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      คำานำา
 

 

 หนังสือ “ยาต้านพิษ 3” นี้ เป็นหนังสือที่ต่อเนื่องมาจาก หนังสือยาต้านพิษ 1 และ 2 ซึ่งอยู่ในโครงการ

เพิ่มการเข้าถึงยากำาพร้าในกลุ่มยาต้านพิษ โดยในปีงบประมาณ 2556-7 ได้รวมเอา antivenom ของงูพิษใน

ประเทศไทยเข้ามาอยู่ในโครงการฯ นอกจากนี้ยังมียาต้านพิษบางชนิดท่ีโครงการฯได้แก้ปัญหาการขาดแคลน

ยาโดยให้องค์การเภสัชกรรมนำาเข้ามาจำาหน่ายร่วมด้วย หนังสือเล่มนี้จึงประกอบด้วย antivenom ของงูพิษ, ยา

ต้านพิษ atropine และ pralidoxime ที่ใช้รักษาภาวะเป็นพิษจากสารกำาจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสหรือ

คาร์บาเมต, ยา N-acetylcysteine สำาหรับรักษาภาวะพิษจากยาพาราเซตามอล, สารละลาย sodium bicarbonate 

สำาหรับรักษาภาวะพิษทางหัวใจจากยาต้านเศร้ากลุ่มไตรไซคลิก, และสารละลาย  polyethylene glycol electrolyte 

solution ซ่ึงใช้สำาหรับการสวนล้างตลอดลำาไส้ท่ีเป็นวิธีการหน่ึงในการลดการดูดซึมของสารพิษจากลำาไส้สู่ร่างกาย
 

 วัตถุประสงค์ของการจัดทำาหนังสือยาต้านพิษก็เพื่อให้แพทย์ เภสัชกร พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

ที่สนใจ สามารถศึกษา ทำาความเข้าใจเรื่องยาต้านพิษและสารพิษที่เกี่ยวข้องได้ โดยมีรายละเอียดของยาต้านพิษและ

กรณีศึกษาของสารพิษควบคู่ด้วย  ซึ่งหวังว่าเมื่อบุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ความเข้าใจกับยาและโรคเหล่านี้แล้ว 

ก็สามารถรักษาโรคและใช้ยาต้านพิษเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะทำาให้ ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด

ด้วย
 

 สมาคมพิษวิทยาคลินิก ขอขอบคุณ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, องค์การเภสัชกรรม 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย, สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, วิทยากรและผู้เขียน

บทความในหนังสือ ที่ได้ร่วมกันทำาให้หนังสือยาต้านพิษ และโครงการเข้าถึงยากำาพร้ากลุ่มยาต้านพิษดำาเนินการไป

อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยและการสาธารณสุขของประเทศไทย

(ศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย วนานุกูล)
               

นายกสมาคมพิษวิทยาคลินิก
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คำานำา  
 

 

 จากสภาพปัญหาของยากำาพร้าโดยเฉพาะกลุ ่มยาต้านพิษอันได้แก่ การไม่มียาสำารองในประเทศ

ซ่ึงเกิดจากเป็นยาประเภทปริมาณการใช้น้อยอุบัติการณ์ไม่สมำาเสมอทำาให้บริษัทไม่สามารถประมารการ

จำานวนการผลิตเพื่อจำาหน่ายที่แน่นอนได้ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการสำารองยาและการบริหารจัดการยา

หมดอายุ การที่หน่วยบริการไม่ทราบแหล่งสำารองยาภายในประเทศ และการขาดองค์ความรู้ เรื่องการใช้และ

การบริหารจัดการยาทำาให้เกิดปัญหาการเข้าถึงในผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา
 

 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงได้ออกแบบระบบบริหารจัดการภายใต้โครงการเพิ่มการ

เข้าถึงยากำาพร้า ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์เพื่อจัดหาและกระจายยา รวมถึงพัฒนาระบบการ

สืบค ้นแหล ่งสำารองยาเพื่อเพิ่มความสะดวกให ้แก ่หน ่วยบริการมากข้ึนโดยใช ้Webbasedapplication

เชื่อมโยง Stock ยาในแหล่งสำารองยาทั่วประเทศเข้ากับฐานข้อมูล GIS แบบ Real-time โดยสำานักงานได้เริ่ม

ดำาเนินการตามโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ในปีงบประมาณ 2557 ได้

ขยายรายการยาในชุดสิทธิประโยชน์เป็น 17 รายการ มีการให้คำาปรึกษาและติดตามประเมินผลโครงการโดย

ศูนย์พิษวิทยา รพ.รามาธิบดีและศูนย์พิษวิทยา รพ.ศิริราช นอกจากนี้ สำานักงานยังได้รับความร่วมมือในการบริหาร

จัดการรายการยาที่ต้องการการสอบสวนโรค เช่น Diphtheria antitoxin และ Botulinum antitoxin จากสำานักโรค

ติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรค และการให้คำาปรึกษาด้านการใช้ยา Antivenom จากคลินิกพิษจากสัตว์สถานเสาวภา

สภากาชาดไทยอีกด้วยทั้งนี้โครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเพิ่มอัตราความเข้าถึงยากำาพร้าและบริการทางการแพทย์ที่

เหมาะสมในผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่านั้น หากแต่สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาพยาบาล

 การดำาเนินการดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อบ่งช้ีว่าโครงการเพ่ิมการเข้าถึงยากำาพร้า ไม่ได้ส่งผลต่อการ

เพิ่มการเข้าถึงยาและบริการของผู ้ป่วยทุกสิทธิการรักษาพยาบาลตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนี้เท่านั้น

หากแต่ยังสามารถนำาร่องสู ่การพัฒนาการดำาเนินงานแบบบูรณาการไปสู ่ยาในรายการอื่นๆอันจะส่งผลให้

ผู้ป่วยเข้าถึงยาจำาเป็น และลดภาระงานของหน่วยบริการในอนาคตได้อีกด้วย 

(นายแพทย์วินัย  สวัสดิวร)

เลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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การบริหารจัดการยาก�าพร้าและยาต้านพิษ

1. ความเป็นมา

2. สิทธิประโยชน์

 ตามที่คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตมิมีตใินการประชมุครั้งที่ 4/2553 วนัที่ 19 เมษายน 2553 

เห็นชอบการเพิ่มการเข้าถึงยาก�าพร้าในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อแก้ไขปัญหายาก�าพร้าทั้งระบบ 

โดยเริ่มต้นที่ยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพิษโดยได้เริ่มด�าเนินการกระจายยา และติดตามประเมินผลโครงการตั้งแต่         

เดอืนพฤศจกิายน 2553 เป็นต้นมา

 เพื่อให้เกิดการส�ารองยาที่จ�าเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษ หน่วยบริการมียาใช้ทันต่อความจ�าเป็น 

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) จึงได้ด�าเนินการจัดระบบการจัดหาและกระจายยาไปส�ารองยัง

หน่วยบริการต่างๆให้กระจายอยู่ทั่วประเทศ และมอบองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ด�าเนินการจัดหายาทั้งจากผู้ผลิต

ในประเทศและการจัดหาจากต่างประเทศ และกระจายยาไปยังหน่วยบริการด้วยการบริหารจัดการผ่านระบบ     

Vendor Managed Inventory (VMI) รวมถงึได้ขยายชดุสทิธปิระโยชน์ให้ครอบคลมุยาก�าพร้าที่มคีวามจ�าเป็น และมี

ปัญหาการเข้าถงึอย่างต่อเนื่อง

 สปสช.สนับสนุนรายการยาก�าพร้าและยาต้านพิษครอบคลุมกับผู ้ป่วยทุกสิทธิการรักษาพยาบาล

โดยในปีงบประมาณ ปี 2557 ให้ด�าเนนิการจ�านวน 17 รายการ คอื

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เภสัชกรหญิง วรรณภา ไกรโรจนานันท์

ส�ำนกัสนบัสนนุกำรพฒันำระบบยำและเวชภณัฑ์

ส�ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ
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 (1) Dimercaprol inj, (BAL) 

 (2) Sodium nitrite inj. 

 (3) Sodium thiosulfate inj. 

 (4) Methylene blue inj, 

 (5) Succimer cap. (DMSA)

 (6) Diptheria antitoxin

 (7) Botulinum antitoxin

 (8) Calcium disodium edetate

 (9) Digoxn specif ific antibody fragment 

 (10) เซรุ่มต้านพษิงูเห่า

 (11) เซรุ่มต้านพษิงูเขยีวหางไหม้

 (12) เซรุ่มต้านพษิงูแมวเซา

 (13) เซรุ่มต้านพษิงูกะปะ

 (14) เซรุ่มต้านพษิงูทบัสมงิคลา

 (15) เซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบเลอืด (Polyvalent antivenom for hematotoxin) 

 (16) เซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบประสาท (Polyvalent antivenom for neurotoxin)*

 (17) Esmolol inj.

หมายเหต ุ

 1.*กรณผีูป่้วยจ�าเป็นต้องได้รบัเซรุม่ต้านพษิงจูงอาง และงสูามเหลี่ยม ให้เบกิเซรุม่ต้านพษิงรูวมระบบประสาท 

(Polyvalent antivenom for neurotoxin) ทดแทน

 2. เนื่องจากอนกุรรมการยาก�าพร้าฯ พจิารณาตดัยา glucagon ออกจากรายการยาก�าพร้า เนื่องจากที่

ผ่านมามกีารใช้น้อยและมวีธิกีารรกัษาอื่นที่ได้ผลทดแทน ในปีงบประมาณ 2557 ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพ       

แห่งชาตจิงึตดัรายการยา glucagon ออกจากชดุสทิธปิระโยชน์ อย่างไรกต็าม หน่วยบรกิารยงัสามารถเบกิยาเดมิที่

มอียู่ในระบบได้จนยาหมด หรอืหมดอาย ุ



ยาต้านพิษ ๓                                                          32                                                         ยาต้านพิษ ๓

3. เงื่อนไขการรับบริการ

 ผู้ป่วยที่ได้รบัการวนิจิฉยัว่ามคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัยาก�าพร้าตามชดุสทิธปิระโยชน์ และเข้ารบับรกิารใน

หน่วยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ หรอืจ�าเป็นต้องได้รบัการรกัษาด้วยยาต้านพษิเป็นการเร่งด่วน

ฉกุเฉนิตามประกาศประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉกุเฉนิ ทั้งนี้ยาในโครงการสามารถใช้ได้กบัผู้ป่วยทกุสทิธิ

การรกัษาพยาบาล

4. คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ 

 4 .1 เป ็นหน ่วยบริการภายใต ้ระบบหลักประกันสุขภาพแห ่งชาติ โดยสปสช.จะแจ ้งรายชื่อ

หน่วยบริการ/หน่วยงานที่เป็นแหล่งส�ารองยา พร้อมรายชื่อและช่องทางติดต่อผู้ประสานงานของยาแต่ละรายการ

ให้หน่วยบริการ/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการทราบ และด�าเนินการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณยาคงคลังของหน่วย

บรกิาร/หน่วยงานที่เป็นแหล่งส�ารองยาในระบบออนไลน์กบัระบบ Geographic Information System (GIS) ให้หน่วย

บรกิารที่เข้าร่วมโครงการสามารถสบืค้นได้จากหน้าเวบไซด์ของสปสช. http://drug.nhso.go.th/Antidotes/

 4.2 เป็นหน่วยบริการเอกชนที่รับผู ้ป่วยที่มีความจ�าเป็นต้องได้รับยาต้านพิษเป็นการเร่งด่วนตาม

ค�านิยามในประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยหน่วยบริการที่ต้องการเบิกยากรณีเร่งด่วน

ฉุกเฉิน 3 กองทุน  ต้องด�าเนินการแนวทางการเบิกชดเชยยาก�าพร้าและยาจ�าเป็นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 3 กองทุน 

รายละเอียดดังภาคผนวก 1

5. ระบบการเบิกยา

 การลงบันทึกข้อมูลเบิกยาในโปรแกรมบริหารจัดการยาก�าพร้าของสปสช. ให้หน่วยบริการท�าการบันทึก

ข้อมูลผู้ป่วยทกุสทิธิ์การรกัษา 

 5.1 หน่วยบรกิารที่มผีู้ป่วยที่คาดว่าได้รบัสารพษิ หรอืมคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพษิที่

อยู่ในชดุสทิธปิระโยชน์ของสปสช. อาจพจิารณาโทรศพัท์หารอืกบัศูนย์พิษวิทยารามาธิบด ี หรอืศูนย์พิษวิทยา

ศิริราช หรอืคลินิกพิษจากสัตว์ เพื่อช่วยวนิจิฉยั หรอืแนะน�าการใช้ยาก�าพร้าโดยเฉพาะกลุ่มยาต้านพษิและเซรุ่ม

ต้านพษิงู อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยสามารถตดิต่อได้ที่

 l ศูนย์พษิวทิยา รามาธบิด ีโทร 1367

 l ศูนย์พษิวทิยา ศริริาช โทร 02-4197007

 l คลินิกพิษจากสัตว์ โทร 02-2520161-4  ต่อ 125



4                                                         ยาต้านพิษ ๓

 5.2 กรณีหน่วยบริการมีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย ว่ามีความจ�าเป็นต้องได้รับยาแต่ไม่ได้เป็นแหล่งส�ารอง

ยานั้น ให้หน่วยบริการติดต่อศูนย์พิษวิทยา หรือเข้าไปท�าการสืบค้นข้อมูลการส�ารองยาจากเวบไซด์ของสปสช.

http://drug.nhso.go.th/Antidotes/ เพื่อพิจารณาว่าจะด�าเนินการเบิกยาจากแหล่งส�ารองยาใดได้สะดวกและ

รวดเร็ว ทั้งนี้หน่วยบริการสามารถเบิกยาจากแหล่งใดก็ได้โดยไม่ต้องค�านึงว่าเป็นหน่วยบริการในเขตเดียวกัน

หรือไม่ เมื่อทราบว่าจะเบิกยาจากแหล่งส�ารองยาใด ให้หน่วยบริการประสานไปยังผู้ประสานงานตามที่ระบุไว้

บนเวบไซด์ เพื่อให้แหล่งส�ารองยาดังกล่าวจัดส่งยาให้ต่อไป

 5.3 กรณีหน่วยบริการที่มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย ว่ามีความจ�าเป็นต้องได้รับยาต้านพิษและเป็นแหล่ง

ส�ารองยานั้น ให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการเบิกใช้ยาลงใน Program ของ สปสช.  และสามารถน�ายาไปใช้เพื่อ

การรักษาผู้ป่วยรายนั้น หากยาที่ส�ารองไว้ไม่เพียงพอ ให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการเบิกใช้ยาลงใน Program 

ของ สปสช.ตามจ�านวนที่มี และประสานขอยาเพิ่มเติมโดยด�าเนินการตามข้อ 5.1

 5.4 หน่วยบริการที่เป็นแหล่งส�ารองยา และได้รับการประสานขอเบิกยาจากหน่วยบริการอื่นที่รับผู้ป่วย

ที่ได้รับสารพิษ และได้รับการวินิจฉัย ว่ามีความจ�าเป็นต้องได้รับยา ให้ด�าเนินการจัดส่งยาไปยังหน่วยบริการ

ที่ประสานขอยามา หรือนัดหมายให้หน่วยบริการที่มีความจ�าเป็นต้องใช้ยามารับยาตามช่องทางที่เหมาะสม

และรวดเร็ว และบันทึกข้อมูลการเบิกยา พร้อมข้อมูลการจัดส่งยาในโปรแกรมการบริหารจัดการยาก�าพร้าของ 

สปสช. เพื่อรับการชดเชยยา และค่าขนส่งต่อไป

 5.5 หลังจากที่หน่วยบริการให้บริการยาและกรอกข้อมูลเพื่อเบิกชดเชยยาจากระบบแล้ว จะได้รับการ

ติดต่อจากศูนย์พิษวิทยาเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ ทั้งนี้ขอความร่วมมือหน่วยบริการให้ข้อมูลแก่ศูนย์พิษ

วิทยา เพื่อใช้ในการประเมินและพัฒนาระบบการบริหารจัดการยาก�าพร้าระดับประเทศต่อไป

 5.6 กรณีมีการใช้ยา Diphtheria antitoxin หรือ Botulinum antitoxin ให้หน่วยบริการด�าเนินการตาม

แนวทางการบริการจัดการยา Diphtheria antitoxin และ Botulinum antitoxin รายละเอียดดังภาคผนวก 2

 5.7 หน่วยบริการที่ไม่ได้เป็นแหล่งส�ารองยา แต่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะเกิดพิษ สามารถขอสมัครเข้า

เป็นหน่วยส�ารองยาเพิ่มเติมได้ โดยกรอกแบบฟอร์ม รายละเอียดดังภาคผนวก 3  ส่งไปที่ สปสช. สาขาเขตที่

หน่วยบริการสังกัดอยู่ เพื่อด�าเนินการเพิ่มแหล่งส�ารองยาต่อไป

6. หน่วยงานที่ให้ค�าปรึกษาเรื่องพิษวิทยา

 ในกรณีที่หน่วยบริการมีผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษและพิษจากสัตว์  หากต้องการขอค�าปรึกษาเรื่องแนวทาง

การวินิจฉัยและการใช้ยาต้านพิษ หน่วยบริการสามารถขอรับค�าปรึกษาได้ที่ 
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 6.1 ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี (บริการตลอด 24 ชั่วโมง) มีช่องทางในการติดต่อดังต่อไปนี้

 1) ทางโทรศัพท์  ในกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดภาวะเป็นพิษเฉียบพลัน 

 l แจ้งชื่อ หน้าที่รับผิดชอบ สถานที่ท�างาน สถานที่ติดต่อของผู้ขอข้อมูล

 l แจ้งรายละเอียดอาการ อาการแสดงของผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารเคมี ยา สัตว์หรือพืช  

      ที่คาดว่าเป็นสาเหตุของการเกิดพิษ การปฐมพยาบาลที่ได้ให้ไปแล้ว 

 2) ทางจดหมาย โทรสาร  Internet หรือขอรับบริการด้วยตนเอง ณ ที่ท�าการศูนย์ฯ

 l แจ้งชื่อ หน้าที่รับผิดชอบ สถานที่ท�างาน สถานที่ติดต่อของผู้ขอข้อมูล

 l แจ้งรายละเอียดของสารเคมี หรือฐานข้อมูลที่ต้องการและวัตถุประสงค์ของการน�าไปใช้  

      บริการจะเป็นรูปของการค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้ตามรายละเอียดที่ขอมา 

 3) การส่งต่อผู้ป่วยหนักเนื่องจากสารพิษ หรือยา ให้ติดต่อกับศูนย์ฯ โดยตรง

 4) การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ติดต่อสอบถามรายละเอียด วิธีการเก็บได้ที่ศูนย์ฯ 

 5) วิธีติดต่อ

 l สายด่วน: 1367 (อัตโนมัติ 30 คู่สาย)

 l โทรสาร: 02-2011084-5 กด1

 l Email: poisrequest@hotmail.com

 l Website : www.ra.mahidol.ac.th/poisoncenter/ หรือ : PoisonCenter.mahidol.ac.th

 l Line ID: poisrequest

 l จดหมาย หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่........ 

       ศูนย์พิษวิทยา ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

       คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

       ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 6.2 ศูนย์พิษวิทยาศิริราช (บริการตลอด 24 ชั่วโมง) มีช่องทางในการติดต่อดังนี้

 1) หน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา โทรศัพท์ : 02-4197007

  หน่วยปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก โทรศัพท์ : 02-4197317-8

 2) โทรสาร : 02-418-1493

 3) ที่ตั้งหน่วยงาน : ตึกผะอบ ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช

     4) Website: www.si.mahidol.ac.th/th/division/shtc/
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 6.3 คลินิกพิษจากสัตว์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

               เวลาท�าการ    วนัจนัทร์ – วนัศกุร์   8.30 – 16.30 น.

               มชี่องทางในการตดิต่อดงัต่อไปนี้

 1) โทรศพัท์  02-2520161-4  ต่อ 125

 2) โทรสาร   02-2540212

 3) Email:  queensaovabha@hotmail.com

 4) Website URL:  www.saovabha.com

 5) จดหมาย หรอื ตดิต่อด้วยตนเองที่ 

  คลนิกิพษิจากสตัว์ 

  ตกึอ�านวยการ  สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

  1871  ถนนพระราม 4  เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร  10330

 7.  ผู้ประสานงานโครงการ

 1) ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

  l ภญ. วรรณภา ไกรโรจนานนัท์

      4 โทรศพัท์: 084-3878045

      4 Email address : wannapa.k@nhso.go.th 

      4 Email address : tanl_rx@yahoo.com

 2) ศูนย์พษิวทิยารามาธบิดี

  l คณุจารวุรรณ ศรอีาภา

      4 โทรศพัท์: 0-2201-1084-5 

      4 สายด่วนศูนย์พษิวทิยา : 1367 

      4 Email address: charuwan.sri@mahidol.ac.th

 3) กรมควบคมุโรค

  3.1 กรณ ีBotulinum antitoxin

  1. ส�านกัโรคตดิต่อทั่วไป (กลุ่มพฒันาวชิาการที่ 1)

         l นพ. พรชนก รตันดลิก ณ ภูเกต็

           4 โทรศพัท์: 02-5903189, 081-8394154

           4 Fax: 02-9510918
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         l นส.กรกานต์ ป้อมบญุมี

           4 โทรศพัท์: 02-5903183, 089-6805690

    4 Fax 02-5908436

  2. ส�านกัระบาดวทิยา 

  l นพ.ภาสกร อคัรเสว ี(ผอก.สนร.)

                      4 โทรศพัท์: 02-5901776, 087-0568866

              4 พญ.พจมาน ศริอิารยาภรณ์ 

    4 โทรศพัท์: 02-5901779, 089-6379012

 3.2 กรณ ีDiphtheria antitoxin

 1. ส�านกัโรคตดิต่อทั่วไป (กลุ่มพฒันาวชิาการที่ 2)

           4 นพ.พรศกัดิ์ อยู่จรญิ

    4 โทรศพัท์: 02-5903196-9, 081-4276276

    4 Fax 02-9659152

  l นางพอพศิ วรนิทร์เสถยีร

    4 โทรศพัท์: 02-5903196-9, 081-6478831

    4 Fax 02-9659152

 2. ส�านกัระบาดวทิยา 

  l นพ.ภาสกร อคัรเสว ี(ผอก.สนร.)

    4โทรศพัท์: 02-5901776, 087-0568866

  l พญ.พจมาน ศริอิารยาภรณ์ 

    4โทรศพัท์: 02-5901779, 089-6379012
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 หลักการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ

การช่วยชีวิตเบื้องต้นและการวินิจฉัยผู้ที่ได้รับสารพิษ

 การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษเบื้องต้นนั้นมีความส�าคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ลดความรุนแรง

จากสารพษิที่ได้รบั ท�าให้ผู้ป่วยรอดชวีติมากขึ้น ถงึแม้ว่ายาหรอืสารพษิที่ผู้ป่วยได้รบัจะมมีากมายหลายชนดิ แต่

การดูแลรกัษาผู้ที่ได้รบัสารพษิจะมหีลกัการคล้าย ๆ กนั โดยมขีั้นตอนที่ส�าคญัดงัต่อไปนี้

 1.  การช่วยชวีติเบื้องต้น (Basic life support)

 2.  การประเมนิสภาพผู้ป่วย (Patient evaluation)

 3.  การรกัษาเบื้องต้น (Early management)

 4.  การรกัษาแบบประคบัประคอง (Supportive treatment)

 5.  การรกัษาแบบเฉพาะ (Specifific treatment)

 ในบทความนี้จะกล่าวถงึเฉพาะเรื่องการช่วยชวีติเบื้องต้น และการวนิจิฉยัผู้ได้รบัสารพษิโดยการประเมนิ

สภาพผู้ป่วยเท่านั้น

 1. การช่วยชีวิตเบื้องต้น (Basic life support)1 
 การช่วยชวีติเบื้องต้นเป็นส่วนที่ส�าคญัมากของการดูแลผู้ป่วยที่ได้รบัสารพษิเฉยีบพลนั ช่วยให้ผู้ป่วยพ้น

จากภาวะวกิฤตใินเบื้องต้น เช่น ภาวะการขาดออกซเิจน  ซึ่งอาจจะท�าให้สมองไม่สามารถกลบัมาท�างานปกตไิด้

หลังจากที่ได้รักษาผู้ป่วยให้หายขาดจากการได้รับสารพิษ ฉะนั้นการช่วยชีวิตเบื้องต้นที่ดีจะมีผลต่อผลการรักษา   

ผู้ป่วยมาก  การช่วยชวีติเบื้องต้นประกอบด้วย

 1.1 Airway 

 แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยต้องประเมนิดูว่าผู้ป่วยมปีัญหาการอดุตนัทางเดนิหายใจหรอืไม่ โดยผู้ป่วยจะมอีาการ

หายใจล�าบาก (dyspnea), air hunger, เสยีงแหบ  ตรวจร่างกายพบว่าม ีstridor, intercostal หรอื subcostal retraction 

สาเหตุของการอุดตันทางเดินหายใจอาจเป็นจากเศษอาหารที่ผู้ป่วยอาเจียนแล้วส�าลักเข้าไปในทางเดินหายใจ

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุดา วรรณประสาท

ภำควชิำเภสชัวทิยำ

	 	 	 	 	 	 	 		คณะแพทยศำสตร์		มหำวทิยำลยัขอนแก่น



ยาต้านพิษ ๓                                                          98                                                         ยาต้านพิษ ๓

หรืออาจเป็นเพราะสารพิษที่ได้รับออกฤทธิ์กระตุ้นสารคัดหลั่งในทางเดินหายใจปริมาณมากและกระตุ้นการหด  

ตัวของหลอดลม ฉะนั้นหากผู้ป่วยมีอาการของทางเดินหายใจอุดตันต้องรีบแก้ไข โดยตั้งแต่การจัดท่านอนให้

เหมาะสม หรอืการใส่ mouth gag หรอืใส่ entotracheal tube  ตามข้อบ่งชี้

 1.2 Breathing

 ต้องมีการประเมินการหายใจของผู้ป่วยว่าเพียงพอหรือไม่ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว หากผู้ป่วย

หายใจไม่เพยีงพอ หรอืหยดุหายใจ ท�าให้เกดิภาวะขาดออกซเิจน ต้องแก้ไขโดยการให้ออกซเิจนหรอือาจต้องใช้

เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งขึ้นอยู่กบัอาการของผู้ป่วยในแต่ละรายไป

 1.3 Circulation

 ต้องมกีารวดัความดนัโลหติ วดัอตัราการเต้นของชพีจรว่าสม�่าเสมอ หรอืมกีารเต้นที่ผดิปกตหิรอืไม่ หากมี

ความดนัโลหติที่สูงหรอืต�่าผดิปกต ิหรอืมชีพีจรที่ผดิปกตติ้องหาสาเหตแุละแก้ไขภาวะดงักล่าว

 1.4 Drug-induced central nervous system depression

 เป็นการประเมนิความรู้สกึตวัของผู้ป่วย โดยอาจใช้ Glasgow Coma Scale ในการช่วยประเมนิผู้ป่วยได้ 

การประเมนินี้จะช่วยในการตดิตามการรกัษาผู้ป่วยต่อไป

 2. การประเมินสภาพผู้ป่วย (Patient evaluation)
 การประเมนิสภาพผู้ป่วย ประกอบไปด้วยการซกัประวตัแิละการตรวจร่างกาย เพื่อให้ทราบการวนิจิฉยั

และทราบถงึความรนุแรงของสารพษิ

 2.1 การซักประวัติ

 การซกัประวตัผิู้ป่วยสารพษิกไ็ม่แตกต่างจากผู้ป่วยอื่นๆ แต่สิ่งที่ส�าคญัคอืจะต้องให้ทราบถงึชนดิของสาร

พษิที่ผู้ป่วยดงักล่าวได้รบั (substance), ปรมิาณที่ได้รบั (amounts), เวลาที่ได้รบัสารพษินั้น (time), และผู้ป่วยมี

อาการอย่างไรบ้างหลงัจากที่ได้รบัสารพษิดงักล่าว (symptoms) (SATS = Substance, Amounts, Time, Symptoms) 

เพื่อเป็นการง่ายในการซกัประวตัเิพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนควรซกัประวตัติามล�าดบัต่อไปนี้

 1. Who? เป็นการซกัถามถงึว่าผู้ป่วยเป็นใคร อายเุท่าไร มอีาชพีท�าอะไร เคยเจบ็ป่วยด้วยโรคอะไรมา

ก่อนบ้าง ใช้ยาอะไรบ้างเป็นประจ�า มผีู้ป่วยอื่นอกีหรอืไม่ที่มอีาการเหมอืนกบัผู้ป่วย ข้อมูลเหล่านี้มคีวามส�าคญั

ในการค้นหาว่าสารพษิที่ผู้ป่วยได้รบัน่าจะเป็นอะไร ตวัอย่างเช่น ผู้ป่วยโรคซมึเศร้า ใช้ยาต้านเศร้ากลุ่มไตรไซคลกิ      

(tricyclic antidepressants) เป็นประจ�า มาด้วยเรื่องชกักระตกุ ไม่รู้สกึตวั มคีลื่นหวัใจผดิปกต ิ จากการซกัประวตัิ

หากทราบว่าผู้ป่วยใช้ยาในกลุ่มใดเป็นประจ�า ร่วมกบัการตรวจร่างกายและการตรวจคลื่นหวัใจจะท�าให้เราทราบ

ถงึกลุ่มของยาที่ผู้ป่วยได้รบัเกนิขนาดได้ง่ายขึ้น ในกรณทีี่ผู้ป่วยได้รบัพษิแบบเรื้อรงัจากการท�างาน การซกัประวตัิ

ถงึลกัษณะงานที่ท�าจะท�าให้ทราบถงึสารพษิที่ผู้ป่วยน่าจะได้รบัพษินั้นๆ
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 2. What? สารพษิที่ผู้ป่วยได้รบัคอือะไร หากญาตนิ�าสารพษิหรอืภาชนะที่บรรจสุารพษิดงักล่าวมาด้วยก็

จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการรกัษา แต่ต้องพงึระวงัไว้เสมอว่าภาชนะดงักล่าวอาจไม่ได้ใส่สารที่ระบไุว้ตามฉลาก

ข้างขวดกไ็ด้ ตวัอย่างเช่น ผูป่้วยดื่มน�้าในขวดเครื่องดื่มชกู�าลงัยี่ห้อหนึ่งในตูเ้ยน็ โดยเข้าใจว่าเป็นเครื่องดื่มชนดินั้น ๆ 

แต่มาด้วยอาการของพษิจาก cyanide ซึ่งซกัประวตักิลบัไปพบว่าผู้ป่วยผสม potassium cyanide ในขวดดงักล่าว 

แต่ดื่มน�้าผดิขวด เป็นต้น ฉะนั้นการตรวจร่างกายกจ็ะช่วยยนืยนัการซกัประวตัไิปด้วย

 สารพษิบางอย่างผู้ป่วยมกัจะบอกชื่อเป็นกลุ่ม เช่น สารเคมกี�าจดัแมลง (insecticides) มสีารเคมหีลายตวั

ในกลุ่มนี้เช่น organophosphorus, carbamate, pyrithroid ฯลฯ สารเคมกี�าจดัวชัพชื (herbicides) มสีารเคมหีลายตวั

ในกลุ่มนี้เช่น paraquat, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, glyphosate ฯลฯ สารเคมกี�าจดัหนู  (rodenticides) ได้แก่     

warfarin, zince phosphide เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยที่ได้รบัสารพษิในแต่ละชนดิกม็กีารรกัษาที่แตกต่างกนั หากไม่ทราบ

ภาชนะบรรจ ุสหีรอืลกัษณะของสารพษิที่เฉพาะจะช่วยในการค้นหาว่าสารพษิที่ผู้ป่วยได้รบัควรจะเป็น ชนดิใด เช่น 

ผู้ป่วยได้รบัพษิจากสารก�าจดัวชัพชื มลีกัษณะเป็นน�้าสนี�้าเงนิอมเขยีว ซึ่งลกัษณะดงักล่าวเป็นลกัษณะเฉพาะ

ของ paraquat ท�าให้แพทย์สามารถคาดการณ์ได้ว่าผู้ป่วยน่าจะได้รบัสารก�าจดัวชัพชืชนดิ paraquat และร่วมกบั

ตรวจร่างกาย และผลการตรวจทางห้องปฏบิตักิารจะช่วยยนืยนัมากขึ้น

 3. When? ผู้ป่วยได้รบัสารพษิเมื่อไหร่ หรอืญาตพิบผู้ป่วยครั้งสดุท้ายเมื่อไหร่ กส็ามารถประเมนิระยะเวลา

ที่ได้รบัสารพษิอย่างคร่าว ๆ ได้ เนื่องจากเวลาที่ได้รบัสารพษิมคีวามส�าคญัในการประเมนิความรนุแรงของสารพษิ

ที่ผู้ป่วยได้รบั นอกจากนี้ ยงัมผีลต่อการประเมนิผลการวเิคราะห์ตรวจหาสารพษิในผู้ป่วย เช่น ผลการวเิคราะห์

ตรวจหาระดบั paracetamol ในผู้ป่วยรายหนึ่งเท่ากบั 30 มลิลกิรมั/มลิลลิติร หากผลการตรวจนี้เป็นการตรวจหลงั

จากที่ผู้ป่วยได้รบัสารพษิที่ 4 ชั่วโมง แสดงว่าผู้ป่วยได้รบั paracetamol ในปรมิาณน้อยไม่มอีตัราเสี่ยงต่อการเกดิ

ตบัอกัเสบ หากผลนี้เป็นการตรวจวเิคราะห์หลงัจากผู้ป่วยได้รบั paracetamol เกนิขนาดเมื่อ 24 ชั่วโมงผ่านไปแล้ว 

แสดงว่าผู้ป่วยได้รบั paracetamol เกนิขนาดในปรมิาณที่มาก มโีอกาสเสี่ยงต่อการเกดิตบัอกัเสบมาก การให้การ

ดูแลผู้ป่วยใน 2 กรณนีี้จะแตกต่างกนัมาก นอกจากนี้สารพษิหรอืยาบางอย่างจะมผีลท�าให้เกดิการเกดิพษิในระยะ

หลงั (delayed toxicity) ได้ เช่น ผู้ป่วยได้รบั paracetamol เกนิขนาดจะไม่มตีาเหลอืงตวัเหลอืงในวนัแรก แต่จะมี

อาการดงักล่าวในวนัที่ 2 หลงัจากรบัประทานยา และระยะเวลาหลงัจากที่ผู้ได้รบัสารพษิยงัมสี่วนส�าคญัในการ

ตดัสนิใจในการรกัษา เช่น การท�า gastric decontamination จะมปีระโยชน์มากใน 1 ชั่วโมงแรกเท่านั้น

 4. Where? สถานที่ที่พบผู้ป่วย ในบรเิวณดงักล่าวมภีาชนะบรรจสุารพษิ หรอืยาที่สงสยัว่าผู้ป่วยจะได้รบั

สารพษิในบรเิวณดงักล่าวหรอืไม่ หรอืมรี่องรอยการได้รบัอบุตัเิหตอุื่นๆ ร่วมหรอืไม่

 5. How? ปรมิาณสารพษิที่ผู้ป่วยได้รบัมปีรมิาณเท่าไร เช่น ผู้ป่วยให้ประวตักินิสารพษิประมาณ 1 อกึ     

(a single swallow) ในผู้ใหญ่จะประมาณ 1 ช้อนโต๊ะหรอื 15 มลิลลิติร ปรมิาณยาหรอืสารพษิที่ผู้ป่วยได้รบัมผีลใน

การประเมินความรุนแรงและการตัดสินใจในการรักษาของแพทย์ เช่น ผู้ป่วยที่รับประทานยา paracetamol ขนาด
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มากเกนิกว่า 150 มลิลกิรมั/กโิลกรมัใน 24 ชั่วโมงแรก พบว่าการให้ยาต้านพษิคอื N-acetylcysteine มปีระโยชน์ใน

การป้องกนัตบัอกัเสบ ฉะนั้น การให้ยาต้านพษิในผู้ป่วยรายนี้กม็ปีระโยชน์มาก

 หลงัจากที่ผู้ป่วยได้รบัสารพษิ ผู้ป่วยมอีาการอย่างไรบ้าง มอีาเจยีนหรอืไม่ หากพบว่ามอีาเจยีนอาจท�า 

ให้ได้รบัสารพษิปรมิาณน้อยลงจากประวตัทิี่ซกัได้ในเริ่มแรก การซกัประวตัไิด้ว่าผู้ป่วยไม่มอีาการผดิปกต ิไม่ใช่ว่า

ผู้ป่วยไม่ได้รบัพษิจากสารพษินั้น คงต้องระวงัว่าในสารพษิบางอย่างที่ท�าให้เกดิ delayed toxicity เช่น methanol, 

paracetamol, ethylene glycol เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยจะมอีาการในระยะต่อมาได้

 6. Why? เป็นค�าถามที่แพทย์ส่วนใหญ่มกัใช้เป็นค�าถามแรกที่ได้พบผู้ป่วยที่ได้รบัสารพษิ แต่ความจรงิแล้ว

ควรใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ได้รบัยาเกนิขนาดเพื่อฆ่าตวัตาย โดยทั่วไปสาเหตขุองการได้รบั

สารพษิหรอืยาที่เกนิขนาดอาจเกดิจาก

  6.1) ไม่ตั้งใจหรอือบุตัเิหต ุ เช่น ผู้ป่วยกนิน�้าที่อยู่ในขวดที่ไม่ได้ระบ ุ มาด้วยอาการพษิจาก

ไซยาไนด์

  6.2) ตั้งใจ เช่น ในผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตวัตายโดยรบัประทานยาที่เกนิขนาด

  6.3) เป็นความผดิพลาดของการรกัษา (therapeutic error) เช่นผู้ป่วยได้รบัยา chloroquine แทน 

chloramphenical โดยรบัประทานขนาด 1 เมด็วนัละ 3 ครั้งหลงัอาหาร ท�าให้ผู้ป่วยมาด้วยอาการของ chloroquine 

overdose

  6.4) ผู้ป่วยใช้สารเสพตดิ (substance abuse) เช่น ผู้ป่วยใช้ amphetamine เป็นประจ�ามาด้วยอาการ

ของ amphetamine overdose

 การทราบถงึสาเหตขุองการได้รบัสารพษิมสี่วนส�าคญัในการป้องกนัการได้รบัสารพษิครั้งต่อไป เช่น ผู้ป่วย

ที่ได้รบัยาเกนิขนาดโดยสาเหตจุากพยายามฆ่าตวัตาย (attempt suicide) หากไม่มกีารประเมนิว่าผู้ป่วยยงัมคีวาม

คดิที่จะฆ่าตวัตายอกีหรอืไม่ (suicidal idea) และให้ผู้ป่วยกลบับ้านไปโดยยงัไม่แก้ไขปัญหาทางด้านจติใจ ผู้ป่วย

เหล่านี้มกัจะกลบัมาอกีครั้งและอาจได้รบัสารพษิที่รนุแรงกว่าเดมิได้

 2.2 การตรวจร่างกาย

 การตรวจร่างกายในผู้ป่วยที่ได้รบัสารพษิคล้าย ๆ กบัผู้ป่วยจากโรคอื่น ๆ คอืต้องตรวจร่างกายให้ครบ

ทกุระบบ และต้องน�าผลการตรวจที่ปกตแิละผดิปกตมิาร่วมประมวลว่าเข้าได้กบัประวตัทิี่ซกัได้หรอืไม่ หรอืน่าจะ

เป็นสาเหตจุากสารพษิใดมากที่สดุ หากผู้ป่วยหรอืญาตสิามารถให้ข้อมูลแก่แพทย์เกี่ยวกบัยาหรอืสารพษิที่ได้รบั 

จะท�าให้การวางแผนการรกัษาง่ายขึ้น แต่หากไม่สามารถได้ข้อมูลดงักล่าวจากผู้ป่วยหรอืญาต ิ การใช้ toxic syn-

drome ในการช่วยในการวนิจิฉยัแยกโรคในผู้ป่วยที่ไม่ทราบว่าได้รบัสารพษิใด กจ็ะช่วยในการวางแผนการรกัษาผู้

ป่วยให้เหมาะสมต่อไป ซึ่ง toxic syndrome ที่ใช้ในการตรวจร่างกายนั้นเป็น physical toxic syndrome
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 Physical toxic syndrome2-5 ใช้ในรายที่ไม่สามารถซกัประวตัสิารหรอืยาที่ก่อโรค โดยให้รวบรวม

อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยเข้าด้วยกนั และพยายามสรปุว่าอาการและอาการแสดงนั้นน่าจะเข้าได้กบักลุ่ม

ไหนมากที่สดุ ซึ่ง physical toxic syndrome ที่ส�าคญัประกอบด้วย

 ก. Sympathomimetic syndrome

 ข. Cholinergic syndrome

 ค. Anticholinergic syndrome

 ง. Opiate syndrome

 จ. Hyperthermic syndrome

 ก. Sympathomimetic syndrome เป็นกลุ่มอาการที่เกดิจากสารพษิออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท 

sympathetic ท�าให้ผู้ป่วยมาด้วยกลุ่มอาการดงัต่อไปนี้ สบัสน, ความดนัโลหติสูง, หวัใจเต้นเรว็, มไีข้ต�่าๆ, ม่านตา

ขยาย, การเคลื่อนไหวของล�าไส้ลดลง, เหงื่อออกมาก, hyperref lflexia สารพษิหรอืยาที่ท�าให้เกดิอาการดงักล่าวได้แก่ 

amphetamine, ยาอ ี(ectasy, methylenedioxymethamphetamine, MDMA), ยาไอซ์ (ice drug, methamphetamine), 

cocaine, theophylline, ยากลุ่ม decongestants เป็นต้น

 ข. Cholinergic syndrome เป็นกลุม่อาการที่เกดิจากสารพษิที่ออกฤทธิ์กระตุน้การท�างานของ cholinergic 

receptor ซึ่งมผีลต่อระบบประสาทส่วนปลายและส่วนกลางดงันี้ (ดูรูปที่ 1 ประกอบ)

 1. Nicotinic receptor จะท�าให้ผู้ป่วยมาด้วยอาการดงันี้

  1.1 Sympathetic nervous system : ม่านตาขยาย หวัใจเต้นเรว็ ความดนัโลหติสูง หลอดลมขยาย

ตวั การเคลื่อนไหวของล�าไส้ลดลง

  1.2 Neuromuscular junction : fasciculation, กล้ามเนื้ออ่อนแรง

 2. Muscarinic receptor ท�าให้ผู้ป่วยมาด้วยอาการม่านตาหรี่ หวัใจเต้นช้าลง ความดนัโลหติต�า่ หลอดลม

หดตวั การเคลื่อนไหวของล�าไส้เพิ่มขึ้น ถ่ายเหลว คลื่นไส้อาเจยีน น�้าลายมาก น�้าตาไหล

 3. ระบบประสาทส่วนกลางท�าให้ผู้ป่วยมาด้วยอาการตื่นกลวั สบัสน กระวนกระวาย (agitation) ซมึลง ไม่รู้

สกึตวั ชกั

 จะเหน็ว่าอาการที่ muscarinic receptor และ sympathetic-nicotinic receptor นั้นจะขดัแย้งกนั อย่างไรกต็าม 

ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมอีาการ muscarinic receptor เด่น ส่วนอาการที่เกดิจาก sympathetic-nicotinic receptor นั้นมกั

เกดิในช่วงแรกเท่านั้น

 สารพษิที่ท�าให้เกดิกลุ่มอาการที่กล่าวมาข้างต้น เช่น สารก�าจดัแมลงในกลุ่ม organophosphorus และ    

carbamate

 ค. Anticholinergic syndrome เป็นกลุม่อาการที่เกดิจากสารพษิที่ออกฤทธิ์ยบัยั้งการท�างาน cholinergic  

receptor ท�าให้ผู้ป่วยมาด้วยอาการ ผวิแห้ง ตวัแดง (flf  lushing) มไีข้ต�่าๆ ปากแห้ง คอแห้ง ม่านตาขยาย หวัใจเต้นเรว็ 

ปัสสาวะไม่ออก
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(bladder retention) สบัสน เหน็ภาพหลอน (hallucinations) ยาที่ท�าให้เกดิอาการดงักล่าวได้แก่ ยาในกลุ่ม                  

antihistamines, tricyclic antidepressants, antipsychotics, atropine 

 ง. Opiates syndrome ผู้ป่วยที่ได้รบัยาเกนิขนาดในกลุ่มนี้มกัจะมาด้วยอาการม่านตาเลก็ หายใจช้า 

หวัใจเต้นช้า ซมึลง ท้องผูก การเคลื่อนไหวของล�าไส้ลดลง มรี่องรอยการใช้ฉดีสารเสพตดิเข้าที่แขนพบั สารพษิที่

ท�าให้เกดิอาการดงักล่าวข้างต้นได้แก่ ยาในกลุ่ม opiates (เช่น morphine), ยาในกลุ่ม barbiturates (เช่น phenobar-

bital), ยาในกลุ่ม benzodiazepines (เช่น diazepam, clonazepam, midazolam) และ ethanol

 จ. Hyperthermic syndrome6,7 พบในผู้ป่วยที่มาด้วยอาการไข้สูงเป็นอาการน�า ร่วมกบัอาการทาง

ระบบประสาท โดยส่วนใหญ่เกดิจากหลายสาเหตดุ้วยกนั เช่น ยาที่ท�าให้เกดิอาการกลุ่ม sympathetic syndrome, 

anticholinergic syndrome, serotonin syndrome, neuroleptic malignant syndrome แสดงอาการและอาการแสดง

ที่แตกต่างกนัของแต่ละกลุ่มไว้ในตารางที่ 1 โดย serotonin syndrome นั้นเกดิจากยาที่ออกฤทธิ์ท�าให้มกีารหลั่ง

สาร serotonin ที่ปลายประสาทมากขึ้น เช่นยาในกลุ่ม serotonin reuptake inhibitor (เช่น flf luoxetine, flf luvoxamine,         

sertaline, tarsodone) ส่วน neuroleptic malignant syndrome นั้นเกดิจากยาที่ท�าให้มกีารหลั่งของ dopamine ที่ปลาย

ประสาทลดลง เช่นยาในกลุ่ม typical neuroleptic drugs (เช่น haloperidol, chlorpromazine, perphenazine) และ

สามารถพบได้ในผูป่้วยที่ใช้ยากลุม่ atypical antipsychotic drugs (เช่น risperidone, olanzapine, clozapine, quetiapine)

รูปที่	1	แสดงอำกำรแสดงของ	cholinergic	syndrome	8
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 ฉะนั้นหากไม่มขี้อมูลว่าผู้ป่วยได้รบัสารพษิชนดิใด ข้อมูลจากการตรวจร่างกายผู้ป่วยกจ็ะสามารถแบ่ง

กลุ่มผู้ป่วยออกเป็นกลุ่มๆ ดงักล่าวข้างต้น ท�าให้แพทย์สามารถวางแผนในการดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้นได้อย่าง

เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น ผู้ป่วยชายไทยอาย ุ17 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการชกัเกรง็กระตกุทั้งตวั ไม่เคยมปีระวตัชิกั

มาก่อน ตรวจร่างกายพบว่า อณุหภูมริ่างกาย 38 �°C, ความดนัโลหติ 150/95 มลิลเิมตรปรอท, ชพีจร 110 ครั้งต่อ

นาท ี ตรวจร่างกายอื่นๆ อยู่ในเกณฑ์ปกต ิ ยกเว้นการตรวจในระบบประสาทพบม่านตาขนาด 5 มลิลเิมตรทั้ง 2 

ข้าง, hyperreflf lexia แพทย์ได้ตรวจหาสาเหตอุื่น ๆ ไม่พบ คดิว่าอาจเกดิจากได้รบัสารพษิมากที่สดุ จะเหน็ว่าอาการ

ทั้งหมดเข้าได้กบัอาการในกลุ่มของ sympathomimetic syndrome มากที่สดุ ผู้ป่วยรายนี้หลงัจากซกัประวตัเิพิ่มเตมิ

ในภายหลงัพบว่าเป็น amphetamine overdose

 2.3 การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 การส่งตรวจทางห้องปฏบิตักิารในผู้ป่วยที่ได้รบัสารพษินั้น คนทั่วไปมกัจะคดิถงึการส่งตรวจเฉพาะเพื่อ

หาระดบัยาหรอืสารพษิซึ่งส่งได้ในโรงเรยีนแพทย์หรอืโรงพยาบาลใหญ่เท่านั้น อย่างไรกต็าม การส่งตรวจทางห้อง

ปฏบิตักิารทั่วไปบางอย่างกช็่วยในการวนิจิฉยัผู้ป่วยที่ได้รบัสารพษิได้ เช่น การส่งตรวจ complete blood count 

หากพบ basophilic striping จะสามารถช่วยในการวนิจิฉยัผู้ป่วยที่ได้รบัพษิจากตะกั่วได้ ในบทความนี้จะขอกล่าว

ถงึการส่งตรวจทางเคมแีละคลื่นไฟฟ้าหวัใจในการช่วยวนิจิฉยัผู้ป่วยที่ได้รบัสารพษิหรอืยาเกนิขนาดได้

 ก. Laboratory toxic syndrome

 หลังจากที่มีการตรวจร่างกายผู้ป่วยแล้ว อาจยังไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ป่วยได้รับยาหรือสารพิษใด 

การตรวจทางห้องปฏบิตักิารนั้นมปีระโยชน์ช่วยในการวนิจิฉยัแยกโรค การตรวจทางห้องปฏบิตักิารที่ส�าคญั เช่น   

electrolyte, anion gap, osmole gap

 1. ยาหรือสารที่ท�าให้เกิด anion gap metabolic acidosis 2,9,10

 ในผู้ป่วยที่ได้ยาหรอืสารที่ยงัไม่สามารถสรปุได้ว่าเป็นยาหรอืสารใด ควรมกีารตรวจวดั electrolyte หากพบ

ว่ามคี่าของ bicarbonate ลดลง ควรที่จะค�านวณค่า anion gap เพื่อจะสามารถช่วยในการวนิจิฉยัหรอืยนืยนัการ

วนิจิฉยัทางพษิวทิยาได้ จากสมการที่ 1

 สมการที่ 1    

   Anion gap = Na+ − (Cl− + HCO 3
−)

 

 จากสมการข้างต้นจะเหน็ cation นั้นจะมเีฉพาะ Na+ ไม่รวม cation อื่นเช่น K+, Mg+, cationic serum proteins 

ส่วน anion จะคดิเฉพาะ Cl- และ HCO3
- เท่านั้นไม่รวม sulfate, phosphate, organic anions ฉะนั้น anion gap นั้นกเ็ปรยีบ

เหมอืนกบัความแตกต่างระหว่าง unmeasurement ions โดยค่าปกตเิท่ากบั 6 ถงึ 14 มลิลอิคิววิาเลนท์/ลติร หาก 
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ตารางที่ 2 แสดงสารหรอืยาที่ท�าให้เกดิ wide anion gap metabolic acidosis

 2. ยาหรือสารที่ท�าให้ osmole gap เพิ่มขึ้น

 Serum osmole gap เป็นผลตรวจทางห้องปฏบิตักิารที่ใช้ในการช่วยในการวนิจิฉยัผู้ป่วยที่ได้รบัยาหรอืสาร

พษิ โดยเฉพาะสารกลุ่ม alcohol เช่น methanol, ethylene glycol

 การวดั osmotic concentration ในร่างกายนั้น สามารถทั้งในรปูแบบ osmolality (mOsm/kg) หรอื osmolarity 

(mOsm/L) โดย osmolality นั้นสามารถวดัจากเครื่อง osmometer ส่วน serum osmolarity นั้นสามารถค�านวณได้

จากสมการที่ 2

 สมการที่ 2 

 ค่าแตกต่างระหว่าง osmolality ที่วดัได้ กบัค่า osmolarity ที่ค�านวณได้จากสมการที่ 2 โดยไม่ต้องค�านงึถงึ

หน่วยของทั้ง 2 ค่า โดยค่าปกตจิะน้อยกว่า 10  สารหรอืยาที่ท�าให้ osmole gap เพิ่มขึ้นแสดงไว้ในตารางที่ 3 

 Serum Osmolarity = 2(sodium) + BUN+ Glucose                    2.8      18

มกีารเพิ่มขึ้นของ anion gap กว่าค่าปกต ิแสดงว่ามกีารเพิ่มขึ้นของ exogenous (เช่น salicylate) หรอื endogenous 

(เช่น lactate) anion สารหรอืยาที่ท�าให้มกีารเพิ่มขึ้น anion gap ดงัแสดงในตารางที่ 2 

A Alcoholic ketoacidosis 

C Carbon monoxide, Cyanide 

A ASA (aspirin) 

T Toluene 

M Methanol 

U Uremia 

D DKA (Diabetic ketoacidosis) 

P Paraldehyde, Phenphormin 

I   Iron, INH (isoniazid)

L Lactic acidosis 

E Ethylene glycol
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ตารางที่ 3 แสดงสารหรอืยาที่ท�าให้ osmole gap เพิ่มขึ้น

Toxic alcohols

 Ethanol
 Isopropanol
 Methanol
 Ethylene glycol

Drugs and excipients

 Mannitol
 Propylene glycol
 Glycerol
 Osmotic contrast dyes

Other chemicals

 Ethyl ether
 Acetone
 Trichloroethane

Disease or illness

 Chronic renal failure
 Lactic acidosis
 Diabetic ketoacidosis
 Alcoholic ketoacidosis
 Starvation ketoacidosis
 Circulatory shock
 Hyperlipidemia
 Hyperproteinemia

 ข. Electrocardiographic toxic syndrome

 ในผู้ป่วยที่ได้รับยาหรือสารพิษนั้นพบว่าการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนั้นเป็นการตรวจที่ช่วยในการวินิจฉัย

หรอืการวนิจิฉยัแยกโรค โดยที่พบบ่อยนั้นจะพบว่าม ีQT interval หรอืท�าให้เกดิ QRS complex ยาวกว่าปกติ

 1. ยาหรือสารพิษที่ท�าให้เกิด QTc prolong 2,11

 QT interval คอืระยะระหว่างเริ่มต้นของ Q wave ไปถงึสิ้นสดุของ T wave ในคลื่นไฟฟ้าหวัใจ โดยทั่วไป 

QT interval นั้นจะขึ้นกบัอตัราการเต้นของหวัใจ โดยพบว่าผู้ป่วยที่มอีตัราการเต้นของหวัใจช้าจะท�าให้ม ีQT interval
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Antidysrhythmics

 Class IA and class IC drugs
    Class III

Non-antidysrhythmics

 Psychotropics: phenothiazines, haloperidol, atypical antipsychotics 
tricyclic and tetracyclic antidepressants
 Antihypertensives: bepridil, ketanserin
 Antimicrobials: erythromycin, trimethoprim-sulfamethoxazole, 
pentamidine, amantidine, chloroquine
 Antifungals: ketoconazole, itraconazole
    Antihistaminics: terfenadine, astemizole
    Other drugs: cisapride, cocaine, organic phosphorus insecticides, 
arsenic, vasopressin

ยาวผดิปกตไิด้ ฉะนั้นจงึต้องมกีารปรบัระยะของ QT interval โดย QTc = QT/√√RR โดยค่า QTc ยาวผดิปกตใิน

ผู้ชายจะมคี่ามากว่า 450 msec ในผู้หญงิจะมคี่ามากกว่า 470 msec ยาหรอืสารพษิที่ท�าให้เกดิ QT interval ยาว

ผดิปกตนิั้นแสดงไว้ในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงยาหรอืสารพษิที่ท�าให้เกดิ QTc ยาวผดิปกติ

 2. ยาหรือสารพิษที่ท�าให้เกิด QRS complex ยาวผิดปกติ1,2,11

 ยาหรอืสารพษิที่ท�าให้เกดิ QRS complex ยาวผดิปกตนิั้น มกัจะเกดิจากการปิดกั้นที่ Na+ channel หรอื 

phase 0 ของ action potential โดยยาหรอืสารพษิเหล่านี้จะท�าให้ Na+ เข้าเซลล์ช้า เกดิ delay depolarization มผีล

ท�าให้เกดิ QRS complex ยาวผดิปกตติามมา QRS complex ยาวผดิปกตนิั้นพบว่าจะยาวมากกว่า 120 msec หรอื 

3 ช่องเลก็ โดย QRS complex ยาวผดิปกตนิั้นเกดิขึ้นจากหลายสาเหต ุดงัแสดงในตารางที่ 5 และรูปที่ 2 แสดง

คลื่นหวัใจที่มลีกัษณะ QRS complex ยาวผดิปกต ิที่เกดิจากยา amitriptyline 
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ตารางที่ 5 แสดงยาหรอืสารพษิที่ท�าให้เกดิ QRS complex ยาวผดิปกติ1

รูปที่	2		แสดงคลื่นหวัใจที่มลีกัษณะ	QRS	complex	ยำวผดิปกต	ิที่เกดิจำกยำ	amitriptyline	

QRS prolongation with therapeutic dose

 Class1C antidysrhythmic agents: encaimide, f  lacainide 

QRS prolongation primarily with overdose

 Cyclic antidepressants
 Class 1A antidysrhythmic agents: quinidine, procainamide 
 High dose antipsychotics: thioridazine, chlorpromazine
 Antimalarials: quinine, chloroquine 
 Other: digoxin, beta-blockers

Nondrug cause

 Hyperkalemia, hypocalcemia 
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 หลักการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ

การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ

 ในการรกัษาผู้ป่วยที่ได้รบัสารพษินั้นมแีนวทางไม่แตกต่างไปจากการรกัษาโรคอื่นๆ คอืนอกจากให้การ

รกัษาเบื้องต้น (Early management) แล้ว ยงัให้การดูแลรกัษาต่อด้วยการรักษาแบบประคับประคอง (Support-

ive Treatment) และการรักษาแบบจ�าเพาะ (Specifif  ic Treatment) โดยไม่ว่าจะทราบสาเหตทุี่แน่ชดัของการ

เกดิพษิหรอืไม่ การรกัษาแบบประคบัประคองถอืว่าเป็นการรกัษาที่ส�าคญัที่สดุที่จะช่วยให้ผู้ป่วยพ้นจากความเจบ็

ป่วยที่เกดิขึ้น แต่หากภาวะเป็นพษินั้นมกีารรกัษาจ�าเพาะกจ็ะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นได้เรว็ขึ้น หรอืช่วยลดการเกดิภาวะ

แทรกซ้อนจากโรค และท�าให้ผลการรกัษาดขีึ้นกว่าการรกัษาแบบประคบัประคองเพยีงอย่างเดยีว อย่างไรกต็าม 

ในการรกัษาผู้ป่วยที่เน้นแต่การรกัษาแบบจ�าเพาะอย่างเดยีว โดยละเลยไม่ให้การรกัษาแบบประคบัประคองที่ดพีอ 

มกัจะท�าให้ผลการรกัษาไม่ดเีท่าที่ควร ผู้ป่วยอาจจะเกดิภาวะแทรกซ้อนจนอาจเสยีชวีติได้ในที่สดุ

การรักษาแบบประคับประคอง (Supportive Treatment)
 เมื่อผู้ป่วยได้รบัสารพษิหรอืยาเกนิขนาด การช่วยชวีติเบื้องต้นมคีวามส�าคญัโดยเน้นการช่วยระบบหายใจ

และระบบไหลเวยีนโลหติ (airway, breathing, and circulation; ABCs) เพื่อให้ผู้ป่วยพ้นภาวะวกิฤต (รายละเอยีด

หน้า 8) แต่หากผู้ป่วยมอีาการนุแรงต้องให้การรกัษาแบบประคบัประคองต่อ โดยเฉพาะกรณทีี่ผู้ป่วยหวัใจหยดุเต้น 

(cardiac arrest) ให้กู้ชพีตามแนวทางการกู้ชพีขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support) แต่ให้การกู้ชพีนานกว่าการ

กู้ชพีทั่วไปเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มอีายนุ้อย และไม่มโีรคประจ�าตวัมาก่อน มหีลกัฐานว่า ในผู้ป่วยได้รบัพษิที่มี

อาการรนุแรง การกู้ชพีนานขึ้นเป็น 3–5 ชั่วโมงพบว่าผู้ป่วยสามารถรอดชวีติและระบบประสาทยงัดอียู่
1,2

 ผู้ป่วยที่เกดิอาการชกั ให้พจิารณาเลอืกยากลุ่ม benzodiazepines ก่อน แต่ถ้าไม่หยดุชกัจงึให้ยากลุ่ม

barbiturates ต่อ ไม่แนะน�าให้ใช้ยา phenytoin เนื่องจากมกัไม่ได้ผลรวมทั้งอาจเกดิภาวะพษิที่รนุแรงมากขึ้น3

 ผูป่้วยได้รบัพษิที่มคีวามดนัโลหติต�่า พจิารณาให้เป็นสารน�้า crystalloid ทางหลอดเลอืดด�า (10-20 มลิลลิติร./

กโิลกรมั)2 ต้องระวงัอย่าให้ในปรมิาณที่มากเกนิไป เนื่องจากการเกดิพษิจากยาหรอืสารบางอย่างมผีลท�าให้เกดิ

ความดนัโลหติต�่าได้โดยไม่ได้เกดิจากการขาดน�้า

จารุวรรณ ศรีอาภา

ภำควชิำอำยรุศำสตร์

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิดี		มหำวทิยำลยัมหดิล
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 มบีางกรณทีี่แม้จะยงัท�าการกูช้พีอยูแ่ต่ควรพจิารณาให้ยาต้านพษิร่วมด้วยเพื่อช่วยชวีติผูป่้วยอย่างเร่งด่วน 

เช่น การให้ยาต้านพษิ sodium nitrite และ sodium thiosulfate กรณทีี่เกดิพษิรนุแรงจากสาร cyanide หรอืการให้ยา 

atropine กรณเีกดิพษิจากสารก�าจดัแมลงกลุ่ม organophosphorus และ carbamate หรอืพจิารณาให้ยา naloxone  

รกัษาภาวะพษิจากสารกลุ่ม opiate  เป็นต้น  นอกจากนี้ควรพจิารณาให้ยาต้านพษิในกรณขีองผู้ป่วยที่ยงัมคีวาม

ดนัโลหติต�่าอยู่แม้จะให้สารน�้าในปรมิาณที่เพยีงพอแล้ว เช่น การให้ sodium bicarbonate เมื่อเกดิพษิรนุแรงจาก

ยาต้านเศร้ากลุ่มไตรไซคลกิ (tricyclic antidepressants) หรอืในกรณทีี่ผู้ป่วยมภีาวะหวัใจเต้นผดิจงัหวะชนดิร้ายแรง

บางชนดิ2

การรักษาแบบจ�าเพาะ (Specif ific Treatment) 
 การรกัษาแบบจ�าเพาะ (พจิารณาจากรูปที่ 3) สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนตามจลนศาสตร์ของสารพษิได้ดงันี้

 1. ท�าอย่างไรที่จะให้ผู้ป่วยลดการสมัผสักบัสารพษิและด้วยวธิใีด ทั้งนี้เพื่อลดปรมิาณสารพษิที่จะถูกดูด

ซมึเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งขั้นตอนดงักล่าวเรยีกว่า การลดการปนเปื้อน (Decontamination)

 2. หากสารพษินั้นถกูดดูซมึเข้าไปสูร่่างกายและระบบหมนุเวยีนโลหติแล้ว วธิกีารใดจะสามารถเร่งการ ก�าจดั

สารพษิออกจากร่างกายให้มากและเรว็ที่สดุ เรยีกขั้นตอนนี้ว่า การเร่งการขบัออก (Enhanced Elimination) 

 3. ถ้าสารพษินั้นได้เข้าไปที่อวยัวะออกฤทธิ์แล้ว หากมสีารใดที่สามารถยบัยั้งการออกฤทธิ์ของสารพษิได้

หรอืจบักบัสารพษิแล้วเร่งการขบัออกจากร่างกาย เป็นการช่วยให้ผู้ป่วยได้รบัอนัตรายลดลง สารดงักล่าวเรยีกว่า 

ยาต้านพิษ (Antidotes) 

 4. เมื่อผู้ป่วยพ้นจากภาวะเป็นพษิแล้ว ควรจะสบืหาสาเหตกุารเป็นพษินั้นเพื่อช่วยผู้ป่วยไม่ให้ได้รบัสาร

พษิอกี เรยีกว่า การป้องกัน (Prevention)

รูปที่	3		จลนศำสตร์ของสำรพิษและขั้นตอนกำรรักษำแบบจ�ำเพำะ

 Decontamination  Enhanced elimination

 Antidotes Kidney        Gl tract

E
 f
 f
e
c
t
s

- Respiratory

- Eye

- Skin

- Parenteral

- Gl tract

Contamination Distribution Target organs

Circulation Tissue
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 ขั้นตอนที่ 1. การลดการปนเปื้อน (DECONTAMINATION)

 เป็นขั้นตอนที่ส�าคญัในการรกัษาผู้ป่วยระยะแรกที่จะช่วยให้ผู้ป่วยไม่เกดิภาวะเป็นพษิ ซึ่งการให้การรกัษา

ขึ้นอยู่กบัทางที่ผู้ป่วยได้รบัพษิ (route of exposure) ดงันี้

 1.1 ได้รับทางผิวหนัง (Dermal Exposure)

 ให้ผู้ป่วยถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนสารเคมอีอกทนัท ี ล้างตามตวั ตามซอกต่างๆและส่วนของผวิหนงั

ที่เป็นรอยพบัด้วยน�้าสะอาดโดยให้น�้าไหลผ่าน ถ้าสารนั้นเป็นพวกน�้ามนัหรอืไฮโดรคาร์บอนควรใช้สบู่อ่อนๆร่วม

ด้วย เพื่อชะล้างสารเคมอีอกให้มากที่สดุ  บางกรณสีามารถล้างด้วยสารละลายที่มคีณุสมบตัจิ�าเพาะกบัสารเคมี

นั้นๆเพื่อลดการปนเปื้อนหรอืลดการดูดซมึสารเคมเีข้าสู่ร่างกายได้ดกีว่าน�้า เช่น กรณสีมัผสัสาร phenol ให้ล้าง

ด้วย isopropyl alcohol หรอื polyethylene glycol น�้าหนกัโมเลกลุ 400 (PEG 400)4

 1.2 ได้รับทางตา (Eye Exposure)

 ล้างตาทนัทดี้วยน�้าสะอาด หรอืน�้าเกลอือย่างน้อย 20 นาที5  โดยให้แหวกหนงัตาของผู้ป่วยหรอือาจใช้

เครื่องมอืถ่างตา (lid retractor) และอาจพจิารณาหยอดยาชาก่อน เพื่อให้สามารถล้างสารเคมอีอกจากตาให้มาก

ที่สดุ  กรณสีารที่ได้รบัเป็นกรดหรอืด่างควรล้างนานขึ้นอาจถงึ 1-2 ชั่วโมง2  หรอืจน  pH ใน conjunctival sac ปกติ5  

คอื ประมาณ 6.5-7.6 ซึ่งการทดสอบ pH ให้ท�าหลงัหยดุล้างตาแล้วประมาณ 10 นาท ี  

 1.3 ได้รับทางการหายใจ (Inhalation Exposure)

 ย้ายผู้ป่วยออกมาอยู่ในที่ที่มอีากาศถ่ายเทสะดวก ให้สงัเกตอาการของการมเียื่อบทุางเดนิหายใจบวม ถ้า

ผู้ป่วยมอีาการรนุแรงให้ท�าการช่วยหายใจ ห้ามใช้วธิกีารช่วยหายใจแบบปากต่อปาก เพราะอาจเป็นอนัตรายแก่ผู้

ช่วยชวีติเองได้  ให้ใช้เครื่องมอืในการช่วยหายใจ ให้ออกซเิจน หรอืใส่ท่อช่วยหายใจ 

 1.4 ได้รับทางปาก (Oral Exposure)

 การเลอืกวธิใีห้การรกัษากรณไีด้รบัทางปากนั้น ให้พจิารณาร่วมกบัประวตั ิชนดิและปรมิาณของสารพษิที่

กนิ เวลาหลงัจากกนิแล้วมาโรงพยาบาล รวมทั้งอาการของผู้ป่วย เพื่อให้ได้ผลการรกัษาที่ดแีละลดภาวะแทรกซ้อน

ที่เกดิจากการท�าแต่ละวธิ ี

 ก. การล้างสารพิษด้วยการใส่สายสวนกระเพาะอาหาร (Gastric Lavage)6-7  

 ประโยชน์จากการรกัษาด้วยวธินีี้ไม่ชดัเจน ดงันั้น พจิารณาใส่สายสวนกระเพาะอาหาร (orogastric หรอื                  

nasogastric tube) เพื่อล้างสารพษิออกด้วยน�้าประปา หรอืใช้   normal saline  โดยเฉพาะในเดก็เลก็  ในกรณผีู้ป่วยได้รบั

สารพษิที่รนุแรงต่อชวีติ หรอืได้รบัในปรมิาณที่ท�าให้เกดิอนัตรายต่อชวีติภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลงัจากกนิ หากผู้ป่วย

ไม่รู้สกึตวั หรอืได้รบัสารที่มฤีทธิ์กดระบบประสาท จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจก่อนจงึจะใส่สายสวนกระเพาะอาหาร  

แต่ห้ามใช้วธินีี้หากได้รับสารกัดกร่อน (เช่น กรด, ด่าง หรือสารที่มีฤทธิ์ระคายเคืองสูง ยกเว้น กรณีที่กินกรดกัด
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แก้วหรือกรดกดักระจก (hydrof lfluoric acid)8, สารก�าจดัวชัพชืพาราควอท (paraquat)9) และสารฟีนอล (phenol) หรอื

กรณไีด้รบัสารกลุ่มไฮโดรคาร์บอน (เช่น น�้ามนัก๊าด, น�้ามนัสน) หรอืในผู้ที่เสี่ยงต่อการเกดิภาวะเลอืดออกหรอื

กระเพาะอาหารทะล ุ(เช่น มแีผลผ่าตดัเก่า)

 ข. การให้ผงถ่านกัมมันต์เพียงครั้งเดียว (Single-dose Activated Charcoal)

 เป็นการใช้ผงถ่านกมัมนัต์ (activated charcoal) ที่ถูกเตรยีมด้วยวธิพีเิศษให้มพีื้นที่ผวิมากเพื่อดูดซบัสาร

พษิไม่ให้ถูกดูดซมึเข้าสู่ร่างกาย โดยให้พจิารณาท�าเมื่อผู้ป่วยได้รบัสารพษิที่สามารถถูกดูดซบัด้วยผงถ่านกมัมนัต์

ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลงัจากได้รบั10-11 หรอืไม่เกนิ 4 ชั่วโมงโดยเฉพาะกรณทีี่สารพษินั้นมคีณุสมบตัทิ�าให้การดูด

ซมึช้าลง  เช่น ได้รบัสารที่มฤีทธิ์ anticholinergic ได้แก่ ยากลุ่ม antihistamine, ยาต้านเศร้ากลุ่มไตรไซคลกิ เป็นต้น 

 ขนาดของผงถ่านกมัมนัต์ที่ให้ คอื ในเดก็ให้ 1 กรมั/กโิลกรมั ส่วนผู้ใหญ่ให้ 50-100 กรมั

 ห้ามให้ผงถ่านกมัมนัต์ ในกรณีต่อไปนี้คือ ไม่มีการป้องกันระบบทางเดินหายใจและผู้ที่มีกายภาคของ

ระบบทางเดนิอาหารผดิปกต,ิ ได้รบัสารกดักร่อนและสารกลุ่มไฮโดรคาร์บอน, หรอืได้รบัสารพษิชนดิที่ไม่ถูกดูดซบั

ด้วยผงถ่านกมัมนัต์ เช่น แอลกอฮอล์ทกุชนดิ, โลหะหนกั, ยาลเิธยีม (lithium)

 ค. การล้างสารพิษตลอดล�าไส้ (Whole Bowel Irrigation)

 เป็นการให้สารละลายอเิลค็โตรไลต์ของโพลเีอทธลินีไกลคอล (polyethylene glycolelectrolyte lavage solution, 

PEG-ELS) ที่มนี�้าหนกัโมเลกลุสูงมากกว่า 3000 ดาลตนั ทางสายสวนกระเพาะอาหารจนกระทั่งผู้ป่วยถ่ายอจุจาระ

เป็นน�้าใส ซึ่งการพิจารณาท�าการล้างสารพิษตลอดล�าไส้นั้นจะมีประโยชน์เมื่อมีข้อบ่งชี้เฉพาะบางกรณีเพื่อลด

ปรมิาณสารพษิจากระบบทางเดนิอาหารเท่านั้น 

 รายละเอยีดเกี่ยวกบัการให้ PEG-ELS ข้อบ่งชี้ ขนาดและวธิใีช้ อยู่ในหน้า 52

 

 ขั้นตอนที่ 2. การเร่งการขับออก  (ENHANCED ELIMINATION)

 เป็นการเพิ่มกระบวนการก�าจดัสารพษิออกจากร่างกายจากที่มอียูเ่ดมิตามธรรมชาต ิ เช่น ทางไตและระบบ

ทางเดนิอาหาร ด้วยเทคนคิพเิศษต่างๆ ซึ่งมวีธิกีารและข้อบ่งชี้แตกต่างกนั ดงันี้

 2.1 การให้ผงถ่านกัมมันต์แบบซ�้าๆ (Multiple Doses of Activated Charcoal) 2,12

 พจิารณาใช้เฉพาะในกรณทีี่สารที่ได้รบัมคีณุสมบตั ิenterohepatic recirculation หรอื enteroenteric circulation

โดยผงถ่านกมัมนัต์จะไปจบักบัสารเหล่านี้แล้วขดัขวางไม่ให้มกีารดูดซมึกลบัสู่กระแสโลหติ ซึ่งสารที่มคีณุสมบตันิี้

ได้แก่ ยา carbamazepine, dapsone, phenobarbital, quinine, theophylline อย่างไรกต็าม วธินีี้อาจจะมปีระโยชน์

หากผู้ป่วยได้รบัยาที่มรีูปแบบออกฤทธิ์ช้า (sustained release drugs)  ในปรมิาณมาก2 และยงัมยีาอกีหลายชนดิที่

แม้จะถกเถยีงกนัถงึประโยชน์ที่ได้ แต่อาจจะพจิารณาให้ถ้าขนาดที่ได้มอีนัตรายต่อชวีติ ได้แก่ amitriptyline, digoxin, 

phenytoin, phenylbutazone12 
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 ขนาดผงถ่านกมัมนัต์เริ่มต้นที่แนะน�าให้ใช้ คอื ในเดก็ให้ 1 กรมั/กโิลกรมั ผู้ใหญ่ให้ 50-100 กรมั หลงัจาก

นั้นให้ซ�้าในขนาด 25 กรมั (0.5 กรมัต่อกโิลกรมั ในเดก็) ทกุ 4-6 ชั่วโมง เป็นเวลาประมาณ 12-24 ชั่วโมง ขึ้นกบั

ปรมิาณหรอืขนาดสารพษิที่ได้รบัจนกว่าอาการของผู้ป่วยดขีึ้น

 2.2 การท�าให้ปัสสาวะเป็นด่างอ่อน (Urine alkalinization)2

 เป็นการเร่งการขับออกทางปัสสาวะโดยท�าให้ยาที่เป็นกรดอ่อนแตกตัวมากขึ้นในปัสสาวะที่ถูกท�าให้เป็น

ด่างอ่อน ท�าให้ยานั้นถูกขบัออกทางไตมากขึ้น ใช้ในกรณไีด้รบัพษิจากยาที่มฤีทธิ์เป็นกรดอ่อนได้แก่ salicylate, 

phenobarbital, methotrexate เป็นต้น  วธิที�าโดยให้ sodium bicarbonate 1-2 มลิลอิคิววิาเลนท์ต่อกโิลกรมั ฉดี

ทางหลอดเลอืดด�า จากนั้นให้อย่างต่อเนื่องทางหลอดเลอืดด�าจน pH ในปัสสาวะอยู่ระหว่าง 7.5-8.5 อย่างไรกต็าม 

การรกัษาด้วยวธินีี้มโีอกาสเกดิภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย เช่น ความไม่สมดลุของเกลอืแร่ หวัใจวายหรอืน�้าท่อมปอด

เมื่อได้รบัสารน�้าในอตัราสูง  ดงันั้นให้พจิารณาท�าเมื่อมขี้อบ่งชี้และเฝ้าตดิตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชดิ

 2.3 การใช้เครื่องมือเพื่อเร่งการขจัดสารพิษ (Extracorporeal removal techniques)

 ได้แก่ การฟอกโลหติด้วยเครื่องไตเทยีม (hemodialysis) และการก�าซาบโลหติด้วยแกนผงถ่าน (hemoperfusion) 

จะเลอืกท�าวธิดีงักล่าวได้ สารที่ได้รบัจะต้องกระจายอยู่ในระบบไหลเวยีนโลหติเป็นส่วนใหญ่ นั่นคอืจะต้องมคี่า

ปรมิาตรการกระจายตวัต�่า (volume of distribution น้อยกว่า 1 ลติร/กโิลกรมั)  นอกจากนี้ต้องมคีณุสมบตัจิ�าเพาะ

เพิ่มเตมิ หากจะเลอืกท�า hemodialysis ต้องเป็นสารที่ละลายน�้าได้ดี มีน�้าหนักโมเลกุลน้อยกว่า 500 ดาลตันและ

อัตราการจับกับโปรตีนต�่า เช่น methanol, lithium หรือ salicylates ในขณะที่สารที่จะท�า hemoperfusion ได้ต้องถูก

ดูดซบัได้ดดี้วยผงถ่านกมัมนัต์ อย่างไรกต็าม วธิกีารเหล่านี้มขี้อจ�ากดัคอื จะต้องมเีครื่องมอื เช่น เครื่องฟอกโลหติ 

แกนผงถ่าน, ค่าใช้จ่ายสงูและมโีอกาสเกดิภาวะแทรกซ้อนได้  ปัจจบุนัในการรกัษาผูป่้วยทางพษิวทิยาในประเทศไทย

ด้วยเทคนคินี้จงึใช้วธิ ีhemodialysis เมื่อมขี้อบ่งชี้เท่านั้น 

 2.4 การใช้ออกซิเจนความดันสูง (hyperbaric oxygen, HBO)

 เป็นการให้ออกซเิจนในปรมิาณมากเพื่อให้มคีวามดนัของอากาศมากกว่าความดนัอากาศปกต ิ จะสามารถ 

เร่งการก�าจดัก๊าซพษิออกจากร่างกายได้เรว็ขึ้น ใช้รกัษากรณเีกดิพษิรนุแรงจากก๊าซ carbon monoxide (CO) โดยถ้า

ให้ออกซเิจนในปรมิาณ 2.5 บรรยากาศสมับูรณ์ (atmospheric abosulute, ATA)  จะท�าให้ค่าครึ่งชวีติของ CO ลด

ลงจาก 250 นาทเีหลอื 22 นาทเีท่านั้น  มกีารใช้ HBO ในการรกัษาผู้ป่วยเป็นพษิจาก cyanide, hydrogen sulfif ide, 

และ carbon tetrachloride แต่ยงัไม่ได้ข้อสรปุถงึประโยชน์ที่ชดัเจน5
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 ขั้นตอนที่ 3.  การให้ยาต้านพิษ (ANTIDOTES)

 มสีารพษิเพยีงไม่กี่ชนดิเท่านั้นที่มยีาต้านพษิที่จ�าเพาะ  โดยสามารถแบ่งยาต้านพษิออกเป็นกลุ่มตามการ

ออกฤทธิ์ได้ดงันี้

 3.1 ยาต้านฤทธิ์ที่จ�าเพาะ ออกฤทธิ์โดยการต้านฤทธิ์กบัสารพษิโดยตรง โดยการแย่งจบักบั receptor 

ของสารพิษโดยตรง เช่น ยาต้านพิษ naloxone และ flf lumazenil แข่งกับยากลุ่ม opiates และ benzodiazepines 

จับกับ receptors จ�าเพาะ หรอื ยาต้านพิษ pralidoxime (2-PAM) จะเร่งการแยกตวัของสารก�าจดัแมลงกลุ่ม organ-

ophosphorus กบัเอน็ซยัม์ acetylcholinesterase ท�าให้เอน็ซยัม์กลบัมาท�าหน้าที่ท�าลาย acetylcholine ได้ตามปกต ิ

(รายละเอยีดของยา pralidoxime หน้า 38)

 3.2 ยาต้านตามสรีระการออกฤทธิ์ ใช้เพื่อต้านผลของการออกฤทธิ์ของสารพษิ เช่น การใช้ยาต้านพิษ 

atropine แก้ฤทธิ์ muscarinic cholinergic ของสารก�าจดัแมลงกลุ่ม organophosphorus และ carbamate (รายละเอยีด

ของยา atropine หน้า 35)  หรอืกรณกีารใช้ยา benztropine หรอื diphenhydramine แก้อาการ dystonia  ที่เกดิจาก

ยากลุ่ม neuroleptics

 3.3 ยาต้านพิษโดยดึงสารพิษออกจากจุดที่ออกฤทธิ์  เช่น ยาต้านพิษ sodium nitrite13 จะท�าให้     

ferrous  ion ใน hemoglobin ถูกเปลี่ยนเป็น ferric ion เพื่อแย่ง cyanide ออกมาจาก cytochrome ใน mitochondria 

ท�าให้ขบวนการ electron transport กลบัมาท�างานได้ตามปกต,ิ หรอืกรณกีารให้ยา digitalis Fab fragment14 และ 

botulinum antitoxin14  ซึ่งเป็น antibody ที่จ�าเพาะเพื่อจบักบัยา digitalis และ botulinum toxin ตามล�าดบั รวมทั้ง

กรณกีารให้เซรุ่มต้านพษิงูด้วย (รายละเอยีด หน้า 29)

 3.4 ยาต้านฤทธิ์โดยเร่งการก�าจัดยา  ยากลุ่มนี้ไม่มฤีทธิ์ในการต้านฤทธิ์ของสารพษิโดยตรง แต่มคีวาม

จ�าเพาะในการจบักบัสารพษิแต่ละชนดิ แล้วเร่งให้มกีารขบัออกจากร่างกายต่อไป เช่น ยา D-penicillamine ช่วยใน

การก�าจดัตะกั่วและสารหนูออกจากร่างกาย, ยา deferoxamine ใช้รกัษาภาวะเป็นพษิจากเหลก็, ยา dimercaprol 

(BAL)13, และยา calcium disodium edetate14  ใช้รกัษาภาวะเป็นพษิจากตะกั่ว

 3.5  ยาต้านพิษกลุ่มอื่นๆ ยากลุ่มนี้มกีลไกการออกฤทธิ์แตกต่างจาก 4 กลุ่มข้างต้น เช่น N-acetyl-

cysteine (รายละเอยีด หน้า 42), methylene blue13, sodium thiosulfate13   และยาต้านพษิดงัตวัอย่างในตารางที่ 6   
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ตารางที่ 6   ตวัอย่างยาต้านพษิ สารพษิและกลไกการออกฤทธิ์

 การพิจารณาให้ยาต้านพิษจะต้องค�านึงถึงผลที่จะได้รับเทียบกับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ส่วนขนาดที่ให้

เนื่องจากยาต้านพษิ 2 กลุ่มแรกนั้นไม่มผีลให้มกีารก�าจดัสารพษิเพิ่มขึ้น แต่ขดัขวางไม่ให้สารพษิออกฤทธิ์ได้  ดงั

นั้นขนาดที่เหมาะสมคอื ขนาดยาที่ต้านฤทธิ์ของสารพษิได้หมดโดยที่ไม่มผีลข้างเคยีง  ส�าหรบัใน 3 กลุ่มหลงัยาที่

ให้มกัจะมขีนาดแนะน�าไว้แล้ว

 

 ขั้นตอนที่ 4. PREVENTION

 เมื่อรกัษาผู้ป่วยจนปลอดภยัจากภาวะเป็นพษิแล้ว ควรหาสาเหตขุองการได้รบัสารพษิ ทั้งนี้เพื่อหาวธิี

ป้องกนัไม่ให้ผู้ป่วยต้องเกดิภาวะเป็นพษิซ�้าขึ้นอกี  

 

  สรุป ในการรกัษาผู้ป่วยที่ได้รบัสารพษิ แนวทางการรกัษาและการจะเลอืกใช้วธิใีดในแต่ละขั้นตอนขึ้นอยู่

กบัชนดิของสารพษิ เวลาที่ผู้ป่วยมาโรงพยาบาล และความเหมาะสมที่เป็นไปได้ในแต่ละสถานการณ์และมผีลข้าง

เคยีงจากการรกัษาน้อยที่สดุ เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นส�าคญั

N-acetylcysteine (NAC)  Paracetamal    เสรมิ glutathione ในการก�าจดั

        toxic metabolite

Methylene blue  Methemoglobinemia   Coenzyme for methemoglobin

        reductase (diaphorase II)

Sodium thiosulfate   Cyanide    Donate sulfur to form thiocyanate

Folinic acid  Methotrexate   Bypass folic acid metabolism

Fomepizole Ethylene glycol   Alcohol dehydrogenase inhibitor

  Methanol

Hydroxocobalamin   Cyanide    Bind with cyanide ion to form

        cyanocobalamin

Pyridoxine (Vit B6)  Isoniazid    Pyridoxine supplement

Vitamin K1 (Phytonadione)  Warfarin    Co-factor for coagulation factors

        Long-acting anticoagulant  II, VII, IX, X synthesis

ยาต้านพิษ สารพิษ กลไกการออกฤทธิ์
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เซรุ่มต้านพิษงู

 งูพิษกัดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทยมาโดยตลอด จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข     

พบว่ามอีบุตักิารณ์ผู้ป่วยถูกงูกดัประมาณ 7,000-8,000 รายต่อปี1 ซึ่งในจ�านวนนี้มทีั้งที่เป็นงูพษิ และงูที่ไม่มพีษิ แต่

ส่วนใหญ่เป็นงูที่ไม่ทราบชนดิ

 งูพษิที่พบบ่อยและเป็นปัญหาทางสาธารณสขุของประเทศไทยได้แก่

 งูที่มีพิษต่อระบบประสาท

 1. งูเห่า (Monocled cobra, Naja	kaouthia), งูเห่าพ่นพิษ (Spitting cobra, Naja	siamensis)

 2. งูจงอาง (King cobra, Ophiophagus	hannah)

 3. งูสามเหลี่ยม (Banded krait, Bungarus	fasciatus)

 4. งูทับสมิงคลา (Malayan krait, Bungarus	candidus)

 พิษของงูกลุ่มนี้จะไปจับกับแผ่นเชื่อมประสาทสั่งการและกล้ามเนื้อ (neuromuscular junction) โดยพิษ

งูเห่า งูจงอาง จะไปจับกับตัวรับด้านกล้ามเนื้อ (post-synapse) และพิษงูสามเหลี่ยม งูทับสมิงคลาจะจับกับปลาย

ประสาท (pre-synapse) ท�าให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นอัมพาต หยุดหายใจ

 งูที่มีพิษต่อระบบโลหิต

 1. งูแมวเซา (Russell’s viper, Daboia	russelii) 

 2. งูกะปะ (Malayan pit-viper, Calloselasma	rhodostoma)

 3. งูเขียวหางไหม้ (Green pit-viper, Trimeresurus	spp)

 พิษของงูกลุ่มจะออกฤทธิ์กระตุ้นการท�างานของปัจจัยการจับเป็นลิ่มเลือด (coagulation factors) โดยที่พิษ

ของงูแมวเซาจะกระตุ้น Factor X แต่พิษของงูกะปะและงูเขียวหางไหม้จะกระตุ้นไฟบริโนเจน (fif   ibrinogen, Factor I)  

จากการกระตุน้ดงักล่าว จะท�าให้ปัจจยัการจบัเป็นลิ่มเลอืดในร่างกายลดลงอย่างมาก ท�าให้เกดิภาวะเลอืดออกง่าย

(Snake antivenoms)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุชัย สุเทพารักษ์ 

ภำควชิำอำยรุศำสตร์	

คณะแพทยศำสตร์		จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั
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 งูที่มีพิษต่อกล้ามเนื้อ

 ได้แก่ งูทะเล ซึ่งเป็นงูในวงศ์ย่อย Laticaudinae และ Hydrophiinae เป็นงูที่มีพิษต่อระบบประสาทเช่น

เดียวกับงูเห่า และมีพิษท�าลายกล้ามเนื้อด้วย ท�าให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อลายสลายตัว (rhabdomyolysis) และภาวะ

โพแทสเซียมสูงในเลือด (hyperkalemia)

 

 ปัจจุบันสถานเสาวภา สภากาชาดไทยได้ผลิตเซรุ่มต้านพิษงู แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

 1. เซรุ่มต้านพิษงูเฉพาะชนิด (Monovalent antivenom) มี 7 ชนิด คือ เซรุ่มต้านพิษงูเห่า (ใช้แก้

พิษงู Naja	kaouthia), เซรุ่มต้านพิษงูจงอาง, เซรุ่มต้านพิษงูสามเหลี่ยม, เซรุ่มต้านพิษงูทับสมิงคลา, เซรุ่มต้านพิษงู

แมวเซา, เซรุ่มต้านพิษงูกะปะ, เซรุ่มต้านพิษงูเขียวหางไหม้ (ใช้แก้พิษงู Trimeresurus	albolabris)

 2. เซรุ่มต้านพิษงูรวม (Polyvalent antivenom) ผลิตจากการน�าพิษงูหลายชนิดไปกระตุ้นในม้าตัว

เดียว มี 2 ชนิด2 คือ 

 เซรุ่มต้านพิษงูรวมระบบประสาท (Neuro polyvalent snake antivenom) ใช้แก้พิษงูเห่า งูจงอาง งูสามเหลี่ยม 

และงูทับสมิงคลา

 เซรุ่มต้านพิษงูรวมระบบโลหิต (Hemato polyvalent snake antivenom) ใช้แก้พิษงูแมวเซา งูกะปะ และงู

เขียวหางไหม้

Immunoglobulin F(ab’)2

Fab

Fc

Pepsin cleavage

s-s s-s

s-s
s-s

s-s s-s

s-s
s-s

s-s s-s

s-s
s-s

รูปที่	4	แสดงเซรุ่มต้ำนพิษงูที่เป็น	F(ab’)
2
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เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์

 เซรุ่มต้านพษิงู (snake antivenoms, snake antivenins, anti-snake venoms) เป็นโปรตนีที่ได้สกดัมาจากเลอืด

ของม้าที่ได้รบัการกระตุ้นด้วยพษิงู ส่วนประกอบที่ส�าคญัคอือมิมูโนโกลบูลนิจ ี (immunoglobulin G) ซึ่งเซรุ่มที่ผลติ

โดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย จะใช้เปปซนิตดัส่วน Fc กลายเป็น F(ab’)
2
 (รูปที่ 4) การตดัส่วน Fc ท�าให้ลด

อตัราการเกดิอาการข้างเคยีงที่รนุแรง และการที่ยงัคง F(ab’)
2
  ไม่ใช่เป็น F(ab) ท�าให้ร่างกายก�าจดัเซรุ่มได้ไม่เรว็

มาก ท�าให้เซรุ่มออกฤทธิ์ในร่างกายได้นาน มรีะยะครึ่งชวีติประมาณ 28 ชั่วโมง3

 กลไกการออกฤทธิ์: F(ab’)
2
  จะจบักบัพษิงูในกระแสเลอืด และท�าให้พษิงูหมดฤทธิ์ (neutralization)

ข้อบ่งใช้ 

 กรณีงูพิษต่อระบบประสาท มขี้อใดข้อหนึ่งในต่อไปนี้4

 1. การมกีล้ามเนื้ออ่อนแรง เริ่มตั้งแต่มหีนงัตาตก ไม่ต้องรอให้มภีาวะหายใจล้มเหลว

 2. สงสยังูทบัสมงิคลา หรอื งูสามเหลี่ยมกดั ควรให้เซรุ่มทนัททีี่วนิจิฉยัได้แม้ยงัไม่มอีาการ เพราะมฤีทธิ์

ท�าลายปลายประสาทท�าให้ฟื้นตวัช้ามากถ้าให้เซรุ่มหลงัมอีาการ

 งูที่มีพิษผลต่อระบบโลหิต มขี้อใดข้อหนึ่งในต่อไปนี้4

 1. มเีลอืดออกตามระบบ

 2. Venous clotting time (VCT)  นานกว่า 20 นาท ีหรอื unclotted 20-minute whole blood clotting test 

(20WBCT)(5)  หรอื ม ีprothrombin time (PT) ยาวกว่าปกต ิหรอื ค่า International normalized ratio (INR) มากกว่า 1.26

 3. เกลด็เลอืดต�่ากว่า 50,000/mm3

 4. มอีาการปวดบวมเฉพาะที่อย่างรนุแรง ซึ่งอาจเกดิ compartmental syndrome 

 การท�า VCT แบบหลอดแก้ว 3 หลอด ให้ท�าเฉพาะในโรงพยาบาลที่มหี้องปฎบิตักิารที่เชื่อถอืได้ การท�า 

VCT ในห้องฉกุเฉนิ หรอืการท�าข้างเตยีง ให้ใช้ 20WBCT คอื การเจาะเลอืดผู้ป่วย 2 มลิลลิติรใส่ในหลอดแก้วที่

สะอาดตั้งทิ้งไว้ที่อณุหภูมหิ้อง 20 นาท ี แล้วมาดูว่าเลอืดมกีารแขง็ตวัหรอืไม่5 ถ้าไม่แขง็ตวัแสดงว่าม ี prolonged 

VCT โดยวธีกีารนี้มคีวามไวร้อยละ 85.7 ความเฉพาะเจาะจงร้อยละ 95.8  เมื่อเทยีบระดบัไฟบรโินเจน <100 

มลิลกิรมั/เดซลิติร6

 INR ที่มากกว่า 1.2 มคีวามไวร้อยละ 85.7 ความเฉพาะเจาะจงร้อยละ 95.6 เมื่อเทยีบระดบัไฟบรโินเจน 

<100 มลิลกิรมั/เดซลิติร6
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ข้อห้ามใช้ 

 ไม่มขี้อห้ามใช้7

ข้อควรระวัง

 ผู้ป่วยที่มีประวัติชัดเจนว่ามีอาการแพ้อย่างรุนแรงต่อผลิตภัณฑ์จากเซรุ่มม้า หรือต่อเซรุ่มต้านพิษงู7 

พจิารณาให้ยาแก้แพ้ในกลุ่มยาต้านฮสีตามนีก่อนการให้เซรุ่มต้านพษิงู

อาการอันไม่พึงประสงค์

 บางครั้งมอีาการปวดบรเิวณที่ฉดียา มผีื่นคนั และ อาจมไีข้

 ปฏกิริยิาที่รนุแรงในระยะต้น (early reaction) เกดิขึ้นขณะก�าลงัรบัเซรุ่ม หรอืภายในระยะเวลาสั้น ๆ  หลงัรบั

เซรุ่มหมด8 ได้แก่ ผื่นลมพษิ หน้าบวม หายใจไม่สะดวก หลอดลมหดเกรง็ ความดนัโลหติตก  ซึ่งอาการดงักล่าวนี้

พบได้ร้อยละ 3.5 และมคีวามดนัโลหติตกเพยีงร้อยละ 1.29 ถ้ามอีาการดงักล่าวให้รกัษาตามอาการ โดยการให้ยา

ต้านฮสิตามนี ยาอะดรนีาลนิ

 ปฎกิริยิาที่รนุแรงในระยะหลงั (late reaction) เกดิขึ้นที่ 1-2 สปัดาห์หลงัได้รบัเซรุ่ม ได้แก่  อาการไข้ ปวด

ข้อ ผื่นตามร่างกาย มกัไม่มอีาการรนุแรง ให้การรกัษาตามอาการ รวมทั้งการให้ยาสเตอรอยด์ถ้าจ�าเป็น

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

 ไม่มี

ขนาดและวิธีใช้

 ยงัไม่ค่อยมกีารศกึษาขนาดของเซรุ่มต้านพษิงูที่ใช้ ข้อมูลได้จากฤทธิ์การต้านพษิของเซรุ่มและปรมิาณพษิ

ของงูแต่ละชนดิ ได้เป็นแนวทางดงันี้

 เซรุ่มต้านพษิงูเห่า ใช้ 10 ขวดเลก็ (vial)10 เซรุ่มต้านพษิงูจงอาง 10 vials เซรุ่มต้านพษิงูทบัสมงิคลา 5 vials 

เซรุ่มต้านพษิงูสามเหลี่ยม 10 vials และเซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบประสาท 10 vials 

 เซรุ่มต้านพษิงูแมวเซาใช้ 3-5 vials11 เซรุ่มต้านพษิงูกะปะ 3-5 vials เซรุ่มต้านพษิงูเขยีวหางไหม้ 3 vials12 

และเซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบโลหติ 5 vials

 ขนาดเซรุ่มที่ใช้ในผู้ป่วยเด็ก หรือสตรีมีครรภ์ เหมือนในผู้ป่วยทั่วไป ไม่ต้องลดขนาด
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 ไม่จ�าเป็นต้องท�าการทดสอบทางผวิหนงั (skin test) ก่อนให้เซรุ่ม เพราะมอีตัราการเกดิอาการข้างเคยีงที่

รนุแรงต�่า รวมทั้งการทดสอบทางผวิหนงัไม่สามารถท�านายการเกดิอาการข้างเคยีงได้9

 วธิกีารใช้คอื หยดทางหลอดเลอืดด�าภายใน 30 นาท ี ถ้ามปีัญหาเรื่องปรมิาตรสารน�้า อาจให้ภายใน 

1 ชั่วโมง ระหว่างการให้ยาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ต้องเฝ้าดูอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และ

สามารถเข้าถงึยาที่จ�าเป็นต่อการรกัษาอาการข้างเคยีง ทั้งนี้เพื่อที่จะตรวจพบและรกัษาอาการข้างเคยีงที่รนุแรงได้

อย่างรวดเรว็

  เซรุ่มจะออกฤทธิ์ภายใน 1 ชั่วโมง แต่อาการและอาการแสดงอาจจะไม่ดขีึ้นทนัท ี การตดิตามการตอบ

สนองต่อการรกัษา ในกรณขีองพษิงูต่อระบบประสาท จะต้องรอให้พษิงูถูกก�าจดัจากแผ่นเชื่อมประสาทสั่งการ

และกล้ามเนื้อ ในกรณขีองงูเห่ามกีารศกึษาทางคลนิกิพบว่าประมาณ 12 ชั่วโมง10 แต่ส�าหรบังูอื่นในกลุ่มนี้ยงัไม่มี

ข้อมูลที่ชดัเจน ให้ใช้เวลา 12 ชั่วโมงเหมอืนกนั

 ในกรณขีองพษิงูต่อระบบโลหติ อาการเลอืดออกง่ายจะดขีึ้น และให้ตรวจทางห้องปฏบิตักิารที่ประมาณ 6 

ชั่วโมงหลงัได้รบัเซรุ่ม12

 พจิารณาให้เซรุ่มซ�้า เมื่อตดิตามการสนองต่อการรกัษาแล้วไม่ดขีึ้น

รูปแบบของยา

 เซรุ่มต้านพษิงูอยู่ในรูปผงแห้งบรรจใุนขวดเลก็ (vial)  และมตีวัท�าละลายเป็นน�้ากลั่น 10 มลิลลิติรแนบ

มาด้วย ดงันั้น 1 vial จะได้สารละลาย 10 มลิลลิติร ถ้าต้องการจะผสมให้เจอืจางกว่านี้สามารถผสมกบัสารน�้า        

5% Dextrose in water เพิ่มได้

 การเกบ็รกัษาไม่จ�าเป็นต้องเกบ็ในตู้เยน็ ให้เกบ็ที่อณุหภูมติ�่ากว่า 25 �°C หากเกบ็รกัษาตามที่ก�าหนด จะ

มอีาย ุ5 ปี นบัจากวนัผลติ
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อะโทรปีน

 อะโทรปีน (atropine) หรอื hyoscyamine เป็นสาร alkaloid ที่พบอยู่ในพชื Atropa belladonna ซึ่งมกีารสกดั

และใช้มาจนถงึปัจจบุนัเป็นระยะเวลามากกว่า 200 ปี และนอกจาก atropine แล้วยงัมสีารชนดิอื่นที่มคีณุสมบตัิ

ในการออกฤทธิ์คล้ายกนั เช่น scopolamine ที่พบในพชื Datura	 stramonium เป็นต้น โดยโครงสร้างทางเคมขีอง       

อะโทรปีนจดัเป็น tertiary amine ดงัรูปที่ 5 ท�าให้สามารถผ่านเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางได้ง่าย1 

เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์

 อะโทรปีนถูกดูดซึมได้ดีทั้งในทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ และกล้ามเนื้อ โดยพบว่ายามีค่าการ    

กระจายตวั (volume of distribution) 2-2.6 ลติร/กโิลกรมั2 และมคี่าครึ่งชวีติ (elimination half-life) ประมาณ 2-4 

ชั่วโมง2 ในเดก็ค่าครึ่งชวีตินี้จะยาวขึ้น  ร้อยละ 60 ของยาจะถูกขบัออกทางไต ส่วนที่เหลอืขบัออกทางตบั2

 ปุ่มรบัสญัญาณ (receptor)  muscarinic cholinergic นี้ มอียู่ทั้งในประสาทอตัโนมตั (autonomic nervous 

system) และประสาทส่วนกลาง (central nervous system) เมื่อสารสื่อประสาท acetylcholine จบักบัปุ่มรบัสญัญาณ 

muscarinic cholinergic จะท�าให้เกดิการส่งต่อสญัญาณในเซลล์ (second messengers) โดยอาศยั G proteins ชนดิ

ต่างๆ อะโทรปีนสามารถจบักบัปุ่มรบัสญัญาณ muscarinic cholinergic และออกฤทธิ์โดยการแย่งกบัสารสื่อ

ประสาท acetylcholine ในการจบักบัปุ่มรบัสญัญาณนี้ แต่เมื่อจบัแล้วไม่ก่อให้เกดิการส่งต่อสญัญาณต่อไป ผลที่

เกดิจงึท�าให้ไม่มกีารกระตุ้น muscarinic cholinergic ถอืว่าเป็นการยบัยั้ง muscarinic cholinergic1,2 

(Atropine)
พันตรีนายแพทย์กิติศักดิ์  แสนประเสริฐ*

ศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย วนานุกูล**

กองอบุตัเิหตแุละเวชกรรมฉกุเฉนิ*

โรงพยำบำลพระมงกฎุเกล้ำ

													ภำควชิำอำยรุศำสตร์**

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิดี		มหำวทิยำลยัมหดิล

รูปที่	5	สูตรโครงสร้ำงของอะโทรปีน
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 ขนาดยาสมัพนัธ์กบัลกัษณะทางคลนิกิ (dose-dependent clinical effects) เช่นในขนาดที่ต�่ากว่า 0.5 มลิลกิรมั

จะท�าให้หวัใจเต้นช้าลง ปากแห้ง แต่ในขนาด 5 มลิลกิรมัจะท�าให้มปีัสสาวะล�าบาก และการท�างานของล�าไส้ลด

ลงเป็นต้น3

ข้อบ่งใช้ 

 รักษาภาวะเป็นพิษเฉียบพลันจากออร์กาโนฟอสฟอรัสและคาร์บาเมต เฉพาะส่วนที่เกิดจากฤทธิ์ที่เป็น 

muscarinic cholinergic

 หวัใจเต้นช้า (bradycardia) 

 ภาวะหวัใจหยดุนิ่ง (asystole) 

 หลอดลมตบี (bronchospasm)

ข้อห้ามใช้

 แพ้ยาอะโทรปีน 

 โรคต้อหนิชนดิมมุแคบ (narrow-angle glaucoma) 

ข้อควรระวัง

 ผู้ป่วยที่ได้รับอะโทรปีนเกินขนาดจะเกิดอาการเป็นพิษได้ โดยมีอาการและอาการแสดงคือสับสนวุ่นวาย 

ไข้ หวัใจเต้นเรว็ หากผู้ป่วยมอีาการดงักล่าว ควรหยดุการให้อะโทรปีน หลงัจากผู้ป่วยหายดแีล้ว สามารถเริ่มให้

ยากลบัเข้าไปใหม่ได้ โดยควรพจิารณาปรบัลดขนาดลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัอาการของคนไข้เป็นหลกั

อาการอันไม่พึงประสงค์

 อาการไม่พงึประสงค์ที่พบบ่อยมกัเป็นฤทธิ์เป็น antimuscarinic cholinergic เช่น ปากแห้ง ตาพร่ามวั ปัสสาวะ

ล�าบาก เพิ่มความดนัลูกตา และไข้ เป็นต้น

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น 

 ไม่มปีฏกิริยิาต่อยาอื่นที่ส�าคญั

ขนาดและวิธีใช้ 

 การบรหิารยาอะโทรปีนสามารถท�าได้ทั้งการฉดีเข้าหลอดเลอืดด�า กล้ามเนื้อ หรอืทางเดนิหายใจ เช่น

การพ่น หรือให้ผ่านทาง endotracheal tube แต่ในภาวการณ์ได้พิษเฉียบพลันจากออร์กาโนฟอสฟอรัส หรือ

คาร์บาเมตนั้น  มกัจะให้ทางหลอดเลอืดด�าเป็นหลกั2 

 ขนาดยา4,5: Loading dose: 1.8 มลิลกิรมั IV

   Maintenance dose: 10-20% ของ loading dose IV drip ต่อชั่วโมง
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 เป้าหมายที่ส�าคญัในการให้ยามดีงันี้

 1. เสมหะลดลง 

 2. หวัใจเต้นมากกว่า 80 ครั้งต่อนาท ีและ

 3. ความดนัโลหติซสิโตลคิสูงกว่า 80 มลิลเิมตรปรอท

 การปรบัขนาดยา ท�าได้โดยให้เริ่มด้วยขนาด 1.8 มลิลกิรมั (0.05-0.1 มลิลกิรมั/กโิลกรมัในเดก็) และ

ประเมนิผู้ป่วยทกุ 3-5 นาท ี ถ้าพบว่าผู้ป่วยยงัไม่ตอบสนองต่อยา ให้เพิ่มขนาดยาขึ้นเป็น 2 เท่าไปเรื่อยๆจนกว่า

ผู้ป่วยจะมกีารตอบสนองและได้ผลตามเป้าหมายข้างต้น และให้ถอืว่าขนาดยาที่ได้นี้เป็น loading dose หลงัจาก

นั้นจงึให้ยาที่เป็น maintenance dose ขนาดของยาต่อชั่วโมงคอืร้อยละ 10-20 ของ loading dose และให้ทางหลอด

เลอืดด�าต่อไป แล้วเฝ้าประเมนิผู้ป่วยเป็นระยะต่อไป4,5 

รูปแบบของยา 

 ยาอะโทรปีนเป็นสารละลายบรรจุในหลอด  ขนาดหลอดละ 0.6 มิลลิกรัม (0.6 มิลลิกรัม/ampule) 
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พราลิดอกซีม หรือ ทู-แพม

 พราลดิอกซมี (pralidoxime chloride) หรอื ทู-แพม (2-PAM) เป็นยากลุ่ม oximes ใช้รกัษาภาวะเป็นพษิ

เฉยีบพลนัจากสารออร์กาโนฟอสฟอรสั ยามนี�้าหนกัโมเลกลุ 173 daltons1 และสูตรโครงสร้างดงัรูปที่ 6  ยาทู-แพม

มทีั้งอยู่ในรูปของเกลอื chloride และ iodide ซึ่งมคีวามสามารถในการละลายน�้าได้แตกต่างกนั โดยที่ pralidoxime 

chloride สามารถละลายน�้าได้ดกีว่า pralidoxime iodide

เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์

 การศกึษาในอาสาสมคัรพบว่ายาทู-แพมมกีารกระจายตวัเป็นแบบ 2 compartments2 โดยมคี่าปรมิาตร

การกระจายตวั (volume of distribution) เท่ากบั 0.7 ลติร/กโิลกรมั  ร้อยละ 80 ของยาถูกขบัออกทางไตในรูปที่ไม่

เปลี่ยนแปลง (unchanged drug) และมคี่าครึ่งชวีติ (elimination half-life) 74  นาท ีแต่จากการศกึษาในผู้ป่วยที่ได้

รบัพษิจากจากสารออร์กาโนฟอสฟอรสันั้น พบว่าค่าปรมิาตรการกระจายตวัของยาเพิ่มขึ้นได้ โดยอาจจะเพิ่มขึ้น

ได้มากถงึ 14 ลติร/กโิลกรมัได้3 และยงัพบว่าระดบัยาที่เหมาะสมในการรกัษาควรมากกว่า 4 ไมโครกรมั/มลิลลิติร4 

และระดบัยาจะเข้าสู่ steady state ที่ 9 – 12 ไมโครกรมั/มลิลลิติร5 

(Pralidoxime, 2-PAM) 
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รูปที่	6	สูตรโครงสร้ำงของทู-แพม
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 เอน็ซยัม์ acetylcholinesterase (AChE) ท�าหน้าที่ท�าลาย (hydrolyzes) สารสื่อประสาท acetylcholine (ACh) 

ให้เป็น acetic acid และ choline สารออร์กาโนฟอสฟอรสัและคาร์บาเมตออกฤทธิ์โดยการท�าพนัธะกบั AChE แล้ว

ท�าให้เอน็ซยัม์ไม่สามารถท�าลาย ACh ได้ตามปกต ิจงึเกดิการคั่งของ ACh ในส่วนต่างๆของร่างกาย การท�าพนัธะ

และยบัยั้งการท�างานของ AChE โดยสารออร์กาโนฟอสฟอรสัเป็นแบบผนักลบัไม่ได้ (irreversible) แต่ของสาร      

คาร์บาเมตเป็นแบบผนักลบัได้ (reversible)1

 ยาทู-แพม ออกฤทธิ์โดยท�าพนัธะกบั AChE ที่ท�าพนัธะกบักลุ่ม phosphate ของสารออร์กาโนฟอสฟอรสัอยู่

เดมิ (รูปที่ 7) ท�าให้เกดิเป็นสารประกอบใหม่คอื phosphorylated-AChE-oxime complex ซึ่งเป็นสารที่ไม่เสถยีรและ

เกิดการแยกตัวได้ ท�าให้ AChE สามารถแยกตัวออกจากสารออร์กาโนฟอสฟอรัสได้และกลับท�างานได้ต่อไป

ยาทู-แพมมปีระสทิธภิาพดตี่อเมื่อ AChE ยงัไม่เกดิขบวนการ phosphorylation กบัสารออร์กาโนฟอสฟอรสั ซึ่งเรยีก

ว่า “การเกดิ ageing” การให้ยาทู-แพม จงึต้องให้แต่เนิ่นๆก่อนที่จะเกดิขบวนการ ageing การศกึษาพบว่าระยะ

เวลาการเกดิ ageing ของสารออร์กาโนฟอสฟอรสัแต่ละชนดิไม่เท่ากนั1,6

 ในทางทฤษฎ ียาทู-แพมน่าจะมปีระโยชน์ในการรกัษาภาวะพษิจากสารออร์กาโนฟอสฟอรสั แต่การศกึษา

ทางคลนิกิยงัไม่มขี้อสรปุที่แน่ชดั อย่างไรกด็ ีความเหน็ผู้เชี่ยวชาญยงัแนะน�าให้ใช้ยานี้รกัษาภาวะพษิจากสารออร์

กาโนฟอสฟอรสั 

ข้อบ่งใช้ 

 รกัษาภาวะเป็นพษิเฉยีบพลนัจากสารออร์กาโนฟอสฟอรสั

รูปที่	7	กลไกกำรออกฤทธิ์ของยำทู-แพมที่มตี่อเอน็ซยัม์	acetylcholinesterase
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ข้อห้ามใช้

 แพ้ยากลุ่ม oximes 

 ภาวะเป็นพษิเฉยีบพลนัจากสารคาร์บาเมตไม่ใช่ข้อห้ามสมบูรณ์ (absolute contraindication)

ข้อควรระวัง 

 การฉดียาทู-แพม เข้าหลอดเลอืดด�าอย่างรวดเรว็ อาจจะท�าให้หวัใจหยดุเต้น (cardiac arrest) หรอืการ

หายใจล้มเหลวจากกล่องเสยีงหดเกรง็ (laryngospasm) และกล้ามเนื้อแขง็เกรง็ (muscle rigidity)7

 การฉดียาทู-แพม เข้ากล้าม อาจจะมอีาการปวดกล้ามเนื้อบรเิวณที่ฉดี ในรายที่รนุแรงอาจมกีารอกัเสบ

ของกล้ามเนื้อได้

อาการอันไม่พึงประสงค์

 ภาวะไม่พงึประสงค์จากยาพบได้น้อย ผู้ป่วยที่ได้รบัยาอาจจะมอีาการเวยีนศรีษะ ตาพร่ามวัได้ และใน

บางรายพบว่ามคีวามดนัโลหติสูงโดยขึ้นอยู่กบัความเรว็ในการบรหิารยา  

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น 

 ไม่มปีฏกิริยิาต่อยาอื่นที่ส�าคญั

ขนาดและวิธีใช้

 การบรหิารยาทู-แพม สามารถใช้การฉดีเข้าหลอดเลอืดด�า หรอืกล้ามเนื้อ แต่ในผู้ป่วยที่ได้รบัพษินั้นควร

บรหิารยาโดยการให้ยาทางหลอดเลอืดด�าเป็นหลกั โดยขนาดของยาที่ให้เป็นดงันี้1,9

 Loading dose: 1–2 กรมั IV drip ใน 30-60 นาที

 Maintenance dose: 500-1000 มลิลกิรมั/ชั่วโมง (10-20 มลิลกิรมั/กโิลกรมั/ชั่วโมง) IV

 ควรให้ยาอย่างน้อย 48 ชั่วโมงและค่อยลดขนาดลงเมื่อผู้ป่วยไม่มอีาการของ cholinergic

รูปแบบของยา

 ยาทู-แพม เป็นผงบรรจใุนขวด  ขนาดขวดละ 1 กรมั 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สัมมน โฉมฉาย

ภำควชิำเวชศำสตร์ป้องกนัและสงัคม

คณะแพทยศำสตร์ศริริำชพยำบำล		มหำวทิยำลยัมหดิล

เอ็น-อะเซทิลซิสเทอิน

 เอ็น-อะเซทิลซิสเทอิน (N-acetylcysteine, NAC) เป็นยาต้านพิษที่มีประโยชน์ในการรักษาภาวะพิษต่อตับ

ที่เกดิจากยาพาราเซตามอลและสารพษิชนดิอื่นที่มฤีทธิ์ท�าลายกลูตะไธโอน (glutathione) ที่ตบั เช่น chloroform, 

carbon tetrachloride

เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์

 NAC เป็นยาที่สามารถบรหิารไดท้างเดนิอาหารและหลอดเลอืดด�า การดดูซมึจากทางเดนิอาหารได้สดัส่วน

ยาเข้าสู่ระบบไหลเวียนประมาณร้อยละ 10-30 เพราะมีการก�าจัดในการผ่านครั้งแรกที่ตับสูงและระยะเวลาดูดซึม

จนถงึระดบัสูงสดุในเลอืดเฉลี่ย 1.4 ชั่วโมง และมคี่าครึ่งชวีติเฉลี่ย 2.5 ชั่วโมงจากการก�าจดัทางตบัและไต1 NAC 

ออกฤทธิ์ในการรักษาภาวะพิษจากพาราเซตามอลทั้งโดยการลดความเสี่ยงในการเกิดพิษต่อตับหากเริ่มการรักษา

อย่างทนัท่วงท ี และโดยการลดความรนุแรงและผลแทรกซ้อนจากพษิต่อตบัเมื่อผู้ป่วยเกดิภาวะนี้ขึ้นแล้ว NAC ท�า

หน้าที่ให้สารตั้งต้นซิสเทอินในการสังเคราะห์กลูตะไธโอนเพื่อชดเชยกลูตะไธโอนที่หมดไปในกระบวนการก�าจัด

เมตะบอไลต์คอื N-acetyl-p-benzoquinone imine (NAPQI) ของยาพาราเซตามอลที่เป็นพษิต่อตบั

 การเริ่มรักษาด้วย NAC ภายในเวลา 6-8 ชั่วโมงหลังจากผู้ป่วยได้รับยาพาราเซตามอลเกินขนาด ช่วยทด

แทนกลูตะไธโอนก่อนที่จะลดลงจนถึงระดับวิกฤต และช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดภาวะพิษต่อตับได้2  ดังมี

รายงานอุบัติการณ์พบภาวะพิษต่อตับประมาณร้อยละ 0-2 หลังผู้ป่วยได้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดเฉียบพลัน

แล้วได้รบัการรกัษาด้วย NAC ภายใน 6-8 ชั่วโมง แต่จะมคีวามเสี่ยงของการเกดิพษิต่อตบัสูงขึ้นจนอาจถงึร้อยละ 54

หากเริ่มการรกัษาในช่วง 10-25 ชั่วโมงหลงัการได้รบัพาราเซตามอลเกนิขนาด3

 การบริหาร NAC สามารถลดอัตราการเสียชีวิต อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากตับวายและระยะเวลา

ของการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างมีนัยส�าคัญส�าหรับผู้ป่วยที่เกิดภาวะพิษต่อตับจากยาพาราเซตามอล โดย

“ภาวะพิษต่อตับ” ในการวิจัยทางพิษวิทยาของยาพาราเซตามอล หมายถึง การเพิ่มของเอ็นซัยม์ตับถึงระดับ

1,000 IU/L หรอืมากกว่า ส่วนกลไกการออกฤทธิ์ในการรกัษาภาวะพษิต่อตบัข้างต้นนั้นได้แก่ การลดการอกัเสบ

ของตบั และเพิ่มการใช้ออกซเิจนของเซล4

(N-acetylcysteine)



ยาต้านพิษ ๓                                                          4342                                                         ยาต้านพิษ ๓

ข้อบ่งใช้ 

 3.1 ภาวะพาราเซตามอลเกินขนาดหรือภาวะพิษจากพาราเซตามอล ดังนี้

 = ผู้ป่วยที่ได้รบัยาพาราเซตามอลเกนิขนาด (ขนาด 150 มลิลกิรมั/กโิลกรมัหรอื มากกว่า) แบบเฉยีบพลนั

(กระบวนการได้รบัยาเสรจ็ภายในเวลา 8 ชั่วโมง)

 = ผู้ป่วยที่ได้รับยาพาราเซตามอลแบบเฉียบพลัน (กระบวนการได้รับยาเสร็จภายในเวลา 8 ชั่วโมง)  ที่มี

ระดบัพาราเซตามอลในซรีมัมากกว่า treatment line ใน Rumack-Matthew Nomogram (รูปที่ 8)  treatment line 

หมายถงึเส้น nomogram ที่ผ่านจดุ150 มลิลกิรมั/ลติรที่ 4 ชั่วโมง

 

 = ผู้ป่วยที่เข้ากบัเกณฑ์ทั้งสองข้อ ดงันี้

             1.  เป็นการกนิเกนิขนาดแบบค่อยเป็นค่อยไป (staggered overdose, repeated supratherapeutic ingestion)  

ซึ่งหมายถงึการกนิหลายครั้งหรอืกระบวนการได้รบัยาเสรจ็ภายในเวลานานกว่า 8 ชั่วโมง

             2.  ได้รบัยาพาราเซตามอลเกนิขนาด ได้แก่

                     a. ขนาดเฉลี่ย ≥ 150 มลิลกิรมั/กโิลกรมั/24ชั่วโมง หรอื ≥ ≥6 กรมั/24ชั่วโมง (เลอืกใช้ค่าที่น้อยกว่า) 

หากเป็นการกนิเกนิขนาดในช่วงระยะเวลา 48 ชั่วโมง หรอื 

                b. ขนาดเฉลี่ย ≥ 100 มลิลกิรมั/กโิลกรมั/24ชั่วโมง หรอื ≥ ≥ 4 กรมั/24ชั่วโมง หากเป็นการกนิเกนิ 

ขนาดในระยะเวลา 72 ชั่วโมงหรอืมากกว่า

รูปที่	8	ดัดแปลงมำจำก	Rumack-Matthew	Nomogram
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 ส�าหรบัผูป่้วยที่มลีกัษณะการได้รบัยาและขนาดยาเข้าได้กบัข้อ 1 และ 2 ข้างต้น แพทย์ควรเริ่มการรกัษา

ด้วย NAC ถ้าระดับพาราเซตามอลในซีรัมมากกว่า 10 มิลลิกรัม/ลิตร  หรือมีค่าเอ็นซัยม์ตับผิดปกติ  ส่วนใน

โรงพยาบาลที่ตรวจระดบัพาราเซตามอลไม่ได้ควรเริ่มการรกัษาผู้ป่วยด้วย NAC ถงึแม้ระดบัเอน็ซยัม์ตบัเมื่อแรกรบั

จะปกติและหยุดการรักษาเมื่อได้ยาครบ หรือเอ็นซัยม์ตับมีค่าปกติที่เวลาอย่างน้อย 36 ชั่วโมงหลังการกิน

พาราเซตามอลครั้งสดุท้าย

 3.2  ภาวะตบัอกัเสบจากสารพษิบางชนดิ เช่น เหด็พษิกลุม่ cyclopeptide ได้แก่ เหด็ระโงกหนิ เหด็ไข่

ตายซาก เหด็ไข่เป็ด และสาร acrylonitrile, carbon tetrachloride, chloroform หรอืสารกลุม่ chlorinated hydrocarbon 

ชนดิอื่นๆ

ข้อห้ามใช้

 ผู้ป่วยที่มปีระวตัภิาวะแพ้ NAC (IgE mediated hypersensitivity ต่อ NAC) ซึ่งเป็นภาวะที่พบน้อยมากผู้ป่วย

ส่วนใหญ่จะเกดิปฏกิริยิาเป็นแบบ anaphylactoid (pseudoanaphylaxis)

ข้อควรระวัง

 NAC จดัอยู่ใน US FDA Pregnancy Category B ซึ่งหมายถงึยาที่ศกึษาในสตัว์ทดลองแล้วไม่เกดิความผดิ

ปกตติ่อ fetus แต่การศกึษาในหญงิมคีรรภ์ยงัมขี้อมูลไม่มากพอ ดงันั้นแพทย์จงึอาจพจิารณาบรหิาร NAC ในหญงิ

ตั้งครรภ์ที่มขี้อบ่งชี้ได้โดยควรใช้ NAC แบบบรหิารทางหลอดเลอืดด�า

อาการอันไม่พึงประสงค์

 1. การบรหิาร NAC ทางเดนิอาหารอาจท�าให้เกดิอาการคลื่นไส้ อาเจยีนได้ ซึ่งอาจเป็นเหตใุห้ผู้ป่วยได้ยา

น้อยกว่าขนาดที่ค�านวณไว้ แพทย์จึงควรให้การรักษาผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วย NAC ทางเดินอาหารที่มีอาการ

คลื่นไส้ อาเจยีนมาก ด้วยยากนัอาเจยีน เช่น ondansetron หรอื metoclopramide5

 2. การบริหาร NAC ทางหลอดเลือดด�าอาจท�าให้เกิดปฏิกิริยา anaphylactoid ซึ่งอาจเกิดภาวะผื่นลมพิษ

หรือผื่นแบบ angioedema ภาวะหลอดลมหดเกร็งและภาวะความดันโลหิตต�่า จนอาจถึงภาวะช็อค และอาจเป็น

เหตใุห้เสยีชวีติได้ ภาวะ anaphylactoid จาก NAC ทางหลอดเลอืดด�ามอีบุตักิารณ์ประมาณร้อยละ 5-15 (บางการ

ศกึษารายงานอบุตักิารณ์สูงถงึร้อยละ 49)5 และมคีวามเสี่ยงเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่มปีระวตัภิาวะหอบหดืและประวตัิ

ปฏกิริยิา anaphylactoid จากการได้รบั NAC ซึ่งการดูแลรกัษาผู้ป่วยที่มภีาวะ anaphylactoid จากการได้รบั NAC 

ทางหลอดเลอืดด�าได้แก่ หยดุการบรหิารยาทนัทแีละให้การรกัษาด้วยยา antihistamine เช่น chlorpheniramine หรอื 

diphenhydramine ผู้ป่วยที่มภีาวะหลอดลมหดเกรง็ หรอืความดนัโลหติต�่ารกัษาภาวะฉกุเฉนิแบบเดยีวกบัการรกัษา

ภาวะ anaphylaxis เมื่อผู้ป่วยหายจากอาการเหล่านี้แล้ว แพทย์สามารถพจิารณาบรหิาร NAC ต่อได้โดยอาจบรหิาร

ได้ทางการกนิหรอืทางหลอดเลอืดด�า6
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ปฏิกิริยาต่อยาอื่น 

 การบริหาร NAC ทางทางเดินอาหารร่วมกับผงถ่านกัมมันต์ (activated charcoal) อาจท�าให้ NAC บางส่วน

ถูกดูดซับไว้ด้วยผงถ่านกัมมันต์ อย่างไรก็ตาม แพทย์ควรท�าการรักษาผู้ป่วยด้วยผงถ่านกัมมันต์และให้ NAC 

ขนาดตามปกตไิด้ 7

ขนาดและวิธีใช้

 ในปัจจบุนัมวีธิบีรหิาร NAC สองวธิ ีได้แก่ การบรหิารทางหลอดเลอืดด�าและการบรหิารทางทางเดนิอาหาร 

จากหลักฐานทางการแพทย์ประสิทธิภาพในการป้องกันภาวะพิษต่อตับจากพาราเซตามอลไม่มีความแตกต่าง

อย่างมนียัส�าคญั อย่างไรกต็าม ประสทิธภิาพในการรกัษาขึ้นอยู่กบัการเริ่มการรกัษาภายใน 8 ชั่วโมงแรกหลงั

ได้ยาเกนิขนาดและการที่ผู้ป่วยได้รบัยาอย่างเพยีงพอ ดงันั้นการเลอืกวธิบีรหิาร NAC ขึ้นกบัความเหมาะสมตาม

สถานการณ์ของผู้ป่วย เช่น อาการอาเจยีน ความสามารถในการเฝ้าระวงัสญัญาณชพีและภาวะอนัไม่พงึประสงค์

จากยา และความพร้อมของโรงพยาบาล เช่น รูปแบบยาที่ม ีค่าใช้จ่ายส�าหรบัยาและการนอนโรงพยาบาล

 1.  การบริหารทางทางเดินอาหาร เริ่มด้วยขนาด 140 มลิลกิรมั/กโิลกรมั ตามด้วย 70 มลิลกิรมั/กโิลกรมั

ทกุ 4 ชั่วโมงอกี 17 ครั้ง แพทย์ควรบรหิารยาซ�้า หากผู้ป่วยอาเจยีนภายในหนึ่งชั่วโมงหลงัจากการบรหิารยา4

 2.  การบริหารทางหลอดเลือดด�า4

 2.1 ส�าหรบัผู้ใหญ่ (น�้าหนกัตวั ≥ 40 กโิลกรมั) ท�าโดยการบรหิารในสารน�้า 3 ขวด ดงันี้

 = NAC 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในสารน�้า 5% Dextrose in water 200 มิลลิลิตร บริหารในเวลา

     1 ชั่วโมง ตามด้วย

 = NAC 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในสารน�้า 5% Dextrose in water 500 มิลลิลิตร บริหารในเวลา

     4 ชั่วโมง ตามด้วย

 = NAC 100 มลิลกิรมั/กโิลกรมั ในสารน�้า 5% Dextrose in water 1,000 มลิลลิติร บรหิารในเวลา 16 ชั่วโมง

 2.2 ส�าหรบัเดก็ (น�้าหนกัตวั 20-40 กโิลกรมั) ท�าโดย การบรหิารในสารน�้า 3 ขวด ดงันี้

 = NAC 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัมในสารน�้า 5% Dextrose in water 100 มิลลิลิตร บริหารในเวลา

     30 นาท ีตามด้วย

 = NAC 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัมในสารน�้า 5% Dextrose in water 250 มิลลิลิตร บริหารในเวลา

     4 ชั่วโมง ตามด้วย

 = NAC 100 มลิลกิรมั/กโิลกรมัในสารน�้า 5% Dextrose in water 500 มลิลลิติร บรหิารในเวลา 16 ชั่วโมง
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 2.3 ส�าหรับเด็ก (น�้าหนักตัว < 20 กิโลกรัม) ท�าโดย การบริหารในสารน�้า 3 ขวด ดังนี้

 = NAC 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในสารน�้า 5% Dextrose in water 3 มิลลิลิตร/กิโลกรัม บริหารในเวลา 

     30 นาท ีตามด้วย

 = NAC 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในสารน�้า 5% Dextrose in water 7 มิลลิลิตร/กิโลกรัม บริหารในเวลา 

             4 ชั่วโมง ตามด้วย

 = NAC 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในสารน�้า 5% Dextrose in water 14 มิลลิลิตร/กิโลกรัม บริหารในเวลา

             16 ชั่วโมง

 3. น�้าหนักที่ใช้ในการค�านวณยาและสารน�้า  ให้ใช้น�้าหนักจริงหากผู้ป่วยมีน�้าหนักตัวไม่เกิน 110

กโิลกรมัในกรณทีี่ผู้ป่วยมนี�้าหนกัตวัมากกว่า 110 กโิลกรมัให้ค�านวณด้วยน�้าหนกั 110 กโิลกรมั 4,8

 4. การบริหาร NAC ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะตับอักเสบที่เกิดจากพาราเซตามอล เช่นค่าเอ็นซัยม์

ตับเพิ่ม ขึ้นมากกว่า 1,000 IU/L ท�าโดยการบริหาร NAC ทางหลอดเลือดด�าในขนาด 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ในสารน�้า 5% Dextrose in water 1,000 มิลลิลิตร ในเวลา 24 ชั่วโมงโดยบริหารต่อเนื่องจนกระทั่ง  ภาวะพิษ

ต่อตับของผู้ป่วยดีขึ้นโดยพิจารณาจากการที่เอ็นซัยม์ตับลดลงจนต�่ากว่า 1,000 IU/L และผู้ป่วยไม่มีลักษณะ

ที่บ่งชี้ภาวะตับวาย (ค่า prothrombin time INR < 1.3 และผู้ป่วยไม่มีภาวะ hepatic encephalopathy และ ไม่ม ี

acidosis)4

 5. แพทย์อาจพิจารณายุติการรักษาด้วย NAC ได้ โดยไม่ต้องบริหารยาจนครบตามขนาดยาในข้อ 

1และ 2 ข้างต้นหาก

   = ผู้ป่วยมคี่าเอน็ซยัม์ตบัปกตแิละระดบัยาพาราเซตามอลในซรีมัน้อยกว่า 10 มลิลกิรมั/ลติร

        ที่เวลาอย่างน้อย 36 ชั่วโมงหลงัจากการได้รบัยาเกนิขนาด3,9,10 หรอื

   = ผู้ป่วยมคี่าเอน็ซยัม์ตบัปกต ิที่เวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมงหลงัจากการได้รบัยาเกนิขนาด11

รูปแบบของยา

    = ยาผง (powder หรือ granules) ส�าหรับผสมน�้าเพื่อดื่มหรือบริหารทางสายสวนกระเพาะอาหาร

        ขนาด 100, 200 และ 600 มลิลกิรมั ต่อซอง

   = ยาเม็ด (effervescent tablet) ส�าหรับผสมน�้าเพื่อดื่มหรือบริหารทางสายสวนกระเพาะอาหาร

        ขนาด 600 มลิลกิรมั ต่อเมด็

    = สารละลายส�าหรับให้ทางหลอดเลือดด�า (intravenous infusion) ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัม

        ต่อมลิลลิติร 
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หมายเหตุ

 ตามแนวทางการรักษาภาวะพิษพาราเซตามอลในต่างประเทศ4,12,13 เกณฑ์ขนาดของยาในการกิน

พาราเซตามอลเกนิขนาดเฉยีบพลนัเท่ากบัขนาด ≥ 200 มลิลกิรมั/กโิลกรมัหรอื ≥ 10 กรมั  (เลอืกใช้ค่าที่น้อยกว่า) 

และเกณฑ์ส�าหรบัการกนิพาราเซตามอลเกนิขนาดแบบค่อยเป็นค่อยไปเท่ากบั ≥ 200 มลิลกิรมั/กโิลกรมั/24 ชั่วโมง 

หรอื≥  ≥ 10 กรมั/24 ชั่วโมง หากเป็นการกนิเกนิขนาดในระยะเวลา 24 ชั่วโมง และ  ≥  150 มลิลกิรมั/กโิลกรมั/24 ชั่วโมง 

หรอื ≥ 6 กรมั/กโิลกรมั/24ชั่วโมง หากเป็นการกนิเกนิขนาดในระยะเวลา 48 ชั่วโมง และ ≥ 100 มลิลกิรมั/กโิลกรมั/ 

24 ชั่วโมง หรอื ≥ 4 กรมั/กโิลกรมั/24 ชั่วโมง หากเป็นการกนิเกนิขนาดในระยะเวลา 72 ชั่วโมงหรอืมากกว่า แต่ใน

ประเทศไทยผู้เขยีนแนะน�าให้ใช้เกณฑ์ที่ต�่ากว่า (ดูในข้อบ่งชี้ของการใช้ NAC) เพื่อเพิ่มความไวในการวนิจิฉยัความ

เสี่ยงต่อการเกดิพษิต่อตบัและเพื่อให้เกดิความปลอดภยัสูงสดุแก่ผู้ป่วยเพราะโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทย

ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ระดับพาราเซตามอลในซีรัมได้และการดูแลผู้ป่วยอาศัยเพียงขนาดยาพาราเซตามอลที่

ผู้ป่วยได้รบัเกนิขนาดและค่าเอน็ซยัม์ตบัเท่านั้น
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โซเดียมไบคาร์บอเนต

 โซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) เป็นสารละลายที่ใช้อยู่เป็นประจ�าในทุกสถานพยาบาล 

แพทย์มีประสบการณ์ในการใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตเพื่อรักษาความเป็นกรดในเลือด การช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะ 

วกิฤต ิการใช้โซเดยีมไบคาร์บอเนตนบัเป็นหนึ่งในวธิกีารรกัษาที่มปีระสทิธภิาพและสามารถช่วยชวีติผู้ป่วยทางพษิ

วิทยาเมื่อมีข้อบ่งชี้และมีการใช้อย่างถูกต้อง มีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง แม้โซเดียมไบคาร์บอเนต

จดัเป็นสารละลายซึ่งมกัไม่ส่งผลให้เกดิผลข้างเคยีงรนุแรง แต่หากมกีารใช้เกนิขนาดหรอืใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจ

ท�าให้การรกัษาทางพษิวทิยาไม่ได้ผลดเีท่าที่ควร เกดิผลข้างเคยีง และอาจมอีนัตรายถงึชวีติได้

เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์

 เป็นสารละลายมีฤทธิ์เป็นด่าง มีส่วนประกอบคือโซเดียมและไบคาร์บอเนต เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะท�าหน้าที่

เพิ่มความเป็นด่างในรา่งกาย เพิ่มปรมิาณโซเดยีมและไบคาร์บอเนต เสรมิกบัไบคาร์บอเนตซึ่งร่างกายสร้างขึ้นที่ไต 

โซเดยีมไบคาร์บอเนตมกีารขบัออกทางปัสสาวะ ท�าให้ปัสสาวะมคีวามเป็นด่างมากขึ้น1,2

ข้อบ่งใช้

 1. Cardiotoxicity จากยาที่มผีลยบัยั้งการท�างานของ fast sodium channel คลื่นไฟฟ้าหวัใจมลีกัษณะ

widening QRS complex ได้แก่ยาในกลุ่ม tricyclic antidepressants (เช่น amitriptyline, doxepin, imipramine,

nortriptyline เป็นต้น) type Ia, Ic antiarrhythmic drugs (เช่น quinidine, f lflflecainide, encainide, propafenone, moricizine)1,2

 2. Urine alkalinization เพื่อเพิ่มการขบัยาที่มฤีทธิ์เป็นกรดบางชนดิ เช่น salicylate, phenobarbital, chlorpropamide 

และมกีารใช้เพื่อป้องกนัการตกตะกอนของ myoglobin ที่ไต ในภาวะ severe rhabdomyolysis อย่างไรกต็าม ผลการ

รกัษาในกรณ ีsevere rhabdomyolysis ยงัไม่มหีลกัฐานยนืยนัประสทิธภิาพที่ชดัเจน1,2 

(Sodium bicarbonate)
อาจารย์แพทย์หญิงธัญจิรา จิรนันทกาญจน์

ภำควชิำเวชศำสตร์ป้องกนัและสงัคม

คณะแพทยศำสตร์ศริริำชพยำบำล		มหำวทิยำลยัมหดิล
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 3. Metabolic acidosis จากสาเหตุต่างๆ และสาเหตุจากพิษ เช่น จาก salicylate, methanol, 

ethylene glycol, metformin, isoniazid เป็นต้น

 4. Hyperkalemia

ข้อห้ามใช1้-4

 1. Severe alkalemia ได้แก่ serum pH>7.55 เนื่องจากภาวะ severe alkalemia จะท�าให้เสยีสมดลุในการ

ท�างานของร่างกาย และมคีวามผดิปกตทิางเมตาบอลคิที่รนุแรงได้

 2. Severe hypernatremia เนื่องจากโซเดยีมไบคาร์บอเนตประกอบด้วย sodium ในปรมิาณที่สูงท�าให้

ภาวะ hypernatremia ยิ่งเป็นมากขึ้นได้

 3. Severe hypokalemia เนื่องจากภาวะด่างในเลอืดจะท�าให้ระดบัโปแตสเซยีมในเลอืดลดลงจากกลไกการ

ย้ายโปแตสเซยีมเข้าเซลล์ อาจท�าให้เกดิ arrhythmia เป็นเหตใุห้ผู้ป่วยเสยีชวีติได้

 4. Severe pulmonary edema, congestive heart failure, anuria without plan for dialysis เนื่องจากการได้ 

รบัโซเดยีมไบคาร์บอเนตจะเพิ่มปรมิาณสารน�้าในร่างกาย

ข้อควรระวัง1-4

 1. Alkalosis

 2. Hypernatremia

 3. Hypokalemia

 4. Volume overload, heart failure

 5. Renal impairment

 6. Hypocalcemia

อาการอันไม่พึงประสงค1์-4

 1. Alkalemia ส่งผลให้เกดิ hypokalemia, hypocalcemia

 2. Hypernatremia ส่งผลให้เกดิ volume overload ท�าให้ภาวะ heart failure, pulmonary edema แย่ลง

 3. Inflammation และ necrosis จากการสัมผัสสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตโดยตรง หากมีการซึม

ออกนอกหลอดเลอืด 

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น1

 การให้ร่วมกบัยาที่มคีวามเป็นกรด อาจท�าให้ระดบัยาลดลงหรอืได้ผลทางเภสชัวทิยาไม่เตม็ที่ หากการ

ให้โซเดียมไบคาร์บอเนตท�าให้เกิดภาวะด่างในร่างกายหรือปัสสาวะมีความเป็นด่างมากขึ้น ท�าให้มีการขับยาที่มี

คณุสมบตัเิป็นกรดมากขึ้นทางไต เช่น salicylate, phenobarbital, chlorpropamide
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ขนาดและวิธีใช1้,2,4

 1. Cardiotoxicity จาก sodium channel blockade ให้ 1-2 มลิลอิคิววิาเลนท์/กโิลกรมั IV bolus ในเวลา 

1-2 นาท ีแล้วตดิตามคลื่นไฟฟ้าหวัใจ (QRS complex widening, wide QRS complex tachycardia, hypotension) 

ภายใน 5 นาทหีากยงัผดิปกต ิสามารถให้ซ�้าได้ โดยรกัษา serum pH 7.45-7.55 ไม่แนะน�าการให้ทางหลอดเลอืด

ด�าอย่างต่อเนื่อง (continuous iv infusion) เพื่อแก้ไขภาวะนี้เนื่องจากไม่มกีารศกึษาว่าได้ผลเทยีบเท่ากบัการให้

แบบ IV bolus นอกจากนี้ cardiotoxicity จากการยบัยั้ง fast sodium channel เป็นภาวะฉกุเฉนิที่ต้องรบีแก้ไข

 2. Urine alkalinization ให้ผสม 7.5% sodium bicarbonate 150 มิลลิลิตร ใน 5% Dextrose water 1000

มลิลลิติร หยดทางหลอดเลอืดด�าในอตัรา 2-3 มลิลลิติร/กโิลกรมั/ชั่วโมง (อาจให้ช้าลงในรายผู้สูงอาย ุ ผู้ป่วย      

โรคหวัใจและผู้ป่วยโรคไต) ตดิตาม urine pH ให้อยู่ในระดบั 7.5-8 ระวงัภาวะด่างในเลอืด รกัษา serum pH ไม่ให้

เกนิ 7.55 เฝ้าระวังให้โปแตสเซียมในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องจากภาวะโปแตสเซียมต�่า ซึ่งนอกจากจะมีผลเสีย

ต่อร่างกายแล้วยงัท�าให้ไม่ประสบผลส�าเรจ็ในการท�า urine alkalinization ไม่สามารถขบั salicylate และยาอื่นๆได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ

รูปแบบของยา

 มทีั้งรูปแบบยาเมด็ (sodamint 300 มลิลกิรมั) และสารละลายให้ทางหลอดเลอืดด�า ได้แก่ 7.5% sodium

bicarbonate injection (0.89 มิลลิอิควิวาเลนท์/มิลลิลิตร ขนาด 10 มิลลิลิตร และ 50 มิลลิลิตร) ในภาวะพิษใช้

เฉพาะรูปแบบสารละลายให้ทางหลอดเลอืดด�าเท่านั้น
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสาทริยา ตระกูลศรีชัย

ภำควชิำเวชศำสตร์ฉกุเฉนิ

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิดี		มหำวทิยำลยัมหดิล	

สารละลายอิเล็กโตรไลต์โพลีเอทธิลีนไกลคอล

 การสวนล้างตลอดล�าไส้ (whole bowel irrigation, WBI) ถือเป็นวิธีหลักวิธีหนึ่งในการชะล้างสารพิษ

ทางล�าไส้ (gastric decontamination) เพื่อป้องกันการดูดซึมของสารพิษต่างๆ ซึ่งในการท�า WBI นั้นจ�าเป็น

ต้องใช้สารโพลีเอทธิลีนไกลคอล (polyethylene glycol, PEG) ชนิดที่มีน�้าหนักโมเลกุลสูงเช่น PEG 3350 เพราะ

เป็นสารที่ไม่ถูกดูดซึมและไม่ถูกย่อยในล�าไส้และมีการเติมสารละลายที่มีสมดุลเกลือแร่ (balanced electrolyte

solution) จึงเรียกว่า สารละลายอิเล็กโตรไลต์โพลีเอทธิลีนไกลคอล (PEG electrolyte solution, PEG-ELS)

 PEG นั้นมีใช้ทั้งทางการแพทย์และอุตสาหกรรม เช่นในอุตสาหกรรมเซรามิค โดยมีทั้งชนิดน�้า

หนักโมเลกุลน้อย (<600ดาลตัน), น�้าหนักโมเลกุลปานกลาง (1,000-2,000 ดาลตัน) และน�้าหนักโมเลกุลสูง 

(3,500-20,000ดาลตัน)1 ในทางการแพทย์ด้านพิษวิทยา นอกจาก PEG-ELS ซึ่งเป็น PEG ที่มีน�้าหนัก

โมเลกุลสูงประมาณ 3,000-3,700 เพื่อใช้ในการท�าWBI แล้ว ยังมีการใช้ PEG ซึ่งมีน�้าหนักโมเลกุลน้อย เช่น 

PEG 300 หรือ 400 (มีน�้าหนักโมเลกุล 380-420) ในการท�าการชะล้างทางผิวหนัง (cutaneous decontamination) 

ในกรณีที่โดนสาร phenol ที่บริเวณผิวหนังเนื่องจากมีการศึกษาในสัตว์พบว่า PEG 400 มีประสิทธิภาพเหนือ

กว่าน�้า2       บทความนี้จะพูดถึง PEG-ELS ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษทางปากเท่านั้น

เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร1์, 3

 โดยทั่วไป PEG ที่มนี�้าหนกัโมเลกลุ >1,000 ดาลตนัจะไม่ถกูดดูซมึจากทางล�าไส้ ดงันั้น PEG-ELS จงึ

ไม่ถกูดดูซมึและไม่ถกูเมตาบอลสิม PEG มอีอสโมลาลติี้ (osmolarity) จงึเพิ่มความดนัออสโมตกิท�าให้น�้าถูกดดู

ซึมกลับน้อยน�้าจึงถูกดึงไว้อยู่ในอุจจาระ นอกจากนี้ยังกระตุ้นการเคลื่อนไหวของล�าไส้และขับสารที่อยู่ในล�าไส้

โดยตรง4 จงึช่วยชะลา้งสารพษิใหอ้อกมาทางล�าไส้และไม่ถกูดดูซมึกลบั

 หาก PEG ถกูดดูซมึเข้าสูร่า่งกายจะถกูเมตาบอไลซ์ไปเป็น diacids, hydroxyglycolic acid และ diglycolic

และจะถกูขบัออกทางไตเป็นหลกัโดยขึ้นกบัน�้าหนกัโมเลกลุ ซึ่ง PEG 3350 จะพบในปัสสาวะประมาณร้อยละ

0.06 โดยไม่พบเลยในเลอืด1     คา่ครึ่งชวีติเฉลี่ยของ PEG 3350 ที่ใช้ใน WBI ของผู้ใหญ่นั้นประมาณ 7.74 ชั่วโมง

(Polyethylene glycol electrolyte solution)
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ข้อบ่งชี5้  

 1. กินยาที่มีรูปแบบออกฤทธิ์ช ้า (sustained-release) หรือยาเม็ดเคลือบ (enter ic-coated)4,6

ปริมาณมากซึ่งอาจท�าให้เกิดพิษ เช่น sustained-release verapamil

 2.  กินยาหรือสารปริมาณมากจนถึงระดับที่เกิดพิษได้ของสาร/ยาที่ไม่ดูดซับด้วยผงถ่านกัมมัน

ต์ (activated charcoal) โดยที่วธิอีื่นของการชะล้างทางล�าไส้ท�าไม่ได้หรอืไม่ได้ผลด ีเช่น เหลก็ (iron), ตะกั่ว (lead),    

lithium

 3. ใช้ในกรณีผู้ป่วยที่ตั้งใจกลืนห่อที่บรรจุยา/สารเสพติด (body packers) หรือผู้ที่กินอย่างเร่งรีบเพื่อ

หลบหนีต�ารวจ (bodystuffers)7  ซึ่งมักนิยมบรรจุในถุงยางอนามัย ถุงพลาสติก 

ข้อห้ามใช5้ 

 1.  ผู้ป่วยที่ไม่มีรีเฟล็กซ์ป้องกันทางเดินหายใจหรือในผู้ป่วยที่อาจมีปัญหาป้องกันทางเดินหายใจตนเอง

ไม่ได้ (unprotected, compromised airway)

 2.  ผู้ป่วยที่มีทางเดินอาหารผิดปกติ เช่น ไม่เคลื่อนไหว (ileus),อุดตัน,เลือดออกในทางเดินอาหารหรือ

ในผู้ที่มีสัญญาณชีพไม่คงที่ (hemodynamic instability) ซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของล�าไส้ได้

 3.  ผู้ป่วยที่อาเจียนเตลอดเวลา

 

ข้อควรระวัง

 PEG ที่ในการท�า WBI เป็นชนิดที่มีน�้าหนักโมเลกุลสูง เช่น PEG-ELS น�้าหนักโมเลกุล 3350 แต่ PEG ที่ใช้

ในการท�าการชะล้างทางผิวหนังจะมีน�้าหนักโมเลกุลน้อย เช่น PEG 300 หรือ 400

อาการอื่นไม่พึงประสงค์1,3

 PEG-ELS ที่ใช้ในการท�า WBI จะท�าให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยเฉพาะในกรณีที่ให้เร็ว ท้องอืด

แน่นท้อง ปวดเกร็งท้อง ผายลม ท้องเสีย ลิ้นรับรสผิดปกติ บางครั้งมีรายงานพบผลข้างเคียงอื่น เช่น ล�าไส้ทะลุ

ซึ่งเกิดในผู้ป่วยที่มี diverticulitis มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน (upper gastrointestinal bleeding) หลอด

อาหารทะลุ ส�าลักลงปอดท�าให้เกิดปอดอับเสบได้ รวมทั้งเกิดปอดถูกท�าลายโดยฉับพลัน (acute lung injury)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีใส่สายสวนกระเพาะอาหาร (nasogastric tube) ลงในหลอดลมหรือใส่ไว้ไม่ดี

มีรายงานการให้ PEG-ELS โดยไม่ได้ตั้งใจทางหลอดเลือดด�า ประมาณ 400 มิลลิลิตรในเด็กอายุ 4 ปี ไม่พบว่ามี

ผลข้างเคียงหรือพิษเกิดขึ้น6
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ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

 มกีารศกึษาพบว่า PEG-ELS ลดความสามารถในการดูดซมึของผงถ่านกมัมนัต์3 และมกีารศกึษาใน

สัตว์พบว่าการท�าWBI เมื่อให้ร่วมกับผงถ่านกัมมันต์ ประโยชน์ในการลดการดูดซึมยา (sustained-release

theophylline) ไม่เพิ่มขึ้น7

ขนาดและวิธีใช้
 การท�า WBI: ในเดก็เลก็ใช้ PEG-ELS 500 มลิลลิติรต่อชั่วโมงหรอื 25 มลิลลิติรต่อน�้าหนกักโิลกรมัต่อ

ชั่วโมง ในวยัรุ่นและผู้ใหญ่ใช้ PEG-ELS 1.5-2 ลติรต่อชั่วโมง หรอื 20-30 มลิลลิติรต่อนาที3 หรอืแบ่งตามอายไุด้

ดงันี้4, 6

 อาย ุ9 เดอืน-6 ปี ให้ 500 มลิลลิติรต่อชั่วโมง

 อาย ุ6 ปี-12ปี ให้ 1,000 มลิลลิติรต่อชั่วโมง

 เดก็วยัรุ่นและผู้ใหญ่ ให้ 1,500-2,000 มลิลลิติรต่อชั่วโมง

สามารถให้ PEG-ELS โดยให้ผู้ป่วยกินทางปากเองหรือผ่านทางสายสวนกระเพาะอาหาร ซึ่งจะได้ปริมาณ PEG

ตามที่ต้องการมากกว่าให้ผู้ป่วยกินเอง4,8 จนกว่าอุจจาระจะใส (clear rectal efffluent) โดยจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่ง

หวัเตยีงเอยีงประมาณ 45 องศา เพื่อลดโอกาสเกดิการอาเจยีนและท�าให้สารที่อยู่ในกระเพาะอาหารมาอยู่ในส่วน

ปลาย4 โดยปกตจิะใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมง และสามารถให้ยาลดอาการอาเจยีนเช่น metoclopramide ได้ใน

กรณผีู้ป่วยมอีาการคลื่นไส้ อาเจยีน3

 PEG ถือว่าเป็นสารที่ปลอดภัยในการชะล้างล�าไส้ในเด็ก รวมทั้งผู้ป่วยที่มีปัญหาทางหัวใจ ปอด ไต1 และ

ถูกจดัเป็น US FDA Pregnancy Category C1 ซึ่งหมายถงึ ยาที่ศกึษาในสตัว์ทดลองแล้วเกดิผดิปกตติ่อตวัอ่อน

แต่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอให้คน ดังนั้น ควรใช้ยาเมื่อมีการประเมินระหว่างประโยชน์ที่ได้และความเสี่ยงต่อความ

ผดิปกตขิองทารกในครรภ์

รูปแบบของยา

 • PEG-ELS รูปแบบพร้อมใช้

 • PEG-ELS ที่โรงพยาบาลเตรียมเอง เช่น โรงพยาบาลรามาธิบดี มีเป็น PEG-ELS, 4000 ประกอบด้วย

           ซองผง PEG 4000 และซองผง sodium and potassium salt  ผสมน�้าต้มสุกเป็นของเหลวเมื่อจะใช้
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   poisoned patient. Int J Emerg Med 2011; 12;4:65.

8. Lo JC, Ubaldo C, Cantrell FL.A retrospective review of whole bowel irrigation in pediatric patients.

   ClinToxicol (Phila) 2012;50(5):414-7.
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ตัวอย่างผู้ป่วย
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ผู้ป่วยถูกงูเห่ากัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุชัย สุเทพารักษ์

 ภำควชิำอำยรุศำสตร์

คณะแพทยศำสตร์		จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

ผู้ป่วยเด็กชายอายุ 5 ปี อยู่จังหวัดสมุทรปราการ ประวัติได้จากมารดาเชื่อถือได้

อาการส�าคัญ   สงสยัถูกงูกดัเมื่อ1 ชั่วโมงก่อน

ประวัติปัจจุบัน 1 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล (ประมาณ 18:00 น.) มารดาได้ยนิผู้ป่วยร้อง    

  ไปดูเหน็งูเลื้อยหนไีป  มองเหน็ไม่ชดั 

ประวัติในอดีต  แขง็แรง เจรญิเตบิโตสมวยั

ตรวจร่างกาย  VS: BT 37 �C, PR 100/min, RR 20/min, BP 100/70 mmHg

      GA: alert, no cyanosis

     Ext: one fang mark with mild edema at dorsum of right hand

      Others: within normal limits

Laboratory investigation

 CBC, Blood chemistry within normal limits

Admit ผู้ป่วยเพื่อ observe neuro sign ทกุชั่วโมง

1 ชั่วโมงหลงั admission พยาบาลพบผู้ป่วยหยดุหายใจ เขยีว จงึท�าการช่วยหายใจ ต่อมาได้ ใส่ endotracheal 

tube และใช้เครื่องช่วยหายใจ 

สัณญาณชีพ BT 37 �C, PR 120/min, RR 16/min controlled, BP 80/50 mmHg

  ได้ให้ antivenom ต้านพษิงูเห่า 1 vial และ vasopressor อาการไม่ดขีึ้น จงึย้ายไป

  โรงพยาบาลตตยิภูม ิ

ท่านในฐานะแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยรายนี้จะท�าอย่างไร

แนวทางการดูแลรักษา1, 2

 เฝ้าสงัเกตอาการทางระบบประสาท และที่ส�าคญัคอืเฝ้าสงัเกตอาการหนงัตาตก การกลนืล�าบาก การหายใจล�าบาก

 เมื่อมอีาการทางระบบประสาท ให้เซรุ่มต้านพษิงูเห่า (เนื่องจากถิ่นฐานของงู) หรอืเซรุ่มต้านพษิงูรวม

ระบบประสาท 10 vials

 ดูแลการหายใจ

 ให้ยาปฏชิวีนะ
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เอกสารอ้างอิง

1. Rojnuckarin P, Suteparuk S, Sibunruang S. Diagnosis and management of venomous snakebites in Southeast  

   Asia. Asian Biomedicine 2012; 6 (6): 795-805.

2. พลภทัร โรจน์นครนิทร์, สชุยั สเุทพารกัษ์. แนวทางการดแูลผู้ป่วยถกูงพูษิกดั. ใน สดุา สบีญุเรอืง, สชุยั สเุทพารกัษ์,  

   วศิษิฎ์ สติปรชีา. แนวทางการดูแลผู้ป่วยถูกงูกดัและได้รบัพษิจากสตัว์. กรงุเทพมหานคร 2555: 24-32.

ข้อผิดพลาด

 ผู้ป่วยรายนี้เกดิภาวะหยดุหายใจนาน ท�าให้เกดิ prolonged hypoxemia เป็นสาเหตขุองการเสยีชวีติ

 1. เฝ้าระวงัอาการทางระบบประสาทไม่ใกล้ชดิพอ และไม่ได้เฝ้าระวงัการหายใจ เช่น ในผู้ป่วยรายนี้

ซึ่งเป็นเดก็ จะมอีาการได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากได้รบัพษิงูต่อน�้าหนกัตวัมากกว่า ดงันั้นการเฝ้าดูอาการทกุ          

1 ชั่วโมง จะตรวจพบความผดิปกตไิด้ช้าเกนิไป นอกจากนั้นการสั่งเฝ้าสงัเกต neuro sign ยงัไม่ใช่การสั่งที่ถูกต้อง 

ต้องเน้นย�้าให้ดูลกัษณะการหายใจ

 บางครั้งจะมกีารใช้ pulse oximeter เพื่อช่วยในการเฝ้าระวงัด้วย ซึ่งแพทย์ต้องรู้ข้อจ�ากดัด้วยว่า ผู้ป่วย

ต้องหยดุหายใจเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่เครื่องนี้จะตรวจพบภาวะ hypoxemia หรอือกีนยัหนึ่งคอื เครื่องนี้มคีวาม

ไวไม่พอในการเฝ้าระวงัภาวะหยดุหายใจ

 ความผิดพลาดลักษณะนี้ยังพบได้ในกรณีที่มีส่งต่อผู้ป่วยจากสถานพยาบาลหนึ่งไปยังสถานพยาบาลอีก

แห่งหนึ่ง เช่น จากสถานอีนามยัไปโรงพยาบาลชมุชน ซึ่งการส่งต่อผู้ป่วยที่สงสยัว่าถูกงูที่มพีษิต่อระบบประสาท

กดั ต้องมบีคุลากรทางการแพทย์พร้อมด้วยอปุกรณ์ช่วยการหายใจ เช่น ambu bag ตดิตามผู้ป่วยไปด้วย

 2. ให้เซรุ่มต้านพษิงูในเดก็ น้อยเกนิไป ขนาดที่ถูกต้องคอื เท่ากบัผู้ใหญ่

ที่โรงพยาบาลตติยภูมิ 

ตรวจร่างกาย   E1M1VT, comatose, no spontaneous respiration

      Pupils 4 mm not react to light, crepitations both lungs

Diagnosis: Cobra bite

Treatment: antivenom ต้านพษิงูเห่า 10 vials, vasopressor และ broad-spectrum antibiotics 

อาการผู้ป่วยไม่ดขีึ้น หลงัอยู่โรงพยาบาลประมาณ 48 ชั่วโมง เกดิ cardiac arrest และเสยีชวีติ
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ผู้ป่วยถูกงูทับสมิงคลากัด 
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุดา วรรณประสาท

 ภำควชิำเภสชัวทิยำ

คณะแพทยศำสตร์		มหำวทิยำลยัขอนแก่น

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 68 ปี อ.เมือง จ. ขอนแก่น

อาการส�าคัญ   30 นาทกี่อนมาโรงพยาบาล ถูกงูไม่ทราบชนดิกดัที่นิ้วก้อยขวา มหีนงัตาตก ไม่มกีลนื 

   ล�าบาก  ไม่มเีลอืดออกผดิปกต ิ

ตรวจร่างกาย  E4V5M6, BP 160/82 mmHg, PR 102/min, RR 20/min, O2 Sat 98%

   Peak flf low 210 ลติร/นาที

   HEENT: mild ptosis, pupil 5 mm RTL both

   Heart: normal S1S2, no murmur

   Ext: motor power gr V all, fang mark at 5th phalange with no swelling 

   Skin: no ecchymosis, no petichial hemorrhage

 ผู้ป่วยรายนี้ไม่ได้น�างูมาด้วย ฉะนั้นการวินิจฉัยแยกว่าผู้ป่วยได้รับงูชนิดใดกัดนั้นขึ้นอยู่กับอาการและ

อาการแสดงของผู้ป่วยเป็นหลกั ดงัแสดงไว้ในรูป

ผู้ป่วยรายนี้ควรได้รับการวินิจฉัยว่าถูกงูอะไรกัด?
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 จากแผลที่ถูกงูกดัจะเหน็ว่าแผลนั้นไม่บวม แต่ผู้ป่วยเริ่มมอีาการหนงัตาตก งูที่อาจเป็นสาเหตนุ่าจะเป็นงู

สามเหลี่ยม (Banded Krait) หรอืงูทบัสมงิคลา (Malayan Krait) แต่จากรายงานในปัจจบุนัพบว่างูทบัสมงิคลามกัจะ

มอีาการม่านตาขยาย หรอืความดนัโลหติสูงร่วมด้วย 1,3   ดงัตารางที่ 7 

 และจากที่อยู่ของผู้ป่วยนั้นอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะพบงูทับสมิงคลา

มากกว่างูสามเหลี่ยม  ฉะนั้นในผู้ป่วยรายนี้น่าจะเป็นงูทับสมิงคลามากที่สุด

ตารางที่ 7 แสดงอาการและอาการแสดงผู้ป่วยที่ถูกงูทบัสมงิคลากดัจ�านวน 42 ราย

 1. การสังเกตอาการ

  1.1 ข้อบ่งชี้ในการใส่ท่อช่วยหายใจ

  - วดั peak expiratory f low rate ด้วย peak flf low meter ทกุ 1 ชั่วโมง หากน้อยกว่า 200 ลติร/นาท ี

  - วดัระยะห่างระหว่างเปลอืกตาบนและเปลอืกตาล่าง (palpebral fif issure) < 0.5 เซน็ตเิมตร 

  - ป้องกนั aspiration เมื่อผู้ป่วยมอีาการกลนืล�าบาก  

  - ผู้ป่วยมีอาการที่บ่งบอกถึงการมีอาการกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการหายใจอ่อนแรง เช่น respiratory    

        paradox, respiratory alternans, apnea เป็นต้น  โดยจะต้องสงัเกตอาการอย่างน้อย 12-24 ชั่วโมง

การรักษา

      Clinical feature     Number affected (%) 

Dilated pupils 42 (100%) 

Ptosis 42 (100%) 

Limb weakness 42 (100%) 

Breathlessness 42 (100%) 

Hypersalivation 39 (92.9%) 

Dysphonia 38 (90.5%) 

Dysphagia 36 (85.7%) 

Numbness of lips 23 (54.8%) 

Endotracheal intubation required 30 (71.4%) 

Mechanical ventilation required 29 (69.0%) 

Hypertension 14 (33.3%) 

Shock 13 (31.0%) 



ยาต้านพิษ ๓                                                          6362                                                         ยาต้านพิษ ๓

 2. การให้การรักษาด้วยเซรุ่มต้านพิษงูทับสมิงคลา 4,5

 จะต้องให้เซรุ่มต้านพษิงูทบัสมงิคลาในผู้ป่วยทกุรายที่มอีาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ เช่น เริ่มมหีนงัตา

ตก โดยให้ขนาด 5 vials และให้สงัเกตอาการหลงัจากที่ให้เซรุ่มว่าอาการอ่อนแรงดขีึ้นหรอืไม่ โดยผู้ป่วยมกัจะมี

อาการดขีึ้นที่กล้ามเนื้อมดัเลก็ก่อน เช่น ocular muscle หากพบว่าอาการอ่อนแรงไม่ดขีึ้น สามารถให้เซรุ่มต้านพษิ

งูทบัสมงิคลา ได้อกีขนาด 5 vials ทกุ 6 ชั่วโมง จนกว่าอาการจะดขีึ้น หากไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นงูทบัสมงิคลา

หรอืเป็นงูสามเหลี่ยมควรให้เซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบประสาท (Neuro polyvalent antivenom) โดยให้ขนาด 5 vials 

เช่นเดยีวกนั

 ผู้ป่วยรายนี้ได้ให้เซรุ่มต้านพษิงูทบัสมงิคลาจ�านวน 5 vials ผู้ป่วยมอีาการอ่อนแรงมากขึ้น จงึได้ใส่ 

entotracheal tube และ on respirator หลงัจากนั้นอกี 6 ชั่วโมงอาการไม่ดขีึ้น จงึได้ให้เซรุ่มต้านพษิงูอกี 5 vials 

และสามารถ wean off respirator หลงัจากนั้นประมาณ 2 วนัหลงัให้เซรุ่มต้านพษิงูทบัสมงิคลาครั้งสดุท้าย 

ไม่มปีัญหาแพ้เซรุ่มต้านพษิงู

เอกสารอ้างอิง

1. Hojer J, Tran Hung H, Warrell D. Life-threatening hyponatremia after krait bite envenoming - a new syndrome.  

   Clin Toxicol (Phila) 2010 Nov;48(9):956-7.

2. Laothong C, Sitprija V. Decreased parasympathetic activities in Malayan krait (Bungarus	candidus) envenoming.  

   Toxicon 2001 Sep;39(9):1353-7.  

3. Trinh KX, Khac QL, Trinh LX, Warrell DA. Hyponatraemia, rhabdomyolysis, alterations in blood pressure and  

   persistent mydriasis in patients envenomed by Malayan kraits (Bungarus	candidus) in southern Viet Nam.  

   Toxicon 2010 Nov;56(6):1070-5.

4. Leeprasert W, Kaojarern S. Specifif ic antivenom for Bungarus candidus. J Med Assoc Thai  2007 Jul;90(7):1467-76.

5. Sibunruang S, Suteparuk S, Sitprija V. Manual of Practical Management of Snake-Bites and Animal Toxin Injury.    

   Bangkok, Thailand: Pentagon Advertising Limited Partnership; 2013.
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ผู้ป่วยถูกงูเขียวหางไหม้กัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุชัย สุเทพารักษ์

 ภำควชิำอำยรุศำสตร์

คณะแพทยศำสตร์		จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

ผู้ป่วยหญิงอายุ 25 ปี อยู่กรุงเทพมหานคร ประวัติได้จากผู้ป่วยเชื่อถือได้

อาการส�าคัญ ถูกงูกดัเมื่อ1 ชั่วโมงก่อน

ประวัติปัจจุบัน 1 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล (ประมาณ 9.00 น.) ขณะเดนิอยู่ในสวนหลงับ้าน

  ถูกงูเขยีวกดัที่มอืซ้าย ปวดมาก 

ตรวจร่างกาย VS: BT 37 �C, PR 90/min, RR 20/min, BP 120/80 mmHg

  Ext: fang marks 1 cm apart at left index with edema up to wrist

  Others: within normal limits

ท่านในฐานะ แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยรายนี้จะท�าอย่างไร

แนวทางการดูแลรักษา1, 2

 1. ถามประวัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะเลือดออกง่าย เช่น ประจ�าเดือนผิดปกติ เลือดออกตามไรฟัน  

ปัสสาวะเป็นเลอืด

 2. ล้างแผลให้สะอาด

 3. ตรวจทางห้องปฏบิตักิาร ได้แก่ 20WBCT, CBC, prothromibn time, INR

 4. ถ้าปกตใิห้ดูแลแบบผู้ป่วยนอก และนดัมาตรวจทกุวนั เป็นเวลา 3 วนั

 5. เฝ้าระวงัภาวะเลอืดออกง่าย และป้องกนัภาวะแทรกซ้อน

 6. ให้ผู้ป่วยใช้ผ้าคล้องแขน และยกแขนสูงในขณะนอน

 7. ให้เซรุ่มต้านพษิงูถ้ามขี้อบ่งใช้ (ดูบทที่เกี่ยวข้องในหนงัสอื)

 8. ให้ยาแก้ปวด

 9. ไม่ต้องให้ prophylactic antibiotic

 10. ให้การป้องกนับาดทะยกั (tetanus prophylaxis) เมื่อไม่มภีาวะเลอืดออกง่ายแล้ว
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 ผลตรวจ CBC, prothrombin time อยู่ในเกณฑ์ปกต ิและ 20WBCT - clotted จงึให้ค�าแนะน�าผู้ป่วยและให้

กลบัไปดูอาการที่บ้าน

 วนัรุ่งขึ้น ผู้ป่วยยงัปวดแผล แผลบวมถงึข้อศอกซ้าย ตรวจทางห้องปฏบิตักิาร พบ platelet count 102,000/

mm3, VCT > 30 นาท*ี จงึรบัเข้าไว้ในโรงพยาบาล 

 ให้เซรุ่มต้านพษิงูเขยีวหางไหม้ 3 vials จากนั้นตรวจ VCT ซ�้าที่ 6 ชั่วโมงพบ ค่า VCT เท่ากบั 12 นาท ีและ

ตรวจซ�้าในวนัรุ่งขึ้นได้ VCT เท่ากบั 10 นาท ีจงึให้การป้องกนับาดทะยกั และจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล

 * ขณะนั้นใช้ VCT > 30 นาทเีป็นข้อบ่งใช้

เอกสารอ้างอิง

3. Rojnuckarin P, Suteparuk S, Sibunruang S. Diagnosis and management of venomous snakebites in Southeast  

   Asia. Asian Biomedicine 2012; 6 (6): 795-805.

4. พลภทัร โรจน์นครนิทร์, สชุยั สเุทพารกัษ์. แนวทางการดูแลผูป่้วยถกูงพูษิกดั. ใน สดุา สบีญุเรอืง, สชุยั สเุทพารกัษ์,  

   วศิษิฎ์ สติปรชีา. แนวทางการดูแลผู้ป่วยถูกงูกดัและได้รบัพษิจากสตัว์. กรงุเทพมหานคร 2555: 24-32.
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ผู้ป่วยถูกงูกะปะกัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุชัย สุเทพารักษ์

 ภำควชิำอำยรุศำสตร์

คณะแพทยศำสตร์		จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

ผู้ป่วยชายอายุ 40 ปี อยู่สงขลา ประวัติได้จากผู้ป่วยเชื่อถือได้

อาการส�าคัญ ถูกงูกดัเมื่อ 40 นาทกี่อน

ประวัติปัจจุบัน 40 นาทกี่อนมาโรงพยาบาล (ประมาณ 03.00 น.) ถูกงูกดัที่ข้อเท้าขวาขณะก�าลงักรดี  

  ยาง ปวดมาก เหน็งูชดัเจน ว่าเป็นงูกะปะ ใช้ผ้ารดัเหนอืแผล 

ตรวจร่างกาย VS: BT 36.8 �C, PR 90/min, RR 18/min, BP 130/80 mmHg

  Ext: swelling of left foot up to 20 cm above ankle, fang marks size 2 cm at dor  

  sum of left foot with minimal blood oozing

  Others: unremarkable

Laboratory investigation:

 VCT > 30 นาท*ี, CBC: Hb 13 g/dL, WBC 6,700/mm3, N 67%, L 27%, E 3%, M 3%, platelet   

 70,000/mm3

ท่านในฐานะแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยรายนี้จะท�าอย่างไร

แนวทางการดูแลรักษา

 11. ถามประวัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะเลือดออกง่าย เช่น ประจ�าเดือนผิดปกติ เลือดออกตามไรฟัน  

ปัสสาวะเป็นเลอืด

 12. ปลดผ้าที่รดัเหนอืแผล ล้างแผลให้สะอาด

 13. ตรวจทางห้องปฏบิตักิารตามที่กล่าวมา สามารถใช้ 20WBCT แทน VCT ได้

 14. ให้เซรุ่มต้านพษิงูถ้ามขี้อบ่งใช้ (ดูบทที่เกี่ยวข้องในหนงัสอื) ซึ่งผู้ป่วยรายนี้ม ีVCT ที่ยาวกว่าปกติ

 15. เฝ้าระวงัภาวะเลอืดออกง่าย และป้องกนัภาวะแทรกซ้อน

 16. ตดิตามผู้ป่วยทกุ 6 ชั่วโมง โดยดูอาการ/อาการแสดงภาวะเลอืดออกง่าย และตรวจ VCT

 17. ให้ยาแก้ปวด

 18. ไม่ต้องให้ prophylactic antibiotic

 19. ให้การป้องกนับาดทะยกั (tetanus prophylaxis) เมื่อไม่มภีาวะเลอืดออกง่ายแล้ว

 20. ไม่ท�า fasciotomy จนกว่าจะมภีาวะ compartmental syndrome อย่างชดัเจน
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05:00 น. ให้เซรุ่มต้านพษิงูกะปะ 5 vials ใน 30 นาท ีและรบัเข้าไว้ในโรงพยาบาล

11:00 น. ไม่มเีลอืดออกที่ใด แต่ยงัปวดบวมที่เท้าซ้าย และ VCT > 30 นาท ีจงึให้เซรุ่มแก้พษิงูกะปะอกีครั้ง

17:00 น. ไม่มเีลอืดออกที่ใด ขาซ้ายบวมขึ้นมาประมาณครี่งน่อง VCT 10 นาที

06:00 น. วนัรุ่งขึ้น ไม่มเีลอืดออกที่ใด ขาซ้ายบวมขึ้นมาประมาณครี่งน่อง 

 VCT >30 นาท,ี  CBC – Hb 13 g/dL, WBC 6,800/mm3, N 68%, L 25%, plt 110,000/mm3

 ให้เซรุ่มต้านพษิงูกะปะอกี 5 vials

12:00 น. ไม่มเีลอืดออกที่ใด ขาซ้ายบวมเท่าเดมิ VCT 12 นาที

 จ�าหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลในวนัรุ่งขึ้น หลงั VCT ปกติ

 * ขณะนั้นใช้ VCT > 30 นาทเีป็นข้อบ่งใช้

เอกสารอ้างอิง

5. Rojnuckarin P, Suteparuk S, Sibunruang S. Diagnosis and management of venomous snakebites in Southeast      

   Asia. Asian Biomedicine 2012; 6 (6): 795-805.

6. พลภทัร โรจน์นครนิทร์, สชุยั สเุทพารกัษ์. แนวทางการดแูลผูป่้วยถกูงพูษิกดั. ใน สดุา สบีญุเรอืง, สชุยั สเุทพารกัษ์,   

   วศิษิฎ์ สติปรชีา. แนวทางการดูแลผู้ป่วยถูกงูกดัและได้รบัพษิจากสตัว์. กรงุเทพมหานคร 2555: 24-32.
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ผู้ป่วยถูกงูแมวเซากัด
นายแพทย์อ�านวย แสงฉายศิริศักดิ์

กลุ่มงำนอำยรุกรรม

													โรงพยำบำลสวรรค์ประชำรกัษ์

ผู้ป่วยชายอายุ 45 ปี อาชีพท�านา นครสวรรค์ 

อาการส�าคัญ  ถูกงูไม่ทราบชนดิกดัที่หลงัเท้าซ้าย

ประวัติปัจจุบัน 1 วันก่อนมาโรงพยาบาลถูกงูไม่ทราบชนิดกัดที่หลังเท้าซ้ายขณะเดินผ่านทุ่งนา  

 (เวลาประมาณ18 น.) หลงัถูกกดัผู้ป่วยไปรกัษากบัหมอชาวบ้าน ต่อมามผีู้แนะน�าให้  

 มาโรงพยาบาล จงึมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยไม่มโีรคประจ�าตวั ไม่กนิเหล้า ไม่สูบบหุรี่ 

ตรวจร่างกายที่หอผู้ป่วย 24 ชั่วโมงหลังถูกงูกัด

   BP 130/70 mmHg, P 84/min, RR 22/min, T 37 �C   

   ผู้ป่วยรู้สกึตวัด ีซดีเลก็น้อย ไม่มแีขนขาอ่อนแรง หนงัตาไม่ตก ไม่เหน็ภาพซ้อนหลงั  

   เท้าซ้ายพบรอยเขี้ยว (fang mark) เท้าบวมเลก็น้อย ไม่ม ีbleb ไม่ม ีskin necrosis    

   ตรวจทางทวาร (per rectum examination) พบ melena

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

   CBC: Hct 32 %, WBC 12,000/mm3, platelet 78,000/mm3, PMN 87%, lymph 13%

   plasma glucose 98 mg% BUN 42 mg% Cr 2.9 mg%  

   Venous clotting time (VCT) มากกว่า 15 นาที

ผู้ป่วยรายนี้ควรได้รับการวินิจฉัยว่าถูกงูอะไรกัด?

  การวนิจิฉยัภาวะงูพษิกดันั้นโดยทั่วไปมกัมคีวามเชื่อว่าจะต้องมงีูที่กดัผู้ป่วยมาด้วยจงึจะสามารถวนิจิฉยั

ได้ แต่ในความเป็นจรงิแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านการจ�าแนกงูกย็งัมกีารจ�าแนกผดิพลาดได้1 ส่วนการตงีูนั้นมผีลกระทบ 

ต่อระบบนเิวศน์และอาจเป็นอนัตรายได้2  ในทางคลนิกิเราวนิจิฉยัว่าผู้ป่วยถูกงูพษิชนดิใดกดัได้โดยอาศยัลกัษณะ

ทางคลนิกิของผู้ป่วยร่วมกบัข้อมูลระบาดวทิยาของงูพษิ3 

 ผู้ปวยรายนี้ถูกงูพษิไม่ทราบชนดิกดั การตรวจร่างกายและห้องปฏบิตักิารบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นงูที่พษิต่อระบบ

โลหติ (hematotoxin)  ประเทศไทยมงีูพษิต่อระบบโลหติอยู่ใน family viperidae  อยู่ 3 ชนดิคอื งูเขยีวหางไหม้ 

(Green pit viper) งูกะปะ (Malayan pit viper) และงูแมวเซา (Russell’s viper)
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 งูแมวเซาพบมากในบริเวณที่ราบภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าว โดยกระจายจากทางภาคตะวันตกไป

ภาคตะวนัออกคอืจงัหวดันครสวรรค์ ชยันาท ลพบรุ ีสระบรุ ีปราจนีบรุ ีนครราชสมีา พบมากในทุ่งนา สแีละลาย

ของงูจะเข้ากบัสิ่งแวดล้อมในทุ่งนา มปีระโยชน์ในการจบัหนูนา งูชนดินี้ไม่ขึ้นต้นไม้ สามารถส่งเสยีงขู่และฉกกดั

ได้รวดเรว็จงึเป็นที่มาของชื่องูแมวเซา4

 อาการแสดงเฉพาะที่บรเิวณที่ถูกงูแมวเซากดัจะค่อนข้างน้อยเมื่อเทยีบกบังู viperidae ชนดิอื่น และเมื่อ

เทยีบกบัความรนุแรงของ systemic envenoming5  แผลจากงูแมวเซากดัจะม ีskin necrosis และ  local blistering 

น้อยมาก อาจมอีาการปวดบวมของต่อมน�้าเหลอืงบรเิวณใกล้เคยีง (regional lymph node)  แต่อาการทาง systemic 

จากพษิของงูแมวเซาจะรนุแรงกว่างู viperidae ชนดิอื่น กล่าวคอืท�าให้การแขง็ตวัของเลอืดผดิปกต ิและเกดิภาวะ

เลอืดออกได้บ่อยกว่า6  โดยอาจพบภาวะเลอืดออกนี้ภายใน 1 ชั่วโมงหลงัถูกกดั5  เนื่องจากพษิงูมผีลต่อ factor        

V, IX, X  และ fif ibrinolytic activity ทั้ง f ibrinogen และ plasminogen7  ความผดิปกตขิองการแขง็ตวัของเลอืดอาจ

นานกว่า 2 สปัดาห์ถ้าผู้ป่วยไม่ได้รบัการรกัษาด้วยเซรุ่มแก้พษิงู (antivenom)8   ดงันั้นผู้ป่วยที่การแขง็ตวัของเลอืด

ผดิปกตหิลงัจากถูกงูแมวเซากดัไปหลายวนัแล้วกย็งัควรได้รบั antivenom

 ผู้ป่วยรายนี้วินิจฉัยว่าถูกงูแมวเซากัดด้วยเหตุผลคือผู้ป่วยเกิดภาวะผิดปกติของระบบโลหิตและไต    

มแีผลบวมเลก็น้อย  (mild local swelling) และอยู่ในบรเิวณที่มงีูแมวเซาชกุชมุ (endemic area) การวนิจิฉยัข้าง

ต้นนี้สอดคล้องกบัซากงูที่ญาตนิ�ามาภายหลงั  ตามรูปที่ 9 และ 10 ซึ่งเป็นงูแมวเซา    

 การรกัษาท�าตาม protocol การรกัษางูแมวเซาของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารกัษ์ด้านล่าง โดยจะ

พจิารณาหยดุตรวจ VCT เมื่อ VCT เป็นปกตสิองครั้งตดิต่อกนัแล้วเท่านั้น9

VCT

VCT 4 hrs later > 15 min

No

No

No

Yes
Yes

Yes

Yes
Yes

VCT OD X 2

Antivenom 5 vials

VCT q 4 hrs

VCT 4 hrs later

Stop VCT

> 15 min

> 15 min > 15 min

> 15 min

No

No
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 ผู้ป่วยได้รบั Russell’s viper monovalent antivenom ครั้งละ 4 vials รวม 5 ครั้ง หลงัจากนั้น VCT จงึ

ปกต ิแต่ผู้ป่วยมปีัสสาวะออกน้อย และ serum BUN, Cr เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (ผลการตรวจทางห้องปฏบิตักิารตาม

ตารางด้านล่าง)

 ท�าไมผู้ป่วยรายนี้จึงมีการท�างานของไตผิดปกติ?

 ความผดิปกตขิองไตในผู้ป่วยที่ถูกงูแมวเซากดัมหีลายชนดิ  เช่น acute renal failure, acute tubular necro-

sis, acute cortical necrosis7, acute interstitial nephritis10,11 และ acute necrotizing vasculitis12  ผลของพษิงูต่อไตที่

รนุแรงที่สดุคอื acute renal failure ซึ่งเป็นสาเหตกุารตายที่ส�าคญั  และ acute renal failure เกดิจากภาวะ dissemi-

nated intravascular coagulation (DIC) และชอ็คจากการเสยีเลอืด  ในทางคลนิกิผลของพษิงูต่อไตโดยตรงยงัไม่มี

ข้อมูลที่ชดัเจน8,13  แต่มหีลกัฐานทางห้องทดลองว่าพษิงูมผีลโดยตรงต่อ isolate perfused  rat  kidney14  โดยพบว่า

มกีารท�าลาย glomerular epithelial และ endothelial cell จนเหลอืแต่ basement membrane  และมกีารท�าลายของ 

vascular smooth muscle ที่ proximal tubule, distal tubule และ collecting tubule

	  

           Day       1      2    3    4

BUN (mg%)  42  60  88  105 

Cr (mg%)  2.9  5.1  7.2  10.3 

Hct (%)   32  30  28  28 

Platelet (/mm3)  78,000  720,000  65,000  54,000

รูปที่	9	งูแมวเซำ รูปที่	10	ลกัษณะลำยบนตวัของงูแมวเซำ



ยาต้านพิษ ๓                                                          7170                                                         ยาต้านพิษ ๓

 อตัราการเกดิ acute kidney injury ในผู้ป่วยที่ถูกงูแมวเซากดัจะไม่แน่นอนขึ้นกบัแหล่งที่รายงาน ในแง่

ของความรนุแรงพบว่าขึ้นกบัปัจจยัหลายอย่างเช่นปรมิาณของพษิงู ปรมิาณเลอืดที่สูญเสยี ภาวะชอ็ค ความผดิ

ปกตขิองการแขง็ตวัของเลอืด การเกดิภาวะ intravascular hemolysis และภาวะ G6PD deficiency12  ส�าหรบัอาการ

ปัสสาวะออกน้อยหรอืไม่ออกเลย (oliguria หรอื anuria) นั้น  อาจเกดิใน  2-3  ชั่วโมงจนถงึ 96 ชั่วโมงหลงัถูกกดั    

ผู้ป่วยที่มรีะยะ anuria นาน พบว่าไตของผู้ป่วยมกัจะม ีdiffuse or patchy cortical necrosis8

 สิ่งที่เป็นตวับ่งบอกล่วงหน้าว่าผู้ป่วยจะมภีาวะ renal failure คอืการตรวจพบว่าม ีearly proteinuria ซึ่งอาจ

จะตรวจพบได้ก่อนที่ผูป่้วยจะมอีาการของ systemic envenoming15  การให้การรกัษาด้วยเซรุม่ต้านพษิง ู (antivenom) 

สามารถที่จะแก้ไขภาวะความผดิปกตขิองการแขง็ตวัของเลอืดได้ (coagulation disorder) แต่ไม่สามารถที่จะป้องกนั

การเกดิ renal failure16  อย่างไรกต็ามการให้เซรุ่มต้านพษิงูแต่เนิ่นๆจะมผีลดทีี่สดุ  โอกาสเกดิภาวะแพ้เซรุ่มต้าน

พษิงูปัจจบุนัพบได้น้อยกว่า 15%  และโอกาสที่จะเกดิภาวะ anaphylactic shock จนเสยีชวีติยิ่งพบได้น้อยมาก8

 ผู้ป่วยรายนี้ได้รบัการท�า renal replacement therapy ด้วยวธิ ี acute hemodialysis ทาง right internal 

jugular vein  ก่อนท�าได้ให้ platelet concentrate 5 unit  เนื่องจากมภีาวะเกรด็เลอืดต�่า  เมื่อท�า hemodialysis 

ตดิต่อกนั 3 วนั ปัสสาวะออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ serum BUN, Cr ลดลงตามล�าดบั ผู้ป่วยสามารถกลบับ้านได้หลงั

รกัษาตวัในโรงพยาบาลนาน 10 วนั  โดยก่อนกลบั serum BUN 15 mg%, Cr 1.3 mg%,  UA ปกต ิ แผลที่ถูก
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ศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย วนานุกูล

ภำควชิำอำยรุศำสตร์

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิดี		มหำวทิยำลยัมหดิล

ผู้ป่วยชายอายุ 58 ปี

อาการส�าคัญ  ญาตพิบนอนหมดสต ิน�้าลายฟูมปาก

ประวัติปัจจุบัน  2 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล  ญาตพิบผู้ป่วยนอนหมดสต ิน�้าลายฟูมปาก จงึได้น�า  

           ส่งโรงพยาบาลระหว่างทางผู้ป่วยถ่ายเหลวจ�านวนมาก ญาตไิม่ทราบว่าผู้ป่วยหมด  

   สตติั้งแต่เมื่อไหร่ หรอืกนิสารอะไรมาก่อนหรอืไม่

ตรวจร่างกายแรกรับ BP 80/50 mmHg, HR 62/min, RR 20/min, T 37 �ºC 

           Unconscious, Pupils 1 mm. in diameter both eyes

   Salivation and sweating 

   Coarse crepitation both lungs

   Increase bowel sound

   No fasciculation

ผู้ป่วยรายนี้ควรได้รับการวินิจฉัยว่าอะไร และมีการวินิจฉัยแยกโรคอะไรบ้าง?

 ลกัษณะทางคลนิกิของผู้ป่วยรายนี้คอื น�้าลายมากทั้งจากประวตัแิละการตรวจร่างกาย มเีหงื่อ เสมหะใน

ทางเดนิหายใจมาก  รูม่านตาเลก็และชพีจรที่ค่อนข้างช้า เป็นอาการและอาการแสดงของกลุ่มอาการ “muscarinic	

cholinergic	toxidrome” (รายละเอยีดตามตารางที่ 8)1

ตารางที่ 8  เปรยีบเทยีบอาการและอาการแสดงของ muscarinic	cholinergic และ nicotinic	cholinergic	toxidromes 

 กลุ่มอาการเป็นพษิ     สญัญาณชพี      สภาพจติ         อาการ      อาการแสดง     สารที่เป็นสาหตุ

Muscarinic Bradycardia      Drowsiness  ถ่ายเหลว      Salivation        Pilocarpine

cholinergic Hypotension  Coma           อาเจยีน       Sweating         Mushroom  

                       ตามวั         Miosis         Organophosphorus 

                                                      Carbamates

Nicotinic cholinergic Tachycardia                กล้ามเนื้ออ่อนแรง  Fasciculation    Tobacco   

                  Hypotension                       Paralysis       Organophosphorus  

                           Carbamates
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 ส่วนอาการและอาการแสดงของ “nicotinic	cholinergic	toxidrome” ไม่พบในผู้ป่วยรายนี้ ท�าให้การวนิจิฉยั

แยกโรคประกอบด้วย ภาวะพษิเฉยีบพลนัจากสารต่างๆ ได้แก่

 1. สารออร์กาโนฟอสฟอรสัหรอืคาร์บาเมต

 2. ยารักษาโรค myasthenia gravis ชนิดที่เป็นยาต้านเอ็นซัยม์ acetylcholinesterase (AChE) เช่น 

pyridostigmine 

 3. เหด็พษิบางชนดิที่มสีารพษิออกฤทธิ์เป็น cholinergic ได้แก่ เหด็ในตระกูล Inocybe, Clitocybe 

และOmphalotus

 หากถ้าพบอาการและอาการแสดงของทั้ง muscarinic และ nicotinic cholinergic toxidrome การวนิจิฉยัก็

จะเป็นเพยีงภาวะพษิจากสารออร์กาโนฟอสฟอรสัหรอืคาร์บาเมต และจากยารกัษาโรค myasthenia gravis เท่านั้น 

แต่ถ้ามแีต่ muscarinic cholinergic toxidrome เท่านั้น ภาวะพษิจากเหด็พษิกเ็ป็นไปได้เช่นกนั เนื่องจากไม่ได้ประวตัิ

ที่ชดัเจนว่าผู้ป่วยได้รบัสารอะไร   สถติขิองประเทศไทยภาวะพษิเฉยีบพลนัจากสารออร์กาโนฟอสฟอรสัหรอืคาร์บาเมต 

พบได้บ่อยกว่ามากเมื่อเทยีบกบัการวนิจิฉยัแยกโรคอื่นคอืภาวะพษิจากยารกัษาโรค myasthenia gravis และจาก

เหด็พษิ2 

 ส่วนการแยกว่าเป็นสารออร์กาโนฟอสฟอรสั หรอืคาร์บาเมตท�าได้ยาก หากไม่ได้ประวตัแิน่ชดัว่าผู้ป่วยได้

สารออร์กาโนฟอสฟอรสัหรอืคาร์บาเมต

ผู้ป่วยได้รบัการใส่ endotracheal	tube ช่วยหายใจและให้น�้าเกลอืทางหลอดเลอืดด�า หลงัจากนั้นได้รบัการใส่

สายสวนกระเพาะอาหารให้ผงถ่านกมัมนัต์

ผู้ป่วยรายนี้ควรได้รับยาต้านพิษอะไรบ้าง และอย่างไร?

 ยาต้านพษิม ี2 ชนดิคอื atropine และ pralidoxime (2-PAM) ซึ่งออกฤทธิ์ต่างกนั1,3 กล่าวคอื ยา atropine มี

ฤทธิ์ต้าน muscarinic cholinergic เท่านั้น จงึสามารถท�าให้เสมหะและสิ่งคดัหลั่งต่างๆแห้ง ชพีจรเรว็ขึ้น รูม่านตา

ขยายขึ้น3 แต่จะไม่ท�าให้ภาวะกล้ามพลิ้วหรอือ่อนแรงดขีึ้น ส่วน 2-PAM ออกฤทธิ์โดยการท�าให้เอน็ซยัม์ AChE ที่ถูก

ท�าพนัธะด้วยสารออร์กาโนฟอสฟอรสั ถูกปลดปล่อยเป็นอสิระ และสามารถท�างานได้ใหม่ ยา 2-PAM จงึสามารถ

ท�าให้อาการและอาการแสดงของทั้ง muscarinic และ nicotinic cholinergic toxidrome ดขีึ้นได้4,5  ในทางทฤษฎสีาร

คาร์บาเมตจะจบัและยบัยั้งเอน็ซยัม์ AChE แบบชั่วคราว จงึไม่มคีวามจ�าเป็นต้องใช้ยา 2-PAM ในการรกัษาภาวะ

พษิจากสารคาร์บาเมต
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 ข้อจ�ากดัของการใช้ยา 2-PAM คอื หากเอน็ซยัม์ AChE ที่ถูกท�าพนัธะและยบัยั้งด้วยสารออร์กาโน

ฟอสฟอรสันานเกนิไป จะเกดิภาวะ ”aging” ท�าให้เอน็ซยัม์นั้นเสื่อมไปไม่สามารถท�างานได้ใหม่ แม้ได้รบัยา 

2-PAM เพื่อปลดปล่อยเอน็ซยัม์กต็าม1 การรกัษาด้วย 2-PAM จงึต้องให้แต่เนิ่นๆ ส่วนการตอบสนองต่อยาของ

ภาวะเป็นพษิจากสารคาร์บาเมต อาจจะมทีั้งท�าให้เลวลง ดขีึ้นหรอืไม่เปลี่ยนแปลงได้ ในขณะที่ข้อจ�ากดัทางคลนิกิ

ที่ไม่สามารถแยกภาวะเป็นพษิจากสารสองชนดิได้ ถ้าไม่มปีระวตัขิองสารที่ได้รบัอย่างชดัเจน ในทางปฏบิตั ิจงึได้

แนะน�าให้ยา 2-PAM แก่ผู้ป่วยที่แยกสองภาวะเช่นนี้ไปก่อน และให้เฝ้าตดิตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยเป็นหลกั 

หากผู้ป่วยดขีึ้น หลงัได้รบัยากค็วรให้ยาต่อไป แต่หากผู้ป่วยมกีารเปลี่ยนแปลงที่เลวลง หรอืไม่พบการตอบสนอง

ต่อยา กค็วรหยดุการรกัษาด้วยยา 2-PAM ให้การรกัษาแบบประคบัประคองและยา atropine เท่านั้น

 ผู้ป่วยได้รบัการรกัษาด้วยยา atropine และ 2-PAM ฉดีเข้าทางหลอดเลอืดด�า หลงัจากนั้นผู้ป่วยมี

อาการดขีึ้น ความดนัโลหติปกต ิเสมหะเริ่มลดลง ในวนัแรกผู้ป่วยได้รบัยา atropine รวม 14.4 มลิลกิรมั และ 

2-PAM 12 กรมั

 วนัถดัมาผู้ป่วยรู้สกึตวัมากขึ้น ท�าตามสั่งได้ ตรวจร่างกาย ความดนัโลหติ 140/90 มลิลเิมตรปรอท 

ชพีจร 93 ครั้งต่อนาท ี รูม่านตา 2 มลิลเิมตร  ตรวจปอดพบว่าเสยีง coarse crepitation ลดลงกว่าเดมิมาก 

แพทย์ได้ประเมนิว่าผู้ป่วยดขีึ้นมากเกอืบเป็นปกต ิ จงึได้งดการให้ยา atropine และ 2-PAM หย่าเครื่องช่วย

หายใจ และถอด endotracheal tube

 4 ชั่วโมงต่อมาผู้ป่วยเหนื่อยมาก หอบและเริ่มซมึลง จงึได้รบัการใส่ endotracheal tube ใหม่และช่วย

หายใจตามเดมิ เสมหะเริ่มมากขึ้นอกี และให้ atropine 0.6 มลิลกิรมั ฉดีเข้าทางหลอดเลอืดด�าทกุ 1 ชั่วโมง

แต่ไม่ได้ให้ 2- PAM หลงัจากนั้นผู้ป่วยรู้สกึตวัมากขึ้น ไม่เหนื่อย แต่ยงัมเีสมหะมาก

ท�าไมการด�าเนินของโรคจึงเลวลง? 

 ผู้ป่วยรายนี้ตอบสนองดตี่อการรกัษาและดขีึ้นอย่างมากในวนัถดัมา แสดงว่าการดูแลรกัษาที่ให้แก่ผู้ป่วย

ในวนัแรกถูกต้องและเหมาะสม แต่ในวนัที่ 2 ถ้าผู้ป่วยหายจากภาวะเป็นพษิแสดงว่าน่าจะเป็นพษิจากสารคาร์

บาเมตเท่านั้น แต่หากว่าสารที่เป็นสาเหตุคือ ออร์กาโนฟอสฟอรัส ภาวะของผู้ป่วยในขณะนั้นถือว่าควบคุมได้ดี

เท่านั้น แต่ยังไม่หายจากภาวะเป็นพิษ เพราะยาต้านพิษที่ให้แก่ผู้ป่วยเป็นเพียงการแก้ฤทธิ์ของสารเพียงชั่วคราว

แต่ไม่ได้ท�าให้สารออร์กาโนฟอสฟอรัสที่อยู่ในร่างกายถูกท�าลายหรือก�าจัดออกจากร่างกายเร็วขึ้น
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 หลงัจากช่วยหายใจผู้ป่วยและให้ atropine เป็นระยะๆ ประมาณวนัละ 7.2 มลิลกิรมั  สภาพของ

ผู้ป่วยโดยรวมดขีึ้น แต่เมื่อแพทย์พยายามจะหย่าเครื่องช่วยหายใจในวนัที่ 6 ของการรกัษา ผู้ป่วยกลบัมี

อาการหอบเหนื่อยขึ้นอกี จงึต้องช่วยหายใจต่อ สงัเกตพบว่าผู้ป่วยไม่สามารถเงยหน้าได้ และมหีนงัตาตก 

ได้ตรวจระดบั potassium ในเลอืดพบว่าอยู่ในระดบัปกติ

 หลงัจากนั้นผู้ป่วยอาการดขีึ้นเป็นล�าดบัสามารถหยดุยาและเครื่องช่วยหายใจในวนัที่ 14 ของการ

รกัษา

 ผู้ป่วยได้ยอมรบักบัแพทย์ภายหลงัว่ากนิผลติภณัฑ์สารป้องกนัก�าจดัแมลงชนดิหนึ่ง ซึ่งตรวจสอบกบั

ฐานข้อมูลศูนย์พษิวทิยารามาธบิดวี่าเป็นสารออร์กาโนฟอสฟอรสัชื่อ ”malathion”  

ในช่วงหลังท�าไมผู้ป่วยจึงยังคงอ่อนแรงอยู่ แม้ว่าภาวะอื่นดีขี้นแล้ว?

 ในช่วงวนัที่ 2 ไปแล้ว ถ้าผู้ป่วยมกีารหายใจไม่เพยีงพอแม้ว่าจะควบคมุภาวะที่เกดิจาก muscarinic        

cholinergic แล้ว จะต้องวนิจิฉยัแยกโรคการอ่อนแรงกล้ามเนื้อหายใจระหว่างฤทธิ์ของ nicotinic cholinergic เอง        

กบัภาวะ “Intermediate syndrome” ซึ่งท�าให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ทั้งคู่  หากแต่ลกัษณะของกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ต่างกนั กล่าวคอื การอ่อนแรงจาก intermediate syndrome จะเป็นการอ่อนแรงเฉพาะกล้ามเนื้อส่วนต้น ร่วมกบั 

กล้ามเนื้อคอ และกล้ามเนื้อส�าหรบัการหายใจ และอาจมภีาวะ “balbar palsy” ร่วมด้วย  ส่วนการอ่อนแรงจาก

nicotinic cholinergic toxidrome จะเป็นการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อทั่วไป ผู้ป่วยรายนี้จึงต้องสงสัยว่าเป็น

“Intermediate syndrome” ร่วมด้วย  การตรวจร่างกายอย่างละเอยีดจะช่วยให้การวนิจิฉยัแม่นย�ามากขึ้น1,6,7  

 ภาวะ intermediate syndrome นี้ ยงัไม่ทราบกลไกของการเกดิ และเกดิกบัสารออร์กาโนฟอสฟอรสับาง

ชนดิเท่านั้น เมื่อผู้ป่วยมภีาวะนี้ จะท�าให้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนาน 1-2 สปัดาห์ ปัจจบุนัไม่มยีารกัษา แต่จะ

หายได้เองในเวลา 2-3 สปัดาห์ดงัเช่นผู้ป่วยรายนี้

ในกรณนีี้จงึไม่ควรจะหยดุการช่วยการหายใจและยาต้านพษิเรว็ ควรใช้วธิลีดยา atropine ลงอย่างช้าๆ แล้ว

ตดิตามดูการตอบสนอง3-5 หากเป็นสารคาร์บาเมตผู้ป่วยจะสามารถลดยาได้อย่างต่อเนื่องและรวดเรว็ภายใน 1-2 

วันเท่านั้น แต่หากเป็นสารออร์กาโนฟอสฟอรัสมักจะลดยาลงได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นและใช้เวลานานกว่ายาจะ

หมด เมื่อลดยา atropine ได้หมดแล้ว จงึพจิารณาลดยา 2-PAM ต่อไป พร้อมกบัการลดระดบัของการช่วยหายใจลง
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ภาวะพิษจากพาราเซตามอล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สัมมน  โฉมฉาย

ภำควชิำเวชศำสตร์ป้องกนัและสงัคม

คณะแพทยศำสตร์ศริริำชพยำบำล		มหำวทิยำลยัมหดิล

กรณีผู้ป่วยรายที่1

         ผู้ป่วยอาย ุ20 ปี น�้าหนกั 50 กโิลกรมั

 กนิยาพาราเซตามอลขนาด 500 มลิลกิรมั จ�านวน 20 เมด็ประมาณสองชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล          

 (กนิครั้งเดยีว)เพราะทะเลาะกบัสมาชกิในครอบครวั

 ผู้ป่วยปฏเิสธการกนิยาอื่นรวมทั้งสรุาและประวตักิารเจบ็ป่วยในอดตี

 ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเพราะเริ่มรู้สกึมอีาการคลื่นไส้ แต่ไม่อาเจยีน

ที่ห้องฉุกเฉิน: ผู้ป่วยยงัมอีาการคลื่นไส้ ตรวจสญัญาณชพี: ชพีจร 90/นาท ีความดนัโลหติ 100/70 มลิลเิมตร  

         ปรอท การตรวจร่างกายทั่วไปและการตรวจตามระบบอยู่ในเกณฑ์ปกต ิ

ค�าถาม 1.1  การกนิยาพาราเซตามอลจ�านวนมากมอีนัตรายหรอืไม่ และมกีลไกการเกดิพยาธสิภาพและ    

       อาการอย่างไร และสามารถรกัษาภาวะพษิได้หรอืไม่

ค�าถาม 1.2  หากผู้ป่วยไปรบัการรกัษายงัโรงพยาบาลที่ไม่สามารถตรวจระดบัพาราเซตามอลได้ แพทย์ควร  

       ดูแลและตดิตามผู้ป่วยอย่างไร

ค�าถาม 1.3  หากผู้ป่วยไปรบัการรกัษายงัโรงพยาบาลที่สามารถตรวจระดบัพาราเซตามอลได้ แพทย์ควรดูแล  

             และติดตามผู้ป่วยอย่างไร (ผลการตรวจระดับพาราเซตามอลในซีรัมที่เวลา 4 ชั่วโมงหลังกินยา  

       เท่ากบั 175 มลิลกิรมั/ลติร)

ค�าตอบที่ 1.1

 การกินพาราเซตามอลเกินขนาดสามารถท�าให้เกิดอันตรายได้โดยอาจเกิดพิษต่อตับ จากการศึกษาใน 

ภูมภิาคต่างๆของโลก พษิจากยาพาราเซตามอลเป็นหนึ่งในสาเหตทุี่พบบ่อยที่สดุของการเกดิภาวะตบัวายซึ่งอาจ  

เป็นอนัตรายถงึชวีติ การประเมนิและรกัษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและทนัท่วงทจีะช่วยป้องกนัและรกัษาภาวะพษิ 

จากพาราเซตามอลได้ 

 พาราเซตามอล เป็นยาลดไข้บรรเทาปวดที่ออกฤทธิ์โดยการยบัยั้งเอน็ซยัม์ cyclooxygenase ในขนาด 

ปกตยิาพาราเซตามอลถูกดูดซมึได้ดมีากจากทางเดนิอาหาร และถูกก�าจดัจากร่างกายทางปัสสาวะในรูปยาต้น

และสารประกอบควบประมาณร้อยละ 95 ซึ่งการก�าจดัยารปูแบบนี้ไม่เป็นพษิต่อร่างกาย ในขณะที่ประมาณร้อยละ 5 
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จะถูกเปลี่ยนแปลงโดย cytochrome P450 (CYP 2E1 และ 1A2) เป็นเมตะบอไลต์ N-acetyl-p-benzoquinone imine 

(NAPQI) ของพาราเซตามอลที่เป็นพิษต่อตับ ซึ่งร่างกายจะก�าจัดเมตะบอไลต์นี้โดยใช้กลูตะไธโอนและท�าให้

กลูตะไธโอนหมดไปด้วย อย่างไรก็ตาม ในคนปกติมีปริมาณกลูตะไธโอนเพียงพอต่อการป้องกันพิษต่อตับจาก

พาราเซตามอลในขนาดปกต ิ(ขนาดไม่เกนิ 4 กรมั/วนัในผู้ใหญ่ หรอื 75 มลิลกิรมั/กโิลกรมั/วนัในเดก็) หากผู้ป่วย

กนิพาราเซตามอลเกนิขนาด ปรมิาณ NAPQI อาจมมีากจนท�าให้กลูตะไธโอนลดต�่าและเกดิพษิต่อตบัในที่สดุ   ใน

ผู้ป่วยส่วนน้อยอาจมพีษิต่อไตด้วย  ขนาดของพาราเซตามอลที่จดัว่าท�าให้เกดิพษิได้มดีงันี้ 

 = ผู้ป่วยที่ได้รับยาพาราเซตามอลเกินขนาดแบบเฉียบพลัน (กระบวนการได้รับยาเสร็จภายในเวลา        

8 ชั่วโมง) ขนาด ≥ 150 มลิลกิรมั/กโิลกรมั

 = ผู้ป่วยที่ได้รับพาราเซตามอลเกินขนาดแบบค่อยเป็นค่อยไป (staggered overdose, repeated supra-

therapeutic ingestion) ซึ่งหมายถึงการกินหลายครั้งหรือกระบวนการได้รับยาเสร็จภายในเวลานานกว่า 8 ชั่วโมง

มีเกณฑ์ดงันี้

    O ขนาดเฉลี่ย ≥ 150 มลิลกิรมั/กโิลกรมั/24 ชั่วโมงหรอื ≥ 6 กรมั/24 ชั่วโมง (เลอืกใช้ค่าที่น้อยกว่า) หาก 

               เป็นการกนิเกนิขนาดในช่วงระยะเวลา 48 ชั่วโมง หรอื

    O ขนาดเฉลี่ย ≥ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/24 ชั่วโมงหรือ ≥ 4 กรัม/24ชั่วโมง หากเป็นการกินเกินขนาดใน 

       ระยะเวลา 72 ชั่วโมงหรอืมากกว่า

 อาการของการเกดิพษิอาจแยกได้เป็น 4 ระยะ1 ระยะที่หนึ่ง คอืเวลาภายใน 24 ชั่วโมงหลงัการกนิ

ยาเกนิขนาด ผู้ป่วยอาจไม่แสดงอาการหรอืมเีพยีงอาการคลื่นไส้ อาเจยีนและค่าเอน็ซยัม์ตบัอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

ระยะที่สอง ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงหลงักนิยาเกนิขนาด ผู้ป่วยอาจเริ่มมอี่อนเพลยี อาการเจบ็บรเิวณตบั และเริ่มมคี่า

เอน็ซยัม์ตบัสูงขึ้นและอาจมผีลการตรวจทางห้องปฏบิตักิารที่แสดงว่าตบัเริ่มท�าหน้าที่ผดิปกต ิเช่น ม ีprothrombin 

time, INR ยาวขึ้น ระยะที่ 3 ที่เวลาประมาณ 72-96 ชั่วโมงหลงักนิยาเกนิขนาด ผู้ป่วยจะมคีวามรนุแรงของตบั

อกัเสบมากที่สดุ ระดบัเอน็ซยัม์ตบัขึ้นสูงที่สดุและมอีาการและภาวะแทรกซ้อนของตบัวาย เช่น ระดบัน�้าตาลใน

เลอืดต�่า การแขง็ตวัของเลอืดผดิปกต ิ hepatic encephalopathy ไตวาย metabolic acidosis ในระยะนี้ผู้ป่วยอาจ

เสยีชวีติได้ ระยะที่สี่ หลงัจาก 96-120 ชั่วโมงผู้ป่วยจะเริ่มฟื้นตวัขึ้นจนกลบัเป็นปกตหิากไม่เสยีชวีติและเกดิภาวะ

แทรกซ้อนในระยะที่สาม

 การรกัษาผู้ป่วยท�าได้โดยให้ยาต้านพษิเอน็-อะเซทลิซสิเทอนิ (N-acetylcysteine, NAC) ซึ่งออกฤทธิ์โดย

การทดแทนกลูตะไธโอนซึ่งช่วยป้องกนัตบัอกัเสบและลดความรนุแรงและภาวะแทรกซ้อนจากตบัอกัเสบด้วย การ

รกัษาจะได้ผลดทีี่สดุภายใน 8 ชั่วโมงหลงัจากการที่ผู้ป่วยเริ่มกนิยาพาราเซตามอลเกนิขนาดและให้การรกัษาต่อ

เนื่องตามข้อบ่งชี้ หากเริ่มการรกัษาช้าจะท�าให้ความเสี่ยงต่อการเกดิพษิต่อตบัสูงขึ้น เมื่อให้การรกัษาแล้วแพทย์

ควรคดิตามตรวจระดบัเอน็ซยัม์ตบัทกุ 24 ชั่วโมงเป็นเวลาอย่างน้อย 36-48 ชั่วโมงหลงัการกนิยาเกนิขนาด
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ค�าตอบที่ 1.2

 แพทย์ควรเริ่มรักษาด้วยการบริหารผงถ่านกัมมันต์แต่ไม่ต้องล้างท้อง เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้กิน

พาราเซตามอลเกนิขนาดสองชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลและไม่มข้ีอห้ามปฏบิตั ิ (ความเสี่ยงต่อการสดูส�าลกั การกนิ

สารกลุ่มน�้ามันหรือสารกัดกร่อน) แพทย์ในโรงพยาบาลที่ตรวจวัดระดับพาราเซตามอลไม่ได้หรือตรวจได้แต่ไม่ได้

ผลทนัท่วงท ีควรตดัสนิใจเริ่มการรกัษาด้วยยาต้านพษิจากขนาดยาที่ผู้ป่วยกนิเกนิขนาด

 ผู้ป่วยรายนี้กินยาพาราเซตามอลเกินขนาดแบบเฉียบพลันและมีขนาดยาเข้าได้กับเกณฑ์ (10,000 

มลิลกิรมั/50 กโิลกรมั = 200 มลิลกิรมั/กโิลกรมั ซึ่งมากกว่า 150 มลิลกิรมั/กโิลกรมั) ดงันั้น ควรได้รบัการรกัษาด้วย 

NAC โดยพจิารณาบรหิารทางทางเดนิอาหารหรอืหลอดเลอืดด�าตามความเหมาะสม เช่น รูปแบบยาที่ม ี เพื่อให้

สามารถเริ่มยาต้านพษิได้ทนัท่วงท ี ไม่ช้ากว่า 8 ชั่วโมงหลงัการกนิยาเกนิขนาดเพื่อให้ได้ผลดทีี่สดุ, อาการอาเจยีน

ของผู้ป่วยซึ่งเป็นอปุสรรคต่อการบรหิารยาทางทางเดนิอาหารและอาจต้องการการรกัษาด้วยยากนัอาเจยีน, ความ

พร้อมในการเฝ้าระวงัภาวะ anaphylactoid ของผู้ป่วยที่อาจเกดิจากการบรหิาร NAC ทางหลอดเลอืดด�า

 ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจระดับเอ็นซัยม์ตับเมื่อแรกรับเพื่อเป็นค่าอ้างอิงและมีการติดตามตรวจระดับ

เอน็ซยัม์ตบัทกุ 24 ชั่วโมง หากพบว่าเอน็ซยัม์ตบัมคี่าสูงกว่า 1,000 IU/L ควรมกีารตรวจ prothrombin time,INR 

และหน้าที่ของไต และควรมกีารบรหิาร NAC ทางหลอดเลอืดด�าต่อเพื่อลดความเสี่ยงของการเสยีชวีติและภาวะ

แทรกซ้อน และบรหิารต่อเนื่องจนหมดข้อบ่งชี้ หากผู้ป่วยมรีะดบัเอน็ซยัม์ตบัปกตจินถงึเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง

หลงัการกนิยาเกนิขนาด แพทย์สามารถพจิารณายตุกิารรกัษาด้วย NAC ได้อย่างปลอดภยั2

ค�าตอบที่ 1.3

 หลงัจากการรกัษาเบื้องต้นด้วยการบรหิารผงถ่านกมัมนัต์ การประเมนิความเสี่ยงที่ดทีี่สดุส�าหรบัผู้ป่วยที่

มปีระวตัหิรอืต้องสงสยัว่ากนิยาพาราเซตามอลเกนิขนาดได้แก่ การตรวจระดบัพาราเซตามอลในซรีมัที่เวลาอย่าง

น้อย 4 ชั่วโมงหลงักนิยา ผู้ป่วยควรได้รบัการรกัษาด้วย NAC ถ้าระดบัพาราเซตามอลมากกว่าหรอืเท่ากบั treat-

ment line (เส้นที่ผ่านจดุ 150 มลิลกิรมั/ลติรที่ 4 ชั่วโมง) ใน Rumack-Matthew Nomogram  ผู้ป่วยรายนี้มรีะดบั

พาราเซตามอลที่ 4 ชั่วโมงเท่ากบั 175 มลิลกิรมั/ลติร ซึ่งอยูเ่หนอืกว่า treatment line จงึควรได้รบั NAC หากผลการ

ตรวจวเิคราะห์รายงานช้าซึ่งอาจท�าให้การเริ่มรกัษาล่าช้าได้ แพทย์ควรพจิารณาเริ่มการรกัษาด้วย NAC ก่อนคล้าย

ค�าตอบที่1.2 และอาจตดัสนิใจยตุกิารรกัษาด้วย NAC หากผลการตรวจระดบัพาราเซตามอลอยู่ต�่ากว่า treatment 

line ใน nomogram การแปลผลโดยใช้ Rumack-Matthew Nomogram ท�าได้เฉพาะกบัผู้ป่วยที่กนิยาเกนิขนาด 

แบบเฉยีบพลนั (การกนิครั้งเดยีวหรอืกระบวนการกนิสั้นกว่า 8 ชั่วโมง) เท่านั้น1 และไม่สามารถท�าได้หากผู้ป่วย

กนิพาราเซตามอลเกนิขนาดแบบค่อยเป็นค่อยไป (ซึ่งแนวทางการดูแลจะคล้ายกบัค�าตอบที่ 2.2 ในผู้ป่วยรายที่ 2) 
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การตดิตามและตดัสนิใจรกัษาต่อเนื่องท�าโดยลกัษณะเดยีวกบัค�าตอบ 1.1 เว้นแต่แพทย์สามารถพจิารณายตุกิาร

รกัษาด้วย NAC ได้อย่างปลอดภยัหากผู้ป่วยมรีะดบัเอน็ซยัม์ตบัปกตแิละมรีะดบัพาราเซตามอลในซรีมัน้อยกว่า 

10 มลิลกิรมั/ลติร ที่เวลาอย่างน้อย 36 ชั่วโมงหลงัการกนิยาเกนิขนาด3  

กรณีผู้ป่วยรายที่ 2

 ผู้ป่วยอาย ุ23 ปี น�้าหนกั 44 กโิลกรมั

 ได้รบัการถอนฟันคดุ 2 วนัก่อนและรู้สกึปวดกรามมากจงึกนิยาพาราเซตามอลขนาด 500 มลิลกิรมั          

 ครั้งละสองเมด็ทกุ 3-4 ชั่วโมงรวมเป็นยาจ�านวนอย่างน้อย 30 เมด็ใน 48 ชั่วโมงที่แล้ว ผู้ป่วยปฏเิสธ  

 การกนิยาและประวตักิารเจบ็ป่วยในอดตี  ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเพราะเริ่มรู้สกึมอีาการคลื่นไส้อาเจยีน

ที่ห้องฉุกเฉิน: การตรวจสญัญาณชพี ชพีจร 86/นาท ีความดนัโลหติ 120/ 70 มลิลเิมตรปรอท การตรวจ  

  ร่างกายทั่วไปและการตรวจตามระบบอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ค�าถาม 2.1  หากผู้ป่วยไปรบัการรกัษายงัโรงพยาบาลที่ไม่สามารถตรวจระดบัพาราเซตามอลได้ แพทย์ควร  

       ดูแลและตดิตามผู้ป่วยอย่างไร

ค�าถาม 2.2  หากผู้ป่วยไปรบัการรกัษายงัโรงพยาบาลที่สามารถตรวจระดบัพาราเซตามอลได้  แพทย์ควรดูแล 

       และตดิตามผู้ป่วยอย่างไร

ค�าตอบที่ 2.1

 กรณีนี้ลักษณะการกินยาเข้าได้กับการเกินขนาดแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะเป็นการกินซ�้าหลายครั้งใน

เวลามากกว่า 8 ชั่วโมงและขนาดยาเข้าได้กบัการเกนิขนาดเพราะผู้ป่วยกนิพาราเซตามอล 500 มลิลกิรมั/เมด็ 

อย่างน้อย 30 เมด็ (15 กรมัใน 48 ชั่วโมง, เฉลี่ย 7.5 กรมั/24 ชั่วโมง) ในขณะที่เกณฑ์พจิารณาการเกนิขนาดเท่ากบั 

6 กรมั/24ชั่วโมง หรอื 44 กโิลกรมั x 150 มลิลกิรมั/กโิลกรมั/24 ชั่วโมง = 6,600 มลิลกิรมั/24ชั่วโมง ดงันั้น ในที่นี้

ใช้เกณฑ์ 6 กรมั/24ชั่วโมงซึ่งเป็นค่าที่น้อยกว่า ผู้ป่วยควรได้รบัการตรวจเอน็ซยัม์ตบัเพื่อเป็นค่าอ้างองิแล้วเริ่มการ

รกัษาด้วย NAC แม้ว่าค่าเอน็ซยัม์ตบัเมื่อแรกรบัจะปกต ิ และมกีารตดิตามตรวจระดบัเอน็ซยัม์ตบัทกุ 24 ชั่วโมง 

แพทย์สามารถพจิารณายตุกิารรกัษาด้วย NAC ได้อย่างปลอดภยัหากผู้ป่วยมรีะดบัเอน็ซยัม์ตบัปกตทิี่เวลาอย่าง

น้อย 36 ชั่วโมงหลังการกินยาเกินขนาด ผู้ป่วยที่มีค่าเอ็นซัยม์ตับเพิ่มขึ้นควรได้รับการติดตามตรวจจนกระทั่งค่า

เอ็นซัยม์ตับลดลง ถ้าพบว่าเอ็นซัยม์ตับมีค่าสูงกว่า 1,000 IU/L ควรมีการตรวจ prothrombin time, INR และหน้าที่

ของไต และควรมกีารบรหิาร NAC ทางหลอดเลอืดด�าต่อเพื่อลดการความเสี่ยงของการเสยีชวีติและภาวะแทรกซ้อน

และบรหิารต่อเนื่องจนหมดข้อบ่งชี้
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ค�าตอบที่ 2.2

 กรณีนี้เป็นผู้ป่วยที่กินพาราเซตามอลเกินขนาดแบบค่อยเป็นค่อยไปและรับการรักษาในโรงพยาบาล

ที่ตรวจระดับพาราเซตามอลได้  การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นจึงคล้ายค�าตอบที่ 2.1 และควรตรวจระดับ

พาราเซตามอลและเอน็ซยัม์ตบัเมื่อแรกรบั ผู้ป่วยที่ผลการตรวจระดบัพาราเซตามอลในซรีมัมากกว่า 10 มลิลกิรมั/

ลิตร หรือ เอ็นซัยม์ตับผิดปกติควรได้รับการรักษา1 และติดตามเช่นเดียวกับค�าตอบที่ 2.1 ในขณะที่ผู้ป่วยที่ระดับ

พาราเซตามอลในซรีมัน้อยกว่า 10 มลิลกิรมั/ลติร และเอน็ซยัม์ตบัอยู่ในช่วงปกตไิม่จ�าเป็นต้องได้รบัการรกัษาด้วย 

NAC แต่ควรได้รับการติดตามระดับเอ็นซัยม์ตับจนถึงเวลาอย่างน้อย 36 ชั่วโมงหลังการกินยาเกินขนาด หากพบ

เอน็ซยัม์ตบัเพิ่มขึ้นจนผดิปกตใินช่วงของการตดิตามจงึจะพจิารณาเริ่มการบรหิาร NAC
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ภาวะพิษจากยาต้านเศร้าเกินขนาด
อาจารย์แพทย์หญิงธัญจิรา จิรนันทกาญจน์

ภำควชิำเวชศำสตร์ป้องกนัและสงัคม

คณะแพทยศำสตร์ศริริำชพยำบำล	มหำวทิยำลยัมหดิล

ผู้ป่วยหญิง อายุ 36 ปี 

 มปีระวตัริกัษาโรคทางจติเวชไม่ทราบกนิยาอะไรเป็นประจ�า ญาตพิบนอนหมดสตเิรยีกไม่รูส้กึตวัใน

ห้องนอน ไม่ทราบนานเท่าไหร่ แต่ครั้งล่าสดุที่เหน็ผู้ป่วยปกต ิคอื 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

 ประวตัเิพิ่มเตมิจากญาต ิผู้ป่วยแขง็แรงด ีไม่มโีรคประจ�าตวัอื่นๆนอกจากโรคทางจติเวช ช่วง 1 สปัดาห์

ที่ผ่านมาเกบ็ตวัมากขึ้น บ่นอยากตาย ซองยาที่ญาตนิ�ามาให้ ได้แก่ amitriptyline (25 มลิลกิรมั) กนิ 1 เมด็ก่อน

นอน ผู้ป่วยไปพบแพทย์ครั้งล่าสดุ   1 วนัก่อน ได้ยามา 60 เมด็ ขณะนี้ไม่พบยาเหลอืในซอง

ในสถานการณ์เช่นนี้นึกถึงสาเหตุใดได้บ้าง?

 ผู้ป่วยมปีัญหาทางจติเวชอยู่เดมิ มาด้วยประวตัหิมดสตภิายในเวลา 2 ชั่วโมง ควรนกึถงึสาเหตจุากการ

กนิยาจติเวชเกนิขนาดไว้เป็นอนัดบัแรก ยาจติเวชหลายชนดิมผีลกดการท�างานของระบบประสาท ท�าให้ซมึ หมด

สต ิ ชกัได้ นอกจากนี้ ยาบางขนานยงัมผีลต่อระบบหวัใจและหลอดเลอืด ท�าให้ความดนัโลหติต�่า การน�ากระแส

ไฟฟ้าของหวัใจผดิปกต ิ น�าไปสู่ภาวะหวัใจเต้นผดิจงัหวะเป็นอนัตรายถงึชวีติได้ อย่างไรกต็าม ควรท�าการวนิจิฉยั

แยกโรคจากสาเหตอุื่นๆที่ท�าให้ซมึภายในระยะเวลาอนัสั้นได้ เช่น ระดบัน�้าตาลในเลอืดต�่า เลอืดออกในสมอง 

อบุตัเิหต ุชกั เป็นต้น การวนิจิฉยัอาศยัประวตั ิการตรวจร่างกายและในบางกรณตี้องใช้การส่งตรวจทางห้องปฏบิตัิ

การเพื่อให้การวนิจิฉยัที่แน่นอนอกีครั้ง

ควรประเมินผู้ป่วยรายนี้อย่างไร?

 ยดึหลกัการประเมนิผู้ป่วยตามแนวทางผู้ป่วยที่มภีาวะฉกุเฉนิ ได้แก่ ประเมนิทางเดนิหายใจ (Airway) การ

หายใจ (Breathing) และระบบไหลเวยีนโลหติ (Circulation) เป็นอนัดบัแรก หากไม่มภีาวะวกิฤตจงึตรวจร่างกายตาม

ระบบอย่างละเอยีดเพื่อหาสาเหตตุ่อไป
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 ผลการตรวจร่างกายในผู้ป่วยรายนี้พบว่าไม่มีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจ แต่ผู้ป่วยไม่หายใจ คล�าชีพจร

ไม่ได้ แพทย์และทมีรกัษาได้เริ่มปฏบิตักิารกู้ชพี คลื่นไฟฟ้าหวัใจจากจอมอนเิตอร์เป็นดงัรูป

 แพทย์ตดัสนิใจท�า defif ibrillation เนื่องจากประเมนิแล้วเป็นภาวะ pulseless ventricular tachycardia       

หลงัจาก defibrillation 2 ครั้ง ผู้ป่วยเริ่มมชีพีจร ความดนัโลหติ 90/70 mmHg, HR 100/min, T 37.5° �C แพทย์ได้

ใส่ endotracheal tube ให้เจาะเลอืดส่งตรวจทางห้องปฏบิตักิาร ให้สารน�้าเป็น NSS IV loading 200 มลิลลิติรใน     

10 นาท ี ตรวจ capillary plasma glucose 180 มลิลกิรมั/เดซลิติร  EKG 12 leads ได้ผลดงัภาพ

 จาก EKG พบว่า ม ีtall R in aVR lead, QRS duration 160 msec, QTc 400 msec ซึ่งเป็นลกัษณะของ 

fast sodium channel blockade อธบิายได้จากประวตักิารกนิ amitriptyline เกนิขนาด  ผู้ป่วยรายนี้จงึได้เกดิภาวะ

พษิจากยาต้านเศร้าเกนิขนาด  (tricyclic antidepressant overdose, TCA overdose)
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Abnormal EKG fif indings จาก TCA Overdose

มีความสัมพันธ์ต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรงอย่างไร?

 พบความสมัพนัธ์ระหว่างความกว้างของ QRS duration และเปอร์เซน็ต์การชกัและหวัใจเต้นผดิจงัหวะ

ชนดิรนุแรง ดงันี้ QRS duration > 100 msec พบความเสี่ยงในการเกดิอาการชกั 33%, หวัใจเต้นผดิจงัหวะแบบ 

VT, VF 14% แต่หาก QRS duration > 160 msec พบความเสี่ยงในการเกดิ VF, VT ถงึ 50% , R in aVR ความเสี่ยง

ในการเกดิ VT, VF 1.9 เท่า และถ้า R/S in aVR >0.7  มคีวามเสี่ยงในการเกดิ VT, VF ประมาณ 9 เท่า 1-4

แพทย์ควรให้การรักษาเฉพาะอย่างไรแก่ผู้ป่วยรายนี้?

 พจิารณาให้ 7.5% sodium bicarbonate 50 มลิลลิติร IV push เพื่อต้านฤทธิ์ sodium channel blockade  โดย

กลไกการเพิ่มปรมิาณโซเดยีมภายนอกเซลล์กล้ามเนื้อหวัใจ เพิ่ม pH ท�าให้ sodium channel เปิดมากขึ้น และเพิ่ม

การจบัของยากบัโปรตนี เพื่อผลโดยรวมคอืการท�างานของ sodium channel เพิ่มมากขึ้น ท�าให้ QRS duration แคบ

ลง และแก้ไขภาวะ arrhythmia1,2

ภาวะ TCA Overdose ท�าให้เกิดลักษณะผิดปกติทางคลินิกใดได้บ่อย? 

 ที่พบหลกัๆ ได้แก่ anticholinergic  effects, cardiovascular effects, seizures1-2

 Anticholinergic effects ได้แก่อาการซมึ รูม่านตาขยาย ผวิแห้ง เยื่อบใุนช่องปากแห้ง ลดการบบีตวัของ

ล�าไส้ ปัสสาวะคั่ง หวัใจเต้นเรว็ ความดนัโลหติสูงเลก็น้อย เป็นต้น 1-2

 Cardiovascular effects ที่พบบ่อยที่สดุคอื sinus tachycardia หากอาการรนุแรงมากขึ้นอาจพบ prolonged 

PR, QRS, QT intervals, prominal R wave in aVR, AV block, Brugada patterns (down-slopping ST-segment eleva-

tion in V1-V3 with right bundle branch block) นอกจากนี้ยงัพบภาวะ hypotension จากการขยายตวัของหลอดเลอืด

ด�า ในรายที่รนุแรงมกีารกดการท�างานของกล้ามเนื้อหวัใจ 1-6

 Seizures พบได้บ่อยในรายที่ม ีTCA overdose รนุแรง อาจท�าให้เกดิ myoclonus, hyperthermia, rhabdomy-

olysis ก่อให้เกดิผลแทรกซ้อนได้ 1-2

 หลงัจากผู้ป่วยได้รบั 7.5% sodium bicarbonate 50 มลิลลิติร IV push ไป 2 ครั้ง    QRS duration ค่อยๆ

แคบลง BP 135/84 mmHg, HR 120/min ผู้ป่วยค่อยๆ รู้สกึตวัขึ้น ผลการตรวจทางห้องปฏบิตักิารไม่พบสาเหตุ

ทางเมตาบอลคิอื่นๆ ที่จะอธบิายอาการและลกัษณะ EKG ที่ผดิปกตขิองผู้ป่วยได้ EKG ของผู้ป่วยที่เวลา 8 ชั่วโมง

หลงัเข้ารบัการรกัษาเป็นดงัภาพ (QRS duration 128 msec, no tall R in aVR, R/S <0.7) 
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 ผู้ป่วยอาการดขีึ้นตามล�าดบั สามารถหยดุ IV flf luid และในวนัที่ 2 ได้ถอดท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยพูดคยุ

ได้ตามปกต ิ ให้ประวตัวิ่ากนิ amitriptyline (25 มลิลกิรมั) ที่เป็นยาประจ�าไปทั้งหมด (58 เมด็) เพื่อฆ่าตวัตาย 

จติแพทย์ได้ร่วมประเมนิและรบัย้ายผู้ป่วยไปแผนกจติเวชเพื่อดูแลรกัษาอาการซมึเศร้าต่อไป
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ภาคผนวก
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Àภาคผนวก 1
แนวทางการเบิกชดเชยยากลุ่มยาต้านพิษ กรณีเร่งด่วน 3 กองทุน

   รายการยาก�าพร้าและยาต้านพิษที่สามารถเบิกชดเชยและข้อบ่งใช้

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

  ที่   รายการยา ข้อบ่งใช้

  Dimercaprol (BAL) amp 

  Sodium nitrite amp 

  Sodium thiosulfate amp 

  Methylene blue vial 

  Botulinum antitoxin bottle 

  Diphtheria antitoxin vial 

  Digoxin specif ific antibody fragment vial 

  เซรุ่มต้านพษิงูเห่า 

  เซรุ่มต้านพษิงูเขยีวหางไหม้ 

  เซรุ่มต้านพษิงูกะปะ 

  เซรุ่มต้านพษิงูแมวเซา 

  เซรุ่มต้านพษิงูทบัสมงิคลา 

  เซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบเลอืด 

  (Polyvalent Haematotoxin) 

  เซรุม่ต้านพษิงรูวมระบบประสาท 

  (Polyvalent Neurotoxin)

  ใช้รกัษาพษิจากโลหะหนกั ได้แก่ arsenic, gold, mercury, lead, copper

  Cyanide poisoning, Hydrogen sulfide

  Cyanide poisoning

  Methemoglobinaemia

  รกัษาพษิจาก Botulinum toxin

  รกัษาโรคคอตบี จาก Diphtheria toxin

  Digoxin toxicity, Cardiac glycosides เช่น พษิจากยี่โถ ร�าเพย คางคก

  แก้พษิงูเห่า

  แก้พษิงูเขยีวหางไหม้

  แก้พษิงูกะปะ

  แก้พษิงูแมวเซา

  แก้พษิงูทบัสมงิคลา

  แก้พษิงูที่มพีษิต่อระบบเลอืด

  

  แก้พษิงูที่มพีษิต่อระบบประสาท

หมายเหตุ : 

        1.  เงื่อนไขการสั่งใช้ยา เป็นไปตามที่บัญชียาหลักแห่งชาติก�าหนด เมื่อมีการเบิกชดเชยยาจะมีการติดต่อ

กลบัจากศูนย์พษิวทิยารามาธบิด ีเพื่อตดิตามประเมนิผลโครงการ

แนวทางการเบิกชดเชยยาก�าพร้าและยาต้านพิษ: กรณีเร่งด่วนและหน่วยบริการมียาที่สถานบริการ 

        1.  สถานบรกิารใช้ยาที่มใีห้บรกิารแก่ผู้ป่วย

        2.  กรอกข้อมูลผู้ป่วย ในโปรแกรม EMCO ที่ www.emco.nhso.go.th

        3.  กดเลอืก ยาก�าพร้าและยาต้านพษิ
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        4.  Download เอกสาร ขอเบกิยาก�าพร้าและยาต้านพษิ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

        5.  Upload เอกสารเพื่อส่ง สปสช.

        6.  สปสช. จะจ่ายชดเชยเป็นยา ภายใน 2 วนัท�าการหลงัหน่วยบรกิาร upload เอกสารส่ง สปสช.

        7.  ส�าหรบัหน่วยบรกิารที่ต้องการซื้อเพื่อส�ารองที่หน่วยบรกิาร สามารถตดิต่อขอซื้อจากหน่วยงานผูจ้�าหน่าย

ในประเทศได้โดยตรง 

        7.1 รายการที่องค์การเภสัชกรรมมีจ�าหน่าย

        7.2 รายการที่สภากาชาดไทยมีจ�าหน่าย

ที่ รายการ

   เซรุ่มต้านพษิงูเห่า

   เซรุ่มต้านพษิงูเขยีวหางไหม้

   เซรุ่มต้านพษิงูกะปะ

   เซรุ่มต้านพษิงูแมวเซา

   เซรุ่มต้านพษิงูทบัสมงิคลา

   เซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบเลอืด (Polyvalent Haematotoxin)

   เซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบประสาท (Polyvalent Neurotoxin)

1

2

3

4

5

6

7

ที่ รายการ

   Sodium nitrite amp

   Sodium thiosulfate amp

   Methylene blue vial

1

2

3

แนวทางการเบิกชดเชยยาก�าพร้าและยาต้านพิษ: กรณีเร่งด่วนและหน่วยบริการไม่มียาที่สถานบริการ

        1.  กรณีต้องการยาด่วนให้ติดต่อศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี Hotline 1367 เพื่อยืนยันการวินิจฉัย   

           รายการและจ�านวนยา ศูนย์พษิวทิยาฯ จะประสานขอเบกิยาเร่งด่วนให้

        2.  สถานบรกิารใช้ยาที่ได้รบัจากองค์การเภสชักรรมให้บรกิารแก่ผู้ป่วย

        3.  เมื่อให้บรกิารแก่ผู้ป่วยแล้ว ให้กรอกข้อมูลผู้ป่วย ในโปรแกรม EMCO ที่ www.emco.nhso.go.th

        4.  กดเลอืก ยาก�าพร้าและยาต้านพษิ

        5.  Download เอกสาร ขอเบกิยาก�าพร้าและยาต้านพษิ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        6.  Upload เอกสารเพื่อส่ง สปสช.

        7.  สปสช. จะจ่ายชดเชยเป็นยา ภายใน 2 วนัท�าการหลงัหน่วยบรกิาร upload เอกสารส่ง สปสช.



ยาต้านพิษ ๓                                                          9190                                                         ยาต้านพิษ ๓

   3. รายการยาที่เบิก (กากบาทเลือกรายการที่ต้องการ และ ระบุจ�านวน)

Àแบบฟอร์มขอเบิกยาก�าพร้าและยาต้านพิษ กรณีฉุกเฉิน 3 กองทุน

โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน ชดัเจน แล้วส่งให้หน่วยส�ารองยาเพือ่กรอกข้อมลูในโปรแกรมเบกิชดเชย

ยาก�าพร้าต่อไป

   1. ข้อมูลโรงพยาบาล

   ชื่อโรงพยาบาล ...................................................................................................................................

   เลขที่ .................หมู่ที่ ............................... ถนน ...............................................................................

   ต�าบล / แขวง .............................................. อ�าเภอ / เขต ................................................................

   จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์ ...............................................................................

   2. ข้อมูลผู้ป่วย

   PID ......................................................................................................................................................

   ชื่อ –   สกุล .......................................................................................................................................

   HN........................... AN................................. เพศ       ชาย       หญิง อายุ ............ปี......... เดือน

   การวินิจฉัยเบื้องต้น

   .............................................................................................................................................................

ล�าดับที่ ชื่อยา จ�านวน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

   Dimercaprol inj, (BAL)

   Sodium nitrite inj.

   Sodium thiosulfate inj.

   Methylene blue inj.

   Botulinum Antitoxin inj.

   Diphtheria Antitoxin inj.

   Digoxin Specifif ic antibody fragment inj.

   เซรุ่มต้านพษิงูเห่า

   เซรุ่มต้านพษิงูเขยีวหางไหม้

   เซรุ่มต้านพษิงูกะปะ

   เซรุ่มต้านพษิงูแมวเซา

   เซรุ่มต้านพษิงูทบัสมงิคลา
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13.

14.

  เซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบเลอืด (Polyvalent Haematotoxin)

  เซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบประสาท (Polyvalent Neurotoxin)

   4. ข้อมูลผู้ส่งเบิกยา

   ชื่อ-สกุล ผู้ส่งข้อมูล...............................................................................................................................

   โทรศัพท์................................................................. โทรศัพท์ มือถือ ...................................................

   โทรสาร.......................................................... อีเมล์ ............................................................................

   5. ข้อมูลสถานที่จัดส่งยา

   ให้จัดส่งยาที่            คลังยา                      ห้องยานอกเวลา

                             ห้องจ่ายยาใน              ห้องจ่ายยานอก

   ชื่อ ผู้ประสานงานรับยาของโรงพยาบาล .................................................. โทรศัพท์ ..........................
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Àภาคผนวก 2
แนวทางการบริหารจัดการยาก�าพร้ากลุ่ม Antidotes (เพิ่มเติม)

ยา Botulinum antitoxin และ Diphtheria antitoxin

1.ความเป็นมา

 ตามที่คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิมมีตใิห้ สปสช.ด�าเนนิการแก้ปัญหายาก�าพร้าโดยเฉพาะ

ยากลุ่มยาต้านพษิเป็นการเร่งด่วน โดยได้ด�าเนนิการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 จ�านวน 6 รายการ และเพิ่มรายการ

ยาในชดุสทิธปิระโยชน์จ�านวน 4 รายการ รวมเป็น 10 รายการ ในปีงบประมาณ 2554 นั้นเพื่อให้เกดิการส�ารอง

ยาที่จ�าเป็นต่อการรกัษาผู้ป่วยที่ได้รบัพษิ หน่วยบรกิารมยีาใช้ทนัต่อความจ�าเป็น กองทนุยา เวชภณัฑ์และวคัซนี  

เป็นผู้รับผิดชอบจัดระบบการจัดหาและกระจายยาไปส�ารองยังหน่วยบริการต่างๆ ให้กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งนี้            

สปสช.มอบองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ด�าเนินการจัดหายาทั้งจากผู้ผลิตในประเทศและการจัดหาจากต่างประเทศ

และกระจายยาไปยังหน่วยบริการด้วยการบริหารจัดการผ่านระบบ VMI โดยมีปัจจัยที่ใช้พิจารณาเกี่ยวกับการ

กระจายยาไปยงัหน่วยบรกิาร ได้แก่

   = ชนดิของ Antidotes ความเร่งรบีในการใช้ยานั้น

   = พื้นที่ที่มโีอกาสเกดิปัญหา (High risk area)

   = ระยะทางระหว่างแหล่งที่ส�ารองยาไปหน่วยบรกิารอื่นที่มคีวามต้องการใช้ยา

   = ความต้องการในการประเมนิ/การตดัสนิจากผู้เชี่ยวชาญ

 

 ทั้งนี้รายการยาที่เพิ่มเตมิในชดุสทิธปิระโยชน์ปีงบประมาณ 2554 มยีาจ�านวน 2 รายการที่มรีะบบการบรหิาร

จัดการแตกต่างจากรายการยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพิษอื่นๆ ได้แก่ Botulinum antitoxin และ Diphtheria antitoxin

เนื่องจากต้องมีการสอบสวนโรคร่วมด้วยเพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันความ

เสยีหายในวงกว้างต่อไป

 ในการนี้ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการยาทั้ง 2 รายการ

ดงักล่าวเพิ่มเตมิ รายละเอยีดดงัต่อไปนี้
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2. สิทธิประโยชน์

10 Vial

2000 Vial

1. Botulinum antitoxin

2. Diphtheria antitoxin

รายการ จ�านวนที่มีส�ารองในประเทศ แหล่งส�ารองยา

   1.1 ศูนย์พษิวทิยารามาธบิดี

   1.2 สน.โรคตดิต่อทั่วไป กรมควบคมุโรค (คร.) 

   2.1 ศูนย์พษิวทิยารามาธบิดี

   2.2 สน.โรคตดิต่อทั่วไป กรม คร.

   2.3 โรงพยาบาลศูนย์

   2.4 โรงพยาบาลทั่วไป ใน 4 จงัหวดัภาคใต้ 

 การน�ายาไปใช้ให้ครอบคลุมกับผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ สปสช.ให้สิทธิประโยชน์สนับสนุน

ยาก�าพร้าดังกล่าวแก่หน่วยบริการเฉพาะผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่านั้น ส�าหรับการน�าไปใช้กับ

ผู้ป่วยสทิธกิารรกัษาพยาบาลอื่น สปสช. จะด�าเนนิรวบรวมการหกัค่ายาทางบญัชกีบัหน่วยบรกิารภายหลงั

3. เงื่อนไขการรับบริการ

 ผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ และได้รับการวินิจฉัย ว่ามีความจ�าเป็นต้องได้รับยาแก้พิษในรายการยากลุ่มนี้เข้า

รับบริการในหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4. คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ

 เป็นหน่วยบรกิารภายใต้ระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิโดย สปสช. จะแจ้งรายชื่อหน่วยบรกิาร/หน่วยงาน

ที่เป็นแหล่งส�ารองยา พร้อมรายชื่อและช่องทางตดิต่อผูป้ระสานงานของยาแต่ละรายการให้หน่วยบรกิาร/หน่วยงานที่

เข้าร่วมโครงการทราบ และด�าเนินการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณยาคงคลังของหน่วยบริการ/หน่วยงานที่เป็นแหล่ง

ส�ารองยาในระบบออนไลน์กับระบบ Geographic Information System (GIS) ให้หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถสืบค้นได้จากหน้าเวบไซด์ของสปสช.

5. วิธีการเบิกชดเชยยา

 การเบิกชดเชยยา Botulinum antitoxin และ Diptheria antitoxin สามารถด�าเนินการได้ 2 ช่องทาง

รายละเอียดดังแผนภาพ 1 และ 2 ตามล�าดับ
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แผนภาพ 1 การเบิกชดเชยยา Botulinum antitoxin

แผนภาพ 2 การเบิกชดเชยยา Diphtheria antitoxin

หมายเหต ุ: ใน 4 จงัหวดัภาคใต้ที่มกีารระบาดจะมกีารส�ารองยาที่ รพท. ด้วย
             ใน กทม. ส�ารองที่ ศูทย์พษิรามา

ผู้ป่วยมารับบริการที่ รพ.

สน.โรคติดต่อทั่วไป กรม คร. จัดส่ง Botulinum
          antitoxin ให้กับ สคร./สสจ.

       สคร./สสจ. จดัส่งยาให้หน่วยบรกิาร
และรวบรวมรายงานสรปุส่ง สน.โรคตดิต่อทั่วไป/
            สน.ระบาดวทิยา กรม คร.

ศูนย์พิษฯติดต่อกับหน่วย
   บริการเพื่อติดตาม
 ผลการรักษา/การใช้ยา

ศูนย์พิษฯ แจ้งอุบัติการณ์
1. สน.โรคติดต่อทั่วไป
2. สน.ระบาดวิทยา

   กรม คร. แจ้งผลการ
สอบสวนโรคแก่ศูนย์พษิฯ
        เพื่อทราบ

IF YES

 หน่วยบริการติดต่อศูนย์พิษวิทยาโดยตรง
ศูนย์พิษวิทยาซักประวัติประกอบการวินิจฉัย

หน่วยบริการแจ้ง งานระบาดฯ สสอ./สสจ.
                 เพื่อสอบสวนโรค

   สสจ. แจ้ง สคร./สน.โรคตดิต่อทั่วไปหรอื สน.
ระบาดวทิยา กรม คร. เพื่อทราบ/สอบสวนเพิ่มเตมิ

IF YES

ศูนย์พิษฯ ส่งยาให้กับ
 หน่วยบริการ พร้อมขอให้
   หน่วยบริการแจ้ง สสจ.
       เพื่อสอบสวนโรค

ศูนย์พษิฯ แจ้งเพื่อทราบและ
สอบสวนเพิ่มเตมิ

1. สน.โรคตดิต่อทั่วไป
2. สน.ระบาดวทิยา

ศูนย์พษิฯ จดัส่งยา หรอืแจ้ง
หน่วยบรกิารให้เบกิยาจาก

รพศ. รพท. (4จว.ภาคใต้)และ
แจ้ง GPO ทราบผ่านการเบกิ

ยาจากโปรแกรม

GPO ส่ง DAT ไปเตมิเตม็ให้
            รพศ.

ผู้ป่วยมารับบริการที่ รพ.

หน่วยบริการแจ้ง งานระบาดฯ สสอ./สสจ.
                 เพื่อสอบสวนโรค

   สสจ. แจ้ง สคร./สน.โรคตดิต่อทั่วไปหรอื สน.
ระบาดวทิยา กรม คร. เพื่อทราบ/สอบสวนเพิ่มเตมิ

รพศ. จัดส่ง Diphtheria antitoxin ให้หน่วยบริการ

หน่วยบริการรายงานสรุปส่ง สสจ./สคร. เพื่อ
รวบรวมส่ง สน.โรคติดต่อทั่วไป/สน.ระบาดวิทยา

กรม คร.

   กรม คร. แจ้งผลการ
สอบสวนโรคแก่ศูนย์พษิฯ
        เพื่อทราบ

หน่วยบริการปรึกษาศูนย์พิษวิทยา เรื่องการใช้ DAT

IF YES

IF YES

5.1 การเบิกชดเชยยา Botulinum antitoxin

     หน่วยบรกิารสามารถเบกิชดเชยยาได้ 2 ช่องทาง

     1. ตดิต่อผ่านหน่วยงานของกรมควบคมุโรค

 a.  หน่วยบรกิารแจ้งกลุ่มงานระบาดวทิยา สสอ. หรอื สสจ. เพื่อสอบสวนโรค   
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 b.  สสอ. หรือ สสจ. แจ้ง สคร. หรือ สน. โรคติดต่อทั่วไป หรือ สน.ระบาดวิทยา กรม คร. เพื่อทราบและ

สอบสวนโรคเพิ่มเตมิ

 c.  สน. โรคตดิต่อทั่วไปจดัส่ง Botulinum antitoxin ให้กบั สคร. หรอื สสจ.

 d.  สคร. หรือ สสจ. กระจายยาให้กับหน่วยบริการพร้อมสรุปรายงานการสอบสวนโรคให้ สน. โรคติดต่อ

ทั่วไป หรอื สน.ระบาดวทิยา กรมคร.

 e.  หน่วยบรกิารกรอกข้อมลูในโปรแกรมการเบกิชดเชยยาก�าพร้ากลุม่ยาต้านพษิของ สปสช.

 f.   ศนูย์พษิวทิยาตดิตามประเมนิผลการใช้ยา และประเมนิผลโครงการ

     2. ตดิต่อผ่านศนูย์พษิวทิยารามาธบิดี

 a.  หน่วยบรกิารปรกึษาศนูย์พษิวทิยา

 b.  ศนูย์พษิวทิยาจดัส่งยา Botulinum antitoxin ให้หน่วยบรกิาร พร้อมแจ้งหน่วยบรกิารประสาน สสอ. หรอื

สสจ. เพื่อสอบสวนโรค

 c.  ศูนย์พิษวิทยาแจ้ง สน.ระบาดวิทยา หรือ สน.โรคติดต่อทั่วไป เพื่อทราบและด�าเนินการสอบสวนโรค

เพิ่มเติม และ สน.ระบาดวิทยา หรือ สน.โรคติดต่อทั่วไปสรุปรายงานการสอบสวนโรคแจ้งศูนย์พิษเพื่อทราบ

 d.  หน่วยบรกิารกรอกข้อมลูในโปรแกรมการเบกิชดเชยยาก�าพร้ากลุม่ยาต้านพษิของ สปสช.

 e.  ศนูย์พษิวทิยาตดิตามประเมนิผลการใช้ยา และประเมนิผลโครงการ 

5.2 การเบิกชดเชยยา Diphtheria antitoxin

     หน่วยบรกิารสามารถเบกิชดเชยยาได้ 2 ช่องทาง

     1. ตดิต่อผ่านหน่วยงานของกรมควบคมุโรค

 a.  หน่วยบรกิารแจ้งกลุม่งานระบาดวทิยา สสอ. หรอื สสจ. เพื่อสอบสวนโรค

 b.  สสอ. หรือ สสจ. แจ้ง สคร. หรือ สน.โรคติดต่อทั่วไป หรือ สน.ระบาดวิทยา กรม คร. เพื่อทราบและ

สอบสวนโรคเพิ่มเตมิ

 c.  สน.โรคตดิต่อทั่วไปจดัส่ง Diphtheria antitoxin ให้กบัหน่วยบรกิาร หรอืแจ้งหน่วยบรกิารรบัยาจาก รพศ.

หรอื รพท. ใกล้เคยีงที่เป็นแหล่งส�ารองยา

 d.  หน่วยบรกิารกรอกข้อมลูในโปรแกรมการเบกิชดเชยยาก�าพร้ากลุม่ยาต้านพษิของ สปสช.

 e.  สสจ. หรอื สคร. รวบรวมรายงานการสอบสวนโรคสรปุส่ง สน.ระบาดวทิยา หรอื สน.โรคตดิต่อทั่วไป 

กรมคร.
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     2. ตดิต่อผ่านศนูย์พษิวทิยารามาธบิดี

 a.  หน่วยบรกิารปรกึษาศนูย์พษิวทิยา

 b.  ศนูย์พษิวทิยาจดัส่ง Diphtheria antitoxin ให้กบัหน่วยบรกิาร หรอืแจ้งหน่วยบรกิารรบัยาจาก รพศ. หรอื

รพท. ใกล้เคยีงที่เป็นแหล่งส�ารองยา พร้อมแจ้งหน่วยบรกิารประสาน สสอ. หรอื สสจ. เพื่อสอบสวนโรค

 c.  ศูนย์พิษวิทยาแจ้ง สน.ระบาดวิทยา หรือ สน.โรคติดต่อทั่วไป เพื่อทราบและด�าเนินการสอบสวนโรค

เพิ่มเติม และ สน.ระบาดวิทยา หรือ สน.โรคติดต่อทั่วไปสรุปรายงานการสอบสวนโรคแจ้งศูนย์พิษเพื่อทราบ

 d.  หน่วยบรกิารกรอกข้อมลูในโปรแกรมการเบกิชดเชยยาก�าพร้ากลุม่ยาต้านพษิของ สปสช.
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ภาคผนวก 3
แบบฟอร์มขอเข้าร่วมโครงการยาต้านพิษ

ชือ่โรงพยาบาล.....................................................................................................................................................

รายละเอยีดผูร้บัผดิชอบโครงการ

  ชื่อผู้รบัผดิชอบโครงการ

  รหสับตัรประชาชน

  เบอร์โทรตดิต่อ

  อเีมลล์

รายละเอยีดการจดัส่งยา

  จงัหวดั

  หน่วยบรกิาร

  รหสัหน่วยบรกิาร

  ชื่อผู้รบัยา

  สถานที่รบัยา

  ที่อยู่

  ต�าบล

  อ�าเภอ

  จงัหวดั

  รหสัไปรษณยี์

  เบอร์โทรตดิต่อ
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 รายการและจ�านวนยาที่ส�ารอง

ที่ รายการ ความแรง/หน่วยบรรจุ จ�านวน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

   Sodium nitrite  

   Sodium thiosulfate 

   Succimer

   Methylene blue 

   Glucagon

   Dimercaprol (British Anti-Lewisite; BAL)

   Digoxin-specifif ic Antibody Fragments

   Sodium Calcium edetate

   (Calcium disodium edetate) (Ca Na2 EDTA)  

   Botulinum antitoxin

   Botulinum antitoxin

   Diptheria antitoxin

   เซรุ่มต้านพษิงูเห่า

   เซรุ่มต้านพษิงูเขยีวหางไหม้

   เซรุ่มต้านพษิงูกะปะ

   เซรุ่มต้านพษิงูแมวเซา

   เซรุ่มต้านพษิงูทบัสมงิคลา

   เซรุ่มต้านพษิงรูวมระบบเลอืด

   เซรุ่มต้านพษิงรูวมระบบประสาท

   Esmolol

3% (10 ml/amp)

25% (18 ml/amp)

100 mg/cap

1%  (5 ml/vial)

1 mg/vial

50 mg/ml (2 ml/amp)

40mg/vial

200 mg/ml

(5 ml/amp)

250 ml/bottle

10000 unit/vial

vial

vial

vial

vial

vial

vial

vial

vial
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โทร. 02-2520161-4  ต่อ 125

เวลาท�าการ  วันจันทร์–วันศุกร์ 8.30–16.30 น.

  

    Email address: queensaovabha@hotmail.com

       Website: www.saovabha.com

       สถานที่ติดต่อ:  ตึกอ�านวยการ  สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

                      ถนนพระราม 4  เขตปทุมวัน กทม. 10330

คลินิกพิษจากสัตว์
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ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลศิริราช 

ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก  โทร. 02-4197317-8 

หน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา    โทร. 02-4197007

เปิด 24 ชั่วโมง

 

Website: http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/shtc/

สถานที่ติดต่อ: ตึกผะอบ ชั้น 3 รพ.ศิริราช ถนนพรานนก    

                  บางกอกน้อย  กทม. 10700 
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Line ID: poisrequest

Email address: poisrequest@hotmail.com

Website: www.ra.mahidol.ac.th/poisoncenter/

         PoisonCenter.mahidol.ac.th

สถานที่ติดต่อ: อาคารวิจัยและสวัสดิการชั้น 1  

                 ถนนพระราม 6  ราชเทวี กทม. 10400 

(อัตโนมัติ 30 คู่สาย)

ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี 

เปิด 24 ชั่วโมง



ผู้นิพนธ์

กิติศักดิ์  แสนประเสริฐ พ.บ.
พันตรี
กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

จารุวรรณ ศรีอาภา วท.ม. 
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ธัญจิรา จิรนันทกาญจน์ พ.บ. 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วินัย วนานุกูล พ.บ.
ศาสตราจารย์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สัมมน  โฉมฉาย พ.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สาทริยา ตระกูลศรีชัย พ.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

สุชัย  สุเทพารักษ์ พ.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาพิษวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุดา  วรรณประสาท พ.บ.
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเภสัชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อำานวย  แสงฉายศิริศักดิ์ พ.บ.
กลุ่มงานอายุรกรรม

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
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N-acetylcysteine

Sodium bicarbonate

Antivenoms Atropine

Pralidoxime, 2-PAM

Polyethylene glycol electrolyte solution

A
n

t
id

o
t
e

s

๓๓

จารุวรรณ  ศรีอาภา  บรรณาธิการ


