ชื่ อยาทัว่ ไป
ชื่ อการค้า / ผูผ้ ลิต
รู ปแบบ / ความแรง

Paracetamol
-ยาน้ า
120 มิลลิกรัม/ 1 ช้อนชา (5 มิลลิลิตร)
-ยาเม็ด ผูใ้ หญ่ 500 มิลลิกรัม/เม็ด
เด็ก 325 มิลลิกรัม/เม็ด

กลุม่ ยา
Pregnancy Category
ข้อบ่งใช้ทไี่ ด้รับการรับรองจาก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

analgesics
B
ข้อบ่งใช้ แก้ปวด, ลดไข้ ไม่มฤี ทธิ์ ต้านการอักเสบ
ขนาดทีใ่ ช้
ยากิน 10-15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/ครั้ง ไม่ควรเกิน 5 ครั้ง/วัน
เด็ก อายุ 0-6 เดือน 1.5 ซีซี-1/2 ช้อนชา
(หนึ่ งส่วนสี่ -ครึ่ ง ช้อนชา)
6 เดือน-1ปี ครึ่ ง ช้อนชา
1 ปี

–3 ปี

½ -1 ช้อนชา (ครึ่ ง-หนึ่ งช้อนชา)

3 ปี -

6 ปี 1-2 ช้อนชา

5 ปี -15 ปี

325 มิลลิกรัม ครึ่ ง-หนึ่ งเม็ด
500 มิลลิกรัม

½-1 เม็ด

(ให้ตามน้ าหนักตัว)
ผูใ้ หญ่ 500 มิลลิกรัม 1-2 เม็ด

(สูงสุด 8 เม็ดต่อวัน)

คนแก่ (อายุ > 60 ปี ) 500 มิลลิกรัม 1-2 เม็ด (ตามน้ าหนักตัว)

ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้

paracetamol เป็ นยาในกลุม่ analgesics กลไกในการบรรเทาอาการปวดยังไม่
ชัดเจน แต่คาดว่าไปยับยั้งกระบวนการสร้าง prostaglandin ในระบบประสาท
ส่วนกลาง
ยาถูกดูดซึมได้ในทางเดินอาหาร ช่ วงเวลาทีย่ าออกฤทธิ์ สูงสุดประมาณ
1-3 ชัว่ โมง ระยะเวลาทีย่ าออกฤทธิ์ 3-4 ชัว่ โมง มีคา่ half-life ประมาณ 1-4
ชัว่ โมง ยาถูกแปลงสภาพทีต่ บั และถูกขับออกทางไต
ข้อควรระวัง

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

-คนไข้ทมี่ ปี ระวัตแิ พ้ยา Paracetamol
-ถ้าใช้ยานี้ เกินขนาด จะทาให้เป็ นพิษต่อ ตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ ตดิ ต่อกันเกิน 5
วัน
-ผูท้ เี่ ป็ นโรคตับ โรคไต ควรปรึ กษาแพทย์หรื อ เภสัชกรก่อนใช้ยานี้
อาการและอาการแสดงของการได้ รับ paracetamol เกินขนาด

เภสัชวิทยา

เภสัชจลนศาสตร์

ค่าใช้จา่ ยด้านยา

กรณี เกิดพิษเฉี ยบพลันจาก paracetamol อาการทีพ่ บภายใน 24 ชัว่ โมง
แรก คือ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง เหงื่ อออก ง่วงซึม สับสน ความดันต่า หัว
ใจเต้นผิดจังหวะ ผลทางห้องปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับการทางานของตับ เช่ น ค่า
AST, ALT, bilirubin และ prothrombin time อาจจะเพิ่มขึ้น ถ้าได้รับปริ มาณ
paracetamol สูงมากเกิน 10 กรัม (140 มิลลิกรัม /น้ าหนักตัว 1 กก.) จะทาให้เกิด
ภาวะตับเป็ นพิษ โคม่า และ เสียชี วติ
การรักษาการได้ รับ paracetamol เกินขนาด
ลดการดูดซึ มยา โดยทาให้อาเจียนร่ วมกับการให้รับประทาน
activated charcoal เพื่อลดการดูดซึมยาสาหรับผูป้ ่ วยทีย่ งั ไม่หมดสติ หรื อให้ลา้ ง
ท้องในกรณี ทผี่ ปู ้ ่ วยหมดสติ
ให้ การรักษาแบบ specific antidote โดยให้ยา N - acetylcysteine ใน
รู ปแบบรับประทาน การฉี ดยา N - acetylcysteine เข้าหลอดเลือดดาอาจทาให้เกิด
anaphylaxis ได้ ควรให้ยาซ้ าหากผูป้ ่ วยอาเจียนหลังได้รับยาภายใน 1 ชัว่ โมง ควร
ศึกษาเอกสารกากับยา N - acetylcysteine ก่อนการใช้ ควรตรวจเฝ้ าระวังการ
ทางานของตับ ไต และ หัวใจของผูป้ ่ วย
หมายเหตุ : ในบางรายทีไ่ ด้รับยา paracetamol เกินขนาดมากกว่า 4 กรัม /วัน
ติดต่อกัน แต่ไม่ถึง 10 กรัม
ต่อวัน อาจจะพบความผิดปกติของการทางาน
ของตับภายใน 3- 5 วัน หลังรับประทานยาและอาจเกิดภาวะตับวายได้
ถ้า
รับประทานยาติดต่อกันนานกว่า 6 วัน และความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นในผูป้ ่ วยทีด่ ื่มสุรา
เป็ นประจา
-ยาน้ า 120 มิลลิกรัม/ 1 ช้อนชา (5 มิลลิลิตร) 9 บาท
-ยาเม็ด 500 มิลลิกรัม/เม็ด 0.5 บาท
325 มิลลิกรัม/เม็ด

0.5 บาท

