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ยาแกแพใชกับโรคภูมิแพ ไมใชโรคหวัด 
นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล 

 

ผูปวยจํานวนมากเมื่อมีอาการน้ํามูกไหล

จากการเปนหวัด เจ็บคอ มักไดรับยาแกแพ 

(antihistamine) จากผูส่ังยา และยาที่นิยมสั่ง

ใชคือยาตานฮิสตามีนกลุมที่ทําใหงวงนอย ที่

เรียกวา non-sedating antihistamine หรือ 

2nd generation antihistamine  

ยากลุมนี้ที่จัดเปนยาในบัญชียาหลัก

แหงชาติฉบับปจจุบัน ประกอบดวย cetirizine 

hydrochloride และ loratadine ชนิด tablet 

และ syrup ซึ่งจัดเปนยาบัญชี ก. ทั้งสองชนิด 

หากเปนยาชื่อสามัญ (generic drug) จะมี

ราคาจัดซื้ออางอิงเม็ดละประมาณ 0.3-0.6 

บาท 

ตัวอยางยาในกลุมนี้ที่เปนยานอกบัญชี

ยาหลักแหงชาติ ประกอบดวย desloratadine, 

levocetirizine และ fexofenadine ซึ่งมีราคา

จัดซื้ออางอิงประมาณเม็ดละ 26, 16 และ 10 

บาทตามลําดับ 

ผูรับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ

ถวนหนาและประกันสังคม มักไดรับยากลุม

แรกที่ เปนยาราคาประหยัด และเปนยาใน

บัญชียาหลักแหงชาติ สวนขาราชการและผูที่

จายเงินเองตามคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชน

จํานวนหนึ่งอาจไดรับยาในกลุมที่สอง ซึ่งมี

ราคาแพงกวายาในกลุมแรกมาก 

ยาทุกชนิดในกลุมนี้ข้ึนทะเบียนเพื่อใช

บรรเทาอาการในโรคภูมิแพ ทั้งนี้เพราะอาการ

คัดจมูก จาม น้ํามูกไหล ในโรคภูมิแพมีสาเหตุ

จากการที่เยื่อบุโพรงจมูกถูกกระตุนดวยสารฮิส

ตามีนที่ถูกปลดปลอยหลังจากเยื่อบุโพรงจมูก

สัมผัสกับสารภูมิแพ ดังตัวอยางการขึ้น

ทะเบียนของ loratadine ดานลาง 
Relief of symptoms associated with 

allergic rhinitis, chronic urticaria & other allergic 
dermatologic disorders. 

อาการคัดจมูก จาม น้ํามูกไหล ขณะเปน

หวัด-เจ็บคอ มีกลไกการเกิดที่ไมเกี่ยวของกับ

สารฮิสตามีน แตมีความสัมพันธกับสารแบรดี

ไคนิน (bradykinin) ซึ่งพบวามีปริมาณเพิ่มข้ึน

ในเยื่อบุโพรงจมูกขณะติดเชื้อไวรัสที่ทําใหเกิด

โรคหวัด 

การใหยาตานฮิสตามีนขณะเปนหวัดจึง

เปนการใชยาที่ไมสอดคลองกับกลไกการเกิด

อาการ  

งานวิจัยชนิด Cochrane systematic 

review เร่ือง Antihistamines for the 

common cold โดย Sutter และคณะ (2003) 

ซึ่ งวิ เคราะหขอมูลจากงานวิจัย  32 เ ร่ือง 

จํานวนผูปวย 8,930 คน มีขอสรุปดังนี้  

1. ย า แ ก แ พ ช นิ ด  non-sedating ใ ห

ผลการรักษาไมแตกตางจากยาหลอก  

2. meta-analysis ของงานวิจัย 8 เร่ือง 

ของยาแกแพชนิด sedating 

antihistamine พบวายามีประสิทธิผล

บางในการบรรเทาอาการจามและ

น้ํามูกไหลในผูใหญ แตมีประสิทธิผล
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ตํ่าโดยมี number needed to treat 

(NNT) เทากับ 14 (หมายความวาตอง

รักษาผูปวยไป 14 คนจึงจะเห็นวายา

มีประสิทธิผลเหนือกวายาหลอก  1 

คน) แตมีผลขางเคียงที่สําคัญคือ

อาการงวงซึม 

3. ยาแกแพอาจมีประสิทธิผลเล็กนอย
เมื่อใชรวมกับ decongestant (เชน 

pseudoephedrine)  

ในแงความปลอดภัยจากการใชยา 

พบวา sedating antihistamine อาจทําใหเกิด 

paradoxical effect ในเด็กเล็ก โดยทําใหเดก็มี

อาการตื่นเตน กระสับกระสาย รองกวน นอน

ไมหลับ ประสาทหลอนและหากไดรับยาเกิน

ขนาดอาจเสียชีวิตได พบวาระหวางปค.ศ. 

2004-2005 ในสหรัฐอเมริกามีเด็กอายุตํ่ากวา 

2 ขวบที่ตองเขารับการรักษาที่หองฉุกเฉิน

เนื่องจากการใชยากลุมนี้มากถึง 1,519 ราย 

ต้ั ง แต เ ดื อนมกราคม  2 0 0 8  สํ านั ก ง าน

คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา

ไดประกาศใหยาแกหวัด-แกไอ ที่ซื้อไดเองโดย

ไมตองใชใบส่ังแพทย (ซึ่งมักมียาแกแพเชน 

chlorpheniramine และ brompheniramine 

เปนสวนประกอบ) เปนยาที่หามใชในเด็กอายุ

ตํ่ากวา 2 ขวบ ในขณะที่ประเทศในสหภาพ

ยุโรปเชนประเทศอังกฤษประกาศไมใหใชใน

เด็กอายุตํ่ากวา 6 ขวบ สวนเด็กอายุ 6-12 ป

ผูปกครองที่ซื้อยาตองได รับคําแนะนําจาก

เภสัชกร  

ผูสูงอายุมีความไวตอฤทธิ์ตานมัสคา

รินิกของยาเหลานี้ ซึ่งอาจเสริมฤทธิ์กับยาอื่นที่

ใชอยูเปนประจํา 

อาจนําขอมูลขางตนมาสรุปเปนแนว

ทางการใชยาแกแพในโรคหวัด อยางสมเหตุ

ผลไดดังตอไปนี้ 

1.ไมใชยาแกแพชนิด non-sedating ใน

โรคหวัด ทั้งในเด็กและผูใหญ เนื่องจากไม

ไดผล  

2. ไมใชยาแกแพที่มีราคาแพงในโรค

หวัด  เพราะทํา ให เกิดความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจไดมาก 

3. ไมใชยาแกแพชนิด sedating ในเด็ก 

อายุตํ่ากวา 12 ป เนื่องจากอาจเกิดอันตราย

รายแรงจากการใหยาโดยไมถูกตองของ

ผูปกครอง  

4 .  หลี ก เลี่ ย งการ ใช ยาแก แพ ชนิ ด 

sedating ในผูสูงอายุ เนื่องจากประโยชนที่

อาจมี ไมคุมกับผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น 

5. หากจําเปน  อาจใหยาแกแพชนิด 

sedating ในผูใหญบางราย แตควรระลึกวายา

เหลานี้มีประสิทธิผลตํ่าในโรคหวัด และทําให

งวงซึม ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายจากการลม

หรือพลัดตกจากที่สูง รวมทั้งอันตรายจากการ

ควบคุมเครื่องจักรหรือการขับข่ียานพาหนะ 

โปรดระลึกวา  “ยาแกแพใชกับโรค

ภูมิแพ ไมใชโรคหวัด” อนึ่ง การหยุดเรียกยา

แกแพ วา “ยาลดน้ํามูก” อาจชวยลดความ

เขาใจผิดในการใชยาลงไดบาง 


