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ผู้ป่วยหญิง อายุ 36 ปี
มีประวัตริ กั ษาโรคทางจิตเวชไม่ทราบกินยาอะไรเป็นประจ�ำ ญาติพบนอนหมดสติเรียกไม่รสู้ กึ ตัวใน
ห้องนอน ไม่ทราบนานเท่าไหร่ แต่ครั้งล่าสุดที่เห็นผู้ป่วยปกติ คือ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ในสถานการณ์เช่นนี้นึกถึงสาเหตุใดได้บ้าง?
ผู้ป่วยมีปัญหาทางจิตเวชอยู่เดิม มาด้วยประวัติหมดสติภายในเวลา 2 ชั่วโมง ควรนึกถึงสาเหตุจากการ
กินยาจิตเวชเกินขนาดไว้เป็นอันดับแรก ยาจิตเวชหลายชนิดมีผลกดการท�ำงานของระบบประสาท ท�ำให้ซึม หมด
สติ ชักได้ นอกจากนี้ ยาบางขนานยังมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ท�ำให้ความดันโลหิตต�ำ่ การน�ำกระแส
ไฟฟ้าของหัวใจผิดปกติ น�ำไปสู่ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ อย่างไรก็ตาม ควรท�ำการวินิจฉัย
แยกโรคจากสาเหตุอื่นๆที่ทำ� ให้ซึมภายในระยะเวลาอันสั้นได้ เช่น ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดต�ำ่ เลือดออกในสมอง
อุบัติเหตุ ชัก เป็นต้น การวินิจฉัยอาศัยประวัติ การตรวจร่างกายและในบางกรณีต้องใช้การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติ
การเพื่อให้การวินิจฉัยที่แน่นอนอีกครั้ง
ประวัติเพิ่มเติมจากญาติ ผู้ป่วยแข็งแรงดี ไม่มีโรคประจ�ำตัวอื่นๆนอกจากโรคทางจิตเวช ช่วง 1 สัปดาห์
ที่ผ่านมาเก็บตัวมากขึ้น บ่นอยากตาย ซองยาที่ญาตินำ� มาให้ ได้แก่ amitriptyline (25 มิลลิกรัม) กิน 1 เม็ดก่อน
นอน ผู้ป่วยไปพบแพทย์ครั้งล่าสุด 1 วันก่อน ได้ยามา 60 เม็ด ขณะนี้ไม่พบยาเหลือในซอง
ควรประเมินผู้ป่วยรายนี้อย่างไร?
ยึดหลักการประเมินผู้ป่วยตามแนวทางผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ ประเมินทางเดินหายใจ (Airway) การ
หายใจ (Breathing) และระบบไหลเวียนโลหิต (Circulation) เป็นอันดับแรก หากไม่มีภาวะวิกฤตจึงตรวจร่างกายตาม
ระบบอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุต่อไป
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ผลการตรวจร่างกายในผู้ป่วยรายนี้พบว่าไม่มีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจ แต่ผู้ป่วยไม่หายใจ คล�ำชีพจร
ไม่ได้ แพทย์และทีมรักษาได้เริ่มปฏิบัติการกู้ชีพ คลื่นไฟฟ้าหัวใจจากจอมอนิเตอร์เป็นดังรูป

แพทย์ตัดสินใจท�ำ defifibrillation เนื่องจากประเมินแล้วเป็นภาวะ pulseless ventricular tachycardia
หลังจาก defibrillation 2 ครั้ง ผู้ป่วยเริ่มมีชีพจร ความดันโลหิต 90/70 mmHg, HR 100/min, T 37.5° ํC แพทย์ได้
ใส่ endotracheal tube ให้เจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้สารน�ำ้ เป็น NSS IV loading 200 มิลลิลิตรใน
10 นาที ตรวจ capillary plasma glucose 180 มิลลิกรัม/เดซิลิตร EKG 12 leads ได้ผลดังภาพ

จาก EKG พบว่า มี tall R in aVR lead, QRS duration 160 msec, QTc 400 msec ซึ่งเป็นลักษณะของ
fast sodium channel blockade อธิบายได้จากประวัติการกิน amitriptyline เกินขนาด ผู้ป่วยรายนี้จึงได้เกิดภาวะ
พิษจากยาต้านเศร้าเกินขนาด (tricyclic antidepressant overdose, TCA overdose)
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Abnormal EKG fif indings จาก TCA Overdose
มีความสัมพันธ์ต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรงอย่างไร?
พบความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของ QRS duration และเปอร์เซ็นต์การชักและหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ชนิดรุนแรง ดังนี้ QRS duration > 100 msec พบความเสี่ยงในการเกิดอาการชัก 33%, หัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ
VT, VF 14% แต่หาก QRS duration > 160 msec พบความเสี่ยงในการเกิด VF, VT ถึง 50% , R in aVR ความเสี่ยง
ในการเกิด VT, VF 1.9 เท่า และถ้า R/S in aVR >0.7 มีความเสี่ยงในการเกิด VT, VF ประมาณ 9 เท่า 1-4
แพทย์ควรให้การรักษาเฉพาะอย่างไรแก่ผู้ป่วยรายนี้?
พิจารณาให้ 7.5% sodium bicarbonate 50 มิลลิลิตร IV push เพื่อต้านฤทธิ์ sodium channel blockade โดย
กลไกการเพิ่มปริมาณโซเดียมภายนอกเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ เพิ่ม pH ท�ำให้ sodium channel เปิดมากขึ้น และเพิ่ม
การจับของยากับโปรตีน เพื่อผลโดยรวมคือการท�ำงานของ sodium channel เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้ QRS duration แคบ
ลง และแก้ไขภาวะ arrhythmia1,2
ภาวะ TCA Overdose ท�ำให้เกิดลักษณะผิดปกติทางคลินิกใดได้บ่อย?
ที่พบหลักๆ ได้แก่ anticholinergic effects, cardiovascular effects, seizures1-2
Anticholinergic effects ได้แก่อาการซึม รูม่านตาขยาย ผิวแห้ง เยื่อบุในช่องปากแห้ง ลดการบีบตัวของ
ล�ำไส้ ปัสสาวะคั่ง หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย เป็นต้น 1-2
Cardiovascular effects ที่พบบ่อยที่สุดคือ sinus tachycardia หากอาการรุนแรงมากขึ้นอาจพบ prolonged
PR, QRS, QT intervals, prominal R wave in aVR, AV block, Brugada patterns (down-slopping ST-segment elevation in V1-V3 with right bundle branch block) นอกจากนี้ยังพบภาวะ hypotension จากการขยายตัวของหลอดเลือด
ด�ำ ในรายที่รุนแรงมีการกดการท�ำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ 1-6
Seizures พบได้บ่อยในรายที่มี TCA overdose รุนแรง อาจท�ำให้เกิด myoclonus, hyperthermia, rhabdomyolysis ก่อให้เกิดผลแทรกซ้อนได้ 1-2
หลังจากผู้ป่วยได้รับ 7.5% sodium bicarbonate 50 มิลลิลิตร IV push ไป 2 ครั้ง QRS duration ค่อยๆ
แคบลง BP 135/84 mmHg, HR 120/min ผู้ป่วยค่อยๆ รู้สึกตัวขึ้น ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบสาเหตุ
ทางเมตาบอลิคอื่นๆ ที่จะอธิบายอาการและลักษณะ EKG ที่ผิดปกติของผู้ป่วยได้ EKG ของผู้ป่วยที่เวลา 8 ชั่วโมง
หลังเข้ารับการรักษาเป็นดังภาพ (QRS duration 128 msec, no tall R in aVR, R/S <0.7)
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ผู้ป่วยอาการดีขึ้นตามล�ำดับ สามารถหยุด IV flf luid และในวันที่ 2 ได้ถอดท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยพูดคุย
ได้ตามปกติ ให้ประวัติว่ากิน amitriptyline (25 มิลลิกรัม) ที่เป็นยาประจ�ำไปทั้งหมด (58 เม็ด) เพื่อฆ่าตัวตาย
จิตแพทย์ได้ร่วมประเมินและรับย้ายผู้ป่วยไปแผนกจิตเวชเพื่อดูแลรักษาอาการซึมเศร้าต่อไป
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