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คำปรารภ
ตั้งแตประเทศไทยไดจัดทำบัญชียาหลักแหงชาติขึ้นเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2524 บัญชียาหลัก
แหงชาติไดเขามามีบทบาทสำคัญตอการใชยาในการบริการสาธารณสุข แตบุคลากรดานสาธารณสุข
ยังมีความตองการขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวยาในบัญชียาหลักฯ เนื่องจากขอมูลเกี่ยวกับยามี
กระจายอยูในหนังสือหรือตำราหรือวารสาร ตลอดจนเอกสารรายงานตางๆ ซึ่งตองใชเวลามากในการ
คนหา และตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาความถูกตองเชื่อถือได ตลอดจนขอมูลดังกลาวมีการ
เปลี่ยนแปลงกาวหนาอยางรวดเร็ว
สาระสำคัญประการหนึ่งของนโยบายแหงชาติดานยาในสมัยนั้น คือ การจัดใหมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับยาและการใชยา ใหแกแพทย เภสัชกร บุคลากรดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของ
อยางทั่วถึงและสม่ำเสมอ
"คูมือการใชยาอยางสมเหตุผล ตามบัญชียาหลักแหงชาติ" ฉบับนี้มีจุดเริ่มตนตั้งแตป พ.ศ.
2548 จากแนวคิดในการจัดทำหนังสือคูมือยาแหงชาติที่มุงเนนใหสามารถนำไปใชเปนเครื่องมือ
ในการใชยาอยางสมเหตุผล โดยมีขอมูลที่ถูกตอง เปนกลาง ครอบคลุมในทุกประเด็นที่สำคัญ เชน
ขอบงใช ประสิทธิผล ความปลอดภัย ราคายา วิธีใชยา ขนาดยาที่สอดคลองกับขอบงใชทั้งในเด็ก
และผูใ หญ เปนตน รวมทัง้ มีการนำเนือ้ หาทีผ่ ใู ชยามักไมทราบ หรือละเลยจนมีการใชอยางไมสอดคลอง
กับมาตรฐานการใชยา หรือมีการใชอยางไมสมเหตุผล มานำเสนอไวอยางครบถวน นอกจากนี้ยังมี
ขอมูลอื่นๆ ที่สำคัญของยาบางรายการ เชน วิธีการผสมยา การเก็บรักษายาโดยเฉพาะยาที่มีปญหา
ความคงสภาพ เปนตน
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันพุธที่
23 มีนาคม พ.ศ. 2548 จึงมีมติเห็นชอบใหจัดทำคูมือยาแหงชาติของประเทศไทย โดยมีจุดประสงค
เพื่อนำเสนอขอมูลในการใชยาที่ถูกตอง ทันสมัย สมเหตุผล เปนกลาง และเชื่อถือได ซึ่งสวนหนึ่ง
เปนขอมูลทีไ่ ดจากกระบวนการคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแหงชาติ ใหแก บุคลากรทางการแพทยเพื่อ
ใช ป ระกอบการสั่ ง ยา ตลอดจนใช เ ป น คู มื อ การเรี ย นรู ก ารใช ย าอย า งสมเหตุผลของนักศึกษาใน
สาขาดานแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร และเภสัชศาสตร
เมื่อไดมีการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2551 ภายใตปรัชญาที่มีเปาประสงคในการ
สรางเสริมระบบการใชยาอยางสมเหตุผล จึงไดมีการปรับปรุงเนื้อหาใหสอดคลองกับรายการยาใน
บัญชีฉบับใหม
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คำปรารภ

เพื่อใหบุคลากรทางการแพทยสามารถเขาถึงขอมูลของคูมือยาฉบับนี้ไดอยางทั่วถึง สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สภาเภสัชกรรม และองคการ
อนามัยโลก จึงไดรวมกันสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดทำตนฉบับและการจัดพิมพเพื่อแจกจายโดย
ไมคิดมูลคาไดอยางทั่วถึง

(ศาสตราจารยนายแพทยจรัส สุวรรณเวลา)
กรรมการแหงชาติดานยา
และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ
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คำนำ
องคการอนามัยโลกประมาณวาการใชยามากกวาครึ่งหนึ่งเปนไปอยางไมเหมาะสม ซึ่งมี
ความหมายวาเปนการใชยาโดยขาดขอบงชี้ ขาดหลักฐานที่ยืนยันประสิทธิผลของยา ละเลยการ
เปรียบเทียบอันตรายจากยากับประโยชนที่อาจไดรับ ขาดความตระหนักถึงคาใชจายของยาตลอดจน
ความคุมคาและความยั่งยืนของระบบสวัสดิการและระบบประกันสุขภาพ มีการใชยาซ้ำซอน ไมเปน
ขัน้ ตอน ไมสอดคลองกับแนวทางการพิจารณาใชยา ขาดการคำนึงถึงปญหาเชือ้ ดือ้ ยา ใชยาไมถกู ขนาด
ไมถูกวิธี ไมถูกความถี่และระยะเวลาในการใชยา รวมทั้งการใชยาโดยเลือกปฏิบัติหรือปฏิเสธการใช
ยาที่มีความจำเปนกับผูปวย ซึ่งปญหาดังกลาวมีสาเหตุสวนหนึ่งจากการคัดเลือกยาเขาระบบบริการ
ที่ยังไมสมบูรณ และการขาดขอมูลความรูที่จำเปนอยางครบถวนรวมกับการไดรับขอมูลที่เบี่ยงเบน
จากกิจกรรมสงเสริมการขายและการโฆษณายา บัญชียาหลักแหงชาติจึงไดรับการพัฒนาขึ้นภายใต
นโยบายแหงชาติดานยา เพื่อใหเปนทั้งกระบวนการ กลยุทธ เครื่องมือและมาตรการสำคัญในการ
สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล ซึ่งการจะใหบรรลุผลดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ จะตองไดรับ
การสนับสนุนดวยระบบขอมูลความรูที่ทันสมัยเกี่ยวกับรายละเอียดการใชยาที่จำเปนเพื่อใหมีการสั่ง
ใชยาไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
คูมือการใชยาอยางสมเหตุผล ตามบัญชียาหลักแหงชาติ (Thai National Formulary, TNF)
จึงไดรับการจัดทำขึ้นเพื่อใชควบคูไปกับบัญชียาหลักแหงชาติ โดยบรรจุขอมูลที่จำเปนเกี่ยวกับยาและ
วิธีใชยาไวอยางครบถวน อันจัดเปนมาตรการเสริมเพื่อพัฒนาความเขมแข็งใหกับกลไกการใชยา
อยางสมเหตุผล โดยใหขอ มูลทีเ่ ปนกลาง เชือ่ ถือไดและเปนปจจุบนั แกบคุ ลากรทางการแพทยทกุ ระดับ
เพื่อใชประกอบการตัดสินใจสั่งยาใหปลอดภัย มีประสิทธิผล และคุมคา
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ มั่นใจวาคูมือการใชยาอยางสมเหตุผลนี้จะเปน
เครื่องมือที่แพทย เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทยนำไปใชอยางแพรหลาย เพื่อนำไปสูการใช
ยาอยางเหมาะสมและพอเพียงตอไป

(นายแพทยสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ)
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ
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สารบัญ
คำปรารภ
คำนำ
สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
รายนามคณะผูจัดทำ
วิธีใชคูมือ
คำแปลศัพท
คำยอ
การใชยาอยางสมเหตุผล - คำจำกัดความและกรอบความคิด
เอกสารอางอิง
คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการสั่งใชยา
กลุมที่ 1 ยาระบบทางเดินอาหาร
1.1 ยาสำหรับอาการอาหารไมยอย (dyspepsia) และโรคกรดไหลยอน
(gastro-esophageal reflux disease)
1.1.1 ยาลดกรด (antacid) และ simeticone (simethicone)
1.1.2 ยาแกทองอืด (anti-flatulence)
1.2 ยาแกเกร็ง (antispasmodic) และยาอื่นๆ ที่มีผลตอการเคลื่อนไหว
ของทางเดินอาหาร
1.2.1 ยาตานฤทธิ์มัสคารินิก (antimuscarinic)
1.2.2 ยาแกเกร็งอื่น (other antispasmodics)
1.2.3 ยาชวยเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร (motility stimulant)
1.3 ยารักษาแผลที่ทางเดินอาหาร (ulcer-healing drug)
1.3.1 ยาตานตัวรับฮิสทามีนชนิดที่ 2 (H2-receptor antagonist)
1.3.2 ยาตานฤทธิ์มัสคารินิกชนิดเจาะจง (selective antimuscarinic)
1.3.3 สารประกอบเชิงซอน (chelate and complex)
1.3.4 แอนะล็อกของโพรสตาแกลนดิน (prostaglandin analogue)
1.3.5 ยายับยั้งการขับโปรตอน (proton pump inhibitor - PPI)
1.3.6 ยารักษาแผลที่ทางเดินอาหารชนิดอื่นๆ (other ulcer-healing drugs)
1.3.7 ยาที่ใชหามเลือดจากภาวะเลือดออกจากเสนเลือดขอดในหลอดอาหาร
(drug used in variceal bleeding)
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1.4 ยารักษาโรคทองรวงเฉียบพลัน (Drug used in acute diarrhea)
1.4.1 สารดูดซับ (adsorbent) และสารเพิ่มกาก (bulk-forming agent)
1.4.2 ยาลดการเคลื่อนไหวของลำไส (antimotility drug)
1.4.3 เกลือแร
1.4.4 ยาอื่นๆ
1.5 ยารักษาความผิดปกติเรื้อรังของลำไส
(Drug used in chronic bowel disorders)
1.5.1 aminosalicylate
1.5.2 corticosteroid
1.5.3 cytokine inhibitor
1.6 ยาระบาย (laxatives)
1.6.1 ยาระบายเพิ่มกาก (bulk-forming laxative)
1.6.2 ยาระบายกระตุนลำไส (stimulant laxative)
1.6.3 ยาที่ทำใหอุจจาระออนนุม (fecal softener)
1.6.4 ยาระบายเพิ่มน้ำในลำไส (osmotic laxative)
1.6.5 ยาที่ใชสำหรับเตรียมลำไสใหญเพื่อการผาตัดหรือตรวจลำไส
(bowel preparation)
1.7 ยาใชเฉพาะที่สำหรับโรคและความผิดปกติของทวารหนักและไสตรง
(local preparation for anal and rectal disorder)
1.7.1 ยาสำหรับโรคริดสีดวงทวารที่ทำใหรูสึกสบาย (soothing hemorrhoidal
preparations)
1.7.2 ยาเตรียมที่มีคอรติโคสเตรอยดสำหรับโรคริดสีดวงทวาร (compound
hemorrhoidal preparations with corticosteroid)
1.7.3 ยาฉีดเฉพาะที่สำหรับริดสีดวงทวาร (rectal sclerosant)
1.7.4 ยารักษารอยแผลแยกที่ทวารหนัก (management of anal fissure)
1.8 การดูแลรูเปดที่หนาทอง (stoma care)
1.9 ยาที่มีผลตอสิ่งคัดหลั่งของลำไสและถุงน้ำดี (drug affecting intestinal
secretion)
1.9.1 ยาที่มีผลตอองคประกอบและการหลั่งน้ำดี (drug affecting biliary
composition and flow)
1.9.2 ยาชวยขจัดกรดน้ำดี (bile acid sequestrants)
1.9.3 ยาอื่นๆ
1.9.4 สารสกัดจากตับออน (pancreatin)
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ ที่ใหนโยบายและสนับสนุนการ
จัดทำ คณะทำงานคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแหงชาติสาขาโรคระบบทางเดินอาหารที่ไดใหคำแนะนำ
ในการตรวจทานและพิจารณารับรอง "คูม อื การใชยาอยางสมเหตุผล ตามบัญชียาหลักแหงชาติ" ฉบับนี้
ขอขอบคุณ Dr.Dinesh K.Mehta บรรณาธิการบริหารหนังสือ British National Formulary
ที่ไดใหคำแนะนำในการวางแนวทางและสนับสนุนขอมูลที่จำเปนในการพัฒนาคูมือยา ตลอดจน
Dr.Richard Laing และทีมงานของ Policy, Access and Rational Use ขององคการอนามัยโลก
สำนักงานใหญที่ไดสนับสนุนดานนโยบายและเทคนิค
ขอขอบคุณภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคณาจารย
จากคณะเภสัชศาสตรของมหาวิทยาลัยตางๆ ไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย
ขอนแกน มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งคณะแพทยศาสตรจากมหาวิทยาลัยตางๆ ที่ไดใหการสนับสนุน
และเขารวมในการจัดทำ "คูมือการใชยาอยางสมเหตุผล ตามบัญชียาหลักแหงชาติ" ฉบับนี้
ขอขอบคุณในความรวมมือและการอุทิศเวลาของบุคคลตอไปนี้
ภญ.ดร.นิธมิ า สุม ประดิษฐ ในการจัดทำโครงการและจัดทำการศึกษาวิจยั สำรวจความตองการ
ของบุคลากรทางการแพทยตอคูมือยาแหงชาติ รวมทั้ง ภญ.วรรณนิษา เถียรทวี ในการวิเคราะห
ขอมูลในการวิจัยดังกลาว
ภก.กำพล คงยืนยงวาณิชย ที่ไดจัดทำดัชนีของหนังสือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัด
ทำดัชนี
ภญ.นงลักษณ เพ็ชรเหลือง ที่ใหคำแนะนำในการจัดระบบงานการจัดทำหนังสือ การวาง
ตนฉบับ รูปเลม การจัดทำดัชนีการออกแบบงานพิมพ
ขาราชการและลูกจางของสำนักประสานการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติทุกทานที่ไดใช
ความวิริยะอุตสาหะในการจัดทำมาอยางตอเนื่องจนสำเร็จลุลวง
ขอขอบคุณสภาเภสัชกรรม องคการอนามัยโลก และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ที่ชวยสนับสนุนงบประมาณสวนหนึ่งในการจัดทำตนฉบับ โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ที่ใหการสนับสนุนนโยบาย และทุมเททรัพยากรบุคคล เวลาและงบประมาณจำนวนมากใน
กระบวนการจัดทำ ตลอดจนการจัดพิมพ และแจกจาย

-7


1
(1) ..
(2) .  

(1) . 
(2) .
(3) . $ %
2
(1) ..$
(2) .% 
(3) . . *$ %
(4) . 
(5) .,
(6) . .


 
     
! "#  
 % &' 

 
! !#
% +
' ' 
 -
  ' ,

 ! "#$3
(1) . . .   + /0
(2) .%/
'7
(3) . .$
& /
(4) . &/

(5) .$
 8&'$

1

 

 "#%&$'(%)"* 
! "#$4
(1) .' . '/
(2) .' % 
/ '% 
(3) ../ $ 
 $       
(4) ..
%   
(5) ..:
     
(6) ..
'#'%;
(7) ..$
&/
(8) ..8 /
$"/
(9) ..  
8? "    - 
(10) ../
   8 
(11) . . .$ %
  
   '/,
(12) .
(13) .  
$ 
(14) .   
 
(15) . 
'A%  %

            
      !"  
   #$ %&   ' ()   ! *+!,+  

2
 - !  -   ". !/ *!     !    (0   
    -  ! +1 23 ' + 2  %!  4
3
   +#$ ,  17   2)+     ! +  ,- 3 '
6  2)  8 *+#$  
4
!"#  $  %&'(!   2) (#   - ! +
- 3 '     #/ - -,+

ก-8

วิธใี ชคมู อื
หนังสือ "คูมือการใชยาอยางสมเหตุผล ตามบัญชี
ยาหลักแหงชาติ (TNF)" แสดงรายละเอียดที่จำเปน
ตองใชเพือ่ ประกอบการสัง่ ใชยาอยางสมเหตุผล ดวยการ
อางอิงขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษเกีย่ วกับยาทีบ่ รรจุ
ไวในบัญชียาหลักแหงชาติ แบงเปนกลุมยาทั้งหมด 17
กลุม ซึ่ ง จะมี ก ารตี พิ ม พ เ นื้ อ หาของยา แตละกลุมแยก
เลม ดังนี้
1. ยาระบบทางเดิ น อาหาร (gastro-intestinal
system)
2. ยาระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular
system)
3. ยาระบบทางเดินหายใจ (respiratory system)
4. ยาระบบประสาทสวนกลาง (central nervous
system)
5. ยารักษาโรคติดเชื้อ (infection)
6. ยาระบบตอมไรทอ (endocrine system)
7. ยาทางสูติศาสตร-นรีเวชวิทยาและระบบทางเดิน
ปสสาวะ (obstetrics, gynecology and urinarytract system)
8. ยามะเร็งและยากดภูมคิ มุ กัน (malignant disease
and immunosuppression)
9. สารอาหารและเลือด (nutrition and blood)
10. ยาระบบกลามเนื้อ กระดูกและขอ
(musculoskeletal and joint disease)
11. ยาตา (eye)
12. ยาหู คอ จมูก (ear nose and oropharynx)
13. ยาผิวหนัง (skin)
14. สารสรางเสริมภูมิคุมกันและวัคซีน (immuno
logical products and vaccine)
15. ยาสลบและยาชา (anesthesia)
16. ยาแกพิษ (antidote)
17. ยาดานรังสีวิทยาวินิจฉัยและเวชศาสตรนิวเคลียร
(contrast media and radiopharmaceutical)

เนื้อหาในแตละกลุมยาจะประกอบดวยสวนสำคัญ 2
สวน คือ
• บทนำ (introduction)
• เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph) ของยาแตละ
รายการ
บทนำ
เปนสวนที่กลาวถึงกลุมยานั้นโดยภาพรวม เพื่อให
ผูอานไดเขาใจถึงลักษณะสำคัญของยากลุมดังกลาวใน
แงการออกฤทธิ์ ขอบงใช ประสิทธิผล และความเสี่ยง
จากการใชยาเหลานั้น ในสวนนี้จะกลาวถึงยาทั้งหลาย
ที่ มี จำหน า ยในประเทศไทยทั้ ง ส ว นที่ เ ป น ยาในบั ญ ชี
ยาหลักแหงชาติและยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ โดย
บทนำอาจสอดแทรก prescription note ซึ่งหมายถึง
ขอความรูหรือคำแนะนำที่เปนประโยชนกับผูอาน หรือ
เปนความรูที่จำเปนเพื่อใชประกอบการสั่งใชยาอยาง
สมเหตุผล ซึ่งผูใชยามักไมทราบ ละเลย หรือปฏิบัติไม
ถูกตอง จัดเปนองคประกอบสำคัญประการหนึ่งของ
หนังสือคูมือเลมนี้ เนื่องจากเปนขอความรูจำเพาะจาก
ประสบการณ ความชำนาญ และหลักฐานเชิงประจักษ

เอกสารเฉพาะเรื่อง (monograph)
เอกสารเฉพาะเรือ่ งของยาแตละรายการประกอบดวย
ก. ชื่อเอกสาร
ไดแก ชื่อสามัญทางยา หมวดบัญชียอยตามบัญชียาหลักแหงชาติ รูปแบบยา ราคายา และเงื่อนไขการสั่งใช
ยาบัญชียาหลักแหงชาติ
ชื่อสามัญทางยา สวนใหญจะแสดงดวยชื่อ rINN
(Recommended International Nonproprietary Name)
เวนแตยาชนิดนั้นไมมีชื่อ INN หรือชื่อนั้นไมเปนที่รูจัก
แพรหลาย จะแสดงดวยชื่ออื่นแทน ยาแตละรายการ
หมายถึงยาที่มีสารออกฤทธิ์ 1 ชนิดที่มีรูปแบบยาตาม
ที่ระบุไว เวนแตยาสูตรผสมจะแสดงชื่อสามัญทางยา
ของสารออกฤทธิ์
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ในสูตรยารายการนั้นทั้งหมด โดยคั่นระหวางรายการ
ยาดวยเครื่องหมายบวก (+)
หมวดบัญชียอยตามบัญชียาหลักแหงชาติ แบงเปน
บัญชียอย ก. ข. ค. ง. และ จ. โดยแตละบัญชียอยมี
นิยามดังนี้
บัญชี ก หมายถึง รายการยาสำหรับสถานพยาบาล
ทุกระดับ เปนรายการยามาตรฐานที่ใชในการปองกัน
และแกไขปญหาสุขภาพที่พบบอย มีหลักฐานชัดเจนที่
สนับสนุนการใช มีประสบการณการใชในประเทศไทย
อยางพอเพียง และเปนยาที่ควรไดรับการเลือกใชเปน
อันดับแรกตามขอบงใชของยานั้น
บัญชี ข หมายถึง รายการยาทีใ่ ชสำหรับขอบงใชหรือ
โรคบางชนิดที่ใชยาในบัญชี ก. ไมได หรือไมไดผล หรือ
ใชเปนยาแทนยาในบัญชี ก. ตามความจำเปน
บัญชี ค หมายถึง รายการยาทีต่ อ งใชในโรคเฉพาะทาง
โดยผูชำนาญ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการ
ของสถานพยาบาลนั้นๆ โดยมีมาตรการกำกับการใช
ซึ่งสถานพยาบาลที่ใชจะตองมีความพรอมตั้งแตการ
วินจิ ฉัยจนถึงการติดตามผลการรักษา เนือ่ งจากยากลุม นี้
เปนยาที่ถาใชไมถูกตอง อาจเกิดพิษหรือเปนอันตราย
ตอผูปวยหรือเปนสาเหตุใหเกิดเชื้อดื้อยาไดงาย หรือ
เปนยาที่มีแนวโนมในการใชไมตรงตามขอบงชี้หรือไม
คุม คาหรือมีการนำไปใชในทางทีผ่ ดิ หรือมีหลักฐานสนับสนุน
การใชทจี่ ำกัด หรือมีประสบการณการใชในประเทศไทย
อยางจำกัด หรือมีราคาแพงกวายาอื่นในกลุมเดียวกัน
บัญชี ง หมายถึง รายการยาที่มีหลายขอบงใช แต
มีความเหมาะสมทีจ่ ะใชเพียงบางขอบงใช หรือมีแนวโนม
จะมีการสัง่ ใชยาไมถกู ตอง หรือ เปนรายการยาทีม่ รี าคาแพง
จึงเปนกลุมยาที่มีความจำเปนตองมีการระบุขอบงใช
และเงื่อนไขการสั่งใชยา การใชบัญชียาหลักแหงชาติไป
อางอิงในการเบิกจายควรนำขอบงใชและเงือ่ นไขการสัง่
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ใชไปประกอบในการพิจารณาอนุมตั กิ ารเบิกจายจึงจะกอ
ประโยชนสูงสุด
ทัง้ นีย้ าในบัญชี ง จำเปนตองใชสำหรับผูป ว ยบางราย
แตอาจทำใหเกิดอันตรายตอผูป ว ย หรือกอปญหาเชือ้ ดือ้
ยาที่รายแรง การสั่งใชยาซึ่งตองใหสมเหตุผลเกิดความ
คุมคาสมประโยชนจะตองอาศัยการตรวจวินิจฉัยและ
พิจารณาโดยผูชำนาญเฉพาะโรคที่ไดรับการฝกอบรมใน
สาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของจากสถานฝกอบรมหรือไดรบั วุฒบิ ตั ร
หรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา หรือทันตแพทยสภา
เทานัน้ และโรงพยาบาลจะตองมีระบบการกำกับประเมิน
และตรวจสอบการใชยา (Drug Utilization Evaluation,
DUE) โดยตองมีการเก็บขอมูลการใชยาเหลานั้นเพื่อ
ตรวจสอบในอนาคตได
บัญชี จ หมายถึง
1) รายการยาสำหรับโครงการพิเศษของกระทรวง
ทบวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ที่มีการกำหนดวิธีการ
ใชและการติดตามประเมินการใชยาตามโครงการ โดย
มีหนวยงานนั้นรับผิดชอบ
2) รายการยาสำหรับผูปวยที่มีความจำเปนเฉพาะ1
ซึ่งมีการจัดกลไกกลางเปนพิเศษในกำกับการเขาถึงยา
ภายใตความรับผิดชอบรวมกันของ 3 กองทุน ซึ่งดูแล
โดยระบบสวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลข า ราชการกรม
บัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
หมายเหตุ
1. ยาแตละชนิด จัดอยูในบัญชียอยไดมากกวา 1
บัญชี หากวาขอบงชี้การใชยาชนิดนั้นมีหลายอยาง และ
ควรมีการกำกับการใชที่แตกตางกัน

เปนยาที่จำเปนตองใชสำหรับผูปวยเฉพาะราย โดยยามีความเหมาะสมที่จะใชเพียงบางขอบงใช หรือมีแนวโนมจะมีการสั่งใชยาไมถูกตอง
หรือเปนยาที่ตองอาศัยความรู ความชำนาญเฉพาะโรค หรือใชเทคโนโลยีขั้นสูง และ เปนยาที่มีราคาแพงมาก หรือสงผลอยางมากตอความ
สามารถ ในการจายทั้งของสังคมและผูปวย จึงตองมีระบบกำกับและอนุมัติการสั่งใชยา (authorized system) ที่เหมาะสม โดยหนวยงาน
สิทธิประโยชน หรือหนวยงานกลางที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามขอบงใชและเงื่อนไขการสั่งใชยา จึงจะกอประโยชนสูงสุด
โรงพยาบาลจะตองมีระบบการกำกับประเมินและตรวจสอบการใชยา และมีเก็บขอมูลการใชยาเหลานั้น เพื่อใหตรวจสอบโดยกลไกกลาง
ในอนาคตได
1
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2. มาตรการกำกับการใชของยาในบัญชี ง. พิจารณา
จัดทำไดตั้งแตการกำหนดแนวทางการพิจารณาการใช
ยา การติดตามปริมาณการใชยา จนถึงการติดตามผลการ
ใชยาในผูปวยเฉพาะรายตามความเหมาะสม
รูปแบบยาทีแ่ สดงในบัญชี หมายถึง รูปแบบยาทั่วไป
ที่มิไดมีการพัฒนารูปแบบการบริหารยาเปนพิเศษหรือ
เปนการเฉพาะ ในกรณีทหี่ มายถึงรูปแบบยาซึ่งมีการพัฒนา
รูปแบบการบริหารยาเปนพิเศษ จะระบุรูปแบบยานัน้ ๆ ไว
อยางชัดเจน ตัวอยางรูปแบบที่มีการพัฒนารูปแบบ ยา
เปนพิเศษ เชน ยาเตรียมสำหรับออกฤทธิ์นานทุกชนิด
vaginal tablet, rectal suppository, sublingual
tablet, enteric coated tablet, effervescent tablet,
orodispersible tablet, microspheres suspension
for injection เปนตน ยาบางชนิดมีการระบุรูปแบบยา
ไวอยางจำเพาะเจาะจง เชน Ibuprofen film coated
tablet หมายถึง ยาเม็ด ibuprofen ชนิดเคลือบฟลม
ไมรวมถึง ชนิดเคลือบน้ำตาล ชนิดตอกอัดเม็ดธรรมดา
รวมทั้ง ชนิดออกฤทธิ์นาน เปนตน
ในกรณี เ ป น เภสั ช ตำรั บ โรงพยาบาลจะระบุ อั ก ษร
"hosp" ไวในวงเล็บทายรูปแบบยา เชน sol (hosp)
หมายถึง ยาที่โรงพยาบาลผลิตเองในรูปแบบ solution
เปนตน
ความหมายของอักษรยอที่ใชแทนรูปแบบยา
IR cap/tab (immediate release cap/tab) หมายถึง
รูปแบบยาที่มุงหมายใหปลดปลอยตัวยาสำคัญทั้งหมด
ในครั้งเดียว โดยไมทำใหการปลดปลอยยาเพิ่มขึ้นหรือ
ชาลงหรือออกฤทธิ์นานขึ้นจะมีการระบุอักษร IR ก็ตอ
เมื่อยานั้นมีการผลิตในรูปแบบออกฤทธิ์นานดวย
cap, tab หมายถึง ยาเม็ด (tablet) หรือแคปซูล
(capsule) แบบ immediate release สำหรับรับประทาน
ทัว่ ไป ทีย่ านัน้ มิไดมกี ารพัฒนารูปแบบการบริหารยาเปน
ยาออกฤทธิน์ าน เชน compressed tablet, film coated
tablet, sugar coated tablet เปนตน
SR tab, SR cap หมายถึง ยาเม็ดหรือแคปซูล
สำหรับรับประทานที่เปนยาออกฤทธิ์นานทุกชนิด เชน

controlled release, extended release, modified
release, slow release เปนตน
EC tab, EC cap หมายถึง ยาเม็ดสำหรับรับประทาน
ที่ออกแบบใหตัวยาละลายในลำไส (enteric coated)
dry syrup หมายถึง ผงแหงของสวนผสมตัวยา
หรือสารเคมี ที่ตองเติมน้ำกระสายยาที่เหมาะสมกอนใช
จึงจะไดยาน้ำเชือ่ มตามตองการ เชน ยาน้ำแขวนตะกอน
สารละลายใส เปนตน
syrup หมายถึ ง oral solution หรื อ oral
suspension ทีม่ คี วามเขมขนของน้ำตาลสูงใหความหวาน
และความหนืด โดยมีสารเพิ่มความหวานเปนน้ำตาล
ซูโครส อาจใชน้ำตาลชนิดอื่นแทนน้ำตาลซูโครส (เชน
dextrose) หรือใชสารอื่นที่ไมใชน้ำตาล (เชน sorbitol
glycerin และ propylene glycol) สำหรับผูปวยที่
ตองการควบคุมน้ำตาล อาจใชสารเพิ่มความหวานอื่น
ที่ไมใหพลังงานแทน (เชน saccharin หรือ artificial
sweetener อื่น) แลวแตงใหขนหนืดโดยการใชสารเพิ่ม
ความหนื ด (เช น hydroxyethylcellulose หรื อ
methylcellulose)
ราคายา ส ว นใหญ เ ป น ราคาเฉลี่ ย จั ด ซื้ อ ของ
กระทรวงสาธารณสุขป 2550 หากไมมีการจัดซื้อจึงใช
ราคาจากแหลงอื่นไดแกราคาจากโรงพยาบาลในสังกัด
โรงเรียนแพทย และราคา price list ของยา ในกรณีที่
ราคายาที่ มี จำหน า ยในท อ งตลาดแต ล ะชื่ อ การค า มี
ความแตกตางกันมากจนไมสามารถนำคาเฉลี่ยมาใชได
จะแสดงราคายาตามความเหมาะสม รูปแบบยาที่เปน
เภสัชตำรับโรงพยาบาล (hosp) จะไมแสดงราคายา
เงื่อนไขการสั่งใชยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ
เปนมาตรการหนึง่ ในระบบยาแหงชาติในการสงเสริม
การใชยาอยางถูกตองเหมาะสม ประหยัดและคุมคา
หากยาใดมีหลายขอบงใชแตมีความเหมาะสมที่จะใช
เพี ย งบางข อ บ ง ใช หรื อ มี แ นวโน ม ว า จะมี ก ารสั่ ง ใช
ไมถกู ตอง ก็ระบุขอ บงใชทเี่ หมาะสมไว เพือ่ เปนแนวทาง
ในการสั่งใชยาสำหรับแพทย รวมทั้งเปนขอมูลสำหรับ
สถานพยาบาลเพื่อประกอบการจัดระบบกำกับ ติดตาม
ใหเกิดการใชยารายการนั้นๆ อยางสมเหตุผล
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ข. ขอบงใช
คูมือนี้จะระบุขอบงใชเฉพาะที่มีหลักฐานเชิงประจักษ
สนั บ สนุ น โดยเป น ข อ บ ง ใช ที่ ไ ด รั บ การขึ้ น ทะเบี ย น
ทั้ ง ในประเทศไทยและประเทศอั ง กฤษ (อ า งอิ ง จาก
British National Formulary) หรือ ประเทศสหรัฐ
อเมริกา (อางอิงจาก Micromedex Drugdex Drug
Evaluation) ในบางกรณีอาจเปนขอบงใชที่ไมไดรับการ
ขึ้นทะเบียนแตเปนที่ยอมรับใหใชกันอยางกวางขวาง
จากตำรามาตรฐานและแนวทางการพิ จ ารณาใช ย า
มาตรฐาน (standard treatment guidelines) เชนการ
ใชแอสไพรินในโรคคารวาซากิ ในแตละทุกขอบงใชจะมี
ขนาดยากำกับไวเสมอ
ค. คำเตือน
หั ว ข อ นี้ ต รงกั บ หั ว ข อ Warning, Caution หรื อ
Precaution ในคูม อื การใชยาทัว่ ไป เปนขอควรระวังการ
ใชยากับผูปวยกลุมพิเศษตางๆ ประกอบดวยหัวขอยอย
เรียงตามลำดับดังนี้ • ตับบกพรอง • ไตเสื่อม • การ
ตั้งครรภ • หญิงใหนมบุตร • เด็ก • ผูสูงอายุ • อันตร
กิรยิ า (บางครัง้ รายละเอียดในหัวขอนีถ้ กู นำไปเขียนรวม
ไว ภ ายใต หั ว ข อ "อั น ตรกิ ริ ย ารวมของกลุ ม ยา…" ใน
สวนของบทนำ) และ • ภาวะหรือโรคทีม่ ผี ลตอการใชยา
เชน G6PD สำหรับการตั้งครรภจะระบุ Pregnancy
Category ไวดว ย 2 ระบบคือระบบ US FDA Pregnancy
Categories และ Australian Drug Evaluation
Committee's Categories (ADEC) โดยมีรายละเอียด
แสดงไวในตารางที่ 1 และ 2 ดานลาง
ความหมายของระดับความปลอดภัยของยาที่ใชใน
หญิงตั้งครรภ
ก. US FDA Pregnancy Categories เปนตารางที่ 1
ข. ADEC เปนตารางที่ 2
• US Pregnancy Category A
การศึกษาชนิดควบคุมการวิจยั ในหญิงตัง้ ครรภระยะ
ไตรมาส 1 ไมพบความเสี่ยงตอทารกในครรภ (และไม
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พบหลักฐานวามีความเสี่ยงในไตรมาสตอมา) มีความ
เปนไปไดต่ำที่กอใหเกิดอันตรายตอทารกในครรภ
• US Pregnancy Category B
หมายถึงกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ การศึกษาใน
สัตวทดลองไมพบความเสีย่ งตอฟตสั แตยงั ไมมกี ารศึกษา
ชนิดควบคุมการวิจัยในหญิงตั้งครรภ หรือการศึกษาใน
สัตวทดลองพบอันตรายบางประการ (นอกเหนือไปจาก
ความสามารถในการสืบพันธุล ดลง) แตไมไดรบั การยืนยัน
จากการศึ ก ษาชนิ ด ควบคุ ม การวิ จั ย ในหญิ ง ตั้ ง ครรภ
ระยะไตรมาส 1 (และไมพบหลักฐานวามีความเสี่ยงใน
ไตรมาสตอมา)
• US Pregnancy Category C
หมายถึงกรณีใดกรณีหนึง่ ตอไปนี้ การศึกษาในสัตว
ทดลองพบอันตรายบางประการ ไดแกกำเนิดทารกวิรูป
(teratogenic) ตัวออนตาย (embrycidal) หรืออืน่ ๆ และ
ไมมกี ารศึกษาชนิดควบคุมการวิจยั ในหญิงตัง้ ครรภ หรือ
ไมมีการศึกษาทั้งในหญิงตั้งครรภและสัตวทดลอง ยาใน
กลุมนี้จึงควรใชเฉพาะเมื่อประโยชนที่อาจไดรับคุมคา
กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตอทารกในครรภ
• US Pregnancy Category D
พบหลักฐานวามีความเสี่ยงตอทารกในครรภ แต
การใชยานั้นกับหญิงตั้งครรภเปนประโยชนจึงอาจจำ
ตองยอมรับความเสี่ยงดังกลาว (เชนใชยานั้นกับภาวะ
ที่อาจเปนอันตรายถึงชีวิตหรือใชในโรครายแรงซึ่งยาที่
ปลอดภัยกวาไมสามารถใชไดหรือใชไมไดผล)
• US Pregnancy Category X
การศึกษาในสัตวทดลองหรือมนุษยพบความผิดปกติ
ตอฟตัสหรือตอทารกในครรภ หรือมีหลักฐานถึงความ
เสี่ยงตอทารกในครรภจากประสบการณการใชยาใน
มนุษย หรือทัง้ สองกรณีทกี่ ลาวมา และความเสีย่ งดังกลาว
มีมากกวาประโยชนทอี่ าจไดรบั อยางชัดเจน ยาในกลุม นี้
จึงหามใชในหญิงตั้งครรภหรือหญิงที่อาจจะตั้งครรภ
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ข. ADEC Pregnancy Categories
• ADEC Pregnancy Category A
เปนยาที่มีการใชในหญิงตั้งครรภและหญิงในวัย
เจริญพันธุจำนวนมาก โดยไมพบหลักฐานที่ยืนยันวา
เพิ่มความถี่ในการเกิดรูปพิการ (malformation) หรือ
ผลเสียอื่นๆ ตอทารกในครรภทั้งทางตรงและทางออม
• ADEC Pregnancy Category B1
เปนยาที่มีการใชในหญิงตั้งครรภและหญิงในวัย
เจริญพันธุจำนวนไมมากนัก โดยไมพบหลักฐานที่ยืนยัน
วาเพิ่มความถี่ในการเกิดรูปพิการ (malformation) หรือ
ผลเสียอื่นๆ ตอทารกในครรภทั้งทางตรงและทางออม
การศึกษาในสัตวทดลองไมปรากฏหลักฐานที่แสดงถึง
อันตรายที่เพิ่มขึ้นตอฟตัส
• ADEC Pregnancy Category B2
เปนยาที่มีการใชในหญิงตั้งครรภและหญิงในวัย
เจริญพันธุจำนวนไมมากนัก โดยไมพบหลักฐานที่ยืนยัน
วาเพิ่มความถี่ในการเกิดรูปพิการ (malformation) หรือ
ผลเสียอื่นๆ ตอทารกในครรภทั้งทางตรงและทางออม
ไมมกี ารศึกษาในสัตวทดลองหรือมีการศึกษาทีไ่ มเพียงพอ
แตขอมูลเทาที่มีไมปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงอันตรายที่
เพิ่มขึ้นตอฟตัส
• ADEC Pregnancy Category B3
เปนยาที่มีการใชในหญิงตั้งครรภและหญิงในวัย
เจริญพันธุจำนวนไมมากนัก โดยไมพบหลักฐานที่ยืนยัน
วาเพิ่มความถี่ในการเกิดรูปพิการ (malformation) หรือ
ผลเสียอื่นๆ ตอทารกในครรภทั้งทางตรงและทางออม
การศึกษาในสัตวทดลองพบหลักฐานที่แสดงถึงอันตราย
ที่เพิ่มขึ้นตอฟตัส แตพิจารณาแลวเห็นวาอันตรายตอ
ทารกในครรภยังเปนที่นาสงสัย
• ADEC Pregnancy Category C
เปนยาซึ่งมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอันไดกอใหเกิด
หรือสงสัยวาอาจกอใหเกิดอันตรายตอทารกในครรภหรือ

ทารกแรกเกิดโดยไมทำใหเกิดรูปพิการ (malformation)
ผลเสียเหลานี้อาจแกไขได ควรอานรายละเอียดเพิ่มเติม
จากเอกสารกำกับยา
• ADEC Pregnancy Category D
เปนยาซึ่งไดกอใหเกิด หรือสงสัยวาอาจกอใหเกิด
หรือคาดวาอาจกอใหเกิดรูปพิการ (malformation) กับ
ทารกในครรภ หรือกอใหเกิดอันตรายที่ไมอาจแกไขได
ยาเหลานี้อาจมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่กอใหเกิดอันตราย
ร ว มด ว ย ควรอ า นรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม จากเอกสาร
กำกับยา
• ADEC Pregnancy Category X
เปนยาที่มีความเสี่ยงสูงในการทำใหเกิดอันตราย
อยางถาวรตอทารกในครรภ จนทำใหไมควรใชในหญิงตัง้
ครรภหรือหญิงที่สงสัยวาอาจจะตั้งครรภ
ง. ขอหามใช
หัวขอนี้ตรงกับหัวขอ Contraindication ในคูมือการ
ใชยาทัว่ ไป เปนรายละเอียดเกีย่ วกับภาวะตางๆ ทีห่ า มใช
หรือควรหลีกเลี่ยงการใชยารายการนั้นๆ เนื่องจากอาจ
กอใหเกิดอันตรายได บางครั้งรายละเอียดในหัวขอนี้
ถูกนำไปเขียนรวมไวภายใตหัวขอ "ขอหามใชรวมของ
กลุมยา…" ในสวนของบทนำ
จ. ผลขางเคียง
หัวขอนีต้ รงกับหัวขอ Adverse Reaction หรือ Sideeffect ในคูมือการใชยาทั่วไป เปนรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผลขางเคียงที่สำคัญของยา บางครั้งรายละเอียดในหัว
ขอนีถ้ กู นำไปเขียนรวมไวภายใตหวั ขอ "ผลขางเคียงรวม
ของกลุมยา…" ในสวนของบทนำ
ฉ. ขนาดยา
หัวขอนี้ตรงกับหัวขอ Dose, Dosage หรือ Dosing
ในคูม อื การใชยาทัว่ ไป โดยรวมขอมูลวิธใี หยา (Adminis-
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tration) ไวดวย ขนาดยาระบุแยกตามขอบงใช และวิธี
การใหยา โดยมีขนาดยาทั้งในเด็กและผูใหญ โดยขอมูล
สวนใหญอางอิงจาก BNF for children และ Gold
Standard Clinical Pharmacology อานรายละเอียด
เพิ่มเติมในหัวขอ "การใชยาในเด็ก" ในบท "คำแนะนำ
เกี่ยวกับการสั่งใชยา"
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ขนาดยาในเด็ ก ที่ แ สดงมั ก ระบุ เ ป น ช ว งอายุ เช น
ขนาดยาของเด็กแรกเกิด และอายุ 1 เดือนถึง 4 ป (หรือ
6 ป) ซึ่งหมายถึง อายุตั้งแต 1 เดือนจนถึงวันครบรอบ
อายุ 4 ป (หรือ 6 ป) แลวแตกรณี และอายุ 4 ป (หรือ
6 ป) ถึง 10 ป (หรือ 12 ป) คือ อายุตั้งแตวันครบรอบ
อายุ 4 ป (หรือ 6 ป) จนถึงวันครบรอบอายุ 10 ป (หรือ
12 ป) แลวแตกรณี
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คำแปลศัพท
กรดเกินในกระเพาะอาหาร, ภาวะ
กรดเกินในกระแสเลือด, ภาวะ
กระเพาะอาหารบีบไลอาหารไดชา
กระเพาะอาหารสวนปลายตีบ
กลั้นปสสาวะไมอยู, ภาวะ
กลามเนื้อลายสลาย, ภาวะ
กลามเนื้อเสียสหการ, ภาวะ
กลุมอาการลำไสไวเกินตอการกระตุน (โรคไอบีเอส)
กอนอุจจาระอัดแนนในลำไสใหญ
กายใจไมสงบ, ภาวะ
การเคลื่อนไหวรางกายที่ควบคุมไมได
การเตรียมยาน้ำแขวนตะกอนแบบชั่วคราว
การถายภาพรังสี
เกล็ดเลือดนอย, ภาวะ
แกรนูโลไซตนอย, ภาวะ
ขนาดยาที่ใชควบคุมอาการ (โรค)
ความรูสึกสัมผัสเพี้ยน
ฉีดนำ
โซเดียมสูงในเลือด, ภาวะ
ดางเกินในกระแสเลือด, ภาวะ
ตัดลำไสเล็กสวนปลายออก
ตับบกพรอง, ภาวะ
ไตเสื่อม, ภาวะ
ทองรวงซึ่งมีอาการยืดเยื้อ
ทางเดินอาหารถูกรบกวน
ทางเดินปสสาวะอุดกั้น, ภาวะ
บวมน้ำใตผิวหนัง
ปกติวิสัยของการขับถาย
ปลดปลอยแบบดัดแปร
ปวดเคนหัวใจ, อาการ
ปวดเฉียบ, อาการ

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

hyperacidity
acidosis
delayed gastric emptying
pyloric stenosis
urinary incontinence
rhabdomyolysis
ataxia
irritable bowel syndrome
fecal impaction
agitation
acute dystonic reaction
extemporaneous preparation
radiological procedures
thrombocytopenia
agranulocytosis
maintenance dose
paresthesia
bolus
hypernatremia
alkalosis
ileal resection
hepatic impairment
renal impairment
persistent diarrhea
gastrointestinal disturbance
urinary obstruction
angioedema
bowel habit
modified release
angina
colic

คำแปลศัพท

ปวดทองอยางกะทันหัน
ปวดปสสาวะฉับพลัน
ปากแหง
แผล
แผลเพปติก
แผลกรอน
แผลรอยแยกที่ทวารหนัก
พรองเม็ดเลือดทุกชนิด, ภาวะ
ภาพรังสีเอกซ
ภูมิไวเกิน, ภาวะ
เม็ดเลือดขาวนอยเกิน, ภาวะ
เมารถ, อาการ
ไมสบายทอง
ยาเขาธาตุเหล็ก
ยาเสริม
ยาสงบประสาท
เยื่อหุมสมองอักเสบชนิดปลอดเชื้อ
เยื่อหุมหัวใจอักเสบ
รูสึกไมสบาย
รูสึกไมสบายในทอง
รูสึกออนลา
โรคกรดไหลยอน, ภาวะ
โรคกลับเปนซ้ำ, อาการ
โรคกลามเนื้อออนแรงชนิดราย
โรคเสนประสาทสวนปลาย
โรคทางเดินหายใจ
โรคทางเดินอาหารอักเสบ
โรคลำไสเล็กสวนปลาย
โรคลำไสอกั เสบเฉียบพลัน
โรคสมองที่มีสาเหตุจากโรคตับ
ลำไสเนาตายเฉพาะสวน
ลำไสใหญไมเคลื่อนไหว
ลำไสใหญพอง, ภาวะ
ลำไสใหญพองเปนพิษ, ภาวะ
ลำไสใหญอักเสบเรื้อรังเปนแผลเปอย
ลำไสอืด

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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griping
urinary urgency
xerostomia
ulcer
peptic ulcer
erosion
anal fissure
pancytopenia
radiographic, X-ray
hypersensitivity reaction
leucopenia
motion sickness
gastric discomfort
iron preparations
adjunct
sedatives (ยา)
aseptic meningitis
pericarditis
malaise
abdominal discomfort
fatigue
GERD
relapse
myasthenia gravis
peripheral neuropathy
airways disease
gastroenteritis
ileal disease
acute inflammatory bowel disease
hepatic encephalopathy
necrotizing enterocolitis
atony of colon
megacolon
toxic megacolon
ulcerative colitis
ileus

ก - 16

คำแปลศัพท

ลำไสอืดเปนอัมพาต
ศัลยกรรมรูเปดลำไสเล็กสวนปลาย
ศัลยกรรมรูเปดลำไสใหญ
สายตาถูกรบกวน
เสียงในหู
ไสตรงอักเสบ, ภาวะ
หัวใจเสียจังหวะ, ภาวะ

=
=
=
=
=
=
=

paralytic ileus
ileostomy
colostomy
visual disturbance
tinnitus
proctitis
arrhythmia
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ACEI

= angiotensin-converting enzyme
inhibitor
ADEC
= Australian Drug Evaluation
Committee
amp
= ampoule
ARB
= angiotensin receptor blocker
BNF
= British National Formulary
cap
= capsule
CNS
= central nervous system
COPD
= chronic obstructive
pulmonary disease
CrCl
= creatinine clearance
D5W
= dextrose 5% in water
DU
= duodenal ulcer
DUE
= Drug Utilization Evaluation
E. coli
= Escherichia coli
EC
= enteric coated
FDA
= Food and Drug Administration
g
= gram
G6PD
= glucose-6-phosphate
dehydrogenase
GERD
= gastroesophageal reflux disease
GDP
= gross domestic products
GU
= gastric ulcer
H. pylori = Helicobacter pylori
hosp
= hospital formulary
( 
 )
IBS
= irritable bowel syndrome
IM
= intramuscular
INN
= International Nonproprietary Names
INR
= International Normalized Ratio
IR
= Immediate Release

IV
LDL
LFT
mEq
mg
mixt
ml
mmol
mOsm
NSAID

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

oint
PAS
pwdr
QALY
SC
SR
sol
supp
susp
syr
tab
TNF
TSH
URI
US
USP
.
.
.
2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

intravenous
low density lipoprotein
liver function test
milliequivalent
milligram
mixture
milliliter
millimole
milliosmole
non-steroidal
anti-inflammatory drug
ointment
para-aminosalicylic acid
powder
quality adjusted life year
subcutaneous
slow release
solution
suppository
suspension
syrup
tablet
Thai National Formulary
thyroid stimulating hormone
upper respiratory infection
United States
United States Pharmacopeia
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การใชยาอยางสมเหตุผล
คำจำกัดความและกรอบความคิด

นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

ข-2

คำจำกัดความ

โดยมาตรฐานทางการแพทย การใชยาใหเหมาะกับ
โรคและเหมาะกับผูปวยแตละบุคคลโดยไมสรางภาระ
ทางการเงิ น ที่ ไ ม คุ ม ค า ย อ มเป น เป า หมายสำคั ญ ของ
การสั่งจายยาในแตละครั้ง แตเปนที่นากังวลเมื่อพบวา
ทั่วโลกมีการใชยาอยางไมเหมาะสมในอัตราที่สูงมาก
กลาวคือองคการอนามัยโลกระบุวา "มากกวาครึ่งหนึ่ง
ของการใช ย าเป น ไปอย า งไม เ หมาะสม แม แ ต ใ น
โรงเรี ย นแพทย ยั ง มีอัตราการใชยาปฏิชีวนะอยางไม
เหมาะสมสูงถึงรอยละ 41-91"1, 2
การใชยาอยางไมเหมาะสม หรืออยางไมสมเหตุผล
สรางปญหาใหญใหกับทุกคนในสังคม ทั้งนี้เพราะเมื่อ
มี ก ารใช ย าที่ ไ ม จำเป น หรื อ ซ้ำ ซ อ น ผู ป ว ยย อ มได รั บ
ความเสี่ยงจากอันตรายของยาเพิ่มขึ้น เรงใหเกิดปญหา
เชื้อดื้อยาในวงกวางหากยานั้นเปนยาปฏิชีวนะ ซึ่งสราง
ความสิ้นเปลืองและความสูญเปลาทางเศรษฐกิจใหกับ
ผูปวย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ อยางมหาศาล
เนือ่ งจากผูใ ชยาไมสมเหตุผลเหลานัน้ ตางเปนผลผลิต
ของสถาบันการศึกษาตางๆ การแกไขปญหาขางตนจึงจำเปน
ตองเริ่มที่การปรับปรุงหลักสูตร ดวยการใหความสำคัญ
ตอการเรียนการสอนเนือ้ หาและกระบวนการทีเ่ กีย่ วของ
กับการใชยาอยางสมเหตุผล (rational drug use process)
อยางจริงจัง โดยเพิ่มเวลาในหลักสูตรใหเพียงพอตอการ
ทำความเขาใจเนื้อหา จัดสรรทรัพยากรและใหเวลาใน
การศึกษาเรียนรูดวยตนเองอยางพอเพียง ปรับเปลี่ยน
กระบวนการเรี ย นการสอนเพื่ อ ให ผู เ รี ย นมี ทั ก ษะใน
การแกปญหา มีความคิดเชิงวิเคราะห สามารถติดตอ
สื่อสารกับผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิด
เจตคติอันแนวแนที่จะยึดมั่นในแนวทางการใชยาอยาง
สมเหตุผล
ยังมีองคความรู เจตคติและทักษะอีกหลายประการ
นอกเหนื อ จากที่ ก ล า วมา ที่ ส ถาบั น การศึ ก ษาต า งๆ
จำเปนตองใหความสำคัญ เชนทักษะในการสืบคนและ
การอานทำความเขาใจหลักฐานเชิงประจักษทางการแพทย
(evidence based medicine) ความรู แ ละเจตคติ
เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการใชยาและการติดตามความ
ปลอดภัยจากการใชยา (pharmacovigilance) ความรู
และความตระหนั ก เกี่ ย วกั บ ความคุ ม ค า ในการใช ย า

(pharmacoeconomic) ตลอดจนความเขาใจเกี่ยวกับ
ขีดความสามารถในการจาย (affordability) ขององคกร
สิทธิประโยชนดานสุขภาพตางๆ
ผลกระทบจากการใชยาอยางไมสมเหตุผลอาจทุเลาลง
หากผูสั่งใชยาทุกทานตระหนักถึงปญหาและมีเจตคติที่
จะแกไขปญหา ทั้งมีความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับคำจำกัด
ความของการใชยาอยางสมเหตุผล โดยมีขนั้ ตอนความคิด
ที่ใชเปนกรอบในการสั่งยา และรูเทาทันปจจัยตางๆ ที่
สงเสริมใหเกิดการใชยาอยางไมสมเหตุผล เพื่อรวมกัน
หาหนทางแกไขปญหาอยางจริงจังและตอเนื่อง
คำจำกัดความ
"การใชยาอยางสมเหตุผล" (rational drug therapy)
ในคู มื อ การใช ย าอย า งสมเหตุ ผ ล ตามบัญชียาหลัก
แหงชาติ (Thai National Formulary-TNF) มีนิยาม
ดังนี้

การใชยาอยางสมเหตุผล หมายถึง การใชยาโดยมี
ขอบงชี้ เปนยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีประสิทธิผลจริง สนับสนุน
ด ว ยหลั ก ฐานที่ เ ชื่ อ ถื อ ได ให ป ระโยชน ท างคลิ นิ ก
เหนือกวาความเสีย่ งจากการใชยาอยางชัดเจน มีราคา
เหมาะสม คุมคาตามหลักเศรษฐศาสตรสาธารณสุข
ไมเปนการใชยาอยางซ้ำซอน คำนึงถึงปญหาเชื้อ
ดื้อยา เปนการใชยาในกรอบบัญชียายังผลอยางเปน
ขั้นตอนตามแนวทางพิจารณาการใชยา โดยใชยา
ในขนาดที่พอเหมาะกับผูปวยในแตละกรณี ดวยวิธี
การใหยาและความถี่ในการใหยาที่ถูกตองตามหลัก
เภสัชวิทยาคลินกิ ดวยระยะเวลาการรักษาทีเ่ หมาะสม
ผู ป ว ยใหการยอมรับและสามารถใชยาดังกลาวได
อยางถูกตองและตอเนื่อง กองทุนในระบบประกัน
สุขภาพหรือระบบสวัสดิการสามารถใหเบิกจายคายา
นั้นไดอยางยั่งยืน เปนการใชยาที่ไมเลือกปฏิบัติเพื่อ
ใหผูปวยทุกคนสามารถใชยานั้นไดอยางเทาเทียมกัน
และไมถูกปฏิเสธยาที่สมควรไดรับ
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ขัน้ ตอนความคิดที่ 1 ขอบงชี้

9 ระยะเวลาในการใหยา (duration of treatment)
ดวยระยะเวลาการรักษาที่พอเหมาะ
10 ความสะดวก (patient compliance)
โดยคำนึงถึงความสะดวกและการยอมรับ
ของผูปวย
ขอพิจารณาทั้ง 10 ขอขางตน เรียกวา "ขั้นตอน

และกรอบความคิดในการใชยาอยางสมเหตุผล"

องคประกอบของแตละขั้นตอนความคิดในการใชยา
อยางสมเหตุผล
แตละขัน้ ตอนของการใชยาอยางสมเหตุผลมีองคประกอบ
ยอยที่ตองพิจารณาอยูหลายประการ ดังรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ขั้นตอนความคิดที่ 1 ขอบงชี้ (INDICATION)
หมายถึงการใชยาที่ผานการไตรตรองอยางรอบคอบถึง
ความจำเป น ในการใช ย า โดยมี อ งค ป ระกอบย อ ย
สำหรับขั้นตอนความคิดที่ 1 ดังนี้
1.1 ระบุปญหาของผูปวยไดครอบคลุมทุกปญหา
1.2 วินิจฉัยแยกโรคไดอยางแมนยำ
1.3 ระบุเปาหมายการรักษาโรคไดอยางเหมาะสม
1.4 พิจารณาทางเลือกอื่นที่ไมตองใชยาในการรักษา
1.5 พิ จ ารณาอย า งรอบคอบแล ว เห็ น ว า มี ค วาม
จำเปนในการใชยานั้น
การใชยาโดยขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง
ขางตนอาจนำไปสูการใชยาอยางไมสมเหตุผล ดานลาง
เป น การขยายความองค ป ระกอบย อ ยแต ล ะหั ว ข อ ที่
กลาวมาขางตน
1.1 ระบุ ป ญ หาของผู ป ว ยได ค รอบคลุ ม ทุ ก ป ญ หา
การระบุปญหาของผูปวยอยางครบถวน นำไปสูการ
วินิจฉัยโรคที่แมนยำ ปญหาของผูปวยในที่นี้หมายถึง

อาการ อาการแสดง และผลการตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร
ทีจ่ ำเปน เชนผูป ว ยทีม่ อี าการเจ็บคอ แตตรวจไมพบจุดขาว
(exudate) ทีต่ อ มทอนซิล และไมมตี อ มน้ำเหลืองใตคางโต
ยอมทำใหการวินจิ ฉัยโรคคออักเสบจากการติดเชือ้ แบคทีเรีย
มีความเปนไปไดนอ ยมาก189 • การระบุปญ
 หาของผูป ว ย
อยางครบถวนยังนำไปสูก ารดูแลผูป ว ยอยางเปนองครวม
(holistic) ตัวอยางเชน ผูปวยโรคเบาหวานควรไดรับ
การระบุปญหาเกี่ยวกับอาการปสสาวะบอย อาการชา
ภาวะน้ำหนักตัวเกิน ความดันเลือดสูง ไขมันในเลือดผิด
ปกติ และภาวะไขขาวรั่วในปสสาวะดวย เพื่อใหการ
รักษาที่เหมาะสมกับทุกๆ ปญหาที่ไดระบุไว การระบุ
ปญหาเกี่ยวกับกลูโคสในเลือดเพียงประการเดียวเปน
การระบุปญหาที่ไมครบถวน อันจะสงผลเสียตอคุณภาพ
การรักษาพยาบาล
1.2 วินิจฉัยแยกโรคไดอยางแมนยำ การวินิจฉัยโรค
อยางแมนยำเปนจุดตัง้ ตนของการใชยาอยางสมเหตุผล
การวินิจฉัยไดอยางแมนยำวาผูปวยที่มีอาการไข เจ็บคอ
เปนโรค GAS (Group A Streptococcal) tonsillitis
ทำใหเลือกยาที่เจาะจงตอเชื้อกรัมบวกไดแก penicillin
V (ก) erythromycin syrup (ก)3 หรือ roxithromycin
(ก) ไดอยางเหมาะสม โดยไมขามไปใชยาตานแบคทีเรีย
ที่ออกฤทธิ์กวางเชน co-amoxiclav (ค) cefdinir (ง)
azithromycin (ง) หรือ levofloxacin (ง) • การที่ผูปวย
มีน้ำมูกเหลืองเขียวแตวินิจฉัยไดวาเปนโรคหวัด184 หรือ
ผูป ว ยมีไขสงู เจ็บคอ แตวนิ จิ ฉัยไดวา เปนโรคไขหวัดใหญ
หรือผูปวยมีเสมหะเหลืองเขียว แตวินิจฉัยไดวาเปนโรค
หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน185 ทำใหรวู า การใหยาปฏิชวี นะ
เป น สิ่ ง ที่ ไ ม จำเป น เนื่ อ งจากโรคทั้ ง สามมี ส าเหตุ จ าก
เชื้อไวรัส3, 4 โดยมีการศึกษาแบบ systematic review
ยืนยันวาการใหยาปฏิชวี นะไมเปนประโยชน186, 187 • การ
วินจิ ฉัยไดวา ผูป ว ยมีอาการไอเรือ้ รังเนือ่ งจากโรคหอบหืด
หรือโรคกรดไหลยอนทำใหผูปวยไดรับยาที่ตรงกับสาเหตุ
ของโรคและลดการจายยาปฏิชีวนะอยางไมจำเปนลง
• การซักประวัติโดยละเอียดรวมกับการตรวจอุจจาระ

ขัน้ ตอนความคิดที่ 1 ขอบงชี้

ของผูป ว ยโรคทองรวงทำใหวนิ จิ ฉัยโรคบิดไดแมนยำขึ้น
จึงไมตองใหยาตานแบคทีเรียในกลุม quinolone อยาง
พร่ำเพรือ่ • การไมสามารถวินจิ ฉัยแยกโรคอยางแมนยำ
ทำใหมีการใชยามากเกินความจำเปนเพื่อครอบคลุมโรค
หลายโรคที่อาจเปนไปได (การเลือกใชยาอยางเดาสุม)
1.3 ระบุเปาหมายการรักษาโรคไดอยางเหมาะสม
การตัง้ เปาหมายในการรักษาโรคอยางเหมาะสมชวยให
ผูปวยไดรับยาตามความจำเปน เชนผูปวยโรคความดัน
เลือดสูงที่ไดรับการรักษามาระยะหนึ่งแตยังวัดความดัน
เลือดได 140/90 มม.ปรอทควรไดรับยาเพิ่มขึ้นเนื่อง
จากเปาหมายในการรักษาคือควรมีความดันเลือดต่ำกวา
140/90 มม.ปรอท แตหากผูปวยเปนเบาหวานดวย
เป า หมายในการลดความดั น เลื อ ดจะต่ำ กว า ที่ ร ะบุ ไ ว
ขางตน5 • เปาหมายที่เหมาะสมสำหรับผูปวยไตวาย
เรื้อรังที่ใช erythropoietin (จ2) คือการคงระดับเฮโมโกลบินใหอยูร ะหวาง 10-12 g/dl การให erythropoietin
เพิ่มขึ้นเพื่อใหไดคาเฮโมโกลบินสูงกวา 12 g/dl ไมมี
ความจำเปน และไมควรทำเนื่องจากมีรายงานการเสีย
ชีวิตเพิ่มขึ้นของผูปวยกลุมที่มีระดับเฮโมโกลบินสูงกวา
12 g/dl6 • เปาหมายในการใหยา GnRH analog leuprorelin (จ2) สำหรับผูปวย central precocious
puberty คื อใหไดความสูงที่คาความสูงเฉลี่ยของบิดา
และมารดา7 การใชยาตอไปเพื่อใหไดความสูงเกินกวา
เปาหมายดังกลาว จัดเปนการใชยาที่ไมเหมาะสมใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ • เปาหมายในการ
รักษาโรคหอบหืดคือการที่ผูปวยใชชีวิตไดเปนปกติสุข
โดยไมตองพึ่งพายาขยายหลอดลมและไม ต อ งไปห อ ง
ฉุ ก เฉิ น หรื อ ต อ งเข า รั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาลบอยครัง้ 8
การไมไดตั้งเปาหมายในการรักษาโรคอยางเหมาะสม
ทำใหผูปวยโรคหอบหืดจำนวนมากไดรับการรักษาดวย
rescuer (ยาขยายหลอดลม) เพียงชนิดเดียว แทนที่จะได
controller (ยาสเตรอยดชนิดสูด) เปนการรักษาหลัก
1.4 พิจารณาทางเลือกอื่นที่ไมตองใชยาในการรักษา
ยาควรเปนทางเลือกสุดทายในการรักษาโรค การปรับ
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เปลี่ยนวิถีชีวิตและการรักษาโรคดวยวิธีทางธรรมชาติ
โดยไมตอ งใชยา เชน การพักผอน การออกกำลังกาย การ
งดสูบบุหรี่ การงดดื่มสุรา การควบคุมน้ำหนักตัว การ
กลั้วคอดวยน้ำเกลือเมื่อเจ็บคอ ควรเปนทางเลือกแรก
ในการรักษาโรค ดังนั้นการใหยาลดไขมันแกผูปวยใน
ทั น ที ที่ ต รวจพบภาวะไขมั น สู ง ในเลื อ ดจึ ง ไม มี ค วาม
จำเปนในผูปวยจำนวนมาก แตควรใหโอกาสผูปวยใน
การควบคุมอาหารและออกกำลังกายกอน9 การขาดการ
พิจารณาทางเลือกอื่นกอนใหยายอมสงผลใหมีการใช
ยาบอยเกินความจำเปนในโรคตางๆ เชน โรคหวัด ปวดเขา
อาหารไมยอ ย ทองผูก ภูมแิ พ นอนไมหลับ และความดัน
เลือดสูง เปนตน • บอยครัง้ ทีผ่ ปู ว ยในแตละโรคมีอาการ
หลายอยาง แตหากซักถามผูปวยใหดีจะพบวายาไมใช
สิ่งจำเปนสำหรับทุกๆ อาการของผูปวย เชน การมี
น้ำมูกไหลเล็กนอย ไอเล็กนอย ปวดศีรษะเล็กนอย หรือ
การมีไขต่ำๆ ซึ่งหากผูปวยไดรับคำอธิบายที่เหมาะสม
ผู ป ว ยมั ก เห็ น ด ว ยกั บ การไม ต อ งใช ย ามากเกิ น ความ
จำเปน แพทยจงึ ควรซักถามผูป ว ยวาอาการใดเปนอาการ
ที่ผูปวยใหความสำคัญ และพยายามงดเวนการจายยา
สำหรั บ อาการที่ เ ป น เพี ย งเล็ ก น อ ย เพื่ อ ลดจำนวน
รายการยาในแตละโรคใหเหลือนอยที่สุด
1.5 พิ จ ารณาอย า งรอบคอบแล ว เห็ น ว า มี ค วาม
จำเปนในการใชยานัน้ ความจำเปนในการใชยาจะเกิดขึน้
เมื่อประโยชนมีเหนือกวาความเสี่ยงจากการใชยาอยาง
ชัดเจน และเป น การรั ก ษาโรคที่ ไ ม ส ร า งป ญ หาหรื อ
ความทุกขทางกาย จิต และการเงิน ทัง้ ตอผูป ว ย ครอบครัว
และสังคม กลาวคือเปนการรักษาเพือ่ เพิม่ คุณภาพชีวติ
ของผูป ว ยนัน่ เอง ตัวอยางเชน การใหยาลดไขมันแกผทู มี่ ี
ไขมันสูงในเลือด แตมีความเสี่ยงตอ cardiovascular
mortality ต่ำตาม NCEP ATP III guideline9 เปนการ
ใชยาอยางไมสมเหตุผล เนื่องจากเปนการใชยาโดยไม
มีความจำเปน เนือ่ งจากประโยชนมนี อ ยไมคมุ กับความเสีย่ ง
จากการใชยาและไมมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร
สาธารณสุข10 ทำนองเดียวกับการใชยาแกไขภาวะกระดูก
พรุน เชน bisphosphonate (ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ)
แกผูปวยกอนเวลาอันควร11 • การใหยาคลายกลามเนื้อ
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ขัน้ ตอนความคิดที่ 2 ประสิทธิผล

การใชยาละลายเสมหะในโรคตางๆ ของระบบทางเดิน
หายใจ (ประสิทธิผลของยาไมแตกตางจากยาหลอกอยาง
มีความหมายทางคลินิก) การใชวิตามิน B1-6-12 อยาง
แพรหลายในโรคตางๆ (ไมมีโรคใดที่มีสาเหตุจากการ
ขาดวิตามินเฉพาะทั้งสามชนิดพรอมกัน) ทั้ง 3 กรณี
ขางตนไมมีหลักฐานสนับสนุนประสิทธิผลของยาอยาง
พอเพียง15, 16, 17, 46, 190 จึงเปนเหตุใหบญ
ั ชียาหลักแหงชาติ
ระบุวา "ไมควรใชยาตานฮิสทามีนในการรักษาโรคหวัด
เนื่องจากมีประสิทธิผลไมตางจากยาหลอก" และยา
ละลายเสมหะกับวิตามิน B1-6-12 ไมถกู จัดเปนยาในบัญชี
ยาหลักแหงชาติ
2.2 มีหลักฐานเชิงประจักษสนับสนุนอยางเพียงพอ
โดยพิ จ ารณาเบื้ อ งต น จากการที่ ย าได ขึ้ น ทะเบี ย นใน
ขอบงใชดังกลาวอยางนอย 2 แหลง ไดแกประเทศไทย
และสหรัฐอเมริกา หรือสหภาพยุโรป เชน สหราชอาณาจักร
ตัวอยางเชน glucosamine (ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ
) ไมไดรับการขึ้นทะเบียนเปนยาในสหรัฐอเมริกา18 แตขนึ้
ทะเบียนเปนยาในสหราชอาณาจักรเพื่อบรรเทาอาการ
โรคขอเขาเสื่อมที่มีอาการนอยถึงปานกลาง ในขณะที่
Scottish Medicines Consortium ไมแนะนำใหใชยานี้
บรรเทาอาการของโรคดั ง กล า วภายใตระบบประกัน
สุขภาพของสก็อตแลนด3 ยานี้ขึ้นทะเบียน ในประเทศ
ไทย โดยระบุขอบงใชจำนวนมากดังนี้ "All forms of
degenerative osteoarticular disease. Primary &
secondary osteoarthrosis e.g. cervical arthrosis,
coxofemoral arthrosis, gonarthrosis, dorsal arthrosis, lumbosacral arthrosis, scapulohumeral
arthrosis, periarthritis, lumbago, fractures,
osteoarticular dystrophies, chronic & subacute
arthritis"19 อนึ่ งหากยาใดระบุขอบงใชไวกวางขวาง
มาก ผูใชยาควรตั้งขอสังเกตวามีหลักฐานที่สนับสนุน
ขอบงใชทุกขอที่ระบุไวจริงหรือไมเสมอ โดยเฉพาะเมื่อ
ขอบงใชเหลานัน้ ระบุไวมากเกินกวาการอนุมตั ใิ นประเทศ
ทีม่ คี วามเขมงวดในการขึน้ ทะเบียนยา เชน สหรัฐอเมริกา
และสหราชอาณาจักร ในปจจุบันเฉพาะขอบงใชในการ
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บรรเทาอาการของโรค osteoarthritis ของขอเขาและ
สะโพกเพียงประเด็นเดียวก็ยังไมไดรับการพิสูจนโดย
ปราศจากขอโตแยงวา glucosamine มีประสิทธิผลจริง
ทั้งนี้ BMJ clinical evidence จัดให glucosamine เปน
ยาในหมวด unknown effectiveness (หมวดเดียวกัน
กับการฝงเข็มและ chondroitin)20 การใช glucosamine
อยางพร่ำเพรือ่ โดยไมตั้งขอสงสัยในประสิทธิผลของยา
เป น การใช ย าอยางไมสมเหตุผล เนือ่ งจากหลักฐานเชิง
ประจักษสนับสนุนการใชยังไมชัดเจนหรือยังมีขอโตแยง
้ เชน carisoprodol, chlorzoxazone,
• ยาคลายกลามเนือ
eperisone, methocarbamol, orphenadrine และ
tolperisone (ทั้งหมดเปนยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ
) ขึ้นทะเบียนเพื่อใชในภาวะเจ็บปวดกลามเนื้อเนื่อง
จากการหดเกร็งแบบเฉียบพลัน (painful muscular
conditions)21 แมผสมกับยาแกปวดก็ไมไดขึ้นทะเบียน
เพื่อใชในโรคขอ โดยระบุใหใชในกรณี non-articular
rheumatism22 นอกจากนีย้ งั ไมควรใชยาเหลานีน้ านเกิน
1 สั ป ดาห 23เนื่ อ งจากขาดหลั ก ฐานสนั บ สนุ น การใช
ยาระยะยาว24 การใชยาเหลานี้กับผูปวยโรคขอเขาเสื่อม
อยางตอเนื่องเปนเวลานาน จึงเปนการใชยาโดยไมครบ
องคประกอบดานประสิทธิผลทั้งในแงขอบงชี้และระยะ
เวลาในการรักษา จึงจัดเปนการใชยาอยางไมสมเหตุผล
• ในทางตรงกันขามแอสไพริน (ก) ซึ่งไมไดขึ้นทะเบียน
สำหรั บ การรั ก ษาโรคคาวาซากิ 25 แต เ ป น ที่ ย อมรั บ
ใหใชเปนมาตรฐานการรักษา เนื่องจากมีหลักฐานเชิง
ประจักษจำนวนมากทีส่ นับสนุนการใชในโรคคาวาซากิ26
่ งจาก nicergoline (ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ)
• เนือ
เป น ยาที่ บ ริ ษั ท ผู ผ ลิ ต ระบุ ข อ ความไว คู กั บ ชื่ อ ยาว า
Neurodegenerative Disease Drugs27 และไดระบุ
ขอบงใชไวอยางกวางขวาง ไดแก "Signs & symptoms
of mental deterioration e.g. cognitive, affective,
behavioural & somatic disturbances associated
w/cerebral deterioration (chronic cerebrovascular
insufficiency &/or senile & presenile dementia,
Parkinson's disease); impaired memory, decreased
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vigilance & impaired conc, mood depression,
apathy, interpersonal relationships, lack of self-care,
asthenia, anorexia, tinnitus, dizziness. As a
coadjuvant in the rehabilitative treatment of
hemiplegic patients with ictus sequelae"27 จึงนำมา
เป น ตั ว อย า งในการตรวจสอบประสิ ท ธิ ผ ลของยาใน
ประเด็นความนาเชื่อถือของหลักฐาน กลาวคือ เมื่อคน
จากฐานขอมูล Micromedex ในหัวขอ therapeutic use28
พบการประเมินยานี้ภายใตหัวขอ cerebrovascular
accident, cerebrovascular disease และ dementia
ซึ่งระบุวา ขอบงใชดังกลาว ยังไมไดรับการอนุมัติจาก
US FDA ประสิทธิผล ไมชดั เจน (inconclusive) คำแนะนำ
(recommendation) จัดเปนยาที่ไมมีประโยชน (not
useful) และไมควรใช (should be avoided) สวนขอ
บงใชอนื่ ๆ เชน asthenia, anorexia, tinnitus, dizziness
ไมไดรับการกลาวถึง ดังนั้นอาจกลาวไดวาหลักฐานเชิง
ประจักษไมสนับสนุนการใชยานี้ • มียานอกบัญชียาหลัก
แหงชาติอีกหลายชนิดที่ควรตั้งขอสงสัยในประสิทธิผล
ของยาตามทีร่ ะบุไว ในเอกสารกำกับยาเชน bencyclane
hydrogen fumarate (กลุมยา cerebral activator)29
"Essential phospholipids" (กลุ ม ยา hepatic
protectors) 30 pentoxifylline (กลุ ม ยา haemorrheologicals)31 serratiopeptidase enzyme (กลุมยา
anti-inflammatory enzyme) 32 ตลอดจนกลุ ม ยา

multivitamins & minerals supplement for vision
& the eye33 และยาที่บรรยายสรรรพคุณไวอยางกวาง
ขวางดังนี้ wound healing, fracture & trauma, drug
abuse, alcoholism, serious illness, burn & surgery34
แมขาดหลักฐานที่เพียงพอ แตยาขางตนเปนที่นิยมใช
 กั น อย า งแพร ห ลาย สาเหตุ อ าจเนื่ อ งมาจากความ
สามารถในการทำตลาดของบริษัทยา หรือเปนเพราะ
สถาบันการศึกษาไมสามารถสอนหลักคิดในการใชยา
อยางสมเหตุผลไดอยางมีประสิทธิผล • หลักคิดที่สำคัญ
สำหรับกรณีนี้คือคำกลาวที่วา "Practice should be
based on discoveries announced in the medical
journals."191 • ขอสังเกต หากยาใดไมไดขึ้นทะเบียน
ในสหรั ฐ อเมริ ก าหรื อ สหราชอาณาจั ก รย อ มหมายถึ ง
วาประชาชนของประเทศทั้งสองยังคงไดรับการดูแล
สุขภาพตามมาตรฐานทางการแพทยที่ประเทศไทยใช
เปนแบบอยางโดยไมตองพึ่งพายาดังกลาว ขอสังเกตอีก
ประการหนึ่งคือยาที่ขึ้นทะเบียนในประเทศทั้งสองจะมี
ขอบงใชที่แคบและเจาะจงกวาขอบงใชที่ขึ้นทะเบียนใน
ประเทศไทยมาก (ดูตารางที่ 1) ในปจจุบันสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจึ ง ได ดำเนิ น โครงการ
ทบทวนทะเบียนตำรับยาอยางเปนระบบ เพื่อขจัดยาที่
ไมมปี ระสิทธิผล อวดอางสรรพคุณเกินจริง มีความเสีย่ ง
สูงไมคุมกับประโยชน ออกไปจากระบบยาของประเทศ
และปรับปรุงเอกสารกำกับยาใหใชเปนแหลงอางอิงได
ตามหลัก evidence based อันเปนทิศทางการวิจัยที่
สนับสนุนโดยสำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)
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2.3 ประโยชน ที่ ไ ด มี ค วามแตกต า งจากยาหลอก
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ประสิทธิผลของยาควรไดรับ
การพิสจู นจากงานวิจยั ชนิด randomized controlled
trial (RCT), meta-analysis หรือ systematic
review ที่มีคุณภาพ โดยมีจำนวนผูปวยมากพอ และ
ผลลั พ ธ ที่ ไ ด มี ค วามแตกต า งจากยาหลอกอย า งมี นั ย
สำคัญทางสถิติ • การใช co-amoxiclav (ค) เพือ่ ปองกัน
การติดเชื้อของแผลเลือดออก (simple wound หรือ
laceration) พบวาผูปวยที่ใชยามีโอกาสติดเชื้อนอย
กวาการใชยาหลอก (11.5% เทียบกับ 21%) แตไมแตก
ตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p > 0.10)40 เมื่อทำ
meta-analysis จากงานวิจัยชนิด RCT จำนวน 11
เรื่ อ งสามารถยื น ยั น ได ว า การใช ย าปฏิ ชี ว นะไม ช ว ย
ปองกันการติดเชื้อของแผลเลือดออกแตอยางใด และมี
แนวโน ม ว า แผลมี โ อกาสติ ด เชื้ อ มากขึ้ น จากการใช
ยาปฏิชีวนะ (odd ratio 1.16 [95% CI 0.77-1.78])41
การใชยาปฏิชีวนะแบบ prophylaxis สำหรับแผลเลือด
ออกทัว่ ๆ ไปจึงเปนการใชยาอยางไมสมเหตุผลเนือ่ งจาก
ไดประโยชนไมแตกตางจากยาหลอกอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ • serratiopeptidase enzyme (ยานอกบัญชี
ยาหลั ก แห ง ชาติ ) ระบุ ข อ บ ง ใช (ตั ด ตอนมาเฉพาะ
กรณีการมีเสมหะ) ไวดังนี้คือ "ชวยขับเสมหะในโรค
ดังตอไปนี้ หลอดลมอักเสบ หอบหืด และวัณโรคปอด
โดยใชรวมกับยารักษาวัณโรค ชวยขับเสมหะหลังจาก
การไดรับยาสลบ โรคทางหู คอ และจมูก โพรงจมูก/
ชองหูอกั เสบ" 42 แตไมสามารถสืบคนงานวิจยั ชนิด RCT
ทีศ่ กึ ษายานีก้ บั ผูป ว ยโรคหอบหืดหรือวัณโรคปอด สำหรับ
การศึกษา RCT ใน chronic airway disease พบวา
มีผูปวยในงานวิจัยเพียง 29 คน43 เชนเดียวกับ RCT
ที่ศึกษาความผิดปกติเฉียบพลันหรือเรื้อรังบริเวณหู คอ
จมูก44 ก็เปนการศึกษาในผูปวยจำนวนนอยโดยมีภาวะ
ของโรคแตกตางกันหลายกรณีปะปนกันโดยไมระบุวามี
การรักษาอื่นรวมดวยอยางไร จึงไมสามารถแปลผลการ
ศึกษาได45 การใช serratiopeptidase ในขอบงใชขา งตน
ทั้งหมดที่กลาวมาเปนการใชยาที่ไมสมเหตุผล เนื่องจาก
ไมไดรบั การพิสจู นจากงานวิจยั ชนิด RCT, meta-analysis
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หรือ systematic review ที่มีคุณภาพและมีจำนวน
ผูปวยมากพอ
2.4 เปนประโยชนที่มีความหมายทางคลินิก การใช
ยาควรเปนประโยชนทงั้ ตอ surrogate outcome และ
clinical endpoint outcome ซึ่งมีความหมายทาง
คลินิก • ในงานวิจัยการใช bromhexine (ยานอกบัญชี
ยาหลักแหงชาติ) ชนิด capsule 30 มิลลิกรัม กินครั้งละ
1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง เพื่อละลายเสมหะในผูปวยโรค
bronchiectasis พบว า ช ว ยลดปริ ม าณเสมหะลงได
21.5% ในวันที่ 16 ของโรค หรือลดลงประมาณ 4
มิลลิลิตร (จาก baseline ที่ 20 มิลลิลิตร)46 ซึ่งไมมี
ความหมายทางคลินิกเนื่องจากทั้งแพทยและผูปวยไม
สามารถบอกความแตกตางของปริมาณเสมหะที่ลดลง
เพียง 4 มิลลิลิตรได การใชยาละลายเสมหะในโรคตางๆ
ไมมีหลักฐานสนับสนุนวายาเปนประโยชนอยางมีความ
หมายทางคลินิก ยาละลายเสมหะทุกชนิดจึงไมไดรับ
การบรรจุไวในบัญชียาหลักแหงชาติ การใชยาละลาย
เสมหะโดยมุง หวังวาจะเกิดประโยชนเปนการใชยาอยาง
ไมสมเหตุผลเนือ่ งจากประโยชนทไี่ ดไมมคี วามหมายทาง
คลินิก (non-relevant clinical benefit) • การใช
prazosin (ข) doxazosin (ค) และยาอืน่ ในกลุม เดียวกัน
เปนยาเดีย่ วในการรักษาโรคความดันเลือดสูงเปนการใช
ยาอย า งไม ส มเหตุ ผ ล เนื่ อ งจากไม มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต อ
เปาหมายสุดทายในการรักษาโรค (clinical end point
outcome) ทั้งนี้เพราะในการศึกษา ALLHAT study47
ไมพบวา doxazosin ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลื อ ด โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ภาวะหั ว ใจวาย
แมวาจะมีประสิทธิผลตอ surrogate outcome คือ
ลดความดั น เลื อ ดได ก็ ต าม • การใช ย าลดกรด (เช น
aluminium hydroxide + magnesium hydroxide)
หรือ H2 blocker ในขนาดปกติ เพื่อปองกันแผลทาง
เดินอาหาร (แผลกระเพาะอาหาร-GU และแผลลำไสเล็ก
สวนตน-DU) ที่เกิดจาก NSAID เปนการใชยาอยาง
ไมสมเหตุผลเนือ่ งจากปองกันไดเฉพาะอาการ dyspepsia
แต ไ ม ส ามารถป อ งกั น การเกิ ด แผลทางเดิ น อาหารได

ข - 12

ขัน้ ตอนความคิดที่ 3 ความเสีย่ ง

อยางมีประสิทธิผล48 ทั้งนี้เพราะ H2 blocker ในขนาด
สองเท า ของขนาดปกติ เ ท า นั้ น ที่ มีห ลั ก ฐานว า ช ว ย
ปองกันอันตรายตอทางเดินอาหารทั้ง GU และ DU ที่
อาจเกิดขึ้นจาก NSAID ไดอยางมีประสิทธิผล49
2.5 เปนประโยชนที่สอดคลองกับเปาหมายการรักษา
ทีไ่ ดตงั้ ไว เปาหมายประการหนึง่ ของการรักษาโรคหอบหืด
คื อ การบรรเทาอาการไอของผู ป ว ย ดั ง นั้ น การใช ย า
ละลายเสมหะ (ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ) กับผูปวย
โรคหอบหืดจึงเปนการใชยาอยางไมสมเหตุผลเนื่องจาก
ใหผลการรักษาทีไ่ มสอดคลองกับเปาหมายการรักษาทีไ่ ด
ตั้งไว ทั้งนี้เพราะ GINA guideline ไดระบุวาการให
ยาละลายเสมหะในโรคหอบหืดอาจทำใหผูปวยไอมาก
ขึ้น จึงไมแนะนำใหใช188
2.6 เปนประโยชนที่คุมคาเมื่อคำนึงถึงความเสี่ยง
จากการใชยาและคาใชจาย การใช NSAID เปนยา
ขนานแรกกับผูปวย osteoarthritis ที่มีอาการไมรุนแรง
ทั้งที่ treatment guideline ตางๆ เชน American
College of Rheumatology ระบุใหใช acetaminophen
เปนยาขนานแรก (drug of choice)50, 51 เนื่องจากยา
ทั้งสองมีประสิทธิผลใกลเคียงกัน52 แต NSAID (ทั้ง
COX-I และ COX-II inhibitor) มีความเสี่ยงจากการ
ใชยาสูงกวาและมีคาใชจายสูงกวา50, 51 ดังนั้นการใช
NSAID เปนยาขนานแรกกับผูปวย osteoarthritis ที่
มีอาการไมรุนแรงจึงเปนการใชยาอยางไมสมเหตุผล
เนื่องจากเป น ประโยชน ที่ ไ ม คุ ม ค า เมื่ อ คำนึ ง ถึ ง ความ
เสี่ยงจากการใชยาและคาใชจาย

ขั้นตอนความคิดที่ 3 ความเสี่ยง (RISK)
หมายถึ ง การใช ย าเนื่ อ งจากมี ข อ บ ง ชี้ เป น ยาที่ ม ี
ประโยชนอยางแทจริง และเปนการใชยาซึ่งมีความ
เสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได โดยมี อ งค ป ระกอบย อ ยสำหรั บ
ขั้นตอนความคิดที่ 3 ดังนี้
3.1 ประโยชนจากยามีเหนือความเสี่ยงอยางชัดเจน
3.2 ไมมีขอหามใชสำหรับผูปวย
3.3 อันตรายที่รายแรงถึงชีวิตหรือทุพพลภาพจาก
การใชยาพบไดนอย
3.4 มีอุบัติการณของผลขางเคียงต่ำ
3.5 มีความเสี่ยงจากอันตรกิริยาต่ำ
3.6 กอนใชยาไดตรวจสอบคำเตือนและขอควรระวัง
สำหรับผูปวยกลุมพิเศษตางๆ อยางรอบคอบแลว
3.7 มีวิธีปองกันอันตรายที่สำคัญของยา
3.8 อาจตรวจพบอันตรายตางๆ จากยาไดแตเนิ่นๆ
และสามารถบรรเทาหรือใหการรักษาไดดวยวิธีการ
ตางๆ ที่ไมยุงยากซับซอน หรือมีคาใชจายสูง
3.9 ผูปวยไดรับการอธิบายอยางครบถวนถึงอันตราย
ตางๆ จากยา
การใชยาโดยขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง
ขางตนอาจนำไปสูการใชยาอยางไมสมเหตุผล ดานลาง
เป น การขยายความองค ป ระกอบย อ ยแต ล ะหั ว ข อ ที่
กลาวมาขางตน
3.1 ประโยชนจากยามีเหนือความเสี่ยงอยางชัดเจน
การใช nifedipine (ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ) ชนิด
immediate release เพือ่ รักษาความดันเลือดสูง มีความ
เสี่ยงมากกวาประโยชนที่ไดรับ แมวายานี้มีประสิทธิผล
ในการลดความดันเลือดไดจริง (surrogate outcome) แต
พบวา ผูปวยมีอัตราตาย (clinical endpoint outcome)
สูงขึน้ (1.06-2.83 เทา) โดยอัตราตายเพิม่ ขึน้ ตามขนาดยา
ทีใ่ ช53 • เมือ่ เทียบกับ beta-blocker ยานีม้ คี วามเสีย่ งตอ
การเสียชีวิตในทุกสาเหตุ (relative risk for all cause
mortality) เพิ่มเปน 1.7 เทา (p = 0.016)54 • ทั้ง
JNC 655 และ JNC 75 ตางไมแนะนำใหใชยานี้ในการ

ขัน้ ตอนความคิดที่ 3 ความเสีย่ ง

รั ก ษาความดั น เลื อ ดสู ง นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ผู ผ ลิ ต ใน
ตางประเทศยังไดตัดขอบงใชนี้ออกจากเอกสารกำกับยา
ตั้งแตปค.ศ. 199956 ยานี้จึงถูกคัดออกจากบัญชียาหลัก
แหงชาติตั้งแตป พ.ศ.2547 • การใช nifedipine ชนิด
immediate release รวมทั้ง short acting calcium
channel blocker อื่นไดแก diltiazem57 (บัญชี ข โดย
มีเงื่อนไขใหใชสำหรับ ischemic heart disease) ในการ
รักษาความดันเลือดสูง จึงเปนการใชยาอยางไมสมเหตุผล
้ ใน acute low back pain
• การใชยาคลายกลามเนือ
แมจะมีประสิทธิผลในการบรรเทาอาการเจ็บปวดของ
กลามเนื้อได แตมีความเสี่ยงจากการใชยาที่ตองคำนึง
ถึงหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลขางเคียงดาน
anticholinergic effect ในผูสูงอายุ12 ปญหาความดัน
เลือดต่ำและ anaphylactic shock จาก tolperisone58
ปญหา aplastic anemia จาก orphenadrine59 พิษ
ต อ ตั บ จาก chlorzoxazone 60 และฤทธิ์ เ สพติ ด จาก
carisoprodol61 ยากลุมนี้จึงไมจัดเปนยาในบัญชียาหลัก
แหงชาติ และไดรับการประเมินจาก BMJ clinical
evidence วาจัดอยูในขาย trade off between benefit
and harm (ประโยชนและโทษก้ำกึ่งกัน)62 ดังนั้นหาก
หลีกเลี่ยงได ควรหลีกเลี่ยงหรือใชยาอื่นในการคลาย
กลามเนื้อแทน เชน diazepam โดยใชในชวงเวลาสัน้ ๆ
ตามคำแนะนำของ Prodigy Guidance63, 64 การใช
ยาคลายกลามเนื้ออยางพร่ำเพรื่อแมในกรณีที่อาจเปน
ประโยชนในผูส งู อายุจดั เปนการใชยาอยางไมสมเหตุผล
เนื่ อ งจากประโยชน แ ละโทษก้ำกึ่งกัน
3.2 ไมมีขอหามใชสำหรับผูปวย การใช atorvastatin
(ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ) กับผูป ว ยโรคตับ65 การใช
metformin (ก) กับผูปวยที่มีการทำงานของไตลดลง66
การใชแอสไพริน (ก)67 หรือ loperamide (ข) กับเด็ก
อายุต่ำกวา 12 ป68 การหยุดใช beta-blocker อยาง
กระทันหัน69 การใช quinolone กับผูปวยที่มีอาการเจ็บ
เอ็น (tendon pain)70 การใช clarithromycin (ง) รวมกับ
ergot (ค)71 ทั้งหมดเปนขอหามใชของยา การใชยาใน
กรณีขางตนจึงเปนการใชยาอยางไมสมเหตุผลเนื่องจาก
เปนการใชยาโดยไมไดตรวจสอบขอหามใชของยา
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3.3 อันตรายที่รายแรงถึงชีวิตหรือทุพพลภาพจาก
การใชยาพบไดนอย การใชยาใหม เชน rofecoxib,
valdecoxib, gatifloxacin, tegaserod หรือยาเกา เชน
cisapride, fenoverine และ nimesulide (ยาทุกชนิด
ขางตนไมเคยไดรับการบรรจุไวในบัญชียาหลักแหงชาติ)
โดยขาดการติดตามขอมูลดานความปลอดภัยจากการ
ใชยา (pharmacovigilance) เปนการใชยาอยางไม
สมเหตุผล เนื่องจากยาเหลานี้มี โ อกาสสู ง กว า ยาอื่ น
ในการก อ ให เ กิ ด อั น ตรายที่ ร า ยแรงถึ ง ชี วิ ต หรื อ
ทุพพลภาพจากการใชยา ไดแก ความเสี่ยงตอหัวใจและ
หลอดเลือด72, 76 ปฏิกริยาตอผิวหนังทีร่ า ยแรง73 น้ำตาลต่ำ
ในเลือดหรือน้ำตาลสูงในเลือด74, 75 QT prolongation77
กลามเนื้อสลาย78 และ พิษตอตับ79, 80, 81, 82 ตามลำดับ
ซึ่งในเวลาตอมายาเหลานี้ตางถูกถอนออกจากตลาดใน
หลายประเทศ แตยาบางชนิดยังคงมีจำหนายตอไปใน
ประเทศไทย
3.4 มีอุบัติการณของผลขางเคียงต่ำ การใช chlorpropamide ในการรักษาโรคเบาหวาน รวมทั้งการใช
erythromycin (ชนิดกิน) และ ampicillin (ชนิดกิน) ใน
การรักษาโรคติดเชื้อ เปนการใชยาอยางไมสมเหตุผล
เนื่องจากเปนการใชยาที่มีอุบัติการณของผลขางเคียง
สูงกวายาอืน่ ทีใ่ ชเปนทางเลือก กลาวคือ chlorpropamide
มีอบุ ตั กิ ารณของภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดสูงกวา glipizide (ก)
สวน erythromycin ชนิดกินมีอัตราการเกิดผลขางเคียง
ตอทางเดินอาหารสูงกวา roxithromycin (ก) เชนเดียวกับ
ampicillin ชนิดกินมีอัตราทองรวงสูง กวา amoxicillin
(ก) ยาเหลานี้จึงถูกคัดออกจากบัญชียาหลักแหงชาติ7
(ยกเวน chlorpropamide ยังคงบรรจุไวในบัญชี ง เพื่อ
ใชสำหรับ partial central diabetes insipidus กรณีที่
ไมสามารถจัดหายา desmopressin ได)7
3.5 มี ค วามเสี่ ย งจากอั น ตรกิ ริ ย าต่ำ การใช
cimetidine (ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ) ในการรักษา
แผลทางเดินอาหารแทน ranitidine (ก) เปนทางเลือกที่
ไมสมเหตุผล เนือ่ งจากมีรายงานอันตรกิรยิ าขัน้ รุนแรงของ
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cimetidine กับยาหลายชนิด เชน sildenafil83 (ยานอก
บัญชียาหลักแหงชาติ) terfenadine83 (ยานอกบัญชียาหลัก
แหงชาติ) หรือ chloroquine84 (ก) และ metformin84
(ก) ในขณะที่ ranitidine มีความเสี่ยงดานอันตรกิริยา
นอยกวาอยางชัดเจน การใช cimetidine จึงเปนการ
ใชยาอยางไมสมเหตุผลเนื่องจากเปนการใชยาที่มีความ
เสี่ยงจากอันตรกิริยาสูงทั้งที่มียาอื่นในกลุมเดียวกันที่
ปลอดภัยกวาใหเลือกใช ยาอื่นที่มีความเสี่ยงจากอันตรกิริยาสูงคือ cisapride, macrolide, quinolone และ
SSRI เปนตน
3.6 กอนใชยาไดตรวจสอบคำเตือนและขอควรระวัง
สำหรับผูปวยกลุมพิเศษตางๆ อยางรอบคอบแลว ผูปวย
กลุมพิเศษอาจไดรับอันตรายจากยาไดงายกวาผูปวย
กลุมอื่น จึงควรทบทวนคำเตือนและขอควรระวังของ
ผูปวยเหลานั้นใหละเอียดกอนใชยา ผูปวยกลุมพิเศษ
เหลานี้ไดแก ผูปวยโรคตับ โรคไต หญิงตั้งครรภ หญิง
ใหนมบุตร เด็ก ผูสูงอายุ และผูมีโรคประจำตัว ตัวอยาง
เชน ควรใชยาดวยความระมัดระวังในแตละกรณีตอ ไปนี้
คื อ การใช pioglitazone (ง) กั บ ผู ป ว ยโรคตั บ 85
sulfonylurea เชน glipizide (ก) กับผูปวยไตเสื่อม86
loperamide (ข) กับหญิงตั้งครรภ87 proton pump
inhibitor เชน omeprazole (ก) กับหญิงใหนมบุตร88
antispasmodic เชน dicycloverine (ก) กับเด็ก89
mesalazine (ค) กับผูสูงอายุ90 acetaminophen (ก)
ในขนาดสูงกับผูมีโรคประจำตัว เชน G6PD ติดสุรา
หรือสูบบุหรี่91 morphine (ค) กับผูมีความดันเลือดต่ำ
ระบบหายใจบกพรอง ตอมลูกหมากโต โรคลมชัก และ
โรคของทางเดินน้ำดี92 การใชยาในกรณีขางตนโดยไม
ระมัดระวังเปนพิเศษอาจกอใหเกิดอันตรายกับผูปวย
จัดเปนการใชยาอยางไมสมเหตุผลเนือ่ งจากเปนการใชยา
โดยขาดการตรวจสอบคำเตือนและขอควรระวังสำหรับ
ผูปวยกลุมพิเศษตางๆ อยางรอบคอบกอนการใชยา
3.7 มีวิธีปองกันอันตรายที่สำคัญของยา ยาบางชนิด
มี อั น ตรายร า ยแรง เช น warfarin (ค) ซึ่ ง อาจทำให

เลือดออก แตปองกันไดดวยการตรวจวัดคา INR เปน
ระยะๆ93 ในขณะที่ gatifloxacin (ขณะยังมีจำหนายจัด
เปนยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ) อาจทำใหเกิดภาวะ
น้ำตาลต่ำหรือภาวะน้ำตาลสูงในเลือดขั้นรุนแรง94 ซึ่ง
ไมสามารถทำนายลวงหนาและไมมีวิธีปองกัน ปจจุบัน
ยานี้ จึ ง ถู ก ยกเลิ ก การจำหน า ยทั่ ว โลกตั้ ง แต เ ดื อ น
พฤษภาคม 2549 หลังการขึ้นทะเบียนได 7 ป94 การใช
cinnarizine หรือ flunarizine (ทั้งสองเปนยานอกบัญชี
ยาหลั ก แห ง ชาติ ) อย า งต อ เนื่ อ งเป น เวลานานเพื่ อ
บรรเทาอาการเวียนศีรษะในผูสูงอายุ เปนการใชยาที่
ไม ส มเหตุ ผ ล เนื่ อ งจากอาจชั ก นำให เ กิ ด อาการของ
โรคพารกินสัน95, 96 ซึ่งไมมีวิธีปองกันอันตรายที่สำคัญ
นี้ของยา
3.8 อาจตรวจพบอันตรายตางๆ จากยาไดแตเนิ่นๆ
และสามารถบรรเทาหรื อ ให ก ารรั ก ษาได ด ว ยวิ ธี ก าร
ตางๆ ที่ไมยุงยากซับซอน หรือมีคาใชจายสูง การใช
nimesulide (ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ) จัดเปนการ
ใชยาอยางไมสมเหตุผล เนื่องจากมีอุบัติการณการเกิด
พิษตอตับสูงกวา NSAID ชนิดอื่น ซึ่งอาจเกิดขึ้นใน
ลักษณะ idiosyncrasy (ไมสัมพันธกับขนาดยา)97 และ
อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตจากตับวาย80 เปนเหตุใหหลาย
ประเทศ เชน ฟนแลนด สเปน ฮองกง และสิงคโปร
ยับยั้งการจำหนายยานี้98 แมอาจตรวจพบอันตรายจาก
ยาไดแตเนิ่นๆ ดวยการตรวจติดตามอาการของผูปวย
รวมกับการตรวจเอนไซมของตับ แตอาจไมสามารถ
บรรเทาหรือใหการรักษาได เนื่องจากมีผูปวยจำนวน
หนึ่งที่หยุดยาไมทันทวงทีและเกิดตับอักเสบขั้นรุนแรง
ถึงแกชีวิตหรือตองไดรับการผาตัดเปลี่ยนตับ80 ซึ่งทำได
ยากและมีคาใชจายสูงมาก
3.9 ผูป ว ยไดรบั การอธิบายอยางครบถวนถึงอันตราย
ตางๆ จากยา ผูปวยควรไดรับการอธิบายถึงวิธีปองกัน
อันตรายจากยา วิธแี กปญ
 หาเฉพาะหนาดวยตนเอง โดย
ผูปวยมีสวนรวมในการตัดสินใจ และยอมรับอันตราย
ตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใชยา ตัวอยางเชน การใช
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COX-II Inhibitor หรือ NSAID ระยะยาวเพื่อบรรเทา
อาการปวดในโรคขอเขาเสื่อม แพทยควรใหคำอธิบาย
อยางครบถวนแกผูปวยถึงอันตรายของยาตอระบบทาง
เดินอาหาร ไต ตับ ตลอดจนหลอดเลือดหัวใจและหลอด
เลือดสมอง99, 166 เพื่อใหผูปวยมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เลือกวิธรี กั ษา หากผูป ว ยทราบถึงอันตรายอยางครบถวน
ผูปวยอาจใหความรวมมือในการรักษาดวยวิธีอื่นโดยไม
ใช NSAID (เชนลดน้ำหนัก ออกกำลังกลามเนื้อตนขา
หรือใช acetaminophen แทน) หรือใช NSAID นอยลง
เปนตน อยางไรก็ตามหากผูปวยเลือกที่จะใช NSAID
และยอมรับอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ผูป ว ยควรไดรบั คำแนะนำ
เกี่ยวกับขอปฏิบัติในการใชยาเพื่อปองกันอันตรายบาง
ประการที่อาจปองกันได รวมทั้งวิธีสังเกตอาการและ
อาการแสดงของผลขางเคียงตางๆ ขางตนเพื่อใหหยุด
ยาไดทันทวงที ในทำนองเดียวกับการใชอินซูลินหรือยา
ตานเบาหวานชนิดกินซึ่งแพทยตองอธิบายอันตรายจาก
ภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด วิธีปองกันและแกปญหาเฉพาะ
หนาดวยตนเอง การละเวนการกระทำใดๆ ขางตนจัด
เปนการใชยาอยางไมสมเหตุผล
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ขั้นตอนความคิดที่ 4 คาใชจาย (COST)
หมายถึงการใชยาเนือ่ งจากมีขอ บงชี้ เปนยาทีม่ ปี ระโยชน
อยางแทจริง มีความเสีย่ งทีย่ อมรับได และมีความคุม คา
โดยมีองคประกอบยอยสำหรับขัน้ ตอนความคิดที่ 4 ดังนี้
4.1 เปนการใชยาตามชื่อสามัญทางยา
4.2 เปนการเลือกใชยาที่มีราคาประหยัด
4.3 หากเป น ยาราคาแพงหรื อ มี มู ล ค า การใช สู ง
สามารถพิสจู นไดวา มีความคุม คาตามหลักเศรษฐศาสตร
สาธารณสุข
4.4 ระบบประกันสุขภาพและระบบสวัสดิการ สามารถ
ใหเบิกจายคายานั้นไดอยางเทาเทียมกันและยั่งยืน
การใชยาโดยขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง
ขางตนอาจนำไปสูการใชยาอยางไมสมเหตุผล ดานลาง
เป น การขยายความองค ป ระกอบย อ ยแต ล ะหั ว ข อ ที่
กลาวมาขางตน
4.1 เปนการใชยาตามชื่อสามัญทางยา ยาตนแบบมี
ราคาแพงกวายาชื่อสามัญหลายเทา ปจจุบันยาที่ผลิต
ในประเทศหลายชนิ ด มี ก ารใช อ ย า งแพร ห ลายทั้ ง ใน
ภาครัฐ เอกชน และโรงเรียนแพทย ในยาแทบทุกกลุม
เชน ยาปฏิชีวนะ ยาตานฮิสทามีน ยาลดความดันเลือด
ยาลดไขมัน NSAID ยาตานเบาหวานชนิดกิน และยา
รักษาแผลทางเดินอาหาร เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
การยอมรับในคุณภาพของยา ทำใหโรงพยาบาลประหยัด
คาใชจา ยไดมาก ผูป ว ยเขาถึงยาไดดขี นึ้ และไมถกู ปฏิเสธ
ยาที่สมควรไดรับ • การสั่งยาดวยชื่อการคาอาจทำให
ผูปวยไดรับยาซ้ำซอน เชนกรณีผูปวยไดรับยา Aerius
(desloratadine) รวมกับ Clarityne (loratadine)179 หรือ
Sibelium (flunarizine) ร ว มกั บ Stugeron
(cinnarizine)179 หรือ Norgesic (orphenadrine +
paracetamol) รวมกับ Tylenol (paracetamol)179 เปนตน
4.2 เปนการเลือกใชยาที่มีราคาประหยัด แพทยควร
เลือกยาที่มีราคาประหยัดกอนยาที่มีราคาแพงกวา เชน
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ควรใชยาในบัญชี (ก) หรือ (ข) ตามบัญชียาหลักแหงชาติ
กอนยาในบัญชี (ค) และ (ง) • ยาตานการจับกลุมของ
เกล็ดเลือดที่วิทยาลัยแพทยโรคทรวงอกแหงอเมริกา
(The American College of Chest Physician)192 แนะนำ
ใหใชสำหรับผูปวย acute ischemic stroke (ที่ไมได
รับการรักษาดวย thrombolysis) คือ แอสไพริน (ก)
โดยแนะนำใหใช clopidogrel ตอเมือ่ ผูป ว ยแพแอสไพริน
แสดงให เ ห็ น ว า แม ใ นประเทศที่ ร่ำ รวยยั ง แนะนำให
ผูป ว ยใชยาแอสไพรินซึง่ มีราคาถูกกอนเสมอ เมือ่ ใชไมได
จึงเลือกใชยาทีม่ รี าคาแพง คือ clopidogrel ซึง่ สอดคลอง
กับการที่บัญชียาหลักแหงชาติจัดแอสไพรินเปนยาบัญชี
(ก) และ clopidogrel เปนยาบัญชี (ง) • การใชยากลุม
thiazolidinedione (ง) เปนยาขนานแรกในการรักษา
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 กอนการใชยาในบัญชี (ก) ไดแก
metformin และ sulfonylurea จัดเปนการใชยาอยาง
ไมสมเหตุผล เนือ่ งจากไมไดเลือกใชยาทีม่ รี าคาประหยัด
กอนการใชยาที่มีราคาแพงกวา • ตามหลักเกณฑในการ
ใชยาอยางเปนขั้นตอน บัญชียาหลักแหงชาติไดระบุ
เงื่อนไขการใช thiazolidinedione ไวดังนี้ "ใชเปนยา
ชนิดที่สามเพิ่มเติมหลังจากใชยา sulfonylurea และ
metformin แลวเกิด secondary failure หรือใชเมื่อ
แพยา metformin หรือ sulfonylurea"100 ซึ่งสอดคลอง
กับคำแนะนำของ British National Formulary ซึง่ ไมได
แนะนำให ใ ช ย ากลุ ม นี้ เ ป น ยาขนานแรกในการรั ก ษา
เบาหวานชนิดที่ 2 รวมทัง้ แนะนำใหใชโดยแพทยผรู กั ษา
โรคเบาหวานที่มีความชำนาญ3
4.3 หากเป น ยาราคาแพงหรื อ มี มู ล ค า การใช สู ง
สามารถพิสจู นไดวา มีความคุม คาตามหลักเศรษฐศาสตร
สาธารณสุข การใช celecoxib (ยานอกบัญชียาหลักแหง
ชาติ) ซึง่ มีราคาแพงกวา conventional NSAID ในบัญชี
ยาหลักแหงชาติมากกวา 10 เทา เปนการใชยาที่ไ ม
สามารถพิสจู นไดวา มีความคุม คาตามหลักเศรษฐศาสตร
สาธารณสุข กลาวคือ แมวาการใช celecoxib จะมี
ความสะดวกและผู ป ว ยทนยาได ดี ใ นระยะแรก แต
celecoxib มีประสิทธิผลไมแตกตางจาก conventional

NSAID101 และมีผลขางเคียงที่รายแรงไมแตกตางกัน
เมื่ อ ใช ย านานตั้ ง แต 9 เดื อ นขึ้ น ไป102 โดยมี ต น ทุ นอรรถประโยชน (cost utility) มากกวา 10 ลานบาท
ตอ 1 QALY103 (มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา
อยูที่ไมเกิน $50,000-$100,000 หรือ 1.6-3,2 ลานบาท
ตอ 1 QALY104 และมาตรฐานของประเทศไทยอยูที่
ไมเกิน 1-3 เทาของ GDP หรือประมาณ 1-3 แสนบาท
ตอ 1 QALY10) งานวิจัยทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข
ระบุวา หากจะเห็นแนวโนมของความคุมคา ยานี้ควรมี
ราคาจำหนายเพียงรอยละ 10 ของราคายาปจจุบัน103
(ในอีกนัยหนึ่งคือควรมีราคาไมแตกตางจาก conventional NSAID) หรือเริ่มมีความคุมคาหากใชกับผูปวย
อายุ 81 ปขึ้นไป105
4.4 ระบบประกั น สุ ข ภาพและระบบสวั ส ดิ ก าร
สามารถใหเบิกจายคายานัน้ ไดอยางเทาเทียมกันและยัง่ ยืน
ยารักษาโรคหลายชนิดในปจจุบันเชนยาที่เกี่ยวของกับ
การรักษาโรคเลือด หรือโรคมะเร็งบางชนิด มีราคาแพง
มาก การใช ย าเหล า นี้ โ ดยไม มี ร ะบบคั ด กรองที่ ดี ว า
ประโยชนสงู สุดตกอยูก บั ผูป ว ยลักษณะใด จะทำใหมกี าร
ใช ย าด ว ยการเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยปราศจากหลั ก เกณฑ
(ไมเทาเทียม) มีการใชยาเกินจำเปนจนเปนภาระทาง
การเงินของระบบที่รับผิดชอบจายคายานั้นซึ่งในที่สุด
ระบบการจายเงินนั้นจะดำเนินตอไปไมได (ไมยั่งยืน)
แพทยผูใชยาที่มีคาใชจายสูงไดแกยาในบัญชี (ง) และ
บัญชี (จ) ขอยอย 2 จึงควรปฏิบัติตามมาตรการควบคุม
การใชอยางเครงครัด
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ขั้นตอนความคิดที่ 5 ขอพิจารณาอื่นๆ
(OTHER CONSIDERATIONS)
หมายถึงการใชยาเนือ่ งจากมีขอ บงชี้ เปนยาทีม่ ปี ระโยชน
อยางแทจริง มีความเสี่ยงที่ยอมรับได มีความคุมคา
และไดพจิ ารณาอยางรอบคอบถึงขอพิจารณาอืน่ ๆ แลว
โดยมีองคประกอบยอยสำหรับขัน้ ตอนความคิดที่ 5 ดังนี้
5.1 ไมสงั่ ยาซ้ำซอน รวมทัง้ หลีกเลีย่ งการใชยาสูตรผสม
5.2 คำนึงถึงปญหาเชื้อดื้อยา
5.3 ใชยาสอดคลองกับปรัชญาบัญชียาหลักแหงชาติ
5.4 ใชยาตามขัน้ ตอนทีส่ อดคลองกับแนวทางพิจารณา
การใชยา (evidence-based treatment guidelines)
5.5 ใชยาอยางเสมอภาค เทาเทียมกัน
5.6 ไมงดเวนการจายยาที่มีขอบงชี้แกผูปวย
การใชยาโดยขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่ง
ขางตนอาจนำไปสูการใชยาอยางไมสมเหตุผล ดานลาง
เป น การขยายความองค ป ระกอบย อ ยแต ล ะหั ว ข อ ที่
กลาวมาขางตน
5.1 ไมสงั่ ยาซ้ำซอน รวมทัง้ หลีกเลีย่ งการใชยาสูตรผสม
การจายยาซ้ำซอนเปนปญหาที่พบไดบอย ตัวอยางเชน
ผู ป ว ยที่ มี อ าการเวี ย นศี ร ษะจำนวนไม น อ ยได รั บ ยา
บรรเทาอาการเวียนศีรษะรวมกันตั้งแต 4 ชนิดขึ้นไป
ดังกรณีตัวอยาง179 นางเอ็นดู อายุ 72 ป ไดรับยาทั้งสิ้น
13 รายการ จากการไปพบแพทยเพียงครั้งเดียวดวย
อาการเวียนศีรษะและมีอาการไอจากโรคหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลัน โดยไดยา dimenhydrinate (ก) betahistine (ข)
cinnarizine, flunarizine, ergotamine และ B1-6-12
(ยา 4 ชนิดหลังเปนยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ) เพื่อ
บรรเทาอาการเวียนศีรษะเพียง 1 อาการซึ่งเห็นได
ชัดเจนวาผูปวยไดรับยาซ้ำซอน นอกจากนี้ผูปวยยังได
รับยาหลายชนิดที่เปนยาสูตรผสมทำใหนางเอ็นดูตอ งกิน
ยาที่มีตัวยาสำคัญรวมทั้งสิ้น 19 ชนิด ซึ่งเปนการใช
ยาที่ไมสมเหตุผลอยางยิ่ง • การใชยาสูตร Disento©
(ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ) ซึ่งเปนยาผสมระหวาง
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diiodohydroxyquinoline, furazolidone, neomycin
sulfate, phthalylsulfathiazole และ kaolin เปนการ
ใชยาอยางไมสมเหตุผล เนือ่ งจากเปนการใชยาสูตรผสม
ที่ไมมีหลักฐานสนับสนุนประสิทธิผลและความปลอดภัย
• นอกจากนี้ยั ง พบการใช ย าซ้ำ ซ อ นจากการใช ย าผสม
สูตรลดไข แกไอ ละลายเสมหะ ลดน้ำมูกทั้งในเด็กและ
ผูใหญ (ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ) ตลอดจนการใช
NSAID มากกวา 1 ชนิดรวมกัน การใชยาปฏิชีวนะมาก
กวา 1 ชนิดรวมกันโดยไมมีขอบงชี้ และการใชยารักษา
มะเร็งหลายชนิดรวมกัน (cocktail therapy) โดยไมมี
protocol เปนตน
5.2 คำนึ ง ถึ ง ป ญ หาเชื้ อ ดื้ อ ยา การใชยาปฏิชีวนะ
อย า งพร่ำ เพรื่ อ ในโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส ชั ก นำให เ กิ ด เชื้ อ
PRSP (Penicillin Resistant Streptococcal
Pneumoniae) ขึ้นเปนครั้งแรกในโรงพยาบาลเด็กใน
อัฟริกาใต106 ซึง่ ตอมาไดแพรกระจายไปทัว่ โลกและสราง
ปญหาในการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อนี้ เชนเดียวกับ
ปญหาที่เกิดขึ้นกับเชื้อตางๆ ที่ดื้อยาเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
เชน เชื้อ MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus)107 และ VRE (Vancomycin Resistant
Enterococcus)108 เปนตน • การคำนึงถึงปญหาเชื้อ
ดื้อยาหมายถึงการไมใชยาตานแบคทีเรียในโรคที่ไมได
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชน โรคหวัด ไขหวัดใหญหรือ
โรคภูมแิ พ การใชยาทีอ่ อกฤทธิแ์ คบกอนทีจ่ ะเลือกใชยา
ที่ออกฤทธิ์กวาง และการเก็บสำรองยาสำหรับเชื้อที่
รักษาไดยากไวใชเฉพาะเมือ่ จำเปนโดยแพทยผชู ำนาญ
และใชในสถานพยาบาลทีม่ คี วามพรอม • ดวยหลักเกณฑ
ขางตนจึงไมควรใช cephalosporin, co-amoxiclav (ค)
หรือ clarithromycin (ง) รวมทั้ง azithromycin (ง)
ในการรั ก ษาต อ มทอนซิ ล อั ก เสบ เพราะเป น โรคที่ มี
สาเหตุจากเชื้อกรัมบวกคือ S.pyogenes ซึ่งรักษาได
ดวยยาทีอ่ อกฤทธิแ์ คบและเจาะจงตอเชือ้ เชน penicillin
V (ก) หรือ roxithromycin (ก) • ไมควรใช clarithromycin (ง) azithromycin (ง) และ ciprofloxacin (ง)
อยางพร่ำเพรื่อเนื่องจากควรสำรองไวใชในโรคจำเปน
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เชน การติดเชื้อ H.pylori139 Mycobacterium avium
complex109 และ P.aeruginosa109 ตามลำดับ • ไมควรใช
levofloxacin (ง) อยางพร่ำเพรื่อเนื่องจากควรสำรอง
ไวใชกับ XDR-TB (extensive drug-resistant tuberculosis)7 ซึง่ เปนเชือ้ วัณโรคทีด่ อื้ ยาทัง้ ตอ first line และ
second line หลายชนิด110 • การใชยาโดยไมคำนึงถึง
ปญหาเชื้อดื้อยา กอใหเกิดปญหาเชื้อดื้อยาอยางรวดเร็ว
และกวางขวาง จัดเปนปญหาสาธารณสุขที่สำคัญและ
มีผลกระทบตอประชาชนทุกคน ซึ่งควรไดรับการแกไข
อยางจริงจังและเรงดวน
5.3 ใชยาสอดคลองกับปรัชญาบัญชียาหลักแหงชาติ
บั ญ ชี ย าหลั ก แห ง ชาติ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป น บั ญ ชี ย ายั ง ผล
(effective list)111 เนื่องจากการคัดเลือกใชหลักฐาน
เชิงประจักษที่เชื่อถือได ครอบคลุมคุณลักษณะสำคัญ
ของยาอย า งครบถ ว นด ว ยระบบคะแนน ISafE
(Information, Safety, administration restriction,
frequency, Efficacy) และดัชนี EMCI (Essential
Medicine Cost Index)112 รวมกับความเห็นทางวิชาการ
ของผูเชี่ยวชาญในคณะทำงานตางๆ รวม 16 สาขาวิชา
ผานการคัดกรองความคุม คาดวยกระบวนการทางเภสัชศาสตรสาธารณสุข รวมกับความเห็นคูขนานของคณะ
ทำงานประสานผลการพิจารณายาในบัญชียาหลักแหงชาติ
แลวจึงเขาสูการตัดสินผลโดยคณะอนุกรรมการพัฒนา
บัญชียาหลักแหงชาติ • การใชยานอกกรอบบัญชียาหลัก
แหงชาติมโี อกาสสูงทีจ่ ะเปนการใชยาอยางไมสมเหตุผล
กลาวคืออาจเปนการใชยาทีไ่ มมปี ระสิทธิผลอยางแทจริง
และ/หรื อ ไม ป ลอดภั ย และ/หรื อ ไม คุ ม ค า ตั ว อย า ง
รายการยาทีไ่ มไดบรรจุไวในบัญชียาหลักแหงชาติเนือ่ งจาก
ขาดหลั ก ฐานที่ ชั ด เจนด า นประสิ ท ธิ ผ ล ได แ ก เช น
aciclovir cream (โรคเริม)113 serratiopeptidase enzyme
(โรคที่เกิดจากการอักเสบตางๆ)114 glucosamine (โรค
ขอเสือ่ ม)115 ดานความเสีย่ ง เชน nifedipine immediate
release (อัตราตายสูงขึ้น)116 nimesulide (พิษตอตับ)117
cinnarizine/ flunarizine (ชักนำใหเกิดโรคพารกินสัน)7
ดานความคุมคา เชน celecoxib117 atorvastatin11 และ

bisphosphonate10 สถานพยาบาลตางๆ จึงควรปรับปรุง
เภสั ช ตำรั บ ของโรงพยาบาลให ส อดคล อ งกั บ กรอบ
รายการยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ การกระทำดังกลาว
เปนกลยุทธหนึ่งในการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล
ในสถานพยาบาล และเป น นโยบายที่ ส นั บ สนุ น โดย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ118 • ใชยาสอด
คลองกับคำแนะนำและเงื่อนไขที่ระบุไวในบัญชียาหลัก
แหงชาติ บัญชียาหลักแหงชาติระบุคำแนะนำในหมวดยา
analgesics ไวดังนี้ "acetaminophen (paracetamol)
เป น first line drug สำหรั บ โรค osteoarthritis"
ดวยวัตถุประสงคเพื่อลดการใช NSAID อยางพร่ำเพรื่อ
ในโรคขอเขาเสื่อม นอกจากนี้บัญชียาหลักแหงชาติได
ระบุเงือ่ นไขการใช ciprofloxacin ไวสองขอคือ "1. ใชเปน
sequential therapy ตอเนื่องจากยาฉีด และ 2. ใชใน
กรณีพเิ ศษตามคำแนะนำของแพทยผเู ชีย่ วชาญดานโรค
ติดเชื้อ" การใช ciprofloxacin อยางพร่ำเพรื่อ โดยไม
เปนไปตามเงื่อนไขขางตนยอมสงผลใหเกิดการดื้อตอยา
ในกลุม quinolone อยางกวางขวาง แตสภาพที่เปนอยู
ในปจจุบันกลับมีการใช ofloxacin, ciprofloxacin และ
levofloxacin อยางกวางขวางแมในรานขายยา • ใชยา
โดยคำนึ ง ถึ ง ศั ก ยภาพของผู ใ ช แ ละสถานพยาบาล
ยาตานแบคทีเรียบัญชี (ง) เปนยาที่สำรองไวใชกับเชื้อ
ดือ้ ยาบางสายพันธุภ ายใตคำชีแ้ นะของแพทยผเู ชีย่ วชาญ
ดานโรคติดเชื้อในประเทศไทยมีหลักฐานวาประมาณ
ครึ่งหนึ่งของการใช piperacillin + tazobactam (ง)
imipenem+cilastatin (ง) และ meropenem (ง)
ในโรงเรียนแพทยเปนการใชอยางไมเหมาะสม เนือ่ งจาก
ขาดการปรึ ก ษาแพทย ผู เ ชี่ ย วชาญด า นโรคติ ด เชื้ อ 119
ซึ่งนำไปสูปญหาเชื้อดื้อยา และคาใชจายที่เพิ่มขึ้นโดย
ไมเกิดความคุม คา สำหรับสถานพยาบาลทีไ่ มมคี วามพรอม
เชนขาดการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการและการ
เพาะเชื้อยิ่งไมสามารถใชยาเหลานี้ไดอยางสมเหตุผล
5.4 ใชยาตามขั้นตอนที่สอดคลองกับแนวทางการใช
ยา evidence-based treatment guideline (โรคตางๆ
มักมีการจัดทำแนวทางการพิจารณาการใชยา standard

ขัน้ ตอนความคิดที่ 5 ขอพิจารณาอืน่ ๆ

treatment guideline) โดยอางอิงคำแนะนำจากหลักฐาน
ทีน่ า เชือ่ ถือ ตัวอยาง เชน แนวทางการรักษาโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 โดย ADA (American Diabetic Association)
และ European Association for the Study of
Diabetes แนะนำใหเริ่มตนรักษาดวย metformin (ก)
กับผูป ว ยทุกรายหากไมมขี อ หามใช120 แนวทางการรักษา
โรคขอเสื่อมทั้งที่เขาและสะโพกโดย ACR (American
College of Rheumatology) แนะนำใหใช paracetamol
(ก) เปนยาขนานแรก50, 51 แนวทางการรักษาโรคความ
ดันเลือดสูงโดย JNC 7 แนะนำใหใช thiazide diuretic
(ก) เปนยาขนานแรกสำหรับผูปวยสวนใหญ และใน
กรณีเริ่มรักษาดวยยาสองชนิดควรมี diuretic เปนยา
หนึ่งในสองชนิดที่ใชรักษา5 การใชยาที่ไมสอดคลองกับ
แนวทางขางตนโดยไมมีเหตุอันควรจัดเปนการใชยาที่
ไมสมเหตุผล
5.5 ใช ย าอย า งเสมอภาคเท า เที ย มกั น การเลื อ ก
ปฏิบัติเปนการกระทำที่ผิดตอจริยธรรมทางการแพทย
มักมีผูกลาวเสมอวา การประกอบวิชาชีพเวชกรรมเปน
การประกอบโรคศิลปะ ดังนั้นการใชยาจึงมีความหลาก
หลายตามศิลปะในการประกอบวิชาชีพของแตละบุคคล
ความจริงการเลือกใชยาแตละครั้งมีขั้นตอนและกรอบ
ความคิดที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ยาที่เหมาะสมจึงถูก
คัดเลือกดวยเหตุผลทางการแพทยที่เปนวิทยาศาสตร
ดั ง นั้ น การสั่ ง ใช ย าจึ ง ไม เ ป น ศิ ล ปะ หากแต ก ารดู แ ล
เอาใจใสและการปฏิบตั ติ นตอผูป ว ยตางหากทีเ่ ปนศิลปะ
โดยหลักการผูปวยในแตละระบบการเบิกจายควรไดยา
ที่ไมแตกตางกัน แตโดยขอเท็จจริงผูปวยที่เบิกคารักษา
พยาบาลไดในลักษณะจายรายรายการ (fee for service)
เชน ขาราชการและผูปวยที่จายคารักษาพยาบาลเอง
มักไดรับยาซ้ำซอน และยาราคาแพง ซึ่งอาจเปนยาใหม
ยาตนแบบ หรือยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ มากกวา
ผู ป ว ยที่ เ บิ ก ค า รั ก ษาพยาบาลในลั ก ษณะเหมาจ า ย
(capitation) เชน ผูป ว ยในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
และผูป ว ยประกันสังคม121, 122, 123, 124 การใชยาในลักษณะ
เลื อ กปฏิ บั ต ข า งต น กั บ ข า ราชการทำให รั ฐ สู ญ เสี ย

ข - 19

งบประมาณสูงมากในแตละป กลาวคือ 37,004 ลานบาท
ในปงบประมาณ 2549125 เพิม่ ขึน้ เปน 46,281 ลานบาท
ในปงบประมาณ 2550 125 และ 54,904 ล า นบาทใน
ปงบประมาณ 2551125 แตไมมีหลักฐานวาผูปวยไดรั บ
การรั ก ษาพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีขนึ้ 126 ในทางตรงกันขาม
ผูป ว ยกลุม นี้มีโอกาสไดรับยาปฏิชีวนะโดยไมจำเปนบอย
กวาผูปวยกลุมอื่น123 มีการควบคุมไขมันในเลือดดอย
กวาผูปวยกลุมอื่น127 และมีความเสี่ยงจากการใชยามาก
กวาผูปวยกลุมอื่นเนื่องจากมีการใชยาใหมบอยกวา128
จึ ง มี โ อกาสสู ง ที่ จ ะได รั บ ยาใหม ซึ่ ง ต อ มาถู ก เพิ ก ถอน
ทะเบี ย นไปเนื่ อ งจากอั น ตรายของยาเช น Vioxx
(rofecoxib), Bextra (valdecoxib), Zelmac
(tegaserod) และ Tequin (gatifloxacin) เปนตน
5.6 ไมงดเวนการจายยาที่มีขอบงชี้แกผูปวย ผูปวย
หอบหืดจำนวนมากไมไดรับยาซึ่งใชควบคุมอาการคือ
steroid inhaler อันเปนมาตรฐานการรักษา ทั้งที่เปน
ยาบัญชี (ก) ในบัญชียาหลักแหงชาติ • ผูปวยภาวะ
ไขมันสูงในเลือดซึ่งมีความเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดหัวใจ
ในเกณฑที่ควรไดรับยาลดไขมัน คือมีความเสี่ยงตั้งแต
20% ขึ้นไปใน 10 ป แตจากการสำรวจสภาวะสุขภาพ
อนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจรางกาย ครั้งที่
3 ในป พ.ศ. 2549 พบวาผูปวยไดรับยาลดไขมันเพียง
รอยละ 1.7 เทานั้น10 • ผูปวยเบาหวานที่ยังควบคุม
ระดับน้ำตาลหรือผูปวยความดันเลือดสูงที่ยังควบคุม
ความดันเลือดไมไดตามเปาหมาย แตไมไดรบั ยาเพิม่ เติม
เพื่อใหไดเปาหมายการรักษาโรคตามตองการ • ทุกกรณี
ขางตนจัดเปนการใชยาอยางไมสมเหตุผลเนื่องจากเปน
การงดเวนการจายยาที่มีขอบงชี้แกผูปวยเมื่อผูปวยมี
ความจำเปนตองใชยานั้น
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ขัน้ ตอนความคิดที่ 6 ขนาดยา

ขั้นตอนความคิดที่ 6 ขนาดยา (DOSE)
เมื่ อ แพทย เ ลื อ กยาที่ เ หมาะสมตามขั้ น ตอนที่ 1-5
ไดแลว แพทยไดสั่งใชยาโดยพิจารณาขนาดยาอยาง
รอบคอบ โดยมีองคประกอบยอยสำหรับขัน้ ตอนความคิด
ที่ 6 ดังนี้
6.1 ไม ใ ช ย าในขนาดต่ำ กว า ขนาดยามาตรฐาน
(subtherapeutic dose)
6.2 ไมใชยาในขนาดสูงหรือเกินกวาขนาดยาสูงสุดที่
ควรใหตอวัน (overdose)
6.3 มีการไทเทรตขนาดยาอยางเหมาะสม
6.4 ใชขนาดยาถูกตองตามขอบงชี้ เหมาะสมกับระยะ
และความรุนแรงของโรค
6.5 ใช ข นาดยาเหมาะสมกั บ ภาวะของผู ป ว ยกลุ ม
พิเศษตางๆ เชนการปรับขนาดยากรณีผปู ว ยตับบกพรอง
ไตเสื่อม เด็ก และผูสูงอายุ

ผูป ว ยจึงไดรบั ยาจากการฉีดในปริมาณทีต่ ่ำกวาการกินยา
paracetamol 500 มิลลิกรัมจำนวน 2 เม็ด การฉีดยา
paracetamol ใหกับผูปวยจึงเปนการใชยาอยางไมสม
เหตุผลเนื่องจากไดยาในขนาด subtherapeutic dose

แมจะเลือกยาไดอยางเหมาะสมตามขั้นตอนที่ 1-5
แตหากขาดการพิจารณาขนาดยาอยางรอบคอบ โดยตรวจ
สอบขอมูลจากแหลงขอมูลทีน่ า เชือ่ ถือ การสัง่ ยานัน้ อาจ
ไมไดเปาหมายการรักษาตามตองการ ซึง่ จัดเปนการใชยา
อยางไมสมเหตุผล ดานลางเปนการขยายความองคประกอบ
ยอยแตละหัวขอที่กลาวมาขางตน

6.2 ไมใชยาในขนาดสูงหรือเกินกวาขนาดยาสูงสุดที่
ควรใหตอวัน (overdose) การสั่งใช paracetamol (ก)
ชนิด 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 2 เม็ดทุก 4 ชั่วโมงใหกับ
ผูป ว ยทุกรายอาจทำใหผปู ว ยจำนวนหนึง่ ไดรบั ยาเกินขนาด
(overdose) เชน ผูป ว ยทีม่ นี ้ำหนักตัวต่ำกวา 67 กิโลกรัม
(เนื่องจากไดรับยาเกินกวา 15 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
ตอครั้ง) รวมทั้งผูปวยที่กินยาตอเนื่องตามที่ระบุไวจะใช
ยามากถึง 6 ครั้งตอวันคิดเปนยา 6 กรัมตอวันซึ่งเกิน
ขนาดยาสูงสุดของ paracetamol ใน 24 ชั่วโมงที่ 4
กรัมตอวัน132, 133 การสั่งยาที่เหมาะสมกวาคือใชยาใน
ขนาดเม็ดละ 325 มิลลิกรัมแทนหากตองการสั่งยาทุก
4 ชั่วโมง 133 หรือสั่งใชยาทุก 6 หรือ 8 ชั่วโมงแทน133
• ผูปวยบางรายไดรับยา roxithromycin (ก) ชนิด 150
มิลลิกรัม ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หรือ clarithromycin ชนิด modified release (MR) 500 มิลลิกรัม
(ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ) ครัง้ ละ 1 เม็ด วันละ 2 ครัง้
ซึ่ ง เป น การสั่ ง ยาในขนาดที่ สู ง กว า ขนาดยาที่ แ นะนำ
โดยผูผ ลิต134, 135

6.1 ไมใชยาในขนาดต่ำเกินไป (subtherapeuticdose) แอสไพรินชนิด enteric coated (ก) ที่นิยมใช
กันอยางแพรหลายมีขนาดยา 60 มิลลิกรัมตอเม็ด129
เมือ่ นำมาใชปอ งกันการจับกลุม ของเกล็ดเลือดเพือ่ ปองกัน
โรคหั ว ใจจั ด เป น การใช ย าในขนาดที่ ต่ำ กว า ขนาดยา
มาตรฐานคือ 75-162 มิลลิกรัม/วัน130 ซึ่งอาจไมได
ประสิทธิผลในการปองกันโรคตามเปาหมายของการใหยา
• การรักษาแผลกระเพาะอาหารที่มีขนาดใหญกวา 1
เซนติเมตร ควรใชยาในขนาด 40 มิลลิกรัม วันละครัง้ 131
หากผูป ว ยไดรบั ยาเพียง 20 มิลลิกรัมวันละครัง้ ยอมเปน
การใชยาในขนาดที่ต่ำกวามาตรฐาน • paracetamol
injection มีปริมาณยาเพียง 300 มิลลิกรัมตอหลอด

6.3 มีการไทเทรตขนาดยาอยางเหมาะสม ยาหลาย
ชนิดควรมีการปรับขนาดยาโดยเริ่มใชในขนาดต่ำแลว
คอยๆ เพิ่มจนไดขนาดยาที่ตองการและผูปวยทนยาได
เชน การใช metformin (ก) รักษาโรคเบาหวาน3 การใช
tramadol (ค) บรรเทาความเจ็บปวดเรื้อรังที่ไมจำเปน
ตองบรรเทาอาการอยางรวดเร็ว136 และการใช enalapril
(ก) รักษาภาวะหัวใจวาย137 • ยาบางชนิดเริ่มตนใน
ขนาดสูงซึ่งตอมาตองลดขนาดยาลง เชน ethambutol
(ก) ในการรักษาวัณโรค138 และ prednisolone (ก)
ในการรักษาโรคเรื้อรังบางโรคเชน severe persistent
asthma139 การไมไทเทรตขนาดยาอยางเหมาะสมอาจ
ทำใหเกิดผลขางเคียงจนผูปวยทนยาไมได หรืออาจเกิด
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อันตรายจากการไมลดขนาดยาลงเชนผูปวยในจังหวัด
ศรีสะเกษ 1 รายตาบอดเนื่องจากการไมปรับลดขนาด
ยา ethambutol ในเวลาอันเหมาะสม140
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(METHOD OF ADMINISTRATION)
เมือ่ แพทยพจิ ารณาขัน้ ตอนความคิดที่ 1-6 แลว แพทย
ยังตองพิจารณาใชยาตามวิธีการใหยาที่ถูกตองและ
เหมาะสม โดยมีองคประกอบยอยสำหรับขัน้ ตอนความคิด
ที่ 7 ดังนี้
7.1 หลีกเลี่ยงการฉีดยาโดยไมจำเปน
7.2 หลีกเลี่ยงการใชยาทาง systemic หากรักษาได
ดวยยาที่ใหเฉพาะที่
7.3 ตรวจสอบวิธีการใหยาทางปากอยางถูกตอง
7.4 ตรวจสอบวิธีการใหยาดวยการฉีดอยางถูกตอง
7.5 แนะนำเทคนิคการใชยาภายนอกอยางถูกตองแกผปู ว ย
7.6 เลือกวิธีใหยาที่เหมาะสมกับผูปวยแตละราย

6.4 ใชขนาดยาถูกตองตามขอบงชี้ เหมาะสมกับ
ระยะและความรุนแรงของโรค การใช aciclovir (ก)
ในการรักษา herpes zoster ใชยาในขนาดสูงกวาการรักษา
herpes simplex3 การใช penicillin G (ก) รักษาโรค
ติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจใชขนาดยาสูงกวาการติดเชื้อที่ปอด3
การใชแอสไพริน (ก) เพื่อปองกันการจับกลุมของเกล็ด
เลือดใชยาในขนาดต่ำกวาขนาดยาที่ใชบรรเทาปวดหรือ
ลดการอักเสบ3 การใช hydrochlorothiazide (ก) ในการ
รักษาความดันเลือดสูงใชยาในขนาดต่ำกวาขนาดยาทีใ่ ช
เพือ่ ขับปสสาวะ3 • ยาแตละชนิดมีขนาดยาทีแ่ ตกตางกัน
สำหรับขอบงใชแตละขอ ดังนั้นแพทยควรตรวจสอบ
ขนาดยาที่จะใชกับคูมือการใชยาที่เชื่อถือไดกอนการสั่ง
ยาเสมอ • การใช prednisolone (ก) ในขนาด 20 มิลลิกรัม
กับผูป ว ยโรคหอบหืดขณะมีอาการหอบทีห่ อ งฉุกเฉินเปน
การใชในขนาดทีต่ ่ำเกินไปเมือ่ เทียบกับความรุนแรงของโรค
เนื่องจาก The National Asthma Education and
Prevention Program แนะนำใหใชยาในขนาด 40-60
มิลลิกรัมตอวัน141

แมจะเลือกยาและสั่งใชยาไดอยางเหมาะสมตามขั้น
ตอนที่ 1-6 แตหากขาดการพิจารณาวิธีการใหยาอยาง
รอบคอบ โดยการตรวจสอบขอมูลจากแหลงขอมูลที่
นาเชือ่ ถือ การสัง่ ยานัน้ อาจไมไดเปาหมายการรักษาตาม
ตองการ ซึ่งจัดเปนการใชยาอยางไมสมเหตุผล ดานลาง
เป น การขยายความองค ป ระกอบย อ ยแต ล ะหั ว ข อ ที่
กลาวมาขางตน

6.5 ใช ข นาดยาเหมาะสมกั บ ภาวะของผู ป ว ยกลุ ม
พิเศษตางๆ เชนการปรับขนาดยากรณีผปู ว ยตับบกพรอง
ไตเสื่ อ ม เด็ ก และผู สู ง อายุ การใช enalapril (ก)
ดวยขนาดยาเริม่ ตนที่ 5 มิลลิกรัมในการรักษาโรคความดัน
เลือดสูงกับผูปวยที่มีไตเสื่อม ผูสูงอายุ ผูมีระดับโซเดียม
ต่ำในเลือด ผูม รี า งกายขาดน้ำ ผูม ภี าวะหัวใจวายรวมดวย
ตลอดจนผูที่ใชยาขับปสสาวะ เปนการใชยาในขนาดไม
เหมาะสมสำหรับผูปวยกลุมพิเศษเหลานั้นซึ่งอาจเกิด
ภาวะความดั น เลื อ ดต่ำ ได ง า ย ขนาดยาที่ เ หมาะสม
สำหรับทุ ก กรณี ข า งต น คื อ เริ่ ม ด ว ย 2.5 มิ ล ลิ ก รั ม 142
สวนการใชย าในเด็ ก ควรคำนวณขนาดยาด ว ยความ
ระมั ด ระวั ง 3 โดยคำนวณตามน้ำหนักตัวหรือตามพื้นที่
ผิวของรางกายเด็ก (ดูการคำนวณขนาดยาในเด็ก หนา ข-46)

7.1 หลีกเลี่ยงการฉีดยาโดยไมจำเปน การฉีดยาควร
กระทำตอเมื่อไมมียาชนิดกินใหใช ผูปวยไมสามารถกิน
ยาได หรือเปนโรคทีม่ อี าการรุนแรงจึงจำเปนตองใชยาใน
ขนาดสูงหรือตองการการออกฤทธิอ์ ยางรวดเร็ว • แพทย
ควรใชความพยายามเปนพิเศษในการหลีกเลี่ยงการฉีด
ยาในเด็ก3 • การฉีด paracetamol injection (ยานอก
บัญชียาหลักแหงชาติ) ใหกับผูปวยเพื่อลดไข เปนการ
ใชยาอยางไมสมเหตุผล เนือ่ งจากมี paracetamol ชนิด
กิ น (ก) ซึ่ ง ดู ด ซึ ม ได ดี ม าก 91 ร อ ยละ 60-98 และ
ออกฤทธิ์ไดอยางรวดเร็วภายใน 30 นาที91 และไขเปน
เพี ย งอาการของโรคซึ่งการฉีดยาลดไขไมชวยใหโรค
หายเร็วขึ้นแตอยางใด นอกจากนี้การฉีดยาลดไขใหกับ
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ผูปวยบางรายอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงได เชนการ
ฉีดใหกับผูที่แพยาชาเนื่องจาก paracetamol ชนิดฉีด
บางชนิดมี lidocaine เปนสวนประกอบ36
7.2 หลีกเลี่ยงการใชยาทาง systemic หากรักษาได
ดวยยาที่ใหเฉพาะที่ แผลพุพองขนาดเล็กรักษาไดดวย
การใหยาทาเฉพาะที่ จึงไมจำเปนตองใหผูปวย (ซึ่งมัก
เป น เด็ ก ) กิ น ยาปฏิ ชี ว นะเพื่ อ รั ก ษาโรคดั ง กล า ว 143
ในการรักษาโรคหอบหืดชนิดเรือ้ รังมียาสเตรอยดชนิดสูดหรือ
พนเขาหลอดลมเปนมาตรฐานการรักษากอนการใชยา
สเตรอยดชนิดกิน144, 145 การรักษาผูปวยโรคสะเก็ดเงิน
ทีม่ อี าการไมรนุ แรงควรเริม่ ดวยยาทาเฉพาะทีไ่ มใชยากิน146
• โดยทั่วไปการใหยาทาง systemic มีโอกาสเกิดผล
ขางเคียงไดมากกวาการใหยาเฉพาะที่ จึงควรหลีกเลี่ยง
การใหยาทาง systemic หากใหการรักษาดวยยาเฉพาะ
ที่ได
7.3 ตรวจสอบวิ ธี ก ารให ย าทางปากอย า งถู ก ต อ ง
ก.เกี่ยวกับมื้ออาหาร penicillin V (ก) dicloxacillin (ก)
roxithromycin (ก) tetracycline (ก) และ norfloxacin
(ก) เปนยาที่ควรกินขณะทองวางเพื่อชวยใหยาดูดซึมได
ดีขึ้น147, 148, 134, 149, 150 • co-amoxiclav (ค) doxycycline
(ก) เปนยาที่ควรกินพรอมอาหารเพื่อลดการระคายเคือง
กระเพาะอาหาร151, 152 • amoxicillin (ก) clarithromycin
(ง) azithromycin (ง) ofloxacin (ข) ciprofloxacin
(ง) levofloxacin (ง) ทั้งหมดเปนยาที่กินไดโดยไมตอง
คำนึงถึงมื้ออาหาร153, 71, 154, 155, 70, 156 แตอาจเปลี่ยนมา
กินหลังอาหารไดถายารบกวนทางเดินอาหาร • ขอควร
สังเกต ยาในกลุมเดียวกันอาจมีวิธีกินยาที่แตกตางกัน
นอกจากนี้ยาชนิดเดียวกันแตเปลี่ยนรูปแบบไปอาจมีวิธี
การใหยาที่เปลี่ยนไปดวยเชน clarithromycin MR135
(ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ) เปนยาที่ควรกินพรอม
อาหาร • ข.เกี่ยวกับชวงเวลาของวัน ยาขับปสสาวะ
ไมควรใหกินกอนนอน 157 simvastatin (ก) ควรใหกิน
ตอนเย็น158, 159, 160 หรือตอนกลางคืน3 prednisolone (ก)

ถากินวันละครั้ง ควรใหกินเวลาเชา161 tacrolimus (ง)
ควรกินตรงเวลาทุกวัน162 • ค.เกี่ยวกับชนิดของอาหาร
เครือ่ งดืม่ ยา บุหรี่ tetracycline (ก) และ ciprofloxacin
(ง) ไม ค วรกิ น พร อ มกั บ นม 149, 70 bisphosphonate
(ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ) ควรกินหางจากยาอื่นทุก
ชนิดอยางนอย 30 นาที163 ไมควรกิน diazepam (ก)
รวมกับน้ำ grapefruit164 ไมควรกิน theophylline (ก)
รวมกับกาแฟ165 ไมควรดืม่ แอลกอฮอลรว มกับ NSAID166
ผูห ญิงทีใ่ ชยาเม็ดคุมกำเนิดไมควรสูบบุหรี167
่ • ง.เกีย่ วกับ
วิ ธี กิ น ยา ยาที่ระคายเคืองทางเดินอาหาร ควรดื่มน้ำ
อยางนอย 1 แกว (240 มิลลิลิตร)25 และไมควรนอน
ลงภายในครึ่งถึง 1 ชั่วโมงหลังกินยาเพื่อปองกันหลอด
อาหารอักเสบ163 ไมควรเคี้ยวหรือแบงเม็ดยาชนิดปลด
ปลอยชา135 หรือชนิดเคลือบเอนเทอริก129
7.4 ตรวจสอบวิธีการใหยาดวยการฉีดอยางถูกตอง
ตัวอยางเชน ceftriaxone (ค) และ aminoglycoside
เปนยาที่ไมควรฉีดแบบ i.v. bolus แตควรเจือจางและ
หยดชาๆ ใชเวลาประมาณ 30 นาที168, 169 • ยาบางชนิด
ควรฉีดเขากลาม ยาบางชนิดควรฉีดเขาใตผวิ หนัง ยาบาง
ชนิดหามฉีดเขาหลอดเลือดดำ ควรตรวจสอบใหดีกอน
สั่งฉีดยา • ควรศึกษาเอกสารกำกับยาเกี่ยวกับยาหรือ
สารที่ไมควรผสมหรือใหรวมกับยาฉีดแตละชนิด เชน
หามผสมยาหรือสารที่มีแคลเซียมเปนสวนประกอบกับ
ceftriaxone168 หรือใหไปพรอมๆ กันแมจะใหผานสาย
I.V. คนละเสนก็ตาม รวมทั้งหามใหสารละลายใดๆ ที่
มีแคลเซียมเปนสวนประกอบภายใน 48 ชั่วโมงหลังให
ceftriaxone เข็มสุดทายอีกดวย168
7.5 แนะนำเทคนิคการใชยาภายนอกอยางถูกตอง
แกผูปวย ตัวอยางเชน หลังพนสเตรอยดทางปากควร
กลั้วคอและบวนปากเพื่อปองกันผลขางเคียงที่อาจเกิด
ขึ้นจากสเตรอยดที่ตกคางในชองปาก170 ยาหยอดจมูก
ephedrine (ก) ไมควรใชตดิ ตอกันเกิน 3 วัน171 ยาหยอดตา
ไมควรใชรว มกับผูอ นื่ เมือ่ หยอดยาแลวควรปดตาลงนาน
1-2 นาที ไมควรกะพริบตา172 หากเก็บยาหยอดหูไวใน

ขัน้ ตอนความคิดที่ 8 ความถีใ่ นการใหยา

ตูเย็น กอนใชควรกำขวดยาไวในอุงมือนาน 1-2 นาที
เพื่อไมใหยาเย็นจนเกินไปมิฉะนั้นอาจทำใหเวียนศีรษะ
ไดเมื่อหยอดยาที่มีอุณหภูมิต่ำเขาไปในหู173
7.6 เลือกวิธใี หยาทีเ่ หมาะสมกับผูป ว ยแตละราย เชน
เด็กเล็กควรใหยาน้ำ หรือยาเม็ดชนิดเคี้ยว หรือแกรนูล
ที่ผสมในอาหารได ผูสูงอายุไมควรใหยาที่มีวิธีใชยุงยาก
ซับซอน เปนตน
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(FREQUENCY OF DOSE)
เมือ่ แพทยพจิ ารณาขัน้ ตอนความคิดที่ 1-7 แลว แพทย
ยังตองพิจารณาใชยาดวยความถีใ่ นการใหยาทีถ่ กู ตอง
และเหมาะสม โดยมีองคประกอบยอยสำหรับขั้นตอน
ความคิดที่ 8 ดังนี้
8.1 ตรวจสอบความถี่ที่เหมาะสมของยาแตละชนิด
8.2 หลีกเลีย่ งการใชยาทีต่ อ งใหบอ ยครัง้ ตอวัน ยกเวน
มีความจำเปน
8.3 ใชยาดวยความถีท่ เี่ หมาะสมกับผูป ว ยกลุม พิเศษตางๆ
แม จ ะเลื อ กยาและสั่ ง ใช ย าได อ ย า งเหมาะสมตาม
ขั้นตอนที่ 1-7 หากขาดการพิจารณาความถี่ในการใหยา
อยางรอบคอบ โดยการตรวจสอบขอมูลจากแหลงขอมูล
ที่นาเชื่อถือ การสั่งยานั้นอาจไมไดเปาหมายการรักษา
ตามต อ งการ ซึ่ ง จั ด เป น การใช ย าอย า งไม ส มเหตุ ผ ล
ดานลางเปนการขยายความองคประกอบยอยแตละหัวขอ
ที่กลาวมาขางตน
8.1 ตรวจสอบความถี่ที่เหมาะสมของยาแตละชนิด
การสั่งใชยาถี่กวาที่ควรจะเปนอาจเกิดอันตรายจากการ
ใชยาหรือทำใหไมสะดวกในการใชยา ในขณะที่การสั่ง
ใชยาแตละ dose หางเกินไปอาจทำใหประสิทธิผลของ
ยาลดลง ตัวอยางการใหยาดวยความถี่ที่ไมถูกตองที่
พบเห็นบอยครั้งเชน การให amoxicillin (ก) ทางปาก
วันละ 4 ครั้ง ทั้งที่ควรใหวันละ 2-3 ครั้ง153 การให
enalapril (ก) วันละครัง้ ในการรักษา congestive heart
failure ทั้งที่ควรให วันละ 2 ครั้ง142 การให propranolol (ก) วันละครั้งในการรักษาโรคความดันเลือดสูงทัง้
ที่ควรใหวันละ 2-3 ครั้ง174 เปนตน
8.2 หลีกเลีย่ งการใชยาทีต่ อ งใหบอ ยครัง้ ตอวัน ยกเวน
มีความจำเปน การรักษาโรคความดันเลือดสูงดวยยาที่
ตองใชวันละ 2-3 ครั้งเชน propranolol (ก) แทนที่
จะเลือกใชยาที่ใหไดวันละ 1 ครั้งไดแก atenolol (ก)
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ขัน้ ตอนความคิดที่ 9 ระยะเวลาในการรักษา

หรือ metoprolol (ก) โดยไมมีเหตุอันควรจัดเปนการ
ใชยาอยางไมสมเหตุผล ในทางตรงกันขามการใช aciclovir
(ก) แมตองใชบอยถึงวันละ 5 ครั้งในการรักษาโรคเริม
แตไมจำเปนตองเปลี่ยนไปใชยาอื่นเชน valaciclovir
(ยานอกบั ญ ชี ย าหลั ก แห ง ชาติ ) หรื อ famciclovir
(ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ) ซึ่งใชสะดวกกวา แตมี
ราคาแพงกวามากจนไมเกิดความคุมคาในการใช
8.3 ใชยาดวยความถี่ที่เหมาะสมกับผูปวยกลุมพิเศษ
ตางๆ ผูปวยบางกลุมจำเปนตองไดรับการปรับความถี่ใน
การใหยาเชนผูปวยไตเสื่อมควรปรับความถี่ใหหางขึ้น
เมือ่ ใชยา aminoglycoside, ciprofloxacin (ง) vancomycin
(ง) หรือ cephalosporins เชน ceftazidime (ง)
เชนเดียวกับผูปวยโรคตัว ผูปวยเด็ก และผูปวยสูงอายุ
ซึ่ ง อาจจำเป น ตองปรับความถี่ในการใชยาใหหางขึ้น
สำหรับยาบางชนิด

ขั้นตอนความคิดที่ 9 ระยะเวลาในการรักษา
(DURATION OF TREATMENT)
เมือ่ แพทยพจิ ารณาขัน้ ตอนความคิดที่ 1-8 แลว แพทย
ยังตองพิจารณาใชยาดวยระยะเวลาในการรักษาโรค
ทีถ่ กู ตองและเหมาะสม โดยมีองคประกอบยอยสำหรับ
ขั้นตอนความคิดที่ 9 ดังนี้
9.1 ไมใหยานานเกินความจำเปน
9.2 ไมใหยาดวยระยะการรักษาสั้นกวาที่ควรจะเปน
9.3 ย้ำใหผูปวยเห็นความสำคัญของการใชยาใหครบ
ระยะเวลาของการรักษา
9.4 ทบทวนแผนการรั ก ษาอย า งสม่ำ เสมอเพื่ อ ตั ด
รายการยาที่ไมจำเปนออก
แม จ ะเลื อ กยาและสั่ ง ใช ย าได อ ย า งเหมาะสมตาม
ขัน้ ตอนที่ 1-8 หากขาดการพิจารณาระยะเวลาในการรักษา
อยางรอบคอบ โดยการตรวจสอบขอมูลจากแหลงขอมูล
ที่นาเชื่อถือ การสั่งยานั้นอาจไมไดเปาหมายการรักษา
ตามต อ งการ ซึ่ ง จั ด เป น การใช ย าอย า งไม ส มเหตุ ผ ล
ดานลางเปนการขยายความองคประกอบยอยแตละหัวขอ
ที่กลาวมาขางตน
9.1 ไมใหยานานเกินความจำเปน การใหยานานเกิน
ความจำเปนกอใหเกิดอันตรายตอผูป ว ยและทำใหสญ
ู เสีย
คายาโดยเปลาประโยชน ตัวอยางเชนการใหยาปฏิชวี นะ
แบบ prophylaxis ในทางศัลยกรรมนานเกินกวา 24
ชั่วโมง175 รวมทั้งการให NSAID นานเกินความจำเปน
ในโรคขอเขาเสื่อม และการใหยาคลายกลามเนื้ออยาง
ตอเนื่องเปนเวลานานในโรคทางออรโทพีดิกส • การให
ยานอนหลับ ยาคลายเครียด หรือยาแกไอเขาฝนแก
ผูปวยนานเกินความจำเปนอาจทำใหเกิดการพึ่งพายา
การให cinnarizine (ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ) หรือ
flunarizine (ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ) อยางตอเนือ่ ง
เพิม่ ความเสีย่ งตอการเกิดโรคพารกนิ สัน95, 96

ขัน้ ตอนความคิดที่ 10 ความสะดวกในการใชยา

9.2 ไมใหยาดวยระยะการรักษาสั้นกวาที่ควรจะเปน
การรักษาดวยระยะเวลาทีส่ นั้ เกินไปทำใหโรคไมหายสนิท
กอใหเกิดปญหาเชื้อดื้อยา หรืออาจชักนำใหเกิดโรค
แทรกซ อ น ตั ว อย า งเช น การให ย าปฏิ ชี ว นะในกลุ ม
penicillins ไมครบ 10 วันในการรักษาโรคคอหอยอักเสบ
จากเชือ้ Streptococcus Gr. A อาจนำไปสูโ รค rheumatic
heart disease176 • การรักษาแผลเพปติก ทั้ง GU
และ DU ดวยระยะเวลาสัน้ กวา 4 สัปดาหอาจไมเพียงพอ
ในการรักษาใหแผลหายสนิท177
9.3 ย้ำใหผปู ว ยเห็นความสำคัญของการใชยาใหครบ
ระยะเวลาของการรักษา วัณโรคปอดสวนใหญจำเปน
ตองรักษานานประมาณ 6 เดือน178 โรคหอบหืด ความดัน
เลือดสูง และเบาหวานจำเปนตองไดรับการรักษาอยาง
ตอเนือ่ ง หากผูป ว ยขาดความเขาใจหรือไมใหความรวมมือ
ในการรักษาอยางตอเนื่องยอมสงผลใหการรักษาไมเปน
ไปตามเปาหมายที่ตั้งไว
9.4 ทบทวนแผนการรักษาอยางสม่ำเสมอเพื่อตัด
รายการยาที่ไมจำเปนออก การสั่งการรักษาดวยคำสั่ง
RM (repeat medication) ตอเนื่องโดยไมมีการทบทวน
แผนการรักษา และไมไดตรวจสอบวาผูป ว ยไดใชยาเหลานัน้
อยางสม่ำเสมอหรือไม เปนการใชยาอยางไมสมเหตุผล
เนื่องจากมีผูปวยจำนวนมากที่มียาเหลือเก็บไวโดยไมได
ใช ตัวอยางเชนผูป ว ยเบาหวานในระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติรายหนึ่งมี gliclazide (ก) ที่ยังไมไดใชมากถึง
868 เม็ด179 และผูป ว ยสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ
รายหนึ่งมียารักษาภาวะ dementia ไดแก galantamine
และ donepezil (ทัง้ สองเปนยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ)
ราคาหลายหมื่นบาทเก็บไวโดยไมไดใช เนื่องจากหลัง
การใชยามีอาการเบือ่ อาหารผูป ว ยจึงหยุดใชยา แตยงั คง
ไดรบั ยาอยางตอเนือ่ งเมือ่ กลับไปพบแพทย180 • ตัวอยาง
รายการยานอกบัญชียาหลักแหงชาติที่ควรไดรับการ
ทบทวนเพือ่ นำออกจากรายการยาทีผ่ ปู ว ยใชอยางตอเนือ่ ง
มาเปนเวลานานคือ B1-6-12, cinnarizine, flunarizine,
nifedipine และ diltiazem ชนิด immediate release
ยาคลายกล า มเนื้ อ NSAID ยากล อ มประสาท และ
ยานอนหลับ เปนตน
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ขั้นตอนความคิดที่ 10 ความสะดวกในการใชยา
(PATIENT COMPLIANCE)
เมื่อแพทยเลือกยาที่เหมาะสมตามขั้นตอนที่ 1-5 ได
แลว และแพทยไดพิจารณาใชยาอยางรอบคอบตาม
ขัน้ ตอนที่ 6-9 แพทยยงั ตองสรางการยอมรับของผูป ว ย
เพือ่ ใหเกิดความรวมมือในการรักษา ดวยการพิจารณา
ความสะดวกในการใชยาของผูป ว ย โดยมีองคประกอบ
ยอยสำหรับขั้นตอนความคิดที่ 10 ดังนี้
10.1 การอธิบายใหเกิดการยอมรับ
10.2 เลือกยาที่ผูปวยบริหารยาไดสะดวก
10.3 ตรวจสอบความเขาใจของผูปวย
10.4 ติดตามผลการรักษา
แมจะเลือกยาไดอยางเหมาะสมตามขั้นตอนที่ 1-5
และไดพิจารณาใชยาอยางรอบคอบตามขั้นตอนที่ 6-9
แลว การสั่งยานั้นอาจไมไดเปาหมายการรักษาตาม
ตองการหากผูป ว ยขาดการยอมรับและไมใหความรวมมือ
ในการรักษา ดานลางเปนการขยายความองคประกอบยอย
แตละหัวขอที่กลาวมาขางตน
10.1 การอธิบายใหเกิดการยอมรับ การใหคำอธิบาย
และการพูดคุยกับผูปวยเกี่ยวกับโรค ความจำเปนใน
การรักษา ยาที่เลือกใช ผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น วิธีใช
ยาอยางถูกตอง รวมกับการตอบขอสงสัยของผูป ว ยอยาง
เต็มใจ เปนองคประกอบหนึ่งในกระบวนการสั่งใชยา
อยางสมเหตุผล ทั้งนี้เพื่อใหการใชยาบรรลุวัตถุประสงค
ตามเปาหมายการรักษา ชวยลดหรือปองกันอันตรายทีอ่ าจ
เกิดขึ้น รวมทั้งสงเสริมใหผูปวยใหความรวมมือในการ
ใชยา ขั้นตอนการอธิบายใหเกิดการยอมรับคือสวนที่
เปนศิลปะในการรักษาโรค ไมใชขั้นตอนการสั่งยาซึ่ง
เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร • โรงเรียนแพทย
ควรปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหบัณฑิตแพทย
เกิดทักษะในการใหคำแนะนำแกผูปวยดวยภาษางายๆ
ที่ผูปวยเขาใจได ปลูกฝงจนเปนนิสัยและเกิดเจตคติวา
การกระทำดังกลาวเปนหนาทีห่ นึง่ ของแพทย • การไมอธิบาย
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ปจจัยที่ทำใหเกิดการใชยาอยางไมสมเหตุผล

วิธใี ชยา bisphosphonate (ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ) แก
ผูป ว ยโดยละเอียด (กินยาตอนเชา อยางนอย 30 นาที
กอนอาหารหรือเครื่องดื่มหรือยาอื่น ดื่มน้ำตาม 1 แกว
ไมนอนลงภายใน 30 นาทีหลังกินยา) อาจนำไปสูการ
ดูดซึ ม ยาที่ ล ดลง 163 (ไม ไ ด ป ระสิ ท ธิ ผ ลตามต อ งการ
เกิดความสูญเปลาทางเศรษฐกิจ) และ/หรือ การเกิด
esophagitis, esophageal erosion และ esophageal
ulcer163 (เกิดอันตรายตอผูปวย) ซึ่งนำไปสูการหยุดใช
ยาของผูปวย (ความรวมมือในการใชยาลดลง) • ควร
อธิบายใหผูปวยเขาใจวายาราคาถูกเชน thiazide (ก)
omeprazole (ก) หรือ simvastatin (ก) มีประสิทธิผล
ในการรักษาโรคไมแตกตางจากยาในกลุมเดียวกันที่มี
ราคาแพงและเปนยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ เชน
indapamide, esomeprazole และ atorvastatin

ความรูแ ละความสามารถทีเ่ พิม่ พูนขึน้ เนือ่ งจากไดประเมิน
วาการรักษามีประสิทธิผลเปนอยางไร มีผลขางเคียงเกิด
ขึ้นหรือไม ผูปวยใหความรวมมือในการรักษามากนอย
เพียงใด • เมือ่ นัดผูป ว ยกลับมาติดตามผลการรักษา ควร
ใหผูปวยนำยาที่ไดรับไปกลับมาใหแพทยดูทุกครั้ง หาก
พบวามียาใดเหลือมากจะสามารถสอบถามเหตุผลจาก
ผูปวยและหาทางแกไขตอไป • ควรสอบถามและฟง
ปญหาการใชยาของผูปวยอยางตั้งใจ เพื่อไมใหเกิดกรณี
ที่ผูปวยที่มีอาการไอจาก enalapril (ก) หรือผูปวยที่มี
อาการของระดับน้ำตาลต่ำในเลือด แตยังคงไดรับยาใน
ลักษณะเดิมอยูตอไป รวมทั้งกรณีที่ผูปวยใช quinolone
แลวมีอาการเจ็บบริเวณเอ็นรอยหวายแตแพทยยังคง
สั่งใหใชยาตอไปจนเกิดเอ็นรอยหวายฉีกขาดทั้งสองขาง
ในทีส่ ดุ 183

10.2 เลือกยาที่ผูปวยบริหารยาไดสะดวก โดยไมเกิด
ผลเสียตอเปาหมายการรักษา และไมทำใหคาใชจาย
เพิ่มขึ้นจนไมคุมคา เชนควรเลือกใช amoxicillin (ก)
แทน ampicillin (ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ) เนือ่ งจาก
มีวธิ ใี หยาทีส่ ะดวกกวา (ไมตอ งกินกอนอาหาร) มีความถี่
ในการใหยานอยกวา (วันละ 2-3 ครั้ง เปรียบเทียบกับ
วันละ 4 ครั้ง) นอกจากนั้นยังมีผลขางเคียงเชนทองรวง
นอยกวาทำใหผูปวยทนยาไดดีกวาอีกดวย153, 181

ปจจัยที่ทำใหเกิดการใชยาอยางไมสมเหตุผล
จากตั ว อย า งการใช ย าอย า งไม ส มเหตุ ผ ลข า งต น เห็ น
ไดวา การใชยาอยางสมเหตุผลไมใชเรื่องงายอยางที่
เขาใจกัน เพราะมีตัวอยางการใชยาอยางไมสมเหตุผล
เกิดขึ้นไดในทุกขั้นตอนของการใชยา และเกิดขึ้นอยาง
กวางขวางในสถานพยาบาลทุกระดับ ทั้งโรงเรียนแพทย
สถานพยาบาลของรั ฐ และเอกชน ทั้ ง นี้ เ พราะมี เ หตุ
ปจจัยหลายประการที่เปนสาเหตุใหแพทยใชยาอยางไม
สมเหตุผล ซึง่ สาเหตุเหลานีค้ วรไดรบั การแกไขอยางจริงจัง
และเรงดวน ปจจัยดังกลาวคือ
• การที่แพทยผูสั่งยาอยางไมสมเหตุผลขาดความ
รอบรูเกี่ยวกับยาที่สั่งใช ซึ่งตองไดรับการแกไขตั้งแต
การปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันการศึกษา การใหการ
ศึ ก ษาต อ เนื่ อ งที่ มุ ง เน น การให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ยาโดย
ปราศจากการชี้นำทางธุรกิจ และการมีแหลงขอมูลที่
เชื่อถือไดเพื่อใชเปนคูมือในการสั่งใชยา เชน เอกสาร
กำกับยาที่นาเชื่อถือ คูมือการใชยาอยางสมเหตุผลตาม
บัญชียาหลักแหงชาติ ตลอดจนฐานขอมูลเกี่ยวกับยาที่
สามารถสืบคนไดจาก internet หรือ CD-ROM ทั้งแบบ
ไมเสียคาใชจายและแบบที่ตองเสียคาสมัครเปนรายป

10.3 ตรวจสอบความเขาใจของผูป ว ย บอยครัง้ ทีแ่ พทย
ใหคำอธิบายแตผูปวยจับใจความไดไมครบถวน จึงควร
สอบถามความเขาใจของผูปวยเปนระยะๆ และย้ำเตือน
ในประเด็นที่สำคัญ ตัวอยางเชนการใชยาปฏิชีวนะใน
เด็กทารกโดยแพทยประสงคใหใชเพียงครัง้ ละ 1 มิลลิลติ ร
แตขาดการย้ำเตือนกับผูป กครองทำใหผปู กครองปอนยา
เด็กครั้งละ 1 ชอนชา ซึ่งสูงกวาขนาดที่ตองการถึง 5
เทาจนเปนอันตรายตอเด็ก182
10.4 ติดตามผลการรักษา การติดตามผลการรักษา
ชวยสรางเสริมประสบการณแกแพทยชวยใหแพทยมี

ปจจัยที่ทำใหเกิดการใชยาอยางไมสมเหตุผล

นอกจากนี้แพทยควรถูกย้ำเตือนใหอานขอมูลยาจาก
แหลงที่เชื่อถือไดอยางสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู
ของตน
• การขาดความรอบคอบในการสั่งยาสงผลใหมีการ
ใชยากับผูป ว ยทีแ่ พยานัน้ ใชยาทีห่ า มใชกบั หญิงตัง้ ครรภ
ใชยาโดยไมปรับขนาดยาในผูป ว ยโรคไต สัง่ ยาทีม่ อี นั ตรกิ ริ ย าต อ กั น ขั้ น รุ น แรง หรื อ สั่ ง ยาผิ ด ขนาด เป น ต น
เภสัชกรหองยาและระบบสารสนเทศอาจชวยแกปญหา
ขางตนไดบางสวน ในขณะเดียวกันสถาบันการศึกษา
ควรแสวงหากระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริมให
ผูเรียนเกิคความรอบคอบในการสั่งใชยา เชนการฝก
เขียนใบสัง่ ยาพรอมกับการใหขอ มูลปอนกลับแกนกั ศึกษา
เปนรายบุคคลอยางสม่ำเสมอ
• การทีแ่ พทยบางสวนขาดเจตคติทจี่ ะสัง่ ใชยาอยาง
สมเหตุ ผ ล เนื่ อ งจากมองไม เ ห็ น ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
การสั่งใชยาของตน หรือไมยอมรับเหตุผลตางๆ ที่กลาว
มาทั้ ง หมดข า งต น รวมทั้ ง เป น ความบกพร อ งของ
สถาบันการศึกษาทีไ่ มสามารถปลูกฝงเจตคติในการใชยา
อยางสมเหตุผลใหเกิดขึ้นกับแพทยบางสวนเหลานั้น ซึ่ง
เมื่อจบการศึกษาแลวการเปลี่ยนแปลงเจตคติเปนไปได
ยากเนื่องจากมีแรงตานจากการสงเสริมการขายของ
อุตสาหกรรมยา ตลอดจนอาจมีผลตอบแทนทางการเงิน
จากการใชยาอยางไมสมเหตุผลมาเปนอุปสรรค
• การขาดวิจารณญาณในการสั่ ง ใช ย าของแพทย
บางสวน เนื่องจากขาดการฝกอบรมที่ดีพอ ขาดการ
เรียนการสอนแบบการสงเสริมใหคดิ วิเคราะหหาเหตุผล
อภิปรายขอดีขอเสียของการสั่งยาในแตละครั้ง ขาดการ
ฝกปฏิบัติ และขาดการใหขอมูลปอนกลับอยางจริงจัง
และสม่ำเสมอจากครูผูสอน โดยที่ครูผูสอนสวนหนึ่งยัง
ขาดความเข า ใจที่ ถ อ งแท เ กี่ ย วกั บ คำจำกั ด ความและ
หลักเกณฑการใชยาอยางสมเหตุผล รวมทั้งปริมาณ
นักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นจนไมสามารถใหขอมูลปอนกลับ
ได อ ย า งทั่ ว ถึ ง เป น องค ป ระกอบที่ ทำให ก ารสร า ง
วิจารณญาณแกแพทยสวนหนึ่งมีความบกพรอง

ข - 27

• การขาดความมีสามัญสำนึกของแพทยบางสวน

โดยขาดสามัญสำนึกวาการใชยามีเปาหมายเพือ่ ใชอยาง
สมเหตุ ผ ลและเพื่ อ ช ว ยเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ให กั บ ผู ป ว ย
การใชยาอยางไมสมเหตุผลเปนการใชยาทีต่ ่ำกวามาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือขาดสามัญสำนึกวา
เมื่อตนเองขาดความรูเกี่ยวกับยาควรศึกษาขอมูลเกี่ยว
กับยานั้นกอนการสั่งยาใหกับผูปวย และการใชยาอยาง
ไมสมเหตุผลกอใหเกิดปญหาใหญหลวงตอสุขภาพของ
ผูปวยและระบบเศรษฐกิจของชาติ
• การขาดความรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นกับผูปวย
ครอบครัว สังคม ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกัน
สังคม ตลอดจนระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของ
ขาราชการ สงผลใหมีการใชยาอยางพร่ำเพรื่อ ฟุมเฟอย
ซ้ำซอน และไมสมเหตุผล ใหการปฏิเสธยาที่จำเปนแก
ผูปวยบางราย หรือใชยาปฏิชีวนะโดยไมคำนึงถึงปญหา
เชื้อดื้อยาที่จะเกิดขึ้นตอสวนรวม
• ความเขาใจผิดของแพทยสวนหนึ่งโดยเฉพาะผูที่
ปฏิบัติงานในภาคเอกชนที่เชื่อวาการสั่งยาหลายๆ ชนิด
ใหผปู ว ยทำใหผปู ว ยเกิดความพึงพอใจ หากไมจา ยยาเชน
ยาปฏิชวี นะผูป ว ยจะไมพอใจในบริการทีไ่ ดรบั หรือเกรงวา
ถาไมใหยาไวกอนแลวผูปวยมีอาการเลวลงจะถูกผูปวย
กลาวโทษ ในความเปนจริงหากแพทยเหลานั้นไดใช
เวลาในการอธิบายถึงขอดีขอเสียของการใชยากับผูปวย
และเปดโอกาสใหผูปวยมีสวนรวมในการตัดสินใจจะ
พบวาความเชื่ อ เหล า นั้ น เป น ความเชื่ อ ที่ ค ลาดเคลื่ อ น
จากความเปนจริง เนื่องจากผูปวยสวนใหญไมตองการ
ใช ย าจำนวนมาก และไมมีผูใดตองการใชยามากเกิน
ความจำเปน
• ขาดความมุง มัน่ ทีจ่ ะประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชกับการสั่งยา กลาวคือไมมุงมั่นที่จะใชยา
โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล เปนพลวัตร
บนพื้นฐานของความรอบรู รอบคอบ และระมัดระวัง
และความมีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต อดทน มีความเพียร
ใชสติปญ
 ญาเพือ่ ใหเกิดการพัฒนาระบบการใชยาทีส่ มดุล
และยั่งยืน
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สรุป

สรุป
การใชยาอยางสมเหตุผลมีองคประกอบสำคัญอยางนอย
10 ประการ ที่ควรยึดถือเปนกรอบความคิดในการสั่งใช
ยาในแต ล ะครั้ ง การขาดความรู ค วามเข า ใจ ทั ก ษะ
วิจารณญาณ และเจตคติในการใชยาอยางสมเหตุผล
นำไปสูปญหาการใชยาที่พร่ำเพรื่อ ไรประสิทธิผล เพิ่ม
ความเสี่ยงตอผูปวย และสูญเสียทรัพยากรโดยไมคุมคา
ผูที่เกี่ยวของกับระบบการใชยาทุกภาคสวนจำเปนตอง
ตระหนักถึงความรายแรงของปญหาการใชยาอยางไม
สมเหตุผลและดำเนินการแกไขปญหานี้อยางเรงดวน
เอาจริงเอาจังและตอเนือ่ ง เพือ่ รักษามาตรฐานแหงวิชาชีพ
ไวมิใหตกต่ำลง
การแกไขปญหาการใชยาอยางไมสมเหตุผลอยางเปน
ระบบตองอาศัยการปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันการ
ศึกษา ทั้งระบบ undergraduate และ post-graduate
การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน การเพิ่มพูน
ความรูแ ละทักษะตางๆ ทีจ่ ำเปน ตลอดจนการสรางเจตคติ
ในการใชยาอยางสมเหตุผลใหบังเกิดขึ้นในหมูบุคลากร
ทางการแพทย รวมทั้งประชาชนผูใชยา
แนวทางอื่ น ๆ ที่ ช ว ยแก ป ญ หาการใช ย าอย า งไม
สมเหตุผลที่มีความพยายามจัดทำขึ้นในประเทศไทย
ประกอบดวย การจัดทำบัญชียาหลักแหงชาติ หนังสือ
หลักเกณฑและหลักฐานเชิงประจักษทใี่ ชในการคัดเลือก
ยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ เอกสารกำกับยามาตรฐาน
สำหรับผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม เอกสารขอมูลยา
สำหรับประชาชน การจัดทำกรอบรายการยาโรงพยาบาล
ใหสอดคลองกับหลักฐานเชิงประจักษทางการแพทย
(การจัดทำบัญชียายังผล - effective list) การทบทวน
ทะเบียนตำรับยา การเผยแพรความรูสูประชาชนดวย
สื่อตางๆ และการจัดทำคูมือการใชยาอยางสมเหตุผล
ตามบัญชียาหลักแหงชาติฉบับนี้ซึ่งมีขอมูลยาที่จำเปน
ตลอดจนคำแนะนำที่เหมาะสม เพียงพอสำหรับการใช
เปนคูม อื เพือ่ การสัง่ ใชยาอยางสมเหตุผลไดในระดับหนึง่
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คำแนะนำ
แพทยทุกทานควรยึดหลักสากลวา "Medicines should
be prescribed only when they are necessary"
และในทุกๆ กรณีไดพจิ ารณาแลววาผูป ว ยจะไดประโยชน
จากยาเหนื อ ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น อย า งชั ด เจน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชยากับหญิงตั้งครรภ เนื่องจาก
ตองพิจารณาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับทารกในครรภ
มารดาดวย (ดูหวั ขอการใชยาในหญิงตัง้ ครรภดา นลาง)
การอธิบายใหผปู ว ยทราบทางเลือกตางๆ ในการรักษา
และมี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจเป น สิ่ ง สำคั ญ ที่ ค วร
ปฏิบัติเพื่อใหมั่นใจไดวาผูปวยยินยอมใชยาตามที่แพทย
แนะนำ (ดูหวั ขอการใชยาใหเกิดประโยชนสงู สุดดานลาง)
ควรอธิบายใหผูปวยสามารถแยกแยะผลขางเคียงจาก
ยาออกจากอาการตางๆ ซึ่งเปนผลของโรคที่ผูปวยเปน
และควรอธิบายใหผูปวยทราบวาการรักษาดวยยาบาง
ชนิดอาจไมเห็นผลการรักษาอยางรวดเร็ว
แพทย ไ ม ค วรใช ย าอย า งพร่ำ เพรื่ อ และไม ค วรมี
ความเชือ่ ผิดๆ วาการจายยาหลายชนิดรวมกันใหกบั ผูป ว ย
เป น ศิ ล ปะในการประกอบวิ ช าชี พ แต ค วรยึ ด มั่ น กั บ
หลักสากลในการสั่งยานอยชนิดที่สุดใหกับผูปวยตาม
ความจำเปน ทัง้ นีค้ วรเขาใจวาศิลปะในการประกอบวิชาชีพ
หมายถึงความสามารถในการสรางความเชื่อมั่น ศรัทธา
และลดความวิตกกังวลของผูป ว ย ญาติ และบุคคลใกลชดิ
ดวยความรูที่เปนวิทยาศาสตร ทักษะการสื่อสาร และ
จริยธรรมของแพทย เปนสำคัญ
การใชยาใหเกิดประโยชนสูงสุด การขาดความรวมมือ
ในการใช ย าหมายถึ ง การที่ ผู ป ว ยใช ย าไม ค รบตามที่
แพทยสั่งหรือใชมากกวาที่แพทยตองการ เหตุการณ
ดั ง กล า วอาจเกิ ด ขึ้ น ได กั บ ผู ป ว ยทุ ก วั ย และทุ กระดั บ
การศึกษา ทั้งที่เกิดดวยความตั้งใจและไมตั้งใจ ปจจัย
ที่มีผลใหผูปวยใชยาอยางไมถูกตองประกอบดวย

ก. ปจจัยที่เกิดจากตัวแพทย
• วัตถุประสงคในการใชยาของแพทยไมชัดเจน
จึงไมสามารถสื่อสารใหผูปวยยอมรับได
• แพทยจายยาหลายชนิดรวมกันโดยไมจำเปน
• แพทยไมไดอธิบายใหผูปวยเขาใจวายาแตละ
ชนิดควรใชอยางไร
ข. ปจจัยทีเ่ กิดจากความเชือ่ การยอมรับ และการรับรู
ของผูป ว ย
• ผู ป ว ยเชื่ อ ว า ยาที่ ไ ด รั บ เป น ยาที่ ไ ม ดี ไม มี
ประสิทธิภาพ ไมตรงกับโรคที่เปน
• ความตระหนักถึงอันตรายและความเสี่ยงจาก
ยาของผูปวยแตกตางจากแพทยผูสั่งใชยา
• ผูปวย ผูดูแล ผูปกครอง บุคคลใกลชิดกับผูปวย
ไมศรัทธาในตัวแพทย
• ผูป ว ยไมเห็นความสำคัญของการใชยาเนือ่ งจาก
ไมไดรับการอธิบายอยางเพียงพอ
• ผูปวยเขาใจผิดวาเมื่ออาการของโรคดีขึ้น (เชน
ความดันเลือดควบคุมไดแลว) ไมจำเปนตองใชยาอีก
• ผูปวยมีสภาพรางกายที่ใชยาดวยความลำบาก
เชนกลืนยาเม็ดยังไมเปน (อายุนอยเกินไป) หรือกลืนไม
ได (มีปญหาเกี่ยวกับการกลืน) มือสั่นหรือสายตาพรามัว
จนหยิบยาเม็ดเล็กเกินไปไมถนัด
• อาการของผูปวยไมบรรเทาตามความคาดหวัง
ของผูปวย หรือหายชากวาที่ผูปวยคาด
ค. ปจจัยที่เกิดจากขั้นตอนการสั่งยาและการจายยา
• ผูปวยไมไดรับยาจากหองยาอยางถูกตองตามที่
แพทยสั่ง
• คำสั่งบนฉลากยาไมชัดเจน
• วิธีการใชยายุงยาก ซับซอน
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ง. ปจจัยที่เกิดจากคุณสมบัติของยา
• เกิ ด ผลข า งเคี ย งจากยาทั้ ง ที่ เ ป น อาการไม
พึงประสงคจากยาจริงหรือเปนอาการตางๆ ทีไ่ มสมั พันธ
กับยาแตผูปวยเชื่อวาเปนผลจากยา
• ลักษณะยาไมนาใช เชนยาน้ำที่มีรสขม หรือยา
เม็ดโตเกินไป
• ยามีคาใชจายสูง ผูปวยที่ตองรับภาระคายาเอง
ไมสามารถใชยาไดตอเนื่อง

ยาผสมบางชนิดอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูปวยเชน
ยาคลายกลามเนื้อที่มี paracetamol เปนสวนประกอบ
อาจทำใหผูปวยบางรายกิน paracetamol เพิ่มเติมไป
อีกเนื่องจากความไมรูจนได paracetamol เกินขนาด
สถานพยาบาลทุ ก แห ง ควรระบุ คำเตื อ นที่ ฉ ลากยาว า
"ยานี้มีพาราเซตามอลเปนสวนประกอบ" เมื่อจายยา
ผสมทุกชนิดที่มี paracetamol เปนสวนประกอบเพื่อ
ปองกันปญหาการใช paracetamol เกินขนาด

แพทยและผูปวยควรพูดคุยเพื่อตกลงกันถึงเปาหมาย
ในการรักษาโรค และวิธกี ารทีจ่ ะนำไปสูเ ปาหมายดังกลาว
แพทยควรคำนึงถึงลักษณะที่แตกตางกันระหวางบุคคล
เชน ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ อาชีพและระดับการ
ศึกษา ที่อาจมีผลตอการยอมรับวิธีรักษาของแพทย
การใหเวลากับผูป ว ยและญาติในการอธิบายถึงเหตุผล
ในการใชยาและผลขางเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้ ดวยภาษางายๆ
จะชวยสรางเสริมความศรัทธาในตัวแพทยและสราง
ความเชื่อมั่นในการใชยาของผูปวยอันจะนำไปสูความ
รวมมือเปนอยางดีในการใชยา การอธิบายซ้ำโดยเภสัชกร
หรือพยาบาลจะยิ่งชวยย้ำเตือนใหเกิดความรวมมือใน
การใชยาไดดียิ่งขึ้น การอธิบายใหผูปวยทราบถึงทาง
เลือกในการรักษาอื่นๆ ที่ไมมีหลักฐานวาเปนประโยชน
จะชวยใหผูปวยกลับมารับการรักษาที่ถูกวิธีมากกวาจะ
เป น การส ง เสริ ม ให ผู ป ว ยไปแสวงหาทางเลื อ กที่ ไ ม
เหมาะสมเหลานั้น
การเลือกยาและวิธใี ชยาทีง่ า ยตอผูป ว ยจะชวยใหผปู ว ย
ใชยาอยางตอเนือ่ งไดสะดวกขึน้ การใชยาบอยครัง้ ตอวัน
จะลดความรวมมือในการใชยา ทั้งนี้การใชยาวันละครั้ง
หรือสองครั้งจัดเปนการใชยาที่สะดวกเมื่อเปรียบเทียบ
กับการใชยาวันละ 3-4 ครั้ง การใชยาผสมอาจชวยลด
จำนวนเม็ดยาลงแตทำใหการปรับขนาดยาทำไดยากขึ้น
นอกจากนี้ยาผสมที่นำยาใหมมาผสมกับยาเกาที่มีใช
มานาน (เชนนำ ARB มาผสมกับยาขับปสสาวะ หรือนำ
thiazolidinediones มาผสมกับ metformin) กลับทำให
ราคายาโดยรวมแพงขึ้นมาก ยาผสมเหลานี้จะไมไดรับ
การบรรจุไวในบัญชียาหลักแหงชาติเนื่องจากการใชยา
เดี่ยวมีความคุมคากวา

ยาเสริ ม การรั ก ษา (complimentary medicine)
ในป จ จุ บั น มี ย าที่ ใ ช เ สริ ม การรั ก ษาให เ ลื อ กใช ม ากขึ้ น
รวมทั้งยาสมุนไพรหลายชนิด (ดูรายละเอียดในบัญชียา
หลั ก แห ง ชาติ ฉ บั บ ยาสมุ น ไพร) ซึ่ ง บางกรณี อ าจใช
ทดแทนการรั ก ษาด ว ยยาแผนป จ จุ บั น เช น การใช
ฟาทะลายโจรในการบรรเทาอาการเจ็บคอแทนการใชยา
ปฏิ ชี ว นะในโรคคออั ก เสบที่ ไ ม ไ ด มี ส าเหตุ จ ากเชื้ อ
แบคทีเรีย ผูปวยควรไดรับคำแนะนำใหแจงรายชื่อยา
ทุกชนิดที่ตนเองใชอยูนอกเหนือจากที่แพทยผูรักษาเปน
ผูจ า ยใหเชนยาคุมกำเนิด รวมทัง้ ยาทางเลือก อาหารเสริม
เกลือแรหรือวิตามินตางๆ ที่ผูปวยซื้อมาใชเองเชนโสม
ใบแปะกวย แคลเซียม ฯลฯ เนือ่ งจากอาจเกิดอันตรกิรยิ า
ตอกันได
ชื่อสามัญทางยา (generic หรือ non-proprietary
name) ในประเทศอังกฤษแพทยถูกสอนใหเขียนใบสั่ง
ยาดวยชื่อสามัญทางยา และ BNF (British National
Formulary) ก็แนะนำใหแพทยเขียนชื่อยาดวย generic
name ทุ ก ครั้ ง ที่ สั่ ง ยา ซึ่ ง โรงเรี ย นแพทย ต า งๆ ใน
ประเทศไทยก็ไดย้ำเตือนกับนักศึกษาของตนในแนวทาง
ขางตนเชนกัน การสั่งยาดวยชื่อการคาอาจเหมาะสม
สำหรับยาสูตรผสมบางชนิดที่ไมมีชื่อสามัญทางยา หรือ
ยาบางชนิดทีแ่ ตละชือ่ การคามี bioavailability แตกตางกัน
และมีความสำคัญมากตอผูปวยบางรายที่อาจมีปญหา
ในการควบคุมโรคหากเปลี่ยนชนิดของยา ในหลายกรณี
การสั่งใชยาดวยชื่อสามัญทางยาชวยลดคาใชจายลงได
มากกวา 50 เทา

การเขียนใบสั่งยา

การใช ย านอกข อ บ ง ใช ที่ ไ ด รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นใน
ประเทศไทย โดยทั่วไปบริษัทผูผลิตหรือผูจำหนายซึ่งถือ
ทะเบียนยาจะมีความรับผิดชอบทางกฏหมายตอผลิตภัณฑ
ของตนเอง (product liability) หากยานั้นถูกใชอยางถูก
ตองตามขอบงใชทไี่ ดรบั อนุมตั ิ ตามคำเตือน ขอควรระวัง
และขอหามใช และตามขนาดยาที่ระบุไว การใชยาใน
ขอบงใชอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไวในเอกสารกำกับ
ยาเป น ความรับผิดชอบของแพทยผูสั่งใชยานั้น ขอมูล
ตางๆ ในคูม อื การใชยาอยางสมเหตุผลตามบัญชียาหลัก
แหงชาติฉบับนีเ้ ปนขอมูลทางวิชาการซึง่ อางอิงจากหลาย
แหลงขอมูลเชน BNF, Micromedex, Clinical Pharmacology บัญชียาหลักแหงชาติ รวมทั้งเอกสารกำกับ
ยาของเจาของผลิตภัณฑ ดังนั้นขอมูลในคูมือการใชยา
ฉบับนี้จึงไมจำเปนตองสอดคลองกับขอมูลของบริษัทยา
แต เ ป น ข อ มู ล เพื่ อ ใชประกอบการตัดสินใจใชยาอยาง
สมเหตุผลของผูส งั่ ใชยา
ยาและการขับขีย่ านพาหนะ ผูส งั่ ใชยาควรใหคำแนะนำ
แกผปู ว ยหากยาทีใ่ ชอาจมีผลเสียตอการขับขีย่ านพาหนะ
หรื อ การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมที่ เ สี่ ย งอั น ตราย โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ยาทีท่ ำใหเกิดอาการงวงซึม และควรเตือนผูป ว ย
ดวยวาการใชยาเหลานี้รวมกับแอลกอฮอลจะเสริมฤทธิ์
กันและทำใหงวงซึมไดมากขึ้น นอกจากนี้แพทยควร
หลีกเลีย่ งการสัง่ ยาทีท่ ำใหเกิดอาการงวงซึมหลายชนิด
ในคราวเดียวกัน เชนยาตานฮิสทามีน ยาแกเวียนศีรษะ
ยากลอมประสาท และยาคลายกลามเนื้อ
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การเขียนใบสัง่ ยา
แพทยควรเขียนใบสั่งยาดวยความตั้งใจใหผู อื่ นอานคำ
สั่งในการรักษาไดถูกตอง ควรเขียนใบสั่งยาดวยปากกา
ไมควรใชดินสอ เขียนชื่อยาอยางถูกตองและไมใชอักษร
ยอทีไ่ มเปนมาตรฐาน เชน (PCM แทนชือ่ ยา paracetamol
หรือ GG แทนชื่อยา glyceryl guaiacolate หรือ 3B
แทน B1-6-12) คำนวณเม็ดยาทุกรายการใหสอดคลองกับ
วันนัดเพื่อใหยาทุกชนิดหมดในคราวเดียวกัน ที่สำคัญ
ควรสัง่ ใหผปู ว ยนำยาทีไ่ ดรบั กลับมาใหดทู กุ ครัง้ เมือ่ ถึงวันนัด
ซึ่งจะเปนประโยชนในการตรวจสอบความรวมมือใน
การใชยาของผูปวย รวมทั้งไมตองสั่งยาที่ยังเหลืออยูกับ
ผูปวยเพิ่มเติมโดยไมจำเปน แพทยควรเขียนใบสั่งยา
ดวยเหตุผลตามความจำเปนทางการแพทย ไมควรเขียน
ใบสั่งยาตามการรองขอ การชักชวน หรือการใหอามิส
สินจางของผูอื่น และไมควรเขียนใบสั่งยาที่แตกตางกัน
ระหวางบุคคลโดยพิจารณาจากสถานะทางสังคม ฐานะ
ทางการเงิน หรือสถานะของการเบิกจาย
คำแนะนำในการเขียนใบสั่งยา
1. ไมควรเขียนตัวเลขทีม่ จี ดุ ทศนิยมโดยไมจำเปน เชน
ควรเขียนขนาดยา 3 mg ไมใช 3.0 mg และไมใช 0.3 g
2. หากเปนขนาดยาตั้งแต 1 กรัมควรระบุหนวยเปน
กรัมเชน 2 g ไมใช 2000 mg
3. ขนาดยาต่ำกวา 1 กรัมควรระบุหนวยเปนมิลลิกรัม
เชน 500 mg ไมใช 0.5 g
4. ขนาดยาต่ำกวา 1 มิลลิกรัมควรระบุหนวยเปน
ไมโครกรัม เชน 300 microgram ไมใช 0.3 mg
5. ถาจำเปนตองระบุหนวยเปนทศนิยม แตไมมตี วั เลข
หนาจุดทศนิยม ควรเขียนเลขศูนยหนาจุดทศนิยมดวย
เชน 0.5 ml ไมใช .5 ml
6. การใชจดุ ทศนิยมยอมรับไดหากระบุขนาดยาเปนชวง
เชน 0.5-1 g
7. หนวยไมโครกรัมและนาโนกรัมไมควรเขียนดวย
อักษรยอ แตควรเขียนคำเต็มคือ microgram และ
nanogram เชนเดียวกับคำวา unit ไมควรเขียนยอวา u
8. ในทางการแพทย แ ละเภสั ช กรรมใช ห น ว ยวั ด
ปริมาตรเปน ml หรือ mL ไมใชหนวยเปน cc
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การเขียนใบสั่งยา

9. เมื่อสั่งยาใหผูปวยใชแบบ p.r.n. (ใชเมื่อตองการ)
ควรระบุชวงหางระหวางยาแตละมื้อไวดวย เชน 1 tab
p.o. q 4 h p.r.n. for fever ไมใช 1 tab p.r.n.
10. การสั่งยาที่เปนของเหลว (โดยเฉพาะกับเด็กเล็ก)
ทีไ่ มใชจำนวนเต็มของ 1 หรือ 2 ชอนชา ควรให syringe
ดูดยากับผูปกครองเพื่อใหยากับเด็กไดอยางถูกตองตาม
ปริมาณที่แพทยระบุ เชน 1 ml หรือ 3.5 ml เปนตน
11. เขียนชื่อยาและรูปแบบของยาอยางชัดเจน อยา
ใชตัวยอ และควรใชชื่อที่ไดรับอนุมัติอยางเปนทางการ
เทานั้น ทั้งนี้บัญชียาหลักแหงชาติใชชื่อยาตาม rINN Recommended International Non-proprietary
Name (เชนเดียวกับ BNF) ในขณะที่ตำราอื่นๆ อาจใช
ชื่อตาม BAN (British Approved Name) หรือ United
State Adopted Name (USAN) ดานลางแสดงตัวอยาง
การสะกดชื่อยาที่ตางกันระหวางชื่อ rINN กับระบบอื่น
ระบบอื่น
acyclovir
amoxycillin
amphetamine
beclomethasone
benzhexol
cephalexin
chlorpheniramine
cholecalciferol
cholestyramine
colistin sulphemethate
sodium
cyclosporine
dicyclomine
guaiphenesin
indomethacin
methicillin
procaine penicillin
thiabendazole
thyroxine sodium

rINN
aciclovir
amoxicillin
amfetamine
beclometasone
trihexyphenidyl
cefalexin
chlorphenamine
colecalciferol
colestyramine
colistimethate sodium
ciclosporin
dicycloverine
guaifenesin
indometacin
meticillin
procaine benzylpenicillin
tiabendazole
levothyroxine sodium

12. ควรสั่งปริมาณยาใหพอดีกับวันนัดหรือเกินกวา
วันนัดไมมากนัก เชนนัดผูปวยในเวลา 3 เดือนหรือ 12
สัปดาห ควรสั่งยาในปริมาณที่ใชได 90 วันหรือ 84 วัน
ไมใช 100 วัน ถาเปนไปไดควรสั่งยาในปริมาณที่เปน
ทวีคูณของ 7 เนื่องจากในปจจุบันมียาจำนวนมากที ่
บรรจุยาแผงละ 7 เม็ด หรือ 14 เม็ด หรือกลองละ 28 เม็ด
13. หากมีการสั่งยาหลายรายการ ปริมาณยาที่สั่งควร
สอดคลองกันในยาทุกรายการ
14. เขียนอักษรยอภาษาละตินอยางถูกตอง ดังตัวอยาง
ดังตอไปนี้
p.o. = per os (กิน)
a.c. = ante cibum (กอนอาหาร)
p.c. = post cibum (หลังอาหาร)
q.d. = quaque die หรือ o.d. = omni die (วัน
ละครั้ง)
b.d. = bis die หรือ b.i.d. = bis in die (วันละ 2
ครั้ง)
t.d.s. = ter die sumendum หรือ t.i.d. = ter in
die (วันละ 3 ครั้ง)
q.d.s. = quater die sumendum หรือ q.i.d. = quater
in die (วันละ 4 ครั้ง)
o.m. = omni name (วันละครั้ง ตอนเชา)
o.n. = omni nocte หรือ h.s. = hora somni
(วันละครั้ง ตอนกลางคืน)
p.r.n. = pro re nata (เมื่อตองการ)
q. 4 h. = quaque 4 hora (ทุก 4 ชั่วโมง)
stat = immediately (ใหทันที)
ขอสังเกต ในประเทศไทยนิยมเขียนโดยไมมีจุลภาค
หมายเหตุ ตัวยอ o.d. อาจหมายถึง oculus dexter
(ตาขวา) ไดดวย
15. ระบุรูปแบบยาใหชัดเจน เชน tablet, capsule,
rectal suppo, vaginal suppo รวมกับการใหคำอธิบาย
ที่ชัดเจนแกผูปวย ทั้งนี้เคยมีกรณีผูปวยนำยาชนิดเหน็บ
ชองคลอดไปกินเนื่องจากไมไดรับคำอธิบายเกี่ยวกับวิธี
การใชยาอยางเหมาะสม

ผลขางเคียงจากยา

ผลขางเคียงจากยา
ยาทุกชนิดมีผลขางเคียง การใชยาโดยไมรอบคอบจะเพิม่
ความเสี่ยงจากอันตรายของยา การปองกันอันตรายจาก
ยาเปนสิ่งที่ควรใหความสำคัญเปนอันดับแรกในการสั่ง
ใชยา เมื่อพบผลขางเคียงควรจดบันทึกไวอยางชัดเจน
และรายงานกลับไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ เชนกรอก
ขอมูลลงในแบบฟอรมเพื่อรายงานผลขางเคียงแลวสง
กลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (แบบ
ฟอรมดังกลาวมีบรรจุไวกอนปกหลังของบัญชียาหลัก
แหงชาติ สงไดโดยไมเสียคาใชจาย) แพทย พยาบาล
เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทยทุกระดับควรให
ความสำคัญกับการรายงานผลขางเคียงเพือ่ ใหผเู กีย่ วของ
สามารถติดตาม ประเมิน และกำหนดมาตรการลดความ
เสี่ยงจากการใชยาในคนไทยไดทันทวงที โดยไมตองพึ่ง
พาขอมูลความปลอดภัยของยาจากตางประเทศเพียง
แหลงเดียว โรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทยควรเปน
ตัวอยางที่ดีในการรายงานและติดตามความปลอดภัย
จากการใชยารวมกับการเฝาติดตามผลขางเคียงทีส่ ำคัญ
ของยาทีใ่ ชกนั อยางกวางขวาง เชนติดตาม hepatotoxicity
จาก nimesulide และ chlorzoxazone • anaphylaxis
จาก tolperisone • aplastic anemia จาก orphenadrine
• drug dependence จาก carisoprodol • rhabdomyolysis จาก fenoverine • parkinsonism จาก
cinnarizine/flunarizine
การปองกันผลขางเคียงจากยา
ผลขางเคียงจากยาอาจปองกันไดงายและไดผลดีที่สุด
ดวยการไมใชยา และดวยวิธีตางๆ ดังตอไปนี้
• ควรถือเปนขอปฏิบตั วิ า ไมควรใชยาทุกชนิดจนกวา
จะแนใจวามีขอบงชี้ที่ดีในการสั่งยา ถาผูปวยตั้งครรภ
ควรหลีกเลี่ยงยาทุกชนิด ยกเวนมีความจำเปน
• การแพยาเปนอาการสำคัญประการหนึง่ ของการเกิด
ผลขางเคียงจากยา กอนใหยาตองถามรายละเอียดเกีย่ วกับ
ปฏิกิริยาจากการใชยาในอดีตของผูปวยเสมอ และตรวจ
สอบประวัติการแพยากับแฟมประวัติของผูปวยเสมอ
กอนการสั่งยาทุกครั้ง
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• ถามผู ป ว ยเสมอว า ผู ป ว ยกำลั ง ใช ย าชนิ ด ใดอยู

รวมทั้งยาทางเลือก สมุนไพร อาหารเสริม วิตามิน ยา
คุมกำเนิด เนื่องจากอาจเกิดอันตรกิริยาขึ้นได
• อายุ ภาวะการทำงานของตับและไต อาจมีผลตอ
การขจัดยาและการขับยาออกจากรางกาย ซึ่งควรใชยา
ในขนาดลดลงหรือหลีกเลี่ยงการใชยาบางชนิด จึงควร
ตรวจสอบกับขอมูลยาแตละชนิดกอนใชยาในผูป ว ยเหลานี้
รวมทั้งภาวะโรคตางๆ หรือโรคทางพันธุกรรมบางชนิด
(เชน G6PD deficiency) ก็อาจมีผลตอการเลือกยาและ
ขนาดยาที่ใช
• ใชยานอยชนิดที่สุดที่เปนไปได ไมสั่งยาใหกับทุก
อาการที่ผูปวยระบุซึ่งอาจหายเองไดเมื่อโรคบรรเทาลง
หรือเมื่อสาเหตุของโรคไดรับการควบคุม
• ย้ำใหแนใจวาผูส งู อายุและผูป ว ยอืน่ ๆ เขาใจวิธใี ชยา
โดยเฉพาะยาที่มีวิธีใชยุงยาก ซับซอน
• ผูสั่งใชยาควรสั่งยาที่ตนเองคุนเคย และมีความรู
เกี่ยวกับยานั้นอยางดี การใชยาใหมควรศึกษาใหดีกอน
ใชยา และควรเตือนตนเองวายาใหมคอื ยาทีย่ งั ไมรอู นั ตราย
ทีแ่ ทจริงจากยา แพทยจงึ ไมควรใชยาใหมอยางพร่ำเพรือ่
โดยเฉพาะการใชยาใหมดว ยเหตุผลวาผูป ว ยเบิกคายาได
• หากยาใดมีผลขางเคียงรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น ผูปวย
ควรได รั บ การเตื อ นและอธิ บ ายวิ ธี สั ง เกตตลอดจน
ขอปฏิบัติหากเกิดผลขางเคียงดังกลาว
• ใชยาตามขั้นตอนที่ระบุไวในบัญชียาหลักแหงชาติ
คือใชยาบัญชี ก. และ ข. กอนยาในบัญชี ค. และ ง.
รวมทั้งอานขอแนะนำและเงื่อนไขการใชยาในบัญชียา
หลักแหงชาติดวยความตั้งใจ
• ผูสั่งใชยาในบัญชี จ ขอยอย ๒ จำเปนตองใชยา
ตรงตามขอบงชี้ที่ระบุไวอยางเครงครัด มิฉะนั้นสถาน
พยาบาลจะไมไดรับการชดเชยยาราคาแพงที่ไดจายไป
กับผูปวย
• หลีกเลีย่ งการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ ซึง่ จะ
ชวยลดอันตรายจากการใชยาลงได เนื่องจากยาที่มีขอ
สงสัยดานความปลอดภัยจะไมไดรบั การบรรจุไวในบัญชี
ยาหลั ก แห ง ชาติ เ ช น nimesulide, fenoverine,
paracetamol injection, cinnarizine/flunarizine,
immediate released nifedipine และ muscle relaxant
บางชนิด เปนตน มียาหลายชนิดที่ไมไดรับการบรรจุไว
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การสั่งใชยาในเด็ก

การสัง่ ใชยาในเด็ก
เด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งทารกแรกเกิดมีการตอบสนอง
ต อ ยาแตกต า งจากผู ใ หญ ควรระมั ด ระวั ง เป น พิ เ ศษ
ขณะใช ย ากั บ ทารกแรกเกิ ด (อายุ น อ ยกว า 30 วั น )
โดยเฉพาะการคำนวณขนาดยา ทั้งนี้เพราะอาจเกิดพิษ
จากยาได ง า ยเนื่ อ งจากทารกแรกเกิ ด ยั ง มี ห น า ที่ ก าร
ทำงานของไตและระบบเอนไซม ต า งๆ ไม ส มบู ร ณ
ตลอดจนกระบวนการเมแทบอไลตยาทีต่ บั ก็ยงั ไมสมบูรณ
ทำใหขจัดยาจากรางกายไดชา เชน lorazepam มีระยะ
ครึ่งชีวิต 12 ชั่วโมงในผูใหญ แตมีระยะครึ่งชีวิตในเด็ก
แรกเกิดนานถึง 42 ชั่วโมง
ไมควรฉีดยาใหเด็กโดยไมจำเปน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การฉีดยาลดไข และยาปฏิชีวนะ รวมถึงการใหน้ำเกลือ
โดยไมจำเปน
ไมควรรับเด็กไวในโรงพยาบาลโดยไมจำเปน
ควรหลีกเลี่ยงยาชนิดน้ำเชื่อม (รวมทั้งวิตามินซีชนิด
เม็ดที่ใชอม) ในเด็ก เนื่องจากอาจทำใหฟนผุไดงาย
ควรเลือกยาน้ำชนิดไมมีน้ำตาล รวมทั้งยาน้ำที่ไมผสม
แอลกอฮอลดวย
ควรตรวจสอบอั น ตรกิ ริ ย ากั บ นมก อ นใช ย าในเด็ ก
และควรเตื อ นผู ป กครองไม ใ ห ผ สมยาลงในขวดนม
เพราะเด็กอาจดูดนมไมหมดขวดทำใหไดรบั ยาไมครบขนาด
การใชยาในเด็กควรใชภายใตขอบงใชที่ไดรับอนุมัติ
เปนหลัก (หลีกเลีย่ งการใชยานอกขอบงใชทไี่ ดรบั อนุมตั )ิ
รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการใชยาที่ไมไดรับอนุมัติใหใชกับ
เด็ก และควรตรวจสอบเสมอวายาไดรับอนุมัติใหใชกับ
เด็กอายุใดไดบา ง (ในคูม อื ฉบับนีด้ ขู อ มูลดังกลาวไดทหี่ วั ขอ
ขนาดยา)
ควรเตือนผูปกครองใหเก็บยาทุกชนิดใหไกลมือเด็ก
ผลขางเคียงในเด็ก หากพบผลขางเคียงใดๆ ในเด็กควร
ใหความสำคัญเปนพิเศษกับการรายงานผลขางเคียงดังกลาว
เนือ่ งจากประสบการณการใชยาในเด็กมีจำกัด ผลขางเคียง
สวนใหญที่ไดรับรายงานเกิดจากการใชยาในผูใหญ

นอกจากนี้การรายงานผลขางเคียงในเด็กยังมีความ
สำคัญเปนพิเศษ เนื่องจาก
• ฤทธิ์ ข องยาตลอดจนเภสั ช จลนศาสตร ข องเด็ ก
โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก อาจแตกตางจาก
ผูใหญ (เชนภาวะ paradoxical CNS stimulation จาก
ยาตานฮิสทามีน)
• ยาสวนใหญขึ้นทะเบียนโดยมีขอมูลการใชกับเด็ก
ที่จำกัด
• ยาบางชนิดไมไดขนึ้ ทะเบียนเพือ่ ใชกบั เด็กแตถกู ใช
ในลักษณะ off label
• ยาบางชนิ ด ไม ไ ด ผ ลิ ต มาเพื่ อ ใช เ ฉพาะกั บ เด็ ก
บางครั้งทำใหการแบงขนาดยาใหกับเด็กอยางแมนยำ
ทำไดยาก องคการอนามัยโลกจึงพยายามรณรงคให
บริ ษั ท ยาผลิ ต ยาในขนาดเม็ ด ยาที่ เ หมาะสมกั บ เด็ ก
(make children size medicine)
่ บในเด็กอาจแตกตางจากที่
• ลักษณะผลขางเคียงทีพ
พบในผูใ หญ (เชน kernicterus และ Reye's syndrome)
ขนาดยาในเด็ก
คูมือการใชยาฉบับนี้พยายามบรรจุขนาดยาสำหรับเด็ก
ไวอยางครบถวนเทาที่มีขอมูล ยกเวนกรณีที่ไมแนะนำ
ใหใชยานั้นกับเด็กเนื่องจากขาดขอมูลดานประสิทธิผล
และความปลอดภัย หรือไมพบแหลงขอมูลที่แนะนำ
ขนาดยาสำหรับเด็กไว
ขนาดยาในเด็กควรคำนวณตามน้ำหนักตัวของเด็ก
ในบางกรณีอาจระบุตามอายุของเด็กไดแก ทารกแรกเกิด
(อายุไมเกิน 30 วัน) ทารก (อายุไมเกิน 1 ขวบ) เด็กเล็ก
(อายุ 1-6 ขวบ) หรือ เด็กโต (อายุ 6-12 ป) หรืออาจ
คำนวณตามพื้นที่ผิวของรางกาย
การคำนวณขนาดยาในเด็ก อาจคำนวณขนาดยาในเด็ก
จากขนาดยาในผู ใ หญ โดยการเที ย บเคี ย งกั บ อายุ
น้ำหนักตัว หรือพื้นที่ผิวของรางกาย วิธีหลังสุดเปนวิธี
ทีม่ คี วามนาเชือ่ ถือมากทีส่ ดุ ขนาดยาทีค่ ำนวณไดไมควร
มากกวาขนาดปกติที่กำหนดไวในผูใหญ เชน ถาขนาด
ยาที่ใชคือ 8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และขนาดปกติในผูใหญ
คื อ 320 มิ ล ลิ ก รั ม เด็ ก ที่ มี น้ำ หนั ก ตั ว เกิ น กว า 40
กิโลกรัม ควรไดรับยาไมเกิน 320 มิลลิกรัม

การสั่งใชยาในเด็ก

น้ำหนักตัว ขนาดยาในเด็กอาจคำนวณไดจากขนาด
ยาที่ระบุไวในรูปของ มิลลิกรัม/กิโลกรัม เด็กเล็กอาจ
ตองการยาตอน้ำหนักตัวสูงกวาผูใหญเนื่องจากเด็กมี
เมแทบอลิซมึ ทีส่ งู กวาผูใ หญ แตอาจมีปญ
 หาในการคำนวณ
ด ว ยวิ ธี นี้ กั บ เด็ ก อ ว นเพราะจะทำให ไ ด รั บ ยามากเกิ น
ขนาด วิธีที่เหมาะสมคือการคำนวณจาก "น้ำหนักตัวที่
ควรจะเปน" (ideal body weight) ซึ่งประมาณไดจาก
น้ำหนักตัวและสวนสูง หรือคำนวณขนาดยาโดยการ
เทียบสัดสวนจากพื้นที่ผิวของรางกาย
การประมาณพืน้ ทีผ่ วิ ของรางกาย การคำนวณขนาด
ยาจากพื้ น ที่ ผิ ว ของร า งกายมี ค วามแม น ยำกว า การ
คำนวณจากน้ำหนักตัว เนื่องจากพื้นที่ผิวของรางกายมี
ความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของ
รางกายมากกวาน้ำหนักตัว ซึ่งอาจประมาณพื้นที่ผิว
ของรางกายไดจากน้ำหนักตัวและสวนสูงโดยใช nomogram
หรือตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การประมาณพื้นที่ผิวของรางกาย
อายุ น้ำหนัก สวนสูง
พื้นที่ผิวของ
(กก.)
(ซม.) รางกาย (ตร.ม.)
แรกเกิด 3.5
50
0.23
1 เดือน
4.2
55
0.26
2 เดือน
4.5
57
0.27
3 เดือน
5.6
59
0.32
4 เดือน
6.5
62
0.34
6 เดือน
7.7
67
0.40
1 ป
10
76
0.47
3 ป
15
94
0.62
5 ป
18
108
0.73
7 ป
23
120
0.88
10 ป
30
132
1.05
12 ป
39
148
1.25
14 ป
50
163
1.50
ผูใหญ
68
173
1.80
(ชาย)
ผูใหญ
56
163
1.60
(หญิง)

ข - 47

ความถี่ในการใหยาในเด็ก แมวายาตานแบคทีเรียควร
ใหยาดวยชวงเวลาระหวางมื้อยาที่สม่ำเสมอ แตสำหรับ
เด็กควรปรับเปลีย่ นเวลาการใหยาแตละครัง้ ใหเหมาะสม
เพือ่ ไมตอ งปลุกเด็กขึน้ มากินยา และควรเลือกยาทีใ่ ชวนั ละ
1-2 ครั้งมากกวาที่จะใชวันละ 3-4 ครั้ง (ถาเปนไปได)
สำหรับยาใหมหรือยาที่อาจเปนพิษในเด็กไมควรใหยา
ดวยขนาดยาที่แตกตางจากที่ระบุไวในคูมือ
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การสั่งใชยาในผูปวยระยะสุดทายของโรค

การสัง่ ใชยาในผูป ว ยระยะสุดทายของโรค
ผูปวยระยะสุดทายของโรค (terminally ill patient)
หมายถึ ง ผู ป ว ยที่ ไ ม ต อบสนองต อ การรั ก ษา และไม
สามารถรักษาโรคที่ยังดำเนินตอไปใหหายได การรักษา
ที่ใหจึงเปนการรักษาแบบองครวมทีช่ ว ยประคับประคอง
ใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพและความรุนแรง
ของโรค (palliative care) การรักษาทีม่ คี วามสำคัญมาก
ไดแกการระงับความเจ็บปวด การบรรเทาความทรมาน
จากอาการตางๆ และการดูแลสภาพจิตใจของผูป ว ยและ
ครอบครัว ซึง่ ปญหาของผูป ว ย จำเปนตองไดรับการประ
เมิ น และร ว มให ก ารรั ก ษาจากที ม ผู ดู แ ลหลากหลาย
สาขา ทั้งนี้ในตางประเทศจะมี การจัดตั้งทีมผูเชี่ยว
ชาญในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ไวรองรับผูปวยใน
หลายลักษณะเชนในสถานพยาบาลแบบไปเชา-เย็นกลับ
ทีมดูแลผูปวยตามบาน (ผูปวยเลือก ที่ จ ะรั ก ษาตั ว ที่
บานเพื่อไดอยูใกลชิดครอบครัวในเวลา ทีเ่ หลืออยูแ ทน
การเขารักษาตัวในโรงพยาบาลได) และทีมดูแลผูปวย
ในโรงพยาบาล เปนตน
หลักการใชยา ควรใชยานอยชนิดที่สุดเทาที่เปนไปได
เพื่ อ ไม ใ ห เ ป น ภาระแก ผู ป ว ย โดยทั่ ว ไปยากิ น มั ก ให
ผลการรักษาที่พอเพียง ยกเวนผูปวยมีอาการคลื่นไส/
อาเจียนอยางรุนแรง กลืนไมได ออนแรง หรือไมรูสึกตัว
ซึ่งอาจจำเปนตองใหยาดวยการฉีด
การระงับความเจ็บปวด
ยาระงับปวด (analgesic) มีประสิทธิผลในการปองกัน
หรือระงับความเจ็บปวดมากกวาการแกหรือบรรเทา
ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นแลว การไดรับยาอยางสม่ำเสมอ
ถือเปนสิ่งสำคัญ
ยาระงั บ ปวดที่ ไ ม ใ ช ย าในกลุ ม opioid ได แ ก
paracetamol (หัวขอ 4.7.1) และ NSAID (หัวขอ
10.1.1) หากใหอยางสม่ำเสมอมักชวยระงับปวดไดโดย
ไมจำเปนตองใชยาระงับปวดในกลุม opioid ยาในกลุม
NSAID อาจชวยควบคุมความเจ็บปวดจากการลุกลาม

ของโรคไปยังกระดูก การเหน็บยา NSAID ทางกน (หาก
มียาในรูปแบบดังกลาวใช) อาจจำเปนสำหรับผูปวยบาง
ราย การใชรังสีรักษา bisphosphonate (หัวขอ 6.6.2)
และสารกำมันตรังสี strontium อาจชวยระงับความ
เจ็บปวดจากการแพรกระจายของมะเร็งไปยังกระดูกได
หากยาระงับปวดที่ไมใชยาในกลุม opioid ยังไม
สามารถควบคุมความเจ็บปวดได อาจเปลี่ยนไปใชยา
ระงับปวดในกลุม opioid (หัวขอ 4.7.2) เชน codeine
หรือ tramadol หรือใชรว มกัน ซึง่ อาจชวยควบคุมความ
เจ็บปวดในระดับปานกลางไดดีขึ้น หากยังไมไดผลยาที่
มีประโยชนสูงสุดในกลุมนี้คือ morphine ยาทางเลือก
ของมอร ฟ น ได แ ก hydromorphine, methadone,
oxycodone และ fentanyl ชนิดแผนแปะ (ดูดานลาง
และหัวขอ 4.7.2) ยาเหลานี้ควรเริ่มตนใชโดยแพทย
ผูชำนาญในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย ไมควรชะลอ
การใชยาระงับปวดในกลุม opioid ดวยเหตุเกรงวาผูป ว ย
จะติดยา
ฤทธิ์สมมูลยในการระงับปวด (equianalgesic dose)
ในผู ใ หญ แ ละเด็ ก ที่ มี น้ำ หนั ก ตั ว ตั้ ง แต 50 กิ โ ลกรั ม
สำหรั บ มอร ฟ น ไดแก
• 30 มิลลิกรัม สำหรับการใหยากินวันละหลายครั้ง
แบบตอเนื่อง
• 60 มิลลิกรัม สำหรับการใหยากินครั้งเดียวหรือ
ใหเปนครั้งคราว
• 10 มิลลิกรัม สำหรับการใหยาฉีดวันละหลายครั้ง
แบบตอเนือ่ ง รวมทัง้ การใหยาครัง้ เดียวหรือใหเปนครัง้ คราว
• 200 มิลลิกรัม สำหรับการให codeine กินครั้ง
เดียวหรือใหเปนครัง้ คราว (แตยาในขนาดนีไ้ มแนะนำใหใช)
หมายเหตุ ขอมูลขางตนมีความแตกตางกันระหวางแหลง
อางอิงตางๆ การประเมินจากผูปวยแตละรายเปนสิ่ง
จำเปน ควรเริ่มจากยาในขนาดต่ำๆ แลวคอยๆ เพิ่มขึ้น
จนระงับอาการปวดได เชนเริ่มมอรฟนชนิดกินดวยยา
ในขนาด 5-10 มิลลิกรัม เปนตน
การใหยาทางปาก อาจใหมอรฟนทางปากในรูปยาน้ำ
(ยาเตรียมในโรงพยาบาล) หรือยาเม็ดชนิดปลดปลอย
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ยาแบบปกติ (ค) ทุกๆ 4 ชั่วโมง โดยการประมาณขนาด
ยาขึ้ น กั บ การรั ก ษาเดิ ม ที่ ผู ป ว ยได รั บ เช น เดิ ม ใช
paracetamol หรือ paracetamol + codeine กรณีนี้
การใชมอรฟนครั้งละ 5-10 มิลลิกรัม ก็มักจะเพียงพอ
แต ห ากเดิ ม ใช ย าระงั บ ปวดชนิ ด แรงอยู อ าจต อ งใช
มอรฟนทดแทนในขนาดครั้งละ 10-20 มิลลิกรัม หาก
ใหยาครั้งแรกไดผลไมเพียงพอ ในครั้งถัดไปอาจเพิ่ม
ขนาดยาขึ้นรอยละ 50 โดยมีเปาหมายในการใชยาใน
ขนาดต่ำสุดที่ชวยปองกันความเจ็บปวดได ควรปรับ
ขนาดยาดวยการประเมินการตอบสนองของผูปวยอยาง
รอบคอบและควรพิจารณาใชยาอื่นเชน NSAID เปนยา
เสริมดวย แมวามอรฟนในขนาด 5-20 มิลลิกรัมมัก
เพียงพอ แตผูรักษาไมควรลังเลที่จะเพิ่มขนาดยาหาก
จำเปนทีละขั้นตอนจนถึง 100 มิลลิกรัม หรือแมแต 500
มิลลิกรัมหรือมากกวาสำหรับผูปวยบางราย ในบางกรณี
อาจงดการใหยาชวงดึกไดหากเพิ่มยาชวงกอนนอนเปน
สองเทา
หากยังมีอาการปวดแมวา จะไดรบั มอรฟน อยางสม่ำเสมอ
แลวก็ตาม (breakthrough pain) ผูป ว ยควรไดรบั ยาเสริม
(rescue dose) เพื่อชวยระงับความเจ็บปวดดังกลาว
การใชยาเสริมอาจให 30 นาทีลว งหนากอนการกระทำใดๆ
ที่สรางความเจ็บปวดตอผูปวยเชนการทำแผล
เมื่อควบคุมความเจ็บปวดไดจนเปนที่นาพอใจแลว
อาจรวบขนาดยาตลอด 24 ชั่วโมงของมอรฟนเพื่อให
เพียงวันละ 1-2 ครัง้ หรือเปลีย่ นไปใชยากินชนิดปลดปลอย
ยาแบบควบคุมโดยใชยาในขนาดเทากัน แบงใหทุก 12
ชั่วโมง (ใหกินยาชนิดปลดปลอยแบบควบคุมมื้อแรก 4
ชั่วโมงหลังจากใหยาน้ำมื้อสุดทาย)
การเริม่ ยากินชนิดปลดปลอยยาแบบควบคุมในผูป ว ย
ทีไ่ มเคยใชยาแกปวดมากอน (หรือใชเฉพาะ paracetamol)
อาจเริ่มดวยยาในขนาด 10-20 มิลลิกรัมทุก 12 ชั่วโมง
หากกำลังใชยา opioid อื่นที่มีฤทธิ์แรงนอยกวามอรฟน
เชน paracetamol + codeine ควรใชขนาดยา 20-30
มิลลิกรัมทุก 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงเพิ่มขนาดยาใน
แตละครั้งขึ้น โดยไมควรปรับความถี่ในการใหยา หาก
มี breakthrough pain อาจใหมอรฟนชนิดน้ำหรือชนิด
ปลดปลอยยาแบบปกติเปนยาเสริม โดยใหยาในขนาด
1/6 ของขนาดยารวมทั้ง 24 ชั่วโมงที่ใชอยู
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การใหยาดวยการฉีด ควรใหยาดวยการฉีดเฉพาะ
เมื่อไมสามารถใหยาทางปากได โดยขนาดยาสมมูลย
ของยาฉีดเขากลามจะเทากับครึ่งหนึ่งของยาน้ำที่ใหใน
แตละครั้ง และเทากับครึ่งหนึ่งของขนาดยารวมทั้ง 24
ชั่วโมงของยาชนิดปลดปลอยแบบควบคุม นำขนาดยา
ดังกลาวมาแบงเปน 6 สวนเพื่อใหยาทุก 4 ชั่วโมง
diamorphine เปนรูปแบบยาที่เหมาะสมกวามอรฟน
เนื่องจากละลายไดดีกวาจึงใชยาในปริมาตรที่นอยกวา
มีขนาดยาสมมูลยประมาณ 1 ใน 3 ของมอรฟนชนิด
น้ำ เมื่อสามารถกลับมาใหยาทางปากไดควรเปลี่ยนจาก
ยาฉีดไปเปนยาที่ใหทางปาก
การใหยาทางทวารหนัก เปนทางเลือกหนึ่งของการให
ยาระงับปวดในกลุม opioid แตไมมจี ำหนายในประเทศไทย
การใหยาทางผิวหนัง ยาที่ไดรับการบรรจุไวในบัญชี
ยาหลักแหงชาติไดแก fentanyl TTS (transdermal
therapeutic system) จัดเปนยาบัญชี ค. โดยมีเงื่อนไข
ให ใ ช กั บ ผู ป ว ยโรคมะเร็ ง ที่ มี ค วามเจ็ บ ปวดรุ น แรง
(ดูขนาดยาสมมูลยระหวางมอรฟนกับ fentanyl TTS
ในหัวขอ 4.7.2) โดยใชรว มกับมอรฟน ชนิดน้ำหรือชนิดเม็ด
ปลดปลอยยาแบบปกติสำหรับ breakthrough pain
ความเจ็บปวดในชองทอง กรณีผูปวยมีอาการปวดทอง
เนื่ อ งจากการหดเกร็ ง ของลำไส อาจบรรเทาได ด ว ย
การให loperamide (ข) 2-4 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง
(หัวขอ 1.4) หรืออาจใช hyoscine hydrobromide (ก)
(หัวขอ 1.2)
กรณีปวดทองเนื่องจากการมีแกสมากในกระเพาะ
อาหาร อาจบรรเทาไดดวยการใชยาลดกรดที่มียาแก
ทองอืด (หัวขอ 1.1.1) เปนสวนผสม (ก) หรือการใช
domperidone (ก) ในขนาด 10 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง
กอนอาหาร
ความเจ็บปวดเนื่องจากกลามเนื้อหดเกร็ง อาจบรรเทา
ไดดว ยยาคลายกลามเนือ้ (หัวขอ 10.2.2) เชน diazepam
(ก) 5-10 มก./วัน หรือ baclofen (ข) 5-10 มิลลิกรัม
วันละ 3 ครั้ง
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ความเจ็บปวดจากเสนประสาท ผูปวยที่มีอาการปวด
ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเสนประสาท (หัวขอ 4.7.3)
อาจทดลองใช tricyclic antidepressant (ก) เปนยา
เริ่มตน หากยังไมไดผลอาจเปลี่ยนไปใชยากันชักไดแก
carbamazepine (ข, ค) หรือ gabapentin (ง) หรือ
เพิ่มยาดังกลาวเขาไป
ความเจ็บปวดเนื่องจากการกดทับเสนประสาทอาจ
บรรเทาไดดวยคอรติโคสเตรอยดเชน dexamethasone
(ก) 8 มิลลิกรัมตอวัน ซึ่งชวยลดการบวมรอบๆ กอน
เนื้องอกจึงชวยบรรเทาอาการปวดจากการกดทับเสน
ประสาทได
อาจพิจารณาทำ nerve block สำหรับความเจ็บปวด
ในบางบริ เ วณ หรื อ ใช ก ารกระตุ น ด ว ยกระแสไฟฟ า
transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS)
ภาวะและอาการอื่นๆ
หมายเหตุ การรักษาบางวิธีในสวนนี้เปนการใชยานอก
ข อ บ ง ใช ที่ ไ ด รั บ การอนุ มั ติ (off label หรื อ nonlicensed) ทั้งวิธีใหยาหรือขอบงใช
ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้น อาการปวด
ศี ร ษะเนื่ อ งจากความดั น ในกะโหลกศี ร ษะเพิ่ ม ขึ้ น มั ก
ตอบสนองตอการใหคอรติโคสเตรอยดในขนาดสูง เชน
dexamethasone (ก) 16 มิลลิกรัมตอวัน ติดตอกันนาน
4-5 วัน ตอมาลดขนาดยาลงเหลือ 4-6 มิลลิกรัมตอวัน
หากเปนไปไดควรให dexamethasone (ก) กอนเวลา
18.00 น. เพื่อลดปญหาการนอนไมหลับ
อาการไออยางรุนแรง อาจบรรเทาไดดวยการใช moist
inhalation หรือโดยการใหมอรฟน ชนิดกินอยางสม่ำเสมอ
โดยใหยาเริ่มตนในขนาด 5 มิลลิกรัม ทุก 4 ชั่วโมง
ภาวะหายใจลำบาก อาการหายใจลำบากขณะพักอาจ
บรรเทาไดดวยการใหมอรฟนชนิดกิน โดยคอยๆ ปรับ
ขนาดยาอยางระมัดระวัง ขนาดยาเริ่มตนคือ 5 มิลลิกรัมทุก 4 ชั่วโมง การให diazepam (ก) 5-10 มิลลิกรัม

ตอวันอาจเปนประโยชนถาการหายใจลำบากมีผลมา
จากความวิ ต กกั ง วล คอร ติ โ คสเตรอยด เ ช น dexamethasone (ก) 4-8 มิลลิกรัมตอวัน อาจเปนประโยชน
ถามีอาการหลอดลมตีบหรือภาวะอุดกัน้ หลอดลมบางสวน
ภาวะสับสนและกระสับกระสาย อาจควบคุมอาการได
ดวย haloperidol (ก) 1-3 มิลลิกรัม ทางปาก ทุก 8 ชัว่ โมง
หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือ chlorpromazine (ก) 25-50
มิลลิกรัม ทางปาก ทุก 8 ชั่วโมง แตทำใหงวงไดมากกวา
อาการสะอึก อาการสะอึกที่มีสาเหตุจากทองอืดอาจ
บรรเทาไดดว ยยาลดกรดทีม่ ี simeticone (ก) เปนสวนผสม
(หัวขอ 1.1) หากไมไดผลอาจเพิ่ม metoclopramide (ก)
10 มิลลิกรัมทุก 6-8 ชัว่ โมงทางปาก หรือฉีดทางใตผวิ หนัง
หรือฉีดเขากลาม ถายังไมไดผลอาจทดลองใช baclofen
(ข) 5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หรือ chlorpromazine (ก)
10-25 มิลลิกรัม ทุก 6-8 ชั่วโมง
อาการเบือ่ อาหาร อาจบรรเทาไดดว ย prednisolone (ก)
15-30 มิลลิกรัมตอวัน หรือ dexamethasone (ก) 2-4
มิลลิกรัมตอวัน
อาการทองผูก อาการทองผูกเปนอาการทีพ่ บไดบอ ยมาก
และแทบหลีกเลี่ยงไมไดเมื่อให opioid แกผูปวย หาก
เปนไปไดควรปองกันอาการทองผูกดวยการใหยาระบาย
อยางออน (laxative) อยางสม่ำเสมอ เชนใหยาระบายที่
ทำใหอจุ จาระนุม รวมกับยาระบายทีก่ ระตุน การเคลือ่ นไหว
ของลำไส หรือดวยการให lactulose (ข) รวมกับ senna
(ก) (หัวขอ 1.6)
อาการ fungating growth การงอกของเนื้อเยื่ออาจ
ใหการรักษาดวยการทำความสะอาดบริเวณดังกลาวอยาง
สม่ำเสมอรวมกับการให metronidazole ทางปาก
อาการเลือดออกจากเสนเลือดฝอย อาจบรรเทาไดดวย
การใชผาโปรงชุบ adrenaline (ชนิดความเขมขน 1
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) ใหชุมและปดทับไว
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อาการปากแหง อาจบรรเทาไดดวยการดูแลชองปาก
อยางดี รวมกับวิธีการอื่นๆ เชนการดูดกอนน้ำแข็งหรือ
ชิ้นของสัปปะรด หรือดวยการใชน้ำลายเทียม (หัวขอ
12.3.5) อาการปากแหงที่เกิดจากการติดเชื้อแคนดิดา
รักษาไดดวย nystatin (ก) หรือ miconazole (ก) (หัว
ขอ 12.3.2) หรืออาจใช fluconazole (ก) เปนทางเลือก
(หัวขอ 5.2) อาการปากแหงอาจเปนผลขางเคียงจากยา เช
น opioid ยาตานฤทธิ์มัสคารินิก (เชน hyoscine) ยาแก
ซึมเศรา และยาแกอาเจียนบางชนิด หากเปนไปไดควร
หลีกเลี่ยงการใชยาเหลานี้
อาการคัน อาการคันซึ่งแมเกิดรวมกับภาวะดีซานที่มี
สาเหตุจากการอุดกั้นทางเดินน้ำดี มักตอบสนองตอการ
รักษาดวยวิธงี า ยๆ เชนการใช emollient (หัวขอ 13.2.1)
ในกรณีของภาวะดีซานขางตนการรักษาอื่นไดแกการให
colestyramine (ข) (หัวขอ 1.9.2)
การชัก ผูปวยที่มีเนื้องอกในสมองหรือผูปวยที่มีภาวะ
ของเสียคั่งในกระแสเลือด (uremia) อาจชักไดงาย ควร
พิจารณาใหยาปองกันการชักดวย phenytoin (ก) หรือ
carbamazepine (ก) (หัวขอ 4.8.1) ถาไมสามารถใหยา
ทางปากไดอาจใหยาอยางตอเนื่องไดดวย diazepam
ชนิดเหน็บทวารหนัก หรือ phenobarbital (ก) 50-200
มิลลิกรัม ฉีดวันละ 2 ครั้ง
การกลืนลำบาก หากการกลืนลำบากไมไดมีสาเหตุจาก
การอุดกัน้ ดวยกอนเนือ้ งอก การใหคอรตโิ คสเตรอยดเชน
dexamethasone (ก) 8 มิลลิกรัมวันละครัง้ อาจบรรเทา
อาการไดชั่วคราว
อาการคลื่นไสและอาเจียน พบไดบอยกับผูปวยที่เปน
มะเร็งระยะลุกลาม วิธีที่เหมาะสมที่สุดคือการคนหา
สาเหตุกอนที่จะใหยาแกอาเจียน (หัวขอ 4.6)
อาการคลืน่ ไส อาเจียน อาจเกิดขึน้ จากการให opioid
โดยเฉพาะในชวงแรกของการรักษา ซึ่งอาจปองกันได
ดวยการใหยาแกอาเจียนเชน haloperidol (ก) หรือ
metoclopramide (ก) ยาแกอาเจียนมักมีความจำเปนเฉพาะ
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ในชวง 4-5 วันแรกของการรักษา ดังนั้นยาผสมระหวาง
opioid กับยาแกอาเจียนจึงไมมีความเหมาะสม ในการ
ใชเนื่องจากทำใหผูปวยไดรับยาแกอาเจียนเกินความ
จำเปน ซึ่งอาจชักนำใหเกิดผลขางเคียงหากใชตอเนื่อง
เปนเวลานาน
metoclopramide (ก) มีฤทธิ์ชวยการเคลื่อนไหวของ
ทางเดินอาหารไดโดยตรง (prokinetic) จึงอาจใชในขนาด
10 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้งทางปาก เพื่อบรรเทาอาการ
คลื่นไส อาเจียน ที่เกิดจากภาวะกระเพาะอาหารอักเสบ
กระเพาะอาหารไมเคลือ่ นไหว และอาการคลายทางเดิน
อาหารอุดกั้น (functional bowel obstruction) ยาตาน
ฤทธิ์ มั ส คาริ นิ ก ขั ด ขวางฤทธิ์ ต อ ทางเดิ น อาหารของ
metoclopramide (ก) ดั ง นั้ น จึ ง ควรหลี ก เลี่ ย งการใช
ยา ดังกลาวรวมกันหากเปนไปได
ให haloperidol (ก) ทางปาก ในขนาด 1.5 มิลลิกรัม
วันละครั้ง (หรือวันละ 2 ครั้ง ถายังคงมีอาการคลื่นไส)
สำหรับการอาเจียนที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของสาร
เคมีในกระแสเลือด เชนภาวะระดับแคลเซียมสูงในเลือด
ภาวะไตวาย
การสัง่ ใชยาแกอาเจียนควรไดรบั การทบทวนทุกๆ 24
ชั่วโมง เพื่อเปลี่ยนยา เพิ่มยา ปรับขนาดยา หรือหยุดยา
dexamethasone (ก) ทางปาก ในขนาด 8-16 มิลลิกรัม
ตอวัน อาจใชเปนยาเสริมหากยาขางตนใหผลการรักษา
ไมเพียงพอ โดยใหยาทางปากในขนาด 6-25 มิลลิกรัม
ตอวัน
สำหรับการรักษาอาการคลื่นไส อาเจียน จากการให
เคมีบำบัด ดูหัวขอ 8.1
อาการนอนไมหลับ ผูปวยที่เปนมะเร็งระยะลุกลามมัก
นอนไมหลับเนื่องจากความไมสบายกาย (discomfort)
การเปนตะคริว การมีเหงือ่ ออกมากตอนกลางคืน การเคลือ่ น
ไหวลำบากเนือ่ งจากขอฝด และความกลัว ควรใหการรักษา
ที่เหมาะสมตอสาเหตุแตละประการขางตน กอนที่จะให
ยานอนหลับแกผปู ว ย ยาในกลุม benzodiazepine เชน
temazepam อาจเปนประโยชน (หัวขอ 4.1.1)
ภาวะแคลเซียมสูงในเลือด ดูหัวขอ 9.5.1.2
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การสั่งใชยาในผูสูงอายุ
ผูสูงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ชรามาก ตองการความ
เอาใจใสและความรอบคอบในการสั่งใชยาเปนพิเศษ
โดยต อ งใส ใ จถึ ง การใช ย าให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด
การหลีกเลี่ยงการใชยาเกินขนาดหรือไมเหมาะสมกับ
ผูสูงอายุ รวมทั้งการดูแลไมใหผูปวยขาดยา
การสั่งใชยาอยางเหมาะสมกับผูสูงอายุ ผูสูงอายุมัก
ไดรับยาหลายขนาน เนื่องจากมักเจ็บปวยดวยโรคหลาย
ชนิด ซึง่ มีผลโดยตรงตอการเพิม่ ขึน้ ของปญหาอันตรกิรยิ า
ของยา ป ญ หาผลข า งเคี ย งจากยา และป ญ หาความ
รวมมือในการใชยา (ดูหัวขอการใชยาใหเกิดประโยชน
สู ง สุ ด หนา ข-39) สมดุ ล ย ร ะหว า งประโยชนและ
อันตรายของยาบางชนิดอาจเปลี่ยนแปลงไปในผูสูงอายุ
จึ ง ควรทบทวนรายการยาที่ ผู สู ง อายุ ไ ด รั บ อย า ง
สม่ำเสมอ และควรหยุดยาที่ไมเปนประโยชนตอผูปวย
อยางแทจริง
สำหรับอาการบางอยาง การรักษาดวยวิธีอื่นๆ โดย
ไมใชยา อาจเหมาะสมกับผูสูงอายุมากกวาการใหยา
ตัวอยางเชน อาการปวดศีรษะ หลับยาก และวิงเวียน
ศีรษะ (lightheadedness) ซึ่งเกิดขึ้นในภาวะที่มีความ
เครียดเชนการสูญเสียบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกลชดิ
หรือความเหงาจากการถูกครอบครัวทอดทิ้ง
ในบางกรณีการใหยาในลักษณะ "ปองกัน" (prophylaxis)
อาจไมเหมาะสม หากยาเหลานั้นจะกอใหเกิดปญหา
เมื่อใหรวมกับยาอื่นที่ใชอยูกอนแลว หรืออาจกอใหเกิด
ผลขางเคียงขึ้นโดยไมจำเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูสูง
อายุทสี่ ขุ ภาพทัว่ ไปไมคอ ยดีหรือเปนโรคทีม่ กี ารพยากรณ
โรคไมดี อยางไรก็ตามไมควรงดเวนการจายยาจำเปน
แกผูสูงอายุเมื่อมีขอบงชี้ เชน ยาตานการจับเปนลิ่มของ
เลือดหรือยาตานการจับกลุมของเกล็ดเลือด (เมื่อผูปวย
มีภาวะ atrial fibrillation) ยาลดความดันเลือด ยาใน
กลุ ม statin และยาที่ใชในการรั ก ษาโรคกระดู ก พรุ น
(ตรวจสอบขอบงชี้ใหครบองคประกอบกอนสั่งยา)

รูปแบบยา ผูสูงอายุที่รางกายออนแอมากอาจกลืนยา
เม็ดดวยความยากลำบาก ยาอาจตกคางอยูในปากและ
ยาบางชนิดอาจทำใหเกิดแผลในชองปากขึ้นได จึงควร
ใหผูปวยดื่มน้ำในปริมาณที่พอเพียงทุกครั้งที่ปอนยาเม็ด
แกผูปวย และใหผูปวยกลืนยาในทานั่งหรือยืนเพื่อปอง
กั น ไม ใ ห ย าตกค า งบริ เ วณหลอดอาหารจนเกิ ด แผลที่
หลอดอาหาร หากมียาในรูปยาน้ำการใหผูปวยมีสวนใน
การเลือกรูปแบบของยาที่จะใชนาจะเปนประโยชน
การเปลีย่ นแปลงของรางกายตามอายุขยั สำหรับผูป ว ย
ที่ชรามากๆ การเปลี่ยนแปลงตามวัยของผูปวยอาจถูก
ประเมินอยางผิดพลาดเปนอาการของโรค ทำใหผูปวย
ไดรับยาโดยไมจำเปน เชนภาวะกลามเนื้อออนแรงหรือ
การทรงตัวไดยากไมควรถูกวินิจฉัยใหเปนโรคทางระบบ
ประสาท สวนอาการวิงเวียนศีรษะที่ไมไดเกิดขึ้นจาก
การมี ค วามดั น เลื อ ดต่ำ ขณะเปลี่ ย นท า (postural
hypotension) หรือภายหลังมื้ออาหาร (postprandial
hypotension) มักไมตอบสนองตอการใหยา ความพยายาม
ที่จะรักษาอาการดังกลาวอาจนำไปสูการใชยาในกลุมยา
ตานฮิสทามีนบางชนิดที่ใชบรรเทาอาการเวียนศีรษะ
เชน cinnarizine และ flunarizine (ทั้งสองชนิดเปน
ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ) ซึง่ เปนยาทีไ่ ดรบั การยืนยัน
แนชัดวาอาจชักนำใหเกิดกลุมอาการพารกินสันไดโดย
เฉพาะอยางยิ่งในผูสูงอายุ
การใชยาดวยตนเอง ผูปวยบางรายอาจรักษาตนเอง
ดวยยาจากแหลงตางๆ เชนซือ้ จากรานขายยา ใชยาเกาที่
เหลืออยูจ ากการรักษาครัง้ กอน รับยาจากแพทยคนทีส่ อง
หรื อ แม แ ต ใ ช ย าของผู อื่ น เช น ยาของคนรู จั ก หรื อ ของ
บุคคลในครอบครัว ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหากับการรักษา
ดวยยาที่แพทยสั่งใช การพูดคุยกับผูปวยและญาติให
เกิดความเขาใจในปญหาดังกลาว ตลอดจนการตรวจสอบ
ยาทั้งหมดที่ผูปวยใชอยูเปนสิ่งสำคัญในการดูแลผูปวย
ความไว (sensitivity) พบวาระบบประสาทของผูส งู อายุ
มี ค วามไวเพิ่ ม ขึ้ น ต อ ฤทธิ์ ข องยาหลายชนิ ด ที่ ใ ช บ อ ย
เชน ยาระงับปวดในกลุม opioid ยาในกลุม benzodiazepine ยารักษาโรคจิต ยารักษาโรคพารกนิ สัน ซึง่ ทัง้ หมด
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ตองใชดวยความระมัดระวัง ในทำนองเดียวกันกับการ
ใชยาบางกลุมเชน ยาลดความดันเลือด และ NSAID
ซึ่งระบบอื่นๆ ของรางกาย มีความไวตอยาเหลานั้นเชน
เดียวกัน

ในการชวยใหผูปวยผานพนภาวะวิกฤตทางอารมณหรือ
ภาวะเจ็บปวยเฉียบพลัน แตตอ งระมัดระวังเปนอยางยิง่
ไมใหผปู ว ยติดยา ยาในกลุม benzodiazepine ทำใหการ
ทรงตัวของผูป ว ยเสียไป ซึง่ อาจนำไปสูก ารพลัดตกหกลมได

เภสัชจลนศาสตร
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดของภาวะสูงอายุคือการ
ทำงานของไตที่ลดลง สงผลใหยาถูกขับออกจากรางกาย
ชาลง และเกิดพิษตอไตงายขึ้นจากยาที่เปนพิษตอไต
ภาวะเจ็บปวยเฉียบพลันอาจนำไปสูการทำงานของไตที่
ลดลงไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะผูปวยที่มีภาวะขาดน้ำ
ร ว มด ว ย ดั ง นั้ น ยาที่ มี ช ว งขนาดยาที่ ใ ช รั ก ษาแคบ
(narrow therapeutic range) เชน digitalis อาจกอให
เกิดพิษจากยาไดอยางรวดเร็วเมือ่ ผูป ว ยเจ็บปวยฉับพลัน
ดวยโรคอื่นเชนกลามเนื้อหัวใจตายหรือโรคติดเชื้อของ
ทางเดินหายใจ นอกจากนี้การเมแทบอไลตยาบางชนิด
อาจลดลงดวยในผูสูงอายุ
การเปลีย่ นแปลงทางเภสัชจลนศาสตรในผูส งู อายุอาจ
ทำใหความเขมขนของยาในเนื้อเยื่อเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก
และสงผลใหเกิดพิษจากยา

ยาขับปสสาวะ พบวามีการสั่งใชยาขับปสสาวะแกผูสูง
อายุบอยเกินความจำเปน ไมควรใหยาขับปสสาวะเปน
เวลานานแกผูสูงอายุที่มีอาการบวมน้ำแบบธรรมดาใน
สวนต่ำของรางกายเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก (simple
gravitational edema) ซึ่งแกไขไดดวยการเพิ่มการ
เคลื่อนไหว การยกขาสูง และการใชถุงเทาพิเศษที่ออก
แบบมาโดยเฉพาะ หากจำเปนอาจใชยาในชวงสัน้ ๆ (2-3
วั น ) จนยุ บ บวมและควรหยุ ด ยาทั น ที ไม ค วรให ย า
ตอเนื่องเปนเวลานาน

ผลขางเคียงจากยา
บอยครั้งที่ผลขางเคียงจากยาในผูสูงอายุแสดงอาการที่
ไมชดั เจนหรือเปนอาการทีไ่ มสามารถชีช้ ดั ไดวา เกิดจากยา
อาการสับสน (confusion) เปนอาการแสดงที่มักพบได
บอยและเกิดไดจากยาแทบทุกชนิดที่ใชบอยในผูสูงอายุ
อาการอืน่ ทีพ่ บไดบอ ยคือ อาการทองผูก (จากยาตานฤทธิ์
มัสคารินิกและยาคลายกังวล) ความดันเลือดตกขณะ
เปลี่ยนทาซึ่งอาจทำใหลมลง (จากยาขับปสสาวะและ
ยาดานจิตประสาทหลายชนิด)
ยานอนหลับ ยานอนหลับหลายชนิดโดยเฉพาะชนิดที่มี
ระยะครึ่งชีวิตยาว ทำใหเกิดภาวะเมาคาง (hangover)
ที่ รุ น แรงได โดยผู สู ง อายุ อ าจแสดงอาการง ว งซึ ม
เดินไมมนั่ คง พูดคำคละละเลือน (slurred speech) และ
สับสน จึงควรใชยานอนหลับทีอ่ อกฤทธิส์ นั้ แตยาเหลานี้
ก็กอใหเกิดปญหาไดเชนเดียวกัน (หัวขอ 4.1.1) บางครั้ง
ยานอนหลั บ ที่ อ อกฤทธิ์ สั้ น เหล า นี้ อ าจเป น ประโยชน

NSAID ยาในกลุมนี้รวมทั้งแอสไพรินอาจทำใหมีเลือด
ออกในทางเดินอาหารในผูสูงอายุไดงายกวาผูปวยกลุม
อื่ น และมั ก ทำให ผู สู ง อายุ เ สี ย ชี วิ ต หรื อ มี อ าการขั้ น
รุนแรงไดงายกวาดวย นอกจากนี้ยังมีอันตรายเพิ่มขึ้น
กับผูท เี่ ปนโรคหัวใจ (จากการทีย่ าชักนำใหเกิดภาวะเกลือ
และของเหลวคั่ ง ในร า งกายและมี ค วามดั น เลื อ ดสู ง )
หรือมีการทำงานของไตลดลง ซึ่งเปนภาวะที่มักพบได
บอยในผูสูงอายุ จึงทำใหยากลุมนี้มีอันตรายเพิ่มยิ่งขึ้น
ตอผูสูงอายุ ในระยะหลังพบวายากลุมนี้เพิ่มความเสี่ยง
ต อ การอุ ด กั้ น ของหลอดเลื อ ดหั ว ใจและสมองซึ่ ง อาจ
นำไปสูภาวะกลามเนื้อหัวใจตายและ stroke อีกดวย
เนื่องจากผูสูงอายุมีความเสี่ยงสูงตอผลขางเคียงของ
NSAID จึงควรมีขอปฏิบัติในการสั่งใชยากลุมนี้คือ
 สำหรับโรคขอเขาเสือ
่ ม การเจ็บกลามเนือ้ และอาการ
ปวดหลัง ไมควรสั่งใช NSAID ในทันที แตควรเริ่มรักษา
ดวยวิธีที่ไมตองใชยาเชน ลดน้ำหนัก (หากผูปวยอวน)
ใชความรอนประคบ บริหารกลามเนื้อ ถูนวดดวยยา
และใชไมเทาชวยพยุงตัว
 สำหรับโรคขอเขาเสื่อม การเจ็บกลามเนื้อ อาการ
ปวดหลัง และโรคขออักเสบเชน rheumatoid arthritis
ที่จำเปนตองใชยา ไมควรสั่งใช NSAID ในทันที แตควร
เริ่มรักษาดวย paracetamol กอน ซึ่งมักเพียงพอในการ
บรรเทาอาการปวดของผูปวย
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เมือ่ ตองใช NSAID ใหใชยาในขนาดต่ำ เชน ibuprofen
ในขนาดไมเกิน 1.2 กรัมตอวัน
 หากยังไมไดผลอาจใช paracetamol เต็มขนาด
(ไมเกิน 1 กรัมตอครั้ง และไมเกิน 4 กรัมตอวัน) รวมกับ
NSAID ในขนาดต่ำ
 ถาจำเปนอาจเพิ่มขนาด NSAID ขึ้น หรือเปลี่ยน
ไปใชยาระงับปวดในกลุม opioid รวมกับ paracetamol
แทน
 หามใช NSAID สองชนิดรวมกัน
 ในผูส
 งู อายุ ควรใหยาปองกันแผลในทางเดินอาหาร
ไดแก omeprazole รวมดวยเสมอ (ดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมในหัวขอ 1.3)
 ควรอธิบายใหผูปวยเขาใจอันตรายจากยาเพื่อให
ผูปวยพึ่งพาการใช NSAID ใหนอยที่สุด และพยายาม
หยุดยาใหเร็วทีส่ ดุ ไมควรให NSAID แกผปู ว ยอยางตอเนือ่ ง
เปนเวลานาน
 COX-II inhibitor เชน celecoxib ไมจัดเปนยา
ในบัญชียาหลักแหงชาติ ดวยเหตุผลของความไมคุมคา
ในการใช ผูสูงอายุที่ใชยากลุมนี้มีความเสี่ยงตออันตราย
ทั้งหลายขางตนเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน ไมควรเขาใจผิดวา
ยากลุมนี้มีความปลอดภัยในผูสูงอายุ


ยาอื่นๆ ยาชนิดอื่นๆ ที่กอใหเกิดผลขางเคียงในผูสูงอายุ
ไดบอยคือ ยารักษาโรคพารกินสัน ยาลดความดันเลือด
ยาทีอ่ อกฤทธิต์ อ จิตและประสาท และ digoxin (ก) ขนาด
ยาพยุงของ digoxin (ก) ในผูสูงอายุที่ชรามากคือ 125
ไมโครกรัมตอวัน (62.5 ไมโครกรัมในผูที่เปนโรคไต)
การใชยาในขนาดต่ำนี้มักไมเพียงพอ แตการเพิ่มขนาด
ยาเปน 250 ไมโครกรัมตอวันจะพบพิษจากยาไดบอย
โรคเลือดอันเปนผลขางเคียงจากยาพบไดบอยมากใน
ผูสูงอายุ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการใชยาที่กดไขกระดูก
(เช น co-trimoxazole (ก), mianserin (ข),
orphenadrine) ยกเวนไมมีทางเลือกอื่นที่เหมาะสม
ผูสูงอายุมักตองการขนาดยา warfarin (ค) ในขนาด
พยุงที่ต่ำกวาผูมีอายุนอย และเชนเดียวกันกับ NSAID
หากมีภาวะเลือดออกในผูส งู อายุผลทีเ่ กิดขึน้ มักเปนอันตราย
ที่รายแรง

แนวทางปฏิบัติ

สิ่งแรกที่ควรปฏิบัติคือการยึดถือขั้นตอนที่หนึ่งของการ
ใชยาอยางสมเหตุผล (ดูขั้นตอนความคิดที่ 1 ขอบงชี้
หนา ข-4) อยางเครงครัด โดยการไมสั่งยาใดๆ ใหกับ
ผูสูงอายุหากไมมีขอบงชี้ที่ชัดเจน ประการตอมาควรมี
แนวทางปฏิบัติเพื่อชวยใหผูสูงอายุใหความรวมมือใน
การรักษา ดังรายละเอียดที่แสดงไวดานลาง ซึ่งหาก
แพทยไดปฏิบัติอยางครบถวน สม่ำเสมอ ผู สู ง อายุ ส ว น
ใหญ มั ก ให ค วามร ว มมื อ ในการรั ก ษาเป นอยางดี แต
หากยังมีปญ
 หาในการใชยาอยูอ าจตองขอความชวยเหลือ
จากผูใกลชิดของผูปวยเชน ญาติหรือผูดูแลในการจัดยา
และตรวจสอบการใชยาของผูปวย
การจำกัดรายการยา แพทยที่ดูแลผูสูงอายุควรสั่งยา
จากบั ญ ชี ย าจำเพาะสำหรั บ ผู สู ง อายุ ที่ มี ร ายการยา
จำนวนไมมากนัก ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการใชยา
และแพทยควรศึกษาขอมูลของยาเหลานัน้ อยางละเอียด
ถี่ถวนโดยเฉพาะการออกฤทธิ์ในผูสูงอายุ
ลดขนาดยาลง โดยทัว่ ไปผูส งู อายุมกั ตองการยาในขนาด
ต่ำกวาผูใ หญทมี่ อี ายุนอ ย บอยครัง้ ทีม่ กั เริม่ ใหยาแกผสู งู อายุ
ดวยขนาดยาเพียงครึ่งหนึ่งของขนาดยาปกติในผูใหญ
หากผูสูงอายุเริ่มมีการทำงานของไตลดลง ขนาดยาควร
ไดรับการปรับลดลงตามความเหมาะสม
ทบทวนการรักษาอยางสม่ำเสมอ บอยครั้งที่ผูสูงอายุได
รับยาเดิมดวยคำสัง่ RM (repeat medications) ตอเนือ่ ง
เปนเวลาหลายปโดยขาดการทบทวนวาการรักษาเหลานัน้
ยังมีความเหมาะสมอยูหรือไม ทั้งนี้ยาบางรายการอาจ
ตัดออกได ยาบางรายการอาจตองปรับขนาดยา ยาบาง
รายการอาจตองเปลี่ยนวิธีใหยา
สัง่ ยาใหใชไดสะดวก ผูส งู อายุควรไดรบั ยานอยชนิดทีส่ ดุ
ยาแตละชนิดควรมีวิธีการใหยาที่สอดคลองกันหากเปน
ไปได เชนวันละครั้ง หรือวันละสองครั้ง เหมือนๆ กัน
และควรหลีกเลี่ยงการสั่งใชยาที่ตองใหวันละหลายครั้ง
ขวดยาชนิ ด ที่ ทำไว เ พื่ อ ให เ ด็ ก เป ด ออกได ย ากอาจไม
เหมาะสมกับผูสูงอายุ
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ใหคำอธิบายที่ชัดเจน แพทยควรอธิบายวิธีการใชยา
ตลอดจนผลที่อาจเกิดขึ้นแกผูปวยอยางสม่ำเสมอและ
ใหคำอธิบายที่ชัดเจน โดยตรวจสอบความเขาใจของผู
สูงอายุเปนระยะๆ หากสั่งยาบรรเทาอาการชนิดที่ใหกิน
แบบ p.r.n. (เมือ่ ตองการ) ตองแนใจวาผูป ว ยทราบวา ควรใช
หางกันอยางนอยกีช่ วั่ โมง และไมควรกินเกินวันละกีเ่ ม็ด
ตรวจสอบการใชยา แพทยควรเรียกดูยาจากผูปวย โดย
ใหผูปวยนำยาทุกชนิดติดตัวมาดวยเมื่อมาพบแพทยใน
แตละครั้ง เพื่อตรวจสอบวาผูปวยไดใชยาตามที่แพทย
สัง่ หรือไม หากมียาใดเหลืออยูม ากควรสอบถามถึงสาเหตุ
และแกไขปญหาเหลานั้นตามความเหมาะสม แพทยไม
ควรสัง่ ยาโดยไมทราบวาผูป ว ยมียาเกาตกคางอยูม ากนอย
เพียงใด
ขจัดยาที่ไมไดใช หากมียาที่ไมจำเปนตองใชอีกตอไป
ตกค า งอยู ค วรแนะนำให ผู ป ว ยทิ้ ง ยาเหล า นั้ น ไปเพื่ อ
ปองกันความสับสนในการนำยาเหลานัน้ มาใชโดยไมตงั้ ใจ
หลีกเลี่ยงยาบางชนิด ยาบางชนิดที่ออกฤทธิ์ยาวอาจ
สะสมในรางกายและกอใหเกิดพิษ จึงควรหลีกเลี่ยงใน
ผูสูงอายุ เชน ยาแกเบาหวานชนิดกินประเภทออกฤทธิ์
ยาว (glibenclamide (ก), chlorpropamide) ยา benzodiazepine ชนิดที่ออกฤทธิ์ยาว (เชน nitrazepam,
flurazepam, diazepam (ก), alprazolam) รวมทั้ง
NSAID ชนิดที่ออกฤทธิ์ยาว (เชน naproxen (ก),
piroxicam (ข)) • ควรหลีกเลี่ยงการใชยาใหมเนื่องจาก
มีขอมูลความปลอดภัยที่ไมครบถวน ดังจะเห็นไดจาก
การที่ มี ย าหลายชนิ ด ถู ก ถอนจากตลาดภายหลั ง การ
นำมาใช เ พี ย งไม กี่ ป หรื อ ถู ก ตั ด ข อ บ ง ใช อ อกเช น
telithromycin ถูกตัดขอบงใช bronchitis, pharyngitis,
sinusitis และ tonsillitis ออกตั้งแตเดือนกุมภาพันธ
2550 เนื่องจากพบอันตรายจากยาเพิ่มขึ้น ประโยชน
ในโรคดังกลาวจึงไมคุมกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น แพทย
ควรศึกษารายการยาที่มีแนวโนมการใชไมเหมาะสมใน
ผูสูงอายุจาก Beers Criteria ดวย
Beers Criteria เปนรายการยาที่จัดทำขึ้นโดยกลุม
ผูเ ชีย่ วชาญการรักษาโรคในผูส งู อายุ โดยตีพมิ พครัง้ แรก
ในวารสาร Archives of Internal Medicine ในป ค.ศ.
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1991 ตอมาไดมีการปรับปรุงในปค.ศ. 2003 โดยแบง
ความรุนแรงของปญหาเปนระดับตางๆ และอธิบายถึง
ผลเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ รายการยาทีอ่ าจไมเหมาะสมสำหรับ
ผูสูงอายุตาม Revised Beers Criteria 2003 รวมถึง
ยาในกลุม analgesic, tricyclic antidepressant, long
acting benzodiazepine, long acting oral hypoglycemic
agent, anti-cholinergic agent, sedative antihistamine,
long acting NSAID และ muscle relaxant เปนตน
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ปจจุบันมีผูพยายามเสนอเครื่องมือที่ใชตรวจสอบ
รายการยาที่ ไ ม เ หมาะสมในผู สู ง อายุ เ พิ่ ม เติ ม ขึ้ น เช น
Inappropriate Prescribing in the Elderly Tool
(IPET) และ STOPP (Screening Tool of Older
Persons' potentially inappropriate Prescriptions)
เพือ่ ใหสอดคลองกับรายการยาใหมทมี่ ใี ชเพิม่ ขึน้ สำหรับ
ตั ว อย า งของการใช ย าอย า งไม เ หมาะสมในผู สู ง อายุ
ตามที่ตรวจพบดวยเกณฑของ STOPP และมีรายงาน
ไวในวารสาร มีดังนี้
• ใช thiazide กับผูปวยโรคเกาต
• ใช beta-blocker กับผูปวยโรคถุงลมโปงพอง
• ใช beta-blocker กับผูปวยโรคเบาหวานที่เกิด
ภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดบอยครั้ง
• ใช calcium channel blocker กับผูป ว ยทีม่ อี าการ
ทองผูกเรื้อรัง
• ใชแอสไพรินในขนาดสูงกวา 150 มิลลิกรัมตอวัน
• ใช tricyclic antidepressant กับผูปวยโรคสมอง
เสื่อม (สงผลใหผูปวยลม กระดูกฟเมอรหัก หรือเพอ)
• ใช benzodiazepine ที่ออกฤทธิ์ยาวกับผูปวยเปน
เวลานาน (สงผลใหผูปวยลม กระดูกหัก ไดรับบาดเจ็บ
ที่ศีรษะ ไดรับยาเกินขนาด หรือการรับรูลดลง)
• ใช antihistamine ชนิดทีท่ ำใหงว งซึมตอเนือ่ งเปน
เวลานาน
• ใชยาแกทองเสีย (diphenoxylate, loperamide,
codeine) กับผูปวยโรคทองรวงที่มีการติดเชื้อ (มีไข
ถายเปนมูกเลือด)
• ใช proton pump inhibitor ในการรักษาแผลเพปติก
ติดตอกันนานกวา 8 สัปดาห
• ใช theophylline เปนยาเดีย่ วในการรักษาโรคถุงลม
โปงพอง
• ใชสเตรอยดชนิดกินแทนที่จะใชชนิดสูดหรือพน
เขาหลอดลมกับผูปวยโรคถุงลมโปงพอง
• ใช NSAID หรือแอสไพรินโดยไมใหยาปองกันแผล
เพปติกกับผูที่มีประวัติเปนแผลในทางเดินอาหาร

• ใช NSAID กับผูม คี วามดันเลือดสูงปานกลางถึงมาก
• ใช NSAID กับผูปวยหัวใจลมเหลว
• ใช NSAID ระยะยาวกับผูปวยโรคขอเขาเสื่อมที่มี

อาการนอยถึงปานกลาง
• ใช NSAID กับ warfarin รวมกัน
• ใช NSAID กับผูปวยไตวายเรื้อรัง
• ใช ย าต า นฤทธิ์ มั ส คาริ นิ ก กั บ ผู ป ว ยโรคต อ มลู ก
หมากโต
• ใชยาในกลุมเดียวกันซ้ำซอน
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กลุม ที่ 1
ยาระบบทางเดินอาหาร
1.1
1.1.1
1.1.2

ยาสำหรับอาการอาหารไมยอย (dyspepsia) และโรคกรดไหลยอน (gastro-esophageal reflux
disease)
ยาลดกรด (antacid) และ simeticone (simethicone)
ยาแกทองอืด (anti-flatulence)

ยาในกลุมนี้มีรายการยาในบัญชียาหลักแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2551 ดังนี้
ยากลุม Antacids and other drugs for dyspepsia
1. Aluminium hydroxide

chewable tab, tab, susp, susp (hosp)

ก

2. Aluminium hydroxide +
Magnesium hydroxide

chewable tab, tab, susp, susp (hosp)

ก

3. Simeticone (Simethicone)

chewable tab, susp

ก

4. Aluminium hydroxide +
Magnesium hydroxide +
Simeticone 25-50 mg

chewable tab, tab

ก

5. Compound Cardamom Mixture
mixt, mixt (hosp)
(Mist Carminative) เฉพาะสูตรทีไ่ มมี
sodium bicarbonate

ก

อาการอาหารไมยอย (dyspepsia)
อาการอาหารไมยอยครอบคลุมถึงอาการปวดทอง
แนนทอง ทองอืด รูส กึ อิม่ เร็ว และคลืน่ ไส อาการเหลานี้
อาจเกิดรวมกับแผลเพปติก (หัวขอ 1.3) หรือมะเร็ง
กระเพาะอาหาร แต ส ว นใหญ ไ ม พ บสาเหตุ ที่ แ น ชั ด
(functional dyspepsia)
ตามคำจำกัดความของคณะทำงาน Rome III (2006)
อาการอาหารไมยอยชนิดไมพบสาเหตุที่แนชัด หมายถึง
อาการอยางนอยหนึ่งในสามอาการตอไปนี้คือ 1. อาการ
แนนทองหลังอาหาร (postprandial distress syndrome)

2. รูสึกอิ่มเร็ว (postprandial fullness) และ 3. รูสึก
แสบรอนหรือปวดบริเวณยอดอกหรือใตลนิ้ ป (epigastric
pain syndrome)
อาจพบเชือ้ Helicobacter pylori ไดเมือ่ ผูป ว ยมีอาการ
อาหารไมยอ ย แตการกำจัดเชือ้ H. pylori ไมเกิดประโยชน
กับอาการของผูปวยสวนใหญที่ตรวจไมพบแผล จึงควร
พิ จ ารณากำจั ด เชื้ อ นี้ (หัวขอ 1.3) ตอเมื่อตรวจพบ
ลักษณะคลายแผลที่ทางเดินอาหาร
ในผูท มี่ อี ายุตงั้ แต 45-55 ปขนึ้ ไป การตรวจหาสาเหตุ
ของอาการทองอืดอาจเปนสิ่งจำเปน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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1.1 ยาสำหรับอาการอาหารไมยอ ย (dyspepsia) และโรคกรดไหลยอน (gastro- esophageal reflux disease)

การมุงตรวจหามะเร็งกระเพาะอาหารในระยะเริ่มตน
และควรรีบหาสาเหตุโดยเรงดวนหากพบอาการอาหาร
ไมยอยรวมกับ "สัญญาณเตือน" เชน มีเลือดออกในทาง
เดินอาหาร มีอาการกลืนลำบากที่เปนมากขึ้นเรื่อยๆ
อาเจียนบอย น้ำหนักลด คลำไดกอนในชองทอง ดีซาน
เลือดจาง หรือครอบครัวมีประวัติโรคมะเร็งที่ทางเดิน
อาหารสวนบน
โรคกรดไหลย อ น (gastro-esophageal reflux
disease; GERD)
โรคกรดไหลยอน (ทั้งชนิดที่กอและไมกอใหเกิดแผล
ที่ ห ลอดอาหาร) มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ อาการแสบร อ น
กลางอก การขยอนกรด และการกลืนลำบาก นอกจาก
นี้ อ าจตรวจพบการอั ก เสบของหลอดอาหาร แผลที่
หลอดอาหาร และการตีบของหลอดอาหาร โรคนี้ยังมี
ความสัมพันธกับโรคหืดและอาการไอเรื้อรัง
การรักษาโรคกรดไหลยอนประกอบดวย การปรับเปลีย่ น
วิถชี วี ติ ของผูป ว ย การใชยา และอาจตองใชการผาตัดใน
ผู ป ว ยบางราย การรั ก ษาในระยะแรกพิ จ ารณาจาก
ความรุนแรงของอาการ หลังจากนั้นจึงปรับการรักษาให
สอดคลองกับการตอบสนองของผูป ว ย อัตราการหายขึน้
กับความรุนแรงของโรค วิธีการรักษา และระยะเวลา
ของการรักษา
ผูปวยโรคกรดไหลยอนจำเปนตองไดรับคำแนะนำ
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เชน หลีกเลี่ยงการดื่ม
แอลกอฮอลมากเกินไป และหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให
อาการเลวลง เชน อาหารที่มีไขมันสูง มาตรการอื่นๆ
ประกอบดวย การลดน้ำหนัก การงดสูบบุหรี่ และการนอน
โดยหนุนศีรษะใหสูงขึ้น
กรณีอาการนอยอาจใช antacid (ก) ในระยะแรก
หรือใช Histamine H2-receptor antagonist (ก) (หัว
ขอ 1.3.1) ชวยยับยั้งการหลั่งกรดซึ่งอาจชวยบรรเทา
อาการและลดปริมาณการใชยาลดกรดลง สำหรับรายที่
ดื้อตอการรักษาอาจพิจารณาใชยากลุม proton pump
inhibitor (ก) (หัวขอ 1.3.5)

กรณีอาการรุนแรงหรือตรวจพบพยาธิสภาพทีแ่ สดงวา
เปนรุนแรง (เชนหลอดอาหารอักเสบ แผลทีห่ ลอดอาหาร
กรดไหลย อ นจากหลอดอาหารมาถึ ง คอหอย หรื อ
Barrett's esophagus) การรักษาในระยะแรกอาจใช
proton pump inhibitor (ก) (หัวขอ 1.3.5) โดยตองทำ
การประเมินผูป ว ยซ้ำหากยังมีอาการอยูห ลังใหการรักษา
ดวย proton pump inhibitor ไปแลว 4-6 สัปดาห
หากอาการทุเลาลงควรคอยๆ ปรับการรักษา เชน ลด
ขนาดยา หรือใหยาเปนชวงๆ หรือเปลีย่ นมาใช Histamine
H2-receptor antagonist (ก) อยางไรก็ตามถาสองกลอง
แลวพบวาหลอดอาหารเปนแผลหรือตีบ มักตองให proton
pump inhibitor อยางตอเนื่อง โดยใชยาในขนาดต่ำสุด
ที่ใหผลในการรักษา
ยาประเภท prokinetic drug เชน metoclopramide
(ก) (หัวขอ 4.6) อาจทำใหกลามเนื้อหูรูดที่อยูระหวาง
หลอดอาหารกับกระเพาะอาหารทำงานดีขึ้นและชวยให
อาหารผานกระเพาะไดเร็วขึ้น
เด็ก โรคกรดไหลยอนพบไดบอ ยในทารก แตอาการสวนใหญ
จะหายไดเมือ่ ทารกมีอายุ 12-18 เดือน โรคทีม่ อี าการนอย
ถึงปานกลางและไมมอี าการแทรกซอนสามารถใหการรักษา
ในระยะเริ่มตนดวยการเปลี่ยนทาทารก ใหนมครั้งละ
นอยๆ แตบอ ยๆ และใหรบั ประทานอาหารเหลวทีข่ น ขึน้
และปรับเทคนิคการใหนมทารกที่ถูกตอง กรณีเด็กโตให
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในทำนองเดียวกับผูใหญที่กลาวมา
ขางตน
เด็กที่ไมตอบสนองตอมาตรการขางตนหรือมีภาวะ
แทรกซอน เชน น้ำหนักไมขนึ้ มีความผิดปกติของการหายใจ
หรือสงสัยวามีหลอดอาหารอักเสบ ควรไดรับการรักษา
ในโรงพยาบาล การรักษาอาจใช Histamine H2-receptor
antagonist (ก) เพื่อลดการหลั่งกรด หากไมไดผลอาจ
พิจารณาใช omeprazole (ก) (หัวขอ 1.3.5) ทั้งนี้ยัง
ไมมขี อ มูลความปลอดภัยและประสิทธิผลของ omeprazole
ในเด็กอายุนอยกวา 2 ขวบ

1.1.1 ยาลดกรด (antacid) และ simeticone (simethicone)

1.1.1 ยาลดกรด (antacid) และ simeticone
(simethicone)
• aluminium hydroxide (ก)
• aluminium hydroxide + magnesium
hydroxide (ก)
• simeticone (simethicone) (ก)
• aluminium hydroxide + magnesium
hydroxide + simeticone (ก เฉพาะชนิดเม็ด)
• bismuth subsalicylate
• ยาลดกรดสูตรอื่นๆ
ยาลดกรดใช บ รรเทาอาการอาหารไม ย อ ยเนื่ อ งจาก
แผลทีท่ างเดินอาหาร (ulcer dyspepsia) และจากภาวะ
กรดไหลย อ นชนิ ด ไม ก อ ให เ กิ ด แผลที่ ห ลอดอาหาร
(non-erosive gastro-esophageal reflux) (ดูหัวขอ
1.1) บางครั้งใชบรรเทาอาการอาหารไมยอยชนิดไมมี
แผลที่ทางเดินอาหาร (functional หรือ non-ulcer
dyspepsia) แตประโยชนไมแนนอน ควรใหยาลดกรด
ขณะมี (หรือคาดวาจะมี) อาการปวดทอง โดยทั่วไปจึง
ใหกินระหวางมื้ออาหารและกอนนอน โดยตองกินบอย
วันละ 4 ครัง้ หรือมากกวา และอาจกินซ้ำไดตามตองการ
จนถึงทุกๆ ชั่วโมง ยาลดกรดในขนาด 10 มิลลิลิตร
วันละ 3-4 ครั้ง ชวยใหแผลที่ทางเดินอาหารหายเร็วขึ้น
แต ผ ลการรั ก ษาด อ ยกว า ยาที่ ช ว ยยั บ ยั้ ง การหลั่ ง กรด
(ดูหัวขอ 1.3) ยังไมมีขอพิสูจนถึงความสัมพันธระหวาง
ผลการรักษาแผลกับ acid neutralizing capacity ของ
ยาลดกรด ยาลดกรดชนิดน้ำมีประสิทธิผลการรักษาดีกวา
ชนิ ด เม็ ด การให ย าลดกรดร ว มกั บ NSAID อาจ
ชวยปองกันอาการอาหารไมยอยได แตไมชวยปองกัน
แผลทีท่ างเดินอาหาร ขอควรระวัง ผูท ไี่ มมอี าการผิดปกติ
ของทางเดินอาหารจาก NSAID เนือ่ งจากไดรบั ยาลดกรด
รวมดวย มีความเสี่ยงในการเกิดผลขางเคียงตอทาง
เดินอาหารที่รุนแรงจนตองรับไวรักษาในโรงพยาบาล
สูงกวาผูที่ไมไดรับยาลดกรดถึงสองเทา ดวยเหตุนี้การ
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ใหยาลดกรดรวมกับ NSAID จึงอาจเปนการใชยาที่ไม
สมเหตุ ผ ล และควรปรั บ เปลี่ ย นการใช ย าในลั ก ษณะ
ดังกลาว
ยาลดกรดที่มี aluminium และ magnesium เปน
ส ว นประกอบ (ก) เป น ยาลดกรดที่ นิ ย มใช ม ากที่ สุ ด
ยาผสมนีม้ อี นุภาคยาขนาดเล็ก จึงครอบคลุมพืน้ ทีผ่ วิ ของ
กระเพาะอาหารไดมากและออกฤทธิ์ไดเร็ว แมกนีเซียม
ในยาลดกรดอาจทำใหทองเสีย สวนอะลูมิเนียมอาจ
ทำใหทองผูก การใหรวมกันจึงอาจชวยลดผลขางเคียง
ขางตนได
aluminium hydroxide (ก) เปนยาลดกรดที่มีฤทธิ์
ออนที่สุด อะลูมิเนียมมีฤทธิ์ทำใหทองผูกจึงควรหลีก
เลี่ยงในผูปวยโรคตับเนื่องจากอาจนำไปสูภาวะโคมาได
หากเปนยาเดี่ยวมีที่ใชในการลดฟอสเฟตในผูปวยที่มี
ระดับฟอสเฟตสูงในเลือด (> 7 mg%) การใชยาลดกรด
ทีม่ อี ะลูมเิ นียมเปนสวนประกอบอยางตอเนือ่ งเปนเวลานาน
อาจนำไปสูภ าวะฟอสเฟตต่ำในเลือด โดยผูป ว ยจะมีอาการ
ออนเพลีย กลามเนื้อออนแรง และอาจเกิดภาวะกระดูก
นวม (osteomalacia) หากตองการใชเปนยาลดกรดควร
ใชรว มกับ magnesium hydroxide เพือ่ เพิม่ ประสิทธิผล
ในการลดกรดและบรรเทาอาการทองผูก
magnesium hydroxide (milk of magnesia)
(ก) ขึน้ ทะเบียนเปนยาระบาย หากตองการใชเปนยาลดกรด
ควรใชรวมกับ aluminium hydroxide หรืออาจใชลด
กรดกรณีที่มีอาการทองผูกรวมดวย
sodium bicarbonate ไมมีที่ใชเปนยาเดี่ยวเพื่อ
บรรเทาอาการอาหารไมยอยอีกตอไป แตยังมีที่ใชในโรค
ของทางเดินปสสาวะ (ก) (หัวขอ 7.4.3) ภาวะกรดเกิน
ในกระแสเลือด (ก) (acidosis) (หัวขอ 9.2.1.3) และ
ภาวะผิดปกติของเกลือแรบางชนิด (ก) (หัวขอ 9.2.2)
หลีกเลีย่ งการใช sodium bicarbonate กับผูท ตี่ อ งจำกัด
เกลือในอาหาร
ยาลดกรดทีม่ ี bismuth เปนสวนประกอบ (bismuthcontaining antacid) (ยกเวนชนิด chelate) เชน
bismuth subsalicylate ไม แ นะนำให ใ ช (ยกเว น ใช
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1.1.1 ยาลดกรด (antacid) และ simeticone (simethicone)

ระยะสั้นกรณีขจัดเชื้อ H.pylori ดูหัวขอ 1.3) เนื่องจาก
bismuth ที่ ถู ก ดู ด ซึ ม อาจทำให เ กิ ด พิ ษ ต อ ประสาท
(neurotoxic) และนำไปสูโรคสมอง (encephalopathy)
ได ยานี้อาจทำใหทองผูก
ยาลดกรดทีม่ ี calcium เปนสวนประกอบ (calciumcontaining antacid) แคลเซี ย มกระตุ น การหลั่ ง
gastrin ซึ่งเหนี่ยวนำใหกรดหลั่งเพิ่มขึ้นได ประสิทธิผล
ของยาในการรั ก ษาแผลที่ ท างเดิ น อาหารจึ ง เป น ที่
นาสงสัย การใหยาในขนาดสูงเปนเวลานานอาจนำไป
สูภ าวะแคลเซียมสูงในเลือด ภาวะดางเกินในกระแสเลือด
(alkalosis) และอาจนำไปสูภาวะไตวายได (milk-alkali
syndrome)
simeticone (simethicone) (ก) (activated
dimeticone) มีคณ
ุ สมบัตชิ ว ยลดการเกิดฟอง ใชบรรเทา
อาการทองอืด (flatulence) เนื่องจากมีแกสมากใน
กระเพาะอาหารและลำไส อาจมีประโยชนในการบรรเทา
อาการสะอึก การผสมยากับ lavage solution ชวยให
เห็ น ภาพผนั ง กระเพาะอาหารและลำไส ชั ด เจนขึ้ น
ขณะทำ gastroscopy หรือ colonoscopy และลดเงาจาก
แกสในทางเดินอาหารขณะทำ double contrast upper
gastrointestinal tract radiography
ยาลดกรดสูตรอื่นๆ นอกจากที่กลาวมาแลวยังมียา
สู ต รผสมอื่ น ๆ ซึ่ ง มี ตั ว ยาตั้ ง แต 2 ชนิ ด ขึ้ น ไป เช น
aluminium hydroxide กับ magnesium trisilicate
(หรือ magnesium carbonate) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตไิ มแตกตาง
จากสูตร aluminium hydroxide กับ magenesium
hydroxide • ยาลดกรดสูตรผสมที่มี atropine หรือ
hyoscine ผสมอยูดวย มีผลขางเคียงคอนขางรุนแรง
โดยเฉพาะ atropine มีผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด
นอกจากนีย้ งั มียาลดกรดสูตรผสมอืน่ ๆ ทีม่ สี ว นผสมของ
sodium carbonate, oxethazaine, cuttle fish bone,
kaolin ฯลฯ ซึง่ ไมใชยามาตรฐานทีใ่ ชในการลดกรด หรือ
ไมพบวาเกี่ยวของกับการลดกรด ดังนั้นยาเหลานี้จึงไม
จัดเปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ

อันตรกิรยิ ารวมของกลุม ยาลดกรด ไมควรกินยาลดกรด
พรอมกับยาอืน่ เพราะอาจรบกวนการดูดซึมของยาเหลานัน้
เชน ทำใหการดูดซึมของยาทีด่ ดู ซึมไดดใี นภาวะเปนกรด
(เชน itraconazole, ketoconazole, ampicillin ester)
ลดลงอยางมาก รวมทั้งลดการดูดซึมของยาตางๆ อีก
หลายชนิด จึงควรหลีกเลีย่ งการใชยาลดกรดรวมกับยาอืน่
หากจำเป น ควรทิ้ ง ช ว งห า งกั น อย า งน อ ย 2 ชั่ ว โมง
• ยาลดกรดยังทำใหเกิดสภาพดางในกระเพาะอาหาร
ส ง ผลให ย าเม็ ด ชนิ ด เคลื อ บเอนเทอริ ก แตกตั ว ใน
กระเพาะอาหาร ซึ่งอาจเกิดการระคายเคืองหรือทำให
ยาเม็ดชนิดเคลือบเอนเทอริกนั้นมีประสิทธิผลลดลงได
ตัวอยางเชน ยาเม็ดเคลือบเอนเทอริกทีม่ ตี วั ยา sulfasalazine,
mesalazine, bisacodyl, aspirin, diclofenac, PAS
ALUMINIUM HYDROXIDE
ก
Tab ตัวอยางเชน Al(OH)3 500 mg • ราคาเฉลี่ย 0.15
บาท
Susp ตัวอยางเชน Al(OH)3318 mg/5 ml (240 ml)
• ราคาเฉลี่ย 17.32 บาท
Chewable tab, Susp (Hosp)
ขอบงใช
• ลดปริมาณฟอสเฟตในเลือดของผูปวยโรคไตระยะ
สุดทายที่มีฟอสเฟตสูงในเลือด (hyperphosphatemia)
เนื่องจากภาวะ renal osteodystrophy
หมายเหตุ แพทยบางทานมักหลีกเลี่ยงการใชเกลือของ
อะลู มิ เ นี ย มในข อ บ ง ใช นี้ (ดู พิ ษ ของอะลู มิ เ นี ย มใน
คำเตือนและขอควรระวัง ดานลาง) โดยเลือกใชเกลือ
ของแคลเซียมแทน แตหากผูปวยมีระดับแคลเซียมสูง
ในเลือดดวย การใชเกลือของอะลูมิเนียมเปนทางเลือก
ที่เหมาะสม
• ใชเปนครั้งคราวในการบรรเทาอาการอาหารไมยอย
(dyspepsia)
หมายเหตุ ไมควรใชตอเนื่องเปนเวลานานเนื่องจากมี
อะลูมิเนียมในปริมาณสูง • ไมควรใชเพื่อปองกันแผล
ทีท่ างเดินอาหารซึง่ เกิดจาก NSAID (ดูขอ ความในหัวขอ

1.1.1 ยาลดกรด (antacid) และ simeticone (simethicone)

1.1.1 ดานบน) • ไมแนะนำใหใชเพื่อรักษาแผลเพปติก
เนื่องจากมีประสิทธิผลต่ำ (ดูยาที่ใชรักษาแผลเพปติกใน
หัวขอ 1.3)
คำเตือนและขอควรระวัง
ดูขอความในหัวขอ 1.1.1 ดานบนประกอบดวย • ตับ
บกพรอง ดูคำเตื อ นและข อ ควรระวั ง อื่ น ๆ ด า นล า ง
ไตเสื่อม ดูขอหามใช คำเตือนและขอควรระวังอื่นๆ
ดานลาง อะลูมิเนียมถูกดูดซึมและสะสมไดหากมีภาวะ
ไตเสื่อมอยางรุนแรง หรือใชยาในขนาดสูงติดตอกันเปน
เวลานาน โดยสะสมไดในกระดูก ปอด และเนื้อเยื่อของ
ระบบประสาท ซึง่ อาจทำใหเกิดโรคกับผูป ว ยโรคไตทีก่ ำลัง
ทำการชำระเลือด (dialysis) ไดแก โรคกระดูกนวม (dialysis osteomalacia) โรคสมอง (dialysis encephalopathy)
และโรคสมองเสือ่ ม (dialysis dementia) • อะลูมิเนียม
ถู ก ดู ด ซึ ม เพิ่ ม ขึ้ น ไดหากกินรวมกับซิเตรตซึ่งเปนสวน
ประกอบของยาเม็ดฟู การตั้งครรภ ปลอดภัยหากใชเปน
ครั้งคราวเพื่อบรรเทาอาการอาหารไมยอย (US Pregnancy Category ไมมีขอ มูล, ADEC Category A) หญิง
ใหนมบุตร ใชไดอยางปลอดภัยหากใชเปนครั้งคราว เด็ก
หลีกเลี่ยงการใช (ดูขนาดยา) ผูสูงอายุ ใชดวยความ
ระมัดระวังเพราะอาจทำใหทองผูก และอาจเกิดพิษจาก
อะลูมิเนียมหากการทำงานของไตบกพรอง อันตรกิริยา
ดูอันตรกิริยารวมของกลุม ยาลดกรด ดานบน • หลีกเลีย่ ง
การกินยาลดกรดพรอมกับยาอื่น เชน bacampicillin,
digoxin, gabapentin, isoniazid, itraconazole,
ketoconazole, methenamine, phenytoin, quinidine,
quinolone, rosuvastatin, sotalol, tacrolimus, tetracycline, thyroid hormone ธาตุเหล็ก วิตามินดี ตลอดจน
ยาอื่ น ๆ อี ก หลายชนิ ด เช น ยาต า นวั ณ โรค ยาต า น
มาลาเรีย ยาตานเบาหวาน และยาลดความดัน หากจำเปน
ตองใชควรกินยาหางกันอยางนอย 2 ชั่วโมง คำเตือนและ
ขอควรระวังอืน่ ๆ aluminium hydroxide บางสูตรตำรับ
มีโซเดียมเปนสวนประกอบจึงควรระมัดระวังการใชกับ
ผู ที่ ต อ งจำกั ด ปริ ม าณโซเดียมในอาหาร รวมทั้งผูปวย
ภาวะหัวใจวาย ไตวาย บวม โรคไต หรือตับแข็งที่มี
ทองมาน (โรคตับขั้นรุนแรง)
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ขอหามใช
ภาวะฟอสเฟตต่ำในเลือด ทารกแรกเกิด และพอรฟเรีย
(หัวขอ 9.8.2) หามใชในภาวะไตวายนอกจากไดรับการ
ติดตามความเปนพิษจากอะลูมิเนียมอยางใกลชิด
ผลขางเคียง
ทองผูกพบไดบอ ยทีส่ ดุ และอาจนำไปสูภ าวะลำไสอดุ กัน้
ไดในผูป ว ยทีข่ าดน้ำหรือมีการเคลือ่ นไหวของลำไสลดลง
รวมทัง้ อาจนำไปสูโ รคริดสีดวงทวาร นิว่ อุจจาระ (fecalith)
และแผลรอยแยกที่ทวารหนัก การใชยาติดตอกันเปน
เวลานานอาจนำไปสูภ าวะฟอสเฟตต่ำในเลือด (เบือ่ อาหาร
อ อ นเพลี ย กล า มเนื้ อ อ อ นแรง) แคลเซียมสูงในเลือด
ตลอดจนนิ่วในไต กระดู ก น ว ม (osteomalacia) และ
กระดู ก พรุ น (osteoporosis) เนื่องจากการละลาย
ของกระดูก (bone resorption)
ขนาดยา
หมายเหตุ เมื่อกินยานี้ไมควรกินยาอื่นภายใน 2 ชั่วโมง
(ดูอันตรกิริยา)
• สำหรับภาวะฟอสเฟตสูงในเลือด
หมายเหตุ ติดตามระดับฟอสเฟตในซีรัมและปรับขนาด
ยาใหเหมาะสม
การใหยาทางปาก
ผูใหญ 300-600 มิลลิกรัม พรอมอาหาร วันละ 3 ครั้ง
เด็ก วันละ 50-150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยแบงใหวัน
ละ 4-6 ครั้ง
• สำหรับอาการอาหารไมยอย
หมายเหตุ ยาแบบแขวนตะกอนมีประสิทธิผลในการลดกรด
มากกวายาชนิดเม็ด เขยาขวดกอนรินยา
การใหยาทางปาก
ผู ใ หญ 600-1200 มิลลิกรัม ระหวางมื้ออาหารและ
กอนนอน
เด็ก ไมแนะนำใหใช เนือ่ งจากประสิทธิผลและความปลอดภัย
ยังไมไดรับการยืนยัน
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1.1.1 ยาลดกรด (antacid) และ simeticone (simethicone)

ALUMINIUM HYDROXIDE + MAGNESIUM
HYDROXIDE
ก
Chewable tab, Tab ตัวอยางเชน dried aluminium
hydroxide gel 300 mg + magnesium hydroxide
85 mg • ราคาเฉลี่ย 0.24 บาท
Susp ตัวอยางเชน aluminium hydroxide 271 mg
+ magnesium hydroxide 90 mg/5 ml (240 ml)
• ราคาเฉลี่ย 19.41 บาท
Susp (hosp)
ขอบงใช
บรรเทาอาการอาหารไมยอย ทั้งชนิดที่มีแผลและไมมี
แผลที่ทางเดินอาหาร
หมายเหตุ ไมควรใชตอเนื่องเปนเวลานาน • ไมควรใช
เพื่อปองกันแผลที่ทางเดินอาหารที่เกิดจาก NSAID (ดู
ขอความในหัวขอ 1.1.1 ดานบน) • ไมแนะนำใหใชเพื่อ
รั ก ษาแผลเพปติ ก (ยกเว น ในหญิ ง ตั้ ง ครรภ ห รื อ ให
นมบุตร) เนื่องจากมียาอื่นที่มีประสิทธิผลดีกวาและใช
สะดวกกวา (ดูยาที่ใชรักษาโรคแผลที่กระเพาะอาหาร
และลำไสเล็กสวนตน หัวขอ 1.3)
คำเตือนและขอควรระวัง
ดูขอความในหัวขอ 1.1.1 ดานบนประกอบดวย • ตับ
บกพรอง ดูภายใตชื่อยา ALUMINIUM HYDROXIDE
ดานบนและ MAGNESIUM HYDROXIDE (หัวขอ 1.6.4)
ไตเสื่อม ดูภายใตชื่อยา ALUMINIUM HYDROXIDE
ดานบนและ MAGNESIUM HYDROXIDE (หั ว ข อ
1.6.4) ประกอบดวย • หากมีภาวะไตเสื่อมในระดับ
ปานกลาง แมกนีเซียมอาจสะสมจนเกิดภาวะแมกนีเซียม
สูงในเลือดได จึงควรหลีกเลี่ยงหรือลดขนาดยาลง การ
ตั้งครรภ ยังไมมีขอมูลวาเปนอันตราย จัดเปนยาขนาน
แรกที่ ค วรเลื อ กใช เ พื่ อ ลดกรดในหญิ ง ตั้ ง ครรภ (US
Pregnancy Category B, ADEC Category ไมมขี อ มูล)
หญิงใหนมบุตร ใชไดอยางปลอดภัย เด็ก หลีกเลี่ยงการใช
(ดูขนาดยา) ผูสูงอายุ อาจเกิดพิษจากแมกนีเซียมได
อันตรกิรยิ า ดูอนั ตรกิรยิ ารวมของกลุม ยาลดกรด ดานบน
และดูภายใตชื่อยา ALUMINIUM HYDROXIDE ดานบน
และ MAGNESIUM HYDROXIDE (หัวขอ 1.6.4)

ขอหามใช
ดูภายใตชื่อยา ALUMINIUM HYDROXIDE ดานบน
และ MAGNESIUM HYDROXIDE (หัวขอ 1.6.4)
ประกอบดวย • หามใชในภาวะไตวายเนือ่ งจากอาจเกิด
ภาวะอะลูมิเนียมและแมกนีเซียมสูงในเลือดได
ผลขางเคียง
ดูภายใตชื่อยา ALUMINIUM HYDROXIDE ดานบน
และ MAGNESIUM HYDROXIDE (หัวขอ 1.6.4)
ขนาดยา
หมายเหตุ เมื่อกินยานี้ไมควรกินยาอื่นภายใน 2 ชั่วโมง
(ดูอันตรกิริยา) • ยาแบบแขวนตะกอนมีประสิทธิผลใน
การลดกรดมากกวายาชนิดเม็ด เขยาขวดกอนรินยา
• สำหรับอาการอาหารไมยอ ย ภาวะกรดเกินในกระเพาะ
อาหารและแผลเพปติก
การใหยาทางปาก (ยาชนิดแขวนตะกอน)
ผูใหญ ขนาดยาแตกตางกันในแตละบุคคล หากมีอาการ
มากอาจตองใชยาใหไดปริมาณ acid neutralizing capacity
(ANC) (ดูวิธีคำนวณ ANC ดานลาง) ระหวาง 80-140
มิลลิอิควิวาเลนทตอครั้ง (ประมาณ 30-60 มิลลิลิตร
ตอครั้ง ขึ้นกับองคประกอบของยา) และควรใหยาทุกๆ
3-6 ชั่วโมง หรืออาจใหยา 1 ชั่วโมงหลังอาหารและ 3
ชัว่ โมงหลังอาหารและกอนนอน (เชนรับประทานอาหาร
เวลา 7 น. 12 น. และ 18 น. และนอนเวลา 23 น.
อาจใหกินยาเวลา 8 น. 10 น. 13 น. 15 น. 19 น. 21 น.
และ 23 น. รวมวันละ 7 ครั้ง) กรณีผูปวยซื้อยาใชเอง
อาจใชยาครั้งละ 10-20 มิลลิลิตร 20-60 นาทีหลัง
อาหารและกอนนอน (วันละ 4 ครั้ง) หรือเมื่อตองการ
แตไมเกินวันละ 80 มิลลิลิตร
เด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป 5-15 มิลลิลิตร ทุก 3-6 ชั่วโมง
หรือ 4 เวลาหลังอาหารและกอนนอน
การใหยาทางปาก (ยาชนิดเม็ด)
ผูใหญ ขนาดยาแตกตางกันในแตละบุคคล หากมีอาการ
มากอาจต อ งใช ย าให ไ ด ป ริ ม าณ acid neutralising
capacity (ANC) ระหวาง 80-140 มิลลิอิควิวาเลนท
ตอครั้ง (ประมาณ 6-10 เม็ดตอครั้ง ขึ้นกับองคประกอบ
ของยา) และควรใหยาทุกๆ 3-6 ชั่วโมง หรืออาจให ย า
1 ชั่ ว โมงหลั ง อาหารและ 3 ชั่ ว โมงหลั ง อาหารและ

1.1.1 ยาลดกรด (antacid) และ simeticone (simethicone)

กอนนอน กรณีผูปวยซื้อยาใชเองอาจใชยาครัง้ ละ 1-4
เม็ดตามตองการ แตไมเกินวันละ 16 เม็ด
เด็ก ไมแนะนำใหใช เนื่องจากประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยยังไมไดรับการยืนยัน
วิธีคำนวณ acid neutralizing capacity (ANC)
คาที่กำหนดไวใน USP คือ Al(OH)3 มีคา ANC เทากับ
0.0385 mEq/mg และ Mg(OH)2 มีคา ANC เทากับ
0.0343 mEq/mg ในขณะที่ dry aluminum hydroxide
gel 1 มิลลิกรัมสมมูลยกับ Al(OH)3 0.765 มิลลิกรัม
ดั ง นั้ น ยาลดกรดตามตั ว อย า งข า งต น จึ ง มี ค า ANC
เทากับ 11.75 mEq ตอเม็ดหรือ 13.52 mEq ตอ 5
มิลลิลิตร
SIMETICONE (SIMETHICONE)
ก
Chewable tab ตัวอยางเชน 80 mg • ราคาเฉลี่ย
0.35 บาท
Susp ตั ว อย า งเช น drop 40 mg/0.6 ml (15 ml)
• ราคาเฉลี่ย 15 บาท
ขอบงใช
บรรเทาอาการทองอืด (flatulence) เนื่องจากมีแกสมาก
ในทางเดินอาหาร
หมายเหตุ ประสิทธิผลสำหรับบรรเทาอาการปวดเฉียบ
ในทารก (infantile colic) ยังไมแนชัด
คำเตือนและขอควรระวัง
ดูขอความในหัวขอ 1.1.1 ดานบนประกอบดวย • ตับ
บกพรอง ไมจำเปนตองปรับขนาดยา ไตเสื่อม ไมจำเปน
ตองปรับขนาดยา การตั้งครรภ ใชเฉพาะเมื่อประโยชน
มีมากกวาความเสี่ยงจากการใชยา (US Pregnancy
Category C, ADEC Category ไมมีขอมูล) หญิงให
นมบุตร ใชเฉพาะเมื่อประโยชนมีมากกวาความเสี่ยง
จากการใชยา เด็ก ดูขนาดยา ผูส งู อายุ ไมมขี อ ควรระวัง
เปนพิเศษ อันตรกิรยิ า ไมพบวามีอันตรกิริยาใด คำเตือน
และขอควรระวังอืน่ ๆ ยาเม็ด simeticone ชนิดเคี้ยว
บางตำรับมี aspartame (ซึ่งเปนแหลงของ phenylalanine) เปนสวนประกอบ ควรอานตรวจสอบสารอื่น
ในตำรั บ ยาก อ นใช ย านี้ กั บ ผู ป ว ยที่ มี ภ าวะป ส สาวะมี
ฟไนลคีโทน (phenylketonuria)
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ขอหามใช
ผูที่แพตอยานี้
ผลขางเคียง
ถายเหลว คลื่นไส อาเจียน เรอ
ขนาดยา
การใหยาทางปาก
ผู ใ หญ วั ย รุ น และเด็ ก โต ครั้งละ 40-120 มิลลิกรัม
วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและกอนนอน ไมเกินวันละ
500 มิลลิกรัม
เด็กอายุ 2-12 ป ครั้งละ 40 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง
หลังอาหารและกอนนอน ไมเกินวันละ 240 มิลลิกรัม
ทารกและเด็กอายุต่ำกวา 2 ขวบ ครั้งละ 20 มิลลิกรัม
วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและกอนนอน ไมเกินวันละ
240 มิลลิกรัม
ALUMINIUM HYDROXIDE + MAGNESIUM
HYDROXIDE + SIMETICONE 25-50 mg
ก
Chewable tab ตั ว อย า งเช น dried aluminium
hydroxide gel 300 mg + magnesium hydroxide
100 mg + simeticone 50 mg • ราคาเฉลี่ย 0.32
บาท
Tab dried aluminium hydroxide gel 300 mg +
magnesium hydroxide 100 mg + simeticone 25
mg • ราคาเฉลี่ย 0.22 บาท
หมายเหตุ ยาชนิด suspension ไมจัดเปนยาในบัญชียา
หลักแหงชาติ ยาเหลานี้อาจมีสัดสวนของสารออกฤทธิ์
แตกตางกันไดมาก เชนตอ 15 มิลลิลิตรมี Al(OH)3 918
มิลลิกรัม Mg(OH)2 300 มิลลิกรัม และ simeticone
60 มิลลิกรัม ซึง่ สำหรับผูใ หญจะได simeticone ในขนาด
ทีเ่ หมาะสมแตจะได Al(OH)3 มากและได Mg(OH)2 นอย
ขอบงใช
• บรรเทาอาการอาหารไมยอ ย (dyspepsia) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อมีแกสมากในทางเดินอาหาร
หมายเหตุ ไมควรใชติดตอกันเปนเวลานาน • ไมควร
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1.1.2 ยาแกทอ งอืด (anti-flatulence)

ใชเพื่อปองกันแผลที่ทางเดินอาหารที่เกิดจาก NSAID
(ดูขอความในหัวขอ 1.1.1 ดานบน) • ไมแนะนำใหใช
เพื่อรักษาแผลเพปติก เนื่องจากมียาอื่นที่เหมาะสมกวา
และแผลเพปติกไมตองการ simeticone ในการรักษา
คำเตือนและขอควรระวัง
ดู ภ ายใต ชื่ อ ยา ALUMINIUM HYDROXIDE +
MAGNESIUM HYDROXIDE และ SIMETICONE
ขอหามใช
ดู ภ ายใต ชื่ อ ยา ALUMINIUM HYDROXIDE +
MAGNESIUM HYDROXIDE และ SIMETICONE
ผลขางเคียง
ดู ภ ายใต ชื่ อ ยา ALUMINIUM HYDROXIDE +
MAGNESIUM HYDROXIDE และ SIMETICONE
ขนาดยา
หมายเหตุ เมื่อกินยานี้ไมควรกินยาอื่นภายใน 2 ชั่วโมง
• สวนผสมของสารออกฤทธิ์ทั้งสามชนิดในยาสูตรผสม
อาจมีปริมาณแตกตางกันไดมากระหวางยาแตละสูตร
โดยเฉพาะปริมาณของ simeticone จึงควรตรวจสอบ
ปริ ม าณ สวนประกอบของยาแตละชนิดกอนใช • ขนาด
ยาดานลาง อางอิงกับยาเม็ดที่มีสวนผสมของ Al(OH)3
250 มิลลิกรัม Mg(OH)2 250 มิลลิกรัม และ simeticone
25 มิลลิกรัมตอเม็ด
การใหยาทางปาก
ผูใหญ วัยรุนและเด็กอายุตั้งแต 12 ป ครั้งละ 2-4 เม็ด
วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและกอนนอน
เด็กอายุนอ ยกวา 12 ป ไมแนะนำ เนือ่ งจากประสิทธิผล
และความปลอดภัยยังไมไดรับการยืนยัน
1.1.2 ยาแกทองอืด (anti-flatulence)
• Compound Cardamom Mixture (Mist
Carminative) เฉพาะสู ต รที่ ไ ม มี sodium
bicarbonate (ก)
• ยาแกทองอืดสูตรอื่นๆ

ยาแกทอ งอืด (anti-flatulence) ชวยบรรเทาอาการทีเ่ กิดขึน้
เนื่องจากการยอยอาหารไมดี (indigestion) นอกเหนือ
จากยาในหัวขอ 1.1.1 ที่กลาวมาแลว และ mist carminative ยังมียาชนิดอื่นๆ จำหนายในทองตลาดอีกกวา
150 ตำรับ ทั้งชนิดยาเดี่ยวและยาผสมซึ่งมีตัวยาตั้งแต
2 ชนิดจนถึง 14 ชนิด
ยาที่นำมาผสมในสูตรยาตางๆ ขางตนนอกเหนือจาก
ยาลดกรด (ทีม่ ี aluminium และ magnesium เปนสวนประกอบ) และ simeticone แลวยังมีตัวยาอื่นๆ เชน
ยาชาเฉพาะที่ ยาตานฤทธิม์ สั คารินกิ activated charcoal,
calcium carbonate, cuttle fish bone, digestive
enzyme, kaolin, sodium bicarbonate วิตามิน และ
สมุนไพรเชนกระวาน (cardamom) กานพลู (clove)
โกฐน้ำเตา (rhubarb) การบูร (camphor) ผักชีลาว (dill)
ผักชีลอม (fennel) สะระแหน (peppermint) อบเชย
(cinnamon) ขิง และเปลือกสม ยาเหลานี้มีทั้งชนิดเม็ด
สำหรับผูใ หญและยาน้ำสำหรับเด็ก ยาแตละสูตรมีปริมาณ
ของสวนประกอบที่แตกตางกันมาก
ประโยชนของยาผสมเหลานี้มักไมไดรับการยืนยัน
ยาบางสูตรมีขนาดของตัวยาไมเหมาะสม (อาจมีขนาด
ต่ำไปหรือสูงไป) ยาบางชนิดอาจระคายเคืองทางเดิน
อาหารหรือเปนอันตรายโดยเฉพาะเมื่อใชในขนาดสูง
(เชน sodium bicarbonate ยาตานฤทธิ์มัสคารินิกและ
ยาทีม่ แี คลเซียมเปนสวนประกอบ) ยาบางชนิดไมมหี ลักฐาน
ดานประสิทธิผล (เชน benzocaine, cuttle fish bone
และ kaolin)
บัญชียาหลักแหงชาติบรรจุยาในกลุมยาแกทองอืดไว
เพียง 1 ชนิด เนื่องจากมีประสบการณการใชมานาน
เปนยาเตรียมในโรงพยาบาลและมีการผลิตโดยองคการ
เภสั ช กรรม ไมมีสวนผสมที่อาจเปนอันตราย (ยกเวน
สู ต รที่ มี sodium bicarbonate เป น ส ว นประกอบ)
อยางไรก็ตามไมควรใชกับเด็กเนื่องจากมีแอลกอฮอล
เปนสวนผสมและมีรสเผ็ด

1.2 ยาแกเกร็ง (antispasmodic) และยาอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลตอการเคลือ่ นไหวของทางเดินอาหาร

COMPOUND CARDAMOM MIXTURE (MIST
CARMINATIVE)
ก
หมายเหตุ เฉพาะสูตรที่ไมมี sodium bicarbonate เปน
สวนประกอบ
Mixt • 180 ml ราคาเฉลี่ย 10 บาท • 240 ml ราคา
เฉลี่ย 15 บาท • 450 ml ราคาเฉลี่ย 19.21 บาท
Mixt (hosp)
สวนประกอบ compound cardamom tincture •
capsicum tincture • ginger tincture • camphor •
ethyl alcohol
ขอบงใช
บรรเทาอาการทองอืด (flatulence) เนื่องจากมีแกสมาก
ในทางเดินอาหาร
คำเตือนและขอควรระวัง
ตับบกพรอง ไมมขี อ มูล ไตเสือ่ ม ไมมขี อ มูล การตั้งครรภ
 หญิงตัง้ ครรภไมควรใชยานี้ เนือ่ งจากมีแอลกอฮอลผสม
อยูแมในปริมาณไมสูงมาก (US Pregnancy Category
ไม มี ข อ มู ล , ADEC Category ไม มี ข อ มู ล ) หญิ ง ให
นมบุตร ไม มี ข อ มู ล เด็ ก หลีกเลี่ยงการใชเนื่องจากมี
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แอลกอฮอลผสมอยูและมีรสเผ็ด ผูสูงอายุ ไมมีขอมูล
อันตรกิริยา ไมมีขอมูล คำเตือนและขอควรระวังอื่นๆ
ผู ที่ แ พ menthol ควรหลีกเลี่ยงการใช ย าสู ต รนี้ ที มี
menthol เป น ส ว นประกอบ ผูที่ตองจำกัดเกลือใน
อาหารควรหลีกเลี่ยงการใชยาสูตรนี้ที่มี sodium bicarbonate เปนสวนประกอบ หมายเหตุ ยาทั้ง 2 สูตร
ขางตนเปนยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ
ขอหามใช
ผูที่แพตอยานี้
ผลขางเคียง
แสบรอนกลางอก ระคายเคืองรอบๆ ทวารหนัก แพยา
(พบไดนอ ย) ไดแก ผืน่ ขึน้ ปวดศีรษะ หัวใจเตนชา อาการสัน่
ของกลามเนื้อ และภาวะกลามเนื้อเสียสหการ
ขนาดยา
การใหยาทางปาก
ผูใ หญ ครัง้ ละ 15-30 มิลลิลติ ร วันละ 3-4 ครัง้ หลังอาหาร
เขยาขวดกอนรินยา
เด็ก ครั้งละ 5 มิลลิลิตร วันละ 3-4 ครั้ง หลังอาหาร
เขยาขวดกอนรินยา

1.2

ยาแกเกร็ง (antispasmodic) และยาอื่นๆ ที่มีผลตอการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร

1.2.1
1.2.2
1.2.3

ยาตานฤทธิ์มัสคารินิก (antimuscarinic)
ยาแกเกร็งอื่น (other antispasmodic)
ยาชวยเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร (motility stimulant)

ยาในกลุมนี้มีรายการยาในบัญชียาหลักแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2551 ดังนี้
ยากลุม Antispasmodics and other drugs altering gut motility
1. Dicycloverine hydrochloride
(Dicyclomine hydrochloride)

tab

ก

2. Domperidone

tab (as base/maleate),
susp (as base/maleate)

ก
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1.2.1 ยาตานฤทธิม์ สั คารินกิ (antimuscarinic)

3. Hyoscine butylbromide
(Hyoscine-n-butylbromide)

tab, syr, sterile sol

ก

4. Metoclopramide

tab, syr, sterile sol

ก

5. Mebeverine hydrochloride

tab

ข

ยาแกเกร็งประกอบดวยยาที่มีฤทธิ์ตานมัสคารินิกไดแก
dicycloverine (dicyclomine) (ก) และ hyoscine
butylbromide (ก) และยาที่เชื่อวาชวยคลายกลามเนื้อ
เรียบของลำไสไดโดยตรงไดแก mebeverine (ข) ฤทธิ์
คลายกลามเนื้อเรียบของยาเหลานี้มีประโยชนในกลุม
อาการลำไสไวเกินตอการกระตุน (IBS) และโรคไดเวอรติคลู มั ยาขางตนแทบไมมปี ระโยชนใดๆ ในกระบวนการ
รักษาแผลเพปติก
ยาที่ยับยั้งการออกฤทธิ์ของโดปามีนโดยจับที่ตัวรับ
โดปามีน (dopamine-receptor antagonist) ไดแก
metoclopramide (ก) และ domperidone (ก) (ดูหวั ขอ
4.6) ชวยกระตุนใหอาหารเคลื่อนผานทางเดินอาหารได
เร็ ว ขึ้ น เรี ย กยาในกลุ ม นี้ ว า prokinetic drug ซึ่ ง
cisapride (ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ) ก็จัดเปนยา
ในกลุม นี้ ยานีม้ ผี ลขางเคียงทีส่ ำคัญคือ ทำใหภาพคลืน่ ไฟฟา
หัวใจชวง QT ยาวขึ้น (QT prolongation) นำไปสูภาวะ
หัวใจเสียจังหวะในลักษณะตางๆ เชน torsade ซึ่งอาจ
ทำใหเสียชีวิตอยางฉับพลันจากหัวใจหยุดเตนได นับ
จนถึงปพ.ศ. 2540 มีรายงานความผิดปกติดังกลาวใน
ผูปวยจำนวน 270 ราย โดยมีผูเสียชีวิตถึง 70 ราย ใน
ตางประเทศจึงระงับการจำหนายยานี้หรือใหใชภายใต
การควบคุมในกระบวนการวิจัยเทานั้น ในขณะที่ยานี้มี
จำหนายอยางเสรีในประเทศไทยแมแตในรานขายยา
การใชยานี้รวมกับยาบางชนิด เชน macrolide และ
quinolone ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงขางตน ผูปวยที่ไดรับยา
ตามกรอบรายการยาในบัญชียาหลักแหงชาติจะไดรับ
ความคุมครองจากอันตรายขางตน

ยาตานฤทธิม์ สั คารินกิ (ชือ่ เดิมคือยาตานฤทธิโ์ คลิเนอรจกิ
หรือแอนติโคลิเนอรจกิ ) ชวยลดการเคลือ่ นไหวของลำไส
จึ ง มี ที่ ใชในการรักษากลุมอาการลำไสไวเกินตอการ
กระตุน และโรคไดเวอรตคิ ลู มั อยางไรก็ตามประโยชนทาง
การรักษายังไมไดรับการยืนยันและผลตอบสนองตอยา
ไมแนนอน ขอบงใชอนื่ ๆ ของยาตานฤทธิม์ สั คารินกิ ไดแก
ภาวะหัวใจเสียจังหวะ (หัวขอ 2.3.1) โรคหืดและโรค
ทางเดินหายใจ (หัวขอ 3.1.2) อาการเมารถ (หัวขอ 4.6)
กลุ ม อาการพาร กิ น สั น (หั ว ข อ 4.9.2) ภาวะกลั้ น
ป ส สาวะไม อ ยู (หัวขอ 7.4.2) ใชเพื่อขยายรูมานตา
และเพือ่ ใหกลามเนือ้ ยึดเลนสตาเปนอัมพาต (cycloplegia)
(หั ว ข อ 11.5) ใช เ ป น ยานำก อ นให ย าสลบ (premedication) (หัวขอ 15.1.5) และใชเปนยาแกพิษจาก
ยาฆาแมลงในกลุม organophosphate (หัวขอ 16 ดู
หัวขอการรักษาฉุกเฉินกรณีไดรับสารพิษ)

1.2.1 ยาตานฤทธิ์มัสคารินิก (antimuscarinic)
• atropine sulfate จัดเปนยาในหัวขอ 2.3 (ก) 11.5
(ค) 15.1.5 (ก) และ 16 (ก)

ยาตานฤทธิ์มัสคารินิกที่นำมาใชเพื่อลดการบีบเกร็ง
ของกลามเนื้อเรียบในทางเดินอาหารไดแกยาในกลุม
tertiary amine คือ dicycloverine hydrochloride (ก)

• dicycloverine hydrochloride (ก)
• hyoscine butylbromide (ก)
• clidinium
• oxyphencyclimine
• propantheline bromide

1.2.1 ยาตานฤทธิม์ สั คารินกิ (antimuscarinic)

(dicyclomine hydrochloride), atropine, hyoscine
hydrobromide, hyoscyamine และ l-hyoscine
(scopolamine) หรือยาในกลุม quaternary ammonium compound คือ hyoscine butylbromide (ก)
clidinium, oxyphencyclimine และ propantheline
bromide ยาทีม่ โี ครงสรางเปน quaternary ammonium
compound ละลายในไขมันไดนอยกวาจึงผานเขาสู
สมองไดนอย (ผลขางเคียงนอยกวา) แตดูดซึมจากทาง
เดินอาหารไดนอยกวาดวย (ประสิทธิผลไมแนนอน)
dicycloverine hydrochloride มีฤทธิ์ตานมัสคารินิก
นอยกวา atropine มาก (ประมาณ 1/8 เทา) จึงไมพบ
อาการปากแหงหรือใจสัน่ หามใชยานีใ้ นเด็กอายุนอ ยกวา
6 เดือน hyoscine butylbromide เปนยาแกเกร็งของ
ทางเดินอาหารที่นิยมใชกันอีกชนิดหนึ่ง รูปแบบยาฉีดมี
ประโยชนในการตรวจวินจิ ฉัยทางรังสีวทิ ยาและการสอง
กลองตรวจ สวน atropine และ belladonna alkaloids
ไมควรใชเปนยาแกเกร็งเนื่องจากผลขางเคียงจากยามี
มากกวาประโยชนทไี่ ด ยกเวนกรณีใชรว มกับ irinotecan
เพื่อบรรเทาอาการทองรวงอันเปนผลขางเคียงจากยา
คำเตื อ นและข อ ควรระวั ง รวมของกลุ ม ยาต า นฤทธิ์
มัสคารินิก ระมัดระวังการใชยาตานฤทธิ์มัสคารินิกกับ
ผูป ว ยกลุม อาการดาวน เด็กและผูส งู อายุ เนือ่ งจากไวตอ
ผลขางเคียงของยา จัดเปนกลุม ยาทีค่ วรหลีกเลีย่ งในผูส งู
อายุตามเกณฑของเบียรส (ดู Beers criteria หนา ข-55)
โดยถูกจัดใหมคี วามรุนแรงของปญหาในระดับสูง • ระวัง
การใชในภาวะทองรวง (อาจเพิ่มปริมาณของแบคทีเรีย
กอโรคในลำไส) ไมควรใชในโรคกรดไหลยอน ลำไสใหญ
อักเสบเรื้อรังเปนแผลเปอย (ulcerative colitis) เนื่อง
จากอาจทำใหอาการของโรคเลวลง หลีกเลี่ยงการใชกับ
ผูที่มีกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ความดันเลือดสูง
ภาวะหัวใจเสียจังหวะ หัวใจวาย โรคหลอดเลือดหัวใจ
ไข โรคหอบหืด (ยกเวนยาชนิดสูดพนเชน ipratropium)
COPD การตั้งครรภ การใหนมบุตร ตลอดจนภาวะอื่นๆ
ที่มีอัตราหัวใจเตนเร็ว (เชน ภาวะตอมไทรอยดทำงาน
เกิน หรือการผาตัดหัวใจ)
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อันตรกิริยารวมของกลุมยาตานฤทธิ์มัสคารินิก มียา
หลายชนิดที่มีฤทธิ์ตานมัสคารินิก หากใชรวมกันจะเพิ่ม
อาการขางเคียงเชน ปากแหง ปสสาวะคั่ง ทองผูก
ตาพรา มีไข งวงซึม และยังทำใหผูสูงอายุมีอาการ
สับสนได ตัวอยางยาที่มีฤทธิ์ตานมัสคารินิกที่ถูกใชบอย
ไดแก muscle relaxant (เชน orphenadrine) tricyclic
antidepressant (เชน amitriptyline) antihistamine
(เช น chlorpheniramine) phenothiazine (เช น
chlorpromazine) antiarrhythmia (เชน quinidine)
และ atypical antipsychotic agent (เชน clozapine)
ขอหามใชรวมของกลุมยาตานฤทธิ์มัสคารินิก หามใช
กับผูที่เปนโรคตอหินแบบมุมปด โรคกลามเนื้อออนแรง
ชนิดราย (แตอาจใชเพือ่ ลดผลขางเคียงจากฤทธิม์ สั คารินกิ
ของสารตานเอนไซมโคลีนเอสเตอเรส หัวขอ 10.2.1)
หลอดอาหารอักเสบจากโรคกรดไหลยอน ลำไสอืดเปน
อัมพาต กระเพาะอาหารสวนปลายตีบ ลำไสอุดกั้น
ตอมลูกหมากโต และทางเดินปสสาวะอุดกั้น

ผลขางเคียงรวมของกลุมยาตานฤทธิ์มัสคารินิก ไดแก
ทองผูก หัวใจเตนชาชัว่ ขณะ (ตามดวยอาการหัวใจเตนเร็ว
ใจสั่น และหัวใจเตนผิดจังหวะ) สารคัดหลั่งในหลอดลม
ลดลง ปวดปสสาวะฉับพลันและปสสาวะคั่ง รูมานตา
ขยายรวมกับปญหาการปรับตาดูระยะใกลไกล กลัวแสง
ปากแหง (อาจทำใหฟน ผุหากมีอาการปากแหงติดตอกัน
เปนเวลานาน) หนาแดง และผิวแหง ผลขางเคียงทีเ่ กิดไมบอ ย
ได แ ก อาการสั บ สน (โดยเฉพาะผู สู ง อายุ ) คลื่ น ไส
อาเจียน และเวียนศีรษะ
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1.2.1 ยาตานฤทธิม์ สั คารินกิ (antimuscarinic)

DICYCLOVERINE (DICYCLOMINE) HYDROCHLORIDE
ก
Tab 10 mg • ราคาเฉลี่ย 0.45 บาท
ขอบงใช
บรรเทาอาการที่เกิดจากการบีบเกร็งของกลามเนื้อเรียบ
ของทางเดินอาหาร
คำเตือนและขอควรระวัง
ตับบกพรอง ใชดวยความระมัดระวัง ไตเสื่อม ใชดวย
ความระมัดระวัง การตั้งครรภ ยั ง ไม มี ข อ มู ล ว า เป น
อั น ตราย (US Pregnancy Category B, ADEC
Category B1) หญิงใหนมบุตร ดูขอหามใช ยาอาจ
ยับยั้งการหลั่งน้ำนมและอาจเปนอันตรายตอทารกที่ดื่ม
นมมารดา เด็ก ดูคำเตือนและขอควรระวังรวม ดานบน
และดูขอหามใช ผูสูงอายุ ควรหลีกเลี่ยง ดูคำเตือนและ
ขอควรระวังรวม ดานบน อันตรกิริยา ดูอันตรกิริยารวม
ดานบน คำเตือนและขอควรระวังอื่นๆ ไมแนะนำใหใช
อยางตอเนื่องเปนเวลานาน
ขอหามใช
ดูขอหามใชรวม ดานบนประกอบดวย • หามใชกับหญิง
ใหนมบุตรและทารกอายุนอยกวา 6 เดือน เนื่องจากมี
รายงานผลข า งเคี ย งที่ รุ น แรงจากการใช ย าน้ำ
dicyclomine กับเด็กเล็ก ไดแก อาการชัก หมดสติชั่ว
คราว ชีพจรเปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ (fluctuation) กลาม
เนื้อออนแรง โคมา และความผิดปกติของการหายใจ
ไดแก หายใจลำบาก หอบ การหายใจลมเหลว หยุด
หายใจ ขาดอากาศหายใจ (asphyxia)
ผลขางเคียง
ดูผลขางเคียงรวม ดานบน
ขนาดยา

การใหยาทางปาก
ผูใ หญ ครัง้ ละ 10-20 มิลลิกรัม วันละ 3-4 ครัง้ กอนหรือ
หลังอาหาร ไมควรใชยาเกินวันละ 80 มิลลิกรัม
ผูสูงอายุ ควรหลีกเลี่ยง
เด็กอายุ 2-12 ป ครั้งละ 10 มิลลิกรัม วันละ 3-4 ครั้ง
กอนหรือหลังอาหาร ขนาดยาสูงสุดไมเกินวันละ 40
มิลลิกรัม
ทารกอายุ 6-23 เดือน ครั้งละ 5-10 มิลลิกรัม 15 นาที
กอนอาหาร ไมเกินวันละ 3-4 ครั้ง
ทารกอายุนอยกวา 6 เดือน หามใช
HYOSCINE BUTYLBROMIDE
ก
Tab 10 mg • ราคาเฉลี่ย 0.60 บาท
Syr 1 mg/ml (60 ml) • ราคาเฉลี่ย 10 บาท
Sterile sol amp 20 mg (1ml) • ราคาเฉลี่ย 4.50
บาท
ขอบงใช
บรรเทาอาการที่เกิดจากการบีบเกร็งของกลามเนื้อเรียบ
ของทางเดินอาหาร
คำเตือนและขอควรระวัง:
ตับบกพรอง ไมมีขอมูล ไตเสื่อม ไมจำเปนตองปรับ
ขนาดยา การตั้งครรภ ผูผลิตในประเทศอังกฤษแนะนำ
ใหหลีกเลี่ยงการใช (US Pregnancy Category C,
ADEC Category B2) หญิงใหนมบุตร ระมัดระวังการใช
เด็ก ดูคำเตือนและขอควรระวังรวม ดานบน ผูสูงอายุ
ดู คำเตือนและขอควรระวังรวม ดานบน อันตรกิริยา
ดูอันตรกิริยารวม ดานบน
ขอหามใช
ดูขอ หามใชรวม ดานบนประกอบดวย • หลีกเลีย่ งการใช
กรณีพอรฟเรีย (หัวขอ 9.8.2)
ผลขางเคียง
ดูผลขางเคียงรวม ดานบน
ขนาดยา
หมายเหตุ ยาดูดซึมไดนอยจากทางเดินอาหาร
• สำหรั บ อาการปวดท อ งที่ มี ส าเหตุ จ ากการบี บ เกร็ ง
ของกลามเนื้อเรียบ

1.2.2 ยาแกเกร็งอืน่ (other antispasmodic)

การใหยาทางปาก
ผูใหญ ครั้งละ 20 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง ใหไดทั้ง
กอนหรือหลังอาหาร
เด็กอายุ 6-12 ป ครั้งละ 10 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง
• สำหรับกลุมอาการลำไสไวเกินตอการกระตุน (IBS)
การใหยาทางปาก
ผูใหญ ครั้งละ 10 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง อาจเพิ่มได
ถึงครั้งละ 20 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง
• สำหรับการบีบเกร็งแบบเฉียบพลันและการบีบเกร็ง
ระหวางกระบวนการวินิจฉัยดวยเครื่องมือ
การฉีดเขากลามเนื้อหรือหลอดเลือดดำอยางชาๆ
ผูใหญ ครั้งละ 20 มิลลิกรัม ใหซ้ำไดถาจำเปนหลังจาก
30 นาที (อาจใหถี่กวานี้เมื่อใชในกรณีการสองตรวจ
ดวยกลอง) ขนาดสูงสุดไมเกินวันละ 100 มิลลิกรัม
เด็ก ไมแนะนำใหใช
1.2.2 ยาแกเกร็งอื่น (other antispasmodic)
• mebeverine hydrochloride (ข)
• alverine citrate
• drotaverine
• fenoverine
• fenpiverinium
• pitofenone
• tiropramide
mebeverine (ข) alverine, fenoverine และ peppermint oil จัดเปนยาที่เชื่อวาสามารถคลายกลามเนื้อ
เรียบของลำไสไดโดยตรงและอาจบรรเทาอาการปวดที่
เกิดจากกลุมอาการลำไสไวเกินตอการกระตุน (IBS)
และโรคไดเวอรตคิ ลู มั ได ยากลุม นีไ้ มมผี ลขางเคียงทีร่ นุ แรง
ของยาตานฤทธิม์ สั คารินกิ แตควรหลีกเลีย่ งการใชยากลุม นี้
กับผูท มี่ ลี ำไสอดื เปนอัมพาตเชนเดียวกับยาแกเกร็งอื่นๆ
• alverine citrate มีประสิทธิผลไมแตกตางจากยา
หลอกใน IBS และมีอันตรายตอตับ • drotaverine อาจ
มีที่ใชใน IBS แตยังตองการการศึกษาเพิ่มเติม • ภาวะ
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กลามเนือ้ ลายสลาย (rhabdomyolysis) เปนผลขางเคียง
ที่ตองระมัดระวังของ fenoverine • fenpiverinium
และ pitofenone ถูกนำมาใชรวมกันเปนยาผสม ซึ่งทั้ง
สองเปนยาตานฤทธิ์มัสคารินิก การนำยาที่ออกฤทธิ์
เหมือนกันมาใชรวมกันเปนการใชยาอยางไมสมเหตุผล
เนื่องจากประสิทธิผลของยาจะไมเพิ่มขึ้น แตเพิ่มความ
เสี่ยงตอผลขางเคียง • tiropramide มีขอมูลไมเพียงพอ
ทีจ่ ะยืนยันประสิทธิผลของยา • สะระแหน (peppermint)
อาจทำใหเกิดอาการแสบรอนกลางอก
MEBEVERINE HYDROCHLORIDE
ข
Tab 135 mg • ราคาเฉลี่ย 3.50 บาท
ขอบงใช
เปนยาเสริมสำหรับโรคของทางเดินอาหารที่มีสาเหตุ
จากการบีบเกร็งของกลามเนือ้ เรียบ เชน กลุม อาการลำไส
ไวเกินตอการกระตุน (IBS)
คำเตือนและขอควรระวัง
ตับบกพรอง ดูขอหามใช ระมัดระวังการใชกับผูปวยตับ
บกพรองขั้นนอยถึงปานกลาง ไตเสื่อม ระมัดระวังการ
ใชกบั ผูป ว ยไตเสือ่ มขั้นนอยถึงปานกลาง การตัง้ ครรภ ยัง
ไมมีขอมูลวาเปนอันตราย ผูผลิตเตือนใหระวังการใช
(US Pregnancy Category ไมมีขอมูลเนื่องจากไมมี
จำหนายในสหรัฐอเมริกา, ADEC Category ไมมีขอมูล)
หญิงใหนมบุตร ปริมาณในน้ำนมนอยเกินกวาจะเปน
อันตราย เด็ก ไมมขี อ มูล ผูส งู อายุ ไมมขี อ มูล อันตรกิรยิ า
ไมมขี อ มูล คำเตือนและขอควรระวังอืน่ ๆ หลีกเลีย่ งสำหรับ
ผูปวยพอรฟเรีย (ดูหัวขอ 9.8.2)
ขอหามใช
ผูที่มีลำไสอืดเปนอัมพาต ตับบกพรองขั้นรุนแรง
ผลขางเคียง
แพยา (เกิดไดนอย) ไดแก ผื่นขึ้น ลมพิษ และบวมน้ำ
ใตผิวหนัง คลื่นไส เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ
ขนาดยา
การใหยาทางปาก
ผูใหญและเด็กอายุตั้งแต 10 ป 135 มิลลิกรัม วันละ
3 ครั้ง กอนอาหาร 20 นาที
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1.2.3 ยาชวยเพิ่มการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร
(motility stimulant)
• metoclopramide (ก) ดูรายละเอียดในหัวขอ 4.6
• domperidone (ก) ดูรายละเอียดในหัวขอ 4.6
• cisapride
metoclopramide (ก) และ domperidone (ก) (อาน
เอกสารเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับยาแตละชนิดในหัวขอ 4.6)
มีฤทธิ์ตานโดปามีน ชวยกระตุนการขับเคลื่อนอาหาร
ผานกระเพาะอาหารและลำไสเล็กและเพิ่มแรงหดตัว
ของหูรูดหลอดอาหาร ใชกับผูปวยบางรายที่มีอาการ
อาหารไมยอ ยชนิดไมมแี ผลทีท่ างเดินอาหาร (non-ulcer
dyspepsia) • metoclopramide ยังใชในการตรวจ
ลำไส ท างรั ง สี วิ ท ยาโดยช ว ยเพิ่ ม อั ต ราการไหลของ
แบเรียมในทางเดินอาหารและเปนยาเสริมในการรักษา

โรคกรดไหลยอน • metoclopramide มีประโยชนกบั ผปู ว ย
ที่มีอาการคลื่นไส อาเจียนทั่วไปและที่เกิดจากการรักษา
ดวยเคมีบำบัด และไมเกรน (หัวขอ 4.7.4.1) แตอาจทำให
เกิดภาวะกลามเนื้อตึงผิดปกติและทำใหเกิดอาการสั่น
หรือการเคลือ่ นไหวรางกายทีค่ วบคุมไมไดบริเวณใบหนา
เกิดการหดเกร็งของกลามเนื้อ และอาการลูกตาจองตรึง
(oculogyric crisis) อาการเหลานี้พบไดบอยกับผูมี
อายุนอย (โดยเฉพาะกับเด็กหญิงและหญิงสาว) รวมทั้ง
ผูสูงอายุซึ่งอาจเกิดกับ domperidone ไดเชนเดียวกัน
แตไมบอย เนื่องจากผานเขาสูสมองไดนอยกวา อาการ
เหลานี้มักเกิดหลังไดรับยาไมนานและหายไปภายใน
24 ชัว่ โมงหลังหยุดยา (ขอมูลอืน่ และผลขางเคียงจากยา
ดูหัวขอ 4.6) domperidone ยังไมไดรับอนุมัติใหใช
หรื อ จำหน า ยในสหรั ฐ อเมริ ก า (จั ด เป น ยาในหมวด
investigational drug)

1.3

ยารักษาแผลที่ทางเดินอาหาร (ulcer-healing drug)

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7

ยาตานตัวรับฮิสทามีนชนิดที่ 2 (H2-receptor antagonist)
ยาตานฤทธิ์มัสคารินิกชนิดเจาะจง (selective antimuscarinic)
สารประกอบเชิงซอน (chelate and complex)
แอนะล็อกของโพรสตาแกลนดิน (prostaglandin analogue)
ยายับยั้งการขับโปรตอน (proton pump inhibitor - PPI)
ยารักษาแผลที่ทางเดินอาหารชนิดอื่นๆ (other ulcer-healing drug)
ยาที่ใชหามเลือดจากภาวะเลือดออกจากเสนเลือดขอดในหลอดอาหาร (drug used in variceal
bleeding)

ยาในกลุมนี้มีรายการยาในบัญชียาหลักแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2551 ดังนี้
ยากลุม Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding
1. Omeprazole

EC cap (as base)

ก

2. Ranitidine hydrochloride

film coated tab

ก

3. Omeprazole sodium

sterile pwdr

ข
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4. Ranitidine hydrochloride

sterile sol

ข

5. Pantoprazole sodium

sterile pwdr

ค

6. Sucralfate

tab, susp

ค

7. Somatostatin acetate

sterile pwdr

ง
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เงือ่ นไข
1. ใชสำหรับ pancreatic fistula
2. ใชสำหรับ variceal bleeding ในกรณีทมี่ หี ลักฐานวาเปนภาวะเลือดออกจาก portal hypertensive
gastropathy โดยใชรว มกับ therapeutic endoscopic intervention
8. Lauromacrogol 400 (Polidocanol)

ง

sterile sol

เงือ่ นไข
1. ใชชว ยหาม variceal bleeding ผานทาง endoscopy และใชสำหรับ sclerotherapy
2. ใชสำหรับ varicose vein และ hemorrhoid
9. Ranitidine bismuth citrate

ง

tab

เงือ่ นไข
ใชเปน second-line drug ในการกำจัด H. pylori
แผลทางเดิ น อาหารมั ก เกิ ด บริ เ วณกระเพาะอาหาร
ลำไสเล็กสวนตน และหลอดอาหารสวนลาง กรณีที่เปน
หลั ง การผ า ตั ด มั ก เป น บริ เ วณรอยต อ ที่ ทำศั ล ยกรรม
(gastro-enterostomy stoma)
วิธีที่ชวยใหแผลหายเร็วขึ้นประกอบดวย การหยุด
สูบบุหรี่ การใชยาลดกรด และการใชยายับยัง้ การหลัง่ กรด
แต มั ก กลั บ เป น ซ้ำ ได เ มื่ อ หยุ ด การรั ก ษา แผลบริ เ วณ
ลำไสเล็กเกือบทั้งหมดและสวนใหญของแผลกระเพาะ
อาหาร ที่ไมไดมีสาเหตุจาก NSAID จะเกิดจากเชื้อ
Helicobacter pylori
การรั ก ษาแผลทางเดิ น อาหารจากการติ ด เชื้ อ
H. pylori และจากการใชยากลุม NSAID จะไดกลาวถึง
ตอไป
การติดเชื้อ Helicobacter pylori
แผลที่กระเพาะอาหารและลำไสเล็กสวนตนอาจรักษา

ใหหายไดอยางรวดเร็วและยาวนานดวยการกำจัดเชื้อ
H. pylori หากทำไดควรตรวจวามีเชื้อนี้หรือไมกอนเริ่ม
การรักษา การใชยายับยัง้ การหลัง่ กรดรวมกับยาตานแบคทีเรีย
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสู ง ในการกำจั ด เชื้ อ นี้ การติ ด เชื้ อ ซ้ำ
พบไดนอย ความเสี่ยงในการเกิดลำไสใหญอักเสบจาก
การใชยาปฏิชวี นะในขอบงใชนมี้ ไี มมาก แตควรคำนึงถึง
เพื่อปองกันการใชยาปฏิชีวนะอยางพร่ำเพรื่อ
การใช ย า 3 ชนิ ด ร ว มกั น (triple therapy) ซึ่ ง
ประกอบดวย omeprazole (ก) amoxicillin (ก)
และ metronidazole (ก) หรือ clarithromycin (ง)
เปนเวลา 1 สัปดาห สามารถกำจัดเชื้อ H. pylori ไดเกิน
กวารอยละ 90 ของผูปวย โดยทั่วไปแลวไมจำเปน
ตองใหยายับยั้งการหลั่งกรด (PPI หรือ H2-receptor
antagonist) ตอไปอีกหลังการกำจัดเชือ้ เวนแตเปนแผล
เลือดออกหรือแผลทะลุ • พบการดื้อยา metronidazole
หรือ clarithromycin ไดบอยกวา amoxicillin และอาจ
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เกิดขึ้นระหวางการรักษา ในประเทศอังกฤษแนะนำ
ให ใ ช สู ต รยาที่ ป ระกอบด ว ย amoxicillin กั บ
clarithromycin ตอนเริม่ รักษา สวนสูตรยาทีป่ ระกอบดวย
amoxicillin กับ metronidazole ใชเมือ่ สูตรแรกลมเหลว
แตสูตรยาที่ใช metronidazole มีราคาประหยัดที่สุด
เนื่ อ งจากเป น ยาในบั ญ ชี ย าหลั ก แห ง ชาติ บั ญ ชี ก.
ในขณะที่ clarithromycin เปนยาในบัญชี ง. จึงควร
สัง่ ใชโดยแพทยผชู ำนาญในสถานพยาบาลทีม่ คี วามพรอม
ในการตรวจวินิจฉัยโรคไดอยางแมนยำเทานั้น อาจใช
ranitidine bismuth citrate (ง) แทน PPI โดยใช
เปน second line drug และสั่งใชโดยแพทยผูชำนาญ
ยาสูตรอืน่ เชนสูตรยาทีใ่ ชยา 4 ชนิดรวมกัน (quadruple
therapy) ซึง่ ใช clarithromycin รวมกับ metronidazole
ควรใชในสถานพยาบาลเฉพาะทางโดยแพทยผูชำนาญ
เทานั้น การรักษาที่ลมเหลวมักเกิดจากเชื้อดื้อยาหรือ
ความไมรวมมือของผูปวย
การใชยา 3 ชนิด เปนเวลา 2 สัปดาห อาจมีอัตรา
การกำจั ด เชื้ อ สู ง กว า การใช ย าเพี ย ง 1 สั ป ดาห แต
พบอาการไมพงึ ประสงคไดบอ ย ความรวมมือในการใชยา
ที่ลดลงของผูปวยอาจหักลางประโยชนที่อาจเพิ่มขึ้น
การใชยาเพียง 2 ชนิด (dual therapy) โดยใชยา
ต า นแบคที เ รี ย เพี ย งชนิ ด เดี ย วร ว มกั บ ยาลดการหลั่ ง
กรดเปนเวลา 2 สัปดาห มีอัตราการกำจัดเชื้อต่ำและ
ไมแนะนำใหใช
ในตางประเทศมีการใช tinidazole หรือ tetracycline (ก) เพื่อกำจัดเชื้อ H.pylori บางเปนครั้งคราว
แต ค วรใช ร ว มกั บ ยายั บ ยั้ ง การหลั่ ง กรดและยา
ตานแบคทีเรียชนิดอื่น

การตรวจหาเชื้อ Helicobacter pylori
สามารถตรวจไดดวยวิธี 13C urea breath test (13CUBT) โดยเก็บตัวอยางลมหายใจของผูปวยเปรียบเทียบ
ก อ นและหลั ง ให ผู ป ว ยกิ น สารไอโซโทป 13C urea
การตรวจดวยวิธีนี้เปนการตรวจหาเชื้อ H.pylori ที่
สะดวกและนิยมใชมากทีส่ ดุ มีขอ แนะนำวาไมควรตรวจ
ดวยวิธีนี้ภายใน 4 สัปดาหหลังการใหยาตานแบคทีเรีย
หรือภายใน 2 สัปดาหหลังการใหยายับยั้งการหลั่งกรด
หมายเหตุ ราคายาคำนวณจากราคายาทีผ่ ลิตในประเทศ
สูตรยาในการกำจัดเชื้อ Helicobacter pylori โดย
แพทยในโรงพยาบาลชุมชน
การใหยาทางปาก
ผูใหญและเด็กอายุตั้งแต 12 ป
omeprazole (20 มิลลิกรัม) วันละ 2 ครั้ง รวมกับ
amoxicillin 500 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง รวมกับ
metronidazole 400 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง (ราคา
ประมาณ 140 บาทตอการรักษา 7 วัน)
สูตรยาในการกำจัดเชื้อ Helicobacter pylori โดย
แพทยในสถานพยาบาลเฉพาะทาง
การใหยาทางปาก
ผูใหญและเด็กอายุตั้งแต 12 ป
• omeprazole 20 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้งใหรวมกับ
metronidazole 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง และ
clarithromycin 500 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง (ราคา
ประมาณ 320 บาทตอการรักษา 7 วัน)
หรือ
• omeprazole 20 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง ใหรวมกับ
amoxicillin 500 มิ ล ลิ ก รั ม วั น ละ 2 ครั้ ง และ
clarithromycin 500 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง (ราคา
ประมาณ 385 บาทตอการรักษา 7 วัน)
หรือ
• ranitidine bismuth citrate 400 มิลลิกรัม วันละ
2 ครั้ ง ร ว มกั บ amoxicillin 1 กรั ม วั น ละ 2 ครั้ ง
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รวมกับ metronidazole 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
(ราคาประมาณ 510 บาทตอการรักษา 7 วัน)
หรือ
• ranitidine bismuth citrate 400 มิลลิกรัม วันละ
2 ครั้ง รวมกับ metronidazole 400 มิลลิกรัม วันละ
2 ครั้ง รวมกับ clarithromycin 500 มิลลิกรัม วันละ
2 ครั้ง (ราคาประมาณ 700 บาทตอการรักษา 7 วัน)
หรือ
• ranitidine bismuth citrate 400 มิลลิกรัม วันละ
2 ครั้ ง ร ว มกั บ amoxicillin 1 กรั ม วั น ละ 2 ครั้ ง
รวมกับ clarithromycin 500 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
(ราคาประมาณ 740 บาทตอการรักษา 7 วัน)
ขนาดยาในเด็กอายุต่ำกวา 12 ปสำหรับการกำจัดเชื้อ
Helicobacter pylori
Omeprazole
อายุ 2-12 ป 1-2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ขนาดสูงสุด 40
มิลลิกรัม) วันละครั้ง
Amoxicillin 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบงใหวันละ
2 ครั้ง หรือ
อายุ 2-6 ขวบ 250 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
อายุ 6-12 ป 500 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
Clarithromycin 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบงใหวัน
ละ 2 ครั้ง หรือ
อายุ 2-6 ขวบ 125 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
อายุ 6-9 ขวบ 187.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
อายุ 9-12 ป 250 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
Metronidazole 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบงให
วันละ 2 ครั้ง หรือ
อายุ 2-6 ขวบ 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
อายุ 6-12 ป 200 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
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แผลทางเดินอาหารที่มีสาเหตุจาก NSAID (NSAIDassociated ulcer)
เปนที่ทราบกันดีวาการใช NSAID อาจทำใหเกิดแผลที่
กระเพาะอาหารหรือลำไส และอาจมีเลือดออกจากแผล
เหลานั้นได หากเปนไปไดควรหยุดใช NSAID ในผูปวย
ที่มีแผลเกิดขึ้น
ผูท มี่ คี วามเสีย่ งตอการเกิดแผลทางเดินอาหารและจำเปน
ตองใช NSAID อาจพิจารณาให PPI เชน omeprazole
ในขนาด 20 มิลลิกรัม/วัน (ไมใช 40 มิลลิกรัม/วัน ที่มัก
ปฏิ บั ติ กั น ) หรื อ H 2-receptor antagonist เช น
ranitidine ในขนาดสองเทาของปกติคอื 600 มิลลิกรัม/วัน
(ไมใช 300 มิลลิกรัม/วัน ที่มักปฏิบัติกัน) เพื่อชวย
ปองกันการเกิดแผลดังกลาว (การใช antacid ไมมี
ประสิทธิผลในการปองกันแผลที่มีสาเหตุจาก NSAID)
ทั้ง NSAID และการติดเชื้อ H.pylori ตางเปนปจจัย
เสี่ยงของการเกิดแผลและการมีเลือดออกจากทางเดิน
อาหาร จึงไมแนะนำใหรักษากำจัดเชื้อ H.pylori หาก
เป น แผลทางเดิ น อาหารขณะใช NSAID และยั ง ไม
หยุดใช NSAID เนื่องจากมีความเสี่ยงตอการเกิดแผล
และการมีเลือดออกจากทางเดินอาหารจาก NSAID อยู
อยางไรก็ตามหากผูป ว ยกำลังจะเริม่ การรักษาดวย NSAID
อยางตอเนื่องเปนเวลานาน การกำจัดเชื้อ H.pylori ใน
ผูท ตี่ รวจพบเชือ้ และมีอาการอาหารไมยอ ยหรือมีประวัติ
เปนแผลที่ทางเดินอาหารอาจชวยลดความเสี่ยงของ
การเกิดแผลได
ในผูปวยที่หยุดการใช NSAID ได การใช PPI ให
ผลการรักษาแผลไดเร็วทีส่ ดุ แต H2-receptor antagonist
ก็ไดผลเชนกัน
หากยังจำเปนตองใช NSAID ตอไป มีทางเลือกดังนี้
• ใช NSAID ชนิดเดิม และใหการรักษาแผลดวย
PPI จนแผลหาย แลวให PPI ตอไป (ไมควรลด
ขนาดยา PPI ลงเมื่อแผลหาย เพราะอาจเกิดแผล
ขึ้นใหมโดยไมแสดงอาการ)
• เปลี่ยน NSAID เปน COX-II inhibitor ใหการ
รักษาแผลดวย PPI จนแผลหาย แลวหยุดการใช
PPI (เนื่ อ งจากไม มี ข อ บ ง ใช ใ ห ใ ช COX-II
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inhibitor รวมกับ PPI) แตวิธีนี้มีความเสี่ยงและ
คาใชจายมากกวาวิธีแรก และไมแนะนำเนื่องจาก
COX-II inhibitor ไมเปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ
หมายเหตุ COX-II inhibitor ไมเปนยาในบัญชียา
หลักแหงชาติ เนื่องจากไมมีความคุมคาในการใช

1.3.1 ยาตานตัวรับฮิสทามีนชนิดที่ 2 (H2-receptor
antagonist)
• ranitidine (ก) (ข)
• cimetidine
• famotidine
• nizatidine
ยากลุม H2-receptor antagonist รักษาแผลกระเพาะ
อาหารและลำไสเล็กโดยลดการหลัง่ กรดในทางเดินอาหาร
ผ า นการออกฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง ตั ว รั บ ฮิ ส ทามี น ชนิ ด H 2
นอกจากนี้ยังใชบรรเทาอาการของโรคกรดไหลยอน (ดู
หัวขอ1.1) สวนโรค Zollinger-Ellison syndrome เคย
มีการรักษาดวยยากลุม นีใ้ นขนาดสูง แตปจ จุบนั ควรเลือก
ใชยากลุม PPI มากกวา
การรักษาตอเนื่องดวย H2-receptor antagonist
ในขนาดต่ำมีที่ใชนอยลง เนื่องจากถูกแทนที่ดวยการให
ยาแบบกำจัดเชื้อในผูที่มีผลตรวจ H. pylori เปนบวก
(ดูหัวขอ 1.3) โดยยังอาจมีที่ใชกับผูที่มีอาการรุนแรง
และกลับเปนซ้ำบอยครัง้ และผูส งู อายุทมี่ อี าการแทรกซอน
จากแผลทางเดิ น อาหาร

การรักษาอาการอาหารไมยอ ยทีย่ งั ไมไดรบั การวินจิ ฉัย
ทางหองปฏิบัติการดวย H2-receptor antagonist อาจ
ทำไดกับผูปวยอายุนอย แตตองระวังกับผูสูงอายุเนื่อง
จากผูปวยกลุมนี้มีโอกาสเปนมะเร็งกระเพาะอาหารได
อาจใช H 2-receptor antagonist รั ก ษาแผลทาง
เดินอาหารซึง่ มีสาเหตุจาก NSAID (NSAID associated
ulcer) ได (โดยเฉพาะแผลที่ลำไสเล็ก) แตมีประสิทธิผล
ต่ำกวา omeprazole (ดูหัวขอ 1.3)
ยากลุ ม H2-receptor antagonist ชนิ ด ฉี ด ไม มี
ประโยชนตอผูที่อาเจียนเปนเลือดและถายอุจจาระดำ
จากภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร แตการใชแบบ
ปองกันชวยลดความถี่ของการเกิด เลือดออกจากแผล
กระเพาะอาหารและลำไสสำหรับผูป ว ยทีโ่ คมาจากโรคตับ
และอาจเปนประโยชนกับผูปวยกรณีอื่นๆ ที่ตองไดรับ
การดูแลในหนวยอภิบาลไอซียู อีกทัง้ ยังชวยลดความเสีย่ ง
ของการสำลั ก กรดในผู ป ว ยระหว า งการคลอดบุ ต ร
(Mendelson's syndrome)

คำเตือนและขอควรระวังรวมของกลุม ยา H2-receptor
antagonist ยาอาจบดบังอาการของมะเร็งกระเพาะ
อาหารจึงควรระวังเปนพิเศษสำหรับผูท มี่ อี าการของโรค
เปลี่ยนแปลงไปและผูปวยวัยกลางคนหรือผูสูงอายุ

1.3.1 ยาตานตัวรับฮิสทามีนชนิดที่ 2 (H2-receptor antagonist)

ผลขางเคียงรวมของกลุม ยา H2-receptor antagonist
ได แ ก ท อ งร ว ง อาการผิ ด ปกติ ข องทางเดิ น อาหาร
คาการทำงานของตับเปลี่ยนแปลง (ภาวะตับถูกทำลาย
พบไดนอ ย) ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ เปนผืน่ และออนแรง
ผลขางเคียงที่พบไดนอยไดแก ตับออนอักเสบเฉียบพลัน
หัวใจเตนชา เอวีบล็อก (AV block) สับสน ซึมเศรา
และประสาทหลอน (โดยเฉพาะผูส งู อายุหรือผูป ว ยหนัก)
แพ ย า (ได แ ก เป น ไข ปวดข อ ปวดกล า มเนื้ อ และ
แอนาฟ แ ล็ ก ซิ ส ) ระบบเลื อ ดผิ ด ปกติ (ได แ ก ภาวะ
แกรนูโลไซตนอ ย ภาวะเม็ดเลือดขาวนอยเกิน ภาวะพรอง
เม็ดเลือดทุกชนิด ภาวะเกล็ดเลือดนอย) และอาการทาง
ผิวหนัง (ไดแก erythema multiforme และ toxic
epidermal necrolysis)
อันตรกิริยารวมของกลุมยา H2-receptor antagonist
cimetidine ยับยั้งเมแทบอลิซึมที่ตับของยาหลายชนิด
โดยจับกับ cytochrome P450 ในไมโครโซม จึงควร
หลีกเลี่ยงการใชรวมกับยาตางๆ เชน chloroquine,
metformin, phenytoin, theophylline (หรือ aminophylline) และ warfarin • ranitidine (ก) (ข) ไม
ยับยั้งเมแทบอลิซึมเหมือน cimetidine จึงมีอันตรกิริยา
นอยกวามาก และเปนสาเหตุหนึ่งที่ cimetidine ไมจัด
อยูในบัญชียาหลักแหงชาติ • ยากลุมนี้อาจลดการดูด
ซึมของยาที่การดูดซึมขึ้นกับสภาวะความเปนกรด เชน
ธาตุเหล็ก itraconazole, ketoconazole, bacampicillin
RANITIDINE HYDROCHLORIDE
ก
Film coated tab 150 mg • ราคาเฉลี่ย 0.43 บาท
ขอบงใช
ดูภายใตหัวขอขนาดยา
คำเตือนและขอควรระวัง
ดูคำเตือนและขอควรระวังรวม ดานบนประกอบดวย
• ตั บ บกพร อ ง ไมตองปรับขนาดยา ไตเสื่อม ควรใช
ดวยความระมัดระวัง กับผูที่ไตทำงานลดลงอยางมาก
โดยลดขนาดยาลงครึง่ หนึง่ เพราะเสีย่ งตอการเกิดอาการ
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สับสน (confusion) การตัง้ ครรภ ผูผ ลิตในประเทศอังกฤษ
แนะนำใหหลีกเลีย่ งการใช ยกเวนกรณีที่จำเปน แตยังไม
พบวาเปนอันตรายตอตัวออน หรือทารกในครรภมารดา
(US Pregnancy Category B, ADEC Category B1)
หญิงใหนมบุตร ถูกขับออกทางน้ำนมในปริมาณที่มีนัย
สำคัญแตยังไมพบวายาเปนอันตราย เด็ก ไมมีขอควร
ระวังเปนพิเศษ ผูสูงอายุ ควรระวังเปนพิเศษเฉพาะกรณี
ไตเสือ่ ม อันตรกิรยิ า ดูอนั ตรกิรยิ ารวม ดานบน คำเตือน
และขอควรระวังอื่นๆ ดูขนาดยาที่ถูกตองในการปองกัน
แผลกระเพาะอาหารหรื อ ลำไส เ ล็ ก ที่ มี ส าเหตุ จ าก
NSAID ในหัวขอขนาดยา
ขอหามใช
ผูที่แพ ranitidine พอรฟเรีย (หัวขอ 9.8.2)
ผลขางเคียง
ดูผลขางเคียงรวม ดานบนประกอบดวย • นอกจากนี้
ยังพบอาการปวดทอง ทองผูก คลื่นไส อาเจียน ลำไส
เน า ตายเฉพาะส ว นในทารกแรกเกิ ด (necrotizing
enterocolitis) นอนไมหลับ งวงซึม ออนเพลีย • ภาวะ
กายใจไมสงบ หัวใจเตนเร็ว การมองเห็นผิดปกติ ผมรวง
ซึง่ พบไดนอ ย • สวนอาการทีพ่ บไดนอ ยมาก ไดแก เนือ้ เยือ่
แทรกในไตอักเสบ (interstitial nephritis)
ขนาดยา
• สำหรับแผลกระเพาะอาหารและแผลลำไสเล็กชนิด
ไมรายแรง
การใหยาทางปาก
ผูใหญและเด็กอายุมากกวา 12 ป ครั้งละ 150 มิลลิกรัม
วันละ 2 ครั้ง กอนหรือหลังอาหาร หรือครั้งละ 300
มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง กอนนอน นาน 4 ถึง 8 สัปดาห
เด็กอายุ 6 เดือน-12 ป 2-4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละ
2 ครั้ง (ขนาดสูงสุด 150 มิลลิกรัม/ครั้ง)
เด็กอายุ 1-5 เดือน 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละ 3 ครั้ง
(ขนาดสูงสุด 9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบงใหวนั ละ 3 ครัง้ )
ทารกแรกเกิด ครัง้ ละ 1-2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละ 3 ครัง้
(การดูดซึมไมแนนอน)
หมายเหตุ ranitidine ชนิดน้ำไมมีจำหนายในประเทศ
ไทย จึงแบงยาในเด็กเล็กไดยาก
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• สำหรั บ อาการอาหารไม ย อ ยแบบเรื้ อ รั ง ที่ มี อ าการ

เปนครั้งคราว (chronic episodic dyspepsia)
การใหยาทางปาก
ดูขนาดยาดานบน ใหยาไดนานถึง 6 สัปดาห
• สำหรับการรักษาแผลทางเดินอาหารทีม่ สี าเหตุจาก NSAID
การใหยาทางปาก
กรณีแผลกระเพาะอาหาร ดูขนาดยาดานบน ใหยาได
นานถึง 8 สัปดาห • กรณีแผลลำไสเล็ก การใชยาใน
ขนาดสองเทาคือ 300 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง นาน 4
สัปดาหชวยใหอัตราหายเพิ่มขึ้น
หมายเหตุ การใชยานี้ในขนาดสูงมีคาใชจายมากกวา
omeprazole
• สำหรั บ แผลกระเพาะอาหารและลำไส เ ล็ ก ที่ เ กิ ด
จากเชื้อ H. pylori
ดูสูตรยาในการกำจัดเชื้อ Helicobacter pylori ดานบน
• สำหรับการปองกันแผลกระเพาะอาหารหรือลำไสเล็ก
ที่มีสาเหตุจาก NSAID
การใหยาทางปาก
ผู ใ หญ แ ละเด็ ก อายุ ม ากกว า 12 ปี ครั้ ง ละ 300
มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง กอนหรือหลังอาหาร

• สำหรับโรคกรดไหลยอน

การใหยาทางปาก
ผูใหญและเด็กอายุมากกวา 12 ปี ครั้งละ 150 มิลลิกรัม
วันละ 2 ครั้ง กอนหรือหลังอาหาร หรือ 300 มิลลิกรัม
กอนนอน ไดนานถึง 8 สัปดาห หรือถาจำเปนอาจให
ไดนานถึง 12 สัปดาห ถามีอาการระดับปานกลางจนถึง
รุนแรง โดยแบงใหวันละ 2-4 ครั้ง สำหรับการรักษา
ตอเนื่องของโรคกรดไหลยอนที่รักษาแผลจนหายแลว
ใหครั้งละ 150 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

• สำหรั บ Zollinger-Ellison syndrome (ควรใช

omeprazole มากกวา ดูขอ ความในหัวขอ 1.3.1 ดานบน)
การใหยาทางปาก
ผูใหญและเด็กอายุมากกวา 12 ป ครั้งละ 150 มิลลิกรัม
วันละ 3 ครั้ง กอนหรือหลังอาหาร อาจเพิ่มขนาดได
ถึงวันละ 6 กรัม
• สำหรับลดปริมาณกรดในกระเพาะอาหาร เพือ่ ปองกัน
การสำลักกรดในทางสูติกรรม
การใหยาทางปาก
ผูใหญและเด็กอายุมากกวา 12 ปี ใหครั้งแรก 150
มิลลิกรัม ทันทีเมื่อเริ่มเจ็บทองคลอด หลังจากนั้นใหซ้ำ
ทุก 6 ชั่วโมง
• สำหรั บ ลดปริ ม าณกรดในกระเพาะอาหาร เพื่ อ
ปองกันการสำลักกรดในทางศัลยกรรม (ดูการใหยาโดย
การฉีดประกอบดวย)
การใหยาทางปาก
ผูใหญ 150 มิลลิกรัม 2 ชั่วโมงกอนใหยาสลบ และ
ถาเปนไปไดให 150 มิลลิกรัมตอนค่ำในวันกอนหนานัน้ ดวย
RANITIDINE HYDROCHLORIDE
ข
Sterile sol amp 50 mg (2 ml) • ราคาเฉลี่ย 5 บาท
ขอบงใช
ดูภายใตหัวขอขนาดยา
คำเตือนและขอควรระวัง
ดูคำเตือนและขอควรระวังรวม ดานบน และดูคำเตือน
และขอควรระวังภายใตชื่อยา RANITIDINE HYDROCHLORIDE รูปแบบ film coated tablet
ขอหามใช
ดูขอ หามใชภายใตชอื่ ยา RANITIDINE HYDROCHLORIDE รูปแบบ film coated tablet
ผลขางเคียง
ดูผลขางเคียงรวม ดานบน และดูผลขางเคียงภายใต
ชื่อยา RANITIDINE HYDROCHLORIDE รูปแบบ film
coated tablet

1.3.2 ยาตานฤทธิม์ สั คารินกิ ชนิดเจาะจง (selective antimuscarinic)

ขนาดยา
• สำหรับลดปริมาณกรดในกระเพาะอาหาร เพือ่ ปองกัน
การสำลักกรดในทางศัลยกรรม (ดูการใหยาทางปาก
ประกอบดวย)
การฉีดเขากลาม
ผูใหญ 50 มิลลิกรัม 45-60 นาที กอนวางยาสลบ
การฉีดเขาหลอดเลือดดำอยางชาๆ
ผูใหญ 50 มิลลิกรัม 45-60 นาที กอนวางยาสลบ โดย
เจือจางเปน 20 มิลลิลิตร ฉีดดวยเวลานานกวา 2 นาที
• สำหรับการปองกัน stress ulcer
การฉีดเขาหลอดเลือดดำอยางชาๆ
ผูใหญ เริ่มโดยการใหยาขนาด 50 มิลลิกรัม (เจือจาง
เปน 20 มิลลิลิตร) ทางหลอดเลือดดำอยางชาๆ ฉีด
ดวยเวลานานกวา 2 นาที หลังจากนั้นใหหยดเขาหลอด
เลือดดำแบบตอเนื่องดวยขนาด 0.125-0.25 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม/ชัว่ โมง อาจเปลีย่ นเปนใหยาทางปากดวยขนาด
150 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เมื่อสามารถใหยาทาง
ปากได
• สำหรับขอบงใชตางๆ ของ RANITIDINE HYDROCHLORIDE ชนิดเม็ดเมื่อจำเปนตองใหยาดวยการฉีด
การฉีดเขากลาม
ผูใหญ ครั้งละ 50 มิลลิกรัม ทุก 6-8 ชั่วโมง
การฉีดเขาหลอดเลือดดำอยางชาๆ
ผูใหญ ครั้งละ 50 มิลลิกรัม เจือจางเปน 20 มิลลิลิตร
ฉีดดวยเวลานานกวา 2 นาที อาจใหซ้ำไดทุก 6-8
ชั่วโมง
เด็กอายุ 1 เดือน-18 ปี ครั้งละ 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
(ขนาดสูงสุด 50 มิลลิกรัม) ทุก 6-8 ชั่วโมง เจือจางดวย
normal saline หรือ 5% glucose ใหไดความเขมขน
2.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ฉีดดวยเวลานานกวา 3 นาที
ทารกแรกเกิด ครั้งละ 0.5-1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 6-8
ชั่วโมง เจือจางดวย normal saline หรือ 5% glucose
ใหไดความเขมขน 2.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ฉีดดวยเวลา
นานกวา 3 นาที
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การหยดเขาหลอดเลือดดำอยางตอเนื่องเปนชวงๆ
ผูใหญ 25 มิลลิกรัม/ชั่วโมง นาน 2 ชั่วโมง เจือจางให
มากกวาการใหยาดวยการฉีดเขาหลอดเลือดดำดานบน
อาจใหซ้ำไดทุก 6-8 ชั่วโมง
เด็กอายุ 1 เดือน-18 ป 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ขนาดสูงสุด
50 มิลลิกรัม) ใหในอัตรา 25 มิลลิกรัม/ชั่วโมง
การหยดเข า หลอดเลื อ ดดำอย า งต อ เนื่ อ งตลอด 24
ชั่วโมง
ทารกแรกเกิด 0.03-0.06 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/ชั่วโมง
(ขนาดสูงสุด 3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน)
เด็กอายุ 1 เดือน-18 ป 0.125-0.25 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/
ชั่วโมง
1.3.2 ยาตานฤทธิ์มัสคารินิกชนิดเจาะจง (selective
antimuscarinic)
pirenzepine เปนยาในกลุม selective antimuscarinic
ที่ใชสำหรับรักษาแผลกระเพาะอาหารและลำไส แต
ปจจุบันเลิกใชแลว
• pirenzepine
1.3.3 สารประกอบเชิงซอน (chelate and complex)
• sucralfate (ค)
• ranitidine bismuth citrate (ง)
สารประกอบเชิงซอนที่ใชรักษาแผลกระเพาะอาหาร
และลำไสเล็กประกอบดวย ranitidine bismuth citrate
(ง) ซึ่งเปนเกลือเชิงซอนของ ranitidine กับ bismuth
citrate มีที่ใชเฉพาะในสูตรยาที่ใชกำจัดเชื้อ H.pylori
เทานั้น และ sucralfate (ค) ซึ่ ง เป น สารประกอบ
เชิ ง ซ อ นของ aluminium hydroxide กับ sulfated
sucrose ออกฤทธิ์โดย ปกปองเยื่อบุทางเดินอาหารจาก
การกัดกรอนของกรดและเพปซิน ยานีม้ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการ
ลดกรดเพียงเล็กนอย • ขอควรระวังสำคัญ มีรายงาน
การเกิดกอนอาหารในกระเพาะทีไ่ มผา นลงลำไสภายหลัง
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1.3.3 สารประกอบเชิงซอน (chelate and complex)

การยอยครัง้ แลวครัง้ เลา (bezoar) จึงควรใช sucralfate
อยางระมัดระวังกับผูป ว ย ในหนวยอภิบาลไอซียหู รือผูป ว ย
ทีม่ อี าการหนัก โดยเฉพาะผูที่กำลังไดรับอาหารทางสาย
ยางหรือผูที่มีภาวะเสี่ยง เชน ภาวะกระเพาะอาหารบีบ
ไลอาหารไดชา
SUCRALFATE
ค
Tab 1 g • ราคาเฉลี่ย 4.50 บาท
Susp 1 g/5 ml (60 ml) • ราคาเฉลี่ย 100 บาท
ขอบงใช
ดูภายใตหัวขอขนาดยา
ไมมีที่ใชในการปองกันแผลกระเพาะอาหารที่มีสาเหตุ
จาก NSAID
คำเตือนและขอควรระวัง
ดูขอ ความในหัวขอ 1.3.3 ดานบนประกอบดวย ตับบกพรอง
ไมตองปรับขนาดยา ไตเสือ่ ม หลีกเลีย่ ง หากไตทำงานลดลง
อยางมาก เนื่องจาก sucralfate ชนิดเม็ด 1 กรัม มี
อะลูมิเนียม ประมาณ 207 มิลลิกรัม จึงอาจสะสมและ
นำไปสูภ าวะ aluminum osteodystrophy, osteomalacia
หรือ encephalopathy ได การตั้งครรภ ใชเฉพาะเมื่อ
จำเปน (Pregnancy Category B, ADEC Category B1)
หญิงใหนมบุตร ปริมาณในน้ำนมนอยเกินกวาจะเปน
อันตราย เด็ก โดยทั่วไปไมแนะนำใหใชยานี้ ดูขนาดยา
ผูสูงอายุ ใชดว ยความระมัดระวัง และควรใชยาในขนาด
ต่ำ อันตรกิรยิ า ลดการดูดซึมของยา digoxin, warfarin,
furosemide, ketoconazole, phenytoin, quinolone,
tetracycline และ theophylline จึงควรใหหางจากยา
ดังกลาว 2 ชัว่ โมง คำเตือนและขอควรระวังอืน่ ๆ ดูภาวะ
bezoar ในหัวขอ 1.3.3 ดานบน • ควรใหหางจากการ
ใหอาหารทางสายยาง 1 ชั่วโมง และควรหลีกเลี่ยงการ
ใชรวมกับยาลดกรดที่มีอะลูมิเนียมเปนสวนประกอบ
ผลขางเคียง
ทองผูก ทองรวง คลื่นไส อาหารไมยอย ไมสบายทอง
ปากแหง ผื่นขึ้น แพยา ปวดหลัง เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ
รูสึกหมุน งวงนอน และเกิดกอนอาหารในกระเพาะที่

ไมผา นลงลำไสภายหลังการยอยครัง้ แลวครัง้ เลา (bezoar)
(ดูขอความในหัวขอ 1.3.3 ดานบน)
ขอหามใช
ไมมีระบุไว
ขนาดยา
• สำหรั บ แผลลำไส เ ล็ ก ส ว นต น ที่ ไ ม ไ ด มี ส าเหตุ จ าก
NSAID และมีอาการไมรุนแรง (benign)
การใหยาทางปาก
ผูใหญ 1 กรัม วันละ 4 ครั้ง กอนอาหาร 1 ชั่วโมงและ
กอนนอน นาน 4-8 สัปดาหหรือสั้นกวาหากมีหลักฐาน
วาแผลหายสนิทแลว หรือ 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง เชา
และกอนนอน ขนาดสูงสุดไมเกินวันละ 8 กรัม
เด็ก ประสิทธิผลและความปลอดภัยยังไมไดรบั การยืนยัน
หากประเมินแลวมั่นใจวาประโยชนที่ไดรับมีมากกวา
ความเสี่ยง อาจใชยาวันละ 40-80 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
แบงใหทุก 6 ชั่วโมง
หมายเหตุ ในประเทศอังกฤษไมแนะนำใหใชยานี้กับเด็ก
RANITIDINE BISMUTH CITRATE (RANITIDINE
BISMUTREX)
ง
Tab 400 mg • ราคาเฉลี่ย 24 บาท
เงื่อนไขตามบัญชียาหลักแหงชาติ ใชเปน second line
drug ในการกำจัด H. pylori
ขอบงใช
ดูภายใตหัวขอขนาดยา
คำเตือนและขอควรระวัง
ดูคำเตือนและขอควรระวังรวม ดานบนและดูคำเตือน
และขอควรระวังภายใตชื่อยา RANITIDINE HYDROCHLORIDE ประกอบดวย • ตับบกพรอง ไมตองปรับ
ขนาดยา ไตเสื่อม ไมควรใชกับผูปวยที่มี creatinine
clearance นอยกวา 25 มิลลิลิตร/นาที การตั้งครรภ
ดูขอหามใช ความปลอดภัยยังไมไดรับการยืนยัน (US
Pregnancy Category C, ADEC Category B1) หญิง
ใหนมบุตร ดูขอหามใช เด็ก ไมแนะนำใหใชยานี้ ผู สู ง
อายุ ควรระวังเปนพิเศษเฉพาะกรณีไตเสื่อม อันตรกิ ริ ย า ดูอันตรกิริยารวม ดานบน • ควรหลีกเลี่ยงการ

1.3.4 แอนะล็อกของโพรสตาแกลนดิน (prostaglandin analogue)

ใชรวมกับ tetracycline และ quinolone หรือหาก
จำเปนควรใหหางกันประมาณ 2 ชั่วโมง เพราะยานี้ลด
การดู ด ซึ ม ยาต า นแบคที เ รี ย ทั้ ง สอง เนื่ อ งจากใน
กระเพาะอาหารยาจะแตกตัวออกเปน ranitidine และ
bismuth ซึ่งเปน trivalent cation แลวอาจจับเปนสาร
ประกอบเชิงซอนกับยาทั้งสอง
ขอหามใช
หญิงตั้งครรภ (เนื่องจากความปลอดภัยยังไมไดรับการ
ยืนยัน) หญิงใหนมบุตร (ผูผลิตแนะนำใหหลีกเลี่ยง
การใช) พอรฟเรีย (หัวขอ 9.8.2)
ผลขางเคียง
ดูผลขางเคียงรวม ดานบน และดูผลขางเคียงภายใต
ชือ่ ยา RANITIDINE HYDROCHLORIDE ประกอบดวย
• อาจทำให ลิ้ น ดำหรื อ อุ จ จาระดำ อาการข า งเคี ย งที่
พบไดนอยไดแก หัวใจเตนเร็ว ภาวะกายใจไมสงบ การ
มองเห็นผิดปกติ ผมรวง erythema multiforme
ขนาดยา
• สำหรับใชกำจัดเชือ้ H.pylori รวมกับยาตานแบคทีเรีย
อีกอยางนอย 2 ชนิด
การใหยาทางปาก
ผูใ หญ ครัง้ ละ 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครัง้ ควรกินพรอม
อาหาร (ดู สู ต รยาในการกำจั ด เชื้ อ Helicobacter
pylori ในหัวขอ 1.3 ดานบน)
เด็ก ไมแนะนำใหใชยานี้
1.3.4 แอนะล็อกของโพรสตาแกลนดิน (prostaglandin
analogue)
• misoprostol
misoprostol เปนแอนะล็อกสังเคราะหของ prostaglandin
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต า นการหลั่ ง กรดและปกป อ งเยื่ อ บุ
ทางเดินอาหาร จึงใชรักษาแผลกระเพาะอาหารและ
ลำไส และใชปองกันแผลทางเดินอาหารที่มีสาเหตุจาก
NSAID • การใช misoprostol ที่เหมาะสมที่สุดคือ
การใชกบั ผูส งู อายุทแี่ กมากๆ หรือผูท มี่ สี ขุ ภาพเปราะบาง
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ซึ่งไมสามารถหยุดใชยา NSAID ได ยานี้ไมอยูในบัญชี
ยาหลักแหงชาติเนือ่ งจากมียาอืน่ ใชทดแทนได
สำหรับการใช misoprostol กระตุนการคลอด หรือ
ทำแทง (เปนขอบงใชที่ไมไดขึ้นทะเบียน) ดูหัวขอ 7.1.1

1.3.5 ยายั บ ยั้ ง การขั บ โปรตอน (proton pump
inhibitor - PPI)
• omeprazole (ก) (ข)
• pantoprazole (ค)
• esomeprazole
• lansoprazole
• rabeprazole
ยากลุม PPI ไดแก omeprazole (ก) (ข), pantoprazole
(ค) esomeprazole, lansoprazole, และ rabeprazole
ออกฤทธิย์ บั ยัง้ การหลัง่ กรดในกระเพาะอาหารโดยยับยัง้
ระบบเอนไซม hydrogen-potassium adenosine
triphosphatase (proton pump) ที่ เ ซลล บุ ผ นั ง
กระเพาะอาหาร ยามี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการรั ก ษาแผล
กระเพาะอาหารและลำไสเล็ก สามารถใชรวมกับยา
ตานแบคทีเรียในการกำจัดเชื้อ Helicobacter pylori
(ดูสตู รยาในการกำจัดเชือ้ Helicobacter pylori ในหัวขอ
1.3 ดานบน) • PPI เปนยาขนานแรกที่ควรเลือกใชใน
การรักษาโรคกรดไหลยอนที่มีอาการรุนแรงโดยใชยาใน
ชวงสั้นๆ แตถา สองกลองแลวพบวา หลอดอาหารจนตีบ
หรือเปนแผล (ทั้งชนิด erosion และ ulcer) มักตองให
การรักษาดวย PPI อยางตอเนื่อง (ดูหัวขอ 1.1)
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1.3.5 ยายับยัง้ การขับโปรตอน (proton pump inhibitor - PPI)

ยากลุม PPI ยังนำมาใชปองกันและรักษาแผลทาง
เดิ น อาหารที่ มี ส าเหตุ จ าก NSAID (ดู แ ผลทางเดิ น
อาหารซึ่งที่มีสาเหตุจาก NSAID ในหัวขอ 1.3 ดานบน)
ผูปวยที่จำเปนตองใชยา NSAID ตอไปหลังจากอาการ
ของแผลทางเดินอาหารดีขนึ้ แลวไมควรลดขนาดยา PPI
ลง เนื่องจากแผลทางเดินอาหารอาจยังเปนอยูแบบไม
แสดงอาการ
omeprazole มีประสิทธิผลในการรักษา ZollingerEllison syndrome (รวมถึงรายที่ดื้อตอการรักษาดวย
วิธีอื่น)
คำเตื อ นและข อ ควรระวั ง รวมของกลุ ม ยา proton
pump inhibitor ใชอยางระมัดระวังกับผูปวยโรคตับ
หญิงตั้งครรภ และหญิงใหนมบุตร • ยากลุมนี้อาจบดบัง
อาการของมะเร็งกระเพาะอาหาร ดังนั้นผูที่มีอาการ
บอกเหตุ (ดูอาการอาหารไมยอยในหัวขอ 1.1 ดานบน)
จึงควรระมัดระวังเปนพิเศษ โดยควรมีการวินิจฉัยแยก
โรคมะเร็งกระเพาะอาหารกอนใหการรักษา • จากการ
ศึกษายา omeprazole sodium bicarbonate (เปนยาใน
รูปแบบยาผง เมือ่ ผสมน้ำจะมีคณ
ุ สมบัตเิ ปน immediate
release oral suspension ยังไมมีจำหนายในประเทศ
ไทย) พบวาชาวเอเชียดูดซึมไดปริมาณยา (AUC) มาก
กวาชาวคอรเคเชียนถึง 4 เทา ผูผ ลิตจึงแนะนำใหลดขนาด
ยาชนิดนี้ลงหากใชในคนเอเชีย แตไมไดระบุขนาดยาไว
หมายเหตุ ดูการเตรียมยาน้ำแขวนตะกอน omeprazole
อยางงาย (simplified omeprazole suspension SOS) ดานลาง • ยากลุมนี้เพิ่ม pH ในกระเพาะอาหาร
สงผลใหการดูดซึมยาหลายชนิดลดลง เชน itraconazole,
ketoconazole, bacampicillin, cilostazol วิตามิน B12
และธาตุเหล็ก

ผลขางเคียงรวมของกลุมยา proton pump inhibitor
ไดแก ทางเดินอาหารถูกรบกวน (เชนคลื่นไส อาเจียน
ปวดทอง ทองอืด ทองรวง ทองผูก) ปวดศีรษะและวิง
เวียนศีรษะ • ผลขางเคียงที่เกิดไดนอยกวาคือ ปากแหง
นอนไมหลับ งวงซึม รูสึกไมสบาย มองไมชัด ผื่นขึ้น
และคัน • ผลขางเคียงอื่นที่มีรายงานนอยหรือนอยมาก
ไดแก การรับรสผิดปกติ การทำงานของตับผิดปกติ บวม
น้ำบริเวณแขนขา แพยา (ไดแกลมพิษ angioedema
หลอดลมหดเกร็ง แอนาฟแล็กซิส) ไวตอแสง มีไข เหงื่อ
ออก ซึมเศรา เนื้อเยื่อแทรกในไตอักเสบ (interstitial
nephritis) ผลการตรวจเลือดผิดปกติ (ไดแกภาวะเม็ด
เลือดขาวนอยเกิน ภาวะเม็ดเลือดขาวมากเกิน ภาวะ
พรองเม็ดเลือดทุกชนิด ภาวะเกล็ดเลือดนอย) ลดการ
ดูดซึมวิตามิน B12 ปวดขอ ปวดกลามเนื้อ และปฏิกิริยา
ผิ ว หนั ง (ได แ ก ก ลุ ม อาการสตี เ วนส จ อห น สั น toxic
epidermal necrolysis, bullous eruption) นอกจากนี้
ความเปนกรดในกระเพาะอาหารที่ลดลงอาจทำใหเสี่ยง
ตอการติดเชื้อของทางเดินอาหาร

OMEPRAZOLE
ก
EC cap (as base) 20 mg • ราคาเฉลี่ย 1 บาท
หมายเหตุ omeprazole magnesium (MUPS) ซึ่งเปน
ยาชนิด tablet ไมจัดเปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ
ขอบงใช
ดูภายใตหัวขอขนาดยา
คำเตือนและขอควรระวัง
ดูคำเตือนและขอควรระวังรวม ดานบนประกอบดวย •
ตับบกพรอง ใชอยางระมัดระวัง โดยใชในขนาดไมเกินวัน
ละ 20 มิลลิกรัมในผูใหญ และไมเกินวันละ 0.7 มิลลิกรัม/
กิ โ ลกรั ม ในเด็ก ไตเสื่ อ ม ไม จำเป น ต อ งปรั บ ขนาดยา
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การตัง้ ครรภยงั ไมพบวาเปนอันตรายแตไมใชยาทีป่ ลอดภัย
(US pregnancy category C, ADEC Category B3)
หญิงใหนมบุตร พบไดในน้ำนม ซึ่งอาจลดการหลั่งกรด
ของทารกจึงควรหลีกเลีย่ ง โดยพิจารณาเปนรายๆ วาควร
หยุดการใหนมบุตรหรือหยุดยา เด็ก ประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยของการใช omeprazole ในเด็กอายุ
นอยกวา 2 ขวบ ยังไมไดรับการยืนยัน ผูสูงอายุ การที่
ผูปวยตอบสนองตอการรักษาดวย omeprazole ไมได
ตัดความเปนไปไดวาผูปวยอาจเปนมะเร็งของกระเพาะ
อาหารหรืออวัยวะอืน่ ในชองทอง อันตรกิริยา หลีกเลี่ยง
การใชรวมกับ atazanavir, indinavir และ nelfinavir
ระมัดระวังการใชรว มกับ warfarin, cilostazol, ampicillin
ester, H2-blocker, itraconazole, ketoconazole
วิตามิน B12 และธาตุเหล็ก คำเตือนและขอควรระวังอืน่ ๆ
การใชยาอยางตอเนื่องเปนเวลานาน (เชนนานกวา 3
ป) อาจนำไปสูภาวะขาดวิตามิน B12 จากภาวะขาดกรด
เกลือ (hypochlorhydria) หรือจากภาวะไรกรดเกลือ
(achlorhydria) ได
ผลขางเคียง
ดูผลขางเคียงรวม ดานบนประกอบดวย • พบรายงาน
การเกิดความรูสึกสัมผัสเพี้ยน (paresthesia) ผมรวง
เตานมโต หยอนสมรรถภาพทางเพศ ปากอักเสบ รูสึก
หมุ น โรคสมองในผูเปนโรคตับขั้นรุนแรง โซเดียมต่ำ
ในเลือด สับสน กายใจไมสงบ ประสาทหลอนในผูที่
ปวยหนัก
ขอหามใช
ผูที่แพยาในกลุม PPI
ขนาดยา
ดูคำแนะนำในการใหยาทางปาก ดานลาง
• สำหรับแผลกระเพาะอาหาร
การใหยาทางปาก
ผูใหญ 20 มิลลิกรัม วันละครั้ง นาน 8 สัปดาห •
สำหรั บรายที่อาการรุนแรงหรือกลับเปนซ้ำหรือแผลมี
ขนาดตัง้ แต 1 เซนติเมตรเพิ่มขนาดยาเปน 40 มิลลิกรัม
วันละครั้ง นาน 8 สัปดาห

• สำหรับแผลลำไสเล็กสวนตน
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การใหยาทางปาก
ผูใหญ 20 มิลลิกรัม วันละครั้ง นาน 4 สัปดาห หาก
ยังไมหายสนิทใหยาตออีก 4 สัปดาห
• สำหรับแผลลำไสเล็กสวนตนที่กลับเปนซ้ำ
การใหยาทางปาก
ผูใ หญ ขนาดยาทีใ่ ชรกั ษาตอเนือ่ ง 20 มิลลิกรัม วันละครัง้
• สำหรับแผลกระเพาะอาหารหรือแผลลำไสเล็กสวนตน
ที่มีสาเหตุจาก NSAID
การใหยาทางปาก
ผูใหญ 20 มิลลิกรัม วันละครั้ง นาน 4 สัปดาห หาก
ยังไมหายสนิทใหยาตออีก 4 สัปดาห
• สำหรับปองกันการเกิดแผล กรณีมีประวัติเปนแผล
ทางเดินอาหารทีม่ สี าเหตุจาก NSAID หรือมีอาการอาหาร
ไมยอยเนื่องจาก NSAID และยังจำเปนตองใช NSAID
การใหยาทางปาก
ผูใหญ 20 มิลลิกรัม วันละครั้ง
• สำหรับแผลกระเพาะอาหารชนิดไมรายแรง และ
แผลลำไส เ ล็ ก ที่ สั ม พั น ธ กั บ การติ ด เชื้ อ H. pylori
ดูคำแนะนำการกำจั ด เชื้ อ Helicobacter pylori ใน
หัวขอ 1.3 ดานบน
• สำหรับ Zollinger-Ellison syndrome
การใหยาทางปาก
ผูใหญ ขนาดเริ่มตน 60 มิลลิกรัม วันละครั้ง โดยมี
ชวงขนาดยาระหวาง 20-120 มิลลิกรัม (ขนาดเกิน 80
มิลลิกรัม แบงใหวันละ 2 ครั้ง)
• สำหรั บ ลดการหลั่ ง กรดระหว า งการให ย าสลบ
(ปองกันการสำลักกรด)
การใหยาทางปาก
ผูใหญ 40 มิลลิกรัมในคืนกอนผาตัด และ 40 มิลลิกรัม
2-6 ชั่วโมงกอนการผาตัด
• สำหรับโรคกรดไหลยอน
การใหยาทางปาก
ผูใหญ 20 มิลลิกรัม วันละครั้ง นาน 4 สัปดาห หาก
ยังไมหายสนิทใหยาตออีก 4-8 สัปดาห (สำหรับรายที่
ดือ้ ตอการรักษา อาจใชยาในขนาด 40 มิลลิกรัม วันละครัง้
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นาน 8 สัปดาห) ขนาดยาทีใ่ ชรกั ษาตอเนือ่ ง 20 มิลลิกรัม
วันละครั้ง
• สำหรับอาการอาหารไมยอยอันเนื่องมาจากกรด
การใหยาทางปาก
ผูใหญ 20 มิลลิกรัม วันละครั้ง นาน 2-4 สัปดาห ตาม
การตอบสนอง
ขนาดยาในเด็กตามขอบงใชที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
• สำหรับโรคกรดไหลยอน (GERD) หรือหลอดอาหาร
อั ก เสบรุ น แรงเป น แผลจากกรดไหลย อ น (severe
ulcerating reflux esophagitis) ในเด็กอายุมากกวา
2 ขวบ
การใหยาทางปาก
น้ำ หนั ก 10-20 กิ โ ลกรั ม 10 มิ ล ลิ ก รั ม วั น ละครั้ ง
ถาจำเปนใหเพิ่มเปน 20 มิลลิกรัม วันละครั้ง รักษานาน
4-12 สัปดาห เริ่มตนใหการรักษาในโรงพยาบาลโดย
กุมารแพทย
น้ำ หนั ก เกิ น 20 กิ โ ลกรั ม 20 มิ ล ลิ ก รั ม วั น ละครั้ ง
ถาจำเปนใหเพิ่มเปน 40 มิลลิกรัม วันละครั้ง รักษานาน
4-12 สัปดาห เริ่มตนใหการรักษาในโรงพยาบาลโดย
กุมารแพทย
• สำหรับแผลกระเพาะอาหารชนิดไมรายแรง และ
แผลลำไส เ ล็ ก ที่ สั ม พั น ธ กั บ การติ ด เชื้ อ H. pylori ดู
คำแนะนำการกำจัดเชื้อ Helicobacter pylori ในหัวขอ
1.3 ดานบน
ขนาดยาในเด็กอายุนอ ยกวา 2 ขวบ และการใชในขอบง
ใชอื่นๆ นอกเหนือจากดานบน
หมายเหตุ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช
omeprazole ในเด็กอายุนอยกวา 2 ขวบ หรือการใช
ในขอบงใชอนื่ ๆ ยังไมไดรบั การยืนยัน ควรพิจารณาอยาง
รอบคอบและใชโดยแพทยผูชำนาญ
• สำหรับแผลกระเพาะอาหารและแผลลำไสเล็กชนิด
ไมรายแรง
• สำหรับแผลกระเพาะอาหารหรือแผลลำไสเล็กสวนตน
หรือแผลกรอน (erosion) ในทางเดินอาหารที่มีสาเหตุ
จาก NSAID
• สำหรับ Zollinger-Ellison syndrome
• สำหรั บ ลดการหลั่ ง กรดระหว า งการให ย าสลบ
(ปองกันการสำลักกรด)

• สำหรับอาการอาหารไมยอยอันเนื่องมาจากกรด

การใหยาทางปาก
ทารกแรกเกิด 0.7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละครั้ง เพิ่มขึ้น
ไดตามความจำเปนหลังใหยา 7-14 วัน เปน 1.4 มิลลิกรัม
/ กิโลกรัม ทารกแรกเกิดบางรายอาจตองใชยาในขนาด
2.8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
เด็กอายุ 1 เดือนถึง 2 ขวบ 0.7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
วันละครั้ง เพิ่มขึ้นไดตามความจำเปนถึง 3 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม (ขนาดสูงสุด 20 มิลลิกรัม วันละครั้ง)
คำแนะนำในการใหยาทางปาก
หมายเหตุ omeprazole ชนิดเม็ด (tablet) ไมเทียบเทากับ
ยาชนิดแคปซูล
คำแนะนำตอไปนีใ้ ชสำหรับยาชนิดแคปซูล ซึ่งเปนรูปแบบ
ยาที่บรรจุไวในบัญชียาหลักแหงชาติ
ควรกินยาขณะทองวาง (กอนอาหารอยางนอย 30
นาที) หากใหยาวันละ 1 ครั้งควรใหตอนเชา อาจให
รวมกับยาลดกรดได ห ากมี ข อ บ ง ชี้ • ควรกลื น ยาทั้ ง
แคปซู ล ไมควรเคีย้ วหรือกัดเม็ดยาใหแตกเนือ่ งจากภาย
ในแคปซูลบรรจุไวดว ยเม็ดยาเล็กๆ ชนิด enteric coated
granules • สำหรับผูที่กลืนแคปซูลไมได เชน เด็กเล็ก
อาจเปดแคปซูลออกแลวผสมเม็ดยาเล็กๆ ในแคปซูลกับ
น้ำเปลา หรือน้ำผลไมประมาณ 50 มิลลิลิตร หรือผสม
กับโยเกิรต หรือกลืนลงคอพรอมกับน้ำ อยาบดหรือเคีย้ ว
เม็ดยาเล็กๆ ในแคปซูล การใหยาทางสายยาง ยายัง
คงสภาพหากผสม กับน้ำผลไมที่มีสภาพเปนกรดบาง
ชนิดเชนน้ำแอปเปล ไมควรใชน้ำอัดลมเนือ่ งจากมีไบคารบอเนต
เปนสวนประกอบ
การเตรียมยาน้ำแขวนตะกอน omeprazole อยางงาย
(simplified omeprazole suspension - SOS หรือ
extemporaneous preparation)
เป ด แคปซู ล แล ว เทเม็ ด ยาลงในกระบอกยาพลาสติ ก
(โดยดึงที่ดูดยาออกกอน) ใสที่ดูดยากลับคืนไปและใช
เข็มดูด 8.4% โซเดียมไบคารบอเนต 10 มิลลิลิตรจาก
ขวดยา ทิ้งสารละลายไวอยางนอย 30 นาที โดยเขยา
กระบอกยาเปนครัง้ คราวเพือ่ ใหละลายเปนยาแขวนตะกอน
ซึ่งจะมีสีขาวคลายนม และมีความเขมขน 2 มิลลิกรัม/
มิ ล ลิ ลิ ต ร ยาแขวนตะกอนนี้ ค งตั ว อยู ไ ด น าน 14 วั น
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ที่อุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส และ 30 วันที่อุณหภูมิ
5 และ 20 องศาเซลเซียส ยามากกวารอยละ 90 ยัง
คงสภาพนาน 7 วันหากเก็บ ณ อุณหภูมิหอง

OMEPRAZOLE SODIUM
ข
Sterile pwdr vial 40 mg • ราคาเฉลี่ย 269 บาท
ขอบงใช
ดูภายใตหัวขอขนาดยา
คำเตือนและขอควรระวัง
ดูภายใตชื่อยา OMEPRAZOLE
ขอหามใช
ดูภายใตชื่อยา OMEPRAZOLE
ผลขางเคียง
ดูภายใตชื่อยา OMEPRAZOLE • มีรายงานวาผูที่ได
รับยาฉีดขนาดสูงเกิดการมองเห็นบกพรอง ตับออนอักเสบ
กระดูกสะโพกหัก กลามเนื้อลายสลาย
ขนาดยา
ดูคำแนะนำในการใชยาดวยการฉีด ดานลาง
การฉีดเขาหลอดเลือดดำหรือการหยดเขาหลอดเลือดดำ
• สำหรับปองกันการสำลักกรดขณะผาตัด
ผูใหญ 40 มิลลิกรัม ใหยาเสร็จสิ้นกอนการผาตัด 1
ชั่วโมง
• สำหรับแผลกระเพาะอาหารและแผลลำไสเล็กชนิด
ไมรายแรง และโรคกรดไหลยอน ในผูปวยที่ไมสามารถ
ใหยาทางปากได
ผูใ หญ 40 มิลลิกรัม วันละครัง้ จนกวาจะใหยาทางปากได
แตไมเกิน 5 วัน
เด็ก ไมแนะนำเนื่องจากประสิทธิผลและความปลอดภัย
ยังไมไดรบั การยืนยัน • หากประเมินแลวมัน่ ใจวาประโยชน
ที่ไดรับมีมากกวาความเสี่ยง อาจใชขนาดยาดังตอไปนี้
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เด็กอายุ 1 เดือน-11 ปี ขนาดยาเริ่มตน 0.5 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม (ขนาดสูงสุด 20 มิลลิกรัม) หากจำเปนเพิ่ม
ไดถึง 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ขนาดสูงสุด 40 มิลลิกรัม)
วันละครั้ง
เด็กอายุ 12-18 ปี 40 มิลลิกรัม วันละครั้ง
คำแนะนำในการใชยาดวยการฉีด
การฉีดเขาหลอดเลือดดำ
ละลายยาดวยตัวทำละลายทีม่ าพรอมกับยา หรือผสมกับ
normal saline จนไดปริมาตร 5 มิลลิลิตร ฉีดชาๆ ใช
เวลา 5 นาทีขึ้นไป อยาใหยาอื่นรวมดวยในตำแหนงการ
ใหยาเดียวกัน กอนใหและหลังใหยาควรลางสายน้ำเกลือ
ดวย normal saline หรือ D5W เสมอ
การหยดเขาหลอดเลือดดำอยางตอเนื่อง
ละลายยาดวยตัวทำละลายทีม่ าพรอมกับยา หรือผสมกับ
normal saline จนไดปริมาตร 5 มิลลิลิตร หลังจากนั้น
เจือจางสารละลายดังกลาวดวย normal saline หรือ
D5W 50 มิลลิลิตร หยดยาใชเวลา 10-30 นาที
วิธีเก็บยาและความคงตัว
เก็บยาอยาใหถูกแสง ยาที่ผสมแลวเก็บที่อุณหภูมิหอง
(ไมเกิน 30 องศาเซลเซียส) ไดนาน 12 ชั่วโมง ยาที่
เจือจางดวย normal saline คงตัวอยูไดนาน 12 ชั่วโมง
หากเจือจางดวย D5W คงตัวอยูไดนาน 6 ชั่วโมงที่
อุณหภูมิหอง
PANTOPRAZOLE SODIUM
ค
Sterile pwdr vial 40 mg • ราคาเฉลี่ย 315 บาท
ขอบงใช
ดูภายใตหัวขอขนาดยา
หมายเหตุ ใช ใ นโรงพยาบาลโดยผู ชำนาญเมื่ อ ใช
omeprazole ชนิดฉีดไมไดหรือไมไดผล
คำเตือนและขอควรระวัง
ดูคำเตือนและขอควรระวังรวม ดานบนประกอบดวย
ตับบกพรอง ใชอยางระมัดระวัง กรณีทกี่ ารทำงานของตับ
ลดลงอยางมากใช pantoprazole ในขนาดไมเกินวันละ
20 มิลลิกรัมในผูใหญ และไมเกินวันละ 0.7 มิลลิกรัม/
กิ โ ลกรั ม ในเด็ ก ไตเสื่ อ ม ในภาวะไตวายไม ค วรใช
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1.3.6 

   (other ulcer-healing drugs)

pantoprazole  40      
    (US pregnancy category B,
ADEC Category B3)   !"
#$%& !  % !'* *+%!-!  !&$
 + +%.!& / 1  ! 
   2!  PPI !5  6*78 9 
 !' : pantoprazole !59  
  18 =   !  2 8-6 -   *+%
8->6 ?! pantoprazole  !
! !8->&  5' 
  2  2%:*     + +%
 :   atazanavir 9 nelfinavir ! 
 :   warfarin, ampicillin ester, H2-blockers,
itraconazole, ketoconazole   B12 9 7 5
"29 ' 2%1 G+! pantoprazole
!   7+ 2%  2  & !'   ! 2  !!"
(!-' :)
 
!-8 '+  ! ! •  % '$
' !  +# !
 
8-*+%9  PPI 9  G+!+!7+ IV push,
IM  2 SC
 
  !-"9 " ! 
 !' ! 2!!"
• 6" 98    9 98 "6 5:!
  9  9 .  ! 8->*+% 6  J
*!
  40      && *!
9  7 
• 6"  Zollinger-Ellison syndrome
  % !'! 80    2 160  
    % !.! 5 & 80
      '!  6
'!*+% 80   9 2  

 9 ":2%& 6*78 9 
 ! !  2
 
 G+!' ! 2 !!" + 2 7+ ( G+! pantoprazole
!7+2% (!-' :))
 1  !'   ! 2  !!"    2%  
(15 minute infusion) ! normal saline
100    !' ! 2 !!":  15 *+
 2  G+!' ! 2!!":1
(2 minute infusion)
! normal saline
10    G+!' ! 2!!":1 .!:
  2 *+
1.3.6    ! (other
ulcer-healing drugs)
• bismuth subsalicylate
• carbenoxolone
bismuth subsalicylate (BSS) +O*7QR8
   9 "6 9 +O*7Q ! !
 :!+% ?98  +*+%:
'&!:2 H.pylori 9 quadruple therapy (8-
: BSS + omeprazole + tetracycline + metronidazole
 2!5: BSS + omeprazole + & :+ 2
: ! *+%  O*7Q   H.pylori ! 9  amoxicillin,
clarithromycin  2 metronidazole) .!&!
second line therapy 6" 8->*+% ?! first
line therapy .!7+ triple therapy  !8 
5   '    : + '  BSS     !     
6 W 
carbenoxolone 7' glycyrrhizinic acid
(6 ' liquorice) : ?98 9 
6*+% ! 9X&& :9 

1.3.7           !  (drug used in variceal bleeding)

1.3.7   "#  "$
       (drug used in variceal
bleeding)
• somatostatin acetate ()
• octreotide acetate
• lauromacrogol 400 (polidocanol) ()
somatostatin   Y . *+% % &  9
hypothalamus ( '  8.3.4.3) somatostatin
acetate () :6"  ? pancreatic fistula *+% +
 6-6+6%! %&  /  (high
output) .!  % serotonin, peptide 9
6 ! % :!&#$% +8 *"% 
!-!#$  '"9  29 & "6 &+
: somatostatin acetate  !  2!
&6 2!'! ! .!  %
Y  . *+%  +%  '    ' ! 2  !: 
glucagon 6  8   2  ! +    
*! 9   *" ! 2!
 ! 2 !!" portal 9 6 2 !'! !  &$
:  2!&6 2!'! !
 ! • octreotide acetate G+!#$%
9 5 6  ' somatostatin O+ *7Q  2 
somatostatin 9 +   $% :+  • vasopressin
'! 0.4 - G+!"' ! 2 !!"  !
!' ! 2!!"2%'! 0.4-1.0
- /*+ & *" ! 2 ! mesenteric ! *"
 ! ! 2 !!" portal !  9   vasopressin
& 6  J!  2!&6 2!'!
 9 ! 9 8+    2 !#" 9
 : ! '8->  somatostatin + 6*78 2 vasopressin 
   2! (RR 1.62 95% CI 1.37-1.92)
9 + 8 '  +      X & &  &$  9 "  :
somatostatin acetate • lauromacrogol 400 
hydroxypolyethoxydodecane  polidocanol ()
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+/6 6 *+%*" ! 2!9'5 (sclerosing
agent) &$& + .:  ?
 2  !&6   2  !'! ! !
G+!'.!  /*+%6 2!'! .!:
'! 20-30      (9  50
   ) X&&:!'! & 30   
'!  &+ "  9+ :!'! & 2   
 ! #$%'!*+% & /:+
 9: 2%&:':2%
OCTREOTIDE ACETATE
Sterile pwdr 0.1 mg/ml (1 ml) • G +% 465
* 2,425 *  2 3,082 * 9
8 /`
   &     :+   9  :  G
-9G+!7 !   :! long acting  2
microspheres suspension for injection
 %&
!-' '!
'  
  8->& '&!!:  &&"
 '! 9  + /`  '! 
62% 8- > & '&!!:  8- > *+% + creatinine
clearance      2  *    30     /*+
8-8 9 " !'!  $%$%   
8 !  :'!6-&! & 
 .
'*   8- 8      *{9 "
 +   +%   (US Pregnancy Category B, ADEC
Category C)     '+  - 86- "
 2  8-8  *{9 " + +% !5
&! & . 2%:! 
8-6 -  '+  -  :&"!      +  +%  2
!  :  *+%&*" 2%||R
 &:   QT '$     :  class IA
antiarrhythmics (:  quinidine), class III
antiarrhythmic (: amiodarone), chloroquine,
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1.3.7 ยาทีใ่ ชหา มเลือดจากภาวะเลือดออกจากเสน เลือดขอดในหลอดอาหาร (drug used in variceal bleeding)

chlorpromazine, clozapine, halofanthrine, haloperidol,
macrolide (เช น erythromycin, clarithromycin),
pimozide, quinolone (เชน norfloxacin, ofloxacin,
ciprofloxacin), tacrolimus, terfenadine, thioridazine
และ tricyclic antidepressant เปนตน ยาอาจลดฤทธิ์
ระงับปวดของมอรฟน คำเตือนและขอควรระวังอื่นๆ
ลดการบีบตัวของถุงน้ำดีและลดการหลั่งน้ำดีจึงอาจลด
การดูดซึมไขมันในผูปวยบางราย ระมัดระวังในผูปวยที่
เป น โรคของถุ ง น้ำ ดี เ พราะอาจเกิ ด ถุ ง น้ำ ดี อั ก เสบ
ทอน้ำดีอักเสบ ทอน้ำดีอุดกั้น และดีซานที่มีสาเหตุจาก
ทอน้ำดีอุดกั้น • ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 อาจเกิด
น้ำตาลต่ำในเลือดขัน้ รุนแรง จึงควรติดตามระดับกลูโคส
อยางใกลชดิ รวมกับการลดขนาดของอินซูลนิ ลง • สำหรับ
ผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และผูปวยที่ไมไดเปนโรค
เบาหวาน octreotide acetate ลดการหลั่งอินซูลินจาก
ตับออน สงผลใหน้ำตาลสูงในเลือดได จึงไมควรใหสาร
ละลายทีม่ กี ลูโคสแกผปู ว ย และควรติดตามระดับกลูโคส
ในเลือดเปนระยะๆ ทุกๆ 3-4 ชั่วโมง • อาจเกิดภาวะ
ขาดวิตามิน B12 ไดกรณีใชยาเปนเวลานาน
ขอหามใช
ผูที่แพยา somatostatin หรือ octreotide
ผลขางเคียง
ดู คำเตื อ นและข อ ควรระวั ง ด า นบนประกอบด ว ย
• ทางเดินอาหารถูกรบกวนเปนผลขางเคียงที่พบบอย
ที่สุด (ไดแก เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง
ทองอืด ทองรวง และอุจจาระมีไขมันมาก) • ภาวะ
โซเดียมต่ำในเลือดอาจนำไปสูภาวะน้ำคั่งในรางกาย
จนเปนอันตรายถึงชีวิตได • การใหยาเปนเวลานานอาจ
ทำให ร ะดั บ น้ำ ตาลสู ง ในเลื อ ดและควบคุ ม ได ย าก
(พบไดนอย) ทั้งนี้พบวามีรายงานภาวะน้ำตาลต่ำใน
เลือดดวยเชนกัน • อาจเกิดนิ่วในถุงน้ำดีและโรคของ
ทอน้ำดี กดการหลัง่ TSH สงผลใหเกิดภาวะขาดไทรอยด
ฮอรโมนและคอพอก มีรายงานตับออนอักเสบในผูปวย
หลายรายหลั ง การใช octreotide ในช ว งสั้ น ๆ
พบรายงานอาการหัวใจเตนผิดจังหวะ หายใจลำบาก
อาการแพแบบแอนาฟแล็กซิส ซึ่งอาจรุนแรงจนเกิด
อาการช็อค

ขนาดยา:
ขอควรระวัง
1. เกิดการระคายเคืองและปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีด
ควรสลับที่ฉีดยา
2. ขนาดยาของ somatostatin acetate และ octreotide
แตกตางกันมาก ไมสามารถใชแทนกันได
หมายเหตุ ยา 1 หลอดมีขนาดบรรจุ 100 ไมโครกรัม
• สำหรับ esophageal varices
การฉีด IV bolus และการหยดเขาหลอดเลือดดำอยาง
ตอเนื่อง
ผูใหญ 50 ไมโครกรัม ฉีดเขาหลอดเลือดดำ ในเวลา 3
นาที ตอดวย 50 ไมโครกรัมตอชั่วโมง หยดเขาหลอด
เลือดดำอยางตอเนื่องนาน 48 ชั่วโมง รวมกับการรักษา
ด ว ยวิ ธี อื่ น ได แ ก endoscopic esophageal band
ligation หากจำเปนอาจใหยาไดนานถึง 120 ชั่วโมง
(Sung 1995)
• สำหรับ pancreatic fistula
การฉีดเขาใตผิวหนัง
ผูใหญ 100 ไมโครกรัม ทุก 8 ชั่วโมง ชวยควบคุมอาการ
ไดในผูปวย 7 รายจาก 8 รายในงานวิจัยทางคลินิกชนิด
uncontrolled study โดยใชระยะเวลาในการรักษาเฉลีย่
23 วัน (Segal 1993)
SOMATOSTATIN ACETATE
ง
Sterile pwdr amp 250 mcg • ราคาเฉลี่ย 727
บาท • amp 3 mg • ราคาเฉลี่ย 1,720 บาท
เงื่อนไขตามบัญชียาหลักแหงชาติ
1. ใชสำหรับ pancreatic fistula
2. ใชสำหรับ variceal bleeding ในกรณีที่มีหลักฐาน
ว า เปนภาวะเลื อ ดออกจาก portal hypertensive
gastropathy โดยใชรว มกับ therapeutic endoscopic
intervention
ขอบงใช
ดูภายใตหัวขอขนาดยา
หมายเหตุ ใชโดยแพทยผูชำนาญตามเงื่อนไขที่ระบุไว
ด า นบนในสถานพยาบาลที่ มี ค วามพร อ ม

1.3.7 ยาทีใ่ ชหา มเลือดจากภาวะเลือดออกจากเสนเลือดขอดในหลอดอาหาร (drug used in variceal bleeding)

คำเตือนและขอควรระวัง
ดูภายใตชื่อยา OCTREOTIDE ACETATE • ยามีระยะ
ครึ่งชีวิตสั้นเพียง 1-2 นาที จึงควรใหยาหยดเขาหลอด
เลือดดำอยางตอเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิด
rebound effect โดยหลีกเลี่ยงไมใหมีการชะงักในการ
ใหยาในระหวางนั้นดวยการติดตามผูปวยอยางใกลชิด
ยาที่ผสมแลวควรใชในทันที และใหยากับผูปวยในหอ
อภิบาลไอซียูเทานั้น • หลีกเลี่ยงการใหยาซ้ำหลายๆ
ครั้งเพราะเสี่ยงตอการแพยา • หากตรวจพบวาเปน
ภาวะเลือดออกจากหลอดเลือดแดง ผูปวยควรไดรับการ
รักษาดวยการผาตัด • เสริมฤทธิ์ของ barbiturate และ
pentetrazol จึงไมควรใชรวมกัน
ขอหามใช
ดูภายใตชื่อยา OCTREOTIDE ACETATE • หามฉีด
ยาเขาหลอดเลือดดำอยางรวดเร็วเพราะอาจทำใหหยุด
หายใจได
ผลขางเคียง
ดูภายใตชอื่ ยา OCTREOTIDE ACETATE ประกอบดวย
• ในรายที่ใหยาดวยอัตราเร็วเกินไป อาจเกิดอาการ
รอนวูบวาบ หัวใจเตนชา เวียนศีรษะ คลื่นไส อาเจียน
ปวดทอง และทองรวง โดยเฉพาะขณะฉีดนำเขาหลอด
เลือด (ดูขนาดยา ดานลาง) จึงควรฉีดยานำโดยใชเวลา
ไมต่ำกวา 3 นาที และหากเกิดอาการขณะหยดยาเขา
หลอดเลื อ ดดำ ควรใหยาดวยอัตราชาลง
ขนาดยา
คำแนะนำในการใหยา
1. อาจเกิดการระคายเคืองและปวด บวม แดงบริเวณทีฉ่ ดี
ควรสลับที่ฉีดยา
2 ขนาดยาของ somatostatin acetate และ octreotide
แตกตางกันมาก ไมสามารถใชแทนกันได
3. หลีกเลี่ยงการผสมยากับสารละลายที่มีกลูโคสหรือ
ฟรุคโทส
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หมายเหตุ ยา 1 หลอดมีขนาดบรรจุ 3,000 ไมโครกรัม
และ 250 ไมโครกรัม
• สำหรับ esophageal varices และ pancreatic fistula
ชนิด high output
การฉีด IV bolus และการหยดเขาหลอดเลือดดำอยาง
ตอเนื่อง
ผูใหญ 3.5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม (250 ไมโครกรัมสำหรับ
ผูที่หนัก 75 กิโลกรัม) ฉีดนำ (bolus) เขาหลอดเลือด
ดำชาๆ ในเวลานานกวา 3 นาที ตอทันทีดวยการหยด
เขาหลอดเลือดดำอยางตอเนือ่ งในอัตรา 3.5 ไมโครกรัม/
กิ โ ลกรั ม /ชั่ ว โมง (250 ไมโครกรั ม /ชั่ ว โมง หรื อ 3
มิ ล ลิ ก รั ม ต อ 12 ชั่ ว โมงสำหรั บ ผู ที่ ห นั ก 75 กิ โ ลกรั ม )
หยดเข า หลอดเลื อ ดดำอย า งต อ เนื่ อ งนานอย า งน อ ย
48-72 ชั่วโมงหลังจากเลือดหยุดไหล รวมกับการรักษา
ด ว ยวิ ธี อื่ น ได แ ก endoscopic esophageal band
ligation และไมควรใหยานานเกินกวา 120 ชั่วโมง
ผูป ว ยทีม่ ี pancreatic fistula อาจตองการการรักษาที่
เนิ่นนานออกไป โดยมักใชเวลา 2-20 วัน เมื่อแผลปด
แลวควรใหยาตออีก 1-3 วัน แลวคอยๆ ลดขนาดยาลง
คำเตื อ น ในกรณี fistula เมื่ อ หยุ ด ยาอาจเกิ ด ภาวะ
rebound hypersecretion โดยมีอาการทองเดินเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว จนแสดงอาการ hypovolemia รวมกับ
ภาพรังสีเอกซที่แสดง air/fluid level ในลำไส จึงควร
ติดตามอาการผูป ว ยอยางใกลชดิ ขณะลดขนาดยาลงหรือ
เมื่ อ หยุ ด ยา • octreotide มี ร ะยะครึ่ ง ชี วิ ต ยาวกว า
somatostatin acetate จึงมีโอกาสเกิดภาวะ rebound
ไดนอยกวา
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1.4

ยารักษาโรคทองรวงเฉียบพลัน (Drug used in acute diarrhea)

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

สารดูดซับ (adsorbent) และสารเพิ่มกาก (bulk-forming agent)
ยาลดการเคลื่อนไหวของลำไส (antimotility drug)
เกลือแร
ยาอื่นๆ

ยาในกลุมนี้มีรายการยาในบัญชียาหลักแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2551 ดังนี้
ยากลุม Drugs used in acute diarrhea
1 Oral rehydration salts (ORS)

oral pwdr, oral pwdr (hosp)

ก

เมือ่ ผสมน้ำแลวมีตวั ยาสำคัญตอลิตร ดังนี้
- Sodium chloride
2.6 g
- Trisodium citrate dihydrate 2.9 g
- Potassium chloride
1.5 g
- Glucose
13.5 g
และมี molar concentration ตอลิตรดังนี้
- Glucose
75 mmol - Sodium
75 mmol
- Chloride
65 mmol - Potassium
20 mmol
- Citrate
10 mmol
รวม Osmolarity = 245 มิลลิโมล/ลิตร
คำแนะนำ
การชดเชยสารน้ำและเกลือแรเปนเปาหมายสำคัญในการรักษาโรคทองรวงเฉียบพลัน การใช
ยาตานแบคทีเรียในผูป ว ยสวนใหญเปนสิง่ ไมจำเปนและควรหลีกเลีย่ ง
2 Zinc sulfate

oral sol (hosp)

ก

คำแนะนำ
ปจจุบันองคการอนามัยโลกและยูนิเซฟแนะนำใหเด็กเล็กอายุต่ำกวา 5 ปทุกคนที่มีอาการ
ทองรวงไดรบั ธาตุสงั กะสีเสริมในกระบวนการรักษา โดยใหยานาน 10-14 วัน เพราะชวยลดความ
รุนแรงของโรค ลดระยะเวลาการเปนโรคและปองกันการเกิดทองรวงในครัง้ ถัดไปไดดว ย
3 Loperamide hydrochloride

cap, tab

เงือ่ นไข
หามใชกบั เด็กอายุนอ ยกวา 12 ป ควรใชกบั ผูใ หญเฉพาะเมือ่ จำเปนและไมมขี อ หามใช

ข

1.4 ยารักษาโรคทองรวงเฉียบพลัน (Drug used in acute diarrhea)

ทั้งองคการอนามัยโลกและ CDC (Center of Disease
Control) แนะนำใหใชผงเกลือแร (ORS) และ zinc
(ธาตุสงั กะสี) เปนยาหลักในการรักษาโรคทองรวงเฉียบพลัน
สวนยาอื่นๆ ไมแนะนำใหใชโดยเฉพาะในเด็ก ไดแก
ยาลดการเคลือ่ นไหวของลำไส (เชน loperamide) ยาตาน
ฤทธิ์ มั ส คาริ นิ ก (ยาแก ป วดท อ ง) สารดู ด ซั บ (เช น
dioctahedral smectite, kaolin, pectin) ยา
ตานแบคทีเรีย (โดยเฉพาะอยางยิง่ colistin, furazolidone,
sulfonamide หรื อ co-trimoxazole, neomycin)
และยาอืน่ ๆ เชน bismuth subsalicylate, lactobacillus
และยาผสมเชน Disento PF ® suspension (furazolidone, pectin, light kaolin) และ Disento® tab
(diiodohydroxyquinoline, furazolidone, neomycin,
pthalylsulphathiazole, light kaolin) สวน opiate เชน
codeine phosphate จัดเปนขอหามใช
ในประเทศไทยมีหลักฐานวาการรักษาโรคทองรวงใน
เด็กมีการใชยามากเกินจำเปนโดยใชระหวาง 1-8 ชนิด
(เฉลี่ยประมาณ 4 ชนิด) ตอผูปวย 1 ราย รวมทั้งมีการ
ใชยาตานแบคทีเรียเกินความจำเปน ยาตานแบคทีเรีย
มีประโยชนเฉพาะกรณีอหิวาหตกโรคและทองรวงที่มี
ลักษณะของบิดไดแกมไี ขและถายเปนมูกเลือด โดยตรวจ
พบเม็ดเลือดขาวจำนวนมากในอุจจาระซึ่งอาจเกิดจาก
เชื้อ campylobacter หรือ shigella • ในกรณีทองรวง
จากเชือ้ salmonella การใหยาตานแบคทีเรียเชน norfloxacin
หรื อ ciprofloxacin ทำให ผู ป ว ยเป น พาหะของโรค
นานขึ้น และสรางปญหาเชื้อดื้อยาโดยไมชวยบรรเทา
อาการใดๆ • การใหยาตานแบคทีเรียแกผปู ว ยทีท่ อ งรวง
จากเชื้อ E.coli O157 อาจทำใหผูปวยเสียชีวิตจากโรค
แทรกซอนไดแก hemolytic uremic syndrome ได
โดยทั่วไป ไมจำเปนตองใชยาตานแบคทีเรียในการ
รั ก ษาโรคทางเดิ น อาหารอั ก เสบเฉี ย บพลั น (acute
gastroenteritis) เนื่องจากอาการมักหายไดเองอยาง
รวดเร็วภายใน 24-48 ชั่วโมง อาการทองรวงสวนใหญ
มั ก มี ส าเหตุ จ ากโรคซึ่ ง ไม ต อ งใช ย าต า นแบคที เ รี ย ใน
การรักษา เชน โรคอาหารเปนพิษ โรคทองรวงจากเชื้อ
ไวรัส (เชน rotavirus) โรคทองรวงจากแบคทีเรียบางชนิด
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(เชน salmonella) การใชยาตานแบคทีเรียมีประโยชน
เฉพาะเมื่อมีการติดเชื้อ campylobacter หรือ shigella
ในผูปวยบางราย รวมทั้ง invasive salmonellosis
และใช เ พื่ อ ป อ งกั น การแพร ก ระจายโรคในกรณี ข อง
อหิ ว าห ต กโรค (ดู ต ารางที่ 4) บางครั้ ง มี ก ารนำยา
ciprofloxacin (ง) มาใชปองกัน travellers' diarrhea
แตไมควรใช เพราะควรเก็บสำรองยาไวใชกับโรคอื่นที่
สำคัญเชนการติดเชื้อ pseudomonas นอกจากนี้ไม
ควรนำ colistin ในรูปยากินมาใชรกั ษาโรคทองรวงเนือ่ งจาก
ไม มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และการนำมาใช อ ย า งกว า งขวาง
จะทำใหเชื้อดื้อตอ colistin ชนิดฉีด (ง) ซึ่งควรเก็บ
สำรองไวใชกับเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาบางสายพันธุเชน
acinetobacter ซึ่งมียานอยชนิดที่รักษาได
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1.4 ยารักษาโรคทองรวงเฉียบพลัน (Drug used in acute diarrhea)

สารน้ำและเกลือแร การปองกันหรือชดเชยการสูญ
เสียน้ำและเกลือแรเปนสิง่ สำคัญอันดับแรกในการรักษา
โรคทองรวงเฉียบพลัน โดยเฉพาะอยางยิง่ กับทารก ผูป ว ย
ทีอ่ อ นแอและผูส งู อายุ • ในกรณีทสี่ ญ
ู เสียน้ำและเกลือแร
อยางรุนแรง ควรรับผูปวยไวรักษาในโรงพยาบาลทันที
และใหสารน้ำและเกลือแรอยางเรงดวน ตั้งแตป ค.ศ.
2005 องคการอนามัยโลกและยูนิเซฟไดแนะนำใหใช
zinc sulfate (ก) เปนยาหลักอีกชนิดหนึ่งในการรักษา
ท อ งร ว งในเด็ ก อายุ ต่ำ กว า 5 ขวบ โดยใช ร ว มกั บ
ผงเกลือแร (ก) เนื่องจากมีหลักฐานวาชวยลดระยะ
เวลาและความรุนแรงของโรคได
ยาลดการเคลือ่ นไหวของลำไส (antimotility drug)
(หัวขอ 1.4.2) เชน loperamide (ข) และ diphenoxylate
ช ว ยบรรเทาอาการท อ งร ว ง ใช เ ฉพาะกั บ ผู ใ หญ ที่ ม ี
อาการทองรวงเฉียบพลันที่ไมมีอาการแทรกซอน ไม
แนะนำใหใชกบั เด็ก หากมีภาวะขาดน้ำการใหสารน้ำและ
เกลือแรชดเชยเปนสิ่งสำคัญอันดับแรก diphenoxylate
มีฤทธิ์เสพติดได จึงจำหนายในสูตรที่ผสม atropine
ในปริมาณเล็กนอย (ชื่อสามัญวา co-phenotrope ชื่อ
การคา Lomotil®) เพื่อปองกันการนำไปใชในทางที่ผิด
ยาทั้งสองมีประสิทธิผลในการบรรเทาอาการทองรวง
เทาเทียมกัน แต loperamide มีความเสี่ยงจากการใช
ยาต่ำกวา diphenoxylate การลดการเคลือ่ นไหวของลำไส
อาจนำไปสูภาวะ colonization ของแบคทีเรียในลำไส
(ทำใหโรคทองรวงมีอาการเลวลง) เกิ ดอาการทองอืด
ทองผูก และ toxic megacolon
ยาแกเกร็ง (antispasmodic) (หัวขอ 1.2) บางครั้ง
ยาแกเกร็งอาจเปนประโยชนในการบรรเทาอาการปวด
ทองจากการบีบเกร็งของทางเดินอาหารขณะทองรวง
แตไมควรนำมาใชเปนการรักษาหลัก ควรหลีกเลี่ยงการ
ใชยาแกเกร็งและยาแกอาเจียนกับเด็กที่เปนโรคทาง
เดินอาหารอักเสบ เนื่องจากแทบไมไดผลในการรักษา
และอาจกอใหเกิดผลขางเคียงที่เปนปญหาได

1.4.1 สารดูดซับ (adsorbent) และสารเพิม่ กาก (bulk-forming agent)

colestyramine (ข) (หัวขอ 1.9.2 colestyramine)
และ aluminium hydroxide mixture (ก) (หัวขอ
1.1.1) ออกฤทธิ์จับกับเกลือน้ำดีสวนที่ไมถูกดูดซึม จึง
ชวยบรรเทาอาการทองรวงจากโรคลำไสเล็กสวนปลาย
หรือกรณีลำไสเล็กสวนปลายถูกตัดออก
ยาต า นการหลั่ ง สารน้ำ และเกลื อ แร เ ข า สู ลำไส
(antisecretory agent) ยากลุมนี้เชน racecadotril
(acetorphan) ออกฤทธิ์ตานเอนไซม enkephalinase
ทำใหเอนไซม enkephalin ซึ่งทำหนาที่ยับยั้งการหลั่ง
สารน้ำและเกลือแรเขาสูลำไสออกฤทธิ์ไดนานขึ้น ยานี้
ไมจัดเปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ ดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมในหัวขอ 1.4.4
bismuth subsalicylate (BSS) ในสหรัฐอเมริกา
BSS มีสถานะเปนยา OTC (over the counter) ที่
ประชาชนซื้อใชเองไดโดยไมตองมีใบสั่งแพทย แตไม
อนุมัติใหใชในลักษณะ OTC กับเด็กอายุต่ำกวา 12 ป
เนื่องจากขาดขอมูลที่สนับสนุนการใช • salicylate ที่
ถู ก ดู ด ซึ ม อาจก อ ให เ กิ ด ความเสี่ ย งจากยาในเด็ ก เช น
เดียวกับการกินแอสไพริน (ดูหัวขอ 4.6) ยานี้ไมจัดเปน
ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
หัวขอ 1.4.4
probiotics เปนยาที่มียีสตหรือแบคทีเรียบางชนิด
เปนสวนประกอบ (มักเปนแบคทีเรียทีส่ รางกรดแลกติก)
ประสิทธิผลของ lactobacillus ในการรักษาโรคทองรวง
เฉี ย บพลั น ยัง ไมไ ด รั บการยื น ยัน เนื่อ งจากงานวิจั ยให
ผลแตกตางกัน ยากลุมนี้ไมจัดเปนยาในบัญชียาหลัก
แหงชาติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ 1.4.4
1.4.1 สารดูดซับ (adsorbent) และสารเพิ่มกาก
(bulk-forming agent)
• activated charcoal
• dioctahedral smectite
• kaolin และ kaolin + pectin
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ไมควรใชสารดูดซับเชน kaolin และ pectin ในการ
รักษาโรคทองรวงเฉียบพลัน โดยเฉพาะอยางยิง่ ทองรวง
ที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย ยานี้ไมจัดเปนยาในบัญชียา
หลักแหงชาติเนื่องจากไมมีหลักฐานวาเปนประโยชน
ในการรั ก ษา activated charcoal ถู ก ใช ใ นลั ก ษณะ
off label ในการบรรเทาอาการทองรวงที่ไมไดมีสาเหตุ
จากการติ ด เชื้ อ (ยาชนิ ด ผงได รั บ การบรรจุ ใ นบั ญ ชี
ยาหลั ก แห ง ชาติ ภ ายใต ห มวดยา 16. Antidotes
เพื่ อ ใช ดู ด ซั บ สารพิ ษ ทั่ ว ไป) ส ว นสารเพิ่ ม กากเช น
ispaghula, methylcellulose และ sterculia (หัวขอ
1.6.1) ชวยใหอจุ จาระมีเนือ้ มากขึน้ ใชกบั ผูท ำศัลยกรรม
ทำรูเปดลำไส เล็กสวนปลาย (ileostomy) หรือศัลยกรรม
รูเปดลำไสใหญ (colostomy) และยังใชควบคุมอาการ
ทองรวงจากโรคไดเวอรตคิ ลู มั ยานีไ้ มจดั เปนยาในบัญชี
ยาหลักแหงชาติ เนื่องจากมียาอื่นใชแทนได และอาจมี
การนำยาไปใชนอกขอบงใช เชน ใชลดน้ำหนัก
1.4.2 ยาลดการเคลื่อนไหวของลำไส (antimotility
drug)
• loperamide hydrochloride (ข)
• diphenoxylate
ยากลุม นีม้ บี ทบาทในการบรรเทาอาการทองรวงเฉียบพลัน
ที่ไมมีอาการแทรกซอนโดยเฉพาะกับผูใหญ ไมใชกับ
เด็ ก (ดูขอความดานบนภายใตหัวขอ "ยาแกเกร็ง")
การยับยั้งการเคลื่อนไหวของลำไสเปนผลเสียตอผูปวย
ที่เปนบิด (หรือทองรวงที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย) อาหาร
เป น พิ ษ ท อ งร ว งจากสารพิ ษ (enterotoxin) ของ
แบคทีเรีย รวมทั้งอาการทองรวงที่มีสาเหตุจากการใช
ยาปฏิชวี นะ (antibiotic associated colitis) • หากผูป ว ย
มีอาการรุนแรง สิ่งสำคัญสิ่งแรกคือการชดเชยสารน้ำ
และเกลือแร (หัวขอ 9.2.1.2) ไมใชการใหยาเพื่อหยุด
การถาย
บทบาทของยานี้ในกรณีทองรวงเรื้อรังดูรายละเอียด
เพิ่ ม เติ ม ได ใ น หั ว ข อ 1.5 สำหรั บ stoma care ดู
หัวขอ 1.8
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LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE
ข
Tab/Cap 2 mg • ราคาเฉลี่ย 0.42 บาท
เงื่อนไขตามบัญชียาหลักแหงชาติ หามใชกับเด็กอายุ
นอยกวา 12 ป ควรใชกับผูใหญเฉพาะเมื่อจำเปนและ
ไมมีขอหามใช
ขอบงใช
• บรรเทาอาการท อ งร ว งเฉี ย บพลั น ในผู ใ หญ โ ดยใช
เสริมกับการใหสารน้ำและเกลือแร (ดูขอความในหัวขอ
1.4.2 ดานบน)
• บรรเทาอาการทองรวงเรื้อรังในผูใหญ
คำเตือนและขอควรระวัง
ดูขอ ความดานบนประกอบดวย • ตับบกพรอง เฝาสังเกต
อาการพิ ษ ต อ ระบบประสาทส ว นกลางอย า งใกล ชิ ด
เนื่องจากยานี้มี first-pass metabolism สูง ระดับยา
ในพลาสมาจะสูงขึ้นหากตับทำงานลดลง ไตเสื่อม ไม
จ ำเปนตองปรับขนาดยา การตั้งครรภ ผูผลิตในประเทศ
อังกฤษแนะนำใหหลีกเลี่ยง (US Pregnancy Risk
Category C, ADEC Category B3) หญิงใหนมบุตร ผูผ ลิต
ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำใหหลีกเลี่ยง เด็ก ดูขอ
ห า มใช ผูสูงอายุ ดูขอหามใช อันตรกิริยา ออกฤทธิ์ตรง
ขามกับ metoclopramide, cisapride, domperidone
ออกฤทธิเ์ สริมกับ diphenoxylate ยาตานฤทธิม์ สั คารินกิ
และยาตานฮิสทามีน จึงควรหลีกเลี่ยงการใชยาเหลานี้
รวมกัน
ขอหามใช
ดูขอความดานบนประกอบดวย • ภาวะที่ไมควรยับยั้ง
การเคลื่อนไหวของลำไส (ทองผูก ทองอืด ลำไสอืด)
ผูที่กำลังมีอาการของลำไสใหญอักเสบเปนแผล ผูที่มี
ลำไส ใ หญ อั ก เสบเนื่ อ งจากยาปฏิ ชี ว นะ (antibiotic
associated colitis) โรคบิด อาหารเปนพิษ ทองรวงจาก
สารพิษของเชือ้ แบคทีเรีย ภาวะลำไสอดุ กัน้ มีรทู ะลุหรือ
เลือดออกในทางเดินอาหาร มีเลือดออกในทางเดินอา
หาร ผูมีอาการปวดทองโดยไมมีอาการทองรวง เอกสาร
กำกับยาระบุ ขอหามใชในเด็กอายุนอ ยกวา 12 ป และ
ผูสูงอายุ

ผลขางเคียง
ปวดเกร็งทอง วิงเวียนศีรษะ งวงนอน ปฏิกิริยาผิวหนัง
รวมถึงลมพิษ มีรายงานการเกิดลำไสอืดเปนอัมพาต
และท อ งอื ด ภาวะระดั บ น้ำ ตาลสู ง ในเลื อ ด คลื่ น ไส
อาเจียน ปากแหง รูสึกออนลา ลำไสเนาตายเฉพาะสวน
(necrotizing enterocolitis) ในทารกหรือทารกแรกเกิด
(พบไดนอย) หากใชติดตอกันเปนเวลานานอาจติดยาได
ขนาดยา
• สำหรับบรรเทาอาการทองรวงเฉียบพลันในผูใหญที่
ไมมีขอหามใช (ดู "ขอหามใช" ขางตน)
การใหยาทางปาก
ผูใหญและเด็กอายุมากกวา 12 ป เริ่มตนในขนาด 4
มิลลิกรัม (2 เม็ด) ตามดวย 2 มิลลิกรัมหลังมีการถาย
เหลวในแต ล ะครั้ ง ขนาดที่ ใ ช ทั่ ว ไปคื อ วั น ละ 6-8
มิ ล ลิ ก รั ม (3-4 เม็ ด ) ขนาดสู ง สุ ด ไม เ กิ น วั น ละ 16
มิลลิกรัม ถาจำเปนอาจใหไดนานถึง 5 วัน
• สำหรับบรรเทาอาการทองรวงเรื้อรัง
การใหยาทางปาก
ผูใหญและเด็กอายุมากวา 12 ป เริ่มตนดวยขนาดวันละ
4-8 มิ ล ลิ ก รั ม โดยแบ ง ให จากนั้ น ปรั บ ขนาดยาตาม
ผลการรักษา โดยแบงใหวันละ 1-2 ครั้ง ขนาดสูงสุด
ไมเกินวันละ 16 มิลลิกรัม หากใชยาในขนาดสูงสุดนาน
10 วันแลวอาการยังไมดีข้ึน ควรหยุดใชยาเพราะไมเกิด
ประโยชนและอาจติดยาได
1.4.3 เกลือแร
• oral rehydration salts (ก)
• zinc sulfate (ก)
ข อ บ ง ใช ที่ สำคั ญ ที่ สุ ด ของสารน้ำ และเกลื อ แร ที่ ใ ห
ทดแทนทางปากคืออาการทองรวง เนื่องจากเปนปญหา
สาธารณสุขทั่วโลก โดยกลูโคส (และคารโบไฮเดรตอื่น)
ชวยใหลำไสดูดซึมโซเดียมและน้ำไดดีขึ้น การทดแทน
น้ำและเกลือแรที่เสียไปจากอาการทองรวงจึงรักษาได

1.4.3 เกลือแร

โดยการใหสายละลายของโซเดียม โพแทสเซียม และ
กลูโคส (หรือคารโบไฮเดรตชนิดอื่นเชน แปงขาวจาว
น้ำขาว) หรือผงเกลือแร (ORS) (ก)
สารละลายทดแทนการขาดน้ำที่ใหทางปากที่ดีควรมี
คุณสมบัติดังนี้
• สงเสริมการดูดซึมน้ำและเกลือแร
• ทดแทนการขาดเกลือแรอยางพอเพียงและปลอดภัย
• มีสารที่ทำใหมีฤทธิ์เปนดางเพื่อปรับสภาพความ
เปนกรดของรางกาย
• มีสภาพ hypo-osmolar เล็กนอย (ประมาณ 250
มิลลิโมล/ลิตร) เพือ่ ปองกันการเกิดทองรวงแทรกซอน
จากสารละลายทีม่ คี วามเขมขนสูงเกินไป (osmotic
diarrhea)
• ใชไดสะดวกทั้งที่โรงพยาบาลและที่บาน
• รสกลมกลอม หาไดงาย ราคาไมแพง
การทดแทนการขาดน้ำควรกระทำอยางรวดเร็ว ภายใน
3-4 ชั่วโมง (ยกเวนการขาดน้ำที่มีโซเดียมสูงเกินใน
เลือด ตองทดแทนการขาดน้ำชาๆ ภายใน 12 ชั่วโมง)
จากนัน้ ควรติดตามประเมินอาการซ้ำ ถาผูป ว ยยังมีภาวะ
ขาดน้ำ ควรใหการรักษาทดแทนอยางรวดเร็วตอไป
เมื่อไมมีภาวะขาดน้ำแลว ใหปองกันภาวะขาดน้ำที่
จะเกิ ด ขึ้ น ต อ ไป โดยแนะนำผู ป ว ยให ดื่ ม ของเหลวที่
เหมาะสม (น้ำสะอาด) ตามปกติ และดื่ม ORS เพิ่มเติม
ใหพอเหมาะกับปริมาณของเหลวที่ยังคงถายออกมาใน
ภายหลัง ควรใหเด็กทารกดื่มนม (นมมารดาหรือนมผง)
สลับกับการให ORS และอาจใหดื่มน้ำเปลาสลับเปน
ครั้งคราวเพื่อปองกันภาวะโซเดียมเกิน
ควรให ส ารละลายเกลื อ แร อ ย า งช า ๆ แต ใ ห อ ย า ง
สม่ำเสมอเพื่อปองกันการอาเจียน หากจำเปนอาจให
สารละลายผาน nasogastric tube หากเปนผูปวยเด็ก
ควรประเมินอาการทางคลินิกบอยๆ อยาใหสารละลาย
เกลือแรเพียงอยางเดียวนานเกินกวา 24 ชั่วโมง แต
ควรเริ่มใหอาหารภายใน 6 ชั่วโมง ถาเปนไปไดควรให
อาหารในปริมาณปกติภายใน 24-48 ชั่วโมงเพื่อปองกัน
ภาวะขาดอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กที่มีน้ำหนัก
ตัวนอย
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ธาตุสังกะสี (ก) ปจจุบันองคการอนามัยโลกและ
ยูนิเซฟแนะนำใหเด็กเล็กอายุต่ำกวา 5 ขวบทุกคนที่มี
อาการทองรวงไดรบั ธาตุสงั กะสีเสริมในกระบวนการรักษา
โดยใหยานาน 10-14 วัน เพราะชวยลดความรุนแรง
ของโรค ลดระยะเวลาการเปนโรค และปองกันการเกิด
ทองรวงในครั้งถัดไปไดดวย
ORAL REHYDRATION SALTS (ORS)
ก
ผงเกลือแร
Oral pwdr • ราคาเฉลี่ย 1.35 บาทตอซอง 4.5 กรัม
(เด็ก) และ 3.00 บาทตอซอง 20 กรัม (ผูใหญ)
Oral pwdr (hosp)
สวนประกอบ sodium chloride 2.6 g • potassium
chloride 1.5 g • trisodium citrate dihydrate (sodium
citrate) 2.9 g • glucose (anhydrous) 13.5 g
• นำสวนผสมขางตนมาละลายในน้ำสะอาด 1 ลิตร
จะไดสารละลายซึ่งมี Na+ 75 mmol, K+ 20 mmol,
Cl- 65 mmol, citrate 10 mmol, glucose 75 mmol
รวม osmolarity = 245 มิลลิโมล/ลิตร
หมายเหตุ ผงเกลือแรควรมีสวนประกอบตามที่ระบุไว
เนือ่ งจากเปนสูตรขององคการอนามัยโลกทีไ่ ดรบั การวิจยั
ทางคลินิกอยางกวางขวางทั้งในเด็กและผูใหญ • กรณี
เตรียมเองแตไมมี glucose หรือ trisodium citrate
อาจใช น้ำ ตาลซู โ ครส (น้ำ ตาลทราย) 27 กรั ม หรื อ
sodium bicarbonate (ผงฟู) 2.5 กรัมแทนไดต ามลำดั บ
ขอบงใช
ใช ท ดแทนการสู ญ เสี ย น้ำ และเกลื อ แร จ ากท อ งร ว ง
(ดูขอความดานบน)
คำเตือนและขอควรระวัง
ไตเสื่อม ใชดวยความระมัดระวัง
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ขอหามใช
ผูป ว ยทีอ่ าเจียนไมหยุดแมไดรบั สารละลายทางปากทีละนอย
ผูปวยที่อาการทองรวงเลวลงและไมสามารถควบคุม
การขาดน้ำได ภาวะกึ่งโคมาหรือโคมา ลำไสอืด
หมายเหตุ ผูปวยเหลานี้จำเปนตองไดรับการชดเชยสาร
น้ำและเกลือแรทางหลอดเลือดดำ
ผลขางเคียง
อาเจียน (อาจเกิดจากการใหสารละลายเกลือแรในอัตรา
เร็วเกินไป) หากไดรับมากเกินไปอาจรบกวนสมดุลของ
เกลือแรในรางกาย (เชน ภาวะโซเดียมหรือโปแตสเซียม
เกินในเลือด) โดยเฉพาะกับผูปวยไตเสื่อม หรือเมื่อสาร
ละลายเขมขนเกินไป
ขนาดยา
การใหยาทางปาก
ผู ใ หญ ให ต ามปริ ม าณที่ สู ญ เสี ย ไป โดยปกติ มั ก ให
200-400 มิลลิลิตร ทุกครั้งที่ถายเปนน้ำ
เด็กและทารก ใหตามคำแนะนำขององคการอนามัยโลก
ดังนี้คือ
Plan A ไมมีการขาดน้ำหรือขาดน้ำเล็กนอย ใหรักษาที่
บานโดยใหคำแนะนำเกี่ยวกับโภชนาการรวมกับการ
เพิ่มปริมาณน้ำและของเหลวในอาหาร ยังไมจำเปน
ตองใหผงเกลือแร ยกเวนสำหรับทารกอายุนอยกวา 6
เดือนซึ่งยังไมไดเริ่มกินอาหาร ตองใหดื่มน้ำเกลือแรก
อนใหนมทุกครั้ง ไมควรงดการใหนมมารดาหรือนมผง
ทารกที่ไดรับนมแมและนมวัวสลับกันควรเพิ่มปริมาณ
ของนมแมใหมากขึ้น
Plan B ภาวะขาดน้ำปานกลาง อาจใหการรักษาที่บาน
สำหรับเด็กทุกอายุเปาหมายคือการรักษาภาวะขาดน้ำ
ภายใน 4 ชั่วโมง โดยงดอาหารในชวงเวลานั้น และให
เด็กไดรับน้ำเกลือแรในขนาด 75 มิลลิลิตร/กิโลกรัม ใน
ชวงเวลาดังกลาว ดวยการปอนดวยชอน อาจใหน้ำเกลือแร
ในปริมาณมากขึ้นหากยังถายบอยครั้ง ถาเด็กอาเจียน
ใหหยุดการปอนน้ำเกลือแรเปนเวลา 10 นาที แลวเริม่ ตน
ป อ นใหม ด ว ยอั ต ราที่ ช า ลงเช น 1 ช อ นชาทุ ก 2 นาที
ควรให ดื่ ม น้ำ เกลื อ แร ต อ ไปตราบเท า ที่ ยั ง มี อ าการ
ทองรวงอยู

Plan C ภาวะขาดน้ำขั้นรุนแรง จำเปนตองรับไวใน
โรงพยาบาล แตควรเริม่ การทดแทนสารน้ำและเกลือแร
ในทันที ถาเด็กสามารถดื่มได ใหดื่มน้ำเกลือแรในขนาด
20 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/ชั่วโมง แมขณะใหสารน้ำทาง
หลอดเลือดในโรงพยาบาลยังคงควรใหดื่มน้ำเกลือแรใน
ขนาด 5 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/ชั่วโมง รวมดวย ถาเด็ก
อาเจียนใหลดอัตราการปอนน้ำเกลือแรลง

ZINC SULFATE
ก
Oral sol เภสัชตำรับโรงพยาบาลมี elemental zinc
10 มิลลิกรัม/ 5 มิลลิลติ ร หรือ 25 มิลลิกรัม/ 5 มิลลิลติ ร

คำแนะนำจากองคการอนามัยโลกและยูนิเซฟ
ปจจุบันองคการอนามัยโลกและยูนิเซฟแนะนำใหเด็ก

1.4.4 ยาอืน่ ๆ

เล็กอายุต่ำกวา 5 ขวบทุกคนทีม่ อี าการทองรวงไดรบั ธาตุ
สังกะสีเสริมในกระบวนการรักษา โดยใหยานาน 10-14 วัน
เพราะชวยลดความรุนแรงของโรค ลดระยะเวลาการ
เปนโรค และปองกันการเกิดทองรวงในครัง้ ถัดไปไดดว ย
ขอบงใช
ใชเสริมการรักษากับ ORS ในโรคทองรวงเฉียบพลัน
และทองรวงซึ่งมีอาการยืดเยื้อที่ไมใชโรคบิดในเด็กเล็ก
อายุต่ำกวา 5 ขวบ
ผลขางเคียง
คลื่นไส อาเจียน
ขนาดยา
การใหยาทางปาก
ทารกอายุต่ำกวา 6 เดือน วันละ 10 มิลลิกรัม หากเปน
ยาชนิดเม็ดใหละลายในน้ำนมมารดา น้ำตมสุก หรือ
ORS 2 ชอนชา (10 มิลลิลิตร) แบงใหเพียง 1 ชอนชา
วันละครั้ง นาน 10 -14 วัน
เด็ ก อายุ 6 เดื อ นถึ ง 5 ขวบ วั น ละ 20 มิ ล ลิ ก รั ม
หากเปนยาชนิดเม็ดและเด็กกลืนยาไมไดใหละลายใน
น้ำนมมารดา น้ำตมสุก หรือ ORS 1 ชอนชา (5 มิลลิลติ ร)
ใหกิน 1 ชอนชา วันละครั้ง หากเปนเด็กโตอาจเคีย้ วเม็ด
ยาหรือกลืนเม็ดยาไดโดยตรงวันละ 1 เม็ด นาน 10-14 วัน
1.4.4 ยาอื่นๆ
• antisecretory agent เชน racecadotril
• bismuth subsalicylate (BSS)
• probiotics เชน lactobacillus และ
bifidobacterium
• ยาแกทองเสียสูตรผสม เชน furazolidone +
pthalylsulphathiazole (2 ตัวยา), furazolidone +
pectin + kaolin (3 ตัวยา) และ
diiodohydroxyquinoline + furazolidone +
neomycin + pthalylsulphathiazole + kaolin
(5 ตัวยา)
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ยาบางชนิ ด ในกลุ ม นี้ เ ป น ยาที่ ไ ม มี ห ลั ก ฐานสนั บ สนุ น
ประสิทธิผลของยา หรือมีหลักฐานที่ไมชัดเจน หรือมี
ความเสีย่ งจากการใชยาสูง ยาบางชนิดมีประสิทธิผลแต
ประโยชนไมแตกตางหรือดอยกวายาเดิมที่มีใชอยู หรือ
ไมมีขอมูลยืนยันความคุมคาในการใช ยาในกลุมนี้จึงไม
จัดเปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ
racecadotril มี ร ายงานการวิ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น
ประสิทธิผลของยาทั้งในเด็กและผูใหญในโรคทองรวง
ทีม่ กี ารสูญเสียน้ำและเกลือแร แตมปี ระสิทธิผลใกลเคียง
กับ loperamide • systematic review ในป ค.ศ. 2007
(3 งานวิจัย ผูปวยเด็กจำนวน 471 ราย) ระบุวาควรมี
ขอมูลเพิ่มขึ้นในการนำมารักษาผูปวยนอก รวมทั้งควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมดานความปลอดภัยและความคุมคา
กอนทีจ่ ะแนะนำใหใชในวงกวาง ยานีย้ งั ไมไดขนึ้ ทะเบียน
ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ
bismuth subsalicylate มีฤทธิต์ า นแบคทีเรียจึงมี
ประสิทธิผลในการบรรเทาอาการทองรวง แตประสิทธิผล
ดอยกวา loperamide ทั้งดานความรวดเร็วและการ
บรรเทาอาการ ผลข า งเคี ย งที่ สำคั ญ คื อ พิ ษ ต อ ระบบ
ประสาทไดแกเสียงในหูและโรคสมอง (encephalopathy)
นอกจากนี้ยังทำใหลิ้ น และอุ จ จาระเปลี่ ย นเป น สี ดำ
• เมื่อ BSS ถูกแยกสลายในทางเดินอาหารจะไดเปน
salicylic acid ซึง่ มีฤทธิต์ า นการสังเคราะห prostaglandin
อันอาจเปนอีกกลไกหนึ่งในการบรรเทาอาการทองรวง
ของยาแตเพิ่มความเสี่ยงจากพิษของ salicylate ที่ถูก
ดู ด ซึ ม ซึ่ ง อาจก อ ให เ กิ ด ความเสี่ ย งจากยาในเด็ ก เช น
เดียวกับการกินแอสไพริน (ดูหัวขอ 4.6)
probiotics จากเชื้อแตละสายพันธุมีความแตกตาง
กันทัง้ ในแงความสามารถของเชือ้ ในการสรางอาณานิคม
(colonization) ในลำไสและประสิทธิผลในการรักษาโรค
ดั ง นั้ น การที่ เ ชื้ อ สายพั น ธุ ห นึ่ ง ให ผ ลในการรักษาโรค
ไมไดหมายถึงวาเชื้อสายพันธุอื่นจะไดผลดวย • probiotics ที่ มี จำหน า ยในประเทศไทยมี ส ว นประกอบ
ของ Lactobacillus acidophilus และ Bifidobacterium
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1.4.4 ยาอืน่ ๆ

มีหลักฐานระดับ 1 ที่สนับสนุนวาเชื้อ Lactobacillus
rhamnosus GG และ Saccharomyces boulardii
มีประสิทธิผลในการรักษาโรคทองรวงเฉียบพลัน และ
probiotics ที่มีสวนประกอบของ Lactobacillus casei
(หรือ reuteri) มีประสิทธิผลในการรักษาโรคทองรวงที่
ถ า ยเป น น้ำ แต ไ ม มี ผ ลต อ การรั ก ษาโรคท อ งร ว งที่ มี
สาเหตุจากแบคทีเรียหรือโรคทองรวงที่ถายเปนมูกเลือด
• probiotics อาจลดระยะเวลาของท อ งร ว งลงได
ประมาณ 0.7 วันในผูปวยบางกลุม • โดยทั่วไปจัดเปน
ยาที่ มี ผ ลข า งเคี ย งต่ำ แต ห า มใช กั บ ผู ป ว ยที่ มี ภู มิ
ตานทานบกพรองหรือมีโรครายแรงอื่นๆ เนื่องจากมี
รายงานการติดเชือ้ ราในกระแสเลือดและการแพรกระจาย
ของเชื้อแบคทีเรียที่เปนสวนผสมของยาในกระแสเลือด
•

ยาแก ท อ งเสี ย สู ต รผสม มี จำหน า ยแพร ห ลายใน
รานยาเนื่องจากเปนทีร่ จู กั ของประชาชนทีน่ ยิ มซือ้ ยารักษา
โรคท อ งร ว งด ว ยตนเอง ยาเหล า นี้ มั ก ผสมยา
ตานแบคทีเรีย ยาตานเชื้อบิด และสารดูดซับ รวมกัน
ไว ห ลากหลายชนิ ด ในลั ก ษณะยาครอบจักรวาล ใน
ลั ก ษณะที่ ผิ ด หลั ก เกณฑ ก ารใช ย าอย า งสมเหตุ ผ ล
นอกจากนี้ยาตานแบคทีเรียทีน่ ำมาผสมยังเปนยารุ นเกา
(เชน furazolidone, sulfonamide, neomycin) ซึ่ง
แบคทีเรียสวนใหญดื้อตอยาแลว นอกจากนั้นยังมีความ
เสี่ยงตอผลขางเคียงสูง เชน อาจนำไปสูภาวะ StevenJohnson syndrome การสลายของเม็ดเลือดแดงและ
พิษตอประสาทรวมทั้งประสาทตา
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1.5

ยารักษาความผิดปกติเรื้อรังของลำไส (Drug used in chronic bowel disorders)

1.5.1
1.5.2
1.5.3

aminosalicylate
corticosteroid
cytokine inhibitor

ยาในกลุมนี้มีรายการยาในบัญชียาหลักแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2551 ดังนี้
ยากลุม Drugs used in chronic bowel disorders
1. Sulfasalazine

tab, EC tab

ค

เงือ่ นไข
ใชสำหรับ chronic inflammatory bowel disease
2. Mesalazine (Mesalamine)

EC tab, rectal supp

ค

เงือ่ นไข
1.ชนิดเม็ด ใชเปนทางเลือกของ sulfasalazine ในกรณีผปู ว ยแพยากลุม ซัลฟา หรือตองการลด
อาการขางเคียงจากการใชยา
2.ชนิดเหน็บทวารหนัก ใชสำหรับ ulcerative colitis (บริเวณ sigmoid และ rectum) และ
radiation proctitis
การรักษาความผิดปกติเรื้อรังของลำไสควรกระทำหลัง
จากไดวินิจฉัยแยกโรคมะเร็งออกแลว โดยแยกรักษา
แตละอาการดวยวิธกี ารจำเพาะ รวมไปถึงการปรับเปลีย่ น
ชนิดของอาหาร การดื่มน้ำมากๆ และการรักษาดวยยา
กลุ ม อาการลำไส ไ วเกิ น ต อ การกระตุ น (irritable
bowel syndrome - IBS)
ผู ป ว ยที่ มี อ าการลำไส ไ วเกิ น ต อ การกระตุ น อาจมา
พบแพทย ด ว ยอาการปวดท อ ง ท อ งผู ก หรื อ ท อ งร ว ง
ผูปวยบางรายอาจมีปญหาดานจิตใจรวมดวยซึ่งมักตอบ
สนองตอการใหคำอธิบายและการใหความมัน่ ใจกับผูป ว ย
และอาจไดผลเมื่อใหการรักษาที่จำเพาะ ไดแกการใหยา
แกซึมเศรา • ยาระบาย (หัวขอ 1.6) อาจจำเปนใน

การบรรเทาอาการทองผูก • ยาลดการเคลือ่ นไหวของลำไส
เชน loperamide (ข) (หัวขอ 1.4.2) อาจชวยบรรเทา
อาการท อ งร ว ง • และยาแก เ กร็ ง (antispasmodic
drug) เช น mebeverine (ข) (หั ว ข อ 1.2) อาจ
ชวยบรรเทาอาการปวดทอง • ควรหลีกเลี่ยงยากลุม
opioid ที่มีฤทธิ์ตอสมอง เชน codeine เนื่องจากเสี่ยง
ตอการเสพติด
กลุมอาการที่มีการดูดซึมผิดปกติ (malabsorption
syndrome)
อาการของแตละโรคจำเปนตองใหการรักษาที่จำเพาะ
เชน celiac disease (gluten enteropathy) ตองใหอาหาร
ทีป่ ลอดกลูเตน สวนตับออนบกพรองตองใหแพนคริเอติน
(pancreatin) (หัวขอ 1.9.4) เสริม เปนตน
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1.5  

  (Drug used in chronic bowel disorders)

      (inflammatory bowel
disease)
  ,%,C- 
   (ulcerative colitis) ! 
(Crohn's disease  regional enteritis) 3
'*+ 1 "%,   B"
D*'*+? 4 (chronic active)
1'1
?, aminosalicylate   sulfasalazine
() ! mesalazine () %,' corticosteroid
( %& 6.3) " prednisolone () =E
3
  !"#$% &
(ulcerative colitis) '&'*+& ! "',!
(Crohn's disease) 34,+ &F*=
'*+,*%,?C-4%D1 (proctitis) 4%D%1! % %
1 (distal colitis)    F=!'*+=%
corticosteroid  aminosalicylate "4  @
mesalazine rectal suppo () A-+,*!"#
=4G3/0%'*+ ""4 %'% (enema) ,
 '        
'*+!'+% ,1
13 %F=!'*+ 4%D '*+,*
,? " aminosalicylate & *%
@=*= 1A-+ 13 ,*%,?
,1 corticosteroid '%, %
" prednisolone () % 4-8   #
%  / 0 %        &  ?  %
3 =! corticosteroid /!01*+1
2 1 11 3+I    
!  ' ''      
!1  '   !J4"%* !
 %, % / 0 % '*+  , 11   3& 1 
1  /='#F=!' /0%

    !"#
 ciclosporin () ( %& 8.2.2) (& "
'*+, &-'!*) /0% #'*+,1
13 ,*4 !"#
 azathioprine () ( %& 8.2.1) ! mercaptopurine () ( %& 8.1.3) ( / ) 
 methotrexate ()   #! ( %&
10.1.3) (' , & "'*+, &-'!*)
metronidazole () ( %& 5.1.11) ,*!"#
  3 #  '*+   4  / !,*  
'%    & 0.6-1.5 ,/% 
%! 2-3  14! 14 1 1  
1,4 3  +*+14 
!'%  1'**"4 +
, " ,*& " (" 14 " !
 '*+,=>#'!? (fistula) !'*+4 &-
'% ) ! " %?,=4+,%
&'** @'*+,4 (overgrowth)
     
  !"#$% &'&'*+& !
"',! '*+ ,*  !"# ,  %? ,
!!& 
 aminosalicylate 1,*!"# 
 #% mesalazine () "4 4&-'!*
=+ "@% 3!!%
% corticosteroids ''*+!, "%?,
!!&*+,*&*,
• '*+  ,*&A
 azathioprine () ( %& 8.2.1) &
2-2.5 ,44,/4,/% (& "'*+, &-
'!*)  mercaptopurine () ( %& 8.1.3)
& 1-1.5 ,44,/4,/% (& "'*+
, &- '!*) % B 1 / "4
/ 0 % 11 '  "4 %

1.5.1 aminosalicylate

& '*+1+%'*+!? methotrexate () ( %&
10.1.3) *' -+  #D*'*+
,,C " azathioprine  mercaptopurine 
(& "'*+, &-'!*)   methotrexate
& 15 ,44,/  #
0    %  
4B    '*+,*  /
  ,*    (low-residue) 1,%, ,!,
 /0%%41!1?!/0%
!!& 
% **+ '*+,*  /!1 "
@ ( %& 1.2)
/0% '*+
 4/   + %&
(" codeine ! loperamide) !@
!1? 4  ,=1!B%!
 = ,?33'*+
, 1?,% 1 "!,+ ,*B%!1
 %'%/ * / A-,
 * (" &@% 1
%) ' % colestyramine
() ( %& 1.9.2) A-+L'>4M "%
 *
 ! 3&40/+ !' (antibiotic
associated colitis - AAC)
AAC  pseudomembranous colitis 4 =43
'*+&- " Clostridium difficile 
'*+=4+,%,&-  "J4"*%! *,
F=1 • AAC 
%,*+  & clindamycin ! lincomycin
1J4"*%!''?"4 1 4 &*
* ,1 amoxicillin 3'*+,*%,!1
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3 AAC  1'**' 
vancomycin () (  % &  5.1.7)   metronidazole () (  % &  5.1.11)   vancomycin
 '*+ ,!,% '*+?,
1 ,506 (diverticular disease)
%4>*3 %#14/,! %4 '*+
,*  / 01 & ! &'&/!01
 0 • &"7 (antispasmodic) "%
'% F*   (  % &  1.2) • &5  !
"2++& "F=!D*'*+,*14 "4 &-'
(% 1  ='#  F=!') • /&1
 !   (" codeine, diphenoxylate
! loperamide) +' *1%A-+
' &4
1.5.1 aminosalicylate
• sulfasalazine ()
• mesalazine (mesalamine) ()
sulfasalazine () !& sulfapyridine
! 5-aminosalicylic acid (5-ASA  mesalamine)
A-+  C/  ,'1#  '*  *    
sulfapyridine ! 5-ASA   /!
' 5-ASA A-+L'>4MC-

4,D'*+/&- sulfapyridine -' '*+,
= ! 5-ASA L'>4M4%D'*+,*
1,*% 4 &*=4,+ &-   mesalazine
(5-ASA) () balsalazide (prodrug & 5-ASA) !
olsalazine (dimer & 5-ASA)  , ?,*
A-+,,*AR%! -,,*&*
&AR 1&*& 5-ASA " 
( &/ %,  ) / %,' 
/ T  (A-+  =   sulfasalazine "  *  %  )
mesalazine ,*=% sulfasalazine ,-,
"&'*+% " ( /+& ")
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1.5.1 aminosalicylate

คำเตื อ นและข อ ควรระวั ง รวมของยาในกลุ ม
aminosalicylate ไตเสื่อม ระมัดระวังการใชและปรับ
ขนาดยาในผู ที่ ไ ตทำงานลดลงระดั บ ปานกลาง
sulfasalazine อาจกอใหเกิดผลึกในปสสาวะ ผูปวยควร
ไดรับน้ำอยางพอเพียง การตั้งครรภ ประโยชนในหญิง
ตั้งครรภที่เปนโรค chronic inflammatory disease
หรือ rheumatoid arthritis นาจะเหนือกวาความเสี่ยง
ต อ ทารกในครรภ จำเป น ต อ งให โ ฟเลตเสริ ม ขณะให
sulfasalazine ในหญิงตั้งครรภโดยเฉพาะในไตรมาสที่
สามเพื่ อ ป อ งกั น เม็ ด เลื อ ดแดงแตกในทารกแรกเกิ ด
หญิงใหนมบุตร ยาทั้งสองผานสูน้ำนมไดนอยมาก แต
ควรระมัดระวังการใช sulfasalazine กับมารดาเปน
พิเศษเมื่อทารกกำลังปวย เครียด มี G6PD deficiency
หรือคลอดกอนกำหนด • kernicterus และโรคเลือด
เปนความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นได จึงตองพิจารณาเปน
รายๆ วาควรหยุดยาหรือหยุดการใหนมบุตร

ขอหามใชรวมของกลุมยา aminosalicylate หามใช
sulfasalazine และ mesalazine กับผูปวยที่ไตทำงาน
ลดลงอย า งมาก หลี ก เลี่ ย งการใช ย ากลุ ม นี้ กั บ ผู ที่ แ พ
salicylate
ผลขางเคียงรวมของกลุมยา aminosalicylate ไดแก
ทองรวง คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง การกำเริบของ
โรคลำไสใหญอักเสบ ปวดศีรษะ ภาวะภูมิไวเกิน (ผื่น
และลมพิษ) ผลขางเคียงที่เกิดนอยไดแก ตับออนอักเสบ
เฉียบพลัน ตับอักเสบ กลามเนื้อหัวใจอักเสบ เยื่อหุม
หัวใจอักเสบ โรคปอดที่มีสาเหตุจากภูมิไวเกิน (รวมถึง
eosinophilia และ fibrosing alveolitis) โรคเสนประสาท

สวนปลาย โรคเลือด (รวมถึง ภาวะแกรนูโลไซตนอย
ภาวะเม็ดเลือดขาวนอยเกิน ภาวะพรองเม็ดเลือดทุกชนิด
ภาวะเกล็ดเลือดนอย methemoglobinemia) โรคไต
(เนื้อเยื่อแทรกในไตอักเสบ กลุมอาการเนโฟรติก) ปวด
กลามเนื้อ ปวดขอ ปฏิกิริยาทางผิวหนัง (รวมถึงกลุม
อาการคลายโรคลูปส และ Steven-Johnson syndrome)
ผมรวง
SULFASALAZINE
ค
Tab 500 mg • ราคาเฉลี่ย 4.09 บาท
EC tab 500 mg • ราคาเฉลี่ย 6.25 บาท
เงื่อนไขตามบัญชียาหลักแหงชาติ ใชสำหรับ chronic
inflammatory bowel disease
ขอบงใช
• ลำไสใหญอักเสบเรื้อรังเปนแผลเปอย (ulcerative
colitis) ระดับนอยถึงปานกลาง และใชเปนยาเสริมใน
โรคที่มีอาการระดับรุนแรง และใชรักษาเพื่อควบคุม
อาการ (maintenance of remission)
• โรคโครหนทีแ่ สดงอาการ (active Crohn's disease)
• ขออักเสบรูมาทอยด (หัวขอ 10.1.3)
คำเตือนและขอควรระวัง
ดู คำเตือนและขอควรระวังรวม ดานบนประกอบดวย
• ตับบกพรอง ใชดว ยความระมัดระวัง ไตเสือ่ ม ดูดา นบน
ควรตรวจการทำงานของไตอยางสม่ำเสมอ การตัง้ ครรภ
ดูดานบน (US Pregnancy Risk Category B, ADEC
Category A) หญิงใหนมบุตร ดูดานบน เด็ก ดูดานบน
และดูขอ หามใช ผสู งู อายุ ไมมขี อ ควรระวังพิเศษ อันตรกิรยิ า
ระมั ด ระวั ง การใช ร ว มกั บ digoxin (ลดการดู ด ซึ ม
digoxin) methotrexate (เพิ่มความเสี่ยงตอการเปนพิษ
ตอปอด) NSAID (เพิ่มพิษตอไต) และวัคซีนปองกันโรค
อีสุกอีใส (เพื่อปองกัน Reye's syndrome) คำเตือน
และขอควรระวังอื่นๆ ผูมีประวัติเปนโรคภูมิแพ ผูมี
เอนไซมเกีย่ วกับ acetylation ทำงานชา (slow acetylator)
• เนื่องจากผูใชยามีความเสี่ยงตอการเกิดพิษตอเลือด
และตั บ ในเบื้ อ งต น จึ ง ควรตรวจนั บ แยกจำนวนเม็ ด
เลือดขาว เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด และทำซ้ำทุก

1.5.1 aminosalicylate

เดือนในชวง 3 เดือนแรก รวมกับการตรวจคาการ
ทำงานของตับทุกเดือนในชวง 3 เดือนแรก • พอรฟเรีย
(หัวขอ 9.8.2) • หากผูปวยมีอาการเจ็บหนาอก หายใจ
ลำบาก ใหคำนึงวาอาจเปนผลขางเคียงของยาที่ชักนำ
ให เ กิ ด อาการเยื่ อ หุ ม หั ว ใจอั ก เสบ • ดู ข อ ความใน
Prescription note เกี่ยวกับโรคเลือด
ขอหามใช
ดูขอหามใชรวม ดานบนประกอบดวย • หลีกเลี่ยงการ
ใชกบั ผทู แี่ พซลั ฟา sulfonylurea, thiazide, furosemide
และ carbonic anhydrase inhibitor หามใชในภาวะ
ลำไสอุดกั้น ภาวะทางเดินปสสาวะอุดกั้น และเด็กอายุ
ต่ำกวา 6 ขวบ
ผลขางเคียง
ดูผลขางเคียงรวม ดานบนประกอบดวย • เบือ่ อาหาร มีไข
ความผิดปกติของเลือด (รวมถึง Heinz body anemia,
megaloblastic anemia) ภาวะภู มิ ไ วเกิ น (รวมถึ ง
exfoliative dermatitis, toxic epidermal necrolysis
คั น ภาวะไวแสง แอนาฟแล็กซิส serum sickness)
ผลขางเคียงตอลูกตา (รวมถึงอาการบวมรอบเบาตา)
ปากอักเสบ ตอมน้ำลายหนาหูอกั เสบ อาการทางระบบ
ประสาท (รวมถึงภาวะกลามเนือ้ เสียสหการ เยือ่ หมุ สมอง
อักเสบชนิดปลอดเชื้อ รูสึกหมุน เสียงในหู นอนไมหลับ
ซึมเศรา ประสาทหลอน) ปฏิกิริยาที่ไต (รวมถึงปสสาวะ
มีโปรตีน ปสสาวะมีผลึก ปสสาวะเปนเลือด) เชือ้ อสุจนิ อ ย
ป ส สาวะเป น สี ส ม คอนแทกเลนส ช นิ ด นิ่ ม บางชนิ ด
อาจติดสีสม
ขนาดยา
• สำหรั บ ลำไส ใ หญ อั ก เสบเรื้ อ รั ง เป น แผลเป อ ย
(ulcerative colitis) และโรคโครหนทีแ่ สดงอาการ (active
Crohn's disease) โดยเฉพาะที่ มี ร อยโรคบริ เ วณ
ลำไสใหญ
การใหยาทางปาก ควรกินยาพรอมอาหารและดื่มน้ำ
ตามอยางพอเพียง การใหยาเกินกวา 4 กรัมตอวันเพิ่ม
ผลขางเคียงและพิษจากยา ยาชนิด enteric-coated
tablet ใหกลืนยาทั้งเม็ดอยาเคี้ยวหรือบดเม็ดยา
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ผูใหญและผูสูงอายุ อาการกำเริบเฉียบพลันอาจเริ่มตน
ดวยขนาด 500 มิลลิกรัม วันละ 2-4 ครั้ง เมื่อผูปวย
ทนยาไดดีแลวจึงเพิ่มขนาดเปน 1-2 กรัม วันละ 3-4
ครั้ง จนกระทั่งควบคุมอาการได (หากจำเปนอาจให
corticosteroid รวมดวย) หลังจากนั้นลดขนาดยามา
เปนขนาดเพื่อควบคุมอาการคือ 500 มิลลิกรัม วันละ
4 ครั้ง
เด็กอายุมากกวา 6 ขวบและวัยรุน อาการกำเริบเฉียบพลัน
ใหวันละ 40-60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แบงใหวันละ 3-6
ครัง้ ขนาดเพือ่ ควบคุมอาการคือวันละ 20-30 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม แบงใหวันละ 4 ครั้ง ขนาดยาสูงสุดไมเกิน
วันละ 2 กรัม
• สำหรับขออักเสบรูมาทอยด
ดู หั ว ข อ ภายใต หัวขอ 10.1.3 Disease-modifying
antirheumatic drugs (DMARDs)
หมายเหตุ ยาเม็ดชนิด enteric-coated เทานั้นที่ไดรับ
การขึ้นทะเบียนสำหรับขอบงใชนี้
MESALAZINE (MESALAMINE หรือ 5-ASA) ค
EC tab 250 mg ราคาเฉลี่ย 19.75 บาท • 500 mg
ราคาเฉลี่ย 34.35 บาท
Rectal supp 500 mg ราคาเฉลี่ย 112 บาท • 1 g
ราคาเฉลี่ย 200 บาท
เงื่อนไขตามบัญชียาหลักแหงชาติ
1. ชนิดเม็ดใชเปนทางเลือกของ sulfasalazine ในกรณี
ผูปวยแพยากลุมซัลฟาหรือตองการลดอาการขางเคียง
จากการใชยา
2. ชนิดเหน็บทวารหนักใชสำหรับ ulcerative colitis
(บริเวณ sigmoid colon และ rectum) และ radiation
proctitis
ขอบงใช
• ลำไสใหญอักเสบเรื้อรังเปนแผลเปอย (ulcerative
colitis) ระดับนอยถึงปานกลาง ใชเปนยาเสริมในโรค
ที่ มี อ าการรุ น แรง และใช รั ก ษาเพื่ อ ควบคุ ม อาการ
(maintenance of remission)
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1.5.2 corticosteroid

• โรคโครหนทีแ่ สดงอาการ (active Crohn's disease)

หมายเหตุ ยานีไ้ มมขี อ บงใชสำหรับโรคอืน่ นอกเหนือจาก
inflammatory bowel disease
คำเตือนและขอควรระวัง
ดู คำเตือนและขอควรระวังรวม ดานบนประกอบดวย
• ตับบกพรอง ดูขอหามใช ไตเสื่อม ดูดานบน ตรวจ
การทำงานของไตอยางสม่ำเสมอ การตัง้ ครรภ ดูดา นบน
(US Pregnancy Risk Category B, ADEC Category C)
หญิงใหนมบุตร ใชดว ยความระมัดระวัง เด็ก ดูขอ หามใช
ผูสูงอายุ ระวังการใช หากใชยากินควรตรวจการทำงาน
ของไตเมื่อเริ่มรักษา ตอจากนั้นทุก 3 เดือนในปแรก
ทุก 6 เดือนในอีก 4 ปถัดไป และทุกๆ ปหลังจากนั้น
เนื่ อ งจากมี ค วามเสี่ ย งต อ การเกิ ด พิ ษ ต อ ไตที่ ร า ยแรง
• เสีย่ งตอโรคเลือด อันตรกิรยิ า ระมัดระวังการใชรว มกับ
digoxin (ลดการดูดซึม digoxin) NSAID (เพิม่ พิษตอไต)
และวัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส (เพื่อปองกัน Reye's
syndrome) คำเตือนและขอควรระวังอื่นๆ หากผูปวย
มีอาการเจ็บหนาอก หายใจลำบาก ใหคำนึงวาอาจเปน
ผลขางเคียงของยาที่ชักนำใหเกิดอาการเยื่อหุมหัวใจ
อักเสบ • ดูขอความในPrescription note เกี่ยวกับโรค
เลือด
ขอหามใช
ดูขอหามใชรวมประกอบดวย • หามใชกับเด็ก (ไมมี
ขอมูล
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใชยานี้ในเด็ก)
และผูมีการทำงานของตับลดลงอยางมาก
ผลขางเคียง
ดูผลขางเคียงรวม ดานบน
ขนาดยา
หมายเหตุ mesalazine ชนิดกินทีข่ นึ้ ทะเบียนในประเทศ
ไทยมีทั้งชนิด enteric-coated และ slow released
tablet ยาของแตละบริษัทมีคุณสมบัติในการนำสงยา
แตกตางกัน ขนาดยาจึงอาจไมเทากัน
ยาชนิด enteric-coated tablet
การใหยาทางปาก ควรกินยาขณะทองวางเชน 1 ชั่วโมง
กอนอาหาร กลืนยาทั้งเม็ดอยาเคี้ยวหรือบดเม็ดยา

ผูใหญ 500 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ขนาดยาที่ใชควบคุม
อาการคือวันละ 750-1,500 มิลลิกรัม
หมายเหตุ ขนาดยาที่ระบุไวเปนขนาดยาตาม BNF
(British National Formulary) ซึ่งแตกตางจากขนาด
ยาที่ระบุไวในเอกสารกำกับยาในประเทศไทย
เด็ก ไมแนะนำใหใช
การใหยาทางทวารหนัก
พยายามให ย าเหน็ บ ทวารค า งอยู ใ นทวารหนั ก นาน
1-3 ชั่วโมงหรือนานกวาหากเปนไปได
ยาชนิด rectal suppository 500 มิลลิกรัม
ผูใ หญ 1-2 แทง เหน็บวันละ 2-3 ครัง้ นาน 3-6 สัปดาห
หรือจนควบคุมอาการได ปรับขนาดยาตามการตอบสนอง
เด็ก ไมแนะนำใหใช
ยาชนิด rectal suppository 1000 มิลลิกรัม
ผูใหญ 1 แทง เหน็บวันละ 1 ครั้ง นาน 3-6 สัปดาห
หรือจนควบคุมอาการได ปรับขนาดยาตามการตอบสนอง
เด็ก ไมแนะนำใหใช
1.5.2 corticosteroid
• hydrocortisone sodium succinate (ก)
• prednisolone (ก)
• methylprednisolone sodium succinate (ค)
หมายเหตุ ยาขางตนจัดเปนยาในหมวด 6.3 • ยา
corticosteroid ในรูปแบบ suspension เปนยา
สำหรับฉีดเขากลาม หามฉีดเขาหลอดเลือดดำโดย
เด็ดขาด
HYDROCORTISONE
ก
Sterile pwdr (as sodium succinate) vial 100
mg (2 ml) • ราคาเฉลี่ย 50 บาท
ดูรายละเอียดอื่นๆ ในหัวขอ 6.3
ขนาดยา
• สำหรับใชเปนยาเสริมในโรคลำไสใหญอักเสบเรื้อรัง
เปนแผลเปอย (ulcerative colitis) และโรคโครหน
(regional enteritis) รวมทั้งใชขณะมีอาการวิกฤต

1.5.3 cytokine inhibitor

การฉีดเขากลามหรือฉีดเขาหลอดเลือดดำ
ผูใหญ 100-500 มิลลิกรัมฉีดเขากลามหรือฉีดเขาหลอด
เลือดดำ ใหซ้ำไดทุก 2, 4 หรือ 6 ชั่วโมง
เด็ก 0.666-4 มิลลิกรัม(เบส)/กิโลกรัม/วัน ฉีดเขากลาม
หรือฉีดเขาหลอดเลือดดำ หรือ 20-120 มิลลิกรัม(เบส)/
ม2/วัน แบงใหทุก 12-24 ชั่วโมง
วิธีการใหยา การฉีดเขากลามใหฉีดเขาบริเวณกลามเนื้อ
แกมกนและฉีดลึกพอสมควรเพื่อปองกันการฝอของเนื้อ
เยื่อบริเวณที่ฉีด การฉีดเขาหลอดเลือดดำใหฉีดโดยใช
เวลานานอยางนอย 30 วินาทีตอยา 100 มิลลิกรัม หาก
ฉีดยาในขนาด 500 มิลลิกรัมขึ้นไปใหฉีดโดยใชเวลา
นานอยางนอย 10 นาที การฉีดยานี้เขาหลอดเลือดดำ
อยางรวดเร็วอาจทำใหผูปวยช็อคได หากใหยาติดตอกัน
นานหลายวันตองคอยๆ ลดขนาดยาลงเมือ่ ตองการหยุดยา
PREDNISOLONE
ก
Cap/Tab 5 mg • ราคาเฉลี่ย 0.25 บาท
ดูรายละเอียดอื่นๆ ในหัวขอ 6.3
ขนาดยา
• สำหรับใชเปนยาเสริมในโรคลำไสใหญอักเสบเรื้อรัง
เป น แผลเป อ ย (ulcerative colitis) และโรคโครห น
(regional enteritis) รวมทั้งใชขณะมีอาการวิกฤต
การใหยาทางปาก
ผูใ หญ 5-60 มิลลิกรัม/วัน ใหวนั ละครัง้ หรือแบงใหวนั ละ
3-4 ครั้ง พรอมอาหาร
เด็ก 0.5-1.7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน หรือ 5-25 มิลลิกรัม/
ม2/วัน แบงใหทุก 6-12 ชั่วโมง
วิ ธี ก ารให ย า ควรกินยาพรอมอาหารเพื่อปองกันการ
ระคายเคืองตอทางเดินอาหาร หากใหยาวันละครั้งควร
ใหยาเวลาเชาเพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลาการหลั่ง
คอรติซอลของรางกาย • การใหยาติดตอกันนานหลาย
วันตองคอยๆ ลดขนาดยาลงเมื่อตองการหยุดยา
METHYLPREDNISOLONE
ค
Sterile pwdr (as sodium succinate) vial 40 mg
(1 ml) ราคาเฉลี่ย 182 บาท • vial 125 mg (2 ml)
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ราคาเฉลี่ย 368 บาท • vial 500 mg (8 ml) ราคา
เฉลี่ย 1,388 บาท • vial 1000 mg (16 ml) ราคา
เฉลี่ย 2,560 บาท
Sterile susp (as acetate)
ดูรายละเอียดอื่นๆ ในหัวขอ 6.3
การฉีดเขากลาม methylprednisolone acetate susp
คำเตือน หามฉีดยาชนิดนี้เขาหลอดเลือดดำ
ผูใหญ เริ่มดวย 10-120 มิลลิกรัม การใหยาครั้งตอๆ
ไปขึ้นกับอาการและการตอบสนองของผูปวย
เด็ ก 0.5-1.7 มิ ล ลิ ก รั ม /กิ โ ลกรั ม /วั น หรื อ 5-25
มิลลิกรัม/ม2/วัน แบงใหทุก 6-12 ชั่วโมง
การฉีดเขากลามหรือฉีดเขาหลอดเลือดดำ methylprednisolone sodium succinate sterile pwdr
ผู ใ หญ เริ่มดวย 10-40 มิลลิกรัมฉีดเขาหลอดเลือด
ดำโดยใชเวลานานหลายนาที การใหยาครั้งตอๆ ไป (ทั้ง
การฉีด IM หรือ IV) ขึ้นกับอาการและการตอบสนอง
ของผูปวย
เด็ ก 0.5-1.7 มิ ล ลิ ก รั ม /กิ โ ลกรั ม /วั น หรื อ 5-25
มิลลิกรัม/ม2/วัน แบงใหทุก 6-12 ชั่วโมง
วิธีการใหยา การฉีดเขากลามใหฉีดเขาบริเวณกลามเนื้อ
แก ม ก น และฉี ด ลึ ก พอสมควรเพื่ อ ป อ งกั น การฝ อ ของ
เนือ้ เยือ่ บริเวณทีฉ่ ดี • การฉีดเขาหลอดเลือดดำใหฉดี โดย
ใชเวลานาน 3-15 นาที การฉีดยานี้เขาหลอดเลือดดำ
อยางรวดเร็วอาจทำใหผูปวยช็อคได • หากใหยาใน
ขนาดมากกวา 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หรือมากกวา 250
มิลลิกรัม ควรใหดว ยวิธหี ยดเขาหลอดเลือดดำเปนชวงๆ
โดยเจือจางยาและหยดเขาหลอดเลือดดำในเวลาประมาณ
30 นาที • การใหยาติดตอกันนานหลายวันตองคอยๆ
ลดขนาดยาลงเมื่อตองการหยุดยา
1.5.3 cytokine inhibitor
• infliximab
infliximab เปน monoclonal antibody (IgG) ที่ยับยั้ง
pro-inflammatory cytokine และ tumor necrosis
factor alpha (TNF alpha) ควรใชโดยแพทยผเู ชีย่ วชาญ
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1.5.3 cytokine inhibitor

เฉพาะทางในสถานพยาบาลทีม่ คี วามพรอมดานบุคลากร
และอุ ป กรณ กู ชี วิ ต เนื่ อ งจากอาจเกิ ด anaphylactic
shock ได ยังไมทราบประสิทธิผลระยะยาวของยาใน
การรักษาโรคลำไสอักเสบเรื้อรัง การติดเชื้อแทรกซอน
รวมทัง้ การติดเชือ้ วัณโรคอันเปนผลขางเคียงสำคัญของยานี้
การแพอาหาร (food allergy)
การแพอาหารซึง่ แสดงอาการอยางชัดเจนไดแก อาเจียน
ปวดเฉียบ และทองรวง เมือ่ กินอาหารบางประเภท เชน
สัตวน้ำจำพวกมีเปลือก (หอย กุง ปู) ควรรักษาดวยการ
หลี ก เลี่ ย งไม กิ น อาหารเหล า นั้ น อี ก ควรแยกอาการ
เหลานี้ออกจากภาวะ food intolerance ของผูปวยกลุม
อาการลำไสไวเกินตอการกระตุน (IBS) • sodium
cromoglicate (sodium cromoglycate) ชนิดกินอาจ
เปน ประโยชน โดยใหร ว มกับการหลีก เลี่ย งอาหารที่
กอปญหา
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1.6

ยาระบาย (laxative)

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5

ยาระบายเพิ่มกาก (bulk-forming laxative)
ยาระบายกระตุนลำไส (stimulant laxative)
ยาที่ทำใหอุจจาระออนนุม (fecal softener)
ยาระบายเพิ่มน้ำในลำไส (osmotic laxative)
ยาที่ใชสำหรับเตรียมลำไสใหญเพื่อการผาตัดหรือตรวจลำไส (bowel preparation)

ยาในกลุมนี้มีรายการยาในบัญชียาหลักแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2551 ดังนี้
ยากลุม Laxatives
1. Bisacodyl

EC tab, rectal supp

ก

2. Castor oil

oil

ก

3. Glycerol

rectal supp

ก

4. Senna

tab

ก

5. Magnesium hydroxide

susp, susp (hosp)

ก

6. Magnesium sulfate

mixt, mixt (hosp), sol, sol (hosp)

ก

7. Sodium phosphates

enema

ก

มีตวั ยาสำคัญตอ 100 ml ดังนี้
- Sodium biphosphate
- Sodium phosphate
8. Lactulose

15.2 - 16.8 g
5.7 - 6.3 g
syr

ข

เงือ่ นไข
ใชสำหรับ hepatic encephalopathy หรือ chronic constipation ในเด็กอายุนอ ยกวา 6 ป
หรือใชเปนทางเลือกในหญิงตัง้ ครรภ
9. Macrogols (Polyethylene glycol,
PEG) with electrolytes

oral pwdr (hosp)

หมายเหตุ
เปนยาเตรียมลำไสใหญกอ นการผาตัด

ค
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10. Sodium phosphates

oral sol

ค

มีตวั ยาสำคัญตอ 5 ml ดังนี้
- Sodium biphosphate
0.9 g
- Sodium phosphate
2.4 g
เงือ่ นไข
ใชสำหรับเตรียมลำไสใหญกอ นการผาตัด หรือตรวจสำไส ไมแนะนำใหใชเปนยาระบายหรือยาถาย
หมายเหตุ
1. การใชยาในขนาดเกินกวา 45 มิลลิลติ รใน 24 ชัว่ โมง เพือ่ เตรียมลำไสอาจทำใหเกิดอันตรายรายแรงได
2. ไมแนะนำใหใชยานีเ้ พือ่ ทดแทนการขาดฟอสเฟต
กอนสั่งใชยาระบายตองแนใจวาผูปวยทองผูกจริง และ
ไมมสี าเหตุจากโรคอืน่ แฝงอยู โดยทัว่ ไปไมควรใชยาระบาย
อยางตอเนื่องเปนเวลานาน สิ่งสำคัญคือการอธิบายให
ผูป ว ยเขาใจวานิสยั การขับถายอุจจาระมีความแตกตางกัน
ไดมากระหวางบุคคลโดยไมกอ ใหเกิดอันตรายใดๆ ผูป ว ย
บางรายเขาใจวาการไมไดถา ยอุจจาระทุกวันเปนโรคทองผูก
ซึ่งเปนความเขาใจผิด คำจำกัดความของอาการทองผูก
คือการถายอุจจาระแข็งและนอยครั้งกวาภาวะปกติของ
คนผูนั้น
ความเขาใจผิดในเรื่องปกติวิสัยของการขับถายทำให
มีการใชยาระบายมากเกินความจำเปน ซึ่งการใชยาใน
ทางที่ผิด (abuse) อาจนำไปสูภาวะโพแทสเซียมต่ำใน
เลือด
ดั ง นั้ น โดยทั่ ว ไปจึ ง ควรหลี ก เลี่ ย งการใชยาระบาย
ยกเวนกรณีที่การเบงอุจจาระจากอาการทองผูกอาจ
สงผลเสียตอโรคอื่น เชน เกิดอาการปวดเคนหัวใจ หรือ
เพิ่มความเสี่ยงตอการถายเปนเลือดในรายที่เปนโรค
ริดสีดวงทวาร ยาระบายยังใชบรรเทาอาการทองผูกที่
เกิดจากยา ใชขับพยาธิหลังใชยากำจัดพยาธิ ใชทำให
ลำไสโลงกอนผาตัดและการถายภาพรังสี ในบางกรณี
การรักษาอาการทองผูกระยะยาวอาจมีความจำเปน
เด็ก ผูป กครองไมควรใหยาระบายแกเด็กนอกจากแพทย
สั่ ง เด็ ก ที่ กิ น นมแม แ ละเด็ ก ที่ ไ ม ค อ ยดื่ ม น้ำ หรื อ เด็ ก ที่

รับประทานอาหารที่มีกากใยนอยอาจมีการขับถายนอย
ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ การไมไดถายอุจจาระเกิน 3 วัน
อาจทำใหเจ็บขณะถายเนือ่ งจากอุจจาระซึง่ เปนกอนแข็ง
ทำใหเกิดแผลที่ทวารหนัก เกิดการเกร็งของกลามเนื้อ
เรียบที่ทวารหนักทำใหถายไมออก ในที่สุดเด็กจะจดจำ
และหลีกเลี่ยงการถายอุจจาระดวยการกลั้นอุจจาระ
เปนวงจรที่ทำใหเกิดภาวะทองผูกเรื้อรังได
ถาการเพิ่มน้ำและอาหารที่มีกากใยสูงไมเพียงพอที่
จะทำให ถ า ย การให ย าระบายเพิ่ ม น้ำ ในลำไส เช น
lactulose (ข) หรือยาระบายเพิ่มกาก เชน methylcellulose อาจไดผล การใหยาระบายชนิดกระตุนลำไส
เชน senna (ก) อาจชวยบรรเทาอาการทองผูกจากการ
กลั้ น อุ จ จาระ แต อ าจทำให เ กิ ด อาการปวดเฉี ย บได
เด็กที่ไมสามารถเบงอุจจาระที่เปนกอนแข็งออกไดเอง
อาจจำเปนตองนำสงโรงพยาบาล ในโรงพยาบาลอาจใช
ยาเตรียม macrogols ชนิดกินหรือใชยาสวนอุจจาระ หรือ
ใช ย าเหน็ บ ทวาร ซึ่ ง อาจช ว ยการขั บ อุ จ จาระที่ เ ป น
กอนแข็งออกได แตการใชยาทางทวารเหลานี้มักทำให
เด็กกลัวและอาจกลั้นอุจจาระมากยิ่งขึ้น ในประเทศ
อั ง กฤษการใช ย าสวนทวารเด็ ก ในบางครั้ ง อาจทำใน
โรงพยาบาลโดยใหยาสงบประสาทกอน หรืออาจเลือก
ใชสารละลายสำหรับทำความสะอาดลำไสแทน (หัวขอ
1.6.5) ในรายที่ทองผูกรุนแรงหรือเด็กกลัวมาก การลวง

1.6.1 ยาระบายเพิม่ กาก (bulk-forming laxative)

เอาอุจจาระออกโดยตรงขณะหมดความรูสึกอาจเปนวิธี
ที่เหมาะสม
การใชยาระบายชนิดกระตุนลำไส เชน senna เปน
เวลานานอาจมีความจำเปน เพือ่ ปองกันภาวะกอนอุจจาระ
อัดแนนในลำไสใหญไมใหเกิดขึ้นอีก ผูปกครองควรให
เด็กกินยาอยางสม่ำเสมอตอเนือ่ งนานหลายเดือน การใช
ยาไมตอเนื่องอาจทำใหอาการกลับมาเปนซ้ำแลวซ้ำอีก
หญิงตั้งครรภ ถาการเปลี่ยนแปลงอาหารและวิถีชีวิต
ไมชวยแกอาการทองผูกของหญิงตั้งครรภ อาจใชยา
ถายชนิดทีไ่ มถกู ดูดซึม (ในขนาดยาทีไ่ มสงู มาก) ควรลอง
ใชยาระบายเพิม่ กากเปนอันดับแรก หรืออาจใชยาระบาย
เพิ่มน้ำในลำไส เชน lactulose หากตองการฤทธิ์กระตุน
ลำไสอาจใช bisacodyl หรือ senna หามใชน้ำมัน
ละหุง เพราะมีฤทธิ์กระตุนการบีบตัวรุนแรงอาจทำให
ทารกคลอดกอนกำหนดได
1.6.1 ยาระบายเพิ่มกาก (bulk-forming laxative)
• ispaghula husk
• methylcellulose
• sterculia
ยากลุม นีช้ ว ยบรรเทาอาการทองผูกโดยเพิม่ มวลอุจจาระ
ซึ่งจะกระตุนลำไสใหเกิดการบีบตัว ควรแนะนำผูปวย
วาอาจตองใชเวลาหลายวันกวาจะเห็นประสิทธิผลของ
ยาอยางเต็มที่
ยาระบายเพิ่ ม กากมี ป ระโยชน ใ นรายที่ มี ป ริ ม าณ
อุ จ จาระน อ ยและแข็ ง แต จ ะใช ก็ ต อ เมื่ อ ไม ส ามารถ
เพิ่มกากใยในอาหารได การใหอาหารที่มีของเหลวและ
กากใยพอดีจะชวยปองกันไมใหเกิดอาการทองผูก
ยาระบายเพิ่มกากมีประโยชนสำหรับผูที่ไดรับการ
ทำศั ล ยกรรมรู เ ป ด ลำไส ใ หญ (colostomy) หรื อ ทำ
ศั ล ยกรรมรู เ ป ด ลำไส เ ล็ ก ส ว นปลาย (ileostomy)
ริดสีดวงทวาร แผลรอยแยกที่ทวารหนัก (anal fissure)
ทองรวงเรื้อรังจากโรคไดเวอรติคูลัม ลำไสไวตอการ
กระตุน (IBS) และใชเปนยาเสริม (adjuncts) สำหรับ
รักษาลำไสใหญอักเสบเรื้อรังเปนแผลเปอย (ulcerative
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colitis) (หัวขอ 1.5) การใช ย านี้ ต อ งดื่ ม น้ำ ให เ พี ย ง
พอเพื่ อ ป อ งกั น การอุ ด กั้ น ลำไส การใหรำข า วที่ ไ ม ไ ด
ผานกระบวนการใดๆ พรอมอาหารและน้ำผลไมเปน
วิ ธี ที่ ไ ด ผ ลมากที่ สุ ด การให รำข า วบดละเอี ย ดแม จ ะ
รั บ ประทานได ง า ยขึ้ น แต อุ ม น้ำ ได น อ ยกว า อย า งไร
ก็ตามสามารถใหผูปวยรับประทานอาหารในรูปขนมปง
หรื อ ขนมป ง กรอบที่ ทำจากรำข า วเพิ่ ม ได ใ นปริ ม าณที่
เหมาะสม
ispaghula husk, methylcellulose และ
sterculia มีประโยชนสำหรับผูที่ไมสามารถทนตอการ
รับประทานรำขาวได methylcellulose ชวยทำใหอจุ จาระ
อ อ นนุ ม ด ว ย ในประเทศไทยมี ผู นำยากลุ ม นี้ ไ ปใช
ในทางที่ไมเหมาะสม เชน รับประทานเพื่อใหรูสึกอิ่ม
เพื่ อ ช ว ยลดน้ำ หนั ก ยากลุ ม นี้ ไ ม จั ด เป น ยาในบั ญ ชี ย า
หลักแหงชาติ • ispaghula husk จัดเปนยาในกลุม US
pregnancy Category C ใชกับหญิงตั้งครรภเฉพาะ
เมือ่ ประโยชนมมี ากกวาความเสีย่ งจากการใชยา หามใช
กับผูท มี่ อี าการกลืนลำบาก ลำไสอดุ กัน้ ลำไสไมเคลือ่ นไหว
และก อ นอุ จ จาระอั ด แน น ในลำไส ใ หญ ผลข า งเคี ย ง
อาจพบอาการท อ งอื ด ทางเดิ น อาหารถู ก อุ ด กั้ น และ
อาการแพยา ผูใหญและเด็กอายุมากกวา 12 ป กินครั้ง
ละ 1 ซอง (ประกอบดวย ispaghula husk 3.5 กรัม)
ละลายในน้ำ กินตอนเชาและเย็น หลังอาหาร ไมควร
กินยาทันทีกอนเขานอน
1.6.2 ยาระบายกระตุนลำไส (stimulant laxative)
• bisacodyl (ก)
• castor oil น้ำ มั น ละหุ ง (ก)
• glycerol (ก)
• senna มะขามแขก (ก)
• docusate sodium
ยากลุ ม นี้ ไ ด แ ก bisacodyl (ก) senna (ก) anthraquinone และ dantron (danthron) ซึ่ง dantron
มีการจำกัดขอบงใชเนื่องจากเปนสารกอมะเร็ง (จาก
การศึกษาในสัตวกัดแทะ) และมีรายงานการเปนพิษ
ตอยีน (genotoxicity) ยาที่มีฤทธิ์กระตุนลำไสอยางแรง
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1.6.2 ยาระบายกระตุน ลำไส (stimulant laxative)

เชน cascara (มี anthraquinone หลายชนิด) และ
น้ำมันละหุง (ก) เปนยาที่ควรเลิกใช (obsolete) สวน
docusate sodium อาจมีฤทธิ์เปนทั้งสารกระตุนลำไส
และสารที่ทำใหอุจจาระออนนุม
ยาระบายกระตุน ลำไสออกฤทธิโ์ ดยเพิม่ การเคลือ่ นไหว
ของลำไสและบอยครั้งทำใหเกิดอาการปวดเกร็งทอง
หามใชยากลมุ นีก้ บั ผูท มี่ กี ารอุดกัน้ ลำไส การใหยาระบาย
เหลานี้เปนเวลานานอาจนำไปสูการพึ่งพายาและภาวะ
ลำไสใหญไมเคลือ่ นไหว (atonic non-functioning colon)
จึงไมควรใชยากลุมนี้ติดตอกันเปนเวลานาน (ดูคำเตือน
และขอควรระวังภายใตชื่อยา BISACODYL) นอกจาก
นี้ยังอาจทำใหทองรวงและเกิดผลขางเคียงอื่นๆ เชน
ภาวะโพแทสเซียมต่ำในเลือด อยางไรก็ตามอาจจำเปน
ต อ งให ย ากลุ ม นี้ เ ป น เวลานานสำหรั บ ผู ป ว ยบางราย
(ดูหัวขอ 1.6 ในการใชยาระบายกระตุนลำไสกับเด็ก)
ยาเหน็บกลีเซอรอล (glycerol suppository) (ก)
ออกฤทธิ์กระตุนทวารหนักโดยอาศัยฤทธิ์ระคายเคือง
อยางออนๆ ของกลีเซอรอล
ยากลุ ม parasympathomimetic รวมถึ ง
pyridostigmine (ก) neostigmine (ข) bethanechol
และ distigmine (ดูหัวขอ 10.2.1) ออกฤทธิ์กระตุน
ระบบประสาท parasympathetic ในทางเดินอาหาร
และเพิ่ ม การเคลื่ อ นไหวของลำไส ยาเหล า นี้ มี ที่ ใ ช
สำหรั บ โรคระบบทางเดิ น อาหารน อ ยมาก ไม ค วรใช
กั บ ผูที่มีลำไสอุดกั้นและควรใชเพียงระยะเวลาสั้นๆ
BISACODYL
ก
EC tab 5 mg • ราคาเฉลี่ย 0.14 บาท
Rectal supp 10 mg • ราคาเฉลี่ย 7.50 บาท
ขอบงใช
ดูภายใตหัวขอขนาดยา
คำเตือนและขอควรระวัง
ดูขอความดานบนประกอบดวย • ตับบกพรอง ไมตอง
ปรับขนาดยา ไตเสือ่ ม ไมตอ งปรับขนาดยา การตัง้ ครรภ
ความปลอดภัย ไม ไ ด รั บ การยื น ยั น (US Pregnancy
Category C, ADEC category A) การรักษาอาการ
ทองผูกที่ปลอดภัยที่ สุ ด และเปนชนิดแรกที่ควรเลือกใช

ในหญิงตั้งครรภ คือ การเพิ่มกากใยในอาหาร หรือใช
ยาทีไ่ มถกู ดูดซึมจากลำไส เชน ยาระบายเพิ่มกาก การใช
ยากลุมกระตุนลำไสบางชนิดในระยะใกลคลอด เช น
น้ำมันละหุงอาจชักนำใหเกิด การคลอดกอนกำหนดได
หญิ ง ให น มบุ ต ร ถึ ง แม ย าจะถู ก ดู ด ซึ ม จากทางเดิ น
อาหารไดนอยและนาจะผานสูน้ำนมไดนอยมาก แต
หากหลีกเลี่ยงไดควรใหการรักษาลักษณะเดียวกับหญิง
ตั้งครรภดานบน เด็ก ไมแนะนำใหใชกับเด็กอายุต่ำกวา
6 ขวบเนื่องจากเด็กอาจกลืนยาไมไดและยานี้หามเคี้ยว
หรือบดเม็ดยา ไมควรใชยารูปแบบเหน็บในเด็กอายุต่ำกวา
1 ขวบ ผูสูงอายุ ไมมีขอควรระวังเปนพิเศษ อันตรกิริยา
ไมมีอันตรกิริยาที่สำคัญ คำเตือนและขอควรระวังอื่นๆ
ระวังการใชในภาวะลำไสใหญอักเสบเรื้อรังเปนแผล
เปอยที่มีอ าการรุ น แรงเนื่ อ งจากอาจทำให ลำไส ใ หญ
ทะลุ ไ ด ระวั ง การใช ย าอย า งต อ เนื่ อ งเป น เวลานาน
เพราะอาจนำไปสูภาวะการใชยาระบายจนติดเปนนิสัย
(physiological dependence) และตองเพิ่มขนาดยา
ขึ้นเรื่อยๆ ผูปวยบางรายตองใชยามากถึงวันละ 16
เม็ด และไมถายเองเมื่อขาดยา
ขอหามใช
ดูขอความดานบนประกอบดวย • ภาวะหลังผาตัดชอง
ทอง โรคลำไส อักเสบเฉียบพลัน ภาวะขาดน้ำอยาง
รุนแรง ทางเดินอาหารทะลุ ลำไสอืด ภาวะลำไสใหญ
พองเปนพิษ (toxic megacolon) ไสติ่งอักเสบ
ผลขางเคียง
ดูขอความดานบนประกอบดวย • ยาเม็ด ปวดทอง
อยางกะทันหัน ไมสบายทอง ทองรวง ลำไสใหญไม
เคลือ่ นไหว ยาเหน็บ ไสตรงอักเสบ ระคายเคืองเฉพาะที่
ขนาดยา
• สำหรับอาการทองผูก
การใหยาทางปาก กลืนยาทัง้ เม็ดอยาเคีย้ วหรือบดเม็ดยา
ควรกิ น ยาห า งจากยาลดกรดหรื อ นม อย า งน อ ย 1
ชั่วโมง ยาเม็ดออกฤทธิ์ภายใน 6-8 ชั่วโมง ยาจะออก
ฤทธิ์ เ ร็ ว ขึ้ น หากกิ น ยาขณะท อ งว า ง • ดู หั ว ข อ 1.6
เกี่ ย วกั บ การใช ย าระบายกั บ เด็ ก และดู คำเตื อ นและ
ขอควรระวัง กอนใชยา
ผูใหญและเด็กอายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป 5-10 มิลลิกรัม
กอนนอน
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เด็กอายุ 6-11 ป 5 มิลลิกรัม กอนนอน
การใหยาทางทวารหนัก ยาเหน็บออกฤทธิภ์ ายใน 15-60
นาที • ดู หัวขอ 1.6 เกี่ยวกับการใชยาระบายกับเด็ก
และดู คำเตือนและขอควรระวัง กอนใชยา
ผู ใ หญ แ ละเด็ ก อายุ ตั้ ง แต 12 ป ขึ้ น ไป 10 มิลลิกรัม
ตอนเชา
เด็กอายุ 3-11 ป 5-10 มิลลิกรัม ตอนเชา
เด็กอายุ 1-3 ขวบ 5 มิลลิกรัม ตอนเชา
• สำหรั บ การเตรี ย มลำไส ก อ นการถ า ยภาพรั ง สี แ ละ
กอนผาตัด
ผู ใ หญ แ ละเด็ ก อายุ ตั้ ง แต 12 ป ขึ้ น ไป กินยา 10-15
มิลลิกรัม กอนนอนในคืนกอนทำการถายภาพรังสีหรือ
ผาตัด และเหน็บยา 10 มิลลิกรัม ในตอนเชา
เด็กอายุ 6-11 ปี กินยา 10 มิลลิกรัม กอนนอนในคืน
กอนทำการถายภาพรังสีหรือผาตัด และเหน็บยา 5
มิลลิกรัม ในตอนเชา

ขอหามใช
ผู มี ป ระวั ติ แ พ ย านี้ หญิ ง ตั้ ง ครรภ (น้ำ มั น ละหุ ง มี ฤ ทธิ์
กระตุ น อย า งแรงและสามารถทำให ม ดลู ก หดตั ว ซึ่ ง
อาจทำใหคลอดกอนกำหนดได) ผูที่มีอาการของไสติ่ง
อั ก เสบ ผู ที่ เ พิ่ ง ได รั บ การผ า ตั ด ช อ งท อ ง การมี ก อ น
อุจจาระอัดแนนในลำไสใหญ การอุดกัน้ ของทางเดินอาหาร
ผูมีอาการปวดทองโดยไมทราบสาเหตุ
ผลขางเคียง
ปวดทองอยางกะทันหัน ทองรวง คลื่นไส อาเจียน
ระคายเคื อ งรอบทวารหนั ก ปวดเกร็ ง ในช อ งท อ ง
ออนแรง เวียนศีรษะ หมดสติชั่วคราว
ขนาดยา
การใหยาทางปาก
ผูใหญและเด็กอายุตั้งแต 12 ปขึ้นไป 15-60 มิลลิลิตร
วันละ 1 ครั้ง ตามตองการ ผูที่ตอบสนองดีอาจใช
เพียง 4 มิลลิลิตร ควรกินยาตอนทองวาง อาจแชเย็น
หรือผสมกับน้ำผลไมเพื่อใหกินงายขึ้น

CASTOR OIL
ก
Oil
หมายเหตุ castor oil เรียกอีกชื่อหนึ่งวาน้ำมันละหุง
ขอบงใช
ทองผูก
คำเตือนและขอควรระวัง
ตับบกพรอง ไม มี ข อ มู ล ไตเสื่ อ ม ยาถูกเมแทบอไลต
ในทางเดิ น อาหาร จึ ง ไม จำเป น ต อ งปรั บ ขนาดยาใน
ภาวะไตเสือ่ ม การตัง้ ครรภ ดูขอ หามใช (US Pregnancy
Category X, ADEC Category ไมระบุ) หญิงใหนม
บุตร ไมมรี ายงานการใชในหญิงใหนมบุตร ควรหลีกเลีย่ ง
เด็ก ไมมีขอมูล ผูสูงอายุ ไมมีขอมูล อันตรกิริยา ไมมี
อั น ตรกิ ริ ย าที่ สำคั ญ คำเตื อ นและข อ ควรระวั ง อื่ น ๆ
หากใช เ ป น เวลานานอาจทำให เ กิ ด ความไม ส มดุ ล
ของน้ำและเกลือแร และเกิดการติดยาถาย (cathartic
colon)

GLYCEROL (GLYCERIN)
ก
Rectal supp • ราคาเฉลี่ย 2.50 บาท (ทั้งขนาด
ของเด็กและผูใหญ)
ขอบงใช
ทองผูก
คำเตือนและขอควรระวัง
ดูขอความดานบน และดูคำเตือนและขอควรระวัง ภาย
ใต ชื่ อ ยา BISACODYL ประกอบดวย • ในเดื อ น
พฤษภาคม 2007 US FDA ไดออกคำเตือนเกี่ยวกับ
การปนเปอนของ diethylene glycol (DEG) ในผลิต
ภัณฑบางชนิดที่มี glycerol เปนสวนประกอบอันเปน
ป ญ หาที่ พ บได ทั่ ว โลก DEG เป น สารพิ ษ ซึ่ ง มี ที่ ใ ช ใ น
ทางอุตสาหกรรม โดยมีรายงานผูเสียชีวิตจากการใช
glycerol ที่มีการปนเปอนสารดังกลาว ดังนั้นจึงควร
มีการตรวจสอบสาร DEG ที่อาจปนเปอนกับ glycerol
กอนนำมาผลิตเปนยา
ขอหามใช
ขณะมี อ าการของโรคไส ติ่ ง อั ก เสบ โรคฉุ ก เฉิ น ใน
ช อ งท อ ง ขณะมี ก อ นอุ จ จาระอั ด แน น ในลำไส ใ หญ
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1.6.3 ยาทีท่ ำใหอจุ จาระออนนุม (fecal softener)

ลำไส อุ ด กั้ น และอาการปวดท อ งที่ ไ ม ท ราบสาเหตุ
เพราะทำใหอาการเลวลง
ผลขางเคียง
ปวดทอง ทองรวง คลื่นไส อาเจียน ระคายเคืองรอบๆ
ทวารหนัก ออนแรง เวียนศีรษะ เปนลม
ขนาดยา
การใหยาทางทวารหนัก
ผูใหญและเด็กเหน็บครั้งละ 1 แทง ทำใหชุมชื้นดวยน้ำ
กอนใช (อาน ขนาดของแทงยาดานลาง) ขนาดปกติที่
ใชกับเด็กอายุต่ำกวา 1 ขวบใชขนาดเล็ก (1 กรั ม ) เด็ ก
อายุ ม ากกว า 1 ขวบใช ข นาดกลาง (2 กรัม) ผูใหญ
ใชขนาดใหญ (4 กรัม)
หมายเหตุ ยา 1 แทงเล็กประกอบดวย gelatin 140
มิลลิกรัม glycerol 700 มิลลิกรัม และน้ำผสมจนได
น้ำหนักรวม 1 กรัม ยาออกฤทธิ์ไดภายใน 15-30 นาที
SENNA
ก
Tab • ราคาเฉลี่ย 1.00 บาท
หมายเหตุ senna เรียกอีกชื่อหนึ่งวามะขามแขก
ขอบงใช
ทองผูก
คำเตือนและขอควรระวัง
ดูขอ ความดานบนประกอบดวย • ตับบกพรอง ไมมขี อ มูล
เกี่ยวกับวิธี การปรับขนาดยา ไตเสือ่ ม ไมตอ งปรับขนาด
ยา การตัง้ ครรภ อาจกระตุนใหเกิดการเจ็บทองคลอด
กอนกำหนด (US Pregnancy Category ไมระบุ,
ADEC Category A) หญิงใหนมบุตร ไมขับออกทาง
น้ำนมจึงอาจใหไดหากจำเปน แตควรเลือกใชยาทีไ่ มถกู
ดูดซึมจากทางเดินอาหาร กอน เด็ก ใชดวยความระมัด
ระวัง และไมควรใชเลยในเด็กอายุต่ำกวา 6 ขวบ ผูส งู อายุ
ไมมีขอควรระวังเปนพิเศษ อันตรกิริยา ไมมีอันตรกิริยา
ที่สำคัญ คำเตือนและขอควรระวังอื่นๆ ไมมี
ขอหามใช
ดูขอความดานบนประกอบดวย • หามใชติดตอกันเปน
เวลานาน โรคฉุกเฉินในชองทอง มีกอนอุจจาระอัดแนน
ในลำไสใหญ ลำไสอุดกั้น ลำไสไมเคลื่อนไหว ขณะมี

อาการของโรคไสติ่งอักเสบ ภาวะขาดสมดุลของน้ำและ
เกลือแร เพราะทำใหอาการเลวลง
ผลขางเคียง
ดูขอความดานบนประกอบดวย • ยานี้มีผลขางเคียง
นอยหากใชในขนาดที่ แ นะนำและใช เ ป น ครั้ ง คราว
ป ส สาวะอาจเปลี่ยนเปนสีชมพูหรือแดงหากปสสาวะ
มีฤทธิ์เปนดาง และอาจเปลี่ยนเปนสีน้ำตาลหรือเหลือง
หากปสสาวะมีฤทธิ์เปนกรด
ขนาดยา
หมายเหตุ ยา 1 เม็ด ประกอบดวย sennoside A และ
B คิดเปนปริมาณสมมูลกับ sennoside B 7.5 มิลลิกรัม
การใหยาทางปาก ยาออกฤทธิ์ไดภายใน 8-12 ชั่วโมง
• ดู หั ว ข อ 1.6 เกี่ ย วกั บ การใช ย าระบายกั บ เด็ กและ
ดู คำเตือนและขอควรระวัง กอนใชยา
ผู ใ หญ แ ละเด็ ก อายุ 12 ป ขึ้ น ไป 2-4 เม็ด กอนนอน
โดยเริ่มใชขนาดต่ำกอนแลวคอยๆ เพิ่มขนาด
เด็กอายุ 6-11 ป 1-2 เม็ด กอนนอน
1.6.3 ยาที่ทำใหอุจจาระออนนุม (fecal softener)
• liquid paraffin
พาราฟนเหลว (liquid paraffin) เปนสารหลอลื่นที่
ใชกันมานาน แตมีขอเสียคืออาจมีการซึมของพาราฟน
ออกมาทางทวารหนั ก และทำให เ กิ ด การระคายเคื อ ง
หากใชตดิ ตอกันเปนเวลานานอาจกระตุน ใหเกิด granulomatous reaction และ lipoid pneumonia ไมควร
ใชยานี้ติดตอกันเปนเวลานาน และหามใชยานี้ในเด็ก
อายุต่ำกวา 3 ขวบ • ยาระบายเพิ่มกาก (bulk laxative)
(หั ว ขอ 1.6.1) และสารทำใหชุมชื้นชนิด non-ionic
surfactant เชน docusate sodium (หัวขอ 1.6.2) มี
คุณสมบัติทำใหอุจจาระออนนุมดวยเชนกัน ยาเหลานี้
มีประโยชนสำหรับโรคริดสีดวงทวารและกรณีที่มีแผล
รอยแยกที่ทวารหนัก ไมมียาใดในกลุมนี้จัดเปนยาใน
บัญชียาหลักแหงชาติ
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1.6.4 ยาระบายเพิ่มน้ำในลำไส (osmotic laxative)
• magnesium hydroxide (ก)
• magnesium sulfate (ก)
• lactulose (ข)
• macrogols
ยากลุม นีอ้ อกฤทธิเ์ พิม่ ปริมาณน้ำในลำไสใหญ โดยดึงน้ำ
จากรางกายเขาสูลำไสหรือชวยกักของเหลวที่ใหรวมกับ
ยาไวภายในลำไส
ยาถาย (purgative) เชน magnesium hydroxide (ก)
มั ก ถู ก นำมาใช อ ย า งพร่ำ เพรื่ อ ควรใช เ ป น ครั้ ง คราว
ตามความจำเปนจึงจะเกิดผลดี ควรแนะนำใหผูใชยานี้
ดื่มน้ำอยางเพียงพอ ยาถายชนิดเกลือแมกนีเซียม ไดแก
magnesium hydroxide (ก) หรื อ magnesium
sulfate (ก) มีประโยชนเมือ่ ตองการใหถา ยอยางรวดเร็ว
lactulose (ข) เปนสารไดแซ็กคาไรดกึ่งสังเคราะห
ทีไ่ มถกู ดูดซึมจากทางเดินอาหาร มีผลทำใหอจุ จาระเหลว
และมีสภาพเปนกรดซึ่งชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรียในลำไสที่สรางแอมโมเนีย จึงเปนประโยชน
สำหรั บ โรคสมองที่ มี ส าเหตุ จ ากโรคตั บ (hepatic
encephalopathy) หากใชเปนยาระบายจะออกฤทธิ์ชา
โดยอาจใชเวลาถึง 48 ชั่วโมงกวาจะเห็นผล ยานี้เหมาะ
ที่จะใชบรรเทาอาการทองผูกเรื้อรังในเด็กเล็กที่กินยา
อืน่ ๆ ไดยาก เนือ่ งจากเปนยาทีก่ นิ ไดงา ย ผลขางเคียงต่ำ
แตเปนยาที่มีราคาแพง จึงไมแนะนำใหใชในเด็กโตอายุ
มากกวา 6 ขวบ ซึ่งสามารถใชยาอื่นที่ราคาประหยัด
กวาแทนได
macrogols เปนสารโพลีเมอรเฉื่อยของ ethylene
glycol (polyethylene glycol - PEG) ทำหนาทีช่ ว ยกักน้ำ
ไวในลำไส การใหน้ำรวมกับ macrogols อาจชวยลด
ปญหาการขาดน้ำซึ่งบางครั้งพบไดจากการใชยาระบาย
ในกลุมนี้ สารนี้จะไมถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารหาก
มีมวลโมเลกุลตั้งแต 3000 ขึ้นไป ที่มีใชมักมีมวลโมเลกุล
3350 หรือ 4000 ยานี้ไมจัดเปนยาในบัญชียาหลักแหง
ชาติ (ดู macrogols with electrolytes ในหัวขอ 1.6.5)
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MAGNESIUM HYDROXIDE
ก
Susp 400 mg/5 ml (240 ml) • ราคาเฉลี่ย 15 บาท
Susp (hosp) เภสัชตำรับโรงพยาบาลความแรง 75
mg/ml
ขอบงใช
ทองผูก
คำเตือนและขอควรระวัง
ดูขอ ความดานบนประกอบดวย • ตับบกพรอง หลีกเลีย่ ง
การใชกบั ผูป ว ยโคมาจากโรคตับทีเ่ สีย่ งตอการเกิดไตวาย
ไตเสื่อม เสี่ยงตอการสะสมของแมกนีเซียมและอาจเกิด
พิษได ซึ่งจะกดระบบประสาทสวนกลาง (ทำใหเบื่อ
อาหาร คลื่นไส) กดระบบประสาทกลามเนื้อ (ทำใหการ
ตอบสนองของรีเฟล็กซเอ็นลึกลดลงและกลามเนื้อออน
แรง) ความดันเลือดลดลงและคลื่นไฟฟาหัวใจผิดปกติ
• หลีกเลี่ยงการใชหรือลดขนาดยาลงหากไตเสื่อมใน
ระดั บ ปานกลาง ในภาวะไตเสื่ อ มรุ น แรงห า มใช
แมกนีเซียมเกินกวา 20 กรัม (162 มิลลิอิควิวาเลนท/
48 ชั่วโมง) การตั้งครรภ หากไมใชยาในขนาดสูงหรือ
ใชตอเนื่องเปนเวลานาน จัดเปนยาที่มีประสิทธิผลและ
ปลอดภัยสำหรับใชระหวางการตัง้ ครรภ (US Pregnancy
Category B, ADEC Category ไมระบุ) หญิงใหนมบุตร
เกลือแมกนีเซียมซัลเฟตดูดซึมและกระจายเขาสูน้ำนม
มารดาได โดยมีความเขมขนเปนสองเทาของระดับยา
ในพลาสมาของมารดา การใชยาระบายเพิ่มกากจะมี
ความปลอดภัยกวา เด็ก ใชดว ยความระมัดระวัง โดยเฉพาะ
ในเด็กเล็กอายุนอยกวา 2 ขวบ ผูสูงอายุ ใชดวยความ
ระมัดระวัง อาจเกิดพิษจากแมกนีเซียมได อันตรกิริยา
ดู อันตรกิริยารวมของยาในกลุมยาลดกรด ในหัวขอ
1.1.1 • เกลือแมกนีเซียมลดการดูดซึมของยาหลายชนิด
หากให ร ว มกั น เช น gabapentin, phenothiazine,
phenytoin, quinidine, quinolone, rosuvastatin และ
tetracycline • หลีกเลี่ยงการใชรวมกับ lactulose และ
methenamine เนื่องจากทำใหประสิทธิภาพของยาทั้ง
สองลดลง คำเตือนและขอควรระวังอื่นๆ ระมัดระวัง
การใชกับผูที่รางกายออนแอ
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1.6.4 ยาระบายเพิม่ น้ำในลำไส (osmotic laxative)

ขอหามใช
ภาวะทางเดินอาหารผิดปกติฉับพลัน การทำศัลยกรรม
รูเปดลำไสใหญ การทำศัลยกรรมรูเปดลำไสเล็ก ลำไสใหญ
อักเสบเรือ้ รังเปนแผลเปอ ย • ภาวะตอไปนีไ้ ดแก ภาวะกอน
อุจจาระอัดแนน ในลำไสใหญ ลำไสอุดกั้น ลำไสอืด
ริดสีดวงทวาร ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารทีไ่ มทราบ
สาเหตุ อาจกำเริบจากการใชยาหรืออาจชักนำใหเกิด
ภาวะ sepsis เยื่อบุชองทองอักเสบ หรือภาวะลำไสตาย
ที่มีสาเหตุจากการขาดเลือด
ผลขางเคียง
อาการปวดเฉียบ ทองรวง คลืน่ ไส อาเจียน ภาวะขาดน้ำ
ขนาดยา
หมายเหตุ ขนาดยาดานลางใชยาในรูปแบบ 400 มิลลิกรัม/
5 มิลลิลิตรเปนเกณฑ • หามเก็บยาไวในที่เย็น
การใหยาทางปาก นิยมใหกินเวลากอนนอน
ผูใ หญและเด็กอายุตงั้ แต 12 ปขนึ้ ไป วันละ 15-60 มิลลิลติ ร
เด็กอายุ 6-11 ปี วันละ 15-30 มิลลิลิตร ใหครั้งเดียว
หรือแบงให
เด็กอายุ 2-5 ขวบ วันละ 5-15 มิลลิลิตร ใหครั้งเดียว
หรือแบงให
เด็กอายุต่ำกวา 2 ขวบ (ใชภายใตคำแนะนำของแพทย
เทานั้น) วันละ 0.5-3 มิลลิลิตร/กิโลกรัม ใหครั้งเดียว
MAGNESIUM SULFATE
ก
Mixt, Mixt (hosp) เภสัชตำรับโรงพยาบาลความแรง
400 mg/ml
Sol, Sol (hosp) เภสัชตำรับโรงพยาบาลความแรง
500 mg/ml
หมายเหตุ magnesium sulfate เรียกอีกชือ่ หนึง่ วาดีเกลือ
ขอบงใช
ทองผูก
คำเตือนและขอควรระวัง
ดูขอ ความดานบน และ ดูคำเตือนละขอควรระวังภายใต
ชื่อยา MAGNESIUM HYDROXIDE

ขอหามใช
ดู ข อ ความด า นบน และ ดู ข อ ห า มใช ภ ายใต ชื่ อ ยา
MAGNESIUM HYDROXIDE
ผลขางเคียง
ดู ข อ ความด า นบน และ ดู ผ ลข า งเคี ย งภายใต ชื่ อ ยา
MAGNESIUM HYDROXIDE
ขนาดยา
หมายเหตุ ยาออกฤทธิ์ไดอยางรวดเร็ว (ภายใน 2-4
ชั่วโมง) การใหยาทางปาก
ผูใหญ 5-10 กรัม กอนอาหารเชา
LACTULOSE
ข
Syr 66.7 % (10 g/15 ml) (120 ml) ราคาเฉลี่ย 76
บาท • Syr 66.7 % (10 g/15 ml) (1000 ml) ราคา
เฉลี่ย 590 บาท
เงื่อนไขตามบัญชียาหลักแหงชาติ ใชสำหรับ hepatic
encephalopathy และ/หรือ chronic constipation
ในเด็กเล็กอายุนอยกวา 6 ขวบ หรือใชเปนยาทางเลือก
ในหญิงตั้งครรภ
ขอบงใช
• โรคสมองทีม่ สี าเหตุจากโรคตับ (hepatic encephalopathy หรื อ เรี ย กอี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว า portal systemic
encephalopathy - PSE)
• ทองผูก แนะนำใหใชเฉพาะกับเด็กอายุต่ำกวา 6 ขวบ
ที่มีอาการทองผูกเรื้อรังและไมสามารถกลืนยาเม็ดได
รวมทั้งใชเปนยาทางเลือกในสตรีมีครรภ
คำเตือนและขอควรระวัง
ตับบกพรอง ไมตองปรับขนาดยา ไตเสื่อม ไมตองปรับ
ขนาดยา การตั้งครรภ ไมมีขอมูลวาเปนอันตราย (US
Pregnancy Category B, ADEC Category ไมระบุ)
หญิงใหนมบุตร ผูผลิตในตางประเทศแนะนำใหระมัด
ระวังการใช ยาถู ก ดู ด ซึ ม น อ ยมากดั ง นั้ น ความเสี่ ย ง
ตอทารกที่ดูดนมมารดาขณะมารดาไดรับยานี้จึงต่ำ เด็ก
สามารถใชไดแมในเด็กทารกหากมีขอ บงชี้ ผูส งู อายุ หาก
ไดรับยานานกวา 6 เดือนควรตรวจวัดระดับโพแทสเซียม

1.6.5 ยาทีใ่ ชสำหรับเตรียมลำไสใหญเพือ่ การผาตัดหรือตรวจลำไส (bowel preparation)

คลอไรดและคารบอนไดออกไซดในเลือด อันตรกิรยิ า การ
ใช ร ว มกั บ ยาระบายชนิ ด อื่ น อาจทำให ป รั บ ขนาดยา
lactulose ไดยาก เชน การใช magnesium hydroxide
รวมดวย จะทำใหของเหลวในลำไสใหญมีสภาวะเปน
ดางซึง่ ขัดขวางการออกฤทธิข์ อง lactulose คำเตือนและ
ขอควรระวังอื่นๆ ระมัดระวังการใชกับผูไมสามารถทน
(intolerance) ต อ แล็ ก โทส • แม ว า น้ำ ตาลที่ เ ป น
ส ว นผสมในยา (galactose 2.2 กรั ม /มิ ล ลิ ลิ ต ร
lactose 1.2 กรัม/มิ ล ลิ ลิ ต ร) จะดู ด ซึ ม เข า สู ก ระแส
เลื อ ดได น อ ยมาก แตควรระมัดระวังการใชในผูที่เปน
โรคเบาหวาน
ขอหามใช
ภาวะน้ำตาลกาแล็กโทสสูงในเลือด ผูที่ตองรับประทาน
อาหารที่ปราศจากแล็กโทส ลำไสอุดกั้น
ผลขางเคียง
ทองอืด ปวดทอง และรูสึกไมสบายในทอง เจ็บปวด
ยอดอก ทองรวง คลื่นไส อาเจียน โซเดียมสูงในเลือด
โพแทสเซียมต่ำในเลือด
ขนาดยา
หมายเหตุ ขนาดยาดานลางใชยาในรูปแบบ 66.7% (10
กรัม/ 15 มิลลิลิตร) เปนเกณฑ
• สำหรับโรคสมองที่มีสาเหตุจากโรคตับ
การใหยาทางปาก ใหกินเวลาใดก็ไดโดยไมตองคำนึงถึง
มื้ออาหาร
ผูใหญ 30-45 มิลลิลิตร (20-30 กรัมของ lactulose)
วันละ 3-4 ครั้ง แลวปรับขนาดยาจนมีการถายอุจจาระ
ที่ออนนุมวันละ 2-3 ครั้ง หากจำเปนอาจใหยาในขนาด
30-45 มิลลิลิตร ทุกชั่วโมง จนกระทั่งการระบายเกิดขึ้น
เด็ ก และวั ย รุ น วันละ 40-90 มิลลิลิตร (27-60 กรัม
ของ lactulose) แบงใหวันละ 3-4 ครั้ง ปรับขนาดยาทุก
1-2 วันจนมีการถายอุจจาระที่ออนนุมวันละ 2-3 ครั้ง
หากมี ท อ งร ว งเมื่ อ เริ่ ม ให ย าควรลดขนาดยาลง หาก
ทองรวงยังคงเปนอยูควรหยุดยา
เด็กทารก วันละ 2.5-10 มิลลิลิตร (1.67-6.67 กรัมของ
lactulose) แบงใหวันละ 3-4 ครั้ง แลวปรับขนาดยาจน
มีการถายอุจจาระที่ออนนุมวันละ 2-3 ครั้ง
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• สำหรับอาการทองผูก

ดู เงื่อนไขตามบัญชียาหลักแหงชาติ ดานบน
หมายเหตุ อาจใชเวลา 24-48 ชั่วโมงจึงออกฤทธิ์
การใหยาทางปาก
ผูใหญและผูสูงอายุ 15-30 มิลลิลิตร วันละ 1 ครั้ง ปรับ
ขนาดตามความตองการแตไมเกิน 60 มิลลิลติ ร วันละครัง้
เด็ก (ดูหัวขอ 1.6 เกี่ยวกับการใชยาระบายกับเด็ก)
เด็กอายุ 5-10 ขวบ 10 มิลลิลิตร วันละ 2 ครั้ง
เด็กอายุ 1-5 ขวบ 5 มิลลิลิตร วันละ 2 ครั้ง
เด็กอายุต่ำกวา 1 ขวบ 2.5 มิลลิลิตร วันละ 2 ครั้ง
1.6.5 ยาที่ใชสำหรับเตรียมลำไสใหญเพื่อการผาตัด
หรือตรวจลำไส (bowel preparation)
• sodium phosphates enema (ก)
• sodium phosphates oral solution (ค)
• macrogols with electrolytes (polyethylene
glycol - PEG with electrolytes) (ค)
ยาสวนทวารหนักชนิดเกลือฟอสเฟตไดแก sodium
phosphates enema (ก) มีประโยชนในการสวนลาง
ลำไสกอนการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา การสองกลอง
และการผาตัด เกลือโซเดียมชนิดกิน เชน sodium
phosphates oral solution (ค) ควรหลีกเลี่ยงสำหรับ
ผูปวยบางรายเพราะอาจทำใหเกิดการคั่งของโซเดียม
และน้ำ เนือ่ งจากมีโซเดียมเปนองคประกอบในปริมาณสูง
การให macrogols with electrolytes (polyethylene
glycol - PEG with electrolytes) (ค) เปนวิธีทำ
ความสะอาดลำไสใหญ (colon cleansing) ทีร่ วดเร็วกวา
มีประสิทธิผลดีกวาและผูปวยยอมรับไดมากกวาวิธีอด
อาหารรวมกับการใหยาถาย หรือ การชำระลางลำไสดว ย
สารละลายในปริมาณมาก (high-volume gut lavage)
หรือ การใช mannitol • กรณีที่ผูปวยมีปญหาน้ำและ
เกลือแรไมสมดุล การใช PEG with electrolytes มี
ความปลอดภั ย สู ง กว า ยาระบายเพิ่ ม น้ำ ในลำไส แ ละ
sodium phosphates ชนิดกิน จึงควรเลือกใชยานี้กับ
ผูป ว ยโรคไต โรคตับ หัวใจวาย หรือตับวาย
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SODIUM PHOSPHATES ENEMA
ก
Enema ขวด 133 ml • ราคาเฉลี่ย 37 บาท/ขวด
สวนประกอบ มีตัวยาสำคัญตอ 100 มิลลิลิตร ดังนี้
sodium phosphate 5.7-6.3 กรัม sodium biphosphate
15.2-16.8 กรัม
ขอบงใช
สวนล า งลำไส ก อ นการตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทางรั ง สี วิ ท ยา
การสองกลอง และการผาตัด (bowel preparation)
คำเตือนและขอควรระวัง
ใชดว ยความระมัดระวังในผูส งู อายุและผูม รี า งกายออนแอ
ยาที่มีจำหนายเปนขนาดยาของผูใหญ (133 มิลลิลิตร)
ควรใชระมัดระวังเปนพิเศษหากนำมาใชกบั เด็ก (ดูขนาด
ยา) • ดูคำเตือนและขอควรระวังอื่นๆ ภายใตชื่อยา
SODIUM PHOSPHATES ORAL SOLUTION
ขอหามใช
ภาวะทางเดินอาหารผิดปกติฉับพลัน
ผลขางเคียง
การระคายเคืองเฉพาะที่
ขนาดยา
การใหยาดวยการสวนทวาร
หมายเหตุ ดูหัวขอ 1.6 เกี่ยวกับการใชยาระบายกับเด็ก
กอนใชยา
ผูใหญและเด็กอายุมากกวา 12 ปี ใหยาครั้งละ 118
มิลลิลิตร
เด็กอายุ 3-12 ปี ใหยาครั้งละ 59 มิลลิลิตร ถาเปนไปได
ควรใชขนาดสำหรับเด็กคือ 59 มิลลิลติ ร เนือ่ งจากการนำยา
ของผูใหญมาแบงใชจะประมาณขนาดยาใหพอดีไดยาก
เด็กอายุต่ำกวา 3 ขวบ ไมควรใช
คำแนะนำในการใชยา
วิธีใหยา ผูปวยควรนอนตะแคงซาย งอเขาขึ้น วางแขน
ตามสบาย สอดปลายของขวดยาเขาไปในทวารหนักอยาง
นุมนวล ดวยการโยกไปมาจากดานหนึ่งไปอีกดานหนึ่ง

เบาๆ โดยใหปลายชี้ไปทางสะดือของผูปวย การสอดใส
จะง า ยขึ้ นหากบอกให ผู ป ว ยช ว ยทำการเบ ง คล ายเบ ง
อุจจาระเพราะจะทำใหกลามเนื้อหูรูดรอบทวารหนัก
คลายตัว อยาออกแรงดันปลายของขวดยาเพราะจะทำ
ใหเกิดการบาดเจ็บขึ้นได บีบของเหลวออกจากขวดยา
จนใกลหมด ไมจำเปนตองบีบจนยาหมดขวดเนื่องจาก
มียาในขวดมากกวาขนาดยาที่ตองการอยู 15 มิลลิลิตร
ดึงปลายของขวดยาออกจากทวารหนักและใหผูปวยอยู
ในท า เดิ ม จนกระทั่ ง รู สึ ก อยากถ า ย ซึ่ ง มั ก ใช เ วลา
ประมาณ 2-5 นาที
SODIUM PHOSPHATES ORAL SOLUTION ค
Oral sol ขวด 90 ml • ราคาเฉลี่ย 79 บาท/ขวด
ส ว นประกอบ มี ตั ว ยาสำคั ญ ต อ 5 มิ ล ลิ ลิ ต รดั ง นี้
sodium phosphate 2.4 กรั ม และ sodium
biphosphate 0.9 กรัม คิดเปน 12.45 มิลลิอคิ วิวาเลนท/
มิลลิลิตรของ phosphate, 4.82 มิ ล ลิ อิ ค วิ ว าเลนท /
มิลลิลิตรของ sodium และ 4.15 มิลลิอิควิวาเลนท/
มิลลิลิตรของ phosphorus
หมายเหตุ
1. การใชยาในขนาดเกินกวา 45 มิลลิลิตรใน 24 ชั่วโมง
เพื่อเตรียมลำไสอาจทำใหเกิดอันตรายรายแรงได ดู
คำเตือนและขอควรระวัง และผลขางเคียง
2. ไม แ นะนำให ใ ช ย านี้ เ พื่ อ ทดแทนการขาดฟอสเฟต
เงื่ อ นไขตามบั ญ ชี ย าหลั ก แห ง ชาติ ใช สำหรั บ เตรี ย ม
ลำไสใหญ เพื่อการผาตัดหรือตรวจลำไส ไมแนะนำให
ใชเปนยาระบายหรือยาถาย
ขอบงใช
เตรียมลำไสกอ นการตรวจวินจิ ฉัยทางรังสีวทิ ยา การสอง
กลอง และการผาตัด (bowel preparation)
หมายเหตุ เปนยาบัญชี (ค) ควรใชโดยแพทยผูมีความ
ชำนาญ (ดูคำเตือนและขอควรระวัง ตลอดจน ขอหามใช
และผลขางเคียง)
คำเตือนและขอควรระวัง
ตับบกพรอง ใชดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะผูที่เปน
โรคตับแข็ง ไตเสือ่ ม ใชดว ยความระมัดระวัง หากหลีกเลีย่ ง
ไดไมควรใชกบั ผูท เี่ ปนโรคไตและผูท ไี่ ตทำงานลดลงอยางมาก
(CrCl < 30 มิลลิลติ ร/นาที) หรือผูท เี่ ปนไตวาย เนือ่ งจาก
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มีรายงานการเกิดไตวายเฉียบพลัน รวมทัง้ โรคไตเฉียบพลัน
ที่มีสาเหตุจากฟอสเฟต ตลอดจนรายงานการเสียชีวิต
จากภาวะเสียสมดุลของน้ำและเกลือแรอยางรุนแรง
(ไดแก ภาวะฟอสเฟตสูงในเลือด ภาวะโซเดียมสูงในเลือด
ภาวะแคลเซียมต่ำในเลือด และภาวะโพแทสเซียมต่ำ
ในเลือด) และภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ การตั้งครรภ ใช
เฉพาะเมือ่ จำเปน (US Pregnancy Category C, ADEC
Category ไมระบุ) หญิงใหนมบุตร ใชดว ยความระมัดระวัง
เด็ก ดูขอหามใช ผูสูงอายุ ใชดวยความระมัดระวัง มี
ความเสี่ยงสูงตอการเกิดโรคไตเฉียบพลันที่มีสาเหตุจาก
ฟอสเฟต อันตรกิริยา เพิ่มความเสี่ยงของภาวะ QT
prolongation หากใชรว มกับ Class IA antiarrthythmic
(procainamide, quinidine), Class III antiarrthythmic
(amiodarone), chloroquine, clarithromycin,
erythromycin, halofantrine, haloperidol, pentamidine,
phenothiazine บางชนิ ด (chlorpromazine,
thioridazine), pimozide, terfenadine • ระมัดระวัง
การใชรว มกับ aminophylline, bupropion, corticosteroid,
haloperidol, phenothiazine, tramadol, theophylline,
tricyclic antidepressant, pimozide เนื่องจากเพิ่ม
ความเสี่ ย งต อ การชั ก • ระมั ด ระวั ง การใช ร ว มกั บ
ยาขับปสสาวะและ ACEI เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงตอ
การเกิ ด โรคไตเฉี ย บพลั น ที่ มี ส าเหตุ จ ากฟอสเฟต
คำเตือนและขอควรระวังอื่นๆ ตองใหน้ำแกผูปวยอยาง
พอเพียงกอนใชยาเพื่อปองกันอันตรายจากการใชยา
หลีกเลี่ยงการใชรวมกับยาลดกรดที่มีอะลูมิเนียมหรือ
แมกนี เ ซี ย มเป น ส ว นประกอบ ผู ที่ มี นิ่ ว ในไตอาจขั บ
ถายนิ่วออกมาขณะใชยานี้ หลีกเลี่ยงการใชยานี้ในผูที่
เปนโรคลำไสใหญอักเสบเรื้อรัง ผูที่เปนโรคหัวใจที่เคย
มีกลามเนื้อหัวใจตายหรือไดรับการผาตัดหัวใจในชวง 3
เดือนที่ผานมา ผูที่มีภาวะหัวใจเสียจังหวะรวมทั้งกรณี
QT prolongation ผูม รี า งกายออนแอ ผูท ไี่ มสามารถดืม่ น้ำ
ไดอยางพอเพียง ผูที่ตองจำกัดปริมาณโซเดียมในอาหาร
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ขอหามใช
ผูท แี่ พสว นประกอบใดๆ ของยา ไตวาย ฟอสเฟตสูงในเลือด
โซเดียมสูงในเลือด แคลเซียมต่ำในเลือด โพแทสเซียม
ต่ำในเลือด โรคแอดดิสัน หัวใจวาย unstable angina
pectoris ความดันเลือดสูง บวมน้ำ การเสียสมดุลของ
น้ำและเกลือแร ทองมาน ลำไสอืด ลำไสอุดกั้น ลำไส
ทะลุ ทองผูกเรือ้ รังขัน้ รุนแรง ไสตงิ่ อักเสบ อาการเฉียบพลัน
ในชองทอง กอนอุจจาระอัดแนนในลำไสใหญ ลำไส
อุดกั้น ปวดทองโดยไมทราบสาเหตุ ภาวะขาดไทรอยด
ฮอรโมน หามใชในเด็กอายุต่ำกวา 5 ขวบ
ผลขางเคียง
ปวดท อ งอย า งกะทั น หั น รวมทั้ ง อาการปวดเกร็ ง ท อ ง
ทองรวง คลื่นไส อาเจียน ระคายเคืองรอบทวารหนัก
ออนเพลีย เวียนศีรษะ เปนลมหมดสติ ชัก • ถาใหเกิน
ขนาดสูงสุดที่กำหนดไวคือ 45 มิลลิลิตรในเวลา 24
ชั่วโมงจะเกิดการเสียสมดุลของน้ำและเกลือแรอยาง
รุนแรง และมีอาการตามมาคือ ฟอสเฟตสูงในเลือด
โซเดียมสูงในเลือด แคลเซียมต่ำในเลือด โพแทสเซียม
ต่ำในเลือด ภาวะขาดน้ำ ภาวะกรดในกระแสเลือด ไตวาย
ชั ก เกร็ ง และเสี ย ชี วิ ต • อาจเกิ ด อาการแพ ย าเช น
angioedema ชารอบๆ ริ ม ฝ ป าก คั น ผื่ น ขึ้ น ลมพิ ษ
จุกทีค่ อ
ขนาดยา
การใหยาทางปาก
หมายเหตุ ยา 15 มิลลิลิตร มีโซเดียม 1,668 มิลลิกรัม
ิ รและ 90 มิลลิลติ ร
• ยา 1 ขวดบรรจุ 45 มิลลิลต
คำแนะนำ การถายอุจจาระจะเกิดขึน้ ภายใน 30 นาทีถงึ
6 ชั่วโมง ขึ้นกับขนาดยาที่ใช • เพื่อปองกันความผิด
พลาดในขนาดยา ไมควรสัง่ ยาโดยระบุหนวยเปน "ขวด"
แตควรสั่งโดยการระบุขนาดยาเปนมิลลิลิตร • หามใช
ยาเกินกวาขนาดที่กำหนด (ดูผลขางเคียง)
ผู ใ หญ แ ละเด็ ก อายุ ตั้ ง แต 12 ป ขึ้ น ไป 20 มิลลิลิตร
ครัง้ เดียว ขนาดสูงสุดคือ 45 มิลลิลติ รในเวลา 24 ชัว่ โมง
เด็กอายุ 10-11 ปี 10 มิลลิลิตรครั้งเดียว ขนาดสูงสุด
คือ 20 มิลลิลิตรในเวลา 24 ชั่วโมง
เด็กอายุ 5-9 ขวบ 5 มิลลิลิตรครั้งเดียว ขนาดสูงสุด
คือ 10 มิลลิลิตรในเวลา 24 ชั่วโมง
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วิธีใหยา ผสมยากับน้ำเย็น 1 แกว (240 มิลลิลิตร) ให
ผูปวยดื่มจนหมด หลังจากนั้นใหดื่มน้ำตามอีกอยางนอย
3 แกว รวมทั้งสิ้นผูปวยควรดื่มน้ำประมาณ 1 ลิตร
MACROGOLS WITH ELECTROLYTES (POLYETHYLENE GLYCOL-PEG WITH ELECTROLYTES)
ค
oral pwdr (hosp) ประกอบดวย PEG 4000 5.5 กรัม
potassium chloride 0.07 กรัม sodium bicarbonate
0.17 กรัม sodium chloride 0.15 กรัม และ sodium
sulfate 0.57 กรัม ตอซอง
หมายเหตุ polyethylene glycol ทีม่ จี ำหนายในทองตลาด
ไมมอี เิ ล็กโทรไลตเปนสวนประกอบ ไมจดั เปนยาในบัญชี
ยาหลักแหงชาติ และมีขนาดบรรจุที่แตกตางจากเภสัช
ตำรับโรงพยาบาลคือ 1 ซองมี PEG 10 กรัม หรือ 1 ถุง
มี PEG 137.155 กรัม
ขอบงใช
• สำหรับเตรียมลำไสใหญเพื่อการผาตัดหรือตรวจลำไส
คำเตือนและขอควรระวัง
ตับบกพรอง ไมตองปรับขนาดยา ไตเสื่อม ไมตองปรับ
ขนาดยา การตัง้ ครรภ ใชเมือ่ จำเปนเทานัน้ (US Pregnancy
Category C, ADEC Category ไมระบุ) หญิงใหนมบุตร
ผูผ ลิตในตางประเทศแนะนำใหใชในกรณีทจี่ ำเปนเทานัน้
เด็ก มีขอมูลการใชจำกัด ผูสูงอายุ มีโอกาสทองรวงได
บอยกวากลุมอายุอื่น อันตรกิริยา ไมมีอันตรกิริยาที่
สำคัญ คำเตือนและขอควรระวังอื่นๆ หยุดยาหากเกิด
ความผิดปกติของน้ำและเกลือแรในกระแสเลือด ระมัดระวัง
การใชกับผูเปนโรคหัวใจหรือโรคไตเนื่องจากมีโซเดียม
และโพแทสเซียมเปนสวนประกอบ

ขอหามใช
ลำไสทะลุหรือมีการอุดกั้น ลำไสอืดเปนอัมพาต ลำไส
อักเสบรุนแรง (เชน โรคโครหน ulcerative colitis และ
toxic megacolon)
ผลขางเคียง
ที่รุนแรงคือแอนาฟแล็กซิส หัวใจหยุดนิ่ง (asystole)
ปฏิกิริยาภูมิแพ ลมพิษ หายใจลำบาก น้ำทวมปอด ชัก
เลือดออกจากทางเดินอาหารสวนบน ที่พบไดบอยมาก
(>10%) คือรูส กึ ไมสบาย (malaise) ทองอืด ระคายเคือง
ทวารหนัก คลื่นไส ปวดทอง อาเจียน หนาวสะทาน
(rigor) กระหายน้ำ ทีพ่ บไดบอ ย (1-10%) คือ เวียนศีรษะ
ปวดศีรษะ อาหารไมยอย
ขนาดยา
• สำหรั บ เตรี ย มลำไส ใ หญ เ พื่ อ การผ า ตั ด หรื อ ตรวจ
ลำไส
คำแนะนำ นำยา 1 ซองละลายในน้ำ 100 มิลลิลิตร
ใหผูปวยดื่มจนหมดอยางรวดเร็ว ไมควรจิบยาทีละนอย
ห า มกิ น อาหารใดๆ 2 ชั่ ว โมงก อ นกิ น ยา (ยกเว น ของ
เหลว) จะเปนการดีที่สุดหากผูปวยงดอาหารประมาณ
3-4 ชั่ ว โมงก อ นกิ น ยา กรณี ผู ป ว ยไม ยิ น ยอมหรื อ ไม
สามารถดื่ ม ยาได อ าจให ย าทางสายยางที่ ส อดเข า
กระเพาะอาหารผานรูจมูก ไมควรผสมน้ำตาล น้ำหวาน
หรือสิ่งอื่นใดกับยา การถายทองครั้งแรกควรเกิดขึ้น
ประมาณ 1 ชั่ ว โมงหลั ง เริ่ ม ให ย าและเสร็ จ สิ้ น ใน 4
ชั่วโมง หากมีอาการทองอืดหรือปวดทองใหหยุดการดื่ม
ยาชั่วคราว หรือยืดเวลาระหวางการดื่มยาแตละครั้งให
นานขึ้น
การใหยาทางปาก
ผูใหญและวัยรุน ใหดื่มครั้งละ 200-300 มิลลิลิตร ทุกๆ
10-15 นาที จนกระทั่งของเหลวที่ถายออกมาไมมีเนื้อ
อุจจาระปนหรือจนกระทั่งไดดื่มยาครบ 3-4 ลิตร
เด็กและทารกอายุตั้งแต 6 เดือน ใหดื่มในอัตรา 25
มิลลิลติ ร/กิโลกรัม/ชัว่ โมง จนกระทัง่ ของเหลวทีถ่ า ยออก
มาไมมีเนื้ออุจจาระปน
การใหยาทางสายยาง ใหยาดวยอัตรา 20-30 มิลลิลิตร/
นาที (1.2-1.8 ลิตร/ชั่วโมง)
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1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4

ยาใชเฉพาะที่สำหรับโรคและความผิดปกติของทวารหนักและไสตรง (local preparation for
anal and rectal disorder)
ยาสำหรับโรคริดสีดวงทวารที่ทำใหรูสึกสบาย (soothing hemorrhoidal preparations)
ยาเตรียมที่มีคอรติโคสเตรอยดสำหรับโรคริดสีดวงทวาร (compound hemorrhoidal preparations
with corticosteroid)
ยาฉีดเฉพาะที่สำหรับริดสีดวงทวาร (rectal sclerosant)
ยารักษารอยแผลแยกที่ทวารหนัก (management of anal fissure)

ยาในกลุมนี้มีรายการยาในบัญชียาหลักแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2551 ดังนี้
ยากลุม Local preparations for anal and rectal disorders
1. Local anesthetic + Corticosteroid
(with/without astringent)

cream, oint, rectal supp

ข

เงือ่ นไข
1. หนึง่ รูปแบบใหเลือก 1 สูตร
2. ใชไมเกิน 7 วัน
การรั ก ษาที่ ดี ที่ สุ ด สำหรั บ อาการคั น ที่ ท วารหนั ก และ
บริเวณรอบๆ ทวารหนัก ตลอดจนอาการเจ็บปวดที่
ทวารหนักและการมีแผลถลอก คือการรักษาดวยยาขี้ผึ้ง
(ointment) และยาเหน็บ (suppository) (หัวขอ 1.7.1)
อาการเหลานี้พบไดบอยในผูที่เปนโรคริดสีดวงทวาร
ฝคณ
ั ฑสูตร (fistula) และไสตรงอักเสบ (proctitis) • วิธี
อื่นที่ชวยได ไดแกการทำความสะอาดบริเวณทวารหนัก
ใหหมดจดโดยเฉพาะเมื่อมีปญหาอุจจาระเล็ด (fecal
soiling) การรับประทานอาหารที่ปองกันไมใหอุจจาระ
เปนกอนแข็ง การใชสารทีช่ ว ยเพิม่ กากเชนรำขาว (หัวขอ
1.6.1) และโภชนาการที่มีใยอาหารสูง • ในรายที่เปน
ไสตรงอักเสบการกระทำขางตนจะชวยเสริมกับการรักษา
ดวยคอรติโคสเตรอยดหรือ sulfasalazine (ดูหัวขอ 1.5)
ในกรณีที่จำเปน อาจใหการรักษาดวยยาใชภายนอก
ที่ผสมยาชาเฉพาะที่ (หัวขอ 1.7.1) หรือ คอรติโคสเตรอยด (หัวขอ 1.7.2) แตกอ นใชตอ งตรวจใหแนใจวา
ไมมกี ารติดเชือ้ รารวมดวย การรักษาทีด่ ที สี่ ดุ สำหรับการ

ติดเชื้อรารอบทวารหนักคือ nystatin (ก) ในรูปยากิน
และยาทาเฉพาะที่ (ดูหวั ขอ 5.2 หัวขอ 7.2.2 และ หัวขอ
13.10.2)
สำหรับการรักษารอยแผลแยกที่ทวารหนัก (anal
fissures) ดูหัวขอ 1.7.4
1.7.1 ยาสำหรับโรคริดสีดวงทวารที่ทำใหรูสึกสบาย
(soothing hemorrhoidal preparations)
• local anesthetic + astringent
เปนยาเตรียมที่มียาฝาดสมานอยางออนเปนสวนผสม
เช น bismuth subgallate, zinc oxide, titanium
dioxide, hamamelis ซึ่งชวยใหรูสึกสบายและบรรเทา
อาการของโรคริดสีดวงทวารได ยาหลายตำรับอาจผสมสาร
ชวยหลอลื่นหรือสารที่ทำใหหลอดเลือดหดตัวดวย แต
การผสมยาตานจุลชีพไมมีความเหมาะสมเนื่องจากโรค
นี้ไมไดเกิดจากการติดเชื้อ
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1.7.2 ยาเตรียมทีม่ คี อรตโิ คสเตรอยดสำหรับโรคริดสีดวงทวาร (compound hemorrhoidal preparations with corticosteroid)

ยาชาเฉพาะที่ ใ ช เ พื่ อ บรรเทาอาการปวดในโรค
ริดสีดวงทวารและอาการคันที่ทวารหนัก แตยังขาด
หลักฐานที่ดีมาสนับสนุน • ยา lidocaine (lignocaine)
ชนิ ด ขี้ ผึ้ ง (หัวขอ 15.2) ถูกใชกอนถายอุจจาระเพื่อ
บรรเทาอาการปวดบริ เ วณรอยแผลแยกที่ ท วารหนั ก
ยาชาเฉพาะที่ชนิดอื่นที่อาจนำมาใชไดแก tetracaine
(amethocaine), cinchocaine และ pramocaine
(pramoxine) แตระคายเคืองมากกวา • ยาชาเฉพาะ
ที่ชนิดขี้ผึ้งถูกดูดซึมทางเยื่อบุไสตรงได จึงควรหลีกเลีย่ ง
การใชยามากเกินไป โดยเฉพาะในทารกและเด็ก ควรใช
ยาเหลานี้ในชวงสั้นๆ เทานั้น (ไมควรเกิน 7 วัน) เพราะ
ยาอาจทำใหเกิดการแพที่ผิวหนังบริเวณทวารหนัก และ
อาจเกิดผลขางเคียงอื่นๆ จากยาได
1.7.2 ยาเตรี ย มที่ มี ค อร ติ โ คสเตรอยด สำหรั บ โรค
ริดสีดวงทวาร (compound hemorrhoidal preparations with corticosteroid)
• local anesthetic + corticosteroid (with/without
astringent) (ข)
ยาสำหรับโรคริดสีดวงทวารมักผสมคอรติโคสเตรอยด
กับยาชาเฉพาะที่และยาที่มีฤทธิ์ทำใหรูสึกสบาย ยานี้
เหมาะที่จะใชในบางโอกาสดวยระยะเวลาสั้นๆ โดย
ตองแนใจวาไมมกี ารติดเชือ้ บริเวณทวารหนักเชนโรคเริม
การใชคอรติโคสเตรอยดเฉพาะที่เปนเวลานานจะทำให
ผิวหนังที่ทวารหนักฝอ ผิวหนังอักเสบ ผิวหนังไวตอการ
กระตุน ติดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียแทรกซอนบริเวณ
ทวารหนัก ขอมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับคอรตโิ คสเตรอยดชนิด
ใชภายนอก ดูหัวขอ 13.4 และขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ยาชาเฉพาะที่ ดูหัวขอ 1.7.1

เด็ก โรคริดสีดวงทวารในเด็กพบนอยมาก ใหรักษาตาม
อาการและใชครีมทาในชวงสัน้ ๆ อยางไรก็ตามการใชยา
ชาเฉพาะที่อาจทำใหรูสึกเจ็บแปลบๆ ในชวงแรกซึ่งอาจ
ทำใหเด็กกลัวการถายอุจจาระและทำใหอาการเลวลง
LOCAL ANESTHETIC + CORTICOSTEROID
(WITH/WITHOUT ASTRINGENT)
ข
Cream เชน fluocortolone pivalate + lidocaine
hydrochloride (10 g) • ราคาเฉลี่ย 67.41 บาท
Oint เชน hydrocortisone acetate + benzocaine +
zinc oxide (10 g) • ราคาเฉลี่ย 45.49 บาท
Rectal supp เชน fluocortolone pivalate + lidocaine
hydrochloride ราคาเฉลี่ย 4.9 บาท/แทง • hydrocortisone acetate + benzocaine + zinc oxide
ราคาเฉลี่ย 4.8 บาท/แทง
เงื่อนไขตามบัญชียาหลักแหงชาติ
1. หนึ่งรูปแบบใหเลือก 1 สูตร
2. ใชไมเกิน 7 วัน
ขอบงใช
• โรคริดสีดวงทวารที่มีอาการคันและ/หรืออาการปวด
และรอยแยกของผิ ว หนั ง ที่ บ ริ เ วณทวารหนั ก (anal
fissure)
คำเตือนและขอควรระวัง (ของยาชาเฉพาะที่)
ตับบกพรอง มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตอการเกิดผลขางเคียง
ไตเสือ่ ม ไมมขี อ มูล การตัง้ ครรภ ใชดว ยความระมัดระวัง
(US Pregnancy Category C, ADEC Category ไมระบุ)
หญิงใหนมบุตร ใชดวยความระมัดระวัง เด็ก ดูขนาดยา
ผูสูงอายุ มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตอการเกิดผลขางเคียง
อันตรกิริยา ไมมีรายงาน คำเตือนและขอควรระวังอื่นๆ
ยาชาเฉพาะที่อาจมีสวนผสมที่ทำใหเกิดการแพอยาง
รุนแรงได ตัวอยางของสวนผสมดังกลาวเชน amide,
paraben, sulfites และ tartrazine ยาชาที่ใหเฉพาะที่
ถูกดูดซึมเขาสูรางกายได จึงไมควรใชยามากหรือนาน
เกินไปเพราะอาจทำใหเกิดพิษจากยาได • ผูที่มีความ
เสี่ยงเพิ่มขึ้นตอการเกิดผลขางเคียงจากยาชาไดแก ผูที่
เปนโรคหัวใจ ภาวะตอมไทรอยดทำงานเกิน เบาหวาน
ผูที่เปนโรคระบบประสาทสวนกลาง • การใชยานี้อาจ

1.7.3 ยาฉีดเฉพาะทีส่ ำหรับริดสีดวงทวาร (rectal sclerosant)

ทำใหเกิดภาวะ methemoglobinemia ซึง่ จะแสดงอาการ
ของภาวะเลือดมีออกซิเจนนอยไดงายขึ้นในผูที่สูบบุหรี่
ผูเปนโรคหอบหืด โรคหัวใจ COPD และผูที่ขาดเอนไซม
G6PD จึงควรระมัดระวังเปนพิเศษ หากหลีกเลี่ยงได
ควรหลีกเลี่ยง
ขอหามใช (ของยาชาเฉพาะที่)
ผูมีประวัติแพสวนประกอบใดๆ ของยา ไมควรใชขณะมี
เลือดออกจากริดสีดวงทวารเนือ่ งจากอาจทำใหยาถูกดูดซึม
มากขึ้นจนเกิดอันตรายได (ดูผลขางเคียง) ไมควรใชยา
นี้ขณะมีการอักเสบติดเชื้อที่บริเวณทวารหนัก
ผลขางเคียง (ของยาชาเฉพาะที่)
อาการระคายเคืองเฉพาะที่ เชน คัน บวม แดง ปวด เปนผืน่
และลมพิษ (angioedema อาจเกิดไดแตพบไดนอ ย) หากยา
ถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือดในปริมาณสูงอาจเกิดพิษตอ
ระบบประสาทสวนกลาง (การกระตุนระบบประสาท
ซึ่งอาจนำไปสูการชักและตามมาในชวงหลังดวยการกด
ระบบประสาทซึ่งอาจนำไปสูการหยุดหายใจ) พิ ษ ต อ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด (ภาวะหัวใจเสียจังหวะซึ่ง
อาจนำไปสูภ าวะหัวใจหยุดเตนได) ผลขางเคียงอืน่ ๆ ไดแก
การชักนำใหเกิดภาวะ methemoglobinemia
ขนาดยา
การใหยาชนิดครีมหรือยาขี้ผึ้ง
ผูใ หญและวัยรุน ทายา (ในหรือรอบ ๆ ทวารหนัก) วันละ
1-2 ครั้ง หลังจากถายอุจจาระเสร็จ ไมควรใชยาติดตอ
กันเกินกวา 7 วัน
เด็ก ไมมีขนาดยาที่ระบุไว หามใชในเด็กเล็ก
การใหยาดวยการเหน็บทวารหนัก
ผูใหญและวัยรุน เหน็บทวารหนักครั้งละ 1 แทง วันละ
1-2 ครั้ง หลังจากถายอุจจาระเสร็จ ไมควรใชยาติดตอ
กันเกินกวา 7 วัน
เด็ก ไมมีขนาดยาที่ระบุไว หามใชในเด็กเล็ก
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1.7.3 ยาฉีดเฉพาะที่สำหรับริดสีดวงทวาร (rectal
sclerosant)
• phenol
ยาฉีด phenol ในน้ำมัน (oily phenol injection) ใช
ฉีดโดยตรงทีร่ ดิ สีดวงโดยเฉพาะชนิดทีไ่ มยนื่ ออกมานอก
ทวารหนั ก phenol เป น สารที่ มี พิ ษ และเป น อั น ตราย
ตอเนื้อเยื่อทุกชนิดในรางกายจึงควรใชเฉพาะแพทย
ผูชำนาญโดยใชดวยความระมัดระวังอยางยิ่งเทานั้น
1.7.4 ยารักษารอยแผลแยกทีท่ วารหนัก (management
of anal fissure)
การรักษารอยแผลแยกทีท่ วารหนัก ตองทำใหอจุ จาระนุม
โดยเพิ่ ม การรั บ ประทานอาหารประเภทกากใยในรู ป
รำข า ว หรื อ ใช ย าระบายชนิ ด เพิ่ ม กาก การใช ย าชา
เฉพาะที่เปนเวลาสั้นๆ อาจชวยไดบาง (หัวขอ 1.7.1)
ถาวิธีการดังกลาวใหผลการรักษาไมดี ควรสงผูปวยเขา
รับการรักษาโดยแพทยผูเชี่ยวชาญในโรงพยาบาล ซึ่ง
อาจพิจารณาใหการผาตัด หรืออาจใชยาไนเตรตชนิดใช
ภายนอก (เชน glyceryl trinitrate 0.4% ointment)
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1.8

การดูแลรูเปดที่หนาทอง (stoma care)

การสัง่ ใชยาใหกบั ผูท มี่ รี เู ปดทีห่ นาทอง (การทำศัลยกรรม
รูเปดลำไสเล็ก และศัลยกรรมรูเปดลำไสใหญ) มีลกั ษณะ
เฉพาะ ตอไปนี้เปนคำแนะนำที่ควรใหความสนใจ
ยาเม็ดชนิดเคลือบเอนเทอริกและชนิดการปลดปลอย
แบบดั ด แปร (modified release) ไม เ หมาะที่ จ ะใช
โดยเฉพาะผูท ที่ ำศัลยกรรมรูเปดลำไสเล็ก เนือ่ งจากตัวยา
สำคัญอาจปลดปลอยออกมาไมเพียงพอ
ยาระบายและยาสวนทวาร ไม ค วรสั่ ง ใช กั บ ผู ที่
ทำศัลยกรรมรูเปดลำไสเล็ก เนื่องจากอาจทำใหสูญเสีย
น้ำและเกลือแรไดอยางรวดเร็วและรุนแรง
ผูที่ทำศัลยกรรมรูเปดลำไสใหญอาจมีอาการทองผูก
ควรรักษาโดยเพิ่มการดื่มน้ำและเพิ่มอาหารที่มีกากใย
อาจทดลองใชยาระบายเพิ่มกาก (หัวขอ 1.6.1) หากไม
ไดผล อาจทดลองให senna (หัวขอ 1.6.2) โดยใชขนาด
ยาต่ำที่สุดเทาที่จะเปนไปได
ยาแกทองเสีย เชน loperamide, codeine phosphate และ co-phenotrope (diphenoxylate +
atropine หรือ Lomotil®) ตางมีประสิทธิผลในการบรรเทา
อาการทองเดิน การใชยาระบายเพิม่ กากอาจชวยบรรเทา
อาการทองเดินไดในผูปวยบางราย แตการปรับขนาดยา
มักทำไดยาก
ยาตานแบคทีเรีย เปนยาที่ไมมีประโยชนและไมควร
สั่งใชเมื่อผูปวยมีอาการทองรวง
ยาลดกรด มีแนวโนมการเกิดทองเสียจากเกลือของ
แมกนีเซียม และทองผูกจากเกลืออะลูมิเนียม สูงขึ้นใน
ผูปวยเหลานี้

ยาขับปสสาวะ ควรใชดวยความระมัดระวังในผูที่
ทำศัลยกรรมรูเปดลำไสเล็ก เนื่องจากอาจนำไปสูภาวะ
ขาดน้ำ ภาวะโพแทสเซียมต่ำในเลือดไดงาย ควรใช
potassium sparing diuretic แทน (ดูหัวขอ 2.2.3)
digoxin ควรใชดว ยความระมัดระวัง เนือ่ งจากผูป ว ย
เหลานี้มีแนวโนมที่จะมีภาวะโพแทสเซียมต่ำในเลือด
หากตองใช digoxin ควรใหโพแทสเซียมเสริมหรือใช
potassium sparing diuretic (ดูหัวขอ 9.2.1.1)
การใหโพแทสเซียมเสริม ยาในรูปแบบยาน้ำเหมาะสม
กวารูปแบบปลดปลอยแบบดัดแปร (ดูดานบน)
ยาระงับปวด ยา opioid (ดูหัวขอ 4.7.2) อาจทำให
ท อ งผู ก ในผู ป ว ยที่ มี ก ารทำศั ล ยกรรมรู เ ป ด ลำไส ใ หญ
สำหรับยาระงับปวดกลุมที่ไมใช opioid ควรเลือกใช
paracetamol ทั้งนี้ยาระงับปวดที่มีฤทธิ์ตานอักเสบ
อาจทำใหเกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารและเลือด
ออกได
ยาเขาธาตุเหล็ก อาจทำใหถายเหลวและเจ็บผิวหนัง
บริเวณรูเปดได ถาจำเปนอาจตองใหธาตุเหล็กดวยการฉีด
(ดูหัวขอ 9.1.1.2) ควรหลีกเลี่ยงยาในรูปแบบปลดปลอย
แบบดัดแปรดวยเหตุผลที่กลาวไวดานบน
ผูใหการดูแลผูปวยเหลานี้ควรใหคำแนะนำเกี่ยวกับ
การใชน้ำยาทำความสะอาด ครีมที่ชวยปกปองผิวหนัง
โลชั่น สารระงับกลิ่น และอื่นๆ ที่ชวยใหผูปวยใชชีวิต
ไดอยางปกติสุข
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1.9

ยาที่มีผลตอสิ่งคัดหลั่งของลำไสและถุงน้ำดี (drug affecting intestinal secretion)

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4

ยาที่มีผลตอองคประกอบและการหลั่งน้ำดี (drug affecting biliary composition and flow)
ยาชวยขจัดกรดน้ำดี (bile acid sequestrant)
ยาอื่นๆ
สารสกัดจากตับออน (pancreatin)

ยาในกลุมนี้มีรายการยาในบัญชียาหลักแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2551 ดังนี้
ยากลุม Drugs affecting intestinal secretions
1. Colestyramine (Cholestyramine)

oral pwdr

ข

เงือ่ นไข
ใชสำหรับ bile-acid diarrhea และ short bowel syndrome
2. Ursodeoxycholic acid (Ursodiol)

ง

cap

เงือ่ นไข
1. ใชสำหรับ cholestatic liver disease ไดแก primary biliary cirrhosis, sclerosing cholangitis, biliary
atresia, neonatal hepatitis, drug-induced chronic cholestasis และ TPN-induced cholestasis
2. สวนใหญนวิ่ ในถุงน้ำดีใชยานีไ้ มไดผล
3. Pancreatic enzymes
ตองมี lipase activity ไมนอ ยกวา
1,200 USP units/cap หรือ tab

cap, tab, EC cap, EC tab

ง

เงือ่ นไข
ใชเฉพาะผูป ว ยทีเ่ ปน pancreatic insufficiency เทานัน้

1.9.1 ยาทีม่ ผี ลตอองคประกอบและการหลัง่ น้ำดี (drug
affecting biliary composition and flow)
• ursodeoxycholic acid (ursodiol) (ง)
ursodeoxycholic acid (ursodiol) เปนกรดน้ำดี
ธรรมชาติ ที่ นำมาใช ส ลายนิ่ ว ชนิ ด คอเลสเตอรอลใน

ถุงน้ำดี ปจจุบันมีที่ใชนอยลงเนื่องจากมีการนำเทคนิค
การตัดถุงน้ำดีโดยอาศัยกลอง และการใชกลองสองมา
ตรวจรั ก ษาโรคของถุ ง น้ำ ดี ตลอดจนนิ่ ว ในถุ ง น้ำ ดี
สวนใหญจะมีแคลเซียมเปนสวนประกอบ อยางไรก็ตาม
ursodeoxycholic acid อาจมีที่ใชกับผูปวยบางราย
(<10% ของผูปวยทั้งหมด) กลาวคือเปนผูที่การทำงาน
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1.9.1 ยาทีม่ ผี ลตอองคประกอบและการหลัง่ น้ำดี (drug affecting biliary composition and flow)

ของถุ ง น้ำ ดี ยั ง เป น ปกติ มี ก อ นนิ่ ว ชนิ ด โปร ง รั ง สี ซึ่ ง มี
ขนาดเล็กหรือขนาดกลาง (< 1 เซนติเมตร) และมีอาการ
ไมรุนแรงซึ่งไมเหมาะตอการรักษาดวยวิธีอื่น แตในทาง
ปฏิบัติการวินิจฉัยแยกชนิดของโรคนิ่วในถุงน้ำดีทำได
ยาก ควรใช ursodeoxycholic acid อยางระมัดระวัง
กับผูที่เปนโรคตับบางชนิด (ดูขอหามใช) ผูปวยควรได
รับคำแนะนำเรื่องโภชนาการ (รวมทั้งหลีกเลี่ยงการ
บริโภคอาหารทีม่ คี อเลสเตอรอลและแคลอรีทมี่ ากเกินไป)
และควรไดรับการตรวจติดตามทางรังสีวิทยา สำหรับผู
ที่ไดรับการยืนยันวาหายจากโรคแลวอาจมีความจำเปน
ตองไดรับการปองกันในระยะยาวดวยยาตอไปเนื่องจาก
ผูปวยที่หยุดการรักษาไปภายใน 1 ปมีโอกาสกลับเปนซ้ำ
ไดสูงถึงรอยละ 25 และภายใน 5 ปมีโอกาสกลับเปนซ้ำ
ไดสงู ถึงรอยละ 50 บัญชียาหลักแหงชาติจงึ ไมแนะนำให
ใชยานี้กับผูปวยนิ่วในถุงน้ำดีสวนใหญ และระบุใหใชใน
ขอบงใชอนื่ โดยแพทยผชู ำนาญเฉพาะทางเทานัน้ (บัญชี ง)
ดูขอบงใชดานลาง
บัญชียาหลักแหงชาติระบุใหใช ursodeoxycholic
acid ในการรักษาโรคตับที่มีการคั่งของน้ำดีคือ primary
biliary cirrhosis (PBC) โดยพบวาการทำงานของตับ
ของผูป ว ยสวนใหญดขี นึ้ แตผลตอการรอดชีวติ ยังไมชดั เจน
นอกจากนี้ยังแนะนำใหใชกับ primary sclerosing
cholangitis (PSC), drug-induced หรือ TPN-induced
cholestasis, biliary atresia, และ neonatal hepatitis
(เปนขอบงใชทไี่ มไดรบั การขึน้ ทะเบียนในสหรัฐอเมริกา)
สำหรับขอบงใชอนื่ ทีไ่ มไดระบุไวแตมกี ารนำยามาใชโดย
แพทยผูเชี่ยวชาญคือ intrahepatic cholestasis of
pregnancy (ICP), non-alcoholic steatosis-hepatitis
(NASH) และอาการคั น เนื่ อ งจากการคั่ ง ของน้ำ ดี
(ตางเปนขอบงใชทไี่ มไดรบั การขึน้ ทะเบียนเชนเดียวกัน)

URSODEOXYCHOLIC ACID (URSODIOL) ง
Cap 250 mg • ราคาเฉลี่ย 12 บาท
เงื่อนไขตามบัญชียาหลักแหงชาติ
1. ใชสำหรับ cholestatic liver disease ไดแก primary
biliary cirrhosis, sclerosing cholangitis, biliary
atresia, neonatal hepatitis, drug-induced chronic
cholestasis และ TPN-induced cholestasis
2. สวนใหญของนิ่วในถุงน้ำดี ใชยานี้ไมไดผล
ขอบงใช
ดูขนาดยาและเงือ่ นไขตามบัญชียาหลักแหงชาติดา นบน
คำเตือนและขอควรระวัง
ดูขอ ความดานบนประกอบดวย • ตับบกพรอง ไมจำเปน
ตองปรับขนาดยา ไตเสื่อม ไมจำเปนตองปรับขนาดยา
การตั้งครรภ ดูขอหามใช (US pregnancy category B,
ADEC Category ไมระบุ) หญิงใหนมบุตร ใชดวยความ
ระมัดระวัง เด็ก มีขอมูลจำกัด แตพบวาเด็กสามารถทน
ตอยานีไ้ ดดี ผูส งู อายุ ใชดว ยความระมัดระวัง อันตรกิรยิ า
หลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังการใชรวมกับ ciclosporin,
activated charcoal, cholestyramine และ fibric acid
derivative (เชน clofibrate) คำเตือนและขอควรระวัง
อื่นๆ ควรปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญกอนใชยานี้ และไม
ควรใชยานี้กับขอบงใชที่มีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกวา
เชน อาการอาหารไมยอย
ขอหามใช
หามใชรกั ษานิว่ ชนิดทึบรังสี (radiopaque stone) รวมทัง้
นิ่ ว ชนิ ด คอเลสเตอรอลที่ มี แ คลเซี ย มจั บ (calcified
cholesterol stone) และนิว่ ชนิดโปรงรังสีทเี่ กิดจากสาร
สีน้ำดี (bile pigment) หญิงตั้งครรภ (ผูผลิตในประเทศ
อังกฤษแนะนำใหหลีกเลี่ยง) ถุงน้ำดีไมทำงาน (nonfunctioning gall bladder) โรคที่เกิดจากการอักเสบ
และภาวะตางๆ ของลำไสเล็ก ลำไสใหญและตับทีร่ บกวน
การไหลเวียนของเกลือน้ำดีในลำไสและตับ ตลอดจนผู
ที่มีขอบงชี้ใหตัดถุงน้ำดี (เชน ถุงน้ำดีอักเสบติดเชื้อ
ทอน้ำดีอกั เสบติดเชือ้ ทอน้ำดีอดุ กัน้ ตับออนอักเสบเนือ่ ง

1.9.1 ยาทีม่ ผี ลตอองคประกอบและการหลัง่ น้ำดี (drug affecting biliary composition and flow)

จากนิว่ ของถุงน้ำดี ทางทะลุระหวางทางเดินน้ำดีกบั ทาง
เดินอาหาร)
ผลขางเคียง
คลื่นไส อาเจียน ทองรวง อาหารไมยอย เบื่ออาหาร
หลอดอาหารอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดีถูกแคลเซียมหุม คัน
รูสึกออนเปลี้ย บวมบริเวณปลายมือปลายเทา ความดัน
เลือดสูง เจ็บหนาอก
ขนาดยา
• สำหรับ primary biliary cirrhosis (PBC)
การใหยาทางปาก กินยาพรอมอาหารหรือนม
ผูใหญ วันละ 13-15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยแบงให 2-4
ครั้ง ชวยชะลอการดำเนินของโรคและลดอัตราการปลูก
ถายตับ ปจจัยเชิงลบทีท่ ำนายความลมเหลวของการรักษา
ด ว ย ursodiol ได แ ก ก ารมี ร ะดั บ บิ ลิ รู บิ น สู ง ในซี รั ม
ระดับกรดน้ำดีสูงในซีรัม ระดับอัลบูมินต่ำในซีรัม ตับโต
หรือมามโต
• สำหรับ primary sclerosing cholangitis (PSC)
(เปนขอบงใชทไี่ มไดรบั การขึน้ ทะเบียนในสหรัฐอเมริกา)
การใหยาทางปาก ควรกินยาพรอมอาหารหรือนม (ดูวธิ ี
การเตรียมยาน้ำสำหรับเด็กดานลาง)
ผูใหญ วันละ 13-15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยแบงให 2-4
ครั้ง อาจชวยใหผล LFT ดีขึ้น ลดความรูสึกออนลาและ
อาการคัน อยางไรก็ตามประสิทธิผลตอการเปลีย่ นแปลง
ของเนื้อเยื่อและอัตราการรอดชีวิตไมแนชัด แนะนำให
ใช ursodiol สำหรับขอบงใชนี้ภายใตบริบทของงานวิจัย
ทางคลินิกเทานั้น
เด็กและทารก ขอมูลในเด็กมีจำกัด แพทยผูชำนาญใน
สาขาโรคทางเดินอาหารเด็กมักใชยาในขนาดวันละ 13-25
มิลลิกรัม/กิโลกรัม เพื่อควบคุมอาการ ไมมีผูใดทราบวา
ยาชวยชะลอหรือปองกันการดำเนินโรคไดหรือไม
• สำหรับใชเปนยาเสริมกรณี biliary atresia หรือ
ภาวะคั่งของน้ำดีชนิดเรื้อรัง (เปนขอบงใชที่ไมไดรับการ
ขึ้นทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทย)
การใหยาทางปาก ควรกินยาพรอมอาหารหรือนม ดูวิธี
การเตรียมยาน้ำสำหรับเด็กดานลาง
เด็ ก และทารก ขนาดยาที่ มี ผู เ สนอแนะไว คื อ 10-20
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มิลลิกรัม/กิโลกรัม ใหวันละครั้ง เวลากอนนอน มีการ
ใชยาจนถึงวันละ 40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในระยะหลัง
การผาตัด biliary atresia เพือ่ ปองกันโรคทอน้ำดีอกั เสบ
• สำหรับ TPN-induced cholestasis (เปนขอบงใช
ที่ ไ ม ไ ด รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นในสหรั ฐ อเมริ ก าและใน
ประเทศไทย)
การใหยาทางปาก ควรกินยาพรอมอาหารหรือนม ดูวิธี
การเตรียมยาน้ำสำหรับเด็กดานลาง
ผูใหญ เด็กและทารก ประสิทธิผลไมไดรับการยืนยัน
ขนาดยาปกติคือ วันละ 13-15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดย
แบงให 2-4 ครั้ง พิจารณาใชตอเมื่อทางเลือกในการ
รักษาอื่นลมเหลว
การเตรียมยาน้ำแขวนตะกอนแบบชั่วคราว (extemporaneous preparation)
สำหรับเด็กที่ไมสามารถกลืนยาเม็ดได อาจเตรียมยา
ursodiol ใหเปนยาน้ำแขวนตะกอนดวยวิธกี ารดังตอไปนี้
การเตรี ย มยาน้ำ แขวนตะกอนที่ มี ค วามเข ม ข น 60
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร นำแคปซูลยามาใหไดน้ำหนักรวม
3.6 กรัม เปดแคปซูลและเทยาลงในโกรง (mortar) กวน
ผสมกับ glycerin USP 10 มิลลิลติ ร จนเปนเนือ้ เดียวกัน
คอยๆ เติม simple syrup USP จนไดปริมาตร 60 มิลลิลติ ร
ติดฉลาก "เขยาขวดกอนใช" ยาน้ำแขวนตะกอนนี้มี
ความคงตัวอยูนาน 35 วันในตูเย็น (ที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส)
ยาอื่นสำหรับโรคและความผิดปกติของระบบน้ำดี
สารผสม terpene (pinene, camphene, cineol,
menthone, menthol, borneol และ olive oil) ชวยเพิ่ม
การละลายของคอเลสเตอรอลในน้ำดี แตไมจัดเปนยา
ที่ เ ป น ประโยชน ใ นการรั ก ษาโรคและความผิ ด ปกติ
ของระบบน้ำดีจึงไมไดรับการบรรจุไวในบัญชียาหลัก
แหงชาติ
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1.9.2 ยาชวยขจัดกรดน้ำดี (bile acid sequestrants)
• colestyramine (cholestyramine) (ข)
colestyramine (cholestyramine) เป น anionexchange resin ไมถูกดูดซึมจากทางเดินอาหาร ชวย
บรรเทาอาการท อ งร ว งและคั น ที่ มี ส าเหตุ จ ากการคั่ ง
ของกรดน้ำดี ออกฤทธิ์โดยจับกับกรดน้ำดีในลำไสเกิด
เปนสารประกอบเชิงซอนทีไ่ มละลายน้ำ colestyramine
รบกวนการดูดซึมของยาหลายชนิด colestyramine ยัง
มีขอบงใชในการรักษาภาวะคอเลสเตอรอล (โดยเฉพาะ
LDL) สูงในเลือดอีกดวย (หัวขอ 2.12)
COLESTYRAMINE (CHOLESTYRAMINE) ข
Oral pwdr sachet (4 g) • ราคาเฉลี่ย 25 บาท
เงื่ อ นไขตามบั ญ ชี ย าหลั ก แห ง ชาติ ใช ใ น bile-acid
diarrhea และ short bowel syndrome
ขอบงใช
่ สี าเหตุจากกรดน้ำดีมากเกิน รวมทัง้
• อาการทองรวงทีม
จากการผาตัดลำไสเล็กสวนปลายออกทำใหเกิดภาวะ

short bowel syndrome (ตลอดจนทองรวงที่มีสาเหตุ
จากโรคโครหน การตัดเสนประสาทเวกัส โรคเสนประสาท
เวกัสทีม่ สี าเหตุจากโรคเบาหวาน ทองรวงจากการฉายรังสี
ลำไสใหญอักเสบจากยาปฏิชีวนะ และจากโรคเอดส)
• อาการคันเนื่องจากการอุดกั้นทางเดินน้ำดีบางสวน
(หามใชกรณีอุดกั้นอยางสมบูรณ)
• ภาวะคอเลสเตอรอลสูงในเลือด (หัวขอ 2.12)
คำเตือนและขอควรระวัง
ดูภายใตชื่อยา COLESTYRAMINE หัวขอ 2.12
ขอหามใช
ดูภายใตชื่อยา COLESTYRAMINE หัวขอ 2.12
ผลขางเคียง
ดูภายใตชื่อยา COLESTYRAMINE หัวขอ 2.12
ขนาดยา
การใหยาทางปาก
• สำหรับอาการทองรวง (ตามขอบงใชขางตน)
ผูใหญ เริ่มตนดวยขนาดต่ำเชน 2-4 กรัม วันละ 1-4
ครั้ง (2-8 กรัมตอวัน) สำหรับโรคเรื้อรังอาจใหยาใน
ลักษณะนีไ้ ปเปนเวลานาน 3-4 สัปดาห หลังจากนัน้ ปรับ
ขนาดยาตามการตอบสนองโดยอาจใหยาในขนาด 4-24
กรัมตอวันแบงใหวันละ 1-4 ครั้ง โดยผสมในน้ำ (หรือ
ของเหลวอื่นที่เหมาะสม) ขนาดสูงสุดคือวันละ 24 กรัม
ยานี้ใชไมไดผลกับผูที่มีอาการรุนแรง
• สำหรับอาการคัน
ผูใหญ 4 กรัม วันละ 1-2 ครั้ง (วันละ 4-8 กรัม)
กอนอาหาร ผสมในน้ำ (หรือของเหลวอื่นที่เหมาะสม)
ขนาดสูงสุดคือวันละ 16 กรัม
คำแนะนำในการใชยา
เพื่อลดปญหาการรบกวนการดูดซึมยาอื่น ควรกินยาอื่น
กอนยานี้อยางนอย 1 ชั่วโมง หรือหลังยานี้ 4-6 ชั่วโมง
1.9.3 ยาอื่นๆ
aprotinin เปนยาในกลุม hemostatic มีที่ใชหลักในการ
ชวยหามเลือดระหวางการผาตัด cardiopulmonary
bypass เคยมีการนำมาใชขณะทำการปลูกถายตับดวย
(เป น ข อ บ ง ใช ที่ ไ ม ไ ด รั บ การขึ้ น ทะเบี ย น) ต อ มา
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พบอั น ตรายจากยาซึ่ ง อาจเพิ่ ม อั ต ราตายของผู ป ว ย
ตลอดจนพิษตอไต หลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือด
สมอง จึงระงับการจำหนายไป ปจจุบันมีสถานะเปนยา
กำพราในประเทศสหรัฐอเมริกา
1.9.4 สารสกัดจากตับออน (pancreatin)
• pancreatic enzyme (ง)
pancreatin เปนสารทีส่ กัดมาจากตับออนของหมู ใหกนิ
เสริมเพือ่ ชดเชยการหลัง่ pancreatin ทีล่ ดลงหรือไมหลัง่
เลยของผูที่เปนโรค cystic fibrosis ผูปวยหลังการตัด
ตั บ อ อ นหรื อ กระเพาะอาหาร ผู ที่ เ ป น ตั บ อ อ นอั ก เสบ
เรื้อรัง และผูที่มีการอุดกั้นการหลั่งน้ำยอยจากตับออน
เนื่องจากเนื้องอก (เชน มะเร็งตับออน) โดยยาจะชวย
บรรเทาภาวะอุจจาระมีไขมันมาก pancreatin มีสวน
ชวยในการยอยแปง (amylase) ไขมัน (lipase) และ
โปรตีน (protease)
กรดในกระเพาะอาหารทำลายฤทธิ์ของ pancreatin
จึงควรกินยานี้พรอมอาหาร (หรือกินทันทีกอนอาหาร
หรื อ กิ น หลั ง อาหารทั น ที ) การหลั่ ง กรดในกระเพาะ
อาหารจะลดลงไดเมื่อให ranitidine หรือ omeprazole
กอนหนา 1 ชั่วโมง (หัวขอ 1.3) ยา antacid ชวยลด
ความเปนกรดในกระเพาะอาหารไดเชนกันแตตอ งหลีกเลีย่ ง
ยาที่มีแคลเซียมหรือแมกนีเซียมเปนสวนประกอบ (ดู
คำเตือนและขอควรระวัง) ยาเตรียมชนิดเม็ดเคลือบ
เอนเทอริ ก จะนำส ง ยาไปถึ ง ลำไส เ ล็ ก ส ว นต น ได ดี ขึ้ น
(หากกลืนยาทัง้ เม็ดโดยไมเคีย้ ว) ปจจุบนั มียาทีม่ คี วามแรง
(strength) สู ง ขึ้ น ออกวางจำหน า ย ข อ มู ล สำคั ญ
ดูคำเตือนและขอควรระวังเกี่ยวกับการใชยาที่มีขนาด
ความแรงเพิ่มขึ้นหรือการใชยาในขนาดสูง ภายใตชื่อยา
PANCREATIN
ขนาดยาถูกปรับตามปริมาณอุจจาระ จำนวนครั้งที่
ถายและความเหลวของอุจจาระ โดยมีเปาหมายเพื่อให
ผูปวยคงน้ำหนักตัวอยูได และอาจเพิ่มขนาดยาไดหาก
มีการกินของวางระหวางมื้ออาหาร
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PANCREATIN
ง
Cap, Tab
EC cap, EC tab ตัวอยางเชนยาที่มี lipase 1600
USP unit ตอ tab • ราคาเฉลี่ย 1.22 บาท
หมายเหตุ ตามบัญชียาหลักแหงชาติ ตองมี lipase
activity ไมนอยกวา 1200 USP unit ตอเม็ด
เงือ่ นไขตามบัญชียาหลักแหงชาติ ใชเฉพาะกับผูป ว ยทีเ่ ปน
pancreatic insufficiency เทานั้น
ขอบงใช
pancreatic insufficiency (เชน cystic fibrosis,
chronic pancreatitis, pancreatectomy และ gastrectomy)
คำเตือนและขอควรระวัง
ตับบกพรอง ไมมีขอควรระวังเปนพิเศษ ไตเสื่อม ไมมี
ขอควรระวังเปนพิเศษ การตัง้ ครรภ ใชเฉพาะเมือ่ ประโยชน
มีมากกวาความเสี่ยงอยางชัดเจน (US Pregnancy
Category C, ADEC Category ไมระบุ) หญิงใหนมบุตร
ใชดวยความระมัดระวัง เด็ก ใชดวยความระมัดระวัง
โดยเฉพาะหากใชยาในขนาดสูง เพราะมีรายงานการ
เกิดลำไสตีบจากการเกิดพังผืด (fibrosing colonopathy)
ในเด็กอายุ 2-13 ป (ซึ่งเปนโรค cystic fibrosis) จึง
ควรหลีกเลีย่ งการใชยาในขนาดสูงกับเด็กและวัยรุน เด็ก
ผูช ายมีความเสีย่ งมากกวาเด็กผูห ญิงและเด็กอายุ 2-8 ป
มีความเสี่ยงสูงสุด ผูสูงอายุ ไมมีขอควรระวังเปนพิเศษ
อันตรกิริยา หลีกเลี่ยงการใชรวมกับ calcium (เชน
calcium carbonate) และ magnesium (เชน magnesium
hydroxide) เนื่องจากจะจับกับ pancreatin เปนสาร
ที่ไมออกฤทธิ์ ไมควรใชรวมกับ alpha-glucosidase
inhibitor (เชน acarbose, voglibose) เพราะยาอาจ
ถูก pancreatin ยอยสลาย นอกจากนี้ pancreatin อาจ
ลดการดูดซึมธาตุเหล็ก คำเตือนและขอควรระวังอื่นๆ
การใชยาในขนาดสูงหรือใชยาทีม่ คี วามแรงเพิม่ มากกวา
ปกติ (ดูขนาดยา) อาจทำใหลำไสเล็กหรือลำไสใหญตบี ได
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จากการเกิดพังผืดที่ลำไส ควรใหผูปวยไดรับน้ำและของ
เหลวในปริมาณเพียงพอโดยเฉพาะเมื่อใชยาในขนาดสูง
ขอหามใช
ผูที่แพโปรตีนจากหมู (เนื่องจากยาเปนสารสกัดจากตับ
ออนของหมู) ตับออนอักเสบเฉียบพลัน หรือการกำเริบ
ของตับออนอักเสบเรื้อรัง (เนื่องจากไมมีขอพิสูจนวายา
เปนประโยชน โดยยาไมชวยยับยั้งการหลั่งเอนไซมจาก
ตับออนและไมชวยบรรเทาอาการปวดทอง) สำหรับการ
ใชยาขนาดสูงดูคำเตือนและขอควรระวัง
ผลขางเคียง
ผลขางเคียงทีพ่ บบอยทีส่ ดุ คือ ผลตอระบบทางเดินอาหาร
รวมถึงอาการคลื่นไส อาเจียนและอาการไมสบายทอง
pancreatin ทำให ผิ ว หนั ง รอบปากและเยื่ อ เมื อ กใน
กระพุ ง แก ม ระคายเคื อ งได ห ากอมยาไว การใช ย าใน
ขนาดสูงมากเกินไปทำใหระคายเคืองบริเวณรอบทวารหนัก
เกิ ด ภาวะกรดยู ริ ก เกิ น ในเลื อ ดและขั บ ออกมากใน
ปสสาวะ ปฏิกิริยาไวเกินอาจเกิดไดบางและอาจเกิดกับ
ผูที่สัมผัสผงยา ดูคำเตือนและขอควรระวังสำหรับการ
ใชยาขนาดสูง
ขนาดยา
หมายเหตุ เนื่องจาก pancreatin เดี่ยวที่มีจำหนายใน
ประเทศไทยมีผจู ำหนายรายเดียว เพือ่ ไมใหเกิดการผูกขาด
ดังนั้นจึงอนุโลมให pancreatin ที่มีสวนผสมอื่นเชน
simeticone จัดเปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ

การใหยาทางปาก กินยาพรอมอาหาร (ทันทีกอนอาหาร
หรือหลังอาหารทันที)
ผูใ หญและเด็ก โดยทัว่ ไปมักใชยาในขนาด 1-2 เม็ด พรอม
อาหาร และ 1 เม็ดพรอมอาหารวางโดยกลืนยาทั้งเม็ด
หรือโรยผงยาในแคปซูลลงในของเหลวหรืออาหารเหลว
(จากนัน้ ใหกลืนทันทีโดยไมตอ งเคีย้ ว) อาจใหขนาดยาสูง
ขึ้นตามการตอบสนองของผูปวย โดยอาจใหยาวันละ
5-15 เม็ด ขอมูลสำคัญ ดูคำเตือนและขอควรระวัง
เกี่ยวกับการใชยาในขนาดสูงกับเด็ก
เนือ่ งจากความรอนทำลายฤทธิ์ pancreatin ได ดังนัน้
หากมีการผสมยากับเครื่องดื่มหรืออาหารควรหลีกเลี่ยง
ไมใหยาไดความรอนมากเกินไป และเมื่อผสมกันแลวไม
ควรเก็บไวนานเกิน 1 ชั่วโมง
คำแนะนำในการใชยา
ขนาดยาตองปรับใหเหมาะสมกับผูปวยแตละรายตาม
ความตองการและการตอบสนองตอยา โดยพิจารณา
จากปริมาณไขมันในอาหาร โดยอาจใหยา 8000 USP
ยูนิต ของ lipase ตอทุกๆ 17 กรัมของไขมันในอาหาร
• ยาแตละชนิดมีปริมาณ lipase ไมเทากัน เชน Combizym
Compositum® coated tab มี lipase 1350 USP
ยูนิต และ Creon 10000® cap มี lipase 1333 USP
ยูนติ • ขนาดยาดานลางเปนขนาดยาสำหรับยาทีม่ ี lipase
ในระดับไมเกินเม็ดละ 1350 USP ยูนิต
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16
C Urea breath test (13C-UBT)
5-ASA see Mesalazine
Acetorphan see Racecadotril
6
Acid neutralising capacity (ANC)
32
Acute diarrhea
32,35
Adsorbent
8,35
- Activated charcoal
33,35
- Dioctahedral smectite
4,8,33,35,39
- Kaolin
33,35,39
- Pectin
4
Alkalosis
1,3,6,7
Aluminium hydroxide + Magnesium
hydroxide
1,3,7
Aluminium hydroxide + Magnesium
hydroxide + Simeticone
Aluminium
1,3,4,21,35
- Hydroxide
13
Alverine citrate
41,42,43
Aminosalicylate
Anesthesia
- Local
- rectal
62
- lidocaine (lignocaine)
62
- tetracaine (amethocaine)
62
- cinchocaine
- pramocaine (pramoxine)
62
51,61,62,63
Anal fissure
68
Anion exchange resin
Antacid
3
- aluminium
3
- bismuth
13

4
- calcium
3
- magnesium
4
- simeticone and
3
- sodium
51
Anthraquinone
35,43
Antibiotic associated colitis (AAC)
32,34,35
Antimotility drug
9,10,14,21
Antimuscarinic
35,39
Antisecretory agent
9,13,34,41,43
Antispasmodic
68
Aprotinin
61,62
Astringent
61
- Bismuth subgallate
61,62
- Zinc oxide
61
- Hamamelis
61
- Titanium dioxide
52
Atonic non functioning colon
10
Atropine sulfate
42
Azathioprine
43
Balsalazide
2
Barrett's esophagus
52
Bethanechol
21,22
Bezoar
65,68
Bile acid diarrhea
65,68
Bile acid sequestrant
Biliary atresia
65,66,67
4,49,51,52
Bisacodyl
3,28,33,35,39
Bismuth subsalicylate (BSS)
49,57,58
Bowel preparation
32,35
Bulk-forming agent
34
Campylobacter enteritis
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28
Carbenoxolone
52
Cascara
49,51,53
Castor oil
34
Ceftazidime
34
Cefotaxime
14,21
Chelate and complex
Cholestasis
65,66
- drug induced
- TPN induced
65,66,67
Cholestyramine see Colestyramine
Chronic bowel disorders
41
Chronic constipation
49,56
Ciclosporin
42
Cimetidine
18,19
Ciprofloxacin
33
Cisapride
10,14
Clindamycin
43
Clidinium
10,11
Clostridium difficile
43
Codeine phosphate
33,64
Colestyramine
35,43,65,68
Colistin
33
Colitis
- antibiotic associated (AAC)
35,43,60
- ulcerative
11,41,42,44,45,51,60
Colostomy
35,51
Compound cardamom mixture
1,8,9
Co-phenotrope
34,64
Corticosteroid
41,42,46,61,62
Cox II inhibitor
17,18
Crohn's disease
42,44,45,46
Cytokine inhibitor
41,46,47
Dantron
51
Diarrhrea
- Acinetobacter
34

- E.coli
- Pseudomonas
Dicyclomine see Dicycloverine
hydrochloride
Dicycloverine hydrochloride
Diethylene glycol (DEG)
Diiodohydroxyquin
Diphenoxylate
Distal colitis
Distigmine
Diverticular disease
Docusate
- sodium
Domperidone
Dopamine receptor antagonist
Drotaverine
Duodenal ulcer or Gastric ulcer
- NSAID associated
- associated with H.Pylori
Dyspepsia
- nonulcer
- ulcer
Encephalopathy
- hepatic
Enkephalin
Enkephalinase
Enterotoxin
Esomeprazole
Esophageal varices
Famotidine
Fecal soiling
Fenoverine
Fenpiverinium
Flatulence
Food allergy
Furazolidone

33
33
9,10,12
53
33,39
34,35,43,64
42
52
43
51,52,54
9,10,14
10
13
17,18
17
1,4,7
3,14
3
49,55,56
35
35
35
23
30,31
18
61
13
13
4,7,9
48
33,39,40
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G6PD deficiency
Gastro enteritis
Gastro esophageal reflux disease
(GERD)
Gentamicin
Glucagon
Glycerol
H2-receptor antagonist
Helicobacter pylori
Hemolytic uremic syndrome
Hemorrhoid
Hydrocortisone
- sodium succinate
Hydroxypolyethoxy dodecane see
Lauromacrogol 400
Hyoscine butylbromide
Hyperphosphatemia
Ileostomy
Infliximab
Inflammatory bowel disease
Intrahepatic cholestasis of
pregnancy (ICP)
Invasive salmonellosis
Irritable bowel syndrome (IBS)
Ispaghula husk
Kernicterus
Lactulose
Lansoprazole
Lauromacrogol 400
Laxatives
- bulk forming
- stimulant
- fecal softener
- osmotic
Lipase activity
Liquid paraffin

44
34
1,2
34
29
49,51,52,53
14,18
15,16,17,20
33
15,61,62
46
10,11,12
4
35,51
47
41,42,44
66
33
41
51
42
49,50,55,56
23
15,29
32,35,49,51
49,51
49,54
49,55
65,69
54
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Local anesthetic + Cortiosteroid
62
(with/without astringent)
Loperamide
- hydrochloride
32,33,34,35,36,39,41,43,64
Macrogols with electrolytes
55,57,60
Magnesium
- hydroxide
3,49,55
- sulfate
49,55,56
Malabsorption syndrome
41
Mebeverine hydrochloride
10,13
Mendelson's syndrome
18
Mercaptopurine
42
Mesalamine see Mesalazine
Mesalazine
41,42,43,45
Methotrexate
42,43
Methylprednisolone
- acetate
47
- sodium succinate
46,47
Methylcellulose
35,50,51
Metoclopramide
2,10,14
Metronidazole
15,16,17,28,42,43
Milk alkali syndrome
4
Mist carminative see Compound
cardamom mixture
Misoprostol
23
Monoclonal antibody
47
Neomycin
33,39,40
Neonatal hepatitis
65,66
Neostigmine
52
Neurotoxic
4
Nizatidine
18
Non - alcoholic steatosis 66
hepatitis (NASH)
Norfloxacin
33
Nystatin
61
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Octreotide
- acetate
Oculogyric crisis
Oily phenol injection
Olsalazine
Omeprazole
- sodium
- suspension, simplified (sos)
Oral rehydration salts (ORS)
Oxyphencyclimine
Pancreatic enzyme
Pancreatic fistula
Pancreatic insufficiency
- Cystic fibrosis
- Chronic pancreatitis
- Pancreatectomy
- Gastrectomy
Pancreatin
Pantoprazole
- sodium
Parasympathomimetic
Peritonitis
Pirenzepine
Pitofenone
Polidocanol see Lauromacrogol 400
Polyethylene glycol (PEG) with
electrolytes see Macrogols with
electrolytes
Prednisolone
Primary biliary cirrhosis (PBC)
Primary sclerosing cholangitis (PSC)
Probiotic
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium sp
Lactobacillus rhamnosus GG

29
14
63
43
14,23,24
14,27
26
32,36,37
10,11
65,69
15,29,30
65,69
69
69
69
69
41,65,69
23
15,27
52
34
21
13

42,46,47
65,66,67
66,67
35,39,40
39
39
40

Saccharomyces boulardii
40
Lactobacillus casei
40
Lactobacillus reuteri
40
Proctitis
42,45,61
Prokinetic drug
2,10
Propantheline bromide
10,11
Prostaglandin analogue
14,23
Proton pump inhibitor (PPI)
2,14,23
Pseudomembranous colitis see
Antibiotic -associated colitis
(AAC)
Pthalylsulphathiazole
33,39
Purgative
55
Pyridostigmine
52
QT prolongation
10
Quadruple therapy
16,28
Rabeprazole
23
Racecadotril
35,39
Ranitidine
18
- hydrochloride
14,15,19,20
- bismuth citrate
15,16,17,21,22
Ranitidine bismutrex see Ranitidine
bismuth citrate
Renal osteodystrophy
4
Rhabdomyolysis
13
Sclerosant
- rectal
61,63
Sclerotherapy
15
Scopolamine see Hyoscine
Senna
50,51,54,64
Shigellosis
34
Short bowel syndrome
65,68
Simethicone see Simeticone
Simeticone
1,3,4,7
Sodium cromoglicate
48
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Sodium phosphates
- enema
57,58
- oral solution
57,58
Somatostatin
- acetate
15,29,30
Sterculia
35,51
Stoma care
64
Stress ulcer
20
Sucralfate
15,22
Sulfasalazine
41,42,43,44,59,61
Sulfonamide
33,40
Sulphasalazine see Sulfasalazine
Tiropramide
13
Travellers' diarrhea
32
Triple therapy
15,28
Tumor necrosis factor alpha (TNF)
47
Ulcer healing drug
14,28
Ulcerative colitis see Colitis
Ursodeoxycholic acid
65,66
Ursodiol see Ursodeoxycholic acid
Vancomycin
43
Variceal bleeding
15,29,30
Varicose vein
15
Vasopressin
29
Zinc
- sulfate
32,34,36,38
Zollinger-Ellison syndrome 18,20,24,25,26,28
กรดไหลยอน
1,2,14,18,20,25,27
กลามเนือ้ ลายสลาย
13,27
กอนอุจจาระอัดแนนในสำไสใหญ, ภาวะ
51,53
การดูดซึมผิดปกติ , อาการ
41
การดูแลรูเปดทีห่ นาทอง
64
การแพอาหาร
48
การสำลักกรด
- ในทางศัลยกรรม
20,21
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20
- ในทางสูตกิ รรม
แคลเซียมสูงในเลือด
4,5
ไดเวอรตคิ ลู มั
10,13,35,43,51
ทองผูก
41,50,51,52,53,54,55,56,57
ทองรวง
- สาเหตุจากกรดน้ำดีมากเกิน
68
- เฉียบพลัน
32,34,35,36,39
- เรือ้ รัง
36
ทองอืด
34,51,60
น้ำมันละหงุ
51,52,53
น้ำตาลกาแล็กโทสสูงในเลือด, ภาวะ
57
ผงเกลือแร
33,34,37,38
แผลทีก่ ระเพาะอาหารและลำไสเล็ก
- ทีเ่ กิดจากเชือ้ H.pylori
15,20,25
- ทีเ่ กิดจากยากลุม NSAID
15,17,20,25
ฟอสเฟตต่ำในเลือด
3,5
ฟอสเฟตสูงในเลือด
3,4,5,59
ภาพคลืน่ ไฟฟาหัวใจชวง QT ยาวขึน้
10,29
มะขามแขก
51,54
ยาแกเกร็ง
9,13,34,41,43
ยาชวยขจัดกรดน้ำดี
65,68
ยาตานการหลัง่ สารน้ำและ
35
เกลือแรเขาสูล ำไส
ยาตานตัวรับฮีสทามีนชนิดที่ 2
14,18
ยาตานฤทธิโ์ คลิเนอรจกิ ดู
ยาตานฤทธิม์ สั คารินกิ
ยาตานฤทธิม์ สั คารินกิ
9,10,21,33
ยาทีใ่ ชเตรียมลำไสใหญเพือ่ การผาตัดหรือ
49,57
ตรวจลำไส
ยาฝาดสมาน
61
ยายับยัง้ การขับโปรตอน
14,23
ยาระบาย
- เพิม่ กาก
43,49,51,61,64
- กระตุน ลำไส
49,51
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- ทำใหอจุ จาระออนนุม
- เพิม่ น้ำในลำไส
ยาลดกรด
ยาลดการเคลือ่ นไหวของลำไส
โรคโครหน
โรคตับทีม่ กี ารคัง่ ของน้ำดี
ลำไสไวเกินตอการกระตุน ,
อาการ
ลำไสใหญอกั เสบ, โรค
- เรือ้ รังเปนแผลเปอ ย
- เนือ่ งจากยาปฏิชวี นะ
ลำไสใหญไมเคลือ่ นไหว, ภาวะ
ลูกตาจองตรึง
เลือดออกจากเสนเลือดขอด
ในหลอดอาหาร, ภาวะ

49,54
49,55,57
1,3
33,35
42,45,46,47,48
66
10,12,13,41,43,48

42,44,45,46
43
52
14
29

ศัลยกรรมรูเปดลำไสเล็กสวนปลาย
51
แผลรอยแยกทีท่ วารหนัก
51,54
ริดสีดวงทวาร
50,51,54,61,62,63
โรคสมองทีม่ สี าเหตุจากโรคตับ
55,56
ศัลยกรรมรูเปดลำไสใหญ
51,64
32,35,40
สารดูดซับ
สารทำใหหลอดเลือดแข็ง
29
สารน้ำและเกลือแร
34,36
สารเพิม่ กาก
32,35
ไสตรงอักเสบ
61
ไสตงิ่ อักเสบ
52,53,54
อาหารไมยอ ย
- เนือ่ งจากแผลทีท่ างเดินอาหาร
3,6
- ชนิดไมมแี ผลทีท่ างเดินอาหาร
3,6
อุจจาระเล็ด
61

