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Abstract
Pediatric patients are different from adults because, at their age, biochemical and physiological functions of
organ systems have not yet fully developed or functioned compare to adults. This affects age- pharmacokinetic and
pharmacodynamic properties of drugs. Drug absorption is different in children with different ages. The major factors are
differences in gastrointestinal pH and gastric emptying. For drug distribution, neonates have low serum protein
concentration and high body water composition; therefore, their volume of distribution of many drugs is different from
that of children in different ages. Hepatic metabolism and renal clearance are often immature at birth, but develop with
advanced age, leading to the increase of drug clearance and reduction of half-life. There are limited data on the impact
of ontogeny on pharmacodynamics, the effects may depend upon drugs.
Keywords: pediatric, ontogeny, pharmacokinetics, pharmacodynamics

บทนา
“Pediatrics does not deal with miniature men and
women, with reduced doses and the same class of disease
in smaller bodies, but… has its own independent range and
horizon.” นายแพทย์ Abraham Jacobi บิ ด าแห่ ง กุ ม าร
แพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวไว้มากว่าหนึ่งร้อยปี แล้ว
(1) เด็กไม่ใช่ผใู้ หญ่ย่อส่วน ดังนัน้ การคานวณจากขนาดยา
จึงไม่อาจลดขนาดยาเป็ นสัดส่วนตามน้ าหนักหรือพื้นที่ผวิ
ของร่างกายเทียบกับผูใ้ หญ่ แต่ควรคานึงถึงพัฒนาการด้าน
ร่ า งกายของเด็ก แต่ ล ะช่ ว งวัย ซึ่ง มีก ารเปลี่ย นแปลงทาง
ชีวเคมีและสรีรวิทยาของอวัยวะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง หรื อ
ยังไม่สามารถทาหน้าที่ได้สมบูรณ์ เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ ซึ่ง
ส่งผลต่อเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยา
การจาแนกช่วงวัยของเด็กแสดงอยู่ในตารางที่ 1
อย่ า งไรก็ต ามพัฒ นาการทางสรีร วิท ยาของเด็ก ไม่ ไ ด้มี
ความสัมพันธ์เป็ นเชิงเส้นตรงกับอายุของเด็ก โดยเฉพาะ
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ในช่วง 18 เดือนแรกของชีวติ จะมีการเปลีย่ นแปลงมากที่สุด
นอกจากนี้ยงั มีอกี หลายปั จจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ ของยาในผู้ป่วย
เด็ก ได้แก่ เพศ พันธุกรรม เชือ้ ชาติ สภาวะโรค โภชนาการ
รวมทัง้ ความร่วมมือในการใช้ยา เป็ นต้น (2)
บทความนี้ ทบทวนความรู้ เ กี่ ย วกั บ ผลของ
พัฒนาการตามวัยด้านร่างกายต่อเภสัชจลนศาสตร์และเภสัช
พลศาสตร์ของยาในผูป้ ่ วยเด็กแต่ละช่วงวัย
ผลของพัฒ นาการตามวัยด้ านร่างกายต่ อเภสัชจลน
ศาสตร์
เ ภ สั ช จ ล น ศ า ส ต ร์ เ ป็ นค ว า ม รู้ ท่ี ใ ช้ อ ธิ บ า ย
กระบวนการที่ร่างกายกระทาต่อยา ตัง้ แต่การดูดซึม การ
กระจาย เมแทบอลิซึม และการขับ ยาออกจากร่ า งกาย
ตามลาดับ กระบวนการเหล่านี้เป็ นปั จจัยกาหนดระดับยาใน
เลือด หรือเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย รวมทัง้ พารามิเตอร์
ต่าง ๆ ทางเภสัชจลนศาสตร์

ตารางที่ 1. ศัพท์บญ
ั ญัตทิ ใ่ี ช้อธิบายอายุของเด็ก และเด็กแต่ละช่วงวัย (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 3 และ 4)
ศัพท์บญ
ั ญัติ
คานิยาม
อายุครรภ์ (Gestational age; GA)
อายุของเด็กนับตัง้ แต่วนั ทีม่ ารดามีประจาเดือนครัง้ สุดท้ายจนถึงวันเกิด
อายุหลังเกิด (Postnatal age; PNA
อายุของเด็กนับตัง้ แต่วนั เกิดจนถึงปั จจุบนั
หรือ chronological age)
Postmenstrual age (PMA)
อายุของเด็กนับตัง้ แต่วนั ทีม่ ารดามีประจาเดือนครัง้ สุดท้ายจนถึงปั จจุบนั สามารถ
คานวณได้จาก PMA = GA + PNA
วัยทารกแรกเกิด (Neonate)
เด็กทีม่ อี ายุหลังเกิดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน (4 สัปดาห์) แบ่งเป็ น
 ทารกแรกเกิดก่อนกาหนด (premature หรือ preterm neonate) หมายถึงทารก
แรกเกิด ทีเ่ กิดเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์
 ทารกแรกเกิดครบกาหนด (full term หรือ term neonate) หมายถึงทารกแรก
เกิด ทีเ่ กิดเมื่ออายุครรภ์ตงั ้ แต่ 37 ถึง 42 สัปดาห์
 ทารกแรกเกิดหลังกาหนด (post-term neonate) หมายถึงทารกแรกเกิดที่เกิด
เมื่ออายุครรภ์มากกว่า 42 สัปดาห์ขน้ึ ไป
วัยทารก (Infant)
เด็กที่มอี ายุหลังเกิดตัง้ แต่ 1 เดือน (มากกว่าหรือเท่ากับ 29 วัน) ถึงน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 12 เดือน
วัยเด็ก (Child / children)
เด็กทีม่ อี ายุ 1–12 ปี
วัยรุ่น (Adolescent)
เด็กทีม่ อี ายุ 13–18 ปี
1. การดูดซึม
การดู ด ซึม ยา เป็ น กระบวนการน ายาจากจุ ด ที่
บริหารยานอกหลอดเลือดเพื่อให้ยาผ่านเยื่อบุเข้าสู่กระแส
เลือด การบริหารยาในผู้ป่วยเด็กสามารถทาได้หลายทาง
เช่น การให้ยาทางปาก ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ชนั ้ ผิวหนัง
เหน็ บ ยาทางทวารหนั ก ทาหรือ ป้ ายบนผิว หนั ง ดัง นั น้
พัฒนาการทางร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและ
ชีว เคมีของบริเ วณที่มีก ารดูด ซึมยาจึงส่งผลต่ อ อัต ราและ
ชีวปริมาณออกฤทธิ ์ (bioavailability) ของยาทีถ่ ูกดูดซึม (1,
2) ทั ้ ง นี้ ชี ว ป ริ ม า ณ อ อ ก ฤ ท ธิ ์ข อ ง ย า จ ะ ขึ้ น อ ยู่ กั บ
ความสามารถในการดูดซึมยาจากบริเวณทีใ่ ห้ยา (ดังแสดง
ในตารางที่ 2) และกระบวนการเมแทบอลิซมึ รอบแรก (first-

pass metabolism) ที่ตับ ปั จจัยทัง้ สองมีความแตกต่างกัน
ในเด็กแต่ละช่วงวัย
1.1 การดูดซึมยาจากทางเดิ นอาหารเมื่อให้ยา
ทางปาก ปั จ จัย สาคัญ ที่สุด ที่ส่ง ผลต่ อ การดูด ซึม ยาจาก
ทางเดินอาหารคือการเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมี
ของกระเพาะอาหาร ลาไส้ และทางเดินน้าดี ซึง่ ได้สรุปไว้ดงั
ตารางที่ 3 และรูปที่ 1
การเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารเป็ นปั จจัยหลัก
ในการควบคุมอัตราการดูดซึมยาผ่านเยื่อบุทางเดินอาหาร
ทารกแรกเกิด ในช่ ว งสัป ดาห์ แ รกมีก ารเคลื่อ นไหวของ
ทางเดิ น อาหารช้ า กว่ า ผู้ ใ หญ่ ซึ่ ง จะพัฒ นาการท างาน
ใกล้เคียงกับผูใ้ หญ่เมื่อเด็กมีอายุประมาณ 6–8 เดือน ดังนัน้

ตารางที่ 2. ความสามารถในการดูดซึมยาเมื่อให้ยาทางปาก ทวารหนัก ผิวหนัง และทางชัน้ กล้ามเนื้อในเด็กแต่ ละช่วงวัย
เปรียบเทียบกับผูใ้ หญ่ (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 2)
วิธกี ารบริหารยา
วัยทารกแรกเกิด
วัยทารก
วัยเด็ก
การให้ยาทางปาก
ไม่แน่นอน
เพิม่ ขึน้
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
การให้ยาทางทวารหนัก
ได้ผลดีมาก
ได้ผลดี
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
การให้ยาทางผิวหนัง
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
การให้ยาทางชัน้ กล้ามเนื้อ
ไม่แน่นอน
เพิม่ ขึน้
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
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ตารางที่ 3. ผลของพัฒนาการด้านร่างกายต่อการดูดซึมยาจากทางเดินอาหารในเด็ก เปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ (ดัดแปลงจาก
เอกสารอ้างอิงที่ 2)
พัฒนาการของระบบทางเดินอาหาร
วัยทารกแรกเกิด
วัยทารก
วัยเด็ก
การเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร
น้อยกว่า
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
pH ในกระเพาะอาหาร
มากกว่า 5
2–4
2–3
การทางานของระบบทางเดินน้าดี
ยังไม่สมบูรณ์
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
เท่ากับผูใ้ หญ่
พืน้ ทีผ่ วิ ของลาไส้เล็ก
น้อยกว่า
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
เท่ากับผูใ้ หญ่
เชือ้ จุลชีพประจาถิน่
น้อยกว่า
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
เท่ากับผูใ้ หญ่

ร้อยละของการทางานเมือ่ เทียบกับ
ผูใ้ หญ่

ในทารกแรกเกิดจึงมีโอกาสที่ยาจะอยู่ในกระเพาะอาหาร
นานขึ้ น (delayed gastric emptying time) ท าให้ ค วาม
เข้มข้นสูงสุดของยา (maximum drug concentration; Cmax)
ลดลง ระยะเวลาที่ถึง ความเข้ม ข้น สูง สุด ของยา (time to
Cmax; Tmax) ยาวนานขึน้ (2, 5, 6) โดยทีป่ ริมาณยาทีถ่ ูกดูด
ซึมทัง้ หมดอาจจะมากขึน้ หรือลดลงก็ได้ เนื่องจากการดูดซึม
ของยาส่วนใหญ่ ท่ใี ห้ทางปาก มักอาศัยกระบวนการแพร่
ผ่าน (passive diffusion) ซึ่งยาจะเคลื่อนผ่านเยื่อหุ้ม เซลล์
จากช่ อ งภายในหลอดทางเดิน อาหาร (lumen) ที่มีค วาม
เข้มข้นของยาสูง สู่อีกด้านหนึ่งที่มคี วามเข้มข้นของยาต่ า
กว่า แล้วแพร่เข้าสู่หลอดเลือด กระบวนการดังกล่าวเกิดขึน้
โดยไม่อาศัยพลังงาน แต่อาศัยความเป็ นกรด-ด่าง หรือ pH
ของทางเดินอาหาร ซึง่ มีผลต่อความคงตัวและความสามารถ
ในการแตกตั ว ของยาให้ อ ยู่ ใ นรู ป ที่ มี ป ระจุ (degree of
ionization) ยาทีแ่ พร่ผ่านเยื่อหุม้ เซลล์ได้ดจี ะต้องอยู่ในรูปทีไ่ ม่
แตกตัวเป็ นประจุ (non-ionized form) และละลายในไขมันได้ดี
(1)
250
200
150
100

ความเป็ นกรด-ด่างของกระเพาะอาหารขึน้ กับช่วง
วัย ของเด็ก เด็ก วัย ทารกแรกเกิด มีค่ า pH ของกระเพาะ
อาหารสูงกว่าเด็กโตหรือผู้ใหญ่ (ประมาณ 6–8) เนื่องจาก
parietal cells ยั ง ท างานได้ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ จนกระทั ง่ อายุ
ประมาณ 1 เดือ น parietal cells จึง จะมีค วามสามารถใน
การหลังกรดได้
่
มากขึน้ และใกล้เคียงผู้ใหญ่เมื่อเด็กมีอายุ
ประมาณ 2 ปี พัฒนาการทางสรีรวิทยาดังกล่าว ส่งผลให้
ยาที่ไม่ทนกรด เช่น penicillin G หรือ ampicillin ถูกดูดซึม
ได้ม ากขึ้น ดัง แสดงในรูป ที่ 2 และในทางกลับ กัน ยาที่มี
คุ ณ สมบัติ เ ป็ นกรดอ่ อ น เช่ น phenobarbital, phenytoin
หรือ ganciclovir จะอยู่ในรูปทีแ่ ตกตัวมากขึน้ การดูดซึมยา
จึงลดลง ในเด็กเล็กจึงอาจต้องใช้ขนาดยาดังกล่าวสูงกว่าใน
เด็ก โตหรือ ผู้ใ หญ่ เพื่อ ให้ร ะดับ ยาในเลือ ดอยู่ใ นช่ ว งการ
รักษา (1, 2, 4, 6-8)
นอกจากความเป็ นกรด-ด่างแล้ว การดูดซึมยายัง
ขึ้น อยู่ ก ับ พัฒ นาการตามวัย ของระบบทางเดิน น้ า ดีด้ว ย
กล่าวคือ เด็กเล็กโดยเฉพาะทารกแรกเกิด ยังมีการทางาน

ความสามารถในการสร้างกรดไฮโดรคลอริกของกระเพาะอาหาร
ความสามารถในการหลังกรดน
่
้าดี
ความยาวลาไส้ต่อความยาวลาตัว
การทางานของเอนไซม์ CYP1A1 บริเวณผนังลาไส้
ปฏิกริ ยิ าสังยุค glutathione บริเวณผนังลาไส้

50
0

รูปที่ 1. พัฒ นาการทางสรีร วิท ยาและชีวเคมีของทางเดิน อาหารในเด็ก แต่ ละช่วงวัย เปรียบเทีย บกับ ผู้ใ หญ่ (ดัด แปลงจาก
เอกสารอ้างอิงที่ 1)
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ความเข้มข้นของยา penicillin
(ยูนิต/มล.)

4

ทารกแรกเกิดก่อนกาหนด
ทารกแรกเกิดครบกาหนด
2 สัปดาห์ - 2 ปี
2 - 13 ปี
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เวลา (ชัวโมง)
่

รูปที่ 2. ความเข้มข้นของยา penicillin ในเลือดทีเ่ วลาต่าง ๆ หลังให้ยาขนาด 22,000 ยูนิตต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัมในเด็กแต่ละ
ช่วงวัย (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 5)
ของตั บ และตั บ อ่ อ นไม่ ส มบู ร ณ์ เด็ ก อาจมี ภ าวะพร่ อ ง
เอนไซม์ต่ า ง ๆ จากตับ อ่ อ น ได้แ ก่ amylase และ lipase
รวมทัง้ มีการสร้างและดูดซึมน้ าดีกลับทีล่ าไส้ใหญ่น้อยกว่า
ผูใ้ หญ่ ยาหรือวิตามินทีล่ ะลายในไขมันได้ดี เช่น hydrocortisone วิต ามิน เอ วิต ามิน ดี วิต ามิน อี และวิต ามิน เค หรือ
prodrug esters ของยาบางชนิด เช่น erythromycin จะถูก
ดูดซึมได้น้อยกว่าในผูใ้ หญ่ (1, 6, 7, 9)
แม้ลาไส้เล็กส่วนต้น (duodenum) จะเป็ นบริเวณ
หลัก ที่มีก ารดู ด ซึม ยา อย่ า งไรก็ต ามพื้น ที่ผิว ของเยื่อ บุ
ทางเดิน อาหารในเด็ก เล็ก ยัง มีน้ อ ยและท าหน้ า ที่ไ ด้ไ ม่
สมบูรณ์ รวมทัง้ มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลเวียนของ
เลือดในระบบทางเดินอาหารในช่วง 2–3 สัปดาห์แรกหลัง
เกิด ท าให้ก ารดู ด ซึม ยาบริเ วณนี้ ไ ม่ แ น่ น อน นอกจากนี้
บริเวณลาไส้เล็กยังมีเอนไซม์ทส่ี ามารถทาลายยา อาจส่งผล
ต่อค่าชีวปริมาณออกฤทธิของยา
ซึง่ ปั จจัยเหล่านี้จะมีความ
์
แตกต่างกันตามวัย (1) การศึกษาในหลอดทดลองโดยการ
ตัดชิ้นเนื้อลาไส้เล็กส่วนต้น และส่วนกลาง (jejunum) ของ
ผูป้ ่ วยเด็กวัยทารกและวัยเด็กยังไม่สามารถสรุปได้ชดั เจนว่า
เอนไซม์ epoxide hydrolase และ glutathione peroxidase
มีการทางานขึน้ อยู่กบั อายุหรือไม่ แต่เอนไซม์ cytochrome
P-450 1A1 (CYP1A1) และ CYP3A4 มีการทางานเพิม่ ขึน้
ตามอายุอย่างชัดเจน (9) และพบว่า การทางานของเอนไซม์
glutathione-S-transferase (GST) มีแนวโน้ มลดลงในช่วง
วัยรุ่นตอนต้นเมื่อเทียบกับวัยทารก ดังนัน้ ค่าชีวปริมาณออก
ฤทธิของยาบางชนิ
ด เช่น busulfan ในเด็กวัยทารกจึงน้อย
์
กว่ า เด็ ก ช่ ว งวั ย อื่ น เนื่ อ งจากเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าสัง ยุ ค โดย
glutathione (conjugation reaction) ในลาไส้เล็กมีมากกว่า
(1, 5, 6)

บริเ วณผนั ง ล าไส้เ ล็ก มีโ ปรตีน ขนส่ ง (transport
proteins) ทาหน้ าที่นายาหรือสารอาหารเข้าและออกจาก
เซลล์ จากการศึก ษาในสัต ว์ท ดลองพบว่ า โปรตีน ขนส่ง
สารอาหารชนิ ด ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ sodium-glucose linked
transporter ชนิดที่ 1 (SGLT1) glucose transporter ชนิดที่
2 (GLUT2) หรือ peptide transporter ชนิดที่ 1 (PEPT1) มี
การทางานในช่วงหลังเกิดมากกว่าช่วงวัยอื่น ส่วนการศึกษา
ในคนพบว่ า การท างานของ divalent metal transporter
ชนิดที่ 1 (DMT1) จะเพิ่มขึ้นตามอายุ ส่งผลให้การดูดซึม
ธาตุเหล็กมีค่าเพิม่ ขึน้ ตามอายุ ดังแสดงในรูปที่ 3 ในขณะที่
P-glycoprotein (P-gp) ซึ่งทาหน้าที่ขบั ยาออกจากเซลล์จะ
เริ่มพบในเด็กที่มอี ายุ 1 เดือนขึ้นไป มีแนวโน้ มเพิม่ สูงขึน้
เมื่ออายุ 3–6 เดือน และใกล้เคียงกับผูใ้ หญ่เมื่ออายุประมาณ
2 ปี (5, 6, 9) แต่ยงั ไม่มขี อ้ มูลชัดเจนว่าส่งผลต่อชีวปริมาณ
ออกฤทธิของยาที
เ่ ป็ นสารตัง้ ต้นของโปรตีนดังกล่าวหรือไม่
์
เช่นเดียวกับยาที่เป็ นสารตัง้ ต้นของ multi-drug resistance
protein ทัง้ ชนิดที่ 1 (MRP1) และชนิดที่ 2 (MRP2) (1, 2)
ทารกแรกเกิด มีป ริม าณเชื้อ จุ ล ชีพ ประจ าถิ่น ใน
ลาไส้เล็กน้อยกว่าผูใ้ หญ่และเด็กวัยอื่น เชือ้ จุลชีพประจาถิน่
บางชนิดสามารถสร้างเอนไซม์ไปทาลายยาบางชนิด เช่น
digoxin ท าให้ เ ด็ ก วั ย ทารกแรกเกิ ด สามารถดู ด ซึ ม ยา
digoxin ได้มากกว่าเด็กโตหรือผูใ้ หญ่ (1, 9)
นอกจากพัฒนาการทางสรีรวิทยาและชีวเคมีทไ่ี ด้
กล่าวมาแล้วข้างต้น โรคประจาตัวหรือภาวะทีผ่ ปู้ ่ วยเป็ นอยู่
อาจส่งผลเปลี่ยนแปลงการดูดซึมยา เช่น ทารกแรกเกิดก่อน
กาหนด โรคหัวใจพิการแต่กาเนิด (congenital heart disease)
ภาวะหายใจอึดอัด (respiratory distress) หรือกรดไหลย้อน
(gastroesophageal reflux) อาจมีผลลดการเคลื่อนไหวของ
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ร้อยละของธาตุเหล็กทีถ่ ูกดูดซึม
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รูปที่ 3. การดูดซึมธาตุเหล็กในเด็กแต่ละช่วงวัย (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 5)
ทางเดินอาหาร เด็กทีม่ ภี าวะลาไส้สนั ้ จะมีพน้ื ทีผ่ วิ ในการดูด
ซึมน้อย หรือการได้รบั อาหารทีม่ โี ปรตีนน้อยทาให้ยาอยู่ใน
กระเพาะอาหารนานขึ้น และทาให้ villous ในลาไส้เล็กฝ่ อ
จนพืน้ ทีผ่ วิ การดูดซึมลดลง (5, 6)
1.2 การดูดซึมยาทางทวารหนัก การให้ยาทาง
ทวารหนักในผูป้ ่ วยเด็ก จะให้กต็ ่อเมื่อผูป้ ่ วยมีขอ้ ห้ามให้ยา
ทางปากหรือทางหลอดเลือด ยาถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด
ผ่ า นทาง inferior mesenteric arteries หรือ hemorrhoidal
veins โดยไม่ผ่าน portal system ชีวปริมาณออกฤทธิของ
์
ยาทีใ่ ห้ทางทวารหนักจะขึน้ อยู่ก ับการเคลื่อนไหวของลาไส้
ใหญ่ ส่วนไส้ตรง (rectum) ทารกแรกเกิดมีการเคลื่อนไหว
ของลาไส้ใหญ่ส่วนไส้ตรงมากกว่าผูใ้ หญ่ จึงมีโอกาสทีย่ าจะ
ถูกดูดซึมได้น้อยกว่า ดังนัน้ การให้ยาทางทวารหนักในเด็ก
วัยทารกแรกเกิดจึงควรเป็ นยาที่อยู่ในรูปแบบสารละลาย
เนื่องจากยาจะถูกดูดซึมได้ดกี ว่ายาในรูปแบบของแข็งหรือ
กึง่ แข็ง เช่น ยาเหน็บ หรือขีผ้ ง้ึ (1, 5, 6)
1.3 การดูดซึมยาทางผิวหนังและกล้ามเนื้ อ การ
ดูดซึมยาทางผิวหนังและชัน้ กล้ามเนื้อมีความหลากหลาย

ขึน้ อยู่กบั ชนิดและคุณสมบัติของยา เช่น ความสามารถใน
การละลายน้ าหรือไขมันที่ pH ของร่างกาย เป็ นต้น ปั จจัยที่
กาหนดอัตราและปริมาณการดูดซึมยาทางผิวหนังได้แก่การ
ไหลเวียนเลือด ความหนาของผิวหนังชัน้ stratum corneum
พืน้ ทีผ่ วิ ของร่างกายเมื่อเทียบกับน้าหนักตัว และปริมาณน้ า
ภายในผิวหนังบริเวณดังกล่าว ควรระมัดระวังผลข้างเคียง
จากการทายาบางชนิดบนผิวหนัง เช่น ยากลุ่มสเตียรอยด์
ยาต้า นฮิสตามีน หรือ น้ า ยาฆ่าเชื้อที่มีไอโอดีน ในเด็กวัย
ทารกแรกเกิ ด โดยเฉพาะทารกแรกเกิ ด ก่ อ นก าหนด
เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้มีชนั ้ ผิวหนังบาง มีการไหลเวียนของ
เลือด ความชุ่มชื้น และสัดส่วนพื้นที่ผวิ กายต่ อน้ าหนักตัว
มากกว่าช่วงวัยอื่น ปั จจัยดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงตามวัยจน
ใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ ดงั แสดงในตารางที่ 4 (1, 2, 5)
การดู ด ซึ ม ยาเมื่ อ ฉี ด เข้ า กล้ า มเนื้ อค่ อ นข้ า ง
แปรปรวนและทานายได้ยาก เนื่องจากทารกแรกเกิดในช่วง 2
–3 วันแรก มีเลือดไหลเวียนไปยังชัน้ กล้ามเนื้อน้อย กล้ามเนื้อ
ยังไม่สามารถยืดหดได้อย่างเต็มที่ส่งผลทาให้ยากระจายตัว
(disperse) ได้ไม่ดี รวมทัง้ ปริมาณน้าในชัน้ กล้ามเนื้อทีเ่ พิม่

ตารางที่ 4. พัฒนาการตามวัยด้านร่างกายของผิวหนังของเด็กแต่ละช่วงวัยเปรียบเทียบกับผูใ้ หญ่ (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 1)
พัฒนาการของชัน้ ผิวหนัง ทารกแรกเกิด ทารกแรกเกิด วัยทารก
วัยเด็ก
วัยรุ่น
วัยผูใ้ หญ่
ก่อนกาหนด
ครบกาหนด
ความหนาของชัน้ ผิวหนัง
+
++
+++
+++
+++
+++
การไหลเวียนเลือด
+++
+++
+++
+++
++
++
ปริมาณน้าทีผ่ วิ หนัง
+++
+++
+++
+++
++
++
พืน้ ทีผ่ วิ ต่อน้าหนักตัว
+++
+++
++
++
+
+
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ร้อยละของน้าหนักตัว
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รูปที่ 4. การเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบของน้าและไขมันในร่างกายของเด็กแต่ละวัยและผูใ้ หญ่ (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 1)
มากขึน้ ตามวัย อาจส่งผลให้การดูดซึมยาช้าลง หรือน้อยลง
เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กวัยอื่น อย่างไรก็ตาม หากคานึงถึง
ความหนาแน่นของหลอดเลือดฝอยในชัน้ กล้ามเนื้อแล้ว พบว่า
เด็กวัยทารกมีหลอดเลือดฝอยในชัน้ กล้ามเนื้อหนาแน่ นกว่า
เด็ก โต ท าให้ด ูด ซึม ยาบางชนิด ที บ่ ริห ารโดยฉีด เข้า
กล้า มเนื้อ ได้ด กี ว่า เช่น amikacin หรือ cephalothin เป็ น
ต้น ชีว ปริม าณออกฤทธิ ์ของยาที ใ่ ห้ท างกล้า มเนื ้อ จะ
ใกล้เคียงกับผูใ้ หญ่เมื่อวัยเด็ก (1, 2)
2. การกระจาย
ความสามารถในการกระจายยาในกระแสเลือด
หรือเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย เป็ นผลมาจากคุณสมบัติ
ทางเคมีกายภาพของยา (เช่น ขนาดหรือน้ าหนักโมเลกุล
ความสามารถในการละลายในไขมัน ความสามารถในการ
แตกตัวเป็ นประจุ) ตัวขนส่งยา ความสามารถในการจับกับ
โปรตีนในเลือด ความแตกต่างระหว่างค่า pH ของเลือดและ
เนื้ อ เยื่ อ รวมทั ้ง การไหลเวี ย นเลื อ ด อย่ า งไรก็ ต าม
พัฒ นาการตามวัย ที่ส่งผลเปลี่ยนแปลงการกระจายยาใน
ร่างกายที่สาคัญ คือ การเปลี่ย นแปลงองค์ป ระกอบของ
ร่า งกาย (body composition) และปริม าณโปรตีน ชนิด
ต่าง ๆ ในเลือดทีส่ ามารถจับกับยา (2, 6)
2.1 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของร่างกาย
ต่อการกระจายยา ได้แก่ ปริมาณน้ าในร่างกายโดยรวม
ปริมาณน้ านอกเซลล์ และปริมาณไขมันมีการเปลี่ยนแปลง
ตามวัย (รูปที่ 4) นอกจากนี้ภาวะโภชนาการหรือโรคบาง
ชนิ ด เช่ น ภาวะอ้ว น บวมน้ า หรือ มีก ารท างานของไต
บกพร่ อ ง อาจท าให้ส ัด ส่ ว นของปริม าณน้ า และไขมัน ใน

ร่างกายเปลี่ยนแปลงไป จนส่งผลต่อปริมาตรการกระจาย
ของยาได้
ปริมาณน้ าในเซลล์ในเด็กมีแนวโน้มใกล้เคียงกับ
ผูใ้ หญ่เมื่อเด็กมีอายุประมาณ 1 เดือน ในขณะทีป่ ริมาณน้ า
นอกเซลล์ในเด็ก วัยทารกแรกเกิดคิดเป็ น ร้อยละ 45 ของ
น้ าหนักตัว แต่มแี นวโน้มลดลงจนใกล้เคียงผู้ ใหญ่ (ร้อยละ
20-30 ของน้ าหนักตัว) เมื่อเด็กมีอายุประมาณ 1 ปี ดังนัน้
ปริมาณน้ าในร่างกายโดยรวมในเด็กวัยทารกแรกเกิดจึงสูง
กว่าวัยอื่น โดยคิดเป็ นร้อยละ 75–80 ของน้ าหนักตัว และมี
แนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็วในขวบปี แรกจนใกล้เคียงผูใ้ หญ่
(ประมาณร้อ ยละ 55-60 ของน้ า หนัก ตัว ) เมื่อ เด็ก มีอ ายุ
ประมาณ 12 ปี (2, 6)
ในทางกลับกันปริมาณไขมันในร่างกายมีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ ตามวัย ทารกแรกเกิดก่อนกาหนดและครบกาหนด
จะมีป ริม าณไขมัน คิด เป็ น ร้อ ยละ 1–2 และ 10–15 ของ
น้ าหนักตัวตามลาดับ ในขณะทีเ่ ด็กอายุ 1 ปี มปี ริมาณไขมัน
สูงกว่าเป็ นคิดเป็ นร้อยละ 20–25 ของน้าหนักตัว นอกจากนี้
เมื่อเด็กเริ่มก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ด้วยอิทธิพล
ของฮอร์โมนเพศที่มีความแตกต่างกันจึงทาให้เพศหญิงมี
องค์ประกอบของไขมันในร่างกายมากกว่าเพศชาย ปริมาณ
ไขมัน ในร่ า งกายที่ม ากขึ้น ตามวัย จะท าให้ป ริม าตรการ
กระจายของยาทีส่ ามารถละลายได้ดใี นไขมันมีค่าสูงขึน้ เช่น
diazepam หรือ propranolol เป็ นต้ น นอกจากนี้ เด็ก วัย
ทารกที่ ก าลัง มี พ ัฒ นาการของสมองซึ่ ง เป็ นอวัย วะที่มี
องค์ป ระกอบของไขมัน สูง ยาที่ละลายในไขมัน ได้ดีอ าจ
สามารถผ่านเข้าสู่สมองได้มากขึน้ จนเกิดอาการข้างเคียงได้
ดังนัน้ เด็กทารกจึงอาจจาเป็ นต้องใช้ยาเหล่านี้ในขนาดยาต่อ
น้าหนักตัวทีต่ ่ากว่าเด็กโตและผูใ้ หญ่ (2, 6)
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ตารางที่ 5. ปริมาณโปรตีนและสารบางชนิดในเลือดของเด็กแต่ละวัยเทียบกับผูใ้ หญ่ (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 2 และ 9)
องค์ประกอบในเลือด
วัยทารกแรกเกิด
วัยทารก
วัยเด็ก
total proteins
ลดลง
ลดลง
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
albumin
ลดลง
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
fetal albumin
มี
ไม่มี
ไม่มี
globulin
ลดลง
ลดลง
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
ลดลง
ไม่มขี อ้ มูล
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
α1-acid glycoprotein
bilirubin
เพิม่ ขึน้
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
free fatty acid
เพิม่ ขึน้
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
2.2 การเปลี่ ยนแปลงปริ มาณโปรตี นในเลือด
ต่ อ การกระจายยา โปรตี น ในเลื อ ด ได้ แ ก่ albumin,
globulin, α1-acid glycoprotein (AAG), lipoprotein รวมทัง้
สารอื่น ในเลือ ด เช่ น bilirubin และกรดไขมัน อิส ระ (free
fatty acid) มีการเปลีย่ นแปลงตามตามวัย ดังแสดงในตาราง
ที่ 5 ซึ่ ง สามารถส่ ง ผลท าให้ ป ริ ม าตรการกระจายยา
เปลีย่ นแปลงได้
ในทางทฤษฎี ยาส่วนใหญ่ท่มี คี ุณสมบัติเป็ นกรด
อ่ อ น เช่ น phenytoin หรื อ warfarin จะสามารถจั บ กั บ
albumin ได้ดี เนื่องจาก albumin เป็ นโปรตีนที่มปี ระจุเป็ น
ลบ ในทางกลั บ กั น ยาที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ นด่ า งอ่ อ นเช่ น
ampicillin จะสามารถจับกับ AAG ได้ดี เนื่องจาก AAG เป็ น
โปรตีน ที่มีป ระจุ เ ป็ น บวก และยาที่สามารถกระจายไปสู่
เนื้อเยื่อต่าง ๆ ได้ดี ต้องอยู่ในรูปอิสระไม่จบั กับโปรตีน ใน
สภาวะทีร่ ่างกายมีโปรตีนเหล่านี้ลดลง เช่น โรคตับบกพร่อง
ทุโภชนาการ มีภาวะอัลบูมนิ ในเลือดต่ า รวมทัง้ ในเด็กวัย
ทารกแรกเกิดและวัยทารก จะทาให้ยาอยู่ในรูปอิสระมากขึน้
และเพิ่ม ปริม าตรการกระจายยา (6) เช่ น ในผู้ใ หญ่ ยา

phenytoin สามารถจับกับ albumin ได้สูงถึงร้อยละ 90–95
และมีปริมาตรการกระจาย 0.6–0.7 ล./กก. ในขณะทีท่ ารก
แรกเกิ ด ครบก าหนดนั น้ ยา phenytoin สามารถจับ กับ
albumin ได้เพียงร้อยละ 80 และมีปริมาตรการกระจายยา
0.8–0.9 ล./กก. ดังแสดงในตารางที่ 6 นอกจากนี้ ยาส่วน
ใหญ่ ท่ถี ู กเมแทบอลิซึมและขับออก มัก เป็ น ยาที่อยู่ในรูป
อิสระ ดังนัน้ ยาทีส่ ามารถจับกับโปรตีนได้ดี เช่น diazepam
หรือ phenytoin จะสามารถอยู่ในร่างกายได้นานขึน้ ทาให้มี
ค่าครึง่ ชีวติ ยาวนานขึน้
เด็ก วัย ทารกแรกเกิด มี bilirubin และกรดไขมัน
อิสระมากกว่าช่วงวัยอื่น สารเหล่านี้มคี ุณสมบัตใิ นการไล่ท่ี
ยาเพื่อแย่งจับ albumin ส่งผลให้สดั ส่วนของยาที่อยู่ในรูป
อิสระเพิม่ สูงขึน้ เพิม่ ปริมาตรการกระจายยา เนื่องจากยา
สามารถไปยังเนื้อเยื่อต่าง ๆ ได้มากขึน้ ยาจึงออกฤทธิได้
์
มากขึ้น จนอาจเกิ ด ผลข้า งเคี ย ง ในทางกลับ กัน ยาที่มี
คุ ณสมบัติจบั กับ albumin สูง เช่ น ceftriaxone หรือ ยาใน
กลุ่ม sulfonamides ก็สามารถไปไล่ท่ี bilirubin ซึ่งเดิมจับ
อยู่กบั albumin ทาให้เกิด bilirubin ในเลือดสูงจนเป็ นความ

ตารางที่ 5. พารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาบางชนิดในเด็กวัยทารกแรกเกิดเปรียบเทียบกับในผูใ้ หญ่ (ดัดแปลงจาก
เอกสารอ้างอิงที่ 10)
ยา
การจับกับโปรตีน (ร้อยละ)
ปริมาตรกระจายยา (ล./กก.)
ครึง่ ชีวติ (ชัวโมง)
่
ทารกแรกเกิด
ผูใ้ หญ่
ทารกแรกเกิด
ผูใ้ หญ่
ทารกแรกเกิด
ผูใ้ หญ่
Diazepam
84-86
98-99
1-1.2
50-100
15 - 25
Digoxin
20
32
7-10
7
35-45
36-48
Midazolam
94-97
1.2-2
0.8-2
4-12
2-7
Morphine
20
20-35
1-6
4.5-13.3
2-4
Phenytoin
80
90-95
0.8-0.9
0.6-0.7
30-60
7-42
Phenobarbital
36-43
50-60
0.7-1.7
0.5-0.7
60-180
53-118
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พิการทางสมองจากภาวะตัวเหลือง (bilirubin encephalopathy
หรือ kernicterus) นอกจากนี้ เด็กวัยทารกแรกเกิดจะมี fetal
albumin ซึง่ เป็ น albumin ทีส่ ามารถพบได้เฉพาะในเด็กวัย
นี้เท่านัน้ ยาทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นกรดอ่อนและจับกับ albumin
ได้ดจี ะมีความสามารถในการจับกับ fetal albumin ได้ลดลง
ทาให้ยาอยู่ในรูปอิสระมากขึน้ เพิม่ ปริมาตรการกระจายยา
ยาจึงออกฤทธิได้
์ มากขึน้ จนอาจเกิดผลข้างเคียงได้ (1, 2)
2.3 ผลของโปรตี น ขนส่ ง ต่ อ การกระจายยา
ปั จ จุ บ ัน ยัง มีข้อ มู ล จ ากัด ในผู้ป่ วยเด็ก ที่มีภ าวะ familial
hyperlipidemia มีการทางานของ organic anion-transporting polypeptide (OATP) แตกต่ า งไปจากผู้ใ หญ่ แ ละเด็ก
กลุ่มอื่นที่มีลกั ษณะพันธุกรรมเดียวกัน โปรตีนขนส่งนี้ทา
หน้าที่ขนส่งยาในกลุ่ม statin เข้าสู่เซลล์ตบั อย่างไรก็ตาม
ยังไม่ทราบแน่ชดั ว่าจะส่งผลในทางคลินิกของยาอย่างไร (6)
นอกจากนี้ การศึกษาเนื้อเยื่อสมองจากการชันสูตรพลิกศพ
พบว่ า การท างานของ P-gp, MRP1 และ breast cancer
resistance protein (BRCP) เพิ่ม มากขึ้น ตามวัย ซึ่ง อาจ
ส่ ง ผลต่ อ การกระจายยา ท าให้ ย าเข้ า สู่ ร ะบบประสาท
ส่วนกลางได้ลดลง (5)
3. เมแทบอลิ ซึม
เมแทบอลิซึม เป็ นกระบวนการแปลงทางชีวภาพ
ของสารหรือโมเลกุล โดยมีการใช้เอนไซม์ตงั ้ แต่ 1 ชนิดขึน้ ไป
เพื่อทาให้สารดังกล่าวละลายในน้ าได้มากขึน้ และถูกขับออก
จากร่ างกายได้ง่ ายในรูปของปั สสาวะ สิ่งคัดหลัง่ หรือการ
หายใจออก โดยทัวไปเมื
่
่อยาผ่านกระบวนการเมแทบอลิซึม
สารที่ได้อาจมีฤทธิท์ างเภสัชวิทยาลดลงจนหมดฤทธิ ์ (เช่น
lorazepam glucuronide จากการเมแทบอลิซมึ lorazepam)
มีฤ ทธิเ์ ท่ า เดิม (เช่ น nortriptyline จากการเมแทบอลิซึม
amitriptyline) หรือได้สารทีม่ ฤี ทธิทางเภสั
ชวิทยามากขึน้ จน
์
อาจก่ อ ให้เ กิด ความเป็ น พิษ (เช่ น morphine จากการเม
แทบอลิซึม codeine) นอกจากนี้ ยาบางชนิ ด ที่อ ยู่ ใ นรูป
บรรพเภสัช (prodrug) ต้องอาศัยกระบวนการเมแทบอลิซมึ
เพื่ อ ให้ ย าอยู่ ใ นรู ป ที่ อ อกฤทธิ ์ เช่ น cefuroxime axetil,
fosphenytoin, enalapril เป็ นต้น
อวัยวะหลักที่ทาหน้ าที่ในการเมแทบอลิซึมยาคือ
ตับ (2, 6) เนื่องจากเมื่อยาถูกดูดซึมจากลาไส้เล็ก จะเข้าสู่
หลอดเลือด portal vein ซึ่งจะนายาเข้าสู่ตบั เป็ นลาดับแรก
และถูกเอนไซม์ในตับแปลงทางชีวภาพ ก่อนจะเข้าสู่ระบบ

ไหลเวียนเลือดและไปยังอวัยวะเป้ าหมายของยา กระบวน
การนี้เรียกว่า เมแทบอลิซมึ รอบแรก ซึ่งเกิดขึน้ เฉพาะเมื่อ
ให้ยาทางปาก ในขณะที่การให้ยาทางอื่น ยาจะเข้าสู่ระบบ
ไหลเวียนเลือดไปออกฤทธิที์ อ่ วัยวะเป้ าหมายก่อนจะเข้ามา
ที่ตบั เพื่อแปลงทางชีวภาพ กระบวนการเมแทบอลิซมึ รอบ
แรกเป็ นตัวแปรสาคัญทีก่ าหนดค่าชีวปริมาณออกฤทธิของ
์
ยา ร่วมกับความสามารถในการดูดซึมยาจากบริเวณทีใ่ ห้ยา
ดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ สัดส่วนของยาทีถ่ ูกขจัดจาก
กระบวนการเมแทบอลิซมึ รอบแรก เรียกว่า สัดส่วนการสกัด
ยาทีต่ บั (hepatic extraction ratio)
กระบวนการเมแทบอลิซมึ ยาทีต่ บั แบ่งออกเป็ น 2
ระยะ ตามกลุ่มของเอนไซม์ทใ่ี ช้ ได้แก่
3. 1 ก ลุ่ ม ป ฏิ กิ ริ ย า ใ น ร ะ ย ะ ที่ 1 ( phase I
reactions) ประกอบด้ว ยปฏิกิริย า oxidation, reduction,
hydrolysis และ hydroxylation โดยใช้ เ อนไซม์ ใ นกลุ่ ม
cytochrome P450 (CYP) เอนไซม์แต่ละชนิดมีการทางาน
แตกต่างกันตามวัยดังแสดงในตารางที่ 7 ส่วนใหญ่มกั มีการ
ท างานเพิ่ม ขึ้น ตามวัย และใกล้ เ คีย งกับ ผู้ ใ หญ่ เ มื่อ อายุ
ประมาณ 1 ปี อย่างไรก็ตามการทางานของเอนไซม์บาง
ชนิด เช่น CYP2C9, CYP2C19 และ CYP3A4 ในเด็กจะสูง
กว่าผูใ้ หญ่ และจะค่อย ๆ ลดลงจนใกล้เคียงกับผูใ้ หญ่ในช่วง
วัย รุ่ น (6-8, 11) การท างานของ CYP2C19 ยัง ขึ้น อยู่ก ับ
พันธุกรรม ซึง่ ทาให้เด็กวัยเดียวกันแต่มเี ชือ้ ชาติแตกต่างกัน
มีกระบวนการเมแทบอลิซึมยาแตกต่างกัน (2) CYP3A4
เป็ นเอนไซม์ทพ่ี บมากทีส่ ุดในตับของผูใ้ หญ่ ในขณะทีท่ ารก
มีเอนไซม์ CYP3A7 ซึ่งมีลาดับนิวคลีโอไทด์คล้ายคลึงกับ
CYP3A4 ซึง่ ทารกสามารถเกิดกระบวนการเมแทบอลิซมึ ยา
บางชนิดทีเ่ ป็ นสารตัง้ ต้นของ CYP3A4 โดยใช้ CYP3A7 ได้
ระดับเอนไซม์ CYP3A7 จะมีปริมาณมากที่สุดในช่วงหลัง
เกิด 1 สัปดาห์และค่อย ๆ ลดลงดังแสดงในรูปที่ 5 ในขณะที่
CYP3A4 จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจนเท่ากับร้อยละ 30-40 ของ
ผูใ้ หญ่เมื่อทารกอายุ 1 เดือน และเท่ากับผูใ้ หญ่เมื่ออายุ 1 ปี
ตั ว อย่ า งยาที่ ไ ด้ ร ั บ ผลจากลั ก ษณะดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่
midazolam ซึง่ เป็ นสารตัง้ ต้นของเอนไซม์ CYP3A4 ในเด็ก
ทารกแรกเกิดสามารถเกิดกระบวนการเมแทบอลิซมึ ยานี้ได้
น้อย เนื่องจากไม่ได้เป็ นสารตัง้ ต้นของ CYP3A7 จึงทาให้
ครึ่งชีวติ ของยานี้ในเด็กวัยทารกแรกเกิดมากกว่าในเด็กโต
หรือ ผู้ ใ หญ่ (4-12 ชัว่ โมง และ 2-6 ชัว่ โมง ตามล าดับ )
(5,8,10) นอกจาก CYPs แล้ว ปั จจุบนั ยังพบว่าเอนไซม์
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ตารางที่ 7. การทางานของเอนไซม์ cytochrome P450 ชนิดต่าง ๆ ในเด็กแต่ละช่วงวัยเปรียบเทียบกับผูใ้ หญ่ และตัวอย่างยาที่
เป็ นสารตัง้ ต้นของเอนไซม์แต่ละชนิด (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 6-8 และ 11)
เอนไซม์ วัยทารกแรกเกิด
วัยทารก
วัยเด็ก
ยาทีเ่ ป็ นสารตัง้ ต้น
CYP1A2
ลดลง
ร้อยละ 50 ของผูใ้ หญ่
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
caffeine, theophylline
เมื่ออายุ 1 ปี
หลังอายุ 1 ปี
CYP2B6
ลดลง
ร้อยละ 50 ของผูใ้ หญ่
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
bupropion, methadone
CYP2C9
ร้อยละ 30
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
มากกว่าผูใ้ หญ่
warfarin, phenytoin,
ของผูใ้ หญ่
เมื่ออายุ 1-6 เดือน
เมื่ออายุ 3-10 ปี
NSAIDs
CYP2C19
ร้อยละ 30
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
มากกว่าผูใ้ หญ่
diazepam, PPIs
ของผูใ้ หญ่
เมื่ออายุ 6 เดือน
เมื่ออายุ 3-4 ปี
CYP2D6
ร้อยละ 30
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
opioids, β-blockers
ของผูใ้ หญ่
เมื่ออายุ 1 ปี
CYP2E1
ไม่มขี อ้ มูล
ร้อยละ 30-40
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
paracetamol
ของผูใ้ หญ่
เมื่ออายุ 10 ปี
CYP3A4
ร้อยละ 30-40
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
มากกว่าผูใ้ หญ่เมื่ออายุ macrolides, statins,
ของผูใ้ หญ่
เมื่ออายุ 1 ปี
1-4 ปี จากนัน้ ค่อย ๆ cyclosporine, midazolam
ลดลงจนใกล้เคียงผูใ้ หญ่
NSAIDs; non-steroidal anti-inflammatory drugs, PPIs; proton pump inhibitors
flavin-containing monooxygenase (FMO) ยังมีความ สาคัญ
ในกระบวนการเมแทบอลิซึมยาหลายชนิด เช่น nicotine,
clozapine, sulindac และ ranitidine เป็ นต้น การทางานของ
เอนไซม์ FMO เปลี่ ย นแปลงตามวัย คล้ า ยกับ CYP3A
กล่ า วคือ FMO1 จะมีแ บบแผนพัฒ นาการคล้า ยคลึง กับ
CYP3A7 โดยมีการทางานมากทีส่ ดุ เมื่อทารกในครรภ์มอี ายุ
ครรภ์ 8-15 สัปดาห์ จากนัน้ จึงค่อยลดลงและหมดไปภายใน
72 ชัวโมงหลั
่
งเกิด และพบการทางานของเอนไซม์ FMO3
เมื่อเด็กมีอายุประมาณ 1-2 ปี โดย FMO3 จะมีความสาคัญ
ในปฏิกริ ยิ า N-oxygenation ของ trimethyl-amine (8)

3. 2 ก ลุ่ ม ป ฏิ กิ ริ ย า ใ นร ะ ย ะ ที่ 2 ( phase II
reactions) กระบวนการเมแทบอลิซมึ ในระยะนี้จะเพิม่ การ
ละลายน้ าของยาโดยเกิดปฏิกริ ยิ าสังยุค (conjugation) กับ
สารบางชนิดได้แก่ glutathione (glutathione conjugation),
glucuronide (glucuronidation), sulfate (sulfation) และ Nacetyl (N-acetylation) โดยใช้ เ อนไซม์ ท่ี เ จาะจง คื อ
glutathione-S-transferase (GST), uridine-5’-diphosphogucuronosyltransferase (UGT), sulfotransferase (SULT)
และ N-acetyltransferase (NAT) ตามลาดับ เอนไซม์แต่ละ
ชนิดอาจมีหลายไอโซไซม์ (isozyme) ที่ทาหน้ าที่จาเพาะ
และมีพฒ
ั นาการตามวัยทีแ่ ตกต่างกัน (ตารางที่ 8)

การทางานของเอนไซม์
CYP3A7 (เท่า)

20
15
10

5
0
ทารกในครรภ์ น้อยกว่า 1 วัน

1-7 วัน

8-28 วัน

1-3 เดือน

3-12 เดือน

ผูใ้ หญ่

รูปที่ 5. การทางานของเอนไซม์ CYP3A7 ในเด็กแต่ละช่วงวัยเปรียบเทียบกับผูใ้ หญ่ (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 8)
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ตารางที่ 8. พัฒนาการตามวัยของเอนไซม์ทใ่ี ช้ในปฏิกริ ยิ าระยะที่ 2 ของกระบวนการเมแทบอลิซมึ และตัวอย่างสารตัง้ ต้นของ
เอนไซม์แต่ละชนิด (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 8)
เอนไซม์
ทารกในครรภ์
วัยทารกแรกเกิด
วัยทารก/วัยเด็ก
สารตัง้ ต้นของเอนไซม์
UDP glucuronosyltransferase (UGT)
UGT1A1
ไม่มขี อ้ มูล
ลดลง
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่เมื่ออายุ bilirubin
ประมาณ 3-6 เดือน
UGT1A6
ไม่พบ
ลดลง
โดยใกล้เคียงผูใ้ หญ่เมื่อ zidovudine, paracetamol
อายุประมาณ 10 ปี
UGT2B7
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
ลดลง
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่เมื่ออายุ morphine,
ประมาณ 2–3 เดือน
chloramphenicol
Sulfotransferase (SULT)
SULT1A1/3*
เพิม่ ขึน้
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่ ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
paracetamol, estrogen
Glutathione-S-transferase (GST)
GSTA1/2
ลดลง
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่ ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
GSTM
ลดลง
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่ ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
GSTP*
เพิม่ ขึน้
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่ ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
N-acetyltransferase (NAT)
NAT2
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่ ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
isoniazid
ปฏิกริ ยิ า glucuronidation ซึง่ อาศัยเอนไซม์ GST
เป็ น ปฏิกิริย าสาคัญ ของกระบวนการเมแทบอลิซึม ยาใน
ระยะที่ 2 มากทีส่ ุด โดยไอไซไซม์ UGT1A1 และ UGT2B7
มีการทางานเพิม่ ขึน้ ใกล้เคียงผูใ้ หญ่ตงั ้ แต่เด็กอยู่ในช่วงวัย
ทารก จึงควรระมัดระวัง และติดตามผลข้างเคียงจากการใช้
ยาทีเ่ ป็ นสารตัง้ ต้นของไอโซไซม์เหล่านี้ในเด็กวัยทารกแรก
เกิด เช่น morphine หรือ chloramphenicol เป็ นต้น ในขณะ
ที่พฒ
ั นาการของไอโซไซม์ UGT1A6 จะสมบูรณ์เต็มที่เมื่อ
เด็ก ย่ า งเข้า สู่ช่ ว งวัย รุ่ น ท าให้ป ฏิกิริย า glucuronidation
ของยาบางชนิดเช่น paracetamol เกิดขึน้ ในเด็กทารกและ
เด็กเล็กได้ชา้ กว่าในเด็กวัยรุ่นหรือผูใ้ หญ่ (8) แม้ว่าปฏิกริ ยิ า
sulfation จะสามารถช่ ว ยเมแทบอลิซึม ยา paracetamol
แล้ว ก็ต าม แต่ ป ฏิกิริย าดังกล่ าวมีความสามารถด้อยกว่า
ปฏิกริ ยิ า glucuronidation ดังนัน้ ในเด็กเล็กจึงมีโอกาสเกิด
ความเป็ นพิษจากยา paracetamol ได้ง่ายกว่าเด็กโตและ
ผูใ้ หญ่ (2, 6) ส่วนเอนไซม์ทใ่ี ช้ในปฏิกริ ยิ าสังยุคกับสารอื่น
สามารถทางานได้ด ีใ กล้เ คีย งผู ้ใ หญ่ ตัง้ แต่ช่ว งหลัง เกิด
อย่างไรก็ตาม สาหรับปฏิกิรยิ า N-acetylation นัน้ พบว่า
พหุ ส ัณ ฐาน (polymorphism) ของเอนไซม์ ส่ ง ผลต่ อ การ
เกิดปฏิกริ ยิ ามากกว่าพัฒนาการตามวัย (8)

การไหลเวียนเลือดไปตับมีพฒ
ั นาการตามวัย โดย
จะเพิม่ สูงขึน้ ใกล้เคียงกับผูใ้ หญ่ เมื่อเด็กมีอายุประมาณ 1 ปี
การให้ยาทีม่ สี ดั ส่วนการสกัดยาทีต่ บั สูงและสามารถจับกับ
โปรตีนได้ดีทางอื่นนอกเหนือจากทางปาก เช่น fentanyl,
midazolam, propofol หรือ ropivacaine ในเด็ก เล็ก ที่อ ายุ
น้อยกว่า 1 ปี ยาจะถูกขจัดออกจากร่างกายได้ลดลง เพราะ
ยาจะอยู่ใ นรูป อิสระมากขึ้น จากการที่เ ด็ก กลุ่ ม นี้ ย ัง สร้า ง
โปรตีนในเลือดได้น้อย อีกทัง้ ยังมีการไหลเวียนเลือ ดไปที่
ตับลดลง ยาจึงถูกเมแทบอลิซมึ ได้ลดลง จึงควรพิจารณาลด
ขนาดของยาเหล่านี้ในเด็กเล็ก ในขณะที่ยาที่มสี ดั ส่วนการ
สกัดยาทีต่ บั ต่า การขจัดยาจะขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการ
จับกับโปรตีนของยาเป็ นหลัก (7)
นอกจากตับ แล้ว ร่ า งกายของมนุ ษ ย์มีอีก หลาย
อวัยวะทีส่ ามารถเมแทบอลิซมึ ยาได้ แม้กระทังในเลื
่
อด โดย
อาศัย เอนไซม์ esterase ในปฏิ กิ ริ ย าการสลายด้ ว ยน้ า
(hydrolysis) ซึ่งการทางานของเอนไซม์ esterase จะน้ อย
ในช่วงวัยทารกแรกเกิด และจะสมบูร ณ์ ใ กล้เ คีย งผู้ใ หญ่
เมื่อ เด็ก มีอายุประมาณ 10–12 เดือ น ทาให้ก ระบวนการ
เมแทบอลิซ มึ ยาบางชนิดเกิดได้ช้ากว่าในทารกแรกเกิด
เช่น ยาชาเฉพาะที่ เป็ นต้น (2)
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ตารางที่ 9. ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการขจัดยาทางไตของเด็กแต่ละช่วงวัย เปรียบเทียบกับในผูใ้ หญ่ (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 2)
ปั จจัยทีส่ ง่ ผล
วัยทารกแรกเกิด
วัยทารก
วัยเด็ก
การกรองผ่านโกลเมอรูลสั
ลดลง
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่เมื่ออายุ 1 ปี
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
การหลังสารที
่
ท่ ่อไต
ลดลง
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
การดูดกลับสารทีท่ ่อไต
ลดลง
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
การขับยาออกโดยใช้โปรตีนขนส่ง
ลดลง
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
การขับยาออกโดยการแพร่ผ่าน
ลดลง
เพิม่ ขึน้
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
การขับยาทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นด่างอ่อน
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
ใกล้เคียงผูใ้ หญ่
4. การกาจัดยาทางไต

ทารกแรกเกิดก่อนกาหนดทีย่ งั มีการสร้างและการ
เติบโตของหน่ วยไตยังไม่สมบูรณ์ จะมีค่า GFR ประมาณ
0.6–0.8 มล./นาที/1.73 ตร.ม. ซึง่ ต่ ากว่าทารกแรกเกิดครบ
ก าหนดดัง แสดงในรูป ที่ 7 (2) ส่ง ผลให้ย าสามารถอยู่ใน
ร่างกายได้นานกว่า และมีค่าครึ่งชีวติ ที่ยาวนานกว่า เช่น
fluconazole มีค่ า ครึ่ง ชีวิต ในทารกแรกเกิด ก่ อ นก าหนด
มากกว่าทารกแรกเกิดครบกาหนด (88 ชัวโมง
่
และ 19.5–
25 ชัวโมงตามล
่
าดับ)
การหลังและดู
่
ดกลับสารทีท่ ่อไต ต้องอาศัยโปรตีน
ขนส่งที่อยู่บนเซลล์เยื่อบุท่อไต เมื่อแรกเกิดโปรตีนขนส่ง
เหล่านี้ทางานได้ไม่สมบูรณ์ จนกระทังเมื
่ ่ อเด็กมีอายุ 1-3 ปี
จึงจะสามารถทางานได้เท่ากับในผูใ้ หญ่ อย่างไรก็ตามอาจมี
ข้อยกเว้น เช่น P-gp ภายในเซลล์ท่อไตในเด็กเล็กสามารถ
ทางานได้ดกี ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผูใ้ หญ่ ยาบางชนิดทีเ่ ป็ น
สารตัง้ ต้นของ P-gp เช่น digoxin ในเด็กเล็กจึงจาเป็ นต้อง
ใช้ขนาดยาที่สูงกว่าผู้ใหญ่ นอกจากนี้ ปั สสาวะของทารก
แรกเกิดมีความเป็ นกรดมากกว่าผูใ้ หญ่ ทาให้ทารกแรกเกิด
มีก ารขับ ยาที่มีคุ ณสมบัติเ ป็ น กรดอ่ อ นออกทางปั ส สาวะ
ลดลง และดู ด กลับ ยาเหล่ า นั ้น มากขึ้น เช่ น ยาในกลุ่ ม
penicillin, cephalosporin หรือ sulfonamides ลดลง ในทาง
ตรงกัน ข้า ม ยาที่มีคุ ณสมบั ติเ ป็ น ด่ า งอ่ อ นจะถู ก ดู ด กลับ
ลดลง และถูกขับออกมากขึน้ (9)

ไตเป็ นอวัยวะหลักที่ทาหน้ าที่ขบั ยาและสารที่ได้
จากกระบวนการเมแทบอลิซึมออกจากร่ า งกาย ปั จ จัยที่
ส่งผลต่อค่าการขจัดยาทางไต (renal drug clearance; ClR)
ในเด็กแต่ละช่วงวัยเปรียบเทียบกับผูใ้ หญ่ แสดงดังตารางที่
9 โดยสามารถเขียนสมการอย่างง่ายได้ว่า ค่าการขจัดยา
ทางไต = อัต ราการกรองผ่ า นโกลเมอรู ลัส (glomerular
filtration rate; GFR) + การหลังสารที
่
ท่ ่อไต (active tubular
secretion; ATS) - การดูดกลับสารที่ท่อไต (active tubular
reabsorption; ATR) (2)
การก าจัด ยาทางไตในทารกแรกเกิด มีข้อ จ ากัด
เนื่องจากกายวิภาคและสรีรวิทยาของหน่ วยไต (nephron)
ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ ทารกแรกเกิดครบกาหนดจะมีค่า GFR
โดยเฉลีย่ 2–4 มล./นาที/1.73 ตร.ม. ในช่วงวันแรกหลังเกิด
ทารกจะมี ค วามต้ า นทานของหลอดเลื อ ดที่ ไ ต ( renal
vascular resistance) ลดลง ส่งผลให้มเี ลือดไหลไปเลีย้ งไต
(renal blood flow) มากขึ้น ทาให้ค่า GFR สูงขึ้นในช่วง 2
สัปดาห์แรก จนใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ เมื่ออายุประมาณ 1 ปี
นอกจากนี้ ในเด็กช่วงอายุประมาณ 2–5 ปี อาจมีค่า GFR
สูง ขึ้น มากกว่ า ผู้ใ หญ่ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ในเมื่อ มีค วาม
ผิดปกติของกระบวนการเมแทบอลิซมึ ของร่างกาย เช่น มี
ไข้ เป็ นต้น ดังแสดงในรูปที่ 6 (2)
อัตราการกรองผ่านโกลเมอรูลสั
(มล./นาที/1.73 ตร.ม.)

160
120
80
40
0

1-2 วัน 2-4 สัปดาห์ 2 เดือน

6 เดือน

1 ปี

2 ปี

6 ปี

12 ปี

รูปที่ 6. อัตราการกรองผ่านโกลเมอรูลสั โดยเฉลีย่ ของเด็กแต่ละช่วงอายุ (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 1)
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อัตราการกรองผ่านโกลเมอรูลสั
(มล./นาที/1.73 ตร.ม.)

80
60

ทารกแรกเกิดครบกาหนด

40

ทารกแรกเกิดก่อนกาหนด
น้าหนักน้อยกว่า 2 กก.
ทารกแรกเกิดก่อนกาหนด
น้าหนักน้อยกว่า 1.5 กก.

20
0
1-2 วัน

8-9 วัน

15-16 วัน

รูปที่ 7. อัตราการกรองผ่านโกลเมอรูลสั โดยเฉลีย่ ของทารกแรกเกิดครบกาหนด เปรียบเทียบกับทารกแรกเกิดก่อนกาหนดที่มี
น้าหนักตัวแตกต่างกัน (ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 5)
การเปลีย่ นแปลงการขจัดยาทางไตในเด็กวัยทารก
แรกเกิด และวัย ทารก ส่ง ผลต่ อ การก าหนดขนาดยาและ
ระยะห่ า งการให้ ย าของยาบางชนิ ด เช่ น การให้ ย า
gentamicin ซึ่งเป็ นยาในกลุ่ม aminoglycoside ในกรณีท่มี ี
การติดเชือ้ รุนแรง ในวัยรุ่นและผูใ้ หญ่ทม่ี คี ่า GFR ปกติ (85130 มล./นาที/ 1.73 ตร.ม.) จะกาหนดระยะห่างการให้ยา
เป็ นทุก 8 ชัวโมง
่
ในขณะทีเ่ ด็กเล็กทีม่ ี GFR มากกว่า 130
มล./นาที/1.73 ตร.ม. จะกาหนดระยะห่างการให้ยาเป็ นทุก
6 ชัวโมง
่ หรือในทารกแรกเกิดในช่วงสัปดาห์แรก จะกาหนด
ระยะห่างการให้ยาเป็ นทุก 18–36 ชัวโมงเพื
่
่อให้ระดับยาอยู่
ในช่วงการรักษา (2)
ผลของพัฒ นาการตามวัย ด้ า นร่ า งกายต่ อ เภสัช พล
ศาสตร์ (1, 2)
เภสัชพลศาสตร์ เป็ นความรูท้ ใ่ี ช้อธิบายผลของยา
ทีก่ ระทาต่อร่างกาย โดยยาไปจับกับตัวรับ (receptor) ชนิด
ต่าง ๆ และส่งสัญญาณให้เซลล์หลังสารตั
่
วกลาง (mediator)
เพื่อ กระตุ้ น หรือ ยับ ยัง้ การท างานของอวัย วะเป้ า หมาย
สาเหตุ หนึ่งที่ทาให้ขนาดยา midazolam และ fentanyl ใน
เด็กวัยทารกแรกเกิด น้อยกว่าเด็กช่วงวัยอื่นหรือผู้ใหญ่ คือ
ทารกแรกเกิดมีตวั รับของสารสื่อประสาท γ-aminobutyric
acid (GABA) และ μ-opioid น้อยกว่าวัยอื่น ซึง่ ตัวรับของ
สารสือ่ ประสาทเหล่านี้จะมีจานวนเพิม่ มากขึน้ ตามวัย
ข้อมูลในปั จจุบนั เกี่ยวกับพัฒนาการตามวัยด้าน
ร่างกายต่อเภสัชพลศาสตร์ยงั มีเพียงเล็กน้อย และยังขาด
ข้อสรุปทีช่ ดั เจน แต่อนุ มานได้ว่าเภสัชจลนศาสตร์ส่งผลต่อ
เภสัชพลศาสตร์ของยา กล่าวคือหากพัฒนาการตามวัยด้าน
ร่างกายส่งผลให้มยี าทีอ่ ยู่ในรูปอิสระอยู่ในเลือดมากขึน้ เช่น

อาจเนื่องมาจากการดูดซึมมากขึน้ จับกับโปรตีนได้น้อยลง
ถูกขจัดออกจากร่างกายด้วยกระบวนการเมแทบอลิซมึ ทีต่ บั
ลดลง หรือ ขับ ออกทางไตลดลง จะท าให้ยาสามารถออก
ฤทธิได้
์ มากขึน้ จนอาจเกิดความเป็ นพิษ ในทางกลับกันหาก
พัฒนาการตามวัยด้านร่างกายส่งผลให้ยาอยู่ในรูปอิสระอยู่
ในร่างกายได้ลดลง อาจทาให้ยาออกฤทธิได้
์ ลดลงจนอาจ
หมดประสิทธิภาพในการรักษา เช่น phenytoin โดยปกติ
สามารถจับกับ albumin ได้รอ้ ยละ 95 ในผูใ้ หญ่ แต่ในทารก
แรกเกิด ยาจับ กับ albumin ได้ เ พีย งร้ อ ยละ 80 จึง เพิ่ม
ปริมาณยาในรูปอิสระได้มากถึง 4 เท่า (เพิม่ จากร้อยละ 5
เป็ นร้อยละ 20) ซึ่งอาจเกิดผลข้างเคียงหรือความเป็ นพิษ
จากยาได้ ในทางกลับกัน ampicillin สามารถจับกับ albumin
ได้เพียงร้อยละ 20 และร้อยละ 10 ในผู้ใหญ่และทารกแรก
เกิดตามลาดับ ปริมาณยาที่อยู่ในรูปอิสระเพิ่มสูงขึน้ เพียง
เล็ ก น้ อ ยจากร้ อ ยละ 80 เป็ นร้ อ ยละ 90 ไม่ ส่ ง ผลในแง่
ผลข้างเคียงและการเกิดพิษจากยา
เด็กแต่ละวัยมีรายงานการเกิดอาการข้างเคียงจาก
ยาบางชนิดแตกต่างกันในเด็กแต่ละช่วงวัย เช่นยา valproic
acid ท าให้ เ กิด พิษ ต่ อ ตับ ในเด็ก เล็ก มากกว่ า เด็ก โต ยา
diphenhydramine มัก เกิด ผลข้า งเคีย งต่ อ ระบบประสาท
ส่วนกลางในเด็กวัยทารกมากกว่าเด็กวัยอื่น ในขณะที่เด็ก
วัยรุ่นมักจะมีปัญหาน้ าหนักเพิ่มจากยาในกลุ่มยาต้านจิต
เภทรุ่นที่ 2 มากกว่าวัยอื่น นอกจากนี้มรี ายงานว่า การใช้ยา
cyclosporine ในเด็ ก อายุ น้ อ ยกว่ า 1 ปี หรื อ การใช้ ย า
warfarin ในเด็ก ช่ ว งก่ อ นวัย รุ่ น ต้ อ งใช้ข นาดยาเฉลี่ย ต่ อ
น้าหนักตัวต่ากว่าผูป้ ่ วยวัยอื่น เนื่องจากอาจเกิดผลข้างเคียง
จากยาได้มากขึน้ ในช่วงวัยดังกล่าว
ทัง้ นี้ เพื่อ ให้เ ห็น ภาพมากขึ้น จึง ขอยกตัว อย่าง
ขนาดยาทีม่ คี วามแตกต่างกันในผูป้ ่ วยแต่ละช่วงวัย ซึง่ เป็ น
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ผลมาจากพัฒนาการตามวัยด้านร่างกายที่ส่งผลต่ อเภสัช
จลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ ดังแสดงในตารางที่ 10

บทสรุป
เด็กเป็ นกลุ่มผูป้ ่ วยทีม่ คี วามซับซ้อน เนื่องจากเป็ น
ช่ ว งวัย ที่มีอ งค์ป ระกอบของร่ า งกาย และพัฒ นาการของ
ระบบอวัยวะแตกต่างกัน โดยเฉพาะในเด็กวัยทารกแรกเกิด

วัยทารก หรือในเด็กเล็กทีม่ อี ายุน้อยกว่า 2 ปี มีพฒ
ั นาการ
ด้านร่างกายอย่างรวดเร็วและแตกต่างจากผูใ้ หญ่เป็ นอย่าง
มาก ปั จจุบนั มีการศึกษาทางคลินิกซึ่งให้ขอ้ มูลขนาดยาใน
ผูป้ ่ วยเด็กแต่ละช่วงวัยมากขึน้ ซึง่ สามารถสืบค้นได้ทงั ้ จาก
แหล่ ง ข้ อ มู ล ตติ ย ภู มิ เช่ น หนั ง สื อ แอปพลิ เ คชั น บน
โทรศัพท์มอื ถือ อินเทอร์เน็ต หรือฐานข้อมู ลทางการแพทย์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่าง ๆ ที่มคี วามน่ าเชื่อถือ หรืออาจใช้

ตารางที่ 10. ผลของพัฒนาการตามวัยด้านร่างกายของผู้ป่วยเด็กแต่ละวัยต่อขนาดยาที่ใช้บ่อยในเด็กเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่
(ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 1 และ 10)
ยา
ขนาดยาโดยเฉลีย่ 1
ปั จจัยหลักทีท่ าให้
ขนาดยาแตกต่างกัน
วัยทารกแรกเกิด
วัยทารก
วัยเด็ก
วัยผูใ้ หญ่
ครบกาหนด
amikacin
15-17.5 มก./กก. 15-20 มก./กก.
15-20 มก./กก.
15-20 มก./กก. การขับยาทางไต
ทุก 24 ชม.
ทุก 24 ชม.
ทุก 24 ชม.
ทุก 24 ชม.
และการกระจายยา
aminophylline
1.9 มก./กก.
1.9 มก./กก.
0.89-1.01
0.51
เมแทบอลิซมึ ยาทีต่ บั
ทุก 12 ชม.
ทุก 12 ชม.
มคก./กก./ชม.
มคก./กก./ชม.
ceftazidime
50 มก./กก.
50 มก./กก.
50 มก./กก.
15-30 มก./กก. การขับยาทางไต
ทุก 12 ชม.
ทุก 8 ชม.
ทุก 8 ชม.
ทุก 8-12 ชม. และการกระจายยา
clindamycin
5 มก./กก.
10 มก./กก.
10 มก./กก.
4-12 มก./กก. เมแทบอลิซมึ ยาทีต่ บั
ทุก 6-12 ชม.
ทุก 6-8 ชม.
ทุก 6-8 ชม.
ทุก 6-12 ชม.
digoxin
4-5 มคก./กก.
1-24 เดือน :
2-5 ปี : 2.5-5 มคก./
2-4 มคก./กก. การดูดซึมยา
5-7.5 มคก./กก.
ทุก 12 ชม.
กก. ทุก 12 ชม.
ทุก 24 ชม.
การขับยาทางไต
ทุก 12 ชม.
5-10 ปี 5-10 มคก./
การกระจายยา และ
กก. ทุก 24 ชม.
เภสัชพลศาสตร์
gentamicin
4-5 มก./กก.
4.5-7.5 มก./กก.
4.5-7.5 มก./กก.
5-7 มก./กก.
การกาจัดยาทางไต
ทุก 24 ชม.
ทุก 24 ชม.
ทุก 24 ชม.
ทุก 24 ชม.
และการกระจายยา
phenytoin
2-4 มก./กก.
2-4 มก./กก.
2-4 มก./กก.
1.5-3 มก./กก. เมแทบอลิซมึ ยาทีต่ บั
ทุก 12 ชม.
ทุก 12 ชม.
ทุก 12 ชม.
ทุก 8 ชม.
และการกระจายยา
phenobarbital
3-4 มก./กก.
3-5 มก./กก.
น้อยกว่า 5 ปี : 3-5 1-3 มก./กก. แบ่ง เมแทบอลิซมึ ยาทีต่ บั
ทุก 24 ชม.
ทุก 24 ชม.
มก./กก.ทุก 24 ชม. ให้ทุก 12-24 ชม. และการกระจายยา
มากกว่า 5 ปี : 2-3
มก./กก.ทุก 24 ชม.
ranitidine
1.5-2 มก./กก./วัน 2-6 มก./กก./วัน
3-6 มก./กก./วัน
5 มก./กก./วัน การขับยาทางไต
แบ่งให้ทุก 8 ชม. แบ่งให้ทุก 8 ชม. แบ่งให้ทุก 6 ชม. แบ่งให้ทุก 12 ชม. และการกระจายยา
1: ขนาดยาโดยเฉลีย่ ในข้อบ่งใช้เดียวกันและให้ทางหลอดเลือดดา ยกเว้น digoxin ให้ทางปาก เปรียบเทียบกับผูใ้ หญ่ทม่ี นี ้าหนัก
ประมาณ 60-70 กิโลกรัม ขนาดยาในตารางข้างต้นไม่สามารถนาไปอ้างอิงเพื่อใช้ในผูป้ ่ วยเฉพาะรายได้เนื่องจากยาแต่ละชนิดมี
หลายข้อบ่งใช้ ซึง่ แต่ละข้อบ่งใช้จะมีความแตกต่างกันของขนาดยาและระยะห่างการให้ยา
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ข้ อ มู ล จากวรรณกรรมปฐมภู มิท่ีตี พิ ม พ์ ใ นวารสารทาง
การแพทย์ หากไม่พบว่ามีขนาดยาทีใ่ ช้ในเด็ก ควรใช้ความ
เข้มข้นของยาในเลือดหรืออวัยวะเป้ าหมายมาบูรณาการเข้า
กับความรู้เรื่องเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ตาม
พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กแต่ละช่วงวัยมาช่วยในการ
กาหนดหรือปรับขนาดยา โดยควรตระหนักอยู่เสมอว่า เด็ก
จึง ไม่ ใ ช่ ผู้ใ หญ่ ย่อ ส่ว น ดัง นัน้ จึง ไม่ อ าจปรับ ขนาดยาเป็ น
สัด ส่ว นตามอายุ ห รือ ขนาดร่ า งกาย ไม่ ว่ า จะเป็ น น้ า หนัก
หรือพืน้ ทีผ่ วิ กาย เว้นแต่ยงั ขาดข้อมูลการศึกษาหรือยังไม่มี
การกาหนดขนาดยาชนิดนัน้ ที่แน่ นอนในผู้ป่วยเด็ก หาก
ผูป้ ่ วยมีความจาเป็ นต้องใช้ยา จึงอนุโลมให้ใช้วธิ เี หล่านัน้ ใน
ผู้ ป่ วยเฉพาะราย เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ย าในผู้ ป่ วยเด็ ก เกิ ด
ประสิทธิภาพในการรักษาและมีความปลอดภัย

3.
4.

5.

6.

กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณ เภสัชกรหญิงนวภรณ์ วิมล
สาระวงค์ และเภสัชกรหญิงรวิวรรณ วิทวัสสาราญกุล ทีไ่ ด้
กรุณาอ่านและตรวจทานต้นฉบับ พร้อมให้คาแนะนาในการ
เรียบเรียงบทความ และขอขอบคุณผูป้ ่ วยเด็กทุกรายทีเ่ ป็ น
ครูและแรงบันดาลใจให้แก่ผเู้ ขียน
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