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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปญหาสุขภาพจิต เปนปญหาดานสุขภาพที่สําคัญในหลายประเทศ
ผูที่มี
ปญหาดานสุขภาพจิตจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ ภาวะทางอารมณ รวมทั้งมีผลตอ
ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ องคการอนามัยโลกไดตระหนักและใหความสําคัญกับ
ปญหานี้ จึงกําหนดใหป พ.ศ. 2544 เปนปสุขภาพจิตโลกและคาดวาใน 20 ปขางหนา จะมี
การเปลี่ยนแปลงของปญหาสุขภาพจิตของประชากรทั่วโลกโดยจะมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
จึงมีการกําหนดคําขวัญวา Stop Exclusion Dare To Care ( WHO 2001 )
โรคจิตเภท (Schizophrenia) เปนปญหาสําคัญและรุนแรงของกลุมโรคจิตเวช
ในหลายประเทศทั่วโลก มีผลกระทบตอผูปวยทําใหสูญเสียความสามารถทั้งหนาที่การงาน
การเรียน การใชชีวิตประจําวัน มีผลกระทบตอครอบครัว และกอใหเกิดคาใชจายเพื่อการ
รักษาพยาบาลในระยะยาว จากการศึกษาทางระบาดวิทยาพบวามีความชุกของโรค 3.2
ตอ 1000 โดยไมพบวามีความแตกตางระหวางเชื้อชาติหรือทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร (Black
and Andreasen 1999 : 446) ทุกๆปในประเทศอุตสาหกรรมจะพบผูปวยใหมที่มีอาการของ
โรคจิตเภท 16-28 ราย ตอประชากร 1,000 คน โดยครึ่งหนึ่งของผูปวยกลุมนี้มีอายุนอยกวา 23
ป และพบวาความรุนแรงของอาการของโรคมีความสัมพันธกับความเครียดจากอาชีพและ
สภาพสังคมที่กดดัน (Keneth 1995 : 199-222)
สถาบันสุขภาพจิตแหงชาติประเทศ
สหรัฐอเมริการายงานวา ตนทุนรวมของโรคจิตเภทในป คศ. 1991 เปน 65 พันลานเหรียญ
โดยประมาณ 2 ใน 3 เปนตนทุนทางออมดานครอบครัวผูดูแลผูปวยที่ตองสูญเสียรายได และ
การสูญเสียเนื่องจากผูปวยฆาตัวตาย (Black and Andreasen 1999 : 425) 70-80% ของ
ผูปวยโรคจิตเภทไมสามารถทํางานเลี้ยงดูตัวเองได (Herz 2000 : 299-312) ในประเทศไทย
จากการศึกษาภาวะโรคและการบาดเจ็บ ป พ.ศ. 2542 พบวาปญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช
ถูกจัดอยูใน 20 อันดับของโรคที่เปนสาเหตุสําคัญของการสูญเสีย
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ปสุขภาวะหรือ Disability Adjusted Life Years (DALYs) โดยในกลุมเพศหญิงโรคจิตเภทอยู
ในลําดับที่ 17 มีคา DALYs 60,800 สวนกลุมเพศชายโรคจิตเภทมีคา DALYs 74,454 แตไม
อยูใน 20 อันดับแรกเนื่องจากโรคสุราเรื้อรังและยาเสพติดมีมากกวา (กระทรวงสาธารณสุข ,
กรมสุขภาพจิต 2546 : 27-30) จํานวนผูปวยโรคจิตเภทของโรงพยาบาลศรีธัญญา ซึ่งเปน
โรงพยาบาลจิตเวชขนาด 1,500 เตียง มีจํานวน 61,166 ราย 64,463 ราย และ 56,179 ราย
ในป พ.ศ. 2543 2544 และ 2545 ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 43.44 48.56 และ 50.42 ของ
ผูปวยจิตเวชทั้งหมด ตั้งแตป พ.ศ. 2539- 2543 มีผูปวยจิตเภทเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล
สมเด็จเจาพระยาเฉลี่ยปละ 41,597 คน คิดเปนรอยละ 45.8 ของผูปวยจิตเวชทั้งหมด สําหรับ
ผูปวยจิตเวชที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลนิติจิตเวชในป พ.ศ. 2542 –2544 มีผูปวยจิตเภท
รอยละ 42.75 43.44 และ 41.82 ของผูปวยจิตเวชทั้งหมด ความชุกชั่วชีวิตโรคจิตเภทของคน
ไทยมีคารอยละ 0.17 (อนุรักษ บัณฑิตยชาติ และคณะ 2544 : 335-343)
จากการศึกษาของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแกน (วิวัฒน ยถาภูธานนทและคณะ 2536)
พบวาตนทุนของผูปวยนอกโรคจิตเภทเฉลี่ยรายละ 175.36 บาทตอรายตอครั้ง ตนทุนผูปวย
ในโรคจิตเภทเฉลี่ย 9,446.17 บาทตอรายตอครั้ง ทําใหสูญเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล
เปนจํานวนมากในแตละป ซึ่งยังไมรวมถึงการสูญเสียรายไดของผูปวยและครอบครัวผูดูแล
สํา หรั บ แนวทางการดู แ ลรั ก ษากลุ ม ผู ป ว ยจิ ต เภท ประกอบด ว ยการใช ย า การให
คําปรึกษาทางจิตสังคม และการรักษาดวยไฟฟา ซึ่งยาที่ใชในการรักษาสามารถแบงไดเปน
สองกลุมคือ ยาจิตเวชกลุมดั้งเดิม( typical antipsychotics ) และยาจิตเวชกลุมใหม
( atypical antipsychotics ) การคนพบ chlorpromazine ในปค.ศ.1952 ซึ่งเปนยาจิตเวช
กลุมดั้งเดิมตัวแรกสงผลใหการรักษาผูปวยจิตเภทจากเดิมซึ่งใชการกักขังในโรงพยาบาล มา
เปนการรักษาแบบผูปวยนอก หลังจากนั้นก็คนพบยาจิตเวชอีกหลายตัวดวยกัน ตัวอยางเชน
thioridazine perphenazine และ haloperidol เปนตน ซึ่งมีประสิทธิผลในการรักษาโดย
สามารถลดกลุมอาการดานบวก (positive symptoms ) เชน ประสาทหลอน (hallucination )
หลงผิด (delusion ) และความรูสึกนึกคิดที่ผิดปกติ ( thought disorder) แตใหผลนอยมากตอ
กลุมอาการดานลบ (negative symptoms ) เชน ความรูสึกเฉย เมย (blunted effect) ไมสนใจ
สิ่งเราหรือรางวัล (no reward ) และมีอาการขางเคียงของ extrapyramidal side effect
(EPS ) ไดแก akathesia dystonia และ tremor ซึ่งมีผลตอการดํารงชีวิตประจําวันของผูปวย
กอใหเกิดความไมรวมมือของผูปวยตอการรักษาดวยยา (Marder 1998 : 21-25) นอกจากนี้ยัง
พบวา 10-20 % ผูปวยโรคจิตเภทใชยารักษาแลวไมดีขึ้น (current concepts in
schizophrenia 1995: 269-280) เนื่องจากยาจิตเวช กลุมดั้งเดิมใหผลการรักษานอยตอกลุม
อาการดานลบและเกิดผลขางเคียงของ EPS จึงมีการพัฒนายาจิตเวชกลุมใหมซึ่งพบวามี
ประสิทธิผลดีไมแตกตางจากยาจิตเวชกลุมดั้งเดิม แตกอใหเกิดอาการขางเคียง EPS นอยกวา
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และมีราคาแพงกวา
ย า จิ ต เ ว ช ก ลุ มให ม ที่ มี ใ ช ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด แก clozapine
risperidone olanzapine quetiapine และ ziprasidone
Clozapine เปนยารักษาโรคจิตกลุมใหมที่ออกฤทธิ์โดยการปดกั้น dopamine D2
receptors เล็กนอย แตมีผลปดกั้น 5-HT2 receptors มาก clozapine เปนที่นิยมใชกับผูปวย
จิ ต เภท เพราะได ผ ลดี ใ นการรั ก ษาผู ป ว ยที่ ดื้ อ ต อ ยาชนิ ด อื่ น และผู ป ว ยที่ ก ลั บ เป น ซ้ํ า ใหม
(จุฑามณี สุทธิสีสังข, ใน จุฑามณี สุทธิสีสังข และ รัชนี เมฆมณี, บรรณาธิการ 2540 : 149157) clozapine สามารถรักษาผูปวยกลุมอาการดานบวก เชน อาการหลงผิด อาการประสาท
หลอน และกลุมอาการดานลบ เชน อารมณเฉยชา ไดผลเปนอยางดี และยังสามารถลดการเกิด
tardive dyskinesia ซึ่งเปนอาการขางเคียงที่รุนแรงและเมื่อเกิดขึ้นแลวไมสามารถกลับคืนเปน
ปกติได
ยา clozapine มีผลขางเคียงคือ งวง ซึม หัวใจเตนเร็ว ความดันต่ําขณะเปลี่ยน
อิริยาบถ น้ําหนักเพิ่ม น้ําลายมาก และอาการขางเคียงที่สําคัญที่สุดคือ agranulocytosis ซึ่ง
เปนภาวะที่มีจํานวน granulocyte ต่ํากวา 500 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร ซึ่งมีผลใหรางกาย
มีภูมิตานทานลดลงเกิดการติดเชื้อรุนแรงถึงตายได (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ,
เอกสารตํารับยา)
Agranulocytosis ที่เกิดจาก clozapine มีอุบัติการณสูงถึงรอยละ 1-2 (Pfister et al
1992: 242-244 ; Alvir et al 1993 : 162-167 ; Rascati 1993 : 1663-1665) โดยเฉพาะชาว
เอเชียมีโอกาสเกิด agranulocytosis มากกวาชาวยุโรป 2.4 เทา ( Munro et al 1999 : 576580) ผูหญิงมีความเสี่ยงมากกวาผูชาย ผูสูงอายุมีความเสี่ยงมากกวาผูที่มีอายุนอย ( Pfister
et al 1992 : 242-244) การเกิดภาวะ agranulocytosis ไมสามารถคาดการณไดจากขนาดยา
ที่ใชหรือจากระยะเวลาของการรักษา
แตพบวารอยละ 75-85 ของผูปวยจะเกิดภาวะ
agranulocytosis ไดมากในชวง 18 สัปดาหแรกของการใชยา (Alvir et al 1993 : 162-167;
Atkin et al 1996: 486-488) ดังนั้นบริษัทผูผลิตยาจึงไดมีขอกําหนดใหติดตามความปลอดภัย
จากการใชยา (clozapine monitoring program) โดยใหมีการตรวจระดับเม็ดเลือดขาวทุก
สัปดาหติดตอกัน 18 สัปดาหแรก หลังจากนั้นตองตรวจทุกเดือนตลอดระยะเวลาการใชยา
กรณีที่ผูปวยหยุดใชยามากกวา 1 เดือนแลวกลับมาใชยาอีกตองเริ่มตนการติดตามผลเลือด
ใหมจนครบ 18 สัปดาห (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา , เอกสารตํารับยา) ถาผูปวยมี
ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ํากวา 3500 ตอลูกบาศกมิลลิเมตร ควรหยุดยาเนื่องจากมีโอกาสที่จะเกิด
agranulocytosis เมื่อผูปวยหยุดยาควรติดตามระดับเม็ดเลือดขาว ซึ่งโดยทั่วไปจะเขาสูภาวะ
ปกติภายใน 2-4 สัปดาห หลังจากหยุดยา
ภาวะ agranulocytosis อาจเกิดจากสาเหตุอื่น ไดแก การใชยา clozapine รวมกับ
carbamazepine phenytoin fluvoxamine หรือยาอื่นๆ ( Pfister et al 1992: 242-244)
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ในประเทศไทยรายงานอาการไมพึงประสงคจาก clozapine ยังมีนอยจากการศึกษา
แบบยอนหลังของจันทรเพ็ญ ตั้งตระกูล ( 2545 : 89-98 ) พบอุบัติการณ agranulocytosis
รอยละ 0.7 และอุบัติการณ neutropenia รอยละ 2.2 มาตรการเรื่องความปลอดภัยและการ
ติดตามอาการไมพึงประสงคแบบใกลชิด ( intensive adverse drug monitoring ) ยังไมมี
ขอตกลงที่เปนการบังคับจากคณะกรรมการอาหารและยา คณะกรรมการเภสัชกรรมและการ
บําบัดของโรงพยาบาล ศรีธัญญาใชนโยบาย “ no blood, no drug ” โดยเภสัชกรจะจายยาให
เฉพาะผูปว ยมีผลตรวจเลือดมาดวยเทานั้น จากการรวบรวมขอมูลพบวาโรงพยาบาลศรีธัญญา
มีการสั่งใชยา clozapine ในป พ.ศ. 2543 ขนาด 100 มิลลิกรัม จํานวน 44,500 เม็ด ขนาด
25 มิลลิกรัม จํานวน 35,050 เม็ด ป พ.ศ. 2544 ขนาด 100 มิลลิกรัม จํานวน 148,000 เม็ด
ขนาด 25 มิลลิกรัม จํานวน 57,500 เม็ด ป พ.ศ. 2545 ขนาด 100 มิลลิกรัม จํานวน 210,850
เม็ด ขนาด 25 มิลลิกรัม จํานวน 83,800 เม็ด ซึ่งเปนปริมาณการใชที่สูง และเนื่องจาก
โรงพยาบาลยังไมเคยมีรายงานเกี่ยวกับอาการไมพึงประสงคจาก clozapine รวมทั้งอุบัติการณ
การเกิดความผิดปกติของระดับเม็ดเลือดขาว ดังนั้นการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับเม็ด
เลื อ ดขาวจาก clozapine
จึง เป น เรื่ อ งที่ น า สนใจ โดยการศึ ก ษานี้ มุง เน น ติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงระดับเม็ดเลือดขาวจากการใชยา clozapine ในผูปวยจิตเวชที่มารับการรักษาที่
โรงพยาบาลศรีธัญญา

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาอุบัติการณการเกิดความผิดปกติของระดับเม็ดเลือดขาวจากยา
clozapine ในผูปวยจิตเวชโรงพยาบาลศรีธัญญา
2. เพื่อศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของระดับเม็ดเลือดขาวจากยา clozapine ใน
ผูปวยจิตเวชโรงพยาบาลศรีธัญญา

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบอุบัติการณการเกิดความผิดปกติของระดับเม็ดเลือดขาวจากยา clozapine
ตลอดจนทราบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับเม็ดเลือดขาวจากยา clozapine ซึ่งเปนขอมูล
ของคนไทย
2. เปนแนวทางในการกําหนดแนวปฏิบัติในการใชยา clozapine ของโรงพยาบาลศรี
ธัญญา ในการรักษาผูปวยจิตเวช เพื่อเพิ่มคุณภาพและประกันคุณภาพการรักษาพยาบาล
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั นี้มงุ ศึกษาภาวะการเปลี่ยนแปลงระดับเม็ดเลือดขาวที่เกิดขึ้นในผูปวยจิตเวชที่
เขารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลศรีธัญญาทีไ่ ดรับยา clozapine เปนครั้งแรก มีระยะเวลาเริ่มตน
เก็บขอมูลเปนเวลา 6 เดือนหรือจนกวาจะไดผูปวยครบ 100 ราย โดยติดตามผูปวยตลอดชวง
18 สัปดาหแรกของการใชยา

นิยามศัพท (Dale, in Wilson, eds 1991 :359-460)
white blood count disorder: ภาวะที่เม็ดเลือดขาวมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจจะ
มากกวา หรือนอยกวาคาปกติ
Leukocytosis: ภาวะที่มีจํานวน leukocytes มากกวา 10,000 เซลลตอลูกบาศก
มิลลิเมตร
Leukopenia: ภาวะที่มีจํานวน leukocytes นอยกวา 3,500 เซลลตอลูกบาศก
มิลลิเมตร.และมีจํานวน neutrophilไมนอยกวา 2,000 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร.
Neutropenia: ภาวะที่มีจํานวน neutrophil นอยกวา 2,000 เซลลตอลูกบาศก
มิลลิเมตร
Agranulocytosis: ภาวะที่มีจํานวน neutrophil นอยกวา 500 เซลลตอลูกบาศก
มิลลิเมตร
Eosinophilia: ภาวะที่มี eosinophil มากกวา 350 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร.
Transient neutropenia: ภาวะที่เกิด neutropenia แตจํานวน neutrophil สามารถ
กลับเพิ่มขึ้นถึง 2,000 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตรหรือมากกวา เมื่อยังคงใชยา clozapine
ตอไป
Recurrent transient neutropenia: มีปรากฏการณของ transient neutropenia
เกิดขึ้นมากกวาหนึ่งครั้ง
Progressive neutropenia: ภาวะที่เกิด neutropenia แลวแตจํานวน neutrophils
ยังคงลดลงไปเรื่อยๆ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

โรคจิตเภท (Schizophrenia)
มีลักษณะสําคัญคือ ผูปวยมีความผิดปกติของความคิด อารมณ การรับรู และ
พฤติกรรม (มาโนช หลอตระกูล,ใน มาโนช หลอตระกูล และ ปราโมชย สุคนิชย,บรรณาธิการ
2539: 114-126) มีอุบัติการณเกิดรอยละ 1 (พันธศักดิ์ วราอัศวปติ 2536:71-87) อายุที่เริ่มเปน
โรคมักอยูระหวาง 18 - 24 ป (Marder 1994:1122-1126)
สาเหตุของโรคจิตเภท ยังไมทราบแนนอน สันนิษฐานวาเกิดจากหลายสาเหตุ
รวมกัน ที่สําคัญไดแก กรรมพันธุ ความผิดปกติของชีวเคมีของสมอง จิตใจ และความกดดันใน
ชีวิต โดยพบวามีการทํางานผิดปกติของสมองสวน limbic system เปนสวนใหญ และจากสมอง
สวน frontal cortex รวมทั้ง basal ganglia ซึ่งบริเวณเหลานี้มีการเชื่อมโยงตอกันและทํางาน
รว มกั น ความผิ ด ปกติ ข องบริ เ วณหนึ่ ง อาจเป น สาเหตุ ทํ า ให อีก ส ว นหนึ่ ง แปรปรวนได ความ
ผิ ด ปกติ อ าจเป น ผลมาจากพั ฒ นาการที่ ผิ ด ปกติ ห รื อ การเสื่ อ มของเซลประสาท (Marder
1994:1122-1126) สาเหตุทางกรรมพันธุที่สัมพันธกับโรคจิตเภทพบวา คูแฝดของผูปวยจากไขใบ
เดียวกัน ลูกที่พอแมปวยทางจิต คูแฝดของผูปวยจากไขคนละใบและพี่นองของผูปวย มีความ
เสี่ยงตอการเกิดโรคจิตเภทสูงกวาประชากรทั่วไป สวนความผิดปกติของชีวเคมีของสมองพบวา
สารสื่อประสาทโดปามีนของระบบ limbic system มีการทํางานมากกวาปกติ (มาโนช หลอ
ตระกูล,ใน มาโนช หลอตระกูล และ ปราโมชย สุคนิชย,บรรณาธิการ 2539: 114-126)
อาการแสดงของโรคจิตเภท แบงออกเปน กลุมอาการทางบวก และกลุมอาการ
ทางลบ (Positive and Negative Symptoms) ซึ่งเปนการแบงประเภทที่ใชกันมากในทางวิจัย
ทางจิตเวช
กลุมอาการทางบวก ไดแก หลงผิด (delusion) และประสาทหลอน (hallucination)
กลุมอาการทางลบ ไดแก ความรูสึกเฉยเมย (affective flattening) พูดนอย
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(alogia) ขาดแรงจูงใจ (lack of motivation) และแยกตัวไมเขาสังคม (social withdrawal) (เกษม
ตันติผลาชีวะ 2536:331-343; ไพรัตน พฤกษชาติคุณากร 2534:723-751)
ประเภทของโรคจิตเภท โรคจิตเภท แบงตาม Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorder IV (DSM IV) ของสหรัฐอเมริกา เปน 5 กลุมยอย ไดแก (มานิต ศรีสุรภานนท
และ จําลอง ดิษยวณิช ,ใน มานิต ศรีสุรภานนท และ จําลอง ดิษยวณิช , บรรณาธิการ 2542: 139164 )
1. กลุม paranoid มีอาการหวาดระแวง หลงผิด หูแวว
2. กลุม disorganized มีอาการพูดจาสับสน พฤติกรรมวุนวาย ไมเปนเรื่องเปนราว
การแสดงออกของอารมณไมเหมาะสม
3. กลุม catatonic มีอาการเดนของความผิดปกติของระบบการเคลื่อนไหว การรับรู
และการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมลดลงอยางมากรวมกับการเคลื่อนไหวของรางกายลดลง ขัดขืน
ตอทุกคําสั่งอยางไมมีเหตุผล (negativism) วุนวาย เคลื่อนไหวมาก หรือ อยูในทาใดทาหนึ่งเปน
เวลานาน (catalepsy) อยูในทาทางแปลกๆ อยางจงใจ พูดซ้ําๆ ตามผูอื่น (echolalia)
4. กลุม undifferentiated มีอาการของโรคจิตเภทชัดเจน แตไมสามารถจัดเขากลุม
ใดได
5. กลุม residual เคยเปนโรคจิตเภทแลวอาการดีขึ้น ขณะนี้ไมมีอาการโรคจิต แตมี
ความผิดปกติเหลืออยู เชน กลุมอาการดานลบ สีหนาเฉยเมย ขาดความคิดริเริ่ม มีความคิด
และคําพูดแปลกๆ การดําเนินโรคแบบเรื้อรัง
การแบงประเภทของโรคจิตเภทนอกเหนือจากใชเกณฑตาม DSM IV ของ
สหรัฐอเมริกาแลว ระบบการจําแนกโรคขององคการอนามัยโลก หรือ International Classification of Diseases and Related Health Problems Tenth Revision ( ICD 10 ) เปนที่นิยมใชอีก
ระบบหนึ่ง โดยจะเหมือนกับ DSM IV แตเพิ่มกลุม Simple ซึ่งมีอาการพฤติกรรมแปลกๆ มีอาการ
ในกลุมดานลบ เชน เงียบเฉย ขาดความกระตือรือรน จะคอย ๆ เปนมากขึ้น ไมมีอาการดานบวก
เลย (Potkin,Albers and Richmond 1993:142-154)
การดําเนินโรคจิตเภท มี 3 แบบ คือ
1. Subchronic: ผูปวยมีอาการติดตอกันอยางนอย 6 เดือน แตไมเกิน 2 ป
2. Chronic: ผูปวยมีอาการติดตอกันนานกวา 2 ปขึ้นไป
3. In remission: ขณะนี้ผูปวยไมมีอาการของโรคเลย
พบวาประมาณ 80% ของผูปวยจะเกิด second episode ภายใน 5 ปถาไมไดรับการ
รักษาตอเนื่อง โดยอัตราการเกิดที่สูงอาจจะเพราะวาผูปวยขาดการรักษาตอเนื่อง และในผูปวยที่
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เปนโรคเรื้อรังพบวา 76% จะ relapse ภายใน 1-2 ปถาไมไดรับการรักษาตอเนื่อง แมวาจะมี remission เปนเวลานานก็ตาม (Kane 1999: 13-17)
โรคจิตเภทเรื้อรัง คือผูปวยโรคจิตเภทที่แสดงอาการทางจิตตอเนื่องมากกวา 2 ป ทั้งนี้
เนื่องจากการดําเนินของโรคจิตเภทมีการปวยซ้ําใน 2 ป ถาผูปวยรับยารักษาตอเนื่องจะมีอัตราการ
ปวยซ้ําประมาณ 40% แตถาไมไดรับยาจะเกิดขึ้นประมาณ 80% ในระยะอาการกําเริบอาการ
สําคัญสวนใหญของโรคจิตเภทจะเปนอาการในกลุมบวก และในระยะหลังของโรคมักพบอาการดาน
ลบ โรคจิตเภทเรื้อรังจึงไมคอยตอบสนองตอการรักษาดวยยาเหมือนกลุมอาการทางบวก (พันธศักดิ์
วราอัศวปติ,ในวิวัฒน ยถาภูธานนท และคณะ,บรรณาธิการ 2536:71-87)
การรักษาผูปวยโรคจิตเภท
การรักษานั้นอาจแบงออกเปน 2 ระยะ
1. ระยะควบคุมอาการ เปาหมายของการรักษาในระยะนี้คือการควบคุมอาการใหสงบ
การที่อาการวุนวายหรือพฤติกรรมของผูปวยดีขึ้นตั้งแตระยะแรกเปนผลมาจากฤทธิ์ทําใหสงบของ
ยา สวนฤทธิ์ในการรักษาอาการโรคจิตของยานั้นตองใชเวลาเปนสัปดาหจึงเห็นผล หากหลังจาก
2 สัปดาหแลวอาการโรคจิตยังไมดีขึ้นจึงพิจารณาเพิ่มขนาดยา
2 .ระยะใหยาตอเนื่อง หลังจากที่อาการสงบลงแลวผูปวยยังจําเปนตองไดรับยาอยางต
เนื่อง เพื่อปองกันมิใหกลับมามีอาการกําเริบซ้ํา ระยะเวลาในการรักษาสวนใหญแลวใหยาตอไป
อีกประมาณ 1 ป หากผูปวยมีอาการกําเริบควรใหยาตอเนื่อง 2-5 ป (มานิต ศรีสุรภานนท และ
จําลอง ดิษยวณิช, ใน มานิต ศรีสุรภานนท และ จําลอง ดิษยวณิช, บรรณาธิการ 2542:139-164;
American psychiatric association 1997:1-63 )
นอกจากการรักษาดวยยาจิตเวชแลว มีการรักษาดวยวิธีอื่นๆรวมดวย ดังนี้
1. การรักษาดวยไฟฟา (electroconvulsive therapy ) การรักษาดวยไฟฟาในผูปวยจิต
เภทนั้น โดยทั่วไปจะใชในกรณีผูปวยไมตอบสนองตอการรักษาดวยยา ซึ่งการรักษาดวยไฟฟา
ตองควบคูกับการรักษาดวยยารวมดวย
2. การรักษาดานจิตสังคม ( psychosocial therapy )การบําบัดดานจิตสังคมเปน
สวนสําคัญของการรักษา เนื่องจากอาการของผูปวยมักกอใหเกิดปญหาตอสังคมรอบขาง แมใน
ระยะอาการดีขึ้นบางแลว แตปญหาทางดานสังคมยังคงมีอยู ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ตองเขาใจ
และชวยเหลือผูปวยทุกดาน การรักษาทางดานจิตสังคมประกอบดวย
2.1 จิตบําบัด ใชวิธีการของจิตบําบัดชนิดประคับประคอง ผูรักษาตั้งเปาหมายตามเปน
จริงและผูปวยสามารถนําไปปฏิบัติได
2.2 การใหคําปรึกษาแกครอบครัว
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2.3 กลุมบําบัด เปนการจัดกิจกรรมกลุมระหวางผูปวย โดยสงเสริมใหเกิดความรูสึกวา
มีเพื่อน มีคนเขาใจ ไมโดดเดี่ยว มีการชวยเหลือแกไขปญหาและใหคําแนะนําแกกัน ใชกลุมในการ
ฝกทักษะทางสังคม
2.4 นิเวศนบําบัด เปนการจัดสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลเพื่อชวยสงเสริม
กระบวนการรักษา ประกอบดวยการจัดกิจกรรมตางๆในหอพักผูปวย การจัดสภาพแวดลอมใหนา
อยู ผูปวยตองชวยในกิจกรรมตางๆเทาที่ทําได เพื่อสงเสริมความรูสึกมั่นใจในตนเองของผูปวย
(มานิต ศรีสุรภานนท และ จําลอง ดิษยวณิช ใน มานิต ศรีสุรภานนท และ จําลอง ดิษยวณิช,
บรรณาธิการ 2542: 139-164)

ประเภทของยาจิตเวช
การรักษาดวยยาเปนการรักษาหลักอยางหนึ่งของโรคนี้ พบว าการให ยารักษาเปนสิ่ง
สําคัญที่สุด(สมภพ เรืองตระกูล 2533: 66-72)เพื่อใหยาชวยแกไขความผิดปกติของการสื่อ
ประสาท ยาที่ใชรักษาอาการโรคจิตตัวแรกคือ chlorpromazine ถูกสังเคราะหโดยนาย Paul
Charpentier ในป ค.ศ. 1950 เพื่อใชเปนยาชวยลดความวิตกกังวลกอนผาตัด โดยมีนาย Henri
Laborit เปนผูแนะนําใหสังเคราะห ตอมา ป ค.ศ. 1952 มีการทดลองใชยานี้ในผูปวยที่มีอาการ
ทางจิตพบวา chlorpromazine สามารถลดอาการของผูปวยได นับตั้งแตนั้นมาไดมีการสังเคราะห
ยาจิตเวชตัวอื่นๆตามมาอีกมากมาย ซึ่งสามารถแบงเปนกลุมตางๆตามสูตรโครงสรางได 7 กลุม
ดังนี้
1. phenothiazines เชน chlorpromazine perphenazine thioridazine
2. thioxanthene
เชน clopenthixol flupenthixol
3. butyrophenone เชน haloperidol bromperidol
4. diphenylbutylpiperidines
เชน pimozide
5. aminoalkylbenzamides
เชน metoclopramide sulpiride
6. dibenzodiazepine
เชน clozapine olanzapine
7. benzisoxazole
เชน risperidone
ยาในกลุมที่ 1-5 เปนยาจิตเวชกลุมดั้งเดิมซึ่งมีประสิทธิภาพในการรักษากลุมอาการดาน
บวก ไดแก ประสาทหลอน หลงผิด และความรูสึกนึกคิดที่ผิดปกติ แตโดยทั่วไปไมชวยใหกลุม
อาการดานลบดีขึ้น ยากลุมนี้ทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคหลายประการ ซึ่งมีผลใหผูปวยรูสึกไม
สบายจนหยุดการใชยาไป อาการไมพึงประสงคที่สําคัญ ไดแก EPS orthostatic hypotension
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neuroleptic malignant syndrome (NMS) และ anticholinergic effect เชน ปากแหงคอแหง ตา
พรา ทองผูก ปสสาวะไมออก
ยาในกลุมที่ 6-7 เปนยาจิตเวชกลุมใหม เนื่องจากผลการรักษาของยาจิตเวชกลุมดั้งเดิมมี
ประมาณรอยละ 30 โดยเฉพาะกลุมอาการดานลบ รวมทั้งอาการไมพึงประสงคหลายประการ
ดังกลาวจึงมีการพัฒนายาจิตเวชกลุมใหมขึ้น clozapine เปนยาตัวแรกของกลุมนี้ นอกจากนี้ใน
ประเทศไทยที่มีใช คือ risperidone olanzapine quetiapine และ ziprasidone จากการทดลอง
ทางคลินิก พบวา ใหประสิทธิผลในการรักษาดี ผลขางเคียงดาน EPS ต่ํา ยากลุมนี้เปนยาใหมจึงมี
ราคาแพงมากเมื่อเปรียบเทียบกับยากลุมดั้งเดิม (จุฑามณี สุทธิสีสังข 2540:134-159)
สําหรับรายละเอียดขนาดยาที่ใชในการรักษาโรคจิตเภท ขนาดยาเปรียบเทียบกับ chlorpromazine คาครึ่งชีวิตของยาจิตเวชรูปแบบรับประทาน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 ขนาด
ยาที่ใชในการรักษาโรคจิตเภท ขนาดยาเปรียบเทียบกับ chlorpromazine คาครึ่งชีวิตของยาจิต
เวชรูปแบบฉีด แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2 และอาการไมพึงประสงคของยาจิตเวชแสดง
รายละเอียดดังตารางที่ 3

11

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดขนาดยาที่ใชในการรักษาโรคจิตเภท
chlorpromazine และคาครึ่งชีวิตของยาจิตเวชรูปแบบรับประทาน
ยาจิตเวช
ยาจิตเวชกลุมดั้งเดิม
Chlorpromazine
Fluphenazine
Perphenazine
Thioridazine
Trifluoperazine
Haloperidol
ยาจิตเวชกลุมใหม
Clozapine
Olanzapine
Quetiapine
Risperidone
Ziprasidone

ขนาดยาเปรียบเทียบกับ

ขนาดที่แนะนํา
(มิลลิกรัม/วัน)

chlorpromazine equivalents
(มิลลิกรัม/วัน)

คาครึ่งชีวิตของยา
(ชั่วโมง)

300-1000
5-20
16-64
300-800
15-50
5-20

100
2
10
100
5
2

6
33
10
24
24
21

150-600
10-30
300-800
2-8
120-200

50
2
50
1
20

12
33
6
24
7

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดขนาดยาที่ใชในการรักษาโรคจิตเภท ขนาดยาเปรียบเทียบกับ
chlorpromazine และคาครึ่งชีวิตของยาจิตเวชรูปแบบฉีด
ยาจิตเวช

Fluphenazine decanoate

ขนาดยาฉีด chlorpromazine
equivalents
100 มิลลิกรัม / วัน
10

Flupenthixol decanoate

16

Zuclopenthixol decanoate

80

Haloperidol decanoate

30

ขนาดยาที่แนะนํา
(มิลลิกรัม)

คาครึ่งชีวิตของยา
(วัน)

12.5-100
ทุก 2-5 สัปดาห
20-300
ทุก 2-4 สัปดาห
200-400
ทุก 2-4 สัปดาห
5-300
ทุก 2-4 สัปดาห

14
17
19
21

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดอาการไมพึงประสงคของยาจิตเวช
ยาจิตเวช

Thioridazine
Perphenazine
Haloperidol
Clozapine
Risperidone
Olanzapine
Quetiapine
Ziprasidone

EPS
/ tardive dyskinesia
+
++
+++
0C
+
0C
0C
0C

prolactin
elevation

weight gain

Glucose
abnormalities

lipid
abnormalities

QT
prolongation

sedation

hypotension

anticholinergic
side effects

++
++
+++
0
+++
0
0
+

+
+
+
+++
++
+++
++
0

+?
+?
0
+++
++
+++
++
0

+?
+?
0
+++
++
+++
++
0

+++
0
0
0
+
0
0
++

++
+
++
+++
+
+
++
0

++
+
0
+++
+
+
++
0

++
0
0
+++
0
++
0
0

0 คือ ไมมีความเสี่ยง หรือ มีความเสี่ยงนอยมากหากใชยาในขนาดการรักษา
+ คือ มีโอกาสนอยที่จะเกิดอาการไมพึงประสงคในขนาดยาชวงที่แนะนํา
++ คือ มีโอกาสที่จะเกิดอาการไมพึงประสงคในขนาดยาชวงที่แนะนํา
+++ คือ บอยครั้งที่เกิดอาการไมพึงประสงคในขนาดยาชวงที่แนะนํา
? คือ ขอมูลการศึกษาสรุปไมไดชัดเจน
C คือ เปนไปได แตยกเวนอาการ akathesia
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ผลขางเคียงยาจิตเวช
ยาจิตเวชมีผลขางเคียงที่สําคัญ 4 ประเภท คือ antidopaminergic antihistamine antialpha-adrenergic และ anticholinergic effects นอกจากนั้นยังมีผลขางเคียงอื่นๆ อีกที่พบได
นอยกวา (วนิดา พุมไพศาลชัย ,กิตติพงศ สานิชวรรณกุล และปริทรรศ ศิลปกิจ 2540: 6-13 )
1. Antidopaminergic Effects ฤทธิ์ของยาในการตานโรคจิตเชื่อวาเกิดจากการยับยั้ง
dopamine ใน mesolimbic terminal ของระบบประสาทสวนกลางในขณะที่การยับยั้ง dopamine
ใน nigrostriatal terminal นั้นจะมีผลทําใหเกิด EPS EPS ที่พบอาจเปนแบบ acute dystonic reaction (บางคนเรียกวา dyskinesia) akathisia หรือ parkinsonian like syndrome และ akinesia
1.1 Acute dystonic reactions มักเกิดขึ้นระหวาง 1 ชั่วโมงถึง 5 วันหลังจากเริ่ม
การรักษาดวยยาจิตเวช อาการ dystonias แบบเฉียบพลันที่พบบอยมี 3 แบบ คือ ศีรษะและคอบิด
เบี้ยวไปขางใดขางหนึ่งอยางรุนแรง (torticollis) ศีรษะ คอ รวมทั้งลําตัวแอนจนผิดปกติ (opisthotonus ) ตาทั้งสองขางจองเขม็งและเหลือบขึ้นไปคางอยูขางบนจนไมเห็นตาดํา (oculogyric
crisis) บางรายอาจมีลิ้นโตยื่นออกมาจนคับปากและสั่น
acute dystonias มักไดรับการวินิจฉัยผิดวาเปนโรคลมชัก เยื่อหุมสมองอักเสบ สมอง
อักเสบ โรคโปลิโอ หรือบาดทะยัก จนบางครั้งตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล เจาะน้ําไขสัน
หลังและเจาะหลอดคอ อาการนี้มักเกิดจากการใชยาจิตเวชที่มีฤทธิ์สูงโดยเฉพาะ piperazine
phenothiazine, thioxanthene และ haloperidol และพบไดบอยในผูชายอายุนอย ในรายที่สงสัย
อาจลองให diphenhydramine 25 มิลลิกรัมถึง 50 มิลลิกรัมฉีดเขากลาม จะชวยทั้งในการวินิจฉัย
และการทําใหอาการทุเลาลง นอกจากนี้อาจใชยาตัวอื่น เชน benztropine 1-2 มิลลิกรัม หรือ biperiden 5 มิลลิกรัม ฉีดเขากลาม
1.2 Akathisia มักเกิดภายใน 5 ถึง 40 วัน หลังจากเริ่มใชยากลุมนี้ ผูปวยจะรูสึก
กระวนกระวาย ตื่นเตน อยูไมสุข เดินไปเดินมา ผุดลุกผุดนั่ง ขาอยูไมสุข (restless legs) งุนงาน
นั่งอยูเฉยกับที่ไมได (drive to move about) ถาหากพบผูปวยมีอาการคลายความวิตกกังวล
รวมกับการใชยาจิตเวช ควรพิจารณาถึงการเกิด akathisia ดวย
1.3 Parkinsonian like syndrome ประกอบดวยมือสั่นขณะพัก(resting tremor)
กลามเนื้อเกร็ง (muscle rigidity) ทาเดินแบบซอยเทา (shuffling gait) การเคลื่อนไหวชา (bradykinesia) และสีหนาไรอารมณ (expressionless or marked face) น้ําลายไหล (drooling) การให
benztropine 0.5-2 มิลลิกรัมโดยรับประทาน หรือ trihexyphenidryl 2-8 มิลลิกรัมโดยรับประทาน
ตอวัน ชวยบรรเทาอาการดังกลาวได
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1.4 Akinesia (หรือ Bradykinesia) อาการ akinesia ที่เกิดจากยา จะแสดงออกมา
เปนแบบออนเพลีย กลามเนื้อออนแรง การเคลื่อนไหวชา ทาทางแข็งทื่อ ในรายที่มีอาการรุนแรงจะ
เกิดอาการปวดกลามเนื้อและขอตอ ผูปวยมีทาทางไรอารมณหรือเฉยเมย (apathetic) พูดนอย
หรือไมอยากพูด อาการ akinesia มักจะไมไดรับการวินิจฉัยอยางถูกตอง บางทีก็คิดวาอาการนี้
เกิดจากฤทธิ์ระงับประสาทของยาจิตเวชทําใหผูปวยอาจไดรับการวินิจฉัยวาเปน depression หรือ
chronic withdrawal schizophrenic state ชนิดยาและขนาดยาที่ใชเพื่อการรักษาผลขางเคียง
ดานอาการ dystonia akathisia และ parkinsonism แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4 (Ahern et al
editor 1996 : 15 – 28)
ตารางที่ 4 ยาสําหรับรักษาผลขางเคียงที่เปนผลจาก antidopaminergic effects ของยาจิตเวช
กลุมยา

ขนาดที่ใช
( มิลลิกรัม )

หมายเหตุ

Anticholinergic
xxxBenztropine
xxxTrihexyphenidyl
xxxBiperiden
Dopamine agonists
xxxAmantadine

100-400

อาจไดผลนอยกวา anticholinergics
บางครั้งอาจเพิ่มอาการทางจิต

Beta-blocker
xxxPropanolol

30-100

ไดผลดีใน akathisia ถาเปนกลุม peripheral
beta blocker (เชน atenolol) ใชไมไดผล

Benzodiazepines
xxxClonazepam
xxxLorazepam

1.5-4
2-8

ระวังการใชรวมกับ clozapine เนื่องจาก
มีรายงานการเกิด respiratory depression
เมื่อใชรวมกัน

Antihistamine
xxxDiphenhydramine

25-150

นิยมใชแบบ IM สําหรับ acute dystonia
ไดผลดีตอ akathesia โดยเฉพาะในรายที่ตองการผล
สงบระงับ

1-6
5-15
2-8

Anticholinergics มีผลดีตออาการ
Parkinsonism และ dystonia รวมทั้ง
akathisia.

การใชยา anticholinergics หรือ antiparkinsonism drug อาจกอใหเกิดผลเสีย
บางอยางได ประการแรกคือ ลดประสิทธิผลของยาจิตเวชโดยการเพิ่ม dopaminergic activity
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และโดยการลดการดูดซึมของยาจิตเวช
นอกจากนั้นอาจกอใหเกิดกลุมอาการทางสมองแบบ
เฉียบพลัน (acute brain syndrome) หรืออาการโรคตอหินรุนแรงมากขึ้นและทําใหอาการ tardive
dyskinesia กําเริบมากขึ้น
1.5 Tardive dyskinesia (TD) เปนกลุมของการเคลื่อนไหวโดยไมไดตั้งใจ (involuntary movement) ที่เกิดจากการรักษาดวยยาจิตเวชเปนเวลานาน ความผิดปกติที่เกิดขึ้นไม
สามารถรักษาใหหายได ลักษณะสําคัญของ tardive dyskinesia คือ การเคลื่อนไหวสามแหงของ
แกม-หนา-ลิ้น (a triad of cheek-face-tougue movement) ซึ่งบางทีเรียกวา buccolingual masticatory syndrome ผูปวยมีอาการแกมพอง ซึ่งเกิดซ้ําแลวซ้ําอีก เคี้ยว สูดปาก เลียและดูดริม
ฝปาก แลบลิ้น ขากรรไกรเคลื่อนไหวดานขาง อาจเกิดอาการกะพริบตา หนาตาบูดบึ้ง ขมวดคิ้ว
เปลือกตากระตุก
นอกจากการเคลื่อนไหวบริเวณหนาผูปวยอาจมีอาการกระตุกไมเปนจังหวะ
คอนขางเร็วและคาดคะเนไมได เกิดขณะพักหรือขณะที่ตั้งใจจะเคลื่อนไหว (chorieform movements) การเคลื่อนไหวของลําตัวแบบเอียงไปมาและการยักไหล
กลไกของการเกิดอาการกลุมนี้เชื่อวา เนื่องจาก hypersensitivity หรือ supersensitivity ของ dopamine receptors ใน nigrostriatal system ซึ่งเปนผลมาจากการที่มี dopaminergic blockade เปนระยะเวลานาน dopamine จํานวนเล็กนอยที่เล็ดลอดไดจากการยับยั้งดังกลาว
จะกระตุน hypersensitivity receptors ทําใหเกิด TD ขึ้นไดภายหลังจากการใชยาจิตเวชเปนเวลา
หลายเดือนหรือป นอกจากนั้น cholinergic activity ในสมองที่ลดลงอาจเกี่ยวของกับการเกิด TD
การใช anticholinergic drug เชน trihexyphenidyl benztropine และ procyclidine ในการรักษา
EPS กลับทําใหอาการของ TD ทรุดลง
อยางไรก็ตาม อาการอาจหายไปไดเมื่อหยุดใชยาจิตเวชตั้งแตเริ่มมีอาการปรากฏเปน
ครั้งแรก อาการแสดงเริ่มแรกที่พบบอยของ TD คือ การเคลื่อนไหวเปนจังหวะคลายตัวหนอน
(rhythmic vermiform movement) ของพื้นลางของปากและลิ้น การที่ผูปวยไมสามารถแลบลิ้น
ออกมาเกินสองสามวินาทีเปนเครื่องบงชี้ของอาการเริ่มแรกดวย
การรักษากลุมอาการ TD ควรทําดังนี้ ประการแรก ลดหรือหยุดการใชยาจิตเวช โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อ desensitizing dopamine receptors ประการที่สองเลิกใช anticholinergic
drug ทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่ง antiparkinsonism drug และ tricyclic antidepressants ผูปวย
มักมีอาการดีขึ้นในชวงสองสามสัปดาห ถาไมดีอาจลองใช benzodiazepine (diazepam ขนาด
สูงถึง 40 มิลลิกรัม/วัน)
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การปองกันไมใหเกิด TD อาจทําไดดวยการใชยาจิตเวชอยางระมัดระวังและควรติดตามดู
อาการที่อาจเกิดขึ้นไดในระยะแรกอยางใกลชิด ผูปวยที่เริ่มมีอาการ TD อาจหายเปนปกติไดถา
หยุดใชยาจิตเวช ในรายที่มีอาการรุนแรงและชัดเจนมักไมคอยหาย
1.6 Neuroleptic malignant syndrome (NMS) เปนฤทธิ์ไมพึงประสงครุนแรง และ
อาจเปนอันตรายถึงแกชีวิตจากการใชยาจิตเวช กลุมอาการนี้มีลักษณะเฉพาะคือ ความสํานึกหรือ
ความรูสึกตัวเปลี่ยนแปลงไป (altered consciousness) การเกร็งตัวของกลามเนื้อ (muscle
rigdity) อุณหภูมิรางกายสูงขึ้น (hyperthermia) และความไมมั่นคงทางระบบประสาทอัตโนมัติ
(autonamic instability) แมวาพยาธิกําเนิดของ NMS จะยังไมทราบชัด ผูปวยที่ไดรับการรักษา
ดวยยากลุมนี้ เมื่อเกิดมีอุณหภูมิสูงขึ้น ความรูสึกตัวเปลี่ยนแปลงและมีอาการแสดงทางระบบ
ประสาท
ควรรีบหยุดยาทันที
และอาจตองรับไวในโรงพยาบาลและใหการชวยเหลือแบบ
ประคับประคองโดยดวน
1.7 Galactorrhea น้ํานมไหลเกิดจากการปดกั้น dopamine ใน tuberoinfundibular
system จึงเพิ่มการหลั่งของ prolactin อาการเตานมโตในผูชาย (gynecomastia) ประจําเดือน
หยุด ความผิดปกติในความรูสึกทางเพศสามารถเกิดขึ้นไดและเปนผลจากการหลั่งของ prolactin
ความผิดปกติในการหลั่งน้ํากามอาจพบได โดยเฉพาะ thioridazine มักทําใหการ
หลั่งน้ํากามชากวาปกติ บางรายมีการเปลี่ยนแปลงในความรูสึกทางเพศ รับประทานอาหารจุ
น้ําหนักเพิ่มขึ้น น้ําในรางกายคั่ง การเปลี่ยนแปลงเหลานี้เปนผลมาจาก autonomic หรือ hypothalamic effects
2. Antihistamine Effects phenothiazines ทําใหเกิดอาการงวงนอน ซึ่งเปนผลมาจาก
antihistaminine effects ผลขางเคียงดังกลาวใชไดผลดีในผูปวยโรคจิตที่นอนไมหลับถาใหยาตอน
กอนนอน
อยางไรก็ตามระมัดระวังในผูปวยที่ขับรถหรือทํางานกับเครื่องจักรหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม
3. Anti-Alpha-Adrenergic Effects คุณสมบัติในการยับยั้งระบบแอดดรีเนอจิค (adrenergic blocking properties) ของยาจิตเวชทําใหเกิด orthostatic hypotension ยาจิตเวชที่มีฤทธิ์
ต่ํา เชน chlorpromazine และ thioridazine เปน adrenergic blockers ที่รุนแรง ผูปวยที่
รับประทานยาเหลานี้ควรไดรับคําเตือนใหลุกขึ้นชาๆ จากทานอนหรือนั่ง เพื่อปองกันการหนามืด
เปนลม (syncopal episode)
Cardiac arrhythmias เกิดไดบางครั้ง การเปลี่ยนแปลงใน ECG ที่พบบอยเปนแบบ prolongation of QT interval และ T wave blurring อาการ arrhythmias อาจเกี่ยวของกับการตาย
แบบฉับพลันในผูปวยบางรายที่ใชยาจิตเวช โดยเฉพาะอยางยิ่ง thioridazine และรองลงมาคือ
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chlopromazine ผลที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของ alpha adrenergic blockade คือ การยับยั้งการ
หลั่งของน้ํากาม (inhibition of ejaculation)
4. Anticholinergic Effects ยาจิตเวชยับยั้ง muscarinic receptors ในกลามเนื้อเรียบ
และตอมตางๆ ทําใหเกิด anticholinergic effects ซึ่งไดแก ตาพรา ปากแหง ปสสาวะคั่ง ทองผูก
และบางครั้งลําไสไมทํางาน (paralytic ileus) ผลขางเคียงดังกลาวสามารถรักษาไดดวย bethanecol 25 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 3 ครั้ง สําหรับผูปวยที่อาจเกิดอาการของโรคตอหินอยาง
เฉียบพลันจากการถูกกระตุนดวยยาจิตเวช อาจจําเปนตองปรึกษาจักษุแพทย
5. ผลอื่นๆ (Miscellaneous Effects) ที่พบไดอาจมีหลายอยาง
5.1 อาการดีซาน (jaundice)
มักเปนแบบ cholestatic jaundice ที่เกิดจากการแพ มีอาการไมรุนแรงและเมื่อหยุด
ยาก็หายไปเอง อาการดีซานมักเกิดขึ้นในสัปดาหที่ 2-8 หลังจากเริ่มการรักษา มักจะมี total bilirubin alkaline phosphatase cholesterol และ eosinophils สูงมาก เมื่อเกิดอาการดีซานควร
หยุดยา และใหกลูโคสทางหลอดเลือด ถายังมีขอบงใชควรใหวิตามิน อาหารที่มีคารโบไฮเดรตและ
โปรตีนสูงแตไขมันต่ํา
5.2 ภาวะ Agranulocytosis
เปนภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นไดนอยมาก แตถาเกิดขึ้นแลวอาจอันตรายถึงแกชีวิตได เชื่อ
วาเปนปรากฏการณที่เกี่ยวกับการแพ
และไมเกี่ยวของกับขนาดยาที่ใช
อาจถือไดวาเปน
ผลขางเคียงที่รุนแรงที่สุด โดยทั่วไปจะเกิดภายใน 4-10 สัปดาหแรกของการใชยา phenothiazine
การเริ่มตนเปนแบบทันทีทันใดและผูปวยจะมีอาการเจ็บคออยางเฉียบพลัน มีแผลในปากและมีไข
เมื่อเกิดขึ้นแลวอัตราการตายมักสูงประมาณรอยละ 30 หรือมากกวา ตองงดการใชยา phenothiazine ทันทีและรีบปรึกษาแพทยทางอายุรกรรมเรื่องการติดเชื้อ ในรายที่สงสัยตองรีบตรวจจํานวน
เม็ดโลหิตขาว
อัตราการเกิด agranulocytosis ต่ํามากประมาณ 1 ตอ 500,000 ราย อาจพบไดจาก
การใชยาพวก chlorpromazine prochlorperazine และ thioridazine แมวาจะเกิดกับ phenothiazines ตัวใดตัวหนึ่งก็ได agranulocytosis ที่เกิดจากการใช phenothiazine มักพบในผูปวยหญิง
สูงอายุ
Phenothiazines มักทําใหจํานวนเม็ดเลือดขาวลดลงจากเดิมรอยละ 40 ถึง 80 แตเกิด
เพียงชั่วคราว การลดลงดังกลาวเปนปรากฏการณทางโลหิตวิทยาที่แตกตางจาก agranulocytosis ถือวาเปนเรื่องไมรุนแรง ไมตองการรักษาหรือแมแตการหยุดยา
5.3 ปฏิกิริยาทางผิวหนัง (skin reaction)
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อาจพบไดในผูปวยบางราย เกิดภายใน 1-5 สัปดาหหลังจากเริ่มใชยา อาจเปนแบบ
ลมพิษ ผื่นนูนแบน บวม หรือ จุดแดงๆ เมื่อหยุดยาอาการทางผิวหนังจะหายไป เชื่อวาเกิดจาก
การตอบสนองที่ไวผิดปกติ (hypersensitivity response)
5.4 ความไวตอแสง (photosensitivity)
เกิดเฉพาะบริเวณที่ถูกแสงแดดเมื่อใช chlorpromazine และ phenothiazine ตัวอื่นๆ
บางตัว บริเวณที่เปนจะแดงและคัน แตบางครั้งอาจบวมและมีตุมพองเกิดขึ้น ใช sun block lotion
และ antihistamine ก็เพียงพอในการรักษา
5.5 การเกิดสีคล้ําตามผิวหนังที่ผิดปกติ (Abnormal skin pigmentation)
ผิวหนังบริเวณที่ถูกกับแสงแดดจะมีสีเทา-น้ําเงิน (grey-blue discoloration) เมื่อใชยา
จิตเวช ในขนาดสูงและเปนเวลานาน การใช D-penicillamine ขนาด 0.3 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง
เปนเวลา 6 วันชวยลดความผิดปกติดังกลาว
5.6 การมีสารสีจับนัยนตา (Ocular pigmentation)
มีสองแบบ คือ corneal และ lentical pigmentation เกิดจากการใช low-potency
phenothiazine เชน chlopromazine และ thioxanthenes ในขนาดที่สูงเปนระยะเวลานาน ตรวจ
พบไดดวย slit lamp แตมักไมกระทบกระเทือนตอสายตา และคอยๆ หายไดภายในเวลาหลาย
เดือนหลังจากหยุดยา
แบบที่สองเปนอาการแทรกซอนทางจักษุวิทยาที่รายแรงที่สุดคือ irreversible degeneration pigment retinopathy ซึ่งเกิดจากการใช thioridazine ในขนาดเกินกวา 800
มิลลิกรัมตอวัน ดังนั้นในการรักษาผูปวยจึงไมควรใช thioridazine ดวยขนาดที่สูงกวานี้
5.7 การชัก (Seizures)
ยาจิตเวชบางตัวทําให seizure threshold ลดลงแนวโนมที่จะเกิดอาการชักจึงมีมาก
ขึ้น มีรายงานวา thioridazine เกือบจะไมมีผลตอ seizure threshold เลย chlorpromazine มี
epileptogenic effect สูงที่สุด
5.8 การเปนลมเนื่องจากความรอน (Heat stroke)
ยาจิตเวช อาจกระทบกระเทือนศูนยควบคุมอุณหภูมิของ hypothalamus โดย antidopaminergic effect และยับยั้งการหลั่งของเหงื่อโดย anticholinergic effect จึงทําใหผูปวย
เกิดเปนลมเนื่องจากความรอนไดงาย ฉะนั้นผูปวยที่อยูในอากาศที่รอน และออกกําลังกายนอก
บานจึงควรระมัดระวัง
5.9 การตั้งครรภและกายรูปวิปริต (Pregnancy and Dysmorphogenesis)
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ไมควรใชยาจิตเวชในสตรีที่มีครรภ
สวัสดิภาพของผูปวย

ยกเวนเมื่อมีความจําเปนจริงๆสําหรับชีวิตหรือ

Clozapine ( สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2544)
Clozapine ไดถูกสังเคราะหในป คศ.1959
ซึ่งใกลเคียงกับ haloperidol ที่ไดถูก
สังเคราะหในป คศ. 1960 โดยมีการศึกษาทดลองทางคลินิกในประเทศเยอรมันจํานวน 4
การศึกษา ในป คศ. 1970 มีการนํา clozapine มาใชรักษาโรคจิตเวชเพื่อลดผลขางเคียงดาน EPS
และในป คศ. 1974 มีผูเสียชีวิตดวย 8 ราย จาก 17 รายที่เกิด agranulocytosis ในผูปวยที่ใชยา
clozapine ทั้งหมด 35000 รายในประเทศฟนแลนด ยาจึงไดถูกถอนทะเบียนออกจากตลาดยา
ตอมาจิตแพทยชาวเยอรมันไดมีการเรียกรองใหมีการนํา clozapine มาใชรักษาโรคจิตเวชอีกครั้ง
เนื่องจากพบวาผูปวยที่เคยใช clozapine ไดผลดี มีอาการทางจิตกําเริบ ในป คศ.1998 clozapine
ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใชรักษาโรคจิตเภท
เรื้อรัง (Hippius1999 :22-23)
ขอบงใช
ใชเฉพาะในผูปวยโรคจิต ที่ไมตอบสนองตอยาจิตเวชกลุมดั้งเดิม (treatment-resistant
schizophrenic patient) หรือไมสามารถทนอาการขางเคียงของยาจิตเวชกลุมดั้งเดิม
ผูปวยไมตอบสนองตอยาจิตเวชกลุมดั้งเดิม หมายความถึงผูปวยที่อาการไมดีขึ้นหลังจาก
ใชยาจิตเวชกลุมดั้งเดิมมาแลวอยางนอย 2 ชนิด ชนิดละ 1 เดือน
ผูปวยที่ไมสามารถทนตออาการขางเคียงของยาจิตเวชกลุมดั้งเดิมหมายความถึงผูปวยที่
ไมสามารถใชยาจิตเวชกลุมดั้งเดิมรักษาจนไดผลทางคลินิกที่เพียงพอ เนื่องจากมีอาการขางเคียง
ทางระบบประสาทที่รุนแรงและไมสามารถรักษาได
กลไกการออกฤทธิ์
Clozapine เปนสารเคมีประเภท dibenzodiazepine ออกฤทธิ์ปดกั้นทั้ง dopamine และ
serotonin receptor ในโมเลกุลเดียวกัน โดยออกฤทธิ์ปดกั้น serotonin receptor มากกวา dopamine receptor ซึ่งเปนคุณสมบัติของยาจิตเวชกลุมใหมคือเปน serotonin – dopamine antagonists (SDAs) โดยที่การออกฤทธิ์ปดกั้น dopamine receptor ของ clozapine จะจับกับ
dopamine receptor subtype D4 มากกวา D1 D2 D3 และ D5 และเกิดที่สมองสวน mesolimbic มากกวาสวน nigrostriatum จึงมีผลเกิด EPS นอยมาก ไมออกฤทธิ์ที่สมองสวน tuberoinfundibular จึงไมมีผลตอระดับ prolactin ในเลือดเหมือนยาจิตเวชกลุมดั้งเดิม
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ขนาดและวิธีการใหยา
ตองปรับขนาดยาในแตละคนโดยเริ่มใชขนาดต่ําสุดที่ใหผลในการรักษาคือ เริ่มดวย 12.5
มิลลิกรัม วันละ 1 หรือ 2 ครั้งในวันแรก ตามดวยขนาด 25 มิลลิกรัมในวันที่สอง ถาผูปวยสามารถ
ทนตอยาไดดีสามารถเพิ่มขนาดยาขึ้นอยางชาๆ วันละ 25 มิลลิกรัม เพื่อใหไดผลในการรักษาเต็มที่
ผูปวยบางรายอาจตองใชยาในขนาดที่สูงกวาปกติโดยใหเพิ่มขนาดยาได ( ครั้งละไมเกิน 100
มิลลิกรัม ) จนถึงขนาดสูงสุดไมเกิน 900 มิลลิกรัมตอวัน การเพิ่มขนาดยาเกิน 450 มิลลิกรัมตอวัน
มีโอกาสจะเพิ่มอาการขางเคียงไดมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งคือเปนลมชักเนื่องจากยามีผลลด seizure threshold เชนเดียวกับยาจิตเวชตัวอื่นๆ หลังจากไดผลในการรักษาสูงสุดแลวผูปวยสวน
ใหญสามารถควบคุมอาการไดโดยใชขนาดยาที่ต่ําลง ดังนั้นควรจะคอยๆ ลดขนาดยาลง ควรทํา
การรักษาผูปวยติดตอกันอยางนอย 6 เดือน ถาขนาดยาในแตละวันไมเกิน 200 มิลลิกรัม สามารถ
ใหยาวันละครั้งไดในตอนเย็น การหยุดยา ควรคอยๆ ลดขนาดยาลงภายใน 1-2 สัปดาห
การเริ่มใชยาใหมอีกครั้ง (Re-starting therapy)ในผูปวยที่หยุดยาครั้งสุดทายไปแลว 2
วัน การเริ่มใชยาใหมตองเริ่มจาก 12.5 มิลลิกรัม ใหวันละ 1 หรือ 2 ครั้งในวันแรก ถาผูปวยทนยา
ไดดี สามารถเพิ่มขนาดยาจนถึงขนาดที่ใหผลในการรักษาไดเร็วกวาการใชยาครั้งแรก
การเปลี่ยนจากยาจิตเวชตัวอื่นเปน Clozapineถาตองการเริ่มใชยา ในผูปวยที่ใชยาจิต
เวชตัวอื่นอยู ตองใหผูปวยหยุดยานั้นกอน โดยคอยๆ ลดขนาดยาลงจนหมดภายใน 1 สัปดาห
หลังจากหยุดใชยาจิตเวชตัวอื่นไปแลว 24 ชั่วโมง จึงสามารถใช clozapine ไดโดยเริ่มจาก 12.5
มิลลิกรัม
ขอหามใช
- มีประวัติแพ clozapine มากอน
- มีประวัติของ toxic หรือ idiosyncratic granulocytopenia / agranulocytosis (
ยกเวน granulocytopenia / agranulocytosis จากเคมีบําบัดที่ไดรับกอนหนานี้)
- การทํางานของไขกระดูกบกพรอง
- มีประวัติเปนโรคลมชักที่ควบคุมไมได
- Alcoholic psychosis หรือ toxic psychosis จากสาเหตุอื่นๆ
- ภาวะโคมา
- ระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลวและ/หรือ ภาวะระบบประสาทสวนกลางถูกกดจาก
สาเหตุตางๆ
- ภาวะไตหรือหัวใจทํางานผิดปกติอยางรุนแรง (เชน กลามเนื้อหัวใจอักเสบ)

21

- โรคตับที่เปนอยู ซึ่งมีอาการคลื่นไส เบื่ออาหารหรือดีซาน โรคตับที่กําเริบ ภาวะตับ
ลมเหลว
มาตรการปองกันพิเศษ
เนื่องจาก clozapine อาจทําใหเกิด agranulocytosis ได ดังนั้นตองมีการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันการเกิด agranulocytosis อยางเครงครัด
หามใชยาที่มีผลในการกดไขกระดูกรวมกับการใชยา Clozapine และควรหลีกเลี่ยงการใช
ยาจิตเวชแบบชนิดฉีดซึ่งอยูในรางกายเปนเวลานานดวย เนื่องจากยาเหลานี้มีแนวโนมการกดไข
กระดูกเชนกัน รวมทั้งไมสามารถกําจัดยาออกจากรางกายไดทันทีในเวลาที่ตองการ
ผู ป ว ยที่ มี ป ระวั ติ ก ารเกิด ความผิ ด ปกติ ข องไขกระดู ก เริ่ม แรก อาจให ก ารรัก ษาได ถ า
ประโยชนที่ไดรับมากกวาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ควรมีการตรวจสอบอยางระมัดระวังโดยแพทยทาง
โลหิตวิทยากอนเริ่มการใชยา clozapine
ระดับเม็ดเลือดขาวและการติดตาม absolute neutrophil count (ANC)กอนเริ่มใชยา
clozapine ตองตรวจนับระดับเม็ดเลือดขาวและ differential blood count ของผูปวยภายใน 10
วันกอนการรักษาดวย clozapine เพื่อใหแนใจวาผูปวยมีระดับเม็ดเลือดขาว และ ANC ปกติ
(ระดับเม็ดเลือดขาว ≥ 3500 ตอลูกบาศกมิลลิเมตร และ ANC ≥ 2000 ตอ ลูกบาศกมิลลิเมตร)
กอนไดรับยา หลังจากผูปวยเริ่มใชยาแลวตองตรวจวัดระดับเม็ดเลือดขาวและถาเปนไปไดวัด
ระดับ ANC ดวย โดยตรวจวัดทุกสัปดาห สําหรับ 18 สัปดาหแรกของการรักษา และตอไปตอง
ตรวจอยางนอยเดือนละครั้ง ผูปวยตองรายงานใหแพทยผูทําการรักษาทราบทันทีถามีอาการของ
การติดเชื้ อ มี ไข เจ็ บคอหรื ออาการคลา ยไข ห วั ดอื่ น ๆ เกิดขึ้น ตอ งตรวจวัดระดับ differential
blood count ทันทีถาเกิดมีอาการหรือการติดเชื้อขึ้น
ในกรณีระดับเม็ดเลือดขาว หรือ ANC ต่ํา ถาระดับเม็ดเลือดขาวนอยกวา 3000 ลูกบาศก
มิลลิเมตร หรือระดับ ANC นอยกวา 1500 ตอลูกบาศกมิลลิเมตรหรือระดับ ANC นอยกวา 1000
ตอลูกบาศกมิลลิเมตร หลังจาก 18 สัปดาหของการรักษาดวยยา clozapine ตองหยุดใชยาทันที
และตองเจาะเลือดหาระดับเม็ดเลือดขาวและ differential blood counts ทุกวัน และตองติดตามดู
อาการของผูปวยอยางใกลชิด โดยเฉพาะอาการคลายไขหวัด และอาการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ติดเชื้อ ระหวางหยุดใชยาควรมีการเจาะเลือดตรวจ จนกระทั่งคาทางโลหิตวิทยากลับคืนสูระดับ
ปกติ
ถาหยุดใชยาแลว แตระดับเม็ดเลือดขาวยังคงลดต่ํากวา 2000 ตอลูกบาศกมิลลิเมตรและ/
หรือ neutrophil granulocytes ต่ํากวา 1000 ตอลูกบาศกมิลลิเมตร ควรปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญ
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ทางโลหิตวิทยา ถาเปนไปไดควรสงตอผูปวยไปยังหนวยโลหิตวิทยา และควรอยูในหองแยกพิเศษ
เพื่อปองกันการติดเชื้อและใหฉีด GM-CSP ( granulocyte macrophage colony stimulating
factor ) หรือ G-CSF (granulocyte colony stimulating factor ) เพื่อกระตุนการสราง neutrophil
แนะนําใหหยุดใช colony stimulating factor เมื่อระดับ neutrophil กลับขึ้นมาสูงกวา 1000 ตอ
ลูกบาศกมิลลิเมตร
การใชยาในเด็ก ยังไมมีขอมูลเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิผลของการใชยาในเด็ก
การใชยาในผูสูงอายุ แนะนําใหเริ่มใชยาดวยขนาดต่ํา (12.5 มิลลิกรัม) ครั้งเดียวในวัน
แรกและใหเพิ่มยาไดไมเกิน 25 มิลลิกรัมตอวัน ผูสูงอายุอาจไดรับผล anticholinergic effect
จากยา ไดแก การปสสาวะไมออกและทองผูก
ไมมีขอมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัย
การใชยาในสตรีมีครรภและใหนมบุตร
ของ clozapine ในสตรีมีครรภ ควรใชเฉพาะกรณีเมื่อประโยชนที่ไดรับมากกวาอันตรายที่จะ
เกิดขึ้น
clozapine ถูกขับออกทางน้ํานมได ดังนั้นมารดาที่ใชยาไมควรใหนม
ปฏิกิริยาระหวางยา
1. ปฏิกิริยาระหวางยาที่เกี่ยวของกับเภสัชพลศาสตร
ไมควรใชยาที่มีผลกดไขกระดูกรวมกับ clozapine ยาอาจเสริมฤทธิ์กดระบบประสาท
สวนกลางของแอลกอฮอล
MAO–Inhibitors และยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทสวนกลางอื่นๆ
เชน ยาแกปวดชนิดเสพติด ยาตานฮีสตามีน และยาในกลุม benzodiazepine
ตองระมัดระวังเปนพิเศษในผูปวยที่เริ่มใช clozapine และกําลังไดรับยาในกลุม benzodiazepine หรือยาในกลุมรักษาโรคจิตอื่นๆ เนื่องจากจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดระบบไหลเวียน
โลหิตลมเหลว และในบางกรณีอาจรุนแรงจนเกิด cardiac และ/หรือ respiratory arrest ไดแตพบ
นอยมาก
ควรระวังการใช clozapine รวมกับยาที่มี anticholinergic effect hypotensive effect
หรือยาที่กดการหายใจ เนื่องจาก clozapine จะไปเสริมฤทธิ์ตาง ๆ เหลานี้ได
การให clozapine รวมกับ lithium และยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง อาจเพิ่ม
ความเสี่ยงในการเกิด neuroleptic malignant syndorome ( NMS )
clozapine อาจลดความดันโลหิตที่เกิดจากฤทธิ์ของ norepinephrine หรือ α adrenergic agents อื่นๆ รวมทั้งตานฤทธิ์ในการเพิ่มความดันโลหิตของ epinephrine อีกดวย เนื่องจาก
ยามีฤทธิ์ anti α adrenergic effect
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2. ปฏิกิริยาระหวางยาที่เกี่ยวของกับเภสัชจลนศาสตร
clozapine เปนสารตั้งตนสําหรับ CYP450 isoenzymes หลายชนิด โดยเฉพาะ 1A2
และ 3A4 ควรมีความระมัดระวังในการใหยานี้แกผูปวยที่ไดรับยายับยั้งหรือกระตุนเอนไซมเหลานี้
การไดรับยานี้รวมกับยาที่ทราบแนวากระตุนการทํางานของเอนไซม 3A4 และมีรายงาน
วาเกิดปฏิกิริยาระหวางยากับยา clozapine ดวยไดแก carbamazapine phenytoin และ rifampicin
ยาที่ทราบแนวากระตุนการทํางานของเอนไซม 1A2 ไดแก omeprazple และ nicotine ใน
รายที่หยุดการใช nicotine ทันที อาจทําใหความเขมขนของ clozapine ในพลาสมาเพิ่มขึ้น ดังนั้น
จึงกอใหเกิดอาการขางเคียงที่มากขึ้น ยังไมมีรายงานการเกิดปฏิกิริยาระหวางยานี้กับ omeprazole
การไดรับยานี้รวมกับยาที่ทราบแนวายับยั้งการทํางานของ cytochrome P450 isoenzyrmes ไดแก cimetidine erythromycin (3A4) และ fluvoxamine (1A2) อาจทําใหระดับ clozapine ในพลาสมาเพิ่มขึ้น
ยาที่ยับยั้งเอนไซม CYP3A4 อยางแรง ไดแก azole antimycotics และ protease
inhibitors สามารถทําใหความเขมขนของ clozapine ในพลาสมาเพิ่มขึ้นไดดวย อยางไรก็ตาม
ในปจจุบันยังไมพบรายงานการเกิดปฏิกิริยาระหวางยา
ความเขมขนของ clozapine ในพลาสมาจะเพิ่มขึ้นเมื่อไดรับ caffeine (1A2) รวมดวย
และพบวาจะลดลงเกือบ 50% หลังจาก 5 วันที่ไมไดรับ caffeine
มีรายงานพบวา ความเขมขนของ clozapine ในพลาสมาของผูปวยจะสูงขึ้น เมื่อไดรับยา
นี้รวมกับยาในกลุม selective serotonine re-uptake inhibitors (SSRIs) ไดแก paroxetine
และ fluoxetine
อาการขางเคียง
ระบบเลือด
อาจทําใหเกิด granutocytopenia และ agranulocytosis ทําใหถึงแกชีวิตได สวนใหญ
(ประมาณ 85%) จะเกิด agranulocytosis ภายใน 18 สัปดาหแรกของการใชยา และถา
ผูปวยเกิดมี agranulocytosis ขึ้นตองหยุดยานี้ทันที
ระบบประสาทสวนกลาง
ที่พบบอยมากที่สุด คือ ออนเพลีย งวงซึม อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ EEG มีผล
ลด seizures threshold ได มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเพิ่มขนาดอยางรวดเร็วและพบในผูปวยที่มี
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แนวโนมของการชักไดงาย ถาการชักเกิดขึ้นตองลดขนาดยาลง และถาจําเปนควรใชยากันชัก
ควบคูไปดวย แตควรหลีกเลี่ยงยากันชัก carbamazepine เพราะมีผลกดไขกระดูก
ผูปวยที่เกิด tradive dyskinesia จากยาจิตเวช อื่นๆ จะมีอาการดีขึ้นเมื่อไดรับ clozapine
ระบบประสาทอัตโนมัติ
ทํ า ให เ กิ ด ปากแห ง ตาพร า เหงื่ อ ออกมาก และการควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ผิ ด ปกติ อาการ
ขางเคียงที่พบบอยคือ มีน้ําลายมากกวาปกติ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
clozapine ทําใหหัวใจเตนเร็ว และความดันโลหิตต่ําเมื่อเปลี่ยนทา และถามีการวินิจฉัย
ยืนยันพบ myocarditis ใหหยุดยาทันที
Cohen และคณะ (2001 :167-171) วิเคราะหความแปรปรวนของอัตราการเตนของหัวใจ
ในผูปวยที่ใชยาจิตเวชเดี่ยวๆในขนาดมาตรฐาน มี 21 รายที่ใช clozapine 18 รายที่ใชยา Haloperidol 17 รายใช Olanzapine เปรียบเทียบกับผูมีสุขภาพดี จํานวน 53 ราย พบวาผูปวยจิตเภทที่
ใช Clozapine มีอัตราการเตนของหัวใจสูงกวาอยางมีนัยสําคัญ ชวง QT ที่ยาวขึ้นพบในผูปวยที่ใช
ยาจิตเวชมากกวากลุมควบคุม สรุปไดวาผูปวยที่ใชยาจิตเวช โดยเฉพาะ clozapine มีการ
เปลี่ยนแปลงของคลื่นหัวใจ จึงควรมีการติดตามผูปวยอยางใกลชิด
ระบบหายใจ
ในบางครั้งอาจพบการกดการหายใจ หรือหยุดหายใจอยางเดียว หรือพบการเกิดระบบ
โลหิตลมเหลวรวมดวย
ระบบทางเดินอาหาร
พบอาการคลื่นไส อาเจียน ทองผูก
การไดรับยาเกินขนาด ทําการลางทองและ/หรือตามดวยการใช activated charcoal
ภายใน 6 ชั่วโมง หลังจากไดรับยาเขาไป (การทํา peritoneal dialysis และ haemodialysis อาจ
ไมไดผล)
clozapine ไมทําใหเกิด acute dystonia parkinsonian-like side effects akathisia
gynaecomastia amenorrhoea galactorrhoea และ impotence
อาการขางเคียงที่รุนแรง คือ agranulocytosis ดังนั้นการใชยา ควรจะจํากัดอยูแตในกลุม
ผูปวยที่สามารถใหความรวมมือในการเจาะเลือดไดตลอดเวลาที่ใชยา
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เภสัชจลนศาสตร
clozapine ถูกดูดซึมได 90-95% จากทางเดินอาหาร อัตราเร็วและปริมาณการดูดซึมไม
ถูกเปลี่ยนแปลงโดยอาหารหลังจากถูกดูดซึมแลว clozapine จะถูกทําลายที่ตับเปนครั้งแรก (firstpass metabolism) พอสมควรทําใหปริมาณยา clozapine ที่เขาสู systemic circulation (absolute bioavailability) มีเพียง 50-60% ในภาวะ steady-state เมื่อใหยาวันละ 2 ครั้ง จะใหระดับยา
สูงสุดในกระแสเลือดที่ 2.1 ชั่วโมง (ชวง 0.4-4.2 ชั่วโมง) ปริมาตรการกระจายตัว 1.6 ลิตรตอ
กิโลกรัม clozapine จับกับ plasma protein 95% การกําจัดยาเปน biphasic มีคา mean terminal half-life 12 ชั่วโมง (ชวง 6-12 ชั่วโมง) ภายหลังจากการใชยาขนาด 75 มิลลิกรัมครั้งเดียว
พบวาคา mean terminal half-life มีคา 7.9 ชั่วโมง และคานี้จะเพิ่มเปน 14.2 ชั่วโมง เมื่อระดับยา
คงที่จากการใชยาในขนาดวันละ 75 มิลลิกรัม ติดตอกันอยางนอย 7 วัน การเพิ่มขนาดยาจาก
37.5 มิลลิกรัม เปน 75 มิลลิกรัม และ 150 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง จะเพิ่มพื้นที่ใตเสนโคงของ
เสนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางระดับยาในพลาสมาและเวลา (AUC) รวมทั้งระดับยาสูงสุด
ในเลือดและระดับยาต่ําสุดในเลือด ในลักษณะที่สัมพันธโดยตรงกับขนาดยา
clozapine ถูกเมตาบอไลสเกือบหมดกอนที่จะขับออก active metabolite มีเพียงตัวเดียว
คือ desmethyl metabolite ซึ่งมีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาเหมือน clozapine แตจะมีฤทธิ์ออน
กวาและระยะเวลาการออกฤทธิ์สั้นกวา clozapine พบปริมาณ clozapine ที่ขับออกทางปสสาวะ
และอุจจาระในรูปเดิมนอยมาก ประมาณ 50% ของยาที่ใหถูกขับออกทางปสสาวะและ 30% ทาง
อุจจาระในรูปของเมตาบอไลท
Lane และคณะ (1999 :36-40) ทําการศึกษาผลของเพศ น้ําหนักตัว และอายุตอระดับยา
ในเลือดของ clozapine และ clozapine-N-Oxide โดยศึกษาในผูปวยชาวจีนที่เปนโรคจิตเภท
จํานวน 162 คน มีขนาดการใชยาระหวาง 100-900 มิลลิกรัมตอวัน คาเฉลี่ยขนาดยา 379.5 ±
142.2 มิลลิกรัมตอวัน ผลพบวาแตละ 1 มิลลิกรัม ที่เพิ่มขึ้นของขนาดยามีผลเพิ่มระดับ clozapine
ในเลือด 0.31% norclozapine 0.27% และ clozapine-N-oxide 0.16% ในผูปวยหญิงระดับ clozapine สูงกวาเพศชาย 34.9% norclozapine 0.27% เพศไมมีผลตอระดับ clozapine-N-Oxide
ทุก 1 ป ของอายุที่เพิ่มขึ้นมีผลเพิ่มระดับ clozapine 1.1% norclozapine 1.0% และ clozapineN-Oxide 1.0% น้ําหนักตัวไมมีผลตอระดับยาในเลือด สรุปไดวาเพศมีผลตอระดับยาในเลือด โดย
เพศหญิงมีระดับยาสูงกวาเพศชายประมาณ 1 ใน 3 ซึ่งพบใน clozapine และ norclozapine แต
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ไมมีผลตอ N-Oxide metabolite ทุก 1 ป ของอายุที่เพิ่มขึ้นมีผลเพิ่ม clozapine และ metabolite
ประมาณ 1% นอกจากนี้ทุก 1 มิลลิกรัมของขนาดยาที่เพิ่มขึ้น มีผลเพิ่มความเขมขนของ clozapine และ norclozapine ประมาณ 0.3%

การใชยา clozapine ทางคลินิก
Kane et al (1988: 788-796) ศึกษาแบบไปขางหนาถึงการใช clozapine ในผูปวยจิตเภท
เรื้อรังจํานวน 268 ราย เปรียบเทียบกับ chlorpromazine โดยเปนการศึกษาแบบ randomized
double blind การใชยา clozapine ขนาดสูงสุดไดถึง 900 มิลลิกรัมตอวัน ยา chlorpromazine
ขนาดสูงสุด 1800 มิลลิกรัมตอวัน เปนเวลา 6 สัปดาหวัดประสิทธิผลโดยการใช Brief Psychiatric
Rating Scale (BPRS) และ Clinical Global Impression (CGI) พบวา 30% ของกลุมผูปวยที่ใช
clozapine ไดผลตอบสนองดี ขณะที่ 4% ของกลุมผูปวยที่ใช chlorpromazine ที่ไดผลตอบสนอง
ดี ไมพบการเกิด agranulocytosis ในการศึกษา
Lindstrom (1988:524-529) ศึกษาแบบยอนหลังถึงผลการใชยา clozapine ระยะยาวใน
ผูปวยจิตเภทที่ไดรับไวในโรงพยาบาล จํานวน 96 ราย ของศูนยวิจัยจิตเวช มหาวิทยาลัย Uppsala
ประเทศสวีเดน ในชวง คศ. 1974-1986 โดยผูปวยทุกรายเคยไดรับการรักษาดวยยาจิตเวชอื่นแลว
ไมไดผลหรือเกิดผลขางเคียงจากการใชยา ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผูปวยรักษาตัวกอนจะเริ่มใชยา clozapine คือ 8 ป 9 เดือน และระยะเวลาเฉลี่ยการใชยา clozapine 3 ป 11 เดือน พบวา 36% ของ
ผูปวยหยุดใช clozapine เนื่องจากใชยาแลวไมไดผล อาการไมดีขึ้น และยาไดถูกถอนทะเบียน
จากตลาดในป 1975 มีผูปวย 2 ราย เกิดภาวะ leukopenia หรือ agranulocytosis 10 รายเกิด
ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ําชั่วคราว 4 รายเสียชีวิตขณะใชยา clozapine โดยไมมีสาเหตุเกี่ยวของกับยา
85% ของผูปวยสามารถออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปรักษาตัวที่บานได และ 62 รายยังคงใชยา
clozapine ตอไปอีก 2 ป 18% สามารถทํางานประจําได 21% รับจางทํางานแบบ part-time 43%
ของผูปวยมีอาการดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญเมื่อประเมินดวย Global Assessment 38% ของผูปวยมี
อาการดีขึ้นปานกลางเปรียบเทียบกับยาจิตเวชที่ใชอยูเดิม ผลขางเคียงที่พบบอยไดแก งวงซึม และ
น้ําหนักตัวเพิ่ม มี 4 รายตองไดรับการรักษา grandmal seizures ไมพบ EPS ขณะที่ใชยา clozapine สรุปไดวา clozapine เปนยาจิตเวชที่มีประสิทธิผลดีตอผูปวยจิตเภทเปรียบเทียบกับยาจิต
เวชกลุมเกา อยางไรก็ตามควรประเมินความเสี่ยง ในการใชยาระยะยาวตอไปดวย
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Meltzer et al (1993: 1630-1638) ศึกษาความคุมทุนดานตนทุน – ประสิทธิผลในการ
รักษาโรคจิตเภทเรื้อรัง โดยรวมรวมขอมูลจากผูปวยจิตเภทเรื้อรัง 96 ราย ที่รักษาดวยยาอื่นมา
อยางนอย 2 ป กอนจะใช clozapine และเมื่อเปลี่ยนมาใช clozapine เปนเวลาอยางนอย 2 ป
ขอมูลตนทุนในการรักษาผูปวยนอก ผูปวยใน และคาสูญเสียโอกาสไดจากการสัมภาษณและตอบ
แบบสอบถาม รวมทั้งขอมูลการสูญเสียรายไดและคาประกันสังคม ผลลัพธของการรักษาได
พิจารณารวมถึงคุณภาพชีวิตและการกลับเขารักษาในโรงพยาบาล ผลการศึกษาพบวา ตนทุนการ
รักษาลดลงอยางมีนัยสําคัญในผูปวยที่ใช clozapine ตอเนื่องอยางนอย 2 ป โดยลดลงในตนทุน
ของการกลับเขารักษาในโรงพยาบาลและสามารถประหยัดได 8,702 เหรียญตอปตอราย
Howwanitz et al (1999 : 41-44) ศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของ clozapine
และ chlorpromazine ในผูปวยจิตเภทเรื้อรังสูงอายุ จํานวน 42 ราย มีระยะเวลาการศึกษานาน
12 สัปดาห ใชการสุมแบงผูปวยเปน 2 กลุม ไดแกกลุมใชยา clozapine กับกลุมใชยา
chlorpromazine ประเมินประสิทธิผลโดย positive and negative symptom scale (PANSS)
และ clinical global improvement (CGI) เปรียบเทียบกอนและหลังใชยาและติดตามผลขางเคียง
จากยา โดยขนาดของ clozapine ที่ใชคือ 300 มิลลิกรัมตอวันและ chlorpromazine 600
มิลลิกรัมตอวัน ผลการศึกษาพบวายาทั้งสองชนิดทําใหอาการของโรคเมื่อวัดโดย PANSS และ
CGIดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกอนใชยาและยาทั้งสองชนิดใหผลไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ มีอุบัติการณการเกิดอาการขางเคียงจากการใชยาไมแตกตางกัน มีผูปวย 1 ราย ในแตละ
กลุมการศึกษาเสียชีวิตเนื่องจากผลขางเคียงจากยา ในกลุมที่ใชยา clozapine พบ tachycardia
และน้ําหนักตัวเพิ่มมากกวา ขณะที่ในกลุมที่ใช chlorpromazine พบอาการงวงซึม มากกวา สรุป
ไดวายาทั้งสองชนิดมีประสิทธิผลดีในการรักษาโรคจิตเภทเรื้อรังในผูสูงอายุและมีอุบัติการณการ
เกิดอาการขางเคียงไมแตกตางกัน การติดตามและไตเตรทขนาดยาทั้งสองชนิดอยางระมัดระวัง
ทําใหผูปวยสามารถทนตอการใชยาไดดี
Ciapparelli et al (2000 : 329-334) ประเมินผลการตอบสนองของ clozapine ในผูปวย
จิตเภทเรื้อรัง จํานวน 91 ราย ที่มีการใชยา clozapine ตั้งแต 24 เดือนขึ้นไป การประเมินอาการ
โดย Brief Psychiatric Rating Scale และ The Clinical Global Impressions – Severity of Illness Scale ผลการศึกษาพบวาผูปวยทุกรายมีอาการดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญและทําใหความคิดฆา
ตัวตายของผูปวยลดลงดวย ผูปวยสามารถทนตอยาไดดี ทั้งในการรักษาแบบเฉียบพลันและการ
รักษาระยะยาวในผูปวยที่ไมตอบสนองตอยาจิตเวชกลุมเกา
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Alvir et al (1993 :162-167) ศึกษาแบบติดตามไปขางหนา เปนเวลา 1ปครึ่ง ซึ่งเก็บ
ขอมูลตั้งแตกุมภาพันธ 1990 – เมษายน 1991 เพื่อประเมินอุบัติการณการเกิด agranulocytosis
และปจจัยเสี่ยงของการเกิดในผูปวย 11,555 ราย ผลการศึกษาพบการเกิด agranulocytosis 73
ราย มีผลใหเสียชีวิต 2 ราย โดยการเกิด agranulocytosis ภายใน 3 เดือนแรกหลังจากใชยามี
จํานวน 61 ราย คา cumulative incidence เปน 0.8 % (95%CI 0.61% – 0.99 % )ใน 1 ป
และ 0.91% (95%CI 0.62 % – 1.2 %) ใน 1ปครึ่ง ความเสี่ยงการเกิด agranulocytosis เพิ่มขึ้น
ตามอายุโดยมี risk ratio 1.06 (95%CI 1.05 – 1.08) และสูงกวาในกลุมสตรีโดยมี risk ratio 2.23
(95%CI 1.40 – 3.54)
Hummer et al (1994 : 429-432) ทําการศึกษาแบบติดตามไปขางหนาเปนเวลา 1ปโดย
ศึกษาอุบัติการณของ clozapine ที่มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจํานวนเม็ดเลือดขาวแบบชั่วคราว
ในผูปวยจํานวน 68 รายที่ไดรับยา clozapine เปนครั้งแรก พบวา 22%ของผูปวยเกิด
neutropeniaโดย 8 ราย เกิด transient neutropenia และเกิดหลังจาก 3 สัปดาหแรกของการใชยา
เม็ดเลือดขาวกลับสูปกติภายใน 1.4 สัปดาหโดยไมตองปรับขนาดยา ไมพบความสัมพันธของการ
เกิดกับ เพศ ขนาดยา และระดับยาในเลือด 61.7% เกิด eosinophilia และ 40.9 % เกิด Leukocytosis
Atkin et al (1996 :483-488) ศึกษาแบบไปขางหนาถึงการเกิด neutropenia และ
agranulocytosis ในผูปวยที่ไดรับยา clozapine ในประเทศอังกฤษและไอรแลนด รวมทั้งหาปจจัย
เสี่ยงโดยการเก็บขอมูลจากผูปวย 6,316 ราย ที่ไดรับ clozapineเปนเวลา 4 ป และ 4 ปครึ่ง ใน
ประเทศอังกฤษและไอรแลนด ผลการศึกษาพบวา เวลาที่เริ่มเกิด agranulocytosis ที่เร็วที่สุดพบ
ใน 5 สัปดาห และเวลาที่เริ่มเกิดชาที่สุดพบใน 18 เดือน โดยมีชวงเวลาที่เกิดสูงสุดภายใน 6-18
สัปดาหแรกที่ไดรับยา หลังจาก 1 ปแรกของการรักษาดวยยาพบวาการเกิด agranulocytosis
ลดลงเปน 10 เทาคือในปแรกมี อุบัติการณ 0.7% (95%CI 0.53 % –0.97 %) และปที่สองมี
อุบัติการณ 0.07% (95%CI 0 % –0.25 %) ในปแรกมีการเกิด neutropenia 2.3% (95%CI 1.97
% –2.73 %) ในปที่สองมีการเกิดลดลงเปน 0.7% (95%CI 0.41 % –1.04 %) ไมพบวาเพศ อายุ
เชื้อชาติ และขนาดยาสัมพันธกับการเกิด agranulocytosis และ neutropenia
Munro et al (1999 : 576-580) ศึกษาแบบไปขางหนาเพื่อหาปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
agranulocytosis ในผูปวยที่ไดรับ clozapine โดยศึกษาผูปวยจํานวน 12,760 ราย ในประเทศ
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อังกฤษและไอรแลนด ที่ไดรับ clozapine ตั้งแตมกราคม 1990 – เมษายน 1997 พบวาคนเชื้อชาติ
เอเชียมีความเสี่ยงเปน 2.4 เทาของเชื้อชาติคอเคเซียน ( hazard ratio 2.39 , 95%CI 1.10 – 5.19
, P = 0.03 ) ทุก10 ปของอายุที่เพิ่มขึ้นขณะไดรับยามีผลใหเกิด agranulocytosis เพิ่มขึ้น (hazard ratio 1.53 , 95%CI 1.32 – 1.78 , P = 0.0001)
พิเชษ อุดมรัตน (2543 : 229 – 236) ศึกษายอนหลังถึงอุบัติการณของ agranulocytosis
และ leukopenia ในผูปวยไทย 239 ราย ที่ไดรับ clozapine จากแบบบันทึกการตรวจนับเม็ด
เลือดขาวในชวง 1 มกราคม 2540 - 30 กันยายน 2541 จากโรงพยาบาลตางๆ 8 โรงพยาบาลใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเก็บรวบรวมจากบริษัท Novartis แหงประเทศไทย ไมพบวามีอุบัติการณเกิด
agranulocytosis และ leukopenia
จันทรเพ็ญ ตั้งตระกูลและคณะ (2545 : 89-98) ศึกษายอนหลังจากประวัติการรักษา
ผูปวยที่ไดรับ clozapine ของโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา ระหวางป พ.ศ. 2538 –2544 จํานวน
273 ราย พบอุบัติการณเกิด agranulocytosis 0.7% (2 ราย) neutropenia 2.2 % (6 ราย) leukopenia 2.6% (7ราย) ไมสามารถศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิด agranulocytosis ได
เนื่องจากมีจํานวนผูปวยเกิด agranulocytosis นอย
Clozapine เปนยาจิตเวชกลุมใหมที่ใชรักษาโรคจิตเภทไดผลดี โดยเฉพาะกลุมอาการ
ทางลบซึ่งยาจิตเวชกลุมเกาใชไมคอยไดผล และมีผลขางเคียง EPS นอย เหมาะสมที่ใชรักษา
ผูปวยจิตเภทเรื้อรัง อยางไรก็ตาม clozapine มีรายงานการเกิดอาการไมพึงประสงคที่รุนแรงคือ
agranulocytosis ถึงขั้นเสียชีวิตได สําหรับในประเทศไทยการรายงานการเกิด agranulocytosis
ยังมีนอยมาก

การสรางเม็ดเลือดขาว (ถนอมศรี ศรีวิชัยกุลและวิชัย อติชาตการ 2529:177-201)
stem cells ซึ่งเปนเซลลสรางเม็ดเลือดขาวในกระดูกแบงออกได 3 ระดับคือ pluripotent
stem cells (PPSC) colony forming unit in spleen (CFU-S) และ committed stem cells
(CSC) ซึ่งประกอบดวย colony forming unit granulocyte – monocyte (CFU-GM) สําหรับเปน
เซลลแมบทในการสราง neutrophils และ monocytes colony forming unit - erythroid (CFU-E)
สําหรับเปนเซลลแมบทในการสรางเม็ดเลือดแดง colony forming unit – megakaryocyte (CFU-
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Mg) สําหรับเปนเซลลแมบทในการสรางเกล็ดเลือด และ committed stem cells ของ lymphocytes (CSC-Ly) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงการสราง granulocytes และ monocytes จาก stem cells
วิวัฒนาการของ CFU-GM ซึ่งเปนเซลลแมบทของ neutrophil นั้นมีการเปลี่ยนแปลงรูป
ของเซลลเปนระยะๆตามลําดับคือ myeloblast promyelocyte myelocyte metamyelocyte
band form และ neutrophil เปนระยะสุดทายวิวัฒนาการดังกลาวนี้เกิดขึ้นในไขกระดูกใชเวลา
ประมาณ 7-14 วัน เมื่อ neutrophil เจริญเติบโตเต็มที่จะเคลื่อนยายเขาสูกระแสโลหิตตอไป
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กลไกการเกิด agranulocytosis
มีหลายกลไกที่นาจะเปนไปไดวายาเหนี่ยวนําใหเกิด agranulocytosis ซึ่งรวมทั้งการตาน
การสรางเม็ดเลือดขาวจากระบบภูมิคุมกันที่สราง antibody หรือเกิดจาก metabolite ของยา ดัง
ภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงกลไกที่นาจะเปนไปไดของยาที่เหนี่ยวนําใหเกิด agranulocytosis
Lekhakula and Swasdikul (1991:121-129) ทําการศึกษาแบบยอนหลังเรื่องยาที่
เหนี่ยวนําใหเกิดภาวะ agranulocytosis โดยศึกษาจากผูปวยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล
คณะแพทยศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร จํ า นวน 31 รายและโรงพยาบาลคณะ
แพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจํานวน 25 ราย ในระหวางป คศ. 1976-1988 พบวา
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14% เกิดจากยาปฏิชีวนะ 9% เกิดจากยากลุม antithyroid 7% เกิดจากยารักษาวัณโรค 7% เกิ ด
จาก NSAIDs นอกจากนั้นยังมียาอื่นๆที่ไมทราบชนิดของยา พบ onset ของการเกิด agranulocytosis ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงระยะเวลาในการเกิด agranulocytosis หลังจากไดรับยาชนิดตาง ๆ (N = 56)
onset
นอยกวา 7 วัน
8 – 14 วัน
15 – 21 วัน
4 – 6 สัปดาห
มากกวา 6 สัปดาห

จํานวนผูปวย (ราย)
10
12
9
8
17

รอยละ
17.9
21.4
16.1
14.3
30.4

พบวาเวลาของการเกิด neutropenia เฉลี่ย 6.8 + 4.5 วัน (median 6.8 ชวงเวลาการเกิด
2 – 21 วัน) ภายหลังจากหยุดยาแลว และมี 7 รายเสียชีวิตจากภาวะ agranulocytosis ผูปวย 56
รายมีอาการแสดงทางคลินิกของภาวะ agranulocytosis สรุปดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงอาการทางคลินิกของภาวะ agranulocytosis จากยาชนิดตางๆ
อาการทางคลินิก
จํานวนผูปวย (ราย)
รอยละ
ไข
56
100
Severe prostration
56
100
เจ็บคอ
22
39.3
ผื่น
4
7.1
แผลในปาก
3
5.4
ปวดทอง
2
3.6
ทองเสีย
2
3.6
ปวดเหงือก
1
1.8
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การศึกษากลไกการเกิด agranulocytosis จากยา clozapine (Gerson and
Meltzer1992:17-25)
จากการทบทวนลักษณะการเกิด agranulocytosis จาก clozapine สรุปไดวาเปนการเกิด
แบบ delayed onset โดยประมาณรอยละ 76 ของผูปวยที่เกิด agranulocytosis อยูระหวาง
สัปดาหที่ 4 ถึงสัปดาหที่ 18 ซึ่งอาจจะเปนเพราะวาขนาดยาที่ใชจะเริ่มจาก 25-50 มิลลิกรัมตอวัน
แลวไตเตรทเพิ่มขึ้นเปน 300-600 มิลลิกรัมตอวัน ภายใน 4-6 สัปดาห พบวาบางราย เมื่อเม็ดเลือด
ขาวเริ่มจะลดลง ภาวะ agranulocytosis เกิดขึ้นอยางรวดเร็วภายใน 2-5 วัน ในบางรายมีการ
คอยๆลดลงของเม็ดเลือดขาวกอนจะเริ่มเกิด agranulocytosis ในขณะที่บางรายเกิดการลดลง
ของเม็ดเลือดขาวแตไมไดลดลงจนเกิด agranulocytosis และพบวาบางรายเมื่อหยุดยา clozapine เนื่องจาก neutrophils ลดลงต่ํากวา 1000 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตรก็ยังเกิดภาวะ
agranulocytosis หลังหยุดยา 14-24 วัน
การศึกษากลไกการเกิด agranulocytosis จากระบบภูมิคุมกัน (immune mechanism)
ทําการศึกษาในหลอดทดลอง โดยนําเลือดภายใน 48 ชั่วโมงที่เริ่มเกิด agranulocytosis จาก
ผูปวย 5 ราย เติมลงใน haematopoietic stem cell colony ไมพบวาเกิดการยับยั้งการเติบโตของ
CFU-GM stem cell แสดงวา antibody ไมไดทําลาย stem cell โดยตรง ดังนั้นในการศึกษาตอไป
ควรใชเลือดภายใน 48 ชั่วโมงที่เริ่มเกิด agranulocytosis ผสมกับ clozapine หรือ metabolite
ของ clozapine เพื่อศึกษาผลทางระบบภูมิคุมกัน ซึ่งปจจุบันยังสรุปไดไมชัดเจนวา antibody มีผล
ตอการกดการสรางไขกระดูกในผูปวยที่เกิด agranulocytosis จากยา clozapine
การศึกษาความเปนไปไดของกลไกการเกิดพิษ (toxic mechanism) ของ clozapine ที่ทํา
ใหเกิด agranulocytosis ซึ่งทดสอบสมมติฐานวา clozapine หรือ metabolite (N-desmethyl
clozapine และ N-oxide clozapine) ที่เปนตัวกอใหเกิดพิษ ตอ haematopoietic stem cells ใน
ไขกระดูก พบวา N-desmethyl clozapine จากเลือดของผูปวยที่ไดรับ clozapine เปนตัวทําให
เกิดพิษตอ CFU-GM โดยมีคา IC 50 ประมาณ 3 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งเปนคาที่สูงกวาความเขมขน
ปกติที่พบในเลือด 3-5 เทา เทานั้น (คา IC 50 คือ drug concentration producing 50% inhibition of cell growth) จึงเปนไปไดทั้งสองลักษณะวา N-desmethyl clozapine กอใหเกิด agranulocytosis ประการแรกคือ ผูปวยที่เกิด agranulocytosis เกิด hypersensitivity ตอ clozapine
หรือ N-desmethyl clozapine ประการที่สองคือ ผูปวยตอบสนองตอ metablites แตกตางกันและ
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มีผลเพิ่มความเขมขนของ N-desmethyl clozapine จึงควรมีการประเมินความสัมพันธของ
ระดับ N-desmethyl clozapine ในเลือดตอระยะเวลาของการเกิด agranulocytosis หรือ neutropenia ตอไป เพื่อนําผลที่ไดจากการตรวจวัดระดับ N-desmethyl clozapine มาประกอบการ
พิจารณาหยุดยาเพื่อปองกันการเกิด agranulocytosis ตอไป
Pfister (1992: 242-244) ศึกษาผูปวยชาวอเมริกันที่เกิดภาวะ agranulocytosis จากการ
ใชยา clozapine พบวา Human leukocyte antigens เปนชนิด HLA-B16, Variant B 39 DR4
DQW 3 haplotype ซึ่งคลายกับที่ Liberman และคณะ ไดพบในชาวยิว มีความเปนไปไดวา HLAB16,DR4 และ DQW3 haplotype จะเปนตัวทํานายการเกิด agranulocytosis

บทที่3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับเม็ดเลือดขาวจาก clozapine ในผูปวยจิตเวชที่มา
รั บ การรั ก ษาที่ โ รงพยาบาลศรี ธัญ ญา โดยการศึ ก ษาเป น แบบการเฝ า สั ง เกตแบบไปข า งหน า
(prospective observational study) ในผูปวย100 ราย เก็บขอมูลจากใบรายงานผลการตรวจ
เลือดจากหองปฏิบัติการ ใบบันทึกการสั่งใชยา (medical order sheet ) ใบบันทึกประวัติการ
รักษาพยาบาลผูปวย (OPD card)

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนผูปวยจิตเวชที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา
กลุมตัวอยางเปนผูปวยจิตเวชที่เขาพักรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลในชวงเดือนมกราคม 2546 ถึง
สิงหาคม 2546

เกณฑการคัดเลือกผูปวยเขารวมการวิจัย (Inclusion criteria)
1. ผูปวยที่แพทยสั่งใชยา Clozapine เปนครั้งแรก
2. ผูปวยหรือญาติยินยอมใหความรวมมือในการวิจัย และใหความรวมมือในการเจาะ
เลือดสัปดาหละครั้งเปนเวลาติดตอกัน 18 สัปดาห

เกณฑการคัดเลือกผูปวยออกจากการวิจัย (Exclusion criteria)
1.
2.
3.
4.
5.

ผูปวยทีม่ ีประวัติเปนโรคลมชัก
ผูปวยตั้งครรภหรือใหนมบุตร
ผูปวยทีม่ ีประวัติเปนโรคตับแข็ง
ผูปวยเปนใบ หูหนวก ตาบอด
ผูปวยทีเ่ ปนโรคเกี่ยวกับไขกระดูกหรือมีความผิดปกติของระบบเลือด

วิธีดําเนินการ
เมื่อไดรับอนุมัติโครงการวิจยั จากผูอาํ นวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เภสัชกรประสานงาน
กับองคกรแพทย พยาบาลหัวหนางานผูป วยนอกและผูปวยใน ชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัย
และ ขอความรวมมือ ในการสงตรวจเลือดผูปวยกอนการใชยา clozapine รวมทัง้ การสงตรวจ
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เลือดสัปดาหละครั้งติดตอกันจนครบ 18 สัปดาห โดยแพทยบนั ทึกลงในใบบันทึกการสั่งใชยาและ
แจงเภสัชกรทราบ จากนั้นเภสัชกรพบผูปวยหรือญาติเพื่อขอความยินยอมเขารวมโครงการวิจยั
พรอมลงนามยินยอมเปนลายลักษณอกั ษร (ภาคผนวก ก) กรณีที่ญาติมอบอํานาจใหพยาบาล
หัวหนาหอผูปว ยดําเนินการแทน เภสัชกรพบหัวหนาหอผูปวยเพื่อลงนามยินยอมแทนโดยเภสัชกร
ชี้แจงรายละเอียดแกผูปวยหรือญาติ (ภาคผนวก ข) ในรายที่ยนิ ยอมเขารวมโครงการ เภสัชกรจะติด
บัตรเขียว (ภาคผนวก ค) หนาแบบบันทึกการรักษาพยาบาลผูปวย (OPD card) และ/หรือหนาแฟม
ผูปวยใน เพื่อเปนการสื่อสารทําความเขาใจกับแพทยและพยาบาลกรณีผูปวยยายหอผูปว ยกอน
ครบ 18 สัปดาห ประมาณ 40 % ของผูปวยจะไดรับการเจาะเลือดเพือ่ สงตรวจทางหองปฏิบัติการ
ในวันพุธ สวนที่เหลือจะไดรับการตรวจเลือดในวันอืน่ ๆ ของสัปดาห และผลการตรวจเลือดจะถูกสง
มาทีห่ อผูปวยในวันศุกร หลังจากเริ่มใชยาพยาบาลหอผูปว ยจะสงเลือดผูปวยใหหองปฏิบตั ิการ
ตรวจระดับเม็ดเลือดขาวสัปดาหละครั้งติดตอกัน 18 สัปดาห ประมาณ 40% ของผูปวยจะไดรับ
การเจาะเลือดเพื่อสงตรวจทางหองปฏิบัตกิ ารในวันพุธ สวนที่เหลือจะไดรับการตรวจในวันอื่นๆของ
สัปดาหและผลการตรวจเลือดจะถูกสงมาทีห่ อผูปวยในวันศุกร เภสัชกรติดตามผลการตรวจระดับ
เม็ดเลือดขาวจากใบรายงานผลการตรวจเลือดจากหองปฏิบัติการสัปดาหละครั้งในวันเสารหรือ
อาทิตย ที่หอผูปวย กรณีทผี่ ูปวยกลับบานกอนครบ 18 สัปดาหแพทยจะจายยาใหพอใชในเวลา 1
สัปดาห พรอมนัดผูปวยกลับมาพบแพทยที่งานผูปวยนอกทุกสัปดาห ผูปว ยไดรับการตรวจเลือด
และทราบผลการตรวจเลือดภายในวันเดียวกัน ผูปว ยพบเภสัชกรทีห่ องใหคําปรึกษาเรื่องยาทุกครั้ง
หลังพบแพทยเพื่อติดตามการใชยาตามสัง่ (compliance) และแนะนําการปฏิบัติตัว

การเก็บขอมูล
เก็บขอมูลโดยใชแบบบันทึกขอมูลที่สรางขึ้น (ภาคผนวก ง) ขอมูลที่เก็บประกอบดวย ชื่อ
นามสกุล เพศ อายุ การวินิจฉัย ขนาดยาที่ไดรับ ผลการตรวจระดับเม็ดเลือดขาวกอนเริ่มใชยาและ
ติดตอกันทุกสัปดาห 18 สัปดาห รวมทั้งสิ้น 19 ครั้ง ยาที่ใชรวมดวย สาเหตุที่หยุดใชยากอนครบ
18 สัปดาห การติดตามการใชยากรณีผูปวยนอก โดยเก็บขอมูลจากใบรายงานผลการตรวจเลือด
จากหองปฏิบัติการ ใบบันทึกการสั่งใชยา และใบบันทึกประวัติการรักษาพยาบาลผูปวย (OPD
card)

การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS version 11.5 โดยขอมูลเชิงพรรณนาแสดงในรูปจํานวน รอยละ
มัธยฐาน คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคํานวณอุบัติการณโดยวิธี Kaplan Meier

บทที่4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับเม็ดเลือดขาวจาก clozapine ในผูปวยจิตเวช
โรงพยาบาลศรีธัญญา เปนการศึกษาแบบสังเกตโดยติดตามไปขางหนา โดยศึกษาในผูปวยที่
เขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและไดรับ clozapine เปนครั้งแรกจํานวน 100 ราย ติ ด ต า ม ผ ล
การตรวจเลือดทุกสัปดาหเปนเวลา 18 สัปดาห ในกรณีที่แพทยอนุญาตใหผูปวยกลับบานไดกอน
ครบ 18 สัปดาหจะนัดผูปวยเพื่อมารับยาและติดตามผลการตรวจเลือดที่งานบริการผูปวยนอก
สัปดาหละครั้งจนครบ 18 สัปดาห จากจํานวนผูปวยทั้งหมด 100 ราย มีผูปวยจํานวน 17 รายที่
ติดตามขอมูลไดไมครบตามกําหนด โดยที่ 16 รายเปนผูปวยใชสิทธิการรักษาในโครงการประกัน
สุขภาพถวนหนา 30 บาทซึ่งตนสังกัดไมสงตัวผูปวยมารักษาตอเนื่อง และมี 1 รายหลบหนีออก
จากโรงพยาบาล มีผูปวยจํานวน 8 รายที่แพทยอนุญาตใหกลับไปรักษาตัวตอที่บานโดยนัด
ติดตามผลการตรวจเลือดและมารับยาตอที่งานบริการผูปวยนอกสัปดาหละครั้ง ผลการวิจัยแบง
ออกเปน 2 สวนดังตอไปนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุม ผูปวย
สวนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของระดับเม็ดเลือดขาว

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมผูปวย
มีผูปวยเพศหญิง 70 รายและเพศชาย 30 ราย อายุเฉลี่ย 42.34 ป เพศหญิงมีอายุเฉลี่ย
มากกวาเพศชาย คือ 43.57 ป และ 39.47 ป ตามลําดับ (ตารางที่ 6 ) ผูปวยที่อายุมากที่สุดคือ 88
ป ผูปว ยที่อายุนอยที่สุดคือ 18 ป โดยเพศหญิงอายุนอยที่สุดคือ 18 ป อายุมากทีส่ ุดคือ 88 ป
สวนเพศชายอายุนอยที่สุดคือ 25 ป อายุมากที่สุดคือ 55 ป
ขนาดยาที่ผูปวยไดรับอยูระหวาง 100 – 600 มิลลิกรัมตอวัน คาเฉลี่ยขนาดยาสูงสุดตอวัน
คือ 249.50 มิลลิกรัม โดยเพศหญิงมีคาเฉลี่ยขนาดยาสูงสุดตอวันมากกวาเพศชาย คือ 255.36
และ 235.83 มิลลิกรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 7 ) ขนาดยาสูงสุดตอวันของเพศหญิงคือ 600
มิลลิกรัม
37
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ขนาดยาต่าํ สุดตอวันคือ 100 มิลลิกรัม สวนเพศชายขนาดยาสูงสุดตอวันคือ 400 มิลลิกรัม ขนาดยา
ต่ําสุดตอวันคือ 100 มิลลิกรัม
ตารางที่ 7 ขอมูลทั่วไปผูป วย
จํานวน (คน)
อายุ (ป) (mean + SD)
ขนาดยาสูงสุดตอวัน(มิลลิกรัม)(mean + SD)
จํานวนเม็ดเลือดขาวกอนการใชยา

หญิง
70
43.57+12.39
255.36+ 75.89

ชาย
30
39.47+ 8.1
235.83+ 70.31

รวม
100
42.34+ 11.39
249.50+ 74.45

7117+ 1968.68
(4200 – 11700)

7870+ 2888.88
(4300 – 19200)

7385+ 2290.80
(4200 – 19200)

27
2
1
-

62
3
4
1

89
5
5
1

9
2
2

42
22
6
4

51
22
8
6

(เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร)

(mean + SD)
(range)
การวินิจฉัยโรค
- schizophrenia
- psychosis
- schizo – affective disorder
- bipolar disorders
ยาอื่นที่ใชรวมดวย
- trihexylphenidyl
- diazepam
- haloperidol
- lorazepam

สวนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงระดับเม็ดเลือดขาว
การเปลี่ยนแปลงของ neutrophils
ตลอดระยะเวลาการติดตามผลในผูปวยแตละรายเปนเวลา 18 สัปดาห พบผูปวยที่เกิด
ภาวะการเพิ่มขึ้นและหรือลดลงของจํานวนเม็ดเลือดขาว โดยการเปรียบเทียบกับชวงคาปกติทาง
หองปฏิบัติการคือ 55 – 75% (Hummer et al 1994: 429 - 432) พบการเพิ่มขึ้นของ neutrophils ซึ่ง
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มีคามากกวา 75% จํานวน 71 ราย คิดเปนอุบัติการณรอยละ71 เกิดการลดลงของ neutrophils ซึ่งมี
คานอยกวา 55% จํานวน 17 ราย คิดเปนอุบัติการณรอยละ 17 และมีผูปวยที่มีระดับ neutrophils
เพิ่มขึ้นและลดลงในรายเดียวกัน 11 ราย คา mean survival time ของการเพิ่มขึ้นของ neutrophils
คือ 55 วัน (95% CI 45 – 64 วัน) คา mean survival time ของการลดลงของ neutrophils คือ 111
วัน (95% CI 104 - 118 วัน) (ตาราง 8) การเปลี่ยนแปลงของระดับ neutrophil ในผูปวยที่ไมเกิด
ภาวะ neutropenia ตลอดชวงเวลาของการศึกษาแสดงในภาพที่ 3
การเปลี่ยนแปลงของ lymphocytes
จากการเปรียบเทียบกับคาปกติทางหองปฏิบัติการ คือ 15 – 40% (Hummer et al 1994 :
429 - 432) พบการเพิ่มขึ้นของ lymphocytes ซึ่งมีคามากกวา 40% จํานวน 4 ราย คิดเปน
อุบัติการณรอยละ 4 เกิดการลดลงของ lymphocytes ซึ่งมีคานอยกวา 15% จํานวน 30 ราย คิดเปน
อุบัติการณรอยละ 30และมีผูปวยที่มีระดับ lymphocytes เพิ่มขึ้นและลดลงในรายเดียวกัน 3 ราย
คา mean survival time ของการเพิ่มขึ้นของ lymphocytes คือ 123 วัน (95% CI 120 - 126 วัน) คา
mean survival time ของการลดลงของ lymphocytes คือ 97 วัน (95% CI 88 – 106 วัน) (ตาราง 8)
การเพิม่ ขึ้นของ eosinophils
พบผูปวยที่มกี ารเพิ่มขึน้ ของ eosinophils สูงมากกวา 4%(คาปกติทางหองปฏิบัติการ 0 – 4
%) จํานวน 40 ราย คิดเปนอุบัติการณรอยละ 40 คา mean survival time 84 วัน (95%CI 74 – 95
วัน)
การเพิม่ ขึ้นของ monocytes
พบผูปวยที่มกี ารเพิ่มขึน้ ของ monocytes ซึ่งมีคามากกวา 10% (คาปกติทางหองปฏิบัติการ
4 – 10 %) จํานวน 58 ราย คิดเปนอุบัติการณรอยละ 58 คา mean survival time 60 วัน ( 95% CI
48 – 71 วัน)
การเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดขาวแสดงในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 การเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดขาวภายหลังจากใชยา clozapine
เม็ดเลือดขาว
อัตราการเกิดการเปลี่ยนแปลง*
จํานวน (ราย) หรือ %

neutrophils
เพิ่มขึน้
ลดลง
lymphocytes
เพิ่มขึน้
ลดลง
Eosinophils
เพิ่มขึ้น
Monocytes
เพิ่มขึน้

mean survival time

95% CI

ชวงคาปกติทาง
หองปฏิบัติการ**
55 - 75 %

71
17

55
111

45 – 64
104 - 118
15 – 40 %

4
30

123
97

120 - 126
88 - 106
0–4%

40

84

74 - 95
4 – 10 %

58

60

48 - 71

* : คํานวณโดย Kaplan - Meier
** : ที่มา Hummer et al (1994 : 429 -432)
เพิ่มขึ้น : มีคามากกวาคาสูงสุดของชวงคาปกติทางหองปฏิบัติการ
ลดลง : มีคานอยกวาคาต่ําสุดของชวงคาปกติทางหองปฏิบัติการ
Neutropenia
ตลอดระยะเวลาการติดตามผลในผูปวยแตละรายเปนเวลา 18 สัปดาห พบผูปวยที่เกิด
ภาวะ neutropenia จํานวน 6 ราย เปนเพศหญิงทั้งหมด คิดเปนอุบัติการณรอยละ 6 ผูปวย 3 ราย
เกิด transient neutropenia อีก 2 รายเกิดภาวะ recurrent transient neutropenia และ 1 รายเกิด
ภาวะ agranulocytosis และเสียชีวิต ภาวะ neutropenia เกิดเร็วที่สุดในสัปดาหที่ 3 และเกิดชา
ที่สุดในสัปดาหที่ 17 หลังจากไดรับยา ในผูปวย 3 ราย ระดับเม็ดเลือดขาวกลับสูภาวะปกติภายใน 2
สัปดาห อีก 2 รายกลับสูภาวะปกติในเวลา1 สัปดาห ทั้งนี้ระดับเม็ดเลือดขาวกลับสูภาวะปกติได
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ในผูปวยทุกราย (ยกเวนรายที่เกิด agranulocytosis) โดยไมมีการปรับลดขนาดยา ระดับเม็ดเลือด
ขาวกลับสูภาวะปกติภายในเวลาเฉลี่ย 1.4 สัปดาห ขนาดยาที่ใช (median) ในผูปวยเหลานี้เทากับ
200 มิลลิกรัมตอวัน การเปลี่ยนแปลงของจํานวน neutrophil ในผูปวยที่ไมเกิดภาวะ neutropenia
แสดงในภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของจํานวนเม็ดเลือดขาวในผูปวยที่เกิดภาวะ neutropenia แสดง
ในภาพที่ 4 – 7 Kaplan – Meier curve ของการเกิดภาวะ neutropenia แสดงในภาพที่ 8
cumulative incidence curve ของการเกิดภาวะ neutropenia แสดงในภาพที่ 9
neutrophil counts (cell/mm3)
6200
5800
5400
5000
4600
N=77

N=81

N=82

N=85

N=86

N=94

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 weeks
6 7of follow-up
8 9

ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของจํานวน เม็ดเลือดขาวในผูปวยที่ไมเกิดภาวะ neutropenia
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ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของจํานวนเม็ดเลือดขาวในผูป วยทีเ่ กิดภาวะ Neutropenia

43

ผูปวยรายที่ 1
neutrophil counts (cell/mm3)
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ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของจํานวนเม็ดเลือดขาวในผูป วยทีเ่ กิดภาวะ
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Recurrent transient neutropenia

Progressive neutropenia
Neutrophil counts (cell/mm3)
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ภาพที่ 6 การเปลี่ยนแปลงของจํานวนเม็ดเลือดขาวในผูป วยทีเ่ กิดภาวะ progressive
neutropenia

Transient neutropenia ผูปวยรายที่ 1
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Transient neutropenia ผูปวยรายที่ 2
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5000
4000
3000
2000
1000
0
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

weeks of follow-up

Transient neutropenia ผูปวยรายที่ 3
neutrophil counts (cell/ mm3)
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ภาพที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของจํานวนเม็ดเลือดขาวในผูป วยภาวะ transient neutropenia
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Cumulative Survival
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ภาพที่ 8 Kaplan – Meier Curve ของการเกิดภาวะ neutropenia
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% cumulative incidence of neutropenia
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ภาพที่ 9 cumulative incidence curve ของการเกิดภาวะ neutropenia
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Leucocytosis
ตลอดระยะเวลาการติดตามผลในผูปวยแตละรายเปนเวลา 18 สัปดาห พบผูปว ยที่เกิด
ภาวะ leucocytosis จํานวน 36 ราย คิดเปนอุบัติการณรอยละ36 ขนาดยาที่ใช (median) ในผูปวย
เหลานี้เทากับ 200 มิลลิกรัมตอวัน ภาวะ leucocytosis เกิดเร็วที่สุดในสัปดาหที่ 1 และเกิดชาที่สุด
ในสัปดาหท1ี่ 4

Cumulative Survival
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0
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ภาพที่ 10 Kaplan – Meier Curve ของการเกิดภาวะ Leucocytosis
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Eosinophilia
ตลอดระยะเวลาการติดตามผลในผูปวยแตละรายเปนเวลา 18 สัปดาห พบผูปวยที่เกิด
ภาวะ eosinophilia จํานวนราย คิดเปนอุบัติการณรอยละ 44 ขนาดยาที่ใช (median) ในผูปวย
เหลานี้เทากับ 200 มิลลิกรัมตอวัน ภาวะeosinophil เกิดเร็วที่สุดในสัปดาหที่ 1 และเกิดชาที่สุดใน
สัปดาหที่ 8
Cumulative
1.1 Survival
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ภาพที่ 11 Kaplan – Meier Curve ของการเกิดภาวะ Eosiophilia

140

50

Agranulocytosis
จากการศึกษา พบผูปว ยเพศหญิง 1 ราย อายุ 46 ป เสียชีวิตภายหลังจากใชยา clozapine
ได 3 สัปดาห แพทยลงความเห็นวาเกิดภาวะ agranulocytosis มีการติดเชื้อในกระแสโลหิต โดย
ขนาดยาที่ไดรับคือ 150 มิลลิกรัมตอวัน จํานวนเม็ดเลือดขาวกอนการใชยาคือ 5000 เซลลตอ
ลูกบาศกมิลลิเมตร จํานวนเม็ดเลือดขาวตั้งแตสัปดาหแรกจนถึงสัปดาหที่ 3 มีคา 5900 6900 และ
2100 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร ตามลําดับ ดังภาพที่ 12

WBC counts cell/mm3
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ภาพที่ 12 การเปลี่ยนแปลงจํานวนเม็ดเลือดขาวของผูปว ยทีเ่ กิด agranulocytosis

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับเม็ดเลือดขาวจาก clozapine ในผูปวยจิตเวช
โรงพยาบาลศรีธัญญา ในรูปแบบการศึกษาแบบสังเกตติดตามไปขางหนาครั้งนี้ ไดทําการเก็บ
ขอมูลผูปวยในโรงพยาบาลศรีธัญญา อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในระหวางเดือนมกราคม พ.ศ.
2546 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2546 โดยคัดเลือกผูปวยที่แพทยสั่งใชยา clozapine เปนครั้งแรก และ
ใหความรวมมือในการเจาะเลือดสัปดาหละครั้งติดตอกัน 18 สัปดาห กรณีที่ผูปวยกลับบานกอน
ครบกําหนด 18 สัปดาห แพทยจะจายยาใหพอใชในเวลา 1 สัปดาห และนัดผูปวยกลับมารับยา
และตรวจเลือดทุกสัปดาห ซึ่งพบวาผูปวยเหลานี้ใหความรวมมือดีในการใชยา ติดตามผลการ
ตรวจนับเม็ดเลือดขาวในผูปวยทุกราย ขอมูลที่ไดทั้งหมดนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสถิติ
SPSS version 11.5 ซึ่งผลการศึกษาสามารถวิจารณและสรุปได ดังนี้
1. เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับเม็ดเลือดขาวในผูป วยจิตเวชที่ใช clozapine โดยเกิดภาวะ
leucocytosis รอยละ 36 เกิดภาวะ eosinophilia รอยละ 44 โดยเกิดแบบชั่วคราวสามารถกลับสู
สภาพปกติไดโดยไมไดปรับลดขนาดยา
และจากการเปรียบเทียบกับชวงคาปกติทาง
หองปฏิบัติการ (Hummer et al 1994 : 429-432) มีการเพิ่มขึน้ ของ lymphocytes รอยละ 4 และ
เกิดการลดลงรอยละ 30
พบการเพิม่ ขึ้นของ eosinophil รอยละ 40 พบการเพิม่ ขึ้นของ
monocytes รอยละ 58 มีการเพิม่ ขึ้นของ neutrophil รอยละ 71 และเกิดการลดลงรอยละ 17
พบวามีความแตกตางจากการศึกษาของ Hummer et al (1994: 429-432) ซึ่งมีการเพิ่มขึน้ ของ
lymphocytes รอยละ 69.1 และเกิดการลดลงรอยละ 28.5 พบการเพิ่มขึ้นของ eosinophil รอย
ละ 61.7 พบการเพิม่ ขึ้นของ monocytes รอยละ 69 และเกิดการลดลงของ monocytes รอยละ
74.1 มีการเพิม่ ขึ้นของ neutrophil รอยละ 43.8 และเกิดการลดลงรอยละ 88.4
แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงระดับเม็ดเลือดขาว พบวามีการเพิ่มขึน้ และลดลงในทุก 1
สัปดาห ไมสามารถทํานายหรือคาดการณไดวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อไรและนานเทาไร เกิด
การเปลี่ยนแปลงแบบชั่วคราวสามารถกลับสูภาวะปกติไดโดยไมไดปรับลดขนาดยา
การตรวจ
เลือดทุกสัปดาหนาจะเปนการติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับเม็ดเลือดขาวที่ดที ี่สุด
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2. เกิดภาวะ neutropenia รอยละ 6 โดยมี 3 ราย (รอยละ 3) เกิด transient neutropenia
มี 2 ราย (รอยละ 2) เกิด recurrent transient neutropenia และ โดยที่ภาวะ recurrent และ
transient neutropenia สามารถกลับสูส ภาพปกติไดโดยไมไดมีการปรับลดขนาดยา และมี 1 ราย
(รอยละ 1) เกิด progressive เปน agranulocytosis
การเกิด neutropenia แบบ recurrent transient จํานวน 2 ราย โดย 1 รายเกิด
neutropenia 3 ครั้ง คือเกิดในสัปดาหที่ 15 16 และ 18 และอีก 1 รายเกิด neutropenia 2 ครั้ง
คือในสัปดาหที่ 13 และ 18 เกิด neutropenia แบบ transient จํานวน 3 ราย โดยเกิดในสัปดาหที่
13 15 และ 17 ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของ Hummer et al (1994 : 429 – 432) ที่ศึกษาแบบ
ยอนหลังพบวาเกิด progressive neutropenia รอยละ 5.5 recurrent transient neutropenia รอย
ละ 7.2 และ transient neutropenia รอยละ 14.9 แตระยะเวลากลับสูสภาพปกติเฉลี่ยภายใน 1.4
สัปดาหเทากัน คา medianขนาดยาขณะเกิด neutropenia คือ 200 มิลลิกรัมตอวัน
คา
neutrophil ต่ําสุดคือ 1280 คา neutrophil สูงสุดคือ 1980 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร
ระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่เกิด neutropenia คือ 3 สัปดาห ระยะเวลาที่เกิดชาที่สุดคือ 17 สัปดาห คา
mean survival time ของการเกิด neutropenia คือ 123 วัน คา cumulative survival 0.93
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบดวย kaplan Meier ไมพบความแตกตางทีม่ ีนยั สําคัญของ
เพศตอการเกิด neutropenia เนื่องจากมีการเกิด neutropenia นอย ทั้งๆที่ในการวิจัยครั้งนี้ผูปวยที่
เกิดภาวะ neutropenia เปนเพศหญิงทัง้ 6 ราย
ผูปวยทีเ่ กิดภาวะ transient neutropenia จํานวน 3 ราย ดังนี้
รายที่ 1 หญิงไทย โสด อายุ 39 ป สูง 166 เซนติเมตร น้าํ หนัก 52 กิโลกรัม การศึกษาจบชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 มีอาการทางจิตมานานประมาณ 20 ป เคยชักเมื่ออายุ 16 ป หลังจากนัน้ พูด
ไมได ไมเคยมีประจําเดือน จิตแพทยวนิ ิจฉัย schizophrenia ญาตินําสงโรงพยาบาลดวยอาการ
ทางจิตกําเริบ อาละวาดทําลายขาวของ และทํารายมารดา รองไห หัวเราะเรื่อยเปอย ประวัติการ
ใชยาตั้งแต 21 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ไดรับยา perphenazine 8 มิลลิกรัม หลังอาหาร 2 เม็ด เชา เย็น
benzhexol 2 มิลลิกรัม หลังอาหาร 1 เม็ด เชา เย็น chlorpromazine 100 มิลลิกรัม 2 เม็ด กอนนอน
และ perphenazine 25 มิลลิกรัม ฉีดเขากลามเนื้อ ทุก 1 เดือน เมือ่ 24 เมษายน 2546 จิตแพทย
ปรับการรักษาโดยใหยา clozapine 50 มิลลิกรัม วันละครั้งกอนนอน 3 วัน จากนัน้ ใหขนาด 100
มิลลิกรัมกอนนอน 3 วัน จากนั้นใหขนาด 200 มิลลิกรัมกอนนอน benzhexol 2 มิลลิกรัม หลัง
อาหาร 1 เม็ด เชา เย็น ผูปวยมีจํานวนเม็ดเลือดขาวกอนการใชยา clozapine 5800 เซลลตอ
ลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil 2550 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร ผลเลือดอยูในเกณฑปกติจนถึง
สัปดาหที่ 12 จํานวนเม็ดเลือดขาว 5500 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil 2805 เซลลตอ
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ลูกบาศกมิลลิเมตร สัปดาหที่ 13 เกิด transient neutropenia จํานวนเม็ดเลือดขาว 4600 เซลลตอ
ลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil 1564 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร สัปดาหที่ 14 กลับสูภาวะปกติ
จํานวนเม็ดเลือดขาว 6600 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil 3168 เซลลตอลูกบาศก
มิลลิเมตร ผูปวยรายนี้เกิดภาวะ transient neutropenia 1 สัปดาหแลวกลับสูภาวะปกติโดยไมมี
อาการผิดปกติทางคลินิก
รายที่ 2 หญิงไทย โสด อายุ 55 ป สูง 156 เซนติเมตร น้าํ หนัก 54 กิโลกรัม การศึกษาจบชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ญาตินําสงดวยอาการ อาละวาด ทําลายขาวของในบาน ทํารายมารดา
กลางคืนไมนอน รับไวรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 จิตแพทยวินจิ ฉัย
schizophrenia ประวัติการใชยาตั้งแต 12 กุมภาพันธ 2545 ไดรับยา perphenazine 50 มิลลิกรัม
ฉีดเขากลามเนื้อเดือนละครัง้ chlorpromazine 100 มิลลิกรัม หลังอาหาร วันละ 4 ครั้ง เชา
กลางวัน เย็น และกอนนอน เมื่อ 24 เมษายน พ.ศ. 2546 จิตแพทยปรับการรักษาโดยใหยา
clozapine 100 มิลลิกรัม ครึ่งเม็ด วันละครั้ง กอนนอน 3 วัน จากนั้นใหขนาด100 มิลลิกรัม กอน
นอน 3 วัน จากนั้นใหขนาด 150 มิลลิกรัม กอนนอน ผูปวยมีจาํ นวนเม็ดเลือดขาวกอนการใชยา
clozapine 5700 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil 3420 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร ผล
เลือดอยูในเกณฑปกติจนถึงสัปดาหที่ 16 จํานวนเม็ดเลือดขาว 5900 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร
neutrophil 3009 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร สัปดาหที่ 17 เกิด transient neutropenia จํานวน
เม็ดเลือดขาว 4200 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil 1512 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร
สัปดาหที่ 18 กลับสูภาวะปกติจํานวนเม็ดเลือดขาว 6600 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil
3168 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร ผูปวยรายนีเ้ กิดภาวะ transient neutropenia 1 สัปดาหแลว
กลับสูภาวะปกติโดยไมมีอาการผิดปกติทางคลินกิ
รายที่ 3 หญิงไทย อายุ 53 ป สูง 159 เซนติเมตร น้ําหนัก 55 กิโลกรัม การศึกษาจบชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 มีอาการทางจิตมานานประมาณ 10 ป ญาตินาํ สงโรงพยาบาลดวยอาการทาง
จิตกําเริบ อาละวาดทํารายพอแมตัวเอง พูดคนเดียว หูแวว ตองลามโซไวบนบาน จิตแพทยวินิจฉัย
schizophrenia ปฏิเสธการแพยา สารเสพติด และโรคประจําตัว ประวัตกิ ารใชยาตั้งแต 20
กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 ไดรับยา perphenazine 8 มิลลิกรัม หลังอาหาร 2 เม็ด เชา เย็น benzhexol
5 มิลลิกรัม หลังอาหาร 1 เม็ด เชา เย็น chlorpromazine 100 มิลลิกรัม 1 เม็ด กอนนอน และ
haloperidol decanoate 50 มิลลิกรัม ฉีดเขากลามเนื้อ ทุก 1 เดือน เมื่อ 24 เมษายน 2546
จิตแพทยปรับการรักษาโดยใหยา clozapine 50 มิลลิกรัม วันละครัง้ กอนนอน 3 วัน จากนัน้ ให
ขนาด 100 มิลลิกรัม วันละครั้ง กอนนอน benzhexol 2 มิลลิกรัม หลังอาหาร 1 เม็ด เชา เย็น
diazepam 5 มิลลิกรัม 1 เม็ด กอนนอน ผูปวยมีจาํ นวนเม็ดเลือดขาวกอนการใชยา clozapine
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6000 เซลลตอ ลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil 3480 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร ผลเลือดอยูใน
เกณฑปกติจนถึงสัปดาหที่ 14 จํานวนเม็ดเลือดขาว 5200 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil
2860 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร สัปดาหที่ 15 เกิด transient neutropenia จํานวนเม็ดเลือดขาว
4000 เซลลตอ ลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil 1280 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร สัปดาหที่ 16
จํานวนเม็ดเลือดขาว 5100 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil 1785 เซลลตอลูกบาศก
มิลลิเมตร สัปดาหที่ 17 กลับสูภาวะปกติ จํานวนเม็ดเลือดขาว 5400 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร
neutrophil 2754 เซลลตอลูกบาศกมลิ ลิเมตร ผูปว ยรายนี้เกิดภาวะ transient neutropenia
ติดตอกัน 2 สัปดาหแลวกลับสูภาวะปกติโดยไมมีอาการผิดปกติทางคลินิก
ผูปวยทีเ่ กิดภาวะ recurrent transient neutropenia จํานวน 2 ราย ดังนี้
รายที่ 1 หญิงไทย โสด อายุ 42 ป สูง 150 เซนติเมตร น้ําหนัก 44 กิโลกรัม การศึกษาจบ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประวัติการคลอดปกติ มารดาเสียชีวิตตั้งแตผูปวยมีอายุ 6 เดือน บิดามี
ภรรยาใหม ยายเปนผูเลี้ยงดู มีอาการทางจิตมานานประมาณ 10 ป ปฏิเสธสารเสพติดและการแพ
ยา ญาตินาํ สงโรงพยาบาลดวยอาการทางจิตกําเริบ อาละวาดทําลายขาวของ ทํารายคนในบาน ดา
คนอื่นตลอดเวลา พูด ยิ้ม หัวเราะคนเดียว กลางคืนไมนอน
จิตแพทยวินิจฉัย
schizophrenia ประวัติการใชยาตั้งแต 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ไดรับยา haloperidol 10
มิลลิกรัม หลังอาหาร 1 เม็ด เชา เย็น benzhexol 2 มิลลิกรัม หลังอาหาร 1 เม็ด เชา เย็น
chlorpromazine 100 มิลลิกรัม 1 เม็ด กอนนอน lorazepam 2 มิลลิกรัม กอนนอน และ
haloperidol decanoate 100 มิลลิกรัม ฉีดเขากลามเนื้อ เดือนละครั้ง เมื่อ 24 เมษายน 2546
จิตแพทยปรับการรักษาโดยใหยา clozapine 50 มิลลิกรัม วันละครั้งกอนนอน 3 วัน จากนัน้ ให
ขนาด 100 มิลลิกรัมกอนนอน 3 วัน จากนัน้ ใหขนาด 150 มิลลิกรัมกอนนอน 3 วัน จากนั้นให
clozapine 100 มิลลิกรัม ครึ่งเม็ด หลังอาหารเชาเย็นและ 1 เม็ดกอนนอน benzhexol 2 มิลลิกรัม
หลังอาหาร 1 เม็ด เชา เย็น lorazepam 2 มิลลิกรัม กอนนอน ผูปวยมีจํานวนเม็ดเลือดขาวกอนการ
ใชยา clozapine 8900 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil 4361 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร
ผลเลือดอยูในเกณฑปกติจนถึงสัปดาหที่ 14 จํานวนเม็ดเลือดขาว 7800 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร
neutrophil 3744 เซลลตอ ลูกบาศกมิลลิเมตร สัปดาหที่ 15 เกิด transient neutropenia จํานวน
เม็ดลือดขาว 6000 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil 1800 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร
สัปดาหที่ 16 จํานวนเม็ดเลือดขาว 6800 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil 1904 เซลลตอ
ลูกบาศกมิลลิเมตร สัปดาหที่ 17 กลับสูภาวะปกติ จํานวนเม็ดเลือดขาว 7700 เซลลตอลูกบาศก
มิลลิเมตร neutrophil 4851 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร สัปดาหที่ 18 เกิด recurrent transient
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neutropenia จํานวนเม็ดเลือดขาว 5100 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil 1938 เซลลตอ
ลูกบาศกมิลลิเมตร ผูปวยรายนีเ้ กิดภาวะ transient neutropenia ในสัปดาหที่ 15 และ 16
ติดตอกัน 2 สัปดาห แลวกลับสูภาวะปกติ จากนัน้ เกิดภาวะ recurrent transient neutropenia ใน
สัปดาหที่ 18 โดยไมมีอาการผิดปกติทางคลินิก
รายที่ 2 หญิงไทย โสด อายุ 48 ป สูง 162 เซนติเมตร น้ําหนัก 51 กิโลกรัม การศึกษาจบ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีอาการทางจิตมานานประมาณ 20 ป ปฏิเสธสารเสพติดและการแพยา ญาติ
นําสงโรงพยาบาลดวยอาการทางจิตกําเริบ ชอบออกเที่ยวนอกบาน ไมยอมทานยา พูดเรื่อยเปอย
ดาหยาบคาย จิตแพทยวินิจฉัย schizophrenia ประวัติการใชยาตัง้ แต 5 เมษายน พ.ศ. 2544 ไดรับ
ยา lithium 300 มิลลิกรัม วันละครั้ง กอนนอน และ haloperidol decanoate 100 มิลลิกรัม ฉีดเขา
กลามเนื้อ เดือนละครั้ง เมื่อ 24 เมษายน 2546 จิตแพทยปรับการรักษาโดยใหยา clozapine 50
มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเชา เย็น และ 100 มิลลิกรัม กอนนอน benzhexol 2 มิลลิกรัม
หลังอาหาร 1 เม็ด เชา เย็น ผูปวยมีจํานวนเม็ดเลือดขาวกอนการใชยา clozapine 5100 เซลลตอ
ลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil 2397 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร ผลเลือดอยูในเกณฑปกติจนถึง
สัปดาหที่ 12 จํานวนเม็ดเลือดขาว 4100 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil 2050 เซลลตอ
ลูกบาศกมิลลิเมตร สัปดาหที่ 13 เกิด transient neutropenia จํานวนเม็ดลือดขาว 3500 เซลลตอ
ลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil 1540 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร สัปดาหที่ 14 กลับสูภาวะปกติ
จํานวนเม็ดเลือดขาว 4800 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil 3216 เซลลตอลูกบาศก
มิลลิเมตร สัปดาหที่ 17 จํานวนเม็ดเลือดขาว 4300 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil 2279
เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร สัปดาหที่ 18 เกิด recurrent transient neutropenia จํานวนเม็ดเลือด
ขาว 4500 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil 1980 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร ผูปวยรายนี้
เกิดภาวะ transient neutropenia ในสัปดาหที่ 13 เปนเวลา 1 สัปดาหแลวกลับสูภาวะปกติ
จากนั้นเกิดภาวะ recurrent transient neutropenia อีกครั้งในสัปดาหที่ 18 โดยไมมอี าการผิดปกติ
ทางคลินิก
ผูปวยทีเ่ กิดภาวะ progressive neutropenia 1 ราย ดังนี้
หญิงไทย โสด อายุ 42 ป สูง 155 เซนติเมตร น้าํ หนัก 42 กิโลกรัม การศึกษาจบชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5
มีอาการทางจิตมานานประมาณ 10 ป ปฏิเสธสารเสพติดและการแพยา ญาตินาํ สงโรงพยาบาลดวย
อาการทางจิตกําเริบ ทํารายคนในบาน พูดคนเดียว หูแววไดยนิ เสียงคนพูด เห็นภาพหลอนเปน
เด็กผูชายมาหาตอนกลางคืน หลงผิดวาตัวเองคือเฮมา มาลินี ปฏิเสธความเจ็บปวยของตัวเอง
จิตแพทยวินิจฉัย schizophrenia ประวัติการใชยาตัง้ แต 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 ไดรับยา
thioridazine 50 มิลลิกรัม วันละครั้งกอนนอน benzhexol 2 มิลลิกรัม หลังอาหาร 1 เม็ด เชา เย็น
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เมื่อ 24 เมษายน 2546 จิตแพทยปรับการรักษาโดยใหยา clozapine 50 มิลลิกรัม วันละครั้งกอน
นอน 3 วัน จากนัน้ ใหขนาด 100 มิลลิกรัมกอนนอน 3 วัน จากนัน้ ใหขนาด 150 มิลลิกรัมกอนนอน
3 วัน จากนัน้ ให clozapine 100 มิลลิกรัม 1 เม็ดกอนนอน 3 วัน จากนั้นใหขนาด 150 มิลลิกรัม วัน
ละครั้งกอนนอน benzhexol 2 มิลลิกรัม หลังอาหาร 1 เม็ด เชา เย็น diazepam 5 มิลลิกรัม กอน
นอน ผูปวยมีจํานวนเม็ดเลือดขาวกอนการใชยา clozapine 5000 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร
neutrophil 3200 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร สัปดาหที่ 1 จํานวนเม็ดเลือดขาว 5900 เซลลตอ
ลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil 3245 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร สัปดาหที่ 2 จํานวนเม็ดเลือดขาว
6900 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil 5658 เซลลตอลูกบาศกมลิ ลิเมตร สัปดาหที่ 3 เกิด
neutropenia จํานวนเม็ดเลือดขาว 2100 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร neutrophil 1344 เซลลตอ
ลูกบาศกมิลลิเมตร 5 วันตอมาผูปวยเริ่มบนเจ็บคอ ไมกินอาหาร มีไข และเสียชีวติ จิตแพทยระบุ
สาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดจากภาวะ agranulocytosis
3. จาก cumulative incidence curve ของการเกิดภาวะ neutropenia ดังภาพที่ 9 เปนที่
นาสังเกตวามีการเกิด neutropenia ในสัปดาหที่ 3 ซึ่งเมื่อศึกษาถึงวงจรชีวิตของ neutrophil จะ
พบวาหลังจากมีการเปลีย่ นแปลงของ stem cell จนไดเปน neutrophil ซึ่งใชเวลา 7 – 14 วัน
neutrophil ที่ไดจะอยูในไขกระดูกอีก 4 วันกอนเขาสูระบบไหลเวียนโลหิตและยังคงอยูในระบบ
ไหลเวียนโลหิตอีก 9 – 10 ชั่วโมง กอนเคลื่อนเขาสูเนื้อเยื่อและจะอยูในนี้อีกประมาณ 4 วัน ก็จะถูก
ทําลายไปโดยไมมีการยอนกลับเขาในระบบไหลเวียนโลหิตอีก
จะเห็นวาเวลาที่ใชตั้งแตการ
เปลี่ยนแปลงของ stem cell จนถึงการทําลายของ neutrophil ใชเวลาประมาณ 2 – 3 สัปดาหและ
จากการเก็บขอมูลพบวาแพทยมกี ารไตเตรทยาทุก 3 วันจนถึงขนาดยาที่ใชในการรักษาภายใน 7 วัน
ซึ่งเปนการไตเตรทที่เร็วและมีผลกดการสราง neutrophil ทําใหสงั เกตุพบ neutropenia ไดภายใน
สัปดาหที่ 3
4. เกิดภาวะ agranulocytosis รอยละ 1 ผลการเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับเม็ดเลือดขาวใน
ผูปวยจิตเวชจากการวิจัยครัง้ นี้เปนการวิจยั แบบติดตามไปขางหนาในคนไทยเปนครั้งแรก ภาวะ
agranulocytosis รอยละ 1 ใกลเคียงกับ Alvir et al (1993 :162-167) Atkin et al (1996 : 483488)และจันทรเพ็ญ ตั้งตระกูลและคณะ (2545 : 89-98) โดยผูปวยรายนี้เสียชีวิตจากการติดเชื้อใน
กระแสโลหิตเนื่องจาก agranulocytosis ภายหลังจากใชยา clozapine ไป 3 สัปดาห ในขนาดยา
150 มิลลิกรัมตอวัน ดังกลาวแลวในขอ 2 ตรวจสอบประวัติการใชยาผูปวยรายนี้ไมพบวามีการใช
ยาจิตเวชกลุม phenothiazines รวมดวยซึ่งมีผลขางเคียงของ agranulocytosis เชนเดียวกัน ในการ
ลดความเสี่ยงการเสียชีวิตของผูปวยรายนี้ ควรมีการรายงานอาการทางคลินิกของผูปวยตัง้ แตเริ่ม
บนเจ็บคอ มีไข เพื่อใหมีการสั่งหยุดใชยา clozapine
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5. การเตรียมความพรอมของผูปวยหรือญาติเปนเรื่องจําเปนและสําคัญ ควรมีวิธกี ารชี้แจง
และใหความรูเรื่องยาตลอดจนใหตระหนักถึงความสําคัญของการติดตามผลเลือด
6. ควรคํานึงถึงความสามารถในการใชตามสั่งกรณีผูปวยนอก เนื่องจากการเจาะเลือด
ตรวจนับเม็ดเลือดขาวทุกสัปดาหติดตอกันนาน 18 สัปดาห อาจเพิ่มคาใชจายในการเดินทางของ
ผูปวยและญาติ
7. ผลการศึกษาที่ได สามารถนําไปใชในการพิจารณาจัดทําแนวปฏิบัติเรือ่ งการใชยา
clozapine ของโรงพยาบาลศรีธัญญาซึง่ เปนโรงพยาบาลจิตเวชระดับตติยภูมิที่มกี ารดูแลผูปวยจิต
เวชทีม่ ีความยุง ยากซับซอน เนื่องดวยการเกิดภาวะ agranulocytosis มีอุบัติการณรอยละ 1 ซึ่ง
คอนขางต่ํา จึงไมไดมีขอกําหนดในแนวปฏิบัติใหติดตามผลเลือดติดตอกันนาน 18 สัปดาหในผูป วย
ที่ใช clozapine เปนครั้งแรก ปจจุบนั โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญาไดจัดทํา clozapine card ประจําตัว
ผูปวยโดยมีการติดตามและบันทึกผลเม็ดเลือดขาวรวมทัง้ อาการไมพงึ ประสงคจากการใชยาดวย ใน
ปจจุบันมีผูปว ยจิตเวชเรื้อรังที่ไดรับยา clozapine จากโรงพยาบาลศรีธัญญา และเมื่ออาการสงบได
สงตอผูปวยไปรักษาตอเนื่องที่โรงพยาบาลเครือขายตามเขตรับผิดชอบแลวตองกลับมารักษาตัวที่
โรงพยาบาลศรีธัญญาอีกดวยอาการทางจิตกําเริบเพราะวาโรงพยาบาลเครือขายไมมียา clozapine
และแพทยโรงพยาบาลเครือขายไมถนัดใชยา clozapine ผลการวิจยั ครั้งนีส้ ามารถนําไปใช
ประกอบการพิจารณาเสนอยาเขาของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดของโรงพยาบาล
เครือขาย เพือ่ ใหระบบสงตอผูปวยจิตเวชมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ นอกจากนี้อาจใช clozapine card
ของโรงพยาบาลศรีธัญญาเพื่อติดตามเรื่องความปลอดภัยของผูปวยในระบบสงตอผูปวย

ขอจํากัดของการศึกษา
1. ในการวิจัยครั้งนี้ไมไดติดตามการเปลีย่ นแปลงของยาที่ใชรวมดวย มีการลงบันทึกเฉพาะ
ครั้งแรกที่รับรักษาตัวไวเทานั้น จึงไมทราบวายาที่ใชรว มดวยขณะเกิดภาวะ neutropenia มียา
อะไรบางอยางไรก็ตามยาทีใ่ ชรวมดวยขณะรับรักษาตัวไวในโรงพยาบาลไมมียาจิตเวชกลุม
phenothiazines
2. การติดตามผลการตรวจนับเม็ดเลือดขาวจะไมทราบผลในวันที่สง ตัวอยางเลือด เชน สง
ตัวอยางเลือดวันพุธผลการตรวจทางหองปฏิบัตกิ ารจะรายงานมาที่หอผูปวยในวันศุกรเภสัชกรจะ
เขาไปเก็บขอมูลในวันเสารหรือวันอาทิตยยกเวนในรายที่มีผลเม็ดเลือดขาวจากสัปดาหกอนคอนขาง
ต่ําหรือในผูปว ยรายทีส่ งสัยพยาบาลจะขอผลเลือดดวนซึ่งจะไดผลภายในวันที่สงตัวอยางเลือด

58

3. ไมสามารถติดตามผูปวยทุกรายจนครบ 18 สัปดาห เนื่องจากผูปว ยบางรายที่ใชสิทธิการ
รักษาในโครงการประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาท ตนสังกัดไมยอมสงตัวผูปวยมารักษาตอเนื่อง
และผูปวยบางรายสามารถหลบหนีออกจากโรงพยาบาลไดสําเร็จ
4. การติดตามผลตรวจนับจํานวนเม็ดเลือดขาว ไมไดมีการยืนยันจากแพทยผูรักษาวา
ขณะที่เม็ดเลือดขาวต่ํานัน้ เกิดจากภาวะแทรกซอนอืน่ หรือไม ที่ไมใชจากยา clozapine
5. การแปลผล agranulocytosis ในการวิจยั ครั้งนี้ตามนิยามศัพทคือ ภาวะที่มี neutrophil
นอยกวา 500 เซลลตอลูกบาศกมิลลิเมตร แตในผูปวยที่เสียชีวิตจาก agranulocytosis ที่พบในครัง้
นี้มีการลดลงของเม็ดเลือดขาวอยางรวดเร็วกอนจะครบกําหนด 7 วันที่จะเจาะเลือดครั้งตอไปผูวิจัย
จึงแปลผลจากผลการวินิจฉัยของแพทยใน medication record วาผูป วยเสียชีวิตจากการติดเชื้อใน
เลือด จากภาวะ agranulocytosis โดยไมมีผลการตรวจนับเม็ดเลือดขาวเพื่อยืนยันการเกิด
agranulocytosis

ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการเก็บขอมูลผูปวยจํานวนมากกวานีห้ รือเก็บจากโรงพยาบาลมากกวา 1 แหง
เพื่อใหมจี ํานวนตัวอยางมากพอที่จะศึกษาหาความสัมพันธของปจจัยตางๆกับการเกิดความผิดปกติ
ของเม็ดเลือดขาว
2. ควรมีการตกลงเรื่องคาใชจายในการเจาะเลือดวาใครเปนผูรับผิดชอบ ผูปว ย
โรงพยาบาล หรือเจาของโครงการวิจยั
3. กลไกการเกิดภาวะ agranulocytosis ปจจุบันยังไมทราบแนนอน แตจากการศึกษา
Pfister (1992 : 242-244) ศึกษาผูปวยชาวอเมริกันที่เกิดภาวะ agranulocytosis จากการใชยา
clozapine พบวา human leukocyte antigens เปนชนิด HLA-B16, Variant B 39;DR4;DQW 3
haplotype มีความนาจะเปนไปไดวา HLA-B16,DR4,DQW3 haplotype จะเปนตัวทํานายการเกิด
agranulocytosis ในผูปวยที่ใช clozapine จึงนาจะมีการนําผูปวยที่เกิดภาวะ neutropenia มา
ศึกษาเรื่องชนิดของ human leukocyte antigens ตอไป ดังนั้นงานวิจัยในอนาคตอาจเปนการศึกษา
ในเรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมตอการเปลี่ยนแปลงระดับเม็ดเลือดขาวจากการใชยา clozapine
หรือ ความสัมพันธของระดับยา clozapine ในเลือดตอการเกิดภาวะ neutropenia และ
agranulocytosis ซึ่งแตละงานวิจัยนับวามีประโยชนตอผูปวยทั้งสิ้นโดยเฉพาะผูปวยจิตเวชเรื้อรัง
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ภาคผนวก ก
แบบแสดงความจํานงของผูป วยหรือญาติเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
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โรงพยาบาลศรีธัญญา
แบบแสดงความจํานงของผูป วยหรือญาติเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ยินยอมใหผูปว ยเขารวมการศึกษาติดตามการใชยา Clozapine ในโรงพยาบาล
วันที่ ……../……………../………เวลา………
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา…………………………………………………..
ไดรับทราบคําอธิบายและชีแ้ จงของแพทยหรือเภสัชกรแลวยินยอมให ………………………
…………………………………..เขารวมการวิจัยในโรงพยาบาล และยินยอมใหแพทยทาํ การ
ตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการเพื่อศึกษาระดับเม็ดเลือดขาวทุก 1 สัปดาห เปนเวลาติดตอ
กัน 18 สัปดาห

ลงชื่อ………………………………………..
เกี่ยวของเปน ……………………….ของผูปวย
เบอรโทรติดตอสะดวก ……………………..
ลงชื่อ ……………………พยาน (แพทย/พยาบาล)
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ภาคผนวก ข
เอกสารชี้แจงรายละเอียดแกผูปวย
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เอกสารชี้แจงรายละเอียดแกผูปวย
1. เพื่อใหการใชยาเกิดประโยชนแกผูปว ยและปองกันอาการขางเคียงจากการลดลงของระดับเม็ด
เลือดขาว จะทําการเจาะเลือดผูปวยกอนการใชยา 1 ครั้ง และเจาะเลือดหลังจากใชยาทุก 1
สัปดาหติดตอกัน 18 สัปดาหื เพื่อติดตามระดับเม็ดเลือดขาวของผูปว ย
2. ผูปวยสามารถซักถามขอสงสัยทุกประการไดจากแพทยผูตรวจหรือเภสัชกร
3. ผูปวยสามารถถอนตัวจากการศึกษาติดตามการใชยา clozapine ไดถาตองการ โดยแจงความ
ประสงคที่เภสัชกรหญิงสุพาณี ตันตะโนกิจ โทร. 02 – 5252333 ตอ 1633
4. ติดตอซักถามขอมูลเพิม่ เติมไดที่ เภสัชกรหญิงสุพาณี ตันตะโนกิจ งานจายยาผูปวยนอก
โรงพยาบาลศรีธัญญา โทร. 02 – 5252333 ตอ 1633
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คําชี้แจง บัตรเขียว
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คําชี้แจง บัตรเขียว
เปนผูปวยที่อยูในระหวางโครงการวิจยั
กําหนดใหตรวจจํานวนเม็ดเลือดขาวกอนใชยา clozapine คือ วันที.่ ..........................
และติดตอกันทุก 1 สัปดาหจนครบ 18สัปดาหคือ วันที่ .........................................
พบเภสัชกรทีห่ องใหคําปรึกษาเรื่องยาทุกครั้งหลังพบแพทยทงี่ านผูปว ยนอก (กรณีเปนผูปวยนอก)
ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ ภญ. สุพาณี ตันตะโนกิจ โทร. 1633
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ภาคผนวก ง
แบบบันทึกขอมูลโครงการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงระดับเม็ดเลือดขาวจาก clozapine

แบบบันทึกขอมูลโครงการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงระดับเม็ดเลือดขาว จาก Clozapine ในผูปว ยจิตเวชโรงพยาบาลศรีธัญญา
ชื่อ-นามสกุล....................................................HN…………………ผูปวยนอก /ผูปวยใน หอผูปว ย..................................... แพทยประจํา...................................
การวินิจฉัยโรค ...........................................ระยะเวลาที่เปน .................................. โรคอื่นที่เปนรวมดวย ...........................ระยะเวลาที่เปน.……......….............
ยาอื่นๆที่ใชรวมดวย.................................................................................................................................................................................................................
ประวัติการใชยาในอดีต ..........................................................................................................................................................................................................
ประวัติการแพยา ....................................................................................................................................................................................................................
ผลการติดตามระดับเม็ดเลือดขาว
สัปดาหที่
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