Drug Use in Pregnancy
สุวิมล ยี ภ่ ู่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ
บทนำ
การดูแลการใช้ ยาในสตรีมีครรภ์นนจะมี
ั ้ ความแตกต่างจากผู้ป่วยทัว่ ไป เนื่องจากสตรี มคี รรภ์มีการ
เปลีย่ นแปลงทางสรี รวิทยาของร่างกายซึง่ อาจส่งผลให้ เภสัชจลนศาสตร์ ของยาบางชนิดมีการเปลีย่ นแปลง และ
ที่สาคัญที่สดุ คือการใช้ ยาในสตรีมีครรภ์ต้องคานึงถึงความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึ ้นต่อทารกในครรภ์ ซึง่ ทัว่ ไปแล้ วพบว่า
ข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้ ยาในสตรีมคี รรภ์มีคอ่ นข้ างจากัด โดยข้ อมูลที่ได้ นนอาจมาจากการศึ
ั้
กษาในสัตว์ทดลอง
หรื อในสตรี มีครรภ์จานวนไม่มากนัก หรื อได้ มาจากการศึกษาวิจยั ที่ไม่มีการสุม่ หรื อไม่มกี ลุม่ ควบคุม และบางครัง้
ข้ อมูลแต่ละรายงานอาจมีความขัดแย้ งกัน ดังนันการมี
้
ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับหลักการใช้ ยาในสตรี มีครรภ์จึงเป็ น
สิง่ จาเป็ น เพื่อที่จะได้ นาความรู้เหล่านี ้ไปประยุกต์ใช้ ในการดูแลการใช้ ยาแก่สตรี มคี รรภ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยต่อไป

กำรนับอำยุครรภ์ (Pregnancy dating)
เพื่อให้ เข้ าใจถึงคาว่าอำยุครรภ์ หรื อ gestational period ในเนื ้อหาส่วนถัดไป จึงควรทาความเข้ าใจ
คาว่าอายุครรภ์ก่อน โดยปกติแล้ วการตังครรภ์
้
ของมนุษย์จะใช้ เวลาประมาณ 280 วัน (ประมาณ 40 สัปดาห์
หรื อ 9 เดือน) ซึง่ ระยะเวลาดังกล่าวจะเริ่มนับตัง้ แต่ วนั แรกของกำรมีประจำเดือนครัง้ สุดท้ ำย (first day of
last menstrual period) ซึง่ เป็ นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนการปฏิสนธิ จนกระทัง่ ถึงวันคลอด

กำรดูแลก่ อนกำรตัง้ ครรภ์ (Preconception Care)
Preconceptional Care หรื อการดูแลสตรี วยั เจริ ญพันธุ์ก่อนการปฏิสนธิหรื อก่อนการตังครรภ์
้
เป็ นสิง่ ที่
ได้ รับการพิสจู น์แล้ วว่าสามารถเพิ่มคุณภาพของการตังครรภ์
้
และนาไปสูก่ ารให้ กาเนิดทารกที่สมบูรณ์ได้ การ
ดูแลก่อนการตังครรภ์
้
ที่มีประสิทธิภาพควรให้ การดูแลหรื อให้ ความรู้แก่ทงตั
ั ้ วสตรี วยั เจริ ญพันธุ์เองและคูส่ มรส ซึง่
สิง่ ที่ควรปฏิบตั ิในการให้ การดูแลก่อนการตังครรภ์
้
มีหลายประการดังรายละเอียดในรูปที่ 1
Reproductive awareness: ให้ ความรู้ในเรื่ องของการสืบพันธุ์ การปฏิสนธิ รวมไปถึงวิธีการคุมกาเนิด
ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยจนกว่าจะพร้ อมทีจ่ ะตังครรภ์
้
Environmental toxins: ให้ คาแนะนาในการหลีกเลีย่ งสารพิษต่างๆ จากสิง่ แวดล้ อมที่อาจมีผลต่อ
คุณภาพของการตังครรภ์
้
เช่น ทินเนอร์ ยาฆ่าแมลง โลหะหนักต่างๆ หลีกเลีย่ งการสูบบุหรี่ หรื อควันบุหรี่
เนื่องจากพบว่า ชายที่สบู บุหรี่ จะมีปริ มาณอสุจิน้อยลง ทาให้ ลดโอกาสในการปฏิสนธิ และในระหว่างตังครรภ์
้
หากมารดามีการสูบบุหรี่ อาจทาให้ เกิดความผิดปกติตอ่ ทารกในครรภ์ได้ การดื่มเครื่ องดื่มทีม่ ีอลั กอฮอล์ ทาให้
ลดปริ มาณอสุจิและลดโอกาสในการตังครรภ์
้
เช่นเดียวกัน นอกจากนี ้ยังเพิ่มความเสีย่ งต่อการแท้ งอีกด้ วย
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Genetic history: ดูประวัติครอบครัวของทังฝ่้ ายชายและฝ่ ายหญิงว่ามีโรคที่เกี่ยวข้ องกับพันธุกรรม
หรื อไม่ โดยในส่วนนี ้ควรให้ แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเป็ นผู้ดแู ล
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รูปที่ 1 Preconceptional Care : REGIMEN-P

Immunization / Infectious disease: วัคซีนที่ควรได้ รับก่อนการตังครรภ์
้
ได้ แก่ วัคซีนป้องกันโรคหัด
เยอรมัน เนื่องจากพบว่าหากมารดาเป็ นโรคนี ้ในขณะตังครรภ์
้
อาจทาให้ ทารกเกิดภาวะที่เรี ยกว่า congenital
rubella syndrome โดยอาจเกิดต้ อกระจก หูหนวก ปั ญญาอ่อน แท้ ง และอื่นๆ โดยความเสีย่ งในการเกิดความ
ผิดปกติจะสูงหากมีการติดเชื ้อในช่วงไตรมาสแรกของการตังครรภ์
้
ดังนันสตรี
้ วยั เจริ ญพันธุ์ที่ยงั ไม่เคยได้ รับวัคซีน
หรื อไม่มีภมู ิค้ มุ กัน หรื อไม่แน่ใจว่าเคยเป็ นหัดเยอรมันมาก่อนหรื อไม่ ควรได้ รับวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน
วัคซีนอีกชนิดหนึง่ ที่อาจพิจารณาให้ ได้ แก่ วัคซีนป้องกันโรคอีสกุ อีใส โดยพบว่าหากมารดาเป็ นโรคนี ้ขณะ
ตังครรภ์
้
อาจทาให้ ทารกเกิดมามีภาวะทีเ่ รี ยกว่า congenital varicella syndrome ซึง่ อาจเกิดต้ อกระจก ศีรษะ
เล็ก น ้าหนักตัวน้ อย แขนขาผิดปกติ และเนื่องจากวัคซีนทังสองชนิ
้
ดนี ้เป็ นแบบเชื ้อมีชีวติ ดังนัน้ หลังฉีดควร
คุมกาเนิดอย่างน้ อย 1 เดือน (บางสถาบันยังแนะนา 3 เดือน สาหรับวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน) ก่อนที่จะ
ตังครรภ์
้
แต่หากได้ รับวัคซีนโดยไม่ทราบว่าตังครรภ์
้
หรื อรอไม่ครบ 1 เดือนแล้ วเกิดการตังครรภ์
้
ก็ไม่เป็ นข้ อบ่งชี ้
ในการทาแท้ ง เนื่องจากความเสี่ยงของวัคซีนต่อทารกในครรภ์เป็ นเพียงความเสีย่ งทางทฤษฎีเท่านัน้ ยังไม่เคยมี
รายงานกรณีศกึ ษาที่พบว่าเกิดอันตรายจากวัคซีนต่อทารกในครรภ์แต่อย่างใด การให้ annual influenza
vaccination แก่สตรี ที่วางแผนตังครรภ์
้
และคูส่ มรสจะช่วยลดโอกาสการติดเชื ้อขณะตังครรภ์
้
นอกจากนี ้การให้
วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีแก่สตรี ที่ยงั ไม่มีภมู ิค้ มุ กัน ก็จะสามารถลดการติดเชื ้อโรคนี ้ไปยังทารกได้ และ
แนะนาให้ ฉีดวัคซีน Tetanus/diphtheria/pertussis แก่สตรี วยั เจริญพันธุ์และคูส่ มรสที่ยงั ไม่เคยฉีดวัคซีนนี ้ในช่วง
adult live
ในส่วนของโรคติดเชื ้อ ควรให้ ความรู้ในแง่การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลสิ เอดส์
รวมทังการลดความเสี
้
ย่ งในการติดเชื ้ออื่นๆ ที่อาจมีผลต่อทารกในครรภ์ เช่น cytomegalovirus โดยการรักษา
สุขอนามัย ล้ างมือสม่าเสมอ โดยเฉพาะคนที่มีโอกาสสัมผัสกับสิง่ คัดหลัง่ เช่นน ้ามูก น ้าลายของคนอื่น และ
toxoplasmosis โดยการปรุงอาหารให้ สกุ ใหม่ๆ ล้ างผัก ผลไม้ ให้ สะอาดก่อนรับประทาน ป้องกันการติดเชื ้อจาก
แมว โดยอย่าให้ แมวกินเนื ้อดิบๆ และหลีกเลีย่ งการสัมผัสอุจจาระแมวโดยตรง รวมถึงการใส่ถงุ มือเวลาทาสวน
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Medical assessment: การดูแลสตรี ที่มีโรคประจาตัวและต้ องการตังครรภ์
้
การประเมินยา สมุนไพร
หรื ออาหารเสริ มทีใ่ ช้ อยูเ่ ป็ นประจาว่าสามารถใช้ ได้ ในขณะตังครรภ์
้
หรื อไม่ ควรปรับเปลีย่ นอย่างไรเพื่อให้ เกิด
ความปลอดภัยต่อทารกในครรภ์
ในส่วนของการดูแลสตรี ที่มีโรคประจาตัวและต้ องการตังครรภ์
้
นนั ้ หลักการโดยทัว่ ไป คือ การให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับความเสีย่ งของโรคต่อตัวมารดาและทารกในครรภ์
รวมถึงการป้องกันและลดความเสีย่ งดังกล่าว
ความสาคัญของการควบคุมโรคให้ สงบก่อนการตังครรภ์
้
เลือกใช้ ยาทีม่ ีความปลอดภัยต่อทารกในครรภ์ในการ
ควบคุมโรค โดยใช้ ยาในขนาดต่าสุดทีใ่ ห้ ผลในการรักษา และหากเป็ นไปได้ ควรใช้ ยาเพียงชนิดเดียวในการ
ควบคุมโรค ตัวอย่างเช่น สตรี ที่ต้องใช้ ยา warfarin เป็ นประจาเพื่อป้องกันการเกิดลิม่ เลือด ควรเปลีย่ นมาใช้
heparin ในขณะตังครรภ์
้
สตรี ที่ใช้ isotretinoin เพื่อรักษาสิว ควรหยุดยาอย่างน้ อย 1 เดือนก่อนการตังครรภ์
้
เนื่องจากพบว่า
40% ของทารกที่มารดาใช้ ยานี ้ในช่วงไตรมาสแรกของการตังครรภ์
้
เกิดภาวะ major malformations ได้ แก่ การ
เกิดความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง กระโหลกศีรษะและใบหน้ า หัวใจ และต่อมไทมัส
Exercise: การออกกาลังกายอย่างเหมาะสม (non-weight bearing) เช่น ว่ายน ้า ขี่จกั รยาน เดิน
เพื่อให้ ร่างกายแข็งแรงและพร้ อมสาหรับการตังครรภ์
้
Nutrition / Folic acid: รับประทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่ เน้ นอาหารที่ประกอบด้ วยธาตุเหล็ก แคลเซียม
และวิตามินบีสงู หลีกเลีย่ งอาหารที่มีไขมันสูง ควบคุมน ้าหนักให้ ปกติ อย่าให้ มากหรื อน้ อยเกินไป ควรเสริ ม folic
acid (ยา folic acid เดี่ยวๆ หรือรูปแบบยาที่ผสมอยูใ่ นวิตามินรวม) 0.4-1 mg/day ในสตรี วยั เจริ ญพันธุ์ทกุ คน
หรื อสตรี ที่ต้องการตังครรภ์
้
อย่างน้ อย 1 เดือนก่อนการตังครรภ์
้
จนสิ ้นสุดไตรมาสแรกเพื่อป้องกันการเกิด neural
tube defect (NTD) ส่วนสตรี ที่มีความเสีย่ งในการให้ กาเนิดบุตรที่มีภาวะ NTD สูง (เช่น เคยให้ กาเนิดบุตรที่มี
ภาวะ NTD,ใช้ ยากันชักโดยเฉพาะ valproic acid หรื อ carbamazepine, obesity, type I DM, อายุ > 40 ปี ,
maternal hyperthermia) ควรให้ folic acid ในขนาด 4-5 mg/day ก่อนการตังครรภ์
้
1-3 เดือน จนสิ ้นสุดไตร
มาสแรก
Psychosocial issues: ดูในเรื่ องความพร้ อมของสภาวะจิตใจ ความจาเป็ นพื ้นฐาน ปั ญหาครอบครัว
ค่าใช้ จา่ ย เพื่อประเมินความพร้ อมในการตังครรภ์
้
รวมถึงการเลี ้ยงดูบตุ ร

กำรเปลี่ยนแปลงทำงเภสัชจลนศำสตร์ ในสตรีมีครรภ์
สตรี มีครรภ์จะมีการเปลีย่ นแปลงทางสรี รวิทยาในระบบต่างๆ ของร่างกายหลายระบบ ซึง่ อาจนาไปสู่
การเปลีย่ นแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ ของยาบางชนิดดังรายละเอียดต่อไปนี ้
กำรดูดซึม
ระดับฮอร์ โมน progesterone ที่เพิ่มขึ ้นโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 3 ของการตังครรภ์
้
ทาให้ การบีบตัว
ของทางเดินอาหารลดลง และ gastric emptying time เพิ่มขึ ้น 30-50% ส่งผลให้ ยาถูกดูดซึมช้ าลง ซึง่ กรณีนี ้จะ
มีความสาคัญกับยาที่ต้องการฤทธิ์เร่งด่วน เช่น ยาแก้ ปวด ยาต้ านอาเจียน โดยพบว่าระยะเวลาเริ่ มออกฤทธิ์
(onset) ของยา acetaminophen จะช้ ากว่าปกติเมื่อใช้ ในช่วงท้ ายของการตังครรภ์
้
เนื่องจากยาจะไปถึงลาไส้
เล็กซึง่ เป็ นบริ เวณที่ยาถูกดูดซึมได้ ช้า นอกจากนี ้พบว่าการหลัง่ กรดในกระเพาะอาหารของสตรี มคี รรภ์จะลดลง
ประมาณ 40% เมื่อเทียบกับสตรี ทวั่ ไป และมีการสร้ างเมือกเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ pH ในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ ้น ทา
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ให้ ยาทีเ่ ป็ นกรดอ่อนเช่น aspirin, NSAIDs หลายชนิด (acidic NSAIDs) แตกตัวเป็ นไอออนได้ มากขึ ้นและอาจ
ถูกดูดซึมได้ น้อยลงหรื ออาจมีอตั ราการดูดซึมช้ าลง ส่วนยาที่เป็ นด่างอ่อน เช่น narcotic analgesic จะถูกดูดซึม
ได้ มากขึ ้น ปั ญหาสาคัญที่มีผลลดการดูดซึมยาในสตรี มีครรภ์คอื การเกิดภาวะคลืน่ ไส้ อาเจียน ซึง่ อาจเกิดจาก
การที่ระดับฮอร์ โมน progesterone หรื อ human chorionic gonadotropin (hCG) เพิ่มสูงขึ ้น ดังนันส
้ าหรับยาที่
ใช้ เพียงครัง้ เดียวต่อวัน ควรเลือกให้ ยาในช่วงเวลาที่เกิดอาการคลืน่ ไส้ อาเจียนน้ อยที่สดุ ซึง่ มักจะเป็ นตอนเย็น
นอกจากนี ้การที่สตรีมีครรภ์มกั มีการใช้ วติ ามินและแร่ธาตุ โดยเฉพาะธาตุเหล็กและแคลเซียม หรื อใช้ ยา antacid
หรื อ sucralfate อาจทาให้ มีผลลดการดูดซึมยาบางชนิดที่ให้ ร่วมกัน ดังนัน้ เภสัชกรควรให้ ความรู้แก่ผ้ ปู ่ วยใน
การหลีกเลีย่ งปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ ้นด้ วย
สาหรับการดูดซึมยาทางปอดนันพบว่
้
า จากการที่ cardiac output และ tidal volume ในสตรี มคี รรภ์
เพิ่มขึ ้นประมาณ 50% ทาให้ มกี ารไหลเวียนเลือดไปยังปอด (pulmonary blood flow) เพิ่มขึ ้นและเกิดภาวะ
hyperventilation ส่งผลให้ การขนส่งยาไปสูถ่ งุ ลมในปอดเพิ่มขึ ้นและยาถูกดูดซึมเข้ าสูก่ ระแสเลือดได้ มากขึ ้น
เช่น การใช้ ยาสูดดมระงับความรู้สกึ (inhalational anesthetic agent) ได้ แก่ halothane isoflurane และ
methoxyflurane ดังนันสตรี
้ มีครรภ์จึงใช้ ขนาดยาต่ากว่าคนทัว่ ไปเนื่องจากยาถูกดูดซึมได้ ดีขึ ้น
นอกจากนี ้ การที่หลอดเลือดส่วนปลายมีการขยายตัวเพิม่ ขึ ้น และมีการเพิม่ การไหลเวียนเลือดไปยัง
ผิวหนัง ส่งผลให้ ยาที่ให้ ทางผิวหนัง เช่น ยาที่อยูใ่ นรูปแบบแผ่นแปะ มีการดูดซึมมากขึ ้น และเนื่องจากการ
เพิ่มขึ ้นของปริ มาตรน ้าทังหมดในร่
้
างกาย (total body water) ในสตรี มีครรภ์ทาให้ ปริ มาณน ้าบริเวณผิวหนังเพิม่
มากขึ ้น ดังนันจึ
้ งทาให้ ยาที่ละลายน ้าได้ ดถี กู ดูดซึมทางผิวหนังได้ มากขึ ้น เช่นยา lidocaine ซึง่ ถูกใช้ เป็ นยาระงับ
ความรู้สกึ เฉพาะที่ (topical anesthetic) ในสตรี มีครรภ์
กำรกระจำยยำ
พบว่าความเข้ มข้ นในเลือดของอัลบูมินในสตรี มีครรภ์จะเริ่ มลดลงในช่วงไตรมาสที่ 2 และลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจนมีความเข้ มข้ นประมาณ 70-80% ของคนทัว่ ไปในช่วงการคลอด ร่วมกับการที่กรดไขมันอิสระและ
สเตอรอยด์ฮอร์ โมนมีความเข้ มข้ นเพิ่มขึ ้นในช่วงท้ ายของการตังครรภ์
้
ซงึ่ จะสามารถไปแย่งจับกับอัลบูมิน ส่งผล
ให้ ยาซึง่ โดยปกติจะจับกับอัลบูมนิ ได้ มากนัน้ มาอยูใ่ นรูปอิสระมากขึ ้นจึงออกฤทธิ์ได้ มากขึ ้น อย่างไรก็ตามใน
บางการศึกษาพบว่ายาในรูปอิสระที่มากขึ ้นนี ้ ในที่สดุ ก็จะกระจายไปยังอวัยวะต่างๆ รวมทังอวั
้ ยวะที่ใช้ กาจัดยา
ได้ มากขึ ้นด้ วย ทาให้ โดยรวมแล้ วความเข้ มข้ นของยาในรูปอิสระจึงไม่เปลีย่ นแปลงหรื ออาจลดลง ยาในลักษณะ
นี ้ หากวัดความเข้ มข้ นในเลือดของยาทังหมด
้
(ยาในรูปอิสระรวมกับยาทีจ่ บั กับอัลบูมิน) อาจพบว่าลดลงมาก แต่
ถ้ าวัดเฉพาะความเข้ มข้ นของยาในรูปอิสระอาจพบว่าไม่เปลีย่ นแปลงหรื ออาจลดลงแต่ไม่มากเท่าการลดลงของ
ความเข้ มข้ นของยาทังหมด
้
เช่น การใช้ valproic acid ในช่วงไตรมาสที่ 3 พบว่าความเข้ มข้ นในเลือดของยา
ทังหมดลดลงประมาณ
้
50% แต่ความเข้ มข้ นของยาในรูปอิสระลดลงเพียง 29% ซึง่ หากทาการปรับขนาดยาขึ ้น
โดยพิจารณาจากความเข้ มข้ นของยาในเลือดทังหมดนั
้
น้ อาจทาให้ เกิดพิษได้ ดังนันการติ
้
ดตามระดับยาในเลือด
ในสตรี มีครรภ์โดยเฉพาะยาที่มีความสามารถในการจับกับอัลบูมนิ สูง หากเป็ นไปได้ ควรวัดค่าความเข้ มข้ นของ
ยาในรูปอิสระ เพื่อให้ การปรับขนาดยามีความถูกต้ องและปลอดภัยต่อผู้ป่วย
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กำรเปลี่ยนสภำพยำ
การเปลีย่ นสภาพยาส่วนใหญ่เกิดขึ ้นที่ตบั โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้ องคือปริ มาณเลือดที่ไหลเวียนมายังตับ
(liver blood flow) และการทางานของเอนไซม์ในตับ จากข้ อมูลในอดีตพบว่าปริ มาณเลือดที่ไหลเวียนมายังตับ
จะไม่มีการเปลีย่ นแปลงในสตรี มคี รรภ์ แต่ข้อมูลเมื่อเร็ วๆ นี ้แสดงให้ เห็นว่าการไหลเวียนเลือดมายังตับจะเพิ่มขึ ้น
อย่างมีนยั สาคัญหลังจากอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ ดังนันยาที
้ ม่ ี extraction ratio สูง (การกาจัดยาขึ ้นกับปริ มาณ
เลือดที่ไหลเวียนมายังตับ) เช่น nicotine, midazolam, morphine อาจถูกกาจัดเพิม่ มากขึ ้น
การเปลีย่ นแปลงระดับฮอร์ โมน estrogen และ progesterone ในระหว่างตังครรภ์
้
อาจเป็ นสาเหตุของ
การเปลีย่ นแปลงการทางานของเอนไซม์ที่ใช้ ในการเปลีย่ นสภาพยา มีการศึกษาทีแ่ สดงให้ เห็นว่าการทางานของ
cytochrome P450 (CYP450) isoenzymes บางชนิด (CYP3A4, CYP2A6, CYP2D6 และ CYP2C9) และ
uridine diphosphate glucuronosyltransferase (UGT) isoenzymes จะเพิม่ ขึ ้นในระหว่างการตังครรภ์
้
ดังนัน้
อาจทาให้ ยาที่ถกู กาจัดโดยเอนไซม์ดงั กล่าวมีระดับต่าลง เช่น eletriptan nifedipine (CYP3A4), phenytoin
(CYP2C9), metoprolol fluoxetine nortriptyline (CYP2D6), lamotrigine (UGT1A4) ในทางตรงข้ ามพบว่าการ
ทางานของ CYP1A2 และ CYP2C19 จะลดลง จึงอาจส่งผลให้ ยาที่ถกู กาจัดโดยเอนไซม์ดงั กล่าวมีระดับสูงขึ ้น
เช่น caffeine (CYP1A2) รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 ผลของการตังครรภ์
้
ตอ่ การกาจัดยาบางชนิดในร่างกาย
วิถีทำงใน
กำรกำจัดยำ
CYP1A2
CYP2A6
CYP2C9
CYP2C19
CYP2D6
CYP3A4
UGT1A4
UGT2B7
ไต

ยำ
Caffeine
Nicotine
Phenytoin
Proguanil
Dextromethorphan, metoprolol, fluoxetine,
nortriptyline
Cortisol, nifedipine, saquinavir, ritonavir, lopinavir
Lamotrigine : monotherapy
Lamotrigine : polytherapy with enzyme inducers
Morphine, zidovudine, oxazepam
Ampicillin, cefuroxime, ceftazidime, cefazolin,
piperacillin, atenolol, sotalol, digoxin, lithium,
dalteparin sodium, enoxaparin sodium

ผลต่ อกำรกำจัดยำ
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3
– 33%
– 50%
– 65%
ไม่มีข้อมูล
+ 54%$
+ 54%$
<—>
<—>
+ 20%
ไม่มีข้อมูล
– 50%
– 50%
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
+ 50%
ไม่มีข้อมูล
+ 200%
+ 65%
ไม่มีข้อมูล
+ 20-65%

ไม่มีข้อมูล
+ 200%
+ 65%
ไม่มีข้อมูล
+ 20-65%

+ variable*
+ 300%
+ 90%
+ variable*
+20-65%

$ จากข้ อมูลรวมในไตรมาสที่ 2 และ 3 (ไม่มีข้อมูลของแต่ละไตรมาสแยกจากกัน)
* การเพิ่มของการกาจัดยามีความแปรผันโดยขึ ้นกับยาแต่ละชนิด
CYP = cytochrome P450, UGT = uridine diphosphate glucuronosyltransferase
เครื่องหมายบวก (+) หมายถึงการกาจัดยาเพิ่มขึ ้น , (–) หมายถึงการกาจัดยาลดลง, <—> คือการกาจัดยาไม่เปลี่ยนแปลง
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กำรขับยำทำงไต
การขับยาทางไตขึ ้นกับกระบวนการต่างๆ ได้ แก่ glomerular filtration, active tubular secretion และ/
หรื อ reabsorption โดยเฉลีย่ แล้ วพบว่า glomerular filtration rate (GFR) ในสตรี มคี รรภ์จะเพิ่มขึ ้นประมาณ
50% โดยเริ่ มเพิ่มขึ ้นตังแต่
้ ช่วงไตรมาสแรกของการตังครรภ์
้
ส่วนผลของการตังครรภ์
้
ตอ่ กระบวนการ active
tubular secretion และ reabsorption นันยั
้ งไม่เป็ นที่ทราบแน่ชดั จากข้ อมูลทีม่ ีในปั จจุบนั พบว่า การขับยาทาง
ไตในสตรี มีครรภ์จะเพิ่มขึ ้นประมาณ 20-65% (ตารางที่ 1) ซึง่ จากการที่ GFR เพิ่มขึ ้นประมาณ 50% ในช่วง
ตังครรภ์
้
นนแสดงว่
ั้
าในส่วนการขับออกที่เพิ่มขึ ้นเกินกว่า 50% นันอาจเกี
้
่ยวข้ องกับกระบวนการ active tubular
secretion และจากการที่ยาถูกขับทางไตเพิม่ ขึ ้นนี ้ ก็อาจทาให้ ต้องมีการปรับเพิ่มขนาดการใช้ ของยาบางชนิดซึง่
มีการขับทางไตในรูปที่ไม่เปลีย่ นแปลงเป็ นหลัก เพื่อให้ ได้ ระดับยาในเลือดตามต้ องการ (เช่น atenolol)
อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลการศึกษาเกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ ในสตรี มคี รรภ์ยงั มีจากัด
และการเปลีย่ นแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ ของยาในสตรี มีครรภ์นนอาจมี
ั้
หรื อไม่มคี วามสาคัญทางคลินิกก็ได้ ซึง่
หากไม่มคี วามสาคัญทางคลินิกก็ไม่จาเป็ นต้ องปรับขนาดยา ดังนันการพิ
้
จารณาขนาดการใช้ ยาหรื อการปรับ
ขนาดยาในสตรีมีครรภ์ควรมีการสืบค้ นข้ อมูลเพื่อหาหลักฐานทางวิชาการของขนาดการใช้ ยาแต่ละชนิดในสตรีมี
ครรภ์มาประกอบการพิจาณา และที่สาคัญคือการติดตามการตอบสนองทางคลินิกอย่างใกล้ ชิด ส่วนยาทีม่ ี
therapeutic index แคบ นันควรมี
้
การตรวจวัดระดับยาในเลือดเพือ่ ปรับขนาดยาให้ เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย

กำรผ่ ำนของยำจำกมำรดำไปสู่ทำรก
ในช่วงก่อนกลางศตวรรษที่ 20 นัน้ แพทย์สว่ นใหญ่มีความเชื่อว่ามดลูกและรกสามารถปกป้องตัวอ่อน
หรื อทารกในครรภ์ไม่ให้ ได้ รับอันตรายจากสิง่ แวดล้ อมภายนอกได้ จนกระทัง่ ในปี 1941 ความเชื่อนี ้ได้ เริ่ มมีข้อ
โต้ แย้ งเมื่อแพทย์ชาวออสเตรเลียท่านหนึง่ ได้ สงั เกตเห็นว่า สตรี ที่ติดเชื ้อไวรัสหัดเยอรมันในช่วงไตรมาสแรกของ
การตังครรภ์
้
มกั จะให้ กาเนิดทารกที่มีความผิดปกติทางด้ านกายภาพซึง่ มีลกั ษณะจาเพาะ ได้ แก่ ความผิดปกติที่
หัวใจ ตา และหู ต่อมาในปี 1961 ได้ มีผ้ นู าเสนอรายงานฉบับแรกที่กล่าวถึงความเป็ นไปได้ ในการเกิดทารกวิรูป
จากยา thalidomide ซึง่ ส่งผลให้ เกิดความตื่นตัวในการระมัดระวังการใช้ ยาในสตรี มคี รรภ์มากขึ ้น และใน
ปั จจุบนั ก็เป็ นที่ทราบแน่ชดั แล้ วว่า สิง่ แวดล้ อมภายนอกเช่น ไวรัส ยา หรื อสารเคมีนนสามารถก่
ั้
อผลเสียต่อทารก
ในครรภ์ได้ โดยพบว่ายาเกือบทุกชนิดสามารถผ่านจากมารดาไปสูท่ ารกได้ โดยส่วนมากจะผ่านทางรก
โดยปกติแล้ วหน้ าที่สาคัญของรกคือการส่งผ่านสารอาหารและออกซิเจนจากมารดาไปสูท่ ารก และช่วย
ในการนาของเสียจากทารกกลับมาสูม่ ารดา รกยังมีบทบาทสาคัญในการสังเคราะห์สารต่างๆ ที่มีประโยชน์ตอ่
การตังครรภ์
้
เช่น ฮอร์ โมน เพปไทด์ และสเตอรอยด์ นอกจากนี ้พบว่ารกสามารถทาหน้ าทีใ่ นการปกป้องทารก
โดยการลดการผ่านของสารแปลกปลอมหลายชนิดจากมารดาไปสูท่ ารกได้ อย่างไรก็ตามยาเกือบทุกชนิดทีใ่ ห้
ในขณะตังครรภ์
้
นนสามารถผ่
ั้
านรกได้ ซึง่ การผ่านของยาจะมากน้ อยเพียงใดขึ ้นกับปั จจัยหลายประการ เช่น
คุณสมบัติของยา ความสามารถของรกในการกาจัดยา ปริ มาณเลือดที่ไหลเวียนมายังรก พื ้นที่ผิวของรก เป็ นต้ น
ยาในรูปอิสระจะผ่านรกโดยใช้ กระบวนการ passive diffusion เป็ นหลัก นอกจากนี ้ยาบางชนิดจะถูก
ขนส่งผ่านรกด้ วยกระบวนการ active transport โดยอาศัย transporter ส่วนวิธีอื่นๆ ในการผ่านของยาทางรกที่
พบได้ แก่ facilitated diffusion ซึง่ เป็ นเพียงกลไกรองในการส่งผ่านยาบางชนิด และ phagocytosis หรื อ
pinocytosis ซึง่ เกิดขึ ้นช้ าจนไม่มผี ลกระทบต่อปริ มาณการส่งผ่านของยาทางรก
6

กำรผ่ ำนรกโดยวิธี passive diffusion
ปั จจัยที่ป็นตัวบ่งชี ้อัตราการผ่านรกด้ วยกระบวนการ passive diffusion นัน้ นอกจากความแตกต่าง
ระหว่างความเข้ มข้ นของยาในกระแสเลือดของมารดาและทารกแล้ ว ยังได้ แก่ คุณสมบัติทางเคมีฟิสกิ ส์ของยา
เช่น น ้าหนักโมเลกุล ความสามารถในการละลายในไขมันและการแตกตัวเป็ นไอออน และความสามารถในการ
จับกับโปรตีนในกระแสเลือด ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
- นำ้ หนักโมเลกุล (Molecular Weight : MW) ยาที่มี MW ต่าหรื อมีขนาดโมเลกุลเล็ก จะสามารถ
ผ่านรกได้ ดีกว่ายาที่มี MW สูงหรื อมีขนาดโมเลกุลใหญ่ ยาส่วนใหญ่มี MW น้ อยกว่า 500 ซึง่ จะสามารถผ่านรก
ได้ ดี ส่วนยาที่มี MW มากกว่า 500 จะผ่านรกได้ ในอัตราที่ช้าและพบว่ายาที่มี MW มากกว่า 1,000 จะผ่านรกได้
น้ อยมากหรื อไม่สามารถผ่านรกได้ เช่น heparin ซึง่ มี MW อยูร่ ะหว่าง 3,000 ถึง 15,000 จะไม่สามารถผ่านรกได้
ดังนันยาที
้ ่มี MW สูง จึงน่าจะมีความปลอดภัยต่อทารกในครรภ์ อย่างไรก็ตามการใช้ ยาบางชนิดในสตรี มีครรภ์
อาจมีวตั ถุประสงค์สว่ นหนึง่ ที่ต้องการให้ ยาผ่านไปสูท่ ารกในครรภ์ เช่น การใช้ ยาเพื่อป้องกันทารกในครรภ์จาก
การติดเชื ้อ HIV จากมารดา โดยมีการศึกษาพบว่า MW ของยาต้ านไวรัสเป็ นปั จจัยสาคัญของยาในการผ่านรก
ยาที่มี MW มากกว่า 500 ซึง่ ได้ แก่ ยาในกลุม่ protease inhibitors (เช่น ritonavir) จะผ่านรกได้ น้อย ยาจึงเพียง
ช่วยลดปริมาณไวรัสในมารดา แต่จะไม่สามารถป้องกันทารกจากเชื ้อ HIV ได้ ในกรณีที่ทารกอาจสัมผัสกับเชื ้อ
โดยเฉพาะช่วงท้ ายของการตังครรภ์
้
และช่วงการคลอด ในขณะทีย่ า zidovudine ซึง่ เป็ นยาตัวหนึง่ ที่ช่วยป้องกัน
การติดเชื ้อ HIV ของทารกในครรภ์นนั ้ มี MW เพียง 267.24 จึงสามารถผ่านรกได้ ดแี ละให้ ระดับยาในเลือดของ
ทารกที่สงู เพียงพอในการทาลายเชื ้อ ผลของ MW ต่อความสามารถของยาในการผ่านรก แสดงดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 ผลของน ้าหนักโมเลกุลต่อความสามารถของยาในการผ่านรก
นำ้ หนักโมเลกุล
< 500 กรัม/โมล

500-1,000 กรัม/โมล
> 1,000 กรัม/โมล

ควำมสำมำรถในกำรผ่ ำนรก
ผ่านรกได้ ดี

ตัวอย่ ำงยำ
Acetaminophen, amoxicillin, caffeine, cocaine,
labetalol, morphine, penicillins, theophylline,
zidovudine, lamivudine, didanosine, zalcitabine,
stavudine, abacavir, nevirapine, efavirenz
ผ่านรกได้ ในอัตราที่ช้า
Digoxin, ritonavir, saquinavir, indinavir
ผ่านรกได้ น้อยมากหรื อไม่สามารถผ่าน Heparin, insulins
รกได้

- กำรละลำยในไขมัน ยาที่ละลายในไขมันได้ ดจี ะสามารถผ่านรกได้ ดี เช่น ยาปฏิชีวนะหลายชนิดและ
ยาในกลุม่ opioids พบว่ายาที่ละลายในไขมันได้ ดีมีแนวโน้ มที่จะอยู่ในรูปที่ไม่แตกตัวเป็ นไอออน ซึง่ เป็ นรูปที่ชว่ ย
ให้ ยาผ่านรกได้ ดดี ้ วย
- กำรจับกับโปรตีนในกระแสเลือด ยาในรูปอิสระเท่านันจึ
้ งสามารถผ่านรกได้ ดังนันยาที
้ ่สามารถจับ
กับโปรตีนในเลือดได้ ดีจะผ่านรกได้ น้อย โปรตีนที่สาคัญคืออัลบูมินซึง่ จะจับกับยาทีเ่ ป็ นกรดอ่อน ในช่วงของการ
ตังครรภ์
้
นนพบว่
ั้
าความเข้ มข้ นของอัลบูมินในเลือดของมารดาจะลดต่าลง โดยเฉพาะช่วงท้ ายของการตังครรภ์
้
ทาให้ มยี าในรูปอิสระมากขึ ้น ยาจึงผ่านรกได้ มากขึ ้น โปรตีนอีกชนิดหนึง่ คือ 1-acid glycoprotein ซึง่ จะจับ
กับยาทีเ่ ป็ นด่างอ่อน พบว่าความเข้ มข้ นในเลือดของโปรตีนชนิดนี ้ในมารดาจะคงที่ตลอดการตังครรภ์
้
ส่วนใน
ทารกนันระดั
้ บของ 1-acid glycoprotein จะตา่ กว่าในมารดามาก ดังนันยาที
้ ่เป็ นด่างอ่อน เช่น bupivacaine,
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lidocaine, pethidine, propranolol, alprenolol จะมีระดับยาในรูปอิสระในทารกสูง สาหรับยาบางชนิด เช่น
propranolol อาจแนะนาให้ หยุดยาก่อนการคลอดประมาณ 2-3 วัน เพื่อให้ ระดับยาในทารกแรกเกิดลดลง ส่วน
ยา pethidine ที่ใช้ ในช่วงระหว่างเจ็บท้ องคลอดและช่วงการคลอดนันเนื
้ ่องจากใช้ ในระยะสันจึ
้ งไม่ต้องปรับขนาด
ยา แต่ให้ สงั เกตอาการพิษในทารกอย่างใกล้ ชิด เช่น การกดการหายใจ
- กำรแตกตัวเป็ นไอออน ยาที่แตกตัวเป็ นไออนได้ ดีจะผ่านรกได้ น้อย เช่น heparin ซึง่ นอกจากจะเป็ น
ยาที่มีน ้าหนักโมเลกุลสูงแล้ วยังแตกตัวเป็ นไออนได้ ดี ทาให้ ยาไม่สามารถผ่านรกได้ ค่า pH ของเลือดมารดาและ
ทารกในครรภ์มีความสาคัญต่อการแตกตัวเป็ นไอออนของยา พบว่า pH ของเลือดทารกจะมีความเป็ นกรด
มากกว่าเลือดมารดา ดังนันยาที
้ ่เป็ นด่างอ่อน จะอยูใ่ นรูปไม่แตกตัวเป็ นไอออนในมารดาและผ่านไปสูท่ ารกได้
ง่าย เมื่อยาไปอยูใ่ นเลือดของทารกซึง่ ความเป็ นกรดมากกว่า ยาจะเปลีย่ นไปอยูใ่ นรูปที่แตกตัวเป็ นไออนมากขึ ้น
จึงไม่สามารถผ่านรกกลับมาสูม่ ารดาได้ ปรากฎการณ์นี ้เรี ยกว่า ion trapping อย่างไรก็ตามพบว่าในสภาะปกติ
ของร่างกาย pH ของทารกจะตา่ กว่ามารดาเพียง 0.1 เท่านันจึ
้ งอาจไม่มคี วามสาคัญนัก แต่ในบางสภาวะ pH
ของทารกจะลดลงมากจนทาให้ ยาที่เป็ นด่างอ่อนอยูใ่ นรูปที่แตกตัวเป็ นไอออนในทารกและไม่สามารถส่งผ่านรก
กลับมาสูม่ ารดาได้ เช่น การใช้ ยา lidocaine ในช่วงการเจ็บท้ องคลอดและช่วงการคลอดซึง่ pH ในเลือดของ
ทารกจะลดต่าลงนัน้ จะทาให้ ระดับยาในเลือดของทารกสูงจนอาจทาให้ เกิดผลเสียต่อทารกได้ (โดยช่วงเวลา
ดังกล่าวจะเกิดภาวะขาดออกซิเจนในเนื ้อเยื่อของร่างกายทารก ซึง่ จะทาให้ เลือดไหลเวียนไปยังตับและไตลดลง
และไหลเวียนไปยังสมองเพิ่มมากขึ ้น ยาจึงอาจถูกกาจัดน้ อยลงและมีผลต่อสมองมากขึ ้นด้ วย)

ภำวะกำเนิดทำรกวิรูป (Teratogenesis)
Teratogenesis หมายถึงการเกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์หรื อภาวะกาเนิดทารกวิรูป สารที่ก่อ
ให้ เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์หรื อสารก่อวิรูปนันจะเรี
้
ยกว่า teratogen
แม้ วา่ ในช่วงเริ่มแรกคาว่า
teratogen จะหมายถึงสารที่ก่อให้ เกิดความผิดปกติทางโครงสร้ างหรื อกายวิภาค (structural หรื อ anatomical
defect) ของตัวอ่อนหรื อทารกในครรภ์ แต่คาจากัดความต่อมาก็ได้ รวมถึงสารที่เป็ นสาเหตุให้ เกิดความผิดปกติ
เกี่ยวกับการทาหน้ าที่ (functional defect) ของอวัยวะด้ วย เช่น ความผิดปกติในการทางานของระบบประสาท
ส่วนกลางหรื อการมีภาวะหูหนวก นอกจากนี ้ยังรวมถึง ความผิดปกติจากการเปลีย่ นแปลงทางชีวเคมี ความ
ผิดปกติเกี่ยวกับการเจริ ญเติบโตหรื อการพัฒนาทางด้ านร่างกายหรื อจิตใจ และความผิดปกติเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเกิดความผิดปกติแต่กาเนิดของทารกพบได้ ประมาณ 3-5% โดยส่วนใหญ่คือประมาณ 65-75%
ของความผิดปกตินนเกิ
ั ้ ดโดยไม่ทราบสาเหตุ ปั จจัยทางพันธุกรรมเป็ นสาเหตุของความผิดปกติประมาณ 1525% ส่วนสาเหตุจากปั จจัยแวดล้ อมหรื อปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะของมารดา การติดเชื ้อ รังสี ยาหรื อสารเคมี
พบประมาณ 10% โดยพบว่าสาเหตุจากยาซึง่ คนส่วนใหญ่คดิ ว่าน่าจะเป็ นสาเหตุหลักในการเกิดความผิดปกติ
นันแท้
้ จริ งแล้ วพบน้ อยกว่า 1% ของการเกิดความผิดปกติทงหมด
ั้
ยาที่ได้ รับการพิสจู น์หรื อเป็ นทีท่ ราบกันว่าทา
ให้ เกิดความผิดปกติตอ่ ทารกในครรภ์นนมี
ั ้ ไม่มากนัก และแม้ วา่ จะมีการใช้ ยาเหล่านี ้ในสตรี มคี รรภ์ ก็ไม่ได้
หมายความว่าจะต้ องเกิดความผิดปกติของทารกเสมอไป เพราะยาบางชนิดอาจเพิ่มความเสีย่ งในการเกิดความ
ผิดปกติเพียงเล็กน้ อย และยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อการเกิดความผิดปกติตอ่ ทารกอีกหลายประการนอกจาก
คุณสมบัติของตัวยา เช่น ช่วงอายุครรภ์ที่ได้ รับยา สภาวะของมารดา และปั จจัยทางพันธุกรรม เป็ นต้ น อย่างไรก็
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ตามหากเป็ นไปได้ ก็ควรหลีกเลีย่ งการใช้ ยาเหล่านี ้ ยกเว้ นกรณีจาเป็ นหรื อไม่มียาอื่นทีใ่ ช้ แทนได้ เช่น กรณียาต้ าน
ไทรอยด์ ตัวอย่างยาที่ได้ รับการพิสจู น์วา่ ทาให้ เกิดความผิดปกติตอ่ ทารกในครรภ์แสดงดังตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 ตัวอย่างยาที่ได้ รับการพิสจู น์วา่ ทาให้ เกิดความผิดปกติตอ่ ทารกในครรภ์
ยำ

ควำมผิดปกติ

Angiotensin-converting enzyme inhibitors
(ACEIs)
Antithyroid drugs (propylthiouracil และ
methimazole)

หลอดไตฝอยผิดปกติ ภาวะไตวายในทารก การสร้ างกระดูกกระโหลกศีรษะ
ผิดปกติ
- ภาวะคอพอกและขาดไทรอยด์ฮอร์ โมนในทารก
- ความผิดปกติที่พบเฉพาะยา methimazole  aplasia cutis และ
choanal/esophageal atresia
Carbamazepine
ความผิดปกติที่ทอ่ ประสาท (neural tube defects)
Chlorambucil
ภาวะที่ไตเจริญไม่สมบูรณ์หรือไม่เจริญเลย
Cyclophosphamide
เพดานโหว่ ความผิดปกติของนิ ้วและตา หรือระบบประสาทส่วนกลาง การ
เกิดมะเร็ง
Cytarabine
ความผิดปกติของแขนขาส่วนปลาย หูพิการ
Danazol และ androgenic drugs อื่นๆ
บุรุษภาพในทารกเพศหญิง (masculinization)
Diethylstilbestrol
มะเร็งเยื่อบุช่องคลอด ความผิดปกติอนื่ ๆ ของอวัยวะเพศและทางเดินปั สสาวะของทารกเพศชายและหญิง
5-Fluorouracil
ความผิดปกติของอวัยวะภายใน
Iodine
ภาวะคอพอกในทารก
Lithium
ความผิดปกติของหัวใจ
Methotrexate
ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางและแขนขา
Misoprostol
Moebius syndrome (ความผิดปกติทเี่ กี่ยวกับแขนขาและ CNS)
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) หลอดเลือดดัคทัสตีบ (contriction of the ductus arteriosus) ลาไส้ เล็ก
และใหญ่อกั เสบทาให้ ตายเฉพาะส่วน (necrotizing enterocolitis)
Phenytoin
การเติบโตล่าช้ า ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง
Penicillamine
หนังหย่อน (cutis laxa)
Psychoactive drugs (เช่น barbiturates, opioids การใช้ ยาในช่วงใกล้ คลอดอาจทาให้ เกิดภาวะถอนยาในทารกแรกเกิด
และ benzodiazepines)
Streptomycin
การเป็ นพิษต่อหู
Systemic retinoids (isotretinoin และ etretinate) ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง กระโหลกศีรษะและใบหน้ า
ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด และอื่นๆ
Tetracycline
ความผิดปกติของฟั นและกระดูก
Thalidomide
แขนขาด้ วนเหลือแต่มือเท้ า (phocomelia) สภาพไร้ หู สภาพหูเล็ก ความ
ผิดปกติของอวัยวะภายใน
Valproic acid
ความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง ความผิดปกติที่ทอ่ ประสาท
Warfarin
ความผิดปกติของกระดูก ตา และระบบประสาทส่วนกลาง,
Dandy-Walker syndrome
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ปั จจัยที่มีผลต่ อ teratogenesis
การเกิดความผิดปกติหรื อความพิการของทารกจากการที่มารดาได้ รับยาในระหว่างตังครรภ์
้
ขึ ้นอยูก่ บั
ปั จจัยหลายประการ เช่น ชนิดและปริ มาณของยา การได้ รับยาอืน่ ร่วมด้ วย ปั จจัยทางพันธุกรรม สภาวะของ
มารดา ช่วงอายุครรภ์ที่ได้ รับยา เป็ นต้ น
ชนิดและปริมำณของยำ
ยาแต่ละชนิดจะมีความสามารถในการทาให้ เกิดความผิดปกติของตัวอ่อนหรื อทารกในครรภ์แตกต่าง
กัน ขึ ้นอยูก่ บั คุณสมบัติเฉพาะของยานันๆ
้ นอกจากนี ้การเกิดความผิดปกติยงั ขึ ้นอยูก่ บั ว่าทารกได้ สมั ผัสกับยา
นันในปริ
้
มาณมากน้ อยเพียงใดและในระยะเวลานานเท่าใด โดยส่วนใหญ่ผลของยาต่อการเกิดความผิดปกติของ
ทารกจะเป็ นในลักษณะ dose-dependent คือยิง่ ได้ รับยาปริมาณมากก็จะก่อผลเสียมาก
กำรได้ รับยำอื่นร่ วมด้ วย
การได้ รับยาหลายชนิดร่วมกัน อาจมีผลเสริ มความเป็ นพิษกันในการก่อให้ เกิดความผิดปกติตอ่ ทารก
ในครรภ์ เช่น การได้ รับยากันชักหลายชนิดร่วมกัน จะมีความเสีย่ งในการเกิดสภาพวิรูปของทารกสูงกว่าการใช้ ยา
กันชักเพียงชนิดเดียว (จาก pooled analysis ของ antiepileptic drugs พบว่า malformation rate จากการได้ รับ
polytherapy เท่ากับ 6.8% และจากการได้ รับ monotherapy เท่ากับ 4%)
ปั จจัยทำงพันธุกรรม
ปั จจัยทางพันธุกรรมของมารดาหรื อทารกอาจส่งผลให้ แต่ละบุคคลมีความไวในการเกิดความผิดปกติ
หรื อความพิการจากยาแตกต่างกัน เช่น การที่ทารกมีระดับเอนไซม์ epoxide hydrolase ต่ากว่าปกติอนั
เนื่องมาจากความแปรผันทางพันธุกรรม อาจเป็ นสาเหตุหนึง่ ของการเกิด fetal hydantoin syndrome เนื่องจาก
เอนไซม์ชนิดนี ้เป็ นเอนไซม์ที่ใช้ ในการทาลาย oxidative metabolites (epoxides) ซึง่ เป็ นเมแทบอไลต์ที่มีพิษ
ของ phenytoin การขาดเอนไซม์ชนิดนี ้จะส่งผลให้ มีการสะสมของ epoxides ซึง่ อาจทาให้ เกิดอันตรายต่อทารก
ในครรภ์ได้
สภำวะของมำรดำ
สภาวะของมารดา เช่น อายุ โรคประจาตัว หรื อภาวะโภชนาการ อาจมีผลต่อการเกิดความผิดปกติตอ่
ทารกในครรภ์ได้ เช่น มารดาที่ขาด folic และได้ รับยากันชัก จะมีความเสีย่ งในการให้ กาเนิดทารกที่มคี วาม
ผิดปกติคือ NTD มากกว่ามารดาที่ไม่ขาด folic
ช่ วงอำยุครรภ์ ท่ ไี ด้ รับยำ
ช่วงอายุครรภ์ที่ได้ รับยามีความสาคัญต่อความเสีย่ งในการเกิดความผิดปกติของตัวอ่อนหรื อทารกใน
ครรภ์รวมถึงลักษณะหรื อความรุนแรงของความผิดปกติที่อาจเกิดขึ ้น โดยได้ มีการแบ่งการพัฒนาของทารกใน
ครรภ์แบ่งเป็ น 3 ช่วง ดังนี ้
1) Pre-embryonic period เป็ นระยะที่เริ่ มตัง้ แต่ ปฏิสนธิจนถึงประมำณ 2 สัปดำห์ หลังปฏิสนธิ
ซึง่ หากนับตามอายุครรภ์คือช่วงอายุครรภ์ประมาณ 2 สัปดาห์ จนถึง 4 สัปดาห์ (อายุครรภ์เริ่ มนับตังแต่
้ วนั แรก
ของการมีประจาเดือนครัง้ สุดท้ ายก่อนที่จะตังครรภ์
้
) ในช่วงนี ้ zygote (ไข่ที่ถกู ผสมแล้ ว) จะเดินทางจากท่อนาไข่
เข้ าสูม่ ดลูก โดยระหว่างนี ้จะมีการแบ่งตัวจนได้ blastocyst ซึง่ จะมาฝั งตัวในเยื่อบุโพรงมดลูก การสัมผัสกับยา
ในช่วง pre-embryonic period จะมีผลในลักษณะ all-or-none effect คือมีการทาลายเซลล์อย่างมากจนเป็ น
สาเหตุให้ เกิดการแท้ ง หรื อมีการทาลายเซลล์เพียงเล็กน้ อยซึง่ เซลล์ที่เหลืออยูส่ ามารถสร้ างทดแทนได้ ทาให้ ไม่
10

เกิดความผิดปกติใดๆ โดยทัว่ ไปกว่าที่สตรี สว่ นใหญ่จะทราบว่าตนเองตังครรภ์
้
นนจะเป็
ั้
นเวลาที่เลยช่วง preembryonic period ไปแล้ ว จึงเป็ นไปได้ มากที่ zygote หรื อ blastocyst อาจมีการสัมผัสกับยาที่มารดาได้ รับ
ในช่วงต้ นของการตังครรภ์
้
โดยไม่ตงใจ
ั ้ ซึง่ หากการตังครรภ์
้
สามารถเข้ าสูช่ ่วงอายุครรภ์ที่ 5-6 สัปดาห์ ซึง่ เป็ นช่วง
ที่สตรี สว่ นใหญ่เพิง่ ทราบว่ามีการตังครรภ์
้
ยาที่ได้ รับไปก่อนหน้ านัน้ (ประมาณก่อนช่วงอายุครรภ์ 4 สัปดาห์) ก็
จะไม่มีผลทาให้ เกิดความผิดปกติหรื อความพิการใดๆ ต่อทารกในครรภ์
2) Embryonic period คือช่วงระหว่าง 3-8 สัปดำห์ หลังปฏิสนธิ (อายุครรภ์ประมาณ 5-10 สัปดาห์)
ซึง่ ตัวอ่อนกาลังมีการสร้ างอวัยวะต่างๆ (organogenesis) ระยะนี ้อาจเรียกว่าระยะวิกฤต (critical period) คือ
การที่ตวั อ่อนสัมผัสกับยาในช่วงนี ้จะทาให้ เกิด major malformations (ความผิดปกติทางโครงสร้ างที่อาจทาให้
เสียชีวติ ลดช่วงการมีชีวติ ลดความสามารถในการทาหน้ าที่ของอวัยวะ ทาให้ เกิดโรค หรื อมีผลต่อความสวยงาม
ซึง่ ต้ องการการรักษาด้ วยยาหรื อการผ่าตัด) เช่น แขนขากุด ปากแหว่ง เพดานโหว่ ความผิดปกติของหัวใจ โดย
ขึ ้นกับว่ามารดาได้ รับยาในช่วงทีม่ ีการสร้ างอวัยวะใด เช่น ในช่วงประมาณ 4-7 สัปดาห์หลังปฏิสนธิ จะมีการ
สร้ างแขนขา และเสร็ จสมบูรณ์ตอน 8 สัปดาห์หลังปฏิสนธิ ดังนันการได้
้
รับยาในช่วงนี ้โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่
4 และ 5 หลังปฏิสนธิ อาจพบความพิการแต่กาเนิดทางโครงสร้ างของแขนขาดังแสดงในรูปที่ 1
3) Fetal period คือช่วงหลังจำก embryonic period จนถึงครบกำหนดคลอด หรื ออาจกล่าวได้ วา่
เป็ นช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของการตังครรภ์
้
โดยระยะนี ้เป็ นระยะที่ทารกสร้ างอวัยวะต่างๆ เกือบเสร็ จสมบูรณ์
แล้ วและกาลังเจริ ญเติบโต ดังนันผลของยาต่
้
อทารกจึงอาจทาให้ การทางานของอวัยวะบกพร่อง การเจริ ญเติบโต
ผิดปกติ หรื อทาให้ เกิด minor malformations (ความผิดปกติทางโครงสร้ างที่ไม่ต้องการการรักษาใดๆ และมีผล
น้ อยต่อลักษณะภายนอกที่ปรากฎออกมา เช่น นิ ้วโก่ง ลิ ้นมีขนาดเล็กกว่าปกติ)
ผลของ teratogen ต่อการพัฒนาอวัยวะของทารกในแต่ละช่วงอายุครรภ์ แสดงดังรูปที่ 2
Pre-embryonic
period (สั ปดาห์ )

Embryonic period

Fetal period

(สั ปดาห์ )

(สั ปดาห์ )

Full term

heart

All or
or none
none
All

Major morphological abnormalities

Physiological defects &
minor morphological abnormalities

รูปที่ 2 ผลของ teratogen ต่อการพัฒนาอวัยวะของตัวอ่อนหรือทารกในแต่ละช่วงอายุครรภ์ แถบสีเข้ มแสดงช่วงเวลาที่อวัยวะ
นันๆ
้ มีความไวสูงต่อ teratogen จุดกลมสีดาบนตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์ในช่วง embryonic period และ fetal period บ่งชี ้ถึง
ตาแหน่งที่มกั ได้ รับผลกระทบจาก teratogen ในช่วงเวลาต่างๆ
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หลักฐำนทำงวิชำกำรเกี่ยวกับควำมเสี่ยงของกำรใช้ ยำในสตรีมีครรภ์
ข้ อมูลจากการศึกษาที่นามาใช้ ในการประเมินความเสีย่ งของการใช้ ยาในสตรีมีครรภ์ ได้ แก่ ข้ อมูลจาก
สัตว์ทดลอง, case reports, case-control studies, cohort studies, meta-analysis, voluntary reporting
system และ การศึกษาในกลุม่ ประชากรทังหมด
้
(total populations)
กำรศึกษำในสัตว์ ทดลอง
ในแต่ละปี จะมียาใหม่ออกสูท่ ้ องตลาดหลายชนิด ซึง่ มักมีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ ใน
สตรี มีครรภ์น้อย โดยข้ อมูลส่วนมากจะได้ มาจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง ถึงแม้ วา่ ผลต่อตัวอ่อนในครรภ์ของยา
หลายชนิดในมนุษย์จะใกล้ เคียงกับสัตว์ทดลอง แต่สาหรับยาบางชนิดนันผลอาจมี
้
ความแตกต่างกัน เช่น ยาใน
กลุม่ ACEIs ซึง่ ก่อให้ เกิดความผิดปกติที่สาคัญในมนุษย์คือ การสร้ างและการทางานของไตผิดปกติ หรื อการ
สร้ างกระดูกกระโหลกศีรษะผิดปกติ แต่จากการทดลองในหนูหรื อกระต่ายพบว่าการใช้ ACEIs ไม่มีผลเพิ่มอัตรา
การเกิด major malformations ในตัวอ่อน ในทางกลับกันยาบางชนิดเมื่อให้ ในขนาดสูงในสัตว์ทดลองจะ
ก่อให้ เกิดความผิดปกติตอ่ ตัวอ่อนในครรภ์ แต่เมื่อใช้ ในมนุษย์ในขนาดปกติทางคลินิกแล้ วพบว่าไม่ก่อให้ เกิด
ผลเสียต่อทารก เช่น การใช้ ยากลุม่ glucocorticoids หรื อ benzodiazepines ขนาดสูงในสัตว์ทาให้ เกิดภาวะ
ปากแหว่ง เพดานโหว่ แต่ในมนุษย์ไม่พบผลนี ้จากการใช้ ยาในขนาดปกติ หรื อกรณี salicylates ที่พบว่าทาให้
เกิดหัวใจพิการแต่กาเนิดในสัตว์แต่ไม่พบผลดังกล่าวในคน ซึง่ ปั จจัยที่มีผลต่อความแตกต่างนี ้อาจได้ แก่ การใช้
ยาในขนาดสูงในสัตว์ รวมทังความไวหรื
้
อความเฉพาะเจาะจงต่อฤทธิ์ของยาที่แตกต่างกันระหว่างคนและสัตว์
ดังนันการประเมิ
้
นข้ อมูลจากผลการศึกษาในสัตว์ทดลองต้ องทาด้ วยความระมัดระวัง โดยพึงระลึกไว้ เสมอว่าผล
การศึกษาในสัตว์ทดลองกับผลการศึกษาในมนุษย์ไม่จาเป็ นต้ องเหมือนกันเสมอไป
Case reports
ข้ อมูลจาก case reports ซึง่ รายงานความผิดปกติของทารกทีม่ ารดาได้ รับยาบางชนิดขณะตังครรภ์
้
อาจเป็ นข้ อมูลที่มีประโยชน์ในการส่งสัญญาณให้ มกี ารศึกษาถึงผลของยาชนิดนันในสตรี
้
มีครรภ์เพิม่ เติมต่อไป
พบว่าข้ อมูลจาก case reports โดยตรง บางครัง้ มีข้อจากัดในการนาไปใช้ เนื่องจากการเกิดความผิดปกติของ
ทารกที่มารดาได้ รับยาบางชนิดระหว่างตังครรภ์
้
อาจเกิดขึ ้นโดยบังเอิญ
โดยเฉพาะหากเป็ นยาที่ใช้ กนั อย่าง
แพร่หลายในสตรี มคี รรภ์ แล้ วมีรายงานการเกิดความผิดปกติตอ่ ทารกจานวนไม่มากนัก เช่น bendectin
(doxylamine+pyridoxine)
ความผิดปกตินนอาจไม่
ั้
ได้ เกิดจากยาแต่เกิดขึ ้นตามอัตราการเกิดความผิดปกติ
ทัว่ ไปในประชากรซึง่ พบได้ ประมาณ 3-5% ของทารกทังหมด
้
แต่บางกรณี case reports ก็มีประโยชน์ในการ
บ่งชี ้ถึงความเสีย่ งของยา เช่น กรณีที่ยานันมี
้ การใช้ ไม่บอ่ ยนักในสตรี มีครรภ์แ ต่พบอัตราการเกิดความผิดปกติสงู
เช่น isotretinoin หรื อกรณียาทีม่ ีการใช้ อย่างแพร่หลาย และเป็ นสาเหตุให้ เกิดความผิดปกติที่มลี กั ษณะเฉพาะ
เช่น thalidomide ตัวอย่างยาอื่นๆ ที่ได้ รับข้ อมูลครัง้ แรกเกี่ยวกับการเกิดผลเสียต่อทารกในครรภ์จาก case
reports ได้ แก่ warfarin หรื อ diethylstilbestrol
Case-control studies
เป็ นการศึกษาที่เริ่ มจากผลแล้ วย้ อนกลับไปดูสาเหตุ โดยประเมินว่ามารดาซึง่ คลอดทารกที่ผิดปกติได้ มี
การใช้ ยาชนิดทีต่ ้ องการศึกษามากกว่ามารดาซึง่ คลอดทารกที่ปกติหรื อไม่ ซึง่ ข้ อเสียของการศึกษาแบบนี ้คืออาจ
เกิด recall bias เนื่องจากมารดาซึง่ คลอดทารกที่ผิดปกติมแี นวโน้ มที่จะจดจาหรื อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับยาทีใ่ ช้
ระหว่างตังครรภ์
้
ได้ ดีกว่ามารดาซึง่ คลอดทารกที่ปกติ หรื อเป็ นไปได้ วา่ มารดาซึง่ คลอดทารกที่ผิดปกติมกั จะคิดว่า
ตนเองได้ ใช้ ยาในช่วงระยะวิกฤต (critical period) ทังที
้ ่ในความเป็ นจริ งได้ มกี ารใช้ ยาในช่วงก่อนหน้ านันหรื
้ อ
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หลังจากระยะวิกฤตไปแล้ ว ซึง่ อาจจะทาให้ เกิดผลบวกลวง (false positive) ได้ ตัวอย่างเช่น รายงานเริ่ มแรก
เกี่ยวกับการเกิดความผิดปกติของทารกจากมารดาทีใ่ ช้ ยา benzodiazepines, spermicides และ bendectin
ระหว่างตังครรภ์
้
ซึง่ ได้ มาจากการศึกษาแบบ case-control นัน้ ต่อมามีการศึกษาแบบอื่นที่นา่ เชื่อถือมากกว่า
แสดงให้ เห็นว่ายาเหล่านี ้ไม่มีผลทาให้ เกิดความผิดปกติตอ่ ทารก
Cohort studies
เป็ นการศึกษาไปข้ างหน้ าโดยติดตามสตรีมีครรภ์กลุม่ ที่ได้ รับยาและไม่ได้ รับยา แล้ วเทียบผลของการ
เกิดความผิดปกติตอ่ ทารก ซึง่ มีข้อดีคือช่วยลด recall bias การศึกษาแบบนี ้มีความน่าเชื่อถือมากกว่า casecontrol studies และมักจะถูกนามาใช้ ในการประเมินผลของยาต่อทารกในครรภ์ แต่ข้อเสียที่พบได้ แก่ ต้ องใช้
ผู้เข้ าร่วมการศึกษาจานวนมาก ใช้ เวลานานในการศึกษา และอาจไม่สามารถติดตามผู้ป่วยไปจนจบการศึกษา
Meta-analysis
เนื่องจากการศึกษาถึงผลของการใช้ ยาในสตรีมีครรภ์นนั ้ มักจะมีข้อจากัดเกี่ยวกับจานวนตัวอย่าง จึงมี
การลดข้ อจากัดนี ้ด้ วยการทา meta-analysis โดยรวบรวมข้ อมูลจากหลายๆ การศึกษาทีม่ ีความคล้ ายคลึงกัน
เข้ าด้ วยกัน เพื่อเพิ่มจานวนกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ จะเป็ นการเพิม่ ความน่าเชื่อถือของข้ อมูลที่ได้ อย่างไรก็ตามการ
ประเมินข้ อมูลจาก meta-analysis ควรพิจารณาการรวบรวมรายงานการวิจยั ว่ามีคณ
ุ ภาพและวิธีการในการวิจยั
เทียบเท่ากันหรื อไม่ และการนาผลจาก meta-analysis มาใช้ ควรคานึงถึงเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจยั ว่า
สอดคล้ องกับสภาวะของผู้ป่วยหรื อไม่ เช่น ช่วงอายุครรภ์ ขนาดยา ระยะเวลาที่ได้ รับยา เป็ นต้ น
Voluntary reporting system
เป็ นระบบที่จดั ตังขึ
้ ้นโดยบริษัทยาเพื่อให้ มีการรายงานการใช้ ยาในสตรี มีครรภ์กลับมายังบริ ษัท ซึง่ มีทงั ้
การรายงานเพื่อศึกษาแบบไปข้ างหน้ า และการรายงานผลย้ อนหลัง การรายงานแบบไปข้ างหน้ าคือเมื่อสตรี มี
ครรภ์เริ่ มมีการใช้ ยาก็จะมีการรายงานเข้ ามายังบริ ษัทและติดตามผลการใช้ ยาไปจนหลังคลอด ส่วนการรายงาน
ผลย้ อนหลังกรณีที่ไม่ได้ มีการลงทะเบียนตอนเริ่ มใช้ ยาคือ บุคลากรทางการแพทย์จะรายงานกลับมายังบริษัท
เมื่อทราบผลของการใช้ ยาในสตรีมีครรภ์แล้ ว ซึง่ ข้ อมูลที่ได้ จากระบบนี ้อาจไม่สมบูรณ์เนื่องจากเป็ นการรายงาน
โดยความสมัครใจ นอกจากนี ้ในกรณีการรายงานผลย้ อนหลังยังพบว่าบุคลากรทางการแพทย์จะให้ ความสนใจ
ในการรายงานผลของการใช้ ยาในสตรี มีครรภ์ในกรณีที่พบความผิดปกติตอ่ ทารกมากกว่ากรณีที่ทารกคลอด
ออกมาเป็ นปกติ ซึง่ อาจทาให้ อตั ราการเกิดความพิการต่อทารกสูงเกินความเป็ นจริงได้ ตัวอย่างเช่น การศึกษา
เกี่ยวกับการเกิด retinoid embryopathy ซึง่ แบ่งเป็ น 2 แบบ คือ การศึกษาแบบไปข้ างหน้ าโดยให้ มีการ
ลงทะเบียนเมื่อเริ่ มใช้ ยาในสตรี มคี รรภ์แล้ วติดตามผู้ป่วยไปจนคลอด พบอัตราการเกิดความผิดปกติของทารก
เพียง 36% เมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาแบบย้ อนหลังจากรายงานที่กลับมายังบริ ษัทถึงผลที่เกิดกับทารกเมื่อมี
การใช้ ยานี ้ขณะตังครรภ์
้
(voluntary retrospective report) ซึง่ พบอัตราการเกิดความผิดปกติถงึ 80%
กำรศึกษำในกลุ่มประชำกรทัง้ หมด
ในปั จจุบนั พบรายงานเกี่ยวกับความเสีย่ งของการใช้ ยาในสตรี มคี รรภ์จากการศึกษาในกลุม่ ประชากร
กลุม่ ใหญ่มากขึ ้น เช่น การศึกษาในอเมริ กาที่มีการรวบรวมข้ อมูลจากบริ ษัทประกันสุขภาพเกี่ยวกับการใช้ ยาใน
สตรี มีครรภ์ และทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยาที่สงั่ จ่ายและผลที่เกิดขึ ้นกับทารก อย่างไรก็ตามการ
เก็บข้ อมูลในลักษณะนี ้อาจทาให้ พลาดข้ อมูลบางส่วนได้ เช่น กรณีผ้ ปู ่ วยไปซื ้อยารับประทานเองซึง่ จะไม่ปรากฎ
ในฐานข้ อมูลของบริษัทประกันสุขภาพ ดังนันวิ
้ ธีการนี ้จะมีประโยชน์ในกรณีการศึกษาถึงผลของยาทีใ่ ช้ ในโรค
เรื อ้ รัง เช่น โรคลมชัก ความดันโลหิตสูง หรื อโรคซึมเศร้ า มากกว่ากรณียาทีใ่ ช้ เป็ นครัง้ คราว เช่น ยาแก้ ปวดหรื อ
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ยานอนหลับ อีกตัวอย่างหนึง่ ของการศึกษาในกลุม่ ประชากรทังหมด
้
คือ การเก็บข้ อมูลโดยหน่วยงานที่ให้ บริ การ
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเกิดความผิดปกติตอ่ ทารกในครรภ์ของประเทศต่างๆ เช่น Swedish Medical Birth Registry
ซึง่ จะเก็บข้ อมูลการใช้ ยาตังแต่
้ ครัง้ แรกที่ผ้ ปู ่ วยมาฝากครรภ์ และทาการรวบรวมข้ อมูลการใช้ ยาของผู้ป่วยแบบไป
ข้ างหน้ า ซึง่ จะทาให้ ได้ ข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์ในปริ มาณมาก

ระบบกำรแบ่ งกลุ่มยำตำมควำมเสี่ยงสำหรับกำรใช้ ในสตรีมีครรภ์
ระบบการแบ่งกลุม่ ยาตามความเสีย่ งสาหรับการใช้ ในสตรี มคี รรภ์นนั ้ ได้ แบ่งโดยพิจารณาถึงผลของยา
ที่อาจเกิดขึ ้นกับทารกในครรภ์ โดยประเมินข้ อมูลทังในทางคลิ
้
นิกและในสัตว์ทดลอง พบว่าระบบการแบ่งกลุม่ ยา
ตามความเสีย่ งสาหรับการใช้ ในสตรี มีครรภ์มีอยูห่ ลายระบบ ในทีน่ ี ้จะกล่าวถึงรายละเอียดเฉพาะระบบของ FDA
(US Food & Drug Administration) และ Australian (TGA: Therapeutic Goods Administration หรื อ ADEC:
Australian Drug Evaluation Committee)
รายละเอียดของคาจากัดความเกี่ยวกับการแบ่งกลุม่ ยาตามความเสีย่ งสาหรับการใช้ ในสตรี มคี รรรภ์
ของทังสองระบบ
้
แสดงดังตารางที่ 4
จากคาจากัดความที่แตกต่างกันของทังสองระบบนี
้
้ทาให้ ยาแต่ละชนิดไม่จาเป็ นต้ องอยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน
ในแต่ละระบบ เช่น FDA จัดให้ paracetamol อยูใ่ นกลุม่ B แต่ TGA จัดให้ อยูใ่ นกลุม่ A โดยทัว่ ไปแล้ วพบว่า
การแบ่งโดย FDA จะค่อนข้ างเคร่งครัดโดยเฉพาะการจัดยาให้ อยูใ่ นกลุม่ A ซึง่ ต้ องการข้ อมูลจากการศึกษาแบบ
ควบคุมในมนุษย์ ทาให้ พบยาทีถ่ กู จัดอยูใ่ นกลุม่ นี ้น้ อยกว่า TGA และพบว่ายาในกลุม่ X ของ FDA มีมากกว่า
TGA การที่ FDA ต้ องการหลักฐานทางวิชาการมาสนับสนุนค่อนข้ างมากและมีความเข้ มงวดสูงในการจัดยาให้
อยูใ่ นกลุม่ ทีม่ ีความปลอดภัยในการใช้ ในสตรี มคี รรภ์นนั ้ บางครัง้ อาจทาให้ เป็ นข้ อจากัดของการนาไปใช้ ได้ จริ ง
ทางคลินิก ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญบางท่านให้ ความเห็นว่าระบบของ TGA นันอาจจะมี
้
ประโยชน์ในการ
นาไปใช้ ในทางคลินิกมากกว่า
ระบบการจัดกลุม่ ยาเหล่านี ้เป็ นการให้ ข้อมูลที่คลุมเครื อ ซึง่ อาจเป็ นการยากที่จะแปลความหมายและ
นาไปใช้ ได้ จริ งในการเป็ นแนวทางสาหรับสัง่ จ่ายยาหรื อให้ คาแนะนาการใช้ ยา รวมทังอาจส่
้
งผลให้ เกิดความวิตก
กังวลในผู้ป่วย จึงเหมาะสาหรับใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงเบื ้องต้ นเท่านัน้ การค้ นคว้ าข้ อมูลในรายละเอียดของยาแต่ละ
ชนิดเพิม่ เติมยังมีความจาเป็ น และการเกิดความผิดปกติตอ่ ทารกในครรภ์จากยานัน้ นอกจากคุณสมบัติของตัว
ยาเองแล้ ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เข้ ามาเกี่ยวข้ อง เช่น ขนาดยาหรื อช่วงอายุครรภ์ที่ได้ รับยาด้ วย ดังนันในการเลื
้
อกใช้
ยาหรื อให้ คาแนะนาเกี่ยวกับความปลอดภัยของยาในสตรี มีครรภ์ควรพิจารณาข้ อมูลให้ รอบด้ านและให้ การดูแล
ผู้ป่วยเป็ นรายๆ ไป
ในปั จจุบนั US FDA กาลังอยูใ่ นระหว่างการดาเนินการปรับปรุง เปลีย่ นแปลงระบบการให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับความเสีย่ งของการใช้ ยาในสตรี มีครรภ์ โดยจะมีการยกเลิกการใช้ ระบบการจัดกลุม่ แบบ pregnancy
category A B C D และ X ในอนาคต
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ตำรำงที่ 4 คาจากัดความของกลุม่ ยาตามความเสีย่ งสาหรับการใช้ ในสตรี มีครรรภ์ของ US FDA และ Australia
กลุ่ม
FDA
A การศึกษาแบบควบคุมในมนุษย์พบว่ายาไม่มีความเสี่ยงใน

B

การก่อให้ เกิดความผิดปกติตอ่ ทารกในครรภ์ในไตรมาสแรก
และไม่มีหลักฐานที่แสดงว่ายาทาให้ เกิดความผิดปกติเมื่อใช้
ในไตรมาสที่ 2 หรือ 3
การศึกษาในสัตว์พบว่ายาไม่ก่อให้ เกิดความผิดปกติตอ่ ตัว
อ่อนในครรภ์แต่ไม่มีการศึกษาแบบควบคุมในมนุษย์
หรือ
การศึกษาในสัตว์พบว่ายาก่อให้ เกิดความผิดปกติตอ่ ตัวอ่อน
ในครรภ์แต่ผลนี ้ไม่ได้ รับการยืนยันจากการศึกษาแบบควบคุม
ในมนุษย์ในไตรมาสแรกและไม่มีหลักฐานที่แสดงว่ายาทาให้
เกิดความผิดปกติเมื่อใช้ ในไตรมาสที่ 2 หรือ 3

Australian categories*
ยาซึง่ มีการใช้ ในสตรีมีครรภ์และสตรีวยั เจริญพันธุ์
จานวนมากโดยไม่เคยพบว่าก่อให้ เกิดภาวะทารกวิรูป
หรือเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ทงโดยทางตรงหรื
ั้
อ
ทางอ้ อม
ยาซึง่ มีการใช้ ในสตรีมีครรภ์และสตรีวยั เจริญพันธุ์ใน
จานวนจากัด โดยไม่เคยพบว่ายาก่อให้ เกิดภาวะทารก
วิรูปหรือเกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ทงโดยทางตรง
ั้
หรือทางอ้ อม โดยมีการแบ่งกลุม่ ย่อยตามผลการศึกษา
ในสัตว์ทดลอง ดังนี ้

B1 : ไม่พบว่ายาก่อให้ เกิดอันตรายต่อตัวอ่อนในครรภ์
ของสัตว์ทดลอง

B2 : การศึกษาในสัตว์มีจากัดหรืออาจไม่มีการศึกษา
แต่จากข้ อมูลที่มีอยูพ่ บว่ายาไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อตัว
อ่อนในครรภ์ของสัตว์ทดลอง

B3 : ยาก่อให้ เกิดอันตรายต่อตัวอ่อนในครรภ์ของ

C

D

X

สัตว์ทดลอง เมื่อพิจารณาในมนุษย์แล้ วยังไม่สามารถ
มัน่ ใจได้ วา่ ยาจะก่อให้ เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์
การศึกษาในสัตว์พบว่ายาก่อให้ เกิดความผิดปกติตอ่ ตัวอ่อน เมื่อพิจารณาผลทางเภสัชวิทยาพบว่ายาก่อให้ เกิดหรือ
ในครรภ์ แต่ไม่มีการศึกษาแบบควบคุมในมนุษย์
อาจเป็ นที่สงสัยว่าเป็ นสาเหตุของการเกิดอันตรายต่อ
หรือ
ทารกในครรภ์หรือทารกแรกเกิดโดยยาไม่ได้ ก่อภาวะ
ไม่มีรายงานการศึกษาทังในมนุ
้
ษย์และสัตว์
วิรูป และผลเสียต่อทารกนันอาจสามารถกลั
้
บเป็ นปกติ
ควรใช้ เมื่อประเมินแล้ วว่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง ได้ ควรมีการค้ นคว้ าข้ อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติม
มีหลักฐานว่ายาก่อให้ เกิดความผิดปกติตอ่ ทารกในครรภ์ แต่ ยาก่อให้ เกิดหรืออาจเป็ นที่สงสัยหรือคาดว่าน่าจะเป็ น
อาจสามารถพิจารณาใช้ ได้ หากพบว่ายามีประโยชน์มากกว่า สาเหตุของการเกิดภาวะวิรูปของทารกในครรภ์ หรือทา
ความเสี่ยง เช่น การใช้ เพื่อรักษาชีวิต หรือใช้ ในโรคที่รุนแรงซึง่ ให้ เกิดความผิดปกติอย่างถาวร ยาเหล่านี ้ยังอาจมีผล
ยาที่ปลอดภัยกว่าไม่สามารถรักษาได้ หรือรักษาไม่ได้ ผล
อันไม่พงึ ประสงค์จากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต่อทารก ควร
มีการค้ นคว้ าข้ อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติม
การศึกษาในมนุษย์และสัตว์พบว่ายาทาให้ เกิดความผิดปกติ ยามีความเสี่ยงสูงในการก่อให้ เกิดความผิดปกติอย่าง
ต่อทารกหรือตัวอ่อนในครรภ์ และ/หรือ จากประสบการณ์การ ถาวรต่อทารกในครรภ์ จึงไม่ควรใช้ ยากลุม่ นี ้ในสตรีมี
ใช้ ในมนุษย์พบว่ายาทาให้ เกิดความผิดปกติตอ่ ทารกในครรภ์ ครรภ์รหรือสตรีที่มีโอกาสตังครรภ์
้
และความเสี่ยงนี ้มีมากกว่าประโยชน์จากการใช้ ยา จึงห้ ามใช้
ยากลุม่ นี ้ในสตรีมีครรภ์หรือสตรีที่อาจสัยสัยว่าจะตังครรภ์
้

* เนื่องจากกลุม่ B จากระบบ Australian categories นันอาศั
้ ยข้ อมูลจากสัตว์ทดลองเป็ นหลัก ดังนันไม่
้ สามารถสรุปได้ วา่ ยาในกลุม่ B มีความปลอดภัย
มากกว่ายาในกลุม่ C
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กำรปรั บเปลี่ยนข้ อมูลควำมเสี่ยงของกำรใช้ ยำในสตรี มีครรภ์
ข้ อมูลความเสีย่ งของการใช้ ยาในสตรี มีครรภ์อาจมีการปรับเปลีย่ นได้ เมื่อมีหลักฐานทางวิชาการเพิม่
เติมขึ ้นภายหลัง โดยหลักฐานทางวิชาการใหม่นี ้อาจนาไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมคาแนะนาในการใช้ ยา
และ/หรื อนาไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นการจัดกลุม่ ยา พบว่ามียาหลายชนิดซึง่ เดิมยังไม่มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์หรื อ
มีข้อมูลจากัด หรื อเดิมพบว่าไม่ทาให้ เกิดความผิดปกติตอ่ ทารกในครรภ์ แต่ตอ่ มาเมื่อมีการศึกษาหรื อเก็บข้ อมูล
เพิ่มมากขึ ้น แล้ วพบว่ายาอาจเพิ่มความเสีย่ งในการเกิดความผิดปกติของทารกเมื่อใช้ ในสตรี มีครรภ์ ตัวอย่าง
แสดงดังตารางที่ 5
ตำรำงที่ 5 ตัวอย่างยาที่มกี ารปรับเปลีย่ นการจัดกลุม่ ยาหรือการเพิ่มเติมคาแนะนานื่องจากมีหลักฐานทาง
วิชาการใหม่เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ ยาในสตรีมีครรภ์
ยำ
Efavirence
Fluconazole
Paroxetine

Statins

หลักฐำนทำงวิชำกำร
รายงานจากการศึกษาแบบ retrospective 4 รายงาน พบว่าการได้ รับยา
ในช่วงไตรมาสแรกอาจทาให้ ทารกเกิดภาวะ neural tube defects
การใช้ ยาขนาดสูงเป็ นเวลานานระหว่างตังครรภ์
้
อาจมีความสัมพันธ์กบั การ
เกิด birth defect (แต่การใช้ 150 mg single dose ยังคงเป็ น cat. C (FDA)
จากรายงานการศึกษาทางระบาดวิทยา 2 รายงาน พบว่าการได้ รับยาในช่วง
ไตรมาสแรก จะเพิ่มความเสี่ยงของทารกในการเกิดความผิดปกติของหัวใจ
(โดยเฉพาะ atrial และ ventricular septal defects) 1.5 ถึง 2 เท่าเมื่อเทียบ
กับการใช้ ยาต้ านซึมเศร้ าชนิดอื่นหรื อเมื่อเทียบกับสตรี ทวั่ ไป
รายงานจาก case series ระบุวา่ การได้ รับยานี ้ในช่วงไตรมาสแรกของการ
ตังครรภ์
้
ทาให้ เกิดความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น spina
bifida หรื อความผิดปกติของแขนขา โดยคาดว่าการขาดคอเรสเตอรอลทาให้
การพัฒนาของทารกในครรภ์รวมถึงการสร้ างเยื่อหุ้มเซลล์ผิดปกติ และผลของ
ยาต่อทารกในครรภ์นี ้อาจไม่สามารถกลับเป็ นปกติได้

FDA*

TGA*

CD

D

C D

D

CD

CD

X

CD

* การแบ่งกลุม่ ของ FDA หรือ TGA ที่ปรากฎเครื่องหมายลูกศร () แสดงว่าได้ มีการเปลี่ยนแปลงกลุม่ ความเสี่ยงของยาชนิดนัน้

หลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับความเสีย่ งของการใช้ ยาในสตรี มีครรภ์ที่มีการรายงานเพิ่มเติมภายหลัง
ไม่จาเป็ นต้ องแสดงว่ายามีอนั ตรายเพิม่ มากขึ ้นกว่าหลักฐานเดิมเสมอไป โดยในทางกลับกันพบว่ามีรายงาน
หลายฉบับที่แสดงให้ เห็นว่า ยาซึง่ เดิมยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยเพียงพอ โดยเฉพาะยาที่ออกมาใหม่ๆ ซึง่ มัก
ถูกจัดอยูใ่ น category C แต่ตอ่ มา เมื่อมีการศึกษาเพิ่มขึ ้นหรื อมีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่เพียงพอซึง่ แสดง
ว่ายานันมี
้ ความปลอดภัยก็อาจมีการเปลีย่ น category ให้ อยูใ่ นขันที
้ ่ปลอดภัยกว่า เช่น ยา inhaled
budesonide ซึง่ มีการเปลีย่ นจาก FDA category C เป็ น B เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ยังมีรายงานที่แสดงให้ เห็นว่ายาบางชนิดทีเ่ คยคาดว่าน่าจะเป็ นสาเหตุของการเกิดความ
ผิดปกติหรื อภาวะทารกวิรูปบางอย่างนัน้ ไม่มีความเกี่ยวข้ องหรื อทาให้ เกิดความผิดปกติดงั กล่าว ตัวอย่างยา
เหล่านี ้แสดงดังตารางที่ 6
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ตำรำงที่ 6 ตัวอย่างยาซึง่ มีหลักฐานสนับสนุนภายหลังว่าไม่ได้ เป็ นสาเหตุของความผิดปกติของทารกในครรภ์
FDA
TGA
ยำ /กลุ่มยำ
ควำมผิดปกติ
หลักฐำนทำงวิชำกำร
เกี่ยวกับควำมปลอดภัยที่พบ
ภำยหลัง
Bendectin

Diazepam*

Oralcontraceptives

Salicylates

Spermicides

TCAs#

ความผิดปกติของหัวใจและแขนขา

จาก meta-analysis 2 รายงาน
พบว่ายาไม่เพิ่มความเสี่ยงในการ
เกิดความผิดปกติ
ปากแหว่ง เพดานโหว่
จาก cohort และ case control
study พบว่ายาไม่เพิ่มความเสี่ยง
ในการเกิดความผิดปกติดงั กล่าว
มีรายงานการเกิดความผิดปกติของ
จาก meta-analysis 2 รายงาน
ระบบต่างๆ ได้ แก่ กระดูกสันหลัง พบว่ายาไม่ก่อให้ เกิดความ
ช่องทวารหนัก หัวใจ ท่อลม หลอด ผิดปกติเหล่านี ้เมื่อได้ รับในช่วง
อาหาร ไต แขนขา การสร้ างอวัยวะ ไตรมาสแรกของการตังครรภ์
้
เพศหญิงผิดปกติทาให้ เกิดภาวะกระ
เทยไม่แท้ (pseudohermaphroditism)
เพดานโหว่ และโรคหัวใจแต่กาเนิด
จาก cohort study 2 รายงาน
พบว่ายาไม่เพิ่มความเสี่ยงในการ
เกิดความผิดปกติ
ความผิดปกติของแขนขา เนื ้องอก
จาก meta-analysis 1 รายงาน
Down’s syndrome, ท่อปั สสาวะเปิ ด พบว่ายาไม่เพิ่มความเสี่ยงในการ
ด้ านล่างขององคชาตแต่กาเนิด
เกิดความผิดปกติ
(hypospadias)
ความผิดปกติของแขนขา
จาก meta-analysis 1 รายงาน
พบว่ายาไม่เพิ่มความเสี่ยงในการ
เกิดความผิดปกติเมื่อใช้ ยาช่วง
ไตรมาสแรก

-

-

D

C

X

B3

C/

C

D ใน ไตร
มาส 3

C

A

C

C

* การใช้ diazepam ในช่วงใกล้ คลอด อาจทาให้ เกิดภาวะถอนยาในทารกแรกเกิด หรือ cardiorespiratory instability
#
TCAs คือ Tricyclic antidepressants การใช้ ในระยะยาวอาจพบอาการถอนยาในทารก

ยำที่ใช้ สำหรับรักษำโรคหรืออำกำรบำงอย่ ำงในสตรี มีครรภ์
การรักษาโรคหรื ออาการบางอย่างในสตรี มคี รรภ์นนั ้ หากเป็ นไปได้ ควรใช้ วิธีรักษาโดยไม่ใช้ ยาเป็ น
อันดับแรก เมื่อไม่ได้ ผลหรื อได้ ผลไม่ดีพอจึงจะพิจารณาใช้ ยาควบคูไ่ ปด้ วย และในกรณีโรคที่จาเป็ นต้ องใช้ ยาก็
ไม่ควรละเลยการให้ ยาเพราะเกรงจะเกิดผลเสียต่อทารกในครรภ์ เนื่องจากการควบคุมโรคไม่ได้ อาจก่อให้ เกิด
อันตรายต่อทังมารดาและทารก
้
เช่น โรคหืด ซึง่ พบว่าการละเลยการให้ ยาหรื อให้ ยาน้ อยเกินไปมีความสัมพันธ์
กับการคลอดก่อนกาหนด ความดันโลหิตสูงขณะตังครรภ์
้
preeclampsia และการตกเลือด หรื อในภาวะ
asymptomatic bacteriuria นันพบว่
้
า 25% ของผู้ที่ไม่ได้ รักการรักษาจะกลายเป็ น pyelonephritis เทียบกับ 34% ของผู้ได้ รับการรักษา นอกจากนี ้ยังอาจเกิดผลอื่นๆ ของภาวะ asymptomatic bacteriuria ได้ แก่ เพิม่ ความ
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เสีย่ งในการคลอดก่อนกาหนดและทารกมีน ้าหนักตัวน้ อย หรื อกรณีการรักษาอาการปวดเรื อ้ รังและรุนแรงที่ไม่มี
ประสิทธิภาพนันจะมี
้ ความสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะความดันโลหิตสูง วิตกกังวล และซึมเศร้ า ซึง่ ภาวะเหล่านี ้ไม่
เป็ นผลดีตอ่ คุณภาพการตังครรภ์
้
ตัวอย่างโรคหรื ออาการที่มกั พบในสตรี มีครรภ์และการรักษาแสดงดังตารางที่ 7
ตำรำงที่ 7 ยาที่ใช้ การรักษาโรคหรื ออาการบางอย่างในสตรี มคี รรภ์
โรคหรืออำกำร

กำรรักษำ, ยำที่สำมำรถเลือกใช้ ได้ (FDA/TGA)

เบำหวำน

- Recombinant human insulin (gold standard in
pregnant women with DM)

ไขมันในเลือด
สูง

- ไม่ควรใช้ ยาลดไขมันในเลือดระหว่างตังครรภ์
้

ควำมดันโลหิต
สูง

- Methyldopa (B/A) : first line
- Labetalol&: first line
- Nifedipine (C/C) ให้ ใช้ modified หรื อ slow release
preparatios
- Prazosin (C/B2), isradipine (C/C), hydralazine (C/C),
clonidine (C/B3)
- Beta-blockers โดยทัว่ ไปควรหลีกเลี่ยงการใช้ ในช่วงไตร
มาสแรกและไตรมาสที่สอง (โดยเฉพาะยา atenolol (D/C))
ยกเว้ นไม่สามารถลดความดันได้ เพียงพอด้ วยยาอื่น เช่น
methyldopa หรื อ hydralazine
(atenolol อาจสัมพันธ์กบั growth restriction และไม่แนะนา
ให้ ใช้ ในสตรี มีครรภ์)
- Diuretics โดยทัว่ ไปแนะนาให้ หลีกเลี่ยง ในกรณีจาเป็ นอาจ
ใช้ low dose thiazide ได้ ในช่วงไตรมาสที่สองและสาม
ไม่แนะนาให้ ใช้ diuretics ในภาวะ preeclampsia

กำรป้องกัน
preeclampsia

- Low-dose aspirin (C/C) ลดความเสี่ยงในการเกิด
preeclampsia ในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง (มีประวัติ
preeclampsia ความดันโลหิตสูงเรื อ้ รัง เบาหวาน โรคไต)
- Low molecular weight heparin (LMWH) (B/C) แนะนา
ให้ เลือกใช้ ก่อน
- Unfractionated heparin (UFH) (C/C) มีอตั ราการเกิด
การแพ้ ภาวะเกล็ดเลือดน้ อย (thrombocytopenia) และ
กระดูกพรุ นมากกว่า LMWH

VenousThromboembolism

หมำยเหตุ
- อาจใช้ glibenclamide (C/C) หลัง
อายุครรภ์ 11 สัปดาห์ขึ ้นไป
- ยารับประทานอีกหนึง่ ชนิดที่อาจ
ใช้ ได้ คือ metformin (B/C)
- อาจใช้ cholestyramine (B/B2)
กรณีจาเป็ น แต่ต้องระวังการขาด
วิตามินที่ละลายในไขมันได้ ดี
- ห้ ามใช้ ยากลุ่ม statins (X/D)
ภาวะ preeclampsia ที่มีความดัน
โลหิตสูงรุ นแรงเฉียบพลัน
- Parenteral hydralazine (C/C)
หรื อ labetalol หากไม่ได้ ผลให้ ใช้
oral nifedipine (C/C)
- Sodium nitroprusside (C/C)
อาจทาให้ เกิด fetal cyanide toxicity
ให้ ใช้ เฉพาะในหอผู้ป่วยวิกฤต โดยใช้
ขนาดต่าในระยะสัน้
- Magnesium sulfate (B/-) เพื่อ
ป้องกันการเกิด eclampsia
หลีกเลี่ยง ACEIs หรื อ ARBs (risk
of birth defects, IUGR,
oligohydramnios, neonatal renal
failure, neonatal death)
- Calcium อาจมีประโยชน์ในผู้ป่วย
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด preeclampsia และขาด calcium
- Warfarin (X/D) ทาให้ เกิดความ
ผิดปกติตอ่ ตัวอ่อนเมื่อใช้ ในช่วงอายุ
ครรภ์ 6-9 สัปดาห์ และการใช้ ช่วง
ใกล้ คลอดจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะเลือดออกในมารดาและ
18

ลมชัก

ภำวะซึมเศร้ ำ

Allergic rhinitis

- การใช้ anticoagulants ใน mechanical heart valve
replacement ยังไม่มีข้อสรุ ปที่แน่ชดั เนื่องจากการใช้
warfarin จะมีประสิทธิภาพดีกว่า heparin บางสถาบัน
แนะนาให้ เลือกใช้ ยาในแบบใดแบบหนึง่ ต่อไปนี ้
 LMWH วันละ 2 ครัง้ ตลอดการตังครรภ์
้
 UFH วันละ 2 ครัง้ ตลอดการตังครรภ์
้
 UFH หรื อ LMWH (วันละ 2 ครัง้ ) จนถึงอายุครรภ์ 13
สัปดาห์ แล้ วเปลี่ยนมาใช้ warfarin จนถึงช่วงกลางไตรมาส
ที่ 3 แล้ วจึงเปลี่ยนกลับไปใช้ UFH หรื อ LMWH
โดยการปรับขนาดของ heparin ต้ องทาอย่างเข้ มงวดและ
ระมัดระวังเพื่อป้องกันการเกิด thromboembolism และ
แนะนาให้ ใช้ low-dose aspirin ร่ วมด้ วยในผู้มีความเสี่ยงสูง
- monotherapy  preferred, ไม่ควรใช้ ยากันชักหลายตัว
ร่ วมกัน (polytherapy) หากไม่จาเป็ น
- ใช้ ยาในขนาดต่าที่สดุ ที่ควบคุมการชักได้
- หากเป็ นไปได้ ควรหลีกเลี่ยง valproic acid (D/D)
โดยเฉพาะการใช้ ในขนาดสูงมากกว่า 800-1,000 มก.ต่อวัน
-ระดับ Lamotrigine (C/D) จะลดลง 50% จากไตรมาสแรก
เพราะจะถูกกาจัดมากขึ ้น จนอาจทาให้ อาการชักกาเริ บได้
พิจารณาเพิ่มขนาดยาในช่วงไตรมาสที่สอง
-การคุมการชักไม่ดีอาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อทังแม่
้ และทารก
การเลือกใช้ ยาพิจารณาตามม side-effect profile, การ
ตอบสนองต่อยาก่อนการตังครรภ์
้
และข้ อมูลความปลอดภัย
ในสตรี มีครรภ์และทารกในครรภ์
- Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs):
sertraline (C/C), citalopram (C/C), fluoxetine (C/C)
- Tricyclic antidepressants (TCAs) (C/C)
-Limited data: fluvoxamine (C/C), venlafaxine (C/B2),
mirtazapine (C/B3), escitalopram (C/C)
- ยาพ่นจมูก cromolyn sodium (B/A), budesonide
(B/B3), beclomethasone (C/B3)
- ยาต้ านฮิสตามีน chlorpheniramine (B/A),
dimenhydrinate (B/A), diphenhydramine (B/A ให้
หลีกเลี่ยงในไตรมาสแรก)
Second-line agents:
-loratadine (B/B1), cetirizine (B/B2)

ทารก

- ให้ folic acid 5 mg/day อย่างน้ อย
6 สัปดาห์ก่อนตังครรภ์
้
และให้
ต่อเนื่องไปอย่างน้ อยจนถึงสิ ้นสุดไตร
มาสแรกเพื่อป้องกัน NTD
- ช่วง 4 สัปดาห์สดุ ท้ ายของการ
ตังครรภ์
้
ให้ มารดารับประทาน
วิตามินเคและให้ ฉีดวิตามินเคแก่
ทารกแรกเกิดเพื่อป้องกัน HDN
(hemorrhagic disease of newborn)

- หลีกเลี่ยง Paroxetine (D/D)
เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยง (เล็กน้ อย)
ในการเกิดความผิดปกติของหัวใจ
- อาจทาให้ เกิดอาการถอนยาใน
ทารกแรกเกิดหากใช้ ยาขณะตังครรภ์
้
เป็ นเวลานานโดยเฉพาะช่วงใกล้
คลอด

- อาจใช้ ยาแก้ คดั จมูก
phenylephrine (C/B2),
oxymetazoline (C/-),
pseudoephedrine (C/B2) เป็ นครัง้
คราวเฉพาะเวลาจาเป็ น
-nasal spray  preferred
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หอบหืด

คลื่นไส้
อำเจียน

GERD
(Gastroesophageal Reflux
Disease)

ท้ องผูก

ท้ องเสีย
ปวดศีรษะไมเกรน

- ยาสูดพ่น cromolyn sodium (B/A), ipratopium (B/B1),
budesonide (B/B3), beclomethasone (C/B3)
- ยาสูดพ่นขยายหลอดลม salbutamol (C/A), terbutaline
(B/A)
- ยารับประทาน theophylline (C/A)
- ยาสูดพ่นขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์นาน salmeterol
(C/B3), formoterol (C/-) เนื่องจากยังมีการศึกษาน้ อยและมี
ข้ อมูลการเกิด delayed ossification ในสัตว์ จึงควร reserve
ไว้ ใช้ กรณีรักษาด้ วย low-potency inhaled steroid เดี่ยวๆ
แล้ วไม่ได้ ผล
- Systemic corticosteroids ใช้ เฉพาะกรณีมีอาการรุ นแรง
(oral steroids should not be withheld in acute severe
asthma)
- Pyridoxine (A/-), cyanocobalamin (C/-),
pyridoxine + doxylamine (A/A)
- หากมีอาการต่อเนื่อง (persistent) อาจใช้ meclizine (B/-),
promethazine (C/C), diphenhydramine (B/A),
dimenhydrinate (B/A), prochlorperazine (C/C),
metoclopramide (B/A)
- Ondansetron (B/B1) ให้ ผลดีมากในการลดอาการเมื่อให้
วันละสองครัง้
- ยาลดกรด (ซึง่ ประกอบด้ วย aluminium, calcium หรื อ
magnesium), sucralfate (B/B1)
- หากไม่ได้ ผลสามารถใช้ H2 blockers หรื อ PPIs
(ranitidine (B/B1), lansoprazole (B/B3)  preferred)
- Metoclopramide (B/A)
- Bulk-forming agents
- Docusate (C/A)
- หากไม่ได้ ผลเพียงพอ ควรพิจารณาให้ polyethylene
glycol (PEG) solution (C/-)
- สามารถใช้ bisacodyl (B/A), senna (C/A), lactulose
(B/-), sorbitol เป็ นครัง้ คราว
- Kaolin and pectin (C/-)
- หากไม่ได้ ผลให้ ใช้ loperamide (B/B3) ตามอาการ
- Acetaminophen (B/A)
- อาจใช้ NSAIDs เป็ นครัง้ คราวกรณีที่ใช้ acetaminophen
ไม่ได้ ผล

- โดยทัว่ ไปแล้ ว หลักการรักษา
เหมือนกับผู้ป่วยที่ไม่ได้ ตงครรภ์
ั้
- ในผู้ป่วยที่ควบคุมอาการได้ ดีด้วย
ยาสูดพ่น corticosteroids ชนิดอื่น
หรื อ montelukast, zafirlukast
(B/B1) ตังแต่
้ ก่อนตังครรภ์
้
สามารถ
ใช้ ตอ่ ได้

- ควรหลีกเลี่ยงการใช้ magnesium
trisilicate โดยเฉพาะการใช้ ใน
ระยะยาวหรื อขนาดสูง
- หลีกเลี่ยง sodium bicarbonate
(C/-)
- ห้ ามใช้ misoprostol (X/X)
- ยังไม่มีการศึกษาถึงผลการใช้ ยา
lactulose (B/-) ระหว่างตังครรภ์
้
ใน
มนุษย์ แต่ความเสี่ยงต่อทารกน่าจะ
น้ อยมาก
- หลีกเลี่ยง castor oil (X/-) และ
mineral oil (C/-)

- ห้ ามใช้ ergotamine (X/C)
- การใช้ NSAIDs เป็ นเวลานานอาจ
มีผลลดภาวะการเจริ ญพันธุ์
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- หาก acetaminophen หรื อ NSAIDs ใช้ ไม่ได้ ผลอาจใช้ ยา
acetaminophen+codeine (C/A) เป็ นครัง้ คราว
- อาจใช้ sumatriptan (C/B3) กรณียาอื่นข้ างต้ นไม่ได้ ผล
- Metoclopramide (B/A) เมื่อมีอาการคลื่นไส้

เริม

- Acyclovir (B/B3)

กำรติดเชือ้ แบคทีเรีย

- ยากลุ่ม penicillins และ cephalosporins
- Nitrofurantoin (B/A)
- Clindamycin (B/A)
- Erythromycin (B/A)
- Azithromycin (B/B1)
- Metronidazole (B/B2)

- กรณีจาเป็ นต้ องใช้ ยากลุ่ม aminoglycosides ควรเลือกใช้
gentamicin (C/D)
ยำต้ ำนวัณโรค
- Rifampicin (C/C), isoniazid (C/A), ethambutol (B/A),
pyrazinamide (C/B2)
- ในประเทศสหรัฐอเมริ กาไม่แนะนาให้ ใช้ pyrazinamide
เนื่องจากยังไม่ทราบผลที่อาจเกิดขึ ้นต่อทารกในครรภ์ ยกเว้ น
กรณีที่ผ้ ปู ่ วยติดเชื ้อ HIV ร่ วมด้ วย
-หากมีการใช้ rifampicin หรื อ isoniazid ในช่วง 2-3 สัปดาห์
ก่อนคลอด ควรให้ วติ ามินเคเสริ มแก่มารดาในช่วงเวลา
ดังกล่าวและให้ ในทารกแรกเกิดเพื่อป้องกัน HDN
- INH: monthly monitoring of LFT

กำรติดเชือ้ รำ

- ยาใช้ เฉพาะที่ econazole (C/A), clotrimazole (B/A),

(fertility)
- การใช้ NSAIDs ในช่วงต้ นของการ
ตังครรภ์
้
อาจเพิ่มความเสี่ยงในการ
เกิดการแท้ ง โดยความเสี่ยงจะ
เพิ่มขึ ้นเมื่อมีการใช้ ยาในช่วงที่เกิด
การปฏิสนธิหรื อเมื่อมีการใช้ ยาเกิน
หนึง่ สัปดาห์
- หลีกเลี่ยงการใช้ NSAIDs ตังแต่
้
อายุครรภ์ 28 สัปดาห์เป็ นต้ นไป
โดยเฉพาะการให้ แบบ repeated
dose
- หลีกเลี่ยง COX-2 inhibitors
- ข้ อมูลการใช้ valacyclovir (B/B3)
และ famciclovir (B/B1) มีจากัด
- หลีกเลี่ยง erythromycin estolate
เพราะทาให้ เกิดพิษต่อตับของมารดา
- หลีกเลี่ยงการใช้ metronidazole
ในช่วงไตรมาสแรก
- หลีกเลี่ยงการใช้ cotrimoxazole
(C@/C) ในช่วงไตรมาสแรกและไตร
มาสที่ 3
- หลีกเลี่ยงการใช้ ยากลุ่ม
tetracyclines (D/D) โดยเฉพาะ
ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3
- Clarithromycin (C/B3): ข้ อมูลการ
ใช้ ในมนุษย์มีจากัดและข้ อมูลในสัตว์
พบว่ามีความเสี่ยงสูงในการทาให้
เกิดความผิดปกติ
- จากัดการใช้ fluoroquinolones
(C/B3) โดยให้ ใช้ เฉพาะกรณีจาเป็ น
และหลีกเลี่ยงในไตรมาสแรก
- Aminoglycosides อาจทาให้ ระบบ
การได้ ยินของทารกผิดปกติ โดยมี
รายงานการเกิดจากการใช้ ยา
streptomycin (D/-) และ
kanamycin (D/D)
- Ketoconazole (C/B3): ข้ อมูลการ
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miconazole (C/A), ketoconazole (C/B3)
- Nystatin (C/A)
- Amphotericin B (B/B3) สาหรับรักษา systemic fungal
infections
- พบว่าการใช้ fluconazole (C/D) แบบครัง้ เดียวในขนาด
150 mg ไม่ทาให้ เกิดความผิดปกติตอ่ ทารก จึงอาจใช้ ได้ ใน
vaginal candidiasis
สิว

- ยาทา benzoyl peroxide (C/-), clindamycin (B/A),
erythromycin (B/A)

ใช้ ในมนุษย์มีจากัดและข้ อมูลในสัตว์
พบว่ามีความเสี่ยงในการทาให้ เกิด
ความผิดปกติ
-การใช้ fluconazole ระยะยาวและ
ขนาดสูงอาจสัมพันธ์กบั การเกิด
birth defect (FDA cat. D)
- ข้ อมูลการใช้ lipid formulations
ของ amphotericin B มีจากัด
- ควรหยุดใช้ ยา isotretinoin (X/X)
อย่างน้ อย 1 เดือนก่อนตังครรภ์
้

&

Beta-blockers : FDA category C ในไตรมาสแรก และ D ในไตรมาสที่ 2 และ 3, TGA category C
@ ในช่วงใกล้ คลอด จัดเป็ น FDA category D

สรุปหลักกำรทั่วไปในกำรใช้ ยำในสตรีมีครรภ์
การใช้ ยาในสตรี มคี รรภ์
จะต้ องคานึงถึงการเปลีย่ นแปลงทางสรี รวิทยาของมารดาและการเปลีย่ น
แปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ ของยาที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้ ยา และที่สาคัญอย่างยิ่งทีต่ ้ องคานึงถึง คือผล
กระทบของยาที่อาจเกิดขึ ้นต่อทารกในครรภ์ ดังนันการจะเลื
้
อกใช้ ยาใดๆ ในระหว่างตังครรภ์
้
นนต้
ั ้ องมีข้อบ่งใช้ ที่
ชัดเจน และจะต้ องคานึงถึงหลักการต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
 ก่อนที่สตรี ในวัยเจริ ญพันธุ์จะใช้ ยาทีม่ ีความเสีย่ งในการทาให้ เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์
จะต้ องประเมินโอกาสในการตังครรภ์
้
ของสตรี รายนันเสี
้ ยก่อน
 ในการรักษาสภาวะโรคหรื ออาการบางอย่างในสตรี มคี รรภ์ หากเป็ นไปได้ ควรใช้ วธิ ีการรักษาโดย
ไม่ใช้ ยาเป็ นอันดับแรก เมื่อไม่ได้ ผลหรื อได้ ผลไม่เป็ นที่พอใจจึงจะพิจารณาให้ ยา แต่ต้องรักษาควบคูไ่ ปกับการ
รักษาโดยไม่ใช้ ยา เพื่อให้ มีการใช้ ยาน้ อยที่สดุ
 หากเป็ นไปได้ ควรหลีกเลีย่ งการใช้ ยาหรื อใช้ ยาให้ น้อยที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ ระหว่างการตังครรภ์
้
ในช่วงไตรมาสแรก
 เลือกใช้ ยาเท่าทีจ่ าเป็ นในช่วงการตังครรภ์
้
และเลือกใช้ ยาทีม่ ีข้อมูลความปลอดภัยมากที่สดุ โดย
ประเมินระหว่างความเสีย่ งของยาต่อทารกในครรภ์และประโยชน์ของยาที่จะได้ รับอย่างรอบคอบ
 ใช้ ยาในขนาดตา่ ที่สดุ ที่แนะนาให้ ใช้ ซึง่ เป็ นขนาดที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้ ในระหว่าง
การตังครรภ์
้
และใช้ ในระยะเวลาสันที
้ ่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
 พยายามไม่ใช้ ยาหลายชนิดพร้ อมกัน (polypharmacy) และหลีกเลีย่ งการใช้ ยาสูตรผสมในการ
รักษาโรคหรื ออาการต่าง ๆ ในระหว่างการตังครรภ์
้
 ควรเลือกใช้ ยาชนิดเก่าที่ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นยามาตรฐานในการรักษามากกว่ายาชนิดใหม่
เนื่องจากยาชนิดใหม่ๆ จะมีข้อมูลความปลอดภัยต่อทารกในครรภ์น้อยกว่า ยกเว้ นไม่มียามาตรฐานชนิดอื่นๆ ให้
เลือกใช้ แล้ ว หรื อเมื่อประเมินแล้ วพบว่าเมื่อนายาชนิดใหม่มาใช้ แล้ วจะได้ รับประโยชน์มากกว่าการเลือกใช้ ยา
ชนิดเก่าอย่างมีนยั สาคัญ
 การใช้ ยาทุกชนิดในสตรีมีครรภ์ควรอยูภ่ ายใต้ การดูแลของแพทย์หรื อเภสัชกรอย่างใกล้ ชิด
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Drug Use in Lactation
บทนำ
ข้ อมูลทางวิชาการจานวนมากแสดงให้ เห็น ถึงประโยชน์ของการเลี ้ยงบุตรด้ วยน ้านมมารดา ทารกที่
ได้ รับการเลี ้ยงดูด้วยน ้านมมารดามีอบุ ตั ิการณ์การเสียชีวิต อุบตั ิการณ์และ/หรื อความรุ นแรงของโรคหรื อความ
เจ็บป่ วยต่างๆ เช่น ท้ องเสีย โรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจ หูชนั ้ กลางอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากการติดเชือ้
แบคทีเรี ย ลาไส้ เล็กและลาไส้ ใหญ่อกั เสบทาให้ เนื ้อตาย (necrotizing enterocolitis) หรื อการติดเชือ้ ในระบบ
ทางเดินปั สสาวะต่ากว่าทารกที่ไม่ได้ รับการเลี ้ยงดูด้วยน ้านมมารดา และพบว่าผลดีระยะยาวของการได้ รับน ้านม
มารดาคือ มีความเสี่ยงต่าในการเกิด obesity, childhood cancers รวมถึง leukemia และ lymphoma,
diabetes mellitus, adult cardiovascular risk, allergic disorders และอาจช่ วย improved
neurodevelopment outcome ในทารกได้ ส่วนมารดาที่ให้ นมบุตรด้ วยตนเองจะทาให้ มดลูกเข้ าอู่เร็ วขึน้
น ้าหนักตัวลดลงเท่ากับน ้าหนักเดิมก่อนตังครรภ์
้
เร็ วขึ ้น มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ งเต้ านม และมะเร็ งรังไข่
ลดลง ลด cardiovascular risk รวมทังความเสี
้
ย่ งในการเกิดภาวะกระดูกพรุนและการแตกหักของกระดูกสะโพก
The American Academy of Pediatrics (AAP) และ WHO แนะนาให้ เลี ้ยงบุตรด้ วยน ้านมมารดาเพียงอย่าง
เดียว (exclusive breastfeeding) จนถึงอายุ 6 เดือน และให้ ต่อเนื่องไป (ร่ วมกับ complementary foods)
จนถึงอายุอย่างน้ อย 1-2 ปี
เมื่อมีความจาเป็ นต้ องใช้ ยา ทังตั
้ วมารดาและบุคลากรสาธารณสุขมักกังวลถึงความปลอดภัยในการใช้
ยาระหว่างให้ นมบุตร ทาให้ มารดาหยุดให้ นมบุตรระหว่างใช้ ยาหรื อมารดาตัดสินใจไม่ใช้ ยา โดยยอมทนทรมาน
กับความเจ็บป่ วย เช่น มีการศึกษาที่ติดตามอุบตั ิการณ์ ความไม่ร่วมมือในการใช้ ยาปฏิชีวนะในสตรี ให้ นมบุตร
จานวน 203 คน พบว่าร้ อยละ 7 หยุดให้ นมบุตรระหว่างการรับประทานยาปฏิชีวนะ และร้ อยละ 15 ไม่ยอมรักษา
ด้ วยยาปฏิชีวนะ โดยเหตุผลหนึง่ ที่สตรี เหล่านี ้หยุดให้ นมบุตรเนื่องจากบุคลากรสาธารณสุขเป็ นผู้แนะนา ทังที
้ ่ใ น
ความเป็ นจริ งแล้ วพบว่าทารกซึ่งได้ รับนา้ นมจากมารดาที่มีการใช้ ยานัน้ มีเพียงส่วนน้ อยที่เกิ ดอาการไม่พึง
ประสงค์ขึ ้น และอาการไม่พงึ ประสงค์ที่เกิดก็มีความรุนแรงน้ อยมาก
ในปั จจุบนั มียาเพียงไม่กี่ชนิดเท่านันที
้ ่ห้ามใช้ ในระหว่างให้ นมบุตรเนื่องจากมีหลักฐานว่าก่อให้ เกิด
อาการไม่พงึ ประสงค์ที่รุนแรงต่อในทารกที่ได้ รับน ้านมจากมารดาที่ใช้ ยานันอยู
้ ่ ดังแสดงในตารางที่ 1

กำรผ่ ำนของยำไปสู่นำ้ นม
ยาส่วนใหญ่ผ่านจากพลาสมาเข้ าสู่น ้านมโดยวิธี passive diffusion โดยยาจะแพร่ จากบริ เวณที่มี
ความเข้ มข้ นของยาสูงในที่นี ้ คือ พลาสมาของมารดา ผ่านผนังหลอดเลือดฝอยไปยังบริ เวณที่มีความเข้ มข้ นของ
ยาต่า ซึง่ ก็คือ น ้านม จนกระทัง่ อยูใ่ นสภาวะสมดุล
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ตำรำงที่ 1 ยำที่ห้ำมใช้ ในสตรีให้ นมบุตร
ยำ

ผลที่อำจเกิดขึน้ กับมำรดำหรือทำรก
Amiodarone
ยามีค่าครึ่ งชีวิตยาวและแพร่ กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ได้ ดี ยามีส่วนประกอบ
ของ idodides มาก ทารกที่ได้ รับนมจากมารดาที่ใช้ ยานี ้อยู่มีความเสี่ยงต่อการ
เกิดความผิดปกติของหัวใจ และการกดการทางานของต่อมไทรอยด์
Antineoplastic agents
ทารกอาจเกิ ดอาการไม่ พึง ประสงค์ เช่น การกดไขกระดูก หรื อ การทาลาย
epithelial cell ในลาไส้ เล็ก มีรายงานทารกที่ได้ รับนา้ นมจากมารดาที่ใช้ ยานี ้
เกิดภาวะ neutropenia และ leukopenia
Clozapine
สะสมในนา้ นมและพบยาในกระแสเลื อดของทารกในระดับที่สูง พบรายงาน
การเกิดการนอนหลับที่ผิดปกติและ agranulocytosis ในทารก
Doxepin
มีรายงานการเกิดภาวะสงบ (sedation) และการหยุดหายใจในทารก
Ergot alkaloids (ergonovine,
มีรายงานการเกิดภาวะพิษเออร์ กอต (ergotism) ได้ แก่ อาเจียนและท้ องเสีย
ergotamine, cabergoline)
ในทารกที่ได้ รับน ้านมจากมารดาที่ใช้ ยานี ้
ยามีฤทธิ์ในการลดปริ มาณฮอร์ โมน prolactin อาจทาให้ สร้ างน ้านมลดลง
Iodides
พบปริ มาณ iodides ในน ้านมสูง อาจกดการทางานของต่อมไทรอยด์ในทารก
ยาในรู ปแบบใช้ ภายนอกก็ควรหลีกเลี่ยงถ้ าเป็ นไปได้ โดยเฉพาะการใช้ บริ เวณ
mucous membranes (เช่น vaginal douching) หรื อบริ เวณแผลเปิ ด
Lithium
พบปริ มาณในน ้านมสูง ทารกเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์มาก
Methotrexate,immunosuppressants ทารกอาจเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ เช่น การกดระบบภูมิค้ มุ กัน
Radiopharmaceuticals
ระหว่างที่มารดาใช้ ยานี ้ ควรหยุดให้ นมบุตรชัว่ คราวหรื อตลอดไป
หมายเหตุ : การใช้ Pseudoephedrineในขนาด 60 mg single dose ลดการสร้ างน ้านมประมาณร้ อยละ 24 ดังนันยานี
้
้จึงสามารถ
ใช้ ได้ แค่ในระยะสันๆ
้ (ควรหลีก เลี่ยงการใช้ ยาในระยะยาว), ยา Tetracyclines สามารถใช้ ได้ อย่างปลอดภัยในระยะสัน้ (< 1 - 3
สัปดาห์), หลีกเลี่ยงการใช้ ในระยะยาว

พบว่าในช่วง 1-2 วันแรกหลังคลอด lactocyte หรื อเซลล์ alveolar ซึง่ เป็ นเซลล์ที่มีหน้ าที่ในการสร้ าง
น ้านมจะมีขนาดเล็ก ทาให้ ช่องว่างระหว่างเซลล์ alveolar ภายในเต้ านมค่อนข้ างกว้ าง ดังนันโปรตี
้
น ไขมัน
immunoglobulin ของมารดาจะผ่านเข้ ามาในนา้ นมได้ ดี หากมารดาได้ รับยาในช่วงนี ้ ยาก็ อาจผ่านจาก
พลาสมาเข้ าสูน่ ้านมได้ มากกว่าช่วงหลังๆ โดยกระบวนการที่เรี ยกว่า intercellular transport อย่างไรก็ตาม
ในช่วง 1–2 วันแรกหลังคลอด น ้านมที่หลัง่ ออกมาซึ่งเรี ยกว่าน ้านมเหลือง (colostrum) ยังมีปริ มาณน้ อย ดังนัน้
ปริ มาณยาที่ทารกจะได้ รับอาจต่ามากจนไม่มีผลทางคลินิก ต่อมาในวันที่ 3-4 จะมีการหลัง่ ฮอร์ โมน prolactin
ซึง่ กระตุ้นให้ เซลล์ alveolar มีขนาดใหญ่ขึ ้น ช่องว่างระหว่างเซลล์จะแคบลง สารต่างๆ จะผ่านจากพลาสมาของ
มารดาไปยังน ้านมโดยกระบวนการที่เรี ยกว่า transcellular transport ซึ่งวิธีนี ้สารจะผ่านได้ น้อยลงเมื่อเทียบวิธี
intercellular transport ดังนันหลั
้ งจากคลอดแล้ วประมาณหนึ่งสัปดาห์ปริ มาณยาที่จะออกมาในน ้านมจะถูก
จากัดให้ น้อยลงตามธรรมชาติ ในสัปดาห์ที่ 2–3 หลังคลอด ร่ างกายจะสร้ างน ้านมที่เรี ยกว่า mature milk ซึ่งมี
องค์ประกอบหลัก คือ ไอออน โปรตีน และไขมัน หากในช่วงนี ้มารดาได้ รับยาที่มีคณ
ุ สมบัติชอบไขมันตัวยาจะ
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ละลายอยูใ่ นละอองไขมัน (lipid droplet) ซึง่ ยาจะถูกหลัง่ ออกไปพร้ อมกับละอองไขมันไปยังน ้านม ความเข้ มข้ น
ของยาที่ชอบไขมันในน ้านมมีปริ มาณเพิ่มมากขึ ้น การขนส่งยาจากพลาสมาของมารดาไปยังน ้านมแสดงดังรูปที่ 1
Milk
fat

Transcellular
transport

Intercellular
transport

Milk

Lipid
Lactocyte
(Alveolar cell)

Drug molecule

Plasma

รูปที่ 1 การขนส่งยาจากพลาสมาของมารดาไปยังน ้านม ในช่วง 1-2 วันแรกหลังคลอด lactocyte หรือเซลล์ alveolar จะมีขนาด
เล็กทาให้ ชอ่ งว่างระหว่างเซลล์ภายในเต้ านมค่อนข้ างกว้ าง
ยาจะผ่านจากพลาสมาเข้ าสูน่ ้านมโดยกระบวนการที่เรียกว่า
intercellular transport (ด้ านขวามือของรูป) เมื่อเซลล์ alveolar มีขนาดใหญ่ขึ ้น ช่องว่างระหว่างเซลล์จะแคบลง สารต่าง ๆ จะ
ผ่านจากพลาสมาของมารดาไปยังน ้านมโดยกระบวนการที่เรียกว่า transcellular transport (ด้ านซ้ ายมือของรูป)

โดยทัว่ ไปการพิจารณาว่ายาถูกขับออกทางน ้านมมากหรื อน้ อยเพียงใด อาจพิจารณาจากค่าสัดส่วน
ระหว่างความเข้ มข้ นยาในน ้านมกับความเข้ มข้ นของยาในพลาสมาของมารดา (milk to plasma ratio; M/P
ratio) โดยทัว่ ไปยาที่มี M/P ratio น้ อยกว่า 1 จัดเป็ นยาถูกขับออกทางน ้านมได้ น้อย และยาที่มี M/P ratio
มากกว่า 1 จัดเป็ นยาที่ถกู ขับออกทางน ้านมได้ มาก อย่างไรก็ตามค่า M/P ratio อย่างเดียวไม่สามารถนามาเป็ น
แนวทางในการพิจารณาเลือกยาให้ แก่สตรี ให้ นมบุตรได้ เนื่องจากการคานวณค่า M/P ratio จากค่าทางเภสัช
จลนศาสตร์ ได้ มาจากการทดลองเก็บข้ อมูลในสตรี ใ ห้ นมบุตรในจานวนจากัด และมีปัจจัยต่างๆ ในขันตอนการ
้
ทดลองที่อาจมีผลกระทบ เช่น เวลาในการเก็บตัวอย่าง นอกจากนี ้ปริ มาณของยาที่ทารกได้ รับยังขึ ้นกับปริ มาตร
ของน ้านมมารดาที่ทารกดื่มในแต่ละวันด้ วย ถึงแม้ ว่ายามีค่า M/P ratio สูง แต่ถ้าทารกได้ รับน ้านมจากมารดาที่
รับประทานยาในปริ มาณน้ อย ทารกก็มีความเสีย่ งต่อการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากยานันน้
้ อย
ปั จจัยที่มีผลต่ อกำรผ่ ำนของยำไปสู่นำ้ นม
แบบจาลองทางเภสัชจลนศาสตร์ ที่ใช้ อธิบายการผ่านของยาจากพลาสมาของมารดาไปยังน ้านมแสดง
ในรู ปที่ 2 หลังจากที่มารดาได้ รับยา ยาจะถูกดูดซึมเข้ าสูร่ ะบบไหลเวียนโลหิต ระดับยาในยาในพลาสมาจะ
ค่อยๆ สูงขึน้ ยาจะแพร่ กระจายไปยังเนือ้ เยื่อหรื ออวัยวะอื่นๆ ทั่วร่ างกาย ยาส่วนหนึ่งจะแพร่ ผ่าน alveolar
epithelial cell ไปยังส่วนของน ้านม จนกระทัง่ ถึงภาวะสมดุล คือ ความเข้ มข้ นของยาในพลาสมาและความ
เข้ มข้ นของยาในน ้านมคงที่ เมื่อยาในร่างกายมารดาถูกกาจัดออกจากร่ างกายระดับยาในพลาสมาจะลดลง ยา
ซึง่ อยูใ่ นส่วนของน ้านมจะแพร่กลับไปยังพลาสมาจนกระทัง่ ถึงภาวะสมดุลใหม่อีกครัง้ จากหลักการดังกล่าวจะ
เห็นได้ ว่า ณ ความเข้ มข้ นของยาในพลาสมาสูงสุด ยาจะถูกแพร่ ผ่านไปยังน ้านมได้ มากที่สดุ ขณะเดียวกัน ณ
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ความเข้ มข้ นของยาในพลาสมาต่าสุด ยาจะไปสูน่ ้านมน้ อยที่สดุ เช่นเดียวกัน เราสามารถประยุกต์หลักการนี ้มา
ใช้ ในการแนะนาการให้ ยาที่มีค่าครึ่ งชีวิตสันแก่
้ สตรี ให้ นมบุตรได้ รวมทังอาจแนะน
้
าให้ สตรี ให้ นมแก่บุตรก่อน
รับประทานยาในครัง้ ต่อไป หรื อหลีกเลีย่ งการให้ นมบุตรในช่วงเวลาเดียวกับที่ระดับยาในพลาสมาสูงสุด สาหรับ
ยาที่สามารถให้ วนั ละครัง้ ได้ ควรแนะนาให้ รับประทานยาก่อนที่จะถึงช่วงเวลาที่ทารกนอนยาวที่สดุ อย่างไรก็
ตามหลักการนี ้อาจไม่มีประโยชน์มากนักในกรณียาที่อยู่ในรู ปออกฤทธิ์นาน (sustained release) หรื อยาที่มีค่า
ครึ่งชีวิตยาวนาน เนื่องจากระดับยาในพลาสมาจะคงที่ตลอดทังวั
้ น

รูปที่ 2 แบบจาลองการขนส่งยาผ่าน alveolar epithelial cell

จากแบบจาลองการขนส่งยาผ่านไปยังน ้านมจะเห็นได้ วา่ ทารกจะได้ รับยามากหรื อน้ อยขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัย
หลัก คือ คุณสมบัติของยา ปั จจัยด้ านมารดาและปั จจัยด้ านทารก ดังนี ้
1. ปั จจัยด้ ำนยำ
- นำ้ หนักโมเลกุลของยำ (molecular weight: MW): ยาทีม่ ี MW ต่า จะสามารถผ่านเข้ าสูน่ ้านมได้ ดี เช่น
lithium (MW 6.941) แต่ถ้า MW มากกว่า 500 จะผ่านสูน่ ้านมได้ ยากขึ ้น และยาที่มี MW มากกว่า 1,000 เช่น
heparin, insulin, interferon จะผ่านเข้ าสูน่ ้านมได้ น้อยมาก
- กำรละลำยในไขมันของยำ (lipophilicity): ยาที่ละลายในไขมันได้ ดีโดยเฉพาะยาที่ออกฤทธิ์ตอ่ ระบบ
ประสาทส่วนกลาง เช่น diazepam จะแพร่ผา่ นไปยังน ้านมได้ มากกว่ายาที่ละลายในน ้าได้ ดี
- กำรแตกตัวเป็ นไอออน: ในน ้านม (pH = 7.2) มีความเป็ นกรดมากกว่าในพลาสมาเล็กน้ อย (pH = 7.4)
ยาที่มคี ณ
ุ สมบัติเป็ นกรดอ่อน เช่น penicillin จะมีสภาวะแตกตัวเป็ นไอออนในพลาสมาและผ่านมายังน ้านมน้ อย
สาหรับยาที่มคี ณ
ุ สมบัติเป็ นด่างอ่อน
เมื่ออยูใ่ นพลาสมาจะแตกตัวเป็ นไอออนได้ น้อยและผ่านเข้ าสูน่ ้านมได้
มากกว่ายาทีค่ ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรดอ่อน
เมื่อยาผ่านเข้ าสูน่ ้านมจะอยูใ่ นสภาวะแตกตัวเป็ นไอออนได้ มากขึ ้น
เนื่องจากค่า pH ในน ้านมตา่ กว่าในพลาสมา ทาให้ ยาถูกกักไว้ ในน ้านม ไม่สามารถผ่านกลับไปยังพลาสมาได้ อกี
ซึง่ เรียกสภาวะนี ้ว่า “ion trapping” ดังนันที
้ ่สภาวะสมดุล ความเข้ มข้ นในน ้านมของยาที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นด่าง
อ่อนจะมากกว่าความเข้ มข้ นของยานันในพลาสมา
้
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- กำรจับกับโปรตีนในพลำสมำ: ยาที่จบั กับโปรตีนในพลาสมาได้ ดีมาก เช่น warfarin (จับกับโปรตีนใน
พลาสมาประมาณ 99%) จะมีปริมาณยาในรูปอิสระน้ อยและผ่านไปยังน ้านมได้ น้อย
- Bioavailability: เนื่องจากยาในน ้านมมารดาจะผ่านเข้ าสูท่ ารกได้ โดยการรับประทานน ้านมทางปาก
เท่านัน้ ดังนัน้ oral bioavailability จึงเป็ นปั จจัยสาคัญในการกาหนดว่าทารกจะได้ รับยามากน้ อยเพียงใด ซึง่ ยา
ที่มี oral bioavailability น้ อยจะถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารของทารกและเข้ าสูร่ ะบบไหลเวียนโลหิตของทารก
ได้ น้อยด้ วย ยาเหล่านี ้ได้ แก่ enoxaparin, heparin, insulin, infliximab, etanercept, interfereon, ยากลุม่
aminoglycosides, ยากลุม่ cephalosporins รุ่นที่ 3 บางชนิด, vancomycin, magnesium hydroxide,
magnesium sulfate, morphine, omeprazole, lanzoprazole, sumatriptan, inhaled steroids, inhaled beta
agonists เป็ นต้ น
การพิจารณาปั จจัยเหล่านี ้ต้ องพิจารณาในภาพรวม
เนื่องจากเพียงแค่ปัจจัยใดปั จจัยหนึง่ อาจไม่
สามารถใช้ ในการทานายการผ่านของยาไปสูน่ ้านมได้ อย่างถูกต้ อง เช่น ยาในกลุม่ beta blockers ที่เป็ น lipid
soluble (เช่น propranolol) นันจะเป็
้
นยาที่สามารถจับกับโปรตีนในพลาสมาได้ ดี จึงทาให้ ผา่ นไปสูน่ ้านมได้ น้อย
สามารถใช้ ได้ ในสตรี ให้ นมบุตร
2. ปั จจัยด้ ำนมำรดำ (maternal factor)
ความเข้ มข้ นของระดับยาในพลาสมาของมารดาเป็ นปั จจัยที่กาหนดปริ มาณของยาที่จะผ่านไปยัง
น ้านม ในการพิจารณาเลือกยาให้ แก่สตรี ให้ นมบุตรจึงควรพิจารณาเลือกใช้ ยาที่ถกู ดูดซึมจากทางเดินอาหารได้
น้ อ ย หรื อ ยาที่ ถูก เปลี่ ย นสภาพเมื่ อ ผ่า นตับ ครั ง้ แรก (first-pass effect) ได้ ม าก หรื อ ใช้ ยารู ป แบบอื่ น
นอกเหนือจากรู ปแบบฉีดหรื อรับประทาน เช่น ยารู ปแบบยาทา ยาสูดพ่นเฉพาะที่ เป็ นต้ น เป็ นอันดับแรก และ
พิจารณาให้ ขนาดยาต่าที่สดุ ที่ให้ ผลในการรักษา
ระยะเวลาหลังคลอดบุตรก็มีผลต่อปริ มาณยาที่ทารกจะได้ รับเช่นกัน กล่าวคือ ในช่วง 1–2 วันแรกหลัง
คลอดบุตร ปริ มาณน ้านมที่ผลิตยังน้ อยอยู่ หากมารดารับประทานยาในช่วงระยะเวลานี ้ ทารกอาจได้ รับยาจาก
น ้านมมารดาในปริ มาณที่น้อยมากจนอาจไม่มีผลทางคลินิก แต่ช่วงระยะเวลาหลังจากนันจะมี
้ การผลิตน ้านมใน
ปริ มาณมากขึ ้น หากมารดารับประทานยาในช่วงระยะเวลานี ้ ทารกอาจได้ รับยาจากน ้านมมารดาในปริ มาณมาก
อย่างไรก็ตามต้ องพิจารณาปั จจัยอื่นๆ ร่วมด้ วยก่อนที่จะตัดสินว่ายาที่ได้ รับจะมีผลต่อทารกมากหรื อน้ อยเพียงใด
3. ปั จจัยด้ ำนทำรก (infant factor)
รูปแบบการดูดน ้านมของทารกเป็ นปั จจัยหนึ่งที่กาหนดปริ มาณยาที่ทารกได้ รับ ทารกที่ดดู นมได้ มาก
และดูดนมบ่อย ๆ ก็จะได้ รับยาในปริ มาณมากไปด้ วย
ทารกอาจถูกจัดเป็ นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่ ได้ รับผ่านทางน ้านม
ตามอายุได้ ดังนี ้ กลุม่ ทารกที่มีความเสีย่ งต่า ได้ แก่ ทารกอายุ 6–18 เดือน ซึ่งทารกในกลุม่ นี ้จะมีพฒ
ั นาการของ
อวัยวะที่ใช้ ในการกาจัดยาค่อนข้ างดีแล้ ว กลุม่ ทารกที่มีความเสี่ยงปานกลาง ได้ แก่ ทารกอายุต่ากว่า 6 เดือน
และกลุม่ ทารกที่มีความเสี่ยงสูง ได้ แก่ ทารกคลอดก่อนกาหนดและทารกแรกเกิดถึง 1 เดือน เป็ นต้ น ซึ่งมีการ
ทางานของตับและไตซึ่งเป็ นอวัยวะหลักในการกาจัดยายังไม่สมบูรณ์ จะต้ องระมัดระวังในการเลื อกใช้ ยาใน
มารดามากเป็ นพิเศษ ตัวอย่างยาที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ ในสตรี ให้ นมแก่ทารกที่คลอดก่อนกาหนดและทารกแรก
เกิด แสดงในตารางที่ 2
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ตำรำงที่ 2 ยำที่ควรหลีกเลี่ยงกำรใช้ ในสตรีให้ นมแก่ บุตรที่คลอดก่ อนกำหนดหรือทำรกแรกคลอด
ยำ

ผลจำกกำรใช้ ยำที่อำจเกิดขึน้

Acebutolol
ACE inhibitors
Alcohol
Amphetamines
Antineoplastic agents
Caffeine

อาจทาให้ เกิดภาวะความดันโลหิต (BP) ต่าในทารก
อาจทาให้ เกิดภาวะ BP ต่าในทารก หากต้ องใช้ ยานี ้ควรให้ หลังจากคลอดบุตรแล้ วหลายสัปดาห์
อาจลดการผลิตน ้านมได้
มีรายงานว่ายานี ้ถูกขับออกทางน ้านมได้ มาก ซึง่ อาจมีผลกระตุ้นทารกได้
มีพิษต่อเซลล์ มีรายงานการกดภูมิค้ มุ กันในทารก
พบระดับ caffeine ในนา้ นมต่า แต่ค่าครึ่ งชีวิต ในทารกแรกเกิด ยาว มีรายงานการเกิ ดความตกอกตกใจ
(jitteriness) และมีผลกระตุ้นทารก
ยามีฤทธิ์ยบั ยังการหลั
้
ง่ ฮอร์ โมน prolactin ทาให้ มีการผลิตน ้านมลดลง
อาจลดการผลิตน ้านม
มีรายงานการเกิดตัวสัน่ (tremulousness), colic, ร้ องไห้ , ภาวะกล้ ามเนื ้อตึงตัวน้ อย (hypotonia) ในทารก
พบระดับ iodine ในน ้านมสูง อาจทาให้ เกิดการกดการทางานของต่อมไทรอยด์ในทารก
พบระดับยาในน ้านมสูง
อาจทาให้ เกิดภาวะ hemolysis ในทารกกลุม่ นี ้ได้ เนื่องจาก red cell membrane มี stability ต่า
ยามีฤทธิ์ยบั ยังการหลั
้
ง่ ฮอร์ โมน prolactin ทาให้ มีการผลิตน ้านมลดลง
การใช้ ยานี ้ในช่วงแรกคลอดอาจลดการหลัง่ น ้านมลงได้
ยาอาจลดการหลัง่ น ้านม
ยาจะไปแทนที่การจับของ bilirubin กับ albumin ซึง่ อาจทาให้ เกิดภาวะ hyperbilirubinemia ในทารกได้
ไม่ควรใช้ ใน G6PD deficiency

Ergotamine
Estrogen
Fluoxetine
Iodine
Lithium
Oxidizing agents
Dopaminergic agents
Progestins
Pseudoephedrine
Sulfonamides

กำรประมำณค่ ำปริมำณยำที่ทำรกได้ รับ (Estimating infant exposure)
การคานวณหาปริ มาณยาที่ทารกได้ รับจากน ้านมมารดาที่แท้ จริ งนันเป็
้ นไปได้ ยาก เนื่องจากขึ ้นอยู่กบั
ปั จ จัย หลายอย่ า ง นอกจากนี ย้ ัง มี ค วามแปรผัน ในมารดาและทารกแต่ ล ะคน โดยทั่ ว ไปข้ อ มูล ทางเภสัช
จลนศาสตร์ ต่างๆ ที่ใช้ คานวณปริ มาณยาที่ผ่านจากพลาสมาไปยังนา้ นม ได้ มาจากรายงานกรณี ศึกษา หรื อ
การศึกษาในสตรี ให้ นมบุตรจานวนจากัด อย่างไรก็ตาม สามารถประมาณค่าปริ มาณยาบางชนิดที่ทารกได้ รับ
จากน ้านมมารดาได้ โดยคานวณเป็ นค่าขนาดยาที่ทารกได้ รับ (absolute infant dose; Dinf) ดังแสดงในสมการ 1
Dinf (mg/kg/day) = Drug concentration in milk (mg/L)  milk volume (L/kg/day) ...สมการที่ 1
โดยความเข้ มข้ นของยาในน ้านมสามารถหาได้ จากข้ อมูลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ค่าความ
เข้ มข้ นของยาในน ้านมอาจเป็ นความเข้ มข้ นของยาในน ้านมสูงสุด (Cmax) หรื อเป็ นความเข้ มข้ นของยาในน ้านม
เฉลี่ย ณ สภาวะสมดุล (Cav) ก็ได้ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่ามักจะใช้ Cav ในการคานวณ อย่างไรก็ตามการใช้ Cmax ใน
การคานวณก็จะทาให้ ทราบค่าขนาดยาสูงสุดที่ทารกอาจได้ รับ ส่วนการวัดค่าปริ มาตรนมที่ทารกได้ รับต่อวันนัน้
อาจทาได้ ยาก เพราะทารกแต่ละคนจะได้ รับน ้านมในปริ มาตรทีแ่ ตกต่างกัน ขึ ้นกับอายุของทารก และความถี่ใน
การได้ รับน ้านม โดยทัว่ ไปในทางคลินิกใช้ ค่าปริ มาตรน ้านมที่ทารกอายุ 0–6 เดือนแรกได้ รับเฉลี่ยต่อวัน เท่ากับ
0.15 ลิตร/กิโลกรัม/วัน
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ในกรณีที่ไม่ทราบค่าความเข้ มข้ นของยาในน ้านม แต่ทราบค่ M/P ratio ก็สามารถหาค่าความเข้ มข้ น
ของยาในน ้านมได้ ดงั สมการที่ 2
Drug concentration in milk = maternal plasma drug concentration  M/P ratio ………..สมการที่ 2
ค่า absolute infant dose ที่ได้ มีประโยชน์ในการนามาพิจารณาความปลอดภัยจากปริ มาณยาที่คาด
ว่าทารกจะได้ รับจากน ้านมมารดา โดยนามาเปรี ยบเทียบโดยตรงกับข้ อมูลยาชนิดเดียวกันที่มีการใช้ ในทารกใน
ตาราต่าง ๆ ว่าขนาดยานันอยู
้ ่ในช่วงการรักษาหรื อเกินกว่าช่วงการรักษา ถ้ าค่า absolute infant dose อยู่ต่า
กว่าหรื ออยูใ่ นช่วงการรักษาก็ทานายได้ วา่ ทารกสามารถดูดนมจากมารดาที่ใช้ ยานันอยู
้ ไ่ ด้ อย่างปลอดภัย แต่ก็มี
ข้ อจากัดคือจะต้ องมีข้อมูลการใช้ ยาชนิดนันในทารกด้
้
วย
ค่า absolute infant dose สามารถนามาหาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดยาที่ทารกได้ รับและขนาดยาที่
มารดาได้ รับ (relative infant dose, RID) ได้ จากสมการที่ 3
Relative infant dose =

Dinf (mg/kg/day)

 100

………สมการที่ 3

Maternal dose (mg/kg/day)
ค่า RID อยูใ่ นรูปร้ อยละของขนาดยาที่ทารกได้ รับเมื่อเทียบกับขนาดยาที่มารดาได้ รับ โดยค่า RID นัน้
เป็ นพารามิเตอร์ ที่มีประโยชน์มากที่สดุ ในการประเมินความปลอดภัยของทารกจากการได้ รับยาที่ผ่านทางน ้านม
โดยทัว่ ไปสาหรับทารกที่คลอดเมื่อครบกาหนด (full-term infant) ยาที่มีค่า RID มากกว่าร้ อยละ 10 จัดอยู่ใน
“level of concern” ซึ่งหมายความว่า ควรใช้ ยำนีใ้ นสตรี ให้ นมบุตรด้ วยควำมระมัดระวัง อย่างไรก็ตามใน
การแปลผลค่า RID ควรคานึง่ ถึงปั จจัยอื่นร่ วมด้ วย เช่น อายุของทารก สภาวะของทารกแต่ละคน และหลักฐาน
ทางวิชาการเกี่ยวกับความปลอดภัยของยาแต่ละชนิด เป็ นต้ น

กำรแบ่ งกลุ่มยำตำมควำมเสี่ยงสำหรับกำรใช้ ในสตรี ให้ นมบุตร
การแบ่งกลุม่ ยาตามความเสีย่ งสาหรับการใช้ ในสตรี ให้ นมบุตรพบได้ หลายแบบขึ ้นกับแต่ละหน่วยงาน
หรื อแต่ละบทความ โดยจะมีคาจากัดความของกลุม่ ความเสีย่ งแต่ละกลุม่ กากับอยูใ่ นเอกสารของหน่วยงานหรื อ
บทความนันๆ
้ เช่น การแบ่งโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึง่ ได้ แบ่งยาออกเป็ น 5 กลุม่ ได้ แก่
Compatible with breastfeeding
หมายถึง ยาที่ไม่พบว่ามีข้อห้ ามใช้ ในสตรี ให้ นมบุตร หรื อไม่พบข้ อห้ ามใช้ ในทางทฤษฎี และเป็ นยาที่ได้ รับการ
พิจารณาแล้ วว่ามีความปลอดภัยในการใช้ ในสตรี ให้ นมบุตร เช่น acetaminophen, allopurinol, amoxicillin,
colchicine, ibuprofen, prednisolone, warfarin เป็ นต้ น
Compatible with breastfeeding. Monitor infant for side-effects
หมายถึง ยาซึง่ ในทางทฤษฎีแล้ วอาจทาให้ เกิดผลข้ างเคียงต่อทารกได้ แต่ในความเป็ นจริ งไม่พบว่าการใช้ ยานี ้
ก่อให้ เกิดผลข้ างเคียงต่อทารกหรืออาจมีการพบว่ายาทาให้ เกิดผลข้ างเคียงต่อทารกเพียงเล็กน้ อย (mild) แต่ก็
พบได้ ไม่บอ่ ยนัก การใช้ ยานี ้ต้ องให้ ข้อมูลแก่สตรี ให้ นมบุตรถึงผลข้ างเคียงที่อาจเกิดขึ ้นได้ และแนะนาให้ กลับมา
พบแพทย์หากเกิดผลข้ างเคียงต่อทารก
ซึง่ กรณีทเี่ กิดผลข้ างเคียงขึ ้นให้ หยุดใช้ ยาและหากจาเป็ นก็ให้ หายา
ทดแทนซึง่ มีความปลอดภัยสาหรับการใช้ ในสตรีให้ นมบุตร
หากมารดาไม่สามารถหยุดใช้ ยานันได้
้ อาจ
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จาเป็ นต้ องงดให้ นมบุตรจนกว่าจะหยุดใช้ ยา
โดยแนะนาให้ บีบน ้านมทิ ้งอย่างสม่าเสมอเพื่อกระตุ้นการหลัง่
น ้านมซึง่ จะทาให้ มารดาสามารถกลับมาให้ นมบุตรได้ อีกเมื่อหยุดใช้ ยาแล้ ว
ตัวอย่างยาในกลุม่ นี ้ได้ แก่
carbamazepine, phenytoin, propranolol, streptomycin, valproic acid เป็ นต้ น
Avoid if possible. Monitor infant for side-effects
หมายถึง ยาซึง่ พบรายงานการเกิดผลข้ างเคียงต่อทารกโดยเฉพาะผลข้ างเคียงที่อาจมีความรุนแรง ให้ ใช้ ยานี ้
เฉพาะกรณีจาเป็ นอย่างแท้ จริงในการรักษาสภาวะโรคของมารดาซึง่ ไม่มียาอื่นที่ปลอดภัยกว่าทดแทนได้ โดย
มารดาสามารถให้ นมบุตรได้ แต่ต้องให้ คาแนะนาที่ชดั เจนเกี่ยวกับการสังเกตอาการข้ างเคียงที่อาจเกิดขึ ้นใน
ทารกและให้ ติดตามการรักษาอย่างใกล้ ชิด ซึง่ กรณีที่เกิดผลข้ างเคียงขึ ้นให้ หยุดใช้ ยา หากมารดาไม่สามารถหยุด
ใช้ ยานันได้
้ ต้องงดให้ นมบุตรจนกว่าจะหยุดใช้ ยา โดยแนะนาให้ บีบน ้านมทิ ้งอย่างสม่าเสมอเพื่อกระตุ้นการหลัง่
น ้านมซึง่ จะทาให้ มารดาสามารถกลับมาให้ นมบุตรได้ อีกเมื่อหยุดใช้ ยาแล้ ว ตัวอย่างยาในกลุม่ นี ้ ได้ แก่ atenolol,
chlorpromazine, ergotamine, haloperidol, lithium เป็ นต้ น
Avoid if possible. May inhibit lactation
หมายถึง ยาที่สามารถลดการผลิตน ้านมได้ ดังนันหากเป็
้
นไปได้ ควรหลีกเลีย่ งการใช้ ยานี ้ อย่างไรก็ ตามหาก
มารดาจาเป็ นต้ องใช้ ยากลุม่ นี ้ในระยะสันก็
้ ไม่จาเป็ นต้ องเพิ่มนมผสมให้ แก่ทารก แต่ให้ กระตุ้นทารกให้ ดดู นม
บ่อยขึ ้นเพื่อเพิม่ การผลิตน ้านม ยาในกลุม่ นี ้ ได้ แก่ amiloride, ergometrine, estrogens รวมทังยาคุ
้ มกาเนิดที่
ประกอบด้ วย estrogen, furosemide, hydrochlorothiazide, levodopa เป็ นต้ น
Avoid
หมายถึง ยาที่สามารถก่อให้ เกิดผลข้ างเคียงทีเ่ ป็ นอันตรายต่อทารก ดังนันไม่
้ ควรให้ ยานี ้แก่สตรีให้ นมบุตร หาก
จาเป็ นต้ องใช้ ควรงดให้ นมบุตรจนกว่าจะหยุดใช้ ยา และหากการรักษาต้ องใช้ ระยะเวลายาวนานอาจจาเป็ นต้ อง
งดให้ นมบุตรอย่างถาวร ยาซึง่ อยูใ่ นกลุม่ นี ้ส่วนใหญ่เป็ นยารักษามะเร็ งและ radioactive substances
นอกจาก WHO แล้ ว ยังมีการแบ่งกลุม่ ยาสาหรับการใช้ ในสตรี ให้ นมบุตรของ American Academy of
Pediatrics (AAP) ซึง่ มักถูกอ้ างอิงจาก text book หรื อบทความต่างๆ โดยเฉพาะยาในประเภทที่ AAP ระบุวา่
“usually compatible with breastfeeding” คือยาซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ วสามารถใช้ ได้ ในสตรีให้ นมบุตร (เช่น
acetaminophen, acetazolamide, amoxicillin, captopril, methyldopa, warfarin, zolpidem เป็ นต้ น) ส่วน
ยากลุม่ อื่นๆ ที่ AAP ได้ ทาการจาแนกไว้ ได้ แก่ เช่น กลุม่ ยา cytotoxic ที่อาจรบกวนเมแทบอลิซมึ ของเซลล์ใน
ร่างกายทารก (ได้ แก่ cyclophosphamide, cyclosporine, doxorubicin และ methotrexate) กลุม่ ยาหรื อ
สารเคมีทมี่ ีการใช้ ในทางที่ผิดซึง่ มีรายงานผลอันไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก (ได้ แก่ amphetamine, cocaine,
heroin, marijuana และ phencyclidine) กลุม่ สาร radioactive ซึง่ ต้ องหยุดให้ นมบุตรชัว่ คราวขณะได้ รับสาร
เหล่านี ้ กลุม่ ยาซึง่ ไม่ทราบผลต่อทารกแต่ควรต้ องตระหนักถึงผลที่อาจเกิดขึ ้น (เช่น ยาที่ออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาท
หลายชนิด, metronidazole, chloramphenicol เป็ นต้ น) และกลุม่ ยาที่พบว่าอาจมีผลเสียต่อทารกและควรใช้ ใน
สตรี ให้ นมบุตรด้ วยความระมัดระวัง (เช่น atenolol, ergotamine, lithium, phenobarbital, sulfasalazine)
การจัดกลุม่ ยาตามความเสีย่ งสาหรับการใช้ ในสตรีให้ นมบุตรอีกระบบหนึง่ ที่พบได้ คือ การจัดกลุม่ ยา
โดย Thomas W Hale ซึง่ ได้ แบ่งเป็ น 5 กลุม่ ดังนี ้
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L1 (Safest)
มีข้อมูลการใช้ ยากลุม่ นี ้ในสตรีให้ นมบุตรจานวนมาก
โดยไม่มีรายงานการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ในทารก
การศึกษาแบบควบคุมในสตรี ให้ นมบุตรไม่พบความเสีย่ งในการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก และโอกาสที่
จะเกิดอันตรายต่อทารกมีน้อยมาก หรื อยานี ้ไม่ถกู ดูดซึมจากทางเดินอาหารของทารก ตัวอย่างยาในกลุม่ นี ้ได้ แก่
amoxicillin, ampicillin, vacomycin, albuterol, dextromethorphan เป็ นต้ น
L2 (Safer)
มีการศึกษาการใช้ ยากลุม่ นี ้ในสตรี ให้ นมบุตรในจานวนจากัด โดยไม่พบรายงานการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ใน
ทารก และ/หรื อ มีหลักฐานที่แสดงถึงความเสีย่ งในการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารกน้ อยมาก ตัวอย่างยาใน
กลุม่ นี ้ได้ แก่ acyclovir, azithromycin, diphenhydramine, cetirizine, loratadine เป็ นต้ น
L3 (Moderately safe)
ไม่มีการศึกษาแบบควบคุมของการใช้ ยานี ้ในสตรี ให้ นมบุตร อย่างไรก็ตามมีความเป็ นไปได้ ที่ทารกซึง่ ได้ รับนม
จากมารดาที่ใช้ ยากลุม่ นี ้จะมีความเสีย่ งในการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากยา; หรื อ การศึกษาแบบควบคุมใน
สตรี ให้ นมบุตรพบว่ายาทาให้ เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารกที่ไม่รุนแรง (non threatening adverse effect)
ควรใช้ ยากลุม่ นี ้เมื่อประเมินแล้ วว่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าความเสีย่ งต่อทารก
ตัวอย่างยาในกลุม่ นี ้ได้ แก่
indomethacin, clindamycin, lorazepam, chlorpheniramine เป็ นต้ น
L4 (Possibly hazardous)
มีหลักฐานที่แสดงถึงความเสีย่ งต่อการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ในทารกที่ได้ รับน ้านมจากมารดาทีใ่ ช้ ยากลุม่ นี ้
หรื อยานี ้มีผลต่อการผลิตน ้านมในสตรี ให้ นมบุตร
อย่างไรก็ตามอาจพิจารณาใช้ ยากลุม่ นี ้ได้ หากพบว่ายามี
ประโยชน์มากกว่าความเสีย่ ง เช่น ในการณีการใช้ ยาเพื่อรักษาชีวิต หรื อใช้ ในโรคที่รุนแรงซึง่ ยาทีป่ ลอดภัยกว่าไม่
สามารถรักษาได้ หรื อรักษาไม่ได้ ผล ตัวอย่างยาในกลุม่ นี ้ได้ แก่ ciprofloxacin, lithium, naproxen (เมื่อใช้ แบบ
chronic) เป็ นต้ น
L5 (Contraindicated)
จากประสบการณ์การใช้ ยานี ้ในสตรี ให้ นมบุตรพบว่ามีความเสีย่ งต่อทารกอย่างชัดเจนและมีนยั สาคัญต่อการ
เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์; หรื อ ยาในกลุม่ นี ้เป็ นยาที่มคี วามเสีย่ งสูงในการก่อให้ เกิ ดอันตรายต่อทารก และความ
เสีย่ งมีมากกว่าประโยชน์จากการใช้ ยา จึงห้ ามใช้ ยากลุม่ นี ้ในสตรีให้ นมบุตร
อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมียาอีกหลายชนิดที่ไม่มีข้อมูลการใช้ ในสตรี ให้ นมบุตร เช่น penicillamine,
streptokinase, simethicone ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ วอาจแนะนาให้ หลีกเลีย่ งยาเหล่านี ้หรื ออาจพิจารณาปั จจัยอื่นๆ
ร่วมด้ วยเพื่อประเมินความเป็ นไปได้ ในการขับของยาทางน ้านมหรื อความเป็ นไปได้ ในการเกิดผลเสียต่อทารก
เช่น น ้าหนักโมเลกุล ความสามารถในการละลายในไขมัน การจับกับโปรตีน การถูกดูดซึมจากทางเดินอาหาร ผล
จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง เป็ นต้ น เพื่อช่วยในการพิจารณาการใช้ ในสตรีให้ นมบุตร เช่น ยา simethicone ซึง่
ถึงแม้ วา่ จะไม่มีข้อมูลการใช้ ในสตรี ให้ นมบุตร แต่จากการที่ยาไม่ถกู ดูดซึม จึงมีความเสีย่ งในการใช้ ในผู้ป่วยกลุม่
นี ้น้ อยมากและน่าจะสามารถใช้ ได้ ในสตรี ให้ นมบุตร ส่วนยาที่มกี ารจัดกลุม่ ความเสีย่ งนัน้ ควรศึกษาคาจากัด
ความของแต่ละกลุม่ ความเสีย่ งให้ เข้ าใจ เพื่อให้ สามารถนาข้ อมูลไปใช้ ได้ อย่างถูกต้ องปลอดภัย และอาจมีการ
ค้ นคว้ าข้ อมูลของยาแต่ละชนิดในรายละเอียดเพิม่ เติมตามความจาเป็ น

31

ข้ อแนะนำเกี่ยวกับกำรใช้ ยำรักษำโรคเรือ้ รังและยำที่ใช้ บ่อยในสตรีให้ นมบุตร
ข้ อแนะนาเกี่ยวกับการใช้ ยากลุม่ ต่างๆ ในสตรี ให้ นมบุตรที่จะกล่าวถึงนี ้ มีการรวบรวมข้ อมูลจากการ
ศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ จากประสบการณ์การใช้ ยาในสตรี ให้ นมบุตร โดยจะกล่าวถึงกลุม่ ยาที่พบว่ามี
โอกาสใช้ ได้ บอ่ ยในผู้ป่วยกลุม่ นี ้ ได้ แก่ ยาระงับปวดและต้ านอักเสบ ยาต้ านจุลชีพ และยาทีใ่ ช้ รักษาโรคเรื อ้ รัง
ต่างๆ เช่น ลมชัก ซึมเศร้ า ความดันโลหิตสูง เป็ นต้ น
ยำระงับปวดและต้ ำนอักเสบ
สตรี หลังคลอดมีโอกาสสูงที่จะได้ ใช้ ยาระงับปวดและต้ านอักเสบ โดยพบว่ายา acetaminophen
สามารถใช้ ได้ อย่างปลอดภัยในสตรี ให้ นมบุตร การใช้ narcotics ขนาดสูงในมารดา อาจทาให้ เกิด apnea,
bradycardia และ cyanosis ในทารก โดยช่วงอายุสปั ดาห์แรกจะมีความเสีย่ งสูงสุด สาหรับยา codeine ควรใช้
ในระยะสันที
้ ่สดุ และขนาดตา่ ที่สดุ
โดยแนะนาให้ มารดาสังเกตผลข้ างเคียงที่เกิดขึ ้นกับตนเองและทารกอย่าง
ใกล้ ชิดเนื่องจากมีรายงานทารก 1 รายเสียชีวิตจากกรณีมารดาใช้ codeine ระหว่างให้ นมบุตรโดยมารดาผู้นนมี
ั้
ภาวะ ultrarapid metabolizer ของ CYP2D6 (ในคนไทยพบภาวะ UM ของ CYP2D6 ประมาณ 1-3% บาง
รายงานพบว่ามี 3.6%) ทาให้ มรี ะดับยา morphine ในเลือดสูงมากจนก่อให้ เกิดอันตราย ส่วน NSAIDs นัน้
พบว่าโดยทัว่ ไปมีความปลอดภัยสาหรับใช้ ในสตรี ให้ นมบุตรแต่ให้ หลีกเลีย่ ง COX-2 selective inhibitors
เนื่องจากยังมีข้อมูลการใช้ ในผู้ป่วยกลุม่ นี ้น้ อย สาหรับข้ อมูลความปลอดภัยของยาระงับปวดและต้ านอักเสบ
ชนิดต่างๆ แสดงดังตาราง 3
ตำรำงที่ 3 ข้ อมูลควำมปลอดภัยสำหรับกำรใช้ ยำระงับปวดและยำต้ ำนอักเสบในสตรีให้ นมบุตร
ยำ

RID (%)

หมำยเหตุ

Acetaminophen
Aspirin

6.4
3.2

Codeine
Diclofenac
Ibuprofen
Indomethacin

6.8
1
0.6
0.4

Mefenamic acid
Naproxen

0.3
3

Piroxicam
Celecoxib
Tramadol
Buprenorphine

5-10
0.3
2.4
1.8

Fentanyl

<3

ปลอดภัย
ถูกขับออกทางน ้านมน้ อย โดย WHO แนะนาว่าสามารถใช้ ได้ ในสตรีให้ นมบุตรเป็ นครัง้ คราว
หลีกเลี่ยงการใช้ ระยะยาวหากเป็ นไปได้
ถ้ ามีการใช้ ให้ ติดตามอาการข้ างเคียงในทารก
(hemolysis, prolonged bleeding time, metabolic acidosis)
บางบทความแนะนาให้ หลีกเลี่ยงเนื่องจากอาจสัมพันธ์กบั การเกิด Reye’s syndrome
สังเกตอาการข้ างเคียงในทารกอย่างใกล้ ชิด
ปลอดภัย ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย
ปลอดภัย ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย
ปลอดภัย ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย มีรายงานการเกิดการชักในทารก 1 รายงาน แต่ความสัมพันธ์
ระหว่างการชักของทารกและยานี ้ยังไม่ได้ รับการพิสจู น์ จึงให้ ระมัดระวังการใช้ ยาในระยะยาว
ปลอดภัย ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย
ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย แต่ยามีคา่ ครึ่งชีวิตยาวซึง่ อาจทาให้ มีการสะสมในทารกได้ มีรายงานการ
เกิดเลือดออกและโลหิตจางในทารก 1 รายงาน สามารถใช้ ยาในระยะสันได้
้ อย่างปลอดภัย
หากเป็ นไปได้ ควรเลือกใช้ NSAID ที่มีคา่ ครึ่งชีวิตสันกว่
้ ายานี ้
ข้ อมูลมีจากัด ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย ไม่น่าจะทาให้ เกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก
ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย สามารถใช้ ในระยะสันได้
้ อย่างปลอดภัย
มีรายงานในผู้ป่วย 1 รายว่ายาผ่านสูน่ ้านมน้ อย ควรใช้ อย่างระมัดระวังเนื่องจากยาอาจมีผลต่อ
การผลิตน ้านม
ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย oral bioavailability ต่า ไม่มีรายงานการเกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก
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Ketorolac
Meperidine

0.16-0.4
1

Methadone

1-5.6

Morphine

5.8-10.7

Naltrexone

1

ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อยมาก ไม่มีรายงานการเกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก
ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย แต่เมแทบอไลต์ซงึ่ ได้ แก่ normeperidine มีคา่ ครึ่งชีวิตยาว มีรายงานการ
เกิด neurobehavioral delay ควรหลีกเลี่ยงการใช้
ปลอดภัย ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อยซึง่ ทาให้ ไม่สามารถป้องกันการเกิดอาการถอนยาในทารกที่เคย
ได้ รับ methadone ขณะอยูใ่ นครรภ์มารดา ยังไม่ทราบผลในระยะยาวจากการได้ รับยาในขนาด
ต่าทางน ้านมต่อการพัฒนาสมองของทารก
ปลอดภัย ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย oral bioavailability ต่า ระมัดระวังการใช้ ในขนาดสูงหรือการใช้
ยาในรูปแบบ extended release สังเกตการเกิดภาวะง่วงซึม
ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย ควรใช้ อย่างระมัดระวังเนื่องจากขนาดการใช้ ยามีความแปรผันมาก (ค่า
RID 1% มากจากการใช้ ยาในขนาด 50 มิลลิกรัม/วัน)

ยำต้ ำนจุลชีพ
ยาต้ านจุลชีพเป็ นยาอีกชนิดหนึง่ ที่พบการใช้ ได้ บอ่ ยในสตรี ให้ นมบุตร ซึง่ อาจใช้ เพื่อรักษาภาวะเยื่อบุ
มดลูกอักเสบ (endometritis) แผลติดเชื ้อ เต้ านมอักเสบ (mastitis) หรื อการติดเชื ้ออื่นๆ ถึงแม้ วา่ ยาต้ านจุลชีพ
ส่วนใหญ่จะผ่านสูน่ ้านมในปริ มาณน้ อย แต่อาจมีผลเปลีย่ นแปลง normal flora ในลาไส้ ทาให้ เกิดผลข้ างเคียง
ต่อทางเดินอาหาร เช่น อาการท้ องเสีย
มีการศึกษามากมายเกี่ยวกับการใช้ ยาในกลุม่ penicillins และ cephalosporins ในสตรี ให้ นมบุตร ซึง่
พบว่ายาผ่านสูน่ ้านมได้ น้อย (RID ในภาพรวมประมาณ 0.2-1.3) และโดยทัว่ ไปแล้ วสามารถใช้ ได้ อย่างปลอดภัย
ในสตรี ให้ นมบุตร สาหรับ clavulanic acid นันมี
้ รายงานว่าสามารถผ่านสูน่ ้านมได้ แต่ไม่พบผลอันไม่พงึ ประสงค์
ใดๆ ต่อทารก ดังนันจึ
้ งสามารถใช้ ยาสูตรผสมระหว่าง amoxicillin และ clavulanic acid ในสตรี ให้ นมบุตรได้
อย่างปลอดภัย
อย่างไรก็ตามการใช้ ยาทังสองกลุ
้
ม่ นี ้ต้ องสังเกตผลข้ างเคียงต่อทางเดินอาหารในทารกด้ วย
ส่วนข้ อมูลความปลอดภัยของยาต้ านจุลชีพชนิดอื่นๆ แสดงดังตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 ข้ อมูลควำมปลอดภัยสำหรับกำรใช้ ยำต้ ำนจุลชีพในสตรีให้ นมบุตร
ยำ

RID (%)

หมำยเหตุ

Macrolides
(ไม่มีข้อห้ ามในการให้ นมบุตรสาหรับมารดาที่ใช้ ยาในกลุม่ นี ้)
Azithromycin
5.8
ปลอดภัย ให้ สงั เกตผลข้ างเคียงต่อทางเดินอาหาร (GI)
Clarithromycin
1.8
เป็ นยาที่สามารถใช้ ในเด็กได้ ในขนาด 7.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม วันละ 2 ครัง้
Erythromycin
1.4
ปลอดภัย มีรายงานการเกิด hypertonic pyloric stenosis 1 รายงาน สังเกตผลข้ างเคียงต่อ
ทางเดินอาหาร
Roxithromycin
ไม่มีข้อมูล ปลอดภัย ผ่านสูน่ ้านมในปริมาณที่ < 0.05% ของขนาดที่ให้ แก่มารดา
Quinolones
Ciprofloxacin
2.6
ผ่านสูน่ ้านมน้ อย ในทางทฤษฎีอาจทาให้ เกิดความผิดปกติของข้ อต่อ (arthropathy) มี
รายงานการเกิดลาไส้ ใหญ่อกั เสบ (pseudomembranous colitis) 1 รายงาน ให้ สงั เกต
ผลข้ างเคียงต่อ GI, AAP ระบุวา่ สามารถใช้ ได้ ในสตรีให้ นม แต่บางบทความแนะนาให้
หลีกเลี่ยงหากเป็ นไปได้
norfloxacin
ไม่มีข้อมูล ไม่พบการขับยาทางน ้านม
Ofloxacin
3.2
ให้ ความแข้ มข้ นในน ้านมตา่ กว่า ciprofloxacin AAP ระบุวา่ สามารถใช้ ได้ ในสตรีให้ นมบุตร
สังเกตผลข้ างเคียงต่อทางเดินอาหาร
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ยำต้ ำนแบคทีเรียอื่นๆ
Sulfamethoxazole
2-2.5
+ Trimethoprim
3.8-5.5
Clindamycin

1.6

Doxycycline

4

Gentamicin

2.1

Isoniazid
Metronidazole

13.5
9.9-13,
29

Nitrofurantoin
Rifampicin
Streptomycin
Tetracycline
Vancomycin
ยำต้ ำนเชือ้ รำ
Amphotericin B
Fluconazole

0.7
11
0.6
1.35
6.6

Ketoconazole
Nystatin
ยำต้ ำนเชือ้ ไวรัส
Acyclovir
Famciclovir
Valacyclovir

ควรหลีกเลี่ยงการใช้ ในสตรีให้ นมแก่ทารกคลอดก่อนกาหนด ทารกอายุต่ากว่า 1 เดือน ทารกที่
มีภาวะ hyperbillirubinemia หรือทารกที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD เนื่องจากทาให้ มีความ
เสี่ยงในการเกิด kernicterus
มีรายงานการเกิดลาไส้ ใหญ่อกั เสบ 1 รายงาน อาจใช้ ได้ อย่างปลอดภัย แต่ให้ สงั เกต
ผลข้ างเคียงต่อทางเดินอาหารอย่างใกล้ ชิด
อาจสามารถใช้ ในระยะสัน้ (1 สัปดาห์) ได้ อย่างปลอดภัย บางบทความระบุวา่ สามารถใช้ ได้ ใน
ระยะเวลาน้ อยกว่า 3 สัปดาห์ หลีกเลี่ยงการใช้ ในระยะยาว
ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย และดูดซึมจากทางเดินอาหารของทารกได้ น้อย ให้ สงั เกตผลข้ างเคียงต่อ
ทางเดินอาหาร
ใช้ อย่างระมัดระวัง ติดตามการเกิดพิษต่อตับ, ประสาทอักเสบ (neuritis) ในทารกอย่างใกล้ ชิด
ยาผ่านสูน่ ้านมในระดับปานกลางแต่ไม่พบรายงานการเกิดผลไม่พงึ ประสงค์ในทารก ขนาดที่
ผ่านสูน่ ้านมต่ากว่าขนาดยาปกติที่ให้ ในเด็ก (15 มก/กก/วัน), ใช้ กรณีจาเป็ นเนื่องจากยามีผล
mutagenic/carcinogenic ในบาง test species, สาหรับการใช้ ยาในขนาดสูงครัง้ เดียวใน
ขนาด 2 กรัม แนะนาให้ หยุดให้ นมบุตร 12-24 ชม. ยานี ้อาจทาให้ รสชาติของน ้านมไม่ดี
ปลอดภัย ไม่มีรายงานการเกิดผลเสียต่อทารก หลีกเลี่ยงการใช้ ใน G6PD deficiency
อาจใช้ ได้ อย่างปลอดภัย ข้ อมูลมีจากัด AAP ระบุวา่ สามารถใช้ ได้ ในสตรีให้ นมบุตร
ใช้ ได้ ในสตรีให้ นมบุตร ให้ สงั เกตผลข้ างเคียงต่อทางเดินอาหาร
ใช้ ได้ อย่างปลอดภัยในระยะสัน้ (< 1-3 สัปดาห์) หลีกเลี่ยงการใช้ ในระยะยาว
ปลอดภัย oral bioavailability ต่า ให้ สงั เกตผลข้ างเคียงต่อทางเดินอาหาร

ไม่มีข้อมูล ปลอดภัย ดูดซึมจากทางเดินอาหารน้ อยมาก ไม่น่าจะพบยาในน ้านมในระดับที่มีนยั สาคัญ
12.6-16.1 ปลอดภัย ไม่พบรายงานการเกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก บางบทความแนะนาให้
ระมัดระวังการใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน premature infants
AAP approved for use in breastfeeding
0.4
AAP approved for use in breastfeeding
ไม่มีข้อมูล ปลอดภัย หลังให้ ยาทางปากไม่พบยาในกระแสเลือด จึงไม่น่าจะพบการผ่านของยาไปสูน่ ้านม
1.1-1.5
1.5
4.7

ปลอดภัย ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย
Bioavailability สูงกว่า acyclovir การศึกษาในสัตว์ระบุวา่ ยาผ่านสูน่ ้านมได้ มากกว่า
acyclovir, ให้ หลีกเลี่ยงการใช้
เป็ น prodrug ของ acyclovir ซึง่ จะถูกเปลี่ยนไปเป็ น acyclovir ก่อนที่จะผ่านสูน่ ้านม จึงน่าจะ
ใช้ ได้ อย่างปลอดภัย

ยำที่ใช้ ในโรคของระบบต่ อมไร้ ท่อ
ยาต้ านไทรอยด์ที่ควรเลือกใช้ ก่อนในสตรี ให้ นมบุตรคือ propylthiouracil ส่วนยา carbimazole ซึง่ จะ
ถูกเปลีย่ นเป็ นเมแทบอไลต์ที่มฤี ทธิ์ทางเภสัชวิทยาคือ methimazole ในกระแสเลือดอย่างรวดเร็ ว ก็สามารถใช้ ได้
อย่างปลอดภัย โดยพบว่า methimazole จะผ่านสูน่ ้านมในปริมาณน้ อย ไม่พบว่ายาเหล่านี ้มีผลต่อ thyroid
function ของทารก ส่วนยา thyroxine นันพบว่
้
าผ่านสูน่ ้านมน้ อยเช่นกัน และสามารถใช้ ได้ อย่างปลอดภัย ห้ าม
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ใช้ radioactive iodine เนื่องจากสามารถถูก take up โดย infant thyroid และทาให้ เกิด permanent thyroid
damage ได้
Prednisolone ผ่านสูน่ ้านมในปริ มาณน้ อย อย่างไรก็ตามมีข้อแนะนาให้ งดให้ นมบุตรประมาณ 4
ชัว่ โมงหลังได้ รับยา prednisolone เพื่อให้ ทารกได้ รับยาผ่านทางน ้านมน้ อยที่สดุ
Insulin ใช้ ได้ อย่างปลอดภัยเนื่องจากไม่ผา่ นเข้ าสูน่ ้านม สาหรับยาลดน ้าตาลในเลือดชนิดรับประทาน
นัน้ มีการศึกษาของยา metformin ซึง่ พบว่ายาผ่านสูน่ ้านมน้ อยและสามารถใช้ ได้ อย่างปลอดภัยในสตรี ให้ นม
บุตร ข้ อมูลแสดงดังตารางที่ 5
ตำรำงที่ 5 ข้ อมูลควำมปลอดภัยสำหรับกำรใช้ ยำในโรคของระบบต่ อมไร้ ท่อในสตรีให้ นมบุตร
ยำ
Carbimazole
Propylthiouracil
Thyroxine
Prednisolone
Metformin

RID (%)

หมำยเหตุ

1.5

เปลี่ยนเป็ น methimazole อย่างรวดเร็วในพลาสมา ใช้ ได้ อย่างปลอดภัยในขนาดตา่ กว่า
30 มก./วัน (20 มก./วัน สาหรับ methimazole) ให้ ติดตาม thyroid function ของทารก
1.8
ปลอดภัย ควรใช้ ในขนาด < 450 มิลลิกรัม/วัน ให้ ติดตาม thyroid function ของทารก
ไม่มีข้อมูล ปลอดภัย ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย
2
ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย ปลอดภัยเมื่อใช้ ในขนาดปกติ
0.3, 0.65 ปลอดภัย ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย

ยำลดควำมดันโลหิต
การใช้ ยาลดความดันโลหิตในสตรี ให้ นมบุตรต้ องระวังการเกิดภาวะหัวใจเต้ นช้ า และภาวะความดัน
โลหิตต่าซึง่ อาจสังเกตได้ จากการเกิดอาการเขียวคล ้า (cyanosis) ในทารก ดังนันควรติ
้
ดตามอาการเหล่านี ้ใน
ทารกอย่างใกล้ ชิด การใช้ ยาในกลุม่ angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEIs) โดยทัว่ ไปแล้ วต้ อง
ระมัดระวังเป็ นพิเศษเนื่องจากยาทาให้ เกิดอันตรายต่อทารกเมื่อใช้ ในขณะตังครรภ์
้
โดยเฉพาะในไตรมาสหลังๆ
อย่างไรก็ตามพบว่ายา captopril, enalapril และ quinapril ผ่านสูน่ ้านมได้ น้อยมากและไม่มีรายงานการเกิดผล
อันไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก แต่ก็ควรระมัดระวังการใช้ ในทารกทีค่ ลอดก่อนกาหนดหรื อทารกแรกคลอด เนื่องจาก
อาจทาให้ เกิดภาวะความดันโลหิตต่าได้ ดังนันจึ
้ งมีข้อแนะนาว่าควรหลีกเลี่ยงการใช้ ยากลุม่ ACEIs อย่างน้ อย
ในช่วงหลายสัปดาห์หลังคลอดโดยรอจนกว่าทารกจะควบคุมความดันโลหิตได้ ดี ส่วนยาในกลุม่ angiotensin II
receptor antagonists นันยั
้ งไม่มีข้อมูลความปลอดภัยสาหรับการใช้ ในสตรีให้ นมบุตร จึงควรหลีกเลีย่ งการใช้
พบรายงานการเกิดภาวะเขียวคล ้า หัวใจเต้ นช้ า และความดันโลหิตต่าในทารกที่ได้ รับน ้านมจาก
มารดาซึง่ ใช้ ยาในกลุม่ beta blockers บางชนิด ได้ แก่ atenolol และ acebutolol ดังนันจึ
้ งแนะนาให้ หลีกเลีย่ ง
การใช้ ยาเหล่านี ้
ยา methyldopa และ hydralazine ซึง่ เป็ นยาลดความดันโลหิตที่ใช้ ได้ อย่างปลอดภัยในสตรี มคี รรภ์นนั ้
พบว่าสามารถใช้ ได้ อย่างปลอดภัยในสตรี ให้ นมบุตรเช่นกัน โดยยาผ่านสูน่ ้านมได้ ในปริ มาณน้ อยจึงไม่มีผลเสีย
ต่อทารก สาหรับยา methyldopa นัน้ เนื่องจากมีความเป็ นไปได้ ในการทาให้ เกิดผลข้ างเคียงเกี่ยวกับ low
mood ดังนันจึ
้ งอาจไม่ใช่ยาที่ควรใช้ เป็ น first choice ในสตรี หลังคลอด
Furosemide และ thiazide diuretics น่าจะสามารถใช้ ได้ ใน small to moderate dose ได้ อย่าง
ปลอดภัย ข้ อมูลความปลอดภัยของการใช้ ยาลดความดันโลหิตกลุม่ ต่างๆ ในสตรีให้ นมบุตรแสดงดังตารางที่ 6
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ตำรำงที่ 6 ข้ อมูลควำมปลอดภัยสำหรับกำรใช้ ยำลดควำมดันโลหิตในสตรีให้ นมบุตร
ยำ

RID (%)

ACEIs
Captopril
0.01
Enalapril
0.3
Quinapril
1.6
Calcium channel blockers
Diltiazem
1
Nifedipine
1-2.4
Verapamil
0.1-1
Beta blockers
Atenolol
6.6-18.9
Labetalol
0.6
Metoprolol
Propranolol

1.5
0.2

หมำยเหตุ
ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย ไม่มีรายงานการเกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก
ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย ไม่มีรายงานการเกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก
ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย ไม่มีรายงานการเกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก
ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย ใช้ ได้ อย่างปลอดภัยในสตรีให้ นมบุตร
ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย ใช้ ได้ อย่างปลอดภัยในสตรีให้ นมบุตร
ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย ใช้ ได้ อย่างปลอดภัยในสตรีให้ นมบุตร
ควรหลีกเลี่ยงการใช้ โดยเฉพาะถ้ าทารกคลอดก่อนกาหนดหรือทารกอายุต่ากว่า 1 เดือน
ปลอดภัยใน full term infant ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย (มีรายงานทารกคลอดก่อนกาหนด (26 week
preterm infant) เกิด sinus bradycardia และ atrial premature beats)
ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย สามารถใช้ ได้ ในสตรีให้ นมบุตร ไม่มีรายงานการเกิดผลไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก
ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย สามารถใช้ ได้ ในสตรีให้ นมบุตร ไม่มีรายงานการเกิดผลไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก

ยำที่ใช้ ในโรคทำงระบบประสำท
ในที่นี ้จะกล่าวถึงข้ อมูลความปลอดภัยของยากันชัก ยาในกลุม่ benzodiazepines และยาบรรเทา
อาการปวดศีรษะไมเกรน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 7
พบว่ายากันชักในกลุม่ เก่า เช่น carbamazepine, phenytoin และ valproic acid ผ่านสูน่ ้านมได้ ใน
ปริ มาณน้ อยถึงปานกลาง ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ วพบว่ายาเหล่านี ้สามารถใช้ ได้ ในสตรี ให้ นมบุตร แต่ต้องติดตามอาการ
ข้ างเคียงในทารกเช่น อาการง่วงซึมอย่างใกล้ ชิด ส่วน phenobarbital นันเป็
้ นยาทีเ่ คยมีรายงานการเกิดอาการ
ไม่พงึ ประสงค์เช่น sedation ในทารกจากการได้ รับยาผ่านทางน ้านม AAP จึงจัดให้ ยานี ้เป็ นยาทีต่ ้ องใช้ ในสตรีให้
นมบุตรด้ วยความระมัดระวัง
หรื อบางบทความแนะนาให้ หลีกเลีย่ งการให้ นมบุตรหากจาเป็ นต้ องใช้ ยานี ้
นอกจากนี ้การใช้ ยากันชักเหล่านี ้ต้ องระมัดระวังการใช้ ยาในช่วงแรกคลอด เนื่องจากยาสามารถผ่านรกไปสูท่ ารก
ขณะอยูใ่ นครรภ์ได้ และเนื่องจากการกาจัดยาในทารกแรกเกิดยังไม่สมบูรณ์ การได้ รับยาเพิม่ แม้ ในปริ มาณน้ อย
จากน ้านมก็อาจก่อให้ เกิดผลเสียต่อทารกได้
ยาในกลุม่ benzodiazepines ถูกขับออกทางน ้านมในปริ มาณน้ อย และมีความปลอดภัยสาหรับการใช้
ระยะสันในสตรี
้
ให้ นมบุตร อย่างไรก็ตามการใช้ ยาที่มีคา่ ครึ่งชีวิตค่อนข้ างยาว เช่น diazepam, clonazepam
และ lorazepam โดยให้ ซ ้าๆ (repeated dose) อาจทาให้ เกิดภาวะง่วงซึม ดูดนมได้ น้อย น ้าหนักลด ส่งผลให้
เกิดภาวะขาดอาหารอย่างรุนแรงในทารก (failure to thrive) ได้ พบว่ายา temazepam ผ่านสูน่ ้านมได้ น้อยและมี
ความเหมาะสมสาหรับการใช้ เป็ นยานอนหลับในสตรี ให้ นมบุตร โดยให้ ใช้ ในระยะสัน้
ยาบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรนที่มีข้อมูลการใช้ ในสตรี ให้ นมบุตรในปั จจุบนั คือ sumatriptan ซึง่
พบว่าสามารถใช้ ได้ อย่างปลอดภัย ส่วนยา ergotamine นันควรหลี
้
กเลีย่ งการใช้ เนื่องจากมีรายงานผลอันไม่พงึ
ประสงค์ตอ่ ทารกและในทางทฤษฎีพบว่ายานี ้อาจยับยังการหลั
้
ง่ prolactin
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ตำรำงที่ 7 ข้ อมูลควำมปลอดภัยสำหรับกำรใช้ ยำกันชัก
บรรเทำอำกำรปวดศีรษะไมเกรนในสตรีให้ นมบุตร

ยำกลุ่ม benzodiazepines

และยำ

ยำ

RID (%)

หมำยเหตุ

ยำกันชัก
Carbamazepine
Phenytoin
Valproic acid

2.3-4.4
7.7
1.6-2.6

ปลอดภัย ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย ให้ ติดตามการเกิดอาการง่วงซึม, poor suckling
ปลอดภัย ให้ ติดตามการเกิดอาการง่วงซึม, poor suckling
ปลอดภัย
ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย
แต่อย่างไรก็ตามให้ ติดตามการทางานของตับและการ
เปลี่ยนแปลงของเกล็ดเลือดในทารกอย่างใกล้ ชิด ระวังการใช้ ในขนาดสูง
ข้ อมูลมีจากัด ยังไม่พบรายงานการเกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก

Gabapentin
Lamotrigine
Topiramate

1-4,
3.7-6.5
9, 18.222.7
3-23,
15.1

Vigabatrin
1
Benzodiazepines
Clonazepam
1.5-3.0
Diazepam
2.7-11.5
Lorazepam
2.5-2.8

ยาผ่านสูน่ ้านมในปริมาณมาก ใช้ ด้วยความระมัดระวังและติดตามอย่างใกล้ ชิดหรือควรเลือกใช้
ยาชนิดอื่นแทน
ข้ อมูลมีจากัด ยังไม่พบรายงานการเกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก ติดตามอาการพิษจากยา
รวมถึงติดตาม c h a n g e s i n a l e r t n e s s , b e h a v i o r และ f e e d i n g h a b i t s ในทารก
อย่างใกล้ ชิด
ควรหลีกเลี่ยงจนกว่าจะมีข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติม

น่าจะใช้ ได้ อย่างปลอดภัยโดยใช้ ในระยะสันและขนาดต
้
่า ติดตามภาวะง่วงซึมในทารก
การให้ ยาซ ้าๆ อาจทาให้ เกิดการสะสมในทารก จึงไม่แนะนาให้ ใช้
ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย ไม่พบรายงานการเกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก ระมัดระวังการใช้ ใน
ระยะยาว สังเกตการเกิดภาวะง่วงซึมในทารก
Midazolam
0.6
ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย น่าจะใช้ ได้ อย่างปลอดภัยโดยใช้ ในระยะสัน้ ไม่พบรายงานการเกิดภาวะ
ง่วงซึมในทารก
Oxazepam
1
ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย น่าจะใช้ ได้ อย่างปลอดภัยโดยใช้ ในระยะสัน้ ติดตามภาวะง่วงซึมในทารก
Temazepam
ไม่มีข้อมูล ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย น่าจะใช้ ได้ อย่างปลอดภัยโดยใช้ ในระยะสัน้ ติดตามภาวะง่วงซึมในทารก
ยำบรรเทำอำกำรปวดศีรษะไมเกรน
Sumatriptan
3.5, 3-7 ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย oral bioavailability ต่า สามารถใช้ เป็ นครัง้ คราวได้ อย่างปลอดภัย

ยำรักษำภำวะซึมเศร้ ำ
พบภาวะซึมเศร้ าในสตรี หลังคลอดได้ ประมาณ 10-15% ดังนันยาแก้
้
ซมึ เศร้ าจึงเป็ นยาชนิดหนึง่ ที่พบ
การใช้ ได้ มากในสตรี ให้ นมบุตร ในอดีตไม่สนับสนุนให้ ใช้ ยาแก้ ซมึ เศร้ าในสตรีให้ นมบุตร แต่ในปั จจุบนั นันเป็
้ นที่
ยอมรับกันทัว่ ไปว่าการรักษาภาวะซึมเศร้ าภายหลังการคลอดมีประโยชน์ตอ่ ทังมารดาและทารก
้
เนื่องจากพบว่า
หากมารดามีภาวะซึมเศร้ าจะทาให้ ทารกมีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและมีการพัฒนาทางด้ านภาษาช้ ากว่าปกติ
ยังไม่มกี ารศึกษาถึงผลในระยะยาวของการได้ รับยาแก้ ซมึ เศร้ าทางน ้านม แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ในทารกที่ได้ รับ
ยา tricyclic antidepressants (TCAs), fluoxetine และ citalopram ขณะอยูใ่ นครรภ์มารดา (ซึง่ จะได้ รับยาใน
ปริ มาณมากกว่าการได้ รับทางน ้านม)
ไม่เกิดผลเสียต่อการพัฒนาความรู้จากความเข้ าใจ
(cognitive
development) เมื่อติดตามที่อายุ 1-5 ปี
ในการพิจารณาถึงผลของการได้ รับยาผ่านทางน ้านมนัน้ ควร
ตระหนักด้ วยว่ายาแก้ ซมึ เศร้ าหลายชนิดมีเมแทบอไลต์ที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาซึง่ อาจผ่านไปสูน่ ้านมได้ เช่นกัน
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จากการศึกษาการใช้ ยาในกลุม่ TCAs ในสตรี ให้ นมบุตร พบว่ายาหรื อเมแทบอไลต์จะไม่มกี ารสะสม
อยูใ่ นทารก โดยทัว่ ไปจึงถือว่ายาในกลุม่ นี ้ปลอดภัยสาหรับสตรี ให้ นมบุตร ยกเว้ นยา doxepine ซึง่ พบว่ามี
เมแทบอไลต์ที่ออกฤทธิ์ยาวซึง่ อาจสะสมในทารกและทาให้ เกิดอาการง่วงซึมอย่างรุนแรงและกดการหายใจได้
หากผู้ป่วยจาเป็ นต้ องใช้ ยาในกลุม่ นี ้ อาจเลือกใช้ ยา amitriptyline (RID 0.6 – 0.9) หรื อ imipramine (RID 0.13)
ซึง่ มีข้อมูลความปลอดภัยมากทีส่ ดุ อย่างไรก็ตามยาในกลุม่ นี ้มีการใช้ น้อยลงเนื่องจากมีผลข้ างเคียงมาก ได้ แก่
น ้าหนักเพิม่ ง่วงซึม ผลข้ างเคียงด้ าน anticholinergic เป็ นต้ น ข้ อมูลความปลอดภัยของยาแก้ ซมึ เศร้ าอื่นๆ แสดง
ดังตารางที่ 8
ตำรำงที่ 8 ข้ อมูลควำมปลอดภัยสำหรับกำรใช้ ยำแก้ ซึมเศร้ ำในสตรีให้ นมบุตร
ยำ

RID (%)

หมำยเหตุ

Bupropion
0.7, 5.7 ปลอดภัย แต่ข้อมูลมีจากัด หลีกเลี่ยงในสตรีให้ นมบุตรที่มีความเสี่ยงในการเกิดการชัก
Citalopram
0.7-5.9 ปลอดภัย พบระดับยาในทารกน้ อยมาก มีรายงานการเกิดภาวะง่วงซึม การศึกษาส่วน
(Desmethylcitalopram)
(0.9-1.9) ใหญ่ระบุวา่ ยาไม่ทาให้ เกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก
Escitalopram
4.5
ปลอดภัย ควรเลือกใช้ ก่อนยา citalopram เนื่องจาก escitalopram เป็ น S(Desmethylescitalopram)
(1.7)
enantiomer ของ citalopram ที่เป็ นตัวออกฤทธิ์หลัก จึงทาให้ ใช้ ขนาดยาต่ากว่า
citalopram ประมาณ 50%
Fluoxetine
2.6-6.5, ติดตามผลไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารกอย่างใกล้ ชิด มีรายงานการเกิด colic, irritability และ
(Norfluoxetine)
6.5-11 ชัก ไม่แนะนาให้ ใช้ ถ้าทารกคลอดก่อนกาหนดหรืออยูใ่ นช่วงแรกคลอด และหลีกเลี่ยง
(2.6-3.4) การใช้ ในขนาดสูง
Fluvoxamine
0.2-1.6 ปลอดภัย ไม่มีรายงานการเกิดผลไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก
Mirtazapine
1.5
ปลอดภัย แต่ข้อมูลมีจากัด ติดตามผลไม่พงึ ประสงค์ในทารก
(Desmethylmirtazapine)
(0.4)
Paroxetine
1.1-1.3 ปลอดภัย ไม่มีรายงานการเกิดผลไม่พงึ ประสงค์ เป็ น SSRI ที่ควรเลือกใช้ ก่อน
Reboxetine
2.1
อาจใช้ ได้ อย่างปลอดภัย แต่ข้อมูลมีจากัด ติดตามผลไม่พงึ ประสงค์ในทารก
Sertraline
0.3-1.04 ปลอดภัย ไม่มีรายงานการเกิดผลไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก เป็ น SSRI ที่ควรเลือกใช้
(N-demethylsertraline)
(0.3,1.4) ก่ อน
ไม่มีข้อมูล ไม่พบรายงานผลอันไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก ผ่านสูน่ ้านมน้ อยน่าจะใช้ ได้ อย่างปลอดภัย
St John’s Wort
Venlafaxine
3.2, 6.5 ใช้ ด้วยความระมัดระวังโดยติดตามผลต่อทารกอย่างใกล้ ชิด
ไม่มีรายงานผลไม่พงึ
(O-desmethylvenlafaxine
(3.2)
ประสงค์ตอ่ ทารก แต่ข้อมูลมีจากัด

ยำรักษำโรคจิต
ข้ อมูลเกี่ยวกับการผ่านสูน่ ้านมของยาต้ านโรคจิตมีจากัด พบว่ายาในกลุม่ phenothiazines เช่น
chlorpromazine ผ่านสูน่ ้านมได้ น้อย แต่ก็มีรายงานการเกิดภาวะง่วงซึมในทารก และเนื่องจากยาในกลุม่ นี ้มี
ความเกี่ยวข้ องกับการเกิดภาวะหยุดหายใจในทารกแรกเกิด (neonatal apnea) และภาวะสงบ (sedation) จึง
ควรหลีกเลีย่ งการใช้ ในสตรีให้ นมบุตร ส่วนยา haloperidol นันถึ
้ งแม้ วา่ จะไม่พบผลอันไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก แต่
ข้ อมูลได้ มาจากรายงานผู้ป่วยเพียง 2 คน ดังนันควรใช้
้
ด้วยความระมัดระวัง
สาหรับยาในกลุม่ atypical antipsychotics นันอาจจะสามารถใช้
้
ได้ อย่างปลอดภัยในสตรี ให้ นมบุตร
ดังแสดงในตารางที่ 9 ยกเว้ นยา clozapine เนื่องจากพบว่ายา clozapine จะสะสมอยูใ่ นน ้านมและพบยาใน
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กระแสเลือดของทารกในระดับทีส่ งู รวมทังพบรายงานการเกิ
้
ดการนอนหลับที่ผิดปกติและภาวะแกรนูโลไซต์น้อย
(agranulocytosis) ในทารก จึงห้ ามใช้ ยานี ้ในสตรีให้ นมบุตร
มีข้อแนะนาให้ หลีกเลีย่ งการใช้ ยา lithium ในสตรี ให้ นมบุตรเนื่องจากยาผ่านสูน่ ้านมได้ ในปริ มาณมาก
อย่างไรก็ตามเนื่องจากการวัดระดับยาในเลือดของ lithium สามารถทาได้ ง่าย ดังนันยานี
้
้จึงอาจใช้ ได้ ในสตรี ให้
นมบุตรถ้ าจาเป็ น โดยให้ ติดตามอาการไม่พงึ ประสงค์และระดับยาในเลือดของมารดาและทารกอย่างใกล้ ชิด
ตำรำงที่ 9 ข้ อมูลควำมปลอดภัยสำหรับกำรใช้ ยำรักษำโรคจิตในสตรีให้ นมบุตร
ยำ

RID (%)

หมำยเหตุ

Chlorpromazine

0.25, 0.73

Haloperidol

0.2, 2.4, 3

Lithium

0-30, 56

หลีกเลี่ยงหากเป็ นไปได้ ติดตามการเกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก มีรายงานการใช้
ในผู้ป่วย 5 คน ซึง่ พบว่าทารก 1 คน เกิดอาการซึม (drowsiness) และภาวะ lethargy
ยาผ่านสูน่ ้านมได้ น้อย ไม่พบผลอันไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก ควรใช้ อย่างระมัดระวัง โดย
ให้ ติดตามผลอันไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารกอย่างใกล้ ชิด
ยาผ่านสูน่ ้านมได้ ในปริมาณมาก มีรายงานการเกิด severe sedation ในทารก หาก
จาเป็ นต้ องใช้ ให้ ติดตามอาการอันไม่พงึ ประสงค์ในทารกและระดับยาในเลือดของ
มารดาและทารกอย่างใกล้ ชิด
ปลอดภัย ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย ไม่พบรายงานผลอันไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก แต่อย่างไร
ก็ตามควรติดตามผลอันไม่พงึ ประสงค์ในทารกอย่างใกล้ ชิด
ยาผ่านสูน่ ้านมน้ อย อาจใช้ ได้ อย่างปลอดภัยโดยให้ ติดตามอาการอันไม่พงึ ประสงค์ใน
ทารกอย่างใกล้ ชิด
ข้ อมูลจากผู้ป่วย 3 คน พบว่ายาไม่ก่อให้ เกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก อาจใช้ ได้
อย่างปลอดภัยโดยให้ ติดตามผลอันไม่พงึ ประสงค์ในทารกอย่างใกล้ ชิด

Olanzapine
Quetiapine
Risperidone (รวม 9hydroxyrisperidone)

1.02, 1.05,
1.5, 4
0.09, 0.43
2.3-4.7

แนวทำงปฏิบัติในกำรใช้ ยำในสตรี ให้ นมบุตรเพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรเกิด ADR ต่ อทำรก
 หลีกเลีย่ งการใช้ ยาในสตรี ให้ นมบุตรหากไม่จาเป็ น หรื อถ้ าเป็ นไปได้ ช ะลอการใช้ ยาไปจนกว่าจะถึงช่วงเวลา
ที่ทารกหย่านม
 หลีกเลีย่ งการใช้ ยาสูตรผสมกรณีที่สามารถเลือกใช้ ยาที่มีตวั ยาสาคัญเพียงชนิดเดียวในการรักษา
 เลือกใช้ ยาที่มีผลอันไม่พึงประสงค์น้อยที่สดุ โดยอาจพิจารณาว่ายาที่สามารถให้ ได้ ในทารกโดยตรงอย่าง
ปลอดภัย น่าจะสามารถใช้ ได้ ในระหว่างให้ นมบุตร
 ใช้ ยาในขนาดต่าที่สดุ ที่ให้ ผลในการรักษา และใช้ ในช่วงระยะเวลาสันที
้ ่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
 พิจารณาพารามิเตอร์ ที่ช่วยในการประมาณค่าปริ มาณยาที่ทารกได้ รับ เช่น เลือกใช้ ยาที่มีค่า RID น้ อยกว่า
10 ถ้ ามียาในกลุม่ เดียวกันให้ พิจารณาเลือกใช้ หลายชนิด อาจเลือกใช้ ยาที่มีคา่ RID ต่าที่สดุ ในยากลุม่ นัน้
 หากเป็ นไปได้ ควรเลือกวิถีทางให้ ยาซึ่งจะทาให้ ยาผ่านสู่นา้ นมน้ อยที่สดุ เช่น เลือกใช้ ยาสูดพ่น ยาทา
ภายนอก แทนยารับประทานหรื อยาฉีด เป็ นต้ น เช่น ใช้ ยา oxymetazoline nasal spray สาหรับบรรเทาอาการ
คัดจมูกแทนการรับประทานยา pseudoephedrine
 หลีกเลีย่ งการใช้ ยาที่มีคา่ ครึ่งชีวิตยาวหรื อยาที่มีสตู รตารับเป็ นแบบออกฤทธิ์นาน
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 หลีกเลีย่ งการให้ นมบุตรในช่วงเวลาที่มีความเข้ มข้ นของยาในน ้านมสูงสุด โดยอาจให้ ทารกดูดนมก่อนให้ ยา
มื ้อถัดไป หรื อรอมากกว่า 2-3 ชัว่ โมงหลังจากรับประทานยาจึงให้ นม ซึง่ แนวทางนี ้ใช้ สาหรับยาที่มีคา่ ครึ่งชีวิตสัน้
และอยูใ่ นรูปแบบ immediate-release dosage forms
 สาหรับยาที่ให้ วนั ละครัง้ อาจให้ ยาแก่มารดาก่อนเวลาที่ลกู จะนอนหลับยาว โดยอาจบีบน ้านมเก็บไว้ เพื่อให้
เสริ มระหว่างที่ลกู ตื่นขึ ้นมากลางดึก หรื ออาจให้ นมขวดเสริ มก็ได้
 อาจหยุดให้ นมชัว่ คราวโดยเว้ นระยะตามความเหมาะสม กรณีที่ได้ รับยาครัง้ เดียว (single dose) หรื อได้ รับ
ยาแบบเป็ นช่วงๆ (intermittent) เช่น การได้ รับ metronidazole single dose หรื อ การได้ รับ radioisotopes โดย
ระหว่างนี ้ควรบีบน ้านมทิ ้งด้ วยเพื่อกระตุ้นการหลัง่ น ้านม
 กรณีที่ทราบแน่ชดั ว่ายาที่มารดาได้ รับมีผลต่อทารกหรื อเป็ นยาที่ห้ามใช้ ในสตรี ให้ นมบุตร ควรงดให้ นมบุตร
ระหว่างรับประทานยาและระหว่างนี ้ควรบีบน ้านมทิ ้งด้ วยเพื่อกระตุ้นการหลัง่ น ้านม และหลังจากหยุดใช้ ยาแล้ ว
ควรเว้ นระยะห่างประมาณ 4-5 เท่าของค่าครึ่งชีวิตของยานันก่
้ อนที่จะเริ่ มให้ นมแก่ทารกอีกครัง้
 สังเกตความผิดปกติของทารก เช่น ซึมลง กระสับกระส่าย ผื่นขึ ้น เบื่ออาหาร ท้ องเสีย เป็ นต้ น

บทสรุป
เป็ นที่ทราบกันดีวา่ การให้ นมบุตรมีประโยชน์ต่อมารดาและทารก ยาส่วนใหญ่สามารถผ่านออกมาใน
น ้านมได้ แต่จะผ่านออกมาในปริ มาณน้ อยมากจนอาจไม่มีความเสี่ยงในการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ต่อ
ทารก ดังนันการได้
้
รับยาระหว่างให้ นมบุตรจึงไม่ได้ เป็ นข้ อห้ ามในการให้ นมบุตร มียาเพียงไม่กี่ชนิดที่ควรแนะนา
ให้ มารดาหยุดให้ นมบุตรระหว่างที่ใช้ ยาเนื่องจากมีหลักฐานยืนยันการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ตอ่ ทารก อย่างไร
ก็ตามข้ อมูลการใช้ ยาใหม่ในสตรี ให้ นมบุตรมีน้อยมาก ความเข้ าใจในหลักการผ่านของยาสูน่ ้านมและการแปล
ผลพารามิเตอร์ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ยาในสตรี ให้ นมบุตร จะช่วยให้ สามารถนาความรู้นนไปประยุ
ั้
กต์ใช้ และเลือก
ยาที่เหมาะสมแก่สตรี ให้ นมบุตร เพื่อหลีกเลีย่ งการหยุดให้ นมบุตรโดยไม่จาเป็ นได้
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