บทที่ 13 Gastrointestinal Digestive Enzymes
ก. ขอมูลเบื้องตน
ย า ใ น ก ลุ ม gastrointestinal
digestive enzymes หมายถึงยาที่
ประกอบดวยเอนซัยมตาง ๆ ที่สามารถยอย
สลายแปง (starch) และ ไกลโคเจน เชนเอน
ซัยม amylase (diastase, ptyalin)1 ยอย
สลายไขมั น เช น เอนซั ย ม lipase และย อ ย
สลายโปรตีนเชนเอนซัยม protease หรือ
ประกอบดวยเอนซัยมทั้งสามชนิดในรูปของ
pancreatin หรือ pancrelipase ซึ่งเปนเอน
ซัยมสกัดจากตับออน (pancreatic extract)
ของวัวหรือหมู 2 pancrelipase แตกตางจาก
pancreatin เ ฉ พ า ะ ที่ ค ว า ม แ ร ง ข อ ง ย า
(potency)
ตามมาตรฐาน USP ใน 1 มก. ของ
pancreatin มี lipase activity, amylase
activity, และ protease activity ไมนอยกวา
2 USP units, 25 USP units และ 25 USP
units ตามลําดับ2 สวน pancrelipase มี
lipase activity, amylase activity, และ
protease activity ไมนอยกวา 24 USP
units, 100 USP units และ 100 USP units
ตามลําดับ2
1

Amylase in MARTINDALE The Complete Drug
Reference. MICROMEDEX(R) Healthcare Series Vol.
127. Thomson Micromedex 2006
2
Pancreatic Enzymes in MARTINDALE The Complete
Drug Reference. MICROMEDEX(R) Healthcare Series
Vol. 127. Thomson Micromedex 2006 2

ข. ขอบงใชของ digestive enzymes ตาม
เอกสารกํากับยาในตางประเทศ
ในสหรัฐอเมริกา pancreatin และ
pancrelipase มีขอบงใช 3 เฉพาะในกรณี
pancreatic insufficiency รวมทั้งภาวะ
อุจจาระมีไขมันมาก (steatorrhea) อันเปน
ผลจาก 4 การดู ด ซึ ม อาหารที่ ผิ ด ปรกติ
(malabsorption) ผูปวยจะมีอาการอื่น ๆ
ของทางเดิ น อาหารร ว มด ว ยเช น ท อ งอื ด
(bloating), ปวดทอง (cramps), มีแกสมาก
ในทางเดินอาหาร (gas) และเบื่ออาหาร
(anorexia) อาการอื่น ๆ ของทางเดินอาหาร
ข า งต น เป น อาการเดี ย วกั น กั บ อาการ
dyspepsia (ธาตุพิการ, อาหารไมยอย) แตมี
สาเหตุแตกตางกันกลาวคือ dyspepsia5
อาจมีสาเหตุจากแผลในกระเพาะอาหารและ
ลําไส หรือมะเร็งของกระเพาะอาหาร แตสวน
ใหญมีสาเหตุที่ไมแนชัด (uncertain origin)
3

Pancreatin & Pancrelipase in Drug Monograph.
Clinical Pharmacology CD-ROM Ver 2.18 Gold
Standard 2005. 3
4
Pancreatic Insufficiency in Drug Consult
“PANCRELIPASE MICROSPHERES - COMPARATIVE
EFFICACY” MICROMEDEX(R) Healthcare Series Vol.
127. Thomson Micromedex 2006
5 Dyspepsia in 1.1 Dyspepsia and gastrooesophageal reflux disease. Joint Formulary
Committee. British National Formulary. 50 ed.
London: British Medical Association and Royal
Pharmaceutical Society of Great Britain; September
2005.
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Micromedex,
BNF และ Clinical
Pharmacology ระบุ ใ ห รั ก ษา dyspepsia
ดวย antacid, H2-receptor antagonist
เชน ranitidine, proton pump inhibitors
เชน omeprazle หรือ GIT (gastricl transit
time regulating agent) เชน metoclopramide
Pancreatic insufficiency มีสาเหตุ
จาก 6 cystic fibrosis, pancreatectomy,
gastrectomy, chronic pancreatitis หรือ
การอุ ดกั้น ของท อน้ํ า ย อ ยจากตั บออน เช น
การเปนมะเร็งของตับออน
ยาในกลุม digestive enzymes ไม
มีขอบงใชใน dyspepsia ที่ไมไดมีสาเหตุ
จาก pancreatic insufficiency
กรณี pancreatic insufficiency
แนะนําใหใชยาที่มี lipase activity 8000
USP unit ตอไขมันในมื้ออาหารทุก ๆ 17
กรั ม 3 ในประเทศอั ง กฤษจะให ย าครั้ ง ละ
5000-10000 unit ตอมื้ออาหาร

Classification7 แทบทุกชนิดมี pancreatin
เปนสวนประกอบ (ยกเวน Enzyplex®) ยา
ในกลุมนี้มักระบุขอบงใชในกรณี digestive
disorder และ dyspepsia ซึ่งกอใหเกิด
ความเขาใจผิดไดวาใหใชใน dyspepsia
จากทุ ก สาเหตุ ทั้ ง ที่ ค วรใช เ ฉพาะเมื่ อ
dyspepsia นั้ น มี ส าเหตุ จ าก pancreatic
insufficiency
ด า นล า งแสดงชื่ อ ยา
องคประกอบ และขอบงใช ของยาแตละชนิด
ในกลุม Digestives
- Combizym®
Pancreatin: Lipase 7400 u, protease
420 u, amylase 7000 u. Enzyme conc
from Aspergillus oryzae: Cellulase 70 u,
protease 10 u, amylase 170 u.
Indications: Enzyme insufficiency in the
stomach & intestinal tract. Dyspepsia of
various cause.

- Combizym Compositum®
Pancreatin: lipase 13500 u, protease
760 u, amylase 13000 u, enzyme conc
from Aspergillus oryzae : cellulase 400
u, protease 50 u, amylase 850 u, ox bile
extr 60 mg
Indications: Digestive trouble due to
affections of stomach, intestine, bile,
liver & pancreas. Conditions requiring
improvement in digestion.

- Creon 10000®
Minimicrospheres pancreatin 150 mg
(corresponding to lipase 10,000 iu,
amylase 8,000 iu, protease 600 iu)
Indications: Treatment of pancreatic
exocrine insufficiency eg cystic fibrosis,
chronic pancreatitis, pancreatectomy,
total gastrectomy.

ค. ขอบงใชของ digestive enzymes ตาม
เอกสารกํากับยาในประเทศไทย
ยาในกลุม digestive enzymes ที่มี
จําหนายในประเทศไทยจัดอยูในหลายกลุม
ยาจึงมีขอบงใชหลากหลาย เชน ยาที่จัดอยู
ในกลุ ม Digestives ตาม
MIMS

- Enzymet®
Pancreatin 200 mg, simethicone 40 mg
Indications: Digestive disorder &
abdominal distention due to intestinal
gas.

- Enzyplex®
Rizolipase,
diastase,
protease,
desoxycholic acid, dimethylpolysiloxane,
vit B1, vit B2, vit B6, vit B12,
niacinamide, Ca pantothenate

6 Pancreatin in 1.9 Drugs affecting intestinal

secretions. Joint Formulary Committee. British
National Formulary. 50 ed. London: British Medical
Association and Royal Pharmaceutical Society of
Great Britain; September 2005.
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Indications: In digestive disorders
manifested by bloating, belching,
flatulence, abdominal discomfort or a
feeling of fullness.

- Gaszym®
Outer layer: simethicone 20 mg. Entericcoated core: simethicone 40 mg,
pancreatin 200 mg.
Indications:
Digestive
disorder,
pancreatic deficiency, relief of abdominal
distension due to gastric & intestinal
gas.

- Pepsitase®
Pepsin 180 mg, diastase 30 mg, papain
60 mg, gentian extr 20 mg, pancreatin
20 mg, activated charcoal 90 mg, vit B1
2 mg
Indications: Dyspepsia, indigestion.

- Poly Enzyme-I®
Diastase 125 mg, papain 25 mg,
pancreatin 100 mg, vit B1 2 mg, vit B2
2
mg,
nicotinamide
25
mg,
diphenhydramine
HCl
12.5
mg,
homatropine methylbromide 1.25 mg,
simethicone 25 mg, activated charcoal
75 mg.
Indications: Digestive disorder, enzyme
deficiencies, chronic gastritis, dyspepsia,
chronic gastritis, dyspepsia.

- Polyenzyme N®
Pancreatin 400 mg, simethicone 40 mg
Indications: All kinds of digestive
disorder, geriatric dyspepsia, pancreatic
deficiency, relief of abdominal distention
due to gastric gas.

- Sanzyme-S®
Cellulase AP 20 mg, lipase MY 50 mg,
pancreatin 100 mg, sanzyme-N 100 mg
Indications:
Dyspepsia,
digestive
dysfunction due to impaired gallbladder,
liver, spleen & GIT function. Digestive
hypofunction
due
to
operation,
insufficient mastication.

ข อ สั ง เ ก ต เ กี่ ย ว กั บ ย า ใ น ก ลุ ม
Digestives ขางตน
1. ขอบงใชของ Creon 10000®
เปนขอบงใชที่ตรงตามขอเท็จจริงเพียงขนาน
เดีย ว นอกนั้นเปนขอบ งใชที่คลุมเครือและ
ก อ ให เ กิ ด การใช ย าอย า งไม ส มเหตุ ผ ลได
ทั้งสิ้น

2. ยาหลายชนิ ด ไม ร ะบุ ค วามแรง
ของ lipase activity ทําใหไมสามารถกะ
ขนาดยาให แ ก ผู ป ว ยได อ ย า งเหมาะสม
(บัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2547 ระบุใหยา
ในกลุมนี้ตองมี lipase activity ไมนอยกวา
1,200 USP unit ตอเม็ด)
3. ยาหลายชนิ ด กํ า หนดหน ว ยใน
MIMS โดยไมระบุมาตรฐานของหนวย การ
คํานวณขนาดยาจึงตองใชการสันนิษฐานวา
นาจะหมายถึงหนวยมาตรฐานใด เนื่องจาก
หนวยในการวัด activity ของเอนซัยมอาจ
เปน Ph.Eur unit, FIP unit หรือ USP unit
โดยขอเท็จจริงเมื่อคนจากแหลงขอมูลอื่นเชน
MIMS annual จึงทราบวา Combizym®
และ Combizym Compositum® ใช
มาตรฐาน FIP unit สวน Creon 10000 ซึ่ง
ระบุวาเปน iu (International Unit) ซึ่งโดย
ขอเท็จจริงคือ USP unit เปนตน หนวยทั้ง
สามมาตรฐานไมสามารถนํามาเปรียบเทียบ
กันไดโดยตรง ทั้งนี้ FIP unit มีความแรง
ใกลเคียงกับ Ph.Eur unit2 ผลขางเคียง
สําคัญประการหนึ่งของ gastrointestinal
digestive enzyme คือ กลุมอาการภาวะเกิด
พั ง ผื ด ข อ ง ลํ า ไ ส เ รี ย ก fibrosing
colonopathy ซึ่งสัมพันธกับปริมาณ lipase
activity ที่ผูปวยไดรับ3 การใชยาในกลุมนี้
โดยไมท ราบความแรงที่ แท จริงของยาอาจ
เกิดอันตรายตอผูปวยหรือไมไดประสิทธิภาพ
ตามที่ตองการ
4. ยาในกลุมนี้อาจไมสามารถใช
ทดแทนกั น ได เนื่ อ งจากยาแต ล ะชนิ ด มี
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activity
ของเอนซั ย ม แ ต ล ะชนิ ด และ
คุ ณ สมบั ติ ก ารดู ด ซึ ม ที่ แ ตกต า งกั น ดั ง มี
รายงานไว ใ นงานวิ จั ย ของ Hendeles และ
คณะ (1990)8
5. ยาในกลุมนี้ถูกทําลายโดยกรดใน
กระเพาะอาหารหากไมไดผลิตเปน enteric
coated
form เช น
Enzyplex®,
Pepsitase®, Polyenzyme N® และ
Sanzyme-S® การใชยาอยางถูกตองควรให
H2-receptor antagonist เชน ranitidine
เปนเวลา 1 ชั่วโมงกอนใหยาหรือใหยาพรอม
กับยาลดกรด (antacids)
“Histamine H(2)-receptor antagonists,
such as cimetidine or ranitidine, have
been given an hour before a dose in an
attempt to lessen destruction of the
pancreatic enzymes by gastric acid;
alternatively, antacids may be given with
the dose.” 2

ยาในกลุม digestive enzymes
บางชนิ ด อาจจั ด อยู ใ นกลุ ม Antiflatulents
(ซึ่ ง อยู ภ ายใต ก ลุ ม GIT
Regulators,
Antiflatulents & Anti-inflammatories ตาม
MIMS Classification) เชน
- Diasgest®
Diastase 50 mg, Na bicarbonate 60 mg,
Ca carbonate precipitate 60 mg, Al Mg
silicate 100 mg, scopolia extr 5 mg, vit
B1 1.5 mg
Indications: Dyspepsia, hyperacidity,
gastritis, heartburn, GI hypermotility.

- Magesto® (เม็ดรูปกลม)
- Magesto F® (เม็ดรูปสามเหลี่ยม)
8

Hendeles L, et al. Treatment failure after substitution
of generic pancrelipase capsules: correlation with in
vitro lipase activity. JAMA 1990; 263: 2459-61.

Mamylase 37.5 mg, diastase 25 mg, vit
B1 0.75 mg, scopolia extr 2.5 mg, Na
bicarbonate 50 mg, Ca carbonate 200
mg, cinnamon oil 0.3 mg, clove oil 0.3
mg, fennel oil 0.3 mg, ginger oil 0.4 mg,
orange peel oil 0.4 mg, menthol 1 mg,
Al(OH)3 gel 36.635 mg.
Indications: Gastric pain, heartburn,
belching,
overeating
&
drinking,
anorexia,
gastric
hypomotility,
hyperacidity, acute & chronic gastritis,
alcohol hangover, other gastroenteric
diseases due to dyspepsia, & disorders
of digestive functions.

- Pepfiz®
Papain 60 mg, fungal diastase 20 mg,
simethicone 25 mg
Indications: Treatment of flatulent
dyspepsia.

ข อ สั ง เ ก ต เ กี่ ย ว กั บ ย า ใ น ก ลุ ม
Antiflatulents ขางตน
1. ยากลุมนี้เปนที่นิยมใชอยาง
แพร ห ลายแม แ ต ใ นโรงเรี ย นแพทย เ ช น
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณมี Magesto F®
จํ า หน า ยในบั ญ ชี 2 9 และ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชี ย งใหม มี
Magesto®
จําหนายโดยจัดเปนยาในกลุม NR (ยานอก
บัญชียาหลักแหงชาติที่คณะกรรมการแพทย
รับรอง)10

9

เภสัชตํารับ 2547 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ (ยาในบัญชี 2
หมายถึง ยาที่มีไวเพื่อขายเทานั้น โดยทั่วไปไมสามารถเบิก
คาใช จายจากสภากาชาดไทยหรือทางราชการได ยกเว น
ไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ทางราชการกําหนด)
10
เภสัชตํารับ 2547 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
http://www.med.cmu.ac.th/hospital/dis/orga.html ปรับ
ปรุงครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 04 มค. 2549 (ยาในเภสัชตํารับของ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมแบงเปน 3 กลุม คือ ยา
ในบัญชียาหลักแหงชาติ (ED) ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ
(NS) และยานอกบัญชียาหลักแหงชาติที่คณะกรรมการ
แพทยรับรอง (NR)
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2. ยาในกลุมนี้ประกอบดวยเอนซัยม
ที่ใชยอยแปงคือ diastase และ mamylase
เปนสําคัญ สวน Pepfiz® มี papain ซึ่งเปน
เอนซั ย ม ย อ ยโปรตี น ทั้ ง หมดไม มี เ อนซั ย ม
ยอยไขมัน ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญที่สุด
ของ
gastrointestinal
digestive
enzymes11
”Lipase was regarded as the most
important enzyme, as lipase deficiency
is the most significant clinical factor in
patients with exocrine pancreatic
insufficiency.”

3. ยาในกลุ ม นี้ เ ป น ยาผสมซึ่ ง บาง
ชนิดมี active ingredients ในสูตรยาจํานวน
มากเชน Magesto® มีสารสําคัญมากถึง 13
ชนิด และ Diasgest มีสารสําคัญ 6 ชนิด ซึ่ง
ไมพบหลักฐานใด ๆ ดานประสิทธิภาพของ
ยาสูตรดังกลาวจากทุกฐานขอมูลที่คน เชน
Pubmed, Google Scholar, Micromedex,
BNF และ Clinical Pharamacology
4.
ยาบางชนิ ด โดยเฉพาะ
Magesto® และ Magesto F® กลาวอางถึง
สรรพคุ ณ ไว ม ากมายนอกเหนื อ จากการ
บรรเทาอาการ dyspepsia (ยามาตรฐานใน
การรักษา dyspepsia คือ antacid, H2receptor antagonist, proton pump
inhibitors หรือ GIT) จะขอกลาวถึง
ขอเท็จจริงเกี่ยวสรรพคุณบางประการที่กลาว
อางไวในขอบงใชดังกลาว เพื่อประกอบการ

11

Shaw DW, Barbezat GO. Comparative in vitro
enzyme activities of five commercially available
pancreatic supplements.N Z Med J. 1982 Jun
23;95(710):424-5.

วินิจฉัยวายานี้มีคุณสมบัติตามที่กลาวอาง
มากนอยเพียงใด
4.1 กรณีชวยยอยอาหาร ยานี้ไมมี
เอนซัยมชวยยอยโปรตีนและไขมัน คงมีแต
เอนซัยมที่ใชในการยอยแปง
4.2 กรณี alcohol hangover คาด
วาใชสรรพคุณของ vit B1 0.75 มก. ที่มีอยู
ในสูตรยา เมื่ อค น จาก pubmed
ดว ย
keyword ‘alcohol hangover’ พบเอกสาร
167 เรื่อง และคนดวย keyword thiamin พบ
เอกสาร 9,650 เรื่ อ ง
แต ห ากค น ด ว ย
keyword ทั้งสองรวมกันจะไมพบเอกสารใด
ๆ หมายความวา vit B1 ไมมีสรรพคุณ
เกี่ยวกับ alcohol hangover อยางไรก็ตาม
เมื่อคนใน Micromedex พบวา thiamin
ไดรับ FDA approval ในการรักษา acute
alcohol withdrawal syndrome แตตองใช
รวมกับ glucose infusion ในขนาดยา 100
มก. ตอ glucose 25 กรัม ดังนั้นจึงไมมี
หลั ก ฐานว า ยานี้ มี ส รรพคุ ณ ใน alcohol
hangover แตอยางใด และหากจะใชใน
alcohol withdrawal ตองใช vit B1 ในขนาด
สูง
4.3 กรณี hyperacidity, acute and
chronic gastritis คาดวาใชสรรพคุณ acid
neutrolising capacity ของ sodium
bicarbonate 50 มก. calcium carbonate
200 มก. และ aluminium hydroxide gel
36.625 มก. การใช sodium bicarbonate
เพื่อบรรเทาอาการ dyspepsia ที่เกิดจาก
กรดที่หลั่งมากเกินไปใชยาในขนาด 1 ถึง 5
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ก รั ม ต อ ค รั้ ง 12 ข น า ด ย า ข อ ง sodium
bicarbonate ที่ ผ สมอยู จึง มี น อ ยมากจนไม
นามีฤทธิ์ทางยา สวนขนาดยา calcium
carbonate ที่ใชในการลดกรดอาจใหได
ตั้งแต 0.75 กรัม – 3 กรัม (300-1,200 มก.
ของ elemental calcium)13 ดังนั้นหาก
ตองการใหได คุณสมบัติในการลดกรดจาก
calcium carbonate ตองใชยาอยางนอย 4
เม็ดตอครั้ง สวนขนาดยาของ aluminium
hydroxide gel คือ 600 มก. 14 ถึง 1 กรัม 15
ตอครั้ง ปริมาณยาที่ผสมอยูจึงมีขนาดต่ําจน
ไมนามีฤทธิ์ทางยา ขอนาสงสัยคือเหตุใดตอง
ผสมยาที่ออกฤทธิ์ลดกรดไวถึง 3 ชนิดในสูตร
ยาเดียวกัน โดยสองชนิดมีขนาดยาต่ํามาก
จนไมมีผลตอการออกฤทธิ์ของยาแตอยางใด
4.4 กรณี disorders of digestive
functions หากเอนซัยมในเม็ดยาจะออก
ฤทธิ์ ไ ด ต อ งผ า นไปยั ง ลํ า ไส เ ล็ ก โดยไม ถู ก
ทําลายโดยกรดในกระเพาะอาหาร2 จึงเปน
สาเหตุใหยาถูกออกแบบเปนสองชั้น “ยาเม็ด

ขนานนี้ ทํ า เป น เม็ ด ประกบกั น มี ลั ก ษณะคล า ย
แซนดวิช โดยประกอบดวยเอนไซมชวยยอย
อาหารชนิดตางๆ อยูตรงสวนกลาง สวนนอกเปน
ยาลดกรด เมื่อเม็ดยาผานเขาไปถึงกระเพาะ
อาหาร กรดจากน้ํายอยในกระเพาะอาหารจะ
ลดลงโดยฤทธิ์ของยาลดกรด เพราะฉะนั้นสวนที่
เปนเอนไซมชวยยอยอาหารซึ่งอยูในตอนกลาง
ของเม็ด จึงสามารถออกฤทธิ์ได“ 16 แตดวย

ปริมาณของยาลดกรดขนาดต่ําที่ผสมอยูใน
เม็ดยาดังไดกลาวไวในหัวขอ 4.3 เอนซัยมจึง
อาจถูกทําลายโดยกรด (โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อกินยาไมถึง 4 เม็ดตอครั้ง) สงผลใหยาไม
มีประสิทธิภาพตามที่คาดหวัง
4.5 Magesto® มีจําหนายในสอง
ประเทศคือประเทศไทยและฮองกง 17
ย า ที่ มี ส ว น ผ ส ม ข อ ง
gastrointestinal digestive enzyme ยังจัด
อยูในกลุม Laxative, Purgatives เชน
Flatulence Gastulence® หรือจัดอยูในกลุม
Phlebitis & Varicose Preparations / Antiinflammatory Enzymes เชน Proctase-P®
- Flatulence Gastulence®

12

Bicarbonate in MARTINDALE The Complete Drug
Reference. MICROMEDEX(R) Healthcare Series Vol.
127. Thomson Micromedex 2006
13
Calcium carbonate in Drug Monograph. Clinical
Pharmacology CD-ROM Ver 2.18 Gold Standard
2005.
14
Aluminum hydroxide in Drug Monograph. Clinical
Pharmacology CD-ROM Ver 2.18 Gold Standard
2005.
15
Aluminium hydroxide in MARTINDALE The
Complete Drug Reference. MICROMEDEX(R)
Healthcare Series Vol. 127. Thomson Micromedex
2006

Cascara dried extr 65 mg, capsicum
powd 8 mg, diastase 3 mg, ginger powd
48 mg, nux vomica dry extr 16 mg,
asafoetida tinct 0.325 mL)
Indications:
Antiflatulence,
mild
laxative.

- Proctase-P®
Proctase 10 mg, pancreatin 50 mg
Indications:
Inflammation,
edema,
tumefaction & hematoma; facilitation of

16

Magesto-F information. Available from
http://www.thairx.com/dmdrug.asp?did=mgtf
17
Magesto in MARTINDALE Product Index.
MICROMEDEX(R) Healthcare Series Vol. 127.
Thomson Micromedex 2006

7
sputum expectoration in resp tract
diseases. Relief of swelling after
operation and trauma, and sinusitis.

ขอสังเกตเกี่ยวกับยาทั้งสองตัวอยาง
ที่กลาวมาขางตน
1. ยาในบัญชียาหลักแหงชาติที่ใช
ในการบรรเทาอาการท อ งอื ด (flatulence)
คือ simethicone ซึ่งอาจใชเปนยาเดี่ยวหรือ
ยาผสมกับ antacid ซึ่งเปนยามาตรฐานที่ใช
ทั่วไปทั้งในประเทศอังกฤษ (ตาม BNF) และ
สหรัฐอเมริกา (Clinical Pharmacology)
โดย simethicone เปนยาชนิดเดียวที่ไดรับ
US FDA approval ใหใชในกรณีของ
flatulence18 โดยอนุมัติใหใชไดทั้งในเด็ก
และผู ใ หญ สู ต รยาข า งต น ที่ มี เ อนซั ย ม
diastase เปนสวนผสมเพื่อใชในขอบงชี้
flatulence ไมมีหลักฐานใดสนับสนุนการใช
ยานี้จึงไมไดรับการบรรจุไวในบัญชียาหลัก
แหงชาติ
อยางไรก็ตาม simethicone ไม
จั ด เป น ยาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพชั ด เจนในการ
บรรเทาอาการท องอื ด เนื่ อ งจากได รั บ การ
ดั ง นี้คื อ
ประเมิ น จาก Micromedex19
Efficacy: Evidence favors efficacy
Recommendation: Class IIa และ

Strength of Evidence: Category B สวน
Martindale20 ระบุวา ไมมีหลักฐานที่ดีที่
สนับสนุนการใช
simethicone ร วมกับ
antacid และไมมีหลักฐานสนับสนุนวายามี
ประสิ ท ธิ ภ าพจริ ง ในการบรรเทาอาการ
ทองอืดเนื่องจากการมีแกสมากในทางเดิน
อาหาร
“A brief review of the use of simeticone
for gastrointestinal symptoms concluded
that although it was commonly
prescribed in combination with an
antacid, there was no good evidence
that it provided additional benefit. Some
considered there was no convincing
evidence that it was effective for the
treatment of eructation, flatulence, or
other signs or symptoms of excess
gastrointestinal gas.“

2.
ในประเทศอั ง กฤษและ
สหรัฐอเมริกา ไมมีเวชปฏิบัติที่ใช protease
enzyme (เชน proctase และ pancreatin)
ในการบรรเทาการอั ก เสบ บั ญ ชี ย าหลั ก
แห ง ชาติ ไ ม บ รรจุ ย ากลุ ม นี้ ไ ว ใ นบั ญ ชี
เนื่องจากไมมีหลักฐานเพียงพอที่สนับสนุน
ประสิทธิภาพของยา (โปรดอานรายละเอียด
เพิ่มเติมในบท Serratiopeptidase Enzyme
ในหนั ง สื อ “หลั ก เกณฑ แ ละหลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษในการคัดเลือกยาเขาสูบัญชียาหลัก
แหงชาติ พ.ศ. 2547 เลม 1)
3. Proctase-P® มีจําหนายใน
ประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 21

18

Flatulence in DRUGDEX DRUG EVALUATIONS.
MICROMEDEX(R) Healthcare Series Vol. 127.
Thomson Micromedex 2006
19
Simethicone in Therapeutic Uses D) Flatulence.
DRUGDEX DRUG EVALUATIONS. MICROMEDEX(R)
Healthcare Series Vol. 127. Thomson Micromedex
2006

20

Simeticone Profile in MARTINDALE The Complete
Drug Reference. MICROMEDEX(R) Healthcare Series
Vol. 127. Thomson Micromedex 2006
21
Proctase-P in MARTINDALE Product Index.
MICROMEDEX(R) Healthcare Series Vol. 127.
Thomson Micromedex 2006
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4. Proctase-P® มี pancreatin เปน
องค ป ระกอบสํ า คั ญ เป น ยาในรู ป แบบ
capsule (ไมไดระบุวาเปน enteric coated
form) เอกสารกํากับยาระบุใหกินยาหลัง
อาหาร โดยไมไดกลาวถึงการปองกันยาจาก
การถูกทําลายโดยกรดในกระเพาะอาหาร
ง. สรุป
ย า ใ น ก ลุ ม gastrointestinal
digestive enzyme มีที่ใชเฉพาะกรณีที่
ผูปวยมีอาการของระบบทางเดินอาหาร อัน
เนื่ อ งมาจากความผิ ด ปรกติ ข องการหลั่ ง
น้ํ า ย อ ย จ า ก ตั บ อ อ น ( pancreatic
insufficiency) เชนกรณี cystic fibrosis
และ pancreatectomy เปนตน บัญชียาหลัก
แหงชาติบรรจุยาในกลุมนี้ไวโดยกําหนดให
เปนยาที่มี lipase activity ไมนอยกวา 1,200
USP unit ตอเม็ด ซึ่งยาในกลุมนี้มักจะระบุ
วามี pancreatin (หรือ pancrelipase) เปน
องคประกอบสําคัญ
ย า อื่ น ๆ ซึ่ ง เ ป น ที่ นิ ย ม ใ ช เ ช น
Diasgest®, Magesto® และ Flatulence
Gastulence® จะไมมีคุณสมบัติตามที่ระบุ
ไว ใ นบั ญ ชี ย าหลั ก แห ง ชาติ เนื่ อ งจากไม มี
องคประกอบที่มี lipase activity จึงไม
จัดเปนยาสําหรับขอบงใชขางตน

