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อะโทรปีน

 อะโทรปีน (atropine) หรอื hyoscyamine เป็นสาร alkaloid ที่พบอยู่ในพชื Atropa belladonna ซึ่งมกีารสกดั

และใช้มาจนถงึปัจจบุนัเป็นระยะเวลามากกว่า 200 ปี และนอกจาก atropine แล้วยงัมสีารชนดิอื่นที่มคีณุสมบตัิ

ในการออกฤทธิ์คล้ายกนั เช่น scopolamine ที่พบในพชื Datura	 stramonium เป็นต้น โดยโครงสร้างทางเคมขีอง       

อะโทรปีนจดัเป็น tertiary amine ดงัรูปที่ 5 ท�าให้สามารถผ่านเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางได้ง่าย1 

เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์

 อะโทรปีนถูกดูดซึมได้ดีทั้งในทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ และกล้ามเนื้อ โดยพบว่ายามีค่าการ    

กระจายตวั (volume of distribution) 2-2.6 ลติร/กโิลกรมั2 และมคี่าครึ่งชวีติ (elimination half-life) ประมาณ 2-4 

ชั่วโมง2 ในเดก็ค่าครึ่งชวีตินี้จะยาวขึ้น  ร้อยละ 60 ของยาจะถูกขบัออกทางไต ส่วนที่เหลอืขบัออกทางตบั2

 ปุ่มรบัสญัญาณ (receptor)  muscarinic cholinergic นี้ มอียู่ทั้งในประสาทอตัโนมตั (autonomic nervous 

system) และประสาทส่วนกลาง (central nervous system) เมื่อสารสื่อประสาท acetylcholine จบักบัปุ่มรบัสญัญาณ 

muscarinic cholinergic จะท�าให้เกดิการส่งต่อสญัญาณในเซลล์ (second messengers) โดยอาศยั G proteins ชนดิ

ต่างๆ อะโทรปีนสามารถจบักบัปุ่มรบัสญัญาณ muscarinic cholinergic และออกฤทธิ์โดยการแย่งกบัสารสื่อ

ประสาท acetylcholine ในการจบักบัปุ่มรบัสญัญาณนี้ แต่เมื่อจบัแล้วไม่ก่อให้เกดิการส่งต่อสญัญาณต่อไป ผลที่

เกดิจงึท�าให้ไม่มกีารกระตุ้น muscarinic cholinergic ถอืว่าเป็นการยบัยั้ง muscarinic cholinergic1,2 
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 ขนาดยาสมัพนัธ์กบัลกัษณะทางคลนิกิ (dose-dependent clinical effects) เช่นในขนาดที่ต�่ากว่า 0.5 มลิลกิรมั

จะท�าให้หวัใจเต้นช้าลง ปากแห้ง แต่ในขนาด 5 มลิลกิรมัจะท�าให้มปีัสสาวะล�าบาก และการท�างานของล�าไส้ลด

ลงเป็นต้น3

ข้อบ่งใช้ 

 รักษาภาวะเป็นพิษเฉียบพลันจากออร์กาโนฟอสฟอรัสและคาร์บาเมต เฉพาะส่วนที่เกิดจากฤทธิ์ที่เป็น 

muscarinic cholinergic

 หวัใจเต้นช้า (bradycardia) 

 ภาวะหวัใจหยดุนิ่ง (asystole) 

 หลอดลมตบี (bronchospasm)

ข้อห้ามใช้

 แพ้ยาอะโทรปีน 

 โรคต้อหนิชนดิมมุแคบ (narrow-angle glaucoma) 

ข้อควรระวัง

 ผู้ป่วยที่ได้รับอะโทรปีนเกินขนาดจะเกิดอาการเป็นพิษได้ โดยมีอาการและอาการแสดงคือสับสนวุ่นวาย 

ไข้ หวัใจเต้นเรว็ หากผู้ป่วยมอีาการดงักล่าว ควรหยดุการให้อะโทรปีน หลงัจากผู้ป่วยหายดแีล้ว สามารถเริ่มให้

ยากลบัเข้าไปใหม่ได้ โดยควรพจิารณาปรบัลดขนาดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัอาการของคนไข้เป็นหลกั

อาการอันไม่พึงประสงค์

 อาการไม่พงึประสงค์ที่พบบ่อยมกัเป็นฤทธิ์เป็น antimuscarinic cholinergic เช่น ปากแห้ง ตาพร่ามวั ปัสสาวะ

ล�าบาก เพิ่มความดนัลูกตา และไข้ เป็นต้น

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น 

 ไม่มปีฏกิริยิาต่อยาอื่นที่ส�าคญั

ขนาดและวิธีใช้ 

 การบรหิารยาอะโทรปีนสามารถท�าได้ทั้งการฉดีเข้าหลอดเลอืดด�า กล้ามเนื้อ หรอืทางเดนิหายใจ เช่น

การพ่น หรือให้ผ่านทาง endotracheal tube แต่ในภาวการณ์ได้พิษเฉียบพลันจากออร์กาโนฟอสฟอรัส หรือ

คาร์บาเมตนั้น  มกัจะให้ทางหลอดเลอืดด�าเป็นหลกั2 

 ขนาดยา4,5: Loading dose: 1.8 มลิลกิรมั IV

   Maintenance dose: 10-20% ของ loading dose IV drip ต่อชั่วโมง
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 เป้าหมายที่ส�าคญัในการให้ยามดีงันี้

 1. เสมหะลดลง 

 2. หวัใจเต้นมากกว่า 80 ครั้งต่อนาท ีและ

 3. ความดนัโลหติซสิโตลคิสูงกว่า 80 มลิลเิมตรปรอท

 การปรบัขนาดยา ท�าได้โดยให้เริ่มด้วยขนาด 1.8 มลิลกิรมั (0.05-0.1 มลิลกิรมั/กโิลกรมัในเดก็) และ

ประเมนิผู้ป่วยทกุ 3-5 นาท ี ถ้าพบว่าผู้ป่วยยงัไม่ตอบสนองต่อยา ให้เพิ่มขนาดยาขึ้นเป็น 2 เท่าไปเรื่อยๆจนกว่า

ผู้ป่วยจะมกีารตอบสนองและได้ผลตามเป้าหมายข้างต้น และให้ถอืว่าขนาดยาที่ได้นี้เป็น loading dose หลงัจาก

นั้นจงึให้ยาที่เป็น maintenance dose ขนาดของยาต่อชั่วโมงคอืร้อยละ 10-20 ของ loading dose และให้ทางหลอด

เลอืดด�าต่อไป แล้วเฝ้าประเมนิผู้ป่วยเป็นระยะต่อไป4,5 

รูปแบบของยา 

 ยาอะโทรปีนเป็นสารละลายบรรจุในหลอด  ขนาดหลอดละ 0.6 มิลลิกรัม (0.6 มิลลิกรัม/ampule) 
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