
 
 
 

แอสไพรินยาธรรมดาที่ไมธรรมดา....หากใชตองระวัง 
 

                       ปภัสสร   ผลโพธิ์ 
                 กองพฒันาศักยภาพผูบริโภค 

 
 ยาแอสไพรินเปนยาเกาแกมีใชกันมามากกวา  100  ปแลว  แตเดิมเปนสารที่ไดมาจากเปลือก
ตนไมชนิดหนึ่งที่เรียกวาตนไวทวิลโลว  (White willow)  ซ่ึงมนุษยในยุค  2,000 ป รูจักนําเปลือก
ตนไมชนิดนี้มาเคี้ยวกินเพื่อบรรเทาอาการปวดและมีการพัฒนามาเรื่อย ๆ จนในปจจุบันมีช่ือวา
แอสไพริน โดยจัดเปนยาสามัญประจําบานและคนไทยนิยมใชในรูปของยาซองยี่หอตาง ๆ  

ยาแอสไพรินมีคุณประโยชนมากกวาบรรเทาอาการสารพัดปวด  เชน  ปวดหัว  ปวดฟน  
ปวดกลามเนื้อ  ปวดขอ  ปวดแผล  ฯลฯ  และแกไข (ตัวรอน)  ซ่ึงในวงการแพทยพบวา  แอสไพรินมี
สรรพคุณที่ใชปองกันการเกิดล่ิมเลือดอุดตันในหลอดเลือดหัวใจ  และสมอง  อันเนื่องมาจากฤทธิ์
ยับยั้งการจับตัวของเกล็ดเลือด  (ทําใหเลือดออกงาย)  ดังนั้นในปจจุบันแพทยจะนําแอสไพรินไปใช
ในการรักษาผูปวยที่เปนโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน และโรคอัมพฤกษ อัมพาต  อยางกวางขวาง จะ
เห็นไดวาประโยชนของยาแอสไพรินมีมากมาย  แตอยางไรก็ตาม การใชยาแอสไพรินมักจะมี
ผลขางเคียงตามมา  ดังนั้น  กอนใชยาควรมีความรู เบื้องตนเพื่อความปลอดภัยจากการใชยา
แอสไพริน 
 

รูกอนใชแอสไพรินปลอดภัยกวา 
 ยาแอสไพริน  มีช่ือสามัญวา  แอสไพริน  (aspirin)  มีช่ือการคา (ยี่หอ) หลากหลาย เชน  
แอสไพริน  แอสเปนด   เอนทราริน   ทัมใจ   บวดหาย   บูรา   ประสะบอแรด   เอเอ็นที  ยาแกเด็กตัว
รอนตราหัวสิงห  ไวคุลเด็ก  เปนตน จัดเปนยาในกลุม  “ยาตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด”            
มีหลายขนาด  เชน  75  มิลลิกรัม  300  มิลลิกรัม  325  มิลลิกรัม  โดยมีสรรพคุณ  คือ  ใชลดไข  
บรรเทาอาการตัวรอนจากสาเหตุตาง ๆ  แกปวด  บรรเทาอาการเจ็บปวดจากสาเหตุตาง ๆ  ในผูใหญ
ปองกันมิใหเลือดจับเปนล่ิม ปองกันการกําเริบของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน (โรคหัวใจ) 
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และโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน  (อัมพฤกษ-อัมพาต)   และใชรักษาโรคปวดขอรูมาตอยด และแก
อักเสบ  (ซ่ึงตองใชยาขนาดสูง และเปนประจํา  จึงอาจมีผลขางเคียง โดยเฉพาะอยางยิ่งทําใหเกิดโรค
กระเพาะอาหารได)   

 สําหรับขนาดและวิธีใช  ถาใชลดไขแกปวดใหรับประทานเวลามีอาการ  ถายังมีอาการตอให
กินซ้ําไดทุก  6  ช่ัวโมง  โดยผูใหญ  กินครั้งละ  600 – 650  มิลลิกรัม (เชน ขนาด  300 – 325  
มิลลิกรัม กินครั้งละ  2  เม็ด)  สําหรับเด็ก  แนะนําใหใชพาราเซตามอลแทน  หากใชปองกันมิให
เลือดจับเปนล่ิม  ผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันหรืออัมพฤกษ  อัมพาต  ควรปรึกษาแพทย  
(แพทยมักจะใหกินในขนาด     75 – 325  มิลลิกรัม  วันละคร้ัง เปนประจําทุกวัน)   และในกรณีใช
รักษาโรคปวดขอรูมาตอยด  และขออักเสบ ควรปรึกษาแพทย (เพราะมักจะใชยาในขนาดสูงเปน
ประจํา แพทยอาจใหกินยาปองกันโรคกระเพาะควบคูไปดวย) 
 

อาการขางเคียงของแอสไพริน 
  การใชแอสไพรินอาจมีอาการขางเคียงจากการใชยาทั้งแบบรุนแรง และไมรุนแรง 

(1) อาการขางเคียงชนิดรุนแรง หากเกิดขึ้นตองหยุดยาและรีบไปพบแพทยทันที  
        เชน  

• ถายดํา ปวดทองมาก อาเจียนเปนเลือดหรือสีกาแฟ   มึนงง   สับสน 
(อาการเหลานี้คือ การมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร) 

• หายใจลําบาก   มีผ่ืนตุมพอง   ผิวหนังหลุดลอก   เปนแผลในปากหรือจมูก 
เสียงดังในหู  ลมพิษ  หนาบวม  ตาบวม  คันตามรางกาย  (อาการเหลานี้ 
คือ การแพยา) 

• จ้ําตามผิวหนัง  ประจําเดือนมากผิดปรกติ  (อาการเหลานี้  คือ  การมี
เลือดออกผิดปกติ) 

(2) อาการขางเคยีงชนดิไมรุนแรง หากเกิดขึน้ไมจําเปนตองหยุดยา แตควรแจง 
แพทยหรือเภสัชกร เชน  

• ทองเสีย ทองผูก คล่ืนไส อาเจียน  ทองอืด  แสบรอนในอกแตถาอาการ
รุนแรงหรือไมยอมหายใหไปพบแพทยทันที 

 

 ขอหามในการใชแอสไพริน 
• หามใชลดไข แกปวด ในเด็กและผูที่อายุต่ํากวา 18 ป ตลอดจนผูที่เปนไขหวัด

ใหญ อีสุกอีใส และโรคติดเชื้อไวรัสอื่น เพราะอาจเกิด  “กลุมอาการรายย”  ซ่ึง 
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เปนอาการเจ็บปวยที่รุนแรงเนื่องจากตับถูกทําลาย ทําใหสมองบวม ชัก หมด
สติ  และอาจเสียชีวิตได 

• หามใชยานี้แกปวดเมื่อยจากการทํางานหนักหรือใชติดตอกันนานกวา 10 วัน 
ดวยตนเอง เพราะเสี่ยงตอการเกิดแผลเลือดออกในกระเพาะอาหาร และ
กระเพาะอาหารทะลุ 

• หามใชยานี้หากแพยาแอสไพริน ซาลิไซเลท หรือยาตานการอักเสบที่ไมใช 
สเตียรอยดอ่ืน ๆ (เชนไอบูโพรเฟน และไดโคลฟแนค) หรือเคยใชยาเหลานี้
แลวมีผ่ืนหรือลมพิษ คันตามผิวหนัง หายใจลําบาก หนาบวม ตาบวม เปนตน  

• หามใชยานี้ถามีปญหาเลือดออกหยุดยาก เชน เปนโรคไขเลือดออก เปนโรค    
ฮีโมฟเลีย หรือกําลังใชยาบางชนิดซึ่งทําใหเลือดแข็งตัวชา เชน วอรฟาริน 
เพราะแอสไพรินทําใหเลือดแข็งตัวชาลงแมใชยาในขนาดต่ํา รวมทั้งไมควรใช
ยาแอสไพรินรวมกับยาสเตียรอยดและยาตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด   
อ่ืน ๆ  เพราะทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหารไดงายขึ้น นอกจากนี้ยังมียาอีก
หลายชนิดที่ตองระวังการใชรวมกับแอสไพริน  เชน  ยาบางชนิดที่ใชใน
โรคเบาหวาน  เกาต  ลมชัก  มะเร็ง  หรือความดันโลหิตสูง  จึงตองแจงให
แพทยหรือเภสัชกรทราบเสมอวาทานกําลังใชยาอะไรอยู 

• อยาใชยานี้กอนปรึกษาแพทยหรือเภสัชกร หากกําลังตั้งครรภหรือใหนมบุตร 
เปนโรคกระเพาะอาหาร ตับ ไต เบาหวาน โลหิตจาง หอบหืด ริดสีดวงจมูก 
หรือเปนผูสูงอายุ เพราะมีความเสี่ยงสูงจากอันตรายของแอสไพริน 

ทั้งนี้หญิงมีครรภ  ไมควรใชแอสไพรินเพราะอาจเปนอันตรายตอปอดและหัวใจของทารก  
สวนหญิงใหนมบุตร หามใชยานี้ เพราะเด็กจะไดรับยาผานน้ํานมแม ทําใหเสี่ยงตอการเกิดกลุม
อาการรายยได 

 

ขอควรปฏิบัติ  ขณะที่ใชแอสไพริน 
• ไมควรดื่มเหลาหรือสูบบุหร่ี เพราะเพิ่มความเสี่ยงทําใหเลือดออกใน

กระเพาะอาหารไดงาย  

• ถาตองผาตัดหรือถอนฟน ตองแจงใหแพทยหรือทันตแพทยทราบวากําลัง
กินแอสไพรนิอยู 
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• เด็กหรือวัยรุนที่ตองใชแอสไพรินอยางตอเนื่องเพื่อรักษาโรคบางชนิดตาม
แพทยส่ัง หากมีไขใหหยุดกนิแอสไพริน และรีบไปพบแพทย 

• ผูที่ใชแอสไพรินติดตอกันเปนเวลานาน มีโอกาสเกิดแผลในกระเพาะ
อาหารไดงาย (แมจะกินยาพรอมอาหารหรือยาลดกรด หรือดื่มน้ําตาม เพื่อ
ปองกันกระเพาะอาหารแลวก็ตาม) ดังนั้น จึงตองอยูในความดูแลของ
แพทย 

วิธีใชยาที่ถูกตอง 
• กินพรอมอาหารหรือหลังอาหารทันทีและดื่มน้ําตามอยางนอย 1 แกว 

(250 ซีซี) เพื่อลดการระคายเคืองกระเพาะอาหารเชนอาการแสบทอง  

• ภายใน 10 นาทีหลังกินแอสไพรินไมควรเอนตัวลงนอนเพราะยาอาจคาง
ในหลอดอาหาร ทําใหระคายเคืองเกิดเปนแผลได 

• แอสไพรินชนิดผง ควรผสมน้ํา 1 แกวแลวดื่ม ไมควรเทผงยาใสปาก
โดยตรง เพราะผงยาอาจติดคางในชองปากและหลอดอาหาร ทําใหระคาย
เคืองเกิดเปนแผลได 

• อยากินยาที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ เชนยามีกล่ินน้ําสมสายชูรุนแรง ให
ทิ้งไป 

• อยากินแอสไพรินแกปวดหัวเปนประจําหรือจนติดเปนนิสัย เพราะอาจทํา
ใหอาการกําเริบมากขึ้น (เชน ปวดหัวทุกวันตอนเชา) ซ่ึงรักษายาก 

 
 ดวยความที่ยาแอสไพรินมีผลขางเคียงจากการใชยา   ทําใหในปจจุบันนิยมหันมา               
ใชพาราเซตามอลแกปวดลดไขแทน  เพราะพาราเซตามอลมีสรรพคุณในการแกไข  แกปวดลดไข  
ไดดีพอ ๆ กัน  และไมทําใหเปนโรคกระเพาะแทรกซอน  ถึงแมวาแอสไพรินจะมีผลขางเคียงตามมา  
แตประโยชนก็มีไมนอย  เพียงแตผูใชตองพึงระวังทุกครั้งเมื่อตองการใชยาแอสไพริน  และเพื่อความ
ปลอดภัยควรปรึกษาแพทย และเภสัชกรทุกครั้งกอนใชยา 
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