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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

1.Gastro-intestinal  system 

1.1.Antacid and other drugs for dyspepsia 

Carminative mixture 

กลไกการออกฤทธิ์  มาจากสารส าคัญในสูตรต ารับยาทีม่ีฤทธิ์กระตุ้นขับลม ท าให้มีการหลั่งน้ าลายเพ่ิมข้ึน เพ่ิมการ

เคลื่อนตัวของกระเพาะอาหาร - ล าไส้ให้ดีขึ้น 

ข้อบ่งใช้ยาขับลมแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยลดแก๊สในกระเพาะอาหาร โดยมีส่วนประกอบของ Capsicum 

tincture, Compound cardamom tincture, Strong ginger tincture และ Camphor สูตรต ารับจะเป็น

ลักษณะยาน้ าชนิดรับประทาน แต่ไม่นิยมใช้กับเด็กด้วยเหตุผลจากอาการข้างเคียงและรสชาติของยา 

ขนาดและวิธีใช้ 

ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 15 - 30 มิลลิลิตรวันละ 3 - 4 ครั้ง 

เด็ก: ไม่ควรใช้ยานี้ แต่อย่างไรก็ตามข้ึนกับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีไป  

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 

ระคายเคืองในทางเดินอาหาร ท าให้มีเหงื่อออกมาก หน้าแดง แสบร้อนกลางอก ระคายเคืองในช่องปาก การ

รับประทานยานี้มากเกินไปอาจส่งผลกระทบถึงการท างานของตับและของไต มีภาวะหายใจล าบากหรือกระตุ้นให้

เกิดภาวะชักได้ 

ข้อควรระวังในการใช้ 

1. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้ 

2. ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง 

3. ห้ามใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็ก โดยไม่มีค าสั่งจากแพทย์ผู้รักษา  

4. หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ 

5. หากพบอาการผิดปกติหลังใช้ยานี้เช่น อึดอัดหายใจไม่ออก/หายใจล าบาก หรือมีผื่นคันขึ้นตามร่างกาย ให้

หยุดการใช้ยานี้แล้วรีบไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน 

รูปแบบยา   ยาน้ าส าหรับรับประทาน 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

เกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยารักษาโรคเบาหวาน และยารักษาโรคความดันโลหิตสูง 

ด้วยสามารถรบกวนการออกฤทธิ์ของยารักษาโรคต่างๆเหล่านั้นจนท าให้ประสิทธิภาพของยาเหล่านั้นอาจผิดปกติ

ไปจากเดิม หากไม่มีความจ าเป็นใดๆควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน 

การเก็บรักษายา 
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ภายใต้อุณหภูมิ 15 – 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด ป้องกันแสงแดด ความร้อน 

ความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 

 

 

Simethicone 

กลไกการออกฤทธิ์    ตัวยาจะไปลดแรงตึงผิว (Tension) ของแก๊สในระบบทางเดินอาหาร ท าให้ฟองแก๊ส

เหล่านั้นถูกขับออกจากทางเดินอาหารได้เร็วขึ้น 

ข้อบ่งใช้ 

1. รักษาและบรรเทาอาการท้องอืด อันมีสาเหตุจากมีแก๊สในช่องทางเดินอาหารมากเกินไป  

2. บรรเทาอาการจุกเสียดท้องจากภาวะอาหารไม่ย่อย 

3. บรรเทาอาการจุกเสียดท้องเนื่องจากมีแก๊สหลังการผ่าตัดกระเพาะหรือล าไส้  

4. ใช้กับผู้ป่วยก่อนท าการตรวจอัลตราซาวด์ในช่องท้อง 

ขนาดและวิธีใช้ 

ผู้ใหญ่: รับประทานโดยเคี้ยวก่อนกลืนครั้งละ 1 – 2 เม็ด วันละ 3 - 4 ครั้งหลังอาหารและก่อนนอน 

เด็ก: อายุมากกว่า 3 – 6 ขวบ รับประทานครั้งละ 40 มิลลิกรัม ทุก 6 - 8 ชั่วโมง พร้อมอาหาร 

เด็กทารก - อายุ 3 ขวบ รับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัม ทุก 6 - 8 ชั่วโมง พร้อมอาหาร 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 

หลังรับประทานแล้ว มีอาการแพ้ เช่น ผื่นคัน การหายใจติดขัด/หายใจล าบาก ให้รีบน าผู้ป่วยส่งแพทย์/ไป

โรงพยาบาลเพื่อท าการรักษาทันที 

ข้อควรระวังในการใช้ 

1. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่แพ้ไซเมทิโคน 

2. ระวังการใช้ยากับหญิงตั้งครรภ์ 

รูปแบบยา   ยาเม็ดความแรงขนาด 80 mg/เม็ด 

ยาน้ าความแรงขนาด 40 mg/0.6 ml  ขนาดบรรจุ 15 ml 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

การใช้ยาไซเมทิโคนร่วมกับยารักษาภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ า (ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน) ยานี้สามารถรบกวน

การดูดซึมของยาที่รักษาโรคไทรอยด์ได้ เช่น Levothyroxine หากมีความจ าเป็นต้องใช้ร่วมกัน ควรเว้นระยะเวลา

รับประทานยาให้ห่างกันประมาณ 4 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ า 
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การเก็บรักษายา 

ภายใต้อุณหภูมิ 15 – 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด ป้องกันแสงแดด ความร้อน 

ความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

Alumina&magnesium suspension 

กลไกการออกฤทธิ์     

ออกฤทธิ์ต้านกรดที่หลั่งออกมาแล้วเท่านั้น ท าให้ฤทธิ์ของกรดที่หลั่งออกมาเบาบาง และมีความเป็นกลางเพ่ิมข้ึน 

จนช่วยลดอาการปวดท้องจากกรดที่หลั่งออกมามากได้ 

ข้อบ่งใช้เพ่ือบรรเทาอาการจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ และปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร มีแผล

ในกระเพาะอาหารและล าไส้ยานี้เหมาะส าหรับเป็นยาเดี่ยว หรือ ยาชนิดอื่นที่ใช้ในการรักษาโรคแผลในกระเพาะ

อาหารและล าไส้ส่วนต้น หรือบรรเทาอาหารปวดท้องเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว 

ขนาดและวิธีใช้เพ่ือรักษาแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กส่วนต้น 

ผู้ใหญ่ : ขนาด 30 มิลลิลิตรต่อครั้งให้กิน 3-6 ชั่วโมงหรือ 1-3 ชั่วโมงหลังอาหาร และก่อนนอน ต่อเนื่องกัน  

นาน 4-6 สัปดาห์ 

เด็ก : ขนาด 5-15 มิลลิลิตรต่อครั้งให้ทุก 3-6 ชั่วโมง หรือ 1-3 ชั่วโมง หลังอาหารและก่อนนอน ต่อเนื่องกัน  

      นาน 4-6 สัปดาห์ 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 

อาจท าให้เกิดท้องผูกหรือท้องเสียก็ได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณเกลือของอลูมิเนียมและแมกนีเซียมท่ีอยู่ในส่วนประกอบ

ของยาลดกรดแต่ละชนิด แต่อาการดังกล่าวมักไม่รุนแรงสามารถหายเองได้  

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้ 

2. ระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงท่ีอยู่ในภาวะให้นมบุตร 

3. ระวังการใช้ในผู้ป่วยด้วย โรคไต เช่น นิ่วในไต 



คู่มือการใช้ยาส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 4 

 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

4. ไม่ควรใช้ยากับผู้ที่มีภาวะฟอสเฟตในกระแสเลือดต่ า 

รูปแบบยายาน้ าแขวนตะกอน 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

ยานี้เกิดปฏิกิริยากับยาได้หลายชนิด เช่น ยาปฏิชีวนะ Tetracycline Ciprofloxacin , ยาบ ารุงเลือด Ferrous 

Sulfate ยารักษาโรคหัวใจ Digoxin ยารักษาวัณโรค Isoniazid โดยหากจ าเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว ให้รับประทาน

ยาลดกรดในระยะเวลาที่ห่างกับยาอื่นประมาณ 2 ชั่วโมง 

Pregnancy risk category    

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์ เกลืออะลูมิเนียม (ประเภท C) เกลือแมกนีเซียม (ประเภท B) 

การเก็บรักษา 

ควรเก็บยาลดกรดชนิดน้ าแขวนตะกอน โดยเก็บยาในอุณหภูมิห้อง พ้นแสงแดด และเก็บยาให้พ้นมือเด็ก  

 

 

 

1.2  Antispasmodics and other drugs altering gut motility 

Domperidone 

กลไกการออกฤทธิ์  กระตุ้นให้หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และล าไส้เล็ก มีการบีบและเคลื่อนตัวได้มากขึ้น ท า

ให้มีการขับเคลื่อนของอาหารที่รับประทานเข้าไปผ่านกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กได้อย่างปกติ  

ข้อบ่งใช้     

1. รักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน 

2. ปรับสภาพการท างานของช่องทางเดินอาหารในผู้ป่วยด้วยโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) 

3. รักษาภาวะอาการไม่สบายท้องหลังรับประทานอาหาร เช่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นท้อง (อาหารไม่ย่อย)  

ขนาดและวิธีใช้ 

ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 10 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารเป็นเวลา 15 - 30 นาที ซึ่งส าหรับผู้ใหญ่ขนาด 

รับประทานยาสูงสุดไม่เกิน 80มิลลิกรัมต่อวัน 

เด็ก: อายุมากกว่า 1 ขวบ รับประทานครั้งละ ¼ ช้อนชาต่อน้ าหนักตัว 5 กิโลกรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 

เป็นเวลา 15 - 30 นาที 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา  
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การเต้นของหัวใจผิดปกติ วิงเวียนศีรษะ หน้าและคอเกิดอาการบวม เป็นลม การหายใจติดขัด/หายใจล าบาก ปาก

แห้ง มีผื่นคันหรือลมพิษ เป็นตะคริวที่ท้องหรือที่ขา เจ็บหน้า อก มีน้ านมไหล รู้สึกสับสน ประจ าเดือนผิดปกติ ใน

ผู้ชายอาจพบว่ามีหน้าอกโต (มีเต้านม) อาจ มีอาการชักซึ่งพบได้ในเด็ก ง่วงนอน ปวดศีรษะ ตับ อักเสบข้อควร

ระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร หรือผู้ที่มีภาวะช่องทางเดินอาหารอุดตัน  

2. ไม่ควรใช้ยานี้กับหญิงที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร ด้วยยานี้สามารถขับออกโดยผ่านทางน้ านมของมารดา  

3. ระวังการใช้ยานี้กับหญิงตั้งครรภ์ 

4. ระวังการใช้ยานี้กับผู้มีประวัติมะเร็งเต้านม เพราะอาจท าให้โรครุนแรงขึ้นได้ 

5. ระวังมีการใช้ยานี้กับผู้ป่วยด้วย โรคตับ โรคไต เพราะอาจส่งผลต่อการก าจัดยาออกจากร่างกาย  

รูปแบบยา   ยาเม็ดความแรงขนาด 10 mg/เม็ด 

                ยาน้ าความแรงขนาด 1mg/ml  ขนาดบรรจุ 60ml 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

การใช้ยาดอมเพอริโดนร่วมกับยาต้านเชื้อราบางตัว สามารถท าให้ระดับยาดอมเพอริโดนในกระแสเลือดเพ่ิมสูงขึ้น 

อาจส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงของยามากยิ่งขึ้น เช่น Itraconazole และ Ketoconazole การใช้ยาดอมเพ

อริโดนร่วมกับยาต้านเชื้อแบคทีเรียบางกลุ่ม สามารถท าให้ระดับยาดอมเพอริโดนในกระแสเลือดเพ่ิมสูงขึ้น อาจ

ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงของยามากยิ่งขึ้น เช่น Erythromycin หรือ ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม Macrolide 

การเก็บรักษายา  อุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส  ภาชนะท่ีปิดมิดชิด เก็บในที่ที่พ้น แสงและความชื้น 

Hyoscine –N-butyl bromide 

กลไกการออกฤทธิ์  

ตัวยาจะเข้าไปแข่งขันและยับยั้งการท างานของตัวรับ (Receptor) ที่ชื่อว่า มาสคารินิก (Mascarinic receptors) 

ท าให้เกิดผลแสดงออกท่ีระบบ ประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลาย ส่งผลให้กล้ามเนื้อเรียบของ

อวัยวะภายในเกิดการคลายตัว ลดการเคลื่อนตัวของกระเพาะอาหารและล าไส้  

ข้อบ่งใช้รักษาอาการปวดเกร็งของทางเดินอาหารและทางเดินปัสสาวะ 

ขนาดและวิธีใช้ 

ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง 

เด็ก       : เด็กอายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 10 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง 

เด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี การใช้ยาต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

อาการหน้าแดง ความดันโลหิตต่ า หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ วิงเวียน ง่วงนอน อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ 

ความจ าเสื่อม ผิวแห้ง ผิวหนังขึ้นผื่น แพ้แสงแดด ท้องผูก คลื่นไส้อาเจียน ปัสสาวะไม่ออก ม่านตาขยาย ปวด

กระบอกตา กล้ามเนื้ออ่อนแรง บวมน้ า น้ ามูกไหล แน่นจมูก ซึม การหายใจล้มเหลว อาจจนถึงขั้นโคม่า  

อาการได้รับยาเกินขนาด 

ผู้ป่วยที่รับประทานยานี้เกินขนาด จะมีอาการม่านตาขยาย หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง เกิดภาวะกดประสาท

ส่วนกลาง (เช่น ซึม) ระบบการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว (เข่น ตัวเขียว) ค่าการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG: 

Electrocardiography) ผิดปกติ การหายใจล้มเหลว (เช่น หาย ใจเร็ว เบา หายใจล าบาก) หากพบอาการข้างต้น 

ต้องรีบส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเพ่ือท าหัตถการทางการแพทย์ เช่น การให้ออกซิเจนกับผู้ป่วย ลดไข้ด้วยน้ าแข็ง

หรือแอลกอฮอล์ (Alcohol sponges) ซึ่งหากมีอาการหนักและรุนแรง แพทย์จะให้ ยา Physostigmine (ยา

กระตุ้นระบบประ สาทชนิดหนึ่ง) ขนาด 1 - 2 มิลลิกรัม โดยฉีดใต้ผิวหนังหรือฉีดเข้าเส้นเลือดอย่างช้าๆ อาจให้ยา

ซ้ าอีกครั้งหลัง 2 ชั่วโมงจากการให้ยาครั้งแรก 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยในโรคต้อหิน ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเลือดออกแบบเฉียบพลัน ผู้ป่วยในโรคกล้ามเนื้อ

อ่อนแรง ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ 

2. ระวังการใช้ยานี้กับหญิงตั้งครรภ์และหญิงท่ีอยู่ในภาวะให้นมบุตร 

3. ระวังการใช้ยานี้กับผู้สูงอายุและเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก 

4. ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วย โรคตับ โรคไต ผู้ป่วยปัสสาวะไม่ออก ผู้ป่วยที่มีแผลในล าไส้ ผู้ป่วยด้วยโรค

หลอดเลือด 

รูปแบบยารูปแบบยาฉีด ขนาด 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 

 

 

 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ จะส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการ ง่วงนอน อ่อนเพลีย ซึม  

2. ร่วมกับกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง (เช่น ยาคลายเครียด ยานอนหลับ) จะส่งผลให้เกิด

อาการกล่อม/กดประสาทได้มากข้ึน ควรต้องเพ่ิมความระวังหากต้องใช้ร่วมกัน  

3. ร่วมกับยากลุ่มต้านสารสื่อประสาท Acetylcholinesterase inhibitors เช่น Donepezil, 

Galantamine, Rivastigmine, และ Tacrine สามารถท าให้ฤทธิ์การรักษาของ ยาเหล่านี้ลดลงไปได้ 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

การเก็บรักษายา   

ภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาให้พ้นแสง แดดและความชื้น ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า และ

เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drotraverine 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ยับยั้งเอนไซม์ phosphodiesterase 4 (PDE-4) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เปลี่ยน cyclic adenosine monophosphate 

(cAMP) ให้เป็น AMP ส่งผลให้สาร cAMP ในเซลล์เพ่ิมข้ึนซึ่งไปยับยั้ง myosin light chain kinase ท าให้

กล้ามเนื้อเรียบไม่หดตัว 

ข้อบ่งใช้   

1. บรรเทาอาการปวดเกร็งในช่องท้อง อาการปวดท้องและท้องอืดในผู้ป่วยโรคล าไส้แปรปรวนรวมทั้ง

อาการปวดเกร็งที่เก่ียวกับความผิดปกติของท่อน้ าดี นิ่วในน้ าดีและถุงน้ าดีอักเสบ  

2. บรรเทาอาการปวดเกร็งในกระเพาะปัสสาวะอักเสบ 

3. บรรเทาอาการปวดประจ าเดือนรักษาอาการปวดเกร็งของทางเดินอาหาร  

ขนาดและวิธีใช้ยา 

ผู้ใหญ่   :  รับประทาน 40-80 มิลลิกรัม/วัน วันละ 3 ครั้ง 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 

ความดันต่ า ปวดศีรษะ เวียนศีรษะแบบหมุน ส่วนอาการคลื่นไส้พบได้น้อยมาก  

ข้อควรระวังการใช้ยา 

1. ผู้ที่แพ้ยา drotaverine 

2. ผู้ที่เป็นโรค porphyria ซึ่งเป็นโรคเลือดชนิดหนึ่ง 

3. ตับ ไตและหัวใจท างานบกพร่องอย่างรุนแรง 

รูปแบบยา    รูปแบบยาเม็ดขนาด 40มิลลิกรัม/เม็ด 

ปฎิกิริยาระหว่างยา   - 

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิห้อง บรรจุในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็ก  
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

 

 

 

 

1.3  Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding 

Omeprazole 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่เรียกว่า Hydrogen-potassium Adenosinetriphosphatase ท าให้ลดการหลั่งกรดใน

กระเพาะอาหาร จึงท าให้อาการกรดไหลย้อน และแผลที่เกิดในกระเพาะอาหาร - ล าไส้ดีขึ้น  

ข้อบ่งใช้   

1. ใช้รักษาอาการกรดไหลย้อน 

2. รักษาแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้ 

ขนาดและวิธีใช้ยา 

ยาแคปซูลขนาด 20 มิลลิกรัม 

ผู้ใหญ่ 

1. แผลในล าไส้ รับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัม วันละครั้งก่อนอาหารเป็นเวลา 2 - 4 สัปดาห์ ส าหรับแผล

ในล าไส้เรื้อรัง รับประทานครั้งละ 40 มิลลิกรัม วันละครั้งก่อนอาหาร 

2. แผลในกระเพาะอาหาร รับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัม วันละครั้งก่อนอาหารเป็นเวลา 4 - 8 สัปดาห์  

3. แผลในกระเพาะอาหารเรื้อรัง รับประทานครั้งละ 40 มิลลิกรัม วันละครั้งก่อนอาหาร 

4. กรดไหลย้อน รับประทาน 20 มิลลิกรัม วันละครั้งก่อนอาหาร เป็นเวลา 4 – 8 สัปดาห์ และเม่ือป้องกัน

การกลับมาเป็นใหม่ให้รับประทาน ครั้งละ 10 มิลลิกรัม และเพ่ิมเป็น 20 - 40 มิลลิกรัมวันละครั้ง 

เด็ก การรับประทานยา ต้องแพทย์เป็นผู้สั่งเท่านั้น 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 

             ปวดศีรษะ ท้อง เสีย ท้องผกู ปวดท้อง คลืน่ไส้ อาเจียน ท้องอืด อาจพบผื่นคันไดบ้า้ง วิงเวียน ปริมาณ

เอนไซม์ในตับเพ่ิมข้ึน (ตับอักเสบ) 

ข้อควรระวังการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ยากับผู้ที่แพ้ยาโอเมพราโซล 

2. ห้ามใช้ยากับหญิงตั้งครรภ์และหญิงท่ีอยู่ภาวะให้นมบุตร 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

3. ระวังการใช้ยากับผู้ป่วยด้วยโรคตับ 

4. ระวังการใช้ยาในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ 

รูปแบบยายาแคปซูลขนาด 20 มิลลิกรัม 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยาคลายความวิตกกังวล (ยาครายเครียด) จะส่งผลต่อการท างานของเอนไซม์ในตับ และท าให้

ระดับยาคลายความวิตกกังวลมีระยะเวลาอยู่ในร่างกายได้นานขึ้น ท าให้อาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) 

ต่างๆ ของยาคลายความวิตกกังวลแสดงผลกระทบต่อร่าง กายได้มากมายตามมา เช่น ง่วงนอนมาก 

หายใจติดขัด/หายใจล าบาก ยาคลายความวิตกกังวลดังกล่าว เช่น Alprazolam, Diazepam 

2. ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด สามารถเพ่ิมความเสี่ยงของการตกเลือดหรือเลือดออกง่าย (ถึงแม้

จะพบได้น้อยรายก็ตาม) รวมไปถึง อาการบวม คลื่นไส้ ปวดศีรษะ วิงเวียน อ่อนเพลีย ควรต้องให้

แพทย์เป็นผู้ปรับขนาดการรับประทานของยาให้เหมาะสมกับร่างกายของผู้ป่วย ยาต้านการแข็งตัวของ

เลือดดังกล่าว เช่น Dicumarol, Warfarin 

3. ร่วมกับยาวิตามินรวมที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบ เพื่อบ ารุงเลือดหรือรักษาอาการโลหิตจาง สามารถท า

ให้การดูดซึมของธาตุเหล็กลดน้อยลง จนส่งผลให้การบ ารุงเลือดด้อยประสิทธิภาพลง ควรต้องปรับ

ระยะเวลาของการรับประทานไม่ให้ตรงกัน ทั้งนี้ แพทย์ เภสัชกร จะเป็นผู้แนะน าวิธีรับประทานที่

ถูกต้อง 

4. ร่วมกับยาลดไขมันบางกลุ่ม อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตับหรือท าให้เกิดการท าลายตัวเองของ

กล้ามเนื้อลาย (Rhabdomyolysis) ยาลดไขมันดังกล่าว เช่น Simivastatin, Atovastatin 

การเก็บรักษายา 

 สามารถเก็บยาโอเมพราโซล ในอุณหภูมิห้อง บรรจุในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น และเก็บยาให้

พ้นมือเด็ก 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranitidine 

กลไกการออกฤทธิ์ 

มีกลไกการออกฤทธิ์ที่ผนังของกระเพาะอาหาร โดยจะแข่งขันและป้องกันไม่ ให้สารฮีสตามีน ( Histamine) เข้าจับ

กับตัวรับ (Receptor) ที่เรียกว่า Histamine H2 receptors อีกท้ังยังป้องกันไม่ให้ Histamine ไปกระตุ้นการหลั่ง

กรดของกระเพาะอาหาร ด้วยกลไกดัง กล่าว อาการของโรคจะค่อยๆหายและดีขึ้นเป็นล าดับ  

ข้อบ่งใช้   

1. รักษาแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้ 

2. รักษาและบรรเทาอาการกรดไหลย้อน 

3. รักษาภาวะกรดหลั่งออกมามากเกินไป เช่น โรค Zollinger - Ellison syndrome 

4. ใช้ควบคู่กับยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) เพ่ือป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอา หาร 

5. ใช้เป็นยาร่วมกับยาอื่นในการก าจัดเชื้อแบคทีเรีย H.pylori ที่อยู่ในกระเพาะอาหาร  

6. ป้องกันภาวะกรดในกระเพาะอาหารส าลักเข้าสู่หลอดลมก่อนการผ่าตัด (Acid - aspira tion 

pneumonia) 

7. รักษาภาวะเลือดออกในกระเพาะ 

ขนาดและวิธีใช้ยา 
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ก.ขนาดรับประทานของยาแรนิทิดีน ส าหรับผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีข้ึนไป คือ 

        1. ส าหรับแผลในกระเพาะ - ล าไส้ชนิดเฉียบพลัน: รับประทานครั้งละ 150 มิลลิกรัมเช้า -เย็น หรือ

รับประทานครั้งละ 300 มิลลิกรัมวันละครั้ง ก่อนนอน เป็นเวลาติดต่อกัน 4 สัปดาห์ หากต้องรับประทานนานกว่า

นี้ ให้ลดขนาดรับประทานเป็น 150 มิลลิกรัมวันละครั้ง ก่อนนอน 

        2.  ส าหรับป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารเมื่อใช้ร่วมกับยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs: รับประทานครั้งละ 

150 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น หรือรับประทานครั้งละ 300 มิลลิกรัมครั้งเดียวก่อนนอน เป็นเวลา

ติดต่อกัน 8 - 12 สัปดาห์ 

        3.  ส าหรับรักษาแผลในล าไส้ที่มีการติดเชื้อ H.pylori ร่วมด้วย: รับประทานครั้งละ 300 มิลลิกรัมวันละครั้ง 

ก่อนนอน หรือรับประทานครั้งละ 150 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง กรณีโรคนี้ จ าเป็นต้องใช้ยาแรนิทิดีนร่วมกับตัวยา

อ่ืนๆเช่น ยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้ข้ึนกับดุลพินิจของแพทย์ 

         4. ส าหรับรักษาอาการกรดไหลย้อน: รับประทานครั้งละ 150 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น หรือ

รับประทานครั้งละ 300 มิลลิกรัมวันละครั้ง ก่อนนอน เป็นเวลา 8 - 12 สัปดาห์ หากอาการโรคมีความรุนแรงมาก

อาจต้องรับประทานเป็นครั้งละ 150 มิลลิกรัมวันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ขึ้นไป 

        5.  ส าหรับโรค Zollinger - Ellison syndrome: รับประทานครั้งละ 150 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้ง ขนาด

รับประทานอาจปรับสูงได้ถึง 6 กรัม/วัน สามารถรับประทานยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ 

 

 

ข.ขนาดรับประทานของยาแรนิทิดีนในเด็กที่อายุต่ ากว่า 12 ป ี

จะข้ึนกับน้ าหนักตัวเด็ก และอายุของเด็ก ซึ่งการใช้ยาต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น  

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 

ลมพิษ มีไข้ หลอดลมหดเกร็งท าให้หายใจล าบาก ความดันโลหิตต่ า เจ็บหน้าอก เป็นต้น 

ข้อควรระวังการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่แพ้ยาแรนิทิดีน 

2. ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร ผู้ป่วยด้วยโรคไต 

3. ระวังการใช้ยานี้กับผู้ที่มีประวัติแพ้แสงแดด หญิงตั้งครรภ์ หญิงที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร รวมถึงเด็ก

ทารก จนกระทั่งผู้สูงอายุ 

รูปแบบยา    รูปแบบยาเม็ด ขนาดความแรง 150 มิลลิกรัม/เม็ด 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 
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1. กับยาบางตัวที่รักษาโรคเอชไอวี อาจท าให้การดูดซึมของยารักษาโรคเอชไอวีลดลง ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของการรักษา หากต้องใช้ยาร่วมกันควรต้องปรับขนาดการรับประทานให้เหมาะสมโดย

แพทย์ผู้รักษาก่อน ยารักษาโรคเอชไอวีดังกล่าว เช่น Atazana vir 

2. ร่วมกับยาบางตัวที่รักษาโรคไวรัสตับอักเสบ - บี เช่น Adefovir สา มารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงจากยา

ทั้ง 2 เพิ่มมากข้ึน ควรต้องปรับขนาดการรับประทานให้เหมาะ สมโดยแพทย์เช่นกัน  

3. ร่วมกับยาขยายหลอดลม เช่น Aminophylline, Theophylline อาจเกิดผลข้างเคียงของ 

Aminophylline และ Theophylline เพ่ิมมากข้ึน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน นอนไม่หลับ ใจสั่น อาจมี

อาการชักร่วมด้วย จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกันหรือต้องปรับขนาดการรับ ประทานของยาให้

เหมาะสมโดยแพทย์เช่นกัน 

4. ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น Warfarin สามารถท าให้เกิดอาการตกเลือดได้ หากพบอาการ

ตกเลือด อาเจียน ปัสสาวะเป็นเลือด และ/หรืออุจจาระเป็นเลือด ปวดศีรษะ วิงเวียน ควรต้องรีบพบ

แพทย/์ไปโรงพยาบาลเพื่อการรักษา และเพ่ือปรับขนาดการรับประทานของยาทั้งคู่  

การเก็บรักษายา 

สามารถเก็บยาแรนิทิดีนภายใต้อุณหภูมิห้อง เก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น ไม่เก็บยาใน

ห้องน้ า และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Drug used in acute diarrhea 

Oral rehydration salt powder : ORS 

กลไกการออกฤทธิ์   

ชดเชยเกลือโซเดียม เกลือโพแทสเซียมที่สูญเสียไปกับอาการท้องเสียให้กับร่างกาย และค่อยๆสร้างสมดุลของเกลือ

แร่ในร่างกายให้กลับมาเป็นปกติ อีกท้ังยังมีน้ าตาลกลูโคสที่ช่วยให้พลังงานกับร่างกาย ช่วยให้ผู้ป่วยมีก าลัง (ได้รับ
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พลังงาน) และค่อยๆฟื้นสภาพให้ร่างกายมีแรง จากกลไกดังกล่าวจึงช่วยป้องกันมิให้ผู้ป่วยเกิดภาวะช็อกเนื่องจาก

การขาดน้ าและขาดเกลือแร่ 

ข้อบ่งใช้ 

1. รักษาโรคท้องร่วง/ท้องเสียเฉียบพลัน 

2. รักษาและบรรเทาอาการของผู้ป่วยด้วย แผลไหม้หรือแผลไฟไหม้ ขนาดใหญ่ที่เป็นสาเหตุให้ร่างกาย

สูญเสียน้ าจากทางบาดแผล 

ขนาดและวิธีใช้ยา 

จากเอกสารก ากับยา โออาร์เอส ต้องละลายน้ าสะอาดตามสัดส่วนที่ก าหนดก่อนการรับประทาน  

ผู้ใหญ่   : ละลายโออาร์เอสในน้ าดื่มที่สะอาด สามารถจิบดื่มครั้งละ 200 - 400 มิลลิลิตร และดื่มได้ในปริมาณ 

ตามท่ีมีการสูญเสียน้ าทางอุจจาระ จนกระทั่งอาการท้องเสียทุเลาและดีข้ึน  

เด็ก     : อ้างอิงตามหลักขององค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟสามารถค านวณขนาดรับประทานของเด็ก  

เล็ก ได้ดังนี้ 

1. ส าหรับท้องเสียระดับต่ าๆ: มักมีอาการปัสสาวะน้อยลงและมีอาการกระหายน้ าร่วมด้วย ค านวณการ

รับประทาน 10 มิลลิลิตร/น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม/ชั่วโมง 

2. ส าหรับท้องเสียระดับกลาง: มีอาการปัสสาวะน้อย กระหายน้ า เซื่องซึม กระพุ้งแก้มแห้ง ค านวณการ

รับประทาน 15 - 20 มิลลิลิตร/น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม/ชั่วโมง สามารถให้เด็กรับประทานได้มากเท่าที่

เด็ก/ผู้ป่วยร้องขอ 

3. ส าหรับท้องเสียระดับรุนแรง: มีอาการปัสสาวะน้อย กระหายน้ า เซื่องซึม กระพุ้งแก้มแห้ง หายใจหอบ

และถ่ี ง่วงนอนมาก ต้องให้น้ าเกลือทางหลอดเลือดและเป็นไปตามหัตถการทางการแพทย์ที่ถูกต้อง  

4. กรณีท่ีเด็กอายุต่ ากว่า 2 เดือน ขนาดการใช้รับประทานของโออาร์เอสควรต้องขอค าปรึกษาจากแพทย์

ผู้รักษา 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 

1. เกิดภาวะแพ้แสงแดดในบริเวณหน้าอก ผิวหนังอักเสบ และหลอดอาหารอักเสบ 

2. ส าหรับอาการข้างเคียงอ่ืนๆที่สามารถพบได้  : เช่น คลื่นไส้ ผมร่วง ปวดท้อง 

3. ผลข้างเคียงในระดับที่ต้องท าหัตถการเพื่อช่วยชีวิต: เช่น เกิดภาวะกดการท างานของไขกระดูก (มีเม็ด

เลือดต่ า) มีภาวะเกลือโพแทสเซียม หรือเกลือโซเดียม หรือทั้ง 2 ชนิด สูงเกินระดับมาตรฐานของ

ร่างกาย (อาการท่ีพบ เช่น อ่อนเพลีย กระหายน้ า กระสับกระส่าย ปากแห้ง วิงเวียน อาเจียน กล้ามเนื้อ

อ่อนแรง กล้ามเนื้อกระตุก หัวใจเต้นช้า หัวใจเต้นผิดจังหวะ) ภาวะแพ้อย่างรุนแรงชนิดที่เรียกว่า 
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Neutropenic fever (มีไข้จากภาวะเม็ดเลือดขาวต่ า ซึ่งมักเกิดจากร่างกายติดเชื้อ) ซึ่งหากพบ

ผลข้างเคียงในลักษณะนี้ต้องหยุดการใช้โออาร์เอสอย่างต่อเนื่อง และรีบพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที  

อาการได้รับยาเกินขนาด 

พบอาการอาเจียนอย่างรุนแรง มีภาวะเกลือโพแทสเซียมและเกลือโซเดียมในร่างกายสูงเกินปกติ ท้องเสีย เกิด

ภาวะกดการท างานของไขกระดูก เกิดภาวะอักเสบในเยื่อบุทางเดินอาหาร  

ข้อควรระวังการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้ที่มีประวัติแพ้โออาร์เอส 

2. ห้ามใช้กับผู้ที่อยู่ในภาวะอาเจียนอย่างรุนแรง 

3. ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่ร่างกายอยู่ในภาวะสูญเสียน้ า/ภาวะขาดน้ าอย่างรุนแรง (Severe de hydration) 

4. ห้ามใช้กับผู้ป่วยด้วยไตท างานผิดปกติ 

5. ระวังการใช้โออาร์เอสในผู้ป่วยด้วยโรคเกาต์ ผู้ป่วยด้วยโรคตับ 

6. ระวังการใช้โออาร์เอสกับหญิงตั้งครรภ์และหญิงท่ีอยู่ในภาวะให้นมบุตร 

รูปแบบยารูปแบบชนิดผงเพ่ือละลายน้ า บรรจุซองขนาด 4.2และ6.99กรัม/ซอง 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

ยังไม่พบปฏิกิริยาระหว่างยาของการใช้โออาร์เอสกับยาอ่ืน 

การเก็บรักษา 

สามารถเก็บโออาร์เอสที่อุณหภูมิห้อง เก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือ

เด็กและสัตว์เลี้ยง 
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1.5 Laxatives 

Bisacodyl 

กลไกการออกฤทธิ์ 

กระตุ้นให้ผนังล าไส้ใหญ่บีบตัวท าให้อุจจาระเคลื่อนตัวจนท าให้เกิดการขับถ่ายในที่สุด 

ข้อบ่งใช้ยาระบายแก้ท้องผูก 

ขนาดและวิธีใช้การรับประทานยาบิซาโคดิลมีขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะอาการป่วย เพศ อายุ  

ผู้ใหญ่  : ขนาดสูงสุดที่รับประทานแก้ท้องผูกไม่ควรเกิน 10 มิลลิกรัมก่อนนอน (วันละครั้งเดียว) 

เด็ก     : ขนาดรับประทานควรเป็นการแนะน าจากแพทย์ 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 

ท าให้ไม่สบายในช่องท้อง, ปวดเกร็ง ช่องท้อง 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์เพราะอาจส่งผลข้างเคียงต่อทารกในครรภ์ 

2. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคล าไส้อักเสบเพราะอาจท าให้อาการของโรครุนแรงขึ้นได้  

3. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้ 

รูปแบบยายาเม็ดเคลือบน้ าตาล ขนาด 5 มิลลิกรัม 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. เมื่อกินร่วมกับยาลดกรดจะท าให้ยาบิซาโคดิลแตกตัวในกระเพาะอาหารอย่างรวดเร็วและ ท าให้เกิดการ

ระคายเคือง กลุ่มยาลดกรดเช่น อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (Aluminium hydroxide), แมกนีเซียม

คาร์บอเนต (Magne sium carbonate) 

2. ร่วมกับยาขับปัสสาวะจะเสริมฤทธิ์การสูญเสียเกลือแร่ของร่างกาย ท าให้อ่อน เพลีย ปากแห้ง กระหาย

น้ า กล้ามเนื้อไม่มีแรง เป็นตะคริว ปัสสาวะลดลง ความดันโลหิตต่ า ใจสั่น กรณีเช่นนี้ควรเปลี่ยนเป็นยา

ระบายชนิดที่เพ่ิมมวลของอุจจาระแทน  

การเก็บรักษายา 

 สามารถเก็บยาบิซาโคดิลได้ในอุณหภูมิห้อง เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาให้พ้นแสงแดด ในที่แห้ง 

และไม่ควรเก็บยาในรถยนต์ 
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Magnesium hydroxide ( MOM ) 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ช่วยเพิ่มปริมาณของน้ าในล าไส้จนเกิดการกระตุ้นให้ล าไส้บีบตัวและขับถ่ายอุจจาระได้  

ข้อบ่งใช้    

ยาระบายแก้ท้องผูกและยาลดกรด โดยมีขนาดการรับประทานที่แตกต่างกัน เมื่อใช้เป็นยาลดกรด ขนาด

รับประทานจะต่ ากว่าเมื่อใช้เป็นยาแก้ท้องผูก 

ขนาดและวิธีใช้  การรับประทานยาแมกนิเซียมไฮดรอกไซด์มีขนาดแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะอาการป่วย เพศ 

และอายุ ดังนั้นเพื่อความถูกต้องและเหมาะสม ควรให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาสั่งจ่ายขนาดรับประทานในผู้ป่วยแต่ละ

คน  

ผู้ใหญ่: ขนาดสูงสุดที่รับประทานแก้ท้องผูกไม่ควรเกิน 4.8 กรัม/วัน  

เด็ก: ควรเป็นค าแนะน าจากแพทย์ 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

ระคายเคืองในทางเดินอาหาร ท้องเสีย เป็นตะคริวที่ท้อง และอาจเกิดภาวะเป็นพิษจากเกลือแมกนีเซียม (กดการ

ท างานของระบบประสาทจึงง่วงซึม ความดันโลหิตต่ า กล้ามเนื้ออ่อนแรง หัวใจเต้นผิดปกติ คลื่นไส้ และอาเจียน)  

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่พ่ึงผ่าตัดล าไส้ โดยเฉพาะการผ่าตัดล าไส้ใหญ่ จากผลข้างเคียงของยาที่อาจ

ท าให้เกิดท้องเสียจึงอาจส่งผลต่อแผลตัดต่อล าไส้ได้ จึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้เสมอ  

2. อาจก่อให้เสียสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายจากการท้องเสีย 

3. หลีกเลี่ยงการใช้ในหญิงมีครรภ์เพราะอาจส่งผลถึงความพิการของทารกในครรภ์ได้  
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4. หลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ป่วยโรคไต เพราะแมกนีเซียมก าจัดออกจากร่างกายทางไต จึงอาจกระตุ้นให้ไต

วายได้  

รูปแบบยา     

ยาน้ าแขวนตะกอน ขนาด 8 กรัมใน 100 มิลลิลิตร 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. เมื่อกินร่วมกับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มจะลดการดูดซึมของยาปฏิชีวนะกลุ่มนั้น ท าให้ฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ

แบคทีเรียลดลง ยาปฏิชีวนะดังกล่าวเช่น เตตราไซคลีน (Tetracycline) คลอเตตราไซคลีน 

(Chlortetracycline) และดอกซีไซคลีน (Doxycycline) 

2. กินร่วมกับยาบ ารุงร่างกายทื่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบ จะเกิดการยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็ก ยาที่มี

องค์ประกอบของธาตุเหล็กเช่น เฟอร์รัสซัลเฟท (Ferrous sulphate) เฟอร์ไรฟอสเฟท (Ferri 

phosphas) เฟอร์รัส ซัคซิเนท (Ferrous succinate) และ เฟอร์รัสออกซาเลท (Ferrous oxalate) 

การเก็บรักษายา 

เก็บท่ีอุณหภูมิห้องได้ แต่ควรให้พ้นแสงแดดและความร้อน และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง  

2. Cardiovascular system 

2.1. Diuretics 

Furosemide 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ยับยั้งการดูดกลับของเกลือโซเดียม และ เกลือคลอไรด์จากปัสสาวะกลับสู่ร่างกาย นอกจากนี้ยังเพิ่มปริมาณการ

ขับออกทางปัสสาวะของเกลือโปแตสเซียมและสารแอมโมเนียออกจากร่างกาย ด้วยกลไกดังกล่าวจึงท าให้เกิดการ

ขับปัสสาวะเพ่ิมข้ึน 

ข้อบ่งใช้ขับปัสสาวะ ลดความดันโลหิต ลดอาการบวมน้ าของร่างกาย 

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่: รับประทาน 1–2เม็ด/วัน ปริมาณสูงสุดที่รับประทานไม่ควรเกิน 1 กรัม/วัน สามารถรับประทานก่อน 

หรือหลังอาหารก็ได้ การปรับขนาดการรับประทานหรือการให้ยาฉีด ขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ท าการรักษา  

เท่านั้น 

เด็ก : ขนาดการใช้ยาขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผู้ให้การรักษา 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 
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อาจท าให้รู้สึกไม่สบายในระบบทางเดินอาหาร ก่อให้เกิดความดันโลหิตต่ า การมองเห็นภาพไม่ชัดเจน วิงเวียน 

และปวดศีรษะ 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ (ส่วนในหญิงให้นมบุตร ต้องขึ้นกับค าแนะน าของแพทย์ เพราะยาผ่านออกมา

ในน้ านมได)้  

2. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะร่างกายขาดเกลือแร่ และผู้ที่มีโรคตับระยะรุนแรง 

3. ระวังการใช้ยากับผู้ป่วยโรคไต โรคต่อมลูกหมากโต 

4. ควรระวังการใช้ยากับผู้ที่อยู่ในภาวะจ ากัดน้ าและเกลือแร่ 

รูปแบบยายาฉีดขนาด 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยาแก้ปวด สามารถท าให้เกิดพิษและก่อให้เกิดความเสียหายกับไตได้ ยาแก้ปวดดังกล่าว เช่น 

ยากลุ่มเอ็นเสด (NSAID) 

2. ร่วมกับยาปฏิชีวนะบางกลุ่ม สามารถก่อให้เกิดความเป็นพิษกับไต และสูญเสียการได้ยิน วิงเวียน ซึ่ง

โดยมากมักเกิดกับผู้สูงอายุ ยาปฏิชีวนะกลุ่มดังกล่าว เช่น Amikacin Tobramycin และ Gentamycin  

3. ร่วมกับยาที่เพ่ิมการเคลื่อนไหวของกระเพาะและล าไส้ สามารถท าให้เกิดภาวะการเต้นของหัวใจเต้นผิด

จังหวะ มีอาการเวียนศีรษะ เป็นลม ยาที่เพ่ิมการเคลื่อนไหวของกระเพาะและล าไส้ดังกล่าว เช่น 

Cisapride 

การเก็บรักษายาในอุณหภูมิห้อง พ้นแสงแดดและความชื้น และต้องเก็บยาให้พ้นมือเด็กเสมอ  

Hydrochlorothiazide ( HCTZ ) 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ออกฤทธิ์ที่กรวยไต โดยลดปริมาณเลือดท่ีจะไหลเวียนเข้าไต อีกทั้งยังลดการดูดกลับของเกลือโซเดียมเข้าสู่ร่างกาย 

ด้วยกลไกดังกล่าว ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์จึงสามารถลดความดันโลหิตสูงและขับน้ าออกจากร่างกายได้ในที่สุด  

ข้อบ่งใช้    

1. รักษาโรคความดันโลหิตสูง 

2. ลดอาการบวมน้ าของร่างกาย 

3. ป้องกันภาวะนิ่วในไต 

4. รักษาโรคกระดูกพรุน 

5. รักษาภาวะ/โรคเบาจืด 



คู่มือการใช้ยาส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 20 

 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่: 

1. รักษาความดันโลหิตสูง: รับประทานเริ่มต้นที่ 12.5 มิลลิกรัม วันละครั้งหลังอาหารเช้า แล้วเพ่ิมการ 

รับประทานเป็น 25 - 100 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน 

2. ลดอาการบวมของร่างกายในภาวะมีโรคหัวใจล้มเหลวร่วมด้วย: รับประทาน 25 -100 มิลลิกรัมต่อวัน

หลังอาหารเช้า หากอาการดีข้ึนอาจจะลดลงเป็น 25 - 50 มิลลิกรัมต่อวัน ในกรณีที่มีอาการรุนแรงอาจ

ปรับขนาดในช่วงแรกๆได้สูงสุดถึง 200 มิลลิกรัมต่อวัน 

3. รักษาโรคเบาจืดที่มีโรคไตร่วมด้วย: ขนาดรับประทานเริ่มต้นได้สูงถึง 100 มิลลิกรัมต่อวัน 

เด็ก:รักษาโรคเบาจืดที่มีภาวะโรคไตร่วมด้วยในผู้ป่วยเด็ก ขนาดรับประทานเริ่มต้น1 - 2 มิลลิกรัมต่อ 

น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวันโดยแบ่งรับประทาน และเด็กที่มีอายุมากกว่า 2 ปี สามารถรับประทานยานี้ 

ได้สูงถึง 3 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

ท าให้ร่างกายเสียสมดุลของเกลือแร่, รู้สึกระคายเคืองในทางเดินอาหาร, เบื่ออาหาร, ปวดหัว/ปวดศีรษะ, วิงเวียน, 

ความดันโลหิตต่ า, ปากแห้ง กระหายน้ า, ท้องเสีย, ท้องผูก, ตัวซีด, ตับอ่อนอักเสบ, และอาจมีอาการของโรคเกาต์

ก าเริบ 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยแพ้ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์และแพ้ยาซัลโฟนาไมด์  

2. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ปัสสาวะไม่ออก 

3. ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่มีภาวะตับ – ไตบกพร่องอย่างรุนแรง 

4. ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยด้วยโรคต่อมไร้ท่อที่ชื่อ Addison's disease 

5. ห้ามใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร 

6. ระวังการใช้ยานี้กับผู้ที่ก าลังควบคุมเกลือแร่ของร่างกายและในผู้สูงอายุ  

รูปแบบยา     ยาเม็ดขนาดความแรง 25มิลลิกรัม/เม็ด 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยารักษาอาการทางจิตประสาท อาจท าให้ยารักษาอาการทางจิตมีระดับปริมาณในกระแสเลือด

สูงขึ้น อาจท าให้เกิดภาวะท้องเสีย อาเจียน ง่วงนอน สั่น กระหายน้ า ยารักษาอาการทางจิตดังกล่าว เช่น 

Lithium 
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2. ร่วมกับยารักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาจเพ่ิมความเสี่ยงต่างๆเช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะมากขึ้น วิงเวียน 

เป็นลม อ่อนเพลีย สับสน ง่วงนอน ปวดกล้ามเนื้อ เป็นตะคริว ซึ่งภายหลังรับประทานยา ถ้ามีอาการ

ดังกล่าวควรต้องพาผู้ป่วยไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลโดยเร็ว ยารักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะดังกล่าว เช่น 

Amidarone 

3. ร่วมกับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ อาจท าให้เกิดภาวะปวดหัว/ปวดศีรษะ วิงเวียน เป็นลม จึงห้าม

รับประทานร่วมกัน 

4. อาจท าให้เกิดภาวะของเกลือโซเดียมในเลือดต่ า (Hyponatraemia ) เมื่อใช้ร่วมกับยาบ าบัดรักษาโรค

ลมชัก เช่น Carbamazepine 

5. อาจเพิ่มความเสี่ยงของความเป็นพิษต่อร่างกายเมื่อใช้ยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ร่วมกับยารัก ษาโรคเกาต์

และยาปฏิชีวนะบางตัว เช่น Allopurinol และ Tetracycline ตามล าดับ 

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิห้อง บรรจุยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด เก็บในที่ที่พ้นแสงสว่าง แสงแดด หลีกเลี่ยงความร้อนและความชื้น 

และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 
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Amiloride+Hydrochlorothiazide ( HCTZ ) 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ตัวยาจะออกฤทธิ์ผ่านทางไต โดยเพิ่มการขับน้ าและเกลือโซเดียมออกจากกระแสเลือด แต่ลดการขับออกของเกลือ

โพแทสเซียม 

ข้อบ่งใช้    

1. เป็นยาขับปัสสาวะเพ่ือลดอาการบวมน้ าของร่างกาย (Oedema) 

2. รักษาโรคท้องมาน (Ascites) 

3. ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) 

4. รักษาโรคหัวใจล้มเหลว (Congestive Heart Failure) 

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่  : 

1. อาการบวมน้ า (Oedema):ขนาดรับประทานเริ่มต้นที่ 5 มิลลิกรัม/วัน ขนาดรับประทานเพ่ือคงระดับ

การรักษาอยู่ในช่วง 5 - 10 มิลลิกรัม/วัน 

2. โรคท้องมาน (Ascites): ขนาดรับประทานเริ่มต้นที่ 5 มิลลิกรัม/วัน ขนาดรับประทานเพ่ือคงระดับการ

รักษาอยู่ในช่วง 5 - 10 มิลลิกรัม/วัน 

3. โรคหัวใจล้มเหลว (Congestive Heart Failure): ขนาดรับประทานเริ่มต้นที่ 5 มิลลิกรัม/วัน ขนาด

รับประทานเพ่ือคงระดับการรักษาอยู่ในช่วง 5 - 10 มิลลิกรัม/วัน 

4. ความดันโลหิตสูง (Hypertension:ขนาดรับประทานเริ่มต้นที่ 5 มิลลิกรัม/วัน ขนาดรับประทานเพ่ือคง

ระดับการรักษาอยู่ในช่วง 5 - 10 มิลลิกรัม/วัน 

เด็ก:ทั่วไปค านวณขนาดการใช้ยากับเด็กโดยใช้เกณฑ์น้ าหนักตัวเด็กเช่น น้ าหนักตัวประมาณ 6 - 20  

กิโลกรัมรับประทาน 0.625 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน อย่างไรก็ตามแพทย์จะเป็นผู้พิจารณา 

ขนาดการใช้ยาในเด็กตามความเหมาะสมกับอาการโรค อายุ และน้ าหนักตัวของเด็กเป็นกรณีๆไป  

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

มีภาวะเกลือโพแทสเซียมในร่างกายสูงเกินปกติ มีภาวะเกลือโซเดียมในร่างกายต่ ากว่าปกติ ระคายเคืองในระบบ

ทางเดินอาหาร หิวกระหายน้ า วิงเวียน ผื่นคัน อ่อนเพลีย กล้ามเนื้อเป็นตะคริว ปวดศีรษะ ความดันโลหิตต่ า 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้ 

2. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีภาวะเกลือโพแทสเซียมในร่างกายสูง (ตรวจพบจากการตรวจเลือด) 
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3. ควรเฝ้าระวังปริมาณเกลือแร่ต่างๆในเลือด โดยต้องควบคุมให้อยู่ในภาวะปกติ  

4. ระวังการใช้ยากับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร รวมถึงผู้สูงอายุ  

5. ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานและต้องหยุดการใช้ยาอย่างน้อย 3 วันก่อนเข้ารับการตรวจ

ปริมาณน้ าตาลในเลือด (Glucose – tolerance tests) เนื่องจากยานี้จะมีผลให้น้ าตาลในเลือดสูง

ผิดปกติได้ 

รูปแบบยา     ยาเม็ดชนิดผสมร่วมกับยาขับปัสสาวะตัวอ่ืนคือ Amiloride HCl 5 มิลลิกรัม + Hydrochlo  

rothiazide 50 มิลลิกรัม/เม็ด 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยาที่เพ่ิมประมาณเกลือโพแทสเซียมในร่างกายเช่น ยา Potassium chloride, ยาขับปัสสาวะ

ชนิดที่ไม่ขับเกลือโพแทสเซียมที่นอกเหนือจากยาอะมิโลไรด์ (เช่น ยา Spironolactone), ยากลุ่ม ACE 

inhibitors, ยากลุ่ม Angiotensin II receptor antagonists สามารถก่อให้เกิดภาวะโพแทสเซียมใน

ร่างกายสูงเกินปกติได้ จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาอะมิโลไรด์ร่วมกับยากลุ่มดังกล่าว  

2. ร่วมกับยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเสด์ (NSAIDs), ยา Cyclosporin และยาลดความดันโลหิตบางตัว (เช่น ยาใน

กลุ่มยา ACE inhibitors) อาจเพิ่มความเสี่ยงท าให้เป็นพิษกับไต หากไม่มีความจ าเป็นใดๆควรเลี่ยงการ

ใช้ยาเหล่านี้ร่วมกัน  

3. ร่วมกับยากลุ่มไทอะไซด์ (Thiazides) หรือ Chlorpropamide (ยารักษาเบาหวานชนิด 2) สามารถท า

ให้เกิดภาวะเกลือโซเดียมในร่างกายต่ าอย่างรุนแรง จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยากลุ่มดังกล่าวร่วมกัน 

4. ร่วมกับยา Carbenoxolone (ยารักษาแผลเปบติค) อาจท าให้ฤทธิ์ในการสมานแผลของ 

Carbenoxolone ด้อยประสิทธิภาพลง จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกัน 

การเก็บรักษายา 

ที่เย็นหรือในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะ

ที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง  
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2.2 Anti-arrhythmic drugs 

Atropine sulphate inj 

กลไกการออกฤทธิ์ 

โดยตัวยาจะต้านการท างานของสารเคมีกลุ่มคลอลิเนอจิกที่ส่งผลต่อการท างานของกล้ามเนื้อต่างๆ 

(Anticholinergic agent) ท าให้เกิดการปิดกั้นของหน่วยเซลล์ที่คอยตอบสนองต่อสารเคมีกลุ่มนี้ที่มีอยู่ในอวัยวะ

ต่างๆของร่างกาย เช่น หัวใจ ล าไส้เล็ก กล้ามเนื้อ หลอดลม ตา ต่อมมีท่อ บางครั้งก็เกิดการกระตุ้นต่อสมองได้

เช่นกันนอกจากนี้ยาอะโทรปีนยังออกฤทธิ์รักษาภาวะหัวใจเต้นช้าให้คลี่คลายไปในทางที่ดีข้ึน ทั้งยังช่วยลดภาวะ

หัวใจหยุดเต้น ช่วยท าให้หลอดลมคลายตัว ขยายรูม่านตา และลดสารคัดหลั่งต่างๆของร่างกายอีกด้วย 

ข้อบ่งใช้    

1. ลดเสมหะ และบรรเทาอาการปวดเกร็ง/ปวดบีบในระบบทางเดินอาหาร 

2. ป้องกันการเกิดสารคัดหลั่งในหลอดลมก่อนการใช้ยาสลบ 

3. ใช้ต้านพิษของสาร Organophosphate ที่มีในยาฆ่าแมลง 

4. บ าบัดอาการหัวใจเต้นช้า 

5. ลดภาวะอักเสบในลูกตา 

ขนาดและวิธีใช้   

ก . บรรเทาอาการปวดเกร็ง/ปวดบีบในระบบทางเดินอาหาร: 

ผู้ใหญ่: รับประทาน 0.4 - 0.6 มิลลิกรัม ทุกๆ 4 - 6 ชั่วโมง 

เด็ก:แพทย์จะใช้น้ าหนักตัวในการค านวณ ขนาดรับประทาน ขนาดการบริหารชนิดยาฉีด และยาหยอดตา  

ข.  ป้องกันการเกิดสารคัดหลั่งในหลอดลมก่อนใช้ยาสลบ:โดยฉีดยาเข้ากล้ามหรือผิวหนัง 30 - 60 นาที  

ก่อนให้ยาสลบ 

ผู้ใหญ่: ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือผิวหนัง 300 - 600 ไมโครกรัม ก่อนวางยาสลบ 30 - 60 นาท ี
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เด็ก:น้ าหนักตัวมากกว่า 20 กิโลกรัม ฉีด 300 - 600 ไมโครกรัม 

น้ าหนักตัว 12 - 16 กิโลกรัม ฉีด 300 ไมโครกรัม 

น้ าหนักตัว 7 - 9 กิโลกรัม ฉีด 200 ไมโครกรัม 

น้ าหนักตัวมากกว่า 3 กิโลกรัม ฉีด 100 ไมโครกรัม 

       ค. ส าหรับต้านพิษของสาร Organophosphate: 

ผู้ใหญ่: ฉีดเข้าเส้นเลือดหรือเข้ากล้ามเนื้อ 2 มิลลิกรัม ทุกๆ 10 - 30 นาที จนอาการดีขึ้น ในกรณีที่มีอาการ 

รุนแรงอาจเพ่ิมความถ่ีของการให้ยาเป็นทุกๆ 5 นาที 

เด็ก: ฉีด 20 ไมโครกรัม/น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม ทุกๆ 5 - 10 นาที 

ง. ส าหรับภาวะหัวใจเต้นช้า (Bradycardia): 

ผู้ใหญ่: ฉีดเข้าเส้นเลือด 500 ไมโครกรัม ทุกๆ 3 - 5 นาที จนครบ 3 มิลลิกรัม ขนาดสูงสุดของการให้ยาไม่เกิน  

0.04 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม 

เด็ก: เนื่องจากภาวะนี้พบน้อยในเด็ก ขนาดยาจึงขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ 

จ. รักษาภาวะตาอักเสบ: 

ผู้ใหญ่: หยอดตา 1 - 2 หยด โดยใช้ยาที่เข้มข้น 0.5 - 1% วันละ 4 ครั้ง 

เด็ก: หยอดตา 1 - 2 หยด ของยาที่มีความเข้มข้น 0.5% 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

ปากแห้ง ท้องผูก ผิวแห้ง หัวใจเต้นเร็ว ชีพจรเต้นผิดปกติ ม่านตาขยาย ตากลัวแสง เพิ่มความดันในลูกตา รู้สึก

สับสน กระวนกระวาย ประสาทหลอน หายใจล าบาก 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคต้อหิน ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจแบบเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว ผู้ป่วยต่อม

ลูกหมากโต 

2. ระวังการใช้ยานี้ในผู้สูงอายุ เด็ก ทารก และหญิงตั้งครรภ์ 

รูปแบบยา     รูปแบบยาฉีด ขนาด 0.6 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

การใช้ยาอะโทรปีนร่วมกับยาต้านอาการซึมเศร้า เช่น Amitriptyline, ยาต้านสารฮิสตามีน เช่น 

Diphenhydramine, และยารักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น Quinidine สามารถเพ่ิมฤทธิ์ของการต้านสารคลอ

ลิเนอจิก (Anticholinergic effect) หากไม่มีความจ าเป็น ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน 

การเก็บรักษายา 
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อุณหภูมิระหว่าง 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาให้พ้น แสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและ

สัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidocain inj 

ข้อบ่งใช้   ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่ 

ขนาดและวิธีใช้   

           ขนาดที่สูงสุดแต่ละครั้ง ไม่ควรใช้ยาที่มีตัวยาเกินกว่า 200 มิลลิกรัม (ในน้ าหนักตัว 70 กิโลกรัม) โดยฉีด 

SC หรือ IM 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

อาจมีอาการมึนงง ตาพร่ามัว อ่อนเพลีย ชักและหมดสติได้ ท าให้ความดันต่ า กดการเต้นของหัวใจ ท าให้หัวใจเต้น

ช้า และหยุดท างานได้ 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ในรายที่ผู้ป่วยเด็กอ่อนเพลียมาก ได้รับอาหารไม่เพียงพอ หรือผู้สูงอายุ ควรลดขนาดของยาให้ต่ าลง  

2. ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นสตรีก าลังตั้งครรภ์ ไม่ควรใช้ขนาดสูง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์  
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3. ห้ามฉีดเข้าหลอดเลือดด าของผู้ป่วย ซึ่งมีตับหย่อนสมรรถภาพ ทั้งนี้ เพราะตับเป็นอวัยวะส าคัญในการ  

ก าจัดสารพิษของยานี้ 

4. ไม่ควรให้ยานี้แก้ผู้ป่วยที่เป็นโรค Heart Block หรือโรคท่ีเกี่ยวกับความผิดปกติในการน าผ่านกระแส 

ประสาทภายในหัวใจ หรือในรายที่หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ หัวใจวาย หรือความดันโลหิตต่ าลง 

รูปแบบยา     ยาฉีด ในน้ ายา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา Lidocaine HCL 10 มิลลิกรัม 

ปฎิกิริยาระหว่างยา   - 

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิระหว่าง 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาให้พ้น แสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและ

สัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Beta-adrenoceptot blocking drugs 

Propanolol 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ตัวยาจะยับยั้งการท างานของ B1 และ B2 receptors (ตัวรับ/Receptor ในกล้ามเนื้อหัวใจ ที่มีหน้าที่ช่วยให้หัวใจ

ท างานได้ปกต)ิ ท าให้ลดอัตราการเต้นของหัวใจ และยังส่งผลให้ความดันโลหิตลดต่ าลง ตลอดจนถึงลดความ

ต้องการออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจ 
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ข้อบ่งใช้    

1. ใช้รักษาความดันโลหิตสูง 

2. ภาวะเจ็บหน้าอกเนื่องจากการขาดเลือด  

3. ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ 

4. ช่วยควบคุมอาการสั่นหรือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอันมีสาเหตุจากโรควิตกกังวล โรคไทรอยด์ฮอร์โมน

สูง (โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ) 

5. รักษาโรคหัวใจที่มีกล้ามเนื้อหัวใจหนา 

6. ป้องกันโรคไมเกรน 

ขนาดและวิธีใช้   

ก. รักษาความดันโลหิตสูง: 

ผู้ใหญ่: รับประทานเริ่มต้นที่ 40 - 80 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น และสามารถปรับขนาดรับประทานเป็น  

160 - 320 มิลลิกรัมต่อวัน หรือถ้าใช้ยาในรูปแบบออกฤทธิ์นาน (Extended release tablet)  

รับประทานเริ่มต้นที่ 80 มิลลิกรัม วันละครั้ง แล้วปรับขนาดรับประ ทานเป็น 120 - 160 มิลลิกรัม วัน 

ละครั้ง ขนาดสูงสุดของการรับประทานต้องไม่เกิน 640 มิลลิ กรัมต่อวัน 

เด็ก: ค านวณจากน้ าหนักตัว เริ่มต้นรับประทาน 1 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยการแบ่งรับประทาน  

อาจเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 - 4 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยแบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง  

เช้า - เย็น 

ข. รักษาภาวะหัวใจขาดเลือด/โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย (Myocardial infarction): 

ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 40 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 2 - 3 วัน เพ่ิมการรับประทานเป็น 80 มิลลิกรัม  

วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น และสามารถสลับและปรับเปลี่ยนการรับประทานเป็น 180 - 240 มิลลิกรัม/วัน  

โดยแบ่งรับประทาน 

เด็ก: ภาวะนี้ไม่ค่อยพบในเด็ก จึงไม่มีค าแนะน าทั่วไปในการใช้ยานี้ในเด็ก  

ค. รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmias): 

ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 30 - 160 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทาน 

เด็ก: รับประทานครั้งละ 250 - 500 ไมโครกรัม/น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัมวันละ 3 - 4 ครั้ง  

 

 

ง. ป้องกันโรคไมเกรน (Prophylaxis of migraine): 
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ผู้ใหญ่: ขนาดรับประทานครั้งละ 40 มิลลิกรัม วันละ 2 - 3 ครั้ง จากนั้นเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 160  

มิลลิกรัม/วัน และสามารถเพ่ิมขนาดรับประทานเป็น 240 มิลลิกรัม/วันถ้าจ าเป็น ควรหยุดการใช้ยา  

หากการรักษาไม่ดีข้ึนภายใน 4 - 6 สัปดาห์ (ควรปรึกษาแพทย์ที่ให้การรักษาก่อน) 

เด็ก: การใช้ยาขึ้นกับน้ าหนักตัวของเด็ก อายุ และดุลพินิจของแพทย์ 

จ. รักษาอาการเจ็บหน้าอก (Angina pectoris): 

ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 40 มิลลิกรัม วันละ 2 – 3 ครั้ง อาจเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 120 – 240 มิลลิกรัม/ 

วัน หรือในผู้ป่วยบางรายต้องได้รับยาถึง 320 มิลลิกรัม/วัน ส าหรับยาโพรพาโนลอลในรูปแบบที่ออก 

ฤทธิ์นาน(Extended release) สามารถให้ผู้ป่วยรับประทานได้ 80 มิลลิกรัม วันละครั้ง และอาจเพิ่ม 

ขนาดรับประทานได้ ภายใน 3 – 7 วัน โดยปรับเป็น 160 มิลลิกรัม วันละครั้ง ขนาดสูงสุดของการ 

รับประทานยาชนิดที่ออกฤทธิ์นานไม่เกิน 320 มิลลิกรัม/วัน 

เด็ก: อาการนี้ไม่ค่อยพบในเด็ก จึงไม่มีค าแนะน าทั่วไปในการใช้ยานี้ในเด็ก  

ฉ. รักษาโรคหัวใจที่มีกล้ามเนื้อหนา (Hypertrophic cardiomyopthy): 

ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 10 - 40 มิลลิกรัม วันละ 3 - 4 ครั้ง 

เด็ก: โรคนี้ไม่ค่อยพบในเด็ก จึงไม่มีค าแนะน าทั่วไปในการใช้ยานี้ในเด็ก  

ช. การรักษาอาการหัวใจเต้นเร็วในผู้ป่วยไทรอยด์ฮอร์โมนสูง: 

ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 10 - 40 มิลลิกรัม วันละ 3 - 4 ครั้ง 

เด็ก: ขนาดยาขึ้นกับอายุ น้ าหนักตัวของเด็ก และดุลพินิจของแพทย์ 

ซ. สนับสนุนการรักษาในผู้ป่วยโรควิตกกังวล: 

ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 40 มิลลิกรัม วันละครั้ง อาจเพ่ิมเวลารับประทานเป็นวันละ 2 – 3 ครั้ง หากจ าเป็น 

เด็ก: โรคนี้ไม่ค่อยพบในเด็ก จึงไม่มีค าแนะน าทั่วไปในการใช้ยานี้ในเด็ก  

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

           ผูป้ว่ยอาจจะรู้สึกเย็นตามแขนขา นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย วิงเวียน คลื่นไส้อาเจียน ท้องผูก รู้สึกไม่สบาย

ในกระเพาะอาหาร รู้สึกหงุดหงิด สับสน ซึมเศร้า จิตหลอน/ประสาทหลอน อาจพบอาการข้างเคียงท่ีรุนแรงได้ 

เช่น หัวใจล้มเหลว หัวใจหยุดเต้น และหลอดลมหดเกร็งตัวท าให้หายใจล าบาก 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยด้วยภาวะหัวใจเต้นช้า (Sinus brady cardia) ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะช็อกด้วยอาการ

โรคหัวใจก าเริบ ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง 
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2. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า ผู้ที่อยู่ในภาวะมีเลือดออกอย่างรุนแรง ผู้ที่มีภาวะ

ความเป็นกรดในร่างกายสูง ผู้ป่วยด้วยหลอดเลือดแดงในระยะรุนแรง และผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้น

ผิดปกติระดับรุนแรง (2nd or 3rd degree heart block) 

3. ห้ามใช้ยากับหญิงตั้งครรภ์ในไตรมาสที่ 2 และ 3 

4. ระวังการใช้ยากับผู้ป่วยที่มีประวัติภาวะหัวใจล้มเหลว ผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดด า ผู้ป่วย

โรคเบาหวาน ผู้ป่วยที่มีภาวะตับ – ไตท างานผิดปกติ 

5. โพรพราโนลอลสามารถเพ่ิมความเสี่ยงของอาการหัวใจเต้นช้า และมีภาวะความดันโลหิตต่ า (หน้ามืด 

วิงเวียน ได้ง่าย) หากพบอาการดังกล่าวควรต้องปรึกษาแพทย์/ไปโรงพยาบาลโดยเร็ว 

6. ส าหรับผู้ป่วยสูงอายุ แนะน าให้ใช้โพรพราโนลอลในรูปแบบที่ออกฤทธิ์นาน (Sustained -release 

preparations) ด้วยตัวยาจะค่อยๆออกฤทธิ์เหมาะต่อร่างกายของผู้สูงอายุ อีกทั้งช่วยป้องกันการลืม

รับประทานยาในมื้อถัดไป 

รูปแบบยา   รูปแบบยาเม็ด ขนาด 10 และ 40 มิลลิกรัม/เม็ด  

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ สามารถก่อให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ า โดยอาจพบอาการปวดศีรษะ 

วิงเวียน เป็นลม ชีพจรเต้นผิดปกติ หากเกิดอาการดังกล่าวต้องรีบส่งตัวผู้ป่วยไปพบแพทย์/ไป

โรงพยาบาลโดยเร็ว ดังนั้นห้ามรับประทานยาโพรพราโนลอลร่วมกับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์  

2. ร่วมกับกลุ่มยาวิตามินผสมแร่ธาตุบ ารุงร่างกาย อาจท าให้ฤทธิ์ในการรักษาของโพรพราโนลอลด้อย

ประสิทธิภาพลงไป หากมีความจ าเป็นต้องใช้ยาร่วมกัน ควรปรับเวลาในการรับประทานให้ห่างกันอย่าง

น้อย 2 ชั่วโมงข้ึนไป 

3. ร่วมกับอาหาร จะท าให้การดูดซึมยาโพรพราโนลอลเข้าสู่ร่างกายดีขึ้นและส่งผลต่อการออกฤทธิ์ในการ

รักษา และควรรับประทานายาในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน นอกจากมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงจากแพทย์  

4. ร่วมกับยาขยายหลอดลม เช่น Aminophylline จะส่งผลให้ฤทธิ์ในการรักษาของโพรพราโนลอลด้อยลง

ไป อีกทั้งท าให้ฤทธิ์ของ Aminophylline เพ่ิมมากข้ึน โดยพบอาการ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน นอนไม่หลับ 

สั่น ชีพจรเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น หากจ าเป็นต้องใช้ยาร่วมกัน แพทย์จะเป็นผู้ปรับขนาดและระยะเวลาใน

การรับประทาน 

5. ร่วมกับยารักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี เช่น Atazanavir อาจเพิ่มความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะมีอาการหัวใจเต้นผิด

จังหวะ วิงเวียน เป็นลม ควรต้องปรึกษาแพทย์เพ่ือปรับขนาดยาและแนวทางการรักษาให้สอดคล้องกับ

อาการของผู้ป่วย 
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6. ร่วมกับยาลดความดันโลหิต เช่น Verapamil อาจท าให้ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงของยามากยิ่งขึ้น เช่น มี

อาการอ่อนแรง ปวดศีรษะ เป็นลม บวม น้ าหนักเพ่ิม หายใจติดขัด/หายใจล าบาก เจ็บหน้าอก ชีพจรเต้น

ผิดจังหวะ หากจ าเป็นต้องใช้ยาทั้ง 2 ตัวร่วมกัน แพทย์จะเป็นผู้ปรับขนาดการรับประทานให้สอดคล้อง

และเหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นรายบุคคล 

การเก็บรักษายา 

ที่อุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาให้พ้น แสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์

เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า 

 

 

Metoprolol 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ตัวยาจะออกฤทธิ์ลดอัตราการเต้นของหัวใจลดการบีบตัว ลดปริมาณเลือดท่ีออกจากหัวใจ จากกลไกโดยรวมที่

กล่าวมาจึงท าให้ความดันโลหิตลดลง 

ข้อบ่งใช้    

1. รักษาความดันโลหิตสูง 

2. รักษาภาวะหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดปกติ (Ventricular tachycardia) 

3. รักษาอาการเจ็บหน้าอกด้วยภาวะหัวใจขาดเลือด (Angina) 

4. รักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute myocardial infarction) 

5. ป้องกันการเกิดไมเกรน (Migraine) 

ขนาดและวิธีใช้   

ก. รักษาความดันโลหิตสูง: 

ผู้ใหญ่: ขนาดยาเมื่อเริ่มต้นรับประทาน 50 - 100 มิลลิกรัม/วันเพียงครั้งเดียว หรือแบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง 

 (ทุก 12 ชั่วโมง) แต่หากเป็นยาชนิดที่ค่อยๆปลดปล่อยตัวยา (Extended-release) รับประทาน 25 – 

100 มิลลิกรัมวันละครั้ง ทั้งนี้ขนาดยาที่คงระดับการรักษารับประทาน 100 - 200 มิลลิกรัม/วัน  

ข. ส าหรับป้องกันไมเกรน: 

ผู้ใหญ่: รับประทาน 100 - 200 มิลลิกรัม/วัน หรือแบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง (ทุก 12 ชั่วโมง 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    
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เกิดข้ึนได้เม่ือผู้ป่วยได้รับยาเมโทโพรลอลในขนาดสูงๆ โดยอาจจะมีอาการต่อไปนี้เช่น วิงเวียน ง่วงนอน อ่อนแรง 

ท้องเสีย ฝันร้าย นอนไม่หลับ ซึมเศร้า ตาพร่า เลือดไปเลี้ยงตามปลายมือ-ปลายเท้าลดลง (รู้สึกเย็นและ/หรือชา)

ส่วนอาการข้างเคียงที่รุนแรงที่พบได้คือ ภาวะหัวใจเต้นช้าจนเป็นเหตุให้เป็นลมในที่สุด นอกจากนี้อาจพบอาการ

ตัวเขียว นิ้วมือ-นิ้วเท้าซีด มือ-เท้าบวม สมรรถภาพทางเพศด้อยลงไป ผมร่วง อารมณ์เปลี่ยนแปลงเร็ว หายใจ

ติดขัด/หายใจล าบาก ไอ กระหายน้ า เจ็บคอ มีไข้ ตาเหลือง/ตัวเหลือง ปวดท้อง คลื่นไส้ บางครั้งยังอาจพบอาการ

คล้ายแพ้ยาโดยมีผื่นคันขึ้นตามตัว 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ 

2. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยกลุ่มต่อไปนี้เช่น โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Sick sinus syndrome), ภาวะหัวใจ

ล้มเหลว (Decompensated heart failure), มีความผิดปกติในระบบการไหลเวียนโลหิตที่รุนแรง 

(Severe peripheral arterial circulatory disorders), ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะช็อกด้วยโรคหัวใจ, ผู้ป่วย

โรคหืด, ผู้ป่วยที่มีระดับความดันโลหิตตัวบน (Systolic blood pressure) ต่ ากว่า 100 มิลลิเมตรปรอท

, ผู้ที่มีภาวะเลือดเป็นกรด (เช่น ในผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือโรคหืดที่ควบคุมโรคไม่ได้) 

3. ห้ามใช้ยานี้กับหญิงตั้งครรภ์และในหญิงให้นมบุตร 

 

4. ห้ามปรับขนาดรับประทานหรือหยุดการใช้ยานี้ด้วยตนเองโดยมิได้ปรึกษาแพทย์ 

5. ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวชนิด Compensated heart failure, ผู้ป่วยด้วยโรคหลอดลมหด

เกร็งตัว/หายใจล าบาก, ผู้ป่วยโรคตับ, ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นช้า, และผู้ป่วยที่เคยมีประวัติด้วยโรค

กล้ามเนื้ออ่อนแรง 

6. หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาชาด้วยอาจเกิดภาวะกดการท างานของหัวใจ 

7. ระหว่างการใช้ยานี้ต้องระวังเรื่องการขับขี่ยวดยานพาหนะหรือการท างานเก่ียวกับเครื่อง จักรกลเพราะ

ยามีผลให้ง่วงซึมได้ 

รูปแบบยา    ยาเม็ด ขนาด 100 มิลลิกรัม/เม็ด 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยา Reserpine (ยาลดความดันโลหิต) และยาในกลุ่ม MAOIs จะท าให้ฤทธิ์ของยาเมโทโพรลอล

เพ่ิมมากข้ึน หากจ าเป็นต้องใช้ยาร่วมกันแพทย์จะปรับขนาดรับประทานให้เหมาะสมเป็นรายบุคคลไป  
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2. ร่วมกับยาลดกรดที่มีเกลืออะลูมิเนียม (Aluminium, เช่น ยาAluminium hydroxide) หรือเกลือ

แมกนีเซียม (เช่น ยา Magnesium hydroxide)จะท าให้การดูดซึมยาเมโทโพรลอลมากยิ่งขึ้น จึงควร

เลี่ยงการรับประทานร่วมกันหรือปรับเวลาของการรับประทานไม่ให้ตรงกัน 

3. ร่วมกับยาบางตัวอาจท าให้ความเข้มข้นของยาเมโทโพรลอลในเลือดเพ่ิมสูงขึ้น หากไม่มีความจ าเป็นใดๆ

ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยาร่วมกัน ยากลุ่มดังกล่าว เช่น Bupropion, Cimetidine, 

Diphenhydramine, Fluoxetine, Hydroxycholoquine, Paroxe tine, Quinidine, Ritonavir 

4. ร่วมกับกลุ่มยาชา/ยาสลบอาจเกิดความเสี่ยงของภาวะความดันโลหิตต่ าและหัวใจล้มเหลวจึงควรเลี่ยง

การใช้ยาร่วมกัน 

การเก็บรักษายา 

ที่อุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้น

แสงแดด ความร้อนและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ า และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Drugs affecting the renin-angiotensin system 

Enalapril 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ตัวยาจะยับยั้งการท างานของ Angiotensincon verting enzyme (เอนไซม์ควบคุมการบีบตัวของหลอดเลือด

แดง) ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนสารตั้งต้นที่ควบคุมการบีบตัวของหลอดเลือดแดง (Angiotensin I) ไปเป็น
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สาร Angiotensin II ที่ควบคุมการบีบตัวของหลอดเลือดแดงได้ ด้วยกลไกนี้จึงลดภาวะการหดตัว/บีบตัวของ

หลอดเลือดแดง และส่งผลให้ลดความดันโลหิต 

ข้อบ่งใช้    

1. รักษาโรคความดันโลหิตสูง โดยจะใช้เป็นยาเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับยาขับปัสสาวะกลุ่มไทอะ ไซด์ (Thiazide 

- type diuretics) 

2. รักษาโรคหัวใจล้มเหลว แพทย์มักจะใช้ร่วมกับยาขับปัสสาวะ และยาในกลุ่มดิจิตัลลิส (Digitalis: ยา

ควบคุมการเต้นของหัวใจเช่น Digoxin 

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่  : 

1. ส าหรับความดันโลหิตสูงขนาดรับประทานเริ่มต้นที่ 5 มิลลิกรัม วันละครั้ง 

ขนาดรับประทานท่ัวไปอยู่ในช่วง 10 - 40 มิลลิกรัม วันละครั้ง หรือแบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง 

หากการควบคุมความดันโลหิตไม่ดีข้ึน อาจใช้ยาขับปัสสาวะร่วมกับอีนาลาพริล 

2. ส าหรับโรคหัวใจล้มเหลวขนาดรับประทานเริ่มต้นที่ 2.5 มิลลิกรัมขนาดรับประทานทั่วไปอยู่ในช่วง  

2.5 - 20 มิลลิกรัม โดยแบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้งขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/วัน 

โดยแบ่งรับประทาน 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

อาการวิงเวียนขณะ นั่งหรือนอนเมื่อใช้ยาในช่วงแรก อาจหลีกเลี่ยงอาการวิงเวียนในระยะเริ่มต้นโดยรับประทาน

ยาในช่วงเวลาก่อนนอน นอกจากนี้ยังพบอาการไอแห้งๆและมักท าให้ผู้ป่วยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคหวัดหรือมีโรค

อ่ืนแทรกซ้อน หากอาการไอไม่ดีข้ึน ควรขอค าแนะน าจากแพทย์ช่วยเปลี่ยนยานอกจากนี้ อาการข้างเคียงอ่ืนๆที่

อาจพบได้จากยาอีนาลาพริล เช่น อาการผื่นคัน คลื่นไส้ ปวดศีรษะ รู้สึกเหนื่อยล้า ส าหรับอาการข้างเคียง

บางอย่าง หากเกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความเสี่ยงและมีอันตรายต่อผู้ป่วยอย่างมาก อาทิ มือ ขา หน้า และปากมี

อาการบวม หายใจล าบาก เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นเร็ว หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งหากพบอาการดังกล่าว ให้รีบน า

ตัวผู้ป่วยไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยแพ้ยาอีนาลาพริล 

2. ห้ามใช้ยานี้กับหญิงตั้งครรภ์เพราะยานี้อาจส่งผลให้ทารกเกิดความพิการแต่ก าเนิดได้ และกับหญิงที่อยู่ใน

ภาวะให้นมบุตรเพราะยานี้ผ่านเข้าสู่น้ านมได้ 
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3. หลีกเลี่ยงอาหารเค็มหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนื่องจากจะส่งผลให้การออกฤทธิ์ของอีนาลาพริลน้อย

ลง 

4. หากมีอาการวิงเวียนหลังรับประทานยานี้ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถยนต์หรืองานที่ต้องปฏิบัติ เกี่ยวกับ

เครื่องจักร 

รูปแบบยา     ยาเม็ดขนาดความแรง 5 และ 20 มิลลิกรัม/ เม็ด 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยาขับปัสสาวะบางตัวอาจก่อให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ า โดยอาจพบอาการ หัวใจเต้นช้า 

วิงเวียน เป็นลม หรือปวดศีรษะ หากมีอาการดังกล่าวควรต้อง ปรับขนาดให้เหมาะสม ยาขับปัสสาวะ

ดังกล่าว เช่น Hydrochlorothiazide 

2. ร่วมกับยารักษาโรคเกาต์ อาจเพิ่มความเสี่ยงของอาการแพ้ยาอย่างรุนแรง หากพบเห็นอาการ หน้า ปาก 

ลิ้นบวม มีผื่นคัน มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนแรง ให้หยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล ยารักษา

โรคเกาต์ดังกล่าว เช่น Allopurinol 

3. ร่วมกับยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs: Non steroidal antiinflam matory drugs) สามารถส่งผล

ต่อฤทธิ์ในการลดความดันโลหิตของอีนาลาพริล อีกทั้งมีความเสี่ยงของการเกิดอันตรายกับไตมากขึ้น จึง

ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs ดัง กล่าว เช่น Fenoprofen, Ibuprofen, 

Naproxen 

การเก็บรักษายา 

ในที่เย็นหรือในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงสวาง แสงแดด 

และความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ า และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 
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2.5 Calcium –channel blocker 

Amlodipine 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ออกฤทธิ์ท าให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณหัวใจ และเส้นเลือดฝอยขยาย ตัว จึงส่งผลให้ความดันโลหิตลดลง 

นอกจากนี้ยังเพ่ิมปริมาณออกซิเจนที่ไปเลี้ยงบริเวณกล้าม เนื้อหัวใจ จึงท าให้หัวใจท างานได้ดีขึ้น  

ข้อบ่งใช้    

ใช้รักษาความดันโลหิตสูง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (โรคหลอดเลือดหัวใจ) และอาการเจ็บหน้าอกเนื่องจาก

หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบตัน 

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่: รับประทาน 5 – 10 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง สามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ 

เด็ก :ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

อาจพบอาการปลายมือ ปลายเท้าบวม (Peripheral edema) ปวดศีรษะ อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ วิงเวียน 

อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ซึมเศร้า หัวใจเต้นเร็วอาการข้างเคียง/ผลข้างเคียงท่ีพบได้ แต่พบได้น้อย ได้แก่ ตัวเหลือง 

ตับอักเสบ น้ าตาลในเลือดสูง อาการสั่น และกลุ่มอาการผิดปกติท่ีเกิดกับผิวหนังและเยื่อเมือกท่ีเรียกว่า Steven - 

Johnson Syndrome 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ระมัดระวังการใช้ยากับผู้ป่วย โรคตับ โรคหัวใจล้มเหลว 

2. ระวังการใช้ยากับสตรีตั้งครรภ์ (อาจท าให้ทารกเสียชีวิตในครรภ์ได้) และสตรีที่ก าลังให้นมบุตร  

รูปแบบยา     ยาเม็ดขนาดความแรง 10 มิลลิกรัม 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยาลดไขมันบางตัว สามารถก่อให้เกิดความเสียหายกับตับและไต เพราะยาแอมโลดิปีนสามารถ

เพ่ิมระดับยาลดไขมันบางกลุ่มในกระแสเลือดได้ อาทิเช่น ยา Simvastatin 
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2. ร่วมกับยาแก้ปวด/ลดไข้บางตัว สามารถก่อให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้ จึงต้องให้แพทย์เป็นผู้ปรับ

ขนาดการรับประทานเพื่อลดผลเสียดังกล่าว ยาแก้ปวดลดไข้ดังกล่าว เช่น ยา Aspirin, ยา Ibuprofen 

3. การใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์บางชนิด สามารถลดผลการท างานของยาแอมโลดิปีนและส่ง ผลให้ความดัน

โลหิตลดลงได้ ยากลุ่มสเตียรอยด์ดังกล่าว เช่น Methylprednisolone (ยาเพรดนิโซโลน) 

4. ร่วมกับยาปฏิชีวนะบางกลุ่ม สามารถเพ่ิมระดับของยาแอมโลดิปีนในกระแสเลือด จนส่งผลท าให้มี

อาการข้างเคียงเพ่ิมข้ึน เช่น ความดันโลหิตต่ าอย่างมาก หัวใจเต้นผิดจังหวะ มีอาการค่ังของน้ าใน

ร่างกาย (อาการบวมทั่วตัว) ตับบวม จนกระทั่งหัวใจล้มเหลว ยาปฏิชีวนะดังกล่าว เช่น 

Clarithromycin 

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิห้อง ควรเก็บให้พ้นแสงแดดและความชื้น และต้องเก็บยาให้พ้นมือเด็กเสมอ  

2.6 Sympathomimatic 

Epinephrine ( Adrenaline ) 

กลไกการออกฤทธิ ์

กลไกการออกฤทธิ์ที่ตัวรับชื่อ แอดริเนอจิก ทั้งแอลฟาและเบต้า (Alpha and Beta adrenergic receptors; 

ตัวรับที่ท า งานเกี่ยวข้องกับระบบประสาทอัตโนมัติ) ส่งผลให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบที่หลอดลม , 

กระตุ้นการท างานของหัวใจ, รวมถึงท าให้หลอดเลือดบริเวณกล้ามเนื้อลายคลายตัวส าหรับการใช้อะดรีนาลีนผสม

ในยาชา จะท าให้ลดการดูดซึมยาชาจากบริเวณอวัยวะที่ใช้ยาชานั้น ท าให้ยาชาออกฤทธิ์ได้นานและมี

ประสิทธิภาพของการออกฤทธิ์ได้ดีข้ึนกลไกการออกฤทธิ์  

ข้อบ่งใช้    

1. ใช้เป็นยาช่วยกู้ชีวิตกรณีหัวใจหยุดท างานฉุกเฉิน 

2. ใช้รักษาโรคหืด (Asthma) ช่วงมีอาการรุนแรง 

3. ใช้รักษาอาการแพ้อย่างรุนแรง (Anaphylactic shock หรือ Anaphylaxis) 

4. ใช้รักษาภาวะมีความดันสูงในลูกตา (Ocular hypertension เช่น ในโรคต้อหิน, สายตาสั้นมากๆ, 

โรคเบาหวาน, ในผู้สูงอายุ) 

5. ใช้รักษาอาการต้อหินประเภท Open-angle glaucoma 

6. เป็นยาผสมร่วมกับยาชาเช่น ยา Lidocaine 

ขนาดและวิธีใช้   

ก. ส าหรับภาวะหัวใจหยุดเต้น/ล้มเหลว (Advanced cardiac life support) 
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ผู้ใหญ่: ให้เจือจางยาขนาด 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตรกับน้ าเกลือ Sodium chloride 0.9% จ านวน 9 มิลลิลิตร จะได้

สารละลาย 10 มิลลิลิตร ฉีดเข้าหลอดเลือดด า 10 มิลลิลิตร หากจ าเป็นอาจต้องให้ยาซ้ าทุกๆ 2 - 3 นาที 

เด็ก: ขนาดเริ่มต้นโดยให้ยาเข้าหลอดเลือดด า 10 ไมโครกรัม/น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม อาจให้ซ้ าทุกๆ 2 - 3 นาที 

(ต้องเจือจางยาเหมือนของผู้ใหญ่) 

ข. ส าหรับอาการแพ้ขั้นรุนแรง (Anaphylactic shock/Anaphylaxis): 

ผู้ใหญ่: ให้เจือจางยาขนาด 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตรกับน้ าเกลือ Sodium chloride 0.9% จ านวน 9 มิลลิลิตร จะได้

สารละลาย 10 มิลลิลิตร ฉีดเข้าหลอดเลือดด า 5 มิลลิลิตร โดยฉีดในอัตราช้าๆขนาด 100 ไมโครกรัม/นาที และ

หยุดการให้ยาเมื่ออาการดีข้ึน 

เด็ก: ขนาดเริ่มต้นโดยให้ยาเข้าหลอดเลือดด า 10 ไมโครกรัม/น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม หากเด็กมีน้ าหนักตัวมากกว่า 

30 กิโลกรัม ให้ใช้ยาขนาด 300 ไมโครกรัม (ต้องเจือจางยาเหมือนของผู้ใหญ่) 

ค.ส าหรับโรคหืด (Asthma) ที่อาการรุนแรง: 

ผู้ใหญ่: ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง 300 - 500 ไมโครกรัม 

เด็ก: ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังขนาด 10 ไมโครกรัม/น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม ขนาดสูงสุดในเด็กไม่ควรเกิน 

500 ไมโครกรัม 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

           ท าใหรู้้สึกไม่สบายในกระเพาะอาหารและล าไส้ ปัสสาวะขัด อาหารไม่ย่อย น้ าตาลในเลือดสูงเพิ่มขึ้น 

เหงื่อออกมาก น้ าลายออกมาก อ่อนเพลีย มีอาการตัวสั่น เกลือโพแทสเซียมในเลือดต่ า (อาการอ่อน เพลีย 

กล้ามเนื้อเป็นตะคริว หัวใจเต้นผิดปกติ) ตาพร่ามัว ตากลัวแสง ตัวบวม 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้ 

2. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่อยู่ในภาวะความดันโลหิตสูง 

3. ห้ามใช้รักษาต้อหินประเภท Angle-closure glaucoma 

4. ห้ามใช้กับผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหัวใจเต้นเร็ว 

5. ห้ามใช้ร่วมกับยาชาและฉีดเข้าบริเวณนิ้วมือ นิ้วเท้า หู จมูก และอวัยวะเพศ 

6. ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยด้วยไทรอยด์ฮอร์โมนสูง (ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ) 

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน 

7. ระวังการใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และผู้สูงอายุ การให้ยาในผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้อง

ได้รับค าสั่งจากแพทย์เท่านั้น 
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รูปแบบยา     ยาฉีดขนาดความแรง 1 : 1000 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยากลุ่ม TCAs อาจกระตุ้นท าให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นผิดจังหวะ ควรเลี่ยงการ

ใช้ร่วมกัน หรือแพทย์ปรับขนาดการใช้ยาให้เหมาะสมกับคนไข้เป็นรายบุคคลไป 

2. ร่วมกับยา Methyldopa, Guanethidine, อาจเป็นเหตุให้เกิดความดันโลหิตสูง การใช้ยาร่วมกันต้องเฝ้า

ระวังความดันโลหิตให้เป็นปกติเสมอ หรือแพทย์ปรับขนาดการใช้ยาให้เหมาะสมกับคนไข้เป็นกรณีไป  

3. ร่วมกับยาลดน้ าตาลในเลือด (ยารักษาโรคเบาหวาน) เช่น Alogliptin และ Metformin อาจท าให้

ประสิทธิภาพของยาลดน้ าตาลในเลือดด้อยลงไป หากจ าเป็นต้องใช้ร่วมกัน แพทย์จะปรับขนาดการใช้ยา

ให้เหมาะสมเป็นกรณีไป 

การเก็บรักษายา 

ภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้น

แสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Antiplatelet drug 

Aspirin 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ยับยั้งเอนไซม์ ชื่อ Cyclooxygenase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ท าให้เกิดการสังเคราะห์สาร Prostaglandin และ 

Thromboxane ที่เก่ียวข้องกับการอักเสบของเนื้อเยื่อในร่างกาย กระบวนการดังกล่าวจะส่งผลให้การอักเสบและ

อาการไข้ของร่างกายลดลง นอกจากนี้ยังส่งผลยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือด จึงช่วยยับยั้งการอุดตันของหลอด

เลือดได้ 

ข้อบ่งใช้    
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

ใช้เป็นยาแก้ปวด ลดไข้ ปัจจุบันได้ถูกน ามาใช้เป็นยาป้องกันการจับตัวของเกล็ดเลือด เพื่อลดภาวะอุดตันของ

หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองและหัวใจ (โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดหัวใจ) 

ขนาดและวิธีใช้   

แอสไพริน ในขนาดรับประทานส าหรับการป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลว และภาวะอุดตันของหลอดเลือด แพทย์จะ

สั่งจ่ายยาในขนาดที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละรายไป โดยปกติมักจะได้ รับค าสั่งแพทย์ให้รับประทานยา 1 เม็ดต่อ

วัน 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

สามารถท าให้เกิดอาการ คลื่นไส้ รู้สึกไม่สบายในระบบทางเดินอาหาร เลือดออกในทางเดินอาหาร เกิดภาวะกรด

ไหลย้อน อาหารไม่ย่อย เบื่ออาหาร 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

ห้ามใช้ยาฯ กับหญิงตั้งครรภ์และหญิงท่ีอยู่ในภาวะให้นมบุตร เพราะอาจส่งผลให้เกิดภา วะเลือดออกในทารกได้  

ห้ามใช้ยากับเด็กทารก 

1. ห้ามใช้ยากับผู้ที่ป่วยที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้ 

2. ห้ามใช้ยากับผู้ที่เป็นโรคไข้เลือดออก หรือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะตกเลือด 

3. ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตชนิดไตวายเรื้อรัง (Chronic Renal Insufficiency) 

4. ระวังการใช้ยากับผู้ป่วยด้วยโรคตับ 

5. ระวังการใช้ยากับผู้ที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ า 

6. การใช้ยาในเด็กต้องได้รับค าแนะน าจากแพทย์เท่านั้น 

รูปแบบยา     ยาเม็ดขนาดความแรง  81 และ 300 มิลลิกรัม 

 

 

 

 

 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยาที่ใช้ดูดซับพิษในกระเพาะ ล าไส้ อาจท าให้การดูดซึมของยาแอสไพรินเข้าสู่ร่างกายลดน้อยลง 

ยาดังกล่าว เช่น Activated Charcoal 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

2. ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์เป็นด่าง จะท าให้การดูดซึมยาแอสไพรินลดลง จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน ยาที่มี

ฤทธิ์เป็นด่างดังกล่าว เช่น กลุ่มยาลดกรดในกระเพาะอาหาร 

3. ร่วมกับ ยาต้านการอักเสบบางกลุ่มก็สามารถลดการดูดซึมของยาแอสไพรินได้เช่นเดียวกัน ยาดังกล่าว 

เช่น ยากลุ่มสเตียรอยด์ (Corticosteroids) 

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิห้อง พ้นจากแสงแดดและความชื้น และต้องเก็บยาให้พ้นมือเด็ก 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

 

 

2.8 Lipid-regulating drugs 

Gemfibrozil 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการไลโปไลซิส (Lipolysis: ขบวนการสลายไขมันที่ท าให้เกิดภาวะไขมันในเลือด

สูง) และยับยั้งการสะสมไขมันในตับ นอกจากนี้ ยังยับยั้งการหลั่งไขมัน VLDL จากตับอีกด้วย 

ข้อบ่งใช้    

1. รักษาภาวะ/โรคไขมันในเลือดสูง (Hyperlipidacmias) 

2. ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ด้วยมีน้ าหนักตัวเกิน/โรคอ้วน และมีไขมันในเลือดสูงกว่า

ปกติ 

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 600 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ า เช้า - เย็น ขนาด 

รับประทานสูงสุดไม่เกิน 1.5 กรัม/วัน 

เด็ก: การใช้ยานี้ในเด็ก มีข้อจ ากัดการใช้มาก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เป็นรายๆไป  

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

รู้สึกไม่สบายในกระเพาะอาหาร ปวดท้อง วิงเวียน ง่วงนอน ปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ ความ รู้สึกทางเพศลดลง มี

อาการคล้ายเป็นโรคหวัด นอกจากนี้ยังสามารถพบอาการข้างเคียงในระดับที่รุนแรง เช่น ปวดเสียดที่กระเพาะ

อาหาร ตัวเหลือง ตาเหลือง การมองเห็นภาพไม่ชัดเจน ปวดแสบขณะถ่ายปัสสาวะ ปวดกล้ามเนื้อพร้อมมีอาการ

ตึงของกล้ามเนื้อ มีไข้ ปัสสาวะมีสีคล้ า หายใจสั่นหรือเต้นระรัว ขาดสมาธิ มีจุดแดงขึ้นตามร่างกาย ซึ่งหากพบ

อาการข้างเคียงเช่นนี้ ควรต้องรีบไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลโดยทันที 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่แพ้ยาเจมไฟโบรซิล 

2. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคตับ ผู้ป่วยโรคไตท างานผิดปกติข้ันรุนแรง 

3. การใช้ยานี้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ต้องคอยควบคุมระดับไขมันในเลือดไม่ให้ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ อีกทั้งต้อง

คอยตรวจสอบการท างานของตับว่าผิดปกติหรือไม่ 

4. ระวังการใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

5. ระหว่างการใช้ยาเจมไฟโบรซิล ควรต้องตรวจสอบระบบเลือดว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เช่น ภาวะโลหิต

จาง 

รูปแบบยา     ยาเม็ด ขนาดความแรง 600มิลลิกรัม/เม็ด 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยาลดไขมันบางตัว เช่น กลุ่ม Simvastatin สามารถก่อให้เกิดพยาธิสภาพทางกล้ามเนื้อหรือเกิด

สภาวะกล้ามเนื้อลายถูกท าลาย จึงห้ามใช้ยาทั้งคู่ร่วมกัน 

2. ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น Warfarin สามารถก่อให้เกิดภาวะเลือดออกง่าย เพื่อความ

ปลอดภัยของคนไข้ แพทย์จะเป็นผู้ปรับลดขนาดของยาต้านการแข็งตัวของเลือด  

3. ร่วมกับยารักษาโรคเกาต์ เช่น Colchicine อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของพยาธิสภาพของกล้ามเนื้อไป

จนถึงขั้นกล้ามเนื้อลายถูกท าลาย การใช้ยาทั้ง 2 ตัวนี้ร่วมกันควรต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากเกิด

อาการผิดปกติอย่างไร ต้องรีบปรึกษาแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที 

4. ร่วมกับยารักษาโรคเบาหวานชนิด 2 เช่น Repaglinide สามารถก่อให้เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าอย่าง

รุนแรง จึงห้ามใช้ยาทั้งคู่ร่วมกัน 

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิระหว่าง 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยา ให้พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและ

สัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simvastatin 

กลไกการออกฤทธิ์ 

หลังจากท่ียาซิมวาสแตตินถูกเปลี่ยนโครงสร้างที่อวัยวะตับ และได้สารอนุพันธ์ที่จะไปออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ 

HMG-CoA Reductase เป็นเหตุให้สาร HMG-CoA (สารตั้งต้นของCholesterol) ไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็น 

Mevalonic acid (สาระส าคัญที่ใช้ในกระบวนการสัง เคราะห์ทางชีวเคมีของร่างกาย) ด้วยกลไกที่กล่าวมา ท าให้

ไขมัน Cholesterol ทุกชนิดย่อย (Total cholesterol), LDL-Cholesterol, และ Triglyceride ลดลง และเพ่ิม

ระดับของ HDL-Cholesterol ซึ่งเป็นไขมันตัวที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

ข้อบ่งใช้    

1. ช่วยลดระดับไขมันในหลอดเลือด เช่น Low density lipoprotein (LDL), คอเลสเตอ รอล 

(Cholesterol), และไตรกลีเซไรด์ (Triglyceride) 

2. ช่วยเพิ่มปริมาณไขมันตัวที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น High density lipoprotein (HDL) 

3. ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary heart disease) เช่น ภาวะหัวใจขาดเลือด(โรคกล้ามเนื้อหัวใจ

ตาย) ภาวะเจ็บหน้าอก 

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่: 



คู่มือการใช้ยาส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 45 

 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

1. ขนาดรับประทานท่ัวไปอยู่ในช่วง 5 – 80 มิลลิกรัม วันละครั้ง โดยรับประทานในช่วงเย็น ขนาดสูงสุดใน

การรับประทานไม่เกิน 80 มิลลิกรัมต่อวัน 

2. ส าหรับป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ: รับประทาน 40 มิลลิกรัม วันละครั้ง 

3. ส าหรับภาวะ LDL-Cholesterol สูง: รับประทาน 40 มิลลิกรัม วันละครั้ง 

4. ส าหรับภาวะคอเลสเตอรอลสูงไม่มากไปจนถึงระดับปานกลาง (Mild to moderate 

cholesterolemia): รับประทานเริ่มต้นที่ 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง 

5. ส าหรับภาวะคอเลสเตอรอลสูงในเด็กอายุ 10 – 17 ปี (Heterozygous Familial hyper 

cholesterolemia Children): รับประทานเริ่มต้นที่ 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง ทั้งนี้ส าหรับเด็กห้าม

รับประทานเกิน 40 มิลลิกรัมต่อวัน 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

ปวดท้อง ท้อง ผูก ท้องอืด ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ผื่นคัน วิงเวียน เป็นตะคริว ตับอ่อนอักเสบ ปลาย

ประสาทอักเสบ นอนไม่หลับ ซึมเศร้า 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้แพ้ยาซิมวาสแตติน 

2. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยด้วยโรคตับขั้นรุนแรง หรือภาวะตับท างานผิดปกติ 

3. ห้ามใช้ยานี้กับหญิงตั้งครรภ์ และหญิงที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร 

4. ห้ามใช้ยานี้ในเด็กทารก 

5. ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีประวัติติดสุรา หรือผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคตับ 

รูปแบบยา     ยาเม็ด ขนาดความแรง  20มิลลิกรัม/เม็ด 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยาต้านวัณโรคบางตัว สามารถลดประสิทธิผลในการรักษาของซิมวาสแตติน จึงท าให้ระดับไขมัน

ในเลือดยังคงสูงอยู่ ยารักษาวัณโรคดังกล่าว เช่น Rifampin 

2. ร่วมกับยารักษาวัณโรคที่ชื่อว่า Isoniazid สามารถส่งผลกระ ทบต่อระบบประสาท เช่น มีอาการชา ปวด

แสบปวดร้อน หรือเสียวบริเวณมือและเท้า 

3. ร่วมกับยาปฏิชีวนะท่ีผสมยาลดกรดบางตัว อาจท าให้ระดับซิมวาสแตตินในกระแสเลือดเพ่ิมข้ึน และ

ก่อให้เกิดผลข้างเคียงท่ีรุนแรงได้ อาทิเช่น สร้างความเสียหายต่ออวัยวะตับ , เกิดภาวะกล้ามเนื้อลาย

อักเสบรุนแรง นอกจากนี้ สามารถตรวจพบภาวะไตมีการท า งานผิดปกติ หรือมีไข้ หนาวสั่น ปวดตามข้อ 
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บวมตามร่างกาย ผื่นคัน ปัสสาวะมีสีคล้ า ยาปฏิชีวนะกับยาลดกรดดังกล่าว เช่น Clarithromycin และ 

Lansoprazole ตามล าดับ 

4. ร่วมกับยาลดความดันโลหิตบางกลุ่ม สามารถเพ่ิมระดับซิมวาสแตตินในกระแสเลือด ท าให้ได้รับ

ผลข้างเคียงติดตามมา เช่น กล้ามเนื้อลายอักเสบรุนแรง ภาวะตับ-ไตเสียหาย ปวดกล้ามเนื้อ ผื่นคัน เบื่อ

อาหาร อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะมีสีคล้ า ตัวเหลือง ตาเหลือง ยาลดความดันโลหิตดังกล่าว 

เช่น Amlodipine, Diltiazem, Verapamil เป็น ต้น 

5. ร่วมกับยาต้านเชื้อรา จะท าให้ระดับของยาซิมวาสแตตินในกระแสเลือดสูงขึ้น และส่งผลข้างเคียงของยา 

ยาต้านเชื้อรา เช่น Clotrimazole, Ketoconazole, Miconazole 

6. ยากดภูมิคุ้มกันต้านทานโรค เช่น Cyclosporine 

7. ยารักษาเอชไอวี (HIV) เช่น Amprenavir, Atazanavir, Tipranavir 

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิระหว่าง 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยา ให้พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและ

สัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Respiratory system 

3.1 Bronchodilator 

Salbutamol 

กลไกการออกฤทธิ์ 
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ตัวยาจะกระตุ้นตัวรับในระดับเซลล์ของผนังหลอดลมที่เรียกว่า เบต้า-2 รีเซฟเตอร์ (Beta- 2 receptor) ท าให้

หลอดลมคลายตัว 

ข้อบ่งใช้    

1. รักษาอาการหลอดลมหดเกร็ง/หดตัวแบบเฉียบพลัน 

2. บรรเทาอาการหอบหืดแบบเฉียบพลันในระดับรุนแรง 

ขนาดและวิธีใช้   

ก. ส าหรับหลอดลมหดเกร็งแบบเฉียบพลัน: ขนาดการใช้แบบยารับประทาน: 

ผู้ใหญ่: รับประทาน 2 - 4 มิลลิกรัม (อาจเพิ่มได้ถึง 8 มิลลิกรัม) วันละ 3 - 4 ครั้ง หากเป็นยาชนิดออกฤทธิ์เนิ่น 

นาน รับประทาน 8 มิลลิกรัม เช้า - เย็น 

เด็ก: อายุ 1 เดือน - 2 ปี: รับประทาน 100 ไมโครกรัม/น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม (อาจเพิ่มสูงสุดได้ถึง 2 

มิลลิกรัม) 

อายุ 2 - 6 ปี: รับประทาน 1 - 2 มิลลิกรัมวันละ 3 - 4 ครั้ง 

อายุมากกว่า 6 ปี: รับประทาน 2 มิลลิกรัมวันละ 3 - 4 ครั้ง 

ผู้สูงอายุ: รับประทานเริ่มต้น 2 มิลลิกรัมวันละ 3 - 4 ครั้ง 

ข. ส าหรับหลอดลมหดเกร็งแบบเฉียบพลัน: ขนาดการใช้แบบยาพ่น: 

ผู้ใหญ่: พ่น 100 หรือ 200 ไมโครกรัม (พ่น 1 - 2 ครั้ง) วันละ 3 - 4 ครั้ง 

เด็กทุกอายุและผู้สูงอายุ: ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ 

ค.  ส าหรับหลอดลมหดเกร็งตัวระดับรุนแรง: ขนาดการใช้แบบยาพ่นชนิดฝอยละออง 

ผู้ใหญ่: ใช้ขนาด 2.5 - 5 มิลลิกรัม อาจพ่นซ้ าได้ถึง 4 ครั้ง/วัน โดยใช้อัตรา 1 - 2 มิลลิกรัม/ชั่วโมง 

เด็ก: อายุมากกว่า 18 เดือน: ใช้ขนาด 2.5 - 5 มิลลิกรัม อาจพ่นซ้ าได้ถึง 4 ครั้ง/วัน โดยใช้อัตรา 1 - 2

 มิลลิกรัม/ชั่วโมง 

อายุต่ ากว่า 18 เดือน : ขนาดการใช้ยาขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

เกิดอาการมือสั่น หัวใจเต้นเร็ว ชีพจรผิดปกติ เป็นตะคริว ปวดศีรษะ ลมพิษ และความดันโลหิตต่ า  

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยาซาลบูทามอล 

2. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 

3. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะตกเลือด 
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4. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจ 

5. ระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์ 

6. ยานี้ขับออกมากับน้ านมของมารดาได้ แต่ไม่ทราบปริมาณที่แน่นอน การจะใช้ยากับหญิงที่อยู่ในภาวะให้

นมบุตร จึงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น 

7. ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยด้วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ผู้ป่วยไทรอยด์ฮอร์โมนต่ า (ภาวะขาดไทรอยด์

ฮอร์โมน) ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยเบาหวาน 

รูปแบบยา      

1. ยาเม็ดขนาดความแรง 2 มิลลิกรัม/เม็ด 

2. ยาพ่นขนาด 100 ไมโครกรัม/โด๊ส (Dose, ปริมาณยาที่ใช้ต่อครั้ง) 

3. ยาพ่นชนิดสารละลาย ขนาดความเข้มข้น 0.1% และ 0.5% น้ าหนัก/ปริมาตร 

4. ยาชนิดน้ าเชื่อมขนาด 2 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยาขับปัสสาวะ ยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroid) อาจท าให้เกิดภาวะเกลือ

โพแทสเซียมในร่างกายต่ า หากไม่มีความจ าเป็นควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกัน 

2. ร่วมกับยา Co-trimoxazole อาจท าให้การดูดซึมของยา Co-trimo xazole มากขึ้น เกิดความเสี่ยงที่

ผู้ป่วยจะได้รับผลข้างเคียงเพ่ิมจากเดิม หากจ าเป็นต้องใช้ร่วมกัน อาจปรับขนาดรับประทานตามความ

เหมาะสมเป็นรายบุคคลไป 

3. ร่วมกับยารักษาโรคหัวใจ เช่น Digoxin อาจท าให้ความเข้มข้นของ Digoxin ในกระแสเลือดลดต่ าลง จน

ส่งผลต่อการรักษา จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน 

การเก็บรักษายา 

ควรเก็บยาซาลบูทามอลชนิดรับประทานที่อุณหภูมิระหว่าง 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius), ส าหรับชนิดพ่น

และพ่นฝอยละออง เก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 2 - 25 องศาเซลเซียส, และควรเก็บยาเหล่านี้ให้พ้นมือเด็กและสัตว์

เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า 
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Theophylline 

กลไกการออกฤทธิ์ 

   ยับยั้งการท างานของสาร Phospho diesterase ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมของ cAMP (Cyclic adenosine 

monophosphate, สารใช้ในกระบวนการท างานของกล้ามเนื้อ) ในระดับเซลล์ และส่งผลให้เกิดการคลายตัวของ

กล้ามเนื้อหลอดลมในที่สุด นอกจากนี้ทีโอฟิลลีนยังกระตุ้นให้เกิดการขับปัสสาวะ กระตุ้นการท างานของสมองและ

หัวใจ และท าให้กรดหลั่งในกระเพาะอาหาร  

ข้อบ่งใช้    

1. รักษาอาการหอบหืด 

2. รักษาโรคถุงลมโป่งพอง 

ขนาดและวิธีใช้  

ผู้ใหญ่ :  เริ่มต้นรับประทาน 400 – 600 มิลลิกรัมต่อวัน จากนั้นปรับขนาดรับ ประทานเป็น 600 – 1000 

มิลลิกรัมต่อวัน 

เด็ก:  อายุ 12 – 16 ปี  เริ่มต้นรับประทาน 400 มิลลิกรัมต่อวัน จากนั้นปรับขนาดรับประ ทานเป็น 600 –  

800 มิลลิกรัมต่อวัน 

อายุ 6 – 12 ปี รับประทาน 200 – 400 มิลลิกรัมต่อวัน จากนั้นปรับขนาดรับประทานเป็น 400 – 600 

มิลลิกรัมต่อวัน (อายุ 9 – 12 ปี ) และปรับการรับประทานเป็น 400 มิลลิกรัมต่อวัน (อายุ 6 – 9 ปี ) 

ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป  

            เริ่มตน้รับประทาน 200 – 400 มิลลิกรัมต่อวัน จากนั้นปรับขนาดรับประทานเป็น 400 – 600 มิลลิกรัม 

ต่อวัน 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ มือสั่น/ตัวสั่น และหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้ป่วยด้วยแผลในกระเพาะอาหาร 
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2. ห้ามใช้กับผู้ป่วยด้วยโรคตับขั้นรุนแรง โรคลมชัก อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ 

3. ห้ามใช้กับผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษ 

4. ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่แพ้ทีโอฟิลลีน 

5. ห้ามใช้กับเด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือน 

6. ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยด้วยโรคไต หญิงตั้งครรภ์ เด็ก และผู้สูงอายุ 

รูปแบบยา     ยาเม็ดแบบออกฤทธิ์นาน ขนาด 200 มิลลิกรัม/เม็ด 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยาแก้ปวดบางประเภท อาจมีความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดอาการชัก โดยเฉพาะการน ามาใช้กับผู้ที่เคย

มีประวัติด้วยโรคลมชัก ผู้ที่ติดเหล้า ผู้สูงอายุ ผู้ที่เคยได้รับบาดเจ็บที่สมอง หรือผู้ที่ป่วยเป็นเนื้องอกสมอง 

ยาแก้ปวดดังกล่าว เช่น Tramadol 

2. ร่วมกับยาลดความดันโลหิตบางกลุ่ม สามารถลดประสิทธิภาพในการควบคุมความดันโลหิตของยาลด

ความดันโลหิตให้ด้อยประสิทธิภาพลงไป พร้อมกับมีอาการต่างๆเหล่านี้ตามมาเช่น คลื่นไส้ อาเจียน 

นอนไม่หลับ มือ/ตัวสั่น หายใจติดขัด/หายใจล าบาก เป็นต้น ยาลดความดันโลหิตที่กล่าวถึง เช่น 

Acebutolol, Atenolol, Esmolol, Metoprolol และ Nadolol เป็นต้น 

3. ร่วมกับยาต้านแบคทีเรีย (ยาปฏิชีวนะ) บางประเภทสามารถท าให้ปริมาณยาทีโอฟิลลีนในกระแสเลือดมี

ระดับสูงขึ้น จนอาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงของทีโอฟิลลีนตามมา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวด

ศีรษะ นอนไม่หลับ ชัก ใจสั่น ยาต้านแบคทีเรียดังกล่าว เช่น Cyprofloxacin, Enoxacin 

4. ร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกาเฟอีน สามารถกระตุ้นให้เกิดผลข้างเคียงของทีโอฟิลลีน

ติดตามมาเช่น คลื่นไส้ อาเจียน นอนไม่หลับ มีอาการมือ/ตัวสั่น เป็นต้น จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาทีโอ

ฟิลลีนร่วมกับการดื่มหรือรับประทานอาหารที่มีกาเฟอีนเป็นส่วนผสม 

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิระหว่าง 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยา ให้พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและ

สัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า 
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3.2 Antihistamines 

Chlorpheniramine 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ยาคลอเฟนิรามีน ป้องกันร่างกายไม่ให้ตอบสนองกับสารก่อภูมิแพ้ที่เข้ามากระตุ้นภายในร่างกาย  

ข้อบ่งใช้    

ใช้รักษาอาการแพ้จากผื่นคัน ลมพิษ อาการแพ้น้ ามูกไหล จาม คัดจมูกจากโรคหวัด รักษาอาการคันระคายเคืองใน

บริเวณดวงตา และในกรณีใส่เฝือกรักษาโรคกระดูก 

ขนาดและวิธีใช้  

ผู้ใหญ่: รับประทาน 4 มิลลิกรัม ทุก 4 – 6 ชั่วโมงขนาดสูงสุดที่รับประทานไม่ควรเกิน 24 มิลลิกรัม/วัน 

เด็ก:  อายุ 6 – 12 ปีรับประทาน 2 มิลลิกรัม ทุก 4 – 6 ชั่วโมงขนาดสูงสุดที่รับประทานไม่ควรเกิน 12  

มิลลิกรัม/วัน 

อายุ 2 – 5 ปีรับประทาน 1 มิลลิกรัม ทุก 4 – 6 ชั่วโมงขนาดสูงสุดที่รับประทานไม่ควรเกิน 4  

มิลลิกรัม/วัน 
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ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

เกิดอาการง่วงนอน ปาก-คอ-จมูกแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องผูก ปวดศีรษะ ถ่ายปัสสาวะล าบาก การ

มองเห็นไม่ชัดเจน/ตามัว 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

หลีกเลี่ยงการท างานกับเครื่องจักรหรือการขับขี่ยวดยานพาหนะ เพราะยานี้มีฤทธิ์ท าให้รู้สึกง่วงนอน  

ระวังการใช้ยากับผู้ที่แพ้ยาชนิดนี้ 

รูปแบบยา      

1. ยาฉีด ขนาด 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 

2. ยาน้ าเชื่อม ขนาด 2 มิลลิกรับ/5 มิลลิลิตร 

3. ยาเม็ด ขนาด 4 มิลลิกรัม/เม็ด 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยาแก้ปวดที่มีฤทธิ์เสพติด อาจก่อให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรง มีอาการง่วงนอนมากขึ้น 

รู้สึกสับสน การควบคุมสติได้ไม่ดีเหมือนปกติ ยาแก้ปวดดังกล่าว เช่น Propoxyphene 

2. ร่วมกับยากลุ่มที่ให้เกลือแร่โพแทสเซียม (ชนิดรับประทาน) กับร่างกาย อาจก่อให้เกิดภาวะระคายเคือง

ในระบบทางเดินอาหาร หรือท าให้เกิดอาการปวดท้องรุนแรง วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ที่อาจมี

เลือดปนออกมา หรืออุจจาระมีสีคล้ าด า ยากลุ่มโพแทสเซียมดังกล่าว เช่น โปแตสเซียมคลอไรด์  

3. ร่วมกับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ จะท าให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ และง่วงนอนมากขึ้น นอกจากนี้อาจ

ท าให้สูญเสียการควบคุมสติสัมปชัญญะได้ 

การเก็บรักษายาอุณหภูมิระหว่าง 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยา ให้พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยา

ให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า 

Cetirizine 

กลไกการออกฤทธิ์ 

             เม่ือยาเข้าสู่ร่างกาย ยาจะถูกเปลี่ยนโครงสร้างเป็นสารที่มีชื่อว่า Hydroxyzine ซึ่งเป็นสารต้านฮีสตามีน 

(Histamine) ชนิดหนึ่ง Hydroxyzine จะไปต้านสารฮีสตามีนที่กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ โดยเข้าไปจับกับตัวรับ 

(Receptor) ที่เรียกว่า Selective Inhibi tion Of Peripheral H1 Receptor จึงท าให้กลไกที่ก่อให้เกิดการแพ้

ทุเลาลง 

ข้อบ่งใช้  

รักษาอาการแพ้ต่างๆ เช่น ผื่นคัน ลมพิษเรื้อรัง รักษาอาการแพ้จากการเป็นโรคหวัด คัดจมูก  
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ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่:  รับประทาน 5 – 10 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง 

เด็ก:  อายุ 6-11 ปี รับประทาน 5-10 มิลลิกรัมวันละครั้ง 

             อายุ 2-5 ปี รับประทาน 2.5 มิลลิกรัม วันละครั้ง และสามารถปรับขนาดรับประทานได้สูงสุดไม่เกิน 5  

มิลลิกรัม วันละครั้ง หรือแบ่งเป็น 2.5 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้งก็ได้ 

ผู้สูงอายุตั้งแต่ 77 ปีขึ้นไป   :  ควรรับประทาน 5 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

สามารถก่อให้เกิดการหดเกร็งของหลอดลมท าให้การหายใจล าบาก มีอาการบวมของใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น และคอ 

ปากแห้ง หัวใจ เต้นผิดจังหวะ รู้สึกสับสน บางคนอาจมีอาการนอนไม่หลับ ปัสสาวะน้อยกว่าปกติ ซึ่งผลข้างเคียงท่ี

พบได้น้อย เช่น วิงเวียนศีรษะ 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับหญิงที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร 

2. ห้ามใช้กับเด็กทารกแรกเกิด 

3. ระวังการใช้ยากับหญิงตั้งครรภ์ 

4. ระวังการใช้ยากับผู้ที่มีการท างานของตับหรือไตผิดปกติ โดยอาจต้องปรับขนาดการรับ ประทานเพื่อ

ความปลอดภัยของคนไข้ 

5. ควรหลีกเลี่ยงการท างานกับเครื่องจักรหรือการขับขี่ยวดยานพาหนะ เพราะยาอาจก่อให้เกิดอาการง่วง

นอนได้ 

รูปแบบยา     ยาเม็ดขนาด 10 มิลลิกรัม 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ สามารถส่งผลให้การควบคุมสติ และการควบคุมร่างกาย ด้อย

ประสิทธิภาพลงไป จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกัน 

2. ร่วมกับยากลุ่มต่างๆดังต่อไปนี้ สามารถก่อให้เกิดอาการงวงนอนมากยิ่งขึ้น หากไม่จ าเป็นควรหลีกเลี่ยง

การใช้ร่วมกัน ยากลุ่มที่อ้างถึง เช่น กลุ่มยารักษาอาการแพ้ต่างๆ ยาแก้ปวดที่เป็นกลุ่มยาเสพติดให้โทษ 

กลุ่มยานอนหลับ กลุ่มยาคลายกล้ามเนื้อ กลุ่มยาแก้โรคลม ชัก กลุ่มยาคลายความวิตกกังวล/ยาคลาย

เครียด กลุ่มยารักษาอาการซึมเศร้า 

การเก็บรักษายา 
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อุณหภูมิระหว่าง 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยา ให้พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและ

สัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า 
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3.3 Cough preparations 

Dextrometrophan 

กลไกการออกฤทธิ์ 

โดยกดศูนย์ควบคุมการไอในสมอง ซึ่งอยู่ในส่วนของก้านสมองที่เรียกว่า Medulla oblongata 

ข้อบ่งใช้   

ใช้รักษาอาการไอโดยเฉพาะการไอแห้งๆ (ไอไม่มีเสมหะ) ยานี้ ไม่สามารถใช้รักษาอาการไอจากการสูบบุหรี่ ไอจาก

โรคหืด หรือไอจากถุงลมโป่งพอง 

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่  : ขนาดรับประทานสูงสุดส าหรับผู้ใหญ่ไม่เกิน 120 มิลลิกรัม/วัน  

เด็ก : ไม่ควรใช้ในเด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี การใช้ยาควรเป็นการแนะน าจากแพทย์  

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

อาจเกิดอาการหายใจล าบาก ใบหน้าบวม ลิ้น/ริมฝีปากบวม ถ้าเกิดอาการข้างต้น ต้องหยุดใช้ยาทันทีและรีบพบ

แพทย์ โดยเฉพาะเมื่อมีอาการทางการหายใจ ควรพบแพทย์เป็นการฉุกเฉินอาจมีอาการ กังวล หงุดหงิด สับสน 

ประสาทหลอน ซึ่งควรหยุดใช้ยา และรีบพบแพทย์เช่น กัน 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟนในหญิงตั้งครรภ์ ด้วยตัวยาอาจผ่านรกและมีผลต่อทารกในครรภ์ได้  

2. ระวังการใช้ยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟนในหญิงที่ต้องให้นมบุตร เนื่องจากยาสามารถผ่านมาทางน้ านม 

3. ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ ากว่า 4 ปี 

4. ยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟนถูกสลายในตับ และขับออกทางไต จึงควรระมัดระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่เป็น โรค

ตับ โรคไต เพราะจะเพ่ิมโอกาสเกิดผลไม่พึงประสงค์ของยาสูงมากข้ึนจนเกิดอันตรายได้  

รูปแบบยา     ยาเม็ด ขนาด 15 มิลลิกรัม/เม็ด 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยารักษาอาการทางจิตประสาทบางชนิด อาจท าให้ปริมาณยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟนในกระแสเลือด

สูงขึ้น จึงก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟนมากขึ้น กลุ่มยารักษาอาการทางจิต

ประสาท เช่น ไทโอไรดาซีน (Thiori dazine) 
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2. ร่วมกับยารักษาอาการซึมเศร้าบางชนิด อาจท าให้เกิดกลุ่มอาการที่เรียกว่า ซีโรโทนินซินโดรม 

(Serotonin Syndrome) โดยมีอาการหัวใจ เต้นเร็ว เหงื่อออกมาก ม่านตาขยาย อุณหภูมิร่างกายสูง

ผิดปกติอาจถึง 40 องศาเซลเซียส/Celsius (อุณหภูมิปกติของร่างกายคือ 37 องศาเซลเซียส) ความดัน

โลหิตสูง เป็นต้น กลุ่มยารักษาอาการซึมเศร้า เช่น ไอโซคาร์บอกซาซิด (Isocarboxazid) ฟีนีลซีน 

(Phenelzine) 

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิระหว่าง 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยา ให้พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและ

สัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า 

 

Glyceryl guaiacolate 

กลไกการออกฤทธิ์ 

การกระตุ้นขับสารคัดหลั่งออกมาจากหลอดลม และท าให้เสมหะอ่อนตัวไม่ข้นเหนียว จึงง่ายในการขับออกจาก

หลอดลม ล าคอ และโพรงจมูก กลไกอีกชนิดคือช่วยขับเสมหะ โดยหลังจากได้รับยาไกวเฟนิซิน ขนกวัดหรือขน

เซลล์ (Cilia) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ท่อทางเดินหายใจจะพัดโบกได้ดีขึ้น และสามารถพัดโบกเอาสิ่งแปลก 

ปลอม/เสมหะออกจากท่อทางเดินหายใจได้ดีข้ึน 

ข้อบ่งใช้    

บรรเทาอาการไอจากหวัดและไอมีเสมหะ 

ขนาดและวิธีใช้   

มีขนาดการใช้ยาไกวเฟนิซินที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับอายุ ความรุนแรง และสภาวะความ เจ็บป่วยของร่างกาย 

ขนาดสูงสุดของยาไกวเฟนิซินที่รับประทานในผู้ใหญ่ต้องไม่เกิน 2.4 กรัม/วัน โดยแบ่งรับ ประทานทุก 4 ชั่วโมง 

แต่ในเด็กควรต้องเป็นค าแนะน าจากแพทย์ 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

คลื่นไส้ อาเจียน อาจพบผื่นคัน อา การบวม และเพ่ิมโอกาสเกิดนิ่วในไตได้ 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ระวังการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และหญิงท่ีอยู่ในสภาวะให้นมบุตร 

2. การใช้ยานี้กับผู้ที่มีอาการไอจากการสูบบุหรี่มักจะไม่ค่อยได้ผล  

รูปแบบยา     ยาเม็ดขนาด 100  มิลลิกรัม/เม็ด 

ยาน้ าใน ขนาด 100 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร (1 ช้อนชา) 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

ไม่พบว่ายาไกวเฟนิซินมีปฏิกิริยาร่วมกับยาอื่น 

การเก็บรักษายา 

    อุณหภูมิระหว่าง 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยา ให้พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

และสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brow mixture ( M.tussis) 

กลไกการออกฤทธิ์ 

สารสกัดจากฝิ่น(camphorated opium tincture)มีฤทธิ์ระงับการไอและชะเอมที่มีฤทธิ์ขับเสมหะและช่วยท าให้

ชุ่มคอ       

ข้อบ่งใช้   

 ใช้เป็นยาบรรเทาอาการไอ ช่วยขับเสมหะ และท าให้ชุ่มคอ โดยมีข้อบ่งใช้ส าหรับรักษาอาการไอระคายคอ ไอแห้ง 

ๆ ที่ไม่มีเสมหะ เช่น อาการไอจากการระคายคอ การแพ้ฝุ่น แพ้ควันบุหรี่หรือควันไอเสียรถยนต์ แพ้อากาศ ไอจาก

หวัด วัณโรคระยะแรก หรือจากการใช้ยาบางประเภท เช่น ยาลดความดันโลหิตอีนาลาพริล (Enalapril) 

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่  :  ให้รับประทานยาแก้ไอน้ าด าครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มิลลิลิตร) วันละ 3-4 ครั้ง 

เด็ก :  อายุ 6-12 ปี ให้รับประทานยาแก้ไอน้ าด าครั้งละ ½-1 ช้อนชา (2.5-5 มิลลิลิตร) วันละ 3-4 ครั้ง 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

ยานี้ถ้าใช้ในขนาดปกติมักไม่ค่อยพบผลข้างเคียง แต่ผลข้างเคียงท่ีอาจพบได้ก็คือ อาการท้องผูก นอกจากนี้ยังอาจ

ท าให้มีอาการมึนงง ปวดศีรษะ ง่วงซึม คลื่นไส้ อาเจียน มีอาการแพ้ยา (มีผื่นคัน) หรือกดการหายใจได้  

ข้อควรระวังในการใช้ยา 



คู่มือการใช้ยาส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 58 
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1. ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ที่ไอมีเสลดเหนียวหรือไอจากโรคของทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น ปอด

อักเสบ หลอดลมอักเสบ เพราะตัวยาจะท าให้เสลดเหนียว โรคหายช้า หรือเกิดการอุดกั้นของทางเดิน

หายใจ และอาจท าให้ปอดแฟบเป็นอันตรายได้ 

2. อาจท าให้ง่วงซึม ไม่ควรกินยานี้ร่วมกับเครื่องดื่ม อาหารหรือยาที่มี Alcohol ผสมอยู่และไม่ควรขับขี่

ยานยนต์หรือท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร 

3. ควรใช้ด้วยความระมัดระวังกับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีต่อมลูกหมากโต ผู้ป่วยที่ต่อมหมวกไตหรือต่อมไทรอยด์

หย่อนสมรรถภาพ 

4. ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เมื่อใช้ยานี้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยากลุ่ม 

Phenothiazine (ยารักษาโรคจิต) เช่น Chlorpromazine,Thioridazine,Fluphenazine ยากลุ่ม 

Barbiturates เช่น Phenobarbital (ยากันชัก) Secobarbital (ยาเสพติดให้โทษ ,เหล้าแห้ง) 

Amobarbital (ยานอนหลับ) ยากลุ่ม Benzodiazepines (ยาคลายกังวล ยานอนหลับ) เช่น 

Diazepam ,Lorazepam,Midazolam,Triazolam,Alprazolam ยากลุ่ม Monoamine Oxidase 

Inhibitors (ยารักษาโรคซึมเศร้า) เช่น Isocarboxazid,Phenelazine,Tranylcypromine ยากลุ่ม 

Tricyclic Antidepreessants (ยารักษาโรคซึมเศร้า) เช่น Amitriptyline ,Imipramine,Nortriptyline 

5. ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี และระวังการใช้ในเด็ก 

 

6. ไม่ควรสั่งให้จิบเวลาไอ เพราะจะท าให้ได้รับยาเกินขนาดได้ง่าย 

7.  ุห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ 

8. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการหายใจล าบาก 

รูปแบบยา     ยาน้ า ขนาด 60มิลลิลิตร 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

เมื่อใช้ยานี้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยากลุ่ม Phenothiazine ,ยากลุ่ม  

Barbiturates ,ยากลุ่ม Benzodiazepines ,ยากลุ่ม Monoamine Oxidase Inhibitors และ  ยากลุ่ม Tricyclic 

Antidepreessants จะมีการเสริมฤทธิ์กันท าให้กดระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจได้ 

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิระหว่าง 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยา ให้พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและ

สัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า 
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3.4 Other respiratory preparation 

Aromatic ammonia spirit 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ตัวยาจะกระตุ้นอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ โดยออกฤทธิ์ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อตัวรับที่อยู่ในโพรงจมูก 

หลอดอาหาร ตลอดจนส่วนฐานของกระเพาะอาหาร ส่งผลให้กระตุ้นการหายใจและท าให้อาการของผู้ที่จะเป็นลม

หรืออยู่ระหว่างเป็นลมมีอาการดีข้ึน 

ข้อบ่งใช้  ป้องกันและบรรเทาอาการเป็นลม 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
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ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่: ใช้ส าลีชุบแอมโมเนียสปิริตเพียงเบาบาง กะระยะห่างจากจมูกผู้ป่วยประมาณ 4 นิ้ว หรือ 10 เซนติเมตร  

ค่อยๆให้ไอระเหยจากส าลีกระจายเข้าสู่ลมหายใจของผู้ที่เป็นลม ให้ดมยานี้จนกระทั่งผู้ป่วยค่อยฟื้นตัว  

เด็ก: ขนาดการใช้ยากับเด็กขึ้นอยู่กับแพทย์เป็นผู้ตัดสินใจโดยพิจารณาเป็นกรณีไป  

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

มีอาการไอ ท้องเสีย อึดอัด/หายใจล าบาก ปวดศีรษะ และมีอาการอาเจียน  

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้ 

2. ห้ามให้ยานี้เข้าตา ปาก จมูก ด้วยจะมีอาการแสบคันและระคายเคือง 

3. กรณียานี้หกรดเสื้อผ้าที่สวมใส่ ให้ถอดเสื้อผ้าออก แล้วล้างผิวที่มีการสัมผัสกับแอมโมเนียสปิริตด้วยน้ า

สะอาดจ านวนมาก และไม่จ าเป็นต้องทาผิวที่สัมผัสยานี้ด้วยขี้ผึ้งยาใดๆ แต่หากยังมีอาการแสบระคาย

เคืองให้รีบไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลโดยเร็ว 

รูปแบบยา     ยาน้ าสารละลายชนิดสูดดมบรรจุขวด ขนาด 450 มิลลิลิตร 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

ด้วยยาแอมโมเนียสปิริตเป็นยาใช้ภายนอกชนิดสูดดม ไม่ใช่ยากิน จึงยังไม่มีรายงานปฏิกิริยาระหว่างยากับยากิน

ชนิดใด 

การเก็บรักษายา 

ภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บยาในตู้เย็น ไม่เก็บยาใน ห้องน้ าหรือรถยนต์ เก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้น

แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

 

4. Central nervous system 

4.1 Hypnotic and anxiolytics 
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Diazepam 

กลไกการออกฤทธิ์ 

โดยจะซึมผ่านเข้าไปในสมอง และออกฤทธิ์ขัดขวางการท างานของสารเคมีที่เป็นสารสื่อประสาทท่ีเรียกว่า GABA 

(Gamma amino butyric acid) ด้วยกลไกดังกล่าว ส่งผลให้สมองตอบสนองต่ออาการโรคไปในทิศทางท่ีดีขึ้น  

ข้อบ่งใช้    

1. ใช้รักษาภาวะเครียด หรืออาการวิตกกังวล 

2. ช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว ลดอาการชักเกร็ง 

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่:  รับประทาน 4 – 40 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน 3 – 4 ครั้ง/วัน 

เด็ก:  รับประทาน 0.12 – 0.8 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยแบ่งรับประทาน 3 – 4 ครั้ง/วัน 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

ท าให้มีอาการง่วงนอน จิตใจไม่ปกติ ความจ าเสื่อม การมองเห็นไม่ชัดเจน อาจพบอาการปัสสาวะติดขัด กดการ

หายใจ/การหายใจผิดปกติ และความดันโลหิตต่ า 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ยากับหญิงมีครรภ์ (เพราะอาจท าให้ทารกพิการแต่ก าเนิดได)้ และหญิงท่ีอยู่ในภาวะให้นมบุตร 

(เพราะยาจะปนมาในน้ านม ส่งผลให้เด็กนอนหลับ ง่วง ซึมตลอดเวลา) 

2. ห้ามใช้ยากับผู้ป่วยด้วยโรคต้อหิน เพราะอาการโรคต้อหินอาจรุนแรงขึ้นได้ 

3. ห้ามใช้ยากับผู้ป่วยด้วยโรคจิตที่อยู่ในระยะรุนแรง 

4. ระวังการใช้ยากับ ผู้สูงอายุ เด็กแรกคลอด ผู้ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอมจี(Myasthenia Gravis) 

เพราะผลข้างเคียงจากยาอาจสูงขึ้น 

5. ระวังการใช้ยากับผู้ที่ป่วยด้วยโรคหัวใจ ผู้ที่มีภาวะบกพร่องในระบบทางเดินหายใจ เพราะอาจท าให้

อาการของโรคเหล่านี้รุนแรงขึ้น 

6. หลีกเลี่ยงการใช้ยากับผู้ป่วยด้วยโรคตับและโรคไต เพราะผลข้างเคียงจากยาจะสูงขึ้น 

รูปแบบยา     ยาเม็ดขนาดความแรง 2 และ 5 มิลลิกรัม 

ยาฉีดขนาดความแรง 10 มิลลิกรัม ต่อ 2 มิลลิลิตร 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 
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1. การรับประทานไดอะซีแพมร่วมกับยาบรรเทาปวด ในกลุ่มโอปิออยด์ (ฝิ่น) สามารถก่อให้เกิด

ผลข้างเคียงตามมา เช่น ง่วงนอนและวิงเวียนศีรษะมากขึ้น ยาบรรเทาปวดดังกล่าว เช่น Codeine, 

Fentanyl, และ Tramadol เป็นต้น 

2. ร่วมกับยาแก้แพ้หรือยาแก้หวัด สามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ง่วงนอน วิงเวียนศีรษะ ยาแก้แพ้

ดังกล่าว เช่น Brompheniramine, Chlorpheniramine, Cetirizine 

3. ร่วมกับยาลดความดันโลหิต สามารถส่งผลให้ความดันโลหิตลดลงได้มากขึ้น มีอาการปวดศีรษะ 

วิงเวียน และเป็นลม ได้ ยาลดความดันโลหิตดังกล่าว เช่น Atenolol , Nadolol 

4. ร่วมกับยาที่กระตุ้นให้อยากอาหาร สามารถก่อให้เกิด อาการง่วงนอน วิง เวียนศีรษะ ยาที่ใช้กระตุ้นให้

อยากอาหาร ดังกล่าว เช่น Cyproheptadine 

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิระหว่าง 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยา ให้พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและ

สัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า 
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4.2 Drugs used in nausea and vertigo 

Domperidone ( ดูหัวข้อ 1.2 ) 

Dimenhydrinate 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ออกฤทธิ์ต้านหรือยับยั้งสารที่มีชื่อว่า Histamine ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นอา การแพ้ เช่น อาการเมารถ คลื่นไส้ (แต่ยานี้

มักจะส่งผลข้างเคียงให้มีอาการง่วงนอน และรู้สึกอ่อนเพลียตามมา) 

ข้อบ่งใช้    

แก้อาการเมารถ เมาเรือ (Motion Sickness) ระงับและบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน 

ขนาดและวิธีใช้   

ส าหรับป้องกันการเมารถเมาเรือในผู้ใหญ่ ให้รับประทาน 1 – 2 เม็ดก่อนขึ้นรถหรือเรือเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงอย่างต่ า 

ไม่ควรรับประทานยาเกิน 8 เม็ด/วัน 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา  

ท าให้รู้สึกง่วงนอน วิงเวียน ศีรษะ การมองเห็นผิดปกติ/ตามัว ตาแห้ง ปากแห้ง และความดันโลหิตต่ า   

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับทารกท่ีคลอดก่อนก าหนด 

2. ห้ามใช้ยากับผู้ที่เป็นโรคหืดชนิดเฉียบพลัน 

3. ห้ามใช้ยากับผู้ที่แพ้ยานี้ 

4. ขณะที่ได้รับยานี้ ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ หรือท างานเก่ียวกับเครื่องจักร จากผลข้างเคียงของยาที่ท าให้

เกิดการง่วงนอน 

รูปแบบยา     ยาเม็ด ขนาดความแรง 50 มิลลิกรัม 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

ยาฉีด ขนาดความแรง 50 มิลลิกรัมต่อยา 1 มิลลิลิตร 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับเครื่องดื่มท่ีออกฤทธิ์กดการท างานของประสาทส่วน กลางหรือสมอง สามารถก่อให้เกิด

ผลข้างเคียงต่างๆเพ่ิมข้ึนได้ เช่น อาการวิงเวียนศีรษะ ขาดการควบคุมสติ เครื่องดื่มท่ีออกฤทธิ์กดการ

ท างานของประสาทส่วนกลาง เช่น แอลกอฮอล์  

2. ร่วมกับยาที่ออกฤทธิ์กดการท างานของสมอง หรือระบบประสาท สามารถก่อให้เกิดอาการ วิงเวียน

ศีรษะ ง่วงนอน ความสามารถในการควบคุมสติสัมปชัญญะลด ลง ยาดังกล่าว เช่น Amitriptyline 

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิระหว่าง 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยา ให้พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและ

สัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า 

 

 

 

4.3 Analgesics and antipyretics 

Aspirin ( ดูหัวข้อ 2.7) 

Ibuprofen 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ยับยั้งการท างานของสารไซโคลออกซิจีเนส (Cyclooxygenase) กล่าวง่ายๆว่าเป็นสารเคมีในร่างกายชนิดหนึ่งซึ่ง

จะไปเปลี่ยนสารเคมีบางกลุ่มให้กลายเป็นสารโพรสตาแกลนดิน (Prostaglandin) โพรสตาแกลนดินเป็นตัวชักน า

ให้เกิดอาการปวด การอักเสบ และก่อให้เกิดอาการไข้ของร่างกาย นอกจากนั้นไอบูโปรเฟนยังสามารถออกฤทธิ์

โดยตรงที่สมองและบริเวณอวัยวะที่มีอาการปวดได้ 

ข้อบ่งใช้   

เป็นยาแก้ปวดระดับน้อยถึงปานกลาง สามารถใช้บรรเทาอาการปวดจากข้ออักเสบ ปวดประจ าเดือน และใช้เป็น

ยาลดไข้ได้ นอกจากนี้ทางการแพทย์ยังน าไปใช้รักษาอาการปวดจากโรคข้อบางชนิดและบรรเทาอาการปวดศีรษะ

ไมเกรน 

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่   : ขนาดสูงสุดที่รับประทานไม่ควรเกิน 2.4 กรัม/วัน  

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

1. การรับประทานขนาดต่ าๆมีผลระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและล าไส้และสามารถท าให้ระบบการ

ท างานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติได้ จึงไม่แนะน าให้ใช้ยากับผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร 

ล าไส้ และ/หรือระบบหัวใจ 

2. การใช้ยาตัวนี้จะท าให้สภาพร่างกายทนต่อแสงแดดได้น้อยลงเช่น เกิดอาการปวดแสบร้อนเมื่อออกแดด

นานๆ กล่าวคือไวต่อแสงแดดเกินกว่าปกติที่เคยเป็น 

3. ผลอันไม่พึงประสงค์อ่ืนๆของยาไอบูโปรเฟนเช่น คลื่นไส้ ท้องเสีย เลือดออกในทางเดินอาหาร ปวด

ศีรษะ ง่วงนอน เกิดผื่นคันทางผิวหนัง และหอบหืด 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

ข้อควรระวังในการใช้ยาไอบูโปรเฟนคือ ในผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะอาหาร ในผู้ที่มีประวัติหอบหืด ในผู้ป่วยที่เป็น

โรคหัวใจ ในโรคความดันโลหิตสูง ในผู้ที่มีประวัติการแพ้ยาแอสไพริน หรือการแพ้ยาในกลุ่มเอนเสดทั้งหลาย และ

การแพ้ยาไอบูโปรเฟน  

รูปแบบยา     ชนิดเม็ด ขนาด 400 มิลลิกรัม 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับเครื่องดื่มท่ีผสมแอลกอฮอล์จะเพ่ิมความเสี่ยงมีเลือดออกในกระเพาะอาหารและล าไส้  

2. ร่วมกับยาลดความดันโลหิตจะท าให้ประสิทธิภาพการลดความดันโลหิตลดลง และท าให้ไตท างาน

บกพร่อง กลุ่มยาลดความดันโลหิตเช่น อะทีโนลอล (Atenolol) โปรปาโนลอล (Propanolol) เมโทร

โปลอล (Metropolol) แคนดีซาร์แทน (Candesartan) โลซาร์แทน (Losartan) และโอลมีซาร์แทน 

(Olmesartan) 

3. ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดจะเสริมฤทธิ์กันและก่อให้เกิดภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารได้

ง่าย กลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่น แอบซิไซแมบ (Abciximab) และวอร์ฟาริน (Warfarin 

Sodium) 

4. ร่วมกับยารักษาโรคหัวใจบางชนิดจะท าให้การออกฤทธิ์ของยารักษาโรคหัวใจมีมากข้ึนจนอาจเป็นพิษ

ต่อร่างกายได้ อาจส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ คลื่นไส้ อาเจียน การมองเห็นภาพไม่ชัดเจน ยารักษา

โรคหัวใจเช่น ไดจอกซิน (Digoxin) 

การเก็บรักษายา 

ยาเม็ด สามารถเก็บได้ท่ีอุณหภูมิห้อง แต่ควรเก็บให้พ้นแสงแดดและความชื้นควรเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เสมอ และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
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Paracetamol 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ออกฤทธิ์โดยจะไปยับยั้งการสร้างสารเคมีบางตัวในสมองของมนุษย์ที่เก่ียวข้องกับอาการปวดเช่น สารโพรสตา

แกลนดิน (Prostaglandin) และจะชักน าให้เกิดกลไกการลดอุณหภูมิหรือลดไข้ของร่างกายลง  

ข้อบ่งใช้   

แก้ปวดระดับน้อยไปจนถึงระดับปานกลาง แต่ไม่ช่วยลดการอักเสบของร่างกายเช่น การอักเสบจาก ถูกกระแทก

ฟกช้ า ใช้เป็นยาลดไข้ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
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ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่   :  ขนาดยา 10-15 mg / น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม  แบ่งให้ทุก 4-6 ชั่วโมงเวลาปวดหรือมีไข้  ขนาดสูงสุดที่ 

รับประทานไม่ควรเกิน 4 กรัม/ วัน 

เด็ก      :  ขนาดยา 10-15 mg / น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม  แบ่งให้ทุก 4-6 ชั่วโมงเวลาปวดหรือมีไข้   

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา   

การกินยาพาราเซตามอลเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 5 - 7 วันหรือกินเกินขนาด  อาจท าให้เกิดพิษต่อตับ และการ

กินร่วมกับแอลกอฮอล์สามารถท าให้เกิดภาวะตับล้มเหลวได้  

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

ควรระวังเป็นพิเศษถ้าต้องใช้ยาพาราเซตามอลในผู้ป่วยที่มีสภาวะตับท างานผิดปกติ/โรคตับ และห้ามใช้ยากับผู้ที่

เคยมีการแพ้ยาตัวนี้ (รู้ได้จากมีอาการผิดปกติจากกินยาพาราเซตามอลในครั้งก่อนๆเช่น ขึ้นผื่นคันและ/หรือแน่น

หน้าอก หายใจไม่ออก/หายใจล าบาก) 

รูปแบบยา     ชนิดเม็ด 325 มิลลิกรัม และ 500 มิลลิกรัม 

ชนิดน้ า 120 มิลลิกรัมใน 1 ช้อนชา  

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยากดสมองส่วนกลางเช่น ยากันชัก หรือกินพร้อมกับเครื่องดื่มท่ีผสมแอลกอฮอล์จะเสริมฤทธิ์

ความเป็นพิษต่อตับและมีความเสี่ยงท าให้การท างานของตับลดลงยากันชักที่มีใช้ในปัจจุบันเช่น ยาอัลโล

บาร์บิทอล (Allobarbital) ยาอะไมโลบาร์บิทอล (Amylobarbitone) ยาบาร์บิทอล (Barbital) ยาบิว

ทอลบิทอล (Butalbital) และยาฟีนิโตอิน (Phenytoin) 

2. ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดจะท าให้การจับตัวของเกล็ดเลือดลดลงจึงอาจลดประสิทธิภาพของ

ยาต้านการแข็งตัวของเลือดลงได้ ซึ่งยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่น ยาวาร์ฟาริน (Warfarin) 

การเก็บรักษายา 

ยาเม็ด ควรอยู่ในหีบห่อ (แผงยา) ของบริษัทผู้ผลิต เก็บให้พ้นแสงแดด ไม่ควรเก็บในที่ท่ีมีอุณหภูมิสูง ยาน้ าการ

เก็บเหมือนกับยาเม็ด ควรอยู่ในขวดที่ปิดสนิท อยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส/Celsius (ถ้าท าได้คือ 

เก็บในตู้เย็นแต่ไม่ใช่ช่องแช่แข็ง) และหลังเปิดขวดแล้ว สามารถใช้ยาต่อได้ไม่เกิน 3 เดือน (เมื่อยายังไม่เสื่อมสภาพ

เช่น สี กลิ่น เปลี่ยนไป) 

 

5.Infections 

5.1 Antibacterial drugs 
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Amoxycillin 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ยาไปท าลายผนังเซลของเชื้อโรคท าให้เชื้อโรคตาย โดยระดับยาในเลือดที่มีความเข้มข้นถึงจุดที่ฆ่าเชื้อ จะยับยั้งการ

แพร่พันธุ์ของเชื้อโรค ซึ่งต้องได้รับยาที่ถูกขนาดและต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่เพียงพอ  

ข้อบ่งใช้   

รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียได้หลายโรค เช่น การติดเชื้อในช่องปาก คอ ปอด (ปอดอักเสบ/ปอดบวม) หูชั้นกลาง (หู

ติดเชื้อ/หูน้ าหนวก) หลอดลม (หลอดลมอักเสบ) และ ระบบทางเดินอาหาร (ล าไส้อักเสบ) 

ขนาดและวิธีใช้  ยากิน 20-40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบ่งให้ทุก 8 ชั่วโมง  

ผู้ใหญ่   :   ครั้งละ 1 เม็ด ( 500 มิลลิกรัม ) วันละ 3 ครั้ง  

เด็ก:   อายุ  0-6 เดือน ½-3/4 ช้อนชา (ครึ่ง-ค่อน ช้อนชา) วันละ 3 ครั้ง 

              อายุ  6 เดือน-1ปี ¾-1 ช้อนชา (ค่อน-หนึ่ง ช้อนชา) วันละ 3 ครั้ง 

              อายุ 1 ปี–3 ปี 1-2 ช้อนชา วันละ 3 ครั้ง 

              อายุ 3 ปี-10 ปี (250 มิลลิกรัม) วันละ 3 ครั้ง 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 

อาจท าให้เกิดผื่นคัน ลมพิษ หรือมีอาการหอบหืด หากพบอาการหายใจมีเสียงหวีด (อาการของหอบหืด) หลังใช้ยา 

ควรต้องหยุดใช้ยาทันทีและรีบพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล  

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

ผู้ที่แพ้ยากลุ่มเพนิซิลลิน ผู้ป่วยหอบหืด ผู้ ป่วยโรคตับโรคไต และหญิงมีครรภ์ หญิงที่ให้นมบุตร ซึ่งผู้ป่วยในกลุ่ม

เหล่านี้ไม่ควรซื้อยารับประ ทานเอง ควรต้องได้รับค าแนะน าและให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายยาเท่านั้น  

รูปแบบยา     แคปซูล ขนาด 250 และ 500 มิลลิกรัม 

ชนิดผงละลายน้ า 125มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. การกินร่วมกับยารักษาโรคเก๊าท์อาจก่อให้เกิดผื่นคันตามร่างกายและอาจลุกลามถึงขั้นรุนแรง ซึ่งยา

รักษาโรคเก๊าท์เช่น ยาอัลโลพูรินอล (Allopurinol) 

2. การกินร่วมกับยาเม็ดคุมก าเนิดจะลดประสิทธิภาพของการคุมก าเนิดจึงอาจตั้งครรภ์ได้ ซึ่งยาเม็ด

คุมก าเนิดเช่น ยาไดเนสตรอล (Dienestrol) ยาไดอีธิลสติลเบสทรอล (Diethylstilboestrol) และยา

สติลเบสทรอล (Stilboestrol) 
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การเก็บรักษายาเก็บในที่แห้ง ระวังความชื้น เก็บในที่ที่พ้นแสงแดด อุณหภูมิไม่ควรเกิน 25 องศาเซลเซียส ยาผง

ส าหรับเด็กที่ละลายน้ าแล้วจะต้องเก็บในตู้เย็นเพื่อชะลอความเสื่อมของยา แต่ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง ต้องเก็บยา

ให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า 

Dicloxacillin 

กลไกการออกฤทธิ์ 

 ตัวยาจะยับยั้งการสร้างโปรตีนที่ผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ส่งผลให้เกิดการท าลายของผนังเซลล์ จึงหยุดยั้งการ

เจริญเติบโตของเซลล์ /แบคทีเรียในที่สุด            

ข้อบ่งใช้   

  อาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ หู คอ จมูก ปอด ผิว หนัง กระดูก ข้อต่อ หรือกระเพาะปัสสาวะ        

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 250 - 500 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง 

เด็ก: ให้ค านวณตามน้ าหนักตัวของเด็ก โดยรับประทานครั้งละ 25 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละ 4  

ครั้ง 

****ควรรับประทานยานี้ในช่วงท้องว่าง หรือรับประทานก่อนอาหารประมาณ 1 ชั่วโมง หรือรับประทานหลัง

อาหารประมาณ 2 ชั่วโมง 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

ท้องเสีย คลื่นไส้ รู้สึกปั่นป่วนและมีแก๊สในช่องท้อง ซึ่งอาการข้างเคียงดังกล่าวจะค่อยๆดีขึ้นหลังหยุดใช้ยา หาก

ผู้ป่วยมีอาการท้องเสียต้องแนะน าให้ดื่มน้ าเพ่ือชดเชยน้ าให้กับร่างกาย แต่ถ้าพบว่ามีเลือดปนมากับอุจจาระและ

ปวดท้อง ให้รีบไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลเพื่อท าการรักษาโดยทันที  

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่แพ้ยาไดคลอกซาซิลลิน โดยสังเกตอาการหลังรับประทานยาแล้วมีผื่นคันขึ้นตาม

ผิวหนัง หายใจล าบาก และ/หรือ ปากบวม หรือ ตาบวม 

2. ควรแจ้งแพทย์ก่อนการใช้ยานี้ หากผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยาปฏิชีวนะ กลุ่ม Cephalosporin เช่น 

Cefaclor, Cefalexin, หรือ Cefuroxime 

3. หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้กับผู้ป่วยด้วยโรคล าไส้อักเสบ (Colitis) ผู้ป่วยที่มีไขกระดูกท างานต่ า ผู้ที่มีภาวะ

เกลือโซเดียมเกินในร่างกาย ผู้ป่วยโรคทางพันธุกรรมที่ท าให้มีสารคัดหลั่งข้นผิดปกติที่เรียกว่า โรค 

Cystic fibrosis 

4. หลีกเลี่ยงการรับประทานยานี้พร้อมเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์  
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5. การใช้ยานี้ในเด็ก หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ต้องเป็นค าแนะน าจากแพทย์เท่านั้น  

รูปแบบยา     รูปแบบยาแคปซูลขนาดความแรง 250  มิลลิกรัม/แคปซูล 

รูปแบบยาน้ าแขวนตะกอนขนาดความแรง 62.5 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. การรับประทานยาไดคลอกซาซิลลินร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดอย่างเช่น Warfarin สามารถท า

ให้ประสิทธิภาพในการรักษาของยาต้านการแข็งตัวของเลือดดังกล่าวด้อยประสิทธิภาพลงไป หากมี

ความจ าเป็นต้องใช้ยาร่วมกัน แพทย์จะปรับขนาดการรับประทานยาทั้งคู่ให้เหมาะสม  

2. การรับประทานยาไดคลอกซาซิลลินพร้อมอาหาร จะท าให้ประสิทธิภาพในการรักษาของยานี้ลดลง จึง

ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยาพร้อมอาหาร 

3. การรับประทานยาไดคลอกซาซิลลินร่วมกับยาเม็ดคุมก าเนิดในผู้ป่วยหญิงบางรายอาจท าให้ฤทธิ์ของยา

คุมก าเนิดด้อยลงไปและอาจเสี่ยงที่จะเกิดการตั้งครรภ์ ดังนั้นจึงควรต้องใช้การคุมก าเนิดวิธีอ่ืนร่วมด้วย

เช่น การใช้ถุงยางอนามัย 

การเก็บรักษายา 

สามารถเก็บยาไดคลอกซาซิลลินระหว่างอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส แต่ยาน้ าแขวนตะกอนที่ผสมน้ าแล้ว ให้

เก็บภายในตู้เย็นภายใต้อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส ห้ามแช่ในช่องแช่แข็ง และหากใช้ยาน้ าดังกล่าวไม่หมด

ภายใน 14 วัน ให้ทิ้งยานั้นและห้ามน ามารับประทานต่อ ควรเก็บยาทุกรูปแบบให้พ้นแสงแดดและความชื้น ไม่ควร

เก็บยาในห้องน้ า และเก็บยาให้พ้นมือเด็ก และสัตว์เลี้ยง 
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Erythromycin 

กลไกการออกฤทธิ์ 

   กลไกการออกฤทธิ์โดยยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนและสารตั้งต้นทางพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรีย และท าให้เชื้อ

แบคทีเรียหยุดการเจริญเติบโต         

ข้อบ่งใช้   

  ใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจ แผลที่ผิวหนัง แผลฝี-หนอง โรคคอตีบ โรคไอกรน และโรค

จากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดต่างๆที่เชื้อโรคไวต่อยาตัวนี้    

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่   : ขนาดสูงสุดไม่เกิน 4 กรัมต่อวัน  

เด็ก: ขนาดรับประทานอยู่ที่ 30-50 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม การปรับขนาดรับประทานต้องให้ 

แพทย์ผู้ท าการรักษาเท่านั้นเป็นผู้แนะน าและสั่งจ่ายการใช้ยานี้กับผู้ป่วย 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

1.  เกิดอาการทางผิวหนัง อาจก่อให้เกิดภาวะผื่นคันและลมพิษ 

2. อาจท าให้รู้สึกไม่สบายในระบบทางเดินอาหาร เช่น มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน  

3. สามารถก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อระบบประสาทส่วนกลาง เช่น วิงเวียน ชัก หรือ สับสน 

4. สามารถก่อให้เกิดภาวะใจสั่น และเป็นพิษต่อตับอ่อน 
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ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ยากับผู้ที่แพ้ยานี้ 

2. ห้ามใช้ยาในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ 

3. การใช้ยานานมากกว่า 10 วัน มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะตับอักเสบ 

รูปแบบยา    ยาน้ าแขวนตะกอนขนาดยา  125 มิลลิกรัม/ 5 มิลลิลิตร 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสภาวะเลือดออกง่าย ยาต้านการจับตัว

ของเกล็ดเลือดที่กล่าวถึง เช่น อะซีโนคูมารอล (Acenocoumarol) 

2. ร่วมกับยารักษาอาการวิตกกังวล สามารถท าให้ระดับของยาดัง กล่าวอยู่ในร่างกายเป็นเวลานานมาก

ขึ้น และน าไปสู่ภาวะ ง่วงซึม อ่อนเพลีย ยารักษาอาการวิตกกังวลที่กล่าวถึง เช่น อัลปราโซแลม 

(Alprazolam) 

3. ร่วมกับยาขยายหลอดลม สามารถท าให้ระดับของยาอิริโทรมัย ซินในกระแสเลือดต่ าลง และส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการรักษา อีกท้ังยังเพ่ิมความเป็นพิษของยาขยายหลอดลมด้วย ยาขยายหลอดลมที่

กล่าวถึง เช่น ธีโอฟีลีน (Theophylline) 

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิระหว่าง 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยา ให้พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและ

สัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า 

Norfloxacin 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ออกฤทธิ์ยับยั้งการท างานของสารเคมีบางตัว เช่น สาร DNN Gyrose ซึ่งอยู่ในขบวนการสร้างสารพันธุกรรมใน

แบคทีเรีย ส่งผลให้การขยายและแพร่พันธุ์ของแบคทีเรียลดลง 

ข้อบ่งใช้   

ใช้รักษาการติดเชื้อหนองใน (Gonorrhea) การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ) และ

รวมไปถึงการติดเชื้อในระบบทาง เดินอาหาร 

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่    : ส าหรับการติดเชื้อ หนองใน รับประทานครั้งเดียว ขนาด 800 มิลลิกรัม 

ส าหรับการติดเชื้อในช่องทางเดินปัสสาวะ (โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ)ชนิดเฉียบพลัน  

รับประทาน 200 มิลลิกรัม เช้า–เย็นแต่หากเป็นชนิดเรื้อรัง รับประทาน 400 มิลลิกรัม เช้า–เย็น 
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การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารขนาดรับประทาน 400 มิลลิกรัม เช้า–เย็น 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

อาจท าให้รู้สึกไม่สบายในกระ เพาะอาหารและล าไส้ ปวดศีรษะ วิงเวียน รู้สึกง่วงนอน กล้ามเนื้ออ่อนแรง 

ผลข้างเคียงอ่ืนที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่พบเป็นจ านวนน้อย ได้แก่ อาการชักกระตุก แพ้แสงแดด เม็ดเลือดขาวและ

เกล็ดเลือดต่ า (Leucopenia thrombocytopenia) และกรณีที่รับประทานยานี้ในขนาดสูงๆเป็นประ จ า อาจเกิด

การตกตะกอนของยาในปัสสาวะ เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้ เช่น นิ่วในไต 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้ หรือผู้ที่มีประวัติแพ้ยากลุ่ม Quinolones 

2. ห้ามใช้ยาในเด็กทารก 

3. ห้ามใช้ยากับหญิงมีครรภ์ หรือหญิงท่ีอยู่ในภาวะให้นมบุตร 

4. ระมัดระวังการใช้ยาในผู้ที่มี โรคตับ และ/หรือ โรคไต 

5. ระวังการใช้ยากับผู้ที่มีประวัติเป็นโรคลมชัก หรือผู้ที่มีประวัติบาดเจ็บทางระบบประสาทส่วนกลาง 

รูปแบบยา    ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม (Film-Coated Tab) ขนาดความแรง 400 มิลลิกรัม 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยาลดกรด อาจท าให้การดูดซึมของยานอร์ฟลอกซาซินเข้าสู่ร่าง กายได้น้อยลง  

2. ร่วมกับยา Probenecid จะไปเพิ่มการขับยานอร์ฟลอกซาซิน ออกจากร่าง กายได้เร็วยิ่งขึ้น  

3. ร่วมกับยาบางชนิด เช่น ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาป้องกันการชัก (เช่น Phenytoin) หรือยาขยาย

หลอดลม (เช่น Theophylline) สามารถเพ่ิมฤทธิ์หรือเพ่ิมความแรงของนอร์ฟลอกซาซินได้  

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิระหว่าง 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยา ให้พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและ

สัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า 

 

Roxithromycin 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ตัวยาจะเข้าไปจับกับ 50s Ribosome (สารพันธุกรรมชนิดหนึ่ง) ในแบคทีเรีย และรบกวนการสังเคราะห์โปรตีน

ของแบคทีเรีย ด้วยกลไกนี้จึงยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในที่สุด          

ข้อบ่งใช้   

1. รักษาอาการติดเชื้อท่ี หู คอ จมูก 
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2. รักษาการติดเชื้อท่ีระบบสืบพันธุ์ (ไม่รวมโกโนเรีย/หนองใน) 

3. รักษาการติดเชื้อท่ีผิวหนัง 

4. ป้องกันการติดเชื้อไข้สมองอักเสบ 

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่   : รับประทานครั้งละ 150 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น หรือรับประทาน 300 มิลลิกรัมวันละครั้ง 

เด็ก      : ที่มีน้ าหนัก 24 – 40 กิโลกรัม รับประทานครั้งละ 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น ส่วนใน 

             น้ าหนกัอ่ืนๆ แพทยจ์ะเป็นผูแ้นะน าขนาดยาท่ีเหมาะสม      

***ทั้งนี้ควรรับประทานยาร็อกซิโทรมัยซินก่อนอาหาร 15 - 30 นาทีเป็นอย่างต่ า ระยะเวลาในการรับประทานอยู่

ในช่วง 5-10 วันต่อเนื่อง 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

รู้สึกไม่สบายในช่องทางเดินอาหาร ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ส าหรับผลข้าง เคียงที่อาจพบได้น้อย เช่น 

ปวดศีรษะ วิงเวียนเหมือนบ้านหมุน ผื่นคัน ตับท างานผิดปกติ (ตับอักเสบ) การดมกลิ่นและการรับรสเปลี่ยนไป 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ยากับผู้ที่แพ้ยาร็อกซิโทรมัยซิน 

2. ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยารักษาปวดศีรษะไมเกรน Ergotamine และ Dihydroergotamine 

3. ระวังการใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงท่ีอยู่ในภาวะให้นมบุตร 

4. ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยด้วยโรคตับ 

รูปแบบยา     ยาเม็ดขนาด  150 มิลลิกรัม 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด อาจส่งผลให้เกิดอาการเลือดออกได้ง่าย หรือท าให้ระยะเวลาของ

เลือดหยุดไหลเมื่อมีบาดแผลยาวนานขึ้น ยาต้านการแข็งตัวของเลือดดังกล่าว เช่น Warfarin 

2. ร่วมกับยาขยายหลอดลม สามารถส่งผลให้ระดับยาขยายหลอดลมในกระแสเลือดมีระดับสูงขึ้น ผู้ป่วย

อาจได้รับผลข้างเคียงของยาขยายหลอดลมติด ตามมา หากมีความจ าเป็นต้องใช้ยาร่วมกัน สมควรต้อง

ปรับเปลี่ยนขนาดและระยะเวลารับประ ทานให้เหมาะสม ยาขยายหลอดลมดังกล่าว เช่น 

Theophylline 

3. ร่วมกับยากลุ่ม Ergot Alkaloids (เช่น ยารักษาไมเกรน) ถือ เป็นข้อที่ต้องระมัดระวังอย่างสูง ด้วยเคย

มีรายงานผลที่มีการใช้ยา 2 กลุ่มนี้ร่วมกัน มีความเป็น ไปได้ที่อาจก่อให้เกิดการตายของเนื้อเยื้อ และมี
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การเสื่อมสภาพของเซลล์ติดตามมา ยากลุ่ม Ergot Alkaloids ดังกล่าว เช่น Ergotamine 

Dihydroergotamine 

4. ร่วมกับยาต้านสารฮีสตามีน (Histamine) บางตัว อาจท าให้ระดับยาต้านฮีสตามีนในกระแสเลือดเพ่ิม

สูงขึ้น ส่งผลต่อระบบหลอดเลือดท่ีไปเลี้ยงหัวใจ และเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะตามมา ยาต้านฮีสตา

มีนดังกล่าว เช่น Terfenadine 

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิระหว่าง 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยา ให้พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและ

สัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า 
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Metronidazole 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ออกฤทธิ์ โดยตัวยาจะซึมเข้าผนังเซลล์ของแบคทีเรีย Anaerobic bacteria และผนังเซลล์ของสัตว์เซลล์เดียวโปร

โตซัว จากนั้นยาจะเข้าไปรบกวนการสร้างและการสัง เคราะห์สารทางพันธุกรรม (DNA) ของเชื้อดังกล่าว ท าให้ไม่

สามารถแพร่พันธุ์ได้ 

ข้อบ่งใช้   

1. เชื้อ Trichomonas ที่ก่อโรคโดยเฉพาะในอวัยวะเพศ เช่น โรคพยาธิช่องคลอด 

2. การอักเสบและการติดเชื้อกลุ่มอะมีบาที่มีการติดเชื้อในตับ  

3. ใช้ป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย กลุ่ม Anaerobic หลังจากการผ่าตัดช่องท้อง หรือผ่า ตัดอวัยวะใน

ระบบสืบพันธุ์ 

4. รักษาล าไส้อักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิด Clostridium Difficile และเชื้อสัตว์เซลล์เดียวชนิด 

Giardia Lamblia 

5. รักษาการอักเสบและการติดเชื้อในช่องปากและฟัน โดยใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะชนิด Amoxicillin 

6. ใช้ป้องกันการติดเชื้อในแผลผ่าตัดล าไส้ใหญ่ หรือการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ 

ขนาดและวิธีใช้   

ก. ส าหรับการติดเชื้อ Trichomonas Vaginalis ในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ เช่น โรคพยาธิช่องคลอด 

ผู้ใหญ่  :  ขนาดรับประทานสูงสุดคือ 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 7 วัน  

ข. ส าหรับการติดเชื้อสัตว์เซลล์เดียวชนิดอะมีบาในล าไส้เล็ก (Intestinal Amoebiasis) 

ผู้ใหญ่: ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัมต่อวัน แบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง  

เด็ก: อายุ 7-10 ปี รับประทานสูงสุดไม่เกิน 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง 

อายุ 3-7 ปี รับประทานสูงสุดไม่เกิน 800 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 4 ครั้ง 

อายุ 1-3 ปี รับประทานสูงสุดไม่เกิน 600 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง 

ค. ส าหรับการติดเชื้ออะมีบาที่ตับ 

ผู้ใหญ่  : ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง  

*** การรับประทานยานี้ควรรับประทานพร้อมหรือหลังอาหารเพ่ือลดการระคายเคืองของกระเพาะและล าไส้  
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ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

ก่อให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินอาหาร อาจเกิดลมพิษและมีผื่นคันตามร่างกาย รู้สึกง่วงและวิงเวียน 

ปวดศีรษะ ปัสสาวะมีสีเข้มและคล้ า 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยาเมโทรนิดาโซล (เช่น ขึ้นผื่น หรือ มีปัญหาทางการหายใจ เช่น แน่นหน้าอก) 

หากมีความจ าเป็นต้องใช้ยาเมโทรนิดาโซลมากกว่า 10 วัน ควรต้องตรวจและควบคุมความผิดปกติของ

ระบบเลือด/ระบบโลหิตวิทยา เช่น ตรวจซีบีซี 

2. ไม่ควรใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเก่ียวกับระบบสมอง รวมไปถึงโรคที่เก่ียวกับระบบประ สาทส่วนปลาย 

ระบบประสาทส่วนกลาง และ ผู้ที่มีโรคตับ 

3. ระวังการใช้ยากับผู้ที่ต้องท างานกับเครื่องจักร หรือต้องขับข่ียวดยานพาหนะด้วย เพราะยาอาจท าให้มี

อาการ ง่วงนอน หรือวิงเวียนศีรษะ 

4. ระวังการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ และหญิงที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร ถึงแม้ยาเมโทรนิดาโซล ไม่ก่อให้เกิด

ความพิการของตัวอ่อนในครรภ์ของสัตว์ทดลอง แต่ยานี้มีผลต่อระบบเลือด ต่อตับ และต่อระบบทางเดิน

อาหาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่อทารกได้เช่นเดียวกัน  

รูปแบบยา     ยาเม็ดขนาด 200 มิลลิกรัม/เม็ด 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ จะท าให้มีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ใจสั่น มีการหายใจผิดปกติ  

2. ร่วมกับยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด อาจส่งผลให้เกิดภาวะเลือดออกได้ง่าย หรือภาวะเลือดหยุดไหล

ช้า ยาต้านการจับตัวของเกร็ดเลือดดังกล่าว เช่น ยา Warfarin 

3. ร่วมกับยาที่ใช้ป้องกันหรือรักษาอาการชัก (เช่น ในโรคลมชัก) อาจท าให้ระบบเผาผลาญในร่างกาย หรือ

ขบวนการทางเคมีที่ไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของยาเมโทรนิดาโซล และส่งผลต่อการออกฤทธิ์ รวมไปถึง

ระดับยาในกระแสเลือดที่ลดลง ยาที่ใช้รักษาอาการชักดังกล่าว เช่น Phenobarb 

4. ร่วมกับยาบางกลุ่ม อาจท าให้ระดับยาดังกล่าวมีปริมาณในกระแสเลือดสูงมากข้ึน ยากลุ่มดังกล่าว เช่น  

ยาทางจิตเวชบางชนิด เช่น ยา Lithiumยากดภูมิคุ้มกันต้านทานโรค เช่น Cyclosporinยาเคมีบ าบัด

บางชนิด เช่น 5-FU และ Busulfan  

การเก็บรักษายา 

ภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส หรือเก็บตามภายใต้ข้อก าหนดของบริษัทยา (อ่านในฉลากยา) เก็บให้พ้น

แสงแดด ความ ชื้น และต้องเก็บยาให้พ้นมือเด็กเสมอ 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-trimoxazole 

กลไกการออกฤทธิ์ 

กลไกการออกฤทธิ์ โดยยับยั้งการสร้างโปรตีนในกลุ่มเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรีย เชื้อ

รา และโปรโตซัว โดย Sulfamethoxazole จะรบกวนกระบวนการสังเคราะห์สาร Dihydrofolate ส่วน 

Trimethoprim จะรบกวนกระบวนการสังเคราะห์สาร Tetrahydrofolic acid ด้วยกระบวนการดังกล่าว จึงท าให้

กลุ่มเชื้อโรคหยุดการเจริญเติบโตและตายในท่ีสุด 

ข้อบ่งใช้   

ใช้รักษาอาการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ

รักษาการติดเชื้อในกระแสโลหิต  

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 2 เม็ด หลังอาหารเช้า - เย็น ควรรับประทานพร้อมน้ าดื่มที่สะอาด 2 แก้วเป็นอย่าง 

ต่ า หากต้องใช้ยาเป็นเวลานานให้ลดขนาดรับประทานเหลือครั้งละ 1 เม็ดหลังอาหารเช้า - เย็น 

เด็ก:อายุ  6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 10 มิลลิลิตร หลังอาหารเช้า - เย็น 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร เกิดภาวะกระเพาะอาหารอักเสบ ผื่นคันตามผิวหนัง การได้ยินบกพร่อง มี

ภาวะ Stevens-Johnson syndrome นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดผลต่อระบบเลือด/ระบบโลหิตวิทยาโดยก่อให้เกิด
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

ภาวะโลหิตจาง เม็ดเลือดขาวต่ า (Leukopenia) Neutropenia (เม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil ต่ า) เกล็ดเลือด

ต่ า (Thrombocytopenia) เกิดภาวะเกลือโพแทสเซี่ยมในกระแสเลือดมีระดับสูงเกินมาตรฐาน (เช่น หัวใจเต้นผิด

จังหวะ) น้ าตาลในเลือดต่ า (เช่น วิงเวียน จะเป็นลม กระสับกระส่าย ) เกิดอาการทางสมอง (เช่น วิงเวียน ปวด

ศีรษะ ชัก) และ/หรือการท างานของระบบขับถ่ายปัสสาวะผิด ปกติ (เช่น ปัสสาวะขุ่น ปัสสาวะเป็นเลือด ) 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ยากับผู้ที่แพ้ยาโค-ไตรม็อกซาโซล 

2. ห้ามใช้ยากับผู้ที่มีภาวะตับ – ไตท างานผิดปกติ 

3. ห้ามใช้ยากับเด็กทารกแรกคลอด 

4. ห้ามใช้ยาร่วมกับยา Dofetilide (ยารักษาโรคหัวใจที่มีการเต้นของหัวใจผิดปกติ) 

5. ห้ามใช้ยากับหญิงตั้งครรภ์และหญิงท่ีอยู่ในภาวะให้นมบุตร นอกจากมีค าสั่งแพทย์เท่านั้น  

6. ระวังการใช้ยากับผู้ป่วยภาวะขาดเอนไซม์จีซิกพีดี ผู้ที่ร่างกายขาดโฟเลต (Folic acid/Folate) ผู้ที่มี

ประวัติโรคหืด และผู้ป่วยภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน 

รูปแบบยา     ยาเม็ด ประกอบด้วย Trimethoprim 80 มิลลิกรัม/เม็ด และ Sulfamethoxazole 400  

มิลลิกรัม/เม็ด 

ยาน้ าแขวนตะกอน ประกอบด้วย Trimethoprim 40 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร และ Sulfame  

thoxazole 200 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยาขับปัสสาวะกลุ่มไทอะไซด์ (Thiazide diuretics เช่น Hydrochlorothiazide) สามารถ

ก่อให้เกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ า (Thrombocytopenia) จึงควรเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน 

2. ร่วมกับยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด เช่น Warfarin อาจเกิดความเสี่ยงท าให้มีอาการเลือดออกง่าย

เพ่ิมข้ึน อีกท้ังส่งผลเสียต่อการท างานของอวัยวะ ตับ - ไตของผู้ป่วย หากต้องใช้ยาร่วมกันควรต้องปรับ

ขนาดรับประทานของยา warfarin โดยแพทย์ผู้รักษา 

3. ร่วมกับยากันชัก เช่น Phenytoin มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการข้างเคียง เช่น เสียการทรงตัว/เซ สั่น 

อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน เป็นลม หากต้องใช้ยาร่วมกัน สมควรต้องปรับขนาดการรับประทานของ 

Phenytoin 

4. ร่วมกับยารักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น Dofetilide สามารถเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ 

แน่นหน้าอก ตาพร่ามัว คลื่นไส้ จึงถือเป็นข้อห้ามใช้ยาร่วมกัน 

การเก็บรักษายา 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

อุณหภูมิห้อง เก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิดพ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควร

เก็บยาในห้องน้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Antifungal drug 

Griseofulvin 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ตัวยาจะยับยั้งการแบ่งเซลล์ของเชื้อราในระยะที่เรียกว่าเมตะเฟส (Metaphase) ยานี้ยังเข้าไปรวมกับเคราติน 

(Keratin) ที่ผิวหนังของผู้ป่วย ท าให้ผิวหนังบริเวณท่ีสัมผัสกับเชื้อรามีความคงทนและต่อต้านการติดเชื้อราได้  

ข้อบ่งใช้   

รักษาการติดเชื้อราที่ผม ผิวหนัง เล็บมือ เล็บเท้า 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

ขนาดและวิธีใช้   

ก. การติดเชื้อราที่ผมและผิวหนัง 

ผู้ใหญ่   : รับประทาน 0.5 - 1 กรัม/วันเป็นเวลา 2 - 8 สัปดาห์ สามารถแบ่งรับประทานหรือจะรับประทานเพียง 

ครั้งเดียวก็ได้ 

ข. การติดเชื้อราที่เล็บมือ 

ผู้ใหญ่: รับประทาน 0.5 - 1 กรัม/วันเป็นเวลา 6 เดือน 

ค. การติดเชื้อราที่เล็บเท้า 

ผู้ใหญ่: รับประทาน 0.5 - 1 กรัม/วันเป็นเวลา 12 เดือนหรือมากกว่านั้น 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร วิงเวียน สับสน ปวดศีรษะ ซึมเศร้า อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ปลายประสาท

อักเสบ (โรคเส้นประสาท) แพ้แสงแดด ผื่นคัน ลมพิษ อาจพบโปรตีนออกมากับปัสสาวะ พบได้จากการตรวจ

ปัสสาวะ 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยากริซีโอฟูลวิน 

2. ห้ามใช้ยานี้กับหญิงตั้งครรภ์ 

3. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคตับ ผู้ป่วยโรคเอสแอลอี 

4. ระวังการใช้ยานี้กับหญิงที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร 

5. ระหว่างการใช้ยานี้ควรระวังเรื่องการขับขี่ยวดยานพาหนะหรือการท างานที่เก่ียวกับเครื่องจักร ทั้งนี้

เนื่องจากผลข้างเคียงของยา เช่น สับสน วิงเวียน อ่อนเพลียจากนอนไม่หลับ 

6. หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดหรือแสงจากหลอดไฟฟ้า 

7. ระหว่างการรักษาด้วยกริซีโอฟูลวิน ควรเฝ้าระวังเรื่องการท างานของไต ของตับ โดยควรมีการ

ตรวจสอบผลเลือดเป็นระยะๆ 

รูปแบบยา    ยาเม็ดขนาด 500 มิลลิกรัม/เม็ด 

 

 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. กับยารักษาโรคลมชัก เช่น Phenobarbital จะท าให้ลดการดูดซึมของยารักษาโรคลมชักจากระบบ

ทางเดินอาหาร หากมีความจ าเป็นต้องใช้ยาร่วมกัน ควรปรับขนาดรับประทานเป็นกรณีๆไป  
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

2. กับยาเม็ดคุมก าเนิด เช่น Estradiol และ Norethindrone/Norethis terone acetate อาจท าให้

ระดับความเข้มข้นของยาคุมก าเนิดในกระแสเลือดลดต่ าลง และอาจส่งผลให้มีเลือดออกหรือเสี่ยงกับ

การตั้งครรภ์ได้ จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน 

3. กับยาแก้ปวด ยาลดไข้ เช่น Paracetamol จะท าให้เพ่ิมความเป็นพิษกับตับ หากไม่มีความจ าเป็นใดๆ

ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน 

4. ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ จะท าให้มีอาการหน้าแดง หัวใจเต้นเร็ว จึงควรหลีกเลี่ยง

และห้ามการใช้ยาร่วมกับแอลกอฮอล์ 

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซียลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อน และความชื้น 

เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
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5.3 Anthelmintics 

Albendazole 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการเชื่อมต่อโปรตีนทิวบูลิน (Tubulin: โปรตีนส าคัญท่ีใช้ในการท างานของเซลล์ของพยาธิ) 

ในตัวพยาธิ อีกทั้งปิดก้ันการดูดซึมน้ าตาลกลูโคส ท าให้พยาธิขาดพลังงานในการด ารงชีวิตและตายลง  

ข้อบ่งใช้   

เป็นยาส าหรับฆ่า/ถ่ายพยาธิ ได้แก่ พยาธิปากขอ พยาธิตัวกลม (เช่น พยาธิไส้เดือน) พยาธิตัวแบน (เช่น พยาธิตืด

หมู พยาธิตืดวัว) พยาธิแส้ม้า พยาธิเส้นด้าย/พยาธิเข็มหมุด พยาธิใบไม้ตับ 

ขนาดและวิธีใช้   

ก. ส าหรับฆ่าพยาธิตัวตืด (Echinococosis) 

ผู้ใหญ่ :  น้ าหนักมากกว่า 60 กิโลกรัม: รับประทาน 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น เป็นเวลา 28 วัน 

น้ าหนักตัวน้อยกว่า 60 กิโลกรัม รับประทาน 15 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน โดยแบ่ง 

รับประทาน 2 ครั้ง โดยขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 800 มิลลิกรัม/วัน 

เด็ก: ขนาดรับประทานข้ึนกับอายุและน้ าหนักตัวของเด็ก ซึ่งต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ เท่านั้น  

ข. ส าหรับพยาธิตืดหมูในระบบประสาท (Neurodysticercosis): 

ผู้ใหญ่: น้ าหนักมากกว่า 60 กิโลกรัม: รับประทาน 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น เป็นเวลา 8 – 30 

 วัน 

น้ าหนักตัวน้อยกว่า 60 กิโลกรัม รับประทาน 15 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน โดยแบ่ง 

รับประทาน 2 ครั้ง โดยขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 800 มิลลิกรัม/วัน 

เด็ก: ขนาดรับประทานขึ้นกับอายุและน้ าหนักตัวของเด็ก ซึ่งต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ เท่านั้น  

ค. ส าหรับฆ่าพยาธิเข็มหมุด (Enterobiasis): 

ผู้ใหญ่: รับประทาน 400 มิลลิกรัม ครั้งเดียว 

เด็ก: อายุมากกว่า 2 ปี: รับประทาน 400 มิลลิกรัม ครั้งเดียว 

อายุ 1 - 2 ปี: รับประทาน 200 มิลลิกรัม ครั้งเดียว 

ง. ส าหรับฆ่าพยาธิไส้เดือน (Ascariasis): 

ผู้ใหญ่: รับประทาน 400 มิลลิกรัม ครั้งเดียว 
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เด็ก: อายุมากกว่า 2 ปี: รับประทาน 400 มิลลิกรัม ครั้งเดียว 

อายุ 1 - 2 ปี: รับประทาน 200 มิลลิกรัม ครั้งเดียว 

จ. ส าหรับฆ่าพยาธิปากขอ (Hookworm infections): 

ผู้ใหญ่: รับประทาน 400 มิลลิกรัม ครั้งเดียว 

เด็ก:  อายุมากกว่า 2 ปี: รับประทาน 400 มิลลิกรัม ครั้งเดียว 

อายุ 1 - 2 ปี: รับประทาน 200 มิลลิกรัม ครั้งเดียว 

 

ฉ. ส าหรับฆ่าพยาธิเส้นด้าย (Strongyloidiasis): 

ผู้ใหญ่: รับประทาน 400 มิลลิกรัม วันละครั้งหรือแบ่งรับประทานเช้า -เย็น เป็นเวลา 3 วัน หากจ าเป็น แพทย์ 

อาจให้ยาซ้ าได้อีก หลังจากรับประทานยาไปแล้ว 3 สัปดาห์ ควรรับประทานยาพร้อมอาหาร 

เด็ก: ขนาดที่รับประทาน ขึ้นกับน้ าหนักตัวของเด็กและต้องอยู่ในค าสั่งแพทย์เท่านั้น  

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

รู้สึกไม่สบาย ในระบบทางเดินอาหาร คลื่นไส้ ปวดศีรษะ วิงเวียน ผื่นคัน ตับอักเสบ ปากแห้ง อาการข้างเคียง ขั้น

รุนแรง ได้แก่ การกดการท างานของไขกระดูก 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงท่ีอยู่ในภาวะให้นมบุตร 

2. ห้ามใช้ยานี้กับเด็กทารก 

3. ห้ามใช้ยานี้กับผู้แพ้ยาอัลเบนดาโซล 

4. ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่ตับท างานผิดปกติ 

5. ระหว่างการใช้ยานี้ ควรต้องคอยตรวจความผิดปกติของระบบเลือด และการท างานของตับควบคู่กันไป  

6. ระวังมิให้เกิดการตั้งครรภ์ในเพศหญิงหลังหยุดใช้ยาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

รูปแบบยา     รูปแบบยาเม็ด ขนาดความแรง 200 มิลลิกรัม/เม็ด 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยาลดกรด เช่น Cimetidine สามารถท าให้ระดับยา อัลเบน ดาโซนด้อยประสิทธิภาพลง หากไม่

จ าเป็นไม่ควรใช้ยาร่วมกัน 

2. ร่วมกับยากลุ่มสเตียรอยด์ เช่น Dexamethazone สามารถเพ่ิมระดับ ความเข้มข้นของอัลเบนดาโซลใน

เลือดได้ จึงควรเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน 

การเก็บรักษายา 
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อุณหภูมิระหว่าง 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยา

ให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mebendazole 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ออกฤทธิ์โดยตัวยาจะท าลายการสร้างท่อล าเลียงอาหารภายในล า ไส้ของหนอนพยาธิ ท าให้ปิดกั้นการดูดกลืน

สารอาหารอื่นๆ เช่น น้ าตาลกลูโคลส (Glucose) ส่งผลให้พยาธิขาดสารอาหารและตายในท่ีสุด 

ข้อบ่งใช้   

ส าหรับฆ่า/ถ่ายพยาธิไส้เดือน พยาธิแส้ม้า พยาธิเข็มหมุด พยาธิเส้นด้าย พยาธิปากขอ โดยสามารถออกฤทธิ์ฆ่า

พยาธิหลายชนิดได้ภายในเวลาเดียวกัน 

ขนาดและวิธีใช้   

ก. ผู้ใหญ่และเด็กที่อายุเกิน 2 ปีข้ึนไป 

        1.  ส าหรับฆ่าพยาธิตัวกลม (บางครั้งอาจได้ยินชื่อว่า พยาธิหอยโข่ง (Angiostrongylo sis): รับประทานครั้ง 

ละ 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้งเช้า - เย็น เป็นเวลา 5 วัน 

2. ส าหรับฆ่าพยาธิไส้เดือน (Ascariasis): รับประทานครั้งละ 100 มิลลิกรัม วันละครั้งเช้า - เย็น เป็นเวลา 

3 วัน 

3. ส าหรับฆ่าพยาธิปากขอ (Hookworm infection): รับประทานครั้งละ 100 มิลลิกรัม วัน ละ 2 ครั้งเช้า 

- เย็น เป็นเวลา 3 วัน 
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4. ส าหรับฆ่าพยาธิแส้ม้า (Whipworm infection): รับประทานครั้งละ 1 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้งเช้า - 

เย็น เป็นเวลา 3 วัน 

5. ส าหรับฆ่าพยาธิเข็มหมุด (Pinworm infection): รับประทานครั้งแรก 100 มิลลิกรัมครั้ง เดียว จากนั้น

อีก 2 สัปดาห์รับประทาน 100 มิลลิกรัมอีก 1 ครั้ง 

ข. ในเด็ก: ในเด็กเล็ก การใช้ยาต้องเป็นค าแนะน าจากแพทย์เท่านั้น 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

1. ผลต่อระบบทางเดินอาหาร: อาจมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย 

2. ผลต่อการท างานของตับ: หากใช้ยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ สามารถก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบชนิด 

Granulomatous hepatitis 

3. ผลต่อระบบเลือด/ระบบโลหิตวิทยา: อาจเกิดภาวะโลหิตจาง 

4. ผลต่อผิวหนัง: อาจ มีอาการผื่นคัน ลมพิษ 

5. ผลต่อระบบระบบประสาท: สามารถพบอาการอ่อนแรง และง่วงนอน อาจมีอาการชักเกิดขึ้นได้แต่พบ

น้อยราย 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้แพ้ยามีเบนดาโซล 

2. ห้ามใช้ยากับเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 2 ปี 

3. ห้ามใช้กับหญิงตั้งครรภ์และหญิงท่ีอยู่ในภาวะให้นมบุตร 

4. ควรต้องเฝ้าระวังระบบเลือดและตรวจสอบระบบการท างานของตับกับผู้ป่วยที่ใช้ยานี้ในขนาดสูงๆ  

รูปแบบยา    รูปแบบยาน้ า ขนาดความแรง 100 มิลลิกรัม/ 5 มิลลิลิตร 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยาต้านเชื้อแบคทีเรีย/ยาปฏิชีวนะบางตัว อาจก่อให้เกิดอา การของโรค Stevens-Johnson 

syndrome ซึ่งมีอาการผื่นคันเกิดในบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ในปาก ยาต้านเชื้อแบคทีเรียที่กล่าวถึง เช่น 

Metronidazole 

2. ร่วมกับยากันชักบางตัว สามารถท าให้ระดับยามีเบนดาโซลที่ถูกดูด ซึมเข้าสู่กระแสเลือดลดต่ าลง ยากัน

ชักดังกล่าว เช่น Carbamazepine และ Phenytoin 

การเก็บรักษายา 

ที่อุณหภูมิระหว่าง 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงสว่าง แสงแดด และ

ความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ า และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 
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5.4 Antiseptics 

Povidone iodine 

กลไกการออกฤทธิ์ 
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ตัวยาจะปลดปล่อยสารไอโอดีนเข้าสู่ตัวเชื้อโรคโดยการแทรกซึมผ่านผนังเซลล์ จากนั้นจะเกิดการรบกวนการ

ท างานของเอนไซม์ที่ใช้สร้างโปรตีนเพื่อการแบ่งตัวของเซลล์ของเชื้อโรค ส่งผลท าให้เชื้อโรคหยุดการแบ่งเซลล์ไม่

สามารถแพร่พันธุ์ได้และตายลงในที่สุด  

ข้อบ่งใช้   

1. ป้องกันและยับยั้งการติดเชื้อบริเวณบาดแผลเช่น แผลจากของมีคม แผลไหม้ แผลถลอก 

2. ใช้ป้องกันการติดเชื้อของบาดแผลจากการผ่าตัด 

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่และเด็ก: ทายาในบริเวณบาดแผลโดยใช้ปริมาณและความถ่ีของการทายาตามค าแนะน าในเอกสารก ากับ  

ยาหรือตามค าสั่งแพทย์/พยาบาล 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

ระคายเคืองต่อผิวหนังที่สัมผัสยา อาจมีผื่นคันได้บ้างในผิวหนังที่สัมผัสยานี้กรณีทายานี้แล้วมีอาการแพ้ยานี้เช่น 

รู้สึกอึดอัด/หายใจไม่ออก/หายใจล าบาก ตัวบวม ให้หยุดการใช้ยานี้ทันทีและรีบน าตัวผู้ป่วยมาพบแพทย์/มา

โรงพยาบาลโดยเร็วทันที/ฉุกเฉิน 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้หรือแพ้ส่วนประกอบในสูตรต ารับยาโพวิโดน-ไอโอดีน 

2. ห้ามรับประทานรวมถึงห้ามมิให้ยานี้เข้าตา 

3. ห้ามใช้ยานี้กับเด็กที่คลอดก่อนก าหนดหรือเด็กแรกเกิดที่มีน้ าหนักตัวน้อยกว่า 1.5 กิโลกรัม ด้วย

ไอโอดีนในตัวยาอาจซึมเข้าร่างกายเด็กจนก่ออันตรายต่อเด็กได้เช่น มีไข้ ขึ้นผื่น ชัก  

4. การใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็กเล็ก ควรต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแล

ของแพทย์ 

5. ระวังการใช้ยานี้กับแผลฉีกขาดระดับลึกถึงชั้นเนื้อเยิ่อใต้ผิวหนังรวมถึงแผลไหม้ในระดับรุนแรง  

6. หากใช้ยานี้ไปสักระยะหนึ่ง (ประมาณ 2 - 3 วัน) แล้วบาดแผลไม่ดีข้ึนหรือบาดแผลเลวลง ควรรีบ

กลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลเพ่ือแพทย์จะได้ประเมินการรักษาเพ่ิมเติม  

7. มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดเสมอเพ่ือแพทย์ติดตามการหายของบาดแผล  

รูปแบบยา     สารละลายขนาดความเข้มข้น 10% 

ปฎิกิริยาระหว่างยา   - 

การเก็บรักษายา 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
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อุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยา ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้น

แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ าหรือรถยนต์  

 

Rubbling alcohol 

กลไกการออกฤทธิ์ 

กลไกการออกฤทธิ์โดยตัวยาจะท าลายหรือสร้างความเสียหายต่อสารพันธุกรรมในตัวเชื้อโรค ท าให้เชื้อโรคต่างๆ

หยุดการเจริญเติบโต หยุดการแพร่พันธุ์และตายลงในที่สุด 

ข้อบ่งใช้   

1. เช็ดบริเวณรอบบาดแผลเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 

2. เช็ดท าความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณผิวหนังก่อนท าหัตถการทางการแพทย์เช่น ฉีดยา เจาะเลือด  

3. ใช้ส าหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างเช่น เครื่องมือท าแผล  

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป: ใช้น้ ายาปริมาณเล็กน้อยเช็ดทาผิวหนังหรือทาผิวหนังรอบแผล (ไม่ทาลง 

ในแผล) และท้ิงไว้ให้แห้งก่อนท าหัตถการต่างๆเช่น ฉีดยาหรือท าแผล 

เด็กอายุต่ ากว่า 2 เดือน: ห้ามใช้น้ ายานี้ถ้าไม่มีค าสั่งจากแพทย์ผู้รักษาเพราะอาจเกิดการระคายเคืองรุนแรงต่อผิว

ทารกวัยนี้ที่สัมผัสกับน้ ายานี้ 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

ปวดแสบเมื่อสัมผัสกับตัวบาดแผลโดยตรง, ท าให้ผิวหนังที่สัมผัสตัวน้ ายาฯเกิดภาวะผิวแห้ง หรือเกิดผื่นคัน (ผื่น

ระคายสัมผัส) ขึ้นมาได้ 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ในผู้แพ้ยา/แพ้น้ ายานี้ 

2. ห้ามรับประทานน้ ายานี้โดยเด็ดขาด 

3. ห้ามให้น้ ายานี้เข้าตาหรือใช้หยอดหู 

4. ห้ามเทราดน้ ายานี้บนแผลสดโดยตรง ให้ใช้วิธีเช็ดรอบบาดแผลบนผิวหนังที่ปกติ 

5. ห้ามใช้กับทารกท่ีอายุต่ ากว่า 2 เดือน 

6. ระวังการใช้กับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร เด็ก และผู้สูงอายุ โดยการใช้ควรมีค าสั่งหรือข้อ

ก ากับการใช้อย่างเหมาะสมจากแพทย์ 
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7. หลีกเลี่ยงการเก็บน้ ายานี้ในที่ท่ีมีเปลวไฟหรือประกายไฟรวมถึงในที่ท่ีมีอุณหภูมิสูงเพราะน้ ายานี้สามารถ

ติดไฟ/ลุกไหม้ได้ 

8. ปิดภาชนะบรรจุแอลกอฮอล์ 70% ให้แน่นมิดชิดหลังเปิดใช้งานทุกครั้ง 

รูปแบบยา     สารละลายขนาดความเข้มข้น 70% 

ปฎิกิริยาระหว่างยา    - 

การเก็บรักษายา 

ภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยานี้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บในห้องน้ าหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะท่ี

ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง  

 

6. Endocrine system 

6.1 Drug used in diabetes 

Glibenclamide 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ตัวยาจะกระตุ้น เบต้า - เซลล์ (Beta cell) ในตับอ่อนให้เพิ่มการหลั่งสารอินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ท าให้ร่างกายใช้

น้ าตาลในกระแสเลือดได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ร่างกายดูดน้ าตาลกลูโคส (Glucose) จากกระแสเลือดเข้าไป

เก็บท่ีตับ และท าให้กล้ามเนื้อลายใช้น้ าตาลได้มากยิ่งข้ึน 

ข้อบ่งใช้  ใช้บ าบัดรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 diabetes)       

ขนาดและวิธีใช้   

ขนาดยาเมื่อเริ่มต้นให้รับประทานวันละครั้งๆละ 2.5 มิลลิกรัม จากนั้นให้เพ่ิมปริมาณอีก 2.5 มิลลิกรัมในวันถัดมา

อีก 3 - 5 วันสามารถปรับขนาดการรับประทานเฉลี่ยเป็น 15 มิลลิกรัม/วัน ขนาดรับประทานสูงสุดต่อครั้งต้องไม่

เกิน 10 มิลลิกรัม  

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 

ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ ากว่าปกติ, ระคายเคืองในระบบทางเดินอาหาร, กดการท างานของไขกระ ดูก, อาการแพ้ยา

อย่างรุนแรง เช่น เป็นผื่นขึ้นทั้งตัว หรือมีอาการบวมที่ใบหน้า ล าคอ ลิ้น วิงเวียน และหายใจล าบาก  

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 (Type I DM) หรือผู้ที่อยู่ในภาวะโคม่าด้วยโรคเบาหวาน 

2. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคไตระยะรุนแรงและผู้ป่วยโรคตับ 

3. ระวังการใช้ยานี้กับหญิงตั้งครรภ์และหญิงท่ีอยู่ในภาวะให้นมบุตร 
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4. ระวังการใช้ยานี้กับผู้ที่มีประวัติแพ้ยาปฏิชีวนะ กลุ่ม Sulfonamides 

รูปแบบยา     รูปแบบยาเม็ด ขนาด 5 มิลลิกรัม/เม็ด 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์สามารถส่งผลให้เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าได้มากขึ้น จึงควรหลีกเลี่ยง

การรับประทานยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์  

2. ร่วมกับยาบางตัว เช่น B-blockers, Bezafibrate, Biguanides, Chloramphenical, Clofibrate, 

Coumarin, Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs), Sali sylates, Tetracyclines สามารถ

ส่งผลให้เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า  

3. ร่วมกับยาบางตัว เช่น กลุ่มยาแก้ท้องผูก , Corticosteriods, Nicotinic acid, Estrogen, 

Phenothiazine, Saluretics, และไทรอยด์ฮอร์โมน สามารถลดประสิทธิภาพในการรักษาของไกลเบน

คลาไมด์ และท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดสูงขึ้น หากมีความจ าเป็นต้องใช้ร่วมกันควรต้องปรับขนาด

รับประทานให้เหมาะสม 

การเก็บรักษายาอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส เก็บยาให้พ้นแสงแดดและความชื้น 

Glipizide 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ตัวยาจะกระตุ้น เบต้า - เซลล์ (Beta cell) ในตับอ่อนให้เพิ่มการหลั่งสารอินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ท าให้ร่างกายใช้

น้ าตาลในกระแสเลือดได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ร่างกายดูดน้ าตาลกลูโคส (Glucose) จากกระแสเลือดเข้าไป

เก็บท่ีตับ และท าให้กล้ามเนื้อลายใช้น้ าตาลได้มากยิ่งข้ึน          

ข้อบ่งใช้   

ยานี้ใช้รักษาโรคเบาหวานประเภท 2 (ไม่ต้องใช้อินซูลิน) ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ด้วยอาหาร ยานี้ลดน้ าตาลใน

เลือดโดยกระตุ้นตับอ่อนให้หลั่งอินซูลิน และช่วยให้ร่างกายใช้อินซูลินอย่างมีประสิทธิภาพ  

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่   :โดยทั่วไปรับประทานวันละครั้ง ก่อนอาหารเช้าครึ่งชั่วโมงขนาดเริ่มต้น 5 มก ต่อวันปรับยาครั้งละ  

2.5-5 มก ต่อวัน ระยะเวลาปรับยาประมาณ 7-14 วันหากไม่ได้ผลอาจจะแบ่งให้วันละ 2 ครั้งหากได้ 

ยาตั้งแต่ 15 มก ขึ้นไปควรจะแบ่งให้ขนาดยาแต่ละวันไม่เกิน 40 มก 

ส าหรับผู้สูงอายุหรือมีโรคตับให้ขนาดวันละ 2.5 มก ต่อวัน 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    



คู่มือการใช้ยาส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 92 

 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

             ยานี้อาจท าให้เกิดภาวะน้ าตาลต่ า (hypoglycemia) คือมีอาการกระสั่งกระส่าย สับสน ไม่มีสมาธิ 

หงุดหงิดง่าย อารมณ์หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างทันทีทันใด รู้สึกหิว ซีด คลื่นไส้ เหนื่อยล้า เหงื่อออก ปวด

ศีรษะ ใจสั่น ปากชา เสียวแปลบที่บริเวณปลายนิ้ว ตัวสั่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง มองภาพไม่ชัด รู้สึกหนาว หาวบ่อย 

หัวใจเต้นเร็ว หายใจตื้น วิงเวียน หมดสติ ชัก หรือมีเสมหะมาก ผื่นลมพิษ ผื่นคัน อาการคัน ปัสสาวะเป็นสีน้ าตาล

หรือสีเข้ม ไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ เลือดออกหรือมีรอยฟกช้ าผิดปกติ ผิวแพ้แดดหรือไวต่อแดดมากผิดปกติ อุจจาระสี

ซีด ผิว หรือตามีสีเหลือง 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ควรแจ้งแพทย์และเภสัชกรว่า ก าลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ทั้งสมุนไพร และวิตามิน 

2. ตั้งครรภ์หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร 

3. มีโรคหัวใจ โรคตับ โรคไต โรคต่อมไทรอยด์ 

4. หากเกิดตั้งครรภ์ในระหว่างใช้ยา ให้หยุดยา และพบแพทย์ทันที 

รูปแบบยา     ยาเม็ดขนาด 5 มิลลิกรัม 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

ยาที่ให้ร่วมแล้วท าให้ลดระดับยา  Glipizide  :  B-blocker , thiazide diuretic  

ยาที่ให้ร่วมแล้วท าให้เพิ่มระดับยา  Glipizide  :  H2 antagonist , cimetidine , fluconazole , gemfibrozil ,  

ketoconazole , NSAIDs , digoxin , MAOIs 

การเก็บรักษายา 

ภายใต้อุณหภูมิ 25-30องศาเซลเซียส เก็บยาให้พ้นแสงแดดและความชื้น ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า และเก็บยาให้

พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 

Metformin 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ยังไม่ทราบกลไกการออกฤทธิ์ที่แน่ชัด แต่พบว่าการใช้ยาเมทฟอร์มินช่วยท าให้การดูดซึม น้ าตาลจากทางเดิน

อาหารลดลง ลดการสร้างน้ าตาลกลูโคสของร่างกาย และช่วยให้ฮอร์โมนอิน ซูลินในร่างกายท างานโดยเร่งการเผา

ผลาญน้ าตาลได้ดียิ่งขึ้น 

ข้อบ่งใช้   

รักษาโรคเบาหวานชนิด 2 ช่วยท าให้น้ าตาลในกระแสเลือดลดลง นอกจากนี้ยังใช้เป็นยาทางเลือกในการรักษากลุ่ม

อาการรังไข่ท างานผิดปกติ (Polycystic Ovarian Syndrome: กลุ่มอา การพีซีโอเอส) ซึ่งมีอาการประจ าเดือนมา

ไม่ปกติขาดๆหายๆ มักพบในผู้ที่มีน้ าหนักของร่างกาย มากหรือในคนอ้วน  
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ขนาดและวิธีใช้   

1. ส าหรับการรักษาโรคเบาหวานชนิด 2 ขนาดสูงสุดที่รับประทานในผู้ใหญ่ไม่ควรเกิน 2.25 กรัม/วัน 

ขนาดสูงสุดที่รับประทานในเด็กไม่ควรเกิน 2 กรัม/วัน 

2. ส าหรับการรักษากลุ่มอาการรังไข่ท างานผิดปกติ (Polycystic Ovarian Syndrome)ขนาดสูงสุดที่

รับประทานในผู้ใหญ่ไม่ควรเกิน 1.5 - 1.7 กรัม/วัน 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

ใจสั่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้อง เสีย น้ าหนักตัวลด หนาวสั่น ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า ผื่นคัน ภาวะขาดวิตามินบี 12 

ปวดศีรษะ ท้องอืด อาหารไม่ย่อย 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ระวังการใช้ยานี้กับผู้ที่มีภาวะตับ-ไตผิดปกติเพราะอาจก่อให้เกิดภาวะขาดน้ าและเกิดการติดเชื้อใน

ร่างกายตามมา 

2. ระวังการใช้ยานี้กับผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ผู้ป่วยด้วยพิษสุราทั้งชนิดเรื้อรังและเฉียบพลัน ผู้ป่วยโรค

ไทรอยด์ ต้องได้รับการปรับขนาดการรับประทานยาอย่างถูกต้อง  

3. ระวังการใช้ยากับหญิงที่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์และภาวะให้นมบุตร ถึงแม้ยาเมทฟอร์มินจะจัดเป็นยา

รักษาโรคในหมวด Category B ก็ตาม (กล่าวคือ ยาเมทฟอร์มินมีการศึกษากับตัวอ่อน ที่อยู่ในครรภ์

ของสัตว์ทดลอง พบว่าไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติ หรือเกิดความเสี่ยงกับตัวอ่อนในครรภ์ของ

สัตว์ทดลอง แต่ไม่มีการศึกษาการใช้ยากับมนุษย์ และยังไม่มีการยืนยันรับรองความผิด ปกติของทารก

ในครรภ์ในระยะ 3 เดือนแรก: ดัชนีความปลอดภัยการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์) 

4. ห้ามใช้ในผู้แพ้ยานี้ 

รูปแบบยา    ชนิดเม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับสุราจะก่อให้เกิดภาวะเป็นกรดในร่างกาย (Lactic Acidosis) และเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า

จึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทานร่วมกัน 

2. ร่วมกับยารักษาโรคหัวใจบางกลุ่ม อาจก่อให้เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดสูง จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา

ร่วมกัน กลุ่มยารักษาโรคหัวใจดังกล่าวเช่น อะซีบูโทลอล (Acebuto lol) 

3. ร่วมกับไทรอยด์ฮอร์โมนอาจก่อให้เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดสูง หากต้องใช้ยาร่วมกันควรต้องได้รับการ

ตรวจสอบระดับน้ าตาลในเลือดอย่างใกล้ชิด และปรับขนาดรับประทานของไทรอยด์ฮอร์โมน  
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4. ร่วมกับยาลดกรดบางชนิดอาจจะยับยั้งการขับถ่ายยาเมทฟอร์มินออกจากร่างกายโดยทางไต ท าให้

ระดับยาเมทฟอร์มินในเลือดสูงขึ้นและส่งผลต่อการรักษาระดับน้ าตาลในเลือดตามมา ตัวอย่างยาลด

กรดเช่น ไซเมทิดีน (Cimetidine) 

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิ 25-30  องศาเซลเซียส เก็บยาให้พ้นแสงแดดและความชื้น ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า และเก็บยาให้พ้นมือ

เด็กและสัตว์เลี้ยง 
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6.2 Thyroid and antithyroid drugs 

Propylthiouracil 

กลไกการออกฤทธิ์ 

1. ยาพีทียูจะออกฤทธิ์ยังยั้งการท างานของเอนไซม์ในต่อมไทรอยด์ชนิด Thyroperoxidase มีผลชะลอ 

การเปลี่ยนแปลงเกลือไอโอไดร์ (Iodide) ไปเป็นธาตุไอโอดีน ซึ่งเป็นผลให้การสังเคราะห์ไทรอยด์

ฮอร์โมนชนิด ที่ 4 (T4) ลดลง 

2. ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ในต่อมไทรอยด์ชนิด 5-deiodinase ท าให้ไทรอยด์ฮอร์โมน ที4(T4) ไม่ 

สามารถเปลี่ยนไปเป็น ที3(T3) เป็นเหตุให้ให้ไทรอยด์ฮอร์โมน ที3(T3) ลดต่ าลง 

ข้อบ่งใช้   

รักษาภาวะไทรอยด์สร้างฮอร์โมนมเกิน(ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ)ก่อนการใช้สารกัมมันตรังสี(น้ าแร่รังสีไอโอดีน ,Radio-

iodine) หรือก่อนใช้การผ่าตัดต่อมไทรอยด์เป็นการรักษา 

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทานครั้งละ 100 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ห่างกันทุก 8 ชั่วโมง รวม 300 มิลลิกรัม/วัน 

 ขนาดที่ใช้คงระดับการรักษาคือ 100-150 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง 

เด็ก : อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป: รับประทานยา 50 มิลลิกรัม วันละ1 ครั้ง 

อายุต่ ากว่า 6 ปี: การใช้ยานี้ให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

1. ผลต่อระบบทางเดินอาหาร: เช่น คลื่นไส้ อาเจียน รู้สึกไม่สบายในกระเพาะอาหาร 

2. ผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน: เช่น เกิดภาวะ Lupus-like syndrome(ผลข้างเคียงจากยาที่ท าให้เกิดกลุ่ม

อาการท่ีคล้ายโรคลูปัส) 

3. ผลต่อระบบประสาท: เช่น ความรู้สึกสัมผัสเพ้ียน การรับรสชาติอาหารเปลี่ยนไป ปวดศีรษะ ง่วงนอน 

วิงเวียน เส้นประสาทอักเสบ อาการชานิ้วมือ-นิ้วเท้า ชาใบหน้า 

4. ผลต่อตา: เช่น ตาแดง น้ าตามาก เยื่อตาอักเสบ 

5. ผลต่อระบบทางเดินหายใจ: เช่น ปอดอักเสบชนิด Interstitial pneumonitis 

6. ผลต่อกล้ามเนื้อ: เช่น ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง 

7. ผลต่อตับ: การท างานของตับผิดปกติ/ตับอักเสบ ตับวาย 

8. ผลต่อผิวหนัง: เช่น เกิดผื่นคัน ลมพิษ Stevens Johnson syndrome 
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9. ผลต่อระบบเลือด: เช่น เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ า (Agranulocytosis) Eosinophilia(เม็ดเลือดขาว

ชนิดEosinophil ในเลือดสูง) Thrombocytopenia (เกล็ดเลือดต่ า) 

 

 

 

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้ 

2. ห้ามใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็ก โดยไม่มีค าสั่งจากแพทย์ 

3. ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง การลดหรือเพ่ิมขนาดรับประทานตลอดจนถึงขั้นหยุดการใช้ยานี้ 

ควรต้องเป็นไปตามค าสั่งแพทย์ 

4. ระหว่างการใช้ยานี้ต้องคอยตรวจสอบผลเลือดตามแพทย์สั่ง ว่ามีอาการของโลหิตจาง หรือมีความ

ผิดปกติในระบบเลือดของผู้ป่วยหรือไม่ 

5. ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยด้วย โรคตับ โรคที่มีความผิดปกติในระบบเลือด เช่น โลหิตจาง เกล็ดเลือด

ท างานผิดปกติ เป็นต้น 

6. หากพบอาการแพ้ยานี้ เช่น เกิดผื่นคัน หายใจไม่ออก/หายใจล าบาก ตัวบวม ให้หยุดการใช้ยานี้ แล้วรีบ

มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาล ทันที/ฉุกเฉินโดยเร็ว 

7. ยากลุ่มนี้อาจท าให้รู้สึก สับสน ความจ าแย่ลง เมื่อมีอาการดังกล่าวจนกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน 

ควรมาปรึกษาแพทย์/มาโรงพยาบาล เพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา  

8. มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามนัดหมายทุกครั้งเพ่ือรับการตรวจร่างกาย และการตรวจเลือด  

รูปแบบยา     ยาเม็ดขนาด 50 มิลลิกรัม/เม็ด 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยา Leflunomide, Teriflunomide อาจส่งผลกระทบต่อการท างานของตับ/ ตับอักเสบ หากไม่

มีความจ าเป็นใดๆ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน 

2. ร่วมกับยา Deferiprone (ยาลดธาตุเหล็กในเลือด), Fluphenazine(ยารักษาทางจิตเวช) อาจส่งผล

กระทบต่อการท างานของไขกระดูก ท าให้ปริมาณเม็ดเลือดขาวในเลือดลดต่ าลงส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน

ของร่างกายจนเกิดการติดเชื้อได้ง่าย เพื่อป้องกันภาวะดังกล่าว ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน  
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3. ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น Warfarin อาจท าให้มีภาวะเลือดออกได้ง่ายขึ้น หากมีความ

จ าเป็นต้องใช้ยาร่วมกัน แพทย์จะปรับขนาด ให้การใช้ยาให้เหมาะสมเป็นรายบุคคลไป  

4. ร่วมกับยารักษาโรคความดันโลหิตสูง เช่นยา Propranolol สามารถน ามาซึ่งอาการชีพจรเต้นผิดจังหวะ 

หายใจติดขัด/หายใจล าบาก วิงเวียน อ่อนแรง เป็นลม หากมีความจ าเป็นต้องใช้ยาร่วมกัน แพทย์จะ

ปรับขนาดรับประทานให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นรายบุคคลไป 

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้น

แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ าหรือในรถยนต์  

 

 

 

6.3 Corticosteroids 

Dexamethasone 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ยับยั้งการเพ่ิมปริมาณผิดปกติของเม็ดเลือดขาว (Leuko cytes) ในบริเวณท่ีมีการอักเสบ อีกทั้งมีกลไกท าให้

ของเหลวถูกดูดกลับคืนเข้าในหลอดเลือด เป็นเหตุให้ลดอาการบวมของร่างกาย และกดการตอบสนองของร่างกาย

ต่อระบบภูมิคุ้มกันต้าน ทานโรค 

ข้อบ่งใช้   

1. บรรเทาอาการอักเสบต่างๆที่เกิดกับร่างกาย 

2. รักษาโรคข้อรูมาตอยด์ อาการหอบหืด 

3. รักษาและป้องกันภาวะอักเสบของตาอันมีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือหลังผ่าตัดต้อกระจก  

4. บรรเทาอาการบวมของจอตา/จอประสาทตา อันมีสาเหตุจากเส้นเลือดด าใหญ่ที่ไปหล่อเลี้ยงตีบตัน  

5. รักษาอาการอักเสบของหู (หูติดเชื้อ) อันมีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรีย  

6. รักษาและบรรเทาแผลในปาก ช่องคอ โดยใช้ในรูปแบบของยาพ่น 

7. ลดภาวะสมองบวมในผู้ป่วยด้วยเนื้องอกสมอง มะเร็งสมอง 

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่: รักษาหอบหืดและรักษาอาการอักเสบต่างๆของร่างกาย:  
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 ยาฉีด วันละ 4-20 มก. เข้ากล้ามเนื้อหรือหลอดเลือดด าแบ่งให้ทุก 6-12  ชั่วโมง 

เด็ก       : ขนาด 0.08-0.3 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม/วันเข้ากล้ามเนื้อหรือหลอดเลือดด าแบ่งให้ทุก 

6-12  ชั่วโมง 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

เกิดสิว นอนไม่หลับ วิงเวียนศีรษะ รับประทานอาหารมากข้ึน น้ าหนักเพ่ิม เบื่ออาหาร ผิว หนังบางลง ซึมเศร้า 

ความดันโลหิตสูง มีความเสี่ยงของการติดเชื้อมากขึ้น ความดันในลูกตาเพ่ิมข้ึน อาเจียน คลื่นไส้ จิตใจสับสน ปวด

ศีรษะ ปัสสาวะน้อยลง บวม ใบหน้า ตามนิ้วมือและขา กรณีที่ใช้ยาเป็นเวลานานๆอาจเกิดต้อกระจก  

นอกจากนี้ หากหยุดยาเดกซาเมทาโซนกะทันหัน อาจมีอาการถอนยา อาทิเช่น ความดันโลหิตต่ า เป็นไข้ ปวด

กล้ามเนื้อ ปวดข้อ ผื่นคันตามผิวหนัง น้ าหนักลด จมูกอักเสบ และที่ร้าย แรงที่สุดคือ เสียชีวิต  

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่ยังไม่ทราบสาเหตุของการติดเชื้อ 

2. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่แพ้ยาเดกซาเมทาโซน 

3. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีการติดเชื้อราในอวัยวะต่างๆของร่างกาย เพราะจะท าให้เชื้อรารุนแรงขึ้น  

4. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่เชื้อมาลาเรียขึ้นสมอง เพราะอาจท าให้โรครุนแรงขึ้น 

5. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่อยู่ในช่วงให้วัคซีน เช่น วัคซีนป้องกันฝีดาษหรือไข้ทรพิษ เพราะจะท าให้เชื้อที่ใช้ผลิต

วัคซีนรุนแรงขึ้น หรือประสิทธิภาพของวัคซีนด้อยลง 

รูปแบบยา     ยาฉีดขนาด 4 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยาปฏิชีวนะบางกลุ่ม สามารถเพ่ิมความเสี่ยงเกิดภาวะเส้นเอ็นอักเสบโดยเฉพาะกับผู้ป่วยที่มี

อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ยาปฏิชีวนะดังกล่าว เช่น Ciprofloxa cin, Ofloxacin, Trovafloxacin 

2. ร่วมกับช้ยาปฏิชีวนะบางตัว เช่น Rifampin จะท าให้ประสิทธิภาพในการรักษาของยาเดกซาเมทาโซน

ลดลงไป หากมีความจ าเป็นต้องใช้ร่วมกัน อาจต้องปรับขนาดรับประทานของยาทั้งคู่  

3. ร่วมกับยาแก้ปวดบางตัว อาจท าให้เกิดภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหาร - ล าไส้ (ภาวะเลือดออกใน

ทางเดินอาหาร) มีอาการปวดท้อง วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ อุจจาระมีสีด าเหมือนยางมะตอย (จากมี

เลือดออกในทางเดินอาหาร) จึงควรหลีกเลี่ยงหรือให้รับประทานยาแก้ปวดหลังอาหาร ยาแก้ปวด

ดังกล่าว เช่น Ibuprofen 
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4. ร่วมกับยาลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือด สามารถท าให้ประสิทธิภาพของยาลดการเกาะตัวของเกล็ด

เลือดด้อยลงไป ควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกันหรือต้องปรับขนาดของการรับประทานยาทั้งคู่ ยาลดการ

เกาะตัวของเกล็ดเลือด เช่น Aspirin 

การเก็บรักษายา 

ภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) บรรจุในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น และเก็บยาให้

พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Obstetrics , Gynaecology  and urinary tract disorder 

7.1 Treatment of vaginal and vulval condition 

Clotrimazole vaginal suppository 

กลไกการออกฤทธิ์ 
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ออกฤทธิ์ที่ผนังเซลของเชื้อรา ท าให้การล าเลียงสารอาหารของเชื้อราบกพร่อง จึงส่งผลให้เชื้อราหยุดการ

เจริญเติบโตในที่สุด 

ข้อบ่งใช้  รักษาโรคเชื้อราในช่องปากและเชื้อราทางช่องคลอด 

ขนาดและวิธีใช้   

ขนาดของยาโคลไตรมาโซล ที่รับประทานในผู้ใหญ่ส าหรับการรักษาโรคเชื้อราในช่องปากถูกออกแบบให้เป็นยาอม

ที่มีขนาดความแรง 10 มิลลิกรัมต่อเม็ด อม 5 ครั้งต่อวัน โดยอมต่อเนื่องไม่เกิน 14 วัน ส่วน ยาเหน็บช่องคลอด ก็

เช่นเดียวกัน ถึงแม้จะมีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาชนิดรับประทาน แต่ก่อนใช้ต้องได้รับค าแนะน าจากแพทย์ หรือ 

เภสัชกรเท่านั้น 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

ในรูปแบบยาอม อาจท าให้รู้สึกไม่สบายในระบบทางเดินอาหาร รวมไปถึงในการขับถ่าย อาจเกิดปัสสาวะติดขัด 

เกิดภาวะซึมเศร้า อีกท้ังอาจท าให้เกิดตับอักเสบได้ 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ยาชนิดอมในหญิงมีครรภ์ 

2. เพ่ิมความระมัดระวังการใช้ยากับเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 3 ขวบด้วยอาจเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง 

3. ห้ามใช้ยากับผู้ที่แพ้ยานี้ 

รูปแบบยา     รูปแบบยาเม็ด จะเป็นชนิดยาอมและยาเหน็บช่องคลอด 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

ยาชนิดอมร่วมกับยารักษาโรคไมเกรน สามารถท าให้หลอดเลือดหดตัวเป็นเวลานานมากขึ้นและอาจน าไปสู่ภาวะ

ความดันโลหิตสูงตามมา ยารักษาโรคไมเกรน ที่กล่าวถึง เช่น เออร์โกตามีน (Ergotamine) 

การเก็บรักษายา 

ภายใต้อุณหภูมิที่ต่ ากว่า 30 องศาเซลเซียส 
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7.2 Contraceptive 

Ethinylestradiol + levonorgestrel ( 0.03 mg+0.15 mg) 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ยับยั้งการตกไข่ในรอบเดือนของผู้หญิง ท าให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวขึ้นและยากต่อการฝังตัวของไข่ นอกจากนี้ยัง

ท าให้บริเวณปากมดลูกมีสารคัดหลั่งลักษณะเหนียวข้นจึงท าให้ตัวอสุจิเข้าไปผสมกับไข่ได้ยาก  

ข้อบ่งใช้   

1. ใช้เป็นยาคุมก าเนิดและป้องกันการตั้งครรภ์ 

2. ใช้เป็นยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินในกรณีที่การคุมก าเนิดเดิมเกิดข้อผิดพลาด เช่น ถุงยางอนามัยรั่วหรือฉีก

ขาดในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ หรือกรณีถูกข่มขืน 

ขนาดและวิธีใช้   

การรับประทานยาเม็ดคุมก าเนิดจะมีวิธีรับประทานที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ขนาด และ

ปริมาณฮอร์โมนที่ประกอบอยู่ในเม็ดยาปกติสามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ ที่ส าคัญต้องได้รับ

ค าแนะน าและวิธีรับประทานที่ถูกต้องจากแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อเพ่ิมความม่ันใจในการคุมก าเนิด ผู้บริโภคควร

อ่านข้อแนะน าและรายละเอียดปลีกย่อยได้จากเอกสารก ากับยา การรับประทานยาผิดวิธีหรือผิดขนาด นอกจาก

จะไม่ได้รับประสิทธิผลของการคุมก าเนิดและการรักษาแล้ว ยังอาจได้รับผลอันไม่พึงประสงค์ตามมา กรณีที่ใช้ยาลี

โวนอร์เจสเตรลส าหรับคุมก าเนิดฉุกเฉินไม่ควรใช้เกิน 2 ครั้ง/เดือน 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา   

 มีเลือดออกทางช่องคลอดกะปริดกะปรอย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คัดเต้านม ซึมเศร้า อาจเกิดฝ้า 

ผมร่วง มีอาการบวมน้ า โรคความดันโลหิตสูง และมีภาวะเกล็ดเลือดต่ า 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

รูปแบบยา     ชนิดเม็ดประกอบด้วยEthinylestradiol + levonorgestrel ( 0.03 mg+0.15 mg) 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยาต้านฮอร์โมนบางชนิดจะกระตุ้นการท างานของตับ และก่อให้เกิดภาวะลีโวนอร์เจสเตรลใน

เลือดต่ า ดังนั้นต้องปรับปริมาณการรับประทานของเพ่ิมข้ึนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการคุมก าเนิด ยา

ต้านฮอร์โมนดังกล่าวเช่น ยาอะมิโนกลูเททิไมด์ (Aminoglutethimide) 

2. ร่วมกับยาที่กดภูมิคุ้มกันต้านทานของร่างกายพบว่า จะท าให้ความเข้มข้นของยาดังกล่าวเพ่ิมข้ึน 

นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อตับได้ด้วยยากดภูมิคุ้มกันต้านทานของร่างกายเช่น ไซโคลสปอ

ริน (Ciclosporin) 
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การเก็บรักษายา 

ภายใต้อุณหภูมิ 25 เซลเซียส (Celsius) เลี่ยงการเก็บในที่ชื้น ไม่ควรเก็บยาที่หมดอายุควรทิ้งท าลาย และเก็บยาให้

พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ า 

 

 

Medroxyprogesterone 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ตัวยาจะป้องกันการปฏิสนธิระหว่างตัวอสุจิกับไข่ของสตรีเพศโดยจะยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองที่มีชื่อ

ว่า Gonadotropin (ฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับการมีประจ าเดือนและการตกไข่) ส่งผลท าให้ไม่มีการตกไข่ อีกท้ังเกิด

การปิดก้ันการท างานของฮอร์โมน LH (Luteinizing hormone, ฮอร์โมนอีกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการตกไข่) จาก

ต่อมใต้สมองเช่นกันจึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่ปากมดลูก ท าให้เกิดมีสารคัดหลั่งมีลักษณะเหนียวข้น ท าให้อสุจิ

ผ่านเข้าในโพรงมดลูกได้ยากเป็นเหตุไม่ให้มีการปฏิสนธิเกิดข้ึนนอกจากนี้ยังช่วยเรื่องสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย

สตรี เกิดการท างานของมดลูกอย่างเหมาะสมโดยช่วยให้เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญอย่างพอดีส่งผลให้มีเลือด

ประจ าเดือนเป็นปกติ  

ข้อบ่งใช้   

1. ใช้เป็นยาคุมก าเนิด 

2. รักษาภาวะขาดประจ าเดือนหรือเลือดประจ าเดือนมาผิดปกติ 

3. บ าบัดอาการหลังหมดประจ าเดือน 

4. บ าบัดโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ 

5. บ าบัดโรคมะเร็งไตและมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก 

ขนาดและวิธีใช้   

ก. ส าหรับบ าบัดอาการขาดประจ าเดือน: 

ผู้ใหญ่: รับประทาน 5 - 10 มิลลิกรัมวันละครั้งเป็นเวลา 5 - 10 วัน ประจ าเดือนจะมาภายหลังใช้ยาวัน 

สุดท้ายไปแล้วประมาณ 3 - 7 วัน 

เด็ก:ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดถึงประสิทธิผลและผลข้างเคียงของยานี้ในเด็กกลุ่มวัยนี้ด้วยเป็นวัยที่มักยังไม่มี  

ประจ าเดือน ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มวัยนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป  

ข. ส าหรับอาการเลือดประจ าเดือนมาผิดปกติ: 

ผู้ใหญ่: รับประทาน 5 - 10 มิลลิกรัมวันละครั้งโดยเริ่มรับประทานในวันที่ 16 ของรอบเดือนเป็นเวลาต่อเนื่อง  
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10 วัน หรือเริ่มรับประทานในวันที่ 21 ของรอบเดือนเป็นเวลาต่อเนื่อง 5 วัน จากนั้นประจ าเดือนจะมา 

ภายใน 3 - 7 วันหลังการใช้ยาเม็ดสุดท้าย 

เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดถึงประสิทธิผลและผลข้างเคียงของยานี้ในเด็กกลุ่มวัยนี้ด้วยเป็นวัยที่มักยังไม่มี  

ประจ าเดือน ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มวัยนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป  

ค. ส าหรับยาคุมก าเนิด 

ผู้ใหญ่   :เริ่มตั้งแต่วันแรกของประจ าเดือนหรือภายใน 5 วันแรกของการมีประจ าเดือน และต้องกลับไปฉีดทุก 2  

 เดือน หรือ 3 เดือน ชนิดฉีด 1 ครั้ง ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 2 เดือน และ 3 เดือน 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

ปวดท้อง ประจ าเดือนมาผิดปกติ วิตกกังวล ตาพร่า หนาวสั่น อุจจาระมีสีคล้ า ไอ ปัสสาวะมีสีเข้มมาก ปัสสาวะ

น้อยลง ท้องเสีย วิงเวียน เป็นลม มีไข้ ปวดศีรษะ อาการผื่นคัน และคลื่นไส้ 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้แพ้ยานี้ 

2. ห้ามใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ด้วยสามารถก่อความผิดปกติกับทารกในครรภ์ได้ 

3. ห้ามใช้ยานี้กับสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตรด้วยยากลุ่มนี้สามารถซึมผ่านเข้าน้ านมมารดา และส่งผลต่อ

ทารกได้ 

4. ห้ามใช้กับผู้ที่มีโรคประจ าตัวเช่น ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคลมชัก ผู้ป่วยโรคหืด ผู้ป่วยไมเกรน ผู้ป่วย

โรคไต โรคเบาหวาน 

รูปแบบยา     ยาฉีด ขนาด 50 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร หรือ 150 มิลลิกรัม/3 มิลลิลิตร 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยา Tranexamic acid ด้วยเสี่ยงต่อภาวะเลือดจับตัวเป็นก้อน/เป็นลิ่มเลือดติดตามมา 

2. ร่วมกับยา Ivacaftor (ยารักษาโรค Cystic fibrosis, โรคทางพันธุกรรมที่พบได้น้อยมากที่สารคัด

หลังจากเยื่อเมือกจะเหนียวข้นมาก) อาจท าให้ระดับยาเมดรอกซีโปรเจสเตอโรนในกระแสเลือดเพ่ิม

มากขึ้นและส่งผลให้ได้รับอาการข้างเคียงต่างๆจากยาเมดรอกซีโปรเจสเตอโรน  

3.  ร่วมกับยา Metformin อาจท าให้มีระดับน้ าตาลในเลือดเพ่ิมผิดปกติ กรณีต้องใช้ยาร่วมกันแพทย์จะ

ปรับขนาดรับประทานให้เหมาะสมเป็นรายบุคคลไป 

การเก็บรักษายา 

เก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง  
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Lynestrenol 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ท าให้เยื่อบุโพรงมดลูกมีการแบ่งตัวและหนามากขึ้น และยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน (Gonadotropin, 

ฮอร์โมนชนิดหนึ่งจากต่อมใต้สมอง มีหน้าที่ควบคุมการท างานของรังไข่) รวมถึงชะลอการตกไข่ในเพศหญิง ทาง

คลินิกได้น ายาไลเนสทรีนอลมาบ าบัดรักษาภาวะพร่องฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนตามธรรมชาติของร่างกาย และใช้

เป็นยาเม็ดคุมก าเนิดโดยมีรูปแบบยาแผนปัจจุบันเป็นยาชนิดรับประทาน      

ข้อบ่งใช้   

1. เป็นยาเม็ดคุมก าเนิด ใช้ป้องกันการตั้งครรภ์ 

2. รักษาภาวะประจ าเดือน ผิดปกติ เช่น ประจ าเดือนมามากหรือมาน้อยผิดปกติ 

ขนาดและวิธีใช้   

ก.ส าหรับการคุมก าเนิด: 

ผู้ใหญ่: รับประทาน 0.5 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง โดยเริ่มรับประทานในวันที่ 2 – 5 ของการมีประจ าเดือน กรณี 

ที่ต้องใช้ร่วมกับยาฮอร์โมนเพศหญิงชนิดอ่ืน อย่างเช่น Estrogen แพทย์จะปรับขนาดรับประทานของ 
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ยาไลเนสทรีนอลขึ้นมาเป็น 0.75 – 2.5 มิลลิกรัม/วัน 

ข.ส าหรับภาวะประจ าเดือนผิดปกติ (Menstrual disorders): 

ผู้ใหญ่: รับประทานวันละ 5 – 10 มิลลิกรัม หรือตามค าสั่งแพทย์ผู้รักษา 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

1. ผลต่อระบบทางเดินอาหาร: เช่น รู้สึกไม่สบายในช่องท้อง รับประทานอาหารได้มากขึ้น/น้ าหนักตัวเพิ่ม 

คลื่นไส้ ท้องเสีย 

2. ผลต่อผิวหนัง: เช่น เกิดผื่นคัน ลมพิษ ผิวแพ้แสงแดดได้ง่าย 

3. ผลต่อสภาพจิตใจ: เช่น เกิดภาวะซึมเศร้า 

4. ผลต่อระบบประสาท: เช่น ปวดศีรษะ เป็นไมเกรน 

5. ผลต่อระบบสืบพันธุ์: เช่น ประจ าเดือนมาผิดปกติ อารมณ์ทางเพศน้อยลง 

6. อ่ืนๆ: เช่น เกิดภาวะเต้านมโต เจ็บเต้านม คัดตึงเต้านม ตัวบวม 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้แพ้ยานี้ 

2. ห้ามใช้กับ สตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็ก 

3. ห้ามปรับขนาดรับประทานโดยไม่ได้ขอค าปรึกษาจากแพทย์  

4. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วย มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ ผู้ที่มีประจ าเดือนมาผิดปกติโดย ไม่ทราบสาเหตุ  

5. ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีโรคประจ าตัว เช่น เบาหวาน ไมเกรน โรคความดันโลหิตสูง ผู้ที่เป็นหลอด

เลือดขอด ผู้ป่วยด้วยโรคลมชัก ผู้ป่วยโรคไต เป็นต้น 

6. ควรรับประทานยานี้ตรงเวลา สม่ าเสมอ การหลงลืมรับประทานยานี้ หรือขาดความต่อเนื่องในการใช้

ยานี้ อาจเสี่ยงต่อภาวะตั้งครรภ์ตามมาได้ 

7. เพ่ือให้ง่ายและป้องกันการลืมรับประทานยา ผู้บริโภคสามารถใช้สัญลักษณ์บนแผงยาเป็นแนวทางใน

การรับประทาน 

8. เพ่ือประสิทธิภาพในการคุมก าเนิด ในช่วง 7 วันที่เริ่มต้นรับประทานยานี้แผงแรก ควรใช้การคุมก าเนิด

วิธีอ่ืนร่วมด้วย เช่น การใช้ถุงยางอนามัยชาย 

9. การรับประทานยานี้เกินขนาดในแต่ละครั้ง สามารถส่งผลให้เกิดเลือดออกผิดปกติจากช่องคลอด

เล็กน้อย รวมถึงมีอาการคลื่นไส้อาเจียนตามมา 

10. ผู้บริโภค/ผู้ป่วย ควรต้องหมั่นตรวจความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนกับร่างกาย เช่น มีก้อนที่เต้านม มีความ

ดันโลหิตสูง ซึ่งหากพบความผิดปกติ ต้องรีบมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาล ไม่ต้องรอถึงวันนัด  
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รูปแบบยา     ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 0.5 มิลลิกรัม/เม็ด (500 ไมโครกรัม/เม็ด) 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับ ยาต้านชัก, ยา Barbiturate, Rifampicin, ยาถ่านกัมมันต์, และยาระบาย/ยาแก้ท้องผูกชนิด

ต่างๆ เพราะกลุ่มยา เหล่านี้ สามารถท าให้ประสิทธิภาพการคุมก าเนิดของยาไลเนสทรีนอลลดลง และ

อาจเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดตามมา 

2. ร่วมกับยา เบต้า บล็อกเกอร์ (Beta blockers) และยา Cyclosporine อาจท าให้การออกฤทธิ์ของ ยา 

เบต้า บล็อกเกอร์และยา Cyclosporine เพ่ิมมากข้ึน และอาจท าให้ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงต่างๆของ

ยา เบต้า บล็อกเกอร์และยา Cyclosporine สูงขึ้นตามมาได้ หากไม่มีความจ าเป็นใดๆ ควรหลีกเลี่ยง

การใช้ยาร่วมกัน 

3. ร่วมกับยากลุ่ม Macrolides สามารถเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดพิษกับตับ/ ตับอักเสบได้มากขึ้น เพื่อ

ป้องกันภาวะดังกล่าว จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน 

การเก็บรักษายา 

ภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส(Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้น

แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ าหรือในรถยนต์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Nutrition and blood 

8.1 Fluids and electrolytes 

Dextrose 5% + sodium chloride 0.45% in 1000 ml ( D-5-S/2) 

ข้อบ่งใช้ 
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1. ขาดน้ า (Dehydration) เนื่องจากท้องเดิน, อาเจียนรุนแรง (เช่น กระเพาะล าไส้อุดตัน ก้อนในสมอง) , 

หอบ (เช่น หืด ปอดอักเสบ หลอดลมฝอยอักเสบ)  

2. ช็อก (Shock) เนื่องจากเสียเลือด เสียน้ า หรือจากสาเหตุอื่น ๆ ควรให้น้ าเกลือที่มี NSS ผสม 

3. หมดสติ หรือกินข้าวและน้ าไม่ได้นาน ๆ ควรให้น้ าเกลือท่ีมีเดกซ์โทรสผสมกับน้ าเกลือ  

4. น้ าตาลในเลือดต่ า (Hypoglycemia) เนื่องจากอดอาหารนาน ๆ, ดื่มเหล้าจัด, ใช้ยารักษาเบาหวานเกิน

ขนาด  ควรให้น้ าเกลือที่มีเดกซ์โทรสผสม  

5. ผู้ป่วยที่อดอาหารและน้ าก่อนและหลังผ่าตัด ควรให้น้ าเกลือที่มีเดกซ์โทรสผสม 

6. ผู้ป่วยที่ต้องฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดด า วันละหลาย ๆ ครั้ง เลือกให้น้ าเกลือชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้ โดยให้

ช้า ๆ เพียงเพ่ือให้มีสายน้ าเกลือคากับหลอดเลือดด า เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการฉีดยา  

ขนาดและวิธีใช้ ขึ้นอยู่กับน้ าหนักตัวและความรุนแรงของสภาวะโรค 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

1. ถ้าเครื่องใช้และน้ ายาไม่สะอาด หรือเทคนิคการให้ไม่ถูกต้อง อาจท าให้เกิดการอักเสบ หรือติดเชื้อ หรือ

ภาษาอังกฤษเรียกว่า Phlebitis เกิดอาการบวม แดง ร้อนตรงบริเวณท่ีแทงเข็ม ซึ่งการติดเชื้อในบริเวณ

นี้ เชื้อจะสามารถวิ่งสู่หัวใจทางเส้นเลือดด าได้โดยตรง และแพร่กระจายไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็ว  

เกิดภาวะที่เรียกว่า Sepsis ซึ่งมักจะท าให้ช็อก และเป็นอันตรายถึงชีวิต 

2. ถ้ามีฟองอากาศ เพราะไล่อากาศจากสายน้ าเกลือไม่หมด ฟองอากาศจะเข้าไปในหลอดเลือดด า  

และวิ่งเข้าสู่หัวใจ ก่อนจะถูกส่งไปอุดตันเส้นเลือดที่ปอด อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต  

3. ในผู้ป่วยบางรายอาจมีการแพ้น้ าเกลือ ท าให้มีอาการไข้และหนาวสั่นได้  

4. ถ้าให้น้ าเกลือที่มีความเข้มข้นของเกลือมากกว่าระดับเกลือในเลือดในปริมาณมากเกินไป อาจเป็น

อันตรายถึงตายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็กท่ีมีระดับเกลือในเลือดต่ ากว่าเด็กโต และผู้ใหญ่  

เนื่องจากเกลือที่มีมากเกินไปจะดูดน้ าในร่างกายเข้าสู่เส้นเลือด ท าให้ปริมาตรน้ าในเส้นเลือดมีมากกว่า  

ปกติ และเกิดภาวะความดันโลหิตสูงวิกฤต ซึ่งกรณีนี้จะไม่สามารถเกิดได้เลยในน้ าเกลือแบบดื่มทางปาก  

เพราะว่าล าไส้จะดูดซึมเกลือ เฉพาะในส่วนที่ขาดเท่านั้น 

5. ถ้าให้น้ าเกลือมากหรือเร็วเกินไป อาจท าให้ตัวบวม มีน้ าคั่งในปอด หรือหัวใจวายถึงตายได้  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก คนสูงอายุ คนที่เป็นโรคหัวใจ หรือโรคไตอยู่ก่อนแล้ว  
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ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ โรคไตวาย โรคความดันโลหิตสูง หรือผู้ที่มีอาการร่างกายบวม ภาวะน้ า

คั่งในปอด หรือปอดบวมน้ า  

2. ควรรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ท่ีใช้ให้น้ าเกลือ เพราะหากอุปกรณ์ท่ีใช้ในการให้น้ าเกลือไม่สะอาด 

อาจจะท าให้เกิดการอักเสบหรือติดเชื้อได้  

3. ควรระมัดระวังในเรื่องของฟองอากาศ เพราะหากในสายน้ าเกลือมีฟองอากาศ ฟองอากาศเหล่านั้นก็จะ

เข้าไปในหลอดเลือดด าและเข้าสู่หัวใจซึ่งท าให้เป็นอันตรายได้  

4. ควรเลือกน้ าเกลือที่มีความเข้มข้นของเกลือเท่ากับความเข้มข้นของเกลือในเลือด เพราะหากร่างกาย

ได้รับเกลือแร่ที่มีความเข้มข้นเกินไปอาจจะท าให้เสียชีวิตได้  

5. หากมีอาการไข้และหนาวสั่น ให้หยุดให้น้ าเกลือ และรีบฉีดยาแก้แพ้ทันทีเพ่ือความปลอดภัยค่ะ  

รูปแบบยา      

สารละลายส าหรับฉีดเข้าหลอดเลือด ขนาดบรรจุ 1000 ml 

5%D หมายถึงในน้ าเกลือ มีน้ าตาลชนิด Dextrose อยู่ 5% หรือ 50 g/L  

N/2 หมายถึง มีเกลือ (NaCl) อยู่ครึ่งหนึ่งของระดับเกลือในเลือด  

ปฎิกิริยาระหว่างยา   - 

การเก็บรักษายา 

เก็บยาให้พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ าหรือใน

รถยนต์ 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

 

 

 

 

 

Glucose 50% inj 

ข้อบ่งใช้   

1. ใช้ในกรณีที่ต้องการพลังงานอย่างรวดเร็ว 

2. Severe hypoglycemia 

3. Acute alcoholic intoxication 

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่ : 500 มก./กก./ชั่วโมง The maximum rate ไม่ควรเกิน 800 มก./กก./ชั่วโมง 

เด็ก : Hypoglycaemia: 1 to 2 มล. (50% w/v diluted 1:1 in WFI) ต่อ กก. 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

อาจเกิดอาการเจ็บปวด, ระคายเคืองเส้นเลือด, หลอดเลือดด าอักเสบ (Trombophlebitis) 

ตรงบริเวณท่ีให้ยา เกิดอาการไม่สมดุลของน้ าและเกลือแร่ในร่างกาย บวม โปแตสเซียมในเลือดต่ า  

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่ไม่ถ่ายปัสสาวะ (Anuria) เลือดออกในสมอง (IntracranialHemorrhage) เลือดออก

ไขสันหลัง (Intraspinal Hemorrhage) 

2. การบริหารยาควรให้แบบ IV Infusion อย่างช้าๆ ผ่านทางเส้นเลือดขนาดใหญ่(Central Vein ) ไม่ควร

ผสมร่วมกับ Whole Blood 

รูปแบบยา     ใน 100 มิลลิลิตรของสารละลาย ประกอบด้วยตัวยา Dextrose 50 กรัม 

ปฎิกิริยาระหว่างยา    - 

การเก็บรักษายา 

เก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยา

ในห้องน้ าหรือในรถยนต์ 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodium chloride 0.9% in 1000 ml 

กลไกการออกฤทธิ์ 

ก.กรณีหยดยาเข้าหลอดเลือดด า: 

มักใช้ยาสารละลายน้ าเกลือชนิดที่เข้มข้นของSodium chloride 0.9% หรือ 0.45% จะมีกลไกการออกฤทธิ์โดย

จะช่วยปรับสมดุลเกลือแร่ในร่างกายจึงส่งผลต่อการท างานของระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายให้กลับมาเป็นปกติ  

ข.กรณีที่ใช้เป็นยาล้างแผล/ยาท าแผล ยาล้างจมูก ยาหยอดหู: 

ซึ่งจะใช้ยาสารละลายน้ าเกลือชนิดที่มีความเข้มข้นของ Sodium chloride 0.9% ทางคลินิกถือว่าความเข้มข้น

ระดับนี้จะท าให้เกิดแรงตึงหรือความดันชนิดออสโมซิส (Osmosis, ความดันชนิดที่ก่อให้เกิดการซึมผ่านของสาร

ต่างๆผ่านผนังเซลล์หรือผ่านผนังหลอดเลือด) เท่ากับในเลือด จึงช าระล้างบาดแผลได้โดยไม่ท าให้เกิดอาการปวด

แสบ จากกลไกดังกล่าวจึงส่งผลให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ  

ค. กรณีใช้เป็นยาระบาย/ยาแก้ท้องผูกชนิดสวนทวาร: 

การสวนทวารด้วยยาสารละลายน้ าเกลือท่ีมีความเข็มข้นของ Sodium chloride 15% จะกระตุ้นให้ล าไส้ใหญ่

สวนปลายเกิดการบีบตัวอย่างแรงจนมีอาการปวดอุจจาระและเกิดการขับถ่ายอุจจาระในที่สุด  

ข้อบ่งใช้   

1. บ าบัดและชดเชยการขาดสมดุลของน้ าและเกลือแร่ของร่างกาย 

2. ใช้ท าละลายหรือเจือจางยาฉีดหลายชนิดเพื่อหยดยาเหล่านั้นเข้าหลอดเลือดด าอย่างช้าๆ  
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

3. ใช้เป็นยาช าระล้างบาดแผล/ยาท าแผล ยาล้างจมูก ยาหยอดหู โดยใช้สูตรต ารับยาที่มีความเข้มข้นของ 

Sodium chloride 0.9% ซึ่งเรียกยาสารละลายน้ าเกลือความเข็มข้นในขนาดนี้ว่า Normal saline 

(N/S หรือ NS) หรือ Normal saline solution (NSS) 

4. ใช้สวนทวารหนักช่วยเป็นยาระบาย/ยาแก้ท้องผูกโดยสูตรต ารับจะมีความเข้มข้นของ Sodium 

chloride อยู่ที่ 15% 

ขนาดและวิธีใช้   

ก.กรณีบ าบัดสมดุลน้ าและเกลือแร่ของร่างกาย: 

ผู้ใหญ่และเด็ก: การให้ยาสารละลายน้ าเกลือทางหลอดเลือดด าจะต้องเป็นไปตามค าสั่งแพทย์เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นกับ  

เงื่อนไขของอาการป่วย อายุ น้ าหนักตัว รวมถึงโรคประจ าตัวต่างๆของผู้ป่วย 

ข. กรณีใช้ช าระล้างบาดแผล ล้างจมูก หยอดหู หรือสวนทวาร: 

ผู้ใหญ่และเด็ก: แพทย์/พยาบาลจะเป็นผู้แนะน าทั้งขนาดและวิธีใช้ยาสารละลายน้ าเกลือ ที่ถูกผลิตมาเพ่ือช าระ  

ล้างบาดแผล ล้างจมูก หยอดหู หรือสวนทวารหนัก ได้อย่างเหมาะสมที่สุด ผู้ป่วยควรใช้ยา 

สารละลายน้ าเกลือตามค าแนะน าของแพทย์/พยาบาลอย่างเคร่งครัด  

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

ท าให้หัวใจเต้นเร็ว หายใจติดขัด/แน่นหน้าอก มีไข้ ผื่นคัน ปวดข้อ เปลือกตา/หนังตา-ใบหน้า-ปาก-มือ-เท้ามี

อาการบวม 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้หรือแพ้ส่วนประกอบในสูตรต ารับของยาสารละลายน้ าเกลือ 

2. ห้ามใช้กับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร เด็ก และผู้สูงอายุ โดยไม่มีค าสั่งจากแพทย์  

3. ระวังการใช้กับผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ผู้ป่วยด้วยความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคตับโรคไต 

4. ระหว่างการใช้ยาสารละลายน้ าเกลือหากเกิดอาการแพ้ยาเช่น แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก/ หายใจ

ล าบาก ตัวบวม มีผื่นคัน ต้องหยุดการให้ยาสารละลายน้ าเกลือทันทีแล้วรีบแจ้งแพทย์/พยาบาลโดยเร็ว

ทันท/ีฉุกเฉิน 

รูปแบบยา     สารละลายส าหรับหยดหรือฉีดเข้าหลอดเลือดขนาดความเข้มข้นของ Sodium chloride 0.9% 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยา Lithium อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการรักษาของยา Lithium ด้อยลงไป หากจ าเป็นต้อง

ใช้ร่วมกันแพทย์จะปรับขนาดการใช้ให้เหมาะสมเป็นกรณีไป 
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2. ร่วมกับยารักษาภาวะเกลือโซเดียมในเลือดต่ าเช่น Tolvaptan สามารถส่งผลให้ระดับเกลือโซเดียมใน

เลือดสูงมากเกินไป หากไม่มีความจ าเป็นใดๆ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกัน 

การเก็บรักษายา 

เก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยา

ในห้องน้ าหรือในรถยนต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcium gluconateinj 

กลไกการออกฤทธิ์ 

   ตัวยาจะเข้าไปสร้างสมดุลของเกลือแคลเซียมในกระแสเลือด ส่งผลให้เส้นประสาทกล้ามเนื้อโดยเฉพาะ

กล้ามเนื้อหัวใจท างานได้อย่างเป็นปกติ นอกจากนั้นร่างกายยังน าแคลเซียมไปใช้ในการเสริมสร้างความแข็งแรง

ของกระดูก และเพ่ือคงสมดุลของเกลือแร่/แร่ธาตุต่างๆในเลือดอีกด้วย           

ข้อบ่งใช้   
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1. ส าหรับบ าบัดรักษาผู้ที่ขาดธาตุ/เกลือแร่ แคลเซียม(hypocalcaemia ) เช่น ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง หรือ

ภาวะCalcium ต่ าหลังได้รับเลือดหลายครั้ง, ต้องการเพ่ิมแคลเซียมในพลาสมาทันที เช่นneonatal 

tetany, เกร็ง กระตุกจากภาวะพร่อง parathyroid hormone 

2. รักษาภาวะเกลือแร่โพแทสเซียมและเกลือแร่แมกนีเซียมในเลือดสูงเกินปกติ  

3. รักษาภาวะร่างกายได้รับยากลุ่ม Calcium channel blocker เกินขนาด 

ขนาดและวิธีใช้   

ก. ในการเพิ่มระดับแคลเซียมอย่างฉุกเฉิน 

ผู้ใหญ่ : 7 - 14 mEq (15 - 30 มล.)ขนาดยาเหล่านี้ให้ซ้ าได้ทุก 1 - 3 วันขึ้นกับการตอบสนอง ของผู้ป่วย 

เด็ก      :ทารก : < 1 mEq (2.2 มล.) 

เด็ก  1 - 7 mEq (2.2 - 15 มล.) 

ข. บ าบัดอาการ hypocalcemic 

ผู้ใหญ่: 4.5 - 16 mEq/ครั้ง จนกว่าอาการจะดีขึ้น 

เด็ก: แรกเกิดวันละ 2.4 mEq/กก. โดยแบ่งให้หลายครั้ง 

เด็ก 0.5 - 0.7 mEq/กก. วันละ 3 - 4 ครั้ง หรือจนกระทั่งสามารถควบคุมอาการได้ 

ค. รักษาภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูง และมีอาการพิษต่อหัวใจร่วมด้วย 

ผู้ใหญ่    : ใช้ขนาด 2.25 - 14 mEq ควรตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจร่วมด้วยถ้าจ าเป็นอาจให้ซ้ าได้หลังจากฉีดไปแล้ว  

1 - 2 นาท ี

ง. แก้พิษของแมกนีเซียม 

ผู้ใหญ่    : เริ่มด้วยขนาด 7 mEq ครั้งต่อไปขึ้นกับอาการของผู้ป่วยในผู้ใหญ่อาจฉีดเข้ากล้ามเนื้อด้วยขนาด 2-5  

mEqเมื่อไม่สามารถให้ทางหลอดเลือดด า 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

มีภาวะคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องผูก ปากแห้ง กระหายน้ า ปัสสาวะมาก รู้สึกปั่น ป่วนในกระเพาะอาหาร 

หัวใจเต้นช้าหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตต่ า 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้ 

2. ห้ามฉีดยาแคลเซียมกลูโคเนตเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 

 

3. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในระหว่างท าการกู้ชีพด้วยเครื่องที่เรียก ว่า CPR 
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( Cardiopulmonary resuscitation) 

4. ห้ามใช้กับผู้ที่มีภาวะเกลือแคลเซียมในร่างกายสูง 

5. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่ได้รับพิษจากยา Digoxin 

6. ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคตับ โรคไต โรคหัวใจ ผู้ที่เคยมีประวัติเป็นนิ่วในไต (Renal calculi) 

7. ระวังการให้ยาแคลเซียมกลูโคเนตแบบฉีดเข้าหลอดเลือดอาจก่อให้เกิดอาการหลอด เลือดขยายตัว ความ

ดันโลหิตต่ า หัวใจเต้นช้า หัวใจเต้นผิดจังหวะ จนถึงข้ันหัวใจหยุดเต้น 

รูปแบบยา     ยาฉีด ขนาด 4.5 มิลลิอิควิวาเลนท์/10 มิลลิลิตร 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยา Digoxin อาจท าให้เกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ แน่นหน้าอก ตาพร่า คลื่นไส้ และเป็นลมชัก 

หากจ าเป็นต้องใช้ยาร่วมกันแพทย์จะปรับขนาดรับ ประทานให้เหมาะสมเป็นกรณีไป  

2. ร่วมกับยาปฏิชีวนะ Ceftriaxone ด้วยยาทั้ง 2 จะท าให้เกิดตะกอนผลึกในกระแสเลือด ในปอด หรือใน

ไต โดยเฉพาะกับเด็กทารก 

3. ร่วมกับยา Hydrochlorothiazide อาจท าให้ระดับความเข้ม ข้นของแคลเซียมกลูโคเนตในกระแสเลือด

เพ่ิมสูงขึ้นจนเป็นผลให้มีอาการข้างเคียงตามมา หากจ าเป็นต้องใช้ยาร่วมกันแพทย์จะปรับขนาดการใช้ยา

ให้เหมาะสมเป็นรายบุคคลไป 

4. ร่วมกับยา Amlodipine อาจท าให้ประสิทธิภาพการรักษาของยา Amlodipine ด้อยลงไป หาก

จ าเป็นต้องใช้ยาร่วมกันแพทย์จะปรับขนาดการใช้ยาให้เหมาะสมเป็นรายบุคคลไป 

การเก็บรักษายา 

ภายในอุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ าหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อน

และความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 
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Sodium bicarbonate inj 

กลไกการออกฤทธิ์          

ข้อบ่งใช้   

1. รักษาภาวะหัวใจหยุดเต้น  

2. รักษาภาวะโพแทสเซียมสูง 

3. รักษาภาวะ Metabolic acidosis 

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่  : Cardiac Arrest: เริ่ม 1mEq/kg/dose IV x1 MD : 0.5 mEq/kg/dose q10min PRN 

 Cardiac Arrest เนื่องจาก Hyperkalemia: 50 mEq IV ฉีดนานกว่า 5 นาท ี

 Metabolic Acidosis: 2-5 mEq/kg IV infusion over 4-8 hr 

การผสมยา 

  Direct IV: ผู้ใหญ่; ไม่จ าเป็นต้องเตรียม จะใช้ความเข้มข้น 1 mEq/ml 

 Continuous infusion: ผู้ใหญ่; ต้องเจือจางใน NSS, D5/NSS โดยมีความเข้มข้นสูงสุด 0.5 mEq/ml  

 หลังจากเจือจางแล้วควรใช้ภายใน 24 ชั่วโมง 

การติดตาม 

1. เมื่อฉีดยาใน 5 นาทีแรกต้องดูแลอย่างใกล้ชิด 

2. วัด Vital sign ภายใน 5 นาทีแรกหลังฉีด โดยวัดทุก 15 นาที 2 ครั้ง จากนั้นทุก 30 นาที จนครบ 1 

ชั่วโมง 

3. รายงานแพทย์เมื่อ SBP < 90 mmHg RR < 14 ครั้ง/นาที 

4. ติดตามอาการระคายเคืองหรือเกิด Chemical burn หลอดเลือด 

5. การติดตามผลการรักษา : ค่า lab อยู่ในช่วงปกติ ตามแพทย์สั่ง ได้แก่ Serum electrolyte, Urine pH, 

ABG 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    
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ก่อให้เกิดภาวะความเป็นด่างสูงต่อร่างกาย (Alkalosis: อาการเช่น สับสน คลื่น ไส้อาเจียน วิงเวียน ใจสั่น) 

อารมณ์แปรปรวน หายใจหอบถี่ ชักเกร็ง กล้ามเนื้ออ่อนแรง หัวใจเต้นผิดจังหวะ เกิดภาวะเกลือโซเดียมเกิน/สูงใน

ร่างกาย (อาการ เช่น อ่อนเพลีย กระสับกระส่าย ชัก) มีภาวะแคลเซียมในร่างกาย/ในเลือดต่ า (อาการ เช่น เป็น

ตะคริว กล้ามเนื้อกระตุก หัวใจเต้นผิด ปกติ) ปวดท้อง และท้องอืด 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. เก็บยาที่อุณหภูมิห้อง หลังผสมยามีความคงตัวอยู่ได้ 24  ชั่วโมง 

2. เก็บยาที่อุณหภูมิห้อง (ระหว่าง  20 และ 25 องศาเซลเซียส 

3. การให้อย่างรวดเร็ว (10 ml/min) อาจท าให้ hypernatremia, CSF pressure ลดลงและอาจเกิด 

intracranial hemorrhage 

4. ยาไม่เข้ากัน กับ Amphotericin B, Amino acid ,Amiodarone, Astropine, Calcium gluconate, 

Ciprofloxcin, Dopamine 

5. ในการให้ยาซ้ าควรให้ในขนาดน้อยๆเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะ overdose และ ภาวะ metabolic 

alkalosis 

6. การให้ยาในขนาดมากเกินไปจะท าให้เกิดภาวะ hypokalemia และ อาจท าให้ผู้ป่วยเกิดภาวะ 

arrhythmia 

รูปแบบยา     ยาฉีดขนาดความแรง  Sodium bicarbonate 7.5% inj (50 ml) 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยาต่อไปนี้ จะเพ่ิมความเป็นพิษหรือผลข้าง เคียงของยาดังกล่าวได้มาก กลุ่มยาเหล่านั้น เช่น 

Amphetamines, Ephedrine, Pseudoephe drine, Flecainide, Quinidine, และ Quinine 

2. ร่วมกับยารักษาโรคจิตประสาท เช่น Lithium จะท าให้ฤทธิ์ในการรักษาของ Lithium ลดต่ าลง 

เนื่องจากยาเม็ดโซเดียมไบคาร์บอเนตไปเพ่ิมการก าจัด Lithium ออกจากร่างกาย 

3. ร่วมกับยารักษาโรคเบาหวานบางตัว เช่น Chlorpropa mide สามารถลดฤทธิ์ในการรักษาของยารักษา

โรคเบาหวาน ด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตไปเพ่ิมการก าจัด Chlorpropamide ออกจากร่างกาย 

4. ร่วมกับยารักษาการติดเชื้อเอชไอวีบางตัว เช่น Dolutegravir อาจลดการดูดซึมของยาที่ใช้รักษาเอชไอวี

ดังกล่าว หากมีความจ าเป็นต้องรับประ ทานร่วมกัน ให้รับประทาน Dolutegravir ก่อนยาเม็ดโซเดียมไบ

คาร์บอเนตเป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง หรือรับประทานหลังยาเม็ดโซเดียมไบคาร์บอเนตเป็นเวลา

ประมาณ 6 ชั่วโมง 

การเก็บรักษายา 
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ภายใต้อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาให้พ้นแสงแดดและความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ า และ

เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Vitamins 

Folic acid 

กลไกการออกฤทธิ์ 

กรดโฟลิกมีความจ าเป็นต่อกระบวนการเผาผลาญพลังงานในระบบต่างๆของร่างกาย เช่น การสังเคราะห์สารต่างๆ

ที่เป็นกระบวนการส าคัญของการสร้างเม็ดเลือดแดง เช่น เพียวรีน (Purine) และ ไพริมิดีน (Pyrimidine) อีกท้ังยัง

สนับสนุนการ สร้างเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดในผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดโฟเลตอีกด้วย              

ข้อบ่งใช้   

1. รักษาภาวะโลหิตจาง ประเภท Megaloblastic anemia อันมีสาเหตุจากการขาดโฟเลต 

2. เสริมสร้างและป้องกันการขาดโฟเลตในหญิงตั้งครรภ์ ทารก และเด็ก 

ขนาดและวิธีใช้   

ก.ส าหรับภาวะโลหิตจาง ประเภท Megaloblastic anemia : 

ผู้ใหญ่  : รับประทาน 1 มิลลิกรัมวันละครั้ง อาจรับประทานจนกระทั่งภาวะโลหิตจางดีขึ้นหรือจนกว่าเป็นปกติ 

ข.ส าหรับภาวะร่างกายขาดกรดโฟลิก: 

ผู้ใหญ่  :รับประทาน 400 - 800 ไมโครกรัม วันละครั้ง 
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เด็ก     :  ในเด็กทารก รับประทาน 0.1 มิลลิกรัม วันละครั้ง 

อายุต่ ากว่า 4 ปี รับประทานได้ถึง 0.3 มิลลิกรัม วันละครั้ง 

อายุ 4 ปีขึ้นไป รับประทาน 0.4 มิลลิกรัม วันละครั้ง 

ค.ส าหรับการเสริมวิตามินในเด็ก: 

เด็ก    :  เด็กอายุ 1 -3 ปี รับประทานครั้งละ 150 ไมโครกรัม วันละครั้ง 

เด็กอายุ 4 - 8 ปี รับประทานครั้งละ 200 ไมโครกรัม วันละครั้ง 

เด็กอายุ 9 - 13 ปี รับประทานครั้งละ 300 ไมโครกรัม วันละครั้ง 

เด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป รับประทานครั้งละ 400 ไมโครกรัม วันละครั้ง 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

มีไข้ อ่อนเพลีย ผื่นคัน หาย ใจล าบาก แน่นหน้าอก ให้รีบพาผู้ป่วยส่งแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้วิตามินนี้กับผู้ป่วยแพ้กรดโฟลิก 

2. ห้ามใช้กรดโฟลิกกับผู้ป่วยด้วยโรค/ภาวะโลหิตจางที่ยังไม่ทราบประเภท ด้วยการรับประ ทานขนาด 1 

มิลลิกรัม/วัน สามารถบดบังอาการของโรคโลหิตจางดังกล่าว และยังท าให้ผู้ป่วยไม่ปลอดภัยจากอาการ

โรคโลหิตจางที่แอบแฝงอยู่ 

3. การใช้กรดโฟลิกในลักษณะของอาหารเสริมปริมาณสูง กับหญิงตั้งครรภ์ อาจเกิดความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้า

นม20 - 30% และมีรายงานเพิ่มเติมว่า อาจก่อ ให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหืดในเด็ก 26% 

นอกจากนี้ ยังอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงของมะ เร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายด้วยเช่นกัน ในทีมของผู้วิจัยได้

เสนอให้รับประทานพืชผักใบเขียวซึ่งมี โฟเลตจากธรรมชาติ กลับจะช่วยต้านโรคมะเร็งให้กับผู้บริโภค 

และใช้เป็นทางเลือกเพ่ือทดแทน การรับประทานกรดโฟลิกชนิดสังเคราะห์  

รูปแบบยา     ยาเม็ดขนาดความแรง 5 มิลลิกรัม/เม็ด 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. กับยารักษาโรคลมชัก อาจส่งผลให้ระดับของยารักษาโรคลมชักท่ีอยู่ ในกระแสเลือดลดต่ าลง อาจต้อง

ปรับขนาดรับประทานให้เหมาะสม ยารักษาโรคลมชักดังกล่าว เช่น Phenobarbital, Phenytoin 

2. กับยาช่วยย่อยอาหาร อาจท าให้การดูดซึมของกรดโฟลิกลดลง จึง ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยาที่

เวลาใกล้เคียงกัน ยาช่วยย่อยอาหารดังกล่าว เช่น Pancrelipase 

การเก็บรักษายา 
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ที่อุณหภูมิห้อง เก็บในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงสว่าง แสงแดด และความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ า และเก็บยาให้

พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferrous fumarate 

กลไกการออกฤทธิ์ 

  โดยตัวยาจะเข้ารวมตัวกับฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดง ส่งผลให้การท างานของเม็ดเลือดแดงเป็นไปอย่าง

ปกติ และท าหน้าที่ล าเลียงออกซิ เจนไปเลี้ยงเซลล์ส่วนต่างๆของร่างกายได้          
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ข้อบ่งใช้  ใช้รักษาและป้องกันภาวะขาดธาตุเหล็กของร่างกาย 

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่  : รับประทานได้ถึง 600 มิลลิกรัม/วัน ทั้งนี้ข้ึนกับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา ควรรับประทานยาเมื่อท้องว่าง    

           หากรูส้ึกระคายเคืองกระเพาะอาหารหลังรับประทาน สามารถรับประทานยานี้พร้อมอาหารได้  

เด็ก     : การใช้ยานี้ในเด็กต้องเป็นไปตามค าสั่งแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น เพราะขนาดยาจะข้ึนกับ สาเหตุ ความรุนแรง  

           ของอาการ และน้ าหนกัตวัของเดก็ 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

มีเลือด ออกปนมากับอุจจาระ/อุจจาระเป็นเลือด ท้องผูกหรือไม่ก็ท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน แสบร้อนกลางอก เบื่อ

อาหาร ปัสสาวะมีสีคล้ า ผู้ป่วยบางรายอาจพบอาการแพ้ยา โดยมีอาการผื่นคันตามตัว หายใจไม่ออก/แน่น

หน้าอก/หายใจล าบาก ปากบวม หน้าบวม เป็นต้น 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้แพ้ยานี้ 

2. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยโรคแผลในล าไส้ใหญ่ ผู้ป่วยที่มีภาวะล าไส้อักเสบ 

ผู้ที่มีภาวะธาตุเหล็กในร่างกายเกิน ผู้ป่วยด้วยโรคโลหิตจางอันมีสาเหตุจากเม็ดเลือดแดงแตก 

3. ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง 

4. ระวังการรับประทานยาอ่ืนซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบร่วมกับเฟอรัสฟูมาเรต  

5. ระวังการแพ้สีที่เป็นส่วนผสมในสูตรต ารับยานี้ 

6. การใช้ยานี้ในเด็ก สตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร ต้องเป็นไปตามค าสั่งแพทย์เท่านั้น  

รูปแบบยา     ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 200 มิลลิกรัม/เม็ด 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. กับยา Calcium carbonate, Aluminium hydroxide, อาจท าให้ประสิทธิผลการรักษาของยาเฟอรัสฟู

มาเรตลดลง หากจ าเป็นต้องใช้ยาร่วมกันควรรับประ ทานยาห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ า 

2. กับยา Doxycycline, Tetracycline จะเกิดการรวมตัวของยาในระบบทางเดินอาหารและลดการดูดซึม 

จนท าให้ประสิทธิภาพการรักษาของยาเฟอรัสฟูมา เรตลดลง หากจ าเป็นต้องใช้ร่วมกันควรรับประทาน

ยาห่างกัน 3 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ า 

3. กับยา Methyldopa จะเกิดการรบกวนการดูดซึมของ Methyldopa จนส่งผลกระทบต่อการรักษาของ

ยา Methldopa 

4. ร่วมกับ Vitamin E จะรบกวนการดูดซึมเฟอรัสฟูมาเรตจนส่งผลต่อการรักษาของยาเฟอรัสฟูมาเรต  
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การเก็บรักษายาอุณหภูมิห้องที่เย็นภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น 

Triferdine 

กลไกการออกฤทธิ์        

 หญิงตั้งครรภ์มีความจ าเป็นต้องได้รับไอโอดีนเสริม เนื่องจากความต้องการไอโอดีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ด้วยเหตุผล 

3 ประการได้แก่ 

1.ร่างกายต้องผลิต Thyroxine (T4) เพ่ิมข้ึนประมาณ 50% เพ่ือรักษาระดับฮอร์โมนไธรอยด์ให้อยู่ในช่วงปกติและ

ส่งฮอร์โมนไธรอยด์ไปยังทารก 

2.ทารกต้องการไอโอดีนในการผลิตฮอร์โมนไธรอยด์ โดยเฉพาะในระยะท้ายของการตั้งครรภ์  

3.หญิงตั้งครรภ์มีการก าจัดไอโอดีนทางไตเพ่ิมข้ึน 

ไอโอดีนมีความส าคัญต่อพัฒนาการของทารกในครรภ์แต่ละช่วงดังนี้3 

ช่วงไตรมาสแรก เป็นช่วงที่ทารกก าลังสร้างอวัยวะ สมองเป็นอวัยวะหนึ่งที่เจริญมากในช่วงนี้ และจ าเป็นต้องใช้

ไอโอดีนในการเสริมสร้างสมอง ซึ่งได้รับจากมารดาผ่านสายรก และทารกในช่วงนี้ยังไม่สามารถสร้างฮอร์โมนไธ

รอยด์เองได้ จึงจ าเป็นต้องได้รับฮอร์โมนไธรอยด์จากมารดาด้วย 

ช่วงไตรมาสที่ 2-3 ยังจ าเป็นต้องรับไอโอดีนจากมารดาผ่านสายรก แต่ฮอร์โมนไธรอยด์ที่จะได้รับจากแม่นั้นจะ

น้อยลง เนื่องจากสามารถสร้างฮอร์โมนไธรอยด์บางส่วนได้เอง       

ข้อบ่งใช้  

การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์  ซึ่งจะมีผลเสียต่อระบบประสาทและสมองของทารก

เนื่องจากฮอร์โมนของต่อมไธรอยด์มีความจ าเป็นต่อการเสริมสร้างระบบประสาทในระหว่างอยู่ในครรภ์และหลัง

คลอด การขาดฮอร์โมนไธรอยด์ในช่วงดังกล่าวจะท าให้ทารกมีพัฒนาการทางสมองช้าและระบบประสาทมีความ

ผิดปกติ ทั้งนี้อยู่กับเวลาและความรุนแรงของการขาดฮอร์โมนของต่อมไธรอยด์ ภาวะขาดไอโอดีนรุนแรงในเด็กจะ

เรียกว่า Cretinism เด็กจะมีลักษณะหน้าเอ๋อ ลิ้นคับปาก ตัวบวม สมองช้า 

ขนาดและวิธีใช้  หญิงมีครรภ์  :  วันละ  1 เม็ด หลังอาหารเช้าตลอดการตั้งครรภ์และขณะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

ผื่นแดง ปวดท้อง อาเจียน หายใจไม่สะดวก (ควรหยุดยา) และปรึกษาแพทย์  ผู้ที่มีความผิดปกติของต่อมไธรอยด์ 

ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ในการให้ยา Triferdine นั้นไม่ควรให้เกิน 1 เม็ดต่อวัน เนื่องจากถ้าให้มากไปอาจท าให้ได้รับปริมาณ 

iodine มากเกินความจ าเป็นส่งผลให้เกิดปัญหาความผิดปกติของไธรอยด์ฮอร์โมนได้  การให้ยา 
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Triferdine ควบคู่กับยาเสริมธาตุเหล็กอ่ืน ๆ  เช่น FBC หรือ Obimin AZ ควรต้องพิจารณาปริมาณ 

Iodine ที่ผู้ป่วยจะได้รับทุกครั้งว่าเกินกว่าปริมาณท่ีแนะน าหรือไม่  ในเบื้องต้น หากให้คู่กับ FBC ไม่มี

ปัญหา  แต่ถ้าให้พร้อม Obimin AZ ซึ่งใน Obimin AZ 1 เม็ดจะมี Iodine 0.2 mg จึงอาจต้อง

พิจารณาเป็นกรณีไป  การให้ Iodine เสริมตามที่ RDA ก าหนดย่อมเป็นผลดีต่อผู้ป่วย  การตัดสินว่า 

Iodine มากเกินไปหรือไม่จ าเป็นต้องดู upper limit ที่หญิงมีครรภ์สามารถบริโภคได้ต่อวันว่าอยู่ที่

ระดับใด ดังต่อไปนี้ 

 

RDA for Pregnancy (Iodine) 
14–18 years 220 µg/day of iodine 
19–30 years 220µg/day of iodine 
31–50 years 220 µg/day of iodine 

UL of Iodine for Pregnancy   
14–18 years 900 µg/day of iodine 
19–50 years 1,100 µg/day of iodine 

UL of Iodine  for Lactation 
14–18 years 900 µg/day of iodine 
19–50 years 1,100 µg/day of iodine 

 

2. หากเกิดอาการผื่นแดง ปวดท้อง อาเจียน หายใจไม่สะดวกให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์  

3. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ iodine, เหล็ก และกรดโฟลิก หรือส่วนประกอบของยานี้ 

4. อาจท าให้ท้องผูก ท้องเสีย อุจจาระสีด า และจุกแน่น 

รูปแบบยา     Triferdine 150   เป็นยาเม็ดผสมประกอบด้วย Ferrous fumarate 185 mg( Ferrous 

fumarate  60.81 elemental iron ) + 0Iodine 0.15 mg+Folic acid 0.4mg 

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิห้อง เก็บในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงสว่าง แสงแดด และความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้ า และเก็บยาให้พ้น

มือเด็กและสัตว์เลี้ยง 
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Vitamin Bco 

กลไกการออกฤทธิ์      

 กลไกการออกฤทธิ์ของยาวิตามินบีรวมซึ่งคือการกล่าวถึงหน้าที่ของวิตามินบีแต่ละชนิดในวิตามินบีรวมดังนี้เช่น  

วิตามินบี 1 และบี 2: ช่วยท าให้ร่างกายเปลี่ยนสารอาหารไปเป็นพลังงาน 

วิตามินบี 1 ยังท าให้การท างานของระบบประสาทมีประสิทธิภาพ 

ส่วนวิตามินบี 2 ช่วยในการมองเห็น 

วิตามินบี 3: ช่วยควบคุมระดับไขมันในร่างกายให้เป็นปกติโดยเพิ่มระดับ HDL cholesterol และช่วยควบคุมไม่ให้ 

LDL cholesterol และ Triglycerides สูงเกินปกติ 

วิตามินบี 5: ช่วยควบคุมภาวะอารมณ์เครียดและความวิตกกังวล เสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง  

วิตามินบี 6: ช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนสารอาหารไปเป็นพลังงาน ช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคได้เป็น

อย่างดี การใช้กับสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตรจะช่วยส่งผ่านไปถึงทารกและท าให้การพัฒนาสมอง

ของทารกเป็นไปอย่างปกติ 

วิตามินบี 7: บ ารุงเส้นผมป้องกันไม่ให้ผมร่วง บ ารุงเล็บ ช่วยป้องกันอาการซึมเศร้าได้บ้าง 

วิตามินบี 9: ช่วยบ ารุงเม็ดเลือดแดงให้สมบูรณ์แข็งแรง การใช้ในหญิงตั้งครรภ์ช่วยป้องกันไม่ให้ทารกแรกคลอด

ขาดวิตามินชนิดนี้ 

วิตามินบี 12: ช่วยควบคุมการท างานของระบบประสาทให้เป็นปกติ และช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงให้เจริญอย่างเป็น

ปกติและแข็งแรง       
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ข้อบ่งใช้ เพ่ือบ าบัดและรักษาอาการขาดวิตามินบี 

ขนาดและวิธีใช้   

ด้วยยาวิตามินบีรวมมีหลายสูตรต ารับในท้องตลาดยาบ้านเรา ปริมาณวิตามินบีที่เป็นส่วน ประกอบก็แตกต่างกัน

ออกไป ดังนั้นการรับประทานยาวิตามินบีรวมจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ที่จะคัดเลือกสูตรต ารับยาที่มีใน

สถานพยาบาลและให้เหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุด โดยปกติแพทย์อาจสั่งจ่าย 1 - 3 เม็ด/แคปซูล/วันทั้งนี้ขึ้นกับ

อาการของผู้ป่วยเป็นส าคัญสามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้  

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

ขึ้นอยู่กับปริมาณส่วนผสมของวิตามินบีแต่ละชนิดซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงได้แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจกล่าว 

ถึงอาการข้างเคียงของวิตามินบีรวมอย่างกว้างๆดังนี้เช่น ปวดท้อง พบอาการท้องเสียได้บ้าง อุจจาระมีสีคล้ า มีผื่น

คัน หลอดลมเกร็งตัว/หายใจล าบาก ปัสสาวะมีสีเหลือง เกิดภาวะหลอดเลือดส่วนปลาย (ส่วนแขน ขา) อุดตัน 

(อาการเช่น มือ-เท้าเย็น อาจเขียวคล้ า ปวด) 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยาหรือแพ้ส่วนประกอบของยาวิตามินบีรวม 

2. ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง 

3. ห้ามใช้ยาที่มีสภาพลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

4. ห้ามใช้ยานี้นานเกินค าสั่งแพทย์ 

5. การเก็บวิตามินบีรวมชนิดฉีดในตู้เย็นอาจท าให้สีของผลิตภัณฑ์คล้ าลงโดยเฉพาะสูตรต ารับที่มี 

Riboflavin (B 2) เป็นองค์ประกอบ แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยแต่อย่างใด และยังใช้ได้

ตามปกติ 

รูปแบบยา     ยาเม็ดชนิดรับประทานที่ประกอบด้วยวิตามินบีชนิดต่างๆเช่น Vit B1 5  มิลลิกรัม + Vit B6 2 

มิลลิกรัม + Vit B12 20 ไมโครกรัม+Vit B2  2 มิลลิกรัม/เม็ด 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. สูตรต ารับวิตามินบีรวมที่มี Folic acid เป็นองค์ประกอบร่วมกับยา Fluorouracil (ยาเคมีบ าบัด) อาจ

น ามาซึ่งผลข้างเคียงท่ีรุนแรงเช่น เกิดภาวะโลหิตจาง มีภาวะเลือดออกง่าย ติดเชื้อได้ง่าย เส้นประสาท

ถูกท าลาย มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ หนาวสั่น มีเลือดปนมากับอุจจาระ ปวดตามร่างกาย 

อ่อนเพลีย วิงเวียนและเป็นลม หากจ าเป็นต้องใช้ยาร่วมกันแพทย์จะปรับขนาดการใช้ยาให้เหมาะสม

เป็นกรณีไป 
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2. การใช้วิตามินบีรวมร่วมกับยา Calcitriol จะต้องควบคุมระดับเกลือแคลเซียมและปริมาณฟอสเฟต 

(Phosphate) ในกระแสเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม กรณีเกิดภาวะแคลเซียมในเลือดสูงอาจสังเกต

ได้จากอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปากแห้ง ท้องผูก การรับรสชาติเปลี่ยนไป 

ปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อย มีอาการคันตามผิวหนัง และเบื่ออาหาร หากจ าเป็นต้องใช้ยาร่วมกันแพทย์

จะปรับขนาดรับประทานให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล 

การเก็บรักษายา 

ควรเก็บยาวิตามินบีรวมภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาใน

ภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ า

หรือในรถยนต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcium Carbonate 

กลไกการออกฤทธิ์       

หลังรับประทาน ตัวยาจะไปท าปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะอาหาร จนมีฤทธิ์เป็นกลาง และเกิดเป็นสารประกอบ

แคลเซียมคลอไรด์ (Calcium chloride) ซึ่งละลายน้ าได้ดี จึงถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด เกลือแคลเซียม

คาร์บอเนตเองยังก่อให้เกิดการกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดออกมาได้เช่นเดียวกัน ผู้บริโภคจึงมักได้รับ

ค าแนะน าว่าควรรับประทานยาพร้อมอาหาร หรือหลังอาหาร        

ข้อบ่งใช้   
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1. ใช้เป็นยาลดกรด บรรเทาอาการกรดไหลย้อน และอาหารไม่ย่อย 

2. ใช้เป็นยาบ ารุงกระดูก (ป้องกันโรคกระดูกพรุน) เสริมสร้างระดับแคลเซียมในกระแสเลือด  

ขนาดและวิธีใช้   

ก. รักษากรณีกระดูกพรุน: 

ผู้ใหญ่: รับประทาน 2,500 –7,500มิลลิกรัม/วันหลังอาหารโดยแบ่งรับประทาน 2 - 4 ครั้ง/วัน 

ข. รักษาภาวะแคลเซียมในเลือดต่ า: 

ผู้ใหญ่ : รับประทาน 900 – 2,500 มิลลิกรัม/วัน หลังอาหารโดยแบ่งรับประทาน 2 - 4 ครั้ง/วัน 

ค. รักษาภาวะอาการปวด จุกแน่นลิ้นปี่ ด้วยสาเหตุอาหารไม่ย่อย (Dyspepsia): 

ผู้ใหญ่: รับประทาน 300 – 7,980 มิลลิกรัม/วัน หลังอาหารโดยแบ่งรับประทาน 2 – 4ครั้ง/วัน ขนาด 

รับประทานสูงสุดของอาการอาหารไม่ย่อย อยู่ในช่วง 5,500 –7,980 มิลลิกรัม/วัน ไม่ควรใช้ยา 

ติดต่อกันนานเกิน 2 สัปดาห์ เว้นแต่จะมีค าสั่งจากแพทย์ 

ง. รักษาแผลในกระเพาะอาหาร-ล าไส้: 

ผู้ใหญ่: รับประทาน 1,250 - 3,750 มิลลิกรัม/วันหลังอาหารโดยแบ่งรับประทาน 2 - 4 ครั้ง/วัน ทั้งนี้การใช้ยา 

ส าหรับรักษาแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้ หากใช้ยาติด ต่อกันนานเกินไปอาจกระตุ้นกระเพาะ  

อาหารให้หลั่งกรดออกมามากหรือที่เรียกว่า Acid rebound จึง ต้องใช้ยานี้ตามค าแนะน าของแพทย์ 

หมายเหตุ: 

จะเห็นว่าขนาดการใช้ยาแคลเซียมคาร์บอเนตมีขอบข่ายที่กว้าง เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคนซึ่งมีอาการและความ

รุนแรงของโรคท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นการใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น  

การใช้ยาแคลเซียมคาร์บอเนตในเด็ก ต้องอยู่ในการแนะน าของแพทย์เท่านั้น  

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา   

ท้องผูก ผื่นคัน แน่นอึดอัดท้อง หายใจไม่สะดวก อาจพบอาการบวมที่ปาก ริมฝีปาก ใบหน้า และลิ้น รู้สึกสับสน 

อารมณ์หงุดหงิด ปัสสาวะมาก เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน และอ่อนเพลีย 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่แพ้แคลเซียมคาร์บอเนต 

2. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีภาวะเกลือฟอสเฟต (Phosphate) ในกระแสเลือดต่ า (Hypophos phatemia: 

อาการ เช่น สับสน กล้ามเนื้ออ่อนแรง) 

3. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคไต หรือมีการท างานของไตผิดปกติ 
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4. ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยในกลุ่มต่อไปนี้ เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะร่างกายสูญเสียน้ า (ภาวะขาดน้ า), ผู้ป่วยที่

มีภาวะต่อมพาราไทรอยด์ท างานมากเกินไป , ผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในกระ เพาะอาหาร - ล าไส้ 

(ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร), และผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน (ล าไส้อุดตัน) 

5. ระวังการใช้ยานี้กับผู้ที่เป็นนิ่วในไต หรือผู้ที่มีภาวะท้องผูกเป็นประจ า 

6. ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีภาวะแคลเซียมในกระแสเลือดสูง (Hypercalcemia: อาการ เช่น สับสน 

คลื่นไส้ อาเจียน) 

รูปแบบยา     รูปแบบยาเม็ด ขนาดความแรง 1500 มิลลิกรัม/เม็ด 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับวิตามินที่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ ควรเว้นระยะเวลาการรับประทานยาห่างกัน 2 ชั่วโมง

เป็นอย่างต่ า ด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตจะลดประ สิทธิภาพในการรักษาของยาวิตามินดังกล่าว  

2. ร่วมกับยาปฏิชีวนะบางตัว จะท าให้ประสิทธิภาพในการต่อ ต้านแบคทีเรียของยาปฏิชีวนะลดต่ าลง 

หากมีความจ าเป็นต้องรับประทานร่วมกันควรหลีกเลี่ยงและเว้นระยะเวลาให้ห่างกัน 2 - 3 ชั่วโมง ยา

ปฏิชีวนะดังกล่าว เช่น Doxycycline และ Tetra cycline 

3. ร่วมกับยาป้องกันโรคหัวใจ อาจส่งผลให้กลไกการท างานของยาป้องกันโรคหัวใจด้อยประสิทธิภาพลง

ไป หากมีความจ าเป็นต้องรับประทานร่วมกัน อาจต้องปรับขนาดการรับประทานของยาทั้ง 2 กลุ่มนี้ 

ยาป้องกันโรคหัวใจดังกล่าว เช่น Aspirin 

4. ร่วมกับยารักษาความดันโลหิตสูง จะท าให้ประสิทธิภาพในการลดความดันโลหิตด้อยลงไป ต้องท าการ

ปรับขนาดรับประทานของยาทั้ง 2 กลุ่ม ยารักษา ความดันโลหิตสูง เช่น Atenolol, Felodipine 

Timolol  

การเก็บรักษายา 

ที่อุณหภูมิห้อง บรรจุในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสง แดดและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง  
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

 

 

 

Vitamin B6 

กลไกการออกฤทธิ์          

ยาไพริดอกซีนเป็นวิตามินที่ละลายน้ าได้ ช่วยท าให้ร่างกายเผาผลาญสารอาหารเช่น คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน 

เพ่ือน าไปใช้กับร่างกาย นอกจากนี้ยังเป็นส่วนประกอบส าคัญในกระบวนการสร้างเม็ดเลือดและสร้างสารกาบา 

(GABA) ในสมอง รวมถึงท าให้ร่างกายน าแหล่งพลังงานของร่างกายที่เรียกว่า ไกลโคเจน (Glycogen) ซึ่งมีสะสม

อยู่ในตับและในกล้ามเนื้อออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสม  

ข้อบ่งใช้   

1. ใช้บ าบัดอาการคลื่นไส้-อาเจียนในระหว่างตั้งครรภ์ 

2. ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ 

3. บ าบัดอาการจอตาเสื่อม 

4. ลดอาการซึมเศร้า ภาวะโลหิตจาง 

5. ป้องกันโรคนิ่วในไต 

ขนาดและวิธีใช้   

ก. ส าหรับบ าบัดอาการขาดวิตามินบี 6: 

ผู้ใหญ่: รับประทาน 2.5 - 25 มิลลิกรัม/วัน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ จากนั้นแพทย์อาจปรับลดขนาดรับประทานลง 

มาเป็น 1.5 - 2.5 มิลลิกรัม/วัน 

ข. ส าหรับอาการขาดวิตามินบี 6 ในสตรีที่ใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด: 

ผู้ใหญ่: รับประทาน 25 - 30 มิลลิกรัม/วัน 

ค. ส าหรับบ าบัดอาการปวดประจ าเดือนของสตรี: 

ผู้ใหญ่: รับประทาน 50 - 100 มิลลิกรัม/วัน 

ง. ส าหรับบ าบัดอาการคลื่นไส้ในสตรีตั้งครรภ์: 

ผู้ใหญ่: รับประทาน 10 - 25 มิลลิกรัมวันละ 3 - 4 ครั้ง 

จ.ส าหรับบ าบัดอาการโลหิตจาง: 

ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทาน 200 - 600 มิลลิกรัม/วัน เมื่ออาการดีข้ึนแพทย์อาจปรับลดขนาดรับประทานเป็น  

30 - 50 มิลลิกรัม/วัน 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

ฉ. ส าหรับบ าบัดป้องกันรักษานิ่วในไต: 

ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 25 - 500 มิลลิกรัม/วัน 

ช. ส าหรับบ าบัดอาการจอตาเสื่อม: 

ผู้ใหญ่: รับประทาน 50 มิลลิกรัม/วันโดยรับประทานร่วมกับวิตามินบี 12 - 1,000 ไมโครกรัม และกรดโฟลิก  

2,500 ไมโครกรัม 

 

 

 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ ง่วงนอนทั้งนี้การใช้วิตามินบี 6 ไปนานๆอาจท าให้เกิด

ความเสียหายต่อสมองและต่อเส้นประสาทได้ และการศึกษายังพบว่าเด็กทารกแรกเกิดท่ีได้รับไพริดอกซีนโดยผ่าน

ไปกับน้ านมของมารดาเป็นปริมาณมาก อาจท าให้ทารกมีอาการชักได้ ดังนั้นจึงมีค าแนะน าให้สตรีที่เลี้ยงลูกด้วย

น้ านมมารดาไม่ควรรับไพริดอกซีนเกิน 2 มิลลิกรัม/วัน 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้ 

2. การใช้ยานี้กับผู้ป่วยต้องเป็นไปตามค าสั่งแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้

นมบุตร เด็ก และผู้สูงอายุ 

3. ระหว่างการใช้ยานี้แล้วเกิดอาการแพ้ยาเช่น มีอาการบวมตามใบหน้า-มือ-เท้า อึดอัด/หายใจไม่ออก/

หายใจล าบาก มีลมพิษ-ผื่นคันข้ึนเต็มตัว ให้หยุดการใช้ยานี้ แล้วรีบน าตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว

ทันท/ีฉุกเฉิน 

4. ห้ามปรับขนาดการรับประทานด้วยตนเอง 

5. ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

รูปแบบยา     ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 10 มิลลิกรัม/เม็ด 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. กับยา Phenobarbital อาจท าให้ประสิทธิภาพและการออกฤทธิ์ของ Phenobarbital ด้อยลงไป หาก

ไม่มีความจ าเป็นใดๆควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน 

2. หลีกเลี่ยงการใช้ยาไพริดอกซีนร่วมกับยา Isoniazid ด้วยการใช้ยาร่วมกันจะท าให้ผู้ป่วยได้รับ

ผลข้างเคียงของยาทั้ง 2 ชนิดมากยิ่งขึ้น 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

3. ร่วมกับยา Levodopa จะท าให้ร่างกายท าลายยา Levodopa มากยิ่งขึ้นจนส่งผลต่อฤทธิ์ของการ

รักษา หากจ าเป็นต้องใช้ยาร่วมกันแพทย์จะปรับขนาดรับประทานให้เหมาะ สมเป็นรายบุคคลไป  

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ าหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะท่ีปิด

มิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitamin c 

กลไกการออกฤทธิ์   

ตัวยาจะออกฤทธิ์ต่อร่างกายโดยช่วยในกระบวนการสังเคราะห์คอลลาเจน (Collagen) รวมถึงช่วยสนับสนุนการ

สร้างองค์ประกอบต่างๆของเซลล์ในร่างกาย             

ข้อบ่งใช้   

1. บ าบัดอาการขาดวิตามินซีของร่างกาย 

2. รักษาโรคลักปิดลักเปิด/เลือดออกตามไรฟัน 

3. ช่วยเพิ่มสภาวะเป็นกรดให้กับน้ าปัสสาวะในการรักษาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบบางสาเหตุ  

ขนาดและวิธีใช้   

ก. ส าหรับอาการขาดวิตามินซี: 

ผู้ใหญ่: รับประทานหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าหลอดเลือดด าหรือฉีดเข้าผิวหนัง ขนาด 50 - 200 

มิลลิกรัม/วัน 

เด็ก: รับประทานหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าหลอดเลือดด าหรือฉีดเข้าผิวหนัง ขนาด 35 - 100 มิลลิกรัม/ 

วัน 

ข. ส าหรับรักษาอาการเลือดออกตามไรฟัน/โรคลักปิดลักเปิด: 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

ผู้ใหญ่: รับประทานหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าหลอดเลือดด าหรือฉีดเข้าผิวหนังขนาด 100 - 250 มิลลิกรัม 

วันละ 1 - 2 ครั้งต่อวันเป็นเวลา 2 สัปดาห์เป็นอย่างต่ า 

เด็ก:รับประทานหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าหลอดเลือดด าหรือฉีดเข้าผิวหนังขนาด 100 - 300 มิลลิกรัม  

หรือตามค าสั่งแพทย์ เป็นเวลา 2 สัปดาห์เป็นอย่างต่ า 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

มีอาการท้องเสีย วิงเวียน เป็นลม หน้าแดง ปวดศีรษะ ปัสสาวะบ่อย คลื่นไส้ อาเจียน เป็นตะ คริวที่ท้อง การอม

วิตามินซีชนิดรับประทานสามารถท าลายเคลือบฟันได้ บางกรณีกับผู้ที่ได้รับวิตามินซีเป็นปริมาณมากจะท าให้มี

อาการปวดหลังช่วงล่าง 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้แพ้ยานี้ 

2. ห้ามใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็ก โดยไม่ได้มีค าสั่งจากแพทย์  

3. ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง 

4. การใช้วิตามินซีชนิดฉีดควรต้องได้รับค าสั่งจากแพทย์ ผู้บริโภคไม่ควรซื้อหาและน ามาฉีดด้วยตนเอง  

รูปแบบยา     ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 100 มิลลิกรัม/เม็ด 

 

 

 

 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยา Dextroamphetamine อาจท าให้ฤทธิ์ในการรักษาของ Dextro amphetamine ด้อย

ประสิทธิภาพลงไป กรณีท่ีจ าเป็นต้องใช้ยาร่วมกันแพทย์จะปรับขนาดการใช้ยาให้เหมาะสมเป็นกรณีไป  

2. ร่วมกับยา Deferoxamine (ยาขับธาตุเหล็ก) อาจก่อให้เกิดปัญหากับหัวใจและมีภาวะต้อกระจก กรณีท่ี

ต้องใช้ยาร่วมกันควรเว้นระยะเวลาหลังการใช้ Deferoxamine ไปแล้วประมาณ 1 เดือน 

3. ร่วมกับยารักษาโรคมะเร็งเช่น Bortezomib อาจท าให้ประสิทธิภาพของ Bortezomib ด้อยลงไป หาก

ไม่มีความจ าเป็นใดๆ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน 

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและ

ความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ เก็บยาในห้องน้ าหรือในรถยนต์  
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multivitamin 

กลไกการออกฤทธิ์      

1. ช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระที่คอยท าลายหรือก่อให้เกิดความเสื่อมต่อเซลล์ของร่างกายช่น ธาตุทองแดง , 

สังกะสี, แมงกานิส, เซเลเนียม, กลูตาไทโอน, วิตามินซีและอี, ฟลาโวนอยด์ (Flavonoid), แคโรทีนอยด์ 

(Carotenoid) 
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
โรงพยาบาลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

2. ช่วยในการสังเคราะห์และซ่อมแซมสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ (DNA) เช่น โฟเลต, วิตามินบี 6, บี12 

นอกจากนี้โฟเลตและวิตามินบียังช่วยสนับสนุนการท างานของสมองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

3. กระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกายท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น วิตามินเอ , วิตามินอี, 

วิตามินซี, สังกะสี และแคลเซียม 

4. ช่วยยับยั้งต้านทานการอักเสบของร่างกายเช่น วิตามินอี, วิตามินเอ และสังกะสี 

5. ป้องกันการเกิดภาวะข้อกระดูกเสื่อมหรือฟ้ืนฟูกระดูกที่ได้รับความเสียหายเช่น วิตามินซี และ ดี  

6. ช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติเช่น แมกนีเซียม และแคลเซียม 

7. ท างานร่วมและเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการเผาผลาญพลังงานของร่าง กายเช่น 

วิตามินบี1, บี2, บี3, กรดแพนโทเทนิก (Pantothenic acid), ไบโอติน (Biotin), วิตามินบี6     

ข้อบ่งใช้   

1. ใช้ชดเชยการขาดวิตามินของร่างกายของผู้สูงอายุ 

2. ใช้เป็นยาร่วมรักษาโรคเรื้อรังต่างๆ 

3. สนับสนุนและช่วยเพิ่มความต้านทานโรคให้กับร่างกาย 

4. ชะลอความเสื่อมของอวัยวะตามร่างกายเช่น ผิวพรรณ 

5. เป็นส่วนประกอบในอาหารเสริมที่ใช้รับประทานเพ่ือลดน้ าหนัก 

6. เสริมสร้างสมรรถภาพการท างานของร่างกายและสมอง 

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่  : รับประทานครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหารวันละ 3 เวลา 

เด็ก: อายุต่ ากว่า 6 ปี รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา วันละ 1 ครั้ง  

เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 – 2 ช้อนชา วันละ 1 ครั้ง  

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

วิตามินรวมสามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียงได้เช่นเดียวกับยาต่างๆอาทิเช่น มีอาการวิงเวียน บวมตามร่างกาย 

ท้องเสียอ่อนๆ หูดับหากมีอาการแพ้ยานี้มักพบผื่นคัน อึดอัด/หายใจไม่ออก/หายใจล าบาก ปาก-ลิ้น-ใบหน้า-คอมี

อาการบวม เป็นต้น ซึ่งหากพบเห็นอาการดังกล่าวหลังใช้ยานี้ควรต้องรีบน าตัวผู้ป่วยไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล

เพ่ือท าการบ าบัดรักษาโดยเร็วที่สุด 
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ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยาหรือแพ้ส่วนประกอบในวิตามินรวม 

2. ห้ามใช้วิตามินรวมที่มีองค์ประกอบของธาตุเหล็กกับผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหาร , ผู้ป่วยที่มีภาวะเม็ด

เลือดแดงแตก, ผู้ป่วยโลหิตจางชนิด Megaloblastic anemia 

3. ห้ามปรับขนาดการรับประทานยานี้ด้วยตนเอง 

4. ห้ามใช้วิตามินรวมนานเกินจากค าสั่งแพทย์ ด้วยมีวิตามินบางกลุ่มที่จะสะสมในชั้นไขมันของร่างกายจน

ก่อให้เกิดอันตรายได้ 

5. ระวังการใช้ยาวิตามินรวมกับเด็ก ผู้สูงอายุ สตรีตั้งครรภ์ และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร การจะใช้ยากับ

ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น 

6. การใช้วิตามินรวมที่มีวิตามินซีเป็นส่วนประกอบกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาจท าให้น้ าตาลในเลือดมีระดับ

ปริมาณที่ผิดปกติ 

รูปแบบยา     ยารับประทานประเภทเม็ดและยาผงที่ต้องละลายน้ าก่อนรับประทาน  

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. การรับประทานวิตามินรวมซึ่งมีกรดโฟลิกเป็นองค์ประกอบร่วมกับยา Fluorouracil (ยาเคมีบ าบัด) อาจ

ท าให้ผลข้างเคียงจากยา Fluorouracil มีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน โดยจะพบอาการโล หิตจาง มีภาวะเลือดออก

ง่าย เกิดการติดเชื้อตามมา เส้นประสาทถูกท าลาย คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ผิวหนังซีด อ่อนเพลีย 

วิงเวียน เป็นลม อุจจาระมีสีคล้ า ปวดตามร่างกาย และอาจมีไข้ หนาวสั่น หากจ าเป็นต้องใช้ยาร่วมกัน

แพทย์จะปรับขนาดการใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นกรณีไป 

2. การรับประทานยา Dicumarol หรือ Warfarin ร่วมกับวิตามินรวมที่มีวิตามินเคเป็นองค์ ประกอบอาจ

ท าให้ลดฤทธิ์การรักษาของ Dicumarol หรือ Warfarin จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน 

3. การใช้ยา Bortezomib ร่วมกับวิตามินรวมที่มีวิตามินซีเป็นองค์ประกอบอาจท าให้ฤทธิ์ยับยั้งการ

เจริญเติบโตเซลล์มะเร็งของยา Bortezomib ลดน้อยลง จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาทั้ง 2 กลุ่มร่วมกัน 

4. การใช้ยา Paricalcitol/ยาใช้รักษาโรคต่อมพาราไทรอยด์ท างานเกินปกติร่วมกับวิตามินรวมจะต้องมี

การควบคุมระดับแคลเซียมและฟอสฟอรัสในเลือดให้อยู่ในระดับปกติเสมอ หากพบอาการอ่อนเพลีย 

ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปากแห้ง ควรต้องรีบไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล ทันที หรือถ้าจ าเป็นต้อง

ใช้ยาทั้ง 2 กลุ่มร่วมกันแพทย์จะปรับขนาดการใช้ให้เหมาะสมเป็นราย บุคคลไป 

การเก็บรักษายา 
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ภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อน

และความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ าหรือในรถยนต์  

 

 

 

 

9.Musculoskeletal and joint disease 

9.1  Drug used in rheumatic disease and gout 

Aspirin  ( อ่านในหัวข้อ 2.7 ) 

Ibuprofen ( อ่านในหัวข้อ 4.3 ) 

Diclofenac 

กลไกการออกฤทธิ์   

     ยาจะไปยับยั้งขบวนการสร้างสารเคมีที่ชื่อ โพรสตาแกลนดิน (Prostaglandin) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ท าให้ร่างกาย

เกิดอาการปวด    

ข้อบ่งใช้   

เป็นยาต้านการอักเสบ (ยาในกลุ่มเอ็นเสด) ใช้ลดและบรรเทาอาการปวด เช่น ปวดข้อ กระดูก หรือการปวดชนิด

เฉียบพลันด้วยสาเหตุถูกกระแทกและสามารถลดอาการปวดประจ าเดือน ปวดฟัน ใช้เป็นยาลดอาการปวดจากนิ่ว

ในไตและนิ่วในถุงน้ าดี ในหลายประเทศ (รวมทั้งในประเทศเรา) พัฒนาเป็นยาทาในรูปของเจล (Gel) ซึ่งใช้ทา

บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังเล่นกีฬาหรือจากการท างานหนัก นอกจากนี้ยังช่วยลดอาการไข้ได้ด้วย  

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่  :   - ใช้เพื่อรักษาโรคข้อเสื่อม โดยให้ใช้ยาขนาด 50 มิลลิกรัม ในปริมาณ 100-150 มิลลิกรัม ต่อวัน หรือ  

2-3 เม็ดต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน 2-3 ครั้งในหนึ่งวัน 

              - ใช้เพื่อรักษาอาการข้อสันหลังอักเสบเรื้อรัง โดยใช้ยาขนาด 25 มิลลิกรัม ในปริมาณ 100-125 

มิลลิกรัม ต่อวัน หรือ 4-5 เม็ดต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน 4-5 ครั้งในหนึ่งวัน 

              - ใช้เพื่อรักษาโรคเกาต์ระยะที่อักเสบเฉียบพลัน โดยให้ใช้ครั้งแรกที่มีอาการในปริมาณ 75-100 

 มิลลิกรัม และใช้อีกซ้ าทุกๆ 6-8 ชั่วโมง ในปริมาณ 50 มิลลิกรัม จนกว่าอาการจะทุเลา 

              - ใช้เพื่อรักษาโรคปวดข้อรูมาตอยด์ โดยให้ยาขนาด 50 มิลลิกรัม ในปริมาณ 150-200 มิลลิกรัม ต่อ 
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วัน แบ่งใช้ 2-4 ครั้ง ต่อวัน 

              -ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดประจ าเดือน หรือ อาการปวดไมเกรน โดยให้ใช้ในปริมาณ 50 มิลลิกรัม ต่อ 

ครั้ง และใช้ซ้ าได้แต่ไม่ควรเกิน 3 ครั้ง ต่อวัน 

              -ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดนิ่วท่อไต ด้วยการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโดยตรง โดยให้ท าการฉีดครั้งละ 1  

หลอด (หลอดละ 75 มิลลิกรัม) เท่านั้น 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

ตัวยามีฤทธิ์ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร แพทย์มักจะให้ยาลดกรดเช่น แรนิทิดีน (Ranitidine) หรือ โอมีป

ราโซล (Omeprazole) รับประทานก่อนนอนเพ่ือป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารอาการอื่นๆท่ีอาจพบได้

เช่น ปวดศีรษะ เวียนหัว ผื่นคัน สภาวะตับอักเสบ ไตล้มเหลวเฉียบพลัน และการกดการสร้างไขกระดูก  

 

 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ระวังการใช้ยากับผู้ที่เคยแพ้ยา (การแพ้ยา) ไดโคลฟีแนค 

2. ผู้ที่มีประวัติโรคภูมิแพ้อาจเกิดอาการโรคภูมิแพ้ก าเริบเมื่อใช้ 

3. ห้ามใช้กับหญิงมีครรภ์เพราะอาจมีผลต่อทารกในครรภ์จนถึงแท้งได้ 

4. ระวังการใช้ยาในผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้เพราะเสี่ยงกับสภาวะเลือดออก  

5. ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจหรือผู้ที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจมาใหม่ๆด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ว 

รูปแบบยา     ยาเม็ดขนาด 25 มิลลิกรัม 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับเครื่องดื่มท่ีผสมแอลกอฮอล์จะเพ่ิมความเสี่ยงมีเลือดออกในกระเพาะอาหารและล าไส้  

2. ร่วมกับยาลดความดันโลหิตจะท าให้ประสิทธิภาพการลดความดันโลหิตน้อยลง กลุ่มยาลดความดันโลหิต

เช่น อะทีโนลอล (Atenolol) โปรปาโนลอล (Propanolol) เมโทรโปลอล(Metropolol) แคนดีซาร์แทน 

(Candesartan) โลซาร์แทน (Losartan) และโอลมีซาร์แทน(Olmesartan) 

3. ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดจะเสริมฤทธิ์กัน และก่อให้เกิดภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารได้

ง่าย กลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่น แอบซิไซแมบ (Abciximab) และ วอร์ฟาริน (Warfarin 

Sodium) 
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4. ร่วมกับยารักษาโรคหัวใจจะท าให้การออกฤทธิ์ของยารักษาโรคหัวใจมีมากข้ึนจนอาจเป็นพิษต่อร่างกาย

ได้ อาจส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ คลื่นไส้ อาเจียน การมองเห็นภาพไม่ชัดเจน ตัวอย่างยารักษา

โรคหัวใจเช่น ไดจอกซิน (Digoxin) 

5. ร่วมกับยารักษาอาการทางจิตเวชอาจเพิ่มผลไม่พึงประสงค์ของยาทางจิตเวชให้สูงขึ้นเช่น ยากลุ่มลิเธียม 

(Lithium Sulphate)  

การเก็บรักษายา 

ควรเก็บให้พ้นแสงแดด ไม่ควรเก็บในที่ท่ีมีอุณหภูมิสูง ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ควรเก็บยาให้พ้นมือเด็ก

และสัตว์เลี้ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allopurinal 

กลไกการออกฤทธิ์      

   ยับยั้งเอนไซม์ที่ชื่อ Xanthine Oxidase ไม่ให้สามารถท างานได้ ด้วยกลไกนี้ส่งผลให้สารเคมี 3 ตัวในร่างกายท่ี

เกี่ยวข้องกับโปรตีน คือ Oxypurines, Hypoxanthine, และ Xanthine ไม่ถูกเปลี่ยนไปเป็นกรดยูริก ซึ่งเป็น

สาเหตุของโรคเก๊าท์ 

ข้อบ่งใช้   

1. ใช้รักษาโรคเก๊าท์ 

2. ใช้รักษาภาวะที่ร่างกายมีกรดยูริคสูง 

3. ใช้รักษาและป้องกันนิ่วในไตที่มีสาเหตุจากกรดยูริก 

ขนาดและวิธีใช้   
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กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค  
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ผู้ใหญ่:  รับประทาน 100–200 มิลลิกรัม วันละ 2–3 ครั้ง ยานี้ควรรับประทานพร้อมอาหารเพื่อลดอาการระคาย 

เคืองในกระเพาะ-ล าไส้ ขนาดรับประทานรวมถึงระยะเวลาที่ต้องรับประ ทานยา ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ  

ของแพทย์ผู้ท าการรักษาเท่านั้น 

เด็ก :  ขนาดยานี้ ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผู้ให้การรักษาเด็ก 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

เกิดอาการของ Steven Johnson Syndrome อาการผื่นคันทางผิวหนัง รวมไปถึงมีภาวะตับอักเสบ ไตอักเสบ 

และรู้สึกระคายเคืองในระบบทางเดินอาหาร 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ยากับผู้ป่วยด้วยโรคเก๊าต์ชนิดเฉียบพลัน 

2. ห้ามใช้ยากับหญิงตั้งครรภ์และหญิงท่ีอยู่ในภาวะให้นมบุตร 

3. ระวังการใช้ยากับผู้ป่วยด้วยโรคตับ – ไต 

รูปแบบยา     ยาเม็ดขนาด 100 มิลลิกรัม 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

1. ร่วมกับยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด สามารถส่งผลให้เกิดผลข้างเคียง เช่น มีภาวะตกเลือดหรือ

เลือดออกได้ง่าย ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด เช่น Acenocoumarol, Anisindione, 

Dicoumarol 

2. ร่วมกับยาลดความดันโลหิตบางกลุ่ม อาจก่อให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงหรือเกิดภาวะ Steven 

Johnson Syndrome ยาลดความดันดังกล่าว เช่น Enalapril, Cap topril 

3. ร่วมกับยาต้านมะเร็งบางตัว จะท าให้ระดับของยาต้านมะเร็งในกระ แสเลือดเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะส่งผล

ทางด้านอาการผลข้างเคียงจากยาเคมีบ าบัดมากยิ่งข้ึน ยาต้านมะเร็งดังกล่าว เช่น Mercaptopurine 

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิห้อง และต้องเก็บให้พ้นแสงแดดและความชื้น รวมถึงต้องเก็บยาให้พ้นมือเด็ก  

 

Colchicine 

กลไกการออกฤทธิ์      

ลดการอักเสบที่เกิดจากผลึกของกรดยูริคท่ีเกาะตัวกับเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย อีกทั้งยังลดการท าลายข้อกระดูก

จากเม็ดเลือดขาว (Leu cocytes) ที่เกิดจากการอักเสบจากผลึกกรดยูริค นอกจากนี้โคลชิซินยังยับยั้งการผลิตกรด 

แลคติก (Lactic acid) ของเม็ดเลือดขาวที่มีผลรบกวนการเกาะตัวของผลึกยูริคกับเนื้อเยื่อของ ร่างกาย         
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ข้อบ่งใช้  ใช้รักษาและป้องกันโรคเกาต์ชนิดเฉียบพลัน 

ขนาดและวิธีใช้   

ก. เมื่อมีอาการปวดจากโรคเกาต์: 

ผู้ใหญ่:  รับประทานครั้งแรก 2 เม็ด จากนั้นลดขนาดรับประทานเป็น 1 เม็ดทุกๆ 1 - 2 ชั่วโมง จน กระทั่ง 

อาการปวดจากเกาต์บรรเทาลง และห้ามรับประทานยาเกิน 6 กรัม/วัน 

ข. ขนาดรับประทานที่ใช้ป้องกันโรคเกาต์ก าเริบ: 

ผู้ใหญ่:  รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง 

ค. หมายเหตุ: 

ควรรับประทานยาโคลชิซินหลังอาหาร เพ่ือลดอาการระคายเคืองไม่สบายในช่องทางเดินอาหาร  

ในทางปฏิบัติ แพทย์อาจปรับเปลี่ยนขนาดการรับประทานของยานี้เพื่อความเหมาะสมกับร่างกายของผู้ป่วยแต่ละ

ราย อาจจะด้วยเหตุผลของผลข้างเคียงท่ีเกิดข้ึนมากกับผู้ป่วย และ/หรือ รวมไปถึงการตอบสนองของการรักษาต่อ

ยาตัวนี้การใช้ยาตัวนี้ในเด็ก ต้องเป็นค าสั่งการใช้จากแพทย์เท่านั้น 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ในบางคนอาจมีอาการท้องเสีย เลือดออกในกระเพาะอา หารหรือในล าไส้ (เลือดออกใน

ทางเดินอาหาร) มีผื่นคันตามผิวหนัง ตับและไตมีอาการผิดปกติ หรือท างานบกพร่อง หรือพบความผิดปกติใน

ระบบเลือด/ระบบโลหิตวิทยา อาการข้างเคียงที่พบ ได้น้อย ได้แก่ ผมร่วง มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง  

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่แพ้ยาโคลชิซิน 

2. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยด้วยโรคแผลในกระเพาะอาหาร - ล าไส้ ผู้ป่วยด้วยโรคตับหรือโรคไต 

3. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่เป็นโรคหัวใจ หรือมีการท างานของหัวใจผิดปกติ และผู้ที่มีความผิดปกติในระบบ

เลือด/ระบบโลหิตวิทยาของร่างกาย 

4. ห้ามใช้ยากับหญิงตั้งครรภ์ เพราะอาจท าให้ทารกพิการแต่ก าเนิด และ/หรือแท้งบุตรได้  

5. ห้ามใช้ยาโคลชิซินระงับอาการปวดที่มิได้มีสาเหตุมาจากโรคเกาต์ 

6. ระวังการใช้ยานี้ในหญิงที่ก าลังให้นมบุตร ด้วยยานี้สามารถผ่านออกมากับน้ านมมารดาได้ 

7. ระวังการใช้ยานี้ในผู้สูงอายุ เพราะผลข้างเคียงจากยาอาจสูงขึ้น 

รูปแบบยา     ยาเม็ดขนาดความแรง 0.6 มิลลิกรัม/เม็ด 

 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 
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1. ร่วมกับยาลดไขมันในเลือด อาจก่อให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือก่อให้เกิดโรคไต ถึงแม้อาการ

ทั้ง 2 อย่างจะพบได้น้อยก็ตาม แต่ควรต้องเฝ้าระวัง หากมี ความผิดปกติดังกล่าวเกิดข้ึน ต้องหยุดการ

ใช้ยานี้ทันที ยาลดไขมันที่กล่าวถึง เช่น Atovastatin Lovastatin และ Simvastatin 

2. ร่วมกับยาปฏิชีวนะบางตัว อาจพบอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ความผิด ปกติของเม็ดเลือด , ของระบบ

ประสาท, รวมไปถึงตับและไต ยาปฏิชีวนะดังกล่าว เช่น Claritho mycin และ Erythromycin เป็น

ต้น หากมีความจ าเป็นต้องใช้ยาทั้ง 2 กลุ่มร่วมกัน อาจต้องปรับ ลดขนาดรับประทานของยาโคลชิซิน 

3. ร่วมกับยารักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ อาจท าให้ระดับยาโคลชิซิน ในกระแสเลือดเพ่ิมสูงขึ้นจน

ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆตามมา ยารักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น Verapamil 

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิห้องบรรจุในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง  
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10.Eye and oral cavity 

10.1 Eye 

Hista-oph 

กลไกการออกฤทธิ์     

Antazoline จะออกฤทธิ์ต่อต้านสารฮีสตามีน (Histamine) ที่กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้อาการระคายเคืองภายใน

ตาส าหรับตัวยา Tetrahydrozoline จะท าให้หลอดเลือดฝอยภายในตาหดตัวลงท าให้ลดอาการ บวม แดง        

ข้อบ่งใช้  ลดและบรรเทาอาการแพ้ ระคายเคือง อาการบวมแดงในบริเวณตา  

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่: หยอดตาครั้งละ 1 - 2 หยดวันละ 4 - 6 ครั้งหลังเปิดใช้ยาแล้วควรเก็บยาภายในตู้เย็นและใช้ต่อได้ไม่ 

เกิน 1 เดือน 

เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนในการใช้ยานี้ในเด็ก ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กต้องเป็นค าสั่งจากแพทย์เท่านั้น  

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

อาการตาระคายเคือง การมองภาพไม่ชัดเจน  

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยาหรือส่วนประกอบของสูตรต ารับนี้ 

2. ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่เป็น ต้อหิน ประเภท Narrow-angle glaucoma 

3. ขณะหยอดยาหยอดตานี้ห้ามมิให้ปลายหลอดยาสัมผัสกับนิ้วมือ เปลือกตา/หนังตา ลูกตา เพื่อหลีกเลี่ยง

การปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆ 

4. ห้ามใช้ยานี้กับเด็กทารก และการใช้ยานี้ในเด็กต้องได้รับค าสั่งยืนยันจากแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น  

5. การใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร ควรได้รับค ายืนยันจากแพทย์ผู้รักษาโดย

พิจารณาเป็นกรณีๆไป 

6. หยุดใช้ยานี้เมื่ออาการดีข้ึน ไม่แนะน าให้ใช้ยานี้เป็นเวลานานเกินไป ระยะเวลาของการใช้ยานี้ควร

เป็นไปตามค าแนะน าของแพทย์/จักษุแพทย์ 

รูปแบบยา    ยาหยอดตา ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร /ขวด 

ปฎิกิริยาระหว่างยา   - 
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การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและ

ความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ าหรือในรถยนต์  

 

 

 

Chloramphenical eye drop 

กลไกการออกฤทธิ์     

  คลอแรมเฟนิคอล จะยับยั้งการสังเคราะห์สารโปรตีนที่เป็นตัวตั้งต้นของสารพันธุกรรมในแบคทีเรีย หรือท่ี

เรียกว่า ไรโบโซม(Ribosome) นอกจากนี้ ตัวยานี้ยังป้องกันการเชื่อมโยงสารโปรตีนที่มีการสังเคราะห์ไว้แล้ว จึง

ท าให้แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโต และตายลงในที่สุด         

ข้อบ่งใช้ รักษาตาอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น เยื่อตาอักเสบ  

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่: หยอดตาข้างที่ติดเชื้อแบคทีเรีย ครั้งละ 2 หยดทุกๆ 3 ชั่วโมง เป็นเวลา 48 ชั่วโมง กรณีใช้ยานี้แล้ว 48 

ชั่วโมง อาการไม่ดีข้ึน ให้ผู้ป่วยกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์ได้ประเมินการรักษาอีก  

ครั้งห้ามใช้ยาหยอดตาคลอแรมเฟนิคอลติดต่อกันเกิน 5 วัน 

เด็ก : อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป: ขนาดการใช้ยาของเด็กในวัยนี้ ให้เป็นไปตามค าสั่งแพทย์ 

อายุต่ ากว่า 2 ปี: ห้ามใช้ยานี้กับเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 2 ปี 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

ตาพร่าหลังการใช้ยา และผู้ป่วยบางรายอาจรู้สึกแสบคันตาได้บ้างส าหรับผลข้างเคียงต่อระบบเลือด หรือต่อการกด

การท างานไขกระดูกจากการใช้ยานี้จะพบได้น้อย 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้ที่มีประวัติแพ้ยาคลอแรมเฟนิคอล 

2. ห้ามหยอดตาขณะใส่คอนแทคเลนส์ 

3. ห้ามปรับขนาดการหยอดตาหรือใช้ยานี้นานเกิน 5 วัน 

4. ห้ามใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร โดยไม่มีค าสั่งจากแพทย์ 

5. ห้ามรับประทาน กรณีกลืนยานี้เข้าปาก ให้รีบน าผู้ป่วยมาโรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์ท าการบ าบัดรักษา  

6. แจ้งแพทย์ทุกครั้งว่ามีการใช้ยาหยอดตา ยาป้ายตา ชนิดอื่นอยู่ก่อนหรือไม่  
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7. หลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะ การควบคุมเครื่องจักร ขณะเกิดตาพร่าจากการ หยอดตา ด้วยจะ

เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย 

8. ปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร อย่างเคร่งครัด 

รูปแบบยา     ยาหยอดตาขนาดความเข้มข้น 0.5% 

ปฎิกิริยาระหว่างยา  - 

การเก็บรักษายา 

ภายใต้อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ห้ามเก็บยาในห้องน้ าหรือใน

รถยนต์ เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และเก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น  

 

 

10.2 Oral cavity 

Triamcinolone oral paste 

กลไกการออกฤทธิ์    

Triamcinolone จะออกฤทธิ์กระตุ้นการท างานของสารโปรตีนชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า Lipocortins ท าให้เกิดการ

ควบคุมการสังเคราะห์สารที่เป็นสื่อกลางของการอักเสบ เช่นสาร Prostaglandins และ Leukotrienes 

ข้อบ่งใช้  บ าบัดและบรรเทาอาการอักเสบของแผลในปากชนิดที่ไม่มีการติดเชื้อไวรัส เชื้อรา หรือ แบคทีเรีย 

ขนาดและวิธีใช้   

ผู้ใหญ่: บีบยาจากซองหรือจากหลอดให้มีระยะความยาวยาประมาณ 1/4 นิ้ว ป้ายช่องปากบริเวณที่เป็นแผล  

วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน หรือป้ายยาบ่อยตามค าสั่งแพทย์ กรณีที่ต้องป้ายยาวันละ 2 – 3 ครั้ง ให้ป้ายยา 

หลังจากรับประทานอาหารแล้ว 

เด็ก: การใช้ยานี้กับเด็กควรต้องเป็นไปตามค าสั่งแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

อาจท าให้รู้สึกแสบคันในบริเวณท่ีป้ายยานี้ และการใช้ยานี้ในปริมาณมาก หรือใช้ต่อเนื่องยาวนาน ยานี้อาจถูกดูด

ซึมเข้าร่างกายได้มาก จนอาจส่งผลต่อการท างานของระบบอวัยวะต่างๆ หรือระบบการเผาผลาญพลังงานของ

ร่างกายได้ เช่น ท าให้เกิดภาวะน้ าตาลในเลือดสูง หรือมีน้ าตาลปนมากับปัสสาวะ(ในภาวะปกติ จะไม่มีน้ าตาลปน

มาในปัสสาวะ) เป็นต้น นอกจากนั้น การใช้ยานี้ต่อเนื่องยาวนานในเด็ก โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ยานี้อาจชะลอการ

เจริญเติบโตของเด็กได้ 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 
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1. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้ 

2. ห้ามใช้กับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็ก โดยไม่มีค าสั่งจากแพทย์ 

3. ห้ามปรับขนาดการใช้ยาด้วยตนเอง 

4. ห้ามใช้ยานี้ ป้ายตา หรือป้ายผิวหนังภายนอก 

5. ห้ามใช้ยานี้นานติดต่อกันเกินค าสั่งแพทย์ 

6. ห้ามใช้ยานี้กับแผลในปากท่ีมีการติด เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัส 

รูปแบบยา     ยาชนิดใช้ป้ายรอยโรค/เพส (Paste) ที่มีความเข้มข้นของยา Triamcinolone acetonide 0.1% 

ปฎิกิริยาระหว่างยา   - 

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิ 15 - 25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 

เก็บยาในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และไม่เก็บยาในห้องน้ าหรือรถยนต์  

 

 

 

11.Skin 

Clotrimazole cream 

กลไกการออกฤทธิ์       

  ยาโคลไตรมาโซล ออกฤทธิ์ที่ผนังเซลของเชื้อรา ท าให้การล าเลียงสารอาหารของเชื้อราบกพร่อง จึงส่งผลให้เชื้อ

ราหยุดการเจริญเติบโตในที่สุด 

ข้อบ่งใช้  รักษาโรคเชื้อราทางผิวหนัง 

ขนาดและวิธีใช้  

ใช้ทาบริเวณเชื้อราเช้าเย็นหลังอาบน้ า นวดตัวยาเบาๆ บริเวณผื่นหลังทายา ล้างมือทุกครั้งทายาเป็นเวลา 2-4 

สัปดาห์ จนรอยโรคหาย 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา   อาจก่อให้เกิดภาวะผื่นคัน และระคายเคืองผิวหนังได้ 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

หลีกเลี่ยงการทายาท่ีตาหรือบริเวณตา เพราะอาจก่อให้ตาเกิดการระคายเคืองได้เพ่ิมความระมัดระวังการใช้ยากับ

เด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 3 ขวบเพราะอาจเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง  

รูปแบบยา     ยาครีมทาผิวหนัง 
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ปฎิกิริยาระหว่างยา   - 

การเก็บรักษายาภายใต้อุณหภูมิที่ต่ ากว่า 30 องศาเซลเซียส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzyl benzoate emultion 

กลไกการออกฤทธิ์    

  ยาเบนซิลเบนโซเอตมีคุณสมบัติ/กลไกการออกฤทธิ์เป็นยาฆ่าแมลง จึงสามารถน ามาประ ยุกต์ใช้กับปรสิตกลุ่ม

หิดและเหาได้     

ข้อบ่งใช้  เพ่ือรักษาอาการติดเชื้อหิด เหา 

ขนาดและวิธีใช้   

ก. ส าหรับรักษาหิด: 

ผู้ใหญ่: ใช้ทาบริเวณท่ีติดเชื้อหิด 1 ครั้ง หากอาการติดหิดรุนแรงอาจใช้ต่อครั้งที่ 2 หลังการใช้ครั้งแรกไปแล้ว  

24 ชั่วโมงและเว้นเวลาไปอีก 5 วันแล้วใช้ทาอีก 1 ครั้ง 

เด็กโต: ใช้โลชั่นผสมน้ าเท่าตัวแล้วทาบริเวณท่ีติดหิดเพียงครั้งเดียว 
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เด็กเล็ก: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดในผลข้างเคียงของยานี้ในเด็กกลุ่มอายุนี้  

ข. ส าหรับรักษาเหา: 

ผู้ใหญ่: ใช้ทาศีรษะและผม 1 ครั้งเท่านั้น หากอาการติดเหารุนแรงอาจใช้ต่อครั้งที่ 2 หรือ 3 โดยเว้นระยะเวลา 

           ของการใช้แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 24 ชั่วโมง 

เด็กโต: ผสมน้ าเท่าตัวแล้วทาศีรษะและผมเพียงครั้งเดียว 

เด็กเล็ก: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดในผลข้างเคียงของยานี้ในเด็กกลุ่มอายุนี้  

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง/หนังศีรษะที่สัมผัสยา จึงอาจท าให้มีอาการแสบคันในบริเวณท่ีทายา  

แต่หากมีอาการข้างเคียงอ่ืนที่ค่อนข้างรุนแรงเช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตต่ า ปวดศีรษะมาก ชัก 

ตาพร่า วิงเวียน รู้สึกร้อนหรือไม่ก็หนาวผิดปกติ รู้สึกสับสน ซึ่งหากเกิดอาการท่ีรุนแรงเช่นนี้แนะน าให้รีบน าตัว

ผู้ป่วยส่งแพทย์/ส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยาเบนซิลเบนโซเอต 

2. ห้ามทายานี้บริเวณรอบตา โพรงจมูก ปาก 

3. ห้ามทาบริเวณท่ีมีแผลเปิดหรือแผลฉีกขาด 

4. ระวังการใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร เด็ก และผู้สูงอายุ 

5. ล้างมือก่อนและหลังใช้ยานี้ทุกครั้ง 

รูปแบบยา     โลชั่นขนาดความเข้มข้น 25% 

ปฎิกิริยาระหว่างยา 

ไม่ควรใช้ยาเบนซิลเบนโซเอตทาร่วมกับยาทาหรือยารับประทานตัวอื่นด้วยอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ยาหรืออาจ

เกิดปฏิกิริยาระหว่างยาได้ ดังนั้นการจะใช้ร่วมกับยาใดๆควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ  

การเก็บรักษายา 

อุณหภูมิห้องที่เย็น เก็บในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น  

Triamcinolone cream 

กลไกการออกฤทธิ์    

ออกฤทธิ์โดยการชะลอการท างานของเม็ดเลือดขาว และลดการซึมผ่านทางหลอดเลือดฝอยของสารต่างๆ จึงส่งผล

ให้ลดภาวะการอักเสบได้ในที่สุด 

ข้อบ่งใช้   
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เพ่ือบ าบัดรักษาอาการแพ้ทางผิวหนัง  เช่น ผิวหนังอักเสบสะเก็ดเงินด่างขาวผื่นแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis)  

และ เซบเดิม (Seborrheic dermatitis) 

ขนาดและวิธีใช้ 

ก่อนและหลังทายาควรล้างมือให้สะอาด ป้องกันยาไปเปื้อนบริเวณอ่ืนหรือผู้อื่นยานี้ไม่ควรใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน

เพราะท าให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆ ได้ผื่นผิวหนังโดยทั่วไปมักดีขึ้นในเวลาสองสัปดาห์ มักไม่จ าเป็นต้องใช้ต่อเนื่อง

เกินหนึ่งเดือนเว้นแต่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น สะเก็ดเงินจึงควรใช้ตามค าสั่งแพทย์ 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

ท าให้ผิวหนังบริเวณท่ีได้รับยามีสภาพที่บางกว่าปกติ จึงติดเชื้อได้ง่าย เป็นแผลง่าย และเกิดการแพ้ต่อสารต่างๆได้

ง่าย 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

1. ระวังการใช้ยานี้กับหญิงตั้งครรภ์ หญิงที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร เพราะจะเกิดอันตรายต่อทารกได้ และ

ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ผู้ที่ป่วยเป็นโรคต้อหิน ผู้ป่วยที่มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ า (ภาวะขาด

ไทรอยด์ฮอร์โมน) เพราะจะท าให้อาการของโรครุนแรงขึ้นได้  

2. เฝ้าระวังการใช้ยานี้กับทารกและเด็กอย่างใกล้ชิด ด้วยยานี้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกและของ

เด็กได้ 

รูปแบบยา     ยาครีมทาผิวหนัง 

ปฎิกิริยาระหว่างยา     - 

การเก็บรักษายาภายใต้อุณหภูมิที่ต่ ากว่า 30 องศาเซลเซียส 
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Silveral cream 

กลไกการออกฤทธิ์    

เป็นยาในกลุ่มซัลโฟนาไมด์ (sulfonamides) หรือซัลฟา (sulfas) ที่สังเคราะห์จากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างซิล

เวอร์ไนเทรต (silver nitrate) และซัลฟาไดอาซีน (sulfadiazine) ออกฤทธิ์ต่อเยื่อหุ้มเซลล์ 

(cell membrane)และผนังเซลล์(cell wall) ของเชื้อโรค  

ข้อบ่งใช้  

            ใชส้ าหรับป้องกันและรักษาการติดเชื้อท่ีผิวหนัง เช่น แผลไฟไหม้น้ า ร้อนลวก  หรือใช้ร่วมกับ 

ยาอื่นในการป้องกันและรักษาการติดเชื้อในแผลไฟไหม้ระดับสองและสาม  

ขนาดและวิธีใช้    

ทาผิวหนังบริเวณท่ีเป็น (ความหนา 3-5 มม.) วันละ 1-2  ครั้งส าหรับแผลที่ถูกไฟไหม้ ควรใช้ครีมทุก 24 ชั่วโมง 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

1. อาการไม่พึงประสงค์ท่ีรุนแรง เช่น พิษต่อระบบเลือด พิษต่อตับและไต อาจเกิดข้ึนได้หากใช้ยาทาแผล  

ที่มีขนาดใหญ่ หรือทาในบริเวณกว้าง การดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกายจะเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ยา

ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือใช้เมื่อผิวหนังบาดแผลบริเวณกว้าง อาการไม่พึงประสงค์เหล่านี้อาจจะเกิดได้จึง

ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ที่มีการท า งานของตับ และ/หรือไตบกพร่อง  

2. การใช้ยานี้อาจท า ให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้รุนแรง เช่น การตายแยกสลายของหนังก าพร้า (epidermal  

necrolysis), ผิวหนังอักเสบหลุดลอกเป็นแผ่น (exfoliativedermatitis) กลุ่มอาการสตีเวนส์จอห์นสัน (Stevens-

Johnson syndrome), การแพ้ที่เหมือนกับการแพ้เซรุ่ม (serum sickness), กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากการแพ้

(allergic myocarditis)ซึ่งเกิดได้ทั้งการใช้ยาซัลโฟนาไมด์ (sulfonamides) เดี่ยว ๆ หรือยาสูตรผสม 

ข้อควรระวังในการใช้ยา     

1. ผู้ป่วยโรคหอบหืด หรือแพ้ยากลุ่ม Sulphonamide 

2. ห้ามใช้ในผู้ป่วยทารกแรกเกิด และหญิงมีครรภ์ใกล้คลอด 

3. ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคตับ โรคไต ผู้ป่วย G6PD  

รูปแบบยา      ยาครีมทาผิวหนังความเข้มข้น 1% Silver sulfadiazine บรรจุหลอดละ 25กรัม 

ปฎิกิริยาระหว่างยา     - 

การเก็บรักษายาภายใต้อุณหภูมิที่ต่ ากว่า 30 องศาเซลเซียส 
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Calaminelotion 

กลไกการออกฤทธิ์    

ตัวยาส าคัญในคาลาไมน์โลชั่น คือ Zinc oxide ซึ่งมีฤทธิ์ฝาด ลดอาการอักเสบทางผิวหนัง และช่วยสมานผิว (ท า

ให้แผลจากการคันติดกัน) ได้ระดับหนึ่ง อีกทั้งยังช่วยปกป้องผิวหนังจากแสงยูวี (UV light) ซึ่งด้วยกลไกเหล่านี้จึง

ท าให้คาลาไมน์มีฤทธิ์ทางการรักษาบรรเทาอาการจากผื่นคันต่างๆ 

ข้อบ่งใช้  

ใช้เป็นยาบรรเทาอาการคัน มีฤทธิ์เป็นยาฝาดสมานและป้องกันผิว ใช้บรรเทาอาการเจ็บปวดที่เกิดจากผิวหนังแพ้

แดดหรือแพ้พืชพิษ ทาแก้ผด ผื่นคัน และโรคผิวหนังต่างๆ บางชนิด ลมพิษผื่นแพ้ 

ขนาดและวิธีใช้  

คาลาไมน์โลชั่นเป็นยาใช้ภายนอก ใช้ทายาในบริเวณท่ีมีอาการแพ้ผื่นคัน วันละ 3-4 ครั้ง 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา    

คาลาไมน์โลชั่นเป็นยาทาภายนอกร่างกาย จึงไม่ค่อยพบผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง)ต่อระบบต่างๆในร่างกาย

โดยตรง หากพบว่าหลังการทายาแล้วมีอาการผื่นขึ้นมากกว่าเดิม ระคาย เคืองบริเวณท่ีทายามากขึ้น หรือมีอาการ

ปวดแสบร้อน ควรต้องรีบล้างยาออกด้วยน้ าสะอาด และไป พบแพทย์/ไปโรงพยาบาล เพื่อตรวจหาสาเหตุและ

รักษาอาการแพ้ที่เกิดขึ้น 

ข้อควรระวังในการใช้ยา     

1. ห้ามเผลอรับประทาน 

2. ห้ามใช้ทาบริเวณรอบตาหรือทาลูกตา 

รูปแบบยา      ยาน้ าแขวนตะกอน ที่เป็นกลุ่มยาใช้ภายนอก โดยมีขนาดบรรจุตั้งแต่ 60ซีซี 

ปฎิกิริยาระหว่างยา     - 

การเก็บรักษายา 

ในอุณหภูมิห้อง บรรจุในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พ้นแสงแดด และ เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง  
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11.Immunological products 

Tetanus vaccine Injection 

ข้อบ่งใช้เป็นวัคซีนป้องกันบาดทะยัก 

ขนาดและวิธีใช้   ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ครั้งละ 0.5 มิลลิลิตรภูมิคุ้มกันจะเกิดภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการฉีดวัคซีน

เข็มแรก และเม่ือฉีดครบตามก าหนดจะมีภูมิคุ้มกันสูงกว่าระดับท่ีถือว่าป้องกันโรคได้  

เด็ก:  อายุน้อยกว่า 7 ปี จะให้วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักในรูปของวัคซีนDTP  เว้นแต่ไม่สามารถรับวัคซีนไอ 

กรนได้ จะให้เป็น DT แทน และเด็กที่ได้รับการฉีดวัคซีน DTP DT ครบถ้วนตามก าหนดข้างต้น ควรรับ 

วัคซีน dT เมื่ออายุ 12-16 ปี จากนั้นกระตุ้นด้วย dT ทุก 10 ปี 

ส าหรับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นหากไม่เคยได้วัคซีน DTP จะให้วัคซีน dT แทน  

ผู้ใหญ่  : 

1.ส าหรับหญิงมีครรภ์ ให้เพื่อป้องกันการเกิดโรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิด ได้แนะน าให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค  

บาดทะยักในหญิงมีครรภ์ทุกราย โดยแนะน าให้ใช้วัคซีน dT แทนวัคซีนบาดทะยักเดี่ยวเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน 

ต่อคอตีบด้วยดังต่อไปนี้ 

 หากหญิงมีครรภ์ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคมาก่อนเลย ควรให้ 3 เข็ม(0, 1-2 , 6 เดือน) หากฉีดไม่ทัน

ระหว่างตั้งครรภ์ ให้ฉีดหลังคลอด 

 หากหญิงมีครรภ์เคยรับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักมาก่อนแล้ว 1 เข็ม ในระหว่างตั้งครรภ์ควรให้เพียง 2 

เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน 

 หากหญิงมีครรภ์ เคยรับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม ในระหว่างตั้งครรภ์ควรฉีดเพียงเข็มเดียวโดยเข็ม 2 ห่างจาก

เข็ม 3 อย่างน้อย 6 เดือน 
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 หากหญิงมีครรภ์ เคยรับวัคซีนนี้ครบชุด (3 เข็ม) มาแล้ว และไม่เกิน 5 ปี ไม่ต้องรับวัคซีนนี้อีก แต่ถ้าหาก

เกิน 5 ปี ให้ฉีดกระตุ้นเพียง 1 เข็ม 

 หากหญิงมีครรภ์ไม่สามารถให้ประวัติได้ชัดเจน ให้ถือว่าไม่เคยได้รับวัคซีนนี้มาก่อนให้เริ่มต้นฉีดวัคซีนนี้

ใหม่ 3 เข็ม 

2.ส าหรับผู้ที่มีบาดแผล 

 หากผู้ป่วยเคยได้รับวัคซีนนี้หรือวัคซีนรวม DTP หรือ dT มาครบชุดแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ไม่

ต้องฉีดซ้ าอีกแต่ถ้าหากรับครบชุดมาแล้วเกิน 5 ปี ให้ฉีดกระตุ้นเพียง 1 เข็ม 

 หากผู้ป่วยไม่เคยได้รับวัคซีนนี้หรือวัคซีนรวมที่มีวัคซีนบาดทะยักมาก่อนหรือรับแต่ไม่ครบชุด หรือไม่

ทราบประวัติการฉีดที่แน่นอน ให้เริ่มฉีดวัคซีนนี้ใหม่ จนครบชุด 

 ในกรณีที่ผู้ป่วยมีบาดแผลฉกรรจ์หรือสกปรกหรือแพทย์สงสัยว่าติดเชื้อบาดทะยักควรฉีด Antitoxin ร่วม

ด้วย โดยฉีดคนละข้างกับวัคซีน 

 ส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอ่ืนๆ ต้องฉีด antitoxinร่วมด้วยเสมอ 

 

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา 

ผื่นแดงบริเวณผิวหนัง อาจมีอาการปวดเฉพาะที่ได้ 

ข้อควรระวังในการใช้ยา 

หากเคยได้รับวัคซีนมาก่อนต้องระวังการรับวัคซีนซ้ าและได้รับวัคซีนมากเกินไปซึ่งจะท าให้เกิด Arthus Reaction 

ได้ 

รูปแบบยา      ใน 0.5 กรัม ประกอบด้วย 10 Lf. ของ Purified Tetanus Toxoid, Single Dose 0.5 ml 

ปฎิกิริยาระหว่างยา     - 

การเก็บรักษายาภายใต้อุณหภูมิที่ต่ ากว่า 30 องศาเซลเซียส 
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