
(สําเนา) 

คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข 

ที่   ๘๕๗ / ๒๕๕๑ 

เร่ือง  แกไขทะเบียนตํารับยาที่มีแอสไพรินเปนสวนประกอบ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

  ดวยปรากฏวาทะเบียนตํารับยาแอสไพรินหลายตํารับ มีขอบงใชไมสอดคลองกับ

ขอมูลทางวิชาการ  ความแรงและรูปแบบยาที่ไดรับอนุญาตไวในบางขอบงใช ไมมีหลักฐาน

สนับสนุนประสิทธิภาพ หรือความปลอดภัยในการใชยา หรือการนําไปใชไดอยางถูกตอง 

ปลอดภัย รวมถึงฉลากและเอกสารกํากับยามีความหลากหลาย มีขอความไมสมบรูณและไมมี

เอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน จึงอาจทําใหการใชยาไมมีประสิทธิภาพ และอาจไมปลอดภัย

ตอผูใช 

  ดังนั้น เพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูใชยา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 

๘๖ ทวิ แหงพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการยาในการ

ประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จึงมีคําสั่งตอไปนี้ 

  ขอ ๑ ใหแกไขทะเบียนตํารับยาสูตรผสมแอสไพริน (aspirin) กับพาราเซตามอล 

(paracetamol) จํานวน ๑ ตํารับ คือ BRY-JAI POWDER ทะเบียนตํารับเลขที่ 2A 211/29 ของ

หางหุนสวนจํากัดไบรวูดฟารมาซูติคอล และทะเบียนตํารับยาสูตรผสมแอสไพริน (aspirin) กับ

คลอเฟนิรามีน (chlorpheniramine) จํานวน ๑ ตํารับ คือ YA TRA KILEN ทะเบียนตํารับยาเลขที่ 

2A 232/28  ของบริษัทโอสถสภา  จํากัด จากยาผสมเปนยาเดี่ยวที่มีความแรงตามที่กําหนดไวใน

คําสั่งนี้ 

  ขอ ๒ ใหแกไขทะเบียนตํารับยาที่มีแอสไพรินเปนสวนประกอบ ยกเวนตํารับยา

สูตรผสมแอสไพริน (aspirin) และไดไพริดาโมล (dipyridamole) โดยใหมีขอบงใช ความแรง 

ฉลาก และเอกสารกํากับยา ดังนี้  

  (๑) Uขอบงใชและความแรง 

(๑.๑) ไมใหใชยาแอสไพริน แกปวด ลดไข ในเด็กและวัยรุนอายุต่ํากวา ๑๘ ป  

(๑.๒) ขอบงใช บรรเทาอาการปวด ลดไข ใชเฉพาะรูปแบบยาที่ออกฤทธิ์ทันที 

ในขนาดตั้งแต ๓๐๐ มิลลิกรัม ขึ้นไป 

 



- ๒ -  

(๑.๓) ขอบงใช บรรเทาอาการปวด บวม และการอักเสบในโรคขออักเสบ ใช

กับยาทุกรูปแบบในขนาดตั้งแต ๓๐๐ มิลลิกรัม ขึ้นไป 

(๑.๔) ขอบงใช Juvenile rheumatoid arthritis, rheumatic fever และ 

Kawasaki ’s disease ใชกับยาทุกรูปแบบ ในขนาดตั้งแต ๗๕ มิลลิกรัม ขึ้นไป 

(๑.๕) ขอบงใช ปองกันการเกิดลิ่มเลือด ใชกับยาทุกรูปแบบ ในขนาด ๗๕ – 

๓๒๕ มิลลิกรัม 

  โดยใหแสดงความแรงของยาตามความแรงที่กําหนด ดังนี้ มาตรฐานระบบเกรน 

ไดแก ๑ ๑/๔ เกรน (๘๑ มิลลิกรัม), ๒ ๑/๒ เกรน (๑๖๒ มิลลิกรัม), ๕ เกรน (๓๒๕ หรือ ๓๒๔ 

มิลลิกรัม), หรือ ๑๐ เกรน (๖๕๐ มิลลิกรัม) มาตรฐานระบบเมตริก ไดแก ๗๕, ๑๐๐, ๓๐๐ หรือ 

๕๐๐ มิลลิกรัม 

  (๒)  ฉลาก ใหมีรายละเอียดและขอความตามฉลากแนบทายคําสั่ง แลวแตกรณี 

  (๓) เอกสารกํากับยา ใหมีรายละเอียดและขอความตามเอกสารกํากับยาแนบทาย

คําสั่ง แลวแตกรณี 

  ขอ ๓ ใหแกไขรายละเอียดอื่นในทะเบียนตํารับยาใหสอดคลองกับสรรพคุณ หรือ

สูตรยาที่แกไข 

  ขอ ๔ ใหผูรับอนุญาตยื่นคําขอแกไขทะเบียนตํารับยาใหเปนไปตาม ขอ ๑ – ขอ ๓ 

ใหแลวเสร็จภายในสามรอยหกสิบหาวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เมื่อพน

กําหนดแลว กระทรวงสาธารณสุขจะดําเนินการเพิกถอนทะเบียนตํารับยาที่ไมไดดําเนินการแกไข

ตามกฎหมายตอไป 

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ วันที่ ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

     ชวรัตน  ชาญวีรกูล 

 (นายชวรัตน  ชาญวีรกูล) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เลม ๑๒๕  ตอนพิเศษ ๑๖๖ ง วันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๑) 
สําเนาถูกตอง 

       นันทรัตน  สุขรอด 

   (นางนันทรัตน  สุขรอด) 
       เภสัชกร ๗ วช. 



ฉลากของยาแอสไพรินที่เปนยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 
ทายคําสั่งกระทรวงสาธารณสขุ ที ่๘๕๗/๒๕๕๑ 

 

 ฉลากของยาแอสไพรินตองมีหัวขอ/ขอความครบตามกฏหมายยา โดยมีการแบงพื้นที่ของฉลากยาเพื่อแสดง          

“กรอบขอมูลยา” ดังนี้ 
 

1. กรอบขอมูลยาในฉลากทั่วไปของแอสไพริน Uมีขอมูลอยางนอย 5 หัวขอU คือ  ชื่อและความแรงของตัวยาสําคัญ      

ขอบงใช  คําเตือน  ขนาดและวิธีใช  และการเก็บรักษา ตัวอยางของกรอบขอมูลยาในฉลากทั่วไปแสดงตามรูปที่  1  

Uซึ่งมีการปรับขอมูลใหสอดคลองกับทะเบียนตํารับยาU 

 

Uรูปที่ 1U กรอบขอมูลยาในฉลากทั่วไปของแอสไพรินชนิดเม็ด/แคปซูล/ผง 

 
Uขอมูลยา 

ยา 1 เม็ด/แคปซูล/ซอง มีแอสไพริน …….มิลลิกรัม 
UใชสําหรับU 

 ใชบรรเทาปวดในผูใหญ ในกรณี ปวดหัว ปวด
ฟน ปวดกลามเนื้อและขอจากการบาดเจ็บ 

 ใชลดไขในผูใหญ 
 ตานการอักเสบปวด บวม แดง รอนจากโรครูมา
ตอยด หรือโรคอื่น ๆ 

 ปองกันการอุดตันของเสนเลือดหัวใจหรือเสน
เลือดสมอง 

Uคําเตือน 
 
 
 
 
 
 
     4 สตรีใหนมบุตรหามใชยานี้ 
     5 สตรีมีครรภหลีกเลี่ยงการใชยานี้ หากไมไดรับ   
     คําแนะนําจากแพทย 
     6  หลีกเลี่ยงการใชยานี้ติดตอกันเปนเวลานาน    
     เพราะเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดเลือดออกใน            
กระเพาะอาหาร อาการหอบหืด ความผิดปกติ  

     ของตับและไต ยกเวนแพทยสั่ง 

Uขนาดและวิธีใช 
 ใชบรรเทาปวดหรือลดไขในผูใหญ 

ผูใหญ:  กินเฉพาะเมื่อมีอาการปวดหรือมีไข ครั้งละ 
…… เม็ด/แคปซูล (……. มิลลิกรัม) วันละ 1-4 ครั้ง 
แตละครั้งหางกันไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง กินพรอม
อาหารหรือหลังอาหารทันที  และดื่มน้ําตามมากๆ  
อยากินเกินวันละ …… เม็ด/แคปซูล (หรือใชตาม
ขนาดที่แพทยสั่ง) 
เด็กและผูท่ีอายุตํ่ากวา 18 ป:  หามใช 
 ตานการอักเสบปวด บวม แดง รอนจากโรครูมา
ตอยด หรือโรคอื่น ๆ (ดูเอกสารกํากับยาสําหรับ
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม) 

 ปองกันการอุดตันของเสนเลือดหัวใจหรือเสน
เลือดสมอง (ดูเอกสารกํากับยาสําหรับผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม) 

การเก็บรักษา  

 
 
 

• เก็บยาในภาชนะปดสนิท อยาใหโดนแสงโดยตรง 

• เก็บยาที่อุณหภูมิไมเกิน .........องศาเซลเซียส  

• เก็บยาในที่แหง อยาเก็บในที่ช้ืน เชน หองน้ํา 
หองครัว  

• เก็บยาทุกชนิดใหพนสายตาและมือเด็ก 

 

       
หมายเหตุ หัวขอ “ใชสําหรับ” และ “ขนาดและวิธีใช” ไมจําเปนตองแสดงครบทุกขอ แตตองสัมพันธกัน 

 

1 หามใชแกปวด ลดไขในเด็กและวัยรุนอายุตํ่า
กวา 18 ป หากไมไดรับคําแนะนําจากแพทย 
2 หามใชแกปวด ลดไขในผูปวยท่ีเปนไขหวัด
ใหญ ไขเลือดออก และอีสุกอีใส 
3  หามใชรักษาอาการปวดเมื่อยจากทํางานหนัก 

กรอบสีแดง 

Uถาเปนชนิดผง ใหใชขอความ ดังนี้ 
Uผูใหญ:U กินเฉพาะเมื่อมีอาการปวด
หรือมีไข โดยผสมน้ํากินครั้งละ
..… ซอง (.......... มิลลิกรัม) วันละ 
1-4 ครั้ง แตละครั้งหางกันไมนอย
กวา 4 ช่ัวโมง กินพรอมอาหารหรือ
หลังอาหารทันที  อยากินเกินวันละ 
…… ซอง (หรือใชตามขนาดที่
แพทยสั่ง) 

โปรดอานเอกสารกํากับยาอยางละเอียด 
กอนใชยา 
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2. กรอบขอมูลยาในฉลากที่มีพ้ืนที่จํากัด มีขอมูล คือ  ชื่อและความแรงของตัวยาสําคัญ   ขอบงใช (รวมขอมูล         

”ขนาดและวิธีใช” ไวในหัวขอนี้)  และคําเตือน ตัวอยางของกรอบขอมูลยาในฉลากที่มีพื้นที่จํากัดแสดงตามรูปที่  2 

 

 รูปที่ 2  กรอบขอมูลยาในฉลากที่มีพื้นที่จํากัดของแอสไพรินชนิดเม็ด/แคปซูล/ผง (เชน ขนาด 5x7 ซ.ม.) 

 
ขอมลูยา 

ยา 1 เม็ด/แคปซูล/ซอง มีแอสไพริน …….…มิลลิกรัม 
ใชสําหรับ   บรรเทาปวดหรือลดไขในผูใหญ  กินเฉพาะ
เมื่อมีอาการปวดหรือมีไข ครั้งละ.….เม็ด/แคปซูล วันละ  
1-4 ครั้ง แตละครั้งหางกันไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง กินพรอม
หรือหลังอาหารทันทีและดื่มน้ําตามมากๆ อยากินเกินวัน
ละ.…เม็ด/แคปซูล (หรือใชตามขนาดที่แพทยสั่ง)  

 ตานการอักเสบปวด บวม แดง รอนจากโรครูมาตอยด 
หรือโรคอ่ืน ๆ (ดูเอกสารกํากับยาสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม)  

 ปองกันการอุดตันของเสนเลือดหัวใจหรือเสนเลือด
สมอง (ดูเอกสารกํากับยาสําหรับผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรม) 
คําเตือน 
 
 
 
 
 

  4  สตรีใหนมบุตรหามใชยานี้ 
  5  สตรีมีครรภหลีกเลี่ยงการใชยานี้ หากไมไดรับคําแนะนํา
  จากแพทย 
  6  หลีกเล่ียงการใชยานี้ติดตอกันเปนเวลานานเพราะเพิ่ม 
ความเสี่ยงตอการเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหาร อาการ
หอบหืด ความผิดปกติของตับและไต ยกเวนแพทยสั่ง 
 โปรดอานเอกสารกาํกับยาอยางละเอียดกอนใชยา 

 1 หามใชแกปวด ลดไขในเด็กและวัยรุนอายุต่ํากวา18 ป  
  หากไมไดรับคําแนะนําจากแพทย 
 2  หามใชแกปวด ลดไขในผูปวยที่เปนไขหวัดใหญ    
  ไขเลือดออก และอีสุกอีใส 
 3  หามใชรักษาอาการปวดเมื่อยจากทํางานหนัก 

กรอบสีแดง 

1. ปรับตามทะเบียนยา 
2. ถาเปนชนิดผง ใหใชขอความ ดังนี้ 
UใชสําหรับU   บรรเทาปวดหรือลดไขในผูใหญ  กิน
เฉพาะเมื่อมีอาการปวดหรือมีไข โดยผสมน้ํากินครั้ง
ละ..… ซอง (.......... มิลลิกรัม) วันละ 1-4 ครั้ง แตละ
ครั้งหางกันไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง กินพรอมอาหาร
หรือหลังอาหารทันที  อยากินเกินวันละ …… ซอง 
(หรือใชตามขนาดที่แพทยสั่ง) 

 
หมายเหตุ หัวขอ “ใชสําหรับ” ไมจําเปนตองแสดงครบทุกตัว แตตองสัมพันธกัน 

 

3. การแสดงเนื้อหาในกรอบขอมูล ใชตัวอักษรชนิดมีหัว และมีขนาดอักษรที่อานไดชัดเจน 
 

 2 



เอกสารกํากับยาแอสไพริน สําหรับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะ 
(ฉบับเต็ม) 

ทายคําส่ังกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๕๗/๒๕๕๑
  

1. ช่ือผลิตภัณฑ 
ช่ือสามัญทางยา  
aspirin (AS pir in) หรือ acetylsalicylic acid หรือ แอสไพริน 
ช่ือการคา  

 ระบุโดยผูรับอนุญาต  
 
2. ช่ือและความแรงของตัวยาสําคัญ 
ตัวยาสําคัญ  
aspirin (แอสไพริน) 

แอสไพรินเปน salicylic ester ของ acetic acid เรียกอีกชื่อ

หนึ่งวา ASA หรือ acetylsalicylic acid เปนสารตัวหนึ่งใน

กลุม salicylates และจัดเปนยาในกลุม NSAID ชนิดหนึ่ง • 

salicylate หมายถึง salicylic acid ในรูปของเกลือหรือ ester 
ความแรง  

 ระบุโดยผูรับอนุญาต  
สารอ่ืน ๆ  

 ระบุโดยผูรับอนุญาต 

  
3. ลักษณะของผลิตภัณฑ 

 ระบุโดยผูรับอนุญาต 

ระบุใหชัดเจนวาเปน plain uncoated tablet, film coated 

tablet, enteric coated tablet, dispersible tablet, 

effervescent tablet, extended release tablet, powder, 

chewable tablet, capsule หรือรูปแบบอื่น 

ระบุลักษณะอื่น ๆ ของยา เชนรูปราง สี ขนาด ฯลฯ 

 
4. เภสัชพลศาสตรและเภสัชจลนศาสตร 
เภสัชพลศาสตร 
ก. กลไกการออกฤทธิ์ของยา 
แอสไพรินออกฤทธิ์ขัดขวางการทํางานของ cyclooxygenase 

(COX) เอนไซม ซึ่งทําหนาที่เปล่ียน arachidonic acid ไปเปน 

prostaglandin GB2B (PGGB2B) อันเปนขั้นตอนแรกของการ

สังเคราะห prostaglandins (เชนชนิด E และ F)  • เอนไซม 

cyclooxygenase (COX) มีอยางนอย 2 ชนิด (2 isozymes) 

ไดแก cyclooxygenase-1 (COX-1) และ cyclooxygenase-2 

(COX-2) • COX-1 มีผลตอการอักเสบ ควบคุมการทํางานของ

ไตใหเปนปรกติ เสริมสรางความทนทานของเยื่อบุกระเพาะ

อาหาร ตลอดจนการจับตัวเปนล่ิมของเลือด • COX-2 ถูก

สรางขึ้นเมื่อเซลลถูกกระตุนดวยสารตัวกลาง(mediators) ที่

เกี่ยวของกับการอักเสบหลายชนิด เชน interleukin-1, tumor 

necrosis factor, lipopolysaccharide, mitogens, reactive 

oxygen intermediates เปนตน • แอสไพรินยับยั้ง COX 

เอนไซมอยางถาวร (irreversible) โดยมีความแรงในการยับยั้ง 

COX-1 เปน 170 เทาของ COX-2 • แอสไพรินมีฤทธิ์สําคัญที่

นํามาใชประโยชนทางคลินิกหลายประการดังนี้คือ 

 ฤทธิ์ตานการอักเสบ (anti-inflammatory actions) 

เชื่อวาเกิดจากการออกฤทธิ์ยับยั้ ง  COX-1 และ 

COX-2 ณ บริเวณที่เกิดการอักเสบ (peripheral 

inhibition) แตแอสไพรินอาจขัดขวางฤทธิ์หรือ

ขัดขวางการสังเคราะหสารตัวกลาง (mediators)  

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการอักเสบดวย • เชื่อวา COX-2 

มีความสําคัญตอการอัก เสบมากกวา  COX-1 

เนื่องจาก COX-2 ถูกชักนําใหเกิดขึ้นไดในภาวะ

อักเสบที่กระตุนดวย cytokines • การขัดขวาง 

COX-2 ดวยแอสไพริน สงผลใหการสราง 

prostaglandins E และ F ถูกยับย้ัง • สาร             

โพรสตาแกลนดินสเหลานี้ชักนําใหเกิดการขยายตัว

ของหลอดเลือดและเพิ่มสภาพใหซึมไดของเนื้อเยื่อ 

(tissue permeability) สงผลใหของเหลวและเม็ด

เลือดขาวซึมเขาสูบริเวณที่มีการอักเสบ ทายที่สุด

อาการตรงตนแบบ (classic symptoms) ของการ

อักเสบไดแก ปวด บวม แดง รอน ก็จะปรากฏขึ้น • 

นอกจากยับย้ังการซึมเขาของของเหลว เม็ดเลือด



 

ขาวและสารตัวกลาง (mediators) ที่เกี่ยวของกับ

การอักเสบ อันชวยลดอาการบวมแลว แอสไพรินยัง

ชวยลดการหลั่งเอนไซมที่มีฤทธิ์ทําลายเนื้อเยื่อจาก 

lysozymes อีกดวย • ระดับ salicylates ในซีรัมที่มี

ฤทธิ์ตานการอักเสบอยูระหวาง 150-300 ไมโครกรัม/

มล. ซึ่งเปนคาที่สูงกวาระดับยาที่มีฤทธิ์แกปวด ลดไข

และฤทธิ์ขัดขวางการเกิดล่ิมเลือด 

 ฤทธิ์แกปวด (analgesic actions) ยาในกลุม 

salicylates ใหผลแกปวดตอเมื่อการปวดนั้นมีสาเหตุ

จากการอักเสบ ทั้งนี้เพราะ prostaglandins E และ 

F ทํ า ใ ห ห น ว ย รั บ ค ว าม รู สึ ก เ จ็ บ ป วด  ( pain 

receptors) ไวตอการกระตุน (sensitization) ทําให

เกิดภาวะเจ็บมากกวาปรกติ (hyperalgesia) ดังนั้น

แอสไพรินจึงมีฤทธิ์แกปวดโดยทางออมดวยการ

ขัดขวางการสรางสารโพรสตาแกลนดินส โดยไมมีผล

โดยตรงตอ pain threshold • อยางไรก็ตาม 

salicylates อาจออกฤทธิ์รบกวนการรับรูความรูสึก

เจ็บปวด (pain perception) ในสมองสวน 

hypothalamus อีกดวย • ระดับ salicylates ในซีรัม

ที่มีฤทธิ์แกปวดอยูระหวาง 30-100 ไมโครกรัม/มล. 

ซึ่งเปนคาเดียวกันกับระดับยาที่มีฤทธิ์ลดไขและฤทธิ์

ขัดขวางการเกิดล่ิมเลือด 

 ฤทธิ์ลดไข (antipyretic actions) salicylates ลดไข

ดวยการปรับ body temperature set point ใหกลับ

สูปรกติ ดวยการยับย้ังการสราง PGEB2B ใน 

circumventricular organ ซึ่งอยูในสมองบริเวณ 

hypothalamus • หายากที่ salicylates จะลด

อุณหภูมิรางกายของผูที่ไมมีไข • ในทางที่แยงกัน 

(paradoxically) salicylates ในขนาดที่เปนพิษกลับ

ทําใหผูปวยมีอุณหภูมิรางกายสูงขึ้นโดยเพิ่มการใช

ออกซิ เจนและ เพิ่ มอัตราการสร า งและสลาย 

(metabolic rate) ของรางกาย • ระดับ salicylates 

ในซีรัมที่มีฤทธิ์ลดไขอยูระหวาง 30-100 ไมโครกรัม/

มล. ซึ่งเปนคาเดียวกันกับระดับยาที่มีฤทธิ์แกปวด

และฤทธิ์ขัดขวางการเกิดล่ิมเลือด 

 ฤทธิ์ขัดขวางการเกิดล่ิมเลือด (antithrombotic 

actions) แอสไพรินมีฤทธิ์ยับย้ังการทํางานของ 

thromboxane A2 (TXAB2B) ผานการยับยั้ง COX-1 

และยับยั้งการทํางานของ prostacyclin (PGIB2B) ผาน

การยับยั้ง COX-2 จึงมีผลที่ขัดแยงกันตอการจับตัว

เปนล่ิมของเลือด กลาวคือ thromboxane A2 เปน

ส า ร ห ด ห ล อ ด เ ลื อ ด ที่ มี ฤ ท ธิ์ แ ร ง  ( potent 

vasoconstrictor) และเปนสารกระตุนการรวมกลุม

ของเกล็ดเลือด ในขณะที่ PGIB2B ออกฤทธิ์ตรงกันขาม

คือขัดขวางการรวมกลุมของเกล็ดเลือดและเปนสาร

ขยายหลอดเลือด (vasodilator) อยางไรก็ตามขอมูล

แนะนํา (suggest) วาแอสไพรินมีผลตอ TXAB2 Bเปน

สําคัญ ทั้งนี้การยับย้ัง COX ในเกล็ดเลือดเปนไป

อย า ง ถ า ว ร  เ นื่ อ ง จ าก ใน เ ซลล เ กล็ ด เ ลื อ ดมี

ความสามารถจํากัดในการสราง TXAB2B กลับคืนมา

ใหมทําใหการใชแอสไพรินเพื่อขัดขวางการเกิดล่ิม

เลือดจึงใชยาในขนาดต่ํามาก ๆ ได (75 มิลลิกรัมตอ

วันเปนขนาดยาต่ําสุดที่ใชไดผล ในการปองกันหลอด

เลือดเลี้ยงหัวใจมีล่ิมเลือด) ผลในการตานการเกิดล่ิม

เลือดเปนผลจากการขัดขวาง COX-1 เปนสําคัญ ยา

ที่มีผลเดนดวย COX-2 จึงไมมีฤทธิ์ในการปองกันการ

เกิด ล่ิมเ ลือดและมีผลขาง เคียงที่ สํ าคัญที่ตอง

ระมัดระวังเพิ่มขึ้นคือกลามเนื้อหัวใจตายและโรค

หลอดเลือดสมอง • การยับยั้งการรวมกลุมของเกล็ด

เลือดโดยแอสไพรินสงผลให bleeding time นานขึ้น

โดยจะกลับสูปรกติหลังหยุดยานาน 36 ชั่วโมง • 

แอสไพรินยังอาจชวยใหการดําเนินโรคของโรคทอ

เลือดแดงและหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) 

ดําเนินไปชาลง โดยปกปองผนังหลอดเลือดจากการ

เปล่ียนแปลงโดย LDL • ในระยะหลังมีการเสนอวา

คุณประโยชนของแอสไพรินในการปองกันการเกิด

กลามเนื้อหัวใจตายอาจเกี่ยวของกับฤทธิ์ในการลด

ปริมาณของ C-reactive protein ในกระแสเลือด • 

แอสไพรินในขนาดสูงซึ่งเปนขนาดที่เปนพิษจะมีฤทธิ์

ขัดขวางการสังเคราะห vitamin K-dependent 

clotting factors สงผลใหเกิดภาวะ 
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hypoprothrombinemia ไดดวย การรักษา aspirin 

toxicity จึงตองใช vitamin K ในการรักษารวมดวย 
 
กลไกการเกิดพิษของยา 

 ผลตอกระเพาะอาหารและลํ า ไส  (gastro-

intestinal effects) แอสไพรินยับยั้งการสราง PGEB2B 

ผานการยับยั้งการทํางานของ COX-1 โดย PGEB2B มี

หนาที่สําคัญในการปองกันเนื้อเยื่อของกระเพาะ

อาหารจากการระคายเคืองโดยกรดในกระเพาะ

อาหาร จึงกอใหเกิดแผลในกระเพาะอาหาร จนเกิด

เลือดออกในกระเพาะอาหารหรือกระเพาะอาหาร

ทะลุได นอกจากนี้แอสไพรินยังระคายเคืองตอเยื่อบุ

กระเพาะอาหารไดโดยตรง • salicylates เพิ่มสภาพ

ใหซึมได (permeatibility) ของผนังกระเพาะอาหาร

ตอแคตไอออน ทําใหเพิ่มการสัมผัสของเยื่อบุ

กระเพาะอาหารตอกรด • salicylates ยังสามารถ

กระตุน chemoreceptor trigger zone ในสมอง ทํา

ใหเกิดอาการคลื่นไสและอาเจียนได 

 ผลตอไต (renal effects) เปนผลจากการขัดขวาง

การสร า งสาร โพรสตาแกลนดินส ใน ไต  โดย 

salicylates อาจลดปริมาณเลือดที่ ไหลผ านไต 

(renal blood flow ) และลดอัตราการกรองผาน

กระจุกทอไต (glomerular filtration rate) ซึ่งอาจทํา

ใหมีน้ําและโพแทสเซียมคั่งในรางกายในผูปวยที่ขาด

น้ําหรือการทํางานของไตบกพรอง  

 ผลต อการขับกรดยู ริ กออกทางป สสาวะ 
(uricosuric effects) salicylates ในขนาดต่ํา (1-2 

กรัมตอวัน) ขัดขวางการหลั่งกรดยูริกสูปสสาวะที่ทอ

ไตสวนตน ในขณะที่ยาในขนาดสูง > 5 กรัมตอวัน 

ขัดขวางการดูดซึมกลับของกรดยูริกที่ทอไต สงผลให

กรดยูริกถูกขับออกเพิ่มขึ้นในปสสาวะ ยาในขนาด

ปานกลางไม มีผลตอการขับกรดยู ริกออกทาง

ปสสาวะ จึงไมแนะนําใหใชแอสไพรินในการบรรเทา

อาการปวดขอจากโรคเกาต ดวยเหตุผลเดียวกับการ

ไมแนะนําใหใชสารชวยขับกรดยูริกทางปสสาวะ 

(uricosuric agents) ในขณะที่มี acute attack ของ

โรคเกาต 

 ผลตอการหายใจ  (respiratory effects) 

salicylates กระตุนการหายใจไดโดยตรงดวยการ

กระตุนศูนยควบคุมการหายใจที่สมองสวนเมดัลลา 

สงผลใหเกิด respiratory alkalosis ไดโดยทางออม 

ซึ่งเปนผลจากการขับคารบอนไดออกไซดออกมาก

เกินไป แตรางกายอาจปรับสมดุลนี้ไดดวยการขับ 

ไบคารบอเนตออกทางไตเพิ่มขึ้น 
 
เภสัชจลนศาสตร 
แอสไพรินดูดซึมจากทางเดินอาหารดวยวิธี passive diffusion 

โดยรอยละ 70 เขาสูกระแสเลือดในรูปเดิม อีกรอยละ 30 ถูก 

hydrolyze ไปเปน salicylic acid • หลังจากนั้นภายใน 1-2 
ชั่วโมงแอสไพรินจะถูก hydrolyze ไปเปน salicylic acid แทบ

ทั้งหมดจนไมสามารถวัดระดับ salicylate ไดในเลือด • อัตรา

การดูดซึมยาขึ้นกับปจจัยหลายประการ  เชน รูปแบบยา 

กลาวคือ ยาในรูปเม็ดฟูและ soluble tablet ดูดซึมไดเร็วที่สุด 

ตามมาดวยยาในรูปอัดเม็ดแบบธรรมดาหรือแบบเคลือบดวย

ฟลม และดูดซึมไดชาที่สุดในรูป enteric coated tablet และ

แบบ extended-release • ยาในรูป enteric coated มี     

ชีวปริมาณออกฤทธิ์ (bioavailability) ต่ํากวายาที่ไมไดเคลือบ 
• อาหารลดอัตราการดูดซึม แตไมลดปริมาณการดูดซึมยา • 

การดูดซึมยาจะเพิ่มขึ้นในสภาวะที่เปนดาง • ระยะเวลาหลัง

กินยาจนไดระดับยาสูงสุดในพลาสมาเทากับ 15-240 นาที 

ขึ้นกับรูปแบบยา กลาวคือ 30-60 นาทีสําหรับยาแบบเม็ดฟู 

45-120 นาทีสําหรับยาแบบ film-coated tablets 4-12 ชั่วโมง

สําหรับ extended-release tablets และ 8-14 ชั่วโมงสําหรับ 

enteric-coated tablets ดังนั้นยาในรูปแบบ enteric-coated 

tablets จึงไมเหมาะที่จะนํามาใชแกปวดในกรณีของ acute 

pain หรือ acute headache เชน migraine ที่ตองการการออก

ฤทธิ์ที่รวดเร็ว • ในสถานะคงตัว (steady state) ระดับ 

salicylate ในเลือดจะไมแตกตางกันระหวางยาแบบไมเคลือบ

กับแบบ enteric coated • ยาสามารถผานรกไปยังเด็กใน

ครรภมารดา การใหยาตอเนื่องเปนเวลานาน อาจพบวาระดับ

ยาในทารกสูงกวาระดับยาในมารดา  • แอสไพรินจับกับ

 3 



 

โปรตีนไดนอยเมื่อเทียบกับ salicylic acid แอสไพรินมีระยะ

ครึ่งชีวิตระหวาง 15-20 นาที โดยยาจะถูก hydrolyze อยาง

รวดเร็วที่ตับไดเปน salicylic acid ยาสวนใหญถูกขับออกทาง

ไต 
 
5. ขอบงใช 
(1) ใชลดไข บรรเทาปวดในผูใหญ ไดแก ปวดศีรษะ ปวด

ฟน ปวดประจําเดือน ปวดกลามเนื้อและขอจากการบาดเจ็บ 

ไมใชลดไข แกปวดในเด็กและผูมีอายุนอยกวา 18 ป เพื่อ

ปองกันการเกิด Reye’s syndrome ในขอบงใชนี้ใหใชยาระยะ

ส้ัน เพื่อปองกันการเกิดแผลและเลือดออกในทางเดินอาหาร 

 
(2) ใชตานการอักเสบ  
(2.1) เพื่อบรรเทาอาการปวด บวม และการอักเสบในโรคขอ

อักเสบ (inflammatory joint disease) ไดแก ankylosing 

spondylitis, rheumatoid arthritis, systemic lupus 

erythematosus และ juvenile rheumatoid arthritis ไมใชใน 

acute gouty arthritis  

(2.2) ในโรค rheumatic fever 

(2.3) ในโรค Kawasaki’s disease 

 

(3) ใชปองกันการเกิดล่ิมเลือด (anti-thrombosis) โดย

ป อ ง กั น ก า ร ร ว มกลุ ม ข อ ง เ ก ล็ ด เ ลื อ ด  ( anti-platelets 

aggregation) ในโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจหรือสมอง 

ไดแก acute ischemic attack, Hcarotid endarterectomyH, 

Hcerebrovascular accidentH, prophylaxis of 

cerebrovascular accident, Hcoronary artery bypass graftH, 

prophylaxis of cHoronaryH artery disease, myocardial 

infarction, prophylaxis of myocardial infarction, 

Hpercutaneous coronary interventionH, prophylaxis of 

transient ischemic attacks และ Hunstable anginaH  

 
6. ขนาดยาที่แนะนํา 
ก. ใชยาขนาดปานกลางเพื่อลดไข บรรเทาปวด ไดแก 
ปวดศีรษะ ปวดฟน ปวดประจําเดือน ปวดกลามเนื้อและ
ขอจากการบาดเจ็บ  

• ผูใหญ ครั้งละ 300-650 มิลลิกรัม หางกัน 4 ชั่วโมง หรือ 

900-1000 มิลลิกรัม หางกัน 6 ชั่วโมง กินยาพรอมอาหาร

หรือหลังอาหารทันที ขนาดยาสูงสุดไมเกิน 4 กรัมตอวัน 

ควรใชยาในขอบงใชนี้ในระยะสั้นเพื่อปองกันการเกิดแผล

และเลือดออกในกระเพาะอาหาร ยาในรูป enteric-

coated ดูดซึมไดชาจึงมีการเริ่มตนการออกฤทธิ์ชา ไม

เหมาะที่จะนํามาใชในขอบงใชนี้ 

• เด็กและวัยรุนอายุต่ํากวา 18 ป ไมใชแอสไพรินในขอ

บงใชนี้เพื่อปองกันการเกิด Reye’s syndrome 
 
ข. ใชยาขนาดสูงในการตานการอักเสบเพ่ือบรรเทา
อาการปวด บวม และการอักเสบในโรคขออักเสบใน
ผูใหญ ไดแก ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis 
และ systemic lupus erythematosus ไมใชใน acute 
gouty arthritis 
ครั้งละ 300-1000 มิลลิกรัม หางกัน 4 ชั่วโมง หลังอาหาร ใน

ภาวะอาการเฉียบพลันใชยาในขนาด 8 กรัมตอวัน  

 
ค. ใชยาขนาดสูงในการตานการอักเสบในเด็กและผูมี
อายุนอยกวา 18 ป ในโรค juvenile rheumatoid arthritis 

• เด็กที่มีน้ําหนักตัวนอยกวาหรือเทากับ 25 กก. ใชยาใน

ขนาด 60-90 มก./กก./วัน แบงใหทุก 4-6 ชั่วโมงหรือวัน

ละ 5-6 ครั้ง หากจําเปนอาจเพิ่มขนาดยาไดถึง 130 มก./

กก./วัน จนไดระดับ salicylate ในพลาสมาระหวาง 150-

300 ไมโครกรัม/มล. ขนาดยา maintenance มักอยู

ระหวาง 80-100 มก./กก./วัน 

• เด็กที่มีน้ําหนักตัวมากกวา 25 กก. ใชยาในขนาด 2.4-3.6 

กรัมตอวัน 
 
ง. ใชยาขนาดสูงในการตานการอักเสบในโรค rheumatic 
fever 

• ผูใหญ 4-8 กรัมตอวัน แบงใหวันละ  4-5 ครั้ง  

• เด็ก ในผูปวยที่มีอาการของ migratory polyarthritis 

เพียงอยางเดียว หรือมีอาการของ carditis รวมดวย เชนมี

หัวใจโต แตยังไมมีอาการของหัวใจลมเหลว • ใหยาใน

ขนาด 80-100 มก./กก./วัน แบงใหวันละ 4 ครั้ง โดยมี
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เปาหมายใหไดระดับ salicylate ในซีรัมประมาณ  20-25 

มก.% ใหยาไปนาน 14 วัน แลวลดขนาดยาลงเหลือ 60-

70 มก./กก./วัน ไปนาน 4-6 สัปดาห • หากการวินิจฉัย

ถูกตองอาการมักดีขึ้นอยางรวดเร็วภายใน 1-2 วัน • หรือ

อาจใหยาแบบขั้นบันไดภายใน 3 วันคือ เริ่มยาในขนาด 

60 มก./กก./วัน แบงใหวันละ 4 ครั้ง หากอาการไมดีขึ้นใน

วันรุงขึ้นใหยาในขนาด 90 มก./กก./วัน แบงใหวันละ 4 

ครั้ง หากยังไมดีขึ้นเพิ่มขนาดยาเปน 120 มก./กก./วัน 

แบงใหวันละ 5-6 ครั้ง ในวันที่สาม 

• ในผูปวยที่มีอาการของ carditis ไมมีหลักฐานวา

แอสไพรินชวยปองกันลิ้นหัวใจจากการถูกทําลาย  
 
จ .  ใช ย าขนาด สู ง ในการต านการอั ก เสบในโรค 
Kawasaki’s disease โดยใชรวมกับ intravenous 
gammaglobulin (IVIG) 

• ใน acute phase ของโรคใชยาในขนาดสูงเนื่องจากการ

ดูดซึมแอสไพรินลดลงและการขับถายยาเพิ่มขึ้นใน

ระยะแรกของโรคนี้ • โดยใหยาในขนาด 80-100 มก./กก./

วัน แบงใหวันละ 4 ครั้งจนถึงวันที่ 14 นับจากเริ่มมีอาการ 

หรือจนผูปวยไมมีไขนานอยางนอย 48-72 ชั่วโมง • (รอย

ละ 90 ของผูปวยจะไมมีไขภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได 

IVIG ในขนาด 2 กรัม/กก. เพียงครั้งเดียว) • หลังจากนั้น

ใหยาในขนาด 3-5 มก./กก./วัน นาน 6-8 สัปดาหนับจาก

เริ่ มมี อาการของโรค  จนกระทั่ งผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการเชนคา ESR กลับสูปรกติ เพื่อปองกันการ

เกิด coronary aneurysm thrombosis • ในผูปวยบาง

รายอาจตองใหยาอยางตอเนื่องตลอดไปหากพบวามี

ความผิดปรกติของหลอดเลือดหัวใจจากการตรวจดวย 

echocardiography • ผูเชี่ยวชาญชาวญี่ปุนบางราย

แนะนําใหใชยาในขนาด 3-5 มก./กก./วัน ตั้งแตเริ่มการ

รักษาเพื่อปองกันผลขางเคียงจากการใชแอสไพรินใน

ขนาดสูงไดแก พิษตอตับ แผลเลือดออกในทางเดินอาหาร 

และ Reye’s syndrome ซึ่งอาจเปนวิธีรักษาที่สมเหตุผล

เนื่องจากอาการตาง ๆ ในชวงแรกจะถูกควบคุมไดอยาง

รวดเร็วดวย IVIG • ในขณะที่แพทยสวนหนึ่งในประเทศ 

ญี่ปุนใชยาเริ่มตนในขนาด 30-50 มก./กก./วัน • ณ 

ปจจุบัน ยังไมมีหลักฐานที่บริบูรณพอจะลงความเห็นได

แนนอนวาในระยะ acute phase ของโรคการใหยาใน

ขนาดใดใหผลการรักษาที่ดีที่สุด • การวินิจฉัยโรคใหได

อยางรวดเร็วและใหการรักษาดวย IVIG รวมกับแอสไพริน

ภายใน 10 วันนับจากเริ่มมีอาการลดอัตราตายจาก 2% 

ลงเหลือตํ่ากวา 0.01% แตรอยละ 2-5 ของผูปวยจะยังคง

เกิดความผิดปรกติของหลอดเลือดหัวใจ 
 
ฉ . ใชยาขนาดต่ําเพื่อปองกันการเกิดล่ิมเลือด โดย
ปองกันการรวมกลุมของเกล็ดเลือด  
แอสไพรินในขนาด  75 มิลลิกรัม  เปนขนาดยาต่ําสุดที่ มี

ประสิทธิภาพทางคลินิกในการปองกันการรวมกลุมของเกล็ด

เลือด ปจจุบันมีหลักฐานวา enteric coated aspirin ในขนาด 

75  มก .  มีประ สิทธิภาพในการยับยั้ งการทํ า งานของ 

thromboxane B2 ไดต่ํากวา plain aspirin ในขนาดยาที่

เทากัน ดังนั้น enteric coated aspirin จึงไมใชยาตัวแรกที่ควร

เลือกใชโดยเฉพาะเมื่อใชยาในขนาดต่ําหรือใชในผูปวยที่มี

น้ําหนักตัวมาก 

• acute myocardial infarction ใหยาในขนาด 150-325 

มิลลิกรัม ทันทีที่มีอาการกอนนําสงโรงพยาบาลหรือทันที

ที่วินิจฉัยได เคี้ยวยาใหละเอียดกอนกลืน เพื่อเพิ่มการดูด

ซึมผาน buccal mucosa และชวยใหการดูดซึมใน

กระเพาะอาหารเปนไปอยางรวดเร็วขึ้น หามใชยาชนิด 

enteric coated สําหรับกรณีนี้เนื่องจากการดูดซึมเกิดได

ชา 

• acute ischemic stroke ในรายที่ไมเขาขายใหทําการ

ละลายลิ่มเลือด (thrombolysis) ใหยาในขนาด 150-325 

มิลลิกรัม วันละครั้ง ภายใน 48 ชั่วโมงของการเริ่มตน

อาการ 

• myocardial infarction prophylaxis ทั้งแบบ primary 

และ secondary prophylaxis ใชยาในขนาด 75-325 

มิลลิกรัม วันละครั้ง ทุกวันตลอดไป 

• noncardioembolic stroke prophylaxis ในผูปวยที่มี

ประวัติ Transient Ischemic Attack (TIA) ใชยาในขนาด 

75-325 มิลลิกรัม วันละครั้ง ทุกวันตลอดไป (ขนาดยาที่มี
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รายงานไวในงานวิจัยทางคลินิกอยูระหวาง 30 มิลลิกรัม

ตอวันถึง1300 มิลลิกรัมตอวัน แบงใหวันละ 2-4 ครั้ง) 

• cardioembolic stroke prophylaxis ในผูปวยที่มีประวัติ 

atrial fibrillation ซึ่งมีความเสี่ยงปานกลางขึ้นไป (ไดแก

อายุ 65-75 ป หรือ เปนเบาหวาน หรือ เปนโรคหลอด

เลือดหัวใจที่ยังมีการทํางานของหัวใจหองลางซีกซายเปน

ปกติ) และไมสามารถใช warfarin ใชยาในขนาด 325 

มิลลิกรัม วันละครั้ง ทุกวันตลอดไป (ในขอบงใชนี้ aspirin 

มีประสิทธิภาพในการปองกัน stroke ไดต่ํากวา warfarin) 

• stable angina และ chronic coronary artery disease 
(CAD) ใชยาในขนาด 75-325 มิลลิกรัม วันละครั้ง ทุกวัน

ตลอดไป ไมควรใชยาในขนาดต่ํากวา 75 มิลลิกรัมตอวัน 

• uUnUstable angina ใชยาในขนาด 75-325 มิลลิกรัม วันละ

ครั้ง ทุกวันตลอดไป  

• coronary artery bypass graft เร่ิมใหยา 6 ชั่วโมงหลัง

การผาตัด  ในขนาด 325 มิลลิกรัม วันละครั้ง นาน 1 ป  

• percutaneous coronary intervention เริ่มดวยยาใน

ขนาด 325 mg 2 ชั่วโมงกอนดําเนินการ หลังจากนั้นให

ยาในขนาด 160-325 mg วันละครั้งตลอดไป 
 
ช. ขนาดยาในผูปวยกลุมพิเศษ 

• ผูปวยที่มีการทํางานของตับผิดปรกติ  

ผูปวยกลุมนี้มีความเสี่ยงตอพิษของ salicylate เพิ่มขึ้น แตไมมี

วิธีมาตรฐานในการปรับขนาดยา หลีกเลี่ยงการใชในโรคตับที่

รุนแรง 

• ผูปวยที่มีการทํางานของไตผิดปรกติ  

หลีกเล่ียงการใช aspirin หากไตวายขั้นรุนแรง ( CrCl < 10 

ml/min) 

 
7. วิธีใชยา 
1) กินยาพรอมอาหารหรือหลังอาหารทันที  และดื่มน้ําตาม 

อยางนอย 1 แกวเพื่อลดการระคายเคืองของกระเพาะอาหาร 

2) ยาแอสไพรินชนิดผงอาจระคายเคืองชองปากและหลอด

อาหารได จึงควรละลายยาในน้ํา 1 แกวแลวดื่ม ไมควรเทผงยา

ใสปากโดยตรง 

3) ภายใน 10 นาทีหลังกินแอสไพรินไมควรนอนลง เพราะยา

อาจคางในหลอดอาหารและทําใหหลอดอาหารเปนแผลและ

ตีบได 
 
8. ขอหามใช  
1) หามใชแกปวด ลดไขในเด็กและวัยรุนอายุต่ํากวา 18 ป 

ยกเวนมีความจําเปน  เนื่องจากเสี่ยงตอการเกิด  Reye’s 

Syndrome 

2) หามใชแกปวด  ลดไขในผูปวยที่ เปนไขหวัดใหญและ

อีสุกอีใส เนื่องจากเสี่ยงตอการเกิด Reye’s Syndrome 

3) หามใช รักษาอาการปวดเมื่อยเนื่องจากทํางานหนัก 

เนื่องจากเสี่ยงตอการเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร 

4) สตรีใหนมบุตรหามใชยานี้ 

5) หามใชกับผูปวยที่แพแอสไพรินรวมทั้ง salicylates หรือ 

NSAIDs เนื่องจากอาจแพแอสไพรินไดเชนเดียวกัน 

6) หามใชกับผูปวยหอบหืด vasomotor rhinitis ริดสีดวงจมูก 

(nasal polyps) ลมพิษ และ angioedema เนื่องจากพบวา

ผูปวยกลุมนี้อาจแพแอสไพรินไดงาย 

7) หามใชกับผูมีปญหาเลือดออกหยุดยากเชนฮีโมฟเลีย และ

ไขเลือดออก หรือใชกับผูที่ใชยาที่ทําใหเลือดแข็งตัวชา 

8) หามใชกับผูปวยโรคเกาต 

9) หามใชกับผูที่มีการทํางานของตับหรือไตเสียไปอยางมาก 

10) หามใชกับผูไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะ หรือมีปญหาเลือดออก

ภายในกะโหลกศีรษะ 

11) หามใชกับสตรีมีครรภในไตรมาสที่สามของการตั้งครรภ 

12) หามใชกับผูกําลังเปนโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลําไส 

(peptic ulcer) แผลเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือลําไส 

หรือมีประวัติเคยเปนโรคดังกลาว 

13) หามกินยาที่หมดอายุหรือเส่ือมสภาพ ซึ่งมีกล่ิน

น้ําสมสายชูรุนแรง หรือมีเกล็ดสีขาวบนเม็ดยา  

 
9. คําเตือนและขอควรระวัง 
คําเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(คําเตือนขอ 1 ถึง 3 ใหแสดงในกรอบสีแดงและใชตัวอักษร

ขนาดใหญที่อานออกและเห็นไดชัดเจน) 
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1) หามใชแกปวด ลดไขในเด็กและวัยรุนอายุต่ํากวา 18  ป 

หากไมไดรับคําแนะนําจากแพทย 

2 )  ห ามใช แก ปวด  ลดไข ใน ผู ป วยที่ เ ป น ไข หวั ด ใหญ 

ไขเลือดออก และอีสุกอีใส  

3) หามใชรักษาอาการปวดเมื่อยเนื่องจากทํางานหนัก  

4) สตรีใหนมบุตรหามใชยานี้ 

5) สตรีมีครรภหลีกเลี่ยงการใชยานี้ หากไมไดรับคําแนะนํา

จากแพทย 

6) หลีกเลี่ยงการใชยานี้ติดตอกันเปนเวลานาน เพราะเพิ่ม

ความเสี่ยงตอการเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหาร อาการ

หอบหืด ความผิดปกติของตับและไต ยกเวนแพทยส่ัง 
คําเตือนและขอควรระวังอื่น 
1) การใชรวมกับ NSAIDs อาจเพิ่มการคั่งของเกลือและ

ของเหลวในรางกายและอาจทําใหไตวายได 

2) หลีกเลี่ยงการใชแอสไพรินภายใน 6 สัปดาห ภายหลังการ

ใหวัคซีนอีสุกอีใส (ซึ่งเปนวัคซีนชนิดมีชีวิต) เพื่อปองกันความ

เส่ียงตอการเกิด Reye’s Syndrome 

3) ในเด็กและวัยรุนที่ตองใชแอสไพรินอยางตอเนื่อง ควรหยุด

แอสไพรินในทันทีที่ผูปวยมีไข และเริ่มแอสไพรินใหมหลังจาก

ไขลดลงเปนปรกติแลว 

4) การใชรวมกับ Cox-2 inhibitors สงผลใหประโยชนของ 

Cox-2 inhibitors ในการลดอันตรายตอเยื่อบุกระเพาะอาหาร

และลําไสสูญเสียไป การใช Cox-2 inhibitors ในผูที่ใช aspirin 

อยางตอเนื่องจึงไมใชการใชยาที่สมเหตุผล 
 
10. อันตรกิริยากับยาอื่น 

ยาที่ใชรวมดวย ผลที่เกิดขึ้น 

Alcohol และ corticosteroid 
 
Anticoagulants (heparin, 

warfarin) 

Sulfonylureas 

 

Methotrexate 

Uricosuric agent 

NSAIDs 

เพิ่มผลขางเคียงตอทางเดิน

อาหาร 

เพิ่ มความ เสี่ ย งต อภาวะ

เลือดออก 

เพิ่มฤทธิ์การลดระดับกลูโคส

ในพลาสมา 

เพิ่มพิษตอไขกระดูก 

ลดฤทธิ์การขับ uric acid 

เพิ่ มความ เสี่ ย งต อภาวะ

เลือดออก ลดการทํางานของ

ไต เพิ่มพิษตอทางเดินอาหาร 

และลดฤทธิ์  antiplatelets 

ของ aspirin  

 
11. สตรีมีครรภและสตรีระหวางใหนมบุตร 
แอสไพรินในขนาดปานกลาง (analgesic dose) มีผลตอการ

แข็งตัวของเลือดทั้งตอมารดาและทารก จึงควรหลีกเล่ียงการ

ใชยานี้ในสตรีมีครรภโดยเฉพาะระยะไตรมาสที่สามเพื่อลด

ความเสี่ยงของการเกิดเลือดออกผิดปกติ นอกจากนี้ aspirin 

ยังอาจสงผลใหเกิดการคลอดเลยกําหนด (delayed birth) 

และการคลอดยืดเยื้อ (prolonged labour) ยาในขนาดสูงอาจ

ทําให ductus arteriosus ปดกอนกําหนดสงผลใหเกิด 

pulmonary hypertension ในทารกแรกเกิดได (ดูขอหามใช 

คําเตือนและขอควรระวัง) 

แอสไพรินผานสูน้ํานมมารดาไดจึงหามใชในสตรีขณะใหนม

บุตรเพราะอาจทําใหเกิดผ่ืนและภาวะเลือดออกผิดปกติในเด็ก

ได ตลอดจนเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด Reye’s syndrome 

ในเด็ก (ดูขอหามใช) 
12. อาการไมพึงประสงค  
ระบบภูมิคุมกัน: เกิดภาวะภูมิไวเกิน (hypersensitivity) โดยมี

ลมพิษ น้ํามูกไหล แนนจมูก angioneurotic edema หรือ

หายใจลําบากจากหลอดลมตีบอยางรุนแรง  

ระบบทางเดินอาหาร: อาหารไมยอย (dyspepsia) คล่ืนไส 

อาเจียน ระคายเคืองเยื่อบุทางเดินอาหารทําใหเกิด erosion 

หรือแผลในกระเพาะอาหารและลําไส เกิดเลือดออกในทางเดิน

อาหารหรือเกิดรูทะลุได • การใช low dose aspirin เพิ่มความ

เส่ียงตอการเกิดแผลและเลือดออกในทางเดินอาหารหรือเกิดรู

ทะลุเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาของผูที่ไมไดใชยา โดยยาชนิด plain 

และ enteric coated มีความเสี่ยงไมแตกตางกัน • พิษตอตับ

พบไดนอย 

ระบบไต: เกลือแรและของเหลวสะสมในรางกาย ตลอดจนทํา

ใหการทํางานของไตลดลง  

ระบบหู: มีเสียงในหู (tinnitus) 

ระบบกลามเนื้อ: rhabdomyolysis 
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Reye’s syndrome ไดแกภาวะ hepatic encephalopathy 

โดยมีอาการอาเจียนอยางตอเนื่อง ระดับความรูสึกตัวลดลง 

ระดับเอนซัยมตับในพลาสมาเพิ่มขึ้น ระดับโปรทรอมบินใน

เลือดลดลง  และมีภาวะระดับแอมโมเนียในเลือดสูง  ซึ่ง 

Reye’s syndrome มักเกิดในเด็กและวัยรุนที่ใช aspirin ขณะ

มีโรคติดเชื้อไวรัสเชนไขหวัดใหญ อีสุกอีใส นอกจากนี้ยังมี

รายงานในผูปวยที่มีอายุมากถึง 61 ปดวย 

 
13. การไดรับยาเกินขนาดและวิธีรักษา 
พิษจาก salicylates มักเกิดขึ้นเมื่อระดับยาในพลาสมาสูงเกิน

กวา 350 มก./ลิตร (2.5 มิลลิโมล/ลิตร) ผูใหญที่เสียชีวิตสวน

ใหญมีระดับยาเกินกวา 700 มก./ลิตร การกินยาครั้งเดียวใน

ขนาดนอยกวา 100 มก./กก. มักไมทําใหเกิดพิษที่รายแรง 

อาการสําคัญของพิษจาก salicylatae ไดแก อาเจียน ภาวะ

ขาดน้ํา มีเสียงในหู เวียนศีรษะ หูหนวก เหงื่อออก มือเทารอน 

ชีพจรเตนแรง และหายใจเร็วและแรง ผูปวยสวนใหญพบภาวะ 

acid-base disturbance โดยพบรวมกันระหวาง respiratory 

alkalosis และ metabolic acidosis โดยอาจมี arterial pH 

ปกติหรือสูงกวาปกติในผูใหญหรือเด็กโตกวา 4 ขวบ เด็กอายุ 

4 ปหรือต่ํากวามักมีภาวะ metabolic acidosis เดนกวาและมี 

arterial pH ต่ํา ทั้งนี้ภาวะ acidosis อาจเพิ่มการนํา 

salicylates ผาน blood brain barrier เขาสูสมอง 

อาการที่พบไดไมบอยประกอบดวย การอาเจียนเปนเลือด ไข

สูงเกิน ระดับกลูโคสในเลือดต่ํา ระดับโปแตสเซียมในเลือดต่ํา 

เกล็ดเลือดต่ํา เพิ่มสัดสวนของ INR/PTR ไตวาย 

intravascular coagulation ปอดบวมน้ํา อาการทางระบบ

ประสาทไดแกอาการสับสน disorientation โคมา และชักพบ

ในผูใหญไดนอยกวาเด็ก   

การรักษาในผูใหญ ให activated charcoal ถากินยามาไม

เกิน 1 ชั่วโมง และกินยามากกวา 250 มก./กก. ควรวัดระดับ 

salicylate ในพลาสมาแมวาความรุนแรงของการเปนพิษไม

สามารถประเมินไดจากระดับยาเพียงอยางเดียวหากแตตอง

ประเมินจากอาการทางคลินิกและ biochemical change  

ตางๆ รวมดวย การขับถาย salicylates เพิ่มขึ้นในภาวะ

ปสสาวะเปนดาง ดวยการให 1.26% sodium bicarbonate 

และตรวจติดตามคา pH ของปสสาวะ การแกไขภาวะ 

metabolic acidosis ดวยการให 8.4 % sodium bicarbonate  

ทางหลอดเลือดดํา (ตรวจระดับโปแตสเซียมในซีรัมกอน) ไม

ควรเรงการขับปสสาวะดวยการใหของเหลวเขาทางหลอด

เลือดดําในปริมาณมากเนื่องจากไมชวยเพิ่มการขับ salicylate 

ออกจากรางกายและอาจทําใหเกิด pulmonary edema ได 

หากอาการพิษรุนแรงการทํา hemodialysis เปนการรักษา

อันดับแรกที่ควรใชและควรใชกับผูปวยที่มีระดับ salicylate ใน

พลาสมาเกินกวา 700 มก./ลิตร หรือระดับตํ่ากวานี้หากมี

อาการรุนแรง อายุนอยกวา 10 ป หรืออายุมากกวา 70 ป 
 
14. สภาวะการเก็บรักษา 

 ระบุโดยผูรับอนุญาต (แสดงขอมูลประกอบ) 

 
15. รูปแบบยาและขนาดบรรจุที่มีจําหนาย 

 ระบุโดยผูรับอนุญาต 

 
16. ช่ือและที่อยูของผูผลิตหรือนําหรือส่ังยาแผนปจจุบัน
เขามาในราชอาณาจักร 
   ระบุโดยผูรับอนุญาต 

ระบุหมายเลขโทรศพัท และโทรสาร (ถามี) 
 
17. วันที่มีการแกไขปรับปรุงเอกสาร 
พฤศจิกายน 2549 
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เอกสารกํากับยาแอสไพริน สําหรับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะฉบับยอ  
ขอบงใช ลดไข บรรเทาปวด (ยาอันตราย) 

ทายคําส่ังกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๕๗/๒๕๕๑
  

1. ช่ือผลิตภัณฑ 
aspirin (AS pir in) หรือ acetylsalicylic acid หรือ แอสไพริน 
ช่ือการคา  

 ระบุโดยผูรับอนุญาต  
 
2. ช่ือและความแรงของตัวยาสําคัญ 
ตัวยาสําคัญ  
aspirin (แอสไพริน) 
ความแรง  

 ระบุโดยผูรับอนุญาต แตตองมีขนาดตั้งแต 300 mg ขึ้นไป 
สารอ่ืน ๆ  

 ระบุโดยผูรับอนุญาต 

  
3. ลักษณะของผลิตภัณฑ 

 ระบุโดยผูรับอนุญาต 

ระบุใหชัดเจนวาเปน prompt release form แบบใด เชน  

plain uncoated tablet, film coated tablet, dispersible 

tablet, effervescent tablet, powder, chewable tablet, 

capsule หรือรูปแบบอื่น 

ระบุลักษณะอื่น ๆ ของยา เชนรูปราง สี ขนาด ฯลฯ 
 
4. เภสัชพลศาสตรและเภสัชจลนศาสตร 
เภสัชพลศาสตร 
ก. กลไกการออกฤทธิ์ของยา 

 แอส ไพริ นออกฤทธิ์ ขั ด ขวา งกา รทํ า ง านของ 

cyclooxygenase (COX) เอนไซม มีผลตอการ

อักเสบ  ควบคุมการทํางานของไตให เปนปรกติ 

เสริมสรางความทนทานของเยื่อบุกระเพาะอาหาร 

ตลอดจนการจับตัวเปนล่ิมของเลือด  
ข. กลไกการเกิดพิษของยา 

 ผลตอกระเพาะอาหารและลํ า ไส  (gastro-

intestinal effects) แอสไพรินยับยั้งการสราง PGEB2B 

ซึ่งมีหนาที่สําคัญในการปองกันเนื้อเยื่อของกระเพาะ

อาหารจากการระคายเคืองโดยกรดในกระเพาะ

อาหาร  

 ผลตอไต (renal effects) เปนผลจากการขัดขวาง

การสราง prostaglandins ในไต โดยอาจลดปริมาณ

เลือดที่ไหลผานไต (renal blood flow ) และลดอัตรา

การกรองผานกระจุกทอไต (glomerular filtration 

rate)  

 ผลต อการขับกรดยู ริ กออกทางป สสาวะ 
(uricosuric effects) ยาในขนาดสูง > 5 กรัมตอวัน 

ขัดขวางการดูดซึมกลับของกรดยูริกที่ทอไต สงผลให

กรดยูริกถูกขับออกเพิ่มขึ้นในปสสาวะ จึงไมแนะนํา

ใหใชแอสไพรินในการบรรเทาอาการปวดขอจากโรค

เกาต  
เภสัชจลนศาสตร 
แอสไพรินดูดซึมไดดีจากทางเดินอาหาร อัตราการดูดซึมยา

ขึ้นกับปจจัยหลายประการ  เชน  รูปแบบยา  กลาวคือ 

ระยะเวลาหลังกินยาจนไดระดับยาสูงสุดในพลาสมาเทากับ 

15-240 นาที ขึ้นกับรูปแบบยา กลาวคือ 30-60 นาทีสําหรับยา

แบบเม็ดฟู 45-120 นาทีสําหรับยาแบบ film-coated tablets 

4-12 ชั่วโมงสําหรับ extended-release tablets และ 8-14 

ชั่วโมงสําหรับ enteric-coated tablets ดังนั้นยาในรูปแบบ 

enteric-coated tablets จึงไมเหมาะที่จะนํามาใชแกปวดใน

กรณีของ acute pain หรือ acute headache เชน migraine  

ที่ตองการการออกฤทธิ์ที่รวดเร็ว • ยาสามารถผานรกไปยังเด็ก

ในครรภมารดา • แอสไพรินมีระยะครึ่งชีวิตระหวาง 15-20 

นาที โดยยาจะถูก hydrolyze อยางรวดเร็วที่ตับไดเปน 

salicylic acid ยาสวนใหญถูกขับออกทางไต 

 
 
 



 

5. ขอบงใช 
     ใชลดไข บรรเทาปวดในผูใหญ ไดแก ปวดศีรษะ ปวด

ฟน ปวดประจําเดือน ปวดกลามเนื้อและขอจากการบาดเจ็บ 

ไมใชลดไข แกปวดในเด็กและผูมีอายุนอยกวา 18 ป เพื่อ

ปองกันการเกิด Reye’s syndrome ในขอบงใชนี้ใหใชยาระยะ

ส้ัน เพื่อปองกันการเกิดแผลและเลือดออกในกระเพาะอาหาร  
 
6. ขนาดยาที่แนะนํา 
ก.  ใชยาในขนาดปานกลางเพื่อลดไข บรรเทาปวด 
ไดแก  ปวดศีรษะ  ปวดฟน  ปวดประจําเดือน  ปวด
กลามเนื้อและขอจากการบาดเจ็บ  

• ผูใหญ ครั้งละ 300-650 มิลลิกรัม หางกัน 4 ชั่วโมง หรือ 

900-1000 มิลลิกรัม หางกัน 6 ชั่วโมง กินยาพรอมอาหาร

หรือหลังอาหารทันที ขนาดยาสูงสุดไมเกิน 4 กรัมตอวัน 

ควรใชยาในขอบงใชนี้ในระยะสั้นเพื่อปองกันการเกิดแผล

และเลือดออกในกระเพาะอาหาร ยาในรูป enteric-

coated ดูดซึมไดชาจึงมีการเริ่มตนการออกฤทธิ์ชา ไม

เหมาะที่จะนํามาใชในขอบงใชนี้ 

• เด็กและวัยรุนอายุต่ํากวา 18 ป ไมใชแอสไพรินในขอ

บงใชนี้เพื่อปองกันการเกิด Reye’s syndrome 
ข. ขนาดยาในผูปวยกลุมพิเศษ 

• ผูปวยที่มีการทํางานของตับผิดปรกติ  

ผูปวยกลุมนี้มีความเสี่ยงตอพิษของ salicylate เพิ่มขึ้น แตไมมี

วิธีมาตรฐานในการปรับขนาดยา หลีกเลี่ยงการใชในโรคตับที่

รุนแรง 

• ผูปวยที่มีการทํางานของไตผิดปรกติ  

หลีกเล่ียงการใช aspirin หากไตวายขั้นรุนแรง ( CrCl < 10 

ml/min) 

 
7. วิธีใชยา 
1) กินยาพรอมอาหารหรือหลังอาหารทันที  และดื่มน้ําตาม 

อยางนอย 1 แกวเพื่อลดการระคายเคืองของกระเพาะอาหาร 

2) ยาแอสไพรินผงชนิดซองอาจระคายเคืองชองปากและ

หลอดอาหารได จึงควรละลายยาในน้ํา 1 แกวแลวดื่ม ไมควร

เทผงยาใสปากโดยตรง 

3) ภายใน 10 นาทีหลังกินแอสไพรินไมควรนอนลง เพราะยา

อาจคางในหลอดอาหารและทําใหหลอดอาหารเปนแผลและ

ตีบได 
 
8. ขอหามใช  
1) หามใชแกปวด ลดไขในเด็กและวัยรุนอายุต่ํากวา 18 ป 

ยกเวนมีความจําเปน  เนื่องจากเสี่ยงตอการเกิด  Reye’s 

Syndrome 

2) หามใชแกปวด ลดไขในผูปวยที่เปนไขหวัดใหญและ

อีสุกอีใส เนื่องจากเสี่ยงตอการเกิด Reye’s Syndrome 

3) หามใชรักษาอาการปวดเมื่อยเนื่องจากทํางานหนัก 

เนื่องจากเสี่ยงตอการเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร 

4) สตรีใหนมบุตรหามใชยานี้ 

5) หามใชกับผูปวยที่แพแอสไพรินรวมทั้ง salicylates หรือ 

NSAIDs เนื่องจากอาจแพแอสไพรินไดเชนเดียวกัน 

6) หามใชกับผูปวยหอบหืด vasomotor rhinitis ริดสีดวงจมูก 

(nasal polyps) ลมพิษ และ angioedema เนื่องจากพบวา

ผูปวยกลุมนี้อาจแพแอสไพรินไดงาย 

7) หามใชกับผูมีปญหาเลือดออกหยุดยากเชนฮีโมฟเลีย และ

ไขเลือดออก หรือใชกับผูที่ใชยาที่ทําใหเลือดแข็งตัวชา 

8) หามใชกับผูปวยโรคเกาต 

9) หามใชกับผูที่มีการทํางานของตับหรือไตเสียไปอยางมาก 

10) หามใชกับผูไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะ หรือมีปญหาเลือดออก

ภายในกะโหลกศีรษะ 

11) หามใชกับสตรีมีครรภในไตรมาสที่สามของการตั้งครรภ 

12) หามใชกับผูกําลังเปนโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลําไส 

(peptic ulcer) แผลเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือลําไส 

หรือมีประวัติเคยเปนโรคดังกลาว 

13) หามกินยาที่หมดอายุหรือเส่ือมสภาพ ซึ่งมีกล่ิน

น้ําสมสายชูรุนแรง หรือมีเกล็ดสีขาวบนเม็ดยา  

 
9. คําเตือนและขอควรระวัง 
คําเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(คําเตือนขอ 1 ถึง 3 ใหแสดงในกรอบสีแดงและใชตัวอักษร

ขนาดใหญที่อานออกและเห็นไดชัดเจน) 
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1) หามใชแกปวด ลดไขในเด็กและวัยรุนอายุต่ํากวา 18  ป 

หากไมไดรับคําแนะนําจากแพทย 

2 )  ห ามใช แก ปวด  ลดไข ใน ผู ป วยที่ เ ป น ไข หวั ด ใหญ 

ไขเลือดออก และอีสุกอีใส  

3) หามใชรักษาอาการปวดเมื่อยเนื่องจากทํางานหนัก  

4) สตรีใหนมบุตรหามใชยานี้ 

5) สตรีมีครรภหลีกเลี่ยงการใชยานี้ หากไมไดรับคําแนะนํา

จากแพทย 

6) หลีกเลี่ยงการใชยานี้ติดตอกันเปนเวลานาน เพราะเพิ่ม

ความเสี่ยงตอการเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหาร อาการ

หอบหืด ความผิดปกติของตับและไต ยกเวนแพทยส่ัง 
คําเตือนและขอควรระวังอื่น 
1) การใชรวมกับ NSAIDs อาจเพิ่มการคั่งของเกลือและ

ของเหลวในรางกายและอาจทําใหไตวายได 

2) หลีกเลี่ยงการใชแอสไพรินภายใน 6 สัปดาห ภายหลังการ

ใหวัคซีนอีสุกอีใส (ซึ่งเปนวัคซีนชนิดมีชีวิต) เพื่อปองกันความ

เส่ียงตอการเกิด Reye’s Syndrome 

3) ในเด็กและวัยรุนที่ตองใชแอสไพรินอยางตอเนื่อง ควรหยุด

แอสไพรินในทันทีที่ผูปวยมีไข และเริ่มแอสไพรินใหมหลังจาก

ไขลดลงเปนปรกติแลว 

4) การใชรวมกับ Cox-2 inhibitors สงผลใหประโยชนของ 

Cox-2 inhibitors ในการลดอันตรายตอเยื่อบุกระเพาะอาหาร

และลําไสสูญเสียไป การใช Cox-2 inhibitors ในผูที่ใช aspirin 

อยางตอเนื่องจึงไมใชการใชยาที่สมเหตุผล 
 
10. อันตรกิริยากับยาอื่น 

ยาที่ใชรวมดวย ผลที่เกิดขึ้น 

Alcohol และ corticosteroid 
 
Anticoagulants (heparin, 

warfarin) 

Sulfonylureas 

 

Methotrexate 

Uricosuric agent 

NSAIDs 

เพิ่มผลขางเคียงตอทางเดิน

อาหาร 

เพิ่ มความ เสี่ ย งต อภาวะ

เลือดออก 

เพิ่มฤทธิ์การลดระดับกลูโคส

ในพลาสมา 

เพิ่มพิษตอไขกระดูก 

ลดฤทธิ์การขับ uric acid 

เพิ่ มความ เสี่ ย งต อภาวะ

เลือดออก ลดการทํางานของ

ไต เพิ่มพิษตอทางเดินอาหาร 

และลดฤทธิ์  antiplatelets 

ของ aspirin  

 
11. สตรีมีครรภและสตรีระหวางใหนมบุตร 
แอสไพรินในขนาดปานกลาง (analgesic dose) มีผลตอการ

แข็งตัวของเลือดทั้งตอมารดาและทารก จึงควรหลีกเล่ียงการ

ใชยานี้ในสตรีมีครรภโดยเฉพาะระยะไตรมาสที่สามเพื่อลด

ความเส่ียงของการเกิดเลือดออกผิดปรกติ นอกจากนี้ aspirin 

ยังอาจสงผลใหเกิดการคลอดเลยกําหนด (delayed birth) 

และการคลอดยืดเยื้อ (prolonged labour) ยาในขนาดสูงอาจ

ทําให ductus arteriosus ปดกอนกําหนดสงผลใหเกิด 

pulmonary hypertension ในทารกแรกเกิดได (ดูขอหามใช 

คําเตือนและขอควรระวัง) 

แอสไพรินผานสูน้ํานมมารดาไดจึงหามใชในสตรีขณะใหนม

บุตรเพราะอาจทําใหเกิดผ่ืนและภาวะเลือดออกผิดปรกติใน

เด็กได  ตลอดจนเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด  Reye’s 

syndrome ในเด็ก (ดูขอหามใช) 
 
12. อาการไมพึงประสงค  
ระบบภูมิคุมกัน: เกิดภาวะภูมิไวเกิน (hypersensitivity) โดยมี

ลมพิษ น้ํามูกไหล แนนจมูก angioneurotic edema หรือ

หายใจลําบากจากหลอดลมตีบอยางรุนแรง  

ระบบทางเดินอาหาร: อาหารไมยอย (dyspepsia) คล่ืนไส 

อาเจียน ระคายเคืองเยื่อบุทางเดินอาหารทําใหเกิด erosion 

หรือแผลในกระเพาะอาหารและลําไส เกิดเลือดออกในทางเดิน

อาหารหรือเกิดรูทะลุได • การใช low dose aspirin เพิ่มความ

เส่ียงตอการเกิดแผลและเลือดออกในทางเดินอาหารหรือเกิดรู

ทะลุเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาของผูที่ไมไดใชยา โดยยาชนิด plain 

และ enteric coated มีความเสี่ยงไมแตกตางกัน • พิษตอตับ

พบไดนอย 

ระบบไต: เกลือแรและของเหลวสะสมในรางกาย ตลอดจนทํา

ใหการทํางานของไตลดลง  

ระบบหู: มีเสียงในหู (tinnitus) 

ระบบกลามเนื้อ: rhabdomyolysis 
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Reye’s syndrome ไดแกภาวะ hepatic encephalopathy 

โดยมีอาการอาเจียนอยางตอเนื่อง ระดับความรูสึกตัวลดลง 

ระดับเอนซัยมตับในพลาสมาเพิ่มขึ้น ระดับโปรทรอมบินใน

เลือดลดลง  และมีภาวะระดับแอมโมเนียในเลือดสูง  ซึ่ง 

Reye’s syndrome มักเกิดในเด็กและวัยรุนที่ใช aspirin ขณะ

มีโรคติดเชื้อไวรัสเชนไขหวัดใหญ อีสุกอีใส นอกจากนี้ยังมี

รายงานในผูปวยที่มีอายุมากถึง 61 ปดวย 

 
13. การไดรับยาเกินขนาดและวิธีรักษา 
พิษจาก salicylates มักเกิดขึ้นเมื่อระดับยาในพลาสมาสูงเกิน

กวา 350 มก./ลิตร (2.5 มิลลิโมล/ลิตร) ผูใหญที่เสียชีวิตสวน

ใหญมีระดับยาเกินกวา 700 มก./ลิตร การกินยาครั้งเดียวใน

ขนาดนอยกวา 100 มก./กก. มักไมทําใหเกิดพิษที่รายแรง 

อาการสําคัญของพิษจาก salicylatae ไดแก อาเจียน ภาวะ

ขาดน้ํา มีเสียงในหู เวียนศีรษะ หูหนวก เหงื่อออก มือเทารอน 

ชีพจรเตนแรง และหายใจเร็วและแรง ผูปวยสวนใหญพบภาวะ 

acid-base disturbance โดยพบรวมกันระหวาง respiratory 

alkalosis และ metabolic acidosis โดยอาจมี arterial pH 

ปกติหรือสูงกวาปกติในผูใหญ หรือเด็กโตกวา 4 ขวบ เด็กอายุ 

4 ปหรือต่ํากวามักมีภาวะ metabolic acidosis เดนกวา และมี 

arterial pH ต่ํา ทั้งนี้ภาวะ acidosis อาจเพิ่มการนํา 

salicylates ผาน blood brain barrier เขาสูสมอง 

อาการที่พบไดไมบอยประกอบดวย การอาเจียนเปนเลือด  ไข

สูงเกิน ระดับกลูโคสในเลือดต่ํา ระดับโปแตสเซียมในเลือดต่ํา 

เกล็ดเลือดต่ํา เพิ่มสัดสวนของ INR/PTR ไตวาย 

intravascular coagulation ปอดบวมน้ํา อาการทางระบบ

ประสาท ไดแก อาการสับสน disorientation โคมา และชัก  

พบในผูใหญไดนอยกวาเด็ก   

การรักษาในผูใหญ ให activated charcoal ถากินยามา      

ไมเกิน 1 ชั่วโมง และกินยามากกวา 250 มก./กก. ควรวัด

ระดับ salicylate ในพลาสมาแมวาความรุนแรงของการเปน

พิษไมสามารถประเมินไดจากระดับยาเพียงอยางเดียวหากแต

ตองประเมินจากอาการทางคลินิกและ biochemical change  

ตางๆ รวมดวย การขับถาย salicylates เพิ่มขึ้นในภาวะ

ปสสาวะเปนดาง ดวยการให 1.26% sodium bicarbonate 

และตรวจติดตามคา pH ของปสสาวะ การแกไขภาวะ 

metabolic acidosis ดวยการให 8.4% sodium bicarbonate 

ทางหลอดเลือดดํา (ตรวจระดับโปแตสเซียมในซีรัมกอน) ไม

ควรเรงการขับปสสาวะดวยการใหของเหลวเขาทางหลอด

เลือดดําในปริมาณมากเนื่องจากไมชวยเพิ่มการขับ salicylate 

ออกจากรางกายและอาจทําใหเกิด pulmonary edema ได 

หากอาการพิษรุนแรงการทํา hemodialysis เปนการรักษา

อันดับแรกที่ควรใช และควรใชกับผูปวยที่มีระดับ salicylate 

ในพลาสมาเกินกวา 700 มก./ลิตร หรือระดับต่ํากวานี้หากมี

อาการรุนแรง อายุนอยกวา 10 ป หรืออายุมากกวา 70 ป 
 
14. สภาวะการเก็บรักษา 

 ระบุโดยผูรับอนุญาต (แสดงขอมูลประกอบ) 

 
15. รูปแบบยาและขนาดบรรจุที่มีจําหนาย 

 ระบุโดยผูรับอนุญาต 

 
16. ช่ือและที่อยูของผูผลิตหรือนําหรือส่ังยาแผนปจจุบัน
เขามาในราชอาณาจักร  

  ระบุโดยผูรับอนุญาต 

ระบุหมายเลขโทรศัพท และโทรสาร (ถามี) 
 
17. วันที่มีการแกไขปรับปรุงเอกสาร 
พฤศจิกายน 2549 
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เอกสารกํากับยาแอสไพริน สําหรับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะฉบับยอ  
ขอบงใช ปองกันการเกิดล่ิมเลือด (ยาควบคุมพิเศษ) 

ทายคําส่ังกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๕๗/๒๕๕๑
 

1. ช่ือผลิตภัณฑ 
aspirin (AS pir in) หรือ acetylsalicylic acid หรือ แอสไพริน 
ช่ือการคา  

 ระบุโดยผูรับอนุญาต  
 
2. ช่ือและความแรงของตัวยาสําคัญ 
ตัวยาสําคัญ  
aspirin (แอสไพริน) 
ความแรง  

 ระบุโดยผูรับอนุญาต แตตองมีขนาด 75 – 325 mg 

สอดคลองกับ available strength 
สารอ่ืน ๆ  

 ระบุโดยผูรับอนุญาต 

  
3. ลักษณะของผลิตภัณฑ 

 ระบุโดยผูรับอนุญาต 

ระบุใหชัดเจนวาเปน plain uncoated tablet, film coated 

tablet, enteric coated tablet, dispersible tablet, 

effervescent tablet, extended release tablet, powder, 

chewable tablet, capsule หรือรูปแบบอื่น 

ระบุลักษณะอื่น ๆ ของยา เชนรูปราง สี ขนาด ฯลฯ 
 
4. เภสัชพลศาสตรและเภสัชจลนศาสตร 
เภสัชพลศาสตร 
ก. กลไกการออกฤทธิ์ของยา 

 แอส ไพริ นออกฤทธิ์ ขั ด ขวา งกา รทํ า ง านของ 

cyclooxygenase (COX) เอนไซม มีผลตอการ

อักเสบ  ควบคุมการทํางานของไตให เปนปรกติ 

เสริมสรางความทนทานของเยื่อบุกระเพาะอาหาร 

ตลอดจนการจับตัวเปนล่ิมของเลือด  
ข. กลไกการเกิดพิษของยา 

 ผลตอกระเพาะอาหารและลํ า ไส  (gastro-

intestinal effects) แอสไพรินยับยั้งการสราง PGEB2B 

ซึ่งมีหนาที่สําคัญในการปองกันเนื้อเยื่อของกระเพาะ

อาหารจากการระคายเคืองโดยกรดในกระเพาะ

อาหาร  

 ผลตอไต (renal effects) เปนผลจากการขัดขวาง

การสราง prostaglandins ในไต โดยอาจลดปริมาณ

เลือดที่ไหลผานไต (renal blood flow ) และลดอัตรา

การกรองผานกระจุกทอไต (glomerular filtration 

rate)  

 ผลต อการขับกรดยู ริ กออกทางป สสาวะ 
(uricosuric effects) ยาในขนาดสูง > 5 กรัมตอวัน 

ขัดขวางการดูดซึมกลับของกรดยูริกที่ทอไต สงผลให

กรดยูริกถูกขับออกเพิ่มขึ้นในปสสาวะ จึงไมแนะนํา

ใหใชแอสไพรินในการบรรเทาอาการปวดขอจากโรค

เกาต  
เภสัชจลนศาสตร 
แอสไพรินดูดซึมไดดีจากทางเดินอาหาร อัตราการดูดซึมยา

ขึ้นกับปจจัยหลายประการ  เชน  รูปแบบยา  กลาวคือ 

ระยะเวลาหลังกินยาจนไดระดับยาสูงสุดในพลาสมาเทากับ 

15-240 นาที ขึ้นกับรูปแบบยา กลาวคือ 30-60 นาทีสําหรับยา

แบบเม็ดฟู 45-120 นาที สําหรับยาแบบ film-coated tablets 

4-12 ชั่วโมงสําหรับ extended-release tablets และ 8-14 

ชั่วโมงสําหรับ enteric-coated tablets ดังนั้นยาในรูปแบบ 

enteric-coated tablets จึงไมเหมาะที่จะนํามาใชแกปวดใน

กรณีของ acute pain หรือ acute headache เชน migraine  

ที่ตองการการออกฤทธิ์ที่รวดเร็ว • ยาสามารถผานรกไปยังเด็ก

ในครรภมารดา • แอสไพรินมีระยะครึ่งชีวิตระหวาง 15-20 

นาที โดยยาจะถูก hydrolyze อยางรวดเร็วที่ตับไดเปน 

salicylic acid ยาสวนใหญถูกขับออกทางไต 

 



 

5. ขอบงใช 
     ใชปองกันการเกิดล่ิมเลือด (anti-thrombosis) โดย

ป อ ง กั น ก า ร ร ว มกลุ ม ข อ ง เ ก ล็ ด เ ลื อ ด  ( anti-platelets 

aggregation) ในโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจหรือสมอง 

ไดแก acute ischemic attack, Hcarotid endarterectomyH, 

Hcerebrovascular accidentH, prophylaxis of 

cerebrovascular accident, Hcoronary artery bypass graftH, 

prophylaxis of cHoronaryH artery disease, myocardial 

infarction, prophylaxis of myocardial infarction, 

Hpercutaneous coronary interventionH, prophylaxis of 

transient ischemic attacks และ Hunstable anginaH 

 
6. ขนาดยาที่แนะนํา 
ก. ใชยาขนาดต่ําเพ่ือปองกันการเกิดล่ิมเลือด โดย
ปองกันการรวมกลุมของเกล็ดเลือด  
แอสไพรินในขนาด  75 มิลลิกรัม  เปนขนาดยาต่ําสุดที่ มี

ประสิทธิภาพทางคลินิกในการปองกันการรวมกลุมของเกล็ด

เลือด ปจจุบันมีหลักฐานวา enteric coated aspirin ในขนาด 

75  มก .  มีประ สิทธิภาพในการยับยั้ งการทํ า งานของ 

thromboxane B2 ไดต่ํากวา plain aspirin ในขนาดยาที่

เทากัน ดังนั้น enteric coated aspirin จึงไมใชยาตัวแรกที่ควร

เลือกใชโดยเฉพาะเมื่อใชยาในขนาดต่ําหรือใชในผูปวยที่มี

น้ําหนักตัวมาก 

• acute myocardial infarction ใหยาในขนาด 150-325 

มิลลิกรัม ทันทีที่มีอาการกอนนําสงโรงพยาบาลหรือทันที

ที่วินิจฉัยได เคี้ยวยาใหละเอียดกอนกลืน เพื่อเพิ่มการดูด

ซึมผาน buccal mucosa และชวยใหการดูดซึมใน

กระเพาะอาหารเปนไปอยางรวดเร็วขึ้น หามใชยาชนิด 

enteric coated สําหรับกรณีนี้เนื่องจากการดูดซึมเกิดได

ชา 

• acute ischemic stroke ในรายที่ไมเขาขายใหทําการ

ละลายลิ่มเลือด (thrombolysis) ใหยาในขนาด 150-325 

มิลลิกรัม วันละครั้ง ภายใน 48 ชั่วโมงของการเริ่มตน

อาการ 

• myocardial infarction prophylaxis ทั้งแบบ primary 

และ secondary prophylaxis ใชยาในขนาด 75-325 

มิลลิกรัม วันละครั้ง ทุกวันตลอดไป 

• noncardioembolic stroke prophylaxis ในผูปวยที่มี

ประวัติ Transient Ischemic Attack (TIA) ใชยาในขนาด 

75-325 มิลลิกรัม วันละครั้ง ทุกวันตลอดไป (ขนาดยาที่มี

รายงานไวในงานวิจัยทางคลินิกอยูระหวาง 30 มิลลิกรัม

ตอวันถึง1300 มิลลิกรัมตอวัน แบงใหวันละ 2-4 ครั้ง) 

• cardioembolic stroke prophylaxis ในผูปวยที่มีประวัติ 

atrial fibrillation ซึ่งมีความเสี่ยงปานกลางขึ้นไป (ไดแก

อายุ 65-75 ป หรือ เปนเบาหวาน หรือ เปนโรคหลอด

เลือดหัวใจที่ยังมีการทํางานของหัวใจหองลางซีกซายเปน

ปกติ) และไมสามารถใช warfarin ใชยาในขนาด 325 

มิลลิกรัม วันละครั้ง ทุกวันตลอดไป (ในขอบงใชนี้ aspirin 

มีประสิทธิภาพในการปองกัน stroke ไดต่ํากวา warfarin) 

• stable angina และ chronic coronary artery disease 
(CAD) ใชยาในขนาด 75-325 มิลลิกรัม วันละครั้ง ทุกวัน

ตลอดไป ไมควรใชยาในขนาดต่ํากวา 75 มิลลิกรัมตอวัน 

• unstable angina ใชยาในขนาด 75-325 มิลลิกรัม วันละ

ครั้ง ทุกวันตลอดไป  

• coronary artery bypass graft เร่ิมใหยา 6 ชั่วโมงหลัง

การผาตัด  ในขนาด 325 มิลลิกรัม วันละครั้ง นาน 1 ป  

• percutaneous coronary intervention เริ่มดวยยาใน

ขนาด 325 mg 2 ชั่วโมงกอนดําเนินการ หลังจากนั้นให

ยาในขนาด 160-325 mg วันละครั้งตลอดไป 
 
ข. ขนาดยาในผูปวยกลุมพิเศษ 

• ผูปวยที่มีการทํางานของตับผิดปรกติ  

ผูปวยกลุมนี้มีความเสี่ยงตอพิษของ salicylate เพิ่มขึ้น แตไมมี

วิธีมาตรฐานในการปรับขนาดยา หลีกเลี่ยงการใชในโรคตับที่

รุนแรง 

• ผูปวยที่มีการทํางานของไตผิดปรกติ  

หลีกเลี่ยงการใช aspirin หากไตวายขั้นรุนแรง ( CrCl < 10 

ml/min) 
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7. วิธีใชยา 
1) กินยาพรอมอาหารหรือหลังอาหารทันที  และดื่มน้ําตาม 

อยางนอย 1 แกวเพื่อลดการระคายเคืองของกระเพาะอาหาร 

2) ยาแอสไพรินผงชนิดซองอาจระคายเคืองชองปากและ

หลอดอาหารได จึงควรละลายยาในน้ํา 1 แกวแลวดื่ม ไมควร

เทผงยาใสปากโดยตรง 

3) ภายใน 10 นาทีหลังกินแอสไพรินไมควรนอนลง เพราะยา

อาจคางในหลอดอาหารและทําใหหลอดอาหารเปนแผลและ

ตีบได 
 
8. ขอหามใช  
1) หามใชแกปวด ลดไขในเด็กและวัยรุนอายุต่ํากวา 18 ป 

ยกเวนมีความจําเปน  เนื่องจากเสี่ยงตอการเกิด  Reye’s 

Syndrome 

2) หามใชแกปวด ลดไขในผูปวยที่เปนไขหวัดใหญและ

อีสุกอีใส เนื่องจากเสี่ยงตอการเกิด Reye’s Syndrome 

3) หามใชรักษาอาการปวดเมื่อยเนื่องจากทํางานหนัก 

เนื่องจากเสี่ยงตอการเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร 

4) สตรีใหนมบุตรหามใชยานี้ 

5) หามใชกับผูปวยที่แพแอสไพรินรวมทั้ง salicylates หรือ 

NSAIDs เนื่องจากอาจแพแอสไพรินไดเชนเดียวกัน 

6) หามใชกับผูปวยหอบหืด vasomotor rhinitis ริดสีดวงจมูก 

(nasal polyps) ลมพิษ และ angioedema เนื่องจากพบวา

ผูปวยกลุมนี้อาจแพแอสไพรินไดงาย 

7) หามใชกับผูมีปญหาเลือดออกหยุดยากเชนฮีโมฟเลีย และ

ไขเลือดออก หรือใชกับผูที่ใชยาที่ทําใหเลือดแข็งตัวชา 

8) หามใชกับผูปวยโรคเกาต 

9) หามใชกับผูที่มีการทํางานของตับหรือไตเสียไปอยางมาก 

10) หามใชกับผูไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะ หรือมีปญหาเลือดออก

ภายในกะโหลกศีรษะ 

11) หามใชกับสตรีมีครรภในไตรมาสที่สามของการตั้งครรภ 

12) หามใชกับผูกําลังเปนโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลําไส 

(peptic ulcer) แผลเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือลําไส 

หรือมีประวัติเคยเปนโรคดังกลาว 

13) หามกินยาที่หมดอายุหรือเส่ือมสภาพ ซึ่งมีกล่ิน

น้ําสมสายชูรุนแรง หรือมีเกล็ดสีขาวบนเม็ดยา  

9. คําเตือนและขอควรระวัง 
คําเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
1) สตรีใหนมบุตรหามใชยานี้ 

2) สตรีมีครรภหลีกเลี่ยงการใชยานี้ หากไมไดรับคําแนะนํา

จากแพทย 

3) หลีกเลี่ยงการใชยานี้ติดตอกันเปนเวลานาน เพราะเพิ่ม

ความเสี่ยงตอการเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหาร อาการ

หอบหืด ความผิดปกติของตับและไต ยกเวนแพทยส่ัง 
คําเตือนและขอควรระวังอื่น 
1) การใชรวมกับ NSAIDs อาจเพิ่มการคั่งของเกลือและ

ของเหลวในรางกายและอาจทําใหไตวายได 

2) หลีกเลี่ยงการใชแอสไพรินภายใน 6 สัปดาห ภายหลังการ

ใหวัคซีนอีสุกอีใส (ซึ่งเปนวัคซีนชนิดมีชีวิต) เพื่อปองกันความ

เส่ียงตอการเกิด Reye’s Syndrome 

3) ในเด็กและวัยรุนที่ตองใชแอสไพรินอยางตอเนื่อง ควรหยุด

แอสไพรินในทันทีที่ผูปวยมีไข และเริ่มแอสไพรินใหมหลังจาก

ไขลดลงเปนปรกติแลว 

4) การใชรวมกับ Cox-2 inhibitors สงผลใหประโยชนของ 

Cox-2 inhibitors ในการลดอันตรายตอเยื่อบุกระเพาะอาหาร

และลําไสสูญเสียไป การใช Cox-2 inhibitors ในผูที่ใช aspirin 

อยางตอเนื่องจึงไมใชการใชยาที่สมเหตุผล 
10. อันตรกิริยากับยาอื่น 

ยาที่ใชรวมดวย ผลที่เกิดขึ้น 

Alcohol และ corticosteroid 
 
Anticoagulants (heparin, 

warfarin) 

Sulfonylureas 

 

Methotrexate 

Uricosuric agent 

NSAIDs 

เพิ่มผลขางเคียงตอทางเดิน

อาหาร 

เพิ่ มความ เสี่ ย งต อภาวะ

เลือดออก 

เพิ่มฤทธิ์การลดระดับกลูโคส

ในพลาสมา 

เพิ่มพิษตอไขกระดูก 

ลดฤทธิ์การขับ uric acid 

เพิ่ มความ เสี่ ย งต อภาวะ

เลือดออก ลดการทํางานของ

ไต เพิ่มพิษตอทางเดินอาหาร  

และลดฤทธิ์  antiplatelets 

ของ aspirin  
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11. สตรีมีครรภและสตรีระหวางใหนมบุตร 
แอสไพรินในขนาดปานกลาง (analgesic dose) มีผลตอการ

แข็งตัวของเลือดทั้งตอมารดาและทารก จึงควรหลีกเล่ียงการ

ใชยานี้ในสตรีมีครรภโดยเฉพาะระยะไตรมาสที่สามเพื่อลด

ความเส่ียงของการเกิดเลือดออกผิดปรกติ นอกจากนี้ aspirin 

ยังอาจสงผลใหเกิดการคลอดเลยกําหนด (delayed birth) 

และการคลอดยืดเยื้อ (prolonged labour) ยาในขนาดสูงอาจ

ทําให ductus arteriosus ปดกอนกําหนดสงผลใหเกิด 

pulmonary hypertension ในทารกแรกเกิดได (ดูขอหามใช 

คําเตือนและขอควรระวัง) 

แอสไพรินผานสูน้ํานมมารดาไดจึงหามใชในสตรีขณะใหนม

บุตรเพราะอาจทําใหเกิดผ่ืนและภาวะเลือดออกผิดปรกติใน

เด็กได  ตลอดจนเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด  Reye’s 

syndrome ในเด็ก (ดูขอหามใช) 
 
12. อาการไมพึงประสงค  
ระบบภูมิคุมกัน: เกิดภาวะภูมิไวเกิน (hypersensitivity) โดยมี

ลมพิษ น้ํามูกไหล แนนจมูก angioneurotic edema หรือ

หายใจลําบากจากหลอดลมตีบอยางรุนแรง  

ระบบทางเดินอาหาร: อาหารไมยอย (dyspepsia) คล่ืนไส 

อาเจียน ระคายเคืองเยื่อบุทางเดินอาหารทําใหเกิด erosion 

หรือแผลในกระเพาะอาหารและลําไส เกิดเลือดออกในทางเดิน

อาหารหรือเกิดรูทะลุได • การใช low dose aspirin เพิ่มความ

เส่ียงตอการเกิดแผลและเลือดออกในทางเดินอาหารหรือเกิดรู

ทะลุเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาของผูที่ไมไดใชยา โดยยาชนิด plain 

และ enteric coated มีความเสี่ยงไมแตกตางกัน • พิษตอตับ

พบไดนอย 

ระบบไต: เกลือแรและของเหลวสะสมในรางกาย ตลอดจนทํา

ใหการทํางานของไตลดลง  

ระบบหู: มีเสียงในหู (tinnitus) 

ระบบกลามเนื้อ: rhabdomyolysis 

 

 

 

 

Reye’s syndrome ไดแกภาวะ hepatic encephalopathy 

โดยมีอาการอาเจียนอยางตอเนื่อง ระดับความรูสึกตัวลดลง 

ระดับเอนซัยมตับในพลาสมาเพิ่มขึ้น ระดับโปรทรอมบินใน

เลือดลดลง  และมีภาวะระดับแอมโมเนียในเลือดสูง  ซึ่ง 

Reye’s syndrome มักเกิดในเด็กและวัยรุนที่ใช aspirin ขณะ

มีโรคติดเชื้อไวรัสเชนไขหวัดใหญ อีสุกอีใส นอกจากนี้ยังมี

รายงานในผูปวยที่มีอายุมากถึง 61 ปดวย 

 
13. การไดรับยาเกินขนาดและวิธีรักษา 
พิษจาก salicylates มักเกิดขึ้นเมื่อระดับยาในพลาสมาสูงเกิน

กวา 350 มก./ลิตร (2.5 มิลลิโมล/ลิตร) ผูใหญที่เสียชีวิตสวน

ใหญมีระดับยาเกินกวา 700 มก./ลิตร การกินยาครั้งเดียวใน

ขนาดนอยกวา 100 มก./กก. มักไมทําใหเกิดพิษที่รายแรง 

อาการสําคัญของพิษจาก salicylatae ไดแก อาเจียน ภาวะ

ขาดน้ํา มีเสียงในหู เวียนศีรษะ หูหนวก เหงื่อออก มือเทารอน 

ชีพจรเตนแรง และหายใจเร็วและแรง ผูปวยสวนใหญพบภาวะ 

acid-base disturbance โดยพบรวมกันระหวาง respiratory 

alkalosis และ metabolic acidosis โดยอาจมี arterial pH 

ปกติหรือสูงกวาปกติในผูใหญ หรือเด็กโตกวา 4 ขวบ เด็กอายุ 

4 ปหรือต่ํากวามักมีภาวะ metabolic acidosis เดนกวา และมี 

arterial pH ต่ํา ทั้งนี้ภาวะ acidosis อาจเพิ่มการนํา 

salicylates ผาน blood brain barrier เขาสูสมอง 

อาการที่พบไดไมบอยประกอบดวย การอาเจียนเปนเลือด  ไข

สูงเกิน ระดับกลูโคสในเลือดต่ํา ระดับโปแตสเซียมในเลือดต่ํา 

เกล็ดเลือดต่ํา เพิ่มสัดสวนของ INR/PTR ไตวาย 

intravascular coagulation ปอดบวมน้ํา อาการทางระบบ

ประสาท ไดแก อาการสับสน disorientation โคมา และชัก  

พบในผูใหญไดนอยกวาเด็ก   

การรักษาในผูใหญ ให activated charcoal ถากินยามา      

ไมเกิน 1 ชั่วโมง และกินยามากกวา 250 มก./กก. ควรวัด

ระดับ salicylate ในพลาสมาแมวาความรุนแรงของการเปน

พิษไมสามารถประเมินไดจากระดับยาเพียงอยางเดียวหากแต

ตองประเมินจากอาการทางคลินิกและ biochemical change  

ตาง ๆ รวมดวย การขับถาย salicylates เพิ่มขึ้นในภาวะ

ปสสาวะเปนดาง ดวยการให 1.26% sodium bicarbonate 
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และตรวจติดตามคา pH ของปสสาวะ การแกไขภาวะ 

metabolic acidosis ดวยการให 8.4% sodium bicarbonate 

ทางหลอดเลือดดํา (ตรวจระดับโปแตสเซียมในซีรัมกอน) ไม

ควรเรงการขับปสสาวะดวยการใหของเหลวเขาทางหลอด

เลือดดําในปริมาณมากเนื่องจากไมชวยเพิ่มการขับ salicylate 

ออกจากรางกายและอาจทําใหเกิด pulmonary edema ได 

หากอาการพิษรุนแรงการทํา hemodialysis เปนการรักษา

อันดับแรกที่ควรใช และควรใชกับผูปวยที่มีระดับ salicylate 

ในพลาสมาเกินกวา 700 มก./ลิตร หรือระดับต่ํากวานี้หากมี

อาการรุนแรง อายุนอยกวา 10 ป หรืออายุมากกวา 70 ป 
 
14. สภาวะการเก็บรักษา 

 ระบุโดยผูรับอนุญาต (แสดงขอมูลประกอบ) 

 
15. รูปแบบยาและขนาดบรรจุที่มีจําหนาย 

 ระบุโดยผูรับอนุญาต 

 
16. ช่ือและที่อยูของผูผลิตหรือนําหรือส่ังยาแผนปจจุบัน
เขามาในราชอาณาจักร  

  ระบุโดยผูรับอนุญาต 

ระบุหมายเลขโทรศัพท และโทรสาร (ถามี) 
 
17. วันที่มีการแกไขปรับปรุงเอกสาร 
พฤศจิกายน 2549 
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เอกสารกํากับยาแอสไพริน สําหรับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผูประกอบโรคศิลปะฉบับยอ  
ขอบงใช ตานการอักเสบ (ยาควบคุมพิเศษ) 

ทายคําส่ังกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๕๗/๒๕๕๑
 

1. ช่ือผลิตภัณฑ 
aspirin (AS pir in) หรือ acetylsalicylic acid หรือ แอสไพริน 
ช่ือการคา  

 ระบุโดยผูรับอนุญาต  
2. ช่ือและความแรงของตัวยาสําคัญ 
ตัวยาสําคัญ  
aspirin (แอสไพริน) 
ความแรง  

 ระบุโดยผูรับอนุญาต  
สารอ่ืน ๆ  

 ระบุโดยผูรับอนุญาต 
 3. ลักษณะของผลิตภัณฑ 

 ระบุโดยผูรับอนุญาต 

ระบุใหชัดเจนวาเปน plain uncoated tablet, film coated 

tablet, enteric coated tablet, dispersible tablet, 

effervescent tablet, extended release tablet, powder, 

chewable tablet, capsule หรือรูปแบบอื่น 

ระบุลักษณะอื่น ๆ ของยา เชนรูปราง สี ขนาด ฯลฯ 
4. เภสัชพลศาสตรและเภสัชจลนศาสตร 
เภสัชพลศาสตร 
ก. กลไกการออกฤทธิ์ของยา 

 แอส ไพริ นออกฤทธิ์ ขั ด ขวา งกา รทํ า ง านของ 

cyclooxygenase (COX) เอนไซม มีผลตอการ

อักเสบ  ควบคุมการทํางานของไตให เปนปรกติ 

เสริมสรางความทนทานของเยื่อบุกระเพาะอาหาร 

ตลอดจนการจับตัวเปนล่ิมของเลือด  
ข. กลไกการเกิดพิษของยา 

 ผลตอกระเพาะอาหารและลํ า ไส  (gastro-

intestinal effects) แอสไพรินยับยั้งการสราง PGEB2B 

ซึ่งมีหนาที่สําคัญในการปองกันเนื้อเยื่อของกระเพาะ

อาหารจากการระคายเคืองโดยกรดในกระเพาะ

อาหาร  

 ผลตอไต (renal effects) เปนผลจากการขัดขวาง

การสราง prostaglandins ในไต โดยอาจลดปริมาณ

เลือดที่ไหลผานไต (renal blood flow ) และลดอัตรา

การกรองผานกระจุกทอไต (glomerular filtration 

rate)  

 ผลต อการขับกรดยู ริ กออกทางป สสาวะ 
(uricosuric effects) ยาในขนาดสูง > 5 กรัมตอวัน 

ขัดขวางการดูดซึมกลับของกรดยูริกที่ทอไต สงผลให

กรดยูริกถูกขับออกเพิ่มขึ้นในปสสาวะ จึงไมแนะนํา

ใหใชแอสไพรินในการบรรเทาอาการปวดขอจากโรค

เกาต  
เภสัชจลนศาสตร 
แอสไพรินดูดซึมไดดีจากทางเดินอาหาร อัตราการดูดซึมยา

ขึ้นกับปจจัยหลายประการ  เชน  รูปแบบยา  กลาวคือ 

ระยะเวลาหลังกินยาจนไดระดับยาสูงสุดในพลาสมาเทากับ 

15-240 นาที ขึ้นกับรูปแบบยา กลาวคือ 30-60 นาทีสําหรับยา

แบบเม็ดฟู 45-120 นาทีสําหรับยาแบบ film-coated tablets 

4-12 ชั่วโมงสําหรับ extended-release tablets และ 8-14 

ชั่วโมงสําหรับ enteric-coated tablets ดังนั้นยาในรูปแบบ 

enteric-coated tablets จึงไมเหมาะที่จะนํามาใชแกปวดใน

กรณีของ acute pain หรือ acute headache เชน migraine  

ที่ตองการการออกฤทธิ์ที่รวดเร็ว • ยาสามารถผานรกไปยังเด็ก

ในครรภมารดา • แอสไพรินมีระยะครึ่งชีวิตระหวาง 15-20 

นาที โดยยาจะถูก hydrolyze อยางรวดเร็วที่ตับไดเปน 

salicylic acid ยาสวนใหญถูกขับออกทางไต 
5. ขอบงใช 
     ใชตานการอักเสบ 
(5.1) เพื่อบรรเทาอาการปวด บวม และการอักเสบในโรคขอ

อักเสบ (inflammatory joint disease) ไดแก ankylosing 

spondylitis, rheumatoid arthritis, systemic lupus 



 

erythematosus และ juvenile rheumatoid arthritis ไมใชใน 

acute gouty arthritis  

(5.2) ในโรค rheumatic fever 

(5.3) ในโรค Kawasaki’s disease 
6. ขนาดยาที่แนะนํา 
ก. ใชยาขนาดสูงในการตานการอักเสบเพื่อบรรเทา
อาการปวด บวม และการอักเสบในโรคขออักเสบใน
ผูใหญ ไดแก ankylosing spondylitis, rheumatoid arthritis 
และ systemic lupus erythematosus ไมใชใน acute 
gouty arthritis 
ครั้งละ 300-1000 มิลลิกรัม หางกัน 4 ชั่วโมง หลังอาหาร ใน

ภาวะอาการเฉียบพลันใชยาในขนาด 8 กรัมตอวัน  

 
ข. ใชยาขนาดสูงในการตานการอักเสบในเด็กและผูมี
อายุนอยกวา 18 ป ในโรค juvenile rheumatoid arthritis 

• เด็กที่มีน้ําหนักตัวนอยกวาหรือเทากับ 25 กก. ใชยาใน

ขนาด 60-90 มก./กก./วัน แบงใหทุก 4-6 ชั่วโมงหรือวัน

ละ 5-6 ครั้ง หากจําเปนอาจเพิ่มขนาดยาไดถึง 130 มก./

กก./วัน จนไดระดับ salicylate ในพลาสมาระหวาง 150-

300 ไมโครกรัม/มล. ขนาดยา maintenance มักอยู

ระหวาง 80-100 มก./กก./วัน 

• เด็กที่มีน้ําหนักตัวมากกวา 25 กก. ใชยาในขนาด 2.4-3.6 

กรัมตอวัน 
 
ค. ใชยาขนาดสูงในการตานการอักเสบในโรค rheumatic 
fever 

• ผูใหญ 4-8 กรัมตอวัน แบงใหวันละ  4-5 ครั้ง  

• เด็ก ในผูปวยที่มีอาการของ migratory polyarthritis 

เพียงอยางเดียว หรือมีอาการของ carditis รวมดวย เชนมี

หัวใจโต แตยังไมมีอาการของหัวใจลมเหลว • ใหยาใน

ขนาด 80-100 มก./กก./วัน แบงใหวันละ 4 ครั้ง โดยมี

เปาหมายใหไดระดับ salicylate ในซีรัมประมาณ  20-25 

มก.% ใหยาไปนาน 14 วัน แลวลดขนาดยาลงเหลือ     

60-70 มก./กก./วัน ไปนาน 4-6 สัปดาห • หากการ

วินิจฉัยถูกตองอาการมักดีขึ้นอยางรวดเร็วภายใน1-2  วัน 

• หรืออาจใหยาแบบขั้นบันไดภายใน 3 วันคือ เริ่มยาใน

ขนาด 60 มก./กก./วัน แบงใหวันละ 4 ครั้ง หากอาการ  

ไมดีขึ้นในวันรุงขึ้นใหยาในขนาด 90 มก./กก./วัน แบงให

วันละ 4 ครั้ง หากยังไมดีขึ้นเพิ่มขนาดยาเปน 120 มก./

กก./วัน แบงใหวันละ 5-6 ครั้ง ในวันที่สาม 

• ในผูปวยที่มีอาการของ carditis ไมมีหลักฐานวา

แอสไพรินชวยปองกันลิ้นหัวใจจากการถูกทําลาย  
 
ง .  ใช ย าขนาดสู ง ในการต านการอั ก เสบในโรค 
Kawasaki’s disease โดยใชรวมกับ intravenous 
gammaglobulin (IVIG) 
ใน acute phase ของโรคใชยาในขนาดสูงเนื่องจากการดูดซึม

แอสไพรินลดลงและการขับถายยาเพิ่มขึ้นในระยะแรกของโรค

นี้ • โดยใหยาในขนาด 80-100 มก./กก./วัน แบงใหวันละ 4 

ครั้งจนถึงวันที่ 14 นับจากเริ่มมีอาการ หรือจนผูปวยไมมีไข

นานอยางนอย 48-72 ชั่วโมง • (รอยละ 90 ของผูปวยจะไมมี

ไขภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได IVIG ในขนาด 2 กรัม/กก. 

เพียงครั้งเดียว) • หลังจากนั้นใหยาในขนาด 3-5 มก./กก./วัน 

นาน 6-8 สัปดาหนับจากเริ่มมีอาการของโรค จนกระทั่งผลการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการเชนคา ESR กลับสูปรกติ เพื่อปองกัน

การเกิด coronary aneurysm thrombosis • ในผูปวยบางราย

อาจตองใหยาอยางตอเนื่องตลอดไปหากพบวามีความ

ผิ ดป ร กติ ข อ ง หลอด เ ลื อ ดหั ว ใ จ จ า กก า รต ร ว จด ว ย 

echocardiography • ผูเชี่ยวชาญชาวญี่ปุนบางรายแนะนํา

ใหใชยาในขนาด 3-5 มก./กก./วัน ตั้งแตเร่ิมการรักษาเพื่อ

ปองกันผลขางเคียงจากการใชแอสไพรินในขนาดสูงไดแก พิษ

ตอตับ แผลเลือดออกในทางเดินอาหาร และ Reye’s 

syndrome ซึ่งอาจเปนวิธีรักษาที่สมเหตุผลเนื่องจากอาการ

ตาง ๆ ในชวงแรกจะถูกควบคุมไดอยางรวดเร็วดวย IVIG • 

ในขณะที่แพทยสวนหนึ่งในประเทศญี่ปุนใชยาเริ่มตนในขนาด 

30-50 มก./กก./วัน • ณ ปจจุบัน ยังไมมีหลักฐานที่บริบูรณ

พอจะลงความเห็นไดแนนอนวาในระยะ acute phase ของ

โรคการใหยาในขนาดใดใหผลการรักษาที่ดีที่สุด • การ

วินิจฉัยโรคใหไดอยางรวดเร็วและใหการรักษาดวย IVIG 

รวมกับแอสไพรินภายใน 10 วันนับจากเริ่มมีอาการลดอัตรา

ตายจาก 2% ลงเหลือต่ํากวา 0.01% แตรอยละ 2-5  ของ

ผูปวยจะยังคงเกิดความผิดปรกติของหลอดเลือดหัวใจ 
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จ. ขนาดยาในผูปวยกลุมพิเศษ 

• ผูปวยที่มีการทํางานของตับผิดปรกติ  

ผูปวยกลุมนี้มีความเสี่ยงตอพิษของ salicylate เพิ่มขึ้น แตไมมี

วิธีมาตรฐานในการปรับขนาดยา หลีกเลี่ยงการใชในโรคตับที่

รุนแรง 

• ผูปวยที่มีการทํางานของไตผิดปรกติ  

หลีกเล่ียงการใช aspirin หากไตวายขั้นรุนแรง ( CrCl < 10 

ml/min) 
7. วิธีใชยา 
1) กินยาพรอมอาหารหรือหลังอาหารทันที  และดื่มน้ําตาม 

อยางนอย 1 แกวเพื่อลดการระคายเคืองของกระเพาะอาหาร 

2) ยาแอสไพรินผงชนิดซองอาจระคายเคืองชองปากและ

หลอดอาหารได จึงควรละลายยาในน้ํา 1 แกวแลวดื่ม ไมควร

เทผงยาใสปากโดยตรง 

3) ภายใน 10 นาทีหลังกินแอสไพรินไมควรนอนลง เพราะยา

อาจคางในหลอดอาหารและทําใหหลอดอาหารเปนแผลและ

ตีบได 
8. ขอหามใช  
1) หามใชแกปวด ลดไขในเด็กและวัยรุนอายุต่ํากวา 18 ป 

ยกเวนมีความจําเปน  เนื่องจากเสี่ยงตอการเกิด  Reye’s 

Syndrome 

2) หามใชแกปวด ลดไขในผูปวยที่เปนไขหวัดใหญและ

อีสุกอีใส เนื่องจากเสี่ยงตอการเกิด Reye’s Syndrome 

3) หามใชรักษาอาการปวดเมื่อยเนื่องจากทํางานหนัก 

เนื่องจากเสี่ยงตอการเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร 

4) สตรีใหนมบุตรหามใชยานี้ 

5) หามใชกับผูปวยที่แพแอสไพรินรวมทั้ง salicylates หรือ 

NSAIDs เนื่องจากอาจแพแอสไพรินไดเชนเดียวกัน 

6) หามใชกับผูปวยหอบหืด vasomotor rhinitis ริดสีดวงจมูก 

(nasal polyps) ลมพิษ และ angioedema เนื่องจากพบวา

ผูปวยกลุมนี้อาจแพแอสไพรินไดงาย 

7) หามใชกับผูมีปญหาเลือดออกหยุดยากเชนฮีโมฟเลีย และ

ไขเลือดออก หรือใชกับผูที่ใชยาที่ทําใหเลือดแข็งตัวชา 

8) หามใชกับผูปวยโรคเกาต 

9) หามใชกับผูที่มีการทํางานของตับหรือไตเสียไปอยางมาก 

10) หามใชกับผูไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะ หรือมีปญหาเลือดออก

ภายในกะโหลกศีรษะ 

11) หามใชกับสตรีมีครรภในไตรมาสที่สามของการตั้งครรภ 

12) หามใชกับผูกําลังเปนโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลําไส 

(peptic ulcer) แผลเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือลําไส 

หรือมีประวัติเคยเปนโรคดังกลาว 

13) หามกินยาที่หมดอายุหรือเส่ือมสภาพ ซึ่งมีกล่ิน

น้ําสมสายชูรุนแรง หรือมีเกล็ดสีขาวบนเม็ดยา  
9. คําเตือนและขอควรระวัง 
คําเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
1) สตรีใหนมบุตรหามใชยานี้ 

2) สตรีมีครรภหลีกเลี่ยงการใชยานี้ หากไมไดรับคําแนะนํา

จากแพทย 

3) หลีกเลี่ยงการใชยานี้ติดตอกันเปนเวลานาน เพราะเพิ่ม

ความเสี่ยงตอการเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหาร อาการ

หอบหืด ความผิดปกติของตับและไต ยกเวนแพทยส่ัง 
คําเตือนและขอควรระวังอื่น 
1) การใชรวมกับ NSAIDs อาจเพิ่มการคั่งของเกลือและ

ของเหลวในรางกายและอาจทําใหไตวายได 

2) หลีกเลี่ยงการใชแอสไพรินภายใน 6 สัปดาห ภายหลังการ

ใหวัคซีนอีสุกอีใส (ซึ่งเปนวัคซีนชนิดมีชีวิต) เพื่อปองกันความ

เส่ียงตอการเกิด Reye’s Syndrome 

3) ในเด็กและวัยรุนที่ตองใชแอสไพรินอยางตอเนื่อง ควรหยุด

แอสไพรินในทันทีที่ผูปวยมีไข และเริ่มแอสไพรินใหมหลังจาก

ไขลดลงเปนปรกตแิลว 

4) การใชรวมกับ Cox-2 inhibitors สงผลใหประโยชนของ 

Cox-2 inhibitors ในการลดอันตรายตอเยื่อบุกระเพาะอาหาร

และลําไสสูญเสียไป การใช Cox-2 inhibitors ในผูที่ใช aspirin 

อยางตอเนื่องจึงไมใชการใชยาที่สมเหตุผล 
10. อันตรกิริยากับยาอื่น 

ยาที่ใชรวมดวย ผลที่เกิดขึ้น 

Alcohol และ corticosteroid 
 
Anticoagulants (heparin, 

warfarin) 

Sulfonylureas 

เพิ่มผลขางเคียงตอทางเดิน

อาหาร 

เพิ่ มความ เสี่ ย งต อภาวะ

เลือดออก 

เพิ่มฤทธิ์การลดระดับกลูโคส

 3 



 

 

Methotrexate 

Uricosuric agent 

NSAIDs 

ในพลาสมา 

เพิ่มพิษตอไขกระดูก 

ลดฤทธิ์การขับ uric acid 

เพิ่ มความ เสี่ ย งต อภาวะ

เลือดออก ลดการทํางานของ

ไต เพิ่มพิษตอทางเดินอาหาร 

และลดฤทธิ์  antiplatelets 

ของ aspirin  

 
11. สตรีมีครรภและสตรีระหวางใหนมบุตร 
แอสไพรินในขนาดปานกลาง (analgesic dose) มีผลตอการ

แข็งตัวของเลือดทั้งตอมารดาและทารก จึงควรหลีกเล่ียงการ

ใชยานี้ในสตรีมีครรภโดยเฉพาะระยะไตรมาสที่สามเพื่อลด

ความเส่ียงของการเกิดเลือดออกผิดปรกติ นอกจากนี้ aspirin 

ยังอาจสงผลใหเกิดการคลอดเลยกําหนด (delayed birth) 

และการคลอดยืดเยื้อ (prolonged labour) ยาในขนาดสูงอาจ

ทําให ductus arteriosus ปดกอนกําหนดสงผลใหเกิด 

pulmonary hypertension ในทารกแรกเกิดได (ดูขอหามใช 

คําเตือนและขอควรระวัง) 

แอสไพรินผานสูน้ํานมมารดาไดจึงหามใชในสตรีขณะใหนม

บุตรเพราะอาจทําใหเกิดผ่ืนและภาวะเลือดออกผิดปรกติใน

เด็กได  ตลอดจนเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด  Reye’s 

syndrome ในเด็ก (ดูขอหามใช) 
12. อาการไมพึงประสงค  
ระบบภูมิคุมกัน: เกิดภาวะภูมิไวเกิน (hypersensitivity) โดยมี

ลมพิษ น้ํามูกไหล แนนจมูก angioneurotic edema หรือ

หายใจลําบากจากหลอดลมตีบอยางรุนแรง  

ระบบทางเดินอาหาร: อาหารไมยอย (dyspepsia) คล่ืนไส 

อาเจียน ระคายเคืองเยื่อบุทางเดินอาหารทําใหเกิด erosion 

หรือแผลในกระเพาะอาหารและลําไส เกิดเลือดออกในทางเดิน

อาหารหรือเกิดรูทะลุได • การใช low dose aspirin เพิ่มความ

เส่ียงตอการเกิดแผลและเลือดออกในทางเดินอาหารหรือเกิดรู

ทะลุเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาของผูที่ไมไดใชยา โดยยาชนิด plain 

และ enteric coated มีความเสี่ยงไมแตกตางกัน • พิษตอตับ

พบไดนอย 

ระบบไต: เกลือแรและของเหลวสะสมในรางกาย ตลอดจนทํา

ใหการทํางานของไตลดลง  

ระบบหู: มีเสียงในหู (tinnitus) 

ระบบกลามเนื้อ: rhabdomyolysis 

 

Reye’s syndrome ไดแกภาวะ hepatic encephalopathy 

โดยมีอาการอาเจียนอยางตอเนื่อง ระดับความรูสึกตัวลดลง 

ระดับเอนซัยมตับในพลาสมาเพิ่มขึ้น ระดับโปรทรอมบินใน

เลือดลดลง  และมีภาวะระดับแอมโมเนียในเลือดสูง  ซึ่ง 

Reye’s syndrome มักเกิดในเด็กและวัยรุนที่ใช aspirin ขณะ

มีโรคติดเชื้อไวรัสเชนไขหวัดใหญ อีสุกอีใส นอกจากนี้ยังมี

รายงานในผูปวยที่มีอายุมากถึง 61 ปดวย 

 
13. การไดรับยาเกินขนาดและวิธีรักษา 
พิษจาก salicylates มักเกิดขึ้นเมื่อระดับยาในพลาสมาสูงเกิน

กวา 350 มก./ลิตร (2.5 มิลลิโมล/ลิตร) ผูใหญที่เสียชีวิตสวน

ใหญมีระดับยาเกินกวา 700 มก./ลิตร การกินยาครั้งเดียวใน

ขนาดนอยกวา 100 มก./กก. มักไมทําใหเกิดพิษที่รายแรง 

อาการสําคัญของพิษจาก salicylatae ไดแก อาเจียน ภาวะ

ขาดน้ํา มีเสียงในหู เวียนศีรษะ หูหนวก เหงื่อออก มือเทารอน 

ชีพจรเตนแรง และหายใจเร็วและแรง ผูปวยสวนใหญพบภาวะ 

acid-base disturbance โดยพบรวมกันระหวาง respiratory 

alkalosis และ metabolic acidosis โดยอาจมี arterial pH 

ปกติหรือสูงกวาปกติในผูใหญ หรือเด็กโตกวา 4 ขวบ เด็กอายุ 

4 ปหรือต่ํากวามักมีภาวะ metabolic acidosis เดนกวา และมี 

arterial pH ต่ํา ทั้งนี้ภาวะ acidosis อาจเพิ่มการนํา 

salicylates ผาน blood brain barrier เขาสูสมอง 

อาการที่พบไดไมบอยประกอบดวย การอาเจียนเปนเลือด     

ไขสูงเกิน ระดับกลูโคสในเลือดต่ํา ระดับโปแตสเซียมในเลือด

ต่ํา เกล็ดเลือดต่ํา เพิ่มสัดสวนของ INR/PTR ไตวาย 

intravascular coagulation ปอดบวมน้ํา อาการทางระบบ

ประสาท ไดแก อาการสับสน disorientation โคมา และชัก  

พบในผูใหญไดนอยกวาเด็ก   

การรักษาในผูใหญ ให activated charcoal ถากินยามา      

ไมเกิน 1 ชั่วโมง และกินยามากกวา 250 มก./กก. ควรวัด

ระดับ salicylate ในพลาสมาแมวาความรุนแรงของการเปน
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พิษไมสามารถประเมินไดจากระดับยาเพียงอยางเดียวหากแต

ตองประเมินจากอาการทางคลินิกและ biochemical change  

ตาง ๆ รวมดวย การขับถาย salicylates เพิ่มขึ้นในภาวะ

ปสสาวะเปนดาง ดวยการให 1.26% sodium bicarbonate 

และตรวจติดตามคา pH ของปสสาวะ การแกไขภาวะ 

metabolic acidosis ดวยการให 8.4% sodium bicarbonate 

ทางหลอดเลือดดํา (ตรวจระดับโปแตสเซียมในซีรัมกอน)      

ไมควรเรงการขับปสสาวะดวยการใหของเหลวเขาทางหลอด

เลือดดําในปริมาณมากเนื่องจากไมชวยเพิ่มการขับ salicylate 

ออกจากรางกายและอาจทําใหเกิด pulmonary edema ได 

หากอาการพิษรุนแรงการทํา hemodialysis เปนการรักษา

อันดับแรกที่ควรใช และควรใชกับผูปวยที่มีระดับ salicylate 

ในพลาสมาเกินกวา 700 มก./ลิตร หรือระดับตํ่ากวานี้หากมี

อาการรุนแรง อายุนอยกวา 10 ป หรืออายุมากกวา 70 ป 
 
14. สภาวะการเก็บรักษา 

 ระบุโดยผูรับอนุญาต (แสดงขอมูลประกอบ) 

 
15. รูปแบบยาและขนาดบรรจุที่มีจําหนาย 

 ระบุโดยผูรับอนุญาต 

 
16. ช่ือและที่อยูของผูผลิตหรือนําหรือส่ังยาแผนปจจุบัน
เขามาในราชอาณาจักร  

  ระบุโดยผูรับอนุญาต 

ระบุหมายเลขโทรศัพท และโทรสาร (ถามี) 
 
17. วันที่มีการแกไขปรับปรุงเอกสาร 
พฤศจิกายน 2549 
 
*หมายเหตุ  
กรณีใชในผูใหญ เพื่อบรรเทาอาการปวด บวม และการอักเสบ

ในโรคขออักเสบ (inflammatory joint disease)  ใหใชเฉพาะ

ยาที่มีความแรง 300 mg ขึ้นไป 

กรณี  juvenile rheumatoid arthritis, โรค rheumatic fever 

และ Kawasaki’s disease ใหใชเฉพาะยาที่มีความแรง 75 

mg ขึ้นไป 
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เอกสารกํากับยาสําหรับประชาชนสําหรับยาแอสไพรินUชนิดเม็ด/แคปซูล/ผงUที่เปนยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 
ตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๘๕๗/๒๕๕๑  

เร่ือง แกไขทะเบียนตํารับยาที่มีแอสไพรินเปนสวนประกอบ 
  

 

เอกสารกํากับยาสําหรับประชาชน 

แอสไพริน........มิลลิกรัม ชนิดเม็ด/แคปซูล/ผง 
[ช่ือการคา]  

คําเตือน ยานี้ใชตามคําสั่งของแพทยเทานั้น 
1. ยานี้คือยาอะไร 

• [ช่ือการคา] 1 เม็ด/แคปซูล/ซอง มีตัวยาแอสไพริน ........ มิลลิกรัม 

• แอสไพริน จัดเปนยาในกลุม “ยาตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด”  
2. แอสไพรินใชเพื่ออะไร  

(1) ใชบรรเทาปวดในผูใหญ ในกรณี ปวดหัว ปวดฟน ปวดกลามเนื้อและขอ
จากการบาดเจ็บ 

(2) ใชลดไขในผูใหญ 
(3) ตานการอักเสบปวด บวม แดง รอนจากโรครูมาตอยด หรือโรคอื่น ๆ 
(4) ปองกันการอุดตันของเสนเลือดหัวใจหรือเสนเลือดสมอง 

3. หามใชแอสไพริน เม่ือไร 
(1) หามใชลดไข แกปวด ในเด็กและผูที่อายุตํ่ากวา 18 ป ตลอดจนผูที่เปน

ไขหวัดใหญ อีสุกอีใส และโรคติดเชื้อไวรัสอื่น เพราะอาจเกิด “กลุมอาการรายย” 
 
 
 
 

(2) หามใชยานี้แกปวดเมื่อยจากการทํางานหนักหรือใชติดตอกันนานกวา 10 
วัน ดวยตนเอง เพราะเสี่ยงตอการเกิดแผลเลือดออกในกระเพาะอาหาร และ
กระเพาะอาหารทะลุ 

(3) หามใชยานี้หากแพยาแอสไพริน ซาลิไซเลท หรือยาตานการอักเสบที่
ไมใชสเตียรอยดอื่น ๆ (เชนไอบูโพรเฟน และไดโคลฟแนค) หรือเคยใชยาเหลานี้
แลวมีผื่นหรือลมพิษ คันตามผิวหนัง หายใจลําบาก หนาบวม ตาบวม เปนตน  

(4) หามใชยานี้ถามีปญหาเลือดออกหยุดยาก เชน เปนโรคไขเลือดออก เปน
โรคฮีโมฟเลีย หรือกําลังใชยาบางชนิดซึ่งทําใหเลือดแข็งตัวชา เชน วอรฟาริน 
เพราะแอสไพรินทําใหเลือดแข็งตัวชาลงแมใชยาในขนาดต่ํา 

(5) อยาใชยานี้กอนปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรP

 
Pหากกําลังตั้งครรภหรือใหนม

บุตร เปนโรคกระเพาะอาหาร ตับ ไต เบาหวาน โลหิตจาง หอบหืด ริดสีดวงจมูก 
หรือเปนผูสูงอายุ เพราะมีความเสี่ยงสูงจากอันตรายของแอสไพริน 
 
 
 
 

เพื่อความปลอดภัย โปรดอานเอกสารนี้ใหละเอียดกอนใชยา 

   ปรบัตามทะเบียนยา 

ปรับตามทะเบียนยา 

ปรับตามทะเบียนยา 

กลุมอาการรายย เปนความเจ็บปวยที่รุนแรงเนื่องจากตับถูกทําลาย ทําให
สมองบวม ชัก หมดสติ และอาจเสียชีวิตได อาการนี้สัมพันธกับการใช
แอสไพรินซึ่งมักพบในเด็กและผูที่อายุตํ่ากวา 18 ป   

ในแตละขอหามขางตน แพทยอาจสั่งใชแอสไพรินกับผูปวยบางรายหาก
พิจารณาแลวเห็นวามีความจําเปน 



 
 
 
 
 
4. หญิงมีครรภหรือใหนมบุตร ควรใชแอสไพรินหรือไม 

• UหญิงมีครรภU ควรหลีกเลี่ยงยานี้ เพราะอาจเปนอันตรายตอปอดและหัวใจ
ของทารก 

• Uหญิงใหนมบุตร U หามใชยานี้ เพราะเด็กจะไดรับยาผานน้ํานมแม ทําให
เสี่ยงตอการเกิดกลุมอาการรายย (ดูคําอธิบายเรื่อง “กลุมอาการรายย” ในขอ 3 
(1)) 
5. อาการขางเคียงของแอสไพรินมีอะไร 

การใชแอสไพรินอาจมีอาการขางเคียงจากการใชยาดังนี้ 
(1) อาการขางเคียงชนิดรุนแรง หากเกิดขึ้นUตองหยุดยาและรีบไปพบแพทย

ทันทUี เชน  
• ถายดํา ปวดทองมาก อาเจียนเปนเลือดหรือสีกาแฟ มึนงง สับสน (อาการ

เหลานี้คือ การมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร) 
• หายใจลําบาก มีผื่นตุมพอง ผิวหนังหลุดลอก เปนแผลในปากหรือจมูก 

เสียงดังในหู ลมพิษ หนาบวม ตาบวม คันตามรางกาย (อาการเหลานี้คือ การแพ
ยา) 

• จ้ําตามผิวหนัง  ประจําเดือนมากผิดปรกติ  (อาการเหลานี้  คือ  การมี
เลือดออกผิดปรกติ) 

(2) อาการขางเคียงชนิดไมรุนแรง หากเกิดขึ้นไมจําเปนตองหยุดยา แตควร
แจงแพทยหรือเภสัชกร เชน  

• ทองเสีย ทองผูก คลื่นไส อาเจียนP

 
PทองอืดP

 
Pแสบรอนในอก 

P

 
Pแตถาอาการรุนแรงหรือไมยอมหายไปใหไปพบแพทยทันที 
6. ขอควรปฏิบัติ ขณะใชแอสไพริน 

(1) ไมควรดื่มเหลาหรือสูบบุหรี่ เพราะเพิ่มความเสี่ยงทําใหเลือดออกใน
กระเพาะอาหารไดงาย  

(2) ถาตองผาตัดหรือถอนฟน ตองแจงใหแพทยหรือทันตแพทยทราบวากําลัง
กินแอสไพรินอยู 

(3) เด็กหรือวัยรุนที่ตองใชแอสไพรินอยางตอเนื่องเพื่อรักษาโรคบางชนิด
ตามแพทยสั่ง หากมีไขใหหยุดกินแอสไพริน และรีบไปพบแพทย 

(4) ผูที่ใชแอสไพรินติดตอกันเปนเวลานาน มีโอกาสเกิดแผลในกระเพาะ
อาหารไดงาย (แมจะกินยาพรอมอาหารหรือยาลดกรด หรือดื่มน้ําตาม เพื่อ
ปองกันกระเพาะอาหารแลวก็ตาม) ดังนั้น จึงตองอยูในความดูแลของแพทย 
7. ยาหรือสิ่งใดที่ไมควรใชรวมกับแอสไพริน 

(1) ยาสเตียรอยดและยาตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยดอื่น ๆ เพราะทําให
เกิดแผลเลือดออกในกระเพาะอาหารไดงายขึ้น 

(2) ยาปองกันการแข็งตัวของเลือด เชน วอรฟาริน เพราะทําใหเลือดไหลไม
หยุดได 

 

อยาลืมแจงใหแพทยหรือเภสัชกรทราบวา • ทานแพยาอะไร • มีโรค

ประจําตัวหรือไม • กําลังใชยาใดอยูในขณะนี้ • กําลังตั้งครรภหรือใหนม

บุตรหรือไม • ดื่มสุราหรือสูบบุหรี่หรือไม 



 
 
 

 
 
8. ขนาดและวิธีใช 
       (1) ใชลดไข บรรเทาปวด 
            Uผูใหญ:U  กินเฉพาะเมื่อมีอาการปวดหรือมีไข  ครั้งละ  ……… เม็ด /
แคปซูล/ซอง (……. มิลลิกรัม) วันละ 1-4 ครั้ง  แตละครั้งหางกันไมนอยกวา 4 
ช่ัวโมง กินพรอมอาหารหรือหลังอาหารทันที   อยากินเกินวันละ …… เม็ด/
แคปซูล/ซอง (หรือใชตามขนาดที่แพทยสั่ง) 

      Uเด็กและผูที่อายุตํ่ากวา 18 ป:U หามใช 
(2) ใชตานการอักเสบปวด บวม แดง รอน จากโรครูมาตอยด 
       Uผูใหญและเด็ก:U กินยาตามขนาดที่แพทยสั่ง  
(3) ใชปองกันการอุดตันของเสนเลือดหัวใจหรือเสนเลือดสมอง 
       Uผูใหญและเด็ก:U กินยาตามขนาดที่แพทยสั่ง  
 

วิธีใชยาที่ถูกตอง 
(1) กินพรอมอาหารหรือหลังอาหารทันทีและดื่มน้ําตามอยางนอย 1 แกว 

(250 ซีซี) เพื่อลดการระคายเคืองกระเพาะอาหารเชนอาการแสบทอง  
(2) ภายใน 10 นาทีหลังกินแอสไพรินไมควรเอนตัวลงนอนเพราะยาอาจ

คางในหลอดอาหาร ทําใหระคายเคืองเกิดเปนแผลได 
(3) แอสไพรินชนิดผง ควรผสมน้ํา 1 แกวแลวดื่ม ไมควรเทผงยาใสปาก

โดยตรง เพราะผงยาอาจติดคางในชองปากและหลอดอาหาร ทําใหระคาย
เคืองเกิดเปนแผลได 

(4) อยากินยาที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ เชนยามีกลิ่นน้ําสมสายชูรุนแรง 
ใหทิ้งไป 

(5) อยากินแอสไพรินแกปวดหัวเปนประจําหรือจนติดเปนนิสัย เพราะอาจ
ทําใหอาการกําเริบมากขึ้น (เชน ปวดหัวทุกวันตอนเชา) ซึ่งรักษายากS S 

9. ถาใชยามากเกินขนาดที่แนะนําจะเปนอยางไร และควรทําอยางไร 
• อาการที่มักพบถาใชยาเกินขนาด เชน ปวดแสบรอนในทอง สับสน เปนลม 

ออนเพลีย มีเสียงดังในหู หูอื้อ มีไข ปวดหัว หายใจเร็ว ปสสาวะลดลง ชัก ไม
รูสึกตัว  

• ถาไดรับยาเกินขนาดใหรีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดภายใน 1 ช่ัวโมง 
10. ลืมกินยาทําอยางไร  
      • หากลืมกินยาตามเวลาที่กําหนด ใหกินยาตามขนาดและวิธีใชที่ระบุไวใน
ขอ 8  
        • หามกินยาเพิ่มเปน 2 เทา 
11. เม่ือไรควรไปพบแพทย 

(1) หากเกิดอาการขางเคียงชนิดรุนแรงในขอ 5 (1) ใหหยุดยาและรีบไปพบ
แพทยทันที (นํายาและเอกสารนี้ไปดวย) 

(2) หากเกิดอาการขางเคียงอื่นๆ หรือตามขอ 5 (2) ที่รุนแรงหรือรบกวนทาน

ยังมียาอีกหลายชนิดที่ตองระวังการใชรวมกับแอสไพริน เชน ยาบางชนิดที่
ใชในโรคเบาหวาน เกาต ลมชัก มะเร็ง หรือความดันโลหิตสูง จึงตองแจง
ใหแพทยหรือเภสัชกรทราบเสมอวาทานกําลังใชยาอะไรอยู 

ปรับขนาดและวิธีใชตาม
รูปแบบและความแรงของยา 

การใส
ดูตาม

ขอมูลขนาดยาให
 “แนวทางปฎิบัติ” 
ทายเอกสาร 



มาก ควรไปปรึกษาแพทยหรือเภสัชกร (นํายาและเอกสารนี้ไปดวย) 
(3) ผูปวยที่แพทยสั่งใชแอสไพรินอยางตอเนื่องเปนเวลานาน ควรไปพบ

แพทยตามนัดทุกครั้งและไมหยุดยาเองเพราะอาจเกิดอันตรายรายแรงได 
12. เก็บยานี้อยางไร  

(1) เก็บยาในภาชนะปดสนิท อยาใหโดนแสงโดยตรง  
(2) เก็บยาที่อุณหภูมิไมเกิน ............. องศาเซลเซียส อยาเก็บในที่รอน 
(3) เก็บยาในที่แหง อยาเก็บในที่ช้ืน เชน หองน้ํา หองครัว  
(4) เก็บยาทุกชนิดใหพนสายตาและมือเด็ก 
 
 
 

ผูผลิต/ ผูนําเขา / ผูแทนจําหนาย ........................................................................... 
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งสุดทายเม่ือ  ตุลาคม 2550 

 
Uแนวทางปฎิบัติ 

1. การระบุขนาดยาที่ใชตองสอดคลองกับความแรงของตํารับยาแอสไพรินของแตละบริษัท กลาวคือ 
ก. หากเปนตํารับยาในความแรง 300-325 มิลลิกรัม ตอเม็ด, แคปซูล หรือซอง ใหระบุวา 

   Uผูใหญ:U  กินเฉพาะเมื่อมีอาการปวดหรือมีไข ครั้งละ 1-2 เม็ด/แคปซูล/ซอง (ในวงเล็บนี้ใหระบุขนาดยาเปนมิลลิกรัม  
    เชน 300-600 มิลลิกรัม หรือ 325-650 มิลลิกรัม ที่สอดคลองกับความแรงของตํารับยาแอสไพรินของแตละ 
    บริษัท) วันละ 1-4 ครั้ง แตละครั้งหางกันไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง กินพรอมอาหารหรือหลังอาหารทันที  อยากิน 
    เกินวันละ 8 เม็ด/แคปซูล/ซอง (หรือใชตามขนาดที่แพทยสั่ง) 

  Uเด็กและผูที่อายุตํ่ากวา 18 ป:U หามใช 
ข. หากเปนตํารับยาในความแรง 450-500 มิลลิกรัม ตอเม็ด, แคปซูล หรือซอง ใหระบุวา 

   Uผูใหญ:U  กินเฉพาะเมื่อมีอาการปวดหรือมีไข ครั้งละ 1-2 เม็ด/แคปซูล/ซอง (ในวงเล็บนี้ใหระบุขนาดยาเปนมิลลิกรัม  
    เชน 450- 900 มิลลิกรัม หรือ 500-1000 มิลลิกรัม ที่สอดคลองกับความแรงของตํารับยาแอสไพรินของแตละ 
    บริษัท) วันละ 1-4 ครั้ง แตละครั้งหางกันไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง กินพรอมอาหารหรือหลังอาหารทันที  อยากิน 
    เกินวันละ 6 เม็ด/แคปซูล/ซอง (หรือใชตามขนาดที่แพทยสั่ง) 

  Uเด็กและผูที่อายุตํ่ากวา 18 ป:U หามใช 
ค. หากเปนตํารับยาในความแรง 600-650 มิลลิกรัม ตอเม็ด, แคปซูล หรือซอง ใหระบุวา 

   Uผูใหญ:U  กินเฉพาะเมื่อมีอาการปวดหรือมีไข ครั้งละ 1 เม็ด/แคปซูล/ซอง (ในวงเล็บนี้ใหระบุขนาดยาเปนมิลลิกรัม เชน  
    600 มิลลิกรัม หรือ 650 มิลลิกรัม ที่สอดคลองกับความแรงของตํารับยาแอสไพรินของแตละบริษัท)   วันละ   
    1-4 ครั้ง แตละครั้งหางกันไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง กินพรอมอาหารหรือหลังอาหารทันที  อยากินเกินวันละ  4  
    เม็ด/แคปซูล/ซอง (หรือใชตามขนาดที่แพทยสั่ง) 

  Uเด็กและผูที่อายุตํ่ากวา 18 ป:U หามใช 
2. การแสดงเนื้อหา  

2.1 ตัวอักษรควรใชตัวอักษรชนิดมีหัว และมีขนาดอักษรที่อานไดชัดเจน  
2.2 เนื้อหาควรเปนภาษาไทยทั้งหมด สวนตัวเลขเปนอาราบิก 

2.3 ความกวางของคอลัมนไมควรกวางเกินไป เพราะจะทําใหผูอานเกิดการหลงบรรทัดขณะอาน 
 

ปรับตามทะเบียนยา 

หามแบงปนหรือแนะนํายานี้ใหแกผูอื่น  แมวาจะมีอาการเดียวกัน เพราะอาจ
เกิดอันตรายได 

ปรับตามทะเบียนยา 




