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คำแนะนะำกำรใช้ ยำเบื้องต้ ะ
ยำ หมายถึง วัตถุหรือสารที่ใช้สาหรับการวินิจฉัย บาบัด บรรเทาอาการ ส่งเสริมสุขภาพรักษา หรือ
ป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์
ยำ หมายถึง วัตถุหรือสารที่ใช้สาหรับการวินิจฉัย บาบัด บรรเทาอาการ ส่งเสริมสุขภาพรักษา หรือ
ป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์
ธรรมชาติและแหล่งกาเนิดของยา ยาได้มาจาก 2 แหล่ง คือ
ยาสังเคราะห์ (Synthetic Drugs) ปัจจุบันยาส่วนใหญ่ได้มาจากการสังเคราะห์โดยอาศัยปฏิกิริยา
ทางเคมีในห้องปฏิบัติการ เช่น อลูมิเนียมฮัยดร๊อกไซด์
ยาสมุนไพร แบ่งเป็น
- จากพืช ได้แก่ ยาที่ได้มาจากส่วนต่างๆของพืช เช่น ราก ผล ดอก
- จากสัตว์ ได้แก่ ยาที่ใช้อวัยวะของสัตว์ เป็นยารักษาโรค เช่น กระดูกไก่ดา
- จากแร่ธาตุ ได้แก่ ดินขาว (Kaolin)
ชื่อยำ
ชื่อยาที่ใช้อยู่ทั่วๆไป จาแนก เป็น 3 ลักษณะ คือ
ชื่อสามัญทางยา (Generic Name) เช่น Paracetamol
ชื่อทางเคมี (Chemical Name) เช่น Acetaminophen
ชื่อการค้า (Trade Name) เช่น Calpol
รูปแบบยำ
รูปแบบที่เป็นของเหลว (Liquid Dosage Form)
ได้แก่รูปแบบที่เป็นของเหลว (Liquid Dosage Form) ได้แก่
ยาน้าเชื่อม (Syrup) เป็นยาน้าที่มีน้าตาลละลายผสมอยู่ ทาให้มีรสหวาน อาจจะแต่งสีหรือกลิ่น
เพื่อให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น เช่น วิตามินไซรับ
เหล้ายา (Spirits) เป็นยาน้าที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ประมาณ 60-90 % เช่น เป็ปเปอร์มินต์
สปิริต
ยาน้ าใส (Solution) ตั ว ยาละลายอยู่ ในตั ว ท าละลาย ได้ ส ารละลายใส ไม่ ค วรมี ต ะกอน เช่ น
มิกซเจอร์ คาร์มิเนตีฟ
ยาน้าแขวนตะกอน (Suspension) ตัวยาไม่ละลาย ตั้งทิ้งไว้จะตกตะกอน ก่อนใช้ต้องเขย่าขวด
ทุกครั้ง เพื่อให้ตัวยากระจายตัวสม่าเสมอกันทุกครั้ง เช่น แอนตาซิล ซัสเพนชั่น
อีมัลชั่น (Emulsion) มีลักษณะข้น สีขาวเหมือนน้านม เช่น ยาระบายพารัฟฟิน
อีลิ กเซอร์ (Elixir) ลักษณะคล้ายยาน้าเชื่อม แต่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ อยู่ ด้วย เพื่อใช้เป็น
ตัวทาละลายที่ไม่ละลายน้า เช่น Phenobarb Elixir
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ยาน้ าเหล้ าสกั ด (Tincture) มี ส่ ว นผสมของแอลกอฮอล์ 40-90 % เช่ น Tincture Iodine ,
ทิงเจอร์มหาหิงคุ์
ยำในรูปของแข็ง (Solid Dosage Form)
ยาผง (Powder) เช่น ยาหอม
ยาเม็ ด (Tablet) ได้ แ ก่ ยาเม็ ด ทั่ ว ไป อาจเคลื อ บน้ าตาล (Sugar Coat) , เคลื อ บฟิ ล์ ม
(Film Coat) , Enteric Coat (เพื่อให้ยาแตกตัวในลาไส้ เช่น Bisacodyl Tablet)
ยาแคปซูล (Capsule) ตัวยาบรรจุในแคปซูล เช่น Ampicillin Capsule
ยาลูกกลอน (Pill) เป็นยาแผนโบราณชนิดปั้นเป็นเม็ด ไม่ได้ใช้เครื่องตอกอัด
ยำฉีด (Injection)
มีทั้งชนิดที่บรรจุ Ampoule , Vial , Bottle และถุงพลาสติกปราศจากเชื้อ ยาฉีดอาจจะทาในรูป
ยาน้าใส ยาน้าแขวนตะกอน หรือเป็นยาผงที่ต้องผสมตัวทาละลายก่อนนาไปใช้ ซึ่งตัวยาและภาชนะบรรจุ
จะต้ องผ่ านการท าให้ ป ราศจากเชื้ อ ลั ก ษณะการใช้ย าฉี ด มีทั้ ง ใช้ ฉีด เข้ าเส้ น เข้ ากล้ าม เข้าใต้ ผิ ว หนั ง
เข้าหน้าท้อง หรือฉีดเข้าไขสันหลัง
ยำขี้ผึ้ง (Ointment)
มีลั กษณะกึ่งของแข็งกึ่งของเหลว อาจใช้ทาถูนวด เช่น ยาหม่อง หรือ ใช้เป็นยาพอกธรรมดา
นอกจากนี้ยังมีรูปแบบที่เหลวกว่าขี้ผึ้ง เรียก ครีม (Cream)
ยำเหน็บ (Suppository)
เป็ น ยาที่ใช้สอดเข้าไปในช่องเปิ ดของร่างกาย เช่น ช่องคลอด ทวารหนัก ยาชนิดนี้ เมื่อเข้าสู่
ร่างกายจะหลอมละลายโดยอาศัยอุณหภูมิของร่างกายเป็นตัวหลอม เช่น Proctosedyl Suppo.
วิธีกำรใช้ยำ
ข้อดีข้อเสียของกำรใช้ยำแต่ละวิธี
กำรกิน
ข้ อ ดี :ให้ ส ะดวก ปลอดภั ย ไม่ เจ็ บ ตั ว ให้ ได้ ด้ ว ยตนเอง (ประหยั ด ไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ฉี ด ) ราคาถู ก
(เมื่อเทียบกับยาชนิดเดียวกัน เพราะการผลิตง่ายกว่า) ให้ผลดี เหมือนยาฉีด และจะให้ผลดีกว่าด้วยสาหรับยา
ที่จาเป็นต้องถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับแล้วทาให้มีททธิกการรักษาดีขึ้น
ข้อเสี ย : ถ้ ายามี รส กลิ่ น ไม่ดี ท าให้ ไม่อ ยากกิน (แต่ปั จจุ บั นแต่งสี แต่งรส กลิ่ น ได้) ยาอาจจะ
ระคายเคืองกระเพาะอาหารยาอาจถูกทาลายโดยน้าย่อยและกรดในกระเพาะอาหารใช้ไม่ได้ในผู้ป่วยที่อาเจียน
หรือหมดสติ
กำรฉีดเข้ำหลอดเลือดดำ (IV)
ข้อดี : ยาออกททธิกได้เร็ว ไม่ทาให้เกิดการระคายเคือง ไม่มีปัญหาเรื่องยาถูกทาลายก่อนถูกดูดซึม
ข้อเสีย : เกิดอาการพิษได้มากและเร็ว ขนาดของยาอาจเป็นอันตรายได้ อาจทาให้เกิดหลอดเลือด
อุดตัน เม็ดเลือดแตก เม็ดเลือดรวมตัวกัน เกิดการติดเชื้อ ราคาแพง
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กำรฉีดเข้ำใต้ผิวหนัง (ID)
ข้อดี : การดูดซึมเป็นไปอย่างช้าๆ ทาให้ยาออกททธิกได้นานพอสมควร
ข้อเสีย : ยาบางอย่างที่ระคายเคืองอาจทาให้เกิดเป็นแผลตรงบริเวณที่ฉีดได้
กำรฉีดเข้ำกล้ำมเนื้อ (IM)
ข้อดี : ยาจะถูกดูดซึมได้เร็ว และการระคายเคืองเกิดน้อยกว่าการให้ทางใต้ผิวหนัง
ข้อเสีย : การสะสมยาไว้ที่เนื้อเยื่อจะทาให้การดูดซึมช้าลง
กำรสูดดมและกำรพ่น
ข้อดี : ยาออกททธิกเร็ว ออกททธิกเฉพาะที่ ให้ยาได้ด้วยตนเอง
ข้อเสีย : วิธีการให้ไม่สะดวกแก่การรักษา ปริมาณของยาไม่แน่นอน ทาให้เกิดระคายเคืองหลอด
เลือดตีบตัน ทาให้เกิดติดเชื้อที่ทางเดินของระบบการหายใจ
กำรอมใต้ลิ้น
ข้อดี : ความเข้มข้นของยาในเลือด ในระยะแรกจะสูงกว่าความเข้มข้นของยาที่ได้จากการดูดซึมทาง
ลาไส้เล็ก เพราะว่ายาถูกทาลายช้าลงเนื่องจากไม่ต้องผ่านเข้าตับในตอนแรก เพื่อหลีกเหลี่ยงข้อเสียที่จะเกิด
จากการให้ยาทางระบบทางเดินอาหาร
ข้อเสีย : ยาบางชนิ ดมีรสไม่ดีและอาจทาให้ เกิดการระคายเคือง การให้ยาโดยวิธีนี้ กินเวลานาน
ไม่ค่อยสะดวก พูดไม่ได้
กำรเหน็บ
ข้อดี :
1. เหมาะกับเด็ก หรือผู้กินยายาก
2. ออกททธิกเฉพาะที่ และทั่วทั้งร่างกาย
ข้อเสีย : ยุ่งยาก ต้องเสียเวลานาน ราคาแพง
กำรเก็บรักษำยำ
ที่เก็บยาไม่ควรอับชื้น หรือ มีอุณหภูมิสูง หรือที่แสงแดดส่องถึงยาทุกตัวควรมีฉลากบ่งบอกชื่อยา
ขนาด ความแรง สรรพคุณ วิธีใช้ ที่ชัดเจน
ควรเก็บยาให้เป็นระเบียบ และห่างไกลมือเด็ก แยกการเก็บยา ยาใช้ภายนอก และยาใช้ภายใน
คนละที่ ภาชนะเก็บยาควรปิดให้สนิท ป้องกันความชื้น
ยาบางชนิดต้องเก็บในตู้เย็น เช่น วัคซีน ยาหยอดตาคลอแรมเฟนิคอล เป็นต้น
เพื่อความคงตัวของยา
กำรเก็บและหยิบใช้ยำ
ให้ใช้ระบบ First In First Out (FIFO) คือยาเก่าใช้ก่อน ยาใหม่ใช้ทีหลัง การเก็บวางยา
ควรวางยาเป็ น แถวที่ ส ามารถหยิ บ ใช้ เรี ย งตามล าดั บอายุของยา เวลาหยิบ ยาให้ ห ยิบ จากแถวหน้ าที่ เป็ น
ยาเก่าก่อน หมั่นตรวจสอบวันหมดอายุและสภาพของยาเสมอ
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วันผลิต วันหมดอำยุ เลขที่ผลิต
ยาทุ ก ตั ว จะระบุ วั น ผลิ ต วั น หมดอายุ เลขที่ ผ ลิ ต ไว้ ที่ ฉ ลากหรื อ ข้ า งขวด และมั ก เขี ย นเป็ น
ภาษาอังกทษ ดังตัวอย่าง
วันผลิต
(Manufacturing Date, Mfg. Date)
วันหมดอายุ
(Expire Date....., Exp. Date....., Use Before.....)
เลขที่ผลิต
(Lot Number, Lot. No., Batch Number )
ยำเสื่อมคุณภำพ
ยาเสื่อมคุณภาพ ได้แก่
ยาหมดอายุ คือ ยาที่ถึงกาหนดวันหมดอายุตามที่กาหนดไว้ ในกรณีที่ไม่ได้ระบุวันหมดอายุไว้
โดยหลักทั่วไปให้ถือว่า ถ้าสภาพภายนอกไม่เปลี่ยนแปลง ให้นับจากวันผลิตไปอีก 5 ปีสาหรับยาเม็ด 3 ปี
สาหรับยาน้าและยาภายนอก ถือเป็นวันหมดอายุของยานั้น
ยาที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิม
ยาเม็ด
ลักษณะเยิ้ม มีกลิ่นเปลี่ยนไป เช่น Aspirin มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว
ยาเม็ดเคลือบน้าตาล
สีเม็ดยาเคลือบเปลี่ยนไป , เป็นจุด
ยาน้าใส (ไม่มีตะกอน) มีตะกอนเกิดขึ้น
ยาน้ าแขวนตะกอนหรื อ ยาน้ าแยกชั้ น ตะกอนแข็ ง เขย่ าแล้ ว ไม่ เข้ า กั น , สี , กลิ่ น , รสเปลี่ ย นแปลง
ไปจากเดิม
ยาขี้ผึ้ง, ครีม
มีจุดด่าง ดา แห้งแข็ง สีเปลี่ยนไป เหลืองขึ้น
ยาฉีด
สีเปลี่ยนไป มีผลึกหรือตะกอนเกิดขึ้น
ปฏิกิริยำต่อกันของยำ (Drug - Drug Interaction)
เป็นผลจากการใช้ยาร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด แล้วยาจะมีผลต่อกันและกัน อาจทาให้ยาทาลายททธิก
กันเอง ทาให้ยาแต่ละตัวไม่ได้ผลหรืออาจใช้ร่วมกันแล้วเพิ่มททธิกสูงขึ้น ซึ่งอาจทาให้เกิดการเพิ่มระดับของยา
ที่สูงเกินกว่าระดับปลอดภัยได้ ตัวอย่างเช่น ยาลดกรด จะลดการดูดซึมของยาสเตียรอยด์ ยาที่มีธาตุเหล็ก
ทาให้ขนาดของยาเหล่านี้ในเลือดต่ากว่าระดับที่ใช้ในการรักษา แต่ถ้ากรณีที่จาเป็นต้องใช้ร่วมกัน ควรเว้น
ระยะห่างของการใช้ยาแต่ละตัว
ปฏิกิริยำของยำกับอำหำร (Drug - Food Interaction)
ยาบางชนิ ด อาจถู ก ท าลายโดยอาหาร หรื อ เครื่ อ งดื่ ม ท าให้ ผ ลการรั ก ษาเปลี่ ย นไป เช่ น
ยาที่ ห้ า มรั บ ประทานร่ ว มกั บ นมหรื อ อาหารที่ มี น ม เช่ น เตตราไซคลิ น ยาเสริ ม ธาตุ โ ปแตสเซี ย ม
(ที่นิยมให้ร่วมกับยาลดความดัน และยาขับปัสสาวะ) ฯลฯ
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กำรดื้อยำและกำรต้ำนยำ (Drug Resistance And Drug Tolerance)
การดื้อยา หมายถึง การที่เชื้อโรคไม่มีการตอบสนองต่อยาหรือตอบสนองต่อยาน้อยลง โดยที่
ร่างกายเคยได้รับ ยานั้น มาก่อน และสามารถใช้ฆ่าเชื้อโรคได้ดีในขนาดปกติ แต่ต่อมาเมื่อ ให้ ยาไปเรื่อยๆ
เชื้อโรคเหล่านั้นจะปรับตัว ทาให้มันเข้มแข็งขึ้น ไม่ถูกฆ่าหรือทาลายโดยยาฆ่าเชื้อตัวเดิม และในขนาดยา
เท่าเดิม
ดังนั้ น การรักษาโรคให้ ห ายขาดหรือฆ่าเชื้อได้หมดจึงต้องให้ ยาขนาดสูงขึ้น และอาจทาให้เกิดพิษ
ของยาได้ในที่สุด ยาที่มักเกิ ดการดื้อยา ได้แก่ ยาต่อต้านเชื้อ (Antibacterials) เช่น ซัลฟา ยาปฏิชีวนะ
เช่น Penicillin
การต้านยา มีความหมายคล้ายกับการดื้อยา แต่การต้านยาเป็นผลจากร่างกาย (มิใช่ผลจากการ
เปลี่ ย นแปลงของเชื้อโรค) ที่ มีการดัด แปลงปรับตั วให้ ทนต่อยาได้ ดีขึ้น เช่น สร้ างเอนไซม์มาทาลายยา
เป็ น ต้ น ท าให้ ก ารใช้ ย าในขนาดเดิ ม ซึ่ งเคยได้ ผ ล กลั บ ใช้ ไม่ ได้ ผ ล ต้ อ งเพิ่ ม ขนาดของยาขึ้ น จึ ง จะให้
ผลการรักษาเท่าเดิม ยาส่วนใหญ่ที่ทาให้เกิดการต้านยา มักเป็นยาออกททธิกต่อสมอง เช่น Barbiturate
กำรใช้ยำในทำงที่ผิด และกำรติดยำ (Drug Abuse And Drug Dependence)
การใช้ย าในทางที่ผิ ด หมายถึง การน ายามาใช้โดยมิ ใช่ เป็ น การรักษาโรค หรือ เป็ น การใช้ ยาที่
ไม่ถูกต้องและไม่เป็นที่ยอมรับในการใช้
สาเหตุมักเป็นเพราะใช้ยาเพื่อให้ยามีผลต่อบางส่วนของร่างกาย โดยอาศัยททธิกข้างเคียงบางอย่างของยา เช่น
ใช้ยาสเตียรอยด์ เป็นยาอ้วน
ยาที่นามาใช้ผิดๆ และเกิดการติดยาได้เสมอ ได้แก่ แอมเฟตามีน หรือเรียกยาขยัน ซึ่งกระตุ้น
สมอง ทาให้รู้สึกแจ่มใส ไม่ง่วง แต่เมื่อเกิดติดยา จะมีอาการไข้สูง ตัวสั่น ชักและเป็นโรคจิต
อันตรำยจำกกำรใช้ยำ
กำรใช้ยำเกินขนำด (Overdose)
เกิดจากการใช้ยาสูงเกินกว่าขนาดของยาที่ใช้ในการรักษา ทาให้ปริมาณยาในกระแสเลือดมีสูงเกิน
กว่ า ระดั บ ปลอดภั ย การใช้ ย าเกิ น ขนาดไม่ ไ ด้ มี ผ ลในการรั ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น แต่ จ ะเกิ ด ผลตรงข้ า มคื อ
เพิ่มอันตรายของยาขึ้นหลายเท่า จนเกิดอาการเป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ตับ ไตและอาจถึงตายได้
ผลข้ำงเคียงของยำ (Side Effect)
เป็นอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในขนาดรักษา ยาแทบทุกชนิดจะมีอาการข้างเคียงเสมอ
มากบ้างน้อยบ้าง อาจจะรุนแรงหรือไม่ก็ได้ แม้ว่าจะให้ยาในขนาดที่ใช้ในการรักษาปกติก็ตาม เช่น
ยาแก้แพ้ (Antihistamine) ส่วนใหญ่จะทาให้เกิดอาการข้างเคียง คือ ง่วงนอน
ยาเตตราไซคลิน ทาให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน
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พิษของยำ (Toxic Effect)
เป็นผลของยาโดยตรงต่อบางอวัยวะ โดยความเป็นพิษนี้จะขึ้นกับขนาดของยาที่ใช้ ขึ้นกับขนาดของ
ยาที่ให้ ยิ่งให้มากความเป็นพิษก็ยิ่งเพิ่มขึ้น จนอาจทาให้อวัยวะ นั้นๆ เสื่อมสภาพหรือพิการไป หรือการใช้
ยานานๆ ติดต่อกันแม้จะให้ในขนาดปกติ ก็เกิดพิษได้เนื่องจากพิษของยาเอง เช่น
ยา Streptomycin ใช้ฉีดรักษาวัณโรค เกิดพิษโดยไปทาลายประสาทหู ทาให้หูหนวก
กำรแพ้ยำ (Drug Allergy หรือ Hypersensitivity)
เป็นอาการที่แสดงเมื่อเคยได้รับยาชนิดหนึ่งเข้าไปแล้ว ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นเพื่อต่อต้านยา
ในระยะแรกอาจจะไม่มีอาการผิดปกติเกิดขึ้น ต่อเมื่อได้รับยาเดิมนั้นอีก ยาไปทาปฏิกิริยากับภูมิคุ้มกันที่
ร่างกายสร้างขึ้น ผลที่สุดเกิดอาการแพ้ยาขึ้นซึ่งคล้ายคลึงกับการแพ้อาหารหรือสารเคมี โดยอาจจะมีอาการ
เป็ น แบบค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป หรื อ เกิ ด ขึ้น ทั น ที ทั น ใดก็ ได้ อาการมี ตั้ งแต่ เป็ น ผื่ น คั น ลมพิ ษ หอบ ไข้ สู ง
หรือช็อคเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เช่น ยาฉีด Penicillin
ตัวอย่ำงฉลำกช่วยทีแ่ นะนำ
ผู้ป่วยควรได้รับข้อมูลมากพอ เพื่อให้การใช้ยาเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ฉลากช่วยได้
กาหนดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้คาแนะนาของเภสัชกร
 คำเตือนเกี่ยวกับอำกำรง่วงนอน
ผู้ป่วยควรได้รับคาเตือนถ้ายาที่ได้รับอาจทาให้ง่วงนอน มึนงง ตาพร่า หรืออาจทาให้การขับรถหรือการทางาน
เกี่ยวกับเครื่องจักรมีความปลอดภัยลดลง โดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย เช่น Actifed, Amitriptyline
, Benzhexol (Artane), Carbamazepine (Tegretal), CPM, Diazepam, Dimenhydrinate (Dramamine),
Dipotassium clorazepate, Hydroxyzine HCI, Metoclopramide (Plasil), Norgesic, Phenobarbital,
Phenytoin (Dilantin)
ข้อความที่ใช้เตือนอาจแตกต่างกันตามสถานการณ์ ดังนี้
อำจทำให้ง่วงนอน

ฉลากนี้เหมาะกับเด็ก เนื่องจากยาอาจทาให้เด็กซึม แต่
ไม่จาเป็นต้องมีคาเตือนเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ร่วม
ด้วย อาจเพิ่มคาเตือนเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานได้

อำจทำให้ง่วงนอน ไม่ควรขับรถหรือทำงำน
เกี่ยวกับเครื่องจักร หลีกเลี่ยงกำรดื่มแอลกอฮอล์

ฉลากนี้เหมาะกับผู้ใหญ่
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 คำเตือนเกี่ยวกับปฏิกิริยำกับอำหำรและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อาจกระตุ้นปฏิกิริยาบางอย่าง เช่น
หลีกเลี่ยงกำรดืม่ แอลกอฮอล์ระหว่ำงรับประทำนยำนี้

disulfiram-like reaction ทาให้เกิดอาการหน้าแดง หัว
ใจเต้นเร็ว เมื่อดื่มร่วมกับยาบางชนิด เช่น
metronidazole หรือ chlorpropamide จึงควร
หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์เมื่อกินยาดังกล่าว

กินยำพร้อมหรือหลังอำหำรทันที

ฉลากนี้ควรใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มที่จะระคายเคือง
ทางเดินอาหาร หรือยาที่ดูดซึมได้ดีเมื่อกินพร้อมอาหาร
ในที่นี้ไม่จาเป็นต้องกินจนอิ่ม

กินยำครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงก่อนอำหำร หรือช่วงท้องว่ำง
หำกลืมให้กินหลังอำหำร 2 ชั่วโมง

ฉลากนี้เหมาะกับยาที่ต้องการให้ส่งผลที่ทางเดินอาหาร
ก่อนกินอาหาร หรือยาเตรียมที่ดูดซึมได้ดีเมื่อกินก่อน
อาหาร หรือยาปฏิชีวนะที่ให้โดยการกินและการดูดซึมจะ
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญถ้ามีอาหารและกรดในกระเพาะ
อาหาร

ไม่ควรรับประทำนยำลดกรดพร้อมยำนี้

เพื่อป้องกันยาที่อยู่ในรูปแบบ enteric coated tablet
หรือยาที่ไม่ต้องการให้แตกตัวในกระเพาะอาหาร

ไม่ควรดื่มนม ยำหรืออำหำรที่มีธำตุเหล็ก
หรือยำลดกรดพร้อมกับยำนี้

ยาบางชนิด เช่น ยากลุ่ม tetracyclines และ
fluoroquinolones สามารถเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
กับแคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก ส่งผลให้การดูดซึม
ยาลดลงถ้ามีอิออนเหล่านี้อยู่ ผู้ป่วยอาจหลีกเลี่ยงปัญหา
นี้โดยแยกกินยาและอิออนดังกล่าวในช่วงเวลาห่างกัน
อย่างน้อย 2 ชั่วโมง เฉพาะ doxycycline และ
minocycline อาจมีผลจากนมไม่มาก

8

ฉลำกช่วยแนะนำพิเศษ
กินยำนี้ติดต่อกันทุกวันจนยำหมด

ใช้กับยาที่จาเป็นต้องกินอย่างต่อเนื่องแต่ผู้ป่วยอาจ
ไม่รู้สึกว่ามีผล เช่น ยารักษาวัณโรค ยากลุ่ม Antibiotic
ได้แก่ Amoxycillin, Cloxacillin, Doxycycline,
Erythromycin, Griseofulvin, Ketoconazole,
Mebendazole, Metronidazole, Norfloxacin,
Penicillin V

ใช้ทำในปริมำณเล็กน้อยหรือทำบำง ๆ

ฉลากนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอก และถ้าใช้ใน
ปริมาณมากอาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงหรือการดูดซึม
ผ่านผิวหนังที่ไม่ต้องการ เช่น steroids

เก็บยำในตู้เย็นช่องธรรมดำ (ห้ำมแช่แข็ง)

ห้ามใช้เกิน 6 เม็ด ใน 24 ชั่วโมง
หรือ 10 เม็ด ใน 1 สัปดาห์

ห้ามรับประทานเกิน 2 เม็ดในหนึ่งครั้ง
ห้ามรับประทานเกิน 8 เม็ดใน 24 ชั่วโมง
ใช้ยาติดต่อกันไม่เกิน 5 วัน

ฉลากนี้ใช้กับยาที่มีข้อกาหนดให้เก็บไว้ในตู้เย็น เช่น
Vaccine, Insulin, Chloramphenicol eye drop
ฉลากนี้ใช้กับยาที่มี ergotamine tartrate เป็น
องค์ประกอบในการรักษาไมเกรน เช่น cafergot,
avamigran เป็นต้น
ฉลากนี้ใช้กับ paracetamol 500 mg สาหรับผู้ใหญ่
คาเตือนนี้ควรได้รับการปรับขนาดยาสาหรับเด็ก
ยกเว้นกรณีที่แพทย์สั่งให้ใช้ในโรคเรื้อรังบางชนิด เช่น
osteoarthritis อาจใช้ติดต่อเกิน 5 วัน

ไม่

9

ฉลำกช่วยสำหรับวิธีบริหำรยำแบบพิเศษ
ละลายหรือผสมกับน้าก่อนกิน

ดื่มน้าตามมากๆ

ฉลากนี้ใช้กับยาที่ละลายได้ หรือผงยาหรือแกรนูลที่ควร
กระจายตัวในน้าก่อนกิน
ฉลากนี้ใช้กับยาที่มีแนวโน้มในการก่ออาการระคายเคือง
ทางเดินอาหาร เช่น ยากลุ่ม NSAIDs : Aspirin , Colchicine,
Voltaren, Ibuprofen, Ponstan
ยาที่ต้องป้องกันการตกตะกอน ในกระเพาะปัสสาวะ เช่น
ยากลุ่ม sulfonamides, Cotrimoxazole (Bactrim)

กลืนทั้งเม็ด ห้ามเคีย้ ว หรือบดยา

ฉลากนี้ใช้กับยาชนิด enteric-coated,
sustained-release หรือหรือยาที่มีรสไม่ดี เช่น
ASA Enteric coated (Aspent)
Bisacodyl, Diclofenac Enteric coated, Isosorbide
dinitrate SL (IsordilSL), Nifedipine 30 mg CR tab,
Omeprazole tab, Theophylline 200 mg sustain
release (Theodur, Nuelin), Erythromycin
enteric coated

เคี้ยวเม็ดยาให้ละเอียดก่อนกลืน

ปล่อยให้ยาละลายใต้ลิ้น

ปล่อยให้ละลายใต้ลิ้น ห้ามเปลี่ยนภาชนะบรรจุ
ปิดขวดให้สนิท ทิ้งหลังจากเปิด 8 สัปดาห์

สาหรับยาเม็ดที่มีขนาดใหญ่หรือต้องเคี้ยว เช่น Air-X

ฉลากนี้ใช้กับยาที่ต้องการให้ถูกดูดซึมที่เนื้อเยื่อใต้ลิ้น เช่น
ยาอมใต้ลิ้น isosorbide dinitrate

ฉลากนี้ใช้กับยาเม็ดอมใต้ลิ้น glyceryl trinitrate เนื่องจาก
glyceryl trinitrate ระเหิดได้

ยา
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ฉลำกช่วยสำหรับข้อควรระวังในกำรใช้
ใช้กับยาที่อาจเหนี่ยวนาให้เกิด phototoxic หรือ

หลีกเลี่ยงไม่ให้ผิวสัมผัสแสงไฟ

photoallergic reaction

หรือแสงอาทิตย์โดยตรง

ใช้กับยาที่ทาให้ปัสสาวะหรืออุจจาระเปลี่ยนสีจาก

ยานี้อาจทาให้ปัสสาวะหรืออุจจาระเปลีย่ นสี

ปกติ เช่น FBC Rifampicin
ใช้กับยาที่มีตัวทาละลายที่ติดไฟได้ในปริมาณสูง

ระวัง ติดไฟได้ วางให้ห่างจากไฟ

ควรระมัดระวังการเลือกใช้ฉลากช่วย ในบางครั้งอาจให้คาปรึกษากับผู้ป่วยแทนการใช้ฉลากช่วย หรือ
อาจต้องเขียนข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติม
ฉลำกแนะนำพิเศษสำหรับรูปแบบยำบำงชนิด
 Pressurized Inhalation (Aerosol Inhalations)เช่น Metered dose inhalers
ใช้สาหรับพ่นสูดเข้าคอ

เขย่าขวดก่อนใช้

ภาชนะบรรจุภายใต้ความดัน ห้ามวางใกล้ความร้อน
และแสงแดด ห้ามเจาะรูหรือเผาแม้เป็นภาชนะเปล่าๆ

 ยาทาภายนอก
- cream, gel, ointment
ใช้เฉพาะภายนอก ห้ามรับประทาน

- liniments หรือ lotions
ใช้เฉพาะภายนอก ห้ามรับประทาน

เขย่าขวดก่อนใช้
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 ยาเหน็บช่องคลอด
ใช้กับช่องคลอดเท่านั้น

ห้ามรับประทาน

 ยาเหน็บทวารหนัก
ใช้ทางทวารหนักเท่านั้น

ห้ามรับประทาน

เก็บในตู้เย็นห้ามแช่แข็ง

 ยาพ่นจมูก หรือยาหยอดจมูก
ใช้กับจมูกเท่านั้น

สาหรับยาพ่นหรือหยอดจมูกเพื่อลดอาการคัดจมูก ควรมีคาเตือนต่อไปนี้
หลีกเลี่ยงการใช้ยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเกิน……วัน

 ยาผงส้าหรับรับประทาน
- ยาผงที่บรรจุสาหรับใช้ครั้งเดียวควรเติมลงในน้า แล้วคนก่อนดื่ม หรือเทยาลงลิ้น แล้วกลืนพร้อมน้า
Effervescent powders ควรละลายในน้าก่อนดื่ม
Bulk powders อาจตวงมา 1 ช้อนชา แล้วละลายหรือกระจายในน้าปริมาณเล็กน้อย ก่อนดื่ม
 ยาเม็ด
- ยาเม็ดที่ต้องละลายหรือกระจายตัวในน้าก่อน
ละลายน้าก่อนรับประทาน

- ยาเม็ดที่ต้องเคียว
เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน
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- ยาเม็ด sustained-release, enteric-coated หรือยาเม็ดที่มีรสไม่ดี
ห้ามบดหรือเคี้ยวยา

- ยาน้าประเภทต่างๆ เช่น mixture , syrup, suspension, emulsions
เขย่าขวดก่อนใช้

ระดับควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์
Pregnancy category A : เป็นยากลุ่มที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในการใช้ระหว่างการตั้งครรภ์ เนื่องจากมี
การศึกษาในมนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่พบว่ามีความเสี่ยงของการเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ระหว่างช่วง
ไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์หรือโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้ค่อนข้างน้อย
Pregnancy category B : ผลการทดลองไม่พบความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวอ่อนในครรภ์ของ
สัตว์ทดลอง แต่ยังไม่มีการทาการทดลองในมนุษย์หรือการทดลองพบความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับตัวอ่อนใน
ครรภ์ของสัตว์ทดลอง แต่ไม่พบความเสี่ยงในสตรีมีครรภ์
Pregnancy category C : การทดลองพบความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อตัวอ่อนในครรภ์ของสัตว์ทดลอง
แต่ในสตรีมีครรภ์ไม่พบความเสี่ยงดังกล่าว หรือยังไม่มีกาศึกษาทดลองในมนุษย์และสัตว์ทดลอง จึงยังไม่มี
ข้อมูลเพียงพอในการสรุปว่ายาดังกล่าวมีผลเสียหรือไม่ ยาทั่วไปจะอยู่ในกลุ่มนี้
Pregnancy category D : ยาที่ มี ก ารพิ สู จ น์ แ น่ น อนแล้ ว ว่า มี ผ ลเสี ย ต่ อ ทารกในครรภ์ ทั้ งในมนุ ษ ย์ แ ละ
สัตว์ทดลอง แต่มีความจาเป็นต้องใช้เพื่อรักษาอาการผิดปกติของมารดาระหว่างตั้งครรภ์ และประโยชน์ที่ใช้ใน
การรักษาจากการใช้ยานั้นมีมากกว่าความเสี่ยงที่ทารกในครรภ์จะได้รับอันตรายจากยา
Pregnancy category X : ยาที่มีข้อห้ามการใช้ในระหว่างการตั้งครรภ์ เนื่องจากมีการศึกษาที่แน่นอนทั้ง
ในมนุษย์และสัตว์ทดลองว่าทาให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อทารกในครรภ์ หรือมีรายงานการเกิดอันตราย
ต่อทารกในครรภ์ของมนุษย์ที่ชัดเจนมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ยาเพื่อการรักษา
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ระดับควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
L1
มีความปลอดภัยมากที่สุด (safest)
L2
มีความปลอดภัยมาก (safer)
L3
มีความปลอดภัยปานกลาง (moderately safe)
L4
อาจทาให้เกิดอันตรายได้ (possibly hazardous)
L5
ห้ามใช้โดยเด็ดขาด (contraindicated)
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รำยกำรยำทัว่ ไป
1. Albendazole Suspension
1. ชื่อยำ

Albendazole suspension

2. ส่วนประกอบ

Albendazole 200 mg/ 5 ml (10ml)

3.ข้อบ่งใช้

พยาธิตัวกลม พยาธิปากขอ พยาธิเข็มหมุด พยาธิเส้นด้าย พยาธิแส้ม้า

4. ขนำดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่และเด็ก 2 ปีขึ้นไป
- พยาธิตัว กลม พยาธิปากขอ พยาธิเข็มหมุด พยาธิเส้น ด้าย พยาธิแส้ม้า 10 ml
Single Dose
- พยาธิตัวตืด 10 ml / day x 3 day
- พยาธิใบไม้ในตับ 10 ml x 2 dose /day x 3 day

5. อำกำรข้ำงเคียง

ปวดมวนท้อง คลื่นไส้ อาเจียน

6. คำเตือน /ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง

ผู้ ที่ แพ้ ยากลุ่ ม นี้ หากใช้ ยานี้ ในขนาดยาที่ สู งจะเสี่ ยงต่อการเกิ ด
Neutropenia และ Agranulocytosis ได้

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร ควรรับประทานหลังอาหาร (อาจมีอาการคลื่นไส้ ปวดมวนท้อง)
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy Category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

หากจาเป็น ควรปรึกษาแพทย์

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

หากผู้ป่วยมี อายุต่ากว่า 2 ปี ควรได้รับการรักษาโดยแพทย์

11. กำรเก็บรักษำ

ควรเก็บยาในที่มีอุณหภูมิต่ากว่า25 ˚C

2. Albendazole Tablet
1. ชื่อยำ

Albendazole Tablet

2. ส่วนประกอบ

Albendazole 200 mg
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3. ข้อบ่งใช้

พยาธิตัวกลม พยาธิปากขอ พยาธิเข็มหมุด พยาธิเส้นด้าย พยาธิแส้ม้า

4. ขนำดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่ และเด็ก 2 ปีขึ้นไป
- พยาธิตัวกลม พยาธิปากขอ พยาธิเข็มหมุด พยาธิเส้นด้าย พยาธิแส้ม้า 2 เม็ด
ครั้งเดียว
- พยาธิตัวตืด 2 เม็ด /วัน x 3 วัน
- พยาธิใบไม้ในตับครั้งละ2 เม็ดวันละ 2 ครั้ง x 3 วัน

5. อำกำรข้ำงเคียง

ปวดมวนท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

6. คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ข้อควรระวัง

ผู้ ที่ แพ้ ยากลุ่ ม นี้ หากใช้ ยานี้ ในขนาดยาที่ สู งจะเสี่ ยงต่อการเกิ ด
Neutropenia และ Agranulocytosis ได้

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร

ควรรับประทานหลังอาหาร (อาจมีอาการคลื่นไส้ ปวดมวนท้อง)

8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy Category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

หากจาเป็น ควรปรึกษาแพทย์

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

หากผู้ป่วยมี อายุต่ากว่า 2 ปี ควรได้รับการรักษาโดยแพทย์

11. กำรเก็บรักษำ

ควรเก็บยาในที่มีอุณหภูมิต่ากว่า 25 ˚C

3. Aluminium Hydroxide – Magnesium Hydroxide Tablet
1. ชื่อยำ

Aluminium Hydroxide – Magnesium Hydroxide Tablet

2. ส่วนประกอบ

ในยาแต่ละเม็ดประกอบด้วย ตัวยาสาคัญ ต่อไปนี้ คือ
Aluminium Hydroxide
230 มิลลิกรัม
Magnesium Hydroxide
85 มิลลิกรัม
(ปริมาณในส่วนประกอบแต่ละตัว อาจจะมากกว่าข้างต้น แล้วแต่บริษัทผู้ผลิต)

3. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการจุ ก เสี ยด ท้ องขึ้น ท้ อ งเฟ้ อ และปวดท้ อ ง เนื่ อ งจากมี ก รดมากใน
กระเพาะอาหารมีแผลในกระเพาะอาหารและลาไส้
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4. ขนำดและวิธีใช้

รับประทานหลังอาหาร 1 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง และก่อนนอน หรือวันละ 3-4 ครั้งหรือ
เมื่อมีอาการ
ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 1 - 2 เม็ดวันละ 3-4 ครั้ง
เด็ก: อายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง

5. อำกำรข้ำงเคียง

- ท้องเสีย ท้องผูก เบื่ออาหาร กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- เมื่อใช้เป็นเวลานานหรือในขนาดสูง จะทาให้เกิดนิ่วในไต/โรคกระดูกบางชนิดได้

6. คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ หรือไตพิการ
- ยานี้อาจเพิ่มหรือลดการดูดซึมยาบางชนิดทาให้ผลการรักษา
ลดลง
- ควรหลีกเลี่ยงหรือลดขนาดยาลงในผู้ป่วยที่มีไตเสื่อมในระดับ
ปานกลาง ผู้ที่ต้องจากัดเกลือฟอสเฟต

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร - ไม่ควรรับประทานยาอื่นๆ ภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากรับประทาน
ยานี้
- ยาลดกรดมี ป ฏิ กิ ริ ย ากั บ ยาหลายชนิ ด เช่ น Norfloxacin,
Ciprofloxacin, Levofloxacin, Ketoconazole, Fluconazole,
Itraconazole, Ferrous sulfate, Ferrous fumarate, Digoxin,
Isoniazid
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy Category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

สามารถใช้ในหญิงให้นมบุตรได้

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

- ควรดื่ ม น้ าตามมากๆ เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด นิ่ ว ในไตจาก
อะลูมิเนียมเว้นแต่แพทย์แนะนาเป็นอย่างอื่น
- ควรรับประทานยานี้หลังอาหารอย่างน้อย 1 ชม. เพราะจะทา
ให้ยาออกททธิกลดกรดได้นานขึ้น

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 °C
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4. Aluminium Hydroxide – Magnesium Hydroxide Chewable Tablet
1. ชื่อยำ

Aluminium Hydroxide – Magnesium Hydroxide Chewable Tablet

2. ส่วนประกอบ

ในยาแต่ละเม็ดประกอบด้วย ตัวยาสาคัญ ต่อไปนี้ คือ
Aluminium Hydroxide

230

มิลลิกรัม

Magnesium Hydroxide

85

มิลลิกรัม

(ปริมาณในส่วนประกอบแต่ละตัว อาจจะมากกว่าข้างต้น แล้วแต่บริษัทผู้ผลิต)
3. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการจุ ก เสี ยด ท้ องขึ้ น ท้ อ งเฟ้ อ และปวดท้ อ ง เนื่ อ งจากมี ก รดมากใน
กระเพาะอาหารมีแผลในกระเพาะอาหารและลาไส้

4. ขนำดและวิธีใช้

เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน รับประทานหลังอาหาร 1 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง และก่อน
นอน หรือวันละ 3-4 ครั้ง หรือเมื่อมีอาการ
ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 1 - 2 เม็ด
เด็ก: อายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด

5. อำกำรข้ำงเคียง

- ท้องเสีย ท้องผูก เบื่ออาหาร กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- เมื่อใช้เป็นเวลานานหรือในขนาดสูง จะทาให้เกิดนิ่วในไต/โรคกระดูกบางชนิดได้

6.คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ หรือไตพิการ
- ยานี้อาจเพิ่มหรือลดการดูดซึมยาบางชนิดทาให้ผลการรักษา
ลดลง
- ควรหลีกเลี่ยงหรือลดขนาดยาลงในผู้ป่วยที่มีไตเสื่อมในระดับ
ปานกลาง ผู้ที่ต้องจากัดเกลือฟอสเฟต

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร - ไม่ควรรับประทานยาอื่นๆ ภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากรับประทาน
ยานี้
- ยาลดกรดมี ป ฏิ กิ ริ ย ากั บ ยาหลายชนิ ด เช่ น Norfloxacin,
Ciprofloxacin, Levofloxacin, Ketoconazole, Fluconazole,
Itraconazole, Ferrous sulfate, Ferrous fumarate, Digoxin,
Isoniazid
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8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy Category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

สามารถใช้ในหญิงให้นมบุตรได้

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

- ควรดื่ ม น้ าตามมากๆ เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด นิ่ ว ในไตจาก
อะลูมิเนียมเว้นแต่แพทย์แนะนาเป็นอย่างอื่น
- ควรเคี้ยวยาให้ละเอียดและดื่มน้าตาม จะช่วยให้ยาออกททธิกได้
เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ควรรับประทานยานี้หลังอาหารอย่างน้อย 1 ชม. เพราะจะทา
ให้ยาออกททธิกลดกรดได้นานขึ้น

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 °C

5. Aluminium Hydroxide – Magnesium Hydroxide Suspension
1. ชื่อยำ

Aluminium Hydroxide – Magnesium Hydroxide Suspension

2. ส่วนประกอบ

ในยาน้าแขวนตะกอน 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสาคัญต่อไปนี้ คือ
Aluminium Hydroxide

200

มิลลิกรัม

Magnesium Hydroxide

200

มิลลิกรัม

(ปริมาณในส่วนประกอบแต่ละตัว อาจจะมากกว่าข้างต้น แล้วแต่บริษัทผู้ผลิต)
3. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการจุ ก เสี ยด ท้ องขึ้น ท้ อ งเฟ้ อ และปวดท้ อ ง เนื่ อ งจากมี ก รดมากใน
กระเพาะอาหารมีแผลในกระเพาะอาหารและลาไส้

4. ขนำดและวิธีใช้

รับประทานหลังอาหาร 1 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง และก่อนนอน หรือวันละ 3-4 ครั้งหรือ
เมื่อมีอาการ
ผู้ใหญ่ : รับประทานครั้งละ 1 - 2 ช้อนโต๊ะ
เด็ก : อายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ

5. อำกำรข้ำงเคียง

- ท้องเสีย ท้องผูก เบื่ออาหาร กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- เมื่อใช้เป็นเวลานานหรือในขนาดสูง จะทาให้เกิดนิ่วในไต/โรคกระดูกบางชนิดได้
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6.คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ หรือไตพิการ
- ยานี้อาจเพิ่มหรือลดการดูดซึมยาบางชนิดทาให้ผลการรักษา
ลดลง
- ควรหลี กเลี่ ยงหรือลดขนาดยาลงในผู้ ป่วยที่มีไตเสื่อมในระดับ
ปานกลาง ผู้ที่ต้องจากัดเกลือฟอสเฟต

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร - ไม่ควรรับประทานยาอื่นๆ ภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากรับประทาน
ยานี้
- ยาลดกรดมี ป ฏิ กิ ริ ย ากั บ ยาหลายชนิ ด เช่ น Norfloxacin,
Ciprofloxacin,Levofloxacin, Ketoconazole, Fluconazole,
Itraconazole Ferrous sulfate, Ferrous fumarate, Digoxin,
Isoniazid
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy Category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

สามารถใช้ในหญิงให้นมบุตรได้

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

- ควรดื่ ม น้ าตามมากๆ เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด นิ่ ว ในไตจาก
อะลูมิเนียมเว้นแต่แพทย์แนะนาเป็นอย่างอื่น
- ควรรับประทานยานี้หลังอาหารอย่างน้อย 1 ชม. เพราะจะทา
ให้ยาออกททธิกลดกรดได้นานขึ้น

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 °C

6. Aluminium Hydroxide – Magnesium Hydroxide – Simethicone (25-50 mg) Suspension
1. ชื่อยำ

Aluminium Hydroxide – Magnesium Hydroxide – Simethicone
(25-50 mg) Suspension

2. ส่วนประกอบ

ในยาน้าแขวนตะกอน 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสาคัญต่อไปนี้ คือ
Aluminium Hydroxide

200

มิลลิกรัม

Magnesium Hydroxide

200

มิลลิกรัม

20

Simethicone

20

มิลลิกรัม

(ปริมาณในส่วนประกอบแต่ละตัว อาจจะมากกว่าข้างต้น แล้วแต่บริษัทผู้ผลิต)
3. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการจุ ก เสี ยด ท้ องขึ้น ท้ อ งเฟ้ อ และปวดท้ อ ง เนื่ อ งจากมี ก รดมากใน
กระเพาะอาหารมีแผลในกระเพาะอาหารและลาไส้

4. ขนำดและวิธีใช้

รับประทานหลังอาหาร 1 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง และก่อนนอน หรือวันละ 3-4 ครั้งหรือ
เมือ่ มีอาการ
ผู้ใหญ่ : รับประทานครั้งละ 1 - 2 ช้อนโต๊ะวันละ 3-4 ครั้ง
เด็ก : อายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ วันละ 3-4 ครั้ง

5. อำกำรข้ำงเคียง

- ท้องเสีย ท้องผูก
- เมื่อใช้เป็นเวลานานหรือในขนาดสูง จะทาให้เกิดนิ่วในไต/โรคกระดูกบางชนิดได้

6.คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ หรือไตพิการ
- ยานี้ อาจเพิ่ มหรือลดการดูดซึม ยาบางชนิด ทาให้ ผ ลการรักษา
ลดลง
- ควรหลี กเลี่ ยงหรือลดขนาดยาลงในผู้ ป่วยที่มีไตเสื่อมในระดับ
ปานกลาง ผู้ที่ต้องจากัดเกลือฟอสเฟต

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร - ไม่ควรรับประทานยาอื่นๆ ภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากรับประทาน
ยานี้
- ยาลดกรดมี ป ฏิ กิ ริ ย ากั บ ยาหลายชนิ ด เช่ น Norfloxacin,
Ciprofloxacin, Levofloxacin, Ketoconazole, Fluconazole,
Itraconazole, Ferrous sulfate, Ferrous fumarate, Digoxin,
Isoniazid
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy Category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

สามารถใช้ในหญิงให้นมบุตรได้

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

- ควรดื่ ม น้ าตามมากๆ เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด นิ่ ว ในไตจาก
อะลูมิเนียมเว้นแต่แพทย์แนะนาเป็นอย่างอื่น
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- ควรรับประทานยานี้หลังอาหารอย่างน้อย 1 ชม. เพราะจะทา
ให้ยาออกททธิกลดกรดได้นานขึ้น
11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 °C

7. Amoxicillin capsule
1. ชื่อยำ

Amoxicillin Trihydrate, Amoxycillin

2. ส่วนประกอบ

Amoxicillin Trihydrate 250 mgต่อเม็ด
Amoxicillin Trihydrate 500 mg ต่อเม็ด

3. ข้อบ่งใช้

เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม penicillin ใช้ในการรักษาหูชั้นกลางอักเสบ ไซนัสอักเสบ
และการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินปัสสาวะ และใช้
ในการป้องกันเยื่อบุหัวใจอักเสบ

4. ขนำดและวิธีใช้

รับประทาน
ผู้ใหญ่ : 250-500 mg ทุก 8 ชั่วโมง หรือ 500-875 mg แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง
เด็กอายุมากกว่า 3 เดือน และน้าหนัก น้อยกว่า 40 Kg : 20-50 mg/kg ต่อวัน
ทุก 8-12 ชั่วโมง

5. อำกำรข้ำงเคียง

ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ มึนงง อาการผื่นแพ้ยา

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ และข้อควรระวัง ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้หรือยาในกลุ่มเพนนิซิลิน
ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีไตบกพร่องอย่างรุนแรง
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร มีผลต่อระดับยาวาร์ฟาริน (Warfarin), Methotrexate,
และ Allopurinol, Probenacid อาจเพิ่มระดับ Amoxicillin
ยาในกลุ่ม Tetracycline อาจลดระดับ Amoxicillin
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy category B

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

สามารถให้ลูกกินนมแม่ได้/ยาขับออกทางน้านม

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

รับประทานยาต่อเนื่องจนยาหมดตามแพทย์สั่ง

11. เอกสำรอ้ำงอิง

1 Drug

Information Handbook 19 th., page 101
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8. Amoxicillin syrup or suspension, dry powder
1. ชื่อยำ

Amoxicillin Trihydrate, Amoxycillin

2. ส่วนประกอบ

Amoxicillin Trihydrate 125 mg/5 mL
Amoxicillin Trihydrate 250 mg/5 mL

3. ข้อบ่งใช้

เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม penicillin ใช้ในการรักษาหูชั้นกลางอักเสบ ไซนัสอักเสบ
และการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินปัสสาวะ และใช้
ในการป้องกันเยื่อบุหัวใจอักเสบ

4. ขนำดและวิธีใช้

รับประทาน
เด็ก อายุไม่เกิน 3 เดือน : 20-30 mg/kg ต่อวันทุก 12 ชั่วโมง
เด็กอายุมากกว่า 3 เดือน และน้าหนัก น้อยกว่า 40 Kg : 20-50 mg/kg ต่อวัน
ทุก 8-12 ชั่วโมง

5. อำกำรข้ำงเคียง

ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ มึนงง อาการผื่นแพ้ยา

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ และข้อควรระวัง ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้หรือยาในกลุ่มเพนนิซิลิน
ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีไตบกพร่องอย่างรุนแรง
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร มีผลต่อระดับยาวาร์ฟาริน (Warfarin), Methotrexate,
และ Allopurinol, Probenacid อาจเพิ่มระดับ Amoxicillin
ยาในกลุ่ม Tetracycline อาจลดระดับ Amoxicillin
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy category B

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

สามารถให้ลูกกินนมแม่ได้/ยาขับออกทางน้านม

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

รับประทานยาต่อเนื่องจนยาหมดตามแพทย์สั่ง

11. เอกสำรอ้ำงอิง

1 Drug

Information Handbook 19 th., page 101
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9. Analgesic Balm
1. ชื่อยำ

Analgesic Balm

2. ส่วนประกอบ

Methyl salicylate

3. ข้อบ่งใช้

เพื่อบรรเทาอาการปวดต่างๆที่ไม่รุนแรง เช่น ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ปวดหลัง ปวด
เกร็งตามร่างกาย

4. ขนำดและวิธีใช้

ใช้ทาบริเวณผิวหนัง ที่มีอาการปวด แบ่งใช้วันละ 2 – 3 ครั้ง หรือใช้ได้เวลามีอาการ

5. อำกำรข้ำงเคียง

- ทาให้อาการแสบร้อนบริเวณที่ทายา
- ทาให้เกิดผื่นคัน หายใจไม่ออก/หายใจลาบาก บวมตามใบหน้า คอและริมฝีปาก
ได้
- เนื่ องจาก Methyl salicylate สามารถดูดซึมเข้าผิ ว หนังได้ ถ้าใช้ปริมาณมากๆ
หรือบริเวณกว้างอาจเกิดพิษได้ ซึ่งมีอาการคล้ายกั บพิษของ Aspirin ได้แก่ คลื่นไส้
อาเจียน มึนงง หูอื้อ ท้องร่วง หายใจลึกและถี่ หลับใน และอาการทางจิต ในกรณีที่
ได้รั บ ยาเกิน ขนาด ทาให้ สั บ สน ซึม อ่อนเพลี ย กระหายน้ า เหงื่อออกมาก หอบ
เหนื่อย/หายใจเร็ว ลมหายใจมีกลิ่นยานี้ คลื่นไส้อาเจียน อาจท้องเสีย ชัก โคม่า ได้

6.คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
- ห้ามทายานี้ในบริเวณที่เป็นแผลเปิด แผลไหม้
- ห้ามทายานี้บริเวณ ตา อวัยวะเพศ ช่องปาก เพราะยาจะ
ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองอย่างมากต่อเนื้อเยื่อเหล่านั้น
- หากทายานี้แล้วมีอาการแสบร้อนมากขึ้นให้ล้างออกด้วยน้าสบู่
แล้วเช็ดเบาๆ เพื่อทาความสะอาดกาจัดยาออกไป
- หลีกเลี่ยงการใช้เพื่อสูดดม เพราะอาจก่อการระคายเคืองเยื่อ
เมือกบุทางเดินหายใจได้
- ห้ามใช้ยาหมดอายุ

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร การใช้ยา Methyl salicylate ชนิดทาร่วมกับการรั บประทานยา
ต้านการแข็งตัวของเลือดเช่น Warfarin, Dicumarol สามารถทา
ให้เลือดออกตามร่างกายได้ง่ายขึ้น
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8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy Category C ต้องระมัดระวังการใช้ยา
เนื่องจากยาสามารถดูดซึมเข้าทางผิวหนังได้

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

สามารถใช้ในหญิงให้นมบุตรได้

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

- หลีกเลี่ยงการใช้ในอาการที่มีการอักเสบรุนแรง เช่น เอ็นหรือ
กล้ามเนื้อฉีกขาด
- เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในที่อุณหภูมไิ ม่เกิน 25°C

เอกสำรอ้ำงอิง
- เอกสารกากับยา ครีมน้ามันระกา,องค์การเภสัชกรรม.,
- บทความเรื่องน้ามันระกา (Methyl salicylate) ประโยชน์ดีๆสรรพคุณเด่นๆและข้อมูล
งานวิจัย จาก disthai.com

10. Antazoline Hydrochloride + Tetrahydrozoline Hydrochloride Eye drop
1. ชื่อยำ

Antazoline Hydrochloride +Tetrahydrozoline Hydrochloride Eye drop
(เช่น ชื่อการค้า Hista-Oph)

2. ส่วนประกอบ

ในยาหยอดตาปราศจากเชื้อ ประกอบด้วย

3. ข้อบ่งใช้

Antazoline hydrochloride BP

0.05%

Tetryzoline hydrochloride USP

0.04%

Benzalkonium chloride

0.01%

บรรเทาอาการตาแดง คันตา หรือ เคืองตา เนื่องจากการแพ้ฝุ่ น หรือแพ้สิ่ งต่างๆ
บรรเทาอาการอักเสบของเยื่อบุตาขาว อันเนื่องมาจากการแพ้ละอองฟาง และแพ้
อากาศ

4. ขนำดและวิธีใช้

ใช้หยอดตาครั้งละ 1-2 หยด วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามคาสั่งแพทย์

5. อำกำรข้ำงเคียง

- อาจทาให้เกิดอาการแสบตาเล็กน้อยชั่วขณะหลังจากการหยอดตา
- อาการปวดศีรษะ ง่วงนอนและหัวใจเต้นเร็ว อาจเกิดขึ้นได้บางราย

6.คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้สารที่เป็นส่วนประกอบของยานี้
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- ยาต้านฮีสตามีน อาจทาให้รูม่านตาขยาย จึงควรระวังการใช้ยานี้
ในคนที่เป็นโรคต้อหินชนิดมุมปิด
- ยาต้านฮีสตามีน อาจทาให้แพ้และมีผื่นขึ้นตามผิวหนังได้ และผู้ที่
แพ้ยาต้านฮีสตามีนชนิดหนึ่ง ก็อาจจะแพ้ยาต้านฮีสตามีนอื่นๆด้วย
- ระวังการใช้ในผู้ป่วยพร่องเอนไซม์ G6PD (low risk)
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร ไม่มีข้อมูล
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

หญิงมีครรภ์ ไม่พบข้อมูลว่ามีปัญหาจากการใช้ยานี้ต่อทารก

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่พบข้อมูลว่ามีปัญหาจากการใช้ยานี้ต่อทารก

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ล้างมือให้สะอาดก่อนใช้ยา ยาหยอดตาหลังจากเปิดใช้สามารถ
เก็บได้นาน 1 เดือน

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในที่อุณหภูมิไม่เกิน 25°C

11. BCG Vaccine
1. ชื่อยำ

BCG VACCINE

2. ส่วนประกอบ

ในขนาดของวัคซีนที่ใช้ 0.1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยน้าหนักแห้งของเชื้อ BCG 0.05
มิลลิกรัม ซึ่งมี Culturable particles ของเชื้อ BCG ไม่น้อยกว่า 200,000 ตัว

3. ข้อบ่งใช้

ใช้ฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันวัณโรค

4. ขนำดและวิธีใช้

ผสมวัคซีน BCG แห้งด้วย 1 ml ของ 0.9% Saline solution เขย่าให้ผสมกันอย่าง
ดี ใช้ฉีดครั้งครั้งละ 0.1 ml เข้าชั้นของผิวหนัง (Intradermal) โดยระวังมิให้ฉีดเข้า
ชั้นใต้ผิวหนัง เพราะจะทาให้เกิดแผลใหญ่และลึก

5. อำกำรข้ำงเคียง

ส่วนใหญ่เป็นอาการเฉพาะที่ เช่น เป็นแผลหนองซึ่งหายได้เอง ต่อมน้าเหลือง
บริเวณใกล้เคียงที่ฉีดวัคซีนบีซีจีอาจโตได้ โดยเฉพาะที่บริเวณรักแร้หรือไหปลาร้า
พบได้บ่อย มีขนาดเล็ก ๆพอคลาได้ขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว ต่อมน้าเหลืองที่โตนี้ไม่
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ควรมีอาการอักเสบเจ็บหรือแดง ยกเว้นบางรายที่ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
วัคซีนบีซีจีมากผิดปกติ หรือได้รับวัคซีนในขนาดที่มากกว่าปกติอาจทาให้เกิดเป็น
หนองเรื้อรังในตาแหน่งที่ฉีดวัคซีน และต่อมน้าเหลืองบริเวณใกล้เคียงอักเสบเป็น
หนองหรือเป็นก้อนโตได้อาจจะเป็นนานถึง 3 เดือน อาการที่เกิดขึ้นนี้จะขึ้นอยู่กับ
อายุที่ฉีด สายพันธุ์บีซีจีที่ใช้ เทคนิคการฉีด และปริมาณวัคซีนบีซีจีที่ฉีด
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
- ข้อห้ำมใช้ :
1. คนไข้ที่มีภูมิต้านทานชนิดอาศัยเซลล์ พร่อง (Cell-mediated immune
deficiency) ทั้งโดยกาเนิดหรือที่เป็นตามหลังจากเป็นมะเร็งระยะท้าย การได้รับ
ยากดภูมิต้านทานและจากการเป็นโรคเรื้อรังบางชนิด
2. การใช้วัคซีน BCG ร่วมกับวัคซีนที่เตรียมจากเชื้อไวรัสชนิดที่มีชีวิต
3. คนไข้ที่มีโรคผิวหนังและมีแผลเปิดบริเวณที่จะฉีด
4. คนที่กาลังมีไข้สูงและคนที่กาลังเป็นหรือพึ่งหายจากการติดเชื้อไวรัส
5. สตรีที่กาลังตั้งครรภ์
- คำเตือน/ข้อควรระวัง :
1. รักษาผิวหนังบริเวณที่ฉีดให้สะอาด แผลจากการฉีดBCG vaccine จะเป็นๆ
หายๆ อยู่ 3-4 สัปดาห์ ไม่จาเป็นต้องใส่ยาหรือปิดแผล เพียงใช้สาลีสะอาดชุบน้า
เช็ดรอยแผลให้สะอาดก็พอแล้ว และเตือนบิดามารดาไม่ให้บ่งตุ่มหนอง
2. ห้ ามใช้ BCG vaccine หลั งจากละลายไว้นานเกิน 2 ชม.เพราะเชื้อ BCG จะ
ตายไปมาก ควรระวังมิให้วัคซีนถูกแสงแดดโดยตรง หรือแม้แต่ถูกแสงสว่างภายใน
ห้องฉีดมากเกินความจาเป็นทั้งก่อนและหลังการละลาย เพราะจะทาให้เชื้อตายได้
ต้องเก็บในที่มืด
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ /ปฏิกิริยำกับอำหำร

ไม่มีข้อมูล

8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลการขับออกทางน้านม จึง ห้ามใช้ในหญิงให้นม
บุตรเนื่ องจากอาจเกิดอาการไม่พึ งประสงค์ที่ รุน แรงใน
ทารกได้
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10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มีข้อมูล

11. กำรเก็บรักษำ

วัคซีนชนิดแห้งที่ยังไม่ได้นามาใช้ ต้องเก็บไว้ในตู้เย็น
อุณหภูมิ 2 - 8ºC ห้ามแช่แข็ง

เอกสำรอ้ำงอิง
- MIMs 2019 issue 12 page 339
- เอกสารกากับยา BCG vaccine สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

12. Benzyl Benzoate 25 % W/V Emulsion, External
1. ชื่อยำ

BENZYL BENZOATE 25 % W/V EMULSION

2. ส่วนประกอบ

ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา Benzyl Benzoate 25 กรัม

3. ข้อบ่งใช้

รักษาหิด เหา และโลน

4. ขนำดและวิธีใช้

เขย่าขวดก่อนใช้ยา สาหรับเด็กเล็กให้แบ่งยามาเติมน้าเท่าตัว แล้วผสมให้เข้ากัน
สำหรับรักษำหิด อาบน้าให้สะอาด ใช้ผ้าหรือแปรงอ่อนๆ ถูตรงบริเวณที่มี
ผื่นคัน แล้วทายาให้ทั่วทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงแล้วจึงอาบน้า วันรุ่งขึ้นให้ทาซ้าใหม่อีกครั้ง
ตามวิธีเดิม
สำหรับรักษำเหำและโลน ใส่ยานี้ให้ทั่วศีรษะ หรือบริเวณที่มีเหาหรือโลนทิ้งไว้ 1
วัน ถ้าเป็ นมากให้ใช้ยา 2 ครั้งต่อวัน วันต่อมาจึงสระให้สะอาด เมื่อครบ 7 วันให้
ตรวจดูอีกครั้งหนึ่ง ถ้ายังไม่หายให้ใส่ยาซ้าตามวิธีเดิม

5. อำกำรข้ำงเคียง

เมื่อใช้ย านี้ ท าภายนอกในขนาดที่ เหมาะสมจะเกิด พิ ษได้น้ อยมาก อาจเกิดอาการ
ระคายเคืองอย่างอ่อนๆ โดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศชายเกิดอาการคันและอาการแพ้

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

- ไม่ใช้ยานี้กับผิวหนังที่มีอาการอักเสบเฉียบพลัน แผลมี
หนอง และแผลสด และต้ อ งระวั งไม่ ให้ ย าถู ก ตา และ
ใบหน้า
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- เมื่อใช้ยานี้แล้วเกิดอาการระคายเคือง หรือเกิดอาการ
แพ้ ให้หยุดยาทันทีและล้างออกด้วยสบู่และน้า
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยานี้
- ยานี้ไม่สามารถป้องกันโรคหิดหรือเหา
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร

ไม่มีข้อมูล

8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

ไม่มีข้อมูล แต่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ปลอดภัย

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

หลังจากรักษาแล้ว ควรป้องกันการเป็นหิดหรือเหาใหม่
โดยซักเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ด้วยน้าร้อน
และอบด้วยความร้อน อย่างน้อย 20 นาที

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในที่อุณหภูมิต่ากว่า 25 ºC และป้องกัน ไม่ให้ถูกแสงแดด

เอกสารอ้างอิง
- MIMs 2019 issue 16 page 396
- เอกสารกากับยา ยารักษาหิดเหา SCARBICIDE EMULTION บริษัท องค์การเภสัชกรรม

13. Bisacodyl tablet, oral
1. ชื่อยา

Bisacodyl tablet, oral

2. ส่วนประกอบ

Bisacodyl 5 mg

3. ข้อบ่งใช้

รักษำอำกำรท้องผูก

4. ขนาดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่ รับประทำนครั้งละ 1-3 เม็ด ก่อนนอน
เด็ก อำยุ>6ปี รับประทำนครั้งละ 1-2 เม็ด ก่อนนอน

5. อาการข้างเคียง

- อำกำรอันไม่พึงประสงค์ทั่วไป เช่น อำกำรจุกเสียดในช่องท้อง รู้สึกไม่สบำยใน
ช่องท้อง ท้องเสีย
- อำกำรอันไม่พึงประสงค์รุนแรง กำรเคลื่อนไหวของลำไส้ลดลงทำให้ไม่ถ่ำย
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6. คาเตือน/ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง
ข้อห้ำมใช้
-ลำไส้อุดตัน
-โรคกระเพำะอำหำรและลำไส้อักเสบ
-ห้ำมใช้กับผู้ที่แพ้ยำบิซำโคดิล
-ห้ำมใช้ยำนี้กับผู้ป่วยที่มีอำกำรปวดท้องรุนแรง, ท้องผูกรุนแรง, ลำไส้อุดตัน, ลำไส้
อักเสบ, ไส้ติ่งอักเสบ, กระเพำะอำหำร ลำไส้ หรือทวำรหนักมีเลือดออก รวมถึงผู้ที่
กำลังมีกำรผ่ำตัดช่องท้อง ผู้ที่มีอำยุมำกกว่ำ 65 ปี ผู้ที่ขำดน้ำ (เช่น ผู้ที่ได้รับยำขับ
ปัสสำวะ)
-ห้ำมรับประทำนยำนี้ร่วมกับยำลดกรด (Antacids) เช่น อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์
(Aluminium hydroxide), แมกนีเซียมคำร์บอเนต (Magnesium carbonate)
ฯลฯ เพรำะจะทำให้ยำบิซำโคดิลแตกตัวในกระเพำะอำหำรอย่ำงรวดเร็วและทำให้
เกิดกำรระคำยเคือง
-ห้ำมแบ่งยำให้ผู้อื่นรับประทำน
-ห้ำมใช้ยำหมดอำยุ
ข้อควรระวัง
ไม่ควรใช้ในผู้ที่มีอำกำรต่อไปนี้ ปวดท้อง,คลื่นไส้,อำเจียน,ถ่ำยเป็นเลือด,ใช้แล้วไม่
ขับถ่ำย,กำรขับถ่ำยอุจจำระเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม(เช่นท้องผูกมำกกว่ำเดิม ถ่ำย
อุจจำระบ่อยขึ้นกว่ำเดิม หรือมีท้องผูกสลับกับท้องเสีย),ไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน 7
วัน
-ควรระมัดระวังกำรใช้ยำนี้ในเด็กอำยุต่ำกว่ำ 4 ปี และในหญิงตั้งครรภ์ระยะไตรมำส
แรก
7. ปฏิกิริยากับยาอื่น/ปฏิกิริยากับอาหาร
ปฏิกิริยากับยาอื่น
-เมื่อกินร่วมกับยำลดกรดจะทำให้ยำบิซำโคดิลแตกตัวในกระเพำะ
อำหำรอย่ำงรวดเร็วและ ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองกระเพำะอำหำร
กลุ่ ม ยำลด กรด เช่ น อลู มิ เนี ยม ไฮดรอกไซด์ (Aluminium
hydroxide: แมกนีเซียมคำร์บอเนต (Magnesium carbonate)
-ห้ำมรับประทำนยำนี้ร่วมกับยำขับปัสสำวะ เพรำะจะเป็นกำรเสริม
ฤทธิ์กำรสู ญเสียเกลือแร่ของร่ำงกำย ทำให้ปำกแห้ง กระหำยน้ำ
ร่ำงกำยอ่อนเพลีย กล้ำมเนื้อไม่มีแรง เป็นตะคริว ปัสสำวะลดลง ใจ
สั่น ควำมดันโลหิตต่ำ
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8. ความปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy Category A (ออสเตรเลีย)
ควรระมัดระวังกำรใช้ยำนี้ในหญิงตั้งครรภ์ระยะไตรมำสแรก

9. ความปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่พบว่ำยำนี้มีกำรขับออกทำงน้ำนม แต่เนื่องจำกยำระบำยในกลุ่ม
ที่ออกฤทธิ์กระตุ้นลำไส้ใหญ่โดยตรงมักไม่แนะนำให้ใช้ในหญิงให้นม
บุตร จึงไม่แนะนำให้ใช้ Bisacodyl ขณะให้นมบุตร

10. ระดับความเสี่ยงในหญิงมีครรภ์

ใช้เฉพำะเมื่อมีประโยชน์มำกกว่ำควำมเสี่ยง

11. คาแนะนาเพิ่มเติมสาหรับผู้ป่วย

- รับประทำนยำกับน้ำเปล่ำ
- ไม่รับประทำนยำนี้หลังอำหำรภำยใน 1 ชม. หลังรับประทำน
ยำลดกรดหรือนมและผลิตภัณฑ์จำกนม
- กลืนยำทั้งเม็ด ไม่บดหรือเคี้ยว
- ไม่ควรใช้ยำนี้ติดต่อกันเกิน 7 วัน ยกเว้นแพทย์สั่ง
- ยำนี้อำจทำให้ท้องเสีย ปวดท้อง รู้สึกไม่สบำยท้อง หรือตะคริว
- ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ถ้ำเลือดออกจำกทวำรหนักหรือลำไส้ไม่มีกำร
เคลื่อนไหวภำยใน 12 ชั่วโมงหลังรับประทำนยำ

12. การเก็บรักษา

- เก็บยำให้พ้นแสงแดดและควำมชื้น

เอกสารอ้างอิง
1.American Pharmacists Association, DRUG INFORMATION HANDBOOK with INTERNATIONAL
TRADE NAMES INDEX, 25 th ed, p. 267, USA, Wolters Kluwer Clinical Drug Information,
Inc.,2016
2. MICROMEDEX® [Database on the internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare);
c 1974-2019. DRUGDEX® System, Bisacodyl; [cited 2019 Aug 1]. Available from:
http://www.thomsonhc.com. Subscription required to view.
3.Medthai.com “บิซำโคดิล (ดัลโคแลกซ์) “[ออนไลน์] เข้ำถึงได้จำกhttps://medthai.com [1 ส.ค.
2562]
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14. Bromhexine syrup
1. ชื่อยำ

Bromhexine hydrochloride

2. ส่วนประกอบ

Bromhexine hydrochloride 4 mg/5 mL

3. ข้อบ่งใช้

ยาละลายเสมหะ

4. ขนำดและวิธีใช้

รับประทาน เด็ก : 0.3 mg/kg ต่อวันวันละ 3 ครั้ง (ไม่เกิน 8mg/dose) หรือ
เด็ก อายุ 2 - 6 ปี : 2 mg ต่อครั้ง วันละ 3 ครั้ง

5. อำกำรข้ำงเคียง

อาจพบอาการข้างเคียงในระบบทางเดินอาหาร
อาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ เหงื่อออก อาการผื่นแพ้ยา

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ และข้อควรระวัง ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้
ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคตับและไตบกพร่องอย่างรุนแรง
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร ไม่พบปฏิกิริยาต่อยาอื่นอย่างมีนัยสาคัญ
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

ไม่มีข้อมูล

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ใช้เมื่อมีอาการ ตามความจาเป็น

11. เอกสำรอ้ำงอิง
https://www.npra.gov.my/images/reg-and-noti/PI/non-poison/BROMHEXINE_TABLET_SYRUP_ELIXIR.pdf
https://www.tga.gov.au/otc-medicine-monograph-bromhexine-hydrochloride

15. Bromhexine tablet
1. ชื่อยำ

Bromhexine hydrochloride

2. ส่วนประกอบ

Bromhexine hydrochloride 8 mg ต่อเม็ด

3. ข้อบ่งใช้

ยาละลายเสมหะ

4. ขนำดและวิธีใช้

รับประทาน ผู้ใหญ่ : 8-16 mg ต่อครั้ง วันละ 3 ครั้ง
เด็ก อายุ 2 - 6 ปี
: 2 mg ต่อครั้ง วันละ 3 ครั้ง
เด็ก อายุ 6 – 12 ปี
: 4 mg ต่อครั้ง วันละ 3 ครั้ง

5. อำกำรข้ำงเคียง

อาจพบอาการข้างเคียงในระบบทางเดินอาหาร
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อาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ เหงื่อออก อาการผื่นแพ้ยา
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ และข้อควรระวัง ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้
ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคตับและไตบกพร่องอย่างรุนแรง
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร ไม่พบปฏิกิริยาต่อยาอื่นอย่างมีนัยสาคัญ
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

ไม่มีข้อมูล

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ใช้เมื่อมีอาการ ตามความจาเป็น

11. เอกสำรอ้ำงอิง
https://www.npra.gov.my/images/reg-and-noti/PI/non-poison/BROMHEXINE_TABLET_SYRUP_ELIXIR.pdf
https://www.tga.gov.au/otc-medicine-monograph-bromhexine-hydrochloride

16. Brown Mixture
1. ชื่อยำ

Brown Mixture

2. ส่วนประกอบ

Camphorated opium tincture 0.6 มิลลิลิตร
Antimony Potassium tartrate 1.2 มิลลิกรัม
Glycyrrhiza fluidextract 0.6 มิลลิลิตร

3. ข้อบ่งใช้

รักษาอาการไอระคายคอ ไอแห้งๆ ที่ไม่มีเสมหะ เช่น อาการไอจากการระคายคอ
การแพ้ฝุ่น แพ้ควันบุหรี่ หรือควันไอเสียรถยนต์ แพ้อากาศ ไอจากหวัด วัณโรค
ระยะแรก หรือจากการใช้ยาบางประเภท เช่น ยาลดความดันโลหิตอีนาลาพริล
เป็นต้น

4. ขนำดและวิธีใช้

เด็ก 6-12 ปี : รับประทานครั้งละ ½ + 1 ช้อนชา (2.5-5 มิลลิลิตร) วันละ 3-4 ครั้ง
ผู้ใหญ่ : รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มิลลิลิตร) วันละ 3-4 ครั้ง

5. อำกำรข้ำงเคียง

อาจทาให้คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก มึนงง ใจสั่น หายใจและปัสสาวะลาบาก
ความดันโลหิตต่า และเกิดอาการคันหรือแพ้ยาได้
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6. คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ากว่า 6 ปี คนชรา และหญิงมีครรภ์
- ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 9.1 % จึงควรใช้ยาอย่างระมัดระวัง
อาจเสพติดและให้โทษไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน7วัน

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร ในระหว่างใช้ยากลุ่มนี้ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์
หรือใช้ร่วมกับยาที่มีททธิกกดประสาทส่วนกลาง เช่นยากลุ่ม
Benzodiazepines ยาที่มีททธิกแอนติโคลิเนอจิก และยาต้านการ
ซึมเศร้าชนิดต่าง ๆ เพราะจะเสริมททธิกกันกดระบบประสาท
ส่วนกลาง
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

ห้ามใช้เนื่องจากมีแอลกอฮอล์ผสม

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ห้ามใช้เนื่องจากมีแอลกอฮอล์ผสม

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

- ในระหว่างใช้ยากลุ่มนี้ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์
หรือใช้ร่วมกับยาที่มีททธิกกดประสาทส่วนกลางเพราะจะเสริมททธิก
กันกดระบบประสาทส่วนกลาง
- ผู้ที่ขับขี่รถหรือทางานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลควรระมัดระวัง
เมื่อใช้ยานี้
- เด็กและผู้สูงอายุ จะไวต่อยานี้มากขึ้น ทาให้ง่วงนอน วิงเวียน
ประสาทหลอน ปากแห้ง ปัสสาวะคั่ง ความดันโลหิตต่า หงุดหงิด
นอนไม่หลับ

เอกสำรอ้ำงอิง

Kian CH , Peria LD , Tamolang SV. , et al. MIMs Drug
Reference Concise Prescribing Information Thailand .
153rd ed. Bangkok : TIMs Thailand Ltd ; 2018 . 93
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17. Calamine lotion
1. ชื่อยำ

CALAMINE + DIPHENHYDRAMINE+ ZINC OXIDE (10g+1g+4.5g)/100 ML
LOTION

2. ส่วนประกอบ

ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา
Calamine 10 กรัม
Diphenhydramine 1 กรัม
Zinc oxide 4.5 กรัม

3. ข้อบ่งใช้

รักษาอาการผื่นคัน ลมพิษ

4. ขนำดและวิธีใช้

ใช้ทาบริเวณที่เป็น วันละ 3-4 ครั้ง

5. อำกำรข้ำงเคียง

เนื่องจากเป็นยาที่ใช้ทาภายนอกร่างกาย จึงไม่ค่อยพบผลข้างเคียงหรือผลอันไม่พึง
ประสงค์ต่อระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายโดยตรง แต่หากพบว่าหลังจากที่ทายานี้แล้ว
มีอาการผื่นขึ้นมากกว่าเดิม รู้สึกระคายเคืองบริเวณที่ทายามากขึ้น หรือมีอาการปวด
แสบปวดร้อน ให้รีบล้างยาออกด้วยน้าสะอาดและไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อ
ตรวจหาสาเหตุและรักษาอาการแพ้ที่เกิดขึ้นดังกล่าว

6.คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง

ห้ามใช้ทาบริเวณรอบดวงตา

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร ไม่มีข้อมูล
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

ไม่มีข้อมูล แต่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ปลอดภัย

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ให้เขย่าขวดก่อนใช้ยานี้ทุกครั้ง
การทายาซ้าในครั้งถัดไป ให้ล้างยาที่ติดอยู่ที่ผิวหนังออกก่อน
เก็บในอุณหภูมิห้อง และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

11. กำรเก็บรักษำ
เอกสำรอ้ำงอิง
- MIMs 2019 issue 16 page 391

- เอกสารกากับยา คาลาไมน์โลชั่น บริษัท พาต้าแลบ จากัด
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18. Calcium Carbonate Tablet
1. ชื่อยำ

Calcium Carbonate Tablet

2. ส่วนประกอบ

- Calcium Carbonate 1000 mg ใน 1 เม็ดมีตัวยาสาคัญคือแคลเซียม คาร์บอเนต
เทียบเท่ากับแคลเซียม 400 mg
- Calcium Carbonate 1500 mg ใน 1 เม็ดมีตัวยาสาคัญคือแคลเซียม คาร์บอเนต
เทียบเท่ากับแคลเซียม 600 mg

3. ข้อบ่งใช้

- เป็นตัวจับฟอสเฟตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
- รักษาภาวะแคลเซียมในกระแสเลือดต่าที่มีสาเหตุจากโรค เช่นโรคพาราไทรอยด์ต่า
สตรีหลังหมดประจาเดือน
- เสริมแคลเซียมในภาวะที่ขาดแคลเซียมอันเนื่องจากการได้รับอาหารไม่เพียงพอ
เช่นในเด็ก สตรีมีครรภ์ –ให้นมบุตร ผู้สูงอายุ

4. ขนำดและวิธีใช้

- เป็นตัวจับฟอสเฟต /รักษาภาวะแคลเซียมในกระแสเลือดต่า: ขนาดยาขึ้นอยู่กับ
ระดับแคลเซียมในเลือดของผู้ป่วยแต่ละราย
- สาหรับเสริมแคลเซียม: 1-2 เม็ด วันละ 1-2 ครั้ง พร้อมอาหารหรือตามแพทย์สั่ง
- ภาวะกระดูกพรุน สาหรับผู้ใหญ่อายุ >51 ปี: 1200 mg/day

5. อำกำรข้ำงเคียง

- อาการอัน ไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์ทันที มีดังนี้ สั บสน หงุดหงิดง่าย ปวด
ศีรษะ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลียหรือ เหนื่อยง่ายผิดปกติ
- อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวน
ชีวิตประจาวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ มีดังนี้ รู้สึกไม่สบายท้อง ปวดท้อง
เรอ ท้องผูก ปากแห้ง ปัสสาวะบ่อยขึ้น รู้สึกถึงรสชาติโลหะในปาก

6.คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่เป็นนิ่วที่ไต ผู้ที่มีปริมาณฟอสเฟตในเลือดต่า ผู้
ที่มีปริมาณแคลเซียมในเลือดสูง
- ระวังการใช้ ยานี้ กั บ ผู้ ป่ ว ยในกลุ่ ม ต่อ ไปนี้ เช่น ผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะ
ร่ า งกายสู ญ เสี ย น้ า (ภาวะขาดน้ า), ผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะต่ อ มพารา
ไทรอยด์ทางานมากเกินไป, ผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในกระเพาะ
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อาหาร - ลาไส้ (ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร), และผู้ป่วยที่มี
ภาวะทางเดินอาหารอุดตัน (ลาไส้อุดตัน)
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร - หากต้องใช้ยาแคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับวิตามินที่มีธาตุเหล็ก
เป็นองค์ประกอบ ควรเว้นระยะเวลาการรับประทานยาห่างกัน 2
ชั่วโมงเป็นอย่างต่า ด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตจะลดประสิทธิภาพใน
การรักษาของยาวิตามินดังกล่าว
- การใช้แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับยาปฏิชีวนะบางตัว จะทาให้
ประสิ ท ธิภ าพในการต่ อต้ านแบคที เรียของยาปฏิ ชี ว นะลดต่าลง
หากมีความจาเป็นต้องรับประทานร่วมกันควรหลีกเลี่ยงและเว้น
ระยะเวลาให้ ห่ า งกั น 2 - 3 ชั่ ว โมง ยาปฏิ ชี ว นะดั ง กล่ า ว เช่ น
Doxycycline และ Tetracycline
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy Category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

หากจาเป็น ควรปรึกษาแพทย์

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

เพื่อลดอาการท้องผูกที่อาจเกิดจากการใช้ยา รับประทานยานี้
แล้วควรดื่มน้าวันละหลายๆแก้ว

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในภาชนะบรรจุปิดสนิท อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส

เอกสำรอ้ำงอิง:
กลุ่มงานเภสั ชกรรมโรงพยาบาลปากน้ าชุมพร.แคลเซียม คาร์บอเนต, สืบค้นเมื่อ 8 กรกฎาคม 2562 จาก
http://paknamchumphonhospital.go.th:8888/paknam113
75/images/QR_RDU/calcium%20carbonate.pdf
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19. Carminative Mixture
1. ชื่อยำ

Carminative Mixture

2. ส่วนประกอบ

ใน 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา
Compound Cardamom Tincture

1.80

มิลลิลิตร

Strong Capsicum Tincture

0.06

มิลลิลิตร

Strong Ginger Tincture

0.024

มิลลิลิตร

3. ข้อบ่งใช้

ขับลมในกระเพาะอาหารและลาไส้ และบรรเทาอาการท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ

4. ขนำดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่ : ครั้งละ 1 - 2 ช้อนโต๊ะ วันละ 3 - 4 ครั้ง หลังอาหาร
เด็ก

5. อำกำรข้ำงเคียง

: ลดขนาดลงตามส่วน

ไม่มีข้อมูล

6.คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง

- ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 8.8 % เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี ไม่ควร
รับประทาน
- ไม่ควรใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร ไม่มีข้อมูล
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy Category C
ยานี้มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบในสูตรตารับดังนั้นหากจาเป็น
ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ยานี้มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบในสูตรตารับ ดังนั้นหากจาเป็น
ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ผู้สูงอายุสามารถใช้ยานี้ได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีข้อกาหนดเป็น
พิเศษ

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในภาชนะบรรจุปิดสนิท อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส
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20. Chloramphenicol Ear Drop
1. ชื่อยำ

CHLORAMPHENICOL EAR DROP

2. ส่วนประกอบ

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา Chloramphenicol 10 มิลลิกรัม (1%)

3. ข้อบ่งใช้

ฆ่าเชื้อในหู ทาลายเชื้อทั้งกรัมบวกและลบที่มักจะพบในโรคหูอักเสบ กลไกการ
ออกททธิกขัดขวางการสังเคราะห์โปรตีนของแบคทีเรีย มีขอบเขตการฆ่าเชื้อรวมทั้ง
กรัมบวกและกรัมลบ

4. ขนำดและวิธีใช้

รักษาการติดเชื้อในรูปยาหยอดหู หยอดครั้งละ 2 - 3 หยด วันละ 3 - 4 ครั้ง

5. อำกำรข้ำงเคียง

ไม่มีข้อมูล

6.คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการในการใช้ระยะเวลานานเกิน 7 วัน
ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้ ระวังการใช้ในผู้ป่วยพร่องเอนไซม์G6PD

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร ไม่มีข้อมูล
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

pregnancy category C
พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ Chloramphenicol ในมารดาระยะใกล้
คลอด เพราะมีโอกาสสูงมากที่ทารกจะเกิด Grey-baby
syndrome และเสียชีวิตจาก cardiovascular collapse
(อ้างอิงจาก
http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=3017&g
id=5)
Chloramphenicol ขับออกทางน้านม ซึ่งทารกส่วนใหญ่ตับยังไม่
สามารถเกิดปฏิกิริยาglucononidationทาให้เกิดพิษจากการใช้ยา
ดังกล่าวได้ แม้ว่าระดับยาในน้านมจะไม่มากพอที่จะก่อให้เกิด
Grey-babysyndromeก็ตามแต่อาจก่อให้เกิดพิษต่อไขกระดูก
(bonemarrow) รวมทั้งอาการอื่นๆ ได้แก่หลับระหว่างดูดนม
มารดา,อาเจียนหลังดูดนมมารดาแล้วเสร็จ และปฏิเสธการดูดนม
มารดา
Aplastic anemia เกิดได้น้อยมาก (1/40,000-1/100,000) แต่ถ้า
เกิดแล้วมักทาให้เสียชีวิต,ไม่ขึ้นกับขนาดการใช้ยา,และอาจเกิดขึ้น
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10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

เมื่อใดก็ได้ หลังใช้ยาในช่วงสั้นๆ มีรายงานการเกิดภาวะ Aplastic
anemia หลังจากใช้ยาหยอด ซึ่งถึงแม้โอกาสเกิด Aplastic
anemia จะต่ามากๆก็ตาม (อ้างอิงจาก
http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=3017&g
id=5)
การใช้ยาหยอดหูให้มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องเช็ดทาความสะอาด
หูเสียก่อนแล้วจึงหยอดหู

11. กำรเก็บรักษำ

ให้เก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ2 - 8 องศาเซลเซียส

21. Chloramphenicol Eye Drop
1. ชื่อยำ

Chloramphenicol Eye Drop

2. ส่วนประกอบ

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา Chloramphenicol 5 มิลลิกรัม (0.5%)

3. ข้อบ่งใช้

ใช้ ห ยอดตารั ก ษาโรคตาแดง ตาอั ก เสบ เปลื อ กตาอั ก เสบ กระจกตา
อักเสบ ต่อมน้าตาอักเสบ และใช้ในรายที่เป็นแผลในตา ที่เกิดจากเชื้อที่ไวต่อยานี้
โดยมีกลไกการออกททธิก ขัดขวางการสังเคราะห์โปรตีนของแบคทีเรีย มีขอบเขตการ
ฆ่าเชื้อรวมทั้งกรัมบวกและกรัมลบ

4. ขนำดและวิธีใช้

หยอดครั้งละ1-2 หยดทุก4-6ชั่วโมงควรใช้ติดต่อกันหลังจากหายเป็นปกติแล้วอย่าง
น้อย 48 ชั่วโมง

5. อำกำรข้ำงเคียง

ตาพร่าหลังจากใช้ยาและอาจมีอาการแสบคันตาได้บ้าง

6.คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ข้อควรระวัง
1. เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน
2. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา หรือส่วนประกอบของยานี้
3. เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส (เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา)
4. เวลาหยอดตา ระวังอย่าให้ปลายหลอดหยดแตะ หรือสัมผัสสิ่งอื่นใด เช่น นิ้วมือ
ตา ขนตา หนังตา หรืออื่นๆ เพราะจะทาให้สิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคติดเข้าไปในขวด
ยาได้ และเมื่อใช้หยอดตาเสร็จแล้วให้ปิดฝาขวดทันที
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5. ไม่ใช้ยาที่มีอายุเกิน 1 เดือน หลังจากเปิดฝาแล้ว
6. ห้ามใช้ในทารกอายุต่ากว่า 6 เดือน และผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะถูกกดไขกระดูก
7. ยานี้อาจทาให้เกิดอันตรายถึงตายได้ ให้ใช้ตามแพทย์สั่งโดยเคร่งครัด
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร ไม่มีข้อมูล
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

pregnancy category C
พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ Chloramphenicol ในมารดาระยะใกล้
คลอด เพ ราะมี โอกาสสู งมากที่ ท ารกจะเกิ ด Grey-baby
syndrome และเสียชีวิตจาก cardiovascular collapse1

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

Chloramphenicol ขับออกทางน้านม ซึ่งทารกส่วนใหญ่ตับยังไม่
สามารถเกิดปฏิกิริยา glucononidation ทาให้เกิดพิษจากการใช้
ยาดังกล่าวได้ แม้ว่าระดับยาในน้านมจะไม่มากพอที่จะก่อให้ เกิด
Grey-baby syndrome ก็ตามแต่อาจก่อให้ เกิดพิษต่อไขกระดูก
(bone marrow) รวมทั้ งอาการอื่ น ๆ ได้ แ ก่ ห ลั บ ระหว่า งดู ด นม
มารดา, อาเจียนหลังดูดนมมารดาแล้วเสร็จ และปฏิเสธการดูดนม
มารดา
Aplastic anemia เกิดได้น้อยมาก (1/40,000-1/100,000) แต่ถ้า
เกิดแล้วมักทาให้เสียชีวิต,ไม่ขึ้นกับขนาดการใช้ยา, และอาจเกิดขึ้น
เมื่อใดก็ได้ หลังใช้ยาในช่วงสั้นๆ มีรายงานการเกิดภาวะ Aplastic
anemia หลั ง จากใช้ ย าหยอด ซึ่ ง ถึ ง แม้ โ อกาสเกิ ด Aplastic
anemia จะต่ามากๆก็ตาม1

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

คาแนะนาในการใช้ยาหยอดตา
1. ล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง จากนั้นนั่งหรือนอนแหงนหน้า
ดึงหนังตาล่างลงให้เป็นกระพุ้ง
2. หยอดยา 1-2 หยด ลงในแอ่งกระพุ้งตาล่าง ระวังอย่าให้ปลาย
หลอดสัมผัสกับตา
3. หลับตานิ่งนาน 1 นาที อย่ากระพริบตา
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4. ปิดฝาขวดยาให้สนิททุกครั้งหลังใช้ยา
5. หากต้องใช้ยาหยอดตาร่วมกันมากกว่า 1 ตัว ให้หยอดยาตัวใด
ก่อนก็ได้ โดยหยอดห่างกัน 5 นาที
6. หากใช้ยาหยอดตาร่วมกับยาป้ายตา ให้ใช้ยาหยอดตาก่อน จึง
ใช้ยาป้าย
11. กำรเก็บรักษำ

Chloramphenical eye drop ให้ เก็ บ ในตู้เย็น ที่ อุ ณ หภู มิ 2 - 8
องศาเซลเซียส
- ยาหยอดตาหลังจากเปิดใช้สามารถเก็บได้นาน 1 เดือน

เอกสำรอ้ำงอิง
- 1 http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=3017&gid=5

22. Chlorhexidine Gluconate Mouthwash Solution (0.12 - 0.2 %w/v)
1. ชื่อยำ

CHLORHEXIDINE SMW (Special Mouth Wash)

2. ส่วนประกอบ

CHLORHEXIDINE GLUCONATE MOUTHWASH SOLUTION (0.120.2%W/V)

3. ข้อบ่งใช้

ใช้เป็น antiseptic รักษาความสะอาดในช่องปาก

4. ขนำดและวิธีใช้

อมกลั้วทั่ว ๆ ปาก 15 ml นาน 30 วินาทีแล้วบ้วนทิ้ง วันละ 3 - 4 ครั้ง

5. อำกำรข้ำงเคียง

แสบ ร้อน คันระคายเคืองผิวหนัง ทาให้ลิ้นและฟันมีสีผิดปกติไป สูญเสียการรับรส,
ทาให้ลิ้นไหม้ รวมทั้งทาให้ปากลอกได้

6.คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง

ไม่มีข้อมูล

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร ไม่มีข้อมูล
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

pregnancy category B

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

มีททธิกลดลงในน้าลาย และมีททธิกจากัดกับแบคทีเรียแกรมลบแต่
ออกททธิกกว้างครอบคลุม aerobe & anaerobe bacteria,
fungicidal, virucidal

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
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23. Chlorpheniramine Injection
1. ชื่อยำ

CHLORPHENIRAMINE INJECTION

2. ส่วนประกอบ

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Chlorpheniramine maleate 10 มิลลิกรัม

3. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการแพ้ต่างๆ เช่น เยื่อจมูกอักเสบและผื่นคัน ใช้ร่วมกับยาอื่นในการ
รักษา anaphylactic reaction

4. ขนำดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่
สาหรับรักษาอาการแพ้ต่างๆ : ฉีดเข้าหลอดเลือดดา เข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง
10-20 มิลลิกรัม ครั้งเดียว
ใช้ร่วมกับยาอื่นในการรักษาภาวะ anaphylaxis : ฉีดเข้าหลอดเลือดดา 10-20
มิลลิกรัม ครั้งเดียว
รักษาอาการแพ้ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน : ฉีด 5-10 มิลลิกรัม ครั้งเดียว
ขนาดยาที่ใช้สูงสุดในผู้ใหญ่ คือ 40 มิลลิกรัมต่อวัน
เด็ก
0.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม อาจซ้าได้ทุก 6 ชั่วโมง
หมายเหตุ การฉีดเข้าหลอดเลือดดาต้องฉีดช้าๆ และควรให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งหรือ
นอน

5. อำกำรข้ำงเคียง

อาจเกิดอาการง่วงซึม เสมหะเหนียวข้น และปากแห้ง ปัสสาวะขัด ตาพร่า
วิงเวียน สับสน

6.คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง
ข้อห้ามใช้
1. ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยา หรือส่วนประกอบของยานี้
2. ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ากว่า 1 ปี ผู้ที่กาลังมีอาการหอบหืด โรคต้อหิน
ต่อมลูกหมากโต หรือปัสสาวะขัด นอกจากแพทย์สั่ง
ข้อควรระวัง
1. ระวังการใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์ ระยะ 3 เดือนแรก และสตรีที่ให้นมบุตร
3. ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
ต่อมไทรอยด์ทางานมากกว่าแกติ ผู้ที่มีประวัติโรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งโพง
4.ระวังการใช้ยาในเด็ก เพราะอาจทา ให้เกิดอาการตื่นเต้น และอาการง่วงขึ้นได้ใน
บางรายและยาในขนาดสูงมากๆ อาจทา ให้เกิดอาการชักได้
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร ในระหว่างใช้ยากลุ่มนี้ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์
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หรือใช้ร่วมกับยาที่มีททธิกกดประสาทส่วนกลางเช่นยากลุ่มBenzodiazepines ยาที่มี
ททธิกแอนติโคลิเนอจิก และยาต้านการซึมเศร้าชนิดต่าง ๆเพราะจะเสริมททธิกกันการ
กดระบบประสาทส่วนกลาง
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

pregnancy category C
ระวังการใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์ระยะ 3 เดือนแรก จากการศึกษา
ไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องที่ทาให้เกิดทารกวิรูป แต่แนะนาว่าควรใช้
เมื่อประเมินแล้วว่าประโยชน์มากกว่า

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ระวังการใช้ยานี้ในสตรีให้นมบุตร เนื่องจากยาอาจยับยั้งการสร้าง
น้านม และสามารถผ่านน้านมได้ จึงอาจทาให้เกิดอาการอันไม่พึง
ประสงค์ในทารกได้ เช่น ง่วงซึม , กระวนกระวายผิดปกติ ควรเฝ้า
ระวังอาการอันไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดในทารก และหยุดใช้ยาหรือ
หยุดให้นมบุตรเมื่อพบอาการดังกล่าว

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

1. ในระหว่างใช้ยากลุ่มนี้ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์หรือ
ใช้ร่วมกับยาที่มีททธิกกดประสาทส่วนกลางเพราะจะเสริมททธิกกัน
การกดระบบประสาทส่วนกลาง
2. ผู้ที่ขับขี่รถหรือทางานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกล ควร
ระมัดระวังเมื่อใช้ยานี้
3. เด็กและผู้สูงอายุ จะไวต่อยานี้มากขึ้น ทาให้ง่วงนอน วิงเวียน
ประสาทหลอน ปากแห้ง ปัสสาวะคั่ง ความดันโลหิตต่า
หงุดหงิด นอนไม่หลับ

หมำยเหตุ

เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส และป้องกันไม่ให้ถูกแสง

เอกสำรอ้ำงอิง
Chlorpheniramine Maleate. (Aug 25, 2019). In Micromedex Drug Reference for Apple iOS
(Versionv1641) [Mobile application software]. Retrieved from http://itunes.apple.com
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24. Chlorpheniramine Syrup
1. ชื่อยำ

CHLORPHENIRAMINE SYRUP

2. ส่วนประกอบ

ใน 1 ช้อนชา (5 มิลลิลิตร) ประกอบด้วยตัวยาสาคัญ คือ Chlorpheniramine
Maleate 2 mg.

3. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการแพ้ เช่น ลมพิษ ผื่นคัน น้ามูกไหล

4. ขนำดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2 ช้อนชา (ไม่ควรเกิน 24 มิลลิกรัม/วัน)
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา(ไม่ควรเกิน 12 มิลลิกรัม/วัน)
เด็ก 2-6 ปี คิดขนาดยาตามน้าหนัก 0.35 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน
แบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง (ไม่ควรเกิน 6 มิลลิกรัม/วัน)
< 2 ปี ยังไม่มีข้อมูลถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ยา
วันละ 3-4 ครั้งหรือตามแพทย์สั่ง

5. อำกำรข้ำงเคียง

ยานี้อาจทาให้เกิดอาการง่วงซึม เสมหะเหนียวข้น และปากแห้ง ปัสสาวะขัด ตาพร่า
วิงเวียน สับสน และเม็ดเลือดผิดปกติได้

6.คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง
1) ยานี้อาจทาให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทางานเกี่ยวกับเครื่อง
จักรกล หรือทางานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
2) ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ากว่า 1 ปี ผู้ทีมีอาการหอบหืด โรคต้อหิน ต่อมลูกหมาก หรือ
ปัสสาวะขัด นอกจากแพทย์สั่ง
3) เด็กและผู้สูงอายุ จะไวต่อยานี้มากขึ้น ทาให้ง่วงนอน วิงเวียน ประสาทหลอน
ปากแห้ง ปัสสาวะคั่ง ความดันโลหิตต่า หงุดหงิด นอนไม่หลับ และบางรายอาจมี
อาการชักได้ (paradoxical reaction)
4) ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ต่อม
ไทรอยด์ทางานมากกว่าปกติ ผู้ที่มีประวัติโรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร
1) ระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่มีททธิกกดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยากลุ่ม
Benzodiazepines ยาที่มีททธิกแอนติโคลิเนอจิก และยาต้านการซึมเศร้าชนิดต่าง ๆ

45

2) ไม่ควรรับประทานร่วมกับสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เนื่องจาก
จะทาให้มีอาการง่วงซึมมากขึ้น
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

pregnancy category C
ระวังการใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์ระยะ 3 เดือนแรก จากการศึกษาไม่
พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องที่ทาให้เกิดทารกวิรูป แต่แนะนาว่าควรใช้เมื่อ
ประเมิ น แล้ ว ว่ า ประโยชน์ ม ากกว่ า ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ความ
ผิดปกติของทารกในครรภ์

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ระวังการใช้ยานี้ในสตรีให้นมบุตร เนื่องจากยาสามารถผ่านน้านม
ได้

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

โดยทั่วไปยานี้รับประทานเฉพาะเมื่อมีอาการเท่านั้น การลืม
รับประทานยาจึงไม่เป็นอันตราย

เอกสำรอ้ำงอิง
Chlorpheniramine Maleate. (Aug 25, 2019). In Micromedex Drug Reference for Apple iOS
(Versionv1641) [Mobile application software]. Retrieved from http://itunes.apple.com

25. Chlorpheniramine Tablet
1. ชื่อยำ

CHLORPHENIRAMINE TABLET

2. ส่วนประกอบ

ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสาคัญ คือ Chlorpheniramine Maleate 4 mg.

3. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการแพ้ เช่น ลมพิษ ผื่นคัน น้ามูกไหล

4. ขนำดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 4 มิลลิกรัม หรือ 1 เม็ด
(ไม่ควรเกิน 24 มิลลิกรัม/วัน)
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 2 มิลลิกรัม หรือ ½ เม็ด
(ไม่ควรเกิน 12 มิลลิกรัม/วัน)
วันละ 3-4 ครั้งหรือตามแพทย์สั่ง
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5. อำกำรข้ำงเคียง

ยานี้อาจทาให้เกิดอาการง่วงซึม เสมหะเหนียวข้น และปากแห้ง ปัสสาวะขัด ตาพร่า
วิงเวียน สับสน และเม็ดเลือดผิดปกติได้

6.คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง
1) ยานี้อาจทาให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทางานเกี่ยวกับเครื่อง
จักรกล หรือทางานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
2) ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ากว่า 1 ปี ผู้ทีมีอาการหอบหืด โรคต้อหิน ต่อมลูกหมาก หรือ
ปัสสาวะขัด นอกจากแพทย์สั่ง
3) เด็กและผู้สูงอายุ จะไวต่อยานี้มากขึ้น ทาให้ง่วงนอน วิงเวียน ประสาทหลอน
ปากแห้ง ปัสสาวะคั่ง ความดันโลหิตต่า หงุดหงิด นอนไม่หลับ และบางรายอาจมี
อาการชักได้ (paradoxical reaction)
4) ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ต่อม
ไทรอยด์ทางานมากกว่าปกติ ผู้ที่มีประวัติโรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร
1) ระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่มีททธิกกดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยากลุ่ม
Benzodiazepines ยาที่มีททธิกแอนติโคลิเนอจิก และยาต้านการซึมเศร้าชนิดต่าง ๆ
2) ไม่ควรรับประทานร่วมกับสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เนื่องจาก
จะทาให้มีอาการง่วงซึมมากขึ้น
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

pregnancy category C
ระวังการใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์ระยะ 3 เดือนแรก จากการศึกษาไม่
พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องที่ทาให้เกิดทารกวิรูป แต่แนะนาว่าควรใช้เมื่อ
ประเมิ น แล้ ว ว่ า ประโยชน์ ม ากกว่ า ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ความ
ผิดปกติของทารกในครรภ์

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ระวังการใช้ยานี้ในสตรีให้นมบุตร เนื่องจากยาสามารถผ่านน้านม
ได้

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

โดยทั่วไปยานี้รับประทานเฉพาะเมื่อมีอาการเท่านั้น การลืม
รับประทานยาจึงไม่เป็นอันตราย
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เอกสำรอ้ำงอิง
Chlorpheniramine Maleate. (Aug 25, 2019). In Micromedex Drug Reference for Apple iOS
(Versionv1641) [Mobile application software]. Retrieved from http://itunes.apple.com

26. Clotrimazole Cream
1.ชื่อยำ

Clotrimazole cream

2.ส่วนประกอบ

มีตัวยา 1 กรัม ในครีม 100 กรัม

3. ข้อบ่งใช้

- รักษา Candidiasis ที่เกิดจากเชื้อ Candida albicans
- รักษาเชื้อราบริเวณลาตัว (Tinea corporis) เชื้อราที่ขาหนีบ (Tinea cruris) และ
เชื้อราที่เท้า (Tinea pedis) ที่เกิดจากเชื้อ Trichophyton rubrum,
Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum หรือ
Microsporum canis
- รักษาเกลื้อน (Tinea versicolor) ที่เกิดจากเชื้อ Malassezia furfur
(Pityrosporum orbiculare หรือ P. ovale)

4.ขนำดยำและวิธีใช้

- ทาบางๆและถูเบาๆบริเวณที่ติดเชื้อและบริเวณโดยรอบ วันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น
จะเห็นผลภายใน 1 สัปดาห์ โดยเชื้อราที่บริเวณ ลาตัว เท้า และเกลื้อน ควรทา
ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ และทาติดต่อกัน 2 สัปดาห์สาหรับเชื้อราที่ขาหนีบ

5.อำกำรข้ำงเคียง

- อาจท าให้ เกิด ผิ ว หนั งร้อนแดง ปวดแสบปวดร้อน เกิด เม็ ดตุ่ มพอง บวม คั น
ลมพิษ และระคายเคือง

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้และข้อควรระวัง - ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
- ไม่ควรใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี
- ระวังอย่าให้ยาสัมผัสดวงตา อาจทาให้ตาบอดได้
- ห้ามรับประทาน
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร

ไม่มีข้อมูล

8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

- Pregnancy category B แต่ในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสแรกควร
ระมัดระวังการใช้
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9.ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

- สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

10.คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

- ทายาสม่าเสมอ จนครบระยะเวลาการรักษา

11.กำรเก็บรักษำ

เก็บรักษาไว้ในบริเวณที่อุณหภูมิ ไม่เกิน 25 ºC

เอกสำรอ้ำงอิง
- MIMs 2019 issue 16 page 383
- เอกสารกากับยา Clotrimazole cream บริษัท องค์การเภสัชกรรม

27. Clotrimazole Suppository/Vaginal Tablet
1. ชื่อยำ

Clotrimazole Suppository / Vaginal Tablet

2. ส่วนประกอบ

Clotrimazole 100 mg

3. ข้อบ่งใช้

ใช้รักษาอาการอักเสบของช่องคลอดจากเชื้อรา ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเชื้อ
C.Albican

4. ขนำดและวิธีใช้

Clotrimazole 100 mg vaginal tabletเป็นเวลา 7 วัน หรือ
Clotrimazole 100 mg vaginal tablet,two tablets เป็นเวลา 3 วัน หรือ
Clotrimazole 500 mg vaginal tablet, one tablet 1 ครั้ง
วิธีใช้ยาเหน็บช่องคลอด ปัสสาวะก่อนให้เรียบร้อย ล้างมือให้สะอาด
แกะกระดาษห่อยาออก จุ่มยาลงในน้าสะอาดพอให้เปียก
หมาดๆ นอนหงายชันเข่า แล้วค่อยๆ สอดยาเข้าช่อง
คลอดให้ลึกที่สุด นอนพักสักครู่ เพื่อให้ยาละลายหมด

5. อำกำรข้ำงเคียง

ระคายเคืองบริเวณช่องคลอด คัน หรือแสบ ปวดขณะปัสสาวะ หรือปัสสาวะลาบาก

6. คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง
หยุดเมื่อมีอาการระคายเคืองหรือแพ้หากเคยมีอาการผิดปกติใดๆ หรือมีประวัติการ
แพ้ยาโคลทริมาโซล (clotrimazole) หรือยาต้านเชื้อรากลุ่มเอโซล(azole
antifungals) ตัวอื่น หรือ ส่วนประกอบใดๆในยานี้
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7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร
เป็นยาเหน็บ ใช้ภายนอก
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

FDA พบ birth defect ได้ในกรณีที่ใช้ใน first trimeter
(3 เดือนแรก) แต่พบว่ามีความปลอดภัยถ้าใช้ในช่วง second
(เดือนที่4-6) และ third trimester (เดือนที่7-9) (อ้างอิงจาก
http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=1258&gi
d=1) pregnancy category B

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ในขณะใช้ยานี้อาจมีของเหลวไหลออกจากช่องคลอด เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ยาเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าของท่านควรรองด้วยกระดาษทิชชูหรือ
สวมผ้าอนามัยไม่ควรใช้ผ้าอนามัยแบบสอดระหว่างการรักษา
เนื่องจากอาจดูดซับตัวยา

11. กำรเก็บรักษำ

ควรเก็บในที่ที่แสงแดดส่องไม่ถึง ควรตั้งให้พ้นจากมือเด็ก ไม่เก็บยา
ในที่ชื้น ควรตั้ งในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ควรจัดตู้ยาให้ เป็น
ระเบียบ เพื่อป้องกันอันตรายจากการหยิบยาผิด

28. Co-Trimoxazole (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)
1. ชื่อยำ

CO-TRIMOXAZOLE (SULFAMETHOXAZOLE+TRIMETHOPRIM)

2. ส่วนประกอบ

ยาเม็ด ในแต่ละเม็ดประกอบด้วย Trimethoprim 80 มิลลิกรัม และ
Sulfamethoxazole 400 มิลลิกรัม
ยาน้าแขวนตะกอน ใน 1 ช้อนชาประกอบด้วย Trimethoprim 40 มิลลิกรัม
และ Sulfamethoxazole 200 มิลลิกรัม

3. ข้อบ่งใช้

การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ, การติดเชื้อที่หูชั้นกลางในเด็ก, หลอดลม
อักเสบในผู้ใหญ่, การติดเชื้อในลาไส้, ท้องเสียที่ติดเชื้อโรค , ป้องกันและรักษาโรค
ปอดอักเสบ ชนิด Pneumocystis (PCP) ( Drug information Edition 19 หน้า
1568 )
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4. ขนำดและวิธีใช้

ขนาดทั่วไปของยาเม็ดในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป: รับประทานครั้งละ 2
เม็ด วันละ 2 เวลา หลังอาหารเช้า – เย็น ( Drug information Edition 19 หน้า
1569 )
ยาน้าแขวนตะกอนสาหรับเด็ก : ขนาดยาที่ใช้ให้คิดจากขนาดของยา
Trimethoprim 8 – 12 mg/kg/วัน โดย แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร
เช้า - เย็น ( Drug information Edition 19 หน้า 1569 )
ระยะเวลาการให้ยา : ท้องเสียที่ติดเชื้อโรค 5 วัน, การติดเชื้อในระบบทางเดิน
ปัสสาวะ 5-14 วัน, การติดเชื้อที่หูชั้นกลางในเด็ก 10 วัน และ หลอดลมอักเสบใน
ผู้ใหญ่ 10-14 วัน ( Drug information Edition 19 หน้า 1569-1570 )

5. อำกำรข้ำงเคียง

อาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ผื่นผิวหนัง หรือผื่นลมพิษ ( Drug
information Edition 19 หน้า 1568 )

6.คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง

( Drug information Edition 19 หน้า 1568 )

ข้อควรระวัง
- ผู้ป่วยโรคตับและไต
- ผูป้ ่วยที่มีภาวะ G-6-PD บกพร่อง
- ผูป้ ่วยที่มีภาวะขาดโฟเลต ( โรคขาดสารอาหาร, การรักษาภาวะชักเป็น
เวลานาน และผู้สูงอายุ )
- ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาในกลุ่ม sulfonylurea , thiazides ,
loop diuretic
- สังเกตอาการต่าง ๆหลังทานยา เช่น เลือดออกง่ายหรือฟกช้าง่าย เหนื่อย
ง่าย มีผื่นแดงหรือตุ่มพองขึ้น มีไข้ ผิวหนังหรือตาขาวเป็นสีเหลือง มีการหลุด
ลอกของผิวหนังและบริเวณเยื่อบุต่างๆ เช่น ในช่องปาก ลาคอ จมูก อวัยวะ
สืบพันธุ์ และเยื่อบุตาอักเสบ หากพบอาการดังกล่าวให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์
ข้อห้ำมใช้
- ผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้หรือยาในกลุ่มซัลฟา
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- ผู้ที่เป็นโรค megaloblastic anemia เนื่องมาจากการขาดโฟเลต
- เด็กที่มีอายุต่ากว่า 2 เดือน
- ผู้ป่วยที่มีภาวะตับเสียหาย หรือ เป็นโรคไตระดับรุนแรง
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร ( Drug information Edition 19 หน้า 1569 )
- ททธิกยาของตัวยาดั่งต่อไปนี้จะมีททธิกสูงขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับยา COTRIMOXAZOLE ( warfarin, pioglitazone, glipizide, phenytoin,
Methotrexate, dapzone, Lamivudine )
- ททธิกยาของตัวยาดั่งต่อไปนี้จะมีททธิกลดลงเมื่อใช้ร่วมกับยา COTRIMOXAZOLE ( BCG , Typhoid vaccine ,cyclosporine )
- ควรหลีกเลี่ยงใช้ยาร่วมกับ ตังกุย (โกฏเชียง) และ เซนต์จอห์นเวิร์ท
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ ( Drug information Edition 19 หน้า 1568 )
pregnancy category C จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ในหญิงตั้งครรภ์
และห้ามสั่งใช้ในระยะใกล้คลอด
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร ( Drug information Edition 19 หน้า 1568 )
ยาผ่านทางน้านม ห้ามสั่งใช้ในหญิงให้นมบุตร
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
- ควรรับประทานยานี้ต่อเนื่องให้ครบตามแพทย์สั่ง ไม่ควรหยุดยาเอง แม้ว่าจะ
รู้สึกมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม
- ควรดื่มน้ามาก ๆ เพื่อป้องกันการเกิดนิ่วในไต
- ไม่ควรออกไปตากแดดโดยตรง
หมำยเหตุ การเก็บรักษายาทั้งรูปแบบยาเม็ดและยาน้า สามารถเก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง 15-25 C
และเก็บให้พ้นแสง ( Drug information Edition 19 หน้า 1569 )
เอกสำรอ้ำงอิง Drug information Edition 19 หน้า 1567- 1570
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29. Dextromethorphan hydrobromide tablet
1. ชื่อยำ

Dextromethorphan hydrobromide tablet

2. ส่วนประกอบ

Dextromethorphan hydrobromide ขนาด 15 มิลลิกรัม

3. ข้อบ่งใช้

ระงับอาการไอ แก้ไอแห้ง ๆ ทีไม่มีเสมหะ มีททธิกกดอาการไอ

4. ขนำดและวิธีใช้

เด็กอายุ 6-12 ปี : ½-1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง
เด็กอายุมากว่า 12 ปี ขึ้นไป : 1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง
5. อำกำรข้ำงเคียง
โดยทั่วไปไม่ค่อยพบอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง แต่อาจพบอาการง่วงซึม
เวียนศีรษะ ตื่นเต้น สมองสับสน และระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารเช่น
คลื่นไส้ อาเจียน และปวดท้อง
6.คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง
ข้อห้ามใช้
1. กรณีไอมีเสมหะ หรือในเด็กเล็ก < 2 ปี
2. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้ ผู้ป่วยที่มีอาการไอเรื้อรัง เช่น ไอจากการสูบบุหรี่ โรค
หอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง หรือการไอที่มีเสมหะมาก
3. เมื่ออาการไอยังคงอยู่หลังจากใช้ยาแล้วนาน 7 วัน หรือมีไข้สูง มีผื่นขึ้น มีอาการ
ปวดศีรษะร่วมกับการไอ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ข้อควรระวัง
1. ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับตับและโรคหอบหืด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
2. เด็กเล็ก < 6 ปี ที่มีอาการขณะเป็นโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจหรือหอบหืด
ไม่ควรใช้ยา เนื่องจากจะทาให้เด็กไอไม่ออกมีเสมหะค้างและอุดตันหลอดลม
คาเตือน
1. ไม่ควรใช้ยาเกินวันละ 120 มิลลิกรัม หรือ 8 เม็ดต่อวันในผู้ใหญ่และ 60
มิลลิกรัม หรือ 4 เม็ดต่อวันในเด็ก เนื่องจากจะกดการหายใจซึ่งอาจเป็นอันตรายถึง
แก่ชีวิต
2. ไม่ควรนาไปใช้ในทางที่ผิดโดยใช้ยาในขนาดสูง คือ มากกว่า 360 mg เพื่อทาให้
เกิดอาการเคลิ้มสุข (euphoria)หรือลดความปวด ซึ่งในปัจจุบันพบรายงานการ
ได้รับอันตรายจากผลข้างเคียงของยาและการเสียชีวิตจากการใช้ยาในทางที่ผิด
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาการพิษเฉียบพลันจากการได้รับ dextromethorphan เกินขนาด
จะขึ้นกับขนาดของการรับประทานยา ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ง่วงซึม
กล้ามเนื้อทางานไม่ประสานกันหรือแข็งเกร็ง กล้ามเนื้อกระตุก พูดไม่ชัด ม่านตา
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ขยาย เคลิบเคลิ้ม หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง มึนงง ประสาทหลอน กระวน
กระวาย สั่น ชัก ปวดศีรษะ สูญเสียความทรงจา หมดสติ กดการหายใจ และอาจถึง
แก่ชีวิตได้ อาการผิดปกติทางประสาทมักเกิดขึ้นหลังจากรับประทานยาไปแล้ว
15-60 นาที และอาการจะคงอยู่ประมาณ 6 ชั่วโมง
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร
การรับประทานยา dextromethorphan ร่วมกับยาเหล่านี้อาจทาให้ผลข้างเคียง
ของยา dextromethorphan เพิ่มขึ้นได้แก่ amiodarone, fluoxetine, quinidine
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

pregnancy category C
จากการศึกษาในสัตว์พบว่ายาทาให้เกิดความผิดปกติต่อตัวอ่อนใน
ค ร ร ภ์ แ ต่ ไม่ มี ร า ย งา น ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ค ว บ คุ ม อ ย่ า ง ดี ใน
มนุษย์ ดังนั้น ควรใช้ยานี้เมื่อมีการประเมินแล้วว่าจะเกิดประโยชน์
มากกว่าความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์ ควร
หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ เว้นแต่แพทย์พิจารณาแล้วว่าจาเป็นต้องใช้

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ยั งไม่ ท ราบว่ า dextromethorphan ผ่ า นเข้ า สู่ น้ านมได้ ห รื อ ไม่
แต่ยังไม่มีรายงานว่ายานี้ทาให้เกิดอันตรายแก่ทารกในครรภ์ ดังนั้น
ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

การสูบบุหรี่มีผลต่อการใช้ dextromethorphan เนื่องจาก
ยาทาให้อาการไอลดลง จึงไม่สามารถกาจัดเสมหะซึ่งเป็นผลจาก
การสูบบุหรี่ได้ ทาให้เสมหะสะสมในปอดและทางเดินหายใจ

เอกสำรอ้ำงอิง
1. Medscape. Dextromethorphan (OTC) [Internet]. c1994-2011 [cited 2019 Aug 25]. Available
from: https://reference.medscape.com/drug/balminil-dm-benylin-dm-dextromethorphan343401
2. Micromedex® [Database on internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); c2018
[cited 2019 Aug 25].. Available from: http://www.micromedexsolutions.com
/micromedex2/librarian/.
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30. Dextrose + Sodium Chloride Injection
1. ชื่อยำ

Dextrose + Sodium chloride injection

2. ส่วนประกอบ

- D-5-NSS ประกอบด้วย Dextrose 5% ใน 0.9% Normal Saline Solution
- D-5-NSS/2 ประกอบด้วย Dextrose 5% ใน 0.45% Normal Saline
Solution

3. ข้อบ่งใช้

เป็นสารอาหารและเป็นตัวทาละลายสาหรับยาหลายชนิดที่ให้โดยปล่อยเข้าเส้น
เลือดดาอย่างช้าๆ

4. ขนำดและวิธีใช้

ให้โดยการฉีดเข้าหลอดเลือดดา ขนาดทั่วไป 500 - 1,000 มิลลิลิตร
ปรับตามอาการและขนาดตัวผู้ป่วย

5. อำกำรข้ำงเคียง

extravasation and hypervolemia

6.คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง

ไม่ควรฉีดเข้าผิวหนังเพราะจะระคายเคือง น้าและเกลือแร่ที่ฉีด
จะซึมเข้าเซลล์อาจทาให้เนื้อเยื่อโป่งพอง และทาให้เนื้อเยื่อเน่า
ตายได้

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร ไม่มีข้อมูล
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy Category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มี

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 °C

เอกสำรอ้ำงอิง
- Drug Information Handbook 14th ed. Page 1566-1568
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31. Diclofenac Enteric Coated Tablet
1. ชื่อยำ

Diclofanac enteric coated tablet

2. ส่วนประกอบ Diclofenac sodium 25 mg
3. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการเจ็บปวด บวมจากภาวะอักเสบของข้อ เช่น ไขข้อกระดูกอักเสบ
(osteoarthritis) ไขข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) และ ไขข้อกระดูกสันหลัง
อักเสบ *บรรเทาอาการปวดประจาเดือน *บรรเทาอาการปวดจากสาเหตุอื่น

4. ขนำดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด หลังอาหารทันที เช้า กลางวัน เย็น

5. อำกำรข้ำงเคียง

ผลข้างเคียงสาคัญของยานี้ คือ อาจทาให้เกิด Peptic ulcer และกระเพาะอาหาร
อักเสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ ซึ่งอาจทาให้มีเลือดออก (อาเจียนเป็นเลือด
หรือถ่ายอุจจาระเป็นสีดา) หรือกระเพาะอาหารทะลุได้
อาจทาให้เกิดอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ตามัว เสียงดังในหู คลื่นไส้ อาเจียน ง่วง
ซึม อ่อนเพลีย ปวดท้อง ท้องผูกหรือท้องเดิน ตับอักเสบหรือเอนไซม์ตับ (AST,
ALT) สูง โรคภูมิแพ้กาเริบ เม็ดเลือดขาวต่า เกล็ดเลือดต่า โลหิตจางจากไขกระดูก
ฝ่อ
อาจทาให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรังได้ หากใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
ห้ามใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้ยาไดโคล
ฟีแนค (Diclofenac) ยาแอสไพริน (Aspirin) หรือกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่ส
เตียรอยด์ (NSAIDs) ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร
และลาไส้เล็กส่วนต้น ผู้ป่วยโรคหัวใจหรือผู้ที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจมาใหม่ ๆ ผู้ที่เป็น
ไข้เลือดออก
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ /ปฏิกิริยำกับอำหำร
การรับประทานร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulants) เช่น
Abciximab, Dicumarol, Heparin, Warfarin ตัวยาจะเสริมททธิกกันและก่อให้เกิด
ภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารได้ง่าย
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การรับประทานร่วมกับยารักษาโรคหัวใจ (Digitalis) เช่น Digoxin จะทาให้การออก
ททธิกของยารักษาโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้นจนอาจเป็นพิษต่อร่างกายได้ โดยอาจส่งผลให้
หัวใจเต้นผิดจังหวะ คลื่นไส้ อาเจียน มองเห็นภาพไม่ชัดเจน
การรับประทานยา Phenytoin อาจทาให้ระดับของยาทั้ง 2 ตัวในเลือดเพิ่มสูงขึ้น
การรับประทานร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการมี
เลือดออกในกระเพาะอาหารและลาไส้มากขึ้น
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category C (ไตรมาส 1 และ2)
Pregnancy category D (ไตรมาสที่ 3)
ไม่ควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์ระยะไตรมาส 3 เพราะอาจทา
ให้ทารกในครรภ์ที่คลอดออกมามีความผิดปกติของหัวใจ
หรือระบบการไหลเวียนของเลือดได้ อีกทั้งการใช้ยานี้
ในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ยังมีผลยืดอายุครรภ์ ทาให้
การคลอดยืดออกไปหรือทาให้เกิดปัญหาในระหว่างการ
คลอดได้

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ห้ามใช้ยานี้ในหญิงให้นมบุตรเนื่องจาก
ยานี้สามารถผ่านออกมาทางน้านมได้ แต่หากจาเป็นต้อง
ใช้ยานี้ให้หยุดการให้นมบุตร

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

รับประทานยาหลังอาหารทันที

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บที่อุณหภูมิห้อง (25 องศาเซลเซียส) ป้องกันจาก
แสงแดด ความร้อน และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือ
ชื้น และเก็บให้พ้นมือเด็ก

เอกสำรอ้ำงอิง
- Drug Information Handbook 18 ed., page 472-475
th

- MIMs 2018 issue 3 page 142
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32. Dicloxacillin Capsule
1. ชื่อยำ

Dicloxacillin Capsule

2. ส่วนประกอบ ใน 1 แคปซูลประกอบด้วยตัวยา Dicloxacillin 250 mg
3. ข้อบ่งใช้

เป็ น ยาปฏิ ชี ว นะในกลุ่ ม เพนิ ซิ ล ลิ น (Penicillin) ที่ อ อกททธิก ไ ด้ ดี ต่ อ เชื้ อ แบคที เรี ย ชนิ ด
Gram - Positive bacteria ใช้รักษาแผลอักเสบ ฝี หนอง ตากุ้งยิง การติดเชื้อในหู ทางเดิน
ปัสสาวะ กระดูก ผิวหนัง

4. ขนำดและวิธีใช้ ผู้ใหญ่ ให้กิน 125-1000 มิลลิกรัม ทุก 6 ชั่วโมง หรือวันละ 4 ครั้งก่อนอาหารและก่อน
นอน
กรณี URI เช่น เจ็บคอที่เกิดจาก Group A Beta Hemolytic Streptococci กินให้ครบ
10 วัน เพื่อป้องกัน Rheumatic Fever และ Acute Glomerulonephritis
5. อำกำรข้ำงเคียง

อาจมีผื่นขึ้น ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร แน่นท้อง

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ Dicloxacillin และส่วนประกอบอื่นๆในตารับผู้ที่มีประวัติแพ้
ยาในกลุ่ม penicillin
- หากกาลังตั้งครรภ์หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ /ปฏิกิริยำกับอำหำร
- ยานี้อาจลดประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกาเนิดควรปรึกษาแพทย์เพื่อคุมกาเนิด
วิธีอื่นแทน
- การรับประทานยานี้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดอย่างเช่น Warfarin ทา
ให้ประสิทธิภาพของยาต้านการแข็งตัวของเลือดดังกล่าวลดลงไป
- ยานี้ควรกินก่อนอาหาร เนื่องจากอาหารจะมีผลต่อการดูดซึม
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

pregnancy category B
Dicloxacillin เป็ น ยาในกลุ่ ม Penicillins จั ดเป็ น ยาที่ มี
ความปลอดภั ย ในการใช้ ในสตรี มี ค รรภ์ โดยที่ อ งค์ ก าร
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อาหารและยาแห่งสหรัฐ ระบุให้เป็นยาที่มีความปลอดภัย
ประเภท B
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ยานี้ค่อยข้างมีความปลอดภัยในเด็ก ปริมาณการส่งผ่าน
ยาสู่น้านมมีไม่มากนัก โดยทั่วไปจึ งสามารถให้นมบุตรได้
ในระหว่างใช้ยานี้
ควรรับประทานยาก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือ
หลังอาหาร 2 ชั่วโมง

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

33. Dicloxacillin Syrup
1. ชื่อยำ

Dicloxacillin Syrup

2. ส่วนประกอบ

ใน 1 แคปซูลประกอบด้วยตัวยา Dicloxacillin 62.5 mg/5 ml

3. ข้อบ่งใช้

เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนิซิลลิน (Penicillin) ที่ออกททธิกได้ดีต่อเชื้อแบคทีเรียชนิด
Gram - Positive bacteria ใช้รักษาแผลอักเสบ ฝี หนอง ตากุ้งยิง การติดเชื้อในหู
ทางเดินปัสสาวะ กระดูก ผิวหนัง สาหรับเด็ก

4. ขนำดและวิธีใช้

สาหรับเด็กน้าหนักน้อยกว่า 40 กิโลกรัม ขนาดยา 12.5 - 100 mg/kg/day ทุก 6
ชั่ว โมง หรื อ วั น ละ 4 ครั้งก่อ นอาหารและก่ อนนอน เด็ ก น้ าหนั ก มากกว่า 40
กิโลกรัม ขนาดยา 125-250 mg ทุก 6 ชั่วโมง
กรณี URI เช่น เจ็บคอที่เกิดจาก Group A Beta Hemolytic Streptococci กิน
ให้ครบ 10 วัน เพือ่ ป้องกัน Rheumatic Fever และ Acute Glomerulonephritis

5. อำกำรข้ำงเคียง

อาจมีผื่นขึ้น ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร แน่นท้อง

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ Dicloxacillin และส่วนประกอบอื่นๆในตารับผู้ที่มีประวัติแพ้
ยาในกลุ่ม penicillin
- หากกาลังตั้งครรภ์หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
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7. ปฎิกิริยำกับยำอื่นๆ /ปฏิกิริยำกับอำหำร
- ยานี้อาจลดประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกาเนิดควรปรึกษาแพทย์เพื่อคุมกาเนิด
วิธีอื่นแทน
- การรับประทานยานี้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดอย่างเช่น Warfarin ทา
ให้ประสิทธิภาพของยาต้านการแข็งตัวของเลือดดังกล่าวลดลงไป
- ยานี้ควรกินก่อนอาหาร เนื่องจากอาหารจะมีผลต่อการดูดซึม
8. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
ควรรับประทานยาก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังอาหาร 2 ชั่วโมง
สาหรับยาน้าเชื่อม
เขย่าขวดก่อนรินยารินยาลงในช้อนตวงยาแล้วรับประทานยาโดยการกลืน และดื่มน้า
ตามควรใช้ช้อนตวงยาที่ได้มาตรฐานที่ให้มาพร้อมขวดยา ถ้าหากท่านไม่มีช้อนตวง
ยาให้ขอจากเภสัชกรผู้จ่ายยาหรือผู้ขายยา ไม่ควรใช้ช้อนโต๊ะหรือช้อนชาสาหรับ
รับประทานอาหารตามปกติ เนื่องจากปริมาตรอาจผิดพลาดได้
คาแนะนาเพิ่มเติม
- กินยาติดต่อกันทุกวันจนยาหมดเพื่อให้กาจัดเชื้อโรคได้อย่างสมบูรณ์ แม้ว่า
อาการจะเริ่มดีขึ้นแล้ว หลังจากใช้ยาไป 2-3 วัน ถ้าท่านหยุดใช้ยาก่อน อาการ
อาจจะกลับมาเป็นซ้าได้อีก และไม่ควรลืมทานยา
- กินยาขณะท้องว่าง เนื่องจากการรับประทานยาพร้อมอาหารทาให้ลดการดูดซึม
ยาได้
สาหรับยาผงแห้ง วิธีเตรียมยาน้าเชื่อมมีดังนี้ :
เขย่าขวดให้ผงยากระจายตัว เติมน้าต้มสุกที่เย็นแล้วลงในขวด โดยเติมประมาณ
ครึ่งหนึ่งของขีด เครื่องหมายบนขวดก่อน เขย่าขวดให้ผงยาละลายจนหมดแล้วจึง
เติมน้าลงไปจนถึงขีดเครื่องหมาย
หลังจากที่ผสมยาเสร็จเรียบร้อยเก็บที่อุณหภูมิห้อง (ต่ากว่า 25 ºC) นาน 7 วัน ถ้า
เก็บในตู้เย็น (อุณหภูมิ 2-8 C) เก็บได้นาน 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นควรทิ้ง
เอกสำรอ้ำงอิง
- Drug information handbook ,2009-2010:476
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34. Dimenhydrinate Tablet
1. ชื่อยำ

Dimenhydrinate

2. ส่วนประกอบ

Dimenhydrinate 50 mg ต่อเม็ด

3. ข้อบ่งใช้

รักษาและป้องกันอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้

4. ขนำดและวิธีใช้
รับประทาน
เด็กอายุ 2 ปี – น้อยกว่า 6 ปี : 12.5 – 25 mg ทุก 6 – 8 ชั่วโมง (ไม่เกิน 75 mg ต่อวัน)
เด็กอายุ 6 – 12 ปี : 25 – 50 mg ทุก 6 – 8 ชั่วโมง (ไม่เกิน 150 mg ต่อวัน)
ผู้ใหญ่ : 50 – 100 mg ทุก 4 – 6 ชั่วโมง (ไม่เกิน 400 mg ต่อวัน)
5. อำกำรข้ำงเคียง

อาจทาให้ง่วงนอน ปากแห้ง ปัสสาวะขัด เสมหะเหนียวข้น ตาพร่าวิงเวียน หูอื้อ
ความดันโลหิตต่า ใจสั่น สับสน อาการผื่นแพ้ยา

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ และข้อควรระวัง ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้ ทาให้เกิดอาการง่วงซึม หลีกเลี่ยงการใช้ใน
ผู้ที่กาลังมีอาการหอบหืด โรคต้อหิน ต่อมลูกหมากโต หรือปัสสาวะขัด
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร มีอันตรกิริยากับยาต้านซึมเศร้าบางกลุ่ม
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy category B 1

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ยาขับออกทางน้านม ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในหญิงให้นมบุตร

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ใช้เมื่อมีอาการ ตามความจาเป็น

11. เอกสำรอ้ำงอิง

1 Drug

Information Handbook 19 th., page 491
https://www.safeinbreastfeeding.com/dimenhydrinate/
https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/qa_full.php?id=4032
IBM MICROMEDEX [Database on the internet].

35. Diphtheria-Tetanus Vaccine (dT)
1. ชื่อยำ

Diphtheria and Tetanus vaccine

2. ส่วนประกอบ

1 dose = 0.5 ml ประกอบด้วย
Diphtheria Toxoid

1-2 Lf

Tetanus Toxoid

5-10 Lf
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3. ข้อบ่งใช้

ใช้สาหรับ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อป้ องกันโรคคอตี บและบาดทะยัก หรือกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันของโรคคอตีบและบาดทะยัก ในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นและในผู้ใหญ่

4. ขนำดและวิธีใช้

วัคซีน dT ให้ฉีด 0.5 มล. เข้ากล้ามเนื้อบริเวณต้นแขน ถ้ายังไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆ
ในกลุ่ม DTP, DT, dT, T มาก่อนให้ฉีดโดยมีระยะห่าง 0, 1, 6 เดือน ฉีดกระตุ้น
ทุก 10 ปี
สาหรับหญิงมีครรภ์ควรฉีดวัคซีน dT ดังนี้
- หากไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ให้ วัคซีนเข็มแรกเมื่อมาฝากครรภ์ครั้งแรก
และนัดฉีดครั้งต่อไปจนครบอย่างน้อย 3 เข็ม โดยมีระยะห่าง 0, 1, 6 เดือน
จากนั้นให้กระตุ้นทุก 10 ปี
- หากเคยได้รับวัคซีนมาแล้ว 1 เข็มให้ฉีดอีก 2 เข็มโดยมีระยะห่าง 0, 6 เดือน
หากได้วัคซีนแล้ว 2 เข็มให้ฉีดเพิ่มอีก 1 เข็ม โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม 2
และเข็ม 3 อย่างน้อย 6 เดือน จากนั้นให้กระตุ้นทุก 10 ปี
สาหรับผู้ใหญ่ทั่วไปให้ฉีดวัคซีน dT ดังนี้
-

ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนให้ฉีดเข็มแรกเมื่อมีโอกาส เช่น มีการรณรงค์ มี
บาดแผล และนัดให้วัคซีนต่อจนครบอย่างน้อย 3 เข็ม โดยมีระยะห่าง 0,
1, 6 เดือนและเมื่อมีโอกาสให้ฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี

-

ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนไม่ว่าจะนานเท่าใดก็ตาม แต่ยังไม่ครบ 3 เข็ม ให้
นัดฉีดวัคซีนเข็มต่อไปจนครบ โดยระยะห่างระหว่างเข็ม 1 และ 2 ควรห่าง
กันอย่างน้อย 1 เดือน และระหว่างเข็ม 2 และ 3 ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน

-

ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนครบแล้วในวัยเด็ก (DTP 5 ครั้ง และ dT เมื่ออายุ 11-16
ปี หรือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ควรฉีด dT กระตุ้นซ้าทุก 10 ปี

5. อำกำรข้ำงเคียง

อาจพบปฏิกิริยาเฉพาะที่แบบไม่รุนแรงเช่น การอักเสบบริเวณที่ฉีด ร่วมกับมีไข้
ชั่วคราวพบอาการไม่สบายตัว และหงุดหงิด ตุ่มนูนบริเวณที่ฉีดได้

6.คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง
ข้อห้ามใช้: ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีน และส่วนผสมอื่นในวัคซีนชนิดนี้
คาเตือน/ข้อควรระวัง : - ควรเฝ้าดูอาการเกิดปฏิกิริยาแพ้ยาแบบทันทีและแบบช้า
ไม่น้อยกว่า 30 นาที
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-ในผู้ที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือมีไข้สูงรุนแรง ควรเลื่อนการฉีดไปก่อนจนกว่า
จะหายเป็นปกติ
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร ยาในกลุ่ม Corticosteroids : ลดผลของวัคซีน
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

pregnancy category C
ไม่มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์และสัตว์ทดลอง

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่ มี ข้ อ มู ล การขั บ ออกของยาทางน้ านม ควรใช้ ด้ ว ยความ
ระมั ด ระวั งในหญิ ง ให้ น มบุ ต ร อย่ างไรก็ ต าม ไม่ พ บว่ ามี ผ ลต่ อ
มารดาที่ให้นมบุตรหรือทารกที่ได้รับนมแม่

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มีข้อมูล

11. กำรเก็บรักษำ

- เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 2º-8ºC ป้องกันแสง ห้ามแช่แข็ง
- กรณีวัคซีน dT ชนิดใช้หลายครั้ง (multiple dose vial) ทีม่ ีการ
ดูดวัคซีนบางส่วนใช้ไป จะสามารถเก็บวัคซีนที่เหลือเพื่อใช้ฉีดใน
dose ถัดไปได้จนถึง 4 สัปดาห์ หากเก็บไว้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
1. วัคซีนดังกล่าวยังไม่หมดอายุ
2. วัคซีนที่เหลืออยู่ถูกเก็บภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสม
3. ขวดวัคซีนไม่แช่น้า
4. ให้เทคนิคปราศจากเชื้อในการให้วัคซีนแต่ละ dose
5. อุปกรณ์ VVM ที่ อยู่บ นขวดวัคซีนยังไม่ถึ งจุดที่แสดงว่า
ต้องทิ้ง (Discard point)

เอกสำรอ้ำงอิง
- MIMs 2019 issue 12 page 340
- เอกสารกากับยา Dipheria and tetanus vaccine บริษัท ไบโอจีนีเทค จากัด
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36. Diphtheria - Tetanus-Pertussis Vaccine (DTP)
1. ชื่อยำ

Diphtheria - Tetanus-Pertussis vaccine

2. ส่วนประกอบ

1 dose = 0.5 ml ประกอบด้วย
Diphtheria Toxoid

≤ 25Lf

(≥ 30 IU)

Tetanus Toxoid

≥ 5 Lf

(≥ 40 IU)

B. pertussis

≤ 16 OU

(≥ 4 IU)

Adsorbed on Aluminium Phosphate, Al+++ ≤1.25 mg
Thiomersal
3. ข้อบ่งใช้

0.005 %

วัคซีนชนิดรวมใช้เพื่อป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรนในเด็ก และใช้ฉีดกระตุ้น
ในผู้ใหญ่

4. ขนำดและวิธีใช้

เด็ก 6 สัปดาห์ - 7ปี ให้โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (IM) 0.5 ml จานวน 5 เข็มเริ่มให้
เข็มแรกเมื่อทารกอายุ 6 สัปดาห์ (สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย 2559
กาหนดให้ให้วัคซีนที่อายุ 2, 4 และ 6 เดือนตามลาดับ แล้วฉีด กระตุ้นอีก 2 ครั้งที่
อายุ 18 เดือน และ 4-6 ปี) หากไม่เคยได้รับวัคซีนตั้งแต่เกิดสามารถให้ได้ก่อนอายุ
7 ปี หากมารับวัคซีนไม่ต่อเนื่องหรือตรงตามนัด ไม่จาเป็นต้องเริ่มใหม่ นั บรวมกับ
เข็มที่ฉีดไปแล้วทั้งหมด

5. อำกำรข้ำงเคียง

อาการทางระบบประสาทส่วนกลาง: อ่อนเพลีย (24-37%) อาการคล้ายไข้ (Chill 815%) Encephalopathy, Hypotonic Hyporesponsive Episode : HHE
(ตัวอ่อนปวกเปียกไม่ตอบสนอง)
อาการที่บริเวณที่ฉีด: ปวด แดง บวม
อาการทางระบบกล้ามเนื้อและประสาท: ปวดเนื้อปวดตัว ข้อบวม
อาการทางระบบทางเดินอาหาร: ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน

6.คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง
ข้อห้ามใช้:
- ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีนแต่ละตัว และส่วนผสมอื่นในวัคซีนชนิดรวมนี้
- ห้ า ม ให้ ใน ภ า ว ะ /โร ค Infantile spasms, Uncontrolled/progressive
epilepsy และ Encephalopathy (ที่เกิดก่อนให้วัคซีนภายใน 7วัน)
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- ไม่ควรใช้ในเด็กอายุมากกว่า 7 ปี และผู้ใหญ่เพราะอาจปฏิกิริยารุนแรง จึงควร
ใช้วัคซีน dT แทน
- ไม่ควรฉีด DTP ในผู้ป่วยที่มีโรคทางสมอง โรคลมชัก
คาเตือน/ข้อควรระวัง : ระมัดระวังการใช้หรือยืดการให้วัคซีนออกไปขณะมีอาการ
ต่อไปนี้ มีไข้ >40.5 ºC ขณะให้และก่อนให้ วัคซีน 48 ชั่วโมง มีอาการชักก่อนให้
วัคซีน 3 วัน มีอาการร้องไห้ติดต่อกันนานกว่า 3 ชั่วโมงก่อนให้วัคซีน 48ชั่วโมง
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร
Fingolimod : ลดผลของวัคซีน
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์
Pregnancy category C
ไม่ควรให้ในหญิงตั้งครรภ์ เพราะเป็นวัคซีนขนาดของเด็ก เล็ก ซึ่งโรคไม่รุนแรงในเด็ก
โตและผู้ใหญ่ ในขณะที่วั คซีนไอกรนชนิดของเด็กเล็กอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้
มาก นอกจากนี้ปริมาณ toxoid ของเชื้อคอตีบที่บรรจุในวัคซีนเด็กเล็ก ก็ทา ให้เกิด
อาการข้างเคียงในผู้ใหญ่ได้มาก ซึ่งการลดปริมาณ toxoid ของเชื้อคอตีบในวัคซีน
ลงจะทา ให้ลดผลข้างเคียง แต่ยังกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีเ นื่องจากเด็กโตและผู้ใหญ่
สามารถตอบสนองต่อ toxoid ของเชื้อคอตีบได้ดีกว่าเด็กเล็ก
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มีข้อมูล

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 ºC ห้ามแช่แข็ง
หลังเปิดใช้แล้วควรเก็บไว้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงในที่อุณหภูมิ 2º-8 ºC

เอกสำรอ้ำงอิง
- สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2556). ตาราวัคซีนและการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค. แหล่งข้อมูล:
http://thaigcd.ddc.moph.go.th/2016/knowledges/download/187. ค้นเมื่อวันที่ 9
กรกฎาคม 2562.
- สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน). (2561). หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสาหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคปี2561. แหล่งข้อมูล:http://data.nvi.go.th/2561/epimodule61.pdf. ค้นเมื่อวันที่ 9
กรกฎาคม 2562.
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- Drug Information Handbook 20th ed., page 529-533

37. Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Hepatitis B Vaccine (DTP-HB)
1. ชื่อยำ

Diphtheria-Tetanus-Pertussis-Hepatitis B vaccine ชนิดทั้งเซลล์

2. ส่วนประกอบ

1 dose = 0.5 ml ประกอบด้วย
Diphtheria Toxoid

≤ 25Lf

(≥ 30 IU)

Tetanus Toxoid

≥ 5 Lf

(≥ 40 IU)

B. pertussis

≤ 16 OU

(≥ 4 IU)

HBsAg (rDNA)

≥ 10 mcg

Adsorbed on Aluminium Phosphate, Al+++ ≤1.25 mg
Thiomersal
3. ข้อบ่งใช้

0.005 %

วัคซีนชนิดรวมใช้เพื่อป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และไวรัสตับอักเสบบีใช้
ในเด็กอายุที่ 2, 4 และ 6 เดือน เพื่อลดจานวนเข็มจากการแยกฉีด

4. ขนำดและวิธีใช้

ให้ โดยการฉีดเข้ากล้ ามเนื้อ (I.M.) 0.5 ml จานวน 3 เข็มห่างกันเข็มละอย่างน้อย
4 สัปดาห์ เริ่มให้เข็มแรกเมื่อทารกอายุ 6-8 สัปดาห์ (สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่ง
ประเทศไทย 2559 กาหนดระยะห่างระหว่างเข็มไว้ที่ 8 สัปดาห์ จึงให้วัคซีนที่อายุ
2, 4 และ 6 เดือนตามลาดับ) หากไม่เคยได้รับวัคซีนตั้งแต่เกิดสามารถให้ได้ก่อนอายุ
7 ปี

5. อำกำรข้ำงเคียง

อาการทางระบบประสาทส่ ว นกลาง:อ่ อ นเพลี ย (24-37%) อาการคล้ า ยไข้
(Chill 8-15%) Encephalopathy, Hypotonic Hyporesponsive Episode :
HHE (ตัวอ่อนปวกเปียกไม่ตอบสนอง)
อาการที่บริเวณที่ฉีด: ปวด แดง บวม
อาการทางระบบกล้ามเนื้อและประสาท: ปวดเนื้อปวดตัว ข้อบวม
อาการทางระบบทางเดินอาหาร: ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน

6.คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง
ข้อห้ามใช้ : ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีนแต่ละตัว และส่วนผสมอื่นในวัคซีนชนิด
รวมนี้ ห้ ามให้ ใน ภ าวะ/โรค Infantile spasms, Uncontrolled/progressive
epilepsy และ Encephalopathy(ที่เกิดก่อนให้วัคซีนภายใน7วัน)
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คาเตือน/ข้อควรระวัง : ระมัดระวังการใช้หรือยืดการให้วัคซีนออกไปขณะมีอาการ
ต่อไปนี้ มีไข้ >40.5 ºC ขณะให้และก่อนให้ วัคซีน 48 ชั่วโมง มีอาการชักก่อนให้
วัคซีน 3 วัน มีอาการร้องไห้ติดต่อกันนานกว่า 3 ชั่วโมงก่อนให้วัคซีน 48ชั่ วโมง
ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่เคยเป็น Guillain-Barre syndrome ซึ่งเกิดขึ้นภายใน
6 สัปดาห์หลังจากฉีดวัคซีนเข็มก่อน
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร
Fingolimod : ลดผลของวัคซีน
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์
Pregnancy category C
ไม่มีการทาการทดลองให้วัคซีนในสัตว์ที่ตั้งท้อง และไม่มีข้อมูลการให้วัคซีนในหญิง
ตั้งครรภ์ เนื่องจากไม่แนะนาให้ใช้วัคซีนนี้ในผู้ใหญ่หรือเด็กอายุมากกว่า 7 ปี
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มีข้อมูล

หมำยเหตุ

เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8ºC ห้ามแช่แข็ง
หลังเปิดใช้แล้วควรเก็บไว้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงในที่อุณหภูมิ 2º-8ºC

เอกสำรอ้ำงอิง
- สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2556). ตาราวัคซีนและการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค . แหล่งข้อมูล:
http://thaigcd.ddc.moph.go.th/2016/knowledges/download/187. ค้นเมื่อวันที่ 9
กรกฎาคม 2562.
- สถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน). (2561). หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสาหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคปี2561 . แหล่งข้อมูล:http://data.nvi.go.th/2561/epimodule61.pdf. ค้นเมื่อวันที่
9 กรกฎาคม 2562.
- Drug Information Handbook 20th ed., page 529-533
- เอกสารกากับยา DIPHTHERIA, TETRANUS, PERTUSSIVE AND HEPATITIS B VACCINE
ADSORBED, Serum Institute of India PVT. Ltd., Pune-India
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38. Domperidone Suspension
1. ชื่อยำ

Domperidone maleate

2. ส่วนประกอบ

Domperidone maleate 5 mg/5 mL

3. ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน

4. ขนำดและวิธีใช้

รับประทาน เด็ก : 0.25 mg/kg/dose ทุก 4 – 6 ชั่วโมง หรือ วันละ 3 ครั้ง
ก่อนอาหาร 30 นาที ไม่ควรนานเกิน 7 วัน
5. อำกำรข้ำงเคียง
ปวดศีรษะ/ไมเกรน น้าลายแห้ง เวียนศีรษะ ปัสสาวะลาบาก บวมน้า กลุ่มอาการ
EPS เต้านมโต มีสารคัดหลั่งออกทางหัวนมลักษณะเป็นน้านม นอนไม่หลับ อาการ
ร้อนวูบวาบ ปวดเมื่อย รอบประจาเดือนผิดปกติ อาการผื่นแพ้ยา
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ และข้อควรระวัง ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้
ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร หรือมีการอุดกั้นของทางเดิน
อาหาร
ห้ามใช้ในผู้ป่วยมะเร็ง prolactin-releasing pituitary tumor (prolactinoma)
อาจมีการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยตับบกพร่อง
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร
ห้ามใช้ร่วมกับยาต้านเชื้อรา Ketoconazole, Itraconazole, Erythromycin,
Clarithromycin อาจทาให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ
หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์ ยานอนหลับ ยากล่อมประสาท
ยานี้มีอันตรกิริยากับยาอื่นหลายชนิด ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มียาประจาตัว
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์
Pregnancy category C 1
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ยาถูกขับออกทางน้านมเล็กน้อยแต่ไม่มีรายงานผลข้างเคียงที่
เกิดขึ้น
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
ใช้เมื่อมีอาการ ตามความจาเป็น
1 Drug Information Handbook 19 th., page 519
11. เอกสำรอ้ำงอิง
https://www.medsafe.govt.nz/profs/Datasheet/m/motiliumtab.pdf

39. Domperidone Tablet
1. ชื่อยำ

Domperidone maleate

2. ส่วนประกอบ

Domperidone maleate 10 mg ต่อเม็ด
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3. ข้อบ่งใช้
4. ขนำดและวิธีใช้

บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน
รับประทาน
ผู้ใหญ่ : 10 mg ต่อครั้ง วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 30 นาที ไม่ควรนานเกิน 7 วัน
ผู้ป่วยไตบกพร่อง (renal impairment) ลดขนาดเป็น 1 – 2 ครั้งต่อวัน
5. อำกำรข้ำงเคียง
ปวดศีรษะ/ไมเกรน น้าลายแห้ง เวียนศีรษะ ปัสสาวะลาบาก บวมน้า กลุ่มอาการ
EPS เต้านมโต มีสารคัดหลั่งออกทางหัวนมลักษณะเป็นน้านม นอนไม่หลับ อาการ
ร้อนวูบวาบ ปวดเมื่อย รอบประจาเดือนผิดปกติ อาการผื่นแพ้ยา
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ และข้อควรระวัง ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้
ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร หรือมีการอุดกั้นของทางเดิน
อาหาร
ห้ามใช้ในผู้ป่วยมะเร็ง prolactin-releasing pituitary tumor (prolactinoma)
อาจมีการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยตับบกพร่อง
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร
ห้ามใช้ร่วมกับยาต้านเชื้อรา Ketoconazole, Itraconazole, Erythromycin,
Clarithromycin อาจทาให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ
หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์ ยานอนหลับ ยากล่อมประสาท
ยานี้มีอันตรกิริยากับยาอื่นหลายชนิด ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มียาประจาตัว
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์
Pregnancy category C 1
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ยาถูกขับออกทางน้านมเล็กน้อยแต่ไม่มีรายงานผลข้างเคียงที่
เกิดขึ้น
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
ใช้เมื่อมีอาการ ตามความจาเป็น
1 Drug Information Handbook 19 th., page 519
11. เอกสำรอ้ำงอิง
https://www.medsafe.govt.nz/profs/Datasheet/m/motiliumtab.pdf

40. Erythromycin Estolate Dry Powder
1. ชื่อยำ

Erythromycin

2. ส่วนประกอบ

ใน 1 ช้อนชา ประกอบด้วยตัวยา Erythromycin Estolate 125 mg

3. ข้อบ่งใช้

- ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม สแตฟฟิโลค็อกคัส เช่น แผลอักเสบ ฝี ตุ่ม
หนอง พุพอง หูอักเสบ ปอดอักเสบ เป็นต้น
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- ใช้แทน penicillin ในกรณีเด็กที่แพ้ penicillin ในการรักษาโรคติดเชื้อ เช่น คอ
หอยอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ โรคฟันผุและปริทันต์ เป็นต้น
4. ขนำดและวิธีใช้

เด็ก : 30 - 50 mg/kg/day แบ่งให้ 2 - 4 ครั้ง (ขนาดสูงสุด 2 g/day)

5. อำกำรข้ำงเคียง

อาจทาให้ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หัวใจเต้นเร็ว ชัก ผื่นคัน
อาจทาให้เกิดอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ตับอักเสบ (ดีซ่าน)

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
- ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นในตารับ
- ระวังการใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ เพราะอาจมีพิษต่อตับ
- แนะนาให้หยุดยาเมื่อเกิดอาการวิงเวียน คลื่นไส้อาเจียน มวนท้อง
7. ปฎิกิริยำกับยำอื่นๆ /ปฏิกิริยำกับอำหำร
- รูป แบบ estolate และ ethylsuccinate เป็ น เกลื อที่ อยู่ในรูป ของ ester ซึ่ ง
เป็นรูปแบบที่ดูดซึมได้ดี และควรกินยาหลังอาหาร
- หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกันกับยา cisapride, dabigratan, Thioridazine
- เพิ่ ม ร ะ ดั บ ย า Alfentanil, Antifungal agents(Azole), ergotamine ,
Benzodiazepines, Clozapine, Cyclosporin
- ลดระดับยา Clopidogrel,Typhoid vaccine
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category B (ส าม าร ถ ใช้ ย านี้ ได้ อ ย่ า ง
ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ภายใต้คาแนะนาของแพทย์)

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ยาขับออกทางน้านมได้ ควรใช้อย่างระวัง

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ควรรับประทานยาต่อเนื่องจนยาหมดตามแพทย์สั่ง

11. กำรเก็บรักษำ

Erythromycin ที่เป็ นยาผงแห้ งเมื่ อผสมน้าต้มสุ กที่ เย็น
แล้วสามารถเก็บไว้ได้นาน 7 วันที่อุณหภูมิห้อง หากเก็บ
ในตู้เย็นอุณหภูมิ 2 - 8 C มีอายุ 14 วัน
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เอกสำรอ้ำงอิง
- Drug Information Handbook 19 th, page 591 - 593

41. Ethinyl Estradiol + Levonorgestrel (30 mcg + 0.15 mg) Tablet
1. ชื่อยำ

Ethinyl Estradiol + Levonorgestrel (30 mcg + 0.15 mg) Tablet
ชื่อการค้า เช่น Microgynon ED30, Nordette, Microgest, Anna

2. ส่วนประกอบ

Ethinylestradiol 0.03 mg + Levonorgestrel 0.15 mg

3. ข้อบ่งใช้

ใช้เป็นยาคุมกาเนิด

4. ขนำดและวิธีใช้

วิธีการรับประทาน
- ยาเม็ดคุมกาเนิด แผง 21 เม็ด มักเริ่มทานวันที่ 1-5 ที่มีประจาเดือนมา และ
รับประทานติดต่อกัน 21 วัน แล้วจะมีประจาเดือนมา 2-4 วัน หรืออย่างช้าไม่
เกิ น 7 วั น ห ลั ง ห ยุ ด ย า แ ล้ ว จึ ง เริ่ ม ต้ น ให ม่ วั น ที่ 1-5 ข องรอบ เดื อ น
การรั บ ประทานยา เวลาที่ เหมาะคื อ หลั ง อาหารเย็ น หรื อ ก่ อ นนอน ควร
รับประทานเวลาเดี ยวกันทุกวัน เพื่อให้ ระดับยาสม่าเสมอ และลดโอกาสการ
เกิด เลื อดออกระหว่างเดือนถ้าลื มทานยา ให้ ท านทั นที ที่นึกได้แล้ วทานเม็ ด
ต่อไปตามปกติ ถ้าลืมหลายเม็ด ให้หยุดยา และป้องกันด้วยวิธีอื่น จนกว่าจะมี
ประจาเดือน แล้วจึงเริ่มแผงใหม่
- ยาเม็ดคุมกาเนิ ดแบบ 28 เม็ด ให้ เริ่ม กินเม็ดแรกเมื่อประจาเดือนมาวันแรก
จากนั้นกินต่อไปตามลูกศรวันละเม็ดจนหมดแผง เมื่อหมดแผงแล้วให้กินต่อแผง
ที่สองต่อทันที โดยไม่ต้องสนใจว่าประจาเดือนจะมาอีกครั้งหรือยัง
- กรณีลืมรับประทานยา 1 วัน ให้รับประทานเม็ดที่ลืม พร้อมกับยาที่ต้องทานใน
วันนั้นๆ รวมเป็น 2 เม็ด
- กรณีลืมรับประทานยา 2 วัน ให้รับประทานยาเม็ดที่ลืม พร้อมกับยาที่ต้องทาน
ในวันนั้นๆ รวมเป็น 2 เม็ด 2 วัน
- กรณีลืมทานยา 3 วัน ให้ทิ้งยาแผงนั้นได้เลย เพราะใช้คุมกาเนิดไม่ได้ผลแล้ว
เดือนนั้นต้องคุมกาเนิดโดยการใช้ถุงยางอนามัยแทน เมื่อประจาเดือนมาแล้วจึง
เริ่มกินยาคุมแผงใหม่
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5. อำกำรข้ำงเคียง

ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
- ยาคุมกาเนิดห้ามใช้ใน สตรีที่เป็นโรคตับ เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคไต โรคภูมแพ้ เส้นเลือดดาอุดตัน โรคต่อมไธรอยด์บางชนิด โรคลมชัก สตรี
อายุ 40 ปีขึ้นไป มะเร็งเต้านม มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ เนื้องอกมดลูก
- ระมัด ระวังการใช้ ในสตรีที่ สู บ บุ ห รี่โดยเฉพาะสตรีที่ อายุมากกว่า 35 ปี ควร
ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
7. ปฎิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร
ประสิทธิภาพของยาอื่นลดลง, การควบคุมความดันเลือด หรือเบาหวานไม่ได้
ยาพวกที่ใช้ประจา ได้แก่ Ampicillin, Chloramphenicol, Nitrofurantoin,
Phenacetin, Phenobarbitone, Insulin, ยาเบาหวานชนิ ด รั บ ประทาน
,Guanetidine ฯลฯ
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category X
ไม่ มี ผ ลการศึ ก ษาเฉพาะของยาตั ว นี้ แ ต่ จ ากการศึ ก ษาการใช้
ฮอร์โมนกลุ่มเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนระหว่าง ตั้ ง ค ร ร ภ์
พบว่ามีความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดโรคทางหลอดเลือดหัวใจ, ความ
ผิดปกติของหูและตา, ปัญญาอ่อนและ Hypospadia (การมีรูท่อ
ปัสสาวะเปิดใต้องคชาติหรือ เข้าไปในช่องคลอด) อีกทั้งยายังมีผล
ขัดขวางการตั้งครรภ์ได้ เมื่อใช้เป็นยาคุมกาเนิดแบบฉุกเฉินจึงห้าม
ใช้ Ethinyl Estradiol + Levonorgestrel ขณะตั้งครรภ์1

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่ใช้ในหญิงให้นมบุตร ยาขับทางน้านมได้ในปริมาณที่ไม่ปลอดภัย

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

การรับประทานยา เวลาที่เหมาะคือหลังอาหารเย็น หรือก่อนนอน
ควรรับประทานเวลาเดียวกันทุกวัน เพื่อให้ระดับยาสม่าเสมอ และ
ลดโอกาสการเกิด เลือดออกระหว่างเดือนถ้าลื มทานยา ให้ ทาน
ทันทีที่นึกได้แล้วทานเม็ดต่อไปตามปกติ ถ้าลืมหลายเม็ด ให้หยุดยา
และป้ องกัน ด้ว ยวิธีอื่น จนกว่าจะมีป ระจาเดือน แล้ วจึงเริ่มแผง
ใหม่
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11. กำรเก็บรักษำ

เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิปกติ หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีอุณหภูมิ สูง ๆ และ
เก็บให้พ้นแสง และความชื้น ไม่ควรเก็บไว้ในตู้เย็นเพราะความชื้น
ส่งผลให้ประสิทธิภาพของยาเปลี่ยนแปลงได้

เอกสำรอ้ำงอิง
-

1

http://phamacy.nkh.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=

๕๑:lactation&catid=๓๔: 2011-12-27-02-03-03&Itemid=๒ [เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560]

42. Ethyl Alcohol Solution, External
1. ชื่อยำ

Ethyl Alcohol Solution, External

2. ส่วนประกอบ

Ethyl Alcohol Solution 70 %V/V

3. ข้อบ่งใช้

ใช้ทาความสะอาดบาดแผล
ใช้เพื่อทาความสะอาดและทาลายเชื้อโรคบริเวณรอบๆ แผล

4. ขนำดและวิธีใช้

ใช้สาลีสะอาดชุบ หรือ ใช้เช็ดทาความสะอาด รอบบาดแผล

5. อำกำรข้ำงเคียง

ไม่ใช้ใส่แผลโดยตรง เพราะจะทาให้แผลแสบระคายเคือง และเนื้อตายได้

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

ห้ามรับประทาน หลีกเลี่ยงไม่ใช้ยารอบๆ บริเวณดวงตา
อย่าให้ยาเข้าตา

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ /ปฏิกิริยำกับอำหำร

เป็นยาใช้ภายนอก

8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

ไม่มีข้อมูล

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล

10. ระดับควำมเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์

ไม่มีข้อมูล

11. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ใช้ได้ผลดีต่อเชื้อกรัมบวก, กรัมลบ และเชื้อรา แต่ไม่มีผล
กับเชื้อที่สร้าง spore ได้
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ใช้ เช็ ด ล้ า งท าความสะอาดรอบแผลฆ่ า เชื้ อ โรค ท าให้
ผิวหนังสะอาดขึ้น
12. กำรเก็บรักษำ

เก็บในภาชนะปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด

43. FBC Formula Tablet
1. ชื่อยำ

FBC TABLET

2. ส่วนประกอบ

Fe fumarate 200 mg

Vitamin B1 2 mg

Folic acid 100 mcg

Niacin 10 mg

Ca phosphate tribasic 100 mg

Vitamin B2 2 mg

Vitamin B12 5 mcg

Vitamin C 20 mg

3. ข้อบ่งใช้

ใช้สาหรับป้องกันและรักษาผู้ป่วยภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ หรือเป็นธาตุเหล็กเสริมใน
หญิงตั้งครรภ์

4. ขนำดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ 1 เม็ดหลังอาหาร 1-3 ครั้งต่อวัน (ขนาดยาที่ใช้รักษาการขาด
ธาตุเหล็ก เป็น 150-200 mg elemental iron/day ขนาดยาสาหรับป้องกัน เป็น
60-100 mg elemental iron/day)

5. อำกำรข้ำงเคียง

อาการข้างเคียงในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก
อุจจาระเป็นสีดา นอกจากนี้อาจมีอาการแสบร้อนยอดอก ท้องเสีย มีคราบที่ฟัน
หรือปัสสาวะเปลี่ยนสี

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
คำเตือน/ข้อควรระวัง
รับประทานแล้วอุจจาระเป็นสีดา หรืออาจเกิดอาการท้องผูก
ข้อห้ำมใช้
ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่ซีดจากโรคธาลัสซีเมีย เพราะร่างกายของผู้ป่วยจะมีเหล็ก สะสม
มากเกินอยู่แล้วในส่วนประกอบ
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ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตจาง ที่ขาดวิตามินบี 12
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ /ปฏิกิริยำกับอำหำร
ไม่ควรรับประทานร่วมกับยา Tetracycline เพราะจะทาให้การดูดซึมของยา
Tetracycline ลดลง
ไม่ควรรับประทานร่วมกับยาลดกรด เพราะจะทาให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลง
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Fe fumarate 200 mg

: A

Vitamin B1 2 mg

: A

Folic acid 100 mcg

: A

Niacin 10 mg

: A

Ca phosphate tribasic 100 mg : ยังไม่มีข้อมูล
Vitamin B2 2 mg

: A

Vitamin B12 5 mcg

: A

Vitamin C 20 mg

: A

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

สามารถให้นมบุตรระหว่างที่ใช้ FBC ได้ (ไม่ควรใช้เกิน
กว่าขนาดที่ RDA กาหนด ซึ่งหากได้รับเพียงพอจาก
อาหาร ก็ไม่จาเป็นต้องได้รับเสริมอีก)

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มีข้อมูล

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

เอกสำรอ้ำงอิง
- MIMs 2015 issue 1 page 420
- เอกสารกากับยา Folic-C, บริษัทพาร์ตาแลบ (2517) จากัด .,
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44. Ferrous fumarate Solution Or Drops, Oral
1. ชื่อยำ

FERROUS FUMARATE

2. ส่วนประกอบ

1.รูปแบบ solution ใน 5 ml ประกอบด้วย Ferrous fumarate 76 mg
เทียบเท่ากับธาตุเหล็ก 25 mg
2.รูปแบบ Drops ใน 0.6 ml ประกอบด้วยFerrous fumarate45mg เทียบเท่า
กับธาตุเหล็ก 15 mg

3. ข้อบ่งใช้

ป้องกันภาวะโลหิตจาง เนื่องจากขาดธาตุเหล็ก

4. ขนำดและวิธีใช้

ควรใช้ตามคาแนะนาของแพทย์เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับ
ชนิดและความรุนแรงของโรค

5. อำกำรข้ำงเคียง

ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเสีย ระคายเคืองทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน
อุจจาระมีสีเข้มขึ้น

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
ข้อควรระวัง
1.เมื่อกินยานี้อาจเกิดคราบฟันดาชั่วคราว(ไม่มีผลต่อสารเคลือบฟัน)
2.การได้รับยาเกินขนาดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดพิษและเสียชีวิตในเด็กอายุต่ากว่า
6 ขวบจึงควรเก็บยาให้พ้นจากมือเด็ก
ข้อห้ามใช้
1.ผู้ป่วยโรคโลหิตจางชนิดอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากภาวะขาดธาตุเหล็ก
2.เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบในตารับ
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ /ปฏิกิริยำกับอำหำร
ไม่ควรกินยานี้ภายใน 2 ชั่วโมงหลังกินยาลดกรด ยาปฏิชีวนะกลุ่ม Tetracyclines
Fluoroquinolones
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category A

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ควรกินยานี้ขณะท้องว่าง แต่หากเกิดอาการคลื่นไส้
อาเจียน ปวดมวนท้อง ควรกินยานี้หลังอาหาร
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11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในภาชนะบรรจุปิดสนิท อุณหภูมิ 30C โดยป้องกัน
แสง

เอกสำรอ้ำงอิง :
1. เอกสารกากับยา Ferdex Drop. [ibKym OlIC (Thailand) Limited
2. sawanghospital ปรับปรุงเมื่อ ธันวาคม 2557.ferrous fumarate suspension. สืบค้นเมื่อ 8 กรกฎาคม
2562. จาก http://sawanghospital.com/sawang/myfile/270115_134645.pdf

45. Ferrous fumarate Tablet
1. ชื่อยำ

FERROUS FUMARATE TABLET

2. ส่วนประกอบ

ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย Ferrous fumarate 200 mg เทียบเท่ากับธาตุเหล็ก
66 mg
1.รักษาและป้องกันภาวะโลหิตจางอันเนื่องมาจากการขาดธาตุเหล็ก
2.ช่วยเสริมสร้างการผลิตเม็ดเลือดแดง หลังจากการบริจาคโลหิตหรือหลังการเสีย
เลือดมาก เช่น ประจาเดือนมามากผิดปกติอย่างต่อเนื่อง หรือมีเลือดออกมากจาก
บาดแผล
รักษาการขาดธาตุเหล็ก ในโรคโลหิตจาง: รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
วันละ 2 – 4 ครั้ง
ป้องกันการขาดธาตุเหล็ก: รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

3. ข้อบ่งใช้

4. ขนำดและวิธีใช้

5. อำกำรข้ำงเคียง

ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเสีย ระคายเคืองทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน
อุจจาระมีสีเข้มขึ้น

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
ข้อควรระวัง
1.เมื่อกินยานี้อาจเกิดคราบฟันดาชั่วคราว (ไม่มีผลต่อสารเคลือบฟัน)
2.การได้รับยาเกินขนาดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดพิษและเสียชีวิตในเด็กอายุต่ากว่า
6 ขวบจึงควรเก็บยาให้พ้นจากมือเด็ก
ข้อห้ามใช้
Hemolytic anemia, Hemochromatosis, hemosiderosis
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7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ /ปฏิกิริยำกับอำหำร
ไม่ควรกินยานี้ภายใน 2 ชั่วโมงหลังกินยาลดกรด ยาปฏิชีวนะกลุ่ม Tetracyclines
Fluoroquinolones
ยาที่ลดการดูดซึมของ ferrous fumarate: antacid, H2 -Antagonists, PPI,
tetracycline derivatives ∙
ยาที่ถูกดูดซึมลดลงเมื่อให้ร่วมกับ ferrous fumarate: cefdinir, levodopa,
levothyroxine, methyldopa, quinolone antibiotics, tetracycline
derivatives, bisphosphonate derivatives
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category A

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ควรกินยานี้ขณะท้องว่าง แต่หากเกิดอาการคลื่นไส้
อาเจียน ปวดมวนท้อง ควรกินยานี้หลังอาหาร

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในภาชนะบรรจุปิดสนิท อุณหภูมิ 30C โดยป้องกัน
แสง

เอกสำรอ้ำงอิง :
กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลลาพูน ปรับปรุงเมื่อ 10 กันยายน 2559.Ferrous Fumarate , สืบค้นเมื่อ 8
กรกฎาคม 2562. จาก http://www.lpnh.go.th/PIL/20.pdf

46. Ferrous salt+ Folic acid + Potassium Iodide Tablet
( 60 mg as Iron + 400 mcg + 150 mcg as Iodine)
1. ชื่อยำ

Ferrous salt Folic acid Potassium iodine tablet (60mg as iron
+400MCG+150MCG as iodine)

2. ส่วนประกอบ

Ferrous salt Folic acid Potassium iodine tablet (60mg as iron
+400MCG+150MCG as iodine)

78

3. ข้อบ่งใช้

ป้องกันการขาดไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิกในหญิงตั้งครรภ์

4. ขนำดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด หรือตามแพทย์สั่ง

5. อำกำรข้ำงเคียง

ผื่นแดง ปวดท้อง อาเจียน หายใจไม่สะดวก (ควรหยุดยา) และปรึกษาแพทย์ อาจ
ทาให้ท้องผูก ท้องเสีย อุจจาระสีดา และจุกแน่น ผู้ที่มีความผิดปกติของต่อม
ไทรอยด์ ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
หากเกิดอาการผื่นแดง ปวดท้อง อาเจียน หายใจไม่สะดวกให้หยุดยา และปรึกษา
แพทย์ ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ไอโอดีน, เหล็ก และกรดโฟลิก หรือส่วนประกอบของยานี้
ให้ใช้ยานี้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ /ปฏิกิริยำกับอำหำร
ไม่ควรรับประทานร่วมกับยาลดกรด เพราะจะทาให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลง
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Ferrous salt

: A

Folic acid

: A

Potassium iodine

: D

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มีข้อมูล

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บที่อุณหภูมิห้อง (25 องศาเซลเซียส) ป้องกันจากแสงแดด ความร้อน และไม่เก็บ
ยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น และเก็บให้พ้นมือเด็ก

เอกสำรอ้ำงอิง
- MIMs 2018 issue 3 page 411
- เอกสารกากับยา Triferdine tabblet,องค์การเภสัชกรรม .,

47. Ferrous sulfate Syrup
1. ชื่อยำ

FERROUS SULFATE SYRUP

2. ส่วนประกอบ

ใน 5 ml ประกอบด้วย Ferrous sulfate90mg เทียบเท่ากับธาตุเหล็ก 18 mg
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3. ข้อบ่งใช้

ป้องกันภาวะโลหิตจาง เนื่องจากขาดธาตุเหล็ก

4. ขนำดและวิธีใช้

ควรใช้ตามคาแนะนาของแพทย์เนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับ
ชนิดและความรุนแรงของโรค
ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเสีย ระคายเคืองทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน
อุจจาระมีสีเข้มขึ้น

5. อำกำรข้ำงเคียง

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
ข้อควรระวัง
1.เมื่อกินยานี้อาจเกิดคราบฟันดาชั่วคราว (ไม่มีผลต่อสารเคลือบฟัน)
2.การได้รับยาเกินขนาดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดพิษและเสียชีวิตในเด็กอายุต่ากว่า
6 ขวบจึงควรเก็บยาให้พ้นจากมือเด็ก
ข้อห้ำมใช้
1.ผู้ป่วยโรคโลหิตจางชนิดอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากภาวะขาดธาตุเหล็ก
2.เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบในตารับ
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ /ปฏิกิริยำกับอำหำร
ไม่ควรกินยานี้ภายใน 2 ชั่วโมงหลังกินยาลดกรด ยาปฏิชีวนะกลุ่ม Tetracyclines
Fluoroquinolones
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category A

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ควรกินยานี้ขณะท้องว่าง แต่หากเกิดอาการคลื่นไส้
อาเจียน ปวดมวนท้อง ควรกินยานี้หลังอาหาร

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในภาชนะบรรจุปิดสนิท อุณหภูมิ 30C โดยป้องกัน
แสง

เอกสำรอ้ำงอิง :
Mim Thailand. Ferrous sulfate. สืบค้นเมื่อ 8 กรกฎาคม 2562 จาก
https://www.mims.com/thailand/drug/info/ferrous%20sulfate/?type=brief&mtype=generic
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48. Ferrous sulfate Tablet
1. ชื่อยำ

FERROUS SULFATE TABLET

2. ส่วนประกอบ

ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย Ferrous sulfate 300mg เทียบเท่ากับธาตุเหล็ก
60mg

3. ข้อบ่งใช้

ป้องกันภาวะโลหิตจาง เนื่องจากขาดธาตุเหล็ก

4. ขนำดและวิธีใช้

รักษาการขาดธาตุเหล็ก ในโรคโลหิตจาง: รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
วันละ 2 – 4
ป้องกันการขาดธาตุเหล็ก: รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

5. อำกำรข้ำงเคียง

ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเสีย ระคายเคืองทางเดินอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน
อุจจาระมีสีเข้มขึ้น

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
ข้อควรระวัง
1.เมื่อกินยานี้อาจเกิดคราบฟันดาชั่วคราว(ไม่มีผลต่อสารเคลือบฟัน)
2.การได้รับยาเกินขนาดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดพิษและเสียชีวิตในเด็กอายุต่ากว่า
6 ขวบจึงควรเก็บยาให้พ้นจากมือเด็ก
ข้อห้ำมใช้
1.ผู้ป่วยโรคโลหิตจางชนิดอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากภาวะขาดธาตุเหล็ก
2.เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบในตารับ
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ /ปฏิกิริยำกับอำหำร
ยาที่ลดการดูดซึมของ ferrous sulfate: antacid, H2 -Antagonists, PPI,
tetracycline derivatives
ยาที่ถูกดูดซึมลดลงเมื่อให้ร่วมกับ ferrous sufate: cefdinir, levodopa,
levothyroxine, methyldopa, quinolone antibiotics, tetracycline
derivatives, bisphosphonate derivatives
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
Pregnancy category A
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล
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10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ควรกินยานี้ขณะท้องว่าง แต่หากเกิดอาการคลื่นไส้
อาเจียน ปวดมวนท้อง ควรกินยานี้หลังอาหาร
เก็บในภาชนะบรรจุปิดสนิท อุณหภูมิ 30C โดยป้องกัน
แสง

11. กำรเก็บรักษำ

เอกสำรอ้ำงอิง :
กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลลาพูน ปรับปรุงเมื่อ 10 กันยายน 2559.Ferrous sulfate , สืบค้นเมื่อ 8
กรกฎาคม 2562. จาก http://www.lpnh.go.th/PIL/19.FER101.pdf

49. Folic acid 5 mg Tablet
1. ชื่อยำ

Folic acid Tablet

2. ส่วนประกอบ

Folic acid 5 mg Tablet

3. ข้อบ่งใช้

ภาวะขาด Folic acid, ภาวะโลหิตจางชนิด Megaloblastic anemia,
โลหิตจางจากการขาด Folic acid, ป้องกันภาวะ Neural Tube Defect (NTD) ใน
หญิงตั้งครรภ์

4. ขนำดและวิธีใช้

- ใช้รักษาโรคโลหิตจางชนิด Megaloblastic anemia
ผู้ใหญ่ รับประทาน ครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หรือตามแพทย์สั่ง
เด็ก รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หรือตามแพทย์สั่ง
- ใช้เป็นธาตุเสริมสาหรับหญิงที่ตั้งครรภ์
รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หรือตามแพทย์สั่ง

5. อำกำรข้ำงเคียง

อาการแพ้โดยทั่วไปมักไม่ค่อยพบ แต่ก็อาจจะสามารถทาให้หลอดลมหดเกร็ง
(Bronchospasm), ผื่นคัน, flushing ได้

6. คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง

ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยาหรือส่วนประกอบของยานี้
ไม่สามารถใช้รักษาผู้ป่วยโลหิตจางที่เกิดจากการขาดวิตามินชนิด
อื่นได้

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร - การใช้Folic acid ร่วมกับยารักษาโรคลมชัก อาจส่งผลให้ระดับ
ของยารักษาโรคลมชักที่อยู่ในกระแสเลือดลดต่าลง อาจต้องปรับ
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ขนาดรับประทานให้ เหมาะสม ยารักษาโรคลมชักดังกล่าว เช่น
Phenobarbital, Phenytoin
- การใช้Folic acid กับยาช่วยย่อยอาหาร อาจทาให้ การดูดซึม
ของFolic acid ลดลง จึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยาที่เวลา
ใกล้เคียงกัน ยาช่วยย่อยอาหารดังกล่าว เช่น Pancrelipase
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy Category A

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

สามารถใช้ในหญิงให้นมบุตรได้

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

หากลืมรับประทานFolic acid สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้
ถ้าเวลาใกล้ เคี ย งกั บ การรับ ประทานกรดโฟลิ กในมื้อ ถั ด ไป ไม่
จาเป็นต้องเพิ่มปริมาณเป็น 2 เท่า

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 °C
เก็บยานี้ในภาชนะที่ป้องกันแสงได้ เช่น ขวดหรือซองสีชา

เอกสำรอ้ำงอิง
- Drug Information Handbook 14th ed. Page 751-752

50. Gential Violet Solution, External
1. ชื่อยำ

Gential Violet Solution , External

2. ส่วนประกอบ Gentian Violet Paint 0.5% BP
3. ข้อบ่งใช้

- ใช้ทารักษาปากเปื่อยเป็นแผล ลิ้นเปื่อย ลิ้นแตกเป็นขุย
-

ใช้รักษาโรคติดเชื้อที่ผิวหนังจากเชื้อแบคทีเรียพวกแกรมบวก

-

ใช้เป็นยาทาแผลที่ถูกน้ากัดตามมือตามเท้า แผลพุพอง แผลภายนอกเนื่องจากเชื้อรา

-

ใช้รักษาโรคเชื้อราแคนดิดา เช่น เชื้อราในช่องปาก เชื้อราที่ขาหนีบ ใช้รักษากระพุ้งแก้ม
และลิ้นเป็นฝ้าขาวจากเชื้อรา

4. ขนำดและวิธีใช้

ใช้สาลีชุบยาทาตามบริเวณที่เป็น วันละ 2-3 ครั้ง
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5. อำกำรข้ำงเคียง

อาจมีอาการบวมแดงหรือระคายเคืองตรงรอยที่ทายา

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

ผู้ป่วยที่แพ้ยาชนิดนี้ อาจมีอาการหน้าบวม ปากบวม มี
ผื่ น คั น ขึ้ น และ หายใจไม่ อ อก หากพบอาการดั งกล่ าว
ผู้ป่วยจะต้องหยุดใช้ยาในทันที

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ /ปฏิกิริยำกับอำหำร

สาหรับการป้ายยาภายในช่องปาก หลังจากป้ายยาแล้ว
ไม่ควรดื่มน้า หรือรับประทานอาหาร หรือยาอื่นตามลงไป
ในทั น ที เพราะจะท าให้ ย าที่ ท าไว้ มี ระดั บ ความเข้ ม ข้ น
ลดลงจนยาไม่สามารถออกททธิกได้อย่างเต็มที่

8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเอง แม้ว่ายัง
ไม่มีรายงานว่ายานี้ก่อให้เกิดโทษต่อทารก แต่เพื่อความ
ปลอดภัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้เสมอ

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

สาหรับคุณแม่ที่ยังเลี้ยงลูกด้วยน้านมตัวเอง ควรหลีกเลี่ยง
การทายานี้บริเวณหัวนม เพราะจะทาผิวหนังบริเวณนั้น
แห้งและแตก
ทาเจนเชียนไวโอเลตลงบนผิวหนังหรือภายในช่องปาก
แล้ว ตัวยาจะแทรกซึมผ่านผนังเซลล์ของเชื้อโรค เมื่อตัว
ยาเข้ า ไปในเซลล์ แ ล้ ว จะก่ อ ให้ เ กิ ด ภาวะพิ ษ ต่ อ สาย
พันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) จึงส่งให้ เชื้อโรคหยุดการ
แบ่งเซลล์และตายไปในที่สุด

11. กำรเก็บรักษำ

ควรเก็ บ ยานี้ ใ นที่ ที่ มี อุ ณ หภู มิ เย็ น (ไม่ เกิ น 30 องศา
เซลเซียส) มีภ าชนะปิดอย่างมิดชิด เก็บให้ พ้น แสงแดด
และความร้อน และเก็บให้พ้นมือเด็ก

51. Guaifenesin 100 mg/5 ml Syrup
1. ชื่อยำ

Guaifenesin [ชื่อพ้อง (Synonyms) Glyceryl guaiacolate, Glycerol
guaiacolate]

2. ส่วนประกอบ

Guaifenesin 100 mg/5 mL

84

3. ข้อบ่งใช้

ยาขับเสมหะ

4. ขนำดและวิธีใช้

รับประทาน
เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี : 12 mg/kg ต่อวัน แบ่งให้ 6 ครั้ง หรือ
เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี : 25 – 50 mg ทุก 4 ชั่วโมง (ไม่เกิน 300 mg ต่อวัน)
เด็กอายุ 2 – น้อยกว่า 6 ปี : 50 – 100 mg ทุก 4 ชั่วโมง (ไม่เกิน 600 mg ต่อวัน)
เด็กอายุ 6 – น้อยกว่า 12 ปี : 100 – 200 mg ทุก 4 ชั่วโมง (ไม่เกิน 1,200 mg ต่อ
วัน)
เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ : 200 – 400 mg ทุก 4 ชั่วโมง (ไม่เกิน 2,400 mg
ต่อวัน)

5. อำกำรข้ำงเคียง

อาการเวียนศีรษะง่วงซึม ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อาการผื่นแพ้ยา

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ และข้อควรระวัง ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้
ระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ไอเรื้อรัง
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร ไม่มีข้อมูล
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy category C 1

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่พบข้อมูล

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
ใช้เมื่อมีอาการ ตามความจาเป็น
1 Drug Information Handbook 19 th., page 775
11. เอกสำรอ้ำงอิง
IBM MICROMEDEX [Database on the internet].

52. Hepatitis B Vaccine
1. ชื่อยำ

Hepatitis B Vaccine

2. ส่วนประกอบ

1 dose = 1 ml ประกอบด้วย

3. ข้อบ่งใช้

Hepatitis B surface antigen

20 mcg

Adsorbed on Aluminium hydroxide, Al+++

0.5-0.8 mg

Thiomersal

0.005 %

- ใช้เพื่อป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีให้ในทารกทุกราย
- ให้ในผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีมาก่อน
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- ให้ ในประชากรกลุ่ ม พิ เศษเช่น ผู้ ที่ ได้ รับ การถ่ ายเลื อด ทารกที่ เกิ ด จากแม่ ที่ มี
HBsAG-positive ผู้ ที่ เป็ น โรคไวรัส ตั บ อักเสบซี ผู้ ติ ดเชื้อ HIV และผู้ ที่ เป็ น โรคตั บ
อักเสบเรื้อรัง
4. ขนำดและวิธีใช้

เด็กแรกเกิด-19ปี: ให้วัคซีนครั้งละ 0.5 มล. เข้ากล้ามเนื้อ (IM) บริเวณกึ่งกลางต้นขา
ด้านหน้าค่อนไปด้านนอกในทารกหรือเด็กเล็ก หรือบริเวณต้นแขนในเด็กโต
(3 ครั้งคือ เมื่อเดือนที่ 0, 1-2 และ 6-7)
ผู้ใหญ่ (>20ปี): ให้วัคซีนครั้งละ 1 มล. เข้ากล้ามเนื้อ (IM) บริเวณต้นแขน ไม่ควรฉีด
ที่สะโพกเพราะอาจฉีดเข้าในชั้นไขมันใต้ผิวหนังลงลึกไม่ถึงกล้ามเนื้อ ซึ่งจะก่อให้เกิด
การสร้างภูมิคุ้มกันต่า กว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (3 ครั้ง คือ เมื่อเดือนที่ 0, 1-2 และ
6-7)
ผู้ใหญ่ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือฟอกไต: ให้ฉีดวัคซีนขนาด 40 mcg/ml (3 ครั้ง คือ
เมื่อเดือนที่ 0, 1-2 และ 6-7)
เด็กวัยรุ่นอายุ 11-15ปีที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนนี้มาก่อน: อาจให้แบบ 2 เข็ม โดยให้ใช้
วัคซีนตับอักเสบบีชนิดเดี่ยว ขนาดของผู้ใหญ่ (ขนาด 1 มล.) ฉีดห่างกัน 6 เดือน ก็
ได้ผลดีเช่นกัน ซึ่งจากการศึกษา พบว่าการสร้างภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นไม่ต่างจากการฉีด
โดยใช้วัคซีนนี้ขนาด 0.5 มล. ฉีด 3 ครั้งแบบปกติ
เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี : และเคยมีระดับ CD4 <ร้อยละ 15 จะต้องฉีดวัคซีนไวรัสตับ
อักเสบบี ซ้า หลั งจากที่ ได้ รับ ยาต้านไวรัส จนระดั บ CD4 >ร้อยละ 25 หรือ >350
cells/mm3 แล้ว ให้ฉีดในขนาดของผู้ใหญ่ได้

5. อำกำรข้ำงเคียง

อาการทางระบบหลอดเลือดหัวใจ: ความดันโลหิตต่า ร้อนวูบวาบ (Flushing)
อาการทางระบบประสาทส่วนกลาง : อาการคล้ายไข้ (Chill) มึนงง อ่อนแรง ไข้
ปวด-เวียนศีรษะ นอนไม่หลับ
อาการทางผิวหนัง : คัน ผื่นลมพิษ ตาบวม-ปากบวม (Angioedema)
อาการทางระบบทางเดินอาหาร : ปวดท้อง แน่นท้อง เบื่ออาหาร ท้องผูก ท้องเสีย
คลื่นไส้อาเจียน
อาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ : ปัสสาวะลาบาก แสบขัด (Dysuria)
อาการที่บริเวณที่ฉีด : บวม แดง ตึง ผื่นแดง
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อาการทางระบบกล้ามเนื้อและประสาท : ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง คอหรือ
ไหล่ ชา (Paresthesia)
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
ข้อห้ามใช้ : ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ยีสต์
คาเตือน/ข้อควรระวัง : ระวังการแพ้วัคซีนแบบ Anaphylaxis ควรเตรียมการรักษา
ไว้สาหรับการแพ้ฉุกเฉิน ระมัดระวังการให้วัคซีนขณะมีไข้และในทารกที่คลอดก่อน
กาหนด (ถ้าน้าหนัก < 2000 g ให้ฉีดเข็มแรกเมื่อสุขภาพดีและมีอายุ 1 เดือนหรือ
น้าหนัก > 2000 g) และในผู้ป่วย Multiple sclerosis ซึ่งอาจทาให้อาการกาเริบ
รุนแรงขึ้นได้ การฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อ (IM) อาจทาให้เกิดภาวะหยุดหายใจชั่วคราว
(Apnea) ได้
7. ปฎิกิริยำกับยำอื่นๆ /ปฏิกิริยำกับอำหำร
Fingolimod : ลดผลของวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
Pregnancy category C
จากการศึกษาที่มีข้อมูลอย่างจากัด (จาก The Advisory Committee on
Immunization Practices; ACIP) ไม่พบว่าการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีในหญิง
ตั้งครรภ์ทาให้เกิดความผิดปกติต่อทารกในครรภ์ การใช้ให้พิจารณาความเหมาะสม
ตามข้อบ่งใช้
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มีข้อมูล

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8ºC
ห้ามแช่แข็งหลังเปิดใช้แล้วควรเก็บไว้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงในที่อุณหภูมิ 2-8ºC

เอกสำรอ้ำงอิง
- สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2556). ตาราวัคซีนและการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค. แหล่งข้อมูล: http://thaigcd.ddc.moph.go.th/2016/knowledges/download/187.
ค้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562.
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- สถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน). (2561). หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสาหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคปี 2561. แหล่งข้อมูล: http://data.nvi.go.th/2561/epimodule61.pdf.
ค้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562.
- Drug Information Handbook 20th ed., page 840-842

53. Hydrochlorothiazide Tablet
1. ชื่อยำ

HYDROCHLOROTHIAZIDE TABLET

2. ส่วนประกอบ Hydrochlorothiazide ขนาด 25 มิลลิกรัม และ 50 มิลลิกรัม
3. ข้อบ่งใช้

- รักษาภาวะคั่งน้าหรือบวมน้าที่มีสาเหตุจากโรคหัวใจล้มเหลว โรคไต หรือโรคต่าง ๆ
- รักษาความดันเลือดสูงโดยอาจใช้เป็นยาเดี่ยวหรือร่วมกับยาลดความดันตัวอื่นได้

4. ขนำดและวิธีใช้

- ลดอาการบวมน้าขนาดยา : วัน ละ 25-100 มิล ลิ กรัม
วันละครั้งหรือแบ่งให้วันละ 1-3 ครั้ง
-โรคความดันโลหิ ตสู ง ขนาดเริ่ม ต้น : วัน ละ 12.5 - 25
มิลลิกรัม ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม ต่อวัน โดยให้หลังอาหาร
เช้าครั้งเดียวหรือแบ่งให้วันละ 2 ครั้ง เช้าและเที่ยง

5. อำกำรข้ำงเคียง

ภาวะขาดน้ าและเสี ย ดุ ล เกลื อ แร่ เบื่ อ อาหาร คลื่ น ไส้
อาเจียน ปวดศีรษะ ระดับกรดยูริก น้าตาลและไขมันใน
เลือดสูง

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

- ข้อห้ามใช้
ผู้ ที่มี ประวัติการแพ้ ยา hydrochlorothiazide หรือ ยา
อื่น ในกลุ่ มนี้ หรือ ยาในกลุ่ ม ซัล ฟา เช่ น sulfonamide
หรือส่วนประกอบใด ๆ ในยานี้
- ค าเตื อ น ไม่ ค วรลุ ก ขึ้ น ยื น หรื อ ลุ ก นั่ งจากท่ า นอนเร็ ว
เกินไปโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการวิงเวียน
หรื อ หมดสติ ใ นผู้ สู ง อายุ จ ะมี ปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
ผลข้างเคียงที่สูงกว่า
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7. ปฎิกิริยำกับยำอื่นๆ /ปฏิกิริยำกับอำหำร

-ขนาดยาที่ มากกว่า 50 มิล ลิ ก รัม ต่อ วัน อาจท าให้ เกิ ด
ภาวะ potassium ในเลือดต่า
- อาหารหรือเครื่องดื่มที่ควรระวัง
1. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะเสริม
ททธิกกั บ ยานี้ ท าให้ มึ น งง และความดั น เลื อดต่ าเมื่ อ
เปลี่ยนท่าได้
2. สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ควรใช้ร่วมกับ
ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ เช่น อีฟีดรา (ephedra),
โยฮิมบีน (yohimbe) โสมตังกุย, โสม และกระเทียม
3. แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงการดื่มกาแฟ
แอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และสารเสพติด เนื่องจาก
อาจมีผลต่อการทางานของยานี้
- ระมัดระวังการใช้ยา hydrochlorothiazide ร่วมกับ
ยาต่อไปนี้
1. ยากลุ่มยับยั้งสารสื่อประสาท (neuromuscularblocking agent) เช่น vecuronium, pancuronium
และยาคลายกล้ามเนื้อ
2. ยาลดความดันกลุ่มยับยั้งแอนจิโอเทนซิน-คอนเวอร์ติง
เอ็นไซม์ (ACE inhibitors) เช่น enalapril, captopril,
ramipril, perindopril, quinapril
3. ยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ (เช่น เพรดนิโซโลน, เดกซา
เมทาโซน, ไฮโดรคอร์ทิโซน)
4. หลีกเลี่ยงยาที่ทาให้ความดันเลือดสูง เช่น ยารักษาโรค
หวัดที่มียาลดอาการคัดจมูกผสมอยู่ เช่น
pseudoephedrine, phenylephrine

8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

รายการนี้ จั ด อยู่ ในประเภท pregnancy category B
สาหรับสตรีมีครรภ์ แต่จัดเป็น pregnancy category D
ห ากใช้ ใ น ผู้ ป่ วยความ ดั น เลื อ ดสู ง ขณ ะตั้ ง ค รรภ์

89

(gestational hypertension) เนื่ อ งจากสตรี มี ค รรภ์ ที่
เป็นโรคนี้มีภาวะปริมาตรเลือดต่า (hypovolemia) อยู่
แล้ว จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการใช้ยาขับ
ปัสสาวะ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ยาถู ก ขั บ ออกทางน้ านมได้ ซึ่ ง ยั ง ไม่ พ บว่ า มี อั น ตราย
ร้ายแรงต่อทารก แต่ยาอาจลดปริมาณน้านมได้ จึ งควร
หลี ก เลี่ ย งในช่ ว ง 1 เดื อ นแรกของการให้ น มหรื อ ควร
หลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ผู้สูงอายุจะไวต่อยานี้มากกว่าปกติ อาจแนะนาให้ผู้ป่วย
รั บ ประทานอาหารที่ มี potassium สู ง เช่ น กล้ ว ย
มะละกอ เพื่อป้องกันภาวะ potassium ในเลือดต่า

เอกสำรอ้ำงอิง
Micromedex® [Database on internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); c2018 [cited
2019 Aug 25].. Available from: http://www.micromedexsolutions.com
/micromedex2/librarian/.

54. Hydrocortisone acetate Cream
1. ชื่อยำ

HYDROCORTISONE ACETATE CREAM

2. ส่วนประกอบ HYDROCORTISONE ACETATE CREAM
3. ข้อบ่งใช้

- ใช้ ในการรั ก ษาการอั ก เสบของผิ ว หนั ง ทั้ ง ชนิ ด เฉี ย บพลั น และเรื้อ รั ง เช่ น Psoriasis ,
Atopic หรือ Seborrheic Dermatitis
- ใช้ในภาวะภาวะแพ้สารเคมีและสารที่ทา ให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง

4. ขนำดและวิธีใช้

ทาบางๆ บริเวณที่เป็นวันละ 2-3 ครั้ง เมื่ออาการดีขึ้นให้
ลดจานวนครั้งที่ทาลง และหยุดยา เมื่อหายดี

5. อำกำรข้ำงเคียง

ไม่มีข้อมูล
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6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

ย า นี้ เ ป็ น ย า ก ลุ่ ม Topical corticosteroids
preparations ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน

7. ปฎิกิริยำกับยำอื่นๆ /ปฏิกิริยำกับอำหำร

ไม่มีข้อมูล

8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

pregnancy category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

หญิงให้นมบุตร ยังไม่ทราบว่าการใช้คอร์ติโคสเตอรอยด์
(corticosteroids) ทางผิวหนังจะทาให้เกิด การดูดซึมเข้า
สู่ร่างกายมากพอที่จะขับออกทางน้านมจนเกิดผลเสียต่อ
ทารกได้ห รือไม่อย่างไร ก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
และไม่ควรทายาบริเวณเต้านมในระหว่างที่ให้นมบุตร

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มีข้อมูล

11. กำรเก็บรักษำ

- เก็บยาที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นแสง ความร้อน และความชื้น

55. Hydroxyzine hydrochloride Tablet
1. ชื่อยำ

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE TABLET

2. ส่วนประกอบ ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย Hydroxyzine ขนาด 10 mg
3. ข้อบ่งใช้

- รักษาอาการผื่นคันของผิวหนังและลมพิษอันมีสาเหตุมาจากสาร Histamine
- ใช้เป็นยาบรรเทาอาการวิตกกังวล
-ช่วยผ่อนคลายลดความตึงเครียด
- บรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน

4. ขนำดและวิธีใช้

อาการผื่น คัน ลมพิษ
1. ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 25 มิลลิกรัมวันละ 3 - 4 ครั้ง
2. เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี: รับประทาน 50 มิลลิกรัม/วันโดยแบ่ง
รับประทานวันละ 3 - 4 ครั้ง
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3. เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป: รับประทาน 50 - 100 มิลลิกรัม/วันโดยแบ่ง
รับประทานวันละ 3 - 4 ครั้ง
อาการวิตกกังวล ช่วยในการนอนหลับ
1. ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 50 - 100 มิลลิกรัมวันละ 4 ครั้ง
2. เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี: รับประทาน 50 มิลลิกรัม/วันโดยแบ่ง
รับประทานวันละ 4 ครั้ง
3. เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป: รับประทาน 50 - 100 มิลลิกรัม/วันโดยแบ่ง
รับประทานวันละ 4 ครั้ง
5. อำกำรข้ำงเคียง

อาการง่ว งนอนตั้ ง แต่ ระดั บ ต่ าๆไปจนถึ งระดั บ กลาง ๆ
ป ว ด ศี ร ษ ะ อ่ อ น เพ ลี ย อ าจ พ บ อ า ก าร ซึ ม เศ ร้ า
กระสับกระส่าย ผู้ป่วยบางรายจะมีอาการตัวสั่น และเกิด
ภาวะชักกระตุก อาจมีอาการ ปากแห้ง คลื่นไส้ ท้องเสีย
ปวดท้อง น้าหนักตัวเพิ่ม รับประทานอาหารได้มากขึ้น มี
สารคัดหลั่ งออกมามากในระบบทางเดินหายใจ อาจพบ
ภาวะหลอดลมเกร็งตัว ชีพจรเต้นผิดปกติ ความดันโลหิต
ต่า ตัวบวม บางกรณีกับผู้ป่วยบางรายยานี้อาจกระตุ้นให้
เกิดผื่นคันเสียเอง ผิวแพ้แสงแดดได้ง่าย ปัสสาวะขัด และ
ตาพร่า เป็นต้น

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

1. ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้หรือผู้ที่แพ้อนุพันธุ์ของยา
Piperazine ผู้ที่แพ้ยา Cetirizine และ Aminophylline
2 . ห้ า ม ใ ช้ ย า นี้ กั บ ผู้ ป่ ว ย ด้ ว ย โ ร ค Porphyria
(โรคทางพันธุกรรมที่พบได้น้อยที่มีความผิด ปกติในเม็ด
เลือดแดง)
3. ห้ามปรับขนาดรับประทานยานี้ด้วยตนเอง
4. ห้ามรับประทานยานี้พร้อมสุรา
5. ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคต้อหิน ผู้ที่มีภาวะปัสสาวะ
ขัด ผู้ที่มีภาวะกระเพาะอาหาร-ลาไส้เคลื่อนตัว/บีบตัวได้
น้อย ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ป่วยด้วยโรคความจา
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เสื่อม ผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ผู้ป่วยโรคตับ ผู้ป่วย
โรคไต
6. ระวังการใช้ยานี้กับเด็กและผู้สูงอายุ
7. ระหว่ า งการใช้ ย านี้ ค วรหลี ก เลี่ ย งการขั บ ขี่ ย วดยาน
พาหนะหรือการทางานกับเครื่องจักร จากการง่วงนอน
จากผลข้างเคียงของยานี้
7. ปฏิ กิ ริ ย ำกั บ ยำอื่ น ๆ /ปฏิ กิ ริ ย ำกั บ อำหำร amiodarone, clozapine, flioxitine, procainamide,
quinidine, sorbitol, azithromycin, caffeine, CPM,
cinnarizine, clarithromycin, clonazepam
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category C
ไม่ควรใช้ใน 1st trimester ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
แพทย์

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่ควรใช้เนื่องจากยาขับออกทางน้านม

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ยานี้อาจทาให้ง่วงนอน

เอกสำรอ้ำงอิง
Drug Information Handbook 21th ED page.916-917

56. Hyoscine - N –Butylbromide Tablet
1. ชื่อยำ

Hyoscine - N – Butylbromide Tablet

2. ส่วนประกอบ ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย Hyoscine- N- Butylbromide 10 มิลลิกรัม
3. ข้อบ่งใช้

- ใช้รักษาอาการปวดเกร็งหรือเคลื่อนไหวผิดปกติของกระเพาะอาหารและลาไส้ ทางเดินน้าดี
และทางเดินปัสสาวะ
- ใช้ร่วมกับยาอื่นในการรักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบ
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- ใช้รักษาอาการอาเจียนหลังผ่าตัด
4. ขนำดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่แ ละเด็กอายุมากกว่า 6 ปี : รับประทานครั้งละ
1 - 2 เม็ด วันละ 3 - 5 ครั้ง หลังอาหาร หรือเวลาปวด

5. อำกำรข้ำงเคียง

ทาให้ปากแห้ง ใจสั่น ตาพร่ามัว ใบหน้าร้อนแดง เวียน
ศีรษะ ท้องผูก ในผู้สูงอายุอาจมีอาการปัสสาวะไม่ออก

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร

8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

- แอนติสปาสโมดิกทุกชนิด อาจทาให้มีอาการมึนงง ปาก
แห้ ง กลื น ล าบาก รู ม่ า นตาขยาย (ตาพร่ า มั ว ) ใจสั่ น
(ชี พ จรเต้ น เร็ ว ) ท้ อ งอื ด แน่ น อึ ด อั ด ในท้ อ ง ท้ อ งผู ก
ปัสสาวะลาบาก หรือมีผื่นขึ้น (แพ้ยา)
- หลี ก เลี่ ย งการใช้ ย านี้ ร่ ว มกั บ ยานอนหลั บ , ยากล่ อ ม
ประสาท, ยาแก้ ซึ ม เศร้ า , ยาแก้ แ พ้ ห รื อ แอลกอฮอล์
อาจเสริมททธิกทาให้ง่วงนอนมากขึ้น
- ควรระมั ด ระวังการใช้ ในผู้ สู งอายุ หญิ งที่ ให้ น มบุ ต ร,
ผู้ ป่ ว ยที่ มี ชี พ จรเต้ น เร็ ว เช่ น คอพอกเป็ น พิ ษ , ภาวะ
หัวใจวาย
-ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยานี้ผู้ที่เป็นโรคต้อหิน ต่อม
ลูกหมากโต ปัสสาวะไม่ ออก ผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีการเต้น
หัวใจผิดปกติ
-ถ้ า ใช้ ร่ ว ม กั บ ย าที่ มี ทท ธิก เ ป็ น แอ น ติ โคลิ เน อร์ จิ ก
(anticholinergic) เช่น ยาแก้แพ้ , ยาแก้ซึมเศร้า , ยาแก้
โรคจิต (เช่น phenothiazine) เป็นต้น อาจเสริมททธิกของ
ยานี้
- การใช้ยานี้ ร่วมกับยาลดกรด ควรให้ระยะเวลาห่างกัน
อย่างน้อย 1 ชั่วโมง เนื่องจากยาลดกรดอาจขัดขวางการ
ดูดซึมของยานี้
- สามารถรับ ประทานยาพร้อม/หลั งอาหาร หรือ ขณะ
ท้องว่างเวลามีอาการก็ได้
Pregnancy category C
มีข้อมูลจากัดในมนุษย์ หากจาเป็นต้ องใช้ในหญิงมีครรภ์
ควรปรึกษาแพทย์
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9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

Hyoscin-N-butylbromide ถูกขับออกทางน้านม ดังนั้น
ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิง ให้นมบุตรระหว่างการ
ใช้ยาควรเลี้ยงลูกด้วยนมขวดจะปลอดภัยที่สุด

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

11. กำรเก็บรักษำ

- ยานี้ อ าจท าให้ เ วี ย นศี ร ษะ ตาพร่ า จึ ง ไม่ ค วรขั บ ขี่
ยานยนต์ และทางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
-ห ลี ก เลี่ ย ง ก า ร ใ ช้ ย า นี้ ร่ ว ม กั บ ย า น อ น ห ลั บ
ยากล่อมประสาท ยาแก้ซึมเศร้า ยาแก้แพ้ หรือเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์
เก็บในภาชนะบรรจุปิดสนิท อุณหภูมิไม่เกิน 30C

57. Ibuprofen Suspension
1. ชื่อยำ

Ibuprofen

2. ส่วนประกอบ

Ibuprofen 100 mg/5 mL

3. ข้อบ่งใช้

ใช้เป็นยาแก้ปวดที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง

4. ขนำดและวิธีใช้

รับประทาน เด็ก ใช้ขนาดยา 4 - 10 mg /kg ต่อครั้งทุก 6-8 ชั่วโมง
เด็กอายุ มากกว่าหรือเท่ากับ 12 ปี ใช้ขนาดยา 200 mg ทุก 4 - 6 ชั่วโมง (ขนาดยา
สูงสุดไม่เกิน 1,200 mg ต่อวัน) ไม่ควรใช้ยาเกิน 3 วัน นอกจากแพทย์สั่ง

5. อำกำรข้ำงเคียง

อาจพบอาการข้างเคียงในระบบทางเดินอาหาร
อาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ เหงื่อออก อาการผื่นแพ้ยา

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ และข้อควรระวัง ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้ยานี้ ยาแอสไพริน (Aspirin)
หรือกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs)
ห้ำมใช้ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกหรือสงสัยว่ำเป็นโรคไข้เลือดออก
ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคตับและไตบกพร่องอย่างรุนแรง
ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติโรคแผลในกระเพาะอาหาร
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร
หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาแอสไพริน ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
เนื่องจากอาจทาให้มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงมากขึ้น เช่น ทาให้เสี่ยงต่อการเกิดแผล
ในกระเพาะอาหาร
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ Pregnancy category C และ Pregnancy category D เมื่ออายุครรภ์ไม่
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น้อยกว่า 30 สัปดาห์
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ยาขับออกทางน้านม ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในหญิงให้นมบุตร

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ใช้เมื่อมีอาการ ตามความจาเป็น

11. เอกสำรอ้ำงอิง

Drug Information Handbook 19 th., page 829
IBM MICROMEDEX [Database on the internet].

58. Ibuprofen Tablet, Film Coated
1. ชื่อยำ

Ibuprofen

2. ส่วนประกอบ

Ibuprofen 400 mg ต่อเม็ด
Ibuprofen 200 mg ต่อเม็ด

3. ข้อบ่งใช้

ใช้เป็ น ยาแก้อาการข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบ ใช้บรรเทาอาการปวดประจาเดือน
(Dysmenorrhea) ใช้ เป็ น ยาแก้ ป วดที่ มีอ าการเล็ ก น้ อยถึ งปานกลาง (Pain) เช่ น
ปวดศีรษะ ปวดฟัน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดข้อ เป็นต้น

4. ขนำดและวิธีใช้

รับประทาน
ขนาด 200 - 400 mg ทุ ก 4-6 ชั่ ว โมง เมื่ อ มี อ าการปวด (สู ง สุ ด ไม่ เกิ น 1,200
มิลลิกรัม/วัน)การใช้ยานี้เพื่อบรรเทาอาการปวดในผู้ใหญ่ไม่ควรใช้เกิน 10 วัน
และในเด็กไม่ควรใช้เกิน 3 วัน นอกจากแพทย์สั่ง
เด็กอายุ มากกว่าหรือเท่ากับ 12 ปี ใช้ขนาดยา 200 mg ทุก 4-6 ชั่วโมง (ขนาดยา
สูงสุดไม่เกิน 1,200 mg ต่อวัน) ไม่ควรใช้ยาเกิน 3 วัน นอกจากแพทย์สั่ง

5. อำกำรข้ำงเคียง

- ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและลาไส้ อาจทาให้เกิดโรคแผลใน
กระเพาะอาหารและกระเพาะอาหารอักเสบ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ซึ่งอาจทาให้มี
เลือดออก (อาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายอุจจาระมีสีดา) หรือกระเพาะอาหารทะลุได้
-อาจทาให้ มีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ สับสน มึนงง เสียงดังในหู ตามัว การ
มองเห็น ผิดปกติ คลื่ นไส้ อาเจียน ง่วง ซึม อ่อนเพลีย เฉื่อยชา เป็นลม แสบร้อน
กลางอก ไม่สบายท้อง ปวดท้อง ท้องผูกหรือท้องเดิน
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- อาจเกิดอาการแพ้ยา เป็นลมพิษ ผื่นคัน หอบหืด กลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน
(Stevens-Johnson syndrome) ภาวะช็อกจากการแพ้ (Anaphylactic shock)
- อาจทาให้เกิดโรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรง (Anaphylaxis) แม้ว่าจะพบได้น้อยมากแต่ก็
อาจเกิดขึ้น ได้ในผู้ ป่ วยที่เคยมีป ระวัติแพ้ ยาแอสไพริน (Aspirin) หรือยาต้านการ
อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ซึ่งจะทาให้ ผู้ป่วยมีอาการหายใจเร็วมากและ
ผิดปกติ อ้าปากหายใจหอบ หายใจเข้ามีเสียงหวีด หรือเป็นลม อาการเตือนอื่น ๆ
เช่น สีผิวของใบหน้าเปลี่ยนแปลง ชีพจรเต้นเร็วและผิดปกติ ผิวหนังบวมมีลักษณะ
คล้ายรังผึ้ง และหนังตาหรือรอบ ๆ ตาบวมหรือพอง ถ้ามีอาการเหล่านี้เกิ ดขึ้น ต้อง
รีบได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน
- อาจทาให้โรคภูมิแพ้กาเริบหรือมีอาการแย่ลง เช่น หวัดภูมิแพ้ หืด
- อาจทาให้เม็ดเลือดขาวต่า เกล็ดเลือดต่า โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ
- อาจทาให้ตับอักเสบหรือเอนไซม์ตับ (AST, ALT) สูง
- อาจทาให้ร่างกายคั่งน้า (Fluid retention) ทาให้มือเท้าบวม ความดันโลหิตสูงได้
และอาจทาให้ผู้ที่มีภาวะหัวใจวายเกิดอาการกาเริบได้
- อาจทาให้ระบบการทางานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ จึงไม่แนะนาให้ใช้ในผู้ป่วย
ที่มีโรคระบบหัวใจ ผู้ป่วย
- อาจยับยั้งการจับตัวของเกล็ดเลือดและทาให้เลือดออกได้ หากใช้ในปริมาณมาก
- อาจทาให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรังได้ หากใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน
- อาจเพิ่ ม ความเสี่ ย งของการเกิ ด หั ว ใจวาย ไตวาย และตั บ วาย หากใช้ ยานี้ ใน
ปริมาณมากและติดต่อกันเป็นเวลานาน
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ และข้อควรระวัง
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่เคยมีประวัติ การแพ้ยาไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) ยาแอสไพริน
(Aspirin) หรือกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) หรือผู้ที่มีอาการ
หอบหืด ลมพิษ หรือโพรงจมูกอักเสบแบบเฉียบพลัน (การใช้ยาเหล่านี้ร่วมกันอาจ
ทาให้เกิดอาการแพ้ยาที่รุนแรงได้ เช่น การหายใจผิดปกติมีเสียงหวีด หัวใจเต้นเร็ว
ผิดปกติ เป็นลม -ผิวหน้าเปลี่ยนสี บวม ตาบวม)
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- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่เป็นโรคหอบหืด, ลมพิษ, หวัดภูมิแพ้, ผู้ป่วยที่มีเลือดออกหรือมี
แผลในกระเพาะอาหารหรือลาไส้ หรือมีแผลทะลุ ผู้ป่วยโรคตับ , โรคไต, ผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกหรือสงสัยว่ำเป็นโรคไข้เลือดออก
- ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุจะมีโอกาสเกิดอาการ
ข้างเคียงจากยาและความรุนแรงที่เกิดขึ้นมักมากกว่าคนวัยหนุ่มสาว โดยอาการ
ข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ คือ สับสน มีอาการบวมที่หน้า เท้าหรือน่อง เป็น
โรคกระเพาะอาหาร ปริมาณปัสสาวะลดลงอย่างฉับพลัน เป็นต้น
- ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกง่าย (โรคเลือด), ผู้ป่วยที่ใช้
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด, ผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะ, ผู้ที่มีประวัติหอบหืด, ผู้ป่วย
ที่เป็นโรคหัวใจ, ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง, ผู้ป่วยโรคตับหรือไต เป็นต้น
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร
- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาแอสไพริน , ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
เนื่องจากอาจทาให้มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงมากขึ้น เช่น ทาให้เสี่ยงต่อการเกิดแผล
ในกระเพาะอาหาร
- เพิ่มผลข้างเคีย งต่อไต เมื่อใช้ร่วมกั บยากลุ่ ม ACEI เช่น Enalapril, Captopril,
Losartan
- Ibuprofen อาจเพิ่ ม ระดั บ ยา/ททธิก ข องยาต่ อ ไปนี้ : Warfarin, Cyclosporin,
Digoxin, Lithium, Dapsone, Fluoxetine, Losartan, Phenytoin,
- หลีกเลี่ยงการใช้ยา ibuprofen ร่วมกับแอลกอฮอล์ เนื่องจากเพิ่มการระคายเคือง
กระเพาะอาหาร
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ /ระดับควำมเสี่ยงในหญิงมีครรภ์
Pregnancy category C และ D เมื่ออายุครรภ์ไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์1
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
Lactation category ระดับ L1
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
ใช้เมื่อมีอาการ ตามความจาเป็น
11. กำรเก็บรักษำ

ควรเก็บที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากแสง เก็บให้พ้นจากมือเด็ก
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เอกสำรอ้ำงอิง
-

1

Drug Information Handbook 19 th., page 829

59. Inactivated Polio Vaccine (IPV)
1. ชื่อยำ

Inactivated Polio Vaccine (IPV)

2. ส่วนประกอบ

1 dose = 0.5 ml ประกอบด้วย
Poliovirus type1, Mahoney strain (inactivated)

40 DU

Poliovirus type2, MEF-1 strain (inactivated)

8 DU

Poliovirus type3, Saukett strain (inactivated)

32 DU

ส่ วน ป ระก อ บ อื่ น : 2-phenoxyethanol, Formaldehyde, Phenylalanine,
Neomycin, Streptomycin และ Polymyxin B
3. ข้อบ่งใช้

ใช้เพื่ อป้ องกั น โรคโปลิ โอ ให้ ในทารกทุ กราย เด็ก หรือผู้ ใหญ่ ที่ ไม่ เคยได้ รับ วัคซี น
โปลิโอมาก่อน หรือเคยได้รับแต่ไม่ครบ หรือใช้ฉีดกระตุ้นซ้าในผู้ที่มีความเสี่ยง

4. ขนำดและวิธีใช้

เด็กที่รับวัคซีนเป็นครั้งแรก : ให้โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (IM) หรือใต้ชั้นผิวหนัง
(SQ) ครั้งละ 0.5 ml 2 เข็มแรก เมื่ออายุ2 และ 4 เดือน และฉีดเข็มที่ 3 เมื่ออายุ
6-18 เดือนและ ให้ซ้าอีกครั้งเมื่ออายุ 4-6 ปี (ถ้าครั้งที่ 3 ฉีดที่อายุประมาณ 4 ปีไม่
จาเป็นต้องฉีดครั้งที่ 4) สถาบันวัคซีนแห่งชาติแนะนาให้ให้ในทารกทุกรายที่อายุ 4
เดือน 1 ครั้ง ร่วมกับการให้ IPV
ผู้ใหญ่ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน : ให้โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (IM) หรือใต้ชั้น
ผิวหนัง (SQ) ครั้งละ 0.5 ml 2 เข็ม โดยมีระยะห่างระหว่างแต่ละเข็ม 1-2 เดือน
และฉีดเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 นาน 6-12 เดือน
ผู้ใหญ่ที่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนแต่ไม่ครบ : ในผู้ใหญ่ที่เคยได้ OPV อย่างน้อย 1 ครั้ง
หรือได้ IPV <3 ครั้ง หรือได้ OPV รวมกับ IPV <3 ครั้ง ให้โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
(IM) หรือใต้ชั้นผิวหนัง (SQ) 0.5 ml และให้เข็มที่เหลือตามระยะเวลาเหมือนการ
ฉีดแบบไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
ผู้ใหญ่ที่เคยได้รับวัคซีนมาครบแล้วแต่สัมผัสกับความเสี่ยงสูง : ให้โดยการฉีดเข้า
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กล้ามเนื้อ (IM) หรือใต้ชั้นผิวหนัง (SQ) 0.5 ml ครั้งเดียว
5. อำกำรข้ำงเคียง
อาการทางระบบประสาทส่ ว นกลาง : กระสั บ กระส่ า ย (Irritability 7-65%)
อ่อนเพลีย (4-61%) ไข้
อาการที่ บ ริ เ วณ ที่ ฉี ด : ตึ ง(Tenderness <29% ) บ วม (<11% ) ผื่ น แด ง
(Erythema <3%)
อาการทางระบบทางเดินอาหาร : เบื่ออาหาร (1-17%) คลื่นไส้อาเจียน
อาการทางระบบกล้ามเนื้อและประสาท : ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
ข้อห้ามใช้ : ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีน ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้รุนแรง
(Anaphylaxis) ต่อยาปฏิชีวนะ ซึ่งเป็นส่วนผสมของวัคซีน ได้แก่ Streptomycin,
Neomycin หรือ Polymyxin-B
คาเตือน/ข้อควรระวัง : ระวังการแพ้วัคซีนแบบ Anaphylaxis ควรเตรียมการรักษา
ไว้สาหรับการแพ้ฉุกเฉิน ระมัดระวังการให้วัคซีนขณะมีไข้
7. ปฎิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร
Fingolimod : ลดผลของวัคซีนไวรัสโปลิโอ
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
Pregnancy category C
ไม่มีการทาการทดลองให้วัคซีนในสัตว์ที่ตั้งท้อง และไม่มีข้อมูลการให้วัคซีนในหญิง
ตั้งครรภ์ จึ งไม่อาจสรุปผลของอาการไม่พึงประสงค์จากการให้ วัคซีนต่อทารกใน
ค ร ร ภ์ ไ ด้ The National Advisory Committee on Immunization (NACI)
แนะนาว่าให้หลีกเลี่ยงการใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หรืออาจให้ได้หลังพ้นไตรมาสแรกของ
ระยะครรภ์
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ไม่มีข้อมูล
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
ไม่มีข้อมูล
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11. กำรเก็บรักษำ

เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 2º-8ºC ห้ามแช่แข็งหลังเปิดใช้แล้วควรเก็บไว้ไม่เกิน 8
ชั่วโมงในที่อุณหภูมิ 2º-8ºC

เอกสำรอ้ำงอิง
- สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2556). ตาราวัคซีนและการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค . แหล่งข้อมูล: http://thaigcd.ddc.moph.go.th/2016/knowledges/download/187.
ค้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562.
- สถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน). (2561). หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสาหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคปี 2561. แหล่งข้อมูล: http://data.nvi.go.th/2561/epimodule61.pdf.
ค้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562.
- Drug Information Handbook 20th ed., page 1409-1411
- เอกสารกากับยา IMOVAX POLIO, Sanofi Pasteur Ltd., S.A., France

60. Japanese Encephalitis Vaccine (JE)
1. ชื่อยำ

Japanese Encephalitis Vaccine (JE)

2. ส่วนประกอบ

1 dose = 0.5 ml ประกอบด้วย
JE virus เชื้อเป็นที่ทาให้อ่อนททธิกลง

ไม่ต่ากว่า 5.4 log PFU

(Seed strain : SA 14-14-2)

3. ข้อบ่งใช้

Gelatin

ไม่เกิน 4.8 mg

Sucrose

ไม่เกิน 21 mg

Lactose

ไม่เกิน 21 mg

Urea

ไม่เกิน 2.4 mg

Serum albumin

ไม่เกิน 3 mg

ใช้เพื่อป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ให้ในทารกทุกราย

4. ขนำดและวิธีใช้
ให้โดยการฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนัง (S.Q.) ครั้งละ 0.5 ml จานวน2 เข็ม เข็มแรกที่อายุ
9-12 เดือน และเข็มที่เว้นระยะอย่างน้อย 3 เดือน - 1ปี สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
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แนะนาให้ให้วัคซีนที่อายุ 1 ปี และที่อายุ 2 ปี 6 เดือนตามลาดับ
5. อำกำรข้ำงเคียง
อาการที่บริเวณที่ฉีด : ปวด (36%) ตึง (36%) ผื่น
อาการทางระบบประสาทส่ ว นกลาง : ปวดศี ร ษะ (28%) อ่ อ นเพลี ย (11%)
อาการทางระบบกล้ามเนื้อและประสาท : ปวดกล้ามเนื้อ (16%)
อาการทางระบบทางเดินอาหาร : คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย
อื่นๆ : Flu-like syndrome (12%) Encephalopathy
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
ข้อห้ามใช้ : ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีนและส่วนผสมอื่นในวัคซีนนี้
คาเตือน/ข้อควรระวัง : ระมัดระวังการให้วัคซีนในผู้ที่มีไข้สูง มีการติดเชื้ออย่าง
เฉียบพลัน หูชั้นกลางอักเสบ หรือมีการกาเริบของโรควัณโรคโดยไม่ได้รักษา ผู้ที่มี
ภาวะทุพโภชนาการ มีประวัติการชัก มีความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันหรือกาลัง
ได้รับการรักษาโดยยากดภูมิคุ้มกัน
7. ปฎิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร

ไม่มีข้อมูล

8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
Pregnancy category C
โดยทั่วไปไม่ควรให้วัคซีนชนิดเป็น (Live-attenuated) ในหญิงตั้งครรภ์
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
11. กำรเก็บรักษำ

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

- วัคซีนต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 2º-8ºC ห้ามแช่แข็งและป้องกันแสง หลัง
เปิดใช้หรือผสมแล้วควรเก็บไว้ไม่เกิน 6 ชั่วโมงในที่อุณหภูมิ 2º-8ºC
- น้ายาทาละลายควรเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 2º-8ºC หรือที่อุณหภูมิห้องไม่
เกิน 30 ºC

เอกสำรอ้ำงอิง
- สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2556). ตาราวัคซีนและการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค. แหล่งข้อมูล: http://thaigcd.ddc.moph.go.th/2016/knowledges/download/187.
ค้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562.
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- สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน). (2561). หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสาหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคปี2561 . แหล่งข้อมูล:http://data.nvi.go.th/2561/epimodule61.pdf.
ค้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562.
- Drug Information Handbook 20th ed., page 961-963
- เอกสารก ากั บ ยา CD.JEVAX, Chengdu Institute of Biological Products Co Ltd., Chengdu,
P.R. China

61. Lidocaine Hydrochloride injection 2 %
1. ชื่อยำ

Lidocaine Hydrochloride injection 2 %

2. ส่วนประกอบ

ในน้ายา 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา Lidocaine HCl 20 มิลลิกรัม

3. ข้อบ่งใช้

ใช้เป็นยาชาเฉพาะที่และรักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ

4. ขนำดและวิธีใช้

- ยาชาเฉพาะที่ขนาดยาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการ ระดับหรือเวลาที่ต้องการให้
เกิดอาการชา ลักษณะหลอดเลือดบริเวณเนื้อเยื่อที่ให้ยา สภาวะผู้ป่วย โดยขนาดยา
สูงสุด 4.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อครั้ง ไม่ควรให้ซ้าภายใน 2 ชั่วโมง
- รักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ ฉีดให้ทางหลอดเลือดดา (IV) : IV bolus ขนาดยา 11.5 มิล ลิ กรัม ต่อกิโลกรัม นานมากกว่า 2-3 นาที อาจให้ ซ้าได้ในขนาด 0.5-0.75
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม ทุ ก 5-10 นาที ขนาดยารวม 3 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม IV
infusion ให้ยาอัตราเร็ว 1-4 มิลลิกรัมต่อนาที

5. อำกำรข้ำงเคียง

อาจมีอาการมึนงง ตาพร่ามัว อ่อนเพลีย ชักและหมดสติได้ ทาให้ความดันต่า กด
การเต้นของหัวใจ ทาให้หัวใจเต้นช้า และหยุดทางานได้

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
- ในรายที่ผู้ป่วยเป็นเด็กอ่อนเพลียมาก ได้รับอาหารไม่เพียงพอ หรือผู้สูงอายุ ควร
ลดขนาดที่ใช้ให้ต่าลง ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นสตรีที่กาลังตั้งครรภ์ ไม่ควรใช้ขนาดสูง
เพราะอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ ห้ามฉีดเข้าหลอดเลือดดาของผู้ป่วย ซึ่ง
มีตับหย่อนสมรรถภาพ ทั้งนี้ เพราะตับเป็นอวัยวะสาคัญในการขจัดพิษของยานี้ ไม่
ควรให้ยานี้แก่ผู้ป่วยที่เป็นโรค Heart Block หรือโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติในการ
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นาผ่านกระแสประสาทภายในหัวใจ หรือในรายที่หัวใจเต้นช้ากว่าปกติ หัวใจวาย
หรือมีความดันโลหิตต่าลง
7. ปฎิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร
- รุนแรงมาก ควรเปลี่ยนไปใช้ยาชนิดอื่นแทน ได้แก่Fentanyl, Phenytoin
- รุ น แรงควรติ ด ตามอย่ า งใกล้ ชิ ด ได้ แ ก่ Amiodarone, Carbamazepine,
Ciprofloxacin, Erythrom ycin, Isoniazid, Norfloxacin, Propanlol,
Metoprolol, Rifampin
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
Pregnancy category B
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ยาขับออกทางน้านม ให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
ไม่มีข้อมูล
เอกสำรอ้ำงอิง
- Drug information Handbook edition 24th
- http://www.phapayomhospital.com/medicine/file/Lidocaine%20inj.pdf [เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2562]
- http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=555&gid=7 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 8
กรกฎาคม 2562]
- http://www.med.cmu.ac.th/hospital/dis/documents/multiple-dose-June2016.pdf
[เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562]
- เอกสารกากับยาองค์การเภสัชกรรม

62. Lynestrenol 0.5 mg tablet
1. ชื่อยำ

Lynestrenol

2. ส่วนประกอบ

Lynestrenol 0.5 mg tablet
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3.ข้อบ่งชี้

การคุมกาเนิดภาวะประจาเดือนผิดปกติ

4. ขนำดและวิธีใช้

การคุมกาเนิด : เริ่มรับประทานยาวันแรกของการมีเลือดประจาเดือน หรือ อาจ
เริ่มต้นในระหว่างวันที่ 2 – 5 ของรอบประจาเดือนก็ได้ โดยรับประทานครั้งละ
1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ในเวลาเดียวกันทุกวันติดต่อกัน 28 วัน และเริ่มต้นแผงยา
ถัดไปทันทีหลังจากที่รับประทานยาแผงเดิมหมดแล้ว

5.อำกำรข้ำงเคียง

รู้สึกไม่สบายในช่องท้อง รับประทานอาหารได้มากขึ้น/น้าหนักตัวเพิ่ม
คลื่นไส้ท้องเสียเกิดผื่นคัน ลมพิษ ผิวแพ้แสงแดดได้ง่ายเกิดภาวะซึมเศร้าปวด
ศีรษะ เป็นไมเกรน ประจาเดือนมาผิดปกติ อารมณ์ทางเพศน้อยลงเกิดภาวะเต้านม
โต เจ็บเต้านม คัดตึงเต้านม ตัวบวม

6.คำเตือน /ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง

ในสตรีตั้งครรภ์ ในผู้ที่มีประจาเดือนมาผิดปกติโดยที่ไม่ทราบ

สาเหตุ ในผู้ที่มีโรคหลอดเลือดแดงในระดับรุนแรง ผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับ ผู้ที่เป็นเนื้อ
งอกโดยมีสาเหตุจากฮอร์โมนโปรเจสโทเจน (Progestogen-dependent tumor,
เช่น ก้อนในเต้านม) ผู้ป่วยด้วยโรคPorphyria (โรคทางพันธุกรรมที่พบได้น้อย
ที่มีความผิดปกติในการทางานของเม็ดเลือดแดง) ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และมะเร็งตับ
7.ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร
หลีกเลี่ยงการใช้ยาLynestrenol ร่วมกับ ยาต้านชัก,ยา Barbiturate, Rifampicin,
และยาระบาย/ยาแก้ท้องผูกชนิดต่างๆ เพราะกลุ่มยา เหล่านี้ สามารถทาให้
ประสิทธิภาพการคุมกาเนิดของยาLynestrenol ลดลง และอาจเกิดภาวะเลือดออก
ผิดปกติทางช่องคลอดตามมา
การใช้Lynestrenol ร่วมกับยา Beta blockers และยา Cyclosporinอาจทาให้
การออกททธิกของ ยา Beta blockers และยา Cyclosporinเพิ่มมากขึ้น และอาจทา
ให้ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงต่างๆของยา Beta blockers และยา Cyclosporinสูงขึ้น
ตามมาได้ หากไม่มีความจาเป็นใดๆ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน
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การใช้ Lynestrenol ร่วมกับยากลุ่ม Macrolides สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
เกิดพิษกับตับ/ ตับอักเสบได้มากขึ้น เพื่อป้องกันภาวะดังกล่าว จึงควรหลีกเลี่ยงการ
ใช้ยาร่วมกัน
8.ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy Category D

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

หากจาเป็น ควรปรึกษาแพทย์

10.คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

หากลืมรับประทานยาLynestrenol น้อยกว่า 3 ชั่วโมงจากเวลา
เดิม สามารถรับประทานยานี้ได้ทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ โดยระดับยายัง
มีประสิทธิภาพเพียงพอในการคุมกาเนิดได้เหมือนเดิม แต่กรณีลืม
รับประทานยานานตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไปนับจากเวลาเดิม จะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพของการคุมกาเนิดให้น้อยลง อย่างไรก็ดี ควร
รับประทานยานี้ทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาด
รับประทานแต่อย่างใด รวมถึงต้องให้รับประทานยาเม็ดถัดไปตรง
ตามเวลาปกติในแต่ละวัน

11. กำรเก็บรักษำ

ควรเก็บยาในที่มีอุณหภูมิ ต่ากว่า 25 ˚C

เอกสำรอ้ำงอิง
- Drug Information Handbook 14th ed. Page 1037

63. Magnesium hydroxide suspension
1. ชื่อยำ

Magnesium hydroxide suspension

2. ส่วนประกอบ ในยาน้ าแขวนตะกอน 5 มิ ล ลิ ลิ ต ร ประกอบด้ ว ยตั ว ยา Magnesium Hydroxide
400 มิลลิกรัม
3. ข้อบ่งชี้

ใช้เป็นยาระบาย

4. ขนำดและวิธีใช้

- เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ไม่แนะนาให้ใช้
- เด็กอายุ 2-5 ปี รับประทาน 5-15 มิลลิลิตรต่อวัน
- เด็กอายุ 6-11 ปี รับประทาน 15-30 มิลลิลิตรต่อวัน
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- เด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี และผู้ใหญ่ รับประทาน 30-60 มิลลิลิตรต่อวัน ก่อนนอน
5. อำกำรข้ำงเคียง

อาจทาให้เกิดการระคายเคืองในทางเดินอาหาร ทาให้ระบายหรือถ่ายท้อ ง ท้องเสีย
เป็นตะคริวที่ท้อง และอาจเกิดภาวะเป็นพิษจากเกลือแมกนีเซียม (เกิดอาการง่วงซึม
ความดันโลหิตต่า หัวใจเต้นผิดปกติ กล้ามเนื้ออ่อนแรง คลื่นไส้ อาเจียน)

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้ยาแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (Magnesium hydroxide)
- ห้ามใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี ผู้ป่วยโรคไต (เพราะแมกนีเซียมจะถูกกาจัดออกจากร่างกายทาง
ไต จึงอาจไปกระตุ้นให้เกิดไตวายได้) และผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ (เพราะตัวยาอาจถูกดูดซึมเข้าร่างกาย
และเกิดพิษต่อหัวใจได้)
- ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์ เพราะอาจส่งผลถึงความพิการของทารกในครรภ์ได้
- ห้ามใช้ยาที่หมดอายุ
- ควรระมัดระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดลาไส้ (โดยเฉพาะการผ่าตัดลาไส้ใหญ่)
เพราะผลข้างเคียงจากยาอาจทาให้เกิดอาการท้องเสียและส่งผลต่อแผลผ่าตัดได้ เพราะฉะนั้นจึงควร
ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้เสมอ
- ยานี้อาจก่อให้เสียสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายจากการท้องเสียได้
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีลาไส้อุดตัน
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร
- การรั บ ประทานยาแมกนี เ ซี ย มไฮดรอกไซด์ ร่ ว มกั บ ยาไซเมทิ ดี น (Cimetidine), รานิ ทิ ดี น
(Ranitidine), ดิจิทาลิส (Digitalis) จะทาให้ยาเหล่านี้ถูกดูดซึมได้น้อยลง
- การรับประทานยาแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ร่วมกับยาปฏิชีวนะบางกลุ่ม เช่น คลอร์เตตราไซคลีน
(Chlortetracycline), เตตราไซคลีน (Tetracycline), ดอกซีไซคลีน (Doxycycline), ไอเอ็นเอช/ไอ
โซไนอะซิด (INH/Isoniazid) ตัวยาจะไปลดการดูดซึมของยาปฏิชีวนะเหล่านี้ ทาให้ททธิกในการฆ่าเชื้อ
แบคทีเรียลดลง
- การรับประทานยาแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ร่วมกับยาบารุงโลหิตหรือยาบารุงร่างกายที่มีธาตุเหล็ก
เป็ น ส่ ว นประกอบ เช่ น เฟอรัส ซั ล เฟต (Ferrous sulfate), เฟอรัส ฟู ม าเรต (Ferrous fumarate),
เฟอรัสออกซาเลต (Ferrous oxalate), เฟอริคฟอสเฟต (Ferric phosphate) ตัวยาจะไปยับยั้งการ
ดูดซึมของธาตุเหล็ก จึงไม่ควรรับประทานยาเหล่านี้ร่วมกัน
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

ควรหลี ก เลี่ ย งการใช้ ย านี้ ในหญิ งตั้ งครรภ์ เพราะอาจส่ งผลถึ ง
ความพิการของทารกในครรภ์ได้
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9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

การศึกษาการใช้ยานี้ระหว่างการให้นมบุตรพบว่าไม่มีผลกระทบ
ต่อทารกที่กินนมแม่

10. ระดับควำมเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์

FDA สหรัฐอเมริกาไม่ได้กาหนดระดับความเสี่ยง

11. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
12. กำรเก็บรักษำ

เขย่าขวดก่อนรับประทานยาทุกครั้ง
เก็บในที่แห้ง อุณหภูมิไม่เกิน 30 °C

เอกสำรอ้ำงอิง
1.American Pharmacists Association, DRUG INFORMATION HANDBOOK with INTERNATIONAL
TRADE NAMES INDEX, 25 th ed, p 1264-1265, USA, Wolters Kluwer Clinical Drug Information,
Inc.,2016
2.Drugs.com. “Magnesium Hydroxide”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : www.drugs.com [13 พ.ย.
2562]
3.Medthai.com “แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : medthai.com [1 ส.ค. 2562]

64. Measle-Mumps-Rubella Vaccine (MMR)
1. ชื่อยำ

Measle-Mumps-Rubella vaccine, Live-attenuated

2. ส่วนประกอบ

1 dose = 0.5 ml ในรูปแบบ Lyophilized powder for injection ประกอบด้วย
Schwarz measles
ไม่น้อยกว่า 103.0CCID50
RIT 4385 mumps
ไม่น้อยกว่า 103.7CCID50
Wistar RA 27/3 rubella
ไม่น้อยกว่า 103.0 CCID50

3. ข้อบ่งใช้

ใช้เพื่อป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน วัคซีนรวมในกลุ่มนี้ใช้ในเด็กอายุที่ 9-12
เดือน และ 18 เดือน เพื่อลดจานวนเข็มจากการแยกฉีด

4. ขนำดและวิธีใช้

ให้โดยการฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนัง (S.Q.) ครั้งละ 0.5 ml จานวน 2 เข็ม ครั้งแรกที่อายุ
9-12 เดือน และครั้งที่สองที่อายุ 2 ปีครึ่ง ตามลาดับ

5. อำกำรข้ำงเคียง

อาการที่บริเวณที่ฉีด : ปวด บวม แดง ผื่น
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อ า ก า ร ท า ง ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท ส่ ว น ก ล า ง : ไข้ 5 -1 2 วั น ห ลั ง ฉี ด ชั ก
(Febrile convulsion) Encephalopathy
อื่นๆ : ต่อมน้าเหลืองโต ต่อมน้าลายอักเสบ อาการกลุ่มติดเชื้อทางเดินหายใจ
ส่วนบน (URI) Thrombocytopenia
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
ข้อห้ามใช้ : ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีน และส่วนผสมอื่นในวัคซีนนี้
คาเตือน/ข้อควรระวัง : ระมัดระวังการให้วัคซีนในผู้ที่มีประวัติชักจากไข้สูง หรือ
บุคคลในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคชัก ในการให้วัคซีนเข็มแรกควรพิจารณาใช้
วัคซีนแบบแยกเข็มมากกว่า เนื่องจากวัคซีนอาจทาให้เกิดไข้หรือไข้ชักซึ่งมักพบ
ภายใน 5-12 วันหลังได้รับวัคซีน ไม่ควรให้ในผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง
เช่น ผู้ติดเชื้อ HIV หรือผู้ได้รบั ยาที่ทาให้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ที่อยู่
อาศัยร่วมกัน
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร
วัคซีนอาจกด Terbuculin skin sensitivity ชั่วคราวเป็นเวลานาน4-6สัปดาห์
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผล false negative ควรทา Terbuculin test ก่อนหรือแยก
ห่างช่วงจากกัน
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
Pregnancy category C
โดยทั่วไปไม่ควรให้วัคซีนชนิดเป็น(Live-attenuated)ในหญิงตั้งครรภ์ (ตาราวัคซีน
และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2556 กล่าวว่า ห้ ามใช้ในสตรีที่อยู่ในระหว่าง
ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ในช่วง 1 เดือนหลังได้รับวัคซีน)
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ไม่มีข้อมูล
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
ไม่มีข้อมูล
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11. กำรเก็บรักษำ

- วัคซีนต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 2º-8ºC ห้ามแช่แข็ง และป้องกันแสง หลัง
เปิดใช้หรือผสมแล้วควรเก็บไว้ไม่เกิน 6 ชั่วโมงในที่อุณหภูมิ 2º-8ºC
- น้ายาทาละลายควรเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 2º-8ºC หรือที่อุณหภูมิห้อง

เอกสำรอ้ำงอิง
- สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข . (2556) . ตาราวัคซีนและการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค .
แหล่งข้อมูล:http://thaigcd.ddc.moph.go.th/2016/knowledges/download/187.ค้นเมื่อวันที่
9 กรกฎาคม 2562.
- สถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน) . (2561) . หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสาหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคปี2561 . แหล่งข้อมูล:http://data.nvi.go.th/2561/epimodule61.pdf . ค้นเมื่อวันที่
9 กรกฎาคม 2562.
- Drug Information Handbook 20th ed., page 1068-1069
- เอกสารกากับยา PriorixTM, GlaxoSmithKline Biological S.A., Rixensart-Belgium

65. Mebendazole Suspension
1. ชื่อยำ

MEBENDAZOLE SUSPENSION

2. ส่วนประกอบ Mebendazole 100 mg / 5ml (30 ml)
3. ข้อบ่งใช้

โรคพยาธิเส้นด้าย (ในทางเดินอาหาร) พยาธิตัวกลม พยาธิปากขอ พยาธิแส้ม้า พยาธิตัวตืด

4. ขนำดและวิธีใช้

ผู้ ใหญ่ & เด็ ก (2ปี ขึ้ น ไป) พยาธิ เข็ ม หมุ ด 1 ช้ อ นชา
(100 mg) ครั้งเดียว
/พยาธิตั ว กลม พยาธิป ากขอ พยาธิ แส้ ม้ า 1 ช้ อนชา
(100 mg) วันละ 2 ครั้ง x 3 วัน
/พยาธิตัวตืด และพยาธิอื่นๆ ในทางเดินอาหาร 2 ช้อนชา
(200mg) วันละ 2 ครั้ง x 4 วัน

5. อำกำรข้ำงเคียง

ปวดมวนท้อง ท้องเสีย (high dose)

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

ห้ามใช้ในเด็ก อายุ <1 ปี และ หญิงตั้งครรภ์
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7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร

metronidazole cimetidine

8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มีข้อมูล

11. กำรเก็บรักษำ

ควรอยู่ในที่ที่แสงแดดส่องไม่ถึง ควรตั้งให้พ้นจากมือเด็ก
ไม่เก็บยาในที่ชื้น ควรตั้งอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
ควรจัดตู้ยาให้เป็นระเบียบ เพื่อ ป้องกันอันตรายจากการ
หยิบยาผิด

66. Mebendazole Tablet
1. ชื่อยำ

Mebendazole Tablet

2. ส่วนประกอบ Mebendazole 500 mg และ 100 mg
3. ข้อบ่งใช้

โรคพยาธิเส้นด้าย (ในทางเดินอาหาร) พยาธิตัวกลม พยาธิปากขอ พยาธิแส้ม้า พยาธิตัวตืด

4. ขนำดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่ & เด็ก (2ปีขึ้นไป) ในพื้นที่ระบาด / เสี่ยงต่อโรค
1 เม็ด (500 mg) ปีละ 3-4 ครั้ง
- ผู้ใหญ่ & เด็ก (2ปีขึ้นไป) พยาธิเข็มหมุด 1 เม็ด
(100 mg) ครั้งเดียว / พยาธิตัวกลม พยาธิปากขอ
พยาธิแส้ม้า 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง x 3 วัน / พยาธิ
ตัวตืด และพยาธิอื่นๆ ในทางเดินอาหาร 2 เม็ด วันละ
2 ครั้ง x 4 วัน

5. อำกำรข้ำงเคียง

ปวดมวนท้อง ท้องเสีย

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

ห้ามใช้ในเด็ก อายุ <1 ปี และหญิงตั้งครรภ์

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร

metronidazole cimetidine

8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ผู้ป่วยควรเคี้ยวให้เม็ดยาแตก ก่อนกลืนยา
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11. กำรเก็บรักษำ

ควรอยู่ในที่ที่แสงแดดส่องไม่ถึง ควรตั้งให้พ้นจากมือเด็ก
ไม่เก็บยาในที่ชื้น ควรตั้งอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
ควรจัดตู้ยาให้เป็นระเบียบ เพื่อป้องกันอันตรายจากการ
หยิบยาผิด

67. Medroxyprogesterone acetate injection
1. ชื่อยำ

medroxyprogesterone acetate injection

2. ส่วนประกอบ

medroxyprogesterone acetate injection150 mg

3. ข้อบ่งใช้

ใช้เป็นยาคุมกาเนิด

4. ขนำดและวิธีใช้

ขนาดที่ใช้ 150 มิลลิกรัม ฉีดเข้ากล้ามตรงสะโพก ทุก 1-3 เดือน

5. อำกำรข้ำงเคียง
>5%
- ระบบประสาทส่วนกลาง : เวียนศีรษะ, ปวดศีรษะ,
- ระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม :การขาดระดู เนื่องจากยาคุมไปทาให้เยื่อบุโพรงมดลูกฝ่อและบาง
จึงไม่มีประจาเดือน หลังจากหยุดฉีดไปแล้ว 9 - 12 เดือนมดลูกก็จะกลับคืนสภาพเดิม, ประจาเดือน
มากระปริดกระปรอย
- ระบบทางเดินอาหาร : อาจมีน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ เพราะฮอร์โมนนี้ไปกระตุ้นต่อมความอยากอาหาร
ทาให้น้าหนักตัวเพิ่มได้
1-5%
- ระบบหัวใจและหลอดเลือด : มีภาวะบวม
- ระบบประสาทส่วนกลาง : เครียด, อ่อนล้า, นอนไม่หลับ
- ระบบผิวหนัง : สิว, ผมร่วง, ผื่นแดง
- ระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม :เจ็บเต้านม, ร้อนวูบวาบ
6.คำเตือน /ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดอุดตัน และโรคตับ
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- ไม่ควรใช้ในสตรีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดอุดตัน เช่น มีประวัติเป็นโรคเลือดอักเสบ โรค
อ้วน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
- ระมัดระวังการใช้ในสตรีที่สูบบุหรี่โดยเฉพาะสตรีที่อายุมากกว่า 35 ปี ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
- สตรีที่สงสัยหรือกาลังตั้งครรภ์
- สตรีที่ยังไม่มีบุตร เนื่องจากภาวะเจริญพันธ์จะกลับมาช้า และไม่แน่นอน
- สตรีที่มีเลือดออกผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ
7.ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ / ปฏิกิริยำกับอำหำร
- ห้ามใช้ยาmedroxyprogesterone ร่วมกับยา Tranexamic acid ด้วยเสี่ยงต่อภาวะเลือด
จับตัวเป็นก้อน/เป็นลิ่มเลือดติดตามมา
-การใช้ยา medroxyprogesterone ร่วมกับยา Ivacaftor (ยารักษาโรค Cystic fibrosis,
โรคทางพันธุกรรมที่พบได้น้อยมากที่สารคัดหลังจากเยื่อเมือกจะเหนียวข้นมาก) อาจทาให้
ระดับยา medroxyprogesterone ในกระแสเลือดเพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้ได้รับอาการ
ข้างเคียงต่างๆจากยา medroxyprogesterone ตามมา หากจาเป็นต้องใช้ยาร่วมกันแพทย์
จะปรับขนาดรับประทานให้เหมาะสมเป็นกรณีไป
- การใช้ยา medroxyprogesterone ร่วมกับยา Metformin อาจทาให้มีระดับน้าตาลใน
เลือดเพิ่มผิดปกติ กรณีต้องใช้ยาร่วมกันแพทย์จะปรับขนาดรับประทานให้เหมาะสมเป็น
รายบุคคลไป
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category X

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

หากจาเป็น ควรปรึกษาแพทย์

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ควรได้รับการรักษาโดยแพทย์

หมำยเหตุ ควรเก็บยาในที่มีอุณหภูมิ ต่ากว่า 25 ˚C
เอกสำรอ้ำงอิง
- Drug Information Handbook 14th ed. Page 1058-1060
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68. Metronidazole Tablet
1. ชื่อยำ

METRONIDAZOLE TABLET

2. ส่วนประกอบ 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยา Metronidazole 200 มิลลิกรัม
หรือ
3. ข้อบ่งใช้

Metronidazole 400 มิลลิกรัม

ใช้รักษาอาการติดเชื้อจากแบคทีเรียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน ได้แก่ บิดอมีบา และ เชื้อตริโคโม
แนส การติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด และการติดเชื้อพวกโปรโตซัว (Protozoal)

4. ขนำดและวิธีใช้
ทารกและเด็ก: (ขนาดยาสูงสุด 2 กรัมต่อวัน)
- โรคบิดอมีบา ขนาดยา 35-50 มิลลิกรัม/กก./วัน แบ่งให้ทุก 8 ชม. เป็นเวลา 10 วัน
- การติดเชื้อตริโคโมแนส ขนาดยา 15-30 มิลลิกรัม/กก./วัน แบ่งให้ทุก 8 ชม. เป็นเวลา 7 วัน
- Anaerobic infections ขนาดยา 15 -35 มิลลิกรัม/กก./วัน แบ่งให้ทุก 8 ชม.
ผู้ใหญ่ :
- โรคบิดอมีบา รับประทานครั้งละ 500-750 มิลลิกรัม ทุก 8 ชม.เป็นเวลา 5-10 วัน
- การติดเชื้อตริโคโมแนสในช่องคลอด รับประทานครั้งละ 250 มิลลิกรัม ทุก 8 ชม.เป็นเวลา 7 วัน
หรือ 2 กรัม ครั้งเดียว
- Anaerobic infections รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม ทุก 6-8 ชม. เป็นเวลา7 วัน
- การติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้งหรือ 750
มิลลิกรัม วันละครั้งเป็นเวลา 7 วัน
5. อำกำรข้ำงเคียง
คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ มึนงง ตาพร่า เดินเซ เบื่ออาหาร ท้องเสีย แน่นท้อง ท้อง
เป็นตะคริว ท้องผูก ปัสสาวะเป็นสีคล้า การรับรสเปลี่ยน และอาจเกิดผื่นแพ้ได้
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6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
- ข้อควรระวังระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับ มีประวัติชัก หัวใจล้มเหลว โรคทางสมอง
- อาจพิจารณาปรับลดขนาดยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องรุนแรง (ค่า Clcr< 10มล./นาที) ใน
สูงอายุควรใช้ยาในขนาดต่า
- ข้อห้ามใช้ ผู้ที่แพ้ หรือไวต่อยานี้

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร
- เมื่อรับประทานร่วมกับยา Warfarin มีผลเพิ่มททธิกและอาการข้างเคียงจากยา warfarin ทาให้เกิด
เลือดออกได้
- เมื่อรับประทานร่วมกับยา disulfiram, mebendazoleมีผลเพิ่มททธิกของยา Metronidazole
- เมื่อรับประทานยาร่วมกับ แอลกอฮอล์ อาจทาให้เกิด disulfiram-likereaction ซึ่งจะมีอาการหน้า
แดงปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออก หัวใจเต้นเร็ว
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category B (ห้ามใช้ในช่วง 3 เดือนแรกของ
การตั้งครรภ์)

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ยาขับออกมากับน้านม ไม่แนะนาให้ใช้ในหญิงให้นมบุตร

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
- ควรรับประทานยานี้พร้อมอาหารเพื่อลดอาการระคายเคืองกระเพาะอาหาร
- อาจทาให้ลิ้นรับรสชาติอาหารผิดไป
- ปัสสาวะอาจเปลี่ยนเป็นสีเข้ม หรือน้าตาลแดง โดยไม่มีอันตราย
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม/ยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
หมำยเหตุ เก็บในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง (ซองสีชา) ที่อุณหภูมิห้อง
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เอกสำรอ้ำงอิง
- Drug Information Handbook 19 th, page 1079-1080
- Metronidazole [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 26 กรกฎาคม 2562. จาก
https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/qa_full.php?id=4876

69. Multivitamins Syrup or Suspension, Dry Powder
1. ชื่อยำ

MULTIVITAMINS SYRUP or SUSPENSION or DRY POWDER

2. ส่วนประกอบ ประกอบด้วย ตัวยา Vitamin A, B1, B3, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, Folic acid
(ส่วนประกอบอาจแตกต่างกันในแต่ละบริษัทผู้ผลิต)
3. ข้อบ่งใช้

ใช้สาหรับป้องกันการขาดวิตามิน บารุงร่างกาย

4. ขนำดและวิธีใช้

รับประทานวันละ ½ -1 ช้อนชา หรือตามแพทย์สั่ง

5. อำกำรข้ำงเคียง

- ยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทาให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่
ควรใช้เกินขนาด หรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
- กรณีเป็น Dry powder ให้เติมน้าสะอาดลงในขวด (น้า
ต้มสุกที่เย็นแล้ว) เขย่า ให้เข้ากัน แล้วเติมน้าให้ถึงขีดข้าง
ขวดอีกครั้งจนถึงขีดปริมาตร

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

- ผู้ ที่มีประวัติแพ้ห รือไวต่อวิตามินและส่ วนประกอบใน
วิตามินรวมนี้

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร

ไม่มขี ้อมูล

8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยตามคาแนะนาของ
แพทย์หรือเภสัชกร

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มีข้อมูล

11. กำรเก็บรักษำ

เก็ บ ที่ อุ ณ หภู มิ ต่ ากว่ า 30 องศาเซลเซี ย สให้ พ้ น จาก
แสงแดด ความร้อน และความชื้น กรณียารูปแบบผงแห้ง
เมื่อผสมน้าแล้วควรเก็บในตู้เย็น และใช้ภายใน 14 วัน
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เอกสำรอ้ำงอิง :
1. เอกสารกากับยา ไวสตาร์ ไซรัป บริษัท เซเว่นสตาร์
2. กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลป่าพะยอม.multivitamin,สืบค้นเมื่อ 8 กรกฎาคม 2562, จาก
https://www.phapayomhospital.com/medicine/file/Multivitamin.pdf

70. Multivitamin Tablet
1. ชื่อยำ

MULTIVITAMIN TABLET

2. ส่วนประกอบ ยาเม็ด ในแต่ละเม็ดประกอบด้วยประกอบด้วย ตัวยา Vitamin A, B1, B3, B2, B6, B12,
C, D ,E ,Folic acid (ส่วนประกอบอาจแตกต่างกันในแต่ละยี่ห้อ)
3. ข้อบ่งใช้

ใช้ ส าหรั บ ป้ อ งกั น การขาดวิ ต ามิ น บ ารุ ง ร่ า งกายในเด็ ก ผู้ ป่ ว ยและในระยะพั ก ฟื้ น ใน
หญิงมีครรภ์ หลังคลอด ระยะให้นมบุตรและคนชรา

4. ขนำดและวิธีใช้

รับประทานวันละ 1 เม็ด หรือตามแพทย์สั่ง

5. อำกำรข้ำงเคียง

- ยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทาให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่
ควรใช้เกินขนาด หรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

- ผู้ ที่มีประวัติแพ้ห รือไวต่อวิตามินและส่ วนประกอบใน
วิตามินรวมนี้

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร

ไม่มีข้อมูล

8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยตามคาแนะนาของ
แพทย์หรือเภสัชกรการเก็บรักษา

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มีข้อมูล

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

เอกสำรอ้ำงอิง :
กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลป่าพะยอม.multivitamin,สืบค้นเมื่อ 8 กรกฎาคม 2562, จาก
https://www.phapayomhospital.com/medicine/file/Multivitamin.pdf
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71. Norfloxacin Tablets
1. ชื่อยำ

NORFLOXACIN TABLETS

2. ส่วนประกอบ 1 เม็ดประกอบด้วยตัวยา Norfloxacin

100 mg

หรือ

Norfloxacin

200 mg

หรือ

Norfloxacin

400 mg

3. ข้อบ่งใช้
-ใช้รักษาการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
-ใช้รักษาการติดเชื้อของระบบทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น อหิวาตกโรค,
บิดไม่มีตัวหรือบิดชิเกลลา, อาการท้องเสียจากการท่องเที่ยว เป็นต้น
4. ขนำดและวิธีใช้
ขนาดยาในเด็ก
- อุจจาระร่วงเฉียบพลัน, อหิวาตกโรค ขนาดยา 5-10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละ 2 ครั้ง ทุก 12
ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วัน
ขนาดยาทั่วไปในผู้ใหญ่ 400 มก. ทุก 12 ชั่วโมง (ขนาดยาสูงสุด 800 มก./วัน)
- อหิวาตกโรค, อุจจาระร่วงเฉียบพลัน รับประทานครั้งละ 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ทุก 12 ชั่วโมง
เป็นเวลา 3 วัน
- โรคบิ ดชิเกลลา รับ ประทานครั้งละ 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ทุก 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 วัน
(ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจจาเป็นต้องรับประทานยาติดต่อกันเป็นเวลา 7-10 วัน)
- การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ หรือกระเพาะปัสสาวะ รับประทานครั้งละ 400 มิลลิกรัม วันละ
2 ครั้ง ทุก 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วัน
หมำยเหตุ ในผู้ ป่ ว ยที่ ไตท างานบกพร่อ ง ซึ่งมี creatinine clearance น้ อ ยกว่า 30 มิ ล ลิ ลิ ตร/นาที /1.73
ตารางเมตรขนาดรับประทานวันละ 400 มก. หรือตามแพทย์สั่ง
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5. อำกำรข้ำงเคียง
- คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย ปวดศีรษะ เป็นไข้ ปวดข้อ มีผื่นขึ้น กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- ผลข้างเคียงอื่นที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่พบเป็นจานวนน้อย ได้แก่ อาการชัก กระตุก แพ้แสงแดด เม็ด
เลือดขาวและ เกล็ดเลือดต่า (Leucopenia thrombocytopenia)
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
- ห้ามใช้ในคนที่มีประวัติแพ้ยากลุ่มควิโนโลน
- ไม่ควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
- การใช้ยาในผู้ที่เป็น โรคตับ และ /หรือ โรคไต
- ระวังการใช้ยากับผู้ที่มีประวัติเป็นโรคลมชัก หรือผู้ที่มีประวัติบาดเจ็บ ทางระบบประสาทส่วนกลาง
- ไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรค G-6PD
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร
- การรับประทานร่วมกับยาลดกรดหรือยาที่มีส่วนประกอบของธาตุเหล็ก อาจ ทาให้การดูดซึมของยา
Norfloxacin เข้าสู่ร่างกายได้น้อยลง
- การรับประทานร่วมกับยา theophylline จะเพิ่มระดับยา theophylline ในเลือด
- การรับประทานยาชนิดนี้ร่วมกับยาwarfarin จะเพิ่มททธิกของ warfarin ได้
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

pregnancy category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลว่ายาสามารถผ่านออกมาทางน้านมได้หรือไม่
ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ให้รับประทานยาก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง หรือหลังอาหาร 2
ชั่วโมง เนื่องจากการรับประทานยาพร้อมอาหารจะมีผล
ลดการดูดซึมของยา
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เอกสำรอ้ำงอิง
- Drug Information Handbook 19 th, page 1183
- ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล. (2558). คู่มือการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียด้วยยาปฏิชีวนะที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 26 กรกฎาคม 2562.
จาก https://www.hsri.or.th/sites/default/files/attachment/book1.pdf

72. Omeprazole Capsule
1. ชื่อยำ

OMEPRAZOLE CAPSULE

2. ส่วนประกอบ OMEPRAZOL 20 MG
3. ข้อบ่งชี้

-รักษาแผลในลาไส้เล็กส่วนต้น (Duodenal ulcer)
-รักษาแผลในกระเพาะอาหาร (Gastric ulcer)
-รักษาอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปี่ (heartburn)
- ใช้รักษาอาการของโรคกรดไหลย้อน (GERD)
- ใช้รักษาอาการหลอดอาหารอั กเสบ (Erosive esophagitis) หรือหลอดอาหารและคอหอย
อักเสบ
-ใช้รักษาอาการปวดในกระเพาะอาหาร เนื่องจากอาหารไม่ย่อยและมีกรดมากเกินไป
-ใช้รักษาภาวะมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป เช่น กลุ่มอาการโซลลิงเจอร์ -เอลลิสั น
(Zollinger-Ellison syndrome)
-ใช้ร่วมกับยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เพื่อป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะ
อาหารและลาไส้
-ใช้ ร่ ว มกับ ยาปฏิ ชี ว นะเพื่ อ กาจัด เชื้อ แบคที เรียเฮลิ โคแบคเตอร์ ไพโลไร (Helicobacter
pylori) ในกระเพาะอาหาร

4. ขนำดและวิธีใช้
ผู้ใหญ่
1. แผลลาไส้เล็กส่ วนต้น (Active duodenal ulcer) รับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัม วัน
ละ 1 ครั้ง ก่อนอาหาร เป็นเวลานาน 4-8 สัปดาห์
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2. แผลในกระเพาะอาหาร (Gastric ulcers) รับประทานครั้งละ 40 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง
(หรือให้รับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง) เป็นเวลานาน 4-8 สัปดาห์
3. โรคกรดไหลย้ อน รั บ ประทานครั้ งละ 20 มิ ล ลิ ก รัม วั น ละ 1 ครั้ง ก่อ นอาหาร เป็ น
เวลานาน 4 สัปดาห์
4. หลอดอาหารอักเสบและมีแผล (erosive esophagitis) รับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัม
วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหาร เป็นเวลานาน 4-8 สัปดาห์
ขนาดยาที่ใช้เพื่อควบคุมอาการ รับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง จนถึง 12
เดือน (นับรวมระยะเวลารักษา 4-8 สัปดาห์ด้วย)
5. การติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร (Helicobacter pylori)
มี 2 รูปแบบ คือ
-คาแนะนาของผู้ผลิต
รับประทานโอเมพราโซล (Omeprazole) 40 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง ร่วมกับคลา
ริ โ ธรมั ย ซิ น (Clarithromycin) 500 มิ ล ลิ ก รั ม วั น ละ 3 ครั้ ง เป็ น เวลา 14 วั น หรื อ
รับประทานยา 3 ชนิด ได้แก่ โอเมพราโซล (Omeprazole) 20 มิลลิกรัม ร่วมกับอะม็อกซี
ซิ ล ลิ น (Amoxicillin) 1,000 มิ ล ลิ ก รั ม และคลาริ โ ธรมั ย ซิ น (Clarithromycin) 500
มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 10 วัน
-American College of Gastroenterology guidelines (Chey 2007)
: กรณี ไม่ แ พ้ ย ากลุ่ ม เพนนิ ซิ ล ลิ น รั บ ประทานโอเมพราโซล (Omeprazole) 20
มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ร่วมกับอะม็อกซีซิลลิน (Amoxicillin) 1,000 มิลลิกรัม และคลา
ริโธรมัยซิน (Clarithromycin) 500 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 10-14 วัน
: กรณี แ พ้ ย ากลุ่ ม เพนนิ ซิ ล ลิ น รั บ ประทานโอเมพราโซล (Omeprazole) 20
มิลลิกรัม วัน ละ 2 ครั้ง ร่วมกับคลาริโธรมัยซิน (Clarithromycin) 500 มิลลิกรัม และเม
เมโทรนิดาโซล(Metronidazole) 500 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 10-14 วัน หรือ
รับประทานโอเมพราโซล (Omeprazole) 20 มิลลิกรัม วันละ 1-2 ครั้ง ร่วมกับบิสมัธซับซา
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ลิไซเลท 525 มิลลิกรัม และเมโทรนิดาโซล(Metronidazole) 250 มิลลิกรัม และเตตร้า
ไซคลิน 500 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 10-14 วัน
6.มีสภาวะหลั่งกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป เช่นจากการเจริญที่ผิดปกติของตับอ่อน
หรือกลุ่มอาการโซลลิงเจอร์ -เอลลิสัน (Zollinger-Ellison syndrome) รับประทานเริ่มต้น
ในขนาด 60 มิลลิกรัม/วัน และปรับยาได้จนถึง 120 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ถ้าขนาดยาต่อ
วันมากกว่า 80 มิลลิกรัม ให้แบ่งมื้อยา
7.รักษาแผลในกระเพาะอาหารและลาไส้จากยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs)
รับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัม วันละครั้ง 4-8 สัปดาห์ ขนาดยาที่ใช้เพื่อควบคุมอาการ
รับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง อาจให้จนถึง 6 เดือน
8.ป้องกัน การเกิดแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้ จากยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่ส เตียรอยด์
(NSAIDs) ให้รับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัม วันละครั้ง อาจให้จนถึง 6 เดือน
9.อาการแสบร้ อ นยอดอกที่ เป็ น บ่ อ ย (Frequent heartburn) รั บ ประทานครั้ ง ละ 20
มิลลิกรัม วันละครั้ง เป็นเวลา 14 วัน ถ้าจาเป็นอาจรักษาซ้าหลัง 4 เดือน
เด็ก
โรคกรดไหลย้อนหรือความผิดปกติจากการหลั่งกรด
เด็กอายุ 1-16 ปี
น้าหนัก 5 กิโลกรัม – น้อยกว่า 10 กิโลกรัม รับประทานครั้งละ 5 มิลลิกรัม วันละครั้ง
น้าหนัก 10 กิโลกรัม – น้อยกว่า 20กิโลกรัม รับประทานครั้งละ 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง
น้าหนัก ≥ 20กิโลกรัม รับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัม วันละครั้ง
5. อำกำรข้ำงเคียง
1% - 10%
ระบบประสาทส่วนกลาง : ปวดหัว,วิงเวียน
อาการทางผิวหนัง : ผื่น
ระบบทางเดินอาหารส่วนบน : ปวดท้อง,ท้องเสีย,คลื่นไส้,ท้องอืด,อาเจียน,มีรสเปรี้ยวของ
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กรดในคอหรือปาก,ท้องผูก
ระบบกล้ามเนื้อเส้นประสาทและกระดูก : ปวดหลัง,กล้ามเนื้ออ่อนแรง
ระบบทางเดินหายใจ : การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน, ไอ
<1%
ก้ า วร้ า ว, กระสั บ กระส่ า ย, วิ ต กกั ง วล, สั บ สน, การบวมใต้ ชั้ น ผิ ว หนั ง (angioedema),
อ่อนเพลีย, โลหิตจาง, รู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัว, ตะคริว, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, ปวดเมื่อย
ตามตัว, สตีเว่นส์-จอห์นสัน ซินโดรม, TEN ฯลฯ
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
-ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่แพ้ยาโอเมพราโซล หรือแพ้ส่วนประกอบอื่น ๆ ของยานี้ หรือแพ้ยาอื่นใน
กลุ่มยาเดียวกัน
-อาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร
-ยานี้อาจลดประสิทธิภาพของยา Clopidogrel
-เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดกระดูกแตกหัก ถ้าใช้ในขนาดสูงหรือใช้ติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
-อาจมีภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่า มักพบในผู้ใช้ยานานกว่าสามเดือน อาจทาให้เกิดอาการ
ชักเกร็ง ชัก หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ
- การใช้ระยะยาวตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป อาจทาให้ขาดวิตามินบี 12
7. ปฏิกิริยำยำกับยำอื่น ๆ / ปฏิกิริยำกับอำหำร
ควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยาเหล่านี้
-Clopidogrel, Rifampicin,
การเพิ่มททธิกของยา/ความเป็นพิษของยา
-โอเมพ ราโซลอาจเพิ่ ม ระดั บ ยาหรื อ ผลของยาดั งต่ อ ไปนี้ Cannabis, Carvedilol,
Clozapine, Phenytoin, Saquinavir, Tetrahydrocannabinol
Tizanidine, ยาที่ต้านการทางานของ Vitamin K, Voriconazole
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-ระดับยา/ผลของยาโอเมพราโซล อาจเพิ่มขึ้นถ้าใช้ร่วมกับ Fluconazole, Ketoconazole,
Voriconazole
การลดททธิกของยา
-โอเมพราโซลอาจลดระดับของยาหรือผลของยาดังต่อไปนี้

Atazanavir,

Clopidogrel,

Clozapine, Indinavir, Itraconazole, Ketoconazole, Multivitamins/เกลือแร่(ที่มี
ADEK, Folate, เหล็ก)
-ระดับยา/ผลของยาโอเมพราโซล อาจลดลงถ้าใช้ร่วมกับ Phenytoin, Rifampicin
ปฏิกริ ิยากับอาหาร
- การใช้ระยะยาวตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป อาจทาให้การดูดซึมวิตามินบี 12 แย่ลง
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

ผลการศึกษาส่วนใหญ่ ไม่พบว่าเพิ่มความเสี่ยงของการ

เกิดทารกพิการแต่กาเนิดในแม่ที่ใช้ยานี้ระหว่างตั้งครรภ์ ควรใช้ยานี้เมื่อมีข้อบ่งชี้ทางคลินิก
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ยาขับออกทางน้านมได้ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง(ใช้
เมื่อมีข้อบ่งชี้หรือใช้ยาอื่น)

10. ระดับควำมเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์

US FDA ไม่กาหนดระดับความเสี่ยง ควรใช้ยานี้เมื่อมีข้อ
บ่งชี้ทางคลินิก

11. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ควรรับประทานยานี้ตอนท้องว่าง รับประทานก่อนอาหาร
เช้าจะให้ผลดีที่สุด

12. กำรเก็บรักษำ

เก็บยานี้ในอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส เก็บยาให้พ้น
จากแสงแดดและความชื้น

เอกสำรอ้ำงอิง
1.American Pharmacists Association, DRUG INFORMATION HANDBOOK with INTERNATIONAL
TRADE NAMES INDEX, 25 th ed, p1509-1512, USA, Wolters Kluwer Clinical Drug
Information, Inc.,2016
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73. Oral Rehydration Salts (ORS) Oral Powder
1. ชื่อยำ

Oral rehydration salts (ORS) oral powder

2. ส่วนประกอบ สาหรับผู้ใหญ่ (ซองใหญ่) ขนาด 16.5 กรัม ประกอบด้วย
-

Dextrose (Glucose anhydrous)

10.125 g

-

Sodium chloride

1.950 g

-

Potassium chloride

1.125 g

-

Sodium citrate dehydrate

2.175 g

สาหรับเด็ก (ซองเล็ก) ขนาด 3.645 g

3. ข้อบ่งชี้

-

Dextrose (Glucose anhydrous)

2.985 g

-

Sodium chloride

0.105 g

-

Potassium chloride

0.179 g

-

Sodium citrate dehydrate

0.353 g

-ใช้ ดื่ มเพื่ อ ทดแทนน้ าและเกลื อแร่จากอาการท้ อ งเสี ย เฉี ยบพลั น (อุ จจาระร่ว ง ท้ องร่ว ง
ท้องเดิน ถ่ายท้อง) หรืออาเจียนมากจากสาเหตุต่าง ๆ หรือใช้ในรายที่เสียเหงื่อมาก
-ใช้ป้องกันภาวะช็อกเนื่องจากร่างกายขาดน้า เช่น ไข้เลือดออก บาดแผลไฟไหม้น้าร้อนลวก
ขนาดใหญ่ที่เป็นสาเหตุทาให้ร่างกายสูญเสียน้าจากทางบาดแผล
-ใช้แก้อาการกระหายน้า

4. ขนำดและวิธีใช้
ผงเกลือแร่ชนิดใส่ซองสำเร็จรูป ให้ละลายผงเกลือแร่สาเร็จรูปในน้าต้มสุกที่เย็นแล้วตามปริมาตรที่
ระบุไว้บนฉลาก ก็จะได้ความเข้มข้นของเกลือแร่ที่เหมาะสม เป็นต้น โดยผงเกลือแร่ที่ละลายแล้ว ถ้าอยู่ใน
อุณหภูมิห้องควรดื่มให้หมดภายใน 12 ชั่วโมง (หรือภายใน 24 ชั่วโมงถ้าเก็บในตู้เย็น) หากดื่มไม่หมดให้ทิ้งไป
และเมื่ออาการท้องเสียหรืออาการอ่อนเพลียจากการท้องเสียดีขึ้นแล้ว ก็สามารถหยุดรับประทานได้

125

1. สำหรับผู้ใหญ่และเด็กโต ให้ดื่มกินต่างน้าบ่อย ๆ ครั้งละ ½ - 1 แก้ว (1 แก้ว = 250 มิลลิลิตร)
ประมาณวันละ 6-9 แก้ว หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับอาการ ถ้าถ่ายบ่อยให้ดื่มน้าบ่อยครั้งขึ้น ถ้า
อาเจียนด้วยให้ดื่มทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง โดยให้ดื่มแทนน้าตามปริมาณอุจจาระและปัสสาวะที่ถ่าย
ออกไป หรือดื่มจนกว่าปัสสาวะจะออกมากและใส หรือจนกว่าอาการท้องเสียจะทุเลาและดีขึ้น
(ในเด็กโตควรเริ่มให้อาหารใน 4 ชั่วโมงหลังจากดื่มสารละลายผงเกลือแร่แล้ว เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม
เพราะจะช่วยให้ลาไส้ได้อาหารและฟื้นตัวเร็วขึ้น ยกเว้นในผู้ป่วยที่อาเจียน ก็ควรรอให้อาการดีขึ้น
ก่อน)
2. สำหรับเด็กเล็ก ควรเน้นแก้ไขภาวะขาดน้าในช่วง 4-6 ชั่วโมงแรกหลังจากเด็กมีอาการท้องเสีย
ด้วยการให้สารละลายผงเกลือแร่หรือโออาร์เอสที่ผสมแล้วดังกล่าว โดยให้เด็กจิบดื่มแทนน้าทีละ
น้อย แต่บ่อยครั้ง เพื่อให้ทางเดินอาหารของเด็กดูดซึมได้ทัน ผู้ปกครองไม่ควรให้เด็กดื่มรวดเดียว
จนหมด เพราะอาจทาให้ท้องเสียมากขึ้นได้ และต้องไม่ลืมที่จะให้ในปริมาณที่มากพอกับที่เด็ก
ถ่ายออกไป พร้อมกับให้นมหรืออาหารแก่เด็กตามปกติ เช่น ให้นมแม่ตามปกติ แต่ให้สลับกับการ
ป้อนสารละลายผงเกลือแร่ หรือถ้าเป็นนมผสม ให้ผสมตามปกติ แต่ลดปริมาณนมลงครึ่งหนึ่งต่อ
มื้อ ส่วนปริมาณที่ให้นั้นจะขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของอาการท้องเสีย ดังนี้
o ภำวะขำดน้ำน้อย เด็กจะมีอาการปัสสาวะน้อยลงและมีอาการกระหายน้าร่วมด้วย ในกรณีนี้
สามารถแก้ไขโดยการให้สารละลายผงเกลือแร่ที่ผสมไว้ในปริมาณ 10 มิลลิลิตร/น้าหนักตัว 1
กิโลกรัม/ชั่วโมง โดยให้ดื่มต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าอาการจะดีขึ้น
o ภำวะขำดน้ำปำนกลำง เด็กจะมีอาการปัสสาวะน้อย กระหายน้า เซื่องซึม กระพุ้งแก้มแห้ง
ในกรณีนี้สามารถแก้ไขโดยการให้สารละลายผงเกลือแร่ที่ผสมไว้ในปริมาณ 15-20 มิลลิลิตร/
น้าหนักตัว 1 กิโลกรัม/ชั่วโมง และสามารถให้รับประทานได้มากเท่าที่เด็กต้องการ
o ภำวะขำดน้ำมำก เด็กจะมีอาการปัสสาวะน้อย กระหายน้า เซื่องซึม กระพุ้งแก้มแห้ง หายใจ
หอบและถี่ ง่วงนอนมาก การแก้ไขจาเป็นต้องให้สารละลายที่ผสมไว้ทางปากให้เร็วและมาก
ที่สุดพร้อมกับรีบพาเด็กไปโรงพยาบาลฉุกเฉินทันทีเพื่อให้ได้รับน้าเกลือทางหลอดเลือดดา
(Intravenous fluid)
3. สำหรับเด็กอำยุต่ำกว่ำ 2 เดือน ขนาดการใช้ผงเกลือแร่หรือโออาร์เอสควรต้องขอคาปรึกษาจาก
แพทย์ผู้ให้การรักษา
5. อำกำรข้ำงเคียง




ผงเกลือแร่หรือโออำร์เอสสำมำรถก่อให้เกิดผลข้ำงเคียงประเภทที่แสดงอำกำรได้ยำวนำน คือ
หลอดอาหารอักเสบ เกิดภาวะแพ้แสงแดดในบริเวณหน้าอก และผิวหนังอักเสบ
ผลข้ำงเคียงในระดับที่ต้องทำหัตถกำรเพื่อช่วยชีวิตที่อำจพบได้ คือ มีภาวะเกลือโพแทสเซียมและ
เกลือโซเดียมในร่างกายสูงกว่าปกติ (อาการที่พบ เช่น อ่อนเพลีย กระหายน้า ปากแห้ง
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กระสับกระส่าย วิงเวียน อาเจียน หัวใจเต้นช้า หัวใจเต้นผิดจังหวะ กล้ามเนื้อกระตุก กล้ามเนื้ออ่อน
แรง), เกิดภาวะกดการทางานของไขกระดูก (มีเม็ดเลือดต่า), เกิดภาวะแพ้อย่างรุนแรงชนิดที่เรียกว่า
Neutropenic fever (มีไข้จากภาวะเม็ดเลือดขาวต่า ซึ่งมักเกิดจากร่างกายติดเชื้อ) ซึ่งหากพบ
ผลข้างเคียงในลักษณะดังกล่าวจะต้องหยุดการใช้ผงเกลือแร่หรือโออาร์เอสและรีบไปพบแพทย์ที่
โรงพยาบาลทันที
ผลข้ำงเคียงอื่น ๆ ที่อำจพบได้ คือ ผมร่วง คลื่นไส้ ปวดท้อง เป็นต้น
ผลข้ำงเคียงจำกกำรรับประทำนผงเกลือแร่หรือโออำร์เอสเกินขนำด คือ อาเจียนอย่างรุนแรง
ท้องเสีย เกิดภาวะอักเสบในเยื่อบุทางเดินอาหาร มีภาวะเกลือโพแทสเซียมและเกลือโซเดียมใน
ร่างกายสูงกว่าปกติ เกิดภาวะกดการทางานของไขกระดูก เป็นต้น

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง










ขนาดและวิธีใช้ดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ผู้ป่วยควรใช้ผงเกลือแร่นี้ตามวิธีใช้ที่ระบุไว้บน
ฉลากยาหรือตามคาสั่งของแพทย์ ไม่ควรใช้ในขนาดที่น้อยกว่าหรือมากกว่าที่ระบุไว้ หากมีข้อสงสัย
ควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
การรับประทานผงเกลือแร่มากเกินไปจะมีโอกาสทาให้น้าตาลและเกลือแร่ในร่างกายสูงกว่าปกติ หรือ
ทาให้เลือดมีภาวะเป็นกรดได้ ดังนั้น จึงควรรับประทานแต่พอดี เมื่ออาการดีขึ้นก็ให้หยุดรับประทาน
ห้ามใช้ผงเกลือแร่หรือโออาร์เอสเป็นยาบารุงหรือแก้อาการอ่อนเพลียอย่างพร่าเพรื่อ โดยที่ร่างกาย
ไม่ได้เป็นอะไร เพราะอาจจะทาให้ตัวบวมได้ (ร่างกายจะบวมน้าเพราะเกลือเป็นตัวอมน้า) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต โรคหัวใจ หรือผู้ที่มีอาการบวมอยู่ก่อน และอาจทาให้ความ
ดันโลหิตขึ้นสูงในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่ก่อน เนื่องจากได้รับปริมาณโซเดียมมากเกินไป
การดื่มน้าสไปรท์ใส่เกลือแทนการใช้ผงเกลือแร่หรือโออาร์เอสเป็นวิธีที่ไม่แนะนาสาหรับการดื่มเพื่อ
ทดแทนน้าและเกลือแร่ เนื่องจากในน้าอัดลมจะมีปริมาณน้าตาลสูงกว่าผงเกลือแร่ แถมยังมีการอัด
ก๊าซเข้าไปด้วย หากดื่มเข้าไปก็อาจทาให้เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือทาให้อาการท้องเสียแย่ลง
กว่าเดิมได้ และยังต้องระมัดระวังในผู้ป่วยโรคเบาหวานและเด็กเล็ก
ถ้าผู้ป่วยยังมีอาการอาเจียนมาก เหงื่อออกมาก ตัวเย็น ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไป หรือหมดสติ ควร
นาส่งโรงพยาบาลโดยด่วน

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น ๆ / ปฏิกิริยำกับอำหำร

- ยังไม่พบปฏิกิริยาระหว่างยาของการใช้ ORS กับยาอื่น

8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

- ไม่มีข้อมูล

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

- ปลอดภัยให้ลูกกินนมแม่ได้

10. ระดับควำมเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์

- ไม่มีข้อมูล
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11. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
สาหรับผงเกลือแร่สาเร็จรูป อย่าใช้ละลายในน้าร้อน ควรละลายในน้าสะอาด หรือน้าต้มสุกที่เย็นแล้ว
เมื่อละลายใช้แล้ว หากทิ้งไว้เกิน 24 ชั่วโมง ยาจะบูด จึงไม่ควรใช้
 เมื่อละลายผงเกลือแร่แล้ว ควรดื่มให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง หากดื่มไม่หมดให้ทิ้งไปแล้วละลายซอง
ใหม่
12. กำรเก็บรักษำ เก็บที่อุณหภูมิห้อง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและ


ความชื้น ไม่เก็บยาในห้องน้า และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
เอกสำรอ้ำงอิง
1. หาหมอดอทคอม. “โออาร์เอส (ORS: Oral rehydration salt) หรือ ผงละลายเกลือแร่ (Electrolyte
powder packet)”. (ภก.อภัย ราษฎรวิจิตร). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : haamor.com. [10 ก.ย. 2019]
2. Medthai.com “ผงเกลือแร่โออาร์เอส (ORS)” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :medthai.com [10 ก.ย. 2019]

74. Paracetamol Syrup
1. ชื่อยำ
2. ส่วนประกอบ
3. ข้อบ่งใช้
4. ขนำดและวิธีใช้

Paracetamol [ชื่อพ้อง (Synonyms) Acetaminophen]
Paracetamol 120 mg/ 5 mL
ลดไข้ บรรเทาอาการปวด
รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ไม่ควรเกิน 5 ครั้งต่อวัน
เด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี 10 - 15 mg/kg ต่อครั้งหรือ
เด็กอายุ 3 - 6 ปี ครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มิลลิลิตร)
เด็กอายุ 1 - 3 ปี ครั้งละ ครึ่ง -1 ช้อนชา (2.5-5 มิลลิลิตร)
เด็ก 6 เดือน – 1 ปี ครั้งละ ครึ่งช้อนชา (2.5 มิลลิลิตร)
5. อำกำรข้ำงเคียง
ภาวะโลหิตจาง Bilirubin เพิ่มขึ้น Alkaline phosphatase เพิ่มขึ้น
เกิดความเป็นพิษต่อไตเมื่อใช้ยาเกินขนาดเรื้อรัง อาการผื่นแพ้ยา
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ และข้อควรระวัง
ถ้าใช้ยานี้เกินขนาด อาจทาให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5
วัน
ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ โรคไต ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
ระมัดระวังการได้รับยานี้ซ้าซ้อนจากยาอื่นที่มี Paracetamol เป็นส่วนประกอบ
ใช้ยานี้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD
ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา Paracetamol
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7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร
ระมัดระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาวาร์ฟาริน
การดื่มแอลกอฮอล์ อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดพิษต่อตับ
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์
Pregnancy category B
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
สามารถให้ลูกกินนมแม่ได้/ยาขับออกทางน้านม
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
ใช้เมื่อมีอาการ ตามความจาเป็น
11. เอกสำรอ้ำงอิง
Drug Information Handbook 19 th., page 26

75. Paracetamol Tablet
1. ชื่อยำ

Paracetamol
ชื่อพ้อง (Synonyms) Acetaminophen

2. ส่วนประกอบ

Paracetamol 325 mg ต่อเม็ด หรือ Paracetamol 500 mg

3.ข้อบ่งใช้

ลดไข้ บรรเทาอาการปวด

4. ขนำดและวิธีใช้

ขนาดยา 10-15 mg/kg ต่อเม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงเมื่อมีอาการ หรือ

Paracetamol 325 mg - ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 2 เม็ด
- เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
- เด็กอายุ 3-6 ปี รับประทานครั้งละ ครึ่งเม็ด
Paracetamol 500 mg - เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทานครั้งละ ครึ่ง -1 เม็ด
- ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 4 ชั่วโมง หากรับประทาน 2 เม็ด ให้
รับประทานทุก 6 ชั่วโมง ในแต่ละวันไม่ควรรับประทานยาเกินวันละ 8 เม็ด
(4 กรัม)
5. อำกำรข้ำงเคียง

- อาการข้างเคียงในระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิ ก : Chloride, Glucose, Uric
acid อาจเพิ่มขึ้น Sodium, Calcium, Bicarbonate อาจลดลง
- อาการข้างเคียงในระบบเลือด : ภาวะโลหิตจาง
- อาการข้างเคียงในระบบตับ : Bilirubin เพิ่มขึ้น Alkaline phosphatase เพิ่มขึ้น
- อาการข้างเคียงในระบบไต : เกิดความเป็นพิษต่อไตเมื่อใช้ยาเกินขนาดเรื้อรัง

129

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ และข้อควรระวัง
คำเตือน

- ถ้ า ใช้ ย านี้ เกิ น ขนาดที่ แ นะน า จะท าให้ เป็ น พิ ษ ต่ อ ตั บ ได้ และไม่ ค วรใช้ ย านี้
ติดต่อกันเกิน 5 วัน
- ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ โรคไต ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
- ห้ามใช้สาหรับรักษาอาการปวดเมื่อย เนื่องจากการทางานหนัก

ข้อควรระวัง

- ในผู้ใหญ่ ไม่ควรใช้ยาเกิน 4 ครั้งต่อวัน หรือไม่ควรใช้ยาเกิน 4 g ต่อวัน
ส่วนในเด็กไม่ควรใช้ยาเกิน 5 ครั้งต่อวัน หรือไม่ควรใช้ยาเกิน 90mg/kg/day หาก
ใช้ยาเกินขนาด อาจทาให้เกิดโรคตับวายเฉียบพลันได้ เนื่องจากยาไปทาลายเซลล์
ตับ ซึ่งอาจทาให้ถึงแก่ชีวิตหากเกิดอาการตับวายเฉียบพลัน
- ใช้ยานี้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยโรคตับจากการดื่มแอลกอฮอล์
- ใช้ยานี้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD

ข้อห้ำมใช้
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น

ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา Paracetamol
- Paracetamol อาจมีผลเพิ่มระดับยา Vitamin K antagonists
- ยาที่มีผลเพิ่มระดับยา Paracetamol : Imatinib, Isoniazid
- ย า ที่ มี ผ ล ล ด ร ะ ดั บ ย า Paracetamol : Anticonvalsants (Hydantoin),
Barbiturates, Carbamazepine, Cholestyramine Resin, Peginterferon Alfa2b

8. ปฏิกิริยำกับอำหำร

- อัตราการดูดซึมของยา Paracetamol อาจลดลง เมื่อรับประทานยาพร้อมอาหาร
- การดื่ม Alcohol ในระหว่างใช้ยา Paracetamol อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด
พิษต่อตับได้
- St John’s wort อาจลดระดับยา Paracetamol

8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์
Pregnancy category B : ยาสามารถผ่ านเข้ าสู่ รกได้ โดยทั่ ว ไปถื อ ว่ า ปลอดภั ย
สาหรับการใช้ในระหว่างตั้งครรภ์ เมื่อใช้ในขนาดของการรักษาสาหรับช่วงเวลาสั้นๆ
(เอกสารอ้างอิง : Drug Information Handbook 19 th., page 26)
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
Lactation category ระดับ L1 : ปลอดภัยสามารถให้ลูกกินนมแม่ได้
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10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
ใช้เมื่อมีอาการ ตามความจาเป็น
11. กำรเก็บรักษำ

เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส เก็บให้พ้นจากแสง
เก็บให้พ้นจากมือเด็ก

76. Poliomyelitis Vaccine , Live Attenuated (OPV)
1. ชื่อยำ

Poliomyelitis Vaccine , Live Attenuated (OPV)

2. ส่วนประกอบ

1 dose = 0.1 ml ประกอบด้วย

3. ข้อบ่งใช้

Poliovirus vaccine type 1

ไม่น้อยกว่า 106 TCID50

Poliovirus vaccine type 3

ไม่น้อยกว่า 105.8 TCID50

Erythromycin

ไม่เกิน 2 mcg

Kanamycin

ไม่เกิน 10 mcg

ใช้เพื่อป้องกันโรคโปลิโอ ให้ในทารกทุกราย

4. ขนำดและวิธีใช้
เด็กทั่วไป : ให้โดยการรับประทาน ขนาดครั้งละ 0.1 ml การให้ชุดแรกควรให้4 ครั้ง
เมื่ออายุประมาณ 2, 4, 6 เดือน และครั้งที่ 4 เมื่ออายุ 18 เดือน และให้วัคซีนเสริม
กระตุ้นอีกครั้ง ซึ่งเป็นการให้ครั้งที่ 5 เมื่ออายุ 4-6 ปี
เด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนในขวบปีแรก : ให้โดยการรับประทาน 3 ครั้ง เว้นระยะห่างแต่
ละครั้ง 2 เดือน และ ครั้งที่ 4 อีก 6 เดือน ถึง 1 ปีถัดมา และให้กระตุ้นอีกครั้งเป็น
ครั้งที่ 5 เมื่ออายุ 4-6 ปีเว้นแต่ว่าได้รับครั้งที่ 4 เมื่ออายุมากกว่า 4 ปี เด็กที่อายุ
มากกว่า 6 ปีแต่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโปลิโอมาก่อน ควรให้วัคซีน 3 ครั้ง ในเดือนที่
0, 2 และ 12
5. อำกำรข้ำงเคียง
อาการอัมพาตเหมือนโปลิโอ (Vaccine Associated Polio Paralysis ; VAPP)
เนื่องจากเป็นวัคซีนชนิดมีชีวิต
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6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
ข้อห้ามใช้ : ห้ามใช้ในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Immune deficiency) หรือ
ได้รับยาที่ทาให้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกัน(ภาวะเช่นนี้ให้
ใช้ IPVแทน) ยกเว้นผู้ป่วยที่ติดเชื้อHIVซึง่ WHO แนะนา ให้ใช้ OPV ได้เพราะไม่
พบว่าทาให้เกิดผลข้างเคียงมากขึ้น ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้รุนแรง (Anaphylaxis)
ต่อยาปฏิชีวนะ ซึ่งเป็นส่วนผสมของวัคซีน ได้แก่ Erythromycin หรือ Kanamycin
ห้ามให้ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ภาวะที่มีความบกพร่องของการทางานของ
ต่อมน้าเหลืองรุนแรง
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร

-

8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
Pregnancy category C
ควรหลีกเลี่ยงการให้วัคซีนเชื้อเป็นในหญิงตั้งครรภ์ จึงควรให้IPVหากจาเป็น
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

-

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

-

11. กำรเก็บรักษำ

- เก็บรักษาไว้ในช่องแช่แข็งอุณหภูมิต่า กว่า -20 ºCจะคงตัวได้จนถึงวันหมดอายุที่
ระบุบนขวด ถ้าเก็บที่อุณหภูมิ 2 ถึง 8ºC จะหมดอายุภายใน 6 เดือน
- หลังเปิดใช้แล้วควรเก็บไว้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงในที่อุณหภูมิ 2º-8ºC
- วัคซีนที่เอาออกจากช่องแช่แข็งแล้วไม่ได้เปิดใช้ สามารถRefreezeได้หากVVMยัง
อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้

เอกสำรอ้ำงอิง
- สานักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข . (2556) . ตาราวัคซีนและการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค.
แหล่งข้อมูล:http://thaigcd.ddc.moph.go.th/2016/knowledges/download/187.ค้นเมื่อวันที่
9 กรกฎาคม 2562.
- สถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์การมหาชน) . (2561) . หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสาหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคปี2561 . แหล่งข้อมูล:http://data.nvi.go.th/2561/epimodule61.pdf . ค้นเมื่อวันที่
9 กรกฎาคม 2562.
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- เอ ก ส ารก ากั บ ย า BIVALENT ORAL POLIOMYELITIS VACCINE TYPE 1 & 3, Biopharma .,
Bandung-Indonesia

77. Povidone Iodine Solution, External
1. ชื่อยำ

Povidone Iodine Solution , External

2. ส่วนประกอบ Povidone - Iodine 10% w/v
3. ข้อบ่งใช้

ใช้ได้ทั้งแผลทั่วไปและแผลไฟไหม้ ใช้ใส่แผลถลอก แผลสด

4. ขนำดและวิธีใช้

โดยใช้สาลีสะอาดชุบยาทาที่แผล

5. อำกำรข้ำงเคียง

ผื่นแดง ผื่นคัน แสบร้อนบริเวณที่ทา

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่ นแดงเกิดขึ้น ให้ ห ยุดใช้
ยา/ หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

หากแพ้ ห รือระคายเคืองผิ ว หนั ง ให้ ล้ างผิ ว หนั งที่สั มผั ส
ด้วยน้า และหากยังมีอาการอยู่ให้พบแพทย์

11. กำรเก็บรักษำ

ปิ ด ฝาให้ ส นิ ท และเก็ บ ในที่ อุ ณ หภู มิ ต่ ากว่ า 40 องศา
เซลเซียส

78. Ranitidine Hydrochloride Film Coated Tablet
1. ชื่อยำ

RANITIDINE HYDROCHLORIDE FILM COATED TABLET

2. ส่วนประกอบ RANITIDINE 150 MG
3. ข้อบ่งชี้

- รักษาแผลในลาไส้เล็กส่วนต้น (Duodenal ulcer)
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- ใช้รักษาอาการหลอดอาหารอักเสบ (Erosive esophagitis) หรือหลอดอาหารและคอหอย
อักเสบ
- รักษาแผลในกระเพาะอาหาร (Gastric ulcer)
- ใช้รักษาอาการของโรคกรดไหลย้อน (GERD)
- รักษาอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปี่ (heartburn)
- ใช้รักษาภาวะมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป เช่น กลุ่มอาการโซลลิงเจอร์ -เอลลิสัน
(Zollinger-Ellison syndrome)
4. ขนำดและวิธีใช้
ผู้ใหญ่
-แผลในล าไส้ เล็กส่ วนต้น (Duodenal ulcer) รับ ประทานครั้งละ 150 มก. วันละ 2 ครั้ง
หรือ ครั้งละ 300 มก. วันละครั้ง หลังอาหารเย็นหรือก่อนนอน
ขนาดยาที่ใช้เพื่อควบคุมอาการ รับประทานครั้งละ 150 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน
- ใช้รักษาอาการหลอดอาหารอักเสบ (Erosive esophagitis) หรือหลอดอาหารและคอหอย
อักเสบ รับประทานครั้งละ 150 มก. วันละ 4 ครั้ง
ขนาดยาที่ใช้เพื่อควบคุมอาการ รับประทานครั้งละ 150 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
-รักษาแผลในกระเพาะอาหาร (Gastric ulcer) รับประทานครั้งละ 150 มก. วันละ 2 ครั้ง
ขนาดยาที่ใช้เพื่อควบคุมอาการ รับประทานครั้งละ 150 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน
- ใช้รักษาอาการของโรคกรดไหลย้อน (GERD) รับประทานครั้งละ 150 มก. วันละ 2 ครั้ง
-รักษาอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปี่ (heartburn)
ป้องกัน รับประทานครั้งละ 75-150 มก. 30-60 นาที ก่อนรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่ม
ที่ทาให้เกิดอาการ ไม่เกิน 2 มื้อต่อวัน ห้ามใช้เกิน 14 วัน
บรรเทาอาการ รับประทานครั้งละ 75-150 มก. ไม่เกิน 2 มื้อต่อวัน ห้ามใช้เกิน 14 วัน
-ใช้รักษาภาวะมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป เช่น กลุ่มอาการโซลลิงเจอร์ -เอลลิสั น
(Zollinger-Ellison syndrome) รับประทานครั้งละ 150 มก. วันละ 2 ครั้ง ปรับขนาดยา
ตามอาการ ขนาดยาสูงสุด 6 ก./วัน
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เด็ก
- แผลในลาไส้เล็กส่วนต้น (Duodenal ulcer)
เด็กอายุ ≤ 16 ปี ขนาดที่ใช้ 4-8 มก./กก./วัน แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง
ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 300 มก./ วัน
ขนาดยาที่ใช้เพื่อควบคุมอาการ
เด็กอายุ ≤ 16 ปี ขนาดที่ใช้ 2-4 มก./กก. วันละครั้ง ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 150 มก./ วัน
- รักษาแผลในกระเพาะอาหาร (Gastric ulcer)
เด็กอายุ ≤ 16 ปี ขนาดที่ใช้ 4-8 มก./กก./วัน แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง
ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 300 มก./ วัน
ขนาดยาที่ใช้เพื่อควบคุมอาการ
เด็กอายุ ≤ 16 ปี ขนาดที่ใช้ 2-4 มก./กก. วันละครั้ง ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 150 มก./ วัน
- ใช้รักษาอาการของโรคกรดไหลย้อน (GERD)
เด็กอายุ ≤ 16 ปี ขนาดที่ใช้ 5-10 มก./กก./วัน แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง
ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 300 มก./ วัน
-รักษาอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปี่ (heartburn)
ป้องกัน
เด็กอายุ ≥ 12 ปี รับประทานครั้งละ 75-150 มก. 30-60 นาทีก่อนรับประทานอาหารหรือ
เครื่องดื่มที่ทาให้เกิดอาการ ไม่เกิน 2 มื้อต่อวัน ห้ามใช้เกิน 14 วัน
บรรเทาอาการ
เด็กอายุ ≥ 12 ปีรับประทานครั้งละ 75-150 มก. ไม่เกิน 2 มื้อต่อวัน ห้ามใช้เกิน 14 วัน
5. อำกำรข้ำงเคียง
- ระบบหัวใจและหลอดเลือด: หัวใจหยุดเต้น , สัญญาณไฟฟ้าหัวใจถูกขัดขวาง, หัวใจเต้นผิด
จังหวะ, หัวใจเต้นเร็ว, หลอดเลือดอักเสบ
- ระบบประสาทส่วนกลาง: กระสับกระส่าย, มึนเวียนศีร ษะ, ซึมเศร้า, ประสาทหลอน, ปวด
หัว, นอนไม่หลับ, ไม่สบายเนื้อสบายตัว, สับสน, ง่วงซึม, เวียนหัวบ้านหมุน
- ระบบผิวหนัง: ผมร่วงเป็นหย่อม, ผื่นแพ้ยา, ผื่น
- ระบบต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญ: เพิ่มระดับโปรแลคติน
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- ระบบทางเดินอาหาร: ปวดหรือไม่สบายท้อง, ท้องผูก, ท้องเสีย , คลื่นไส้, ภาวะลาไส้เน่าใน
ทารกแรกเกิด, ตับอ่อนอักเสบ, อาเจียน
- ระบบโลหิ ต: ภาวะซีดจากภูมิต้านทานตนเองทาลายเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวต่า โรค
โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ เม็ดเลือดขาวชนิด granulocyteลดน้อยลง เม็ดเลือดขาวต่า ไข
กระดูกสร้างเม็ดเลือดได้น้อยลง เกล็ดเลือดต่า
- ตับ: การอักเสบของตับจากการคั่งของน้าดี ตับวาย ตับอักเสบ ดีซ่าน
- ระบบกล้ามเนื้อเส้นประสาทและกระดูก ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ
- ตา ตามัว
- ไต ไตวายเฉียบพลัน ระดับครีเอตินินในเลือดสูง
- ระบบหายใจ ปอดบวม
- อื่น ๆ ปฏิกิริยาภูมิแพ้เฉียบพลันรุนแรง, การบวมใต้ชั้นผิวหนัง, ภาวะภูมิไวเกิน
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่แพ้ยารานิทิดีนหรือส่วนประกอบของยา
- อาจเกิดอาการสับสนชนิดกลับคืนเป็นปกติได้
- ทาให้ระดับเอนไซม์ SGPT สูงขึ้นถ้าใช้ขนาดสูง (≥ 100 มก.)
- ระวังการใช้ในผู้ที่ตับหรือไตเสื่อม
- หลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ที่มีประวัติโรคพอร์ไฟเรียเฉียบพลัน
- การใช้ระยะยาว (≥ 2 ปี) อาจทาให้การดูดซึมวิตามินบี 12 ผิดปกติ ทาให้ขาดวิตามินบี 12
- เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคกระเพาะอาหารและลาไส้อักเสบ และโรคปอดอักเสบชุมชนใน
เด็ก
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร
การเพิ่มททธิกของยา/ความเป็นพิษของยา
- รานิ ทิ ดี น อาจเพิ่ ม ระดั บ ยาหรื อ ททธิก ข องยาเหล่ า นี้ Doxofylline, Methylphenidate,
Sulfonylureas(เช่นGlipizide), Tizanidine, Warfarin
- ระดับยาหรือททธิกของยารานิทิดีนอาจเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ร่วมกั บยา Bupropion, Lumacaftor,
Ranolazine
ลดททธิกของยา
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- รานิ ทิ ดี น อาจลดระดั บ ยาหรือ ททธิกข องยาเหล่ านี้ Atazanavir, Bosutinib, Cefditoren,
Cefpodoxime, Cefuroxime, Indinavir, Iron salts, Itraconazole, Ketoconazole,
Mesalamine ,Multivitamins/Minerals(ที่มีวิตามิน ADEK,Folate,เหล็ก) , Prasugrel
ปฏิกิริยากับอาหาร
- การใช้ระยะยาว(ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป) อาจทาให้การดูดซึมวิตามินบี 12 ผิดปกติ ทาให้ขาด
วิตามินบี 12
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

ไม่พ บความผิ ดปกติในสั ต ว์ท ดลอง เป็น ยาที่ จะเลื อกใช้
เป็นตัวแรกในการรักษาอาการโรคกรดไหลย้อน (GERD)
แผลในกระเพาะอาหารและลาไส้ในหญิงตั้งครรภ์

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ยาขับออกทางน้านมได้ ควรใช้เมื่อจาเป็น

10. ระดับควำมเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์2

pregnancy category: B

11. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ยารานิทิดีนสามารถรับประทานได้ทั้งร่วมกับอาหารและ
ขณะท้องว่าง

12. กำรเก็บรักษำ

เก็บยาให้พ้นจากแสงแดดและความชื้น

เอกสำรอ้ำงอิง
1. American Pharmacists Association, DRUG INFORMATION HANDBOOK with INTERNATIONAL
TRADE NAMES INDEX, 25 th ed, p 1773-1776, USA, Wolters Kluwer Clinical Drug Information,
Inc.,2016

79. Roxithromycin Tablet
1. ชื่อยำ

ROXITHROMYCIN 150 MG TABLET

2. ส่วนประกอบ ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยยา Roxithromycin 150 mg
3. ข้อบ่งใช้

- รักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่ไวต่อยานี้ เช่น โรคหลอดลมอักเสบ โรคปอดอักเสบ โรค
ไซนัสอักเสบ หรือการติดเชื้อที่ผิวหนัง เป็นต้น
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- ใช้แทน Penicillin ในกรณีแพ้ Penicillin ในการรักษาโรคติดเชื้อ เช่น คอหอยอักเสบ
ต่อมทอนซิลอักเสบ โรคฟันผุและปริทันต์ เป็นต้น
4. ขนำดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่ : รับประทานวันละ 300 มิลลิกรัม อาจแบ่งรับประทานวันละ 1 - 2 ครั้ง
เด็ก : 5 – 8 mg/kg/day (ขนาดยาสูงสุด : 150 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง)

5. อำกำรข้ำงเคียง

- ไม่สบายในช่องทางเดินอาหาร ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
- ผลข้างเคียงที่อาจพบได้น้อย เช่น ปวดศีรษะ วิงเวียน ผื่นคัน ตับทางานผิดปกติ
การดมกลิ่นและการรับรสเปลี่ยนไป

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
- ห้ามใช้ยากับผู้ที่แพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ยากับผู้ที่แพ้ยากลุ่ม Macrolides ได้แก่ Erythromycin, Azithromycin
- ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยารักษาปวดศีรษะไมเกรน (Ergotamine) มีผลเพิ่มความเสี่ยง
ของการเกิดภาวะ acute ergotism (ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย)
- ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคตับ
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร
- เพิ่ ม ทท ธิก / ระดั บ ยาขอ งยา warfarin, simvastatin, midazolam, digoxin,
cyclosporine, theophylline
- เพิ่มความเป็นพิษของยา amiodarone
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category B (ส า ม า ร ถ ใช้ ย า นี้ ได้ อ ย่ า ง
ปลอดภัยในหญิงมีครรภ์ภายใต้คาแนะนาของแพทย์)

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ควรหลีกเลี่ยงการให้ยาในหญิงให้นมบุตร

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ควรกินยาก่อนอาหารและควรรับประทานยาต่อเนื่องจน
ยาหมดตามแพทย์สั่ง

11. กำรเก็บรักษำ

ควรเก็ บ ที่ อุ ณ หภู มิ ไม่ เกิ น 30 องศาเซลเซี ย ส บรรจุใน
ภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น

เอกสำรอ้ำงอิง
- Drug Information Handbook 19 th, page 1499
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- ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล. (2558). คู่มือการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียด้วยยาปฏิชีวนะที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2562. จาก https://www.hsri.or.th/sites/default/files/
attachment/book1.pdf
- Roxithromycin [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2562. จาก http://www.antibiotics-info.org/
roxithromycin.html

80. Salbutamol USP Nebulizer / Solution
1. ชื่อยำ

Salbutamol USP nebulizer/solution

2. ส่วนประกอบ 1 ml ประกอบด้วยยาSalbutamol 1 mg (1%)
3. ข้อบ่งใช้

ใช้ในการรักษาโรคหอบหืดชนิดรุนแรง และเฉียบพลัน และอาการหดเกร็งของหลอดลม

4. ขนำดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่และเด็ก ควรเริ่มให้ในขนาด 2.5 mg และสามารถ
เพิ่ ม เป็ น 5 mg. ซ้ าได้ วั น ละ 4 ครั้ ง โดยห่ า งกั น 4 –
ชั่วโมง โดยไม่ต้องเจือจาง ยกเว้นกรณีที่ต้องให้กับผู้ป่วย
เป็นเวลานาน (มากกว่า 10 นาที) โดยเจือจางกับ NSS ได้

5. อำกำรข้ำงเคียง

มือสั่น ปวดศีรษะ การขยายของเส้นโลหิตส่วนปลาย การ
เพิ่ มอัตราการเต้นของหั วใจ ตะคริวตามกล้ามเนื้อ การ
เกิด hyperactivity ในเด็กอาจเกิดหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

1. ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้ และห้ามใช้ในกรณีชะลอ
การคลอดก่อนกาหนด ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะแท้ง
2. ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในในผู้ป่วยที่เคยได้รับยา
sympathomimetic ในขนาดสูงมาก่อนหน้านี้
3. ควรใช้อย่างระวังในผู้ป่วยที่มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษ
4. ควรใช้ กั บ เครื่ อ งช่ ว ยหายใจ หรื อ เครื่ อ งพ่ น ห้ า ม
นาไปใช้ฉีด
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5. อาการไม่ พึ งประสงค์ อ าจเกิ ด จากขนาดที่ สู งเกิ น ไป
ดังนั้นการเพิ่มขนาดของยาควรอยู่ในการดูแลของแพทย์
เท่านั้น
6. การใช้ยาในกลุ่ม Beta 2 – agonist โดยเฉพาะวิธีฉีด
หรือผ่านเครื่อง nebulizer อาจทาให้ เกิดภาวะระดับ K
ในเลื อ ดต่ าลงอย่ างรุน แรงได้ จึงควรระวังเป็ น พิ เศษใน
ผู้ป่วยที่มีอาการหอบอย่างเฉียบพลังและรุนแรง ซึ่งใช้ยานี้
ร่ว งกั บ Xanthine derivative, Steroid, Diuretic หรื อ
ในภาวะที่มี Oxygen ต่า แนะนาให้ตรวจ K serum เป็น
ระยะด้วย
7. อาจเกิ ด Ankle closure glaucoma อย่ า งฉั บ พลั น
จากการใช้ยาพ่นละอองร่วมกับ ipratropium bromide
จึ ง ควรระวั ง การใช้ ย าพ่ น นี้ ร่ ว มกั บ Anticholinergic
ผู้ป่วยควรได้รับการเตือนว่าระวังไม่ให้น้ายาเข้าตา และ
ละอองยาเข้าตา
7. ปฎิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร

ยาในกลุ่ ม MAOI, TCA, beta – adrenergic blocker
และยาที่ทาให้ระดับของ K ในเลือดลดลง

8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy Category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่ควรใช้ยานี้

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มีข้อมูล/ไม่มีผลการศึกษา

หมำยเหตุ

เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทและป้องกันแสง ที่อุณหภูมิไม่เกิน
25 องศาเซลเซียส และควรใช้ให้หมดทันทีหลังจากเปิดใช้
แล้ว ภายหลังจากการใช้หากมีน้ายาเหลืออยู่ให้ทิ้งไป

เอกสำรอ้ำงอิง
https://medthai.com/ซาลบูทามอล/
http://drug.pharmacy.psu.ac.th/article/file/112_Letter36%20%20ventolin%20nebule.doc
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81. Salbutamol Sulfate Syrup
1. ชื่อยำ

SALBUTAMOL SULFATE SYRUP

2. ส่วนประกอบ ใน 1 ช้อนชา ( 5 มิลลิลิตร) ประกอบด้วยตัวยา salbutamol sulfate เทียบเท่ากับ
salbutamol 2 มิลลิกรัม (ขนาดบรรจุ 60 มิลลิลิตร)
3. ข้อบ่งใช้

ใช้บรรเทาอาการหดเกร็งของหลอดลมในโรคหอบหืด หลอดลมอักเสบชนิดเรื้อรัง และถุงลม
โป่งพอง

4. ขนำดและวิธีใช้

ขนาดยา 2 mg / 5 ml
- เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ : ไม่แนะนาให้ใช้ยานี้
- เด็กอายุ 2-6 ปี : ขนาดเริ่มต้น รับประทานครั้งละ 0.1
มิลลิกรัม ต่อน้าหนักตัว 1 กิโลกรัม วันละ 3 ครั้ง หรือ ½1 ช้ อ นชา (2.5-5 มิ ล ลิ ลิ ต ร) วั น ละ 3-4 ครั้ ง อาจเพิ่ ม
ขนาดยาได้ตามความจาเป็ น แต่ ห้ ามให้ ขนาดยาเกิน 4
มิลลิกรัม (2ช้อนชา หรือ 10 มิลลิลิตร) วันละ 3 ครั้ง
- อายุ 6-12 ปี : ขนาดเริ่มต้น รับประทานครั้งละ 1 ช้อน
ชา (5 มิลลิลิตร) วันละ 3-4 ครั้ง ปรับขนาดยาตามอาการ
ขนาดยาสูงสุด คือ วันละ 24 มิลลิกรัม (12ช้อนชา หรือ
60มิลลิลิตร) โดยแบ่งให้หลายครั้ง
- ผู้ใหญ่ : ขนาดเริ่มต้น รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา
(5-10 มิลลิลิตร) วันละ 3-4 ครั้ง ปรับขนาดยาตามอาการ
ขนาดยาสู ง สุ ด คื อ 8 มิ ล ลิ ก รั ม (4 ช้ อ นชา หรื อ 20
มิลลิลิตร) วันละ 4 ครั้ง

5. อำกำรข้ำงเคียง

อาจพบอาการปั ส สาวะแสบขั ด ง่ ว งซึ ม ใบหน้ า และ
ผิวหนังแดง แสบร้อนที่หน้าอกและช่องท้อง เบื่ออาหาร
ตะคริว หัวใจเต้นเร็วผิดปกติได้
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6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

- ห้ า มใช้ ย านี้ กั บ ผู้ ที่ มี ป ระวั ติ ก ารแพ้ ซ าลบู ท ามอล
(Salbutamol)
- ห้ามใช้ยาที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพแล้ว
- ไม่แนะนาให้ใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี
- การใช้ยานี้ในผู้สูงอายุ ควรเริ่มต้นที่ปริมาณต่าไว้ก่อน
คือ ครั้งละ 2 มิลลิกรัม
- ควรระมัดระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
โรคหัวใจเต้นผิดปกติ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ผู้ป่วยด้วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ผู้ป่วยที่มีภาวะต่อม
ไทรอยด์ทางานเกิน ผู้ป่วยที่มีภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน
และโรคลมชัก
- ควรระมัดระวังการใช้ยานี้กับหญิ งตั้งครรภ์ (จัดอยู่ใน
ประเภท C ให้ใช้เฉพาะในกรณีที่จาเป็น)
- ควรระมัดระวังการใช้ยานี้กับหญิงให้นมบุตร เนื่องจาก
ยานี้สามารถขับออกมาทางน้านมของมารดาได้ แต่ยังไม่
ทราบปริมาณที่แน่นอน การใช้ยา salbutamol กับหญิง
ให้นมบุตรจึงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

7. ปฎิกิริยำกับยำอืน่ ๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร

- ก า ร ใ ช้ ย า salbutamol ร่ ว ม กั บ ย า ก ลุ่ ม
sympathomimetic ชนิ ด รับ ประทานตั ว อื่น เนื่ อ งจาก
อาจเสริมททธิกทาให้เกิดความผิดปกติต่อระบบหัวใจและ
หลอดเลือดเพิ่มขึ้น
- ระวั ง การใช้ ยานี้ ใน ผู้ ป่ วยที่ ได้ รั บ ยากลุ่ ม MAO
inhibitors, ยาบรรเทาอาการซึ ม เศร้ า กลุ่ ม Tricyclic,
ยาก
- อาหาร : ระมัดระวังหรือจากัดปริมาณ caffeine เพราะ
อาจจะเป็นสาเหตุในการกระตุ้นระบบประสาท CNS
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-สมุนไพร : ระมัดระวัง การใช้สมุนไพร St John Wort
เนื่องจากลดประสิทธิภาพยา salbutamol
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ยานี้สามารถขับออกมาทางน้านมของมารดาได้ แต่ยังไม่
ทราบปริมาณที่แน่นอน การใช้ยา salbutamol กับหญิง
ให้นมบุตรจึงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

- ยานี้ในรูปแบบรับประทาน ควรรับประทานก่อนอาหาร
1 ชั่วโมง หรือรับประทานหลังอาหาร 2 ชั่วโมง และห้าม
บดหรือเคี้ยวเม็ ดยา (โดยเฉพาะยาเม็ด ชนิด ที่ออกททธิก
นาน) แต่หากรับประทานยาแล้วเกิดอาการรู้สึกไม่สบาย
ท้อง อาจรับประทานยานี้พร้อมกับอาหารหรือนมเพื่อลด
อาการดังกล่าว
- ควรใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุไว้ในฉลากยาหรือตามคาสั่ง
ของแพทย์อย่างเคร่งครัด ห้ ามใช้ยาในขนาดที่มากกว่า
หรือบ่อยกว่าที่ระบุไว้ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์
หรือเภสัชกร
- ยาชนิดรับประทานอาจทาให้มีอาการใจสั่น มือสั่น แต่
อาการเหล่ านี้ จะหายไปเอง หลั งจากใช้ ยาติ ด ต่อกั น ไป
ประมาณ 1 สัปดาห์
-ห า ก ลื ม รั บ ป ร ะ ท า น ย า salbutamol ส า ม า ร ถ
รั บ ประทานเมื่ อ นึ ก ขึ้ น ได้ ถ้ า เวลาใกล้ เคี ย งกั บ การ
รับประทานในมื้อถัดไป ไม่จาเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น
2 เท่า

เอกสำรอ้ำงอิง
https://medthai.com/ซาลบูทามอล/
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82. Salbutamol Sulfate Tablet
1. ชื่อยำ

Salbutamol Sulfate Tablet

2. ส่วนประกอบ Salbutamol sulfate equivalent to salbutamol 2 mg
3. ข้อบ่งใช้

- ยานี้เป็นยาขยายหลอดลม ใช้เพื่อช่วยป้องกันและรักษาอาการหายใจมีเสียงหวีด เนื่องจาก
หายใจขัด หายใจลาบาก แน่นหน้าอก ซึ่งเกิดจากโรคปอดที่มีหลอดลมหดเกร็ง/ตีบตัว และมี
การอุดกั้นทางเดินหายใจ เช่น
- โรคหอบหืด (Asthma)
- ภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ซึ่งรวมถึงโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง (Chronic
bronchitis) และถุงลมปอดโป่งพอง (Emphysema), หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน (Acute
bronchitis) ที่มีภาวะหลอดลมตีบตัวร่วมด้วย และภาวะหลอดลมหดเกร็ง

4. ขนำดและวิธีใช้

- เด็ก - อายุ 2-6 ปี : 0.1-0.2 mg/kg/dose วันละ 3
ครั้ง ขนาดยาสูงสุด : 12 mg/day
-อายุ 6-12 ปี : ให้ยาครั้งละ 2 mg วันละ 3-4 ครั้ง
ขนาดยาสูงสุด : 24 mg/day
-อายุ มากกว่า 12 ปี และผู้ใหญ่ ครั้งละ 2-4 mg วันละ
3-4 ครั้งขนาดยาสูงสุด : 32 mg/day
-ผู้สูงอายุ ครั้งละ 2 mg วันละ 3-4 ครั้งขนาดยาสูงสุด :
8 mg/dose

5. อำกำรข้ำงเคียง:

อาจท าให้ มี อ าการมื อ สั่ น ใจสั่ น หั ว ใจเต้ น เร็ ว ชี พ จร
ผิ ด ปกติ รู้ สึ ก กระวนกระวาย ปวดศี ร ษะเล็ ก น้ อ ย
เวี ย นศี ร ษะ เป็ น ตะคริ ว ผื่ น คั น ลมพิ ษ (แพ้ ย า) และ
ความดันโลหิตต่า

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

-ห้ า มใช้ ย านี้ กั บ ผู้ ที่ มี ป ระวั ติ ก ารแพ้ ซ าลบู ท ามอล
(Salbutamol)
-ห้ามใช้ยาที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพแล้ว
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- ไม่แนะนาให้ใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี
-การใช้ยานี้ในผู้สูงอายุ ควรเริ่มต้นที่ปริมาณต่าไว้ก่อน คือ
ครั้งละ 2 มิลลิกรัม
- ควรระมัดระวังการใช้ยานี้กับผู้ ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
โรคหัวใจเต้นผิดปกติ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ผู้ป่วยด้วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ผู้ป่วยที่มีภาวะต่อม
ไทรอยด์ทางานเกิน ผู้ป่วยที่มีภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน
และโรคลมชัก
-ควรระมั ดระวังการใช้ย านี้ กั บ หญิ งตั้งครรภ์ (จัด อยู่ ใน
ประเภท C ให้ใช้เฉพาะในกรณีที่จาเป็น)
- ควรระมัดระวังการใช้ยานี้กับหญิงให้นมบุตร เนื่องจาก
ยานี้สามารถขับออกมาทางน้านมของมารดาได้ แต่ยังไม่
ทราบปริมาณที่แน่นอน การใช้ยา salbutamol กับหญิง
ให้นมบุตรจึงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น / ปฏิกิริยำกับอำหำร :

- การใช้ salbutamol ร่ ว มกั บ ยาขั บ ปั ส สาวะ ยากลุ่ ม
คอร์ ติ โ คสเตี ย รอยด์ (Corticosteroid) อาจท าให้ เ กิ ด
ภาวะเกลื อ โพแทสเซี ย มในร่ า งกายต่ า หากไม่ มี ค วาม
จาเป็นควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกัน
- การใช้ ย า salbutamol ร่ ว มกั บ ยา Co-trimoxazole
อาจท าให้ ก ารดู ด ซึ ม ของยา Co-trimoxazole มากขึ้ น
เกิดความเสี่ยงที่ผู้ ป่วยจะได้รับผลข้างเคียงเพิ่มจากเดิม
หากจาเป็นต้องใช้ร่วมกัน อาจปรับขนาดรับประทานตาม
ความเหมาะสมเป็นรายบุคคลไป
- ก า ร ใ ช้ ย า salbutamol ร่ ว ม กั บ ย า ก ลุ่ ม
sympathomimetic ชนิ ด รับ ประทานตั ว อื่น เนื่ อ งจาก
อาจเสริมททธิกทาให้เกิดความผิดปกติต่อระบบหัวใจและ
หลอดเลือดเพิ่มขึ้น
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-ระ วั ง ก ารใช้ ย านี้ ใน ผู้ ป่ ว ย ที่ ได้ รั บ ย าก ลุ่ ม MAO
inhibitors, ยาบรรเทาอาการซึ ม เศร้ า กลุ่ ม Tricyclic ,
ยากลุ่ม Beta-adrenergic blocker เช่น Propranolol
- อาหาร : ระมัดระวังหรือจากัดปริมาณ caffeine เพราะ
อาจจะเป็นสาเหตุในการกระตุ้นระบบประสาท CNS
-สมุนไพร : ระมัดระวัง การใช้สมุนไพร St John Wort
เนื่องจากลดประสิทธิภาพยา salbutamol
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

- ยานี้ในรูปแบบรับประทาน ควรรับประทานก่อนอาหาร
1 ชั่วโมง หรือรับประทานหลังอาหาร 2 ชั่วโมง และห้าม
บดหรือเคี้ยวเม็ ดยา (โดยเฉพาะยาเม็ด ชนิด ที่ออกททธิก
นาน) แต่หากรับประทานยาแล้วเกิดอาการรู้สึกไม่สบาย
ท้อง อาจรับประทานยานี้พร้อมกับอาหารหรือนมเพื่อลด
อาการดังกล่าว
- ควรใช้ยานี้ตามวิธี ใช้ที่ระบุไว้ในฉลากยาหรือตามคาสั่ง
ของแพทย์อย่างเคร่งครัด ห้ ามใช้ยาในขนาดที่มากกว่า
หรือบ่อยกว่าที่ระบุไว้ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์
หรือเภสัชกร
-ยาชนิดรับประทานอาจทาให้มีอาการใจสั่น มือสั่น แต่
อาการเหล่ านี้ จะหายไปเอง หลั งจากใช้ ยาติ ด ต่อกั น ไป
ประมาณ 1 สัปดาห์
-ห า ก ลื ม รั บ ป ร ะ ท า น ย า salbutamol ส า ม า ร ถ
รั บ ประทานเมื่ อ นึ ก ขึ้ น ได้ ถ้ า เวลาใกล้ เคี ย งกั บ การ
รับประทานในมื้อถัดไป ไม่จาเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น
2 เท่า
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เอกสำรอ้ำงอิง
https://medthai.com/ซาลบูทามอล/
https://www.pobpad.com/salbutamol-ซาลบูทามอล

83. Simethicone Suspension
1. ชื่อยำ

Simethicone Suspension

2. ส่วนประกอบ ในแต่ละ 0.6 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา Simethicone 40 มิลลิกรัม
3. ข้อบ่งใช้

ใช้บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ในเด็กอันเนื่องมาจากมีแก๊สมากในกระเพาะอาหารและ
ลาไส้

4. ขนำดและวิธีใช้

- ทารกและเด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ : รับประทานครั้งละ
20 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน (ไม่
เกินวันละ 240 มิลลิกรัม)
- เด็กอายุ 2-12 ปี : รับประทานครั้งละ 40 มิลลิกรัม วัน
ละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน (ไม่เกินวันละ 240
มิลลิกรัม)

5. อำกำรข้ำงเคียง

ถ่ายเหลว คลื่นไส้ อาเจียน เรอ

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

ระวังการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร

การใช้ยา Simethicone ร่วมกับยารักษาภาวะไทรอยด์
ฮอร์ โ มนต่ า (ภาวะขาดไทรอยด์ ฮ อร์ โ มน) เช่ น ยา
Levothyroxine โดยยา Simethicone จะจั บ กั บ ยา
Levothyroxine แ ล ะ ล ด ก า ร ดู ด ซึ ม ข อ ง ย า
Levothyroxine ส่ ง ผ ล ล ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ย า
Levothyroxine ในการรักษา Hypothyroidism หากมี
ความจาเป็นต้องใช้ร่วมกัน ควรเว้นระยะเวลารับประทาน
ยาให้ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category C
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9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่ พ บรายงานความเป็ น พิ ษต่ อทารก จึงสามารถให้ น ม
บุตรในระหว่างที่ใช้ Simethicone ได้

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มีข้อมูล

11. กำรเก็บรักษำ

เก็ บ ในภาชนะบรรจุ ปิ ด สนิ ท ที่ อุ ณ หภู มิ ไม่ เกิ น 30 C
ป้องกันแสงแดด

84. Simethicone Tablet
1. ชื่อยำ

Simethicone Tablet

2. ส่วนประกอบ ยาเม็ ด ชนิ ด เคี้ ย ว (chewable tablet) ในแต่ ล ะเม็ ด ประกอบด้ ว ยตั ว ยา Simethicone
80 มิลลิกรัม
3. ข้อบ่งใช้

- ใช้ รักษาและบรรเทาอาการท้ องอืด ท้ องเฟ้ อ อั น เนื่ องมาจากมีแก๊ ส หรือลมที่ เกิดขึ้น ใน
กระเพาะอาหารและลาไส้
- ใช้บรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้อง อันเนื่องมาจากแก๊สที่มีปริมาณมากเกินไป ภาวะอาหาร
ไม่ย่อยและจากการมีแก๊สหลังการผ่าตัดกระเพาะหรือลาไส้
- ใช้กับผู้ป่วยก่อนทาการตรวจอัลตราซาวนด์ในช่องท้อง เพื่อลดแก๊สที่ อาจไปบดบังภาพของ
การตรวจอัลตราซาวนด์

4. ขนำดและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่ วัยรุ่นและเด็กโต : รับประทานครั้งละ 40 - 120
มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน (ไม่เกิน
วันละ 500 มิลลิกรัม) เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน
-เด็กอายุ 2-12 ปี : รับประทานครั้งละ 40 มิลลิ กรัม วัน
ละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน (ไม่เกินวันละ 240
มิลลิกรัม) เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน

5. อำกำรข้ำงเคียง

ถ่ายเหลว คลื่นไส้ อาเจียน เรอ

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

ระวังการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร

การใช้ยา Simethicone ร่วมกับยารักษาภาวะไทรอยด์
ฮอร์ โ มนต่ า (ภาวะขาดไทรอยด์ ฮ อร์ โ มน) เช่ น ยา
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Levothyroxine โดยยา Simethicone จะจั บ กั บ ยา
Levothyroxine แ ล ะ ล ด ก า ร ดู ด ซึ ม ข อ ง ย า
Levothyroxine ส่ ง ผ ล ล ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ย า
Levothyroxine ในการรักษา Hypothyroidism หากมี
ความจาเป็นต้องใช้ร่วมกัน ควรเว้นระยะเวลารับประทาน
ยาให้ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่ พ บรายงานความเป็ น พิ ษต่ อทารก จึงสามารถให้ น ม
บุตรในระหว่างที่ใช้ Simethicone ได้

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มีข้อมูล

11. กำรเก็บรักษำ

เก็ บ ในภาชนะบรรจุ ปิ ด สนิ ท ที่ อุ ณ หภู มิ ไม่ เกิ น 30 C
ป้องกันแสงแดด

85. Sodium Bisphosphate + Sodium Phosphate Enema
1. ชื่อยำ

Sodium Biphosphate (15.2-16.8 g) + Sodium Phosphate (5.7-6.3 g)/100 ml
Enema

2. ส่วนประกอบ ใน 100 ml ประกอบด้วยยา
- Sodium Biphosphate (15.2-16.8 g)
- Sodium Phosphate (5.7-6.3 g)
3. ข้อบ่งชี้

ยาแก้ท้องผูกหรือยาระบาย โดยเป็นยาสวนทวาร

4. ขนำดและวิธีใช้

ขนาดยาที่ใช้
- เด็ ก อ า ยุ 2 -5 ปี ใช้ ย า Sodium biphosphatesodium phosphate 1.75 g-4.75 g (ประมาณ 29 mL)
สวนทวารหนัก 1 ครั้งเมื่อมีอาการท้องผูก
- ในเด็ ก อายุ 5-11 ปี ใช้ ย า Sodium biphosphatesodium phosphate 3.5 g-9.5 g (ประมาณ 59 mL)
สวนทวารหนัก 1 ครั้งเมื่อมีอาการท้องผูก
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5. อำกำรข้ำงเคียง

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร

- ในเด็ ก อายุ 12 ปี ขึ้ น ไป ยา Sodium biphosphatesodium phosphate 7 g-19 g ป ระมาณ 100 mL
(1 ขวด) สวนทวารหนัก 1 ครั้ง เมื่อมีอาการท้องผูก
- อาจพบอาการท้องเสีย
- ปวดท้อง ไม่สบายท้อง
- ระคายเคืองทวารหนัก
- มีแก๊สในลาไส้
- คลื่นไส้อาเจียน
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้
- ไม่ควรใช้ในเด็กที่อายุต่ากว่า 2 ขวบ
- ในระหว่างการใช้ยาสวนทวารหนักนี้แล้ วไม่ควรใช้ยา
ระบายหรื อ ยาสวนทวารหนั ก ที่ มี ส่ ว นประกอบของ
sodium phosphate เพิ่มอีก
- หยุ ด ใช้ ย าสวนทวารหนั ก sodium phosphate และ
พบแพทย์ทันทีหากพบว่ามีเลือดออกบริเวณลาไส้ ลาไส้
ตรงหรือเมื่อใช้ยาแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวของลาไส้
- ห้ามใช้สวนทวารกับผู้ที่พึ่งได้รับการผ่าตัดลาไส้ เพราะ
อาจก่ออาการท้องเสียเป็นสา เหตุให้แผลผ่าตัดไม่ติด
- ยาในกลุ่ม Angiotensin-converting enzyme (ACE)
inhibitors เช่น lisinopril
- ย าใน ก ลุ่ ม angiotensin receptor blockers เช่ น
losartan
- ยาขับปัสสาวะ furosemide, hydrochlorothiazide
- ยาต้ า นอั ก เสบที่ ไ ม่ ใ ช่ ส เตี ย รอยด์ (NSAIDs) เช่ น
aspirin, ibuprofen, naproxen
- ย าระ บ าย อื่ น ๆ ที่ มี ส่ ว น ป ระ ก อ บ ข อ ง sodium
phosphate อาจท าให้ เพิ่ ม ความเสี่ ย งของผลข้ างเคี ย ง
จาก sodium phosphates

8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์2

pregnancy category: C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล
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11. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

- ไม่ควรใช้เกิน 1 ครั้งใน 24 ชั่วโมง

12. กำรเก็บรักษำ

- เก็บในที่แห้งไม่ชื้น อุณหภูมิไม่เกิน 30 °C

เอกสำรอ้ำงอิง
1. https://www.drugs.com/pregnancy/sodium-biphosphate-sodium-phosphate.html
#ref_pregnancy euticals, Costa Mesa, CA.
2. https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-drug-safety-communication-fdawarns-possible-harm-exceeding-recommended-dose-over-counter-sodium

86. Sodium Chloride Injection
1. ชื่อยำ

Sodium chloride 0.9% injection (0.9% NSS)

2. ส่วนประกอบ

ตัวยา sodium chloride 0.9 %

3. ข้อบ่งใช้

ให้ไปทดแทนของเหลว นอกเซลล์ ใช้ในกรณีที่มีการสูญเสียน้าหรือโซเดียม
ใช้รักษาภาวะร่างกายเป็นด่าง (metabolic alkalosis)
มักให้ Sodium chloride ก่อนและหลังการให้เลือดเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เม็ดเลือด
แดงแตก

4. ขนำดและวิธีใช้

ขึ้ น อยู่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของแพทย์ ขนาดของสารน้ าขึ้ น กั บ อายุ ข องผู้ ป่ ว ย รวมทั้ ง
น้าหนักตัว สภาพทางคลินิกของผู้ป่วย และผลการตรวจวินิจฉัย จากห้องปฏิบัติการ

5. อำกำรข้ำงเคียง

เกิดจากทั้งตัวของสารละลายเอง หรือเกิดจากเทคนิคในการให้สารน้า ได้แก่ เนื้อตาย
บริเวณที่แทงเข็ม การติดเชื้อบริเวณที่แทงเข็ม ลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดดา เส้น
เลือดดาอักเสบ สารน้าไหลออกนอกเส้นเลือดดา และการให้สารน้ามากเกินไป ถ้า
เกิดอาการไม่พึงประสงค์ ให้รีบหยุดการให้สารนั้นทันที ประเมินสภาพผู้ป่วย ทาการ
รักษาบรรเทาอาการ เพื่อช่วยผู้ป่วย

6. คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง

สารละลายที่มี Sodium chloride ควรใช้ด้วยความระมัดระวังใน
ผู้ป่วยที่มีอาการ ดังนี้
- CONGLSTIVE HEART FAILURE ผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีภาวะน้าคั่ง
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- ผู้ป่วยที่มีการทางานของไตบกพร่องอย่างรุ่นแรง
- ผู้ที่มีอาการบวมน้า (EDEMA) โดยมีการคั่งของโซเดียมในร่างกาย
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร เมื่อให้สารละลายที่มี Sodium chloride แก่ผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม
คอร์ ติ โ คสเตอรอยด์ หรื อ คอร์ ติ โ คโทรปิ น ต้ อ งให้ ด้ ว ยความ
ระมัดระวัง
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy Category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มี

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 °C

เอกสำรอ้ำงอิง :
- Drug Information Handbook 14th ed. Page 1566-1568

87. Sodium Chloride 0.9 g/100 ml Solution for Irrigation
1. ชื่อยำ

Sodium Chloride 0.9 g/100 ml Solution for Irrigation

2. ส่วนประกอบ

Sodium Chloride 0.9 g/100 ml

3. ข้อบ่งใช้

ใช้ล้างแผล ล้างจมูก

4. ขนำดและวิธีใช้

แพทย์/พยาบาลจะเป็นผู้ แนะนาทั้งขนาดและวิธีใช้ Sodium Chloride Solution
for Irrigation ที่ถูกผลิตมาเพื่อชาระล้างบาดแผล ล้างจมูก ได้อย่างเหมาะสมที่สุด
ผู้ป่วยควรใช้ตามคาแนะนาของแพทย์/พยาบาลอย่างเคร่งครัด

5. อำกำรข้ำงเคียง

ไม่มีข้อมูล

6. คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง

ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้หรือแพ้ส่วนประกอบในสูตรตารับของยา
สารละลายน้าเกลือ

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร ไม่มีข้อมูล
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8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy Category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มี

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 °C

เอกสำรอ้ำงอิง :
- Drug Information Handbook 14th ed. Page 1566-1568

88. Sodium Chloride 15g/100 ml Enema
1. ชื่อยำ

Sodium Chloride 15g/100 ml Enema

2. ส่วนประกอบ ความเข้มข้นของน้าเกลือ 15% ขนาดบรรจุ 10, 20 และ 100 มิลลิลิตร
3. ข้อบ่งชี้

ยาแก้ท้องผูกหรือยาระบาย โดยเป็นยาสวนทวารชนิดสารละลายน้าเกลือ

4. ขนำดและวิธีใช้

5. อำกำรข้ำงเคียง

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

ขนาดยาทีใ่ ช้
- ในเด็กอายุต่ากว่า 6 ปี ใช้ยา 10 ml สวนทวารหนัก 1
ครั้งเมื่ อ มี อาการท้ องผู ก ห้ ามใช้ เกิ น 1 ครั้งภายใน 24
ชั่วโมง
- ในเด็กอายุ 6-12 ปี ใช้ยา 10-20 ml สวนทวารหนัก 1
ครั้งเมื่ อ มี อาการท้ องผู ก ห้ ามใช้ เกิ น 1 ครั้งภายใน 24
ชั่วโมง
- ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ใช้ยาขนาด 20-40 mL (1 ขวด)
สวนทวารหนัก 1 ครั้ง เมื่อมีอาการท้องผูก ห้ามใช้เกิน 1
ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง
- อาจพบอาการท้องเสีย
- ปวดท้อง มวนท้อง ไม่สบายท้อง
- ระคายเคืองทวารหนัก
- มีแก๊สในลาไส้
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้
- ไม่ควรใช้ในเด็กที่อายุต่ากว่า 2 ขวบ
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- ระวังการใช้ยากับผู้ที่อยู่ในภาวะสูญเสียเกลือแร่อยู่แล้ว
เพราะจะเพิ่มการเสียเกลือแร่ออกมากับอุจจาระ
- ระวังการใช้ยาในผู้ ป่วยที่มีเลือดออกบริเวณลาไส้ใหญ่
ส่วนปลายหรือผู้ที่เป็นริดสี ด วงทวาร เพราะเพิ่มโอกาส
เลือดออกมากขึ้น
- ห้ามใช้สวนทวารกับผู้ที่พึ่งได้รับการผ่าตัดลาไส้ เพราะ
อาจก่ออาการท้องเสียเป็นสา เหตุให้แผลผ่าตัดไม่ติด
- ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เป็นยากลุ่มที่มีความปลอดภัยในการใช้ระหว่างการให้นม

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

บุตร
10. ระดับควำมเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์

ไม่มีข้อมูล

11. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่ควรใช้ยาเกิน 1 ครั้ง ภายใน 24 ชั่วโมง

12. กำรเก็บรักษำ

- เก็บในที่แห้งไม่ชื้น อุณหภูมิไม่เกิน 30 °C

89. Sterile Water for Injection
1. ชื่อยำ

Sterile Water for Injection

2. ส่วนประกอบ Water for Injection
3. ข้อบ่งใช้

ใช้ผสมยาฉีด

4. ขนำดและวิธีใช้

ตามแพทย์สั่ง

5. อำกำรข้ำงเคียง

อาจพบการปนเปื้อน (contamination) จากเทคนิคการเตรียมยาหรือให้ยาที่ไม่
เหมาะสมอันนาไปสู่การติดเชื้อ ถ้าพบเหตุการณ์เช่นนี้ให้รีบประเมินสภาพผู้ป่วย
และให้การรักษาที่เหมาะสม

6. คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้หยดเข้าหลอดเลือดดาโดยตรง จะทาให้
เม็ดเลือดแดงแตก
- ควรตรวจสอบดูก่อนนาไปให้ผู้ป่วยว่าสารละลายนี้ใส และ
ภาชนะบรรจุไม่มีรอยรั่ว
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- ควรทาความสะอาดจุกยางด้วยสาร Antisepticใช้ในการผสมยา
หรือ เป็นตัวทาละลายเท่านั้น
- ควรให้ด้วยความเข้มข้นหลังผสม และอัตราการให้ที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันผลกระทบต่อดุลย์อิเลคโทรไลท์ในซีรัม จนทาให้ผู้ป่วย
เกิดภาวะน้ามากเกินไปในร่างกาย ภาวะของเหลวคั่งอยู่ในร่างกาย
หรือ ภาวะปอดบวมน้าได้
- ปฏิบัติตามขั้นตอนของ Aseptic technique ตลอดเวลา
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร ไม่มีข้อมูล
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy Category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มี

หมำยเหตุ เก็บในที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 °C

90. Tetanus vaccine (Tetanus toxoid)
1. ชื่อยำ

Tetanus vaccine

2. ส่วนประกอบ

1 dose = 0.5 ml ประกอบด้วย
Tetanus Toxoid 5-10 Lf

3. ข้อบ่งใช้

ใช้สาหรับสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันบาดทะยัก หรือกระตุ้นภูมิคุ้มกันของโรค
และบาดทะยัก

4. ขนำดและวิธีใช้

วัคซีน Tetanusให้ฉีด 0.5 มล. เข้ากล้ามเนื้อบริเวณต้นแขน
1. กำรฉี ด วั ค ซี น ชุ ด แรก (primary immunization) ส าหรั บ ผู้ ใหญ่ (อายุ 15 ปี
ขึ้น ไป) ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน
หรือวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักมาก่อน ให้ฉีดเข้าในกล้ามเนื้อครั้งละ 0.5
มล. รวม 2 ครั้ ง แต่ ล ะครั้งห่ า งกั น 1-2 เดื อ น จากนั้ น ฉี ด อี ก 1 ครั้ ง ด้ ว ยขนาด
เดียวกัน 6-12 เดือน หลังจากฉีดเข็มที่ 2
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2. กำรฉีดกระตุ้น (reinforcing dose หรือ booster dose ) ให้ฉีดครั้งละ 0.5 มล.
ทุก ๆ 10 ปี เพื่อคงระดับภูมิต้านทานโรคตลอดไป
3. กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคบำดทะยักในหญิงมีครรภ์ เพื่อป้องกันโรคบาดทะยักใน
เด็กแรกเกิด ให้ซักประวัติการได้รับวัคซีนโดยละเอียด
3.1 ถ้าหญิงมีครรภ์ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักมาก่อน ควรฉีด
วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักเข้ากล้ามเนื้อ ให้ครั้งละ 0.5 มล. รวม 3 ครั้ง โดยเริ่มฉีด
ครั้งที่ 1 ให้ในโอกาสแรกที่พบ จะเป็นระยะตั้งครรภ์เดือนไหนก็ได้ ครั้งที่ 2 ห่างจาก
ครั้งที่ 1 อย่างน้อย 1 เดือนและครั้งที่ 3 ห่างจากครั้งที่ 2 อย่างน้อย 6 เดือน (ถ้าฉีด
ให้ไม่ทันในขณะตั้งครรภ์ ก็ให้หลังคลอด)
3.2 ถ้าหญิงมีครรภ์เคยได้รับวัคซีนบ้องกันโรคบาดทะยักมาแล้ว 1 ครั้ง ควรให้อีก 2
ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน ในระหว่างตั้งครรภ์
3.3 ถ้าหญิงมีครรภ์เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักมาแล้ว 2 ครั้ง ควรให้อีก 1
ครั้งในระหว่างตั้งครรภ์
3.4 ถ้าหญิงมีครรภ์เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักครบชุด ( 3 ครั้ง) มาแล้วเกิน
5 ปี ให้ฉีดกระตุ้นอีกเพียง 1 ครั้ง แต่เคยฉีดครบชุดมาแล้วไม่เกิน 5 ปี ไม่ต้องฉีด
กระตุ้น
3.5 ในกรณีที่ประวัติไม่ชัดเจน ให้ถือว่าไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยักมา
ก่อน แล้วให้วัคซีนตามข้อ 3.1
4. กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคบำดทะยักในผู้ที่มีบำดแผล
4.1 สาหรับผู้ที่ได้รับการฉีด tetanus toxoid อย่างเดียวหรือรวมกับวัคซีนอื่นมา
ครบชุดแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ไม่จาเป็นต้องฉีดซ้าอีก
ข. ถ้าเคยได้รับการฉีด tetanus toxoid อย่างเดียว หรือรวมกับวัคซีนอื่นมาครบชุด
แล้วตั้งแต่ระยะเวลาหลังเข็มสุดท้าย 5 ปีขึ้นไปให้ฉีดกระตุ้น 0.5 มล. เข้ากล้ามเนื้อ
เพียงครั้งเดียว
4.2 สาหรับผู้ที่ได้รับการฉีด tetanus toxoid ไม่ครบชุด หรือไม่เคยฉีดมาเลยหรือไม่
ทราบว่าเคยฉีดมาก่อนหรือไม่ ให้ฉีด tetanus toxoid 1 ชุด ตามข้อ (1) และหาก
บาดแผลฉกรรจ์ให้ฉีด antitoxin ให้ด้วย
5. อำกำรข้ำงเคียง
ผื่นแดงบริเวณผิวหนัง อาจมีอาการปวดเฉพาะที่ได้
6.คำเตือน/ข้อห้ำมใช้/ ข้อควรระวัง
ข้อห้ามใช้: ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีน
คาเตือน/ข้อควรระวัง : หากเคยได้รับวัคซีนมาก่อนต้องระวังการได้รับวัคซีนซ้า จะ
ทาให้เกิด Arthurus reaction
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7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น/ปฏิกิริยำกับอำหำร Corticosteroids: ลดผลของวัคซีน
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

pregnancy category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มีข้อมูล

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 2º-8ºC ห้ามแช่แข็ง

เอกสำรอ้ำงอิง
- MIMs 2019 issue 12 page 348
- เอกสารกากับยา Tetanus vaccine บริษัท ไบโอจีนีเทค จากัด

91. Tolperisone Hydrochloride
1. ชื่อยำ

TOLPERISONE HYDROCHLORIDE

2. ส่วนประกอบ TOLPERISONE HYDROCHLORIDE 50 mg
3. ข้อบ่งชี้

ใช้รักษาอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ และอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ

4. ขนำดและวิธีใช้

5. อำกำรข้ำงเคียง

ขนาดยาที่ใช้
ขนาดสูงสุดที่ใช้ 450 mg ต่อวัน
- ผู้ใหญ่ : รับประทาน 150 – 300 mg ต่อวัน แบ่งให้
เป็นวันละ 3 ครั้ง
- เด็ก : อายุ 3 เดือน ถึง 6 ปี รับประทาน 5 mg
/kg/day แบ่งให้วันละ3 ครั้ง
- เด็ก : อายุ 6 ปี ถึง 14 รับประทาน 2-4
mg/kg/day แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
(อ้างอิงจาก MIMS Thailand :
http://www.mims.com/thailand/drug/info/mydo
calm/?type=brief)
1. ทาให้เกิดอาการ มึนงง อ่อนเพลีย
2. ทาให้เกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง
3. ท าให้ เกิ ด อาการปากแห้ ง ท้ อ งไส้ ปั่ น ป่ ว น และมี
อาการท้องเสีย
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4. ทาให้เกิดความดันโลหิตลดลง แต่ไม่ถึงกับความดัน
โลหิตต่า
(อ้างอิงจาก MIMS Thailand :
http://www.mims.com/thailand/drug/info/mydocalm/?t
ype=brief
Micromedex
:http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/li
brarian/CS/0B46E5/ND_PR/evidencexpert/ND_P/eviden
cexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/545217/ND_PG/evid
encexpert/ND_B/evidencexpert/ND_AppProduct/eviden
cexpert/ND_T/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert
.DoIntegratedSearch?SearchTerm=tolperisone&UserSear
chTerm=tolperisone&SearchFilter=filterNone&navitem=
searchALL#)

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

7. ปฎิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร

8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

1. ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา TOLPERISONE
2. เด็กที่มีอายุ ต่ากว่า 3 เดือน
3. ผู้ป่วยที่เป็นโรค Myasthenia gravis
(อ้างอิงจาก Micromedex :
http://www.micromedexsolutions.com/microm
edex2/librarian/CS/0B46E5/ND_PR/evidencexpe
rt/ND_P/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYN
C/545217/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidenc
expert/ND_AppProduct/evidencexpert/ND_T/ev
idencexpert/PFActionId/evidencexpert.DoIntegr
atedSearch?SearchTerm=tolperisone&UserSearc
hTerm=tolperisone&SearchFilter=filterNone&na
vitem=searchALL#)
1. หลีกเลี่ยงการรับประทานร่วมกับเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์
2.หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับยานาสลบ และยาในกลุ่มระงับ
ประสาท
Category C ในไตรมาสแรก และไม่มีข้อมูลในไตรมาส
อื่น (ยังมีข้อมูลน้อยมากในหญิงตั้งครรภ์)
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(อ้างอิงจาก
MIMSThailand:https://www.mims.com/thailand/
drug/info/mydocalm/?type=brief
,http://www.drugsupdate.com/generic/view/116
2/Tolperisone-hydrochloride และ
http://110.78.163.74/userfiles/files/manual/acad
emic_ambu.pdf มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,
http://prachanath.su.ac.th/DIS/uti_huaikhot/ans
werq/ansform.php?Q_id=203)

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่แนะนาในการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะช่วง
ไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์
(อ้างอิงจาก MIMS Thailand :
https://www.mims.com/thailand/drug/info/bioca
lm/?type=brief)
ไม่แนะนาให้ใช้ในหญิงให้นมบุตร เนื่องจากยังไม่มีข้อมูล
ความปลอดภัย
(อ้างอิงจาก
http://www.thaibreastfeeding.org/page.php?id=2
67)

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

1. หากมีอาการผิดปกติ มีผื่นขึ้น ให้หยุดยาแล้วรีบมา
โรงพยาบาล
2. ยาสามารถหักแบ่งได้ แต่ต้องเก็บให้พ้นแสง ความชื้น
และความร้อน
3. ผู้ป่วยหยุดยาได้ทันที เมื่อมีอาการดีขึ้น

11. กำรเก็บรักษำ

1. เก็บยาภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
2. เก็บยาในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และป้องกันความชื้น
(อ้างอิงจาก JP XIVmonogragh :
http://jpdb.nihs.go.jp/jp14e/14data/PartI/Tolperisone_Hydrochloride.pdf)
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92. Triamcinolone Acetonide Cream
1. ชื่อยำ

TRIAMCINOLONE ACETONIDE CREAM

2. ส่วนประกอบ รูปแบบยาครีม 0.1% ในยาปริมาณ 100 กรัม จะมี Triamcinolone acetonide 0.1 กรัม
รูป แบบยาครี ม 0.02% ในยาปริมาณ 100 กรัม จะมี Triamcinolone acetonide 0.02
กรัม
3. ข้อบ่งชี้

Triamcinolone 0.02% ใช้บรรเทาอาการคัน อักเสบหรือผื่นแพ้บริเวณผิวหนังที่อ่อนบางแพ้
ง่ายเช่น บริเวณใบหน้า หรือผิวหนังเด็กทารกTriamcinolone 0.1% ใช้บรรเทาอาการคัน
อาการอักเสบ บริเวณผิวหนังที่เกิดการอักเสบ ผื่นแดง เนื่ องจาก ถูกแสงแดดเป็นลมพิษหรือ
แพ้ ส ารเคมี ใช้ ในการรั ก ษาการอั ก เสบของผิ ว หนั ง ทั้ ง ชนิ ด เฉี ย บพลั น และเรื้ อ รั ง เช่ น
Psoriasis, Atopic หรือ Seborrheic Dermatitis และในภาวะแพ้สารเคมี และสารที่ทา ให้
เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง เป็นยากลุ่ม Topical corticosteroids preparations ระดับ
ความแรง Medium potency

4. ขนำดและวิธีใช้

ใช้ทาบางๆ บริเวณที่เป็นวันละ 2 - 3 ครั้ง เช้า - เย็น

5. อำกำรข้ำงเคียง
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

- ระคายเคือง แสบร้อน คัน
-ยานี้ เป็ น ยาสเตีย รอยด์ช นิ ด ทาภายนอกถ้าทาปริม าณ
มากๆ จะเกิดผลข้างเคีย งที่มีผลต่อระบบทั่วร่างกาย ไม่
ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน
-ผิวหนังจะบางลง เพราะมีการเคลื่อนย้ายของกรดอะมิโน
ที่ผิวหนังชั้นนอก และหนังแท้
-เกิดลายขึ้นที่คอลลาเจน
- เสี่ยงต่อการอักเสบติดเชื้อทางผิวหนัง
- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยาหรือส่วนประกอบในตารับยา
ไม่มีข้อมูล
pregnancy category C ส ต รี มี ค รรภ์ ไม่ ค ว รใช้ ย า
ไต ร แ อ ม ซิ โ น โล น ช นิ ด ใช้ กั บ ผิ ว ห นั ง (topical
triamcinolone) เป็นจานวนมากหรือเป็นเวลานาน
หญิงให้นมบุตร ยังไม่ทราบว่าการใช้คอร์ติโคสเตอรอยด์

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

(corticosteroids) ทางผิวหนังจะทาให้เกิด การดูดซึมเข้า
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สู่ร่างกายมากพอที่จะขับออกทางน้านมจนเกิดผลเสียต่อ
ทารกได้ห รือไม่อย่างไร ก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
และไม่ควรทายาบริเวณเต้านมในระหว่างที่ให้นมบุตร
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มีข้อมูล

11. กำรเก็บรักษำ

- เก็บยาที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นแสง ความร้อน และความชื้น

93. Triamcinolone Acetonide Oral Paste
1. ชื่อยำ

TRIAMCINOLONE ACETONIDE ORAL PASTE

2. ส่วนประกอบ รู ป แบบยาขี้ ผึ้ ง ส าหรั บ ป้ า ยปาก 0.1% ในยาปริ ม าณ 100 กรั ม จะมี Triamcinolone
acetonide 0.1 กรัม
3. ข้อบ่งใช้

ใช้ป้ายเพื่อบรรเทาอาการอักเสบ อาการปวดของแผลภายในปากที่เกิดขึ้นบนเยื่อบุภายใน
ปาก หรือบนลิ้น ซึ่งเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ถูกความร้อน ถูกสารเคมีฟันขบ

4. ขนำดและวิธีใช้

บีบยาลงบนปลายนิ้ว ยาวประมาณ ¼นิ้วและใช้ป้ายลง
บริเวณที่เป็นแผลโดยปาดให้เป็นฟิล์ม บางๆ ให้ทั่วแผล
ยานี้ควรป้ายก่อนเข้านอนกลางคืน เพื่อให้ยาสัมผัสและ
รักษาแผลได้นานตลอดคืน บางรายอาจจาเป็นต้องป้าย
วันละ 2 – 3 ครั้ง ควรป้ายหลังอาหารเป็นเวลาที่เหมาะ
ที่สุด

5. อำกำรข้ำงเคียง

ระคายเคืองบริเวณที่ทา

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

- ห้ ามใช้ กั บ ผู้ ป่ ว ยที่ ติ ด เชื้ อ รา ไวรัส หรือ เชื้ อ แบคที เรี ย
ภายในช่องปากและลาคอ
- ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยานี้
ไม่มีข้อมูล
Pregnancy Category C
หญิ ง ให้ น มบุ ต ร ไม่ พ บข้ อ มู ล ว่ า มี ปั ญ หาจากการใช้ นี้

7. ปฎิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ต่อทารก
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10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มีข้อมูล

11. กำรเก็บรักษำ

- เก็บยาที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นแสง ความร้อน และความชื้น

94. Triamcinolone Acetonide Lotion
1. ชื่อยำ

TRIAMCINOLONE ACETONIDE LOTION

2. ส่วนประกอบ รูปแบบยาน้า ในยาปริมาณ 100 มิลลิลิตร จะมี Triamcinolone acetonide 1 กรัม
3. ข้อบ่งชี้

เป็นยากลุ่ม Topical corticosteroids preparations ระดับความแรง Medium potency
ใช้สาหรับทาผิวหนังแก้แพ้ คัน ลดอาการอักเสบของผิวหนัง

4. ขนำดและวิธีใช้

ใช้ทาบางๆ บริเวณที่เป็นวันละ 2 - 3 ครั้ง เช้า - เย็น

5. อำกำรข้ำงเคียง

ไม่มีข้อมูล

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

- ยานี้ เป็ น ยาสเตี ย รอยด์ ช นิ ด ทาภายนอกไม่ ค วรใช้
ติดต่อกันเป็นเวลานาน
- ห้ามใช้บริเวณที่เป็นผิ วหนังอ่อน เช่น ใบหน้า ผิวหนัง
ทารก เป็นต้น
ไม่มีข้อมูล
pregnancy category C ส ต รี มี ค ร ร ภ์ ไ ม่ ค ว ร ใ ช้
ย าไต รแ อ ม ซิ โน โล น ช นิ ด ใช้ กั บ ผิ ว ห นั ง (topical
triamcinolone) เป็นจานวนมากหรือเป็นเวลานาน
หญิงให้นมบุตร ยังไม่ทราบว่าการใช้คอร์ติโคสเตอรอยด์

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

(corticosteroids) ทางผิวหนังจะทา ให้เกิดการดูดซึมเข้า
สู่ร่างกายมากพอที่จะขับออกทางน้านมจนเกิดผลเสียต่อ
ทารกได้ห รือไม่อย่างไร ก็ควรปรึ กษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
และไม่ควรทายาบริเวณเต้านมในระหว่างที่ให้นมบุตร
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มีข้อมูล

11. กำรเก็บรักษำ

- เก็บยาที่อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นแสง ความร้อน และความชื้น
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95. Vitamin B Complex Tablet
1. ชือ่ ยำ

VITAMIN B COMPLEX TABLET

2. ส่วนประกอบ ในยาแต่ละเม็ดประกอบด้วย ตัวยา
- Thiamine Hydrochloride of Thiamine Mononitrate 5.00 มิลลิกรัม
- Pyridoxime Hydrochloride 2.00 มิลลิกรัม
- Riboflavine 2.00 มิลลิกรัม
- Nicotinamide 20.00 มิลลิกรัม
3. ข้อบ่งชี้

ป้องกันและรักษาอาการขาดวิตามินบีเช่น ลิ้นอักเสบ ริมฝีปากอักเสบ ใช้เป็นยาบารุงช่วย
เจริญอาหาร

4. ขนำดและวิธีใช้

-

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วัน ละ 3 ครั้ง

หลังอาหาร
-

เด็ ก 6-12 ปี รั บ ประทานครั้ ง ละ 1 เม็ ด วั น ละ

3 ครั้ง หลังอาหาร
5. อำกำรข้ำงเคียง

ขึ้นอยู่กับปริมาณส่วนผสมของวิตามินบีแต่ละชนิดซึ่งอาจ
ก่อให้ เกิดอาการข้างเคียงได้แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจกล่ าว
ถึงอาการข้างเคียงของวิตามินบีรวมอย่างกว้างๆดังนี้เช่น
ปวดท้อง พบอาการท้องเสียได้บ้าง อุจจาระมีสีคล้า มีผื่น
คัน หลอดลมเกร็งตัว/หายใจลาบาก ปัสสาวะมีสีเหลือง
เกิดภาวะหลอดเลื อดส่ ว นปลาย (ส่ ว นแขน ขา) อุ ดตั น
(อาการเช่น มือ-เท้าเย็น อาจเขียวคล้า ปวด)

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
7. ปฎิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร

ผู้ที่แพ้ห รือไวต่อวิตามินบีหรือส่วนประกอบในวิตามินบี
รวม
สามารถรับประทานพร้อม/หลังอาหาร หรือขณะท้องว่าง
ก็ได้
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8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy Category C (ถ้ า ใช้ ข นาดยาเกิ น กว่ า ที่ RDA
กาหนด)

Pregnancy Category A (ถ้าใช้ขนาดยาไม่เกินกว่าที่ RDA
กาหนด)

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

หญิ งมีครรภ์ /หญิ งให้ น มบุ ตร สามารถรั บประทานได้
อย่างปลอดภัย แต่ต้องไม่เกินที่แนะนาในแต่ละวัน
หญิ งมีครรภ์ /หญิ งให้ น มบุ ตร สามารถรับประทานได้
อย่างปลอดภัย แต่ต้องไม่เกินที่แนะนาในแต่ละวัน
ควรรับประทานตามคาแนะนาของแพทย์หรือเภสัชกร

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในภาชนะบรรจุปิดสนิท กันแสง (ซองดา) อุณหภูมิ

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

25C
เอกสำรอ้ำงอิง:
1.เอกสารกากับยา medicplex บริษัทสหแพทย์
2.Mims Thailand. Vitamin B complex ,สืบค้นเมื่อ 8 กรกฎาคม 2562, จาก
https://www.mims.com/thailand/drug/info/medicplex/

96. Vitamin C Tablet
1. ชื่อยำ

VITAMIN C 100 MG TABLET

2. ส่วนประกอบ ในแต่ละเม็ดประกอบด้วย Ascorbic Acid 100 มิลลิกรัม
3. ข้อบ่งชี้

ใช้ป้องกันและรักษาการขาดวิตามินซี เช่น โรคลักปิดลักเปิด (เลือดออกตามไรฟัน) เมื่อ
ร่างกายต้องวิตามินซีเพิ่ม เช่น แผลในกระเพาะอาหาร และโรคมะเร็ง เป็นต้น ช่วยให้
แผลหายเร็วขึ้น, ป้องกันและรักษาโรคหวัด

4. ขนำดและวิธีใช้

Recommended daily allowance (RDA):
โรคลักปิดลักเปิด
- เด็ ก 100-300 มก./วัน แบ่ งให้ เป็ น เวลาอย่างน้ อ ย 2
สัปดาห์
- ผู้ใหญ่ 100-250 มก. 1-2 ครั้ง/วันเป็นเวลาอย่างน้อย 2
สัปดาห์
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เสริมวิตามินซี
-เด็ก 35-100 มก./วัน
-ผู้ใหญ่ 50-200 มก./วัน
ป้องกันและรักษาโรคหวัด
- ผู้ใหญ่ 1-3 กรัม/วัน
5. อำกำรข้ำงเคียง

- หน้าแดง ปวดศีรษะ ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน
- ข้อควรระวัง ถ้ารับประทานมาก เช่น ในสตรีมีครรภ์
ได้รับยานี้มากกว่า 400 มิลลิกรัมต่อวัน จะทาให้ เด็กที่
คลอดออกมามีเลือดออกตามไรฟันได้

ถ้ าได้ รั บ ยานี้

มากกว่า 1 กรัมต่อวัน อาจทาให้ท้องเสียได้
- ถ้ า ได้ รั บ ยานี้ ม ากกว่ า 6 กรั ม ต่ อ วั น จะท าให้ ก าร
ตั้งครรภ์ผิดปกติได้

การรับประทานมากเกินไปเป็น

เวลานาน อาจทาให้เกิดนิ่วได้ และทาให้ผลการตรวจ
น้าตาลในเลือดผิดปกติได้
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

- ผู้ที่แพ้หรือไวต่อวิตามินซีหรือส่วนประกอบในวิตามินซี
- ผู้ที่ไตบกพร่อง
- G6PD (วิตามินซีขนาดสูง)

7. ปฎิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร

8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

- Vitamin C เพิ่ ม ปริม าณการดู ด ซึม ธาตุ เหล็ กเข้ าสู่
กระแสเลือด
- ลดประสิทธิภาพของยา warfarin หากใช้ยาร่วมกัน
- ควรรับประทานหลังอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียง
Pregnancy Category C (ถ้าใช้ขนาดยาเกินกว่าที่ RDA
กาหนด)
Pregnancy Category A (ถ้ าใช้ ข นาดยาไม่ เกิ น กว่า ที่
RDA กาหนด)
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10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

- หญิ งมี ครรภ์ /หญิ งให้ น มบุ ต ร ควรใช้วิต ามิ น ซีต ามที่
RDA แนะน า เนื่ อ งจากมี ร ายงานว่ า หญิ ง มี ค รรภ์ ที่
รับประทานมากกว่า 400 มก.ต่อวัน จะทาให้เด็กที่คลอด
ออกมามีเลือดออกตามไรฟันได้ และหากมากกว่า 6 กรัม
ต่ อ วั น จะท าให้ ก ารตั้ ง ครรภ์ ผิ ด ปกติ ไ ด้ ส่ ว นการใช้
วิตามินซีในหญิงให้นมบุตรที่มากเกินกว่า 1,000 มก./วัน
ไม่พบว่าเพิ่มระดับวิตามินซีในน้านมอย่างมีนัยสาคัญ และ
ยังไม่มีรายงานว่าไม่ปลอดภัยต่อบุตรที่รับประทานนมแม่
หญิ งให้ นมบุ ตรรับประทานขนาด 120 มก./วัน ไม่เกิน
2000 มก./วั น ถ้ าหญิ ง ให้ น มบุ ต รอายุ น้ อ ยกว่ า 18 ปี
รับประทานขนาด 115 มก./วัน ไม่เกิน 1800 มก./วัน
ควรรับประทานตามคาแนะนาของแพทย์หรือเภสัชกร

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในภาชนะบรรจุปิดสนิท กันแสง (ซองดา) อุณหภูมิ

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

25C ความชื้นไม่เกิน 60±5%
เอกสำรอ้ำงอิง :
กลุม่ งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลป่าพะยอม. Vitamin c 100 mg ,สืบค้นเมื่อ 8 กรกฎาคม 2562, จาก
http://www.phapayomhospital.com/medicine/file/Ascorbic%20acid.pdf
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รำยกำรยำช่ วยชีวติ (ตำมเกณฑ์ PCA)
1. Adrenaline injection
1.ชื่อยำ

Adrenaline injection

2.ส่วนประกอบ

ใน 1 แอมพู ล (1 มิ ล ลิ ลิ ต ร) ประกอบด้ ว ยตั ว ยา adrenaline 1 มิ ล ลิ ก รั ม หรื อ
1:1000

3. ข้อบ่งใช้

1) ใช้แก้อาการแพ้ที่รุนแรงต่างๆ เช่น ลมพิษชนิดรุนแรง แพ้ยาจนมีอาการหอบหืด
ช็อค แพ้แมลงกัดต่อย
2) รักษาอาการหืดอย่างรุนแรง
3) ใช้รักษาภาวะหัวใจหยุดเต้น (Cardiac arrest)
4) ใช้ห้ามเลือดที่ออกจากเส้นเลือด เช่น ผ้าก๊อซชุบยานี้อุดจมูกรักษาเลือดกาเดา

4.ขนำดยำและวิธีใช้

- บรรเทาอาการหดเกร็ ง ของหลอดลมอย่ า งเฉี ย บพลั น ในภาวะช็ อ คหรื อ
Anaphylaxis
ผู้ใหญ่ : ฉีดเข้าใต้ผิว หนัง (SC) หรือเข้ากล้ าม (IM) 0.3-0.5 mg ทุก 15-20
นาที ขนาดสูงสุดที่ให้ได้คือ 1 mg
เด็ก: ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (SC) 0.01 mg/kgทุก 5-20 นาทีขนาดสูงสุดที่ให้ได้ต่อ
ครั้งคือ 0.5 mg
- รักษาภาวะหัวใจหยุดเต้น
ผู้ใหญ่: ฉีดเข้าเส้นเลือดดา (IV) 1 mg ทุก 3 - 5 นาที จนกว่าจะดีขึ้น
เด็ ก: ฉีด เข้ าเส้ น เลื อดด า (IV) 0.01 mg/kg ทุ ก 3 -5 นาที จนกว่าจะดี ขึ้ น
ขนาดสูงสุดที่ให้ได้ต่อครั้งคือ 1 mg
-การเตรียมยาและการผสมยา: ควรฉีดเข้าใต้ผิวหนังหรือกล้ามเนื้อ แต่หลีกเลี่ยงการ
ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อบริเวณสะโพกเนื่องจากอาจทาให้หลอดเลือดตีบจนกล้ามเนื้อตาย
กรณีฉีดเข้าหลอดเลือดดาควรฉีดอย่างช้าๆ นาน 5-10 นาที
- Critical point (เกณฑ์ ก ารให้ ร ายงานแพทย์ ) หากพบว่า BP>160/90 mmHg
หรือ HR > 120 ครั้ง/นาทีในผู้ใหญ่ และ BP > 120/80 mmHg หรือ HR > 180
ครั้ง/นาที ในเด็กให้แจ้งแพทย์ทันที
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5.อำกำรข้ำงเคียง

ทาให้เกิดอาการใจสั่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ ปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง ปลายมือ
ปลายเท้าเขียว และหากมีการรั่วออกนอกหลอดเลือด (extravasations) อาจทาให้
เนื้อเยื่อบริเวณนั้นตายได้

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้และข้อควรระวัง
ระวังการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคหืด
โรคไทรอยด์
ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคต้อหินชนิดมุมปิดผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร
ยาที่ผสมเขากันไม่ได้ : aminophylline, sodium bicarbonate, alkali solution4
8.ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์
Pregnancy category C
ยาสามารถผ่านรกได้ ซึ่งเป็นสาเหตุทาให้ เกิด fetal anoxia (ภาวะขาดออกซิเจน)
ควรพิจารณาการใช้
9.ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ไม่มีข้อมูล
10.คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
ไม่มี
11. กำรเก็บรักษำ

เก็บที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 0C ป้องกันแสง ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง5
การเก็บในรถ emergency หรือ อุณหภูมิ >30 0C กาหนดวันหมดอายุเหลือเพียง 1 ปี6
ควรสังเกตตะกอน สีและความขุ่นของยาทุกครั้งก่อนบริหาร เมื่อผสมในสารละลายใดๆ
จะคงตัวได้ 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องหรือตู้เย็น4

เอกสำรอ้ำงอิง
- 1 เอกสารกากับยา องค์การเภสัชกรรม วันที่ให้ข้อมูล มกราคม 2561
- 2 Drug information Handbook edition 24th
-

3

http://kantang-hospital.go.th/wp-content/uploads/2018/04/Adrenaline.pdf [เข้ า ถึ ง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562]
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- 4 https://www.pobpad.com/epinephrine [เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562]
- 5 http://www.suanprung.go.th/medicine/pdf/med03.pdf [เข้ า ถึ ง เมื่ อ วั น ที่ 8 กรกฎาคม
2562]
-

6

http://www.phrachomklao.go.th/phocadownload/pharmacy/2562/p2.pdf. [เข้ า ถึ ง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562]

2. Atropine Sulfate Injection
1.ชื่อยำ

Atropine Sulfate Injection

2.ส่วนประกอบ

ใน 1 แอมพูล (1 มิลลิลิตร) ประกอบด้วยตัวยา Atropine sulfate 0.6 มิลลิกรัม

3. ข้อบ่งใช้

1.) รักษาอาการหัวใจเต้นช้าผิดปกติ (Bradycardia)
2.) ใช้เป็นยาต้านพิษของสารฆ่าแมลงกลุ่ม organophosphates และ carbamates
ที่เกิดจากการกระตุ้น muscarinic receptor

4.ขนำดยำและวิธีใช้

หัวใจเต้นช้า (Bradycardia) :
- ผู้ใหญ่: ฉีดให้ทางหลอดเลือดดา (IV) 0.5-1 mg ให้ซ้าได้ทุก 5 นาที ขนาดโดยรวม
ไม่เกิน 3 mg หรือ 0.04 mg/kg
- เด็ก: ฉีดให้ทางหลอดเลือดดา (IV) 0.02 mg/kg ขนาดต่าสุด 0.1 mg ขนาดสูงสุด
ต่อครั้ง 0.5 mg ซ้าได้ทุก 5 นาทีขนาดโดยรวมไม่เกิน 1 mg
ยาต้านพิษของสารฆ่าแมลงกลุ่ม organophosphates และ carbamates :
- ผู้ ใหญ่ : ฉี ด ให้ ท างหลอดเลื อ ดด า (IV) 1-5 mg ให้ ซ้ าทุ ก 5 นาที จนเห็ น ททธิก
atropine ชัดเจน ได้แก่ ปากแห้ง คอแห้ง หัวใจเต้นเร็ว
- เด็ก: ฉีดให้ทางหลอดเลือดดา (IV) 0.03 - 0.05 mg/kg ให้ซ้าทุก 10-20 นาที จน
เห็นททธิก atropine ชัดเจน
- Critical point (เกณฑ์การให้รายงานแพทย์) :
Heart rate > 60/ min ใ น ก ร ณี ข้ อ บ่ ง ใ ช้ bradycardia, asystolic
Heart rate > 120/ min ในกรณีข้อบ่งใช้ Antidote3
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5.อำกำรข้ำงเคียง

ทาให้เกิดอาการปากแห้ง ตาพร่ามัว ปัสสาวะคั่ง ท้องผูก หัวใจเต้นผิดจังหวะ ความ
ดันโลหิตต่าใจสั่น รูม่านตาขยายและการปรับภาพของตาเสีย

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้และข้อควรระวัง ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรค myasthenia gravis ตับ โรคไต โรคหอบหื ด
โรคต้อหินชนิดมุมปิดภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ระบบทางทางเดิน
อาหาร และระบบทางเดินปัสสาวะอุดตัน
ระวั ง การใช้ ย าในเด็ ก ที่ เป็ น อั ม พาตของขาทั้ ง 2ข้ า ง (Spastic
paralysis) และผู้สูงอายุ
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร

ห้ าม ผ ส ม กั บ : Adrenaline, Ampicillin, Chloramphenicol,
Heparin, Warfarin3
เสริมททธิกยาต้าน muscarinic และยาต้าน histamine อื่นๆ

8.ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy category C
ผ่านรกได้ ควรพิจารณาการใช้

9.ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ยาขั บ ออกทางน้ านมปริ ม าณ น้ อ ย Anticholinergic agents
อาจจะกดการหลั่งน้านมได้ควรใช้อย่างระวัง

10.คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มี

เอกสำรอ้ำงอิง
- Drug information Handbook edition 24th
- https://med.mahidol.ac.th/poisoncenter/th/anti-cov/atropine[เข้ า ถึ ง เมื่ อ วั น ที่ 30
มิถุนายน 2562]
- http://chpkhos.org/Documents/Atropine.doc กลุ่ ม งานเภสั ช กรรมและคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน [เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562]
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3. Calcium Gluconate Injection
1.ชื่อยำ

Calcium gluconate injection

2.ส่วนประกอบ

ใน 1 แอมพูล (10 มิลลิลิตร) ประกอบด้วยตัวยา Calcium gluconate100mg/mL
(Ca2+ 0.45 mEq/mL)

3. ข้อบ่งใช้

รักษาภาวะแคลเซียมต่าในเลื อด (Hypocalcemia) ใช้เพื่อเพิ่มแคลเซียมในเลื อด
ทั น ที ในกรณี เกร็ งกระตุ ก (Hypocalcemictetany) และภาวะโพแทสเซี ย มสู งใน
เลือด (Hyperkalemia (Serum K >7 mEq/L ) )

4.ขนำดยำและวิธีใช้

** Calcium gluconate1 g = calcium 93 mg = calcium 4.5mEq = calcium
2.25mmol
ภาวะแคลเซียมต่าในเลือด (Hypocalcemia) :
- ทารกอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 1 เดือน : ฉีดให้ทางหลอดเลือดดา (IV) 200 – 800
mg/kg/day แบบ continuous infusion หรื อ แบ่ ง ให้ 4 ครั้ ง (maximum: 1 g
/dose)
- ทารกอายุ ตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 1 ปี และเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีถึง 12 ปี : ฉีดให้ ทาง
หลอดเลื อ ดด า (IV) 200 – 500 mg/kg/day แบบ continuous infusion หรื อ
แบ่งให้ 4 ครั้ง (maximum: 2 – 3 g/dose)
- ผู้ใหญ่ : Mild (Ca 4 – 5 mg/dL) ; ฉีดให้ ทางหลอดเลือดดา (IV) 1-2 g นาน 2
ชั่วโมง :Moderate to severe (Ca<4 mg/dL) ; ฉีดให้ทางหลอดเลือดดา (IV) 4 g
นาน 4 ชั่วโมง
ภาวะเกร็งกระตุกจากภาวะแคลเซียมในเลือดต่า (Hypocalcemictetany) :
- เด็ก : ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง(SC) หรือเข้ากล้าม(IM) 100 – 200 mg/kg/dose นานกว่า
5-10 นาที สามารถให้ซ้าได้ทุก 6-8 ชั่วโมง หรือให้แบบ I.V. infusion ที่ขนาด 500
mg/kg/day
- ผู้ใหญ่ : ฉีดให้ทางหลอดเลือดดา (IV) 1 – 3 g (4.5 – 16mEq) นาน 10 นาที ให้
จนกระทั่งการตอบสนองดี
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ภาวะโพแทสเซียมสูงในเลือด (Hyperkalemia (Serum K >7mEq/L ) ) :
- เด็ ก อายุ ตั้ ง แต่ 1 ปี ถึ ง 12 ปี : ฉี ด ให้ ท างหลอดเลื อ ดด า (IV) 60 – 100
mg/kg/dose (maximum: 3000 mg/dose)
- ผู้ใหญ่ : ฉีดให้ทางหลอดเลือดดา (IV) 1.5 – 3 mg push ช้าๆ นาน 2 – 5 นาที
(maximum: 3000 mg/dose,50 mg/kg/min)
การเตรียมยาและการผสมยา
- การฉีดแบบ rapid I.V. injection มี maximum rate = 50 mg/นาที
- กรณี ฉีดแบบ I.V. infusion ต้องเจือจางที่ความเข้มข้นสูงสุดไม่เกิน 50 mg/mL
และ infuse นานกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ไม่เร็ว กว่า 120 - 240 mg/kg/hour (0.6 1.2 mEq calcium/kg/hour)
- ห้ามบริหารยาแบบ SC หรือ IM เพราะอาจทาให้เนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อตาย
- ให้ยาทางเส้นเลือดใหญ่และแยกเส้นการให้กับยาอื่น เพราะอาจตกตะกอน
- ผสมใน NSS จะทาให้ Ca2+ขับออกเร็ว
5.อำกำรข้ำงเคียง

- ท าให้ เ กิ ด อาการหั ว ใจเต้ น ผิ ด จั ง หวะ (Cardiac arrhythmia), หั ว ใจเต้ น ช้ า
(Bradycardia), ท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน
- หากมี Ca2+ ต่า จะชักกระตุก ปากเบี้ยว นิ้วชา กล้ามเนื้อเป็นตะคริว เลือดออก
ง่าย หัวใจบีบตัวอ่อนลง
- หากมี Ca2+ สู ง อาจท าให้ กล้ ามเนื้ออ่อนแรง ปวดบริเวณกระดูก และถ้ามี ยา
รั่วซึมออกมานอกหลอดเลือด จะทาให้เกิดเนื้อเยื่อตายได้

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้และข้อควรระวัง - การใช้ ร่ ว มกั บ digoxin จะเพิ่ ม dysrhythmia ได้ และเกิ ด
digoxin toxicity
- การใช้ร่วมกับยากลุ่ม calcium channel blockers จะลดททธิก
ของยาลงได้
-ถ้ า ให้ เ ร็ ว จะท าให้ หั ว ใจเต้ น ช้ า และกระตุ้ น ให้ เ กิ ด Coronary

artery spasm
-ห้ามให้พร้อมกับ Sodium bicarbonate เพราะจะเกิดปฏิกิริยา
ทาให้ตกตะกอนได้

172

-ให้รายงานแพทย์ถ้าหาก (critical point) HR < 60 bpm, BP <
90/60 mmHg
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร

ห้ า ม ผ ส ม ใน bicarbonates, carbonates,

phosphates,

sulfates และ tartrate เพราะจะทาให้ตกตะกอน4
8.ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy category C

9.ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ยาผ่านน้านมได้

10.คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ถ้าหากผู้ป่วยมีอาการเหล่านี้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
- Calcium ต่ า: จะชั ก กระตุ ก ปากเบี้ ย ว นิ้ ว ชา กล้ า มเนื้ อ เป็ น
ตะคริวเลือดออกง่าย
- Calcium สู ง : จะกล้ า มเนื้ อ เปลี้ ย ปวดบริ เวณกระดู ก คลื่ น ไส้
อาเจียน

เอกสำรอ้ำงอิง :
- https://reference.medscape.com/drug/calcium-gluconate-344434[เข้ า ถึ ง เมื่ อ วั น ที่ 30
มิถุนายน 2562]
- https://www.rxlist.com/calcium-gluconate-drug.htm#dosage [เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ วั น ที่ 30
มิถุนายน 2562]
- Drug information Handbook edition 24th
http://www.suanprung.go.th/medicine/pdf/med03.pdf[เข้าถึงเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562]

4. Dexamethasone Injection
1.ชื่อยำ

Dexamethasone injection

2.ส่วนประกอบ

ใน 1 มิลลิลิตร มี Dexamethasone 4 มิลลิกรัม

3. ข้อบ่งใช้

ใช้เป็นยาต้านการอักเสบและอาการแพ้ เช่น รักษาอาการแพ้ชนิดรุนแรงหรือเรื้อรัง
เช่น หืด แพ้ยา โรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง หรือกลุ่มโรคออโตอิมมูน
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4.ขนำดยำและวิธีใช้

Anti-inflammatory:
ผู้ใหญ่ : 0.75-9 mg/day IV IM แบ่งให้ทุก 6 – 12 ชั่วโมง
เด็ก : 0.08 – 0.3 mg/kg/day IV IM แบ่งให้ทุก 6 - 12 ชั่วโมง
Cerebral edema:
ผู้ใหญ่ : IV 10 mg ทันที ต่อมา IM 4 mg 6 hr จนกระทั่งผลการรักษาดีขึ้น
เ ด็ ก : Loading dose 1-2 mg/kg/dose, Maintainence dose 1-1.5
mg/kg/day q 4-6 hr
Shock: IV 1 - 6 mg/kg วันละครั้ง หรือ 40 mg IV ทุก 2 – 6 ชั่วโมง

5.อำกำรข้ำงเคียง

- การคั่งของสารน้า การคั่งของโซเดียม การสูญเสียโพแทสเซียม
- หัวใจวาย ความดันโลหิตสูง
- กระดูกผุ
- แผลในทางเดินอาหาร
- เพิ่มความดันภายในกะโหลกศีรษะ เพิ่มความดันภายในลูกตา ตาโปน
- กดการทางานของต่อม Pituitary และต่อม adrenal gland
- เกิดโรคเบาหวาน หรือ ควบคุมระดับน้าตาลไม่ได้
- กดระบบภูมิคุ้มกัน กาเริบของโรคติดเชื้อ

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้และข้อควรระวัง ห้ ามใช้ในคนที่ เป็ นแผล โรคติ ดเชื้อ รา โรคติด เชื้อ ไวรัส บางชนิ ด
ต้อหิน หรือคนที่แพ้ยากลุ่มนี้
1. พิ ษ ในระยะสั้ น อาจท าให้ แ ผลก าเริ บ น้ าตาลในเลื อ ดสู ง
(อาจเป็ นเบาหวานได้) ลดภู มิต้านทานของร่างกายทาให้ ติดเชื้ อ
(เช่น วัณโรค ปอดอักเสบ) ได้ง่าย
2. พิษในระยะยาว ทาให้บวมฉุกระดูกผุหักง่าย แผลหายช้า มีจ้า
เขียวขึ้นตามผิ วหนัง เกลือแร่ในร่างกายเสี ยความสมดุล เป็น ต้อ
กระจก ต้อหิน ความดันโลหิตสูง หน้าบวม มีหนวดขึ้น
3. ผู้ป่วยที่ใช้สเตียรอยด์ติดต่อกันนาน ๆ เมื่ออาการดีขึ้น ต้องค่อย
ๆ ลดขนาดของยาลงทีละน้อยเพื่อให้ต่อมหมวกไตค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้น
หากหยุดยาทันทีโดยที่ต่อมหมวกไตยังฟื้นตัวไม่ดีก็อาจเกิดอันตราย
ถึงตายได้

174

4. ควรระมัดระวังในการใช้ในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้ม ไตวาย ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน กระดูกผุ ผู้ที่เคยมีประวัติวัณโรค
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร

- คู่ ย าที่ รุ น แรงมาก ควรเปลี่ ย นไปใช้ ย าชนิ ด อื่ น แทน ได้ แ ก่
Carbamazepine, Ergotamine, Erythromycin, Itraconazole,
Ketocoazole, Rifampin, Simvastatin

8.ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy category C, D in 1st trimester4

9.ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ยาขับออกทางน้านม ไม่แนะนาให้ใช้

10.คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มี

11.หมำยเหตุ

เก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30°Cห้ามแช่แข็งและเก็บให้พ้นแสง หลัง
เจือจางแล้วใช้ภายใน 24 ชั่วโมง4

เอกสำรอ้ำงอิง :
-https://www.webmd.com/drugs/2/drug-1027-5021/dexamethasoneoral/dexamethasone-oral/details [เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562]
- https://www.rxlist.com/decadron-drug.htm#dosage [เข้าถึงเมือ่ วันที่ 30 มิถุนายน 2562]
- Drug information Handbook edition 24th
- http://www.phrachomklao.go.th/phocadownload/pharmacy/2562/p2.pdf[เข้ า ถึ ง เมื่ อ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562]

5. Dextrose Injection
1.ชื่อยำ

Dextrose injection

2.ส่วนประกอบ

ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา Dextrose 50 กรัม

3. ข้อบ่งใช้

รักษาภาวะน้าตาลเลือดต่า (Hypoglycemia)

4.ขนำดยำและวิธีใช้

ใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดดา (IV) ขนาด 10 – 25 กรัม
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5.อำกำรข้ำงเคียง

อาจเกิ ด อาการเจ็ บ ป วด , ระคายเคื อ งเส้ น เลื อ ด , ห ลอดเลื อ ดด าอั ก เสบ
(Trombophlebitis) ตรงบริเวณที่ให้ ยา เกิดอาการไม่สมดุลของน้าและเกลือแร่ใน
ร่างกาย, บวม

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้และข้อควรระวัง - การให้แบบIV Infusion ต้องให้ช้าๆ ผ่านทางเส้นเลือดขนาดใหญ่
(Central Vein) ไม่ควรผสมยาร่วมกับ Whole Blood อาจทาให้
รู้สึ ก ร้อ นในตัว เนื่อ งจากมีค วามเข้มข้น สู ง ถ้าเครื่องมื อ ฉีดยาไม่
สะอาด อาจทาให้มีอาการหนาวสั่น หรือหลอดเลือดดาอักเสบได้
- ห้ามฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
- ห้ ามใช้ในผู้ ป่วยที่ไม่ถ่ายปั สสาวะ (Anuria), เลือดออกในสมอง
(Intracranial Hemorrhage), เลื อ ดออกไขสั น หลั ง (Intraspinal
Hemorrhage)
- Hypertonic Solutionมักทาให้เกิดการระคายเคืองและอาจเกิด
ภาวะน้าตาลในเลือดสูง และปัสสาวะมีสีน้าตาลมากกว่าปกติ
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร

- รุนแรงน้อย: Magnesium sulfate

8.ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy category C

9.ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล

10.คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

หำกมีอำกำรเหล่ำนี้ควรไปพบแพทย์ ลมหำยใจมีกลิ่นหวำนคล้ำย
ผลไม้ กระหำยน้ำโดยไม่ทรำบสำเหตุ ผิวแห้ง คลื่นไส้ อำเจียน ปวด
ท้อง อ่อนเพลียโดยไม่ทรำบสำเหตุ สับสน2

11.หมำยเหตุ

เก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 0C หลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด
ไม่ เก็ บ ในช่ อ งแช่ เย็ น ไม่ ค วรน าสารละลาย dextrose ที่ มี ก าร
เปลี่ยนสีมาใช้กับผู้ป่วย

เอกสำรอ้ำงอิง :
- Drug information Handbook edition 24th
- https://www.pobpad.com/dextrose [เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562]
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- https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/qa_full.php?id=3655[เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ วั น ที่ 9
กรกฎาคม 2562]
- https://reference.medscape.com/drug/d50w-dglucose-dextrose-342705#6[เข้ า ถึ ง เมื่ อ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562]

6. Furosemide Injection
1.ชื่อยำ

Furosemide Injection

2.ส่วนประกอบ

ยาฉีดสารละลาย 2 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยา Furosemide 20 มิลลิกรัม

3. ข้อบ่งใช้

ใช้ขับ ปัส สาวะเพื่อลดการบวมน้า ความดันโลหิตสูง ภาวะปอดบวมน้าเฉียบพลั น
ภาวะหัวใจล้มเหลว ไตวายเรื้อรัง โรคตับอักเสบ

4.ขนำดยำและวิธีใช้

รักษาอาการบวมน้า :
- เด็ก : เริ่มฉีดให้ทางหลอดเลือดดา (IV) หรือฉีดให้ทางกล้ามเนื้อ (IM) ขนาด 1-2
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อครั้ง และเพิ่มขนาดต่อไปอีก 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อครั้ง
ทุก 2 ชั่วโมง จนกระทั่ งได้รับผลการรักษาที่ต้องการ ขนาดสู งสุด 6 มิล ลิกรัมต่อ
กิโลกรัมต่อครั้ง
- เด็ ก ทารกอายุ น้ อ ยกว่า 28 วัน : ฉี ด ให้ ท างหลอดเลื อ ดด า (IV) หรือ ฉี ด ให้ ท าง
กล้ามเนื้อ (IM) ขนาด 0.5-1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อครั้ง ทุก 8 – 24 ชั่วโมง ขนาด
สูงสุด 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อครั้ง
- ผู้ ใหญ่ : เริ่ มฉีด ให้ ท างหลอดเลื อดดา (IV) หรือฉี ดให้ ท างกล้ ามเนื้ อ (IM) ขนาด
20 – 40 มิลลิกรัม ครั้งเดียว และอาจเพิ่มขนาดต่อไปอีก 20 มิลลิกรัม ทุก 2 ชั่วโมง
จนกระทั่งได้รับผลการรักษาที่ต้องการ ขนาดสูงสุด 200 มิลลิกรัมต่อครั้ง
รักษาความดันโลหิตสูงเฉียบพลัน :
- ผู้ใหญ่ : ฉีดให้ทางหลอดเลือดดา (IV) ขนาด 0.5 – 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมหรือ 40
มิลลิ กรัม นาน 1 – 2 นาที อาจเพิ่ มขนาดต่อไปอีกเป็ น 80 มิล ลิกรัม ถ้ายังไม่ได้
ผลการรักษาที่ต้องการภายใน 1 ชั่วโมง ขนาดสูงสุด 160 - 200 มิลลิกรัมต่อครั้ง
ระยะเวลาในการบริหารยา
- IV push 40 มิลลิกรัม นาน 1 – 2 นาที
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- IV infusion อัตราเร็วสู งสุดไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อนาที (ถ้ามากกว่าที่กาหนดจะ
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดพิษต่อหู)
- IV infusion ในเด็ก อัตราเร็ว 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อนาที
5.อำกำรข้ำงเคียง

ปัสสาวะบ่อย อ่อนเพลีย กระหายน้า ท้องผูก ชา apastic anemia ไวต่อแสง ความ
ดันเลือดต่า การได้ยินลดลง กล้ามเนื้อกระตุก อาจมีอาการวิงเวียน ปวดศีรษะ ให้
แก้ไขโดยควรจะค่อยๆ เคลื่อนไหว เมื่อเปลี่ยนอิริยาบถจากท่านั่งหรือนอน

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้และข้อควรระวัง
ข้อห้ามใช้
-

ห้ ามใช้ ในผู้ ป่ ว ยที่ ไม่ มี ปั ส สาวะ ภาวะ azotemia และ/หรือ oliguria ที่ เกิ ด
ระหว่างการรักษาโรคไตที่มีอาการรุนแรงและเรื้อรัง

-

ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้

ข้อควรระวัง
-

ไม่ควรใช้ในหญิงมีครรภ์โดยเฉพาะใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์

-

ผู้ป่วยโรคเกาต์ เพราะทาให้กรดยูริคในเลือดสูงขึ้น

-

ใช้ อ ย่ างระมั ด ระวังในผู้ ป่ ว ยที่ ต่อ มลู ก หมากโต หรือ ปั ส สาวะขั ด โรคตั บ ไต
เบาหวาน โรคต่อมหมวกไต ผู้สูงอายุและระหว่างที่มีการสูญเสียโพแทสเซียม
จากร่างกาย

-

ควรตรวจวัด Electrolyte, CO2 และ BUN ในซีรั่มอย่างสม่าเสมอ

-

การใช้ร่วมกับ digitalis จะทาให้กล้ามเนื้อหัวใจมีความไวต่อ digitals มากขึ้น
เนื่องจากระดับโพแทสเซียมต่า

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร

- รุ น แรงมาก ควรเปลี่ ย นไปใช้ ย าชนิ ด อื่ น แทน: Amikacin,
Cisapride, Gentamicin, Kanamicin, Streptomycin
- รุ น แ รง ค ว รติ ด ต าม อ ย่ างใก ล้ ชิ ด : Amirolide, Aspirin,
Atenolol, Captopril, Carvedilol, Diclofenac, Digoxin,
Enalapril, HCTZ, Iburpofen, Indomethacin, Losartan,
Mefenamic,

Metoprolol,

Spironolactone, Terbutaline5

Naproxen,

Propranolol,
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8.ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy category C

9.ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ยาขับออกทางน้านม ให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง

10.คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ควรรับ ประทานอาหารที่ มี เกลื อ ในปริม าณต่ า ควรรับ ประทาน
โพแทสเซียมเสริม หรืออาหารที่มีโพแทสเซียมสูง เช่น กล้วยหรือ
น้าส้ม

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บที่อุณหภูมิ ≤ 250C ป้องกันแสง6 เมื่อเจือจางแล้วควรใช้ภายใน
24 ชั่วโมงหากสารละลายกลายเป็นสีเหลืองให้ทิ้งทันที ถ้าเก็บในตู
เย็นจะตกตะกอน

เอกสำรอ้ำงอิง :
- Drug information Handbook edition 24th
- https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/qa_full.php?id=3681[เข้ า ถึ ง เมื่ อ วั น ที่ 30
มิถุนายน 2562]
- https://www.honestdocs.co/drug-furosemides[เข้าถึงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562]
- http://www.phrachomklao.go.th/phocadownload/pharmacy/2562/p2.pdf[เข้ า ถึ ง เมื่ อ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562]
- https://reference.medscape.com/drug/lasix-furosemide-342423#3[เข้ าถึ งเมื่ อ วั น ที่ 9
กรกฎาคม 2562]
- เอกสารกากับยา องค์การเภสัชกรรม
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รำยกำรยำ refill สำหรับโรคเรื้อรัง
1. Allopurinol Tablet
1.ชื่อยำ

Allopurinol Tablet

2. ส่วนประกอบ

1 เม็ดประกอบด้วย Allopurinol 100 mg

3. ข้อบ่งใช้

- ใช้รักษาโรคเกาต์ในระยะเรื้อรัง
- ใช้ลดความรุนแรงของภาวะกรดยูริคในเลือดสูง ที่เกิดร่วมกับมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ในผู้ ป่ ว ยที่ ได้ รั บ การรั ก ษาหรื อ ยาต้ านมะเร็ ง หรือ ยาขั บ ปั ส สาวะบางชนิ ด เช่ น
thiazide
- ใช้ ป้ อ งกั น การเกิ ด นิ่ ว ในทางเดิ น ปั ส สาวะที่ เกิ ด จากตะกอนของกรดยู ริ ค และ
แคลเซียมออกซาเลท

4. ขนำดยำและวิธีใช้

- เริ่มในขนาดต่าก่อน คือ 50–100 มิลลิกรัม/วัน แล้วปรับเพิ่มขึ้นครั้งละ 50 - 100
มิล ลิ กรั ม/วัน ทุก 1–4 สั ปดาห์ จนสามารถควบคุมระดับ กรดยู ริก ในเลื อ ดได้ ตาม
เป้าหมาย
- ขนาดการใช้ของ allopurinol ในผู้ป่วยที่มีการทางานของไตปกติก็คือ เริ่มต้นไม่
เกิน 300 มิลลิกรัม/วัน
- ขนาดยาสูงสุดที่ใช้คือ 900 มิลลิกรัม/วัน เนื่องจากยามี active metabolite
ซึ่งมีระยะครึ่งชีวิต (half-life ) ยาว ดังนั้นจึงสามารถให้ยาวันละครั้งได้ ยาชนิ ด นี้ ถู ก
ขับออกทางไต ดังนั้น ในผู้ป่วยไตวายจึงควรปรับลดขนาดยาลงตามระดับการทางาน
ของไต
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5. อำกำรข้ำงเคียง

ผื่น (พบร้อยละ 2) คลื่ นไส้ ท้องร่วง ปวดศีรษะ และกลุ่ มอาการภู มิคุ้มกันไวเกิน
(allopurinol hypersensitivity syndrome) ซึ่ ง พบร้ อ ยละ 0.3 โดยมี ลั ก ษณะ
ส าคั ญ ทางคลิ นิ ก คื อ ไข้ ผื่ น แพ้ ย าอย่ า งรุ น แรง (Steven-Johnson syndrome,
exfoliative dermatitis, toxic epidermal necrolysis) ตั บ อั ก เสบอย่ า งรุ น แรง
เม็ดเลือดขาวอีโอซิโนฟิลเพิ่มขึ้น (eosinophilia) และการทางานของไตบกพร่อง

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้และข้อควรระวัง
- ไม่แนะนาให้เริ่มใช้ยาครั้งแรกขณะมีข้ออักเสบเฉียบพลัน
- การลดความเสี่ ย งห รื อ ความ รุ น แรงต่ อ การเกิ ด severe
cutaneous adverse reactions (SCAR) จ า ก ก า ร ใ ช้
allopurinol โดย
- เฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดในผู้ป่วยทุกรายในช่วง 2-4 สัปดาห์
แรกของการให้ยา
- ในผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีการทางานของไตบกพร่องควรเริ่มใช้ยา
ในขนาดต่า เช่น 50 มิลลิกรัมต่อวัน โดยให้ยาเริ่มต้นในขนาดยาที่
ต่าลงเรื่อยๆ ตามระดับที่ลดลงของ GFR หรือใช้ยาเริ่มต้นในขนาด
1.5 มิลลิกรัมต่อหน่วยของ estimated GFR แล้วค่อยๆ ปรับขนาด
ยาเพิ่มขึ้นช้าๆ
- ระมัดระวังการใช้ thiazide diuretics ขณะใช้ allopurinol ใน
ผู้ป่วยที่มีการทางานของไตบกพร่อง
ข้อห้ามใช้
- ควรหยุดยาทันทีเมื่อเกิดผื่น หรืออาการแพ้อื่น
การรั ก ษาโรคเกาต์ ด้ ว ยยานี้ ค วรให้ ย า colchicine ร่ ว มกั บ ยา
allopurinol เป็นเวลา 3-6 เดือนเพราะระยะ 6-12 เดือนแรกของ
การรักษา allopurinol อาจทาให้อาการของโรคเกาต์เป็นมากขึ้น
- ควรระมัดระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับและโรคไต
การใช้ยานี้ระหว่างตั้งครรภ์ควรใช้เฉพาะเมื่อไม่มีวิธีที่ปลอดภัยกว่า
และโรคที่ เป็ น อยู่ นั้ น จะท าให้ ม ารดาและทารกเกิ ด อั น ตรายได้
เท่านั้น
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- ไม่ควรใช้ในหญิงให้นมบุตร
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร

- ห้ามใช้ร่วมกับยา Didanosine
- ระดับ major: Azathioprine, Cyclophosphamide,
Captopril, Enalapril

8.ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy category C

9.ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล

10.คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มี

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในที่อุณหภูมิต่ากว่า 30 องศาเซลเซียส ในภาชนะปิดสนิทและ
ต้องเก็บให้พ้นแสงแดดและความชื้น

เอกสำรอ้ำงอิง
- Drug Information Handbook 12th ed., page 66

2. Amiloride Hydrochloride + Hydrochlorothaizide Tablet
1.ชื่อยำ

Amiloride Hydrochloride + Hydrochlorothaizide Tablet

2.ส่วนประกอบ

Amiloride Hydrochloride 5 mg + Hydrochlorothaizide 50 mg

3. ข้อบ่งใช้

- เป็นยาขับปัสสาวะเพื่อลดอาการบวมน้าของร่างกาย (Oedema)
- รักษาโรคท้องมาน (Ascites)
- ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)
- รักษาโรคหัวใจล้มเหลว (Congestive Heart Failure)

4.ขนำดยำและวิธีใช้

- สาหรับอาการบวมน้า (Oedema):ผู้ใหญ่: ขนาดรับประทานเริ่มต้นที่ 5 มิลลิกรัม/
วัน ขนาดรับประทานเพื่อคงระดับการรักษาอยู่ในช่วง 5 - 10 มิลลิกรัม/วัน
- สาหรับโรคท้องมาน (Ascites): ผู้ใหญ่: ขนาดรับประทานเริ่มต้นที่ 5 มิลลิกรัม/วัน
ขนาดรับประทานเพื่อคงระดับการรักษาอยู่ในช่วง 5 - 10 มิลลิกรัม/วัน
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- สาหรับโรคหัวใจล้มเหลว (Congestive Heart Failure):ผู้ใหญ่: ขนาดรับประทาน
เริ่มต้นที่ 5 มิลลิกรัม/วัน ขนาดรับประทานเพื่อคงระดับการรักษาอยู่ในช่วง 5 - 10
มิลลิกรัม/วัน
- สาหรับโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension): ผู้ใหญ่: ขนาดรับประทานเริ่มต้นที่
5 มิลลิกรัม/วัน ขนาดรับประทานเพื่อคงระดับการรักษาอยู่ในช่วง 5 - 10 มิลลิกรัม/
วัน
- ขนาดการใช้ยาในเด็ก: ทั่วไปคานวณขนาดการใช้ยากับเด็กโดยใช้เกณฑ์น้าหนักตัว
เด็ก เช่น น้าหนักตัวประมาณ 6 - 20 กิโลกรัม รับประทาน 0.625 มิลลิกรัม/น้าหนัก
ตัว 1 กิโลกรัม/วัน อย่างไรก็ตามแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาขนาดการใช้ยาในเด็กตาม
ความเหมาะสมกับอาการโรค อายุ และน้าหนักตัวของเด็กเป็นกรณีๆไป
5.อำกำรข้ำงเคียง

มีภาวะเกลือโพแทสเซียมในร่างกายสูงเกินปกติ มี ภาวะเกลือโซเดียมในร่างกายต่า
กว่ าปกติ ระคายเคื อ งในระบบทางเดิ น อาหาร คลื่ น ไส้ อาเจี ย น หิ ว กระหายน้ า
วิงเวีย น ผื่ น คัน อ่อนเพลี ย กล้ ามเนื้อเป็นตะคริว ปวดศีรษะ หั ว ใจเต้นผิดจังหวะ
ความดันโลหิตต่า

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้และข้อควรระวัง - ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีภาวะเกลือโพแทสเซียมในร่างกายสูง (ตรวจ
พบจากการตรวจเลือด)
- ระหว่างการใช้ยานี้ควรเฝ้ าระวังปริมาณเกลื อแร่ต่างๆในเลื อด
โดยต้องควบคุมให้อยู่ในภาวะปกติ (แพทย์จะตรวจเลือดดูปริมาณ
เกลือแร่ของผู้ป่วยเป็นระยะตามดุลพินิจของแพทย์)
- ระวั ง การใช้ ย ากั บ สตรี ตั้ ง ครรภ์ สตรี ที่ อ ยู่ ในภาวะให้ น มบุ ต ร
รวมถึงผู้ สูงอายุ การจะใช้ยานี้กับผู้ ป่วยกลุ่ มนี้จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น
- ระวังการใช้ยานี้กับ ผู้ ป่ว ยโรคเบาหวานและต้องหยุดการใช้ยา
อย่ า งน้ อ ย 3 วั น ก่ อ นเข้ า รั บ การตรวจปริ ม าณน้ าตาลในเลื อ ด
(Glucose – tolerance tests) เนื่องจากยานี้จะมีผลให้น้าตาลใน
เลือดสูงผิดปกติได้
- ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้

183

- ห้ามใช้ยาหมดอายุ
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร

-การใช้ยาอะมิโลไรด์ร่วมกับยาที่เพิ่มประมาณเกลือโพแทสเซียมใน
ร่างกายเช่น ยา Potassium chloride, ยาขับปัสสาวะชนิดที่ไม่ขับ
เกลื อ โพแทสเซี ย มที่ น อกเหนื อ จากยาอะมิ โ ลไรด์ (เช่ น ยา
Spironolactone), ย า ก ลุ่ ม ACE inhibitors, ย า ก ลุ่ ม
Angiotensin II receptor antagonists สามารถก่ อ ให้ เกิ ด ภาวะ
โพแทสเซียมในร่างกายสูงเกินปกติได้ จึงควรหลี กเลี่ยงการใช้ยา
อะมิโลไรด์ร่วมกับยากลุ่มดังกล่าว
- การใช้ ย าอะมิ โ ลไรด์ ร่ ว มกั บ ยาแก้ ป วดกลุ่ ม NSAIDs, ยา
Cyclosporin และยาลดความดันโลหิตบางตัว (เช่น ยาในกลุ่มยา
ACE inhibitors) อาจเพิ่มความเสี่ยงทาให้เป็นพิษกับไต หากไม่มี
ความจาเป็นใดๆ ควรเลี่ยงการใช้ยาเหล่านี้ร่วมกัน หรือแพทย์ปรับ
ขนาดรับประทานให้เหมาะสมเป็นกรณีๆไป
- ก า ร ใช้ ย า อ ะ มิ โล ไร ด์ ร่ ว ม กั บ ย า ก ลุ่ ม Thiazides ห รื อ
Chlorpropamide (ยารักษาเบาหวานชนิด 2) สามารถทาให้เกิด
ภาวะเกลือโซเดียมในร่างกายต่าอย่างรุนแรง จึงควรหลีกเลี่ยงการ
ใช้ยากลุ่มดังกล่าวร่วมกัน
- การใช้ยาอะมิโลไรด์ร่วมกับยา Carbenoxolone (ยารักษาแผล
peptic) อาจท าให้ ท ทธิก ในการสมานแผลของ Carbenoxolone
ด้อยประสิทธิภาพลง จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกัน

8.ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy category B

9.ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

มีรายงานผ่านออกมาในน้านมได้ในสัตว์ทดลองแต่ไม่มีรายงานการ
หลั่งทางน้านมในมนุษย์ แต่ควรใช้อย่างระมัดระวัง

10.คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ควรรับประทานยานี้พร้อมอาหารเพื่อให้ตัวยาได้รับการดูดซึมที่ดี
หากลื ม รั บ ประทานสามารถรั บ ประทานเมื่ อ นึ ก ขึ้ น ได้ ถ้ าเวลา
ใกล้ เคี ย งกั บ การรั บ ประทานยาในมื้ อ ถั ด ไป ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเพิ่ ม
ปริมาณยาเป็น 2 เท่า ไม่แนะนาให้รับประทานยาในช่วงเย็นหรือ
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ใกล้ เวลานอน เนื่ อ งจากผลในการขั บ ปั ส สาวะของยาสามารถ
รบกวนการนอนของผู้ป่วยได้
11. กำรเก็บรักษำ

ควรเก็บยาอะมิโลไรด์ในที่เย็นหรือในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศา
เซลเซียส ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิด
มิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น ไม่ควรเก็บยาในห้องน้า และเก็บ
ยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เอกสำรอ้ำงอิง
1. https://www.rxlist.com/moduretic-drug.htm#indications [เข้ า ถึ ง เมื่ อวั น ที่ 19 มิ ถุ น าย น
2562]
2. https://www.honestdocs.co/drug-amiloride [เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562]
3. https://www.webmd.com/drugs/2/drug-11481/amiloride-oral/details [เข้ าถึ งเมื่ อวัน ที่ 19
มิถุนายน 2562]

3. Amlodipine Besilate Tablet
1.ชื่อยำ

Amlodipine Besilate Tablet

2.ส่วนประกอบ

ในแต่ละเม็ดประกอบด้วย Amlodipine 5 มิลลิกรัม

3. ข้อบ่งใช้

ใช้สาหรับรักษาผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (โรคหลอด
เลือดหัวใจ) และอาการเจ็บหน้าอกเนื่องจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบตัน

4.ขนำดยำและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่รับประทาน 5 – 10 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง สามารถรับประทานก่อนหรือ
หลังอาหารก็ได้
- ขนาดรับประทานในเด็ก ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น
- ยาเริ่มออกททธิกภายใน 1-2 ชม. หลังรับประทาน และมีททธิกนาน 24 ชม.

5.อำกำรข้ำงเคียง

ผลไม่พึงประสงค์/ผลข้างเคียงของยา Amlodipine เช่น อาจพบอาการปลายมือ
ปลายเท้าบวม (Peripheral edema) ปวดศีรษะ อาหารไม่ ย่อย คลื่ น ไส้ วิงเวีย น
อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ซึมเศร้า หัวใจเต้นเร็ว อาการข้างเคียง/ผลข้างเคียงที่พบได้
แต่พบได้น้อย ได้แก่ ตัวเหลือง ตับอักเสบ น้าตาลในเลือดสูง อาการสั่น และกลุ่ม
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อาการผิ ด ปกติ ที่ เ กิ ด กั บ ผิ ว หนั ง และเยื่ อ เมื อ กที่ เรี ย กว่ า Steven - Johnson
Syndrome
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้และข้อควรระวัง
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ Amlodipine
- ระมัดระวังการใช้ยากับผู้ป่วย โรคตับ โรคหัวใจล้มเหลว
- ระวังการใช้ยากับสตรีตั้งครรภ์ (อาจทาให้ทารกเสียชีวิตในครรภ์ได้) และสตรีที่
กาลังให้นมบุตร (ยาจะปนออกมาในน้านม ก่อผลข้างเคียง/ผลไม่พึงประสงค์
ดังกล่าวต่อทารกได้)
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร
ปฏิกิริยากับยาอื่น
- การรับประทานยา Amlodipine ร่วมกับยาลดไขมันบางตัว สามารถ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับตับและไต เพราะยา Amlodipine สามารถเพิ่ม
ระดับยาลดไขมันบางกลุ่มในกระแสเลือดได้ อาทิเช่น ยา Simvastatin
- การใช้ยา Amlodipine ร่วมกับยาแก้ปวด/ลดไข้บางตัว สามารถก่อให้เกิด
ภาวะความดันโลหิตสูงได้จึงต้องให้แพทย์เป็นผู้ปรับขนาดการรับประทาน
เพื่อลดผลเสียดังกล่าว ยาแก้ปวดลดไข้ดังกล่าว เช่น ยา Aspirin, ยา
Ibuprofen
- การใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์บางชนิด สามารถลดผลการทางานของยา
Amlodipine และส่งผลให้ความดันโลหิตลดลงได้ ยากลุ่มสเตียรอยด์
ดังกล่าว เช่น Methylprednisolone (ยาเพรดนิโซโลน)
- การรับประทาน Amlodipine ร่วมกับยาปฏิชีวนะบางกลุ่ม สามารถเพิ่ม
ระดับของยา Amlodipine ในกระแสเลือด จนส่งผลทาให้มีอาการ
ข้างเคียงเพิ่มขึ้น เช่น ความดันโลหิตต่าอย่างมาก หัวใจเต้นผิดจังหวะ มี
อาการคั่งของน้าในร่างกาย (อาการบวมทั่วตัว) ตับบวม จนกระทั่งหัวใจ
ล้มเหลว ยาปฏิชีวนะดังกล่าว เช่น Clarithromycin
ปฏิกิริยากับอาหาร
ไม่มีข้อมูล
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8.ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy category C ( Drug Information Edition 21 หน้า
103)

9.ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่ มี ข้ อ มู ล การขั บ ออกทางน้ านม/ไม่ แ นะน าให้ ใ ช้ ( Drug
Information Edition 21 หน้า 103)

10.คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

อย่าหยุดยาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

11.กำรเก็บรักษำ

สามารถเก็บยา Amlodipine ได้ในอุณ หภูมิห้ อง ควรเก็บให้ พ้ น
แสงแดดและความชื้น (ข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารกากับยา)

4. Aspirin Tablet, Enteric Coated
1.ชื่อยำ

Aspirin Tablet

2.ส่วนประกอบ

ในแต่ละเม็ดประกอบด้วยAspirin 81 มิลลิกรัม หรือ 300 มิลลิกรัม (เป็นชนิดเคลือบ
ฟิล์ม ที่ไม่ละลายในน้าย่อยของกระเพาะอาหารแต่ละลายได้ดีในน้าย่อยของลาไส้
เพื่อช่วยลดอาการระคายเคือง)

3. ข้อบ่งใช้

- ใช้ลดไข้ และบรรเทาอาการปวด เช่น ปวดศีรษะ,ปวดกล้ามเนื้อ,ปวดฟัน,ปวด
ประจาเดือน
- ใช้ในรายที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจตายซึ่งต้องรับประทานไป
ตลอดชีวิต
- ใช้ป้องกันการเกิดโรคอัมพทกษ์จากเส้นเลือดสมองตีบ

4. ขนำดยำและวิธีใช้

- ผู้ใหญ่: ครั้งละ 300 – 600 มิลลิกรัม ทุก 4 – 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการปวดหรือไข้
หรือ ครั้งละ 75 - 325 มิลลิกรัม/วันในการป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจตาย
- เด็ก: ขนาดยาที่ให้ 10 - 15 มก./กก ทุก 4 - 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการปวดหรือไข้
แต่ไม่เกินวันละ 60 - 80 มิลลิกรัมต่อน้าหนักตัว 1 กิโลกรัม

5. อำกำรข้ำงเคียง

อาจทาให้มีเลือดออกง่ายมีอาการปวดท้อง อาหารไม่ย่อย ปวดแสบยอดอก คลื่นไส้
อาเจียนจากการระคายกระเพาะได้
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6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้และข้อควรระวัง
ข้อควรระวัง
- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในรายที่มีปัญหาเลือดออกง่าย ผู้ป่ วยที่เคยเป็นแผล
ในกระเพาะอาหารหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเกร็ดเลือด
- ในรายที่ผ่าตัด ควรหยุดยา aspirin อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนผ่าตัด
- สตรีมีครรภ์หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้หากไม่ได้รับคาแนะนาจากแพทย์ เนื่องจากการ
ใช้ยา aspirin ใน หญิงใกล้คลอด อาจทาให้ระยะเวลาในการตั้งครรภ์นานขึ้น
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วาร์ฟาริน (Warfarin),
ยาโรคข้ออักเสบ เช่น ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen), ไดโคลฟีแนค (Diclofenac),
ยาโรคเกาต์ เช่น โปรเบเนซิด (Probenecid), ยาขับปัสสาวะ เช่น อะเซตาโซลา
ไมด์ (Acetazolamide) นอกจากจะได้รับคาแนะนาจากแพทย์
- ระ วั งก าร ใช้ ย าใน ผู้ ป่ ว ย โรค ไต ช นิ ด ไต ว า ย เรื้ อ รั ง (Chronic Renal
Insufficiency)
- ระวังการใช้ยากับผู้ป่วยด้วยโรคตับ
- ระวังการใช้ยากับผู้ที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่า
ข้อห้ามใช้
- ในรายที่แพ้ยาแอสไพริน
- ห้ามใช้ยาฯ ที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร เพราะอาจส่งผลให้เกิดภาวะเลือดออกใน
ทารกได้
- ห้ามใช้ยากับเด็กทารก
- ห้ามใช้ยากับผู้ที่ป่วยที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารและลาไส้
- ห้ามใช้ยากับผู้ที่เป็นโรคไข้เลือดออก หรือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะตกเลือด
- ห้ามใช้ในเด็กอายุน้อยกว่า 16 ปี เพื่อลดไข้ในโรคอีสุกอีไส ไข้เลือดออก ไข้หวัด
ให ญ่ เนื่ อ งจ าก อ าจท าให้ เกิ ด Reye’s Syndrome (encephalopathy,
hepatic dysfunction, death)
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7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร
- การใช้ยาแอสไพรินร่วมกับยาที่ใช้ดูดซับพิษในกระเพาะ ลาไส้ อาจทาให้การดูด
ซึ ม ของยาแอสไพริ น เข้ า สู่ ร่ า งกายลดน้ อ ยลง ยาดั ง กล่ า ว เช่ น Activated
Charcoal
- การใช้ยาแอสไพรินร่วมกับยาที่มีททธิกเป็นด่าง จะทาให้การดูดซึมยาแอสไพริน
ลดลง จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน ยาที่มีททธิกเป็นด่างดังกล่าว เช่น กลุ่ม
ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร
- การใช้ยาแอสไพรินร่วมกับ ยาต้านการอักเสบบางกลุ่มก็สามารถลดการดูดซึม
ของยาแอสไพริ น ได้ เช่ น เดี ย วกั น ยาดั ง กล่ า ว เช่ น ยา กลุ่ ม สเตี ย รอยด์
(Corticosteroids)
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy category C และ Pregnancy category D (กรณีใช้
ในระยะ 3 เดือนก่อนคลอดหรือใกล้คลอด)

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ห้ามใช้เพราะอาจส่งผลให้เกิดภาวะเลือดออกในทารกได้

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะเพิ่มความเสี่ยง
ต่ อ การเกิ ด เลื อ ดออกในกระเพาะอาหารอาการหอบหื ด ความ
ผิดปกติของตับและไต ยกเว้นแพทย์สั่ง
- ควรรับประทานพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที และดื่มน้า
ตามมากๆ เนื่ อ งจากแอสไพริ น จะมี ท ทธิก ร ะคายเคื อ งกระเพาะ
อาหาร

11. กำรเก็บรักษำ

สามารถเก็บยาแอสไพรินได้ในอุณหภูมิห้อง พ้นจากแสงแดดและ
ความชื้น และต้องเก็บยาให้พ้นมือเด็ก

เอกสำรอ้ำงอิง
- วิภำรักษ์ บุญมำก. แอสไพริน (aspirin). ภำควิชำเภสัชกรรม คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล.
บทควำมเผยแพร่ควำมรู้สู่ประชำชน [อินเทอร์เน็ต]. 2558 [เข้ำถึงเมื่อ 20 กรกฏำคม 2562].
เข้ำถึงได้จำก
https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/257/%E0%B9%81%E0%
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B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B
8%99(aspirin)/
- Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, et al. Drug information handbook. 2 2 th ed.
Ohio: Lexi-Comp, Inc; 2013-2014.171-175

5. Atenolol tablet
1.ชื่อยำ

Atenolol tablet

2.ส่วนประกอบ

ในแต่ละเม็ดประกอบด้วย Atenolol 50 มิลลิกรัม

3. ข้อบ่งใช้

ลดความดันโลหิตสูง (Hypertension), หัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Supraventicular
tachycardia & ventricular tachycardia, ภ าว ะ ก ล้ าม เนื้ อ หั ว ใจ ข าด เลื อ ด
(Angina), ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย (Myocardial Infarction)

4.ขนำดยำและวิธีใช้

ลดความดันโลหิตสูง 25-100 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 50-200 มิลลิกรัม

5.อำกำรข้ำงเคียง

อาจก่อให้เกิดภาวะหลอดลมตีบและมีอาการโรคหืด อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ นอนไม่
หลับ ฝันร้าย ง่วงนอน หงุดหงิด รู้สึกเหมือนถูกเข็มจิ้ม เห็นภาพหลอน รบกวนระบบ
ทางเดิ น อาหาร ท้ อ งเสี ย ท้ อ งผู ก น้ าลายแห้ ง/ปากแห้ ง รวมถึงความรู้สึ กสั ม ผั ส
สูญเสีย อาการทนความหนาวไม่ได้ (cold extremities) อวัยวะเพศชายไม่แข็งตัว 3
ผมร่ ว ง (alopecia) แบบชั่ ว คราว (reversible) สามารถเกิ ด ได้ ป ระมาณ 1-10%
และน้อยกว่า 1% ตามลาดับ

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้และข้อควรระวัง - ห้ามใช้ยากับผู้ที่แพ้ยานี้ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีภาวะหั วใจเต้นช้ า
ผิดปกติ ผู้ที่ มีภ าวะการไหลเวียนของเลื อดบริเวณหั ว ใจผิ ดปกติ ,
Metabolic Acidosis, Heart block (second ห รื อ third
degree), ความดันโลหิตต่า
- ระวังการใช้ atenolol กับผู้สูงอายุ เด็ก หญิงที่อยู่ในภาวะให้นม
บุตร ผู้ที่มีภาวะตับและ/หรือไตทางานผิดปกติ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างเฉียบพลัน
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7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร

- เมื่อกินร่วมกับยาที่ ใช้รักษาภาวะหั ว ใจเต้น ผิดจังหวะสามารถ
ก่อให้เกิดอาการหัวใจเต้นช้าลง ซึ่งกลุ่มยาที่ใช้รักษาภาวะหัวใจเต้น
ผิดจังหวะเช่น Amiodarone
- เมื่อกินร่วมกับยาปฏิชีวนะสามารถส่งผลให้ททธิกในการรักษาของ
ยา atenolol ลดลง ซึ่งกลุ่มยาปฏิชีวนะดังกล่าวเช่น Ampicillin,
Rifampicin
- เมื่อกินร่วมกับยาบารุงกระดูกเช่น แคลเซียม จะทาให้ระดับยา
atenolol ในกระแสเลือดลดลงมากกว่า 50%
- การใช้ ย านี้ ร่ ว มกั บ ยาที่ มี ท ทธิก ลดการบี บ ตั ว ของหั ว ใจ เช่ น
verapamil diltiazem digoxin ย า ก ลุ่ ม alpha-blocker เช่ น
prazosin, terazosin และยากลุ่ม alpha-adrenergic stimulant
เช่ น epinephrine phenylephrine อาจท าให้ ท ทธิก ย าดั ง กล่ า ว
เพิ่มขึ้น
- Atenolol อาจบดบังอาการหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติที่มีสาเหตุมา
จากน้าตาลในเลือดต่าเพราะการใช้อินซูลิน หรือยาเบาหวานได้

8.ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy category D

9.ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ต้องขึ้นกับคาแนะนาของแพทย์ เพราะยาผ่านออกมาในน้านมได้

10.คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

- หากลืมรับประทาน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลา
ใกล้ เคี ย งกั บ การรั บ ประทานยาในมื้ อ ถั ด ไป ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเพิ่ ม
ปริมาณยาเป็นสองเท่า
- การดื่ ม น้ าผลไม้ เช่ น น้ าส้ ม น้ าแอปเปิ้ ล ลดการดู ด ซึ ม ยา
atenolol1ได้

11. กำรเก็บรักษำ

ควรเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บยา
ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บ ยาให้พ้นแสงแดดและความชื้น ควร
เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้า หรือใน
รถยนต์
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เอกสำรอ้ำงอิง
- https://www.webmd.com/drugs/2/drug-11035/atenolol-oral/details [เข้ า ถึ ง เมื่ อ วั น ที่ 19
มิถุนายน 2562]
- https://www.honestdocs.co/atenolol [เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562]
- https://www.rxlist.com/consumer_atenolol_tenormin/drugs-condition.htm [เข้ า ถึ ง เมื่ อ
วันที่ 19 มิถุนายน 2562]

6. Atorvastatin tablet
1.ชื่อยำ

Atorvastatin

2.ส่วนประกอบ

ในแต่ละเม็ดประกอบด้วย Atorvastatin calcium 40 mg

3. ข้อบ่งใช้

- ใช้รักษาภาวะไขมันในเลือดชนิดไม่ดีต่างๆของร่างกายที่สูงผิ ดปกติ เช่น Total
cholesterol, LDL cholesterol, Triglycerides, และ Apolipoprotein B ช่ ว ย
เพิ่ ม ระดั บ ไขมั น ในเลื อ ดชนิ ด HDL cholesterol (ไขมั น ชนิ ด ดี มี ป ระโยชน์ ต่ อ
ร่างกาย)
- ใช้ป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ เช่น หัวใจขาดเลือด เจ็บหน้าอก เป็นต้น

4.ขนำดยำและวิธีใช้

ขนาดยาที่ ใ ช้ เ ริ่ ม ต้ น คื อ 10 หรื อ 20 mg วั น ละครั้ ง หากต้ อ งการลด LDLcholesterol มากกว่ า 45% จะเริ่ ม ให้ ในขนาด 40 mg วัน ละครั้ง ขนาดยาที่ ใช้
ควบคุมอาการ คือ 10-80 mg วันละครั้ง
ส า ห รั บ ใ น เ ด็ ก อ า ยุ 10 – 17 ปี ( Heterozygous Familial hyper
cholesterolemia Children): รับประทานเริ่มต้นที่ 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง ทั้งนี้
สาหรับเด็กห้ามรับประทานเกิน 40 มิลลิกรัมต่อวัน

5.อำกำรข้ำงเคียง

ท้ อ งผู ก ท้ อ งเสี ย ท้ อ งอื ด ปวดท้ อ ง ปวดศี ร ษะ นอนไม่ ห ลั บ คลื่ น ไส้ ปวดเกร็ ง
ก ล้ าม เนื้ อ ข้ อ บ ว ม แ ล ะ มี ป ริ ม า ณ เอ น ไซ ม์ Creatinine phosphokinase
(CPK: เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับ โรคหั วใจ และ/หรือโรคกล้ ามเนื้อ ) ในกระแสเลื อด
เพิ่มขึ้นโดยไม่ได้มีการเจ็บป่วยใดๆ
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6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้และข้อควรระวัง
- ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยาอะโทรวาสแตติน
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคตับหรือผู้ที่มีภาวะตับทางานผิดปกติ
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่เป็นโรคหรือมีพยาธิสภาพเกี่ยวกับกล้ามเนื้อลาย
- ห้ามใช้ยานี้กับหญิงตั้งครรภ์และหญิงที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
- ระวังการรับประทานยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ด้วยมีผลต่อการทางาน
ของตับมากขึ้น
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร
การใช้ยาอะโทรวาสแตตินร่วมกับยาบางกลุ่ม สามารถทาให้ระดับของ
อะโทรวาสแตตินในกระแสเลือดสูงขึ้น ทาให้ร่างกายได้รับผลข้างเคียงตามมา
เช่น ตับทางานหนัก หรือปวดกล้ามเนื้อจนไปถึงขั้นกล้ามเนื้อบาดเจ็บถูกทาลาย
(Rhabdomyolysis) จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน ยากลุ่มดังกล่าว เช่น
- ยากดภูมิคุ้มกันต้านทานโรค เช่น Cyclosporine
- ยาปฏิชีวนะ เช่น Erythomycin
- ยาต้านไวรัสเอช ไอ วี เช่น Nelfinavir
- ยาต้านเชื้อรา เช่น Fluconazole, Itraconazole
- น้าผลไม้ เช่น น้าองุ่น จะเพิ่มระดับยาในเลือดและส่งผลข้างเคียงของยาตามมา
- เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะมีผลไปเพิ่มผลต่อตับมากขึ้น
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy category X

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ห้ามใช้ในหญิงให้นมบุตร

10.คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

- ควรแจ้งแพทย์ หากมีหรือเคยมีโรคหรือสภาวะต่างๆ ดังนี้ เป็น
โรคตับ โรคไต มีอาการปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- ควรแจ้งแพทย์หากกาลังใช้ยาอื่นๆ วิตามิน อาหารเสริม และยา
สมุนไพร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (antibiotics) ยา
ฆ่าเชื้อรา ยาต้านไวรัส
- หากตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้ งครรภ์ หรือ ให้ น มบุ ต ร หรือ
ตั้งครรภ์ขณะใช้ยานี้อยู่ ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันที
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- หลี ก เลี่ ย งการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ ใ นระหว่ า งที่
รับประทานยานี้อยู่
11. กำรเก็บรักษำ

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และ
เก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็ บ ยานี้ ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ งโดยไม่ ให้ อ ยู่ ในที่ ร้ อ นมากกว่ า 30
องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาใน
บริเวณที่เปียกหรือชื้น

เอกสำรอ้ำงอิง
- Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, et al. Drug information
handbook. 22th ed. Ohio: Lexi-Comp, Inc; 2013-2014.183-185.

7. Budesonide Inhaler, Metered Dose
1.ชื่อยำ

Budesonide Metered Dose Inhaler

2.ส่วนประกอบ

ในการพ่น 1 ครั้ง มีตัวยา budesonide 200 ไมโครกรัม

3. ข้อบ่งใช้

ใช้ในการควบคุมโรคหืดแบบต่อเนื่อง โดยใช้เพื่อป้องกันภาวะหอบหืด

4. ขนำดยำและวิธีใช้

ผู้ใหญ่และเด็กอายุเกินกว่า 12 ปี : 200 -1600 mcg แบ่งให้วันละ 2-4 ครั้ง
เด็กอายุเกินกว่า 7 ปี : 200 -800 mcg แบ่งให้วันละ 2-4 ครั้ง

วิธีใช้ยาพ่น

1. เขย่าขวดยา 4-5 ครั้ง
2. เปิดฝาครอบออกแล้วต่อท่อช่วยพ่นยา(ถ้ามี) เข้ากับหลอดยาจนแน่น
3. หายใจเข้า-ออก 1 ครั้ง
4. ตั้งหลอดยาขึ้น อมปลายหลอดยา และหุบปากให้สนิท
5. หายใจเข้าทางปากพร้อมกดยาพ่น 1 ครั้งและสูดยาเข้าปอดช้าๆลึกๆ
6. กลั้นหายใจไว้อย่างน้อย 5-10 วินาที
7. หายใจออกทางจมูกช้าๆ
8. หากต้องพ่นยาซ้า ควรทิ้งช่วงจากครั้งแรกประมาณ 1 นาที

194

9. บ้วนปากด้วยน้าสะอาด หรือแปรงฟันหลังพ่นยาทุกครั้ง
5. อำกำรข้ำงเคียง

ระบบหัวใจและหลอดเลือด : เป็นลม (1-3%)
ระบบประสาทส่วนกลาง : ไข้ (≥ 3%) ปวดหัว (≥ 3%) ปวด (≥ 3%) นอนไม่หลับ
(1-3%)
ผิวหนัง : ช้า (1-3%)
ทางเดินอาหาร : Dyspepsia (≥ 5%) คลื่นไส้(2-≥5%) ปวดท้อง (1-3%) การรับรส
ผิดปกติ (1-3%) อาเจียน (1-3%) น้าหนักขึ้น (1-3%) ปากแห้ ง (1-3%) กระเพาะ
และลาไส้อักเสบ (viral, 2%) เชื้อราในปาก (1%)
กล้ า มเนื้ อ และกระดู ก : ปวดข้ อ (≥ 5%) อ่ อ นแรง (≥ 5%) ปวดหลั ง (≥ 3%)
กระดูกหัก (1-3%) กล้ามเนื้อตึง (1-3%) ปวดกล้ามเนื้อ (1-3%) ปวดคอ (1-3%)
หู : หูชั้นกลางอักเสบ (1%)
ทางเดินหายใจ : nasopharyngitis (9%) ไอ (≥ 5%) rhinitis (≥ 5%) respiratory
infection (≥ 3%) sinusitis (≥ 3%) คั ด จมู ก (3%) pharyngitis (3%) allergic
rhinitis (2%) URI (viral,2%)
อื่นๆ : ติดเชื้อ (1-3%) เสียงเปลี่ยน (1-3%)

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้และข้อควรระวัง
- Budesonide ไม่ใช่ยาขยายหลอดลมไม่ควรใช้รักษาภาวะหลอดลมหดรัดตัว หรือภาวะ
เฉียบพลันอื่นๆของโรคหอบหืด
- อาจเกิ ด ภาวะ Hypercorticism หรื อ การยั บ ยั้ งการท างานของ Hypothalamuspituitary-adrenal (HPA) axis ในผู้ป่วยที่ใช้ยาในขนาดสูงเป็นเวลานาน
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร
- การเปลี่ยนแปลงของยา Budesonide ผ่านmetabolism โดย CYP3A4
ยา/อาหารทีเ่ สริมททธิกเมื่อใช้ร่วมกัน
- Budesonide อาจท าให้ ร ะดั บ ยา/ททธิก ข องยาเหล่ า นี้ เ พิ่ ม ขึ้ น : Amphotericin B
Deferasirox Leflunomide Loop Diuretic Natalizumab Thiazide Diuretic
Tofacinib
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- ย าเห ล่ านี้ อ าจ ท าให้ ระ ดั บ ย า/ท ท ธิก ข อ ง Budesonide เพิ่ ม ขึ้ น : Dasatinib
Denosumab Grapefruit juice Ivacaftor Mifepristone Pimecrolimus,
Tacrolimus (Topical) Telaprevir Trastuzumab
ยา/อาหารที่ต้านททธิกเมื่อใช้ร่วมกัน
- Budesonide อ าจ ท าให้ ร ะ ดั บ ย า/ท ท ธิก ข อ งย าเห ล่ านี้ ล ด ล ง : Aldesleukin,
Antidiabetic agent BCG Coccidioidin Skin Test Corticorelin Hyaluroridase
Sipuleucel-T Telaprevir Vaccines (Inactivated)
- ยาเหล่ า นี้ อาจท าให้ ร ะดั บ ยา/ททธิก ข อง Budesonide ลดลง : Antacids Acid
Sequestrants Echinacea
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์
Pregnancy category B
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ยาสามารถขับทางน้านมได้ ควรใช้อย่างระมัดระวัง
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
ควรใช้ต่อเนื่องสม่าเสมอตามแพทย์สั่งทุกวันแม้ไม่มีอาการ
เอกสำรอ้ำงอิง
- เอกสารกากับยา แอโรไนด์ 200 mcg, บริษัท อินแพคฟาร์มา จากัด.,
- Drug Information Handbook 22th ed., page 278-282
- MIMs 2018 issue 3 page A3

8. Carbamazepine Tablet
1.ชื่อยำ

Carbamazepine Tablet

2.ส่วนประกอบ

ใน 1 เม็ดประกอบด้วย ตัวยา carbamazepine 200 มิลลิกรัม

3. ข้อบ่งใช้

- ใช้ระงับอาการชักแบบ Partial seizure Generalized tonic-clonic seizure
mixed seizure patterns
- ใช้รักษาอาการปวดประสาทแบบ trigeminal neuralgia
- รักษา alcohol withdrawal
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- ใช้ร่วมกับยา Antipsychotic drugs รักษา Bipolar disorder
4.ขนำดยำและวิธีใช้

Epilepsy
- ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี : ขนาดยาเริ่ม 400 mg/day แบ่งให้วันละ 2
ครั้ง ปรับ เพิ่มขนาดยา 200 mg/day ทุกสัปดาห์ จนถึงขนาดรักษา ขนาดยา
ทั่วไป 800 – 1200 mg/day
- เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี : ขนาดยาเริ่มต้น 10-20 mg/kg/day แบ่งให้วันละ 2–3
ครั้ง ปรับเพิ่มขนาดยาขนาดยาทุกสัปดาห์จนถึงขนาดรักษา
ขนาดยาสาหรับควบคุมอาการ ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 35 mg/kg/day แบ่งให้ได้
วันละ 3-4 ครั้ง
- เด็กอายุ 6-12 ปี : ขนาดยาเริ่มต้น 200 mg/day แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง ปรับ
เพิ่มขนาดยา 100 mg/day ทุกสัปดาห์ จนถึงขนาดรักษา
ขนาดยาสาหรับควบคุมอาการ ขนาดยาทั่วไป 400 – 800 mg/day สูงสุดไม่เกิน
1000 mg/day
- ขนาดยาสูงสุด
เด็กอายุ 12-15 ปี : 1000 mg/day
เด็กอายุมากกว่า 15 ปี : 1200mg/day
ผู้ใหญ่ : 1600 mg/day บางคนอาจจะถึง 2400 mg/day
trigeminal neuralgia
- ขนาดยาเริ่มต้น 200 mg/day แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง เพิ่มขนาดยาครั้งละ
200 mg/day ขนาดยาปกติ 400 - 800 mg/day ขนาดยาสูงสุด 1200
mg/day
Bipolar disorder
- ขนาดยาเริ่มต้น 400 mg/day แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง เพิ่มขนาดยาครั้งละ
200 mg/day ขนาดยาสูงสุด 1600 mg/day

5.อำกำรข้ำงเคียง

ที่พบบ่อย
- ระบบหัวใจและหลอดเลือด : Hypertension (3%)
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- ระบบประสาทส่ ว นกลาง : Dizziness (44%) somnolence (32%) headach
(22%) ataxia (15%) Speech disorder (6%) abnormal thinking (2%)
vertigo (2%)
- ผิวหนัง : Pruritus (8%) rash (7%)
- ระบบทางเดินอาหาร : คลื่นไส้ (29%) อาเจียน (18%) ท้องผูก (10%)
ปากแห้ง ( 8%)
- ระบบประสาทกล้ามเนื้อและกระดูก : อ่อนแรง (8%) สั่น (3%) ชา (2%) กระตุก
(2%)
- ตา : มองไม่ชัด (6%)
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้และข้อควรระวัง
คาเตือน
- ยานี้ อาจทาให้ เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์ห รือทางานเกี่ยวกั บ
เครื่องจักรและไม่ควรดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์
- ยานี้อาจทาให้เกิดการแพ้ที่รุนแรง เช่น TENS SJS ได้ตลอดการรักษา โดยความ
เสี่ยงจะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับยากันชักตัวอื่น
ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้และ tricyclic antidepressants
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติ bone marrow suppression
- ห้ามรับประทานร่วมกับยา Monoamine oxidase (MAO) inhibitors ถ้าต้อง
ใช้ ยาร่ ว มกั น ให้ ห ยุ ด ยา MAOI ก่ อ นอย่ า งน้ อ ย 14 วั น แล้ ว จึ ง เริ่ ม ให้ ย า
carbamazepine
ข้อควรระวัง
- ควรระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจ ตับ และ ไต
- ยา Carbamazepine มีททธิกเป็น Anticholinergic เล็กน้อย ควรระวังในการให้
ยา กับผู้ป่วยที่มีโรค glaucoma เพราะอาจเพิ่มความดันในลูกตาได้
- ควรระวังในการให้ยากับผู้ป่วยที่เป็น mixed seizure disorder
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7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร
- Carbamezepine เป็น Enzyme inducer ที่แรง ทาให้มีอาจเกิดปฏิกิริยากับ
ยาหลายตัวมาก ซึ่งมีผลให้ระดับยาเปลี่ยนแปลง (อาจเพิ่มหรือลด) อาทิเช่น
Tramadol Theophylline Isoniazid Paracetamol Fluconazole
Doxycycline ยาคุมกาเนิด เป็นต้น
- มียาหลายตัวที่แนะนาให้หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกัน อาทิเช่น nefazodone
delavirdin NNRTI Tramadol เป็นต้น
- สมุนไพรและอาหารเสริมบางตัว เช่น evening primrose valerian St
John’s wort kava kava และ บัวบก อาจมีผลต่อการรักษาด้วยยานี้ ควร
หลีกเลี่ยงการใช้
- ไม่ควรรับประทานพร้อมน้า grapefruit แอลกอฮอล์
8.ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์
Pregnancy category D
9.ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ยาผ่านทางน้านมได้ ควรระมัดระวังในการใช้
10.คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
ยานี้อาจทาให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทางานเกี่ยวกับ
เครื่องจักรและไม่ควรดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์
11. กำรเก็บรักษำ

การเก็บรักษายาต้องป้องกันแสงและความชื้น

เอกสำรอ้ำงอิง
- Drug Information Handbook 22th ed., page 329-333
- MIMs 2018 issue 3 page A3
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9. Clopidogrel bisulfate Tablet
1.ชื่อยำ

Clopidogrel (โคลพิโดเกรล)

2.ส่วนประกอบ

Clopidogrel 75 mg

3. ข้อบ่งใช้

- ยานี้ใช้เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด ช่วยลดโอกาสเกิดโรคหลอด
เลือดในสมองอุดตัน (stroke) หรือ อาการหัวใจวายในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง
- ยานี้อาจใช้เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจหรือผู้ป่วยที่ได้รับการ
รักษาโรคหัวใจโดยการทาหัตถการบางชนิด
ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือ
เภสัชกร

4.ขนำดยำและวิธีใช้

ก. สาหรับรักษาภาวะหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันประเภท Non-ST elevation
acute coronary syndrome:
o ผู้ ใ หญ่ : ครั้ ง แรกรั บ ประทาน 300 มิ ล ลิ ก รั ม จากนั้ น รั บ ประทาน 75
มิ ล ลิ ก รั ม วั น ละครั้ ง ร่ ว ม กั บ Aspirin 75 - 325 มิ ล ลิ ก รั ม วั น ละครั้ ง
ขนาด Aspirin ที่แนะนาไม่ควรเกิน 100 มิลลิกรัม/วัน
ข. สาหรับรักษาภาวะ/โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายแบบเฉียบพลันประเภท ST segment
elevation acute myocardial infarction:
 ผู้ ใ หญ่ : รั บ ประทาน 75 มิ ล ลิ ก รั ม /วั น โดยรั บ ประทานร่ ว มกั บ Aspirin ไม่
จาเป็นต้องเริ่มรับประทานยาที่ขนาด 300 มิลลิกรัมก่อนก็ได้
ค. สาหรับรักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Atrial fibrillation):
 ผู้ใหญ่: รับประทาน 75 มิลลิกรัม/วันร่วมกับ Aspirin 75 - 100 มิลลิกรัม/
วัน
*****หมายเหตุ:






สามารถรับประทานโคลพิโดเกรลก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้ ขนาดของการ
รับประทานยาต้องเป็นไปตามคาสั่งแพทย์ ห้ามปรับขนาดรับประทานหรือ
หยุดการใช้ยาด้วยตนเอง
เด็ก: ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลถึงขนาดยานี้ที่ใช้ในเด็ก ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็ก
จึงขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์
ส าหรั บ การรั ก ษาหรื อ ป้ อ งกั น ลิ่ ม เลื อ ดอุ ด ตั น ในหลอดเลื อ ด สาเหตุ
นอกเหนือจากดังได้กล่า วแล้ว ขนาดของยานี้จะขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์
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โดยประเมิ น จากความรุ น แรงของโรค สาเหตุ ข องโรค อายุ ผู้ ป่ ว ย โรค
ประจาตัวอื่นของผู้ป่วย และยาต่างๆที่ผู้ป่วยใช้อยู่
ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตัวเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน
5.อำกำรข้ำงเคียง

ป ว ด ศี ร ษ ะ วิ ง เวี ย น ค ว า ม รู้ สึ ก สั ม ผั ส เพี้ ย น อ า ห า ร ไม่ ย่ อ ย ป ว ด
ท้อง ท้องเสีย คลื่นไส้ กระเพาะอาหารอักเสบ ท้องอืด ท้องผูก อาเจียน เกิดแผลใน
กระเพาะอาหารและลาไส้ (โรคแผลเปบติค) ระยะเวลาของการห้ามเลือดยาวนานขึ้น
(เมื่อมีอาการเลือดออก) ผื่นคัน จานวนเม็ดเลือดขาวลดลง ตับอักเสบ ลมพิษ มีไข้
พบภาวะเลื อ ดออกตามผิ ว หนั ง ในลู ก ตา และในโพรงจมู ก เกิ ด ภาวะจิ ต หลอน/
ประสาทหลอน ตั บ อ่ อ นอั ก เสบ การรั บ รสชาติ ผิ ด ปกติ Stevens-Johnson
syndrome ข้ออักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้และข้อควรระวัง
- ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีภาวะโรคตับระยะรุนแรง
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยด้วยโรคแผลในกระเพาะอาหารที่อยู่ในระยะมีเลือดออก
- ห้ามใช้ยานี้กับสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
- การใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น
- ระวังการใช้ยานี้กับผู้ที่มีภาวะสูญเสียเลือดซึ่งเกิดจากบาดแผลหรือจากการผ่าตัด
- หากต้องเข้ารับการผ่าตัดและอยู่ในระหว่างการรับประทานยานี้ ควรต้องหยุดการใช้ยานี้
ประมาณ 7 วันก่อนเข้ารับการผ่าตัด ทั้งนี้ต้องได้รับการยืนยันและเป็นไปตามคาสั่งจาก
แพทย์ผู้รักษาเท่านั้น
- ควรแนะนาผู้ป่วยว่าระหว่างใช้ยานี้อาจทาให้เกิด ภาวะเลือดออกง่าย หรือการห้ามเลือด
จากบาดแผลต้องใช้เวลามากกว่าเดิม
- ห้ามแบ่งยานี้ให้ผู้อื่นใช้
- ห้ามใช้ยาหมดอายุ
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร


การใช้ยาโคลพิโดเกรลร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น Warfarin สามารถเพิ่ม
ความเสี่ยงภาวะเลือดออกง่ายหรือตกเลือด หากเป็นไปได้ควรเลี่ยงการใช้ยาร่วมกันหรือ
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หากจ าเป็ น ต้องใช้ย าร่วมกัน แพทย์จะปรับขนาดการใช้ยาให้ เ หมาะสมกับคนไข้เป็ น
กรณีๆไป


การใช้ยาโคลพิโดเกรลร่วมกับยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) รวมถึงยาในกลุ่ม COX-2
inhibitors (ยาแก้ ป วดอี ก กลุ่ ม หนึ่ งเช่น ยา Celecoxib) สามารถเพิ่ ม ความเสี่ ยงให้ มี
เลื อดออกในกระเพาะอาหารและลาไส้ หากต้องใช้ยาทั้ ง 2 กลุ่ มร่วมกันควรต้องเพิ่ ม
ความระมัดระวัง หรือแพทย์จะปรับขนาดรับประทานให้เหมาะสม



การใช้ ย าโคลพิ โ ดเกรลร่ ว มกั บ ยากลุ่ ม Selective serotonin reuptake inhibitors
(SSRIs) สามารถเพิ่ ม ความเสี่ ย งให้ เกิ ด ภาวะเลื อดออกง่าย หากต้ อ งใช้ย าทั้ ง 2 กลุ่ ม
ร่วมกันควรต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง



สามารถรับประทานโคลพิโดเกรลก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้

8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy category B

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ห้ามใช้

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
- ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตัวเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน
- ไม่ควรซื้อยาบรรเทาปวดมารับประทานเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน
- อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที : อุจจาระมีสีดาเข้ม พบเลือดใน
ปัสสาวะหรืออุจจาระ อาเจียนเป็นเลือด หรือมีลักษณะคล้ายเมล็ดกาแฟบด เลือดออก
หรื อมีรอยฟกช้ าผิ ดปกติที่ ผิ วหนั ง การมองเห็ น ภาพเปลี่ ยนแปลงไป มี ไข้ อ่อนเพลี ย
ผิดปกติ
11. กำรเก็บรักษำ
- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดด
โดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
เอกสำรอ้ำงอิง
- วิชัย ประยูรวิวัฒน์. Antiplatelet Agent . แผนกโลหิตวิทยำ กองอำยุรกรรม โรงพยำบำลพระมงกฏ
เกล้ำ [อินเทอร์เน็ต]. 2558 [เข้ำถึงเมื่อ 20 กรกฏำคม 2562];119-128. เข้ำถึงได้จำก:
http://www.tsh.or.th/file_upload/files/v9%20n2%20119.pdf
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- Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, et al. Drug information handbook. 22th ed.
Ohio: Lexi-Comp, Inc; 2013-2014.463-466.

10. Colchicine Tablet
1. ชื่อยำ

Colchicine Tablet

2. ส่วนประกอบ

Colchicine 0.6 mg

3. ข้อบ่งใช้

ใช้เพื่อป้องกันและรักษาอาการปวดข้อเกาต์ ให้ในรายที่มีข้ออักเสบกาเริบเฉียบพลัน
และในรายที่มีข้ออักเสบกาเริบบ่อย เช่น เกิดข้ออักเสบทุกเดือนหรือปีละ หลายครั้ ง
หรือเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs หรือ Steroidsได้

4. ขนำดยำและวิธีใช้

- เพื่ อ รั ก ษาอาการปวดจากข้ อ อั ก เสบก าเริ บ เฉี ย บพลั น Colchicine 0.6 mg.
รั บ ประทาน 1.2 mg. (2 เม็ ด ) เมื่ อ มี อ าการปวด รับ ประทานซ้ าได้ อี ก 0.6 mg.
(1 เม็ ด ) หลั ง 1 ชั่ ว โมงหากยั งมี อ าการ ขนาดสู งสุ ด 1.8 mg. (3 เม็ ด )ภายใน 1
ชั่วโมง
- เพื่ อป้ องกัน อาการปวดไม่ให้ กาเริบ Colchicine 0.6mg. รับ ประทาน 0.6 mg.
(1 เม็ด) วันละ 1-2 ครั้ง ขนาดสูงสุด 1.2 mg. (2 เม็ด)ต่อวัน

5. อำกำรข้ำงเคียง

ท้องเสีย (23%) คลื่นไส้อาเจียน (26%) ปวดท้อง ผื่น ปวดกล้ามเนื้อ

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้และข้อควรระวัง ห้ามให้ ในผู้ป่วยที่มีโรคของระบบทางเดินอาหาร , ไต และหัวใจ
ผิดปกติ และห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคของตับและไต
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร

- Colchicine เพิ่ ม ระดับ ของยา Simvastatin จนอาจท าให้ เกิ ด
อาการกล้ ามเนื้ อ สลาย (Rhabdomyplysis) ควรติ ด ตามอาการ
ป ว ด เ มื่ อ ย แ ล ะ ร ะ ดั บ เ อ็ น ซั ย ม์ ก ล้ า ม เ นื้ อ
(Creatinephosphokinase, CPK) เมื่ อ ต้ อ งใช้ ย า 2 ชนิ ด ร่ ว มกั น
หรื อ อาจพิ จ ารณาเปลี่ ย นยาลดไขมั น เป็ น Pravastatin หรื อ
Fluvastatin แทน 1
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- ร ะ มั ด ร ะ วั ง ก า ร ใช้ ย า ช นิ ด นี้ ร่ ว ม กั บ ย า บ า ง ช นิ ด เช่ น
Clarithromycin, Erythromycin, Cyclosporine, Ketoconazole,
Cimetidine เป็ น ต้ น เนื่ อ งจากจะท าให้ เ กิ ด ภาวะเป็ น พิ ษ จาก
Colchicine ขึ้น 1
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ใช้อย่างระมัดระวังเนื่องจากยาขับผ่านทางน้านมได้

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มีข้อมูล

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียสและกันแสง

เอกสำรอ้ำงอิง
- 1 สมาคมรู ม าติ ส ซั่ ม แห่ ง ประเทศไทย. “แนวทางเวชปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลรั ก ษาโรคเกาต์ พ.ศ.2555.”
http://www.thairheumatology.org/wp-content/uploads/2016/08/Guideline-for-Managementof-Gout.pdf (25 มีนาคม 2560 ที่เข้าถึง)
- Drug Information Handbook 20th ed., page 412-414

11. Digoxin Tablet
1. ชื่อยำ

Digoxin Tablet

2. ส่วนประกอบ

Digoxin 0.25 mg

3. ข้อบ่งใช้

ใช้รักษา Atrial Fibrillation และ Heart failure

4. ขนำดยำและวิธีใช้

- รักษา Heart failure ไม่จาเป็นต้องให้ loading dose รับประทาน 0.125 - 0.25
mg (ครึ่ง - 1เม็ด) วันละ 1 ครั้ง
- รั ก ษ า Supraventricular arrhythmia ให้ loading dose 0 .7 5 - 1 .5 mg
(3 - 6เม็ ด ) ติ ด ต าม ผ ล EKG ทุ ก 6 - 8 ชั่ ว โม ง ข น าด maintenance dose
รับประทาน 0.125 - 0.25mg (ครึ่ง - 1เม็ด) วันละ 1 ครั้ง
- การปรั บ ขนาดยาในผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ > 70ปี – age > 70 และไตปกติ
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รับ ประทาน 0.125 mg (ครึ่งเม็ด) วันละ 1 ครั้ง ในผู้ ป่วยที่มีการทางานของไต
ผิ ดปกติเริ่ม รับ ประทาน0.125 mg (ครึ่งเม็ ด ) และในผู้ ป่ ว ยที่ มีการทางานของไต
ผิ ด ปกติ รุ น แรงเริ่ ม รั บ ประทาน 0.0625 mg (1/4เม็ ด ) และปรั บ ขนาดยาทุ ก
2 สัปดาห์ 1
-ข้อห้ามใช้ : ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคไตขั้นรุนแรง ผู้ป่วยที่มี K ต่า2
5. อำกำรข้ำงเคียง

จะขึ้ น กั บ ระดั บ digoxin (0.8 - 2 ng/ml) ได้ แ ก่ คลื่ น ไส้ อ าเจี ย น ,เบื่ อ อาหาร,
ท้องเสีย, ปวดศีรษะ, มึนงง, สับสน, เห็นภาพหลอน-เห็นภาพไม่ชัด, เห็นแสงสีเหลือง,
หั ว ใจเต้ น ผิ ด จั งหวะ, หั ว ใจหยุ ด เต้ น , คลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจส่ ว น ST ลดระดั บ ลง (ST
segment depression) 1
การแก้พิษ : ถ้าอาการไม่รุนแรงให้หยุดการให้ยาและสังเกตอาการ ถ้าอาการรุนแรง
ให้ยับยั้งการดูดซึมด้วย charcoal หรือ gastric lavage2

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้และข้อควรระวัง

ผู้ป่วยที่แพ้ Digoxin และยาจาพวกDigitalis, Ventricular
fibrillation

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร

- ยา Digoxin เพิ่มผลของยา Adenosine Colchicine
Dronedarone Midodrine
- ยาที่ส่งผลให้ระดับยา Digoxin สูงขึ้น > 50 %ได้แก่4
Amiodarone Captopril Erythromycin Gentamicin
Itraconazole Quinidine
- ยาที่ส่งผลให้ระดับยา Digoxin สูงขึ้น < 50 %ได้แก่4
Atorvastatin Carvedilol Diltiazem Indomethacin
Nifedipine Spironolactone Trimethoprim
- ยาที่ส่งผลให้ระดับยา Digoxin ลดลงได้แก่ Acarbose
Amikacin Gentamicin Kanamicin Streptomicin Kaolin
Sucralfate

8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ใช้อย่างระมัดระวังเนื่องจากยาขับผ่านทางน้านมได้
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10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

หากลืมรับประทาน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลา
ใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จาเป็นต้องเพิ่ม
ปริมาณยาเป็นสองเท่า

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียสป้องกันแสงและความชื้น
เก็บยาให้พ้นมือเด็กเสมอ

เอกสำรอ้ำงอิง
- คณะกรรมการพัฒนาระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น. "High Alert Drugs การปฏิบัติเกี่ยวกับยาที่มี
ความเสี่ยงสูง.”
http://www.kkh.go.th/blog/blogs/file/2012_02_09_094327_x4vvreizel.pdf (25 มีนาคม
2560 ที่เข้าถึง)
- http://kantang-hospital.go.th/wp-content/uploads/2018/04/Digoxin.pdf (18 มิ ถุ น า ย น
2562)
- Drug Information Handbook 20th ed., page 508-511
- https://www.rxlist.com/lanoxin-tablets-drug.htm#interactions (18 มิถุนายน 2562)

12. Doxazosin mesilate Immediate Release Tablet
1. ชื่อยำ

Doxazosin mesilate Immediate Release Tablet

2. ส่วนประกอบ

Doxazosin 2 mg.

3. ข้อบ่งใช้

- ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)
- ใช้รักษาโรคต่อมลูกหมากโตชนิดไม่ร้ายแรง (Benign Prostatic Hyperplasia)

4. ขนำดยำและวิธีใช้

- รักษาโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension):
ผู้ใหญ่ : เริ่มต้น รับ ประทาน 1 mg (ครึ่งเม็ด ) เวลาเช้าหรือก่อนนอน หลั งจากนั้ น
1 - 2 สัปดาห์ ให้ปรับขนาดรับประทานตามการตอบสนองของอาการคนไข้ ขนาด
รับประทานที่คงระดับการรักษาอยู่ที่ 2 mg (1เม็ด) วันละ 1 ครั้ง ขนาดรับประทาน
สูงสุดไม่เกิน 16 mg (8 เม็ด) ต่อวัน
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- รักษาโรคต่อมลูกหมากโต (Benign prostatic hyperplasia):
ผู้ใหญ่ : เริ่มต้น รับ ประทาน 1 mg (ครึ่งเม็ด ) เวลาเช้าหรือก่อนนอน หลั งจากนั้ น
1 - 2 สัปดาห์ ให้ปรับขนาดรับประทานตามการตอบสนองของอาการคนไข้ ขนาด
รับประทานที่คงระดับการรักษาอยู่ที่ 4-8 mg (2-4เม็ด) ต่อวัน ขนาดรับประทาน
สูงสุดไม่เกิน 8 mg (4เม็ด) ต่อวัน
***** หมายเหตุ: ยานี้ไม่มีรายงานขนาดยาในเด็ก
5. อำกำรข้ำงเคียง

ทาให้เกิดความดันต่าหลังจากเปลี่ยนอิริยาบถ และหัวใจเต้นเร็ว อาการข้างเคียงที่
พบบ่อย คือ มึนงง ง่วงซึม ปวดหัว อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ผู้ป่วยที่ทนไม่ได้ควรหยุดยา
หรื อลดขนาดลง อาการข้างเคีย งอื่ น ๆ ที่ อาจเกิด ขึ้น ได้ ได้แ ก่ บวม เจ็บ หน้ าอก
หายใจล าบาก เลื อ ดก าเดาไหล ปั ส สาวะบ่ อ ยและกลั้ น ปั ส สาวะล าบาก ตาแดง
มองเห็นไม่ชัด ค่าเอนไซม์ตับผิดปกติ ถุงน้าดีอักเสบ ปวดข้อและผมร่วงได้

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้และข้อควรระวัง
- ห้ าม ใช้ กั บ ผู้ ที่ แ พ้ ย า Doxazocinแ ล ะ ย าก ลุ่ ม Quinazoline เช่ น Prazosin
Terazosin
- ระวังการใช้ในผู้ป่วย โรคไต โรคตับ
- อาจพบอาการความดันโลหิ ตต่า เมื่อมีการเพิ่มขนาดการรับประทานยานี้ ดังนั้น
ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ยวดยานพาหนะหรือการควบคุม
อุปกรณ์เครื่องจักร โดย เว้นกิจกรรมดังกล่าวหลังปรับขนาดรับประทานเป็นเวลา 24
ชั่วโมงขึ้นไป
- ก่อนการใช้ยา Doxazosin รักษาโรคต่อมลูกหมากโต ต้องวินิจฉัยก่อนให้แน่ใจว่า
ผู้ป่วยมิได้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
- ระวังการใช้ยากับสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร
การรั บ ประทานยาDoxazosin ร่ ว มกั บ ยาแก้ ป วดกลุ่ ม เอ็ น เสด
(NSAIDs) จะทาให้ททธิกในการรักษาความดันโลหิตสูงด้อยลง หาก
ไม่มีความจาเป็นควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน
8. ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์

Pregnancy category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ยังไม่มีรายงานความปลอดภัย ถ้าใช้ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มีข้อมูล
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11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในที่อุณ หภู มิ 20-25 องศาเซลเซียสในภาชนะปิดสนิท และ
ป้องกันแสง

เอกสำรอ้ำงอิง
- Drug Information Handbook 20th ed., page 555-557

13. Enalapril maleate Tablet
1. ชือ่ ยำ

ENALAPRIL MALEATE TABLET

2. ส่วนประกอบ

Enalapril Maleate 5 และ 20 mg.

3. ข้อบ่งใช้

ใช้สาหรับรักษาผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจล้มเหลว

4. ขนำดและวิธีใช้

- รักษาโรคความดันโลหิตสูง ขนาดรับประทานเริ่มต้นที่ 2.5-5 mg. วันละ 1 ครั้ง
ขนาดรับประทานทั่วไปอยู่ในช่วง 2.5-40 mg. วันละ 1-2ครั้ง หากการควบคุมความ
ดันโลหิตไม่ดีขึ้น อาจใช้ยาขับปัสสาวะร่วมกัน
- รักษาโรคหัวใจล้มเหลว ขนาดรับประทานเริ่มต้นที่ 2.5 mg. วันละ1-2 ครั้ง
- ขนาดรับประทานทั่วไปอยู่ในช่วง 5-40 mg. โดยแบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง
- ขนาดยาในเด็กจะขึ้นกับน้าหนักตัวและอายุของเด็ก และต้องอยู่ในคาสั่งใช้ยาจาก
แพทย์เท่านั้น
5. อำกำรข้ำงเคียง
ในระยะแรกของการให้ยาอาจจะมีความดันโลหิตต่าลงจนหน้ามืด ปวดศีรษะ มึนงง
ไอ อ่ อ นเพ ลี ย ผื่ น เม็ ด เลื อ ดขาวต่ า ไตเสื่ อ ม ภ าวะโพแทสเซี ย มสู ง เกิ น
(Hyperkalemia)
-หากมีอาการวิงเวียนหลังรับประทานยานี้ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถยนต์หรืองานที่
ต้องปฏิบัติ เกี่ยวกับเครื่องจักร
6. คาเตือน ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง
- ห้ ำมใช้ ย ำนี้ กั บ ผู้ ป่ ว ยแพ้ ย ำ Enalapril และห้ ำมใช้ ยำนี้ ในผู้ ป่ ว ยที่ เคยแพ้ ยำแบบ
Angioedema (ตำ-ปำกบวม) ที่ เคยเกิ ด จำกกำรใช้ ย ำตั ว อื่ น ในกลุ่ ม นี้ ม ำก่ อ น เช่ น
Captopril isonopril
- หำกมีอำกำรไอให้ปรึกษำแพทย์และเภสัชกรเพรำะอำจจะเกิด ผลข้ำงเคียงของยำ
หรือจำกสำเหตุอื่นๆ ห้ำมหยุดยำเอง-หำกมีอำกำรวิงเวียนหลังรับประทำนยำนี้ ควร
หลีกเลี่ยงกำรขับรถยนต์หรืองำนที่ต้องปฏิบัติ เกี่ยวกับเครื่องจักร
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7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร
- การใช้ยา Enalapril ร่วมกับยาขับปัสสาวะบางตัวเช่นHydrochlorothiazide อาจ
ก่อให้เกิดภาวะความดันโลหิ ตต่า โดยอาจพบอาการ หั วใจเต้นช้า วิงเวียน เป็นลม
หรือปวดศีรษะ หากมีอาการดังกล่าวควรต้อง ปรับขนาดการรับประทานให้เหมาะสม
โดยแพทย์ผู้รักษา ยาขับปัสสาวะ
- การใช้ยา Enalapril ร่วมกับยารักษาโรคเกาต์ เช่น Allopurinolอาจเพิ่มความเสี่ยง
ของอาการแพ้ยาอย่างรุนแรง หากพบเห็ นอาการ หน้า ปาก ลิ้นบวม มีผื่นคัน มีไข้
ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนแรง ให้หยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์
- การใช้ยา Enalapril ร่วมกับยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs: Non steroidal antiinflammatory drugs) เช่น Fenoprofen, Ibuprofen, Naproxen สามารถ
ส่งผลต่อททธิกในการลดความดันกับไตมากขึ้น จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
Pregnancy category C ในระยะครรภ์ไตรมาสที่ 1 และ Pregnancy category D
ในระยะครรภ์ไตรมาสที่ 2 และ 3
(Drug Information Handbook 20th ed., page 590-593)
Pregnancy category D ( Drug Information Edition 21 หน้า 630 )
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
หมำยเหตุ กำรเก็บรักษำ

ยาขับผ่านทางน้านมได้ ไม่ควรใช้
(Drug Information Edition 21 หน้า 631)
อย่าหยุดยาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
เก็บในที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียสในภาชนะปิด
สนิทและป้องกันแสง (ข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารกากับยา)

14. Fenofibrate 160 mg Capsule
1. ชื่อยำ

Fenofibrate Capsule

2. ส่วนประกอบ

Fenofibrate 100 และ 300 mg.

3. ข้อบ่งใช้

ลดไขมันในเลือดทั้งไขมันชนิดแอลดีแอล (LDL) วีแอลดีแอล (VLDL)
ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) และช่วยเพิ่มระดับไขมันชนิดดีอย่างเฮชดีแอล (HDL)
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4. ขนำดและวิธีใช้

ควรรับประทานพร้อมอาหารเพื่อช่วยการดูดซึม เข้าสู่ร่างกายได้ดียิ่งขึ้น รับประทาน
ยาวันละ 1ครั้ง
- ส าหรั บ ภ าวะไขมั น แอลดี แ อลและไตรกลี เ ซอไรด์ ในเลื อ ดมี ร ะดั บ สู ง
Hypercholesterolaemia type IIa + Hypertriglyceridaemia type IV):
ผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป: รับประทาน 300 mg วันละครั้งพร้อมอาหาร
- สาหรับภาวะไขมันแอลดีแอลสูง (Hypercholesterolaemia type IIa): ผู้ใหญ่
อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป : รับประทาน 100-200 mg วันละครั้งพร้อมอาหาร
- ส าหรั บ ภาวะไขมั น ไตรกลี เ ซอไรด์ สู ง (Hypertriglyceridaemia type IV):
ผู้ ใหญ่ อ ายุ ตั้ งแต่ 18 ปี ขึ้ น ไป : รับ ประทาน 100-200 mg วั น ละครั้งพร้ อ ม
อาหาร
- ส าห รั บ ภ าวะไขมั น แอ ลดี แอ ล วี แ อ ลดี แอ ลแล ะ ไต รก ลี เ ซ อไรด์ สู ง
(Hyperlipidemia type IIb and type III): ผู้ ใ หญ่ อ ายุ ตั้ ง แต่ 18 ปี ขึ้ น ไป:
รับประทาน 300 mg วันละครั้งพร้อมอาหาร

5. อำกำรข้ำงเคียง

ผลต่อการทางานของตับ เช่นก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบ ตับแข็ง มีเอนไซม์การทางาน
ของตับ เช่น ทรานซามิเนส (Transaminase) ในเลือดเพิ่มขึ้น (>10%) ปวดศีรษะ
(3%) ปวดท้อง (5%) ท้องผูก (2%) คลื่นไส้ (2%) ปวดกล้ามเนื้อ (3%) อาการอื่นๆ
ทีอ่ าจพบได้ ได้แก่ ผิวหนังแพ้แสงแดดง่าย เกิดกลุ่มอาการลูปัส (Lupus-like
syndrome) มีภาวะศีรษะล้าน ผิวแห้ง ผิวหนังเกล็ดปลา หัวใจเต้นผิดจังหวะ
อารมณ์ทางเพศถดถอย วิงเวียน วิตกกังวล และรู้สึกสับสน มีภาวะไซนัสอักเสบ เยื่อ
จมูกอักเสบ ไอ ระคำยเคืองตำ ตำพร่ำ เยื่อตำอักเสบระดับฮีโมโกลบินลดลง เกล็ด
เลือดและเม็ดเลือดขาวต่า อาจเกิดภาวะเกล็ดเลือดต่า (Thrombocytopenia)
และเม็ดเลือดขาวต่า (Agranulocytosis) ภาวะเต้านมโตโดยเฉพาะในเพศชาย

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
- ห้ำมใช้กับผู้ที่แพ้ยำFenofibrate
- ห้ำมใช้ยำนี้กับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภำวะให้นมบุตร เด็ก และผู้สูงอำยุ โดย
ไม่มีคำสั่งจำกแพทย์
- ห้ำมใช้ยำนี้กับผู้ป่วยโรคตับโรคไตในระยะรุนแรง ผู้ป่วยด้วยโรคถุงน้ำดี ผู้ป่วย
ด้วยโรคตับอ่อนอักเสบทั้งชนิดเรื้อรังและเฉียบพลัน
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7. ปฎิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร
- การใช้ยาร่วมกับยา Glimepiride, Glibenclamide สามารถทาให้ระดับน้าตาล
ในเลื อ ดลดต่ ามาก สั งเกตจากมี อ าการวิ งเวี ย น หิ ว อาหาร ร่ างกายมี ภ าวะ
สั่น อ่อนแรง เหงื่อออกมาก
- หลี กเลี่ ย งการใช้ยาร่ว มกับ ยาลดไขมัน เช่น Simvastatin เพราะสามารถเพิ่ ม
ความเสี่ยงของการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลายสลายและเป็นเหตุให้ไตเสียหาย /
ไตวายมาจนทาให้ผู้ป่วยถึงขั้นเสียชีวิตได้
- การใช้ ย าร่ว มกับ ยา Warfarin สามารถท าให้ มี ภ าวะเลื อ ดออกง่าย หากไม่ มี
ความจาเป็นใดๆควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน
- การใช้ยาร่วมกับ Cyclosporin อาจทาให้ระดับยาของ Cyclosporin ในกระแส
เลือดเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้เป็นพิษกับ ไต จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาทั้ง 2 ตัว
ร่วมกัน
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ควรระมัดระวังเนื่องจากยาผ่านน้านม และยังไม่มีการศึกษาแน่ชัด
เกี่ยวกับการใช้ในหญิงให้นมบุตร

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

- ควรแจ้งว่ามีโรคประจาตัว ต่างๆรวมทั้งกาลังกินยา/ใช้ยาอะไร
อยู่ เพราะยาFenofibrateอาจส่ งผลให้ อาการของโรคเหล่ านั้ น
รุนแรงขึ้น หรืออาจเกิด ปฏิกิริยาระหว่างยากับยาอื่นๆที่กิน/ที่ใช้
อยู่ก่อน
- หากเป็นสุภาพสตรีควรแจ้งว่าอยู่ในภาวะตั้งครรภ์หรือกาลังให้
นมบุตร เพราะยาหลายประเภทสามารถผ่านทางน้านม หรือรก
และเข้าสู่ทารกจนก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้
- ระวังการเกิดภาวะกล้ามเนื้อลายสลายที่อาจสังเกตจากมีอาการ
ปวดกล้ามเนื้อตามร่างกาย กดตามร่างกายแล้วมีอาการปวด
- การใช้ยานี้เป็นเวลานานจะทาให้ระดับครีเอตินิน (Creatinine,
สารที่เกี่ยวข้องกับไตและกล้ามเนื้อ) ในเลือดสูงขึ้น ดังนั้นระหว่าง-
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- การใช้ยานี้ต้องมีการตรวจสอบระดับครีเอตินินในเลือดว่าอยู่ใน
ระดับปกติหรือไม่ตามแพทย์สั่ง
11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในที่อุณ หภู มิ 20-25 องศาเซลเซียสในภาชนะปิดสนิท และ
ป้องกันแสง

เอกสำรอ้ำงอิง
- Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, et al. Drug information handbook. 22th ed.
Ohio: Lexi-Comp, Inc; 2013-2014.810-813.

15. Furosemide Tablet
1. ชื่อยำ

Furosemide Tablet

2. ส่วนประกอบ

Furosemide 40 mg.

3. ข้อบ่งใช้

ใช้ลดความดันโลหิตร่วมกับยาลดความดันอื่นๆ และรักษาภาวะบวมน้าของร่างกาย
เนื่องจาก โรคตับ โรคไต หัวใจล้มเหลว

4. ขนำดและวิธีใช้

- รักษาโรคความดันโลหิตสูง รับประทาน 20 - 80mg. แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง
- รักษาภาวะบวมน้าเริ่มต้นที่ 20 - 80 mg./ครั้ง สามารถเพิ่มได้ครั้งละ 20-40 mg./
ครั้ง ทุก 6 - 8 ชั่วโมง ขนาดสูงสุด 600 mg / วัน

5. อำกำรข้ำงเคียง

พบได้ไม่บ่อยนัก อาจพบอาการความดันโลหิตลดลงเฉียบพลัน
(Acute hypotension) มึนงง มองไม่ชัด ตาพร่า ปัสสาวะบ่อย ผื่นแพ้ แพ้แสง

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

- ห้ ามใช้ในผู้ ที่แพ้ยาหรือส่ วนประกอบของยาที่ มี Furosemide
หรือ Sulfonamide
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่ปัสสาวะออกน้อยกว่าปกติ (anuria)
- ระวังการใช้ยากับผู้ป่วยโรคไต โรคต่อมลูกหมากโต
- ระวังการใช้ยากับผู้ที่อยู่ในภาวะจากัดน้าและเกลือแร่
- อาจท าให้ อ าการของโรค Systemic lupus syndrome (SLE)
กาเริบรุนแรงได้
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7. ปฎิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร

- การรับประทานยา Furosemide ร่วมกับยาแก้ปวดสามารถทาให้
เกิดและก่อให้ เกิดความเสียหายกับ ไตได้ ยาแก้ป วดดังกล่าว เช่น
ยากลุ่มเอ็นเสด (NSAID) 1
- การรับประทานยา Furosemide ร่วมกับ ยาปฏิชีวนะบางกลุ่ ม
สามารถก่อให้เกิดความเป็นพิษกับ ไตและสูญเสียการได้ยินวิงเวียน
ซึ่ ง โดยมากมั ก เกิ ด กั บ ผู้ สู ง อายุ ย าปฏิ ชี ว นะกลุ่ ม ดั ง กล่ า ว เช่ น
Amikacin Tobramycinและ Gentamycin เป็นต้น

1

- การรับประทานยา Furosemide ร่วมกับยาที่เพิ่มการเคลื่อนไหว
ของกระเพาะและล าไส้ ส ามารถท าให้ เกิ ด ภาวะการเต้ น ของหั ว
ใจเต้ น ผิ ด จั ง หวะมี อ าการเวี ย นศี ร ษะ เป็ น ลม ยาที่ เ พิ่ ม การ
เคลื่อนไหวของกระเพาะและลาไส้ดังกล่าว เช่น Cisapride 1
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ควรระมัดระวังเนื่องจากยาผ่านน้านม

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

- สามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้หากลืมรับประทาน
สามารถรั บ ประทานเมื่ อ นึ ก ขึ้ น ได้ ถ้ า เวลาใกล้ เ คี ย งกั บ การ
รับ ประทานยาในมื้อ ถัด ไป ไม่ ต้ องเพิ่ มปริม าณยาเป็ น สองเท่ า

1

- กรณี ที่ รับ ประทานยาวัน ละ 1 ครั้ง ให้ รับ ประทานยาตอนเช้ า
เนื่องจากยามีผลทาให้ปัสสาวะบ่อยขึ้น 1
- ควรเปลี่ยนท่าทางอย่างช้าๆเนื่องจากอาจเกิดอาการหน้ามืดได้ 1
- หากผู้ป่วยต้องรับประทาน Sucralfate, cholestyramine, and
colestipol ยาเหล่านี้จะลดการดูดซึมยา furosemide ได้จึงควร
รับประทานห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง3
- รีบแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที่หากผู้ ป่วยมีอาการ แขน ขาบวม
แดง ปวด การได้ยินผิดปกติ ปวดท้อง ตาหรือตัวเหลือง3
11. กำรเก็บรักษำ

เก็บที่อุณหภูมิห้อง ในภาชนะปิดสนิทและป้องกันแสงและความชื้น
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เอกสำรอ้ำงอิง
-

1

เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร. "ยาฟูโรซีไมด์(Furosemide).” http://www. haamor.com/th/ยาฟู

โรซีไมด์/ (เข้าถึงเมื่อวันที่25 มีนาคม 2560 )
- Drug Information Handbook 20th ed., page 780-782
-

3

https://reference.medscape.com/drug/lasix-furosemide-342423#0 [เข้ า ถึ ง เมื่ อ วั น ที่ 19

มิถุนายน 2562]

16. Gemfibrozil Capsule (เฉพำะ 300 และ 600 mg)
1. ชื่อยำ

Gemfibrozil Capsule

2. ส่วนประกอบ

Gemfibrozil 300 และ 600 mg.

3. ข้อบ่งใช้

เป็นยาลดไขมันในเลือด (Hyperlipidemias) กลุ่ม fibric acid ซึ่งเป็นยาที่ลดระดับ
ไตรกลี เซอไรในเลื อ ดได้ ดี (hypertriglyceridemia) และใช้ ล ดการเกิ ด โรคหลอด
เลือดหัวใจ (reducing coronary heart disease risk)

4. ขนำดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 600 mg วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงเป็นอย่าง
ต่า เช้า - เย็น ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 1.5 g/วัน
เด็ก: การใช้ยานี้ในเด็ก มีข้อจากัดการใช้มาก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของ
แพทย์เป็นรายๆไป 1

5. อำกำรข้ำงเคียง

รู้ สึ ก ไม่ ส บายในกระเพาะอาหาร ปวดท้ อ ง วิ ง เวี ย น ง่ ว งนอน ปวดตามข้ อ และ
กล้ามเนื้อ ความรู้สึกทางเพศลดลง มีอาการคล้ายเป็นโรคหวัดนอกจากนี้ยังสามารถ
พบอาการข้างเคียงในระดับที่รุนแรง เช่น ปวดเสียดที่กระเพาะอาหาร ตัวเหลือง ตา
เหลือง การมองเห็นภาพไม่ชัดเจน ปวดแสบขณะถ่ายปัสสาวะ ปวดกล้ามเนื้อพร้อม
มีอาการตึงของกล้ามเนื้อ มีไข้ ปัสสาวะมีสีคล้า หายใจสั่นหรือเต้นระรัว ขาดสมาธิ
มีจุดแดงขึ้นตามร่างกาย ซึ่งหากพบอาการข้างเคียงเช่นนี้ ควรต้องรีบไปพบแพทย์/
ไปโรงพยาบาลโดยทันที

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยา Gemfibrozil
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- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคตับ ผู้ป่วยโรคไตทางานผิดปกติขั้น
รุนแรง
- การใช้ยานี้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ต้องคอยควบคุมระดับไขมันใน
เลือดไม่ให้ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ อีกทั้งต้องคอยตรวจสอบการทางาน
ของตับว่าผิดปกติหรือไม่
- ระวังการใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
- ระหว่างการใช้ยานี้ควรต้องตรวจสอบระบบเลือดว่า
มีความผิดปกติหรือไม่ เช่น ภาวะโลหิตจาง
- เมื่อใช้ร่วมกับยากลุ่มStatins อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ (Myopathy) และนาไปสู่การเกิดภาวะ
กล้ามเนื้อสลาย(Rhabdomyolysis)ได้ดังนั้นเมื่อใช้ยาทั้งสอง
ร่วมกันจึงต้องระวังเป็นพิเศษในการติดตามพยาธิสภาพของ
กล้ามเนื้อที่อาจเกิดได้ง่ายขึ้น
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร

- การใช้ร่วมกับยาลดไขมันบางตัว เช่น กลุ่ม Simvastatin
สามารถก่อให้เกิดพยาธิสภาพทางกล้ามเนื้อหรือเกิดสภาวะ
กล้ามเนื้อลายถูกทาลาย จึงห้ามไม่ควรยาทั้งคู่ร่วมกัน
- การใช้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด
เช่น Warfarin สามารถก่อ ให้ เกิดภาวะเลื อ ดออกง่าย แพทย์จ ะ
เป็นผู้ปรับลดขนาดของยาต้านการแข็งตัวของเลือด
- การใช้ร่วมกับยารักษาโรคเกาต์ เช่น Colchicine อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงของพยาธิสภาพของกล้ามเนื้อไปจนถึงขั้นกล้ามเนื้อลาย
ถูกทาลาย การใช้ยาทั้ง 2 ตัวนี้ร่วมกันควรต้องเฝ้าระวังอย่าง
- การใช้ร่วมกับยารักษาโรคเบาหวานชนิด 2
เช่น Repaglinide สามารถก่อให้เกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่าอย่าง
รุนแรง จึงห้ามใช้ยาทั้งคู่ร่วมกัน
- การกินยาหลังอาหารทาให้ระดับยาลดลง
- เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะมีผลไปเพิ่มผลต่อตับ

8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category C
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9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ควรระมัดระวังเนื่องจากยาผ่านน้านม และยังไม่มีการศึกษาแน่ชัด
เกี่ยวกับการใช้ในหญิงให้นมบุตร

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

- รับประทานยานี้ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมง
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่
รับประทานยานี้อยู่
- ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากใช้ยาอื่นๆ วิตามิน
อาหารเสริม และยาสมุนไพร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาต้านการ
แข็งตัวของเลือด (Warfarin)

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียสในภาชนะปิดสนิทและ
ป้องกันแสง

เอกสำรอ้ำงอิง
- Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, et al. Drug information handbook. 2 2 th ed.
Ohio: Lexi-Comp, Inc; 2013-2014.918-919.

17. Gemfibrozil 600 mg Tablet
1. ชื่อยำ

Gemfibrozil Tablet

2. ส่วนประกอบ

Gemfibrozil 600 mg.

3. ข้อบ่งใช้

เป็นยาลดไขมันในเลือด (Hyperlipidemias) กลุ่ม fibric acid ซึ่งเป็นยาที่ลดระดับ
ไตรกลี เซอไรในเลื อ ดได้ ดี (hypertriglyceridemia) และใช้ ล ดการเกิ ด โรคหลอด
เลือดหัวใจ (reducing coronary heart disease risk)

4. ขนำดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 600 mg. วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงเป็นอย่าง
ต่า เช้า - เย็น ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 1.5 g./วัน
เด็ก: การใช้ยานี้ในเด็ก มีข้อจากัดการใช้มาก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของ
แพทย์เป็นรายๆไป 1
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5. อำกำรข้ำงเคียง

รู้ สึ ก ไม่ ส บายในกระเพาะอาหาร ปวดท้ อ ง วิ ง เวี ย น ง่ ว งนอน ปวดตามข้ อ และ
กล้ามเนื้อ ความรู้สึกทางเพศลดลง มีอาการคล้ายเป็นโรคหวัดนอกจากนี้ยังสามารถ
พบอาการข้างเคียงในระดับที่รุนแรง เช่น ปวดเสียดที่กระเพาะอาหาร ตัวเหลือง ตา
เหลือง การมองเห็นภาพไม่ชัดเจน ปวดแสบขณะถ่ายปัสสาวะ ปวดกล้ามเนื้อพร้อม
มีอาการตึงของกล้ามเนื้อ มีไข้ ปัสสาวะมีสีคล้า หายใจสั่นหรือเต้นระรัว ขาดสมาธิ
มีจุดแดงขึ้นตามร่างกาย ซึ่งหากพบอาการข้างเคียงเช่นนี้ ควรต้องรีบไปพบแพทย์/
ไปโรงพยาบาลโดยทันที

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

1

- ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยา Gemfibrozil
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคตับ ผู้ป่วยโรคไตทางานผิดปกติขั้น
รุนแรง
- การใช้ยานี้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ต้องคอยควบคุมระดับไขมันใน
เลือดไม่ให้ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ อีกทั้งต้องคอยตรวจสอบการทางาน
ของตับว่าผิดปกติหรือไม่
- ระวังการใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
- ระหว่างการใช้ยานี้ควรต้องตรวจสอบระบบเลือดว่า
มีความผิดปกติหรือไม่ เช่น ภาวะโลหิตจาง
- เมื่อ ใช้ ร่ว มกับ ยากลุ่ ม Statins อาจเพิ่ ม ความเสี่ ย งต่อ การเกิ ด
ภาวะปวดเมื่อยกล้ามเนื้ อ (Myopathy) และนาไปสู่การเกิดภาวะ
กล้ า มเนื้ อ สลาย (Rhabdomyolysis) ได้ ดั งนั้ น เมื่ อ ใช้ ย าทั้ งสอง
ร่วมกันจึงต้องระวังเป็นพิเศษในการติดตามพยาธิสภาพของ
กล้ามเนื้อที่อาจเกิดได้ง่ายขึ้น1

7. ปฎิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร

- การใช้ร่วมกับยาลดไขมันบางตัว เช่น กลุ่ม Simvastatin
สามารถก่อให้เกิดพยาธิสภาพทางกล้ามเนื้อหรือเกิดสภาวะ
กล้ามเนื้อลายถูกทาลาย จึงห้ามไม่ควรยาทั้งคู่ร่วมกัน
- การใช้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด
เช่น Warfarin สามารถก่อ ให้ เกิดภาวะเลื อ ดออกง่าย แพทย์จ ะ
เป็นผู้ปรับลดขนาดของยาต้านการแข็งตัวของเลือด
- การใช้ร่วมกับยารักษาโรคเกาต์ เช่น Colchicine อาจก่อให้เกิด
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ความเสี่ยงของพยาธิสภาพของกล้ามเนื้อไปจนถึงขั้นกล้ามเนื้อลาย
ถูกทาลาย การใช้ยาทั้ง 2 ตัวนี้ร่วมกันควรต้องเฝ้าระวังอย่าง
- การใช้ร่วมกับยารักษาโรคเบาหวานชนิด 2
เช่น Repaglinide สามารถก่อให้เกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่าอย่าง
รุนแรง จึงห้ามใช้ยาทั้งคู่ร่วมกัน
- การกินยาหลังอาหารทาให้ระดับยาลดลง
- เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะมีผลไปเพิ่มผลต่อตับ 1
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ควรระมัดระวังเนื่องจากยาผ่านน้านม และยังไม่มีการศึกษาแน่ชัด
เกี่ยวกับการใช้ในหญิงให้นมบุตร

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

- รับประทานยานี้ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมง
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่
รับประทานยานี้อยู่
- ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากใช้ยาอื่นๆ วิตามิน
อาหารเสริม และยาสมุนไพร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาต้านการ
แข็งตัวของเลือด (Warfarin) 1

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บ ในที่ อุ ณ หภู มิ 20-25 องศาเซลเซีย สในภาชนะปิ ด สนิท และ
ป้องกันแสง

เอกสำรอ้ำงอิง
- Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, et al. Drug information handbook. 2 2 th ed.
Ohio: Lexi-Comp, Inc; 2013-2014.918-919.

18. Glibenclamide 5 mg Tablet
1. ชื่อยำ

glibenclamide tablet

2. ส่วนประกอบ

Glibenclamide 5 mg.
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3. ข้อบ่งใช้

ลดระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

4. ขนำดและวิธีใช้

เริ่มต้นขนาด 1.25 - 5 mg เพิ่มขนาดตามการตอบสนองทุก 1 สัปดาห์จนควบคุม
ได้ในขนาด 1.25 - 20 mg ต่อวัน ปกติให้วันละครั้งตอนเช้า ก่อนอาหาร 30 นาที
ถ้าขนาดที่ใช้เกิน วันละ 10 mg ควรแบ่งให้วันละ 2 ครั้ง คือเช้า - เย็น ขนาดยา
สูงสุด 20 mg ต่อวัน

5. อำกำรข้ำงเคียง

ภาวะน้าตาลในเลือดต่า คลื่นไส้ แสบยอดอก แน่น ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร วิงเวียน
ผิวหนังผื่นคัน แดง อักเสบ ไวต่อแสง 1

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้หรือยาในกลุ่มเดียวกัน เช่น Glipizide
Glimerpiride Glicazide
- ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1
- ผู้ป่วยเบาหวานที่ตั้งครรภ์
- Diabetic ketoacidosis
- ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีการทางานของตับ ไต ผิดปกติ
- ก ารเกิ ด ภ า ว ะ SIADH (Syndrome of inappropriate secretion of
antidiuretic hormone) โดยเฉพาะในผู้ ป่ วยที่มีภ าวะโรคหั วใจล้มเหลว
หรือตับร่วมด้วย
ข้อควรระวัง
- อาจลดขนาดยาลงในผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยทุพโภชนาการ เพื่อ
- หลีกเลี่ยงการเกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่า
- ยามีททธิกเป็นยาขับปัสสาวะชนิดอ่อน 1
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร
- ยาที่ ท าให้ ย า Glibenclamide มี ท ทธิก ล ดลง ได้ แ ก่ Beta-blocker , Calcium
channel blocker, cholestyramine, corticosteroids, estrogen, INH,
nicotinic acid, ยาคุ ม ก าเนิ ด ชนิ ด รั บ ประทาน, phenothiazine, phenytoin,
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rifampicin, Thiazide, diuretic, activated charcoal และยาอื่ น ๆ ที่ ท าให้
ปัสสาวะเป็นกรดน้อยลง
- ยาที่ทาให้ยา Glibenclamide มีททธิกเพิ่มขึ้น ได้แก่ Androgen, กลุ่ม sulfa gr.,
aspirin, salicylate, chloramphenicol, cimethidine, ranitidine, fluconazole,
itraconazole, ketoconazole, magnesium, methyldopa, warfarin, TCA,
highdose-vitamin C, ผลไม้จาพวกส้มและอาหารอื่น ๆ ที่ทาให้ปัสสาวะเป็นกรด
และ MAOIs
- insulin อาจใช้ร่วมกับ glibenclamide ได้แต่ต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของ
แพทย์ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่าลงอย่างรุนแรงได้
- การใช้ glibenclamide ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทาให้ เกิดอาการเนื้อตัว
หน้าตาแดง ร้อนวูบวาบ หายใจไม่ออก ปวดศีรษะและคอ ใจสั่น ความดันโลหิตต่า
อ่ อ นเพลี ย ตาพร่ า กระหายน้ า ปวดหน้ า อก คลื่ น ไส้ อาเจี ย น เหงื่อ ออก การ
มองเห็นพร่า1
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category C
การควบคุมระดับน้าตาลในเลือดเป็นสิ่งจาเป็นในช่วงมีครรภ์
เพราะหากมี น้ าตาลในเลื อ ดสู งโอกาสที่ จ ะเกิ ด ความพิ ก ารของ
ทารกก็ จะสู งด้ ว ย กรณี ห ญิ งมี ค รรภ์ ที่ มี น้ าตาลในเลื อ ดสู งจะใช้
insulin ได้อย่างปลอดภัยกว่า1

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ข้อมูลยังไม่เพียงพอ ใช้อย่างระมัดระวัง

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
- อย่าหยุดยาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
- พบแพทย์ทันที เมื่อเกิดภาวะต่อไปนี้
- หากเกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่า : อ่อนเพลีย หิวจัด เหงื่อออกมาผิดปกติ
มือเท้าชาให้รีบดื่มน้าหวาน
- หากเกิดภาวะน้าตาลในเลือดสูง : กระหายน้าผิดปกติ หรือปัสสาวะมาก
หรือบ่อยผิดปกติ
- ควรได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับอาหาร และการออกกาลังกาย
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- ไม่ควรงดอาหารบางมื้อ
- สาหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไตเสื่อมไวต่อททธิกลดน้าตาลในเลือดของยา
กลุ่ ม Sulfonylurea เนื่ อ งจากผู้ สู ง อายุ ไม่ ส ามารถขจั ด ยาออกจากร่า งกายได้ ดี
เท่ากับ ผู้ ที่เยาว์วัยกว่า ดังนั้ นภาวะน้าตาลในเลือดต่าจึงเกิด ง่ายในผู้สู งอายุ และ
นอกจากนี้ภาวะน้าตาลในเลือดต่ามักก่อให้เกิดพิษภัยทางระบบประสาทด้วย
11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียสในภาชนะปิดสนิทและป้องกันแสง

เอกสำรอ้ำงอิง
-

1เภ สั ช ก ร

อ ภั ย ราษ ฎ รวิ จิ ต ร . "ย าไก ล เบ น ค ล าไม ด์ (Glibenclamide).” http://www.

haamor.com/th/ยาไกลเบนคลาไมด์/ (25 มีนาคม 2560 ที่เข้าถึง)
- Drug Information Handbook 20th ed., page 810-812

19. Glimepiride 4 mg Tablet, Oral
1. ชื่อยำ

Glimepiride 4 mg Tablet, Oral

2. ส่วนประกอบ

Sulfonamide derivatives รูปแบบยาเม็ดขนาด 1, 2, 3, และ 4 mg

3. ข้อบ่งใช้

ยาลดระดับน้าตาล โดยกระตุ้นการหลั่ง อินซูลินจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน แนะนาใช้
รักษาเบาหวานชนิดที่ 2 (non-insulin dependent)

4. ขนำดและวิธีใช้

เด็ก 10 - 18 ปี: ขนาดเริ่มต้น 1 mg วันละครั้ง maintenance 1-4 mg วันละครั้ง
ผู้ใหญ่: ขนาดเริ่มต้น 1-2 mg วันละครั้ง
การเพิ่มขนาดรับประทานอาจทาเป็นขั้นตอนภายใน 1 - 2 สัปดาห์ เช่น เพิ่มขนาด
รับประทานจาก 1 มิลลิกรัม เป็น 2 มิลลิกรัม, 3 มิลลิกรัม, 4 มิลลิกรัม, 6 มิลลิกรัม,
ไปจนกระทั่ง 8 มิลลิกรัม ซึ่งขนาดรับประทานที่เหมาะสมมักจะอยู่ในช่วงการ
รับประทาน 1 - 4 มิลลิกรัม/วัน
ผู้สูงอายุ: ขนาดเริ่มต้น 1 mg วันละครั้ง
ขนาดยาสูงสุดคือ 8 mg วันละครั้ง
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5. อำกำรข้ำงเคียง

เกิ ด ภาวะน้ าตาลในเลื อ ดต่ า (Hypoglycemia) ปวดศี ร ษะ คลื่ น ไส้ อาเจี ย น รู้สึ ก

ง่วงนอน อารมณ์ฉุนเฉียว สับสน ซึมเศร้า การพูดติดขัด อาการสั่น การมองเห็นภาพไม่ชัดเจน หัวใจเต้นช้าหรือ
เร็วผิดปกติ มีอาการวิตกกังวล อาจพบอาการแพ้ทางผิวหนัง (เช่น ขึ้นผื่น) Hemolytic anemia
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยแพ้ยา Sulfonamide
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่ความไวต่อ Glimepiride
7. ปฎิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร
- ตัวอย่างยาที่อาจจะไปเพิ่มประสิทธิภาพหรือระดับของยา Glimepiride ได้
ได้แก่ ketoconazole, metoprolol , cimetidine, fluconazole
- ตัวอย่างยาที่อาจจะไปลดประสิทธิภาพหรือระดับของยา Glimepiride ได้
ได้แก่ Phenobarbital, carbamazepine, phenytoin, rifampicin,
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category C

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ขับออกทางน้านม ห้ามใช้ในหญิงให้นมบุตร

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ควรรับประทานยานี้ก่อนอาหาร 30 นาที หรือพร้อมอาหารเช้า
หรืออาหารมื้อหลักมื้อแรกของวัน

11. กำรเก็บรักษำ

ควรเก็บ ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส เก็บยาให้พ้นแสง แดดและ
ความชื้น

เอกสำรอ้ำงอิง
- Drug Information Handbook 12 th., page 721

20. Glipizide Tablet
1. ชื่อยำ

Glipizide

2. ส่วนประกอบ

ในแต่ละเม็ดประกอบด้วย Glipizide 5 mg

3. ข้อบ่งใช้

ลดระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
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4. ขนำดและวิธีใช้

- เริ่มที่ขนาด 2.5 -5 mg/day วันละ 1 ครั้ง สามารถปรับเพิ่มขนาดได้อย่าง
ช้า หากขนาดยาที่ให้มากกว่า 15 mg/day ให้แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร
30 นาที
- ควรรับประทานยานี้ก่อนอาหาร 30 นาที และควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุก
ครั้ง

5. อำกำรข้ำงเคียง

ภาวะน้าตาลในเลือดต่า ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน แสบยอดอก รู้สึกแน่นไม่สบาย
ท้อง ผิวหนังผื่นคันแดงอักเสบ ผิวหนังแพ้แดด หรือไวต่อแดด

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
ข้อควรระวัง
- ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีการทางานของตับ ไต ผิดปกติ
- การเกิด SIADH (Syndrome of inappropriate secretion of
antidiuretic hormone) โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหัวใจล้มเหลว
หรือตับร่วมด้วย
ข้อห้ามใช้
- ผู้ที่แพ้ยา Glipizide หรือยาในกลุ่มเดียวกัน
- ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1
- Diabetic ketoacidosis
7. ปฎิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร
- Beta-blocker, Calcium channel blocker, cholestyramine,
corticosteroids, estrogen, isoniazid, nicotinic acid, ยาคุมกาเนิดชนิด
รับประทาน, phenothiazine, phenytoin, rifampicin, Thiazide, diuretic,
activated charcoal และยาอื่น ๆ ที่ทาให้ปัสสาวะเป็นกรดน้อยลง อาจทาให้ต้อง
เพิ่มขนาดยา glipizide
- Androgen, sulfa gr., aspirin, salicylate, chloramphenicol, clofibrate,
gemfibrozil, cimethidine, ranitidine, fluconazole, itraconazole,
ketoconazole, magnesium, methyldopa, warfarin, TCA, highdosevitamin C, ผลไม้จาพวกส้มและอาหารอื่น ๆ ที่ทาให้ปัสสาวะเป็นกรด และ MAOIs
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มีแนวโน้มที่จะเสริมททธิก glipizide และทาให้ออกททธิกนานขึ้นจึงอาจจาเป็นต้องลด
ขนาดยาลง
- insulin อาจใช้ร่วมกับ glipizide ได้แต่ต้องอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์
เพื่อป้องกันการเกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่าลงอย่างรุนแรงได้
- การใช้ glipizide ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทาให้ เกิดอาการเนื้อตัวหน้าตา
แดง ร้ อ นวู บ วาบ หายใจไม่ อ อก ปวดศี ร ษะและคอ ใจสั่ น ความดั น โลหิ ต ต่ า
อ่ อ นเพลี ย ตาพร่ า กระหายน้ า ปวดหน้ า อก คลื่ น ไส้ อาเจี ย น เหงื่อ ออก การ
มองเห็นพร่าพรายและสับสน
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
Pregnancy category C
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ข้อมูลยังไม่เพียงพอ ใช้อย่างระมัดระวัง
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
ควรรับประทานตามคาแนะนาของแพทย์หรือเภสัชกร
11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในภาชนะบรรจุปิดสนิท อุณหภูมิ 20 – 25 oC

21. Hydralazine tablet
1. ชื่อยำ

Hydralazine tablet

2. ส่วนประกอบ

Hydralazine 25 mg, 50 mg

3. ข้อบ่งใช้

รักษาโรคความดันโลหิตสูง
รักษาภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเรื้อรัง

4. ขนำดและวิธีใช้

ก. ความดันโลหิตสูง
แนะนาให้ใช้ร่วมกับยารักษาความดันโลหิตสูงชนิดอื่น เช่น beta blocker ยาขับ
ปัสสาวะ ให้เริ่มการรักษาด้วยยาขนาดน้อยๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มขนาดยาอย่างช้าๆ ซึ่ง
ขึ้ น อยู่ กั บ การตอบสนองต่ อ ยาของผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะราย เพื่ อ จะให้ ได้ ข นาดยาที่ ให้
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ผลการรักษาพอเหมาะ และเพื่อหลีกเลี่ยงททธิกไม่พึงประสงค์ของยาให้มากที่สุดที่จะ
มากได้
- ขนาดคุมการรักษา ให้ใช้ขนาดต่าสุด ที่ยังมีผลในการรักษา
- ขนาดรับประทานผู้ใหญ่
การให้ยาเริ่มแรกขนาดรับประทาน : ให้ครั้งละ 10 มก. วันละ 4
ครั้ง สามารถเพิ่มขนาดได้ถึงครั้งละ 25 มก. วันละ 4 ครั้ง ในสัปดาห์แรก
ถ้าจาเป็น อาจเพิ่มขนาดยาได้ถึงขนาดสูงสุด ครั้งละ 50 มก. วัน
ละ 3 หรื อ 4 ครั้ ง (ขนาดยาสู ง สุ ด 300 มก./วั น ); usual dose range
(JNC7): 25-100 มก./วัน แบ่งให้ 2 ครั้ง
ข. หัวใจล้มเหลวเรื้อรัง (chronic congestive heart failure)
- การรักษาผู้ ป่วยประเภทนี้ ขอแนะนาให้เริ่มในโรงพยาบาล ภายใต้การ
ติด ตามดู ผ ลของการไหลเวียนโลหิ ต (เฮโมไดนามิก ) ตลอดเวลาและให้
ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล จนกระทั่งได้ผลดีในการรักษาที่คงที่ในขนาดยาคุม
การรักษาเสียก่อน
- การให้ยาเริ่มแรกขนาดรับประทาน โดยปกติให้ครั้งละ 10-25 มก. วันละ
3-4 ครั้ ง แล้ ว ค่ อ ย ๆ เพิ่ ม ขนาดยา จนได้ ข นาดคุ ม การรั ก ษา ขนาด
โดยประมาณ 50-75 มก. วั น ละ 3-4 ครั้ ง ; ให้ ร่ ว มกั บ isosorbide
dinitrate
- เด็ก: ขนาดยานี้ในเด็กจะขึ้นกับอายุและน้าหนักตัวของเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่
ในดุลพินิจของแพทย์ที่รักษาเท่านั้น
5. อำกำรข้ำงเคียง

มีภ าวะหั ว ใจเต้ นเร็ว ชีพ จรเต้นผิ ดปกติ ภาวะหั ว ใจขาดเลื อด มี
ภาวะโลหิ ต จางชนิ ด Heamolytic anaemia ปวดศี รษะ รู้ สึ ก ไม่
สบายในช่องท้อง หน้าแดง วิงเวียน น้ามูกมาก มีอาการผื่นขึ้นตาม
ผิ ว หนั ง เกิ ด ภาวะความดั น โลหิ ต ต่ า เกิ ด พิ ษ กั บ ตั บ /ตั บ อั ก เสบ
ปั ส สาวะขั ด ท้ อ งผู ก ซึ ม เศร้ า วิ ต กกั ง วล ตั ว สั่ น กล้ ามเนื้ อ เป็ น
ตะคริว
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6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

- ผู้ ป่ ว ยที่ แ พ้ ย าพวกไฮดราลาซี น หรื อ กลุ่ ม ยาพวกไฮดราลาซิ
นอฟธาลาซีน
- ผนังเส้นเลือดเอออร์ติกโป่งพองแบบดิสเซตติ้ง
- ห้ า มใช้ ย านี้ กั บ ผู้ ที่ มี ภ าวะหั ว ใจเต้ น เร็ ว อย่ า งรุ น แรง ผู้ ป่ ว ย
โรคหัวใจล้มเหลวชนิดที่หัวใจมีการสูบฉีดเลือดออกมาเป็นปริมาณ
มากๆ ผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงผู้ป่วยที่เพิ่ง มีอาการ
หัวใจล้มเหลว
- ระวังการใช้ยานี้ กับ ผู้ ที่ มีอ าการเลื อดไปเลี้ ย งหั ว ใจไม่เพี ยงพอ
(ภาวะหัวใจขาดเลือด) ผู้ป่วยโรคตับ โรคไต
- ระวังการเกิดความดันโลหิตต่าเมื่อใช้ยานี้
- ควรตรวจเลือดทุกๆ 6 เดือนเมื่อมีการใช้ยานี้เพื่อตรวจสอบภาวะ
โลหิตจาง
-ระวังการใช้ยากับสตรีตั้งครรภ์และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นๆ/ปฏิกิริยำกับอำหำร

- การใช้ hydralazine ร่วมกับยาแก้ปวดเช่น Ibuprofen
อาจทาให้เกิดอาการวิงเวียน ปวดศีรษะ ตาพร่า ติดตาม
มา การใช้ยาร่วมกันแพทย์จะปรับขนาดรับประทานให้
เหมาะสมเป็นกรณีๆไป
- การใช้ ย า hydralazine ร่ ว มกั บ ยา Hydrocortisone
อาจทาให้ ททธิกล ดความดันโลหิ ตของhydralazine ด้อย
ประสิทธิภาพลงไป อีกทั้งยังอาจเกิดภาวะเกลือโซเดียม
และมีน้าคั่งในร่างกาย(บวม) การจะใช้ยาร่วมกันแพทย์
ปรับขนาดรับประทานให้ เหมาะสมเพื่อลดภาวะที่ไม่พึง
ประสงค์ดังกล่าว
- การใช้ hydralazineร่ ว มกั บ ยา Lovastatin อาจเกิ ด
ความเสี่ ย งเส้ น ประสาทของร่ า งกายเกิ ด อั ก เสบ เพื่ อ
ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวแพทย์จะปรับขนาดการใช้ยา
ให้เหมาะสมเป็นกรณีไป
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- ยา Diazoxide และกลุ่ ม ยารั ก ษาโรคซึ ม เศร้ า (MAO
Inhibitor) เช่น Isocarboxazid Phenelzine Selegiline
หรือ Tranylcypromine ร่วมกับ hydralazine อาจทาให้
ความดันโลหิตต่าได้ 2
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

pregnancy category C
ห้ า มใช้ ย าในห ญิ งตั้ ง ครรภ์ ไ ตรมาสที่ 3 และควร
ระมัดระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ไตรมาส 1 และ 2

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ขึ้นกับคาแนะนาของแพทย์ เพราะยาผ่านออกมาในน้านม
ได้

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

- ควรรับประทานยานี้พร้อมอาหาร หากลืมรับประทาน
สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการ
รับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จาเป็นต้องเพิ่มปริมาณยา
เป็นสองเท่า
- ควรหลี ก เลี่ ย งการลุ ก ขึ้ น จากท่ า นั่ งหรื อ ท่ า นอนเร็ ว
เกิ น ไปในช่ว งที่ กาลั งใช้ย า เพราะอาจท าให้ เกิ ด อาการ
วิงเวียนจนเป็นลมหมดสติได้
- หลีกเลี่ยงการขับรถ หรือการทางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
หรือทากิจกรรมใด ๆ ที่ต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะยา
นี้อาจทาให้เกิดอาการวิงเวียน ง่วงนอน
- ควรรับประทานอาหารที่มีโซเดียมต่าในระหว่างที่ใช้ยา
นี้หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่ใช้ยานี้
อยู่
- ไม่ ค วรซื้ อ ยาบรรเทาอาการเจ็ บ ปวด ยาหวั ด มา
รับประทานเองโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อน

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บยาให้พ้นแสงและความชื้น
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เอกสำรอ้ำงอิง
- https://reference.medscape.com/drug/apresoline-hydralazine-342400 [เข้ า ถึ ง เมื่ อวั น ที่
19 มิถุนายน 2562]
- https://www.rxlist.com/apresoline-drug.htm#clinpharm [เข้ าถึ งเมื่ อ วั น ที่ 19 มิ ถุ น าย น
2562]
- https://www.pobpad.com/hydralazine [เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562]

22. Insulin Human (rDNA Isophane, NPH) 100 units/1 ml Injection
1. ชื่อยำ

Insulin Human (rDNA Isophane, NPH)

2. ส่วนประกอบ

Insulin Human (rDNA Isophane, NPH) 100 units/1 ml Injection

3. ข้อบ่งใช้

ลดระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2

4. ขนำดและวิธีใช้

Insulin แต่ละประเภทมีททธิกในการลดระดับน้าตาลได้เท่า ๆ กัน
- ขนาดยาเริ่มต้นที่ 0.2 – 0.6 unit/kg /day แบ่งให้ เป็น 2/3 ของ total dose
insulin ในตอนเช้า และ 1/3 ของ total dose insulin ในตอนเย็น
- การฉีดอินซูลิน * ทาความสะอาดตาแหน่งที่จะฉีดยาด้วยแอลกอฮอล์ * ใช้มือข้าง
หนึ่งดึงผิวหนังบริเวณที่จะฉีดยาให้สูงขึ้น * แทงเข็มฉีดยาเข้าไปใต้ผิวหนัง กดปุ่ม
ฉี ด ยาที่ ป ลายปากกาจนสุ ด * ถอนเข็ ม ออกจากใต้ ผิ ว หนั ง ถ้ ามี เลื อ ดไหลซึ ม
ออกมาให้ใช้สาลีสะอาดกดไว้เบา ๆ ประมาณ 5 นาที ห้ามถูบริเวณที่ฉีดยาโดย
เด็ ด ขาด *ไม่ ค วรฉี ด ยาในต าแหน่ ง เดิ ม ทุ ก วั น โดยต าแหน่ ง ที่ ฉี ด ใหม่ ค วรมี
ระยะห่างจากตาแหน่งครั้งหลังสุดประมาณ 1 นิ้ว แต่ไม่ควรย้ายบริเวณที่ฉีดทุก
วั น เช่ น ย้ า ยจากหน้ า ท้ อ งไปแขน หรื อ ขา เพราะจะท าให้ ก ารดู ด ซึ ม ยาไม่
สม่าเสมอ

5. อำกำรข้ำงเคียง

- ภาวะน้ าตาลในเลือดต่าขั้นรุนแรง ส่ วนใหญ่ เกิดจากการที่ไม่ได้รับการดูแล
อย่างถูกวิธีเมื่อเกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่าขั้นต้น จะมีอาการ สับสน มีอาการชัก
และหมดสติ หายใจผิดปกติ อาการแพ้ผิวหนัง ได้แก่ ผื่นผิวหนังนอกเหนือจาก
บริเวณที่ฉีดยา และมีอาการคัน ภาวะน้าตาลในเลือดสูง จะมีอาการกระหายน้า
อย่างรุนแรง ปัสสาวะบ่อยมาก รู้สึกหิวมาก อ่อนเพลีย สายตาพร่ามัว ซึ่งหากยัง
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ไม่ได้รับการรักษาจะเกิดภาวะเป็นกรดในเลือด ( diabetic ketoacidosis) จะมี
อาการปากแห้ ง คลื่ น ไส้ ห รือปวดท้ อ งอย่ างรุน แรง หายใจหอบถี่ (หายใจเร็ว )
หายใจมีกลิ่นผลไม้ สติสัมปชัญญะลดลง
- ภาวะน้าตาลในเลือดต่า จะมีอาการ มือสั่น หน้ามืดวิงเวียน มีเหงื่อออก หงุดหงิด
กระวนกระวาย อารมณ์แปรปรวน ปวดศีรษะ มีอาการชาหรือปวดเสียวคล้าย
หนามแทงบริเวณริมฝีปาก มีอาการอ่อนเพลีย หน้าซีด ตัวซีด รู้สึกหิว เมื่อเกิด
อาการเหล่านี้ควรตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด ทานอาหารหรือดื่มน้าหวานทันที
เช่น ลูกอม หรือน้าผลไม้ ผิวหนังแดง บวม หรือคันบริเวณที่ฉีดยา รอยบุ๋มหรือ
ผิวหนังนูนขึ้นบริเวณที่ฉีดยา
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
- ประวัติแพ้ยาอินซูลิน หรือส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ยาอินซูลิน
- มีภาวะน้าตาลในเลือดต่า
- มีหรือเคยมีโรคตับ หรือ โรคไทรอยด์
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น / ปฏิกิริยำกับอำหำร : ปฏิกิริยากับยาอื่น
- ยาที่ให้ร่วมแล้ว เพิ่ม ระดับยา Insulin : MAOIs , alcohol , B-blocker
- ยาที่ให้ร่วมแล้ว ลด ระดับยา Insulin : Steroid , Thyroid hormone ,
oral contraceptive , Diuretic
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
pregnancy category B
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ปลอดภัยสามารถให้ลูกกินนมได้ อาจต้องลดขนาดยา
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
- อย่าหยุดยาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
- หลี กเลี่ย งการดื่มแอลกอฮอล์ (หากท่านดื่มแอลกอฮอล์ท่านควรสั งเกตอาการ
เตือน น้าตาลในเลือดต่า และห้ามดื่มแอลกอฮอล์ขณะท้องว่าง)
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-พบแพทย์ทันที เมื่อเกิดภาวะต่อไปนี้หากเกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่า : อ่อนเพลีย
หิวจัด เหงื่อออกมากผิดปกติ มือเท้าชาให้รีบดื่มน้าหวาน หากเกิดภาวะน้าตาลใน
เลือดสูง : กระหายน้าผิดปกติ หรือปัสสาวะมากหรือบ่อยผิดปกติ
- ควรได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับอาหาร และการออกกาลังกาย (หากท่านออกกาลัง
กายมากกว่าปกติหรือต้องการการเปลี่ยนแปลงการรับประทานอาหารจากที่เป็น
ปกติอาจมีผลกระทบต่อระดับน้าตาลในเลือด)
- ไม่ควรงดอาหารบางมื้อ
- พกพาลูกอมหรือน้าตาล สาหรับใช้เมื่อมีอาการน้าตาลในเลือดต่า
11. กำรเก็บรักษำ

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท
- สาหรับหลอดยาที่ยังไม่เปิด อินซูลินที่อยู่ในตู้เย็นจะมีอายุตามวันที่ระบุข้างกล่อง
- ยานี้เก็บในตู้เย็น โดยมีอุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส แต่ห้ามเก็บในช่อง
แช่แข็งหรือในถาดใต้ช่องแช่แข็ง
- อินซูลินที่เปิดใช้แล้ว และอยู่ในปากกาฉีดอินซูลิน เก็บในอุณหภูมิห้องไม่เกิน 30
องศาเซลเซียส จะมีอายุได้ไม่เกิน 30 วัน (ไม่จาเป็นต้องแช่เย็น)
- หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกความร้อนและแสงแดดอย่างเด็ดขาด

23. Insulin Human 100 units/1 ml Injection
1. ชื่อยำ

Insulin Human

2. ส่วนประกอบ

Insulin Human 100 units/1 ml Injection

3. ข้อบ่งใช้

ลดระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2

4. ขนำดและวิธีใช้

Insulin แต่ละประเภทมีททธิกในการลดระดับน้าตาลได้เท่า ๆ กัน
- ขนาดยาเริ่มต้น ที่ 0.2 – 0.6 unit/kg /day แบ่งให้ เป็น 2/3 ของ total dose
insulin ในตอนเช้า และ 1/3 ของ total dose insulin ในตอนเย็น
- การฉีดอินซูลิน * ทาความสะอาดผิวหนังตาแหน่งที่ จะฉีดยาด้วยแอลกอฮอล์ * ใช้
มือข้างหนึ่งดึงผิวหนังบริเวณที่จะฉีดยาให้สูงขึ้น * แทงเข็มฉีดยาเข้าไปใต้ผิวหนัง
กดปุ่มฉีดยาที่ปลายปากกาจนสุด * ถอนเข็มออกจากใต้ผิวหนัง ถ้ามีเลือดไหลซึม
ออกมาให้ใช้สาลีสะอาดกดไว้เบา ๆ ประมาณ 5 นาที ห้ามถูหรือนวดบริเวณที่ฉีด
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ยาโดยเด็ดขาด * ไม่ควรฉีดยาในตาแหน่งเดิมทุกวัน โดยตาแหน่งที่ฉีดใหม่ควรมี
ระยะห่างจากตาแหน่งครั้งหลังสุดประมาณ 1 นิ้ว แต่ไม่ควรย้ายบริเวณที่ฉีดทุกวัน
เช่น ย้ายจากหน้าท้องไปแขน หรือขา เพราะจะทาให้การดูดซึมยาไม่สม่าเสมอ
5. อำกำรข้ำงเคียง
- อาจเกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่า โดยจะมีอาการ มือสั่น หน้ามืดวิงเวียน เหงื่อออก
หงุดหงิด กระวนกระวาย อารมณ์แปรปรวน ปวดศีรษะ มีอาการชาหรือปวดเสียว
คล้ายหนามแทงบริเวณริมฝีปาก อ่อนเพลีย หน้าซีด ตัวซีด รู้สึกหิว เมื่อเกิดอาการ
เหล่านี้ควรตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด และรีบดื่มน้าหวาน, น้าผลไม้ หรืออาจอม
ลูกอมที่มีรสหวานทันที ภาวะน้าตาลในเลื อดต่าขั้นรุนแรง มักเกิดจากการที่ไม่
ปฏิบั ติตัวอย่างถูกวิธี ไม่ว่าจะเกิดจากการใช้ยาไม่ถูกต้อง การไม่ควบคุมอาหาร
หรือสาเหตุอื่นๆ ซึ่งจะมีอาการ สับสน มีอาการชัก หายใจผิดปกติ และหมดสติได้
ในที่สุด
- ภาวะน้ าตาลในเลือดสู ง จะมีอาการกระหายน้าอย่างรุนแรง ปัส สาวะบ่อยมาก
รู้สึ กหิวมาก อ่อนเพลี ย สายตาพร่ามัว ซึ่งหากยังไม่ได้รับการรักษาจะเกิดภาวะ
เลือดเป็นกรด ( diabetic ketoacidosis) ซึ่งจะมีอาการปากแห้ง คลื่นไส้ หรืออาจ
ปวดท้องอย่างรุนแรง หายใจหอบถี่(หายใจเร็ว) หายใจมีกลิ่นผลไม้ สติสัมปชัญญะ
ลดลง
- อาจมี อาการผิ ว หนั งแดง บวม คัน บริเวณที่ ฉีด ยา มี รอยบุ๋ ม หรือผิ ว หนั งนู น ขึ้ น
บริเวณที่ฉีดยา หรืออาการผื่นแพ้ผิวหนัง ได้แก่ ผื่นผิวหนังนอกเหนือจากบริเวณที่
ฉีดยาและมีอาการคัน
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
- ประวัติแพ้ยาอินซูลิน
- มีภาวะน้าตาลในเลือดต่า
- มีหรือเคยมีโรคตับ หรือ โรคไทรอยด์
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น / ปฏิกิริยำกับอำหำร : ปฏิกิริยากับยาอื่น
- ยาที่ให้ร่วมแล้ว เพิ่มระดับยา Insulin : MAOIs , alcohol , B-blocker
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- ยาที่ให้ร่วมแล้ว ลดระดับยา Insulin : Steroid , Thyroid hormone , oral
contraceptive , Diuretic
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
pregnancy category B
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ขึ้นกับคาแนะนาของแพทย์ เนื่องจายาผ่านออกมาในน้านมได้
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
- อย่าหยุดยา เพิ่มยาหรือลดขนาดยาเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
- หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากทาให้การควบคุมน้าตาลไม่ได้ผล
- พบแพทย์ทันที เมื่อเกิดภาวะต่อไปนี้หากเกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่า : อ่อนเพลีย
หิวจัด เหงื่อออกมากผิดปกติ มือเท้าชาให้รีบดื่มน้าหวาน หากเกิดภาวะน้าตาลใน
เลือดสูง : กระหายน้าผิดปกติ หรือปัสสาวะมากหรือบ่อยผิดปกติ
- ควรได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับอาหาร และการออกกาลังกาย
- ไม่ควรงดอาหารบางมื้อ
- พกพาลูกอมหรือน้าตาล สาหรับใช้เมื่อมีอาการน้าตาลในเลือดต่า
11. กำรเก็บรักษำ

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท
- สาหรับหลอดยาอินซูลินที่ยังไม่เปิดใช้ และเก็บไว้ในตู้เย็นจะมีอายุตามวันที่ระบุข้าง
กล่อง
- ยานี้เก็บในตู้เย็น แต่ไม่ใช่ช่องแช่แข็ง โดยมีอุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส
- อินซูลินที่เปิดใช้แล้ว และอยู่ในปากกาฉีดอินซูลิน เก็บในอุณหภูมิห้อ งไม่เกิน 30
องศาเซลเซียส จะมีอายุได้ไม่เกิน 30 วัน (ไม่จาเป็นต้องแช่เย็น)
- หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกความร้อนและแสงแดดอย่างเด็ดขาด

24. Insulin Human Recombinant
1. ชื่อยำ

Insulin Human Recombinant

2. ส่วนประกอบ

Insulin Human Recombinant (30% soluble insulin and 70% isophane
insulin) 100 units/1 ml Injection
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3. ข้อบ่งใช้

ลดระดับน้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2

4. ขนำดและวิธีใช้

Insulin แต่ละประเภทมีททธิกในการลดระดับน้าตาลได้เท่า ๆ กัน
- ขนาดยาเริ่มต้น ที่ 0.2 – 0.6 unit/kg /day แบ่งให้ เป็น 2/3 ของ total dose
insulin ในตอนเช้า และ 1/3 ของ total dose insulin ในตอนเย็น
- การฉีดอินซูลิน * ทาความสะอาดตาแหน่งที่จะฉีดยาด้วยแอลกอฮอล์ * ใช้มือข้าง
หนึ่งดึงผิวหนังบริเวณที่จะฉีดยาให้สูงขึ้น * แทงเข็มฉีดยาเข้าไปใต้ผิวหนัง กดปุ่ม
ฉีดยาที่ปลายปากกาจนสุด * ถอนเข็มออกจากใต้ผิวหนัง ถ้ามีเลือดไหลซึมออกมา
ให้ใช้สาลีสะอาดกดไว้เบา ๆ ประมาณ 5 นาที ห้ามถูบริเวณที่ฉีดยาโดยเด็ดขาด *
ไม่ ค วรฉี ด ยาในต าแหน่ งเดิ ม ทุ ก วั น โดยต าแหน่ งที่ ฉี ด ใหม่ ค วรมี ระยะห่ างจาก
ตาแหน่งครั้งหลังสุดประมาณ 1 นิ้ว แต่ไม่ควรย้ายบริเวณที่ฉีดทุกวัน เช่น ย้ายจาก
หน้าท้องไปแขน หรือขา เพราะจะทาให้การดูดซึมยาไม่สม่าเสมอ

5. อำกำรข้ำงเคียง
- ภาวะน้าตาลในเลือดต่าขั้นรุนแรง ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างถูก
วิธี เมื่ อ เกิ ด ภาวะน้ าตาลในเลื อ ดต่ าขั้ น ต้ น จะมี อ าการ สั บ สน มี อ าการชั ก และ
หมดสติ หายใจผิดปกติ อาการแพ้ผิวหนัง ได้แก่ ผื่นผิวหนังนอกเหนือจากบริเวณที่
ฉีดยา และมีอาการคัน ภาวะน้าตาลในเลือดสูง จะมีอาการกระหายน้าอย่างรุนแรง
ปั ส สาวะบ่ อยมาก รู้สึ กหิ วมาก อ่อนเพลีย สายตาพร่ามัว ซึ่งหากยังไม่ได้รับ การ
รักษาจะเกิดภาวะเป็นกรดในเลื อด (diabetic ketoacidosis) จะมีอาการปากแห้ง
คลื่ น ไส้ ห รื อปวดท้ องอย่ างรุน แรง หายใจหอบถี่(หายใจเร็ว ) หายใจมี กลิ่ น ผลไม้
สติสัมปชัญญะลดลง
- ภาวะน้าตาลในเลือดต่า จะมีอาการ มือสั่น หน้ามืดวิงเวียน มีเหงื่อออก หงุดหงิด
กระวนกระวาย อารมณ์ แปรปรวน ปวดศีรษะ มีอาการชาหรือปวดเสี ยวคล้ าย
หนามแทงบริเวณริมฝีปาก มีอาการอ่อนเพลี ย หน้าซีด ตัวซีด รู้สึ กหิ ว เมื่อเกิด
อาการเหล่านี้ควรตรวจวัดระดับน้าตาลในเลือด ทานอาหารหรือดื่มน้าหวานทันที
เช่น ลูกอม หรือน้าผลไม้ ผิวหนังแดง บวม หรือคันบริเวณที่ฉีดยา รอยบุ๋มหรือ
ผิวหนังนูนขึ้นบริเวณที่ฉีดยา
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6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
- ประวัติแพ้ยาอินซูลิน หรือยาอื่นๆ
- มีภาวะน้าตาลในเลือดต่า
- มีหรือเคยมีโรคตับ หรือ โรคไทรอยด์
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น / ปฏิกิริยำกับอำหำร : ปฏิกิริยากับยาอื่น
- ยาที่เสริมททธิก insulin ทาให้ระดับน้าตาลในเลือดต่าลงได้แก่ แอลกอฮอล์, ACE
inhibitors, Octreotide (sandostatin®), salicylates รวมทั้ง aspirin
- ยาที่ ลดทท ธิก insulin ท าให้ ระดั บ น้ าตาลไม่ ล ดเท่ าที่ ควรจะเป็ น ได้ แ ก่
corticosteroids, thyroid supplements, estrogens, ING, niacin,
rifampicin, phenothiazine-type antipsychotics เช่น chlorpromazine
- ยาที่บดบังททธิก hypoglycemia ได้แก่ beta-blockers, clonidine, reserpine
- ระวังการใช้ยากลุ่ม fluoroquinolones กับ ยาลดน้าตาล เนื่องจากอาจทาให้เกิด
hypoglycemia หรือ hyperglycemia ได้ ควรได้รับการติดตามระดับน้าตาลใน
เลือดเป็นระยะ
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
pregnancy category B
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ต้องขึ้นกับคาแนะนาของแพทย์ เพราะยาผ่านออกมาในน้านมได้
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
- อย่าหยุดยาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
- หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากทาให้การควบคุมน้าตาลไม่ได้ผล
-พบแพทย์ทันที เมื่อเกิดภาวะต่อไปนี้หากเกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่า : อ่อนเพลีย
หิวจัด เหงื่อออกมากผิดปกติ มือเท้าชาให้รีบดื่มน้าหวาน หากเกิดภาวะน้าตาลใน
เลือดสูง : กระหายน้าผิดปกติ หรือปัสสาวะมากหรือบ่อยผิดปกติ
- ควรได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับอาหาร และการออกกาลังกาย
- ไม่ควรงดอาหารบางมื้อ
- พกพาลูกอมหรือน้าตาล สาหรับใช้เมื่อมีอาการน้าตาลในเลือดต่า
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11. กำรเก็บรักษำ

- เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท
- สาหรับหลอดยาที่ยังไม่เปิด อินซูลินที่อยู่ในตู้เย็นจะมีอายุตามวันที่ระบุข้างกล่อง
- ยานี้เก็บในตู้เย็น แต่ไม่ใช่ช่องแช่แข็ง โดยมีอุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส
- อินซูลินที่เปิดใช้แล้ว และอยู่ในปากกาฉีดอินซูลิ น เก็บในอุณหภูมิห้องไม่เกิน 30
องศาเซลเซียส จะมีอายุได้ไม่เกิน 30 วัน (ไม่จาเป็นต้องแช่เย็น)
- หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกความร้อนและแสงแดดอย่างเด็ดขาด

25. Isosorbide Dinitrate Tablet
1. ชื่อยำ

ISOSORBIDE DINITRATE TABLET

2. ส่วนประกอบ ในแต่ละเม็ดประกอบด้วย Isosorbide Dinitrate 5,10 และ 20 มิลลิกรัม
3. ข้อบ่งใช้

ใช้บาบัดรักษาอาการเจ็บหน้าอกจากภาวะหัวใจขาดเลือด/โรคหลอดเลือดหัวใจ (Angina)
ใช้รักษาโรคหัวใจล้มเหลว
4. ขนำดและวิธีใช้
สาหรับยา Isosorbide ชนิดที่เป็นสารประกอบของ Isosorbide mononitrate ซึง่
เป็นยาที่นามาใช้เป็นส่วนใหญ่
ก.ผู้ใหญ่:
รักษาโรคหัวใจขาดเลือด:
รับประทาน 30 - 60 มิลลิกรัม วันละครั้ง หรือ
รับประทาน 20 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หรือ
รับประทาน 10 - 20 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
รักษาภาวะหัวใจล้มเหลว:
รับประทาน 30 - 60 มิลลิกรัม วันละครั้ง หรือ
รับประทาน 20 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หรือ
รับประทาน 10 - 20 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
ข.เด็ก: ยังไม่มีการใช้ยานี้ในเด็ก
*****หมายเหตุ:
ไม่จาเป็นต้องปรับขนาดการรับประทานยานี้ในผู้ป่วยด้วยโรคตับ โรคไต ชนิดที่ไม่
รุนแรงมากนัก
สาหรับผู้สูงอายุควรเริ่มต้นรับประทานยานี้ในขนาดที่ต่าๆก่อน
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ควรรับประทานยา Isosorbide ก่อนอาหารประมาณ 1 ชั่วโมงหรือประมาณ 2
ชั่วโมง หลังอาหาร เพื่อทาให้การออกททธิกเกิดได้เต็มประสิทธิภาพ
- ยาเม็ดรับประทานเริ่มออกททธิกภายใน 1 ชม. หลังรับประทาน
และมีททธิกนาน 8 ชม.
5. อำกำรข้ำงเคียง

ยา Isosorbide สามารถทาให้ เกิดผลไม่พึ งประสงค์ (ผลข้างเคียง/
อาการข้ างเคีย ง) ดั งนี้ เช่ น ความดัน โลหิ ต ต่ า หั ว ใจเต้ น เร็ว ปวด
ศีรษะ วิงเวียน ใจสั่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อ่อนเพลีย ปากแห้ง
เจ็บหน้าอก ปวดหลัง บวมน้า ท้องผูก ท้องเสีย ท้องอืด และอาหาร
ไม่ย่อย

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
มีข้อควรระวังการใช้ยา Isosorbide ดังนี้
- ห้ามใช้ยานี้ กับผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตต่าอย่างรุนแรง ผู้ป่วย
ด้วยโรคโลหิตจาง ผู้ป่วยด้วยภาวะมีปริมาณเลือดและของเหลวน้อย
ในร่างกาย (Hypovolaemia) ผู้ป่วยโรคหัวใจล้ม เหลวด้วยเหตุมีการ
อุด กั้น ของระบบหลอดเลื อ ด ผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะความดั น ในกะโหลก
ศีรษะสูงเนื่อง จากมีบาดแผล หรือผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกในกะโหลก
ศีรษะ
- ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วย โรคตับ โรคไต ชนิดรุนแรง ผู้ป่วยด้วยโรค
ไทรอยด์ฮอร์โมนต่า (ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน) ผู้ที่มีร่างกายอยู่ใน
ภาวะขาดสารอาหาร ผู้ที่มีภาวะอุณหภูมิของร่างกายต่า
- ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะความดันโลหิตต่าอยู่แล้ว
อาจเกิดการดื้อยานี้เมื่อใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ
- ระวังการใช้ยานี้กับหญิงตั้งครรภ์และหญิงที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
- ห้ามใช้ยาหมดอายุ
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น / ปฏิกิริยำกับอำหำร :

ปฏิกิริยากับยาอื่น
ยา Isosorbide มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้
- การใช้ยาไอโซซอร์ไบด์ร่วมกับเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์อาจก่อให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่า
จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกัน
- การใช้ยา Isosorbide ร่วมกับยาลดความดันหลอด
เลือดแดงในปอด (Pulmonary hypertension) เช่น
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8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Todalafil จะทาให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่าอย่าง
มาก ควรเลี่ยงที่จะใช้ร่วมกัน
- การใช้ยา Isosorbide ร่วมกับยาต้านฮีสตามีน
(Histamine) เช่น Promethazine จะไป เพิ่มททธิก
ของการลดความดันโลหิต
และอาจทาให้ผู้ป่วยมี
อาการปวดศีรษะ วิงเวียน เป็นลม อัตราการเต้นของ
หัวใจเปลี่ยนไป หากพบอาการข้างต้น ควรขอ
คาปรึกษาจากแพทย์ (พบแพทย์/ไปโรงพยาบาลก่อน
นัด) เพื่อปรับแนวทางการรักษา
ปฏิกิริยากับอาหาร ไม่มีข้อมูล
Pregnancy category C ( Drug Information Edition
21 หน้า 1103 )

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล ( Drug Information Edition 21 หน้า 1103)

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

อย่าหยุดยาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ “ยา” ที่
รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไอโซซอร์ไบด์ด้วย)
ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยา
มีทงั้ ให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควร
ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ
รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจาร้านขายยาก่อนซื้อ
ยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน
ควรเก็บยา Isosorbide ภายใต้อุณหภูมิระหว่าง 20 - 25
องศาเซลเซียส เก็บ ยาให้พ้นแสงแดดและความชื้น
(ข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารกากับยา)

หมำยเหตุ กำรเก็บรักษำ

26. Isosorbide Dinitrate Sublingual Tablet
1. ชื่อยำ

ISOSORBIDE DINITRATE SUBLINGUAL TABLET

2. ส่วนประกอบ ในแต่ละเม็ดประกอบด้วย Isosorbide dinitrate 5 มิลลิกรัม
3. ข้อบ่งใช้

ใช้อมใต้ลิ้นสาหรับบาบัดรักษาอาการเจ็บหน้าอกจากภาวะหัวใจขาดเลือด/โรคหลอดเลือด
หัวใจ (Angina)
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4. ขนำดและวิธีใช้
Isosorbide dinitrate ชนิดอมใต้ลิ้น จะช่วยให้การดูดซึมและการออกททธิกของยาเร็วขึ้น
โดยเมื่ออมใต้ลิ้ น (วางเม็ดยาใต้ลิ้ นระหว่างริมฝีปากล่างและเหงือก ) ยาจะถูกดูดซึมผ่ าน
เยื่อบุผนังใต้ลิ้นและจะเริ่มออกททธิกภายใน 2-3 นาที และมีททธิกอยู่ได้นาน 1-2 ชั่วโมง
คาแนะนาสาหรับการใช้ยาเมื่อมีอาการปวดเค้นหน้าอกอย่างเฉียบพลัน(Angina pectoris)
1. สาหรับยาอมใต้ลิ้นควรนั่งลง ระหว่างอมยา เนื่องจากยาอาจทาให้ความดันโลหิตต่า เกิด
อาการเวียนศีรษะ หน้ามืดเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถได้ ให้อมใต้ลิ้นแล้วปล่อยให้ยาละลายไป
อย่าง ช้าๆ
2. ห้ามเคี้ยว ขบ กลืนหรือบ้วนน้าลาย ขณะอมยา
3. หลีกเลี่ยงการดื่ม กิน และสูบบุหรี่ ระหว่างอมยา
4. หากอมยาเม็ดที่ 1 ไปแล้ว 5 นาที พบว่าอาการไม่ทุเลา ให้อมยาเม็ดที่ 2 หากอมไปแล้ว
อีก 5 นาที พบว่าอาการยังไม่ทุเลา ให้อมยาเม็ดที่ 3 และรีบเดินทางไปพบแพทย์ทันที
5. อำกำรข้ำงเคียง
ยา Isosorbide สามารถทาให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ ดังนี้ เช่น ความดันโลหิตต่า หัวใจเต้นเร็ว
ปวดศีรษะ วิงเวียน ใจสั่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อ่อนเพลีย ปากแห้ง เจ็บหน้าอก
ปวดหลัง บวมน้า ท้องผูก ท้องเสีย ท้องอืด และอาหารไม่ย่อย
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
มีข้อควรระวังการใช้ยา Isosorbide ดังนี้
- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ รวมถึงยาในกลุ่ม nitrates อื่นๆ
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตต่าอย่างรุนแรง
- ผู้ป่วยด้วยโรคโลหิตจางรุนแรง (severe anemia)
- ผู้ป่วยด้วยภาวะมีปริมาณเลือดและของเหลวน้อยในร่างกาย (Hypovolaemia)
- ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวด้วยเหตุมีการอุดกั้นของระบบหลอดเลือด
- ผู้ป่วยที่มีภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงเนื่องจากมีบาดแผลหรือมีภาวะเลือดออกใน
กะโหลกศีรษะ
- ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่เป็นต้อหิน เนื่องจากยาอาจจะเพิ่มความดันในลูกตาได้
- ผู้ป่วยด้วยโรคไทรอยด์ฮอร์โมนต่า (ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน)
- ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะความดันโลหิตต่าอยู่แล้ว
- ระวังการใช้ยานี้กับหญิงตั้งครรภ์และหญิงที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น / ปฏิกิริยำกับอำหำร
ปฏิกิริยากับยาอื่น
ยา Isosorbide มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้
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- การใช้ยา Isosorbide ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อาจก่อให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่า
จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกัน
- การใช้ยา Isosorbide ร่วมกับยาลดความดันหลอดเลือดแดงในปอด (Pulmonary hy
pertension) เช่น Sildenafil, Todalafil จะทาให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่าอย่างมาก ควร
เลี่ยงที่จะใช้ร่วมกัน
- การใช้ยา Isosorbide ร่วมกับยาต้านฮีสตามีน (Histamine) เช่น Promethazine จะไป
เพิ่มททธิกของการลดความดันโลหิต และอาจทาให้ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ วิงเวียน เป็นลม
อัตราการเต้นของหัวใจเปลี่ยนไป หากพบอาการข้างต้น ควรขอคาปรึกษาจากแพทย์ (พบ
แพทย์/ไปโรงพยาบาลก่อนนัด) เพื่อปรับแนวทางการรักษา
ปฏิกิริยากับอาหาร
ไม่มีข้อมูล
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
Pregnancy category C ( Drug Information Edition
21 หน้า 1103)
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูล ( Drug Information Edition 21 หน้า 1103)

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

อย่าหยุดยาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ “ยา” ที่
รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไอโซซอร์ไบด์ด้วย)
ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยา
มีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควร
ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ
รวมทัง้ ควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจาร้านขายยาก่อนซื้อ
ยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน
ควรเก็บยา Isosorbide ภายใต้อุณหภูมิระหว่าง 20 - 25
องศาเซลเซียส เก็บ ยาให้พ้นแสงแดดและความชื้น
(ข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารกากับยา)

หมำยเหตุ กำรเก็บรักษำ

27. Levodopa + Benserazide (200 mg + 50 mg) Tablet
1. ชื่อยำ

Levodopa + Benserazide

2. ส่วนประกอบ

ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย Levodopa 200 mg + Benserazide 50 mg

3. ข้อบ่งใช้

ใช้สาหรับรักษาโรคพาร์กินสัน ยกเว้นอาการ parkinsonism ทีเ่ กิดจากยา
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4. ขนำดและวิธีใช้

- เริ่มแรกรับประทาน 100/25 mg วันละ 1-2 ครั้ง สามารถเพิ่มขนาดยาได้ทุก
3-4 วั น จนได้ ข นาดที่ ได้ ผ ลการรั ก ษา ขนาดยาที่ เหมาะสมคื อ 400/100 –
800/200 mg โดยแบ่งให้ 4-6 ครั้ง
- ผู้ ป่ ว ยที่ ยั ง ใช้ Levodopa อยู่ ต้ อ งหยุ ด Levodopa เป็ น เวลามากกว่ า 12
ชั่วโมง ก่อนเริ่มยานี้ โดยเริ่มในขนาด 15 % ของขนาดยา Levodopa ที่ใช้อยู่เดิม

5. อำกำรข้ำงเคียง

- อาการไม่สบายท้องหลังรับประทานยา และอาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่อ
อาหาร หากใช้ ย านี้ กั บ ผู้ ที่ มี แ ผลในกระเพาะอาหารและล าไส้ เล็ ก อาจท าให้ มี
เลือดออกในกระเพาะอาหารได้
- ภาวะความดันโลหิตต่า หัวใจเต้นผิดจังหวะ
- ภาวะอารมณ์ ซึมเศร้าจนอาจถึงขั้นทาร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย อาจทาให้ เกิด
ภาวะประสาทหลอน
- อาจพบมีค่าเอนไซม์การทางานของตับ BUN Uric acid สูงขึ้นได้
- อาจทาให้เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่า

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
- ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยากลุ่ม MAOI และใช้ให้ห่างกันอย่างน้อย 14 วัน
- ห้ ามใช้ย านี้ กั บ ผู้ ป่ ว ยโรคต้อ หิ น ชนิ ด narrow-angle glaucoma ผู้ ป่ ว ยมะเร็ง
ผิวหนังเมลาโนมา (Malignant melanoma) ผู้ป่วยโรคทางจิตประสาท ผู้ป่วยที่
มีภาวะบกพร่องอย่างรุนแรงของตับ ,ไต,หัวใจ ผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 25 ปี คนท้อง
ไม่ควรปรับขนาดรับประทานยาหรือหยุดยานี้ด้วยตนเอง
- ระวังการใช้ยานี้กับ ผู้ป่วยโรคต้อหินชนิด Open-angle glaucoma ระหว่างที่มี
การใช้ยานี้ควรต้องตรวจและควบคุมการทางานของอวัยวะต่างๆดังนี้เช่น ตับ ไต
หัวใจ ไขกระดูก รวมถึงภาวะทางจิตใจของผู้ป่วย
- ควรหยุดยานี้ 12 – 48 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด และหลีกเลี่ยงการใช้ Halothane
- ระวังเรื่องการทางานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรหรือการขับขี่ยวดยานพาหนะ
ด้วยผู้ป่วยที่ใช้ยานี้จะมีสมรรถนะของการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ดี
เท่ากับคนปกติ
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7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น / ปฏิกิริยำกับอำหำร
- Potentially Fatal: เพิ่ ม ความเสี่ ย งในการเกิ ด hypertensive crises เมื่ อ ใช้
ร่ ว ม กั บ nonselective MAOIs. เพิ่ ม ค ว า ม เสี่ ย ง ใน ก า ร เกิ ด cardiac
arrhythmias เมื่อใช้ร่วมกับ cyclopropane and halothane.
- เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด postural hypotension และอาจลดการดูดซึมของ
Levodopa เมื่อใช้ร่วมกับ TCAs.
- ผล/ระดั บ ของยาลดลงเมื่ อ ใช้ ร่ ว มกั บ phenothiazine, butyrophenones,
thioxanthenes and other antipsychotic agents; reserpine,
papaverine, phenytoin isoniazid ferrous sulphate pyridoxine (10-25
mg) metoclopramide phenytoin
- เพิ่ม CNS toxicity เมื่อใช้ร่วมกับ methyldopa.
- อาหารโปรตีนสูงอาจลดผลการรักษาของ levodopa และอาหารอาจทาให้การ
ดูดซึมของยาช้าลง
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
Pregnancy category X
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ต้องขึ้นกับคาแนะนาของแพทย์ เพราะยาผ่านออกมาในน้านมได้
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
ใช้ยาตามคาสั่งแพทย์ไม่ควรปรับขนาดยาเอง
11. กำรเก็บรักษำ

ควรเก็บยาที่อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส ในภาชนะที่ปิดสนิท และเก็บให้พ้นแสง

เอกสำรอ้ำงอิง
- Drug Information Handbook 22th ed., page 230-232
- MIMs 2018 issue 3 page 129
- https://www.mims.com/thailand/drug/info/benserazide%20%2b%20levodopa/
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28. Levothyroxine tablet
1. ชื่อยำ

Levothyroxine

2. ส่วนประกอบ

Levothyroxine 100 mcg (0.1 mg)/ /tab

3. ข้อบ่งใช้

ใช้ทดแทนหรือเสริมในการรักษาภาวะไทรอยด์ต่า

4. ขนำดและวิธีใช้

เด็ก Congenital hypothyroidism
Oral

0-6 เดือน : 8-10 mcg/kg/day หรือ 25-50 mcg/day
6-12 เดือน : 6-8 mcg/kg/day หรือ 50-75 mcg/day
1-5 ปี : 5-6 mcg/kg/day หรือ 75-100 mcg/day
6-12 ปี : 4-5 mcg/kg/day หรือ 100-150 mcg/day
>12 ปี : 2-3 mcg/kg/day หรือ ≥150 mcg/day

ผู้ใหญ่
Oral : เริ่มต้นที่ 0.05 mg/day หลังจากนั้นอาจเพิ่มเป็น 0.25 mg/day ในอาทิตย์
ที่ 2-3
ขนาดยาเฉลี่ย : 100-200 mcg/day
ขนาดยาสูงสุด : 200 mcg/day
Thyroid suppression therapy : Oral 2-6 mcg/kg/day เป็นเวลา 7-10 วัน
5. อำกำรข้ำงเคียง:

Abdominal cramp, ผ ม ร่ ว ง, ก ล้ าม เนื้ อ ท างาน ไม่
สั ม พั น ธ์ กั น , หั ว ใจเต้ น ผิ ด จั ง หวะ, cycle รอบเดื อ น
เปลี่ ย นแปลง, เจ็ บ หน้ า อก, ท้ อ งผู ก , เหงื่ อ ออกมาก,
ท้องเสีย, มีไข้, มือสั่น, ปวดหัว, เพิ่มความอยากอาหาร,
นอนไม่หลับ, ปวดกล้ามเนื้อ

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง

ห้ า มใช้ ในผู้ ป่ ว ย recent myocardial infraction หรื อ
thyrotoxicosis

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น / ปฏิกิริยำกับอำหำร :

1. Phenytoin อาจไปลดระดับยา levothyroxine
2. Levothyroxine เพิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง oral
anticoagulant
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3. Tricyclic antidepressants(TCA) อาจไปเพิ่ ม ความ
เป็นพิษของทั้ง Levothyroxine และ TCA
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

Pregnancy category A

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ต้องขึ้นกับคาแนะนาของแพทย์ เพราะยาผ่านออกมาใน
น้านมได้

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

1. ควรรับประทานยาขณะท้องว่าง
2. ไม่ ค วรเปลี่ ย นยาเป็ น บริ ษั ท อื่ น โดยไม่ แ จ้ งให้ แ พทย์
ทราบ
3. ควรรายงานแพทย์ทันที เมื่อมีอาการเจ็บหน้าอก ชีพ
จรเต้นเร็ว ใจสั่น เหงื่อออกมากผิดปกติ และไม่ควรหยุด
ยาเองโดยไม่แจ้งให้แพทย์ทราบ

11. กำรเก็บรักษำ

เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30°c เก็บพ้นแสง

เอกสำรอ้ำงอิง
- Drug Information Handbook 12 th., page 900

29. Losartan Potassium Tablet
1. ชื่อยำ

LOSARTAN POTASSIUM TABLET

2. ส่วนประกอบ ในแต่ละเม็ดประกอบด้วย Losartan 50 และ 100 มิลลิกรัม
3. ข้อบ่งใช้

ใช้สาหรับรักษาผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจล้มเหลวและชะลอไตเสื่อม

4. ขนำดและวิธีใช้

- สามารถรับประทานยา Losartan ได้ทั้งก่อนและหลังอาหาร โดยขนาด
รับประทานเริ่มต้นที่ 50 มิลลิกรัมวันละครั้ง เพื่อประสิทธิผลของการรักษาแพทย์
อาจพิจารณาปรับขนาดรับประ ทานสูงสุดในผู้ใหญ่เป็น 100 มิลลิกรัมวันละครั้ง
และในทางกลั บ กัน หากผู้ ป่ ว ยได้ รับ ยาอื่ น ร่ว มในการรัก ษา เช่ น ยาขั บ ปั ส สาวะ
แพทย์สามารถพิจารณาปรับขนาดรับประทานลดลงเป็น 25 มิล ลิกรัมวันละครั้ง
การสั่งจ่ายยานี้ตลอดจนถึงขนาดรับประทานต้องได้รับคาสั่งจากแพทย์เท่านั้น
- ยาเริ่มออกททธิกภายใน 6 ชม. หลังรับประทาน และมีททธิกนาน 24-48 ชม.
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5. อำกำรข้ำงเคียง:

อาจมีอาการวิงเวียนศีรษะ ไม่ค่อยพบอาการผื่นคัน และความดันเลือดต่าลงเมื่อ
เปลี่ยนอิริยาบถ เจ็บแน่นหน้าอก อ่อนเพลีย

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
 ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 ห้ามใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
 ปรึกษาและพบแพทย์ทันทีที่เมื่อกินยานี้แล้ว มีอาการ ซึม คลื่นไส้ อาเจียน เกิดขึ้น
รวมไปถึงมีอาการบวมของใบหน้า ริมฝีปาก หลอดลม กล่องเสียงและสายเสียง ที่
อาจก่อให้เกิดการอุดตันของทางเดินหายใจ
 ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ ซึ่งรวมถึงในการใช้ยา
Losartan
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น / ปฏิกิริยำกับอำหำร
- การรับประทานยาลอซาร์แทนร่วมกับยาที่มีททธิกต่อต้านเชื้อวัณโรคและเชื้อรา สามารถลดระดับ
Losartan ซึ่งอยู่ในรูปที่ออกททธิก ทาให้ความสามารถในการรักษาความดันโลหิตสูงลด ลงไป ยาที่
มีททธิกต่อต้านเชื้อวัณโรคและเชื้อราดังกล่าว เช่น ไรแฟมฟิซิน (Rifampicin) และ ฟลูโคนาโซล
( Fluconazole)
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
Pregnancy category Cในไตรมาส 1และ category D
ในไตรมาส 2และ 3 มีผลเสียในทารก หากจะใช้จะต้อง
เทียบประโยชน์และโทษ และไม่สามารถใช้ยาอื่นแทนได้ (
Drug Information Edition 21 หน้า 1107 )
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

มี ข้ อ มู ล ส่ ง ผลก็ ท ารกในครรภ์ ในประเทศอมริ ก า ให้
หลีกเลี่ยงการใช้ ( Drug Information Edition 21 หน้า
1107-1108 )

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

อย่าหยุดยาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

หมำยเหตุ กำรเก็บรักษำ

เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด ป้องกันแสงและความชื้น
(ข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารกากับยา)
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30. Metformin Hydrochloride Tablet
1. ชื่อยำ

Metformin Hydrochloride Tablet

2. ส่วนประกอบ ในแต่ละเม็ดประกอบด้วยตัวยา metformin 500 หรือ 850 มิลลิกรัม
3. ข้อบ่งใช้

- ใช้ในผู้ป่วยเบาหวานประเภท type II diabetes mellitus โดยเฉพาะในรายที่อ้วน และใช้
การจากัดอาหารไม่ได้ผล
- ยานี้ อาจใช้รับ ประทานเดี่ยว ๆ หรือร่วมกับ sulfonylurea หรือ insulin ในการควบคุม
ระดับน้าตาลในเลือด

4. ขนำดและวิธีใช้
- เริ่มด้วยขนาด 500 มิล ลิกรัม วันละ 2-3 ครั้ง รับประทานหลั งอาหาร อาจเพิ่มขนาดได้
สูงสุดถึงวันละ 3 กรัม
- Maintenance dose ใช้วันละ 1-1.5 กรัม แต่อาจให้ได้ถึง 3 กรัม/วัน ในกรณีที่จาเป็น
5. อำกำรข้ำงเคียง:
1. อาการทั่วไป ได้แก่ อาการของระบบทางเดินอาหาร คือ metallic taste เบื่ออาหาร
คลื่นไส้อาเจียน ท้องผูก ท้องเสีย อาการเหล่านี้ หลีกเลี่ยงได้โดยการค่อยๆเพิ่มขนาดยา หรือ
ลดขนาดยาลง โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งหยุ ด ยา แต่ มี รายงานว่า metformin ท าให้ เกิ ด อาการ
ท้องเสี ยอย่ างรุ น แรงได้ อย่างไรก็ตาม อาการของระบบทางเดิน อาหารนี้ จะคงอยู่นาน 8
ชั่วโมง หลังหยุดยา ถ้ายังมีอาการหลังจาก 8 ชั่วโมงแล้ว ควรตรวจหาสาเหตุอื่นด้วย
2. อาการที่เกิดขึ้น หลังจากใช้ยาเป็นระยะเวลานาน ได้แก่
2.1 ลดการดูดซึม vitamin B12 ,folate แต่โอกาสที่จะทาให้เกิด megaloblastic
anemia พบได้น้อยมาก
2.2 lactic acidosis metformin สามารถท าให้ ร ะดั บ lactate ในเลื อ ดสู ง ขึ้ น
ก่อให้เกิด lactic acidosis ได้
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
ข้อควรระวัง
- ระวังการใช้ในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลัน ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลัน ผู้ป่วยภาวะขาดออกซิเจน หรือขาดน้า

245

- ถ้าต้องผ่าตัดหรือเอกซเรย์ และต้องใช้ยาฉีดสีซึ่งมีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบ ต้อง
หยุ ดยา Metformin ชั่วคราว เพราะการใช้ยาร่วมกันเช่นนี้ส ามารถทาให้ เกิด
ปัญหาทางไตได้อย่างฉับพลัน
- หากเกิดอาการของระดับน้าตาลในเลื อดต่าเกินไป เช่น วิตกกังวล ตาพร่ามัว
หน้าซีด มือสั่น ใจสั่น เหงื่อออก เป็นต้น ให้รับประทานลูกอม น้าหวาน น้าผลไม้
หรืออาหารที่มีรสหวานเพื่อลดอาการดังกล่าว
ข้อห้ามใช้
- ผู้ ป่ ว ยโรคตับ โรคไต ผู้ ป่ วยที่แ พ้ ยานี้ ผู้ ป่ วยภาวะเลื อ ดเป็ น กรด (metabolic
acidosis) ชนิดเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคหัวใจวาย
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น / ปฏิกิริยำกับอำหำร : ปฏิกิริยากับยาอื่น
- แอลกอฮอล์เพิ่มโอกาสให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรดจากกรดแลกติกได้มาก
ขึ้นเมื่อรับประทานยา Metformin
- metformin อ า จ ท า ล า ย ท ท ธิก ย า amiloride, digoxin, morphine,
procainamide,

quinine,

quinidine,

ranitidine,

triamterene,

trimethoprim และ vancomycin การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาขึ้น
- cimetidine และ furosemide สามารถทาให้ระดับยา metformin ในเลือดเพิ่ม
สูงขึ้นได้มาก อาจทาให้เกิดพิษภัยจากยาได้ แต่ขณะเดียวกันระดับยา furosemide
ในเลือดก็ลดลงเมื่อรับประทานร่วมกับ metformin
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
Pregnancy category B
มีข้อมูล จ ากัดในมนุษ ย์ อย่างไรก็ตาม insulin ยังคงเป็นทางเลื อกของการรักษา
โรคเบาหวานทั้ งชนิ ดที่ 1 และ 2 ที่ปลอดภัยที่สุ ดในปัจจุบันส าหรับหญิ งมีครรภ์
Metformin ถูกขับออกทางน้านมแต่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ต้องขึ้นกับคาแนะนาของแพทย์ เพราะยาผ่านออกมาในน้านมได้
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10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
- ถ้ามีอาการของ lactic acidosis ดังนี้ หายใจเร็ว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ อ ไม่มีแรง ซึม
ผิดปกติ หรือมีอาการทางกระเพาะอาหาร ให้รีบหยุดยา และพบแพทย์ทันที
- หลี ก เลี่ ย งการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ เนื่ อ งจากท าให้ เกิ ด ภาวะ lactic
acidosis ได้ง่ายและรุนแรงขึ้น
- ผู้ป่วยควรได้รับคาแนะนาเรื่องอาหารและการออกกาลังกาย
11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในภาชนะบรรจุปิดสนิท อุณหภูมิ 20-25° C

31. Methyldopa Tablet
1. ชื่อยำ

Methyldopa Tablet

2. ส่วนประกอบ

ในแต่ละเม็ดประกอบด้วย Methyldopa 250 มิลลิกรัม

3. ข้อบ่งใช้

ใช้สาหรับรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

4. ขนำดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทานครั้งละ 250 มิลลิกรัมวันละ 2 - 3 ครั้งเป็นเวลา 2 วัน
จากนั้นแพทย์อาจค่อยๆปรับขนาดรับประทานยาตามการตอบสนองของผู้ป่วย โดย
ขนาดคงการรั ก ษาของยานี้ มั ก เป็ น การรั บ ประทาน 0.5 - 2 กรั ม /วั น ขนาด
รับประทานสูงสุดไม่เกิน 3 กรัม/วัน และหากใช้ร่วมกับยาลดความดันโลหิตตัวอื่น
ควรใช้เมทิลโดปาไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/วันโดยแบ่งรับประทาน
เด็ ก : เริ่ ม ต้ น รั บ ประทาน 10 มิ ล ลิ ก รั ม /น้ าหนั ก ตั ว 1 กิ โ ลกรั ม /วั น โดยแบ่ ง
รับประทานเป็น 2 - 4 ครั้ง แพทย์จะปรับขนาดรับประทานตามความจาเป็น โดย
ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 65 มิลลิกรัม/น้าหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน
ผู้ สู งอายุ : เริ่ มต้ น รับประทานครั้งละ 125 มิล ลิ กรัมวันละ 2 ครั้ง การเพิ่ มขนาด
รับประทานขึ้นอยู่กับการตอบสนองของผู้ป่วยและตามดุลพินิจของแพทย์ โดยขนาด
รับประทานสูงสุดไม่เกิน 2 กรัม/วัน
- สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้
- ยาเริ่มออกททธิกภายใน 4-6 ชม. หลังรับประทาน และมีททธิกนาน 12-24 ชม.

5. อำกำรข้ำงเคียง

ยาเมทิล โดปาสามารถก่อให้ เกิดผลไม่พึ งประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)
ดังนี้เช่น มือและเท้าบวม เกิด ภาวะซึมเศร้า มีไข้ ฝันร้าย วิตกกังวล การครองสติ
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ผิ ด ปกติ ไป อ่ อ นแรง กระสั บ กระส่ าย ความจ าเลอะเลื อ น สมรรถภาพทางเพศ
ลดลง วิงเวี ย น รู ม่ านตาหดตัว ปากแห้ ง มี อาการท้ อ งเสี ย หรือ ไม่ ก็ ท้ องผู ก ปวด
ศีรษะ ปวดศีรษะไมเกรน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน มีอาการ
สั่น เต้านมโตพบได้ในเพศชาย ประจาเดือนขาด หัวใจเต้นช้า ความดันโลหิตต่า ตับ
อักเสบ ตับอ่อนอักเสบ โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก และอาจก่อให้เกิดอาการแพ้
ยาได้
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
ข้อควรระวัง
-

ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีประวัติเลือด/โลหิตจางจากเหตุเม็ดเลือดแดง
แตก ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ผู้ป่วยโรคตับ โรคไต

-

ระหว่างใช้ยานี้ค วรระวังเรื่อ งการขับขี่ ย วดยานพาหนะหรือการควบคุ ม
เครื่องจักรกล

-

ผู้ ป่ วยที่ใช้ย าเมทิ ล โดปาควรต้ องได้รับ การตรวจเลื อดเพื่ อควบคุม ความ
ผิดปกติของจานวนเม็ดเลือดแดงที่อาจเกิดขึ้นได้

-

ระวังการใช้ยาในผู้สูงอายุ

ข้อห้ามใช้
-

ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้

-

ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคตับที่อยู่ในช่วงอาการกาเริบ หรือผู้ป่วยที่มีภาวะ
โลหิตจางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตก (Haemolytic anaemia)

-

ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยเนื้องอกของต่อมหมวกไต (Pheochromocytoma)

7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น / ปฏิกิริยำกับอำหำร
ปฏิกิริยากับยาอื่น
- การใช้ยาเมทิลโดปาร่วมกับยา Levodopa อาจเพิ่มการออกททธิกของยา
เมทิลโดปาและเกิดภาวะความดันโลหิตต่ารวมถึงเกิดอาการทางจิตประสาท
ร่วมด้วย การจะใช้ยาร่วมกันควรต้องเป็นไปตามคาสั่งแพทย์ ตลอดจนต้อง
เคร่งครัดในเรื่องขนาดของการรับประทานยา
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- การใช้ยาเมทิลโดปาร่วมกับวิตามินที่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนผสม อาจลดการ
ดูดซึมของเมทิลโดปา หากไม่มีความจาเป็นใดๆควรหลีกเลี่ยงการ
รับประทานยาพร้อมกัน
- การใช้ยาเมทิลโดปาร่วมกับยาบางตัวเช่น Pseudoephedrine,
Phenylephrine อาจเป็นเหตุให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น หากจาเป็นต้อง
ใช้ยาร่วมกันแพทย์จะปรับขนาดรับประทานให้เหมาะสมเป็นกรณีไป
- การใช้ยาเมทิลโดปาร่วมกับ Clonidine จะส่งผลให้หัวใจเต้นช้าจนอาจถึง
ขั้นเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย อาจมีอาการหายใจไม่ออก/หายใจลาบาก เจ็บ
หน้าอก วิงเวียนและเป็นลม หากจาเป็นต้องใช้ยาร่วมกันแพทย์จะปรับ
ขนาดรับประทานให้เหมาะสมเป็นรายบุคคลไป
ปฏิกิริยากับอาหาร

ไม่มีข้อมูล

8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
Pregnancy category B (Drug Information Edition 21 หน้า 1182)
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ไม่มีข้อมูล/ไม่แนะนาให้ใช้
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
อย่าหยุดยาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
11. กำรเก็บรักษำ

เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้น
มือเด็กและสัตว์เลี้ยง

32. Nifedipine 20 mg Tablet, Sustained Release
1. ชื่อยำ

Nifedipine 20 mg Tablet, Sustained Release

2. ส่วนประกอบ ในแต่ละเม็ดประกอบด้วย Nifedipine 20 มิลลิกรัมชนิดออกททธิกเนิ่น
3. ข้อบ่งใช้

- รักษาภาวะ/โรคความดันโลหิตสูงที่มีความรุนแรงในระดับต่าถึงกลาง
- รักษาอาการโรคของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงบริเวณหัวใจ
- ป้องกันการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด
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4. ขนำดและวิธีใช้

ก. สาหรับรักษาความดันโลหิตสูง:
ผู้ใหญ่ : ใช้ยาชนิดออกททธิกได้เ นิ่นนาน รับประทาน 10 - 40 มิล ลิกรัมเช้า - เย็น
หรือ 20 - 90 มิลลิกรัมวันละครั้ง
เด็ ก อายุ 1 เดื อ น - 12 ปี : รั บ ประทาน 200 - 300 ไมโครกรั ม /น้ าหนั ก ตั ว 1
กิโลกรั มวัน ละ 3 ครั้ง ขนาดรับ ประทานสู งสุ ดไม่เกิน 3 มิล ลิ กรัม /น้ าหนั กตัว 1
กิโลกรัม หรือไม่เกิน 90 มิลลิกรัม/วัน
เด็กอายุ 12 - 18 ปี: รับประทาน 5 - 20 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้ง ขนาดรับประทาน
สูงสุดไม่เกิน 90 มิลลิกรัม/วัน
ในผู้ สู ง อายุ :ควรปรั บ ขนาดรั บ ประทานลงมาตามความจ าเป็ น ในผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะ
รายบุคคล
ข. สาหรับรักษาอาการหัวใจขาดเลือด:
ผู้ใหญ่: ใช้เป็นยาชนิดออกททธิกเนิ่นนาน รับประทาน 10 - 40 มิลลิกรัมเช้า - เย็น
หรือ 30 - 90 มิลลิกรัมวันละครั้ง
เด็ ก อายุ 1 เดื อ น - 18 ปี : รั บ ประทาน 200 - 300 ไมโครกรั ม /น้ าหนั ก ตั ว 1
กิโลกรั มวัน ละ 3 ครั้ง ขนาดรับ ประทานสู งสุ ดไม่เกิน 3 มิล ลิ กรัม /น้ าหนั กตัว 1
กิโลกรัม หรือไม่เกิน 90 มิลลิกรัม/วัน
หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูลการใช้ยานี้ที่ชัดเจนในเด็กอายุต่ากว่า 1 เดือน การใช้ยานี้ใน
เด็กกลุ่มอายุนี้ จึงขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์
- ยาเริ่มออกททธิกภายใน 2-4 ชม. หลังรับประทาน และมีททธิกนาน 12-24 ชม.

5. อำกำรข้ำงเคียง:

ยา Nifedipine อาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้
เช่น มีอาการบวมตามปลายมือและเท้า ความดันโลหิตต่า ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว หน้า
แดง วิงเวียน ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดลูกตา ซึมเศร้า การมองเห็นภาพไม่ชัดเจน สั่น
มีไข้ อาจมีอาการเจ็บหน้าอกด้วยมีภาวะเลือดไปเลี้ยงหัวใจน้อยในช่วงต้นๆของการ
ใช้ยา นอกจากนี้ยังพบว่า อาจมีผื่นคัน และก่อให้ตับมีการทางานผิดปกติได้

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
- ห้ามใช้กับผู้มีภาวะหัวใจขาดเลือด ผู้ที่มีภาวะช็อกด้วยโรคหัวใจ
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะหัวใจขาดเลือด
- ระวังการเกิดความดันโลหิตต่า หัวใจล้มเหลว
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- ระวังการใช้ยานี้ในสตรีตั้งครรภ์ สตรีให้นมบุตร และผู้ป่วยเบาหวาน
- หยุดการใช้ยานี้ทันที หากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก (Ischaemic pain)
- ห้ามใช้ยาหมดอายุ
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น / ปฏิกิริยำกับอำหำร
ปฏิกิริยากับยาอื่น
- การใช้ยา Nifedipine ร่วมกับยาที่มีส่วนประกอบของแมกนีเซียม
(Magnesium) เช่น Magnesium hydroxide (ยาแก้ท้องผูก) อาจทาให้
ร่างกายได้รับพิษจาก Magnesium มากขึ้น ควรปรับขนาดรับประทานให้
เหมาะสมต่อผู้ป่วยเป็นกรณีไป
- การใช้ยา Nifedipine ร่วมกับยาที่มีส่วนประกอบของแคลเซียม (Calcium)
เช่น Calcium carbonate (ยาเสริมอาหารป้องกันโรคกระดูกพรุน) อาจทา
ให้ททธิกของการรักษาผู้ป่วยด้วยยา Nifedipine ด้อยประสิทธิภาพลงไป
หากไม่มีความจาเป็นควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน
- การใช้ยา Nifedipine ร่วมกับยาที่รักษาอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น
Quinidine อาจทาให้ไนเฟดิปีนในกระแสเลือดมีระดับสูงขึ้น และทาให้
Quinidine มีระดับต่าลง และส่งผลต่อการรักษา หากมีความจาเป็นต้องใช้
ยาร่วมกัน ควรปรับขนาดรับประทานให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นรายบุคคล
ไป
ปฏิกิริยากับอาหาร
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์

ไม่มีข้อมูล

Pregnancy category C1

9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร

ขับออกทางน้านม/ไม่แนะนาให้ใช้1

10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

อย่าหยุดยาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

11. กำรเก็บรักษำ

ควรเก็บยา Nifedipine ที่อุณหภูมิ 15 – 25 °C
เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิด ชิด พ้นแสงแดดความร้อนและความชื้น2

เอกสำรอ้ำงอิง
- Drug Information Handbook 21 th., page 1286
- เอกสารกากับยา
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33. Phenytoin Sodium Capsule
1. ชื่อยำ

Phenytoin Sodium Capsule

2. ส่วนประกอบ

ในแต่ละแคปซูลประกอบด้วยตัวยา 100 มิลลิกรัม

3. ข้อบ่งใช้

ใช้สาหรับควบคุมอาการชักชนิด ที่มีการเกร็ง-กระตุกทั้งตัว (grand mal) และการ
ชั ก ช นิ ด complex partial (psychomotor แ ล ะ temporal lobe) แ ล ะ ใช้
ส าหรั บ ป้ อ งกั น และรัก ษาอาการชัก ที่ เกิ ด ขึ้น ระหว่างหรือ หลั ง ผ่ าตั ด สมองและ
ประสาท

4. ขนำดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่ : รับประทานยา ให้มีความเข้มข้นของยาในเลือด 10-20 mcg/ml
- เริ่มต้นให้รับประทานยาครั้งละ 100 mg วันละ 3 ครั้ง และค่อย ๆ เพิ่มขนาด
ยาจนได้ระดับถึง 600 mg/วัน โดยมีช่วงเวลาการเพิ่มได้ ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ถึง 1
เดือน
- ขนาดยาที่เป็น maintenance dose คือ วันละ 300-400 mg
เด็ก : เริ่มต้นให้รับประทานยาวันละ 5 mg/น้าหนักตัว 1 กก. โดยแบ่งให้วันละ 2-3 ครั้ง
- ขนาดยาที่เป็น maintenance dose คือ วันละ 4-8 mg/น้าหนักตัว 1 กก. การ
ให้ ย าในเด็ ก ต่ อ น้ าหนั ก ตั ว 1 กก. อาจมากกว่ า ผู้ ใ หญ่ เพราะเด็ ก มี ก าร
เปลี่ยนแปลงยาเร็วกว่าผู้ใหญ่

5. อำกำรข้ำงเคียง:

- ที่พบได้บ่อย เช่น ตากระตุก เดินเซ พูดเสียงลากแบบลิ้นคับปาก การเคลื่อนไหว
ที่ สั ม พั น ธ์ กั น ลดลง จิ ต ใจสั บ สน มึ น งง เวี ย นศี ร ษะบ้ า นหมุ น นอนไม่ ห ลั บ
กล้ ามเนื้ อกระตุก ปวดศีรษะ ง่วง การรับรู้ของประสาทส่ วนปลายผิ ดปกติ ริม
ฝีปากหนาและใหญ่ขึ้น เหงือกหนา ขนดกผิดปกติ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก เลือด
จาง
- ที่ พ บได้ น้ อ ยมากแต่ รุ น แรง: Hypersensitivity syndrome (HSS) or drug
reaction w/ eosinophilia and systemic symptoms (DRESS); exfoliative
dermatitis, Stevens Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis;
toxic hepatitis and liver damage; hematopoietic complications (e.g.
thrombocytopenia, leucopenia, granulocytopenia, agranulocytosis,
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and pancytopenia w/ or w/o bone marrow suppression; suicidal
ideation
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
คาเตือน
-ไม่ควรหยุดยาอย่างทันทีเนื่องจากมีโ อกาสที่เพิ่มความถี่ในการชัก ให้ ค่อยๆลด
ขนาดยาแต่หากมีอาการแพ้ยาจาเป็นต้องแทนด้วยการรักษาแบบอื่นอย่างรวดเร็ว
ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
- ห้ามให้ร่วมกับ delavirdine เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการสูญเสียการตอบสนองจ่อ
ไวรัสและดื้อยา
ข้อควรระวัง
- ไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทางานกับเครื่องจักรกลระหว่างการใช้ยา phenytoin
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น / ปฏิกิริยำกับอำหำร :
ปฏิกิริยากับยาอื่น
- Phenytoin จับกับ plasma protein ทาให้เกิดการแข่งขันกับยาอื่นในการจับ
กับ protein โดยยาที่มีผลเพิ่ม free Phenytoin คือ ยาที่มกี ารจับ protein ได้สูง
และยาที่มีผลต่อ lipid concentration ได้แก่ Aspirin และ salicylates,
diazoxide, phenylbutazone, sulphinpyrazone, sulphonamides,
tolbutamide, valproic acid, clofibrate และ heparin
- ยาที่ยับยั้ง phenytoin metabolism และทาให้เกิดพิษของ Phenytoin ได้แก่
antibiotics, anticonvulsants อื่นๆ, cimetidine, anticoatulants, disufiram,
INH, phenothiazine, phenylbutazone, sulphinpyrazone แ ล ะ valproic
acid
- ยาที่เพิ่ม phenytoin metabolism ได้แก่ Carbamazepine
- Phenytoin เป็น potent enzyme induce มีผลต่อ antibiotics
(โดยเฉพาะ Doxycycline), anticoagulants, corticosteroids, quinidine และ
sex hormones
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- Benzodiazepine และ Phenobabitone เปลี่ ย นแปลงความเข้ ม ข้ น ของ
Phenytoin ได้ แต่ไม่รู้ effect แน่ชัด
- ย าที่ มี epileptogenic potential ได้ แ ก่ Tricyclic antidepressants ห รื อ
phenothiazines จะลดททธิกของ phenytoin
-ปฏิกิริยากับอาหาร ไม่มีข้อมูล
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
Pregnancy category D
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ยาขับออกมาทางน้านมได้ ไม่แนะนาให้ยานี้ในหญิงให้นมบุตร
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบทุกครั้งหากใช้ยานี้อยู่ เนื่องจากยาอาจมีปฏิกิริยาต่อ
กันกับยาอื่นๆได้
11. กำรเก็บรักษำ

ควรเก็บยาที่อุณหภูมิต่ากว่า30 องศาเซลเซียส ป้องกันไม่ให้ถูกแสงหรือความชื้น

เอกสำรอ้ำงอิง
- Drug Information Handbook 22th ed., page 1574-1579
- MIMs 2018 issue 3 page 122
- https://www.mims.com/thailand/drug/info/phenytoin/?type=brief&mtype=generic
- เอกสารกากับยา Dilantin 100 mg, บริษัท ไฟเซอร์(ประเทศไทย) จากัด.,

34. Pioglitazone Tablet
1. ชื่อยำ

Pioglitazone Tablet

2. ส่วนประกอบ ในแต่ละเม็ดประกอบด้วย Pioglitazone 15 หรือ 30 มิลลิกรัม
3. ข้อบ่งใช้

ใช้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยใช้เป็นยาเดี่ยวๆหรือร่วมกับยาอื่น
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4. ขนำดและวิธีใช้
- ยาเดี่ยว : เริ่มต้น 15-30 mg วันละครั้ง สามารถปรับเพิ่มได้ตามการตอบสนอง จนขนาดยา
สูงสุด 45 mg/day
- ร่วมกับยาอื่น : ขนาดยาสูงสุด: 45 mg/day หากใช้ร่วมกับยากลุ่ม sulfonylurea
(เช่น Glibenclamide, Glipizide) ควรปรับขนาดยา sulfonylurea ลง เนื่องจากอาจทาให้
เกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่าได้
- ยานี้สามารถใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องได้ แต่ต้องระวังในผู้ป่วยที่มีภาวะบวมง่าย
5. อำกำรข้ำงเคียง:
บวม (4.8% to 15.3% ), น้าหนักขึ้น , โลหิตจาง (less t or equal to 2% ), กระดูกหั กที่
ไม่ใช่กระดูกสั น หลั งหรือสะโพกเพิ่ ม ขึ้นในผู้ ห ญิ ง(5.1% ),ปวดกล้ ามเนื้อ (5.4%), ปวดหั ว
(9.1%), คอหอยอักเสบ (5.1% ), ไซนัสอักเสบ (6.3% ), ALT/SGPT level raised (0.3% )
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
ข้อควรระวัง
- ผู้ป่วยที่มีประวัติมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (bladder cancer)
- ผู้ป่วยควรมาพบแพทย์เมื่อพบว่ามีอาการปัสสาวะเป็นเลือดหรือเป็นสีแดง หรือ
อาการผิดปกติอื่นๆ ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ โดยผู้ป่วยควรระมัดระวัง
อาการที่อาจเกิดจาก bladder cancer เมื่อเริ่มใช้ยา pioglitazone โดยอ้างจาก
ข้อมูลในด้านความปลอดภัยซึ่งยืนยันว่าการใช้ยา pioglitazone เป็นระยะเวลา
มากกว่า 12 เดือน สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเกิด bladder cancer
- ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีการทางานของตับผิดปกติ
- ระวังการเกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่าระหว่างใช้ยานี้
- ระวังการเกิดอาการตัวบวม หัวใจล้มเหลว ตับทางาน ผิดปกติ ดีซ่าน และโลหิต
จาง
- ระวังการใช้ยานี้ในสตรีตั้งครรภ์
ข้อห้ามใช้
- ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจวาย (New York Heart Classification class 3 หรือ 4)
- ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเฉียบพลัน (active bladder cancer)
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- ผู้ที่แพ้ยานี้หรือยาในกลุ่มเดียวกัน
- ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1
- ผู้ป่วยเบาหวานที่ตั้งครรภ์
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่อายุต่ากว่า 18 ปี และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น / ปฏิกิริยำกับอำหำร :
ปฏิกิริยากับยาอื่น
- ยากลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) สามารถก่อให้เกิดอาการคั่งของน้าในร่างกาย อาจส่งผล
ให้พบอาการบวมน้าเช่น มือ - เท้าบวม หากไม่มีความจาเป็นใดๆควรหลีกเลี่ยงการ
ใช้ยาร่วมกัน
- Rifampicin จะทาให้ ความเข้มข้นของยา Pioglitazoneในกระแสเลือดลดลงจน
ส่งผลต่อการรักษา หากจาเป็นต้องใช้ยาร่วมกันแพทย์จะปรับขนาดรับประทานให้
เหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นรายบุคคลไป
- การใช้ยาบางตัวเช่น Ketoconazole และ Gemfibrozil ร่วมกับยา Pioglitazone
สามารถทาให้ความเข้มข้นของยา Pioglitazone ในร่างกายมีระดับสูงขึ้นจนอาจ
ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงตามมา การใช้ยาทั้ง 2 กลุ่มร่วมกันแพทย์จะปรับขนาด
การใช้ยาให้เหมาะสมเป็นกรณีๆไป
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
Pregnancy category C
การควบคุมระดับน้าตาลในเลือดเป็นสิ่งจาเป็นในช่วงมี
ครรภ์ เพราะหากมีน้าตาลในเลือดสูง โอกาสที่จะเกิดความพิการของทารกก็จะสูง
ด้วย กรณีหญิงมีครรภ์ที่มีน้าตาลในเลือดสูงจะใช้ insulin ได้อย่างปลอดภัย แม่ที่
เป็นโรคเบาหวานมักมีลูกพิการหรือมีปัญหาอื่นมากกว่าลูกของแม่ปกติประมาณ 3-4
เท่า หญิงที่ให้นมบุตรและรับประทานยาลดน้าตาลในเลือดกลุ่ม sulfonylurea ซึ่ง
ออกมากับน้านมอาจทาให้ระดับน้าตาลในเลือดของลูกลดต่า ดังนั้นจึงต้องเลี้ยงลูก
ด้วยนมขวด
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ยาขับออกมาทางน้านมได้ ไม่แนะนาให้ยานี้ในหญิงให้นมบุตร
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10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
- อย่าหยุดยาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
- หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากทาให้การควบคุมน้าตาลไม่ได้ผล
- พบแพทย์ทันที เมื่อเกิดภาวะต่อไปนี้หากเกิดภาวะน้าตาลในเลือดต่า : อ่อนเพลีย
หิวจัด เหงื่อออกมากผิดปกติ มือเท้าชาให้รีบดื่มน้าหวาน หากเกิดภาวะน้าตาลใน
เลือดสูง : กระหายน้าผิดปกติ หรือปัสสาวะมากหรือบ่อยผิดปกติ
- อาการอื่น ๆ : ไข้ เจ็บคอ เกิดรอยจ้าเลือด หรือมีเลือดออกโดยไม่มีสาเหตุ
- ควรได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับอาหาร และการออกกาลังกาย
- ไม่ควรงดอาหารบางมื้อ
- พกพาลูกอมหรือน้าตาล สาหรับใช้เมื่อมีอาการน้าตาลในเลือดต่า
11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในภาชนะบรรจุปิดสนิท อุณหภูมิ 20-25° C

35. Procaterol Hydrochloride Tablet
1. ชื่อยำ

Procaterol Hydrochloride Tablet

2. ส่วนประกอบ

ใน 1 เม็ดมี procaterol hydrochloride 50 ไมโครกรัม

3. ข้อบ่งใช้

ใช้ รั ก ษา bronchospasm ในผู้ ป่ ว ย bronchial asthma, chronic bronchitis,
pulmonary emphysema และ acute bronchitis

4. ขนำดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่ : รับประทาน 1 เม็ดก่อนนอน หรือ 2 ครั้งต่อวัน (เช้าและก่อนนอน)
เด็กอายุมากกว่า 6 ปี 25 mcg วันละ 2 ครั้ง

5. อำกำรข้ำงเคียง:

ช็อก anaphylactoid reactions อาจเกิดขึ้นได้ (ไม่ทราบโอกาสในการเกิดขึ้น)
- ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด: ชี พ จรเต้ น เร็ว หั ว ใจเต้ น เร็ว (0.1-5 %) หน้ าแดง
(<0.1%) การบีบตัวของหัวใจเร็วขึ้น การเต้นของหัวใจเร็วขึ้น หัวใจห้องล่างเต้นเร็ว
- ผลต่อระบบประสาท: อาการสั่ น กระตุก และปวดศีรษะ (0.1-5 %) มึนงง
นอนไม่หลับ ชาปลายแขนขา (<0.1%) นิ้วมือเกร็ง ตะคริวกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อ
กระตุก กระวนกระวาย
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- ผลต่อระบบทางเดินอาหาร: คลื่นไส้อาเจียน (0.1-5 %) ปากแห้ง, ไม่สบายท้อง
(<0.1%)
- ผื่นที่ผิวหนัง (0.1-5 %) คัน
- ค่าของ SGOT SGPT และ LDH สูงขึ้นและเกิดสัญญาณผิดปกติของตับ
- เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย คัดจมูก หูอื้อ (<0.1%)
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่ต่อมไทรอยด์ทางานมากผิดปกติ
(hyperthyroidism), ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง, ผู้ป่วยโรคหัวใจ, ผู้ป่วยเบาหวาน
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น / ปฏิกิริยำกับอำหำร
- การใช้ยานี้ร่วมกับยา cathecolamines (เช่นepinephrine isoprpterenol) อาจ
ก่อให้เกิดหัวใจเต้นผิดปกติหรือหัวใจวายได้
- การใช้ยานี้ร่วมกับอนุพันธ์ของ Xanthine (เช่น theophylline aminophylline )
อาจเกิดอาการโพแทศเซียมในเลือดต่าและอาการไม่พึงประสงค์ทางระบบหลอด
เลื อ ดหั ว ใจ เช่ น หั ว ใจเต้ น เร็ว ขึ้ น หั ว ใจเต้ น ผิ ด ปกติ เนื่ อ งจากมี ก ารกระตุ้ น ทาง
adrenergic
- ก ารใช้ ย าร่ ว ม กั น ระห ว่ า งยานี้ กั บ corticosteroids (เช่ น prednisolone
hydrocortisone sodium) หรื อ diuretics (เช่ น furosemide) อาจเกิ ด การลด
ระดับของโพแทสเซียมในซีรัมเป็นผลให้เกิดการเต้นของหัวใจผิดปกติ
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
Pregnancy category C
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ข้อมูลในสัตว์ทดลองพบว่ายาถูกขับทางน้านมได้ ควรหยุดให้นมบุตรก่อนใช้ยานี้
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย

ไม่มีข้อมูล

เอกสำรอ้ำงอิง
- เอกสารกากับยา Meptin 50 mcg, บริษัท ไทยโอซูก้า จากัด.,
- MIMs 2018 issue 3 page 85
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36. Propranolol tablet
1. ชื่อยำ

Propranolol tablet

2. ส่วนประกอบ

ใน 1 เม็ดมี Propranolol 10 mg, 40 mg tab

3. ข้อบ่งใช้

- ใช้รักษาความดันโลหิตสูง ภาวะเจ็บหน้าอกเนื่องจากการขาดเลือด ภาวะหัวใจเต้น
เร็วผิดจังหวะ
- ช่วยควบคุมอาการสั่นหรือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอันมีสาเหตุจากโรควิตกกังวล
โรคไทรอยด์ฮอร์โมนสูง (โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ)
- รักษาโรคหัวใจที่มีกล้ามเนื้อหัวใจหนา
- ป้องกันโรคไมเกรน

4. ขนำดและวิธีใช้

ก. รักษาความดันโลหิตสูง:
- ผู้ใหญ่: รับประทานเริ่มต้นที่ 40 - 80 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น
และสามารถปรับขนาดรับประทานเป็น 160 - 320 มิลลิกรัมต่อวัน หรือถ้า
ใช้ยาในรูปแบบออกททธิกนาน (Extended release tablet) รับประทาน
เริ่มต้นที่ 80 มิลลิกรัม วันละครั้ง แล้วปรับขนาดรับประ ทานเป็น 120 160 มิลลิกรัม วันละครั้ง ขนาดสูงสุดของการรับประทานต้องไม่เกิน 640
มิลลิกรัมต่อวัน
- เด็ก: คานวณจากน้าหนักตัว เริ่มต้นรับประทาน 1 มิลลิกรัม/น้าหนักตัว 1
กิโลกรัม โดยการแบ่ งรับประทาน อาจเพิ่ มขนาดรับประทานเป็ น 2 - 4
มิลลิกรัม/น้าหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยแบ่งรับประทานวันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น
ข. รักษาภาวะหัวใจขาดเลือด/โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย (Myocardial infarction):
- ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 40 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 2 - 3 วัน
เพิ่ ม การรั บ ประทานเป็ น 80 มิ ล ลิ ก รั ม วั น ละ 2 ครั้ ง เช้ า - เย็ น และ
สามารถสลับและปรับเปลี่ยนการรับประทานเป็น 180 - 240 มิลลิกรัม/วัน
โดยแบ่งรับประทาน
- เด็ก: ภาวะนี้ไม่ค่อยพบในเด็ก จึงไม่มีคาแนะนาทั่วไปในการใช้ยานี้ในเด็ก
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ค. รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmias):
- ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 30 - 160 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทาน
- เด็ก: รั บ ประทานครั้งละ 250 - 500 ไมโครกรัม/น้ าหนั กตัว 1 กิโลกรัม
วันละ 3 - 4 ครั้ง
ง. ป้องกันโรคไมเกรน (Prophylaxis of migraine):
- ผู้ใหญ่: ขนาดรับประทานครั้งละ 40 มิลลิกรัม วันละ 2 - 3 ครั้ง จากนั้น
เพิ่ ม ขนาดรับ ประทานเป็ น 160 มิ ล ลิ ก รั ม /วั น และสามารถเพิ่ ม ขนาด
รับประทานเป็น 240 มิลลิกรัม/วันถ้าจาเป็น ควรหยุดการใช้ยา หากการ
รักษาไม่ดีขึ้นภายใน 4 - 6 สัปดาห์ (ควรปรึกษาแพทย์ที่ให้การรักษาก่อน)
- เด็ก: การใช้ยาขึ้นกับน้าหนักตัวของเด็ก อายุ และดุลพินิจของแพทย์
จ. รักษาอาการเจ็บหน้าอก (Angina pectoris):
- ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 40 มิลลิกรัม วันละ 2 – 3 ครั้ง อาจเพิ่มขนาด
รับประทานเป็น 120 – 240 มิลลิกรัม/วัน หรือในผู้ป่วยบางรายต้องได้รับ
ยาถึง 320 มิลลิกรัม/วัน
- เด็ก: อาการนี้ไม่ค่อยพบในเด็ก จึงไม่มีคาแนะนาทั่วไปในการใช้ยานี้ในเด็ก
ฉ. รักษาโรคหัวใจที่มีกล้ามเนื้อหนา (Hypertrophic cardiomyopthy):
- ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 10 - 40 มิลลิกรัม วันละ 3 - 4 ครั้ง
- เด็ก: โรคนี้ไม่ค่อยพบในเด็ก จึงไม่มีคาแนะนาทั่วไปในการใช้ยานี้ในเด็ก
ช. การรักษาอาการหัวใจเต้นเร็วในผู้ป่วยไทรอยด์ฮอร์โมนสูง:
- ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 10 - 40 มิลลิกรัม วันละ 3 - 4 ครั้ง
- เด็ก: ขนาดยาขึ้นกับอายุ น้าหนักตัวของเด็ก และดุลพินิจของแพทย์
ซ. สนับสนุนการรักษาในผู้ป่วยโรควิตกกังวล:
- ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 10-40 มิลลิกรัม วันละ2 – 3 ครั้ง
- เด็ก: โรคนี้ไม่ค่อยพบในเด็ก จึงไม่มีคาแนะนาทั่วไปในการใช้ยานี้ในเด็ก
5. อำกำรข้ำงเคียง:

รู้สึกเย็นตามแขนขา นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย วิงเวียน คลื่นไส้อาเจียน ท้องผูก รู้สึกไม่
สบายในกระเพาะอาหาร รู้ สึกหงุดหงิด สับสน ซึมเศร้า จิตหลอน/ประสาทหลอน
อาจพบอาการข้างเคียงที่รุนแรงได้ เช่น หัวใจล้มเหลว หัวใจหยุดเต้น และหลอดลม
หดเกร็งตัวทาให้หายใจลาบาก ทาให้อาการหอบหืดกาเริบได้จากหลอดลมตีบตัว มัก
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พบจากการใช้ ย าปิ ด กั้ น เบต้ า ชนิ ด nonselective แต่ ในกลุ่ ม cardioselective
beta blocker ก็อาจเกิดหลอดลมตีบได้ถ้าให้ยาในขนาดสูงๆ อาจทาให้สมรรถภาพ
ทางเพศเสื่อมได้ โดยเฉพาะในผู้ชาย อาจทาให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว
6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
- ห้ ามใช้ ย านี้ กับ ผู้ ป่ ว ยด้ ว ยภาวะหั ว ใจเต้ น ช้า (Sinus bradycardia) ผู้ ป่ ว ยที่ อยู่ ใน
ภาวะช็อกด้วยอาการโรคหัวใจกาเริบ ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะน้าตาลในเลือดต่า ผู้ที่อยู่ในภาวะมีเลือดออกอย่าง
รุนแรง ผู้ที่มีภาวะความเป็นกรดในร่างกายสูง ผู้ป่วยด้วยหลอดเลือดแดงในระยะ
รุ น แรง และผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะหั ว ใจเต้ น ผิ ด ปกติ ร ะดั บ รุ น แรง (2 nd or 3 rd degree
heart block)
- ระวังการใช้ยากับผู้ป่วยที่มีประวัติภาวะหัวใจล้มเหลว ผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับหลอด
เลือดดา ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยที่มีภาวะตับ - ไตทางานผิดปกติ
- สามารถเพิ่มความเสี่ยงของอาการหัวใจเต้นช้า และมีภาวะความดันโลหิ ตต่า (หน้า
มืด วิงเวียน ได้ง่าย) หากพบอาการดังกล่าวควรต้องปรึกษาแพทย์/ไปโรงพยาบาล
โดยเร็ว
- ห้ามใช้ในโรคหัวใจขาดเลือดชนิด Prinzmetal’s angina
- ห้ามใช้ในโรคหอบหืดที่เป็นรุนแรง
- ห้ามใช้ในโรคประสาทซึมเศร้าที่เป็นรุนแรง
- ห้ า มใช้ ใ นหั ว ใจเต้ น ช้ า มากแบบรุ น แรงหรื อ มี ก ารปิ ด กั้ น การน าไฟฟ้ า ในหั ว ใจ
รุนแรง (high degree heart block)
- สาหรับผู้ป่วยสูงอายุ แนะนาให้ใช้ ในรูปแบบที่ออกททธิกนาน (Sustained -release
preparations) ด้วยตัวยาจะค่อยๆออกททธิกเหมาะต่อร่างกายของผู้สูงอายุ อีกทั้ง
ช่วยป้องกันการลืมรับประทานยาในมื้อถัดไป
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น / ปฏิกิริยำกับอำหำร :
- การรับประทาน propranolol ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สามารถก่อให้เกิด
ภาวะความดันโลหิตต่า โดยอาจพบอาการปวดศีรษะ วิงเวี ยน เป็นลม ชีพจรเต้น
ผิดปกติ หากเกิดอาการดังกล่าวต้องรีบส่งตัวผู้ ป่วยไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล
โดยเร็ว ดังนั้นห้ามรับประทานยา propranolol ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
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- การรับประทาน propranolol ร่วมกับกลุ่มยาวิตามินผสมแร่ธาตุบารุงร่างกาย อาจ
ท าให้ ท ทธิกในการรัก ษาของ propranolol ด้ อ ยประสิ ท ธิภ าพลงไป หากมี ค วาม
จาเป็ น ต้องใช้ย าร่ว มกัน ควรปรับเวลาในการรับประทานให้ ห่ างกัน อย่างน้ อย 2
ชั่วโมงขึ้นไป
- การรับประทาน propranolol ร่วมกับอาหาร จะทาให้การดูดซึมยา propranolol
เข้าสู่ร่างกายดีขึ้นและส่งผลต่อการออกททธิกในการรักษา และควรรับประทานยาใน
เวลาเดียวกันในแต่ละวัน นอกจากมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงจากแพทย์
- การรับประทาน propranolol ร่วมกับยาขยายหลอดลม เช่น Aminophylline จะ
ส่ ง ผลให้ ท ทธิก ใ นการรั ก ษาของ propranolol ด้ อ ยลงไป อี ก ทั้ ง ท าให้ ท ทธิก ข อง
Aminophylline เพิ่มมากขึ้น โดยพบอาการ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน นอนไม่หลับ สั่น
ชีพจรเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น หากจาเป็นต้องใช้ยาร่วมกัน แพทย์จะเป็นผู้ปรับขนาด
และระยะเวลาในการรับประทาน
- การรับประทาน propranolol ร่วมกับยารักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี เช่น Atazanavir
อาจเพิ่มความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ วิงเวียน เป็นลม ควรต้อง
ปรึกษาแพทย์เพื่อปรับขนาดยาและแนวทางการรักษาให้สอดคล้องกับอาการของ
ผู้ป่วย
- การรับประทาน propranolol ร่วมกับยาลดความดันโลหิต เช่น Verapamil อาจ
ทาให้ผู้ป่ วยได้รับผลข้างเคียงของยามากยิ่งขึ้น เช่น มีอาการอ่อนแรง ปวดศีรษะ
เป็นลม บวม น้าหนั กเพิ่ม หายใจติดขัด/หายใจลาบาก เจ็บหน้าอก ชีพจรเต้นผิด
จั ง หวะ หากจ าเป็ น ต้ อ งใช้ ย าทั้ ง 2 ตั ว ร่ ว มกั น แพทย์ จ ะเป็ น ผู้ ป รั บ ขนาดการ
รับประทานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นรายบุคคล
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
pregnancy category C
(pregnancy category D กรณีใช้ในไตรมาส 2 และ 3)
ห้ามใช้ยากับหญิงตั้งครรภ์ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ไม่ควรใช้ในผู้ที่ตั้งครรภ์ เพราะยา
จะผ่านรกไปที่ทารกทาให้กดการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ได้
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ต้องขึ้นกับคาแนะนาของแพทย์ เพราะยาผ่านออกมาในน้านมได้
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10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
สามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ ห้ามมิให้ผู้ป่วยหยุดรับประทานยาหรือ
ปรับขนาดการรับประทานเอง หากลืมรับประทาน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้
ถ้ า เวลาใกล้ เคี ย งกั บ การรั บ ประทานยาในมื้ อ ถั ด ไป (น้ อ ยกว่ า 4 ชั่ ว โมง )2 ไม่
จาเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า
11. กำรจัดเก็บ

เก็บยาให้พ้นสงและความชื้น

เอกสำรอ้ำงอิง
- https://reference.medscape.com/drug/inderal-inderal-la-propranolol-342364 [เ ข้ า ถึ ง
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562]
- https://www.pobpad.com/propranolol [เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562]
- http://www.phapayomhospital.com/medicine/file/propranolol.pdf [เข้ า ถึ ง เมื่ อ วั น ที่ 21
มิถุนายน 2562]

37. Propylthiouracil tablet
1. ชื่อยำ

Propylthiouracil

2. ส่วนประกอบ

Propylthiouracil 50 mg/tab

3. ข้อบ่งใช้

ใช้รักษาภาวะต่อมไทรอยด์ทางานมากเกินไป (Hyperthyroidism)

4. ขนำดและวิธีใช้

ขนาดยาที่แนะนา
- ขนาดเริ่มต้นคือ 300-450 มิลลิกรัม/วัน โดยแบ่งรับประทานทุก 8 ชั่วโมง
สาหรับ ผู้ ป่วยที่ต่อมไทรอยด์ ทางานมากเกินไปอย่างรุนแรงและ/หรือคอ
พอกมีขนาดใหญ่มากอาจต้องการขนาดเริ่มต้น 600-1,200 มิลลิกรัม/วัน
เมื่ อ สามารถคุ ม โรคได้ แ ล้ ว ให้ ใ ช้ ข นาดเริ่ ม ต้ น ต่ อ อี ก 2 เดื อ น ขนาด
ประคับประคองต่อไปให้ปรับตามการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วย เช่น อาจ
ใช้ขนาด 100-150 มิลลิกรัม/วัน
- ต่อมไทรอยด์เป็นพิษเฉียบพลัน (Thyrotoxicosis crisis)
ขนาดที่แนะนาคือ ครั้งละ 200 มิลลิ กรัม ทุก 4-6 ชั่วโมงในวันแรก เมื่อ
สามารถคุมอาการได้ดีแล้วให้ค่อยๆลดขนาดยาเป็นขนาดประคับประคอง
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- เด็ก :

เด็กอายุ 6-10 ปี ขนาดเริ่มต้น คือ 50-150 มิลลิกรัม/วัน

- เด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป ขนาดเริ่มต้น คือ 150-300 มิลลิกรัม/วัน
- ท า ร ก แ ร ก เ กิ ด ข น า ด ที่ แ น ะ น า คื อ 5 -1 0 mg/kg/day
วิธีการใช้ : แบ่งรับประทานวันละ 3 ครั้ง ทุก 8 ชั่วโมง
5. อำกำรข้ำงเคียง:

- อาการข้างเคียงเล็กน้อยที่พบได้บ่อยคือ ผื่นผิว หนัง ผื่ นลมพิษ คัน ผมร่ว ง
ผิวหนังเปลี่ยนสี บวมน้า คลื่นไส้ อาเจียน แน่นท้อง การรับรสแย่ลง ปวดข้อ
ปวดกล้ามเนื้อ ความรู้สึกสัมผัสผิดปกติ และปวดศีรษะ อาการข้างเคียงอื่นที่
เคยมีรายงานได้แก่ ง่วงซึม เส้นประสาทอักเสบ ความรู้สึกหมุน(Vertigo) ต่อม
น้าลายผิดปกติ ต่อมน้าเหลืองผิดปกติ ดีซ่าน ตับอักเสบ และไตอักเสบ
- อาการข้ างเคี ยงที่ ส าคั ญ คือ ภาวะ agranulocytosis(ภาวะ granulocytes
น้อย) ซึ่งส่วนใหญ่จะพบภายใน 2 เดือนแรกของการรักษา แต่พบได้น้อยมากที่
จะเกิดหลังจาก 4 เดือนของการรักษา ผู้ป่วยควรพบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการไม่
สบาย โดยเฉพาะอาการเจ็บคอ มีผื่นที่ผิวหนัง มีไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะและ
รู้สึกไม่สบายกาย นอกจากนี้ยังเคยมีรายงานพบการยับยั้งการสร้างไขกระดูหรือ
เม็ดเลือด ซึ่งมีผลทาให้เกิดภาวะเกล็ดเลือดน้อย ภาวะเม็ดเลือดขาวน้อย และ
aplastic anemia (โลหิตจางเนื่องจากไขกระดูกไม่เจริญ)

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
- ผู้ป่วยควรอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อรักษาด้วยยาเป็นเวลานานๆ เนื่องจาก
อาจเกิดภาวะ agranulocytosis โดยผู้ป่วยควรพบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการไม่
สบาย โดยเฉพาะอาการเจ็บคอ มีผื่นที่ผิวหนัง มีไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ และ
รู้ สึ ก ไม่ ส บ า ย ก า ย เมื่ อ มี ภ า ว ะ agranulocytosis, aplastic anemia,
hepatitis, มีไข้ หรือ exfoliative dermatitis(ผิวหนังอักเสบที่มีการล่อนเป็น
แผ่นหรือเป็นเกล็ด
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น / ปฏิกิริยำกับอำหำร :
- เนื่องจากยาสามารถทาให้ prothrombin ในเลือดต่าและมีผลเสริมททธิกยาป้องกัน
การเกิดลิ่มเลือด (anticoagulants)ได้ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษในผู้ป่วยที่
ได้รับยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด
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8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
pregnancy category D
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ยาถูกขับออกทางน้านมและอาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในเด็กทารก ดังนั้นห้ามใช้
ในสตรีระหว่างให้นมบุตร
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
รับประทานยาต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง
11. กำรเก็บรักษำ

เก็บที่แห้ง อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส และควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

เอกสำรอ้ำงอิง
- Drug Information Handbook 12 th., page 1288

38. Salbutamol Sulfate Inhaler, Metered Dose
1. ชื่อยำ

Salbutamol Sulfate Metered Dose Inhaler

2. ส่วนประกอบ

ในการพ่น 1 ครั้งประกอบด้วยตัวยาสาคัญคือ salbutamol sulfate เทียบเท่ากับ
salbutamol 100 ไมโครกรัม

3. ข้อบ่งใช้

เพื่อบรรเทาและป้องกันอาการหอบหืดทั้ งชนิดไม่รุนแรง, รุนแรงปานกลาง จนถึง
ชนิดรุนแรง ใช้เพื่อบรรเทาอาการเมื่อมีอาการหอบหืด และเพื่อป้องกันอาการกาเริบ
จากภาวะที่ทาให้ผู้ป่วยมีอ าการกาเริบหรืออาการรุนแรงขึ้น (เช่น ก่อนออกกาลัง
กายหรือ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้)

4. ขนำดและวิธีใช้

ผู้ใหญ่ และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป: เพื่อบรรเทาอาการหอบหื ดเฉี ยบพลั น ขนาดยา
เริ่มต้นคือ พ่นยา 1-2 ครั้ง อาจพ่นเพิ่มถ้าจาเป็น เพื่อบรรเทาอาการหอบหืดเรื้อรัง
อาจพ่นยาเพิ่ม วันละ 3-4 ครั้ง สูงสุ ด 8 puff/วัน ในการป้องกันอาการที่เกิดจาก
การออกกาลังกาย พ่นยา 2 ครัง้ ก่อนการออกกาลังกาย 30 นาที
เด็ก 6-11 ปี: เพื่อบรรเทาอาการหอบหืดเฉียบพลัน ขนาดยาเริ่มต้นคือ พ่นยา 1ครั้ง
อาจพ่นเพิ่มถ้าจาเป็น เพื่อบรรเทาอาการหอบหืดเรื้อรัง อาจพ่นยาเพิ่ม วันละ 4 ครั้ง
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สูงสุด 4 puff/วัน ในการป้องกันอาการที่เกิดจากการออกกาลังกาย พ่นยา 1 ครั้ง
ก่อนการออกกาลังกาย 30 นาที
วิธีใช้ยาพ่น
1. เขย่าขวดยา 4-5 ครั้ง
2. เปิดฝาครอบออกแล้วต่อท่อช่วยพ่นยา(ถ้ามี) เข้ากับหลอดยาจนแน่น
3. หายใจเข้า-ออก 1 ครั้ง
4. ตั้งหลอดยาขึ้น อมปลายหลอดยา และหุบปากให้สนิท
5. หายใจเข้าทางปากพร้อมกดยาพ่น 1 ครัง้ และสูดยาเข้าปอดช้าๆลึกๆ
6. กลั้นหายใจไว้อย่างน้อย 5-10 วินาที
7. หายใจออกทางจมูกช้าๆ
8. หากต้องพ่นยาซ้า ควรทิ้งช่วงจากครั้งแรกประมาณ 1 นาที
5. อำกำรข้ำงเคียง:

พบบ่อย (>1/100 และ <1/10) อาการสั่น, ปวดศีรษะ, หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ
พบไม่บ่อย (>1/1000 และ <1/100) อาการใจสั่น, ระคายเคืองปากและลาคอ
พบได้ น้ อ ย (>1/10000 และ < 1/1000) หลอดเลื อดส่ ว นปลายขยายตั ว , ภาวะ
โพแทสเซียมในเลือดต่า

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่แพ้ salbutamol, สารเอมีนที่กระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติซิม
พาเธทิค, ก๊าซที่ใช้เพื่อให้เกิดความดัน หรือส่วนประกอบอื่นๆในยา, พบอาการแพ้คือ
ลมพิษ
- ใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่ต่อมไทรอยด์ทางานมากผิดปกติ (hyperthyroidism),
ผู้ป่วยที่หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (tachyarrhythmia)และผู้ป่วยที่มีประวัติลมชัก
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น / ปฏิกิริยำกับอำหำร :
- หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกับ Beta-blocker (nonselective) เช่น propranolol
- ย า ที่ อ า จ ท า ใ ห้ ร ะ ดั บ / ผ ล ข อ ง Salbutamol เพิ่ ม ขึ้ น : Atomoxetine
Cannabinoids MAOIs Tricyclic antidepressants
- ยาที่ อาจท าให้ ร ะดับ /ผลของ Salbutamol ลดลง : Alpha/Beta blocker Betablocker (nonselective) Beta blocker (Beta1 selective) betahistine
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- อ า จ ท า ให้ เกิ ด hypokalemia เมื่ อ ใช้ ร่ ว ม กั บ K depleting agents (เช่ น
corticosteroid, diuretics, xanthines, digoxin)
- ควรหลีกเลี่ยงหรือจากัดการกินกาแฟ
- อาหารเสริม/สมุนไพรที่มีผลต่อยาที่ควรหลีกเลี่ยง : ephedra yohimbe ( อาจทา
ให้เกิด CNS stimulation) St John’s wort (อาจลดระดับ/ผลของยา)
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
Pregnancy category C
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ไม่มีข้อมูล
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
ไม่มีข้อมูล
เอกสำรอ้ำงอิง
- MIMs 2018 issue 3 page 90
- Drug Information Handbook 22th ed., page 58-61

39. Silver sulfadiazine cream
1.ชื่อยำ

Silver sulfadiazine cream

2.ส่วนประกอบ

Silver sulfadiazine 1 กรัม ในครีม 100 กรัม

3. ข้อบ่งใช้

ใช้ป้องกันการติดเชื้อที่แผลไฟไหม้ และรักษาแผลที่ติดเชื้อเนื่องจากไฟไหม้ น้าร้อน
ลวก หรือแผลที่บริเวณอื่น

4. ขนำดยำและวิธีใช้

- ทายาบนผิวหนังที่ถูกไฟไหม้ วันละ 1-2 ครั้ง โดยทายาให้หนาประมาณ 1.5 มม.

5. อำกำรข้ำงเคียง

- แดงร้อนบริเวณทายา, ผิวหนังไวต่อแสง, ผื่นคันระคายเคือง

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้และข้อควรระวัง
- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือมีประวัติแพ้ยาในกลุ่ม Sulfonamides
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- ห้ามใช้ยานี้ในทารกอายุต่ากว่า 2 เดือน
- ผู้ป่วยที่เป็นมีภาวะขาดเอนไซม์ G6PD, การทางานของตับ/ไต บกพร่อง,ผู้มี
ภาวะ anemia หรือมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่า ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ หรือใช้ด้วย
ความระมัดระวัง ภายใต้การดูแลของแพทย์
- ห้ามรับประทาน
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่นและอำหำร
- ยานี้อาจมีผลให้ระดับยา Phenytoin และ ยาลดระดับน้าตาลในเลือดลดลง อาจ
ส่งผลให้ททธิกของยาดังกล่าวลดลง
8.ควำมปลอดภัยในหญิงมีครรภ์
Pregnancy category B
9.ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ไม่มีข้อมูล แน่ชัดว่า ยาผ่านน้านมหรือไม่ จึงสามารถให้ใช้ได้ แต่ควรใช้ด้วยความ
ระมัดระวัง
10.คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
ในสตรีมีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร หรือวางแผนจะมีบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อน
ใช้ยาเสมอเพราะยาอาจส่งผลกระทบต่อมารดา/ทารกในครรภ์ โดยเฉพาะช่วงใกล้
คลอดอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อทารกในครรภ์ได้
11. กำรเก็บรักษำ

เก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 ºC และควรเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

เอกสำรอ้ำงอิง
- MIMs 2019 issue 16 page 382
- เอกสารกากับยา Silverderm cream บริษัท ที.โอ.เคมิคัลส์ จากัด
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40. Simvastatin tablet
1. ชื่อยำ

Simvastatin tablet

2. ส่วนประกอบ

Simvastatin 10,20,40 mg

3. ข้อบ่งใช้

- ช่ ว ยลดระดั บ ไขมั น ในหลอดเลื อ ด เช่ น Low density lipoprotein (LDL),
คอเลสเตอรอล (Cholesterol), และไตรกลีเซไรด์ (Triglyceride)
- ช่ ว ยเพิ่ ม ปริ ม าณ ไขมั น ตั ว ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ร่ า งกาย เช่ น High density
lipoprotein (HDL)
- ป้ องกัน โรคหลอดเลื อดหั ว ใจ (Coronary heart disease) เช่น ภาวะหั วใจขาด
เลือด (โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย) ภาวะเจ็บหน้าอก

4. ขนำดและวิธีใช้

- ขนาดรับประทานทั่วไปอยู่ในช่วง 5 – 80 มิลลิกรัม วันละครั้ง โดยรับประทาน
ในช่ว งเย็ น หรื อก่อนนอนรับ ประทานก่อนหรือหลั งอาหารก็ได้ขนาดสู งสุ ดในการ
รับประทานไม่เกิน 80 มิลลิกรัมต่อวัน
- สาหรับป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ: รับประทาน 40 มิลลิกรัม วันละครั้ง
- สาหรับภาวะ LDL - Cholesterol สูง: รับประทาน 40 มิลลิกรัม วันละครั้ง
- สาหรับภาวะคอเลสเตอรอลสูงไม่มากไปจนถึงระดับปานกลาง (Mild to
moderate cholesterolemia): รับประทานเริ่มต้นที่ 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง
- สาหรับในเด็กอายุ 10 – 17 ปี (Heterozygous Familial hyper
cholesterolemia Children): รับประทานเริ่มต้นที่ 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง ทั้งนี้
สาหรับเด็กห้ามรับประทานเกิน 40 มิลลิกรัมต่อวัน

5. อำกำรข้ำงเคียง:

- ท้องผูก ปวดท้อง คลื่นไส้ ปวดศีรษะ
- ผื่นคัน แน่นหน้าอก หรือหายใจไม่ออก หรือการบวมที่หน้า ริ มฝีปาก ลิ้น คอ ตา
มือ เท้า ข้อเท้า ขา หรือแผลพุพอง ลอกที่ผิวหนังและเยื่อบุปาก
- ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเป็นตะคริว
- คลื่ น ไส้ ร่ ว มกั บ ปวดบริ เวณท้ อ งด้ า นขวา ตั ว เหลื อ งตาเหลื อ ง คั น เบื่ อ อาหาร
ปัสสาวะสีน้าตาลหรือสีเข้มผิดปกติ
- อาการอื่นๆ เสียงแหบ เหนื่อยง่าย มีไข้ หนาวสั่น แพ้แสงหรือไวต่อแสง ปัสสาวะ
แสบขัด ปัสสาวะลาบาก
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6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
- ห้ามใช้กับผู้แพ้ยาซิมวาสแตติน
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยด้วยโรคตับขั้นรุนแรง หรือภาวะตับทางานผิดปกติ
- ห้ามใช้ยานี้กับหญิงตั้งครรภ์ และหญิงที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
- ห้ามใช้ยานี้ในเด็กทารก
- ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีประวัติติดสุรา หรือผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคตับ
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น / ปฏิกิริยำกับอำหำร :
- การใช้ยาร่วมกับยาต้านวัณโรคบางตัว สามารถลดประสิทธิผลในการรักษาของ
ยา จึ งท าให้ ร ะดั บ ไขมั น ในเลื อ ดยั ง คงสู ง อยู่ ยารั ก ษาวั ณ โรคดั งกล่ า ว เช่ น
Rifampin นอกจากนี้หากใช้ร่วมกับยารักษาวัณโรคที่ชื่อว่า Isoniazid สามารถ
ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท เช่น มีอาการชา ปวดแสบปวดร้อน หรือเสียว
บริเวณมือและเท้า
- การใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะที่ผสมยาลดกรดบางตัว อาจทาให้ระดับยาในกระแส
เลือดเพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เช่น สร้างความเสียหายต่อ
ตับ, เกิดภาวะกล้ามเนื้อลายอักเสบรุนแรง นอกจากนี้สามารถตรวจพบภาวะไต
มีการทางานผิดปกติ หรือมีไข้ หนาวสั่น ปวดตามข้อ บวมตามร่างกาย ผื่นคัน
ปัสสาวะมีสีคล้า ยาปฏิชีวนะกับยาลดกรดดังกล่าว เช่น Clarithromycin และ
Lansoprazoleตามลาดับ
- การใช้ร่วมกับยาลดความดันโลหิตบางกลุ่ม สามารถเพิ่มระดับยาในกระแสเลือด
ทาให้ได้รับผลข้างเคียงติดตามมา เช่น กล้ามเนื้อลายอักเสบรุนแรง ภาวะตับ-ไต
เสียหาย ปวดกล้ามเนื้อ ผื่นคัน เบื่ออาหารอ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจีย น ปัสสาวะ
มีสีคล้า ตัวเหลือง ตาเหลือง ยาลดความดันโลหิตดังกล่าว เช่น Amlodipine,
Diltiazem, Verapamil เป็น ต้น
- นอกจากนี้ ยังมียาอีกหลายกลุ่มที่ทาให้ระดับของยาในกระแสเลือดสูงขึ้น และ
ส่งผลข้างเคียงตามมาดังที่กล่าวไว้แล้วในข้างต้น ยาเหล่านั้นได้แก่ยาต้านเชื้อรา
เช่ น Clotrimazole, Ketoconazole, Miconazoleยากดภู มิ คุ้ ม กั น ต้ านทาน
โ ร ค เช่ น Cyclosporineย า รั ก ษ า เอ ช ไอ วี (HIV) เช่ น Amprenavir,
Atazanavir, Tipranavir
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- น้าผลไม้ เช่น น้าองุ่น จะเพิ่มระดับยาในเลือดและส่งผลข้างเคียงของยาตามมา
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะมีผลไปเพิ่มผลต่อตับมากขึ้น
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
pregnancy category X ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ห้ามใช้ในหญิงให้นมบุตร
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
- ควรแจ้งแพทย์หากกาลังใช้ยาอื่นๆ วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (antibiotics) ยาฆ่าเชื้อรา ยาต้านไวรัส
- ควรแจ้งแพทย์หากมีหรือเคยมีโรคหรือสภาวะต่างๆ ดังนี้ โรคตับ โรคไต เบาหวาน
ชัก และโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ ปวดกล้ามเนื้ออ่อนแรง ความดันต่า
- ถ้าตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร หรื อตั้งครรภ์ขณะใช้ยานี้อยู่ ให้
หยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันที
- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่รับประทานยานี้อยู่
11. กำรเก็บรักษำ

เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณ
ที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น

เอกสำรอ้ำงอิง
- Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, et al. Drug information handbook. 2 2 th ed.
Ohio: Lexi-Comp, Inc; 2013-2014.1816-1818.

41. Sodium Bicarbonate (Sodamint)
1. ชื่อยำ

Sodium Bicarbonate (Sodamint)

2. ส่วนประกอบ

รูปแบบ 1 เม็ดประกอบด้วย Sodium Bicarbonate 300 mg + Peppermint Oil
0.003 ml 84 mg NaHCO3- = 1 mEq HCO3-
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3. ข้อบ่งใช้

- Metabolic acidosis
- Gastric hyperacidity
- ใช้เป็น Urine Alkalization
- ใช้แก้ไขภาวะ Hyperkalemia และพิษที่เกิดจากสาร TCA และ aspirin

4. ขนำดและวิธีใช้

- เด็ก: 1-10mEq /kg/day โดยแบ่งให้ทุก 4-6 ชั่วโมง; ขนาดการให้ยาควรเพิ่มให้ถึง
pH ของปัสสาวะที่ตั้งเป้าหมายไว้
- ผู้ใหญ่: เริ่มที่ 48 mEqจากนั้นตามด้วย 12-24 mEqทุกๆ 4 ชั่วโมง; ขนาดการให้
ยา ควรเพิ่มให้ถึง pH ของปัสสาวะที่ตั้งเป้าหมายไว้แต่ไม่เกิน 200 mEq/day (16
g/day) ในผู้ป่วยอายุน้อย กว่า 60 ปีและไม่ควรเกิน 100 mEq (8 g/day)ในผู้ป่วย
อายุมากกว่า 60 ปี

5. อำกำรข้ำงเคียง:

Hypernatremia, Hyperosmolarity, Hypocalemia, Hypokalemia,
Metabolic alkalosis, Pulmonary edema

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
ข้อ ควรระวัง : ภาวะไม่ มี ปั ส สาวะหรือ ปั ส สาวะออกน้ อ ย, ภาวะโซเดี ย มคั่ ง เช่ น
congestive heart failure, CKD
ข้อห้ามใช้ : Alkalosis, Hypernatremia, severe Pulmonary edema,
Hypocalcemia, unknown abdominal pain
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น / ปฏิกิริยำกับอำหำร :
Ketoconazole (ลดการดูดซึมของยา), Digoxin (อาจทาให้เกิด hypokalemia ทา
ให้เกิดพิษจาก dioxin ได้)
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
pregnancy category C
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
Compatible with breastfeeding (WHO)
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
ไม่ควรรับประทานร่วมกับยา Ketoconazole
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11. กำรเก็บรักษำ

เก็บในที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียสในภาชนะปิดสนิท

เอกสำรอ้ำงอิง
- Drug Information Handbook 12th ed., page 1391

42. Spironolactone
1. ชื่อยำ

Spironolactone

2. ส่วนประกอบ

Spironolatone 25 mg tab

3. ข้อบ่งใช้

- ลดอาการบวมน้าของร่างกาย
- รักษาโรคความดันโลหิตสูง
- รักษาภาวะหัวใจล้มเหลวขั้นรุนแรง
- รักษาภาวะบวมน้าจากโรคตับอักเสบ
- เป็นยาขับปัสสาวะสาหรับผู้ที่มีระดับโพแทสเซียมในร่างกายต่า
- รักษาภาวะขนดกเกิน
- ต้ า นททธิก ฮอร์ โ มนแอลโดสเตอโรน(Aldosterone, ฮอร์ โ มนในกลุ่ ม ฮอร์ โ มน
Mineralocorticoid สร้างจากต่อมหมวกไต มีหน้าที่ควบคุมสมดุลของน้าและเกลือ
แร่ในร่างกาย)

4. ขนำดและวิธีใช้

ก. สาหรับลดอาการบวมน้า (Edema):
- ผู้ ใหญ่ : รั บ ประทานเริ่ ม ต้ น 100 มิ ล ลิ ก รั ม /วั น จากนั้ น ปรั บ เป็ น 400
มิลลิกรัม/วัน
- เด็กทารก: รับประทาน 1 - 2 มิลลิกรัม/น้าหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน
- เด็ ก อายุ 1 เดื อ น - 12 ปี : รั บ ประทาน 1 - 3 มิ ล ลิ ก รั ม /น้ าหนั ก ตั ว 1
กิโลกรัม/วัน
- เด็ ก อายุ 12 - 18 ปี : รั บ ประทาน 50 - 100 มิ ล ลิ ก รั ม /วั น โดยแบ่ ง
รับประทาน 1 - 2 ครั้งต่อวัน
ข. สาหรับความดันโลหิตสูง (Hypertension):
- ผู้ใหญ่: รับประทาน 25 - 50 มิลลิ กรัม/วัน หากจาเป็นสามารถเพิ่มเป็น
100 มิลลิกรัม/วัน
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- เด็ ก : ไม่ มี ข นาดรับ ประทานที่ เป็ น มาตรฐาน การใช้ ยานี้ ในเด็ กจึ งอยู่ใน
ดุลพินิจของแพทย์
ค. สาหรับภาวะหัวใจล้มเหลวขั้นรุนแรง (Severe congestive heart failure):
- ผู้ ใหญ่ : ส าหรับผู้ ป่ว ยที่ได้รับยากลุ่ ม ACE inhibitor และยาขับ ปัส สาวะ
(Loop diuretic) รวมถึ ง ได้ รั บ หรื อ ไม่ ได้ รั บ ยากลุ่ ม Cardiac glycoside
(ยารักษาโรคหัวใจกลุ่มหนึ่ง) ร่วมด้วย ขนาดรับประทานเริ่มต้นที่ 12.5 25มิ ล ลิ ก รัม /วั น อาจเพิ่ ม เป็ น 50 มิ ล ลิ ก รัม /วั น หลั งจากการรัก ษาใน
ช่วงแรกไปแล้ว 8 สัปดาห์
- เด็กทารก: รับประทาน 1 - 2 มิลลิกรัม/น้าหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน
- เด็ ก อายุ 1 เดื อ น - 12 ปี : รั บ ประทาน 1 - 3 มิ ล ลิ ก รั ม /น้ าหนั ก ตั ว 1
กิโลกรัม/วัน
- เด็ ก อายุ 12 - 18 ปี : รั บ ประทาน 50 - 100 มิ ล ลิ ก รั ม /วั น โดยแบ่ ง
รับประทาน 1 - 2 ครั้ง ต่อวัน
ง. ส าหรั บ ขั บ ปั ส สาวะในผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะโพแทสเซี ย มในร่ า งกายต่ า (Diuretic
induced hypokalemia):
- ผู้ใหญ่: รับประทาน 25 - 100 มิลลิกรัม/วัน
- เด็กทารก: รับประทาน 1 - 2 มิลลิกรัม/น้าหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน
- เด็ ก อายุ 1 เดื อ น - 12 ปี : รั บ ประทาน 1 - 3 มิ ล ลิ ก รั ม /น้ าหนั ก ตั ว 1
กิโลกรัม/วัน
- เด็ ก อายุ 12 - 18 ปี : รั บ ประทาน 50 - 100 มิ ล ลิ ก รั ม /วั น โดยแบ่ ง
รับประทาน 1 - 2 ครั้งต่อวัน
จ . ส า ห รั บ ผู้ ที่ มี ภ า ว ะ แ อ ล โ ด ส เต อ โ ร น สู ง ช นิ ด ป ฐ ม ภู มิ ( Primary
hyperaldosteronism)
- ผู้ใหญ่: รับประทาน 400 มิลลิกรัม เป็นเวลา 3 - 4 สัปดาห์
- เด็ ก : ไม่ มี ข นาดรับ ประทานที่ เป็ น มาตรฐาน การใช้ ยานี้ ในเด็ กจึ งอยู่ใน
ดุลพินิจของแพทย์
ฉ. สาหรับภาวะขนดกเกิน (Hirsutism):
- ผู้ใหญ่: รับประทาน 50 - 200 มิลลิกรัม/วัน
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- เด็ ก : ไม่ มี ข นาดรับ ประทานที่ เป็ น มาตรฐาน การใช้ ยานี้ ในเด็ กจึ งอยู่ ใน
ดุลพินิจของแพทย์
5. อำกำรข้ำงเคียง:

เสียสมดุลของน้าหรือเกลือแร่ (Electrolyte) ของร่างกาย มีภาวะเต้านมโต อวัยวะ
เพศไม่แข็งตัว (impotence)ง่วงนอน ปวดศีรษะ ระคายเคืองในทางเดินอาหาร มี
ภาวะเกลือโซเดียมในร่างกายต่า (อาการ เช่น วิงเวียน หน้ ามืด ความดันโลหิตต่า)
หั ว ใจเต้น ผิ ดจั งหวะ ความดัน โลหิ ตต่ า มี ภ าวะเกลื อโพแทสเซีย มสู ง (อาการเช่ น
อ่อนเพลีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง) อ่อนเพลีย สับสน ประจาเดือนผิดปกติ และ ขนดก

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะ
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันหรือไตวายเข้าขั้นลุกลาม
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วย Addison’s disease (โรคชนิดหนึ่งของต่อมหมวกไตที่ส่งผลให้
ต่อมหมวกไตสร้างฮอร์โมนได้ต่ากว่าปกติ)
- ระวังการใช้ยานี้กับผู้มีแนวโน้มป่วยด้วยภาวะเกลือโพแทสเซียมในร่างกายสูงเกิน
มาตรฐาน(hyperkalemia) หรือผู้ที่มีสภาวะกรดในร่างกายสูง
- ระวังการใช้ยานี้ในผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และผู้ป่วยเบาหวาน
- ระวังการใช้ยานี้กับผู้ที่มีภาวะตับ - ไต ทางานผิดปกติ
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น / ปฏิกิริยำกับอำหำร :
- การรับประทาน spironolactone ร่วมกับยาแก้ปวด เช่น Aspirin สามารถทาให้
ททธิกการขับเกลือโซเดียมออกจากร่างกายลดลง และส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูง
ตามมา จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน หรือต้องปรับขนาดการรับประทานให้
เหมาะสม
- การรับประทาน spironolactone ร่วมกับยากลุ่ม NSAIDs ทาให้เกิดความเป็นพิษ
กับไต จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน
- การรั บ ประทานยา spironolactone ร่ ว มกั บ digoxinหรื อ lithium อาจท าให้
ระดับยา digoxin หรือ lithium เพิ่มขึ้นได้4
- การรั บ ประทานยา spironolactone ร่ ว มกั บ ยาหรื อ อาหารเสริ ม ที่ มี เ กลื อ
โพแทสเซียมเป็ น องค์ประกอบหลัก อาจทาให้ เกิดภาวะเกลือ โพแทสเซียมเกินใน
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ร่างกาย ควรต้ อ งหลี ก เลี่ ยงการใช้ ยาร่ว มกั น หรือ ปรับ ขนาดการรับ ประทานให้
เหมาะสมในผู้ป่วยเป็นรายบุคคลไป ยาที่อาจเพิ่มระดับโพแทสเซียมในเลือด เช่น ยา
Captopril Losartan Amiloride Cyclosporin Eplerenone Tacrolimus
Triamterene หรือยาคุมกาเนิดทีม่ ีส่วนประกอบของ Drospirenone
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
ค ว ร ใช้ อ ย่ างร ะ มั ด ร ะ วั งใน ห ญิ งตั้ งค ร ร ภ์ C/D in pregnancy- induced
hypertension (per expert analysis)
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ต้องขึ้นกับคาแนะนาของแพทย์ เพราะยาผ่านออกมาในน้านมได้
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
ควรรับประทานยาพร้อมอาหารหากลืมรับประทาน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้น
ได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จาเป็นต้องเพิ่มปริมาณยา
เป็นสองเท่า หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะรับประทานยานี้อยู่
11. กำรเก็บรักษำ

เก็บยาให้พน้ แสงและความชื้น

เอกสำรอ้ำงอิง
- https://www.pobpad.com/spironolactone[เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562]
- http://www.phapayomhospital.com/medicine/file/SPIRONOLACTONE1.pdf [เข้ า ถึ ง เมื่ อ
วันที่ 21 มิถุนายน 2562]
- https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682627.html[เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562]
- https://www.rxlist.com/consumer_spironolactone_aldactone/drugs-condition.htm
[เข้าถึงเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562]

43. Theophylline tablets, sustained release
1. ชื่อยำ

Theophylline

2. ส่วนประกอบ

Anhydrous Theophylline ขนาด 200 mg ในรูปแบบของยาเม็ดออกททธิกนาน
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3. ข้อบ่งใช้

ใช้บ รรเทาและป้ องกันอาการหลอดลมหดเกร็งในผู้ ป่ ว ยโรคหอบหื ด หลอดลม
อักเสบ ถุงลมโป่งพองและอาการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

4. ขนำดและวิธีใช้

โดยทั่วไปการบริหารยาที่แนะนาในผู้ใหญ่และเด็กที่มีน้าหนักมากกว่า 45 กิโลกรัม
คือ 200-300 มิลลิ กรัม ทุก 12 ชั่วโมง ขนาดยาสู งสุ ดต่อวัน คือ 600 มิล ลิกรัม
อาจมีการปรับขนาดยาเพิ่มหรือลดลงได้โดยพิจารณาจากผลการรักษาและอาการ
ไม่พึงประสงค์จากยา โดยทั่วไปยานี้ให้เพียงวันละ 2 ครั้ง คือ ทุก 12 ชั่วโมง

5. อำกำรข้ำงเคียง:

อาการที่ พ บบ่ อ ย ได้ แก่ ระคายเคื องที่ ก ระเพาะอาหาร คลื่ น ไส้ อาเจี ยน เบื่ อ
อาหาร ปวดยอดอก แผลในทางเดินอาหารกาเริบ น้าย่อยไหลย้อนกลับ อาเจียน
เป็นเลือด หัวใจเต้นเร็ว ปวดศีรษะ ระบบประสาทส่วนกลางถูกกระตุ้น ไวต่อสิ่ง
กระตุ้น นอนไม่หลับ และสั่น อาการรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อระดับยาในซีรั่มสูง (เกิน
30 mcg/ml) เช่น หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะและชัก อาจเกิดขึ้นโดยไม่มีอาการเตือน
มาก่อน

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
คาเตือน
- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ากว่า 6 เดือน หากมีอาการแพ้ให้หยุดยาทันที
ข้อห้ามใช้
- ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่ไวต่อส่วนประกอบยานี้หรือ xanthines
ข้อควรระวัง
- ใช้อย่างระมัดระวังในผู้ ป่วยที่ต่อมไทรอยด์ทางานมากผิดปกติ, ผู้ป่วยโรคลมชัก,
ผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะ และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น / ปฏิกิริยำกับอำหำร :
- ปฏิกิริยากับยาอื่น
ยาต่อไปนี้มีผลเพิ่มความเข้มข้นยา theophylline ในเลือด : Cimetidine,
allopurinol, dasatinib, disulfiram. Febuxostat, fluvoxamine,
interferons, isoniazid, macrolide antibiotics, quinolone antibiotics,
mexiletine, pentoxifyline, tacrine, thiabendazole, ticlopidine, zileuton
prppranolol
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- ยาต่ อ ไปนี้ มี ผ ลลดความเข้ ม ข้ น ยา theophylline ในเลื อ ด : barbiturates,
Beta-blokers, carbamazepine, deferasirox, phenyltoin, protease
inhibitors, thyroid products
- St. John’s wort อาจทาให้ระดับยาลดลง
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
pregnancy category C
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
จากข้อมูลในสัตว์ทดลองพบว่ายาถูกขับทางน้านมได้ แนะนาให้มารดาใช้ยาในขนาด
ต่าที่สุดที่สามารถคุมอาการหอบหืดได้ในขณะให้นมบุตร
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
ไม่ควรบดหรือเคี้ยวยานี้
เอกสำรอ้ำงอิง
- เอกสารกากับยา NUELIN SR 200, บริษัท ไอโนวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จากัด.,
- Drug Information Handbook 22th ed., page 1944 - 1947

44. Verapamil HCl
1. ชื่อยำ

Verapramil HCL

2. ส่วนประกอบ

ในแต่ละเม็ดประกอบด้วย Verapramil HCL 40 ,80 มิลลิกรัม และขนาด 240
มิลลิกรัมแบบออกททธิกเนิ่น

3. ข้อบ่งใช้

รั ก ษ าโรค ค วาม ดั น โล หิ ต สู งแ ล ะรั ก ษ าภ าวะหั ว ใจ เต้ น ผิ ด จั งห วะช นิ ด
Supraventricular tachyarrhythmias

4. ขนำดและวิธีใช้

ก. ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 40 - 80 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง โดยขึ้นกับอาการและ
ความรุ น แรงของโรค หากเป็ น ยาชนิ ด ออกททธิก เนิ่ น นาน (240 มิ ล ลิ ก รั ม /เม็ ด )
รับประทานครั้งละ 240 มิลลิกรัม ตอนเช้ า วันละครั้ง หลังจากนั้นอีก 1 สัปดาห์ ให้
เพิ่มขนาดรับประทานเป็นครั้งละ 240 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น
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ข. เด็ก: ขนาดรับประทานขึ้นกับ อายุ น้าหนักตัว และความรุนแรงของโรค จึงต้อง
อยู่ในการกากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์เท่านั้น
5. อำกำรข้ำงเคียง:

ยา Verapramil สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)
ได้ดัง นี้ เช่น ท้องผู ก วิงเวียนศีรษะ คลื่ น ไส้ นอกจากนี้ในผู้ ป่ วยบางรายอาจพบ
อาการ ปวดศีรษะ ความดันโลหิตต่า ข้อเท้าบวม อ่อนเพลีย หงุดหงิด หัวใจเต้นช้า
หรือเร็วผิดจังหวะ อาจพบภาวะหัวใจล้มเหลว บางครั้งจะพบอาการทางผิวหนัง เช่น
ผิวหนังอักเสบ (เช่น ขึ้นผื่น ลอก) แพ้แสงแดดง่าย (เช่น ผิวหนัง เจ็บ แสบ แดง) เต้า
นมโตขึ้น หูอื้อ ตัวสั่น และอื่นๆ

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
- ห้ามใช้ยานี้ กับผู้ที่อยู่ในภาวะช็อกเนื่องจากโรคหั วใจ ผู้ป่วยที่มีภาวะหั ว ใจเต้นช้า
ผิดปกติอยู่แล้ว หรือผู้ที่มีภาวะหัวใจด้านล่างซ้ายทางานผิดปกติ
- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตต่า และผู้ที่หัวใจเต้นผิดปกติ เช่น เต้นเร็ว
เกินไปและเต้นได้ไม่สม่าเสมอ (Atrial Fibrillation)
- ระวังการใช้ยานี้กับผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนา ผู้ ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ผู้ป่วยที่มีโรคตับ โรคไต
- ระวังการใช้ยากับผู้ป่วยที่เป็นเด็กทารก คนชรา หญิงตั้งครรภ์ และหญิงที่อยู่ในภาวะ
ให้นมบุตร
- หากมีการใช้ยานี้เป็นเวลานาน ไม่ควรหยุดยาทันที เพราะจะทาให้อาการของโรค
รุนแรงขึ้น
- ห้ามใช้ยาหมดอายุ
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น / ปฏิกิริยำกับอำหำร :
- การใช้ ย า Verapramil ร่ ว มกั บ ยาแก้ ป วดจากโรคมะเร็ ง ที่ มี ท ทธิก เสพติ ด เช่ น
Fentanyl สามารถทาให้ยาแก้ปวดดังกล่าวมีระดับในกระแสเลือดสูงกว่าปกติ และ
ก่อให้เกิดอาการข้าง เคียงมากขึ้น หากมีความจาเป็นต้องใช้ร่วมกัน แพทย์จะปรับ
ขนาดการรับประทาน
- การใช้ ย า Verapramil ร่ ว มกั บ ยาลดไขมั น ในเลื อ ด อย่ า งเช่ น Lovastatin,
Simvastatin อาจก่อให้กล้ามเนื้อลายเกิดอาการ ปวด เจ็บ และอ่อนแรง และส่งผล
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ให้ไตถูกทาลายจนเกิดไตวายจน กระทั่งอาจเสียชีวิต (ตาย) ได้ ดังนั้น หากมีการใช้
ยาร่ วมกัน ควรต้อ งเฝ้ าระวังอย่างใกล้ ชิ ด หากพบอาการผิ ดปกติค วรต้องรีบ พบ
แพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที
- การใช้ Verapramil ร่ว มกั บ ยากั น ชัก อย่ างเช่น Carbamazepine อาจก่ อให้ เกิ ด
ภาวะเสี่ ย งที่ จ ะได้ รั บ ผลข้ า งเคี ย งของ Carbamazepine มากขึ้ น หากต้ อ งใช้ ย า
ร่วมกันควรต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
Pregnancy category C1 ( Drug Information Edition 21 หน้า 1911)
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
ขับออกทางน้านม ให้หลักเลี่ยงการใช้ 1
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
อย่าหยุดยาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
11. กำรเก็บรักษำ

ควรเก็ บ ยา Verapramil ในช่ ว งอุ ณ หภู มิ 15 - 30 องศาเซลเซี ย ส (Celsius)
เก็บยาให้พ้น แสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยา
ในห้องน้า2

เอกสำรอ้ำงอิง
-

1

Drug Information Handbook 21 th., page 1911

-

2

เอกสารกากับยา

44. Voglibose 0.2 mg Tablet, Oral
1. ชื่อยำ

Voglibose Tablet

2. ส่วนประกอบ

ใน 1 เม็ด ประกอบด้วย voglibose 0.2 mg

3. ข้อบ่งใช้

- Glycogen storage disease
- Hyperinsulinism, Non-diabetic
- Steroid-induced diabetes
- Type 1 diabetes mellitus
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- Type 2 diabetes mellitus
4. ขนำดและวิธีใช้

- ผู้ป่ วยเบาหวานชนิ ดที่ 2 แนะนาขานดที่ใช้คือ 0.2 มิลลิกรัมวันละสามครั้งก่อน
อาหาร ร่วมกับการควบคุมอาหาร และ/หรือ ร่วมกับยาในกลุ่ม sulfonylurea ใน
หลายการศึกษาพบว่าการใช้ในขนาดสูง(0.3 มิลลิกรัม)ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ลดน้าตาล
- ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 แนะนาขานดที่ใช้คือ 0.2-0.3 มิลลิกรัมวันละสามครั้งก่อน
อาหาร ร่วมกับการใช้อินซูลิน

5. อำกำรข้ำงเคียง:

Endocrine/Metabolic Effects
- Hypoglycemic efect
Gastrointestinal Effects
- Diarrhea
- Flatulence
- Bloating
- abdominal pain or discomfort
- abdominal fullness
- nausea
Hepatic Effects
พบว่า มีผู้ ป่ ว ยประมาณ 20% ที่ อ ยู่ในระหว่างการรัก ษามีค าเอนไซม์ตั บ
เพิ่มขึ้น
Neurologic Effects
พบ case report การเกิ ด อาการวิงเวี ยนศี รษะตามด้ ว ยอาการคลื่ น ไส้ อาเจียนหลังจากรัประทานยา 10-20 นาที
Hematologic Effects
- Anemia; thrombocytopenia, and leucopenia

6. คำเตือน ข้อห้ำมใช้ ข้อควรระวัง
ข้ อ ห้ าม ใช้ : ผู้ ที่ มี ก ารแ พ้ ย า/ hypersensitivity ต่ อ voglibose, diabetic
ketoacidosis, severe infection,GI obstruction
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ข้อควรระวัง : ผู้ป่วยโรคตับ และผู้ ที่มี่ความผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินอาหาร โดย
เฉพาะที่มีอาการท้องเสีย และควรใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยดังต่อไปนี้
laparotomy or ileus, chronic intestinal disease accompanied by
disturbance in digestion and absorption, aggravating symptoms due to
increased generation of intestinal gas (eg, Roemheld syndrome, severe
hernia, and stenosis and ulcer of the large intestine) ,serious hepatic
or renal disorders
7. ปฏิกิริยำกับยำอื่น / ปฏิกิริยำกับอำหำร :
- sulfonylurea,biguanide,insulin : hypoglycemic effect
- alpha blocker, salicylic preparation, MAOIs,fibratesdarivatives : delayed
action of Vaglibose
8. ควำมปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์
pregnancy category C
ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยาในมนุษย์ แต่
จากการศึกษาในสั ตว์ทดลองพบว่า ไม่มีอันตายต่อมารดาที่ตั้งครรภ์ รวมถึงการพัฒนา
ของตัวอ่อนในครรภ์และทารก ดังนั้น อาจจะสามารถบริหารยานี้ในผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์ได้
เมื่อพิจารณาว่าประโยชน์มีมากกว่าโทษเท่านั้น
9. ควำมปลอดภัยในหญิงให้นมบุตร
จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง (หนู) พบว่า vagliboseลดการสร้างน้านม เนื่องจากกลไก
การออกททธิกในการลดการดูดซึมคาร์โบไฮเดรต ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ใน
หญิงให้นมบุตร
10. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วย
เมื่อผู้ป่วยที่ใช้ยาอยู่ ในภาวะ stress เช่น trauma, มีไข้ หรือมีการติดเชื้อ อาจสูญเสีย
ความสามารถในการควบคุมน้าตาล อาจจะจาเป็นต้องใช้ insulin ในการควบคุม
11. กำรเก็บรักษำ เก็บในที่แห้งและเย็น ในภาชนะทึบแสง อายุการใช้งาน 2 ปี

