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ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินปสสาวะ
บทนํา: ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบทางเดินปสสาวะ
ระบบทางเดินปสสาวะประกอบไปดวยอวัยวะตาง ๆ ไดแก ไต (kidneys) 1 คู ทอไตหรือหลอด
ปสสาวะ (ureter) กระเพาะปสสาวะ (urinary bladder) และทอปสสาวะ (urethra) ซึ่งอวัยวะตางๆที่ได
กล า วข างต น ทํา หนา ที่ รว มกัน ในการผลิ ตและขับ ปส สาวะ ซึ่งประกอบไปดวยน้ําและของเสียที่รางกายไม
ตองการออกจากรางกาย ซึ่งอวัยวะตาง ๆ ที่ทําหนาที่ตามที่กลาวมานี้ ประกอบดวย ไตหนาที่ในการกรองสาร
ตาง ๆ ทั้งน้ํา เกลือแรที่อยูในพลาสมา จนไดเปนปสสาวะ แลวสงผานไปทางทอไต เขาสูกระเพาะปสสาวะ ที่
กระเพาะปสสาวะจะเกิดการสะสมของน้ําปสสาวะจนถึงปริมาตรหนึ่ง ก็จะเกิดการบีบตัวเพื่อขับใหน้ําปสสาวะ
ผานไปตามทอปสสาวะเพื่อออกจากรางกายซึ่งโครงสรางของระบบทางเดินปสสาวะไดแสดงในไวในรูปที่ 1

รูปที่ 1 โครงสรางของระบบทางเดินปสสาวะในสุนัข
ที่มา: Reece, W.O. 2009.
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บทบาทหนาที่ของไต
ไตเป นอวัยวะที่อยูภายในช องทอง มี 2 ขางซ ายและขวาและทําหนาที่หลักในการรั กษาสมดุ ลของ
รางกาย (homeostasis) ในสัตวเลี้ยงลูกดวยนมพบวาไตทั้ง 2 ขางจะไดรับเลือดจากหัวใจประมาณ 25% ของ
ปริมาณเลือดทั้งหมด เพื่อใหไตไดทําหนาที่ในการกรองเลือดเหลานั้น แลวเกิดการดูดกลับสารที่รางกายตองการ
เชน โปรตีนขนาดโมเลกุลเล็ก น้ําและแรธาตุตาง ๆ เขาสูรางกายขณะที่สวนที่เหลือจากการกรองจะไดเปนของ
เสียที่รางกายตองขับออก ซึ่งไตจะควบคุมและปรับสมดุลของน้ําและแรธาตุตาง ๆ ในรางกายไมใหมีมากหรือ
นอยจนเกินไป ผานการปรับเปลี่ยนอัตราการดูดกลับและขับออกสารตาง ๆ รวมกับคงระดับสมดุลของกรด-ดาง
นอกจากนี้ไตยังทําหนาที่ในการผลิตฮอรโมนที่มีบทบาทสําคัญเกี่ยวของกับการควบคุมการสรางเม็ดเลือดแดง
และเกี่ยวของกั บการเปลี่ยนวิตามินดีที่รางกายไดรับใหเปนรูปที่พรอมออกฤทธิ์ (active form) ซึ่งก็คือ
calcitriol อีกดวย ดังนั้นจึงสามารสรุปบทบาทหนาที่ของไตไดเปน 4 ขอหลักดังนี้
1. กรองและขับถายของเสียออกจากรางกาย
2. ควบคุมสมดุลของน้ํา กรด-เบสและอิเลคโตรไลทภายในรางกาย
3. สรางฮอรโมนกระตุนการสรางเม็ดเลือดแดงซึ่งเรียกวาอีริโทโพอิติน (erythropoietin)
ซึ่งมีผลกระตุนไขกระดูกใหสรางเม็ดเลือดแดง ปองกันการเกิดภาวะโลหิตจาง
4. เปลี่ยนวิตามินดีที่รางกายไดรับใหกลายเปนรูปที่พรอมตอการทํางาน (active form)
การที่ไตจะทําหนาที่ไดเชนนี้จําเปนตองประกอบไปดวย เซลลที่เกี่ยวของตาง ๆ ไดแก หนวยไตหรือ
nephron โดยที่ ไตแต ละขางจะประกอบไปด วย หนวยไต จํ านวนมากมาย ภายในหน วยไตแต ละหน วยจะ
ประกอบไปดวยrenal corpuscle และ renal tubule ซึ่ง renal corpuscle ประกอบดวยรางแหของเสนเลือด
ฝอย ที่มีโครงสรางพิเศษทําหนาที่ในการกรองหุมดวยสวนที่เรียกวา

Borman’s capsule แลวรวมเรียก

โครงสรางทั้ง 2 สวนนี้วาโกลเมอรูลัส จากโกลเมอรูลัสจะตอดวยทอไต (renal tubule) ซึ่งมีลักษณะเปนทอยาว
และแบงเปนหลายสวนไดแก 1) Proximal convoluted tubule 2) Loop of Henle 3) Distal convolute
tubule โดยแตละสวนจะทําหนาที่ในการดูดกลับและขับออกแรธาตุในปริมาณที่แตกตางกัน รวมถึงของเหลวที่
แตกต างกั นไปโดยจะเกิดการกรองของพลาสมาที่ไตโดยเฉลี่ยแล วประมาณ 120 มิลลิลิ ตรต อนาที ไดเปน

3

ultrafiltrate ซึ่งตอมาจะถูกดูดจับตามสวน tubule ของไต ถึงประมาณ 99% และสวนที่เหลืออีกประมาณ
1% จะกลายเป นปส สาวะ ไตจึ งเป นอวั ยวะที่มีคุณสมบัติใหสามารถกรองพลาสมาปริมาณมาก และ
เลือกดูดกลับสารที่รางกายจําเปนตองใช รวมทั้งกําจัดสารที่ไมเปนประโยชนหรือสวนเกินออกจากรางกาย
สําหรับสวนทูบูลของไตจะแบงไดเปนสวนตางๆ โดยจะเริ่มตนจาก Proximal tubule เปนสวนที่อยูตอจาก
Bowman’s capsule และเปนสวนที่ทําหนาที่ในการดูดกลับโซเดียม โดยมีความสามารถในการยอมใหน้ํา
ผานไดดี การดูดกลับจึงเปนแบบ isotonicซึ่งของเหลวที่ผานสวนนี้จะเคลื่อนที่ตอไปยังสวนที่เรียกวา loop
of Henle ซึ่งสามารถแบงไดเปนสวนยอย ๆ อีกหลายสวน และแตละสวนก็มีคุณสมบัติในการดูดกลับและ
ยอมใหอิเลคโตรไลทผานไดแตกตางกันไปโดยตําแหนงนี้เปนตําแหนงที่มีการดูดกลับNa+ประมาณ 25% ของที่
ถูกกรองออกมาและการดูดกลับNa+ นี้ เกิดขึ้นที่ตําแหนง thick ascending limb เปนหลัก นอกจากนี้ที่สวน
ของ thick ascending limb จะมีบางสวนไปตอเชื่อมกับ afferent arteriole ดวย columnar epithelial
cell เฉพาะ เกิดเปนโครงสรางที่แรกวา macula densa ซึ่งโครงสรางสวนนี้จะทําหนาที่ในการรับรูความ
เขมขนของโซเดียมที่จะออกจาก loop of Henle

ในกรณีที่ความเขมขนของ NaCl (โซเดียมคลอไรด)

สูงมากเกินไป จะมีการสงสัญญาณเคมีจาก mucula densa ไปยัง afferent arteriole ของหนวยไตนั้น ๆ
แลวมีผลใหเสนเลือดเกิดการหดตัว glomerular filtration rate (GFR) จึงลดลง เรียกกลไกรักษาความสมดุล
นี้วา tubuloglomerular feedback (TGF) ซึ่งจะชวยปองกันความเสียหายอันเกิดจากเกลือและปริมาณน้ํา
นอกจากนี้ macula densa ยังทําหนาที่ควบคุมการหลั่ง renin จาก juxtaglomerular cell ที่อยูที่ผนังของ
afferent ateriole อีกดวย
จากสวนที่มี macula densa ถัดไปจะเปนสวนที่เรียกวา Distal convoluted tubule (DCT) ซึ่งจะ
ทําหนาที่เชนเดียวกับ thick ascending limb ชวยในการดูดโซเดียมกลับ แตจะไมยอมใหน้ําผาน จึงเปนสวน
ที่ทําใหปสสาวะเจือจางลง
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รูปที่ 2 โครงสรางและสวนประกอบของโกลเมอรูลัส
ที่มา: https://global.britannica.com/science/Bowmans-capsule

รูปที่ 3 บทบาทของทอไตสวนตางๆในการรักษาสมดุลของของเหลวและ
สารอิเลคโตรไลทภายในรางกาย
ที่มา: https://www.pinterest.com/hokiern69/ems-renal/
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ทั้งนี้สามารถสรุปกระบวนการสําคัญที่เกี่ยวของกับการกรอง การดูดกลับและการขับสารตางๆในแต
ละสวนของทอไตไดดังนี้
1. สวน Proximal tubule
ทอไตสวนแรกคือ ทอไตสวน proximal tubule ซึ่งที่ตําแหนงนี้ ประมาณ 65 % ของ filtrate ที่ถูก
กรองผาน glomerulus จะถูกดูดซึมกลับที่บริเวณนี้ ซึ่งการดูดซึมจะเปนแบบ isotonic ณ บริเวณนี้
จะเกิดการดูดซึมกลับของน้ําและเกลือแรตางๆ เชน Na+, HCO3- (bicarbonate), glucose,
phosphate, lactate, K+ โดยกระบวนการ passive diffusion หรือ active diffusion ซึ่งการดูดซึม
HCO3- กลับจากทอไตสวนนี้ตองอาศัยเอนไซม carbonic anhydrase (CA) เปนตัวเรงปฏิกิริยาดัง
แสดงไวในรูปที่ 4

รูปที่ 4 การดูดกลับสารและบทบาทของเอนไซม carbonic anhydrase
ที่ proximalconvoluted tubule
ที่มา: http://www.uky.edu/~mtp/Diuretic_Drugs.htm
2. สวน Loop of Henle
ทอไตสวนนี้แบงออกเปนสวนยอยซึ่งประกอบไปดวยThin descending limb, thin ascending
limb และ thick ascending limb ในบริเวณ thick ascending limb จะมีการดูดซึมกลับของ Na+แบบ
active transport โดยกลไก Na+-K+-2Cl cotransport โดยที่น้ําไมสามารถซึมผานทอนี้ได ดังนั้นของเหลวใน
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บริเวณนี้จึงมีความเขมขนนอยกวาใน plasma (hypotonic) นอกจากนั้นในบริเวณนี้จะมีการดูดซึมกลับของ
Ca2+, Mg2+ ดวย ซึ่งเกิดเนื่องจากการผานของ K+บางสวนกลับออกจากเซลลเยื่อบุทอไตเขาสูทอไต ทําให
ภายในทอไตมีความเปนประจุบวกเพิ่มมากขึ้น สงผลใหเกิดแรงผลัก Ca2+และ Mg2+ซึ่งเปนอิเลคโทรไลตที่มี
ประจุบวก ใหกลับเขาสูเซลลทาง paracellular pathway (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 กลไกการแลกเปลี่ยนอิเลคโตรไลต และการทํางานของ Na+-2Cl--K+ cotransporter ที่
thick ascending limb ของ loop of Henle
ที่มา: http://www.uky.edu/~mtp/Diuretic_Drugs.htm
3. สวน Distal convoluted tubule
ทอไตสวน distal convoluted tubule ซึ่งตอมาจากสวน loop of Henle เปนสวนที่มีการดูดกลับ
Na+ ผาน Na+-Cl – co-transport ซึ่งบริเวณนี้จะไมมีการดูดซึมกลับของน้ํา ทําใหของเหลวในบริเวณนี้เจือจาง
มากและยังมีการดูดซึมกลับของ Ca2+ ซึ่งการดูดซึมกลับของ Ca2+ นั้นจะถูกควบคุมโดยพาราไธรอยดฮอรโมน
(parathyroid hormone) (รูปที่ 6)
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รูปที่ 6 กลไกการแลกเปลี่ยนอิเลคโตรไลทและการทํางานของ Na+-Cl- cotransporter
ที่ distal convulted tubule
ที่มา: http://www.uky.edu/~mtp/Diuretic_Drugs.htm
4. Collecting duct
ทอไตสวน collecting duct เปนสวนที่จะเกิดการดูดซึมกลับของ Na+ โดยการแลกเปลี่ยนกับ H+ ดังนั้น
Na+ จะถูกดูดกลับแลกกับการขับ H+ ออก นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนกับ K+ ออกสู lumen ณ ตําแหนง
นี้ดวย ซึ่งการแลกเปลี่ยนของ Na+/K+ นี้บริเวณนี้จะถูกควบคุมโดย hormone aldosterone (รูปที่ 7)

รูปที่ 7 กลไกการแลกเปลี่ยนอิเลคโตรไลทและการดูดกลับน้ําจากบริเวณ collecting tubule
ที่มา: http://www.uky.edu/~mtp/Diuretic_Drugs.htm
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ประเภทของยาทีอ่ อกฤทธิตอระบบทางเดินปสสาวะและระบบสืบพันธุ
ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบทางเดินปสสาวะ สามารถแบงออกไดเปนกลุมตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของการ
รักษาและการนําไปใช ดังนี้
1. ยาขับปสสาวะ
2. ยาที่ใชปรับคาความเปนกรด-ดางของปสสาวะ
3. ยาที่ใชปองกันการเกิดนิ่วในระบบทางเดินปสสาวะ
4. ยาที่ใชแกไขปญหาในการขับถายปสสาวะ
5. ยาลดการขับปสสาวะ
6. ยาที่ใชแกไขภาวะโลหิตจางในผูปวยไตวายเรื้อรัง
ยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบสืบพันธุ ในที่นี้จะกลาวถึงยา 2 กลุมดวยกันคือ
- ยาที่มีผลกระตุนการบีบตัวของมดลูก
- ยาที่ใชในการรักษาภาวะตอมลูกหมากโต

ยาขับปสสาวะ (Diuretics)
ยาขับปสสาวะ หมายถึงยาที่มีผลขับน้ําและอิเลคโตรไลทโดยเฉพาะอยางยิ่งโซเดียมออกจากรางกาย
โดยที่ยาจะมีผลตอการทํางานของไตในการกรอง ดูดกลับและขับสารตาง ๆ ออก ผลของยาจะยับยั้งการดูด
กลับของน้ําและอิเลคโตรไลทตาง ๆ จึงมีผลใหน้ําและเกลือแรถูกขับออกจากรางกายมากขึ้น

ประโยชนและจุดมุงหมายหลักของการใชยาขับปสสาวะ
การใชยาขับปสสาวะทางการแพทยมีขอบงใชในภาวะตางๆ ไดแก
 เพื่อปองกันและรักษาการบวมน้ํา (edema) ทั้งแบบเฉพาะที่และทั่วรางกาย ซึ่งภาวะการบวม
น้ําแบบเฉพาะที่อาจเกิดขึ้นที่สมองสวน cerebrumเนื้อเยื่อปอด ลูกตา หรือเตานม ที่อาจมี
สาเหตุจากการติดเชื้อ การอักเสบ การบาดเจ็บ รวมถึงการไดรับสารพิษ สวนการบวมน้ําแบบ
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ทั่วทั้งตัวนั้น อาจเปนผลที่ตามมาจากภาวะหัวใจลมเหลวที่มีการคั่งของเลือด รางกายสูญเสีย
โปรตีน รวมถึงภาวะบวมน้ําจากโรคตับและโรคไต เปนตน
 เพื่อลดแรงดันเลือดในภาวะความดันโลหิตสูง
 เพื่อเพิ่มปริมาณและการขับปสสาวะและอิเลคโตไลท
 เพื่อปองกันการเกิดภาวะที่ไตไมผลิตปสสาวะ (anuria) จากภาวะไตวายเฉียบพลัน
 เพื่อควบคุมและลดการขับแคลเซียมในกรณีที่เกิดภาวะนิ่วชนิดที่มีแคลเซียมเปนองคประกอบ

กลุมของยาขับปสสาวะ
ยาขับปสสาวะสามารถแบงไดหลายกลุม ทั้งนี้หากใชตําแหนงและกลไกในการออกฤทธิเ์ ปนเกณฑใน
การจําแนก จะสามารถแบงยาขับปสสาวะออกไดเปน 5 กลุมหลัก ไดแก
o ยาขับปสสาวะกลุมที่มีผลยับยั้งการทํางานของเอนไซม carbonic anhydrase
(Carbonic anhydrase inhibitors)
o ยาขับปสสาวะกลุมที่ออกฤทธิ์เกี่ยวของกับแรงดันออสโมติค (Osmotic diuretics)
o ยาขับปสสาวะกลุมที่มีผลยับยั้งการขนสง Na+- K+-- 2CL-symport ที่ membrane
transport protein (Inhibitors of Na+- K+-- 2CL-symport) หรือยากลุม loop diuretics
o ยาขับปสสาวะกลุมที่มีผลยับยั้งการขนสง Na+-2CL-symport ที่ membrane transport
protein (Inhibitors of Na+- 2CL-symport) หรือยากลุม Thiazide diuretics
o ยาขับปสสาวะที่มีผลใหเกิดการเก็บโปแตสเซียม (Potassium-sparing diuretics)
ซึ่งยาขับปสสาวะที่มีผลใหเกิดการเก็บโปแตสเซียมจะสามารถแบงยอยลงไปไดอีก 2 กลุม
ตามกลไกการออกฤทธิไดแก
- ยาขับปสสาวะที่มีผลยับยั้ง renal epithelial Na+ channels
- Aldosterone antagonist
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รูปที่ 8 ตําแหนงการออกฤทธิของยาขับปสสาวะกลุมตางๆ
ที่มา: ter Maaten et al., 2015.
ซึ่งรายละเอียดและกลไกในการออกฤทธิ์ของยาแตละกลุมมีดังตอไปนี้
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ยาขับปสสาวะกลุม Carbonic anhydrase inhibitors (CA inhibitors)
ยาขับปสสาวะกลุม Carbonic anhydrase inhibitor เปนยาขับปสสาวะกลุมหนึ่งที่มีการนํามาใช
ในทางสัตวแพทย โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อลดแรงดันภายในลูกตาตัวอยางยาในกลุมนี้เชน acetazolamide,
dichlorphenamide

และ methazolamide

รวมถึ งยาตั ว ใหม ที่มีรูป แบบสําหรับ ใชเฉพาะที่ ไดแ ก

dorzolamide
ตารางที่ 1 สูตรโครงสรางและคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตรของยาในกลุม carbonic anhydrase
inhibitor

ที่มา: Reilly, R.F. and Jackson, E.K., 2011.
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กลไกและตําแหนงการออกฤทธิ์
ที่เซลลบุผนัง (epithelial cell) ของทอไตสวน proximal จะมีเอนไซมcarbonic anhydrase (CA)
อยูเ ปนจํานวนมาก โดยเอนไซม carbonic anhydrase type II จะพบอยูในสวนไซโตพลาสม ขณะที่เอนไซม
carbonic anhydrase type IV จะพบไดทั้งดาน luminal และ basolateral membrane ซึ่งเอนไซมชนิดนี้
มีบทบาทสําคัญควบคุมการดูดกลับโซเดียมคารบอเนตและการหลั่งกรด
กระบวนการตามปกติที่ทอไตสวน proximal จะมีการขนสงโซเดียมเขาสูเซลล โดยแลกกับการขั บ
ไฮโดรเจนไอออน (H+) ออกจากเซลลเขาสูทอไตไปรวมกับน้ําปสสาวะ ซึ่งภายในทอไตนี้เองที่ไฮโดรเจนไอออนจะ

-

เกิดการรวมตัวกับไบคารบอเนตไอออน (HCO3 ) ที่ผานการกรองมาแลว ไดเปนกรดคารบอนิค (H2CO3) แลว
สลายตัวอยางรวดเร็วไปเปนคารบอนไดออกไซดและน้ํา โดยมี carbonic anhydrase ใน brush border เปน
ตัวเรงปฏิกิริยา
การที่คารบอนไดออกไซดมีคุณสมบัติเปน lipophilic จึงสามารถแพรผานเขาไปในเซลลผนังทอไตได
อยางรวดเร็วและเกิดการรวมตัวกับน้ําโดยมีเอนไซม CA type IIเปนตัวเรงปฏิกิริยาไดเปนH2CO3อีกครั้ง และ
สามารถเขียนออกมาเปนผลสรุปของปฏิกิริยาได คือ
H2O + CO2

H2CO3

แตเนื่องจากความเขมของโปรตอนภายในเซลลอยูในระดับที่ต่ํา H2CO3 ที่ไดจึงเกิดการแตกตัวเปน
ไฮโดรเจนไอออน (H+) และ HCO3- ซึ่ง HCO3- ที่เกิดขึ้นจะรวมตัวกับโซเดียมภายในเซลลไดเปนโซเดียมไบ
คารบอเนต (NaHCO3) แลวถูกสงผาน Na+- H2CO3- symporter ใน basolateral membrane ไปยังพื้นที่
ระหวางเซลล (Interstitial space) ตอไป หากกระบวนการที่กลาวมาขางตนนี้เกิดไดตามปกติ จะมีการ
เคลื่อนผานของน้ําตามมาดวยดังที่ไดแสดงไวในรูปที่ 3
การยับยั้งเอนไซม CA มีผลขัดขวางการดูดกลับ NaHCO3 ที่ทอไตสวน proxima tubule ไดเกือบ
สมบูรณ ทําให NaHCO3 ถูกขับออกทางปสสาวะ และระดับของ HCO3- ในรางกายลดต่ําลง ตําแหนงหลักใน
การออกฤทธิ์ของยาในกลุมนี้อยูที่ proximal tubule ทั้งยังมีตําแหนงการออกฤทธิรองอยูที่ collecting duct
เนื่องจากเอนไซม CA เกี่ยวของกับการหลั่งกรด titratable ในทอไตสวนนี้อีกดวย
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รูปที่ 9 ตําแหนงและกลไกการออกฤทธิ์ของยากลุม carbonic anhydrase inhibitor
ที่มา: Reilly, R.F. and Jackson, E.K., 2011.
ผลตอระบบทางเดินปสสาวะ
การใชยาขับปสสาวะในกลุมนี้จะมีผลทําใหระดับของไบคารบอเนตในปสสาวะเพิ่มมากขึ้น รวมกับผล
ที่เกิดจากH+ ซึ่งเปน titratable acid และแอมโมเนียถูกยับยั้งไมใหมีการหลั่งเขาสู collecting duct ทําใหคา
ความเปนกรด ดาง (pH) ของปสสาวะเพิ่มสูงขึ้น และอาจเกิดภาวะ metabolic acidosis ขึ้นได แมวาการ
ยับยั้งเอนไซม CA จะเกิดขึ้นในระดับสูง แตประมาณ 65% ของ
ทราบแนชัด แตคาดวาอาจเกี่ยวของกับการดูดกลับ

HCO -3

HCO -3 ยังถูกดูดซึมกลับดวยกลไกซึ่งยังไม

ที่ตําแหนงอื่น ๆ ซึ่งไมเกี่ยวของกับเอนไซมชนิดนี้

ทั้งนี้จากผลการออกฤทธิของยาในการยับยั้งอิเลคโตรไลทตามที่กลาวมา ทําใหมีการสงทั้งโซเดียมไอออน (Na+)
และคลอไซดไอออน (CI-) ไปยังสวน loop of Henle มากขึ้น อาศัยประสิทธิภาพในการดูดกลับของสวนนี้
ทําให CI- สวนใหญและ Na+ บางสวนถูกดูดกลับ ผลจากยาตอระดับคลอไรดไอออนจึงมีนอยมากการขับออก
โซเดียมอาจเกิดขึ้นไดประมาณ 5% ในขณะที่การขับโปแตสเซียมอาจเพิ่มขึ้นจนถึง 70% ซึ่งการขับโปแต
สเซียมที่เพิ่มขึ้นนี้มีผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณ Na ที่ผานไปยังทอไตสวนconvoluted tubule และ
collecting duct

ซึ่งที่ทอไตทั้ง 2 สวนนี้เปนตําแหนงที่มีการขนสง Na+เขาสูเซลล ทําใหเกิด lumen-
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negative electrical potential ซึ่งเปนแรงผลักให Cl- ถูกดูดซึมกลับผานเซลลทอไตไปยังเลือดโดยผาน
ชองวางระหวางเซลล ขณะเดียวกันก็เปนแรงผลักให K+ ถูกขับออกจากเซลลทาง K+ channel รวมกับการรับ
H+ เขาสูทอไตทาง proton pump ดังแสดงในรูปที่ 8 ที่ไดอธิบายกลไกการดูดกลับอิเลคโตรไลตที่ทอไต
ตําแหนง collecting tubule ดังไดกลาวแลวขางตน
ยามี ผ ลเพิ่ ม การขั บ ฟอสเฟต แต มีผ ลนอ ยมากหรื อ แทบไม มี ผ ลเลยต อ แคลเซี ย ม (Ca2+)

และ

แมกนีเซียม (Mg2+) ซึ่งผลของยาตอการขับน้ําและแรธาตุตางๆ ที่ไตนี้เปนไปในลักษณะที่ขอบเขตการออก
ฤทธิ์ถูกกําหนดดวยกลไกการออกฤทธิ์เอง (self-limiting) การที่เกิดภาวะ metabolic acidosis ซึ่งทําให
HCO -3 ที่ถู ก กรองและขั บ ออกลดลง

ซึ ่ง การกรอง HCO 3- จะลดลงจนถึงจุด ที ่ป ฏิกิร ิย าการรวมกัน ระหวา ง

คารบอนไดออกไซดและน้ํา สามารถเกิดขึ้นไดโดยไมตองอาศัยเอนไซม CA และเกิดการดูดกลับของ HCO -3
ในที่สุด
ผลตอระบบการไหลเวียนเลือดที่ไต
ยาจะเพิ่มการขนสงสารละลายไปยังสวน Macula densa ซึ่งจะมีผลกระตุน tubuloglomerular
feedback (TGF) เกิดการหดตัวของหลอดเลือดแดง afferent ที่ไต ทําใหแรงตานภายในหลอดเลือดแดงเพิ่ม
สูงขึ้น ลดปริมาณเลือดที่ไหลเวียนที่ไต และอัตราการกรองที่โกลเมอลูรัส (GFR)
ผลตอระบบอื่น ๆ
เอนไซม CA พบไดในเนื้อเยื่ออีกหลายตําแหนงนอกจากที่บริเวณไต ซึ่งก็ไดแก ตา, เยื่อบุกระเพาะ
อาหาร (gastric mucosa) ตับออน ระบบประสาทสวนกลาง (CNS) และเซลลเม็ดเลือดแดง ซึ่งเอนไซมที่อยู
บริเวณ ciliary processes ของตาจะมีบทบาทในการผลิตไฮโดรเจนไบคารบอเนต HCO -3 จํานวนมากใหกับ
น้ําเลี้ยงภายในลูกตา (aqueous humour) ดวยเหตุผลนี้เอง ยาจึงมีผลลดอัตราการ ผลิตน้ําเลี้ยงภายในลูกตา
ทําใหแรงดันภายในลูกตาลดลงตามมาได
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เภสัชจลนศาสตร
การดูดซึมยา การเปลี่ยนรูปและการขับออกจะแตกตางกันไปในยาแตละชนิด รายละเอียดดังที่ได
แสดงไวในตารางที่ 1 ซึ่งยาในกลุมนี้จะสามารถรวมตัวกับเอนไซม CA ไดเปนอยางดี ดังนั้นเนื้อเยื้อที่มีระดับ
เอนไซม CA สูงจะพบความเขมขนของยาสูงขึ้นดวย
ผลขางเคียงและการเกิดพิษ
อาการข างเคีย งหรือความเป นพิษรุน แรง พบได ไมบ อยนัก แต เนื่องจากยากลุ มนี้ เปน อนุ พันธ ของ
sulfonamide ผลขางเคียงหลักโดยทั่วไปจึงเปนเชนเดียวกัน ไดแก การกดไขกระดูก เกิดความเปนพิษตอ
ผิวหนัง กระทบและกอใหเกิดความผิดปกติที่ไต ตลอดจนทําใหเกิดอาการแพ (allergic reaction) เมื่อใชกับ
สัตวปวยที่ไวตอยา sulfonamides
การใหยาขนาดสูงอาจมีผลใหเกิดการงวงซึมและเกิดความผิดปกติชาตามอวัยวะโดยไมทราบสาเหตุซึ่ง
ผลขางเคียง ขอหามใชและปฏิกิริยาจากการใชยารวมกันลวนแตเกิดตามมาจากการที่ยาเปลี่ยนใหปสสาวะเปน
ดาง หรือทําใหเกิดภาวะ metabolic acidosis ดังนี้
- เปลี่ยนแอมโมเนียที่ไดจากการกรองของไต กลับเขาสูระบบไหลเวียนเลือดภายในรางกาย เหนี่ยวนําให
สารพิษเขาสูสมองและทําใหสมองเสื่อม (hepatic encephalopathy) ดังนั้นยาในกลุมนี้จึงหามใชกับ
สัตวปวยที่อยูในภาวะตับแข็ง (hepatic cirrhosis)
- เกิดการตกตะกอนเกิดเปนกอนนิ่ว จากการที่เกลือโซเดียมฟอสเฟต ตกตะกอนในปสสาวะที่เปนดาง
- หามใชในสัตวปวยที่อยูในภาวะ hyperchloremic acidosis หรือโรคปอดชนิดเรื้อรังที่มีการอุดตันอยาง
รุนแรง เนื่องจากยาจะทําใหภาวะ metabolic หรือ respiratory acidosis มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
- ยามีผลลดการขับสารกลุมที่เปนดางออน ที่ไต
- หามใชยากลุมนี้ในกรณีที่ระดับของโซเดียมหรือโปแตสเซียมในรางกายลดลงต่ํากวาปกติ
การนําไปใช
ประสิทธิภาพของยาขับน้ําของยากลุมที่ยับยั้งการทํางานของเอนไซม CA จะต่ําเมื่อใชเพียงลําพัง แต
ประสิทธิภาพในการขับปสสาวะจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อใชรวมกับยาขับน้ําที่มีผลยับยั้งการดูดกลับโซเดียมที่ตําแหนง
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อื่นของทอไต ดังนั้นการใชยากลุมนี้เพื่อเปนยาขับน้ําโดยตรงจึงไมเปนที่นิยมแพรหลายนัก สําหรับการนํายา
กลุมนี้ไปใชทางคลินิกนั้น มีขอบงใชหลักเพื่อรักษาตอหิน (glaucoma) จากการที่ยามีผลยับยั้งการผลิตน้ําใน
ลูกตา (aqueous humor) และชวยลดแรงดันในลูกตาในทางสัตวแพทยจึงใช acetazolamide ขนาด 10-30
mg/kg แบงใหวันละ 3 เวลา หรือ methazolamide 2-10 mg/kg ใหวันละ 2-3 ครั้งทุกวัน เพื่อรักษาโรค
glaucoma ทั้งยังมีรายงานการใช acetazolamide ขนาด 50 mg/kg เพียงครั้งเดียว เขาเสนเลือดดําเพื่อลด
แรงดันในลูกตาที่เพิ่มสูงขึ้นอยางเฉียบพลัน พบวานิยมใช methazolamide ในการรักษา glaucoma เปน
เวลานานมากกวาการใช acetazolamide เนื่องจากมีผลขางเคียงนอยกวา
การใช CA inhibitor แบบเฉพาะที่ เชน dorzolamide จะใหผลดีในการรักษาการเพิ่มของแรงดันใน
ลู กตา และยั ง ลดผลข า งเคี ย งที่ เ กิ ดจากการให ย าเข าทางระบบดว ย เนื่ องจาก dorzolamide

จะไม มี

ผลขางเคียงตอระบบหัวใจและปอด
ในทางการแพทยนํา CA inhibitor มาใชรวมในการรักษา epilepsy และโรคที่เกิดจากการขึ้นที่สูง แต
ยามีขอจํากัดในการใชเนื่องจากการดื้อยาเกิดไดอยางรวดเร็ว

อะเซตาโซลาไมล (Acetazolamide)
ยาขับน้ําในกลุมยับยั้งเอนไซม carbonic anhydrase (CA) มีลักษณะเปนผลผลึกสีขาวเหลือง ไมมี
กลิ่น ละลายไดนอยมากในน้ํา สวนในน้ํารอนที่อุณหภูมิ 90 -100° C และแอลกอฮอลยาจะละลายไดทีละนอย
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ยามีผลยับยั้งการทํางานของเอนไซน CA แบบไมแขงขันและสามารถผันกลับได มีผลใหการผลิต
ไฮโดรเจน และไบคารบอเนตไอออนจากคารบอนไดออกไซดเกิดลดลง ทั้งยังลดความสามารถของไอออน ทั้ง 2
ที่กลาวมา ในการผานเขาสูรางกาย
ผลในทางเภสัชวิทยาของยาจึงประกอบดวย การลดการผลิตน้ําเลี้ยงลูกตา (aqueous humour) ชวย
ใหแรงดันภายในลูกตาลดลง เพิ่มการขับโซเดียมโปแตสเซียมรวมถึงไบคารบอเนตจากทอไต สงผลใหปริมาณ
และความเปนดางของปสสาวะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยายังมีผลระงับการชักดวยกลไกที่ยังไมทราบแนชัดซึ่งผลนี้ไม
เกี่ยวของกับฤทธิ์ในการขับปสสาวะ
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คุณสมบัติทางเภสัชจลศาสตร
ยังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเภสัชจลศาสตรของยานี้ในสัตวเลี้ยง แตเทาที่มีรายงานพบวา
หลังการใหยาขนาด 22 mg/kg จะทําใหยาเริ่มออกฤทธิ์ภายใน 30 นาที และใหผลสูงสุดของยาภายใน 2 –
4 ชั่วโมง ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ 4 – 6 ชั่วโมง
ในคน ยาดู ดซึมไดเปน อยางดีเมื่อใหโดยการกินและพบระดับยาสูงสุ ดในพลาสมา ภายใน 1 – 3
ชั่วโมง ยากระจายไดทั่วรางกาย และพบมีความเขมขนสูงที่ไต พลาสมาและเม็ดเลือดแดง ตรวจพบยาไดใน
น้ํานม อีกทั้งยายังสามารถผานรกได ประมาณ 90% ของยาที่ใหจะถูกขับออกผานทางไตโดยไมเกิดการเปลี่ยน
รูป ดวยกระบวนการ tubular secretion และ passive reabsorption
ผลขางเคียง
ผลขางเคีย งที่ พบจากการใช ยาไดแก เกิดความระคายเคืองของทางเดินอาหาร ยามี ผลต อระบบ
ประสาทสวนกลางทําใหเซื่องซึม หรือตื่นเตนกระวนกระวาย มีผลตอระบบเลือดเนื่องจากไขกระดูกถูกกด ผล
ตอไตโดยอาจเหนี่ยวนําใหมีการตกตะกอนในปสสาวะ (crystallyria) ปสสาวะไมออก ปสสาวะบอยผิดปกติ
นอกจากนี้ยังอาจจะเกิดภาวะโปแตสเซียมในเลือดต่ํา hypokalemia ระดับของกรดยูริคในกระแสเลือดสูงกวา
ปกติ (hyperuricemia) ระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติ (hyperglycemia) และระดับโซเดียมในเลือดต่ํา
กว าปกติ (hyponatremia) ตลอดจนเกิ ดภาวะไวตอยา การทํางานของตับบกพรอง หรือเกิดผื่นแดงขึ้น ที่
ผิวหนังได
พบว า acetazolamide

มั กก อ ใหความผิดปกติโ ดยหาสาเหตุไมไ ด เชน ชาตามอวัย วะตางๆ

(paresthesia) และมีอาการงวงนอน (somnolence) ซึ่งคาดวาจะเปนผลจากการออกฤทธิ์ของยาที่ระบบ
ประสาทสวนกลาง และการที่ยามีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ทําใหยามีคุณสมบัติในการระงับการชักได ผล
ของยาที่มีตอเม็ดเลือดแดง จะทําใหระดับของคารบอนไดออกไซดในเนื้อเยื้อสวนปลาย (peripheral tissue)
เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ปริมาณคารบอนไดออกไซดในอากาศที่หายใจออกจะลดลง การใหยาขนาดสูงจะมีผลลด
การหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนี้ไมไดถูกนําไปประยุกตเพื่อชวยในการรักษา
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ขอควรระวัง
หา มใชย านี้กับ สัต วปว ยโรคตับ โรคไตหรือ อยูใ นภาวะ hyponatremia,

hypokalemia

hyperchloremic acidosis หรือแรธาตุในรางกายอยูในระดับที่ไมสมดุล
หามใชยานี้แบบระยะยาว เมื่อเกิดภาวะ chronic, noncongestive angle-closure glaucoma
เพราะอาจเกิดการปดของบริเวณมุมตา แตผลจากยาอาจบดบังอาการที่แทจริง
การนําไปใช
ยาถูกนํามาใชในทางสัตวแพทย จากคุณสมบัติในการลดการผลิตน้ําเลี้ยงลูกตา เพื่อใชรักษาภาวะตอ
หิน อีกทั้งยังใชเปนยาขับปสสาวะ และชวยในการรักษาภาวะ metabolic alkalosis ในคนมีการนํายาไปใช
ชวยเพื่อรักษาโรคลมชัก (epilepsy)
ขนาดยา
สุนัข
เพื่อประกอบการรักษาภาวะ metabolic alkalosis
- 10 mg/kg วันละ 4 เวลา
เพื่อประกอบการรักษาตอหิน (glaucoma)
- 10 – 25 mg/kg แบงใหวันละ 2 – 3 ครั้ง
- 10 – 30 mg/kg แบงใหวันละ 3 ครั้ง
- 50 mg/kg เขาหลอดเลือดดํา เพียงครั้งเดียว จากนั้นจึงใหยาขนาด7 mg/kg
วันละ 3 ครั้ง โดยการใหกิน
แมว
เพื่อประกอบการรักษาตอหิน
- 50 mg/kg เขาหลอดเลือดดําเพียงครั้งเดียว จากนั้นจึงปรับใหยาขนาด 7 mg/kg วันละ 3 ครั้ง
โดยการใหกิน
สัตวกระเพาะรวม
- 6 – 8 mg/kg เขาหลอดเลือดดํา กลามเนื้อ หรือชั้นใตผิวหนัง
สุกร
- 6 – 8 mg/kg เขาหลอดเลือดดํา กลามเนื้อ หรือชั้นใตผิวหนัง
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ยาขับปสสาวะกลุมออสโมติก (Osmotic Diuretics)
คุ ณสมบั ติ ของสารในกลุ ม นี้ ได แก สารละลายที่ มีตั ว ถูก ละลายเปน สารที่ มีน้ํ าหนั กโมเลกุ ล ต่ํา ซึ่ ง
สามารถกรองผาน glomerulus ไดโดยอิสระ โดยไมถูกดูดซึมและไมถูกขับออกโดย tubule ของไต และมัก
เปนสารที่เฉื่อยตอการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ผลของยาจะลดคาเม็ดเลือดแดงอัดแนน ความขนของเลือด
ปริมาณของโซเดียมในพลาสมา รวมถึงความเปนกรดของพลาสมาดวย
ยาในกลุมนี้ทมี่ ีการนํามาใชไดแก glycerin, isosorbide, mannitol และ urea
ตารางที่ 2 แสดงสูตรโครงสรางและคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตรของยาในกลุม Osmotic diuretics

ที่มา: Reilly, R.F. and Jackson, E.K., 2011.
กลไกและตําแหนงการออกฤทธิ์
ยามีตําแหนงการออกฤทธิ์ 2 สวนคือที่ loop of Henle ซึ่งเปน primary site และที่ proximal
tube เปน secondary site โดยจะยับยั้งการเคลื่อนของน้ําจากภายในทอไต(tubular fluid) กลับเขาไป
ภายในเซลล ซึ่งน้ําที่ยังอยูในทอไตจะเจือจางความเขมขนของไอออนตาง ๆ และเกลือโซเดียม ทําใหการดูด
ซึมไอออนลดลง และปริมาณของปสสาวะที่ถูกขับออกมาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการที่ cortical และ medullary
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blood flow เพิ่มขึ้น เปนผลให renal vascular resistance ลดลง ความสามารถในการทําใหปสสาวะมี
ความเขมขนจึงลดลงดวย สวนอิเลคโตรไลทอื่น ๆ เชน K+ , Ca2+, Mg2+, phosphate และ bicarbonate
ก็จะถูกขับออกทางปสสาวะเพิ่มมากขึ้นดวย ซึ่งผลจากการไดรับ Osmotic diuretic จะทําให extracellular
fluid volume เพิ่มมากขึ้น ความขนหนืดของเลือดลดลง และมีผลยับยั้งการหลั่ง rennin ทําใหเพิ่มการ
ไหลเวียนของเลือดที่ไต (renal blood flow, RBF) และเพิ่ม renal medullary blood flow ซึ่งจะดึง
โซเดียมคลอไรดและยูเรียออกจากสวน medulla ทําให medullary tonixity ลดลง สงผลใหการดึงน้ําจาก
สวน descending limb ของ loop of Henle กลับเขาสูเซลลลดลงดวย
ผลของ Mannitol นอกจากจะเกี่ยวของกับการขับปสสาวะและอิเลคโตรไลทแลว ยังมีผลโดยตรง
แบบชั่วคราวตอ vascular tone ทําใหปริมาณเลือดที่สูบฉีดออกจากหัวใจเพิ่มขึ้น เพิ่มการไหลเวียนของเลือด
ที่ไปเลี้ยงไต (RBF) อีกดวยขณะที่ผลรวมของการกรองโดยโกลเมอรูลัส (GFR) จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กนอยเทานั้น

รูปที่ 10 ตําแหนงและกลไกการออกฤทธิ์ของยากลุม osmotic diuretic
ที่มา: http://tmedweb.tulane.edu/pharmwiki/doku.php/all_diuretics
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การดูดซึมและการขับออกของยา
คาชีวประสิทธิผลของยาที่ใหโดยการกิน (oral bioavailability) คาครึ่งชีวิตของยาในกระแสเลือด
(plasma t1/2) และทางในการขับออกของยาในกลุมนี้ไดแสดงไวในตารางที่ 2 ทั้งนี้พบวา mannitol และ
urea จะไมถูกดูดซึมจากทางเดินอาหาร จึงตองใหยาโดยวิธีการฉีดเขาหลอดเลือดดํา ขณะที่ glycerin และ
isolorbide ถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารได จึงสามารถใหยาโดยการกิน
คาครึ่งชีวิตของยาเมื่อใหเขาเสนเลือด ขึ้นกับขนาดของยาที่ให ซึ่งอยูในชวง 0.5-1.5 ชั่วโมง เมื่อใหใน
ขนาด 0.25-1.5 กรัมตอกิโลกรัม ทั้งยังถูกขับผานไตอยางรวดเร็วในกรณีที่การทําหนาที่ของไตเปนปกติ
ผลขางเคียงจากการใชยา
Osmotic diuretics จะกระจายใน extracellular fluid ดังนั้นจะทําใหเกิดการดึงน้ําออกจากเซลล
และมีปริมาณของ extracellular fluid เพิ่มสูงขึ้น ในผูปวยที่อยูในภาวะหัวใจลมเหลวหรือมี pulmonary
congestion ก็อาจเหนี่ยวนําใหเกิด pulmonary edema

หัวใจเตนไมสม่ําเสมอ และการทํางานของ

กลามเนื้อกับระบบประสาทไมสัมพันธกัน แรงดันของชีพจร และ mean arterial blood pressure จะ
เพิ่มขึ้นชั่วขณะหลังไดรับ mannitol ผลขางเคียงที่อาจตามมาไดแก ความดันเลือดลดต่ําลงอยางเฉียบพลัน
และระดับของโซเดียมในกระแสเลือดลดต่ําลง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยที่อยูในภาวะขาดน้ํา ซึ่งจะมีผลใหเกิด
การคลื่นไสอาเจียนและปวดศีรษะตามมาได
ยาขับน้ํากลุมนี้หามใชในรายที่เกิดไตวายชนิดที่ไมสามารถผลิตปสสาวะได หรือในรายที่ไมตอบสนอง
ตอขนาดของยาที่ใชในการทดลองใหเพื่อรักษา มีเลือดออกในสมอง อยูในภาวะแหงน้ําอยางรุนแรง หรือเกิด
การบวมน้ําและมีการคั่งของเลือดที่ปอด ทั้งยังไมควรใชในผูปวยโรคตับเนื่องจากมีแนวโนมที่จะทําใหระดับของ
แอมโมเนียในกระแสเลือดสูงขึ้น
การนําไปใช
ใชเพื่อการปองกันการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน acute renal failure (ARF) และรักษาภาวะไตวาย
รวมถึงแกไขการบวมน้ําที่สมองทั้งกอนและหลังการผาตัด ใชลด intraocular pressure จากตอหินตําแหนง
ตาง ๆ แตควรใหความระมัดระวังเมื่อใชกับผูปวยที่การทํางานของไตเกิดความผิดปกติ mannitol สามารถ
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ยับยั้งไมใหอัตราการกรองของไต (glomerular filtration rate) ลดต่ําลง จากการที่ทอไตเกิดเนื้อตาย
เฉียบพลัน (acute tubular necrosis) ได ในกรณีที่ใหกอนเกิดการขาดเลือดหรือกอนที่สารพิษจากไตจะ
ผลิตขึ้น สันนิษฐานวากลไกการปองกันนี้เกิดเนื่องมาจากเกิดการเจือจางสารพิษจากไต และลดการบวมของ
ทอไตลง
Mannitol มีประสิทธิภาพสูงในการลดแรงดันภายในสมอง (intracranial pressure) ซึ่งจะสามารถ
ลดลงไดภายใน 1 นาทีหลังการให และใหประสิทธิภาพสูงสุดภายใน 1 ชั่วโมง โดยการให mannitol จะทําให
cerebral blood volume ลดลง เนื่องจากความขนของเลือดลด และ cerebral perfusion pressure เพิ่ม
สูงขึ้น
สวนการนํามาใชอื่น ๆ ไดแก ใชเพื่อควบคุมแรงดันภายในลูกตา และใชลดความดันในลูกตาทั้งกอน
และหลังการผาตัด
แมนนิทอล (Mannitol)
ยาขับน้ํากลุม osmotic diuretic

ซึ่งมีลักษณะเปนผงผลึกสีขาว ไมมีกลิ่น มีรสหวาน และมีจุด

หลอมเหลวที่ 165°C –168°C การละลายยาหนึ่งกรัมจะใชน้ํา 5.5 มิลลิลิตรที่อุณหภูมิ 25°C แตยาละลาย
ไดน อยมากในแอลกอฮอล ในรูป ยาฉี ดที่ ผลิตขึ้นเพื่อการคาจะมีคาความเปน กรดดางอยูในชว ง 4.5–7 มี
รายงานวายาสามารถเขากันไดในลักษณะ physically compatible กับยาอื่น ๆ ไดแก amikacin sulfate,
cefoxitin sodium, cimetidine HCL, dopamine HCL, gentamicin sulfate, metoclopramide HCL
และ tobramycin sulfate
ไมควรผสม Mannitol ลงในผลิตภัณฑจากเลือด เนื่องจากโซเดียมหรือโปแตสเซียมคลอไรด จะทําให
mannitol ที่มีความเขมขน 20% หรือมากกวาเกิดการตกตะกอน ยาอาจไมเขากันและเห็นไดอยางชัดเจนเมื่อ
ผสมรวมกันสารละลายที่มีความเปนกรดหรือดางสูง จากรายงานพบวา สามารถผสมยานี้รวมกับ cisplatin โดยที่
ยาจะมีความคงตัวอยูไดในชวงสั้น ๆ แตควรหลีกเลี่ยงการผสมลวงหนาไวนาน เพราะอาจเกิดการรวมตัวระหวาง
ยาทั้ง 2 ชนิดได
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ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
เมื่อใหยาเขาหลอดเลือดดํา Mannitol จะถูกกรองอยางอิสระที่โกลเมอรูลัส อีกทั้งจะถูกดูดกลับนอย
มากจากท อ ไต ส ง ผลให แ รงดั น ออสโมติ ก เพิ่ มสู งขึ้ น ซึ่ ง จะป อ งกั น ไม ใ ห น้ํ า ถู ก ดู ด กลั บ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการใชยา การไหลเวียนของเลือดที่ไตจึงควรมีอยางเพียงพอเพราะจะชวยให mannitol ถูก
สงไปยังบริเวณทอไตไดอยางสมบูรณ
นอกจากน้ําจะถูกขับออกจากรางกายเพิ่มขึ้นแลว โซเดียม แรธาตุอื่น ๆ ยูริกแอซิด (uric acid) และยู
เรีย ตางก็ถูกขับออกจากรางกายเพิ่มมากขึ้นดวย
Mannitol อาจมีผลในการปกปองไต (nephro – protective effect) โดยการปองกันการสะสม
ของสารพิษภายในของเหลวที่ทอไต อีกทั้งยังอาจมีผลเพิ่มปริมาณเลือดไหลเวียนและการกรองที่โกลเมอรูลัส
จากการทําใหหลอดเลือดแดงที่ไต (renal arteriole) เกิดการขยายตัว ลดแรงตานในหลอดเลือด และลด
ความขนของเลือดดวย
Mannitol ไมสามารถผานเขาไปภายในลูกตา หรือระบบประสาทสวนกลาง แตสามารถลดแรงดัน
ภายในลูกตา รวมถึงแรงดันของน้ําสมองไขสันหลังไดโดยอาศัยผลของออสโมติก ซึ่งหลังจากหยุดใหยาอาจพบ
การเพิ่มขึ้นของแรงดันของน้ําสมองไขสันหลังอีกไดนอกจากจะมีผลเพิ่มการขับปสสาวะแลว mannitol ยังมี
ฤทธิ์อื่น ๆ ไดแก hemodynamic และ anti-viscosity effects โดยจะมีผลลดความหนืดของเลือดได
เนื่องจาก
1) ลดอัตราสวนของเม็ดเลือดแดงตอปริมาณเลือดทั้งหมด
2) ลดปริมาณ (volume) ความแข็งแรง และการเกาะกลุมกันของผนังเม็ดเลือดแดง
สงผลใหเลือดสามารถไหลเวียนไดดียิ่งขึ้น
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คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร
ถึงแมวาจะมีแนวคิดที่ทําใหเชื่อวายาไมถูกดูดซึมจากทางเดินอาหาร แตพบรายงานในคนวามีถึง 17%
ของขนาดยาที่ใหโดยการกิน ถูกขับออกทางปสสาวะโดยไมเปลี่ยนรูป ภายหลังจากใหยาโดยการฉีดเขาหลอด
เลือดดํา ยาจะกระจายตัวไปยังบริเวณภายนอกเซลล และไมเ กิดการแพร กระจายเขาสูลู กตา อีกทั้งยังไม
สามารถผานเขาสูระบบประสาทสวนกลางได ยกเวนกรณีที่ไดรับยาในขนาดที่สูงมาก ๆ จนมีผลให blood –
brain barrier มีความแข็งแรงลดลง ประมาณ 7 – 10% เทานั้นของยาที่จะเกิดการเปลี่ยนรูป สวนที่เหลือจะ
ถูกขับออกจากรางกายในรูปเดิมผานทางปสสาวะ คาครึ่งชีวิตในการขจัดยาออกจากรางกายคือ ประมาณ 100
นาที ใน ผูใหญ สวนรายงานคาครึ่งชีวิต ในโคและแกะจะอยูประมาณ 40 – 60 นาที
ขอควรระวัง
หามใช mannitol กับสัตวปวยที่อยูในภาวะที่รางกายไมสามารถผลิตปสสาวะได (anuria) ซึ่งเกิด
ตามมาจากโรคไตวาย ภาวะขาดน้ําอยางรุนแรง มีเลือดออกภายในสมอง รวมถึงสัตวปวยที่อยูในภาวะมีการคั่ง
เลือดภายในปอดอยางรุนแรง (severe pulmonary congestion) หรือปอดบวมน้ํา (pulmonary edema)
และควรหยุดให mannitol หากเกิดภาวะprogressive heart failure ที่มีการคั่งของเลือดภายในปอด
ควรเสริมหรือใหสารน้ําแกสัตวที่อยูในสภาวะแหงน้ํากอนเริ่มการรักษาโดยใชmannitol และควรทํา
การประเมินสภาพการทํางานของไต รวมถึงปริมาณปสสาวะที่ผลิตไดกอนการให mannitol ในครั้งตอ ๆ ไป
อาการไมพึงประสงค
ผลขางเคียงที่รุนแรงและพบไดอยูเสมอจากการให mannitol เพื่อการรักษา คือ การที่ปริมาณน้ําและ
แรธาตุในรางกายเกิดความไมสมดุล ในขณะที่ใหจึงควรติดตามดูอาการรวมดวย สวนผลขางเคียงอื่น ๆ ไดแก
ผลตอระบบทางเดินอาหาร เชน มีอาการคลื่นไส อาเจียน ผลตอการทํางานของหัวใจและหลอดเลือด เชน หัว
ใจเตนเร็วผิดปกติ หรืออาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลางทําใหรูสึกมึนงง ปวดศีรษะ เปนตนทั้งนี้สามารถ
สรุปผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการไดรับ mannitol ไดดังนี้
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 เกิดความไมสมดุลยของอิเลคโตรไลทและน้ําในรางกาย
 ภาวะกรดในพลาสมาเพิ่มขึ้นจากการเมตาบอลิซึม (Metabolic acidosis)
 หัวใจลมเหลว
 เลือดคั่งในหลอดเลือดของปอด (pulmonary congestion)
 ภาวะรางกายขาดน้ํา (hypovolemia)
 ความดันต่ํา (hypotension)
 การอักเสบของผนังหลอดเลือดดํา (thrombophlebitis)
 เกิดเนื้อตายกรณีที่ยารั่วออกนอกหลอดเลือด
 เกิดปฏิกิริยาการแพ รวมถึงเกิด ปฏิกิริยาการแพรุนแรงเฉียบพลัน (anaphylaxis)
 การสะทอนกลับแลวทําใหแรงดันภายในกระโหลกศีรษะเพิ่มขึ้นหลังจากลดลงไปแลว
การนําไปใช
การนํา mannitol ไปใชในทางคลินิกมีดวยกันหลายวัตถุประสงค โดยสามารถสรุปการใช mannitol
ทางคลินิกไดดังนี้
 ลดแรงดันในกระโหลกศีรษะ
 ลดแรงดันในลูกตา
 คงสภาวะการทํางานของไตทั้งกอนและระหวางการผาตัดที่เกี่ยวของกับหลอดเลือดและหัวใจ
 สงเสริมการขับปสสาวะ และลดความเสี่ยงในการเกิดไตวายเฉียบพลันทีทําใหการผลิตปสสาวะลดลง
(acute oliguric renal failure)
 ใชในการเตรียมลําไสใหญกอนการผาตัด หรือกอนการสองกลอง รวมถึงการสวนทวารดวย barium
 คงสภาวะการทํางานของไตในภาวะการสลายของกลามเนื้อลาย (rhabdomyolysis) ที่เกิดขึ้นตามมา
จากการกระทบกระเทือนหรืออุบัติเหตุ
 เพิ่มการขับออกของสารพิษตางๆที่เขาสูรางกาย เชน aspirin ยากลุม barbiturate บางชนิด สาร
โบรไมด (bromide) และ ethylene ออกไปกับปสสาวะ
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 ใชรวมกับยาขับปสสาวะตัวอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อลดการบวมน้ําหรือปริมาณของเหลวที่
สะสมในชองทอง กรณีที่เกิดทองมาน (ascites)
ขนาดยา
สุนัขและแมว
เพื่อรักษาภาวะไตวาย
- ภายหลังจากแกไขภาวะแหงน้ําหรืออิเลคโตรไลทไมสมดุลแลว และตรวจสอบแลววาสัตวปวยไมได
อยูในภาวะผลิตปสสาวะไมไดเนื่องจากไตบกพรอง จะให mannitol ที่มีความเขมขนของสารละลาย 20 –
25%

ขนาด 0.25 – 0.5 gm/kg เขาหลอดเลือดคําโดยใชเวลาการให 15 – 20 นาที หากเกิดการขับ

ปสสาวะขึ้น สามารถใหซ้ําไดทุก ๆ 4 – 6 ชั่วโมง หรือใหในลักษณะน้ําเกลือเขาหลอดเลือดดําที่ความเขมขน
ของสารละลาย 8 – 10% ในเวลา 12 – 24 ชั่วโมงแรกของการรักษาซึ่งการรักษาด วยวิธี การนี้ ถือเป น
ทางเลือกรอง สวนทางเลือกหลักในการรักษาไดแก การใชยา furosemide รวมกับ dopamine
- ภายหลังจากการแกไขภาวะแหงน้ําแลว ให mannitol ขนาด 0.5 gm/kg เขาหลอดเลือดดําอยาง
ชา ๆ และใหซ้ําอีก 2 ครั้ง โดยมีชวงหางแตละครั้ง 15 นาที จนไดรับยาที่มีขนาดรวม 1.5 gm/kg อีกทั้ง
การปสสาวะควรเกิดขึ้นภายใน 15 นาที ซึ่งระหวางการให mannitol นี้ ควรระวังการเกิดภาวะแหงน้ํา และ
อาจมีการใหสารน้ําเสริมหากมีความจําเปน
เพื่อรักษาการเกิดตอหินเฉียบพลัน (acute glaucoma)
- 1 – 2 gm/kg เขาหลอดเลือดดํา 15 – 20 นาที รวมกับการงดน้ํานาน 30 – 60 นาที หลัง
การใชยา
- 1 – 3 gm/kg เขาหลอดเลือดดํา ใหความเขมขนของยา 20 – 25% อีกทั้งงดน้ําในชวงชั่วโมง
แรก ๆ หลังการให อาจมีการใหยาซ้ํา 2 – 4 ครั้ง ในชวง 48 ชั่วโมงแรก รวมกับการติดตามอาการและ
ระวังการเกิดภาวะแหงน้ํา
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เพื่อรวมกับยาอื่นในการรักษาแรงดันของน้ําสมองไขสันหลังเพิ่มสูงขึ้น
- 1.5 gm/kg เขาหลอดเลือดดําเพียงครั้งเดียว
เพื่อตรวจวัดอัตราการกรองที่โกลเมอรูลัสในสุนัข
- 1.1 – 2.2 gm/kg เขาหลอดเลือดดําอยางชา ๆ นาน 15 – 30 นาที
สุกร, โค, แพะและแกะ
เพื่อรวมในการรักษาภาวะสมองบวมน้ํา
- 1 – 3 gm/kg เขาหลอดเลือดดํา
เพื่อเปนยาขับปสสาวะกรณีที่เกิดไตวายชนิดที่ทําใหผลิตปสสาวะไดนอยกวาปกติ
- 1 – 2 gm/kg หรือ 5 – 10 มิลลิลิตรของสารละลายที่มีความเขมขน 20% เขาหลอดเลือดดํา
ภายหลังแกไขภาวะแหงน้ํา จากนั้นดูปริมาณการสรางปสสาวะ
มา
- 0.25 - 2 gm/kg ของสารละลายยาที่มีความเขมขน 20% เขาหลอดเลือดดําอยางชา ๆ
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ยาขับปสสาวะกลุม Inhibitors of Na+-K+-2CL- symport
ยาในกลุมนี้มีชื่อเรียกดวยกันหลายชื่อ ไดแก loop diuretics ตามตําแหนงการออกฤทธิ์ หรือ highceiling diuretics จากการที่ยามีประสิทธิภาพและความแรงในการขับปสสาวะสูง อีกทั้งการเพิ่มขนาดของยา
จะทําใหประสิทธิผลในการขับปสสาวะเพิ่มมากขึ้น และไดผลสูงสุดที่สูงกวายาขับปสสาวะกลุมอื่น ยาในกลุม
นี้จะมีคุณสมบัติและกลไกในการออกฤทธิ์ที่คลายคลึงกัน โดยจะยับยั้งการขนสงโซเดียมที่ thick ascending
limb (TAL) ของสวน loop of Henle ซึ่งยาจะสามารถยับยั้งการดูดกลับของโซเดียมไดประมาณ 25% ของ
ปริมาณโซเดียมที่ถูกขับออกทั้งหมด ในขณะที่สวนที่ตอจาก TAL ไมสามารถทําหนาที่ในการดูดกลับสารตาง
ๆ ไวได เปนผลใหเกิดการขับโซเดียมและน้ําตามมา
ยาในกลุมประกอบดวย ethacrynic acid, bumetanide, furosemide และ torsemide โดยที่
furosemide เปนยาขับน้ําตัวหลักที่มีการนํามาใชในทางสัตวแพทย
โครงสรางทางเคมี
ยาในกลุมนี้ยกเวน ethacrynic acid เปนอนุพันธของ sulfonamide ซึ่งสูตรโครงสรางและคุณสมบัติ
ทางจลนศาสตร furosemide จะมีความไวตอแสงและจะคงตัวภายใตสภาวะที่เปนดาง รูปแบบของยาที่ถูก
เตรียมขึ้นเพื่อนํามาใชในทางสัตวแพทยมีดวยกันหลายแบบ ทั้งแบบยาเม็ดที่นํามาใชในสัตวเล็ก และแบบฉีดที่
สามารถใชไดในสุนัข แมว มา และวัว โดยจะมีระยะงดสงนมและเนื้อนาน 48 ชั่วโมง
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ตารางที่ 3 แสดงสูตรโครงสรางตลอดจนคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตรของยาในกลุม loop diuretic

ที่มา: Reilly, R.F. and Jackson, E.K., 2011.
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กลไกและตําแหนงการออกฤทธิ์
ผลตอไต
ยาในกลุมนี้จะยับยั้งการดูดกลับโซเดียม โปแตสเซียม และคลอไรด ที่บริเวณ thick ascending limb
(TAL) ของ loop of Henle ดวยคุณสมบัติที่สามารถรวมตัวกับโปรตีนไดดี ยาจึงจับกับ Cl- binding site
ของ transporter protein ยับยั้งการทํางานของ Na+-K+-2Cl symporter เปนผลใหโซเดียมถูกขับออก
เพิ่มขึ้น 15-25% จึงเปนการเพิ่มการขับโซเดียมคลอไรด และน้ําออกทางปสสาวะและมีผลยับยั้งการดูดซึม
กลับของ Ca2+และ Mg2+ ดว ย เนื่ องจากการที่ Cl-ไม ถูกดูด ซึมกลั บเขาสูเซลล จะทําใหความตางศั กยที่มี
ระหวางดาน lumen กับดาน interstitium (60 mv) นั้นหายไป จึงไมมีแรงในการผลักประจุบวก เชนCa2+
และ Mg2+ กลับเขาสูเซลล ดังแสดงกลไกไวในรูปที่ 8และยาทุกชนิดในกลุมนี้จะมีผลเพิ่มการขับถายK+และ H+ที่ตําแหนง distal tubule ดวยกลไกดังที่ไดอธิบายไวในเรื่อง carbonic anhydrase inhibitors
นอกจากนี้ยา furosemide ยังมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม CA อยางออน ๆ จึงใหผลเพิ่มการขับถาย HCO3
และฟอสเฟตรวมดวย
การใหยากลุมนี้ในชวงแรก จะมีผลเพิ่มการขับ uric acid แตหากใหตอเนื่องเปนเวลานาน การขับ
uric acid จะเกิดไดลดลง นอกจากนี้ยายังสามารถลดแรงตานของเสนเลือดที่ไต (renal vascular
resistance) ทําใหสามารถเพิ่ม renal blood flow โดยไมมีผลในการเปลี่ยน glomerular filtration rate
(70 mv)
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รูปที่ 11 ตําแหนงและกลไกการออกฤทธิ์ของยากลุม loop diuretic
ที่มา: Reilly, R.F. and Jackson, E.K., 2011.
ผลตอระบบอื่น ๆ
ยาในกลุมนี้โดยเฉพาะอยางยิ่ง furosemide จะมีผลเพิ่ม systemic venous capacitance อยาง
รวดเร็ว สงผลใหแรงดันภายในหัวใจหองลางซายลดลง ทั้งยังลดแรงดันของเลือดที่เขาสูหัวใจหองบนขวา จึงมี
ประโยชนอยางยิ่งในการรักษาภาวะ pulmonary edema
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เภสัชจลนศาสตร
ในสุนัข ยา furosemide ถูกดูดซึมที่บริเวณทางเดินอาหารสวนตนเปนหลัก สามารถจับกับโปรตีนได
ดี และกระจายตัวประมาณ 77% มีบางสวน (1-4%) ที่จะเกิดการเปลี่ยนรูปไปเปนอนุพันธของ glucoronide
โดยกระบวนการนี้ไมไดเกิดขึ้นที่ตับ คาครึ่งชีวิตของยาเมื่อใหขนาด 5 mg/kg เขาหลอดเลือดดํา คือ 1
ชั่วโมง ผลของยาจะเกิดสูงสุดใชเวลา 30 นาที เมื่อใหโดยการฉีดเขาหลอดเลือด และ 1-2 ชั่วโมง เมื่อใหโดย
การกิน ประมาณ 50-60% ของยาจะถูกขับออกโดยไมเปลี่ยนรูปในปสสาวะ และยาสวนที่เหลือจะเกิด
conjugation กับ glucolonic acid ในไต ตับ และตําแหนงอื่น ๆ
คาครึ่งชีวิตของยาในกระแสเลือดของสัตวปวยที่การทํางานของไตไมสมบูรณ จะยาวนานกวาปกติ จึง
ควรปรับขนาดของยาใหเหมาะสม การจับกันระหวางยากับ albumin ในปริมาณที่มากเกินไป จะทําใหยาใน
รูปที่ออกฤทธิ์ไดมีปริมาณลดลง และผลในการขับน้ําก็ลดลงดวย
ผลขางเคียงและความเปนพิษ
ผลขางเคียงที่เกิดขึ้นจากการไดรับยาในกลุมนี้ ไดแก
 ภาวะขาดน้ํา (dehydration) ทําใหกระหายน้ําและปสสาวะนอย
 เกิ ด ความไม ส มดุ ล ย อิ เ ลคโตรไลท ใ นร า งกาย เนื่ อ งจากยาจะมี ผ ลเหนี่ ย วนํ า ให ป ริ ม าตรของ
extracellular fluid ลดลง และเกิดภาวะ hyponatremia ซึ่งจะมีผลลดความดันเลือดและทําให
การไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะตาง ๆ ของรางกายลดลง ซึ่งการลดลงของปริมาตรของเหลวใน
รางกายจะกอใหเกิดความเสี่ยงกับ ผูปวยโรคไต (อาจลด GFR, เพิ่มภาวะ prerenal azotemia และ
เกิด tubular necrosis ขึ้นได) โรคหัวใจ และโรคตับ
 การที่ยามีผลยับยั้ง Na+-K+-2Cl- symporter จะทําใหมีเกลือโซเดียมผานเขาสูสวน distal tubule
มากขึ้น เปนผลใหมีการหลั่ง renin-angiotensin-aldosterone เพิ่มการขับโปแตสเซียมไอออนและ
ไฮโดรเจนไอออน จนเกิดภาวะ hypochloremia alkalosis และ hypokalemia ทําใหหัวใจเตนไม
เป น จั ง หวะ ซึ่ ง อาการจะชั ด เจนหรื อ รุ น แรงขึ้ น เมื่ อ ใช ร ว มกั บ ยากลุ ม cardiac

glycoside

นอกจากนี้ การขั บ Mg2+และ Ca2+ที่ เพิ่ม มากขึ้น จะทําใหเกิ ดภาวะ hypomagnesemia
hypocalcemia ได

และ

33

 ยามีความเปนพิษตอหูทําใหประสิทธิภาพในการรับฟงลดลง และพบภาวะหูหนวกแบบชั่วคราวขึ้นได
โดยที่อาการมักจะหายเปนปกติภายหลังจากหยุดใชยา ความเสี่ยงจะเกิดในผูที่ไดรับยาจากการฉีด
เขาหลอดเลือดมากกวาจากการใหโดยการกิน
 เกิดภาวะ hyperuricemia ซึ่งมักตามมาจากการสูญเสียน้ําทําใหการดูดกลับ uric acid เพิ่มมากขึ้น
 ระดับน้ําตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia) ซึ่งเกี่ยวของกับระดับของโพแตสเซียมและการควบคุม
การหลั่ ง อิ น ซู ลิ น กระตุ น กระบวนการ glycogenolysis

และลดกระบวนการสร า ง glycogen

(glycogen synthesis) จึงควรเพิ่มการเฝาระวังในสัตวปวยที่มีภาวะเบาหวานรวมดวย
 เกิ ด ผื่ น แดงที่ ผิ ว หนั ง ไวต อ แสง (photosensitivity) (โดยเฉพาะในผู ป ว ยที่ แ พ ย า กลุ ม
sulfonamide)
 เกิดการกดไขกระดูก
 ระคายเคืองตอทางเดินอาหาร
ขอหามใช
หา มใช ยากลุมนี้กับ สัตว ปว ยที่ อยูในภาวะ ขาดน้ําและเกลือแรอย างรุ นแรง มีความไวตอยากลุ ม
sulfonamide เนื่องจากยามี sulfonamide group อยูในสูตรโครงสราง และอยูในภาวะที่ไมสามารถสราง
ปสสาวะ (anuria) ที่ไมตอบสนองตอการใชยากลุม loop diuretic ในขนาดทดลอง
ปฏิกิริยาระหวางยา (Drug interaction)
การทําปฏิกิริยากันระหวางยาอาจเกิดขึ้นไดเมื่อใชรวมกันกับยาดังตอไปนี้
⋅Aminoglycosides

: เพราะจะสงเสริมความเปนพิษตอหูใหเพิ่มมากขึ้น

⋅Digitalis glycoside

: ทําใหการเตนของหัวใจไมเปนจังหวะมากยิ่งขึ้น

⋅Propanolol

: ทําใหระดับของยา propranolol ในพลาสมาสูงขึ้น

⋅Cisplatin

: เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดพิษตอหูและไต

⋅ยาขับน้ํากลุม thiazide : จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับน้ําใหดียิ่งขึ้น
⋅NSAID

: ยับยั้ง diuretic response
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ประโยชนในการรักษา
 รักษา acute pulmonary edema รวมทั้งภาวะการบวมน้ําที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ซึ่งสามารถใหยาได
ทั้งวิธีการใหกินและการฉีดยา
 รักษา chronic congestive heart failure ในกรณีที่ผูปวยมีภาวะการทํางานของไตบกพรองซึ่งยา
ชวยลด venous และ pulmonary congestionได
 รักษา hypertension
 รักษาภาวะ hyperkalemia เชนจากการใชยากลุม potassium-sparing diuretics
 รักษาการไดรับ anion overdose เชน Br-, F-, Iการนําไปใช
มักใช loop diuretic เพื่อการรักษา acute pulmonary edema เปนหลัก รวมถึงใชเพื่อการรักษา
CHF และภาวะการบวมน้ําที่เกิดตามมาจากโรคไต และรักษาภาวะ ascites
ใช ในสั ต ว เ ล็ ก เพื่ อรั ก ษาการบวมน้ํ า ที่ เ กิ ด เนื่อ งจากโรคหั ว ใจ ตั บ หรื อ ไต ขนาดของยาที่ ใช กั น
โดยทั่วไป 1-4 mg/kg ทุก ๆ 8-24 ชั่วโมง ในกรณีที่ใหโดยการกิน หรือ 2-5 mg/kg ทุก ๆ 6 ชั่วโมง เขาใต
ผิวหนัง หลอดเลือดดํา หรือกลามเนื้อ

สวนในแมวมักใหขนาด 1-2 mg/kg ทุก ๆ 12 ชั่วโมง หรือสูงสุด 4

mg/kg ทุก ๆ 8-12 ชั่วโมง
ขอบงใชโดยสวนใหญนอกจากเพื่อรักษาการบวมน้ําแลว ยังใชเพื่อการรักษา acute pulmonary
edema ใชในรายไตวายแบบเฉียบพลันเพื่อสงเสริมใหเกิดการสรางปสสาวะ และใชในกรณีที่ตองการขับอิเลคโตรไลทบางชนิดเชน Ca2+และ K2+ ในสัตวใหญ มักใชยา furosemide เพื่อลดภาวะบวมน้ําในวัว และการมี
เลือดออกในปอดที่เกิดเนื่องจากการออกกําลังกายในมาหรือที่เรียกวาEIPH ซึ่งขนาดแนะนําที่ใชเพื่อลดการ
บวมน้ําไดแก 0.5-1 mg/kg แตขอมูลในสวนนี้ยังไมแนชัดนัก
แมวาในสัตวเล็กจะนิยมใชยา furosemide ในการควบคุมโรค CHF แตจากรายงานทางการแพทยใน
คนพบวา การใชยา ACE inhibitor หรือ digoxin รวมดวยจะมีประสิทธิภาพดีกวา
Furosemide ถือเปน drug of choice สําหรับการรักษา acute cardiogenic pulmonary
edema
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การดื้อของยาขับปสสาวะกลุม loop diuretics

รูปที่ 12 กลไกที่เกี่ยวของกับการดื้อของยาขับปสสาวะกลุม loop diuretics
ที่มา: ter Maaten et al., 2015
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ฟูโรซาไมด (Furosemide)
Furosemide หรือ frusemide เปนยาขับน้ําในกลุม loop diuretic ที่มีโครงสรางสัมพันธกับกลุม
sulfonamide มีลักษณะเปนผงผลึกสีขาวหรือเหลืองออนที่ไมมีกลิ่นและรส จุดหลอมเหลวของยาอยูระหวาง
203°– 205° องศาฟาเรนไฮด ยาไมละลายในน้ํา ละลายไดเล็กนอยในแอลกอฮอล และละลายไดอยาง
อิสระใน alkaline hydroxide ผลิตภัณฑยานี้สําหรับฉีดจะมีคาความเปนกรดดาง (pH) อยูระหวาง 8 – 9.3
โดยใช โซเดียม ไฮดรอกไซด เปนตัวปรับ
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ยามีผลลดอัตราการดูดกลับของแรธาตุตาง ๆ ที่สวน ascending ของ loop of Henle โดยจะลดการ
ดูดกลับโซเดียมและคลอไรด แตเพิ่มการขับโปแตสเซียมที่ distal tubule นอกจากนี้ยายังมีผลโดยตรงตอการ
ขนสงอิเลคโตรไลตตาง ๆ ที่ proximal tubules ซึ่งกลไกการออกฤทธิ์ที่แนชัดของยานี้ไมสมบูรณนัก แตจาก
รายงานทําใหทราบวายาไมมีผลตอเอนไซม carbonic anhydrase ทั้งยังไมมีผลหักลางฤทธิ์ของ aldosterone
อีกดวย
การใหยานี้จะมีผลเพิ่มการขับน้ํา โซเดียม โปแตสเซียม คลอไรด แคลเซียม แมกนีเซียม ไฮโดรเจน
แอมโมเนียมและไบคารบอเนต สําหรับสุนัข การใหยาจะมีผลเพิ่มการขับโซเดียมมากกวาโปแตสเซียม โอกาส
ในการที่ระดับโซเดียมในกระแสเลือดต่ํา (hyponatremia) จึงมีมากกวาการเกิดของโปแตสเซียม
นอกจากนี้ยายังมีผลขยายหลอดเลือดดําที่ไต และเพิ่มอัตราการกรองที่โกลเมอรูลัส (GFR) แบบ
ชั่วคราว การใหยาจะมีผลทําใหเลือดที่ไหลไปที่ไตจะเพิ่มขึ้น และแรงตานโดยรอบลดลง พบวายามีผลเพิ่มการ
หลั่ง renin การผลของยาที่มีตอหนวยไต แตจะไมพบการเก็บโซเดียมและน้ําไวในรางกาย การเกิดภาวะระดับ
น้ําตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) สามารถพบไดหลังการใหยาแตนอยกวาผลของยา thiazide
การใหยาในขนาดสูง (10 -12 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) แกสุนัขจะมีผลเพิ่มการไหลเวียนของน้ําเหลืองที่
thoracic duct สวนการใชยาในมา, guinea pig และคนจะมีผลบางสวนในการทําใหหลอดลมเกิดการ
ขยายตัว มีรายงานวาแมวเปนสัตวที่มีความไวตอยานี้ ในการขับน้ํามากกวาสัตวชนิดอื่น ๆ
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คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร
การศึกษาเกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตรของยานี้ในสัตวเลี้ยงยังมีไมมากนัก ในสุนัข คา oral bioavailability จะประมาณ 77% และมีคาครึ่งชีวิตประมาณ 1 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมงครึ่ง
ในคน ยาจะถูกดูดซึม 60 -75% หลังการใหยาโดยการกิน สวนผลในการขับปสสาวะจะเกิดขึ้นภายใน
1 ชั่วโมง หรือ 5 นาที ภายหลังการฉีดยาเขาหลอดเลือดดํา ผลสูงสุดของยาจะเกิดขึ้นนานประมาณ 30 นาที
หลังการใหยาประมาณ 95% ของยาจะจับกับพลาสมาโปรตีนทั้งในผูปวยปกติ และผูปวยที่มีการทํางานของไต
ผิดปกติ คาครึ่งชีวิตของยาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งจะมีคานานกวานี้ เมื่อใหยากับผูปวยโรคไตวายมีของเสียกลุม
ยูเรียในกระแสเลือด (uremia), หัวใจลมเหลวเรื้อรัง (CHF) และเด็กแรกเกิด
ผลขางเคียง
ยาอาจจะเหนี่ยวนําใหปริมาตรของเหลวและอิเลคโตรไลตในรางกายเกิดความผิดปกติ จึงควรเฝาระวัง
เรื่องสภาพแหงน้ําและการเกิดอิเลคโตรไลตมีระดับที่ไมสมดุล ซึ่งแรธาตุหลักที่ควรคํานึงถึง ไดแก โปแตสเซียม
แคลเซี ย ม แมกนี เ ซี ย มและโซเดี ย ม โดยภาวะที่ พ บได เ สมอคื อ ระดั บ ของโซเดี ย มในเลื อ ดต่ํ า กว า ปกติ
(hyponatremia)

หากสั ตว ป วยอยู ในภาวะแหงน้ํ าปานกลางหรือรุ นแรงอาจเหนี่ ยวนําใหเกิด prerenal

azotemia ขึ้นได ในกรณีที่การทานอาหารและน้ําเปนไปตามปกติโอกาสที่จะเกิดภาวะตามที่กลาวมาขางตน
ยอมลดลง
ผลขางเคียงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดแก ความเปนตอหู โดยเฉพาะอยางยิ่งในแมว ที่ไดรับยานี้ขนาดสูง
ฉีดเขาหลอดเลือดดํา สวนในสุนัข หากไดรับยาในขนาดที่สูงกวา 22 mg/kg จะมีผลใหการไดยินเสียไปได
นอกจากนี้ยายังมีผลขางเคียงในการรบกวนระบบทางเดินอาหาร
ขนาดยา
สุนัขและแมว
เพื่อเปนยาขับปสสาวะ ลดการสะสมของของเหลวในตําแหนงตาง ๆ ของรางกาย
- 2.2 – 4.4 mg/kg วันละ 1 ถึง 2 ครั้ง โดยมีชวงหางของการใหยา 6- 8 ชั่วโมง โดยการกิน
ฉีดเขาหลอดเลือดดําหรือเขากลามเนื้อ
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เพื่อแกไขภาวะ cardiogenic edema หรือ pulmonary edema
- กรณีใชรวมในการรักษา CHF จะใหยาขนาด 0.5 – 2 mg/kg โดยการกิน จุดมุงหมาย
คือ เพื่อหาระดับของยาที่ต่ําที่สุดที่จะชวยปองกันการสะสมของเหลวหรือการบวมน้ําได
- กรณีที่เกิดการสะสมของของเหลวภายในเนื้อเยื่อปอดอยางรุนแรง (severe pulmonary
edema)
สุนัข

สามารถใหยาไดจนถึงขนาดสูงสุด คือ 7.7 mg/kg เขาหลอดเลือดดําหรือกลามเนื้อ ทุก ๆ
1-2 ชั่วโมง จนกระทั่งอัตราการหายใจ รวมถึงสภาพการหายใจเปนปกติมากขึ้น

แมว

สามารถใหยาไดจนถึงขนาดสูงสุด คือ 4.4 mg/kg เขาหลอดเลือดดําหรือกลามเนื้อ ทุก ๆ
1-2 ชั่วโมง จนกระทั่งอัตราการหายใจ รวมถึงสภาพการหายใจเปนปกติมากขึ้น

- กรณีที่ใชรวมในการรักษาหัวใจลมเหลว มักใหยาโดยการกินรวมกับยากลุม ACE inhibitor และ
digoxin
สุนัข

สามารถใหยาไดตั้งแต 1.1 mg/kg ในกรณีที่หัวใจลมเหลวอยางไมรุนแรง จนถึง 4.4 mg/kg
ทุก ๆ 8 ชั่วโมง หากเกิดหัวใจลมเหลวรุนแรง

แมว

สามารถใหยาไดตั้งแต 1.1 mg/kg ทุก ๆ 2-3 วัน หรือให 2.2 mg/kg ทุก ๆ 8-12 ชั่วโมง

เพื่อรักษาในกรณีเกิด hypercalcemia
- กอนการรักษาสัตวปวยควรอยูในสภาวะที่สมดุลของน้ําในรางกายเปนปกติ ทําการใหยา ขนาด 5
mg/kg เขาหลอดเลือดดํา จากนั้นเริ่มใหยาในรูปแบบน้ําเกลือดวยอัตรา 5 mg/kg/hr ระหวาง
ที่ใหควรคงสภาพความสมดุลของน้ําและอิเลคโตรไลทดวยการใหน้ําเกลือ normal saline ที่มี
การเติม KCI ลงในน้ําเกลือรวมดวย ซึ่งโดยทั่วไปแลว furosemide จะสามารถลดระดับของ
แคลเซียมในซีรั่มไดเพียง 3 mg/dl เทานั้น
- ในกรณีที่สัตวปวยมีภาวะ hypercalcemia ระดับปานกลาง (14-16 mg/dl) ใหเริ่มจากการให
น้ําเกลือ normal saline แลวจึงให furosemide ขนาด 5 mg/kg เขาหลอดเลือดดํา วันละ
1-2 ครั้ง หากพบภาวะแหงน้ํา ใหเปลี่ยนน้ําเกลือจาก normal saline เปน LRS และให
glucocorticoid รวมดวย
เพื่อใชกรณีเกิดไตวายเฉียบพลัน (acute renal failure) หรือ uremia
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- หลังการใหสารน้ํา เริ่มให furosemide ขนาด 2 mg/kg เขาหลอดเลือดดํา หากไมเกิดการ
ปสสาวะภายใน 1 ชั่วโมง ใหยาขนาด 4 mg/kg หากภายใน 1 ชั่วโมง ยังไมเกิดการปสสาวะ
ปรับขนาดยาเปน 6 mg/kg เขาหลอดเลือดดํา และมักแนะนําใหใช dopamine ในขนาดที่ต่ํา
รวมดวย
เพื่อกระตุนใหเกิดการขับปสสาวะ กรณีที่อยูในภาวะ hyperkalemia
- ใหยา 2 mg/kg เขาหลอดเลือดดํา
เพื่อขับปสสาวะกรณีใชรักษาภาวะของเหลวสะสมในชองทอง (ascites)
- ใหยา 1-2 mg/kg โดยการใหกิน หรือฉีดเขาใตผิวหนัง วันละ 1-2 ครั้ง
เพื่อลดหรือยับยั้งการเพิ่มขึ้นของความดันโลหิต
- ใหยา 1-2 mg/kg โดยการกิน วันละ 2 เวลา
เฟอรเร็ต
เพื่อรวมในการรักษาภาวะหัวใจลมเหลว
- เริ่มจากการใหยาขนาด 2-3 mg/kg โดยการฉีดเขากลามเนื้อหรือหลอดเลือดดํา จากนั้นปรับ
ขนาดยาเปน 1-2 mg/kg โดยการกิน ทุก ๆ12 ชั่วโมง
- 1-4

mg/kg โดยการใหกิน ฉีดเขาหลอดเลือดดํา กลามเนื้อหรือชั้นใตผิวหนัง วันละ

2-3 เวลา
กระตาย, สัตวฟนแทะ และสัตวขนาดเล็ก
กระตาย
- 2-5mg/kg โดยการใหกิน ฉีดเขาหลอดเลือดดํา กลามเนื้อหรือชั้นใตผิวหนัง ทุก ๆ 12 ชั่วโมง
กรณีใชรักษาภาวะ CHF หรือใหยาขนาด 1-4 mg/kg เขาหลอดเลือดดําหรือกลามเนื้อ ทุก ๆ
4-6 ชั่วโมง กรณีใชรักษาภาวะ pulmonary edema
หนู mice, หนู rat, แฮมสเตอร
- 5-10 mg/kg ทุก ๆ 12 ชั่วโมง
โค
- 500 mg วันละครั้ง หรือให 250 mg วันละ 2 ครั้ง การใหการรักษาการบวมน้ําของเตานมไม
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ควรเกิน 48 ชั่วโมง หลังคลอด
- 2.2 – 4.4 mg/kg เขาหลอดเลือดดํา ทุก ๆ 12 ชั่วโมง
มา
 เพื่อเปนยาขับปสสาวะ

- กรณีใชรวมในการรักษา CHF จะเริ่มจากการใหยาขนาด 1-2 mg/kg เขากลามเนื้อหรือหลอด
เลือดดํา ทุก ๆ 6-12 ชั่วโมง เพื่อควบคุมการบวมน้ํา สวนการรักษาในระยะยาว จะใหยา 0.5-2
mg/kg โดยการกิน หรือฉีดเขากลามเนื้อ ทุก 8-12 ชั่วโมง
- กรณีใชรวมในการรักษา acute renal failure จะใหยาขนาด 2-4 mg/kg ทุก ๆ 6 ชั่วโมง
 เพื่อปองกันการเกิดเลือดกําเดาไหล

- 0.3 –0.6 mg/kg ใหยา 1-1 ชั่วโมงครึ่ง กอนการแขงขัน
- 250 mg เขาหลอดเลือดดํา 4 ชั่วโมงกอนการแขงขัน
นก
- 0.05 mg/300 gm เขากลามเนื้อ วันละ 2 ครั้ง เพื่อเปนยาขับปสสาวะ
สัตวเลื้อยคลาน
- 5 mg/kg เขาหลอดเลือดดําหรือกลามเนื้อ

Thiazide and Thiazide like diuretic (Inhibitors of Na+-Cl- symport)
thiazide diuretics คือ benzothiadiazin หรืออนุพันธของ CA-inhibiting sulfonamides ใช
เรียกกลุมของยาขับปสสาวะที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง Na+-Cl- symport โดยจะเสริมการขับคลอไรด และชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม CA แตจะตางกันกับยากลุม CA inhibitor ตรงที่ยากลุม CA inhibitor จะ
ขับ NaHCO3เปนหลัก ในขณะที่ยาในกลุม thiazide จะเพิ่มการขับ NaClซึ่งยาในกลุมนี้สวนใหญจะมีหมู –
SO2NH2อยูในโครงสรางทางเคมี ขณะที่ยาบางชนิดในกลุมไมมีโครงสรางดังกลาว แตมีกลไกในการออกฤทธิ์
ที่เหมือนกัน จึงเรียกยาเหลานี้วา thiazide-like diuretics
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ยาในกลุมที่ นิ ย มนํ า มาใชในทางสั ตวแพทยไดแก chlorothiazide

และ hydrochlorothiazide

นอกจากนี้ยังมียาในกลุมนี้อื่นๆ เชน bendroflumethiazide, chlortalidone, cyclopenthiazide และ
indapamide ซึ่งเปนยาที่มีการใชในการแพทยอีกดวย
ตารางที่ 4 ตารางแสดงสูตรโครงสรางและคาทางเภสัชจลนศาสตรของยากลุม Thiazide

ที่มา: Reilly, R.F. and Jackson, E.K., 2011.
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กลไกการทํางานและตําแหนงออกฤทธิ์
จุดหลักของการทํางานของยาในกลุมนี้คือ distal convuluted tubule (DCT) ซึ่งเปนตําแหนงที่มี
การดูดกลับ Na+ประมาณ 10% ของปริมาณที่ถูกกรองผาน Na+Cl symport หรือ Na+-Cl-และก็มีผลตอ
proximal tubule ดวย ประสิทธิภาพในการขับน้ําของยากลุม thiazide เมื่อเทียบกับ loop diuretic แลว
จะต่ํากวา โดยจะยับยั้งการดูดกลับของโซเดียมคลอไรด จึงเพิ่มการขับ Na+และ Cl-cotransport ดังแสดงใน
รูปที่ 10 แตประสิทธิภาพของยามีระดับปานกลาง ไมรุนแรง เนื่องจากโซเดียมสวนใหญที่ผานการกรองจะถูก
ดูดกลับกอนผานเขาสู DCT และเนื่องจากยามีฤทธิ์ยับยั้ง carbonic anhydrase อยางออน ๆ จึงสามารถออก
ฤทธิ์ที่ proximal tubule เพิ่มการขับ HCO3 และฟอสเฟตรวมดวย สวนผลของยาตอ Ca2+นั้นพบวามีความ
แตกตางจากยาในกลุม loop diuretic เนื่องจากที่ตําแหนง DCT นี้จะมีการดูดกลับ Ca2+ ในลักษณะ active
transport จากนั้นจะสงผาน basolateral membrane โดยกระบวนการ Na+/Ca2+ exchange process ที่
ควบคุมโดยพาราไทรอยดฮอรโมนส ทําใหยาขับปสสาวะกลุม thiazide ไมมีผลในการขับCa2+ ออกจาก
รางกายเพิ่มมากขึ้น
เชนเดียวกับยาขับน้ําในกลุม loop diuretic thiazide diuretic จะเพิ่มการขับ K+และ titratable
acid เมื่อใหยาในชวงแรกจะผลเพิ่มการขับ uric acid แตเมื่อใหตอเนื่องเปนเวลานานจะมีผลลดการขับ uric
acid แทน สวนผลตอการขับแคลเซียมจะแปรผันไป และเมื่อไดรับยาเปนเวลานานจะมีผลลดการขับ
แคลเซี ย ม ซึ่ ง กลไกการเกิ ด ยั ง ไม ท ราบแน ชั ด แต มี ข อ สั น นิ ษ ฐานว า เกิ ด จากการเพิ่ ม การดู ด กลั บ ที่ ส ว น
proximal
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รูปที่ 13 ตําแหนงและกลไกการออกฤทธิ์ของยากลุม Thiazide
ที่มา: http://tmedweb.tulane.edu/pharmwiki/doku.php/all_diuretics
การดูดซึมและการขับออก
การดูดซึมของยาจากทางเดินอาหารเกิดอยางชา ๆ และไมสมบูรณ ยาทุกตัวในกลุมนี้สามารถจับกับ
โปรตีนไดสูง คาครึ่งชีวิตของยาแตละตัวจะแตกตางกันไป การขับออกของยาผานทางปสสาวะเปนหลัก
และทางน้ําดีรวมดวย พบวาหากการหมุนเวียนของเลือดไปที่ไตลดลง ประสิทธิภาพของยาก็จะลดลงดวย
ผลขางเคียงและความเปนพิษ
ผลขางเคียงหลักที่พบไดบอยที่สุด เกิดเนื่องจากความไมสมดุลระหวางของเหลวและอิเลคโตรไลท
ภายในรางกาย โดยยามีผลใหปริมาตรของของเหลวนอกเซลลลดลง แรงดันเลือดต่ํา ระดับของโปแตสเซียม
โซเดียมและคลอไรดในเลือดต่ํา ซึ่งการที่ระดับของโปแตสเซียมต่ํา หากเกิดรวมกับการใชยากลุม digitalis
glycoside และเพิ่มผลขางเคียงตอการทํางานของหัวใจและทําใหเสี่ยงตอการเกิด cardiac arrhythmia
เพิ่มขึ้น ยาขับน้ําในกลุมนี้หามใชในรายที่ไวหรือแพยา sulfonamides ทั้งยังจํากัดการใชในสัตวปวยโรคตับ
หรือการทํางานของตับผิดปกติ โรคไตที่รุนแรง และโรคเบาหวานดวยทั้งนี้สามารถสรุปความเปนพิษที่เกิดจาก
ยากลุม thiazide diuretics และ thiazide like diuretics ไดดังนี้
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 Hypokalemia
 Hyperuricemia เนื่องจากผลของยาขัดขวางการขจัด uric acid
 ระดับน้ําตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น (Hyperglycemia) ซึ่งคาดวาสัมพันธกับระดับของโปแตสเซียมที่ต่ํา
จึงกระทบตอการเปลี่ยน pro-insulin ไปเปน insulin
 Hypercalcemia จากการลดการขับแคลเซียม
การเกิดปฏิกิริยาเมื่อใชรวมกับยาอื่นๆ
การใชรวมกับยาตัวอื่น ๆ อาจเกิดปฏิกิริยากับยาบางตัวเมื่อใชรวมกันดังนี้
- ลดหรือยับยั้งฤทธิ์ของ anticoagulants
- เพิ่มประสิทธิภาพของยาสลบบางตัว, digitalis glycoside, loop diuretic และวิตามิน D
- ยากลุม NSAID มีผลลดประสิทธิภาพของยาขับน้ํากลุมนี้
- Amphotericin B และ corticosteroid จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะโปแตสเซียมในเลือด
ต่ํา
การนําไปใช
ใชเพื่อรักษาภาวะบวมน้ําที่เกิดจากโรคหัวใจ ตับ หรือไตแตยาจะไมมีผลในการขับน้ําหาก GFR นอย
กวา 30-40 มิลลิลิตรตอนาที ยาจะลดความดันในกระแสเลือดในรายที่เกิดความดันโลหิตสูง โดยสามารถใชยา
ตั ว นี้ เ พี ย งอย า งเดี ย วหรื อใช ร ว มกั บ ยาลดความดัน ตั ว อื่น ได และเนื่อ งจากยาในกลุมนี้ จ ะเพิ่มการดูดกลั บ
แคลเซียม จึงถูกนํามาใชเพื่อรักษาและแกไขโรคนิ่วที่มีแคลเซียมเปนองคประกอบทั้งในคนและสัตว
ขนาดที่ใชกันโดยทั่วไปในสุนัขและแมว สําหรับยา chlorothiazide คือ 20-40 mg/kg ทุก ๆ 12
ชั่วโมง และ 2-4 mg/kg ทุก ๆ 12 ชั่วโมง สําหรับยา hydrochlorothiazide ผลจากการใชยาสูงสุดจะเกิด
ที่ 4-12 ชัว่ โมง โดยยา hydrochlorothiazide จะมีชวงเวลาในการออกฤทธิ์ยาวนานกวา
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ไฮโดรคลอโรไทอะไซด (Hydrochlorothiazide)
ยามีลักษณะเปนผงผลึกสีขาว ไมมีกลิ่น และมีรสขมเล็กนอย สามารถละลายไดเล็กนอยในน้ําและ
ละลายไดในแอลกอฮอล
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ยาขับปสสาวะในกลุม thiazide ออกฤทธิ์โดยการรบกวน การขนสงโซเดียมไอออนผานผนังเซลลทอ
ไตโดยอาจมีผลเปลี่ยนกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลลทอไต ตําแหนงหลักในการออกฤทธิ์ของยาคือที่
cortical diluting segment ของหนวยไต โดยยามีผลเพิ่มการขับออกโซเดียม คลอไรด และน้ํานอกจากนี้ยังมี
ผลเพิ่มการขับโปแตสเซียม แมกนีเซียม ฟอสเฟต ไอโอไดด และโปรไมด ทั้งยังชวยลดอัตราการกรองของโกล
เมอรูลัส (GFR) การเกิดภาวะโปแตสเซียมในกระแสเลือดต่ํา (hypokalemia) จากการไดรับยาจะมีผลให
ระดับความเขมขนของ rennin และ aldosterone เพิ่มสูงขึ้น การขับไบคารบอเนต จากรางกายจะเพิ่มขึ้น
แตสงผลในการเปลี่ยน คาความเปนกรด ดางของปสสาวะเพียงเล็กนอยเทานั้น ในชวงแรกของกรใชยาจะสงผล
ใหระดับของแคลเซียมในปสสาวะเพิ่มสูงกวาปกติ (hypercalciuric) แตเมื่อใชตอเนื่องเปนเวลานาน การขับ
แคลเซียมจากรางกายจะนอยลง การขับถายยูริคแอซิด ภายหลังจากการใชยากลุม thiazide จะลดลงดวย ยา
สามารถเหนี่ ยวนําหรือสงเสริมการเพิ่ มสูงขึ้ นของระดั บน้ํ าตาลในเลือด (hyperglycemia) ในสั ตว ปว ย
โรคเบาหวาน หรือเหนี่ยวนําใหเกิดโรคเบาหวานขึ้นในสัตวปวยที่เริ่มมีอาการ
เปนที่ทราบกันดีวากลุม thiazide มีผลยับยั้งการเพิ่มขึ้นของความดันในคนจึงมีการใชยานี้อยาง
กวางขวางเพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูง แตกลไกการออกฤทธิ์ในขอนี้ยังไมทราบแนชัด
ในทางกลับกันยานี้มีผลลดปริมาณปสสาวะของผูปวยโรคเบาจืด (diabetes insipidus, DI) จึงมีการ
นํายานี้ไปใชรวมในการรักษาภาวะเบาจืดชนิด neurogenic และเปนยาเพียงอยางเดียวที่ใชเพื่อการรักษา
ภาวะเบาจืดชนิด nephrogenic
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คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร
สําหรับสัตวเลี้ยงยังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตรของยานี้ สวนในคนพบวายา
จะถูกดูดซึมประมาณ 65 ถึง 75% เมื่อใหโดยการกิน และเริ่มใหผลในการขับปสสาวะภายใน 2 ชั่วโมง ผล
สูงสุดของยาเกิดขึ้นที่ 4 – 6 ชั่วโมง ยาออกฤทธิ์นาน 6 – 12 ชั่วโมง โดยมีคาครึ่งชีวิตนาน 5.6 – 14.8
ชั่วโมง ยาจะไมเกิดการเปลี่ยนรูปและถูกขับออกในรูปเดิมผานทางปสสาวะ สวนผลในการยับยั้งการเกิดความ
ดันโลหิตสูงอาจตองใชเวลานานหลายวันกวาจะออกฤทธิ์
อาการไมพึงประสงค
ผลขางเคียงหลักที่พบไดเสมอคือ การลดลงของโปแตสเซียมในกระแสเลือด ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนี้มักไมทํา
ใหเกิดอาการผิดปกติ หรือรุนแรงมากนัก แตอยางไรก็ตามควรเฝาติดตามอาการและตรวจระดับโปแตสเซียม
เปนระยะในกรณีที่มีการใชยาอยางตอเนื่อง
ภาวะ hypochloremic alkalosis อาจเกิดขึ้นได โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีสาเหตุอื่น เชน อาเจียน
ทองเสีย หรือการทํางานของไตผิดปกติ แลวสงผลตอระดับของอิเลคโตรไลทในกระแสเลือดรวมดวย สามารถ
เกิดภาวะระดับโซเดียมในกระแสเลือดต่ํากวาปกติ (hyponatremia) และระดับแมกนีเซียมในกระแสเลือดต่ํา
กวาปกติ (hypomagnesemia) ได มีรายงานในคนเกี่ยวกับการเกิดผลคลายกับฮอรโมนสพาราไทรอยดใน
กระแสเลือดสูงกวาปกติ (hyperparathyroid-like effect) ทําใหระดับแคลเซียมในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้น
และฟอสเฟตลดต่ําลง ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนี้ไมเหนี่ยวนําใหเกิดปญหาการเกิดนิ่วที่ไต การดูดแคลเซียมจากกระดูก
รวมถึง แผลในกระเพาะอาหาร
พบเกิดภาวะยูริ คแอซิดในกระแสเลือดสูงกวาปกติ (hyperuricemia) แต มักไมทําใหเกิ ดอาการ
ผิดปกติ นอกจากนี้ผลขางเคียงจากการใชยาอาจเกิดขึ้นกับระบบทางเดินอาหาร ทําใหมีอาการอาเจียนหรือ
ทองเสีย ผิวหนังเกิดปฏิกิริยา รวมถึงระดับน้ําตาลในกระแสเลือดสูงกวาปกติได
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ขอควรระวัง
หามใชยานี้กับผูปวยที่มีความไวตอยาตัวใดตัวหนึ่งในกลุม sulfonamide และผูปวยที่อยูในสภาวะที่
รางกายไมสามารถผลิตปสสาวะได อีกทั้งยังหามใชในสัตวทอง เนื่องจากมีรายงานในคนวา ทารกที่เกิดจาก
มารดาที่ไดรับยานี้ขณะตั้งทองจะมีภาวะเกร็ดเลือดต่ํา (thrombocytopenia)
การใชยากลุม thiazide ควรเปนไปอยางระมัดระวังกับสัตวปวยที่มีภาวะโรคไตวายรุนแรง มีความ
ผิดปกติของสมดุลน้ําและอิเลคโตรไลทในรางกาย การทํางานของตับบกพรอง มีระดับของยูริคแอซิดในกระแส
เลือดสูงกวาปกติ หรือปวยดวยโรคเบาหวาน
การนําไปใช
ในทางสัตวแพทยแลว มักนิยมใชยา furosemide แทนยากลุม thiazide เพื่อเปนยาขับปสสาวะใน
การรักษาภาวะบวมน้ํา (edema) สวนยากลุม thiazide จะยังคงมีการนํามาใชเพื่อรักษาภาวะความดัน
โลหิ ตสู ง โรคเบาจืด ที่มีส าเหตุจากความผิ ดปกติของไต อีกทั้งยังช วยปองกัน การเกิดนิ่ วชนิ ด

calcium

oxalate ในสุนัข
ยา chlorothiazide ซึ่งเปนยาอีกตัวหนึ่งในกลุม thiazide เปนยาที่ไดรับอนุญาตใหใชในวัวนมเพื่อ
รักษาภาวะเตานมบวมน้ําหลังการใหนม
ขนาดยา
สุนขั
เพื่อรักษาโรคเบาจืด ที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของไต (nephrogenic diabetes insipidus)
- 0.5 - 1.0 mg/kg โดยการกิน วันละ 2 เวลา
- 2.5 – 5 mg/kg โดยการกิน วันละ 2 เวลา
เพื่อรักษาความดันโลหิตสูง
- 1 mg/kg โดยการกิน ทุก ๆ 12 – 24 ชั่วโมง ซึ่งอาจใหรวมกับยา spironolactone ขนาด
1 – 2mg/kg ทุก ๆ 12 ชั่วโมง เพื่อลดการสูญเสียโปแตสเซียม
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เพื่อรักษาการเกิดนิ่ว calcium oxalate ที่มีภาวะแคลเซียมในปสสาวะสูงกวาปกติรวมดวย
- 2 mg/kg ทุก ๆ 12 ชั่วโมง โดยการกิน
- 2.2 mg/kg ทุก ๆ 12 ชั่วโมง โดยการใหกิน ซึ่งจะตอง เก็บตัวอยางปสสาวะเพื่อทํา
urinalysis ทุก ๆ 2 – 4 สัปดาห รวมกับการตรวจซีรั่ม
เพื่อเปนยาขับปสสาวะ กรณีหัวใจลมเหลว
- ใชรวมกับยาfurosemide กับผูปวยที่เริ่มดื้อตอการใชยา furosemide เพียงอยางเดียวใน
ขนาด 2 – 4 mg/kg ทุก ๆ 12 ชั่วโมง โดยการกิน
เพื่อรักษาภาวะระดับน้ําตาลในเลือดต่ํา
- 2 – 4 mg/kg โดยการกินวันละ 2 ครั้ง
แมว
เพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูง
- 1 mg/kg ทุก ๆ 12 – 24 ชั่วโมง โดยการใหกิน หรืออาจใหรวมกับยา spiroholactone
ขนาด 1 ถึง 2 mg/kg ทุก ๆ 12 ชั่วโมงเพื่อลดการสูญเสียโปแตสเซียม
เพื่อเปนยาขับปสสาวะกรณีหัวใจลมเหลว
- ใชรวมกับยา furosemide โดยใหยาขนาด 1 - 2 ชั่วโมง ทุก 12 ชั่วโมง

ยาขับปสสาวะกลุม Potassium-Sparing Diuretics
ยาขับปสสาวะในกลุมนี้มีคุณสมบัติในการเก็บโปแตสเซียมไวในรางกาย ซึ่งสามารถแบงยาในกลุมออก
ไดเปน 2 กลุมยอยตามกลไกการออกฤทธิ์ ไดแก
o ยาที่ออกฤทธิ์ตานฤทธิ์ของฮอรโมนส aldosterone (aldosterone antagonists)
o ยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง renal epithelial Na+ channels
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ยาที่ออกฤทธิ์ตานฤทธิ์ของฮอรโมนส aldosterone
บทบาทของ aldosterone ในการควบคุมการทํางานของไต
ฮอรโมน Alsosterone เปนฮอรโมนสในกลุม mineralocorticoid ที่ผลิตจากตอมหมวกไตและทํา
หนาที่ในการดูดกลับ Na+ และ Cl- ภายในทอไต จึงเปนฮอรโมนสที่สงเสริมใหมีการสะสมของน้ําและโซเดียม
ในรางกาย และเพิ่มการขับ K+และ H+ โดย aldosterone จะทําหนาที่เปน typical steroid hormone เขา
จับกับ specific mineralocorticoid receptors (MRs) ซึ่งการเขาจับของ aldosterone กับ MRs ที่อยู
ภายในไซโตพลาสซึมของเซลลบุผนังทอไตที่ late distal tubule และ collecting duct ไดเปน MRaldosterone

complex

แล ว เคลื่ อนตอไปยังสว นนิว เคลีย สของเซลล เกิดการรวมเขากับ specific

sequences ของ DNA สงผลใหมีการแสดงออกของยีนที่เปน multiple gene products เรียกวา
aldosterone-induced protein (AIPs) และเกิดผลที่ตามมาในภาพรวมคือ การเพิ่มการนํา Na+กลับเขาสู
เซลล การขนสง NaCl เพิ่มขึ้น และเหนี่ยวนําใหความตางศักยภายในทอไตมีความเปนลบเพิ่มขึ้น จึงเพิ่มแรง
ผลักใหมีการขับ K+และ H+ออกจากเซลลตามไปดวย (รูปที่ 11)

รูปที่ 14 การทําหนาที่ของฮอรโมน aldosterone ที่ทอไต
ที่มา: http://www.uky.edu/~mtp/Diuretic_Drugs.htm

50

หลักการทํางานของยาในกลุมตานการออกฤทธิของ aldosterone
ยาในกลุ ม นี้ มี ชื่ อ เรี ย กหลายชื่ อ ตามคุ ณ สมบั ติ ห รื อ การออกฤทธิ์ ข องยา อาทิ antagonists
mineralocorticoid receptors หรือ aldosterone antagonists

of

หลักการออกฤทธิ์ของยาในกลุมนี้

เกี่ยวของกับการยับยั้งการออกฤทธิ์ของฮอรโมนส aldosterone โดยการแยงจับกับ mineralocorticoid
receptor (MR) ขัดขวางการเกิด MR-aldosterone complex
ตาราง 5 สูตรโครงสรางและคาทางเภสัชจลนศาสตรของยาในกลุม aldosterone antagonists

ที่มา: Reilly, R.F. and Jackson, E.K., 2011.
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กลไกการทํางานและตําแหนงการออกฤทธิ์
ยาออกฤทธิ์เปน specific competitive antagonist ตอ aldosterone โดยจะไปแยงจับกับ
receptor ของ aldosterone ซึ่งอยูบริเวณ cytoplasm ของ distal tubule สวนปลาย และ collecting
duct ไดเปน MR-spironolactone complex จึงไมสามารถเหนี่ยวนําใหเกิดการสราง AIPs ได ผลของยาจะ
ยับยั้งฤทธิ์ของ aldosterone ทําใหลดการดูดซึมกลับของ Na+และเพิ่มการเก็บกลับของ K+เขาสูรางกาย
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ยามี ผ ลเพิ่ ม การขั บ ป ส สาวะ โดยการเพิ่ ม การขั บ Na+ ออกและเพิ่ ม การดู ด ซึ ม K+ เข า สู ร า งกาย
นอกจากนั้นยังมีผลเพิ่มการขับ Ca2+ ดวย เนื่องจากปกติ aldosterone จะทําหนาที่ในการกระตุนเซลลในการ
สังเคราะหโปรตีนที่จําเปนในการทํางานของ Na+-K+ transport ดังนั้นในการใหยา aldosterone antagonist
จะออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะหโปรตีนใหม แตไมสามารถยับยั้งการทําหนาที่โดยปกติของโปรตีนที่ทําหนาที่ใน
การขนสง Na+และ K+ได ดังนั้นจะเห็นฤทธิ์ของยาเมื่อโปรตีนชุดเกาหมดสภาพ ยาออกฤทธิ์ไดชาโดยจะเริ่ม
เห็นการออกฤทธิ์ของยาเมื่อใหยาไปประมาณ 10-20 ชั่วโมง ฤทธิ์จะเกิดสูงสุดเมื่อยาไปประมาณ 3 วัน และ
ยังคงอยูตอไปอีกประมาณ 2-3 วันหลังจากหยุดใหยา ยาจะยิ่งมีฤทธิ์เพิ่มขึ้นเมื่อมีระดับ aldosterone ใน
ร า งกายมาก ตามปกติ แ ล ว aldosterone

ซึ่ งเป น สเตี ย รอยด ฮ อร โ มน จะจั บ กั บ mineralocorticoid

receptor (MRs) ที่บริเวณ late distal tubules และ collecting duct แลวเกิดกระบวนการเปนลําดับ
ขั้นตอน จนในที่สุดไดเปน aldosterone-induced protein (AIPs) ที่มีผลใหเกิดการดูดกลับโซเดียม และ
เพิ่มการขับ K+และ H+ที่ late distal tubules และ collecting duct
ดังนั้นยาที่มีผลยับยั้งการทํางานของฮอรโมน aldosterone ก็จะออกฤทธิ์โดยจับกับ MRs ทําใหการ
ผลิต aldosterone-induced proteins (AIPs) เกิดขึ้นไมได ผลในทางสรีรวิทยาที่เกิดจาก aldosterone ก็
จะถูกยับยั้งไปดวย นอกจากนี้ spironolactone ยังทําหนาที่เปน calcium channel blocker ที่กอใหเกิด
การขยายตัวของหลอดเลือด (vasodilation) ไดโดยตรงอีกดวย
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รูปที่ 15 กลไกการออกฤทธิ์ของยากลุม aldosterone antagonist ที่ late distal tubule และ
collecting duct
ที่มา: Reilly, R.F. and Jackson, E.K., 2011.
ผลขางเคียง
ผลขางเคียงที่พบไดบอยที่สุดของยาในกลุม aldosterone antagonists คือการเหนี่ยวนําใหเกิดภาวะ
hypekalemia dehydration และ hyponatremia และเนื่องจาก spironolactone มีโครงสรางเปนส
เตียรอยด จึงอาจเหนี่ยวนําใหเกิดภาวะความผิดปกติในลักษณะเตานมขยายใหญ และความสมบูรณพันธุลดลง
ผลขางเคียงอื่น ๆ ที่พบไดเนื่องจากการใชย านี้ได แก ทองเสีย กระเพาะอาหารอั กเสบ และมี เลือดออกใน
กระเพาะอาหาร
ขนาดที่ใชในทางสัตวแพทย คือ 2-4 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
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Spironolactone
สารสังเคราะหที่มีคุณสมบัติหักลางฤทธิ์กับ aldosterone มีลักษณะเปนผงผลึกสีครีมหรือสีน้ําตาล
ออน จุดหลอมเหลวอยูที่ 198๐-207๐C โดยทั่วไปแลวจะไมละลายในน้ํา แตจะละลายไดในแอลกอฮอล
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
Spironolactone

จะออกฤทธิ์ ยั บ ยั้ งฤทธิ์ ข อง aldosterone

โดยการแย ง จั บ แบบแข ง ขั น

(competitive inhibitor) ภายในทอไตสวน distal สงผลใหเพิ่มการขับโซเดียม คลอไรด และน้ํา แตจะลดการ
ขับโปแตสเซียม แอมโมเนีย ฟอสเฟต และ titratable acid ออกจากรางกาย โดยที่ยาไมมีผลตอเอนไซม
CA

หรื อ ต อ กระบวนขนส ง ภายในท อ ไต ทั้ ง ยั ง ให ผ ลสู ง สุ ด เมื่ อ ใช กั บ สั ต ว ป ว ยที่ อ ยู ใ นภาวะ

hyperaldosteronism
มักไมนิยมใชยานี้เพียงอยางเดียว เพื่อการขับน้ํา เนื่องจากโซเดียมสวนใหญจะถูกดูดกลับที่ทอไต
สวน proximal แลว ดังนั้นการใชยานี้จึงมักใชรวมกับยาขับปสสาวะในกลุม thiazide หรือกลุม loop
diuretic จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับปสสาวะใหไดผลสูงสุด และลดโอกาสในการเกิด hypokalemia
ที่อาจเกิดขึ้น
คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร
ยังไมมีรายงานเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตรของยาในทางสัตวแพทย สวนในคน พบวายามี
การกระจายตัวไดมากกวา 90% และใหระดับของยาสูงสุดภายใน 1-2 ชั่วโมง ฤทธิ์ในการขับปสสาวะเมื่อใช
ยานี้เพียงชนิดเดียว จะคอย ๆ เพิ่มขึ้นเปนลําดับจนใหผลสูงสุดในวันที่ 3 ของการไดรับยา
ทั้ง spironolactone และ canrenone ซึ่งเปนรูปเมตาบอไลทที่สามารถออกฤทธิ์ไดของยาจะ
สามารถจับกับพลาสมาโปรตีนไดถึง 98% อีกทั้งยังสามารถแพรผานรกไดอีกดวย canrenone

สามารถ

ตรวจพบได ใ นน้ํ า นม การเปลี่ ย นรู ป ของยาเกิ ด ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว ได เ ป น เมตาบอไลท ห ลายรู ป รวมทั้ ง
canrenone ซึ่งยังใหผลในการรับปสสาวะ โดยที่ยามีคาครึ่งชีวิตประมาณ 1-2 ชั่วโมง สําหรับ canrenone
จะถูกขับออกจากรางกายชากวา และมีคาครึ่งชีวิตเฉลี่ย 20 ชั่วโมง
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Spironolactone จะถูกดูดซึมไดประมาณ 65% โดยยาจะจับกับโปรตีนไดดีและเกิดการเปลี่ยนรูปที่
ตับเปนหลัก สารเมตาโบไลทที่ไดคือ canrenone ซึ่งจะมีคาครึ่งชีวิตที่นานขึ้น ประสิทธิภาพในการขับ
ปสสาวะจะเกิดขึ้นสูงสุดใน 2-3 วันภายหลังจากการใหยา
ผลขางเคียง
ผลขางเคียงที่เกิดขึ้นจากการใชยามักไมคอยรุนแรง และสามารถหายไดหลังจากหยุดการใชยา ซึ่ง
ผลขางเคียงที่พบไดบอยที่สุด ไดแก การที่ระดับของอิเลคโตรไลท และน้ําในรางกายเกิดความไมสมดุล เชน
เกิด hyperkalemia, hyponatremia หรือรางกายเกิดการขาดน้ํา (dehydration)
การใชยานี้กับสัตวปวยที่มีการทํางานของไตบกพรอง อาจมีผลทําใหคา BUN เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงเกิดภาวะ
acidosis แบบไมรุนแรงรวมดวย สําหรับผลขางเคียงอื่น ๆ ที่อาจพบไดบางจากการใชยา ไดแก ผลตอ
ระบบทางเดินอาหาร ทําใหอาเจียน เบื่ออาหาร ผลตอระบบประสาท กอใหเกิดอาการเหนื่อยออน การ
ทํางานของขาไมสัมพันธกัน ปวดศีรษะ รวมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงของตอมไรทอ ทําใหเพศชายมีลักษณะ
คลายเพศหญิง
การใชยานี้กับสัตวปวยที่การทํางานของไตลดลงอาจเหนี่ยวนําใหเกิดภาวะ hyperkalemia

มี

รายงานวา spironolactone มีผลยับยั้งการสังเคราะหฮอรโมนเทสโทสเตอโรน (testoterone) และอาจ
เพิ่มโอกาสในการเปลี่ยน testosterone ไปเปนเอสตราไดออล (estradiol) ดวย ผลจากการศึกษาความเปน
พิษในระยะยาวของยาในหนูขาว แสดงใหเห็นวา ยาสามารถเหนี่ยวนําใหเกิดเนื้องอกได (tumorigenic) ยังไม
มีขอมูลความปลอดภัยของการใชยานี้ในระหวางตั้งทอง อีกทั้ง canrenone ที่สามารถกระจายตัวไปยังน้ํานม
จึงควรหยุดการใหนมลูกในชวงที่มีการใชยา
ขอควรระวัง
ห า มใช ย า spironolactone

กั บ ผู ป ว ยที่ อ ยู ใ นภาวะโปแตสเซี ย มในเลื อ ดสู ง กว า ปกติ

(hyperkalemia) ไตไมสามารถผลิตปสสาวะได (anuria) ไตวายเรื้อรังหรือการทํางานของไตบกพรองอยาง
ชัดเจน และควรใหความระมัดระวังเมื่อใชยานี้กับผูปวยที่ตับและไตทํางานลดลง
ห ามใช ย านี้ ร ว มกั บ ยาขั บ ป ส สาวะอื่ น ๆ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ล ดการขั บ โปแตสเซี ย ม เช น amiloride,
triamterene หรือรวมกับการใหโปแตสเซียมเสริม เพราะจะทําใหความเสี่ยงตอการเกิดภาวะ hyperkalemia
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เพิ่ ม มากขึ้ น ส ว นยาอื่ น ๆ ที่ มี โ อกาสเพิ่ มความเสี่ ย งในการเกิ ด hyperkalemia
spironolactone

ไดแก indomethacin

หากใช ร ว มกั บ

และกลุมยับยั้งแองจิโอเทนซิน-คอนเวอรติ้ง เอนไซม(ACE

inhibitors) เชน captopril, enalapril ซึ่งเปนยาที่ใชรักษาในภาวะโรคความดันโลหิตสูง และหัวใจลมเหลว
แบบเลือดคั่ง (congestive heart failure, CHF) เปนตน
Spironolactone อาจมีผลเพิ่มคาครึ่งชีวิตของยา digoxin และอาจใหผลลดหรือเพิ่มคาครึ่งชีวิตของ
digitoxin การใช aspirin รวมกับ spironolactone อาจลดประสิทธิภาพในการขับปสสาวะของยาได
การนําไปใช
Spironolactone สามารถนําไปใชกับกลุมผูปวยโรคหัวใจ ชนิด congestive heart failure (CHF)
ที่ผลการรักษาดวยการใช furosemide และ ACE inhibitor ยังไมเปนที่นาพอใจ และมีโอกาสที่จะเกิดภาวะ
โปแตสเซียมในเลือดต่ํา (hypokalemia) ขึ้นได นอกจากนี้ยายังใหผลดีในการรักษาภาวะการมีของเหลว
สะสมภายในชองทอง (ascites) เนื่องจากยามีผลเพิ่มระดับของแอมโมเนียนอยกวายาขับปสสาวะอื่น ๆ
ขนาดยา
สุนัข
เพื่อเปนยาขับปสสาวะกรณีใชรวมในการรักษา CHF
- 1-2 mg/kg โดยการกิน ทุก ๆ 12 ชั่วโมง (กรณีที่การใหยา furosemide และ ACE inhibitor
ไมสามารถควบคุมการสะสมของของเหลวได)
- ใชรวมกับยาขับปสสาวะอื่น ๆ กรณีที่มีแนวโนมของการเกิด hypokalemia ดวยใหยาขนาด 2-4
mg/kg วันละครั้งโดยการกิน
เพื่อรักษาภาวะการมีของเหลวสะสมในชองทอง (ascites)
- 1-2 mg/kg โดยการกิน วันละ 2 ครั้ง หากยังไมเกิดการตอบสนอง ภายใน 4-5 วัน หลังการ
รักษาใหเพิ่มขนาดยาขึ้นเปน 2 เทา หากยังไมมีการตอบสนองอีกใน 4-5 วัน สามารถเพิ่มขนาด
ยาขึ้นอีกเปน 4-8 mg/kg วันละ 2 ครั้ง
แมว
เพื่อเปนยาขับปสสาวะกรณีใชรวมในการรักษา CHF
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- 1-2 mg/kg

โดยการกิน ทุก ๆ 12 ชั่วโมง (กรณีที่การใหยา furosemide และ ACE

inhibitor ไมสามารถควบคุมการสะสมของของเหลวได)
- 1 mg/kg โดยการกิน ทุก ๆ 12 ชั่วโมง หากวาระดับของโปแตสเซียมในซีรั่มต่ํากวาปกติ

ยาที่ออกฤทธิย์ ับยั้ง renal epithelial Na+ channels
เปนยาขับปสสาวะอีกกลุมหนึ่งที่มีผลลดการขับโปแตสเซียม โดยยาในกลุมนี้ไดแก ยา triamterene
(Dyrenium, maxzide®) และ Amiloride (Midamor®) ซึ่งยาทั้งสองตัวนี้ตางก็มีผลในการเพิ่มการขับโซเดียม
เพียงเล็กนอย แตจะมีผลในการลดการขับโปแตสเซียม ซึ่งตางจากผลของยาขับปสสาวะตัวอื่น ๆ โดยยาทั้ง
สองชนิดตางก็เปน organic base และถูกขนสงโดยอาศัย organic base secretory mechanism ใน
proximal tubules
ตารางที่ 6 สูตรโครงสรางและคาทางเภสัชจลนศาสตรของยาในกลุม inhibitors of renal epithelial
Na+channels

ที่มา: Reilly, R.F. and Jackson, E.K., 2011.
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กลไกการออกฤทธิ์
ทั้ง triamterene และ amiloride ตางก็มีกลไกการออกฤทธิ์แบบเดียวกัน โดยยาจะขัดขวางที่
sodium channel ใน luminal membrane ของ late distal tubule และ collecting duct จึงมีผลเพิ่ม
อัตราการขับทั้งโซเดียมและคลอไรดอยางออน ๆ เนื่องจากทอไตบริเวณนี้เปนบริเวณที่มีการดูดซึมกลับ Na+
เพียง 2.5% เทานั้น

รูปที่ 16 ตําแหนงและกลไกการออกฤทธิ์ของยากลุมยับยั้ง renal epithelial Na+channel
ที่มา: Reilly, R.F. and Jackson, E.K., 2011.
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ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
เมื่อเปรียบเทียบกันแลวพบวายา amiloride มีความแรงมากกวายา triamterene 10 เทา ซึ่งการ
ยับยั้ง Na+ epithelium channel จะเพิ่มการขับถาย NaCl แตจะลด lumen-negative transepithelial
voltage จึงลดการขับ K+ , H+, Ca2+และ Mg2+ โดยที่ยาไมมีผลตอ renal blood flow และ glomerular
filtration rate
การดูดซึมและการขับออก
Amiloride จะถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารไดเพียงเล็กนอย (≈15-25%) ยาสวนใหญจึงถูกขับออก
ผ า นทางป ส สาวะในรู ป เดิ ม เป น หลั ก ส ว น triamterene

จะเกิ ด การเมตาบอไลท ไ ด เ ป น 4-

hydroxytriamterene sulfate แลว ซึ่งยังคงมีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์และถูกขับผานปสสาวะออกจาก
รางกาย ดังนั้นผลขางเคียงหรือความเปนพิษของยา triamterene จะเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่การทํางานของตับ
หรือไตไมสมบูรณ
ผลขางเคียง
ผลขางเคียงจากการใชยาที่อันตรายที่สุดไดแก ภาวะโปแตสเซียมในกระแสเลือดสูงผิดปกติ ซึ่งอาจ
รุนแรงถึงขึ้นเสียชีวิตได ดังนั้นจึงหามใชยานี้ในผูปวยที่มีแนวโนมการเกิดภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูงอัน
เนื่องมาจากความผิดปกติใด ๆ เชน ภาวะไตวาย ไดรับยาขับน้ําที่มีผลเพิ่มการเก็บโปแตสเซียมกลุมอื่น ไดรับ
ยา angiotensin converting enzyme inhibitor หรือไดรับโปแตสเซียมเสริม นอกจากนี้ triamterene
เปน folic acid antagonist การใช triamterene กับผูปวยที่มีภาวะโรคตับ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ
megaloblastosis จากการขาด folic acid จึงเปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
ผลขางเคียงที่พบไดบอยที่สุดจากการใชยา amiloride คือ คลื่นไส อาเจียน ปวดศีรษะ ซึ่งจะ
คลายคลึงกันกับผลของยา triamterene คือ คลื่นไส อาเจียน และเปนตะคริว
การนําไปใช
มักใชรวมกันกับยาขับปสสาวะกลุม thiazide หรือ loop diuretic เพื่อรักษาสมดุลของโปแตสเซียม
ใหเปนปกติ
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ยาที่ใชแกไขภาวะโลหิตจางในผูปวยไตวายเรื้อรัง
อีริโทรโพอิติน (Erythropoietin; r-HuEPO)
เป น สารสั ง เคราะห เ ชิ ง ชี ว ภาพของฮอร โ มน erythropoietin ในคน ที่ ทํ า หน า ที่ ใ นการควบคุ ม
กระบวนการสรางเม็ดเลือดแดง
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ตามธรรมชาติแลว erythropoietin ถูกผลิตขึ้นภายในไต ทําหนาที่เปนฮอรโมนที่ควบคุมกระบวนการ
สรางเม็ดเลือดแดง (erythropoiesis) โดยมีผลกระตุนการผลิตเซลลเม็ดเลือดแดง จากเซลลตั้งตนที่ไขกระดูก
นอกจากนี้ยังมีผลกระตุนการปลอยเรติคูโลไซต (reticulocyte) อีกดวย
Recombinant Human EPO alfa (r-HuEPO-alpha) ทําหนาที่เปนสารเสริมของ EPO ตาม
ธรรมชาติ ที่นํามาใชกับผูปวยโรคไตวายเปนหลัก โดยเชื่อกันวาสารพิษกลุม urenic มีผลลดการผลิต EPO จาก
ไต

รูปที่ 17 กลไกการออกฤทธิของ erythropoietin
ที่มา: http://www.nature.com/nrc/journal/v5/n7/fig_tab/nrc1648_F2.html.
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คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร
EPO จะดูดซึมไดภายหลังจากใหโดยการฉีดเทานั้น และยังไมมีขอมูลยืนยันแนชัดวายาสามารถผานรก
หรือกระจายไปยังน้ํานมไดหรือไม ทั้งยังไมทราบขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปของยา สําหรับผูปวยที่อยูใน
ภาวะไตวายเรื้อรัง จะมีคาครึ่งชีวิตของยาในรางกายยาวนานกวาผูที่มีการทํางานของไตปกติประมาณ 20%
ขนาดยาที่ใหและคาเม็ดเลือดแดงอัดแนน ในชวงเริ่มตนกอนการรักษามีผลตอระยะเวลาในการเพิ่มคาเม็ด
เลือดแดง ซึ่งโดยทั่วไปแลวใชระยะเวลาประมาณ 2-8 สัปดาห
อาการไมพึงประสงค
ในสุนัขและแมว ภาวะที่อาจพบไดขณะใชยานี้ในการรักษาคือ การเกิด autoantibody เปนผลใหเกิด
การดื้อยาตอการใชในครั้งตอ ๆ ไป นอกจากนี้ยังมีรายงานวาอาจเกิดผลขางเคียงอื่น ๆ ไดแก ความดันโลหิต
สูง ชักและการลดลงของธาตุเหล็กในรางกายเกิดแผลหลุมชนิด mucocutaneous ulcer บริเวณที่ฉีดยา
รวมถึงมีไขหลังการใหยาได
ขอควรระวัง
หามใช EPO กับผูปวยหรือสัตวปวยที่ไมสามารถควบคุมปญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงได ทั้งยังไม
แนะนําใหใชกับผูที่มีความไวตอยานี้ รวมถึงไมควรใชยานี้ในมาอีกดวย
การใหยาขนาดสูงในหนู rat ตั้งทองมีผลเหนี่ยวนําใหเกิดความผิดปกติตอตัวออน ในขณะที่การใหยา
นี้แกกระตายในขนาด 500 mg/kg ระหวางวันที่ 6-18 ของการตั้งทองกลับไมปรากฏความผิดปกติกับตัว
ออน ดังนั้นการใหยานี้ในขณะตั้งทอง ควรพิจารณาถึงผลดีและผลเสียกอนการตัดสินใจ
ขนาดยา
สุนัข
เพื่อประกอบการรักษาภาวะโลหิตจางที่เกิดรวมกับภาวะไตวายระยะสุดทาย
- เริ่มตนจากการใหยา 100 units/kg เขาใตผิวหนัง สัปดาหละ 3 ครั้ง โดยคงขนาดการใหยานี้ไว
เปนเวลา 12 สัปดาหแรกของการรักษา หรือจนกระทั่งไดคาเม็ดเลือดอัดแนน (hematocrit,
PCV) 37-45% ของคาที่ตั้งไว จนเมื่อไดคาตามที่ตองการแลว ใหเปลี่ยนขนาดยาที่ใหเปน
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2 ครั้งตอสัปดาหกรณีที่เริ่มเกิดภาวะโลหิตจางขึ้นอีก ใหกลับไปใหมา 3 ครั้ง ตอสัปดาหเชนเดิม
และหากวาขนาดยาที่ใชนี้ไมเพียงพอที่จะคงระดับของคาเม็ดเลือดแดงอัดแนนได

สามารถเพิ่ม

ขนาดของยาไดอีก 25-50 Units/kg ขนาดยาโดยทั่วไปที่ใชเพื่อคงระดับคาเม็ดเลือดแดงอัดแนน
มักจะอยูที่ 75-100 mg/kg ใหสัปดาหละ 2 - 3 ครั้ง ซึ่งในการปรับขนาดยาแตละครั้งไมควรถี่
เกินกวา 1 ครั้งภายใน 3 สัปดาห หากการรักษาไมประสบความสําเร็จ ควรพิจารณาภาวะอื่น ๆ
ซึ่งอาจเปนปจจัยรวมเชน การขาดธาตุเหล็ก การสูญเสียเลือด การแตกของเม็ดเลือดแดง มีโรค
ติดเชื้อ หรือเกิดเนื้องอกรวมดวยหรือไม
- เริ่มตนจากการใหยา 48.4-145 units/kg เขาใตผิวหนัง สัปดาหละ 3 ครั้ง ซึ่งโดยสวนใหญมักใหยา
ขนาด 97 units/kg สัปดาหละ 3 ครั้ง สามารถใหยาขนาดสูงสุด 145 units/kg ได กรณีที่เกิดภาวะ
โลหิตจางอยางรุนแรง มีคาเม็ดเลือดแดงอัดแนนนอยกวา 14% และสามารถใหยาดวยขนาดต่ําสุด
(48.4 units/kg) หากภาวะโลหิตจางเปนไปอยางไมรุนแรงหรือเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขึ้น หาก
การใหยาทําใหคาเม็ดเลือดแดงอัดแนนเปนไปตามจุดมุงหมาย สามารถปรับขนาดเปนใหสัปดาหละ
2 ครั้ง พรอมทําการติดตามอาการและประเมิน เพื่อปรับขนาดยาเปนระยะ
ยาที่ตองใชสูงกวา145

units/kg

หากวาขนาด

จําเปนตองประเมินตอวาเกิดภาวะดื้อตอยา EPO หรือไม

นอกจากนี้ยังแนะนําใหเสริมธาตุเหล็กในสัตวปวยทุกประเภทที่ไดรับยานี้ดวย
แมว
เพื่อประกอบการรักษาภาวะโลหิตจางที่เกิดรวมกับโรคไตระยะสุดทาย
- ใชหลักการเชนเดียวกับที่ใชในสุนัข แตคาเม็ดเลือดแดงอัดแนนที่ตองการจะอยูที่ 30-40%
เฟอรเร็ต
- 50-150 IU/kg เขากลามเนื้อสัปดาหละ 3 ครั้ง และอาจลดลงเปนสัปดาหละ 1 ครั้งได หากคา
เม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน
กระตาย
- 50-150 IU/kg เขาใตผิวหนัง ทุก ๆ 2-3 วัน จนกระทั่งคาเลือดกลับเปนปกติ
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ยาที่ใชปรับคาความเปนกรด-ดางของปสสาวะ
ยาที่ใชปรับคาความเปนกรด-ดางของปสสาวะนํามาใชในทางคลินิกดวยวัตถุประสงคหลัก เพื่อใชใน
กรณีกระเพาะปสสาวะอักเสบ รวมถึงปรับคา pH ของปสสาวะเพื่อประกอบในการรักษานิ่วประเภทตางๆ
สําหรับกรณี กระเพาะป สสาวะอักเสบนั้น มักเกิ ดจากเชื้อ Escherichia coli, Coliform, Proteus,
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococi และ Streptococci ซึ่งการรักษาภาวะกระเพาะปสสาวะ
อักเสบมักใชเวลา 10 ถึง 14 วัน โดยการใหยาตานจุลชีพที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง ซึ่งความเปนกรดและดาง
ของปสสาวะมีผลตอประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของยาตานจุลชีพ พบวายา Erythromycin, Streptomycin,
sulfadiazine และ trimethoprim รวมถึง fluoroquinolone, Streptomycin, sulfadiazine และ
trimethoprim รวมถึง fluoroquinolone จะมีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์เพิ่มสูงขึ้นที่ pH 8 ในขณะที่ยา
penicillin, tetracyline และ nitrofurantoin จะมีประสิทธิภาพการออกฤทธิ์สูงขึ้นที่ pH 5.5

ยาปรับปสสาวะใหเปนกรด (Urine Acidifers)
Acidifiers มีคุณสมบัติในการปรับ pH ของปสสาวะใหลดลง และทําใหปสสาวะเปนกรด ถูกนํามาใช
เพื่อชว ยเสริมประสิทธิภ าพของยาตานจุล ชีพกลุมที่ออกฤทธิ์ ได ดีในปส สาวะที่ เปนกรดตามที่กลาวมาแลว
ขางตน นอกจากนี้การลด pH ของปสสาวะยังชวยควบคุมการเกิดนิ่ว struvite ไดอีกดวย สําหรับสารที่
นํามาใชเปน acidifiers ไดแก วิตามิน C (Ascorbic acid), Ammonium chloride, Ammonium
sulphate, Ethylenediamine และ Methionine พบวา Ascorbic acid มักใหผลในการลด pH ของ
ปสสาวะที่ไมแนน อน อีกทั้ งขนาดที่ใช มักจะกอให เกิดรสชาติที่ไมเหมาะตอการรับ ประทาน สวนในม า
พบวา Ammonium chloride มักไมมีผลในการลด pH ของปสสาวะเมื่อใหขนาด 20 mg/kg ทุก ๆ วัน และ
เมื่อปรับให 100-500 mg/kg ก็จะทําใหรสชาติไมชวนกิน สวน Ammonium sulphate ไดรับการพิสูจน
แลววามีประสิทธิภาพในการลด pH ของปสสาวะไดดี ทั้งยังมีรสชาติที่งายตอการรับประทานอีกดวย
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เมไธโอนีน (Methionine)
กรดอะมิโนที่มีกํามะถันเปนสวนประกอบ มีลักษณะเปนผงผลึกสีขาว ที่มีกลิ่นเฉพาะตัว 1 กรัมของ
ยา จะละลายไดในน้ํา 30 มิลลิลิตร และละลายไดนอยมากในแอลกอฮอล 74.6 มิลลิกรัม ยามีคาเทากับ 1
mEg ของ methionine
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
Methionine มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายอยางดวยกัน โดยเปนทั้งสารอาหารในรูป l-form ซึ่งเปน
กรดอะมิโนที่จําเปนตอรางกาย ทําหนาที่เปน lipotrope ปองกันและแกไขภาวะ fatty liver ในกรณีที่ขาด
choline รวมถึงสามารถปรับใหปสสาวะมีคา pH ลดลงไดอีกดวย methionine 2 โมเลกุล จะสามารถ
เปลี่ยนไปเปน cysteine ได 1 โมเลกุล

methionine จะใหทั้งหมู sulfhydryl และ methyl แก

ตับ เพื่อเกิดการเมตาบอลิซึม หลังจากเกิดการเปลี่ยนรูปของ methionine ซัลเฟตจะถูกขับออกทางปสสาวะ
ในรูปของ sulfuric acid ซึ่งจะมีผลทําใหปสสาวะเปนกรด
คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร
ยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร ของยานี้ ทั้งในคนและสัตว
ผลขางเคียง
การใหยาในขนาดที่ใชกันโดยทั่วไป อาจมีผลตอระบบทางเดินอาหาร การใหยาพรอมอาหารจึงชวย
ลดผลขางเคียง ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของยาอีกดวย ลูกแมวอาจแสดงอาการเปนพิษ หากไดรับอาหารที่มี
methionine

ผสมอยู นอกจากนี้ยังสามารถทําใหเกิดภาวะโลหิตจางชนิดที่ตรวจพบ Heinz-body

(Heinz-body hemolytic anemia) ไดในแมว การให methionine ขนาด 2 กรัม ตอวัน โดยการกินแก
แมวที่โตเต็มที่ จะมีผลใหเกิดอาการเบื่ออาหาร methimoglobinemia

ขาทํางานไมสัมพันธกัน เกิด

Heinz-body ที่จะเหนี่ยวนําใหเกิดโลหิตจางตามมา และมีภาวะเนื้อเยื่อขาดออกซิเจน (cyanosis)
การทําใหปสสาวะเปนกรดจะมีผลลดประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของยากลุม aminogly coside
และ erythromycin ซึ่งปกติจะออกฤทธิ์ไดดีในปสสาวะที่เปนดาง
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ขอควรระวัง
ขอหามใชของ methionine ไดแก ผูปวยที่อยูในภาวะไตวาย, มีโรคของตับออน และผูปวยที่การ
ทํางานของตับบกพรอง เนื่องจาก methionine

จะมีผลใหเกิดการผลิต mercaptan-like compound

เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพิ่มอาการของโรคทางจิตที่มีผลจากตับ (hepatic dementia) และการหมดความรูสึก
(coma) ใหรุนแรงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังไมควรใชยากับสัตวปวยที่เคยเกิดภาวะ acidosis หรือเกิดนิ่ว ชนิด
urate และไมแนะนําใหใชในลูกแมวอีกดวย
การนําไปใช
ในสัตวเล็ก methionine จะถูกนําไปใชโดยมีจุดประสงคหลัก เพื่อปรับใหปสสาวะเปนกรด เพื่อ
ปองกันและรักษานิ่ว ชนิดเฉพาะซึ่งไดแก struvite อีกทั้งยังชวยลดกลิ่นแอมโมเนียในปสสาวะลดดวย
สวนในสัตวเศรษฐกิจ จะมีการใชเพื่อเปนแหลงอาหารเสริมใหกับสุกรและสัตวปก และเพื่อรักษา
ภาวะที่มีการสะสมของคีโตนในรางกาย (ketosis) ในวัวนม ทั้งยังสามารถใชรักษาภาวะ

กีบอักเสบ

(laminitis) ในมาและวัวนมอีกดวย โดยคาดวายาจะมีผลเสริมพันธะ disulfide เพื่อเปนการคงรูปและ
ประสิทธิภาพการทํางานของผนังกีบ
ในคน ใชยานี้เพื่อลดแอมโมเนียในปสสาวะ ชวยใหทั้งคาความเปนกรดดางและกลิ่นลดลง
ขนาดการใช
สุนัข
เพื่อปรับใหปสสาวะมีความเปนกรด
- รวมในการรักษานิ่วชนิด struvite จะใหยาขนาด 0.2-1 กรัม โดยการกิน ทุก 8 ชั่วโมง
แมว
เพื่อปรับใหปสสาวะมีความเปนกรด
- ใหยาขนาด 1,000 – 1,500 mg ตอวัน ผสมในอาหาร
- 0.2 – 1 กรัม โดยการกิน วันละ 1 ครั้ง
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โค
- 20 – 30 กรัม โดยการกิน
มา
- ใหยาขนาด 22 mg/kg โดยการกิน วันละครั้ง เปนเวลา 1 สัปดาห แลวลดขนาดยาลงเปน
11 mg/kg กินวันละครั้งอีก 1 สัปดาห จากนั้นลดลงอีกเปน 5.5 mg/kg วันละครั้งตออีก 1
สัปดาห
- 12.5 กรัม ผสมในน้ําเกลือหรือสารละลายเดกโทรส 1 ลิตร ใหเขาหลอดเลือดดํา

Ascorbic acid
Ascorbic acid หรือวิตามิน C เปนวิตามินที่ละลายน้ําได มีคุณสมบัติในทางเภสัชวิทยาหลายดาน
รวมถึงการลด pH ของปสสาวะ โดยมักใหในรูปกิน
ขนาดที่ใชคือ
สุนัข : 100 – 500 mg วันละ 3 เวลา
แมว : 100 mg วันละ 3 เวลา
มา : 2 g/kg ทุกวัน

Ammonium chloride
มีคุณสมบัติในการลด pH ของปสสาวะใหต่ําลง จึงมีการนํามาใชทางคลินิกเพื่อการปองกันและสลาย
นิ่วชนิด struvite โดยแอมโมเนียม คลอไรดเมื่อเขาสูรางกายจะแตกตัวเปนแอมโมเนียมไอออน และคลอไรด
ไอออน และแอมโมเนี ย มไอออนจะถู กเปลี่ย นตอที่ตับไปเปนยูเรีย ซึ่งในขั้น ตอนการเปลี่ย นดังกลาวจะได
ไฮโดรเจนไอออนอิสระออกมา ไฮโดรเจนไอออนที่เกิดขึ้นจะรวมตัวกับไฮโดรเจนคารบอเนตไอออนในเลือด
แลวแตกตัวเปนคารบอนไดออกไซดและน้ํา ดังนั้นจึงมีผลใหระดับของไฮโดรเจนคารบอเนตไอออนในเลือด
ลดลง อยางไรก็ตามยานี้มีขอหามใชในสัตวปวยที่เกิดภาวะ acidosis หรือการทํางานของตับและไตบกพรอง
อย างรุ น แรง

นอกจากนี้ ยั ง มี ร ายงานการเกิดผลึก ในปส สาวะ (crystalluria)

sulphonamides อีกดวย

เมื่อใชรว มกั บ ยากลุ ม
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ผลขางเคียงที่เกิดขึ้นจากการใชยานี้ไดแก
 การเกิด metabolic acidosis
 คลื่นไส อาเจียน
 การปรับใหปสสาวะเปนกรดเพิ่มมากขึ้นในแมวจะเพิ่มความเสี่ยงของการนิ่วชนิดแคลเซียมออกซาเลต
ขนาดที่ใชคือ
ขนาดการใช
สุนัข
- เพื่อการรักษานิ่วชนิด struvite: 20 mg/kg วันละ 1-2 ครั้ง โดยการกิน ทุก 8 ชั่วโมง
- เพื่อเพิ่มการขับสารพิษหรือยาบางชนิดออกจากรางกาย: 200 mg/kg ตอวันละ 1-2 ครั้ง โดยการ
แบงใหกิน วันละ 4 มื้อ
- เพื่อเพิ่มการขจัดโลหะหนักออกจากรางกาย: 200 – 500 mg/kg ตอวันละ 3-4 ครั้ง
แมว
- เพื่อการรักษานิ่วชนิด struvite: 20 mg/kg วันละ 1-2 ครั้ง โดยการกิน ทุก 12 ชั่วโมง

67

ยาปรับปสสาวะใหเปนดาง (Urine alkalinisers)
Alkalinisers มีคุณสมบัติในการปรับ pH ของปสสาวะใหเพิ่มขึ้น และทําใหปสสาวะเปนดาง ถูก
นํามาใชเพื่อเสริมประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะที่ใชรักษาการติดเชื้อในกระเพาะปสสาวะ ทั้งยัง
เพื่อปองกันการเกิดนิ่ว urate

สําหรับสารที่นํามาใชเพื่อเปน alkalinisers ไดแก potassium citrate,

sodium bicarbonate และ sodium citrate

Potassium citrate
ใชเพื่อปรับใหปสสาวะเปนดาง เพื่อประโยชนในการรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ และ
เพื่อควบคุมการเกิดนิ่วชนิด calcium oxilate และ urate โดยมีขอหามใชในสัตวปวยที่การทํางานของหัวใจ
หรือไตบกพรอง
ขนาดที่ใช
สุนัขและแมว

:

75 mg/kg วันละ 2 เวลา โดยการกิน

Sodium Bicarbonate
สารที่ทําหนาที่ปรับ ใหมีส ภาพเปน ดางชนิดนี้ มีลักษณะเปน ผงผลึกสีขาว ละลายไดในน้ํา แตไม
ละลายในแอลกอฮอล หนึ่งกรัมของโซเดีย มไบคารบ อเนต จะประกอบดว ย 12mEq ของโซเดีย มและ
ไบคารบอเนต สวน 84 มิลลิกรัมของโซเดียมไบคารบอเนต จะประกอบดวย 1 mEq ของโซเดียมและ
ไบคารบ อเนตนอกจากนี ้ โซเดีย มไบคารบ อเนต ยังมีอีก หลายชื่อที่เ ปน ที่รู จัก ไดแก baking soda,
sodium hydrogen carbonate, sodium acid carbonate หรือ NaHCO3 ตามสูตรโครงสราง
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ไบคารบอเนต ไอออน เปนสวนประกอบของ bicarbonate : carbonic acid buffer ซึ่งเปน
buffer หลักของภายนอกเซลลในรางกาย
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ผลขางเคียง
การใหยาขนาดสูงโดยการฉีดสามารถเหนี่ยวนําใหเกิดภาวะ metabolic alkalosis, โปแตสเซียมใน
เลือดต่ํากวาปกติ (hypokalemia), ระดับของแคลเซียมในเลือดต่ํากวาปกติ (hypocalcemia), โซเดียมสูงกวา
ปกติ (hypernatremia),

หัวใจวายแบบที่มีการคั่งภายในหลอดเลือด (congestive heart failure)

ออกซิเจนของเนื้อเยื่อตาง ๆ มีระดับลดลง และเกิด CNS acidosis ซึ่งเปนสาเหตุใหการหายใจหยุดลงได
การใหโซเดียมไบคารบอเนตเพื่อทําการกูชีวิต อาจมีผลใหเกิดภาวะมีคารบอนไดออกไซดในเลือด
มากกวาปกติ (hypercapnia) ขึ้นได หากการระบายอากาศในขณะนั้นไมดีพอ
การใหย าขนาดสูง ทั ้ง โดยการกิน หรือ การฉีด อาจมีผ ลเพิ ่ม การสะสมของโซเดีย มจนเกิด
hypernatremia และของเหลวในรา งกายมีป ริมาตรมากเกิดพอดี (volumne overload) จึงควรให
ความระมัดระวั งเมื่ อใชกับสัตวปวยโรคหัว ใจล มเหลวเรื้ อรัง หรือไตวายอยางเฉีย บพลัน
ขอหามใช
หามใหโซเดียมไบคารบอเนต โดยการฉีดกับสัตวปวยที่อยูในภาวะ metabolic หรือ respiratory
alkalosis

มีการเสียคลอไรดมากผิดปกติจากการอาเจียน มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ hypochloremic

alkalosis จากการใชยาขับปสสาวะหรือเกิดรวมกับภาวะ hypocalcemia ซึ่งอาจเกิดการชักตามมาได
ควรใหความระมัดระวังเปนพิเศษและขณะใหควรเปนไปอยางชา ๆ
hypocalcemiaรวมดวย

เมื่อใหยากับสัตวปวยที่มีภาวะ

นอกจากนี้ผลของยาที่มีตอการสะสมโซเดียมเปนจุดสําคัญที่ควรใหความระมัดระวัง

เมื่อใหยากับสัตวปวยที่อยูในภาวะหัวใจลมเหลว เรื้อรัง โรคไต ความดันโลหิตสูง ปสสาวะลดลงกวาปกติ หรือ
ปริมาตรของเหลวในรางกายมากจนเกิดพอดี
การนําไปใช
ขอบงใชของยาคือ เพื่อรักษาภาวะ metabolic acidosis และเพื่อปรับใหปสสาวะมีความเปนดาง
นอกจากนี้ยังใชประกอบการรักษาภาวะ hypercalcemia หรือ hyperkalemia
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ขนาดการใช
เนื่องจากโซเดียมไบคารบอนเนตมีขอบงใชหลายประการ

ในที่นี้จะขอกลาวถึงเฉพาะขนาดยาที่ใช

เพื่อปรับใหปสสาวะมีสภาพเปนดางเทานั้น
- เริ่มใชยาขนาด 650 มิลลิกรัม ถึง 5.85 กรัม ตอวัน โดยการกิน ขึ้นกับขนาดของตัวสัตว และคา
ความเปนกรดดางของปสสาวะกอนการรักษา ความสําเร็จของการรักษา คือเพื่อคงระดับความ
เปนกรดดางของปสสาวะใหมีคา pH อยูประมาณ 7 และไมใหมากกวา 7.5
- เพื่อใชรวมในการรักษา ทั้งเพื่อปองกันและสลายนิ่วบางชนิดในสุนัข จะใหยาขนาด 0.5 – 1 กรัม
หรือประมาณ 1/8 – 1/4 ชอนโตะ ตอน้ําหนักตัว 5 กิโลกรัม วันละ 3 ครั้ง โดยการกิน
จุดมุงหมายคือ เพื่อคงระดับความเปนกรดดางของปสสาวะใหอยูระหวาง 7 – 7.5

70

ยาที่ใชในกรณีที่เกิดนิ่ว
อัลโลพูรินอล (Allopurinol)
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา
ยามีคุณสมบัติเปน xanthine oxidase inhibitor โดย allopurinol และ oxpurinol ซึ่งเปนรูป
metabolite จะทําหนาที่ยับยั้งเอนไซม xanthine oxidase ซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการเปลี่ยน oxypurines
เชน hypoxanthine, xanthine ไปเปน uric acid ทั้งนี้ hepatic microsomal enzyme ก็อาจถูกยับยั้ง
โดย allopurinol ไดเชนกัน

ยาตัวนี้ไมมีผลไปเพิ่มการขับออกของ uric acid ที่ไต และไมไปมีผลขัดขวาง

การทํางานของยาระงับการอักเสบหรือยาแกปวดตาง ๆ
นอกจาก allopurinol จะยับยั้งเอนไซม xanthine oxidase แลว ยังยับยั้งการเกิด superoxide
anion radicals ดวย ดังนั้นจึงมีผลปองกันการเกิดภาวะ hemorrhagic shock และกลามเนื้อหัวใจขาด
เลือด (myocardial ischemia)

รูปที่ 18 กลไกการออกฤทธิของยา allopurinol
ที่มา: Goldman et al., 2001.
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เภสัชจลนศาสตร
ยังไมมีขอมูลทางเภสัชจลนศาสตรของยาตัวนี้ในสัตว สวนในคนพบวาประมาณ 90% ของยาจะเกิด
การดูดซึมที่ทางเดินอาหารภายหลังการกิน ระดับสูงสุดของยาในกระแสเลือดภายหลังใหกินจะเกิดประมาณ
1.5 ชั่วโมง
Allopurinol จะกระจายตัวอยูตามเนื้อเยื่อของรางกายที่มีน้ําเปนองคประกอบ แตระดับของยาใน
CNS จะมีเพียง 50% ของที่พบที่ตําแหนงอื่น ๆ ทั้ง allopurinol และ oxypruinol จะไมจับกับพลาสมา
โปรตีน แตยาทั้งสองตัวสามารถขับออกทางน้ํานมได
Xanthine oxidase จะเมตาบอไลท allopurinol ใหเปลี่ยนไปเปน oxypurinol
ของ allopurinol คือ 1-3 ชั่วโมง

สวน oxypurinol จะประมาณ 18-30 ชั่วโมง

ซึ่งคาครึ่งชีวิต

คาครึ่งชีวิตนี้จะเพิ่ม

สูงขึ้นในผูปวยที่การทํางานของไตลดลง
การใชและขอบงใช
การนํามาใชในทางสัตวแพทยหลัก ๆ แลวก็คือเพื่อปองกันการกลับมาเปนนิ่วชนิดที่มี uric acid เปน
สวนประกอบ รวมกับนิ่วชนิด calcium oxalate ซึ่งพบไดบอยในสัตวเล็ก รวมทั้งใชเพื่อรักษาโรค gout ใน
นกตาง ๆ อีกดวย
ขอควรระวังและขอหามใช
หามใช allopurinol ในผูปวยที่ไวตอยานี้หรือเคยมีประวัติการไดรับยากอนหนานี้แลวเกิดปฏิกิริยา
การตอบสนองที่รุนแรง ในผูปวยที่การทํางานของตับหรือไตลดลง จําเปนตองใหความระมัดระวังและสังเกต
อาการอยางใกลชิดภายหลังการใหยา

มีขอแนะนําใหลดขนาดของยาและเฝาระวังอยางตอเนื่องเมื่อใชยานี้

กับผูปวยที่การทํางานของไตบกพรอง
ยังไมมีรายงานตีพิมพเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใชยาในระหวางตั้งครรภ แตจากการทดลอง
พบวาการใชยามากกวา 20 ครั้งในสัตวทดลองไมมีผลลดความสมบูรณพันธุ
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ผลขางเคียงจากการใชยา
รายงานเทาที่มี เปนรายงานในคน โดยจะเกิดอาการผิดปกติกับระบบทางเดินอาหาร กดไขกระดูก
ผิวหนังเปนผื่นแดง ตับอักเสบ และหลอดเลือดอักเสบ ในผูปวยโรคไต การใหโดยการลดขนาดของยาลงจะ
เปนการชวยลดผลขางเคียงที่จะเกิดตามมา
การใช allopurinol ขนาด 30 mg/kg/วัน ติดตอกันเปนเวลานาน จะสามารถเหนี่ยวนําใหสุนัขเกิด
นิ่ว xanthine ได ดังนั้นหากพิจารณาใชยานี้เปนเวลานานหรือใชในรายของโรคที่เปนเรื้อรัง ควรลดขนาด
ของยาที่ใชลง ในปจจุบันยังไมมีรายงานถึงผลของการใชยาเกินขนาดในสุนัขและคน
การทําปฏิกิริยากับยาตัวอื่น ๆ
⋅ ในกรณีที่ใชยา allopurinol รวมกับยา cyclophosphamide จะมีผลกดไขกระดูก
⋅ ในกรณีที่ใชยาตัวนี้รวมกับยาในกลุม urocosuric agents เชน probenecid sulfinpyrazone อาจ
มีผลไปเพิ่มการขับ oxypurinol ดังนั้นจึงเปนการลด xanthine oxidase inhibition
⋅เมื่อใชยาตัวนี้รวมกับยาในกลุมที่ทําใหปสสาวะเปนกรด เชน methionine, ammonium chloride
อาจมีผลลดความสามารถในการละลายของ uric acid ในปสสาวะ ทําใหเกิดนิ่วไดมากขึ้น

ในคนเมื่อใชยา

ตัวนี้รวมกับ amoxicillin หรือ ampicillin จะเหนี่ยวนําใหเกิดผื่นแดงที่ผิวหนัง
⋅เมื่อใชรวมกับยาขับปสสาวะทุกกลุม จะมีผลเพิ่มระดับของ uric acid
ขนาดยา
สุนัข
กรณีที่ใชรักษานิ่ว urate
- 7-10

mg/kg

โดยการกิน วันละ 3 ครั้ง ทั้งเพื่อการสลายนิ่วและปองกันการเกิดนิ่ว ซึ่ง

จุดมุงหมายในการรักษาเพื่อลดอัตราสวนของ urate : creatinine ในปสสาวะลง 50%
- ใหยา 30 mg/kg /วันโดยการกินและแบงใหวันละ 2 - 3 เวลา เพื่อสลายนิ่วหรือให10-20
mg/kg วัน เพื่อปองกัน
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- ปรับความเปนดางของปสสาวะใหอยูที่ 6.5 - 7 ใหอาหารที่ purine ต่ํา รวมกับการใหยาขนาด
10 mg/kg วันละ 3 ครั้ง ในชวงหนึ่งเดือนแรก จากนั้นลดขนาดยาลงเหลือ 10 mg/kg วันละ
ครั้ง
แมว
กรณีใชรักษานิ่ว urate
- 9 mg/kg/วันโดยการกิน
นก
กรณีรักษาโรคเกาท
- กลุมนกแกว : บดยาเม็ดขนาด 100 mg ลงในน้ํา 10 มิลลิลิตร แลวนําสารละลายที่ไดนี้จํานวน 20
หยดเติมลงในน้ําดื่ม 1 ออนซ
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ยาที่ใชเพื่อการแกไขปญหาในการถายปสสาวะ
ภายหลังจากที่ไตผลิตปสสาวะแลวสงผานทอไตเพื่อนํามาเก็บไวที่กระเพาะปสสาวะแลว เมื่อปริมาณ
ของปสสาวะที่สะสมในกระเพาะปสสาวะถึงจุดหนึ่ง ก็จะเกิดกระบวนการขับถายปสสาวะขึ้น ดังนั้นอวัยวะที่
เกี่ยวของกับการขับถายปสสาวะคือ กระเพาะปสสาวะ หูรูดกระเพาะปสสาวะ และทอปสสาวะ

สรีรวิทยาของการขับถายปสสาวะ
การขับปสสาวะจะตองอาศัยการทํางานประสานกันระหวางระบบประสาทหลายสวน

ทั้งระบบประสาท

สวนกลาง (central nervous system) (รูปที่ 19) ระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic nervous system)
ระบบประสาท motor (motor nervous system) และ ระบบประสาทรับความรูสึก (sensory nervous
system) ทั้งนี้ระบบประสาทแตละสวนจะมีบทบาทหนาที่ดังแสดงในตารางที่ 7

รูปที่ 19 ระบบประสาทสวนกลางกับการควบคุมการทํางานของระบบปสสาวะตอนลาง
(lower urinary tract)
ที่มา: Fischer, J.R. and Lane, I.F., 2007.
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ตารางที่ 7 บทบาทการทํางานของระบบประสาทสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการขับถายปสสาวะ
ระบบประสาท

บทบาทหนาที่

ระบบประสาทสวนกลาง (central nervous system)
- Cerebral micturition center (CMC)
สั่งการใหหูรูดปสสาวะสวนนอกคลายตัวเมื่อเริ่มการปสสาวะ

- Pons micturition center (PMC)

ควบคุมใหกระเพาะปสสาวะและหูรูดทอปสสาวะทํางาน
ประสานงานกัน

- Sacral micturition center (SMC)

ควบคุมการบีบตัวของกระเพาะปสสาวะใหเปนปกติ
ระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic nervous system)
- ระบบประสาทซิมพาเทติก (sympathetic)

ควบคุมใหกระเพาะปสสาวะคลายตัว ขณะเดียวกันก็ทําใหจุด
ตอระหวางกระเพาะปสสาวะและทอปสสาวะสวนตนบีบตัว จึง
มีความสําคัญในการเก็บปสสาวะ (storage phase)

- ประสาทพาราซิมพาเทติก (parasympathetic)

ควบคุมใหเกิดการบีบตัวของกระเพาะปสสาวะ และคลายจุด
ตอระหวางกระเพาะปสสาวะและทอปสสาวะสวนตนในเวลา
เดียวกัน

จึงมีความสําคัญในชวงของการขับถายปสสาวะ

(voiding phase)
ระบบประสาท motor (motor nervous system)
ระบบประสาทรับความรูสึก
system)

(sensory

nervous ทําหนาที่รับความรูสึกของกระเพาะปสสาวะและทอปสสาวะใน
เวลาปกติกอใหเกิดการปวดปสสาวะตามความจุที่เหมาะสม

ในสวนของกระบวนการขับถายปสสาวะจะประกอบดวย 2 ระยะคือ
 ระยะกักเก็บ (Storage phase) ซึ่งระยะนี้อยูภายใตการควบคุมของระบบประสาท sympathetic ซึ่ง
ระบบประสาทนี้จะทํางานผาน hypogastric nerve ที่ควบคุมกระเพาะปสสาวะและทอปสสาวะ การ
กระตุน β-adrenergic receptor ที่กระเพาะปสสาวะจะทําใหเกิดการคลายตัวของกลามเนื้อ
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detrusor ขณะที่การกระตุน α-adrenergic receptor ที่สวนคอของกระเพาะปสสาวะและทอ
ปสสาวะจะชวยใหเกิดการบีบตัวของกลามเนื้อเรียบ และการปดของทางออกของปสสาวะ นอกจากนี้
แรงตานที่เกิดขึ้นในทอปสสาวะยังเกิดจากการหดของกลามเนื้อของ external urethral sphincter
จนเมื่อปริมาณของปสสาวะและแรงดันภายในกระเพาะปสสาวะเพิ่มขึ้น จะเกิดการสงสัญญาณไปยัง
ระบบประสาทสวนกลางผาน pelvic nerve และ spinal afferent pathway

รูปที่ 20 กระบวนการขับถายปสสาวะในระยะ storage phase
ที่มา: Fischer, J.R. and Lane, I.F., 2007.
 ระยะขับถาย (Voiding phase) ระยะนี้เริ่มจาก voluntary control center ซึ่งอยูที่ cerebral
cortex และ midbrain ซึ่งกระแสประสาทจะถูกขนสงผาน spinal pathway และ pelvic nerve
ของระบบประสาทพาราซิมพาเทติก กอใหเกิดการกระตุน cholinergic receptors ที่ detrusor
muscle ของกระเพาะปสสาวะใหเกิดการหดตัว ขณะเดียวกันก็ยับยั้งสัญญาณจากระบบประสาทซิม
พาเทติก

ทําใหแรงตานที่มีอยูแตเดิมในระยะกักเก็บลดลง

กระเพาะปสสาวะผานทอปสสาวะได

และสามารถบีบขับปสสาวะออกจาก
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รูปที่ 21 กระบวนการขับถายปสสาวะในระยะ voiding phase
ที่มา: Fischer, J.R. and Lane, I.F., 2007.
ทั้งนี้ปญหาหลักที่พบเกี่ยวกับการปสสาวะสามารถแยกไดเปน 2 สวน คือ
 ภาวะความผิดปกติในระยะการเก็บปสสาวะ เชน กลั้นปสสาวะไมได (urinary incontenence)
ปสสาวะบอยกวาปกติ
สําหรับภาวะการกลั้นปสสาวะไมไดนั้น แบงตามสาเหตุไดเปน 2 กลุมหลัก คือ ภาวะการกลั้นปสสาวะ
ไมไดจากความผิดปกติของระบบประสาท และ การภาวะการกลั้นปสสาวะไมไดจากความผิดปกติที่ไม
เกีย่ วของกับระบบประสาท
 ภาวะความผิดปกติในระยะการขับถายปสสาวะ เชน ปสสาวะไมแรง เวลาถายปสสาวะตองเบงถาย
รวมดวย รวมถึงการคงคางของปสสาวะหรือปสสาวะไมหมด (urine retention)
ทั้งนี้มียาดวยกันหลายกลุมที่เขามามีบทบาทในการใชเพื่อแกไขภาวะความผิดปกติในการปสสาวะ ซึ่ง
ในที่นี้จะกลาวถึงยา 3 ชนิดที่มีการนํามาใชทางคลินิกเพื่อการแกไขความผิดปกติในการขับถายปสสาวะ
ไดแก 1) bethanechol chloride 2) Diethylstillbestrol (DES) และ 3) oxybutynin ดังมีรายละเอียด
ดังนี้
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เบธานีคอล คลอไรด (Bethanechol chloride)
สูตรโครงสรางทางเคมี
เปน cholinergic ester ที่เกิดจากการสังเคราะห มีลักษณะเปนผงผลึกสีขาวหรือไมมีสี มีกลิ่นคลาย
amine มีหลายโครงสราง (polymorphism) ซึ่งตางก็มีจุดหลอมเหลวที่แตกตางกัน
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา
ยาอยูในกลุม parasympathomimetic drug มีผลกระตุน cholinergic receptor โดยตรง และ
สงผลหลักตอการทํางานของ muscarinic และ nicotinic

โดยที่ยามีความทนตอการเกิดปฏิกิริยา

hydrolysis จาก cholinesterase มากกวา acetylcholine ดังนั้นระยะเวลาในการออกฤทธิ์จึงเพิ่มขึ้นดวย
ผลที่เกิดจากการใชยาประกอบดวย การเพิ่มการเคลื่อนไหวแบบ peristalsis ของหลอดอาหาร และ
ความแข็งแรงของหูรูดกลามเนื้อหลอดอาหารสวนลาง เพิ่มทั้งระดับและการเคลื่อนไหวแบบ peristalsis ของ
ทั้งกระเพาะและลําไส เสริมใหมีการหลั่งกรดจากกระเพาะอาหารและตับออน เพิ่ม tone ของ detrusor
muscle ของ bladder และลดความจุของ bladder ลง เมื่อใหดวยการฉีดในขนาดสูงจะทําใหการหลั่ง
ของเหลวในหลอดลม น้ําตา และน้ําลายเพิ่มมากขึ้น หากใหเขาใตผิวหนังหรือโดยการกิน จะกอใหเกิดผล
หลักกับทางเดินอาหารและทางเดินปสสาวะ
การนําไปใช
ยานํ า มาใช ในทางสั ต วแพทย เ พื่ อกระตุน ใหเกิดการบีบ ตัว ของกระเพาะปส สาวะ ซึ่งผลของยายั ง
สามารถกระตุ น หลอดอาหารและทางเดิ น อาหารได ทว า การกระตุ น ทางเดิ น อาหารนี้ จ ะนิ ย มใช
metoclopramide หรือ neostigmine มากกวา
เภสัชจลนศาสตร
ไมมีขอมูลทางเภสัชจลนศาสตรของยาในทางสัตวแพทย แตจากขอมูลในคนแสดงใหเห็นวา ยาจะถูก
ดูดซึมไดนอยจากทางเดินอาหาร การออกฤทธิ์จะเกิดภายหลังจากใหยาโดยการกินประมาณ 30-90 นาที
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และ 5-15 นาที เมื่อใหเขาชั้นใตผิวหนัง ระดับของยาสูงสุดจะเกิดภายใน 30 นาที สวนระยะเวลาในการ
ออกฤทธิ์นานประมาณ 6 ชั่วโมง เมื่อใหโดยการกิน และ 2 ชั่วโมง เมื่อใหเขาใตผิวหนัง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
กันแลว การใหใตผิวหนังจะมีผลในการกระตุนทางเดินปสสาวะมากกวา
การกระจายตัวของยาไมทราบแนชัด แตขนาดยาที่ใชตามปกติจะไมสามารถเขาสู CNS ได รวมถึงไม
มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปและการขับออกของยาดวย
ขอหามใช
หามใชในกรณี
- มีการอุดตันที่สวนใดสวนหนึ่งของทางเดินปสสาวะ
- ความแข็งแรงของผนังกระเพาะปสสาวะลดลง เชน ภาวะหลังการผาตัดกระเพาะปสสาวะ
- Hyperthyroidism
- มีการอักเสบภายในทางเดินอาหาร หรือเกิดแผลหลุมขึ้นในกระเพาะอาหาร
- มีการผาตัดทางเดินอาหาร
- การอุดตันภายในทางเดินอาหาร หรือชองทองอักเสบ
ผลขางเคียง
ผลขางเคียงจากการใหยาโดยการกินมักไมรุนแรง ที่พบไดบอยไดแก อาเจียน, ทองเสีย, น้ําลายไหล
มากผิดปกติ หรือเบื่ออาหาร และหากใหยาเกินขนาดหรือใหขนาดสูงเขาใตผิวหนังจะมีผลตอระบบการทํางาน
ของหัวใจ หัวใจเตนไมสม่ําเสมอ หรือมีผลตอระบบทางเดินหายใจ ทําใหเกิดหอบหืดได
ไมแนะนําใหใชโดยการใหเขาเสนเลือดหรือเขากลามเนื้อ นอกจากในภาวะฉุกเฉิน เพื่อหลีกเลี่ยงการ
เกิด cholinergic reactions หากจําเปนตองใหยาตัวนี้โดยการฉีดแลว แนะนําให atropine รวมดวย
อาการที่เกิดเนื่องจากการไดรับยามากเกินขนาด จะเกี่ยวของกับ muscarinic effect ไดแก การมี
น้ําลายไหล, ปสสาวะ และอุจจาระ
Drug interaction
ไมควรใช ยานี้ รว มกั บยากลุ ม cholinergic เชน Carbacol หรือ anticholinesterase เช น
neostigmine เพราะจะเพิ่มความเปนพิษใหสูงยิ่งขึ้น
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ขนาดการใช
สุนัข
เพื่อผลทางระบบทางเดินปสสาวะ
- 2.5 – 10 mg ทุก ๆ 8 ชั่วโมง โดยใหเขาชั้นใตผิวหนัง หรือ 5 – 25 mg ทุก ๆ 8 ชั่วโมง โดยการ
กิน
แมว
เพื่อกระตุนการบีบตัวของกระเพาะปสสาวะ
- 1.25 – 5 mg โดยการกิน ทุก ๆ 8 ชั่วโมง
- 1.25 – 7.5 mg ตอตัว โดยการกินทุก ๆ 8 ชั่วโมง
มา
เพื่อกระตุนการทํางานของ detrusor muscle
- 0.025 – 0.075 mg/kg เขาชั้นใตผิวหนัง ทุก ๆ 8 ชั่วโมง

ไดเอธิลสติลเบสตรอล (Diethylstillbestrol; DES)
Diethylstillbestrol (DES) หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งวา Stilbestrol เปนสารสังเคราะหกลุมเอสโตร
เจนที่ ไ ม ใ ช ส เตี ย รอยด มี ลั ก ษณะเป น ผงผลึ ก สี ข าวที่ ไ ม มี ก ลิ่ น และมี จุ ด หลอมเหลวอยู ที่ 169๐ -175 ๐ C
ละลายไดในแอลกอฮอลและน้ํามัน แตไมละลายในน้ํา
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
เอสโตรเจนเป นฮอร โมนส ที่มีความสําคัญ และจําเปนตอการเจริญ และพัฒนาของอวัยวะในระบบ
สืบพันธุเพศเมีย อีกทั้งยังมีสวนรวมในการพัฒนาและคงสภาพลักษณะตาง ๆ ที่แสดงถึงความเปนเพศหญิง
ฮอรโมนสนี้มีผลเพิ่มความสูงและการหลั่งสารคัดหลั่งของเซลลเพื่อบุปากชองคลอด ความหนาของ vaginal
mucosa และการขยายตัวของเยื่อบุมดลูก อีกทั้งมีผลในการเพิ่ม uterine tone
เอสโตรเจนมีผลตอระบบกลามเนื้อและกระดูก โดยจะเพิ่มการสะสมของแคลเซียม กระตุนการปดของ
epiphyseal

และเพิ่ มความสมบู ร ณ ของโครงสรางกระดูก อีกทั้งฮอรโ มนสเอสโตรเจนยังมีผ ลในดา น

anabolic เล็กนอย และมีผลเพิ่มการเก็บสะสมโซเดียมและน้ําในรางกาย
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ฮอรโมนสเอสโตรเจนมีผลตอการหลั่ง gonadotropin จากตอมพิทูอิตารีย ซึ่งสามารถยับยั้งการหลั่ง
น้ํานม ยับยั้งการตกไข (ovulation) และยับยั้งการหลั่งฮอรโมนสแอนโดรเจนอีกดวย
การที่ระดับของฮอรโมนสเอสโตรเจนสูงจนเกินไป จะมีผลใหการสงผาน ovum ไปยังมดลูกเกิดชาลง
ทําใหการฝงตัวเกิดในชวงเวลาที่ไมเหมาะสม DES ยังมีผลยับยั้งการเกิดเนื้องอก (antineoplastic) บาง
ชนิด เชน perianal gland adenoma และ prostatic hyperplasia
คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร
ฮอรโมนส DES จะถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารของสัตวกระเพาะเดี่ยวไดเปนอยางดี การเปลี่ยน
รูปอยางชา ๆ เกิดขึ้นที่ตับไดรูปหลัก คือ glucoronide ซึ่งจะถูกขับออกทางอุจจาระและปสสาวะ
ผลขางเคียง
ในสุนัขและแมว พบวาเอสโตรเจนมีความเปนพิษตอไขกระดูกและอาจกอใหเกิดภาวะ

ซึ่งภาวะที่

เกิดนี้จะพบไดมากขึ้นกับสัตวปวยที่มีอายุมาก หรือจากการใหฮอรโมนสในขนาดสูง ในชวงแรกของการใชยา
อาจพบการเพิ่มขึ้นของเกร็ดเลือด (thrombocytosis) และเม็ดเลือดขาว (leukocytosis) หรืออยางในอยาง
หนึ่ ง ต อ มาจึ ง ค อ ย ๆ เกิ ด การลดลงของเกร็ ด เลื อ ด (thrombocytopenia)

หรื อ เม็ ด เลื อ ดขาว

(leukocytopenia) ตามมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มตรวจพบไดภายใน 2 สัปดาหหลังการใหฮอรโมนส
ความเปน พิษแบบเรื้อรังจะทําใหเ กิด โลหิตจางแบบ normochromic normocytic anemia
thrombocytopenia และ neutropenia ผลการกดไขกระดูกที่เกิดขึ้นนี้ อาจเกิดแบบชั่วคราวและหายได
เองภายใน 30 – 40 วั น หรื ออาจคงอยู ต ลอดจนความรุน แรงเพิ่ มมากขึ้น เกิดโลหิตจางชนิ ดที่ไม มีการ
ตอบสนองของไขกระดูก (aplastic anemia) รุนแรงถึงแกชีวิตได การใหฮอรโมนสขนาด 2.2 mg/kg ตอวัน
ในแมวสามารถทําใหเกิดความเปนพิษตอไขกระดูกจนถึงตายได
ในแมว หากให DES ตอเนื่องกันทุกวัน มีรายงานวาจะทําใหเกิดวิการขึ้นที่ตับออน ตับและหัวใจ
เอสโตรเจนอาจเปนสาเหตุใหเกิด cystic endometrial hyperplasia และมดลูกอักเสบ (pyometra)
ภายหลังจากการเริ่มใหฮอรโมนสภายใน 1-6 สัปดาห อาจพบวามดลูกอักเสบชนิดที่มีการเปดของปากมดลูก
ได (open-cervix pyomtra) การใชกับสัตวเพศผูเปนเวลานาน จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปรากฏลักษณะ
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ของเพศหญิง (feminization) สวนการใชกับสัตวเพศเมีย อาจทําให

ปรากฏอาการของการเปนสัดอยู

ประมาณ 7-10 วัน
มีการทดลองโดยการทําการให DES แกสุนัขเพศเมีย อายุ 8 เดือน พบวายามีผลเหนี่ยวนําใหเกิด
malignant ovarian adenocarcinoma โดยขนาดของยาและระยะเวลาที่คาดวามีสวนเกี่ยวของ คือ 60 ถึง
495 มิลลิกรัม ใหนาน 1 เดือน ถึง 4 ป
ขอควรระวัง
FDA ประกาศหามใช DES กับสัตวเศรษฐกิจ ทั้งยังหามใชในสัตวตั้งทอง เนื่องจากมีผลใหการพัฒนา
ระบบปสสาวะและสืบพันธุของตัวออนเกิดความผิดปกติ
มีรายงานวาเอสโตรเจนมีผลเปนสารกอมะเร็งในระดับที่ต่ํากวาการศึกษากับสัตวในหองทดลอง
การนําไปใช
DES ถูกนําไปใชเพื่อรักษาภาวะปสสาวะลําบากและไมตอเนื่องที่ตอบสนองตอการใชเอสโตรเจน ซึ่ง
มักพบในสุนัขเพศเมียที่ทําหมันแลว รวมถึงใชเพื่อการรักษาการขยายโตของตอมลูกหมากชนิดที่ไมใชเนื้อราย
(benign prostatic hypertrophy) นอกจากนี้ยังนํามาใชปองกันการตั้งทองจากการผสมพันธุที่ไมพึงประสงค
ทั้งในสุนัขและแมว ซึ่งยังไมมีขอมูลรองรับผลการปองกันการตั้งทอง หากใชยานี้เพียงอยางเดียว
จากที่กลาวมาแลวขางตนวา DES สามารถนํามาใชรักษาเนื้องอกบางชนิดได แตประโยชนในขอนี้
ยังคงเปนขอโตแยง เนื่องจากผลขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น
ขนาดยา
สุนัข
เพื่อเหนี่ยวนําใหเกิดการเปนสัด
- ใช DES ขนาด 5 mg/วัน เปนระยะเวลา 7 วัน โดยเริ่มนับวันแรกที่ vulvar บวม เปนวันที่ 1 ให
DES ในวันที่ 1 และ 2 หากไมเห็นผลภายใน 7 วัน เพิ่มขนาดยาเปน 10 mg/วัน โดยใหตอเนื่อง
ในวันที่ 1 และ 2 หากยังไมเห็นผลหลังจากเวลาผานไป 14 วัน ใหหยุดการใชยา แลวเริ่มตนใหม
อีกครั้งในอีก 1 เดือนขางหนา
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เพื่อปองกันการตั้งทอง
- ภายหลังจากการผสมพันธุไมพึงประสงค ให DES 0.1 – 0.5 mg โดยการกิน เปนเวลา

5 วัน

หลังการผสมภายใน 24-48 ชั่วโมง หากสัตวผสมไปแลวมากกวา 5 วัน ใหยาขนาด 1-2 mg โดย
การกิน เปนเวลา 5 วัน ภายหลังการใช estradiol cypionate (ECP) รวมดวย
เพื่อรักษาภาวะ perianal gland adenoma และ prostatic hyperplasia
- 0.1-1 mg โดนการกิน ทุก ๆ 24-45 ชั่วโมง
- เพื่อรักษาภาวะ benign prostatic hypertrophy จะใหยาขนาด 0.2-1 mg ซึ่งเปนขนาดของยา
ทั้งหมดที่ใชในการรักษา ใหโดยการกินเปนเวลา 5 วัน
เพื่อรักษาการบีบตัวของกระเพาะปสสาวะที่ไมตอเนื่องและตอบสนองตอการไดรับเอสโตรเจน
- เริ่มจากใหยา 0.1-1 mg โดยการกิน วันละครั้งเปนเวลา 3-5 วัน จากนั้นจึงใหยาเพื่อคงสภาพ
ดวยขนาด 1 mg โดยการกิน ตอสัปดาห ซึ่งอาจตองใชยาขนาดสูงกวาที่กลาวมาในชวงเริ่มตน
ของการใหยาในสัตวบางตัว เพื่อกระตุนใหเห็นผล ขนาดยาสูงสุดที่ใหไดในชวงเริ่มตน ไดแก 0.10.3 mg/kg วันละครั้ง เปนเวลา 7 วัน จากนั้นลดขนาดลงเปนสัปดาหละครั้ง สวนขนาดยาที่ใช
เพื่อคงสภาพควรคอย ๆ ลดลงตามลําดับโดยใหในขนาดที่ต่ําสุดใหผลในการรักษา
- 0.1-1 mg โดยการกิน เปนเวลา 3-5 วัน ตามดวยการใหยาขนาด 1 mg ทุก ๆ สัปดาหหรือหาง
กวานั้น ซึ่งในสุนัขบางตัวอาจตองการยามากกวา 1 mg เพื่อคงสภาพการทํางาน

ออกซิบิวไทนิน (Oxybutynin)
Oxybutynin จัดอยูในกลุม urinary antispasmodic agent ที่มีประสิทธิภาพดี จึงมีการ
นํามาใชในทางคลินิกเพื่อลดการหดเกร็งของกลามเนื้อกระเพาะปสสาวะ

ซึ่งเกิดขึ้นจากการบีบ

ตัวอยางควบคุมไมได เพื่อแกไขปญหาของการขับถายปสสาวะ เชน ปสสาวะบอยอันเนื่องมาจาก
กระเพาะปสสาวะไวตอการถูกกระตุนมากเกินปกติ
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กลไกการออกฤทธิ
ยา oxybutynin มีผลโดยตรงตอกลามเนื้อเรียบทั้งแบบ antimuscarinic (atropine-like) และ
spasmolytic (papaverine-like) สําหรับผล spasmolytic นั้นจะออกฤทธิหลักตอกลามเนื้อ detrusor ของ
กระเพาะปสสาวะและกลามเนื้อเรียบของทางเดินอาหารสวนลําไสเล็กและลําไสใหญ แตไมมีผลกับกลามเนื้อ
เรียบของผนังหลอดเลือด

ทั้งนี้จากขอมูลการศึกษาวิจัยผลของยาในผูปวยที่มีปญหาการขับถายปสสาวะอัน

เนื่องมาจากความผิดปกติของระบบประสาทพบวา ยา oxybutynin ชวยเพิ่มจุของกระเพาะปสสาวะ และลด
ความถี่ในการบีบตัวของกระเพาะปสสาวะอยางควบคุมไมได
.

เภสัชจลนศาสตรของยา
Oxybutynin ถูกดูดซึมไดอยางรวดเร็วและดีจากระบบทางเดินอาหาร รายงานในหนู
ทดลองระบุวา ยาสามารถกระจายตัวไปยังสมอง ปอด ไต และตับ การเปลี่ยนรูปของยาเกิดขึ้นที่
ตับและขับออกทางปสสาวะเปนหลัก
ขอควรระวังและขอหามใช
ควรหลีกเลี่ยงการใชยา Oxybutynin ในภาวะตางๆดังนี้
o มีการอุดตันภายในระบบทางเดินอาหาร
o การบีบตัวของลําไสลดลงหรือเกิดอัมพาตของลําไส
o ตอหินชนิดมุมปด (angle closure glaucoma)
o ไสเลื่อน
o มีภาวะที่เกี่ยวของกับความผิดปกติในการทํางานของหัวใจ เชน mitral stenosis,
tachycardia, chronic heart failure
o กลามเนื้อออนแรง (myasthenia gravis)
o Hyperthyroidism
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o ตอมลูกหมากโต (prostatic hypertrophy)
o ลําไสอักเสบรุนแรงรวมกับมีแผลหลุม
o มีการอุดตันในระบบทางเดินปสสาวะ
ผลขางเคียงและความเปนพิษ
ผลขางเคียงที่มีโอกาสเกิดภายหลังไดรับยา ประกอบดวย ปากแหง ตาแหง ผิวหนังแหง
คลื่นไส ทองเสีย ออนเพลีย กระวนกระวาน หายใจลําบาก มีไข
ขนาดยา
สุนัข
�เพื่อลดการบีบตัวของกระเพาะปสสาวะ
สําหรับขนาดยาที่แนะนําใหใชเพื่อลดการบีบตัวของกระเพาะปสสาวะในสุนัขนั้น มีดวยกัน
หลายขนาดแนะนําดังนี้
- ใหยา ขนาด 0.2 mg/kg ดวยการใหกิน 3-4 ครั้งตอวัน ทั้งนี้ขนาดยารวมของสุนัขที่
แนะนําไวคือ 1.25-3.75 มิลลิกรัมตอตัว
- ใหยา ขนาด 1.25-5 mg/ตัว ดวยการแบงใหกิน 2-3 ครั้งตอวัน
- ใหยา ขนาด 2-5 mg/ตัว ดวยการแบงใหกิน 2-3 ครั้งตอวัน
แมว
� เพื่อลดการบีบตัวของกระเพาะปสสาวะ
- ใหยา ขนาด 0.5-1.0 mg/ตัว ดวยการแบงใหกิน 4 ครั้งตอวัน ซึ่งหากเปนลูกสัตวอาจ
ลดความถี่ในการใหยาลงได
- ใหยา ขนาด 0.5-1.25 mg/ตัว ดวยการแบงใหกิน 3-4 ครั้งตอวัน
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ยาลดการขับปสสาวะ (Antidiuretic Hormones)
Antidiuretic hormones (ADH) เปนฮอรโมนที่ถูกสังเคราะหโดยเซลล supraoptic neclei และ
paraventricular nuclei ที่อยูภายใน Hypothalamus แลวสงไปเก็บไวที่ตอมใตสมองสวนหลัง (posterior
pituitary gland) มีฤทธิ์สําคัญในการดึงน้ําจากบริเวณ collecting duct กลับเขาสูรางกายได เปนผลให
ปริมาณของปสสาวะที่ขับออกจากรางกายลดลง และมีความเขมขนมากขึ้น นอกจากนี้ vasopressin ยัง
สามารถสังเคราะหขึ้นไดจากหัวใจและตอมหมวกไต ที่หัวใจ การสังเคราะหจะเกิดขึ้นที่หลอดเลือดและบริเวณ
โดยรอบ เปนผลใหการคลายตัวของสวน ventricle และการหดตัวของเสนเลือด coronary เกิดลดลง สวน
vasopressin

ที่ สั ง เคราะห จ ากต อมหมวกไต จะมีผ ลกระตุ น ใหเ กิดการหลั่ง catecholamine

จาก

chromaffin cell ทั้งยังกระตุนการสังเคราะห aldosterone อีกดวย
โครงสราง
Amino acid peptide hormone ที่ประกอบดวยกรดอะมิโนจํานวน 9 ตัว ซึ่งสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
ทุกชนิดยกเวนสุกร จะมีโครงสรางที่เหมือนกันคือ 8-arginine vasopressin ในขณะที่สุกรจะมีโครงสรางเปน
8-lysine vasopressin ซึ่งมีผลทําใหการออกฤทธิ์ออนลงดวย โดยมีฤทธิ์ในการยับยั้งการขับปสสาวะไดเพียง
ครึ่งหนึ่งของ arginine vasopressin เทานั้น
สิ่งที่มีผลตอการกระตุนใหเกิดการหลั่งของ ADH ที่สําคัญมีดวยกัน 2 ทาง ไดแก
1. คา plasma osmolality เพิ่มสูงขึ้น (hyperosmolality) โดยคา osmolality threshold ที่มี
ผลใหเกิ ดการหลั่ ง ADH จะประมาณ 280 mOsm/kg และการเพิ่มขึ้ นแมเพีย งเล็กนอยของ plasma
osmolality ก็สามารถกระตุนใหเกิดการหลั่ง vasopressin ได โดยเซลลที่รับรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความ
เขมขนนี้มีอยูดวยกันหลายจุดในสมอง เรียกวาเปน osmoreceptive complex
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รูปที่ 22 ความสัมพันธระหวาง plasma osmolality ตอระดับของฮอรโมนส vasopressin
ที่มา: Knepper et al., 2015.
2. ภาวะ hypovolemia และ hypotension ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรหรือ
ความดั น เลื อด ก็ จ ะเกิ ดการกระตุน การหลั่ ง ADH

เชนเดียวกัน แตจ ะตางกับการเปลี่ย นแปลงของคา

osmolality ตรงที่การเปลี่ยนแปลงของปริมาตรหรือความดันเลือดเพียงเล็กนอย (5% - 10%) มีผลกระตุน
การหลั่ง ADH เพียงเล็กนอยเทานั้น ตองเกิดการเปลี่ยนแปลงถึง 20% - 30% จึงจะมีผลกระตุนใหการหลั่ง
ADH เพิ่มขึ้นสูงอยางรวดเร็ว
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นอกจากนี้ฮอรโมนและสารสื่ อประสาทบางชนิด ก็มีผ ลกระตุน ใหเกิด การหลั่ง ADH ซึ่งก็ไดแก
acetylcholine, histamine, dopamine, angiotensin II และ prostaglandin

การออกกําลังกายและ

ความเจ็บปวดก็มีผลกระตุนการหลั่ง ADH ดวยเชนกัน
กลไกการออกฤทธิ์
ADH จะจับกับตัวรับหลัก 2 ชนิดดวยกัน ชนิดแรกคือ V1 receptor ซึ่งจะพบไดที่กลามเนื้อเรียบของ
หลอดเลือด และเปนเหตุใหเกิดการหดตัวของเสนเลือด สวน V2 receptor พบไดที่เซลลทอไต และทําหนาที่
ยับยั้งการขับปสสาวะ โดยเพิ่ม cAMP ภายในทอไต เปนผลใหบริเวณ collecting duct ยอมใหน้ําผานเขาสู
รางกายไดมากขึ้น ทําใหปสสาวะมีความเขมขนและปริมาณของปสสาวะลดลง นอกจากนี้ V2 receptor ที่
อยูที่ตําแหนงอื่น ๆ นอกไต ยังเกี่ยวของกับการปลอย coagulation factor VII และ von Willebrand
factors

รูปที่ 23 กลไกการออกฤทธิ์ของฮอรโมน vasopressin
ที่มา: http://cvphysiology.com/Blood%20Pressure/BP016
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เภสัชจลนศาสตร
ADH จะถูกทําลายในทางเดินอาหารกอนที่จะเกิดการดูดซึม ดังนั้นจึงควรใหโดยการฉีดหรือพนเขา
จมูก (intranasal route) พบวาการให ADH แกสุนัขโดยการฉีดเขากลามเนื้อหรือใตผิวหนัง จะมีผลยับยั้งการ
ขับปสสาวะนาน 2 – 8 ชั่วโมง หลังการดูดซึมฮอรโมนจะกระจายตัวอยูใน extracellular fluid โดยไมจับ
รวมกับพลาสมาโปรตีน นอกจากนี้ฮอรโมนยังถูกทําลายอยางรวดเร็วโดยตับและไต คาครึ่งชีวิตของยาในคน
จะประมาณ 10 – 20 นาที
ภาวะเบาจืด (Diabetes insipidus; DI) เกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ การขาดฮอรโมน ADH มา
ควบคุมการสรางความเขมขนใหกับปสสาวะ หรือที่เรียกกันวา central DI

กับแบบที่เกิดเนื่องจากการไม

ตอบสนองของไตตอฮอรโมนที่หลั่งออกมา เรียกภาวะนี้วา Nephrogenic DI ซึ่งอาการหลักที่เกิดขึ้นไดแก การ
ดื่ มน้ํ ามากและป สสาวะบ อย สํ าหรั บสาเหตุ ของ central

DI

มั กมาจากการที่ supraoptic

และ

paraventricular nuclei ถูกทําลาย โดยความเสียหายเกิดไดจาก การบาดเจ็บของสมอง การผาตัดที่เกี่ยวของ
กับ pituitary stalk หรือการเกิดเนื้องอก ซึ่งในทางสัตวแพทยแลวสวนใหญมักไมทราบสาเหตุการเกิด DI ที่แน
ชัด สวน nephrogenic DI เปนผลมาจากการที่ทอไตไมตอบสนองตอ ADH ที่ถูกหลั่งออกมา ซึ่งภาวะความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นนี้อาจเกิดแบบบางสวนหรือทั้งหมดก็ได พบวาภาวะ nephrogenic DI มักเกิดตามมาจากการ
เกิดมดลูกอักเสบ โรคตับ hyperadenocorticism hyperthyroidism hypercalcemic disorders renal
failure และ pyelonephritis
โรคเบาจืด (DI) สามารถวินิจฉัยไดโดยการตรวจคาความถวงจําเพาะของปสสาวะ โดยปสสาวะจะมีคา
ความถวงจําเพาะนอยกวา 1.008 แมวาจะอยูในสภาวะขาดน้ํา (dehydration) และหรือคา osmolality ของ
พลาสมาไดเพิ่มขึ้นก็ตาม ซึ่งในทางปฏิบัติแลวพบวาสัตวมักไมไดอยูในสภาวะที่ขาดน้ําหรือคา osmolality
ของพลาสมาที่เพิ่มขึ้นมีเพียงเล็กนอยเทานั้น จึงจําเปนตองใชการอดน้ํา (water deprimation test)
ทดสอบเพื่อชวยในการวินิจฉัย
การนําไปใช
ทั้ง ADH จากธรรมชาติ และ ADH ที่เกิดจากการสังเคราะห ถูกนํามาใชเพื่อการรักษาโรคเบาจืด
(Diabetes insipidus) ชนิด central DI โดยรูปที่นิยมนํามาใชมากที่สุดไดแก Desmopressin acetate
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(DDVAP; 1-desamino-8-L-arginine vasopressin)

ซึ่งเปนอนุพันธสังเคราะหแบบออกฤทธิ์ยาว (long

acting) ที่มีผลหลักตอ V2 receptor ทําใหมีคุณสมบัติในการยับยั้งการขับน้ําออกจากรางกาย สวนฤทธิ์ที่
เกี่ยวของกับ V1 receptor มีนอยมาก
ความเปนพิษ
เมื่อมีการให ADH ก็ควรที่จะจํากัดปริมาณน้ําที่ใหแกสัตวปวยดวย เพื่อปองกันการเกิดภาวะ water
intoxication ที่อาจเกิดตามมา การที่น้ํากลับเขาสูรางกายมากขึ้นจนเกิดภาวะ overhydration จะมี
ผลกระทบตอระบบประสาทซึ่งเกิดตามมาจากการเกิดสมองบวมน้ํา (cerebral edema) อาการที่พบไดแก
เซื่องซึม อาเจียน มีน้ําลายไหลมาก การทํางานของกลามเนื้อไมสัมพันธกอนกลามเนื้อสั่นและชัก หาก
ปลอยไวอาจรุนแรงถึงตายได
ขอหามใช
ในคน จะหามใช ADH ในผูปวยที่มีภาวะ chronic nephritis รวมดวย นอกจากนี้ยังควรใชอยาง
ระมัดระวังในผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับการไหลเวียนเลือด การชัก หัวใจลมเหลว และหอบหืด

ยากระตุนการบีบตัวของมดลูก (Uterine stimulants)
กระบวนการคลอดเกิดขึ้นโดยอาศัยกลไกการทํางานรวมกันระหวาง ผลของฮอรโมน การกระตุน
ระบบประสาท และการหดตัวของกลามเนื้อเรียบที่มดลูก ซึ่งในขณะคลอดจะเกิดการขยายตัวของชองคลอด
รวมกับการหดตัวของมดลูกเพื่อขับตัวออนใหผานออกมา ปากชองคลอดจะคลายตัวลงตามผลของ เปปไทด
ฮอรโมนที่มีชื่อวา relaxin ที่ผลิตจาก corpus luteum และ placenta (มดลูก) เมื่อรวมกับการบีบตัวของ
มดลูก จะยิ่งเสริมใหตัวออนคลอดได
มี ย าหลายชนิ ด ด ว ยกั น ที่ มีผ ลในการกระตุ น การบี บ ตั ว ของมดลู ก แต มีเ พีย งไม กี่ช นิด เท า นั้ น ที่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอและถูกนํามาใชจริงในทางสูติศาสตร ยาเหลานั้นไดแก oxytocin ซึ่งเปนฮอรโมน
และ ergot alkaloids ไดแก ergonovine และ methylergonovine
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Oxytocin
มีสูตรโครงสรางคือ cyclic 8-amino acid peptide ที่สังเคราะหขึ้นที่ hypothalamus แลวถูก
ขนสงไปเก็บสะสมไวที่ posterior pituitary และเมื่อออกฤทธิ์จะมีผลกระตุน oxytocin receptors ที่
myometrial cells

oxytocin จะไหลเวียนในพลาสมาโดยมีคาครึ่งชีวิตประมาณ 15 นาที และถูกยับยั้ง

ฤทธิ์ที่ไตและตับ
oxytocin ถูกจัดเปน drug of choice ที่ใชเพื่อกระตุนใหเกิดการคลอดเมื่อครบกําหนด ทั้งยังใชหลัง
การคลอดเพื่อปองกันและควบคุมเลือดออกในมดลูก การให oxytocin ขนาดสูงจะเหนี่ยวนําใหเกิดการแทง
การใช oxytocin อยางไมเหมาะสม อาจทําใหเกิด uterine rupture anaphylactoid และปฏิกิริยา
การแพอื่น ๆ ซึ่งอาจรุนแรงทําใหถึงตายได

นอกจากนี้การบีบตัวของมดลูกที่เกิดตอเนื่องเปนเวลานาน จะ

มีผลตอตัวออน ทําใหหัวใจเตนผิดจังหวะและตายได การใช oxytocin เปนเวลานานอาจเกิดผลขางเคียง
ตามมาจากการที่ oxytocin มีคุณสมบัติ antidiuretic hormone-like effects
การใหยาสามารถใหไดหลายรูปแบบ ทั้งที่ใหโดยการฉีดเขาหลอดเลือดเพื่อกระตุนการคลอด หรือให
เขากลามเนื้อเพื่อควบคุมภาวะเลือดออกหลังคลอด
บทบาททางสรีรวิทยาของ oxytocin
Oxytocin มีผลกระตุนกลามเนื้อเรียบที่มดลูกและตอมน้ํานม โดยชวงเริ่มตนของกระบวนการคลอด
จะมี sensory stimuli สงจาก cervix และ vagina ทําใหมีการหลั่ง oxytocin จากตอมใตสมองสวนทาย
(posterior pituitary) และระดับของ oxytocin ในกระแสเลือดจะคอย ๆ เพิ่มสูงขน
คุณสมบัติทางเภสัชวิทยา
ผลที่มดลูก : oxytocin จะกระตุนทั้งความถี่และแรงในการบีบตัวของกลามเนื้อเรียบที่มดลูก ซึ่งผล
จาก oxytocin จะขึ้นกับฮอรโมน estrogen ในภาวะที่ความเขมขนของ estrogen ต่ํา ฤทธิ์ของ oxytocin
จะลดลง
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ผลตอตอมน้ํานม : รอบ ๆ ตอมน้ํานมคือกลามเนื้อเรียบ เมื่อเกิดการบีบตัวของกลามเนื้อเหลานี้ จะ
ชว ยขับ น้ํ านมเขา สู แหล งเก็ บ ภายในเต านม

ดังนั้น oxytocin

จึงมีผลใหเกิดปฏิกิริย าที่เรีย กวา milk

letdown และยังมีผลเปน intrinsic ADH-like activity อีกดวย
เภสัชจลนศาสตร
เนื่องจาก oxytocin จะถูกทําลายในระบบทางเดินอาหาร การใหยาจึงควรทําโดยการฉีด การใหยา
เขาเสนเลือดจะทําใหมีการตอบสนองของมดลูกเกือบจะทันที และการตอบสนองจะเกิดภายใน 3-5 นาที เมื่อ
ใหยาเขากลามเนื้อ ยาออกฤทธิ์นาน 13 นาที เมื่อใหเขาเสนเลือด และ 20 นาทีเมื่อใหเขากลามเนื้อหรือเขาใต
ผิวหนัง หลังการดูดซึม ยาจะกระจายตัวอยูใน ECF และกลาวกันวา จะมียาจํานวนเล็กนอย ผานรกไปยังตัว
ออน การเปลี่ยนรูปของยาจะเกิดอยางรวดเร็วที่ตับและไต นอกจากนี้เอนไซมที่อยูในระบบไหลเวียนเลือดที่
เรียกวา oxytocinase ก็สามารถทําลายฮอรโมนได ยาที่ถูกขับออกทางปสสาวะในรูปที่ยังไมเปลี่ยนแปลงมี
เพียงสวนนอยเทานั้น
การนําไปใช
-

กระตุนใหเกิดการบีบตัวของมดลูก เพื่อกระตุนใหเกิดการคลอด ในกรณีที่เกิดการลาของ
มดลูก ( uterine inertia ) โดยที่ทาของลูกอยูในลักษณะและตําแหนงที่ปกติ

-

ใชหลังคลอดเพื่อขับสารคัดหลั่งตางๆที่ยังคงเหลืออยู และชวยใหมดลูกเขาอูเร็วขึ้น

-

ใชรักษาการไมมีน้ํานม ( agalactia ) ในแมสุกร

-

ใชหามเลือดที่ออกภายในมดลูกหลังคลอด

ขอหามใช
หามใช oxytocin กับสัตวที่อยูในสภาวะคลอดยาก ( dystocia ) ที่มีสาเหตุมาจากตําแหนงหรือ
ทาของตัวออนผิดไปจากปกติ รวมทั้งในรายที่เคยมีการผาตัดเกี่ยวกับมดลูกมากอน เพราะผนังของมดลูก
อาจมีความแข็งแรงลดลงและทําใหมดลูกแตกได
การใช oxytocin ในขณะที่ cervix ยังขยายตัวไมเต็มที่ จะมีผลทําใหเกิดการช้ําขึ้นกับตัวออน
และเนื้อเยื่อของแม จึงไมควรใชเชนกัน
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ผลขางเคียง
เมื่อให oxytocin ในขนาดที่เหมาะสมและมีการตรวจประเมินสภาพสัตวเปนอยางดีแลว จะเกิด
ผลขางเคียงจากการใชนอยมาก ผลขางเคียงสวนใหญที่เกิด มักเกิดตามมาจากการใชที่ไมเหมาะสมหรือให
ยาเกินขนาด การบีบตัวของมดลูกที่มากเกินจนเกิด tetany จะทําใหมดลูกแตก ตัวออนไดรับอันตราย
และอาจถึงตายได
ขนาดการใช
ในสุนัข : เพื่อกระตุนการบีบตัวของมดลูกในขณะคลอด
1-5 ยูนิต เขากลามเนื้อหรือเขาใตผิวหนัง และสามารถใหซ้ําไดอีก 30 นาที
หลังจากใหครั้งแรก นอกจากนี้ยังสามารถให calcium gluconate 10% 3-5
ml ฉีดเขาหลอดเลือดดําอยางชาๆรวมอีกทางดวย การให oxytocinเพื่อ
กระตุนใหเกิดการคลอดนี้ ไมควรใหเกิน 3 ครั้ง หลังจากนั้นจะแนะนําใหทําการ
ผาคลอดแทน
: เพื่อรักษาภาวะ primary uterine inertia
5-20 ยูนิต ขึ้นกับขนาดของแมสุนัข ใหเขากลามเนื้อหรือหลอดเลือด และ
สามารถใหซ้ําได 30 นาทีหลังจากนั้น
ในแมว : เพื่อรักษาภาวะ primary uterine inertia
ขนาด 2.5-5 ยูนิต เขากลามเนื้อ หรือหลอดเลือดและใหซ้ําไดที่ 30-45 นาที
หลังจากนั้น
ในโค : เพื่อแกไขภาวะรกคาง
40-60 ยูนิต ทุกๆ 2 ชั่วโมง หลังจาก 48 ชั่วโมงหลังคลอดแลว มดลูกจะถูก
กระตุนไดนอยลง
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ยากลุม 5-alpha reductase inhibitor
ฟแนสเทอไรด (Finasteride)
ฟแนสเทอไรดเปนยากลุม 5-alpha reductase inhibitor ที่นํามาใชเพื่อลดขนาดของตอม
ลูกหมากในสุนัขที่เปน benign prostatic hypertrophy โดยเฉพาะอยางยิ่งสุนัขที่นํามาใชเปนพอพันธุ
ทั้งนี้เนื่องจากคาใชจายในการใช finasteride สําหรับการรักษามีราคาสูงและตองใชเวลาในการรักษาเปน
เวลาอยางนอย 8 สัปดาหจึงจะพบการตอบสนองทางคลินิก

กลไกการออกฤทธิ
ฟแนสเทอไรด ออกฤทธิโดยการยับยั้งเอนไซม 5-alpha-reductase ซึ่งเปนเอนไซมที่ทําหนาที่ใน
การเปลี่ยนฮอรโมนส testosterone ไปเปน dihydrotestoterone (DHT) ที่ตอมลูกหมาก ตับและ
ผิวหนัง ทั้งนี้ DHT เปนฮอรโมนสแอนโดรเจนที่เกี่ยวของกับการเจริญและพัฒนาของตอมลูกหมาก

รูปที่ 24 กลไกการออกฤทธิของยา finasteride
ที่มา: Emberton et al., 2008.
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เภสัชจลนศาสตร
ยาถูกดูดซึมจากทางเดินอาหาร โดยมีคา bioavailability ประมาณ 65% ซึ่งอาหารในกระเพาะ
อาหารไมมีผลรบกวนการดูดซึมยา ในสวนของการกระจายตัวของยา พบวายาสามารถผาน blood brain
barrier และไปยัง seminal fluid ได ยาถูกเมตาบอไลซที่ตับและมีคาครึ่งชีวิตประมาณ 6 ชั่วโมง ทั้งนี้เม
ตาบอไลทของยาจะถูกขับออกผานทางอุจจาระและปสสาวะ

ขอควรระวังและขอหามใช
หามใชยานี้ในรายที่เกิดปญหาการแพยา นอกจากนี้ยังควรเพิ่มความระมัดระวังเมื่อใชยานี้ในกรณี
ที่การทํางานของตับบกพรอง และควรใชยานี้ในเพศชายหรือสัตวเพศผูเทานั้น อีกทั้งไมแนะนําใหใชยานี้
ในสัตวที่ยังไมสมบูรณพันธุ
ผลขางเคียง
ผลขางเคียงของยาที่มีรายงาน คือ ลดปริมาณของน้ําเชื้อ ทวาไมมีผลตอคุณภาพของน้ําเชื้อ ทั้งนี้
มีรายงานหนึ่งรายงานที่ทําการศึกษาถึงผลขางเคียงของยานี้ในสุนัข ระบุวา การใหยาขนาด 1 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม ตอเนื่องกันนาน 21 สัปดาห ไมกอใหเกิดผลขางเคียงใดๆ

ขนาดของยา
สําหรับแกไขภาวะ Benign prostatic hypertrophy ในสุนัข ซึ่งวิธีการแกไขภาวะดังกลาวที่
เปนทางเลือกหลักคือการผาตัดทําหมัน หากแตการใช ฟแนสเทอไรด เปนหนึ่งในทางเลือกเพื่อการแกไข
ปญหาดังกลาวในสุนัขพอพันธุ โดยขนาดยาที่ใชคือ 0.1-0.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ใหกินวันละครั้ง
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