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บทนํา
โรคไมติดตอเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของโลก
และองคการอนามัยโลกคาดการณวาในป พ.ศ. 2565 จะมี
ผูเสียชีวิตดวยโรคไมติดตอสูงถึงรอยละ 731 และโรคทาง
จิตเวช ถือไดวาเปนโรคไมติดตอโรคหนึ่งที่สรางความ
เสียหายทางเศรษฐกิจและทางสาธารณสุขไดอยางมาก โดย
เฉพาะอยางยิ่งโรคจิตเภท ซึ่งเปนโรคทางจิตเวชที่พบได
บอยที่สุด โดยที่ผูปวยทางจิตมีความพรองในการควบคุม
อารมณ ความคิด และพฤติกรรมของตนเอง2,3
โรคทางจิตเวช ถือวาเปนโรคเรื้อรังที่ตองใชระยะเวลา
ในการรักษายาวนาน4 เปนโรคที่มีความผิดปกติที่ซับซอน
เกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งสาเหตุทางดานชีววิทยา จิตสังคม
และสิง่ แวดลอม5 การรักษาตองใชแบบผสมผสาน ซึง่ ประกอบ
ดวย การใชยา จิตบําบัด สังคมและสิง่ แวดลอมบําบัด ยาทีใ่ ช
ในการรักษาไดแก ยาตานโรคจิต (Antipsychotic drug) เพือ่
ลดอาการทางจิต ยาตานโรคจิตที่ใชกันอยูมี 2 กลุมใหญๆ
คือ ยากลุมดั้งเดิม (Typical antipsychotic drugs) เชน
Chlorpromazine Haloperidol และ Perphenazine เปนตน
และยากลุ มใหม (Atypical antipsychotic drugs) เชน
Risperidone Clozapine Quitiapine และ Olanzapine
เปนตน
ถึงแมวาในปจจุบนั ไดมีการพัฒนารูปแบบยา และคิดคน
ยาตานโรคจิตใหมๆ ใหมีประสิทธิภาพในการรักษาเพิ่มขึ้น
และลดอาการไมพึงประสงคใหนอยลง แตการใชยาตาน
โรคจิตนั้นทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคตางๆ ไดคอนขาง
มาก3 ภาวะโปรแลกตินสูง (Hyperprolactinemia) เปนหนึ่ง
ในภาวะไมพึงประสงคทีเ่ กิดขึน้ จากผลขางคียงของการบําบัด
รักษาดวยยาทางจิตเวช ภาวะโปรแลกตินสูง เปนภาวะที่สง
ผลตอสุขภาพได โดยเฉพาะอยางยิง่ ปญหาเกีย่ วกับดานการ
เจริญพันธุ ปญหาทางเพศหรือการไรสมรรถภาพทางเพศ

นอกจากนี้ ยังสงผลทําใหความหนาแนนของมวลกระดูก
ลดลง เสีย่ งตอการเกิดกระดูกพรุนและกระดูกแตกหักไดงาย
รวมถึง การมีภาวะเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งเตานม และโรค
หั ว ใจและหลอดเลื อ ดได 4,6-9 ภาวะนี้ ส งผลใหเกิ ด ความ
ไรสมรรถภาพในระยะยาวตอตัวผู ปวยจิตเวชซึ่งถือเปน
ภัยเงียบใกลตัวผูปวยจิตเวชที่ควรไดรับการใหความสนใจ
จากหลักฐานเชิงประจักษ พบวา ยาตานโรคจิตกลุม
ดั้งเดิมทุกตัวและยาตานโรคจิตกลุ มใหมบางตัวสามารถ
ทําใหเกิดภาวะโปรแลกตินสูงได ยาตานโรคจิตกลุมเกาทุกตัว
ไปยับยั้งการหลั่งโดปามีนในทุกชองทาง4,6-9 เพื่อลดอาการ
ทางบวกของผูปวย ในขณะที่ยาตานโรคจิตกลุมใหมเลือก
จับกับโดปามีนและซีโรโตนินบางตัว จึงทําใหยาตานโรคจิต
กลุมใหมบางตัวไมเกิดภาวะโปรแลกตินสูงหรือเกิดนอย เชน
Clozapine Olanzapine Quetiapine Aripiprazole และ
Ziprasidone ซึ่งรู จักกันในกลุ มของยาตานโรคจิตที่ลด
โปรแลกติน (Prolactin-sparing antipsychotics) ในขณะที่ยา
กลุ มใหมบางตัว เชน Amisulpride Paliperidone และ
Risperidone ทําใหมีการหลั่งโปรแลกตินมากขึ้น เนื่องจาก
ยาเหลานี้ เ พิ่ ม การหลั่ ง โปรแลกติ น (Prolactin-raising
antipshycotics)4,6-18 ในผูปวยทางจิตพบความชุกของภาวะ
โปรแลกตินมากกวาคนปกติ โดยพบรอยละ 70-75 ใน
ผูปวยโรคจิตเภท8,20 และเพศหญิงที่ไดรับยาริสเพอริโดน
พบภาวะโปรแลกตินสูง สูงถึงรอยละ 88 ในขณะที่ผูหญิงที่
ไดรับยาตานโรคจิตกลุมเกา พบรอยละ 47.6 21 ประกอบกับ
ในป จจุ บั น นี้ รั ฐ บาลได ตระหนั ก ถึ ง เจตนารมณ ของ
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 จึงไดสนับสนุน
งบบริ ก ารสุ ข ภาพผู ปวยจิ ต เวชในกองทุ น หลั ก ประกั น
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) โดยการเพิ่มสิทธิประโยชนให
ผูปวยจิตเวช และไดบรรจุยาริสเพอริโดนในบัญชียาหลัก
แหงชาติ เพือ่ แกไขปญหาการเขาถึงยาของผูปวยโรคจิตเภท
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วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ตัง้ แตปงบประมาณ 2554 เปนตนมา และปจจุบนั นีอ้ งคการ
เภสัชกรรมสามารถผลิตยาริสเพอริโดนไดเอง เพือ่ ใหคนไทย
เขาถึงยาจิตเวชไดมากขึ้น จึงทําใหมีการใชยาริสเพอริโดน
ในการรักษาอาการทางจิตอยางกวางขวาง แพรหลาย และ
เปนที่นิยมในการใชรักษาโรคจิต11
จากทีก่ ลาวมาขางตน จะเห็นไดวายารักษาโรคจิตสวนใหญ
มีแนวโนมการเกิดภาวะโปรแลกตินสูง อันเปนสาเหตุของ
การเกิ ด ปญหาดานสุ ข ภาพรางกายในผู ปวยจิ ต เวชได
คอนขางมากเชนกัน ซึ่งภัยเงียบจากภาวะโปรแลกตินสูงนี้ ได
คุกคามสุขภาพของผูปวยจิตเวชจํานวนมากและเปนสาเหตุ
ของปญหาตางๆทีก่ ลาวมา ตลอดจนเปนภาระตองบประมาณ
ด านการดู แ ลสุ ข ภาพของผู ป วยจิ ต เวชที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น
ในอนาคต อยางไรก็ตามจากผลกระทบดังกลาว กลับพบวา
ที่ ผ านมาการใหความใสใจและตระหนั ก เกี่ ย วกั บ ภาวะ
โปรแลกตินสูงในผูปวยจิตเวชคอนขางนอยและไมคอยไดรับ
การติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่อง4,6-8 บทความนี้ จึงมี
วั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อ นํ า เสนอเกี่ ย วกั บ ภาวะโปรแลกติ น สู ง
สาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโปรแลกตินสูง ยาตานโรคจิตกับ
ภาวะโปรแลกตินสูง ผลที่เกิดขึ้นจากภาวะโปรแลกตินสูง
และบทบาทพยาบาลในการดูแล กํากับ และติดตามภาวะ
โปรแลกตินสูงเพือ่ สงเสริมใหผูปวยและครอบครัวมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีตอไป

ภาวะโปรแลกตินสูง
โปรแลกติน (Prolactin) เปนฮอรโมน (Polypeptide
hormone) ที่สรางจากตอมใตสมองสวนหนา ทําหนาที่
กระตุ นการเจริญเติบโตของเตานมและตอมนํ้านมขณะ
ตัง้ ครรภ และมีหนาทีส่ าํ คัญในการเตรียมเตานมเพือ่ การสราง
และหลั่งนํ้านม ฮอรโมนโปรแลกตินมีสวนสําคัญในระหวาง
การตั้งครรภและการใหนมบุตร ระดับของโปรแลกตินเพิ่มขึ้น
ขณะตั้งครรภและภายหลังการคลอดบุตรเพื่อสรางนํ้านม
ใหทารก4,8,12-13 โปรแลกตินหลั่งเปนจังหวะ (Pulsatory) โดย
ประมาณ 13-14 Pulse ตอวัน ซึ่งมีความสัมพันธกับชวง
เวลาตามรอบวัน ระดับโปรแลกตินในแตละบุคคลจะแตกตาง
กันและมีระดับไมคงที่ มีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
นอกจากนีย้ งั พบวา การหลัง่ โปรแลกตินมีการเปลีย่ นแปลงไป
ตามแบบแผนการนอนดวย โดยระดั บ สู ง สุ ด อยู ในชวง
กลางคืนและเริ่มลดลงอยางชาๆ หลังจากตื่นนอน การหลั่ง
โปรแลกติ น เริ่ ม ตนเมื่ อ เริ่ ม นอนหลั บ ระดั บ โปรแลกติ น
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เพิม่ ขึน้ อยางชาๆหลังจากการนอนหลับ จะพบระดับการหลัง่
โปรแลกติ น สู ง สุ ด เกิ ด ขึ้ น ระหวางชวง Non-rapid-eyemovement sleep (non- REM) ระดับจะลดลงหลังจาก
ตืน่ นอน และลดลงถึงจุดตํา่ สุดประมาณตอนเทีย่ งวัน มีปจจัย
หลายอยางที่มีผลตอการเพิ่มขึ้นของระดับโปรแลกติน เชน
ความเครียด การออกกําลังกาย อาหาร6-7,13 สําหรับเรื่อง
กลไกการออกฤทธิ์ของระบบประสาทสวนกลางและความ
ผิดปกติตางๆ มีความสําคัญตอ Estrogen, Testosterone,
Opioids, Substance P และสารกระตุนภายนอกอีกหลาย
ตั ว ทํ า ใหโปรแลกติ น เพิ่ ม ขึ้ น ในขณะที่ ส ารสื่ อ ประสาท
บางชนิด เชน Gramma aminobutyric acid (GABA) และ
Acetylcholine ยับยั้งการหลั่งโปรแลกติน ดังนั้น การไดรับ
ยาบางชนิด เชน ยาตานโรคจิต ยาตานซึมเศรา ยาแก
อาเจียน อาจทําใหระดับโปรแลกตินเพิ่มขึ้นได
ภาวะโปรแลกตินสูงคือ ภาวะที่พบความผิดปกติของ
ระดั บ โปรแลกติ น ในกระแสเลื อ ด ซึ่ ง คาปกติ ข องระดั บ
โปรแลกตินมีความแตกตางกันระหวางเพศชายและเพศ
หญิง โดยในเพศหญิงมีระดับโปรแลกตินอยูระหวาง 0-25
ng/mL (0-530 mIU/L) และเพศชายมีระดับโปรแลกตินอยู
ระหวาง 0-20 ng/mL (0-424 mIU/L)6,14-15 ภาวะโปรแลกติน
สูงสามารถพบไดในทุกชวงอายุ อุบัติการณพบไดรอยละ
0.4-10 ในประชากรปกติทั่วไป โดยพบรอยละ 5 ในผูชายที่
เปนหมันและเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ พบรอยละ 9 ใน
ผูหญิงวัยเจริญพันธุทีไ่ มมีประจําเดือนและพบรอยละ 10 ใน
ผูชายทีอ่ วัยวะเพศไมแข็งตัว สําหรับผูปวยทางจิตพบความ
ชุกของภาวะโปรแลกตินสูงมากกวาคนปกติทั่วไป โดยพบวา
ผูปวยจิตเภทพบความชุกสูงถึงรอยละ 70 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ขนาดยาและชนิดของยาตานโรคจิตที่ไดรับ6,17
การที่โปรแลกตินสูงเกิดไดเมื่อมีการทําหนาที่ผิดปกติ
ของตอมใตสมอง เนื้องอกของตอมใตสมอง หรือ จากยา
บางตัว เชน ยาตานโรคจิต7 โดยการเพิ่มขึ้นของระดับ
โปรแลกติน 25-200 ng/mL เกิดขึ้นไดบอยมากจากการใช
ยาในการรักษา ไมวาจะเปน ยาตานโรคจิต ยาตานโรคซึมเศรา
และยารักษาอาการอาเจียน1,6 ซึ่งผลจากยารักษาโรคจิต
สามารถเหนีย่ วนําทําใหเกิดภาวะโปรแลกตินสูงไดมากกวา
ยารักษาโรคซึมเศรา8,15 และถาระดับโปรแลกตินในเลือด
มากเกิน 200 ng/mL แสดงวามีการหลั่งโปรแลกตินจาก
เนื้องอกของตอมใตสมองจะทําใหระดับโปรแลกตินเพิ่มขึ้น
รอยละ 30 - 4017

22

Journal of Nursing and Health Care

โปรแลกตินเปนฮอรโมนทีห่ ลัง่ จากตอมใตสมองสวนหนา
ซึ่ ง กํ า หนดโดยโดปามี น ระดั บ ของโปรแลกติ น จะเพิ่ ม ขึ้ น
ขณะตั้งครรภและภายหลังการคลอดบุตรเพื่อสรางนํ้านม
ใหทารก อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของระดับโปรแลกติน
สามารถเพิ่ ม ขึ้ น ไดจากหลายสาเหตุ ทั้ ง จากปจจั ย ทาง
รางกายและอื่น ๆ ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี7-8,16
้
1. ดานรางกาย (Physiological factor) ไดแก การ
ตั้งครรภ การใหนมบุตร สวนการออกกําลังกายอยางหนัก
และการนอนหลับ ถือวาเปนสาเหตุชวั่ คราวทีท่ าํ ใหการหลัง่
โปรแลกตินเพิ่มขึ้น
2. ด านจิ ต ใจ (psychological factor) ได แก
ความเครียด ความทุกขทางใจ เชน วิตกกังวล ซึมเศรา โกรธ
และเกลียดชัง เปนตน
3. ดานพยาธิวทิ ยา (Pathological factor) ไดแก ความ
ผิดปกติของตอมใตสมอง เชน เนื้องอกของตอมใตสมอง
เนื้องอกของตอมนํ้านม ความผิดปกติของการเจริญเติบโต
ความผิดปกติของตอมไฮโปทาลามัส เนื้องอกที่คอหอย
ดานหนา การบวมหรือปูดของตอมใตสมอง และกอนเนือ้ งอก
ของโครงประสาท
4. ดานเภสัชวิทยา (Pharmacological factor) ไดแก
ยาตานโรคจิตกลุมใหมบางตัว เชน Risperidone, Amisulpride
และยาตานโรคจิตกลุมเกา ยาตานโรคซึมเศรา (Antidepressants;
SSRI, Clomipramine) ยาแกอาเจียน (Antiemetics) ยา
รักษาความดันโลหิตสูง (Antihypertensive) ฮอรโมนเอสโตรเจน
(Oestrogens) และยาตานไวรัส (Protease inhibitors)
5. ดานอื่นๆ ไดแก ไตวายเรื้อรัง ภาวะโปรแลกติน
ในเลือดสูงที่เกิดขึ้นเอง (Idiopathic hyperprolactinaemia)
ภาวะพรองไทรอยด (Hypothyroidism) ภาวะตั บ วาย
(Hepatic failure) โรคถุงนํ้ารังไข (PCOS) ฝนและอนุพันธ
ของฝน การผาตัด การไดรับบาดเจ็บ งูสวัด (herpes Zoster)
และ ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า (Hypoglycemia)

ออกฤทธิย์ บั ยัง้ โดปามีนใน Mesocortical, Nigrostriatal และ
Tuberoinfundibular neural pathway ซึง่ มีความสัมพันธกับ
อาการทางลบ Extrapyramidal side effects (EPS) และ
การเพิ่มขึ้นของระดับโปรแลกตินในเลือด ยาตานโรคจิต
กลุ มเกาสามารถทําใหเกิดภาวะโปรแลกตินสูงไดทั้งกลุ ม
Phenothiazines (เชน Chlorpromazine, Thioridazine,
Mesoridazine, Triﬂuoperazine, Fluphenazine,
Perphenazine) กลุม Thioxanthenes (เชน Thiothixene)
และกลุม Buterophenones ( เชน Haloperidol)1,17 การที่ยา
ตานโรคจิตทําใหระดับโปรแลกตินเพิม่ ขึน้ เพราะยาไปยับยัง้
การหลัง่ โดปามีน ใน Tuberoinfundibular neural pathway6
ยาตานโรคจิตกลุมเกายับยัง้ ทุกชองทางของการหลัง่ โดปามีน
ในสมอง ในขณะทีย่ าตานโรคจิตกลุมใหมเลือกจับกับโดปามีน
และซีโรโตนินบางตัว จึงทําใหยาตานโรคจิตกลุมใหมบางตัว
ไมเกิดภาวะโปรแลกตินสูง เชน Clozapine, Olanzapine,
Quetiapine และ Aripiprazole ยากลุมใหมบางตัวที่ทําให
มีการหลัง่ โปรแลกตินมากขึน้ ไดแก Amisulpride, Paliperidone
และ Risperidone ยาตานโรคจิตกลุมใหมสวนใหญใหผลการ
รักษาที่มีประสิทธิภาพดีกวายาตานโรคจิตกลุมเกา เชน มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปองกั น การกลั บ เปนซํ้ า การเพิ่ ม
คุณภาพชีวติ ของผูปวยใหดีขนึ้ ลดอาการ Extra Pyramidal
Symptoms (EPS) และมีศกั ยภาพในการควบคุมอาการทาง
บวกและอาการทางลบดีมากกวายากลุมดั้งเดิม นอกจาก
ชนิดของยาตานโรคจิตที่ทําใหระดับโปรแลกตินสูงขึ้นแลว
ยังขึน้ อยูกับขนาด ระยะเวลาทีใ่ ชยา อายุของผูปวย และเพศ
ของผูปวยอีกดวย17-18 ยาตานโรคจิตกระตุนใหมีการหลั่ง
โปรแลกตินมากขึน้ โดยการไปยับยัง้ โดปามีนทีต่ อมใตสมอง
สงผลใหระดับโปรแลกตินในเลือดสูง4,6 หากมีการหลั่งสาร
โดปามีนจากสมองสวนไฮโปทาลามัสไปยังตอมใตสมอง
สวนหนาถูกขัดขวาง เชน จากกอนเนือ้ งอก ยาบางชนิด หรือ
การตัดกานตอมใตสมองออกไป ยอมสงผลทําใหระดับโปรแลกติน
สูงขึ้น จนเกิดภาวะโปรแลกตินในเลือดสูงไดเชนกัน11

ยาตานโรคจิตกับภาวะโปรแลกตินสูง

ผลกระทบจากภาวะโปรแลกตินสูง

ยาตานโรคจิตสามารถเหนีย่ วนําใหเกิดภาวะโปรแลกติน
ในเลือดสูงได (Neuroleptic-induced hyperprolactinemia
หรือ NIHP) โดยเฉพาะอยางยิง่ ยาตานโรคจิตกลุมเกาทุกตัว
ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งโดปามีน (D2 receptor) เพื่อลด
อาการทางบวกของผูปวยจิตเวช โดยยาตานโรคจิตกลุมเกา

ภาวะโปรแลกตินสูง มีผลทั้งทางตรงตอสมองและผลทาง
ออมโดยผานทางฮอรโมนเพศ8 ภาวะโปรแลกตินสูงจึงมีความ
สัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงของตอมไรทอดวย เชน การ
เปลี่ยนแปลงของ Cortisol, Testosterone และ Estrogen
เปนตน การเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุมกันโรค และ Growth

สาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโปรแลกตินสูง
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hormone 9,18 และมีหลักฐานเชิงประจักษทีแ่ สดงใหเห็นถึงความ
สัมพันธระหวางภาวะโปรแลกตินสูงกับปญหาทางสุขภาพทั้ง
ในเพศชายและเพศหญิง ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้ 8-9,18
เพศชาย ผลกระทบโดยตรง ไดแก การเกิดเนือ้ งอกของ
ตอมใตสมอง ภาวะเตานมโตในผูชาย (Gynaecomastia) และ
การมีบุตรยากหรือเปนหมัน สวนผลกระทบทางออม ไดแก
ปญหาทางเพศ เชน ความตองการทางเพศลดลง การเสื่อม
สมรรถภาพทางเพศ อวัยวะเพศไมแข็งตัว การเราอารมณ
ทางเพศลดลง การไมถึงจุดสุดยอด (Sexual dysfunction:
libido decrease; erectile dysfunction, decrease arousal,
orgasmic dysfunction) เปนตน การมีความผิดปกติของการ
เคลือ่ นไหวและทําใหเกิด Tardive dyskinesia ความหนาแนน
ของมวลกระดูกลดลง กระดูกพรุน หรือหักไดงาย การเสี่ยง
ตอการเปนโรคหัวใจและหลอดเลือดมากขึน้ และการทําหนาที่
ของระบบภูมิคุมกันเปลี่ยนแปลง
สําหรับเพศหญิง ผลทางตรง ไดแก การเปนประจําเดือน
เชน ไมมีการตกไข, ไมมีประจําเดือน, ประจําเดือนมาไม
สมํา่ เสมอ (Menstrual function: anovulation, amenorrhea,
menstrual chaos) นํ้านมไหลออกมาเอง (Gallactorrhoea)
และการเกิดเนื้องอกของตอมใตสมอง สําหรับผลทางออม
ไดแก การมีบตุ รยาก หรือ การเปนหมัน ประจําเดือนผิดปกติ
เปนสิว ภาวะมีขนดกในผูหญิง (Hirsutism) มีความผิดปกติ
ของการเคลื่อนไหวและกลามเนื้อ มะเร็งเตานม และมะเร็ง
เยื่ อ บุ โ พรงมดลู ก ความหนาแนนของมวลกระดู ก ลดลง
กระดูกพรุน หรือหักงาย เสีย่ งตอการเปนโรคหัวใจและหลอด
เลื อ ดมากขึ้ น และการทํ า หน าที่ ข องระบบภู มิ คุ มกั น
เปลี่ยนแปลงเชนกัน8-9,18

บทบาทพยาบาลในการกํากับและติดตามภาวะ
โปรแลกตินสูง
ปจจุบันนี้ นิยมใชยาตานโรคจิตกลุมใหม โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ยาริสเพอริโดนในการรักษาโรคจิตโดยเฉพาะผูปวย
โรคจิตเภท ซึง่ เปนโรคจิตทีพ่ บไดบอยทีส่ ดุ ในบรรดาโรคทาง
จิตเวชทั้งหมด เพราะยาริสเพอริโดนนี้ถูกบรรจุเขาไปอยูใน
บัญชียาหลักแหงชาติและองคการเภสัชกรรมสามารถผลิต
ยาไดเอง ทําใหยามีราคาถูกและผูปวยจิตเวชสามารถเขาถึง
ยาและใชยาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ก วาเดิ ม อยางไรก็ ต าม
ยาริสเพอริโดน แมจะมีประสิทธิภาพในการรักษาดีแตก็มี
ผลขางเคียงคือภาวะโปรแลกตินสูง แตจากผลกระทบทีก่ ลาวมา
ปที่ 35 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2560

23
พบวา การตื่นตัวในการเฝาระวังและกํากับติดตามเกี่ยวกับ
ภาวะโปรแลกตินสูงยังมีนอย ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย
โดยเฉพาะอยางยิง่ พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ถือวาเปน
บุคคลสําคัญเพราะอยูใกลชิดกับผูปวยจิตเวชมากทีส่ ดุ และมี
บทบาทสําคัญยิ่งในการดูแลผู ปวยจิตเวชที่ไดรับยาตาน
โรคจิต จึงตองเฝาระวังภาวะแทรกซอนทีอ่ าจเกิดกับผูปวยได
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาทาง
เพศซึ่งเปนสิ่งที่มองไมเห็น และถือวาเปนเรื่องที่นาอาย การ
เขาใจปญหาและความอายของผูปวยเกีย่ วกับปญหาทางเพศ
จึงเปนสิง่ สําคัญ พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จึงควรมีการ
เพิม่ ความตระหนักและเขาใจถึงผลกระทบของยาตานโรคจิต
ชนิดที่ทําใหเกิดภาวะโปรแลกตินสูง และควรมีคูมือหรือแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความเสี่ยง
ตอการเกิดภาวะโปรแลกตินในเลือดสูง ดังนี้
1. ระยะกอนรักษาดวยยาตานโรคจิต พยาบาล
และทีมสหสาขาวิชาชีพควรมีการประสานความรวมมือ
ระหวางกันเกี่ยวกับการเพิ่มความตระหนักและเฝาระวังผล
ของยาตานโรคจิตที่อาจทําใหระดับโปรแลกตินสูงได ไดแก
1.1 การซักประวัติและการตรวจรางกายผู ปวย
เกี่ยวกับอาการและอาการแสดงของภาวะโปรแลกตินสูงที่
ไมไดเกิดจากยาตานโรคจิต เพื่อแพทยจะไดเลือกใชยาให
เหมาะสมกอนทีส่ งั่ ยาใหผูปวย โดยควรซักประวัตแิ ละตรวจ
รางกายเกี่ยวกับประจําเดือน การเขาสูวัยสาวชากวาปกติ
ปญหาทางเพศของผูปวย โรคกระดูกและภาวะกระดูกพรุน
ระบบหัวใจและหลอดเลือด มะเร็งเตานม มะเร็งเยื่อบุโพรง
มดลูก และมะเร็งตอมลูกหมาก เปนตน
1.2 ควรเจาะเลือดหาระดับโปรแลกตินกอนเริ่ม
การรักษาดวยยาตานโรคจิตในผูปวยจิตเวชที่ปวยครั้งแรก
การเจาะเลือดเพือ่ ตรวจการทํางานของไต ตับ ไทรอยด เพือ่
แยกแยะปญหาเกี่ยวกับการหลั่งโปรแลกติน และควรตรวจ
การตั้งครรภในผูหญิงที่ปวยทางจิตที่ยังไมไดรับการรักษา
ดวยยาตานโรคจิตดวยเพราะภาวะโปรแลกตินสูงทําใหไมมี
ประจําเดือน เพือ่ ทีแ่ ยกวาการไมมีประจําเดือนเกิดจากภาวะ
โปรแลกตินสูงหรือตั้งครรภ
2. ระยะรับการรักษาดวยยาตานโรคจิต
2.1 การตรวจรางกายและสอบถามถึงอาการและ
อาการแสดงของภาวะโปรแลกตินสูง ควรทําเปนปกติประจํา
ทุก 3 หรือ 6 เดือน หรือทุกครั้งที่มาพบแพทยหรือทุกครั้ง
ที่ ผู ปวยตองนอนรั ก ษาในโรงพยาบาล ตองสั ง เกตและ
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เฝาระวังเกีย่ วกับอาการและอาการแสดงของภาวะโปรแลกตินสูง
ไดแก ปริมาณและความผิดปกติของประจําเดือน การคัดตึง
เตานม เตานมโต นํ้านมไหล ปญหาทางเพศของผูปวยทั้ง
เพศชายและเพศหญิง เชน ความตองการทางเพศลดลง การ
ไมถึงจุดสุดยอด อวัยวะเพศไมแข็งตัว การหลัง่ เร็ว เปนหมัน
และควรมี แ บบฟอรมบั น ทึ ก เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ภาวะ
โปรแลกตินสูงทีช่ ดั เจน รวมทัง้ ควรมีเครือ่ งมือวัดปญหาทาง
เพศของผูปวยที่ชัดเจน เชน การใชแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปญหาทางเพศ (Psychotropic-Related Sexual Dysfunction
Questionnaire (PRSexDQ)11 เปนตน นอกจากนีค้ วรมีการ
ตรวจหามะเร็งเตานม มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และมะเร็ง
ตอมลูกหมากเปนประจําทุกป และควรสอบถามถึงแบบแผน
การใชชีวิตและการเผชิญปญหาของผูปวยดวย
2.2 การติดตามผลตรวจทางหองปฏิบัติการและ
การเจาะเลือด ควรมีการเจาะเลือดหาระดับโปรแลกตินอยาง
นอยปละครั้ง เพื่อเปนการยืนยันเกี่ยวกับอาการและอาการ
แสดงของภาวะโปรแลกตินสูง โดยควรเจาะเลือดเพื่อหา
ระดับโปรแลกตินภายหลังจากการตืน่ นอน 1 ชัว่ โมงและควร
เจาะกอนการรับประทานอาหาร เพราะยาทําใหเกิดภาวะ
โปรแลกตินสูงได และการหลัง่ โปรแลกตินจะกลับเขาสูระดับ
ปกติภายใน 3 สัปดาหหลังจากที่หยุดรับประทานยาตาน
โรคจิต แตระดับยังคงสูงในเวลา 6 เดือนในผูปวยที่ไดรับยา
ฉีด6 นอกจากนี้ ควรเจาะเลือดเพื่อตรวจการทําหนาที่ของ
ไต ตับ ไทรอยด และตรวจการตั้งครรภเปนระยะอยางนอย
ปละครั้ง หรือทุกครั้งที่ผูปวยตองนอนรักษาในโรงพยาบาล
2.3 การใหขอมูลและความรูที่ถูกตอง พยาบาล
ควรอธิบายและใหขอมูลเกี่ยวกับผลขางเคียงของยาตาน
โรคจิต โดยเฉพาะอยางยิง่ การประเมินความเสีย่ งตอการเกิด
ภาวะโปรแลกตินสูง เพราะภาวะเกิดขึ้นไดโดยไมปรากฏ
อาการจึ ง ทํ า ใหไมไดรั บ รั ก ษาตั้ ง แตเริ่ ม ตน นอกจากนี้
พยาบาลควรแนะนํา สอน หรือใหความรูเกี่ยวกับการตรวจ
มะเร็งเตานมดวยตนเอง อาการแสดงของมะเร็งเยื่อบุโพรง
มดลูกและมะเร็งตอมลูกหมากดวย เพราะการที่ผูปวยและ
ครอบครัวมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคที่เปน แนวทาง
การรักษา และผลขางเคียงของยา ทําใหผูปวยและครอบครัว
รวมมือในการรักษา และเฝาระวังและสังเกตอาการและ
อาการแสดงของภาวะภาวะโปรแลกตินสูงได
2.4 การตรวจอื่นๆ ไดแก การติดตามนํ้าหนักตัว
การชัง่ นํา้ หนัก การวัดความดันโลหิต การตรวจคลืน่ หัวใจ และ
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การตรวจความหนาแนนของมวลกระดูก ควรมีการติดตาม
อยางสมํา่ เสมอและควรตรวจอยางตอเนือ่ งอยางนอยปละครัง้
2.5 การตรวจสอบปริมาณยาที่ผูปวยไดรับ การ
ประสานงานสหสาขาวิชาชีพโดยเฉพาะแพทยและเภสัชกร
เกี่ยวกับการพิจารณาเปลี่ยนชนิดยาตานโรคจิตที่เสี่ยงตอ
การเกิดภาวะโปรแลกตินในเลือดสูงนอยกวา การบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการใชยา เชน การไมใชยายาวนานเกินไป
การเปลี่ยนยากลุมใหมหรือยาตัวอื่นๆที่มีโอกาสเกิดภาวะ
โปรแลกตินในเลือดสูงนอยกวา เชน การเปลี่ยนมาใชยา
Aripiprazone เพราะยาสามารถชวยลดระดับโปรแลกติน
ลงได หรือการเลือกใชยารักษาโรคจิตที่จับกับโดปามีนไดดีก็
เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ควรพิจารณา เชน ยา Bromocriptine
ทําใหระดับโปรแลกตินตํ่า และพบวาทําใหคาเฉลี่ยของ
ความหนาแนนของกระดูกเพิ่มขึ้น19 แต Bromocriptine ก็มี
ผลขางเคียงเชนกัน คือความดันตํ่าขณะเปลี่ยนทาและมี
อาการแสดงเกีย่ วกับระบบทางเดินอาหาร และควรระวังเรือ่ ง
ของการกําเริบของอาการทางจิตดวย8,18

บทสรุป
ยาตานโรคจิตทําใหเกิดภาวะโปรแลกตินสูงในผูปวย
จิตเวชได และการเพิ่มขึ้นของระดับโปรแลกตินมีผลตอ
ปญหาทั้งดานสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตของผู ปวย
ดังนั้น บุคลากรทางสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช จําเปนตองมีการตื่นตัวและตระหนัก
เกี่ยวกับภาวะโปรแลกตินสูงในผู ปวยจิตเวช ควรมีการ
คัดกรอง กํากับ และติดตามเกี่ยวกับผลขางเคียงของยาที่
ทําใหเกิดภาวะโปรแลกตินในเลือดสูงอยางใกลชิด โดยการ
สอบถามและการสังเกตอาการ พฤติกรรม อารมณของ
ผูปวยและครอบครัว และควรมีคมืู อหรือแนวปฏิบตั ิ ทีช่ ดั เจน
เกี่ยวกับเรื่องนี้ไวในแผนการพยาบาล
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