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ตู้ยาสามัญประจำ บ้าน
โรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุต่าง ๆ เกิดขึ้นโดยท่ีเราไม่อาจกำาหนดได้  

เคยสงัเกตไหมวา่เดก็ ๆ  เจบ็ปว่ยตอนกลางคนืบอ่ยแคไ่หน หมอขอแนะนำ ให ้
วางแผนป้องกันล่วงหน้าได้ด้วยการมีหยูกยาประจำ บ้าน เพ่ือการรักษาท่ี
ทันท่วงทีดังต่อไปนี้

 อะเซตามิโนเฟน (acetaminophen) ชื่อการค้า เช่น พาราเซตามอล  

(Paracetamol) ไทลินอล (Tylenol) และ เทมปร้า (Tempra) เป็นต้น 

เป็นยารับประทาน ใช้ลดไข้ บรรเทาปวด มีทั้งชนิดน้ำาและชนิดเม็ดสำาหรับเค้ียว 

หรือชนิดเม็ดปกติสำาหรับผู้ใหญ่  ตรวจสอบตารางแสดงปริมาณการใช้ยา 

หน้า 18-19 เพื่อช่วยตัดสินใจในการใช้ยาเท่าที่จำาเป็น

 ไอบูโปรเฟน (ibuprofen)  ชื่อการค้า เช่น แอดวิล (Advil) โมทริน  
(Motrin) เป็นต้น เป็นยารับประทาน ใช้บรรเทาปวดและต้านอักเสบ เหมาะกับ 

ไข้สูงและอาการปวดรุนแรง มีทั้งชนิดน้ำาและชนิดเม็ดสำาหรับเด็กและผู้ใหญ่  

มีผลข้างเคียงและข้อควรระวังมากกว่าชนิดอะเซตามิโนเฟน
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 “ควรตรวจสอบกับเภสัชกรเพื่อขอคำ แนะนำ 
เกี่ยวกับยาเหล่านี้และยาที่ใช้แทนได้”

 ยาลดอาการคัดจมูกและยาแก้แพ้สำ เร็จรูป ช่ือการค้า เช่น ไดมีแท็ป 
(Dimetapp) เป็นต้น หรือยาผสมชนิดอ่ืนๆ

 ไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine) ชือ่การคา้ เชน่ เบนาดริล (Benadryl) 
เป็นต้น หรือยาแก้แพ้ชนิดรับประทานอื่นๆ สำาหรับอาการภูมิแพ้และผื่นคัน

 ยาแก้ไอสามัญ ชนิดมีเดกซ์โตรเมทอร์แฟน (Dextromethorphan: DM)

 ไดเมนไฮดริเนต (dimenhydrinate) ช่ือการค้า เช่น กราวอล (Gravol) เป็นยา 
เหน็บและยาเม็ดสำาหรับแก้คลื่นไส้และอาเจียน

 ยาชาพ่นปาก ชื่อการค้า เช่น คลอแรเซปติก  (Chloraseptic) และยาอม 
บรรเทาอาการเจ็บคอ

 ยาชาพ่นเฉพาะท่ี ข้ีผ้ึงสำ หรับบาดแผลและแผลถลอก ช่ือการค้า 
เช่น แบ็กทีน (Bactine) และ โซลาร์เคน (Solarcaine) เป็นต้น

 ยาข้ีผึ้งปฏิชีวนะ ชื่อการค้า เช่น พอลิสโปริน (Polysporin) สำาหรับ 
แผลไฟไหม้ น้ำาร้อนลวก และแผลถลอก

 ยาหยอดตาและหยอดหูปฏิชีวนะ ชื่อการค้า เช่น พอลิสโปริน 
(Polysporin) สำาหรับโรคตาแดงและการติดเชื้อที่หู

 ยาลดกรด ช่ือการค้า เช่น มาลอกซ์ (Maalox) โรโอแพน (Riopan) 

ทัมส์ (Tums) และโรเลดส์์ (Rolaids) เป็นต้น สำาหรับอาการจุกเสียดหรือ 

อาหารไม่ย่อย
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วิธีใช้หนังสือเล่มนี้
หนังสือเล่มน้ีช่วยให้คุณจัดการกับปัญหาสุขภาพท่ัว  ๆไปในชีวิตประจำ วัน 

เท่านั้น ไม่ได้มุ่งทำ หน้าที่แทนแพทย์ เป็นการให้คำ แนะนำ ซึ่งคุณมักได้รับฟัง 
จากแพทย์ในแบบที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเดินทางให้ยุ่งยากนั่นเอง 

แต่ถ้าคุณกังวลและรับมือกับปัญหาไม่ได้ ควรไปพบแพทย์หรือไป 
โรงพยาบาลเทา่นัน้ เหมอืนกบัผูป้ว่ยทีม่ปีญัหาสขุภาพรา้ยแรง เชน่ โรคปอด 
ขั้นรุนแรง โรคหัวใจ ไตวาย เบาหวาน โรคตับ โรคมะเร็ง หรือโรคเอดส์  
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาการอาจรุนแรงมากขึ้น 

“จำ ไว้ว่า ‘เด็ก ๆ’ ในหนังสือเล่มนี้
หมอหมายถึงเด็กอายุต่ำ กว่า 16 ปี” 

“ไข้เป็นกระบวนการหนึ่ง
ที่ร่างกายใช้ต่อสู้กับเชื้อโรค”
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ใช้ให้ถูก ใช้ให้เป็น

ของจำ เป็น

1. เลือกหัวข้อและอ่านให้ละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบก่อนทำาตาม
2. ประเมินและทบทวนว่าทุกคนในบ้านปฏิบัติตัวอย่างไรระหว่างเจ็บป่วย
3. ปรึกษาแพทย์หรือไปโรงพยาบาลทนัทีถา้อาการแย่ลงอย่างรวดเร็ว สว่น

ผู้ที่อาการหนักควรส่งไปพบแพทย์ทันที

4. อ่านทบทวนก่อนนำาไปใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  หน้าคำาแนะนำาประจำา

บ้านจะช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ยาที่ต้องการจากร้านขายยาได้

 มีไว้...มีแต่ได้กับได้
เก็บหนังสือเล่มนี้ไว้ในที่ที่หยิบใช้และค้นหาได้สะดวกทุกคร้ังที่มีปัญหา

สุขภาพ หรือพกติดตัวเวลาเดินทางไปพักผ่อนก็นับเป็นความคิดที่ดี เพราะจะช่วย

ให้คุณไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรือพบแพทย์โดยไม่จำาเป็น

 อุปกรณ์ที่ควรมีติดบ้าน
ชีว้ดัสขุภาพไดง้า่ยข้ึนแนน่อน ถา้มอุีปกรณ์หรือเวชภณัฑ์ทีเ่หมาะสม คณุจงึ 

จำาเป็นต้องมีเคร่ืองวัดไข้อย่างดี เพราะการทาบหลังมือบนหน้าผากนั้นให้ข้อมูล 

ที่คลาดเคลื่อน  เคร่ืองวัดไข้อิเล็กทรอนิกส์ระบบดิจิทัลดีที่สุด รองลงมาคือปรอท 

วดัไข้แทง่แกว้  คณุควรมปีรอทตดิบา้น 2 อัน อันหนึง่สำาหรับสอดใตล้ิ้น อีกอันหนึง่

สำาหรับสอดทางทวารหนัก  ส่วนเคร่ืองวัดไข้แบบแถบวัดให้ค่าไม่แม่นยำา ไม่น่า 

เชื่อถือ และเคร่ืองวัดอุณหภูมิทางหูก็ให้ผลท่ีไม่ค่อยแม่นยำาเช่นกัน (อ่านข้อมูล 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีวัดอุณหภูมิหน้า 11)

คุณต้องตอบคำ ถามทั้งหมดในแผนภาพว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” 
จะเป็นประโยชน์มากถ้าอ่านไล่ตามลูกศร
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อาการไข้ของทุกวัย

“รู้หรือไม่ว่าการมีไข้อาจช่วยให้ร่างกายต้านทาน
การติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ เราจึงมักรู้สึกสดชื่นขึ้น
เมื่อหายไข้”
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“อุณหภูมิของร่างกายอาจสูงขึ้นเมื่อคุณออกกำ ลังกาย
ใส่เสื้อผ้าหนาเกินไป หลังอาบน้ำ อุ่น หรือสภาพอากาศร้อนจัด
ดังนั้น ควรวัดอุณหภูมิของร่างกายใหม่ทุก 30−60 นาที
เพื่อความแน่ใจว่าคุณมีอาการไข้จริง ๆ ”

ไข้
มารู้จัก “ไข้” กันก่อน

ไข ้(fever) คอื อาการทีร่า่งกายมอีณุหภมูสิงูขึน้ อนัเนือ่งมาจากการ 
ติดเชือ้ โดยปกตอิาการไข้ไมส่รา้งปญัหาแตอ่ย่างใด (จงึไมจ่ำ เปน็ตอ้งรกัษา) 
ไข้เป็นกระบวนการหนึ่งที่ร่างกายใช้ต่อสู้กับเชื้อโรค เราจึงมักรู้สึกสบายข้ึน 
เม่ือหายไข้ อย่างไรก็ตาม อาการไข้มักกระตุ้นให้เราต้องค้นหาสาเหตุของ 
การติดเชื้อ ถ้ามีไข้สูงหรือยังมีอาการไข้เป็นเวลานานทั้งที่รักษาตัวเอง 
ที่บ้านแล้ว ขอแนะนำ ให้ไปพบแพทย์ ส่วนเด็กอายุต่ำ กว่า 3 เดือนบางคน
จำ เป็นต้องใช้ยารักษา เพราะมีโรคร้ายแรงต่อเน่ือง นอกจากนี้ เด็กท่ีเพิ่ง
ผ่านการผ่าตัดไปไม่นาน ควรขอคำ แนะนำ จากแพทย์ทุกครั้งเมื่อมีไข้

อาการไข้คืออะไร

อุณหภูมิวัดทางปาก

อุณหภูมิวัดทางทวารหนัก

ปกติ มีไข้ ไข้สูง

37.5 ำC (99.5 ำF)

38.0 ำC (100.4 ำF)

37.5−39.0 ำC
99.5−102 ำF

38.0−39.5 ำC
100.4−103 ำF

เกิน 39.0 ำC
เกิน 102 ำF

เกิน 39.5 ำC
เกิน 103 ำF
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อาการไข้ของทุกวัย

วธิวีดัอุณหภมูท่ีิถกูตอ้ง คุณจำาเปน็ตอ้งใชอุ้ปกรณท์ีเ่หมาะสม 

ไมค่วรปกัใจเชือ่ความรู้สกึจากการอังหนา้ผาก (ดงัทีก่ล่าวในหนา้ 9) 

หมอขอแนะนำาให้ใช้เคร่ืองวัดไข้อิเล็กทรอนิกส์หรือปรอทวัดไข้ 

แท่งแก้ว ซึ่งให้ค่าแม่นยำาที่สุดในการวัดทางปากหรือทางทวารหนัก

ควรตรวจดูเคร่ืองวัดอุณหภูมิก่อนใช้งาน ให้สังเกตดูปรอท

และแอลกอฮอล์ที่อยู่ในแท่งแก้ว  จากตารางด้านบน อุณหภูมิที่วัด

ทางปากอาจต่ำากว่าอุณหภูมิที่วัดทางทวารหนัก เพราะการหายใจ

ทำาให้อุณหภูมิในปากเย็นลง  คุณต้องแน่ใจว่าสะบัดปรอทให้อยู่ต่ำา

กว่า 37 ำC หรือ 99 ำF ก่อนการใช้งานเสมอ

การวัดอุณหภูมิทางปาก
อาจใชใ้นเดก็โตหรือผู้ใหญ ่เคร่ืองวดัอุณหภมิูทางปากอาจให้ 

ค่าสูงหรือต่ำาลง ข้ึนอยู่กับเคร่ืองด่ืมร้อนหรือเย็นท่ีเพ่ิงด่ืมเข้าไป  ให้รอ 

ประมาณ 10 นาทีหลังดื่มเครื่องดื่ม จึงค่อยวัดอุณหภูมิทางปาก

การวัดอุณหภูมิทางทวารหนัก
แมน่ยำากวา่และควรใชถ้า้เปน็ไปได ้เปน็วธิวีดัอุณหภมิูทีด่ทีีส่ดุ

ในเด็กเล็กท่ีอาจไม่ให้ความร่วมมือในการวัดอุณหภูมิทางปากหรือ 

ในเด็กบางรายที่อาจกัดปรอทได้

วิธีวัดอุณหภูมิ

“การวัดอุณหภูมิทางทวารหนักไม่เป็นอันตรายใด ๆ ต่อเด็ก ”
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1. ให้เด็กนอนคว่ำาบนตัก
2. ทาวาสลีนหรือสารหล่อลื่นชนิดอื่นๆ บนปรอทวัดไข้

3. ให้ถือปรอทวัดไข้ห่างจากปลายแท่งประมาณ 1 นิ้ว เพื่อป้องกันไม่ให้ 

สอดเข้าไปเกิน 1 นิ้ว แล้วค่อยๆ สอดเข้าไปในทวารหนัก อย่าฝืนใช้แรง

สอดเข้าไป

4. อ่านอุณหภมิูหลงัสอดปรอทวดัไข้เข้าไป 2 นาท ีหรือไดยิ้นเสยีง “ปิป๊” เม่ือ

ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์

1. วางปรอทวัดไข้ใต้ลิ้นด้านหนึ่ง 
2. ต้องแน่ใจว่าใช้ริมฝีปากเม้มปรอทวัดไข้ ไม่ใช่ฟัน
3. ทิ้งไว้ 3 นาทีก่อนอ่านอุณหภูมิ

4. ถ้าเด็กหายใจทางจมูกไม่ได้เพราะคัดจมูก
   ให้ดูดทำาความสะอาดจมูกก่อนโดยใช้กระเปาะดูดเสมหะ

   อันเล็ก (ถามได้จากเภสัชกร)  

5. ระวังอย่าหายใจทางปากขณะวัดอุณหภูมิ เพราะจะทำาให้  

อุณหภูมิลดลง ส่งผลให้ค่าของอุณหภูมิที่วัดได้ไม่แม่นยำา

วิธีวัดอุณหภูมิทางทวารหนัก

วิธีวัดอุณหภูมิทางปาก

“วิธีวัดอุณหภูมิใต้รักแร้และแถบวัดอุณหภูมิให้ค่าไม่แม่นยำ 
ไม่แนะนำ ให้ใช้”
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อาการไข้ของทุกวัย

ไข้
ศึกษาวิธีวัดอุณหภูมิหน้า 12-13

เริ่มที่นี่ 

เมื่อสงสัยว่าจะมีไข้ ให้วัดอุณหภูมิทันที!

อุณหภูมิทางปากต่ำากว่า 37.5 ำC (99.5 ำF)
หรืออุณหภูมิทางทวารหนักต่ำากว่า 38.0 ำC (100.4 ำF)

ไม่ใช่

เด็กอายุต่ำากว่า 3 เดือนหรือไม่ เด็กหรือผู้ใหญ่มีโรคร้ายแรง
ไม่ใช่

เด็กมีท่าทางป่วยหนักหรือไม่ คุณหรือเด็กบ่นปวดศีรษะรุนแรง
หรือเด็กดูเหมือนมีอาการป่วยหนัก

ไม่ใช่

 เด็กมีท่าทางเบิกบานและสบายดี
ไม่ใช่

2 ชั่วโมงหลังการรักษา
อุณหภูมิเมื่อวัดทางทวารหนักสูงกว่า 39 ำC (102 ำF)

หรือเมื่อวัดทางปากสูงกว่า 38.5 ำC (101 ำF)
หรือเด็ก/ผู้ใหญ่มีท่าทางป่วยหนัก

ไม่ใช่

มีไข้นานกว่า 3 วัน
ไม่ใช่

กลับไปอ่านมารู้จักอาการ “ไข้” (หน้า 11) กันก่อน
หรือพลิกอ่านหน้าที่เกี่ยวกับอาการอื่น ๆ

ทำาตาม “คำาแนะนำาประจำาบ้าน” หน้า 16

ทำาตาม “คำาแนะนำาประจำาบ้าน” ต่อ และพิจารณาใหม่ใน 4 ชั่วโมง 
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วัดอุณหภูมิซ้ำา
ใน 4 ชั่วโมง
แล้วพลิกกลับไป
อ่านหน้า 12-13

กระตุ้นให้เด็กดื่มน้ำาและน้ำาผลไม้
แล้ววัดอุณหภูมิใน 4 ชั่วโมง

รักษาด้วยยาแก้ไข้
(อ่านหน้า 18-19 และ 131)
แล้วไปพบแพทย์
หรือไปโรงพยาบาลทันที

ไปพบแพทย์
หรือไปโรงพยาบาล

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่
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อาการไข้ของทุกวัย

คำ แนะนำ ประจำ บ้าน
บรรเทาอาการไข้ง่าย ๆ1

1. เมื่อเด็กมีไข้ ให้สวมใส่เสื้อผ้าที่สบายๆ และอย่าห่มผ้าหลายชั้น 
2. ถ้าเด็กหรือผู้ใหญ่เร่ิมมีอาการหนาวสั่น ให้สวมเสื้อผ้าอุ่นๆ จนกว่าจะหยุด 

หนาวสั่น แล้วค่อยกลับมาสวมเสื้อผ้าเบาสบายอีกครั้ง

3. กินยาอะเซตามิโนเฟน (Tylenol หรือชื่อการค้าอ่ืนๆ) ทุก 4 ชั่วโมง ถ้า 
อุณหภูมิร่างกายเด็กสูง (อ่านตารางแสดงปริมาณการใช้ยาท่ีเหมาะสมหน้า 20-21) 

อาจใชย้าไอบโูปรเฟน (Advil Motrin หรือชือ่การคา้อ่ืนๆ) แทนอะเซตามิโนเฟน 

ได้ โดยกินยาทุก 6-8 ชั่วโมง  จำาไว้ว่าอย่าใช้ยาประเภท ASA [แอสไพริน 

(Aspirin) หรือชื่อการค้าอื่นๆ] กับผู้ที่อายุต่ำากว่า 20 ปี (อ่านหน้า 131)

4. ถา้เดก็หรือผู้ใหญอ่าเจยีนหลงักนิยาแกป้วดหรือลดไข้ ควรใชย้าอะเซตามโินเฟน 

ประเภทเหน็บแทน (สอดทางทวารหนัก) โดยถามรายละเอียดจากเภสัชกร

5. หมอขอแนะนำาว่าอย่าใช้ฟองน้ำาชุบน้ำาแล้วเช็ดตัวเด็กที่มีไข้ แม้ว่าการเช็ดตัว 
ด้วยฟองน้ำาช่วยลดอุณหภูมิร่างกายของเด็กได้ แต่ขณะเดียวกันก็ทำาให้ 

เด็กหลายคนไม่สบายตัว  นอกจากนี้ ไม่ควรอาบน้ำาขณะมีไข้ เพราะอาจเป็น 

สาเหตุให้เกิดอาการหนาวสั่นซึ่งอาจทำาให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีกได้

6. กระตุ้นให้เด็กหรือผู้ใหญ่ดื่มน้ำามากๆ เพื่อทดแทนน้ำาที่ร่างกายสูญเสียไป 

ขณะมีไข้

7. วัดอุณหภูมิร่างกายทุก 4 ชั่วโมง และวัดเมื่อรู้สึกว่าไข้สูงขึ้นอย่างชัดเจน

1ถ้าเด็กหรือผู้ใหญ่บ่นเจ็บคอ ไอ ปวดหู หรือมีปัญหาอื่นๆ ให้อ่านหัวข้อเหล่านี้ด้วย
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ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้ยา

การใช้ตารางจำาแนกอายุตัดสินเรื่องปริมาณการใช้ยา ทำาให้เด็กที่มีน้ำาหนัก 

มากกว่าเด็กในกลุ่มอายุเดียวกันมักได้รับปริมาณยาน้อยเกินไปเสมอ  หากคุณ 

มั่นใจในการคำานวณคณิตศาสตร์พื้นฐานของตัวเองและรู้น้ำาหนักที่แท้จริงของเด็ก 

คุณก็คำานวณปริมาณยาท่ีถูกต้องได้ เพราะแพทย์มักสั่งยาในปริมาณที่เหมาะสม 

ด้วยการนำาน้ำาหนักของเด็กโดยมีหน่วยเป็นกิโลกรัม คูณด้วย 15 หรือนำาน้ำาหนัก

หน่วยเป็นปอนด์ คูณกับ 6.5  วิธีนี้ทำาให้ได้ปริมาณอะเซตามิโนเฟนเป็นมิลลิกรัม

ต่อปริมาณยาที่ควรได้รับ 1 คร้ัง  อีกวิธีหนึ่ง คุณคำานวณเลือกปริมาณยาน้ำาหรือ

จำานวนยาเม็ดที่ต้องการจากตารางหน้าถัดไปได้

ตวัอย่างเชน่ เดก็น้ำาหนกั 20 ปอนด ์X 6.5 มลิลิกรัม/ปอนด ์= 130 มลิลิกรัม 

การคำานวณวิธีนี้อาจลดลงมาเป็น 120 มิลลิกรัม เพื่อให้ยาในปริมาณที่เหมาะสม

ข้อควรรู้

การใช้ตารางตรวจสอบปริมาณยา
เทียบกับน้ำ หนักตัว

“ควรอ่านตารางแสดงปริมาณการใช้ยา
หน้า 18-19 ก่อนให้ยาเด็ก”
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อาการไข้ของทุกวัย

ตารางแสดงปริมาณการใช้ยาอะเซตามิโนเฟน

“อ่านตารางเปรียบเทียบน้ำ หนัก และศึกษารูปแบบยาอะเซตามิโนเฟน
ที่เหมาะสมที่สุด จะช่วยให้คุณเลือกซื้อยาได้อย่างถูกต้อง”  

น้ำาหนักตัว
ปริมาณ

ยา
ทุก 4 ชั่วโมง

7−10 

18−26 

35−45

55−65

10−18

26−35

65−80

95−145

145+

80−95

45−55

<5

8−12

16−20

25−30

5−8

12−16

30−36

44−65

65+

36−44

20−25

40 มก.  

120 มก.  

240 มก.  

400 มก.  

80 มก.  

160 มก.  

480 มก.  

650 มก.  

650−1,000 
มก.  

560 มก.  

320 มก.  

0.5 มล. 

1.5 มล. 

3.0 มล. 

5.0 มล. 

−

−−−

−

−

−

−−

− −

−

−

−−

−

−

−

−−

− − −

1.0 มล. 

2.0 มล. 

4.0 มล. 

1.25 มล. 

4.0 มล. 

7.5 มล. 

12.5 มล. 

2.5 มล. 

5.0 มล. 

15.0 มล. 

17.5 มล. 

10.0 มล. 

 เม็ด

1  เม็ด

1  เม็ด

2  เม็ด

 เม็ด

 เม็ด

1  เม็ด

1  เม็ด

1  เม็ด

1 เม็ด 

1 เม็ด 

3 เม็ด 

4 เม็ด 

2-3 เม็ด 

3  เม็ด

1 เม็ด 

1 เม็ด 

1 เม็ด 

2 เม็ด 

6 เม็ด 

7 เม็ด 

2 เม็ด 

2 เม็ด 

2 เม็ด 

4 เม็ด 

3 เม็ด 

5 เม็ด 

80 มก./
1 มล.2

160 มก./
5 มล.

ยาเม็ด
80 มก.

ยาเม็ด
160 มก.
เด็กโต

ยาเม็ด
325 มก.

ปกติ

ยาเม็ด
500 มก.

เข้มข้นพิเศษปอนด์กิโลกรัม

2 5 มิลลิลิตร = 1 ช้อนโต๊ะ
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ตารางแสดงปริมาณการใช้ยาไอบูโปรเฟน

ปริมาณการใช้ยาไอบูโปรเฟนควรข้ึนอยู่กับน้ำาหนักของแต่ละคน เพราะถ้า 

ใช้เกณฑ์อายุเป็นเคร่ืองตัดสินปริมาณยาที่ควรใช้ คุณอาจให้ยาเด็กโตบางคนใน

กลุ่มอายุนั้นน้อยเกินไป (ถ้าเขามีน้ำาหนักตัวมากกว่าเกณฑ์ปกติ) ปริมาณยา 

ไอบูโปรเฟนคือ 10 มิลลิลิตร/น้ำาหนัก 1 กิโลกรัม (2 ปอนด์) และควรให้ยาทุก  

6 ชั่วโมง

น้ำาหนักตัว

ปริมาณยา
ทุก 6 ชั่วโมง

100 มก./5 มล. ยาเม็ด 200 มก.

7−10 

18−25

55−75

10−18

26−30

30−35

35−45

45−55

 75−125

125−150

125−150

200+

<5

8−12

25−35

5−8

12−14

14−16

16−20

20−25

35−60

60−70

70−90

90+

40 มก.  

100 มก.  

300 มก.

60 มก.  

140 มก.  

150 มก.  

170 มก.  

200 มก.

400 มก. 

ไม่เกิน 600 มก. 

ไม่เกิน 800 มก. 

800 มก.

 2 มล. หรือ  ชต.

5 มล. หรือ 1 ชต.

15 มล. หรือ 3 ชต.

3 มล. หรือ  ชต.

 เม็ด

1  เม็ด

 เม็ด

 เม็ด

 เม็ด

1 เม็ด 

2 เม็ด

ไม่เกิน 3 เม็ด

ไม่เกิน 4 เม็ด

4 เม็ด

7 มล. หรือ 1  ชต.

8 มล. หรือ 1  ชต.

9 มล. หรือ 1  ชต.

10 มล. หรือ 2 ชต.

20 มล. หรือ 4 ชต.

−

−

−

−

−

ปอนด์กิโลกรัม




