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บทความวิจยั
ความชุกของผูป้ ่ วยที่มีโอกาสได้รบั ยาพาราเซตามอลเกินขนาดการรักษา
จากการสังใช้
่ ยาของโรงพยาบาลขนาด 250 เตียงแห่งหนึ่ งในภาคใต้
อังคณา ช่วยชัย1, อลิสา แซ่ตนั 1, ณิชากร อภิรมย์รกั ษ์1, นนทรี ขวัญทอง1, และวรรณวิภา แก้วมณี2
1

สานักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
โรงพยาบาลสิชล

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกในช่วงเวลาหนึ่ง (period prevalence rate) ของผูป้ ่วยทีม่ โี อกาสได้รบั ยาพาราเซ
ตามอลเกินขนาดการรักษาจากการสังใช้
่ ยา วิ ธีการ: การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ในช่วงวันที่ 1
มกราคม – 30 มิถุนายน 2558 ณ โรงพยาบาลระดับทุตยิ ภูม ิ ขนาด 250 เตียงแห่งหนึ่งในภาคใต้ ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลจากเวช
ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (HOSxP) ของกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ลือกมาอย่างสุม่ จากผูป้ ว่ ยทีแ่ พทย์สงจ่
ั ่ ายยาเม็ดพาราเซตามอลขนาด 500
มิลลิกรัมสาหรับกลับไปใช้เองที่บา้ น โอกาสได้รบั ยาพาราเซตามอลเกินขนาดจากการสังใช้
่ ยา หมายรวมทัง้ โอกาสได้รบั ยาเกิน
ขนาดสูงสุดต่อครัง้ ในการรักษา (มากกว่า 15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อครัง้ ) หรือเกินขนาดยาสูงสุดต่อวัน (มากกว่า 4,000
มิลลิกรัมต่อวัน) ผลการวิ จยั : ตัวอย่าง 95 คน เป็ นเพศชาย 54 คน อายุเฉลีย่ เท่ากับ 44.4+22.0 ปี และมีน้ าหนักอยูใ่ นช่วง 5160 กิโลกรัม 42 คน การศึกษาพบความชุกของผูท้ ม่ี โี อกาสได้รบั ยาพาราเซตามอลเกินขนาดต่อครัง้ หรือต่อวันรวม 25 คน (ร้อย
ละ 26.3 ของผูป้ ว่ ยทัง้ หมด) ผูป้ ่วยในกลุ่มนี้สว่ นใหญ่ 23 คนได้รบั ยารับประทานครัง้ ละ 2 เม็ด ทุก 4-6 ชัวโมง
่
(คิดเป็ นร้อยละ
92.0 ของผูท้ ม่ี โี อกาสได้รบั ยาเกินขนาด) ผูป้ ว่ ยในกลุม่ นี้ 16 คน (ร้อยละ 76.2 ของผูท้ ม่ี โี อกาสได้รบั ยาเกินขนาดต่อครัง้ หรือต่อ
วัน) มีน้ าหนักอยู่ในช่วง 51-60 กิโลกรัม สรุป: ผูส้ งใช้
ั ่ ยาพาราเซตามอลควรคานึงถึงน้ าหนักตัวของผูป้ ่วยเป็ นสาคัญ เพื่อลด
ความเสีย่ งต่อการได้รบั ยาเกินขนาดการรักษาทัง้ ต่อครัง้ ทีร่ บั ประทานและขนาดยารวมต่อวัน ซึง่ อาจเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิด
พิษต่อตับได้
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บทนา
พาราเซตามอลเป็ นยาทีม่ ขี อ้ บ่งใช้ในการบรรเทา
อาการปวด ลดไข้ และควรเลือกใช้เป็ นอันดับแรกในการ
รัก ษาอาการดัง กล่ า ว โดยเฉพาะในผู้ ป่ ว ยที่อ าการไม่
รุนแรง (1) เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง (2) ทัง้ นี้ขนาดที่
แนะนาให้ใช้ในการรักษา คือ 10-15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ต่ อ ครัง้ โดยในผู้ใ หญ่ แ ละเด็ก ที่ม ีอ ายุ ต ัง้ แต่ 12 ปี ข้นึ ไป
ขนาดสูงสุดต่อครัง้ คือ 1,000 มิลลิกรัม และขนาดยาสูงสุด

ต่อวัน คือ 4,000 มิลลิกรัม (3) อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ใน
อดีตยังพบผูป้ ว่ ยสูงถึงประมาณร้อยละ 6.6 ทีไ่ ด้รบั ยาพารา
เซตามอลเกินขนาดการรักษา (4) นอกจากนี้ยงั มีรายงาน
การเกิดภาวะตับล้มเหลวและการตายซึ่งสัมพันธ์กบั การ
ได้รบั ยาพาราเซตามอลเกิน ขนาดติดต่อกันโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ
ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฯลฯ ผูป้ ่วย
ทีร่ บั ประทานยาพาราเซตามอลเกินขนาดการรักษาโดยไม่
ตัง้ ใจมีความเสีย่ งต่อการเกิดตับอักเสบเพิม่ ขึน้ ประมาณ 5
เท่า (2)
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ในปี พ.ศ. 2557 องค์ ก ารอาหารและยาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ออกประกาศแนะนาให้บุคลากร
ทางการแพทย์สงจ่
ั ่ ายยาพาราเซตามอลแก่ผปู้ ่วยต่อครัง้ ใน
ขนาดไม่เกิน 650 มิลลิกรัม และลดขนาดยาสูงสุดทีแ่ นะนา
ต่อวันจากเดิม ไม่เกิน 4,000 มิลลิกรัม เป็ นไม่เกิน 2,600
มิลลิกรัม เพื่อลดความเสีย่ งต่อการเกิดพิษต่อตับจากการ
ใช้ยา (5,6)
สาหรับประเทศไทย เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จดั ประชุม รับฟงั
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายจัดการความเสีย่ งของยาพารา
เซตามอล โดยส่งเสริม ให้มกี ารคานวณขนาดยาที่ผู้ป่วย
ควรได้รบั ต่อครัง้ ตามน้ าหนักตัว และระบุจานวนครัง้ สูงสุด
ต่อวันทีผ่ ปู้ ่วยสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่
เกินขนาด 4,000 มิลลิกรัม ซึ่งเป็ นขนาดยาสูงสุดในการ
รักษาทีแ่ นะนาต่อวัน นอกจากนี้ยงั ส่งเสริมให้มกี ารสังใช้
่ ยา
ต่อครัง้ ในขนาดไม่เกิน 650 มิลลิกรัมแทน 1,000 มิลลิกรัม
เพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการได้รบั ยาเกินขนาดการรักษา (7)
ทัง้ นี้หลังจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาประกาศขอความร่วมมือในการลดขนาดยาทีส่ งใช้
ั ่ ในการ
รักษาแก่ผู้ป่วย ยังไม่มรี ายการการวิจยั ที่แสดงให้เห็นว่า
สถานการณ์ของผูป้ ่วยทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการได้รบั ยาพารา
เซตามอลเกินขนาดการรักษาจากการสังใช้
่ ยาเป็ นอย่างไร
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาความชุกของผูป้ ่วยทีม่ โี อกาสได้รบั ยา
พาราเซตามอลเกินขนาดการรักษาจากการสังใช้
่ ยา เพื่อนา
้
ข้อ มู ล ที่ไ ด้ ม าใช้ ใ นการวางแผนป องกัน และเพิ่ม ความ
ตระหนักของบุคลากรทางการแพทย์ให้ระมัดระวังการสังใช้
่
ยาพาราเซตามอลให้มากขึน้

วิ ธีการวิ จยั
การวิ จ ั ย นี้ เป็ นการวิ จ ั ย เชิ ง พรรณนาแบบ
ภาคตัดขวาง โดยเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
(HOSxP) งานวิจยั ได้ผ่านการพิจารณาด้านจริยธรรมการ
วิจยั ในมนุ ษย์ (เข้าข่ายโครงการที่ไม่ต้องขอรับรอง) จาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
รวมทัง้ ได้ข ออนุ ญ าตเข้าเก็บ ข้อ มูล ใน
โรงพยาบาลทีท่ าการศึกษาแล้ว
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั คือ ผูป้ ว่ ยนอกและผูป้ ่วย
ในที่ไ ด้ร บั การสังยาพาราเซตามอลชนิ
่
ด เม็ดเดี่ยวขนาด
500 มิลลิกรัม สาหรับ กลับไปใช้เองที่บ้าน ในช่วงวันที่ 1

มกราคม – 30 มิถุนายน 2558 ณ โรงพยาบาลระดับทุตยิ
ภูมขิ นาด 250 เตียงแห่งหนึ่งในภาคใต้ เกณฑ์การคัดออก
คือ ผู้ป่วยที่มอี ายุน้อยกว่า 12 ปี ไม่มขี ้อมูลน้ าหนักของ
ผูป้ ่วย ณ วันทีส่ งยา
ั ่ และผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั การสังใช้
่ ยาพาราเซ
ตามอลชนิดเม็ดเดีย่ วขนาด 500 มิลลิกรัมเพื่อการรักษาตัว
ในโรงพยาบาล สาหรับขนาดตัวอย่างคานวณจากสูตร
n = Z2p(1-p)/d2 โดยความชุกของผูป้ ่วยทีไ่ ด้รบั ยาพาราเซ
ตามอลเกินขนาดการรักษา (p) เท่ากับ 0.066 (4) ค่า
ความคลาดเคลื่อนทีผ่ วู้ จิ ยั ยอมรับได้ (d) เท่ากับ 0.05 และ
ก าหนดระดับ ความเชื่อ มันของการวิ
่
จ ัย ที่ร้อ ยละ 95 (Z
เท่ากับ 1.96) ขนาดตัวอย่างที่คานวณได้เท่ากับ 95 คน
และผูว้ จิ ยั คาดว่ามีตวั อย่างตามเกณฑ์การคัดออกประมาณ
ร้อยละ 10 จึงเพิม่ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็ น 110 คน การ
เลือกตัวอย่างใช้การสุ่มอย่างเป็ นระบบจากหมายเลขเวช
ระเบียนผูป้ ว่ ยจนครบ 110 คน
การเก็บรวบรวมและการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูล 2 ส่วนหลักจากเวชระเบียน
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ข องผู้ป่ ว ยแต่ ล ะราย คือ ส่ว นที่ 1 ข้อ มูล
ทัวไปของผู
่
้ป่วย ได้แก่ อายุ เพศ น้ าหนักของผู้ป่วย โรค
ประจาตัว ค่าการทางานของตับในช่วง 3 เดือนก่อนการสัง่
ใช้ยา (หากมี) ส่วนที่ 2 ข้อมูลรูปแบบการสังใช้
่ ยาพาราเซ
่
ตามอลแก่ผปู้ วย ได้แก่ วิธกี ารรับประทานยา จานวนเม็ดที่
สังจ่
่ าย ขนาดยาสูงสุดต่อครัง้ ที่รบั ประทาน และขนาดยา
สูงสุดต่อวันทีผ่ ปู้ ว่ ยมีโอกาสได้รบั จากข้อมูลการสังใช้
่ ยา
ในการศึกษานี้ ผู้ท่ีม ีโอกาสได้รบั ยาพาราเซตา
มอลเกินขนาดจากการสังใช้
่ ยา หมายรวมทัง้ โอกาสได้รบั
ยาเกินขนาดสูงสุดต่อครัง้ ในการรักษาหรือเกินขนาดยา
สูงสุดต่อวัน ผูท้ ม่ี โี อกาสได้รบั ยาเกินขนาดสูงสุดต่อครัง้ ใน
การรัก ษา หมายถึง ได้ ร ับ ยามากกว่ า 15 มิล ลิก รัม ต่ อ
กิโลกรัมต่อครัง้ ส่วนผู้ท่มี โี อกาสได้รบั ยาเกินขนาดสูงสุด
ต่อวัน หมายถึง ได้รบั ยามากกว่า 4,000 มิลลิกรัมต่อวัน
(3) การศึกษาใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาในการแสดงข้อมูลผูท้ ่มี ี
โอกาสได้รบั ยาเกินขนาดทัง้ สองประเภทในรูปแบบร้อยละ

ผลการวิ จยั
ผูป้ ่วยทีไ่ ด้จากการสุม่ จานวน 110 คน เป็ นผูป้ ่วย
ทีม่ ลี กั ษณะตามเกณฑ์การคัดออกจานวน 15 คน โดยเป็ น
ผูป้ ่วยที่มอี ายุต่ ากว่า 12 ปี จานวน 10 คน และเป็ นผู้ป่วย
ที่ไ ด้ร บั การสังใช้
่ ยาพาราเซตามอลชนิ ด เม็ด เดี่ยวขนาด
500 มิลลิกรัมเพื่อการรักษาตัวในโรงพยาบาล จานวน 5
304
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คน จึงเหลือกลุ่มตัวอย่างจานวน 95 คน ในจานวนนี้เป็ น
ผู้ป่วยเพศชาย 54 คน (ร้อยละ 56.8) ผู้ป่วยเพศหญิง 41
คน (ร้อ ยละ 43.2) อายุ เ ฉลี่ย ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งเท่ า กับ
44.4±22.0 ปี ส่วนใหญ่มนี ้ าหนักอยูใ่ นช่วง 51-60 กิโลกรัม
(ร้อยละ 44.2) และไม่มโี รคประจาตัวจานวน 66 คน (ร้อย
ละ 69.5)
ความชุกของผู้ป่วยทีม่ ีโอกาสได้รบั ยาเกิ นขนาด
การวิจยั พบผู้ป่วยที่มโี อกาสได้รบั ยาพาราเซตา
มอลเกินขนาดการรักษาต่อครัง้ จานวน 21 คน ส่วนผูป้ ่วย
ที่โอกาสได้รบั ยาพาราเซตามอลเกินขนาดต่อวันมีจานวน
23 คน รวมผูท้ ม่ี โี อกาสได้รบั ยาพาราเซตามอลเกินขนาด
ต่อครัง้ หรือต่อวันเท่ากับ 25 คน คิดเป็ นความชุกร้อยละ
26.3 โดยมีจานวนเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน คือ
เป็ นเพศชายจานวน 13 คนและเพศหญิงจานวน 12 คน ใน
จ านวนนี้ ม ีผู้ป่ ว ยที่ม ีโ อกาสได้ร บั ยาพาราเซตามอลเกิน
ขนาดทัง้ ต่อครัง้ และต่อวันจานวน 19 คน
รู ป แบบการสัง่ ใช้ ย าและขนาดยาสู ง สุ ด ที ผ่ ู้ป่ วยมี
โอกาสได้รบั
จากการวิจยั พบการสังใช้
่ ยาในผู้ป่วย 4 รูปแบบ
คือ 1) รับประทานครัง้ ละ 1 เม็ด ทุก 6 ชัวโมง
่ 2) รับประ-

ทานครัง้ ละ 1 เม็ด ทุก 4-6 ชัวโมง
่
3) รับประทานครัง้ ละ 2
เม็ด ทุก 6 ชัวโมง
่ และ 4) รับประทานครัง้ ละ 2 เม็ด ทุก 46 ชั ว่ โ ม ง โ ด ย รู ป แ บ บ ที่ ม ี ก า ร สั ง่ ใ ช้ ม า ก ที่ สุ ด คื อ
รับ ประทานครัง้ ละ 1 เม็ด ทุ ก 4-6 ชัว่ โมง พบในผู้ป่ ว ย
จานวน 70 คน (ร้อยละ 73.7)
จากตารางที่ 1 รูปแบบการสังใช้
่ ยาทีท่ าให้ผปู้ ่วย
มีโอกาสได้รบั ยาเกินขนาดการรักษาต่อครัง้ ของการใช้ยา
(เกิน 15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อครัง้ ของการใช้ยา) มาก
ทีส่ ุด คือ รับประทานครัง้ ละ 2 เม็ดทุก 4-6 ชัวโมง
่
(19 คน
หรือร้อยละ 20.0 ของตัวอย่างทัง้ การศึกษา) และผูป้ ่วยทุก
รายที่ไ ด้ร บั การสังยาในรู
่
ป แบบนี้ มีโ อกาสได้ร บั ยาเกิน
ขนาดการรักษาต่อวันทุก คน กล่าวคือ มีโอกาสได้รบั ยา
ขนาดสูงสุดต่อวันถึง 6,000 มิลลิกรัม จานวน 23 คน (ร้อย
ละ 24.2) จากกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด
ทัง้ นี้ผู้ป่วยที่มโี อกาสได้รบั ยาเกินขนาดต่อครัง้ ที่
รับประทานทัง้ หมดในการศึกษาจานวน 21 คน มีน้ าหนัก
อยูใ่ นช่วง 51-60 กิโลกรัม จานวน 16 คน (ร้อยละ 76.2) มี
น้ าหนักอยู่ในช่วง 41-50 กิโลกรัมจานวน 4 คน (ร้อยละ
19.0) และมีน้าหนักไม่เกิน 40 กิโลกรัมจานวน 1 คน (ร้อย
ละ 4.8)
สาหรับจานวนเม็ดยาที่สงจ่
ั ่ ายแก่ผู้ป่วยแต่ละคน
พบว่าอยู่ในช่วง 10-20 เม็ด ซึ่งเมื่อพิจารณาตามรูปแบบ

ตารางที่ 1. รูปแบบการสังใช้
่ ยาและขนาดยาสูงสุดทีผ่ ปู้ ว่ ยมีโอกาสได้รบั
รูปแบบการสังใช้
่ ยา

ขนาดยาสูงสุดทีผ่ ปู้ ว่ ยมีโอกาส
ได้รบั ต่อวัน (มิลลิกรัม)

ขนาดยาสูงสุดทีผ่ ปู้ ว่ ยมีโอกาสได้รบั
ต่อครัง้ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

จานวนผูป้ ว่ ย
(ร้อยละ) n=95

1 เม็ด ทุก 6 ชัวโมง
่

2,000

10 - 15

1 (1.1)

< 10

46 (48.4)

10 - 15

23 (24.2)

> 15

1(1.1)

> 15

1 (1.1)

10 - 15

4 (4.2)

> 15

19 (20.0)

1 เม็ด
ทุก 4 - 6 ชัวโมง
่
2 เม็ด
ทุก 6 ชัวโมง
่
2 เม็ด
ทุก 4 - 6 ชัวโมง
่
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การสังใช้
่ ยา พบว่าผู้ป่วยมีโอกาสใช้ยาได้นานสุดเพียง 5
วันเท่านัน้ เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า ผูป้ ว่ ย 23 ราย (ร้อยละ 48.4)
ได้รบั ยาในขนาดต่อครัง้ การใช้ท่ีน้อยกว่าขนาดการรักษาที่
มีการแนะนาไว้

การอภิ ปรายผล
จากการวิจยั พบว่า ความชุกของผูป้ ่วยทีม่ โี อกาส
ได้รบั ยาพาราเซตามอลเกินขนาดการรักษาจากใบสังยา
่
เท่ากับร้อยละ 26.3 โดยเป็ นผูท้ ม่ี โี อกาสได้รบั ยาเกินขนาด
4,000 มิ ล ลิ ก รัม ต่ อ วัน เท่ า กับ ร้ อ ยละ 24.2 ซึ่ ง สู ง กว่ า
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2553 ที่พบ
ความชุกของผู้ท่ไี ด้รบั ยาพาราเซตามอลเกินขนาด 4,000
มิล ลิก รัม ต่ อ วัน เพีย งร้อ ยละ 6.6 เท่ า นั น้ (4) ทัง้ นี้ อ าจ
เนื่องมาจากการวิจยั นี้ไม่ได้เก็บข้อมูลการรับประทานยา
จริงของผูป้ ่วย จึงทาให้พบความชุกทีส่ งู กว่าทีค่ วรจะเป็ น
เช่น ในการสังใช้
่ ยาโดยรับประทาน 2 เม็ดทุก 4-6 ชัวโมง
่
ขนาดยาสูงสุดที่ผู้ป่วยมีโอกาสได้รบั ต่อวันเท่ากับ 6,000
มิลลิกรัม แต่ความเป็ นจริงผู้ป่วยอาจรับประทานยาน้ อย
กว่าขนาดดังกล่าว
รูปแบบการสังใช้
่ ยาทีเ่ พิม่ ความเสีย่ งต่อการได้รบั
ยาพาราเซตามอลเกิน ขนาดสูง สุ ด คือ การสังใช้
่ ย าใน
รูปแบบ รับประทานครัง้ ละ 2 เม็ดทุก 4-6 ชัวโมง
่
ซึ่งทาให้
่
ผูป้ วยทุกรายที่ได้รบั การสังใช้
่ ยาในรูปแบบนี้ เสีย่ งต่อการ
ได้รบั ยาพาราเซตามอลต่อวันเกินขนาดการรักษา กล่าวคือ
ผูป้ ว่ ยมีโอกาสได้รบั ยาสูงถึงวันละ 6,000 มิลลิกรัม ในขณะ
ที่ขนาดสูงสุดที่แนะนาต่อวันไม่เกิน 4,000 มิลลิกรัม ทัง้ นี้
ในกรณีทม่ี กี ารสังยาแก่
่
ผปู้ ่วยโดยการรับประทานครัง้ ละ 2
เม็ด ควรระบุความถีใ่ นการบริหารยาเป็ นทุก 6 ชัวโมง
่ หรือ
หากระบุ ค วามถี่ เ ป็ น ทุ ก 4-6 ชัว่ โมง ควรมีค าแนะน า
เพิ่ ม เติ ม ระบุ ร ับ ประทานวัน ละไม่ เ กิ น 4 ครัง้ เท่ า นั ้น
นอกจากนี้ยงั พบว่าการสังใช้
่ ยารับประทานครัง้ ละ 2 เม็ด
ยัง เพิ่ม ความเสี่ย งต่ อ การได้ร บั ยาต่ อ ครัง้ เกิน ขนาดการ
รักษา โดยจากผู้ป่วยที่มโี อกาสได้รบั ยาเกินขนาดต่อครัง้
ทัง้ หมด 21 คน ได้รบั การสังใช้
่ ยารับประทานครัง้ ละ 2 เม็ด
สูงถึง 20 คน (ร้อยละ 95.24) จึงควรหลีกเลีย่ งการสังใช้
่ ยา
รับประทานครัง้ ละ 2 เม็ด อย่างไรก็ตามเป็ นที่น่าสังเกตว่ า
ผูป้ ่วยที่ได้รบั การสังใช้
่ ยาครัง้ ละ 1 เม็ด มีจานวนสูงถึง 46
คนจาก 71 คน (ร้อยละ 64.79) ที่ได้รบั ยาพาราเซตามอล

ต่อครัง้ ต่ากว่าขนาดทีแ่ นะนาให้ใช้ในการรักษา กล่าวคือต่า
กว่าครัง้ ละ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ช่วงน้ าหนักของผูป้ ่วยที่มปี ญั หาการสังใช้
่ ยาเกิน
ขนาดการรักษาสูงสุด คือช่วงน้ าหนัก 51-60 กิโลกรัม ซึ่ง
เป็ นช่วงทีค่ วรระมัดระวังในการสังใช้
่ ยามากทีส่ ุด ทัง้ นี้อาจ
เนื่องมาจากช่วงน้ าหนักดังกล่าว เป็ นช่วงน้ าหนักที่ก้ากึ่ง
กล่ า วคือ การใช้ย าพาราเซตามอลขนาด 500 มิล ลิก รัม
จ านวน 1 เม็ด มีโ อกาสท าให้ ไ ด้ ร ับ ยาต่ า กว่ า ขนาดที่
แนะนาให้ใช้ในการรักษา ในทางกลับกันหากใช้ครัง้ ละ 2
เม็ด ขนาดยาทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ต่อครัง้ จะมีโอกาสเกินขนาดการ
รัก ษาได้ สู ง ทัง้ นี้ ข นาดยาที่เ หมาะสมในการรัก ษาคือ
รับประทานครัง้ ละ 1 เม็ดครึง่ (750 มิลลิกรัมต่อครัง้ ) ซึง่ จะ
ท าให้ ผู้ ป่ ว ยได้ ร ับ ขนาดยาต่ อ ครัง้ อยู่ ใ นช่ ว ง 12.5-15
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่เป็ นรูปแบบทีไ่ ม่นิยมสังใช้
่ ในทาง
ปฏิบ ัติ และอาจลดความร่ ว มมือ ในการใช้ย าของผู้ป่ ว ย
เนื่องจากต้องหักแบ่งเม็ด ซึ่งอาจแก้ปญั หาโดยการนายา
พาราเซตามอลชนิดเม็ดเดี่ยวขนาด 325 มิลลิกรัมมาใช้ใน
โรงพยาบาลและรณรงค์ ใ ห้ม ีก ารสัง่ ใช้แ ทนขนาด 500
มิลลิกรัม โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มนี ้ าหนักอยู่ในช่วง 51-60
กิโลกรัม
ส าหรับ งานวิจ ัย นี้ ย งั มีข้อ จ ากัด ในการน าไปใช้
เนื่องจากเป็ นการศึกษาในโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวและ
เป็ นเพียงโอกาสการได้รบั ยาพาราเซตามอลเกินขนาดการ
รักษาโดยพิจารณาจากขนาดยาที่มโี อกาสได้รบั สูงสุดจาก
รูป แบบการสัง่ ใช้ต ามใบสัง่ ยาเท่ า นั น้ โดยไม่ ไ ด้ศึก ษา
พฤติก รรมการใช้ย าจริง ของผู้ป่ ว ย ซึ่ง ควรมีก ารศึก ษา
เพิม่ เติมในอนาคต

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ความชุกของผูป้ ่วยทีม่ โี อกาสได้รบั ยาพาราเซตา
มอลชนิด 500 มิลลิกรัมเกินขนาดจากใบสังยาเท่
่
ากับร้อย
ละ 26.3 รูปแบบการสังใช้
่ ท่เี พิม่ ความเสี่ยงมากที่สุด คือ
การสังใช้
่ ยารับประทานครัง้ ละ 2 เม็ดทุก 4-6 ชัวโมง
่
ซึ่ง
เสีย่ งต่อการได้รบั ยาพาราเซตามอลเกินขนาดทัง้ ต่อครัง้ ที่
รับประทานและต่อวัน ทัง้ นี้ช่วงน้ าหนักที่มคี วามเสีย่ งมาก
ทีส่ ดุ คือช่วงน้าหนัก 51-60 กิโลกรัม
แม้ ย าพาราเซตามอล จะเป็ นยาที่ ม ี ค วาม
ปลอดภัยในการใช้ค่อนข้างสูง แต่บุคลากรทางการแพทย์
ควรให้ความใส่ใจและระมัดระวังในการสังจ่
่ ายยาแก่ผูป้ ่วย
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ทุก ครัง้ โดยควรมีก ารค านวณขนาดที่เ หมาะสมสาหรับ
ผูป้ ่วยตามน้ าหนักตัว และให้คาแนะนาในการรับประทาน
เพื่อให้ข นาดยาสูงสุดที่ผู้ป่วยได้ร บั ต่อวัน ไม่เกิน ขนาดที่
แนะนา
ในส่วนของสถานพยาบาลควรจัดหายาที่มคี วาม
แรงต่อเม็ดที่เหมาะสม ง่ายต่อการบริหารยา เช่น การนา
ยาพาราเซตามอลขนาดความแรง 325 มิลลิกรัมเข้ามาใช้
ในโรงพยาบาล โดยอาจนามาใช้แทนยาพาราเซตามอล
ขนาด 500 มิลลิกรัม หรือเป็ นขนาดทางเลือกเพิม่ เติมนัน้
ขึน้ อยูก่ บั บริบทของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง
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ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทใ่ี ห้ทุน
สนั บ สนุ น การวิ จ ัย ในครัง้ นี้ และขอขอบคุ ณ เภสัช กร
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Abstract
Objective: To determine period prevalence rate of patients with the risk of receiving overdosed paracetamol
from dosage instruction. Methods: The study was a cross sectional descriptive study conducted during January 1 to
June 30, 2015 in a secondary hospital with 250 beds in the South. The researchers collected the data from the
electronic medical record (HOSxP) of randomly selected patients receiving prescriptions with 500 mg paracetamol
tablets for self-administration at home. Risk of paracetamol overdose from dosage instruction included that from
overdose per administration (>15 mg/Kg per administration) or overdose per day (>4000 mg per day). Results:
There were 95 subjects with 54 males, average age of 44.4+22.0 years old and 42 with bodyweight in the range of
51-60 kilograms. The research indicates that the prevalence of patients with the risk of receiving overdosed
paracetamol (either overdose per administration or overdose per day) was 26.3% (25 subjects). Twenty-three of
these patients were prescribed paracetamol to be taken 2 tablets every 4-6 hours (92.0% of those with the risk).
Bodyweight of 16 patients with the risk (76.2%) ranged from 51 to 60 kilograms. Conclusion: Prescribers of
paracetamol should take patients’ bodyweight into consideration to avoid the risk of receiving overdosed drug either
overdose per administration or overdose per day which may increase the risk of hepatotoxicity.
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