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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
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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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