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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

จากสถิติการฆ่าตวัตายโดยการรับประทานยาเกินขนาดนั้นไดมี้การศึกษาของ Alessandroและ
คณะ[10]  พบว่า ในประเทศองักฤษประชาชนที่ติดยาเสพติดยงัคงมีความเส่ียงสูงต่อการใชย้าในทางที่
ผดิมากกวา่ประชาชนทัว่ไปและประเภทยาที่ใชจ้ะอยูใ่นกลุ่มของยาโรคซึมเศร้า โดยน าขอ้มูลมาจาก
รายงานของโครงการการเสียชีวิตจากการใช้ยาในทางที่ผิดแห่งประเทศอังกฤษในปี 2001-2007  
จ านวน 2,108 ราย พบว่าผูท้ี่ฆ่าตวัตายจะเป็นเพศชาย 60% ของจ านวนผูเ้สียจากการฆ่าตวัตายทั้งหมด 
อยู่ในช่วงอายุประมาณ 47 ปี และยาที่ใช้ในการฆ่าตัวตายจะเป็นกลุ่มยาที่ใช้รักษาโรคซึมเศร้า
ประมาณ 44% ของผูท้ี่ใชย้าในการฆ่าตวัตาย  รองลงมาคือกลุ่มยานอนหลบั                           

จ าก บ ท ค ว าม เร่ื อ งค ว าม รู้ทั่ ว ไ ป เร่ื อ ง ย าข อ ง ฝ่ าย เภ สั ช ก ร รม  ส ถ าน พ ย าบ าล
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์[11] กล่าวว่า  ยาเป็นปัจจยัพื้นฐานอยา่งหน่ึงส าหรับมนุษย ์ โดยใชบ้รรเทา
ความเจ็บป่วย บ าบดัรักษา หรือตรวจวินิจฉัยโรคซ่ึงอาจจะได้มาจากการสังเคราะห์หรือจากแหล่ง
ธรรมชาติก็ได ้ความรู้ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกบัยาจะมีส่วนช่วยให้การใชย้าเป็นไปอยา่งปลอดภยั 
เม่ือเราใชย้าจะมีการดูดซึมยาเขา้สู่ระบบเลือดเพือ่น ายากระจายไปสู่เน้ือเยือ่ส่วนต่างๆของร่างกายมาก
บา้งน้อยบา้งขึ้นกบัระบบเลือดไปเล้ียงอวยัวะนั้นมากน้อยแค่ไหน และเน้ือเยือ่เหล่านั้นยอมรับยาได้
มากนอ้ยเพียงใด  หลงัจากนั้นยาจะถูกเปล่ียนแปลง และถูกขบัถ่ายออกจากร่างกาย  โดยกระบวนการ
เหล่าน้ีจะเกิดขึ้นต่อเน่ืองจนกระทัง่ยานั้นหมดไปจากร่างกาย  ซ่ึงอาจจะเร็วหรือชา้ ขึ้นกบัคุณสมบติั
ของยาและสภาพของร่างกาย ซ่ึงปัจจยัน้ีเองท าให้ผลของยาแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล  ในการรักษา
โรคด้วยยาสามารถใช้ยาได้หลายวิธีขึ้นอยูก่ ับปัจจยัหลายประการ เช่น ความรุนแรงของโรค ความ
ร่วมมือจากผูป่้วย ทั้งน้ีเพือ่ใหเ้กิดผลรักษาสูงสุด  วธีิที่ใชอ้ยูท่ ัว่ไปไดแ้ก่ 

การให้ยาทางปาก  เป็นวิธีที่ใชก้นับ่อยที่สุด  ขอ้ดีของวิธีน้ีคือความสะดวก ขั้นตอนการ
ใชไ้ม่ยุง่ยากและใชไ้ดก้บัยาส่วนใหญ่  ขอ้เสียของวิธีน้ีคือยาจะตอ้งผ่านทางเดินอาหาร
และดูดซึมผา่นผนงักระเพาะและล าไสเ้ขา้สู่กระแสเลือด  จึงออกฤทธ์ิไดช้า้และปริมาณ
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ยาที่เขา้สู่กระแสเลือดอาจแปรผนัแตกต่างตามสภาพการดูดซึม โดยทัว่ไปยาน ้ ามกัถูกดูด
ซึมไดเ้ร็วกว่ายาเม็ดหรือยาแคปซูล  ถ้าไม่มีขอ้จ ากัดใดๆ ควรรับประทานยาในขณะที่
ทอ้งวา่ง คือก่อนอาหารประมาณคร่ึงถึงหน่ึงชัว่โมงหรือหลงัอาหารประมาณสองถึงสาม
ชั่วโมง ตัวอย่างยาที่จ  าเป็นต้องรับประทานเช่นน้ีได้แก่  ยาที่ ถูกท าลายโดยกรดใน
กระเพาะอาหาร เช่น ยาปฏิชีวนะกลุ่มเพนนิซิลลิน   

การให้ยาด้วยการฉีด  ได้แก่การฉีดเขา้หลอดเลือด การฉีดเขา้กลา้มเน้ือ การฉีดเขา้ใต้
ผวิหนงั  ขอ้ดีของวธีิน้ีคือยาจะเขา้สู่กระแสเลือดกระจายไปยงับริเวณที่เกิดโรคและเห็น
ผลยาได้เร็ว  วิธี เหล่าน้ี จึงเหมาะส าหรับใช้เพื่อการรักษาที่ต้องการเห็นผลอย่าง
ฉบัพลนั ขอ้เสียของวิธีน้ีคือไม่สะดวกเพราะตอ้งอาศยัทกัษะในการให้ยาจึงตอ้งกระท า
โดยแพทยห์รือพยาบาล การใหย้ามกัท าใหเ้จบ็ปวดและมีโอกาสเส่ียงต่ออนัตรายจากการ
แพย้าสูง ดงันั้นการใหย้าดว้ยการฉีดจึงมกัจะใชต่้อเม่ือมีความจ าเป็น 

การให้ยาเฉพาะที่  หมายถึง  การให้ยาที่ตอ้งการให้ออกฤทธ์ิจุดที่มีการเกิดโรคเท่านั้น 
เช่นการหยอดยา การทายา เป็นต้น ข้อดีของวิธีน้ีคือยาจะมีผลเฉพาะบริเวณที่ให้ยา
เท่ านั้ นและมีการดูด ซึม เข้ากระแสเลือดน้อยจึงไ ม่ค่ อยมีผล อ่ืน ต่อระบบใน
ร่างกาย ขอ้เสียคือใช้ได้ดีกับโรคที่เกิดบริเวณพื้นผิวร่างกายเท่านั้ นและอาจเกิดความ
เลอะเทอะ ฤทธ์ิของยาอยูไ่ม่ไดน้าน 

การให้ยาวิธีอื่นๆ  เช่น การอมใตล้ิ้น การดมยา เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละวธีิจะมีจุดมุ่งหมายพเิศษ 
เช่น การอมใตล้ิ้นใชก้บัยาที่ตอ้งการเห็นผลรวดเร็วและลดการท าลายฤทธ์ิยาโดย
ตบั  การดมยาเป็นวธีิที่แพทยใ์ชใ้หย้าสลบแก่ผูป่้วยเพือ่การผา่ตดั การใชย้าเหล่าน้ีผูใ้ชย้า
จะตอ้งมีทกัษะพอสมควร 

กริชอมรและนุชนาฏ[12-13]  ไดก้ล่าวว่า หลงัจากไดรั้บยาเขา้สู่ร่างกายแลว้ยาจะออกฤทธ์ิไดโ้ดย
จะเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางเภสชัจลน์ศาสตร์ (Pharmacokinetic processes) หมายถึง  การศึกษาถึง
ความสมัพนัธ์ของยาหรือเมแทบอไลตข์องยากบัเวลา โดยมุ่งเนน้ไปที่การกระท าของร่างกายที่กระท า
ต่อยา ไดแ้ก่  

1) การดูดซึมยา (Absorption) คือ การเคล่ือนผา่นของตวัยาส าคญัจากต าแหน่งที่ยาเขา้สู่
ร่างกายไปยงัระบบหมุนเวียนเลือด  การดูดซึมเป็นกระบวนการแรกที่เกิดขึ้นเม่ือ
ร่างกายได้รับยา กระบวนการดูดซึมจะเกิดขึ้นเฉพาะยาที่ให้ทางนอกหลอดเลือด
เท่านั้ น (Extravascular  administration) ส าหรับยาฉีดจะไม่มีกระบวนการดูดซึม 
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เพราะตวัยาถูกส่งโดยตรงเขา้สู่กระแสเลือดตวัยาที่ถูกดูดซึมตอ้งอยูใ่นรูปสารละลาย 
(Solution)เท่านั้น 

2) การกระจายของยา (Distribution) คือ การกระจายตวัของโมเลกุลยาจากต าแหน่ง
หน่ึงสู่ต  าแหน่งอ่ืนๆ ภายในร่างกาย เช่น จากระบบหมุนเวียนเลือดสู่อวยัวะภายใน
ต่าง ๆ การกระจายตัวเป็นกระบวนการที่สามารถผนักลับได้ (Reversible) และ
เกิดขึ้นเม่ือร่างกายไดรั้บผลิตภณัฑย์าไม่ว่าจะใชว้ิธีบริหารยาทางใดก็ตาม เม่ือยาเขา้
สู่ ก ระแส เลื อ ด อ าจจับ กั บ โป ร ตี น ต่ าง  ๆ  ใน เลื อ ด  เช่ น  Albumin, alpha-
acidglycoprotein เป็นตน้ ตวัยาที่ไม่ถูกจบักบัโปรตีนในเลือดจะแพร่ผ่านผนังหลอด
เลือดฝอยเข้าสู่ของเหลวระหว่างเซลล์ และแพร่ผ่านเซลล์เมมเบรนเขา้สู่เน้ือเยื่อ
ร่างกาย ตัวยาที่ ไม่ ถูกจับกับโปรตีนในเลือดหรือถูกจับได้น้อย  จะมีค่าการ
แพร่กระจายไปสู่อวยัวะภายในอ่ืนๆไดสู้ง ยาที่จะสามารถกระจายไปยงัอวยัวะอ่ืน
ได้ตอ้งอยู่ในรูปอิสระ (Free form) เท่านั้น  และมียาอีกส่วนหน่ึงที่กระจายไปยงั
อวัยวะที่ ใช้ในการก าจัดยา (Elimination organ) เช่น  ตับห รือไต  ยาก็ จะ ถูก
เปล่ียนแปลงรูปแบบ และขจดัออกจากร่างกาย 

3) การเปล่ียนแปลงยา (Metabolism) เป็นกระบวนการทางเคมีในร่างกาย ที่มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างของยา ท าใหค้วามมีขั้วสูงขึ้น(Polarity) และสามารถขบัออก
จากร่างกายไดง่้าย  จดัเป็นกระบวนการหลกัในการก าจดัยาออกจากร่างกาย อยา่งไร
ก็ตาม ยาที่สามารถถูกเปล่ียนแปลงโครงสร้างไดต้อ้งอยูใ่นรูปอิสระเท่านั้น ลกัษณะ
ของกระบวนการเมแทบอลิซึม(metabolism)  ส่วนมากมีความเก่ียวขอ้งกบัเอนไซม ์ 
กลไกที่พบทัว่ไปในการเมแทบอลิซึม  คือ ออกซิเดชัน(oxidation), ไฮโดรไลซิส
(hydrolysis) และการจบัสารอ่ืน (conjugation)  และเอนไซม์ที่พบในกระบวนการ
เปล่ียนแปลงยา สามารถพบไดท้ี่ตบั ผนงัล าไส ้ไต ปอด เป็นตน้ 

4) การขจดัยา (Excretion)  คือ การก าจัดยาออกจากร่างกาย เป็นกระบวนการที่ไม่
สามารถผนักลับได้ (Irreversible) ส่วนมากถูกขบัออกผ่านทางไต ซ่ึงยาที่สามารถ
ขบัออกทางไตได้ จ าเป็นตอ้งมีคุณสมบตัิที่ส าคญั คือ จะตอ้งสามารถละลายน ้ าได ้
และอยู่ในรูปแตกตวั (Lipophilic,  ionized) ซ่ึงมีกระบวนการที่ส าคัญ  3 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ filtration, reabsorption และ secretion  นอกจากยาจะสามารถขบัออกทางไต
ไดแ้ลว้ยงัสามารถขบัออกผา่นทางอ่ืนอีก ไดแ้ก่ อุจจาระ น ้ าดี น ้ านม ลมหายใจ  และ
เหงื่อ  
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Marjorie และคณะ[14] พบวา่  มีการศึกษาอีกหลายการศึกษาที่ท  าการตรวจวเิคราะห์หายาในกลุ่ม 
Benzodiazepines โดยส่วนใหญ่จะน าตวัอยา่งที่เป็นปัสสาวะ เลือด และเส้นผม มาท าการสกดัก่อนที่
จะใชเ้คร่ือง LC-MS/MS วเิคราะห์หาสารหรือยาต่างๆ  หลงัจากการท าการวเิคราะห์จะไดผ้ลที่เป็นโคร
มาโทรแกรมออกมาซ่ึงจะตอ้งท าการแปรผลและสรุปไดว้า่การตรวจวิเคราะห์หายาในตวัอยา่งที่เป็น
ปัสสาวะ เลือด และสารในกระเพาะพบยาในกลุ่ม Benzodiazepines ในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ซ่ึง
สามารถบอกได้ว่าการตรวจวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง LC-MS/MS ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากทีเดียว 
นอกจากน้ียงัสามารถเก็บเป็นฐานขอ้มูลในคดีการใชย้าใหมี้ความสะดวกมากยิง่ขึ้น 

 

 


