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 โซเดียมไนโตรพลัสไซด์

 โซเดยีมไนโตรพลสัไซด์ (Sodium nitroprusside; SNP) เป็นยาลดความดนัโลหติสูงที่ออกฤทธิ์เรว็และสั้น 

(ultra-short acting) จงึบรหิารยาโดยการให้ทางเส้นเลอืดด�าในการรกัษาผู้ป่วยที่มภีาวะความดนัโลหติสูงฉกุเฉนิ 

(hypertensive emergency) ในปัจจบุนัได้น�ายามาใช้ในการรกัษาผู้ป่วยที่มอีาการขาดเลอืดที่อวยัวะส่วนปลายที่เกดิ

จากหลอดเลอืดแดงหดตวั (arterial vasoconstriction) เช่นภาวะ ergotism 

กลไกการออกฤทธ์ิ

 SNP จะถกูเปลี่ยนแปลง (metabolized) โดย smooth muscle cell ได้เป็น nitric oxide (NO) ซึ่งเป็น active      

metabolite โดย NO จะไปกระตุน้ guanylate cyclase ท�าให้เพิ่ม cyclic GMP ซึ่งมผีลท�าให้หลอดเลอืดขยายตวั  SNP 

นี้จะมผีลในการขยายหลอดเลอืดทั้งเส้นเลอืดด�าและหลอดเลอืดแดง ท�าให้ลด peripheral vascular resistance และ      

venous return ถงึแม้กลไกการออกฤทธิ์จะคล้ายกบั sodium nitroglycerin (NTG) โดยผ่าน NO เช่นเดยีวกนั แต่ NTG 

ในขนาดน้อย ๆ นั้นจะมผีลต่อเส้นเลอืดด�ามากกว่า และในขนาดสงูจงึจะมผีลต่อหลอดเลอืดแดง ฉะนั้น ถ้าต้องการ

กลไกการขยายหลอดเลอืดแดงมากกว่าจงึควรเลอืกใช้ SNP มากกว่า NTG

เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์

 SNP เป็นโมเลกลุที่ไม่เสถยีร มกีารย่อยสลายได้หากถกูแสงจงึเกบ็ในขวดสชีา การให้ยาทางเส้นเลอืดด�า

จงึต้องมกีารป้องกนัเพื่อไม่ให้ยาท�าปฏกิริยิากบัแสง โดยยาเริ่มออกฤทธิ์ประมาณ 30 วนิาทหีลงัให้ยา ออกฤทธิ์

สงูสดุเมื่อเวลา 2 นาท ีออกฤทธิ์นาน 3 นาท ีฉะนั้นการให้ยาจงึบรหิารยาแบบ continuous intravenous drip ขั้นตอน

การเปลี่ยนแปลง ของ SNP นอกจาก NO แล้วยงัได้เป็น cyanide ซึ่งต่อมา cyanide จะถกูเปลี่ยนแปลงที่ตบัได้เป็น          

thiocyanate และขบัออกทางปัสสาวะ ระยะเวลาในการขบัออกของ thiocyanate ประมาณ 3 วนัในผูป่้วยไตปกต ิแต่ใน

ผูป่้วยที่การท�างานของไตแย่ลงจะต้องใช้ระยะเวลามากขึ้น

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุดา วรรณประสาท

ภำควชิำเภสชัวทิยำ

คณะแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัขอนแก่น

(Sodium Nitroprusside)
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ข้อบ่งใช้

 1. ใช้ในการลดความดนัโลหติในผูป่้วยกลุม่ hypertensive emergency ที่ต้องการลดความดนัโลหติอย่างรวดเรว็

 2. ใช้ในการขยายหลอดเลอืดแดงในผู้ป่วยที่ได้รบัยากลุ่ม ergotamine แล้วเกดิ peripheral arterial spasm

ข้อห้ามใช้

 1. ในผู้ป่วยที่มภีาวะความดนัโลหติสูงเกดิจากการปรบัตวัของร่างกาย (compensatory hypertension) เช่น 

ผูป่้วยที่มภีาวะความดนัโลหติสงูร่วมกบัมกีารเพิ่มขึ้นของความดนัในกะโหลกศรีษะหรอืผูป่้วยที่มภีาวะ coarctation of aorta

 2. จะต้องมกีารใช้อย่างระมดัระวงัในผู้ป่วยที่มโีรคตบัร่วมด้วยเพราะการเปลี่ยนแปลง cyanide เป็นสารที่ 

ไม่ออกฤทธิ์จะลดลง ท�าให้มโีอกาสเกดิพษิจาก cyanide สูงขึ้น

ภาวะอันไม่พึงประสงค์

 1. หากลดความดนัโลหติเรว็เกนิไป อาจท�าให้เกดิอาการคลื่นไส้อาเจยีน ปวดศรีษะ เหงื่อออกมาก

 2. เกดิพษิจาก cyanide มกัพบในผูป่้วยที่ได้รบัยาขนาดสูง (10-15 ไมโครกรมั/กโิลกรมัของน�้าหนกัผูป่้วย/นาท)ี 

นานมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยผู้ป่วยจะมคีวามรู้สกึตวัลดลงและมภีาวะความเป็นกรดในเลอืดสูงขึ้น (lacticacidosis) 

ในผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจให้ sodium thiosulfate ป้องกนัได้ โดยให้ sodium thiosulfate 10 มลิลกิรมั ต่อ 1 มลิลกิรมัของ 

sodium nitropusside ที่ให้ทางเส้นเลอืดด�า 

 3. เกดิพษิจาก thiocyanate โดยมกัพบในผู้ป่วยที่มกีารให้ยาในขนาดสูง โดยให้ขนาดมากกว่าหรอืเท่ากบั 

3 ไมโครกรมั/กโิลกรมัของน�้าหนกัผูป่้วย/นาท ี ต่อเนื่องกนัมากกว่า 48 ชั่วโมง หรอืผูป่้วยที่มกีารท�างานของไตลดลง 

โดยอาจพบได้ในผู้ป่วยที่ขนาด 1 ไมโครกรมั/กโิลกรมัของน�้าหนกัผู้ป่วย/นาท ีโดยผู้ป่วยจะมอีาการ disorientation, 

delirium, muscle twitching และpsychosis การรกัษาให้หยดุยา และให้ท�า hemodialysis เพื่อเพิ่มการขบั thiocyanate ออก

 4. เกดิภาวะ methemoglobinemia  อาจพบได้ในผูป่้วยที่ได้รบั SNP จ�านวนมากกว่า 10 มลิลกิรมั/กโิลกรมั 

แต่ผู้ป่วยกลุ่มนี้มกัไม่มอีาการรนุแรง

ขนาดและวิธีการใช้

 1. ให้ละลาย 50 มลิลกิรมัของ SNP ใน 3 มลิลลิติรของ 5% D/W หลงัจากนั้นท�าให้เจอืจางโดยการ ผสม

กบั 5% D/W จ�านวน 250, 500 หรอื 1000 มลิลลิติร เพื่อให้ได้ความเข้มข้น 200, 100 หรอื 50 ไมโครกรมั/มลิลลิติร 

ตามล�าดบั ป้องกนัยาในขวดน�้าเกลอืท�าปฏกิริยิากบัแสงด้วยกระดาษ ผ้า หรอื aluminum foil ให้สงัเกตว่าสจีะ

เปลี่ยนไปหากท�าปฏกิริยิากบัแสง
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 2. เริ่มให้ยาในขนาด 0.3 ไมโครกรมั/กโิลกรมัของน�้าหนกัผู้ป่วย/นาท ีโดยค่อยๆ เพิ่มขนาดยาโดยไม่ท�าให้

เกดิความดนัโลหติลดลง โดยขนาดที่ให้โดยเฉลี่ยประมาณ 3 ไมโครกรมั/กโิลกรมัของน�้าหนกัผู้ป่วย/นาที

รูปแบบของยา

 SNP ขนาด 50 มลิลกิรมั ในรูปแบบผงแห้ง (lyophilized powder)
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