
ชื�อยาทั�วไป Chlorpromazine 
ชื�อการคา้ / ผูผ้ลิต Largactil ,Chlorpromed , Matcine / GPO 
รูปแบบ / ความแรง - tablet ขนาด 10 mg , 25 mg , 50 mg , 100 mg , 200 mg  

- injection ขนาด 50 mg / 2 ml  
กลุ่มยา Antipsychotic agent 
Pregnancy Category C 
ขอ้บ่งใชที้�ไดรั้บการรับรองจาก
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

1.ใชรั้กษาและควบคุมอาการโรคจิตชนิดคุม้คลั�ง และโรคจิตเภท (mania and 
schizophrenia)  
2.ใชล้ดอาการกระสับกระส่าย หวาดระแวงก่อนผา่ตดั ( pre - operative anxiety )  
3.รักษาพฤติกรรมกา้วร้าวในเด็ก  
3.ควบคุมอาการคลื�นไส้ อาเจียนที�เกิดขึVนทั�วไป และหลงัผา่ตดั 
-ใชค้วบคุมอาการคลื�นไส้ อาเจียน  
ใหรั้บประทานยา 25 - 50 mg วนัละ 3 ครัV ง หรือใหย้าในขนาดตํ�า 10 -25 mg ทุก    
4 หรือ 6 ชม.  
-รักษาผูป่้วย psychotic  
ใหรั้บประทานยา 25 - 100 mg วนัละ 3 ครัV ง อาจเพิ�มขนาดยาไดถึ้ง 1 gm หรือ
มากกวา่ตามแพทยส์ั�ง  
-การรักษาโดยการฉีด ให้ฉีด IM deep หา้มฉีด subcutaneous  
-การรักษาโดยการฉีด IV ใหใ้ชเ้ฉพาะใน case severe hiccup หรือ tetanus และตอ้ง
ทาํใหย้า dilute ก่อน ใน Sodium chloride injection 500 -1,000 ml ใหย้าขนาด 25 - 
50 mg  
5.การรักษาอาการของเด็ก  
เด็กที�อายนุอ้ยกวา่ 5 ปี ใหย้า CPZ 500 microgram / kg body weight วนัละ 4 ครัV ง  
เด็กที�อายมุากกวา่ 5 ปี ใหข้นาดยา 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 2 ของขนาดการรักษาของ
ผูใ้หญ่ วนัละ 4 ครัV ง 

เภสัชวทิยา -มีฤทธิe ยบัย ัVง Dopamine D2 receptor นอ้ย ทาํใหเ้กิดผล การรักษาโรค จิตตํ�า  
-มีฤทธิe  block Adrenoceptor ทาํใหเ้กิด Postural hypotension  
+มีฤทธิe  Anticholinergic เป็นสาเหตุใหเ้กิดอาการขา้งเคียง คือ ตาพร่า ความดนัใน
ลูกตาเพิ�ม ปากคอแหง้ ทอ้งผกู และปัสสาวะคั�ง  
-มีฤทธิe ยบัย ัVง 5 HT receptor ทาํใหมี้ฤทธิe กด ภาวะประสาทหลอนของผูป่้วยโรคจิต  
-มีฤทธิe ยบัย ัVง Histamine H1 receptor เป็นผลใหผู้ป่้วยง่วง นอนหลบั ได ้หิวและ
รับประทานมากขึVน ทาํใหอ้ว้น  
-มีฤทธิe ยบัย ัVง prolactin - release inhibitory factor จึงทาํใหมี้การหลั�ง prolactin 
เพิ�มขึVน 

เภสัชจลนศาสตร์ -ถูกดูดซึมไดดี้จากทางเดินอาหาร และจากบริเวณที�ฉีดยา  



-ยาเริ�มออกฤทธิe หลงัจากรับประทานยา 30 - 60 นาที และช่วงระยะเวลาออกฤทธิe
นาน 2 - 4 ชม. 
-การใหย้าโดยการรับประทาน จะเกิดการเปลี�ยนแปลงครัV งแรกในตบั ( first pass 
effect ) เป็นผลใหป้ริมาณยาในกระแสเลือดตํ�ากวา่เมื�อฉีดยาเขา้กลา้มมาก ความ
เขม้ขน้สูงสุดของยาในพลาสม่าเกิดขึVนในช่วงเวลา 2 - 4 ชม.  
-Chlorpromazine จะกระจายตวัทั�วเนืVอเยื�อในร่างกาย Blood brain barrier และ 
ระดบัยาในสมองจะสูงกวา่ในพลาสม่า  
-ยาจะจบักบั plasma protien 98 - 99 % และถูกขบัถ่ายออกทางปัสสาวะและ
อุจจาระในรูป metabolite  
-half life 16 - 30 ชม.  
- ยาและ metabolite ซึมผา่นรกและถูกขบัออกทางนํVานมได ้

ขอ้ควรระวงั / ขอ้หา้มใช ้ หา้มใชย้าในผูป่้วยต่อไปนีV   
pre- existing CNS depression or coma  
Bone marrow suppression  
Phaeochromocytoma 

อาการไม่พึงประสงคจ์ากการใชย้า ตาพร่า ความดนัในลูกตาเพิ�ม ปากคอแหง้ ทอ้งผกู และปัสสาวะคั�ง  
Postural hypotension ง่วง นอนหลบั ได ้หิวและรับประทานมากขึVน ทาํใหอ้ว้น  

ค่าใชจ่้ายดา้นยา บาท/เมด็ 
 


