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 ช่วงทอีากาศเปลยีนแปลงหรอืช่วงเปิดเทอมเป็นช่วงทพี่อแมผู่ป้กครองมกัจะกงัวลเกยีวกบัอาการ

ป่วยของลกูๆ โดยเฉพาะเดก็เลก็ ซงึมกัมอีาการหวดัหรอืนํามกูไหลใหเ้หน็อยูเ่รอืยๆ ผูป้กครองบางท่านกพ็า

ลกูน้อยไปใหแ้พทยร์กัษา ผู้ปกครองบางท่านกไ็ปรา้นยาเพอืหาซอืยาลดนํามกูหรอืยาบรรเทาอาการหวดัไป

ก่อน บางท่านกเ็อายาทเีหลอือยูจ่ากครงัก่อนมาใหไ้ปก่อน แต่ไมว่่าท่านจะทําอยา่งไร ท่านก็จะต้องมกีารนํา

ยามาใหล้กูน้อยรบัประทาน ซงึยาเหล่านีมปีระเดน็ทที่านควรรูแ้ละทําความเขา้ใจเนืองจากมคีวามสําคญัต่อ

ประสทิธภิาพและความปลอดภยัในการใชย้า 

มาทาํความรู้จกักบัอาการหวดัหรือนํามกูไหลหรือโรคหวดั กนัก่อน 

 โรคหวดัในบทความนี หมายถงึ โรคหวดัทวัไป หรอื โรคหวดัธรรมดา (common cold) เป็นโรคตดิ

เชอืชนิดหนึงโดยในทางการแพทยค์อืโรคตดิเชอืไวรสัในทางเดนิหายใจส่วนบน  ซงึมกัมอีาการไม่รุนแรง 

และหายเองได ้อาการแสดงทพีบบ่อยคอือาการทางจมกู เช่น คดัจมกู นํามกูไหล จาม เป็นหลกั และอาจมี

อาการไอ หรอืมไีขต้ําๆ รว่มดว้ยไดจ้งึอาจเรยีกโรคนีว่าโรคไขห้วดั หรอื โรคไขห้วดัธรรมดา ซงึเป็นคนละ

โรคกบัโรคไขห้วดัใหญ่ ส่วนอาการทางจมกูทเีกดิขนึนนัจะคลา้ยกบัอาการแสดงของโรคภูมแิพจ้มกู ทมีกัมี

อาการใกลเ้คยีงกนั แต่โรคภูมแิพจ้มกูมกัจะมอีาการคนัจมกู คนัตาร่วมดว้ย  โดยทโีรคภมูแิพ้จมกูมกัจะไม่มี

ไข ้ ดงันนัอาการหวดัในความเขา้ใจของผูป้กครองแต่ละท่านอาจแตกต่างกนัออกไป บา้งเขา้ใจว่าคอือาการ

แสดงของการตดิเชอื บา้งเขา้ใจว่าเป็นอาการภมูแิพ ้ซงึความเขา้ใจเหล่านีไมใ่ช่สงิทผีดิ เนืองจากเดก็ๆ อาจ

มอีาการจากสาเหตุดงักล่าวได ้แต่อาจไมใ่ช่ทุกครงัหรอืทุกคนเสมอไป  

ดงันนัการประเมนิอาการเบอืงต้นอาจช่วยใหท้ราบไดว้่ามโีอกาสเป็นเพยีงโรคหวดัธรรมดา หรอื โรค

ไขห้วดัใหญ่ทจีาํเป็นตอ้งไดร้บัยาต้านไวรสัไขห้วดัใหญ่ หรอื โรคไขห้วดัธรรมดาทตีดิเชอืแบคทเีรยีที

จาํเป็นตอ้งไดร้บัยาปฏชิวีนะร่วมดว้ยหรอืไม ่และควรเลอืกใชย้าอะไรจงึจะเหมาะสมกบัอาการของเดก็ 

ยาแก้หวดัสาํหรบัเดก็คืออะไร แต่ละยีห้อเหมอืนกนัหรือไม่? 

 จากทกีล่าวมาขา้งตน้ อาการหวดัทพีบบ่อย ไดแ้ก่ คดัจมกู นํามกูไหล จาม เป็นตน้ และอาจมี

อาการไอ หรอืมไีขต้ําๆ ดงันนั ยาแกห้วดั กค็อื ยาทช่ีวยบรรเทาอาการหวดั นันเอง  

ยาแก้หวดัส่วนใหญ่ทมีจีําหน่ายมกัจะอยู่ในรปูของยาสูตรผสม ทมีสี่วนประกอบอย่างน้อย 2 ชนิด

ของตวัยาในกลุ่มยาต่อไปนี 



 1. ยากลุ่มต้านฮสีตามนี (antihistamines) เช่น คลอเฟนิรามนี (chlorpheniramine หรอื CPM)  

หรอื บรอมเฟนิรามนี (brompheniramine) ซงึเป็นยาทมีกัเรยีกตดิปากว่า ยาแกแ้พ ้ยากลุ่มนีมกีลไกการ

ออกฤทธทิสี่งผลใหส้ารคดัหลงัในทางเดนิหายใจลดลงได้  จงึทาํใหย้านีถูกนํามาใชเ้พอืลดอาการนํามกูไหล

ในโรคหวดัธรรมดาได ้แต่ยาเหล่านีเป็นยาต้านฮสีตามนีกลุ่มแรกๆ ทผีลติออกมาและมฤีทธทิทีําใหเ้กดิ

อาการง่วงซมึได้มาก ดงันนัจงึตอ้งระมดัระวงัในเรอืงของขนาดการใชย้าโดยเฉพาะในทารกทอีาจตอ้ง

รบัประทานนมแม่บ่อยๆ ทารกอาจหลบัจนไมไ่ด้รบัประทานนมแม่ (อ่านรายละเอยีดเกยีวกบัการใชย้าต้าน

ฮสีตามนีเพอืลดนํามกูและอาการขา้งเคยีงของยากลุ่มนีไดจ้ากบทความ “นํามกูไหล ทําไมเภสชัจ่ายยาแก้

แพ”้ ท ีhttps://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/knowledge_full.php?id=35)  

 2. ยากลุ่มทช่ีวยลดอาการคดัจมกู (decongestants) ซงึปัจจบุนัตวัยาทถีูกใชม้ากทสีุดในผลติภณัฑ์

ทมีจีาํหน่ายในรา้นขายยา คอื phenylephrine ซงึยาชนิดนีจะใชเ้พอืลดอาการคดัแน่นจมกูเป็นหลกั โดยที

อาจไมส่่งผลลดปรมิาณนํามูก ,  การใชย้านีมขีอ้ควรระวงัในเรอืงของขนาดยาเช่นกนั เนืองจากยามฤีทธทิํา

ใหเ้กดิอาการกระสบักระส่าย และทารกอาจรอ้งงอแงได้ 

 นอกจากยาสองกลุ่มทกีล่าวถงึขา้งต้นแลว้ บางผลติภณัฑอ์าจเพมิส่วนประกอบของยาลดไข ้

(antipyretics) เขา้ไปดว้ยเป็นตวัยาชนิดท ี3 ซงึยาลดไขท้วี่าคอืยาพาราเซตามอล (paracetamol) ทเีรารูจ้กั

กนัดนีันเอง  

 ความเขม้ขน้ของตวัยาต่างๆ ในแต่ละผลติภณัฑย์งัอาจแตกต่างกนัออกไปดว้ย ดงันนัหากเดก็ๆ มี

อาการนํามกูไหลเพยีงอย่างเดยีว แต่ไดร้บัผลติภณัฑย์าทมีสี่วนประกอบของยาลดอาการคดัจมกูหรอืยาลด

ไขไ้ปดว้ยจงึเป็นสงิทเีกนิความจาํเป็น เช่น อาการไขม้กัหายก่อน มกัเป็นไมเ่กนิ 3 วนั6 ทาํใหไ้ม่จาํเป็นตอ้ง

ใชย้าแกไ้ขใ้นช่วงหลงั ดงันัน ผลติภณัฑท์มีทีงัยาแกแ้พ้ ยาลดอาการคดัจมกู และยาลดไข ้เป็นสตูรผสมอยู่

ดว้ยกนั กจ็ะสามารถรกัษาอาการหวดัทคีรอบคลุมอาการ นํามกูไหล คดัจมกู และไข ้แต่เดก็จะเสยีงต่อการ

เกดิอาการขา้งเคยีงจากยามากขนึ การเลอืกผลติภณัฑย์าแกห้วดัทใีชจ้งึควรสอดคลอ้งกบัอาการแสดงของ

เดก็ๆ เป็นหลกั 

ปริมาณยาแก้หวดัทีเหมาะสมสาํหรบัเดก็คือเท่าไหร่? 

การใช้ยาแกห้วดัไมว่่าจะเป็นยาเดยีวหรอืสตูรผสมกต็าม ควรใชข้นาดยาตามทฉีลากระบุซงึแพทย์

หรอืเภสชักรจะคํานวณขนาดยาทเีหมาะสมโดยคํานวณจากนําหนกัตวัเป็นหลกั ซงึหากอ่านทขีา้งกล่อง

บรรจุกจ็ะมกีารระบุขนาดยาไวด้ว้ย ซงึจะระบุขนาดยาตามอายุผูป่้วยเท่านัน โดยใชเ้กณฑเ์ฉลยีของนําหนัก

ตวัเดก็ในการคํานวณขนาดยา ทาํใหม้โีอกาสทขีนาดยาเมอือ่านจากขา้งกล่องน้อยกว่าหรอืมากกว่าทรีะบุบน

ฉลาก และ อาจทาํใหเ้ดก็ไดร้บัยาในปรมิาณทไีมเ่หมาะสมได ้ โดยเฉพาะในเดก็ทผีอมหรอือว้นกว่าเกณฑ์

มากๆ7   

นอกจากนีความเขม้ขน้ของยาแต่ละชนิดอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละผลติภณัฑ ์ดงันนัขนาดยา

รบัประทานสําหรบัเดก็คนเดยีวกนัของยาในแต่ละยหีอ้อาจมคีวามแตกต่างกนัไปได ้ดว้ยเหตุนีเองการใช้ยา

แกห้วดั โดยเฉพาะยาสูตรผสมควรอยูภ่ายใตก้ารดแูลของแพทยแ์ละคาํแนะนําของเภสชักร ซงึในบางครงั



เมอืคํานวณขนาดยาออกมาตามนําหนกัตวัจะพบว่าปรมิาณยาบางชนิดในผลติภณัฑย์าสูตรผสมอาจสูง

เกนิไปหรอืตําเกนิไปทําใหก้ารบรรเทาอาการบางอย่างอาจไมด่ขีนึหรอืเกดิอาการขา้งเคยีงได ้ ในกรณนีีจงึ

ตอ้งเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์เีป็นยาเดยีวเพอืใหส้ามารถใชย้าแต่ละชนิดในปรมิาณทเีหมาะสมไดม้ากทสีุด แมว้่า

จะทําใหเ้กดิความยุง่ยากในการป้อนยาทเีป็นสตูรยาเดยีวเนืองจากตอ้งป้อนหลายครงักต็าม 

สรปุ 

 ยาแก้หวดัมคีวามแตกต่างกนัในตวัเองของจาํนวนยาและความเขม้ขน้ของยาในผลติภณัฑ ์ส่งผลให้

ปรมิาณยาทจีําเป็นตอ้งใชใ้นเดก็แต่ละรายนันแตกต่างกนัออกไปไดข้นึกบัผลติภณัฑท์ไีดร้บั และผลติภณัฑ์

ทใีชน้นัควรมยีาทพีอดกีบัอาการหวดัของเดก็ๆ เพอืใหเ้กดิความเหมาะสมและความปลอดภยัจากการใชย้า 
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