
    
ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา 

ภก. วิษณุ โรจน์เรืองไร 
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การเรียนรู้เร่ืองราวเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลรักษาตนเองในปัจจุบันเป็นเรื่องที่สะดวก ง่าย และมี
ความสําคัญมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะเก่ียวกับเร่ืองยาที่เราต้องรับประทาน มคีวามสําคัญมากข้ึนเป็นพิเศษกว่าใน
อดีตท่ีผ่านมา คนที่มีความจําเป็นต้องรับประทานยาหลายชนิดในช่วงเวลาเดียวกัน คนที่รักษาตัวกับแพทย์
มากกว่า 1 คน หรือคนที่มีโรคประจําตัวบางอย่าง จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ยาให้มากกว่าปกติ โดย
ประเด็นที่เรานํามาพิจารณาเป็นประเด็นหลัก คือเรื่องปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา หรือ Drug Interactions 

Drug Interactions คืออะไร 

ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาเกิดขึ้นเมื่อผลของยาชนิดหน่ึงเปล่ียนไปเน่ืองจากมียาชนิดอ่ืน อาหาร 
เคร่ืองด่ืมหรือสารเคมีจากสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วย ผลที่ตามมาอาจเป็นไปได้ต้ังแต่สูญเสียผลทางการรักษา เป็นพิษ 
หรือฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างคาดไม่ถึงก็ได้ ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาที่ไม่ต้องการ จัดเป็น
ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ (adverse drug reaction) ชนิดหน่ึง แต่บางครั้งก็อาจเป็นประโยชน์ โดยทั่วไปจะใช้กับ
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายมากกว่าภายนอกร่างกาย 

กลไกการเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1. ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาทางเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic interactions) เป็นปฏิกิริยาท่ีทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับยาสูงสุดในเลือด ปริมาณการดูดซึมยา หรืออัตราการกําจัดยาออกจากร่างกาย การ
เปลี่ยนแปลงระดับยาในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมหรือการลดระดับยาอาจมีผลต่อเน่ือง จนกระทั่งก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงฤทธ์ิในการรักษาหรือทําใหเ้กิดอาการข้างเคียงหรือความเป็นพิษของยาได้ เราสามารถแบ่งได้
เป็น 4 กลุ่มย่อยได้แก่ 

- ปฏิกิริยาระหว่างยาในระหว่างกระบวนการดูดซึมยา ซึ่งอาจเกิดได้หลายแบบเช่น เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงความเป็นกรดในทางเดินอาหาร จะมีผลต่อการแตกตัวของยา อัตราการละลาย และอัตราการถูก
ทําลายของยา โดยกรดในกระเพาะซึ่งจะมีผลต่อการดูดซึมของยาบางตัว หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการ
เคลื่อนไหวของกระเพาะและลําไส้ ส่งผลกระทบต่อการดูดซึมยาที่ลําไส้เลก็ส่วนต้น และอาจมีผลทําให้ยาถูก
ทําลายมากข้ึนได้ เป็นต้น 

- ปฏิกิริยาระหว่างยาในระหว่างการกระจายตัวของยา โดยปกติภายหลังจากที่ยาถูกดูดซึมเข้าสู่
กระแสเลือดแล้ว ยาสามารถกระจายตัวอยู่ในร่างกายในรูปยาอิสระ หรือจับกับโปรตีนในเลือดหรือในเน้ือเย่ือ 
หากมียาชนิดอ่ืนสามารถแย่งจับกับโปรตีนในเลือดหรือในเน้ือเย่ือได้ดีกว่า จะทําให้ยาชนิดแรกกระจายตัวในรูป
ยาอิสระมากขึ้น ทําให้มฤีทธ์ิทางเภสัชวิทยามากขึ้น 

- ปฏิกิริยาระหว่างยาในกระบวนการเปลีย่นสภาพยา เน่ืองจากยาบางชนิดมีผลกระทบต่อเอนไซม์ที่มี
บทบาทสําคัญในกระบวนการเปลี่ยนยาตัวอ่ืน มีทั้งกรณีทีเ่พ่ิมหรือลดประสิทธิภาพของเอนไซม์ดังกล่าว ในกรณี
ที่กระตุ้นเอนไซม์จะทําให้เอนไซม์สามารถเผาผลาญ (metabolism) ยาได้มากข้ึน ในทางตรงกันข้ามกรณีที่
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- ปฏิกิริยาระหว่างยาในกระบวนการขับยาออก จากการที่ยาบางชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็น
กรด-ด่างของปัสสาวะได้น้ัน ในกรณีที่ปัสสาวะเป็นกรด ยาที่เป็นด่างจะถูกขับออกทางปัสสาวะมากขึ้นแต่ยาที่
เป็นกรด จะถูกขับออกทางปัสสาวะลดลง หากกรณีที่ปัสสาวะเป็นด่าง ก็จะส่งผลตรงกันข้ามกับกรณีแรก  

2. ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาทางพลศาสตร์ (Pharmacodynamic interactions) เป็นปฏิกิริยาที่
เก่ียวกับการเพ่ิมหรือลดฤทธ์ิ หรือเสริมอาการข้างเคียงของยา โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับยา เราสามารถแบ่ง
ได้เป็น 4 กลุม่ย่อยได้แก่ 

- การเสริมฤทธิ์และทําใหเ้กิดพิษ (additive or synergistic interactions and combined 
toxicity) คือการได้รับยาที่มีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาบางอย่างเหมือนกันในช่วงเวลาเดียวกัน ทําให้เสรมิฤทธ์ิของยา
หรือเสริมอาการข้างเคียงของยาได้ 

- การต้านฤทธิ์กัน (antagonistic or opposing interactions) คือ การได้รับยาที่มีฤทธ์ิทางเภสัช
วิทยาบางอย่างตรงข้ามกัน ทําให้ลดฤทธ์ิยาของกันและกันได้ 

- การรบกวนสมดุลของของเหลวและอิเลคโตรไลท์ คอื การได้รับยาบางชนิดที่ส่งผลต่อสมดุลของ
ของเหลวและอิเลคโตรไลท์ และยาที่เสรมิอิเลคโตรไลท์น้ันๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน อาจทําให้ระดับอิเลคโตรไลท์
ในร่างกายสูงกว่าปกติได้ 

- การเปลี่ยนแปลงใน drug transport คือการที่ได้รับยาบางชนิดส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายของยาชนิด
อ่ืนๆ ซึ่งอาจทาํให้ฤทธ์ิของยาบางชนิดลดลง  
 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา  

มหีลายปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา เช่น ลําดับการให้ยา (Order of 
administration) , ระยะเวลาของการรักษา (duration of treatment) , ขนาดยาต้องเพียงพอ (adequate 
dose) , การใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน ย่ิงใช้ยามากชนิดเท่าใด โอกาสเกิดก็มีมากข้ึนเท่าน้ัน นอกจากน้ันภาวะ
ร่างกายเดิมของผู้ป่วยและความแตกต่างของผู้ป่วยแต่ละคนในการตอบสนองต่อยา เช่น อายุ พันธุกรรม และ
การปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวันมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาทั้งสิ้น 

หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าการเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา เกิดขึ้นได้เฉพาะการรับประทานยามากกว่า 
1 ชนิดขึ้นไปเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ในความเป็นจริงแล้วการรับประทานยาเพียงชนิดเดียวก็อาจเกิดปฏิกิริยา
ต่อกันระหว่างยาได้ หากรับประทานอาหารหรือเคร่ืองด่ืมบางชนิดในช่วงเวลาเดียวกันกับยาบางประเภท เช่น 
การใช้ยาปฏิชีวนะ (antibiotic) และการด่ืมนมในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งนมจะทําให้การดูดซึมของยาปฏิชีวนะ
ลดลง ทําใหผ้ลในการรักษาลดลงด้วย นอกจากน้ัน สภาวะของร่างกายบางอย่างก็ทําให้เกิดปฏิกิริยาต่อกัน
ระหว่างยาได้เช่นกัน 

อาการที่มักเกิดจากการเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา 

ถือว่าโชคดีที่พบว่าอาการที่เกิดขึ้นจากการเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาโดยส่วนใหญ่ถอืว่าไม่มีอันตราย
ร้ายแรงมาก เช่น คลื่นไส้ ปวดท้อง เสียดท้อง ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด   ตาลาย  แต่ในบางกรณี อาจมี
อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ เช่นความดันเลือดลดลงตํ่ามาก หัวใจเต้นผิดจังหวะ การเกิดสารพิษที่ทําลายอวัยวะสําคัญ 
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คําแนะนําเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด Drug Interactions 

ข้อพึงปฏิบัติง่ายๆ แต่ได้ผลสาํหรับหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา มีดังน้ี 
1. อ่านฉลากยาหรือเอกสารกํากับยาทุกชนิดที่ท่านรับประทานโดยละเอียด ข้อมูลบนฉลากยามี

ความสําคัญและเป็นประโยชน์มาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหมวด “คําเตือน” ซึ่งมักจะบอกข้อควรระวังในการใช้
ยาและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้ยา 

2. ทําความเข้าใจเก่ียวกับคุณประโยชน์และความเสี่ยงจากการใช้ยา ทั้งยาที่ได้รับจากแพทย์หรือยาที่ซื้อ
จากร้านขายยา โดยวิธีที่ง่ายที่สุดคือถามแพทย์หรือเภสัชกรท่ีจ่ายยาให้ท่าน 

3. อย่าลืมแจ้งแก่แพทย์หรือเภสัชกรท่ีจ่ายยาให้ท่านว่า ท่านมีโรคประจําตัวหรือไม่ โดยเฉพาะ
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคความดันโลหิตสูง ถือเป็นกลุ่มที่มคีวามเสี่ยงมากกว่าปกติ และในช่วงน้ีท่าน
รับประทานยา วิตามิน สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ่ืนๆ อยู่หรือไม่ 

4. หากท่านต้องรับประทานยาใดเป็นประจํา ควรศึกษาเก่ียวกับยาดังกล่าวเพ่ิมขึ้นสักเลก็น้อย ว่ายาน้ัน
มีปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา อาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดที่ท่านรับประทานหรือไม่ 

5. หากเป็นไปได้ ควรเลือกใช้บริการจากแพทย์หรือเภสัชกรน้อยรายที่สุด เพราะการใช้บริการจาก
แพทย์หรือเภสชักรมากรายเกินไป อาจเกิดการจ่ายยาซ้ําซ้อนและจ่ายยาที่อาจเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาได้
มากข้ึน 

เร่ืองเก่ียวกับการเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาอาจดูเหมือนเป็นเร่ืองยากต่อการทําความเข้าใจ แต่ถอื
เป็นเรื่องที่สําคัญต่อคุณภาพในการรักษาโดยการใช้ยาและความปลอดภัยต่อสุขภาพของเรา อย่างน้อยควรทราบ
ว่าการเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาคืออะไร ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาและเราจะ
หลีกเลี่ยงได้อย่างไร เพียงเท่าน้ีก็สามารถลดอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาได้ไม่
มากก็น้อย 
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