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 หนังสือยาต้านพิษเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำาพร้ากลุ่มยาต้านพิษ โดยโครงการฯ นี้มีความก้าวหน้า

เป็นลำาดับ มีการเพิ่มชนิดของยาและงบประมาณอย่างมีหลักการ และมีพัฒนาการของความพยายามแก้ไขปัญหาการดำาเนินการ

มาโดยตลอด ซึ่งหนังสือต้านพิษฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับยาและสารพิษที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ซึ่งสอดคล้องกับยาต้าน

พิษที่เพิ่มเข้ามาในรายการยาของปีนี้ และยังได้ครอบคลุมเนื้อหาของยาต้านพิษที่ได้เขียนไว้ในหนังสือยาต้านพิษฉบับก่อนหน้านี้              

หนังสือฉบับนี้ไม่ได้มุ่งหวังประโยชน์เพียงแค่เป็นหนังสือประกอบการประชุมวิชาการของโครงการฯ แต่ยังมีวัตถุประสงค์ให้

แพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจได้ใช้เป็นแหล่งความรู้ในเรื่องยาต้านพิษ และสามารถนำาไปใช้ใน

การให้บริการผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่ต้องได้รับยาต้านพิษ

 สมาคมพิษวิทยาคลินิก หวังว่า “หนังสือต้านพิษ 4” จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ และเพิ่ม

คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ขอขอบคุณสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์การเภสัชกรรม และหน่วยงานอื่นๆ 

ที่ได้สนับสนุนโครงการนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชัย  สุเทพารักษ์)
      

นายกสมาคมพิษวิทยาคลินิก
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 จากปัญหาของยากำาพร้าโดยเฉพาะกลุม่ยาต้านพษิอนัได้แก่ การไม่มยีาสำารองในประเทศ ซึ่งเกดิจากการที่เป็นยาประเภทที่

มปีรมิาณการใช้น้อย อบุตักิารณ์ไม่สมำ่าเสมอ ทำาให้บรษิทัไม่สามารถประมาณการผลติเพื่อจำาหน่ายในปรมิาณที่แน่นอนได้ ประกอบ

กบัมคี่าใช้จ่ายในการสำารองยาและการบรหิารจดัการยาหมดอายุ การที่หน่วยบรกิารไม่ทราบแหล่งสำารองภายในประเทศ และการ

ขาดองค์ความรู้ในเรื่องการใช้และการบรหิารจดัการยา ทำาให้เกดิปัญหาการเข้าถงึในผู้ป่วยทุกสทิธิ์การรกัษา

 สำานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติิ (สปสช.) จงึได้ออกแบบระบบบรหิารจดัการภายใต้โครงการเพิ่มการเข้าถงึยา

กำาพร้า ซึ่งรวมถงึการบรหิารจดัการแบบรวมศูนย์เพื่อจดัหาและกระจายยา รวมถงึพฒันาระบบการสบืค้นแหล่งสำารองยาที่เพิ่ม

ความสะดวกให้กบัหน่วยบรกิารมากขึ้น โดยใช้ Web based application เชื่อมโยง Stock ยาในแหล่งสำารองยาทั่วประเทศ

เข้ากบัฐานข้อมูล GIS แบบ Real-time ทั้งนี้ สำานกังานฯ ได้เริ่มดำาเนนิการตามโครงการดงักล่าวตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 

และดำาเนนิการอย่างต่อเนื่องจนถงึปัจจุบนั โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้ขยายรายการยาในชุดสทิธปิระโยชน์เป็น 20 รายการ 

ครอบคลุมยาต้านพษิ เซรุ่มต้านพษิงู และยากำาพร้าที่ต้องการการบรหิารจดัการแบบรวมศูนย์ ทั้งนี้ นอกจากการให้การสนบัสนุน

ยาในชุดสทิธปิระโยชน์แล้ว สำานกังานฯ ยงัได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้คำาปรกึษาและตดิตามประเมนิ

ผลโครงการโดยศูนย์พษิวทิยา โรงพยาบาลรามาธบิด ี และศูนย์พษิวทิยา โรงพยาบาลศริริาช รวมถงึยงัได้รบัความร่วมมอืใน

การบรหิารจดัการรายการยาที่ต้องการการสอบสวนโรค เช่น Diphtheria antitoxin และ Botulinum antitoxin จากสำานกั

โรคตดิต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค และการให้คำาปรกึษาด้านการใช้ยา Antivenom จากคลนิกิรกัษาพษิจากสตัว์ สถานเสาวภา  

สภากาชาดไทยอกีด้วย ผลลพัธ์ของโครงการดงักล่าวไม่เพยีงแต่จะเพิ่มการเข้าถงึยากำาพร้าและบรกิารทางการแพทย์ที่เหมาะ

สมในผู้ป่วยหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้าเท่านั้น หากแต่สามารถใช้ได้กบัผู้ป่วยทุกสทิธกิารรกัษาพยาบาล

 จากการดำาเนนิการดงักล่าวข้างต้น จะเหน็ว่าโครงการเพิ่มการเข้าถงึยากำาพร้านี้ นอกจากจะเป็นการเพิ่มการเข้าถงึยา

และบรกิารของผู้ป่วยทุกสทิธกิารรกัษาพยาบาลซึ่งเป็นการตอบรบักบันโยบายของรฐับาลในขณะนี้เท่านั้น หากแต่จะสามารถ

นำาร่องสู่การพฒันาการดำาเนนิงานแบบบูรณาการไปยงัยารายการอื่นๆ อนัจะส่งผลให้ผู้ป่วยเข้าถงึยาจำาเป็น และลดภาระงานของ

หน่วยบรกิารในอนาคตได้อกีด้วย
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การบริหารจัดการยาก�าพร้าและยาต้านพิษ

1. ความเป็นมา

 ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบการเพิ่มการเข้าถึงยาก�าพร้าในระบบ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อแก้ไขปัญหายาก�าพร้าทั้งระบบ และเริ่มต้นในยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพิษโดย 

ได้เริ่มด�าเนินการกระจายยาและติดตามประเมินผลโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 เป็นต้นมาจนถึง

ปัจจุบันและได้มีการขยายชุดสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมยาที่มีปัญหาการเข้าถึงหรือต้องการการบริหาร 

จดัการที่จ�าเพาะอย่างต่อเนื่อง

	 เพื่อให้เกดิการส�ารองยาที่จ�าเป็นต่อการรกัษาผู้ป่วยที่ได้รบัพษิ	 หน่วยบรกิารมยีาใช้ทนัต่อความจ�าเป็นใน

การให้บรกิารแก่ผู้ป่วย	 ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 จงึได้ด�าเนนิการจดัระบบการจดัหาและ

กระจายยาไปส�ารองยังหน่วยบริการต่างๆให้กระจายอยู่ทั่วประเทศโดยมอบให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ด�าเนินการ

จดัหายาทั้งจากผู้ผลติในประเทศ	 การจดัหาจากต่างประเทศ	 และกระจายยาไปยงัหน่วยบรกิารด้วยการบรหิาร

จดัการผ่านระบบ	Vendor	Managed	Inventory	(VMI)	รวมถงึได้จดัให้เกดิความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการให้ค�าปรกึษาทางวชิาการ	 การพฒันาบคุคลากร	 การตดิตาม	 และการประเมนิผลโครงการ	 ทั้งนี้เพื่อให้เกดิ

การพฒันาการเข้าถงึยากลุ่มยาก�าพร้าและยาต้านพษิอย่างมปีระสทิธภิาพและครบวงจรมากยิ่งขึ้น

2. สิทธิประโยชน์

 สปสช.สนบัสนนุรายการยาก�าพร้าและยาต้านพษิครอบคลมุกบัผู้ป่วยทกุสทิธกิารรกัษาพยาบาล	 โดยใน

ปีงบประมาณ	ปี	2558	ให้ด�าเนนิการจ�านวน	20	รายการ	คอื

เภสัชกรหญิงวรรณภา ไกรโรจนานันท์

ส�ำนกัสนบัสนนุกำรพฒันำระบบยำและเวชภณัฑ์

ส�ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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	 (1)	Dimercaprol	(BAL)	inj.	

	 (2)	Sodium	nitrite	inj.	

	 (3)	Sodium	thiosulfate	inj.	

	 (4)	Methylene	blue	inj.

	 (5)	Succimer	(DMSA)	200	mg	cap

	 (6)	Diphtheria	antitoxin	inj.

	 (7)	Botulinum	antitoxin	inj.

	 (8)	Calcium	disodium	edetate	inj.

	 (9)	เซรุ่มต้านพษิงูเห่า

	 (10)	เซรุ่มต้านพษิงูจงอาง*

	 (11)	เซรุ่มต้านพษิงูสามเหลี่ยม*

	 (12)	เซรุ่มต้านพษิงูเขยีวหางไหม้

	 (13)	เซรุ่มต้านพษิงูแมวเซา

	 (14)	เซรุ่มต้านพษิงูกะปะ

	 (15)	เซรุ่มต้านพษิงูทบัสมงิคลา

	 (16)	เซรุ่มรวมระบบเลอืด	(Polyvalent	antivenom	for	hematotoxin)	

	 (17)	เซรุ่มรวมระบบประสาท	(Polyvalent	antivenom	for	neurotoxin)

	 (18)	Esmolol		HCl	inj.

	 (19)	Diphenhydramine	inj.

	 (20)	Dacarbazine	inj.

หมายเหต	ุ	

	 1.กรณีผู ้ป่วยจ�าเป็นต้องได้รับเซรุ ่มต้านพิษงูจงอางและงูสามเหลี่ยมให้เบิกเซรุ ่มรวมระบบประสาท 

(Polyvalent	antivenom	for	neurotoxin)	ทดแทน

	 2.	เนื่องจากอนกุรรมการยาก�าพร้าฯ	พจิารณาตดัยา		Digoxin	specif	ific	antibody	fragment	และยา	Glucagon					

ออกจากรายการยาก�าพร้า	จากที่ผ่านมามกีารใช้น้อยและมวีธิกีารรกัษาอื่นที่ได้ผลทดแทน	ในปีงบประมาณ	2557		

ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตจิงึตดัรายการยาดงักล่าวออกจากชดุสทิธปิระโยชน์	 อย่างไรกต็ามหน่วย

บรกิารยงัสามารถเบกิยาเดมิที่มอียู่ในระบบได้จนยาหมดหรอืหมดอายุ



2                                                         ยาต้านพิษ ๔ ยาต้านพิษ ๔                                                          3

3. เงื่อนไขการรับบริการ

	 ผูป่้วยที่ได้รบัการวนิจิฉยั	ว่ามคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัยาก�าพร้าตามชดุสทิธปิระโยชน์	และเข้ารบับรกิารในหน่วย 

บรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิ หรอืจ�าเป็นต้องได้รบัการรกัษาด้วยยาต้านพษิเป็นการเร่งด่วนฉกุเฉนิ

ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉกุเฉนิ	ทั้งนี้ยาในโครงการสามารถใช้ได้กบัผู้ป่วยทกุสทิธกิารรกัษาพยาบาล

4. คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ 

	 4.1									เป็นหน่วยบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	โดยสปสช.จะแจ้งรายชื่อหน่วย 

บริการ/หน่วยงานที่เป็นแหล่งส�ารองยาพร้อมรายชื่อและช่องทางติดต่อผู ้ประสานงานของยาแต่ละรายการ 

ให้หน่วยบริการ/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการทราบและด�าเนินการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณยาคงคลังของ 

หน่วยบรกิาร/หน่วยงานที่เป็นแหล่งส�ารองยาในระบบออนไลน์กบัระบบ	Geographic	Information	System	(GIS)	ให้

หน่วยบรกิารที่เข้าร่วมโครงการสามารถสบืค้นได้จากหน้าเวบไซด์ของสปสช.

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

 4.2 เป็นหน่วยบริการเอกชนที่รับผู้ป่วยที่มีความจ�าเป็นต้องได้รับยาต้านพิษเป็นการเร่งด่วนตามค�า 

นิยามในประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยหน่วยบริการที่ต้องการเบิกยากรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน	 

3	กองทนุ	ต้องด�าเนนิการแนวทางการเบกิชดเชยยาก�าพร้าและยาจ�าเป็นกรณเีร่งด่วนฉกุเฉนิ	3	กองทนุ 

(รายละเอียดดังภาคผนวก	1)

5. ระบบการเบิกยา

 การลงบนัทกึข้อมูลเบกิยาในโปรแกรมบรหิารจดัการยาก�าพร้าของสปสช.	 ให้หน่วยบรกิารท�าการบนัทกึ

ข้อมูลผู้ป่วยทุกสิทธิ์การรักษาพยาบาล

	 5.1 หน่วยบริการที่มีผู้ป่วยที่คาดว่าได้รับสารพิษหรือมีความจ�าเป็นต้องได้รับยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพิษ

ที่อยู่ในชดุสทิธปิระโยชน์ของสปสช.สามารถโทรศพัท์หารอืกบัศูนย์พษิวทิยารามาธบิด	ี หรอืศูนย์พษิวทิยาศริริาช

หรอืคลนิกิพษิจากสตัว์เพื่อช่วยวนิจิฉยั	 หรอืแนะน�าการใช้ยาก�าพร้าโดยเฉพาะกลุ่มยาต้านพษิและเซรุ่มต้านพษิงู	

อย่างถูกต้องเหมาะสม	โดยสามารถตดิต่อได้ที่ 

	 l	ศูนย์พษิวทิยา	รามาธบิด	ีโทร	1367

 l	ศูนย์พษิวทิยา	ศริริาช	โทร	02-4197007

 l	คลินิกพิษจากสัตว์	โทร	02-2520161-4		ต่อ	125
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	 5.2 กรณีหน่วยบริการมีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความจ�าเป็นต้องได้รับยาแต่หน่วยบริการไม่ได้เป็น

แหล่งส�ารองยา	 ให้หน่วยบรกิารตดิต่อศูนย์พษิวทิยาหรอืท�าการสบืค้นข้อมูลการส�ารองยาจากเวบไซด์ของสปสช.	

http://drug.nhso.go.th/Antidotes/ เพื่อพิจารณาว่าจะสามารถเบิกยาจากแหล่งส�ารองยาใดได้สะดวกและรวดเร็ว

ทั้งนี้หน่วยบริการสามารถเบิกยาจากแหล่งใดก็ได้โดยไม่ต้องค�านึงว่าเป็นหน่วยบริการในเขตเดียวกันหรือไม่เมื่อ

ทราบว่าจะเบิกยาจากแหล่งส�ารองยาใดให้หน่วยบริการประสานไปยังผู้ประสานงานตามที่ระบุไว้บนเวบไซด์เพื่อ

ให้แหล่งส�ารองยาดงักล่าวจดัส่งยาให้ต่อไป

	 5.3 กรณีหน่วยบริการที่มีผู ้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความจ�าเป็นต้องได้รับยาต้านพิษและเป็น 

แหล่งส�ารองยานั้นให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการเบิกใช้ยาลงในโปรแกรมของสปสช.และสามารถน�า 

ยาไปใช้เพื่อการรกัษาผู้ป่วยรายนั้น	 หากยาที่ส�ารองไว้ไม่เพยีงพอ ให้หน่วยบรกิารบนัทกึข้อมูลการเบกิใช้ยา 

ลงในโปรแกรมของ	สปสช.ตามจ�านวนที่มแีละประสานขอยาเพิ่มเตมิโดยด�าเนนิการตามข้อ	5.1

	 5.4 หน่วยบรกิารที่เป็นแหล่งส�ารองยา	 เมื่อได้รบัการประสานขอเบกิยาจากหน่วยบรกิารอื่นที่รบัผู้ป่วย

ที่ได้รบัสารพษิ	 และได้รบัการวนิจิฉยัว่ามคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัยา	 ให้หน่วยบรกิารที่เป็นแหล่งส�ารองยาด�าเนนิ

การจัดส่งยาไปยังหน่วยบริการที่ประสานขอใช้ยาหรืออาจนัดหมายให้หน่วยบริการที่มีความจ�าเป็นต้องใช้ยามา

รบัยาตามช่องทางที่เหมาะสมและรวดเรว็	 และหน่วยบรกิารที่ประสานขอใช้ยาบนัทกึข้อมูลการเบกิยาพร้อมข้อมูล

การจัดส่งยาในโปรแกรมการบริหารจัดการยาก�าพร้าของสปสช.และหน่วยบริการที่เป็นแหล่งส�ารองยาต้องท�าการ

อนมุตักิารจ่ายเพื่อรบัการชดเชยยา	และค่าขนส่งต่อไป

	 5.5 หลังจากที่หน่วยบริการให้บริการยาและกรอกข้อมูลเพื่อเบิกชดเชยยาจากระบบแล้วจะได้รับ 

การติดต่อจากศูนย์พิษวิทยาเพื่อติดตามประเมินผลโครงการ ทั้งนี้ขอความร่วมมือหน่วยบริการให้ข้อมูลแก่ 

ศูนย์พษิวทิยา	เพื่อใช้ในการประเมนิและพฒันาระบบการบรหิารจดัการยาก�าพร้าระดบัประเทศต่อไป

	 5.6	 กรณมีกีารใช้ยา	 Diphtheria	 antitoxin	 หรอื	 Botulinum	 antitoxinให้หน่วยบรกิารด�าเนนิการตาม 

แนวทางการบรกิารจดัการยา	Diphtheria	antitoxin	และ	Botulinum	antitoxin	(รายละเอยีดดงัภาคผนวก	2)

	 5.7 หน่วยบริการที่ไม่ได้เป็นแหล่งส�ารองยา แต่อยู ่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะเกิดพิษสามารถขอ 

สมคัรเข้าเป็นหน่วยส�ารองยาเพิ่มเตมิได้	 โดยกรอกแบบฟอร์ม	 (รายละเอยีดดงัภาคผนวก 3) ส่งไปที่	 สปสช.	 

สาขาเขตที่หน่วยบรกิารสงักดัอยู่	เพื่อด�าเนนิการเพิ่มแหล่งส�ารองยาต่อไป

6. หน่วยงานที่ให้ค�าปรึกษาเรื่องพิษวิทยา

 ในกรณีที่หน่วยบริการมีผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษและพิษจากสัตว์หากต้องการขอค�าปรึกษาเรื่องแนวทางการ

วนิจิฉยัและการใช้ยาต้านพษิ	หน่วยบรกิารสามารถขอรบัค�าปรกึษาได้ที่
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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@gmail.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)	ที่ตั้งหน่วยงาน	:	หอพักพยาบาล	3	ชั้น	6	โรงพยาบาลศิริราช

	 	 																เลขที่	2	ถนนวังหลัง	บางกอกน้อย	กรุงเทพฯ	10700

	 2)	โทรศัพท์	:	หน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา	โทร.	02-4197007

	 	 	 	 ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก	โทร.02-4197317-8

	 3)	โทรสาร	:	02-418-1493

	 4)	Website:	www.si.mahidol.ac.th/th/division/shtc/Home_shtc.html
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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

        l	นางพอพศิ	วรนิทร์เสถยีร

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

	 	 		4	Fax	02-9659152
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 ไดเฟนไฮดรามีน

 ยาต้านอาการทางจติ	 (antipsychotic	 drugs)	 เป็นยาที่ใช้บ่อยโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มโีรคทางจติเวช	 และ

ภาวะ	 extrapyramidal	 syndrome	 (EPS)	 เป็นผลข้างเคยีง	 (adverse	 effect)	 ที่พบบ่อยจากยาในกลุ่มนี้	 โดยเฉพาะ 

ภาวะ	 acute	 dystonia	 ซึ่งยาที่ใช้ในการรกัษาที่ส�าคญั	 ได้แก่	 เบนซ์โทรปีน	 (benztropine)	 และ	 ไดเฟนไฮดรามนี	 

(diphenhydramine)	ซึ่งไดเฟนไฮดรามนีสามารถน�ามาใช้รกัษาภาวะนี้ได้ทั้งในผู้ใหญ่	และในเดก็

	 ไดเฟนไฮดรามนีเป็นยาในกลุ่ม	 antihistamine	 ซึ่งใช้บ่อยทั้งในรูปแบบกนิและแบบฉดี	 และถูกน�ามาใช้ 

รกัษาภาวะ	acute	dystonia	ในบทนี้จะกล่าวถงึไดเฟนไฮดรามนีที่ใช้ในการรกัษาภาวะ	EPS	นี้เท่านั้น	

เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์

	 ไดเฟนไฮดรามนี	 เป็นยาในกลุม่	 antihistamine	 class	 ethanolamine1	 มฤีทธิ์	 antipruritic,	 anticholinergic, 

antitussive,	 antiemetic	 และคณุสมบตั	ิ local	 anesthesia2	 ระยะเวลาที่เริ่มออกฤทธิ์	 (onset)	 ของยา	 หากเป็น

แบบกนิจะเริ่มประมาณ	15	นาท	ี -	 1	ชั่วโมง3	 และแบบฉดีจะออกฤทธิ์สูงสดุประมาณ	1	ชั่วโมง2	 โดยระยะเวลา 

ออกฤทธิ์	(duration)	4	-	6	ชั่วโมง	(แบบกนิส�าหรบั	allergic	reactions)	และแบบฉดีประมาณ	7	ชั่วโมง2,3	ระดบัยา 

ในขนาดรกัษา	(therapeutic	drug	concentration)	ประมาณ	30.4	-	41.5	นาโนกรมั/มลิลลิติร	(hypnotic)	ระยะเวลา 

ถงึระดบัยาสูงสดุ	 (time	 to	 peak	 concentration)	 แบบชนดิกนิ	 2-4	 ชั่วโมง	 การดูดซมึ	 (absorption)	 ของยานั้น 

มคี่าชวีประสทิธผิล	 (bioavailability)	 ประมาณ	 65% - 100%	 มกีารกระจาย	 (distribution)	 โดยจบักบัโปรตนี 

ประมาณ	76%	-	85%	และกระจายอยู่ในปอด	มปีรมิาตรการกระจาย	(volume	of	distribution)	480-292	ลติร/น�้า

หนกั	70	กโิลกรมั	ยาจะถูกเปลี่ยนแปลงที่ตบั	50%	โดยม	ีmetabolites	อยู่ในรูป	inactive	ทั้งหมด	การขบัถ่ายของยา 

มกีารขบัทางปัสสาวะ	 (urinary	 excretion)	 ของ	 metabolites	 ทั้งหมดประมาณ	 64%	 ของขนาดยา	 (single	 dose) 

และ	49%	(multiple	doses)	ยานี้มีค่าครึ่งชีวิต	(elimination	half-life)	ของ	parent	compound	ประมาณ	4-8	ชั่วโมง	

และจะนานขึ้นเมื่ออายมุากขึ้น3		ส�าหรบัการใช้ในหญงิตั้งครรภ์อยู่ใน	FDA	category	B2

	 กลไกการออกฤทธิ์	 (mechanism	of	action)	เป็น	H1	receptor	antagonist,	ป้องกนัการจบัของ		histamine 

กบั	receptor	และรกัษาสภาวะ	inactive	form	ของ	H1	receptor1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสาทริยา ตระกูลศรีชัย

ภำควชิำเวชศำสตร์ฉกุเฉนิ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิดี

(Diphenhydramine)
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 ส�าหรบัภาวะ	extrapyramidal	syndrome	(EPS)	จากยา	(Drug-induced	extrapyramidal	symptoms)

(Recommendation:	Adult,	Class	IIb,	Strength	of	Evidence:	Adult,	Category	B)	เช่น	haloperidol,	oxycodone,

chlorpromazine,	benzquinamide,	prochlorperazine,	amphetamines	เป็นต้น2,3 

ข้อห้ามใช้3

 1.	ภาวะแพ้ต่อไดเฟนไฮดรามนี	(hypersensitivity)

	 2.	เดก็แรกเกดิ	(newborns)	หรอื	เดก็เกดิก่อนก�าหนด	(premature	infants)

	 3.	แม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมของตนเอง	(nursing	mothers)	

ข้อควรระวัง3

 1.	bladder	neck	obstruction

	 2.	การใช้ยาในกลุ่ม	MAOI	ร่วมด้วย

	 3.	การใช้ยาในกลุ่ม	central	nervous	system	depressants	ร่วมด้วย

	 4.	ระดบัความรู้สกึตวัและ	psychomotor	performance	ลดลง

	 5.	หลกีเลี่ยงการใช้	topical	form	บนตาหรอืหนงัตา

	 6.	คนสูงอาย	ุซึ่งจะพบผลข้างเคยีงได้มากขึ้น

	 7.	มปีระวตั	ิbronchial	asthma,	increased	intraocular	pressure,	hyperthyroidism,	cardiovascular		 	

	 			diseases	หรอื	hypertension

	 8.	อาจท�าให้เกดิ	excitation	ในเดก็เลก็

	 9.	narrow	angle	glaucoma

	 10.	pyloroduodenal	obstruction

	 11.	stenosing	peptic	ulcer

	 12.	symptomatic	prostatic	hypertrophy

	 13.	การใช้	topical	form	ในผู้ป่วยที่มี	chicken	pox,	measles,	blisters	หรอืใช้กบัผวิหนงับรเิวณกว้าง	

	 				ควรให้อยู่ในการดูแลของแพทย์

ข้อบ่งใช้
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ภาวะอันไม่พึงประสงค์2

	 1.	อาจเกิดอาการแพ้

	 2.	Sedation,	drowsiness,	ataxia

	 3.	Paradoxical	excitation	ในเด็กเล็ก

	 4.	อาจท�าให้เกิด	dyskinetic	movement	disorder	

	 5. ในกรณเีกนิขนาด:	 f 	l 	ushing,	tachycardia,	blurred	vision,	urinary	retention,	delirium,	toxic	psychosis					

	 	 	 และ	 respiratory	 depression	 ในขนาดที่สงูมากอาจมผีลต่อหวัใจโดยท�าให้เกดิ	 sodium	 channel	 blockade

	 			มผีล	prolongation	QRS	complex	และ	QT	interval1

	 6.		มรีายงานกรณศีกึษา	ที่พบการรั่วของยาฉดีเข้าสู	่soft	tissue	ท�าให้เกดิ	chronic	regional	pain	syndrome

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น3

	 1.	Fentanyl:	เพิ่มความเสี่ยงของ	CNS	depression	โดยมคีวามรนุแรงมาก

	 2.	Zolpidem:	เพิ่มฤทธิ์	central	nervous	system	depressant	โดยมคีวามรนุแรงมาก

	 3.	Amitriptyline:	เพิ่มฤทธิ์	anticholinergic	โดยมคีวามรนุแรงปานกลาง

	 4.	Ethanol:	เพิ่มฤทธิ์	sedation	โดยมคีวามรนุแรงปานกลาง

	 5.	Belladonna:	ท�าให้เกดิ	excessive	anticholinergic	activity	โดยมคีวามรนุแรงน้อย

ขนาดและวิธีใช้

 ในผู้ใหญ่ให้	 50	มลิลกิรมั	 ในเดก็	0.5-1	มลิลกิรมั/กโิลกรมั	สูงสดุได้ถงึ	 50	มลิลกิรมั	ทางหลอดเลอืดด�า 

หรอืทางกล้ามเนื้อ	 ในอตัราเรว็ไม่เกนิ	 25	 มลิลกิรมั/นาท	ี ในกรณทีี่ไม่ตอบสนองภายใน	 30-60	 นาท	ี ให้ซ�้าได้

โดยขนาดสูงสุดไม่เกิน 100 มิลลิกรัมในผู้ใหญ่ หลังจากนั้นให้ยากินต่อ 25-50 มิลลิกรัม (ในเด็ก 0.5-1	 

มลิลกิรมั/กโิลกรมั	โดยปกตถิ้าน�้าหนกั	<9 กโิลกรมั	ให้	6.25-12.5,>9	กโิลกรมั	ให้	12.5-25	มลิลกิรมั)		ทกุ	4-6	ชั่วโมง

เป็นเวลา	 2-3	 วนั	 เพื่อป้องกนัการเป็นซ�้า	 โดยมขีนาดสูงสดุต่อวนั	 300	มลิลกิรมัส�าหรบัเดก็	 และ	 400	มลิลกิรมั

ส�าหรบัผู้ใหญ่1,2 
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         การปรบัยาในกรณผีู้ป่วยมปีัญหาทางไต3

 GFR	>	50	มลิลลิติร/นาท:ี	ให้ขนาดเดมิ	ทกุ	6	ชั่วโมง	

	 GFR	10-50	มลิลลิติร/นาท:ี	ให้ขนาดเดมิ	ทกุ	6-12	ชั่วโมง

	 GFR	<	10	มลิลลิติร/นาท:ี	ให้ขนาดเดมิ	ทกุ	12-18	ชั่วโมง

	 การใช้ในผู้สูงอายคุวรเริ่มในขนาดต�่าเนื่องจากอาจเกดิผลข้างเคยีงได้ง่าย	เช่น	อาการง่วงซมึ

รูปแบบของยา

 ชนดิกนิ:	แคปซูล	ขนาด	25	มลิลกิรมั

	 ชนดิฉดี:	สารละลายขนาด	50	มลิลกิรมั/มลิลลิติร

เอกสารอ้างอิง

1.	Tomassoni	AJ,	Weisman	RS.	Antihistamines	and	decongestants.	In:	Nelson	LS,	Lewin	NA,	Howland		MA,		

			Hoffman	RS,	Goldfrank	LR,	Flomenbaaum	NE,	editors.	Goldfrank’s	Toxicologic	Emergencies.	7	th	ed. 

			New	York:	McGraw-Hill;	2011.	p.	748-58.

2.	Kearney	TE	Diphenhydramine.	In:	Olson	KR,	editor.	Poisoning	&	Drug	Overdose.	6	th	ed.	New	York:									

			McGraw-Hill;	2012.	p.	77-8

3.	Klasco	RK	(Ed):	DRUGDEX	®	System.	Truven	Health	Analytics,	Greenwood	Village,	Colorado	 

			(Edition	expires	[12/2014])
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 เอทานอล

อาจารย์แพทย์หญิงธัญจิรา จิรนันทกาญจน์

ภำควชิำเวชศำสตร์ป้องกนัและสงัคม

คณะแพทยศำสตร์ศริริำชพยำบำล มหำวทิยำลยัมหดิล

(Ethanol)

	 เอทานอล	 (ethanol)	 หรอื	 เอทลิแอลกอฮอล์	 (ethyl	 alcohol)	 เป็นสารในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่มกีารน�ามาใช้

ประโยชน์ทางการแพทย์	เนื่องจากผ่านขบวนการเมแทบอลซิมึ		(metabolism)		โดยใช้เอน็ซยัม์แอลกอฮอล์ดไีฮโดร

จเีนส	(alcohol	dehydrogenase)	เช่นเดยีวกบัแอลกอฮอล์ที่ท�าให้เกดิพษิ	เช่น	เอทลินีไกลคอล	(ethylene	glycol)	และ	

เมทานอล	(methanol)1,2		การรกัษาด้วยวธินีี้ได้ผลด	ีแต่มขี้อจ�ากดัเรื่องการตดิตามระดบัเอทานอลในเลอืดที่เหมาะ

สมและผลข้างเคยีงบางประการ	 ท�าให้การรกัษาด้วยเอทานอลควรท�าด้วยความระมดัระวงั	 และมกีารตดิตาม						

ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง	

เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์ 

เอทานอล	ถูกดูดซมึได้ดใีนระบบทางเดนิอาหาร	โดยร้อยละ	80	ถงึ	90	ของปรมิาณเอทานอลที่กนิเข้าไป

จะถูกดูดซมึภายใน	60	นาทหีากไม่มปีัจจยัยบัยั้งร่วมด้วย		เช่น	อาหาร	โรคในระบบทางเดนิอาหาร	ความเข้มข้น

ของเอทานอลที่สูงเกนิไป	 (เอทานอลถูกดูดซมึได้หมดหากความเข้มข้นไม่เกนิ	 20	%)	 และการกนิยาบางชนดิร่วม

ด้วย	เช่น	แอสไพรนิ	ส่วนใหญ่เอทานอลผ่านขบวนการเมแทบอลซิมึที่ตบัโดยเอน็ซยัม์แอลกอฮอล์ดไีฮโดรจเีนส	ได้

ผลผลติเป็นอะเซตลัดไีฮด์	(acetaldehyde)	และจากนั้นใช้เอน็ซยัม์อลัดไีฮด์ดไีฮโดรจเีนส	(aldehyde	dehydrogenase)	

ย่อยสลายได้เป็นกรดอะซติกิ	 (acetic	 acid)	 จากนั้นย่อยสลายต่อ	 	 ได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน�้า	 นอกจากนี้														

เอทานอลส่วนหนึ่งยงัถูกร่างกายเปลี่ยนแปลงโดยระบบเอน็ซยัม์ไซโตโครมพ-ี450	(cytochrome	P-450)	กลุ่ม CYP2E1					

เอทานอลถกูขบัทางไตในรปูแบบเดมิเป็นปรมิาณร้อยละ	 5	 ถงึ	 10	 โดยรวมแล้วร่างกายสามารถก�าจดัเอทานอล							

ออกจากร่างกายได้ชั่วโมงละ	 100	 ถงึ	 125	 มลิลกิรมัต่อน�้าหนกัตวั	 1	 กโิลกรมัในคนทั่วไป	 แต่อาจสูงถงึ	 175	

มลิลกิรมัต่อน�้าหนกัตวั	1	กโิลกรมัในผู้ป่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรงั	(คดิเป็นระดบัเอทานอลในเลอืดที่ลดลงชั่วโมงละ												

15-20	มลิลกิรมัต่อเดซลิติร	และ	30	มลิลกิรมัต่อเดซลิติร	ตามล�าดบั)	การฟอกไตท�าให้มกีารก�าจดัเอทานอลมากขึ้น								

เอทานอลมปีรมิาตรการกระจาย	(volume	of	distribution,	Vd)	0.6	ลติร/กโิลกรมั	ซึ่งเท่ากบัปรมิาตรการกระจายของน�้า																																																																																																																																	

จงึท�าให้เป็นสารที่สามารถก�าจดัออกโดยวธิกีารฟอกไต1,	2,3
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ข้อบ่งใช้

	 1.	สงสยัหรอืวนิจิฉยัภาวะพษิจากเอทลินีไกลคอลหรอืเมทานอล	พร้อมกบัมภีาวะใดภาวะหนึ่งดงัต่อไปนี้	2,	4-6

	 1.1	ตรวจพบระดบัเอทลินีไกลคอลหรอืระดบัเมทานอลในซรีมั	20	มลิลกิรมัต่อเดซลิติรหรอืมากกว่า

	 1.2	ตรวจพบภาวะเป็นกรดในเลอืดและค่าความต่างของซรีมัออสโมลารติี้	มากผดิปกต	ิ(มากกว่า	10

	 				มลิลอิอสโมลต่อลติร)	ซึ่งไม่สามารถอธบิายด้วยสาเหตอุื่นได้

	 1.3	มปีระวตัสิงสยัการได้รบัเอทลินีไกลคอลหรอืเมทานอลในขนาดที่ท�าให้เกดิพษิแต่ไม่มขีดีความ	 	

	 				สามารถในห้องปฏบิตักิารในการตรวจยนืยนัในซรีมัได้

	 2. สงสัยหรือวินิจฉัยภาวะพิษจากสารกลุ่มอื่นที่มีการใช้เอ็นซัยม์แอลกอฮอลดีไฮโดรจีเนสหรืออัลดีไฮด์ดี

ไฮโดรจเีนสที่มผีลติภณัฑ์เป็นสารที่ก่อให้เกดิพษิ	 เช่น	 โพรไพลนีไกลคอล	 (propylene	 glycol),	 ไดเอทลินีไกลคอล						

(diethylene	glycol),	ไตรเอทลินีไกลคอล	(triethylene	glycol),	กลุ่มไกลคอลอเีทอร์	(glycol	ethers)	และบวิทานไีดออล	

(1, 4-butanediol) อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และขนาดในการให้เอทานอลในผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารกลุ่มนี้ยังไม่มี

หลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ที่แน่ชดั2,	4

ข้อห้ามใช้

	 1.	มปีระวตัแิพ้เอทานอล

	 2.	 ใช้สารที่ท�าให้เกดิปฏกิริยิาไดซลัฟิแรม	(disulf		iram-like	reaction)	เช่น	ไดซลัฟิแรม	(disulf	iram),	เมโทรนดิาโซล	

(metronidazole),	คลอโพรพาไมด์	(chlorpropamide)	และเหด็โคพรนีสั	(Coprinus	mushrooms)	เมื่อใช้เอทานอลแล้ว

อาจท�าให้เกดิอาการหน้าแดง	ใจสั่น	คลื่นไส้อาเจยีนและมคีวามดนัโลหติต�่าได้	2,	4,7

ข้อควรระวัง

	 ควรใช้เอทานอลในผูป่้วยที่ตั้งครรภ์เมื่อมคีวามจ�าเป็นเนื่องจากเอทานอลสามารถผ่านรกถ่ายทอดจากมารดา		

สูท่ารกในครรภ์ได้	 อย่างไรกต็าม	 ไม่มรีายงานความพกิารหรอืผลกระทบระยะยาวต่อทารกในครรภ์จากการใช้เอทานอล				

ในหญงิตั้งครรภ์ในระยะเวลาสั้นๆ	 ต่างจากมารดาซึ่งใช้เอทานอลแบบเรื้อรงั	 ซึ่งท�าให้เกดิภาวะพกิารแต่ก�าเนดิ										

เอทานอลจัดเป็นยาประเภทซีตามการจัดประเภทขององค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA	

Category	 C)	 หากมคีวามจ�าเป็นต้องรกัษาผู้ป่วยที่ได้รบัพษิจากเอทลีนีไกลคอล	 หรอืเมทานอลกส็ามารถให้ได้แม้																																																

ผู้ป่วยจะตั้งครรภ์1,2,4
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ภาวะอันไม่พึงประสงค์

	 1.	อาการผดิปกตทิางระบบประสาทส่วนกลาง	 ท�าให้เกดิอาการซมึ	 หรอืหมดสตโิดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่ได้

ดื่มเอทานอลเป็นประจ�า	 ผู้ป่วยเดก็	 หรอืผู้ป่วยที่ขาดสารอาหาร	 ในบางรายมอีาการมนึเมา	 ส่งผลให้พฤตกิรรม

เปลี่ยนแปลง	เช่น	อารมณ์แปรปรวน	ขาดการยบัยั้งชั่งใจเป็นต้น	1,2,4,7,8

	 2.	 ภาวะน�้าตาลในเลอืดต�่า	 (hypoglycemia)	 เป็นผลมาจากการยบัยั้งการสร้างกลูโคสที่ตบั (impaired

gluconeogenesis)	1,2,4,7,8

	 3.	อาการผดิปกตใินระบบทางเดนิอาหาร	 เช่น	 คลื่นไส้	 อาเจยีน	 กระเพาะอาหารอกัเสบ	 ตบัอกัเสบ

ตบัอ่อนอกัเสบ	บางรายมภีาวะเลอืดออกในทางเดนิอาหารในกรณทีี่ได้รบัเอทานอลทางการกนิ	1,2,4,	7,	8

	 4.	ภาวะหลอดเลอืดด�าอกัเสบ	 (phlebitis)	 ในกรณทีี่ให้เอทานอลทางหลอดเลอืดโดยเฉพาะเอทานอลที่มี

ความเข้มข้นสูงเช่น	 10%	 หากบรหิารยาบรเิวณหลอดเลอืดส่วนปลายแล้วมอีาการแสบ	 การใช้สายสวนหลอด

เลอืดส่วนกลาง	(central	line)	จะสามารถป้องกนัภาวะแทรกซ้อนนี้ได้	1,2,4,7,8

	 5.	ภาวะฮยัเปอร์โทนคิ	(hypertonicity)	และภาวะโซเดยีมในเลอืดต�่า	(hyponatremia)	ในกรณทีี่ให้เอทานอล

ทางหลอดเลอืด	1,2,4,	7,	8

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

	 1. เป็นผลของการออกฤทธิ์ที่เสรมิหรอืต้านกนั	 เช่น	 เอทานอลเสรมิฤทธิ์การกดระบบประสาทส่วนกลาง

เมื่อใช้ร่วมกบัยาต้านฮสิตามนี	ยาต้านเศร้า	ยานอนหลบั	หรอืยาแก้ปวดที่ออกฤทธิ์กดระบบประสาท1,2,4

	 2.เป็นกลไกทางเภสชัจลนศาสตร์	 โดยปฏกิริยิาที่จ�าเป็นต้องทราบได้แก่	 การใช้เอทานอลร่วมกบัยาใน

กลุ่มที่ท�าให้เกดิปฏกิริยิาไดซลัฟิแรม	 (disulf iram-like	 reaction)	 เช่น	 ยาต้านเหล้า	 (disulfiram),	 ยาฆ่าเชื้อ	 (เช่น	

metronidazole,	 chloramphenicol,	 nitrofurantoin,	 griseofulvin),	 ยาลดระดบัน�้าตาลในเลอืด	 (เช่น	 chlorpropramide)																			

ผู้ป่วยที่ใช้เอทานอลเป็นประจ�า	จะมกีารสร้างเอน็ซยัม์ไซโตโครมพ-ี450	กลุ่ม	CYP2E1	เพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อ

เมแทบอลซิมึของยาบางกลุ่ม	 เช่นเพิ่มเมแทบอลซิมึของยาต้านการแขง็ตวัของเลอืด	 (warfarin),	 ยารกัษาโรค

มาลาเรยี	(isoniazid)	ยากนัชกั	(phenytoin)	และ	ยาแก้ปวด	(methadone)	เป็นต้น	1,2,4

ขนาดและวิธีใช้

	 แนะน�าให้เอทานอลเพื่อรกัษาระดบัเอทานอลในเลอืด	 100	 ถงึ	 150	 มลิลกิรมัต่อเดซลิติร	 เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ยับยั้งเอ็นซัยม์แอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส การบริหารเอทานอลสามารถบริหารได้

ทางการฉดี	และทางการกนิ	ดงันี้	2,4,6,8-10
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 1.	การให้เอทานอลในรูปแบบฉดีทางหลอดเลอืดด�า	แนะน�าให้ในขนาดตามตารางที่	1 

ตารางที่ 1 การบรหิารเอทานอลทางหลอดเลอืดด�า

ตารางที่ 2 การบรหิารเอทานอลโดยการกนิ		(เอทานอล	40%)

	 2.	การให้เอทานอลโดยการกนิ	ในกรณทีี่ไม่มเีอทานอลแบบฉดี	เนื่องจากการให้เอทานอลในรูปกนิมคีวาม

แปรปรวนเกี่ยวกบัการดูดซมึและการรกัษาระดบัเอทานอลในเลอืดที่ต้องการ	 มากกว่า	 แนะน�าให้ผสมเอทานอล

ในน�้าผลไม้เพื่อท�าให้บรหิารยาได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มขดีความสามารถในการดูดซมึ	 โดยอาจให้ผู้ป่วยค่อยๆจบิให้

หมดในระยะเวลามากกว่า	30	นาท	ีหรอืให้ทางสายสวนกระเพาะอาหาร	บรหิารยาตามตารางที่	2	 โดยใช้เอทานอล	

40%	(40	ดกีร	ีหรอื	80	proof)	มดีงันี้ 

ลกัษณะผู้ป่วย การบรหิารยาขนาดเริ่มต้น

(Loading	Dose)

การบรหิารยาขนาดต่อเนื่อง

(Maintenance	Dose)

ผู้ใหญ่ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์	หรอืดื่มเลก็น้อย 0.8	g/kg	IV	in	20-60	min

5%	ethanol	(16	ml/kg)

10%	ethanol	(8	ml/kg)

	80-130	mg/kg/h

5%	ethanol	(1.6-2.6	ml/kg/h)

10%	ethanol	(0.8-1.3 ml/kg/h)

ผู้ใหญ่ที่ดื่มแอลกอฮอล์	แบบเรื้อรงั 0.8	g/kg	IV	in	20-60	min

5%	ethanol	(16	ml/kg)

10%	ethanol	(8	ml/kg)

150	mg/kg/h

5%	ethanol	(3	ml/kg/h)

10%	ethanol		(1.5	ml/kg/h)

ผู้ป่วยเดก็ 0.8	g/kg	IV	in	20-60	min

5%	ethanol	(16	ml/kg)

10%	ethanol	(8	ml/kg)

80-130	mg/kg/h

5%	ethanol	(1.6-2.6	ml/kg/h)

10%	ethanol	(0.8-1.3	ml/kg/h)

ผู้ป่วยที่ได้รบัการรกัษาโดยการฟอกไตร่วมด้วย 0.8	g/kg	IV	in	20-60	min

5%	ethanol	(16	ml/kg)

10%	ethanol	(8	ml/kg)

250-350	mg/kg/h

5%ethanol	(5-7	ml/kg/h)

10%ethanol	(2.5-3.5	ml/kg/h)

ลกัษณะผู้ป่วย การบรหิารยาขนาดเริ่มต้น

(Loading	Dose)

การบรหิารยาขนาดต่อเนื่อง

(Maintenance	Dose)

ผู้ใหญ่ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์	หรอื

ดื่มเลก็น้อย

0.8	g/kg

0.2	ml/kg	ผสมน�้าผลไม้	180	ml

80-130	mg/kg/h

0.2-0.3	ml/kg	ผสมน�้าผลไม้	180	ml

ผู้ใหญ่ที่ดื่มแอลกอฮอล์	แบบ

เรื้อรงั

0.8	g/kg

0.2	ml/kg	ผสมน�้าผลไม้	180	ml

150	mg/kg/h

0.4	ml/kg	ผสมน�้าผลไม้	180	ml

ผู้ป่วยเดก็ 0.8	g/kg

0.2	ml/kg	ผสมน�้าผลไม้	180	ml

80-130	mg/kg/h

0.2-0.3	ml/kg	ผสมน�้าผลไม้	180	ml

ผู้ป่วยที่ได้รบัการรกัษาโดยการ

ฟอกไตร่วมด้วย

0.8	g/kg

0.2	ml/kg	ผสมน�้าผลไม้	180	ml

250-350	mg/kg/h

0.7-0.9	ml/kg	ผสมน�้าผลไม้	180	ml
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	 หากสามารถตรวจระดับเอทานอลในเลือดได้ ให้ติดตามระดับเอทานอลในเลือดทุก 1 ชั่วโมงจนปรับ

ขนาดของเอทานอลที่ให้เพื่อรกัษาระดบัเอทานอลในเลอืดให้อยู่ในช่วง	100-150	มลิลกิรมั/เดซลิติร	นอกจากนี้	ควร

ตดิตามระดบัน�้าตาลในเลอืดและความรูส้กึตวัของผูป่้วยเป็นระยะๆ	 ในระหว่างที่ให้การรกัษา	 พงึระลกึว่าเอทานอล	

จะท�าให้ค่าออสโมลารติี้ในเลอืดเพิ่มขึ้นจากโมเลกลุของเอทานอลเองจงึควรระมดัระวงัในการแปลผล

รูปแบบของยา

	 1.	 เอทานอลรปูแบบฉดีทางหลอดเลอืดด�า	 เคยมกีารจ�าหน่ายเอทานอลความเข้มข้น	 5%	 ใน 5%DW	 แต่

ขณะนี้ไม่มแีล้ว	 โรงพยาบาลที่มขีดีความสามารถเพยีงพอสามารถเตรยีมเอทานอลบรสิทุธิ์	 100%	 รูปแบบฉดีเพื่อ

น�ามาใช้ในการรกัษาได้	เช่น	โรงพยาบาลศริริาช	มกีารผลติเอทานอล	100%	ขนาดขวดละ	20	มลิลลิติร

	 2.	เอทานอลในรูปแบบกนิ	 แนะน�าให้ใช้เครื่องดื่มเอทานอลที่มวีางจ�าหน่ายทั่วไป	 โดยเลอืกใช้เอทานอล

เข้มข้นที่มขีายตามท้องตลาด	เช่นเอทานอล	40	ดกีร	ีคอืเอทานอลที่มคีวามเข้มข้น	40%	โดยปรมิาตรในปรมิาณ

ที่ต้องการ	น�ามาผสมกบัน�้าผลไม้	 เช่น	น�้าส้ม	หรอืหากจะใช้เอทานอลที่มคีวามเข้มข้นน้อยกว่ากส็ามารถใช้ได้แต่

ต้องค�านวณขนาดให้ได้เอทานอลในปรมิาณที่ต้องการ

หมายเหตุ

	 ในต่างประเทศ	การใช้เอทานอลในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากเอทีลีนไกลคอลและเมทานอลน้อยลง

เนื่องจากมียาโฟมิปิโซล	(fomipezole)	ซึ่งเป็นยาที่ออกฤทธิ์ต้านเอ็นซัยม์แอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนสเช่นเดียวกับ

เอทานอล	โดยเป็นยาฉดี	ต้องมกีารปรบัเพิ่มยาในผู้ป่วยที่ได้รบัการฟอกไตเช่นเดยีวกบัเอทานอล	แต่บรหิารยาง่าย

กว่าเนื่องจากไม่ต้องตดิตามระดบัยาระหว่างการรกัษาและมผีลข้างเคยีงน้อยกว่า	 ในต่างประเทศจะใช้เอทานอล

ในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากเอทิลีนไกลคอลและเมทานอลในกรณีที่รอยาโฟมิปิโซลหรือขาดแคลนยาเท่านั้น	

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มียาชนิดนี้จ�าหน่ายในประเทศไทยและเป็นยาที่มีราคาแพงเมื่อเทียบกับการให้เอทานอล						

ดังนั้นเอทานอลจึงยังเป็นทางเลือกหลักในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากเอทิลีนไกลคอลและเมทานอลควบคู่ไป

กบัการฟอกไต	เพื่อเร่งการก�าจดัเอทลินีไกลคอล	เมทานอล	หรอืเพื่อรกัษาภาวะความเป็นกรดในเลอืด	6,9,10
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 วิตามิน เค 1

	 วติามนิ	 เค	 1	 (Vitamin	 K1	 หรอื	 Phytonadione)	 เป็นยาต้านพษิที่มคีวามส�าคญัที่ใช้ในการรกัษาภาวะ	 

ที่ระดับของ	prothrombin	time	(PT)	หรือ	international	normalized	ratio	(INR)	มีระดับสูงเกินค่าปกติ	จากการได้

รบัยาหรอืสารที่ท�าให้เกดิการลดลงของ	vitamin	K	ในร่างกาย	เช่นการได้รบัยา	warfarin	หรอืสารก�าจดัหนูกลุ่ม	

long-acting	anticoagulant	rodenticide	(LAAR)	ที่เกนิขนาด

เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์

	 Vitamin	 K	 เป็นวติามนิที่จ�าเป็นต่อร่างกายโดยสามารถละลายในไขมนัได้ด	ี ปกตริูปแบบของ	 vitamin	 K 

ในธรรมชาตจิะมอียู่	2	ประเภท	คอื	vitamin	K1(phytonadione,	phylloquinone)	ซึ่งเป็นชนดิของ	vitamin	K	ชนดิเดยีว

ที่ได้จากพชืและสาหร่าย	ส่วน	vitamin	K2	(menaquinones)	นั้นเกดิจากแบคทเีรยีสร้างขึ้นมา	โดยปกตใินชวีติประจ�าวนั

คนเราได้รบั	 vitamin	 K1	 เป็นส่วนใหญ่	 เพราะได้มาจากอาหารที่รบัประทานเข้าไป	 ซึ่งเมื่อถูกดูดซมึเข้าร่างกาย	 

สดุท้ายจะไปเกบ็สะสมไว้ที่ตบั	

	 ขบวนการท�างานของระบบการแข็งตัวของเลือดบางตัวต้องอาศัย vitamin K จึงจะสามารถท�างานได้																		

ที่เรยีกว่า	vitamin	K	dependent	coagulation	factors	ได้แก่	factor	II,	VII,	IX	และ	protein	S,	C,	Z	เนื่องจาก	vitamin	

K	 เป็นปัจจยัร่วมในปฏกิริยิาการเตมิหมูค่าร์บอกซลิ	 (carboxyl)	 ให้แก่กรดอะมโินกลตูาเมท	 (glutamate	 residues,	Glu)	

ไปเป็น	 	 gamma-carboxyglutamate	 (Gla)	บนปลายที่มหีมู่อะมโินของโปรตนีใน	 vitamin	K	dependent	 coagulation	

factors	 และ	 Gla	 จะท�าให้โปรตนีนั้นเกดิการเปลี่ยนแปลงโครงรูปเพื่อจบักบัแคลเซยีมซึ่งรวมอยู่กบั	 phospholipid	

บนผวิของเกลด็เลอืด	ส่งผลให้เกดิการแขง็ตวัของเลอืด	ปฏกิริยิาการเตมิหมู่	 carboxyl	 ให้กบัปัจจยัการแขง็ตวัของ

เลอืดนี้จะถูกเร่งโดยเอน็ซยัม์	carboxylase	กลายเป็น	vitamin	K1H2	(hydroquinone)	หลงัจากนั้นจะถูกออกซไิดส์ไป

เป็น vitamin	K2,	3	epoxide	(KO)	ซึ่งจะถูกเปลี่ยนกลบัมาเป็น	vitamin	K	quinone	ได้โดยเอน็ซยัม์	vitamin	K	epoxide	 

reductase	และถูกรดีวิส์ต่อไปเป็น	vitamin	K1H2	(hydroquinone)	ซึ่งเป็นรูป	active	form	ที่ออกฤทธิ์ได้โดยเอน็ซยัม์	

vitamin	K	reductase	โดยสรปุ	vitamin	K	ที่อยู่ในรูป	active	form	ที่สามารถท�างานไปกระตุ้นขบวนการ	coagulation	

factor			ได้นั้น	ต้องอยู่ในรูปของ	vitamin	K1H2	(hydroquinone)	เท่านั้น	ดงัแผนภาพที่	1

อาจารย์แพทย์หญิงพลอยไพลิน รัตนสัญญา

โรงพยำบำลศูนย์เจ้ำพระยำอภยัภูเบศร

(Vitamin K1, Phytonadione)
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	 Warfarin	 ออกฤทธิ์โดยการไปยบัยั้งเอน็ซยัม์	 vitamin	 K	 2,3	 epoxide	 reductase	 จงึท�าให้ไม่สามารถเข้า

ขบวนการ	 cyclic	 interconversion	 ที่จะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของ	 active	 vitamin	 K1H2	 (hydroquinone)	 จงึเกดิการ 

ยบัยั้งการท�างานของ	 vitamin	 K	 dependent	 coagulation	 factors	 และนอกจากนี้ยงัจ�ากดัอตัราการเกดิปฏกิริยิา 

การเตมิหมู่	carboxyl	ให้แก่	protein	C	และ	protein	S	ส่งผลให้การท�างานของปัจจยัการแขง็ตวัของเลอืดผดิปกตไิป	

กรณขีองสารก�าจดัหนูกลุ่ม	LAAR	หรอื	superwarfarin	เช่น	brodifacoum	นั้นออกฤทธิ์เช่นเดยีวกบั	warfarin	แต่รนุแรง

มากขึ้นกว่า	 100	 เท่า	 เพราะเป็น	 potent	 vitamin	 K	 reductase	 inhibitor	 อกีทั้งยงัมผีลท�าให้การแขง็ตวัของเลอืด 

ผดิปกตยิาวนานกว่า	warfarin	ทั่วไป	บางรายงานพบว่าผู้ป่วยที่มอีาการของความผดิปกตขิองการแขง็ตวัของเลอืด

จากสารก�าจดัหนูกลุ่ม	LAAR	มอีาการยาวนานเป็นเดอืน	อาการที่เกดิขึ้นในผู้ป่วยจะพบภาวะเลอืดออกผดิปกตไิด้

ในทกุระบบอวยัวะทั่วร่างกายซึ่งอาจท�าให้เกดิการเสยีชวีติได้	หรอืพบระดบัของ	INR	ที่สูงเกนิค่าปกติ

	 Vitamin	 K1	 จงึเป็น	 vitamin	 K	 ชนดิเดยีวที่สามารถใช้แก้พษิจากการได้รบัยา	warfarin	 หรอืสารก�าจดัหนู 

กลุ่ม	LAAR	เกนิขนาด	เนื่องจาก	vitamin	K1	อยู่ในรูปที่เป็น	active	form	ซึ่งจะออกฤทธิ์เรว็ภายใน	6-12	ชั่วโมง

แผนภาพที่ 1  ขบวนกำรท�ำงำนของระบบกำรแขง็ตวัของเลอืดที่ต้องอำศยั vitamin K (vitamin K         

                 dependent coagulation factors)

ที่มำ: http://www.pathologyoutlines.com/topic/coagulationcoumadin.html
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ข้อบ่งใช้

	 รกัษาภาวะความเป็นพษิจาก	warfarin	หรอืสารก�าจดัหนูกลุ่ม	LAAR	ตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

	 1.	กรณทีี่ไม่มภีาวะเลอืดออกผดิปกตรินุแรง	จะพจิารณาให้	vitamin	K1	ต่อเมื่อ	INR>5

	 2.	หากมภีาวะเลอืดออกผดิปกตรินุแรง	ให้	 vitamin	K1	ในการรกัษาทนัท	ี ไม่ว่า	 INR	จะมรีะดบัใดกต็าม 

	 ในกรณขีองสารก�าจดัหนูกลุ่ม	LAAR	มขี้อบ่งชี้ในการให้	vitamin	K1	เช่นเดยีวกบั	warfarin	ดงัตารางที่	3	แต่มี 

ความแตกต่างคอื	ต้องใช้ปรมิาณของ	vitamin	K1	ในการรกัษาในขนาดที่มากกว่า	และระยะเวลาที่ยาวนานกว่า	

ข้อห้ามใช้

	 ไม่ควรให้	prophylaxis	vitamin	K1	ในการรกัษา	warfarin	หรอืสารก�าจดัหนูกลุ่ม	LAAR	เกนิขนาด

โดยที่ยงัไม่มขี้อบ่งชี้

ภาวะอันไม่พึงประสงค์

	 เป็นยาที่มผีลข้างเคยีงน้อย	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเสี่ยงต่อภาวะ	hemolysis	ในผู้ป่วยที่มภีาวะพร่องเอน็ซยัม ์

glucose-6-phosphate	dehydrogenase	 (G6PD	deficiency)	และยงัเป็นยาที่สามารถใช้ได้ทั้งในเดก็และผู้หญงิตั้งครรภ์	

แต่การให้	vitamin	K1	ทางหลอดเลอืดด�า	พบว่ามคีวามเสี่ยงต่อการเกดิภาวะ	anaphylactoid	reaction	และมรีายงาน

ถงึความรนุแรงที่เกดิขึ้นจนท�าให้ผู้ป่วยเสยีชวีติได้

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

	 ไม่มปีฏกิริยิาต่อยาอื่นที่ส�าคญั

ขนาดและวิธีใช้

 ทางปาก:	มปีระสทิธภิาพดใีนการรกัษาอกีทั้งยงัปลอดภยัสูงสดุ

 ทางหลอดเลือดด�า:	 ให้ในภาวะฉกุเฉนิต้องการแก้ไขอย่างรวดเรว็กรณทีี่เป็นอนัตรายถงึชวีติ	 โดยควรน�า 

vitamin	K1	10	มลิลกิรมัเจอืจางด้วยสารละลาย	NSS	หรอื	D5W	อย่างน้อย	50	มลิลลิติร	ให้ช้าๆ	ในเวลามากกว่า 

20	นาท	ีหรอืในอตัราไม่เกนิ	1	มลิลกิรมั/นาทเีพื่อลดภาวะ	anaphylactoid	reaction	

 ทางชั้นใต้ผิวหนังหรือกล้ามเนื้อ:	ไม่แนะน�าเพราะไม่มปีระสทิธภิาพพอเพยีงในการรกัษา	
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 ในการให้	vitamin	K1	เพื่อการรกัษาภาวะพษิ	หากเป็นจาก	warfarin	ระยะเวลาในการให้	vitamin	K1	ไม่สามารถ

บอกเวลาได้ชดัเจนเพราะขึ้นกบัหลายปัจจยั	 โดยมแีนวทางการรกัษาดงัตารางที่	3		ส่วนภาวะพษิจากสารก�าจดัหนู

กลุ่ม	LAAR	การรกัษานอกจากการหยดุยา			LAAR			ที่เป็นต้นเหตแุล้ว	การพจิารณารกัษาด้วย					vitamin	K1			จะใช้ข้อบ่งชี้

เดยีวกบั		warfarin			แต่จะให้		vitamin	K1	ในขนาดที่สูงกว่าและนานกว่า	โดยหากให้กนิจะเริ่มต้นที่		20-125		มลิลกิรมัต่อวนั 

แบ่งให้	 3-4	 ครั้งต่อวนั	 ให้ปรบัขนาดตามระดบั	 INR	 และอาการของผู้ป่วย	 มรีายงานกรณศีกึษาของผู้ป่วยราย 

ที่รนุแรงว่ามกีารใช้	 vitamin	 K1	 สูงถงึ	 400	 มลิลกิรมัต่อวนั	 หาก	 INR<2	 สามารถปรบัลดขนาดของ	 vitamin	 K1	

ได้ซึ่งระยะเวลาในการให้	 vitamin	 K1	 ขึ้นอยู่กบัค่าครึ่งชวีติของสารก�าจดัหนูกลุ่ม	 LAAR	ชนดินั้นๆซึ่งมกีรณศีกึษา 

พบว่าในบางรายต้องให้	vitamin	K1	ใช้เวลาเป็นสปัดาห์ถงึเป็นเดอืน

	 หลงัจากให้การรกัษาแล้วระดบั	INR	ลดลงสู่ปกต	ิสามารถหยดุ	vitamin	K1	ได้	ในกรณขีอง	warfarin	ต้อง

เฝ้าตดิตามอาการและระดบั	INR	อย่างน้อย	48	ชั่วโมง	หลงัหยดุการให้	vitamin	K1	ส่วนในกรณขีองสารก�าจดัหนู

กลุ่ม	LAAR	หลงัจากหยดุ	vitamin	K1	แล้วต้องเฝ้าตดิตามค่า	INR	อย่างน้อย	2	สปัดาห์

ตารางที่ 3	แนวทางการรกัษาด้วยการให้	vitamin	K1

INR	(International	Normalized	Ratio) ค�าแนะน�า

	INR<5	ร่วมกบัไม่มภีาวะเลอืดออกผดิปกตรินุแรง

	INR>5	แต่	<9	ร่วมกบัไม่มภีาวะเลอืดออกผดิปกตรินุแรง

	INR>9	ร่วมกบัไม่มภีาวะเลอืดออกผดิปกตรินุแรง

หยดุยา	warfarin

หยดุยา	warfarin	ร่วมกบัให้ vitaminK1	กนิทางปาก								

ขนาด	1-2.5มลิลกิรมั	ถ้าต้องการให้ระดบั	INR	

ลดลงในระยะเวลาที่เรว็กว่าเดมิสามารถเพิ่มขนาด								

vitamin	K1	กนิทางปากได้ถงึ	5	มลิลกิรมั	หลงั

จากนั้น	วดัระดบั	INR	ซ�้าที่	24	ชั่วโมง	หากยงัไม่ดี

ขึ้นสามารถให้	vitamin	K1	เพิ่มโดยการกนิอกี	1-2	

มลิลกิรมั

หยดุยา	warfarin	ร่วมกบัให้	vitamin	K1	กนิทางปาก

ขนาด		2.5-5	มลิลกิรมั	หลงัจากนั้นวดัระดบั	INR	

ซ�้าที่	24	ชั่วโมง	หากยงัไม่ดขีึ้นสามารถให้	

vitamin	K1เพิ่มโดยการกนิได้	
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รูปแบบของยา

	 สารละลาย	vitamin	K1	ขนาด	10	มลิลกิรมั/มลิลลิติร
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หยดุยา	warfarin	ร่วมกบัการให้	fresh	frozen	

plasma,	prothrombin	complex	concentrate,	recom-

binant	factor	VII	ร่วมกบัการให้	vitamin	K1	ขนาด10	

มลิลกิรมั	(เจอืจางด้วยสารละลาย	NSS	หรอื	D5W

อย่างน้อย	50	มลิลลิติร)	ให้ทางหลอดเลอืดด�าช้าๆ

ในเวลามากกว่า	20นาท	ีหรอืในอตัราไม่เกนิ	1

มลิลกิรมั/นาท	ีสามารถให้ซ�้าได้ทกุ	12	ชั่วโมง

มภีาวะเลอืดออกผดิปกตรินุแรง		โดยไม่สนใจว่า	ระดบั	

INR	จะมคี่าเท่าไหร่	หรอือยู่ในภาวะเลอืดออกรนุแรงอาจ

ถงึแก่ชวีติ

INR	(International	Normalized	Ratio) ค�าแนะน�า
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 อินซูลินขนาดสูง

อาจารย์นายแพทย์ฤทธิรักษ์ โอทอง

ภำควชิำเวชศำสตร์ฉกุเฉนิ คณะแพทยศำสตร์วชริพยำบำล

มหำวทิยำลยันวมนิทรำธริำช

(Hyperinsulin Euglycemia Therapy, HIE)

	 อนิซูลนิ	 (insulin)	 เป็นฮอร์โมนชนดิหนึ่งที่มนษุย์ผลติขึ้นเองได้ในตบัอ่อน	 หน้าที่ของอนิซูลนิคอืการรกัษา

สมดลุของระดบัน�้าตาลในเลอืดโดยท�าให้ระดบัน�้าตาลต�่าลง	 ภาวะใดกต็ามที่กระตุน้ระบบประสาทชนดิ	 sympathetic	

เช่น	 hypoxia,	 hypoglycemia,	 exercise,	 surgery,	 burn	 จะท�าให้เกดิการลดระดบัของการหลั่งอนิซูลนิจากตบัอ่อน

ลง	โดยผ่านการกระตุ้นของ	alpha-2	adrenergic	receptors	ส่งผลให้ระดบัน�้าตาลสูงขึ้น	ในทางตรงข้ามเมื่อมรีะดบั

ของกลูโคสในเลอืดสูงขึ้นจะมกีารกระตุ้นการหลั่งของอนิซูลนิท�าให้ระดบัของน�้าตาลลดลงในเวลาต่อมา1	 อนิซูลนิ

จงึได้ถูกน�ามาผลติเป็นยาใช้ในการรกัษาโรคเบาหวาน	 เพื่อคมุระดบัน�้าตาลในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถผลติ

อนิซูลนิเองได้	อนิซูลนิในท้องตลาดมหีลายแบบ	หากแบ่งตามระยะเวลาการออกฤทธิ์จะแบ่งได้เป็นชนดิที่ออกฤทธิ์						

เรว็/สั้น	(rapid/short)	ออกฤทธิ์เรว็ปานกลาง	(intermediate)	และออกฤทธิ์ช้า	(slow)1	แต่ในทางเวชพษิวทิยาจะกล่าว

ถงึเฉพาะอนิซูลนิที่ออกฤทธิ์สั้นชนดิ	regular	human	insulin	เท่านั้น	ส่วนการน�ามาใช้กจ็ะเป็นการบรหิารยาด้วยวธิี

การฉดีเข้าหลอดเลอืดด�าเท่านั้น	(intravenous	administration)

	 โดยทั่วไปบคุลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกบัการให้	regular	human	insulin	ในขนาด	0.1	ยูนติ/

กโิลกรมั	ฉดีเข้าหลอดเลอืดด�า	(intravenous	bolus)	ตามด้วย	0.05	ยูนติ/กโิลกรมั/ชั่วโมง	หยดช้าๆ	ทางหลอดเลอืดด�า	

(intravenous	 infusion)	 ซึ่งเป็นวธิทีี่ใช้ในการรกัษาภาวะเร่งด่วนจากการที่มนี�้าตาลสูง	 ร่วมกบัมคีวามเป็นกรดจาก

คโีตน (diabetic ketoacidosis)2 แต่ในทางเวชพษิวทิยาจะใช้ขนาดยาที่สูงกว่ามากซึ่งมชีื่อเรยีกว่า Hyperinsulin	

Euglycemia	Therapy	(HIE)	เพื่อใช้เป็นยาต้านพษิ	ดงัรายละเอยีดที่จะกล่าวต่อไป

เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์

 ในภาวะปกติเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจใช้ไขมันเป็นแหล่งของพลังงาน เพื่อให้หัวใจท�างานบีบตัวได้แต่ใน

ภาวะตงึเครยีดเช่น	 cardiogenic	 shock	 ที่เกดิภาวะพษิจากยาต้านเบต้า	 (beta	 channel	 blocker)	 และยาปิดกั้น

แคลเซยีม	 (calcium	 channel	 blocker)	 เซลล์กล้ามเนื้อหวัใจจะเปลี่ยนไปใช้คาร์โบไฮเดรต	 เป็นแหล่งพลงังานแทน

ยิ่งความรนุแรงของภาวะชอ็กมมีากเท่าใด	 หวัใจยิ่งต้องการคาร์โบไฮเดรตมากขึ้น3,4	 โดยเฉพาะภาวะเป็นพษิ

จากยาปิดกั้นแคลเซยีม	 ยากลุ่มนี้จะไปจบักบั	 calcium	 channel	 receptor	 ที่ตบัอ่อน	 ท�าให้เกดิการยบัยั้งการหลั่ง
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ข้อบ่งใช้

	 จากข้อมูลการวจิยัในสตัว์ทดลอง	และอนกุรมผู้ป่วย	(case	series)	HIE	มขี้อบ่งใช้ที่หนกัแน่นที่สดุในเรื่องของ

การเป็นพษิจากยาปิดกั้นแคลเซยีม	 (class	 IIb;	 level	of	evidence	B)	รองลงมาคอื	ยาต้านเบต้า	 (class	 IIb;	 level	of	

evidence	C)9

ข้อห้ามใช้

	 1.	Hypersensitivity	ต่ออนิซูลนิ

	 2.	น�้าตาลในเลอืดต�่า

ข้อควรระวัง

	 ให้ระวงัภาวะน�้าตาลต�่า	และเกลอืโปแตสเซี่ยมต�่า	ทั้งสองภาวะดงักล่าวเองอาจท�าให้ผู้ป่วยเกดิภาวะ

cardiac	arrest	ได้หากไม่มกีารเฝ้าตดิตาม	(monitoring)	ที่เหมาะสม

	 1.	การเฝ้าตดิตามระดบัน�้าตาลในเลอืด	 ควรมกีารตรวจเลอืดเพื่อเฝ้าตดิตามระดบัน�้าตาลในเลอืดทกุ	 30	 นาท	ี

จนกระทั่งได้ระดบัน�้าตาลในเลอืดที่คงที่	 แล้วจงึลดความถี่ของการตรวจลงเป็นทกุ	 1-2	 ชั่วโมง	 โดยให้ปรบัอตัราการ

ให้น�้าตาลทางหลอดเลอืดด�า	(glucose	infusion)	ให้คงระดบัน�้าตาลในเลอืดอยู่ระหว่าง	100-250	มลิลกิรมั/เดซลิติร9 

 

อนิซูลนิจากตบัอ่อนจงึท�าให้ผู้ป่วยเป็นพษิจากยาชนดินี้มคีวามเข้มข้นของน�้าตาลในเลอืดสูง3	 อกีทั้งการพร่องของ

อนิซูลนิยงัท�าให้การน�าน�้าตาลจากกระแสเลอืดเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อหวัใจเป็นไปได้ยาก	 กลไกอกีอย่างของอนิซูลนิ

คอื	อนิซูลนิมฤีทธิ์กระตุ้นการบบีตวัของหวัใจ	(positive	inotropic	effect)3,4,5		ส่วนกลไกที่สามคอื	อนิซูลนิไปเพิ่มการ

ท�างานของเอน็ซยัม์	pyruvate	dehydrogenase	ซึ่งไปเพิ่มการ	uptake	ของ	lactate	ซึ่งเพิ่มปรมิาณมากขึ้น	เนื่องจาก

การชอ็ก	 lactate	 ที่มกีาร	 uptake	 เข้าไปในเซลล์เพิ่มขึ้นจะถูก	 เปลี่ยนไปเป็น	 pyruvate	 ด้วยเอน็ซยัม์	 pyruvate	

dehydrogenase	 ไปเป็น	 acetyl-Co	 A	 ซึ่งจะเข้าสู่	 Kreb’s	 cycle	 ในที่สดุ	 ซึ่งท�าให้ได้พลงังานมาเพิ่ม6	 	 นอกจากนี้

อนิซูลนิยงัมฤีทธิ์ลด	systemic	vascular	resistance	(SVR)	แต่ความดนัโลหติไม่ได้ตกลงเนื่องจาก	cardiac	contractility	

ที่เพิ่มขึ้นมผีลมากกว่า	SVR	ที่ลดลง	ด้วยเหตผุลดงักล่าว	ท�าให้ฤทธิ์ของอนิซูลนิมผีลดใีนขณะที่ผู้ป่วยม	ีcardiogenic	

shock	จากความเป็นพษิจากยา5

	 Regular	human	insulin	ด้วยวธิกีารบรหิารยาทางหลอดเลอืดด�า		มคี่าครึ่งชวีติประมาณ	6	นาท	ีโดยจะม	ี

peak	 effect	 ของยาที่ท�าให้น�้าตาลต�่าสดุในเวลา	 20-30	 นาท	ี มคี่าปรมิาตรการกระจายตวัต�่า	 (15.6+/-4.0	 ลติร)		

อนิซูลนิมากกว่าครึ่งหนึ่งถูกเปลี่ยนแปลงที่ตบั	ส่วนน้อยที่ไต	กล้ามเนื้อและไขมนั7,8 
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 2.	 การเฝ้าตดิตามระดบัเกลอืโปแตสเซี่ยมในเลอืด	 อนิซูลนิขนาดสูงจะท�าให้เกดิการเคลื่อน	 (shift)	 ของ				

เกลอืโปแตสเซี่ยมจากในเลอืดไปสู่เนื้อเยื่อต่างๆมากขึ้น	 จงึอาจท�าให้เกดิภาวะเกลอืโปแตสเซี่ยมในเลอืดต�่ามาก

และท�าให้เกดิ	 cardiac	 arrhythmia,	 cardiac	 arrest	หรอื	 generalized	muscle	weakness	และท�าให้เกดิ	 respiratory	

failure	 ได้	 ในทางตรงกนัข้ามหากมกีารแก้ไขระดบัเกลอืโปแตสเซี่ยมเข้มงวดเกนิไป	 คอืพยายามจะให้ระดบัเกลอื				

โปแตสเซี่ยมในเลอืดค่อนไปทางสูง	 เช่น	 4.0	–	5.0	 มลิลอิคิววิาเลนซ์/ลติรเนื่องจากกลวัภาวะเกลอืโปแตสเซี่ยมต�่า	

การท�าเช่นนี้	กลบัพบว่าก่อให้เกดิผลเสยี	คอืน�าไปสู่ภาวะ	cardiac	arrest	จากการที่มเีกลอืโปแตสเซี่ยมสูงมากเกนิ

ไปเมื่อต้องหยดุการท�า	 HIE	 เพราะเกลอืโปแตสเซี่ยมจะมกีาร	 shift	 กลบัมาในเลอืดมากขึ้น	 ดงันั้นจงึมคี�าแนะน�า

จาก	 	 American	 Heart	 Association	 (AHA)	 ให้พยายามคงระดบัเกลอืโปแตสเซี่ยมในเลอืดขณะท�า	 HIE	 ให้อยู่ใน

เกณฑ์ต�่าเลก็น้อยคอืระหว่าง	2.5–2.8	มลิลอิคิววิาเลนซ์/ลติร9

ภาวะอันไม่พึงประสงค์

	 1.	น�้าตาลในเลอืดต�่า

	 2.	เกลอืโปแตสเซี่ยมต�่า11

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

	 1.	หากให้ร่วมกบัยาที่เพิ่มระดบัอนิซูลนิในเลอืดเช่นยากลุ่ม	sulfonyl	urea	อาจท�าให้ความรนุแรงของภาวะ

น�้าตาลต�่าเป็นมากขึ้นได1้0

	 2.	หากใช้ร่วมกบัยาที่ท�าให้เกลอืโปแตสเซี่ยมต�่า	 ได้แก่	ยากลุ่มกระตุ้นตวัรบัเบต้า2	 (beta-2	 agonist)	 เช่น	

salbutamol	อาจท�าให้ภาวะเกลอืโปแตสเซี่ยมต�่ารนุแรงมากขึ้น

ขนาดและวิธีใช้

 การให้อินซูลินขนาดสูง	แนะน�าให้เริ่มต้นด้วยการฉดีอนิซูลนิ	ขนาด	1	ยูนติ/กโิลกรมั	ทางหลอดเลอืดด�า	

ตามด้วย	0.5	ยูนติ/กโิลกรมั/ชั่วโมง	หยดช้าๆทางหลอดเลอืดด�า	และให้ปรบั	(titrate)	ปรมิาณของอนิซูลนิได้จนถงึ	

2.5	 ยูนติ/กโิลกรมั/ชั่วโมง11	 บางอนกุรมรายงานผู้ป่วยมกีารให้อนิซูลนิขนาดที่สูงมากคอืถงึ	 14	 ยูนติ/กโิลกรมั/

ชั่วโมง	 โดยมภีาวะเกลอืโปแตสเซี่ยมและน�้าตาลต�่าเลก็น้อยที่ไม่ก่อให้เกดิอนัตรายถงึชวีติ	 ทั้งนี้สามารถปรบัอตัรา

การให้อนิซูลนิขึ้นได้	1-2	ยูนติ/กโิลกรมั/ชั่วโมง	ทกุ	10-15	นาท	ีตามการตอบสนองด้าน	hemodynamic	ของผู้ป่วย12

 การให้น�้าตาลขณะให้อินซูลินขนาดสูง	 ก่อนเริ่มให้อนิซูลนิขนาดสูง	 ควรตรวจระดบัน�้าตาลในเลอืด

ก่อน	หากน้อยกว่า	200	มลิลกิรมั/เดซลิติร	ให้ฉดี	50%	glucose	50	มลิลลิติร	(0.5	กรมั/กโิลกรมัในเดก็)	ทางหลอด

เลอืดด�าแล้วตามด้วยการให้	 10%	 glucose	 100	 มลิลลิติร/ชั่วโมง	 ทางหลอดเลอืดด�าและปรบัปรมิาณของการให้
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น�้าตาลตามระดบัน�้าตาลในเลอืดที่ตรวจได้เป็นระยะๆ12	แต่ถ้าน�้าตาลในเลอืดสูงกว่า	400	มลิลกิรมั/เดซลิติรตั้งแต่

แรก	ไม่จ�าเป็นต้องฉดี	50%	glucose	แต่สามารถเริ่มต้นให้อนิซูลนิขนาดสูงได้เลย11	หากเป็นกรณทีี่น�้าตาลในเลอืด

อยู่ระหว่าง	 200-400	 มลิลกิรมั/เดซลิติร	 ผู้นพินธ์คดิว่าการให้น�้าตาลกย็งัมคีวามจ�าเป็นและแนะน�าว่าให้ฉดี	 50%	

glucose	50	มลิลลิติร	เช่นเดยีวกนั

รูปแบบของยา

	 ใช้	regular	human	insulin	ซึ่งเป็นอนิซูลนิที่ออกฤทธิ์สั้นเป็นของเหลวใส	โดย	1	หลอดม	ี10	มลิลลิติร

(100	ยูนติ/มลิลลิติร)
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อาจารย์นายแพทย์กิติศักดิ์ แสนประเสริฐ

กองอบุตัเิหตแุละเวชกรรมฉกุเฉนิ

โรงพยำบำลพระมงกฎุเกล้ำ

ไขมันทางหลอดเลือดด�า

 ในปัจจบุนัการให้ไขมนัทางหลอดเลอืด�า	 (Intravenous	 Fat	 Emulsion, IFE)	 ถอืว่าเป็นวธิใีหม่ที่ใช้ในการ

รกัษาผู้ป่วยที่มภีาวะหวัใจหยดุเต้นจากยาชาเฉพาะที่	 (local	 anesthetic	 induced	 cardiac	 arrest)	 และจดัเป็นยา

อนัดบัแรกในการเลอืกใช้1	 โดยการใช้	 IFE	 ในการรกัษานั้นเริ่มมกีารศกึษามาตั้งแต่ในปีค.ศ.	 19622	 จนกระทั่งใน

ปีค.ศ.1998	Weinberg	และคณะได้รายงานถงึประสทิธภิาพในการใช้	IFE	ในการรกัษาภาวะ	local	anesthetic	sys-

temic	 toxicity	 ในสตัว์ทดลอง3	และในปัจจบุนัได้มกีารศกึษาถงึการน�า	 IFE	 	 ไปใช้รกัษาผู้ป่วยที่เกดิภาวะพษิจาก

ยาที่มคีณุสมบตัลิะลายได้ดใีนไขมนัของร่างกาย	 (lipophilic	 drugs)	 เช่น	 ยาต้านเศร้า	 amitriptyline,	 ยาต้านเบต้า	

(beta	channel	blocker),	ยาปิดกั้นแคลเซยีม	(calcium	channel	blocker)	และสารก�าจดัแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรสั				

(organophosphorus	insecticide)	เป็นต้น4-7	จาก	ACLS	guideline	2010	แนะน�าให้ใช้	IFE	ในการรกัษาภาวะหวัใจหยดุ

เต้น	 (cardiac	 arrest)	 จากภาวะพษิที่เกดิจากยาต้านเบต้าและยาปิดกั้นแคลเซยีมโดยเฉพาะในกรณทีี่ให้การรกัษา

แบบปกตไิม่ได้ผล8

เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์
	 IFE	 ประกอบด้วยไขมนั	 2	 ชนดิคอื	 triglycerides	 และ	 phospholipids	 โดยที่	 triglycerides	 ส่วนใหญ่ 

เป็น	linoleic	(	54.5%),	oleic	(	22.4%),	palmitic	(	10.5%),	linolenic	acid	(	8.3%)	และ	stearic	(	4.2%)	ซึ่งสกดัมาจากพชื

เป็นหลกั	ในส่วนของ	phospholipids	จะประกอบด้วย		2		fatty	acids	ที่รวมตวักบั	glycerol	และมคีณุสมบตัทิี่เป็นได้

ทั้ง	hydrophobic	และ	hydrophilic	ซึ่งสกดัมาจากไข่แดง	โดยขนาดของ	fat	particles	จะอยู่ที่ประมาณ	0.4	ไมโครเมตร 

pH	ประมาณ	8.4	(6	–	9)	และ	osmolarity	อยู่ที่	260	–	310	มลิลอิอสโมล/ลติร	โดยมคี่าครึ่งชวีติ	(half-life)	อยู่ประมาณ 

30	–	60	นาที

	 Particle	ของ	fat	emulsion	มโีครงสร้างคล้าย	chylomicron	ที่ร่างกายสร้างคอื	ประกอบไปด้วย	core	ซึ่งเป็น

triglycerides	เป็นหลกั	โดยส่วนรอบนอกจะถูกหุ้มด้วย	phospholipids	ซึ่งอาจมี	cholesterol	และ	phytosterol	อสิระ 

จบัอยู่ด้วย		แต่จะแตกต่างจาก	chylomicrons	คอื	particle	ของ	fat	emulsion	จะไม่มี	apoprotein	และ	fat	emulsion 

จะม	ี phospholipids	 อยู่ในปรมิาณที่มากกว่าของ	 chylomicrons	 (phospholipid	 rich	 particle)	 โดยร่างกาย 

จะสามารถขจดั	IFE	ออกจากกระแสเลอืดผ่านทางหลอดเลอืดฝอยที่กล้ามเนื้อ	เนื้อเยื่อไขมนั	และในตบั	เช่นเดยีวกนั 

กบั	chylomicrons	 โดยถูก	hydrolyzes	ด้วย	 lipoprotein	 lipase	ที่	 capillary	endothelial	 ให้ได้เป็น	 fatty	acids	และ 

น�าไปสร้างเป็นพลงังานต่อไป		โดยทั่วไปการ	clearance	ของ	intravenous	lipid	อยู่ที่ประมาณ	2-4	กรมั/กโิลกรมั/วนั 

ในผู้ใหญ่	และ	อาจได้ถงึ	6	กรมั/กโิลกรมั/วนั	ในเดก็เลก็

(Intravenous Fat Emulsion)
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 Lipid sink phenomenon : จากการศกึษาการใช้	IFE	ในการรกัษา	local	anesthetic	systemic	toxicity	

ของ	Weinberg	ในปี	19983	พบว่ากลไกในการรกัษาคอื	lipid	sink	phenomenon	เนื่องจาก	IFE	เป็นทั้ง	hydrophilic	

และ	lipophilic	เมื่อให้	IFE	แก่ผู้ป่วย	IFE	จะละลายอยู่ใน	plasma	และสร้างเป็นชั้นไขมนัใน	plasma	ของผู้ป่วย	สาร

พษิที่มคีวามเป็น	 lipophilic	 มากในเนื้อเยื่อจะถูกดูดกลบัเข้ามาอยู่ในชั้นของไขมนัของ	 IFE	 และจากงานวจิยัในปี	

20069	พบว่าการให้	IFE		ท�าให้มกีารเพิ่มขึ้นของการขจดัยา	local	anesthetic	จาก	myocardial	tissueได้

 Alternate mechanism	:	ในภาวะที่ผดิปกติ	fatty	acid	มกัจะเป็นสารตั้งต้นที่	myocyte	น�ามาใช้ในการ

สร้างเป็นพลงังานถงึ	80–90%10	การให้	IFE	จะท�าให้	myocyte	สามารถสร้างพลงังานได้มากขึ้นและกลบัมาท�างาน

ได้ดขีึ้น	และพบว่า	IFE	ท�าให้มกีารเพิ่มขึ้นของ	intramyocyte	calcium11	ซึ่งมผีลท�าให้หวัใจมกีารบบีตวัที่ดขีึ้น

ข้อบ่งใช้

	 ใช้ในการรกัษาภาวะพษิจาก

	 1.	ยาชาเฉพาะที่	(local	anesthetic)	

	 2.	ยาต้านเศร้ากลุ่ม	tricyclic	antidepressant	

	 3.	ยาต้านเบต้า	(beta	channel	blocker)

	 4.	ยาปิดกั้นแคลเซยีม	(calcium	channel	blocker)

ข้อห้ามใช้

	 ในผู้ป่วยที่แพ้ไข่และถั่ว	 เนื่องจาก	 IFE	 สกดัมาจากไข่	 และถั่วเป็นหลกั	 และในผู้ป่วยที่มคีวามผดิปกต ิ

ของ	fat	metabolism	และในผู้ป่วยที่เป็นโรคตบั

ข้อควรระวัง

	 ผู้ป่วยที่มโีรคต่างๆ	ดงันี้	atherosclerotic	disease,	coagulation	defect,	acute	pancreatitis,	acute	respiratory	

distress	syndrome	และ	thrombocytopenia

 กลไกการออกฤทธิ์
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ภาวะอันไม่พึงประสงค์

	 พบว่ามรีายงานการเกดิ	pulmonary	toxicity	จากการได้รบั	IFE	เป็น	parenteral	nutrition	ในผู้ป่วย	ARDS13

โดยภาวะ	 pulmonary	 toxicity	 เกดิขึ้นได้จากการเกดิ	 micro	 fat	 emboli	 ไปอดุตนัเส้นเลอืดในปอด	 หรอื	 linoleic 

acid	 ใน	 IFE	 นั้นเพิ่มการสร้างของ	 prostaglandins	 ท�าให้หลอดเลอืดมกีารหดตวัมากขึ้นและในผู้ป่วยที่ได้รบั	 IFE	 

อาจท�าให้เกดิภาวะ	 fat	 overload	 syndrome	 เกดิขึ้นได้	 โดยพบในผู้ที่ได้รบั	 IFE	 เป็นปรมิาณมาก	 หรอืได้ใน 

ระยะเวลาอนัรวดเรว็	 โดยที่ผู้ป่วยจะมอีาการดงัต่อไปนี้	 เช่น	 hyperlipidemia,	 fever,	 fat	 f	infiltration,	 jaundice, 

hepatosplenomegaly,	 anemia,	 coagulopathy,	 seizure,	 coma	 และ	multiple	 end-organ	 dysfunction	 โดยพบได้ใน 

ผู้ที่ได้รบั	IFE	มากกว่า	4	กรมั/กโิลกรมั/วนั	โดยที่อาการข้างเคยีงที่พบได้ในขณะให้	IFE	คอื	ไข้	หนาวสั่น	อาเจยีน	

แน่นหน้าอก	หรอืมผีื่นขึ้นได้

ขนาดและวิธีใช้

	 ขนาดของยาที่แนะน�าในการใช้รกัษาภาวะพษิจากการใช้ยาชาเฉพาะที่	คอื	20%	IFE	1.5	มลิลลิติร/กโิลกรมั	

ฉดีเข้าทางหลอดเลอืดด�า	 (intravenous	bolus)	ตามด้วย	0.25	มลิลลิติร/กโิลกรมั/นาท	ีหรอื	15	มลิลลิติร/กโิลกรมั 

/ชั่วโมง	สามารถฉดีซ�้าได้ในกรณทีี่หวัใจยงัหยดุเต้นอยู่	ส�าหรบัในความเป็นพษิจากยาตวัอื่น	เช่น	ยาต้านเศร้ากลุ่ม 

tricyclic	antidepressant,	ยาต้านเบต้า,	ยาปิดกั้นแคลเซยีม	หลกัฐานจากการทดลองพบว่า	IFE	มปีระโยชน์ในการ 

รกัษาผู้ป่วยที่เป็นพษิจากยาในกลุ่มนี้	แต่อาจจะจ�าเป็นต้องท�าการศกึษาต่อไปถงึข้อบ่งชี้ในการใช้และขนาดของยา

ที่จะให้ต่อไปและนอกจากนั้นแล้วในการใช้	IFE	ในการรกัษายงัอาจจ�าเป็นต้องประเมนิถงึสมัประสทิธิ์การ	กระจาย	

(partition	constant)	และปรมิาตรการกระจาย	(volume	of	distribution)	ของสารนั้นๆก่อนที่จะให้	IFE อกีด้วย12

รูปแบบของยา

	 ในการรกัษาภาวะเป็นพษิจะใช้ในรูปของ	20%	IFE	เท่านั้น	ให้ทางหลอดเลอืดด�า
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ภาวะที่เกี่ยวข้องกับยาต้านพิษ
และตัวอย่างผู้ป่วยภาวะพิษที่พบบ่อย
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ภาวะอันไม่พึงประสงค์จากยามีผลต่อจิตประสาทและการดูแลรักษา

ศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย วนานุกูล

ภำควชิำอำยรุศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธบิดี

(Adverse Reactions of Psychotropic Drugs and Management)

	 ยาที่มีผลต่อจิตประสาทประกอบด้วยกลุ ่มยาที่ใช้รักษาโรคหลายกลุ่ม เช่น ยาต้านอาการทางจิต

(antipsychotic)	ยาต้านเศร้า	 (antidepressants)	ยากลุ่ม	benzodiazepine	และกลุ่ม	opioid	ยาเหล่านี้มกัจะออกฤทธิ์

โดยมผีลต่อสญัญาณประสาท	 (neurotransmitter)	 ชนดิใดชนดิหนึ่งในสมองแต่ในขณะเดยีวกนักอ็าจจะมผีลต่อ

ระบบประสาทอื่นที่ใช้สญัญาณประสาทตวัเดยีวกนัท�าให้เกดิเป็นภาวะอนัไม่พงึประสงค์จากยาได้	 ในเวชปฏบิตัิ

พบว่ายาต้านอาการทางจิตและยาต้านเศร้าก่อให้เกิดภาวะอันไม่พึงประสงค์จากยาได้บ่อยและมีความส�าคัญทาง

เวชปฏบิตัิ		ในบทความนี้จะกล่าวถงึภาวะอนัไม่พงึประสงค์ที่ส�าคญัจากยา	2	กลุ่มนี้เป็นหลกั
 

	 ยาต้านอาการทางจติถูกค้นพบตั้งแต่ปี	พ.ศ.2495	ยากลุ่มนี้ได้ท�าให้การรกัษาผู้ป่วยจติเภท	(schizophrenia)	

ได้ผลดขีึ้นอย่างมาก	ยาต้านอาการทางจติในรุ่นแรกหรอืที่เรยีกว่า	“Typical	antipsychotic”	ออกฤทธิ์โดยยบัยั้งที่ปุ่ม

รบัสญัญาณประสาท	dopamine	2	(dopamine	2	receptor	antagonist	)	ที่บรเิวณ	mesolimbic	ในสมอง1,	2	ตวัอย่าง

ของยาต้านอาการทางจติรุ่นแรกกลุ่มนี้ได้แก่	chlorpromazine,	f	lfluphenazine	และ	haloperidol	เป็นต้น	โดยสามารถ

แบ่งตามความสามารถในการจบักบัปุ่มสญัญาณประสาท	 dopamine	 2	 เป็นยาต้านอาการทางจติที่มคีวามแรงสูง	

(high	potency)	และยาต้านอาการทางจติที่มคีวามแรงต�่า	 (low	potency)	ตามตารางที่	4	ยากลุ่มนี้นอกจากมฤีทธิ์

ต้านปุ่มสญัญาณประสาท	dopamine	2	แล้วยงัมคีวามสามารถต้านปุ่มสญัญาณอื่นได้แก่	muscarinic	cholinergic,	

serotonin,	histamine	และ	alpha	adrenergic	ด้วย	เป็นที่น่าสงัเกตว่ายาต้านอาการทางจติที่มคีวามแรงสูงจะมฤีทธิ์

ต้าน	muscarinic	cholinergic	ต�่าและในทางกลบักนัยาต้านอาการทางจติที่มคีวามแรงต�่า	จะมฤีทธิ์ต้าน	muscarinic	

cholinergic	สูงกว่า	ท�าให้ผู้ป่วยที่ได้ยาต้านอาการทางจติที่มคีวามแรงต�่า	เช่น	chlorpromazine	มอีาการและอาการ

แสดงของกลุ่มอาการ	anticholinergic	ได้มากกว่าอกีกลุ่มหนึ่ง
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ตารางที่ 4 จ�าแนกชนดิของยาต้านอาการทางจติต่างๆ

ยาต้านอาการทางจิตรุ่นแรก (Typical antipsychotic drugs)

ยาต้านอาการทางจิตรุ่นที่ 2 (Atypical antipsychotic drugs)

 

	 Haloperidol	 			Perphenazine	 					Chlorpromazine

	 Fluphenazine	 			Zuclopenthixol	 					Thioridazine

	 Flupentixol

	 Trif	lfluoperazine

	 Pimozide

	 			Clozapine

	 			Risperidone

	 			Olanzapine

	 			Quetiapine

	 			Serpindone

	 	 ภาวะอนัไม่พงึประสงค์จากยามผีลต่อจติประสาทที่พบได้บ่อยคอืกลุ่มอาการ	 extrapyramidal3	 โดยมี

กลไกการออกฤทธิ์คอืการยบัยั้งปุ่มสญัญาณ	 dopamine	 2	 ในสมองส่วนอื่นได้แก่	 basal	 ganglion,	 hypothalamus,										

nigrostriatal	 และ	 spinal	 cord	 ซึ่งสมองส่วนนี้มหีน้าที่ควบคมุการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเป็นหลกั	 ส�าหรบักลุ่ม

อาการ	 neuroleptic	malignant	 syndrome	นั้นกเ็กดิจากกลไกลเดยีวกนักบัอาการ	 extrapyramidal	 แต่ในต�าแหน่งที่

ต่างกนับ้างเท่านั้น	 การเกดิภาวะอนัไม่พงึประสงค์เหล่านี้มกัพบเมื่อผู้ป่วยได้รบัยาเป็นครั้งแรก	 หรอืได้รบัการเพิ่ม

ขนาดยาจากเดมิ

 ยาต้านอาการทางจติรุ่นที่	2	หรอืเรยีกว่า	“Atypical	antipsychotic”	เนื่องจากยารุ่นนี้มคีณุสมบตัยิบัยั้งปุ่ม

สญัญาณประสาท	serotonin	1A	และ	serotonin	2A	ร่วมกบัยบัยั้งปุ่มสญัญาณประสาท	dopamine	2	และเชื่อว่าการ

ยบัยั้งปุ่มสญัญาณประสาท	dopamine	2	เป็นแบบไม่ถาวรจงึท�าให้เกดิกลุ่มอาการ	extrapyramidal	และ	neuroleptic	

malignant	 syndrome	น้อยกว่ายาต้านอาการทางจติรุ่นแรกมาก	ตวัอย่างยารุ่นที่	 2	นี้ได้แก่	 clozapine,	 quetiapine	

และ	olanzapine	เป็นต้น	

ความแรงสูง

(High	potency)

ความแรงปานกลาง

(Moderate	potency)

ความแรงต�่า

(Low	potency)
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	 ส�าหรบัยาต้านเศร้ามหีลายกลุ่มเช่น	tricyclic	antidepressant,	monoamine	oxidase	inhibitor	และ	serotonin	

reuptake	 inhibitors	ยากลุ่มนี้ก่อให้เกดิภาวะอนัไม่พงึประสงค์ที่ส�าคญัคอื	 serotonin	 syndrome	 เนื่องจากลกัษณะ

ทางคลนิกิคล้ายกบั	neuroleptic	malignant	syndrome	มาก		จงึจะน�ามากล่าวในบทนี้ด้วยเพื่อให้ศกึษาเปรยีบเทยีบ

 ACUTE DYSTONIA

 ภาวะ dystonia หมายถึง ภาวะที่กล้ามเนื้อบางส่วนของร่างการบิดเกร็งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลา

นานๆ ซึ่งมกัก่อให้เกดิความเจบ็ปวดร่วมด้วย ที่พบบ่อยได้แก่กล้ามเนื้อที่บรเิวณหน้าและคอ	 ท�าให้เกดิอาการ

ที่เรยีกว่าคอแหงนบดิ	 ตาค้างที่เรยีกว่า	 “oculogyric	 crisis”	 นอกจากนี้มอีาการที่เรยีกว่า	 “laryngeal	 dystonia”,	

“blepharospasm”,	“trismus”	และ	“torticollis”	เป็นต้น4 

	 ภาวะ	acute	dystonia	นี้มกัจะเกดิขึ้นเรว็	ภายในเวลา	2-5	วนั	หลงัจากที่ได้รบัยาที่เป็นสาเหตเุป็นครั้งแรก	

หรอืเพิ่มขนาดยา	 นอกจากกลุ่มยาต้านอาการทางจติแล้วการได้รบัยาที่มโีครงสร้างใกล้เคยีงกบัยาต้านอาการทาง

จติ	เช่น	ยาแก้อาเจยีน	metoclopramide	หรอืยาต้านแคลเซยีมบางชนดิ	เช่น	flf	lunarizine	และ	cinnarizine	และการที่

ถกูลดยากระตุน้ปุม่สญัญาณประสาท	dopamine	(dopamine	receptor	agonist)	กส็ามารถท�าให้เกดิอาการนี้ได้เช่นกนั		

 การรักษาภาวะ acute dystonia5

	 ในรายที่ไม่รนุแรง	สามารถรกัษาโดยการหยดุยาที่เป็นสาเหตเุท่านั้น	อาการจะหายภายใน	1-2	วนั	ในราย

ที่รนุแรงนอกจากการหยดุยาที่เป็นสาเหตแุล้ว	ผู้ป่วยควรได้รบัการรกัษาโดยยา	diphenhydramine	หรอื	benztropine	

ฉดีเข้าหลอดเลอืดด�า	อาการมกัดขีึ้นภายใน	10	นาท	ีหากอาการยงัไม่หายดใีนเวลา	30	นาทสีามารถให้ซ�้าได้	แต่

เมื่อได้รบัการรกัษาด้วยยา	2	ครั้งนี้แล้วยงัไม่สามารถแก้ภาวะนี้ได้	ควรค�านงึว่าผูป่้วยอาจจะไม่ใช่เกดิภาวะ	 dystonia	

ควรทบทวนการวนิจิฉยัใหม่	 เมื่อได้รบัยาฉดีทางหลอดเลอืดด�าจนเมื่ออาการ	 dystonia	 หายแล้ว	 ควรพจิารณาให้ยา	

กลุ่ม	anticholinergic	เช่น	trihexyphenidyl	หรอื	benztropine	กนิต่ออกี	7	วนั	เพื่อป้องกนัการเป็นกลบัซ�้าอกี

 ACUTE AKATHISIA

 ภาวะ acute akathisia	หมายถงึ	ความผดิปกตทิี่เมื่อผู้ป่วยได้รบัยาต้านอาการทางจติแล้วเกดิความผดิ

ปกตขิองการควบคมุระบบกล้ามเนื้อในร่างกาย	ท�าให้ผู้ป่วยไม่สามารถอยู่นิ่งได้ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา	และอยู่

นอกเหนอืการควบคมุของผู้ป่วย	ผู้ป่วยเองมกัมคีวามวติกกงัวลกบัสิ่งที่เกดิขึ้นเช่นกนั4

	 ภาวะ	 acute	 akathisia	 มกัเกดิภายใน	 2	 สปัดาห์แรกหลงัผู้ป่วยได้รบัยาหรอืมกีารเพิ่มขนาดของยาต้าน

อาการทางจตินั้น
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 การรักษาภาวะ acute akathisia

	 ประกอบด้วย	 การหยดุยาที่เป็นสาเหตุ	 หากผู้ป่วยยงัจ�าเป็นต้องได้รบัยาเพื่อควบคมุภาวะทางจติอยู่ควร

พจิารณาเปลี่ยนจากยาต้านอาการทางจติรุ่นแรกเป็นยารุ่นที่	2	เช่น	clozapine	หรอื	quetiapine	แทน

	 ยาที่มหีลกัฐานเชงิประจกัษ์ว่าช่วยบรรเทาอาการ	acute	akathisia	ได้คอื5

	 -	ยากลุ่ม	anticholinergic	ได้แก่	benztropine

	 -	ยา	propranolol

	 -	ยากลุ่ม	benzodiazepine	เช่น	clonazepam

 DRUG-INDUCED PARKINSONISM

 ภาวะ parkinsonism	ผู้ป่วยที่มภีาวะนี้ประกอบด้วยอาการที่มภีาวะเคลื่อนไหวช้า	 (bradykinesia)	กล้าม

เนื้อแขง็เกรง็	(rigidity)	สั่น	(tremor)	และการทรงตวัไม่มั่นคง	(postural	instability)

	 การเกดิภาวะ	parkinsonism	มกัใช้เวลามากกว่าภาวะ	acute	dystonia	และ	acute	akathisia	คอืประมาณ			

72	วนั	หลงัได้รบัยาต้านอาการทางจติและเมื่อหยดุยาจะใช้เวลาหลายเดอืนกว่าที่อาการจะดขีึ้น4

 แนวทางการรักษา

	 คล้ายภาวะ	acute	akathisia	คอื	ใช้ยากลุ่ม	anticholinergic	เช่น	benztropine	หรอื	trihexyphenidyl	ในการ

รกัษาอาการ5

 TARDIVE DYSKINESIA

 ภาวะ tardive dyskinesia	 ผู้ป่วยจะมกีารเคลื่อนไหวแบบบดิไปมา	 (chorea)	 หรอืเคลื่อนไหวซ�้าๆในรูป

แบบเดมิ	(stereotype)	ของกล้ามเนื้อบรเิวณใบหน้าส่วนบน	ปาก	แขนขา	หรอืล�าตวั	ที่พบได้บ่อยคอื	ปาก	ช่องปาก

และลิ้น	 ท�าให้มลีกัษณะเคี้ยวปาก	 ดูดปากและแลบลิ้นสลบัไปมาตลอดเวลา	 ผู้ป่วยบางรายอาจมอีาการย่นหน้า	

ยกัคิ้ว	และปิดตาสลบัไปมาได้4

	 การเกดิภาวะ	tardive	dyskinesia	ผู้ป่วยมกัจะต้องได้รบัยาที่เป็นสาเหตเุป็นเวลาหลายเดอืนโดยที่ผู้สูงอายุ

จะเกดิได้เรว็กว่าคนอายนุ้อย	 เมื่อหยดุยาแล้วผู้ป่วยบางรายอาจจะมอีาการดขีึ้นได้	 แต่บางรายอาการจะคงที่ไม่

หายแม้หยดุยาแล้วกต็าม

	 การป้องกนัภาวะ	 tardive	 dyskinesia	 จงึมคีวามส�าคญัโดยการหลกีเหลี่ยงการใช้ยาต้านอาการทางจติที่มี

ความแรงสูง	(high	potency)	เป็นเวลานาน		เปลี่ยนเป็นยาต้านอาการทางจติรุ่นที่	2	(atypical	antipsychotic)	ซึ่งท�าให้

เกดิภาวะ	akathisia	ได้น้อยกว่าแทน
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 การรักษาภาวะ tardive dyskinesia

	 ในขณะนี้ยงัไม่มยีาชนดิใดที่ได้ผลอย่างชดัเจน	มกีารทดลองใช้ยาต่างๆ	 เช่น	 clonazepam,	 tetrabenazine,

levetiracetamและ	reserpine	ในการรกัษา	แต่ยงัไม่มหีลกัฐานเชงิประจกัษ์ที่ยนืยนัประสทิธภิาพของการรกัษาได้

 NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME

 กลุม่อาการ neuroleptic malignant syndrome	เป็นภาวะอนัไม่พงึประสงค์จากยาซึ่งถงึแม้พบได้ไม่บ่อย

มากนกัแต่มคีวามรนุแรงมาก	ผู้ป่วยอาจเสยีชวีติหากไม่ได้รบัการวนิจิฉยัและรกัษาอย่างเหมาะสม

	 กลไกการเกดิโรค	เกดิจากการพร่องของสญัญาณประสาท	dopamine	2	ในสมอง	ที่เกดิจากการได้รบัยาต้าน

อาการทางจติโดยเฉพาะยาที่มคีวามแรงสูง	 กลุ่มอาการนี้ประกอบด้วยการเปลี่ยนระดบัสตริบัรู้ (consciousness)	

กล้ามเนื้อแขง็เกรง็	(muscle	rigidity)	และความผดิปกตขิองระบบประสาทอตัโนมตัิ	(autonomic	dysfunction)2

	 กลุม่อาการ neuroleptic malignant syndrome นี้	 มกีารเกดิหลงัจากผูป่้วยได้รบัยาต้านอาการทางจติประมาณ	

4-12 วนั อย่างไรกต็ามมรีายงานผู้ป่วยที่เกดิอาการหลงัจากได้รบัยามานานเป็นปี	 เมื่อได้รบัการรกัษาที่เหมาะสม

แล้วอาการจะหายได้ภายใน	1-2	สปัดาห์

 การรักษากลุ่มอาการ neuroleptic malignant syndrome

	 นอกจากการหยดุยาที่เป็นสาเหตแุล้วการรกัษาที่ส�าคญัประกอบด้วย

	 -	การรกัษาแบบประคบัประคอง	ได้แก่	การลดไข้	การป้องกนัภาวะแทรกซ้อนต่างๆ	ที่ส�าคญัคอื 	hyperkalemia	

และ	acute	renal	failure	จากภาวะ	rhabdomyolysis	และการเฝ้าระวงัภาวะการหายใจล้มเหลว

	 -	การรกัษาแบบจ�าเพาะ	การใช้ยาต่างๆเพื่อรกัษากลุ่มอาการ	neuroleptic	malignant	syndrome	นั้น	ถงึแม้

ยงัไม่มหีลกัฐานเชงิประจกัษ์ที่ด	ีแต่เป็นที่ยอมรบัว่าผู้ป่วยควรได้รบัการรกัษาด้วยยาดงัต่อไปนี้

	 •		Bromocriptine6	มฤีทธิ์กระตุ้นปุ่มรบัสญัญาณประสาท	dopamine	

	 		ขนาด	2.5	มลิลกิรมัทาง	NG	tube	ทกุ	6-8	ชั่วโมง	ขนาดสูงสดุคอื	40	มลิลกิรมั/วนั	และควรให้			

ต่อเนื่องเป็นเวลา	10	วนั	เมื่ออาการดขีึ้นจงึค่อยๆลดลง

	 •	 Dantrolene7	 ยานี้มฤีทธิ์คลายกล้ามเนื้อโดยยบัยั้งการหลั่งโซเดยีมออกจาก	 sarcoplasmic	 reticulum		

มผีลท�าให้ไข้ลดลงและกล้ามเนื้อคลายตวัในเวลา	10	นาทหีลงัจากได้รบัยา

	 		ขนาด	1-2.5	มลิลกิรมั/กโิลกรมัทางหลอดเลอืดด�า	และให้ซ�้าได้ในขนาด	10	มลิลกิรมั/กโิลกรมั/วนั			

โดยผลของยาคอื	 กล้ามเนื้อ	 และไข้	 จะดขีึ้นในเวลา	 10	 นาทหีลงัจากบรหิารยา	 แต่มกัต้องให้ยาซ�้าอกี	 2-3	 ครั้ง	

อาการจงึจะคมุได้

	 •	Benzodiazepine	ยากลุ่มนี้นอกจากท�าให้ผู้ป่วยสงบ	ยงัมฤีทธิ์คลายกล้ามเนื้อซึ่งอาจจะมปีระโยชน์

ในการรกัษาภาวะนี้	โดยเฉพาะเมื่อไม่มยีา	dantrolene	ใช้
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 SEROTONIN SYNDROME

 กลุม่อาการ serotonin syndrome	 ลกัษณะทางคลนิกิใกล้เคยีงกบักลุม่อาการ	 neuroleptic	 malignant															

syndrome	 มาก	 แต่กลุ่มอาการ	 serotonin	 syndrome	 เกดิจากมกีารเพิ่มขึ้นของการกระตุ้นปุ่มสญัญาประสาท											

serotonin	ในสมอง	ลกัษณะทางคลนิกิของ	serotonin	syndrome	ประกอบด้วย	การเปลี่ยนแปลงของระดบัสตคิวาม

รู้ตวั	(consciousness)	กล้ามเนื้อท�างานผดิปกติ	และประสาทอตัโนมตัทิ�างานผดิปกต	ิ(autonomic	dysfunction)	หาก

จะต่างจากกลุ่มอาการ	 neuroleptic	 malignant	 syndrome	 คอืระดบัสตคิวามรู้สกึตวัเป็นลกัษณะกระสบักระส่าย		

(agitation)	 กล้ามเนื้อที่ปกตเิป็นลกัษณะสั่น	 เช่น	 myoclonus	 ที่เด่นมากกว่าเป็นกล้ามเนื้อแขง็เกรง็ในกลุ่มอาการ	

neuroleptic	malignant	syndrome8

	 กลุ่มอาการ	 serotonin	 syndrome	 เกดิได้จากยาหลายชนดิที่มผีลต่อระดบั	 serotonins	 ในสมองได้แก่									

ยาต้านเศร้ากลุม่เก่า	เช่น	tricyclic	antidepressant	และยากลุม่ใหม่เช่น	selective	serotonin	reuptake	inhibitors	(SSRI),	

monoamine	oxidase	inhibitors,	dextromethorphan,	methylenedioxymethamphetamine	(MDMA,ยาอ)ี	เป็นต้น

	 กลุ่มอาการ	 serotonin	 syndrome	 มกัเกดิเรว็	 ภายในเป็นเวลาชั่วโมงหลงัได้รบัยาครั้งแรก	 หรอืมกีารเพิ่ม

ขนาดยาหรอืได้รบัยาที่ท�าให้เกดิอนัตรกริยิาระหว่างยา	(drug	interaction)	ที่ท�าให้	serotonin	สูงขึ้นได้

 การรักษากลุ่มอาการ serotonin syndrome 

	 คล้ายกบักลุ่มอาการ	neuroleptic	malignant	syndrome	กล่าวคอื	จะหยดุยาที่สงสยัว่าเป็นสาเหตแุละการ

รกัษาอื่นๆ	ได้แก่	9

	 -	การรกัษาแบบประคบัประคอง	คล้ายกบั	neuroleptic	malignant	syndrome

	 -	การรกัษาแบบจ�าเพาะ

	 •	Benzodiazepine	เพื่อท�าให้อาการสงบและลดอาการทางกล้ามเนื้อ

	 •	Cyproheptadine8	เป็นยาต้านปุ่มประสาท	histamine1,	serotonins	1A	และ	serotonins	2A	

	 		ขนาดที่ใช้คอื	12	มลิลกิรมัทางปาก	ตามด้วย	2	มลิลกิรมัทกุ	2	ชั่วโมงจนกว่าอาการดขีึ้น	ถ้าไม่

เหน็การตอบสนองหลงัได้ยามากกว่า	16	มลิลกิรมัแสดงว่าไม่ตอบสนองต่อยาควรหยดุยา

	 กลุ่มอาการ	 serotonin	 syndrome	 ในรายที่ไม่รนุแรงมกัจะหายภายในเวลา	24-72	ชั่วโมง	 ในรายที่

รนุแรงอาจต้องใช้เวลามากกว่านี้
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ภาวะพิษจากเมทานอล

อาจารย์นายแพทย์กิติศักดิ์ แสนประเสริฐ

กองอบุตัเิหตแุละเวชกรรมฉกุเฉนิ

โรงพยำบำลพระมงกฎุเกล้ำ

ผู้ป่วยหญิง อายุ 36 ปี

อาการส�าคัญ	 	 ญาตพิบว่าผู้ป่วยซมึลง

ประวัติปัจจุบัน		 8	ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล	ผู้ป่วยได้ดื่มแชลค็ทาไม้	ไม่ทราบปรมิาณและไม่ทราบ	 	

	 	 	 ส่วนประกอบ	ญาตพิบว่าผู้ป่วยมอีาการซมึลง	มปีัสสาวะ	อจุจาระราด	

	 	 	 จงึน�าส่งโรงพยาบาล

ตรวจร่างกายแรกรับ	 BP	140/80	mmHg	HR	78	bpm	RR	35/min	BT	37	oC

	 	 	 Stupor,	pupils	2	mm.	in	diameter	both	eyes

	 	 	 Tachypnea,	no	adventitious	breath	sound

	 	 	 No	diaphoresis 

	 	 	 No	clonus

ผู้ป่วยรายนี้ควรได้รับการวินิจฉัยว่าอะไร?

	 จากประวตัขิองผู้ป่วยรายนี้ที่ดื่มแชลค็ทาไม้	และมอีาการซมึลงก่อนมาโรงพยาบาลนั้น	เนื่องจากแชลค็ทาไม้ 

โดยส่วนใหญ่นั้นเป็นตวัท�าละลายโดยที่มเีมทานอล	 (methanol)	 เป็นส่วนประกอบหลกั	 โดยที่มคีวามเข้มข้น

ที่แตกต่างกนัออกไป	 และจากอาการของผู้ป่วยรายนี้พบว่ามอีาการซมึลงหลงัจากดื่มเป็นระยะเวลา	 8	 ชั่วโมง 

ท�าให้คดิถงึได้ว่าน่าจะเป็นสาเหตจุาก	methanol	เนื่องจากขบวนการเมแทบอลซิมึ	(metabolism)	ของ	methanol	นั้น

(แผนภาพที่	 2)	จะใช้เวลาที่นานกว่าเอทานอล	 (ethanol)	 จงึท�าให้ผู้ป่วยเกดิอาการได้ช้ากว่าภาวะพษิจาก	ethanol 

และจากที่พบว่าผู้ป่วยมีอาการซึมลงและมีการหายใจที่เร็วมากขึ้นนั้นน่าจะเป็นผลมาจากภาวะเลือดเป็นกรด 

(metabolic	acidosis)	ที่เกดิขึ้นนั่นเอง

จากการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยรายนี้พบว่า

Electrolytes:	Na	142	mEq/L	K	5	mEq/L	Cl	105	mEq/L	HCO3	4	mEq/L

Arterial	blood	gas:	pH	6.8	PaO2	270	mmHg	PaCO2	11	mmHg	HCO3	4.6	mEq/L

Cr	1.1	mg/dL	BUN	14	mg/dL

(Methanol Poisoning)
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ท�าไมผู้ป่วยถึงเกิดภาวะ metabolic acidosis ขึ้น ?

	 ภาวะ	metabolic	acidosis	ที่เกดิขึ้นเกดิจากการที่ม	ีformic	acid	เพิ่มมากขึ้นจากขบวนการ	metabolism	ของ	

methanol	และยงัเกดิจากการที่มี	lactic	acidosis	ที่เพิ่มขึ้นได้อกีด้วยเนื่องจาก	formic	acid	สามารถรบกวนขบวนการ

สร้างพลงังานของ	 mitochondria	 โดยการยบัยั้งการท�างานของ	 cytochrome	 aa3	 ของ	 electron	 transport	 chain4 

และท�าให้เกดิ	lactic	acidosis	เพิ่มขึ้น	เพราะฉะนั้นแล้วการเกดิ	acidosis	ของ	methanol	จะต้องใช้ระยะเวลาในการ

เกดิ	เนื่องจากขบวนการ	metabolism	ของ	methanol	นั้นเกดิได้ช้ากว่าของ	ethanol	และนอกจาก	acidosis	ที่เกดิขึ้น 

แล้วนั้น	ยงัพบได้ว่าจะม	ีosmolar	gap	เกดิขึ้นได้	โดยคดิได้จากผลต่างของค่า	osmolar	ที่ได้จากการค�านวณ	และ

ค่าที่ได้จากการวดัจากเครื่อง	เนื่องจาก	methanol	จะท�าให้ค่า	osmolar	ที่วดัได้จากเครื่องสูงขึ้นได้	และค่า	osmo-

lar	gap	ที่ได้นั้นยงัสามารถที่จะบอกได้ถงึค่าคร่าวๆ	ของระดบัของ	methanol	ในเลอืดได้	โดยน�าค่าดงักล่าวมาคูณ 

กบั	conversion	factor	ดงัตารางที่	5

ตารางที่ 7 แสดงอาการและอาการแสดงผู้ป่วยที่ถูกงูทบัสมงิคลากดัจ�านวน	42	ราย

ผลการตรวจพบว่าผู้ป่วยมภีาวะ	metabolic	acidosis	เกดิขึ้น

ผู้ป่วยได้รบัการใส่ท่อช่วยหายใจและให้โซเดยีมไบคาร์บอเนต	(sodium	bicarbonate,	NaHCO3	)

ทางหลอดเลอืดด�า 

ญาตนิ�าขวด	“แชลค็ทาไม้”	มาให้	ส่วนประกอบเป็น	80%	methanol

แผนภาพที่ 2  แสดงขบวนกำรเมแทบอลซิมึของเมทำนอล (methanol metabolism pathway)2

  และกำรให้ folic acid สำมำรถช่วยลด formic acid ลงได้
3



42                                                         ยาต้านพิษ ๔

ผู้ป่วยรายนี้ควรได้รับยาต้านพิษอย่างไรบ้าง ?

	 ส�าหรบัยาต้านพษิที่ใช้ส�าหรบัภาวะพษิจาก	methanol	นั้น	มอียู่	2	ชนดิด้วยกนัคอื	ethanol	และ	fomepizole	 

แต่ในปัจจบุนัในประเทศไทยยงัไม่มี	fomepizole	จงึมเีพยีงการให้	ethanol	เป็นยาต้านพษิเท่านั้น	โดย	ethanol		ออกฤทธิ์ 

แย่งจบักบัเอน็ซยัม์	 alcohol	 dehydrogenase	 และ	 aldehyde	 dehydrogenase	 เนื่องจาก	 affi	f	inity	 ของ	 ethanol 

กบัเอน็ซยัม์มมีากกว่า	methanol	ถงึ	15	เท่า1	และการท�างานของเอน็ซยัม์ดงักล่าวเป็นการท�างานแบบ	saturation	

kinetic	จงึท�าให้การเกดิ	formic	acid	ซึ่งเป็น	toxic	metabolite	ของ	methanol	เกดิขึ้นได้ช้าลง	ดงัแผนภาพที่	2

ผู้ป่วยรายนี้ควรได้รับการรักษาอย่างไร ?

	 Methanol	 เป็นสารที่สามารถดูดซมึได้ดี	 เพราะฉะนั้นการให้	 activated	 charcoal	 ในผู้ป่วยเพื่อลดการ 

ดูดซมึของ	methanol	จงึมปีระโยชน์ในการใช้น้อย	ในการรกัษาผู้ป่วยที่มาด้วยเกดิภาวะเป็นพษิจาก	methanol	นั้น 

นอกจากการให้ยาต้านพษิที่ช่วยลดการสร้างของ	toxic	metabolite	แล้วนั้น	หวัใจของการรกัษาอกีอย่างคอื	การขจดั 

methanol	ให้ออกจากร่างกาย	เนื่องจาก	methanol	เป็นสารที่มีค่าปริมาตรการกระจายต�่า	(volume	of	distribution; 

Vd	 =	 0.6	 –	 0.77	 ลติร/กโิลกรมั)	 จงึเป็นสารที่มคีณุสมบตัทิี่จะสามารท�า	 hemodialysis	 ออกได้	 นอกจากนั้นแล้ว 

การให้	 folic	 acid	กเ็ป็นอกีหนึ่งในการรกัษาเพื่อช่วยในการขจดัออกของ	 toxic	metabolite	ของ	methanol	คอื	 formic		

acid

ตารางที่ 5	ตารางแสดงคณุสมบตัขิองสาร5

 สาร

Ethanol

Isopropanol

Methanol	

Ethylene	glycol

46

32

62

22

17

31

16

4.6

6.0

3.2

6.2

น�้าหนักโมเลกุล

มิลลิออสโมล/ลิตร

ในเลือดที่มีความเข้มข้นของสาร

100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

Conversion factor

60

Osmolar	gap	=	measured	serum	osmolarity	–	calculated	serum	osmolarity

Calculated	serum	osmolarity	=	2	x	sodium	+	blood	urea	nitrogen/2.8	+	glucose/18
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อันตรกิริยาระหว่างยาที่รุนแรงในเวชปฏิบัติ

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุดา วรรณประสาท

ภำควชิำเภสชัวทิยำ

คณะแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัขอนแก่น

	 ในการดูแลรกัษาผู้ป่วยพบว่าผลการรกัษาในผู้ป่วยในแต่ละรายไม่เหมอืนกนั	ผู้ป่วยบางรายเกดิผลข้าง

เคยีงจากการรกัษา	บางรายอาจรกัษาไม่ได้ผลซึ่งมหีลายปัจจยัที่ท�าให้เกดิผลที่แตกต่างกนัเช่น

	 1.	การให้ความร่วมมอืของผู้ป่วย	(patient	compliance)

	 2.	ความผดิพลาดของบคุลากรทางการแพทย์	(medication	error)

	 3.	การเปลี่ยนแปลงทางด้านพยาธสิรรีะวทิยาของผู้ป่วย	(pathophysiology	changes)

	 4.	การเกดิอนัตรกริยิาระหว่างยา	(drug	interactions)

	 5.	ปัจจยัทางพนัธกุรรม	(genetic	factors)

1. การให้ความร่วมมือของผู้ป่วย (patient compliance)

	 การให้ความร่วมมอืของผู้ป่วยในการรกัษาเป็นปัจจยัที่ส�าคญัมากที่ท�าให้การรกัษาได้ผลดเีช่น	 การกนิยา

อย่างสม�่าเสมอของผู้ป่วย	 การให้ข้อมูลในความเป็นจรงิเกี่ยวกบัการใช้ยา	 เป็นต้น	 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะท�าให้แพทย์

นั้นสามารถปรบัขนาดยาให้เหมาะสมกบัผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

2. ความผิดพลาดของบุคลากรทางการแพทย์ (medication error)

	 การให้การรักษาผู้ป่วยนั้นอาจเกิดความผิดพลาดได้ถึงแม้บุคลากรทางการแพทย์จะได้พยายามในการ

ป้องการเกดิความผดิพลาดแล้วกต็ามตั้งแต่การวนิจิฉยั	การสั่งยา	และการจ่ายยา	 เช่น	แพทย์สั่งยา	 chlorpropamide	

ในการรกัษาเบาหวานแต่ผู้ป่วยได้รบัยา	 chloroquine	 แทน	 ท�าให้ผู้ป่วยมาด้วยอาการของ	 chloroquine	 เกนิขนาด

หรอืแพทย์สั่งยา	minoxidil	แต่ผูป่้วยได้รบัยา	methotrexate	แทน	ท�าให้ผูป่้วยมาด้วยอาการข้างเคยีงของยา	methotrexate	

ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เกดิจากหลาย	ๆ	ปัจจยัร่วมกนั

(Serious Drug Interactions in Clinical Practice)
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3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านพยาธิสรีระวิทยาของผู้ป่วย (pathophysiology changes)

	 ในการรักษาผู้ป่วยการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีระวิทยาของผู้ป่วยมีความส�าคัญมากในการออกฤทธิ์	

และเมแทบอลซิมึของยาเช่น	 ผู้ป่วยโรคลมชกัตั้งครรภ์จะท�าให้การกระจายตวัของยาเพิ่มขึ้นท�าให้ระดบัยาในเลอืด

ของผู้ป่วยบางรายลดลงได้	 ผู้ป่วยที่ได้รบัยา	 warfarin	 หากมตีบัอกัเสบรนุแรงอาจท�าให้การท�างานของตบัลดลง

ท�าให้ระดบัยาในเลอืดเพิ่มสูงขึ้นได้		ในผู้ป่วยที่ได้รบัยา	phenytoin	หากผู้ป่วยมรีะดบัของ	albumin	ในเลอืดลดลง

จะท�าให้มรีะดบั	free	phenytoin	เพิ่มสูงขึ้นท�าให้เพิ่มการออกฤทธิ์ของยา	phenytoin	เพิ่มสูงขึ้นได้

4. การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา (drug interactions, DI)

	 เป็นการเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัขิองยาตวัหนึ่ง	 (objective	 drug,	 OD)	 โดยการเปลี่ยนแปลงนี้เกดิจากฤทธิ์

ของยา	(precipitant	drug)	สารเคมหีรอือาหารที่ผู้ป่วยได้รบัร่วมกนักบั	OD	ผลกระทบที่เกดิขึ้นนี้อาจจะมผีลต่อเภสชั

จลนศาสตร์	(pharmacokinetic)	หรอื	เภสชัพลศาสตร์	(pharmacodynamic,	PD)	ของ	OD	กไ็ด้	โดยผลกระทบที่เกดิขึ้น

นี้อาจมผีลทั้งท�าให้ผลการรกัษาไม่ได้ผล	 อาจท�าให้เกดิผลข้างเคยีงจากยาหรอือาจไม่มผีลต่อการรกัษาทางคลนิกิ

เลยกไ็ด้	 ดงันั้นหากทราบว่ายาที่ผู้ป่วยได้รบัอาจเกดิ	 DI	 กนัได้กต็้องใช้ยาดงักล่าวอย่างระมดัระวงั	 ให้เฝ้าสงัเกต

การเกิดพิษของยาอย่างสม�่าเสมอพร้อมทั้งให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยถึงผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะท�าให้ผลกระทบต่อผู้

ป่วยน้อยลงและท�าให้แพทย์แก้ไขภาวะดงักล่าวอย่างทนัท่วงท	ี 	ปัญหาการเกดิ	DI	หรอื	 การเฝ้าระวงัการเกดิ	DI	

มกัเป็นปัญหาที่ถูกมองข้ามไปในการดูแลผู้ป่วย	 หากแพทย์หรอืบคุลากรทางการแพทย์ตระหนกัถงึและเฝ้าระวงั

การเกดิ	DI	จะเป็นสิ่งที่ท�าให้การรกัษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น	อย่างไรกต็ามยาที่ใช้ในปัจจบุนั

มมีากมายหลายชนดิ	การจดจ�า	DI	ของยาแต่ละชนดิมคีวามยุ่งยาก	การใช้ข้อมูลสารสนเทศ	(Internet)	จะช่วยให้

ข้อมูลเกี่ยวกบั	DI	ได้มากขึ้น	เช่นที่	www.druginteractions.com	หรอื	http://www.epocrates.com/products/online

 4.1	 ภาวะอนัตรกริยิาระหว่างยาที่เกดิจากกลไกทางเภสชัพลศาสตร์	 (pharmacodynamic,	 PD)	 โดยยานี้

อาจจะเสรมิฤทธิ์หรอืท�าให้การออกฤทธิ์ลดลงกไ็ด้เช่น	 การให้ยา	 warfarin	 ร่วมกบั	 aspirin	 จะท�าให้การออกฤทธิ์

ของ	 warfarin	 ดขีึ้นจนอาจท�าให้เกดิผลข้างเคยีงคอืท�าให้เกดิเลอืดออกผดิปกตไิด้	 หากให้ยาขยายหลอดลมกลุ่ม							

beta-2	agonists	เช่น	salbutamol	ร่วมกบัยาในกลุ่ม	non-selective	beta	blockers	เช่น	propranolol	อาจท�าให้การออก

ฤทธิ์ของยา	salbutamol	ลดลง

	 4.2	 ภาวะอนัตรกริยิาระหว่างยาที่เกดิจากกลไกทางเภสชัจลนศาสตร์	 (pharmacokinetic,	 PK)	 นั้นอาจเกดิ

ขึ้นได้ในหลายขั้นตอน	 เช่น	การดูดซมึ	 (absorption,	A)	การกระจายตวัของยา	 (distribution,	D)	การเมแทบอลซิมึ	

(metabolism,	M)	การขบัออก	(elimination,	E)	(ADME)	อย่างไรกต็ามการเกดิ	DI	ที่มคีวามชดัเจนทางคลนิกินั้น
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จะเป็น	DI	ที่เกดิจากขั้นตอนของการเมแทบอลซิมึโดยเฉพาะยาที่ถูกเมแทบอไลซ์ผ่านขบวนการ	cytochrome	P-450	

(CYPs)	โดยพบว่ายาที่ถูกเมแทบอไลซ์ผ่านตบัประมาณ	50%	ถูกเมแทบอไลซ์ผ่านเอน็ซยัม์ในกลุ่มของ	CYPs	CYPs	

ที่เกี่ยวข้องกบัเมแทบอลซิมึของยา	สารเคมี	หรอื	อาหาร	ในร่างกายที่ส�าคญันั้นประกอบด้วย	CYP1A2,	CYP2A6,	

CYP2C9,	CYP2C19,	CYP2D6	และ	CYP3A4	โดยยา	สารเคม	ีหรอื	อาหารที่ถูกเมแทบอไลซ์ผ่านกลุ่มของเอน็ซยัม์

เหล่านี้เรยีกว่า	 substrate	 เช่น	 ยาในกลุ่ม	 macrolides	 เช่น	 erythromycin,	 roxithromycin	 (ยกเว้น	 azithromycin)																												

เป็น	substrate	ของ	CYP3A4

 a) Interaction involving enzyme inhibition

	 ยาที่ผู้ป่วยได้รับในปัจจุบันพบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการท�างานของเอ็นซัยม์ที่เมแทบอลิซึมยาอื่นโดยฤทธิ์ยับยั้งนี้

จะมผีลท�าให้	clearance	ของ	OD	ลดลง	ท�าให้ระดบั	OD	ในเลอืดเมื่อเข้าสู	่steady	state	ใหม่เพิ่มขึ้น	และเมแทบอไลท์

ของ	OD	ลดลง	ในกรณทีี่	OD	เป็นตวัออกฤทธิ์จะท�าให้มโีอกาสที่จะเกดิผลข้างเคยีงจากยาเพิ่มขึ้น	แต่ในทางตรง

กนัข้ามหากเมแทบอไลท์ของ	OD	เป็นตวัออกฤทธิ์จะมผีลท�าให้การออกฤทธิ์ของยาลดลง	อย่างไรกต็าม	ส่วนใหญ่

แล้วมกัจะเป็น	inactive	metabolites	มากกว่า	active	metabolites

	 นอกจากการออกฤทธิ์ยับยั้งเมแทบอลิซึมโดยตรงแล้วยาที่ถูกเมแทบอไลซ์ด้วยเอ็นซัยม์ตัวเดียวกันจะ

ท�าให้เกดิการแย่งเมแทบอลซิมึผ่านเอน็ซยัม์ตวัเดยีวกนัได้	 อาจท�าให้ระดบัยาในเลอืดของยาทั้ง	 2	 ตวัเพิ่มขึ้นได้	

ยกตวัอย่างเช่น	warfarin	กบั	 phenytoin	ที่ถูกเมแทบอไลซ์หลกัผ่าน	CYP2C9	 เหมอืนกนั	หากให้ยาทั้ง	 2	 ร่วมกนั	

จะท�าให้ระดบัยาในเลอืดของยาทั้งสองเพิ่มขึ้น	ต้องเฝ้าสงัเกตอาการข้างเคยีงของยาทั้ง	2	หรอืวดัระดบัยาในเลอืด	

(therapeutic	drug	monitoring)	เป็นระยะ

	 การเกิดการยับยั้งการท�างานของเอ็นซัยม์นั้นเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วโดยจะมีผลมากที่สุดเมื่อยาที่มีฤทธิ์

เป็นตวัยบัยั้งนั้นเข้าสู่ภาวะ	steady	state	จงึต้องเฝ้าสงัเกตอาการตั้งแต่เริ่มต้นที่ให้ยาที่มฤีทธิ์ยบัยั้งการท�างานของ

เอน็ซยัม์ร่วมกบั	 OD	 และผลของการยบัยั้งนั้นจะลดลงทนัทเีมื่อหยดุยา	 และจะมผีลน้อยมากหากหยดุยาผ่านไป

มากกว่า	3-5	เท่าของค่าครึ่งชวีติของยาที่มฤีทธิ์ยบัยั้งนั้น

 b) Interaction involving enzyme induction

	 เอน็ซยัม์ที่ท�าหน้าที่เปลี่ยนแปลงยาในร่างกาย	 สามารถถกูกระตุน้การท�างาน	 (induction)	 ได้โดยยา	 สารเคม	ี

อาหาร	หรอื	สมนุไพร	กลไกการกระตุ้นมหีลายแบบ	แต่โดยทั่ว	ๆ 	ไปจะเป็นการเพิ่มปรมิาณของเอน็ซยัม์	ท�าให้เพิ่ม

อตัราการเปลี่ยนแปลงยาสูงสดุ	(Vmax)	ฉะนั้นการออกฤทธิ์กระตุ้นการท�างานของเอน็ซยัม์นั้นจะเกดิขึ้นอย่างช้า	ๆ	

เพื่อให้ยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นเข้าสู่	steady	state	และเพิ่มจ�านวนของเอน็ซยัม์ที่ถูกกระตุ้นโดยจะใช้เวลาประมาณ	2-3	

สปัดาห์	 และระยะเวลาที่ถูกกระตุ้นจะหมดไปนั้นขึ้นอยู่กบัการลดลงของระดบัยาในเลอืดของยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้น

และการลดลงของเอน็ซยัม์ที่ถูกกระตุ้น
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	 โดยทั่วไปการกระตุ้นเมแทบอลซิมึมผีลเพิ่ม	clearance	ของ	OD	จะท�าให้ระดบัยาในเลอืดของ	OD	ลดลง	

ท�าให้การออกฤทธิ์ของยาดงักล่าวลดลงด้วย	 หาก	 OD	 เป็นตวัยาออกฤทธิ์ไม่ใช่เมแทบอไลท์	 ในทางตรงกนัข้าม

หากเมแทบอไลท์เป็นตัวออกฤทธิ์ก็จะท�าให้เกิดพิษมากขึ้น แต่โดยส่วนใหญ่มักเป็นกรณีแรกมากกว่า ขอยก

ตวัอย่างการเกดิ	 induction	 ที่ส�าคญั	 เช่น	 การใช้ยา	 phenytoin	 ในการป้องกนัชกัในผู้ป่วยโรคลมชกัเพศหญงิที่

อยู่ในวยัเจรญิพนัธุ์	 จะไม่แนะน�าให้ใช้	 combined	 pill	 ในการคมุก�าเนดิ	 เนื่องจาก	 phenytoin	 เป็น	 inducer	 ของ	

CYP3A4	 ที่ท�าหน้าที่ในการเมแทบอไลซ์ฮอร์โมน	 estrogen	 และ	 progesterone	 ที่เป็นส่วนประกอบใน	 combined

pill	ท�าให้ระดบัของฮอร์โมนทั้ง	2	ตวัลดลงจนอาจไม่มฤีทธิ์เพยีงพอในการคมุก�าเนดิได้	หรอืในกรณทีี่ผู้ป่วย	COPD	

ที่มปีระวตัสิูบบหุรี่เป็นประจ�า	 เมื่อได้รบัการรกัษาด้วย	 theophylline	 จะพบว่าระดบัยาในเลอืดอาจจะต�่ากว่าปกต	ิ

เนื่องจากสารในบหุรี่จะออกฤทธิ์กระตุ้นการท�างานของ	 CYP1A2	 ที่ท�าหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงยา	 theophylline	

ท�าให้ระดบัยา	 theophylline	 ในเลอืดลดลงท�าให้ควบคมุอาการหอบหดืไม่ได้หากใช้ในขนาดปกติ	 ในบางกรณกีาร

เกดิการกระตุ้นการท�างานของเอน็ซยัม์ในเมแทบอลซิมึของยาอาจท�าให้เกดิ	 toxic	 metabolites	 เพิ่มขึ้น	 เช่น	 ใน

กรณทีี่ผู้ป่วยได้รบัยา	 isoniazid	 เพื่อรกัษาวณัโรคอยู่แล้วและรบัประทานยา	 paracetamol	 เกนิขนาด	 อาจจะท�าให้											

ผู้ป่วยรายนี้มโีอกาสเกดิพษิจาก	paracetamol	มากกว่าปกติ	เนื่องจาก	paracetamol	ส่วนหนึ่งจะถูกเมแทบอไลซ์ผ่าน	

CYP2E1	ได้	toxic	metabolite	คอื	N-acetyl-p-benzoquinonemine	(NAPQI)	ซึ่งมฤีทธิ์ท�าให้เกดิตบัอกัเสบ	ยา	isoniazid

มฤีทธิ์กระตุ้นการท�างานของ	CYP2E1	ท�าให้ได้	NAPQI	มากขึ้น	จงึท�าให้มโีอกาสเกดิพษิมากขึ้น

ต่อไปนี้จะยกตัวอย่างยาที่ท�าให้เกิดอันตรกิริยาต่อยาที่รุนแรงในเวชปฏิบัติ

 1. Drug interaction in warfarin 

	 Warfarin	 เป็นยาในกลุ่ม	 oral	 anticoagulant	 ที่ใช้กนัอย่างแพร่หลาย	warfarin	 ออกฤทธิ์โดยการยบัยั้งการ

เปลี่ยน	vitamin	K	ในร่างกายให้เป็น	active	form	จงึมผีลต่อการเปลี่ยนแปลง	factor	II,	VII,	IX	และ	X	เป็น	active	

form	 ฉะนั้น	 warfarin	 จงึเป็นยาที่แพทย์ที่ท�าการรกัษาผู้ป่วยต้องท�าการวดัผลของการรกัษาที่การออกฤทธิ์ของยา

โดยตรง		โดยวดัที่การแขง็ตวัของเลอืด	เช่น	prothrombin	time			warfarin	เป็นยาที่เป็นส่วนผสมของ	racemic	คอืใน	

1	เมด็ประกอบไปด้วย	S	และ	R	isomer	โดย	S-warfarin	มฤีทธิ์แรงกว่า	R-warfarin	ประมาณ	5	เท่า				S-warfarin	

จะถูกเมแทบอไลซ์ด้วย	 CYP2C9	 เป็นหลกั	 มสี่วนน้อยที่ถูกเมแทบอไลซ์ด้วย	 CYP3A4	 ส�าหรบั	 R-warfarin	 นั้นจะ

ถูกเมแทบอไลซ์ด้วย	CYP1A2	เป็นหลกั	ส่วนน้อยเท่านั้นที่ถูกเมแทบอไลซ์ด้วย	CYP3A4	และ	CYP2C19	จะเหน็ว่า	

DI	ที่มผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงยา	warfarin	ในร่างกายนั้น	จะต้องเป็น	inhibitor	หรอื	inducer	ที่มผีลต่อการ

เปลี่ยนยาหลกัในร่างกาย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มผีลต่อ	S-warfarin	ยกตวัอย่างเช่น	DI	ระหว่าง	warfarin	กบั	ome-

prazole	นั้นมผีลกระทบน้อย	เนื่องจาก	omeprazole	นั้น	ถูกเมแทบอไลซ์ด้วย	CYP2C19	เป็นหลกั	ฉะนั้นการแย่งกนั

เมแทบอไลซ์ผ่าน	CYP2C19	นั้น	จะมผีลเฉพาะส่วนน้อยของ	R-warfarin	เท่านั้น	และยงัมฤีทธิ์น้อยกว่า	S-warfarin	
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มากดงัได้มกีารศกึษาให้ยา	warfarin	ร่วมกบัยา	omeprazole	พบว่า	จะมกีารเพิ่มขึ้นของค่า	Thrombotest	ประมาณ	

8%	เท่านั้น	ซึ่งจะแตกต่างจากยา	f	lfluvoxamine	ที่เป็น	substrate	ของ	CYP1A2	และยงัเป็น	inhibitor	ของ	CYP1A2,	

CYP2C9	และ	CYP3A4	ดงันั้นจะเหน็ว่า	 ผู้ป่วยที่ได้รบัยา	warfarin	 ร่วมกบัยา f	luvoxamine	นั้น	มโีอกาสที่จะเกดิ

เลอืดออกผดิปกต	ิแม้จะให้ยาในขนาดปกตกิต็าม	ฉะนั้นในการพจิารณา	DI	ส�าหรบั	warfarin	นั้นจะต้องพจิารณา

ยาที่เป็น	substrate,	inhibitor	หรอื	inducer	ของ	CYP2C9	เป็นหลกั	อย่างไรกต็ามยาที่มผีลเสรมิการออกฤทธิ์ของยา	

warfarin	เช่น	ยาในกลุ่ม	NSAIDs,	COX-2	inhibitors	จะมผีลท�าให้ผู้ป่วยที่ได้รบัยา	warfarin	ร่วมกบัยาในกลุ่มนี้จะมี

โอกาสเกดิเลอืดออกผดิปกตไิด้	นอกจากนี้	ยาในกลุ่ม	NSAIDs	เช่น	diclofenac,	ibuprofen,	meloxicam,	naproxen,	

piroxicam	นั้นเป็น	substrate	ของ	CYP2C9	จงึมผีลยบัยั้งการเปลี่ยนแปลงยา		S-warfarin	ผ่าน	CYP2C9	ด้วย

 2. Drug interaction in Phenytoin (PHT) 

	 เป็นยารกัษาผู้ป่วยโรคลมชกั	 ที่ใช้รกัษาทั้งใน	 generalized	 และ	 partial	 seizure	 นอกจากนี้ยงัใช้ใน

การรกัษา	 status	 epilepticus	 PHT	 ที่ใช้รกัษาผู้ป่วยเป็นขนาด	 100	 มลิลกิรมับรรจอุยู่ใน	 capsule	 โดยขนาดของ																								

phenytoin	 sodium	 ขนาด	 100	 มลิลกิรมั	 นั้นประกอบไปด้วย	 92	 มลิลกิรมัของ	 phenytoin	 acid	 และมใีนรูปของ

ยาเมด็ขนาด	50	มลิลกิรมั	ซึ่งประกอบด้วย	50	มลิลกิรมัของ	phenytoin	 acid	และยงัสามารถเตรยีมได้ในรูปของ	

suspension	 พบว่ายาอยู่ในรูปยาเมด็	 และsuspension	 จะดูดซมึจากทางเดนิอาหารได้รวดเรว็กว่า	 capsule	 ฉะนั้น

ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของยาที่ใช้กับผู้ป่วยในแต่ละรายจะท�าให้ระดับยาในเลือดเปลี่ยนแปลงได้และมี

ผลต่อการควบคมุอาการชกัของผู้ป่วยจงึควรตรวจระดบัยาในเลอืดว่าอยู่ใน	therapeutic	range	หรอืไม่	หลงัจากยา							

เข้าสู่	steady	state	ใหม่

	 PHT	 มคีณุสมบตัเิป็นกรดอ่อนและละลายน�้าได้ไม่ด	ี PHT	 ส่วนใหญ่จะดูดซมึจากทางเดนิอาหารบรเิวณ

ล�าไส้เลก็	ฉะนั้นการแกะ	capsule	เพื่อให้ทาง	nasogastic	tube	(NG	tube)	จะท�าให้ยาตดิที่สาย	NG	tube	ร่วมกบัการ

ดูดซมึของยาจะลดลง		การแก้ปัญหาการตดิสาย	NG	tube	นั้นควรให้ในแบบ	suspension	ซึ่งสามารถเตรยีมขึ้นเอง

ได้โดยเภสชักร	การให้	PHT	พร้อมกบัอาหารหรอื	nutritional	formulae	จะมผีลต่อการดูดซมึของ	PHT	ควรให้	PHT	

ห่างจากอาหาร	หรอื	enteral	feeding	มากกว่า	2	ชั่วโมงขึ้นไปและการเปลี่ยนแปลงของ	nutritional	formulae	จะมี

ผลเปลี่ยนแปลงการดูดซมึยาและท�าให้ระดบัยาในเลอืดเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งอาจมผีลต่อการควบคมุอาการชกัด้วย

	 การให้	PHT	ร่วมกบั	antacid	มผีลลดการดูดซมึ	PHT	จากทางเดนิอาหารแนะน�าว่าไม่ควรให้ยาทั้ง	2	อย่าง

ร่วมกนั	นอกจากนี้	พบว่าการให้	sucralfate	ร่วมกบัการให้	PHT	single	dose	จะท�าให้ระดบัยาในเลอืดของ	PHT	ลดลง	

โดยพบว่า	AUC	ลดลงประมาณ	10-20%
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	 PHT	 หลงัจากถูกดูดซมึจะกระจายไปตามส่วนต่างๆ	 ของร่างกาย	 โดยมคี่าปรมิาตรการกระจาย																	

(volume	of	 distribution,	Vd)	 เท่ากบั	0.6-0.8	ลติร/กโิลกรมั	และ	90%	ของยาจะจบักบั	 albumin	 ในเลอืด	ฉะนั้น

ยาที่มคีณุสมบตัเิป็นกรดอ่อนเช่น	 aspirin	 หรอื	 valproic	 acid	 (VA)	 จะแย่ง	 PHT	 จบักบั	 albumin	 ในเลอืด	 ท�าให้												

free	 drug	 เพิ่มขึ้น	 ซึ่งจะท�าให้มกีารกระจายตวัของ	 free	 drug	 ไปสู่	 peripheral	 tissue	 มากขึ้น	 และ	 clearance															

มากขึ้น	 ดงันั้นเมื่อเข้าสู่	 steady	 state	 ใหม่	 free	 drug	 จะกลบัมาสู่ระดบัเดมิ	 ท�าให้	 total	 concentration	 ของยา						

ลดลง	เมื่อเข้าสู่	steady	state	ใหม่หากมกีารวดัระดบัยาในเลอืดจะพบว่า	total	concentration	ลดลง	แต่ระดบัของ	

free	drug	ในเลอืดไม่เปลี่ยนแปลง	โดยทั่วไปการตรวจวดัระดบั	PHT	เป็นการตรวจวดั	total	concentration	ฉะนั้นจะ

ท�าให้เกดิความเข้าใจผดิว่าระดบัยาในเลอืดลดลง	จงึเพิ่มขนาดยาในผู้ป่วยซึ่งเป็นอนัตรายต่อผู้ป่วยมาก	เพราะใน

ความเป็นจรงิแล้วระดบัของ	 free	 drug	 ซึ่งเป็นยาที่ออกฤทธิ์ในการรกัษานั้นไม่เปลี่ยนแปลง	การเพิ่มขนาดของยา	

phenytoin	ท�าให้	free	drug	เพิ่มขึ้น	อาจท�าให้เกดิผลข้างเคยีงเกดิขึ้นได้

	 ในผู้ป่วยที่ม	ีalbumin	ต�่าลงจากปกตพิบว่าจะท�าให้	 free	drug	 เพิ่มขึ้นเช่นเดยีวกบัที่ได้อธบิายไปเบื้องต้น	

แต่	therapeutic	range	ที่ใช้อ้างองินั้นเป็นการค�านวณจากผู้ป่วยที่ม	ีalbumin	ปกติ	ฉะนั้นระดบัยาในเลอืดที่วดัได้จะ

ต�่ากว่าปกตดิงัได้อธบิายไปแล้วนั้น	 ในผู้ป่วยที่มี	 albumin	 ต�่าสามารถค�านวณเพื่อปรบัหาค่าระดบัยาที่ควรจะเป็น

จากสูตรดงัต่อไปนี้

Normal	binding	PHT	concentration	=	 	 Observed	concentration

	 	 	 	 	 						(1-0.1)	X	Patient’s	albumin		+	0.1

																																																												4.4	gm/dL	

	 	 	 	 	 	 Observed	concentration

	 	 	 	 				=								(0.21	x	Patient's	albumin)	0.1

	 95%	 ของ	 PHT	 จะถูกเมแทบอไลซ์ที่ตบัโดย	 CYP2C9	 และ	 CYP2C19	 ท�าให้ได้เมแทบอไลท์	 เป็น																						

5-(p-hydroxyphenyl)-5-phenylhydantoin	(HPPHT)	โดย	CYP2C9	จะมบีทบาทส�าคญักว่า	CYP2C19	ในการเปลี่ยนแปลง

ยา	 PHT	 หากผู้ป่วยได้รบั	 PHT	 ร่วมกบัยาที่ออกฤทธิ์ยบัยั้งหรอืกระตุ้นการท�างาน	 CYP2C9	 จะมผีลต่อระดบัของ	

PHT	ในเลอืดโดยยาที่ออกฤทธิ์ยบัยั้งการท�างานของ	CYP2C9	เช่น	cimetidine,	f	luvoxamine,	f	luoxetine,	amiodarone,			

isoniazid	ท�าให้เมแทบอลซิมึของ	PHT	ลดลง	ระดบัของยา	PHT	ในเลอืดเพิ่มสูงขึ้น	ในกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการ

ท�างานของ	CYP2C9	เช่น	carbamazepine,	rifampin	จะท�าให้ระดบัยาในเลอืดของ	PHT	ลดลง	ส่วนปฏกิริยิาระหว่าง

กนัของ	PHT	และ	phenobarbital	(PB)	นั้นจะคาดการณ์ได้ค่อนข้างยาก	เพราะถูกเมแทบอไลซ์โดยเอน็ซยัม์คล้าย	ๆ	
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กนัและยงัออกฤทธิ์เป็น	competitive	inhibitor	และ	inducer	ซึ่งกนัและกนั	ท�าให้คาดการณ์ผลของปฏกิริยิาระหว่าง

กนัของยาทั้ง	2	นี้	ค่อนข้างยาก	TDM	จงึมปีระโยชน์ในการตรวจสอบระดบัยาในเลอืดของยาทั้งสอง	แต่	PHT	มกั

จะได้รบัผลกระทบมากกว่าเนื่องจากเป็นยาที่ม	ีtherapeutic	range	แคบ	ร่วมกบัม	ีzero-order	clearance	ฉะนั้นการ

เปลี่ยนของเมแทบอลซิมึเพยีงเลก็น้อยอาจท�าให้มกีารเปลี่ยนแปลงของระดบัยาในเลอืดสูงมาก	 เนื่องจากมภีาวะ	

saturation	ของเอน็ซยัม์ในการเมแทบอไลซ์ยา

	 Hepatic	clearance	ของ	PHT	ในช่วงแรกจะเป็นแบบ	fif	irst-order	kinetics	โดยจะเป็นการเมแทบอไลซ์ยามาก

หรอืน้อยขึ้นอยู่กบัความเข้มข้นของยา	แต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่งจะเกดิภาวะ	saturation	ของการท�างานของเอน็ซยัม์	

ท�าให้เปลี่ยนจาก	f	ifirst-order	kinetics	เป็น	zero-order	kinetics	โดยการเมแทบอไลซ์ยาในขณะนั้นจะมอีตัราคงที่โดย

ไม่ขึ้นกบัความเข้มข้นของยา	 ในช่วงที่ระดบัยาในเลอืดต�่ากว่า	 therapeutic	 range	 	 	 	 	 hepatic	 clearance	 ของยา

จะเป็นแบบ	fif	irst-order	kinetics	แต่หลงัจากเข้าสู่	therapeutic	range			hepatic	clearance	ของยา	PHT	จะเป็นแบบ	

zero-order	kinetics	ฉะนั้น	การเพิ่มขนาดยาเพยีงเลก็น้อยในช่วงที่เป็น	zero-order	kinetics	จะท�าให้ระดบัยาในเลอืด

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก	เนื่องจากเอน็ซยัม์ที่ตบัมอีตัราการก�าจดัยาคงเดมิทั้ง	ๆ	ที่ปรมิาณยาที่ร่างกายได้รบัเพิ่ม

ขึ้นหรอืการเกดิปฏกิริยิาระหว่างกนัของยาที่ท�าให้การท�างานของเอน็ซยัม์ลดลง	 (inhibition)	 ในระยะที่เป็น	 zero-					

order	kinetic	จะท�าให้มกีารเกดิผลข้างเคยีงจากยาได้ง่ายเพราะมภีาวะ	saturation	ของเอน็ซยัม์ดงักล่าว	ท�าให้การ

เปลี่ยน	PHT	ไปเป็น	HPPHT	ลดลง	จงึท�าให้	PHT	เพิ่มขึ้นในร่างกายและเกดิผลข้างเคยีงจากยาได้	

 3. Drug interaction in antiretroviral drugs 

	 ยาต้านไวรสัที่ใช้ในทางคลนิกินั้นมหีลายกลุ่ม	 แต่กลุ่มที่ท�าให้เกดิ	 DI	 ได้บ่อยที่สดุจะเป็นกลุ่ม	 protease	

inhibitors	(PI)	เช่นยา	lopinavir/ritonavir	(LPV/r),	Atazanavir/ritonavir	(ATV/r)	และกลุ่ม	non-nucleoside	reverse	tran-

scriptase	inhibitors	(NNRTI)	เช่นยา	nevirapine	(NVP)	efavirenz	(EFV)	โดยยาทั้งสองกลุม่นี้ส่วนใหญ่จะถกูเมแทบอไลซ์

ด้วยเอน็ซยัม์	 CYP3A4	 เป็นหลกัยกเว้น	 EFV	 นั้นจะถูกเมแทบอไลซ์ด้วย	 CYP2B6	 เป็นหลกัรองลงมาคอื	 CYP3A4	

ดงันั้นยาที่เป็น	substrate	ของเอน็ซยัม์	CYP3A4	เช่น	ยากลุ่ม	macrolide	antibiotics	(erythromycin,	roxithromycin,	

clarithromycin),	ยากลุ่ม	statins	(atrovastatin,	simvastatin),	ยากลุ่ม	immunosuppressive	(tacrolimus,	cyclosporine)	

ยากลุ่ม	ergotamine	group	(cafergot)	ยากลุ่ม	azole	(itraconazole,	ketoconazole)	จะท�าให้ระดบัยาทั้งสองกลุ่มที่เป็น	

substrate	ด้วยกนัเพิ่มสูงขึ้น		

	 ส่วนยาที่เป็น	inhibitors	ของ	CYP3A4	เช่น	ketoconazole,	itraconazole,	f	luconazole,	amiodarone	จะท�าให้

ระดบัยาของ	PI	และ	NNRTI	เพิ่มขึ้นเช่นเดยีวกนั													
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Substrates Inhibitors Inducers 

Macrolide	ATB	(except	azithromycin)	 Cimetidine	 Rifampin	

Azole	drugs	(ketoconazole,	itraconazole)	 Fluconazole	 Phenobarbitol	

Statin	(simvastatin,	atrovastatin)	 Amiodarone	 Phenytoin	

Immunosuppressants	(cyclosporin,	tacrolimus)	 PIs Carbamazepine	

Proteinase	inhibitors	(ritonavir,	lopinavir)	
NNRTIs	(Efavirez,	
Nevirapine)	

Steroids	(estrogen,	progesterone)	

Cafergot,	carbamazepine	

NNRT	(nevirapine,	efavirenz	(CYP2B6	>CYP3A4)	)	

	 ส่วนยาที่เป็น	inducers	ของ	CYP3A4	เช่น	rifampin,	phenobarbital,	phenytoin,	NVP,	EFV	จะท�าให้ระดบัยา

ของ	PI	และ	NNRTI	ลดลง

	 ส�าหรับการปรับลดหรือเพิ่มขนาดยานั้นสามารถดูรายละเอียดได้ที่หนังสือแนวทางการตรวจรักษาและการ

ป้องกนัการตดิเชื้อเอชไอวปีี	2557	ของกรมควบคมุโรค

ตารางที่ 6	แสดง	substrates,	inhibitors	และ	inducers	ของ	CYP3A4

ตารางที่ 7 แสดง	substrates,	inhibitors	และ	inducers	ของ	CYP2C19

Substrates	 Inhibitors Inducers 

NSAIDs	(diclofenac,	ibuprofen,	meloxicam,	piroxicam)	 Fluconazole	 Rifampin	

Sulfonylureas	(glyburide,	glibenclamide,	glipizide)	 Vericonazole Navirapin

Angiotensin	II	Blockers	(losartan,	irbesartan)	 Amiodarone	 Phenobarbital

Phenytoin	 Isoniazid	 Carbamazepine

S-warfarin	 Fenofibrate		

Fluoxetine Fluvastatin	
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การใช้สารเสพติดเพื่อผ่อนคลายในวัยรุ่นไทย

อาจารย์แพทย์หญิงพลอยไพลิน รัตนสัญญา*

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย**

โรงพยำบำลศูนย์เจ้ำพระยำอภยัภูเบศร*

วทิยำลยันำนำชำต ิมหำวทิยำลยัมหดิล**

	 Recreation	 drug	 ในความหมายคอื	 การน�ายาหรอืสารเสพตดิมาใช้เพื่อความบนัเทงิ	 หรอืความหย่อนใจ 

ในบทความนี้จะยกตวัอย่างยาที่พบบ่อยและเป็นปัญหาที่ส�าคญัของประเทศไทย	 เช่น	 amphetamine,	 tramadol,	

dextromethorphan

AMPHETAMINE-TYPE STIMULANTS (ATS)

	 แอมเฟตามนี	 (Amphetamine)	 เป็นยาเสพตดิที่มกีารใช้อย่างแพร่หลายจดัอยู่ในสารเสพตดิที่ออกฤทธิ์

กระตุ้นประสาท	 ในอดตีเรยีกว่า	 ยาม้า	 และนยิมใช้ในหมู่ผู้ใช้แรงงาน	 หรอืท�างานเป็นกะโดยรบัประทานเป็นเมด็	

ในเวลาต่อมามกีารปรบัเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อเพิ่มการออกฤทธิ์ต่อจติประสาท	 และลดผลข้างเคยีงด้านหวัใจและ

หลอดเลอืด	กลายเป็น	methamphetamine	(ยาบ้า)	ซึ่งมกีารใช้อย่างแพร่หลายจนถงึปัจจบุนั	

	 ในประเทศไทย	 ยาบ้าม	ี 2	 แบบ	 แบบที่หนึ่ง	 เป็นสารที่อยู่ในรูปแบบผงผลกึซึ่งมคีวามบรสิทุธิ์มากและ

สามารถระเหยได้	 เรยีกว่า	 D-methamphetamine	 hydrochloride	 หรอื	 crystal	 methamphetamine	 ที่เรยีกกนัว่ายา

ไอซ์	 และแบบที่สองมลีกัษณะเป็นเมด็มกัมสีารปลอมปนอยู่มากเช่น	 caffeine,	 theophylline,	 paracetamol	 และมี

สาร	methamphetamine	อยู่เพยีงราวๆร้อยละ10-20	 เวลาจะใช้ต้องบดและใช้ไฟลนเพื่อให้สาร	amphetamine	แยก

ตวัออกจากสารปลอมปนโดยการระเหยเป็นควนัเพื่อใช้สูดดม	 ในประเทศจนีและพม่ามรีายงานการใช้ยาบ้าแบบ

ฉดีเข้าหลอดเลอืดด�าแต่ในประเทศไทยไม่เป็นที่นยิม	ในปัจจบุนัอนพุนัธ์ต่างๆของสาร	amphetamine	ได้ถูกพฒันา

ขึ้นเพื่อหวงัผลในการหลบเลี่ยงกฎหมายหรอืเพื่อหวงัผลในการออกฤทธิ์ที่มากขึ้น	ที่เรยีกว่า	designer	amphetamine	

เช่น	methylenedioxymethamphetamine	 (MDMA),	methylenedioxyamphetamine	 (MDA),	methylenedioxyethylam-

phetamine	(MDEA)	ส�าหรบั	MDMA	(ectasy)	หรอืที่เรยีกกนัว่า	ยาอี	เป็นที่นยิมใช้ในงานปาร์ตี้	(rave	drug)	เพราะ

มฤีทธิ์เด่นในเรื่อง	entactogenic	(เป็นลกัษณะที่ผสมกนัระหว่างภาวะ	stimulant	และภาวะ	hallucination)	ยาที่มสีูตร

โครงสร้างจาก	 amphetamine	 เหล่านี้มฤีทธิ์ทางคลนิกิที่คล้ายคลงึกนั	 ท�าให้ถูกจดัอยู่ในกลุ่ม	 amphetamine-type			

stimulant	(ATS)

(Recreational Drug Use in Adolescent)
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 กลไกการออกฤทธิ์ และเภสัชวิทยา

	 Amphetamine	 เข้าระบบประสาทและออกฤทธิ์ท�าให้เกดิการหลั่งและยบัยั้งการท�าลายของ	 dopamine	 ทั้ง

ในระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลาย จึงท�าให้เกิดการกระตุ้นของระบบประสาทอัตโนมัติ				

sympathetic	มผีลท�าให้เกดิภาวะหลอดลมขยายมกีารเพิ่มของอตัราการเต้นหวัใจ	รูม่านตาขยาย	ความดนัโลหติสูง	

ซึ่งเรยีกลกัษณะนี้ว่า	f 	ifight	or	flf	l	ight	หากใช้	amphetamine	ไปนานๆ	จะท�าให้เซลล์ประสาทถูกท�าลายจากการที่สูญ

เสยี	dopamine	ที่ระบบประสาทส่วนกลาง	ในขนาดที่สูงสามารถท�าให้เกดิการหลั่งของ	serotonin	ในระบบประสาท

ส่วนกลางและยบัยั้งการท�าลายได้ด้วย	 	 ในขณะที่	 MDMA	 นั้นสามารถกระตุ้นการหลั่งของ	 serotonin	 มากกว่า														

dopamine	ดงันั้นจงึท�าให้เกดิอาการของ	psychoactive	effect	มากกว่าอนพุนัธ์อื่น	amphetamine	มคีณุสมบตัเิป็น

ด่างอ่อน		(pH	8.8-10.4)	และละลายในไขมนัได้ด	ีสามารถดดูซมึได้ง่ายทั้งทางเดนิอาหาร	ทางเดนิหายใจ	ทางการสูดดม

ทางจมูก	ทางกล้ามเนื้อ	ทางหลอดเลือดด�าและทางช่องคลอด	โดยออกฤทธิ์เร็วเป็นนาทีเมื่อให้ทางหลอดเลือดด�า	

ขบวนการเมแทบอลซิมึจะผ่านเอน็ซยัม์	 cytochrome	P-450	 (isoenzyme	CYP1A2,CYP2D6,CYP3A4,CYP2D6)	ที่ตบั

และถูกก�าจดัออกจากร่างกายทางไตขึ้นกบัความเป็นกรดด่างของปัสสาวะ	 ถ้าปัสสาวะมคีวามเป็นกรดมากค่าครึ่ง

ชวีติกจ็ะสั้นลง

 อาการและอาการแสดงของการเกิดพิษ

	 เนื่องจาก	amphetamine	เป็นสารที่มี	 interaction	กบั	dopamine	และ	serotonin	โดยตรง	การปรบัเปลี่ยน

โครงสร้างของโมเลกลุจงึส่งผลโดยตรงต่อการออกฤทธิ์ของ	ATS	แต่ละชนดิ	โดยรวมแล้ว	amphetamine	ออกฤทธิ์

ต่อระบบหวัใจและหลอดเลอืดเนื่องจากเกดิการกระตุ้นต่อระบบประสาทอตัโนมตัิ	 sympathetic	 ท�าให้เกดิภาวะ	

tachycardia,	 vasoconstriction,	 hypertension,	 dysthymia,	 aortic	 dissection,	 valvular	 dysfunction,	 myocardium								

infarction	ซึ่งสาเหตเุกดิได้จากทั้ง	vasospasm	และ	atherosclerosis,	 irreversible	dilated	cardiomyopathy	และเกดิ

อาการกระสบักระส่าย	hallucination	และ	psychosis	นอกจากนั้นแล้วยงัสามารถท�าให้เกดิ	hypocalcemia	ซึ่งเชื่อว่า

เกดิจากภาวะ	dilution	effect	ส่วน	hyperkalemia	หรอื	hyperphosphatemia	 เป็นสาเหตจุาก	 rhabdomyolysis	หรอื	

acidosis	นอกจากนี้ยงัสามารถพบความผดิปกตทิางด้านต่อมไร้ท่อ	 เช่น	การเพิ่มของ	plasma	 cortisol	และ	prolactin	

ภาวะ	hypoglycemia	และ	diabetic	ketoacidosis	(DKA)	ความผดิปกตติ่อระบบทางเดนิหายใจจะเกดิการกระตุ้นการ

หายใจ	ในกรณ	ีMDMA	ผู้ป่วยสามารถเกดิความผดิปกตขิองการควบคมุอณุหภูมิ	มภีาวะ	hyperthermia	ซึ่งท�าให้	

เกดิ	rhabdomyolysis	,	disseminated	intravascular	coagulation	(DIC)	,	multiorgan	failure,	ภาวะ	electrolyte	and	meta	
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bolic	 abnormal	 เช่น	MDMA	ท�าให้เกดิภาวะ	severe	hyponatremia	แต่ในกรณใีช้	 amphetamine	 เกนิขนาดมากๆ	

สามารถเกดิ	 respiratory	 depression	 ในรายที่รนุแรงมาก	อาจเกดิ	 pulmonary	 edema	ซึ่งสาเหตเุป็นได้ทั้ง	 cardio-

genic	หรอื	non	cardiogenic	ส�าหรบัผลต่อระบบทางเดนิอาหารท�าให้เกดิอาการ	hepatotoxicity	ได้	แต่ที่พบบ่อยกว่า

จะเป็นจาก	MDMA	ระบบกล้ามเนื้อ	amphetamine	ท�าให้เกดิภาวะ	rhabdomyolysis	ระบบไตเกดิภาวะ	renal	failure	

มกัพบร่วมกบัภาวะ	hyperthermia,	rhabdomyolysis,	shock	ระบบโลหติ	พบ	DIC	ได้เนื่องจากเป็นภาวะแทรกซ้อน

จาก	hyperthermia	ซึ่งรกัษายากและเสยีชวีติสูง	ระบบประสาทและสมองเกดิ	agitation,	psychosis	หรอื	serotonin	

syndrome	ในบางรายอาจมาด้วยอาการ	comaได้	เนื่องจากเกดิภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลอืดสมอง	(cerebro-

vascular	accident,	CVA)	เช่น	intracranial	bleeding

 อาการของภาวะ amphetamine withdrawal

	 ในรายที่ใช้	 amphetamine	 มาเป็นระยะเวลานาน	 จะเริ่มเหน็อาการ	 withdrawal	 ตั้งแต่	 24	 ชั่วโมงขึ้นไป

หลงัจากหยดุยา	โดยอาการอ้างองิจากการวนิจิฉยัตาม	DSM	IV	โดยจะมอีาการหลกัคอื	dysphoric	mood	ร่วมกบั

อาการอย่างน้อย	2	ข้อดงัต่อไปนี้	คอื	fatigue,	insomnia	or	hypersomnia	,	increase	appetite,	psychomotor	agitation,	

retardation,	unpleasant	dream

 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

	 Amphetamine	 สามารถตรวจพบทั้งในเลอืดและปัสสาวะ	 โดยใช้วธิี	 immunoassay	 ซึ่งมคีวามไวต่อทั้ง

amphetamine,	MDMA,	MDEA	,	MDA	แต่พบว่าม	ีfalse	positive	ได้เมื่อมกีารใช้	pseudoephridine	หรอื	selegiline	

การยนืยนัต้องใช้วธิ	ีthin	layer	chromatography	หรอื	gas	chromatography	หรอื	mass	spectrometry

 การรักษา

	 ให้การรกัษาแบบ	initial	stabilization	ร่วมกบัรกัษาตามอาการตามตารางที่	8	ในส่วนของการเพิ่มการก�าจดั

ออกทางไต	โดยการท�า	acidify	urine	นั้น	ไม่แนะน�าให้ท�าเนื่องจากเกดิผลเสยีท�าให้เกดิภาวะ	kidney	injury
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ภาวะ

Agitation

ชกั	

Hyperthermia

Hypertension

Delirium/hallucination

Rhabdomyolysis

Myocardium	infarction

Benzodiazepine

External	cooling

Rapid	intravenous	infusion

Control	agitation
Control	agitation

Alpha	blockage	vasodilator	(nitroprusside,	nitroglycerine,	nicardipine)

Benzodiazepine	
Haloperidol	(ใช้ด้วยความระมดัระวงั	เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยง
	 					ต่อการเกดิภาวะชกัได้)
Sedation	
ลดภาวะ	muscle	contraction	และ	heat	production

Oxygen

Aspirin

Benzodiazepine

Vasodilator	เช่น	nitrate

พจิารณาท�า	coronary	angiogram	ใน	ST	segment	elevation	myocardial

infarction	(STEMI)

การรักษา

Benzodiazepine,	phenobarbital,	propofol

ตารางที่ 8	แสดงการรกัษาภาวะเป็นพษิจาก	amphetamine

DEXTROMETHORPHAN (DTX)

	 ยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟน	 (dextromethorphan,	 DTX)	 เป็นยาแก้ไอ	 แต่ในปัจจบุนัมกีารน�ามาใช้เป็นสาร	

เสพตดิโดยเฉพาะในหมู่วยัรุ่นเนื่องจากมผีลข้างเคยีงที่ท�าให้เกดิภาวะ	 dissociative	 anesthesia	 และ	 euphoria	 ใน

เบื้องต้น	DTX	นั้นเป็นสารที่ถูกพฒันามาจากฤทธิ์ในการกดอาการไอของสาร	codeine	และมฤีทธิ์เป็น	opiate	recep-

tor	 agonist	 ได้ใน	 therapeutic	 dose	 แต่ในขณะเดยีวกนั	 เมื่อใช้ในปรมิาณมากกส็ามารถออกฤทธิ์ต่อจติประสาท

คล้ายคลงึกบัยา	 ketamine	 และ	 phencyclidine	 (PCP)	 เพราะโครงสร้างเคม	ี (N-nitroso	 group)	 ที่คล้ายคลงึกนั	

ปัญหาของการน�า	DTX	มาใช้เป็นลกัษณะของสารเสพตดิแบบผ่อนคลายที่แพร่หลายในกลุ่มวยัรุ่นนั้น	มแีนวโน้มที่

มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่น	 ในประเทศไทยเองกม็รีายงานการใช้สารนี้ในลกัษณะเดยีวกนัตั้งแต่ปี	 2547	

เนื่องจาก	 DTX	 เป็นยาที่หาซื้อได้ง่าย	 มรีูปแบบที่ไม่ผสมยาตวัอื่น	 และมขีายตามร้านขายยาทั่วไปโดยไม่ต้องมี

ใบสั่งยาจากแพทย์
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 กลไกการออกฤทธิ์ และเภสัชวิทยา 

	 จากสูตรโครงสร้างของ	DTX	มลีกัษณะที่ใกล้เคยีงกบั	isomer	ของยา	levopharnol	ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของยา

ระงบัปวดเช่น	codeine	แต่	DTX	ออกฤทธิ์ที่	sigma	receptor	ซึ่งอยู่ที่	cough	center	ใน	brain	stem	ท�าให้เพิ่ม	thresh-

old	ของการไอ	โดยไม่มฤีทธิ์ต่อ	mu	หรอื	delta	receptor	เลยแต่ในกรณทีี่มกีารใช้ผดิจดุประสงค์โดยใช้ยาขนาดที่สูง	

ระดบั	DTX	ที่มปีรมิาณสูงจะสามารถไปจบักบั	mu	และ	delta	receptor	ท�าให้มอีาการเป็นพษิคล้ายกบัภาวะ	opioid	

intoxication	ในขณะเดยีวกนักส็ามารถมฤีทธิ์เป็น	stimulant	จากการกระตุ้น	N-methyl-D-aspartate	receptor	(NMDA	

receptor)	ด้วย	ซึ่งท�าให้เกดิอาการ	euphoria	และ	dissociative	anesthesia	อนัเป็นลกัษณะเด่นของ	DTX	ที่ท�าให้ถูก

ใช้เป็นสารเสพตดิเพื่อผ่อนคลาย	นอกจากนั้นแล้ว	ยงัสามารถท�าให้เสรมิการออกฤทธิ์ของ	serotonin	อกีด้วย	

	 DTX	 ดูดซมึได้ดใีนระบบทางเดนิอาหาร	 peak	 serum	 concentration	 อยู่ที่	 2.5	 ชั่วโมง,	 ปรมิาตรการ				

กระจาย	 5-6.7	 ลติร/กโิลกรมั	 ส่วนใหญ่ก�าจดัออกจากร่างกายทางไตโดยมคี่าครึ่งชวีติอยู่ที่	 2-4	 ชั่วโมง	 เมื่อเข้าสู่

ร่างกายจะถูกเปลี่ยนแปลง	(metabolized)	ที่ตบัโดย	CYP2D6	ได้	major	active	metabolite	คอื	dextrophan	ซึ่งเป็น	

active	metabolite	ตวัส�าคญัที่มผีลต่อ	neurobehavioral	อย่างมาก	การที่	DTX	ถูกเปลี่ยนแปลงผ่าน	CYP2D6	ถอืว่า

มคีวามส�าคญั	 เนื่องจากเป็นเอน็ซยัม์ที่มี	 genetic	 polymorphism	 ในคนเอเชยีอย่างชดัเจน	 หมายถงึ	 เชื้อชาตเิผ่า

พนัธุ์ของประชากรในแต่ละประเทศอาจมอีตัราการเปลี่ยนแปลงยาที่ไม่เท่ากนั	เช่น	ในกรณ	ีrapid	metabolizer	จะ

มโีอกาสพบมากในประชากรในแถบประเทศ	Northeast	Africa	และ	Caucasian	ซึ่งจะท�าให้เป็นกลุ่มคนที่ได้	active	

metabolite	คอื	dextrophan	ออกมามาก	และอาจสามารถอธบิายแนวโน้มที่ประชากรกลุ่มนี้มกีารใช้	DTX	และ		opi-

oid	อื่นๆที่ผ่าน	CYP2D6	เป็นสารเสพตดิแบบผ่อนคลายได้อย่างมปีระสทิธภิาพโดยไม่ค่อยมกีารรายงานถงึผลข้าง

เคยีงอนัไม่พงึประสงค์	

	 DTX	ส่งผลโดยตรงต่อสมองและพฤตกิรรม	ซึ่งอธบิายได้จากกลไกดงันี้

	 1.	 NMDA	 (N-methyl-d-aspartate	 receptor)	 antagonist	 ท�าให้เกดิภาวะ	 dissociative,	 out	 of	 body

experience	 ซึ่งนอกจากอาการดงักล่าวแล้วยงัท�าให้มอีาการของ	 adrenergic	 effect	 ท�าให้เกดิ	 hypertension,

tachycardia,	diaphoresis	ร่วมด้วย	เนื่องจากมกีาร	inhibit	ของ	peripheral	และ	central	catecholamine	uptake

	 2.	มกีารblock	ของ	presynaptic	serotonin	 reuptake	ซึ่งสามารถท�าให้เกดิ	serotonin	syndrome	ได้หากมี

การใช้ยาในกลุ่มของ	MAOI,	SSRI	ร่วมด้วย	ในผู้ป่วยบางรายที่ใช้	DTX	abuse	มานาน	มรีายงานว่า	ต้องเพิ่มขนาด

ยา	 เพราะมภีาวะ	 tachyphylaxis	 เกดิขึ้น	 ซึ่งยงัไม่สามารถอธบิายเหตผุลได้แน่ชดัแต่อาจเป็นเพราะ	 cytochrome						

function	ที่เสยีไป
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 อาการและอาการแสดงของการเกิดพิษ  แบ่งตามระดบัความรนุแรงดงัต่อไปนี้ 

	 1.	อาการรนุแรงน้อย-รนุแรงปานกลาง	(Mild	to	moderate	toxicity)	ท�าให้เกดิอาการดงันี้	nausea,

vomiting,	nystagmus,	mydriasis,	miosis,	tachycardia,	hypertension,	dizziness,	lethargy,	ataxia,	euphoria,	dysphoria,	

auditory	and	visual	hallucination,	ataxic	gait,	zombie	like

	 2.	อาการรนุแรงมาก	(Severe	toxicity)	จะมอีาการ	disorient,	stupor,	psychosis,	dissociative	hallucination,	

seizure,	coma,	hyperthermia,	respiratory	depression,	pulmonary	edema,	cerebral	edema,	death

	 3.	Serotonin	syndrome	มอีาการ	hyperthermia,	tremor,	alter	mental	status,	hypertension

	 4.	Bromide	 toxicity	 ในกรณทีี่ใช้	DTX	มาเป็นระยะเวลานานโดยอาการทาง	neurobehavioral	จะเกดิภายใน		

30-60	นาทหีลงักนิและอยู่ยาวถงึ	6	ชั่วโมง	ปกตขินาดของ	DTX	ที่ใช้การรกัษาในผู้ใหญ่	คอื	60-120	มลิลกิรมั/วนั	

แต่ปรมิาณที่ก่อให้เกดิระดบัความเป็นพษิปานกลางเกดิขึ้นเมื่อใช้	 DTX	 10	 มลิลกิรมั/กโิลกรมั	 ส่วนอาการรนุแรง

มากเกดิขึ้นเมื่อใช้	DTX	ในขนาด	20-30	มลิลกิรมั/กโิลกรมั

 

 อาการของภาวะ DTX withdrawal	จะมอีาการดงัต่อไปนี้

	 -	GI	symptom:	ปวดท้อง,	ท้องเสยี,	คลื่นไส้

	 -	ระบบไหลเวยีนโลหติ:	hypertension

	 -	ระบบประสาท	สมอง	พฤตกิรรม:	depression,	dysphoria,	insomnia,	tremor,	myalgia,	restlessness,	

											drug	craving

 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

	 DTX	ตรวจไม่เจอใน	urine	toxicity	screening	ของ	opioid	ยกเว้น	อาจพบ	false	positive	ใน	urine	toxicity

screening	ส�าหรบั	PCP	(phencyclidine)	ได้

 การรักษา

	 1.	Supportive:	Intravenous	hydration	ให้พอเพยีง

	 2.	GI	decontamination

													-	Gastric	lavage	หากผู้ป่วยกนิมาภายใน	1	ชั่วโมงและไม่มขี้อห้ามในการให้

												-	Activated	charcoal	สามารถให้ได้หากผู้ป่วยกนิมาภายใน	4	ชั่วโมง	และไม่มขี้อห้ามในการให้

	 3.	Speci	f	ic	management
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	 			-	Benzodiazepine	สามารถรกัษาอาการดงัต่อไปนี้	เช่น	agitation,	hypertension,	tachycardia

	 			-	ภาวะ	Hyperthermia	ควรรกัษาโดยการให้	benzodiazepine,	cool	blanket	ถ้าหากอาการไม่ดขีึ้นอาจ	

	 					ต้องพจิารณา	intubation	ร่วมกบัการให้ยา	muscle	relaxation

	 			-	การใช้	naloxone	ในกรณภีาวะ	respiratory	depression	แต่ประโยชน์ที่ได้ไม่ชดัเจน

TRAMADOL

 กลไกการออกฤทธิ์และเภสัชวิทยา

	 ยาทรามาดอล	 (Tramadol)	 เป็นยาแก้ปวดที่มโีครงสร้างคล้าย	 morphine	 และมกีลไกการออกฤทธิ์ทั้งที่				

opioid	mu	receptor	ในแบบ	agonist	อ่อนๆและเสรมิการหลั่งของ	serotonin	และยบัยั้งการ	reuptake	ของทั้ง	norepi-

nephrine	และ	serotonin	การกระตุ้น	mu	receptor	นั้นนอกจากจะมฤีทธิ์ของการระงบัปวดแล้ว	ยงัท�าให้เกดิภาวะ	

sedation	และ	euphoria	ร่วมด้วย	ดงันั้นจงึท�าให้วยัรุ่นน�ามาเสพย์หวงัฤทธิ์ของอาการ	ง่วง	มนึงง	เคลิ้มสขุ	อกีทั้ง

เป็นยาที่ถูกกฎหมายและสามารถหาซื้อได้ง่าย	 ดงันั้นในปัจจบุนัยาชนดินี้จงึเป็นที่นยิมใช้เป็นสารเสพตดิเพื่อผ่อน

คลายเป็นอย่างมาก

 อาการและอาการแสดงของการเกิดพิษ

	 ด้วยลกัษณะการออกฤทธิ์ต่อ	opiod	receptor	อาการของการเกดิพษิจาก	tramadol	อาจจะคล้ายกบัภาวะ

opioid intoxication โดยจะพบมีภาวะคลื่นไส้อาเจียน ท้องผูก บางรายอาจพบว่ามีลักษณะของรูม่านตาเล็ก								

(pinpoint	pupils)	แต่จากรายงานพบว่าการกดการหายใจจาก	tramadol	นั้น	พบน้อยมาก	นอกจากนี้ยงัเกดิภาวะชกั	

ซึ่งสามารถเกดิได้แม้กระทั่งในระดบั	 therapeutic	 range	 และยิ่งเพิ่มโอกาสชกัมากขึ้นหากใช้ปรมิาณมากกว่า	 500	

มลิลกิรมั	 นอกจากนี้ยงัสามารถเกดิภาวะ	 serotonin	 syndrome	 ได้	 หากมกีารใช้ยา	 tramadol	 ร่วมกบัยาที่มกีาร

ออกฤทธิ์เป็น	selective	serotonin	reuptake	inhibitor	เช่น	antidepressant,	tricyclic	antidepressant	หรอื	monoamine	

oxidase	inhibitor

 อาการและอาการแสดงของการเกิดพิษ

	 อาการจะเหมอืนในลกัษณะของภาวะ	 opioid	 withdrawal	 symptom	 คอืจะมภีาวะ	 anxiety,	 piloerection,

ปวดตามตวั	ปวดกล้ามเนื้อ	ปวดกระดูกอย่างรนุแรง	ปวดท้อง	ท้องเสยี	นอนไม่หลบั	กระสบักระส่าย
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 การรักษา

	 1.	Initial	stabilization

	 2.	ภาวะชกั	รกัษาโดยการให้	benzodiazepine

	 3.	 Respiratory	 depression	 พบไม่บ่อย	 แต่หากเกดิขึ้นให้การรกัษาด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจ	 มบีางต�ารา

แนะน�าว่าการให้	naloxone	สามารถช่วยได้บ้างแต่ไม่อาจ	reverse	อาการได้ทัง้หมด

	 4.	Serotonin	 syndrome	รกัษาโดยหยดุยาที่อาจส่งผลท�าให้เกดิ	 serotonin	 syndrome	ทกุชนดิร่วมกบัการ

รกัษาภาวะ	hyperthermia	และ	myoclonus	โดยการให้	benzodiazepine	ร่วมกบั	cyproheptadine
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ปัญหาที่พบบ่อยจากการดูแลผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุชัย สุเทพารักษ์

ภำควชิำอำยรุศำสตร์

คณะแพทยศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

	 ปัญหางูพษิกดัยงัเป็นปัญหาทางสาธารณสขุของประเทศไทย	 โดยมผีู้ถูกงูพษิกดัเฉลี่ยปีละ	 7,723	 ราย1 

และมแีนวโน้มลดลงจาก	13.18	รายต่อประชากร	100,000	คนในปีพ.ศ.	2547	เป็น	7.90	รายต่อประชากร	100,000	คน

หรอื	 5,077	 รายในปีพ.ศ.	 2555	 รวมทั้งการให้บรกิารทางสาธารณสขุของประเทศไทยมคีวามรดุหน้าท�าให้มผีู้เสยี

ชวีติจากถูกงูพษิกดัมจี�านวนน้อย	อย่างไรกต็ามเมื่อมผีู้ป่วยถูกงูพษิกดั	ทั้งผู้ป่วย	ญาตแิละบคุลากรทางการแพทย์

จะมคีวามกงัวลเนื่องจากเป็นที่ทราบดวี่าการถูกงูพษิกดัอาจเป็นเหตใุห้เสยีชวีติ	หรอืมคีวามพกิาร

   1. ควรท�าการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกงูกัดอย่างไร

 ตอบ	 	 	 ให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายส่วนที่ถูกกดัเท่าที่จ�าเป็น	 ล้างแผลด้วยน�้าสะอาด	 ห้ามกรดี	 ดูด	 จี้ด้วยไฟ	

พอกทาแผล	ห้ามท�าการขนัชะเนาะ	(tourniquet)	แต่ท�า	pressure	immobilization	ถ้าท�าได้	การขนัชะเนาะเป็นสิ่งที่

ปฏบิตักินัมานานแต่ข้อมูลการศกึษาการขนัชะเนาะในผู้ป่วยที่ถูกงูแมวเซาและในงู	Crotalus spp	ซึ่งเป็นงูที่มพีษิต่อ

ระบบโลหติกดั	 ไม่พบว่ามปีระโยชน์	 และการชนัชะเนาะที่แน่นเกนิไปท�าให้ผลการรกัษาเลวลง	 เกดิภาวะเนื้อตาย

จากการขาดเลอืดหรอืท�าให้บวมและเลอืดออกบรเิวณแผลมากขึ้น2,3	การชะลอการดูดซมึพษิงูจากแผลที่ถูกกดัเข้า

สู่ร่างกายที่น่าจะดทีี่สดุ	คอืการให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายส่วนที่ถูกกดัเท่าที่จ�าเป็น	และมกีารศกึษาพบว่าการท�า	

pressure	 immobilization	 ซึ่งเป็นการพนัรอบบรเิวณแผลที่ถูกกดัด้วยผ้ารดัยางยดื	 (elastic	 bandage)	 พร้อมไม้ดาม	

ให้รดัแน่นด้วยแรงดนั	 55	 มลิลเิมตรปรอท	 จะชลอการดูดซมึพษิงูได้4	 แต่วธินีี้มกีารท�าที่ยุ่งยากและอาศยัอปุกรณ์	

ดงันั้นแนะน�าให้ท�าเฉพาะในกรณทีี่มอีปุกรณ์และผู้ท�ารู้จกัวธิกีารท�าที่ถูกต้อง

(Frequent Asked Questions in the Management of Snakebites)
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     2. จะแยกชนิดของงูพิษที่กัดได้อย่างไร

 ตอบ 

ผูปวยสงสัยถูกงูกัด

งูพิษออน
งูไมปลอยพิษ

ไมใชงูพิษ

อาการทั่วกาย

ไมมี

เกล็ดเลือดต่ำ,
VCT นาน*

เลือดออก
ผิดปกติ

รอยเข�้ยวพิษ หร�อ

อาการ/อาการแสดง

ของงูกัด

กลามเนื้อ
ออนแรง

#งูเหา
งูจงอาง

#งูสามเหลี่ยม
งูทับสมิงคลา

#งูกะปะ
งูเข�ยวหางไหม

งูแมวเซา

อาการเฉพาะที่ อาการเฉพาะที่

ไมมี

มี

ไมมี

มี

มี มี

มี

มีมี

ไมมี

ไมมี/

มีนอย
ไมมี

กลามเนื้อออนแรง
ภายหลัง

แผนภาพที่ 3 แนวทางการวนิจิฉยัแยกชนดิของงูพษิ

 *	ใช้	Venous	clotting	time	(VCT)	หรอื	20-minute	whole	blood	clotting	test	(20	WBCT)	หรอื

Prothrombin	time	(PT)	กไ็ด้

 #	การแยกชนดิของงูคู่เหล่านี้ออกจากกนั	ให้ใช้ลกัษณะงู	ถิ่นที่อยู่อาศยั	และพฤตกิารณ์การกดั

และแม้แยกไม่ได้	กย็งัสามารถท�าการรกัษาได้
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 3. เมื่อไรจึงจะให้เซรุ่มต้านพิษงู (snake antivenom/antivenin)

 ตอบ			หลกัการทั่วไปคอืให้เซรุ่มต้านพษิงู	เมื่อพษิท�าให้เกดิผลทั่วร่างกาย	(systemic	effects)	หรอืมอีาการ

เฉพาะที่ถูกกดัที่รนุแรงมาก	(severe	local	effects)

 กรณีงูพิษต่อระบบประสาท มีข้อใดข้อหนึ่งในต่อไปนี้5 

	 1.	การมกีล้ามเนื้ออ่อนแรง	เริ่มตั้งแต่มหีนงัตาตก	ไม่ต้องรอให้มภีาวะหายใจล้มเหลว

	 2.	สงสยังูทบัสมงิคลา	หรอื	งูสามเหลี่ยมกดั	ควรให้เซรุ่มทนัททีี่วนิจิฉยัได้แม้ยงัไม่มอีาการเพราะมฤีทธิ์				

										ท�าลายปลายประสาท	ท�าให้ฟื้นตวัช้ามากถ้าให้เซรุ่มต้านพษิงูหลงัมอีาการ

 งูที่มีพิษผลต่อระบบโลหิต มีข้อใดข้อหนึ่งในต่อไปนี้5

	 1.	มเีลอืดออกตามระบบ

	 2.	Venous	clotting	time	นานกว่า	20	นาท	ีหรอื	unclotted	20WBCT6	หรอื	ม	ีprothrombin	time	(PT)	

	 			ยาวกว่าปกตมิคี่า	International	normalized	ratio	(INR)	มากกว่า	1.27

	 3.	เกลด็เลอืดต�่ากว่า	50,000/mm3

	 4.	มอีาการปวดปวดบวมเฉพาะที่อย่างรนุแรง	กลวัว่าอาจเกดิ	compartmental	syndrome

     4. ให้เซรุ่มต้านพิษงูขนาดเท่าไร และวิธีการให้อย่างไร

 ตอบ			เซรุ่มต้านพษิงูเห่า	ใช้	10	ขวดเลก็	(vial)8	เซรุ่มต้านพษิงูจงอาง	10	vials	เซรุ่มต้านพษิงูสามเหลี่ยม	

5-10	vials	และเซรุ่มต้านพษิงูทบัสมงิคลา	5-10	vials	เซรุ่มต้านพษิงูแมวเซาใช้	3-5	vials9	เซรุ่มต้านพษิงูกะปะ	3-5	

vials	และเซรุ่มต้านพษิงเูขยีวหางไหม้	3	vials10	ขนาดเซรุม่ที่ใช้ในผูป่้วยเดก็	หรอืสตรมีคีรรภุ์11	เหมอืนในผูป่้วยทั่วไป	

ไม่ต้องลดขนาด

 5. เซรุ่มต้านพิษงูชนิดรวม (polyvalent snake antivenom) คืออะไร มีกี่ชนิด มีข้อบ่งชี้ ขนาด

              และวิธีการให้อย่างไร 

   ตอบ			เซรุ่มต้านพษิงูชนดิรวมคอื	เซรุ่มที่สามารถแก้พษิงูได้มากกว่า	1	ชนดิ	เซรุ่มชนดินี้ผลติจากการที่ฉดีพษิงู

หลายชนดิเข้าไปในม้าตวัเดยีว	เพื่อให้ม้าสร้างภูมติ้านทานต่อพษิงูได้หลายชนดิ	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทยได้

ผลติเซรุ่มต้านพษิงูรวมมา	2	ชนดิ

	 1.	เซรุ่มต้านพษิงูระบบประสาท	(Neuro	polyvalent	snake	antivenin)	สามารถแก้พษิจากงูเห่า	งูจงอาง	

										งูสามเหลี่ยมและงูทบัสมงิคลา

	 2.	เซรุ่มต้านพษิงูระบบโลหติ	(Hemato	polyvalent	snake	antivenin)	สามารถแก้พษิจากงูแมวเซา	

										งูกะปะและงูเขยีวหางไหม้
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	 ข้อบ่งชี้เป็นตามชนดิของงูดงัที่กล่าวไปแล้ว

	 ขนาดการให้เซรุ่มต้านพษิงูระบบประสาทคอื	10	vials	และเซรุ่มต้านพษิงูระบบโลหติคอื	5	vials

	 ข้อดขีองการใช้เซรุ่มต้านพษิงูชนดิรวม	คอื	แพทย์ไม่จ�าเป็นต้องรู้ชนดิงูพษิอย่างชดัเจน	 เพยีงแยกให้ได้

ว่าผู้ป่วยถูกงูพษิในกลุ่มงูพษิต่อระบบประสาท	หรอืต่อระบบโลหติกดักพ็อ	ท�าให้สะดวกต่อการรกัษาผู้ป่วย

	 ข้อเสยีคอื การผลติเซรุ่มต้านพษิงูชนดิรวมท�าได้ยาก	 ท�าให้อตัราการผลติน้อยกว่าเซรุ่มต้านพษิงูชนดิ

อื่น	ดงันั้นหากมกีารใช้เป็นจ�านวนมากจะเกดิภาวะขาดแคลนชั่วคราวได้

 6. ต้องท�าการทดสอบผิวหนัง (skin test) และต้องให้ยาป้องก้นอาการแพ้ก่อนการให้

    เซรุ่มต้านพิษหรือไม่ 

   ตอบ	 	 	 ไม่จ�าเป็น	อาการแพ้หรอืปฏกิรยิาที่รนุแรงในระยะต้น	 (early	 reaction)	 เกดิขึ้นขณะก�าลงัรบัเซรุ่มหรอื

ภายในระยะเวลาสั้น	ๆ	หลงัรบัเซรุ่มหมดได้แก่	ผื่นลมพษิ	หน้าบวม	หายใจไม่สะดวก	หลอดลมหดเกรง็	ความดนั

โลหติตก	จากข้อมูลต่าง	ๆ	ของอาการดงักล่าวนี้ยงัไม่ทราบกลไกการเกดิที่แน่ชดั	แต่ไม่ได้เกดิจาก	IgE	ดงันั้นการ

ทดสอบทางผิวหนังจึงไม่มีประโยชน์และการศึกษาในประเทศไทยพบการทดสอบทางผิวหนังมีผลบวกลวงและผล

ลบลวงจนไม่สามารถท�านายอาการแพ้/ปฏกิรยิาที่รนุแรงในระยะต้นได้12

	 การให้ยาป้องกนัอาการแพ้ดงักล่าวนี้กไ็ม่มคีวามจ�าเป็นเช่นกนัเพราะพบอาการเหล่านี้ได้เพยีง	3.5%	

ในผู้ป่วยที่ได้รบัเซรุ่มต้านพษิงูที่ผลติโดยสถานเสาวภาและมคีวามดนัโลหติตกเพยีง 1.2%12

 เนื่องจากไม่สามารถท�านายได้ว่าผู้ป่วยรายใดจะเกดิอาการดงักล่าว	 ดงันั้นระหว่างการให้เซรุ่มต้าน

พษิงู	แพทย์ต้องเฝ้าดูอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยอย่างใกล้ชดิอย่างน้อย	2	ชั่วโมง	

	 ในผู้ป่วยที่มปีระวตัชิดัเจนว่ามอีาการแพ้อย่างรนุแรงต่อผลติภณัฑ์จากเซรุ่มม้า	 แพทย์อาจพจิารณา

ให้ยาป้องกนัอาการแพ้ก่อนได้	 เช่น	อะดรนีาลนิ	ยาต้านฮสิตามนี	สเตยีรอยด์	แต่ยงัไม่มกีารศกึษาที่ยนืยนัการใช้

ยาเหล่านี้13

 7. ในขณะให้เซรุ่มต้านพิษงูถ้ามีอาการแพ้จะท�าอย่างไร

 ตอบ				ถ้ามอีาการดงักล่าวให้หยดุการให้เซรุ่มต้านพษิงูไปก่อน		จากนั้นรกัษาตามอาการโดยการให้ยา	

อะดรนีาลนิ	และพจิารณาให้ยาต้านฮสิตามนีร่วมด้วย14		จากนั้นรอให้อาการต่าง	ๆ	ของผู้ป่วยสงบลงกส็ามารถ

ให้เซรุ่มต้านพษิงูต่อจนครบปรมิาณที่ต้องการ
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 8. งูเห่าพ่นพิษใส่ตา จะรักษาอย่างไร

 ตอบ				ข้อปฏบิตัเิป็นดงันี้15

	 -	ล้างตาด้วยน�้าสะอาดจ�านวนมากทนัที

	 -	หยอดตาด้วย	0.5%	adrenaline	หรอืยาชาหยอดตาเช่น	tetracaine	เพื่อบรรเทาอาการปวด

	 -	ปรกึษาจกัษแุพทย์เพื่อตรวจหารอยถลอกหรอืแผลในกระจกตา	(corneal	wounds	or	abrasion)

	 -	ป้ายยาปฏชิวีนะเฉพาะที่	เช่น	tetracycline,	chloramphenicol

	 -	หยอดยากลุ่มหดรูม่านตา	(topical	cycloplegic)	เช่น	atropine,	scopolamine	เพื่อป้องกนัภาวะ	

																posterior	synechiae	และ	ciliary	spasm

	 -	ไม่ต้องให้เซรุ่มต้านพษิงู	หรอื	topical	corticosteroids	หยอดตา	และไม่ต้องให้เซรุ่มต้านพษิงูทาง

																หลอดเลอืดด�า

 9. จะป้องกันงูกัดได้อย่างไร

 ตอบ				หลกัการป้องกนัโดยทั่วไปในบรเิวณบ้านและสถานที่อยู่อาศยั	ต้องไม่มทีี่รกรงุรงั	หรอืมสีิ่งของกอง

สมุจนเป็นที่อาศยัของงู	หรอืหนู	เพราะบางครั้งงูจะมากนิหนู

	 เกบ็อาหารในบ้านให้มดิชดิ	หมั่นเกบ็กวาดบ้านก�าจดัเศษขยะที่เป็นเศษอาหารให้หมดเพราะงูอาจ

มากนิอาหารเหล่านั้น	หรอือาหารเหล่านี้จะล่อหนู	และงูจะมาล่าหนู

	 หมั่นสงัเกตว่าในบ้าน	ตามก�าแพง	มรีอยแยก	โพรง	หรอืรู	ที่จะท�าให้งูสามารถเข้ามาในบ้านหรอืใช้

เป็นที่อยู่อาศยั	ถ้าพบเหน็กอ็ดุให้เรยีบร้อย

	 ไม่ควรให้มกีิ่งไม้ของต้นไม้ยื่นเข้าสมัผสัตวับ้าน	หรอืหลงัคาเพราะจะเป็นทางให้งูเข้ามาในบ้านได้

ง่ายขึ้น

	 จดัให้มแีสงสว่างเพยีงพอทั้งในบ้าน	และบรเิวณรอบบ้าน

	 การเดนิทางในเวลากลางคนืหรอืเมื่อมฝีนตก	ต้องพกไฟฉายและส่องไฟตลอดเวลา		หรอืเดนิในที่ที่

มแีสงไฟส่องสว่างพอ

	 การเดนิในสถานที่ที่มงีูชกุชมุต้องใส่รองเท้าหุ้มส้น

	 ก่อนจะสวมรองเท้าหุ้มส้น	ควรตรวจสอบเสยีก่อนว่ามงีูหลบซ่อนอยู่ในรองเท้าหรอืไม่ควรหลกีเลี่ยง

การงดัแงะ	ขดุ	คุ้ย	ก้อนหนิ	ขอนไม้	หรอืการใช้มอื	เท้า	หรอืมดุเข้าไปในรูหรอืโพรงที่ทบึ	เนื่องจากอาจมงีูหลบ

ซ่อนอยู่ได้

	 ควรรู้จกัด้วยว่ารอบที่อาศยัมงีูชนดิใดอยู่ชกุชมุ	หรอืหากต้องเดนิทางไปสถานที่ที่มงีูชกุชมุ
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ควรหาความรู้เกี่ยวกบัชนดิและธรรมชาตขิองงูในสถานที่นั้น	ๆ	ด้วย

	 	 				เตอืนตนเองและสมาชกิในครอบครวัเสมอว่า	งูเป็นสตัว์อนัตราย	ต้องหลกีเลี่ยงอย่าเล่นกบังู	หรอื

พยายามจะจบังู	และอย่าจบัซากงูที่ตายแล้วด้วยมอืเปล่าเพราะอาจไปสมัผสัถูกเขี้ยวพษิที่ยงัมนี�้าพษิอยู่		

	 	 				ยงัไม่มสีารเคมหีรอืสมนุไพรใด	ๆ	ที่พสิูจน์ได้ว่าใช้ได้อย่างปลอดภยั
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ภาวะเมธฮีโมโกลบินนีเมียจากพิษของสารก�าจัดวัชพืช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สัมมน โฉมฉาย

ภำควชิำเวชศำสตร์ป้องกนัและสงัคม

คณะแพทยศำสตร์ศริริำชพยำบำล มหำวทิยำลยัมหดิล

(Herbicide-induced Methemoglobinemia)

	 ภาวะเมธฮีโมโกลบินนีเมีย (methemoglobinemia) หมายถึง ภาวะที่กระแสโลหิตมีความระดับเข้มข้น

ของเมธฮโีมโกลบนิ	 (methemoglobin)	 มากกว่าปกตซิึ่งอาจท�าให้เนื้อเยื่อและอวยัวะภายในร่างกายเกดิภาวะขาด

ออกซเิจน	 จนอาจเป็นอนัตรายต่อชวีติได้ เมธฮโีมโกลบนิเป็นอนพุนัธ์ของฮโีมโกลบนิในเมด็เลอืดแดงที่มเีหลก็	

Fe3+	(ferric)	เมธฮโีมโกลบนิเกดิจากการที่เหลก็	Fe2+	(ferrous)	ซึ่งเป็นสถานะปกตใินฮโีมโกลบนิถูกออกซไิดส์จน

กลายเป็น	Fe3+1

 

	 ในคนปกติร่างกายมีระดับความเข้มข้นเมธฮีโมโกลบินประมาณ 1% โดยเมธฮีโมโกลบินเกิดขึ้นจาก

ปฏิกิริยารีดอกซ์ในกระบวนการต่างๆ ของร่างกายตามปกติและร่างกายมีกลไกรักษาระดับเมธฮีโมโกลบินให้อยู่

ในเกณฑ์ปกตโิดยใช้เอน็ซยัม์	 NADH	methemoglobin	 reductase	 (cytochrome	 b5	 reductase)	 ซึ่งเป็นกลไกหลกัที่

ท�าหน้าที่ควบคมุระดบัเมธฮโีมโกลบนิประมาณ	 95%ในคนปกต	ิ และร่วมกบัใช้เอน็ซยัม์	 NADPH	methemoglobin	

reductase	 ที่อาศยัอเิลก็ตรอนจาก	 NADPH	 ท�าหน้าที่ควบคมุระดบัเมธฮโีมโกลบนิประมาณ	 5%ในคนปกตแิต่จะ

กลายเป็นกลไกส�าคญัในการออกฤทธิ์ของยาต้านพษิ	เมธลินีบล	ู(methylene	blue)	ที่ใช้รกัษาภาวะเมธฮโีมโกลบนินเีมยี1

 เมธฮโีมโกลบนิ	เป็นฮโีมโกลบนิที่ผดิปกตทิี่ไม่สามารถจบักบัออกซเิจนได้ดี	หากร่างกายมสีดัส่วน	(ร้อยละ)

ของเมธฮโีมโกลบนิมากขึ้น	 สดัส่วนของฮโีมโกลบนิปกตทิี่ท�าหน้าที่ขนถ่ายออกซเิจนไปสู่เนื้อเยื่อและอวยัวะจะลด

ลงและเพิ่มความรนุแรงของภาวะขาดออกซเิจนของเนื้อเยื่อและอวยัวะในร่างกาย	 นอกจากนี้เมธฮโีมโกลบนิยงั

ท�าให้เมด็เลอืดแดงถูกท�าลายเพิ่มขึ้นที่ม้ามและเมธฮโีมโกลบนิมลีกัษณะสเีป็นสนี�้าตาล	 ซึ่งหากผู้ป่วยมคีวามเข้ม

ข้นเมธฮโีมโกลบนิถงึ	1.5	มลิลกิรมั/เดซลิติร	(สดัส่วนประมาณ15%ในผู้ที่มรีะดบัฮโีมโกลบนิปกตใินเลอืด)	จะท�าให้		

ผู้ป่วยมผีวิหนงัปลายมอืปลายเท้าและรมิฝีปากมสีคีล�้าคล้ายภาวะ	cyanosis	อกีด้วย	ภาวะเมธฮโีมโกลบนินเีมยีจงึ

เป็นส่วนหนึ่งของการวนิจิฉยัแยกโรคที่ส�าคญัส�าหรบัภาวะ	cyanosis1
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	 ดังนั้นผลโดยรวมจากการเกิดภาวะเมธฮีโมโกลบินนีเมียในผู้ป่วยได้แก่การที่ผู้ป่วยมีผิวหนัง ปลายมือ

ปลายเท้า	และรมิฝีปากมสีคีล�้าคล้ายภาวะ	cyanosis	การอ่านค่า	oxygen	saturation	จาก	pulse	oximetry	 ได้ต�่า

ลง	 และภาวะขาดออกซเิจนดงัแสดงในตารางที่	 9	 ทั้งนี้ภาวะขาดออกซเิจนในร่างกายขึ้นกบัปัจจยัหลายประการ

ได้แก่	ระดบัสดัส่วน	(ร้อยละ)	ของเมธฮโีมโกลบนิในเลอืด	สภาวะโรคของหวัใจ	ระบบหายใจ	และความเข้มข้นของ

เมด็เลอืดแดงของผู้ป่วย	 ผู้ป่วยที่มปีัญหาของภาวะไหลเวยีนโลหติ	 ระบบหายใจหรอืโลหติจางอาจเกดิภาวะขาด

ออกซิเจนที่ระดับสัดส่วนเมธฮีโมโกลบินที่ต�่ากว่าระดับที่แสดงในตารางโดยยังไม่มีลักษณะสีผิดปกติคล้ายภาวะ	

cyanosis1

ตารางที่ 9 อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยที่ระดบัสดัส่วนเมธฮโีมโกลบนิต่างๆ	ในเลอืด

	 				(ในผู้ป่วยที่มรีะดบัฮโีมโกลบนิปกต)ิ

 1. โพรพานิล (Propanil; 3,4-dichloropropioanilide; 3,4 DCPA)	เป็นสารก�าจดัวชัพชืในกลุ่มที่นยิม

ใช้ก�าจดัหญ้าและพชืใบกว้างในนาข้าว	 การรบัสมัผสัเกดิจากการกนิโพรพานลิซึ่งมสีถานะเป็นสารน�้าที่สามารถ

ถูกดูดซมึได้จากทางเดนิอาหาร	 และถูก	 cytochrome	 P-450	 เปลี่ยนแปลงเป็นเมแทบอไลท์	 3,4-dichlorophenylhy-

droxylamine	 ซึ่งมฤีทธิ์ท�าให้เกดิเมธฮโีมโกลบนิเช่นเดยีวกบัโพรพานลิ	 ผู้ป่วยที่กนิโพรพานลิอาจเกดิอาการคลื่นไส้	

อาเจยีน	 ถ่ายอจุจาระเหลว	 หากผู้ป่วยกนิโพรพานลิในปรมิาณมากอาจเกดิอาการซมึ	 ภาวะ	 metabolic	 acidosis	

และอาการต่างๆ	 ของภาวะเมธฮโีมโกลบนินเีมยีดงัแสดงในตารางที่	 9	 ร่วมด้วย	 โดยสามารถสรปุอาการได้ในตารางที่	10						

ซึ่งเหน็ได้ว่าอาการของภาวะพษิจากโพรพานลิจะรนุแรงมากกว่าภาวะพษิที่เกดิเมธฮโีมโกลบนิ	 ทั้งนี้อาจเกดิจาก

ฤทธิ์ของสารพษินี้ต่อร่างกายโดยตรง	เช่นการเกดิอาการหมดสตแิละความดนัโลหติต�่า2,3

ระดับสัดส่วนเมธฮีโมโกลบินในเลือด (%)

<	3		 ไม่มอีาการ		 	 	 	 	

3-15		 ระดบัออกซเิจนจาก	pulse	oximeter	ต�่าลง

15-19		 ผวิหนงั	ปลายมอืและเท้า	รมิฝีปาก	สคีล�้าคล้าย	cyanosis

20-49			 หายใจล�าบาก	เหนื่อยง่ายขึ้น	เวยีนศรีษะ	

	 ปวดศรีษะ	อ่อนเพลยี	เป็นลม

50-60		 ชพีจรเรว็	หายใจเรว็	ภาวะ	metabolic	acidosis	ซมึ	ชกั	หมดสติ

>70		 เสยีชวีติ

อาการและอาการแสดง

ภาวะเมธฮีโมโกลบินนีเมียอาจเกิดจากการสัมผัสสารก�าจัดวัชพืชกลุ่ม aniline และ anilamide ดังนี้
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 2. สารก�าจัดวัชพืชอื่นๆ เช่น alachlor, butachlor, propachlor และ metolachlor อาจท�าให้เกดิ

ภาวะคลื่นไส้	 อาเจยีน	 ท้องเสยี	 และอาจเกดิภาวะเมธฮโีมโกลบนินเีมยีดงัมรีายงานในเอกสารทางการแพทย์ใน				

ผู้ป่วยส่วนน้อยที่กนิสารกลุ่มนี้ในปรมิาณมาก4,5

ตารางที่ 10 ระดบัภาวะพษิเฉยีบพลนั	อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยสารก�าจดัศตัรูพชืโพรพานลิ

ตารางที่ 11 ยาและสารพษิที่ท�าให้เกดิภาวะเมธฮโีมโกลบนินเีมยีได้บ่อย

	 นอกเหนือจากสารก�าจัดวัชพืช ภาวะเมธฮีโมโกลบินนีเมียอาจเกิดจากยาและสารเคมีอีกหลายชนิดดัง

แสดงในตารางที่	11

ระดับภาวะพิษ

น้อย		 คลื่นไส้	อาเจยีน	ท้องเสยี

ปานกลาง		 ระดบัสดัส่วนเมธฮโีมโกลบนิ	<20%	อาการซมึ

รนุแรง		 ความดนัโลหติต�่า	การหายใจล้มเหลว	หมดสต	ิmetabolic

	 acidosis	ระดบัสดัส่วนเมธฮโีมโกลบนิ	>20%	ชกั

อาการและอาการแสดง

ยา

-	Amyl	and	sodium	nitrite

-	Benzocaine,	lidocaine,	bupivacaine

-	Dapsone

-	Nitric	oxide

-	Nitroglycerin

-	Nitroprusside

-	Phenacetin

-	Phenazopyridine

-	Quinones	(chloroquine,	primaquine)

-	Sulfonamides	(sulfanilamide,	sulfathiazide,	

																	sulfapyridine,	sulfamethoxazole)

สารพิษ

-	อาหารที่มปีรมิาณดนิประสวิ	(potassium	nitrate)					

		เกนิขนาด	

-	สยี้อม	(aniline	derivatives	เช่น	shoe	dyes,				 				

										marking	inks)	

-	ลูกเหมน็	(naphthalene)	

-	น�้าดื่มที่ปนเปื้อนปุ๋ย	nitrate	

-	Chlorobenzene
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การวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรคส�าหรับภาวะเมธฮีโมโกลบินนีเมียจากการได้รับสารก�าจัดวัชพืช 

	 ปรมิาณของ	 propanil	 ที่อาจท�าให้เกดิภาวะพษิรนุแรงได้แก่	 ปรมิาณ	100	มลิลลิติรขึ้นไป2,3	 ดงันั้นหากม	ี					

ผู้ป่วยที่ทราบหรอืสงสยัว่ากนิโพรพานลิในปรมิาณมากมา	 ผู้ป่วยควรได้รบัการประเมนิแบบผู้มคีวามเสี่ยงในการ

เกดิพษิอย่างรนุแรง	 นอกจากนี้แพทย์ควรสงสยัภาวะเมธฮโีมโกลบนินเีมยีในผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลด้วยอาการ				

cyanosis	 ทั้งที่ผู้ป่วยไม่เคยมปีัญหาโรคระบบหวัใจหรอืหายใจมาก่อน	 หรอืภาวะ	 cyanosis	 ในผู้ป่วยที่ได้รบัสารที่

อาจท�าให้เกดิเมธฮโีมโกลบนินเีมยีได้	(ตารางที่	11)

	 ขั้นตอนการประเมนิผู้ป่วยได้แก่การตรวจสญัญาณชพี	และการตรวจวดั	pulse	oximetry	ซึ่งเป็นเครื่องมอื

ทางคลินิกที่มีประโยชน์มากในการประเมินและติดตามอาการของผู้ป่วยเบื้องต้น การตรวจที่เป็นมาตรฐานทาง

คลนิกิส�าหรบัระดบัสดัส่วนเมธฮโีมโกลบนิ	คอืการตรวจด้วยเครื่อง	co-oximeter	ซึ่งมคีวามสามารถอ่านค่าสดัส่วน

เมธฮโีมโกลบนิได้โดยตรง	 อย่างไรกต็าม	 เครื่องมอืดงักล่าวเป็นเครื่องมอืที่หาได้ยากในเวชปฏบิตัใินประเทศไทย	

ท�าให้โรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้การวดัสดัส่วนเมธฮโีมโกลบนิด้วยเครื่อง	 co-oximeter	 เพื่อประกอบการ

ดูแลผู้ป่วยได้อย่างทนัท่วงที	ดงันั้น	แพทย์จงึอาจพจิารณาใช้	pulse	oximetry	เพื่อประกอบการดูแลผู้ป่วยดงันี้

	 1.	การมรีะดบั	oxygen	saturation	จาก	pulse	oximetry	(SpO2)	อยู่ในเกณฑ์ปกตแิสดงถงึการที่ผู้ป่วยยงัไม่

เกดิภาวะเมธฮโีมโกลบนินเีมยี

	 2. การมรีะดบัต�่าลงกว่าค่าปกตหิรือต�่าลงจากค่าตอนต้นเมื่อมกีารตดิตามผู้ป่วยเป็นลกัษณะบ่งชี้ให้สงสยั	

ภาวะเมธฮโีมโกลบนินเีมยี	โดยแพทย์อาจพจิารณาบรหิารออกซเิจน	100%	แก่ผูป่้วยและสงัเกตการตอบสนอง

	 2.1 ค่า SpO2 ของผู ้ป ่วยภาวะเมธฮีโมโกลบินนีเมียมักจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับการรักษา

ด้วยออกซเิจน

	 2.2	ค่า SpO2	ของผู้ป่วยขาดออกซเิจนมกัจะมคี่าดขีึ้นเมื่อได้รบัการรกัษาด้วยออกซเิจน

	 3.	การตรวจโดยการเปรยีบเทยีบค่า	oxygen	saturation	จากการตรวจ	pulse	oximetry	กบั	arterial	blood	

gas	 เป็นการตรวจข้างเตยีงที่อาจช่วยบ่งชี้ภาวะเมธฮโีมโกลบนินเีมยีได้	 ในผู้ป่วยเมธฮโีมโกลบนินเีมยี	 ค่า	 oxygen	

saturation	จาก	arterial	blood	gas	(SaO2)	ควรอยู่ในเกณฑ์ปกตแิม้ว่าค่า	SpO2	จะต�่าลง	จงึท�าให้เกดิผลต่างระหว่าง

ค่า	SpO2	ลบด้วยค่า	SaO2	ได้ผลต่างมากกว่า	5%
 

 หมายเหต:ุ การเปรยีบเทยีบหาผลต่างนี้อาจใช้ไม่ได้หากผู้ป่วยมภีาวะเจบ็ป่วยที่ท�าให้	 SaO2	 ต�่าลงจรงิ

เช่น	การหายใจล้มเหลว	หรอื	cyanotic	heart	disease
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	 4.	 ข้อสงัเกต:	 เลอืดของผู้ป่วยภาวะเมธฮโีมโกลบนินเีมยีมกัมสีนี�้าตาลเข้มปนเทาซึ่งจะแยกจากเลอืด								

สแีดงคล�้าของผู้ป่วยภาวะขาดออกซเิจนในเลอืดจากการหายใจล้มเหลว	หรอื	cyanotic	heart	disease		โดยการเป่า						

ออกซเิจนลงในหลอดเลอืดแล้วเลอืดของผู้ป่วยภาวะเมธฮโีมโกลบนินเีมยีจะคงเป็นสนี�้าตาลเข้มปนเทาเช่นเดมิ	แต่

เลอืดของผู้ป่วยขาดออกซเิจนจะมสีแีดงขึ้น	

	 ผู้ป่วยภาวะเมธฮโีมโกลบนินเีมยีควรได้รบัการตรวจค่า	 BUN,	 Creatinine	 อเิลคโตรลยัต์ในซรีั่ม	 การท�า

หน้าที่ของตบั	และคลื่นไฟฟ้าหวัใจ	เพื่อใช้เป็นพารามเิตอร์พื้นฐานในการตดิตามดูแลผู้ป่วย

การรักษาผู้ป่วยภาวะเมธฮีโมโกลบินนีเมียจากการได้รับสารก�าจัดวัชพืช

การรักษาประคับประคองและตามอาการ

	 •	ผู้ป่วยควรได้รบัการให้สารน�้าทางหลอดเลอืดด�าเพื่อเตรยีมการให้ยารกัษาในภาวะฉกุเฉนิ

	 •	ผู้ป่วยควรได้รบัการรกัษาด้วยออกซเิจนเสรมิหากผู้ป่วยมสีญัญาณของภาวะเมธฮโีมโกลบนินเีมยี

เช่นอาการ	cyanosis	อาการเหนื่อย	หรอืการมี	SpO2ต�่าลง

	 •	ผู้ป่วยควรได้รบัการทดแทนสารน�้าทางหลอดเลอืดด�าและยาเพิ่มความดนัโลหติหากมภีาวะความดนั

โลหติต�่า

	 •	ผู้ป่วยควรได้รบัการใส่ท่อช่วยหายใจและการช่วยหายใจหากมภีาวะหมดสตหิรอืการหายใจไม่เพยีงพอ

การรักษาด้วยวิธีจ�าเพาะ

	 ยาต้านพษิที่ส�าคญัที่สดุส�าหรบัรกัษาภาวะเมธฮโีมโกลบนินเีมยีได้แก่	เมธลินีบลู	(methylene	blue)

โดยมขี้อบ่งใช้ดงันี้6

	 1.	ผู้ป่วยภาวะเมธฮโีมโกลบนินเีมยีที่มอีาการของภาวะขาดออกซเิจน	เช่น		อาการเหนื่อย	หายใจล�าบาก

เจบ็แน่นหน้าอก	มภีาวะหวัใจขาดเลอืด	metabolic	acidosis	สบัสน	หรอืซมึลง

	 2.	ผู้ป่วยภาวะเมธฮโีมโกลบนินเีมยีที่มสีดัส่วนเมธฮโีมโกลบนินเีมยีตั้งแต่	30%	ขึ้นไป

และข้อห้ามใช้ดงันี้6

	 1.	ผู้ป่วยที่มภีาวะขาดเอน็ซยัม์	Glucose-6-Phosphate	Dehydrogenase	(G6PD)	หรอื	methemoglobin	reduc-

tase	อย่างไรกต็าม	ภาวะขาดเอน็ซยัม์	G6PD	ในประชากรไทยเป็นแบบไม่รนุแรงมาก	แพทย์จงึอาจพจิารณาใช้ยา

ต้านพษิเมธลินีบลูด้วยความระมดัระวงัและมกีารตดิตามผลการรกัษาและภาวะไม่พงึประสงค์อย่างใกล้ชดิ

	 2.	ผู้ป่วยที่มปีระวตัแิพ้เมธลินีบลู	

	 			กลไกการออกฤทธิ์ของเมธลินีบลู	คอื	การที่เมธลินีบลูท�าหน้าที่ส่งอเิลค็ตรอนที่ได้รบัจาก	NADPH	เพื่อรดีิ

วส์ให้เมธฮโีมโกลบนิ	(Fe3+)	กลายเป็นฮโีมโกลบนิ	(Fe2+)	โดย	NADPH	นี้มาจากกระบวนการที่ใช้เอน็ซยัม์	G6PD



72                                                         ยาต้านพิษ ๔ ยาต้านพิษ ๔                                                          73

ดงันั้นการขาดเอน็ซยัม์ดงักล่าวจงึอาจท�าให้การรกัษาด้วยเมธลินีบลูไม่ได้ผลและ	 เกดิผลข้างเคยีงจากเมธลินีบลู	

เช่น		ท�าให้เกดิภาวะเมด็เลอืดแดงแตก	หรอืท�าให้ระดบัสดัส่วนเมธฮโีมโกลบนิมากขึ้นได้

 ขนาดในการบรหิารเมธลินีบลูขึ้นกบัความรนุแรงของสภาวะผู้ป่วยดงันี้6

	 1.	ผูป่้วยที่มภีาวะพษิระดบัปานกลาง	 (ตารางที่	 10)	 รกัษาด้วยการบรหิารเมธลินีบล	ู 1	มลิลกิรมัต่อน�้าหนกัตวั							

1	 กโิลกรมั	 โดยบรหิารอย่างช้าๆ	 ในเวลา	 2-5	 นาท	ี หลงัจากนั้นฉดีล้างสายน�้าเกลอืด้วยน�้าเกลอืเพื่อลดอาการ

ระคายเคอืงในบรเิวณที่บรหิารยา

	 2.	 ผูป่้วยที่มภีาวะพษิระดบัรนุแรง	 (ตารางที่	 10)	 รกัษาด้วยการบรหิารเมธลินีบล	ู 2	 มลิลกิรมัต่อน�้าหนกัตวั	

1	กโิลกรมั	โดยบรหิารอย่างช้าๆ	ในเวลา	5	นาท	ีและบรหิารต่อเนื่องทางหลอดเลอืดด�าในอตัรา	10	มลิลกิรมัต่อ

ชั่วโมงเป็นเวลา	 10	 ชั่วโมง	 โดยการประเมนิสภาวะของผู้ป่วยหนึ่งชั่วโมงหลงัเริ่มบรหิารเมธลินีบลู	 ถ้าผู้ป่วยยงั

มอีาการรนุแรงหรอืมรีะดบัสดัส่วนเมธฮโีมโกลบนิมากกว่า	 30%	 ขึ้นไป	 ควรมกีารบรหิารยาเมธลินีบลูซ�้าในขนาด	

1-2	 มลิลกิรมัต่อน�้าหนกัตวั 1	 กโิลกรมั	 อกีหนึ่งครั้ง	 และเพิ่มอตัราการบรหิารต่อเนื่องทางหลอดเลอืดด�าเป็น																				

15	มลิลกิรมัต่อชั่วโมง

	 3.	ผู้ป่วยไม่ควรได้รบัเมธลินีบลูในขนาดรวมมากกว่า	5-7	มลิลกิรมัต่อน�้าหนกัตวั	1กโิลกรมั

	 ผลอนัไม่พงึประสงค์จากการรกัษาด้วยยาต้านพษิเมธลินีบลู6

	 1.	อาการเจบ็แสบและระคายเคอืงผวิหนงับรเิวณที่บรหิารยา

	 2.	อาการคลื่นไส้	อาเจยีน	เจบ็แสบปาก	และปวดท้อง

	 3.	ภาวะเมด็เลอืดแดงแตกหรอืการมรีะดบัสดัส่วนเมธฮโีมโกลบนิมากขึ้นได้หากผู้ป่วยมภีาวะขาดเอน็ซยัม์	

G6PD

	 4.	ปัสสาวะสเีขยีวฟ้า	และอาการระคายเคอืงทางเดนิปัสสาวะ	

การรกัษาด้วยยาต้านพษิชนดิอืน่ ได้แก่	การรกัษาด้วยยาต้านพษิ	N-Acetylcysteine	เป็นการรกัษาที่ควรพจิารณา

ให้หากผู้ป่วยที่มภีาวะพษิปานกลางหรอืรนุแรงไม่ตอบสนองต่อการรกัษาด้วยเมธลินีบลู	โดยให้บรหิารยาเช่นเดยีว

กบัการรกัษาภาวะพษิจากพาราเซตามอล

ข้อพึงสังเกตและระวังทางคลินิก

	 1.	 อาการผวิหนงัและรมิฝีปากสคีล�้าคล้ายภาวะ	 cyanosis	 เป็นอาการแสดงเบื้องต้นของภาวะเมธฮโีมโกล	

บนินเีมยีและไม่ใช้ข้อบ่งชี้ในการรกัษาด้วยยาต้านพษิเมธลินีบลู

	 2.	การตดิตามอาการผู้ป่วยหลงัจากการรกัษาด้วยยาต้านพษิเมธลินีบลู	ควรท�าโดยการสงัเกตอาการที่เกดิ

จากภาวะขาดออกซเิจน	เช่น	อาการเหนื่อย	ภาวะ	acidosis	และหากเป็นไปได้ควรมกีารตดิตามตรวจระดบัสดัส่วน
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เมธฮโีมโกลบนิในเลอืดทกุ	1-2	ชั่วโมงในระยะชั่วโมงแรก

	 3.	เมื่อให้การรกัษาผู้ป่วยด้วยยาต้านพษิเมธลินีบลูแล้ว	สผีวิหนงัของผู้ป่วยอาจคล�้าลงและค่า	SpO2	ต�่าลง

ทั้งที่อาการโดยรวมดขีึ้น	 เช่น	 ภาวะขาดออกซเิจนและระดบัสดัส่วนเมธฮโีมโกลบนิในเลอืดดขีึ้น	 ทั้งนี้เป็นเพราะสี

ของเมธลินีบลูท�าให้เหน็สทีี่ผวิหนงัคล�้าลงและรบกวนการอ่าน	SpO2	ของเครื่อง	pulse	oximeter	แพทย์จงึควรหยดุ

ประเมนิผู้ป่วยด้วยการใช้	pulse	oximeter	เมื่อเริ่มการรกัษาด้วยเมธลินีบลู

	 4.	 ภาวะเมธฮโีมโกลบนินเีมยีที่เกดิจากโพรพานลิอาจดขีึ้นช้าๆในเวลา	 24-48	 ชั่วโมง	 ผู้ป่วยที่อาการดขีึ้น

อาจกลบัมอีาการแย่ลงอกีจนต้องการการบรหิารยาเมธลินีบลูซ�้า2,3	 ดงันั้นแพทย์จงึควรสงัเกตอาการผู้ป่วยว่าหาย

เป็นปกตเิป็นเวลาอย่างน้อย	24	ชั่วโมงจงึจ�าหน่ายได้อย่างปลอดภยั

	 5.	 ผู้ป่วยที่มปีระวตักินิโพรพานลิควรได้รบัการสงัเกตอาการเป็นเวลาอย่างน้อย	 12	 ชั่วโมง	 หากผู้ป่วย

ไม่มอีาการสผีวิคล�้าคล้าย	cyanosis	อาการเหนื่อย	และไม่มคี่า	SpO2	ลดลงจากการตรวจด้วย	pulse	oximetry	จงึ

จ�าหน่ายได้
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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

15

16															

  ที่   รายการยา ข้อบ่งใช้

  Dimercaprol	(BAL)	inj.	(amp)	

  Sodium	nitrite	inj.	(amp)	

  Sodium	thiosulfate	inj.	(vial)	 

  Methylene	blue	inj.	(vial) 

  Diphtheria	antitoxin	inj.	(vial)	 

  Botulinum	antitoxin	inj.	(250	ml)	 

  Digoxin	specif	ific	antibody	fragment	inj.	(amp) 

  เซรุ่มต้านพษิงูเห่า	(ขวด)

  เซรุ่มต้านพษิงูเขยีวหางไหม้	(ขวด) 

  เซรุ่มต้านพษิงูกะปะ	(ขวด) 

  เซรุ่มต้านพษิงูแมวเซา	(ขวด)

  เซรุ่มต้านพษิงูทบัสมงิคลา	(ขวด) 

  เซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบเลอืด	

  (Polyvalent	Haematotoxin)	(ขวด) 

  เซรุม่ต้านพษิงรูวมระบบประสาท*	

  (Polyvalent Neurotoxin)	(ขวด)

		Esmolol	HCl	inj.	(vial)

		Diphenhydramine	inj.	(amp)	 							

		ใช้รกัษาพษิจากโลหะหนกั	ได้แก่	arsenic,	gold,	mercury,	lead,	copper

  Cyanide	poisoning,	Hydrogen	sulfide

  Cyanide	poisoning

  Methemoglobinaemia,	Toxic	encephalopathy	จากยา	ifosfamide

  รกัษาโรคคอตบี	จาก	Diphtheria	toxin	

  รกัษาพษิจาก	Botulinum	toxin

  Digoxin	toxicity,	Cardiac	glycosides	เช่น	พษิจากยี่โถ	ร�าเพย	คางคก

  แก้พษิงูเห่า

  แก้พษิงูเขยีวหางไหม้

  แก้พษิงูกะปะ

  แก้พษิงูแมวเซา

  แก้พษิงูทบัสมงิคลา

  

  แก้พษิงูที่มพีษิต่อระบบเลอืด

  

  แก้พษิงูที่มพีษิต่อระบบประสาท

		Supraventricular	arrhythmia	(SVT)

		Intraoperative	and	post	operative	tachycardia	and/or	hypertention

		ใช้บ�าบดัภาวะ	dystonia	เนื่องจากยาในเดก็และผู้ใหญ่					

หมายเหตุ

         1.	เงื่อนไขการสั่งใช้ยา	เป็นไปตามที่บญัชยีาหลกัแห่งชาตกิ�าหนด

	 2.	เมื่อมกีารเบกิชดเชยยาจะมกีารตดิต่อกลบัจากศูนย์พษิวทิยารามาธบิดี	เพื่อตดิตาม

	 				ประเมนิผลโครงการ
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แนวทางการเบิกชดเชยยาก�าพร้าและยาต้านพิษ: กรณีเร่งด่วนและหน่วยบริการมียาที่สถานบริการ 

 1.	สถานบรกิารใช้ยาที่มใีห้บรกิารแก่ผู้ป่วย
	 2.	กรอกข้อมูลผู้ป่วย	ในโปรแกรม	EMCO	ที่	www.emco.nhso.go.th
	 3.	กดเลอืก	ยาก�าพร้าและยาต้านพษิ	
	 4.	Download	เอกสาร	ขอเบกิยาก�าพร้าและยาต้านพษิ	กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
	 5.	Upload	เอกสารเพื่อส่ง	สปสช.
	 6.	สปสช.	จะจ่ายชดเชยเป็นยา	ภายใน	5	วนัท�าการหลงัหน่วยบรกิาร	Upload	เอกสารส่ง	สปสช.
	 7.	ส�าหรบัหน่วยบรกิารที่ต้องการซื้อเพื่อส�ารองที่หน่วยบรกิาร	สามารถตดิต่อขอซื้อจากหน่วยงาน
	 			ผู้จ�าหน่ายในประเทศได้โดยตรง

           7.1	รายการที่องค์การเภสชักรรมมจี�าหน่าย

           7.2	รายการที่สภากาชาดไทยมีจ�าหน่าย

   เซรุ่มต้านพษิงูเห่า

   เซรุ่มต้านพษิงูเขยีวหางไหม้

   เซรุ่มต้านพษิงูกะปะ

   เซรุ่มต้านพษิงูแมวเซา

   เซรุ่มต้านพษิงูทบัสมงิคลา

   เซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบเลอืด	(Polyvalent	Haematotoxin)

			เซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบประสาท	(Polyvalent	Neurotoxin)

1

2

3

4

5

6

7

ที่ รายการ

แนวทางการเบิกชดเชยยาก�าพร้าและยาต้านพิษ: กรณีเร่งด่วนและหน่วยบริการไม่มียาที่สถานบริการ

        1.	กรณตี้องการยาด่วนให้ตดิต่อศูนย์พษิวทิยารามาธบิด	ีHotline	1367	เพื่อยนืยนัการวนิจิฉยั

	 	 รายการและจ�านวนยา	ศูนย์พษิวทิยาฯ	จะประสานขอเบกิยาเร่งด่วนให้

	 2.	สถานบรกิารใช้ยาที่ได้รบัจากองค์การเภสชักรรมหรอืยมืจากแหล่งส�ารองยาใกล้เคยีงเพื่อให้บรกิารแก่ผูป่้วย

	 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	5	วนัท�าการหลงัหน่วยบรกิาร	Upload	เอกสารส่ง	สปสช.

ที่ รายการ

   Sodium	nitrite	inj.

   Sodium	thiosulfate	inj.

   Methylene	blue	inj.

1

2

3
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   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	(BAL)	inj.	(amp)	

  Sodium	nitrite	inj.	(amp)	

  Sodium	thiosulfate	inj.	(vial)	 

  Methylene	blue	inj.	(vial) 

  Diphtheria	antitoxin	inj.	(vial)	 

  Botulinum	antitoxin	inj.	(250	ml)	 

  Digoxin	specif	ific	antibody	fragment	inj.	(amp) 

  เซรุ่มต้านพษิงูเห่า	(ขวด)

  เซรุ่มต้านพษิงูเขยีวหางไหม้	(ขวด) 

  เซรุ่มต้านพษิงูกะปะ	(ขวด) 

  เซรุ่มต้านพษิงูแมวเซา	(ขวด)

  เซรุ่มต้านพษิงูทบัสมงิคลา	(ขวด)
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   4. ข้อมูลผู้ส่งเบิกยา

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

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

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

   5. ข้อมูลสถานที่จัดส่งยา

   ให้จัดส่งยาที่            คลังยา                      ห้องยานอกเวลา

                             ห้องจ่ายยาใน              ห้องจ่ายยานอก

   ชื่อ ผู้ประสานงานรับยาของโรงพยาบาล .................................................. โทรศัพท์ ..........................

13.

14.

15.

16.

 	เซรุ่มต้านพษิงูรวมระบบเลอืด	

  (Polyvalent	Haematotoxin)	(ขวด) 

  เซรุม่ต้านพษิงรูวมระบบประสาท*

  (Polyvalent Neurotoxin)	(ขวด)

		Esmolol	HCl	inj.	(vial)

		Diphenhydramine	inj	(amp)	 							
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Àภาคผนวก 2
แนวทางการบริหารจัดการยาก�าพร้ากลุ่ม Antidotes (เพิ่มเติม)

ยา Botulinum antitoxin และ Diphtheria antitoxin

1.ความเป็นมา

 ตามที่คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ	มมีตใิห้	สปสช.ด�าเนนิการแก้ปัญหายาก�าพร้าโดยเฉพาะ 

ยากลุม่ยาต้านพษิเป็นการเร่งด่วน	 โดยได้ด�าเนนิการตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2553	 จ�านวน	 6	 รายการ	 และเพิ่มรายการ	 

ยาในชดุสทิธปิระโยชน์จ�านวน	4	รายการ	รวมเป็น	10	รายการ	ในปีงบประมาณ	2554	นั้น			เพื่อให้เกดิการส�ารองยา 

ที่จ�าเป็นต่อการรกัษาผู้ป่วยที่ได้รบัพษิ	 หน่วยบรกิารมยีาใช้ทนัต่อความจ�าเป็นกองทนุยา	 เวชภณัฑ์และวคัซนี 

เป็นผู ้รับผิดชอบจัดระบบการจัดหาและกระจายยาไปส�ารองยังหน่วยบริการต่างๆให้กระจายอยู่ทั่วประเทศ 

ทั้งนี้	สปสช.	มอบองค์การเภสชักรรมเป็นผูด้�าเนนิการจดัหายาทั้งจากผู้ผลติในประเทศและการจดัหาจากต่างประเทศ 

และกระจายยาไปยงัหน่วยบรกิารด้วยการบรหิารจดัการผ่านระบบ	 VMI	 โดยมปีัจจยัที่ใช้พจิารณาเกี่ยวกบัการ 

กระจายยาไปยงัหน่วยบรกิาร	ได้แก่

	 		= ชนดิของ	Antidotes	ความเร่งรบีในการใช้ยานั้น

	 		= พื้นที่ที่มโีอกาสเกดิปัญหา	(High	risk	area)

	 		= ระยะทางระหว่างแหล่งที่ส�ารองยาไปหน่วยบรกิารอื่นที่มคีวามต้องการใช้ยา

	 		= ความต้องการในการประเมนิ/การตดัสนิจากผู้เชี่ยวชาญ

 

 ทั้งนี้รายการยาที่เพิ่มเติมในชุดสิทธิประโยชน์ปีงบประมาณ 2554 มียาจ�านวน 2 รายการที่มีระบบการบริหาร 

จัดการแตกต่างจากรายการยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพิษอื่นๆ ได้แก่ Botulinum antitoxin และ Diphtheria antitoxin

เนื่องจากต้องมีการสอบสวนโรคร่วมด้วยเพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันความ

เสียหายในวงกว้างต่อไป

 ในการนี้ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการยาทั้ง 2 รายการ 

ดังกล่าวเพิ่มเติม รายละเอียดดังต่อไปนี้
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2. สิทธิประโยชน์

   1.1	ศูนย์พษิวทิยารามาธบิดี

   1.2	สน.โรคตดิต่อทั่วไป	กรมควบคมุโรค	(คร.)	

   2.1	ศูนย์พษิวทิยารามาธบิดี

   2.2	สน.โรคตดิต่อทั่วไป	กรม	คร.

   2.3	โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปที่มี

							การระบาดของ

   2.4	โรงพยาบาลชมุชน	ใน	4	จงัหวดัภาคใต้	

1.	Botulinum	antitoxin	inj.					

2.	Diphtheria	antitoxin	inj.

แหล่งส�ารองยา

10	Vial

2000	Vial

รายการ จ�านวนที่มีส�ารองในประเทศ

 การน�ายาไปใช้ให้ครอบคลมุกบัผู้ป่วยทกุสทิธกิารรกัษาพยาบาล	ทั้งนี้		สปสช.	ให้สทิธปิระโยชน์สนบัสนนุ

ยาก�าพร้าดงักล่าวแก่ผู้ป่วยทกุสทิธกิารรกัษาพยาบาล

3. เงื่อนไขการรับบริการ

	 ผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ	และได้รับการวินิจฉัย	ว่ามีความจ�าเป็นต้องได้รับยาแก้พิษในรายการยากลุ่มนี้เข้า

รับบริการในหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4. คุณสมบัติของหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ

	 เป็นหน่วยบรกิารภายใต้ระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตโิดย	สปสช.	จะแจ้งรายชื่อหน่วยบรกิาร/หน่วยงาน 

ที่เป็นแหล่งส�ารองยาพร้อมรายชื่อและช่องทางตดิต่อผู้ประสานงานของยาแต่ละรายการให้หน่วยบรกิาร/หน่วยงาน 

ที่เข้าร่วมโครงการทราบและด�าเนินการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณยาคงคลังของหน่วยบริการ/หน่วยงานที่เป็นแหล่ง

ส�ารองยาในระบบออนไลน์กบัระบบ	 Geographic	 Information	 System	 (GIS)	 ให้หน่วยบรกิารที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถสบืค้นได้จากหน้าเวบไซด์ของสปสช.

5. วิธีการเบิกชดเชยยา

	 การเบิกชดเชยยา	Botulinum	antitoxin	และ	Diphtheria	antitoxin	สามารถด�าเนินการได้	2	ช่องทาง

รายละเอียดดังแผนภาพ	1	และ	2	ตามล�าดับ



82                                                         ยาต้านพิษ ๔ ยาต้านพิษ ๔                                                          83

แผนภาพที่ 1 กำรเบกิชดเชยยำ Botulinum antitoxin

แผนภาพที่ 2 กำรเบกิชดเชยยำ 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.	จดัส่ง	Diphtheria	antitoxin	ให้หน่วยบรกิาร

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. ติดต่อผ่านหน่วยงานของกรมควบคุมโรค

 a.		หน่วยบรกิารแจ้งกลุ่มงานระบาดวทิยา	สสอ.	หรอื	สสจ.	เพื่อสอบสวนโรค	 		
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 b.	สสอ.	หรอื	สสจ.	แจ้ง	สคร.	หรอื	สน.โรคตดิต่อทั่วไป	หรอื	สน.ระบาดวทิยา	กรม	คร.		เพื่อทราบ 

	 			และสอบสวนโรคเพิ่มเตมิ

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

	 d.	สคร.	หรอื	สสจ.	กระจายยาให้กบัหน่วยบรกิารพร้อมสรปุรายงานการสอบสวนโรคให้

															สน.โรคตดิต่อทั่วไปหรอื	สน.ระบาดวทิยา	กรมคร.

	 e.	หน่วยบรกิารกรอกข้อมูลในโปรแกรมการเบกิชดเชยยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพษิของ	สปสช.

	 f.	ศูนย์พษิวทิยาตดิตามประเมนิผลการใช้ยา	และประเมนิผลโครงการ

 2. ติดต่อผ่านศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

	 			a.	หน่วยบรกิารปรกึษาศูนย์พษิวทิยา

	 			b.	ศูนย์พษิวทิยาจดัส่งยา	Botulinum	antitoxin	ให้หน่วยบรกิารพร้อมแจ้งหน่วยบรกิารประสาน	สสอ.		

	 						หรอื	สสจ.	เพื่อสอบสวนโรค

	 			c.	ศูนย์พษิวทิยาแจ้ง	สน.ระบาดวทิยา	หรอื	สน.โรคตดิต่อทั่วไป	เพื่อทราบและด�าเนนิการสอบสวนโรค 

	 	 	 	 เพิ่มเตมิ	 และ	 สน.ระบาดวทิยา	 หรอืสน.โรคตดิต่อทั่วไปสรปุรายงานการสอบสวนโรคแจ้งศูนย์พษิ 

	 						วทิยาเพื่อทราบ	

	 			d.	หน่วยบรกิารกรอกข้อมูลในโปรแกรมการเบกิชดเชยยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพษิของ	สปสช.

	 			e.	ศูนย์พษิวทิยาตดิตามประเมนิผลการใช้ยา	และประเมนิผลโครงการ

5.2 การเบิกชดเชยยา Diphtheria antitoxin

 หน่วยบรกิารสามารถเบกิชดเชยยาได้	2	ช่องทาง

 1. ติดต่อผ่านหน่วยงานของกรมควบคุมโรค

	 a.	หน่วยบรกิารแจ้งกลุ่มงานระบาดวทิยา	สสอ.	หรอื	สสจ.	เพื่อสอบสวนโรค

	 b.	สสอ.	หรอื	สสจ.	แจ้ง	สคร.	หรอื	สน.โรคตดิต่อทั่วไป	หรอื	สน.ระบาดวทิยา	กรม	คร.	 เพื่อทราบ 

	 			และสอบสวนโรคเพิ่มเตมิ

	 c. สน.โรคตดิต่อทั่วไปจดัส่ง	 Diphtheria	 antitoxin	 ให้กบัหน่วยบรกิาร	 หรอืแจ้งหน่วยบรกิารรบัยา 

	 			จาก	รพศ.	หรอื	รพท.	ใกล้เคยีงที่เป็นแหล่งส�ารองยา

	 d.	หน่วยบรกิารกรอกข้อมูลในโปรแกรมการเบกิชดเชยยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพษิของ	สปสช.

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

	 			กรมคร.
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 2. ติดต่อผ่านศนูย์พษิวทิยารามาธบิดี

	 a.	หน่วยบรกิารปรกึษาศูนย์พษิวทิยา

	 b.	ศูนย์พษิวทิยาจดัส่ง	Diphtheria	antitoxin	ให้กบัหน่วยบรกิาร	หรอืแจ้งหน่วยบรกิารรบัยาจาก	รพศ. 

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

															สอบสวนโรค

	 c.	ศูนย์พษิวทิยาแจ้ง	สน.ระบาดวทิยา	หรอื	สน.โรคตดิต่อทั่วไปเพื่อทราบและด�าเนนิการสอบสวนโรค 

	 			เพิ่มเตมิ	และ	สน.ระบาดวทิยา	หรอื	สน.โรคตดิต่อทั่วไปสรปุรายงานการสอบสวนโรคแจ้งศูนย์พษิ 

	 			วทิยาเพื่อทราบ

	 d.	หน่วยบรกิารกรอกข้อมูลในโปรแกรมการเบกิชดเชยยาก�าพร้ากลุ่มยาต้านพษิของ	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.		

19.			

   Dimercaprol	(British	Anti-Lewisite;BAL)	inj.

   Sodium	nitrite	inj.  

   Sodium	thiosulfate	25%	inj.

   Succimer	capsule

   Methylene	blue	inj.

  	Diphtheria	antitoxin	inj.

   Botulinum	antitoxin	inj.

   Sodium	Calcium	edetate	(Calcium	

			disodium	edetate)	(CaNa2EDTA)	inj.  

   Digoxin-specifif	ic	Antibody	Fragments	inj.

			เซรุ่มต้านพษิงูเห่า

			เซรุ่มต้านพษิงูเขยีวหางไหม้

			เซรุ่มต้านพษิงูกะปะ

			เซรุ่มต้านพษิงูแมวเซา

			เซรุ่มต้านพษิงูทบัสมงิคลา

			เซรุ่มต้านพษิงรูวมระบบเลอืด

   เซรุ่มต้านพษิงรูวมระบบประสาท

			Esmolol	HCl	inj.

			Diphenhydramine	inj.*

			Dacarbacine	inj.*

50	mg/ml,	(2	ml/amp)

3%	(10	ml/amp)

25%	(18	ml/vial)

200	mg/cap

10	mg/ml	(5ml/vial)

10000	unit/vial

250	ml/bottle

200	mg/ml,

(5	ml/amp)

250	ml/bottle

vial

vial

vial

vial

vial

vial

vial

vial

50	mg/ml

vial

  

หมายเหตุ    รายการยา	Diphenhydramine	inj.	และ	Dacarbacine	inj.	ให้เริ่มเบกิได้หลงัผ่านมตคิณะกรรมการ

																หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิโดย	สปสช.	จะมปีระกาศแจ้งอกีครั้งหนึ่ง
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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 

หน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา    โทร. 02-4197007

ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก  โทร. 02-4197317-8

                        เปิด 24 ชั่วโมง

 

Website: www.si.mahidol.ac.th/th/division/shtc/Home_shtc.html

สถานที่ติดต่อ: หอพักพยาบาล 3 ชั้น 6 โรงพยาบาลศิริราช

                  เลขที่ 2 ถนนวังหลัง บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700



90                                                         ยาต้านพิษ ๔

Line ID: poisrequest

Email address: poisrequest@gmail.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

จุฬธิดา  โฉมฉาย พ.บ. 
รองศาสตราจารย์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ธัญจิรา จิรนันทกาญจน์ พ.บ. 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พลอยไพลิน  รัตนสัญญา พ.บ.
โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ฤทธิรักษ์  โอทอง พ.บ.
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วรรณภา ไกรโรจนานันท์ ภ.บ.
สำานักสนับสนุนการพัฒนาระบบยาและเวชภัณฑ์

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

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




