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 นาล็อคโซน

 ในอดตีจนถงึปัจจบุนัได้มกีารพยายามค้นหายากลุ่ม opioid agonists เพื่อให้ยงัประโยชน์ทางการแพทย์

โดยไม่ให้มฤีทธิ์ในการเสพย์ตดิ แต่ในระหว่างการวจิยัหาสารดงักล่าวกม็กีารค้นพบสารหลายชนดิที่ทั้งมฤีทธิ์      

agonist, antagonist, และ partial agonist-antagonist และต่อมาในที่สดุกไ็ด้มกีารสงัเคราะห์นาลอ็คโซน (naloxone) 

ขึ้นในปี ค.ศ.19601  ซึ่งนาลอ็คโซนเป็นยาที่นยิมใช้ในการต้านฤทธิ์ของ opioids  

เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์

 นาลอ็คโซน เป็น pure antagonist และม ีaffinity สูงมากต่อ opioid receptors และสูงกว่า opioid agonist      

ดงันั้นนาลอ็คโซนจงึสามารถ displace opioid agonist ได้ และเป็นแบบ reversible2 

 Opioid receptors มอียู่ 3 ชนดิหลกัคอื mu, kappa และ delta opioid receptors, นาลอ็คโซนจะม ีaffinity 

สูงสดุต่อ mu receptor ซึ่งเป็น receptor ที่ท�าให้เกดิ analgesia, sedation, miosis, euphoria, respiratory depression 

และ decreased gastrointestinal motility ซึ่งจะพบว่าเป็นปัญหาหลกัจากการเป็นพษิของยากลุ่ม opioids1

 Onset of action แบ่งตามทางที่ได้รบัยา: intravenous (IV) 1-2 นาท,ี subcutaneous (SC) 5.5 นาท,ี intralingual 

30 วนิาท,ี intranasal (IN) 3.4 นาท,ี inhalation 5 นาท,ี intramuscular (IM) 6 นาท,ี  endotracheal 60 วนิาที

 ชวีประสทิธผิลของยา (bioavailability) ร้อยละ 6, distribution half-life ประมาณ 5 นาท,ี ปรมิาตรการกระจาย 

(volume of distribution) 0.8-2.64 ลติรต่อน�้าหนกัตวั 1 กโิลกรมั, elimination half-life 60-90 นาทใีนผู้ใหญ่ และจะยาว

กว่านี้ 2-3 เท่าในทารกแรกเกดิ, duration of action 20-90 นาท ี นาลอ็คโซนถูกท�าลายที่ตบัเป็นสารประกอบหลายชนดิ

รวมถงึ glucuronide1  

ข้อบ่งใช้

 ใช้แก้พษิกรณมี ี narcotic depression หรอื respiratory depression จากการใช้ยากลุ่ม opioids เกนิขนาด 

หรอืใช้แก้ฤทธิ์การกดการหายใจชนดิรนุแรง (severe respiratory depression) จากยากลุ่ม opioids3

อาจารย์นายแพทย์ฤทธิรักษ์  โอทอง 

ภำควชิำเวชศำสตร์ฉกุเฉนิ คณะแพทยศำสตร์วชริพยำบำล

มหำวทิยำลยันวมนิทรำธริำช

(Naloxone)



22                                                         ยาต้านพิษ ๕ ยาต้านพิษ ๕                                                          23

ข้อห้ามใช้
 ไม่มขี้อห้ามใช้ หากใช้ไปเพื่อการแก้ฤทธิ์การกดการหายใจจากยากลุ่ม opioids หรอืแก้พษิจาก acute   

opioid overdose2

ข้อควรระวัง

 การให้ยานาลอ็คโซนในขนาดสูง หรอืเรว็เกนิไปทางเส้นเลอืดด�า (intravenous; IV)  อาจก่อให้เกดิภาวะ

ถอนยากลุ่ม opioids ในผู้ตดิยาได้ และควรระวงัในหญงิตั้งครรภ์เนื่องจากอาจท�าให้เกดิภาวะถอนยาใน fetus ได้

เนื่องจากยานาลอ็คโซนผ่านรกได้ สดุท้ายคอืกลุ่มที่ม ีcardiac irritability3

ภาวะอันไม่พึงประสงค์

 ภาวะอันไม่พึงประสงค์จากยานาล็อคโซนส่วนใหญ่ขึ้นกับขนาดและวิธีการบริหารยา โดยการให้ยา

ขนาดสูงและให้ทางเส้นเลือดด�าก็มีโอกาสที่ผู้ป่วยจะมีอาการถอนยากลุ่ม opioids ได้มากและรุนแรง4

 - การถอนยา (withdrawal symptoms) การถอนยาจากกลุ่ม opioids มักจะไม่เหมือนการถอนยาของ

ยากลุ่มอื่นๆ เนื่องจากมักจะไม่อันตรายถึงชีวิต เพราะค่าครึ่งชีวิตของยานาล็อคโซนสั้น อาการถอนยาจึงมัก

หมดไปเองใน 30-60 นาที กลุ่มอาการถอนยาจาก opioids ประกอบไปด้วยอาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย 

หัวใจเต้นเร็ว หนาวสั่น มีไข้ กระวนกระวาย น�้ามูกไหล จาม หาว เหงื่อออกมากขึ้น ขนลุก เป็นต้น

 - ชักเกร็ง (seizures) เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า อาการชักเกิดได้จากการขาดอ็อกซิเจนของสมอง

ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการชักในผู้ป่วยที่เกิดภาวะพิษจาก opioid  ส่วนการชักที่เกิดจากยานาล็อคโซนโดยตรง

ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่เป็นภาวะที่พบได้น้อยมาก

 - หัวใจหยุดเต้น (cardiac arrest) เช่นเดียวกับอาการชักเกร็งที่ภาวะขาดอากาศของสมองและร่างกาย

อาจท�าให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ ในเอกสารแนบที่มากับขวดยานาล็อคโซนได้กล่าวไว้ว่าหัวใจหยุดเต้น

อาจเกิดจากนาล็อคโซนได้ แต่สาเหตุไม่ชัดเจนอาจเกิดจากยาที่ใช้ร่วมกัน เช่น โคเคน

 - หัวใจเต้นเร็ว (tachycardia) เกิดขึ้นได้จากการถอนยากลุ่ม opioids

 - น�้าท่วมปอด (pulmonary edema) กลไกการเกิดยังไม่แน่ชัด อาจเกิดจาก neurogenic pulmonary   

edema ซึ่งเป็น centrally mediated massive catecholamine response แล้วท�าให้เกิดการ shift ของ blood 

volume เข้าไปสู่ pulmonary vascular bed ท�าให้เกิด hydrostatic pressures เพิ่มขึ้น ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งภาวะ

น�้าท่วมปอดอาจเกิดจากทางเดินหายใจมีการอุดกั้นบางส่วนหรือส่วนใหญ่ แล้วก่อให้เกิดแรงดันลมมากขึ้นใน

ขณะพยายามหายใจเข้า แล้วท�าให้มีการดึงน�้าเข้าสู่ alveoli แล้วท�าให้น�้าท่วมปอดตามมา

 - อื่นๆ เช่น flushing, hot flashes, hypo- or hypertension, hallucination
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ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

 ไม่มี

ขนาดและวิธีใช้

 นาลอ็คโซนสามารถบรหิารยาได้ดทีั้งโดยการฉดีเข้าเส้นเลอืดด�า  ชั้นไขมนัใต้ผวิหนงั (SC) ฉดีเข้ากล้าม

เนื้อ (IM)5 พ่นเป็นสเปรย์เข้าโพรงจมูก (IN) หรอืให้ทาง endotracheal tube แต่เนื่องจากยานี้ม ี ชวีประสทิธผิลต�่า

มากเมื่อบรหิารยาโดยการให้รบัประทาน2 จงึไม่ควรให้ผู้ป่วยรบัประทานเมื่อต้องการแก้พษิจากยากลุ่ม opioids 

หรอื opiates 

 การแก้พษิอย่างรวดเรว็โดยเฉพาะกรณมี ี respiratory depression ในห้องฉกุเฉนิหรอืโรงพยาบาล     

แนะน�าให้บรหิารยาแบบฉดีทางเส้นเลอืดด�าซึ่งจะให้ขนาดยาที่สูงอย่างรวดเรว็ ขนาดยาที่ใช้ขึ้นกบัชนดิของผู้ป่วย  

วตัถปุระสงค์ของการให้ยานาลอ็คโซนคอืการแก้ฤทธิ์ของ opioids ให้ผู้ป่วยสามารถมกีารหายใจที่ปกตแิต่พยายาม

หลกีเลี่ยงการเกดิภาวะถอนยาจากกลุ่ม opioids (to have adequate respiration, but avoid opioid withdraw)

 -  กรณผีู้ป่วยเป็น opioid non-dependence ฉดี 0.4 มลิลกิรมัทางเส้นเลอืดด�า 

 - กรณผีู้ป่วยเป็น opioid dependence ควรจะเริ่มด้วยขนาดต�่าๆก่อน โดยเริ่มจาก 0.04 มลิลกิรมัทาง

เส้นเลอืดด�า แล้วค่อยๆ เพิ่ม (titrate) เป็น 0.4 มลิลกิรมั หากยงัม ี respiratory depression อยู่ ให้เพิ่มขนาดเป็น     

2 มลิลกิรมั, 4 มลิลกิรมั และสดุท้าย 8-10 มลิลกิรมัทางเส้นเลอืดด�า หากได้ถงึ 10 มลิลกิรมั แล้วแต่ผู้ป่วยยงัซมึ

มากและยงัมกีารหายใจยงัไม่ด ีควรจะต้องคดิถงึการวนิจิฉยัอื่นๆแทนเช่น เป็นจากยา ชนดิอื่นที่กดระบบประสาท

ส่วนกลางได้ หรอืมภีาวะเลอืดออกในสมอง1

 การให้ maintenance dose หลงัจากผู้ป่วยมกีารหายใจเป็นปกตแิล้ว อาจจะจ�าเป็นต้องมกีารให้ mainte-

nance infusion ของนาลอ็คโซนต่อ เนื่องจากนาลอ็คโซนมคี่าครึ่งชวีติสั้นและออกฤทธิ์ได้เพยีง 30-90 นาท ีแต่ยา 

กลุ่ม opioid บางตวัออกฤทธิ์ยาวกว่ามากเช่น methadone ซึ่งอาจออกฤทธิ์เกนิ 24 ชั่วโมง 

 - Maintenance dose ให้ค�านวณโดยใช้ 2 ใน 3 ของขนาดยาที่ท�าให้ผู้ป่วยม ีadequate respiration มาเป็น 

dose ที่จะมาใช้ drip ต่อชั่วโมง แล้วแพทย์สามารถจะ titrate ขนาดยาต่อชั่วโมงขึ้นหรอืลงตามอาการได้เช่นหาก

ผู้ป่วยซมึมากขึ้น มกีารหายใจที่ลดลง กอ็าจให้ bolus dose เดยีวกบั dose ที่ท�าให้ม ี adequate respiration แล้ว

ค่อยปรบัอตัราการให้นาลอ็คโซนขึ้น แต่ในทางตรงข้ามหากผู้ป่วยเริ่มมอีาการถอนยารนุแรงขึ้นเช่นเริ่มมคีลื่นไส้ 

อาเจยีน กระวนกระวาย แพทย์กส็ามารถ titrate ยาลงได้1
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 - การหยดุยานาลอ็คโซนที่ให้เป็น IV infusion ขึ้นกบัชนดิของยากลุ่ม opioids ที่ผู้ป่วยใช้ หากเป็นเฮโรอนี

ที่มคี่าครึ่งชวีติสั้น การให้ นาลอ็คโซน  dose เดยีวกอ็าจเพยีงพอ แต่หากเป็น methadone หรอืยาที่เป็น sustained 

release ที่ออกฤทธิ์หลายชั่วโมง อาจจะต้อง drip นาลอ็คโซน  ไป 12-24 ชั่วโมง แล้วลองหยดุยาดูหลงัจากที่ผู้ป่วย

ตื่นด ีรู้เรื่องรู้ตวัด ีโดยให้หยดุยา นาลอ็คโซน  อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนจะตดัสนิใจจ�าหน่ายผู้ป่วย เนื่องจากยานา

ลอ็คโซนออกฤทธิ์ไม่เกนิ 2 ชั่วโมง หากฤทธิ์ของ opioids ยงัไม่หมด ผู้ป่วยกจ็ะซมึลงและม ีrespiratory depression 

กลบัมาใหม่ แต่หาก 2 ชั่วโมงแล้วผู้ป่วยยงัปกตดิ ีหายใจปกตดิ ีไม่ซมึ แพทย์กอ็าจพจิารณาจ�าหน่ายผู้ป่วยได้หาก

ไม่มปีัญหาทางการแพทย์อื่นๆเพิ่มเตมิ1

รูปแบบของยา

 ในประเทศไทยชื่อ DBL Naloxone ผลติโดยบรษิทั Hospira ซึ่งมใีช้ส�าหรบั injection  ขนาดยา vial ละ        

1 มลิลลิติร โดยม ี 0.4 มลิลกิรมัต่อมลิลลิติร กล่องละ 5 vials3
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