ANTIDOTES IN POISONING AND DRUG OVERDOSE
รายการ
2-PAM

[1]

รูปแบบผลิตภ ัณฑ์
1 g/vial

้ ข้อควรระว ัง/ข้อห้ามใช ้
กลไกการออกฤทธิ/
% ข้อบ่งใช/
กลไกการออกฤทธิ%
แก ้ภาวะเป็ นพิษจากสารเคมีกําจัดแมลงกลุม
่ organophosphates โดยการ
ปลดปล่อย cholinesterase enzyme ทีถ
B ก
ู ยับยังF โดย organophosphates สามารถ
ลดอาการเป็ นพิษจากการมี acetylcholine เกิน ทังF อาการทาง muscarinic ได ้แก่
เหงือ
B นํF าลาย เสมหะออกมาก หัวใจเต ้นช ้า และ nicotinic เช่น อาการกล ้ามเนือ
F อ่อน
แรง
ข้อบ่งใช ้
-รักษาภาวะเป็ นพิษเฉียบพลันจากสารออร์กาโนฟอสฟอรัส

วิธบ
ี ริหารยา/ขนาดยา
วิธบ
ี ริหารยา
-ฉีดเข ้าหลอดเลือดดํา หรือกล ้ามเนือ
F แต่ในผู ้ป่ วยทีไB ด ้รับพิษนัน
F ควร
บริหารยาโดยการให ้ยาทางหลอดเลือดดําเป็ นหลัก
ขนาดยา
-loading dose: 1-2 g IV drip in 30-60 นาที
-maintenance dose: 500-1000 mg/hr IV (10-20 mg/kg/hr)
-ควรให ้ยาอย่างน ้อย 48 ชัวB โมง และค่อยลดขนาดลงเมือ
B ผู ้ป่ วยไม่ม ี
อาการของ cholinergic

ข้อควรระว ัง
-การฉีดยา 2-PAM เข ้าหลอดเลือดดําอย่างรวดเร็ว อาจจะทําให ้หัวใจหยุดเต ้น
(cardiac arrest) หรือการหายใจล ้มเหลวจากกล่องเสียงหดเกร็ง (laryngospasm)
และกล ้ามเนือ
F แข็งเกร็ง (muscle rigidity)
-การฉีดยา 2-PAM เข ้ากล ้าม อาจจะมีอาการปวดกล ้ามเนือ
F บริเวณทีฉ
B ีด ในรายทีB
รุนแรง อาจมีการอักเสบของกล ้ามเนือ
F ได ้
-ลดขนาดยาในผู ้ป่ วยโรคไต
ข้อห้ามใช ้
-แพ ้ยากลุม
่ oximes
-ผู ้ป่ วยโรค myasthenia gravis
-ภาวะเป็ นพิษเฉียบพลันจากสารคาร์บาเมต
Activated charcoal[1]

กลไกการออกฤทธิ%
-ใช ้ประโยชน์จากลักษณะทีเB ป็ นผงๆ มีพน
ืF ทีผ
B วิ มากในการดูดซับสารพิษหรือยา ยาทีB
แตกตัวเป็ นประจุ หรือสารโมเลกุลเล็กเช่น alcohol จะถูกดูดซับได ้ไม่ด ี การให ้ผง
ถ่านซํFาๆกันหลายครังF จะเพิม
B การขับถ่ายยาทีม
B ี enterohepatic recirculation เช่น
่ างเดินอาหารใหม่ เช่น phenobarbital หรือ
digitoxin หรือยาทีม
B ก
ี ารซึมกลับสูท
theophylline

ขนาดยา
-ผู ้ใหญ่: 50 g + นํF า 500 ml
-เด็ก: 1g/kg ผสมนํF า 1:8 หรือ 1:10
-ให ้ยา 15-20 g ทุก 4-8 ชัวB โมง โดยให ้ยาถ่ายในขนาดตํBาๆทุก 2-3 ครังF
ของการให ้ผงถ่าน

ข้อบ่งใช ้
-ยับยังF หรือลดการดูดซึมยาหรือสารพิษทีผ
B ู ้ป่ วยรับประทานเข ้าไป โดยให ้หลังจาก
ผ่านการล ้างท ้อง หรือ การทําให ้อาเจียนด ้วย ipecac syrup
-ให ้ผงถ่านซํFาๆ เพือ
B เพิม
B การขับถ่ายยาหรือสารพิษออกจากร่างกาย ในกรณีทเีB ป็ นพิษ
จากยาหรือสารพิษ
Activated charcoal ไม่สามารถดูดซับสารต่อไปนีF
- สารกลุม
่ alcohol เช่น ethanol, methanol, isopropanol, glycol, acetone
- สารกลุม
่ hydrocarbons ได ้แก่ นํF ามันก๊าด, นํF ามันเบนซิน
- สารกลุม
่ โลหะและสารอนินทรีย ์ ได ้แก่ iron, lead, arsenic, mercury
- สารกัดกร่อน เช่น กรด ด่าง
- Lithium preparation, Potassium salt
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รายการ

รูปแบบผลิตภ ัณฑ์

้ ข้อควรระว ัง/ข้อห้ามใช ้
กลไกการออกฤทธิ/
% ข้อบ่งใช/

วิธบ
ี ริหารยา/ขนาดยา

ข้อห้ามใช ้
-ผู ้ทีไB ด ้รับสารกัดกร่อนหรือมีฤทธิรi ะคายเคืองสูง เนือ
B งจากจะบดบังรอยแผลใน
ทางเดินอาหาร
-ผู ้ป่ วยทีม
B ก
ี ารอุดกัน
F ของทางเดินอาหาร

Activated charcoal
*ต่อ*

หมายเหตุ: Activated Charcoal เป็ นผงถ่านทีผ
B า่ นกรรมวิธเี พือ
B เพิม
B จํานวนรูพรุนและ
ลดขนาดของผงถ่ายลง ให ้มีพน
ืB ทีผ
B วิ ในการดูดซับสารพิษเพิม
B ขึน
F หากนํ าผงถ่านไป
อัดเม็ด จะทําให ้พืน
F ทีผ
B วิ ลดลงไปอย่างมาก แม ้จะนํ าไปบดอย่างละเอียดก็ไม่สามารถ
กลับมามีพน
ืF ทีผ
B วิ เท่าเดิม
Alphanate[2]

500 iu/5 ml

กลไกการออกฤทธิ%
-Alphanate เป็ นสารประกอบ factor VIII และ von Willebrand factor (VWF) เพือ
B
ใช ้สําหรับทนแทน factor VIII และ VWF ในผู ้ป่ วย hemophilia A และ von
Willebrand disease
-factor VIII มีหน ้าทีก
B ระตุ ้น factor IX และ factor X เพือ
B ใช ้ในการเปลีย
B นแปลง
prothrombin เป็ น thrombin และ fibrinogen ให ้เป็ น fibrin
-VWF กระตุ ้นการเกาะกลุม
่ กันของเกล็ดเลือด และเพิม
B การเกาะของเกล็ดเลือดทีผ
B นัง
หลอดเลือดทีม
B ก
ี ารบาดเจ็บ
ข้อบ่งใช ้
-hemophilia A รักษาและป้ องกันภาวะเลือดออกในผู ้ป่ วยทีข
B าด factor VIII
-von Willebrand disease ใช ้ในการผ่าตัดหรือการทําหัตถการทีB invasive ในผู ้ป่ วย
von Willebrand disease ทีไB ม่ตอบสนองหรือมีข ้อห ้ามใช ้ยา desmopressin

วิธบ
ี ริหารยา
-บริหารยาทางหลอดเลือดดํา (slow infusion)
-อัตราเร็วสูงสุด คือ 10 ml/min
ขนาดยา
-Alphanate 1 unit/kg สามารถเพิม
B FVIII:C activity ในกระแสเลือดได ้
ประมาณ 2 units/dL (หรือ 2%) ตามสูตร
Dose (units) = Body weight (kg) x 0.5 x desired factor VIII
increase (units/dL or % of normal)

ข้อห้ามใช ้
-ห ้ามใช ้ในผู ้ป่ วยทีแ
B พ ้ยาและส่วนประกอบของยา alphanate
Antivenom[3]

Neuro polyvalent
snake antivenom
Hemato polyvalent
snake antivenom

กลไกการออกฤทธิ%
-antivenom ประกอบด ้วยโปรตีน (immunoglobulin G) ทีส
B กัดจากม ้าทีไB ด ้รับการ
กระตุ ้นด ้วยพิษงู ซึงB จับกับพิษงูในกระแสเลือด ทําให ้พิษงูหมดฤทธิi
ข้อบ่งใช ้
-มีอาการหรืออาการแสดงของการได ้รับพิษงูตอ
่ ระบบประสาท
>>กล ้ามเนือ
F อ่อนแรง เริม
B ให ้ยาตังF แต่หนังตาตก โดยไม่ต ้องรอให ้ภาวะหายใจ
ล ้มเหลว
>>หากสงสัยว่าเป็ นงูทับสมิงคลาหรืองูสามเหลีย
B มกัด ให ้เซรุม
่ ทันที
-มีอาการหรืออาการแสดงของการได ้รับพิษงูตอ
่ ระบบไหลเวียนโลหิต
>>เลือดออกตามระบบต่างๆ
>>venous clotting time นานกว่า 20 นาที, prothrombin time ยาวกว่าปกติ
หรือ INR มากกว่า 1.2
>>platelet น ้อยกว่า 50,000 /mm3
>>มีอาการบวมเฉพาะทีอ
B ย่างรุนแรง

วิธบ
ี ริหารยา
-เติมสารละลาย 10 ml ทีแ
B นบมาด ้วย ลงใน vial
-หากต ้องการเจือจางกว่านีส
F ามารถผสม D5W เพิม
B ได ้
-บริหารยาทางหลอดเลือดดํา ภายใน 30 นาที
ขนาดยา
-เซรุม
่ ต ้านพิษงูรวมระบบประสาท
>>ต ้านพิษงูจงอาง ใช ้ 10 vials
>>ต ้านพิษงูทับสมิงคลา ใช ้ 5 vials
>>ต ้านพิษงูสามเหลีย
B ม ใช ้ 10 vials
-เซรุม
่ ต ้านพิษงูรวมระบบไหลเวียนโลหิต
>>พิษงูแมวเซา ใช ้ 3-5 vials
>>พิษงูกะปะ ใช ้ 3-5 vials
>>พิษงูเขียวหางไหม ้ ใช ้ 3 vials

ข้อควรระว ัง
-ผู ้ทีม
B ป
ี ระวัตแ
ิ พ ้ผลิตภัณฑ์จากเซรุม
่ ม ้า หรือต่อเซรุม
่ ต ้านพิษงู
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รายการ
Atropine[1]

รูปแบบผลิตภ ัณฑ์
0.6 mg/ampoule

้ ข้อควรระว ัง/ข้อห้ามใช ้
กลไกการออกฤทธิ/
% ข้อบ่งใช/
กลไกการออกฤทธิ%
-เป็ นยาต ้านฤทธิก
i ารทํางานของระบบประสาท parasympathetic โดยเป็ น
competitive inhibitor ของ acetylcholine มีผลยับยังF ฤทธิข
i อง acetylcholine ทีB
muscarinic receptor ลดการหลัBง นํF าลาย นํF าเมือก สารคัดหลัBงในหลอดลม ต ้านการ
หดเกร็งของหลอดลม ลดการเคลือ
B นไหวของลําไส ้
ข้อบ่งใช ้
-ต ้านพิษของสารฆ่าแมลงกลุม
่ organophosphates และ carbamates ทีเB กิดจาก
การกระตุ ้น muscarinic receptor
-ต ้านฤทธิย
i าทีท
B ําให ้การเต ้นของหัวใจช ้าลง ได ้แก่ digitalis หรือ beta blockers
-ต ้านฤทธิส
i ารทีเB ป็ น cholinergic เช่น เห็ดบางชนิด
ข้อควรระว ัง
-ผู ้ป่ วยความดันโลหิตสูง อาจทําให ้หัวใจเต ้นเร็ว และมีภาวะหัวใจล ้มเหลว
-ผู ้ป่ วยทีม
B ก
ี ารอุดกัน
F ในทางเดินปั สสาวะจากการเกร็งตัวของ urinary sphincter
ข้อห้ามใช ้
-แพ ้ยา atropine
-โรคต ้อหินมุมแคบ(narrow-angle glaucoma)

Botulinum
antitoxin[4]

สารละลาย 1 ml
ประกอบด ้วย
-botulinum antitoxin
A 750 unit
-botulinum antitoxin
B 500 unit
-botulinum antitoxin
E 50 unit
(250 ml/ขวด)

กลไกการออกฤทธิ%
-botulinum antitoxin สกัดจากเซรัBมของม ้าทีไB ด ้รับ botulinum toxin จนเหลือแต่
ส่วนของ Fab ทีม
B ค
ี วามจําเพาะและสามารถจับกับ botulinum toxin แล ้วทําให ้ toxin
ไม่สามารถออกฤทธิไi ด ้
ข้อบ่งใช ้
-รักษาและป้ องกันโรค botulism
ข้อห้ามใช ้
-ผู ้ป่ วยทีเB คยได ้รับเซรัBมของม ้า หรือเคยมีประวัตแ
ิ พ ้เซรัBมของม ้ามาก่อน

วิธบ
ี ริหารยา/ขนาดยา
วิธบ
ี ริหารยา
การบริหารยาอะโทรปี นสามารถทําได ้ทังF การฉีดเข ้าหลอดเลือดดํา
กล ้ามเนือ
F หรือทางเดินหายใจ เช่นการพ่น หรือให ้ผ่านทาง
endotracheal tube แต่ในภาวการณ์ได ้พิษเฉียบพลันจาก
ออร์กาโนฟอสฟอรัสหรือคาร์บาเมตนัน
F มักจะให ้ทางหลอดเลือดดําเป็ น
หลัก
ขนาดยา
-Loading dose: 1.8 มิลลิกรัม IV (0.05-0.1 mg/kg ในเด็ก) และ
ประเมินผู ้ป่ วยทุก 3-5 นาที
-ถ ้าพบว่าผู ้ป่ วยยังไม่ตอบสนองต่อยา ให ้เพิม
B ขนาดยาขึน
F เป็ น 2 เท่าไป
เรือ
B ยๆจนกว่าผู ้ป่ วยจะมีการตอบสนองและได ้ผลตามเป้ าหมายดังนีF
1.เสมหะลดลง
2.หัวใจเต ้นมากกว่า 80ครังF ต่อนาที
3.ความดันโลหิตซิสโตลิคสูงกว่า 80 mmHg
-Maintenance dose: 10-20% ของ loading dose IV drip ต่อชัวB โมง

ก่อนบริหารยา
-พิจารณาทําการตรวจสอบทางผิวหนังว่าผู ้ป่ วยจะแพ ้ยาต ้านสารพิษ
หรือไม่
-ควรเตรียมยาepinephrine และ antihistamine ไว ้พร ้อมก่อนบริหารยา
หากเกิดการแพ ้ยาอาจจะต ้องพิจารณาการทํา desensitization เพือ
B ลด
โอกาสการเกิดแพ ้ยา
-ควรจะนํ ายาออกจากตู ้เย็นและทิงF ไว ้ในอุณหภูมห
ิ ้องก่อนบริหารยาให ้
ผู ้ป่ วยเสมอ
วิธบ
ี ริหารยา
-ให ้ขวดแรกช ้าๆ เพือ
B เฝ้ าระวังการเกิดปฏิกริ ย
ิ าทาง immune
-หลังจากนัน
F ให ้ขวดทีB 2 ต่ออีก 250 มิลลิลต
ิ รทางหลอดเลือดดํา

หมายเหตุ
-ผู ้ป่ วยทีม
B อ
ี าการและอาการแสดงของโรค botulism ควรได ้รับ botulinum antitoxin
เร็วทีส
B ด
ุ โดยไม่ต ้องรอผลการตรวจทางห ้องปฏิบัตก
ิ าร
ขนาดยา
-เด็กและผู ้ใหญ่: 250 ml จํานวน 2 ขวดทางหลอดเลือดดํา
Bromocriptine[1]

2.5 mg/tab
(parlodel)

กลไกการออกฤทธิ%
-bromocriptine เป็ นสารพวก ergot alkaloid ซึงB เป็ น dopamine agonist ยานีจ
F ะ
กระตุ ้น hypothalamic dopaminergic receptors มีผลให ้ลดการหลัBง prolactin จาก
anterior pituitary และลดการสร ้าง growth hormone

ขนาดยา
-เริม
B ให ้ bromocriptine 2.5 mg วันละ 2 ครังF พร ้อมอาหาร หลังจากนัน
F
ค่อยๆ เพิม
B dose จนกว่าอาการไข ้ หรือ rigidity จะดีขน
ึF
-ขนาดสูงสุดคือ 60 mg/day

ข้อบ่งใช ้
-prolactinoma หรือ hyperprolactinaemia เพือ
B ยับยังF การหลัBง prolactin
-acromegaly ลดการสร ้าง growth hormone
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รายการ

รูปแบบผลิตภ ัณฑ์

Bromocriptine
*ต่อ*

้ ข้อควรระว ัง/ข้อห้ามใช ้
กลไกการออกฤทธิ/
% ข้อบ่งใช/

วิธบ
ี ริหารยา/ขนาดยา

-parkinsonism ยาจะมี direct action ทีB dopaminergic receptors ใน substantia
nigra
-Neuroleptic Malignant Syndrome เนือ
B งจากเป็ น dopamine agonist
ข้อห้ามใช ้
-ผู ้ทีแ
B พ ้ ergot alkaloid เช่น ergotamine
-ระวังในผู ้ป่ วยทีม
B ค
ี วามดันโลหิตสูง, toxemia of pregnancy, peptic ulcer,
โรคหัวใจหรือหลอดเลือด

Calcium EDTA[1]

200 mg/ml
(5 ml/ampoule)

กลไกการออกฤทธิ%
-Calcium จะจับกับธาตุโลหะทีม
B ป
ี ระจุ เช่น ตะกัBว, zinc, cadmium, manganese,
เหล็ก และ copper แต่จะจับได ้ดีทส
ีB ด
ุ กับตะกัBว โดยดึงมาจากตะกัBวทีส
B ะสมอยูใ่ น
กระดูก และถูกขับออกทางไต

วิธบ
ี ริหารยา
-บริหารยาทางกล ้ามเนือ
F
-บริหารยาทางหลอดเลือดดํา:
>>เจือจางในนํF าเกลือจนได ้ความเข ้มข ้น 2-4 mg/dl

ข้อบ่งใช ้
-ใช ้รักษาภาวะเป็ นพิษจากตะกัBว ทังF แบบเฉียบพลัน และแบบเรือ
F รัง ถ ้ามีอาการทาง
สมอง (encephalopathy) หรือภาวะ ไตวาย ควรให ้ BAL (Dimercaprol) ร่วมด ้วย
-ใช ้รักษาภาวะเป็ นพิษจาก manganese, zinc, chromium, nickel

ขนาดยา
-ระดับตะกัBวในเลือด >100 mcg/dl และมี lead encephalopathy
>>1,500 mg/m2/day (30 mg/kg) แบ่งให ้ 6 ครังF ทุก 4 ชัBวโมง ฉีด
เข ้าช ้าๆ นาน 5 วัน
>>ผู ้ป่ วยทีม
B ภ
ี าวะ encephalopathy ต ้องให ้ BAL ร่วมด ้วย
-มีอาการของตะกัBวเป็ นพิษ แต่ไม่ม ี encephalopathy และระดับตะกัBวใน
เลือด 50-100 mcg/dl
>>1,000 mg/m2/day (20 mg/kg) แบ่งให ้ทุก 4 ชัวB โมง นาน 5 วัน
-วัดระดับตะกัBวในเลือดเมือ
B ครบกําหนดให ้ยา เพือ
B ประเมินว่าต ้องให ้
Calcium EDTA ซํFาหรือไม่

ข้อควรระว ัง
-ภาวะขาดนํF า การทํางานของไตลดลง
-ภาวะตับอักเสบ ตับวาย
-ยังไม่มก
ี ารศึกษาในหญิงตังF ครรภ์
ข้อห้ามใช ้
-ภาวะไตวายขัน
F รุนแรง, anuria
-ภาวะตับวายขัน
F รุนแรง
Cyproheptadine[2]

4 mg tablet

กลไกการออกฤทธิ%
-จับกับ serotonin ทีB receptor ทําให ้ลดผลจาก serotonin ได ้
ข้อบ่งใช ้
-serotonin syndrome

ขนาดยา
-เริม
B ให ้ 12 mg ตามด ้วย 2 mg ทุก 2 ชัวB โมง หรือ 4-8 mg ทุก 6
ชัวB โมง ตามอาการ

ข้อห้ามใช ้
-ผู ้ป่ วยทีแ
B พ ้ยา cyproheptadine
-ผู ้ป่ วยต ้อหินมุมปิ ด
-symptomatic prostatic hypertrophy/bladder neck obstruction
Dantrolene[1]

Update: July 2016

Dantrolene sodium
(Dantrium®)
20 mg/vial
Dantrolene sodium
25, 50, 100 mg
capsule

กลไกการออกฤทธิ%
-ทําให ้กล ้ามเนือ
F คลายตัวโดยการยับยังF การปล่อย calcium จาก sarcoplasmic
reticulum เป็ นผลให ้ลดความสามารถในการหดตัวของกล ้ามเนือ
F
ข้อบ่งใช ้
-Malignant hyperthermia ซึงB เป็ นปฎิกริยาจากการดมยาสลบ ควบคุมภาวะ
hyperthermia และ rhabdomyolysis ต ้องมีการสังเกตอาการอย่างใกล ้ชิด

วิธบ
ี ริหารยา
-ให ้ยาทางหลอดเลือดดํา โดยผสมยา 1 vial กับนํF ากลัBน 60 ml แล ้วตาม
ด ้วยยารับประทานเพือ
B ป้ องกันการเกิด hyperthermia ซํFา
-ห ้ามใช ้นํF าปริมาณน ้อยกว่านีF หรือใช ้สารละลายอืน
B ผสมอีก เพราะจะทํา
ให ้ยาตกตะกอน
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Dantroline
*ต่อ*

Deferoxamine[1]

500 mg/vial

้ ข้อควรระว ัง/ข้อห้ามใช ้
กลไกการออกฤทธิ/
% ข้อบ่งใช/

วิธบ
ี ริหารยา/ขนาดยา

ข้อห้ามใช ้
-ระวังการใช ้ในผู ้ป่ วยกล ้ามเนือ
F อ่อนแรง มีการหายใจผิดปกติ ต ้องมีการสังเกตอาการ
อย่างใกล ้ชิด

ขนาดยา
1.ทางเส ้นเลือด
-ขนาดยา 1-2 mg/kg IV ให ้ซํFาได ้ทุก 5-10 นาทีโดย ไม่เกิน 10
mg/kg ปกติจะเห็นผล เมือ
B ให ้ยาไปแล ้ว 2-5 mg/kg
2.ทางปาก
-ขนาดยา 1-2 mg/kg โดยไม่เกิน 100 mg 4 ครังF ต่อวัน นาน 2-3 วัน

กลไกการออกฤทธิ%
-จับกับเหล็ก (iron chelating agent) ทีเB ป็ น free iron หรือเหล็กทีจ
B ับกับโปรตีน
อย่างหลวมๆ ส่วนเหล็กทีเB ป็ นส่วนประกอบอยูใ่ น heme หรือ cytochrome จะไม่ถก
ู
ดึงออกมา deferoxamine จับกับเหล็กจะได ้สารประกอบทีล
B ะลายนํF าถูกขับออกทาง
ไต ซึงB จะทําให ้ปั สสาวะเป็ นสีชมพูอมส ้ม

วิธบ
ี ริหารยา
-ผสมยา 1 vial ใน sterile water 2 ml จะได ้สารละลายเข ้มข ้น 250
mg/ml นํ าไปผสม IV fluid drip ทางหลอดเลือดดํา

ข้อบ่งใช ้
-ภาวะเป็ นพิษจากเหล็กแบบเฉียบพลัน (ระดับเหล็กในเลือดได ้มากกว่า 450-500
mcg/dl

ขนาดยา
-เด็กและผู ้ใหญ่: ≤15 mg/kg/hr
-ภาวะเป็ นพิษรุนแรงให ้ได ้สูงสุดถึง 40-50 mg/kg/hr
-ขนาดยาสูงสุด: 6 g/day
-หยุดให ้ยาเมือ
B ปั สสาวะทีเB ป็ นสีชมพูหายไป หรือระดับเหล็กในเลือดลด
ตํBากว่า 350 mcg/dl หรืออาการเป็ นพิษหมดไป

ข้อควรระว ัง
-ยังไม่มก
ี ารศึกษาผลของยานีใF นผู ้ป่ วยตังF ครรภ์ ถ ้าจําเป็ นต ้องใช ้ในคนตังF ครรภ์ ควร
ใช ้ในกรณีทเีB กิดภาวะเหล็กเป็ นพิษอย่างรุนแรงเท่านัน
F
ข้อห้ามใช ้
-ผู ้ป่ วยแพ ้ต่อยา deferoxamine
Digitalis Fab
40 mg/vial
fragment[1] (DSFab)

กลไกการออกฤทธิ%
-จับกับ Digoxin ทังF ทีอ
B ยูใ่ นกระแสเลือดและทีจ
B ับกับตัวรับทีห
B ัวใจและกล ้ามเนือ
F จน
ได ้เป็ น digoxin-Fab complex (DFC) ทําให ้ Digoxin นัน
F หมดฤทธิi โดย DSFab 40
มิลลิกรัม สามารถจับกับ Digoxin ได ้ 0.5 มิลลิกรัม
-อาการของผู ้ป้ วยอาจเริม
B ดีขน
ึF ในระยะเวลาประมาณ 20 นาทีหลังได ้รับ DSFab

วิธบ
ี ริหารยา
-ให ้ผสมยา 1 ขวด ในsterile water for injection 4 ml จะได ้
สารละลายความเข ้มข ้น 10 mg/ml
-หากต ้องการเจือจาง สามารถผสมนํF าเกลือ 36 ml จะได ้สารละลาย
ความเข ้มข ้น 1 mg/ml
-เมือ
B ผสมยาแล ้วยังไม่ได ้ใช ้ สามารถเก็บในตู ้เย็น 2-8 °C ได ้นาน 4
ชัวB โมง
-บริหารยาทางหลอดเลือดดํา นาน 30 นาที โดยผ่านตัวกรองขนาด
0.22 ไมครอน
-หากผู ้ป่ วยมีภาวะหัวใจหยุดเต ้นสามารถฉีดยาทังF หมดในครังF เดียวได ้

ข้อบ่งใช ้
-ภาวะพิษจากสารกลุม
่ Cardiac glycosides
>>ระดับยาในเลือด มากกว่า 6 ng/ml ในภาวะพิษเรือ
F รัง หรือมากกว่า 10 ng/ml
ในภาวะพิษเฉียบพลัน
>>มีอาการแสดงทางคลินก
ิ ได ้แก่ ventricular tachycardia, ventricular
fibrillation, cardiac arrest, symptomatic bradyarrhythmia และ heart block ทีB ขนาดยา
ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด ้วย atropine หรือมีแนวโน ้มในทางทีเB ลวลง
1.ทราบขนาด digitoxin ทีไB ด ้รับ
-DSFab 40 mg (1ขวด) ต่อขนาดยา digitoxin 0.5 mg
ข้อควรระว ัง
2.ทราบระดับ serum digitoxin
-ควรใช ้อย่างระมัดระวังในกรณีทผ
ีB ู ้ป่ วยมีประวัตแ
ิ พ ้ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากแกะ/
-DSFab (ขวด) = digoxin level (ng/ml) x body weight (kg)
เอนไซม์ปาเปอิน/มะละกอ หรือแมนนิทอล
100
-หากคํานวนได ้เป็ นทศนิยม ควรปั ดขึน
F เป็ นจํานวนเต็ม
3.ไม่ทราบขนาดยาและระดับ serum digoxin
-ภาวะพิษเฉียบพลัน: 10-20 ขวด
-ภาวะพิษเรือ
F รัง: ผู ้ใหญ่ 3-6 ขวด, เด็ก 1-2 ขวด
Update: July 2016
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้ ข้อควรระว ัง/ข้อห้ามใช ้
กลไกการออกฤทธิ/
% ข้อบ่งใช/

4.ผู ้ป่ วยทีอ
B าจได ้ประโยชน์จากยา digoxin แต่เกิดมีภาวะแทรกซ ้อน
เกิดขึน
F เช่นหัวใจวาย
-ให ้ DSFab ครังF ละ 1-3 ขวด ประเมินผล 1 ชัBวโมงหลังการให ้ยา และให ้
ซํFาหากยังไม่ได ้ผลทีต
B ้องการ

Digitalis Fab
fragment
*ต่อ*
Diphenhydramine
injection[2]

25 mg/capsule
50 mg/ml injection

กลไกการออกฤทธิ%
-ยับยังF การทํางานของ H1-receptor ทีอ
B ยูท
่ ท
ีB างเดินอาหาร, หลอดเลือด, และ
ทางเดินหายใจ

วิธบ
ี ริหารยา
-บริหารยาทางหลอดเลือดดําหรือกล ้ามเนือ
F
-อัตราเร็วสูงสุด คือ 25 mg/min

ข้อบ่งใช ้
-สําหรับภาวะ extrapyramidal syndrome (EPS) จากยา เช่น haloperidol,
oxycodone,chlorpromazine, benzquinamide, prochlorperazine,
amphetamines เป็ นต ้น

ขนาดยา
-ผู ้ใหญ่: ฉีดยา 50 mg (ขนาดยาสูงสุด 100 mg)
>>หากไม่ตอบสนองภายใน 30-60 นาที สามารถให ้ซํFาได ้
>>ตามด ้วยยารับประทาน 25-50 mg ทุก 4-6 ชัวB โมง นาน 2-3 วัน
เพือ
B ป้ องกันการกลับเป็ นซํFา
-เด็ก: ฉีดยา 0.5-1 mg/kg (ขนาดยาสูงสุด 50 mg)
>>ตามด ้วยยารับประทาน ทุก 4-6 ชัวB โมง นาน 2-3 วันเพือ
B ป้ องกัน
การกลับเป็ นซํFา
>>นํF าหนัก น ้อยกว่า 9 kg: 6.25-12.5 mg
>>นํF าหนัก มากกว่า 9 kg: 12.5-25 mg

ข้อห้ามใช ้
-ผู ้ป่ วยทีแ
B พ ้ diphenhydramine
-เด็กแรกเกิดหรือเด็กเกิดก่อนกําหนด
-แม่ทเีB ลีย
F งลูกด ้วยนมของตนเอง
Diphtheria
antitoxin[2]

วิธบ
ี ริหารยา/ขนาดยา

10,000 units/10 ml

กลไกการออกฤทธิ%
-Diphtheria antitoxin ประกอบด ้วย beta และ gamma globulin ทีจ
B ะจับกับ toxin
F คอตีบ ทําให ้ไม่ม ี toxin ไปเกาะยึดกับเซลล์ของอวัยวะต่างๆ หรือเยือ
ของเชือ
B บุ

วิธบ
ี ริหารยา
-บริหารยาทางหลอดเลือดดํา (slow IV infusion)
-บริหารยาทางกล ้ามเนือ
F

ข้อบ่งใช ้
-รักษาโรคคอตีบ

ขนาดยา
-20,000 units -100,000 units

ข้อควรระว ัง
-การฉีดเซรุม
่ ทีท
B ําจากเลือดสัตว์ อาจทําให ้แพ ้เมือ
B ฉีดซํFาอีกโดยเซรุม
่ จากสัตว์ชนิด
เดียวกัน ฉะนัน
F ควรสอบถามผู ้ป่ วยถึงประวัตก
ิ ารแพ ้โดยละเอียด
-หลังฉีดเซรุม
่ สองสามวัน อาจเกิดปฏิกริ ย
ิ าทีเB รียกว่า serum sickness ขึน
F ได ้
หมายเหตุ: วิธท
ี ดสอบการแพ ้
-เจือจาง DAT 1 : 100 ด ้วย normal saline solution (NSS)
-ฉีด Diphtheria antitoxin เข ้าในผิวหนัง 0.1 มิลลิลต
ิ ร
-รอดูผล 20 นาที
Flumazenil[1]

0.5 mg/5 ml

กลไกการออกฤทธิ%
-แย่งจับกับ benzodiazepines ทีB receptor เดียวกับยา ทําให ้ยากลุ่ม
benzodiazepines ไม่สามารถออกฤทธิไi ด ้
-อาการ coma จากยาจะลดลง 1-2 นาทีหลังได ้รับยา flumazenil
ข้อบ่งใช ้
-ผู ้ป่ วย coma จากยา benzodiazepines
-แก ้ฤทธิข
i อง benzodiazepines ในผู ้ป่ วยได ้รับร่วมกับยาสลมก่อนการผ่าตัด ทําให ้
ผู ้ป่ วยฟืF นและหายใจได ้เร็ว

Update: July 2016

วิธก
ี ารบริหารยา
-บริหารยาทางหลอดเลือดดํา
ขนาดยา
-ผู ้ใหญ่: 0.2-3 mg
-เด็ก: 0.01-0.05 mg/kg
-ให ้ซํFาตามความจําเป็ น และคอยสังเกตอาการผู ้ป่ วยอย่างใกล ้ชิด เป็ น
เวลา 5-6 ชัวB โมงเพือ
B ป้ องกันการกลับเป็ นซํFา
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Flumazenil
*ต่อ*

้ ข้อควรระว ัง/ข้อห้ามใช ้
กลไกการออกฤทธิ/
% ข้อบ่งใช/

วิธบ
ี ริหารยา/ขนาดยา

ข้อควรระว ัง
-มีประวัตก
ิ ารติดยา benzodiazepines
ข้อห้ามใช ้
-แพ ้ยา flumazenil
-มีประวัตล
ิ มชัก
-เคยมีประวัต ิ alcohol/ benzodiazepines withdrawal
-ผู ้ป่ วยทีไB ด ้รับยา tricyclic antidepressant (TCA) overdose ร่วมกับ
benzodiazepines

Fuller’s Earth[5]

60 g/ bottle

กลไกการออกฤทธิ%
-ใช ้เป็ นตัวดูดซับสารพิษจาก paraquat ในทางเดินอาหาร
ข้อบ่งใช ้
-อาการพิษจาก paraquat
B การค ้ามักลงท ้ายด ้วย -xone
-Paraquat คือสารเคมีกําจัดวัชพืชในกลุม
่ dipyridil ชือ
เช่น gramoxone

Glucagon[2]

กลไกการออกฤทธิ%
-กระตุ ้นการสร ้าง cyclic AMP ทีส
B นับสนุนการสลาย glycogen และสร ้าง glucose ทีB
ตับ ส่งผลให ้ระดับนํF าตาลในเลือดเพิม
B ขึน
F
ข้อบ่งใช ้
-ภาวะ hypoglycaemia
ข้อห้ามใช ้
-ผู ้ทีแ
B พ ้ glucagon และ lactose
-pheochromocytoma
-insulinoma/ glucagonoma

Kalimate[2] (Ca
polystyrene
sulfonate)

5 g powder

กลไกการออกฤทธิ%
-แลกเปลีย
B น calcium กับ potassium ion ทีล
B ําไส ้ ทําให ้สามารถลดระดับ
potassium ในร่างกายได ้
ข้อบ่งใช ้
-ภาวะ potassium ในเลือดสูง >6 mmol/L (6meg/L)
ข้อควรระว ัง
-ผู ้ป่ วยโรคไต อาจทําให ้เกิดการเพิม
B ของแคลเซียมอย่างรวดเร็ว
-หลีกเลีย
B งการใช ้ยาร่วมกับ oral/rectal sorbital

ขนาดยา
-Fuller’s Earth 150 g ผสมนํF า 1 L ให ้ทางปาก และให ้ร่วมกับยาระบาย
MOM 30 ml
หมายเหตุ: ควรให ้ Fuller’s Earth ร่วมกับยาระบายเพือ
B ป้ องกันการเกิด
อาการท ้องผูกทุก 4-6 ชัวB โมง จนผู ้ป่ วยถ่ายอุจจาระ
วิธบ
ี ริหารยา
-บริหารยาทางหลอดเลือดดํา
-บริหารยาทางกล ้ามเนือ
F
-บริหารยาใต ้ผิวหนัง
ขนาดยา
-1 mg ซํFาได ้ทุก 15 นาทีตามระดับนํF าตาลและอาการของผู ้ป่ วย

วิธบ
ี ริหารยา
-รับประทาน หรือสวนทวาร
ขนาดยา
-ผู ้ใหญ่: รับประทาน 15 g วันละ 3-4 ครังF
สวนทวาร 30 g วันละ 1 ครังF
-เด็กแรกเกิดถึง 1 เดือน: รับประทาน
>>initial: 1g/kg/day (แบ่งให ้)
>>maintenance: อาจลดลงเป็ น 0.5 g/kg/day (แบ่งให ้)

ข้อห้ามใช ้
-ระดับ potassium ในเลือด ≤5 mmol/L (5meq/L)
-ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง (hypercalcemia) เช่น metastatic carcinoma,
hyperparathyroidism
-obstructive bowel disease
Update: July 2016
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รายการ
Leucovorin
calcium[1]

Methylene blue[1]

รูปแบบผลิตภ ัณฑ์
Vial 50 mg/5ml
100 mg/10 ml
300 mg/30 ml

1% injection

้ ข้อควรระว ัง/ข้อห้ามใช ้
กลไกการออกฤทธิ/
% ข้อบ่งใช/

วิธบ
ี ริหารยา/ขนาดยา

กลไกการออกฤทธิ%
วิธบ
ี ริหารยา
-leucovorin คือ folic acid ในรูปทางมีทรีB า่ งกายสามารถนํ าไปใช ้ได ้ทันทีโดยไม่ต ้อง -บริหารยาทางหลอดเลือดดําหรือทางกล ้ามเนือ
F
อาศัยการทํางานของ dihydrofolate reductase enzyme
-รับประทาน (สําหรับ leucovorin 15 mg tablet)
ข้อบ่งใช ้
-ภาวะเป็ นพิษจาก methotrexate

ขนาดยา
-ให ้ยาเท่ากับปริมาณ methotrexate ทีไB ด ้รับหรือมากกว่า ทางหลอด
เลือดดําภายใน 48 ชัวB โมง
-หากไม่ทราบปริมาณของ methotrexate
>>ผู ้ใหญ่: 75 mg ภายใน 12 ชัวB โมง ตามด ้วย
12 mg ทุก 6 ชัวB โมง 4 ครังF เข ้าทางกล ้ามเนือ
F
>>เด็ก: 10 mg/m2/ครังF ตามด ้วย
12 mg ทุก 6 ชัวB โมง 4 ครังF เข ้าทางกล ้ามเนือ
F

กลไกการออกฤทธิ%
-methylene blue เป็ น thiazide dye ทีส
B ามารถเปลีย
B น methemoglobin เป็ น
hemoglobin โดยอาศัย methemoglobin reductase enzyme และ G6PD

วิธบ
ี ริหารยา
-บริหารยาทางหลอดเลือดดํา

ข้อบ่งใช ้
-รักษาภาวะ methemoglobinemia ในกรณีทม
ีB อ
ี าการของภาวะขาดออกซิเจน
(hypoxia) หรือมีระดับ methemoglobin เกิน 25-30%

ขนาดยา
-1-2 mg/kg ให ้ทางหลอดเลือดดํานานอย่างน ้อย 5-10 นาที
-ให ้ซํFา 1 mg/kg ทุก 30-60 นาที ถ ้าจําเป็ น
-ขนาดยาสูงสุดคือ 50 mg

ข้อห้ามใช ้
-ผู ้ทีม
B ภ
ี าวะพร่องเอนไซม์ G6PD การใช ้ methylene blue จะไม่ได ้ผล และจะทําให ้
เม็ดเลือดแดงแตก
-ผู ้มีภาวะไตวายรุนแรง
-แพ ้ methylene blue
-hereditary methemoglobin reductase deficiency
หมายเหตุ: สารยาทีท
B ําให ้เกิดภาวะ methemoglobinemia ได ้แก่ Dapsone,
Nitroglycerine, nitrous gas
N-acetylcysteine
(NAC) [1]

Update: July 2016

100 mg, 200 mg
granules
600 mg
effervescent tablet
100 mg/ml injection

กลไกการออกฤทธิ%
วิธบ
ี ริหารยา
-NAC มีสว่ นประกอบของ sulfhydryl group ซึงB มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ น reducing agents ทีB -บริหารยาทางหลอดเลือดดํา
ใช ้ในการเปลีย
B นแปลง glutathione ให ้มีเพียงพอต่อการกําจัด toxic metabolites
-รับประทาน
ของ paracetamol
ขนาดยา
ข้อบ่งใช ้
-ทางหลอดเลือดดํา:
-ผู ้ป่ วยทีไB ด ้ paracetamol มากกว่า 7.5 g
>>150 mg/kg ใน D5W 200 ml อย่างน ้อย 15 นาที
-ระดับ paracetamol ในเลือดมากกว่า 140 mcg/ml
>>ตามด ้วย 50 mg/kg ใน D5W 500 ml อย่างน ้อย 4 ชัวB โมง
>>และ 100 mg/kg ใน D5W 1,000 ml ภายใน 16 ชัวB โมง
-รับประทาน:
>>เริม
B ทีข
B นาด 140 mg/kg
>>ตามด ้วย 70 mg/kg ทุก 4 ชัวB โมง 17 ครังF
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รายการ

รูปแบบผลิตภ ัณฑ์

้ ข้อควรระว ัง/ข้อห้ามใช ้
กลไกการออกฤทธิ/
% ข้อบ่งใช/

N-acetylcysteine
*ต่อ*

Naloxone[1]

การหยุดการรักษา
-ผู ้ป่ วยมีคา่ เอ็นไซม์ตับปกติ และระดับยาพาราเซตามอลในซีรัมน ้อยกว่า
10 mg/L หลังได ้รับยาเกินขนาด 36 ชัวB โมง หรือ
-ผู ้ป่ วยมีคา่ เอ็นไซม์ตับปกติ หลังได ้รับยาเกินขนาด 48 ชัวB โมง
0.4 mg/ml
(1 ml/ampoule)

กลไกการออกฤทธิ%
-แย่งจับกับสารประเภท opioids ทีB opiate receptor ซึงB สามารถต ้านฤทธิข
i องสาร
ประเภท opioids ได ้ภายใน 1-2 นาที โดยไม่มฤ
ี ทธิล
i ดปวด และไม่กดการหายใจ
ข้อบ่งใช ้
-รักษาอาการกดการหายใจจากการได ้รับสารเสพติด หรือ opiates เกินขนาด
-ทดสอบเพือ
B วินจ
ิ ฉั ยผู ้ป่ วย coma ว่ามีสาเหตุจากยาเสพติดหรือยาแก ้ปวด opiates
ข้อห้ามใช ้
-ผู ้ทีม
B แ
ี พ ้ยา naloxone

Novoseven[6]

1.2 mg/vial (1200
mcg)
2.4 mg/vial (2400
mcg)
4.8 mg/vial (4800
mcg)

กลไกการออกฤทธิ%
-Novoseven ประกอบด ้วย recombinant Factor VIIa เมือ
B เข ้าสูร่ า่ งกายจะกระตุ ้น
การเปลีย
B น Factor X และ Factor IX เป็ น Factor Xa ทีส
B ามารถเปลีย
B น
prothrombin เป็ น thrombin และเปลีย
B น fibrinogen ให ้เป็ น fibrin ทําให ้เกิดการ
เกาะกลุม
่ ของเกล็ดเลือดเพิม
B ขึน
B
ข้อบ่งใช ้
-รักษาภาวะเลือดออกในผู ้ป่ วยทีข
B าด Factor VII, factor VIII (hemophilia A),
factor IX (hemophilia B)
-ป้ องกันภาวะเลือดออกจากการผ่าตัดหรือ invasive procedures ในผู ้ป่ วยทีข
B าด
Factor VII, factor VIII (hemophilia A), factor IX (hemophilia B)
ข้อห้ามใช ้
-ผู ้ป่ วยทีแ
B พ ้ยา Novoseven
-ผู ้ป่ วยทีแ
B พ ้โปรตีนหนู แฮมสเตอร์ และวัว

Physostigmine[1]

Update: July 2016

วิธบ
ี ริหารยา/ขนาดยา

1 mg/ml
(2 ml/ampoule)

กลไกการออกฤทธิ%
-ยับยังF การทํางานของ acetylcholinesterase enzyme ทําให ้ลดปริมาณ
acetylcholine ทีจ
B ะไปจับกับ muscarinic และ nicotinic receptor ได ้ โดยทัBวไปจะ
ออกฤทธิi 3-8 นาทีหลังให ้ยา

วิธบ
ี ริหารยา
-บริหารยาทางหลอดเลือดดํา
ขนาดยา
-ผู ้ป่ วย coma จาก opiates
>>0.4-2 mg และซํFาทุก 2-3 นาที
>>ถ ้าไม่รู ้สึกตัวหลังให ้ยาไปแล ้วรวม 10 mg แสดงว่ายานัน
F อาจไม่ใช่
ภาวะเป็ นพิษจาก opiates
>>กรณี opiates ทีม
B ี half-life ยาว เช่น methadone, propoxyphene
ต ้องให ้ซํFาทุก 1-4 ชัวB โมง
-infusion กรณีต ้องการให ้ยาต่อเนือ
B ง ควรให ้ 0.4-0.8 mg/hr ผสมใน
5% Dextrose ปรับขนาดยาตามอาการแสดงของผู ้ป่ วย
วิธบ
ี ริหารยา
-การผสมยา
>>1.2 mg (1200 mcg) vial + 2.2 mL SWI
>>2.4 mg (2400 mcg) vial + 4.3 mL SWI
>>4.8 mg (4800 mcg) vial + 8.5 mL SWI
-ความเข ้มข ้นหลังผสมคือ 0.6 mg/mL (600 mcg/mL)
-เก็บทีอ
B ณ
ุ หภูมห
ิ ้อง หรือตู ้เย็นช่องธรรมดาได ้นาน 3 ชัวB โมง
ขนาดยา
1.Hemophilia A or B Patients with Inhibitors
-ภาวะเลือดออก: 90 mcg/kg IV bolus ให ้ซํFาทุก 2 ชัวB โมง จนกว่าจะ
เข ้าสู่ hemostasis
-การผ่าตัด: 90 mcg/kg ให ้ก่อนการผ่าตัด และทุก 2 ชัวB โมงระหว่างการ
ผ่าตัด
>>minor surgery: IV bolus ทุก 2 ชัวB โมงใน 48 ชัBวโมงแรก ตาม
ด ้วยทุก 2-6 ชัวB โมง จนกว่าแผลจะหาย
>>major surgery: IV bolus ทุก 2 ชัวB โมงนาน 5 วัน ตามด ้วยทุก 4
ชัวB โมง จนกว่าแผลจะหาย
2.Congenital Factor VII deficiency: 15-30 mcg/kg ให ้ซํFาทุก 4-6
ชัวB โมง จนกว่าจะเข ้าสู่ hemostasis
3.Acquired Hemophilia: 70-90 mcg/kg ให ้ซํFาทุก 2-3 ชัวB โมงจนกว่า
จะเข ้าสู่ hemostasis
วิธบ
ี ริหารยา
-บริหารยาทางหลอดเลือดดํา
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้ ข้อควรระว ัง/ข้อห้ามใช ้
กลไกการออกฤทธิ/
% ข้อบ่งใช/
ข้อบ่งใช ้
-รักษาภาวะทีไB ด ้รับยา anticholinergic เกินขนาด เช่น atropine หรือเห็ดบางชนิด
จนแสดงอาการ กระสับกระส่าย เพ ้อคลัBง หัวใจเต ้นเร็ว ตัวร ้อนจัด แต่ไม่มเี หงือ
B

Physostigmine
*ต่อ*

ข้อห้ามใช ้
-ห ้ามใช ้ในกรณีได ้รับยา cyclic antidepressant เกินขนาด เพราะจะทําให ้การนํ า
ไฟฟ้ าในหัวใจผิดปกติ หัวใจเต ้นช ้า หรือหยุดเต ้น และทําให ้ชักได ้
-ห ้ามใช ้ร่วมกับ succinylcholine, decamethonium หรือ neuromuscular blocker
ตัวอืน
B
Polyethylene glycol
electrolyte
solution[7]

forlax sachet 10 g
niflec sachet
(macrogol 4000)

500 IU/vial

วิธบ
ี ริหารยา
-รับประทาน: ละลายผงยาในนํF าสะอาดก่อนใช ้ยา

ข้อบ่งใช ้
-กําจัดสารพิษหรือยาจําพวก sustained release หรือ enteric-coated product
-กําจัดสารพิษทีม
B ากเกินกว่า activated charcoal จะสามารถกําจัดได ้

ขนาดยา
-อายุ 9 เดือน - 6 ปี ให ้ 500 ml/hr
-อายุ 6 ปี - 12 ปี ให ้ 1,000 ml/hr
-มากกว่า 12 ปี ให ้ 1,500-2,000 ml/hr

กลไกการออกฤทธิ%
-Profilnine SD มีสว่ นประกอบของ factor IX เมือ
B ให ้เข ้าสูร่ า่ งกายจะมีการ
เปลีย
B นแปลง prothrombin เป็ น thrombin และเปลีย
B น fibrinogen เป็ น fibrin ทีB
ช่วยเพิม
B การแข็งตัวของเลือด และหยุดภาวะเลือดออกผิดปกติได ้
ข้อบ่งใช ้
-hemophilia B (factor IX deficiency)
-ภาวะเลือดออกผิดปกติจากการใช ้ยา warfarin

Protamine sulfate[2] 10 mg/ml
(5 ml/vial)

กลไกการออกฤทธิ%
-จับกับ acidic heparin แล ้วเกิดเป็ น complex ทําให ้ลด anticoagulant activities
ของ heparin และ enoxaparin ได ้
ข้อบ่งใช ้
-ภาวะเลือดออกจากยา heparin หรือ enoxaparin

Update: July 2016

ขนาดยา
-ผู ้ใหญ่: 0.5-2 mg IV ช ้าๆ
-เด็ก: 0.02 mg/kg IV ช ้าๆ
-ให ้ซํFาได ้ทุกๆ 20-30 นาที

กลไกการออกฤทธิ%
-กระตุ ้นการถ่ายอุจจาระ จากการเพิม
B การนํF าและอิเล็กโตรไลท์ในลําไส ้

ข้อห้ามใช ้
-ผู ้ป่ วยทีแพ ้ polyethylene glycol
-ทางเดินอาหารอุดตัน
-bowel perforation
-toxic colitis/ toxic megacolon
-gastric retention
Profilnine SD
injection[2]

วิธบ
ี ริหารยา/ขนาดยา

วิธบ
ี ริหารยา
-บริหารยาทางหลอดเลือดดํา
-อัตราการบริหารยาสูงสุด 10 ml/min
ขนาดยา
1.Hemophilia B:
-factor IX 1 unit/kg จะเพิม
B ระดับ factor IX ในเลือด 1%
-จํานวน factor IX units ทีต ้องการคิดจาก
>>นํF าหนัก(kg) x factor IX ทีต
B ้องการเพิม
B (%) x 1 unit/kg
2.ภาวะเลือดออกผิดปกติจากการใช ้ยา Warfarin (off-label use):
-INR <2: 20 units/kg
-INR 2 to 4: 30 units/kg
-INR >4: 50 units/kg
-ควรให ้ยาซํFาหาก INR ยังมากกว่า 1.5
วิธบ
ี ริหารยา
-บริหารยาทางหลอดเลือดดํา
ขนาดยา
-ขนาดยาขึน
F กับขนาดของ heparin และระยะเวลาหยุด heparin
>>หลังให ้ heparin 100 unit ทันที: ให ้ protamine 1-1.5 mg
10
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Protamine sulphate
*ต่อ*

้ ข้อควรระว ัง/ข้อห้ามใช ้
กลไกการออกฤทธิ/
% ข้อบ่งใช/
ข้อควรระว ัง
-การฉีดยาเร็วเกินไปอาจทําให ้เกิด hypotension หัวใจเต ้นช ้า คลืน
B ไส ้ อาเจียน
อ่อนเพลีย หายใจลําบาก และอาจเกิด hypersensitivity ได ้
ข้อห้ามใช ้
-ห ้ามใช ้ในผู ้ทีแ
B พ ้ protamine หรือส่วนประกอบใดๆในตํารับยา

วิธบ
ี ริหารยา/ขนาดยา
>>หลังให ้ heparin 100 unit นาน 30-60 นาที: ให ้ protamine
sulfate 0.5-0.75 mg
>>หลังให ้ heparin 100 unit นานกว่า 2 ชัวB โมง: ให ้ protamine
sulfate 0.25-0.375 mg
-ขนาดยาขึน
F กับขนาดของ LMWH (enoxaparin)
>>enoxaparin 1 mg ให ้ protamine sulfate 1 mg
>>ถ ้าพบว่าค่า PT prolong ทีเB วลา 2-4 ชัวB โมง หลังจากให ้ dose แรก
แนะนํ าให ้ protamine sulfate 0.5 mg ต่อขนาดยา enoxaparin 1 mg

Sodium nitrite[1]

สารละลาย 3%
กลไกการออกฤทธิ%
วิธบ
ี ริหารยา
sodium nitrite ขนาด -sodium nitrite เพิม
B การสร ้าง methemoglobin ทีส
B ามารถแย่งจับและจับกับ
-บริหารยาทางหลอดเลือดดํา
10 ml (30 mg/ml)
cytochrome ได ้ดีกว่า cyanide ส่งผลให ้มีการปลดปล่อย cyanide ออกจากร่างกาย
ขนาดยา
ข้อบ่งใช ้
-2.5-5 mL/minute ทันทีภายหลังได ้รับการวินจ
ิ ฉั ยว่าอยูใ่ นภาวะ acute,
-ภาวะเป็ นพิษจาก cyanide
life-threatening cyanide poisoning
-หลังจากนัน
F ให ้ sodium thiosulfate ต่อทันที

Sodium
thiosulfate[1]

สารละลาย 25%
sodium thiosulfate
ขนาด 18 ml (250
mg/ml)

กลไกการออกฤทธิ%
-Sodium thiosulfate ให ้ sulfur group แก่ cyanide ทีถ
B ก
ู ดึงออกมาจาก
cytochrome เพือ
B เปลีย
B น cyanide ให ้เป็ น thiocyanate ซึงB เป็ นพิษน ้อยกว่าแล ้วถูก
ขับออกทางไต เป็ นยาทีค
B อ
่ นข ้างปลอดภัย ใช ้ร่วมกับ nitriteในผู ้ป่ วยทีเB กิดภาวะ เป็ น
พิษจาก cyanide
ข้อบ่งใช ้
-ภาวะเป็ นพิษจาก cyanide

วิธบ
ี ริหารยา
-บริหารยาทางหลอดเลือดดําช ้าๆ
ขนาดยา
-ผู ้ใหญ่: 12.5 g (50 ml)
-เด็ก: 400 mg/kg (1.6 ml/kg)
>>ขนาดยาสูงสุดคือ 50 ml
-ให ้ซํFาได ้ทุก 30-60 นาที

หมายเหตุ: ควรลดอัตราการให ้ยา หากผู ้ป่ วยเกิดภาวะ hypotension
[1]

Succimer (2,3
dimercaptosuccinic
acid)

100 mg capsule
(Chemet)

กลไกการออกฤทธิ%
-Succimer เป็ น chelating agent ใช ้รักษาภาวะเป็ นพิษจากโลหะหนัก ได ้แก่ ตะกัBว
arsenic mercury และ silver DMSA ถูกดูดซึมได ้อย่างรวดเร็วทางกระเพาะอาหาร
และกําจัดโดยไต โดยมี half-life ประมาณ 2 วัน

ขนาดยา
-10 mg/kg ทุก 8 ชัวB โมง เป็ นเวลา 5 วัน
-ตามด ้วยทุก 12 ชัวB โมงนาน 14 วัน

ข้อบ่งใช ้
-รักษาภาวะเป็ นพิษจากตะกัBว, mercury และ arsenic
ข้อควรระว ัง
-ระวังการใช ้ในหญิงตังF ครรภ์ เนือ
B งจากยังไม่มก
ี ารศึกษาผลต่อทารกในครรภ์
Trihexylphenidyl[2]
(Artane, Pozhexol)

2 mg tablet

กลไกการออกฤทธิ%
-ยับยังF ผลของ parasympathetic nervous system (คลายกล ้ามเนืFอเรียบ)
ข้อบ่งใช ้
-drug-induced extrapyramidal disorders
-parkinsonism
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ขนาดยา
1.Drug-induced extrapyramidal disorders:
-1 mg/day สามารถเพิม
B ขนาดยาได ้ถึง 5 - 15 mg/day (แบ่งให ้วันละ
3-4 ครังF )
2.Parkinsonism:
-1 mg/day เพิม
B ขนาดยาครังF ละ 2 mg ทุก 3-5 วัน จนขนาดยาต่อวันอยู่
ในช่วง 6-10 mg/day (แบ่งให ้วันละ 3-4 ครังF )
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รายการ

วิธบ
ี ริหารยา/ขนาดยา

ข้อห้ามใช ้
-ผู ้ทีแ
B พ ้ trihexylphenidyl
-ต ้อหินมุมปิ ด

Trihexylphenidyl
*ต่อ*
Vitamin K1[2]
(Phytonadione)

้ ข้อควรระว ัง/ข้อห้ามใช ้
กลไกการออกฤทธิ/
% ข้อบ่งใช/

รูปแบบผลิตภ ัณฑ์

10 mg/ml

กลไกการออกฤทธิ%
-กระตุ ้นการสร ้าง clotting factor (II, VII, IX, X) ทีต
B ับ
ข้อบ่งใช ้
-ป้ องกันและรักษาภาวะ hypoprothrombinemia จากการใช ้ vitaminK antagonist
เช่น warfarin, malabsorption หรือไม่สามารถสร ้าง vitaminK ได ้
>>กรณีทไีB ม่มภ
ี าวะเลือดออกผิดปกติรน
ุ แรง แต่ระดับ INR >5
>>ภาวะเลือดออกผิดปกติรน
ุ แรง
-ป้ องกันและรักษาภาวะเลือดออกในเด็กแรกเกิด

วิธบ
ี ริหารยา
-บริหารยาทางหลอดเลือดดํา
>>เจือจางยาด ้วยสารละลายอย่างน ้อย 50 ml
>>อัตราเร็วสูงสุด <1mg/minute
-รับประทาน
ขนาดยา
-INR 5-10: รับประทาน 1-2.5 mg
ฉีดยา 0.5 mg IV
-INR >10 หรือ minor bleeding: รับประทาน 2.5-5 mg
ฉีดยา 0.5-1 mg IV
-major bleeding: ฉีดยา 5-10 mg IV
-สามารถให ้ยาซํFาได ้หลังบริหารยา 12-24 hour โดยปรับตามขนาด INR
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