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น้ํานมแมมีประโยชนตอทารกมาก มีสารอาหารท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตและยังเสริมสรางภูมิคุมกันให

ทารก ทารกควรไดดื่มนมแมอยางเดียวตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน หลังจากนั้นใหอาหารอ่ืนเพิ่มควบคูกับการ

ดื่มนมแมตอเนื่องไปจนถึงอายุ 2 ปหรือนานกวานั้น ดวยเหตุนี้แมจึงไมควรหยุดใหนมทารกในชวงเวลาที่กลาวมาโดย

ไมจําเปน ในกรณีท่ีจําตองใชยาซึ่งแมวายาสวนใหญถูกขับออกทางน้ํานมได แตมักมีปริมาณต่ําและไมเปนอันตราย

ตอทารกที่ดื่มนมแม มยีาเพียงไมกี่ชนิดเทานั้นที่ตองระวังเปนพิเศษหรือหามใชในชวงที่ใหนมทารก ดวยเหตุนี้แมจึง

ไมควรเปนกังวลมากเกินไปจนไมยอมใชยาหรือมีการใชยาแตหยุดใหนมทารก ในบทความนี้จะกลาวถึงโรคเบาหวาน

ในแมที่ใหนมทารก ยารักษาโรคเบาหวานกลุมตาง ๆ พรอมทั้งขอมูลเก่ียวกับยาในน้ํานมแม และยารักษา

โรคเบาหวานที่ใชในแมชวงใหน้ํานมทารก  

โรคเบาหวานในแมท่ีใหนมทารก  

โรคเบาหวาน เปนภาวะที่รางกายมีระดับน้ําตาล (ซึ่งหมายถึงกลูโคส) ในเลือดสูงเกินอยางเรื้อรัง เกิดจากตับ

ออนผลิตฮอรโมนอินซูลินไมเพียงพอ หรือเกิดจากเซลลรางกายดื้อตอฤทธ์ิอินซูลิน ทําใหรางกายไมสามารถนําน้ําตาล

ในเลือดไปใชไดตามปกติ จึงมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงและเกิดโรคแทรกซอนตาง ๆ ไดมากมาย อินซูลินเปนฮอรโมน

ทีส่รางโดยเบตาเซลลในตับออน ทําหนาที่พากลูโคสเขาสูภายในเซลลเพื่อไปใชประโยชน จึงชวยลดระดับน้ําตาลใน

เลือด ผูปวยโรคเบาหวานจะดื่มน้ําบอย ปสสาวะบอย หิวบอย รับประทานอาหารไดมากแตไมอวน ชาปลายมือปลาย

เทา แผลจะหายยาก ตามัว โรคเบาหวานอาจแบงออกเปน (1) โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เกิดจากรางกายผลิตอินซูลินไม

เพียงพอ พบไดตั้งแตวัยเด็ก (2) โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เกิดจากเซลลรางกายดื้อตอฤทธิ์อินซูลิน เปนชนิดที่พบไดมาก

ที่สุด มักเริ่มพบเม่ือเขาสูวัยผูใหญโดยเฉพาะผูที่มีน้ําหนักมากเกิน และ (3) โรคเบาหวานที่เกิดในหญิงตั้งครรภซึ่ง

ไมไดเปนโรคเบาหวานมากอน ผูหญิงที่เปนโรคเบาหวานไมวาจะเปนชนิดใดในชวงท่ีใหนมทารกจะควบคุมระดับ

น้ําตาลในเลือดไดดีขึ้น เนื่องจากการใหนมทารกจะชวยลดปริมาณกลูโคสในเลือดแม ชวยกําจัดแคลอรี่สวนเกิน ทํา

ใหแมมีน้ําหนักตัวลดลง เซลลรางกายไวตอฤทธิ์อินซูลินมากขึ้นทําใหนํากลูโคสไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ การใหนม

ทารกยังลดอุบัติการณของโรคเบาหวานในผูที่มีความเสี่ยงอยูกอนแลว   

ยารักษาโรคเบาหวาน 

ในการรักษาโรคเบาหวานตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย

เปนหลัก หากยังไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลไดดีพอจึงมีการใชยารวมดวย ยารักษาโรคเบาหวานมีมากมาย ยามี



ความแตกตางกันในดานการออกฤทธิ์ ระยะเวลาที่ยาใหผลควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ผลไมพึงประสงค เปนตน มี

ผูปวยหลายรายที่ตองใชยารักษาโรคเบาหวานมากกวา 1 ชนิดในการควบคุมระดับน้ําตาล ยารักษาโรคเบาหวานมีทั้ง

ชนิดฉีดและชนิดรับประทาน  

ยารักษาโรคเบาหวานชนิดฉีด แยกตามการออกฤทธิ์ไดดังนี้ 

1. กลุมอินซูลิน (insulins) ยาในกลุมนี้แสดงฤทธิ์เหมือนฮอรโมนอินซูลินในรางกาย จึงชวยลดระดับ

น้ําตาลในเลือดได ยาอินซูลินที่วางจําหนายมีหลายชนิดซึ่งระยะเวลาที่ออกฤทธิ์แตกตางกันไป อินซูลินถูกขับออกทาง

น้ํานมได แตยาจะถูกทําลายในทางเดินอาหารทารก จึงไมเปนอันตรายตอทารกเม่ือดื่มนมแมที่ไดรับอินซูลิน อยางไร

ก็ตามโดยทั่วไปยังคงมีคําแนะนําใหเฝาระวังอาการที่เกิดจากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (hypoglycemia) และควร

ติดตามวัดระดับน้ําตาลในเลือดทารกรายที่สงสัยวาอาจเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (ดูหัวขอ "ยารักษาโรคเบาหวาน

ที่ใชในแมชวงใหน้ํานมทารก") อินซูลินลดการสรางน้ํานมจึงทําใหน้ํานมแมมีปริมาณลดลงได 

2. กลุมยากระตุนตัวรับจีแอลพี-1 (glucagon-like peptide 1 receptor agonists หรือ GLP-1 

receptor agonists) เชน อีเซนาไทด (exenatide), ดูลากลูไทด (dulaglutide), ลิรากลูไทด (liraglutide), ลิซิเซ

นาไทด (lixisenatide) ยาในกลุมนี้ออกฤทธิ์เหมือนจีแอลพี-1 ในรางกาย โดยมีการออกฤทธิ์หลายอยาง ที่สําคัญคือ

กระตุนการหลั่งอินซูลินจากตับออน นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ยับย้ังการหลั่งกลูคากอน (glucagon) ซึ่งเปนฮอรโมนที่สราง

โดยแอลฟาเซลลในตับออนและแสดงฤทธิ์ตรงกันขามกับอินซูลินคือเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือด ในบรรดายาเหลานี้อีเซ

นาไทดมีคาครึ่งชีวิตสั้น (คาครึ่งชีวิตเปนชวงเวลาที่จําเพาะสําหรับยาแตละชนิด ซึ่งทุก ๆ ชวงเวลานี้ระดับยาในเลือด

จะลดลงครึ่งหนึ่งเรื่อยไป) และมีโครงสรางใหญ คาดวานาจะมียาในน้ํานมปริมาณนอย อยางไรก็ตามไมมีขอมูลการใช

ยากลุมนี้ในแมที่ใหนมทารก จึงควรหลีกเลี่ยงไปใชยาอ่ืนที่มีขอมูลมากกวา 

ยารักษาโรคเบาหวานชนิดรับประทาน แยกตามการออกฤทธิ์ไดดังนี้ 

1. กลุมซัลโฟนิลยูเรีย (sulfonylureas) ยาในกลุมนี้ออกฤทธิ์กระตุนการหลั่งอินซูลินจากตับออน ยารุน

แรกออกฤทธิ์ไดนานจึงเสี่ยงตอการเกิดผลไมพึงประสงคไดมากโดยเฉพาะภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา เชน คลอรโพรพา

ไมด (chlorpropamide) สวนยารุนตอ ๆ มามีระยะเวลาที่ออกฤทธิ์ที่สั้นกวาและมีผลไมพึงประสงคนอยกวา เชน 

ไกลพิไซด (glipizide), ไกลเบนคลาไมด (glibenclamide) หรืออีกชื่อหนึ่งคือไกลบูไรด (glyburide), ไกลคลาไซด 

(gliclazide), ไกลเมพิไรด (glimeperide) ในบรรดายาเหลานี้ไกลเบนคลาไมดและไกลเมพิไรดมีระยะเวลาที่ออก

ฤทธิ์นานกวาไกลพิไซดและไกลคลาไซด ยาในกลุมนี้จับกับโปรตีนในพลาสมาไดดี เหลือยาในรูปอิสระนอย จึงนาจะ

พบยาในน้ํานมไดนอย อยางไรก็ตามยาในกลุมนี้สวนใหญไมมีขอมูลการศึกษาในแมทีใ่หนมทารก สําหรับไกลพิไซด

และไกลเบนคลาไมดมีการศึกษาอยูบางแตกลุมตวัอยางมีจํานวนนอย พบวายาทั้งสองชนิดนี้ในขนาดที่ใชทั่วไปถูกขับ

ออกทางน้ํานมไดนอยหรือไมพบเลย บางการศึกษามีการวัดระดับน้ําตาลในเลือดทารกและไมพบความผิดปกติ     

2. กลุมไบกัวไนด (biguanides) ยาในกลุมนี้ที่ใชอยูมีเพียงชนิดเดียว คือ เมตฟอรมนิ (metformin) ออก

ฤทธิ์ลดการสรางกลูโคสจากตับ ลดการดูดซึมกลูโคสจากทางเดินอาหาร และเพ่ิมการใชกลูโคสโดยเซลลตาง ๆ จึงทํา



ใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลง ยานี้จับกับโปรตีนในพลาสมาไดคอนขางดี มีการศึกษาพบวายาถูกขับออกทางน้ํานมได

เล็กนอยและไมสงผลเสียประการใดตอทารก  

3. กลุมยายับยั้งแอลฟากลูโคซเิดส (alpha-glucosidase inhibitors) เชน อะคารโบส (acarbose), 

โวกลิโบส (voglibose) ออกฤทธิ์ยั้งยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคซิเดสในทางเดินอาหาร จึงลดการเปลี่ยนไดแซคคาไรด 

(disaccharides) และคารโบไฮเดรตเชิงซอน (complex carbohydrates) ไปเปนกลูโคส ทําใหลดการดูดซึมกลูโคส

จากทางเดินอาหาร จึงชวยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ไมมีขอมูลเก่ียวกับการขับยาทั้งสองชนิดนี้ออกทางน้ํานม 

อยางไรก็ตามยาเหลานี้ถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารไดไมดี จึงไมนาจะพบยาในน้ํานมแม นอกจากนี้ยาถูกดูดซึมจาก

ทางเดินอาหารทารกไดไมดีเชนกัน ดวยเหตุนี้จึงไมนาจะสงผลเสียประการใดตอทารก 

 4. กลุมไทอะโซลิดีนไดโอน (thiazolidinediones) เชน ไพโอกลิทาโซน (pioglitazone) มีการออกฤทธิ์

หลายอยาง ที่สําคัญคือลดการสรางกลูโคสจากตับและทําใหอินซูลินออกฤทธิ์นํากลูโคสเขาเซลลกลามเนื้อ เซลล

ไขมันและเซลลตบัไดดีขึ้น จึงทําใหระดับน้ําตาลในเลือดลดลง ยานี้จับกับโปรตีนในพลาสมาไดดี จึงนาจะพบยาใน

น้ํานมนอย อยางไรก็ตามไมมีขอมูลการใชยานี้ในแมที่ใหนมทารก จึงควรหลีกเลี่ยงไปใชยาอื่นท่ีมีขอมูลมากกวา 

 5. กลุมเมกลิทิไนด (meglitinides) เชน รีพาไกลไนด (repaglinide), มิทิไกลไนด (mitiglinide) ออกฤทธิ์

กระตุนการหลั่งอินซูลินจากตับออน รีพาไกลไนดจับกับโปรตีนในพลาสมาไดคอนขางดี ในสัตวทดลองพบยาในน้ํานม

ไดบาง อยางไรก็ตามไมมีขอมูลการใชยาเหลานี้ในแมที่ใหนมทารก จึงควรหลีกเลี่ยงไปใชยาอื่นที่มีขอมูลมากกวา  

 6. กลุมยายับยั้งไดเพปทิดิลเพปทิเดส-4 (dipeptidyl peptidase 4 inhibitors หรือ DPP-4 

inhibitors) เชน ซติากลิปติน (sitagliptin), วิลดากลิปติน (vildagliptin), แซกซากลิปติน (saxagliptin), ไลนากลิ

ปติน (linagliptin), อะโลกลิปติน (alogliptin), เจมิกลิปติน (gemigliptin) ออกฤทธิ์ยับยั้งไดเพปทิดิลเพปทิเดส-4 

ซึ่งเปนเอนไซมที่ทําลายฤทธิ์จีแอลพี-1 จึงทาํใหมีจีแอลพี-1 ไปออกฤทธิ์กระตุนการหลั่งอินซูลินและยับยั้งการหลั่งกลู

คากอน (คลายกับกลุมยากระตุนตัวรับจีแอลพี-1 ที่กลาวขางตน) ยาในกลุมนี้สวนใหญมีคาครึ่งชีวิตยาว ถูกกําจัดออก

จากรางกายชา จึงพบยาในน้ํานมไดนานหลังจากบริโภคยา ในบรรดายาเหลานี้แซกซากลิปตินมีคาครึ่งชีวิตสั้นกวายา

อ่ืน นอกจากนี้ยาสวนใหญจับกับโปรตีนในพลาสมาไดนอย มียาในรูปอิสระมาก จึงอาจพบยาในน้ํานมได ในบรรดา

ยาเหลานี้มีเพียงไลนากลิปตินจับกับโปรตีนในพลาสมาไดดี อยางไรก็ตามไมมีขอมูลการใชยากลุมนี้ในแมที่ใหนม

ทารก จึงควรหลีกเลี่ยงไปใชยาอื่นที่มีขอมูลมากกวา 

 7. กลุมยายับยั้งตัวขนสงโซเดียม-กลูโคส 2 (sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors หรือ

SGLT2 inhibitors) เชน ดาพากลิโฟลซิน (dapagliflozin), คานากลิโฟลซิน (canagliflozin), เอ็มพากลิโฟลซิน 

(empagliflozin) ออกฤทธ์ิลดการดูดซึมกลับของกลูโคสที่ไต ทําใหเพิ่มการขับกลูโคสออกทางปสสาวะ ระดับน้ําตาล

ในเลือดจึงลดลง ยาเหลานี้จับกับโปรตีนในพลาสมาไดในปริมาณที่แตกตางกัน คานากลิโฟลซนิจับกับโปรตีนใน

พลาสมาไดดีกวายาอ่ืน พบยาในรูปอิสระในเลือดนอย จึงคาดวาถูกขับออกทางน้ํานมไดนอยกวายาอ่ืน อยางไรก็ตาม

ไมมีขอมูลการใชยากลุมนี้ในแมท่ีใหนมทารก จึงควรหลีกเลี่ยงไปใชยาอ่ืนที่มีขอมลูมากกวา   



ยารักษาโรคเบาหวานท่ีใชในแมชวงใหน้ํานมทารก 

ยารักษาโรคเบาหวานมีมากมาย ยาถูกขับออกทางน้ํานมไดมากหรือนอยแตกตางกัน ขึ้นกับคุณสมบัติของยา

แตละชนิดและขนาดยาที่แมไดรับ (ดูขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอปริมาณยาในน้ํานมแมไดในเรื่อง “ยาใน 

น้ํานมแม ตอนท่ี 1 : ยาลดความดันโลหิต” ที่ https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/513) ยา

รักษาโรคเบาหวานที่ใชในแมชวงใหน้ํานมทารกไดนั้น ควรเปนยาที่มีขอมูลการศึกษามาแลว ไดแก ยาฉีดอินซูลิน ซึ่ง

แมวาอินซูลินถูกขับออกทางน้ํานมไดแตจะถูกทําลายในทางเดินอาหารของทารกจึงไมสงผลเสียตอทารก ยาชนิด

รับประทานที่อยูในกลุมซลัโฟนิลยูเรีย (ไกลพิไซดและไกลเบนคลาไมด) และเมตฟอรมิน ซึ่งยาเหลานี้ในขนาดที่ใช

ทั่วไปถูกขับออกทางน้ํานมไดนอยและไมสงผลเสียตอทารก สวนยาในกลุมที่ออกฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดส (อะ

คารโบสและโวกลิโบส) แมไมมีขอมูลการศึกษาในแมที่ใหนมทารก แตยาเหลานีถู้กดูดซึมจากทางเดินอาหารไดไมดี 

คาดวาพบยาในน้ํานมไดนอยมากหรือไมพบเลย จึงใชกับแมชวงใหน้ํานมทารกไดโดยไมนาจะสงผลเสียประการใดตอ

ทารก อยางไรก็ตามโดยทั่วไปแมจะใชยาที่กลาวขางตนได แตมีคําแนะนําใหใชอยางระมัดระวัง โดยเฝาระวังผลไมพึง

ประสงคที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะความผิดปกติจากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในทารก เชน งวงซมึ เหงื่อออกมาก ซีด 

อิดโรย อาการสั่น หรือความผิดปกติอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อแมตองใหนมทารกแรกคลอดหรือทารกที่คลอดกอน

กําหนดซึ่งยังกําจัดยาไดไมดี นอกจากนี้ควรติดตามวัดระดับน้ําตาลในเลือดของทารกรายที่สงสัยวาอาจเกิดภาวะ

น้ําตาลในเลือดต่ํา สวนยาอื่นที่ไมมีขอมูลการศึกษาในแมที่ใหนมทารก ควรหลีกเลี่ยงไปใชยาทางเลือกอื่นท่ีมีขอมูล

มากกวา แตหากมีความจําเปนตองใชยาเหลานั้นเนื่องจากไมมียาทางเลือกอื่น อาจพิจารณาเลือกยาที่จับกับโปรตีน

ในพลาสมาไดดีกวายาอ่ืน หรือยาที่มีคาครึ่งชีวิตสั้นกวายาอ่ืน ดวยเหตุนี้ทุกครั้งที่เขารับการรักษาความเจ็บปวยและ

ตองไดรับยา ใหแจงแพทยหรือเภสัชกรวาทานอยูระหวางเลี้ยงลูกดวยน้ํานมตนเอง 
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