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การบริหารจัดการในการปฏิบัติงานตามภารกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ลดความ         
ซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน ประชาชนไดรับบริการสะดวก รวดเร็ว มีความโปรงใส ตรวจสอบ
ได และเพ่ือเปนไปตามโครงการการจัดการองคความรู (KM) ในการทําใหเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรูของเจาหนาท่ีในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
              กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงไดจัดทําคูมือเลมนี้ขึ้นมา  ผูจัดทําหวังวา
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กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

     เร่ือง                          หนา 
 
ความรูเกี่ยวกับวัตถุเสพติดท่ีจําหนายโดยกลุมเงินทุนฯ                            1   -   63 
การจัดการเหตุการณและปญหาของการตรวจรับวัตถุเสพติด                    64   -   70 
ขั้นตอนการขอใชงบประมาณ                                                        71   -   71 
 การจัดเก็บเอกสารการจัดซื้อ/จัดจางอยางเปนระบบ           72   -   74 
 การวางฎีกาเบิกจายเงิน                                                              75   -   95 
 เทคนิคการจัดการ เมื่อคอมพิวเตอรมีปญหา                                      96   - 102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 1 

ยาเสพติดใหโทษ Codeine tablet   (ยาเม็ดโคเดอีน) 
 

เภสัชพลศาสตร 
 codeine เปนยาในกลุม opioid agonist ออกฤทธิ์โดยจับกับ mu (µ) receptors ซ่ึงกระจายอยูใน
บริเวณสมองและไขสันหลัง มีผลบรรเทาอาการปวดมีฤทธิ์ออนกวา morphine 
เภสัชจลนศาสตร    

ยาถูกดูดซึมไดในทางเดินอาหาร ระยะเวลาท่ียาเริ่มออกฤทธิ์ประมาณ 30-45 นาทีและชวงเวลาท่ียาออก
ฤทธิ์สูงสุดประมาณ 1-2 ชั่วโมง ระยะเวลาท่ียาออกฤทธิ์แกปวด 4-6 ชั่วโมง มีคา half-life ประมาณ 2.5-4 ชั่วโมง 
ยาถูกแปลงสภาพท่ีตับโดย enzyme CYP2D6 ผานกระบวนการ demethylation ได metabolite คือ morphine 
ซ่ึงมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวด และยาถูกขับออกทางไตในรูป codeine, codeine-6-glucuronide, morphine และ 
morphine-6-glucuronide 
สรรพคุณหรือขอบงใช  

บรรเทาอาการปวดเล็กนอยถึงปวดปานกลาง 
ขนาดการใชและวิธีใช  
ผูใหญ : 15 - 60 mg (ขนาดปกติ 30 mg) ทุก 3-6 ชั่วโมง ตามความจําเปน  ขนาดยาสูงสุดท่ีไดรับใน 1 วัน     
ไมเกิน 360 mg         
ไมแนะนําใหใชในทารกคลอดกอนกําหนด 
ทารกแรกเกิด ยังไมมีขอมูลท่ีเพียงพอ 
ทารกและเด็ก : 0.5 mg ตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง ตามความจําเปน  

คําเตือน  อาจเสพติดและใหโทษ  ตองใชตามแพทยส่ัง 

คําเตือนหรือขอควรระวัง  
1. ระมัดระวังการใชเปนพิเศษ  ในกรณี 
    1.1  สตรีมีครรภ สตรีระยะใหนมบุตร ทารก เด็ก ผูสูงอายุ 
    1.2  ผูปวยโรคตับ  โรคไต  โรคหัวใจ โรคท่ีระบบทางเดินหายใจทํางานบกพรอง  โรคตอมไทรอยด   
           โรคตอมหมวกไต  โรคพิษสุราเรื้อรัง  โรคลมชัก โรคทางจิตเวช เชน โรคจิต โรคอารมณซึมเศรา เปนตน      
    1.3  ผูมีประวัติการติดยาหรือสารเสพติด 
2. ระมัดระวังการใช  ในกรณี 
    2.1 ผูท่ีมีประวัติแพยากลุม opioids 
    2.2 ใชรวมกับยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง 

  2.3 เด็กอายุต่ํากวา 3 ป เนื่องจากไมมีรายงานขอมูลของขนาดยาท่ีปลอดภัย    
3. อาจทําใหงวงซึม จึงไมควรขับข่ียานพาหนะทํางานเก่ียวกับเครื่องจักรกลหรือทํางานท่ีเสี่ยงอันตราย 
4. อาจทําใหความดันเลือดต่ํา  กดการหายใจ  หัวใจเตนชาลง  หรือหัวใจหยุดเตน (asystole) 
5. อาจทําใหเกิดผื่น คัน  ซึมเศรา  อารมณละเหี่ย (dysphoria) 
6. หากใชติดตอกันนานอาจทําใหดื้อยาและเสพติดได  ไมควรใชติดตอกันนาน นอกจากแพทยสั่ง  หากใชเปน
ประจาํควรปรึกษาแพทยกอนหยุดใช เพราะอาจเกิดกลุมอาการขาดยา 
7. อาจเพ่ิมความดันของน้ําไขสันหลัง 
8. อาจทําใหเกิดกลามเนื้อแข็งเกร็งผิดปกติได 
9. การใชยา codeine ถึงแมจะใชในขนาดรักษา ยาจะถูกเปลี่ยนเปน morphine ซ่ึงมีฤทธิ์กดการหายใจไดมากใน
ผูปวยท่ีมีเอ็นไซม CYP2D6 ทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงมาก (ultrarapid) 
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ขอหามใช 
1. หามใชในผูท่ีแพยานี้ 
2. หามดื่มสุรา หรือสิ่งท่ีมีแอลกอฮอลผสมอยู ในระหวางการใชยานี้ 
3. หามใชในผูปวยท่ีมีภาวะกดการหายใจ  ผูปวยท่ีเปนโรคระบบทางเดินหายใจบกพรองอยางรุนแรง  หืดหลอดลม 
(bronchial asthma) 
4. หามใชในผูปวยท่ีมีอาการบาดเจ็บท่ีศีรษะ  ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะ และ/หรือในชองไขสันหลังสูง 
5. หามใชในผูปวยลําไสไมทํางาน (paralytic ileus) หรือ ผูปวยโรคลําไสอักเสบอยางรุนแรง (severe 
inflammatory bowel disease)  
6. หามใชในผูปวยโรคหัวใจวายท่ีมีสาเหตุจากโรคปอดเรื้อรัง หัวใจเตนผิดจังหวะ 
7. หามใชในผูปวยท่ีมีอาการสั่นเพอเหตุขาดสุรา (delirium tremens)  
8. หามใชในผูปวยหลังการผาตัดระบบทางเดินน้ําดี  หรือผูปวยท่ีคาดวาจะตองไดรับการผาตัดชองทอง 
หมายเหตุ:ในกรณีท่ีจําเปนตองใช ใหอยูในดุลยพินิจของแพทย 
ปฏิกิริยาระหวางยา  
ระวังการเกิดปฏิกิริยาระหวางยาหากใหยานี้รวมกับ 
1. แอลกอฮอล หรือยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง เชน barbiturates,  benzodiazepines,  
antipsychotics, antidepressants และ sedating antihistamines  เพราะจะเสริมฤทธิ์กดระบบประสาท
สวนกลาง กดการหายใจ และ ความดันเลือดลดต่ําลงได 
2. ยากลุม anticholinergics หรือยาอ่ืนท่ีมีฤทธิ์   anticholinergic เชน belladonna, scopolamine, 
disopyramide และ orphenadrine เปนตน เนื่องจากอาการขางเคียงจากยา codeine จะเพ่ิมข้ึน  เกิดอาการ
ทองผูกรุนแรงข้ึน ลําไสไมทํางาน และเกิดปสสาวะค่ังได 
3. ยาลดความดันเลือด เชน กลุม diuretics เปนตน เนื่องจากจะสงผลใหเกิดภาวะ orthostatic hypotension 
ได 
4. prokinetic drugs เพราะ codeine อาจทําใหเกิดการตานฤทธิ์ของยากลุมนี้ในการเพ่ิมการเคลื่อนไหวของ
ลําไส 
5. ยาแกปวดตัวอ่ืนในกลุม opioid agonists หรือ opioid partial agonists รวมกันตั้งแต 2 ตัวข้ึนไป เพราะอาจ
สงผลทําใหกดระบบประสาทสวนกลางเพ่ิมข้ึน กดการหายใจ และความดันเลือดลดต่ําลงได 
6. ยาแกปวดในกลุม mixed agonist-antagonists  เชน  pentazocine,  nalbuphine เนื่องจากยากลุมนี้จะ
ตานฤทธิ์แกปวด ของ codeine 
7. lidocaine  เพราะอาจเสริมฤทธิ์กดการหายใจหรือสูญเสียการรับรูของ codeine 
อาการไมพึงประสงค  
ระบบประสาท 
งวงซึม เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ มึนงง สับสน ภาวะวิตกกังวล ออนเพลีย นอนไมหลับ ภาวะกายใจไม    
สงบ ชัก 

  ระบบหวัใจและหลอดเลือด 
อาจเกิดอาการหนาแดง ออนเพลียจนรูสึกเหมือนจะเปนลม ความดันเลือดต่ํา  หัวใจเตนชา 
ระบบหายใจ 
อาการหายใจลําบาก  ภาวะกดการหายใจ  และหยุดหายใจ 
ระบบทางเดินอาหาร 
ทองผูก คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร ปากแหง ทอน้ําดีหดเกร็ง 
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ระบบทางเดินปสสาวะ 
ปสสาวะค่ัง ถายปสสาวะลําบาก ภาวะปสสาวะนอย ทอไตหดเกร็ง 
ระบบกลามเนื้อและกระดูก 
กลามเนื้อหดเกร็ง  กลามเนื้อกระตุก 
ผิวหนังและปฏิกิริยาแพ 
ผื่น คัน ลมพิษ มีเหง่ือออกมากผิดปกติ 
ตา 
รูมานตาหด 

การไดรับยาเกินขนาด 
อาการและอาการแสดง 

      งวงซึม  รูมานตาหดเล็ก  เวียนศีรษะ  มึนงง  สับสน  ไมรูสึกตัว  กังวล  ชัก  ผิวหนังเย็นชื้น  เปนไข  ความดัน
เลือดต่ํา  จังหวะการเตนของหัวใจชาลง  หายใจชาและลึก หรือ หยุดหายใจ 
   การรักษา  
     ลดการดูดซึมยา  โดยทําใหอาเจียน หรือใหการลางทอง  
     ใหการรักษาตามอาการรวมกับให specific antidote โดยใหสารตานฤทธิ์ opioid ไดแก naloxone ทาง
หลอดเลือดดํา ท้ังนี้ ตองเฝาระวังติดตามอาการของผูปวยอยางใกลชิดเนื่องจาก naloxone มีระยะเวลาในการ
ออกฤทธิ์สั้น  ควรเฝาระวังการหายใจ ชีพจร และความดันเลือดของผูปวย 
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ยาเสพติดใหโทษ 
                                          Fentanyl citrate  injection 
                                            เฟนตานีล ซิเทรท รูปแบบฉีด 
 
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา 

เภสัชพลศาสตร  
fentanyl เปนยาในกลุม synthetic phenylpiperidine-derivative opioid agonist ออกฤทธิ์โดยจับ

กับ mu (µ) receptors เปนหลัก ท่ีบริเวณสมองและไขสันหลัง ทําใหมีผลบรรเทาอาการปวดได 
        เภสัชจลนศาสตร  

  เม่ือใหดวยการฉีดเขากลามเนื้อระยะเวลาท่ียาเริ่มออกฤทธิ์ประมาณ 7-8 นาที  ชวงเวลาออกฤทธิ์ของ
ยาท้ังรูปแบบฉีดเขาหลอดเลือดดําและฉีดเขากลามเนื้อประมาณ 0.5-1 ชั่วโมงและ 1-2 ชั่วโมง ตามลําดับ ยาจับ

กับ alpha-1 acid glycoprotein(∝1-AGP) ในพลาสมา ประมาณรอยละ 80 - 85   ยาถูกแปลงสภาพท่ีตับ 
โดย enzyme CYP3A4 โดยกระบวนการ oxidative N-dealkylation ได norfentanyl  และ metabolite อ่ืน
ท่ีไมมีฤทธิ์ระงับปวด ยามีคา half-life ประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง ยาสวนใหญถูกขับออกทางไตในรูป metabolite ท่ี
ไมมีฤทธิ ์

สรรพคุณหรือขอบงใช  
 -  ใชบรรเทาอาการปวดปานกลางถึงรุนแรง เนื่องจากผูปวยบางรายแพยา morphine  

-  ใชรวมกับยาระงับความรูสึกเพ่ือการผาตัด 
 - ใชบรรเทาอาการปวดหลังผาตัด หรือ การทําหัตถการท่ีกอใหเกิดความปวด 
ขนาดการใชและวิธีใช 
ใชบรรเทาอาการปวดหลังผาตัด    
สําหรับผูใหญ : ฉีดเขากลามเนื้อ 50 – 100 ไมโครกรัม  
สําหรับเด็ก อายุ 2 - 12 ป : ฉีดเขาหลอดเลือดดํา 0.5 – 2 ไมโครกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม 
สําหรับเด็ก อายุนอยกวา 2 ป : ฉีดเขาหลอดเลือดดํา 0.5 – 1 ไมโครกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม 
สําหรับเด็กแรกเกิด: ฉีดเขาหลอดเลือดดํา 0.3  ไมโครกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม 
หมายเหตุ     1. ถาจําเปนอาจใหซํ้าทุก 1-2 ชั่วโมงในทุกกลุมอายุ 
            2. กรณีใชรวมกับยาระงับความรูสึกเพ่ือการผาตัด ใหอยูในดุลยพินิจของวิสัญญีแพทย 
                      3. กรณีใชบรรเทาอาการปวดปานกลางถึงรุนแรง ใหอยูในดุลยพินิจของแพทย 

คําเตือน  อาจเสพติดและใหโทษ  ตองใชตามแพทยส่ัง 

คําเตือนหรือขอควรระวัง  
   1. ระมัดระวังการใชเปนพิเศษ ในกรณี 
  1.1 สตรีมีครรภ ทารก เด็ก ผูสูงอายุ  ผูท่ีมีประวัติแพยากลุม opioids 
  1.2 ผูปวยโรคตับ โรคไต โรคหัวใจ โรคท่ีระบบทางเดินหายใจทํางานบกพรอง โรคตอมไทรอยด              
             โรคตอมหมวกไต โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคลมชัก โรคทางจิตเวช   เชน โรคจิต โรคอารมณ 
             ซึมเศรา  เปนตน 
  1.3  ผูมีประวัติการติดยาหรือสารเสพติด 
 2. อาจทําใหงวงซึม จึงไมควรขับข่ียานพาหนะ ทํางานเก่ียวกับเครื่องจักรกลหรือทํางานท่ีเสี่ยงอันตราย 
 3. อาจทําใหความดันเลือดต่ํา  กดการหายใจ  หัวใจเตนชาลง หรือหัวใจหยุดเตน (asystole) 
 4. อาจทําใหเกิดกลามเนื้อแข็งเกร็งผิดปกติได 
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  5. อาจทําใหเกิดอาการเวียนศีรษะ มึนงง การรับรูผิดปกติ ถาพบอาการเหลานี้หลายวัน ควรปรึกษาแพทยทันที 
 6. อาจทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน ในชวงแรกของการรักษา ถาพบอาการรุนแรง ควรพบแพทยทันที  
  หรือถาจําเปนอาจรับประทานยาแกคลื่นไสอาเจียนได 
ขอหามใช 
    (1)  หามใชในผูท่ีแพยานี้ 
  (2)  หามดื่มสุรา หรือสิ่งท่ีมีแอลกอฮอลผสมอยู ยากดระบบประสาทสวนกลาง ในระหวางการใชยานี้ 
    (3)  หามใชในผูปวยท่ีมีภาวะกดการหายใจ  
    (4)  หามใชในสตรีระยะใหนมบุตร  
         หมายเหตุ : ในกรณีท่ีจําเปนตองใชใหอยูในดุลยพินิจของแพทย 
ปฏิกิริยาระหวางยา  
     ระวังการเกิดปฏิกิริยาระหวางยา หากใหยานี้รวมกับ 

1. แอลกอฮอล หรือยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง เชน barbiturates, benzodiazepines, 
antipsychotics, antidepressants และ sedating antihistamines  เพราะจะเสริมฤทธิ์กดระบบ
ประสาทสวนกลาง  กดการหายใจ  และความดันเลือดลดต่ําลงได 
2. enzyme CYP3A4 inducers เชน  carbamazepine, phenytoin, rifampin และ
dexamethasone ทําใหการทําลายยา fentanyl เพ่ิมข้ึน ฤทธิ์แกปวดลดลง สําหรับ dexamethasone 
ท่ีจะทําให เกิดปฏิกิริยาดังกลาว ตองใชในขนาดสูงและตอเนื่องเปนเวลานาน 

           3. enzyme CYP3A4  inhibitors  ไดแก กลุม azole antifungals เชน  ketoconazole, 
           itraconazole  หรือ  กลุม macrolide antibiotics  เชน erythromycin, claritromycin  
           หรือ กลุม protease inhibitors  เชน  nelfinavir, ritonavir   เพราะ ทําใหการทําลายยา  
            fentanyl  ลดลง ทําใหฤทธิ์ของ fentanyl นานข้ึน 
           4. ยาแกปวดตัวอ่ืนในกลุม opioid  agonists หรอื opioid partial agonists ตั้งแต 2 ตัวข้ึน 
           ไป เพราะอาจสงผลใหกดระบบประสาทสวนกลางเพ่ิมข้ึน กดการหายใจ และ ความดัน 
           เลือดลดต่ําลงได 
     5. ยาแกปวดในกลุม mixed agonist-antagonist เชน pentazocine, nalbuphine  
           เนื่องจากยากลุมนี้จะตานฤทธิ์ แกปวดของ fentanyl 

     6. ยากลุม monoamine oxidase inhibitors (MAOIs)  เพราะจะทําใหเกิด serotonin  
     Syndrome 

อาการไมพึงประสงค 
 ระบบประสาท 
งวงซึม  เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ  ออนเพลีย  มึนงง  สับสน  สงบระงับ   สั่น  ภาวะวิตกกังวล                                    
เกิดความฝนผิดปกติ  ความคิดผิดปกติ กลามเนื้อทํางานไมประสานกัน ทาเดินผิดปกติ  กระวนกระวาย ภาวะเสีย
ความจํา ภาวะเคลิ้มสุข  เห็นภาพหลอน ชัก  กระตุก   ปฏิกิริยาหวาดระแวง    ความรูสึกสัมผัสเพ้ียน    
serotonin syndrome   อาจเกิดภาวะ hyperalgesia ถาใชยาในขนาดสูง 
ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
อาจเกิดอาการหนาแดง  แนนหนาอก  ออนเพลียจนรูสึกเหมือนจะเปนลม  ความดันเลือดต่ํา หัวใจเตนชา         
หัวใจเตนผิดจังหวะ 
ระบบหายใจ 
อาการหายใจลําบาก ภาวะกดการหายใจ  หยุดหายใจ 
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ระบบทางเดินอาหาร 
คลื่นไส  อาเจียน  เบื่ออาหาร  ปากแหง  ไมสบายทอง ทองอืด ทองผูก  ทอน้ําดีหดเกร็ง  การเกร็งตัวของลําไส
เพ่ิมข้ึน 
ระบบทางเดินปสสาวะ 
ปสสาวะค่ัง  ภาวะปสสาวะนอย    ทอไตหดเกร็ง 
ระบบกลามเนื้อและกระดูก 
กลามเนื้อหดเกร็ง  
 ผิวหนังและปฏิกิริยาแพ 
ผิวหนังแหง  ผิวหนังแดง  ผื่นข้ึน มีอาการคัน  ลมพิษ มีเหง่ือออกมากผิดปกติ 
ตา 
รูมานตาหด 
การไดรับยาเกินขนาด  
      อาการแสดง:  

รูมานตาหดเล็ก ออนเพลีย กังวล  อาการเวียนศีรษะอยางรุนแรง ความดันต่ําหนามืดคลายเปนลม  เปนไข  
ผิวหนังเย็นชื้น  ชัก  หายใจชา และหายใจลําบาก 
        การรักษา  

การบําบัดเม่ือมีภาวะกดการหายใจ โดยการใหยาตานฤทธิ์ของ opioid (opioid antagonist) ทันที เชน 
naloxone รวมกับการกระตุนผูปวย เชน โดยการเขยาและเรียกผูปวยอยางตอเนื่อง  ภาวะกดการหายใจจากการ
ไดรับยาเกินขนาดจะมีฤทธิ์อยูไดนานกวาฤทธิ์ของ naloxone  ดังนั้นสามารถเกิดภาวะ re-narcotinization จึง
ตองมีการเฝาระวังอยางใกลชิด การฉีด naloxone แกผูปวยอีกเปนครั้งคราวหรือใหฉีดเขาเสนเลือดดํา อยาง
ตอเนื่องอาจเปนสิ่งจําเปน การใหยา naloxone เพ่ือตานฤทธิ์ opioid ท่ีเกินขนาดควรกระทําดวยความระมัดระวัง
เพราะผูปวยอาจเกิดอาการปวดอยางรุนแรงข้ึนอยางฉับพลันได 

 ถาสภาพของผูปวยยังไมดีข้ึน ควรเอาใจใสใหการดูแลระบบทางเดินหายใจใหทํางานไดเต็มท่ี อาจ
จําเปนตองใสทอหายใจ และใหออกซิเจน อาจตองพิจารณาใชเครื่องชวยควบคุมการหายใจหากมีความจําเปน ควร
ดูแลใหมีระดับอุณหภูมิในระดับท่ีเหมาะสมและใหสารน้ําแกรางกายอยางเพียงพอโดยเฉพาะในผูปวยท่ีมีภาวะ
ความดันเลือดต่ํากวาปกติชนิดรุนแรง 
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ยาเสพติดใหโทษ 

Fentanyl  transdermal 

                                                               
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา 

เภสัชพลศาสตร  
fentanyl เปนยาในกลุม synthetic phenylpiperidine-derivative opioid agonist ออกฤทธิ์โดยจับ

กับ mu (µ) receptors เปนหลัก ท่ีบริเวณสมองและไขสันหลัง ทําใหมีผลบรรเทาอาการปวดได 
        เภสัชจลนศาสตร  

  fentanyl ละลายไดดีในไขมัน จะถูกดูดซึมผานผิวหนังไดอยางชาๆ ระยะเวลาและรอยละของการ     
ดูดซึมข้ึนกับแตละผลิตภัณฑ  โดยแสดงขอมูลชวงเวลาในการดูดซึม  เชน 

  fentanyl  ละลายไดดีในไขมัน จะถูกดูดซึมผานผิวหนังไดอยางชาๆ  ระดับยาจะเพ่ิมข้ึนทีละนอย     
โดยท่ัวไปจะเห็นฤทธิ์แกปวดท่ีเวลาประมาณ 12-24 ชั่วโมงหลังปดแผนยา (ตามชนิดยาแตละผลิตภัณฑ) 

 ใน 24 ชั่วโมงยาถูกดูดซึมผานผิวหนังไดประมาณรอยละ……. ใน 48 ชั่วโมงยาถูกดูดซึมผานผิวหนังได
ประมาณรอยละ……  และใน 72  ชั่วโมงยาถูกดูดซึมผานผิวหนังไดประมาณรอยละ… ….  (ตามชนิดยาแตละ
ผลิตภัณฑ) ระยะแรกยาจะกระจายไปยังชั้นไขมันและกลามเนื้อลาย และปลดปลอยไปสูกระแสเลือด  ยาจับกับ 

alpha-1 acid glycoprotein (∝1-AGP) ในพลาสมา ประมาณรอยละ 79-87 ยาถูกแปลงสภาพท่ีตับ โดย 
enzyme CYP3A4 โดยกระบวนการ oxidative N-dealkylation ได norfentanyl  และ metabolite อ่ืนท่ีไมมี
ฤทธิ์ระงับปวด กรณีท่ีผูปวยไดรับยารูปแบบ transdermal ครั้งเดียว ยาในรูปแบบนี้จะมีคา  half-life  (ตามชนิด
ยาแตละผลิตภัณฑ) ยาสวนใหญถูกขับออกทางไต ในรูป metabolite ท่ีไมมีฤทธิ์ 

 
สรรพคุณหรือขอบงใช  

- บรรเทาอาการปวดปานกลางถึงปวดรุนแรงในผูปวยท่ีตองรักษาอาการปวดอยางตอเนื่อง  
หามใชรักษาอาการปวดเฉียบพลัน และอาการปวดแบบเปนๆ หายๆ (intermittent pain) 

ขนาดการใชและวิธีใช  
ขนาดการใชสําหรับผูใหญ 
           ขนาดการใช  fentanyl  transdermal   ข้ึนอยูกับระดับความปวดของผูปวยแตละคน การใหยาระยะ
เริ่มตนควรพิจารณาจาก ชนิดและขนาดของยากลุม opioids ท่ีเคยไดรับรวมท้ังระดับความทนไดของผูปวยตอยาก
ลุม opioids  สภาพและประวัติสุขภาพของผูปวย ควรใหในระดับต่ําสุดกอน 
             สําหรับผูปวยท่ีเคยใชยากลุม opioids ขนาดเริ่มตนของการรักษานั้นควรมีการคํานวณเทียบเคียง
สัดสวนระหวางขนาดของ fentanyl transdermal  หนวยไมโครกรัมตอชั่วโมง กับ morphine ชนิดรับประทาน 
หนวยมิลลิกรัมตอ 24 ชั่วโมง ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1   ขนาด fentanyl transdermal  ท่ีควรใชเม่ือคํานวณจากขนาดยา morphine ชนิดรับประทานตอ
วัน  (สําหรับผูใหญ) 
 
 

morphine ชนิดรับประทาน 
(มิลลิกรัม/ 24 ชั่วโมง) 

fentanyl  ขนาดความแรง 
(ไมโครกรัม/ชั่วโมง) 

60-134 25 
135-224 50 
225-314 75 
315-404 100 
405-494 125 
495-584 150 
585-674 175 
675-764 200 
765-854 225 
855-944 250 

945-1034 275 
1035-1124 300 

 
การปรับขนาดยาใหเหมาะสม  
  การประเมินประสิทธิผลระงับปวดของยา fentanyl transdermal  ควรประเมินผลเม่ือปดแผนยาไปแลว 
24 ชั่วโมง เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของตัวยา fentanyl ในกระแสเลือดเปนไปอยางชาๆ หลังจากเริ่มปดแผนยา ควร
คอยๆลดปริมาณยาแกปวดชนิดเดิมลงทีละนอย หลังจากเริ่มแปะแผนยา fentanyl แผนแรก หรือจนกวาฤทธิ์แก
ปวดของ fentanyl จะถึงระดับท่ีตองการ  การปรับขนาดของยาควรปรับเพ่ิมหลังจากใหยา ครั้งแรก 3 วัน และ
การปรับขนาดยาจะกระทําเม่ือครบทุก 3 วัน  
  ผูปวยสูงอายุ ใชขนาดยาเหมือนผูใหญ  
หมายเหตุ  ขนาดยาเริ่มตนไมควรเกิน 25 ไมโครกรัม/ชั่วโมง  นอกจากผูปวยเคยไดรับ morphine รูปแบบ
รับประทานขนาด 135 มิลลิกรัมตอวัน จึงสามารถเพ่ิมขนาดของยา fentanyl transdermal มากกวา  25 
ไมโครกรัม/ชั่วโมงได 
              ขนาดการใชสําหรับเด็ก  
  เด็กอายุมากกวา 2 ป และเคยใชยา  morphine รูปแบบรับประทานอยางนอย 30 ถึง 60 มิลลิกรัมตอ
วันอยางตอเนื่องไมนอยกวา 3 วัน  สามารถให fentanyl transdermal ในขนาดเริ่มตน 12 หรือ  25 ไมโครกรัม
ตอชั่วโมง ตามลําดับ 
   เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ไมควรใช เนื่องจากยังไมมีขอมูลความปลอดภัยเพียงพอ 
   การหยุดยา  

หากมีความจําเปนตองหยุดใชยา fentanyl transdermal   เพ่ือใหยาแกปวดชนิดอ่ืนแทน การปรับขนาด
ของยาแกปวดตองศึกษาขอมูลอาการปวดของผูปวย  ระดับยา fentanyl จะลดลงอยางชาๆ หลังจากลอกแผนยา 
fentanyl ออก  ปกติระดับยา fentanyl ในพลาสมาท่ีลดลงรอยละ 50  จะใชเวลามากกวา  17 ชั่วโมง   
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โดยท่ัวไปการหยุดยา opioids ควรจะหยุดใชโดยลดขนาดยาลงทีละนอย เพ่ือปองกันกลุมอาการจากการ
ถอนยา 

คําแนะนําการใช  fentanyl transdermal   

              ควรปดแผนยาบนผิวหนังท่ีไมมีอาการระคายเคืองหรือถูกฉายรังสี บริเวณท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือบริเวณ
ทรวงอก หรือ ตนแขนดานบน  ควรเลือกบริเวณท่ีไมมีขน กรณีท่ีจําเปนตองปดแผนยาบนผิวหนังท่ีมีขน ใหตัด เล็ม
ขนบริเวณนั้นกอนปดแผนยา ไมควรใชมีดโกน ควรทําความสะอาดบริเวณผิวหนังท่ีจะปดแผนยาดวยน้ําสะอาด
เทานั้นไมควรใชสบู ผิวหนังบริเวณท่ีปดแผนยาตองแหงสนิท ไมควรทาสารจําพวกน้ํามัน น้ําหอม โลชั่น แปงหรือ
สารใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดการระคายเคืองหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีรวิทยาของผิวหนัง  

 เม่ือนําแผนยาออกจากซองและดึงเอาแผนพลาสติกท่ีปดบน adhesive layer ออก ควรปดบนผิวหนัง   
ทันทีโดยใชฝามือกดทับแผนยาใหติดแนนกับผิวหนังประมาณ 30 วินาที ใหแนใจวา แผนยาไดสัมผัสกับผิวหนัง
อยางสมบูรณเต็มท่ีโดยเฉพาะขอบรอบๆ แผนยา 

 การเปลี่ยนยาแผนใหม ควรเปลี่ยนเม่ือใชครบ 72 ชั่วโมง ยกเวนผูปวยบางรายท่ีมีการตอบสนองตอยาสั้น
กวาปกติ  อาจเปลี่ยนแผนยาทุก 48 ชั่วโมง  และเลือกปดผิวหนังบริเวณใหม  ไมควรปดซํ้าในบริเวณเดิมทันที 

การท้ิงหลังการใช 

              แผนยาท่ีใชแลวใหประกบครึ่งโดยใหดานท่ีมีกาวติดกันกอนนําไปท้ิงใหเหมาะสม สวนยาท่ีไมไดใชควร
นําสงคืนโรงพยาบาลตอไป หลังจากจับแผนยาหรือลอกแผนยาแลวควรลางมือดวยน้ําสะอาดเทานั้น    
คําเตือน  อาจเสพติดและใหโทษ  ตองใชตามแพทยส่ัง 

คําเตือนหรือขอควรระวัง  
1. ระมัดระวังการใชเปนพิเศษ ในกรณี 
  1.1 เด็ก ผูสูงอายุ ผูท่ีมีประวัติแพยากลุม opioids 
 1.2  ผูปวยโรคตับ โรคไต โรคหัวใจ โรคท่ีระบบทางเดินหายใจทํางานบกพรอง โรคตอมไทรอยด            
    โรคตอมหมวกไต โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคลมชัก โรคทางจิตเวช เชน โรคจิต โรคอารมณซึมเศรา  เปนตน 
   1.3 ผูมีประวัติการติดยาหรือสารเสพติด 
  1.4 ผูปวยเปนเนื้องอกท่ีสมอง 
2. ไมควรวาง กระเปาน้ํารอน ขวดน้ํารอน ผาหมไฟฟาบริเวณท่ีปดแผนยา  และไมควรอบไอน้ํา หรือแชอางน้ําอุน 
เพราะทําใหปลดปลอยตัวยาเร็วข้ึน 
3. อาจทําใหงวงซึม จึงไมควรขับข่ียานพาหนะ ทํางานเก่ียวกับเครื่องจักรกลหรือทํางานท่ีเสี่ยงอันตราย 
4. อาจทําใหความดันเลือดต่ํา  กดการหายใจ  หัวใจเตนชาลง หรือหัวใจหยุดเตน (asystole) 
5. อาจทําใหเกิดกลามเนื้อแข็งเกร็งผิดปกติได 
6. อาจทําใหเกิดอาการเวียนศีรษะ มึนงง การรับรูผิดปกติ ถาพบอาการเหลานี้หลายวัน ควรปรึกษาแพทยทันที 
7. อาจทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน ในชวงแรกของการรักษา ถาพบอาการรุนแรง ควรพบแพทยทันทีหรือถา
จําเปนอาจรับประทานยาแกคลื่นไสอาเจียนได 
8. หากใชติดตอกันนานไมควรหยุดยาทันที  หากใชเปนประจํา ควรปรึกษาแพทยกอนหยุดใช   
9. ควรเก็บยาใหพนมือเด็ก 
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ขอหามใช  
     1.  หามใชในผูท่ีแพยานี้    
   2.  หามดื่มสุรา หรือสิ่งท่ีมีแอลกอฮอลผสมอยู ยากดระบบประสาทสวนกลาง ในระหวางการใชยานี้ 
   3.  หามใชในผูปวยท่ีมีภาวะกดการหายใจ ผูปวยท่ีเปนหอบหืดชนิดเฉียบพลันหรือชนิดรุนแรง 
   4.  หามใชในสตรีมีครรภระยะใกลคลอด สตรีระยะใหนมบุตร และทารก 
     5. ผูปวยท่ีมีภาวะลําไสไมทํางาน (paralytic  ileus) 
     6.  หามใชในผูปวยท่ีตองการรักษาอาการปวดเฉียบพลัน ปวดหลังผาตัด และอาการปวดแบบเปนๆ หายๆ  
          (intermittent pain) 
     7. หามใชรวมกับยากลุม  monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) หรือหยุดยา MAOIs ไมเกิน 2 สัปดาห   
     8.  หามใชกรณีพบแผนยาชํารุด และ หามตัด แบง แผนยา 
           หมายเหตุ : ในกรณีท่ีจําเปนตองใช ใหอยูในดุลยพินิจของแพทย 
ปฏิกิริยาระหวางยา   
 ระวังการเกิดปฏิกิริยาระหวางยาหากใหยานี้รวมกับ 
1. แอลกอฮอล หรือยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง เชน barbiturates,  benzodiazepines,  
antipsychotics, antidepressants และ sedating antihistamines  เพราะจะเสริมฤทธิ์กดระบบประสาท
สวนกลาง  กดการหายใจ  และความดันเลือดลดต่ําลงได 
2. enzyme CYP3A4  inducers  เชน  carbamazepine, phenytoin, rifampin และ dexamethasone ทํา
ใหการทําลายยา fentanyl เพ่ิมข้ึน  ฤทธิ์แกปวดลดลง สําหรับdexamethasone ท่ีจะทําใหเกิดปฏิกิริยาดังกลาว 
ตองใชในขนาดสูงและตอเนื่องเปนเวลานาน 
3.  enzyme CYP3A4  inhibitors  ไดแก  กลุม azole antifungals เชน  ketoconazole, itraconazole  
หรือ  กลุม macrolide antibiotics  เชน erythromycin, clarithromycin หรือ กลุม protease inhibitors  
เชน nelfinavir, ritonavir   เพราะทําใหการทําลายยา fentanyl  ลดลง ทําใหฤทธิ์ของ fentanyl นานข้ึน 
4.  ยากลุม anticholinergics หรือยาอ่ืนท่ีออกฤทธิ์ anticholinergic เชน belladonna, scopolamine,   
disopyramide และ orphenadrine เปนตน  เนื่องจากอาการขางเคียงจากยา fentanyl จะเพ่ิมข้ึน เกิดอาการ
ทองผูกรุนแรงข้ึน  ลําไสไมทํางาน และเกิดปสสาวะค่ังได 
5. ยาแกทองเสีย และ ยาในกลุม antiperistaltics เชน  diphenoxylate ผสมกับ atropine, loperamide, 
opium tincture ถาใหรวมกับผูท่ีไดรับยา fentanyl  เปนเวลานาน หรือไดรับ fentanyl ขนาดสูง จะทําให
อาการขางเคียง fentanyl เพ่ิมข้ึน เกิดอาการทองผูกรุนแรง และ อาการกดระบบประสาทสวนกลางเพ่ิมข้ึน 
6. ยาแกปวดตัวอ่ืนในกลุม opioid  agonists หรือ opioid partial  agonists รวมกันตั้งแต 2 ตัวข้ึนไป   เพราะ
อาจสงผลใหกดระบบประสาทสวนกลางเพ่ิมข้ึน กดการหายใจ และ ความดันเลือดลดต่ําลงได  
7.  ยาแกปวดในกลุม mixed agonist-antagonist เชน pentazocine, nalbuphine เนื่องจากยา กลุมนี้จะตาน
ฤทธิ์แกปวดของ fentanyl 
8. ยาลดความดันเลือด ไดแก กลุมยาขับปสสาวะเพ่ือลดความดันเลือด  เนื่องจาก fentanyl ทําใหความดันเลือด
ลดต่ําลง และกลุม beta-adrenergic blocking agents  อาจเพ่ิมความเสี่ยงทําใหเกิดหัวใจเตนชาได ควรตรวจ
ติดตามคาความดันเลือดอยูเสมอ 
9. ยากลุม monoamine oxidase inhibitors (MAOIs)  เพราะจะทําใหเกิด serotonin syndrome 
10.  sedating antihistamines เชน  hydroxyzine  ทําใหฤทธิบ์รรเทาอาการปวดของ fentanyl เพ่ิมข้ึน 
11.  prokinetic drugs เชน metoclopramide  เพราะ fentanyl  ตานฤทธิ์ของยากลุมนี้ในการเพ่ิมการ
เคลื่อนไหวของลําไส   
 



 11 

อาการไมพึงประสงค  
ระบบประสาท 
งวงซึม  เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ  ออนเพลีย  มึนงง  สับสน  สงบระงับ   สั่น  ภาวะวิตกกังวล เกิดความฝนผิดปกติ  
ความคิดผิดปกติ กลามเนื้อทํางานไมประสานกัน ทาเดินผิดปกติ  กระวนกระวาย   ภาวะเสียความจํา ภาวะเคลิ้ม
สุข  เห็นภาพหลอน ชัก  กระตุก   ปฏิกิริยาหวาดระแวง    ความรูสึกสัมผัสเพ้ียน    serotonin syndrome  อาจ
เกิดภาวะ hyperalgesia ถาใชยาในขนาดสูง 
ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
อาจเกิดอาการหนาแดง  แนนหนาอก  ออนเพลียจนรูสึกเหมือนจะเปนลม  ความดันเลือดต่ํา  หัวใจเตนชา  หัว
ใจเตนผิดจังหวะ 
ระบบหายใจ 
อาการหายใจลําบาก ภาวะกดการหายใจ  หยุดหายใจ 
ระบบทางเดินอาหาร 
คลื่นไส  อาเจียน  เบื่ออาหาร  ปากแหง  ไมสบายทอง ทองอืด ทองผูก  ทอน้ําดีหดเกร็ง    การเกร็งตัวของลําไส
เพ่ิมข้ึน 
ระบบทางเดินปสสาวะ 
ปสสาวะค่ัง  ภาวะปสสาวะนอย  ทอไตหดเกร็ง   
ระบบกลามเนื้อและกระดูก 
กลามเนื้อหดเกร็ง   
ผิวหนังและปฏิกิริยาแพ 
ผิวหนังแหง  ผิวหนังแดง  ผื่นข้ึน มีอาการคัน ลมพิษ มีเหง่ือออกมากผิดปกติ 
 การไดรับยาเกินขนาด  
      อาการแสดง 

งวงซึม  เปนไข  หัวใจเตนชาลง   หายใจลําบาก  ความดันเลือดลดลง  หมดสติ   
การรักษา 
การบําบัดเม่ือมีภาวะกดการหายใจ โดยการใหยาตานฤทธิ์ของ opioid (opioid antagonist) ทันที เชน 

naloxone พรอมกับแกะเอาแผนยาออก รวมกับการกระตุนผูปวย เชน โดยการเขยาและเรียกผูปวยอยางตอเนื่อง  
ภาวะกดการหายใจจากการไดรับยาเกินขนาดอยูไดนานกวา naloxone ถึงแมเอาแผนยาออกก็สามารถ เกิดภาวะ 
re-narcotinization ข้ึนได จึงตองมีการเฝาระวังอยางใกลชิด การฉีด naloxone แกผูปวยอีกเปนครั้งคราวหรือให
ฉีดเขาเสนเลือดดําอยางตอเนื่องอาจเปนสิ่งจําเปน การใหยา naloxone เพ่ือตานฤทธิ์ opioid ท่ีเกินขนาดควร
กระทําดวยความระมัดระวังเพราะผูปวยอาจเกิดอาการปวดอยางรุนแรงข้ึนอยางฉับพลันได 

 ถาสภาพของผูปวยยังไมดีข้ึน ควรเอาใจใสใหการดูแลระบบทางเดินหายใจใหทํางานไดเต็มท่ี           อาจ
จําเปนตองใสทอหายใจ และใหออกซิเจน อาจตองพิจารณาใชเครื่องชวยควบคุมการหายใจหากมี           ความ
จําเปน ควรดูแลใหมีระดับอุณหภูมิในระดับท่ีเหมาะสมและใหสารน้ําแกรางกายอยางเพียงพอโดยเฉพาะในผูปวยท่ี
มีภาวะความดันเลือดต่ํากวาปกติชนิดรุนแรง 
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ยาเสพติดใหโทษ 
Methadone oral concentrate 10 mg/ml 

ยาน้ําเมทาโดนชนิดเขมขน 
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา 
 เภสัชพลศาสตร  
 methadone  เปนยาในกลุม opioid  agonist ออกฤทธิ์โดยจับกับ mu (µ)  receptors เปนหลัก ท่ี
บริเวณสมองและไขสันหลัง มีผลบรรเทาอาการปวด และ ทําใหเกิดอารมณเคลิ้มสุขได 
เภสัชจลนศาสตร  

ยาถูกดูดซึมไดดีในทางเดินอาหาร ระยะเวลาท่ีเริ่มออกฤทธิ์ประมาณ 30-60 นาที ชวงเวลาท่ีออกฤทธิ์
สูงสุดจะประมาณ 1.5-2 ชั่วโมง ระยะเวลาท่ีออกฤทธิ์ 4- 6 ชั่วโมงและออกฤทธิ์ไดนานข้ึนเม่ือใชตอเนื่องเปน
เวลานาน methadone จับกับโปรตีนในพลาสมาประมาณรอยละ 85-90 ถูกแปลงสภาพท่ีตับโดย enzyme 
CYP3A4  มีคา half-life ประมาณ  15-25  ชั่วโมง และสวนใหญถูกขับออกทางไต 
 
สรรพคุณหรือขอบงใช 

- ใชรักษาอาการขาดยา หรือ สําหรับการให methadone ระยะยาว ในผูปวยเสพติดยาประเภทฝน เชน 
เฮโรอีน หรือยาท่ีออกฤทธิ์คลายมอรฟน 

- บรรเทาอาการปวดรุนแรง จากโรคมะเร็งหรือภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท (neuropathic pain) 
 
ขนาดการใชและวิธีการใช    

- ใชรักษาอาการขาดยา หรือ สําหรับการให methadone ระยะยาว ในผูปวยเสพติดยาประเภทฝน เชน 
เฮโรอีน หรือ  ยาท่ีออกฤทธิ์คลายมอรฟน 
  การให methadone ข้ันถอนพิษยา (detoxification treatment) 

 ผูใหญ : รับประทานยาในขนาด 15 – 40 มิลลิกรัม วันละครั้ง หรือตามความจําเปน    เพ่ือ
ควบคุมอาการขาดยา ขนาดยาท่ีไดรับตอวันไมควรเกิน 120 มิลลิกรัม และคอยๆ ปรับลดขนาดยาลงทุกระยะ 
1-2 วัน ตามการตอบสนองของผูปวยจนเหลือขนาดยาเปนศูนย ภายใน 21 วัน   

 ท้ังนี้การรักษาอาการถอนพิษเฮโรอีนหรือยากลุมมอรฟนซํ้า ควรใชหลังจากหยุดยา methadone 
อยางนอย 4 สัปดาห 
    เด็ก : ขนาดการใชยาควรทําโดยแพทยผูชํานาญการ  
  การให methadone ระยะยาว สําหรับผูปวยเสพติดยาประเภทฝน เชน เฮโรอีน หรือยาท่ี
ออกฤทธิ์คลายมอรฟน (detoxification maintenance) 
  ขนาดการใชข้ึนอยูกับผูปวยแตละราย 
- บรรเทาอาการปวดรุนแรง จากโรคมะเร็งหรือภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท (neuropathic pain)  
  ผูใหญ : รับประทานยาในขนาด 2 – 10 มิลลิกรัม ทุก 6 - 12 ชั่วโมง  อาจปรับขนาดยาตาม
การตอบสนองของผูปวยแตละราย 
  เด็ก : ใชยาตามแพทยสั่งโดยปรับขนาดยาใหเหมาะสมกับอายุและน้ําหนักตัวของเด็กแตละคน 

การเตรียมยา  
ควรเจือจางน้ํายาในขนาดท่ีใชรักษาดวยน้ําสะอาดหรือของเหลวอ่ืนท่ีเหมาะสมกอนนําไปใชบริหารยา   
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คําเตือน  อาจเสพติดและใหโทษ  ตองใชตามแพทยส่ัง 
คําเตือนหรือขอควรระวัง  
 1. ระมัดระวังการใชเปนพิเศษ ในกรณี 

 1.1  ผูปวยท่ีมีความเสี่ยงเกิดอาการ prolonged  QT  interval  ผูปวยท่ีมีภาวะการนําคลื่นไฟฟาหัวใจ
ผิดปกติ  หรือ ผูท่ีไดรับยาซ่ึงมีผลตอหัวใจ 

 1.2  ทารก เด็ก และผูสูงอายุ   
 1.3  ผูปวยโรคตับ  โรคไต  โรคท่ีระบบทางเดินหายใจทํางานบกพรอง  โรคตอมไทรอยด  โรคตอมหมวกไต  โรคพิษ

สุราเรื้อรัง  โรคลมชัก  โรคทางจิตเวช  เชน โรคจิต โรคอารมณซึมเศรา  เปนตน 
2.  ระมัดระวังการใช ในกรณี    

 2.1 ผูท่ีมีประวัติแพยากลุม opioids   
 2.2 ใชรวมกับยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง 

3.  อาจทําใหงวงซึม จึงไมควรขับข่ียานพาหนะ ทํางานเก่ียวกับเครื่องจักรกลหรือทํางานท่ีเสี่ยงอันตราย 
4.  อาจทําใหความดันเลือดต่ํา  กดการหายใจ  หัวใจเตนชาลง หรือหัวใจหยุดเตน (asystole)  
5.  อาจทําใหเกิดผื่น  คัน  ซึมเศรา  อารมณละเหี่ย (dysphoria)  
6.  หากใชติดตอกันนานอาจทําใหดื้อยาและเสพติดได ไมควรใชติดตอกันนาน นอกจากแพทยสั่ง หากใชเปนประจํา  
ควรปรึกษาแพทยกอนหยุดใช เพราะอาจเกิดกลุมอาการขาดยา      
7.  อาจเพ่ิมความดันของน้ําไขสันหลัง 
8.  อาจเกิดอาการกลามเนื้อแข็งเกร็งผิดปกติได 
ขอหามใช  
1.  หามใชในผูท่ีแพยานี้ 
2.  หามดื่มสุรา หรือสิ่งท่ีมีแอลกอฮอลผสมอยู ในระหวางการใชยานี้ 
3.  หามใชในผูปวยท่ีมีภาวะกดการหายใจ 
4.  หามใชในสตรีมีครรภ  สตรีระยะใหนมบุตร 
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีจําเปนตองใชใหอยูในดุลยพินิจของแพทย 
 
ปฏิกิริยาระหวางยา  
ระวังการเกิดปฏิกิริยาระหวางยาหากใหยานี้รวมกับ 
1.  แอลกอฮอล  หรื อ  ยา ท่ี มีฤทธิ์ กดระบบประสาทส วนกลาง  เชน  barbiturates,  benzodiazepines,  

antipsychotics,  antidepressants และ sedating antihistamines  เพราะจะเสริมฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง  
กดการหายใจ   และความดันเลือดลดต่ําลงได 
2.  ย า ก ลุ ม  anticholinergics ห รื อ ย า อ่ื น ท่ี มี ฤ ท ธิ์  anticholinergic เ ช น  belladonna, scopolamine, 

disopyramide และ orphenadrine เปนตน  เนื่องจากอาการขางเคียงจากยา morphine จะเพ่ิมข้ึน  เกิดอาการ
ทองผูกรุนแรงข้ึนลําไสไมทํางาน และ เกิดปสสาวะค่ังได 
3.  ยาลดความดันเลือด เชน กลุม diuretics เปนตน เนื่องจากจะสงผลใหเกิดภาวะ orthostatic hypotension ได 
4.  prokinetic drugs  เพราะ methadone อาจทําใหเกิดการตานฤทธิ์ของยากลุมนี้ ในการเพ่ิมการเคลื่อนไหวของ

ลําไส 
5.  ยาแกปวดตัวอ่ืนในกลุม opioid agonists หรือ opioid partial agonists รวมกันตั้งแต 2 ตัวข้ึนไป  เพราะอาจ

สงผลทําใหกดระบบประสาทสวนกลางเพ่ิมข้ึน  กดการหายใจ  และความดันเลือดลดต่ําลงได 
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6.  ยาแกปวดในกลุม mixed agonist-antagonists  เชน pentazocine,  nalbuphine เนื่องจากยากลุมนี้จะตาน
ฤทธิ์แกปวดของmethadone 
  7.  enzyme inducers  เชน  rifampin, phenytoin   เพราะเพ่ิม metabolite ของ methadone และ อาจเกิด
อาการถอนยาในผูปวยท่ีมีภาวะติดยาได 
  8.  sedating  antihistamines เชน hydroxyzine ทําใหฤทธิ์บรรเทาอาการปวดของ methadone เพ่ิมข้ึน   
  9.  ยากลุม monoamine oxidase inhibitors (MAOIs)  เพราะจะทําใหเกิด serotonin syndrome 
  10.  ยากลุม urinary acidifiers เชน ascorbic acid, potassium phosphate และ sodium phosphate เพราะ
อาจเพ่ิมการกําจัดยา ของ methadone และ อาจเกิดอาการถอนยาในผูปวยท่ีมีภาวะติดยาได 
 
อาการไมพึงประสงค   
ระบบประสาท 
งวงซึม  เวียนศีรษะ  ปวดศีรษะ  ออนเพลีย  มึนงง  สับสน  สงบระงับ  สั่น  ภาวะวิตกกังวล  กระวนกระวาย  นอนไม
หลับ  ภาวะเคลิ้มสุข  เห็นภาพหลอน  ชัก    
ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
อาจเกิดอาการหนาแดง  แนนหนาอก  ออนเพลียจนรูสึกเหมือนจะเปนลม  ความดันเลือดต่ํา  หัวใจเตนชา  หัว
ใจเตนผิดจังหวะ  prolonged QT interval  หัวใจวาย 
ระบบหายใจ  
กลองเสียงหดเกร็ง  อาการหายใจลําบาก  ภาวะกดการหายใจ  หยุดหายใจ 
ระบบทางเดินอาหาร 
คลื่นไส  อาเจียน  เบื่ออาหาร  ปากแหง  ลิ้นอักเสบ  ทองผูก  ทอน้ําดีหดเกร็ง  การเกร็งตัวของลําไสเพ่ิมข้ึน   
ระบบทางเดินปสสาวะ 
ปสสาวะค่ัง  ถายปสสาวะลําบาก  ภาวะปสสาวะนอย   
ผิวหนังและปฏิกิริยาแพ 
ผิวหนังแหง  ผื่นข้ึน  มีอาการคัน  ลมพิษ  มีเหง่ือออกมากผิดปกติ 
ตา 
รูมานตาหด  การเห็นภาพซอน 
อ่ืน 
ภาวะเกล็ดเลือดต่ํา (thrombocytopenia) 
 
การไดรับยาเกินขนาด  
    อาการแสดง  
   งวงซึม  รูมานตาหดเล็ก  เวียนศีรษะ  มึนงง  สับสน  กังวล  ชัก  ไมรูสึกตัว  ผิวหนังเย็นชื้น  เปนไข   
ความดันเลือดต่ํา  จังหวะการเตนของหัวใจชาลง  หายใจชาและลึกหรือหยุดหายใจ  
    การรักษา  
  ลดการดูดซึม โดยทําใหอาเจียน หรือใหการลางทอง 
     ใหการรักษาตามอาการรวมกับให specific antidote โดยใหสารตานฤทธิ์ opioid ไดแก naloxone 
ทางหลอดเลือดดํา  ท้ังนี้  ตองเฝาระวังติดตามอาการของผูปวยอยางใกลชิด เนื่องจาก naloxone มีระยะเวลาใน
การออกฤทธิ์สั้น  ควรเฝาระวังการหายใจ ชีพจร และความดันเลือดของผูปวย 
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Methadone tablet 
ยาเม็ดเมทาโดน 

คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา 
เภสัชพลศาสตร 
 methadone  เปนยาในกลุม opioid  agonist ออกฤทธิ์โดยจับกับ mu (µ)  receptors เปนหลัก ท่ี
บริเวณสมองและไขสันหลัง มีผลบรรเทาอาการปวด และ ทําใหเกิดอารมณเคลิ้มสุขได 
เภสัชจลนศาสตร  

ยาถูกดูดซึมไดดีในทางเดินอาหาร ระยะเวลาท่ีเริ่มออกฤทธิ์ประมาณ 30-60 นาที ชวงเวลาท่ีออกฤทธิ์
สูงสุดจะประมาณ 1.5-2 ชั่วโมง ระยะเวลาท่ีออกฤทธิ์ 4- 6 ชั่วโมงและออกฤทธิ์ไดนานข้ึนเม่ือใชตอเนื่องเปน
เวลานาน methadone จับกับโปรตีนในพลาสมาประมาณรอยละ 85-90 ถูกแปลงสภาพท่ีตับโดย enzyme 
CYP3A4  มีคา half-life ประมาณ 15-25  ชั่วโมง และสวนใหญถูกขับออกทางไต 
สรรพคุณหรือขอบงใช   

บรรเทาอาการปวดปานกลางและรุนแรง  
ขนาดการใชและวิธีการใช   

บรรเทาอาการปวดรุนแรง 
 ผูใหญ : รับประทานยาในขนาด 2.5 – 10 มิลลิกรัม ทุก 6 - 12 ชัว่โมง อาจปรับขนาดยาตามการ
ตอบสนองของผูปวยแตละราย 
 เด็ก : ใชยาตามแพทยสั่งโดยปรับขนาดยาใหเหมาะสมกับอายุและน้ําหนักตัวของเด็กแตละคน 

คําเตือน  อาจเสพติดและใหโทษ  ตองใชตามแพทยส่ัง 
คําเตือนหรือขอควรระวัง  
 1. ระมัดระวังการใชเปนพิเศษ ในกรณี 

 1.1  ผูปวยท่ีมีความเสี่ยงเกิดอาการ prolonged  QT  interval  ผูปวยท่ีมีภาวะการนําคลื่นไฟฟาหัวใจผิดปกติ  
หรือผูท่ีไดรับยาซ่ึงมีผลตอหัวใจ 

 1.2  ทารก เด็ก และผูสูงอายุ   
 1.3  ผูปวยโรคตับ โรคไต โรคท่ีระบบทางเดินหายใจทํางานบกพรอง โรคตอมไทรอยด   โรคตอมหมวกไต โรคพิษ

สุราเรื้อรัง โรคลมชัก โรคทางจิตเวช   เชน โรคจิต โรคอารมณซึมเศรา เปนตน 
 1.4 ผูมีประวัติการติดยาหรือสารเสพติด       

2.  ระมัดระวังการใช ในกรณี    
 2.1 ผูท่ีมีประวัติแพยากลุม opioids   
 2.2 ใชรวมกับยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง 

3.  อาจทําใหงวงซึม จึงไมควรขับข่ียานพาหนะ ทํางานเก่ียวกับเครื่องจักรกลหรือทํางานท่ีเสี่ยงอันตราย 
4.   อาจทําใหความดันเลือดต่ํา  กดการหายใจ  หัวใจเตนชาลง หรือหัวใจหยุดเตน (asystole)  
5.   อาจทําใหเกิดผื่น  คัน  ซึมเศรา  อารมณละเหี่ย (dysphoria)  
6.   หากใชติดตอกันนานอาจทําใหดื้อยาและเสพติดได  ไมควรใชติดตอกันนาน นอกจากแพทยสั่ง  หากใชเปนประจํา  
ควรปรึกษาแพทยกอนหยุดใช เพราะอาจเกิดกลุมอาการขาดยา      
7.   อาจเพ่ิมความดันของน้ําไขสันหลัง 
8.   อาจเกิดอาการกลามเนื้อแข็งเกร็งผิดปกติได 
ขอหามใช  
1.  หามใชในผูท่ีแพยานี้ 
2.  หามดื่มสุรา หรือสิ่งท่ีมีแอลกอฮอลผสมอยู ในระหวางการใชยานี้ 
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3.  หามใชในผูปวยท่ีมีภาวะกดการหายใจ 
4.  หามใชในสตรีมีครรภ  สตรีระยะใหนมบุตร 
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีจําเปนตองใชใหอยูในดุลยพินิจของแพทย 
ปฏิกิริยาระหวางยา  
ระวังการเกิดปฏิกิริยาระหวางยาหากใหยานี้รวมกับ 
1.   แอลกอฮอล หรือยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง เชน barbiturates,  benzodiazepines,  

antipsychotics, antidepressants และ sedating antihistamines  เพราะจะเสริมฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง  
กดการหายใจ  และความดันเลือดลดต่ําลงได 
2.   ยากลุม anticholinergics หรือยาอ่ืนท่ีมีฤทธิ์ anticholinergic เชน belladonna, scopolamine,   

disopyramide และ orphenadrine เปนตน  เนื่องจากอาการขางเคียงจากยา morphine จะเพ่ิมข้ึน เกิดอาการ
ทองผูกรุนแรงข้ึน  ลําไสไมทํางาน  และเกิดปสสาวะค่ังได 
3.  ยาลดความดันเลือด เชน กลุม diuretics เปนตน เนื่องจากจะสงผลใหเกิดภาวะ orthostatic hypotension ได 
4.   prokinetic drugs  เพราะ methadone อาจทําใหเกิดการตานฤทธิ์ของยากลุมนี้ ในการเพ่ิมการเคลื่อนไหวของ

ลําไส 
5. ยาแกปวดตัวอ่ืนในกลุม opioid agonists หรือ opioid partial agonists รวมกันตั้งแต 2 ตัวข้ึนไป  เพราะอาจ
สงผลทําใหกดระบบประสาทสวนกลางเพ่ิมข้ึน  กดการหายใจ  และความดันเลือดลดต่ําลงได6. ยาแกปวดในกลุม 
mixed agonist-antagonists  เชน pentazocine,  nalbuphine เนื่องจากยากลุมนี้จะตานฤทธิ์แกปวดของ 
methadone 
7.  enzyme inducers  เชน  rifampin, phenytoin   เพราะเพ่ิม metabolite ของ methadone และ อาจเกิด
อาการถอนยาในผูปวยท่ีมีภาวะติดยาได 
8. sedating  antihistamines เชน hydroxyzine ทําใหฤทธิ์บรรเทาอาการปวดของ methadone เพ่ิมข้ึน   
9. ยากลุม monoamine oxidase inhibitors (MAOIs)  เพราะจะทําใหเกิด serotonin syndrome 
10. ยากลุม urinary acidifiers เชน ascorbic acid, potassium phosphate และ sodium phosphate เพราะ
อาจเพ่ิมการกําจัดยาของ methadone และ อาจเกิดอาการถอนยาในผูปวยท่ีมีภาวะติดยาได 
อาการไมพึงประสงค   
ระบบประสาท 
งวงซึม  เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ  ออนเพลีย  มึนงง  สับสน  สงบระงับ   สั่น ภาวะวิตกกังวล   กระวนกระวาย       
นอนไมหลับ  ภาวะเคลิ้มสุข  เห็นภาพหลอน ชัก    
ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
อาจเกิดอาการหนาแดง  แนนหนาอก  ออนเพลียจนรูสึกเหมือนจะเปนลม ความดันเลือดต่ํา  หัวใจเตนชา  หัวใจเตน
ผิดจังหวะ  prolonged QT interval   หัวใจวาย 
ระบบหายใจ  
กลองเสียงหดเกร็ง  อาการหายใจลําบาก  ภาวะกดการหายใจ หยุดหายใจ 
ระบบทางเดินอาหาร 
คลื่นไส  อาเจียน  เบื่ออาหาร  ปากแหง  ลิ้นอักเสบ  ทองผูก  ทอน้ําดีหดเกร็ง  การเกร็งตัวของลําไสเพ่ิมข้ึน   
ระบบทางเดินปสสาวะ 
ปสสาวะค่ัง   ถายปสสาวะลําบาก    ภาวะปสสาวะนอย   
ผิวหนังและปฏิกิริยาแพ 
ผิวหนังแหง  ผื่นข้ึน มีอาการคัน  ลมพิษ มีเหง่ือออกมากผิดปกติ 
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ตา 
รูมานตาหด  การเห็นภาพซอน 
อ่ืน 
ภาวะเกล็ดเลือดต่ํา (thrombocytopenia) 
การไดรับยาเกินขนาด  
    อาการแสดง  
   งวงซึม รูมานตาหดเล็ก  เวียนศีรษะ  มึนงง สับสน กังวล ชัก ไมรูสึกตัว ผิวหนังเย็นชื้น  เปนไข   ความดัน
เลือดต่ํา  จังหวะการเตนของหัวใจชาลง  หายใจชาและลึกหรือหยุดหายใจ  
    การรักษา  
  ลดการดูดซึม โดยทําใหอาเจียน หรือใหการลางทอง 
     ใหการรักษาตามอาการรวมกับให specific antidote โดยใหสารตานฤทธิ์ opioid ไดแก naloxone 
ทางหลอดเลือดดํา  ท้ังนี้  ตองเฝาระวังติดตามอาการของผูปวยอยางใกลชิด เนื่องจาก naloxone มีระยะเวลาใน
การออกฤทธิ์สั้น ควรเฝาระวังการหายใจ ชีพจร และความดันเลือดของผูปวย 
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ยาเสพติดใหโทษ 
Morphine sulfate injection preservative free 

มอรฟนชนิดฉีดปราศจาก preservative 
 

คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา 
 เภสัชพลศาสตร 
 morphine  เปนยาในกลุม opioid  agonist ออกฤทธิ์โดยจับกับ mu (µ)  receptors เปนหลัก ท่ีบริเวณ
สมองและไขสันหลัง มีผลบรรเทาอาการปวด และ ทําใหเกิดอารมณเคลิ้มสุขได 
เภสัชจลนศาสตร 

เม่ือใหดวยการฉีดเขากลามเนื้อ ระยะเวลาท่ียาเริ่มออกฤทธิ์ประมาณ 10-30 นาที  ถาใหในรูปแบบฉีด
เขาหลอดเลือดดําชวงเวลาท่ียาออกฤทธิ์สูงสุดจะประมาณ 20 นาที  ชวงเวลาออกฤทธิ์ของยาท้ังรูปแบบการฉีด
เขากลามเนื้อและฉีดเขาหลอดเลือดดําประมาณ 4-5 ชั่วโมง ถาฉีดเขา epidural และ intrathecal ระยะเวลาท่ี
ยาเริ่มออกฤทธิ์ประมาณ 15-60 นาที  ยาจับกับโปรตีนในพลาสมาประมาณ รอยละ 20-35 มีคา half-life 
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ยาถูกแปลงสภาพท่ีตับผานกระบวนการ glucuronidation ได metabolite ท่ียังคงฤทธิ์อยู 
คือ morphine-6-glucuronide ซ่ึงมีฤทธิ์แรงกวา morphine และขับออกทางไต 
สรรพคุณหรือขอบงใช   
ฉีดเขากลามเนื้อหรือเขาชั้นใตผิวหนัง  (intramuscular or subcutaneous) และ ฉีดยาเขาหลอดเลือด
(intravenous) 

- บรรเทาอาการปวดรุนแรง  

- รักษาภาวะหัวใจหองลางซายวายเฉียบพลัน โดยลดแรงดัน preload 
ฉีดเขาชองรอบเยื่อบุไขสันหลัง (epidural) และ ชองไขสันหลัง (intrathecal)   

- รักษาอาการปวดในกรณีท่ีผูปวยไมตอบสนองตอยาแกปวดกลุม non-narcotics  
ขนาดการใชและวิธีการใช  
สําหรับบรรเทาอาการปวด 
ใหยาดวยวิธีฉีดยาเขากลามเนื้อหรือเขาชั้นใตผิวหนัง (intramuscular or subcutaneous) 
ผูใหญ : ครั้งละ 5 - 20 มิลลิกรัมทุก 4 ชั่วโมง โดยอาจปรับขนาดยาตามความจําเปนและ การตอบสนองของ
ผูปวยแตละราย 
เด็ก : หากจําเปนอาจฉีดยาเขาชั้นใตผิวหนัง ครั้งละ 0.1  มิลลิกรัม ตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม  ทุก 4 ชั่วโมง  
ใหยาดวยวิธีฉีดยาเขาหลอดเลือดดํา (intravenous) 
ผูใหญ : โดยเจือจางยาในขนาด 2-4 มิลลิกรัม ในน้ํากลั่นปราศจากเชื้อสําหรับฉีดประมาณ 4-5 มิลลิลิตร และฉีด
เขาหลอดเลือดดําอยางชาๆ สําหรับรายท่ีมีอาการปวดเรื้อรังอยางรุนแรง อาจใหยาหยดตอเนื่องเขาหลอดเลือดดํา 
โดยอาจปรับขนาดยาตามความจําเปนและการตอบสนองของ ผูปวยแตละราย 
เด็ก : อาจพิจารณาใหยาฉีดเขาหลอดเลือดดําอยางชาๆในขนาด 0.05-0.1 มิลลิกรัม ตอ น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม 
โดยนําไปเจือจางในน้ํากลั่นปราศจากเชื้อสําหรับฉีด 4 - 5 มิลลิลิตร และฉีดเขาหลอดเลือดดําอยางชาๆ ใชเวลา
มากกวา 4-5 นาทีข้ึนไป 
ทารก : ในกรณีท่ีจําเปนตองใช ควรอยูในความดูแลของแพทยผูชํานาญการ โดยขนาดเริ่มแรกใหยาฉีดเขาหลอด
เลือดดําในขนาด 10-30 ไมโครกรัม ตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยใหยาอยางชาๆ เปนเวลามากกวา 30 นาที ถึง 
1 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงสามารถใหยาฉีดแบบตอเนื่อง(infusion) ประมาณ 10-30 ไมโครกรัมตอน้ําหนักตัว 1 
กิโลกรัมตอชั่วโมง ปรับขนาดยาตามความจําเปนและ   การตอบสนองของผูปวยแตละราย  
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ใหยาดวยวิธีฉีดยาเขาชองรอบเยื่อบุไขสันหลัง (epidural ) 
ครั้งละ 2-5 มก. หากอาการปวดยังไมบรรเทาลงภายใน 1 ชั่วโมง สามารถปรับเพ่ิมขนาดยาไดครั้งละ 1-

2 มก. เปนระยะๆจนสามารถควบคุมอาการปวดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยท่ัวไปไมควรใชเกิน 10 มก. ภายใน 
24 ชั่วโมง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของแพทย 
ใหยาดวยวิธีฉีดยาเขาชองไขสันหลัง (intrathecal ) 

ใหยาครั้งเดียวในขนาด 0.1 -1 มก. ไมแนะนําใหฉีดในบริเวณนี้ซํ้าหากเกิดอาการปวดข้ึนอีก 
 ในกรณีท่ีเลือกใชการฉีดทาง epidural หรือ intrathecal ควรทําโดยแพทยผูชํานาญการ และควรเตรียม
ยาแกพิษของ morphine ไดแก naloxone ไวใหพรอมทุกครั้ง    
คําเตือน  อาจเสพติดและใหโทษ ตองใชตามแพทยส่ัง 
คําเตือนและขอควรระวัง 
1. ระมัดระวังการใชเปนพิเศษ  ในกรณี  

1.1   สตรีมีครรภ สตรีระยะใหนมบุตร ทารก เด็ก ผูสูงอายุ                    
1.2  ผูปวยโรคตับ โรคไต โรคหัวใจ โรคท่ีระบบทางเดินหายใจทํางานบกพรอง โรคตอมไทรอยด โรคตอมหมวก

ไต โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคลมชัก โรคทางจิตเวช  เชน โรคจิต  โรคอารมณซึมเศรา  เปนตน   
1.3 ผูมีประวัติการติดยาหรือสารเสพติด 

2. ระมัดระวังการใช  ในกรณี  
2.1  ผูท่ีมีประวัติแพยากลุม opioids 
2.2  ใชรวมกับยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง 

 3. อาจทําใหงวงซึม จึงไมควรขับข่ียานพาหนะ ทํางานเก่ียวกับเครื่องจักรกลหรือทํางานท่ีเสี่ยงอันตราย 
 4. อาจทําใหความดันเลือดต่ํา  กดการหายใจ  หัวใจเตนชาลง หรือหัวใจหยุดเตน (asystole) 
 5. อาจทําใหเกิดผื่น  คัน  ซึมเศรา  อารมณละเหี่ย (dysphoria) 
 6. หากใชติดตอกันนานอาจทําใหดื้อยาและเสพติดได  ไมควรใชติดตอกันนาน นอกจากแพทยสั่ง             
    หากใชเปนประจํา  ควรปรึกษาแพทยกอนหยุดใชเพราะอาจเกิดกลุมอาการขาดยา 
7. อาจเพ่ิมความดันของน้ําไขสันหลัง  
8. อาจทําใหเกิดกลามเนื้อแข็งเกร็งผิดปกติได 
ขอหามใช 
 1. หามใชในผูท่ีแพยานี้ 

2. หามดื่มสุรา หรือสิ่งท่ีมีแอลกอฮอลผสมอยู ในระหวางการใชยานี้ 
3. หามใชในผูปวยท่ีมีภาวะกดการหายใจ ผูปวยท่ีเปนโรคระบบทางเดินหายใจบกพรองอยางรุนแรง         

หืดหลอดลม (bronchial asthma)    
4.   หามใชผูปวยท่ีมีอาการบาดเจ็บท่ีศีรษะ ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะ และ/หรือ ในชอง 

ไขสันหลังสูง 
5.  หามใชในผูปวยท่ีลําไสไมทํางาน (paralytic ileus) 
6.  หามใชในผูปวยโรคหัวใจวายท่ีมีสาเหตุจากโรคปอดเรื้อรัง   หัวใจเตนผิดจังหวะ 
7.  หามใชในผูปวยท่ีมีอาการสั่นเพอเหตุขาดสุรา (delirium tremens) 
8.  หามใชในผูปวยท่ีมีภาวะชัก เชน status epilepticus, tetanus, strychnine poisoning 
9. หามใชยาเม่ือมีตะกอนเกิดข้ึน หรือสีเหลืองเขมข้ึน 
เฉพาะกรณีการใหยาทางชองรอบเยื่อบุไขสันหลัง (epidural) และ ชองไขสันหลัง (intrathecal) 
10. หามฉีดในบริเวณท่ีมีการติดเชื้อ หรือ บริเวณท่ีมีเลือดออก (bleeding diathesis) 
11. หามใหรวมกับยากลุมท่ีตานการแข็งตัวของเลือด 
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หมายเหตุ : ในกรณีท่ีจําเปนตองใช ใหอยูในดุลยพินิจของแพทย 
ปฏิกิริยาระหวางยา  

ระวังการเกิดปฏิกิริยาระหวางยาหากใหยานี้รวมกับ  
1. แอลกอฮอล หรือยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง เชน barbiturates,  benzodiazepines,  

antipsychotics, antidepressants และ sedating antihistamines  เพราะจะเสริมฤทธิ์กดระบบประสาท
สวนกลาง  กดการหายใจ  และความดันเลือดลดต่ําลงได 

2.  ยากลุม anticholinergics หรือยาอ่ืนท่ีมีฤทธิ์ anticholinergic เชน belladonna, scopolamine, 
disopyramide และ orphenadrine เปนตน  เนื่องจากอาการขางเคียงจากยา morphine จะเพ่ิมข้ึน 
เกิดอาการทองผูกรุนแรงข้ึน ลําไสไมทํางาน และเกิดปสสาวะค่ังได 

3.   ยาลดความดันเลือด เชน กลุม diuretics เปนตน เนื่องจากจะสงผลใหเกิดภาวะ  
orthostatic hypotension ได 

4. ยาแกปวดตัวอ่ืนในกลุม opioid agonists หรือ opioid partial agonists รวมกันตั้งแต 2 ตัวข้ึนไป  
เพราะอาจสงผลทําใหกดระบบประสาทสวนกลางเพ่ิมข้ึน  กดการหายใจ  และ ความดันเลือดลดต่ําลงได 

5.    ยาแกปวดในกลุม mixed agonist-antagonists  เชน pentazocine,  nalbuphine เนื่องจากยา กลุม
นี้จะตานฤทธิ์แกปวดของ morphine 

6. zidovudine   เนื่องจาก  morphine  จะออกฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการ glucuronidation ท่ีตับ และลดการกําจัด
ออกของ zidovudine  จึงอาจทําใหเกิดพิษของยา zidovudine ได  

7. lidocaine  เพราะอาจเสริมฤทธิ์กดการหายใจหรือสูญเสียการรับรูของ morphine 
8. enzyme inducers  เชน  rifampin, phenytoin   เพราะทําใหฤทธิ์แกปวดลดลง 

อาการไมพึงประสงค  
ระบบประสาท 
งวงซึม  เวียนศีรษะ  ออนเพลีย  มึนงง  สับสน  สงบระงับ สั่น ภาวะวิตกกังวล  อารมณเปลี่ยนแปลง  เกิดความฝนผิดปกติ 
ความคิดผิดปกติ กลามเนื้อทํางานไมประสานกัน ทาเดินผิดปกติ กระวนกระวาย ภาวะเสียความจํา ภาวะเคลิ้มสุข เห็นภาพ
หลอน ชัก โคมา   ความดันในกะโหลกศีรษะเพ่ิมข้ึน   อาจเกิดภาวะ hyperalgesia ถาใชยาในขนาดสูง 
ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
อาจเกิดอาการหนาแดง  แนนหนาอก  ออนเพลียจนรูสกึเหมือนจะเปนลม  ความดันเลือดต่ํา  หัวใจเตนชา 
ระบบหายใจ  
สะอึก  เสียงเปลี่ยน  กลองเสียงหดเกร็ง อาการหายใจลําบาก  ภาวะกดการหายใจ  หยุดหายใจ 
ระบบทางเดินอาหาร 
กระหายน้ํา  คลื่นไส  อาเจียน  เบื่ออาหาร  ปากแหง  ไมสบายทอง ทองอืด ทองผูก ทอน้ําดีหดเกร็ง  การเกร็งตัวของลําไส
เพ่ิมข้ึน  ลําไสอุดตัน (pseudo-obstruction) ผลทางหองปฏิบัติการเก่ียวกับการทํางานของตับผิดปกติ 
ระบบทางเดินปสสาวะ 
ปสสาวะค่ัง   ถายปสสาวะลําบาก  ภาวะปสสาวะนอย  หูรูดกระเพาะปสสาวะหดเกร็ง   ทอไตหดเกร็ง   ภาวะติดเชื้อใน
ระบบทางเดินปสสาวะ 
ระบบกลามเนื้อและกระดูก 
กลามเนื้อหดเกร็ง  กลามเนื้อกระตุก 
ผิวหนังและปฏิกิริยาแพ 
ผิวหนังแหง  ผื่นข้ึน มีอาการคัน  ลมพิษ มีเหง่ือออกมากผิดปกติ 
ตา 
อาการตากระตุก  รูมานตาหด การเห็นภาพซอน   
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การไดรับยาเกินขนาด  
อาการแสดง 

   งวงซึม รูมานตาหดเล็ก  เวียนศีรษะ  มึนงง สับสน กังวล ชัก ไมรูสึกตัว ผิวหนังเย็นชื้น  เปนไข   ความดัน
เลือดต่ํา  จังหวะการเตนของหัวใจชาลง  หายใจชาและลึกหรือหยุดหายใจ 
 การรักษา  
     ใหการรักษาตามอาการรวมกับให specific antidote โดยใหสารตานฤทธิ์ opioid ไดแก naloxone 
ทางหลอดเลือดดํา  ท้ังนี้  ตองเฝาระวังติดตามอาการของผูปวยอยางใกลชิดเนื่องจาก naloxone มีระยะเวลาใน
การออกฤทธิ์สั้น  ควรเฝาระวังการหายใจ ชีพจร และความดันเลือดของผูปวย 
ความคงตัวเม่ือผสมกับน้ํากล่ัน  สารละลายตางๆ และใหยาผาน IV infusion set 

1. เม่ือผสม morphine sulfate injection ในน้ํากลั่นหรือสารละลายตางๆ เชน NSS,   5% dextrose solution 
และ ringer’s solution  แลว ควรใชภายใน 24 ชัว่โมง 
 2. ตัวยา morphine sulfate จะถูกดูดซับดวย IV infusion set นอยมากอยางไมมีนัยสําคัญ 
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Morphine tablet หรือ Morphine oral solution / Morphine syrup 
มอรฟนชนิดเม็ด หรือยาน้ํามอรฟน/มอรฟนไซรัป 

  
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา  
 เภสัชพลศาสตร  
 morphine  เปนยาในกลุม opioid  agonist ออกฤทธิ์โดยจับกับ mu (µ)  receptors เปนหลัก ท่ีบริเวณ
สมองและไขสันหลัง มีผลบรรเทาอาการปวด และ ทําใหเกิดอารมณเคลิ้มสุขได 
เภสัชจลนศาสตร  

ยาถูกดูดซึมไดในทางเดินอาหาร ความเขมขนของยาในพลาสมาจะสูงสุดหลังรับประทานยาประมาณ 1-2 
ชั่วโมง  ระยะเวลาท่ียาออกฤทธิ์ประมาณ 4-5 ชั่วโมง ยา morphine จับกับโปรตีนในพลาสมาประมาณ รอยละ 
20-35 มีคา half-life ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ยาถูกแปลงสภาพท่ีตับผานกระบวนการ glucuronidation ได 
metabolite คือ morphine-6-glucuronide ซ่ึงมีฤทธิ์แรงกวา morphine และขับออกทางไต 
สรรพคุณหรือขอบงใช   
บรรเทาอาการปวดปานกลางถึงรุนแรง 
ขนาดการใชและวิธีการใช  
ผูใหญ :ใชยาตามแพทยสั่งโดยปรับขนาดยาตามความรุนแรงของอาการปวดและตามการตอบสนองของผูปวย โดย
เริ่มตนดวยขนาด 10-30 มิลลิกรัม ทุก 4 ชั่วโมง 
เด็ก : ใชยาตามแพทยสั่งโดยปรับขนาดยาตามความรุนแรงของอาการปวดหรือข้ึนกับอายุและขนาดตัวของเด็ก 
ควรมีการปรับขนาดยาอยางระมัดระวังเพ่ือปองกันการไดรับยาเกินขนาดในเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 6 ป 
คําเตือน  อาจเสพติดและใหโทษ ตองใชตามแพทยส่ัง 
คําเตือนและขอควรระวัง  
  1. ระมัดระวังการใชเปนพิเศษ  ในกรณี  

1.1   สตรีมีครรภ สตรีระยะใหนมบุตร ทารก เด็ก ผูสูงอายุ                    
1.2  ผูปวยโรคตับ โรคไต โรคหัวใจ โรคท่ีระบบทางเดินหายใจทํางานบกพรอง โรคตอมไทรอยด โรคตอม
หมวกไต โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคลมชัก โรคทางจิตเวช   เชน โรคจิต  โรคอารมณซึมเศรา  เปนตน   
1.4 ผูมีประวัติการติดยาหรือสารเสพติด 

 2. ระมัดระวังการใช  ในกรณี  
2.1  ผูท่ีมีประวัติแพยากลุม opioids 
2.2  ใชรวมกับยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง 

       3. อาจทําใหงวงซึม จึงไมควรขับข่ียานพาหนะ ทํางานเก่ียวกับเครื่องจักรกลหรือทํางานท่ีเสี่ยงอันตราย 
       4. อาจทําใหความดันเลือดต่ํา  กดการหายใจ  หัวใจเตนชาลง หรือหัวใจหยุดเตน (asystole) 
       5. อาจทําใหเกิดผื่น คัน  ซึมเศรา  อารมณละเหี่ย (dysphoria) 
       6. หากใชติดตอกันนานอาจทําใหดื้อยาและเสพติดได  ไมควรใชติดตอกันนาน นอกจากแพทยสั่ง             

     หากใชเปนประจํา  ควรปรกึษาแพทยกอนหยุดใช 
 7. อาจเพ่ิมความดันของน้ําไขสันหลัง  
8. อาจทําใหเกิดกลามเนื้อแข็งเกร็งผิดปกติได 

ขอหามใช  
 1. หามใชในผูท่ีแพยานี้ 

2.   หามดื่มสุรา หรือสิ่งท่ีมีแอลกอฮอลผสมอยู ในระหวางการใชยานี้ 
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3.   หามใชในผูปวยท่ีมีภาวะกดการหายใจ ผูปวยท่ีเปนโรคระบบทางเดินหายใจบกพรองอยาง 
      รุนแรง   หืดหลอดลม (bronchial asthma)  
4. หามใชในผูปวยท่ีมีอาการบาดเจ็บท่ีศีรษะ ภาวะความดันในกะโหลกศีรษะ และ/หรือ ในชองไขสันหลังสูง   
5. หามใชในผูปวยลําไสไมทํางาน (paralytic ileus)  
6. หามใชในผูปวยโรคหัวใจวายท่ีมีสาเหตุจากโรคปอดเรื้อรัง หัวใจเตนผิดจังหวะ 
7. หามใชในผูปวยท่ีมีอาการสั่นเพอเหตุขาดสุรา (delirium tremens) 
8. หามใชในผูปวยหลังการผาตัดระบบทางเดินน้ําดี หรือผูปวยท่ีคาดวาจะตองไดรับการผาตัดชองทอง 
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีจําเปนตองใช ใหอยูในดุลยพินิจของแพทย 

 
ปฏิกิริยาระหวางยา  
 ระวังการเกิดปฏิกิริยาระหวางยาหากใหยานี้รวมกับ  

1. แอลกอฮอล  หรือยาท่ี มีฤทธิ์ กดระบบประสาทสวนกลาง เชน barbiturates,  benzodiazepines,  
antipsychotics, antidepressants และ sedating antihistamines  เพราะจะเสริมฤทธิ์กดระบบประสาท
สวนกลาง  กดการหายใจ  และความดันเลือดลดตํ่าลงได 
2. ยากลุม anticholinergics หรือยาอ่ืนท่ีมีฤทธิ์ anticholinergic เชน belladonna, scopolamine,   
disopyramide และ orphenadrine เปนตน  เนื่องจากอาการขางเคียงจากยา morphine จะเพ่ิมข้ึน เกิด
อาการทองผูกรุนแรงข้ึน  ลําไสไมทํางาน  และเกิดปสสาวะค่ังได 
3. ยาลดความดันเลือด เชน กลุม diuretics เปนตน เนื่องจากจะสงผลใหเกิดภาวะ orthostatic hypotension 
ได 

          4.prokinetic drugs  เพราะ morphine อาจทําใหเกิดการตานฤทธิ์ของยากลุมนี้ ในการเพ่ิม 
           การเคลื่อนไหวของลําไส 

5. ยาแกปวดตัวอ่ืนในกลุม opioid agonists หรือ opioid partial agonists รวมกันตั้งแต 2 ตัวข้ึนไป  เพราะ
อาจสงผลทําใหกดระบบประสาทสวนกลางเพ่ิมข้ึน  กดการหายใจ  และความดันเลือดลดตํ่าลงได 
6. ยาแกปวดในกลุม mixed agonist-antagonists  เชน pentazocine,  nalbuphine เนื่องจากยากลุมนี้จะ
ตานฤทธิ์แกปวดของ morphine  
7. zidovudine   เนื่องจาก  morphine  จะออกฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการ glucuronidation ท่ีตับ และลดการ
กําจัดออกของ zidovudine  จึงอาจทําใหเกิดพิษของยา zidovudine ได  
8. lidocaine  เพราะอาจเสริมฤทธิ์กดการหายใจหรือสูญเสียการรับรูของ morphine 

      9. enzyme inducers  เชน  rifampin, phenytoin   เพราะทําใหฤทธิ์แกปวดลดลง 
 
 

อาการไมพึงประสงค 
ระบบประสาท 
งวงซึม  เวียนศีรษะ  ออนเพลีย  มึนงง  สับสน  สงบระงับ สั่น ภาวะวิตกกังวล  อารมณเปลี่ยนแปลง  เกิดความฝน
ผิดปกติ ความคิดผิดปกติ กลามเนื้อทํางานไมประสานกัน ทาเดินผิดปกติ กระวนกระวาย ภาวะเสียความจํา ภาวะเคลิ้ม
สุข เห็นภาพหลอน ชัก โคมา   ความดันในกะโหลกศีรษะเพ่ิมข้ึน   
 อาจเกิดภาวะ hyperalgesia ถาใชยาในขนาดสูง 
ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
อาจเกิดอาการหนาแดง  แนนหนาอก  ออนเพลียจนรูสกึเหมือนจะเปนลม  ความดันเลือดต่ํา  หัวใจเตนชาระบบหายใจ  
สะอึก  เสียงเปลี่ยน  กลองเสียงหดเกร็ง อาการหายใจลําบาก  ภาวะกดการหายใจ  หยุดหายใจ 
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ระบบทางเดินอาหาร 
กระหายน้ํา  คลื่นไส  อาเจียน  เบื่ออาหาร  ปากแหง  ไมสบายทอง ทองอืด ทองผูก ทอน้ําดีหดเกร็ง  
การเกร็งตัวของลําไสเพ่ิมข้ึน  ลําไสอุดตัน (pseudo-obstruction) ผลทางหองปฏิบัติการเก่ียวกับการทํางานของตับผิดปกติ 
ระบบทางเดินปสสาวะ 
ปสสาวะค่ัง   ถายปสสาวะลําบาก  ภาวะปสสาวะนอย  หูรูดกระเพาะปสสาวะหดเกร็ง   ทอไตหดเกร็ง   ภาวะติด
เชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ 
ระบบกลามเนื้อและกระดูก 
กลามเนื้อหดเกร็ง  กลามเนื้อกระตุก 
ผิวหนังและปฏิกิริยาแพ 
ผิวหนังแหง  ผื่นข้ึน มีอาการคัน  ลมพิษ มีเหง่ือออกมากผิดปกติ 
ตา 
อาการตากระตุก  รูมานตาหด การเห็นภาพซอน   

อาการแสดง 
   งวงซึม รูมานตาหดเล็ก  เวียนศีรษะ  มึนงง สับสน กังวล ชัก ไมรูสึกตัว ผิวหนังเย็นชื้น  เปนไข   ความดัน
เลือดต่ํา  จังหวะการเตนของหัวใจชาลง  หายใจชาและลึกหรือหยุดหายใจ 
   การรักษา  
     ลดการดูดซึมยา  โดยทําใหอาเจียน หรือใหการลางทอง  

ใหการรักษาตามอาการรวมกับให specific antidote โดยใหสารตานฤทธิ์ opioid ไดแก naloxone 
ทางหลอดเลือดดํา  ท้ังนี้  ตองเฝาระวังติดตามอาการของผูปวยอยางใกลชิดเนื่องจาก naloxone มีระยะเวลาใน
การออกฤทธิ์สั้น  ควรเฝาระวังการหายใจ ชีพจร และความดันเลือดของผูปวย 
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              ยาเสพติดใหโทษ 

Pethidine Injection (preservative free formulation) 
(ขนาด 50 mg/ml) 

คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา 
เภสัชพลศาสตร  
 pethidine หรือ meperidine เปนยาในกลุม opioid  analgesics โดยเปน agonists ท่ีจับกับ mu (µ) 
receptors ซ่ึงกระจายอยูในบริเวณสมองและไขสันหลัง มีผลบรรเทาอาการปวดไดดี  
เภสัชจลนศาสตร    

เม่ือใหดวยการฉีดเขากลามเนื้อและเขาชั้นใตผิวหนัง ระยะเวลาท่ียาเริ่มออกฤทธิ์ประมาณ 10-15 นาที 
และชวงเวลาท่ียาออกฤทธิ์สูงสุดจะประมาณ 30-50 นาที  และถาใหดวยการฉีดเขาหลอดเลือดดํา  ชวงเวลาท่ียา
ออกฤทธิ์สูงสุดจะประมาณ 5-7 นาที  การใหยาในรูปแบบฉีดชวงเวลาการออกฤทธิ์ประมาณ 2-4 ชั่วโมง  

pethidine จับกับ albumin และ alpha-1 acid glycoprotein (∝1-AGP) ในพลาสมาประมาณ  รอยละ       
60-80 ยาถูกแปลงสภาพท่ีตับ ได norpethidine  ท่ีมีฤทธิ์ระงับปวดและคงความเปนพิษอยู pethidine มีคา 
half-life ประมาณ 3-6 ชั่วโมง สวน norpethidine  มีคา half-life ประมาณ 8-21 ชั่วโมง สําหรับผูปวยโรคตับ 
โรคไต จะมีคา half-life นานข้ึน  ยาขับออกทางไตในรูป pethidine ประมาณรอยละ 5 
สรรพคุณหรือขอบงใช   
ใชบรรเทาอาการปวดปานกลางถึงปวดรนุแรง  
ใชรวมกับยาระงับความรูสึกเพ่ือการผาตัดหรือการทําหัตถการท่ีกอใหเกิดความปวด 
ขนาดการใชและวิธีการใช   
ใชบรรเทาอาการปวด  

ผูใหญ: ฉีดเขากลามเนื้อหรือเขาชั้นใตผิวหนัง 25-100 มิลลิกรัม ทุก 3-4 ชั่วโมง  
     ถาจําเปนตองฉีดเขาหลอดเลือดดํา ขนาด 10-30 มิลลิกรัม ใหเจือจางยาในความเขมขน    
     10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และแบงใหหลายครั้ง โดยฉีดเขาหลอดเลือดดําอยางชาๆ 

เด็ก : ฉีดเขากลามเนื้อหรือเขาชั้นใตผิวหนัง 0.5-2  มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม ใหยาทุก      
         3-4 ชั่วโมง โดยไมเกิน 100 มิลลิกรัมตอครั้ง 
หมายเหตุ : ใชยาตามแพทยสั่งโดยปรับขนาดยาตามความรุนแรงของอาการปวดและตามการตอบสนองของผูปวย 

สําหรับในผูสูงอายุ ผูปวยท่ีมีความผิดปกติของตับ ไต และผูปวยท่ีไดรับยากดระบบประสาทสวนกลางตัวอ่ืนควรปรับขนาด
การใชยาลง 
คําเตือน  อาจเสพติดและใหโทษ ตองใชตามแพทยส่ัง 
คําเตือนและขอควรระวัง  
1. ระมัดระวังการใชเปนพิเศษ ในกรณี 
       1.1  ผูปวยโรคหัวใจ  ผูปวยท่ีมีภาวะ supraventricular tachycardia 
   1.2  สตรีมีครรภ   สตรีระยะใหนมบุตร ทารก เด็ก ผูสูงอายุ 
   1.3  โรคตับ โรคไต  ผูปวยท่ีเปนโรค  phaeochromocytoma                  
   ผูปวยท่ีมีแนวโนมเกิดอาการทางสมอง เชน ชัก ภาวะกายใจไมสงบ กังวล สั่น  
  กลามเนื้อกระตุกรัว 
   1.4  ผูมีประวัติการติดยาหรือสารเสพติด 
2.  ระมัดระวังการใช  ในกรณี 
 2.1   ผูท่ีมีประวัติแพยากลุม opioids 
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2.2   ใชรวมกับยาท่ีมีฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง  
3.   อาจทําใหงวงซึม จึงไมควรขับข่ียานพาหนะ ทํางานเก่ียวกับเครื่องจักรกลหรือทํางานท่ีเสี่ยง 

  อันตราย  
4.   อาจทําใหความดันเลือดต่ํา  กดการหายใจ  หัวใจเตนชาลง หรือหัวใจหยุดเตน (asystole) 
5. อาจทําใหเกิดผื่น คัน  ซึมเศรา  อารมณละเหี่ย (dysphoria) 
6. หากใชติดตอกันนานอาจทําใหดื้อยาและเสพติดได  ไมควรใชติดตอกันนาน นอกจากแพทยสั่ง    

หากใชเปนประจําควรปรึกษาแพทยกอนหยุดใช  
7.  อาจเกิดอาการกลามเนื้อแข็งเกร็งผิดปกติได 
ขอหามใช   
1. หามใชในผูท่ีแพยานี้  
2.  หามดื่มสุรา หรือสิ่งท่ีมีแอลกอฮอลผสมอยู ในระหวางการใชยานี้ 
3.  หามใชรวมกับยากลุม monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) หรือหยุดยา MAOIs ไมเกิน 2 สัปดาห 
4. หามใชติดตอกันเกิน 72 ชั่วโมง เนื่องจากอาจทําใหผูปวยติดยาได 
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีจําเปนตองใช ใหข้ึนกับดุลยพินิจของแพทย 
 ปฏิกิริยาระหวางยา  
 ระวังการเกิดปฏิกิริยาระหวางยาหากใหยานี้รวมกับ  

1. แอลกอฮอล หรือยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง เชน barbiturates,  benzodiazepines, 
antipsychotics, antidepressants และ sedating antihistamines  เพราะจะเสริมฤทธิ์กดระบบ
ประสาทสวนกลาง  กดการหายใจ  และความดันเลือดลดต่ําลงได 

2. ยากลุม anticholinergics หรือยาอ่ืนท่ีมีฤทธิ์ anticholinergic เชน belladonna, scopolamine, 
disopyramide และ orphenadrine เปนตน เนื่องจากทําใหเกิดอาการทองผูกรุนแรงข้ึน ลําไสไม
ทํางาน และ เกิดปสสาวะค่ังได 

3. ยาตานการแข็งตัวของเลือด เชน  warfarin sodium ทําใหฤทธิ์ของยา anticoagulantsเพ่ิมข้ึน  จึงทํา
ใหตองปรับขนาดยาตานการแข็งตัวของเลือดลง 

4. ยาลดความดันเลือด เชน กลุม diuretics เปนตน เนื่องจากจะสงผลใหเกิดภาวะ orthostatic 
hypotension ได 

5. ยาแกปวดตัวอ่ืนในกลุม opioid agonists หรือ opioid partial agonists รวมกันตั้งแต 2 ตัวข้ึนไป  
เพราะอาจสงผลทําใหกดระบบประสาทสวนกลางเพ่ิมข้ึน  กดการหายใจ  และความดันเลือดลดต่ําลงได 

6. sedating  antihistamines เชน hydroxyzine ทําใหฤทธิ์บรรเทาอาการปวดของ pethidine เพ่ิมข้ึน   
7. ยาแกปวดในกลุม mixed agonist-antagonists  เชน pentazocine,  nalbuphine เนื่องจากยากลุม

นี้จะตานฤทธิ์แกปวดของ pethidine 
8. ยากลุม monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) เพราะจะทําใหเกิด serotonin syndrome 

 อาการไมพึงประสงค  
ระบบประสาท 
งวงซึม  เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ  ออนเพลีย  มึนงง  สับสน  สงบระงับ   สั่น  กลามเนื้อทํางานไมประสานกัน กระวน
กระวาย    ภาวะเคลิ้มสุข  เห็นภาพหลอน ชัก   ความดันในกะโหลกศีรษะเพ่ิมข้ึน กระตุก  serotonin syndrome อาจ
เกิดภาวะ hyperalgesia ถาใชยาในขนาดสูง 
ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
อาจเกิดอาการหนาแดง ออนเพลียจนรูสึกเหมือนจะเปนลม  ความดันเลือดต่ํา หัวใจเตนเร็ว 
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ระบบหายใจ   
กลองเสียงหดเกร็ง  อาการหายใจลําบาก  ภาวะกดการหายใจ  หยุดหายใจ 
ระบบทางเดินอาหาร  
คลื่นไส  อาเจียน  เบื่ออาหาร  ปากแหง  ทองผูก ทอน้ําดีหดเกร็ง   การเกร็งตัวของลําไสเพ่ิมข้ึน 
ระบบทางเดินปสสาวะ 
ปสสาวะค่ัง   ถายปสสาวะลําบาก    ภาวะปสสาวะนอย    ทอไตหดเกร็ง   
ระบบกลามเนื้อและกระดูก 
กลามเนื้อหดเกร็ง  กลามเนื้อกระตุก 
ผิวหนังและปฏิกิริยาแพ 
ผิวหนังแหง  ผื่นข้ึน มีอาการคัน  ลมพิษ มีเหง่ือออกมากผิดปกติ 
ตา 
รูมานตาหด 
การไดรับยาเกินขนาด  
อาการแสดง 
   งวงซึม รูมานตาหดเล็ก  เวียนศีรษะ  มึนงง สับสน กังวล ชัก ไมรูสึกตัว ผิวหนังเย็นชื้น  เปนไข   ความดัน
เลือดต่ํา  จังหวะการเตนของหัวใจชาลง  หายใจชาและลึกหรือหยุดหายใจ 
 การรักษา  
     ใหการรักษาตามอาการรวมกับให specific antidote โดยใหสารตานฤทธิ์ opioid ไดแก naloxone 
ทางหลอดเลือดดํา  ท้ังนี้  ตองเฝาระวังติดตามอาการของผูปวยอยางใกลชิด เนื่องจาก naloxone มีระยะเวลาใน
การออกฤทธิ์สั้น ควรเฝาระวังการหายใจ ชีพจร และความดันเลือดของผูปวย 
ความคงตัวเม่ือผสมกับน้ํากล่ัน  สารละลายตางๆ และใหยาผาน IV infusion set 

1. เม่ือผสม pethidine hydrochloride injection ในน้ํากลั่นหรือสารละลายตางๆ เชน NSS,    
 5% dextrose solution และ ringer’s solution  แลว ควรใชภายใน 24 ชั่วโมง 

 2.  ตัวยา pethidine hydrochloride จะถูกดูดซับดวย IV infusion set นอยมากอยางไมมีนัยสําคัญ 
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ยาเสพติดใหโทษในประเภท 3  
ยาแกไอน้ําดําท่ีมีสวนผสมของ Camphorated Opium Tincture  

(ยาแกไอน้ําดําท่ีมีสวนผสมของทิงเจอรฝนการบูร) 
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา  
 เภสัชพลศาสตร  

 Opium  เปนยาในกลุม opioid agonist  ออกฤทธิ์กดการไอโดยตรงท่ีสมองสวน medulla หรือ pons 
เภสัชจลนศาสตร 
  ยาถูกแปลงสภาพท่ีตับผานกระบวนการ glucuronidation ได  metabolite หลักคือ morphine-6-
glucuronide ซ่ึงมีฤทธิ์แรงกวา morphine และถูกกําจัดออกทางปสสาวะ 
สรรพคุณหรือขอบงใช   
  บรรเทาอาการไออยางรุนแรง 
ขนาดการใชและวิธีใช  
ผูใหญและเด็กอายุ 12 ปข้ึนไป : รับประทานครัง้ละ 1-2 ชอนชา วันละ 3 - 4 ครั้ง  
เด็กอายุ 6-12 ป : รับประทานครั้งละ ½ -1 ชอนชา วันละ 3-4 ครั้ง    
หามใชในเด็กอายุต่ํากวา 6 ป นอกจากแพทยสั่ง         
คําเตือน  อาจเสพติดและใหโทษ  ไมควรใชติดตอกันเกิน 7 วัน  
คําเตือนหรือขอควรระวังการใช  
 (ก) คําเตือน    
 (1) หามใชในผูท่ีแพยานี้ 
 (2) หามใชยาในขนาดสูงหรือใชตอเนื่องในสตรีมีครรภ 
 (3) หามใชในผูท่ีมีอาการทองรวงเนื่องจากอาหารเปนพิษจนกวาจะกําจัดพิษออกจากรางกายจน 
                 หมด 
 (4) หามใชในเด็กอายุต่ํากวา 6 ป  
 หากจําเปนตองใชใหอยูในดุลยพินิจของแพทย 
 (ข) ขอควรระวังการใชท่ัวไป   
 (1) ผูท่ีมีประวัติแพยากลุมโอปออยด (opioids)   
 (2) สตรีมีครรภ สตรีระยะใหนมบุตร เด็ก และผูสูงอายุ 
 (3) ผูปวยท่ีมีภาวะการทํางานของตับหรือไตบกพรอง 
 (4) ผูปวยท่ีมีภาวะการทํางานผิดปกติของตอมไทรอยดหรือตอมหมวกไตหรือทางเดินน้ําดี 
 (5) ผูปวยโรคท่ีระบบทางเดินหายใจทํางานบกพรอง โรคหืด โรคตอมลูกหมากโต โรคลมชัก  
                 หรือโรคอวน      
 (6) ผูปวยท่ีมีอาการบาดเจ็บท่ีศีรษะ 
 (7) ผูท่ีมีประวัติการติดยาหรือสารเสพติด   
 (8) ยานี้อาจทําใหงวงซึมจึงไมควรขับข่ียานพาหนะ ทํางานเก่ียวกับเครื่องจักรกลหรือทํางานท่ี 
                 เสี่ยงอันตราย   
 (9) หากใชยานี้ติดตอกันนานอาจทําใหดื้อยาและเสพติดได ไมควรใชติดตอกันนานนอกจาก 
                 แพทยสั่ง   
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ปฏิกิริยาระหวางยา   
ระวังการเกิดปฏิกิริยาระหวางยา หากใหยานี้รวมกับ  

1. แอลกอฮอล หรือยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง เชน barbiturates, benzodiazepines, antipsychotics, 
antidepressants และ sedating antihistamines  เปนตน  เนื่องจากจะเสริมฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง    กด
การหายใจและความดันเลือดลดต่ําลงได 
2. pegvisomant  เนื่องจากฤทธิ์ของยา pegvisomant อาจลดลง 

    3. alvimopan, desmopressin และยาในกลุม selective serotonin reuptake inhibitors  
    เนื่องจาก camphorated opium tincture อาจเสริมฤทธิ์ของยาดังกลาวใหเพ่ิมข้ึน 
อาการไมพึงประสงค  
ระบบประสาท 
งวงซึม  เวียนศีรษะ  ปวดศีรษะ  นอนไมหลับ  ความดันในกะโหลกศีรษะเพ่ิมข้ึน   
ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
ความดันเลือดต่ํา   
ระบบหายใจ  
ภาวะกดการหายใจ   
ระบบทางเดินอาหาร 
ทองผูก  เบื่ออาหาร  คลื่นไส  อาเจียน  ทอน้ําดีหดเกร็ง  ผลทางหองปฏิบัติการเก่ียวกับการทํางานของตับผิดปกติ 
ระบบทางเดินปสสาวะ 
ทอไตหดเกร็ง  การถายปสสาวะลดลง  ทอปสสาวะหดเกร็ง  
ระบบกลามเนื้อและกระดูก 
ออนแรง 
ตา 
รูมานตาหด 

การไดรับยาเกินขนาด    
         อาการและอาการแสดง   
   งวงซึม  รูมานตาหดเล็ก  เวียนศีรษะ  สับสน  มึนงง  กังวล  ไมรูสึกตัว  ชัก  ผิวหนังเย็นชื้น  เปนไข  
ความดันเลือดต่ํา  จังหวะการเตนของหัวใจชาลง  หายใจชาและลึก  หรือหยุดหายใจ    

การรักษา  
     ลดการดูดซึมยา  โดยทําใหอาเจียน หรือลางทอง  

ใหการรักษาตามอาการรวมกับให specific antidote  โดยใหสารตานฤทธิ์ opioid ไดแก naloxone 
ทางหลอดเลือดดํา  ท้ังนี้  ตองเฝาระวังติดตามอาการของผูปวยอยางใกลชิดเนื่องจาก naloxone มีระยะเวลาใน
การออกฤทธิ์สั้น  ควรเฝาระวังการหายใจ ชีพจร และความดันเลือดของผูปวย 
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วัตถุออกฤทธิ์   
Alprazolam 

    
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา 

เภสัชพลศาสตร 
      alprazolam เปนยาในกลุม benzodiazepines ออกฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลางโดยเปน agonist ท่ี 
benzodiazepine receptor  ซ่ึงจับกลุมอยูกับ GABAA receptor  และ chloride channel อยูท่ีเยื่อหุมเซลล
ประสาท ทําให GABAA receptor ทํางานไดมากข้ึน สงผลให chloride channel เปด ยอมให chloride ions 
เขาสูเซลลมากข้ึน เกิด hyperpolarization  และยับยั้งการทําหนาท่ีของเซลลประสาทตางๆ ทําใหมีผลลดอาการ
วิตกกังวล ทําใหงวงหลับ ตานอาการชัก คลายกลามเนื้อ  และอาจเกิดภาวะเสียความจําชั่วขณะ 
   เภสัชจลนศาสตร 
   ยาถูกดูดซึมไดดีในทางเดินอาหาร  ความเขมขนของยาในพลาสมาจะสูงสุดหลังรับประทานยาประมาณ 
1-2 ชั่วโมง  alprazolam จับกับโปรตีนในพลาสมาประมาณ รอยละ 80               มีคาครึ่งชีวิตสั้นถึงปานกลาง 
(short to intermediate half-life) ประมาณ 11 ชั่ ว โมง ถูกแปลงสภาพท่ีตับโดยเอนไซม  CYP3A4 ได  
metabolite ท่ียังคงฤทธิ์อยู คือ alpha-hydroxyalprazolam และ 4-hydroxyalprazolam ผานกระบวนการ 
conjugation ดวย glucuronic acid และถูกกําจัดออกทางไต 

สรรพคุณหรือขอบงใช 
     ลดอาการวิตกกังวลและอาการตื่นตระหนก (panic) 

ขนาดการใชและวิธีใช 
    ลดอาการวิตกกังวล   
    ผูใหญ: รับประทานครัง้ละ 0.25-0.5 มก. วันละ 3 ครัง้ หรือตามแพทยสั่ง 
    ลดอาการตื่นตระหนก 
    ผูใหญ: รับประทานครัง้ละ 0.5 มก. วันละ 3 ครั้ง หรือตามแพทยสั่ง 
    ผูสูงอายุหรือผูปวยหนักดวยโรคทางกาย ควรลดขนาดของยาลง 
    เด็กอายุต่ํากวา 18 ป ไมควรใช เนื่องจากยังไมมีขอมูลประสิทธิผลและความปลอดภัยเพียงพอ 

คําเตือน  อาจเสพติดและใหโทษ  ตองใชตามแพทยส่ัง 
คําเตือนหรือขอควรระวัง  

(1) ขอหามใช 
(1.1) หามใชในผูท่ีแพยานี้ 
(1.2) หามใชในผูปวยโรคตอหินเฉียบพลันชนิดมุมแคบ 

 (1.3) หามใชรวมกับยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง รวมท้ังแอลกอฮอล หรือสิ่งท่ีมี
แอลกอฮอลผสมอยู 

(1.4) หามใชเพ่ือการรักษาโรคจิต (psychoses) 
   ในกรณีขอหามใชตาม (1) หากจําเปนตองใช ใหอยูในดุลยพินิจของแพทย 

  (2) ระมัดระวังการใชในผูท่ีมีประวัติแพยากลุมเบนโซไดอาซีปน (benzodiazepines) 
 (3) อาจทําใหงวงซึม จึงไมควรขับข่ียานพาหนะ หรือทํางานเก่ียวกับเครื่องจักรกล หรือทํางานท่ีเสี่ยง

อันตราย 
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 (4) ไมควรใชติดตอกันเปนเวลานานเพราะอาจเกิดการติดยาได นอกจากแพทยสั่ง หากใชเปนประจํา
ควรประเมินผลการรักษาเปนระยะ และควรปรึกษาแพทยกอนหยุดใชยาเพราะจําเปนตองปรับลดขนาดยาลงทีละ
นอยเพ่ือปองกันไมใหเกิดอาการถอนยา 

 (5)  ระมัดระวังการใชเปนพิเศษในสตรีมีครรภ เพราะยาผานรกไปมีผลเสียตอทารกในครรภได ใน
กรณีท่ีมารดาติดยา ทารกท่ีคลอดอาจจะมีอาการถอนยา 

 (6) ระมัดระวังการใชในสตรีระยะใหนมบุตร ผูปวยท่ีมีภาวะการทํางานของตับหรือไตบกพรอง  โรคตอ
หินชนิดมุมเปด โรคไมแอสทีเนีย แกรวีส โรคพอรไฟเรีย โรคท่ีระบบทางเดินหายใจทํางานบกพรอง ภาวะหยุด
หายใจขณะหลับ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคทางจิตเวช เชน โรคจิต โรคอารมณซึมเศรา เปนตน รวมท้ังผูมีประวัติการติด
ยาหรือสารเสพติด 

 (7) ระมัดระวังการใชรวมกับยาอ่ืนท่ีมีฤทธิ์เพ่ิมหรือลดการทํางานของเอนไซมท่ีไปทําลายยากลุมเบน
โซไดอาซีปน (benzodiazepines) หากจะใชรวมกับยาอ่ืนตองปรึกษาแพทย 

 (8) การใหยาในเด็กหรือผูสูงอายุอาจเกิดผลตรงกันขามกับฤทธิ์ของยาได 
 (9) อาจทําใหเกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด ตับ หรือไตได 
 (10) หากมีอาการนอนไมหลับ ประสาทหลอน พฤติกรรมผิดปกติ เดินเซ หรือมีไข  ควรหยุดใชยาและ

ปรึกษาแพทย 
 (11) อาจทําใหเกิดพฤติกรรมแปลกๆ โดยไมรูตัวขณะหลับ (complex sleep related behaviors) เชน 

ละเมอเดิน ละเมอขับรถ เปนตน หากปรากฏพฤติกรรมผิดปกติดังกลาว ควรหยุดใชยาและปรึกษาแพทย 

อาการไมพึงประสงค 
    อาการไมพึงประสงคสวนใหญเกิดจากฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง  อาการท่ีพบ คือ งวงซึม กลามเนื้อ
ทํางานไมประสานกัน สูญเสียการควบคุมการเคลื่อนไหว สับสน มึนงง เวียนศีรษะ ใจสั่น ชีพจรเตนเร็ว  นอกจากนี้  
อาจเกิดภาวะเสียความจําชั่วขณะ มีรายงานการเกิดอาการระคายเคืองทางเดินอาหาร และพบปฏิกิริยาทางผิวหนัง 
ปฏิกิริยาระหวางยา  
      ระวังการเกิดปฏิกิริยาระหวางยา หากใหยานี้รวมกับ 
  (1) แอลกอฮอล หรือยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง เชน ยาแกปวดกลุม opioids ยากลุม barbiturates 
หรือ ยาตานฮีสตามีนท่ีทําใหงวง เพราะจะเสริมฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง 

(2) ยาท่ีมีฤทธิ์กระตุนประสาทสวนกลาง เชน ยาขยายหลอดลม theophylline เพราะจะทําให
ประสิทธิผลของยานี้ลดลงได  

(3) ยาท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอ็นไซม CYP3A4 เชน cimetidine ยาคุมกําเนิดชนิดรับประทาน ยา
รักษาโรคเอดส ยาฆาเชื้อรากลุม azole เชน itraconazole, ketoconazole เปนตน เพราะจะทําใหปริมาณของยานี้
ในเลือดสูงข้ึนและอยูไดนานข้ึน 

(4) ยา ท่ี มีฤทธิ์ ก ระตุ น เอน ไซม  CYP3A4 เ ช น  carbamazepine , rifamycin จะ มีผลลดระดั บ 
alprazolam ในพลาสมา จนอาจไมมีประสิทธิผลในการรักษาได 

 
 

การไดรับยาเกินขนาด 
      อาการและอาการแสดง:  

งวงซึม สับสน  พูดเสียงลาก  สั่น ชัก หัวใจเตนชา  เดินเซ   ออนแรง  reflex ลดลง อาจกดการ
หายใจและโคมา  
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          การรักษา  
ลดการดูดซึมยา โดยทําใหอาเจียนรวมกับการใหรับประทาน activated charcoal เพ่ือลดการดูดซึมยา

สําหรับผูปวยท่ียังไมหมดสติ หรือใหลางทองในกรณีท่ีผูปวยหมดสติ  
ใหการรักษาตามอาการรวมกับให specific antidote โดยใหสารละลายทางหลอด 

เลือดดําเพ่ือเพ่ิมการกําจัดยา หากมีภาวะกดการหายใจควรใหออกซิเจน หากจําเปนใหพิจารณาชวย การหายใจ 
อาจพิจารณาใหยา flumazenil ซ่ึงเปน specific benzodiazepine receptor antagonist เพ่ือลดฤทธิ์การสงบ
ระงับประสาทหรือฤทธิ์กดการหายใจ ท้ังนี้ ตองเฝาระวังติดตามอาการของผูปวยอยางใกลชิด เนื่องจาก flumazenil 
อาจทําใหเกิดการชัก โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยท่ีใช benzodiazepine ตอเนื่องมานานหรือผูปวยท่ีกําลังรับประทาน
ยา tricyclic antidepressant  ไมควรใช flumazenil ในผูปวยโรคลมชักท่ีเคยรักษาดวย benzodiazepine  ควร
ศึกษาเอกสารกํากับยา flumazenil กอนการใช  หากมีภาวะความดันเลือดต่ํา ถาจําเปนอาจพิจารณาให 
vasopressor เชน dopamine, norepinephrine หรือ metaraminol ทางหลอดเลือดดํา  ควรเฝาระวังการ
หายใจ ชีพจร และความดันเลือดของผูปวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

วัตถุออกฤทธิ์ 
Flunitrazepam  

คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา 
เภสัชพลศาสตร  
      flunitrazepam เปนยาในกลุม benzodiazepines ออกฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลางโดยเปน agonist ท่ี 
benzodiazepine receptor ซ่ึงจับกลุมอยูกับ GABAA receptor และ chloride channel อยูท่ีเยื่อหุมเซลลประสาท         
ทําให GABAA receptor ทํางานไดมากข้ึน สงผลให chloride channel เปด ยอมให chloride ions เขาสูเซลลมาก
ข้ึน เกิด hyperpolarization และยับยั้งการทําหนาท่ีของเซลลประสาทตางๆ ทําใหมีผลลดอาการวิตกกังวล ทําใหงวง
หลับ ตานอาการชัก คลายกลามเนื้อ และอาจเกิดภาวะเสียความจําชั่วขณะ 
เภสัชจลนศาสตร 
   ยาถูกดูดซึมไดเร็วในทางเดินอาหาร ระยะเวลาท่ียาเริ่มออกฤทธิ์ประมาณ 20- 30 นาที ความเขมขนของยา
ในพลาสมาจะสูงสุดหลังรับประทานยาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ระยะเวลาท่ียาออกฤทธิ์นาน 8 ชั่วโมง อาหารจะลดอัตรา
และปริมาณการดูดซึมยา  ยาจับกับโปรตีนในพลาสมาประมาณ รอยละ 78-80  มีคาครึ่งชีวิตประมาณ 16-35 
ชั่ ว โมง   ยาถูกแปลงสภาพโดยกระบวนการ mixed-function oxidase ได เปนสารมีฤทธิ์  คือ 7 -amino-
flunitrazepam และ N-desmethyl flunitrazepam กอนขับออกทางไต 
 
สรรพคุณหรือขอบงใช 
           รักษาอาการนอนไมหลับอยางรุนแรงและใชในระยะสั้น 
ขนาดการใชและวิธีใช 
      ผูใหญ : รับประทานครัง้ละ 0.5 - 1 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง กอนนอน ในกรณีท่ีจําเปนอาจเพ่ิมขนาดยาได 
แตไมเกินวันละ 2 มิลลิกรัม   
          ผูสูงอายุหรือผูปวยหนักดวยโรคทางกาย : ควรลดขนาดยาลงเปน 0.5 มิลลิกรัม ในกรณีท่ีจําเปนอาจเพ่ิม
ขนาดยาได แตไมเกินวันละ 1 มิลลิกรัม   
          เด็ก : ไมแนะนําใหใชยานี้  
ระยะเวลาการรักษา 
       การรักษาควรจะใหสั้นท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได  โดยท่ัวไปไมควรใชเกิน 2-3 วัน แตไมควรเกิน 1 สัปดาห 
หากจําเปนตองใชยาตอไป ควรจะตองมีการประเมินผูปวยอีกครั้ง หรือ ปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญ เนื่องจากมี
รายงานวา ผูท่ีใชยาติดตอกันเกิน 2 สัปดาห จะเกิดอาการนอนไมหลับรุนแรงข้ึน (rebound insomnia)  

คําเตือน  อาจเสพติดและใหโทษ  ตองใชตามแพทยส่ัง 
คําเตือนหรือขอควรระวัง  

   1. ระมัดระวังการใชใน 
     1.1 ผูท่ีมีประวัติแพยากลุมเบนโซไดอาซีปน (benzodiazepines) 
       1.2 สตรีระยะใหนมบุตร  ผูปวยท่ีมีภาวะการทํางานของไตบกพรอง  โรคตอหินชนิดมุมเปด  โรคพอรไฟเรีย โรคท่ี
ระบบทางเดินหายใจทํางานบกพรอง  โรคพิษสุราเรื้อรัง  ผูปวยท่ีมีโรคหัวใจและหลอดเลือดอยางรุนแรง รวมท้ังผูมี
ประวัติการติดยาหรือสารเสพติด 
   2. ทําใหงวงซึมหลังตื่นนอน  จึงไมควรขับข่ียานพาหนะ หรือทํางานเก่ียวกับเครื่องจักรกล หรือ ทํางานท่ีเสี่ยงอันตราย 
   3. ไมควรใชติดตอกันเปนเวลานานเพราะอาจเกิดการติดยาได นอกจากแพทยสั่ง หากใชเปนประจํา ควรประเมิน 
ผลการรักษาเปนระยะ และควรปรึกษาแพทยกอนหยุดใชยาเพราะจําเปนตองปรับลดขนาดยาลงทีละนอย  เพ่ือปองกันไมให
เกิดอาการถอนยา 
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   4. ระมัดระวังการใชรวมกับยาอ่ืนท่ีมีฤทธิ์เพ่ิมหรือลดการทํางานของเอ็นไซมท่ีไปทําลายยากลุมเบนโซไดอาซีปน 
หากจะใชรวมกับยาอ่ืนตองปรึกษาแพทย 
   5. อาจเกิดผลตรงกันขามกับฤทธิ์ของยาท่ีให ในเด็ก หรือ ผูสูงอายุ  
   6. อาจทําใหเกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด ตับหรือไตได  
   7. หากมีอาการนอนไมหลับ ประสาทหลอน พฤติกรรมผิดปกติ เดินเซ หรือมีไข ควรหยุดใชยาและปรึกษาแพทย 
   8. การหยุดยาทันทีทันใดในผูปวยโรคลมชัก อาจเพ่ิมความถ่ี และความรุนแรงของอาการชักได 
ขอหาม 
    1. หามใชในผูท่ีแพยา flunitrazepam หรือ nitrazepam 
    2. หามใชในผูปวยโรคตอหินเฉียบพลันชนิดมุมแคบ 
    3. หามใชรวมกับยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง รวมท้ังแอลกอฮอล หรือ สิ่งท่ีมีแอลกอฮอลผสมอยู 
    4. หามใชในสตรีมีครรภ  
    5. หามใชในผูปวยท่ีมีภาวะกดการหายใจ   
    6. หามใชในผูปวยท่ีมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ   
    7. หามใชในผูปวยท่ีมีการทํางานของตับบกพรองอยางรุนแรง  
    8. หามใชในผูปวย unstable myasthenia gravis 
    9. หามใชเปนยาเดี่ยวในการรักษาโรคทางจิตเวช เชน โรคจิต โรคอารมณซึมเศรา 
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีจําเปนตองใช ใหอยูในดุลยพินิจของแพทย 

อาการไมพึงประสงค 
    งวงซึม  กลามเนื้อทํางานไมประสานกัน  กลามเนื้อเปลี้ย  สับสน  มึนงง  เวียนศีรษะ  ภาวะเสียความจําชั่วขณะ 
(reversible amnesia)  กดการหายใจ  มีรายงานการเกิดอาการระคายเคืองทางเดินอาหาร และอาจพบผื่นผิวหนัง) 
ปฏิกิริยาระหวางยา  
      ระวังการเกิดปฏิกิริยาระหวางยา หากใหยานี้รวมกับแอลกอฮอล หรือ ยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง 
เชน ยาแกซึมเศรา ยารักษาโรคจิต ยานอนหลับ ยาสลบ ยาแกปวดกลุม opioids หรือ ยาตานฮีสตามีนท่ีทําใหงวง 
เพราะจะเสริมฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง 
การไดรับยาเกินขนาด  
อาการและอาการแสดง :  

งวงซึม  สับสน  พูดเสียงลาก  สั่น  ชัก  เดินโซเซ  ออนแรง  reflex ลดลง  หัวใจเตนชา  กดการหายใจ 
และ โคมา 

 
การรักษา  
     ลดการดูดซึมยา  โดยทําใหอาเจียนรวมกับการใหรับประทาน activated charcoal เพ่ือลดการดูดซึมยา
สําหรับผูปวยท่ียังไมหมดสติ หรือใหลางทองในกรณีท่ีผูปวยหมดสติ  

ใหการรักษาตามอาการรวมกับให specific antidote  โดยใหสารละลายทางหลอดเลือดดําเพ่ือเพ่ิมการกําจัด
ยา หากมีภาวะกดการหายใจควรใหออกซิเจน หากจําเปนใหพิจารณาชวยการหายใจ อาจพิจารณาใหยา flumazenil ซ่ึง
เปน specific benzodiazepine receptor antagonist เพ่ือลดฤทธิ์การสงบระงับประสาทหรือฤทธิ์กดการหายใจ  ท้ังนี้  
ตองเฝาระวังติดตามอาการของผูปวยอยางใกลชิด เนื่องจาก flumazenil อาจทําใหเกิดการชักโดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยท่ี
ใช  benzodiazepine ตอเนื่องมานานหรือผูปวย ท่ี กําลั งรับประทานยา tricyclic antidepressant  ไมควรใช  
flumazenil ในผูปวยโรคลมชักท่ีเคยรักษาดวย benzodiazepine  ควรศึกษาเอกสารกํากับยา flumazenil กอนการใช  
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หากมีภาวะความดันเลือดต่ํา ถาจําเปนอาจพิจารณาให vasopressor เชน dopamine, norepinephrine หรือ 
metaraminol ทางหลอดเลือดดํา  ควรเฝาระวังการหายใจ ชีพจร และ ความดันเลือดของผูปวย 
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วัตถุออกฤทธิ์ 

Ketamine Injection 
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา 
 เภสัชพลศาสตร 
 ketamine เปนยาระงับความรูสึกท้ังตัวท่ีออกฤทธิ์ไดอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดภาวะปราศจากการรับรูแบบไมรูสึก
เจ็บปวด โดยคอหอยและกลองเสียงยังคงมีรีเฟล็กซเปนปกติ และอาจเพ่ิมความตึงตัวของ  กลามเนื้อลายไดเล็กนอย 
กระตุนหัวใจ หลอดเลือด และการหายใจ แตบางครั้งอาจพบฤทธิ์กดการหายใจไดชั่วขณะ  ภาวะปราศจากการรับรูท่ีเกิด
จาก ketamine เปนแบบ “dissociative anesthesia” โดยยาอาจเลือกกด thalamoneocortical system กอนท่ีจะมี
ฤทธิ์กดสมองสวนกลาง อาจทําใหเกิดอาการประสาทหลอน ฝนรายในบางราย 
 ยานี้อาจจะทําใหความดันเลือด systolic และ diastolic เพ่ิมข้ึนชั่วขณะ โดยสูงกวาระดับกอนใหยา  รอยละ 
10 – 50 ซ่ึงจะเพ่ิมข้ึนถึงจุดสูงสุดภายใน 2-3 นาทีหลังจากฉีดยา และลดลงมาเทากับความดันเลือดกอนไดรับยา
ภายใน 15 นาที  
เภสัชจลนศาสตร 

เม่ือใหดวยการฉีดเขาหลอดเลือดดํา : ยาเริ่มออกฤทธิ์ประมาณ 30 วินาที มีฤทธิ์นาน 5-10 นาที  ในกรณีฉีดเขา
กลามเนื้อ : ยาเริ่มออกฤทธิ์ 3-4 นาที มีฤทธิ์นาน 12-25 นาที  ยาถูกทําใหหมดฤทธิ์ เปน 2 ระยะ คือ ระยะแรก          
ยากระจายไปยังเนื้อเยื่อ มีคา half-life 10-15 นาที และระยะการกําจัดยาออกจากรางกาย  มีคา half-life 2.5 ชั่วโมง 
ยาถูกแปลงสภาพท่ีตับโดยกระบวนการ hydroxylation และ N-dealkylation ได metabolite คือ norketamine ท่ี
ยังคงมีฤทธิ์ (รอยละ 33) ซ่ึงจะconjugate  กับ glucuronic acid และถูกกําจัดออกทางปสสาวะ   
สรรพคุณหรือขอบงใช 
    -  เหนี่ยวนําทําใหเกิดการสลบ  

-  รักษาสภาวะการสลบ 
-  ใชรวมกับยาระงับความรูสึกอ่ืนเพ่ือเหนี่ยวนําและรักษาสภาวะการสลบ  
-  ใชรวมกับยาแกปวดกลุม opioids เพ่ือเสริมฤทธิ์ระงับปวด ,ฟเทปเพ่ิม) 

ขนาดการใชและวิธีการใช  

• เด็กอายุมากกวาหรือเทากับ 16 ปและผูใหญ 
 - เหนี่ยวนําทําใหเกิดการสลบ 

ใหยาโดยวิธีฉีดเขาหลอดเลือดดํา : 1 - 4.5 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม   (ขนาดยา 2 
มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม จะทําใหเกิดการสลบ 5-10 นาที) 

ใหยาทางหลอดเลือดดําแบบหยดตอเนื่อง : 1 – 2 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม ถา
จําเปนตองใหแบบหยดตอเนื่อง ความเร็วมากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอนาที   

ใหยาโดยวิธีฉีดเขากลามเนื้อ : ขนาดยาเริ่มตนอยูในชวง 6.5 – 13 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 
กิโลกรัม (ขนาดยา 10 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม จะทําใหเกิดการสลบ 12 – 25 นาที) 

- รักษาสภาวะการสลบ 
 ใหยาทางหลอดเลือดดําแบบหยดตอเนื่อง : ขนาดของยา ครึ่งหนึ่งของขนาดยาท่ีไดรับในชวงแรก 

ความเร็ว 0.1 – 5 มิลลิกรัมตอนาที  
- ใชรวมกับยาแกปวดกลุม opioids เพ่ือเสริมฤทธิ์ระงับปวด  :  ตามดุลยพินิจของแพทย 

• เด็กอายุนอยกวา 16 ป : ปรับขนาดยาไดตามการตอบสนองของผูปวยข้ึนกับดุลยพินิจของแพทย 
   ฉีดเขากลามเนื้อ : 4 - 5 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม 

    ฉีดเขาหลอดเลือดดํา : 1 - 2 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม 
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หมายเหตุ : ควรพิจารณาใหยากลุม benzodiazepines กอนใหยา ketamine เพ่ือปองกันการเกิดอาการทางจิตจากยา 
คําเตือน  อาจเสพติดและใหโทษ  ตองใชตามแพทยส่ัง  
คําเตือนและขอควรระวัง 
1. ระมัดระวังการใช ในกรณี 

1.1 ผูมีประวัติการติดยาหรือสารเสพติด  
1.2 ผูปวยพิษสุราเรื้อรัง และชนิดเฉียบพลัน 
1.3 ผูปวยท่ีไดรับยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง 

2. หลีกเลี่ยงการใช ketamine เพียงอยางเดียว ในการทําหัตถการท่ีมีการกระตุนคอหอย  กลองเสียง หรือ หลอดลม  
3. ควรพิจารณาใหยาลดการหลั่งน้ําลายรวมดวย ในกรณีท่ีทําหัตถการเก่ียวกับทางเดินหายใจ 
4. ชวงระหวางฟนจากการสลบผูปวยอาจเกิดภาวะสับสนได  
5. หากใชยาเกินขนาดหรือใหยาทางหลอดเลือดดําในชวงเวลาสั้นกวา 60 วินาที อาจกดการหายใจได 
6. ไมควรขับข่ียานพาหนะ ทํางานเก่ียวกับเครื่องจักรกลหรือทํางานท่ีเสี่ยงอันตราย ภายใน 24 ชั่วโมงหลังไดรับยา 
7. ควรติดตามการทํางานของหัวใจอยางตอเนื่องขณะท่ียาออกฤทธิ์ ในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง หรือ cardiac  
decompensation  
ขอหามใช  

1. หามใชในผูท่ีแพยานี้ 
2. หามดื่มสุรา หรือสิ่งท่ีมีแอลกอฮอลผสมอยู ในระหวางการใชยานี้ 
3. หามใชในผูปวยท่ีมีภาวะความดันเลือดสูงอยางรุนแรง   
4. หามใชในผูปวยท่ีมีความดันในน้ําไขสันหลัง หรือความดันภายในกะโหลกศีรษะสูง 
5. หามใชในสตรีมีครรภ เนื่องจากยังไมมีการยืนยันความปลอดภัยของการใชยานี้ในสตรีมีครรภยกเวนการให

ยาระหวางผาตัดคลอดทางหนาทองหรือคลอดทางชองคลอด 
6. หามผสมยา ketamine กับ barbiturate หรือ diazepam เพราะทําใหเกิดการตกตะกอน 
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีจําเปนตองใช ใหข้ึนกับดุลยพินิจของแพทย 

ปฏิกิริยาระหวางยา 
 ระวังการเกิดปฏิกิริยาระหวางยา หากใหยานี้รวมกับ  

1. ยาคลายกลามเนื้อในกลุม Nondepolarizing เชน atracurium, pancuronium  เพราะ ketamine จะเพ่ิมฤทธิ์
ของยากลุมดังกลาว เปนผลใหการหยุดหายใจนานข้ึน  
2. Thiopental  เพราะ ketamine จะตานฤทธิ์สงบประสาทของยา Thiopental  
3. Barbiturates หรือ Narcotics  เพราะอาจทําใหระยะเวลาในการตื่นจากภาวะสลบชาลง 
4. Theophyllines  เพราะอาจจะทําใหหัวใจเตนเร็วและชักแบบเหยียดเกร็ง 
5.Thyroid hormones  เพราะจะทําใหความดันเลือดสูงข้ึนและหัวใจเตนเร็วข้ึน 

อาการไมพึงประสงค  

ระบบประสาท 

ความตึงตัวของกลามเนื้อลายเพ่ิมข้ึน  อาจแสดงออกดวยการเคลื่อนไหวแบบเกร็งและกระตุก ซ่ึงบางครั้งคลายกับ
อาการชัก   
ระบบหัวใจและหลอดเลือด  
ความดันเลือดสูง  หัวใจเตนเร็ว หัวใจเตนผิดจังหวะ แตในบางครั้งอาจพบความดันเลือดต่ําและ  หัวใจเตนชาได   
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ระบบหายใจ 

โดยปกติยานี้จะกระตุนการหายใจ  ถาใหยาขนาดสูงทางหลอดเลือดดําอยางรวดเร็ว จะทําใหหยุดหายใจ และกดการ
หายใจ  กรณีท่ีใชเพ่ือรักษาสภาวะการสลบอาจจะพบกลองเสียงและหลอดลมหดเกร็งได 
ระบบทางเดินอาหาร 
เบื่ออาหาร  คลื่นไส  อาเจียน   
ผิวหนัง 

ผิวหนังแดง  ผื่นคลายหัด   
 
ปฏิกิริยาแพ 
anaphylaxis  
ตา 

เห็นภาพซอน  ตากระตุก  ความดันในลูกตาสูงข้ึนเล็กนอย 

จิตเวช  
สับสน  ตื่นเตน  เหมือนฝน ประสาทหลอน  เพอคลั่ง  

อ่ืนๆ 

ปวดและผื่นแดงบริเวณท่ีฉีดยา  มีน้ําลายและน้ําคัดหลั่งในทางเดินหายใจออกมาเพ่ิมข้ึน 
การไดรับยาเกินขนาด  
อาการแสดง 
   กดการหายใจ ซ่ึงเกิดข้ึนไดเม่ือใชยาเกินขนาด หรือ ใหยาในอัตราท่ีเร็วเกินไป   
 การรักษา  
     กรณีเกิดภาวะกดการหายใจ ควรกระตุนใหหายใจ หรือ ใชเครื่องชวยหายใจมากกวาการใชยาท่ีออกฤทธิ์
กระตุนระบบประสาทสวนกลางเพ่ือเพ่ิมการหายใจ   
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วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
Methylphenidate modified release 

 
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา 
           เภสัชพลศาสตร  
 methylphenidate เปนสารท่ีกระตุนระบบประสาทสวนกลาง  กลไกการออกฤทธิ์ในการรักษายังไม
ทราบแนชัด   ผลการกระตุนระบบประสาทสวนกลางอาจเกิดจากการเพ่ิมระดับ norepinephrine และ 
dopamine ใน synapse ซ่ึงเปนผลจากการเพ่ิมการหลั่งสารสงผานประสาทสู extraneuronal space และยับยั้ง
การเก็บกลับใน presynaptic neuron  ในกานสมองสวน arousal system  และ cortex 

   เภสัชจลนศาสตร  
ยาจะถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารไดดี และจับกับโปรตีนในพลาสมาไดประมาณรอยละ 10-30      ระดับ

ความเขมขนของยาในเลือดจะสูงสุดหลังรับประทานยาประมาณ…………(ตาม pharmacokinetic ของยาแตละ
ชนิด)  ตอจากนั้น ระดับยาในเลือดจะคอยๆ ลดลงแบบ biexponentially  ถูก metabolized โดยกระบวนการ  
de-esterification ไดเปน ritalinic acid ซ่ึงมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยานอยมาก  ยามี half-life ประมาณ…………     
(ตาม pharmacokinetic ของยาแตละชนิด) ถูกขับออกทางปสสาวะประมาณรอยละ…….. ภายใน …. .. ชั่วโมง  ใน
รูป metabolite  และถูกขับออกทางอุจจาระ ประมาณรอยละ…….. (ตาม pharmacokinetic ของยาแตละชนิด) 

สรรพคุณหรือขอบงใช   
    รักษาโรคสมาธิสั้น ( attention deficit disorder ; ADD) และ รักษาโรคสมาธิสั้นอยูไมนิ่ง (attention 
deficit hyperactivity disorder ; ADHD) 
         ขนาดการใชและวิธีใช (ขนาดและวิธีใชแตกตางกันตามชนิดของยาแตละบริษัท) 
คําเตือน  อาจเสพติดและใหโทษ  ตองใชตามแพทยส่ัง 

คําเตือนหรือขอควรระวังการใช   
1. มีรายงานการเสียชีวิตกระทันหันในผูปวยท่ีรับการรักษาโรคสมาธิสั้นดวยยากลุม stimulant อาจมี              
    ความสัมพันธระหวางยากับผลดังกลาว แตพบไดนอยมาก 
2. ระมัดระวังการใชเปนพิเศษในกรณี 
 2.1 ผูท่ีมีประวัติติดแอลกอฮอล หรือติดยา  สตรีมีครรภ  และสตรีระยะใหนมบุตร  
       2.2 ผูปวยท่ีมีความผิดปกติของโครงสรางหัวใจ  กลามเนื้อหัวใจ การเตนของหัวใจผิดปกติ 

และปญหาอ่ืนๆของโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 2.3 ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง หรือ มีโรคประจําตัวท่ีมีผลเพ่ิมความดันเลือด เชน ภาวะ hyperthyroidism   
       ควรวัดความดันเลือดเปนระยะๆ ในชวงท่ีไดรับยา methylphenidate เนื่องจากยาจะเพ่ิมอัตราการเตน 
       ของหัวใจ และความดันเลือด systolic และ diastolic  
 2.4 ผูท่ีมีประวัติครอบครัวเปน Tourette  syndrome 
3. ระมัดระวังการใชในกรณี 
 3.1 ผูท่ีมีประวัติการชัก และ มีประวัติความผิดปกติของคลื่นสมองแตไมเคยมีอาการชัก เนื่องจาก 
       ยาอาจจะลด convulsive threshold ทําใหการชักเกิดไดงายข้ึน 
 3.2 ผูท่ีมีภาวะเครียด  กระวนกระวาย 
 3.3 ผูปวยท่ีเปนโรคจิต (psychosis) 
 
4. ผูปวยเด็กท่ีใชยาเปนระยะเวลานานควรติดตามการเจริญเติบโตเปนพิเศษ  เนื่องจากยาอาจยับยั้ง 
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    การเจริญเติบโต และทําใหน้ําหนักลดลง หากน้ําหนักหรือสวนสูงไมเพ่ิมข้ึนตามเกณฑควรหยุดยา 
5. อาจมีปญหาดานสายตา เชน ตาพรา และมองเห็นภาพไมชัดเจน แตพบไดนอย  
6. ผูปวยท่ีไดรับยาเปนระยะเวลานาน ควรไดรับการตรวจ complete blood cell, differential และ  
    platelet counts  
7. ระหวางการใชยา หากพบวามีชีพจรเตนเร็ว ความดันเลือดสูง มีอาการวิงเวียน เปนลม เจ็บหนาอก            
    หายใจลําบาก ควรหยุดยาและปรึกษาแพทยโดยดวน 
8. หากมีการหยุดยาในกรณีท่ีใชเปนเวลานานอาจจะเกิดอาการซึมเศราเนื่องจากถอนยาได 
9. ในกรณีท่ีใช methyphenidate รวมกับ clonidine ไมควรหยุดยา clonidine ทันที เพราะอาจจะทําใหเกิด 
rebound hypertension และ hyperadrenergic state 
10. มีรายงานวาการใชยา methylphenidate ทําใหเกิดภาวะองคชาตแข็งคางนานเกินปกติและอาจมีอาการปวด
(priapism) ท้ังในผูปวยเด็กและผูใหญ อาการนี้อาจเกิดข้ึนไดหลังจากเพ่ิมขนาดยา หรือในชวงท่ีมีการถอนยา (ชวง
หยุดพักการใชยาหรือระหวางการหยุดยา)  อาการไมพึงประสงคนี้พบไดนอยแตควรไดรับการรักษาอยางทันทวงที
กอนองคชาตไดรับความเสียหาย 

ในกรณีท่ีเปนยาเม็ดรูปแบบ modified release ท่ีไมยอยสลายในระบบทางเดินอาหาร ใหเพ่ิมคําเตือน 
“ไมควรใหยาในผูปวยท่ีมีปญหาเรื่องการตีบแคบของทางเดินอาหาร เนื่องจากเม็ดยาอยูในรูปแบบท่ีไมยอยสลาย
หรือเปลี่ยนรูปแบบในระบบทางเดินอาหาร” 
 ขอหามใช   
   1. หามใชในผูท่ีแพยา methylphenidate  
   2. หามใชรักษาผูปวยโรคอารมณซึมเศราชนิดรุนแรง (major depressive disorder) ท้ังแบบ  
        exogenous และ endogenous  
   3. หามใชปองกันหรือรักษาภาวะเหนื่อยลาตามปกติ (normal fatigue states) 
   4. หามใชในผูปวยโรคตอหิน   
   5. หามใชในผูท่ีมีอาการกระตุก (tics) หรือ เปน Tourette  syndrome   
   6. หามใชในผูปวยท่ีกําลังไดรับยาในกลุม MAOIs หรือหยุดยา MAOIs ไมเกิน 2 สัปดาห   
        เนื่องจากอาจทําใหอาการความดันเลือดสูงแบบวิกฤตเกิดข้ึนได 
   7. หามใชในเด็กอายุต่ํากวา 6 ป เนื่องจากไมมีขอมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยา 
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีจําเปนตองใช ใหข้ึนกับดุลยพินิจของแพทย 
อาการไมพึงประสงค  
 วิตกกังวล  นอนไมหลับ  วิงเวียน  งวงนอน  ปวดศีรษะ  ผมรวง  ตาพรา  กลามเนื้อเกร็ง  กลุมอาการ 
Tourette syndrome  ชัก (พบนอย)  อาการโรคจิต  ปวดหนาอก  ความดันเลือดสูงหรือต่ํา  หัวใจเตนผิดจังหวะ  
หัวใจเตนเร็ว  ปวดทอง  เบื่ออาหาร  คลื่นไส  อาเจียน  ผื่น  คัน  ลมพิษ  ไข  ผิวหนังลอกเปนแผน  ผิวหนังอักเสบ  
ปวดขอ  การทํางานของตับผิดปกติ  จํานวนเกล็ดเลือดและเม็ดเลือดขาวลดลง  ภาวะเลือดค่ังเปนจุดหรือดวงตาม
ผิวหนัง  เลือดจาง  ภาวะองคชาตแข็งคาง 
 ในเด็กท่ีมีการใชยาเปนระยะเวลานาน อาจทําใหน้ําหนักลด  การเจริญเติบโตชากวาปกติ   
 
 
 
 
 
ปฏิกิริยาระหวางยา   
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  ระวังการเกิดปฏิกิริยาระหวางยาหากใหยา methylphenidate รวมกับ 
    1.  ยากลุม anticholinergics หรือยาอ่ืนท่ีมีฤทธิ์  anticholinergic  เพราะจะเพ่ิมอาการไมพึงประสงค 
       ของ anticholinergics  เชน  ปากแหง   ทองผูก  ปสสาวะลําบาก 

 2.  ยาท่ีถูกยับยั้งการ metabolize ดวย methylphenidate เพราะอาจทําใหเกิดพิษของยา ไดแก  
 2.1 ยาตานการแข็งตัวของเลือดกลุม coumarin 
 2.2 phenylbutazone  
 2.3 ยากันชักบางชนิด เชน phenytoin, phenobarbital และ primidone  
 2.4 ยาแกซึมเศรากลุม SSRIs และ กลุม  tricyclic antidepressants โดยเฉพาะอยางยิ่ง  desipramine 

และ imipramine ดังนั้นการใชรวมกันจึงตองปรับขนาดของยา  
     3.  ยาลดความดันเลือด และ ยาขับปสสาวะท่ีใชเพ่ือการลดความดันเลือด เนื่องจาก methylphenidate  
        จะตานฤทธิ์ลดความดันเลือด  จึงตองปรับขนาดของยาลดความดันใหเหมาะสม 
     4.  ยาท่ีมีฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลาง เพราะ methylphenidate  เสริมฤทธิ์กระตุนประสาท  
          จึงทําใหเกิดภาวะวิตกกังวล นอนไมหลับ ชัก และหัวใจเตนผิดจังหวะ 
     5.  monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) เชน furazolidone, procarbazine และselegiline       
         เปนตน หรือผูท่ีเคยไดรับยา MAOIs และหยุดยา MAOIs ไมเกิน 2 สัปดาห เพราะอาจทําใหเกิดอาการ 
         ความดันเลือดสูงแบบวิกฤต 
    6.  antacid  เนื่องจากจะไปรบกวนการปลดปลอยยา methylphenidate   

การไดรับยาเกินขนาด  
     อาการแสดงท่ีอาจเกิดข้ึน 

อาเจียน  ปวดศีรษะ  มีไข  รูมานตาขยาย  ความดันเลือดสูง  หัวใจเตนเร็ว  หัวใจเตนผดิจังหวะ       
กระวนกระวาย  เคลิ้มสุข  ประสาทหลอน  สับสน  ตัวสั่น  ชัก  โคมา  จนถึงเสียชีวิตได 
  การรักษา 
  เนื่องจากไมมี specific antidote สําหรับ methylphenidate  การรักษาควรดําเนินการ ดังนี้ 
  1. ลดการดูดซึมยา โดยวิธีการลางทอง หรือให activated charcoal  
  ในกรณีอาการพิษรุนแรง จนเกิดอาการชัก อาจพิจารณาให short-acting barbiturate ในขนาดท่ี
เหมาะสมกอนลางทอง  
           2. การรักษาตามอาการ  ควรใหผูปวยอยูในท่ีสงบเงียบ เพ่ือลดสิ่งเราจากภายนอก  และปองกันไมให    
ผูปวยทํารายตนเอง ควบคุมดูแลระบบการหายใจ  ระบบการไหลเวียนของเลือด 
ควรคํานึงถึงตัวยาท่ีถูกปลดปลอยออกมาอยางตอเนื่อง จากยาท่ีมีรูปแบบปลดปลอยแบบทยอย 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
Methylphenidate 
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คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา 
          เภสัชพลศาสตร  
 methylphenidate เปนสารท่ีกระตุนระบบประสาทสวนกลาง  กลไกการออกฤทธิ์ในการรักษายังไม
ทราบแนชัด   ผลการกระตุนระบบประสาทสวนกลางอาจเกิดจากการเพ่ิมระดับ norepinephrine และ 
dopamine ใน synapse ซ่ึงเปนผลจากการเพ่ิมการหลั่งสารสงผานประสาทสู extraneuronal space และยับยั้ง
การเก็บกลับใน presynaptic neuron  ในกานสมองสวน arousal system  และ cortex 

   เภสัชจลนศาสตร  
ยาถูกดูดซึม จากทางเดินอาหารไดอยางรวดเร็ว และจับกับโปรตีนในพลาสมาประมาณรอยละ10-30  ระดับ
ความเขมขนของยาในเลือดจะสูงสุดหลังรับประทานยา ประมาณ 2 ชั่วโมง  ถูก metabolized โดย    
กระบวนการ de-esterification เปน ritalinic acid ซ่ึงมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยานอยมาก  ยามีคา half-life ใน
เด็กเฉลี่ย 2.4 ชั่วโมง   ในผูใหญ เฉลี่ย 2.1 ชัว่โมง  ถูกขับออกทางปสสาวะประมาณรอยละ 78 - 97 ภายใน 
48 - 96 ชั่วโมงในรูป metabolite  และถูกขับออกทางอุจจาระ ประมาณรอยละ 1 - 3    

สรรพคุณหรือขอบงใช   
      - รักษาโรคสมาธิสั้น ( attention deficit disorder ; ADD) และ รักษาโรคสมาธิสั้นอยูไมนิ่ง (attention 
deficit hyperactivity disorder ; ADHD) 
     - รักษา narcolepsy  
ขนาดการใชและวิธีใช  
 เด็กอายุมากกวา 6 ป   ขนาดยาเริ่มตน 5 มิลลิกรัม วันละ 1-2 ครั้ง  อาจปรับเพ่ิมขนาดยาไดสัปดาหละ  
          5 – 10 มิลลิกรัม  แตไมเกินวันละ 60 มิลลิกรัม 
 ควรรับประทานยากอน 16.00 น. 

 ถาอาการไมดีข้ึน หลังจากใชยาไปแลวเกิน 1 เดือน ควรหยุดยา 
 หามใช ในเด็กอายุต่ํากวา 6 ป เนื่องจากไมมีขอมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยา 
 
 ผูใหญ   ขนาดรับประทาน 10 - 30 มิลลิกรัมตอวัน โดยแบงใหวันละ 1 – 3 ครั้ง  อาจปรับเพ่ิมขนาดยา 
          ได แตไมเกินวันละ 90 มิลลิกรัม 
 ควรรับประทานยากอน 16.00 น. 
 ถาอาการไมดีข้ึน หลังจากใชยาไปแลวเกิน 1 เดือน ควรหยุดยา 
หมายเหตุ : ถาสูตรตํารับท่ีมี aspartame ผสมอยูตองระบุวา ระมัดระวังการใชกับผูปวย phenylketourea 
คําเตือน    อาจเสพติดและใหโทษ  ตองใชตามแพทยส่ัง 

คําเตือนหรือขอควรระวังการใช 
1. มีรายงานการเสียชีวิตกระทันหันในผูปวยท่ีรับการรักษาโรคสมาธิสั้นดวยยากลุม stimulant อาจมี              
    ความสัมพันธระหวางยากับผลดังกลาว แตพบไดนอยมาก 
2. ระมัดระวังการใชเปนพิเศษในกรณี 
 2.1 ผูท่ีมีประวัติติดแอลกอฮอล หรือติดยา  สตรีมีครรภ  และสตรีระยะใหนมบุตร  
     2.2 ผูปวยท่ีมีความผิดปกติของโครงสรางหัวใจ  กลามเนื้อหัวใจ  การเตนของหัวใจผิดปกติ 

  และปญหาอ่ืนๆของโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 2.3 ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  หรือ  มีโรคประจําตัวท่ีมีผลเพ่ิมความดันเลือด เชน ภาวะ 
hyperthyroidism  ควรวัดความดันเลือดเปนระยะๆ ในชวงท่ีไดรับยา methylphenidate เนื่องจากยาจะเพ่ิม
อัตราการเตนของหัวใจ และความดันเลือด systolic และ diastolic  
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 2.4 ผูท่ีมีประวัติครอบครัวเปน Tourette  syndrome 
3. ระมัดระวังการใชในกรณี 
 3.1 ผูท่ีมีประวัติการชัก และ มีประวัติความผิดปกติของคลื่นสมองแตไมเคยมีอาการชัก เนื่องจากยาอาจจะ 
        ลด convulsive threshold ทําใหการชักเกิดไดงายข้ึน 
 3.2 ผูท่ีมีภาวะเครียด  กระวนกระวาย 
 3.3 ผูปวยท่ีเปนโรคจิต (psychosis) 
4. ผูปวยเด็กท่ีใชยาเปนระยะเวลานานควรติดตามการเจริญเติบโตเปนพิเศษ  เนื่องจากยาอาจยับยั้งการเจริญเติบโต  
    และทําใหน้ําหนักลดลง หากน้ําหนักหรือสวนสูงไมเพ่ิมข้ึนตามเกณฑควรหยุดยา 
5. อาจมีปญหาดานสายตา เชน ตาพรา และมองเห็นภาพไมชัดเจน แตพบไดนอย  
6. ผูปวยท่ีไดรับยาเปนระยะเวลานาน ควรไดรับการตรวจ complete blood cell, differential และ 
    platelet counts  
7. ระหวางการใชยา หากพบวามีชีพจรเตนเร็ว ความดันเลือดสูง มีอาการวิงเวียน เปนลม เจ็บหนาอก            
    หายใจลําบาก ควรหยุดยาและปรึกษาแพทยโดยดวน 
8. หากมีการหยุดยาในกรณีท่ีใชเปนเวลานานอาจจะเกิดอาการซึมเศราเนื่องจากถอนยาได 
9. ในกรณีท่ีใช methyphenidate รวมกับ clonidine ไมควรหยุดยา clonidine ทันที เพราะอาจจะทําใหเกิด 
rebound  hypertension และ hyperadrenergic state 
10. มีรายงานวาการใชยา methylphenidate ทําใหเกิดภาวะองคชาตแข็งคางนานเกินปกติและอาจมีอาการปวด
(priapism) ท้ังในผูปวยเด็กและผูใหญ อาการนี้อาจเกิดข้ึนไดหลังจากเพ่ิมขนาดยา หรือในชวงท่ีมีการถอนยา (ชวง
หยุดพักการใชยาหรือระหวางการหยุดยา)  อาการไมพึงประสงคนี้พบไดนอยแตควรไดรับการรักษาอยางทันทวงที
กอนองคชาตไดรับความเสียหาย 
 
ขอหามใช  
   1. หามใชในผูท่ีแพยา methylphenidate  
   2. หามใชรักษาผูปวยโรคอารมณซึมเศราชนิดรุนแรง (major depressive disorder) ท้ังแบบ exogenous   
       และ  endogenous  
   3. หามใชปองกันหรือรักษาภาวะเหนื่อยลาตามปกติ (normal fatigue states) 
   4. หามใชในผูปวยโรคตอหิน   
   5. หามใชในผูท่ีมีอาการกระตุก (tics)  หรือ  เปน Tourette  syndrome   
   6. หามใชในผูปวยท่ีกําลังไดรับยาในกลุม MAOIs หรือหยุดยา MAOIs ไมเกิน 2 สัปดาห  เนื่องจากอาจทําให 
         อาการความดันเลือดสูงแบบวิกฤตเกิดข้ึนได 
   7. หามใชในเด็กอายุต่ํากวา 6 ป เนื่องจากไมมีขอมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยา 
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีจําเปนตองใช ใหข้ึนกับดุลยพินิจของแพทย 
อาการไมพึงประสงค  
    วิตกกังวล  นอนไมหลับ  วิงเวียน  งวงนอน  ปวดศีรษะ  ผมรวง  ตาพรา  กลามเนื้อเกร็ง กลุมอาการ 
Tourette syndrome  ชัก (พบนอย)  อาการโรคจิต  ปวดหนาอก  ความดันเลือดสูงหรือต่ํา  หัวใจเตนผิดจังหวะ                 
หัวใจเตนเร็ว  ปวดทอง  เบื่ออาหาร  คลื่นไส  อาเจียน  ผื่น  คัน  ลมพิษ  ไข  ผิวหนังลอกเปนแผน                     
ผิวหนังอักเสบ  ปวดขอ  การทํางานของตับผิดปกติ  จํานวนเกล็ดเลือดและเม็ดเลือดขาวลดลง  ภาวะเลือดค่ังเปน
จุดหรือดวงตามผิวหนัง   เลือดจาง  ภาวะองคชาตแข็งคาง 
       ในเด็กท่ีมีการใชยาเปนระยะเวลานาน อาจทําใหน้ําหนักลด  การเจริญเติบโตชากวาปกติ   
ปฏิกิริยาระหวางยา   
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          ระวังการเกิดปฏิกิริยาระหวางยาหากใหยา methylphenidate รวมกับ 
    1.  ยากลุม anticholinergics หรือยาอ่ืนท่ีมีฤทธิ์  anticholinergic  เพราะจะเพ่ิมอาการไมพึงประสงคของ  
       anticholinergics  เชน  ปากแหง  ทองผูก  ปสสาวะลําบาก 
    2.  ยาท่ีถูกยับยั้งการ metabolize ดวย methylphenidate เพราะอาจทําใหเกิดพิษของยา ไดแก  

2.1 ยาตานการแข็งตัวของเลือดกลุม coumarin 
2.2 phenylbutazone  
2.3 ยากันชักบางชนิด เชน phenytoin, phenobarbital และ primidone  
2.4 ยาแกซึมเศรากลุม SSRIs และ กลุม  tricyclic antidepressants โดยเฉพาะอยางยิ่ง  desipramine 
และ imipramine  ดังนั้นการใชรวมกันจึงตองปรับขนาดของยาลง 

     3.  ยาลดความดันเลือด และ ยาขับปสสาวะท่ีใชเพ่ือการลดความดันเลือด เนื่องจาก methylphenidate จะ 
          ตานฤทธิ์ลดความดันเลือด จึงตองปรับขนาดของยาลดความดันเลือดใหเหมาะสม 
     4.  ยาท่ีมีฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลาง เพราะ methylphenidate เสริมฤทธิ์กระตุนประสาท จึงทํา 
          ใหเกิดภาวะวิตกกังวล นอนไมหลับ ชัก และหัวใจเตนผิดจังหวะ 
     5.  monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) เชน furazolidone, procarbazine และ selegiline  
          เปนตน หรือผูท่ีเคยไดรับยา MAOIs และหยุดยา MAOIs ไมเกิน 2 สัปดาห เพราะอาจทําใหเกิดอาการ 
          ความดันเลือดสูงแบบวิกฤต 
การไดรับยาเกินขนาด   
    อาการแสดงท่ีอาจเกิดข้ึน 

อาเจียน  ปวดศีรษะ มีไข  รูมานตาขยาย  ความดันเลือดสูง  หัวใจเตนเร็ว  หวัใจเตนผิดจังหวะ  กระวนกระวาย  
เคลิ้มสุข  ประสาทหลอน  สับสน  ตัวสั่น  ชัก  โคมา จนถึงเสียชีวิตได 

การรักษา 
 เนื่องจากไมมี specific antidote สําหรับ methylphenidate  การรักษาควรดําเนินการ ดังนี้ 
  1. ลดการดูดซึมยา โดยวิธีการลางทอง หรือให activated charcoal  
            ในกรณีอาการพิษรุนแรง จนเกิดอาการชัก อาจพิจารณาให short-acting barbiturate ในขนาดท่ี
เหมาะสมกอนลางทอง  
     2. การรักษาตามอาการ  ควรใหผูปวยอยูในท่ีสงบเงียบ เพ่ือลดสิ่งเราจากภายนอก  และปองกันไมใหผูปวยทํา
รายตนเอง ควบคุมดูแลระบบการหายใจ  ระบบการไหลเวียนของเลือด 
 
 
 
 
 
 
 

                              วัตถุออกฤทธิ์ 

                                  Midazolam  HCL  Injection (ยาฉีดมิดาโซแลม  ไฮโดรคลอไรด ) 

เภสัชพลศาสตร  
      midazolam เปนยาในกลุม benzodiazepines ออกฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลางโดยเปน agonist ท่ี 
benzodiazepine receptor ซ่ึงจับกลุมอยูกับ GABAA  receptor  และ chloride channel อยูท่ีเยื่อหุมเซลล
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ประสาท ทําให GABAA receptor ทํางานไดมากข้ึน สงผลให chloride channel เปด ยอมให chloride ions 
เขาสูเซลลมากข้ึนเกิด hyperpolarization และยับยั้งการทําหนาท่ีของเซลลประสาทตางๆ  มีฤทธิ์ลดอาการวิตก
กังวล ทําใหนอนหลับ  ตานอาการชัก  คลายกลามเนื้อ  และอาจเกิดภาวะสูญเสียความจําขณะยาออกฤทธิ์ 

เภสัชจลนศาสตร    
เม่ือใหดวยการฉีดเขากลามเนื้อ ยาจะถูกดูดซึมไดดี  ระยะเวลาท่ียาเริ่มออกฤทธิ์ประมาณ 5 - 15 นาที  

ชวงเวลาออกฤทธิ์ท้ังรูปแบบฉีดเขาหลอดเลือดดําและฉีดเขากลามเนื้อประมาณ 2 ชั่วโมง  ยาจับกับ albumin ใน
พลาสมาประมาณรอยละ 94 - 97 คา half life 2.2 - 6.8 ชั่วโมง  ยาถูกแปลงสภาพท่ีตับโดย เอ็นไซม CYP3A4 
โดยกระบวนการ hydroxylation ไดเปนสาร metabolite ท่ียังมีฤทธิ์อยู คือ 1-hydroxymethylmidazolam 
และ อ่ืนๆ ผานกระบวนการ conjugation ดวย glucoronic acid และ กําจัดออกทางไต 

สรรพคุณหรือขอบงใช  

- ทําใหสงบระงับกอนการผาตัด   
- ทําใหสงบระงับกอนหรือระหวางการทําหัตถการ 

- ทําใหสงบสําหรับผูปวยในภาวะวิกฤต  

- ใชรวมกับยาระงับความรูสึกเพ่ือการผาตัดหรือการทําหัตถการท่ีกอใหเกิดความปวด 

- ชวยเหนี่ยวนําใหสลบ 
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ขนาดการใชและวิธีใช  

ขอบงใช อายุนอยกวา 60 ป อายุตั้งแต 

60 ปข้ึนไปหรือผูปวยท่ีมี
ความเส่ียงสูง (1) 

เด็ก 

- ทําใหสงบระงับ
กอนการผาตัด  

(ใหกอนผาตัด 30-
60 นาที) 

 

ฉีดเขากลามเนื้อ 

70-80 ไมโครกรัมตอน้ําหนัก
ตัว  1 กก.  

ฉีดเขาหลอดเลือดดํา (2) 

ฉีดเขาหลอดเลือดดําอยางชาๆ 
อยางนอย 2 นาที  ขนาดยา
เริ่มตน 1 - 2.5  มก. ติดตาม
อาการหลังฉีดยาอยางนอย 2 
นาที และปรับขนาดยาตาม
ความจําเปน      ขนาดยาสูงสุด
ไมเกิน 5 มก.     

 

ฉีดเขากลามเนื้อ 

20-50 ไมโครกรัมตอน้ําหนัก
ตัว  1 กก. 

ฉีดเขาหลอดเลือดดํา (2) 

ฉีดเขาหลอดเลือดดําอยางชาๆ 
อยางนอย 2 นาที  ขนาดยา
เริ่มตน 0.5 - 1.5 มก. ติดตาม
อาการหลังฉีดยาอยางนอย 2 
นาที และปรับขนาดยาตาม
ความจําเปน      ขนาดยาสูงสุด
ไมเกิน 3.5 มก.    

 

ฉีดเขากลามเนื้อ 

80-150 ไมโครกรัมตอ       
น้ําหนักตัว 1 กก. อาจปรับ
ขนาดยาตามความจําเปน   
ไมเกิน 500 ไมโครกรัมตอ 
น้ําหนักตัว 1 กก.   ขนาด
ยา สูงสุดไมเกิน 10 มก.     

ฉีดเขาหลอดเลือดดํา (2) 

ฉีดเขาหลอดเลือดดําอยาง
ชาๆ อยางนอย 2 - 3 นาที   
อายุนอยกวา 6 เดือน  ให
อยูในดุลยพินิจของแพทย 
มากกวา 6 เดือน - 6 ป : 
ขนาดยาเริ่มตน 50-100 
ไมโครกรัม/น้ําหนักตัว 1 
กก. ติดตามอาการหลังฉีด
ยาอยางนอย 2 -3 นาที 
และปรับขนาดยาตามความ
จําเปน   ไมเกินครั้งละ 
600 ไมโครกรัม/น้ําหนัก
ตัว 1 กก. ขนาดยาสูงสุดไม
เกิน 6 มก. 
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ขอบงใช  
(ตอ) 

อายุนอยกวา 60 ป  
(ตอ) 

อายุตั้งแต 

60 ปข้ึนไปหรือผูปวยท่ีมี
ความเส่ียงสูง (1)   

(ตอ) 

เด็ก 

(ตอ) 

   มากกวา 6 ป - 12 ป : ขนาด
ยา  เริ่มตน 25 - 50 
ไมโครกรัม/      น้ําหนักตัว 1 
กก. ติดตามอาการหลังฉีดยา
อยางนอย 2 - 3 นาที และปรับ
ขนาดยาตามความจําเปน  ไม
เกินครั้งละ 400 ไมโครกรัม/ 
น้ําหนักตัว 1 กก. ขนาดยา
สูงสุดไมเกิน 10 มก.    
มากกวา12 ป - 16 ป : ใหยา
ในขนาดเดียวกับผูใหญหรือ
มากกวา แตขนาดยาสูงสุดไม
เกิน 10 มก. 
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ขอบงใช อายุนอยกวา 60 ป อายุตั้งแต 

60 ปข้ึนไปหรือผูปวยท่ี
มีความเส่ียงสูง (1) 

เด็ก 

- ทําใหสงบระงับกอน
หรือระหวางการทํา
หัตถการ 

ฉีดเขาหลอดเลือดดํา (2) 

ฉีดเขาหลอดเลือดดํา      
อยางชาๆ อยางนอย 2 
นาที  ขนาดยาเริ่มตน 1 - 
2.5  มก. ติดตามอาการ
หลังฉีดยา อยางนอย 2 
นาที และปรับขนาดยาตาม
ความจําเปน   ขนาดยา
สูงสุดไมเกิน 5 มก.    

 

ฉีดเขาหลอดเลือดดํา (2) 

ฉีดเขาหลอดเลือดดํา   
อยางชาๆ อยางนอย 2 
นาที  ขนาดยาเริ่มตน 1 - 
1.5 มก. ติดตามอาการ
หลังฉีดยาอยางนอย 2 
นาที และปรับขนาดยา
ตามความจําเปน   ขนาด
ยาสูงสุดไมเกิน     3.5 
มก.    

 

ฉีดเขากลามเนื้อ 

50 - 150 ไมโครกรัมตอ
น้ําหนักตัว 1 กก. อาจปรับ
ขนาดยาตามความจําเปน  ไม
เกิน 500 ไมโครกรัมตอ
น้ําหนักตัว 1 กก.   ขนาดยา
สูงสุดไมเกิน 10 มก.     

ฉีดเขาหลอดเลือดดํา (2) 

ฉีดเขาหลอดเลือดดําอยาง
ชาๆ อยางนอย 2 - 3 นาที   
อายุนอยกวา 6 เดือน ใหอยู
ในดุลยพินิจของแพทย 
มากกวา 6 เดือน - 6 ป :     
ขนาดยาเริ่มตน 50 - 100 
ไมโครกรัม/น้ําหนักตัว 1 กก. 
ติดตามอาการหลังฉีดยา     
อยางนอย 2 -3 นาที และ
ปรับขนาดยาตามความจําเปน       
ไมเกินครั้งละ 600 
ไมโครกรัม/น้ําหนักตัว 1 กก.              
ขนาดยาสูงสุดไมเกิน 6 มก.    
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ขอบงใช 
(ตอ) 

อายุนอยกวา 60 ป 
(ตอ) 

อายุตั้งแต 

60 ปข้ึนไปหรือผูปวยท่ีมี
ความเส่ียงสูง (1) 

(ตอ) 

เด็ก 
(ตอ) 

   มากกวา 6 ป - 12 ป :  ขนาด
ยา เริ่มตน 25 - 50 
ไมโครกรัม/      น้ําหนักตัว 1 
กก. ติดตามอาการหลังฉีดยา
อยางนอย 2 - 3 นาที และปรับ
ขนาดยาตามความจําเปน ไม
เกินครั้งละ 400 ไมโครกรัม/ 
น้ําหนักตัว 1 กก.   ขนาดยา
สูงสุดไมเกิน 10 มก.    
มากกวา 12 ป - 16 ป : ใหยา
ในขนาดเดียวกับผูใหญหรือ
มากกวา แตขนาดยาสูงสุดไม
เกิน 10 มก. 
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หมายเหตุ : หากใหยาแลวผูปวยมีอาการตื่นตัวมากกวาปกติ  ควรพิจารณาใชยาอ่ืน 
(1)  ผูท่ีอายุมากกวา 60 ป  ผูท่ีมีภาวะความผิดปกติของปอด ผูท่ีไดรับยาแกปวดกลุม ยาเสพติดหรือยากดระบบ
ประสาทสวนกลาง หรือ ผูปวยท่ีมีความเสี่ยงสูงในการผาตัด  
(2)  การฉีดยาเขาหลอดเลือดดําควรเจือจางดวยสารละลาย 0.9 % Sodium chloride หรือ 5 % dextrose 

(3)  กรณีการใชในผูปวยภาวะวิกฤต  ควรใชระยะสั้นไมเกิน 24 ชั่วโมง หากจําเปนตองใชนานข้ึน ตองมีการ
ประเมินผลและปรับขนาดยาใหเหมาะสม ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของแพทย

ขอบงใช ผูใหญ เด็ก 
- ทําใหสงบสําหรับผูปวย
ในภาวะวิกฤต  
 
 

ฉีดเขาหลอดเลือดดํา 

ขนาดยาเริ่มตน (loading dose) 10 - 50 
ไมโครกรัม/น้ําหนักตัว 1 กก. ประมาณ      
0.5 - 4 มก. ใหยาอยางชาๆ ใหยาซํ้าไดทุก   
10 - 15 นาทีจนกระท่ังอาการสงบลง 

การรักษาตอเนื่อง (Maintenance dose) 
(3) :การใหยาเขาหลอดเลือดดําหยด
ตอเนื่อง ขนาดยาเริ่มตน 20 - 100 
ไมโครกรัม/น้ําหนักตัว 1 กก. ตอ ช.ม. 
(ประมาณ 1 - 7 มก./ช.ม.) 

ฉีดเขาหลอดเลือดดํา 

เด็ก (non neonatal) : ขนาดยาเริ่มตน     
ครั้งเดียว 50 - 200 ไมโครกรัม/
น้ําหนักตัว 1 กก. ใหยาอยางชาๆ อยาง
นอย 2 - 3 นาที 

การรักษาตอเนื่อง (Maintenance 
dose) (3) : การใหยาเขาหลอดเลือดดํา
หยดตอเนื่อง ขนาดยาเริ่มตน 60 - 120 
ไมโครกรัม/        น้ําหนักตัว 1 กก. ตอ 
ช.ม.  
ทารกอายุนอยกวา 32 สัปดาหนับจาก
วันตั้งครรภ : 30 ไมโครกรัม/น้ําหนักตัว 
1 กก. ตอ ช.ม. 
ทารกอายุมากกวา 32 สัปดาหนับจาก
วันตั้งครรภ ถึง อายุ 1 เดือน : 60 
ไมโครกรัม/   น้ําหนักตัว 1 กก. ตอ ช.ม. 
 
หามให loading dose ในทารกอายุ
นอยกวา 44 สัปดาหนับจากวัน
ตั้งครรภ              ควรหยดยาเขา
หลอดเลือดดําอยางเร็ว       2 - 3 
ช่ัวโมงแรกจนผูปวยสงบ 
 

-ใชรวมกับยาระงับ
ความรูสึกเพ่ือการผาตัด 
หรือ การทําหัตถการท่ี
กอใหเกิดความปวด 
- ชวยเหนี่ยวนําใหสลบ 

ปรับขนาดของยาตามความเหมาะสมของผูปวยใหอยูในดุลยพินิจของวิสัญญีแพทยและ
ควรลดปริมาณยาระงับความรูสึกลงรอยละ 25 
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คําเตือน  อาจเสพติดและใหโทษ  ตองใชตามแพทยส่ัง 
คําเตือนหรือขอควรระวัง  

(1) ระมัดระวังการใชในผูท่ีมีประวัติแพยากลุม benzodiazepines 
(2) อาจเกิดภาวะกดการหายใจหรือหยุดหายใจตองใชภายใตการดูแลของบุคลากรทางการแพทย 
(3) ควรเฝาระวังการหายใจ ชีพจร และความดันเลือดของผูปวยอยางตอเนื่อง  

               (4)   อาจทําใหงวงซึม ไมควรขับข่ียานพาหนะหรือทํางานเก่ียวกับเครื่องจักรกลหรือในท่ีสูง 
        (5)  ระมัดระวังการใชเปนพิเศษใน สตรีมีครรภ สตรีระยะใหนมบุตร ผูปวยโรคตับ โรคไต โรคหัวใจ  โรคตอหิน

ชนิดมุมเปด โรคไมแอสทีเนีย แกรวีส โรคท่ีระบบทางเดินหายใจทํางานบกพรอง ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โรค
พิษสุราเรื้อรัง โรคทางจิตเวช เชน โรคจิต โรคอารมณซึมเศรา เปนตน ผูมีประวัติการติดยาหรือสารเสพติด  
    (6)   อาจเกิดผลตรงขามกับฤทธิ์ของยาท่ีให (paradoxical reactions) ใน เด็กหรือผูสูงอายุได   
    (7)   ไมควรฉีดยาเขาหลอดเลือดดําอยางรวดเร็ว เพราะอาจทําใหเกิดความดันเลือดต่ําอยางรุนแรง และชักได  
    (8)   ระมัดระวังการใชรวมกับยาอ่ืนท่ีมีฤทธิ์เพ่ิมหรือลดการทํางานของเอ็นไซมท่ีไปทําลายยากลุม 
benzodiazepines  
    (9)   ระมัดระวังการใชในผูปวยท่ีมี albumin ในพลาสมาต่ํา 
ขอหามใช   
    (1) หามใชในผูท่ีแพ midazolam 
     (2) หามใชในผูปวยโรคตอหินเฉียบพลันชนิดมุมแคบ  
   (3) หามฉีดเขาชองไขสันหลัง หรือเยื่อหุมสมองและไขสันหลังชั้นนอก  
     หมายเหตุ : ในกรณีท่ีจําเปนตองใช ใหอยูในดุลยพินิจของแพทย 
อาการไมพึงประสงค 
ระบบหายใจ : สะอึก  ไอ  กลองเสียงหดเกร็ง  หลอดลมหดเกร็ง  หายใจลําบาก  หายใจมีเสียงหวีด                 
อัตราหายใจเร็ว  
ระบบประสาท : เกิดการสงบระงับเกินขีด(excessive sedation)  ปวดศีรษะ  เวียนศีรษะ  ภาวะกายใจ               
ไมสงบ   ควบคุมการเคลื่อนไหวไมได  ภาวะสูญเสียความจําขณะยาออกฤทธิ์  ภาวะเคลิ้มสุข หลอนประสาท  
อารมณละเหี่ย  นอนไมหลับ  ฝนราย  ความรูสึกสัมผัสเพ้ียน (paresthesia)  กาวราว  กังวล  
ระบบทางเดินอาหาร : คลื่นไส  อาเจียน  ภาวะหลั่งน้ําลายมาก  อาการขยอน  ปากแหง  ทองผูก  
ระบบผิวหนัง : ผิวหนังแดง  ลมพิษ  คัน 
ระบบตา : มองภาพไมชัด  เห็นภาพซอน  อาการตากระตุก  มีปญหาในการปรับภาพใหเห็นไดชัดเจน 
อ่ืนๆ : ผิวหนังแดงและปวดตรงบริเวณท่ีฉีด  หลอดเลือดดําอักเสบ 
 
ปฏิกิริยาระหวางยา  
ระวังการเกิดปฏิกิริยาระหวางยา หากใชยานี้รวมกับ 

(1) แอลกอฮอลหรือยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง  ยากลุม barbiturates จะทําใหฤทธิ์ตอระบบ
ประสาทสวนกลางเพ่ิมข้ึน และเพ่ิมความเสี่ยงตอภาวะทางเดินหายใจอุดตัน  ภาวะหยุดหายใจ             

    (2)  ยาท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม CYP3A4 ในตับ เชน cimetidine, ยาคุมกําเนิดชนิดรับประทาน                       
ยารักษาโรคเอดส ยาปฏิชีวนะกลุม macrolide เชน erythromycin ยาฆาเชื้อรากลุม azole เชน ketoconazole 
และ itraconazole เปนตน  เพราะจะทําให ปริมาณตัวยาสูงข้ึนและออกฤทธิ์นานข้ึน  
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การไดรับยาเกินขนาด 
อาการและอาการแสดง 
 งวงซึม  สงบระงับ สับสน  impaired coordination  ปฏิกิริยาสะทอนลดลง  กดการหายใจ  โคมา    
การรักษา  
       ใหการรักษาตามอาการรวมกับให specific antidote โดยใหสารละลายทางหลอดเลือดดําเพ่ือเพ่ิมการ
กําจัดยา หากมีภาวะกดการหายใจควรใหออกซิเจน หากจําเปนใหพิจารณาชวยการหายใจ                       อาจ
พิจารณาใหยา flumazenil ซ่ึงเปน specific benzodiazepine receptor antagonist เพ่ือลดฤทธิ์การสงบระงับ
ประสาทหรือฤทธิ์กดการหายใจ ท้ังนี้ ตองเฝาระวังติดตามอาการของผูปวยอยางใกลชิด เนื่องจาก flumazenil อาจ
ทําใหเกิดการชัก โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยท่ีใช benzodiazepine ตอเนื่องมานานหรือผูปวยท่ีกําลังรับประทานยา 
tricyclic antidepressant  ไมควรใช flumazenil ในผูปวยโรคลมชักท่ีเคยรักษาดวย benzodiazepine  ควร
ศึกษาเอกสารกํากับยา flumazenil กอนการใช  หากมีภาวะความดันเลือดต่ํา ถาจําเปนอาจพิจารณาให 
vasopressor เชน dopamine, norepinephrine หรือ metaraminol ทางหลอดเลือดดํา ควรเฝาระวังการหายใจ 
ชีพจร และความดันเลือดของผูปวย 
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วัตถุออกฤทธิ์ 
Midazolam  maleate  tablet  (ยาเม็ดมิดาโซแลม มาลีเอท) 

 
เภสัชพลศาสตร 
 midazolam เปนยาในกลุม benzodiazepines ออกฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลางโดยเปน agonist ท่ี 
benzodiazepine receptor ซ่ึงจับกลุมอยูกับ GABAA  receptor  และ chloride channel อยูท่ีเยื่อหุมเซลล
ประสาท ทําให GABAA receptor ทํางานไดมากข้ึน สงผลให chloride channel เปด ยอมให chloride ions 
เขาสูเซลลมากข้ึนเกิด hyperpolarization และยับยั้งการทําหนาท่ีของเซลลประสาทตางๆ มีฤทธิ์ลดอาการวิตก
กังวล ทําใหนอนหลับ   ตานอาการชัก  คลายกลามเนื้อ  และอาจเกิดภาวะสูญเสียความจําขณะยาออกฤทธิ์ 
เภสัชจลนศาสตร    

ยาถูกดูดซึมไดดีในทางเดินอาหาร ความเขมขนของยาในพลาสมาจะสูงสุดหลังจากรับประทานยาประมาณ 
0.17 – 2.65 ชั่วโมง ท้ังนี้แตกตางกันตามอายุและปริมาณยาท่ีไดรับ  ยาจบักับ albumin ใน พลาสมา ประมาณ
รอยละ 94 – 97 คา half life 2.2 – 6.8  ชั่วโมง  ยาถูกแปลงสภาพท่ีตับโดย เอ็นไซม CYP3A4 โดยกระบวนการ 
hydroxylation ไดเปนสาร metabolite ท่ียังมีฤทธิ์อยู คือ 1-hydroxymethylmidazolam และ อ่ืนๆ ผาน
กระบวนการ conjugation ดวย glucoronic acid  และ กําจัดออกทางไต 
สรรพคุณหรือขอบงใช  

ใชเตรียมผูปวยกอนใหยาระงับความรูสึก 
ขนาดการใชและวิธีใช  
 ขนาดการใชปรับตามอายุและสุขภาพของผูปวย 
รับประทานครั้งเดียว 0.25 – 0.5  มก.ตอน้ําหนักตัว 1 กก. อาจปรับขนาดยาตามความจําเปน. ขนาดยาสูงสุดไม
เกิน 15  มก.  
คําเตือน  อาจเสพติดและใหโทษ  ตองใชตามแพทยส่ัง 
คําเตือนหรือขอควรระวัง  
(4) ระมัดระวังการใชในผูท่ีมีประวัติแพยากลุม benzodiazepines 
(2) อาจเกิดภาวะกดการหายใจหรือหยุดหายใจ ถาไดรับยาเกินขนาด รวมท้ังในผูปวยท่ีมีความเสี่ยงสูง เชน ผูท่ีอายุ
มากกวา 60 ป  ผูท่ีมีภาวะความผิดปกติของปอด ผูท่ีไดรับยาแกปวดกลุม ยาเสพติดหรือยากดระบบประสาท
สวนกลาง หรือ ผูปวยท่ีมีความเสี่ยงสูงในการผาตัด 
(3)   ควรเฝาระวังการหายใจ ชีพจร และความดันเลือดของผูปวยอยางตอเนื่อง  
(4)   อาจทําใหงวงซึม ไมควรขับข่ียานพาหนะหรือทํางานเก่ียวกับเครื่องจักรกลหรือในท่ีสูง 

     (5)   ระมัดระวังการใชเปนพิเศษในสตรีมีครรภ สตรีระยะใหนมบุตร ผูปวยโรคตับ โรคไต โรคหัวใจ โรคตอหินชนิด
มุมเปด โรคไมแอสทีเนีย แกรวีส โรคท่ีระบบทางเดินหายใจทํางานบกพรอง  ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ(sleep 
apnea) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคทางจิตเวช เชน โรคจิต โรคอารมณซึมเศรา เปนตน  
(6)   อาจเกิดผลตรงขามกับฤทธิ์ของยาท่ีให (paradoxical reactions) ในเด็กหรือผูสูงอายุได   
(7)   ระมัดระวังการใชรวมกับยาอ่ืนท่ีมีฤทธิ์เพ่ิมหรือลดการทํางานของเอ็นไซมท่ีไปทําลายยากลุม benzodiazepines  
(8)   ระมัดระวังการใชในผูปวยท่ีมี albumin ในพลาสมาต่ํา  
(9)    ยานี้อาจมีการนําไปใชในทางท่ีผิด จึงควรระมัดระวังเปนพิเศษ   
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ขอหามใช 
(1) หามใชในผูท่ีแพ midazolam 
(2) หามใชในผูปวยโรคตอหินเฉียบพลันชนิดมุมแคบ  
(3) หามใชผูมีประวัติการติดยา หรือสารเสพติด 
หมายเหตุ :  ในกรณีท่ีจําเปนตองใช ใหอยูในดุลยพินิจของแพทย 
อาการไมพึงประสงค  
ระบบหายใจ : สะอึก  ไอ  กลองเสียงหดเกร็ง  หลอดลมหดเกร็ง  หายใจลําบาก  หายใจมีเสียงหวีด                 
อัตราหายใจเร็ว  
ระบบประสาท : เกิดการสงบระงับเกินขีด(excessive sedation)  ปวดศีรษะ  เวียนศีรษะ  ภาวะกายใจ               
ไมสงบ   ควบคุมการเคลื่อนไหวไมได  ภาวะสูญเสียความจําขณะยาออกฤทธิ์  ภาวะเคลิ้มสุข  หลอนประสาท  
อารมณละเหี่ย  นอนไมหลับ  ฝนราย  ความรูสึกสัมผัสเพ้ียน (paresthesia)  กาวราว  กังวล  
ระบบทางเดินอาหาร : คลื่นไส  อาเจียน  ภาวะหลั่งน้ําลายมาก  อาการขยอน  ปากแหง  ทองผูก  
ระบบผิวหนัง : ผิวหนังแดง  ลมพิษ  คัน 
ระบบตา : มองภาพไมชัด  เห็นภาพซอน  อาการตากระตุก  มีปญหาในการปรับภาพใหเห็นไดชัดเจน 
ปฏิกิริยาระหวางยา  
ระวังการเกิดปฏิกิริยาระหวางยา หากใชยานี้รวมกับ 

(1) แอลกอฮอลหรือยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง  ยากลุม barbiturates จะทําใหฤทธิ์ตอระบบ
ประสาทสวนกลางเพ่ิมข้ึน และเพ่ิมความเสี่ยงตอภาวะทางเดินหายใจอุดตัน  ภาวะหยุดหายใจ             

     (2) ยาท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม CYP3A4 ในตับ เชน cimetidine, ยาคุมกําเนิดชนิดรับประทาน   
     ยารักษาโรคเอดส ยาปฏิชีวนะกลุม macrolide เชน erythromycin ยาฆาเชื้อรากลุม azole เชน 
     ketoconazole และ itraconazole เปนตน  เพราะจะทําให ปริมาณตัวยาสูงข้ึนและออกฤทธิ์นานข้ึน  
การไดรับยาเกินขนาด 
อาการและอาการแสดง 
 งวงซึม  สงบระงับ สับสน  impaired coordination  ปฏิกิริยาสะทอนลดลง  กดการหายใจ  โคมา    
การรักษา  
           ลดการดูดซึม โดยการทําใหอาเจียนรวมกับการใหรับประทานactivated charcoalเพ่ือลดการดูดซึมยา
สําหรับผูปวยท่ียังไมหมดสติ หรือ ใหลางทองในกรณีท่ีผูปวยหมดสติ 
 ใหการรักษาตามอาการรวมกับให specific antidote โดยใหสารละลายทางหลอดเลือดดําเพ่ือเพ่ิมการ
กําจัดยา หากมีภาวะกดการหายใจควรใหออกซิเจน หากจําเปนใหพิจารณาชวยการหายใจ อาจพิจารณาใหยา 
flumazenil ซ่ึงเปน specific benzodiazepine receptor antagonist เพ่ือลดฤทธิ์การสงบระงับประสาทหรือฤทธิ์
กดการหายใจ ท้ังนี้ ตองเฝาระวังติดตามอาการของผูปวยอยางใกลชิด เนื่องจาก flumazenil อาจทําใหเกิดการชัก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยท่ีใช benzodiazepine ตอเนื่องมานานหรือผูปวยท่ีกําลังรับประทานยา tricyclic 
antidepressant  ไมควรใช flumazenil ในผูปวยโรคลมชักท่ีเคยรักษาดวย benzodiazepine ควรศึกษาเอกสาร
กํากับยา flumazenil กอนการใช  หากมีภาวะความดันเลือดต่ํา ถาจําเปนอาจพิจารณาให vasopressor เชน 
dopamine, norepinephrine หรือ metaraminol ทางหลอดเลือดดํา  ควรเฝาระวังการหายใจ ชีพจร และความ
ดันเลือดของผูปวย 
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วัตถุออกฤทธิ์ 

Nitrazepam (5 mg/tablet) 
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา 
เภสัชพลศาสตร 
      nitrazepam เปนยาในกลุม benzodiazepines ออกฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลางโดยเปน agonist ท่ี 
benzodiazepine receptor ซ่ึงจับกลุมอยู กับ GABAA receptor และ chloride channel อยู ท่ีเยื่อหุมเซลล
ประสาท ทําให GABAA receptor ทํางานไดมากข้ึน สงผลให chloride channel เปด ยอมให chloride ions 
เขาสูเซลลมากข้ึน เกิด hyperpolarization และยับยั้งการทําหนาท่ีของเซลลประสาทตางๆ ทําใหมีผลลดอาการ
วิตกกังวล ทําใหงวงหลับ ตานอาการชัก คลายกลามเนื้อ  และอาจเกิดภาวะสูญเสียความจําขางหนา 
  เภสัชจลนศาสตร 
   ยาถูกดูดซึมไดเร็วในทางเดินอาหาร  ความเขมขนของยาในพลาสมาจะสูงสุดหลังรับประทานยาประมาณ 
2-3 ชั่วโมง  nitrazepam จับกับโปรตีนในพลาสมาประมาณ รอยละ 87 มีคาครึ่งชีวิตสั้นถึงปานกลาง (short to 
intermediate half-life) ประมาณ 30 ชั่วโมง ยาถูกแปลงสภาพโดยกระบวนการ nitro-reduction และ 
acetylation ไดเปนสารไมมีฤทธิ์ คือ 7-aminonitrazepam และ  7-acetoamidonitrazepam ขับออกทางไต 
สรรพคุณหรือขอบงใช 
           - ชวยทําใหหลับ 

- รักษาโรคลมชักในเด็ก 
ขนาดการใชและวิธีใช 
ชวยทําใหหลับ 
     ผูใหญ : รับประทานครัง้ละ 5 - 10 มก. กอนนอน  
     ผูสูงอายุหรือผูปวยหนักดวยโรคทางกาย : ขนาดยาเริ่มตนครั้งละ 2.5 มก อาจปรับเพ่ิมขนาดยาตามความ
จําเปน ขนาดยาสูงสุดไมเกิน 5 มก. 
รักษาโรคลมชักในเด็ก 
     เด็กท่ีมีน้ําหนักตัวนอยกวา 30 กก : ในระยะเริ่มแรก รับประทานครั้งละ 0.3 - 1 มก./กก./วัน                
แบงใหวันละ 3 ครั้ง  อาจปรับเพ่ิมขนาดยาตามความจําเปน ข้ึนกับการตอบสนองและความทนยาของผูปวยแตละ
ราย 
หมายเหตุ : กรณีแบงขนาดยาไมเทากันในแตละม้ือ อาจใหขนาดยาสูงสุดในชวงเวลากอนนอน 
คําเตือน  อาจเสพติดและใหโทษ  ตองใชตามแพทยส่ัง 
คําเตือนหรือขอควรระวัง 
(1)   ระมัดระวังการใชในผูท่ีมีประวัติแพยากลุมเบนโซไดอาซีปน (benzodiazepines) 
(2)   อาจทําใหงวงซึม  จึงไมควรขับข่ียานพาหนะหรือทํางานเก่ียวกับเครื่องจักรกลหรือทํางานท่ีเสี่ยงอันตราย 
(3) ไมควรใชติดตอกันเปนเวลานานเพราะอาจเกิดการติดยาได นอกจากแพทยสั่ง หากใชเปนประจํา ควรประเมิน
ผลการรักษาเปนระยะ และควรปรึกษาแพทยกอนหยุดใชยาเพราะจําเปนตองปรับลดขนาดยาลงทีละนอย เพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดอาการถอนยา 
(4)  ระมัดระวังการใชเปนพิเศษในสตรีมีครรภ เพราะยาผานรกไปมีผลเสียตอทารกในครรภได ในกรณีท่ีมารดาติด
ยา ทารกท่ีคลอดอาจจะมีอาการถอนยา  
(5)  ระมัดระวังการใชในสตรีระยะใหนมบุตร  ผูปวยท่ีมีภาวะการทํางานของไตบกพรอง  โรคตอหินชนิดมุมเปด  โรค
พอรไฟเรีย  โรคท่ีระบบทางเดินหายใจทํางานบกพรอง  โรคพิษสุราเรื้อรัง  รวมท้ังผูมีประวัติการติดยาหรือสารเสพติด 
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(6)  ระมัดระวังการใชรวมกับยาอ่ืนท่ีมีฤทธิ์เพ่ิมหรือลดการทํางานของเอ็นไซมท่ีไปทําลายยากลุมเบนโซไดอาซีปน  
หากจะใชรวมกับยาอ่ืนตองปรึกษาแพทย 
(7)  อาจเกิดผลตรงกันขามกับฤทธิ์ของยาท่ีให ในเด็ก หรือ ผูสูงอายุ  
(8)  อาจทําใหเกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด ตับหรือไตได 
(9)  หากมีอาการนอนไมหลับ ประสาทหลอน พฤติกรรมผิดปกติ เดินเซ หรือมีไข ควรหยุดใชยาและปรึกษาแพทย 
(10) การหยุดยาทันทีทันใดในผูปวยโรคลมชัก อาจเพ่ิม ความถ่ี และความรุนแรงของอาการชักได 
(11) อาจทําใหการกลืนผิดปกติในเด็กกําเริบข้ึน เนื่องจากการคลายตัวของกลามเนื้อ cricopharyngeus ชาลง   
ขอหามใช 
(1)   หามใชในผูท่ีแพยา nitrazepam 
(2)   หามใชในผูปวยโรคตอหินเฉียบพลันชนิดมุมแคบ 
(3)   หามใชรวมกับยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง รวมท้ังแอลกอฮอล หรือ สิ่งท่ีมีแอลกอฮอลผสมอยู 
(4)   หามใชในผูปวยท่ีมีภาวะกดการหายใจ   
(5)   หามใชในผูปวยท่ีมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ   
(6)   หามใชในผูปวยท่ีมีการทํางานของตับบกพรองอยางรุนแรง  
(7)  หามใชในผูปวย unstable myasthenia gravis  
(8)  หามใชเปนยาเดี่ยวในการรักษาโรคทางจิตเวช เชน โรคจิต โรคอารมณซึมเศรา 
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีจําเปนตองใช ใหอยูในดุลยพินิจของแพทย 

อาการไมพึงประสงค 
    งวงซึม  กลามเนื้อทํางานไมประสานกัน  กลามเนื้อเปลี้ย  สับสน  มึนงง  เวียนศีรษะ  ใจสั่น  ชีพจรเตน
เร็ว  ภาวะเสียความจําขางหนา  มีรายงานการเกิดอาการระคายเคืองทางเดินอาหาร และพบปฏิกิริยาทางผิวหนัง 
ปฏิกิริยาระหวางยา  
      ระวังการเกิดปฏิกิริยาระหวางยา หากใหยานี้รวมกับ 
  (1) แอลกอฮอล หรือ ยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง เชน ยาแกซึมเศรา ยารักษาโรคจิต ยานอนหลับ 
ยาสลบ ยาแกปวดกลุม opioids หรือ ยาตานฮีสตามีนท่ีทําใหงวง เพราะจะเสริมฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง 

 (2) cimetidine  ยาคุมกําเนิดเอสโตรเจนชนิดรับประทาน  อาจยับยั้งการแปลงสภาพในกระบวนการ     
nitro-reduction สงผลใหการกําจัดยาออกชาลงและทําใหปริมาณของยานี้ในเลือดสูงข้ึนและอยูไดนานข้ึน  
การไดรับยาเกินขนาด 
อาการและอาการแสดง:  

งวงซึม  สับสน  พูดเสียงลาก  สั่น  ชัก  เดินโซเซ  ออนแรง  reflex ลดลง  หัวใจเตนชา  กดการหายใจ 
และ โคมา 
การรักษา  
     ลดการดูดซึมยา  โดยทําใหอาเจียนรวมกับการใหรับประทาน activated charcoal เพ่ือลด   การดูดซึม
ยาสําหรับผูปวยท่ียังไมหมดสติ หรือใหลางทองในกรณีท่ีผูปวยหมดสติ  

ใหการรักษาตามอาการรวมกับให specific antidote โดยใหสารละลายทางหลอดเลือดดําเพ่ือเพ่ิมการ
กําจัดยา หากมีภาวะกดการหายใจควรใหออกซิเจน หากจําเปนใหพิจารณาชวยการหายใจ อาจพิจารณาใหยา 
flumazenil ซ่ึงเปน specific benzodiazepine receptor antagonist เพ่ือลดฤทธิ์การสงบระงับประสาทหรือ
ฤทธิ์กดการหายใจ ท้ังนี้ ตองเฝาระวังติดตามอาการของผูปวยอยางใกลชิด เนื่องจาก flumazenil อาจทําใหเกิดการ
ชัก โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยท่ีใช benzodiazepine ตอเนื่องมานานหรือผูปวยท่ีกําลังรับประทานยา tricyclic 
antidepressant  ไมควรใช flumazenil ในผูปวยโรคลมชักท่ีเคยรักษาดวย benzodiazepine  ควรศึกษาเอกสาร
กํากับยา flumazenil กอนการใช  หากมีภาวะความดันเลือดต่ํา ถาจําเปนอาจพิจารณาให vasopressor เชน 
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dopamine, norepinephrine หรือ metaraminol ทางหลอดเลือดดํา  ควรเฝาระวังการหายใจ ชีพจร และความ
ดันเลือดของผูปวย 
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      วัตถุออกฤทธิ์    

Pseudoephedrine tablet , Oral solution 
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา 
 เภสัชพลศาสตร  
 pseudoephedrine ออกฤทธิ์กระตุนโดยตรงท่ี alpha-adrenergic receptors  ท่ีเยื่อบุทางเดินหายใจ 
สงผลใหหลอดเลือดหดตัว ลดการบวมของเยื่อเมือกในจมูก การค่ังของเลือดท่ีเนื้อเยื่อ อาการคัดจมูก และชวยให
ทางเดินหายใจโลง  นอกจากนี้ยังเพ่ิมการระบายสิ่งคัดหลั่งในโพรงอากาศและอาจชวยใหลดการอุดตันท่ี 
eustachian ostia   
       เภสัชจลนศาสตร  
 pseudoephedrine ถูกดูดซึมไดเร็ว  ยาเริ่มออกฤทธิ์ภายใน 15-30 นาที ความเขมขนของยาในพลาสมา 
จะสูงสุดหลังรับประทานยาประมาณ 30-60 นาที ระยะเวลาการออกฤทธิ์ 4-6 ชั่วโมง ยาบางสวนถูกแปลงสภาพ
ท่ีตับได norpseudoephedrine ซ่ึงยังคงมีฤทธิ์อยู  ยาถูกกําจัดออกทางปสสาวะ ในรูปท่ีไมเปลี่ยนแปลง รอยละ 
70-90 และในรูป norpseudoephedrine รอยละ 1-6 ในกรณีท่ีปสสาวะเปนดาง ยาจะถูกกําจัดออกไดชาลง    
ยามีคา half-life ประมาณ 9-16 ชั่วโมง 
  สรรพคุณหรือขอบงใช  

 บรรเทาอาการคัดจมูกอันเนื่องจากโรคหวัด ภูมิแพ และโพรงอากาศอักเสบ ทําใหการขับสารคัดหลั่ง 
สะดวกข้ึน 
 ขนาดการใชและวิธีใช  
เด็กอายุเทากับหรือมากกวา  12 ปและผูใหญ รับประทานครั้งละ 60 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง ปริมาณยาท่ีใหใน
แตละวันไมควรเกิน 240 มิลลิกรัม  
เด็กอายุ 6-11  ป รับประทานครั้งละ 30 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง ปริมาณยาท่ีใหในแตละวันไมควรเกิน 120 
มิลลิกรัม 
เด็กอายุ 2-5 ป  รับประทานครั้งละ 15 มิลลิกรัม ทุก 4-6 ชั่วโมง  ปริมาณยาท่ีใหในแตละวันไมควรเกิน 60 มิลลิกรัม  
เด็กอายุนอยกวา 2 ป   รับประทาน 4 มิลลิกรัม/น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน  โดยแบงใหทุก 6 ชั่วโมง  
ผูสูงอายุและผูปวยท่ีมีภาวะการทํางานของไตบกพรอง  ควรลดขนาดของยาลง 

คําเตือนหรือขอควรระวังการใช  
1.  ระมัดระวังการใชในกรณี    

1.1 ผูปวยท่ีแพยาในกลุม sympathomimetics  เชน  albuterol, ephedrine, phenylephine,  
terbutaline  เปนตน 

1.2 ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง  ภาวะตอมไทรอยดทํางานเกิน เบาหวาน โรคหัวใจรวมหลอดเลือด  
โรคหัวใจขาดเลือด  ความดันในลูกตาสูง  ตอมลูกหมากโต  หรือภาวะการทํางานของไตบกพรอง  

1.3 หญิงมีครรภระยะ 3 เดือนแรก อาจจะทําใหทารกเกิดความพิการแตกําเนิดได เชน หนาทองของ 
ทารกไมปดแตกําเนิด(gastroschisis)  ลําไสเล็กตีบตัน และ hemifacial microsomia  

2.   หากเกิดอาการตื่นกลัว  เวียนศีรษะ นอนไมหลับ ใหหยุดยาและไปพบแพทย 
 ขอหามใช  

1. หามใชในผูท่ีแพยา pseudoephedrine   
 2. หามใชในผูปวยท่ีกําลังไดรับยาในกลุม MAOIs หรือหยุดยา MAOIs ไมเกิน 2 สัปดาห  เนื่องจากอาจ         
ทําใหอาการความดันเลือดสูงแบบวิกฤตเกิดข้ึนได 
 3. หามใชในหญิงระยะใหนมบุตร 
 4. หามใชในทารกแรกเกิดถึง 1 เดือน  
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ปฏิกิริยาระหวางยา  
ระวังการเกิดปฏิกิริยาระหวางยา หากใหยานี้รวมกับ 

1. ยากลุม beta-adrenergic blocking agents โดยยากลุมนี้อาจสงผลในทางตรงกันขามกับการออกฤทธิ์   
alpha-adrenergic ของ pseudoephedrine ทําใหมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดความดันเลือดสูง หัวใจเตนชาและอาจเกิด
ภาวะหัวใจขัด (heart block) 

2. monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) เชน furazolidone, procarbazine และ selegiline  
3. ยาท่ีมีฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลาง เพราะ pseudoephedrine เสริมฤทธิ์กระตุนประสาท           

จึงทําใหเกิดภาวะวิตกกังวล นอนไมหลับ ชัก และหัวใจเตนผิดจังหวะ 
4. ยาลดความดันเลือด และ ยาขับปสสาวะท่ีใชเพ่ือการลดความดันเลือด เนื่องจาก pseudoephedrine  

จะตานฤทธิ์ลดความดันเลือด จึงตองปรับขนาดของยาลดความดันใหเหมาะสม 
5. ยากลุม digitalis glycosides เนื่องจากเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจเสียจังหวะ   

(cardiac arrhythmia)  หากจําเปนตองใชรวมกันจะตองคอยเฝาระวังและติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจอยางใกลชิด  
6. levodopa เนื่องจากเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจเสียจังหวะ (cardiac arrhythmia)  จึงควร 

ลดขนาดยา pseudoephedrine  
7. ยากลุม thyroid hormones เนื่องจากเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดเลี้ยงหัวใจไมพอ 

สําหรับผูปวยท่ีเปนโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (coronary artery disease) ควรปรับขนาดยา 
 
อาการไมพึงประสงค  

ระบบประสาทสวนกลาง 
อาการหนาวสะทาน   สับสน    สูญเสียการรับรูดานทิศทาง    เวียนศีรษะ   ปวดศีรษะ อาการรูสึกหมุน (vertigo)                     
งวงซึม ลา ประสาทหลอน นอนไมหลับ  ตื่นกลัว ประสาทอักเสบ กระสับกระสาย  ชัก   

ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
ภาวะหัวใจเสียจังหวะ (arrhythmia) อาการใจสั่น  หัวใจเตนเร็ว   ความดันเลือดสูงชั่วคราว   
ทางเดินหายใจ 
จมูกแหง  คัดจมูก  เกิดการสะสมของสิ่งคัดหลั่งท่ีหลอดลม  หายใจลําบาก   
ผิวหนัง  
ภาวะไวแสง  ผื่น  ลมพิษ 
ระบบทางเดินอาหาร 
เบื่ออาหาร ทองผูก ทองเสีย คลื่นไส  อาเจียน  ปากแหง  คอแหง 
ระบบทางเดินปสสาวะ 
ปสสาวะลําบาก  ปสสาวะมาก   ปสสาวะค่ัง  
ระบบเลอืด 
ภาวะแกรนูโลไซตนอย   เลือดจางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตก   เกล็ดเลือดนอย 
ระบบกลามเนื้อรวมประสาทและกระดูก  
อาการสั่น  ออนแรง (weakness) 
ตา 
มองเห็นไมชัด  เห็นภาพซอน 
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ห ู
มีเสียงในห ู 
อ่ืนๆ 
แอนาฟแล็กซิส   เหง่ือออกมาก 
 
การไดรับยาเกินขนาด  
อาการและอาการแสดง 
 หายใจเร็ว ความดันเลือดสูง  หัวใจเตนไมสมํ่าเสมอ (irregular heartbeat)  หายใจลําบาก            
หัวใจเตนเร็วหรือชา  ตื่นกลัว (unusual nervousness)  กระสับกระสาย (restlessness)  ประสาทหลอน
(hallucination) ชัก 
 การรักษา  
เนื่องจากไมมี specific antidote สําหรับ pseudoephedrine การรักษาควรดําเนินการ ดังนี้  
1. ลดการดูดซึมยา 
  pseudoephedrine ดูดซึมไดอยางรวดเร็วจึงควรกระตุนใหอาเจียน และลางทองภายใน 4 ชั่วโมง
หลังจากไดรับยาเกินขนาด สามารถให activated charcoal ได แตตองใหภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากไดรับยาเพ่ือลด
การดูดซึม 
2. การรักษาตามอาการ 
  -  ในกรณีท่ีมีอาการชัก อาจพิจารณาฉีด diazepam เขาหลอดเลือดดํา  
  -  ในกรณีท่ีผูปวยเกิดอาการแสดงถึงความผิดปกติของหัวใจ อาจพิจารณาฉีด propranolol 
              เขาหลอดเลือดดํา  
  -  ในกรณีท่ีผูปวยเกิดอาการแสดงภาวะ hypokalemia อาจพิจารณาใหสารละลายเจือจางของ 
potassium chloride  เขาหลอดเลือดแบบหยดตอเนื่อ
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วัตถุออกฤทธิ์ 
Zolpidem 

 
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา 
เภสัชพลศาสตร 

 Zolpidem เปน potent agonist ท่ี omega 1 GABAA receptor ซ่ึงตัวรับนี้สวนมากอยูท่ี 
cerebellum, sensory-motor cortex, substantia nigra, inferior colliculus, olfactory bulb, 
ventral thalamic complex,  pons  และ globus pallidus ในระบบประสาทสวนกลาง การกระตุน
ท่ี GABAA receptor สงผลให chloride channel เปด    ยอมให chloride ions เขาสูเซลลมากข้ึน 
เกิด hyperpolarization และยับยั้งการทําหนาท่ีของเซลลประสาทตางๆ zolpidem จะเลือกจับกับ 
omega 1 GABAA receptor จึงเกือบไมพบฤทธิ์คลายกลามเนื้อ ตานอาการชัก และคลายกังวล ซ่ึง
ตางจากยาในกลุม benzodiazepines  
เภสัชจลนศาสตร 

ยาถูกดูดซึมไดดีในทางเดินอาหาร ระยะเวลาท่ียาเริ่มออกฤทธิ์ประมาณ 30 นาที ความ
เขมขนของยาในพลาสมาจะสูงสุดหลังรับประทานยาประมาณ  30 นาที - 2 ชั่วโมง ระยะเวลาท่ียา
ออกฤทธิ์นาน 6-8 ชั่วโมง อาหารจะลดอัตราและปริมาณการดูดซึมยา ยาจับกับโปรตีนในพลาสมา
ประมาณรอยละ 92 มีคาครึ่งชีวิตประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที (1.4 – 4.5 ชั่วโมง) และจะยาวนาน
ข้ึนในผูปวยสูงอายุและผูท่ีมีการทํางานของตับหรือไตบกพรอง ยาถูกแปลงสภาพท่ีตับโดยเอนไซม 
CYP3A4 ได metabolite ไมมีฤทธิ์ ยาถูกขับออกทางปสสาวะรอยละ 48-67 และทางอุจจาระรอย
ละ 29-42 
สรรพคุณหรือขอบงใช 

รักษาอาการนอนไมหลับ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีนอนหลับยากชนิด initial insomnia 
ขนาดการใชและวิธีใช  
 ผูใชยานี้ควรมีระยะเวลาการนอนหลังรับประทานยาไมนอยกวา 7-8 ชั่วโมง 

ผูใหญอายุนอยกวา 65 ป  สําหรับผูหญิง รับประทาน 5 มิลลิกรัม กอนนอน สําหรับผูชาย
รับประทานวันละ 5 หรือ 10 มิลลิกรัม กอนนอน ขนาดยาสูงสุดไมเกิน 10 มิลลิกรัมตอวัน 

ผูสูงอายุหรือผูปวยหนักดวยโรคทางกายหรือผู ท่ี มีภาวะการทํางานของตับหรือไตบกพรอง  
รับประทาน 5 มิลลิกรัม กอนนอน ในกรณีท่ีจําเปนอาจเพ่ิมขนาดของยาไดแตไมเกินวันละ 10 มิลลิกรัม  

เด็กอายุนอยกวา 18 ป ไมควรใช เนื่องจากยังไมมีขอมูลประสิทธิผลและความปลอดภัย
เพียงพอ 
ระยะเวลาการรักษา  

การรักษาควรจะใหสั้นท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได  โดยท่ัวไประยะเวลาการรักษาอยูระหวาง 7-10 วัน 
แตไมควรเกิน 4 สัปดาห หากจําเปนตองใชยาตอไป ควรจะตองมีการประเมินผูปวยอีกครั้งหรือปรึกษา
แพทยผูเชี่ยวชาญ 
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คําเตือน  อาจเสพติดและใหโทษ  ตองใชตามแพทยส่ัง  

คําเตือนหรือขอควรระวังการใช 
 1. ระมัดระวังการใชใน 
      1.1 ผูปวยมีประวัติของโรคจิตเวชหรือติดแอลกอฮอล เนื่องจากผูปวยกลุมนี้มีแนวโนมใชยา
ในทางท่ีผิดและอาจติดยา zolpidem 
      1.2 สตรีมีครรภ ผูปวยสงูอายุและผูปวยท่ีมีการทํางานของตับ ไตบกพรอง หรือผูท่ีมีโรคท่ีระบบ
ทางเดินหายใจทํางานบกพรอง ควรมีการปรับขนาดยาตามความเหมาะสม 
  2. ทําใหงวงซึมหลังตื่นนอน จึงไมควรขับข่ียานพาหนะ หรือทํางานเก่ียวกับเครื่องจักรกล หรือ 
ทํางานท่ีเสี่ยงอันตราย 
  3. ไมควรใชติดตอกันเปนเวลานานเพราะอาจเกิดการติดยาได นอกจากแพทยสั่ง หากใชเปนประจํา ควร
ประเมิน ผลการรักษาเปนระยะ และควรปรึกษาแพทยกอนหยุดใชยาเพราะจําเปนตองปรับลดขนาดยาลงที
ละนอย เพ่ือปองกันไมใหเกิดอาการถอนยา 
  4. อาจทําใหเกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด ตับหรือไตได 
  5. หากมีอาการเวียนศีรษะ(dizziness) การมองเห็นผิดปกติ สับสน กายใจไมสงบ(agitation) ประสาทหลอน
(hallucinations) พฤติกรรมผิดปกติ  เดินเซ(unsteadiness) ซึมเศรามากข้ึนหรือมีความคิดฆาตัวตาย ควรหยุดใช
ยาและปรึกษาแพทย 
  6. ระมัดระวังการใชรวมกับยาอ่ืนท่ีมีฤทธิ์เพ่ิมหรือลดการทํางานของเอ็นไซม CYP3A4  หากจะใชรวมกับ
ยาอ่ืนตองปรึกษาแพทย 
ขอหามใช  
    1. หามใชในผูท่ีแพยา zolpidem 
    2. หามใชรวมกับยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง รวมท้ังแอลกอฮอล หรือสิ่งท่ีมี
แอลกอฮอลผสมอยู 
    3. หามใชในผูปวยท่ีมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ  
    4. หามใชในสตรีระยะใหนมบุตร  
    5. หามใชรวมกับยา ritonavir เนื่องจากอาจทําใหกดการหายใจเพ่ิมข้ึน 
    6. หามใชในผูปวย myasthenia  gravis    
    7.  หามใชเปนยาเดี่ยวในการรักษาโรคทางจิตเวช เชน โรคจิต โรคอารมณซึมเศรา  
หมายเหตุ : ในกรณีท่ีจําเปนตองใช ใหอยูในดุลยพินิจของแพทย 
อาการไมพึงประสงค 

ภาวะเสียความจําชั่วขณะ(amnesia)  ซึมเศรา(depression)   เวียนศีรษะ(dizziness)  งวงซึม
(drowsiness)  ปวดศีรษะ  คออักเสบ(pharyngitis)  โพรงไซนัสอักเสบ (sinusitis)  อาการแพ(allergy)  
อาการคลายไขหวัดใหญ(influenza-like symptoms)  ปากแหง  ผื่น(rash)  ทองผูกและ  ปวดหลัง   
ปฏิกิริยาระหวางยา  
 ระวังการเกิดปฏิกิริยาระหวางยา  หากใชยานี้รวมกับ 
  1. แอลกอฮอล หรือยาท่ีมีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง เชน ยาแกปวดกลุม opioids ยากลุม 
barbiturates หรือ ยาตานฮีสตามีนท่ีทําใหงวง เพราะจะเสริมฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลาง 
  2. ยาท่ีมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอ็นไซม CYP3A4 เชน chlorpromazine  ยาฆาเชื้อรากลุม azole เชน 
fluconazole, itraconazole, ketoconazole เปนตน    
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  3. ยาท่ีมีฤทธิ์กระตุนเอนไซม CYP3A4 เชน ยากลุม rifamycins จะมีผลลดระดับ zolpidem ในพลาสมา 
จนอาจไมมีประสิทธิผลในการรักษาได 
  4. ยากลุม SSRIs เชน sertraline ทําให zolpidem ออกฤทธิ์เร็วข้ึนและมีฤทธิ์เพ่ิมข้ึน ควรติดตาม
ผูปวยอยางใกลชิด 
  5. imipramine  เนื่องจากอาจทําใหงวงซึม (drownsiness) และอาจเกิดภาวะเสียความจําชั่วขณะ 
(anterograde amnesia) และความเขมขนสูงสุดของยา imipramine ลดลง 
  6. ritonavir  เนื่องจากอาจทําใหกดการหายใจเพ่ิมข้ึน 
การไดรับยาเกินขนาด 
อาการและการแสดง  
    งวงซึม(drowsiness)  เวียนศีรษะ(dizziness)  คลื่นไส  อาเจียน  เดินเซ(unsteadiness)  
สูญเสียการควบคุมการเคลื่อนไหว(ataxia)  หัวใจเตนชา  เห็นภาพซอน  หายใจลําบาก  หมดสติ  
การรักษา  

ลดการดูดซึมยา  โดยทําใหอาเจียนรวมกับการใหรับประทาน activated charcoal เพ่ือลด
การดูดซึมยาสําหรับผูปวยท่ียังไมหมดสติ หรือใหลางทองในกรณีท่ีผูปวยหมดสติ  

ใหการรักษาตามอาการรวมกับให specific antidote  โดยใหสารละลายทางหลอดเลือดดําเพ่ือ
เพ่ิมการกําจัดยา หากมีภาวะกดการหายใจควรใหออกซิเจน ควรระงับการใหยาสงบประสาทถึงแมวาผูปวย
เกิดอาการกระวนกระวาย  อาจพิจารณาใหยา flumazenil เพ่ือลดฤทธิ์การสงบระงับประสาทหรือฤทธิ์กด
การหายใจ ท้ังนี้ ตองเฝาระวังติดตามอาการของผูปวยอยางใกลชิด เนื่องจาก flumazenil อาจทําใหเกิด
การชักโดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยท่ีใช benzodiazepine ตอเนื่องมานานหรือผูปวยท่ีกําลังรับประทานยา 
tricyclic antidepressant  ไมควรใช flumazenil ในผูปวยโรคลมชักท่ีเคยรักษาดวย benzodiazepine  
ควรศึกษาเอกสารกํากับยา flumazenil กอนการใช  ควรเฝาระวังการหายใจ ชีพจร และความดันเลือดของ
ผูปวย 
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เหตุการณและปญหาท่ีพบของการตรวจรับวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทยและแนวทางปฏิบัติ 

การรวบรวมขอปญหา 
ตรวจสอบขอมูล ขอปญหาเม่ือกระบวนการจัดซ้ือเสร็จสิ้นหรือเกิดเปนสัญญาซ้ือขาย

เรียบรอยแลวจนถึงวันรับมอบวัตถุเสพติด แบงตามลักษณะของการแกไขปญหาไดดังนี้ 
• การขอยกเวนเง่ือนไขเฉพาะฯ 
• การขอผอนผันเง่ือนไขเฉพาะฯ 
• การขอรับมอบวัตถุเสพติดท่ีมีรายละเอียดไมเปนไปตามสัญญาหรือเง่ือนไข

เฉพาะฯ 
• การขอแกไขสัญญา 

 
 
ลําดับ เหตุการณ การดําเนินการแกไข ลักษณะของการแกไข

ปญหาท่ีเกิด 
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                              ประมวลผลการจัดซ้ือวัตถุเสพติดท่ีมีจําหนายของสํานักงานฯ 
                                        หลังการยกเลิกใชหนังสือรับรองผลิตภัณฑ 
                                                     
  
             มิติดานคุณภาพ                          มิติดานเวลา                           มิตดิานตนทุน 
              กระบวนการจัดซ้ือ 
 
ขอยกเวนเง่ือนไขฯ   ขอผอนผันเง่ือนไขฯ  การขอขยายเวลา การสงมอบลาชา      ราคาวัตถุเสพติด 
        

 
ขอรับมอบวัตถุเสพติด 
ท่ีมีรายละเอียดไมเปน 
  ไปตามเง่ือนไขฯ 
 
แสดงข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานประมวลผลการจัดซ้ือวัตถุเสพติดท่ีมีจําหนาย  
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หลังการยกเลิกใชหนังสือรับรองผลิตภัณฑ 
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ลําดับ เหตุการณ การดําเนินการแกไข ลักษณะของการแกไขปญหาท่ีเกิด 
1 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จํากัด ลงวันท่ี 30 กันยายน 

2560 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ลงรับเมื่อวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอแกไขสัญญาเลขท่ี 7/2560 (เงินทุน
ฯ) เน่ืองดวย ทางบริษัท แอลเอฟเอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด ไดมี
การเปลีย่นช่ือบริษัท เปน บริษัท      ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จํากัด ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 เปนตนมา โดยท่ีอยู
และเลขประจําตัว ผูเสยีภาษีไมไดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จึงมี
ความประสงคขอแกไขสญัญา ใหเรียบรอย ท้ังน้ี เพ่ือจะได
ดําเนินการขอใบอนุญาตนําเขาเฉพาะคราวซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิใน
ประเภท 2 ตอไป 

1. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับแกไขเพ่ิมเติม          
ขอ ๑๓๖ 
2.การเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญาดังกลาว    
เปนการเปลี่ยนช่ือบริษัทคูสัญญา จากเดิมคือ บริษัท แอลเอฟ
เอเชีย ประเทศไทย จํากัด เปน บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จํากัด โดยบริษัทฯไดช้ีแจงเอกสารหลักฐานประกอบการ
แสดงสิทธ์ิ วาคือบริษัทคูสัญญาเดิมท่ีทําสัญญาไวกับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจริง  
เห็นควร แกไขช่ือของบริษัทคูสัญญาใหถูกตองและเปนปจจบัุน 
และเพ่ือความรวดเร็วในข้ันตอนการนําเขายาจากตางประเทศ 
เห็นควรอนุมัติใหกองควบคุมวัตถุเสพติด ออกใบอนุญาตเฉพาะ
คราวเพ่ือนําเขาซึ่ ง วัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 (Import 
Authorization แบบ ฉ.จ. 2) โดยไมตองแนบเอกสารแนบทาย
สัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญาดังกลาว ไม
กอใหเกิดผลเสียแกสวนราชการแตอยางใด 
 

การขอแกไขสญัญา 
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ลําดับ เหตุการณ การดําเนินการแกไข ลักษณะของการแกไขปญหาท่ีเกิด 
2 บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2560  เรื่อง ขอ

ผอนผันการสงหนังสือรับรองผลการวิเคราะหบางสวน เน่ืองจาก
ขณะน้ีผลตรวจวิเคราะหดําเนินการแลวเสร็จและไดรับผลวิเคราะห
เพียงบางสวน บริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะหจากกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ เพ่ือผอนผันใหสงหนังสือรับรองผลการ
วิเคราะหเพียงบางสวนในการสงมอบผลิตภัณฑงวดท่ี 1 ท้ังน้ี 
บริษัทฯ ยินดีท่ีจะชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนภายหลัง กรณีท่ีผลการ
วิเคราะหทางจลุชีววิทยาไมเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานของ
ผลิตภณัฑ 

1. ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๓๕ ฉบับแกไขเพ่ิมเตมิ          
ขอ ๑๓๖  ระบุวา “สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือท่ีไดลงนาม
แลวจะแกไขเปลีย่นแปลงมไิด เวนแตการแกไขน้ันจะเปนความ
จําเปนโดยไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชน หรือเปนการ
แกไขเพ่ือประโยชนแกทางราชการใหอยูในอํานาจของหัวหนา
สวนราชการท่ีจะพิจารณาอนุมตัิใหแกไขเปลี่ยนแปลงได…” 
2.พิจารณาแลว Fentanyl Patch 50 mcq/h รุนการผลติท่ี 
FD5262 ท่ีบริษัทฯ จะสงมอบน้ัน เปนรุนการผลติใหมลาสุด 
และหากรอรุนการผลิตถัดไป อาจสงผลใหการสงมอบลาชาเกิน
กําหนด และมีผลตอแผนสํารองยาของสํานักงานฯได ประกอบ
กับหากเกิดกรณสีํานักงานฯ       ไมสามารถจําหนายยารุนการ
ผลิตดังกลาวไดหมดกอนสิ้นอายยุา ๖ เดือน บริษัทฯ ยินดีท่ีจะ
ชดเชยตามมลูคาของยาท่ีเหลือ อยางไรก็ตาม เพ่ือปองกัน
ความเสยีหายในอนาคต กรณีบริษัทฯ ผิดสญัญาแนบทายไม
รับผิดชอบชดใชหมดอายุกอนท่ีจะจําหนายหมด(ขอพิจารณาท่ี 
3) จึงเห็นควรแกไขรายละเอียดของสัญญาใหสมบูรณกอน
ดําเนินการตรวจรับ คือ กรณีบริษัทฯ ผิดสญัญาแนบทายไม
รับผิดชอบชดใช Fentanyl Patch 50 mcq/h ตามมูลคาของ
ผลิตภณัฑท่ีเหลืออยูท้ังหมด ท่ีอายุยาคงเหลือไมถึง ๖ เดือน 
เห็นควรยดึหลักประกันสัญญา ตามสัญญาซื้อขายเลขท่ี 5/
๒๕๕8 (เงินทุนฯ) จํานวน 371,๐82 บาท จนกวามีการชดใช
มูลคายาท่ีไมสามารถจําหนายใหโรงพยาบาล (อายุยาไมถึง ๖ 
เดือน) หรือจนกวายาท่ีบริษัทฯสงมอบ จะจําหนายไปยัง
โรงพยาบาลไดหมดกอนสิ้นอายุแลวแตเหตุการณใดเกิดข้ึนกอน 

 
การขอผอนผันเง่ือนไขเฉพาะฯ 
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ลําดับ เหตุการณ การดําเนินการแกไข ลักษณะของการแกไขปญหาท่ีเกิด 
3. บ. โนวารตสี (ประเทศไทย) จํากัด มีหนังสือ ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 

2559 เรื่องขออนุมัติแกไขขอตกลงและเง่ือนไขเฉพาะของผู
ประกวดราคาไดตามสญัญาซื้อขาย เลขท่ี 41/2558 (เงินทุนฯ) 
โดยบริษัทฯ ประสงคขอแกไขเง่ือนไขเฉพาะของผูประกวดราคาได
ขอยอยท่ี 9.2.6 จากเดิมระบุใหผลิตภณัฑท่ีสงมอบทุก 10 กลอง 
ตองหอหุมดวยพลาสติกแยกเปนสดัสวน เปน ทุก 5 กลอง ตอง
หอหุมดวยพลาสติกแยกเปนสัดสวน เน่ืองจากโรงงานผูผลิตไดทํา
การหุมพลาสติกแยกเปนสัดสวนทุก 5 กลอง และไมสามารถทําท่ี
คลังสินคาในประเทศไทยได เน่ืองจากเปนแอมพูลยาฉีดมโีอกาส
แตกเสียหายไดงาย 

1.ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๓๕ ฉบับแกไขเพ่ิมเติม          
ขอ ๑๓๖   
2.กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พิจารณาแลว หากบริษัทฯ 
ตองแกไขการแบงกลองบรรจุหอหุมดวยพลาสติกใหมจากเดิม 
5 กลอง เปน 10 กลอง เพ่ือใหตรงตามเง่ือนไขฯของสัญญา 
อาจทําใหสํานักงานฯ รับมอบยาดงักลาวลาชาเกินกําหนดสง
มอบยาตามท่ีระบุไวในสัญญา ซึ่งอาจสงผลตอแผนการสตอคยา
ของสํานักงานฯ  ท้ังน้ี  การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของผูประกวด
ราคาได ตามความเปนมา 2 ขางตน ไมไดเก่ียวของตอคณุภาพ
ยา และไมกอใหเกิดผลเสยีแกสวนราชการ จึงเห็นควรอนุมัติ
ผอนผันใหบริษัทฯ สามารถสงมอบผลติภณัฑ midazolam 15 
mg/3ml/amp ; 1-10 ampoules/box ของสัญญาซื้อขาย
เลขท่ี 41/2558 (เงินทุนฯ)  ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2558  ให
จากเดิม ผลติภณัฑท่ีสงมอบทุก 10 กลอง ตองหอหุมดวย
พลาสติกแยกเปนสัดสวน เปน ผลติภัณฑท่ีสงมอบทุก 5 กลอง 
ตองหอหุมดวยพลาสติกแยกเปนสดัสวน ตลอดทุกงวดของ
สัญญา 
 
 
 
 

การขอผอนผันเง่ือนไขเฉพาะฯ 
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ลําดับ เหตุการณ การดําเนินการแกไข ลักษณะของการแกไขปญหาท่ีเกิด 
4. บริษัท ไทย มีโอเคมส จํากัด มีหนังสือลงวันท่ี 3 เมษายน 2561 

ขอผอนผัน  
หลักเกณฑ ขอกําหนด และเง่ือนไขการจัดซื้อยาเสพตดิใหโทษใน
ประเภท 4 ของ Ergonovine maleate          ท่ีบริษัทฯ จะสง
มอบ ซึ่งเปน Batch No.  72611000216  ผลิตเมื่อ May 
2016 ซึ่งผลติเกิน 1 ป และมีอายุคงเหลือต่ํากวา 4 ป  เน่ืองจาก
ผูผลิตแจงวา สินคาดังกลาวเหลืออยูเพียง 1 รุนการผลติ และรุน
การผลิตใหม   ยังไมสามารถกําหนดวันผลติได 

1.ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจดัซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 หมวด 6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ขอ 
175 (4) ระบุ “ในกรณีท่ีเห็นวาพัสดุท่ีสงมอบ 
มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง 
ใหรายงานหัวหนาหนวยงานของรฐัผานหัวหนาเจาหนาท่ี เพ่ือ
ทราบและสั่งการ” 

1.  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พิจารณาแลว  
Ergonovine maleate Batch No.  72611000216 เปน
วัตถุดิบท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดซื้อข้ึนตาม
ความประสงคขอซื้อของบริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธ์ิ จํากัด 
หมดท้ังจํานวน  และบริษัทฯ ผูประสงคซื้อยาดังกลาวตอจาก
สํานักงานฯ ไดแจงการยินยอมและมีความจาํเปนท่ีจะตองซื้อ
วัตถุดิบรุนการผลิตดังกลาวเพ่ือนําไปผลิตยาสําเร็จรปู จึงเห็น
ควรดําเนินการตรวจรับวัตถุดิบดังกลาวไว เพ่ือสํานักงานฯ จะ
ไดจําหนายใหแกบริษัทฯ หมดท้ังจํานวน รวมท้ังสิ้น 300 กรมั 
โดยไมกอใหเกิดผลเสียแกสวนราชการแตอยางใด 

 
 
 

 
 
 

การขอยกเวนเง่ือนไขเฉพาะฯ 
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ลําดับ เหตุการณ การดําเนินการแกไข ลักษณะของการแกไขปญหาท่ีเกิด 
5 บริษัท เจ็บเซน แอนด เจสเซน อินกรีเดียนส (ที) จํากัด มีหนังสือลง

วันท่ี 2 พฤษภาคม  
2561  เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงขอกําหนดรับยาเสพติดให
โทษ Morphine Sulfate Powder  ดวยบริษัทฯ พบความผิดพลาด 
2 ประการท่ีแตกตางไปจากขอกําหนดท่ีระบุในสัญญาซื้อขายดังน้ี 
    1.  อายุยาเสพติดใหโทษ ไดผลิตเกิน 1 ปนับจากวันสงมอบ ซึ่ง
ผิดไปจากขอกําหนดท่ี  
9.2.7 โดยมีอายุยาเสพติดใหโทษท่ีเหลือต่ํากวา 4 ป โดยมี
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดั ง น้ี Lot no. 1/17  manufacturing date : 
04/2017, retest date: 04/2022 

1. ขนาดยาท่ีบรรจุ พบวาเปนขนาดบรรจุถังละ 10 กิโลกรมั 
จํานวน 1 ถัง และขนาด 

บรรจุถังละ 20 กิโลกรัม จํานวน 1 ถัง 
            โดยทางผูผลิตแจงวาในสตอกเหลือเพียงรุนการผลิต
ดังกลาวน้ีเทาน้ัน และจะมีแผนการผลิตอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 
2561  ซึ่งจะทําใหเวลาการสงมอบเลื่อนออกจากกําหนดเดิมไป
อีก เปนชวงประมาณปลายเดือน มิถุนายน 2561 ผูผลิตจึงไดทํา
การสงสินคาน้ีออกมาโดยพลการ ทําใหเกิดเหตุการณดังกลาว 

1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจดัซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 

2560 หมวด 6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 
ขอ 175 (4) 
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาแลว กรณี

วัตถุดิบท่ีผลิตเกิน 1 ป กลาวคือ หาก 
ตรวจรับภายในเดือน พฤษภาคม 2561 วัตถุดิบจะผลิต
มาแลวประมาณ 1 ป 1 เดือน และสําหรับภาชนะบรรจุ 
ท่ีไมตรงตามขอตกลงของสัญญาน้ัน เพ่ือไมใหแผนการ
จัดสงวัตถุดิบเพ่ือนําไปผลติยาสําเร็จลาชา และอาจสงผล
กระทบตอเวลาการสงมอบของสญัญาจางผลติยาสาํเร็จรูป
ตามมา เห็นควรดาํเนินการตรวจรบัวัตถุดิบ Morphine 
Sulfate Powder  Lot no. 1/17  manufacturing 
date : 04/2017, retest date: 04/2022 ขนาด
บรรจถัุงละ 10 กิโลกรัม จํานวน 1 ถัง และขนาดบรรจุถัง
ละ 20 กิโลกรัม จํานวน 1 ถัง  โดยไมเสยีผลประโยชน
ตอสวนราชการแตอยางใด 

 
 
 

การขอรับมอบวัตถุเสพติดท่ีมีรายละเอียดไม
เปนไปตามสัญญาหรือเง่ือนไขเฉพาะฯ 
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ข้ันตอนการขอใชงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ฝายท่ีขอใชงบประมาณ  

กันเงินท่ีฝายงบประมาณฯ 

 

กรณีใชเงินตามแผนงบประมาณ

ประจาํป 

 

●  กรณีขอใชเงินงบประมาณนอกแผน 

●  กรณีงบประมาณในแผนไมเพียงพอ 

ประสานฝายงบประมาณฯ 

                (เพ่ือขอทราบงบประมาณคงเหลือ) 
 

ประสานฝายท่ีคาด

วาจะมีงบประมาณ

เหลือใช 

  

 

   

 

   

  

ประสานฝายท่ีคาดวาจะมีงบประมาณเหลือใช 

( 1. โดยทําบันทึกระบุการตัดจายจากรายการใด/จํานวนเทาใด 

  2. ไดรับความยินยอมจากหัวหนาฝายใหใชงบจากรายการดังกลาว 

  3. ผอ.รับทราบและอนุมัติ ) 
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ระบบจัดเก็บเอกสาร 
ระบบจัดเก็บเอกสารจะดําเนินการเชื่อมโยงมาจากงานลงระบบสารสนเทศ ซ่ึงมีข้ันตอน
ปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.) เก็บขอมูลลงระบบสารสนเทศ 
  - ผูบันทึกขอมูลจะไดรับเอกสารสําเนาเรื่อง จํานวน 2 ฉบับ เปนฉบับเต็ม 1 
ฉบับ และสําเนาชุดเล็ก 1 ฉบับ จากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจัดซ้ือ และเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานจัดจาง ซ่ึงทําสําเนามาจากเรื่องเอกสารฉบับจริงท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  
  - ผูบันทึกขอมูลทําการบันทึกขอมูล โดยใชขอมูลจากเอกสารสําเนาฉบับเต็ม ท่ี
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  
 2.) บันทึกรายการลงระบบลงหนังสือสงเอกสาร 
  - เม่ือดําเนินการตาม ขอ 1.) เสร็จสิ้นแลว ใหนําสงสําเนาเรื่องชุดเล็กใหแก
เจาหนาท่ีฝายการเงินและบัญชี โดยบันทึกเลขท่ีเอกสารลงสมุดบันทึก พรอมนําสงเองสาร 
  - เก็บสําเนาฉบับเต็ม  
 3.) ระบบจัดเก็บเอกสาร (ระบบงานภายในฝายไมเกี่ยวกับระเบียบ สามารถเก็บ
หรือไมเก็บก็ได)  
  - เม่ือดําเนินการตาม ขอ 1.) และ 2.) แลว ใหผูดูแลเอกสารแยกสําเนาเอกสาร
เก็บเปนหมวดหมู ใหสามารถหาขอมูลยอนหลังไดตามความเหมาะสม หรือระยะเวลาไม
เกิน 2 ป (เฉพาะในฝายเทานั้น) ซ่ึงประกอบดวย 
   - แฟมเอกสาร “สําเนาเรื่องอนุมัติ” ซ้ือและจาง  จัดเก็บโดย
เรียงลําดับเลขจาก เลขท่ี สธ. 1 แฟม 
   - แฟมเอกสาร  “ใบส่ังซ้ือ/ใบส่ังจาง” จัดเก็บโดยเรียงลําดับจากเลขท่ี
ใบสั่ง 1 แฟม 
   - แฟมเอกสาร “สําเนาเรื่องซ้ือ” จัดเก็บโดยเรียงลําดับตามเลขใบสั่ง
ซ้ือ กําหนดใหจัดเก็บเอกสารแฟมละ 30 เรื่อง หรือ 30 เลขใบสั่งซ้ือ และเปนเอกสาร
สําเนาฉบับเต็ม (เฉพาะงบดําเนินงาน) กําหนดให  
    แฟมท่ี 1 เรียงเลขตั้งแต 1 ถึง 30 
    แฟมท่ี 2 เรียงเลขตั้งแต 31 ถึง 60 
    แฟมท่ี 3 เรียงเลขตั้งแต 61 ถึง 90 
    แฟมท่ี 4 เรียงเลขตั้งแต 90 เปนตนไป  
   ท้ังนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามจํานวนปริมาณเอกสารบางเรื่องท่ีมี
ความหนากวาปกติ 
   - แฟมเอกสาร “สําเนาเรื่องจาง” จัดเก็บโดยเรียงลําดับตามเลขใบสั่ง
จาง กําหนดใหจัดเก็บเอกสารแฟมละ 30 เรื่อง หรือ 30 เลขใบสั่งจาง และเปนเอกสาร
สําเนาฉบับเต็ม (เฉพาะงบดําเนินงาน) กําหนดให  
    แฟมท่ี 1 เรียงเลขตั้งแต 1 ถึง 30 
    แฟมท่ี 2 เรียงเลขตั้งแต 31 ถึง 60 
    แฟมท่ี 3 เรียงเลขตั้งแต 61 ถึง 90 
    แฟมท่ี 4 เรียงเลขตั้งแต 90 เปนตนไป 
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   ท้ังนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามจํานวนปริมาณเอกสารบางเรื่องท่ีมี
ความหนากวาปกติ 
   - แฟมเอกสาร “สําเนาเรื่องจางทําความสะอาด” จัดเก็บโดยเรียงลําดับ
จากเดือน กําหนดใหมี 2 แฟม หรือมากกวาตามความเหมาะสม 
            - แฟมเอกสาร “สําเนาเรื่องจาง ร.ป.ภ.” จัดเก็บโดยเรียงลําดับจาก
เดือน กําหนดใหมี 2 แฟม หรือมากกวาตามความเหมาะสม 
   - แฟมเอกสาร “สําเนาเรื่องจางบํารุงรักษาระบบคอมฯ” จัดเก็บโดย
เรียงลําดับจากเดือน กําหนดใหมี 3 แฟม หรือมากกวาตามความเหมาะสม 
   - แฟมเอกสาร “สําเนาเรื่องจางบํารงุรักษา” จัดเก็บโดยเรียงลาํดับตาม
เลขใบสั่งจาง กําหนดใหมี 2 แฟม หรือมากกวาตามความเหมาะสม  
   - แฟมเอกสาร “สําเนาเรื่องซ้ือวัตถุเสพติด” จัดเก็บโดยเรียงลําดับตาม
เลขใบสั่งซ้ือ กําหนดใหมี 1 แฟม หรือมากกวาตามความเหมาะสม (พัสดุดําเนินการข้ันตอน
ใบสั่งซ้ือเทานั้น) 
   - แฟมเอกสาร “สําเนาคาใชจายคณะกรรมการ” จัดเก็บโดยเรียงตาม
เหตุการณจริงของผูปฏิบัติงาน  กําหนดใหมี 1 แฟม หรือมากกวาตามความเหมาะสม 
   - แฟมเอกสาร “สําเนาขอมูลผูขาย” จัดเก็บโดยเรียงตามเหตุการณจริง
ของผูปฏิบัติงาน  กําหนดใหมี 1 แฟม หรือมากกวาตามความเหมาะสม 
   - แฟมเอกสาร “สําเนาประวัติการซอม” จัดเก็บโดยเรียงตาม
เหตุการณจริงของผูปฏิบัติงาน  กําหนดใหมี 1 แฟม  
   - แฟมเอกสาร “สําเนาประเมินผูรับจาง/ผูขาย” จัดเก็บโดยเรียงตาม
เหตุการณจริงของผูปฏิบัติงาน  กําหนดใหมี 1 แฟม หรือมากกวาตามความเหมาะสม 
   - แฟมเอกสาร “หนังสือรับรองผลงาน” จัดเก็บโดยเรียงตาม
เหตุการณจริงของผูปฏิบัติงาน  กําหนดใหมี 1 แฟม  
   - แฟมเอกสาร “สําเนาเรื่องเงินยืม/Teller Payment/หนังสือพิมพ/
เรื่องยกเลิก” จัดเก็บโดยเรียงลําดับจากเดือน กําหนดใหมี 1 แฟม  เรื่องยกเลิกเรียงตาม
เหตุการณจริงของผูปฏิบัติงาน 
 4.) วิธีปฏิบัติในการสืบคนขอมูล 
  - ผูมาติดตอขอเอกสาร ตองมีขอมูลในเบื้องตนเชนเปนขอมูลเก่ียวกับการซ้ือ
หรือจาง และปงบประมาณท่ีจะสืบคนขอมูล 
  - เม่ือไดขอมูลแลวใหเริ่มหาขอมูลในแฟมใบสั่งซ้ือและหรือแฟมใบสั่งจางตาม
ความตองการของผูใชขอมูล 
  - เม่ือพบขอมูลท่ีตองการและหรือตองการลายระเอียดเพ่ิมเติมใหจดบันทึก
เลขท่ีใบสั่งซ้ือและหรือเลขท่ีใบสั่งจางท่ีตองการสืบคนขัอมูล ซ่ึงจะอยูในตําแหนงหัว
กระดาษดานซาย 
  - สืบคนขอมูลตอในแฟมเอกสาร “สําเนาเรื่องซ้ือ” “สําเนาเรื่องจาง” โดยนํา
เลขใบสั่งซ้ือและหรือใบสั่งจางท่ีเตรียมมานั้น เทียบกับเลขกํากับท่ีสันแฟม มีเลขกํากับไว
แลว เชน ใบสั่งซ้ือเลขท่ี ตซ 5/2560 ใหไปท่ีแฟมท่ี 1 ตามรายละเอียดท่ีไดกลาวไวใน 
ขอ 3.) ระบบจัดเก็บเอกสาร  
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  - เม่ือไดขอมูลท่ีตองการจึงนําเอกสารจัดเก็บเขาท่ีเดิม   
     
หมายเหตุ 
- จํากัดการยืมเอกสารไมเกิน 1 วันทําการ 
- หากมีการแกไขเอกสารโปรดแจงแกผูจัดเก็บเอกสาร 
- เก็บเอกสารเขาท่ีเดิมหลังจากใชงานเสร็จ 
- หากมีขอสงสัยเก่ียวกับเอกสาร โปรดจางแกผูจัดเก็บเอกสารและเจาหนาท่ีเจาของเรื่อง 
- โปรดมีจิตสํานึกในการยืมเอกสาร 
- โปรดปฏิบัติตามข้ันตอนดังกลาว เพ่ือลดและปองกันปญหาเอกสารหาย  
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                   การปฏิบัติงานกระบวนการวางฎีกาเบิกจายเงิน 
      ในระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดและระบบ GFMIS

    
1. รับเรื่องเบิกจายเงินจากงานรับ-สง 

จะตองทําการปมตรายางรับเรื่อง โดยจะระบุเลขท่ีรับ วันท่ีรับเอกสาร เวลารับเอกสาร ลงบน
บันทึกขอความ 

ท่ีขอเบิกจายเงิน 
 

2. ลงรายละเอียดบันทึกขอเบิกจายเงินในสมุดทะเบียนคุมฎีกาเบิกจาย 
จะตองทําการบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารท่ีขอเบิกลงในสมุดทะเบียนคุมฎีกา ซ่ึงจะมี
การระบุ ลําดับท่ี 

วันท่ีรับเอกสาร เลขท่ีเอกสาร วันเดือนปของเอกสาร รายการขอเบิกจายเงิน ชื่อผูรับเงินหรือชื่อ
เจาหนี้   จํานวนเงินท่ี 
ขอเบิก  เลขท่ีGFMIS 
 
3. การบันทึกขอมูลวางฎีกาในระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

3.1 เขาระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เลือกชอง ระบบบัญชี (ตามภาพท่ี 1) 
 

ภาพท่ี 1 
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3.2 เลือกชอง ทํารายการเบิก (ลงฎีกา) (ตามภาพท่ี 2) 
ภาพท่ี 2 

 
  3.3  กด คนหา เพ่ือหารายการเบิกตามบันทึกเบิกจายเงิน (ตามภาพท่ี 3) 

ภาพท่ี 3 
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3.4  เลือกรายการและจํานวนเงินท่ีตรงกับบันทึกขอเบิกจายเงิน (ตามภาพท่ี 4) 
ภาพท่ี 4 

 
3.5  รายการชื่อบัญชี กด คนหา (ตามภาพท่ี 5) 

ภาพท่ี 5   
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3.6  ใสหมายเลขบัญชี 10 หลัก และ กด คนหา ท่ีชื่อบัญชี จะมีรายละเอียดข้ึนมา กด เลือก (ตาม
ภาพท่ี 6)  (หมายเลขบัญชี 10 หลักหรือรหัสGL ตามเอกสารแนบทาย)  

ภาพท่ี 6 

3.7 ใสชื่อในชอง ผูอนุมัติ  เลือกตามรายชื่อผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจายเงิน ณ วันท่ีวางฎีกาเบิกจาย
(ตามภาพท่ี 7) 

ภาพท่ี 7 
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3.8 ชอง เจาหนี้ กด เพ่ิม ใสชื่อ ผูรับเงินหรือเจาหนี้ท่ีระบุใหสั่งจายเช็ค และ จํานวนเงิน ตาม
เอกสารขอเบิกเงิน (ตามภาพท่ี 8) 

ภาพท่ี 8 

 
3.9 เจาหนี้ เพ่ิม  เลือกประเภทเจาหนี้มี 3 ชนิด และระบุชื่อเจาหนี้   (ตามภาพท่ี 9) 
      - ผูแทนจําหนาย   กรณีเบิกจายคาขายยาเสพติด,วัตถุออกฤทธิ์ 
      - เจาหนี ้   กรณีเบิกจายใหแกเจาหนี้บุคคลภายนอก 
      - บุคลากร   กรณีเบิกจายใหแกเจาหนาและบุคคลภายใน 

ภาพท่ี 9 
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3.10 กดบันทึก (ตามภาพท่ี 8)  จะไดเลขท่ีฎีกา (ตามภาพท่ี 10) 
ภาพท่ี 10 
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4.  การบันทึกฎีกาในระบบ GFMIS  
4.1  เขาระบบ GFMIS   โดยเขาอินเตอรเน็ตและพิมพ 
https://webonlineinter.gfmis.go.th/  

จะเห็นชองทางเขาสูระบบบโทเค็น  ซ่ึงจะตองเขาโดยใชรหัสผานท่ีกําหนด (ตามภาพท่ี 11)  หลังจาก
ท่ีเขารหัสผานแลว 
จะปรากฏหนาจอ (ตามภาพท่ี 12) 

ภาพท่ี 11 

 
ภาพท่ี 12 

 

 

https://webonlineinter.gfmis.go.th/
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4.2   กดไปท่ี ระบบเบิกจาย ไปท่ี ขอเบิกเงิน (ตามภาพท่ี 13 ) 
ภาพท่ี 13 

 
4.3   กดไปท่ี ขบ.03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณท่ีไมอางใบส่ังซ้ือ (ตามภาพท่ี 14) 

ภาพท่ี 14 
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ภาพท่ี 15 

 
           
   

4.3  ข้ันตอนการบันทึกรายการขบ.03 ขอเบิกเงินนอกงบประมาณท่ีไมอางใบส่ังซ้ือ (ตามภาพ
ท่ี 15) 
ขอมูลสวนหัว 
 - รหัสหนวยงาน  ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลกัใหโดยอัตโนมัติตามสิทธิท่ีใช

บันทึกขอมูล 
 - รหัสพ้ืนท่ี  ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จาํนวน 4 หลักใหโดยอัตโนมัติตามสิทธิท่ีใชบันทึก

ขอมูล 
 - รหัสหนวยงานเบิกจาย ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 10 หลักใหโดยอัตโนมัติตาม

สิทธิท่ีใชบันทึกขอมูล 
- การอางอิง    ระบุการอางอิงปน P+YY+Runing Number 7 หลัก 

P คือ อักษรคงท่ี Y คือ 2 หลักทายของป พ.ศ. และ Runing 
Number คือ การอางอิงเลขท่ีภายในของหนวยงาน เชน A00
และเลขท่ีฎีกา 4 หลัก ) 

 - วันท่ีเอกสาร  ระบุเดือนปของเอกสารหรือหลักฐานประกอกการขอเบิกเงิน 
 - วันท่ีผานรายการ ระบุวันเดือนปท่ีบันทึกรายการขอเบิกเงิน 
 - งวด   ระบบแสดงงวดบัญชีท่ีบันทึกรายการใหโดยอัตโนมัติ 
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 ขอมูลท่ัวไป 
- ประเภทรายการเบิกจาย   เพ่ือชดเชยใบสําคัญ (กรณีเบิกเงินใหเจาหนาท่ีในหนวยงาน)   

      เพ่ือจายผูขาย/คูสัญญา (กรณีจายใหแกบริษัทหรือหางราน)  
      เพ่ือจายใหยืม (กรณีท่ีมีการยืมเงินราชการ) 
      เพ่ือจายคาจางและเงินอ่ืนท่ีจายสิ้นเดือน (กรณีท่ีจาย   
                           เงินเดือนหรือเงินอ่ืนท่ี จะตองจายทุกสิ้นเดือน)  

    - วิธีการชําระเงิน     เลือก จายผานเงินฝากธนาคารของหนอยงาน 
 รายละเอียดงบประมาณ 

  - แหลงของเงิน         ระบุแหลงของเงินจํานวน 7 หลัก  

      โดยระบุ YY26000   ( Y คือ 2 หลักทายของปงบประมาณ พ.ศ. ) 

 - เลขท่ีเอกสารสํารองเงิน       ไมตองระบุ 
     ขอมูลผูรับเงิน  
  - เลขท่ีประจําตัวประชาชน/     ไมตองระบุ 

     เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 
  - เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร       ระบุเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ 

1306036186  

  - คําอธิบายรายการ     ระบุคําอธิบายรายการ สามารถระบุไดสูงสุด 70 ตัวอักษร  
ภาพท่ี 16 

 

 
 
 
     
 



   

85 

 กดปุม รายการขอเบิก (ตามภาพท่ี 16) 
- รหัสบัญชีแยกประเภท   ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จํานวน 10 หลัก โดยตอง  
                                          ระบุใหสอดคลองกับรายการขอเบิก (รหัส GL ตามหมวด 
                                          คาใชจายมีเอกสารแนบทาย) 

 - รหัสศูนยตนทุน   ระบุรหัสศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก คือ 8007300000  

 - รหัสงบประมาณ   ระบุรหัสงบประมาณ จํานวน 5 หลัก คือ 80073 

 - รหัสกิจกรรมหลัก  ระบุกิจกรรมหลัก จํานวน 5 หลัก คือ P1000 

 - รหัสกิจกรรมยอย  ไมตองระบุ 
 - รหัสบัญชียอย   ไมตองระบุ 
 - รหัสเจาของบัญชียอย  ไมตองระบุ 
 - รหัสบัญชีเงินฝากคลัง  ระบุรหัสบัญชีเงินฝากคลัง จํานวน 5 หลัก คือ 00983  

- รหัสเจาของบัญชีเงินฝากคลัง ระบุรหัสเจาของบัญชีเงินฝากคลัง จํานวน 10 หลัก คือ   
                                                       8007300000  

- การกําหนด   ไมตองระบุ 
- รหัสหมวดพัสดุ   ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเปนวัสดุคงคลัง 
- รหัสหนวยงานคูคา  ระบุเฉพาะกรณีบันทึกรายการขอเบิกเปนบัญชีท่ีกําหนด 
- จํานวนเงิน    ระบุจํานวนเงินท่ีขอเบิกตามบันทึกดวยยอดกอนหักภาษี 

ณ ท่ีจาย (ถามี) 
           
     กดปุม จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง เพ่ือบันทึกขอมูลลงในตาราง (ตามภาพท่ี 17) 

ภาพท่ี 17 
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     ตรวจสอบขอมูลท่ีข้ึนตรงตามรายการท่ีบันทึก ( ภาพท่ี 17 ) 
  หลังจากกดปุม “จัดเก็บรายการนี้ลงตาราง”ระบบจะจัดเก็บขอมูลรายการขอเบิกเงิน 1 
บรรทัดรายการ 
โดยมีรายละเอียดประกอบดวย ลําดับท่ี ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนยตนทุน รหัส
งบประมาณ รหัส 
กิจกรรมหลัก จํานวนเงิน จํานวนเงินขอเบิก จํานวนภาษีหีก ณ ท่ีจาย จํานวนเงินคาปรับ จํานวนเงิน
ขอรับ หาก 
ตองการบันทึกรายการลําดับตอไป ใหระบุรายละเอียดใน “ขอมูลรายการขอเบิก” และกดปุมจัดเก็บ
รายละเอียดนี้ 
ลงในตารางเพ่ือระบบบันทึกรายการลําดับตอไป ทําเชนนี้จนครบทุกรายการ หลังจากนั้นใหระบุ
รายละเอียดภาษีหัก 
ณ ท่ีจาย หรือคาปรับ(ถามี) (ตามภาพท่ี 18) และบันทึกรายการ โดยกดปุมจําลองการบันทึก  
       ภาพท่ี 18 

 
            
ในกรณีบริษัทหรือหางราน ท่ีมีภาษีหัก ณ. ท่ีจาย ตองระบุ ภาษีหัก ณ. ท่ีจาย/คาปรับ กอน จําลองการบันทึก 
 - กรณีมีภาษีหัก ณ ท่ีจาย  ใหเลือกการหักภาษี ณ ท่ีจายตามสถาณะของผูขายเปนบุคคล
ธรรมดา 
     หรือนิติบุคคล พรอมท้ังระบุฐานการคํานวณและจํานวนเงินท่ีหักไว 
 - กรณีมีคาปรับ   ใหเลือกประเภทของคาปรับ ตองสงเปนรายของหนวยงาน พรอมท้ัง 
     ระบุฐานการคํานวณคาปรับและจํานวนเงินท่ีหักไวเปนคาปรับ 
 - กดปุม ตกลง   เพ่ือกลับไปสูหนาหลัก (ตามภาพท่ี 13) 
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     กดปุม จําลองการบันทึก  เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ 
         (ตามภาพท่ี 19 ) 

ภาพท่ี 19 

  ระบบแสดงผลการตรวจสอบ (ตามภาพท่ี 20 )  
   หลังจากจําลองการสรางขอมูล ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย 
ผลการบันทึก รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหตรวจสอบและดําเนินการ ดังนี้ 
   - กดปุม กลับไปแกไขขอมูล กรณีท่ีมีความผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพ่ือยอนกลับไปหนาจอรายการ
ขอเบิก  
   - กดปุม บันทึกขอมูล  กรณีท่ีไมมีรายการผิดพลาดใหกดปุมนี้ เพ่ือใหระบบบันทึกรายการ 
        ภาพท่ี 20 
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ระบบบันทึกรายการขอเบิก (ตามภาพท่ี 21) 
  หลังจากกดปุม บันทึกขอมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเปนสําเร็จ
จะไดเลขท่ีเอกสาร 
จํานวน 10 หลัก เชน 34XXXXXXXX หรือ 36XXXXXXXX ใหเลือกปุมใดปุมหนึ่ง เพ่ือกลับไป

หนาจอหลัก กอนท่ีจะออกจากระบบ ดังนี้ 
  - กดปุม แสดงขอมูล  เพ่ือแสดงขอมูลท่ีไดบันทึกรายการหรือ 
  - กดปุม สรางเอกสารใหม  เพ่ือบันทึกรายการขอเบิกเงินรายการตอไปหรือ 
  - กดปุม คนหาเอกสาร  เพ่ือคนหารายการขอเบิกเงินท่ีทําไปแลว 
  - กดปุม Sap Log  เพ่ือพิมพรายงาน Sap Log 
  - กดปุม แสดงขอมูล  เพ่ือแสดงขอมมูลท่ีไดบันทึกรายการ  
       ภาพท่ี 21 

 
           
      
 กดปุม แสดงขอมูล  เพ่ือจะไดสั่ง พิมพรายงาน ท่ีจะเอามาแนบกับหนาฎีกาเบิกจายเงิน (ตาม
ภาพท่ี 22) 
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ภาพท่ี 22 

 
           
     
 ตัวอยางใบปะหนาฎีกา ขบ.03 (ตามภาพท่ี 23 )     
     

ภาพท่ี 23 
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นําเลขGFMIS 10 หลักท่ีไดนั้น ไปลงในระบบเงินทุนฯ รายการเบิกจาย ทํารายการเบิก( 

GFMIS  (ตามภาพท่ี 24) 
ภาพท่ี 24 

 
              

เลือกวันท่ี ท่ีไดทําเอกสารขอเบิกจาย  แลว กด คนหา (ตามภาพท่ี 25) 
ภาพท่ี 25
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 นําเลขท่ีเอกสาร ขบ.03 ท่ีไดจากระบบ GFMIS จํานวน 10 หลัก มาลงในชอง เลขท่ี
เอกสารขอเบิก  จากนั้น กด บันทึก (ตามภาพท่ี 26) 

ภาพท่ี 26 

 
1 

เขารายการเบิกจาย ใบปะหนาฎีกา จากนั้น (ตามภาพท่ี 27) 
 

ภาพท่ี 27 
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 เลือกวันท่ีและส่ังพิมพไปปะหนาฎีกาเพ่ือมาแนบบันทึกเบิกจาย (ตามภาพท่ี 28) 

ภาพท่ี 28 

 
 ตัวอยางใบปะหนาฎีกา (ตามภาพท่ี 29 ) 

ภาพท่ี 29
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 กรณีมีการหักภาษี ณ ท่ีจาย กดท่ีรายงานและเลือก หนังสือรับรองการหักเงิน ณ ท่ีจาย 
(ตามภาพท่ี 30) 

ภาพท่ี 30 

 
            
 ตัวอยางหนังสือรับรองการหักเงิน ณ ท่ีจาย (ตามภาพท่ี 31 ) 

ภาพท่ี 31 
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หมายเลขบัญชี หรือรหัส GL 10 หลัก 

 
 
หมวดคาใชจาย (เพ่ือชดใชใบสําคัญ) 
-คารักษาพยาบาลคนไขนอก-รพ.รัฐ      5101030205 

-คารักษาพยาบาลคนไขใน-รพ.รัฐ       5101030206 

-คาเงินชวยการศึกษาบุตร        5101030101 

-คาใชจายในการประชุม        5104030207 

-คาลวงเวลา         5101010108 

-คาใชจายในการเดินทางไปราชการ-ในประเทศ     5103010199 

-คาใชจายในการเดินทางไปราชการ-ตางประเทศ     5103020199 

-คาใชจายในการอบรม-ในประเทศ       5102010199 

-คาใชจายในการอบรม-ตางประเทศ      5102020199 

-คานํามันเชื้อเพลิง        5104010110 

-คาใชจายอ่ืน (เชน หนังสือพิมพ,คาเครื่องดื่มรับรอง ในกรณีสํารองจาย)  5212010199

  

หมวดคาใชจาย (เพ่ือจายผูขาย/คูสัญญา) 
-คาวัสดุ          5104010104 

-คาจางเหมาบริการ-บุคคลภายนอก      5104010112 

-คาซอมแซมและบํารุงรักษาฯ       5104010107 

-คาไฟฟา         5104020101 

-คาน้ําประปาและบาดาล        5104020103 

-คาโทรศัพท         5104020105 

-คาบริการไปรษณีย        5104020107 

-คาเชาเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก       5104030212 

-คาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ       5104030206 

-คาครุภัณฑ-Interface        1206170101 

-คาธรรมเนียมธนาคาร        5104010115 

-คาใชจายอ่ืน (เชน หนังสือพิมพ,คาเครื่องดื่มรับรอง ในกรณีจายผูขายโดยตรง)  5212010199 

-คาประกันภัย         5104030203 

-เงินประกันอ่ืน         2112010199 
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หมายเลขบัญชี หรือรหัส GL 10 หลัก 

 
หมวดคาใชจาย (เพ่ือจายเงินเดือน/สิ้นเดือน) 
-คาจาง          5101010113 

-คาตอบแทนพนักงานราชการ       5101010115 

-คาครองชีพชั่วคราว        5101010116 

-คาประกันสังคม         5101020106 

-คาใชจายบุคคลากรอ่ืน        5101020199 

หมวดคาใชจาย (เพ่ือจายใหยืม)       

-ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ       1102010102 
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การตั้งคา Font ใหเปน Template Default ของ Microsoft Word 

1. ทําการคลิกท่ี ลูกศรลง ในชองของ HOME > Font 

 

  

2. ทําการปรับเปลี่ยนใหอยูในรูปแบบ Font ท่ีตองการ 

Latin Text : 

Complex scripts : 

โดยใหเราทําการเลือก จากนั้นชองดานลางจะมีการ Preview ใหดูกอนการตัดสินใจเลือก 

https://www.windowssiam.com/wp-content/uploads/2015/06/Set-Defaults-Font-Word-1.png
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จากนั้นใหทําการคลิก Set As Defaults > ทําการเลือก All Documents based on the Normal 
template. 

 

เราก็จะได template ท่ีเปน Font ท่ีเราเลือกในการทําเอกสารของ Microsoft Word เรียบรอยแลว
ครบั 

https://www.windowssiam.com/wp-content/uploads/2015/06/Set-Defaults-Font-Word-2.png
https://www.windowssiam.com/wp-content/uploads/2015/06/Set-Defaults-Font-Word-3.png
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วิธีนําไอคอน My Computer ท่ีหายไปจาก Desktop กลับมาแสดง (Windows 8 ข้ึนไป) 

 

  

วิธีนําไอคอน My Computer ท่ีหายไปจาก Desktop กลับมาในวินโดว 8 

ข้ันตอนท่ี 1 : ใหเรา คลิกขวาท่ีหนาจอ Desktop แลวเลือกเมนู Personalise 

 

  

ข้ันตอนท่ี 2 : เราจะพบหนาตาง Personalisation ท่ีเปนการตั้งคาระบบ interface ตางๆของ 
Windows 8 ใหเรากด ตรงเมนู Change desktop icons 
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ข้ันตอนท่ี 3 : เราจะพบหนาการตั้งคาไอคอนหนา Desktop ซ่ึงสังเกตุวาชองติ๊กถูกของ Computer 
และไอคอนตางๆ จะวางอยูหากเพ่ือนตองการใหตัวไหนแสดงในหนา Destop บางก็สามารถกดติ๊
กเลือกไดเลยครับ 

   ตัวอยาง : ผมตองการใหหนา Desktop ของผมมี My Computer และ Recycle Bin ผทเลยติ๊กไป 
2 ชองดังรูปดานลาง จากนั้นใหกด OK 
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เพียงเทานี้ไอคอน My Computer ท่ีหายไปก็จะกลับมาโผลอยูบนหนา Desktop ใหเพ่ือนๆ ไดใช
งานแลวละครับ 
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การลอค columns , Row ของ Microsoft Excel 2016 / 2013 

การลอค Columns Excel 

เวลาท่ีเรายังไมไดลอคคอลัมน เวลาเราเลื่อน  Bฺar ดานลางมุมขวา ขอมูลมันก็จะเลื่อนๆไปหมดเลย แต
วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลอคคอลัมนกัน โดยจะทําการลอคเฉพาะ Columns แรกของ sheet นั้นๆ 

 

1. ทําการเปดไฟล Microsoft Excel 

2. ไปท่ี View > เลือก Freeze Panes : ทําการเลือก Freeze First Columns 
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3. เราก็จะไดขอมูลท่ีเลื่อนไปเลื่อนมา สําหรับขอมูลตางๆ ท่ีไมใชหัวขอเปนท่ีเรียบรอย เราก็จะไดดู
ขอมูลตางๆไดงายข้ึนกับการดูตัวเลข พรอมกับหัวขอนั้นๆ 

 

4. เรียบรอย 

หมายเหตุ : แตถาขอมูลของหัวขอ Category เราไมใชคอลัมนแรก ใหเราทําการเลือก ไปท่ีคอลัมนนั้น
กอน คลิกท่ีคอลัมนนั้นๆ > View > เลือก Freeze Panes : ทําการเลือก Unfreeze Panes 
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