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(Ramathibodi  Poison  Center)
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กิจกรรมของศูนย์ฯ
(เปิดบริการ 24 ชั่วโมง)

1. ให้บริการทางการแพทย์เกี ่ยวกับข้อมูลทาง
ด้านพิษวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก วิธีวินิจฉัย รักษา
ผู้ป่วยที่มีภาวะเป็นพิษจากยาและสารเคมี แก่แพทย์
บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ทั้งทาง
โทรศพัท ์ โทรสาร  จดหมาย และ Internet

2. ให้บริการค้นข้อมูลเกี่ยวกับยา สารเคมีที่ใช้ใน
โรงงานอตุสาหกรรม  ส่ิงแวดลอ้ม และในบา้นเรอืน  จาก
ฐานขอ้มูลท่ีมีอยู่     สำหรับรายละเอยีดของฐานขอ้มูลท่ีมี
ติดต่อได้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ

3. ให้คำแนะนำตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ตรวจหาสารพิษ โลหะหนัก รวมทั้งการวัดระดับยา
ในเลือด

4. ให้การรักษาและรับโอนย้ายผู้ป่วยภาวะเป็นพิษ
ที่มีอาการหนัก หรือมีปัญหาซับซ้อน หรือต้องได้รับ
ยาต้านพิษ

5. จัดทำจุลสารพิษวิทยา (Poison and Drug
Information Bulletin) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางด้าน
พษิวทิยาและเภสชัวทิยาทกุ 3 เดอืน  ทา่นทีส่นใจสมคัร
สมาชกิ ตดิตอ่ไดท้ีศ่นูยฯ์

บรรณาธิการ
ศาสตราจารยน์ายแพทยส์มิง  เกา่เจรญิ

กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารยน์ายแพทยว์นิยั  วนานกุลู

ผู้ช่วยศาสตราจารยน์ายแพทยสุ์ชัย  สุเทพารกัษ์
จารุวรรณ  ศรีอาภา
จินตนา  ศริิวราศยั
อัจฉรา  ทองภู

สุนันท์  วงศ์วิศวะกร
ภาณี  ฤทธิเลิศ
นิตยา  กล่อมจิต

โสพนิ  อามาตรทศัน์



     ⌫   ⌫

   ⌫

ช่ือ....................................................................................................

ท่ีอยู่.................................................................................................

โทรศัพท์.........................................................................................

ตำแหน่ง/หน้าท่ีรับผิดชอบ........................................................

ต้ังแต่ฉบับท่ี........................................ปีท่ี.....................................

เป็นเวลา:

1 ปี   100 บาท

2 ปี   150 บาท

3 ปี   250 บาท

จ่ายโดย โอนเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ นพ. สมิง  เก่าเจรญิ

เลขทีบ่ญัช ี 026-4-01398-4

ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขารามาธบิดี

เป็นเงิน................ บาท

(กรณุาสง่สำเนาการโอนแนบมาดว้ย)
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ภาวะพษิจากกัญชา

Cannabinoids  Poisoning
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พญ.ปรารณีย์  รักวิทยาศาสตร์
∗∗∗∗∗

∗∗∗∗∗
แพทย์ประจำบา้นสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนพรตัน์ราชธานี

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย  วนานุกูล

ภาวะเหลก็เปน็พษิ  (Iron Intoxication)

ภาวะเหล็กเกินเป็นสาเหตุการตายจากสารพิษที ่พบได้บ่อย

เน่ืองจากเหล็กถูกใช้เป็นวิตามินเสริมหรือใช้รักษาภาวะซีด  โดยเฉพาะ

ในเด็กท่ีอายุต่ำกว่า 6 ปี

ผู้ป่วยซีดท่ีต้องได้รับเลือดเป็นประจำ เช่น ผู้ป่วย thalassemia,

myelodysplastic syndrome และ sickle cell disease มีความเส่ียง

ต่อการเกิดภาวะเหล็กเป็นพิษเร้ือรัง

สรีรวิทยา (Physiology)

ในผู้ใหญ่หนัก 70 กก.จะมีเหล็กในร่างกาย 4 กรัม   โดยสองในสาม

หรือ 67% จะประกอบเปน็ hemoglobin  อีกหน่ืงในสามหรือ 33% พบ

ในโมเลกุลอ่ืน เช่น myoglobin, cytochromes, enzymes, cofactor

หรือเก็บสะสมใน ferritin ซ่ึงเป็นโปรตีนท่ีเก็บสะสมเหล็กได้ถึง 4,500

โมเลกุล ต่อ 1 โมเลกุลของ ferritin

เนื่องจากการมีเหล็กเกินสามารถก่อให้เกิดพิษต่อร่างกายได้

ร่างกายจึงมีกลไกในการควบคมุระดับเหล็กให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม

กลไกเหล่าน้ีประกอบด้วย

1. การรวมเหล็กเข้ากับโปรตีนในกระแสเลือด (serum protein

binding)

2. เก็บสะสมในเซลล์ (intracellular storage)

3.   การควบคุมการดูดซึมเหล็กในระบบทางเดินอาหาร (regulation

of GI absorption) ถือเป็นกลไกสำคัญท่ีสุด

เหล็กสามารถถูกดูดซึมทางปากได้ ในสัดส่วนน้อยกว่า 10% ของ

ปริมาณท่ีกินเข้าไป  เน่ืองจากอาหารส่วนใหญ่จะมีเหล็กในรูป ferric

form (Fe
3+
)  ซ่ึงถูกดูดซึมได้น้อยกว่าในรูปของ ferrous form (Fe

2+
)

เน่ืองจาก ferric iron ต้องถูก reduced ด้วยเอนไซม์ ferrireductase

ในลำไส้เล็กเป็น ferrous ก่อนถูกดูดซึมเข้าเซลล์ผ่านทาง proton-coupled

metal transporter ท่ีเรียกว่า “DMT” เม่ือเหล็กถูกดูดซึมแล้วจะถูก

โมเลกุลอีกชนิดหน่ึงพาไปสะสมท่ี ferritin ซ่ึงกลไกยังไม่ชัดเจน

เหล็กที่ถูกเก็บไว้ในเซลล์ลำไส้เล็กจะถูกกำจัดออกจากร่างกาย

ไปพร้อมกับตัวเซลล์ท่ีถูกผัดเปล่ียน  กลไกน้ีจะล้มเหลวเม่ือเกิดภาวะ

เหล็กเกินในร่างกาย

เม่ือร่างกายต้องการเหล็ก ร่างกายจะสร้าง transferrin ซ่ึงเป็นโปรตีน

ท่ีจะนำเหล็กท่ีเก็บไว้ไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย

Total iron-binding capacity (TIBC) เป็นการวัด transferrin

ในกระแสเลือด  โดยปกติแล้วค่า TIBC จะมีค่ามากกว่าค่าความเข้มข้น

ของเหล็กในกระแสเลือด (serum iron concentration) 2 – 3 เท่า

เม่ือร่างกายขาดเหล็ก  เหล็กจะเคล่ือนย้ายจาก ferritin และระบบ

ทางเดินอาหาร (เซลล์ลำไส้เล็ก) ไปยังตับ ม้าม และไขกระดูก  ในภาวะ

ปกติจะไม่พบเหล็กอิสระในร่างกาย

ถ้าเหล็กในร่างกายมีน้อย  ทำให้เกิดภาวะซีด

เหล็กเกินเกิดภาวะ hemochromatosis

พยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology)

ความเป็นพิษของเหล็ก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. พิษกัดกร่อน (Corrosive toxicity) เหล็กถือเป็นสารท่ีมีฤทธ์ิ

กัดกร่อนต่อระบบทางเดนิอาหาร  ผู้ป่วยอาจมีอาการคล่ืนไส้ อาเจียน

ปวดท้อง ท้องเสีย อาเจียนเป็นเลือด  ลำไส้เป็นแผลได้

2. พิษต่อเซลล์ (Cellular toxicity) มักเกิดจากการกินทำให้เกิด

พิษท่ัวร่างกาย (systemic toxicity) จากภาวะ oxidative phospho-

rylation  และการทำงานของ mitochondria เสียไป  โดยเฉพาะท่ีตับ

รองลงมาคือ หัวใจ ไต ปอด และระบบโลหติ

พิษท้ัง 2 ประเภททำใหร่้างกายมีภาวะเลือดเป็นกรดได้จากหลาย

กลไก คือ

1.  เลือดไหลเวียนน้อยจากการเสียน้ำ หลอดเลือดดำขยายตัวและ

การบีบตัวของหัวใจถูกกด (negative inotropic effect) ปัจจัยเหล่าน้ี

ทำให้เกิดกรดแลคติกในเลือด (lactic acidosis)

2.  การยับย้ังกระบวนการ oxidative phosphorylation จึงกระตุ้น

การเมตาบอลิสมแบบไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic metabolism)

ในคนปกติจะแสดงอาการเกิดพิษเร่ิมท่ีระบบทางเดินอาหาร เม่ือกิน

เหล็กมากกว่า 20 mg/kg (elemental iron)  พิษรุนแรงปานกลางเม่ือ

กินเหล็กมากกว่า 40 mg/kg  และอาจเสียชีวิตถ้าปริมาณเหล็กท่ีกิน

มากกว่า 60 mg/kg

เหล็กท่ีนำมาคำนวณต้องเป็น elemental iron  โดยถ้าเป็น

Ferrous  fumarate มี elemental iron 33 %

Ferrous  sulfate มี elemental iron 20 %

Ferrous  gluconate มี elemental iron 12 %
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ถ้ากินเหล็กเกินขนาดเป็นระยะเวลานาน  เหล็กจะไปสะสมตาม

อวัยวะต่างๆ เช่น ตับและหัวใจ  ทำให้เสียชีวิตได้จากภาวะ myocardial

siderosis

อาการทางคลินิก (Clinical manifestations)

ประวัติการเจ็บป่วย (History)

เมื่อผู้ป่วยมีประวัติกินเหล็กเกินขนาด ถ้าไม่มีประวัติอาเจียน

ในผู้ป่วยท่ีรู้สึกตัวดี ให้สงสัยว่าเหล็กท่ีกินมีปริมาณน้อยไม่ทำให้เกิดพิษ

ถ้ามีประวัติอาเจียนมากกว่า 4 คร้ัง ให้สงสัยเกิดภาวะเหล็กเป็นพิษ

ผู้ป่วยท่ีมีภาวะเหล็กเป็นพิษ  มักมาด้วยอาการทางระบบทางเดนิอาหาร

เช่น อาเจียน ท้องเสีย อาจมีถ่ายเป็นเลือดได้

ผู้ป่วยท่ีมีน้ำตาลในเลือดสูง  (hyperglycemia)  ร่วมกับเลือดเป็นกรด

(metabolic acidosis) และมีอาการปวดทอ้ง กระเพาะอาหารและ

ลำไส้อักเสบ ให้สงสัยภาวะเหล็กเป็นพิษ

ภาวะพิษเฉียบพลัน มีอาการแบ่งเป็น 5 ระยะ ดังน้ี

Stage I (Gastrointestinal)

ผู้ป่วยมีอาการคล่ืนไส้ อาเจียน ท้องเสีย อาจมีอาการปวดท้อง

ร่วมด้วย   โดยถือว่าอาการอาเจียนเป็นอาการหลักท่ีทำให้สงสัยภาวะเหล็ก

เป็นพิษเฉียบพลัน

เน่ืองจากลำไส้มีการอักเสบ บวม เป็นแผล  ถ้าได้รับเหล็กปริมาณ

มากจะทำให้ลำไส้เล็กขาดเลือดและตาย   ผู้ป่วยจะ มีอาการอาเจียนเป็น

เลือด  ถ่ายดำหรือถ่ายเป็นเลือด

ผู้ป่วยบางรายอาจมีความดันโลหิตต่ำ หรือช็อคจากการเสียน้ำ

เสียเลือด และเสียน้ำเข้าไปใน third space

อาการมักเกิดภายใน 6 ช่ัวโมง  ถ้าผู้ป่วยไม่มีอาการทางระบบทาง

เดินอาหารเลย ไม่นึกถึงภาวะเหล็กเกิน

Stage II (Latent)

อาการทางระบบทางเดินอาหารหายไป  ซ่ึงทำให้แพทย์บางส่วนเข้าใจผิด

คิดว่าผู้ป่วยทุเลาขึ้นแล้ว  แต่จริงๆแล้วยังเกิดพิษในระดับเซลล์ต่อ

มักเกิด  6 – 24 ช่ัวโมงหลังกินเหล็ก ผู้ป่วยมักจะยังมีอาการซึม อ่อนเพลีย

หัวใจเต้นเร็วและมีภาวะเลือดเป็นกรด ซ่ึงแยกจากผู้ป่วยท่ีอาการดีข้ึน

โดย ไม่อยู่ใน latent phase ได้ โดยท่ีผู้ป่วยในกรณีหลังมักมีอาการทาง

คลินิกดี สัญญาณชีพปกติ ระดับความรู้สึกตัวปกติ และความเป็นกรดด่าง

ในร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีอาการระยะนี้ แต่ข้ามไป

stage III เลยก็ได้

Stage III (Systemic toxicity)

ลักษณะเฉพาะของระยะนีคื้อ เลือดเป็นกรดและภาวะช็อค

สาเหตุของช็อค เกิดได้จากหลายปัจจัย ได้แก่ ขาดน้ำ หลอดเลือดดำ

ขยายตัว เลือดออกจากหัวใจน้อย เลือดไปเล้ียงเน้ือเย่ือต่างๆได้น้อย จึง

เกิดภาวะเลือดเป็นกรดมากข้ึน  ซ่ึงจะเหน่ียวนำให้อวัยวะอ่ืน เช่นหัวใจ

ไตทำงานลม้เหลว

ผู้ป่วยมักยังมีอาการทางระบบประสาทสว่นกลาง ได้แก่ หายใจเร็ว

ซึม อ่อนเพลีย ชัก ไม่รู้สึกตัวได้ และมักเสียชีวิตท่ีระยะน้ี  โดยอาการ

อาจเริ่มเร็วหรือช้าขึ้นกับปริมาณเหล็กที่กิน ยิ่งกินเหล็กปริมาณมาก

อาการย่ิงเกิดเร็ว

Stage IV (Hepatic)

เหล็กมีพิษต่อตับโดยตรง  เน่ืองจากเหล็กถูกจับโดย reticuloendo-

thelial system ในตับ  และไปทำลายการ oxidative  โดยดูได้จาก

เอนไซม์ตับ (aminotransferrase)  และค่าบิลิรูบิน (bilirubin) เพ่ิมข้ึน

บ่งบอกถึงภาวะตับทำงานผิดปกติ และตับวาย

ในระยะนีอ้าจพบภาวะนำ้ตาลตำ่ไดจ้ากตบัทำงานผดิปกติ

เกิดอาการภายใน 2 – 5 วันหลังกินเหล็ก

Stage V (Late sequale)

เกิดแผลเป็นภายในระบบทางเดินอาหารจากฤทธ์ิกัดกร่อนของเหล็ก

ต่อเย่ือบุผิว ทำให้กระเพาะอาหารหรอืลำไส้อุดตันได้

มักเกิดหลังจากได้รับพิษรุนแรง 2 – 8 สัปดาห์

การตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ (Laboratory investigation)

- ระดับเหล็กในเลือด (Serum iron concentration)  ควรเจาะ

เลือดในเวลาท่ีเหมาะสมคือ ในช่วง 4 – 6 ช่ัวโมงหลังกิน  เน่ืองจากเป็น

ระยะ ท่ีระดับเหล็กในเลือดสูงสุดและยังไม่ถูกจับกับ ferritin  หลังจากน้ัน

ค่าท่ีได้จะต่ำกว่าความเป็นจริง  การเจาะเลือดตรวจหาระดบัเหล็กเร็ว

หรือช้าเกินไป ทำให้ค่าเหล็กในเลือดท่ีได้ไม่แน่นอน

ระดับเหล็กในเลือดมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของการเกิด

เป็นพิษดังนี้

  ระดับเหล็กในเลือด อาการ

        (µµµµµg/dL)

300 – 500 อาการทางระบบทางเดินอาหาร

อาจมีพิษท่ัวร่างกายเล็กน้อย

500 – 1,000 อาการพิษท่ัวร่างกายมากข้ึน อาจพบช็อคได้

 > 1,000 อัตราทพุพลภาพและอตัราตายเพิม่มากข้ึน

แม้ว่าความรุนแรงของพิษจากเหล็ก จะสัมพันธ์กับระดับเหล็กใน

เลือด  แต่การตรวจพบระดบัเหล็กในเลือดต่ำไม่สามารถตัดความน่าจะ

เป็นท่ีจะเกิดพิษรุนแรงได้  เน่ืองจากการเจาะเลือดตรวจเพียงคร้ังเดียว

อาจไม่บ่งบอกระดับสูงสุดของเหล็กท่ีกิน หรือค่าท่ีได้อาจต่ำกว่าความเป็นจริง

- ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่า 150mg/dL

สัมพันธ์กับระดับเหล็กในเลือดมากกว่า  300 µg/dL   ควรมีการตรวจ

ระดับน้ำตาลเป็นระยะๆ     เน่ืองจากอาจเกิดภาวะน้ำตาลต่ำจากภาวะ

ตับวายได้
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- Complete Blood Count (CBC)

WBC >15,000/mm
3
 สัมพันธ์กับระดับเหล็กในเลือดมากกว่า

300 µg/dL  นอกจากน้ันยังช่วยประเมินภาวะซีดจากเสียเลือด

- Electrolyte & renal function test

ช่วยในการคำนวณ anion gap, หาความผิดปกติของดุลกรด-

ด่าง, ประเมินภาวะไตวายจากขาดนำ้

- Serum lactate & arterial blood gas

ช่วยประเมินภาวะเลือดเป็นกรด

- Coagulogram โดยเฉพาะ prothrombin time ช่วยประเมิน

การทำงานของตับ จึงต้องติดตามเป็นระยะ

- Liver Function Test (LFT)

การทำงานของตับผิดปกติ พบบ่อยโดยเฉพาะในรายท่ีได้รับพิษ

รุนแรง  เน่ืองจากตับเป็นอวัยวะแรก (ไม่นับระบบทางเดินอาหาร)  ท่ีได้รับ

เหล็กเป็นปริมาณมากผ่านระบบเลือด portal

- Lipase และ amylase

อาจพบความผิดปกติของตับอ่อนจาก pancreatic injury

- Ferritin level

ในรายท่ีได้รับพิษจากเหล็กเร้ือรัง มักมีค่ามากกว่า 1,000 µg/L

- Total iron binding capacity (TIBC) ไม่ช่วยในการประเมนิ

ผู้ป่วยได้รับพิษจากเหล็ก

การตรวจทางรงัสี (Radiography)

Film acute abdomen

เหล็กมีหลายชนิด ถ้ากินเหล็กชนิดเม็ดเป็นระยะเวลาไม่นาน

ก่อนตรวจ  สามารถมองเห็นทาง x-ray ได้  แต่ถ้าไม่เห็นก็ไม่สามารถ

ตัดเร่ืองกินเหล็กปริมาณมากออกได้

เหล็กชนิดเค้ียวสำหรับเด็กหรือในรูปยาน้ำ ไม่สามารถมองเห็นทาง

x-ray ได้

การรักษา (Treatment)

ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีอาการ เหล็กที่กินมีปริมาณน้อยกว่าระดับ

ท่ีเป็นพิษ หรือตรวจร่างกายปกติเป็นระยะเวลามากกว่า 6 ช่ัวโมงหลังกิน

อาจไม่จำเป็นต้องได้รับการรกัษาท่ีจำเพาะ

ผู้ป่วยท่ีมีอาการอาเจียน 1 – 2 คร้ัง  แต่ไม่มีอาการผิดปกติอ่ืนๆ

อาจให้การรักษาแบบประคับประคอง สังเกตอาการก็เพียงพอ โดย

ไม่จำเปน็ต้องไดรั้บการรกัษาจำเพาะ

ถ้าผู้ป่วยมีอาการ ต้องรีบประเมินทางเดินหายใจ ให้ออกซิเจน

และให้สารน้ำทางเส้นเลือด

Gastrointestinal decontamination

ไม่ควรให้น้ำเช่ือม ipecac หรือ activated charcoal

ควรพิจารณาล้างท้อง (gastric lavage) ถ้าผู้ป่วยมาเร็วภายใน 1

ช่ัวโมงแรก

พิจารณาทำ whole bowel irrigation (WBI)  ถ้า x-ray เห็นตัวยา

ผ่านกระเพาะอาหารไปแล้ว  หรือในเด็กท่ีกินเหล็กเป็นปริมาณมาก  โดยใช้

polyethylene glycol

Polyethylene glycol

Adult: 1,000 – 2,000 ml NG tube, until rectal effluent is clear

Pediatric : 25 ml/kg/hr (not to exceed 500 ml) NG tube, until

rectal effluent is clear

Contraindication: documented hypersensitivity, colitis,

megacolon, bowel perforation, gastric retention, GI

obstruction, pregnancy

พิจารณาส่องกล้อง (endoscopy)  เพ่ือเอาเม็ดยาออกในกรณีท่ี

ล้างท้องและ WBI แล้วยังมียาหลงเหลืออยู่  ถือเป็นหัตถการช่วยชีวิต

อย่างหนึ่ง

ถ้าผู้ป่วยมีอาการระคายเคืองระบบทางเดนิอาหาร พิจารณา

- ให้สารน้ำ

- ให้ยาแก้อาเจียน:

metoclopramide 0.1 mg/kg iv in children,

10 mg iv in adult

ondansetron 0.1 mg/kg iv max 4 mg in children,

4 mg iv > 2 - 5 min in adult

ถ้าผู้ป่วยมีอาการพิษท่ัวร่างกาย  พิจารณา deferoxamine

Antidote

ยาต้านพิษ คือ deferoxamine ถือเป็นสารท่ีใช้กำจัดเหล็กออกจาก

ร่างกายโดยเฉพาะ ได้มาจากการเพาะเช้ือ Streptomyces pilosus

มีความจำเพาะต่อเหล็กมาก  โดยจะไปจับกับ ferric iron (Fe
3+
) เป็น

ferrioxamine ซ่ึงจะถูกขับออกทางไตได้ปัสสาวะเป็นสีแดงน้ำตาล (vin

rose)

Deferoxamine ขับเหล็กท่ีอยู่ในรูปอิสระและเหล็กท่ีอยู่ระหว่าง

transferrin และ ferritin  แต่ไม่ขับเหล็กใน transferrin, hemoglobin,

hemosiderin หรือ ferritin

Deferoxamine 100 mg สามารถขับเหล็กออกได้ประมาณ 8.5 mg

การบริหารยา

พิจารณาใหแ้ก่ผู้ป่วยท่ีมีภาวะดังต่อไปน้ี

- เลือดเป็นกรด (metabolic acidosis)

- อาเจียนซ้ำๆ (repetitive vomiting)

- ลักษณะทางคลินิกไม่ดี (toxic appearance)

- ซึมอ่อนเพลีย (lethargy)

- ความดันโลหิตต่ำ หรือช็อค
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ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 39 ปี  ภูมิลำเนาจังหวัดสุรินทร์

อาการสำคัญ: ถูกงูไม่ทราบชนิดกัดท่ีข้อเท้าขวา 5 ช่ัวโมงก่อน

ประวัติปัจจุบัน: 5 ช่ัวโมงก่อนมาโรงพยาบาล โดนงูไม่ทราบชนิดกัดท่ีข้อเท้าด้านขวา เห็นรอยเข้ียวชัดเจน เม่ือผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลชุมชน

พบว่าแผลท่ีถูกกัดบวมมาก รอบๆเป็นตุ่มน้ำ ร่วมกับมีไอเป็นเลือด แพทย์จึงส่งตัวมารักษาต่อ ผู้ป่วยไม่เหน่ือย ไม่มีอาการไอเป็นเลือด

หรือปวดแผล

ประวติัเจ็บป่วยในอดตี: แข็งแรงดี  ไม่มีโรคประจำตวั ไม่มีประวัติแพ้ยา

ตรวจร่างกาย: Good consciousness, not pale, no icteric sclera

Vital signs: BP 120/80 mmHg, PR 90/min, RR 24/min, BT 37 
o
C

Heart : normal S1S2, no murmur

Lungs : clear both sides, no adventitious sound

Abdomen : soft, not tender

Extremities : 2 fang  marks at  right  ankle, swelling and hematoma at dorsal part of right foot with

bleb, the swelling part extends up to the right knee

ผู้ป่วยรายน้ีถูกงูพิษชนิดใดกัด?

จากประวัติผู้ป่วยถูกงูกัดและตรวจร่างกายมีรอย fang mark ชัดเจน

สนับสนุนว่าเป็นงูพิษกัด แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นงูชนิดใด เน่ืองจากมีอาการ

พญ.ศิริวิมล  ตันตรัตนพงษ์ 
*

*
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  รพ.สงขลานครินทร์

รองศาสตราจารยน์ายแพทย์วินัย  วนานุกูล

งกัูด (Snakebite)

ผู้ป่วยท่ีมีค่าเหล็กในเลือดมากกว่า 500 µg/dL หรือผู้ป่วยท่ีมีอาการ

ของพิษจากเหล็กรุนแรง  อาจให้ยาทางหลอดเลือดดำแบบต่อเน่ืองโดยจะเร่ิม

ช้าๆ ต้ังแต่ 5 mg/kg/hr  แล้วค่อยๆเพ่ิมจนเป็น 15 mg/kg/hr  ถ้าให้เร็ว

อาจเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำได้

              ผู้ป่วยท่ียังคงมีอาการและอาการแสดงของเหลก็เป็นพิษรุนแรง

หลังได้ deferoxamine ทางหลอดเลือดดำมากกว่า 20 ชั่วโมง

การให้ยาต่อควรให้อย่างระมัดระวังและอาจให้ในขนาดที่ลดลง

เน่ืองจากอาจเกิดพิษจาก deferoxamine ได้

ปัจจุบันไม่แนะนำให้บริหาร deferoxamine ทางกล้ามเน้ือแล้ว

การหยุด deferoxamine

พิจารณาหยุดยาเม่ือผู้ป่วยมีอาการทางคลินิกดีข้ึน  ภาวะเลือดเป็นกรด

หายไป  และปัสสาวะไม่เป็นสีแดงน้ำตาล

ผลข้างเคียงจากยา deferoxamine

มักพบในกรณีการรักษา hemochromatosis ท่ีต้องให้  deferoxamine

เป็นระยะเวลานาน  เกิดอันตรายต่อปอดเป็น acute lung injury หรือ

acute respiratory distress syndrome

เอกสารประกอบการเรยีบเรียง

1. Perrone J. Iron In: Goldfrank LR,Flomenbaum NE,Hoffman

RS,Howland MA,Lewin NA,Nelson LS,editors. Goldfrank’s

toxicologic emergencies. 8
th
 ed. NewYork: McGrawHill; 2006.

p.629-37.

2. Clifford SS. Iron toxicity [cited2009Nov]. Available from:

URL: http://emedicine. medscape.com/article/815213-overview.

3. Nelson LS. Iron. In:Tintinalli JE,Kelen GD,Stapczynski

JS,editors. Emergency medicine a comprehensive study

guide.6
th
 ed. New York:McGraw-Hill; 2006.p1121-3.

เฉพาะท่ีคือ บวมมาก และรอบๆเป็น bleb ร่วมกับมีอาการท่ัวร่างกาย

คือ มีไอเป็นเลือด บ่งช้ีว่าน่าจะเป็นงูท่ีมีพิษต่อระบบเลือดและเป็นงูท่ีทำให้

มีอาการเฉพาะท่ีมาก ในประเทศไทยมี  2 ชนิด  ดังน้ี

ToxCase  Conference
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งูกะปะ (Malayan Pit Viper) มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ Calloselasma

rhodostoma  พบมากในภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคเหนือ อีกท้ังพบได้

ท่ัวไปในภาคกลางหรอืภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะลำตัวมีสีน้ำตาล

มีลายรูปสามเหล่ียมท้ังสองข้างของลำตัวมียอดแหลมช้ีมาท่ีกลางหลัง

อาการเฉพาะท่ีได้แก่  มีอาการปวด บวมมากบริเวณท่ีถูกกัดและอาจจะเกิด

vesicle blister หรือ bleb เกิดข้ึนได้ ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการน้อยได้

เน่ืองจากได้รับพิษน้อยได้เช่นกัน นอกจากน้ีพิษของงูกะปะมีผลต่อกล้ามเน้ือ

อาจเกิด compartment syndrome ได้   ส่วนอาการท่ัวร่างกาย (systemic

effect) ถ้าได้รับพิษมากจะมีอาการหน้ามืด คล่ืนไส้อาเจียน เลือดออก

ตามอวัยวะต่างๆ อาจมีภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนและอาจเกิดไตวายได้

โดยท่ีพิษของงูกะปะเป็น thrombin-like จะไปย่อย fibrinogen โดยตรง

ทำให้เกิด hypofibrinogenemia หรือ afibrinogenemia

ภาพท่ี 1 งูกะปะ หรือ Malayan Pit Viper

ภาพท่ี 2 งูเขียวหางไหม้ หรือ Green Pit Viper

อาการเฉพาะท่ี มีอาการปวดบวมทันทีหลังจากงูกัด จะบวมมากกว่า

งูชนิดอ่ืนๆ  แต่ทำให้เกิด hemorrhagic blister และมีอาการคัน, ชา,

ecchymosis, lymphangitis และ regional lymphadenitis

ของแผลบริเวณท่ีถูกกัดได้เป็นส่วนน้อย  ส่วนอาการท่ัวร่างกายได้แก่

มีหน้ามืด วิงเวียน ศีรษะ ความดันโลหิตต่ำ อาเจียน ปวดท้อง

พิษต่อระบบโลหติของงูเขียวหางไหม้คล้ายกับงูกะปะ คือเป็น

thrombin-like จะย่อยสลาย fibrinogen โดยตรง อีกท้ังยังมีสาร

กระตุ้นให้เกล็ดเลือดจับกลุ่มกันได้และกระตุ้น fibrinolytic activity

ได้ด้วย

ผู้ป่วยรายนี้ถูกกัดในต่างจังหวัดและมีอาการเฉพาะที่รุนแรง

บ่งช้ีว่าน่าจะเป็นจากงูกะปะมากกวา่งูเขียวหางไหม้

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือช่วยยืนยันการวินิจฉัยว่าเป็นงูพิษ

ท่ีมีผลต่อระบบเลือด คือ venous clotting time (VCT)

ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ :

CBC: Hct 40%, WBC 12,500 /mm
3
 : Neu 80%, Lym 20%

  Plt 5,000 /mm
3
 , normal  RBC morphology

VCT > 30 minutes

การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการแปลผลอย่างไร และสามารถแยกงู

ท้ัง 2 ชนิดออกจากกันได้หรือไม่?

ในกรณีของงูพิษท่ีมีผลต่อระบบเลือด การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ท่ีมีความสำคัญคือการตรวจ venous clotting time (VCT)  ซ่ึงการ

ทำVCT มี 2 แบบ คือ แบบแรกเป็น VCT แบบมาตรฐาน ทำได้โดย

เจาะเลือดใส่หลอดแก้ว 3 หลอด และเอียงหลอดทุก 30 วินาที ทีละหลอด

จนหลอดท่ี 3 แข็งตัว ถือเป็นเวลาของ VCT ส่วนแบบทีส่อง ทำโดย

เจาะเลือดใส่หลอดแก้วหลอดเดียว และเอียงคร้ังเดียวท่ี 20 นาที (20-

minute whole blood clotting time, 20 WBCT) ซ่ึงการแปลผล

คือ ถ้ามากกว่า 20 นาทีถือว่า VCT ผิดปกติ  วิธีน้ีสามารถทำได้ง่าย

ผู้ป่วยรายน้ีมีค่า VCT แบบมาตราฐานมากกว่า 30 นาที  แสดงว่ามีโอกาส

เกิดภาวะ coagulopathy จากงูพิษได้มาก และเป็นข้อบ่งช้ีในการให้

antivenum

สำหรับ CBC ของผู้ป่วยพบมี thrombocytopenia แต่รูปร่าง

ของเม็ดเลือดแดงปกติ บ่งช้ีว่าภาวะเกล็ดเลือดต่ำน้ี ไม่มี hemolysis

ร่วมด้วยจึงไม่น่าจะเกิดจากภาวะ disseminated intravascular

coagulopathy (DIC) น่าจะเกิดจากกลไกอ่ืน กล่าวคือ พิษงูเขียวหางไหม้

และงูกะปะกระตุ้นให้มีการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดและจะถูกทำลาย

โดย phagocytosis ของร่างกาย จึงทำให้เกล็ดเลือดต่ำ

งูเขียวหางไหม้ (Green Pit Viper) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์

Cryptelytrops spp. พบได้ทั ่วประเทศโดยเฉพาะในภาคกลาง

งูเขียวหางไหม้ท่ีพบในกรุงเทพมหานคร  มี 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ งูเขียวหางไหม้

ท้องเหลือง (Cryptelytrops albolabris) มีสีเขียวอ่อน มีพิษมากกว่า

พบฝ่ังพระนคร   และงูเขียวหางไหม้ท้องฟ้า  (Cryptelytrops macrops)

มีสีเขียวแก่ มีพิษอ่อนกว่า พบมากฝ่ังธนบุรี

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ที่มา: ไพบูลย์ จินตกุล, ลาวัณย์ จันทร์โฮม. งูพิษในประเทศไทย สถานเสาวภา

      สภากาชาดไทย 2539:116

ที่มา: ไพบูลย์ จินตกุล, ลาวัณย์ จันทร์โฮม. งูพิษในประเทศไทย สถานเสาวภา

      สภากาชาดไทย 2539:116

            รูปงูกะปะ

program ไม่สามารถแสดงภาพได้
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อย่างไรก็ดี ขณะน้ีไม่มีการตรวจทางหอ้งปฏิบัติการใด ช่วยแยก

ระหว่างงูพิษ 2 ชนิดน้ีได้ หากต้องการแยกให้ชัดเจนว่าเป็นงูชนิดใด

ต้องตรวจ serology ของพิษงูจึงจะแยกได้ แต่การตรวจวิธีน้ี ปัจจุบัน

ทำได้ท่ีสถานเสาวภาเท่าน้ัน จึงไม่สามารถนำมาใช้ทางคลินิกได้

การวนิิจฉัยงูท้ัง 2 ชนิดขณะนีจึ้งอาศัยข้อมูลทางคลนิิกเท่าน้ัน

กล่าวคือ ถ้ามีอาการเฉพาะที่รุนแรงร่วมกับถูกกัดในพื้นที่นอกเมือง

จะตอ้งคิดถึงงกูะปะกอ่นงูเขียวหางไหม้

สำหรับแนวทางการดแูลรักษาผู้ป่วยคือ

การรักษาเบ้ืองต้น

1.ตรวจดูว่ามีภาวะฉุกเฉิน เช่น ภาวะหยุดหายใจหรือ anaphylaxis

shock ถ้ามีให้ทำการรักษาภาวะฉุกเฉินก่อน

2. ทำความสะอาดแผลบรเิวณท่ีถูกกัด

3. พยายามให้บริเวณท่ีถูกกัดไม่เคล่ือนไหว

4. ยาแก้ปวดไม่ควรให้ aspirin ในกรณีท่ีถูกงูท่ีมีพิษต่อระบบเลือดกัด

5. ให้ยาปฏิชีวนะเฉพาะท่ีมีความเส่ียงในการติดเช้ือเท่าน้ันโดยเลือก

ยาปฏิชีวนะท่ีสามารถคลุมท้ัง gram positive, gram negative และ

anaerobe ได้ เช่น amoxicillin/clavulanate หรือ ampicillin/

sulbactam

6. ระวังภาวะแทรกซ้อน เช่น compartment syndrome,

intracranial bleeding และ acute renal failure เป็นต้น

7. Tetanus toxiod เม่ือผู้ป่วยหายจากอาการพิษท่ีเกิดท่ัวร่างกาย

การรักษาท่ีจำเพาะ

         1. เฝ้าระวังปัญหาเร่ืองเลือดไม่แข็งตัว หรือมีภาวะเลือดออกเป็น

ระยะทุก 4-6 ช่ัวโมง

2. พิจารณาให้ antivenum เม่ือมีข้อบ่งช้ีอย่างใดอย่างหน่ึง

a. มีเลือดออกนอกเหนือจากบริเวณท่ีถูกงูกัด

b. VCT > 30 นาที (ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์)

c. เกล็ดเลือด < 10,000 /mm
3

3. การเลือก antivenum ถ้ารู้ว่าเป็นงูชนิดใดกัด แนะนำให้ใช้ชนิด

ท่ีเป็น monovalent  ซ่ึงจะจำเพาะสำหรบัพิษงูแต่ละชนิด แต่ถ้าไม่

สามารถแยกได้ว่าเป็นงูกะปะหรอืงูเขียวหางไหมแ้ละทางโรงพยาบาลมี

antivenum ชนิดท่ีเป็น polyvalent ในกลุ่มท่ีมีพิษต่อระบบเลอืด

ก็ควรให้เป็นชนิด polyvalent แทน

4. ขนาดยาท่ีให้ 3-5 vials (30-50 ml) ผสมในน้ำเกลือ 100 ml

หยดทางเส้นเลือด และเตรียมยาสำหรับดูแลเมื่อผู้ป่วยมีอาการแพ้

antivenum

5. การติดตามหลังจากท่ีให้ antivenum

a. ติดตาม VCT หลังจากให้ antivenum 6 ช่ัวโมง

b. ถ้า VCT กลับมาเป็นปกติ ให้ตามทุก 12-24 ช่ัวโมง

c. ถ้า VCT ยังยาวอยู่ก็ให้ antivenum จนกว่าจะไม่มี

ข้อบ่งช้ีว่ามีพิษงูเข้ากระแสเลอืด

6. การให้ platelet หรือ fresh frozen plasma จะไม่ได้ผลเท่าท่ีควร

ถ้าไม่ได้ให้ antivenum ร่วมด้วย

การรักษาท่ีผู้ป่วยได้รับ:

-Amoxicillin/clavulanate iv

-Antivenum งูกะปะ 3 vials iv

-Platelet conc 10 units iv

หลังจากท่ีให้ antivenum ค่า VCT ลดลงเป็น 15 mins และ

platelet 194,000 /mm
3
 ผู้ป่วยไม่มี clinical bleeding และ

แผลทีถู่กงกัูด ไมไ่ดบ้วมมากขึน้ ค่อยๆยุบบวม หลงัจากนอน

โรงพยาบาล เพ่ือสังเกตแผลท่ีขาท้ังหมด 9 วัน แผลยุบบวมดีและ

กลับบ้านได้

เด๋ียวน้ีมี polyvalent antivenum จำหน่ายแล้วนะ

เอกสารประกอบการเรยีบเรียง

1.ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย. แนวทางการดูแลรักษางู

มี พิษกัด. สารราชวิทยาลัย 1999; 1:27-34.

2. วิชัย  ประยูรวิวัฒน์. Snake bite. ใน: จันทราภา ศรีสวัสด์ิ, อัมพา

สุทธิจำรูญ, ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์, วิชัย ประยูรวิวัฒน์,

บรรณาธิการ. อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน: โครงการตำราวิทยาลัยแพทย

ศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า, 2551; 48:516-523.

3. วินัย  วนานุกูล. ภาวะงูพิษกัด. ใน: ทศพล ล้ิมพิจารณ์กิจ  บรรณาธิการ.

อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน ฉบับปรับปรุงครั ้งที ่2.กรุงเทพฯ:ภาควิชา

อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิดี, 2551;516-522.

4. สุชัย สุเทพารักษ์, พลภัทร โรจน์นครินทร์. ใน: สุชัย สุเทพารักษ์,

นฤมล พักมณี, วิศิษฏ์ สิตปรีชา บรรณาธิการ. แนวทางการดูแลผู้ป่วยถูกงู

พิษกัด.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ดอกเบ้ีย, 2552;:34-49.
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Clozapine เร่ิมถูกนำมาใช้รักษาผู้ป่วยโรคจิตเวชต้ังแต่ปีพ.ศ.2513

แต่พบว่าผู้ป่วยท่ีใช้ clozapine มีอัตราการตายจากภาวะ agranulo-

cytosis มากกว่าปกติ ทำให้ถูกถอนออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาในปี

พ.ศ.2517  อย่างไรก็ดี ยา clozapine สามารถควบคุมอาการของผู้ป่วย

จิตเวชในกลุ่ม “treatment-resistant schizophrenia” ได้ดี ยา clozapine

จึงถูกนำกลับมาใช้อีกคร้ังในปีพ.ศ.2533 ภายใต้การรับรองจากสำนักงาน

อาหารและยาสหรัฐอเมริกา ( U.S. Food and Drug Administration,

FDA) โดยมีการติดตามความปลอดภัยของยาอย่างเป็นระบบเรียกว่า

“ Clozapine National Registry (CNR) ”

Clozapine จัดเป็นยาในกลุ่ม atypical neuroleptic และ

antipsychotic มีโครงสร้างเป็น tricyclic dibenzodiazepine มีสูตร

โมเลกุล C
18
H

19
CIN

4 
ดังรูปข้างล่างน้ี

รปูที1่ โครงสรา้ง clozapine เปน็  tricyclic dibenzodiazepine derivative

สูตรทางเคมีคือ  8-chloro-11-(4-methyl-1- piperazinyl)-5H-dibenzo diazepine

กลไกการออกฤทธ์ิ (Mechanism of action)

Clozapine จะรบกวนการจบัของ dopamine ต่อ dopamine

D1และ D4 receptors ใน limbic area ของสมอง ซ่ึงต่างจากยากลุ่ม

typical neuroleptics ท่ีมีอยู่เดิมซ่ึงจะมีผลต่อ D2 receptor ในบริเวณ

striatum เป็นหลัก จึงทำให้ clozapine เกิด extrapyramidal side effects

(EPS) น้อยกว่ายากลุ่ม typical neuroleptics ท่ีมีอยู่เดิม

นอกจากน้ี clozapine ยังจับกับ receptors อ่ืน ๆ  ท่ีไม่ใช่ dopamine

เช่น alpha-adrenergic, serotonin (5-HT), histamine และ cholinergic

โดย clozapine จับ 5-HT2 แบบ antagonism มีผลทำให้เพ่ิม dopamine

level ใน striatum ช่วยทำให้ EPS ลดน้อยลง

เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics)

Clozapine ถูกดูดซึมได้เร็วทางระบบทางเดนิอาหาร โดยไม่ถูก

รบกวนด้วยอาหาร ระดับยาในเลือดขึ้นสูงสุด (peak plasma

concentration) ในเวลา 3 ช่ัวโมง   สามารถกระจายตัวได้มากและเร็ว

ผ่าน blood brain barrier ได้  ยาชนิดน้ีจับกับ serum protein 97%

และถูก metabolized ท่ีตับด้วยเอนไซม์ CYP 1A2 และ 3A4 ได้

metabolites ที่ไม่มีฤทธิ์ และถูกขับออกทางปัสสาวะประมาณ

50%และทางอุจจาระ 30% มีค่าคร่ึงชีวิตอยู่ท่ี 7-13 ช่ัวโมง

ภาวะอันไม่พึงประสงค์ของยา clozapine

ประมาณ 17% ของผู้ป่วยท่ีต้องหยุดยา clozapine เน่ืองจากภาวะ

ไม่พึงประสงค์ของมัน (adverse effects) โดยสามารถแบ่งตามระบบ

ได้ดังนี้

ระบบโลหติ

ภาวะ agranulocytosis

ภาวะ agranulocytosis (granulocyte count น้อยกว่า 500/mm
3
)

และภาวะ granulocytopenia (granulocyte count น้อยกว่า 1,500/mm
3
)

เป็นภาวะอันไม่พึงประสงค์ท่ีอันตรายของ  clozapine ทำให้เกิดอัตราตาย

อยู่ท่ีประมาณ 3-4 % โดยคนผิวดำมีอัตราตายสูงกว่าคนผิวขาว 2 เท่า

ความเสี่ยงในการเกิด agranulocytosis เพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น

เป็นเพศหญิงและมีโรคประจำตวัอยู่เดิม ประมาณ 95% ของผู้ป่วยท่ีมี

ภาวะ agranulocytosis มักเกิดข้ึนภายใน 6 เดือน หลังเร่ิมได้รับยา

clozapine และมีความเส่ียงสูงสุดในช่วง 3 เดือนแรก ดังน้ันในปี 1997

Neuropsychopharmacology Advisory Committee แนะนำให้มี

การเจาะเลือดติดตามค่าเม็ดเลือดขาวตามตารางท่ี 1

ภาวะ agranulocytosis เป็นภาวะฉุกเฉินซ่ึงต้องรักษาโดยการแยก

ผู้ป่วยไว้ในห้องแยก (isolation) ร่วมกับให้ยาปฏิชีวนะ (antibiotic

prophylactic) ปัจจุบันมีการให้ G-CSF และ GM-CSF สามารถลด

การเจ็บป่วยและลดระยะเวลาการดำเนนิโรคจาก 16 วัน เหลือ 8 วัน

ภาวะ eosinophilia

ภาวะ eosinophilia หมายถึงมี eosinophil มากกว่า 4.0x10
9
/L

โดยมีรายงานว่าพบผู้ป่วย 4 รายจาก 25 รายท่ีกิน clozapine และเสียชีวิต

ภาวะอนัไมพึ่งประสงคท์ีส่ำคญัจากยา clozapine

นพ.สมมาศ  อัครคุณานนท์
∗∗∗∗∗

∗∗∗∗∗
แพทย์ประจำบา้นสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธบิดี

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย  วนานุกูล

C
18
H

19
CIN

4  
  MW = 326.83
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จากภาวะ eosinophilic cardiomyopathy และมีการรายงานพบ

eosinophilic colitis  syndrome  จากยา  clozapine  ด้วย ดังน้ันจึงแนะนำ

ให้หยุด clozapine  ถ้า eosinophil มากกว่า 3.0x10
9
/L และสามารถให้ยา

กลับไปใหม่ (rechallenge) ได้  ถ้า eosinophil น้อยกว่า 1.0x10
9
/L      อุบัติการณ์

ในการเกิด eosinophilia โดยรวมประมาณ  0.2% ตามรายงานของ  National

Institute of Mental Health (NIHM)

ภาวะผิดปกติทางโลหิตอ่ืน (Other blood dyscrasias)

อุบัติการณ์ในการเกิด leucocytosis พบได้ประมาณ 0.6% และความ

ผิดปกติอ่ืนๆ ท่ีสามารถพบได้แก่ thrombocytopenia, thrombocytosis,

acute leukemia และ systemic-lupus-erythematosus (SLE) like

syndrome

ระบบประสาทสว่นกลาง (Central nervous system)

ภาวะชัก (Seizure disorder)

ผู้ป่วยจิตเภท (schizophrenia) ท่ีรักษาด้วย clozapine พบว่ามี

โอกาสเกิดภาวะชัก (seizure )ได้มากกว่าผู้ป่วยจิตเภทท่ีรักษาด้วยยา  typical

antipsychotics อ่ืน รูปแบบการชักท่ีพบบ่อยท่ีสุด คือ  generalize  tonic-

clonic seizures โดยความเส่ียงของการเกิดการชักข้ึนกับขนาดของ

clozapine ความเร็วในการปรับยาเพ่ิมข้ึน การใช้ยากันชักอ่ืนร่วมด้วย

การมีโรคลมชักและความผิดปกติทางระบบประสาท อย่างไรก็ตาม

ปัจจัยเส่ียงเหล่าน้ีไม่ได้เป็นข้อห้ามของการใช้ clozapine แต่ควรมีการ

ปรับยาเพ่ิมข้ึนช้าๆ การติดตาม EEG และหลีกเล่ียงไม่ให้ขนาดของยา

clozapine มากกว่า 600 มก./วัน สามารถลดความเส่ียงในการเกิด

ภาวะชักได้   การเกิดภาวะชักในผู้ป่วยท่ีรักษาด้วย clozapine ไม่ได้เป็น

สาเหตุที่ผู้ป่วยจะต้องหยุด clozapine เพียงแต่ลดขนาดของยา

clozapine หรือหยุดยาช่วงเวลาส้ันๆก็สามารถป้องกันการเกิดภาวะชัก

ซ้ำได้ ถ้าผู้ป่วยยังคงมีภาวะชักอยู่ควรเลือกใช้ยา sodium valproate

เป็นยาตัวแรกเพ่ือป้องกันอาการชัก แต่ยา carbamazepine เป็นข้อห้ามใน

การรักษาภาวะชักจากยา clozapine เน่ืองจากยาท้ังคู่คือ clozapine และ

carbamazepine เป็นยาท่ีทำให้เกิด agranulocytosis ได้

Delirium

ยา clozapine มีคุณสมบัติเป็น anticholinergic ผู้ป่วยสูงอายุหรือมี

cognitive  deficit หรือได้ยา clozapine ร่วมกับยาในกลุ่ม CNS depressant

หรือ anticholinergic จะมีความเส่ียงในการเกิด delirium มากข้ึน

Obsessive-compulsive symptom

พบได้ประมาณ 10% ของผู้ป่วยซ่ึงแก้ไขได้โดยการลดขนาดของ

ยา clozapine ลง หรือให้ยากลุ่มของ selective serotonin reuptake

inhibitor (SSRI)

Neuroleptic malignant syndrome (NMS)

ยา clozapine ก่อให้เกิดภาวะ NMS ได้น้อยมาก แต่ถ้าเกิดจะพบ

ได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง  และเกิดภายใน 14 วันหลังเร่ิมยา clozapine

การใชย้ารว่มกบัยา antipsychotic ตวัอืน่หรอื lithium ทำใหเ้พ่ิม

ความเส่ียงในการเกิด NMS มากข้ึน ลักษณะอาการของ  NMS จากยา

clozapine มีบางลักษณะท่ีต่างจาก NMS ท่ีเกิดจาก typical neuroleptic

คือมีภาวะ EPS น้อยกว่า ระดับ creatine kinase เพ่ิมข้ึนช้ากว่า ไข้และ

muscle rigidity พบได้น้อยกว่า แต่มีเหง่ือออกและหัวใจเต้นเร็วได้บ่อย

กว่า  การรักษา clozapine induced NMS เหมือนกับ typical neuroleptic

associated NMS ท่ัวไป  การ rechallenge clozapine ซ้ำหลังหายจาก

NMS แล้ว ต้องคอยเฝ้าระวัง เน่ืองจากสามารถเกิด NMS ซ้ำได้

ภาวะทางระบบประสาทอืน่ๆ (Other neurological symptoms)

Clozapine ทำให้เกิดภาวะทางระบบประสาทอื่นได้บ้าง เช่น

sedation, drowsiness, fatigue และ akathisia

ระบบหัวใจและหลอดเลอืด (Cardiovascular system)

กล้ามเน้ือหัวใจอักเสบ (Myocarditis  and cardiomyopathy)

มีการรายงานการเกิด myocarditis ในผู้ป่วยที่รับประทานยา

clozapine ในประเทศออสเตรเลยี โดยเป็น myocarditis 15 ราย และ

cardiomyopathy 8 ราย จากผู้ป่วยท่ีได้ clozapine 8,000 ราย นอกจากน้ัน

มีรายงานการเสียชีวิตด้วย myocarditis 5 ราย และเสียชีวิตด้วย cardio-

myopathy 1 ราย ระยะเวลาในการเกิด myocarditis เฉล่ีย 15 วันหลังเร่ิมยา

clozapine  ขณะท่ีระยะเวลาในการเกิดอาการของ cardiomyopathy

เฉล่ีย 12 เดือน หลังเร่ิม clozapine โดยความเส่ียงในการเกิด cardio-

myopathy ของผู้ท่ีได้รับยา clozapine สูงกว่าคนปกติท่ัวไปประมาณ

5 เท่า

Myocarditis พบได้น้อย แต่เป็นภาวะอันไม่พึงประสงค์ของ clozapine

ท่ีทำให้เสียชีวิตได้  โดยปกติจะเกิดภายใน 1 เดือนแรกหลังเร่ิม clozapine

ถ้าผู้ป่วยมีภาวะของ myocarditis ควรให้นอนโรงพยาบาล   หยุดยา clozapine

และให้ยา corticosteroid

ความดันโลหิตต่ำ (Orthostatic hypotension)

ประมาณ 9% ของผู้ป่วยจะมีภาวะ orthostatic hypotension

ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในช่วงแรกของการเร่ิมยา clozapine และผู้ป่วยจะค่อยๆ

tolerance ได้ใน 4-6 สัปดาห์  ภาวะ orthostatic hypotension อาจพบได้

ในช่วงท่ีมีการปรับเพ่ิมยา ดังน้ันจึงควรมีการตรวจวัดความดันโลหิตท่านอน-

ท่าน่ังทกุคร้ังทีมี่การเริม่ยาหรอืปรบัขนาดยาเพ่ิมข้ึน

การปรับเปล่ียนท่าทางช้าๆ หรือการด่ืมน้ำมากข้ึนสามารถลดอาการของ

orthostatic hypotension ได้ สำหรับยาท่ีใช้รักษาภาวะ orthostatic

hypotension จากยา clozapine ได้แก่ ยาในกลุ่มของ mineralocorticoid

เช่น fludrocortisone หรือ ยากลุ่ม alpha adrenergic agonist เช่น

ephedrine ถ้าการรักษาภาวะดังกล่าวนี้ด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้ว

ยังล้มเหลว จะต้องหยุดยา clozapine โดยการหยุดยาจะต้องหยุดช้าๆ

เพ่ือป้องกัน cholinergic rebound



page 11

ภาวะหัวใจเต้นเร็ว (Tachycardia)

ภาวะ clozapine induced tachycardia ไม่ได้เป็นผลของ

reflex tachycardia จากภาวะ hypotension แต่เป็นผลจากฤทธ์ิ

anticholinergic  ซ่ึงไปยับย้ัง  vagal tone  การเกิด tachycardia จาก

clozapine เป็นแบบ dose dependent ดังน้ันการให้ยาขนาดต่ำ หรือ

การเพ่ิมขนาดยาช้าจึงสามารถปอ้งกันได้

ระบบทางเดนิอาหาร (Gastrointestinal system)

ตับอักเสบ (Hepatitis)

มีรายงานว่า clozapine ทำให้เกิดภาวะ  hepatitis ท้ังในคนท่ีมี

ร่างกายแข็งแรงและคนท่ีมี liver function test (LFT) ผิดปกติได้เท่าๆกัน

ถ้าผู้ป่วยมีคล่ืนไส้อาเจียน เบ่ืออาหารระหว่างได้ clozapine ควรมีการ

ตรวจ LFT ทันที ถ้าพบว่ามีความผิดปกติของ LFT ควรมีการลด

ขนาดยา หรือหยุดยาช่ัวคราวจนกว่า LFT กลับมาปกติ

ระบบเมตาบอลกิ (Metabolic)

เบาหวาน (Diabetes mellitus)

การรักษาด้วย clozapine หรือ atypical antipsychotics ตัวอ่ืนๆ

อาจทำให้เกิดภาวะเบาหวานชนิด non-insulin dependent diabetes

mellitus (NIDDM) โดยเฉพาะในผู้ป่วยท่ีมีความเส่ียงของการเกิดโรค

เบาหวานอยู่เดิม เช่น อ้วน, ประวัติเบาหวานในครอบครัว หรือมีภาวะ

impaired glucose tolerance

ถึงแม้ว่ากลไกการเกิดเบาหวานจาก clozapine หรือ atypical anti-

psychotics ตัวอ่ืนๆ ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เช่ือว่าเบาหวานอาจเป็นผลมาจาก

การท่ีมี adipose tissue เพ่ิมมากข้ึน ทำให้เกิดภาวะ insulin insensitivity

และ impair glucose tolerance หรืออาจจะเกิดจากฤทธ์ิของยาท่ีเป็น 5-HT
1A

antagonism มีผลทำให้ลดการหล่ังของ insulin จึงเกิดน้ำตาลในเลือดสูง

พบว่าเพศชาย  คนเช้ือชาติ   African และ  American  มีความเส่ียงในการเกิด

ภาวะน้ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเกิดเบาหวานแล้ว  อย่างไรก็ดี  ภาวะเบาหวานน้ีสามารถ

คุมได้ดีด้วยยา oral  hypoglycemic

ภาวะอันไม่พึงประสงค์อ่ืนจากยา

ได้แก่  น้ำหนักตัวเพ่ิมข้ึน, ความรู้สึกทางเพศผิดปกติ, ระดับ prolactin

เพ่ิมสูงข้ึน, น้ำลายไหล หรือบ้วนน้ำลายตลอด และกล้ันปัสสาวะไม่อยู่

ภาวะการได้รับยา clozapine เกินขนาด

ยา clozapine เป็นยาท่ีค่อนข้างปลอดภัยแม้จะมีการกินยาเกินขนาด

ในผู้ป่วยหลายๆรายท่ีกิน clozapine เกินขนาดจะมีผลกระทบต่อระบบ

หัวใจ ตับ และประสาทส่วนกลาง แต่ส่วนใหญ่สามารถรักษาหายได้  มีเพียง

ส่วนน้อยท่ีเสียชีวิต ซ่ึงมักพบในผู้ป่วยท่ีมีโรคเดิมอยู่ เช่น  myocarditis

หรือ asthma

ภาวะ clozapine เกินขนาดท่ีมีผลต่อหัวใจคือ ทำให้เกิด cardiac

arrhythmia, myocarditis และ acute  heart  failure  ผลต่อตับคือ

ทำให้เกิด fulminant  liver  failure และ hepatic encephalopathy

ส่วนผลต่อระบบประสาทสว่นกลางทำให้เกิด delirium, seizure และ

unconsciousness ปัจจุบันขนาดของยาท่ีสามารถทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

ยังไมมี่ระบชัุดเจน

การรักษาภาวะยาเกินขนาด ประกอบด้วยการดูแลทางเดินหายใจ

ให้หายใจได้มี oxygen เพียงพอ ถ้าผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเร็วภายใน 1 ช่ัวโมง

การทำ  gastric lavage และการให้  activated  charcoal ได้ประโยชน์

ไม่มีการรักษาจำเพาะไม่ว่าจะเป็นการเร่งการขับออก หรือการให้ยาต้านพิษ

การรักษาจึงเป็นการติดตามดู vital signs และรักษาแบบ symptomatic

และ supportive treatment หลีกเล่ียงการให้ยากลุ่ม epinephrine

เมื่อผู้ป่วยมี hypotension และหลีกเลี่ยงการใช้ยา procainamide

และ quinidine เมื่อมีภาวะ cardiac arrythmia

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

1.)Meltzer HY, Matsubara S, Lee JC. Classification  of typical and

atypical antipsychotic drugs on the basis of dopamine D-1, D-2 and

serotonin 2 pKi values. J Pharmacol Exp Ther 1989;251(1):3238–

46.
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบ adverse efct ของ atypical antipsychotic drugs
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สถานการณ์ ผลการตรวจ CBC ความถี่ของการตรวจ

เริ่มต้นการรักษา WBC > 3500/mm
3

ทุกสัปดาห์เป็นเวลา 6 เดือน

ANC > 2000/mm
3

ระวัง: ไม่ให้ยาในผู้ป่วยที่

1) มีประวตั ิmyeloproliferative disorder หรอื

2) Clozapine induced agranulocytosis

หรอื granulocytopenia

6 เดอืน – 12 เดือนของการรักษา All results for WBC > 3500/mm
3

ทุก 2 สัปดาห์เป็นเวลา 6 เดือน

 
 
 และ ANC > 2000/mm

3

เม่ือรกัษาครบ 12 เดือน All results for WBC > 3500/mm
3

ทุก 4 สัปดาห์ไปตลอดที่ได้รับยานี้

และ ANC > 2000/mm
3

เม่ือหยดุยา Not available ทุกสัปดาห์อย่างน้อย 4 สัปดาห์จากวันที่หยุดยา

จนกระทั่ง WBC > 3500/mm
3 
และ ANC > 2000/mm

3

เม่ือตรวจพบเมด็เลือดขาวลดลง การลดลงครัง้เดียวหรอืลดลงหลายๆครัง้ ภายใน 1. ตรวจ WBC and ANC ซ้ำ

3  สัปดาห์ จน WBC > 3000/mm
3 
หรือ 2. หากค่าอยู่ระหว่าง 3000 - 3500/mm

3

ANC > 1500/mm
3

และ ANC < 2000/mm
3
 ควรตรวจสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

Mild  Leukopenia 3500/mm
3
>WBC > 3000/mm

3
ควรตรวจสปัดาหล์ะ 2 ครัง้ จนกระทั่ง WBC > 3500/mm

3

——————————— และ/หรือ และ ANC > 2000/mm
3

Mild Granulocytopenia 2000/mm
3 

> ANC > 1500/mm
3

Moderate  Leukopenia 3000/mm
3 

> WBC > 2000/mm
3

1. หยุดยา

——————————— และ/หรือ 2. ทุกวันจนกระทัง่ WBC > 3000/mm
3 
และ

Moderate  Granulocytopenia 1500/mm
3 

> ANC > 1000/mm
3

ANC > 1500/mm
3

3. สัปดาห์ละ 2 ครั้ง จนกระทั่ง WBC > 3500/mm
3 และ

ANC > 2000/mm
3

4.  ใหย้าใหมเ่ม่ือ WBC > 3500/mm
3 
และ

ANC > 2000/mm
3

5.  เมื่อให้ยาใหม่ต้องติดตามทุกสัปดาห์เป็นระยะเวลา 1 ปี

หลังจากนั้นเป็นทุก 2 สัปดาห์ นาน 6 เดือน

จากนั้นเป็นทุก 4 สัปดาห์ตลอดที่ได้รับยา

Severe Leukopenia WBC < 2000/mm
3

1. หยุดยาและไม่ควรให้ยาใหม่อีก

———————————  และ/หรอื 2. ติดตามดูจนค่าปกติและติดตามดูต่ออย่างน้อย 4 สัปดาห์

Severe Granulocytopenia ANC < 1000/mm
3

จากวนัทีห่ยดุยาและตดิตาม*:

* ตรวจทุกวันจนกระทั่ง WBC > 3000/mm
3 
และ ANC

> 1500/mm
3
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ตารางท่ี 1 แนวทางการเฝา้ระวังภาวะอันไม่พึงประสงค์ของยา clozapine ท่ีทำให้เกิดภาวะ agranulocytosis

WBC : White blood cell count      ANC : Absolute neutrophil granulocyte count


