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ADR ; แพยา หรือ อาการขางเคียง?
ง?
Health’s Tips

นอนแตหวั ค่าํ
ปองกันโรค..อวน
จากขอมูลทางระบาด
วิทยา พบวาการนอนนอยมี
ความสัมพันธกับโรคอวน
เนื่องจากการนอนนอยทํา
ใหฮอรโมนเปลี่ยนไป
ฮอรโมนที่เปลี่ยนไป
ไดแก เลปทิน และเกรลิน
โดยทําใหเลปทินที่สง
สัญญาณไปยังสมองวา
"อิ่ม" ลดลง และทําให
เกรลินที่สงสัญญาณไปยัง
สมองวา "หิว" เพิ่มขึ้น ทํา
ใหคนอดนอน กินแบบไม
บันยะบันยัง สงผลใหเปน
โรคอวนตามมา
สวนการนอนอยาง
เพียงพอ มีสวนทําใหรูสึกอิ่ม
ตามจริง หิวตามจริง แต
การนอนอยางเดียวยังไมพอ
ควรออกกําลังกายทุกวัน
ดวย การออกกําลังแรง
ปานกลาง เชน เดินเร็ว
อยางนอยวันละ 60 นาที
จึงจะปองกันโรคอวนไดคะ
ฟงขาวนี้แลวอยาก
ชวนใหทุกๆคนนอนตั้งแต
หัวค่ํา แลวตื่นเชาๆ มา
ออกกําลังกาย ไลโรคอวน
ไปใหไกลๆ เลยคะ

สวัสดีครับ มาพบกันอีก กดประสาท งวงซึม ปากคอแหง
ครั้งในเรื่องของ ADR จําไดวา ตามมาดวย ผลดังกลาวนี้คือ
ฉบับแรกเราเคยพูดกันถึงเรื่อง อาการขางเคียงจากยา ซึ่งความ
ADR ไปแลว แตอาจจะลืมเลือน รุนแรงของอาการดังกลาวจะ
กันไปหมดแลวขอทบทวนอีกสัก ขึ้นกับปริมาณยาที่ไดรับ ถาลด
5mg
ครั้งนะครั7.5mg
บ
ADR = Adverse Drug
Reaction แปลกันตรงๆ ก็คือ
ปฏิกิริยาไมพึงประสงคอันเกิด
จากยาซึ่งไดแก อาการ
ขางเคียงจากยา และ การแพ
ยา ซึ่งทั้งสองอยางนี้มีความ
แตกตางกัน โดยผลขางเคียง
จากยานั้นเกิดจากฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาของยาตัวนั้นๆ ซึ่ง
อาจออกฤทธิไ์ มจําเพาะเจาะจง
ทําใหไดผลไมพึงประสงคตามมา ขนาดยาลง อาการก็จะทุเลาเบา
ยกตัวอยางเชน ยา CPM เปนยา บางลงดวย ในขณะที่อาการแพ
ลดน้ํามูก แกแพ แตตวั ยามี
ยานั้น เกิดจากระบบภูมิคมุ กัน
คุณสมบัติในการผานเขาสูระบบ ของรางกายมีความไวผิดปกติตอ
ประสาทสวนกลาง ทําใหเกิดผล ยาตัวนั้นๆ ทําใหเกิดปฏิกิริยา
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ตอตานทาง Immunology
กอใหเกิดการอักเสบในบริเวณ
ตางๆ ผานไปกับระบบเลือด เกิด
ผื่นตามผิวหนัง บวมแดง สงผล
ตอระบบทางเดินอาหาร ทางเดิน
หายใจ เยื่อบุผิวตางๆ ซึ่งอาการ
ดังกลาวสามารถเกิดขึ้นไดแมมรี ับ
ยาเพียงปริมาณเพียงเล็กนอย
ความรุนแรงของอาการจึงไม
ขึ้นกับปริมาณยาที่ไดรับ
โดยสรุปแลวอาการ
ขางเคียง เมื่อเกิดแลวไมเปน
อันตรายถึงแกชีวิต เปนสิ่งที่
สามารถรูลวงหนา และบรรเทา
ความรุนแรงลงได อีกทั้งยัง
สามารถกลับมาใชยาตัวนั้นๆได
อีก ในขณะที่การแพยาไม
สามารถกลับมาใชยาตัวนั้นๆได
เพราะบางครั้งอาการที่เกิดขึ้น
อาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได
ดังนั้นสอบถามประวัติการแพยา
ทุกครั้ง หากตรวจพบ รีบแจง จะ
ชวยลดการเกิดแพยาซ้ําไดครับ

ถาม : ทําไมยาเม็ดบางอยางไมสามารถบดใหกบ
ั ผูป
 วยได
ตอบ : ยาในรูปแบบเม็ดนัน
้ มีอยูดวยกันหลายชนิด
1. ยาออกฤทธิ์เนิ่น เชน ชื่อยาที่มีคําตอทายวา CR, MR, SR, XL ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อปลดปลอยตัวยา
ชาๆ และตอเนื่อง ถานําไปบดตัวยาจะถูกปลอยออกมาพรอมกันทัง้ หมดทําใหไดยาขนาดมากเกินไปในครั้ง
เดียวจนอาจเกิดอันตรายกับผูปวยได
2. Enteric-coated tablet เนื่องจากตัวยาระคายเคืองกระเพาะอาหาร หรือเปนตัวยาที่ถูกทําลายไดโดย
กรดในกระเพาะอาหาร จึงตองเคลือบเม็ดยาไวเพื่อใหไปปลดปลอยยาที่ลําไสเล็ก ถาบดจะทําใหตัวยาถูกกรด
ทําลาย หรือเกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารได
3. ยาอมใตลน
ิ้ ถูกออกแบบมาเพื่อใหถูกดูดซึมผานหลอดเลือดดําบริเวณใตลิ้น/ กระพุงแกมไดอยางรวดเร็ว
และหลีกเลี่ยงการถูกทําลายที่ตับกอนที่ยาจะถูกดูดซึมเขากระแส
เลือด (first pass effect) ไปจนถึงเพื่อปองกันการสัมผัสกับยาอื่น
หรืออาหาร หรือน้ํายอยในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งจะมีผลตอความ
แรงของยา หรือ ปริมาณยาในกระแสเลือด ถาบดจะทําใหยาเสีย
คุณสมบัติดังกลาว
4. ยาเคมีบําบัด เมื่อบดแลว ตัวยาซึ่งสามารถเปนสารกอมะเร็งหรือ
กอภาวะทารกวิรูปจะฟุงกระจายไปเปนอันตรายตอผูที่บดยาได
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ภาวะมีบตุ รยากจาก PCOS

ในกรณีทไี่ มตอ งการมีบตุ ร แพทยจะใหยาคุมกําเนิด ซึง่ จะชวย
ใหมปี ระจําเดือนปกติ และคุมกําเนิดไปในคราวเดียวกัน (คนเปนโรคนี้
ไขตกบางบางเวลา) ถาไมตอ งการรับประทานยาคุมกําเนิดก็ให
PCOS ยอมาจาก Polycystic Ovary Syndrome อาจมี
ฮอรโมนโปรเจสเตอโรนรับประทานเปนรอบ ๆ ไป
พบไดมากในหญิงวัยเจริญพันธุ เปนกลุม อาการทีเ่ กีย่ วของกับระบบตอม
ในทางกลับกัน ถาตองการมีบตุ ร แพทยจะกระตุน ใหมกี ารตก
ไรทอ รวมกับภาวะไมมกี ารตกไข และการมีฮอรโมนเพศชายมากเกินไป ไข (มีทง้ั ยากินและยาฉีด) หรือใชยากระตุน การตอบสนองตออินซูลนิ ของ
มักตรวจพบวาทีร่ งั ไขแทนทีจ่ ะมีถงุ ไขเพียง 1 ถุงโตขึน้ เรือ่ ย ๆ เพือ่ ใหไขตก รางกายหรือทัง้ 2 อยางแลวแตกรณี ถายังไมไดผล (หรือเปนอีก
ในแตละเดือน กลับพบวาในรังไข มีถงุ
ทางเลือกหนึง่ ) คือ ใชการผาตัดสอง
ไขเล็ก ๆ เต็มไปหมด ไมมถี งุ ไขถงุ ไหน
กลองผานชองทอง โดยใชไฟฟาไป
จะเจริญจนถึงการตกไข รังไขเองก็จะ
ทําลายเนือ้ เยือ่ ของรังไขสว นทีส่ ราง
โตกวาปกติเล็กนอย จึงเปนทีม่ าของ
แอนโดรเจนมากเกินไป ซึง่ ชวยทํา
คําวา Polycystic (Poly = มาก, Cyst
ใหเกิดการตกไขเองได และตัง้ ครรภ
= ถุง)
50-60 %
เชือ่ วาโรคนีเ้ กิดจากการที่
หากสงสัยวาตัวเองมีความ
รางกายผูป ว ยตอบสนองตออินซูลนิ
เสีย่ ง อยานิง่ นอนใจ รีบพบแพทย
ลดลง (อินซูลนิ นีเ้ ปนฮอรโมนทีช่ ว ย
ตรวจใหแนใจแตเนิน่ ๆดีกวาครับ
นํากลูโคสเขาสูเ ซลล) ทําใหรา งกาย
ตองผลิตอินซูลนิ ออกมามากขึน้ เมือ่
อาการแสดงทีพ
่ บ
ระดับอินซูลนิ ในเลือดสูงก็จะกระทบ
มี
ร
อบเดื
อ
นผิ
ด
ปกติ
(~90%)
กับระบบอืน่ ๆ รวมถึงการกระตุน รังไข
ไม
ม
ก
ี
ารตกไข
แ
ละมี
บ
ต
ุ รยาก(~75%)
ใหผลิตแอนโดรเจน ทีเ่ ปนฮอรโมนเพศชายออกมามาก เปนสาเหตุใหเกิด
มีภาวะน้าํ หนักเกิน(~40%)
ภาวะขนดก หรือมีสวิ นอกจากนี้ หญิงทีเ่ ปนโรคนีย้ งั มีความเสีย่ งมากขึน้
มีขนมากขึน
้ ตามใบหนา/ตามตัว(~70%)
ทีจ่ ะเกิดโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง และโรคความดันโลหิตสูงใน
เปนสิว(~35%) และผมรวง(~8%)
อนาคตอีกดวย

กลูเตน (Gluten) มาจาก ภูมิคุมกันทําใหเกิดอาการแสดงตอระบบ อาหารที่เหมาะสมและไมเปนอันตรายตอ
ภาษาลาติน หมายถึง กาว เปนโปรตีน
ชนิดไมละลายน้ําที่พบไดในเมล็ดพืชจําพวก
ขาวบางชนิด เชน ขาวสาลี ขาวไรย และ
ขาวบารเลย โดยจะอยูรวมกันกับสวนของ
แปง และ เยื่อหุมเมล็ด ซึ่งกลูเตนจะ
ประกอบดวยโปรตีนสองชนิดเรียกวา เก
ลียดิน (g l i a d i n ) และ กลูเตนนิน
(glutenin) โดยปกติแลว กลูเตนเปนแหลง
โปรตีนที่สําคัญ ทั้งในแงของอาหารที่มี
กลูเตนอยูแลว และอาหารโปรตีนต่ําที่เพิ่ม
กลูเตนเขาไป
ในรายที่ไวตอกลูเตน (G l u t e n
sensitive) เมื่อรับประทานอาหารที่มี
กลูเตนจะเกิดความผิดปกติของระบบ

ทางเดินอาหาร เชน ปวดทอง ทองอืด
ถายเหลว เรียกอาการที่เกิดจากกลูเตนนี้
วา Coeliac disease ซึ่งจะแตกตางจาก
รายที่แพขาวสาลี (wheat allergy) ที่
อาการแสดงมักจะเกิดกับผิวหนัง หรือ
ระบบทางเดินหายใจ เชน ผิวหนังเปนผื่น
บวมอักเสบ (eczema) หอบ หายใจไม
สะดวก
โปรตีนในเมล็ดขาวสาลีจะมี
กลูเตนประมาณ 80% และเนื่องจากกลูเตน
เปนโปรตีนที่ไมละลายน้ํา จึงสามารถขจัด
ออกจากแปงไดงาย โดยมีการผลิตแปงที่
ปราศจากกลูเตนขึ้นเพื่อใหผบู ริโภคมี
ทางเลือกที่หลากหลายในการบริโภค

รางกายของตนเอง รวมไปถึงการผลิตกลู
เต็นผงเพื่อใชในการผลิตอาหารบาง
ประเภท เชน ขนมปง ซึ่งกลูเตนจะชวย
เพิ่มความหยุน และ การคงรูบใหกบั ขนม
ปงใหดียิ่งขึ้น

กลูเตนค
ือ
อะไร

คําถามประจําฉบับ
Q: เม็ดยาที่ถูกนําไปบด แลวตัวยาถูกปลอยออกมาพรอมกัน ทําใหไดขนาดยามากเกินไปในครั้งเดียวจนอาจเกิดอันตรายกับ
ผูปวยได เปนเม็ดยารูปแบบใด และเราสามารถสังเกตไดงายๆจากอะไร
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