
 
 

 
 

        ปภัสสร  ผลโพธิ์ 
      กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 

 
 พาราเซตามอล (Paracetamol) เปนยาแกปวดที่รูจักกันดี  มีสรรพคุณในการแกปวด  ลดไข  
แทนการใชยาแอสไพริน (สําหรับผูที่แพแอสไพริน)  ยาพาราเซตามอลจัดเปนยาสามัญประจําบาน  
หาซ้ืองาย และไมตองมีใบสั่งแพทย ซ่ึงมีขายในชื่อการคาตาง ๆ เชน  ไทลีนอล  พานาดอล  เทมปรา  
คาลปอล  ซารา  พาราคิทไซรัป  เปนตน  นอกจากนี้  ยังมีผสมอยูในยาแกไขหวัดหลายยี่หอ  เชน     
ดีคอลเจน   ทิฟฟ   นูตา   เปนตน   และผสมอยูในยาแกปวดเมื่อยคลายกลามเนื้อ เชน  มัสคอล     
นอรเจสิก   พาราฟอน  ฟอรด  เปนตน ซ่ึงสรรพคุณของยาพาราเซตามอลใชเพื่อบรรเทาอาการปวด 
หรือลดไขเทานั้น  แตไมสามารถลดอาการกลามเนื้อเกร็ง บวมแดง หรือ  ขออักเสบไดโดยตัวของ
พาราเซตามอลเอง 
 จากการที่ยาพาราเซตามอลเปนยาที่หาซ้ืองายใชสะดวก ทําใหมีการใชยาชนิดนี้กันอยาง
แพรหลาย   และกลายเปนยาประจําบานที่ขายดี    ทําใหในหลายประเทศ  ไดแก   อังกฤษ  
สหรัฐอเมริกา  ไดมีการสํารวจวิจัยพบวา  มีการใชยาพาราเซตามอลเกินขนาดมากขึ้นทุกป และมีผูที่
ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการเกิดพิษของยาพาราเซตามอลจํานวนมากอยางนาตกใจ  
ทําใหมีการรณรงคใหใชยาพาราเซตามอลเฉพาะเมื่อมีความจําเปน  ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจากการ
ใชยาพาราเซตามอลเราตองรูจักขนาดการใชยาพาราเซตามอลที่เหมาะสมกันกอนคะ 
 
ใชยาพาราเซตามอลอยางเหมาะสม  
 ยาพาราเซตามอลเปนยาแกปวดชนิดไมเสพติด 
มีสรรพคุณแกปวด-ลดไข  ซ่ึงยาในกลุมนี้เปนยาที่คนไทย
ใชกันทั่วไป  และมีผลเสียตามมาหากมีการใชยาไม
เหมาะสม  ดังนั้นเพื่อใหรางกายของเราปลอดภัยจากพิษ
ขางเคียง    การใชยาพาราเซตามอลที่เหมาะสมจึงเปนสิ่ง
สําคัญ  ซ่ึงหลักงาย ๆ  ในการใชยาใหเหมาะสม ไดแก   
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ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไขพาราเซตามอล  500 มิลลิกรัม 
• ขนาดและวิธีใช 

 
 

 เด็ก  (อายุ 6 - 12  ป) ใหรับประทานครั้งละ ½  -1  เม็ด ทุก 4-6  ช่ัวโมง  เมื่อ
มีอาการปวดศีรษะหรือมีไข  แตไมเกินวันละ  2.6  กรัม   
 ผูใหญรับประทานครั้งละ  1   เม็ด  (500  มิลลิกรัม) ทุก  4  ช่ัวโมง  หาก
รับประทาน  2  เม็ด  (1,000  มิลลิกรัม) ใหรับประทานทุก  6  ช่ัวโมง ในแต
ละวันไมควรรับประทานยาพาราเซตามอลเกินวันละ  8  เม็ด  (4  กรัม)  ทั้งนี้ 
ควรเวนระยะหางของการบริโภคยาแตละคร้ัง  เพื่ อใหร างกายเกิด 
การขับยา  มิใหเกิดการสะสมซึ่งเปนอันตรายตอตับ หากใชยาพาราเซตามอล
เกิน 5 วันแลวอาการยังไมดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย และหยุดการใชยาทันที   

ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไขพาราเซตามอล  325  มิลลิกรัม 
• ขนาดและวิธีใช 

 รับประทานทกุ 4  หรือ 6 ช่ัวโมง ไมควรรบัประทานเกนิวันละ 5 คร้ัง  
 ผูใหญรับประทานครั้งละ  2  เม็ด   
 เด็ก  6-12  ป  รับประทานครั้งละ  1  เม็ด 
 เด็ก  3-6  ป  รับประทานครั้งละ  ½  เม็ด   

 
ยาน้ําบรรเทาปวด  ลดไขพาราเซตามอล สูตรตํารับ 5 มิลลิลิตรประกอบดวยพาราเซตามอล  

              120  มิลลิกรัม 

• ขนาดและวิธีใช 
สําหรับขนาดบรรจุขวดละ 60 มิลลิลิตร พรอมชอนชา 

 เด็กอายุ 3-6 ป รับประทานครั้งละ 1-2  ชอนชา (5-10 มิลลิลิตร) 
 เด็กอายุ 1-3 ป รับประทานครั้งละ ½ -1 ชอนชา (2.5-5 มิลลิลิตร)  
 เด็ก  6  เดือน – 1 ป รับประทานครั้งละ  ½ ชอนชา (2.5 มิลลิลิตร) 
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สําหรับขนาดบรรจุขวดละ  30  มิลลิลิตรพรอมหลอดหยด 
 เด็กอายุ 4-5 เดือน รับประทานครั้งละ 2 หลอดหยด (2.4 มลิลิลิตร)  
 เด็กอายุ 2-3 เดือน รับประทานครั้งละ ½ หลอดหยด (1.8 มิลลิลิตร)  
 เด็กแรกเกดิ – 1 เดือน รับประทานครั้งละ 1 หลอดหยด (1.2 มิลลิลิตร)  

 
ทั้งนี้การใหยาพาราเซตามอลในเด็กควรใชชอนตวงยาที่ไดมาตรฐาน  ถาใหเปนหยดหรือ

เปนซีซี  ตองใชหลอดหยดที่แนบมากับยา และสอบถามเภสัชกรใหชัดเจนวา ขีดไหนเปนขีดที่
ถูกตองสําหรับเด็กของทาน  การหยอดยาใหเด็กสามารถหยอดโดยตรงดวยหลอดหยอดยานั้น  หรือ
อาจผสมน้ําเล็กนอยก็ได  แตไมควรผสมในขวดนมใหเด็กดูด เพราะยาจะทําใหรสชาติของนม
เปลี่ยนไป ทั้งยังอาจเกิดปฏิกิริยากับนมไดดวย  และถาเด็กกินนมไมหมดก็จะไดยาไมครบตามที่
กําหนดไว และไมหายไข 

 
กินยาซ้ําซอนอันตรายไมรูตัว 
 ยาพาราเซตามอลเปนยาที่มีการผลิตออกจําหนายหลายรูปแบบ  หลายความแรงของยา  และ
หลายยี่หอ  ซ่ึงทําใหประชาชนทั่วไปอาจไมทราบถึงความเหมาะสมในการใชยา และผลขางเคียงจาก
การใชยา  ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยจึงไมควรรับประทานยาพาราเซตามอลรวมกับยาอื่น ไดแก  ยา
คลายกลามเนื้อ  ยาแกหวัด  ยาแกปวด เปนตน  เพราะจะทําใหเกิดการกินยาซ้ําซอนโดยไมรูตัว และ
หากมีการรับประทานยาซ้ําซอนกันเปนระยะเวลานานเปนเดือนจะทําใหเกิดพิษตอตับได  ดังนั้น 
กอนกินยาอะไรควรอานฉลากยาใหละเอียดเสียกอน  หากไมแนใจวาเปนยาอะไรมีสวนผสมของยา
พาราเซตามอลอยูดวยหรือไม  ควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทยกอนใชยาทุกครั้ง  
 
ผลขางเคียงจากยาพาราเซตามอล  
 แทที่จริงแลวการใชยาพาราเซตามอลจะไมเกิดอันตรายหากใชยาตามขนาดและวิธีใชที่ระบุ
ไว แตดวยความที่หาซื้องาย ใชสะดวก และคนสวนใหญคิดวาไมมีอันตราย ทําใหมีการใชยาพารา- 
เซตามอลเกินขนาด ซ่ึงสงผลขางเคียงตอรางกาย คือ  เปนพิษตอตับ  โดยการเกิดพิษของยานั้นมี
ความสัมพันธโดยตรงกับปฏิกิริยาการเผาผลาญพลังงานในรางกาย ซ่ึงตามปกติแลวยาตัวนี้จะถูก
สงไปทําลายที่ตับ แลวเปล่ียนเปนรูปแบบที่ไมมีฤทธ์ิแลวขับออกทางปสสาวะทางไตเปนหลัก แต
หากไดรับยาในปริมาณสูง หรือไดรับยาเปนเวลานานตัวยาก็จะไปสะสมอยูที่ตับ แลวเกิดการอิ่มตัว
ไมสามารถกําจัดยาออกไปไดทัน  ทําใหเซลลตับตายไปในที่สุด  ซ่ึงผลของการเกิดพิษดังกลาวทําให
ตับเสียการทํางานหรือตับวาย ซ่ึงหากไดรับยาตานพิษไมทันเวลาก็จะทําใหเสียชีวิตได  
 นอกจากนี้การกินยาพาราเซตามอลรวมกับเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล เชน เหลา  ไวน  รัม 
ยีน  หรือเบียร  จะทําใหมีการเสริมฤทธิ์การเปนพิษตอตับยิ่งขึ้น  เพราะเปนที่ทราบกันดีวาหากไดรับ

.../ 4 



 -4- 

แอลกอฮอลในปริมาณมาก หรือตอเนื่องกันนาน ๆ ก็จะเกิดใหภาวะตับแข็ง และตับวายได หากกนิยา
พาราเซตามอลรวมกับแอลกอฮอลก็จะเทากับเปนการเรงใหตับเสียการทํางานไดเร็วยิ่งขึ้น  

 
ขอแนะนําสาํหรับการใชยาพาราเซตามอล 
 ยาพาราเซตามอลเปนยาที่ใชรับประทานเมื่อมีอาการ หากยังมีอาการอยูแตลืมรับประทาน
ตามที่หมอสั่ง  ใหรับประทานทันทีที่นึกได   ถาเวลาที่นึกไดใกลเคียงกับเวลาที่รับประทานครั้ง
ตอไป  ใหยังคงรับประทานยาตามขนาดปกติ  อยาเพิ่มขนาดยาเปน  2  เทา อาจเปนอันตรายไดและ
หยุดยาเมื่อไมมีอาการปวด หรือ ไข แลวควรเก็บยาใหพนมือเด็ก และในที่ที่ไมถูกความรอนโดยตรง   
ไมควรเก็บยาในที่ที่มีความชื้น  หากเปนชนิดน้ําควรเก็บไวในตูเย็น  และไมควรซื้อเก็บไวเปน
จํานวนมาก เพราะยาเม็ดจะมีอายุไมเกิน  5  ป  หลังวันผลิต  สวนยาน้ําสําหรับเด็กมีอายุไมเกิน  3  ป  
หากเปดขวดแลวไมควรเก็บไวนานเกิน  6  เดือน  และถายามีลักษณะสี กล่ิน  รส  เปลี่ยนไปกอนวัน
หมดอายุก็ควรทิ้งไปไมควรเก็บไว  นอกจากนี้  กอนใชยาชนิดอ่ืนรวมดวยในการแกปวดศีรษะ ลด
ไข ควรอานฉลากยาใหละเอียดกอนวาไมมีตัวยาพาราเซตามอลผสมอยูอีกดวย  เพื่อปองกันการรับยา
เกินขนาด  และสําหรับผูที่ปวยเปนโรคตับ ควรปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรกอนใชยาพาราเซตามอล  
 
 จากปญหาการใชยาพาราเซตามอลเกินความจําเปน ทําใหประเทศไทยไดมีมาตรการ
ทบทวนการใชยาพาราเซตามอลทั้งสูตรยาชนิดเดี่ยว และสูตรยาผสม   ซ่ึงคณะอนุกรรมการทบทวน 
ทะเบียนตํารับยาแผนปจจุบัน อยูระหวางการทบทวนขนาดยา  วิธีใชยา  ขอความที่แสดงในเอกสาร
กํากับยา  และไดรางขอความที่ตองแสดงในเอกสารกํากับยาสําหรับประชาชนเพื่อใหอานเขาใจงาย
เรียบรอยแลว คาดวาจะนํามาใชไดในเร็ววันนี้  อยางไรก็ตาม ขอใหประชาชนระมัดระวังในการใช
ยาแกปวด แกไข และยารักษาโรคตาง ๆ เพราะยามีทั้งคุณและโทษ หากรางกายมีโรคประจําตัว        
ยิ่งตองระวังอันตรายจากอาการแทรกซอนของยาและผลขางเคียงที่เกิดขึ้น  หากตองซ้ือยามา
รับประทานเอง  ควรซื้อยาจากรานยาคุณภาพที่มี เภสัชกรประจําราน  เพื่อความปลอดภัยไร
ผลขางเคียง 

************************************** 
Fact  Sheet  ยา / ฉบับที ่ 13  /  วันที ่ 12  พฤศจิกายน  2552 
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