5 ความลับของเมลาโทนิ น ตัวช่วยนอนหลับยอดฮิ ต

นศภ.กัญญ์สิริ อภินันทนกูล
นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ งานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(สอบทานความถูกต้อง:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก. อัญชลี จิ นตพัฒนากิ จ)
ในยุ ค ทีการนอนหลับ เป็ นเรืองทียากขึน ด้ว ยปั จ จัย หลายประการ เช่น ความเครีย ด หรือ
พฤติกรรมต่างๆทีเปลียนไป หลายคนก็เริมหาแนวทางเพือให้มกี ารนอนหลับทีดีและมีคุณภาพมากขึน
เชือว่าทุกคนคงเคยได้ยนิ ผลิตภัณฑ์ทชืี อว่า “เมลาโทนิน (melatonin)” บทความนีเขียนขึนมาเพือเล่า
ความลับของเจ้าเมลาโทนินนี และตอบคําถามทีค้างคาใจใครหลายคน เช่น เมลาโทนินนันช่วยนอนหลับ
ได้กบั ทุกคนหรือไม่ ? หรือหากสนใจจะใช้แล้ว จะต้องระวังอะไรบ้าง ?
ความลับที 1 เมลาโทนิ นคืออะไร?
เมลาโทนินเป็ นฮอร์โ มนของร่างกายทีสร้างขึนจากต่อมไพเนี ยล (pineal gland) โดยมีหน้ าที
สําคัญในร่า งกายของเราโดยเป็ นเสมือนกุญแจเปิ ดประตูส่กู ารนอนหลับ โดยร่างกายจะเริมหลังสารนี
ออกมาตังแต่ช่วงทีพระอาทิตย์ตกดิน และร่างกายจะมีระดับของเมลาโทนินสูงสุดในช่วงครึงหนึงของคืน
(half of night) โดยความมืดจะกระตุน้ การหลังสารเมลาโทนิน ในขณะทีแสงจะยับยังการหลังเมลาโทนิน
ในปั จจุบนั มีการศึกษาพบว่าการได้รบั แสงสีฟ้า เช่น แสงจากหน้าจอโทรศัพท์มอื ถือ จะสามารถยับ ยัง
หรือชะลอการหลังเมลาโทนินได้ นอกจากนีการศึกษาทางคลินิกยังพบว่าผูส้ ูงอายุมแี นวโน้มทีพบการ
หลังเมลาโทนิ น ลดลง จึ ง ทํ า ให้ พ บภาวะนอนหลับ ยากทีสัม พัน ธ์ ก ับ อายุ ไ ด้ (age-related sleep
disorder)[1,2]
ความลับที 2 เมลาโทนิ นมีรปู แบบใดบ้าง?
ในปั จจุบนั เชือว่ าหลายคนก็เคยเห็นผลิตภัณฑ์เมลาโทนินหลากหลายรูปแบบในประเทศไทย
โดยอาจสรุปได้ดงั นี
1. เมลาโทนิ น รู ป แบบปลดปล่ อ ยทัน ที มีท ังทีอยู่ ใ นรูป แบบยาเม็ด หรือ รูป แบบอืน เช่ น กัม มี
(gummies) ความแรง 3 มิลลิกรัม, 5 มิลลิกรัม, 10 มิลลิกรัม เป็ นต้น โดยรูปแบบนีไม่มีการขึน
ทะเบียนเป็ นยาในประเทศไทย
2. เมลาโทนินรูปแบบออกฤทธิเนิน ความแรง 2 มิลลิกรัม เป็ นรูปแบบทีมีจาํ หน่ ายเป็ นยาในประเทศ
ไทย มีขอ้ บ่งใช้รกั ษาอาการนอนไม่หลับปฐมภูมริ ะยะสันในผูป้ ่ วยอายุ 55 ปี ขนไป
ึ โดยใช้ขนาด 2
มิล ลิกรัมทานก่อ นเข้านอนประมาณ 1 ชัวโมง โดยสามารถใช้สูงสุด ติด ต่ อกัน ได้ เป็ นเวลา 13
สัปดาห์[3]
รูป แบบยาทีมีใ นประเทศไทยนั นเป็ น รูป แบบออกฤทธิเนิ น ซึงมีล ัก ษณะสําคัญคือ จะมีก าร
ปลดปล่อยตัวยาออกมาทีละน้อย และสามารถเลีย นแบบการหลังของเมลาโทนิ นตามธรรมชาติข อง
ร่างกายได้ด ี ซึงจะมีการหลังทีละน้อยจนถึงระดับสูงสุดและค่อยๆลดลงตลอดช่วงการนอน[5]

มีการทดลองทางคลินิกขนาดเล็ก (small clinical trial) เปรียบเทียบการออกฤทธิระหว่างเมลา
โทนินรูปแบบปลดปล่อยทันที และเมลาโทนินรูปแบบออกฤทธิเนินพบว่า เมลาโทนินรูปแบบออกฤทธิ
ทันทีจ ะเหมาะสมในผูท้ หลั
ี บได้ยาก (delay sleep onset) ในขณะทีรูปแบบออกฤทธิเนิน เหมาะสมกับ
ภาวะการนอนไม่หลับแบบทีมีการตืนกลางดึกบ่อยๆ (sleep maintainance)[6]
ความลับที 3 แล้วสรุปว่าเมลาโทนิ นเป็ นยาหรือผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหาร
อ่านมาถึงความลับข้อที 3 นี หลายคนคงสงสัยเกียวกับสถานะทางกฎหมายของเมลาโทนินมาก
ขึน เบืองต้นต้องเข้าใจก่อนว่าข้อกฎหมายของแต่ละประเทศนันมีความแตกต่างกัน เ ช่ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกานัน เมลาโทนินมีสถานะเป็ นผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหาร (dietary supplement) ซึงอาจมีทงใน
ั
รูปแบบปลดปล่อยทันทีและรูปแบบออกฤทธิเนิน อย่างไรก็ตามด้วยสถานะทีเป็ นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ข้อกําหนดในการควบคุมคุณภาพจึงเข้มงวดน้อยกว่ ายา และยังส่งผลให้สามารถจําหน่ ายได้ทวไปอี
ั
ก
ด้วย ซึงต่างกับประเทศไทยทีเมลาโทนินนันขึนทะเบียนเป็ นยาอันตราย[4] ส่งผลให้สามารถจําหน่ ายได้
ในร้านยาหรือจ่ายตามทีแพทย์สงเท่
ั านัน
ความลับที 4 เมลาโทนิ นช่วยให้เรานอนหลับได้อย่างไร?
หลายคนอาจเริมสนใจทีจะใช้เมลาโทนินมากขึน แต่อย่างไรก็มาพิจารณากันก่อน เพราะว่าเมลา
โทนินไม่ใช่ย านอนหลับครอบจักรวาล บทบาทหน้า ทีหลักของเมลาโทนิน คือควบคุมการทํา งานของ
จัง หวะเซอร์ค าเดี ย น (circadian rhythm) หรือ ที เราอาจรู้จ ัก กัน ในนามนาฬิ ก าชีว ภาพ (internal
biological clock) นันเอง ดังนันจึงสอดคล้องกับข้อบ่งใช้ของเมลาโทนินคือในรักษาอาการนอนไม่ห ลับ
แบบปฐมภูมิ ในผูป้ ่ วยอายุมากกว่า 55 ปี ขนไป
ึ ซึงคําว่าปฐมภูมนิ ีหมายความว่า การนอนไม่หลับนีไม่มี
สาเหตุชดั เจน เช่นไม่ได้เกิดจากยา สภาวะทางจิต หรือสิงแวดล้อมอืนใด จากการศึกษาในผูท้ มีี อ ายุ
มากกว่า 55 ปี พบว่าการใช้เมลาโทนินในรูปแบบออกฤทธิเนิ นสามารถเพิมคุณภาพการนอนได้ เช่น
พบว่าผู้ป่วยมีค วามพึงพอใจในการนอนหลับมากขึน[7] ในประเทศไทยนันมีรูปแบบออกฤทธิเนิ นที
จําหน่ายเป็ นยาจึงอาจเหมาะกับผูป้ ่ วยทีมีปัญหาการนอนหลับไม่ต่อเนืองเป็ นหลัก
สําหรับการศึกษาอืนๆ เมือเทียบระหว่างการใช้เมลาโทนินและยาหลอก ในการป้ องกันภาวะเจ็ท
แลค (jet lag) พบว่าเมลาโทนินมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยดี เมือใช้ในระยะสันเพือป้ องกันภาวะ
ดังกล่าว โดยขนาดยาจะใช้ในขนาด 1.5-3 มิลลิกรัม ทานก่อนเวลานอนของประเทศเป้ าหมายทีเดินทาง
ไปเล็กน้อย[3] อย่างไรก็ตามหากผู้อ่านสนใจในประเด็นนีสามารถอ่านรายละเอียดเพิมเติมในบทความ
“ เ จ็ ท แ ล ค ( Jet lag) เ พ ลี ย เ พ ร า ะ บิ น ไ ก ล กิ น เ ม ล า โ ต นิ น อ ย่ า ง ไ ร ใ ห้ ไ ด้ ผ ล ” ที
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/285/
ความลับที 5 ข้อควรระวังที ต้องรู้ก่อนใช้ เมลาโทนิ น
ความลับข้อสุดท้ายนีจะพูดถึงข้อควรระวังในการใช้เมลาโทนิน เมลาโทนินนีเป็ นยาทีค่อนข้าง
ปลอดภัยในการใช้เมือใช้ตามขนาดทีระบุไว้ และ ไม่พบอาการถอนยาเมือหยุดใช้ยา อย่างไรก็ตามพบว่า
ขณะใช้ยาอาจพบอาการข้างเคียง เช่น ง่วงซึม ปวดหัว ได้ดงั นันควรเลียงการขับขียาหนะ หรือทํางานที
ความเสียงสูงหากมีอาการง่วงซึมขณะใช้ยานี

สําหรับหญิงตังครรภ์และหญิงให้นมบุตร ในปั จจุบนั ยังไม่มขี อ้ มูลศึกษาเพียงพอเกียวกับความ
ปลอดภัยในประชากรกลุ่มนี[5]
จากความลับทัง 5 ทีได้กล่าวมานีเชือว่าหลายคนก็คงได้รจู้ กั กับเมลาโทนินในแง่มุมต่างๆทีมาก
ขึน อย่างไรก็ตามหากมีอาการนอนไม่หลับ และสนใจในการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เบืองต้นอยากให้
สังเกตแบบปรับ เปลียนพฤติกรรมต่ างๆเป็ นอันดับแรก โดยอาจปฏิบตั ติ นตามสุขบัญญัติเพือการนอน
หลับ (sleep hygiene) เช่น พยายามนอนหลับให้เป็ นเวลาเดียวกัน ทุกวัน แม้จะเป็ นในวัน หยุด และ
นอนหลับอย่างเพีย งพออย่ า งน้ อย 7 ชัวโมงต่ อวัน สําหรับผู้ทใช้
ี อุป กรณ์ ส ือสารเป็ น กิจ วัต รควรปิ ด
อุปกรณ์สอสารอิ
ื
เล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 30 นาทีก่อนการเข้านอน เป็ นต้น[8,9] โดยการปรับพฤติกรรม
เหล่านีจะเป็ นการแก้ปัญหาทีต้นเหตุและยังยืน อย่างไรก็ตามหากท่านมีขอ้ สงสัยด้านการใช้ยา ไม่ว่าจะ
กําลังใช้ยาเมลาโทนินนีอยู่ หรือสนใจทีจะใช้ยาควรปรึกษาแพทย์เภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ เพือให้ทา่ นใช้
ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด
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