
 
 

1. ยานีค้อืยาอะไร 

1.1 ยานีม้ชี ือ่สามญัวา่อะไร 

 ไดเมนไฮดรเินต (dimenhydrinate) เป็นยาตา้น
การแพท้ีม่ฤีทธิป้์องกนัอาการคลืน่ไส ้อาเจยีน 
และวงิเวยีน   

1.2 ยานีใ้ชเ้พือ่อะไร                                

 ใชรั้กษาอาการคลืน่ไสอ้าเจยีน และอาการเวยีน
ศรีษะบา้นหมนุ 

 ใชป้้องกนัการเกดิคลืน่ไสอ้าเจยีน และอาการ
เวยีนศรีษะบา้นหมนุทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาการเมารถ
เมาเรอื  

 

2. ขอ้ควรรูก้อ่นใชย้า 

2.1 หา้มใชย้านีเ้ม ือ่ไร 

 แพย้านี ้หรอืแพย้าไดเฟนไฮดรามนี 
(diphenhydramine) 

2.2 ขอ้ควรระวงัเมือ่ใชย้านี ้

 ผูป่้วยบางกลุม่อาจไดร้บัอนัตรายจากยานี้
มากขึน้ ไดแ้ก ่
-  เด็กอายตุ า่กวา่ 1 ปี   ผูป่้วยทีก่ าลังตัง้ครรภ์  ให ้
นมลกู เด็ก  และผูส้งูอายุ   
-   ผูป่้วยโรคความดันโลหติสงู หัวใจ  และหลอด
เลอืด  ตับท างานผดิปกติ ตอ่มไทรอยดท์ างาน
มากกวา่ปกติ  
-  ผูป่้วยโรคตอ้หนิ ตอ่มลกูหมากโต  ปัสสาวะ
ปวดหรอืขดั ล าไสอ้ดุตัน    
-  ผูท้ีม่ปีระวัตโิรคหอบหดื   ถงุลมโป่งพอง ชกั

   
 ยงัไมม่ขีอ้มลูความปลอดภยัของการใชย้านี้

ในผูป่้วยบางกลุม่ ไดแ้ก ่
- เด็กอายนุอ้ยกวา่ 2 ปี 

 ไมค่วร ดืม่แอลกอฮอลร์ว่มกบัยานี ้เพราะอาจท า
ใหเ้กดิอาการงว่งซมึ  

 ยาอกีหลายชนดิทีห่ากใชร้ว่มกบัยานีอ้าจเป็น
อนัตรายตอ่ตัวทา่น หากผูจ้า่ยยาไมท่ราบวา่ทา่น
ก าลังใชย้าเหลา่นีอ้ยู ่เชน่ ยาทีม่ฤีทธิก์ดระบบ
ประสาทสว่นกลาง  

3. วธิใีชย้า 

3.1 ขนาดและวธิใีช ้

 ควรใชย้าตามค าแนะน าของแพทยห์รอืเภสชั
กรเทา่น ัน้ ขนาดยาไดเมนไฮดรเินตในผูป่้วยแต่
ละรายมคีวามแตกตา่งกนั  ใหใ้ชต้ามแพทยส์ัง่
อยา่งเครง่ครัด   

 ถา้กนิยาเพือ่ป้องกนัอาการคลืน่ไส ้อาเจยีน หรอื
วงิเวยีนจากการเมารถ เมาเรอื ใหก้นิยากอ่นออก
เดนิทางอยา่งนอ้ยครึง่  ถงึหนึง่ชัว่โมง  

 กนิยาตามขนาดยาทีแ่พทยส์ัง่  ไมค่วรเพิม่หรอืลด
ขนาดยาเอง  

3.2 หากลมืกนิยา ควรท าอยา่งไร 

 กนิยาทันททีีน่กึได ้แตถ่า้นกึไดใ้กลก้บัมือ้ถัดไป 
ใหเ้วน้ยาในมือ้นัน้ แลว้รอกนิยาของมือ้ตอ่ไป 
โดยหา้มกนิยาเพิม่เป็น 2 เทา่ 

3.3 ถา้กนิยานีเ้กนิขนาดทีแ่นะน า ควรท าอยา่งไร 

 ใหส้งัเกตอาการอยา่งใกลช้ดิ หากมอีาการ
ผดิปกตทิีร่นุแรง เชน่ มา่นตาขยาย  หนา้แดง  มี
ไข ้  ประสาทหลอน  ออ่นเพลยี  ตัวสัน่  กลา้มเนือ้
กระตกุ  ปากจมกูหรอืคอแหง้อยา่งรนุแรง  งว่งซมึ
รนุแรง  หมดความรูส้กึ  หายใจล าบาก  และชกั   
ส าหรับเด็กอาจมเีริม่ดว้ยอาการตืน่เตน้  นอนไม่
หลับ  และตามดว้ยการเคลือ่นไหวของรา่งกายไม่
ประสานกนั   งว่งซมึ  หมดความรูส้กึ  และชกั ให ้
รบีไปโรงพยาบาลเพือ่ใหแ้พทยท์ าการรักษาได ้
ทันทว่งท ี

 

4. ขอ้ควรปฏบิตัริะหวา่งการใชย้า 

 

 ผูป่้วยอาจมอีาการงว่งซมึหรอืวงิเวยีนระหวา่ง
ใชย้านี ้ อยา่ขบัรถ หรอืท างานกบั
เครือ่งจักรกล ยานีอ้าจท าใหป้าก  จมกู 

คอแหง้  และเสมหะเหนยีวขน้ได ้ อาจดืม่น ้า
มาก ๆ  

 
 
 
 
 

5. อนัตรายทีอ่าจเกดิจากยา 

5.1 อาการทีต่อ้งหยดุยาแลว้รบีไปพบแพทยท์นัท ี

 หายใจล าบาก  หายใจมเีสยีงดังหวดี แน่นหนา้อก  

บวม  บรเิวณใบหนา้   ผืน่แดง ถา่ยปัสสาวะไมอ่อก 

ชกั สบัสน 

  ตาพรา่  หัวใจเตน้ผดิปกต ิ  หัวใจเตน้ชา้ หรอืเตน้

เร็ว เตน้ตบุ ๆ  ใจสัน่ หรอืเจ็บหนา้อก คอื มเีสยีง

ดังในหู พดูไมม่เีสยีง  รูส้กึเหนือ่ยหรอืออ่นเพลยี

อยา่งมาก  รวมทัง้อาการอืน่ใดทีร่นุแรงหรอืทีไ่ม่

ยอมหายไป 

 

5.2 อาการทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งหยดุยา แตถ่า้มอีาการ
รนุแรงใหไ้ปพบแพทยท์นัท ี

 งว่งนอน  เวยีนหัว   ปวดหัว  คลืน่ไส ้  หรอือาเจยีน 

ปวดทอ้ง ทอ้งรว่ง หรอื ทอ้งผกู  ปากแหง้ คอแหง้  

เสมหะขน้  เบือ่อาหาร  แตบ่างคนอาจอยาก

อาหารมากขึน้  น ้าหนักขึน้   ออ่นเพลยี หรอื

เหนือ่ยออ่น ในเด็กอาจมอีาการกระวนกระวาย อยู่

ไมส่ขุ  และนอนไมห่ลับ  ยกเวน้ถา้มอีาการรนุแรง

ใหไ้ปพบแพทยท์ันท ี

6. ควรเก็บยานีอ้ยา่งไร 

 เก็บไวใ้นภาชนะบรรจเุดมิตามทีไ่ดร้ับมา 

 แกะยาออกจากแผงเมือ่จะกนิในแตล่ะครัง้เทา่นัน้  

 เก็บยาในทีแ่หง้ อยา่ใหโ้ดนแสงโดยตรง  
โดยทั่วไปควรเก็บทีอ่ณุหภมูหิอ้ง (ไมเ่กนิ 30 
องศาเซลเซยีส) ไมเ่ก็บยาในทีร่อ้นหรอืชืน้ เชน่ 
ในรถ หอ้งน ้า หอ้งครัว 

 เก็บยาทกุชนดิใหพ้น้มอืเด็ก 

 
 

ผูผ้ลติ/ผูน้ าเขา้/ผูแ้ทนจ าหน่าย................. 
เอกสารนีป้รับปรงุครัง้ลา่สดุเมือ่ 25 พฤศจกิายน 2559 

 
 
 

ไดเมนไฮดรเินต 50 มลิลกิรมั 
ชนดิเม็ด 

 

ขอ้มลูยานีเ้ป็นขอ้มลูโดยยอ่ 

หากมขีอ้สงสยัใหป้รกึษาแพทยห์รอืเภสชักร 



 


