แอสไพริน (aspirin)
อาจารย์ เภสัชกรหญิง วิภารักษ์ บุญมาก
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หากพูดถึงยาทีใ่ ช้บอ่ ย นอกเหนือไปจากยาสามัญประจําบ้านแล้ว เชือ่ ว่าหลายๆ ท่านคงจะคุน้ เคย
กับยาทีช่ อ่ื ว่า แอสไพริน (aspirin) เพราะเป็นยาทีม่ กี ารค้นพบและถูกใช้มาเป็ นเวลานาน ด้วยประสิทธิภาพ
การรักษาทีด่ แี ละฤทธิ ์ในการรักษาทีใ่ ช้กบั หลายโรค ยานี้จงึ มีวธิ กี ารใช้และขนาดการใช้ของแต่ละข้อบ่งใช้ท่ี
แตกต่างกัน รวมถึงผลข้างเคียงของยาทีม่ ตี งั ้ แต่ไม่รนุ แรง เช่น ระคายเคืองทางเดินอาหาร ไปจนถึง
ผลข้างเคียงทีร่ นุ แรง เช่น เลือดออกผิดปกติโดยเฉพาะทีพ่ บบ่อยคือ เลือดออกในทางเดินอาหาร ซึง่ เป็ นสิง่ ที่
สามารถป้องกันได้ ดังนัน้ หากมีความเข้าใจในวิธกี ารใช้ยาทีถ่ กู ต้องจะช่วยให้เกิดการใช้ยาอย่างมี
ั
ประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ และเกิดผลข้างเคียงหรือปญหาจากการใช้
ยาน้อยทีส่ ดุ ได้
กําเนิ ดของแอสไพริ น
จากบันทึกทางประวัตศิ าสตร์การแพทย์ระบุวา่ เมือ่ ประมาณ 2,500 ปีกอ่ น ฮิปโปเครติส
(Hippocrates) ซึง่ เป็นผูท้ ไ่ี ด้รบั การยกย่องให้เป็ น “บิดาแห่งการแพทย์” เคยให้คนไข้ทม่ี อี าการปวดตามตัว
ดืม่ ชาจากใบหลิว (willow) และเคีย้ วเปลือกต้นหลิว (willow bark) ในเวลาต่อมามีผคู้ น้ พบว่าสารสกัดของต้น
หลิว (salicin) มีสรรพคุณในการลดไข้และบรรเทาอาการอักเสบ จากนัน้ ประมาณ 500 ปี นักเคมีชาว
เยอรมันทีม่ ชี อ่ื ว่า Felix Hoffmann ได้นําสาร salicin ทีส่ กัดจากต้นหลิวมาสังเคราะห์เป็ นอะซีตลิ ซาลิไซลิค
(acetylsalicylic acid) ซึง่ นิยมเรียกว่าแอสไพริน (aspirin)1 โดยในยุคแรกๆ แอสไพรินถูกนํามาใช้ในการลด
ไข้และบรรเทาอาการอักเสบ
ฤทธิ์ ของแอสไพริน
แอสไพรินเป็นยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพดี มีฤทธิ ์ในการรักษาอาการอักเสบ เช่น อาการปวด บวม แดง
ร้อนต่างๆ และมีฤทธิ ์ลดไข้ นอกจากนี้ฤทธิ ์ทีส่ าํ คัญของยานี้ทท่ี าํ ให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลายมากจน
กลายเป็ นหนึ่งในยาทีม่ ยี อดจําหน่ายสูงทีส่ ดุ ตัวหนึ่งของโลก คือ ฤทธิ ์ในการต้านการเกาะกลุม่ ของเกล็ดเลือด
หรือทีเ่ รียกง่ายๆ ว่า ฤทธิ ์ต้านเกล็ดเลือด ทําให้ยานี้ถูกใช้ในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดจากการอุดตัน
ของหลอดเลือด เช่น เส้นเลือดหัวใจอุดตัน เส้นเลือดสมองอุดตัน และเส้นเลือดทีข่ าอุดตัน เป็ นต้น
กลไกการออกฤทธิ ์ของยาแอสไพริน คือ การยับยัง้ เอนไซม์ในร่างกายทีท่ าํ ให้เกิดสารอักเสบ ซึง่ มีชอ่ื
ว่า ไซโคลออกซิจเี นส หรือเรียกชือ่ เอนไซม์น้อี ย่างย่อๆ ว่า ค็อกซ์ (cyclooxygenase: COX) นอกจากนี้
เอนไซม์คอ็ กซ์ (COX enzyme) ยังกระตุน้ การสร้างสารทีท่ าํ ให้เกิดการเกาะกลุม่ ของเกล็ดเลือด ทีม่ ชี อ่ื ว่า ทร็
อมบ็อกเซนเอทู thromboxane-A2 ดังนัน้ ผลทีไ่ ด้จากการใช้ยาแอสไพริน นอกจากจะบรรเทาอาการอักเสบ

แล้ว ยังทําให้เกล็ดเลือดเกาะกลุม่ กันได้ยากมากขึน้ ซึง่ ขนาดยาทีส่ งู ของแอสไพริน (325-650 มิลลิกรัม ต่อ
ครัง้ ) จะได้ผลดีในการบรรเทาอาการปวดและอักเสบ2-3 ส่วนขนาดยาทีต่ ่าํ ของแอสไพริน (75-150 มิลลิกรัม
ต่อวัน) มีผลการรักษาทีด่ ใี นแง่ฤทธิ ์ต้านเกล็ดเลือด4
ข้อบ่งใช้และขนาดยา
การใช้ยาแอสไพรินมี 2 ข้อบ่งใช้ คือ ใช้ตามอาการเพือ่ บรรเทาอาการอักเสบและลดไข้ และใช้เพือ่
ต้านการเกาะกลุม่ ของเกล็ดเลือด โดยใช้ในช่วงแรกของการเกิดการอุดตันหลอดเลือด และการใช้อย่าง
ต่อเนื่องเพือ่ ป้องกันการเกิดการอุดตันของหลอดเลือด
1. การใช้ยาแอสไพรินเพือ่ บรรเทาอาการปวด อักเสบ และลดไข้ ขนาดยาแอสไพรินในข้อบ่งใช้น้ี
ควรเป็ นขนาดยาทีส่ งู คือ 325-650 มิลลิกรัม5 (บางการศึกษาพบว่า ควรเริม่ ด้วยขนาดยา 600-650
มิลลิกรัมขึน้ ไปในการบรรเทาอาการปวดปานกลางถึงรุนแรง2-3 และขนาด 500-1000 มิลลิกรัมเพือ่ ลดไข้6)
รับประทานทุก 4-6 ชัวโมง
่ ลักษณะของเม็ดยาจะมีขนาดใหญ่และเป็นเม็ดยาทีถ่ กู เคลือบเพือ่ ควบคุมให้ม ี
การปลดปล่อยยาทีล่ าํ ไส้เล็ก (enteric-coated tablet) ผูป้ ว่ ยควรรับประทานยาทัง้ เม็ดหลังอาหารทันทีเพือ่
ลดการระคายเคืองกระเพาะอาหารโดยใช้ตามอาการทีเ่ ป็ น และหยุดใช้ยาเมืออาการหมดไป
่
อย่างไรก็ตาม มีขอ้ ควรระวังสําหรับการใช้ยาแอสไพรินในเด็กหรือวัยรุน่ ทีม่ กี ารติดเชือ้ ไวรัส
เนื่องจากพบว่าสัมพันธ์กบั ความผิดปกติ ทีเ่ รียกว่า Reye’s syndrome ทีถ่ งึ แม้จะเป็ นกลุม่ อาการทีพ่ บได้ไม่
บ่อยแต่มคี วามรุนแรงสูงจนอาจทําให้ผปู้ ว่ ยถึงแก่ชวี ติ ได้ โดยจะทําให้เกิดอาการของตับอักเสบ และสมอง
อักเสบ จึงควรหลีกเลีย่ งการใช้ยานี้ในเด็กอายุน้อยกว่า 16-197 ปี (แล้วแต่แหล่งอ้างอิง) และสามารถเลือกใช้
ยาลดไข้ทเ่ี ป็นตัวยาพาราเซตามอล (paracetamol) ซึง่ มีประสิทธิภาพในการลดไข้ทใ่ี กล้เคียงกับแอสไพริน
หรือยาชนิดอื่นในกลุม่ เดียวกัน (เป็ นยาต้านการอักเสบทีอ่ อกฤทธิ ์เหมือนกัน ชือ่ กลุม่ ว่า เอ็นเสด: NSAIDs)
เช่น ไอบูโปรเฟน (ibuprofen), นาพรอกเซน (naproxen) เป็ นต้น และสิง่ ทีค่ วรระวังอีกประการในการใช้ยา
ลดไข้กลุม่ NSAIDs คือ หากผูป้ ว่ ยกําลังเป็ นไข้เลือดออก ยาจะทําให้อาการเลือดออกผิดปกติเกิดได้งา่ ยมาก
ขึน้ เนื่องจากฤทธิ ์ต้านเกล็ดเลือดของยากลุม่ นี้ จึงควรสังเกตอาการ (จุดจํ้าเลือดขึน้ ตามผิวหนัง) หลังการใช้
ยาอย่างใกล้ชดิ หากพบความผิดปกติดงั กล่าว ควรรีบหยุดยาและพบแพทย์ทนั ที
2. การใช้ยาแอสไพรินเพือ่ รักษาภาวะหลอดเลือดอุดตัน ไม่วา่ จะเป็นหลอดเลือดสมอง8 หรือหลอด
เลือดหัวใจ9 หากผูป้ ว่ ยไม่เคยได้รบั ยาแอสไพรินมาก่อน ในวันแรกทีม่ อี าการแพทย์ผใู้ ห้การรักษาจะแนะนํา
ให้ผปู้ ว่ ยเคี้ยวยาแอสไพรินขนาด 300-325 มิลลิกรัมเพือ่ ให้ระดับยาในเลือดมากพอและเกิดการยับยัง้ การ
เกาะกลุม่ ของเกล็ดเลือดอย่างรวดเร็ว10 เพือ่ ป้องกันการเกิดการอุดตันหลอดเลือดซํ้าอีก จากนัน้ จะลดขนาด
ยาลงเป็นแอสไพรินขนาดตํา่ คือ 81 มิลลิกรัม และรับประทานตามปกติ (หลังอาหารทันทีและกลืนยาทัง้ เม็ด)
โดยผูป้ ว่ ยจะต้องรับประทานยาแอสไพรินขนาดตํ่าต่อเนือ่ งไปตลอดเพือป
่ ้ องกันการกลับเป็นซํ้าของภาวะ
หลอดเลือดอุดตัน

ผลข้างเคียงและการป้ องกัน/บรรเทา
ผลข้างเคียงทีพ่ บบ่อยจากการใช้ยาแอสไพรินในข้อบ่งใช้เพือ่ การต้านเกล็ดเลือด คือ ระคายเคือง
ทางเดินอาหาร ซึง่ สามารถป้องกันหรือบรรเทาได้โดยการรับประทานหลังอาหารทันที หรือรับประทายาเม็ด
ทีม่ กี ารเคลือบด้วยสารทีค่ วบคุมให้เม็ดยาเกิดการปลดปล่อยตัวยาทีล่ าํ ไส้เล็ก (enteric-coated tablet) เพือ่
ลดการสัมผัสของยาและกระเพาะอาหารทีม่ คี วามเป็ นกรดสูงมากอยูแ่ ล้ว
นอกจากนี้ยงั พบ การเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร ซึง่ เป็ นผลข้างเคียงทีพ่ บได้คอ่ นข้างบ่อยและ
รุนแรงกว่า จากการศึกษาพบว่า ผลข้างเคียงนี้พบบ่อยในผูใ้ ช้ยาทีม่ อี ายุมาก ซึง่ สามารถลดความเสีย่ งได้
โดยการใช้ยาลดการหลั ่งกรดในกระเพาะอาหารร่วมด้วย โดยแพทย์จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาสังจ่
่ ายยาลดการหลัง่
11
กรดนี้ในผูป้ ว่ ยทีม่ ขี อ้ บ่งใช้อยูแ่ ล้ว โอกาสของการเกิดเลือดออกจะมีมากขึน้ ในผูท้ ใ่ี ช้ยาอื่นๆ ทีเ่ สริมฤทธิ ์
ต้านเกล็ดเลือดหรือต้านการแข็งตัวของเลือดหรือใช้ยาในกลุม่ สเตียรอยด์ (steroids) ร่วมด้วย ดังนัน้ ผูท้ ใ่ี ช้
ยาแอสไพรินควรเพิม่ ความระมัดระวังการใช้ยาชนิดอืน่ ร่วมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้ยาบรรเทาอาการ
ปวดหรืออักเสบในกลุม่ NSAIDs เนื่องจากจะเสริมฤทธิ ์ต้านเกล็ดเลือดและเพิม่ ความระคายเคืองกระเพาะ
อาหารได้ หากมีความจําเป็นต้องใช้ยาบรรเทาอาการปวด อาจพิจารณาเลีย่ งไปใช้ยากลุม่ อื่นๆ เช่น ยาพารา
เซตามอล หรือยาทรามาดอล (tramadol) เนื่องจากไม่มผี ลข้างเคียงดังกล่าว
โดยสรุป ยาแอสไพรินเป็นยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพดี แต่กม็ รี ายละเอียดในวิธกี ารใช้ยาทัง้ ขนาดยาทีใ่ ช้
และวิธกี ารรับประทานยาทีแ่ ตกต่างกัน รวมถึงข้อควรระวังในการใช้ยา หากผูใ้ ช้ยามีความเข้าใจในการใช้ยา
แอสไพริน จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพทีด่ ใี นขณะเดียวกันก็จะช่วยลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาลงด้วย
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