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 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)
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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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