
ช่ือยาทัว่ไป Aspirin 300 mg tablet  
ช่ือการคา้ / ผูผ้ลิต - 
รูปแบบ / ความแรง Acetylsalicylic acid  

ยาเมด็ชนิดแตกตวัในล าไส้ 
กลุ่มยา กลุ่มซาลิไซเลต (salicylate) 
Pregnancy Category C 
ขอ้บ่งใชท่ี้ไดรั้บการรับรองจาก
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

Indication  
บรรเทาอาการเจบ็ปวด บวมจากภาวะอกัเสบของขอ้ เช่น ไขขอ้กระดูก

อกัเสบ (Osteoarthritis) ไขขอ้อกัเสบรูมาตอยด ์(rheumatoid arthritis) และ ไขขอ้
กระดูกสันหลงัอกัเสบ (ankylosing spondylitis) หรือใชเ้พื่อบรรเทาอาการปวด
จากสาเหตุอ่ืน ไดแ้ก่ ปวดประจ าเดือน ปวดฟัน ปวดกลา้มเน้ือ  

ใชล้ดไขต้วัร้อนท่ีไม่ไดมี้สาเหตุจากไขเ้ลือดออก อีสุกอีใส หรือไขห้วดั
ใหญ่ ยาน้ีอาจใชเ้พื่อรักษาหรือโรคหรืออาการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ป้องกนัหลอดเลือดอุด
ตนั ดงันั้นหากมีขอ้สงสัยควรสอบถามแพทยห์รือเภสัชกร 
โดยขนาดใชย้าในผูใ้หญ่เม่ือมีอาการดงักล่าว คือ รับประทานคร้ังละ 325 – 650 
มิลลิกรัม ทุก 4 – 6 ชัว่โมง นอกจากนั้นในโรคหลอดเลือดอุดตนัเฉียบพลนั
สามารถใช ้aspirin ในขนาดยาท่ีสูงไดเ้ช่นกนั คือ ขนาดยา 150-325 มิลลิกรัม 
วธีิใชย้า 

 ยาน้ีใชส้ าหรับรับประทาน โดยทัว่ไปรับประทานวนัละ 1-4 คร้ัง ข้ึนกบั
โรคหรืออาการท่ีเป็นอยู ่ 

 หา้มรับประทานยาน้ีพร้อมยาลดกรด หากจะรับประทานตอ้งห่างกนั
อยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง  

 หากมีไขน้านเกิน 3 วนั หรืออาการปวดยงัไม่ทุเลาเกิน 10 วนั ควรปรึกษา
แพทย ์ 

 หลีกเล่ียงการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลใ์นระหวา่งรับประทานยาน้ี  
 ไม่ควรใชย้าน้ีในเด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี โดยไม่ไดอ้ยูใ่นความดูแลของ

แพทยห์รือเภสัชกร  
 ไม่ควรบดหรือเค้ียวเมด็ยา  
 หา้มบดหรือเค้ียวเมด็ยา 

เภสัชวทิยา -แอสไพรินออกฤทธ์ิขดัขวางการท างานของ cyclooxygenase (COX) เอนไซม ์ซ่ึง
ท าหนา้ท่ีเปล่ียน arachidonic acid ไปเป็น prostaglandin GB2B (PGGB2B) อนั
เป็นขั้นตอนแรกของการสังเคราะห์ prostaglandins (เช่นชนิด E และ F)  
• เอนไซม ์cyclooxygenase (COX) มีอยา่งนอ้ย 2 ชนิด (2 isozymes) ไดแ้ก่ 
cyclooxygenase-1 (COX-1) และ cyclooxygenase-2 (COX-2) • COX-1 มีผลต่อ
การอกัเสบ ควบคุมการท างานของไตใหเ้ป็นปรกติ เสริมสร้างความทนทานของ



เยือ่บุกระเพาะอาหาร ตลอดจนการจบัตวัเป็นล่ิมของเลือด  
• COX-2 ถูกสร้างข้ึนเม่ือเซลลถู์กกระตุน้ดว้ยสารตวักลาง(mediators) ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการอกัเสบหลายชนิดเช่น interleukin-1, tumor necrosis factor, 
lipopolysaccharide, mitogens, reactive oxygen intermediates เป็นตน้  
• แอสไพรินยบัย ั้ง COX เอนไซมอ์ยา่งถาวร (irreversible) โดยมีความแรงในการ
ยบัย ั้ง COX-1 เป็น 170 เท่าของ COX-2 • 

เภสัชจลนศาสตร์ - 
ขอ้ควรระวงั / ขอ้หา้มใช้ ข้อห้ามใช้  

1) หา้มใชแ้กป้วด ลดไขใ้นเดก็และวยัรุ่นอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ยกเวน้มีความ
จ าเป็น เน่ืองจากเส่ียงต่อการเกิด Reye’s Syndrome  
2) หา้มใชแ้กป้วด ลดไขใ้นผูป่้วยท่ีเป็นไขห้วดัใหญ่และอีสุกอีใส 
เน่ืองจากเส่ียงต่อการเกิด Reye’s Syndrome  
3) หา้มใชรั้กษาอาการปวดเม่ือยเน่ืองจากท างานหนกั เน่ืองจากเส่ียงต่อ
การเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร  
4) สตรีใหน้มบุตรหา้มใชย้าน้ี  
5) หา้มใชก้บัผูป่้วยท่ีแพแ้อสไพรินรวมทั้ง salicylates หรือ NSAIDs 
เน่ืองจากอาจแพแ้อสไพรินไดเ้ช่นเดียวกนั  
6) หา้มใชก้บัผูป่้วยหอบหืด vasomotor rhinitis ริดสีดวงจมูก (nasal 
polyps) ลมพิษ และ angioedema เน่ืองจากพบวา่ผูป่้วยกลุ่มน้ีอาจแพ้
แอสไพรินไดง่้าย  
7) หา้มใชก้บัผูมี้ปัญหาเลือดออกหยดุยาก เช่น ฮีโมฟิเลีย และ
ไขเ้ลือดออก หรือ ใชก้บัผูท่ี้ใชย้าท่ีท าใหเ้ลือดแขง็ตวัชา้ 

อาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า 1) อาการอนัไม่พึงประสงคท่ี์ตอ้งแจง้แพทยห์รือเภสัชกรทนัที  
-ผืน่คนั ลมพิษ บวมท่ีตา ใบหนา้ ริมฝีปาก ล้ิน หรือช่องคอ หายใจล าบากหรือ
หายใจมีเสียงหวดี เสียงแหบ ตวัเยน็ มีเสียงในหู หรือไม่ไดย้นิเสียง อาเจียนเป็น
เลือด อุจจาระเป็นสีแดงสด หรือสีด าคล ้า 
2) อาการอนัไม่พึงประสงคอ่ื์นท่ีอาจเกิดระหวา่งใชย้า หากเป็นต่อเน่ือง หรือ 
รบกวนชีวติประจ าวนั ให ้แจง้แพทยห์รือเภสัชกรทราบ  
-คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดทอ้ง ปวดแสบยอดอก 

ค่าใชจ่้ายดา้นยา 1 บาท 
การเก็บรักษายา 
 

-เก็บยาน้ีในภาชนะบรรจุเดิมท่ีบรรจุมา ปิดภาชนะใหส้นิท และเก็บใหพ้น้มือเด็ก  
-เก็บยาน้ีท่ีอุณหภูมิหอ้งโดยไม่ใหร้้อนกวา่ 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณท่ีถูก
แสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณท่ีเปียกหรือช้ืน  



-ทิ้งยาน้ีเม่ือยาหมดอาย ุหรือมีกล่ินเหมน็เปร้ียว 
 


