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      คำานำา
 

 

 

 การดูแลผู้ป่วยที่ได้รบัสารพษิยงัคงเป็นปัญหาทางสาธารณสขุของประเทศไทย สิ่งส�าคญัที่จะช่วยในการ

แก้ปัญหานี้ คอื การเข้าถงึยาต้านพษิ และหน่วยบรกิารสาธารณสขุสามารถใช้ยาต้านพษิได้อย่างถูกต้อง  โครงการ

เพิ่มการเข้าถงึยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพษิซึ่งด�าเนนิการมา 4  ปีแล้ว โครงการนี้มคีวามก้าวหน้าเป็นล�าดบั สามารถ

จดัหาและกระจายยาต้านพษิไปยงัหน่วยบรกิารสาธารณสขุ มกีารพฒันารายชื่อยาต้านพษิอย่างสมเหตสุมผล 

และเหมาะสมกบัสถานการณ์ในประเทศไทยและบรบิทของชมุชนและหน่วยบรกิารฯ  และที่ส�าคญัคอืมพีฒันาการ

ของความพยายามแก้ไขปัญหาการด�าเนนิการมาโดยตลอด “หนงัสอืยาต้านพษิ 5” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

นี้ มจีดุประสงค์ให้แพทย์ เภสชักร พยาบาล บคุลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจได้ใช้เป็นแหล่งความรู้ในเรื่องยา

ต้านพษิ และสามารถน�าไปใช้ในการให้บรกิารผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่ต้องได้รบัยาต้านพษิ 

หนงัสอืเล่มนี้มเีนื้อหาเกี่ยวข้องกบัสารพษิและยาต้านพษิเพิ่มเตมิจากหนงัสอืยาต้านพษิ 1-4 และยาต้านพษิอื่น

ส�าหรบัสารพษิที่พบได้บ่อย รูปแบบของหนงัสอืยงัคงรายละเอยีดเนื้อหาที่จ�าเป็น และมกีารยกตวัอย่างกรณศีกึษา

ของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจการใช้ยาต้านพษิได้ลกึซึ้ง  

 

 สมาคมพษิวทิยาคลนิกิหวงัว่า “หนงัสอืยาต้านพษิ 5” จะช่วยเพิ่มประสทิธภิาพในการดแูลผู้ป่วยที่ได้รบั    

สารพษิ และขอขอบคณุส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ องค์การเภสชักรรม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้

สนบัสนนุโครงการนี้มาโดยตลอด 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สุชัย  สุเทพารักษ์)
      

นายกสมาคมพิษวิทยาคลินิก
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 จากปัญหายาก�าพร้าโดยเฉพาะกลุ่มยาต้านพิษ อันได้แก่การไม่มียาส�ารองในประเทศซึ่งเกิดจากการ

เป็นยาที่มปีรมิาณการใช้น้อย อบุตักิารณ์ไม่สม�่าเสมอ ท�าให้บรษิทัไม่ประมาณการผลิตเพื่อจ�าหน่ายในปริมาณ

ที่แน่นอนได้ ประกอบกบัต้องการการบรหิารจัดการระบบการสืบค้นและจดักระจายยาเพื่อลดการสูญเสียและ

การท�าลายยาในระดับประเทศ  การขาดองค์ความรู้ในเรื่องการใช้และการบริหารจัดการยา ท�าให้เกิดปัญหา

การเข้าถงึในผู้ป่วยทกุสทิธกิารรกัษาพยาบาล 

 

 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว และได้มีมติให้

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด�าเนินการโครงการเพิ่มการเข้าถึงยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพิษ โดยได้ 

ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554  จนถึงปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์และ

พัฒนาระบบสืบค้นแหล่งส�ารองยา โดยใช้ web  based  application  เชื่อมโยง stock  ยาในแหล่งส�ารองยาทั่ว

ประเทศเข้ากับฐานข้อมูล GIS แบบ real-time ในปีงบประมาณ 2559  ครอบคลุมยาในชุดสิทธิประโยชน์จ�านวน 

16 รายการ โดยมีการพัฒนาศักยภาพการผลิตยาในประเทศ เช่น ยาต้านพิษไซยาไนด์ โดยสถานเสาวภา 

สภากาชาดไทย นอกจากนี้ส�านักงานฯ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ค�าปรึกษาและ

ติดตามประเมินผลการใช้ยาในโครงการ โดยสมาคมพิษวิทยาคลินิก รวมถึงได้รับความร่วมมือในการบริหาร

จัดการรายการยาที่ต้องการการสอบสวนโรค ได้แก่ Diphtheria   antitoxin   และ Botulinum antitoxin  จากส�านัก

โรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค และได้รับความร่วมมือในการให้ค�าปรึกษาการใช้เซรุ่มต้านพิษงู โดยคลินิกพิษ

จากสัตว์อีกด้วย ผลลัพธ์ของโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเพิ่มการเข้าถึงยาก�าพร้าและบริการทางการแพทย์

ที่เหมาะสมในผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้น หากแต่ยังสามารถใช้ได้กับผู่ป่วยทุกสิทธิการรักษา

พยาบาล

 จากการด�าเนนิการดงักล่าวข้างต้น จะเหน็ว่าโครงการเพิ่มการเข้าถงึยาก�าพร้ากลุม่ยาต้านพษินี้ นอกจาก

จะเป็นการเพิ่มการเข้าถึงยาและบริการของผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นการตอบรับกับนโยบายของ

รัฐบาลในขณะนี้เท่านั้น หากแต่จะสามารถน�าร่องสูก่ารพฒันาการด�าเนินงานแบบบูรณาการไปยังยารายการอื่นๆ 

อนัจะส่งผลให้ผู้ป่วยเข้าถงึยาจ�าเป็น และลดภาระงานของหน่วยบรกิารในอนาคตได้อกีด้วย

(นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ)
 รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการ

   สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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การบริหารจัดการยาก�าพร้าและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง

1. ความเป็นมา

 ตามที่คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตมิมีต ิ เหน็ชอบให้เพิ่มการเข้าถงึยาก�าพร้าในระบบ    

หลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า เพื่อแก้ไขปัญหายาก�าพร้าทั้งระบบ โดยเริ่มต้นที่ยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพษิ ตั้งแต่

เดอืนพฤศจกิายน 2553 เป็นต้นมาจนถงึปัจจบุนั และได้มกีารขยายชดุสทิธปิระโยชน์ให้ครอบคลมุยาที่มปีัญหา

การเข้าถงึ หรอืต้องการการบรหิารจดัการที่จ�าเพาะอย่างต่อเนื่อง

 เพื่อให้หน่วยบรกิารส�ารองยาที่จ�าเป็นต่อการรกัษาผู้ป่วย สามารถใช้ทนัต่อความจ�าเป็นในการให้บรกิาร

แก่ผู้ป่วย ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ (สปสช.) จงึได้ด�าเนนิการจดัระบบการจดัหาและกระจายยาไป

ส�ารองยงัหน่วยบรกิารต่างๆให้กระจายอยู่ทั่วประเทศ และมอบองค์การเภสชักรรมเป็นผู้ด�าเนนิการจดัหายาทั้ง

จากผู้ผลติในประเทศและการจดัหาจากต่างประเทศ และกระจายยาไปยงัหน่วยบรกิารด้วยการบรหิารจดัการ

ผ่านระบบ  Vendor Managed Inventory (VMI) รวมถงึได้จดัให้เกดิความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การให้ค�าปรกึษาทางวชิาการ การพฒันาบคุคลากร การตดิตาม และการประเมนิผลโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้เกดิการ

พฒันาการเข้าถงึยากลุ่มยาก�าพร้าและยาที่มปีัญหาการเข้าถงึอย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น

2. สิทธิประโยชน์

 สปสช.สนับสนุนรายการยาก�าพร้าและยาที่มีปัญหาการเข้าถึงครอบคลุมกับผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา

พยาบาล โดยในปีงบประมาณ 2559 มยีาในชดุสทิธปิระโยชน์จ�านวน 16 รายการ คอื

ภญ.วรรณภา ไกรโรจนานันท์

ส�ำนกัสนบัสนนุระบบบรกิำรยำและเวชภณัฑ์

สำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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หมายเหต ุ 

 1. เงื่อนไขการสั่งใช้ยา เป็นไปตามที่บญัชยีาหลกัแห่งชาตกิ�าหนด

 2. กรณผีู้ป่วยจ�าเป็นต้องได้รบัเซรุ่มต้านพษิงูจงอาง และเซรุ่มต้านพษิงูสามเหลี่ยม ให้เบกิเซรุ่มต้านพษิงู

รวมระบบประสาท (Polyvalent antivenom for neurotoxin) ทดแทน

 3. เนื่องจากอนกุรรมการพฒันาบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิพจิารณาตดัยา Digoxin specific antibody fragment 

inj. และยา Esmolol inj. ออกจากบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิเนื่องจากมวีธิกีารรกัษาอื่นที่ได้ผลทดแทน ในปีงบประมาณ 

2558 ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตจิงึตดัรายการยาดงักล่าว ออกจากชดุสทิธปิระโยชน์ อย่างไรกต็าม 

หน่วยบรกิารยงัสามารถเบกิยาเดมิที่มอียู่ในระบบได้จนยาหมด หรอืหมดอาย ุ ทั้งนี้หากมผีู้ป่วยจ�าเป็นต้องใช้ยา

ดงักล่าวหน่วยบรกิารสามารถประสานศูนย์พษิวทิยารามาธบิดหีรอืศูนย์พษิวทิยาศริริาช เพื่อรบัค�าแนะน�าในการ

รกัษาผู้ป่วยได้

   ที่     รายการยา        ข้อบ่งใช้

  1 Dimercaprol  inj. ใช้รักษาพษิจากโลหะหนัก ได้แด่ arsenic, gold, mercury, lead,
   copper
 
 2 Sodium nitrite inj. Cyanide poisoning, Hydrogen sulfide
 
 3 Sodium thiosulfate inj. Cyanide poisoning
 
 4 Methylene blue inj. Methemoglobinaemia, Toxic  encephalopathy จากยา
   ifosfamide 
 5 Botulinum antitoxin inj. รกัษาพษิจาก Botulinum toxin
 
 6  Diphtheria antitoxin inj. รกัษาโรคคอตีบ จาก Diphtheria toxin
 
 7 Succimer cap. ภาวะพิษจากตะกัว่
 
 8 Calcium disodium edetate inj. ใช้รักษาพษิจากโลหะหนัก
 
 9 Diphenhydramine inj ใช้บ�าบดัภาวะ dystonia เนือ่งจากยา
 
 10 เซรุ่มต้านพษิงูเห่า แก้พิษงเูห่า
 
 11 เซรุ่มต้านพษิงูเขียวหางไหม้ แก้พิษงเูขยีวหางไหม้

 12 เซรุ่มต้านพษิงูกะปะ แก้พิษงกูะปะ
 
 13 เซรุ่มต้านพษิงูแมวเซา แก้พิษงแูมวเซา

 14 เซรุ่มต้านพษิงูทบัสมงิคลา แก้พิษงทูบัสมงิคลา
 
 15 เซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบเลอืด แก้พิษงทูีม่พีษิต่อระบบเลอืด
 
 16 เซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบประสาท แก้พิษงทูีม่พีษิต่อระบบประสาท 
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3. เงื่อนไขการรับบริการ

 3.1  ผู้ป่วยที่ได้รบัการวนิจิฉยั ว่ามคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัยาก�าพร้าและยาที่มปีัญหาการเข้าถงึตามชดุ

สทิธปิระโยชน์ และเข้ารบับรกิารในหน่วยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ

 3.2 ผู้ป่วยจ�าเป็นต้องได้รบัการรกัษาด้วยก�าพร้าและยาที่มปีัญหาการเข้าถงึเป็นการเร่งด่วนฉกุเฉนิตาม

ประกาศประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉกุเฉนิ 

 ทั้งนี้ยาในโครงการสามารถใช้ได้กบัผู้ป่วยคนไทยทกุสทิธกิารรกัษาพยาบาล โดย สปสช. จะด�าเนนิการหกั

ยอดทางบญัชกีบัหน่วยงานต้นสงักดั (กรมบญัชกีลาง และส�านกังานประกนัสงัคม) ในภายหลงั

4. คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ 

 4.1 เป็นหน่วยบรกิารที่ขึ้นทะเบยีนในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ โดยสปสช.จะแจ้งรายชื่อหน่วย

บรกิาร/หน่วยงานที่เป็นแหล่งส�ารองยา พร้อมรายชื่อและช่องทางตดิต่อผู้ประสานงานของยาแต่ละรายการให้

หน่วยบรกิาร/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการทราบ และด�าเนนิการเชื่อมต่อข้อมูลปรมิาณยาคงคลงัของหน่วยบรกิาร 

/หน่วยงานที่เป็นแหล่งส�ารองยาในระบบออนไลน์กบัระบบ Geographic Information System (GIS) ให้หน่วยบรกิาร

ที่เข้าร่วมโครงการสามารถสบืค้นได้จากหน้าเวบไซด์ของสปสช http://drug.nhso.go.th/Antidotes/

 4.2  เป็นหน่วยบรกิารเอกชนที่รบัผู้ป่วยที่มคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัก�าพร้าและยาที่มปีัญหาการเข้าถงึเป็น 

การเร่งด่วน ตามค�านยิามในประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉกุเฉนิ โดยหน่วยบรกิารที่ต้องการเบกิยากรณเีร่ง

ด่วนฉกุเฉนิ 3 กองทนุต้องด�าเนนิการแนวทางการเบกิชดเชยยาก�าพร้าและยาจ�าเป็นกรณเีร่งด่วนฉกุเฉนิ 3 กองทนุ 

รายละเอยีดดงัภาคผนวก 1

5. ระบบการเบิกยา

 5.1 ให้หน่วยบรกิารท�าการบนัทกึข้อมูลผู้ป่วยคนไทยทกุสทิธกิารรกัษา ในโปรแกรมเบกิชดเชยยาก�าพร้า

และยาที่มปีัญหาการเข้าถงึของ สปสช. เพื่อเบกิชดเชยยา

 5.2 กรณผีู้ป่วยไม่ใช่คนไทย แต่มคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัยาต้านพษิ ที่ไม่สามารถจดัซื้อได้ในประเทศ       

ซึ่งเป็นยาในโครงการ (ยาในโครงการทกุรายการยกเว้นเซรุ่มต้านพษิงู) ให้หน่วยบรกิารกรอกข้อมูลเบกิยาผ่าน

โปรแกรมเบกิชดเชยยา และแนบเอกสารขอความอนเุคราะห์ขอสนบัสนนุยาโดยให้ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเป็น    

ผู้ลงนาม และแนบเอกสารส่งผ่านระบบต่อไป

 5.3 หน่วยบรกิารที่มผีู้ป่วยที่คาดว่าได้รบัสารพษิ หรอืมคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพษิ

ที่อยู่ในชดุสทิธปิระโยชน์ของสปสช. อาจพจิารณาโทรศพัท์หารอืกบัศูนย์พษิวทิยารามาธบิด ี หรอืศูนย์พษิวทิยา

ศริริาช หรอืคลนิกิพษิจากสตัว์ เพื่อช่วยวนิจิฉยั หรอืแนะน�าการใช้ยาก�าพร้าโดยเฉพาะกลุ่มยาต้านพษิและเซรุ่ม

ต้านพษิงู อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยสามารถตดิต่อได้ที่
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 5.4 กรณหีน่วยบรกิารมผีู้ป่วยที่ได้รบัการวนิจิฉยั ว่ามคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัยาแต่ไม่ได้เป็นแหล่งส�ารอง

ยานั้น ให้หน่วยบรกิารตดิต่อศูนย์พษิวทิยา หรอืเข้าไปท�าการสบืค้นข้อมูลการส�ารองยาจากเวบไซด์ของสปสช. 

http://drug.nhso.go.th/Antidotes/ เพื่อพจิารณาว่าจะด�าเนนิการเบกิยาจากแหล่งส�ารองยาใดได้สะดวกและรวดเรว็ 

ทั้งนี้หน่วยบริการสามารถเบิกยาจากแหล่งใดก็ได้โดยไม่ต้องค�านึงว่าเป็นหน่วยบริการในเขตเดียวกันหรือไม่เมื่อ

ทราบว่าจะเบกิยาจากแหล่งส�ารองยาใด ให้หน่วยบรกิารประสานไปยงัผู้ประสานงานตามที่ระบไุว้บนเวบไซด์           

เพื่อประสานจดัส่งยาต่อไป

 5.5 กรณีหน่วยบริการที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความจ�าเป็นต้องได้รับยาแก้พิษและเป็นแหล่ง

ส�ารองยานั้น ให้หน่วยบรกิารบนัทกึข้อมูลการเบกิใช้ยาลงในโปรแกรมเบกิชดเชยยาของ สปสช.  และสามารถน�า

ยาไปใช้เพื่อการรกัษาผู้ป่วยรายนั้น หากยาที่ส�ารองไว้ไม่เพยีงพอ ให้หน่วยบรกิารบนัทกึข้อมูลการเบกิใช้ยาลงใน 

โปรแกรมเบกิชดเชยยาของ สปสช.ตามจ�านวนที่ม ีและประสานขอยาเพิ่มเตมิโดยด�าเนนิการตามข้อ 5.1

 5.6 หน่วยบรกิารที่เป็นแหล่งส�ารองยาและได้รบัการประสานขอเบกิยาจากหน่วยบรกิารอื่นที่รบัผู้ป่วยที่ได้

รบัสารพษิ และได้รบัการวนิจิฉยั ว่ามคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัยา ให้พจิารณาจดัส่งยาไปยงัหน่วยบรกิารที่ประสาน

ขอยามา หรอืนดัหมายให้หน่วยบรกิารที่มคีวามจ�าเป็นต้องใช้ยามารบัยาตามช่องทางที่เหมาะสมและรวดเรว็ 

และบนัทกึข้อมูลการเบกิยาพร้อมข้อมลูการจดัส่งยาในโปรแกรมการบรหิารจดัการยาก�าพร้า ของ สปสช. เพื่อรบั

การชดเชยยา และค่าขนส่งต่อไป ทั้งนี้เมื่อได้รบัยาชดเชยแล้ว ให้หน่วยบรกิารลงรบัยาในโปรแกรมเบกิชดเชยยา 

หวัข้อรบัยาเข้าคลงัตาม PO โดยหน่วยบรกิารสามารถตรวจสอบเลขที่ PO ได้ตามใบน�าส่งจากองค์การเภสชักรรม

 5.7 หลงัจากที่หน่วยบรกิารให้บรกิารยาและกรอกข้อมูลเพื่อเบกิชดเชยยาจากระบบแล้ว จะได้รบัการ

ตดิต่อจากศูนย์พษิวทิยาเพื่อตดิตามประเมนิผลโครงการ ทั้งนี้ขอความร่วมมอืหน่วยบรกิารให้ข้อมูลแก่ศูนย์พษิ

วทิยา เพื่อใช้ในการประเมนิและพฒันาระบบการบรหิารจดัการยาก�าพร้าระดบัประเทศต่อไป

 5.8  กรณมีกีารใช้ยา Diphtheria antitoxin inj หรอื Botulinum antitoxin inj ให้หน่วยบรกิารด�าเนนิการตาม

แนวทางการบรกิารจดัการยา Diphtheria antitoxin และ Botulinum antitoxin รายละเอยีดดงัภาคผนวก 2

 5.9 หน่วยบรกิารที่ไม่ได้เป็นแหล่งส�ารองยา แต่อยู่ในพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงจะเกดิพษิ สามารถขอสมคัรเข้า

เป็นหน่วยส�ารองยาเพิ่มเตมิได้ โดยกรอกแบบฟอร์ม รายละเอยีดดงัภาคผนวก 3 พร้อมแนบหนงัสอือนมุตัใิห้เป็น

ผู้ด�าเนนิการเบกิจ่ายยาในโครงการเพิ่มการเข้าถงึยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพษิ โดยหวัหน้าหน่วยงานหรอืผู้รบัมอบ

อ�านาจ ส่งที่ สปสช. สาขาเขตที่หน่วยบรกิารสงักดัอยู่ เพื่อด�าเนนิการเพิ่มแหล่งส�ารองยาต่อไป

	 l	ศูนย์พษิวทิยา รามาธบิด ีโทร 1367

 l	ศูนย์พษิวทิยา ศริริาช โทร 02-4197007

 l	คลินิกพิษจากสัตว์ โทร 02-2520161-4  ต่อ 125
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6. การจัดการยาหมดอายุ

 การบรหิารจดัการยาก�าพร้าและยาต้านพษิหมดอายแุบ่งเป็น 2 กรณดีงันี้

 6.1 กรณยีาก�าพร้า ที่ สปสช. ขอให้หน่วยบรกิารส�ารองตามความเสี่ยง 

 รายการยาประกอบด้วย  

 (1) Dimercaprol inj 

 (2) Sodium nitrite inj. 

 (3) Sodium thiosulfate inj. 

 (4) Methylene blue inj.

 (5) Diptheria antitoxin inj.

 (6) Calcium disodium edentate inj.

 กรณยีาที่ส�านกังานขอให้หน่วยบรกิารส�ารองตามความเสี่ยงและความเร่งด่วน มกีารจดัซื้อตามแผน   

โดยจดัซื้อตามจ�านวนขั้นต�่าที่บรษิทัผู้ผลติหรอืจ�าหน่ายยนิดนี�าเข้า เพื่อให้มยีาส�ารองในปรมิาณเพยีงพอแก่การให้

บรกิาร และความมั่นคงของประเทศ การด�าเนนิการบรหิารจดัการยาหมดอายใุห้ด�าเนนิการดงันี้

 6.1.1 เมื่อได้รบัยาส�ารองขอให้หน่วยบรกิารลงข้อมูล รบัยาเข้าคลงักรณ ีInitial โดยให้ลงข้อมูลแยกรายรุ่น

การผลติ และลงวนัหมดอาย ุ ในโปรแกรมเบกิชดเชยยาก�าพร้าและยาต้านพษิ ของ สปสช.โดยกรณยีาที่ส่งให้มี

ยาและสารท�าละลายในกล่องเดยีวกนัให้ลงวนัหมดอายโุดยยดึตวัยาส�าคญัเป็นหลกั ระบบจะแสดงสถานะยาใกล้

หมดอาย ุเมื่ออายยุาเหลอืน้อยกว่า 1 เดอืน และส่งข้อมูลให้ สปสช. เขต เพื่ออนมุตัติดัจ่ายยาทดแทนให้กบัหน่วย

บรกิาร 

 6.1.2 เมื่อยาหมดอาย ุ ซึ่งจะหมดอายพุร้อมกนัทั่วประเทศตามแผนการจดัซื้อ องค์การเภสชักรรมจะจดั

ส่งยารุ่นการผลติใหม่ทดแทนให้หน่วยบรกิารก่อนยาเดมิหมดอาย ุ ตามรายการและจ�านวนที่ สปสช. เขตอนมุตัิ

ทดแทน

 6.1.3 ให้หน่วยบรกิารด�าเนนิการรวบรวมยาหมดอายเุพื่อรอการท�าลาย และด�าเนนิการลงรบัยารุ่นการ

ผลติใหม่เป็นยา initial ในโปรแกรมเบกิชดเชยยาก�าพร้าและยาต้านพษิ ของ สปสช.

 6.1.4 สปสช. จะด�าเนนิการรวบรวมข้อมูลยาที่หมดอายใุนปีงบประมาณ ขออนมุตัทิ�าลายยาในภาพรวม 

และออกหนงัสอืแจ้งหน่วยบรกิารท�าลายยาที่หมดอาย ุในเดอืนกนัยายนของแต่ละปีงบประมาณ

 6.1.5 สปสช. สรปุรายการและจ�านวนยาที่หมดอาย ุในหน่วยบรกิาร พร้อมแนบหนงัสอือนมุตัทิ�าลายยาใน

ภาพรวมของ สปสช. รายงานต่อหวัหน้าหน่วยงาน และด�าเนนิการท�าลายยาต่อไป          

 ทั้งนี้เมื่อหน่วยบรกิารได้รบัยาส�ารองแล้ว ให้หน่วยบรกิารลงรบัยาดงักล่าวในโปรแกรมเบกิชดเชยยา 

หวัข้อ รบัยาเข้าคลงักรณ ีInitial stock ก่อนการเบกิใช้ยาตามขั้นตอนข้างต้นต่อไป
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 6.2 กรณยีาก�าพร้า ที่หน่วยบรกิารขอส�ารองตามความต้องการใช้ในพื้นที่ 

 รายการยาประกอบด้วย  

 (1)  เซรุ่มต้านพษิงูเห่า

 (2)  เซรุ่มต้านพษิงูเขยีวหางไหม้

 (3)  เซรุ่มต้านพษิงูแมวเซา

 (4)  เซรุ่มต้านพษิงูกะปะ

 (5)  เซรุ่มต้านพษิงูทบัสมงิคลา

 (6)  เซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบเลอืด (Polyvalent antivenom for hematotoxin) 

 (7)  เซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบประสาท (Polyvalent antivenom for neurotoxin)

 (8)  Esmolol inj.

 (9)  Diphenhydramine inj.

 6.2.1 เมื่อได้รบัยาส�ารองขอให้หน่วยบรกิารลงข้อมูล รบัยาเข้าคลงักรณ ีInitial โดยให้ลงข้อมูลแยกรายรุ่น

การผลติ และลงวนัหมดอาย ุ ในโปรแกรมเบกิชดเชยยาก�าพร้าและยาต้านพษิ ของ สปสช.โดยกรณยีาที่ส่งให้มี

ยาและสารท�าละลายในกล่องเดยีวกนัให้ลงวนัหมดอายโุดยยดึตวัยาส�าคญัเป็นหลกั ระบบจะแสดงสถานะยาใกล้

หมดอาย ุเมื่ออายยุาเหลอืน้อยกว่า 1 เดอืนส�าหรบัยาก�าพร้า และเมื่ออายยุาเหลอืน้อยกว่า 7 เดอืนส�าหรบัเซรุ่ม 

และส่งข้อมูลให้ สปสช. เขต 

 6.2.2 กรณยีาก�าพร้า ให้ สปสช. เขต อนมุตัติดัจ่ายยาทดแทนให้กบัหน่วยบรกิาร โดยพจิารณาประสาน

ปรบัปรมิาณการใช้ให้เหมาะสมกบัปรมิาณการใช้ในพื้นที่

 6.2.3 กรณเีซรุ่มต้านพษิงู ให้ สปสช. เขตประสานปรบัเกลี่ยในระดบัเขต และปรบัปรงุ stock ให้ตรงกบัที่

หน่วยบรกิารมจีรงิ และเมื่อยาหมดอาย ุให้ สปสช. เขต อนมุตัติดัจ่ายยาทดแทนให้กบัหน่วยบรกิาร โดยพจิารณา

ประสานปรบัปรมิาณการใช้ให้เหมาะสมกบัปรมิาณการใช้ในพื้นที่

 6.2.4 เมื่อยาหมดอาย ุ องค์การเภสชักรรมจะจดัส่งยารุ่นการผลติใหม่ทดแทนให้หน่วยบรกิารก่อนยาเดมิ

หมดอาย ุตามรายการและจ�านวนที่ สปสช. เขตอนมุตัทิดแทน

 6.2.5 ให้หน่วยบรกิารด�าเนนิการรวบรวมยาหมดอายเุพื่อรอการท�าลาย และด�าเนนิการลงรบัยารุ่นการ

ผลติใหม่เป็นยา initial ในโปรแกรมเบกิชดเชยยาก�าพร้าและยาต้านพษิ ของ สปสช.

 6.2.6 สปสช. จะรวบรวมข้อมูลยาที่หมดอายใุนปีงบประมาณ ขออนมุตัทิ�าลายยาในภาพรวม และออก

หนงัสอืแจ้งหน่วยบรกิารท�าลายยาที่หมดอาย ุในเดอืนกนัยายนของแต่ละปีงบประมาณ

 6.2.7 สปสช. สรปุรายการและจ�านวนยาที่หมดอาย ุในหน่วยบรกิาร พร้อมแนบหนงัสอือนมุตัทิ�าลายยาใน

ภาพรวมของ สปสช. รายงานต่อหวัหน้าหน่วยงาน และด�าเนนิการท�าลายยาต่อไป   
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7. หน่วยงานที่ให้ค�าปรึกษาเรื่องพิษวิทยา

 ในกรณทีี่หน่วยบรกิารมผีู้ป่วยที่ได้รบัสารพษิหรอืพษิจากสตัว์  หากต้องการขอค�าปรกึษาเรื่องแนวทางการ

วนิจิฉยัและการใช้ยาต้านพษิ หน่วยบรกิาร สามารถขอรบัค�าปรกึษาได้ที่ 

 6.1 ศูนย์พิษวิทยา รามาธิบดี (บริการตลอด 24 ชั่วโมง) มชี่องทางในการตดิต่อดงัต่อไปนี้

     1) ทางโทรศพัท์  ในกรณฉีกุเฉนิเมื่อเกดิภาวะเป็นพษิเฉยีบพลนั 

 l แจ้งชื่อ หน้าที่รบัผดิชอบ สถานที่ท�างาน สถานที่ตดิต่อของผู้ขอข้อมูล

 l	แจ้งรายละเอยีดอาการ อาการแสดงของผู้ป่วยที่ได้รบัพษิจากสารเคม ียา สตัว์หรอืพชื

    ที่คาดว่าเป็น  สาเหตขุองการเกดิพษิ การปฐมพยาบาลที่ได้ให้ไปแล้ว 

     2) ทางจดหมาย โทรสาร  Internet หรอืขอรบับรกิารด้วยตนเอง ณ ที่ท�าการศูนย์ฯ

	 l แจ้งชื่อ หน้าที่รบัผดิชอบ สถานที่ท�างาน สถานที่ตดิต่อของผู้ขอข้อมูล

	 l แจ้งรายละเอยีดของสารเคม ีหรอืฐานข้อมูลที่ต้องการและวตัถปุระสงค์ของการน�าไปใช้   

      บรกิารจะเป็นรูป ของการค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มอียู่ให้ตามรายละเอยีดที่ขอมา 

       3) การส่งต่อผู้ป่วยหนกัเนื่องจากสารพษิ หรอืยา ให้ตดิต่อกบัศูนย์ฯ โดยตรง

     4) การส่งตรวจทางห้องปฏบิตั ิ ตดิต่อสอบถามรายละเอยีด วธิกีารเกบ็ตวัอย่างได้ที่ศูนย์ฯ 

       5) วธิตีดิต่อ

 l สายด่วน: 1367 (อตัโนมตั ิ30 คู่สาย)

 l โทรสาร: 02-2011084-5 กด1 

 l Email: poisrequest@gmail.com

 l Website: www.ra.mahidol.ac.th/poisoncenter/ หรอื: PoisonCenter.mahidol.ac.th

 l Line ID: poisrequest

 l จดหมาย หรอืตดิต่อด้วยตนเอง ที่........ 

 ศูนย์พษิวทิยา ชั้น 1 อาคารวจิยัและสวสัดกิาร

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี

 ถนนพระราม 6 ราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400
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 6.2 ศูนย์พิษวิทยา ศิริราช (บริการตลอด 24 ชั่วโมง) มชี่องทางในการตดิต่อดงันี้

 1) ที่ตั้งหน่วยงาน : ตกึหอพกัพยาบาล 3  ชั้น 6 โรงพยาบาลศริริาช

 2) โทรศพัท์ : หน่วยข้อมูลยา 02-1497007 

       ห้องปฏบิตักิารพษิวทิยาคลนิกิ 02-4197317-8

 3) โทรสาร : 02-4181493

 4) Website: www.si.mahidol.ac.th/th/division/shtc/

 6.3 คลินิกพิษจากสัตว์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

 เวลาท�าการ วนัจนัทร์ – วนัศกุร์ 8.30 – 16.30 น.

 มชี่องทางในการตดิต่อดงัต่อไปนี้

 1. โทรศพัท์ 02-2520161-4 ต่อ 125

 2. โทรสาร 02-2540212

 3. Email: queensaovabha@hotmail.com

 4. Website URL: www.saovabha.com

 5. จดหมาย หรอื ตดิต่อด้วยตนเองที่

 คลนิกิพษิจากสตัว์

 ตกึอ�านวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

 1871 ถนนพระราม 4 เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร 10330

 7.  ผู้ประสานงานโครงการ

 1. ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

  l ภญ. วรรณภา ไกรโรจนานนัท์

      4 โทรศพัท์: 084-3878045

      4 Email address : wannapa.k@nhso.go.th 

      4 Email address : tanl_rx@yahoo.com

 2. ศูนย์พษิวทิยารามาธบิดี

  l คณุจารวุรรณ ศรอีาภา

      4 โทรศพัท์: 0-2201-1084-5 

      4 สายด่วนศูนย์พษิวทิยา : 1367 

      4 Email address: charuwan.sri@mahidol.ac.th

 3. กรมควบคมุโรค

        l นางพอพศิ วรนิทร์เสถยีร

	 	 		4 โทรศพัท์: 02-5903196-9, 081-6478831

	 	 		4	Fax 02-9659152
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 โบรโมคริปทีน

 โบรโมครปิทนี (Bromocriptine) หรอืโบรโมครปิทนี เมสเิลท (Bromocriptine mesylate) เป็นยาในกลุ่มเออร์

โกตามนี ออกฤทธิ์กระตุ้นตวัรบัโดปามนี (dopamine receptor agonist)และตวัรบัซโีรโทนนิ (serotonin agonist) ส่งผล

ให้ระดบัฮอร์โมนโปรแลค็ตนิ (Prolactin) ในเลอืดลดลง ยาโบรโมครปิทนีได้รบัการรบัรองจากองค์การอาหารและยา

แห่งประเทศสหรฐัอเมรกิาในการรกัษาผู้ป่วยอะโครเมกาล ี (acromegaly), เนื้องอกที่ส่งผลให้ระดบัฮอร์โมนโปรแลค็ 

ตนิสูง (prolacinoma), ภาวะที่มรีะดบัฮอร์โมนโปรแลค็ตนิสูงซึ่งท�าให้เกดิภาวะมบีตุรยากในสตร ี (female infertility             

of pituitary– hypothalamic origin prolactinemia, hyperprolactinemia, non-pregnancy related A-G syndrome), 

โรคพาร์กนิสนั (parkinson’s disease), และโรคเบาหวานชนดิไม่พึ่งอนิซูลนิหรอืเบาหวานชนดิที่ 2  (non-insulin de-

pendent diabetes mellitus, diabetes mellitus type 2) แพทย์ส่วนใหญ่อาจไม่มคีวามคุน้เคยในการใช้ยาโบรโมครปิทนี 

เนื่องจาก ข้อบ่งชี้ดงักล่าวข้างต้นเป็นข้อบ่งชี้ในโรคเฉพาะและในบางภาวะ เช่น เบาหวาน ยาโบรโมครปิทนีไม่ใช่

ตวัเลอืกหลกัในการรกัษา ซึ่งหากผู้ป่วยมคีวามซบัซ้อนในการรกัษามกัได้รบัส่งต่อไปยงัผู้เชี่ยวชาญต่อไป

 อย่างไรกต็ามแพทย์ทั่วไปอาจมโีอกาสรกัษาภาวะ neuroleptic malignant syndrome ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อน

ในผู้ป่วยที่ใช้ยาทางจติเวชหรอืผู้ที่หยดุยารกัษาโรคพาร์กนิสนั เช่น ลโีวโดปา (levodopa) อย่างกะทนัหนั แม้ว่าการ

รกัษาภาวะ neuroleptic malignant syndrome (NMS) จะเป็นการใช้ยานอกข้อบ่งชี้ขององค์การอาหารและยาแห่ง

ประเทศสหรฐัอเมรกิา แต่กเ็ป็นการรกัษาที่เป็นที่ยอมรบั โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มอีาการรนุแรง  ประสทิธภิาพในการ

รกัษาภาวะ NMS ด้วยยาโบรโมครปิทนียงัไม่มขี้อสรปุที่ชดัเจน มคีวามจ�าเป็นต้องท�าการศกึษาเพื่อให้ได้ข้อสรปุ

อย่างมรีะบบต่อไป1-4  

เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์

 โบรโมครปิทนีรปูแบบมาตรฐาน (standard) ถกูดดูซมึได้ 28 เปอร์เซนต์ในระบบทางเดนิอาหาร แต่พบว่ามี

การดดูซมึได้ดถีงึ 65-95 เปอร์เซนต์ ในโบรโมครปิทนีรปูแบบใหม่ซึ่งรปูแบบเมด็ได้ถกูออกแบบให้สารส�าคญัในการ

ออกฤทธิ์ถกูปล่อยออกมาอย่างรวดเรว็ (Bromocriptine Quick Release; Bromocriptine QR) ระดบัยาในเลอืดเพิ่มขึ้น

สูงสุดในเวลา 1-3 ชั่วโมง โดยพื้นที่ใต้กราฟแสดงระดับยาในเลือดมากขึ้น 55-65 เปอร์เซนต์ เมื่อรับประทานยา

อาจารย์แพทย์หญิงธัญจิรา จิรนันทกาญจน์ 

ภำควชิำเวชศำสตร์ป้องกนัและสงัคม 

คณะแพทยศำสตร์ศริริำชพยำบำล มหำวทิยำลยัมหดิล

 (Bromocriptine)
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ข้อบ่งใช้

 1. ภาวะผดิปกตทิี่เกี่ยวข้องกบัการมรีะดบัฮอร์โมนโปรแลค็ตนิในเลอืดสูง (Hyperprolactinemia) เช่น      

เนื้องอกซึ่งผลติฮอร์โมนโปรแลค็ตนิ (prolactinoma) ซึ่งขยายข้อบ่งชี้ในการใช้ในการรกัษาภาวะมบีตุรยากในสตรซีึ่ง

มเีนื้องอกซึ่งท�าให้มรีะดบัฮอร์โมนโปรแลค็ตนิสูงในเลอืด (female infertility of pituitary – hypothalamic origin hyper-

prolactinemia) และหญงิที่ขาดประจ�าเดอืนและมนี�้านมไหลผดิปกต ิ (non-pregnancy woman with A-G syndrome) 

อนัเนื่องมาจากระดบัฮอร์โมนโปรแลค็ตนิที่สูง มหีลกัฐานแสดงว่าโบรโมครปิทนีสามารถลดขนาดของเนื้องอกและ

ระดบัโปรแลค็ตนิในเลอืดได้  

 2. ภาวะอะโครเมกาล ี(Acromegaly) ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผูป่้วยจะมรีะดบัฮอร์โมนโปรแลค็ตนิในเลอืดสงูเช่นกนั

 3. โรคพาร์กนิสนั (Parkinson’s Disease) โบรโมครปิทนีมฤีทธิ์ต้านภาวะพาร์กนิสนั โดยการกระตุ้นตวัรบั 

โดปามนี (dopamine receptor agonist) 

 4. โรคเบาหวานชนดิที่ 2 (Diabetes mellitus type 2) โบรโมครปิทนี (Bromocriptine QR) ช่วยท�าให้ภาวะ

ดื้อต่ออนิซูลนิดขีึ้น โดยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง โดยมขี้อบ่งชี้ในการใช้ยาโบรโมครปิทนีร่วมกบัการ

ควบคมุอาหารและการออกก�าลงักาย โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยาเมทฟอร์มนิ (metformin) ได้ 

 5. มกีารใช้โบรโมครปีทนีในการรกัษาภาวะ Neuroleptic malignant syndrome (NMS) แม้จะไม่ได้เป็น      

ข้อบ่งชี้ที่ได้รบัการรบัรองโดยองค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา และประสทิธภิาพในการรกัษายงัไม่

เป็นที่สรปุ 

ข้อห้ามใช้
 1. มปีระวตัแิพ้ยาโบรโมครปิทนี

 2. มปีระวตัแิพ้ยาในกลุ่มเออร์โกตามนี (ergotamine) ชนดิอื่นๆ

 3. หญงิให้นมบตุร 

 4. ภาวะหลงัคลอด 

 5. มปีระวตัโิรคหลอดเลอืดโคโรนารตีบีอดุตนั

 6. มปีระวตัโิรคความดนัโลหติสูงที่ควบคมุไม่ได้ 

พร้อมกบัอาหารเมื่อเทยีบกบัเมื่อรบัประทานยาขณะท้องว่าง โบรโมครปิทนีเป็นยาที่จบักบัโปรตนีในอตัราส่วนที่

สูง ได้แก่ 90-96 เปอร์เซนต์ ค่าครึ่งชวีติเมื่อบรหิารทางการกนิประมาณ 6 ชั่วโมง มปีรมิาตรการกระจาย (volume      

of distribution; Vd) สูงถงึ 61 ลติรต่อน�้าหนกัตวั 1 กโิลกรมั โบรโมครปิทนีเป็นยาที่ก�าจดัออกทางไตน้อยมากกล่าว

คอื 2-6 เปอร์เซนต์ เนื่องจากยาถูกเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการเมตาบอลซิมึที่ตบัเกอืบถงึ 93 เปอร์เซนต์ โดยใช้

เอน็ซยัม์ไซโตโครมพ ี450 แฟมลิี่ 3 เอ 4 (Cytochrome P450 3A4) และขบัออกทางน�้าดแีละอจุจาระ5-6 
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ข้อควรระวัง

 ผู้ป่วยที่ใช้โบรโมครปิทนีเป็นเวลานาน หากมกีารหยดุยากระทนัหนัหรอืลดปรมิาณยาอย่างรวดเรว็ อาจมี

ภาวะขาดยา (withdrawal) ซึ่งท�าให้เกดิภาวะ Neuroleptic malignant syndrome ได้ แม้ว่าจะมรีายงานไม่บ่อย แต่

เป็นข้อพงึระวงั ควรลดยาโบรโมครปิทนีอย่างค่อยเป็นค่อยไปก่อนพจิารณาหยดุยา7-8 

ภาวะอันไม่พึงประสงค์

 1. อาการข้างเคยีงที่พบได้บ่อย ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจยีน ท้องผูก ปวดศรีษะ วงิเวยีน อ่อนเพลยี 

     ความดนัโลหติต�่า 

 2. อาการข้างเคยีงที่พบได้ไม่บ่อย ได้แก่ ปวดท้อง เบื่ออาหาร ปากแห้ง หวัใจเต้นผดิจงัหวะความดนัโลหติสูง  

    หลอดเลอืดที่นิ้วหดตวัเป็นเหตใุห้ขาดเลอืดไปเลี้ยง การเคลื่อนไหวผดิปกต ิไมโอโคลนสั (myoclonus) ชกั 

 3. มรีายงานการเกดิเยื่อหุ้มปอดหนาตวัหรอืเป็นพงัผดื น�้าในช่องเยื่อหุ้มปอด พงัผดืในช่องท้อง ในรายที่ 

    ใช้โบรโมครปิทนีในปรมิาณสูง (20-30 มลิลกิรมัต่อวนั) ต่อเนื่องกนัเป็นเวลานาน 

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

 1. ปฏกิริยิาต่อยาอื่นโดยเป็นผลของการออกฤทธิ์ที่เสรมิหรอืต้านกนั เช่น การใช้ยาโบรโมครปิทนีร่วมกบั

ยากลุม่สเตยีรอยด์ เช่น ยาเพรดนโิซโลน (prednisolone) ท�าให้ระดบัน�้าตาลในเลอืดสูงขึ้น การใช้ยาโบรโมครปิทนี  

ร่วมกบัยาที่มฤีทธิ์ท�าให้หลอดเลอืดหดตวั ท�าให้ความดนัโลหติสูง เช่น ยาในกลุ่มเออร์โกตามนีหรอืยารกัษาภาวะ

ไมเกรนอื่นๆ เช่น คาเฟอร์กอ็ต (cafergot) ท�าให้เส้นเลอืดที่ปลายมอืปลายเท้าหดตวั ยาซูมาทรปิแทน (sumatriptan) 

ท�าให้ระดบัซโีรโทนนิสูงขึ้น ท�าให้เกดิกลุ่มอาการซโีรโทนนิ (Serotonin Syndrome) ได้ 

 2. ปฏกิริยิาต่อยาอื่นโดยกลไกทางเภสชัจลนศาสตร์ เนื่องจากโบรโมครปิทนีผ่านกระบวนการเมทาบอลซิมึ 

โดยใช้เอน็ไซม์ไซโตโครมพ ี450 แฟมลิี่ 3 เอ 4 (Cytochrome P450 3A4) การใช้ยาที่เกี่ยวข้องกบัเอน็ไซม์นี้จงึเกดิ

ปฏกิริยิาต่อยาโบรโมครปิทนีได้ เช่น การใช้โบรโมครปิทนีร่วมกบัยาที่ต้านเอน็ไซม์ไซโตโครมพ ี 450 แฟมลิี่ 3 เอ 

4 (Cytochrome P450 3A4 inhibitor) เช่น ยารโิทนาเวยีร์ (ritonavir) ท�าให้ระดบัยาโบรโมครปิทนีในเลอืดเพิ่มขึ้น      

การใช้ยาโบรโมครปิทนีร่วมกบัยาที่ใช้เอนไซม์ไซโตโครมพ ี 450 แฟมลิี่ 3 เอ 4 เช่นกนั (Cytochrome P450 3A4    

substrate) เช่น คลารโิธมยัซนิ (clarithromycin) จะมกีารแย่งใช้เอนไซม์ในกระบวนการเมทาบอลซิมึ ท�าให้ระดบัยา

โบรโมครปิทนีในเลอืดสูงเช่นกนั ตรงกนัข้ามกบัการใช้ยาโบรโมครปิทนีร่วมกบัยาที่กระตุ้นการท�างานของเอนไซม์

ไซโตโครมพ ี450 แฟมลิี่ 3 เอ 4 (Cytochrome P450 3A4 inducer) เช่น คาร์บามาซปีีน (carbamazepine) ซึ่งจะท�าให้

ลดประสทิธภิาพของยาโบรโมครปิทนีเนื่องจากท�าให้มกีารท�าลายยาเรว็ขึ้น
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ขนาดและวิธีใช้

 1. ภาวะผดิปกตทิี่เกี่ยวข้องกบัการมรีะดบัฮอร์โมนโปรแลค็ตนิในเลอืดสูง (Hyperprolactinemia) เช่น       

เนื้องอกซึ่งผลติฮอร์โมนโปรแลค็ตนิ (prolactinoma) เริ่มต้นด้วยการใช้โบรโมครปิทนี 1.25-2.5 มลิลกิรมั วนัละครั้ง 

เพิ่มขนาดยาประมาณ 2.5 มลิลกิรมั ทกุ 2-7 วนั จนได้ผลการรกัษาที่พงึพอใจ ขนาดการรกัษาโดยทั่วไปใช้โบรโม

ครปิทนี วนัละ 2.5-15 มลิลกิรมั 

 2. ภาวะอะโครเมกาล ี (Acromegaly) เริ่มต้นด้วยการใช้โบรโมครปิทนี 1.25-2.5 มลิลกิรมั ก่อนนอน เพิ่ม

ขนาดยาประมาณ 1.25-2.5 มลิลกิรมั ทกุ 3-7 วนั จนได้ผลการรกัษาที่พงึพอใจ ขนาดการรกัษาโดยทั่วไปใช้โบรโม

ครปิทนี วนัละ 20-30 มลิลกิรมั หรอืมากที่สดุ 100 มลิลกิรมัต่อวนั 

 3. โรคพาร์กนิสนั (Parkinson’s Disease) เริ่มต้นด้วยการใช้โบรโมครปิทนี 1.25 มลิลกิรมั วนัละ 2 ครั้ง    

การเพิ่มขนาดยาจะช้ากว่าการรกัษาภาวะอื่นๆ คอื ประมาณ 2.5 มลิลกิรมัต่อวนั ทกุ 14-28 วนั จนได้ผลการรกัษา

ที่พงึพอใจ ขนาดการรกัษาโดยทั่วไปใช้โบรโมครปิทนี วนัละ 2.5-40 มลิลกิรมั หรอืมากที่สดุ 100 มลิลกิรมัต่อวนั

 4. โรคเบาหวานชนดิที่ 2 (Diabetes mellitus type 2) ใช้ยาโบรโมครปิทนีในรูปแบบใหม่ซึ่งสามารถปล่อย

สารส�าคญัในการออกฤทธิ์เรว็ คอื Bromocriptine QR ขนาดเมด็ละ 0.8 มลิลกิรมั โดยเริ่มต้นวนัละ 1 เมด็ ภายใน

เวลา 2 ชั่วโมงหลงัจากตื่นนอน โดยรบัประทานยาพร้อมกบัอาหาร สามารถเพิ่มขนาดได้ 0.8 มลิลกิรมั ทกุสปัดาห์

จนได้ผลที่ต้องการ โดยขนาดการรกัษาโดยทั่วไปส�าหรบัภาวะนี้คอื 1.6-4.8 มลิลกิรมัต่อวนั 

 5. ภาวะ Neuroleptic malignant syndrome มรีายงานการใช้โบรโมครปิทนีในการรกัษา โดยใช้ขนาด 2.5-

15 มลิลกิรมั วนัละ 3 ครั้ง อย่างน้อย 10 วนั พบว่าท�าให้อาการตวัแขง็ เหงื่อออก ความดนัโลหติสูงดขีึ้น โดยอาจ

สงัเกตอาการที่ดขีึ้นภายใน 48-72 ชั่วโมง หลงัได้รบัการรกัษา อย่างไรกต็ามยงัไม่มขี้อสรปุเกี่ยวกบัประสทิธภิาพ

การรกัษาภาวะนี้ด้วยยาโบรโมครปิทนี9 

รูปแบบของยา

 โบรโมครปิทนีที่มใีช้ในประเทศไทยในปัจจบุนัได้แก่ โบรโมครปิทนี เมสเิลท (Bromocriptine mesylate)    

อยู่ในรูปเมด็และแคปซูล ขนาด 2.5 มลิลกิรมั และ 5 มลิลกิรมั  ในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิา                

มโีบรโมครปิทนีรูปแบบละลายเรว็ (Bromocriptine QR—quick release) ขนาดเมด็ละ 0.8 มลิลกิรมั ซึ่งดูดซมึได้

ดกีว่าในทางเดนิอาหารเมื่อเทยีบกบัโบรโมครปิทนีเมด็หรอืแคปซูลรูปแบบปกต ิ และได้รบัการรบัรองให้ใช้ในการ

รกัษาโรคเบาหวานชนดิที่ 2 นอกจากนี้ยงัมโีบรโมครปิทนีชนดิแบบฉดีซึ่งไม่มใีนประเทศไทย4 
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 ไซโปรเฮปทาดีน

 ไซโปรเฮปทาดนี (Cyproheptadine) เป็นยาในกลุ่ม piperidine H
1
-antagonist และมฤีทธิ์ต้าน serotonin      

receptor (5-HT
1A
 และ 5-HT

2A
 receptor) กลไกดงักล่าวท�าให้ไซโปรเฮปทาดนี ถูกน�ามาใช้ใน Cushing’s syndrome, 

vascular headache, anorexia และ serotonin syndrome นอกเหนอืจากการรกัษาอาการบวม ผื่นแดง คนั จากฤทธิ์

ของฮสีตามนี  

เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์

 ไซโปรเฮปทาดนีบรหิารยาโดยการรบัประทานไม่ทราบการกระจายยาที่ชดัเจนในร่างกาย ยาที่เข้าไปใน

ร่างกายจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยขบวนการเมตาบอลซิมึที่ตบัเป็น conjugated metabolite โดยยามคี่าครึ่งชวีติใน

พลาสมา 1-4 ชั่วโมง ระดบัยาสูงสดุที่ 6-9 ชั่วโมงหลงัรบัประทานและมรีะยะเวลาในการออกฤทธิ์ 8 ชั่วโมง และยา

ส่วนใหญ่จะขบัออกทางไต บางส่วนขบัออกทางอจุจาระ 

 ฤทธิ์ H
1
-antagonist ท�าให้ผู้ป่วยง่วงซมึจากผลต้าน histamine receptor ในระบบประสาทส่วนกลาง แต่การ

ใช้ตดิต่อกนัจะท�าให้ผู้ป่วยมอีาการง่วงซมึลดลง เนื่องจากผู้ป่วยจะทนต่อยามากขึ้น 

 ไซโปรเฮปทาดนีแย่งจบักบั serotonin receptor โดยออกฤทธิ์ antagonism ที่กล้ามเนื้อเรยีบ ผนงัล�าไส้ และที่ 

appetite center บรเิวณ hypothalamus จงึอาจกระตุน้ความอยากอาหารได้  นอกจากนี้ ยงัเชื่อว่าไซโปรเฮปทาดนีสามารถ

ลดอาการปวดศรีษะที่เกดิจาก serotonin  และใช้เป็นยาทางเลอืกในการรกัษา (third-line therapy) ใน  serotonin 

toxicity จากยาในกลุ่ม monoamine oxidase inhibitor (MAOI)1 โดยการรกัษาเบื้องต้นส�าหรบั serotonin syndrome 

คอื ยาในกลุ่ม benzodiazepine และการลดไข้ (external cooling) นอกจากนี้ยงัมกีารศกึษาในสตัว์ทดลองพบว่าการ

ให้ไซโปรเฮปทาดนีสามารถป้องกนัการเกดิ serotonin toxicity2-4 และการเสยีชวีติจาก  serotonin syndrome5 

ข้อบ่งใช้

 ช่วยบรรเทาอาการที่เกดิจาก serotonin syndrome โดยพบว่าผู้ป่วยที่ตอบสนองดตี่อไซโปรเฮปทาดนี     

คอืผู้ป่วยที่ไม่มภีาวะ hyperthermia และมอีาการแสดงของ serotonin toxicity ที่ไม่รนุแรง (mild to moderate          

manifestations)6

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ 

ภำควชิำกมุำรเวชศำสตร์ 

คณะแพทยศำสตร์ศริริำชพยำบำล มหำวทิยำลยัมหดิล

(Cyproheptadine)
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ข้อห้ามใช้
 1. Angle-closure glaucoma 
 2. Bladder neck obstruction 
 3. Elderly, debilitated patients 
 4. มปีระวตัแิพ้ยาไซโปรเฮปทาดนี หรอืยาอื่นๆที่มสีูตรโครงสร้างคล้ายกนั 
 5. ใช้ยาในกลุ่ม MAOI 
 6. ทารกแรกเกดิ หรอื ทารกที่คลอดก่อนก�าหนด  
 7. มารดาที่ให้นมบตุร  
 8. Prostatic hypertrophy, symptomatic
 9. Pyloroduodenal obstruction 
 10. Stenosing peptic ulcer 

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

 1. การใช้ยาไซโปรเฮปทาดนีร่วมกบัยาในกลุ่ม monoamine oxidase inhibitor (MAOI) อาจจะเสรมิฤทธิ์   

anticholinergic (ท้องผูก ใจสั่น ท้องอดื ปัสสาวะไม่ออก ประสาทหลอน ปากแห้ง ไม่มเีหงื่อ) ให้ยาวนานและรนุแรง

มากขึ้น จงึเป็นข้อห้ามในการใช้ยานี้ร่วมกนั7-9 

 2. การใช้ยาไซโปรเฮปทาดนีร่วมกบัยารกัษาอาการซมึเศร้าในกลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitor 

(SSRI) เช่น fluoxetine, paroxetine ท�าให้ประสทิธภิาพของยาการรกัษาอาการซมึเศร้าลดลง10-12

 3. ไซโปรเฮปทาดนีร่วมกบัยารกัษาอาการซมึเศร้า bupropion ท�าให้เกดิอาการชกัได้ง่ายขึ้น

 4. การใช้ยาไซโปรเฮปทาดนีซึ่งมฤีทธิ์ anticholinergic ร่วมกบัยาในกลุ่ม morphine เช่น oxymorphone      

จะเสรมิฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง กดการหายใจ และ การบบีตวัของล�าไส้ลดลง13 

 5. การใช้ยาไซโปรเฮปทาดนีร่วมกบัยา donepezil ซึ่งเป็น reversible acetylcholinesterase inhibitor ใช้ใน

การรกัษาโรคอลัไซเมอร์ ท�าให้เกดิอาการชกัได้ง่ายขึ้น

 6. การใช้ยาไซโปรเฮปทาดนีร่วมกบัยา belladonna จะท�าให้เสรมิฤทธิ์ anticholinergic ให้รนุแรงขึ้น

ขนาดยาและวิธีการใช้
 1. ผู้ใหญ่ เริ่มให้รบัประทาน 12 มลิลกิรมัทนัท ีหลงัจากนั้นให้รบัประทาน 2 มลิลกิรมั ทกุ 2 ชั่วโมง จนกว่า

อาการของ serotonin syndrome จะดขีึ้น1 โดยขนาดยาสูงสดุต่อวนัไม่เกนิ 32 มลิลกิรมั

 2. เดก็ 0.25 มลิลกิรมั/กโิลกรมั/วนั  โดยแบ่งให้ทกุ 6 ชั่วโมง และไม่เกนิ 12 มลิลกิรมัต่อวนั14

ภาวะอันไม่พึงประสงค์
 1. อาการของ anticholinergic effect เช่น รูม่านตาขยาย ปัสสาวะไม่ออก 

 2. FDA category B ในหญงิตั้งครรภ์ 

รูปแบบของยา

 ชนดิเมด็ 4 มลิลกิรมั



18                                                         ยาต้านพิษ ๕

เอกสารอ้างอิง

1. Boyer EW, Shannon M. The serotonin syndrome. The New England journal of medicine. 2005;352:1112-20.  

   Epub 2005/03/24.

2. Sprouse JS, Aghajanian GK. (-)-Propranolol blocks the inhibition of serotonergic dorsal raphe cell firing by  

   5-HT1A 

   selective agonists. European journal of pharmacology. 1986;128:295-8. Epub 1986/09/09.

3. Gerson SC, Baldessarini RJ. Motor effects of serotonin in the central nervous system. Life sciences.     

   1980;27:1435-51. Epub 1980/10/20.

4. Himei A, Okamura T. Discontinuation syndrome associated with paroxetine in depressed patients: a retro

   spective analysis of factors involved in the occurrence of the syndrome. CNS drugs. 2006;20:665-72. Epub 

   2006/07/26.

5. Nisijima K, Yoshino T, Yui K, Katoh S. Potent serotonin (5-HT)(2A) receptor antagonists completely prevent 

   the development of hyperthermia in an animal model of the 5-HT syndrome. Brain research. 2001;890:23-31. 

   Epub 2001/02/13.

6. Stork C. Serotonin Reuptake Inhibitors and Atypical Antidepressants. In: Hoffman R, Howland M, Lewin N, 

   Nelson L, Goldfrank L, editors. Goldfrank’s Toxicologic Emergencies. 10 ed. New York: McGraw-Hill; 2015.

7. Gupta V, Karnik ND, Deshpande R, Patil MA. Linezolid-induced serotonin syndrome. BMJ case reports. 

   2013;2013. Epub 2013/03/21.

8. Clark DB, Andrus MR, Byrd DC. Drug interactions between linezolid and selective serotonin reuptake inhibitors:   

 case report involving sertraline and review of the literature. Pharmacotherapy. 2006;26:269-76. Epub 2006/02/10.

9. Graudins A, Stearman A, Chan B. Treatment of the serotonin syndrome with cyproheptadine. The Journal of 

   emergency medicine. 1998;16:615-9. Epub 1998/08/08.

10. Feder R. Reversal of antidepressant activity of fluoxetine by cyproheptadine in three patients. The Journal of 

    clinical psychiatry. 1991;52:163-4. Epub 1991/04/01.

11. Goldbloom DS, Kennedy SH. Adverse interaction of fluoxetine and cyproheptadine in two patients with bulimia 

    nervosa. The Journal of clinical psychiatry. 1991;52:261-2. Epub 1991/06/01.

12. Christensen RC. Adverse interaction of paroxetine and cyproheptadine. The Journal of clinical psychiatry. 

    1995;56:433-4. Epub 1995/09/01.

13. Clinical Guidelines for the Use of Buprenorphine in the Treatment of Opioid Addiction. Rockville MD2004.

14. Cantrell F. Cyproheptadine In: Olson KR, editor. Poisoning & Drug Overdose. 6th edition. New York: McGraw-

    Hill; 2012. p. 471.



18                                                         ยาต้านพิษ ๕ ยาต้านพิษ ๕                                                          19

 แดนโทรลีน

 แดนโทรลนี (Dantrolene) เป็นยาหย่อนกล้ามเนื้อ (muscle relaxant) โดยที่ไม่ท�าให้เกดิอาการอมัพาต และ

เป็นยาที่ช่วยในการรกัษา ภาวะ malignant hyperthermia  

เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์

 แดนโทรลนีเป็นยาที่มคีณุสมบตัลิะลายได้ดใีนไขมนั โดยส่วนใหญ่จะดดูซมึที่ล�าไส้เลก็ การดดูซมึโดยการรบั

ประทานประมาณ 70 เปอร์เซนต์ โดยระดบัความเข้มข้นของยาสงูสดุจะอยูท่ี่ 3-6 ชั่วโมงหลงัจากการรบัประทานยา

แดนโทรลนีจะถกูเปลี่ยนแปลงที่ตบัได้เป็น 5-hydroxy dantrolene ซึ่งยงัออกฤทธิ์เหมอืนแดนโทรลนี โดยปกตค่ิาครึ่ง

ชวีติของแดนโทรลนีจะอยูท่ี่ 6-9 ชั่วโมง แต่เนื่องจากหลงัเกดิขบวนการเมตาบอลซิมึซึ่งได้สารที่ยงัสามารถออกฤทธิ์

ต่อเนื่องได้อกี ดงันั้นจงึท�าให้การออกฤทธิ์ของยาอาจยาวนานถงึ 15.5 ชั่วโมง ในส่วนค่าของปรมิาตรการกระจาย      

(volume of distribution) จะมค่ีา 36.4 ลติรต่อน�้าหนกัตวั 1 กโิลกรมั และการก�าจดัยาจะถกูก�าจดัออกทางไต

 กลไกการออกฤทธิ์ของแดนโทรลนี คอื จะไปยบัยั้งการจบัของ ryanodine กบั ryanodine receptor type1 จงึ

ท�าให้ myoplasmic calcium ลดลง จงึท�าให้เกดิภาวะกล้ามเนื้อหย่อน แต่ไม่รนุแรงจนถงึการเกดิภาวะอมัพาต และแทบ

จะไม่มผีลไปยบัยั้งการท�างานของกล้ามเนื้อหวัใจ  เนื่องจากไม่มกีารออกฤทธิ์ที่ cardiac ryonide receptor (RYR-2)

  นอกจากนี้ยงัพบว่า แดนโทรลนีผ่านทางรกไปสูเ่ดก็ในครรภ์ และสามารถขบัออกมาทางน�้านม แต่ยงัไม่มี

รายงานภาวะอนัตรายต่อทารกในครรภ์ อย่างไรกต็าม ในมารดาที่ต้องให้นมบตุร แนะน�าว่าต้องหยดุยาแดนโทรลนีไป

แล้วอย่างน้อย 48 ชั่วโมงจงึจะสามารถให้ได้

อาจารย์แพทย์หญิงพลอยไพลิน  รัตนสัญญา

 โรงพยำบำลศูนย์เจ้ำพระยำอภยัภูเบศร

(Dantrolene)



20                                                         ยาต้านพิษ ๕

ข้อบ่งใช้

 1. เป็นยามาตรฐานที่ใช้รกัษาและป้องกนัการกลบัมาเป็นซ�้าของภาวะ malignant hyperthermia

 2.ในส่วนของการน�ามารกัษาภาวะ neuroleptic malignant syndrome นั้นยงัขาดหลกัฐานสนบัสนนุที่ชดัเจน

ในเรื่องผลลพัธ์และประสทิธภิาพต่อการน�ามาใช้ 

ข้อห้ามใช้

 ผู้ป่วยที่มภีาวะตบัอกัเสบ (hepatitis) หรอื ภาวะตบัแขง็ (cirrhosis)

ภาวะอันไม่พึงประสงค์

 1. มนึศรีษะ คลื่นไส้อาเจยีน 

 2. กล้ามเนื้ออ่อนแรง อาจท�าให้มกีารหายใจที่ลดลง 

 3. ท�าให้เกดิ thrombophlebitis หรอือาจเกดิ tissue necrosis ได้ หากมกีารรั่วไหลของยาออกนอกเส้นเลอืด 

ดงันั้นจงึแนะน�าให้ฉดี แดนโทรลนี เข้า central vein หรอื เส้นเลอืดด�าใหญ่

 4. อาจท�าให้เกดิภาวะเกลด็เลอืดต�่า (thrombocytopenia)

 5. อาจเกดิอาการแพ้รนุแรง เช่น anaphylaxis หรอื เป็นแค่ผื่นลมพษิ (urticarial)

 6. อาจมภีาวะหวัใจเต้นเรว็หรอื ภาวะความดนัโลหติสูง

 7. อาจมภีาวะเกรด็เลอืดต�่า (thrombocytopenia) หรอื ภาวะ aplastic anemia ได้

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

 1. ห้ามให้ร่วมกบัยาที่เป็น calcium channel blocker ทกุชนดิ เช่น verapamil , amlodipine , cinnarizine และ

อื่นๆ  เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะ hyperkalemia และ cardiovascular collapse

 2. ระมดัระวงัในการใช้ร่วมกบั carbamazepine อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกดิระดบัยา carbamazepine 

ที่สูงขึ้น ซึ่งอาจท�าให้เกดิความเป็นพษิได้ แม้ใช้ในขนาดปกติ

 3. ระมดัระวงัในการใช้ร่วมกบัยากลุ่ม benzodiazepine, opioid อาจจะท�าให้เกดิการกดการหายใจ (respira-

tory depression) 

 4. ระมดัระวงัในการใช้ร่วมกบั methotrexate อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกดิระดบัยา methotrexate     

ที่สูงขึ้น ซึ่งอาจท�าให้เกดิความเป็นพษิได้ แม้ใช้ในขนาดปกติ
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ขนาดและวิธีใช้

 ขนาดในการรกัษาภาวะ malignant hyperthermia ทั้งในเดก็และผู้ใหญ่คอื 2-3 มลิลกิรมั/กโิลกรมั                 

intravenous bolus และสามารถซ�้าได้ 2-3 มลิลกิรมั/กโิลกรมัทกุ 15 นาท ีจนกว่าอาการของภาวะ hypermetabolism 

จะดขีึ้น หรอืขนาดยารวมสะสมไม่เกนิ 10 มลิลกิรมั/กโิลกรมั โดยเป้าหมายคอื อาการของภาวะ skeletal muscle      

hypermetabolism จะดขีึ้นใน 30 นาทหีลงัให้ยา หลงัจากได้ขนาดยาที่ท�าให้อาการของภาวะ hypermetabolism        

ดขีึ้น ควรจะต้องให้เข้าเส้นเลอืดด�าต่อเนื่องขนาด 1 มลิลกิรมั/กโิลกรมัทกุ 6 ชม.อย่างน้อย 24 ชั่วโมงเพื่อป้องกนั

การกลบัเป็นซ�้า 

 ขนาดในการรกัษาภาวะ neuroleptic malignant syndrome โดยขนาดที่ให้ 1 มลิลกิรมั/กโิลกรมัทางเส้นเลอืด

ด�า และสามารถให้ซ�้าได้ทกุ 5-10 นาท ีโดยที่ขนาดของยารวมทั้งหมดไม่ควรเกนิ 10 มลิลกิรมั/กโิลกรมั

รูปแบบของยา

 แดนโทรลนี ลกัษณะจะเป็นรูปแบบผง ซึ่งต้องน�าไปผสมกบั sterile water ปรมิาณ 60 มลิลลิติร เขย่า

จนกว่ายาจะละลายหมด จงึสามารถน�ามาฉดีให้ผู้ป่วยได้ ซึ่งยาที่ผสมแล้วที่อยู่ในรูปสารละลายควรใช้ภายใน     

6 ชั่วโมงและยาที่ผสมแล้วหากยามปีรมิาณมาก ต้องการให้ยาเข้าเส้นเลอืดแบบต่อเนื่อง ควรต้องห่อเพื่อป้องกนั

แสง และผสมใส่ในขวดพลาสตกิ ห้ามเป็นขวดแก้วเพราะจะตกตะกอน
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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)
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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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 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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ภาวะที่เกี่ยวข้องกับยาต้านพิษ
และตัวอย่างผู้ป่วยภาวะพิษที่พบบ่อย
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                                                          อาจารย์นายแพทย์กิติศักดิ์  แสนประเสริฐ

กองอบุตัเิหตแุละเวชกรรมฉกุเฉนิ

โรงพยำบำลพระมงกฎุเกล้ำ

(Common toxidromes)

 ในการวินิจฉัยผู้ป่วยที่ได้รับพิษนั้น การซักประวัติผู้ป่วยในกลุ่มนี้เป็นสิ่งที่ท�าได้ยาก เนื่องจากผู้ป่วยมักจะ

ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ หรือแม้กระทั่งไม่รู้จักยาหรือสารที่รับประทานไป การตรวจร่างกายจึงเป็นส่วนส�าคัญใน

การให้การวินิจฉัยผู้ป่วยในกลุ่มนี้ โดยยาหรือสารเสพติดมักมีกลไกในการกระตุ้นระบบประสาทผ่านทางสารสื่อ

ประสาท (neurotransmitter) ต่างๆที่จ�าเพาะกับยาหรือสารนั้นๆ การกระตุ้นเหล่านี้จึงเป็นที่มาของการเกิด toxidrome 

ต่างๆเช่น serotonin syndrome, sympathomimetic, opioid toxidrome และการที่ยาหรือสารเสพติดสามารถยับยั้งการ

ท�างานของ neurotransmitter กับตัวรับ (receptor) ยังสามารถท�าให้เกิด toxidrome ได้เช่นเดียวกัน เช่น sympatholytic 

หรือ neuroleptic malignant syndrome  โดย toxidrome จากยาหรือสารเสพติดที่พบได้บ่อย มีได้ดังต่อไปนี้

Serotonin Syndrome

 Serotonin syndrome มีสาเหตุมาจากยาที่มีผลต่อ serotonin ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทตัวหนึ่ง เช่น tramadol, 

Selective serotonin re-uptake inhibitor (SSRI), MDMA (3,4-methylenedioxy-methamphetamine; ecstasy) หรือยา

ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเช่น dextromethrophan เป็นต้น โดยอาการของผู้ป่วยเกิดจากมีการกระตุ้น 

ของ serotonin receptors ที่มากขึ้นทั้ง central และ peripheral receptors โดยเฉพาะที่ 5HT-2A receptor1

 โดยที่ serotonin syndrome สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาไม่นาน เพียงไม่กี่นาทีถึงเป็นชั่วโมงภายหลัง

จากการใช้ยา โดยส่วนใหญ่แล้วอาการมักเกิดขึ้นภายใน 6 ชั่วโมงหลังการใช้ยาหรือสารเสพติดดังกล่าว แต่

เนื่องจากอาการแสดงของภาวะนี้ไม่มีความจ�าเพาะใดๆ ดังที่แสดงให้เห็นในตารางที่ 1  การวินิจฉัยภาวะ serotonin 

syndrome จึงต้องอาศัยการแยกโรคจากภาวะอย่างอื่นก่อนและที่ส�าคัญที่สุดคือผู้ป่วยต้องมีประวัติการใช้ยาใน

กลุ่ม serotonergic drugs ร่วมด้วย ในการตรวจร่างกายมักจะพบว่าผู้ป่วยจะมีความดันโลหิตขึ้นสูง มีไข้ หัวใจเต้น

เร็วมากขึ้น ในบางรายอาจจะมีอาการท้องเสีย และมีอาการแสดงของระบบประสาทและกล้ามเนื้อให้พบได้เช่น 

myoclonus, tremor, hyperreflexia เป็นต้น

 กลุ่มอาการพิษที่พบบ่อย 
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ตารางที่ 1  แสดงกลุ่มอาการของ serotonin syndrome2

โดย criteria ในการวินิจฉัยมีอยู่ 2 criteria ที่ส�าคัญคือ

 1. Hunter criteria

Symptom Cluster       Symptomatology
 

 Altered Mental Status                            Agitation
 Anxiety
 Disorientation
 Restlessness
 Excitement
 Neuromuscular Abnormalities            Tremors
 Clonus
 Hyperreflexia
      Muscle rigidity
 Bilateral Babinski signs
 Akisthesia
 Autonomic Hyperactivity       Hypertension
         Tachycardia
 Tachypnea
 Hyperthermia
 Mydriasis
 Diaphoresis
 Dry mucous membranes
 Flushed skin

Hunter Serotonin Toxicity Criteria: Decision Rules

In the presence of a serotonergic agent:

1. IF (spontaneous clonus = yes) THEN serotonin toxicity = Yes 

2. ELSE IF (inducible clonus = YES) AND [(agitation=yes) OR (diaphoresis = yes)] THEN serotonin   

 toxicity = YES

3. ELSE IF (ocular clonus = yes) AND [(agitation = yes) OR (diaphoresis = yes)] THEN serotonin 

   toxicity = yes

4. ELSE IF (tremor = yes) AND (hyperreflexia = yes) THEN serotonin toxicity = yes

5. ELSE IF (hypertonic = yes) AND (temperature> 38oC) AND [(ocular clonus = yes) OR (inducible

   clonus = yes)] then serotonin toxicity = YES

6. ELSE serotonin toxicity = No
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 2. Sternbach’s criteria3

1.Recent addition or increase in a known serotonergic agent

2.Absence of other possible etiologies (infection, substance abuse, withdrawal, etc.)

3.No recent addition or increase of a neuroleptic agent

4.At least three of the following symptoms:

 Mental status changes (confusion, hypomania)

 Agitation

 Myoclonus

 Hyperreflexia

 Diaphoresis

 Shivering

 Tremor

 Diarrhoea

 Incoordination

 Fever

 โดยพบว่า Hunter criteria มคีวามไว (sensitivity) และความจ�าเพาะ (specificity) เมื่อเทยีบกบั Sternbach’s 

criteria ได้ดงัต่อไปนี้  ความไว (84 เปอร์เซนต์ กบั 75 เปอร์เซนต์), ความจ�าเพาะ (97 เปอร์เซนต์ กบั 96 เปอร์เซนต์)4 

และพบว่าภาวะ serotonin syndrome สามารถเกดิขึ้นได้ภายใน 6-24 ชั่วโมงหลงัจากมกีารเปลี่ยนขนาดของยา5

การรักษาภาวะ serotonin syndrome

 หลกัของการรกัษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้คอื  การหยดุยาที่มผีลต่อ serotonin โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยมกัมอีาการ

ดขีึ้นได้อย่างรวดเรว็ นอกจากนั้นแล้วการให้ยา cyproheptadine ซึ่งมฤีทธิ์เป็น nonspecific serotonin antagonism    

ยงัสามารถท�าให้อาการของผู้ป่วยดขีึ้นได้ โดยขนาดของยามดีงัต่อไปนี้

ผู้ใหญ่ เริ่มที่ 4-8 มลิลกิรมั และสามารถให้เพิ่มได้ทกุ 1-4 ชั่วโมงจนกระทั่งผู้ป่วยอาการดขีึ้น โดยขนาดยา

ที่มากที่สดุไม่ควรเกนิ 32 มลิลกิรมั/วนั 

ผู้ป่วยเดก็ ขนาดยาที่ใช้คอื 0.25 มลิลกิรมั/น�้าหนกัตวั 1 กโิลกรมั/วนั โดยแบ่งให้ทกุ 6 ชั่วโมงและไม่ควร

เกนิ 12 มลิลกิรมั/วนั
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extrApyrAmidAl SyndromeS (EPS)

 EPS เป็นอาการข้างเคยีงจากการใช้ยาที่มตี่อ dopamine receptor เช่นกลุ่มของยาจติเวช ยาแก้อาเจยีน 

เป็นต้น โดยอาการแสดงของผู้ป่วยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดงัต่อไปนี้

Acute dystonia

 ผู้ป่วยจะมอีาการของการหดเกรง็กล้ามเนื้อโดยส่วนใหญ่จะเกดิขึ้นที่บรเิวณใบหน้า ศรีษะล�าคอ แขน หรอื

กล่องเสยีง5 โดยอาการของ acute dystonia เกดิขึ้นได้เรว็ โดยพบว่าเกดิได้ตั้งแต่ 2-5 วนั หลงัจากได้รบัยา

การรักษาภาวะ acute dystonia

 ยาที่สามารถใช้ในการรกัษาภาวะนี้ได้มดีงัต่อไปนี้

 Benztropine   - ผู้ใหญ่ 2 มลิลกิรมั IV/IM 

    - เดก็ 0.05 มลิลกิรมั/น�้าหนกัตวั 1 กโิลกรมั จนถงึ 2 มลิลกิรมั

 Diphenhydramine - ผู้ใหญ่ 50 มลิลกิรมั IV/IM

    - เดก็ 1 มลิลกิรมั/น�้าหนกัตวั 1 กโิลกรมั จนถงึ 50 มลิลกิรมั

 Diazepam  - 0.1 มลิลกิรมั/น�้าหนกัตวั 1 กโิลกรมั IV

Akathisia

 ผู้ป่วยจะมอีาการเหมอืนอยู่นิ่งไม่ได้ มกีารขยบัตลอดเวลา ซึ่งการเกดิอาการจะใช้เวลานานกว่า           

acute dystonia โดยใช้เวลานานเป็นชั่วโมงหรอืหลายวนั ส�าหรบัการรกัษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้พบว่า การให้ยาในกลุ่ม

ของ benzodiazepines สามารถช่วยลดอาการของผู้ป่วยลงได้

Parkinsonism

 ผู้ป่วย parkinsonism จะมอีาการคล้ายกบัอาการของผู้ป่วยที่เป็นโรค Parkinson’s disease เช่น akinesia, 

rigidity และ postural instability โดยที่อาการจะเป็นหลงัจากได้ยาเป็นระยะเวลานานระดบัหนึ่ง โดยส่วนมากมกัมี

การใช้ยามานานเป็นสปัดาห์ก่อนจะเกดิอาการ และเมื่อหลงัจากหยดุยาแล้วมผีู้ป่วยเพยีงบางรายเท่านั้นที่อาการ

ดขีึ้นได้

Tardive dyskinesias

 ผู้ป่วยจะมอีาการของ orobuccal masticatory movement disorder เป็นหลกั โดยผู้ป่วยในกลุ่มนี้มกัได้ยา

มาเป็นระยะเวลานาน โดยอาจจะได้รบัยามานานเป็นเดอืนถงึเป็นปี โดยพบว่ามกัสมัพนัธ์กบัยาในกลุ่มของ typical 

antipsychotics และเมื่อหลงัจากหยดุยาที่เป็นสาเหตแุล้ว อาการของผู้ป่วยอาจจะยงัคงอยู่หรอืดขีึ้นเพยีงเลก็น้อย

เท่านั้น
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Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS)

 กลุ่มอาการ NMS นั้น มคีวามคล้ายคลงึกนักบั serotonin syndrome แต่แตกต่างกนัตรงที่ NMS จะเกดิ

จากมคีวามผดิปกตขิองระดบั dopamine ในสมองส่วนกลาง (central nervous system; CNS) โดยอาการจะเกดิขึ้น

ช้ากว่า serotonin syndrome โดยส่วนใหญ่มกัพบภายใน 2 สปัดาห์แรกหลงัจากเริ่มยา โดยอาการหลกัจะประกอบ

ด้วย altered mental status, muscle rigidity และ autonomic dysfunction โดยที่อาการเด่นคอื muscle rigidity หรอื

ที่เรยีกว่า lead pipe rigidity

ตารางที่ 2 แสดงอาการของ neuroleptic malignant syndrome6

            

การรักษาภาวะ Neuroleptic Malignant Syndrome

 การรกัษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้ การหยดุยาที่เป็นสาเหตยุงัคงเป็นหลกัในการรกัษา และนอกจากนั้นแล้วการ

ให้ยา เช่น dantrolene สมารถช่วยลดอาการเกรง็ของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยได้อกีด้วย โดยขนาดของยาที่ให้คอื 1 

มลิลกิรมั/น�้าหนกัตวั 1 กโิลกรมั IV และสามารถให้ซ�้าได้ทกุ 5-10 นาท ีโดยที่ขนาดของยารวมทั้งหมดไม่ควรเกนิ 

10 มลิลกิรมั/น�้าหนกัตวั 1 กโิลกรมั  และนอกจาก dantrolene แล้วยงัสามารถใช้ยา bromocriptine ในการรกัษาได้ 

เนื่องจากยามฤีทธิ์เป็น dopamine agonist โดยขนาดยาที่ให้คอื 2.5-10 มลิลกิรมั รบัประทาน 3-4 ครั้งต่อวนั

Sedative-hypnotic toxidrome

 ยากลุ่มนี้ส่วนใหญ่มกัจะออกฤทธิ์ที่ gamma aminobutyric acid (GABA) receptors เป็นหลกั โดยผู้ป่วย

มกัจะมอีาการง่วง ซมึ โดยยาในกลุ่มนี้ได้แก่ chloral hydrate, gamma-hydroxybutyrate (GHB), benzodiazepines, 

Z-drugs   ( zolpidem, zopiclone ) เป็นต้น และยาบางตวัเช่น GHB พบว่าสามารถท�าให้ผูป่้วยมคีวามดนัโลหติต�่า และ

หวัใจเต้นช้าเกดิขึ้นได้ 7 และที่ส�าคญัส�าหรบัยาในกลุ่มนี้จะมอีาการของ amnesia เกดิขึ้นได้ การรกัษาจะเป็นการ

รกัษาแบบประคบัประครองแล้วดูแลการหายใจของผู้ป่วยเป็นหลกั

          

Feature Potential Manifestations

Altered mental status Delirium, lethargy, confusion, stupor, 

catatonia, coma
Motor symptoms Lead pipe rigidity, cogwheeling, dysarthria

parkinsonian syndrome, akinesia, tremor

dystonic posture
Hyperthermia Body temperature > 38 oC

Autonomic instability Tachycardia, diaphoresis, sialorrhea,

hypertension or hypotension, cardiac 

dysrhythmias
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SympAthomimetic toxidrome

 Sympathomimetic toxidrome เป็นกลุ่มอาการที่เกดิจากการใช้ยาหรอืสารเสพตดิที่มผีลกบัการกระตุ้น          

ระบบประสาท sympathetic โดยเกดิการกระตุ้นได้ทั้ง beta และ alpha receptors ท�าให้ผู้ป่วยมอีาการแสดงของ

ระบบประสาท sympathetic ที่ท�างานมากผดิปกต ิ เช่น hypertension, tachycardia, hyperthermia มเีหงื่อออก

มาก ท้องเสยี รูม่านตาขยายใหญ่ขึ้นและในบางรายอาจพบว่ามอีาการชกัหรอืมภีาวะ rhabdomyolysis เกดิร่วม

ด้วยได้ โดยยาหรอืสารเสพตดิที่ท�าให้เกดิกลุ่มอาการนี้ที่พบได้บ่อยคอืกลุ่มของยาบ้าและอนพุนัธ์ของยาบ้า เช่น 

methamphetamine, MDMA หรอื methcathinone8 เป็นต้น การรกัษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้ มุ่งเน้นในการลดการกระตุ้น 

sympathetic เป็นหลกัโดยใช้ยาในกลุ่มของ benzodiazepine เพื่อช่วยลดการกระตุ้นของระบบประสาท sympathetic 

และในผู้ป่วยที่ความดนัโลหติยงัคงสูงอยู่หลงัจากให้ยาแล้ว ยาในกลุ่มของ beta blocker ควรหลกีเลี่ยงในผู้ป่วย

กลุ่มนี้ เนื่องจากสามารถท�าให้ความดนัโลหติของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นได้
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                              อาจารย์นายแพทย์สหภูมิ  ศรีสุมะ

 ภำควชิำอำยรุศำสตร์  

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิดี

ผู้ป่วยหญิงอายุ 34 ปี อาชีพ แม่บ้าน

อาการส�าคัญ  ญาตมิาโรงพยาบาลด้วย เพราะผู้ป่วยกนิยาเบื่อหนูเกลด็สเีขยีวมาสี่กล่อง

ประวัติปัจจุบัน  ประมาณ 18 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยทะเลาะกบัญาต ิจากนั้นจงึกนิยา

   เบื่อหนูเกลด็สเีขยีวไปสองกระป๋อง ขณะกนิไม่มคีลื่นไส้อาเจยีน หลงักนิไปนอนพกั

   1 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ญาตพิบกระป๋องยาเบื่อหนูจงึสอบถามผู้ป่วยพบว่า

   ผู้ป่วยกนิยาเบื่อหนูไปจงึพามาโรงพยาบาล ขณะที่มาถงึโรงพยาบาลไม่มอีาการ

   ผดิปกติ

ยาเบื่อหนูที่มีในประเทศไทยที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงมีอะไรได้บ้าง

ยาเบื่อหนูที่สามารถก่อให้เกดิอนัตรายรนุแรงที่มใีนประเทศไทย ได้แก่

 1. ยาเบื่อหนูในกลุ่มที่ต้านการแขง็ตวัของเลอืดสารกลุ่มนี้มกัจะเป็นผง เมด็ หรอืเกลด็สเีขยีว สชีมพู หรอืสี

ฟ้า มฤีทธิ์ท�าให้การแขง็ตวัของเลอืดช้ากว่าปกตนิ�าไปสู่ภาวะเลอืดออกได้ง่ายและหยดุยาก สารกลุ่มนี้มกัจะออกฤทธิ์

ช้าช่วงแรกผู้ป่วยจะไม่มอีาการ แต่อาจจะตรวจพบการแขง็ตวัของเลอืดผดิปกตไิด้ที่ประมาณ 20-40 ชั่วโมงเป็นต้นไป

 2. ยาเบื่อหนูในกลุ่มฟอสไฟด์สารกลุ่มนี้มักจะเป็นผงสีด�าหรือสีเทาด�าหลังกินผู้ป่วยมักจะมีอาการคลื่นไส้ 

อาเจยีนในรายที่รนุแรง อาจพบภาวะปอดบวมน�้า หวัใจวาย และ หวัใจเต้นผดิจงัหวะ ได้ภายใน 24 ชั่วโมงแรก

 3. ยาฆ่าแมลงในกลุ่มคาร์บาเมตที่ถูกน�ามาใช้เบื่อหนูสารกลุ่มนี้อาจอยู่ในรูปเกลด็หรอืสารละลาย จะท�าให้

ผู้ป่วยมอีาการคลื่นไส้-อาเจยีนรนุแรง ท้องเสยี มหีลอดลมเกรง็ เสมหะเยอะ ม่านตาหดเลก็ เหงื่ออกมาก อาจจะมี

ชพีจรเรว็หรอืช้ากว่าปกตไิด้ส่วนมากผู้ป่วยมกัจะมอีาการหลงักนิได้เรว็ภายใน 3-4 ชั่วโมง

 4. สารสตรกิไนน์ซึ่งปัจจบุนัถูกใช้เป็นยาเบื่อสนุขั แต่กม็กีารน�ามาใช้เบื่อหนูเช่นกนั สารกลุ่มนี้จะท�าให้

เซลล์ประสาทที่ไขสนัหลงัมคีวามไวกว่าปกตมิาก ท�าให้มอีาการกล้ามเนื้อเกรง็ทั้งตวั1 อาจเกดิภาวะหายใจล้มเหลว

rhabdomyolysis และ ไตวายได้ แม้ภาวะกล้ามเนื้อเกรง็ทั้งตวัดูคล้ายอาการชกัแต่ผู้ป่วยจะมกีารรู้ตวัดอียู่ตลอดจงึ

เรยีกอาการนี้ว่า “spinal seizure” โดยอาการพษิจากสารสตรกิไนน์นี้จะเริ่มภายใน 30-60 นาทหีลงัรบัประทาน

(Case study: Rodenticide poisoning)
 กรณีผู้ป่วยภาวะพิษจากยาเบื่อหนู
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ยาเบื่อหนูในกลุ่มที่ต้านการแข็งตัวของเลือดมีการออกฤทธิ์อย่างไร

 ยาเบื่อหนูในกลุ่มที่ต้านการแขง็ตวัของเลอืดได้แก่ สาร warfarin และสารในกลุ่ม superwarfarin ทั้งสอง

กลุ่มมกีารออกฤทธิ์หลกัโดยการยบัยั้ง enzyme vitamin K epoxide reductase และยงัมกีารยบัยั้ง enzyme vitamin K       

quinone reductase ท�าให้ vitamin K ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น active form ซึ่งจะท�าให้ vitamin K dependent coagulation 

factor (factor II, VII, IX, X) ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น active form ได้ น�าไปสู่การแขง็ตวัของเลอืดที่ช้าผดิปกติ2,3 (รูปที่ 1)

 การแขง็ตวัของเลอืดที่ช้าผดิปกตจิะตรวจเมื่อ coagulation factor activity น้อยกว่า 25% โดย coagulation 

factor ที่ม ีhalf-life สั้นที่สดุคอื factor VII 4-6 ชั่วโมง ดงันั้นหลงัมกีารยับยั้งการเปลี่ยน coagulation factor เป็น active 

form อย่างน้อยที่สดุ 18 ชั่วโมง (3-4 half-life ของ factor VII) จงึจะพบว่าเริ่มมกีารแขง็ตวัของเลอืดผดิปกตจิากการส่ง 

prothrombin time และ INR โดยมากมกัจะเหน็ความผดิปกตทิี่ 24-48 ชั่วโมงหลงัรบัประทานสารในกลุ่มนี้2,3

ผู้ป่วยที่กินยาเบื่อหนูในกลุ่มที่ต้านการแข็งตัวของเลือดจะมีอาการอย่างไร

 ผู้ป่วยที่กนิยาเบื่อหนูในกลุ่มที่ต้านการแขง็ตวัของเลอืดจะไม่มอีาการในช่วงแรกหลงักนิ แต่หลงัจากกนิยา

เบื่อหนูไปได้ 24-48 ชั่วโมงจะเริ่มตรวจพบว่ามคีวามผดิปกตขิองการแขง็ตวัของเลอืดโยจะเริ่มพบว่ามคี่า prothrombin 

time และ INR มากกว่าปกต ิในรายที่รนุแรงมากจะพบว่าผู้ป่วยมเีลอืดออกง่ายและหยดุเลอืดได้ยาก

ยาเบื่อหนูในกลุ่มที่ต้านการแข็งตัวของเลือดที่เป็น superwarfarin แตกต่างกับ warfarin อย่างไร

 ยาเบื่อหนูในกลุ่ม superwarfarin เช่น broadifacoum, bromadiolone, difenacoum นั้นจะมคี่าครึ่งชวีติยาว   

มากประมาณ 1-2 เดอืน ขณะที่ warfarin มคี่าครึ่งชวีติ 35 ชั่วโมง นอกจากนี้สารในกลุ่ม superwarfarin จะม ีpotency 

ในการยบัยั้งการแขง็ตวัของเลอืดมากกว่า warfarin ประมาณ 100 เท่า4-7

การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการดูแลรักษาผู้ป่วยที่กินยาเบื่อหนูในกลุ่มที่ต้านการแข็งตัวของเลือด

 ในผู้ป่วยที่มีประวัติกินยาเบื่อหนูในกลุ่มที่ต้านการแข็งตัวของเลือดมาเพียงครั้งเดียวควรตรวจการแข็งตัว

ของเลอืดโดยตรวจ prothrombin time และ INR ที่ประมาณ 24 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง หากผลตรวจทั้งสองครั้งไม่

พบความผดิปกตกิแ็สดงว่าผู้ป่วยไม่มปีัญหาเรื่องการแขง็ตวัของเลอืดช้าจากการกนิยาเบื่อหนูครั้งนั้น ไม่ต้องนดั

ตรวจเพิ่มเตมิ2,3

 ในผู้ป่วยรายนี้ขณะที่มาโรงพยาบาล ไม่มอีาการคลื่นไส้ ไม่อาเจยีน ไม่มหีอบเหนื่อย ไม่มจี�้าเลอืดตาม

ตวั ไม่มอีาการผดิปกตใิด ตรวจร่างกายไม่พบความผดิปกต ิผลตรวจเอกซ์เรย์ปอด คลื่นหวัใจ เกลอืแร่และ

การท�างานของไตอยู่ในเกณฑ์ปกตทิั้งหมด  ญาตนิ�ากระป๋องยาเบื่อหนูมาด้วยพบว่ามสีารประกอบหลกัเป็น      

“bromadiolone” ซึ่งเป็นสารในกลุ่มที่ต้านการแขง็ตวัของเลอืดชนดิ superwarfarin
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 ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องตรวจการแข็งตัวของเลือดก่อนหน้านั้นยกเว้นในกรณีที่สงสัยว่าผู้ป่วยจะได้รับ

สารกลุ่มนี้มามากกว่าหนึ่งครั้งหรอืกนิตดิต่อกนัมาเป็นเวลานาน

 หากที่ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลหลงักนิยาเบื่อหนูในกลุ่มที่ต้านการแขง็ตวัของเลอืดภายในสี่ชั่วโมง สามารถ

ให้ผู้ป่วยกนิผงถ่านกมัมนัต์ 1กรมั/น�้าหนกัตวั1กโิลกรมั เพื่อลดการดูดซมึสารได้3 

 หากผู้ป่วยมาด้วยภาวะเลอืดออกให้ตรวจ complete blood count, prothrombin time, INR และเริ่มท�าการ

ทดแทนสารการแขง็ตวัของเลอืดด้วย fresh frozen plasma15-20มล./น�้าหนกัตวั 1 กโิลกรมั หรอื สารทดแทนสาร

การแขง็ตวัของเลอืดอื่นเช่น prothrombin complex concentrate, factor eight inhibitor bypass activity (FEIBA),      

recombinant factor VIIa และอาจจะพจิารณาให้ vitamin K1 10 มก.ฉดีทางหลอดเลอืดด�าช้าๆใน 5 นาทร่ีวมด้วยได้8-10

 ในรายที่ไม่มภีาวะเลอืดออกแล้วตรวจพบว่ามคี่าการแขง็ตวัของเลอืดช้าผดิปกตจิงึจะพจิารณาให้ vitamin 

K1 กินโดยหากเป็นการกินสารในกลุ่ม warfarin ให้พิจารณาตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่รับประทาน warfarin8,10     

(ดูรายละเอยีดจากหนงัสอืยาต้านพษิ 4)   

 หากเป็นผู้ป่วยที่กนิ superwarfarin ที่ตรวจพบว่าม ีprolong prothrombin time และ INR ที่ไม่มภีาวะเลอืด

ออกให้ vitamin K1 25-50 มก./ครั้ง กิน 3-4ครั้งต่อวนั และตดิตามตรวจ prothrombin time และ INR ทกุ 8-12 

ชั่วโมงจนกว่าจะสามารถควบคมุค่าการแขง็ตวัของเลอืดให้เป็นปกตไิด้ จากนั้นจงึให้ vitamin K1 กนิต่อเนื่องทกุวนั

เพื่อควบคมุการแขง็ตวัของเลอืดโดยตดิตามตรวจค่า prothrombin time และ INR และปรบัลดขนาดยา vitamin K1 

ลงทกุๆประมาณสองถงึสามสปัดาห์จนกว่าจะสามารถหยดุ vitamin K1 ได้ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาหลายเดอืน6-7 

กรณผีูป่้วย (ต่อ) 

 แรกรบัได้ท�าการตรวจ partial thromboplastin time, prothrombin time, และ INR ที่ 20 ชั่วโมงหลงักนิยา

เบื่อหนพูบว่า 

Partial thromboplastin time 32 วนิาท ี(22-33), Prothrombin time > 200 วนิาท ี(10.5-13.5), INR >17

จงึได้ให้ vitamin K1 40 มก. กนิ 4 ครั้งต่อวนั ให้นอนโรงพยาบาลเฝ้าระวงัภาวะเลอืดออก ตดิตามตรวจค่า

prothrombin time, และ INR พบว่าค่า prothrombin time และ INR ลดลง โดย

ที่ 12 ชั่วโมงหลงัเริ่มให้ vitamin K1: Prothrombin time 144.4 วนิาท ี(10.5-13.5), INR 13.71

ที่ 24 ชั่วโมงหลงัเริ่มให้ vitamin K1:  Prothrombin time 47.6 วนิาท ี(10.5-13.5), INR 4.42

ที่ 48 ชั่วโมงหลงัเริ่มให้ vitamin K1:  Prothrombin time 14.3 วนิาท ี(10.5-13.5), INR 1.22

ผู้ป่วยไม่มภีาวะเลอืดออกใด จงึได้ให้ vitamin K1 40 มก. กนิ 4 ครั้งต่อวนัต่ออกีสองสปัดาห์และนดัตรวจตดิตาม

เพื่อลดการให้ vitamin K1 ต่อไป จนในที่สดุสามารถหยดุยาได้โดยใช้ระยะเวลาประมาณสี่เดอืน
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                                                          รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุดา วรรณประสาท

ภำควชิำเภสชัวทิยำ

คณะแพทยศำสตร์มหำวทิยำลยัขอนแก่น

ผู้ป่วยหญิงอายุ 31 ปี 

เป็นผู้ป่วยตดิเชื้อ HIV ได้รบัการรกัษาด้วยยา Kaletar® (lopinavir+ritonavir), lamivudine, tenofovir

3 วนัก่อนมาโรงพยาบาลมอีาการปวดศรีษะข้างเดยีว ปวดแบบตุ๊บ ๆ ไม่มไีข้ ไม่มคีลื่นไส้อาเจยีน ไม่เหน็ภาพ

ซ้อน ได้ซื้อยาแก้ปวดจากร้านขายยากนิเอง กนิครั้งละ 1 เมด็ วนัละ 2 ครั้ง 

2 วนัก่อนมาโรงพยาบาลมอีาการปวดและชาบรเิวณปลายมอืและปลายเท้าทั้ง 2 ข้าง ไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน

ได้ยาแก้ปวดกนิอาการไม่ดขีึ้น จงึมาโรงพยาบาลศรนีครนิทร์ 

ตรวจร่างกาย:  Vital signs: BT 36.5°oC, PR 60 bpm, BP 116/70 mmHg, RR 20/min

 HEENT: not pale conjunctiva, no icteric sclera

 Lung: no crepitation, no wheezing

 Heart: normal S1,S2,  no murmur

 Extremities: cold and clammy skin all distal extremities

(Case study: Ergotism)

Pulsation right Left

Upper extremities 

   Axillar artery Positive Positive

   Brachial artery Negative Positive

   Radial artery Negative Negative

Lower extremities 

   Femoral artery Positive Positive

   Popliteal artery Positive Negative

   Dorsalis pedis artery Negative Negative

     แพทย์ให้การวนิจิฉยัว่าเป็น acute peripheral arterial occlusion both extremities สาเหตเุกดิจาก ergotism 

 กรณีผู้ป่วยเออร์โกทิสซึ่ม
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เหตุใดแพทย์จึงให้การวินิจฉัยผู้ป่วยรายนี้ว่าเป็น ergotism 

ผู้ป่วยรายนี้มอีาการเกดิมอืเท้าเยน็เขยีวทั้งแขนและขา ไม่สามารถคล�าชพีจรได้ แสดงว่าเกดิจากภาวะที่

ขาดเลอืดไปเลี้ยงแขนและขาทั้ง 2 ข้าง ปกตโิรคที่ท�าให้เกดิการขาดเลอืดมาเลี้ยงบรเิวณแขนขาอย่างเฉยีบพลนั 

(acute limb ischemia) นั้นเกดิขึ้นได้จากหลายสาเหตเุช่น เกดิการฉกีขาดของหลอดเลอืดแดง เกดิการอดุตนัของ

หลอดเลอืดแดงจากลิ่มเลอืด แต่สาเหตดุงักล่าวมกัเกดิขึ้นหลอดเลอืดแดงข้างใดข้างหนึ่ง มกัไม่เกดิพร้อม ๆ กนั

ทั้งแขนและขาทั้ง 2 ข้างพร้อม ๆ กัน ดงันั้นต้องคดิถงึภาวะท�าให้เกดิการหดตวัของหลอดเลอืดส่วนปลายทั้งแขน

และขาที่เป็นพร้อม ๆ กนั โดยที่พบได้นั้นเกดิจากยากลุ่ม ergots เช่น ergotamine เรยีกภาวะนี้ว่า ergotism โดยใน      

ผู้ป่วยรายนี้เกดิจาก drug interaction ระหว่างยากลุ่ม protease inhibitor กบัยา ergotamine 

Ergotism มีกลไกการเกิดโรคอย่างไร1

Ergotism เป็นภาวะที่เกดิการหดตวัของหลอดเลอืดแดงส่วนปลาย2 โดยเกดิจากผู้ป่วยได้รบัสารกลุ่ม      

ergot alkaloids มากเกนิไป เช่น ergotamine, methysergide, dihydroergotamine, ergonovine โดยยากลุ่มนี้มฤีทธิ์

ต่อระบบประสาทส่วนกลางโดยออกฤทธิ์กระตุน้ serotonin receptors  และออกฤทธิ์เป็น central sympatholytic action 

ท�าให้มผีลลด neuronal firing rate และ stabilize cerebrovascular smooth musculature จงึสามารถใช้ยากลุ่มนี้

ในการป้องกนัและรกัษาไมเกรน ผลต่อระบบประสาทส่วนปลายพบว่ามผีลกระตุน้การท�างานของ alpha adrenergic receptor 

ท�าให้หลอดเลอืดแดงหดตวั ดงันั้นในผู้ป่วยที่ได้รบัยา ergotamine เกนิขนาด หรอืมรีะดบัยาสูงกว่าปกตจิะท�าให้

ผู้ป่วยมหีลอดเลอืดแดงหดตวัที่ส่วนปลาย ท�าให้แขนและขาส่วนปลายขาดเลอืดไปเลี้ยง ผู้ป่วยจะมอีาการมอืเท้า

เยน็และชา เขยีว (cyanosis) ปวด โดยเริ่มที่บรเิวณปลายมอืปลายเท้าก่อน อาการขาดเลอืดไปเลี้ยงจะรนุแรงขึ้น

เรื่อย ๆ จนเกดิเนื้อเยื่อตายในที่สดุ (gangrene)3 ในรายที่รนุแรงจะมคีวามดนัโลหติลดลง pulse pressure กว้าง และ

มหีวัใจเต้นช้าลง นอกจากนี้ยงัมผีลต่อ renal artery ท�าให้มปีัสสาวะลดลงได้ 

Ergotism เกิดในภาวะใดได้บ้าง

ยากลุ่ม ergot alkaloids นั้นถูกเมตาบอลซิมึที่ตบั โดยเอน็ไซม์ cytochrome 450 3A4 (CYP3A4)  ดงันั้นยา

ในกลุ่มที่เป็น inhibitor ของ CYP3A44 เช่นยากลุ่ม protease Inhibitors (PI) (lopinavir, ritonavir, atazanavir) ยากลุ่ม 

statins (atrovastatin, simvastatin) ยากลุ่ม immunosuppressives (tacrolimus, cyclosporine) ยากลุ่ม azole (itracon-

azole, ketoconazole) ยากลุ่ม macrolide antibiotics (erythromycin, clarithromycin)5 หากให้ยากลุ่มเหล่านี้จะท�าให้

เกดิ drug interaction (DI) กบัยากลุ่ม ergot alkaloids ได้ ท�าให้ระดบัยาสูงขึ้นกว่าปกต ิและเกดิ ergotism ตามมา

ได้ นอกจากนี้พบว่าอาจจากที่ได้รบัยากลุ่ม ergot alkaloids เกนิขนาดได้ 

ผู้ป่วยรายนี้ใช้ยา Kaletar Ò®(lopinavir+ritonavir) ซึ่งเป็นยาต้านไวรสักลุ่ม protease Inhibitors ซึ่งเป็น CYP3A4 

inhibitor อยู่ก่อนแล้ว เมื่อได้รบัยา ergotamine ซึ่งเป็นยาที่ถูกเมตาบอลซิมึด้วยเอน็ไซม์ CYP3A4 เช่นกนั จงึท�าให้
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ระดบัยา ergotamine สูงขึ้นผดิปกตจินท�าให้เกดิ ergotism 

แนวทางการรักษาผู้ป่วย ergotism6 

ส�าหรบัผู้ป่วยที่กนิยากลุ่ม ergot alkaloid เกนิขนาดนั้น หากมาใน 1 ชั่วโมงแรก ควรให้การรกัษาด้วยการ

สวนล้างกระเพาะอาหาร และการให้ผลถ่านกมัมนัต์ (activated charcoal) ส�าหรบัผู้ป่วยที่เกดิจาก drug interaction 

นั้นให้หยดุยา ergot alkaloids และยาที่เป็น CYP3A4 inhibitors หากผู้ป่วยมอีาการอาการขาดเลอืดบรเิวณแขนและ

ขาที่เกดิจากหลอดเลอืดแดงหดตวันั้น ควรให้ยาขยายหลอดเลอืดแดง เช่นยา sodium nitroprussside เริ่มขนาด 0.3 

ไมโครกรมั/กโิลกรมัของน�้าหนกัผู้ป่วย/นาท ี และให้เพิ่มขนาดยาอย่างช้า ๆ จนกว่าปลายมอืปลายเท้าจะเริ่มแดง

ขึ้น และ/หรอื nifedipine  ขนาด 10 มลิลิกรมั ทกุ 8 ชั่วโมง7 ต้องตดิตามความดนัโลหติและชพีจรอย่างสม�่าเสมอ 

นอกจากนี้จะต้องป้องกนัการเกดิลิ่มเลอืดอดุตนัในหลอดเลอืดแดง โดยให้ยา heparin หรอื low molecular weight 

heparin เนื่องจากจะมอีาการขาดเลอืดที่บรเิวณปลายมอืและปลายเท้า ผู้ป่วยจะมอีาการปวดรนุแรง ควรให้ยา

บรรเทาปวดเช่น morphine จะลดความทกุข์ทรมานของผู้ป่วยได้ 
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                                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสาทริยา ตระกูลศรีชัย

 ภำควชิำเวชศำสตร์ฉกุเฉนิ  

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบลรำมำธบิดี

(Case study: Opioid poisoning)

 ผู้ป่วยหญิงไทย คู่ อายุ 39 ปี อยู่กรุงเทพมหานคร ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

 cc: ญาตไิปพบนอนไม่รู้สกึตวั 1 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล
 pi:  3 ชั่วโมง PTA: ผู้ป่วยทะเลาะกบัสามแีละเดนิเข้าไปในห้องนอนจากนั้นปิดประตูอยู่คนเดยีวในห้อง
       1 ชั่วโมง PTA: สามไีปพบผู้ป่วยนอนหมดสต ิเรยีกไม่รู้สกึตวั ปัสสาวะราด ไม่พบยาใดๆข้างตวั 
   สามจีงึรบีน�าผู้ป่วยมาโรงพยาบาล

 ph: มโีรคประจ�าตวั Major depressive disorder และ migraine รบัยาจากโรงพยาบาลอื่น
       ปฏเิสธประวตัดิื่มเหล้า สูบบหุรี่ แพ้ยา แพ้อาหาร ไม่เคยผ่าตดั
      ประจ�าเดอืนมาสม�่าเสมอ

 ที่ห้องฉุกเฉิน 
 pe: A Thai female patient, coma
   BP 90/50 mmHg, PR 64 bpm, RR 4 bpm, BT 36.4oC, O2 saturation (room air) 90 %, capillary   

 blood glucose 98 mg/dL
   HEENT: not pale, not icteric
   Lungs: rhonchi both lungs.
   Heart: normal S1S2, no murmur
   Abdomen: soft, not tender, liver and spleen not palpable
   Extremities: no pitting edema
   Neuro: E1V1M1, pupils 1 mm both eyes, stiff neck negative, deep tendon reflex 1+ all , Babinski’s  

 sign dorsiflexion both feet

 กรณีผู้ป่วยภาวะพิษจากโอปิออยด์ 
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ปัญหาที่พบในผู้ป่วยรายนี้ ได้แก่

·	 Alteration of consciousness: coma

·	 Bradyspnea with low oxygen saturation

·	 Miosis

·	 History of Major depressive disorder and migraine

จากปัญหาที่พบในผู้ป่วย การวินิจฉัยแยกโรคในผู้ป่วยรายนี้ได้แก่

1. ภาวะพษิจาก opioids เช่นผู้ป่วยที่ฉดีหรอืสูบเฮโรอนิ หรอืได้รบัยาในกลุ่ม opioid เกนิขนาด ผู้ป่วยจะ   

มอีาการหลกัหรอืที่เรยีกว่า opioid toxidrome ได้แก่ กดระบบประสาทส่วนกลาง (CNS depression)  กดการหายใจ 

(respiratory depression) และรูม่านตาเลก็หรอืเป็นรูเขม็ (miosis หรอื pinpoint pupils) โดยที่ลกัษณะรูม่านตาเลก็ 

อาจไม่พบได้ในกรณทีี่เป็นสารกลุ่ม opioid ที่เกนิขนาดบางชนดิ เช่น meperidine 

 ดงันั้นในกรณทีี่สงสยัภาวะพษิจาก opioids ในผู้ป่วยที่มรีะดบัความรู้สกึตวัลดลง ซมึลง หรอืหมดสต ิ

แพทย์ผู้รกัษา ต้องประเมนิว่าผู้ป่วยหายใจกี่ครั้งต่อนาท ีและหายใจเป็นอย่างไร เพื่อช่วยในการวนิจิฉยั

2. ภาวะพษิจากยากลุ่ม barbiturates เช่นได้รบัยา phenobarbital เกนิขนาด ผู้ป่วยจะมอีาการ ซมึลง โคม่า 

(coma) หายใจช้า อณุหภูมติ�่าผดิปกต ิ(hypothermia) ได้

3. ภาวะพษิจาก isopropanol ในกรณทีี่ได้รบัปรมิาณมาก ผู้ป่วยจะมอีาการซมึลง หรอืหมดสตไิด้ 

4. ภาวะพษิจาก clonidine หรอื centrally acting antihypertensive เช่น methyldopa ซึ่งในผู้ที่มอีาการรนุแรง

จะมอีาการของการกดระบบประสาทส่วนกลาง (CNS depression) ชพีจรเต้นช้า ความดนัโลหติต�่า หายใจช้า และ

บางครั้งมอีณุหภูมติ�่าผดิปกต ิ(hypothermia)

5. ภาวะพษิจาก ethanol ในกรณทีี่ผู้ป่วยได้รบัปรมิาณมาก ethanol จะกดระบบประสาทส่วนกลาง (CNS 

depression) กดการหายใจ (respiratory depression) ท�าให้ผู้ป่วย ซมึลงโคม่า (coma) หายใจช้าได้

6. โรคในระบบประสาทส่วนกลาง เช่นโรคที่ก้านสมอง (brain stem) ตวัอย่างเช่น pontine hemorrhage  

 ในกรณีที่ผู้ป่วยที่ได้รับพิษหรือยาเกินขนาดร่วมกับมีระดับความรู้สึกตัวลดลง ซึมลง หรือหมดสต ิ

ที่พบบ่อย อื่นๆในห้องฉุกเฉินได้แก่

·	 ภาวะพษิจาก tricyclic antidepressants (TCA) ซึ่งนอกจากผู้ป่วยจะซมึลงแล้วจะพบอาการและอาการแสดง

ที่พบร่วมด้วยได้บ่อย คอื anticholinergic toxidrome และอาจพบอาการพษิอื่นได้โดยขึ้นกบัความรนุแรง

ของการเกดิพษิ เช่น ความดนัโลหติต�่า  ชกั และผลต่อหวัใจ ได้แก่ภาวะ sodium channel blockade และ 

potassium channel blockade ท�าให้คลื่นไฟฟ้าหวัใจ (Electrocardiography, ECG) ผดิปกตไิด้ 
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·	 ภาวะพษิจาก benzodiazepines ซึ่งในผู้ป่วยกนิเกนิขนาด มกัจะท�าให้ผู้ป่วยไม่รู้สกึตวั คล้ายคนที่หลบัลกึ 

แต่โดยทั่วไปมกัจะพบว่า ผู้ป่วยจะยงัมสีญัญาณชพีปกต ิ มกัไม่กดการหายใจ และไม่มอีาการแสดงใด

ชดัเจน  

 

 ดังนั้นในกรณีที่ผู้ป่วยมาที่ห้องฉุกเฉิน และสงสัยว่าได้รับพิษร่วมกับมีระดับความรู้สึกตัวลดลง               

ให้พิจารณาดูแลรักษาในห้องฉุกเฉินเบื้องต้นดังนี้

1. ให้ซกัประวตั ิ ตรวจร่างกายเบื้องต้นอย่างรวดเรว็ พร้อมกบัประเมนิทางเดนิหายใจและช่วยการหายใจ

โดยประเมนิจากความรนุแรงของผู้ป่วย และพจิารณาให้ออกซเิจน โดยเฉพาะในรายที่ม ีO2 saturation จาก pulse 

oximeter ต�่า หลงัจากนั้นให้ประเมนิระบบไหลเวยีนโลหติ โดยพจิารณาหลกัๆ จากค่าความดนัโลหติและชพีจรของ

ผู้ป่วย พร้อมกบัดูแลรกัษาในกรณทีี่มคีวามผดิปกตริ่วมด้วย 

2. ตรวจระดบัน�้าตาลในเส้นเลอืดขนาดเลก็ (capillary blood glucose) เบื้องต้น ว่ามภีาวะน�้าตาลต�่าหรอืไม่  

ถ้าระดบัน�้าตาลต�่า พจิารณาให้ glucose และ thiamine ทางหลอดเลอืดด�าร่วมด้วย

3. ในกรณทีี่ผู้ป่วยซมึมากและตรวจพบการกดการหายใจร่วมด้วย คอืหายใจช้า (โดยเฉพาะอตัราการ

หายใจ < 12ครั้งต่อนาทใีนกรณทีี่ไม่ได้เป็นการหลบัลกึ) ให้สงสยัภาวะพษิจาก opioids และสามารถให้ naloxone 

ซึ่งเป็นยาต้านพษิของกลุ่ม opioids ได้ 1,2 โดยพจิารณาให้ naloxone  0.4 มลิลกิรมั (หรอืใช้ขนาดน้อยกว่า ในกรณี

สงสยัผู้ป่วยใช้ยากลุ่ม opioids มานาน หรอืสงสยัว่าเสพตดิยากลุ่มนี้โดยเริ่ม 0.04 มลิลกิรมั เพื่อป้องกนัการเกดิ

อาการถอนยา) และให้พจิารณาดูว่า ผู้ป่วยตอบสนองต่อ naloxone หรอืไม่ โดยดูการหายใจว่าผู้ป่วยหายใจเรว็ขึ้น

หรอืไม่ และ/หรอืเริ่มตื่นขึ้นหรอืไม่ ถ้าไม่ตอบสนองให้พจิารณาให้ซ�้าได้อกี 2 มลิลกิรมั และถ้าอกี 2-3 นาท ี ไม่  

ตอบสนอง ให้เริ่มหาสาเหตอุื่นร่วมด้วยและให้ซ�้าได้อกี 2-4 มลิลกิรมั โดยสามารถให้ naloxone ได้ถงึ 10 มลิลกิรมั

การดูแลรักษาที่ห้องฉุกเฉิน 

 แพทย์ได้ท�าการใส่ท่อช่วยหายใจและท�าการต่อเครื่องช่วยหายใจ พร้อมให้ 0.9% NSS และให้ naloxone 

(0.4 มลิลกิรมั) 1 vial ผู้ป่วยยงัหายใจช้าโดยดูจากที่ผู้ป่วยยงัไม่มกีารหายใจเอง จงึให้เพิ่มอกี 3 vials ผู้ป่วยเริ่ม

หายใจเรว็ขึ้นและรู้สกึตวัมากขึ้น แพทย์รบัไว้ในโรงพยาบาล ส่วนผลการตรวจทางห้องปฏบิตักิารเบื้องต้นและ

เอกซเรย์ปอด ที่ห้องฉกุเฉนิอยู่ในเกณฑ์ปกติ

 ในผู้ป่วยรายนี้ได้ประวตัเิพิ่มเตมิจากสามวี่า ช่วง 2-3 วนันี้ผู้ป่วยมอีาการซมึเศร้ามาก บ่นไม่อยากมชีวีติ

อยู่หลายครั้ง และดูจากยาเดมิที่ผู้ป่วยได้รบั พบว่ายา morphine syrup หายไปมากกว่าปกต ิ50 มลิลลิติร และ ยา        

alprazolam (0.5 มลิลกิรมั) หายไปประมาณ 10 เมด็ 
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เอกสารอ้างอิง
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                                                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุชัย สุเทพารักษ์

 ภำควชิำอำยรุศำสตร์  คณะแพทยศำสตร์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

แพทย์หญงิทพิย์วนั สจุจำนนัท์

กลุ่มงำนกมุำรเวชกรรม โรงพยำบำลนครปฐม

ผู้ป่วยเด็กหญิงอายุ 1 ปี อยู่จังหวัดนครปฐม ประวัติได้จากมารดาเชื่อถือได้

cc: ถูกสตัว์ไม่ทราบชนดิกดัมา 5 ชั่วโมงก่อน

pi: - 5 ชั่วโมงก่อนมารพ. ผู้ป่วยไปเล่นที่หน้าบ้านกบัสนุขั มารดาได้ยนิเสยีงสนุขัเห่า หลงัจากนั้นผู้ป่วยวิ่ง  

   เข้ามาในบ้าน มารดาพบว่ามรีอยถลอกที่หลงัเท้าด้านขวา ผู้ป่วยรู้สกึตวัดี

 - 2 ชั่วโมงก่อนมารพ. มารดาสงัเกตว่าผู้ป่วยเริ่มง่วง ซมึลง มอีาเจยีน 1 ครั้ง จงึได้พาไปรพ.ชมุชน

 - 1 ชั่วโมงก่อนมารพ. ระหว่างรอตรวจที่ห้องฉกุเฉนิ ผู้ป่วยซมึ ไม่หายใจ ปลกุไม่ตื่น ปากเขยีว 

   ที่รพ.ชมุชน แพทย์ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ ให้ 5%D N/3 และส่งตวัมารกัษาต่อที่รพ.ศูนย์

ph: แขง็แรง เจรญิเตบิโตสมวยั ได้รบัวคัซนีครบ ครั้งสดุท้ายเมื่ออาย ุ9 เดอืน ไม่เคยแพ้ยา

Sh: ละแวกบ้านมลีกัษณะมพีุ่มไม้กระจายรอบ ๆ บ้าน มารดาบอกว่าแถวบ้านมงีูชกุชมุ ทั้งงูเขยีว และ  

 งูเห่า

pe: VS: BT 36.3oC, PR 158/min, RR 40/min (ventilator), BP 127/79 mmHg

 GA&Neuro:  unconscious, no spontaneous movement or breathing

   pupils 2 mm. not react to light

 Ext: right foot – laceration wound 3 mm at dorsal side, swelling and redness right foot to mid-leg

 Others: within normal limits

ท่านในฐานะแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยรายนี้

 1.  กำรวนิจิฉยัโรคคอือะไร

 2.  แนวทำงกำรรกัษำเป็นอย่ำงไร

(Case study 1: Snake bites)
 กรณีผู้ป่วยถูกงูกัดรายที่ 1
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การวินิจฉัย

 พษิจากสตัว์ในประเทศไทยที่ท�าให้ผู้ป่วยมอีาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง หยดุหายใจ ได้แก่ งูพษิกดั การได้รบั 

tetrodotoxin จากการกนิปลาปักเป้า แมงดาไฟ หรอืถูกปลาหมกึวงฟ้ากดั การได้รบั saxitoxin จากการกนิปลา

ปักเป้าน�้าจดื

 ดงันั้นอาการของผู้ป่วยรายนี้จงึเกดิจากงูพษิกดัมากที่สดุ ได้แก่ งูเห่า งูจงอาง งูสามเหลี่ยม งูทบัสมงิคลา ซึ่ง

เนื่องจากแผลมกีารอกัเสบมากจงึคดิถงึกลุ่มงูเห่า และงูจงอาง แต่งูจงอางมอีบุตักิารณ์น้อยมาก และร่วมกบัถิ่นฐาน

ที่ไม่ค่อยพบในภาคกลาง จงึท�าให้คดิถงึงูเห่ากดัมากที่สดุ

แนวทางการดูแลรักษา1, 2

 เฝ้าสังเกตอาการทางระบบประสาท และที่ส�าคัญคือเฝ้าสังเกตอาการหนังตาตก การกลืนล�าบาก 

การหายใจล�าบาก

 เมื่อมอีาการทางระบบประสาท ให้เซรุ่มแก้พษิงูเห่า 10 vials เท่ากบั 100 มล. 

 ดูแลการหายใจ

 ให้ยาปฏชิวีนะที่มฤีทธิ์ครอบคลมุเชื้อได้กว้าง

 การป้องกนับาดทะยกั

progress note:

Treatment

- ventilator support, 5%D N/3 IV rate 30 mL/hr

- Penicillin 100,000 U/kg/day

- Antivenom for cobra 100 mL drip in 2 hours

Progress

 หลงัจากให้ antivenom หมด ผูป่้วยรูส้กึตวั ตื่นดิ้น หายใจได้เอง ไม่มหีนงัตาตก หลงัจากนั้น 6 ชั่วโมง

สามารถ extubation ได้

  สงัเกตอาการผูป่้วยอกี 2 วนั ก่อนกลบับ้านผู้ป่วยรู้สกึตวัด ีไม่มหีนงัตาตก แผลที่หลงัเท้าเริ่มยบุบวม ได้

เปลี่ยนยาปฏชิวีนะเป็น Co-amoxiclav
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ประเด็นที่น่าสนใจ

 1. ผู้ป่วยที่เป็นเดก็จะให้ประวตัเิรื่องสตัว์กดัได้ไม่ด ีแพทย์ผู้ดูแลต้องใช้การตรวจร่างกาย และสภาพแวดล้อม

มาประกอบการวนิจิฉยั

  2. การส่งต่อผู้ป่วยที่สงสยัว่าถูกงูที่มพีษิต่อระบบประสาทกดัจากสถานพยาบาลหนึ่งไปยงัสถานพยาบาลอกี

แห่งหนึ่ง เช่น จากสถานอีนามยัไปโรงพยาบาลชมุชน หรอืจากโรงพยาบลชมุชนไปโรงพยาบาลศูนย์ ต้องมบีคุลากร

ทางการแพทย์พร้อมด้วยอปุกรณ์ช่วยการหายใจ เช่น ambu bag ตดิตามผู้ป่วยไปด้วยเสมอ ซึ่งในผู้ป่วยรายนี้กม็กีาร

ปฏบิตัทิี่ถูกต้อง

  3. ผู้ป่วยมกีารอกัเสบของแผลถูกกดัชดัเจน ร่วมกบัถิ่นฐานของงู จงึท�าให้วนิจิฉยัได้ไม่ยาก แต่ถ้าผู้ป่วยราย

นี้มกีารอกัเสบของแผลเพยีงเลก็น้อย จะท�าให้การวนิจิฉยัต้องคดิถงึงูทบัสมงิคลาด้วย

  4. การให้เซรุ่มต้านพษิรวมงูพษิต่อระบบประสาทกเ็ป็นทางเลอืกที่จะให้ได้ แต่ในรายนี้อาการและอาการ

แสดงเข้าได้กบังูเห่ากดัชดัเจน จงึเลอืกใช้เซรุ่มต้านพษิงูเห่าจะดกีว่า เพื่อเป็นการประหยดัการใช้เซรุ่มต้านพษิรวม

งูพษิต่อระบบประสาท 

 5. ปรมิาณของเซรุ่มต้านพษิงูที่ใช้ในเดก็จะเท่ากบัผู้ใหญ่ จงึต้องระวงัอตัราการให้ เพราะโดยปกตจิะให้หมด

ใน 30 นาท ีแต่ผู้ป่วยรายนี้ที่เป็นเดก็เลก็ จะให้ในอตัราที่ช้ากว่าผู้ใหญ่

 6. การให้ยาปฏชิวีนะในตอนแรกควรใช้ Co-amoxiclav มากกว่า penicillin

เอกสารอ้างอิง
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2. พลภทัร โรจน์นครนิทร์, สชุยั สเุทพารกัษ์. แนวทางการดูแลผู้ป่วยถูกงูพษิกดั. ใน สดุา สบีญุเรอืง, 

 สชุยั สเุทพารกัษ์, วศิษิฎ์ สติปรชีา. แนวทางการดูแลผู้ป่วยถูกงูกดัและได้รบัพิษจากสตัว์. กรงุเทพมหานคร  

 2555: 24-32
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                                                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุชัยสุเทพารักษ์

ภำควชิำอำยรุศำสตร์ 

คณะแพทยศำสตร์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

ผู้ป่วยหญิงอายุ 20 ปี อยู่ชลบุรี ประวัติได้จากผู้ป่วยเชื่อถือได้

cc: ถูกงูกดัเมื่อ 2 ชั่วโมงก่อน

pi: 2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล (ประมาณ 8:00 น.) ขณะรดน�้าต้นไม้ในสวน ถูกงูเขยีวกดัที่มอืขวา

 ปวดมาก 

pe: VS: BT 37.1oC, PR 92/min, RR 20/min, BP 130/80 mmHg

 Ext: fang marks 1 cm apart at right thumb with edema up to wrist

 Others: within normal limits

ท่านในฐานะแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยรายนี้จะท�าอย่างไร

แนวทางการดูแลรักษา1, 2

 1. ถามประวตัเิพิ่มเตมิเกี่ยวกบัภาวะเลอืดออกง่าย เช่น ประจ�าเดอืนผดิปกต ิเลอืดออกตามไรฟัน ปัสสาวะ 

    เป็นเลอืด

 2. ล้างแผลให้สะอาด

 3. ตรวจทางห้องปฏบิตักิารได้แก่ 20WBCT, CBC, prothromibin time, INR

 4. ถ้าปกตใิห้ดูแลแบบผู้ป่วยนอก และนดัมาตรวจทกุวนั เป็นเวลา 3 วนั

 5. เฝ้าระวงัภาวะเลอืดออกง่าย และป้องกนัภาวะแทรกซ้อน

 6. ให้ผู้ป่วยใช้ผ้าคล้องแขน และยกแขนสูงในขณะนอน

 7. ให้เซรุ่มต้านพษิงู ถ้ามขี้อบ่งใช้ ข้อใดข้อหนึ่งในต่อไปนี้

 - มภีาวะเลอืดออกง่ายตามร่างกาย (systemic bleeding)

 - Unclotted 20WBCT หรอื INR > 1.2

 - Platelet count  น้อยกว่า 50,000/cu.mm.

 - สงสยัภาวะ compartmental syndrome

 8. ให้ยาแก้ปวด

 9. ไม่ต้องให้ prophylactic antibiotic

 10. ให้การป้องกนับาดทะยกั (tetanus prophylaxis) เมื่อไม่มภีาวะเลอืดออกง่ายแล้ว

(Case study 2: Snake bites)
 กรณีผู้ป่วยถูกงูกัดรายที่ 2
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ท่านในฐานะแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยรายนี้จะท�าอย่างไรต่อ

ประเด็นที่น่าสนใจ

 ผู้ป่วยมอีาการบวมและปวดมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามการด�าเนนิของโรค จากอาการและอาการแสดงยงัไม่มี

ข้อบ่งชี้ของการใช้เซรุ่มต้านพษิงู

 อย่างไรกต็าม ผลการตรวจทางห้องปฏบิตักิารพบ unclotted 20WBCT ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ แต่ในท�านองกลบักนั

พบ INR เท่ากบั 1.1 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ

 จากการศกึษาพบว่า unclotted 20WBCT มคีวามไว (sensitivity) เท่ากบั 85.7% และความจ�าเพาะ      

(specificity) เท่ากบั 95.8% ในขณะที่การใช้ INR > 1.2 จะมคีวามไวและความจ�าเพาะเป็น 85.7% และ 95.6% 

ตามล�าดบั3 โดยใช้ระดบัไฟบรโินเจนที่น้อยกว่า 1 กรมั/ลติรเป็นมาตรฐาน (gold standard) แต่ยงัไม่มขี้อมูลที่ชดัเจน

ว่าหากค่าทางห้องปฏบิตักิารทั้ง 2 ตวันี้ ให้ผลไม่เป็นในทศิทางเดยีวกนัจะแปลผลอย่างไร 

 ดงันั้นการตดัสนิใจจงึขึ้นกบัแพทย์และภาพรวมของผู้ป่วย เช่น บวมมากผดิปกต ิมกีารลดลงของเกลด็เลือด

เรว็ ผู้ป่วยมโีรคประจ�าตวัที่รนุแรง ความน่าเชื่อถอืของผู้ท�าการตรวจและแปลผม 20WBCT ความน่าเชื่อถอืของห้อง

ปฏบิตักิาร ฯลฯ โดยจะมทีางเลอืก 2 ประการคอื 1. ให้เซรุ่มต้านพิษงู 2. เฝ้าดูอาการและตดิตามผลการตรวจทาง

ห้องปฏบิตักิารซ�้า

 ในผู้ป่วยรายนี้ แพทย์ไม่พบความเร่งรบีที่จะต้องให้เซรุ่มต้านพษิงู จงึตดัสนิใจรอและประเมนิผู้ป่วยซ�้า

progress note:

CBC, Prothrombin time อยู่ในเกณฑ์ปกต ิและ 20WBCT - clotted

จงึให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยและให้กลบัดูอาการที่บ้าน และให้ยาแก้ปวด paracetamol

จากนั้นประมาณ 3 ชั่วโมง ผู้ป่วยปวดแผลมากขึ้น มอืบวมมากขึ้น และบวมถงึประมาณกึ่งกลางแขนขวา

ผู้ป่วยจงึมาโรงพยาบาลอกีแห่งหนึ่ง

pe:  GA: no ecchymosis, no petechiae

 Ext: more swelling of right hand, palpable digital pulse, no ulcers, no blebs

การตรวจทางห้องปฏบิตักิาร: platelet count 100,000, 20WBCT – unclotted, Prothrombin time: INR 1.0



52                                                         ยาต้านพิษ ๕ ยาต้านพิษ ๕                                                          53

progress note:

 เปลี่ยนยาแก้ปวดเป็น tramadol และประเมนิผู้ป่วยซ�้าที่ 6 ชั่วโมงต่อมา พบว่าอาการบวมที่มอืไม่

เพิ่มขึ้น ปวดแผลลดลง และบวมลามเกอืบถงึข้อศอก และผลการตรวจ clotted 20WBCT, INR 1.05

จากนั้นแพทย์ตรวจประเมนิอกีวนัละ 1 ครั้งเป็นเวลา 3 วนั ให้การป้องกนับาดทะยกั และรกัษาตามอาการ

อาการบวมและปวดดขีึ้นตามล�าดบั ค่า INR อยู่ระหว่าง 1.0-1.05 

เอกสารอ้างอิง
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   evaluating green pit viper (Cryptelytrops sp) bitten patients. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2012 Jul;106(7):415-8.
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ภาคผนวก
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Àภาคผนวก 1
แนวทางการเบิกชดเชยยาก�าพร้าและยาต้านพิษ กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน 3 กองทุน

   รายการยาก�าพร้าและยาต้านพิษที่สามารถเบิกชดเชยและข้อบ่งใช้

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  ที่   รายการยา ข้อบ่งใช้

 Dimercaprol inj.

 Sodium nitrite inj.

 Sodium thiosulfate inj.

 Methylene blue inj.

 Diphtheria antitoxin inj.

 เซรุ่มต้านพษิงูเห่า

 เซรุ่มต้านพษิงูเขยีวหางไหม้

 เซรุ่มต้านพษิงูกะปะ

 เซรุ่มต้านพษิงูแมวเซา

 เซรุ่มต้านพษิงูทบัสมงิคลา

 เซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบเลอืด 

 เซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบประสาท

  ใช้รกัษาพษิจากโลหะหนกั ได้แก่ arsenic, gold, mercury, lead, copper

 Cyanide poisoning, Hydrogen sulfide

 Cyanide poisoning

 Methemoglobinaemia, Toxic encephalopathy จากยา ifosfamide

 รกัษาโรคคอตบี จาก Diphtheria toxin

 แก้พษิงเูห่า

 แก้พษิงเูขยีวหางไหม้

 แก้พษิงกูะปะ

 แก้พษิงแูมวเซา

 แก้พษิงทูบัสมงิคลา

 แก้พษิงทูี่มพีษิต่อระบบเลอืด

 แก้พษิงทูี่มพีษิต่อระบบประสาท

หมายเหตุ : เงื่อนไขการสั่งใช้ยา เป็นไปตามที่บญัชยีาหลกัแห่งชาตกิ�าหนด

แนวทางการเบิกชดเชยยาก�าพร้าและยาต้านพิษ: กรณีเร่งด่วนและหน่วยบริการมียาที่สถานบริการ 

 1. สถานบรกิารใช้ยาที่มใีห้บรกิารแก่ผู้ป่วย

 2. กรอกข้อมูลผู้ป่วย ในโปรแกรม EMCO ที่ www.emco.nhso.go.th

 3. กดเลอืก ยาก�าพร้าและยาต้านพษิ 

 4. Download  เอกสาร ขอเบกิยากลุ่มยาต้านพษิ กรณฉีกุเฉนิเร่งด่วน 3 กองทนุกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 5. Upload เอกสารเพื่อส่ง สปสช.

 6. สปสช. จะจ่ายชดเชยเป็นยา ภายใน 5 วนัท�าการหลงัหน่วยบรกิาร Upload เอกสารส่ง สปสช.

 7. ส�าหรบัหน่วยบรกิารที่ต้องการซื้อเพื่อส�ารองที่หน่วยบรกิาร สามารถตดิต่อขอซื้อจากหน่วยงาน

    ผู้จ�าหน่ายในประเทศได้โดยตรง
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           7.1 รายการที่องค์การเภสชักรรมมจี�าหน่าย

           7.2 รายการที่สภากาชาดไทยมีจ�าหน่าย

 เซรุ่มต้านพษิงูเห่า

 เซรุ่มต้านพษิงูเขยีวหางไหม้

 เซรุ่มต้านพษิงูกะปะ

 เซรุ่มต้านพษิงูแมวเซา

 เซรุ่มต้านพษิงูทบัสมงิคลา

 เซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบเลอืด (Polyvalent Haematotoxin)

 เซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบประสาท (Polyvalent Neurotoxin)

1

2

3

4

5

6

7

ที่ รายการ

แนวทางการเบิกชดเชยยาก�าพร้าและยาต้านพิษ: กรณีเร่งด่วนและหน่วยบริการไม่มียาที่สถานบริการ

        1. กรณต้ีองการยาด่วนให้ตดิต่อศูนย์พษิวทิยารามาธบิด ี1367 เพื่อยนืยนัการวนิจิฉยั รายการและจ�านวนยา  

    ศูนย์พษิวทิยาฯ จะประสานขอเบกิยาเร่งด่วนให้ 

 2. สถานบรกิารใช้ยาที่ได้รบัให้บรกิารแก่ผู้ป่วย

 3. เมื่อให้บรกิารแก่ผู้ป่วยแล้ว ให้กรอกข้อมูลผู้ป่วย ในโปรแกรม emco ที่ www.emco.nhso.go.th

 4. กดเลอืก ยาก�าพร้าและยาต้านพษิ

 5. Download  เอกสาร แบบฟอร์มขอเบิกยาก�าพร้าและยาต้านพิษกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน 3 กองทุน 

    กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 6. Upload เอกสารเพื่อส่ง  สปสช.

 7. สปสช. จะจ่ายชดเชยเป็นยา ภายใน 5 วนัท�าการหลงัหน่วยบรกิาร Upload เอกสารส่ง สปสช.

ที่ รายการ

   Sodium thiosulfate inj.

   Methylene blue inj.

1

2
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   3. รายการยาที่เบิก (กากบาทเลือกรายการที่ต้องการ และ ระบุจ�านวน)

Àแบบฟอร์มขอเบิกยาก�าพร้าและยาต้านพิษ กรณีฉุกเฉิน 3 กองทุน

โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน ชดัเจน แล้วส่งให้หน่วยส�ารองยาเพือ่กรอกข้อมลูในโปรแกรมเบกิชดเชย

ยาก�าพร้าต่อไป

   1. ข้อมูลโรงพยาบาล

   ชื่อโรงพยาบาล ...................................................................................................................................

   เลขที่ .................หมู่ที่ ............................... ถนน ...............................................................................

   ต�าบล / แขวง .............................................. อ�าเภอ / เขต ................................................................

   จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์ ...............................................................................

   2. ข้อมูลผู้ป่วย

   pid ......................................................................................................................................................

   ชื่อ –   สกุล .......................................................................................................................................

   HN........................... AN................................. เพศ       ชาย       หญิง อายุ ............ปี......... เดือน

   การวินิจฉัยเบื้องต้น

   .............................................................................................................................................................

ล�าดับที่ ชื่อยา จ�านวน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 Dimercaprol inj.

 Sodium nitrite inj.

 Sodium thiosulfate inj.

 Methylene blue inj.

 Diphtheria antitoxin inj.

 เซรุ่มต้านพษิงูเห่า

 เซรุ่มต้านพษิงูเขยีวหางไหม้

 เซรุ่มต้านพษิงูกะปะ

 เซรุ่มต้านพษิงูแมวเซา

 เซรุ่มต้านพษิงูทบัสมงิคลา

 เซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบเลอืด 

 เซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบประสาท 
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   4. ข้อมูลผู้ส่งเบิกยา

   ชื่อ-สกุล ผู้ส่งข้อมูล...............................................................................................................................

   โทรศัพท์................................................................. โทรศัพท์ มือถือ ...................................................

   โทรสาร.......................................................... อีเมล์ ............................................................................

   5. ข้อมูลสถานที่จัดส่งยา

   ให้จัดส่งยาที่            คลังยา                      ห้องยานอกเวลา

                             ห้องจ่ายยาใน              ห้องจ่ายยานอก

   ชื่อ ผู้ประสานงานรับยาของโรงพยาบาล .................................................. โทรศัพท์ ..........................
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ภาคผนวก 2
แนวทางการบริหารจัดการยาก�าพร้ากลุ่ม Antidotes (เพิ่มเติม)
ยา Botulinum antitoxin inj. และ Diphtheria antitoxin inj.

1.ความเป็นมา

	 ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติ	 เห็นชอบให้เพิ่มการเข้าถึงยาก�าพร้าในระบบ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 เพื่อแก้ไขปัญหายาก�าพร้าทั้งระบบ	 โดยเริ่มต้นที่ยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพิษ	ตั้งแต่

เดือนพฤศจิกายน	 2553	 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน	 และได้มีการขยายชุดสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมยาที่มี

ปัญหาการเข้าถึง	หรือต้องการการบริหารจัดการที่จ�าเพาะอย่างต่อเนื่อง
 

 ทั้งนี้มียาจ�านวน	 2	 รายการที่มีระบบการบริหารจัดการแตกต่างจากรายการยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพิษ

อื่นๆ	ได้แก่	Botulinum	antitoxin	 inj.	และ	Diphtheria	antitoxin	 inj.	 เนื่องจากต้องมีการสอบสวนโรคร่วมด้วย

เพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และป้องกันความเสียหายในวงกว้างต่อไป	
 

	 ในการนี้ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการยาทั้ง	2	รายการดัง

กล่าวเพิ่มเติม	รายละเอียดดังต่อไปนี้	

2. สิทธิประโยชน์

 1.1 ศูนย์พษิวทิยารามาธบิด ี

 1.2 สน.โรคตดิต่อทั่วไป กรมควบคมุโรค (คร.) 

 2.1 ศูนย์พษิวทิยารามาธบิดี

 2.2 สน.โรคตดิต่อทั่วไป กรม คร.

 2.3 โรงพยาบาลศูนย์

 2.4 โรงพยาบาลทั่วไป ใน 4 จงัหวดัภาคใต้

1. Botulinum antitoxin inj.

2. Diphtheria antitoxin inj.

แหล่งส�ารองยา

10 Vial

2,000 Vial 

รายการ จ�านวนที่มีส�ารองในประเทศ
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 การน�ายาไปใช้ให้ครอบคลมุกบัผู้ป่วยทกุสทิธกิารรกัษาพยาบาล ทั้งนี้ สามารถใช้ยาดงักล่าวได้กบัผู้ป่วย

ไทยทกุสทิธกิารรกัษาพยาบาล กรณผีู้ป่วยไม่ใช่คนไทย แต่มคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัยาต้านพษิ ที่ไม่สามารถจดั

ซื้อได้ในประเทศ ซึ่งเป็นยาในโครงการ ให้หน่วยบรกิารกรอกข้อมูลเบกิยาผ่านโปรแกรมเบกิชดเชยยา และแนบ

เอกสารขอความอนเุคราะห์ขอสนบัสนนุยาโดยให้ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเป็นผู้ลงนาม และแนบเอกสารส่งผ่าน

ระบบต่อไป  

3. เงื่อนไขการรับบริการ

 ผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ และได้รับการวินิจฉัย ว่ามีความจ�าเป็นต้องได้รับยาแก้พิษในรายการยากลุ่มนี้เข้า

รับบริการในหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4. คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ

 เป็นหน่วยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ โดยสปสช.จะแจ้งรายชื่อหน่วยบรกิาร/หน่วยงานที่

เป็นแหล่งส�ารองยา พร้อมรายชื่อและช่องทางตดิต่อผู้ประสานงานของยาแต่ละรายการให้หน่วยบรกิาร/หน่วยงาน

ที่เข้าร่วมโครงการทราบ และด�าเนนิการเชื่อมต่อข้อมูลปรมิาณยาคงคลงัของหน่วยบรกิาร/หน่วยงานที่เป็นแหล่ง

ส�ารองยาในระบบออนไลน์กบัระบบ  Geographic Information System (GIS) ให้หน่วยบรกิารที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถสบืค้นได้จากหน้าเวบไซด์ของสปสช.

5. วิธีการเบิกชดเชยยา

 การเบิกชดเชยยา Botulinum antitoxin และ Diptheria antitoxin สามารถด�าเนินการได้ 2 ช่องทาง 

รายละเอียดดังแผนภาพ 1 และ 2 ตามล�าดับ
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แผนภาพที่ 1 กำรเบกิชดเชยยำ Botulinum antitoxin

แผนภาพที่ 2 กำรเบกิชดเชยยำ Diphtheria antitoxin

หมายเหต ุ: ใน 4 จงัหวดัภาคใต้ที่มกีารระบาดจะมกีารส�ารองยาที่ รพท. ด้วย
             ใน กทม. ส�ารองที่ ศูทย์พษิรามา

ผู้ป่วยมารับบริการที่ รพ.

สน.โรคติดต่อทั่วไป กรม คร. จัดส่ง Botulinum
          antitoxin ให้กับ สคร./สสจ.

       สคร./สสจ. จดัส่งยาให้หน่วยบรกิาร
และรวบรวมรายงานสรปุส่ง สน.โรคตดิต่อทั่วไป/
            สน.ระบาดวทิยา กรม คร.

ศูนย์พิษฯติดต่อกับหน่วย
   บริการเพื่อติดตาม
 ผลการรักษา/การใช้ยา

ศูนย์พิษฯ แจ้งอุบัติการณ์
1. สน.โรคติดต่อทั่วไป
2. สน.ระบาดวิทยา

   กรม คร. แจ้งผลการ
สอบสวนโรคแก่ศูนย์พษิฯ
        เพื่อทราบ

iF yeS

 หน่วยบริการติดต่อศูนย์พิษวิทยาโดยตรง
ศูนย์พิษวิทยาซักประวัติประกอบการวินิจฉัย

หน่วยบริการแจ้ง งานระบาดฯ สสอ./สสจ.
                 เพื่อสอบสวนโรค

   สสจ. แจ้ง สคร./สน.โรคตดิต่อทั่วไปหรอื สน.
ระบาดวทิยา กรม คร. เพื่อทราบ/สอบสวนเพิ่มเตมิ

iF yeS

ศูนย์พิษฯ ส่งยาให้กับ
 หน่วยบริการ พร้อมขอให้
   หน่วยบริการแจ้ง สสจ.
       เพื่อสอบสวนโรค

ศูนย์พษิฯ แจ้งเพื่อทราบและ
สอบสวนเพิ่มเตมิ

1. สน.โรคตดิต่อทั่วไป
2. สน.ระบาดวทิยา

ศูนย์พษิฯ จดัส่งยา หรอืแจ้ง
หน่วยบรกิารให้เบกิยาจาก

รพศ. รพท. (4จว.ภาคใต้)และ
แจ้ง GPO ทราบผ่านการเบกิ

ยาจากโปรแกรม

GPO ส่ง DAT ไปเตมิเตม็ให้
            รพศ.

ผู้ป่วยมารับบริการที่ รพ.

หน่วยบริการแจ้ง งานระบาดฯ สสอ./สสจ.
                 เพื่อสอบสวนโรค

   สสจ. แจ้ง สคร./สน.โรคตดิต่อทั่วไปหรอื สน.
ระบาดวทิยา กรม คร. เพื่อทราบ/สอบสวนเพิ่มเตมิ

รพศ. จดัส่ง Diphtheria antitoxin ให้หน่วยบรกิาร

หน่วยบริการรายงานสรุปส่ง สสจ./สคร. เพื่อ
รวบรวมส่ง สน.โรคติดต่อทั่วไป/สน.ระบาดวิทยา

กรม คร.

   กรม คร. แจ้งผลการ
สอบสวนโรคแก่ศูนย์พษิฯ
        เพื่อทราบ

หน่วยบริการปรึกษาศูนย์พิษวิทยา เรื่องการใช้ DAT

iF yeS

iF yeS

5.1 การเบิกชดเชยยา Botulinum antitoxin

     หน่วยบรกิารสามารถเบกิชดเชยยาได้ 2 ช่องทาง

     1. ติดต่อผ่านหน่วยงานของกรมควบคุมโรค

 a.  หน่วยบรกิารแจ้งกลุ่มงานระบาดวทิยา สสอ. หรอื สสจ. เพื่อสอบสวนโรค	 		
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 b. สสอ. หรอื สสจ. แจ้ง สคร. หรอื สน.โรคตดิต่อทั่วไป หรอื สน.ระบาดวทิยา กรม คร.  เพื่อทราบ 

    และสอบสวนโรคเพิ่มเตมิ

 c. สน.โรคตดิต่อทั่วไปจดัส่ง Botulinum antitoxin ให้กบั สคร. หรอื สสจ.

 d. สคร. หรอื สสจ. กระจายยาให้กบัหน่วยบรกิารพร้อมสรปุรายงานการสอบสวนโรคให้

               สน.โรคตดิต่อทั่วไปหรอื สน.ระบาดวทิยา กรมคร.

 e. หน่วยบรกิารกรอกข้อมูลในโปรแกรมการเบกิชดเชยยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพษิของ สปสช.

 f. ศูนย์พษิวทิยาตดิตามประเมนิผลการใช้ยา และประเมนิผลโครงการ

 2. ติดต่อผ่านศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

    a. หน่วยบรกิารปรกึษาศูนย์พษิวทิยา

    b. ศูนย์พษิวทิยาจดัส่งยา Botulinum antitoxin ให้หน่วยบรกิาร พร้อมแจ้งหน่วยบรกิารประสาน สสอ.  

       หรอื สสจ. เพื่อสอบสวนโรค

    c. ศูนย์พษิวทิยาแจ้ง สน.ระบาดวทิยา หรอื สน.โรคตดิต่อทั่วไป เพื่อทราบและด�าเนนิการสอบสวนโรค 

    เพิ่มเตมิ และ สน.ระบาดวทิยา หรอืสน.โรคตดิต่อทั่วไปสรปุรายงานการสอบสวนโรคแจ้งศูนย์พษิ 

       เพื่อทราบ 

    d. หน่วยบรกิารกรอกข้อมูลในโปรแกรมการเบกิชดเชยยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพษิของ สปสช.

    e. ศูนย์พษิวทิยาตดิตามประเมนิผลการใช้ยา และประเมนิผลโครงการ

5.2 การเบิกชดเชยยา Diphtheria antitoxin

 หน่วยบรกิารสามารถเบกิชดเชยยาได้ 2 ช่องทาง

 1. ติดต่อผ่านหน่วยงานของกรมควบคุมโรค

 a. หน่วยบรกิารแจ้งกลุ่มงานระบาดวทิยา สสอ. หรอื สสจ. เพื่อสอบสวนโรค

 b. สสอ. หรอื สสจ. แจ้ง สคร. หรอื สน.โรคตดิต่อทั่วไป หรอื สน.ระบาดวทิยา กรม คร. เพื่อทราบ 

    และสอบสวนโรคเพิ่มเตมิ

 c. สน.โรคตดิต่อทั่วไปจดัส่ง Diphtheria antitoxin ให้กบัหน่วยบรกิาร หรอืแจ้งหน่วยบรกิารรบัยา 

    จาก รพศ. หรอื รพท. ใกล้เคยีงที่เป็นแหล่งส�ารองยา

 d. หน่วยบรกิารกรอกข้อมูลในโปรแกรมการเบกิชดเชยยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพษิของ สปสช.

 e. สสจ. หรอื สคร. รวบรวมรายงานการสอบสวนโรคสรปุส่ง สน.ระบาดวทิยา หรอื สน.โรคตดิต่อทั่วไป 

    กรมคร.
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 2. ติดต่อผ่านศนูย์พษิวทิยารามาธบิดี

 a. หน่วยบรกิารปรกึษาศูนย์พษิวทิยา

 b. ศูนย์พษิวทิยาจดัส่ง Diphtheria antitoxin ให้กบัหน่วยบรกิาร หรอืแจ้งหน่วยบรกิารรบัยาจาก รพศ. 

    หรอื รพท. ใกล้เคยีงที่เป็นแหล่งส�ารองยา พร้อมแจ้งหน่วยบรกิารประสาน สสอ. หรอื สสจ. เพื่อ 

               สอบสวนโรค

 c. ศูนย์พษิวทิยาแจ้ง สน.ระบาดวทิยา หรอื สน.โรคตดิต่อทั่วไปเพื่อทราบและด�าเนนิการสอบสวนโรค 

    เพิ่มเตมิ และ สน.ระบาดวทิยา หรอื สน.โรคตดิต่อทั่วไปสรปุรายงานการสอบสวนโรคแจ้งศูนย์พษิ 

    วทิยาเพื่อทราบ

 d. หน่วยบรกิารกรอกข้อมูลในโปรแกรมการเบกิชดเชยยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพษิของ สปสช.
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ภาคผนวก 3
แบบฟอร์มขอเข้าร่วมโครงการยาต้านพิษ

ชือ่โรงพยาบาล.....................................................................................................................................................

รายละเอยีดผู้รบัผดิชอบโครงการ

  ชื่อผู้รบัผดิชอบโครงการ

  รหสับตัรประชาชน

  เบอร์โทรตดิต่อ

  อเีมลล์

รายละเอยีดการจดัส่งยา

  จงัหวดั

  หน่วยบรกิาร

  รหสัหน่วยบรกิาร

  ชื่อผู้รบัยา

  สถานที่รบัยา

  ที่อยู่

  ต�าบล

  อ�าเภอ

  จงัหวดั

  รหสัไปรษณยี์

  เบอร์โทรตดิต่อ
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 รายการและจ�านวนยาที่ส�ารอง

ที่ รายการ ความแรง/หน่วยบรรจุ จ�านวน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

 Sodium nitrite inj.

 Sodium thiosulfate inj.  

 Succimer cap

 Methylene blue inj. 

 Dimercaprol inj.

 

 Calcium disodium edetate inj.

 

 Botulinum antitoxin inj.

 Diptheria antitoxin inj.

 เซรุ่มต้านพษิงูเห่า

 เซรุ่มต้านพษิงูเขยีวหางไหม้

 เซรุ่มต้านพษิงูกะปะ

 เซรุ่มต้านพษิงูแมวเซา

 เซรุ่มต้านพษิงูทบัสมงิคลา

 เซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบเลอืด 

 เซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบประสาท

 Diphenhydramine inj. 

3%*10 ml

25%*50 ml

100 mg/cap

10 mg/ml (10 ml)

200 mg/ml,

3 ml in oil

200 mg/ml,

5 ml in oil

Vial

Vial

Vial

Vial

Vial

Vial

Vial

Vial

Vial

Vial
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โทร. 02-2520161-4  ต่อ 125

เวลาท�าการ  วันจันทร์–วันศุกร์ 8.30–16.30 น.

  

    Email address: queensaovabha@hotmail.com

       Website: www.saovabha.com

       สถานที่ติดต่อ:  ตึกอ�านวยการ  สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

                      ถนนพระราม 4  เขตปทุมวัน กทม. 10330

คลินิกพิษจากสัตว์
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ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลศิริราช 

หน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา    โทร. 02-4197007

ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก  โทร. 02-4197317-8

                        เปิด 24 ชั่วโมง

 

Website: www.si.mahidol.ac.th/th/division/shtc/Home_shtc.html

สถานที่ติดต่อ: หอพักพยาบาล 3 ชั้น 6 โรงพยาบาลศิริราช

                  เลขที่ 2 ถนนวังหลัง บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
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Line ID: poisrequest

Email address: poisrequest@gmail.com

Website: www.ra.mahidol.ac.th/poisoncenter/

         PoisonCenter.mahidol.ac.th

สถานที่ติดต่อ: อาคารวิจัยและสวัสดิการชั้น 1  

                 ถนนพระราม 6  ราชเทวี กทม. 10400 

(อัตโนมัติ 30 คู่สาย)

ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบด ี

เปิด 24 ชั่วโมง



ผู้นิพนธ์

กิติศักดิ์ แสนประเสริฐ พ.บ.
พันตรี

กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ธัญจิรา จิรนันทกาญจน์ พ.บ. 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พลอยไพลิน รัตนสัญญา พ.บ.
โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ฤทธิรักษ์ โอทอง พ.บ.
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ พ.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วรรณภา ไกรโรจนานันท์ ภ.บ.
สำานักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สหภูมิ  ศรีสุมะ พ.บ.
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

สาทริยา ตระกูลศรีชัย พ.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                                                              

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

สุชัย  สุเทพารักษ์ พ.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาพิษวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุดา  วรรณประสาท พ.บ.
รองศาสตราจารย์

ภาควิชาเภสัชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



จารุวรรณ  ศรีอาภา  บรรณาธิการ

ยาตานพิษยาตานพิษ

Sodium nitroprusside

Bromocriptine

Dantrolene

Cyproheptadine
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Naloxone
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