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 หากใชยาบางชนิดรวมดวยตองใชพาราเซตามอลภายใตการดูแลของแพทย 

ยาบางชนิดอาจทําใหพิษตอตับของยาพาราเซตามอลเพ่ิมข้ึนเชน ยารักษาวัณโรค เชน rifampin  หรือยารักษาโรค

ลมชักเชน phenytoin,  carbamazepine  และ phenobarbital หรือการดื่มสุราจัดติดตอกันเปนเวลานาน พาราเซตามอล

อาจเพ่ิมฤทธิ์ของยาบางชนิด เชน warfarin  ซ่ึงเปนยาปองกันการแข็งตัวของเลือด หากไดรับยาดังกลาวควรใชยาพาราเซตา

มอลหรือยาแกปวดทุกชนิดภายใตการดูแลของแพทย 

 ตรวจสอบชื่อสามัญทางยาของยาท่ีใชอยูใหถ่ีถวนเพ่ือปองกันการไดรบัพาราเซตามอลเกินขนาด 

ในกรณีท่ีผูปวยใชยาอยูหลายขนานใหทําการตจาวลสอบช่ือสามญัทางยาวามี พาราเซตามอล (paracetamol) หรือ 

อะเซตามิโนเฟน (acetaminophen) อยูในยาแตละขนานอยางซํ้าซอนหรือไม เพราะมียาหลายชื่อการคาทีม่ีพาราเซตามอ

ลแฝงอยูโดยเฉพาะยาสูตรผสมแกหวัด  เชน  Tiffy Decolgen, Pharcold และ Apracur  และยาสูตรผสมแกปวด เชน 

Norgesic,  Ultracet  และ Tylenol  with  codeine  การไดรับยาเหลานี้ซํ้าซอนกันหลายชนิดอาจเปนเหตุใหไดรับยา

พาราเซตามอลเกิดขนาดโดยไมตั้งใจได หากไมแนใจในขนาดยารวมของพาราเซตามอลท่ีใชใหปรึกษาเภสัชกร 

 


