ก
แม้ จะเป็ นยาที่ไม่ต้องมีใบสัง่ จากแพทย์
ก็ตาม
 สนใน เอาใส่ใจ ดูแลให้ เด็กพักผ่อน
นอนหลับให้ เพียงพอ ออกกําลังกาย
อย่างสมํ่าเสมอ และกินอาหารที่มีประโยชน์
ต่อร่างกาย เพียงเท่านี ้ก็ช่วยขจัดความรู้สกึ
ไม่สบายได้
 หมัน
่ สังเกตุเด็ก ค้ นหาว่าอะไรที่ทําให้ เขา
รู้สกึ สบาย เมื่อเขาเจ็บป่ วย ดูแลและให้
เวลาเพื่อให้ เขาได้ พกั ฟื น้ จนกว่าจะหาย
เป็ นปกติ
 ปฏิบต
ั ิตวั คุณเองเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดี
 พยายามถามเด็กถึงอาการเจ็บป่ วย
และรักษาอาการเจ็บป่ วยของตัวคุณเอง
ไม่สบาย พูดคุยกับเขาเพื่อค้ นหาสาเหตุ
โดยหลีกเลี่ยงการกินยา หากมีความจําเป็ น
ของความเจ็บป่ วยหรื อไม่สบายนัน้
ควรกิ
นยาที่มีความเสี่ยงน้ อย
 ขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญก่อนให้ ยาเด็ก
 หากมีข้อสงสัยหรื อไม่แน่ใจ ควรขอ
แม้ จะเป็ นยาที่ไม่ต้องมีใบสัง่ จากแพทย์
คําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ (เช่น แพทย์
ก็ตาม
เภสัชกร หน่วยงานให้ คําแนะนําปรึกษา
 สนใน เอาใส่ใจ ดูแลให้ เด็กพักผ่อน
สําหรับผู้ปกครอง หรื อนักจิตวิทยา)
นอนหลับให้ เพียงพอ ออกกําลังกาย
 หากคุณสงสัยว่าเด็กกินยาโดยที่คณ
ุ ไม่เห็น
อย่างสมํ่าเสมอ และกินอาหารที่มีประโยชน์
ด้ วยหรื อไม่ยินยอม เช่น การใช้ ยาเพื่อให้
ต่อร่างกาย เพียงเท่านี ้ก็ช่วยขจัดความรู้สกึ
รู้สกึ ผ่อนคลาย หรื อเพื่อปรับปรุงประสิทธิ‐
ไม่สบายได้
ภาพ
(ให้ การเรี ยนดีขึ ้น) หรื อเพื่อให้ เกิด
 หมัน
่ สังเกตุเด็ก ค้ นหาว่าอะไรที่ทําให้ เขา
ความมึ
นเมา คุณควรชี ้แจงให้ เขาเห็นถึง
รู้สกึ สบาย เมื่อเขาเจ็บป่ วย ดูแลและให้
อั
น
ตรายจากการใช้
ยา
 เวลาเพื่อให้ เขาได้ พกั ฟื น้ จนกว่าจะหาย
หากคุ
ณ
คิ
ด
ว่
า
ไม่
ส
ามารถพู
ดคุยกับเขาได้
เป็ นปกติ
ควรขอความช่
ว
ยเหลื
อ
จากผู
้ เชี่ยวชาญ
 ปฏิบต
ั ิตวั คุณเองเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดี
และรักษาอาการเจ็บป่ วยของตัวคุณเอง

ผู้ปกครองควรปฎิบัตดิ ังนี ้

ดูแลให้ เด็กพักผ่อนนอนหลับให้ เพียงพอ
ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ

