ยาในน้ํานมแม ตอนที่ 1 : ยาลดความดันโลหิต
รองศาสตราจารย ดร. เภสัชกรหญิง นงลักษณ สุขวาณิชยศิลป
หนวยคลังขอมูลยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
น้ํานมแมมีประโยชนตอทารกมาก มีสารอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตและยังเสริมสรางภูมิคุมกันให
ทารก ทารกควรไดดื่มนมแมอยางเดียวตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน หลังจากนั้นใหอาหารอื่นเพิ่มควบคูกับการ
ดื่มนมแมตอเนื่องไปจนถึงอายุ 2 ปหรือนานกวานั้น ดวยเหตุนี้แมจึงไมควรหยุดใหนมทารกโดยไมจําเปน กรณีที่มี
การใชยาซึ่งแมวายาสวนใหญถูกขับออกทางน้ํานมได แตมีปริมาณต่ําและไมเปนอันตรายตอทารกที่ดื่มนมแม มียา
เพียงไมกี่ชนิดเทานั้นที่ตองระวังเปนพิเศษหรือหามใชในชวงที่ใหนมทารก ดวยเหตุนี้หากแมจําเปนตองใชยาเพื่อ
รักษาความเจ็บปวยชนิดเรื้อรังหรือชนิดที่เกิดใหม แมจึงไมควรเปนกังวลมากเกินไปจนไมยอมใชยาหรือมีการใชยาแต
หยุดใหนมทารก เพราะการกระทําดังกลาวจะเปนผลเสียตอแมและทารก ในบทความนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับยาใน
น้ํานมแม โดยใหความรูเบื้องตนถึงปจจัยที่มีผลตอปริมาณยาในน้ํานมแมและปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดผลเสียตอ
ทารกเมื่อดื่มนมแมที่ปนเปอนยา พรอมทั้งใหขอมูลเกี่ยวกับยาลดความดันโลหิตชนิดที่สามารถใชไดในแมชวงใหนม
ทารก และขอแนะนําเมื่อแมจําเปนตองใชยาชวงที่ใหนมทารก
ปจจัยที่มีผลตอปริมาณยาในน้ํานมแม
เมื่อแมไดรับยาเขาสูรางกายอาจมียาขับออกทางน้ํานม ปริมาณยาที่ขับออกมาจะมากหรือนอยขึ้นกับปจจัย
เหลานี้
1. ชนิดของยา ยาบางชนิดไมถูกขับออกทางน้ํานมหรือขับออกไดนอยมาก ในขณะที่ยาบางชนิดขับออกทาง
น้ํานมไดดี ทั้งนี้ขึ้นกับคุณสมบัติของยาแตละชนิดที่แตกตางกัน เชน น้ําหนักโมเลกุลนอย การจับกับโปรตีนใน
พลาสมาไดนอย การละลายไดดีในไขมัน ซึ่งยาที่มคี ุณสมบัติเหลานี้จะถูกขับออกทางน้ํานมไดดี นอกจากนี้ยาที่มี
คุณสมบัติเปนดางออนจะสะสมในน้ํานมได เนื่องจากน้ํานมมีสภาพความเปนกรดมากกวาพลาสมา (น้ํานมมี คาพีเอช
7–7.2)
2. ขนาดยา หากแมไดรับยาขนาดสูงและยานั้นขับออกทางน้ํานมได จะพบยาในน้ํานมในปริมาณมากดวย
3. คุณภาพน้ํานม น้ํานมที่มีไขมันมากจะพบยาที่ละลายไดดีในไขมันในปริมาณมาก นอกจากนี้ในชวงทาย
ของการใหนมจะมีปริมาณไขมันในน้ํานมมากกวาชวงแรก ยาที่ละลายในไขมันไดดีจึงพบในน้ํานมชวงทายไดมากกวา
ชวงแรกของการใหนม
4. ระยะเวลา ในชวงแรกหลังจากไดรับยาจะมีระดับยาในเลือดแมจะสูงกวาชวงเวลากอนบริโภคยาครั้ง
ถัดไป ซึ่งระดับยาในน้ํานมจะสอดคลองกัน ดวยเหตุนี้การใหนมทารกกอนแมบริโภคยาครั้งถัดไปจะทําใหทารกมี
โอกาสไดรับยาทางน้ํานมในปริมาณนอยลง

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดผลเสียตอทารกเมื่อดื่มนมแมที่ปนเปอนยา
ยาที่ถูกขับออกทางน้ํานมจะสงผลเสียตอทารกมากนอยเพียงใดขึ้นกับปจจัยเหลานี้
1. ปริมาณยาในน้ํานม ซึ่งปริมาณทีบ่ ริโภคตองไมเกินขนาดยาที่แนะนําสําหรับใชกับทารก ปริมาณยาใน
น้ํานมจะมากหรือนอยขึ้นกับปจจัยที่กลาวแลวขางตน (ดูหัวขอ “ปจจัยที่มีผลตอปริมาณยาในน้ํานมแม”)
2. ชนิดของยาที่แมไดรับ ยาแตละชนิดออกฤทธิ์และสงผลตอรางกายแตกตางกัน ยาที่ขับออกทางน้ํานมจะ
แสดงผลในทารกเชนเดียวกับผลที่พบในแม ดวยเหตุนี้ยาบางชนิด (ซึ่งมีไมมาก) จึงหามใชในแมชวงที่ใหนมทารก
3. การดูดซึมยาจากทางเดินอาหารทารก โดยทั่วไปอัตราการดูดซึมยาจากทางเดินอาหารในทารกจะต่ํากวา
ในเด็กและผูใหญ เนื่องจากสภาวะภายในกระเพาะอาหารและลําไสแตกตางกัน นอกจากนี้ยาบางอยางจับกับ
แคลเซียมในน้ํานมทําใหไมถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารของทารก
4. พันธุกรรมในทารก พันธุกรรมมีผลตอปริมาณยาในรางกายและการแสดงฤทธิ์ของยา ตัวอยางเชน หากมี
พันธุกรรมของเอนไซมเปนชนิดที่ทํางานบกพรองในการเปลี่ยนสภาพยา อาจทําใหมียาสะสมในตัวทารกมากจนเกิด
อันตราย
5. อายุทารก หากทารกมีอายุมากขึ้นจะกําจัดยาไดเร็วขึ้น (ดูตารางที่ 1) ดวยเหตุนี้แมที่ใหนมทารกแรก
คลอดหรือทารกคลอดกอนกําหนดจึงตองระมัดวังเรื่องการใชยามากกวาการใหนมทารกที่อายุ เกิน 16 เดือน (68
สัปดาห) เมื่อนับอายุจริงตั้งแตเริ่มตั้งครรภเปนตนไป หรืออายุราว 7 เดือน (30 สัปดาห) เมื่อนับอายุหลังการคลอด
ตามกําหนด

ยาลดความดันโลหิตชนิดที่ใชไดในแมที่ใหนมทารก
ยาลดความดันโลหิตมีมากมาย บางชนิดใชรักษาโรคอื่นดวยนอกเหนือจากโรคความดันโลหิตสูง แมวายา
ลดความดันโลหิตสวนใหญถูกขับออกทางน้ํานมไดแตมปี ริมาณนอยและไมเปนอันตรายตอทารก ขอมูลเกี่ยวกับการ
ใชยาลดความดันโลหิตแตละชนิดในแมที่ใหนมทารกนั้นมีมากนอยตางกัน โดยทั่วไปยาใดมีขอมูลนอยหรือไมมีขอมูล
จะแนะนําใหหลีกเลี่ยงไปใชยาอื่นที่มีขอมูลมากกวา โดยเฉพาะแมที่ตองใหนมทารกแรกคลอดหรือทารกที่คลอดกอน

กําหนด ยาลดความดันโลหิตที่ใชไดในแมชวงที่ใหนมทารกแสดงไวในตารางที่ 2 ดวยเหตุนี้แมที่เปนโรคความดัน
โลหิตสูงและตองใชยาจึงไมจําเปนตองหยุดใหนม อยางไรก็ตามในกรณีที่เกี่ยวกับการใชยาขับปสสาวะ แมวาใชไดโดย
ไมทําใหเกิดผลเสียตอทารกแตอาจทําใหปริมาณน้ํานมแมลดลงได สําหรับยาในกลุมที่ออกฤทธิ์ยับยั้งตัวรับแองจิ
โอเทนซิน (การแบงกลุมตามการออกฤทธิ์และตัวอยางยามีกลาวขางลาง) สวนใหญแนะนําใหหลีกเลี่ยงการใช ในแมที่
ใหนมทารกโดยเฉพาะทารกแรกคลอดหรือคลอดกอนกําหนด เนื่องจากสวนใหญไมมีขอมูลการใชยาเหลานั้น

ยาลดความดันโลหิตที่ระบุในตารางที่ 2 แบงกลุมตามการออกฤทธิ์ไดดังนี้
1. ยาขับปสสาวะ ตัวอยางเชน ไฮโดรคลอโรไทอะไซด (hydrochlorothiazide), สไปโรโนแล็กโทน
(spironolactone)
2. ยายับยั้งที่ตัวรับเบตา (beta-adrenoceptor blockers หรือ beta-blockers) ตัวอยางเชน โพรพรา
โนลอล (propranolol), เมโทโพรลอล (metoprolol), ลาเบทาลอล (labetalol) ซึ่งยานี้ยับยั้งที่ตัวรับทั้งชนิด
แอลฟาและเบตา
3. ยายับยั้งเอนไซมที่ใชเปลี่ยนแองจิโอเทนซิน (angiotensin-converting enzyme inhibitors)
ตัวอยางเชน แคปโทพริล (captopril), อีนาลาพริล (enalapril), เบนาซีพริล (benazepril), เพอรินโดพริล
(perindopril), ควินาพริล (quinapril)
4. ยายับยั้งตัวรับแองจิโอเทนซิน (angiotensin-II receptor antagonists หรือ angiotensin-II receptor
blockers) ตัวอยางเชน แคนดีซารแทน (candesartan)
5. ยาตานแคลเซียม (calcium antagonists หรือ calcium channel blockers) ตัวอยางเชน เวอราพา
มิล (verapamil), ไนคารดิพีน (nicardipine), ไนเฟดิพีน (nifedipine), แอมโลดิพีน (amlodipine), ดิลไทอะเซม
(diltiazem)
6. ยาอื่น ตัวอยางเชน เมทิลโดพา (methyldopa) ออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทสวนกลางทําใหลดการหลั่ง
สารที่มีผลเพิ่มความดันโลหิต, ไฮดราลาซีน (hydralazine) ออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือด
ขอแนะนําเมื่อแมจําเปนตองใชยาชวงที่ใหนมทารก
ยาสวนใหญสามารถใชในแมชวงที่ใหนมทารกได อยางไรก็ตามมีขอแนะนําทั่วไปเมื่อแมจําเปนตองใชยาชวง
ที่ใหนมทารกไวดังนี้
1. ทุกครั้งที่เขารับการรักษาความเจ็บปวยและตองไดรับยา ใหแจงแพทยหรือเภสัชกรวาทานอยูระหวาง
เลี้ยงลูกดวยน้ํานมตนเอง
2. หากจําเปนตองบริโภคยาชนิดที่ขับออกทางน้ํานมในปริมาณที่อาจมีนัยสําคัญตอทารก ควรจัดเวลาที่
เหมาะสมในการใหนม โดยใหนมเมื่อใกลถึงเวลาบริโภคยา เพราะเปนชวงที่แมมีระดับยาในเลือดต่ําและ
มีปริมาณยาในน้ํานมนอย หากไมสามารถใหนมชวงนั้นอาจปมนมเก็บไว หรือใหนมอื่นเสริมสลับกับนม
แม อยางไรก็ตามระดับยาบางชนิดในน้ํานมอาจลดลงชากวาระดับยาในเลือดแม
3. หากเปนยาที่อาจไมปลอดภัย ในชวงแรกควรบีบน้ํานมทิ้งไปและรอระยะเวลาประมาณ 4 เทาของคา
ครึ่งชีวิตยา (คาครึ่งชีวิตเปนชวงเวลาที่จําเพาะสําหรับยาแตละชนิด ซึ่งทุก ๆ ชวงเวลานี้ระดับยาใน
เลือดแมจะลดลงครึ่งหนึ่งเรื่อยไป) ในตอนนั้นระดับยาในตัวแมเหลือราว 10% ซึ่งแพทยและเภสัชกรจะ
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะสมได

4. อยาเปนกังวลมากเกินไป ไมวาจะกังวลจนไมกลาใชยาหรือกังวลจนไมกลาใหนมทารก ทั้งสองกรณีลวน
เปนผลเสียตอแมและทารก ยาสวนใหญแมสามารถใชไดโดยมีความปลอดภัยตอทารกที่ดื่มนมแม
นอกจากนี้ยังมีทางเลือกอื่น เชน การจัดเวลาที่เหมาะสมในการใหนมทารกดังกลาวขางตน
เอกสารอางอิง
1. World Health Organization (WHO). Infant and young child feeding, 1 April 2020.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding.
Accessed: June 27, 2020.
2. Drugs and lactation database (LactMed).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501922/?term=breastfeeding. Accessed: June
27, 2020.
3. Gardiner S. Drug safety in lactation. Prescriber Update 2001; 21:10-23.
4. Fenner S. Safety in lactation: drugs for hypertension.
https://www.sps.nhs.uk/articles/safety-in-lactation-drugs-for-hypertension/. Accessed:
June 27, 2020.
5. Davanzo R, Bua J, De Cunto A, Farina ML, De Ponti F, Clavenna A, et al. Advising
mothers on the use of medications during breastfeeding: a need for a positive attitude.
J Hum Lact 2016; 2:15-9.
6. Datta P, Baker T, Hale TW. Balancing the use of medications while maintaining
breastfeeding. Clin Perinatol 2019; 46:367-82.
7. Morgan JL, Kogutt BK, Meek C, Stehel EK, McIntire DD, Sheffield JS, et al.
Pharmacokinetics of amlodipine besylate at delivery and during lactation. Pregnancy
Hypertens 2018; 11:77-80.
8. Powles K, Gandhi S. Postpartum hypertension. CMAJ 2017. doi:10.1503/cmaj.160785.
Accessed: June 27, 2020.
9. Anderson PO. Treating hypertension during breastfeeding. Breastfeed Med 2018; 13:956.
10. Aoki H, Ito N, Kaniwa N, Saito Y, Wada Y, Nakajima K, et al. Low levels of amlodipine in
breast milk and plasma. Breastfeed Med 2018; 13:622-6.

