
ช่ือยาทัว่ไป Lidocaine 
ช่ือการคา้ / ผูผ้ลิต  องคก์ารเภสชักรรม  
รูปแบบ / ความแรง  lidocaine gelly 2% /5g  

lidocaine 1% 50 ml,  
lidocaine 2% 50 ml,  
lidocaine1%+epinehrine 

กลุ่มยา  ยาชาเฉพาะท่ีกลุ่มยากลุ่ม  amide 
Pregnancy Category C 
ขอ้บ่งใช้ท่ีไดรั้บการรับรองจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ขอ้บ่งใช้ : Local anesthetic, ventricular ectopy, ventricular 
tachycardia และ  ventricular  
Fibrillation 
ขนาดยาท่ีใช้ต่อวนั /การบริหารยา  :  
Local anaesthetics 
Injection: (ขนาดยาแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัวิธีการ  ระดบั/เวลาท่ี
ตอ้งการให้เกิดการชา  ลกัษณะหลอดเลือดบริเวณเน้ือเยือ่ท่ีให้ยา  
สภาวะผูป่้วย ): ขนาดสูงสุด : 4.5 mg/kg/dose; ไมค่วรให้ซ ้าภายใน  
2 ชัว่โมง  
เดก็: Endotracheal, I .O., I .V., เร่ิมตน้ดว้ย  1 mg/kg สามารถให้ยา
ซ ้าไดภ้ายใน  10-15 นาทีอีก 2 คร้ัง  หลงัจากนั้นให้  I.V. infusion 
20-50 mcg./kg/min หากผูป่้วยช็อค  เป็นโรคตบัหรือหัวใจลม้เหลว
ชนิดไมรุ่นแรง  ให้ 20 mcg/kg/min  ผูป่้วยโรค หัวใจลม้เหลวชนิด
รุนแรงปานกลางถึงมาก  อาจลดขนาดยาเร่ิมตน้เหลือคร่ึงหน่ึง  
และ ให้ยาทาง I.V.infusion อยา่งช้าๆเพ่ือหลีกเล่ียงอาการพิษ  
Antiarrhythmics: ผูใ้หญ่: 
- I.V.: 1-1.5 mg/kg(bolus dose) นานกวา่ 2-3 นาที; อาจให้ซ ้าได้
ในขนาด 0.5-0.75 mg/kg ทุก 5-10นาที (ขนาดยารวม  3 mg/kg); 
I.V. infusion rate1-4 mg/min 
- IV (2g/250 ml D5W) จะให้ infusion rate เป็น 1 mg/min (7 
ml/hr) 
- Ventricular fibrillation (หลงั defibr illation และให้ยา 
epinephrine): เร่ิมดว้ย1.5 mg/kg (bolus 
dose), อาจให้ซ ้าไดต้ามขนาดเดิม  หลงัจากนั้นให้ I.V. infusion 
ต่อ 
- การป้องกนัการเกิด  Ventr icular  fibr illation: I .V.: เร่ิมดว้ย  0.5 
mg/kg (bolus dose); อาจให้ซ ้าทุก  5-10 นาที (ขนาดยารวม  2 



mg/kg) หากเกิด Refractory ventricular f ibrillation ให้ซ ้า 1.5 
mg/kg(bolus) ภายใน 3-5 นาทีหลงัจากให้ยาคร้ังแรก  
- การให้ยาทาง  Endotracheal: เพ่ิมขนาดยาเป็น  2-2.5 เท่าของการ
ให้ยาทางหลอดเลือดด า  
- ผปู้ ่่วยโรคหัวใจลม้เหลว  ช็อค หรือผูป่้วยโรคตบั  ให้ลดขนาด
ยาลง  
- ผูป่้วยตบัอกัเสบเฉียบพลนัหรือตบัแขง็  ลดขนาดยาเหลือ  50%                                     
-***Lidocaine เด่ียวมีใช้ในหลายความเขม้ขน้ตั้งแต่ 0.5% ถึง 4% 
ซ่ึงใช้ในกรณีดงัต่อไปน้ี Infiltration, Peripheral nerve block, 
Sympathetic nerve block, Central neural blocks, Retrobulbar or 
transtraceal injection ส่วน  lidocaine ท่ีผสมกบั epinephrine นั้น 
จะส่งผลให้ออกฤทธ์ิไดน้านข้ึน เพราะ  epinephrine เป็นยากลุ่ม 
Sympathomimetic drugs จะมีผลท าให้หลอดเลือดหดตวั  ยาจึง
สะสมอยูใ่นบริเวณท่ีฉีดไดน้านข้ึน จึงมีระยะเวลาการออกฤทธ์ิท่ี
นานกวา่การใช้ lidocaine เด่ียวๆ ซ่ึงจะใช้ในกรณีของ Epidural 
anesthesia ในความเขม้ขน้ 1%, 1.5% และ 2%ผสมกบั 1:200,000 
epinephrine และใช้ทางทนัตกรรม ในความเขม้ขน้ 2% ผสมกบั  
1:100,000 หรือ 1:50,000 epinephrineแต่ส าหรับการใช้ lidocaine 
ขนาด 1% กบั 2% นั้นให้ผลไมแ่ตกต่างกนัมากนัก เพียงแต่วา่ถา้
ใช้ความเขม้ขน้ 2% กจ็ะใช้ยาในปริมาณท่ีน้อยกวา่  โดยปริมาณท่ี
ใช้จะแตกต่างกนัข้ึนกบัผูป่้วยและบริเวณท่ีตอ้งการให้เกิดอาการ
ชา 

เภสชัวิทยา ออกฤทธ์ิโดยการยบัย ั้งการผา่นของโซเดียมเขา้สู่เซลลป์ระสาท  
ท าให้เยือ่หุ้มเซลลป์ระสาทมีความคงตวัจึงไมเ่กิดการสร้างและ
น ากระแสประสาท 

เภสชัจลนศาสตร์  -onset และระยะเวลาการออกฤทธ์ิในการท าให้ชาจะข้ึนกบั
ปริมาตรและความเขม้ขน้ของยาท่ีใช้  ถา้เพ่ิมปริมาตรและความ
เขม้ขน้ของ lidocaine ข้ึนจะมีผลลด onset เพ่ิมระยะเวลาการออก
ฤทธ์ิท าให้ชา และมีฤทธ์ิในการท าให้ชาและไดพ้ื้นท่ีออกฤทธ์ิมาก
(ดงัตารางท่ี 1) แต่ควรเร่ิมใช้ยาในขนาดต ่าก่อนแลว้จึงคอ่ยเพ่ิม
ขนาดยาตามการตอบสนองของผูป่้วยและตอ้งลดขนาดยาลงเม่ือ
ใช้ในเดก็ ผูสู้งอาย ุผูท่ี้อ่อนเพลียมาก และผูป่้วยโรคหัวใจหรือโรค
ตบั 
-ดงันั้นการใช้ lidocaine 2% และ lidocaine1%+epinehrine 
1:100000 จะมีความแตกต่างกนัท่ีการใช้  epinephrine ร่วมกบั 



lidocaine จะช่วยเพ่ิมระยะเวลาในการออกฤทธ์ิเท่านั้น  
ดูดซึมอยา่งรวดเร็วหลงัฉีด  , จากทางเดินอาหาร  , ทางเดินหายใจ 
เม่ือทาท่ีผิว  ชาลึกถึง 10 มม. ยาถูก dealkylate ท่ีตบัโดย  CYPs 
เป็น monoethyl glycine, xylidide และ glycine xylidide 
Metabolite 2 ตวัแรกยงัมีฤทธ์ิชา  75% of xylidine ถูกเปล่ียน  
ต่อไปเป็น  4-hydroxy-2, 6-demethyl alanine ขบัออกทางปัสสาวะ 

ขอ้ควรระวงั / ขอ้ห้ามใช้ ขอ้ห้ามใช้  : ผูป่้วยท่ีแพย้าน้ี  ยาชาเฉพาะท่ีกลุ่มเอไมด์  
- ผูป่้วย  Adams-Strokes syndrome หรือ ผูป่้วยท่ีมี  S-A/A-V block 
รุนแรง หรือ Intraventricular  
block ( ท่ีไมใ่ช้  Pacemaker)  

อาการไมพึ่งประสงคจ์ากการใช้ยา  อาการขา้งเคียง  ความดนัโลหิตต า่  ปวดศีรษะ  หนาวสัน่  
อาการพิษจากยา  
เน่ืองจากเป็นยาท่ีระดบัยาในเลือดท่ีให้ผลการรักษาแคบ  อาจเกิด
อาการพิษแมร้ะดบัยาในเลือดสูงเกินเพียงเลก็น้อยโดยเฉพาะเม่ือ
ให ้
ร่วมกบัยา  Antiarrhythmic drug อ่ืน อาการพิษจะเกิดข้ึนกบัระบบ
ประสาทส่วนกลาง  และระบบหัวใจและหลอดเลือดเป็น  
ส่วนใหญ่ โดยอาการพิษข้ึนกบัความเขม้ขน้ของระดบัยาในเลือด  
อาการท่ีพบไดแ้ก่  ง่วงซึม  สบัสน  coma ชัก การหายใจหยดุชะงกั 
และ พิษต่อหัวใจ  QRS และ Q-T interval มกัจะปกติแต่มกัจะนาน
ข้ึนถา้ไดรั้บในขนาดสูงมาก  
การแกไ้ขอาการพิษ  หากอาการรุนแรง  ให้หยดุการใช้ยา  และ
รักษาแบบประคบัประคองตามอาการ , การให้  Sodium 
bicarbonate อาจท า  ให ้QRS interval, bradyarrhythmia และความ
ดนัโลหิตต า่กลบัสู่ปกติได้  
ปฏิกิริยาต่อกนัของยาท่ีส าคญั  
-blockers, Cimetidine เพ่ิมระดบัยา  Lidocaine ท า ให้เกิดอาการ
พิษเพ่ิมข้ึน  
-Lidocaine ท า ให้ฤทธ์ิของ  Succinylcholine นานข้ึน 

คา่ใช้จ่ายดา้นยา lidocaine gelly 2% /5g  19 บาท 
lidocaine 1% 50 ml  31 บาท 
lidocaine 2% 50 ml  38 บาท 
lidocaine1%+epinephrine 69 บาท 

 


