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ขาวจากสื่อตางๆในชวงไมกี่เดือนที่ผานมาทําใหหลายทานคงคุนเคยกับช่ือของยา “ซูโดเอฟดรีน” ในฐานะของสารตั้ง
ตนในการผลิตยาบา แตซูโดเอฟดรีนจริงๆแลวยังมีประโยชนทางการแพทย ซึ่งจะไดกลาวถึงในบทความน้ี 

ซูโดเอฟดรีนมีประโยชนทางการแพทยอยางไร? 

“ซูโดเอฟดรีน” เปนสารท่ีออกฤทธิ์คลายคลึงกับสารท่ีมีอยูแลวในรางกายมนุษยชือ่นอร
อะดรีนาลิน (noradrenaline)  ฤทธ์ิที่สําคัญของซูโดเอฟดรีนคือทําใหเกิดการหดตัวของหลอด
เลือด โดยเฉพาะหลอดเลือดในโพรงจมูก หลอดเลือดในทอที่เชื่อมตอระหวางโพรงจมูกและหูช้ันใน
หรือทอยูสเตเชยีน และหลอดเลอืดบริเวณเยื่อหุมตาขาว เมื่อมีอาการแพหรือเปนหวัดหลอดเลือด
เหลาน้ีจะขยายตัวทําใหเกดิอาการคดัจมกู แนนในหูหูอื้อ หรือเคืองตา จากการท่ีซูโดเอฟดรีนมฤีทธ์ิ
หดหลอดเลือดไดทําใหมผีลรักษาอาการตางๆเหลาน้ี อาการขางเคียงของซูโดเอฟดรีนท่ีอาจพบได ไดแก ใจสั่น นอนไมหลับ 
และความดันโลหิตเพิ่ม 

ซูโดเอฟดรีนเปนยาท่ีใชกันมานานหลานสิบป ซูโดเอฟดรีนชนิดรับประทานมีท้ังแบบยาเมด็และยาน้ําสําหรับเด็ก มีใช
ท้ังในแบบตํารับยาเดีย่ว คือมีซูโดเอฟดรีนเปนตวัยาสําคัญเพยีงชนิดเดยีวในตํารับยา และแบบยาสูตรผสม คือมตีัวยาสําคัญ
อื่นๆรวมดวย สตูรผสมท่ีใชกันมากเปนยาสูตรผสมแกหวดั (ตัวอยางในตารางที่ 1) โดยเฉพาะสตูรผสมระหวางซูโดเอฟดรีน
และยาตานฮิสตามีน เหตุท่ีตองผสมซูโดเอฟดรีนรวมกับยาตานฮิสตามีน เพราะยาตานฮิสตามีนมีฤทธ์ิเพียงลดน้าํมูก แตมีฤทธ์ิ
แกคัดจมกูนอยมาก จึงตองผสมซูโดเอฟดรีนมลีงไปดวยเพ่ือใหยามีฤทธ์ิแกคดัจมูก บางยี่หออาจผสมยาอ่ืนๆลงไปดวยเชน
พาราเซตามอลเพื่อลดไข หรือยาแกไอ  

ตารางที่ 1 แสดงตัวอยางของเภสัชภัณฑท่ีมีซูโดเอฟดรีนเปนสวนผสม 

ช่ือการคา*  รูปแบบเภสัชภัณฑ  ตัวยาสําคัญ และปริมาณ 

ยาแกคัดจมูก  ยาตานฮิสตามีน  ยาอ่ืนๆ 
A‐Mol Plus 

Decolgen Plus tab 
ยาเม็ด  Pseudoephedrine HCl 30 mg  chlorpheniramine maleate 2 

mg 

ยาลดไข 
Paracetamol 500 mg 

Consinut  ยาเม็ด  Pseudoephedrine HCl 30 mg  chlorpheniramine maleate 2 
mg 

 

Actifed 

Nasolin 
ยาเม็ด  Pseudoephedrine HCl 60 mg  Triprolidine HCl 2.5 mg,    



Policol  ยานํ้า  
1 ชอนชาประกอบดวย 

Pseudoephedrine HCl 30 mg  triprolidine HCl 1.25 mg   

Actifed DM  ยานํ้า 
1 ชอนชาประกอบดวย 

Pseudoephedrine HCl 30 mg    Triprolidine HCl 1.25 mg  ยาแกไอ 
Dextromethorphan HBr 

10 mg 

Benadryl    
  Decongestant 

ยานํ้า 
1 ชอนชาประกอบดวย 

Pseudoephedrine HCl 30 mg  Diphenhydramine HCl 12.5 
mg 

 

Bromiphed  ยาเม็ด  Pseudoephedrine HCl 60 mg  Brompheniramine maleate 4 
mg, 

 

Clarinase    
  Repetab tab 

ยาเม็ดแบบควบคุมการ
ปลดปลอยตัวยา 

Pseudoephedrine sulfate 120 
mg 

Loratadine 5 mg,   

Telfast‐D  ยาเม็ดแบบควบคุมการ
ปลดปลอยตัวยา 

Pseudoephedrine HCl 120 mg  Fexofenadine HCl 60 mg   

Zyrtec‐D  ยาเม็ดแบบควบคุมการ
ปลดปลอยตัวยา 

Pseudoephedrine HCl 120 mg  Cetirizine diHCl 5 mg,   

*ชื่อการคาท่ีปรากฏในบทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความรูไมไดมีเจตนาเพ่ือการโฆษณาแตอยางใด  

เหตุใดจึงมีการนําซูโดเอฟดรีนไปเปนสารตัง้ตนในการผลิตยาบา?  

สูตรโครงสรางทางเคมีของซูโดเอฟดรีนมลีักษณะคลายคลึงกับ
เมธแอมเฟตามนี (methaphetamine) ซึ่งเปนสารสําคญัในยาบา (รูปที่ 
1) โดยซูโดเอฟดรีนมสีูตรโครงสรางท่ีแตกตางจากเมธแอมเฟตามีนเพยีง
ตําแหนงเดียวคอืมีหมู hydroxyl (‐OH)  ท่ีอะตอมของคารบอนซ่ึงแสดง
ดวยวงกลมสีแดงในรูป ดังน้ันเมือ่นําซูโดเอฟดรีนท่ีอยูในเภสัชภณัฑยาเมด็
หรือยานํ้าไปสกดัและทําปฏิกิริยาทางเคมีท่ีกําจดัเอาหมู hydroxyl ออก
จะไดเมธแอมเฟตามีน ดวยเหตุน้ีเองจึงมีการลกัลอบนําซูโดเอฟดรีนไปเปน
สารตั้งตนในการผลติยาบา  

ซูโดเอฟีดรีน
(pseudoephedrine)

เมธแอเฟตามีน
(methamphetamine)  

รูปท่ี 1 แสดงสตูรโครงสรางทางเคมีเปรียบเทียบระหวาง ซูโดเอฟดรีนและ เมธแอมเฟตามีน 



 
การมียาท่ีมีสวนผสมของซโูดเอฟดรีนไวในครอบครองจะผิดกฏหมายคือไม? 

แตเดิมซูโดเอฟดรีนแบบยาสูตรผสมน้ันจดัเปนยาอันตราย และสามารถจายไดในรานยา กอนหนานี้ผูท่ีมีอาการหวดั
และคัดจมกูสวนใหญจะไดรับซูโดเอฟดรีนแบบตาํรับยาสตูรผสมกับยาตานฮิสตามีนจากรานยา แตหลังจากท่ีมกีารจับกุมผู
ลักลอบนํายาซโูดเอฟดรีนแบบตาํรับยาสตูรผสมไปใชในทางท่ีผดิจึงทําใหทางกระทรวงสาธารณสุขยกระดับความเขมงวดใน
การควบคมุการใชซูโดเอฟดรีนมาโดยลําดับโดยในวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2555 ไดประกาศใหตํารับยาทุกตํารับท่ีมีซูโดเอฟดรีน
เปนสวนผสมจัดเปนวัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาทประเภทท่ี 2  ซึ่งจะมีใชเฉพาะในโรงพยาบาลเทาน้ัน ทําใหในปจจุบันไม
สามารถซ้ือหายาซูโดเอฟดรีนแบบตํารับยาสูตรผสมในรานยาไดอีกตอไป กองควบคมุวตัถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาไดใหคําแนะนําสําหรับประชาชนท่ีจําเปนตองใชยาท่ีมีซูโดเอฟดรีนเปนสวนผสม โดยมีใจความสําคญัคือ ตอง
ไดรับการสั่งใชโดยแพทยโดยมีเอกสารหลกัฐานยืนยัน เชน ใบรับรองแพทย  ใบสั่งยา  หรือเอกสารกํากับบนซองยา  ซ่ึงแสดง
ชื่อและท่ีอยู ของสถานพยาบาลท่ีสั่งจาย  และ ช่ือของผูปวย นอกจากนี้ หากมีไวในครอบครองโดยมาเปนไปตามท่ีกลาวมาจะ
ถือวาผดิกฏหมาย (อานรายละเอยีดเพิม่เติมไดท่ี http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/wp‐

content/uploads/2012/01/gl_people_new‐_ver3.pdf) 

ดังน้ันผูท่ีมีอาการคัดจมูกหากพบแพทยและไดรับยาซูโดเอฟดรีนจากโรงพยาบาลท่ีมกีารระบุช่ือของทาน และแสดง
ขอมูลตางๆดังท่ีกลาวมาจึงไมผดิกฏหมายแตอยางใด 

ไมมีซูโดเอฟดรีนขายในรานยา หากคัดจมกูเล็กๆนอยๆไมอยากไปโรงพยาบาลแลวจะทําอยางไร? 

สําหรับผูท่ีเปนหวัดมอีาการคดัจมูกและเคยใชยาสูตรท่ีมีซูโดเอฟดรีนผสมดังกลาวไดผลดีอาจไดรับผลกระทบจาก
การควบคมุดังกลาว และมีความยากลําบากในการดูแลรักษาตนเองอยูบาง แตอยางไรก็ตามหากตองการดูแลรักษาตนเองใน
เบ้ืองตน และไปรับบริการท่ีรานยา ยังมียาแกคดัจมกูอ่ืนๆเปนทางเลือกดังนี ้

 ยารับประทาน เชน ฟนิลเอฟรีน (phenylephrine) ซึ่งมีประโยชนทางการแพทย และรูปแบบเภสัชภัณฑใน
ลักษณะเดยีวกบัยาซูโดเอฟดรนี ยาฟนิลเอฟรินอาจมีประสิทธิภาพในการทําใหจมูกโลงดอยกวายาซูโด
เอฟดรีนอยูบาง และอาจตองรับประทานยาบอยคือทุก 4 ชั่วโมงในรายที่คดัจมกูมาก 

 ยาพนจมกู เชน ฟนิลเอฟรีน (phenylephrine), ออกซี่เมตาโซลนี (oxymetazoline), หรือ ไซโลเมตาโซ
ลีน (xylometazoline) การใชยาพนจมกูน้ีตองใชอยางถกูวิธี และใชในระยะสั้นที่สุด (3‐5 วัน) ทานจะ
ไดรับคําแนะนําการใชเมื่อรับบริการท่ีรานยาท่ีมีเภสัชกรปฏิบัตกิาร 



สําหรับผูท่ีมีอาการคัดจมูกจากสาเหตุอ่ืนเชนโพรงจมูกอักเสบเรื้อรัง ซ่ึงจําเปนตองใชซูโดเอฟดรีนติดตอกันเปน
เวลานานใหทานไปพบแพทยท่ีโรงพยาบาลเพ่ือตรวจรักษาและรับยาดังกลาว 

บทสรุป 

 จากสถานการณเกี่ยวกับยาซูโดเอฟดรีนท่ีเปนขาวตามสื่อตางๆสวนใหญมุงความสนใจไปที่โทษของซูโดเอฟดรีนที่
เปนสารตั้งตนในการผลติยาบา ทําใหตองมมีาตรการควบคมุการใชอยางเขมงวด  แตอยางไรกต็ามยาซูโดเอฟดรีนก็มี
ประโยชนในทางการแพทยอยางมากคือเปนยาแกคดัจมูกท่ีมีประสิทธิภาพดี  หากใชยาซูโดเอฟดรีนถูกคน ถกูโรค ถูกขนาด ถกู
วิธี ซูโดเอฟดรีนก็จะเปรียบเสมือนพระเอก แตหากใชในทางที่ผดิก็จะเปรียบเสมือนผูราย สถานการณดังกลาวจึงเปนตัวอยางที่
ดีของคํากลาวท่ีวา “ยามคีุณอนันต แตกม็ีโทษมหันต”  
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