
ข้อมูลยาสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ 

ยาคอลชิซิน ชนิดเม็ด 

 

1. ช่ือผลิตภัณฑ์ (Name of the Medicinal Product) 
 <ชื่อการค้าภาษาไทย> <ข้อมูลบริษัทยา> 

2. ส่วนประกอบและปริมาณตัวยาสําคัญ (Qualitative and Quantitative Composition) 
 ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยคอลชิซิน (colchicine) 0.6 มิลลิกรัม 

3. ลักษณะและรูปแบบยาทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Form) 
<รูปแบบยา> <ลักษณะภายนอกท่ีเห็นได้ด้วยตาเปล่า>  <ข้อมูลบริษัทยา> 

4. คุณสมบัติทางคลินิก (Clinical Particulars) 

4.1 ข้อบ่งใช้ (Therapeutic Indication) 

ก. ข้อบ่งใช้มาตรฐานของยาคอลชิซิน 

• ป้องกันและรักษาโรคเก๊าต์ในผู้ใหญ่  

• ลดการปวดในโรคเก๊าต์แบบเฉียบพลัน 

• ใฃ้ป้องกันอาการของโรคเก๊าต์ระยะสั้นระหว่างการเริ่มต้นรักษาด้วย allopurinol และยาลด
ระดับกรดยูริค 

• ใช้รักษาโรค familial Mediterranean fever (FMF) ในผู้ใหญ่ และในเด็กอายุ 4 ปีหรือ
มากกว่า 

• ใช้ป้องกันโรค familial Mediterranean fever (การกลับเป็นซํ้าของ polyserositis) 

4.2 ขนาดยาและวิธีการใช้ยา (Posology and method of administration) 

4.2.1 ขนาดยาท่ีแนะนํา (Recommended dose) 

• รักษาอาการปวดเก๊าต์เฉียบพลันในผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 18 ปี) แนะนําให้ใช้ยาคอลชิซิน 1.2 มิลลิกรัม 
เม่ือมีอาการ และตามด้วย 0.6 มิลลิกรัม ในอีก 1 ชั่วโมงต่อมา (ขนาดยาสูงสุดคือ 1.8 มิลลิกรัม ใน 1 
ชั่วโมง)  

การได้รับยาขนาดสูงมากกว่าท่ีแนะนําไม่ทําให้ประสิทธิผลในการรักษาเพ่ิมข้ึน  
กรณีมีการใช้ยาคอลชิชินเพ่ือป้องกันอยู่ก่อนแล้ว ต้องรอ 12 ชั่วโมงก่อนท่ีจะได้รับยาอีกครั้งสําหรับการ
ป้องกัน และไม่ใช้ยาซํ้าภายใน 3 วัน  
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• ป้องกันโรคเก๊าต์ในผู้ใหญ่ ใช้ยาคอลชิซิน 0.6 มิลลิกรัม 1 หรือ 2 ครั้งต่อวัน (ขนาดยาสูงสุด 1.2 
มิลลิกรัม/วัน) 

• รักษาโรค familial Mediterranean fever (FMF) ในผู้ใหญ่ ใช้ยาคอลชิซิน 1.2 -2.4 
มิลลิกรัมต่อวัน โดยการปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.3 มิลลิกรัม/วัน การเพิ่มขนาดยาขึ้นกับ
ประสิทธิผลหรือผลข้างเคียง ขนาดยาที่ใช้สูงสุด 2.4 มิลลิกรัม/วัน ถ้าเกิดผลข้างเคียงจากยาที่ไม่
สามารถทนได้ ให้ลดขนาดยาครั้งละ 0.3 มิลลิกรัม/วัน  

• รักษาโรค familial Mediterranean fever (FMF) ในเด็ก  

เด็กอายุ 4-6 ปี : ใช้ขนาด 0.3-1.8 มิลลิกรัม/วัน แบ่งให้ 1-2 ครั้ง 
เด็ก 6-12 ปี : ใช้ขนาด 0.9-1.8 มิลลิกรัม/วัน แบ่งให้ 1-2 ครั้ง 
วัยรุ่นอายุมากกว่า 12 ปี : ใช้ขนาดยาเดียวกับผู้ใหญ่ 1.2-2.4 มิลลิกรัม/วัน แบ่งให้ 1-2 ครั้ง 

 การปรับขนาดยา ให้เ พิ ่มหรือลดขนาดยา 0.3 มิลลิกรัม/วัน การเพิ่มขนาดยาขึ้นกับ
ประสิทธิผลหรือผลข้างเคียง ขนาดยาสูงสุด 2.4 มิลลิกรัม/วัน 

• ในผู้ใหญ่ท่ีได้รับการรักษาด้วยยาท่ีมีผลยับยั้งเอนไซม์ไซโตโครมพี 3A4 (CYP3A4) หรือ ยาที่มี
ผลยับยั้งระบบการขนส่งยาผ่านพีไกลโคโปรตีน (p-glycoprotein transport system) 
รวมถึงผู้ท่ีเคยได้การรักษาด้วยยาดังกล่าวมาก่อนภายใน 14 วันก่อนได้รับยาคอลชิซิน  

การรักษาอาการปวดเก๊าต์เฉียบพลัน  
 กรณีได้รับ strong CYP3A4 inhibitors : ใช้ขนาดยาคอลชิซิน 0.6 มิลลิกรัม และตามด้วย 
0.3 มิลลิกรัม ในอีก 1 ชั่วโมงต่อมา และไม่ใช้ยาซํ้าใน 3 วัน 
 กรณีได้รับ moderate CYP3A4 inhibitors : ใช้ขนาดยาคอลชิซิน 1.2 มิลลิกรัม ครั้งเดียว 
และไม่ใช้ยาซํ้าใน 3 วัน 
 กรณีได้รับ p-glycoprotein inhibitors : ใช้ขนาดยาคอลชิซิน 0.6 มิลลิกรัม ครั้งเดียว และ
ไม่ใช้ยาซํ้าใน 3 วัน   
การป้องกันโรคเก๊าต์   
 กรณีได้รับ strong CYP3A4 inhibitors : ใช้ขนาดยาคอลชิซิน 0.3 มิลลิกรัม วันเว้นวัน 
จนถึง 0.3 มิลลิกรัม วันละครั้ง 
 กรณีได้รับ moderate CYP3A4 inhibitors : ใช้ขนาดยาคอลชิซิน 0.3 มิลลิกรัม วันละครั้ง 
จนถึง 0.6 มิลลิกรัม วันละครั้ง 
 กรณีได้รับ p-glycoprotein inhibitors : ใช้ขนาดยาคอลชิซิน 0.3 มิลลิกรัม วันเว้นวัน 
จนถึง 0.3 มิลลิกรัม วันละครั้ง 
การรักษาโรค familial Mediterranean fever  
 กรณีได้รับ strong CYP3A4 inhibitors : ใช้ขนาดยาคอลชิซินได้สูงสุด 0.6 มิลลิกรัมต่อวัน 
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 กรณีได้รับ moderate CYP3A4 inhibitors : ใช้ขนาดยาคอลชิซินได้สูงสุด 1.2 มิลลิกรัมต่อ
วัน 
 กรณีได้รับ p-glycoprotein inhibitors : ใช้ขนาดยาคอลชิซินได้สูงสุด 0.6 มิลลิกรัมต่อวัน  

• ผู้ท่ีมีการทํางานของตับบกพร่อง  
ควรระวังการใช้ยาคอลชิซินร่วมกับยาท่ียับยั้ง CYP3A4 หรือยาท่ียับยั้ง p-glycoprotein ในผู้ป่วยตับบกพร่อง 
การรักษาโรคเก๊าต์เฉียบพลัน 
ผู้ป่วยตับบกพร่องเล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยา แต่ควรได้รับการติดตามผลข้างเคียง ใน
กรณีผู้ป่วยตับบกพร่องรุนแรง ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยา แต่ให้เว้นระยะห่างในการให้ยา โดยไม่ใช้ยาซํ้าใน 2 
สัปดาห์  
การป้องกันโรคเก๊าต์ 
ผู้ป่วยตับบกพร่องเล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยา แต่ควรได้รับการติดตามผลข้างเคียง ใน
กรณีผู้ป่วยตับบกพร่องรุนแรง ควรพิจารณาลดขนาดยา หรือเลือกรักษาด้วยยาอ่ืน 
familial Mediterranean fever  
ผู้ป่วยตับบกพร่องเล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยา แต่ควรได้รับการติดตามผลข้างเคียง ใน
กรณีผู้ป่วยตับบกพร่องรุนแรง ควรพิจารณาลดขนาดยา 

• ผู้ท่ีมีการทํางานของไตบกพร่อง 
ควรระวังการใช้ยาคอลชิซินร่วมกับยาท่ียับยั้ง CYP3A4 หรือยาท่ียับยั้ง p-glycoprotein ในผู้ท่ีมีการทํางาน
ของไตบกพร่อง  
ไม่แนะนําให้ใช้คอลชิซินในการรักษาเก๊าต์ในผู้ท่ีมีการทํางานของไตบกพร่อง  
เด็ก  
ไตบกพร่องปานกลาง (Clcr 10-50 มิลลิลิตร/นาที) : ให้ลดขนาดยา 
ไตบกพร่องรุนแรง (Clcr <10 มิลลิลิตร/นาที) : ให้ลดขนาดยาลงเหลือ 50% หรือพิจารณาหยุดการรักษา โดย
ขนาดยาสูงสุด คือ 1 มิลลิกรัม/วัน 
ผู้ใหญ่ 
familial Mediterranean fever 

      ผู้ท่ีไตบกพร่องปานกลาง (Clcr 30-80 มิลลิลิตร/นาที) : ให้ติดตามผลข้างเคียงอย่างใกล้ชิด และปรับขนาด
ยาเม่ือจําเป็น  
      ผู้ท่ีไตบกพร่องรุนแรง (Clcr น้อยกว่า 30 มิลลิลิตร/นาที) : ขนาดยาเริ่มต้น 0.3 มิลลิกรัม/วัน ควรระวังถ้า
เพ่ิมขนาดยา โดยติดตามผลข้างเคียงอย่างใกล้ชิด  
      ผู้ท่ีฟอกเลือดโดยการล้างไต : ขนาดยาเริ่มต้น 0.3 มิลลิกรัม/วัน สามารถเพ่ิมขนาดยาโดยติดตาม
ผลข้างเคียงอย่างใกล้ชิด ไม่สามารถขจัดยาออกด้วย dialysis ได้  
การป้องกันเก๊าต์ 
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      ผู้ท่ีไตบกพร่องปานกลาง (Clcr 30-80 มิลลิลิตร/นาที) : ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยา และติดตาม
ผลข้างเคียงอย่างใกล้ชิด 
      ผู้ท่ีไตบกพร่องรุนแรง (Clcr น้อยกว่า 30 มิลลิลิตร/นาที): ขนาดยา 0.3 มิลลิกรัม/วัน ควรระวังถ้าเพ่ิม
ขนาดยา โดยติดตามผลข้างเคียงอย่างใกล้ชิด  
      ผู้ท่ีฟอกเลือดโดยการล้างไต: ขนาดยา 0.3 มิลลิกรัม สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และติดตามผลข้างเคียงอย่าง
ใกล้ชิด 
การรักษาเก๊าต์เฉียบพลัน 
      ผู้ท่ีไตบกพร่องปานกลาง (Clcr 30-80 มิลลิลิตร/นาที): ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยา และติดตาม
ผลข้างเคียงอย่างใกล้ชิด 
      ผู้ท่ีไตบกพร่องรุนแรง (Clcr น้อยกว่า 30 มิลลิลิตร/นาที): อาจพิจารณาปรับขนาดยา และให้เว้นระยะห่าง
ในการให้ยา โดยไม่ใช้ยาซํ้าใน 2 สัปดาห์  
      ผู้ท่ีฟอกเลือดโดยการล้างไต4 : ขนาดยา 0.6 มิลลิกรัม ครั้งเดียว และให้ยาซํ้าได้หลังจากนี้อย่างน้อย 2 
สัปดาห์ 

• ไม่แนะนําให้ใช้ยาคอลชิซินในการรักษาเก๊าต์เฉียบพลันในผู้ป่วยไตบกพร่องท่ีได้รับยาคอลชิซินอยู่แล้ว
สําหรับป้องกันโรคเก๊าต์ 
- ในผู้ป่วยไตบกพร่องรุนแรง แนะนําขนาดยาเริ่มต้นในการป้องกันอาการปวดเก๊าต์กําเริบคือ 0.3 

มิลลิกรัม/วัน และติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าเพ่ิมขนาดยา 
- เม่ือใช้คอลชิซินในการรักษาโรคเก๊าต์เฉียบพลันในผู้ป่วยไตบกพร่องรุนแรง ไม่จําเป็นต้องปรับขนาดยา 

แต่ไม่ควรให้ซํ้าใน 2 สัปดาห์ ควรพิจารณาให้การรักษาด้วยยาอ่ืนในผู้ป่วยไตบกพร่องรุนแรงเม่ือต้อง
ให้ยาซํ้า  

• ในผู้ป่วยท่ีได้รับการล้างไต ขนาดยาท่ีแนะนําให้ใช้สําหรับป้องกันอาการกําเริบของโรคเก๊าต์เฉียบพลัน คือ 
0.3 มิลลิกรัม สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และติดตามผลอย่างใกล้ชิด หากมีอาการกําเริบข้ึนให้ขนาดยา 0.6 มิลลิกรัม
ทันทีท่ีมีอาการ แต่ไม่ควรให้ยาซํ้าอีกภายใน 2 สัปดาห์  

4.2.2 วิธีการบริหารยา (Mode of Administration) 
รับประทานยาคอลชิซินพร้อมอาหารเพ่ือลดการระคายเคืองทางเดินอาหาร 

4.3 ข้อห้ามใช้ (Contraindication) 

• ห้ามใช้คอลชิซินกับผู้ป่วยท่ีมีอาการรุนแรงของโรคในทางเดินอาหาร, ไต, ตับ หรือโรคหัวใจ 

• ห้ามใช้คอลชิซินในผู้ป่วยท่ีมีการทํางานของตับบกพร่อง ร่วมกับ มีการทํางานของไตบกพร่อง ในผู้ป่วย
คนเดียวกัน 

• ห้ามใช้ในผู้ป่วยท่ีแพ้ยาคอลชิซิน หรือสารประกอบอ่ืนในสูตรตํารับ 
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• ผู้ป่วยท่ีมีการทํางานของตับหรือไตบกพร่อง ห้ามใช้ยาคอลชิซินร่วมกับยาท่ียับยั้ง P-glycoprotein 
หรือ ยาท่ีมีฤทธิ์แรงในการยับยั้ง CYP3A4 (strong CYP3A4 inhibitors)  

• หลีกเลี่ยงการใช้ยายาคอลชิซินร่วมกับยา cyclosporine หรือยาท่ีมีฤทธิ์แรงในการยับยั้ง CYP3A4 
(strong CYP3A4 inhibitors) ถ้าผู้ป่วยมีการทํางานของตับหรือไตบกพร่อง  เนื่องจากอาจทําให้ผู้ป่วย
เสียชีวิตได้ 

• เด็กอายุต่ํากว่า 2 ปี 

4.4 คําเตือนพิเศษและข้อควรระวังในการใช้ยา (Special warnings and precautions for use) 
คําเตือน 

ระมัดระวังการใช้ในผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยท่ีมีโรคหัวใจ โรคไต หรือโรคระบบทางเดินอาหาร หากผู้ป่วยเหล่านี้มี
อาการ อ่อนแรง เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสีย ควรพิจารณาหยุดยา หรือลดขนาดยา 
สตรีมีครรภ์ ไม่แนะนําให้ใช้ในสตรีมีครรภ์ 

• คอลชิซินทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์มากมาย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย การใช้เวลานานอาจ

ทําให้ เ กิดกดไขกระดูก ภาวะไม่ มี เ ม็ด เลือดขาว (agranulocytosis) เกล็ด เลือด ตํ่า 

(thrombocytopenia) และ เลือดจาง (aplastic anemia) ประสาทส่วนปลายอักเสบ (Peripheral 

neuritis) และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง  

• คอลชิซิน เป็นยาท่ีมีช่วงการรักษาแคบ (narrow therapeutic window) ควรพิจารณาหยุดยา เม่ือมี

อาการพิษจากการใช้ยาคอลชิซิน เช่น คลื่นไส้ อาเขียน ปวดท้อง ท้องเสีย เป็นต้น 

• ระหว่างใช้ยาหากผู้ป่วยมีอาการแสดงถึงภาวะเม็ดผิดปกติ (blood cell dyscrasia) เช่น มีไข้ เยื่อบุ

ช่องปากอักเสบ เจ็บคอ เลือดไหลหยุดยาก ควรพิจารณาหยุดยาคอลชิซินทันที และส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการเก่ียวกับระบบเลือดทันที (full hematological investigation)  

ข้อควรระวัง 
ระมัดระวังการใช้ยา 

• การเกิดความเป็นพิษของคอลชิซีน เม่ือใช้คอลชิซินร่วมกับ P-glycoprotein inhibitors (เช่น 

cyclosporine, ranolazine, verapamil, quinidine) หรือ CYP3A4 inhibitors (เช่น atazanavir, 

clarithromycin, indinavir, itraconazole, ketoconazole, nefazodone, nelfinavir, ritonavir, 

saquinavir, telithromycin)   

• ควรระมัดระวังในผู้ป่วยท่ีตับ หรือไตบกพร่อง 

4.5 อันตรกิริยากับยาอ่ืนๆ หรืออันตรกิริยาอ่ืนๆ  (Interactions with other medicinal products 

and other forms of interactions) 
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• ยาคอลชิซินเป็น substrate ของเอนไซม์ CYP3A4 และถูกนําออกนอกเซลล์ (efflux transporter) โดย

อาศัย P-glycoprotein (P-gp) การใช้ยาคอลชิซินร่วมกับยาอ่ืนๆจึงเกิดอันตรกิริยาต่อกันได้ ดังนี้ 

• P-glycoprotein inhibitors (เช่น cyclosporine, ranolazine, verapamil, quinidine) หรือ CYP3A4 

inhibitors (เช่น atazanavir, clarithromycin, indinavir, itraconazole, ketoconazole, 

nefazodone, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telithromycin) : จะส่งผลให้ระดับความเข้มข้นของ

ยาคอลชิซินในเลือดเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเป็นพิษจากการใช้ยาคอลชิซิน และนํามาซ่ึงการ

เสียชีวิตได้  

• Alcohol: ยาคอลชิซินจะไปเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดพิษต่อระบบทางเดินอาหาร เฉพาะอย่างยิ่งในภาวะผู้

ติดสุราเรื้อรัง แอลกอฮอล์เพ่ิมความเข้มข้นของกรดยูริกในเลือด อาจไปลดประสิทธิภาพของการรักษา

เก๊าต์แบบป้องกัน 

• Aripiprazole: ยาคอลชิซินอาจลดความเข้มข้นของยา Aripiprazole  หากใช้ร่วมกันควรเพ่ิมขนาดยา 
Aripiprazole และ ติดตามการตอบสนองทางคลินิกอย่าใกล้ชิด และลดขนาดยา Aripiprazole เป็น 10-
15 มิลลิกรัม/วัน ถ้าหยุดให้ยาคอลชิซิน หลีกเลี่ยงการใช้ยาท่ีเหนี่ยวนํา CYP3A4 นานมากกว่า 14 วัน กับ
ยาฉีด Aripiprazole แบบออกฤทธิ์เนิ่น 

• Axitinib: ยาคอลชิซินอาจลดความเข้มข้นของยา Axitinib 

• Clarithromycin, Ketoconazole, Ritonavir จะเพ่ิมความเข้มข้นของคอลชิซิน 

• Cobicistat อาจเพ่ิมความเข้มข้นของยาคอลชิซิน ควรระมัดระวังการใช้ยาคอลชิซินผู้ป่วยตับและไต
บกพร่องท่ีได้รับยา Cobicistat ผู้ป่วยท่ีมีการทํางานของตับและไตปกติ ให้ลดขนาดยาคอลชิซิน 

• Cyanocobalamin: ยาคอลชิซินอาจลดความเข้มข้นของยา Cyanocobalamin 

• ยาท่ียับยั้ง CYP3A4 ปานกลาง (moderate) อาจเพ่ิมความเข้มข้นของยาคอลชิซิน ให้ลดขนาดยาคอล
ชิซินและเพ่ิมการติดตามความเป็นพิษของคอลชิซิน ควรระมัดระวังการใช้ยาคอลชิซินผู้ป่วยตับและไต
บกพร่องท่ีได้รับยาท่ียับยั้ง CYP3A4 ผู้ป่วยท่ีมีการทํางานของตับและไตบกพร่อง ให้ลดขนาดยาคอลชิซิน  

• CNS Depressants ยาคอลชิซินอาจเพ่ิมความไวต่อยา CNS depressants เช่น opiates, sedative 
hypnotics, benzodiazepines และ เอทานอล นอกจากนี้ยาคอลชิซินยังเพ่ิมการตอบสนองของสาร 
sympathomimetic agents เช่น adrenaline, dopamine, dobutamine, isoprenaline และ 
ephedrine 

• Cyclosporin จัดเป็น P-gp inhibitor และสามารถเพ่ิมระดับคอลชิซินในพลาสม่า ส่งผลให้เกิดการสะสม
ของคอลชิซิน นําไปสู่การเกิดความเป็นพิษของคอลชิซินได้ การใช้ร่วมยาท้ังสองร่วมกัน จะทําให้เกิด 
myopathies และ rhabdomyolysis โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยท่ีมีไตบกพร่อง ในผู้ป่วยท่ีทําการปลูก
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ถ่ายไตท่ีใช้ยาคอลชิซินร่วมด้วย จะมีการเพ่ิมความเข้มข้นของยา cyclosporine ในเลือดและเกิดความ
เป็นพิษกับไต 

• Dasatinib อาจเพ่ิมความเข้มข้นของ CYP3A4 substrate 

• Digoxin อาจเพ่ิมความเข้มข้นของยาคอลชิซิน 

• Fibric Acid Derivatives อาจเพ่ิมอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ท่ีเกิดจากยาคอลชิซิน 

• Fosamprenavir อาจเพ่ิมความเข้มข้นของยาคอลชิซิน ห้ามใช้ยาคอลชิซินผู้ป่วยตับและไตบกพร่องท่ี
ได้รับยา ritonavir-boosted fosamprenavir ผู้ป่วยท่ีมีการทํางานของตับและไตปกติ ให้ลดขนาดยา
คอลชิซิน 

• HMG-CoA Reductase Inhibitors ยาคอลชิซินอาจเพ่ิมอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงท่ีเกิดจาก HMG-CoA 
Reductase Inhibitors 

• Ivacaftor อาจเพ่ิมความเข้มข้นของ CYP3A4 substrate 

• Mifepristone อาจเพ่ิมความเข้มข้นของ CYP3A4 substrate ควรลดขนาดยาของ  CYP3A4 substrate 
และติดตามการเพ่ิมความเข้มข้นและความเป็นพิษของยา เม่ือรักษาด้วย Mifepristone ท้ังระหว่างการใช้
ยา และติดตามต่อหลังจากใช้ยาอีก 2 สัปดาห์ หลีกเลี่ยงการใช้ยา cyclosporine, dihydroergotamine, 
ergotamine, fentanyl, pimozide, quinidine, sirolimus และ tacrolimus 

• Multivitamins/Minerals (vitamin A D E K,Folate,Iron) ยาคอลชิซินอาจลดความเข้มข้นของ 
Multivitamins/Minerals (vitamin A D E K,Folate,Iron) โดยเฉพาะลดความเข้มข้นของ 
Cyanocobalamine 

• P-glycoprotein/ABCB1 Inducers อาจลดความเข้มข้นของ P-glycoprotein/ABCB1 substrate P-
glycoprotein Inducers อาจจํากัดการกระจายยาของ P-glycoprotein substrate ท่ีเซลล์/เนื้อเยื่อ/
อวัยวะ บริเวณท่ีมี P-glycoprotein จํานวนมาก เช่นท่ีสมอง, T-lymphocytes, testes เป็นต้น 

• P-glycoprotein/ABCB1 Inhibitors อาจเพ่ิมความเข้มข้นยาคอลชิซิน การกระจายยาคอลชิซินไปท่ี
เนื้อเยื่อ เช่น สมอง อาจเพ่ิมข้ึน ควรระมัดระวังการใช้ยาคอลชิซินผู้ป่วยตับและไตบกพร่องท่ีได้รับยา P-
glycoprotein Inhibitors 

• Saxagliptin ยาคอลชิซินอาจลดความเข้มข้นยา Saxagliptin 

• Telaprevir อาจลดความเข้มข้นยาคอลชิซิน ควรระมัดระวังการใช้ยาคอลชิซินผู้ป่วยตับและไตบกพร่องท่ี
ได้รับยา Telaprevir ผู้ป่วยท่ีมีการทํางานของตับและไตปกติ ให้ลดขนาดยาคอลชิซิน 

• ลดอาหารท่ีมี purine สูงระหว่างท่ีมีอาการ  

• หลีกเลี่ยงการรับประทานผล grapefruit juice ซ่ึงอาจเพ่ิมความเข้มข้นของยาคอลชิซิน 

4.6.1 สตรีมีครรภ์ 
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• ยาคอลชิซินจัดเป็น Category C ตาม US Pregnancy Category ของ US FDA หมายถึง หมายถึงกรณี

ใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ การศึกษาในสัตว์ทดลองพบอันตรายบางประการ ได้แก่กําเนิดทารกวิรูป 

(teratogenic) ตัวอ่อนตาย (embrycidal) หรืออ่ืนๆ และไม่มีการศึกษาวิจัยชนิดควบคุมในสตรีต้ังครรภ์ 

หรือ ไม่มีการศึกษาท้ังในสตรีต้ังครรภ์และสัตว์ทดลอง ยาในกลุ่มนี้จึงควรใช้เฉพาะเม่ือประโยชน์ท่ีอาจ

ได้รับคุ้มค่ากับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อทารกในครรภ์ 

• ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาคอลชิซินในสตรีมีครรภ์ มีความเสี่ยงต่อการเกิดโครโมโซมผิดปกติของทารกในครรภ์
และยาสามารถผ่านรกได้ แต่ไม่มีการศึกษาชนิดควบคุมการวิจัยท่ีดีพอในสตรีมีครรภ์ท่ีใช้คอลชิซินรักษา
โรคเก๊าต์เฉียบพลัน 

• มีการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า คอลชิซินทําให้เกิดทารกวิรูปในหนู mice เม่ือให้ในขนาด 0.5 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม และ ใน hamsters เม่ือให้ในขนาด 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  

      ผลท่ีไม่ใช่ทารกวิรูป (Nonteratogenic effects) 
        ข้อมูลจากการศึกษายังมีจํานวนจํากัด ซ่ึงพบว่าไม่มีหลักฐานของการเพ่ิมความเสี่ยงของการแท้ง การ

ตายคลอดในสตรีมีครรภ์ท่ีใช้คอลชิซินในการรักษา familial Mediterranean fever (FMF)  

4.6.2 สตรีระหว่างคลอดบุตร (Labor and delivery) 

        ไม่มีข้อมูล 

4.6.3 สตรีระหว่างให้นมบุตร (Nursing mothers) 

           ยาคอลชิซินกระจายไปยังในน้ํานม และถูกขับออกทางน้ํานมในมนุษย์ พบความเข้มข้นของยาคอล
ชิซินในน้ํานมเท่ากับในซีรั่ม อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผลข้างเคียงของการให้นมในแม่ท่ีได้รับการรักษาด้วยยา
คอลชิซินมากกว่า 10 เดือน มีคําแนะนําในการให้นมบุตรโดยให้นมหลังจากได้รับยา 8-12 ชั่วโมง 

4.7 ผลต่อความสามารถในการขับข่ีและทํางานกับเครื่องจักร (Effects on ability to drive and use 

machine) 

 ไม่มีผลหรือแทบไม่มีผลต่อการขับข่ียานยนต์หรือการใช้เครื่องจักร 

4.8 อาการไม่พึงประสงค์ (Undesirable effects) 

• อาการไม่พึงประสงค์ท่ีพบท่ัวไปของยาคอลชิซิน คือ คลื่นไส้ ไม่สบายท้อง อาเจียน และอาจทําให้เกิดแผล

ในกระเพาะอาหารหรือลําไส้ 

• ยาคอลชิซินมีผลกดไขกระดูก และภาวะอ่ืนๆ เช่น. Pancytopenia, thrombocytopenia, leukopenia, 

neutropenia, agranulocytosis, aplastic anemia, and disseminated intravascular 

coagulation (DIC) 
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• ยาคอลชิซินมีผลทําให้เกิด Myopathy, peripheral neuropathy, and rhabdomyolysis  

• ยาคอลชิซินมีผลทําให้เกิดความเป็นพิษกับไต รวมท้ังเกิดภาวะ proteinuria, hematuria, anuria และไต

วาย  

• ยาคอลชิซินมีผลทําให้เกิดอาการแพ้ แต่พบไม่บ่อย รวมท้ัง ลมพิษ urticaria และ angioedema  

• ยาคอลชิซินมีผลต่อระบบสืบพันธุ์ โดยทําให้เกิดภาวะ azoospermia และ oligospermia  

• ยาคอลชิซินมีผลในการพัฒนาไปสู่อาการผิดปกติทางการหายใจ  

4.9 การได้รับยาเกินขนาด (Overdose) 

• มีรายงานว่าเกิดการเสียชีวิตเม่ือได้รับยาอย่างน้อยเท่ากับ 7 มิลลิกรัม  

4.9.1 ขนาดยาสูงสุดต่อวันท่ีผู้ป่วยแต่ละกลุ่มอายุควรได้รับ 

เด็กอายุ 4-12 ปี : ขนาดยาท่ีใช้สูงสุด 1.8 มิลลิกรัม/วัน  

วัยรุ่นอายุมากกว่า 12 ปี :ขนาดยาท่ีใช้สูงสุด 2.4 มิลลิกรัม/วัน 

ผู้ใหญ่: ขนาดยาท่ีใช้สูงสุด 2.4 มิลลิกรัม/วัน 

4.9.2 ขนาดยาท่ีอาจเกิดพิษ 

• ยังไม่ทราบแน่นอนว่าขนาดยาคอลชิซินท่ีทําให้เกิดความเป็นพิษ ได้มีการรายงานว่าผู้ป่วยท่ีได้รับยาคอล

ชิซินเกินขนาดจํานวน 150 คน ในปริมาณยาท่ีได้รับน้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบว่าไม่มีเสียชีวิต

และเกิดความเป็นพิษเพียงเล็กน้อย เช่น มีอาการในทางเดินอาหาร แต่ผู้ป่วยท่ีได้รับในปริมาณยาเท่ากับ 

0.5 – 0.8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แล้วทําให้ เ กิดความเป็นพิษรุนแรง ซ่ึงมีผลในการกดไขกระดูก 

(myelosuppression) ถ้าได้รับยาคอลชิซินมากกว่า 0.8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีผลทําให้เสียชีวิต 100%  

4.9.3 อาการแสดงของการได้รับยาเกินขนาดชนิดเฉียบพลัน 

• ความเป็นพิษเฉียบพลันเกิดระยะแรกเกิดภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับยา  รวมท้ังอาการในระบบทางเดิน
อาหาร เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย และสูญเสียน้ํ า และอาจพบภาวะ peripheral 
leukocytosis  และภาวะแทรกซ้อนท่ีเป็นอันตรายแก่ชึวิตในระยะท่ีสองเกิดภายใน 24-72 ชั่วโมงหลังจาก
ได้รับยา ยากระจายเข้าสู่อวัยวะต่างๆ ทําให้หลายอวัยวะเกิดการทํางานล้มเหลว และการเสียชีวิตจากการ
รับยาคอลชิซินเกิดจากการกดการหายใจและระบบหัวใจและหลอดเลือดล้มเหลว แต่ถ้าผู้ป่วยรอดชีวิต 
และอวัยวะต่างๆท่ีเสียหายฟ้ืนตัวได้ ผู้ป่วยอาจมีภาวะ leukocytosis และ alopecia ในระยะเวลา 1 
สัปดาห์หลังจากได้รับยาคอลชิซิน  

• ยาคอลชิซินทําให้เกิดความเป็นพิษเฉียบพลันเช่น สมองบวมและเกิดความเป็นพิษต่อระบบประสาท
ส่วนกลาง และยาคอลชิซินอาจทําให้กล้ามเนี้ออ่อนแรง การพัฒนาของ ascending CNS paralysis กับ
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ผู้ป่วยท่ียังรู้สึกตัว และอาจเกิดอาการท่ีมีสาเหตุมาจากเกิดความเป็นพิษต่อระบบส่วนกลาง เช่น สับสนทาง
จิตใจ อาการเพ้อ และอาการชัก และผู้ป่วยอาจจะสูญเสียรีเฟลกซ์ต่างๆ เช่น deep tendon, Achilles 
tendon และ Babinski’s reflex  

4.9.4 วิธีรักษากรณีเกิดพิษแบบเฉียบพลัน 

• การล้างท้อง และรักษาตามอาการ เนื่องจากไม่มี antidote และการล้างไตไม่มีประสิทธิผลในผู้ท่ีได้รับยา
คอลชิซินเกินขนาด  

• Activated charcoal สามารถพิจารณาใช้ในผู้ใหญ่ท่ีได้รับยาคอลชิซินเกินขนาดมากกว่า 0.1 มิลลิกรัม/
น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม ภายใน 1 ชั่วโมงหลังได้รับยาเกินขนาด ในกรณีเด็กเม่ือได้รับยาเกินขนาดท่ีเท่าใดก็
ตาม สามารถพิจารณาให้ activated charcoal ภายใน 1 ชั่วโมงหลังได้รับยาเกินขนาด 

• ยา Morphine sulphate อาจจะให้เพ่ือลดอาการปวดเกร็งช่องท้อง โดยให้ขนาดยา 10 มิลลิกรัม ทาง
หลอดเลือดดํา 

• ยาระงับความปวดท่ีผสมและไม่ผสม atropine อาจจะใช้บรรเทาอาการปวดท้อง แต่ควรเฝ้าระวังภาวะ 
paralytic ileus 

• ยากลุ่ม benzodiazepine เช่น ยา diazepam อาจจะใช้ควบคุมอาการชัก 

4.9.5 อาการแสดงของการได้รับยาเกินขนาดชนิดเรื้อรัง 

• อาจมีผลในการกดไขกระดูก  

4.9.6 วิธีรักษากรณีเกิดพิษแบบเรื้อรัง 
 ไม่มีข้อมูล 

5. คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา (Pharmacological Properties) 

• ยาคอลชิซิน เป็นสารอัลคาลอยด์ของ Colchicum autumnale (autumn crocus, meadow saffron)  
เป็นสารท่ีมีฤทธิ์ต้านการอักเสบซ่ึงมีผลในการรักษาโรคเก๊าต์ และ FMF  

• การออกฤทธิ์ของยาคอลชิซินในการรักษาโรคเก๊าต์ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่อย่างไรก็ตามน่าจะเกิดจากการ

ลดลงของกรดแลคติคโดยลิวโคไซต์ และลดผลึกยูริก ซ่ึงทําให้เกิดการอักเสบ 

• ผลลดการอักเสบของยาคอลชิซินในโรคข้ออักเสบเก๊าต์เฉียบพลันมีความจําเพาะสําหรับโรคเก๊าท์ ยาคอล

ชิซินมีประสิทธิผลบางครั้งคราวต่อข้ออักเสบชนิดอ่ืน ยานี้ไม่ใช่ยาแก้ปวดและไม่สามารถบรรเทาการปวดชนิด

อ่ืนได้ และไม่ใช่ยาท่ีลดกรดยูริค จึงไม่สามารถป้องการการดําเนินไปของโรคเก๊าต์ไปเป็นโรคข้ออักเสบเก๊าต์

แบบเรื้อรัง แต่มีผลป้องกัน ลดอาการ ซ่ึงจะช่วยลดการอุบัติการณ์ของการข้ออักเสบแบบเฉียบพลัน และ

บรรเทาอาการปวดของผู้ป่วย  

5.1 คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamic Properties) 
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5.1.1 กลไกการออกฤทธิ์ของยา  

• ยาคอลชิซินสามารถลด chemotaxis และ phagocytosis ของลิวโคไซต์ (leucocyte) จึงมีผลให้ยับยั้ง
การสร้างและการปล่อย chemotactic glycoprotein ซ่ึงผลิตออกมาในขณะเกิดการ phagocytosis 
ผลึกยูริก นอกจากนี้ยาคอลชิซินยังยับยั้งการสะสมผลึกยูริก โดยการเพ่ิมความเป็นกรด หรืออาจยับยั้ง
กระบวนการออกซิเดชั่นของกลูโคส ซ่ึงส่งผลต่อการผลิตกรดแลคติกใน leucocytes  

• ยาคอลชิซินสามารถขัดขวางการทํางาน cytoskeleton มีผลยับยั้งต่อสายของ beta-tubulin ซ่ึงจะกลาย
ไปเป็น microtubules ดังนั้นมีผลป้องกันการกระตุ้นการทํางาน และการเคลื่อนท่ีของ neutrophils  

• กลไกการออกฤทธิ์ของยาคอลชิซินไม่ทราบแน่ชัด คาดว่าเกิดจากยาคอลชิซินไปรบกวนส่วนประกอบ
ภายในเซลล์ท่ีเก่ียวข้องกับการอักเสบ ซ่ึงจะไปกระตุ้น interleukin-1beta ในนิวโตรฟิลและโมโนไซต์ 
การลดการอักเสบเกิดจากการลดการเคลื่อนท่ีของลิวโคไซต์ ฟาโกไซโตซิส และลดการสร้างกรดแลคติค 
ซ่ึงทําให้ผลึกยูริกในข้อลดลง 

5.1.2 ความสัมพันธ์ของขนาดยา ความเข้มข้น หรือ เวลา กับการตอบสนองทางเภสัชพลศาสตร์ของยา 
(รวมท้ังการตอบสนองทางคลินิกในระยะส้ัน)  
 ไม่มีข้อมูล 

5.1.3 กลไกการเกิดพิษของยา 
 ไม่มีข้อมูล 

5.2 เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic properties) 

การดูดซึมยา 

ยาคอลชิซินถูกดูดซึมได้ดีจากทางเดินอาหาร และมีความเข้มข้นของยาสูงสุดภายใน 2 ชั่วโมง การให้

ยาคอลชิซิน 0.6 มิลลิกรัม ครั้งเดียว ตอนท้องว่าง จะมีระดับยาในเลือดสูงสุดเฉลี่ย 2.5 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร 

ภายใน 1-2 ชั่วโมง  

การให้ยาคอลชิซินพร้อมอาหารไม่มีผลกับอัตราการดูดซึม แต่ลดการดูดซึม 15%  

ชีวปริมาณออกฤทธิ์ของยาประมาณ 45% 

การกระจายยา 

ยาคอลชิซิน ในพลาสมาจับกับโปรตีน albumin ประมาณ 39%  (ช่วง 30-50%) 
ค่าปริมาตรการกระจายตัวประมาณ 5-8 ลิตรต่อกิโลกรัม 
หลังจากยาถูกดูดซึมกลับ (reabsorption) ยาในพลาสมาถูกกําจัดออกจากพลาสมาอย่างรวดเร็ว และ

กระจายตัวไปท่ีเนื้อเยื่อบริเวณอ่ืน ยาคอลชิซินมีความเข้มข้นของยาสูงในลิวโคไซต์, ไต, ตับ และม้าม การสะสม
ของยาในเนื้อเยื่ออาจทําให้เกิดความเป็นพิษ ยาคอลชิซินกระจายอย่างรวดเร็วไปท่ีลิวโคไซต์ และความเข้มข้น
ของยาในลิวโคไซต์ อาจจะสูงกว่าในพลาสมา 
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การเปลี่ยนแปลงยา 

• ยาคอลชิซินจะถูก acetylated ในตับและถูกเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆในเนื้อเยื่ออ่ืน 

• ยาคอลชิซินจะถูก demethylated ได้เป็นเมแทบอไลท์ 2 ชนิด หลัก คือ 2-O-dementhylcolchicine 

(2-DMC), 3-O-demethylcolchine (3-DMC) และเมแทบอไลท์ ย่อย คือ 10-O-demethycoline 

นอกจากนี้ได้มีการศึกษาในหลอดทดลอง (In vitro) โดยใช้ microsomes ของมนุษย์ พบว่า ยาคอลชิซินมี

การเมแทบอไลท์ผ่านทาง CYP3A4 จนได้เป็น 2-DMC และ 3-DMC  

การกําจัดยา 
 ยาคอลชิซินถูก acetylated ในตับและถูกเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆในเนื้อเยื่ออ่ืน ยาและส่วนท่ีถูกเม

แทบอไลท์ถูกขับออกทางอุจจาระเป็นลําดับแรก ขณะท่ี 10-20% ถูกขับออกทางปัสสาวะ การกําจัดทางไต

เพ่ิมข้ึนในผู้ป่วยท่ีมีการทํางานของตับบกพร่อง เนื่องจากยานี้จะมีระดับยาในเนื้อเยื่อท่ีสูง จึงมีเพียง 10% ของ

ยาท่ีได้รับภายในครั้งเดียวจะถูกกําจัดภายใน 24 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นยาคอลชิซินจึงถูกกําจัดจากร่างกาย

อย่างต่อเนื่องใน 10 วัน หรือมากกว่านั้น  

 ค่าครึ่งชีวิตของยาเม่ือให้โดยการรับประทาน 26.6 – 31.2 ชั่วโมง 

5.3 ข้อมูลความปลอดภัยจากการศึกษาพรีคลินิก (Preclinical safety data) 

 ไม่มีข้อมูล 
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6. รายละเอียดทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Particulars) 

6.1 รายการตัวยาไม่สําคัญ (List of excipients) 

<ข้อมูลของบริษัทยา> 

6.2 ความไม่เข้ากันของยา (Incompatibilities) 

<ข้อมูลของบริษัทยา> 

6.3 อายุของยา (Shelf life) 

<ข้อมูลของบริษัทยา> 

6.4 ข้อควรระวังพิเศษในการเก็บยา (Special precautions for storage)  

<ข้อมูลของบริษัทยา> 

6.5 ลักษณะและส่วนประกอบของภาชนะบรรจุ (Nature and contents of container) 

<ข้อมูลของบริษัทยา> 

7.  ช่ือ ผู้ รับอนุญาตผลิตหรือนํ าหรือ ส่ั งยาแผนปัจจุ บัน เ ข้ามาในราชอาณาจักร  (Marketing 

Authorization Holder) 

<ข้อมูลของบริษัทยา> 

8. เลขทะเบียนตํารับยา (Marketing Authorization Numbers) 

<ข้อมูลของบริษัทยา> 

9. วันท่ีได้รับอนุมัติทะเบียนตํารับยา (Date of authorization) 

<ข้อมูลของบริษัทยา> 

10. วันท่ีมีการแก้ไขปรับปรุงเอกสาร (Date of revision of the text) 

วันท่ี 17 เดือนพฤษภาคม 2559 
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