
AtroPen-
หัวฉีดอัตโนมัติ

การฉีดอะโทรปิน
Rx เท่านั้น

สําหรับใช้ในสารทําลายประสาทและยาฆ่าแมลงเท่านั้น

คําเตือน! การป้องกันเบื้องต้นจากการสัมผัสกับสารเคมแีละพิษจากยาฆ่าแมลงคือการสวมใส่ชุด
ป้องกันซึ่งรวมถึงหน้ากากที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการใช้งานนี้

บุคคลไมค่วรพึ่งพายาแก้พิษเช่น ATROPINE และ PRALIDOXIME เพียงอย่างเดียวในการป้องกันอย่างสมบูรณจ์ากสาร
เคมแีละพิษจากยาฆ่าแมลง

ไปพบแพทย์ทันทีหลังจากฉีด ATROPEN-.

โซลูชันปลอดเชื้อสําหรับการใช้งานในกล้ามเนื้อเท่านั้น

คําอธิบาย
เครื่องฉีดอัตโนมัตทิี่เติมไว้ล่วงหน้าแต่ละขนาดจะให้ยาแกพ้ิษ atropine ในหน่วยทีบ่รรจใุนตัวเอง ซึ่ง
ออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับการดูแลตนเองหรือผู้ดูแล สี่จุดแข็งของ AtroPen-มี; พวกเขาคือ AtroPen-

0.25, AtroPen-0.5 มก. AtroPen-1 มก. และ AtroPen-2 มก.

เมื่อเปิดใชง้าน AtroPen-0.25 มก. จ่ายยาอะโทรปินเบส 0.21 มก. (เทียบเท่าอะโทรปินซัลเฟต 0.25 มก.) 
AtroPen-0.25 มก. ให้สารละลายปราศจากไพโรเจน 0.3 มล. ซึ่งประกอบด้วยบัฟเฟอรซ์เิตรต โซเดียมคลอ
ไรด์ และนํ้าสําหรับฉีด ช่วง pH 4.0 – 5.0

เมื่อเปิดใชง้าน AtroPen-0.5 มก. จ่าย 0.42 มก. ฐาน atropine (เทียบเท่า 0.5 มก. atropine ซัลเฟต), 
AtroPen-1 มก. จ่ายยาอะโทรพีน 0.84 มก. (เทียบเท่าอะโทรปินซัลเฟต 1 มก.) และ AtroPen-2 มก. จ่าย
ยาอะโทรพนีเบส 1.67 มก. (เทียบเท่าอะโทรปินซัลเฟต 2 มก.) แต่ละ 0.5 มก., 1 มก. และ 2 มก. AtroPen-

ให้ atropine ในสารละลายปราศจากสารก่อมะเร็ง 0.7 มล. ซึ่งประกอบด้วยกลีเซอรีน ฟีนอล บัฟเฟอรซ์ิ
เตรต และนํ้าสําหรับฉีด ช่วง pH คือ 4.0–5.0

หลังจาก AtroPen-เปิดใช้งานหัวฉีดอัตโนมัตแิล้ว ควรทิ้งภาชนะเปล่าอย่างเหมาะสม (ดูปริมาณและการ
บริหาร). ไม่สามารถเติมซํ้าได้ และเข็มทีย่ื่นออกมาจะหดกลับไม่ได้

Atropine ซึ่งเป็นสารต้านโคลิเนอร์จิก (muscarinic antagonist) เกิดขึ้นเป็นผลึกสีขาว มักมีลักษณะ
เหมือนเข็ม หรือเป็นผงผลึกสีขาว ละลายไดด้ีในนํ้าทีม่ีนํ้าหนักโมเลกุล 289.38 Atropine ซึ่งเป็นสารอัลคา
ลอยด์ที่เกิดจากพิษตามธรรมชาติ เป็นส่วนผสมของ racemic ของส่วนที่เท่ากันของ d- และ l-
hyoscyamine ซึ่งกิจกรรมนีเ้กิดจากไอโซเมอรข์อง levo เกือบทั้งหมด
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ในทางเคมี atropine ถูกกําหนดใหเ้ป็น 1 H,5 H-Tropan-3 –ol (±) -tropate สูตรเชิงประจักษค์ือ C17ชม
23ไม่3และสูตรโครงสร้างคือ

เภสัชวิทยาคลินิก

กลไกการออกฤทธิ:์
Atropine มักจัดเป็นยา anticholinergic หรือ antiparasympathetic (parasympatholytic) อย่าง
แม่นยํามากขึ้น อย่างไรก็ตาม มันถูกเรียกว่าตัวแทน antimuscarinic เนื่องจากเป็นปฏิปักษ์กับการกระทํา
เหมือนมัสคารีนของ acetylcholine และโคลีนเอสเทอร์อื่น ๆ

Atropine ยับยั้งการกระทําของ muscarinic ของ acetylcholine ในโครงสร้างที่เกิดจากเส้นประสาท 
postganglionic cholinergic และในกล้ามเนื้อเรียบซึ่งตอบสนองต่อ acetylcholine ภายนอก แต่ไม่ได้
รับ innervated เช่นเดียวกับยาต้านมัสคารินิกอื่น ๆ การกระทําที่สําคัญของ atropine คือการเป็นปรปักษ์
กันแบบแข่งขันหรือเอาชนะได้ ซึ่งสามารถเอาชนะได้โดยการเพิ่มความเข้มข้นของ acetylcholine ที่ตําแหน่ง
รับของอวัยวะเอฟเฟกต์ (เช่น โดยใช้สารต้านโคลีนเอสเตอเรส ซึ่งยับยั้งการทําลายเอนไซม์ของ 
acetylcholine ). ตัวรับทีเ่ป็นปฏิปักษก์ับอะโทรพนีคือโครงสร้างส่วนปลายที่ถูกกระตุ้นหรือยับยั้งโดยมัสคา
รีน (เช่น ต่อมไรท้่อและกล้ามเนื้อเรียบและหัวใจ) การตอบสนองต่อการกระตุ้นเส้นประสาทคอลเินอร์จิกภาย
หลังอาจยับยั้งโดย atropine

เภสัช:

Atropine ช่วยลดการหลั่งในปากและทางเดินหายใจ บรรเทาอาการหดเกร็งและอาการกระตุกของทางเดิน
หายใจ และอาจช่วยลดอาการอัมพาตของการหายใจ ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทําของสารพิษในระบบประสาท
ส่วนกลาง การยับยั้งกระซิกกระซิกที่เกิดจาก Atropine อาจนําหน้าด้วยระยะการกระตุ้นชั่วคราว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในหัวใจที่การให้ยาขนาดเล็กในครั้งแรกจะทําให้อัตราช้าลงก่อนที่อาการหัวใจเต้นเร็วจะเกิดเนื่องจาก
อัมพาตของการควบคุมทางช่องคลอด แม้ว่าการกระตุ้นทางช่องคลอดเล็กน้อยจะเกิดขึ้น แต่อัตราการหายใจ
ที่เพิ่มขึ้นและความลึกของการหายใจทีเ่พิ่มขึ้นในบางครั้งที่เกิดจาก atropine อาจเป็นผลมาจากการขยาย
หลอดลมมากกว่า ดังนั้น อะโทรพนีจึงเป็นยากระตุ้นระบบทางเดินหายใจที่ไม่น่าเชื่อถือ และการใช้ยาใน
ปริมาณมากหรือซํ้าหลายครั้งอาจกดดันการหายใจ

ปริมาณที่เพียงพอของ atropine จะกําจัดการชะลอตัวของหัวใจทีส่ะท้อนกลับทางช่องคลอดหรือ asystole 
ประเภทต่างๆ ยานี้ยังป้องกันหรือยกเลิก bradycardia หรือ asystole ที่เกิดจากการฉีด choline esters 
ยา anticholinesterase หรือยา parasympathomimetic อื่น ๆ และภาวะหัวใจหยุดเต้นทีเ่กิดจากการก
ระตุ้น vagus Atropine อาจลดระดับของการอุดตันของหัวใจบางส่วนเมื่อกิจกรรมทางช่องคลอดเป็น
ปัจจัยด้านสาเหตุ ในบางคนที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างสมบูรณ์
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atropine อัตรา idioventricular อาจเร่ง; ในส่วนอื่นๆ อัตราจะคงที่ ในบางครั้ง การให้ยาขนาดใหญ่อาจ
ทําใหห้ัวใจเต้นผิดจังหวะ (AV) block และ nodal rhythm

Atropine ในปริมาณทางคลินิกต่อต้านการขยายขอบเขตและความดันโลหิตลดลงอย่างกะทันหันที่เกิดจาก
โคลีนเอสเทอร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อให้โดยตัวมันเอง atropine จะไม่ส่งผลกระทบที่เด่นชัดหรือสมํ่าเสมอต่อ
หลอดเลือดหรือความดันโลหิต ปริมาณยาที่ร่างกายได้รับจะเพิ่มความดันซสิโตลิกและไดแอสโตลกิที่ตํ่าลง
เล็กน้อย และอาจทําให้เกิดความดันเลือดตํ่าขณะทรงตัวไดอ้ย่างมีนัยสําคัญ ปริมาณดังกล่าวยังเพิ่มการส่ง
ออกของหัวใจเล็กน้อยและลดความดันเลือดดําส่วนกลาง ในบางครั้ง ปริมาณการรักษาจะขยายหลอดเลือดที่
ผิวหนัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณ "หน้าแดง" (atropine flush) และอาจทําใหเ้กิด "ไข"้ ของ atropine 
เนื่องจากการยับยั้งการทํางานของต่อมเหงื่อ โดยเฉพาะในทารกและเด็กเล็ก

เภสัชจลนศาสตร์:

Atropine ถูกดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและดีหลังจากฉีดเข้ากล้าม Atropine หายไปอย่างรวดเร็วจากเลือด
และกระจายไปทั่วเนื้อเยื่อและของเหลวต่างๆ ของร่างกาย ยาส่วนใหญ่ถูกทําลายโดยเอนไซม์ไฮโดรไลซิส โดย
เฉพาะในตับ จาก 13 ถึง 50% ถูกขับออกทางปัสสาวะไม่เปลี่ยนแปลง ร่องรอยพบได้ในสารคัดหลั่งต่างๆ 
รวมทั้งนม Atropine ข้ามสิ่งกีดขวางรกและเข้าสู่การไหลเวียนของทารกในครรภ์ไดอ้ย่างง่ายดาย

C . โดยประมาณmaxของ atropine ตาม atropine 1.67 มก. ที่ฉีดเข้ากล้ามสําหรับผู้ใหญโ่ดย AtroPen 2 
มก.-ระบบการนําส่งคือ 9.6 ± 1.5 (ค่าเฉลี่ย± SEM) ng/มล. ค่าเฉลี่ย Tmaxคือ 3 นาที เดอะ ท½ีของ 
atropine ทางหลอดเลือดดําในเด็กทีม่ีอายตุํ่ากว่า 2 ปีคือ 6.9 ± 3.3 (mean ± SD) ชั่วโมง; ในเด็กอายุ
มากกว่า 2 ปี T½คือ 2.5 ± 1.2 (ค่าเฉลี่ย± SD) ชั่วโมง; ในผู้ใหญอ่ายุ 16-58 ปี T½คือ 3.0 ± 0.9 (ค่าเฉลี่ย± 
SD) ชั่วโมง; ในผู้ป่วยสูงอายุ 65-75 ปี คือ 10.0 ± 7.3 (ค่าเฉลี่ย ± SD) ชั่วโมง การจับโปรตีนของ 
atropine อยู่ที่ 14 ถึง 22% ในพลาสมา เภสัชจลนศาสตร์ของ atropine มีความแตกต่างทางเพศ

ผู้ชาย
ผู้ชาย

AUC(0-inf)และ Cmaxเป็นผู้หญิงมากกว่า . 15%
ครึ่งชีวิตของ atropine จะสั้นกว่าเล็กน้อย (ประมาณ 20 นาท)ี ในเพศหญิงมากกว่า

ข้อบ่งใช้และการใชง้าน

AtroPen-เครื่องฉีดอัตโนมัติถูกระบุสําหรับการรักษาพิษโดยสารประสาทออร์กาโนฟอสฟอรัสทีอ่่อนแอซึ่งมี
ฤทธิ์ของ cholinesterase เช่นเดียวกับยาฆ่าแมลงออรก์าโนฟอสฟอรัสหรือคาร์บาเมตAtroPen Auto-
Injector ควรใช้โดยบุคคลทีไ่ดร้ับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอในการรับรู้และการรักษาสารออกฤทธิ์
ทางประสาทหรือพิษจากยาฆ่าแมลงPralidoxime chloride อาจทําหน้าที่เป็นส่วนเสริมที่สําคัญในการ
บําบัดด้วย atropine

AtroPen-มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาเบื้องต้นสําหรับอาการ muscarinic ของยาฆ่าแมลงหรือ
สารพิษจากเส้นประสาท (โดยทั่วไปจะหายใจลําบากเนื่องจากการหลั่งที่เพิ่มขึ้น) ควรหาการรักษา
พยาบาลขั้นสุดท้ายทันทAีtroPen-ควรใช้เครื่องฉีดอัตโนมัตทิันทีทีม่ีอาการของสารพิษจากออร์แกน
ฟอสฟอรัสหรือคารบ์าเมตปรากฏขึ้น (โดยปกตแิล้วจะเกิดการฉีกขาด สารคัดหลั่งในช่องปากมากเกินไป 
หายใจมีเสียงหวีด กล้ามเนื้อตึง ฯลฯ) ในระดับปานกลางถึงรุนแรง การให้ยา AtroPen มากกว่าหนึ่งตัว-อาจ
จําเป็นต้องใชจ้นกว่าจะบรรลุ atropinization (ฟลัชชิง, mydriasis, อิศวร, ความแห้งกร้านของปากและ
จมูก) (ดูปริมาณและการบริหาร) ในภาวะเป็นพิษรุนแรง อาจควรให้ยากันชักควบคู่ไปด้วย หากสงสัยว่ามี
อาการชักในผู้ที่หมดสติ
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เนื่องจากยาชูกําลังแบบคลาสสิกอาจไม่ปรากฏชัดเนื่องจากผลของพิษ ในภาวะทีเ่ป็นพิษจากสารสื่อประสาทอ
อร์กาโนฟอสฟอรัสและยาฆ่าแมลง การให้ยากระตุ้น cholinesterase reactivator เช่น pralidoxime 
chloride พร้อมกันอาจช่วยได้

ข้อห้าม

เมื่อเผชิญกับพิษทีคุ่กคามชีวิตจากสารสื่อประสาทออร์กาโนฟอสฟอรัสและยาฆ่าแมลง ไม่มีข้อห้ามแน่นอน
สําหรับการใช้ atropine (ดูคําเตือน).

คําเตือน

คําเตือน! การป้องกันเบื้องต้นจากการสัมผัสกับสารเคมีและพิษจากยาฆ่าแมลงคือการสวมใส่ชุด
ป้องกันซึ่งรวมถึงหน้ากากทีอ่อกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการใชง้านนี้

บุคคลไมค่วรพึ่งพายาแก้พิษเช่น ATROPINE และ PRALIDOXIME เพียงอย่างเดียวในการป้องกันอย่างสมบูรณจ์ากสาร
เคมแีละพิษจากยาฆ่าแมลง

ผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ก่อนหน้านี้กับ atropine ที่มีอาการเล็กน้อยของพิษจากสารอินทรีย์ฟอสฟอรัสหรือสาร
สื่อประสาท ไม่ควรไดร้ับการรักษาโดยไม่ได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างเพียงพอ

ในขณะที่ AtroPen-ยาฆ่าแมลงและสารทําลายประสาทออร์กาโนฟอสฟอรัสอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ควรให้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับบุคคลทีม่ีความผิดปกติดังต่อไปนี้ เมื่ออาการของสารสื่อประสาทเป็นพิษน้อย
กว่า: บุคคลทีม่ีความรู้สึกไวต่อส่วนประกอบใด ๆ ของผลิตภัณฑ,์ ความผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวใจ
เช่น atrial flutter, ต้อหินมุมแคบอย่างรุนแรง, pyloric stenosis, ต่อมลูกหมากโต, ภาวะไตไม่เพียงพอ, 
หรือกล้ามเนื้อหัวใจตายเมื่อเร็ว ๆ นี้

อะโทรพีน (AtroPen .) มากกว่าหนึ่งโดส-หัวฉีดอัตโนมัต)ิ อาจมีความจําเป็นในขั้นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ได้รับสารมากหรือมอีาการรุนแรง ชมอย่างไรก็ตาม ไม่ควรให้ยาเกิน 3 โดส เว้นแต่อยูภ่ายใต้การดูแลของ
บุคลากรทางการแพทยท์ี่ได้รับการฝึกอบรมอาจต้องใช้ atropine ในขนาดสูงเป็นเวลาหลายชั่วโมงหลัง
จากได้รับยาในปริมาณมากเพื่อรักษา atropinization (ดปูริมาณและการบริหาร.)

เด็กและผู้สูงอายุอาจไวต่อผลทางเภสัชวิทยาของ atropine มากขึ้น

หายใจลําบากอย่างรุนแรงต้องใชเ้ครื่องช่วยหายใจเพิ่มเติมจากการใช้ atropine เนื่องจาก atropine ไม่น่า
เชื่อถือในการย้อนกลับความอ่อนแอหรืออัมพาตของกล้ามเนื้อทางเดินหายใจ

ข้อควรระวัง

ทั่วไป:สภาพทีส่ิ้นหวังของบุคคลที่ได้รับพิษจากออร์แกนฟอสฟอรัสโดยทั่วไปจะปกปิดอาการเล็กน้อยและ
อาการแสดงของการรักษาด้วย atropine ตามที่ไดร้ะบุไว้ในวิชาปกติ
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ควรใช้ Atropine ด้วยความระมัดระวังในผูท้ีเ่ป็นโรคหัวใจ ปริมาณยาตามระบบแบบเดิมอาจกระตุ้นให้เกิด
โรคต้อหินเฉียบพลันในบุคคลทีอ่่อนแอได้ เปลี่ยนการตีบของไพโลริกบางส่วนให้กลายเป็นการอุดตันของไพ
โลริกโดยสมบูรณ์ เร่งรัดการเก็บปัสสาวะในบุคคลทีม่ีต่อมลูกหมากโต หรือทําใหเ้กิดการหลั่งของหลอดลม
และการเกิดของอุดหนืดที่เป็นอันตรายในบุคคลที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง

การทดสอบในห้องปฏิบัติการ:ควรทําการรักษาสารสื่อประสาทออร์กาโนฟอสฟอรัสและพิษจากยาฆ่าแมลง
โดยไมต่้องรอผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เซลลเ์ม็ดเลือดแดงและโคลนีเอสเตอเรสในพลาสมา และการ
วัดค่าพาราไนโตรฟนีอลในปัสสาวะ (ในกรณขีองการได้รับพาราไธโอน) อาจเป็นประโยชน์ในการยืนยันการ
วินิจฉัยและหลังการเจ็บป่วย การลดลงของความเข้มข้นของโคลีนเอสเทอเรสของเซลล์เม็ดเลือดแดงให้ตํ่า
กว่า 50% ของระดับปกตนิั้นพบไดเ้ฉพาะเมื่อไดร้ับพิษจากเอสเทอร์ออรก์าโนฟอสฟอรัสเท่านั้น

ข้อมูลสําหรับผู้ป่วย:ต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใชเ้ข้าใจข้อบ่งชี้และการใช้ 
AtroPen-รวมทั้งทบทวนอาการพิษและการทํางานของ AtroPen-(ดูปริมาณและการบริหาร).

ปฏิกิริยาระหว่างยา:เมื่อใช้ atropine และ pralidoxime ร่วมกัน สัญญาณของ atropinization 
(flushing, mydriasis, tachycardia, dryness of the mouth and nose) อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้
กว่าเมื่อใช้ atropine เพียงอย่างเดียวเนื่องจาก pralidoxime อาจกระตุ้นผลของ atropine

ข้อควรระวังต่อไปนี้ควรระลึกไว้เสมอในการรักษาพิษของแอนติโคลนีเอสเทอเรส แม้ว่าจะไม่ได้ส่งผลโดยตรง
ต่อการใชอ้ะโทรพนีและพราลิดอกซิม เนื่องจากยาบาร์บทิเูรตนัน้มีฤทธิต์้านโคลนีเอสเตอเรส จึงควรใชอ้ย่าง
ระมัดระวังในการรักษาอาการชัก

การก่อมะเร็ง, การกลายพันธุ์, การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์:ไม่มีรายงานเกี่ยวกับศักยภาพของ 
atropine ในการก่อมะเร็ง การกลายพันธุ์ หรือการด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์ได้รับการตีพิมพ์ในวรรณคดี 
เนื่องจาก atropine มีไวส้ําหรับใชใ้นกรณฉีุกเฉินในระยะสั้นเท่านั้น จึงไม่มกีารตรวจสอบประเด็นเหล่านี้

การตั้งครรภ:์ ผลกระทบทีท่ําให้ทารกอวัยวะพิการ – หมวดหมู่การตั้งครรภ์ C:ไม่ไดม้ีการศึกษาการ
สืบพันธุข์องสัตว์อย่างเพียงพอกับ atropine ไม่ทราบว่ายาอะโทรพีนสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกใน
ครรภ์ไดห้รือไม่เมื่อให้หญิงตั้งครรภ์ หรือสารเหล่านี้อาจส่งผลต่อความสามารถในการสืบพันธุ์ ควรให้ 
Atropine แก่หญิงตั้งครรภ์เฉพาะในกรณทีี่จําเป็นอย่างยิ่ง

พยาบาลมารดา:Atropine พบได้ในนมของมนุษยใ์นปริมาณที่มาก ควรใชค้วามระมัดระวังเมื่อให้ atropine 
กับหญิงชรา

การใช้ในเด็ก:การทบทวนวรรณกรรมทีต่ีพิมพ์สนับสนุนความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ atropine ใน
การกําหนดพิษของยาฆ่าแมลงออร์กาโนฟอสเฟตในทุกกลุ่มอายุเด็ก ขนาดยาเริ่มต้นคือ 0.05 มก./กก. ฉีด
เข้ากล้ามเนื้อทุกๆ 5 ถึง 20 นาทีตามความจําเป็นเพื่อให้เกิด atropinization อย่างสมบูรณ์ (ด ูอาการไม่
พึงประสงค์และปริมาณและการบริหารส่วน)



NDA 17-106/S-032 การแทรกแพ็คเกจ 
หน้า 6

การใช้ผูสู้งอาย:ุโดยทั่วไป การเลือกขนาดยาสําหรับผู้สูงอายคุวรระมัดระวัง โดยมักจะเริ่มต้นทีช่่วงขนาดยา
ตํ่าสุด ซึ่งสะท้อนถึงความถีท่ีม่ากขึ้นของการทํางานของตับ ไต หรือการทํางานของหัวใจทีล่ดลง และการเกิด
โรคร่วมกันหรือการรักษาด้วยยาอื่นๆ

อาการไมพ่ึงประสงค์

อาจมีอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณที่ฉีด

ผลข้างเคียงทีส่ําคัญและที่พบบ่อยที่สุดของ atropine สามารถนํามาประกอบกับการกระทําของ 
antimuscarinic ซึ่งรวมถึงปากแห้ง ตาพร่ามัว กลัวแสง สับสน ปวดหัว เวียนศีรษะ อิศวร ใจสั่น หน้าแดง 
ปัสสาวะลังเลหรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ท้องผูก ท้องอืด คลื่นไส้ อาเจียน สูญเสียความใครแ่ละความอ่อนแอ 
การเกิด anhidrosis อาจทําให้เกิดการแพ้ความร้อนและการควบคุมอุณหภูมโิดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพ
แวดล้อมที่ร้อน ปริมาณที่มากหรือเป็นพิษอาจก่อให้เกิดผลสําคัญ เช่น กระสับกระส่าย ตัวสั่น เหนื่อยล้า มี
ปัญหาในการเคลื่อนไหว เพ้อ ตามมาด้วยอาการประสาทหลอน ซึมเศร้า และในที่สุด ไขสันหลังเป็นอัมพาตและ
เสียชีวิต ปริมาณมากอาจทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ในกรณเีช่นนี้ ความดันโลหิตลดลงและเสียชีวิต
เนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวอาจเกิดขึ้นหลังอัมพาตและโคม่า บางครั้งปฏิกิริยาภูมิไวเกินจะเกิดขึ้น
กับอะโทรพีน ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นผื่นที่ผิวหนัง และบางครั้งอาจลุกลามไปถึงการผลัดเซลล์ผิว อาการไม่พึง
ประสงค์ทีพ่บในเด็กมคีวามคล้ายคลึงกับเหตุการณท์ี่เกิดขึ้นในผู้ป่วยผู้ใหญ่ แม้ว่าการร้องเรียนของระบบ
ประสาทส่วนกลางมักพบได้เร็วกว่าและในปริมาณทีน่้อยกว่า

เมื่อใช้ atropine และ pralidoxime ร่วมกัน สัญญาณของ atropinization อาจเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้
กว่าเมื่อใช้ atropine เพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปริมาณรวมของ atropine มีขนาดใหญแ่ละ
การบริหาร pralidoxime ล่าช้า มีรายงานการแสดงความตื่นเต้นและพฤติกรรมคลั่งไคล้ทันทหีลังจากการ
ฟื้นคืนสตใินหลายกรณี อย่างไรก็ตาม มีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นในกรณีของพิษจากออรก์าโน
ฟอสเฟตที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยพราลิดอกซีม

Amitai et el (JAMA 1990) ประเมินความปลอดภัยของ AtroPen-0.5 มก. 1 มก. และ 2 มก. ในกรณีชุด
เด็ก 240 คนทีไ่ด้รับ AtroPen-อย่างไมเ่หมาะสม (กล่าวคือ ไม่มีการสัมผัสกับสารก่อมะเร็ง) ในช่วงสงคราม
อ่าวปี 1990 โดยรวมแล้วความรุนแรงของการเกิด atropinization มีความสัมพันธ์แบบไม่เชิงเส้นกับขนาด
ยา ปริมาณโดยประมาณทีสู่งถึง 0.045 มก./กก. ไม่มีสัญญาณของการเกิด atropinization ปริมาณโดย
ประมาณระหว่าง 0.045 มก./กก. ถึง 0.175 มก./กก. และมากกว่า 0.175 มก./กก. นั้นสัมพันธ์กับผลเล็ก
น้อยและรุนแรงตามลําดับ ปริมาณที่แท้จริงที่เด็กไดร้ับอาจตํ่ากว่าที่ประเมินไว้มากเนื่องจากสงสัยว่ามีการฉีด
ที่ไม่สมบูรณ์ในหลายกรณี โดยไม่คํานึงว่าเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ที่รายงานมักไม่รุนแรงและจํากัดตัวเอง 
เด็กไม่กี่คนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล อาการไม่พึงประสงค์ที่รายงานคือรูม่านตาขยาย (43%) อิศวร 
(39%) เยื่อแห้ง (35%) ผิวหนังแดง (20%) อุณหภูมิ 37.8 ° C หรือ 100 ° F (4%) และความผิดปกตขิอง
ระบบประสาท (5%) . นอกจากนี้ยังมีอาการปวดและบวมเฉพาะที่ ในเด็กทีม่ีคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 91 คน ไม่พบ
ความผิดปกตใิด ๆ นอกจากไซนัสอิศวร เด็ก 22 คนมีอาการอิศวรรุนแรง 160-190 ครั้งต่อนาที

ความสับสนความง่วงและ ataxia
ความผิดปกตขิองระบบประสาท ได้แก่ หงุดหงิด กระสับกระส่าย

มีรายงานอาการข้างเคียงดังต่อไปนี้ในเอกสารเผยแพรข่อง atropine ทั้งในผู้ใหญแ่ละเด็ก:



NDA 17-106/S-032 หน้าแทรก
แพ็คเกจ 7

หัวใจและหลอดเลือด:ไซนัสอิศวร, supraventricular tachycardia, junctional tachycardia, 
ventricular tachycardia, bradycardia, palpitations, ventricular arrhythmia, ventricular 
flutter, ventricular fibrillation, atrial arrhythmia, atrial fibrillation, atrialsyst หัวใจห้องล่าง
เต้นผิดปกต,ิ หัวใจห้องล่างเต้นผิดปกติ , extrasystole เหนือช่องท้อง, อะซิสโตล, หัวใจวาย, การยืดเวลา
พักฟื้นของโหนดไซนัส, การขยายหัวใจ, หัวใจห้องล่างซ้ายล้มเหลว, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, จังหวะของปม
ประสาทเป็นระยะ (ไม่มคีลื่น P), คลื่น P ที่ยืดเยื้อ, ส่วน PR ที่สั้นลง, ปรากฏการณ์ R บน T, RT สั้นลง ระยะ
เวลา, การขยับขยายและการทําให้แบนของ QRS complex, ช่วง QT ที่ยืดเยื้อ, การแบนของคลื่น T, ความ
ผิดปกตขิองการรีโพลาไรเซชัน, คลื่น ST-T ทีเ่ปลี่ยนแปลง, การนําถอยหลังเข้าคลอง, การแยกตัว AV 
ชั่วคราว,ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น, ความดันโลหิตลดลง, ความดันโลหิตทีไ่มป่กติ, ชีพจรรอบข้างทีอ่่อนแอหรือ
ไม่สามารถขยับได้

ดวงตา:ม่านตา ตาพร่ามัว นักเรียนมปีฏิกิริยากับแสงไดไ้ม่ดี โรคกลัวแสง ความไวต่อคอนทราสต์ลดลง ความ
ชัดเจนของภาพลดลง ที่พักลดลง cycloplegia ตาเหล่ heterophoria cyclophoria โรคต้อหินแบบปิด
มุมเฉียบพลัน เยื่อบุตาอักเสบ keratoconjunctivitis sicca ตาบอด ฉีกขาด ตาแห้ง/แห้ง เยื่อบตุา, ระคาย
เคืองตา, เปลือกตา, เกล็ดกระดี่

ระบบทางเดินอาหาร:คลื่นไส้, ปวดท้อง, อัมพาตลําไส้, เสียงลําไสล้ดลง, ท้องอืด, อาเจียน, การล้างกระเพาะ
อาหารล่าช้า, การดูดซึมอาหารลดลง, กลืนลําบาก

ทั่วไป:Hyperpyrexia, เซื่องซึม, ง่วงซึม, เจ็บหน้าอก, กระหายนํ้ามากเกินไป, อ่อนแอ, เป็นลมหมดสติ, นอน
ไม่หลับ, เคี้ยวลิ้น, ขาดนํ้า, รู้สึกร้อน, ปฏิกิริยาในบริเวณทีฉ่ีด

ภูมิคุ้มกัน:ปฏิกิริยาอะนาไฟแล็กติก

การสอบสวนพิเศษ:เม็ดเลือดขาว, ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า, BUN สูง, ฮีโมโกลบินสูง, เม็ดเลือดแดงสูง, ฮีโม
โกลบินตํ่า, ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า, นํ้าตาลในเลือดสูง, ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง, การกระตุ้นด้วยภาพถ่าย
ใน EEG เพิ่มขึ้น, สัญญาณของอาการง่วงนอนใน EEG, การทํางานของคลื่นอัลฟาบน EEG, คลื่นอัลฟา 
(EEG) ถูกบล็อกเมื่อเปิด ตา.

เมแทบอลซิึม:ความล้มเหลวในการให้อาหาร

ระบบประสาทส่วนกลาง:Ataxia, อาการประสาทหลอน (ภาพหรือห)ู, อาการชัก (โดยทั่วไปคือยาชกูําลัง), การ
เคลื่อนไหวผิดปกต,ิ โคม่า, ความสับสน, อาการมึนงง, เวียนศีรษะ, ความจําเสื่อม, ปวดศีรษะ, การตอบสนอง
เอ็นลดลง, hyperreflexia, กล้ามเนื้อกระตุก, opisthotnos, Babinski's reflex / Chaddock's 
reflex, hypertonia, dysmetria, กล้ามเนื้อ clonus, ความรู้สึกของมึนเมา, สมาธลิําบาก, เวียนศีรษะ, 
dysarthria

จิตเวช:กระสับกระส่าย, กระสับกระส่าย, เพ้อ, หวาดระแวง, ความวิตกกังวล, ความผิดปกตทิางจิต, ความบ้าคลั่ง, 
พฤติกรรมถอนตัว, การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ระบบสืบพันธุ:์ความยากลําบากในการถ่ายอุจจาระ ความเร่งด่วนของปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะขยาย การเก็บปัสสาวะ 
การปัสสาวะรดที่นอน

ปอด:อิศวร, หายใจช้า, หายใจตื้น, หายใจลําบาก, หายใจลําบาก, stridor ในการหายใจ, โรคกล่องเสียง
อักเสบ, กล่องเสียงอักเสบ, กล่องเสียง, ปอดบวม, ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว, ภาวะถดถอยใตซ้ี่โครง
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โรคผิวหนัง:เยื่อเมือกแห้ง ผิวแห้งอุ่น ผิวแดง แผลในช่องปาก ผิวหนังอักเสบ ผื่นแดงจากเม็ดเลือด ผื่นที่จุด
ภาพชัด ผื่น papular rash ผื่นตามผิวหนัง ผื่นที่ผิวหนัง ผื่นแดง ผื่นแดง เหงื่อออก/ผิวชื้น ผิวเย็น ผิว
เขียว นํ้าลายไหล

การใชย้าเสพติดและการพึ่งพาอาศัยกัน

Atropine ไม่มศีักยภาพในการพึ่งพาอาศัยกัน

ยาเกินขนาด

อาการ:

การใหย้าเกินขนาดอย่างรุนแรงกับ atropine มีลักษณะเป็นอัมพาตที่แพรห่ลายของอวัยวะภายในทีม่ีระบบ
ประสาทกระซิก เยื่อเมือกแห้ง รูม่านตาขยายอย่างกว้างขวางและไมต่อบสนอง อิศวร ไข้ และผิวหนังแดงมี
ความโดดเด่นเป็นพิเศษ เช่นเดียวกับอาการทางจิตและทางระบบประสาท อาการมึนงง คลั่งไคล้ ภาพหลอน 
การเดินและอาการผิดปกตอิาจคงอยู่นาน 48 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้น ในกรณีทีม่ึนเมารุนแรง อาจเกิดภาวะ
ซึมเศร้าทางเดินหายใจ โคม่า ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว และเสียชีวิตได้

ไม่ทราบปริมาณยา atropine ที่ร้ายแรง ในการรักษาพิษจากออร์แกนฟอสฟอรัส ปริมาณสะสมประมาณ 
2300-3300 มก. หรือมากกว่าได้รับการบริหารในช่วงหลายวันถึง 4-5 สัปดาห์ ในเด็ก วรรณกรรมทางการ
แพทย์ที่ตีพิมพ์ก่อนปี 1951 รายงานว่ามีผูเ้สียชีวิตสี่ราย ทั้งหมดในผู้ป่วยอายุ 10 เดือนถึง 3 ปี และทั้งหมด
เกี่ยวข้องกับยาหยอดตาหรือขี้ผึ้งอะโทรพนี ปริมาณยาทางจักษุวิทยาโดยประมาณทั้งหมดคือ 1.6, 2, 4 และ 
18 มก. ใหค้รั้งเดียว (2 มก.) หรือมากกว่า 1-2 วัน การทบทวนวรรณกรรมทีต่ีพิมพ์ในปัจจุบันตั้งแต่ปี 1950 
ระบุว่าไม่มีการเสียชีวิตในเด็กทีเ่กี่ยวข้องกับ atropine การเสียชีวิตเล็กน้อยในผู้ใหญ่มักพบว่าใช้ยาอะโทรปิน
ในขนาดทางคลินิกโดยทั่วไป ซึ่งมักเกิดขึ้นกับภาวะหัวใจเต้นช้าที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

ด้วยขนาดยาทีต่ํ่าถึง 0.5 มก. อาจเกิดอาการไมพ่ึงประสงค์หรือการตอบสนองต่อการใชย้าเกินขนาด ความ
รุนแรงและขอบเขตทีเ่พิ่มขึ้นเหล่านีด้้วยปริมาณยาที่มากขึ้น (ความตื่นเต้น, ภาพหลอน, เพ้อและโคม่า) มี
รายงานภาวะอุณหภูมเิกินในทารกแรกเกิดถึง 0.065 มก. อย่างไรก็ตาม เมื่อมพีิษจากออร์แกนฟอสฟอรัส 
ยาอะโทรปินในปริมาณที่สูงขึ้นมากดูเหมือนจะสามารถทนไดแ้ละจําเป็นสําหรับการรักษาที่เหมาะสมที่สุด

การรักษา:

ควรให้การรักษาแบบประคับประคองตามที่ระบไุว้ หากกดการหายใจ จําเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจด้วย
ออกซิเจน อาจต้องใช้ถุงนํ้าแข็ง ฟองนํ้าแอลกอฮอล์ หรือผ้าห่มลดอุณหภูมิเพื่อลดไข้ โดยเฉพาะในเด็ก อาจ
จําเป็นต้องใสส่ายสวนหากมีการเก็บปัสสาวะ เนื่องจากการกําจัด atropine เกิดขึ้นทางไต จะต้องคงไว้ซึ่ง
ผลลัพธแ์ละเพิ่มขึ้นหากเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม การฟอกไตไม่ไดแ้สดงให้เห็นว่ามปีระโยชน์ในสถานการณ์ทีใ่ห้
ยาเกินขนาด อาจมกีารระบุของเหลวทางหลอดเลือดดํา เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการกลัวแสง ห้องจึงควรมืดลง
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ในกรณีทีใ่ช้ยาเกินขนาดทีเ่ป็นพิษ อาจใหย้าบารบ์ิทูเรตที่ออกฤทธิส์ั้นหรือไดอะซแีพมตามความจําเป็นเพื่อ
ควบคุมความตื่นเต้นและอาการชัก ควรหลีกเลี่ยงการใชย้าระงับประสาทในขนาดสูง เนื่องจากยากดประสาท
ส่วนกลางอาจตรงกับอาการซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในช่วงปลายของพิษจากอะโทรพนี ไม่แนะนําให้ใชส้ารกระตุ้นจาก
ส่วนกลาง Physostigmine ให้เป็นยาแก้พิษ atropine โดยการฉีดเข้าเส้นเลือดดําช้า 1 ถึง 4 มก. (0.5 ถึง 
1.0 มก. ในเด็ก) กําจัดอาการเพ้อและโคม่าที่เกิดจาก atropine ในปริมาณมากในสถานการณ์ส่วนใหญ่ 
เนื่องจาก physostigmine มรีะยะเวลาสั้น ๆ ผู้ป่วยอาจเข้าสู่อาการโคม่าอีกครั้งหลังจากผ่านไปหนึ่งหรือ
สองชั่วโมงและจําเป็นต้องไดร้ับยาซํ้า ๆ Neostigmine, pilocarpine และ methacholine มปีระโยชน์
เพียงเล็กน้อยเนื่องจากไม่ผ่านอุปสรรคเลือดและสมอง

ปริมาณและการบริหาร

คําเตือน!
สารออกฤทธิ์ทางประสาทและยาฆ่าแมลงคือการสวมใส่เสื้อผ้าป้องกัน ซึ่งรวมถึงหน้ากาก ทีอ่อกแบบมา
เพื่อการใชง้านนี้โดยเฉพาะ

การป้องกันเบื้องต้นเมื่อสัมผัสกับสารเคมี

บุคคลไม่ควรพึ่งพา ANTIDOTES เช่น ATROPINE และ PRALIDOXIME เพียงอย่างเดียวเพื่อใหไ้ด้
รับการปกป้องอย่างสมบูรณจ์ากสารเคมแีละพิษจากยาฆ่าแมลง

การอพยพทันทีจากสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนเป็นสิ่งจําเป็น การปนเปื้อนของบุคคลที่เป็นพิษควรเกิด
ขึ้นโดยเร็วที่สุด

AtroPen-เครื่องฉีดอัตโนมัติถูกระบุสําหรับการรักษาพิษโดยสารประสาทออร์กาโนฟอสฟอรัสที่อ่อนแอซึ่งมี
ฤทธิ์ของ cholinesterase เช่นเดียวกับยาฆ่าแมลงออรก์าโนฟอสฟอรัสหรือคาร์บาเมตAtroPen-ควรใช้
เครื่องฉีดอัตโนมัติโดยบุคคลที่ไดร้ับการฝึกอบรมเพียงพอในการรับรู้และการรักษาสารออกฤทธิ์ต่อเส้น
ประสาทหรือพิษจากยาฆ่าแมลงPralidoxime chloride อาจทําหน้าที่เป็นส่วนเสริมที่สําคัญในการบําบัด
ด้วย atropine

AtroPen-มีวัตถุประสงคเ์พื่อเป็นการรักษาเบื้องต้นสําหรับอาการ muscarinic ของยาฆ่าแมลงหรือ
สารพิษจากเส้นประสาท (โดยทั่วไปจะหายใจลําบากเนื่องจากการหลั่งที่เพิ่มขึ้น) ควรหาการรักษา
พยาบาลขั้นสุดท้ายทันทAีtroPen-ควรใช้เครื่องฉีดอัตโนมัตทิันทีทีม่ีอาการของสารพิษจากออร์แกน
ฟอสฟอรัสหรือคาร์บาเมตปรากฏขึ้น (โดยปกติแล้วจะเกิดการฉีกขาด สารคัดหลั่งในช่องปากมากเกินไป 
หายใจมีเสียงหวีด กล้ามเนื้อตึง ฯลฯ) ในระดับปานกลางถึงรุนแรง การให้ยา AtroPen มากกว่าหนึ่งตัว-อาจ
จําเป็นต้องใช้จนกว่าจะบรรลุ atropinization (ฟลัชชิง, mydriasis, อิศวร, ความแห้งกร้านของปากและ
จมูก) ในภาวะทีเ่ป็นพิษรุนแรง อาจควรให้ยากันชักควบคู่ไปด้วย หากสงสัยว่าเป็นลมชักในบุคคลทีไ่ม่มสีติ 
เนื่องจากการกระตุกของยาชูกําลังแบบคลาสสิกอาจไม่ปรากฏชัดเนื่องจากผลของยาพิษ ในภาวะที่เป็นพิษ
จากสารสื่อประสาทออร์กาโนฟอสฟอรัสและยาฆ่าแมลง การให้ยากระตุ้น cholinesterase reactivator 
เช่น pralidoxime chloride พร้อมกันอาจช่วยได้

ขอแนะนําว่าสาม (3) AtroPen-หัวฉีดอัตโนมัตสิามารถใช้ได้ในแต่ละคนทีม่ีความเสี่ยงต่อสารสื่อประสาทหรือ
พิษจากยาฆ่าแมลงออร์กาโนฟอสเฟต หนึ่ง (1) สําหรับอาการเล็กน้อยและอีกสอง (2) สําหรับอาการรุนแรง
ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง ไม่เกินสาม (3) AtroPen-

ควรใช้การฉีดยาเว้นแต่ผู้ป่วยจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรม
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ผู้ใหบ้ริการ. ความแรงของขนาดยาทีแ่ตกต่างกันของ AtroPen-ขึ้นอยู่กับอายแุละนํ้าหนักของผู้รับ

• ผู้ใหญ่และเด็กที่มีนํ้าหนักเกิน 90 ปอนด์ (41 กก.)
(โดยทั่วไปอายุมากกว่า 10 ป)ี

AtroPen®2 มก. (เขียว)

• เด็กทีม่ีนํ้าหนัก 40 ถึง 90 ปอนด์ (18 – 41 กก.)
(โดยทั่วไปอายุ 4 ถึง 10 ปี)

AtroPen®1 มก. (ดําแดง)

• เด็กทีม่ีนํ้าหนัก 15 ถึง 40 ปอนด์ (7 - 18 กก.)
(โดยทั่วไปอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี)

AtroPen®0.5 มก. (สีนํ้าเงิน)

• ทารกที่มีนํ้าหนักน้อยกว่า 15 ปอนด์ (7 กก.)
(โดยทั่วไปอายุน้อยกว่า 6 เดือน)

AtroPen®0.25 มก. (สีเหลือง)

การรักษาอาการไมรุ่นแรง:

หนึ่ง (1)AtroPen-ขอแนะนําถ้าสองคนขึ้นไปอ่อนอาการของสารสื่อประสาท (ก๊าซในเส้นประสาท) หรือการได้
รับยาฆ่าแมลง ปรากฏในสถานการณท์ี่ทราบหรือสงสัยเกี่ยวกับการสัมผัส

สอง (2)AtroPen เพิ่มเติม®แนะนําให้ฉีดติดต่อกันอย่างรวดเร็ว 10 นาทีหลังจากไดร้ับ AtroPen . ครั้ง
แรก®การฉีดถ้าเหยื่อพัฒนาใด ๆ ของรุนแรงอาการทีแ่สดงด้านล่าง ถ้าเป็นไปได้ บุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่เหยื่อควร
ดูแล AtroPen . ที่สองและสาม®การฉีด

การรักษาอาการรุนแรง:

หากพบผูป้ระสบภัยที่หมดสติหรือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้รุนแรงอาการตามรายการข้างล่างนี้ รีบจัดการสาม 
(3)AtroPen®ฉีดไปทีต่้นขาด้านข้างตรงกลางของเหยื่ออย่างรวดเร็วโดยใช้ AtroPen . ตามนํ้าหนักทีเ่หมาะ
สม®ปริมาณ.

อาการไมรุ่นแรง ของสารทําลายประสาทหรือยาฆ่าแมลง ได้แก่ :
- ตาพร่ามัว ไมโอซิส
- นํ้าตาไหลโดยไม่ได้อธิบายมากเกินไป*
- นํ้ามูกไหลโดยไมท่ราบสาเหตุมากเกินไป*
- นํ้าลายไหลเพิ่มขึ้น เช่น นํ้าลายไหลมากเกินไปโดยไม่ได้อธิบายอย่างกะทันหัน*
- แน่นหน้าอกหรือหายใจลําบาก
- อาการสั่นทั่วร่างกายหรือกล้ามเนื้อกระตุก
- คลื่นไส้และ/หรืออาเจียน
- หายใจมีเสียงหวีดหรือไอโดยไมท่ราบสาเหตุ
- ปวดท้องแบบเฉียบพลัน
- อิศวรหรือหัวใจเต้นช้า

อาการรุนแรง ของการสัมผัสกับสารทําลายประสาทหรือยาฆ่าแมลง ได้แก่ :
- พฤติกรรมแปลกหรือสับสน
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- หายใจลําบากอย่างรุนแรงหรือมีสารคัดหลั่งจากปอด/ทางเดินหายใจอย่างรุนแรง
- กล้ามเนื้อกระตุกอย่างรุนแรงและอ่อนแรงทั่วไป**
- ปัสสาวะและถ่ายอุจจาระโดยไมไ่ด้ตั้งใจ (อุจจาระ)*
- อาการชัก
- หมดสติ

* อาการเหล่านีบ้างครั้งพบได้ในทารกและเด็กเล็กทีม่ีสุขภาพดี ในกลุ่มอายุนี้ อาการเหล่านี้เชื่อถือได้น้อย
กว่าอาการอื่นๆ ที่ระบุไว้ ต้องพิจารณาอาการโดยรวมเมื่อทราบหรือสงสัยว่ามีการสัมผัสกับสารก่อ
มะเร็งหรือสารกําจัดศัตรูพืช

* * ทารกอาจง่วงนอนหรือหมดสติ โดยมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกมากกว่ากล้ามเนื้อกระตุก ไม่นาน
หลังจากได้รับสารกระตุ้นประสาทหรือยาฆ่าแมลง

เหยื่อทุกคนควรได้รับการอพยพทันทีจากสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อน ควรขอความช่วยเหลือทางการแพทย์
ทันที ควรใชห้น้ากากป้องกันและเสื้อผ้าเมื่อมี ขั้นตอนการขจัดสิ่งปนเปื้อนควรดําเนินการโดยเร็วที่สุด หาก
สัมผัสถูกผิวหนัง ควรถอดเสื้อผ้าออก และสระผมและผิวหนังให้สะอาดด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือ
แอลกอฮอล์โดยเร็วที่สุด

การดูแลฉุกเฉินของผู้ป่วยที่ได้รับพิษร้ายแรงควรรวมถึงการกําจัดสารคัดหลั่งในช่องปากและหลอดลม การ
บํารุงรักษาทางเดินหายใจสิทธบิัตร การให้ออกซิเจนเสริม และการช่วยหายใจหากจําเป็น โดยทั่วไป ไม่ควรใช้ 
atropine จนกว่าจะสามารถเอาชนะโรคตัวเขียวได้ เนื่องจาก atropine อาจทําใหเ้กิดภาวะหัวใจห้องล่างเต้น
ผิดปกตแิละชักได้เมื่อมีภาวะขาดออกซิเจน

Pralidoxime (หากใช)้ จะมปีระสิทธิภาพสูงสุดหากให้ทันทีหรือหลังจากไดร้ับพิษ โดยทั่วไป จะทําได้เพียงเล็ก
น้อยหากให้ pralidoxime มากกว่า 36 ชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการรับสัมผัส เว้นแต่ทราบว่าพิษนั้นมีอายุ
อย่างช้าๆ หรือการเปิดรับซํ้าได้ เช่น การดูดซึมสารพิษทีก่ลืนเข้าไปในทางเดินอาหารอย่างต่อเนื่อง มีรายงาน
การกําเริบของโรคร้ายแรง ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากการดูดซึมช้า หลังจากการปรับปรุงครั้งแรก การบริหาร
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันอาจเป็นประโยชน์ในผู้ป่วยดังกล่าว

การดูแลอย่างใกลช้ิดของผู้ป่วยที่ได้รับพิษในระดับปานกลางถึงรุนแรงทั้งหมดจะแสดงเป็นเวลาอย่างน้อย 48 ถึง 72 ชั่วโมง

อาจใช้ยากันชักเช่น diazepam เพื่อรักษาอาการชักหากสงสัยว่าอยู่ในบุคคลทีห่มดสติ ผลกระทบของสารสื่อ
ประสาทและยาฆ่าแมลงบางชนิดสามารถปกปิดสัญญาณของอาการชักได้

สําคัญ: นักกายภาพบําบัดและ/หรือบุคลากรทางการแพทยอ์ื่นๆ ที่ใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบภัยทีไ่ด้รับการอพยพจากเส้น
ประสาทและพิษจากยาฆ่าแมลง ควรหลีกเลี่ยงการเปิดเผยตนเองต่อการปนเปื้อนโดยเสื้อผ้าของเหยื่อ ขอแนะนําให้ใชก้ารปน
เปื้อนทีรุ่นแรงและปลอดภัย

คําแนะนําสําหรับการบริหาร AtroPen®(โปรดดูภาพประกอบจําเพาะคําแนะนําในการช่วยเหลือตนเอง
และผู้ดูแลผู้ป่วยทีส่่วนท้ายของส่วนแทรกแพ็คเกจนี)้:
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คําเตือน: ให้ AtroPen เพิ่มเติม®การฉีดโดยไมไ่ด้ตั้งใจโดยปราศจากสารทําลายประสาทจริงหรือพิษ
จากยาฆ่าแมลง อาจทําให้ใชย้าอะโทรพีนเกินขนาดซึ่งอาจส่งผลให้ไร้ความสามารถชั่วคราว (ไม่สามารถ
เดินไดถู้กต้อง มองเห็นไดช้ัดเจน หรือคิดให้ชัดเจนเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือมากกว่านั้น)

รวมทั้งความตาย
ผูป้่วยโรคหัวใจอาจเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ร้ายแรง

วิธีการจัดหา

AtroPen®มีใหใ้นสี่จุดแข็ง AtroPen®0.25 มก. ( NDC 11704-107-01) ให้ Atropine Injection 
(atropine, 0.21 มก. / 0.3 มล.), AtroPen®0.5 มก. ( NDC 11704-104-01) ให้ Atropine Injection 
(atropine, 0.42 มก. / 0.7 มล.), AtroPen®1 มก. ( NDC 11704-105-01) ให้ Atropine Injection 
(atropine, 0.84 มก. / 0.7 มล.) และ AtroPen®2 มก. ( NDC 11704-106-01) ให้ Atropine 
Injection (atropine, 1.67 มก./0.7 มล.) ในสารละลายที่ปราศจากเชื้อสําหรับการฉีดเข้ากล้าม AtroPen
®เป็นหน่วยในตัวเองที่ออกแบบมาสําหรับการดูแลตนเองหรือผู้ดูแล

เก็บที่ 25°ซี (77°ฉ); ทัศนศึกษาอนุญาตให้ 15-30°ค (59–86°ฉ)
[ดูอุณหภูมิห้องทีค่วบคุมโดย USP]

เก็บจากการแชแ่ข็ง ป้องกันจากแสง

ผลิตโดย:
เมอริเดียน เมดิคอล เทคโนโลยี อิงค์

โคลัมเบีย, MD 21046

บริษัทในเครือของ King Pharmaceuticals, Inc.
1-800-776-3637

0001166
รายได้ 08/04

[หมายเหตถุึงความชัดเจน: ส่วนแทรกแพ็คเกจสุดท้ายควรมีสําเนาเอกสารคําแนะนํา "แนวทางการ
ปฐมพยาบาลและคําแนะนําในการใช้งาน" เป็น "การฉีกขาด" ในตําแหน่งนี้]

- จบ-
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แนวทางการช่วยเหลือตนเองและผู้ดูแลผูป้่วยสําหรับการใชง้าน

ปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านี้เท่านั้นเมื่อพร้อมที่จะดูแล ATROPINE

ขั้นตอนที่ 1

ใช้ปริมาณที่ถูกต้อง

ผู้ใหญแ่ละเด็กที่มนีํ้าหนักเกิน 90 ปอนด์
(โดยทั่วไปอายุมากกว่า 10 ป)ี

2 มก. AtroPen-

(ป้ายเขียว)

เด็กทีม่ีนํ้าหนัก 40 ถึง 90 ปอนด์
(โดยทั่วไปอายุ 4 ถึง 10 ป)ี

AtroPen 1 มก-

(ฉลากสีแดงเข้ม)
เด็กทีม่ีนํ้าหนัก 15 ถึง 40 ปอนด์ (โดย

ทั่วไปคืออายุ 6 เดือนถึง 4 ป)ี
0.5 มก. AtroPen-

(ฉลากสีนํ้าเงิน)

ทารกทีม่นีํ้าหนักน้อยกว่า 15 ปอนด์ (7 กก.)
(โดยทั่วไปจะอายุน้อยกว่าหกเดือน) 0.25 มก

. AtroPen-(สีเหลืองฉลาก)

ขั้นตอนที่ 2

รู้จักสารออกฤทธิ์ทางประสาทและยาฆ่าแมลง
อาการเป็นพิษ

ในสภาพแวดล้อมที่ทราบหรือสงสัยว่ามสีารสื่อประสาท (หรือก๊าซในเส้นประสาท) หรือยาฆ่าแมลง 
อาการต่อไปนีเ้ป็นอาการทีไ่ม่รุนแรงและรุนแรงของอาการมึนเมาของสารทีเ่ส้นประสาท

คุณอาจไม่มอีาการเหล่านี้ทั้งหมด:
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อาการอ่อนแรง อาการรุนแรง
• ตาพร่ามัวและเจ็บตา
• นํ้าตาซึม*
• อาการนํ้ามูกไหล*
• นํ้าลายไหลเพิ่มขึ้น เช่น นํ้าลาย

ไหลกะทันหัน*
• แน่นหน้าอกหรือหายใจลําบาก

• อาการสั่นไปทั่วร่างกายหรือกล้าม
เนื้อกระตุก

• คลื่นไส้และอาเจียน
• สารคัดหลั่งโดยไมไ่ด้ตั้งใจ (เสมหะ

จากปอด/ทางเดินหายใจ)

• พฤติกรรมแปลกหรือสับสน
• หายใจลําบากอย่างรุนแรงหรือมีสารคัดหลั่ง

จากปอด/ทางเดินหายใจอย่างรุนแรง
• กล้ามเนื้อกระตุกอย่างรุนแรงและ

อ่อนแรงทั่วไป**
• ปัสสาวะและถ่ายอุจจาระโดยไม่

ไดต้ั้งใจ (อุจจาระ)*
• อาการชัก
• หมดสติ

อาการในทารกและเด็กเล็ก
* อาการเหล่านี้บางครั้งพบได้ในทารกและเด็กเล็กทีม่สีุขภาพดี ในกลุ่มอายนุี้ อาการ

เหล่านี้เชื่อถือได้น้อยกว่าอาการอื่นๆ ที่ระบุไว้ ต้องพิจารณาอาการโดยรวมเมื่อ
ทราบหรือสงสัยว่ามีการสัมผัสกับสารก่อมะเร็งหรือสารกําจัดศัตรูพืช

* * ทารกอาจง่วงนอนหรือหมดสติ โดยมอีาการกล้ามเนื้อกระตุกมากกว่ากล้าม
เนื้อกระตุก ไมน่านหลังจากไดร้ับสารออกฤทธิท์างประสาทหรือยาฆ่าแมลง

ขั้นตอนที่ 3

การรักษาอาการไม่รุนแรง
ครั้งแรก:ให้ AtroPen หนึ่ง (1) อัน-หากคุณพบอาการ MILD สองอย่างหรือมากกว่าจากการสัมผัส
ก๊าซในเส้นประสาทหรือยาฆ่าแมลงหาผู้ช่วยและให้พวกเขาตรวจสอบอาการอย่างต่อเนื่องหรือ
อาการแย่ลง รับการรักษาพยาบาลทันที

ปริมาณเพิ่มเติม:AtroPen เพิ่มเติมสอง (2)-แนะนําใหฉ้ีดติดต่อกันอย่างรวดเร็ว 10 นาทีหลังจาก
ได้รับ AtroPen . ครั้งแรก-การฉีดถ้าเหยื่อพัฒนาใด ๆ ของรุนแรงอาการทีแ่สดงข้างต้น ถ้าเป็นไปได้ 
บุคคลอื่นทีไ่ม่ใช่เหยื่อควรดูแล AtroPen . ทีส่องและสาม-การฉีด

การรักษาอาการรุนแรง
หากพบผู้ประสบภัยที่หมดสตหิรือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนีรุ้นแรงอาการข้างต้น รีบจัดการสาม (3)
AtroPen-ฉีดไปทีต่้นขาด้านข้างของเหยื่ออย่างรวดเร็วโดยใช้ AtroPen . ตามนํ้าหนักที่เหมาะสม-

ปริมาณ.

คําเตือน: ให้ AtroPen เพิ่มเติม-การฉีดโดยไม่ได้ตั้งใจโดยปราศจากสารทําลายประสาทหรือพิษจากยาฆ่าแมลง 
อาจทําให้เกิดการใช้ยาเกินขนาดของ atropine ซึ่งอาจส่งผลให้ไรค้วามสามารถชั่วคราว (ไม่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนหรือเดินอย่างถูกต้องเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือมากกว่านั้น) ผู้ป่วยโรคหัวใจอาจมีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิต

ขั้นตอนที่ 4

แนวทางการใชง้าน THE2 มก.,
1 มก., และ

0.5 มก.ATROPEN-
(ดูด้านล่างสําหรับทิศทางการให้ยา 0.25 มก.)
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(A) ดันปลายร่องของปลอกพลาสติกลงและทับ
หมวกนิรภัยสีเหลือง ถอด AtroPen-

จากปลอกพลาสติก

คําเตือน: อย่าวางนิ้วบนปลายสีเขียว

(ข)จับ AtroPen . ให้แน่น-โดยใหป้ลายสี
เขียวชี้ลง

(C) ดึงหมวกนิรภัยสีเหลืองออกด้วยมืออีก
ข้างหนึ่ง

การช่วยเหลือตนเอง เงินช่วยเหลือผู้ดูแล (D) เล็งและแทงปลายสีเขียวลงไปตรงๆ (90 .)
°มุม) กับต้นขาด้านนอก AtroPen-

อุปกรณ์จะเปิดใชง้านและส่งยาเมื่อคุณทํา
เช่นนี้ฉีดผ่านเสื้อผ้าได้ แต่ต้องแน่ใจว่า
กระเป๋าบริเวณที่ฉีดว่างเปล่า

คนผอมมากและเด็กเล็กควรฉีดที่ต้นขาด้วย 
แต่ก่อนที่จะให้ AtroPen-, มัดต้นขาเพื่อให้
มีบริเวณทีฉ่ีดหนาขึ้น

การช่วยเหลือตนเอง เงินช่วยเหลือผู้ดูแล

(E) ถือหัวฉีดอัตโนมัตอิย่างแน่นหนาเป็นเวลา
อย่างน้อย 10 วินาทีเพื่อให้การฉีดเสร็จสิ้น

(F) ลบ AtroPen-และนวดบริเวณที่ฉีดเป็น
เวลาหลายวินาที
หากมองไม่เห็นเข็ม ใหต้รวจสอบว่าได้ถอด
ฝาครอบนิรภัยสีเหลืองออกแล้ว และทําซํ้า
ขั้นตอน C และ E แต่ใหก้ดแรงขึ้น
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(G) หลังการใช้งาน ใชพ้ื้นผิวแข็ง งอเข็มกลับเข้าหา 
AtroPen-และปักหมุด AtroPen . ทีใ่ช้แล้ว-ไปที่
เสื้อผ้าของเหยื่อหรือแสดง AtroPen ทีใ่ช้แล้ว-หัว
ฉีดอัตโนมัติสําหรับแพทย์คนแรกทีคุ่ณเห็น ซึ่งจะ
ทําใหบุ้คลากรทางการแพทย์สามารถเห็นจํานวนและ
ปริมาณของ AtroPen-หัวฉีดอัตโนมัตไิด้รับการ
ดูแล ย้ายตัวคุณและบุคคลทีส่ัมผัสออกจากบริเวณ
ทีป่นเปื้อนทันที

พยายามหาความช่วยเหลือทางการแพทย์

ทิศทางการใช้ 0.25 มก.
ATROPEN®

(A) ถอดฝาพลาสติกออกจากหลอดสีเหลืองแล้วเลื่อน 
AtroPen-จากหลอด

คําเตือน: อย่าวางนิ้วบนปลายสีเขียว

(B) จับ AtroPen . ใหแ้น่น-ด้วยปลายสดีําชี้ลง

(C) ดึงหมวกนิรภัยสีเทาออกด้วยมืออีกข้างหนึ่ง

(D) มัดต้นขาเพื่อใหม้ีบริเวณทีฉ่ีดหนาขึ้น เล็งและแทง
ปลายสีดําลงไปตรงๆ (ทํามุม 90°) กับต้นขาด้าน
นอก AtroPen-อุปกรณ์จะเปิดใช้งานและส่งยาเมื่อ
คุณทําเช่นนี้

(E) ถือหัวฉีดอัตโนมัติอย่างแน่นหนาเป็นเวลาอย่างน้อย 
10 วินาทีเพื่อให้การฉีดเสร็จสิ้น
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(F) ลบ AtroPen-และนวดบริเวณที่ฉีดเป็นเวลาหลาย
วินาที หากมองไมเ่ห็นเข็ม ให้ตรวจสอบว่าได้ถอดฝา
ครอบนิรภัยสีเทาออกแล้ว และทําซํ้าขั้นตอน D และ 
E แต่ใหก้ดแรงขึ้น

(G) หลังการใช้งาน ใชพ้ื้นผิวแข็ง งอเข็มกลับเข้าหา 
AtroPen-และปักหมุด AtroPen . ทีใ่ช้แล้ว-ไปที่
เสื้อผ้าของเหยื่อหรือแสดง AtroPen ทีใ่ช้แล้ว-หัว
ฉีดอัตโนมัตใิหก้ับบุคคลทางการแพทย์ต่อไปที่คุณ
เห็น ซึ่งจะทําใหบุ้คลากรทางการแพทย์สามารถเห็น
จํานวนและปริมาณของ AtroPen-หัวฉีดอัตโนมัติ
ได้รับการดูแล ย้ายตัวคุณและบุคคลทีส่ัมผัสออก
จากบริเวณทีป่นเปื้อนทันที

ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์เพิ่มเติม

AtroPen-เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ 
Meridian Medical Technologies, Inc., 
Columbia, MD 21046
บริษัทในเครือของ King Pharmaceuticals, Inc. 
1-800-776-3637
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