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ยาโคลซาปี นเป็ นยาหลักในโรคจิตเภททีด่ อ้ื ต่อการรักษาและเป็ นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ปั จจุบนั มีการใช้กนั อย่างแพร่หลาย
อย่างไรก็ตามยามีผลข้างเคียงทีร่ ุนแรงและผลข้างเคียงค่อนข้างมากทาให้ต้องติดตามผูป้ ่ วย โดยเฉพาะภาวะหัวใจเต้นเร็วซึง่ เป็ นหนึ่งใน
ผลข้างเคียงทีส่ ามารถพัฒนาต่อเป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆทีร่ ุนแรงได้ วตั ถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาอัตราของการเกิดภาวะหัวใจเต้น
เร็วและปั จจัยทีท่ าให้เกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วจากการใช้ยาโคลซาปี น วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั : ติดตามภาวะหัวใจเต้นเร็วในผูป้ ่ วยโรคจิตเภทที่
เข้ารับการรักษาในหอผูป้ ่ วยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยเก็บข้อมูล
จากเวชระเบีย นผู้ป่ วยและวิเคราะห์ข้อ มูล โดยหาค่า ความสัม พันธ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิส ติค และการทดสอบไคสแควร์
ผลการวิ จยั : มีผปู้ ่ วยจานวน 327 ราย เป็ นเพศชายร้อยละ 70.64 เพศหญิงร้อยละ 29.35 มีอายุเฉลีย่ 41.60 ปี มีผทู้ ไ่ี ด้รบั ยาโคลซาปี นใน
ขนาดต่า (<300 มิลลิกรัม/วัน) จานวน 253 ราย และในขนาดสูง (≥300 มิลลิกรัม/วัน) จานวน 74 ราย ผลการศึกษาพบอัตราการเกิด
ภาวะหัวใจเต้นเร็วจากยาโคลซาปี น ร้อยละ 30.89 และมีปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อภาวะหัวใจเต้นเร็ว ได้แก่ อายุ ดัชนีมวลกาย (น้าหนักเกินเกณฑ์)
ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล การวินิจฉัยโรค ยาทีไ่ ด้รบั ก่อนเข้าการรักษาในโรงพยาบาล การสูบบุหรี่ การใช้เครื่องดื่มทีม่ คี าเฟอีน
โรคเบาหวาน ขนาดยาโคลซาปี นทีไ่ ด้รบั และยาทีไ่ ด้รบั ร่วมในการรักษา เมือ่ พิจารณาปั จจัยเสีย่ งทีส่ ่งผลมากทีส่ ุดพบว่าปั จจัยด้านขนาด
ยาในผู้ป่วยที่ได้รบั ยาโคซาปี นขนาดสูงมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วมากกว่าผู้ท่ไี ด้รบั ยาโคลซาปี นในขนาดต่ า 2.19 เท่า
(p=0.004) สรุปผลการวิ จยั : ความชุกของการเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วจากการวิจยั พบร้อยละ 30.89 ซึง่ เป็ นไปในทางเดียวกันกับงานวิจยั
อื่นและปั จจัยด้านขนาดยาเป็ นปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วจากยาโคลซาปี นมากทีส่ ดุ
คาสาคัญ: โคลซาปี น, ภาวะหัวใจเต้นเร็ว, ความชุก
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Clozapine is an atypical antipsychotics in the national list of essential medicines ( NELM) for treatment of refractory
schizophrenia. Although clozapine has superior efficacy, most of patients may not be able to tolerate side effects of
clozapine. Tachycardia is one of common side effects that could later develop to serious cardiovascular diseases. Objective:
This study aimed to investigate the prevalence of tachycardia and factors of clozapine-induced tachycardia Methods: This study
was retrospective cohort study using inpatient medical record of Prasrimahabhodi psychiatric hospital during January 2015 to
December 2017. Data were analyzed using logistic regression and chi- square test. Results: There were 327 schizophrenia
patients ( Male 70. 64% , Female 29. 35% ) enrolled in this study. The mean age was 41. 60 years. There were 253 patients
received clozapine at low dose (<300 mg/day) and 74 patients with high dose (≥300 mg/day). The prevalence of tachycardia
was 30.89%. Factors that affect tachycardia include age, BMI, length of stay, diagnosis, medication before admitting, smoking,
caffeine consumption, diabetes mellitus, dose of clozapine, and concomitant medication. When compare the risk factor, clozapine
in high dose group affected tachycardia 2. 19 times than the low dose group ( p= 0. 004) . Conclusion: The prevalence of
tachycardia in our study was 30.89% and consistent with other studies. Clozapine dose is major risk factor for clozapine-induced
tachycardia.
Keywords: Clozapine, tachycardia, schizophrenia

บทนา
ยา Clozapine เป็ นยาเพียงชนิดเดียวทีเ่ ป็ นยาหลักใน
การรัก ษาโรคจิต เภทที่ด้ือ ต่ อ การรัก ษา (Kane and Correll
2016) ยา clozapine เป็ น ยารัก ษาโรคจิต เภทกลุ่ม ใหม่ กลไก
ของยาคือ ยามีค วามชอบจับ กับ ตัว รับ D4 บริเ วณ cortical
มากกว่าตัวรับ D2 การจับของยากับตัวรับเป็ นแบบยับยัง้ ทาให้

ลดระดับ dopamine ในสมองลงส่งผลให้ลดอาการด้านบวก (11)
นอกจากนี้ ย ายัง มีค วามสามารถในการยับ ยัง้ serotonergic
(5-HT2), adrenergic (alpha1 และ alpha2), muscarinic (M1,
M2), histaminergic (H1) อีก ด้ว ย (Meltzer 1994) การศึก ษา
ประสิท ธิภ าพของ clozapine นั น้ จากการศึก ษาของ Leucht
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แ ล ะ ค ณ ะ ใ น ปี ค . ศ . 2009 ( Leucht, Corves et al. 2009)
ท าการศึกษาแบบวิเ คราะห์อ ภิม าน (meta-analysis) พบว่า มี
ความแตกต่ า งอย่ า งไม่ ม ี นั ย ส าคั ญ ในด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ
clozapine มีผลการรักษาดีว่ายา zotepine ต่อมา Masuda และ
คณะ ทาการศึกษาแบบวิเคราะห์อภิมานในปี 2019 (Masuda,
Misawa et al. 2019) ทาการศึกษารวบรวมการศึก ษาทดลอง
แ บบสุ่ ม ที่ ม ี ก ลุ่ ม ค ว บคุ ม (Randomized, controlled trials ;
RCTs) ของยาต้า นโรคจิต กลุ่ม ใหม่ซ่ึง ไม่ไ ด้ศึก ษาจ าเพาะใน
ผู้ ป่ วยโรคจิ ต เภทที่ ด้ื อ ต่ อ การรัก ษา เพื่ อ ท าการประเมิน
ประสิท ธิภ าพของการใช้ย า clozapine ในผู้ป่ วยโรคจิต เภท
การศึกษานี้มผี ู้ป่วย 109,341 ราย ได้รบั ยา clozapine หรือยา
ต้านโรคจิตกลุ่มใหม่ พบว่ายา clozapine สามารถลดการนอน
โรงพยาบาลได้ร้อยละ 18 และมีการหยุดใช้ยาจากทุกสาเหตุ
ร้อ ยละ 27 เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ยาต้า นโรคจิต กลุ่ ม ใหม่ เมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั น กั บ ยาแต่ ล ะชนิ ด พบว่ า ยา clozapine มี
ประสิ ท ธิ ภ าพดี ก ว่ า ยกเว้ น ยา olanzapine ในการนอน
โรงพยาบาล ยา aripiprazole และ amisulpride ในการหยุดยา
จากทุ ก สาเหตุ อย่ า งไรก็ต ามพบว่ า ยา clozapine มีก ารเพิ่ม
น้ า หนัก ตัว การเพิ่ม ดัช นี ม วลกาย การเกิด ภาวะดื้อต่อ อินสุลิ
นและความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มากกว่ายา
ต้านโรคจิตกลุม่ ใหม่
ดั ง นั ้ น จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ย า clozapine เ ป็ น ย า ที่ มี
ประสิทธิภาพดี แต่มอี าการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้ยา ซึ่งแบ่ง
ได้เป็ น อาการไม่พงึ ประสงค์ทร่ี ุนแรงอาจทาให้เกิดการเสียชีวติ
ได้ (Citrome, McEvoy et al. 2016) ได้แก่ 1. ภาวะแกรนูโลไซต์
น้ อ ย (agranulocytosis) การเกิ ด ภาวะแกรนู โ ลไซต์ น้ อ ย
หมายถึ ง ภาวะที่ ม ีร ะดับ absolute neutrophil count (ANC)
< 500/mm3 และมีอ าการทางคลินิ ก ร่ ว มด้ ว ยคือ มีไ ข้ หรือ
อาการของการติดเชื้อ เช่น คอหอยอักเสบที่เกิดขึ้นระหว่าง 6
เดือนแรกของการรักษา ความชุกของการเกิดภาวะแกรนูโลไซต์
น้ อย อยู่ท่ี 1.3% ทาให้ต้องมีการการติดตามระดับ ANC เป็ น
ส่วนหนึ่งในการติดตามการเกิดภาวะแกรนูโลไซต์น้อย เมือ่ ANC
อยู่ ใ นช่ ว งปกติ (ANC ≥ 1,500/μL) กรณี ผู้ ป่ วยเริ่ ม ใช้ ย า
clozapine ติดตามระดับ ANC ทุกสัปดาห์ต งั ้ แต่เริ่มการรัก ษา
จนถึงเดือนที่ 6 จากนัน้ ติดตามทุก 2 สัปดาห์ ตัง้ แต่เดือนที่ 6
จนถึงเดือนที่ 12 และติดตามทุกเดือนตัง้ แต่หลังเดือนที่ 12 เป็ น
ต้ น ไป กรณี ท่ีท่ีผู้ป่ วยหยุ ด ยาเป็ น เวลาน้ อ ยกว่ า 30 วัน ให้
ติดตามเหมือนก่อนที่จะหยุดยาและกรณีท่ที ่ผี ู้ป่วยหยุดยาเป็ น
เวลามากกว่าหรือ เท่ากับ 30 วันให้ติดตามเหมือนผู้ป่ วยใหม่
เมือ่ ระดับ ANC ลดลง ควรหยุดยาและจัดการตามระดับ ANC ที่
ลดลง โดย moderate neutropenia (ANC 500-999/μL) แนะนา

ให้หยุดยา clozapine กรณีทค่ี าดว่า neutropenia เกิดจากการใช้
ยา clozapine และกลับ มาเริ่ม ใช้ย าได้ ถ้า ANC ≥ 1,000/μL
และ severe neutropenia (<500/ μL) ให้ ห ยุ ด ยา clozapine
และไม่ควรกลับมาใช้ยาซ้า จนกว่าจะพบว่าการใช้ยามีประโยชน์
มากกว่าเกิดความเสีย่ ง พร้อมทัง้ ติดตาม ANC ทุกวัน จนกระทัง่
ANC ≥ 1,000/ μL แ ล ะ ติ ด ต า ม ANC สั ป ด า ห์ ล ะ 3 ค รั ้ง
จนกระทัง่ ANC ≥ 1,500/μL และติดตาม ANC ทุกสัปดาห์เป็ น
เวลา 4 สัปดาห์ แล้วกลับไปติดตามค่า ANC ตาม ANC ในช่วง
ปกติ 2. กล้ า มเนื้ อ หัว ใจอัก เสบและกล้ า มเนื้ อ หัว ใจเสื่ อ ม
(myocarditis and cardiomyopathy) อาการไม่พ ึง ประสงค์น้ี ม ี
ความชุ ก อยู่ ใ นช่ ว ง 0.02-1.0%(22) กล้า มเนื้ อ หัว ใจอัก เสบ
เกิดขึน้ ใน 6 เดือนแรกของการเริม่ การรักษาด้วยยา clozapine
และ 85- 90% เกิดขึ้นใน 8 สัปดาห์ อุบตั ิการณ์ การเกิดสูง ใน
สัปดาห์ท่ี 3 ของการรักษา การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและ
กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมจากการใช้ clozapine ไม่สมั พันธ์กบั ขนาด
ยา ทัง้ ในขนาดปกติ แ ละในขนาดต่ า การติ ด ตามการเกิ ด
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ/กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมอาจจะติดตามทุก
สัปดาห์ (โดยติดตามใน 4 สัปดาห์แรกซึ่งอาจเป็ นช่วงเวลาทีใ่ ช้
ในการติดตาม ANC) ติดตามอาการควบคู่กบั ค่า eosinophils,
C-reactive protein และ creatinine kinase-MB และหรือ ระดับ
white blood cell (WBC) เมื่อพบค่าทางห้องปฏิบตั ิการบ่งบอก
ว่าอาจจะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม ให้
พิจ ารณาหยุ ด ยา clozapine 3. อาการชัก (seizure) การเกิด
อาการชักในผู้ป่วยที่ได้รบั clozapine มีความชุกในการเกิดอยู่
ระหว่าง 1.3-1.8% ระยะเวลาการเกิดไม่มคี วามจาเพาะเจาะจง
แต่มกั จะมีค วามเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อ มีการปรับขนาดยาขึ้น อย่า ง
รวดเร็ ว การลดความเสี่ ย งของการเกิ ด อาการชัก จากยา
clozapine ทาได้โดยการปรับเพิม่ ขนาดยาอย่างช้าๆและรักษา
ระดับไว้ทข่ี นาดยาต่าสุดทีม่ ผี ลต่อการรักษา การลดขนาดยาใน
ผูป้ ่ วยทีห่ ยุดสูบบุหรีแ่ ละลดขนาดยาลง 50% ในผูป้ ่ วยโรคลมชัก
อาการไม่พงึ ประสงค์ท่ไี ม่รุนแรง (Citrome, McEvoy
et al. 2016) ได้แก่ 1. อาการไข้ (fever) การเกิดไข้หลังจากการ
ให้ย า clozapine เป็ น ภาวะที่พ บได้บ่ อ ย การเกิด ไข้ส ามารถ
แบ่งเป็ น 2 ชนิดตามอุณหภูมริ ่างกาย ได้แก่ low grade (37°c)
และ hyperpyrexia (41°c) การเกิดไข้ส่ว นมากจะเกิดขึ้น ใน 4
สัปดาห์แรกของการได้รบั ยาและความชุกของการเกิดไข้จะอยู่
ระหว่าง 0.5 – 55 % 2.น้าหนักตัวเพิม่ และกลุม่ อาการด้านเมตา
บอลิก (weight gain and metabolic syndrome) ภาวะน้ าหนัก
ตัวเพิม่ ขึน้ เป็ นอีกหนึ่งผลข้างเคียงของ clozapine พบประมาณ
60-75% ของผูไ้ ด้รบั ยา จะพบได้ใน 6 เดือน-1 ปี หลังจากได้รบั
ยา น้ า หนั ก ตัว เพิ่ม ขึ้น เป็ น สิ่ง ที่ต้ อ งให้ค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ง
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เนื่องจากมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ทีแ่ ย่ลง ลดความมันใจ
่
และการเข้าสังคมของผู้ป่วย น้ าหนักตัวเพิม่ ขึ้นยังทาให้ผู้ป่วย
เห็นด้านแย่ของตนเองและจะทาให้ลดความร่วมมือในการใช้ยา
ได้ มากไปกว่านัน้ มีการพบรายงานว่าน้ าหนักตัวตัวเพิม่ ขึน้ จะ
เพิ่ม ความเสี่ย งต่ อ การเสีย ชีวิ ต จากทุ ก สาเหตุ ไ ด้ 3. ท้อ งผูก
(constipation) ท้องผูกเกิดขึน้ ประมาณ 30% ของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
clozapine อาการท้องผูกเป็ น ผลมาจากฤทธิต์ ้า นโคลิเ นอร์จิก
ของยา clozapine การลดขนาดยา (แต่ยงั อยู่ในช่วงการรักษา)
จะสามารถช่วยให้ผปู้ ่ วยดีขน้ึ ได้หรือหากไม่สามารถลดขนาดยา
ได้ อาจมีการใช้ยาระบาย 4. การง่วงซึม (sedation) การง่วงซึม
นัน้ เป็ นผลข้างเคียงอย่างหนึ่งทีพ่ บได้โดยทัวไปของ
่
clozapine
เกิดขึ้นได้ 44% ในผู้ป่วยและถูกกล่าวถึงโดยทัวไปจากผู
่
้ป่วย
และผู้ดูแ ล ข้อ มูล มีจ ากัด เกี่ย วกับ ผลข้า งเคีย งนี้ แต่ ก็บ อกถึง
ความสัมพันธ์วา่ ความง่วงจะเพิม่ ขึน้ เมือ่ เพิม่ ขนาดยา เกิดในช่วง
แรกของการรักษา และจะหายได้เองใน 6-12 สัปดาห์ 5. ภาวะ
หลังน
่ ้ าลายมาก (hypersalivation) การรายงานอัต ราการเกิด
ภาวะหลังน
่ ้ า ลายมากผิด ปกติใ นผู้ป่ วยที่ใ ช้ clozapine พบได้
ตัง้ แต่ 30-80% ในผูป้ ่ วยและเป็ นสาเหตุทท่ี าให้เกิดการหยุ ดยา
เนื่องจากส่งผลกระทบถึงการใช้ชวี ติ ประจาวันของผู้ป่วย สร้าง
ความทุกข์ ความลาบากใจ ปั ญหาในการเข้าสังคม ลดความ
มันใจในตั
่
ว เอง ผลข้า งเคีย งดัง กล่ า วขึ้น อยู่ก ับ ขนาดยาที่ใ ห้
เกิดขึน้ บ่อยในช่วงแรกของการรักษาและเวลาตื่นนอนและนอน
หลับ 6. การปั สสาวะรดที่ น อน (nighttime enuresis) การ
รายงานของยา clozapine พบการทาให้เกิดอาการปั สสาวะรดที่
นอนได้ต งั ้ แต่ 0.23-44% อาการปั ส สาวะรดที่น อนมัก จะเกิด
ในช่วงเริม่ ให้ยาและช่วงปรับขนาดยาและจะลดลงในผูป้ ่ วยส่วน
ใหญ่ 7. ภาวะหัวใจเต้นเร็ว (tachycardia) ภาวะหัวใจเต้นเร็ว
เป็ นอาการไม่ พ ึง ประสงค์ ห นึ่ ง ที่ เ กิ ด จากยา clozapine ซึ่ ง
สามารถส่งผลทาให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่น ๆ ตามมา
ได้เช่น กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ดังนัน้
การติดตามและจัดการกับอาการไม่พงึ ประสงค์จงึ มีความสาคัญ
ภาวะหัวใจเต้นเร็วนัน้ พบได้ประมาณ 25% ของผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยา
โดยทัวไปอั
่
ต ราการเต้น ของหัวใจจะเพิ่มขึ้น 10-15 bpm และ
เพิม่ ขึน้ สูงถึง 100-120 bpm โดยผูป้ ่ วย 50% จะพบในช่วงแรก
ของการให้ยาหรือการปรับขนาดยาสูงขึ้นและอาการจะลดลง
ภายใน 4-6 สัปดาห์ (Nielsen J, Correll CU et al., 2013)
ภาวะหัวใจเต้นเร็ว เป็ นหนึ่งในผลข้างเคียงทีส่ าคัญของ
clozapine ซึ่งอาจทาให้พฒ
ั นาต่อเป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือด
อื่นๆได้ (Citrome, McEvoy et al. 2016) กลไกการเกิดภาวะหัว
ใจเต้นเร็วที่เกิดจาก clozapine นัน้ เกี่ยวข้องกับผลโดยตรงกับ

ระบบประสาทอัต โนวัติ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ ง กั บ การยับ ยัง้ ตัว รับ
muscarinic ชนิด M2 บริเวณหัวใจทาให้ยบั ยัง้ สัญญาณประสาท
vagal และทาให้หวั ใจเต้นเร็วขึน้ และยับยัง้ บริเวณตัวรับ alpha
2 ซึ่งผลทีต่ ามมาขึน้ กระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติก และการ
กระตุ้ ม ทางอ้ อ มของตั ว รับ beta ภาวะหั ว ใจเต้ น เร็ ว จาก
clozapine นัน้ พบได้ในผูป้ ่ วยเวลายืนและนอน ดังนัน้ จึงไม่ใช่แค่
เป็ นความดัน ต่ า ขณะเปลี่ ย นท่ า ทาง การศึ ก ษาในปี 2017
(Ronaldson KJ, 2017) เป็ นการศึกษาทบทวนวรรณกรรมพบว่า
การรักษาด้วย clozapine เป็ นระยะเวลานานมีความสัมพันธ์กบั
ภาวะหัว ใจเต้น เร็ว โดยผู้ป่ วย 54% ที่ไ ด้ร บั clozapine แล้ว มี
อาการหัวใจเต้นเร็วเกิดขึน้ การเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วจะทาให้
เกิด cardiomyopathy ตามมาได้ การศึกษาของ Norman และ
คณะ (Norman SM, Sullivan KM et al., 2017) ท าการศึก ษา
แบบตามรุน่ ย้อนหลัง (retrospective cohort study) โดยเป็ นการ
ทบทวนเวรระเบียนผูป้ ่ วยทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 18-75 ปี ทีถ่ กู วินิจฉัยว่า
เป็ นโรคจิตเภทตาม DSM-IV จานวน 18 ราย โดยติดตามความ
ดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจในระยะเวลา 12 สัปดาห์
ก่ อ นได้ ร ั บ ยา clozapine และ 24 สั ป ดาห์ ข ณะที่ ไ ด้ ร ั บ ยา
clozapine ข น า ด ย า clozapine เ ฉ ลี่ ย ที่ ผู้ ป่ ว ย ไ ด้ รั บ คื อ
441. 7±171. 8 mg/ day ค่ า diastolic blood pressure ( DBP)
เพิม่ ขึน้ 1.02 mmHg และอัตราการเต้นของหัวใจ เพิม่ ขึน้ 1.32
bpm นัน้ สูงกว่าก่อนได้รบั ยา clozapine อย่างมีนัยสาคัญ ส่วน
systolic blood pressure (SBP) นัน้ พบว่ามีแ นวโน้ มสูงขึ้น แต่
ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติไม่พบการเปลี่ยนแปลงด้านน้ าหนักตัว
และการทางานของไตอย่างมีนัยสาคัญระหว่างได้รบั clozapine
ไม่มผี ปู้ ่ วยเกิด cardiomyopathy ข้อมูลดังกล่าวสามารถบอกได้
ว่า clozapine มีความสัมพันธ์กบั การเพิม่ ขึน้ ของอัตราการเต้น
ของหัวใจ และอาจมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะทาให้ผปู้ ่ วยเสียชีวติ จาก
โรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาได้ การศึกษาของ Lally และ
คณะ (Lally J, Docherty MJ et al., 2016) เป็ นการศึกษาแบบ
อภิมานวิเคราะห์ (meta-analysis) เพือ่ ศึกษาผลลัพธ์ทางคลินิก
และประสิทธิภาพของการจัดการการเกิด ภาวะหัวใจเต้นเร็วจาก
clozapine และเป็ นการทบทวนเกี่ย วกับ อาการไม่พ ึงประสงค์
ของการจัดการภาวะหัวใจเต้นเร็วในผู้ป่วยที่ได้รบั clozapine
โดยเป็ นการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง และการศึกษาต้อง
เป็ นการทดลองแบบสุ่มทีม่ กี ลุ่มควบคุม เปรียบเทียบการจัดการ
ทัง้ เรื่อ งขนาดยา วิธีก ารให้ย า พบว่ า ยัง ไม่ พ บการศึก ษาที่
กล่าวถึงแนวทางการจัดการผูป้ ่ วยทีเ่ กิดภาวะหัวใจเต้นเร็วจาก
clozapine ที่เ ป็ น มาตรฐาน ท าให้ม ีข้อ มูล ไม่ เ พีย งพอในการ
จัดการภาวะดังกล่าวทางคลินิกและไม่ส ามารถสรุปได้ว่าการ
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จัดการแบบเฉพาะรายเช่น การให้ beta-blocker ดีกว่าหรือด้อย
กว่าการจัดการแบบปกติของการเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็ว
ดังนัน้ การติดตามอาการหัวใจเต้นเร็วและการจัดการ
กับอาการทีเ่ กิดขึน้ จึงมีความจาเป็ น เนื่องจากในประเทศไทยยัง
ไม่มกี ารศึกษาที่เพียงพอและยังไม่มแี นวทางการจัดการที่เป็ น
มาตรฐาน การศึกษานี้จึงต้องการศึกษาความชุกของการเกิด
ภาวะหัวใจเต้นเร็วจากยา clozapine ปั จจัยทีม่ ผี ลทาให้เกิดภาวะ
หัว ใจเต้ น เร็ว จากยา clozapine เพื่อ เพิ่ม ความตระหนั ก แก่
บุคลากรทางการแพทย์และประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ยานี้

คาเฟอีน และการปรับ ขนาดยา clozapine ส่ ว นที่ 2 คือ แบบ
บันทึกภาวะหัวใจเต้นเร็ว ประกอบด้วย วัน เดือน ปี ทไ่ี ด้รบั ยา
clozapine ขนาดยา clozapine ทีไ่ ด้รบั การรักษาและยาทีไ่ ด้รบั
ร่ ว ม การจัด การภาวะหัว ใจเต้น เร็ว อัต ราการเต้น ของหัว ใจ
ความดันโลหิต และส่วนที่ 3 : การแปลผลข้อมูลและสรุปผลการ
เกิด ภาวะหัว ใจเต้น เร็ว โดยในการแปลผลข้อ มูล จะใช้ผู้วิจ ยั
จานวน 2 คน ในการแปลผล โดยจะนับการเกิดภาวะหัวใจเต้น
เร็วหลังจากการได้รบั ยา clozapine อย่างน้อย 2 สัปดาห์เท่านัน้
และไม่รวมการเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วจากสาเหตุอ่นื โดยหากมี
ความขัดแย้งในการแปลผล จะมีการให้ผวู้ จิ ยั ท่านที่ 3 เป็ นผูแ้ ปล
ผลร่ ว ม การศึก ษานี้ ไ ด้ผ่ า นการรับ รองจริย ธรรมการวิจ ัย ใน
มนุ ษย์ จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ในมนุ ษ ย์
โรงพยาบาลพระศรี ม หาโพธิ ์ กรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวง
สาธารณสุข เลขทีร่ บั รองที่ กจม (ภบ.) 011/2561
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ่ วย ได้แก่ อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย
ระยะเวลา การนอนโรงพยาบาล โรคทางจิตเวช โรคร่วมทางกาย
ยารักษาโรคจิตเภททีไ่ ด้รบั ก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ประวัตกิ ารใช้สาร การปรับขนาดยา ขนาดยา clozapine และยา
ที่ได้รบั ร่วมขณะได้รบั การรักษาในโรงพยาบาล สถิติท่ใี ช้ คือ
ความถี่และร้อยละ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระต่างๆกับตัวแปรตามทีละตัว โดยใช้สถิติ Chi-square test
หรื อ Fisher-exact test จากนั ้น น าตั ว แปรที่ ม ี นั ย ส าคัญ มา
วิเคราะห์โดยใช้โดยใช้สถิตถิ ดถอยพหุโลจิสติก (Multiple logistic
regression) โดยมีการควบคุมตัวแปร เพศ อายุ และตัวแปรอื่นๆ
ที่มคี ่า p value น้อยกว่า 0.05 นามาวิเคราะห์โดยนาเสนอเป็ น
ค่า adjusted odds ratio

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การศึ ก ษานี้ เ ป็ นการศึ ก ษาจากเหตุ ไ ปหาผลแบบ
ย้อ นหลัง (Retrospective Cohort study) เพื่อ ศึก ษาอัต ราการ
เกิดและปั จจัยที่มผี ลต่อการเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วในผู้ป่วยจิต
เภทที่ใช้ยา clozapine ในผู้ป่วยในที่ถูกวินิจฉัยเป็ นโรคจิตเภท
โดยเก็บข้อมูลประวัตกิ ารรักษาจากเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน โดยมี
นิยามศัพท์ทใ่ี ช้ในการวิจยั คือ ภาวะหัวใจเต้นเร็ว (tachycardia)
คือ ภาวะทีม่ อี ตั ราเต้นของหัวใจ >100 ครัง้ /นาที ตามนิยามของ
สมาคมโรคหัวใจประเทศสหรัฐอเมริกา (The American heart
Association; AHA) (Page, Joglar et al. 2016) เกณฑ์ใ นการ
คัดเลือกผูป้ ่ วยเพือ่ เข้าศึกษาคือ 1) ผูป้ ่ วยเพศชายหรือหญิงอายุ
ระหว่าง 18 ถึง 65 ปี ทีไ่ ดร้บการวินิจฉัย F20.0-F20.9 และ F25
2) ผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ ร ั บ ยา clozapine ในขณะเข้ า รั บ การรั ก ษา
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่าง
วัน ที่ 1 มกราคม 2558-31 ธัน วาคม 2560 ส่ว นเกณฑ์การคัด
ออก ได้แก่ ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่พบเวชระเบียนหรือข้อมูลขาดหาย
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยอ้างอิง expected
prevalence จากการศึ ก ษา Tachycardia in patients treated
with clozapine versus antipsychotic long- acting injections
(Nilsson, Edstrom et al. 2017) พบว่ า มีโ อกาสเกิ ด ภาวะหัว
ใจเต้นเร็วจากยา clozapine ร้อยละ 33 จึงคานวณขนาดตัวอย่าง
ทีต่ อ้ งการคือ 340 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา คือแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
ซึง่ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่ ได้แก่ ลาดับที่ เพศ อายุ
วันทีเ่ ข้ารับการรักษา วันทีอ่ อกจากโรงพยาบาล การวินิจฉัย ยา
ที่ได้ร บั ก่อ นเข้า รับการรักษาที่โรงพยาบาล โรคร่วมทางกาย
ประวัติการสูบบุหรี่ ประวัติการดื่ม แอลกอฮอล์ ประวัติการใช้

ผลการวิ จยั
การศึกษานี้พบว่า มีผปู้ ่ วยจิตเภททีไ่ ด้รบั ยา clozapine
ทัง้ หมด 327 ราย จากการเก็บ ข้อ มูล ในช่ว งวัน ที่ 1 มกราคม
2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบว่า เมื่อใช้นิยามการเกิด
ภาวะหัวใจเต้นเร็ว (Tachycardia) คือ ภาวะที่มอี ตั ราเต้นของ
หัวใจมากกว่า 100 ครัง้ ต่อนาที พบผูป้ ่ วยจานวน 101 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 30.89 เกิดภาวะหัวใจเต้นเร็ว โดยมีขอ้ มูลทัวไปของ
่
กลุม่ ตัวอย่างแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ม่ ตัวอย่าง (n=327)
ข้อมูลทัวไป
่
อายุ
< 35
35-49
> 50
เพศ
ชาย
หญิง
ดัชนี มวลกาย
น้าหนักต่ากว่าปกติ (<18.5)
น้าหนักปกติ (18.5-22.9)
น้าหนักเกิน (23-24.9)
อ้วน (> 25)
ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล (เดือน)
<1
1-3
>3
โรคทางจิ ตเวช
F20.0 - 20.9 Schizophrenia
F25 Schizoaffective disorder
ยารักษาโรคจิ ตเภทที่ได้รบั ก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
Clozapine
ไม่ได้รบั ยา Clozapine
ไม่เคยได้รบั ยารักษาโรคจิตเภท
โรคร่วมทางกาย
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
ประวัติการใช้สารเสพติ ด
การสูบบุหรี่
การดืม่ แอลกอฮอล์
คาเฟอีน
ขนาดยา Clozapine
Low dose (<300 mg/day)
High dose (≥300 mg/day)
ยาที่ได้รบั ร่วม ขณะได้รบั การรักษาในโรงพยาบาล
Atypical antipsychotics
Typical antipsychotics
Anticholinergics
Valproic acid
18

จานวน

ร้อยละ

83
148
96

25.38
45.26
29.36

231
96

70.64
29.36

75
177
39
36

22.94
54.13
11.93
11.00

151
131
45

46.18
40.06
13.76

294
33

89.91
10.09

95
53
179

29.05
16.21
54.74

9
9

2.75
2.75

148
95
56

45.26
29.05
17.12

253
74

77.37
22.63

25
19
228
70

13.08
5.81
69.72
21.41
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ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วใน
ผูป้ ่ วยจิตเภททีไ่ ด้รบั ยา clozapine ได้แก่ อายุ < 35 ปี ผูป้ ่ วยทีม่ ี
ภาวะอ้วน ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล โรค Schizophrenia
การได้ร บั ยา clozapine ก่ อ นเข้า รับ การรัก ษาในโรงพยาบาล
การไม่เคยใช้ยารักษาโรคจิตเภทมาก่อน โรคเบาหวาน ประวัติ

การสูบบุหรี่ ประวัตกิ ารใช้คาเฟอีน การได้รบั ยาclozapine ขนาด
>300 mg/day ขณะรัก ษาในโรงพยาบาล การได้ร ับ ยากลุ่ ม
Anticholinergics และ Valproic acid ขณะได้ ร ับ การรัก ษาใน
โรงพยาบาล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วในผูป้ ่ วยจิตเภททีไ่ ด้รบั ยา clozapine
ปัจจัย

เกิ ดภาวะหัวใจเต้นเร็ว
จานวน
ร้อยละ

อายุ
< 35
35-49
> 50
เพศ
ชาย
หญิง
ดัชนี มวลกาย
น้าหนักต่ากว่าปกติ (<18.5)
น้าหนักปกติ (18.5-22.9)
น้าหนักเกิน (23-24.9)
อ้วน (> 25)
ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล (เดือน)
<1
1-3
>3
โรคทางจิ ตเวช
F20.0 - 20.9 Schizophrenia
F25 Schizoaffective disorder
ยารักษาโรคจิ ตเภทที่ได้รบั ก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
Clozapine
ไม่ได้รบั ยา Clozapine
ไม่เคยได้รบั ยารักษาโรคจิตเภท
โรคร่วมทางกาย
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
ประวัติการใช้สาร
การสูบบุหรี่
การดืม่ แอลกอฮอล์
คาเฟอีน
19

P-value

37
41
23

44.58
27.70
23.96

0.002
0.257
0.080

64
37

27.71
38.54

0.053

20
53
10
18

26.67
29.94
25.64
50.00

0.368
0.688
0.450
0.009

38
55
8

25.17
41.98
17.78

0.038
0.000
0.040

84
17

28.57
51.52

0.007

37
22
42

38.95
41.51
23.46

0.044
0.067
0.001

7
5

77.78
55.56

0.002
0.104

22
30
12

26.83
31.58
21.43

0.011
0.200
0.017
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ภาวะหัวใจเต้นเร็วในผูป้ ่ วยโรคจิตเภททีไ่ ด้รบั ยาโคลซาปี นทีร่ บั ไว้รกั ษาในโรงพยาบาล
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ตารางที่ 2 ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วในผูป้ ่ วยจิตเภททีไ่ ด้รบั ยา clozapine (ต่อ)
ปัจจัย

เกิ ดภาวะหัวใจเต้นเร็ว
จานวน
ร้อยละ

การปรับขนาดยา Clozapine
ไม่มกี ารปรับขนาดยา
การปรับขนาดยาแบบเร็ว
การปรับขนาดยาแบบช้า
ขนาดยา Clozapine
Low dose (<300 mg/day)
High dose (≥300 mg/day)
ยาที่ได้รบั ร่วมขณะได้รบั การรักษาในโรงพยาบาล
Atypical antipsychotics
Typical antipsychotics
Anticholinergics
Valproic acid
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วในผูป้ ่ วยจิต
เภททีไ่ ด้รบั ยา clozapine แบ่งเป็ น ปั จจัยป้ องกันการเกิดภาวะ
หัวใจเต้นเร็วอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P-value< 0.05 ) ดังนี้
ในผูท้ อ่ี ายุ > 50 ปี ลดความเสีย่ งในการเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็ว
0.84 เท่าเทียบกับผูป้ ่ วยอายุ <50 ปี (95% CI 0.02-0.98 ) ผูท้ ่ี
มีประวัตกิ ารใช้คาเฟอีน ลดความเสีย่ งในการเกิดภาวะหัวใจเต้น
เร็ว 0.80 เท่า (95% CI 0.05-0.84) เทียบกับผู้ป่วยที่มปี ระวัติ
การดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนัน้ ประวัตกิ ารสูบบุหรี่ มีแนวโน้ม
ลดความเสีย่ งในการเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็ว 0.59 เท่า เทียบกับ
ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ระวัตกิ ารการดืม่ แอลกอฮอล์ (95% CI 0.20-0.82 )
ปั จ จัย เสี่ ย งในการเกิ ด ภาวะหัว ใจเต้ น เร็ ว อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P-value< 0.05 ) ดังนี้ ผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะอ้วน
(ดัชนีมวลกาย > 25 ) มีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ความเสีย่ งในการเกิด
ภาวะหัวใจเต้นเร็ว 2.75 เท่า (95% CI 1.19-6.30 ) เมือ่ เทียบกับ
ผู้ ป่ วยที่ ม ี ด ั ช นี ม วลกาย ≤ 25 ผู้ ท่ี ม ี ร ะยะเวลาการนอน
โรงพยาบาลช่วง 1-3 เดือน มีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ความเสีย่ งในการ
เกิด ภาวะหัว ใจเต้น เร็ว 2.15 เท่ า (95% CI 1.29-3.56 ) เมื่อ
เทียบกับผูป้ ่ วยที่มรี ะยะการนอนโรงพยาบาลน้อยกว่า 1 เดือน
และมากกว่ า 3 เดือ น ผู้ป่ วยโรค Schizoaffective disorder มี

P-value

56
20
16

28.57
35.09
32.65

0.331
0.400
0.716

74
27

73.12
55.41

0.004

6
7
78
30

24.00
36.84
34.21
42.86

0.438
0.563
0.048
0.016

แนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ความเสีย่ งในการเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็ว 1.21
เท่ า (95% CI 1.05-1.40 ) เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ ป่ วยที่ เ ป็ นโรค
Schizophrenia การไม่ไ ด้รบั ยา clozapine รวมทัง้ การไม่เคย
ได้รบั ยารักษาโรคจิตเภทก่อนเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาล เพิม่
ความเสี่ย งในการเกิด ภาวะหัว ใจเต้น เร็ว 3.97 เท่า (95% CI
1.25-12.61) และ 6.51 เท่า (95% CI 1.49-28.35) ตามลาดับ
เมื่อเทียบกับผู้ป่วยทีเ่ คยได้รบั ยา clozapine มาก่อน การใช้ยา
clozapine ขนาด ≥300 mg/day มีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ความเสี่ยง
ในการเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็ว 2.19 เท่า (95% CI 1.28-3.74)
เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รบั ยา clozapine ขนาด < 300 mg/day
และการได้ ร ั บ ยา Valproic acid ขณะได้ ร ั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาล มีแนวโน้มที่จะเพิม่ ความเสีย่ งในการเกิดภาวะหัว
ใจเต้นเร็ว 1.96 เท่า (95% CI 1.13-3.39) นอกจากนี้เมือ่ ทาการ
วิเคราะห์โดยใช้สถิตถิ ดถอยพหุโลจิสติกพบว่ามีเพียงการไม่ได้
รับยา clozapine ก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรวมทัง้ การ
ไม่เคยได้รบั ยารักษาโรคจิตเภทก่อนเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล
ที่มนี ัยสาคัญทางสถิติ ข้อมูลปั จจัยที่มผี ลต่อการเกิดภาวะหัว
ใจเต้นเร็วจากยา clozapine แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วจากยา clozapine
ปัจจัยที่มีผล
อายุ 35-49 ปี
อายุ > 50 ปี
ดัชนีมวลกาย อ้วน (>25)
ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล 1-3 เดือน
โรคทางจิตเวช F25 Schizoaffective disorder
ไม่ได้รบั ยา Clozapine ก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ไม่เคยได้รบั ยารักษาโรคจิตเภทก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ประวัตกิ ารใช้สารเสพติด การสูบบุหรี่
ประวัตกิ ารใช้สารเสพติด คาเฟอีน
ขนาดยา High dose (≥300 mg/day)
ยาทีไ่ ด้รบั ร่วมขณะได้รบั การรักษาในโรงพยาบาล – Valproic acid

Odd ratio
(95% CI)
0.47 (0.27-0.83)
0.39 (0.20-0.74)
2.75 (1.19-6.30)
2.15 (1.29-3.56)
1.21 (1.05-1.40)
2.08 (1.12-3.56)
2.31 (1.21-4.41)
0.41 (0.20-0.82)
0.38 (0.17-0.85)
2.19 (1.28-3.74)
1.96 (1.13-3.39)

P-value
0.010
0.004
0.017
0.003
0.009
0.008
0.011
0.012
0.019
0.004
0.015

Adjusted OR P-value
(95%CI)
0.38 (0.11-1.21) 0.106
0.16 (0.02-0.98) 0.048
0.52 (0.07-3.52) 0.503
2.75 (0.95-7.97) 0.062
1.09 (0.82-1.44) 0.545
3.97 (1.25-12.61) 0.019
6.51 (1.49-28.35) 0.013
1.18 (0.28-4.93) 0.819
0.20 (0.05-0.84) 0.028
1.09 (0.31-3.74) 0.888
2.15 (0.65-7.15) 0.210

อภิ ปรายและสรุปผลการวิ จยั
การศึกษาภาวะหัวใจเต้นเร็วในผูป้ ่ วยจิตเภททีไ่ ด้รบั ยา
clozapine ทีร่ บั ไว้รกั ษาในโรงพยาบาล เป็ นการศึกษาจากเหตุ
ไปหาผลแบบย้อนหลัง (retrospective cohort study) โดยเก็บ
ข้อมูลผู้ป่วยโรคจิต เภทที่ได้ร บั ยา clozapine จากเวชระเบียน
ผู้ป่ วย ระหว่า งเดือ นมกราคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือ น ธัน วาคม
พ.ศ. 2560 โดยมีกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิ้น 327 คน พบว่าผูป้ ่ วยส่วน
ใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 70.64 อายุเฉลี่ย 41.60 ปี ปั จจัยที่ม ี
ผลต่อภาวะหัวใจเต้นเร็วจะถูกจาแนกเป็ น 2 ประเภทด้วยกัน คือ
ปั จจัยเสีย่ งทีท่ าให้เกิดภาวะหัวใจเต้นเร็ว ได้แก่ ดัชนีมวลกายที่
สูง ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลระหว่าง 1-3 เดือน โรค
schizoaffective disorder ยาทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ก่อนเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล ขนาดยา clozapine ขนาดสูง ยาร่วม valproic
acid และปั จจัยป้ องกันการเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็ว ได้แก่ อายุ
มากกว่า 50 ปี ประวัตกิ ารสูบบุหรี่ และประวัตกิ ารใช้คาเฟอีน
ผลลัพ ธ์จ ากการศึก ษาพบว่า อัต ราการเกิด ภาวะหัว
ใจเต้นเร็วจากการใช้ยา clozapine ในศึกษานี้อยู่ทร่ี อ้ ยละ 30.89
ของผู้ ป่ วยที่ ไ ด้ ร ับ ยา clozapine ทัง้ หมด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาอื่นๆ โดยการศึกษาของ Nilsson และคณะในปี 2017
(Nilsson, Edstrom et al. 2017) เปรียบเทียบการเกิดภาวะหัว
ใจเต้ น เร็ ว ระหว่ า ง clozapine กั บ ยา Long Acting Injection
antipsychotics (LAI) พบว่าในกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั ยา clozapine
มีผลข้างเคียงคือภาวะหัวใจเต้นเร็วเกิดขึน้ 33% การศึกษาต่อมา

เป็ น ของ Jones และคณะในปี 2014 (Jones, Narayana et al.
2014) พบว่าภาวะหัวใจเต้นเร็วจากการใช้ยา clozapine อยู่ท่ี
34% พบว่าผลลัพธ์ทไ่ี ด้มคี วามสอดคล้องกันกับการศึกษาในครัง้
นี้ จึ ง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ภาวะหัว ใจเต้ น เร็ ว จากการใช้ ย า
clozapine เกิดขึน้ ประมาณ 30%
ปั จจัยทีท่ าให้เกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วจากยา clozapine
ในด้านดัชนีมวลกาย การศึกษานี้ได้ใช้เกณฑ์การแบ่งดัชนีมวล
กายตามแบบประชากรทวีปเอเชีย และดัชนีมวลกายสูงจะอยู่
ในช่วง BMI > 25 และมีคา่ odd ratio อยูท่ ่ี 2.75 ซึง่ แตกต่างจาก
กลุ่มควบคุม คือช่วง BMI < 18.5 อย่างมีนยั สาคัญ แต่อย่างไรก็
ตามเมื่อวิเคราะห์แบบ adjusted odd ratio พบว่ายังไม่มคี วาม
แตกต่ า งจากกลุ่ม ควบคุม อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่า ดัชนีมวลกายทีส่ ูงสามารถทาให้เกิด
ภาวะหัว ใจเต้น เร็ว ได้เ นื่ อ งจากมีป ริม าณ adipose tissue ใน
ร่างกายทีเ่ พิม่ ขึน้ , Body surface area เพิม่ ขึน้ ทาให้รา่ งกายเพิม่
ความต้องการออกซิเจน ส่งผลให้อตั ราการเต้นของหัวใจเพิม่
สูงขึน้ ในขณะพัก แต่กย็ งั มีบางการศึกษาทีไ่ ม่พบความแตกต่าง
ระหว่างอัตราการเต้นของหัวใจในอาสาสมัครที่มดี ชั นีมวลกาย
แตกต่างกันเนื่องจากกลุม่ ตัวอย่างไม่เพียงพอ(Bemelmans, van
der Graaf et al. 2012) แต่ค วามสัมพันธ์ของดัชนีมวลกายกับ
ภาวะหัวใจเต้นเร็วจากยา clozapine นัน้ ยังไม่มกี ารศึกษาที่แน่
ชัด
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ปั จจัยด้านระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล อาจมีผล
เนื่องจากช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็ นระยะเวลาทีม่ กี ารปรับขนาด
ยาขึน้ จนถึงระดับยาทีอ่ ยู่ในช่วงการรักษา การปรับขนาดยาส่วน
ใหญ่จะปรับจนถึงช่วงการรักษาใน 30 วัน ซึง่ ภาวะหัวใจเต้นเร็ว
สามารถเกิดขึ้นได้ใ นช่วง 2 สัปดาห์ หากระดับยาถึงช่วงการ
รักษา กล่าวคืออยู่ในช่วง 8 สัปดาห์หลังจากเริม่ ยา clozapine
ดังนัน้ ช่วงระยะเวลาดังกล่าวอาจมีผลต่อการเกิดภาวะหัวใจเต้น
เร็วได้ โดยขนาดยาทีส่ งู ขึน้ มีความสัมพันธ์กบั อัตราการเต้นของ
หัว ใจที่เ พิ่ม ขึ้น จากการศึกษาของ Ifteni และคณะในปี 2013
(Ifteni, Nielsen et al. 2014) พบว่า เมือ่ ผูป้ ่ วยได้รบั ยา clozapine
แบบทัง้ แบบ rapid titration และ slow titration นัน้ อัตราการเต้น
ของหัว ใจเฉลี่ย หลัง จากผ่านไป 1 เดือ นอยู่ท่ี 92.4 และ 85.0
bpm แต่มบี างรายทีเ่ กิดภาวะหัวใจเต้นเร็วโดยวัดอัตราการเต้น
ของหัวใจได้อยูท่ ่ี 135 ครัง้ ต่อนาที
ปั จจัยด้านขนาดยา พบว่าขนาดยา clozapine ขนาด
สูง (≥ 300 mg/day) มีค่า odd ratio จากการวิเคราะห์ทางสถิติ
อยู่ท่ี 2.19 ซึง่ มีความแตกต่างจากกลุ่มทีไ่ ด้ clozapine ขนาดต่า
(<300 mg/day) ซึง่ เป็ นกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จึง
สรุปได้วา่ จากงานวิจยั ฉบับนี้พบว่าขนาดยาทีส่ งู เป็ นปั จจัยหนึ่งที่
มีผลต่อภาวะหัวใจเต้นเร็วในผู้ป่วยที่ได้ร บั ยา clozapine และ
เป็ นปั จจัยทีม่ ผี ลทีส่ ุด เนื่องจากค่า p-value มีค่าน้อยที่สุด โดย
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการศึกษาอื่นทีส่ รุปว่าภาวะ
หั ว ใจเต้ น เร็ ว เป็ น dose related side effect ของ clozapine
เ ช่ น กั น โ ด ย ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง Nilsson แ ล ะ ค ณ ะ ใ น ปี
2017(Nilsson, Edstrom et al. 2017) ในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้
clozapine ในขนาดยาทีส่ ูงนัน้ มีอตั ราการเต้นของหัวใจอยู่ท่ี 95
ครัง้ ต่ อ นาที่ เทีย บกับ กลุ่ ม ที่ใ ช้ clozapine ขนาดต่ า ซึ่ ง เต้ น
เพียงแต่ 87 ครัง้ ต่อนาที และภาวะหัวใจเต้นเร็วทีเ่ กิดขึน้ ในกลุม่
ตัวอย่างทีใ่ ช้ clozapine ขนาดสูงมีถงึ 46% เทียบกับขนาดต่าที่
มีเพียง 20% ดังนัน้ จากการศึกษาดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าภาวะหัว
ใจเต้ น เร็ว เป็ น dose related และเป็ น type A ADR อี ก ด้ ว ย
ขนาดยาทีเ่ ริม่ พบภาวะหัวใจเต้นเร็วอยูท่ ่ี 300 mg/day ขึน้ ไป
การศึกษานี้มขี ้อจากัดหลายประการ ได้แก่ รูปแบบ
ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น แ บ บ single center study เ นื่ อ ง จ า ก ไ ด้
ทาการศึกษาเฉพาะทีโ่ รงพยาบาลจิตเวชเพียงแห่งเดียวเท่านัน้
ผลลัพ ธ์ท่ีไ ด้จึง ไม่ส ะท้อ นข้อ มูล ในหลายส่ว น เช่น ผลของยา
นอกเหนื อ จากยาทางจิต เวช ผลจากโรคทางกาย รูป แบบ
การศึกษาเป็ นแบบ retrospective cohort study ข้อจากัดของ

รูปแบบการศึกษานี้ได้แก่ ข้อมูลบางส่วนทีข่ าดหาย ไม่สามารถ
ย้อนกลับไปเก็บข้อมูลใหม่ได้ เนื่องจากเป็ นการรักษาหรือข้อมูล
รายการยาในอดี ต อาจแก้ ไ ขโดยท าการศึ ก ษาเป็ นแบบ
prospective cohort study การเก็บบางตัวแปรทาได้ไม่ครบเช่น
ค่าการทางานของไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งผูป้ ่ วยไม่ได้ส่งตรวจทุก
ราย ทาให้กลุ่มตัว อย่างน้อยจนนาไปสู่การแปลผลไม่ได้ และ
ความถีใ่ นการตรวจติดตามผูป้ ่ วย เนื่องจากภาวะหัวใจเต้นเร็วที่
เกิ ด ขึ้น เป็ นแบบชัว่ คราว (transient) กล่ า วคื อ เกิ ด ขึ้น แล้ ว
สามารถหายได้เ อง ดัง นัน้ อาจเกิด การรายงานอาการไม่พ ึง
ประสงค์น้ีน้อยกว่าความเป็ นจริงโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ท่ี
ความถี่ในการตรวจติดตามผู้ป่วยน้ อยนาไปสู่การแปลผลที่ไม่
ตรงกับความเป็ นจริงได้ การแก้ไขทาได้โดยตรวจติดตามอัตรา
การเต้นของหัวใจถี่ข้นึ โดยเฉพาะในผูท้ ่มี ปี ั จจัยเสีย่ ง เช่น ผู้ท่ี
ได้รบั ยา clozapine ในขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 300 มิลลกรัม
ต่อวันขึน้ ไป เพื่อทีจ่ ะทาการจัดการโดยการลดขนาดยา การให้
ย า ใ น ก ลุ่ ม beta- blockers ห รื อ calcium channel blockers
นอกจากนี้การศึกษายังไม่สามารถค้นหาปั จจัยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วจากการใช้ยา clozapine เช่น การ
บริหารยา (การให้ยาวันละครัง้ กับการให้ยาวันละหลายครัง้ ) เป็ น
ต้น
โดยสรุปพบว่า อัตราการเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วจากยา
clozapine อยูท่ ่ี 30.89% ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั อื่น รวมทัง้ พบ
ปั จจัยทีม่ แี นวโน้มในการทาให้เกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วได้แก่ ดัชนี
มวลกายทีส่ ูง ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลในช่วง 1-3 เดือน
การได้รบั การวินิจฉัย schizoaffective disorder ยาอื่นที่ผู้ป่ วย
ได้รบั ก่อนเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล ขนาดยา clozapine ที่
สูง (>300 mg/day) การได้รบั ยา valproic acid ร่วมในขณะนอน
โรงพยาบาล เป็ นปั จจัยเสี่ยงการเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วจากยา
clozapine ส่ ว น ผู้ท่ี อายุ ม ากกว่ า 50 ปี ประวัติก ารสูบ บุ ห รี่
ประวัติก ารใช้ค าเฟอีน เป็ น ปั จ จัย ที่ป้ อ งกัน การเกิด ภาวะหัว
ใจเต้นเร็วจากการใช้ยา clozapine และพบว่าปั จจัยที่มผี ลที่สุด
ต่ อ ภาวะหัว ใจเต้ น เร็ ว คื อ ขนาดยา clozapine ที่ สู ง (>300
mg/day) ซึ่งมีความเสีย่ งมากกว่าขนาดต่า ดังนัน้ ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั
ยา clozapine ในขนาดสูงจึงควรได้รบั การตรวจติดตามอย่า ง
อัตราการเต้นของหัวใจอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ป้ องกันการเกิดภาวะหัว
ใจเต้นเร็วและการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ดา้ นหัวใจและหลอด
เลือดต่อไป
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