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พราลิดอกซีม (pralidoxime chloride) หรือ ทู-แพม (2-PAM) เป็นยากลุ่ม oximes ใช้รักษาภาวะเป็นพิษ
เฉียบพลันจากสารออร์กาโนฟอสฟอรัส ยามีน�้ำหนักโมเลกุล 173 daltons1 และสูตรโครงสร้างดังรูปที่ 6 ยาทู-แพม
มีทั้งอยู่ในรูปของเกลือ chloride และ iodide ซึ่งมีความสามารถในการละลายน�้ำได้แตกต่างกัน โดยที่ pralidoxime
chloride สามารถละลายน�้ำได้ดีกว่า pralidoxime iodide

รูปที่ 6 สูตรโครงสร้างของทู-แพม

เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์
การศึกษาในอาสาสมัครพบว่ายาทู-แพมมีการกระจายตัวเป็นแบบ 2 compartments2 โดยมีค่าปริมาตร
การกระจายตัว (volume of distribution) เท่ากับ 0.7 ลิตร/กิโลกรัม ร้อยละ 80 ของยาถูกขับออกทางไตในรูปที่ไม่
เปลี่ยนแปลง (unchanged drug) และมีค่าครึ่งชีวิต (elimination half-life) 74 นาที แต่จากการศึกษาในผู้ป่วยที่ได้
รับพิษจากจากสารออร์กาโนฟอสฟอรัสนั้น พบว่าค่าปริมาตรการกระจายตัวของยาเพิ่มขึ้นได้ โดยอาจจะเพิ่มขึ้น
ได้มากถึง 14 ลิตร/กิโลกรัมได้3 และยังพบว่าระดับยาที่เหมาะสมในการรักษาควรมากกว่า 4 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร4
และระดับยาจะเข้าสู่ steady state ที่ 9 – 12 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร5
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เอ็นซัยม์ acetylcholinesterase (AChE) ท�ำหน้าที่ท�ำลาย (hydrolyzes) สารสื่อประสาท acetylcholine (ACh)
ให้เป็น acetic acid และ choline สารออร์กาโนฟอสฟอรัสและคาร์บาเมตออกฤทธิ์โดยการท�ำพันธะกับ AChE แล้ว
ท�ำให้เอ็นซัยม์ไม่สามารถท�ำลาย ACh ได้ตามปกติ จึงเกิดการคั่งของ ACh ในส่วนต่างๆของร่างกาย การท�ำพันธะ
และยับยั้งการท�ำงานของ AChE โดยสารออร์กาโนฟอสฟอรัสเป็นแบบผันกลับไม่ได้ (irreversible) แต่ของสาร
คาร์บาเมตเป็นแบบผันกลับได้ (reversible)1

รูปที่ 7 กลไกการออกฤทธิ์ของยาทู-แพมที่มีต่อเอ็นซัยม์ acetylcholinesterase

ยาทู-แพม ออกฤทธิ์โดยท�ำพันธะกับ AChE ที่ทำ� พันธะกับกลุ่ม phosphate ของสารออร์กาโนฟอสฟอรัสอยู่
เดิม (รูปที่ 7) ท�ำให้เกิดเป็นสารประกอบใหม่คือ phosphorylated-AChE-oxime complex ซึ่งเป็นสารที่ไม่เสถียรและ
เกิดการแยกตัวได้ ท�ำให้ AChE สามารถแยกตัวออกจากสารออร์กาโนฟอสฟอรัสได้และกลับท�ำงานได้ต่อไป
ยาทู-แพมมีประสิทธิภาพดีต่อเมื่อ AChE ยังไม่เกิดขบวนการ phosphorylation กับสารออร์กาโนฟอสฟอรัส ซึ่งเรียก
ว่า “การเกิด ageing” การให้ยาทู-แพม จึงต้องให้แต่เนิ่นๆก่อนที่จะเกิดขบวนการ ageing การศึกษาพบว่าระยะ
เวลาการเกิด ageing ของสารออร์กาโนฟอสฟอรัสแต่ละชนิดไม่เท่ากัน1,6
ในทางทฤษฎี ยาทู-แพมน่าจะมีประโยชน์ในการรักษาภาวะพิษจากสารออร์กาโนฟอสฟอรัส แต่การศึกษา
ทางคลินิกยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด อย่างไรก็ดี ความเห็นผู้เชี่ยวชาญยังแนะน�ำให้ใช้ยานี้รักษาภาวะพิษจากสารออร์
กาโนฟอสฟอรัส
ข้อบ่งใช้
รักษาภาวะเป็นพิษเฉียบพลันจากสารออร์กาโนฟอสฟอรัส
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ข้อห้ามใช้
แพ้ยากลุ่ม oximes
ภาวะเป็นพิษเฉียบพลันจากสารคาร์บาเมตไม่ใช่ข้อห้ามสมบูรณ์ (absolute contraindication)
ข้อควรระวัง
การฉีดยาทู-แพม เข้าหลอดเลือดด�ำอย่างรวดเร็ว อาจจะท�ำให้หัวใจหยุดเต้น (cardiac arrest) หรือการ
หายใจล้มเหลวจากกล่องเสียงหดเกร็ง (laryngospasm) และกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง (muscle rigidity)7
การฉีดยาทู-แพม เข้ากล้าม อาจจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีด ในรายที่รุนแรงอาจมีการอักเสบ
ของกล้ามเนื้อได้
อาการอันไม่พึงประสงค์
ภาวะไม่พึงประสงค์จากยาพบได้น้อย ผู้ป่วยที่ได้รับยาอาจจะมีอาการเวียนศีรษะ ตาพร่ามัวได้ และใน
บางรายพบว่ามีความดันโลหิตสูงโดยขึ้นอยู่กับความเร็วในการบริหารยา
ปฏิกิริยาต่อยาอื่น
ไม่มีปฏิกิริยาต่อยาอื่นที่ส�ำคัญ
ขนาดและวิธีใช้
การบริหารยาทู-แพม สามารถใช้การฉีดเข้าหลอดเลือดด�ำ หรือกล้ามเนื้อ แต่ในผู้ป่วยที่ได้รับพิษนั้นควร
บริหารยาโดยการให้ยาทางหลอดเลือดด�ำเป็นหลัก โดยขนาดของยาที่ให้เป็นดังนี1,9
้
Loading dose: 1–2 กรัม IV drip ใน 30-60 นาที
Maintenance dose: 500-1000 มิลลิกรัม/ชั่วโมง (10-20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/ชั่วโมง) IV
ควรให้ยาอย่างน้อย 48 ชั่วโมงและค่อยลดขนาดลงเมื่อผู้ป่วยไม่มีอาการของ cholinergic
รูปแบบของยา
ยาทู-แพม เป็นผงบรรจุในขวด ขนาดขวดละ 1 กรัม
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