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สารกดักรอน (Caustics)

สารกดักรอน (Caustics)
หมายถงึสารทีท่าํใหเกดิอนัตรายตอบรเิวณทีส่มัผสัถกู  โดยทาํใหเกดิ

อาการและการเปลีย่นแปลงระดบั histology ของเนือ้เยือ่นัน้ได  สวนใหญ
จะเปนสารทีใ่ชภายในบานและใชในทางอตุสาหกรรมการผลติสารในกลุมนี้
ทีจ่ะทาํใหเกดิอนัตรายมกัเปนกรดแกหรอืดางแก ในประเทศทีพ่ฒันาแลวจะมี
การใหความรูเกีย่วกบัสารทีก่อใหเกดิอนัตรายเหลานีก้บัประชากร จงึทาํให 
อตัราการเกดิพิษลดลง ตางกบัประเทศกําลงัพฒันาทีย่งัคงเปนปญหาอยู
ในป ค.ศ. 2008 ศนูยพิษวิทยาของสหรัฐอเมรกิาไดรายงานเกีย่วกบั
สารกดักรอนทีท่ําใหเกดิอนัตราย 130,000 ชนดิ  ทัง้ทีไ่ดรบัโดยตัง้ใจหรอื
ไมตัง้ใจ พบวาสาเหตทุีป่ระชากรไดรบัสารอนัตรายแบงไดดงันี้

1. กลุมวยัรุนหรอืผูใหญ ไดรบัเนือ่งจากมคีวามคดิทาํรายตวัเอง
2. กลุมวยัเดก็หรอืวยัเตาะแตะ ไดรบัโดยไมไดตัง้ใจ อาจเกดิจาก

ความรูเทาไมถึงการณ
3. กลุมทีไ่ดรบัสารโดยอบุตัเิหต ุเกดิจากการทาํงานปกต ิซึง่เปนสาเหต ุ

ที่พบไดบอยที่สุด

ถึ งแม ว าการไดรับสารโดยตั้ งใจหรือมีความคิดทําร ายตัวเอง
จากรายงานจะพบนอยกวา  แตอตัราการตายคอนขางสูง เชน รายงานใน
ประเทศสหรัฐอเมรกิามีอตัราการตายสูงถึง 21 คนใน 260 คน

สารเคมีทีใ่ชในทางอตุสาหกรรมสวนใหญมฤีทธิร์นุแรง และความ
เขมขนสูง สารทีม่ฤีทธิเ์ปนดางทางอตุสาหกรรมสวนใหญ ไดแก โซเดยีม-
ไฮดรอกไซด และโพแทสเซยีมไฮดรอกไซด   ซึง่เปนผลติภณัฑทาํความสะอาด
แคลเซยีมไฮดรอกไซดในคอนกรตี   ลเิทยีมไฮดรอกไซดในอตุสาหกรรม
กลองถายรูป   สวนสารทีม่ฤีทธิเ์ปนกรดสวนใหญเปนกรดไฮโดรคลอริก
และกรดซลัฟรุกิในผลติภณัฑทาํความสะอาด   กรดฟลอูอรกิในอตุสาหกรรม
การลางโลหะ

สารเคมีทีใ่ชภายในบานสวนใหญความเขมขนต่ํากวา  สารทีม่ฤีทธิ์
เปนดางสวนใหญพบในผลติภณัฑทาํความสะอาดตางๆทีม่สีวนประกอบของ
โซเดยีมไฮดรอกไซด   แอมโมเนยีพบเปนสวนประกอบในผลติภณัฑ ทาํความ
สะอาดกระเบือ้ง แกว  สวนโซเดียมไฮโปคลอไรทจะพบในผลิตภัณฑ
ทาํความสะอาดหองน้าํ และกรดไฮโดรคลอริกสวนใหญพบในผลติภณัฑ
ทาํความสะอาดสุขภัณฑ

นพ.อรรถสิทธิ์ อิ่มสุวรรณ*
*แพทยประจาํบาน สาขาเวชศาสตรฉกุเฉนิ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศาสตราจารยนายแพทยวนิัย วนานกุูล

ที่มา: Bouchard NC, Carter WA. Caustics. In:Tintinalli J, Stapczynski J,Ma OJ, Cline D, Cydulka R, Meckler G, editors.Tintinalli’s Emergency Medicine:
A Comprehensive Study Guide, 7 th ed.New York;McGraw-Hill;2011.Chapter194.

ตารางที่ 1 Common caustic compounds
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สาเหตกุารเกิด
ความรนุแรงของสารเคมกีัดกรอนขึน้กบัหลายปจจัย ไดแก คา pH

ความเขมขนของสารเคม ี ระยะเวลาการไดรับสาร  ปริมาณการไดรับสาร
และภาวะความเปนกรด-ดางของสารละลาย กรดหรือดางที่ทําใหเกิด
อนัตรายไดมาก คอื pH < 3 หรอื  pH > 11  สวนคณุสมบตัขิองสาร เชน
ของเหลว เจล ผง หรอืของแขง็กม็ีผลกบัเนือ้เยือ่แตกตางกนั  การกนิสาร
กดักรอนทีเ่ปนของแขง็หรอืผงจะทําอนัตรายกบัชองปากและหลอดอาหาร
สวนบน แตถาเปนของเหลวจะมีผลตอหลอดอาหารสวนลางและ
กระเพาะอาหารมากกวา โดยเยือ่บขุองหลอดอาหารจะถกูทาํลายสามารถ
แบงเปนระดบัของการถกูทาํลายออกเปน 3 ระดบัคอื

Grade 1 เยื่อบุมีอาการบวมและแดง
Grade 2 เยือ่บเุปนแผล ตุมน้าํพอง โดยแบงยอยไดเปน grade 2A,

grade 2B
Grade 3 เยือ่บุเปนแผลลึก หรอืมเีนือ้ตาย
ปกตริางกายจะมกีารสรางเยือ่บขุึน้ใหมใชระยะเวลาประมาณ  2  เดอืน

ในรายทีไ่มรนุแรงกจ็ะหายเองไดเปนปกต ิ แตในรายทีร่นุแรงจะมโีอกาสเกดิ
หลอดอาหารทะลไุด เกดิการตบีแคบของหลอดอาหาร และสดุทายมโีอกาส
เปลีย่นแปลงไปเปนมะเรง็ของหลอดอาหารได
การถกูทาํลายจากภาวะดาง

จากการไดรบัสารทีม่ภีาวะดาง เชน สารกลุมไฮดรอกไซด จะทาํให
โปรตนีในเนือ้เยือ่เสยีสภาพและเกดิมกีารอดุตนัของหลอดเลอืดเลก็ๆ และ
เกดิเนือ้ตาย ซึง่เรยีกภาวะนีว้า “liquefaction necrosis” ถาเปนดางทีม่ี
ความเขมขนสงูจะทาํใหเกดิอนัตรายตอเนือ้เยือ่ขางเคยีง หรอือวยัวะอืน่ๆได
ในกรณตีัง้ใจกนิสารเปนจาํนวนมากจะทาํใหเกดิอนัตรายตอตบัออน  ถงุน้าํดี
ลําไสเลก็และชองอก

ในผลติภณัฑน้าํยาลางหองน้าํจะพบสารทีม่ฤีทธิเ์ปนดางได   หากเปนสตูร
ทีม่โีซเดยีมไฮโปคลอไรท  (sodium  hypochlorite)  เปนสวนประกอบ  จะพบได
ในผลติภณัฑ ทาํความสะอาดหองน้าํและมฤีทธิฆ์าเชือ้โรค  มกัจะมคีวาม เขมขน
3-6% และมคีา pH  ประมาณ 11   พบวาทาํใหเกดิหลอดอาหารตบีคอนขางนอย
แตหากเปนผลติภณัฑทีม่คีวามเขมขนสูงกม็โีอกาสเกดิเนือ้ตายไดเชนกนั
อยางไรกต็าม  เนือ่งจากโซเดยีมไฮโปคลอไรทสามารถเปลีย่นเปนแกสคลอรนี
ได ในกรณทีีก่นิหากอาเจยีนมากอาจเกดิการสาํลกัเขาปอด  ทาํใหเกดิอนัตราย
จากแกสคลอรนีได
การถกูทาํลายจากภาวะกรด

เยือ่บทุีถ่กูทาํลายจากภาวะกรดจะเปนแบบ “coagulation necrosis”
โดยไฮโดรเจนไอออนจะทาํลายเนือ้เยือ่ทาํใหเกดิเซลลตายและเกดิพงัผดื
เมือ่กนิสารทีเ่ปนกรดจะทาํใหเกดิเนือ้ตายทีก่ระเพาะอาหาร เกดิการทะลุ
และเลือดออกได จากการสองกลองจะพบวาเกิดอันตรายตอเนื้อเยื่อ
สวนบนของกระเพาะอาหารมากกวาเนือ้เยือ่สวนลาง เนือ่งจากการหดรดัตวั
ของหรูดูกระเพาะอาหารสวนลางมากขึน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสารทีเ่ปนดาง
สารทีเ่ปนกรดมผีลกระทบตอระบบอืน่ๆของรางกายมากกวา เชน ทาํใหเกดิ
ภาวะ metabolic acidosis, hemolysis และ renal failure
อาการและอาการแสดง

ผูปวยทีไ่ดรบัสารกดักรอนจะมคีวามรนุแรงแตกตางกนั ตัง้แตไมมี
อาการจนถงึกลนืลาํบาก พดูไมชดั มแีผลพพุองทีป่าก และใบหนา หายใจ
หอบเหนือ่ย หายใจไมได ปวดทอง ไอ อาเจยีน บางครัง้เกดิการสาํลกัลงปอด
หรอืจากการสดูควนัของสารเคม ี ในกรณทีีต่ัง้ใจกนิมกัพบวาเนือ้เยือ่ระบบ
ทางเดินอาหารมักถูกทําลายมากกวาอวัยวะทั่วไป ถึงแมจะมีอาการ
หรือไมมีอาการก็ตาม หากเปนเด็กถากินจะมีโอกาสเกิดอันตราย
ตอหลอดอาหารไดมาก และความรนุแรงมกัจะเปน grade 2 ขึน้ไป

ตารางที่ 2: Correlation of esophageal injury grade with  morbidity and interventions

ที่มา: Bouchard NC, Carter WA. Caustics.In:Tintinalli J, Stapczynski J,Ma OJ, Cline D, Cydulka R, Meckler G, editors.Tintinalli’s Emergency Medicine:
A Comprehensive Study Guide, 7 th ed.New York;McGraw-Hill;2011.Chapter194.
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การตรวจทางหองปฏิบัติการ
สงตรวจ venous หรอื arterial blood gas, hepatic profile,

electrolyte, complete blood count, coagulation profile, lactate,
และ blood type  การกนิสารกดักรอนสามารถทําใหเกดิภาวะ anion
gap acidosis  ซึง่สมัพนัธกบัปรมิาณของ lactate ในรางกายทีม่าจากการ
ทําลายของเนือ้เยือ่ของรางกายหรอืภาวะ shock ได  โดยเฉพาะการไดรบั
สารเคมทีีเ่ปนกรดแกจะทําใหภาวะกรด-ดางในรางกายเปลีย่นแปลง  เชน
กรดซลัฟรุกิทาํใหเกดิ severe anion gap  และกรดไฮโดรคลอรกิทาํให เกิด
non  gap  acidosis  ถาไดรบักรดไฮโดรฟลูออรกิควรสงตรวจ  serum
calcium และ magnesium

ขณะเดียวกันตองระวังในกรณีที่มีการกินสารอื่นๆรวมกัน เชน
พาราเซตามอล หรอื salicylate  เพราะฉะนัน้หากมปีระวตักิารกนิสารอืน่ๆ
รวมดวย ควรสงตรวจหาระดบั paracetamol และ salicylate และตรวจ
ECG  เพือ่ด ู QT interval prolongation จาก hypocalcemia จากการไดรบั
กรดไฮโดรฟลอูอรกิ
การสงตรวจทางรังสวีิทยา

เมือ่เกิดภาวะ hemodynamic instability ควรสง chest x-ray
(CXR) เพือ่ตรวจดูภาวะ peritoneal และ mediastinal air ในกรณี
ทีผู่ปวยไมสามารถทํา CXR  PA upright ได  อาจทําเปน semierect
หรอื left-side down portable CXR อาจใช CT chest หรอื abdomen
กรณีทีต่องการตรวจ mediastinal และ peritoneal air ถามีปริมาณ
เล็กนอย หรือกรณีที่ไดรับสารเคมีกัดกรอนทีม่ีความรุนแรง บางครั้ง
อาจใช  contrast  esophagogram เพือ่ตรวจดภูาวะ esophageal หรอื
gastric perforation
การรักษา

การรกัษาลาํดบัแรก คอื การดแูลเรือ่ง airway ในกรณทีีผู่ปวยมภีาวะ
respiratory distress อาจเกดิมาจาก oral, pharyngeal หรอื laryngo-
tracheal injury ซึง่ตองมกีารดูแลเรื่อง airway เปนพิเศษ  เชน อาจใส
endotracheal tube กรณทีีเ่ปน difficult airway อาจใชเปน fiberoptic
evaluation of airway อยางไรกต็ามไมควรใชวธิ ี blind  nasotracheal
intubation เพราะจะทําใหเกดิความเสียหายตอ airway ได ควรใชวธิี
awake oral intubation อาจทําวิธ ีsurgical cricothyrotomy หากไม
สามารถใส oral intubation ได

แมจะไมมขีอบงชีใ้นการใช dexamethasone ในกรณีทีเ่ปน oro-
pharyngeal edema บางตาํรากย็งัแนะนาํใหใช dexamethasone 10 mg
IV (0.6 mg/kg ในเดก็)
Decontamination,  Neutralization และ Dilution

ระหวางการประเมนิเบือ้งตน ควรมกีารปองกนัทัง้ตวัผูปวยและผูดแูล
ผูปวยโดยการนําเสื้อผาของผูปวยทีเ่ปยกออกและลางดวยนํ้าอาจใชสบู
และผาหมเชด็ตัวรวมดวย

หามทาํ gastric decontamination และไมให  activated charcoal
และหามทาํใหอาเจยีนโดยการให ipecac syrup เพราะจะทําใหไดรบัสาร
ผานทาง airway และ GI mucosa อีกคร้ัง

หามใส nasogastric tube (NG tube ) กอนการนําไป endoscope
หากจําเปนตองใสตองใสในขณะทีท่ํา endoscope หามทํา dilution
หรอื neutralization
Fluid Resuscitation

ใหสารน้าํโดยใช crystalloid ทาง peripheral IV ขนาดใหญ เพราะอาจ
จะมีภาวะเลือดออก หรือ third space loss รวมดวย ทําใหเกดิภาวะ
metabolic ผดิปกต ิ หากเกดิภาวะชอ็กแลวประเมนิน้าํในรางกายทาํไดยาก
ควรทํา central venous access เพือ่ประเมนิน้ําในรางกาย  พจิารณาให
calcium ในกรณมี ีsystemic hydrofluoric acid toxicity
Endoscopy

การทาํ endoscope เปนเครือ่งมอืทีส่าํคญัในการใชประเมนิตาํแหนง
และความรนุแรงของ esophagus, stomach, duodenum  ภายหลงั
จากการไดรับสารกดักรอน  ในกรณีทีเ่ปนการไดรบัสารเคมโีดยตัง้ใจหรอื
ตองการทาํรายตวัเองควรจะตองนาํไปตรวจ endoscope เพือ่ประเมนิทนัที
แตหากเปนการไดรบัสารโดยไมตัง้ใจโดยเฉพาะในเดก็ควรประเมนิจาก
ประวัตแิละการตรวจรางกายกอน แลวคอยพิจารณาทํา endoscope
แตอยางไรกต็ามปจจุบนัมกีารแนะนําใหนําไปทํา endoscope  หลงัจาก
ไดรบัสารทัง้ผูใหญและเดก็ในกรณทีีม่อีาการและอาการแสดง เชน stridor
หรอืม ีoropharyngeal  burn

ผูเชีย่วชาญแนะนาํใหทาํ endoscope  ควรทาํภายใน 12 - 24  ชัว่โมง
หลงัไดรบัสารเพือ่ปองกนัการเกดิ iatrogenic perforation

ปจจบุนัไมนยิมให steroid และ prophylactic antibiotics ในกรณ ี
ที่ไดรับสารกัดกรอนทางการกิน สวนการผาตัดหรือ laparotomy
มีขอบงชี้ดังนี้

1. Peritoneal signs หรือ free intraperitoneal air
2. Esophageal  perforation จากการวนิจิฉยัโดย mediastinal

air จาก plain radiographs
3. Large volume ingestion >150 ml
4. Signs of shock
5. Respiratory distress
6. Persistent lactic acidosis, ascites และ pleural fluid

การรักษาในกรณ ีsystemic toxicity
               อตัราการตายจากการไดรบัสารเคมทีีม่ภีาวะดางจะทาํใหเกดิเนือ้ตาย
แตในกรณทีีเ่ปนกรดจะทาํใหเกดิภาวะ metabolic acidosis, hemolysis,
coagulopathy และ renal failure ได  ซึง่บางคร้ังอาจทําใหเกดิ non
cardiogenic pulmonary edema ไดจากภาวะ acute lung injury
ควรรักษาไปตามสาเหตุทีเ่กิด

  5
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การรักษาในกรณีสมัผสัทางตา (ocular exposure)
การไดรบัสารเขาตาจะรุนแรงมากในกรณีทีส่ารเปนดาง  ซึง่จะทําให

เกดิทําลายเนือ้เยื่อตาไดมากกวาและลกึกวา  สวนกรณีทีเ่ปนกรดจะอยู
superficial มากกวา  เนือ่งจากกลไกของกรดจะเกดิ coagulation necrosis
จึงทําใหหยุดการกัดกรอนไดเร็ว

การรกัษาควรลางตาปรมิาณมากๆ  ควรทาํกอนทีจ่ะมาถงึรพ. ถาเปนไปได
สวนระยะเวลาในการลางไมมกีาํหนดเวลาไวชดัเจนโดยทัว่ไปประมาณ 15  นาที
ควรใชเปนสาร isotonic มากกวาน้าํเปลา   เพราะจะทาํใหเกดิ tissue  edema
นอยกวา  หลงัจากลางตาแลวควรวดั pH ดวยกระดาษลติมสั หรอื nitrazine
ควรให pH อยูระหวาง  7.5  ถงึ  8.0  เพราะปกตคิา pH ของตาจะอยูที ่7.4
ในการวัด pH ควรวัดหลงัจากลางตาเปนระยะ เวลาหลายนาท ี หากวดั pH
แลวไมไดอยูในคา 7.5  ถงึ 8.0 ควรจะลางตาซ้าํจนกระทัง่ไดคา pH ทีต่องการ

หลังจากลางตาแลวควรจะทําการตรวจตาซ้ําอีกครั้ ง อาจใช
fluorescein straining เพือ่ดลูกัษณะของ limbus และความลึกของ
cornea ทีส่ญูเสียไป จากน้ันควรนัดพบจกัษแุพทยภายใน 24 ชัว่โมง
การรักษาในกรณีสมัผสัทางผวิหนัง (dermal exposure)

สวนใหญการไดรับสารกดักรอนทีเ่ปนกรด เชน กรดไฮโดรฟลอูอรกิ
จะตอบสนองตอการรกัษาโดยการลางดวยน้าํ  สวนผูปวยทีไ่ดรบัสารทีเ่ปนผง
ควรจะใชวิธีปดฝุนผงออกกอนทีจ่ะทาํการลางดวยน้าํ หากรนุแรงควร
ปรกึษาแพทยเฉพาะทางศลัยกรรม
แบตเตอร่ีชนดิกระดมุ (disc batteries)

แบตเตอรีช่นดิกระดมุเปนสารทีอ่ันตรายชนิดหนึง่ในสหรัฐอเมรกิา
แตละปมผีูปวยทีไ่ดรบัสารนีป้ระมาณ  2,000 คน  สวนใหญเปนเดก็อายนุอยกวา
6 ป แบตเตอรีช่นดิกระดมุจะมสีวนประกอบของซงิค แมงกานสีไดออกไซด
กรดเมอรควิรกิ ซลิเวอรออกไซด หรอืลเิทยีม สวนใหญสามารถผานระบบ
ทางเดนิอาหารได อนัตรายจะเกดิเมือ่แบตเตอรีช่นดินีม้กีารรัว่ซมึเนือ่งจาก
ภายในมสีารทีม่คีณุสมบตัเิปนดางจงึทาํใหเกดิอนัตรายบรเิวณหลอดอาหาร
ไดมากทีส่ดุ แตสวนใหญแบตเตอร ี่ชนิดนี้มักมีขนาดเล็กและสามารถ
เคลื่อนทีผ่านหลอดอาหารไปอยูในกระเพาะอาหารได    ยกเวนวาม ีขนาดเสน
ผานศนูยกลางมากกวา 15-20  มลิลเิมตร

การวนิจิฉยัควรจะ chest and abdomen radiography เพือ่ดู
ตําแหนงของแบตเตอรี ่ถาเขาระบบทางเดนิหายใจจะตองเอาออกโดยการ
bronchoscope ทันที   ถาสามารถผานบริเวณของ gastroesophageal
junction ไปอยูในกระเพาะอาหารไดควรตรวจดวยการ x-ray ใน 24
และ 48 ชัว่โมงเพือ่ใหแนใจวาผาน pylorus ได  หากพบวาแบตเตอรี่
อยูในลาํไสแลวใหตรวจดอูจุจาระวามแีบตเตอรีอ่อกมาหรอืไม หรอืทาํการ
x-ray ซ้ําในเวลา 48 ชัว่โมง
Hydrofluoric Acid

Hydrofluoric  acid เปนกรดออน ใชในอุตสาหกรรมผลิตกระจก
การทาํความสะอาดโลหะและกระบวนการผลติน้าํมนั  อาจจะพบในผลติภณัฑ

ทีใ่ชในบาน คอื น้าํยากาํจดัฝุน แมวาจะเปนกรดออน แตกส็ามารถทาํอนัตราย
ถงึเสยีชวีติได  เนือ่งจากดวยกลไกของกรดชนดินีจ้ะไมไดเกดิ coagulation
necrosis แตจะม ีfree  fluoride  ion  กบั calcium และ magnesium ซึง่ผล
จาก calcium นีท้าํใหเซลลตาย  ความเจบ็ปวดจากการสมัผสัจะไมสมัพนัธกบั
การทาํใหเซลลตาย  โดยเซลลจะเกดิการตายกอนทีจ่ะมอีาการปวดแสดงออกมา
ถาปรมิาณความเขมขนนอยกวา 20% อาการปวดจะแสดงภายใน 24 ชัว่โมง
หลงัสมัผสั   ถาปรมิาณความเขมขน  20%- 50% อาการปวดจะแสดงอาการที่
1 ถงึ 8 ชัว่โมงหลงัสมัผสั  ถาปริมาณความเขมขนมากกวา 50% จะทาํใหมี
อาการปวดทนัท ี แผลจะเปนลักษณะซดีเปนสขีาว แตอาจทาํใหกลายเปนสดีาํ
และเปนเนือ้ตายได  ในกรณีทีร่นุแรงจะทําใหเขาสูกระแสเลอืดเกดิภาวะ
hypocalcemia, hypomagnesemia, hyperkalemia, acidosis และ
ventricular arrhythmias ตามมาได

การรักษากรณีไมรุนแรงจะใชเจล calcium gluconate (ทัว่ไป
จะเรยีก calcium  gel)  หรอื benzalkonium  chloride ทา หรอือาจจะใช
surgical  lubricant ผสมกบั calcium  gluconate ทีเ่ปนผง 3.5 กรมั
ทาเปนระยะเวลา 10-15 นาทจีนหายปวด

หากรนุแรงปานกลางใช  5% calcium gluconate ฉดีเขา intradermal
หากไดรบัสารเขาไปทางการกนิจะทาํใหมโีอกาสเสยีชวีติได   เนือ่งจากจะ

เกดิ hypocalcemia, hypomagnesemia, hyperkalemia หากไดรับ
ทางการกินภายใน 1 ชัว่โมงแนะนําใหใส NG tube และทํา gastric
lavage ดวย normal saline แตหากเกนิ 1.5 ชัว่โมงจะมีโอกาสเกดิ
esophageal และ gastric perforation ไดจากการใส  NG tube lavage
ภายหลงัจากการ lavage แลว อาจให calcium salt ทาง  NG tube
หากไมรูปรมิาณของ hydrofluoric acid ทีก่นิใหสารละลาย 10% calcium
gluconate  300 มิลลลิติร

หากรนุแรงมากใหระวัง hemodynamic  instability โดยการเฝาดู
ภาวะ dysarrhythmias ตรวจดู serum calcium, magnesium,
potassium  และ  sign จาก  ECG  prolong QT จาก hypocalcemia
หรอื tall peak T จาก hyperkalemia

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
1. Bouchard NC, Carter WA. Caustics.  In:Tintinalli J, Stapczynski J,
Ma OJ, Cline D, Cydulka R, Meckler G, editors.Tintinalli’s Emergency
Medicine: A Comprehensive Study Guide, 7 th ed.New York;McGraw-
Hill;2011.Chapter 194.
2. Fulton  JA, Rao RB.Caustics. In:Goldfrank LR,  Flomenbaum NE,
Hoffman RS, Lewin NA, Nelson LS, editors. Goldfrank’s toxicologic
emergencies. 9thed. New York;McGraw-Hill; 2011.p.1405-13.
3. Wax PM, Young A. Caustics.  In: Marx J, Walls R, Hockberger R, Rosen
P, Adams J, editors. Rosen’s emergency medicine: concepts andclinical
practice. 7th ed. China:Mosby/Elsevier; 2010.p. 1989-93.



page 7

Antimalarial Toxicity
พญ. ภทัราภรณ พงศหลอพิศษิฏ*
*แพทยประจําบานสาขาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
อาจารยนายแพทยสหภูมิ  ศรีสุมะ

ยาในกลุม anitimalarial นอกจากจะนาํมาใชในการรกัษามาลาเรยีแลว
ยงัมทีีใ่ชในการรักษาโรคขอและรูมาตซิัม่อีกดวย  จงึอาจพบผลขางเคยีง
จากการใชยาในกลุมนีไ้ด ในบทความนีจ้ะขอกลาวถงึ ยา antimalarial
ทีเ่ปน quinoline derivatives ซึง่ใชบอยในเวชปฏิบตัไิดแก  quinine
และ chloroquine
1. Quinine

เปนสารทีส่กดัจากเปลอืกไมตน cinchona เปนสารตวัแรกทีใ่ชรกัษา
มาลาเรยีไดผล ยงัสามารถใชลดไข แกปวด  ลดการหดเกรง็ของกลามเนือ้
(curare-like action) กระตุนใหเกิดการหลัง่ oxytocin และลดอาการ
ใจสั่นได
คณุสมบัตทิางเภสชัวทิยา :

- Quinine สามารถจบักบัโปรตนีไดด ี(protein biding 93%) โดยเฉพาะ
ภาวะเปนดาง

- มีคาครึง่ชีวติ 9-15 ชัว่โมง
- ขับทางปสสาวะ 20% โดยเฉพาะในภาวะเปนกรด
- มีคาการกระจายตวัสูง (high volume of distribution, Vd)
-   สามารถเมตาบอลซิมึผานทาง ตบั ไต และกลามเนือ้ไดในหลายกลไก
- ขับผานทางรก และน้ํานมได

ผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด
1)  Class IA antidysrhythmics
-ยบัยัง้ sodium channel : ทําให QRS complex กวางขึน้
-ยบัยัง้ potassium channel : ทาํให QT interval ยาวขึน้ ทาํใหเกดิ

torsades de pointes ได

รูปที่ 1  รูปโครงสรางของ quinine

 ที่มา: Holstege CP, Eldridge DL, Rowden AK. ECG Manifestations:The Poisoned Patient.
 Emerg Med Clin N Am 2006;24:159–177.

ที่มา: Barry JD.Antimalarials.In:Goldfrank LR, Flomenbaum NE, Hoffman RS, Lewin NA,
Nelson LS, editors. Goldfrank’s toxicologic emergencies.9thed.New York;McGraw-Hill;
2011.p.849-55.

ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธของวงจรการเกิด action potential
ของเซลลกับ ECG เสนประแสดงการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการยับย้ัง
sodium channel สวนเสนทบึแสดงการเปลีย่นแปลงเมือ่ potassium
channel ถูกยับย้ัง

รูปที่ 3 แสดง 12 lead ECG ที่มี QT prolongation หลังไดรับ
hydroxychloroquine

 ที่มา: Holstege CP, Eldridge DL, Rowden AK. ECG Manifestations:The Poisoned Patient.
 Emerg Med Clin N Am 2006;24:159–177.



page P&D Information Bulletin / Vol. 21 No. 3, 20138

2) ยบัยัง้ adrenergic effect ไดใน quinine toxicity ทําใหเกดิ
ภาวะความดันโลหิตต่ํา
ผลตอระบบตอมไรทอและเมตาโบลิซึม

มีผลทําใหเกิดภาวะ hypoglycemia คลายกับการไดยากลุม
sulfonylurea แลวกระตุนการหลัง่ insulin โดยไปยบัยัง้ ATP-sensitive
potassium channel ของ pancreatic cells โดยเพิม่ความเสีย่งในผูปวย
ทีไ่ดรบั quinine ทางหลอดเลอืดดาํในขนาดสงู ไดรบัยาเกนิขนาดและมี
ภาวะเครยีดตางๆ เชน เปนมาลาเรยี ตัง้ครรภ  ขาดสารอาหาร ดืม่สรุา เปนตน
ผลตอระบบการไดยิน

ทาํใหเกดิภาวะเสนประสาทสมองคูที ่8 เสือ่ม (sensory neural hearing
loss-eight nerve dysfunction) กลไกการเกิดเปนไดจากหลายสาเหตุ
โดยหลกัๆเชือ่วาเกดิจากการยบัยัง้ potassium channel อาจมผีลทําให
เกิดอาการบานหมนุดวย
ผลตอระบบการมองเห็น

มผีลโดยตรงตอจอประสาทตา ทาํใหเกดิจอประสาทตาเสือ่ม ผูปวยจะมี
อาการมองไมชดั ลานสายตาแคบลง มองเหน็ภาพซอน จนถงึตาบอดได
อาการและอาการแสดง

อาการ cinchonism เปนลกัษณะอาการเฉพาะทีเ่กดิหลงัจากไดรบัยานี้
พบไดแมในผูทีไ่ดรับอยูใน therapeutic doses  โดยจะมีอาการคลืน่ไส
อาเจยีน ทองเสยี ปวดทอง ปวดหวั บานหมนุ  การเกรง็ของกลามเนือ้ (dystonia)
เปนลม หวัใจเตนเรว็ ไดยนิเสยีงในห ู(tinnitus) การไดยนิลดลง

อาการทีบ่งบอกถงึภาวะเปนพษินอกจากอาจมอีาการ cinchonism
แลวยังอาจมีอาการมองเห็นผิดปกติ ภายในเวลาเปนชั่วโมงรวมดวย
อาการทีเ่ปนพิษรุนแรงและอาจถึงแกชีวติ คือ อาการทางระบบหัวใจ
เชน ภาวะช็อค หวัใจเตนผดิจงัหวะ ภาวะหายใจลมเหลว ซึม ไตวาย

เนือ่งจากม ีtherapeutic  range แคบจงึอาจเกดิปญหา toxicity ไดงาย
ระดับ serum quinine concentrations สําหรับรักษา falciparum

malaria คอื 5 ถงึ 15 ug/mL สวนปริมาณยาทีไ่ดรับทางการกนิ
ทีท่ําใหถงึแกชวีติไดคือ 8 ug

ความเปนพิษขึ้ นอยู กับระดับยาในรางกายโดยเฉพาะสวนที่
ไมจบักบัโปรตีนเทาน้ันทีจ่ะทําใหเกิด toxic effects โดยระดับยาที่

มากกวา 5  ug/mL ทําใหเกดิ cinchonism
มากกวา 10 ug/mL ทําใหเกดิ visual impairment
มากกวา 15 ug/mL ทําใหเกดิ cardiac dysrhythmias
มากกวา 22 ug/mL ทําใหถงึแกชีวติได

ภาวะ hypersensitivity reaction จาก antiquinine หรอื
antiquinine hapten antibodies cross reacting กับ membrane
glycoproteins ทําใหเกดิหลอดลมขนาดเลก็ตบี  อาการทางผวิหนัง
เชน ลมพิษ ผื่นแพแสง อาการทางระบบเลือดมักพบไดนอย เชน
thrombocytopenia, agranulocytosis, MAHA และ DIC สวนภาวะ
hemolysis มกัเกดิในผูปวยทีเ่ปน G6PD deficiency สวนการเกดิ
hepatitis hypersensitivity reaction, ARDS และ sepsis-like
syndrome มรีายงานวาพบไดเชนกนั
การวนิิจฉัยภาวะเปนพษิจาก quinine

ตรวจปสสาวะโดยใช thin-layer chromatography มีความไวทีด่ี
หรอืการตรวจ quinine immunoassay techniques สําหรบัการตรวจ
quantitative serum testing ไมสามารถตรวจไดเรว็และยงัไมไดใชกนั
ทั่วไปในปจจุบัน
การรักษาภาวะเปนพษิจาก quinine

1) ทําใหอาเจยีน ไมแนะนํา โดยสวนใหญผูปวยมักมีอาการคล่ืนไส
อาเจยีนอยูแลว

2) การลางทอง พจิารณาทาํในกรณพีึง่กนิเขาไปใน 30-60 นาท ีหรือกรณี
ที่มีภาวะเปนพิษที่ทําใหอันตรายถึงชีวิต โดยที่ผูปวยยังไมไดอาเจียน
มากอนหนา

รูปที่ 4 ภาพ A :แสดงความผิดปกติของ optic dise ในผูปวยที่ไดรับการรกัษาดวย hydroxychloroquine เพื่อรักษา rheumatoid arthritis
มีลักษณะเปน Bull’ s eye.  ภาพ B: แสดง fluorescent angiography เพื่อใหเห็นบริเวณที่เสีย pigment ชัดขึ้น
 ที่มา: Holstege CP, Eldridge DL, Rowden AK. ECG Manifestations:The Poisoned Patient. Emerg Med Clin N Am 2006;24:159–177.
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3) การให activated charcoal แนะนาํใหทาํ  เนือ่งจากลดการดดูซมึได
และลด enteroenteric circulationได โดยแนะนาํให activated charcoal
1-2 g/kg จากนัน้ตามดวย activated charcoal 0.5 g/kg ทกุ 4-6 ชัว่โมง
อกีประมาณ 4 ครัง้

4) การลางไต (hemoperfusion/hemodialysis) ไมแนะนาํ เนือ่งจาก
มปีระโยชนในการชวยขจดัสารพิษนอย (high Vd และ high protein
bound)

5)  การดูแลทัว่ไปทีแ่นะนําใหทําไดแก การให oxygen   การตดิตาม
คลื่นไฟฟาหัวใจ และสัญญาณชีพ การใหสารน้ําทางหลอดเลือด
การติดตามคานํ้าตาลในเลือด

6) การรักษากรณีมีพิษตอระบบหวัใจและหลอดเลอืด
6.1 Prolonged QRS ควรรกัษาดวย sodium  bicarbonate โดยให

serum pH ที ่7.45- 7.50  (เหมอืนการรักษา  tricyclic antidepressant
เกิดขนาด)

6.2 ระหวางการให hypertonic sodium bicarbonate ควรระวงั
ภาวะ hypokalemia เนื่องจากภาวะน้ีอาจทําใหมีผลในการยับยั้ง
potassium channel และเพิม่ภาวะเสีย่งตอภาวะ torsade de pointes ได

6.3 ภาวะ torsades de pointes รกัษาโดยให  magnesium และ
potassium นอกจากนีค้วรใช overdrive pacing

6.4 Class IA, IC, or III antidysrhythmics และยาทีม่คีณุสมบตั ิ
ในการยบัยัง้ sodium channel และ/หรอื potassium channel ไมควร
นํามาใช

6.5 Type I B  antidysrhythmics เชน  lidocaine มรีายงานวา
ใชแลวไดผลดี

6.6 ภาวะชอ็กที่ไมตอบสนองตอการใหสารนํ้าทางหลอดเลอืดดํา
ควรให vasopressors

7) ควรตรวจจอประสาทตา ลานสายตา และตรวจตาบอดสี
ในผูปวยทุกราย หากพบวามีภาวะจอประสาทตาผิดปกติ ในขณะนี้
ยงัไมมีการรักษาเฉพาะ มรีายงานเรือ่งการใช hyperbaric oxygen
แตยังไมเปนที่แนะนําใหใชทั่วไป

8) การรักษาภาวะน้ําตาลต่ํา โดยใหสารละลาย dextrose ทาง
หลอดเลือดดํา ในกรณีรายที่ใหสารน้ําแลวยังไมสามารถแกไขได
พจิารณาให octreotideโดยให 50 ug ใตชัน้ผวิหนัง (SC) ทกุ 6 ชัว่โมง

2. Chloroquine & Hydroxychloroquine
Chloroquine ใชในการรกัษาและปองกนัมาลาเรยี การทดลองในสตัว

พบวา chloroquine มีโอกาสเกดิพิษไดมากกวา hydroxychloroquine
2-3 เทา hydroxychloroquine นิยมใชเปน antiinflammatory agent
ในการรกัษาโรคขออกัเสบรมูาตอยด และโรค SLE มคีณุสมบตัใินการรกัษา
และคณุสมบตัทิางเภสชัวทิยา รวมถงึภาวะพษิเหมอืนกนักบั chloroquine

คณุสมบัตทิางเภสชัวทิยา :
-ดูดซึมไดดีทางลําไส
-กระจายตัวไดในหลายอวัยวะ โดยเฉพาะตับ ไต ปอด และ

เม็ดเลือดแดง
-มกีารกระจายตัวจากเลอืดไปสูสวนตางๆชา จึงอาจทําใหมรีะดบั

ยาสูงในเลือดชวงหลังจากกินเขาไป
-มกีารกระจายตัวสูง (high Vd) และสามารถจบักบัโปรตีนไดดี
-มคีาครึง่ชีวติ 40-55 วนั
-ขบัทางปสสาวะ 55%
-ระดับยาในเลือดที่สูงมีความสัมพันธกับภาวะเปนพิษตอระบบ

หัวใจและการหายใจ

ทีม่า: Barry JD.Antimalarials.In:Goldfrank LR, Flomenbaum NE, Hoffman RS, Lewin NA,
Nelson LS, editors. Goldfrank’s toxicologic emergencies.9thed.New York;McGraw-Hill;
2011.p.849-55.

รปูที ่5 แสดงโครงสรางของ chloroquine และ hydroxychloroquine

อาการและอาการแสดง
โดยสวนใหญมกัเกดิอาการทางตามากกวา  ภาวะเปนพษิเฉยีบพลนั

เนือ่งจากมี therapeutic range แคบ จึงอาจเกดิปญหา toxicityได
มกัเกดิอาการหลงักนิ 1-3 ชัว่โมง มกัไมพบอาการ cinchonism แตอาการ
ทีเ่ปนลักษณะเฉพาะของ chlroquine คอื กดการหายใจอาการทางระบบ
หวัใจและหลอดเลอืดเหมือนกบัผลของ quinine โดยเฉพาะพบภาวะ
ความดันโลหิตต่ําไดบอย รวมถึงภาวะ hypokalemia ซึ่งเกิดจาก
potassium shift เขาสู intracellular

ภาวะเปนพิษจาก chloroquine รุนแรงมักพบในผูใหญกินยา
มากกวา  5 g โดยจะพบความดนัโลหิต  systolic <  80 mmHg และ
QRS duration มากกวา 120 milliseconds  ภาวะ ventricular
fibrillation และ hypokalemia ในภาวะเปนพิษรุนแรงนีจ้ะพบระดบั
ความเขมขนยามากกวา  25 umol/L (8 ug/mL)
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อาการแสดงทางระบบประสาทมักพบอาการ ซึม เวียนศีรษะ
ปวดหวัและชักได รวมถึงพบ myopathy, neuropathy และ cardio-
myopathy ไดดวย

  จาการทางผวิหนังและภาวะแพ (hypersensitivity reactions)

คลายกบัทีพ่บใน quinine  toxicity จอประสาทตาเสือ่มเปนอาการทีพ่บ

บอยทีส่ดุ  โดยจะพบลกัษณะเฉพาะจากการสองตรวจ fundus คอื

Bull’s eye lesion  มกัเปนรุนแรงและไมสามารถหายกลบัเปนปกติได

พบรวมกับภาวะประสาทหูเสือ่ม โดยมักพบในผูที่ไดรับยาเปนเวลานาน

การรักษาภาวะเปนพษิจาก quinine

1) การดูแลทัว่ไปและการรักษาประคบัประคอง ถือเปนการรักษา

ทีจ่ําเปน พจิารณาใสทอชวยหายใจและเครือ่งชวยหายใจแตเน่ินๆ

   2) ไมควรใช barbiturates (thiopental)

3) Epinephrine เปน vasopressor ทีแ่นะนําใหใช (แตระวังถาให

ในปรมิาณทีส่งูเพราะเพิม่การเกิด hypokalemiaได)

4) การลางทอง พิจารณาทําในกรณีพ่ึงกินเขาไป หรอื กรณีที่มภีาวะ

เปนพิษที่ทําใหอันตรายถึงชีวิต

5)  การให activated charcoal แนะนาํใหทาํเนือ่งจากลดการดดูซมึได

6) ยงัไมมขีอมลูวาการ enhanced elimination เชน hemodialysis

นั้นมีประโยชน

7) การให high-dose diazepam therapy คอืให 2 mg/kg IV
ในเวลามากกวา 30 นาท ี ตามดวย 1 ถงึ 2 mg/kg/day อีก 2- 4 วนั
แนะนําใหใชในภาวะเปนพิษรุนแรง มีประโยชนในแงลดการชัก
ลดการเกิดภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ คุณสมบัติในการตานฤทธิ์ของ
chloroquine และลดการเกดิ vasodilation

8) การใช  sodium bicarbonate ในการแก ไขภาวะ QRS
prolongation ยงัไมไดขอสรปุวาสมควรใชหรอืไม

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
1. Barry JD. Antimalarials. In:Goldfrank LR, Flomenbaum NE,
Hoffman RS, Lewin NA, Nelson LS, editors. Goldfrank’s toxicologic
emergencies. 9thed. New York;McGraw-Hill; 2011.p.849-55.
2. Holstege CP, Eldridge DL, Rowden AK. ECG  Manifestations :
The Poisoned Patient. Emerg Med Clin N Am 2006;24:159–77.

10
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1. Chu J.Antimigraine medication. In:Goldfrank LR, Flomenbaum NE, Hoffman RS, Lewin NA, Nelson LS, editors.
Goldfrank’s toxicologic emergencies. 9thed. New York;McGraw-Hill; 2011.p.763-8.
2 .Bonowitz NL. Ergot  derivatives. In:Olson KR.Poisoning and Drug Overdose. 4th ed. Singapore;McGraw-Hill; 2004.p.189-90.
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ภาวะ ergotism คอือะไร
Ergotism เปนลักษณะของกลุมอาการทีเ่กดิจากภาวะทีม่ีปริมาณ

ของสาร ergot alkaloid ในรางกายทีม่ากเกินไป ซึง่จะมอีาการของ
อวยัวะตางๆเกิดการขาดเลอืด เชน แขนและขาเกดิภาวะขาดเลอืด จะมี
อาการ เชน ปวดตามบรเิวณแขนขา มลีกัษณะสแีดงคล้าํบรเิวณ ปลายมอื
ปลายเทา  บางรายทีอ่าการรนุแรงอาจมภีาวะ gangrene  ทีแ่ขนและขาได
นอกจากนีย้งัอาจพบวามอีาการทางระบบประสาท เชน ปวดศรีษะ คลืน่ไส
อาเจยีน มภีาวะ hallucination, delirium, ภาวะสมองขาดเลอืด, ภาวะชกั
ซึง่จะเรยีกภาวะนีว้า “convulsive ergotism” และอาจพบวามีภาวะ
ขาดเลือดที่ เสนเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะสําคัญตางๆในรางกาย เชน
coronary, renal, cerebral, ophthalmic, mesenteric vasculature
ในบางคร้ังอาจพบภาวะ bradycardia รวมดวย
ภาวะ ergotism ตองวนิจิฉยัแยกจากโรคใดบาง

โดยโรคที่ตองวินิจฉัยแยกโรคในผูปวยรายน้ีไดแกภาวะ acute
arterial embolism
ยาทีท่ําใหเกดิกลุมอาการ ergotism

ยาทีท่าํใหเกดิอาการของภาวะ ergotism ไดแก ยาในกลุมของ ergot
alkaloid แบงไดเปน 3 กลุม ไดแก amino acid  alkaloids (ergotamine,

ผูปวยหญิงอาย ุ40 ป  อาชีพรับจาง ภมูิลําเนาจงัหวัดกรุงเทพ
อาการสําคญั: ปวดมอืขางซาย 3 วนักอน มาโรงพยาบาล
ประวตัปิจจบุนั: ผูปวยมีโรคประจําตวัเปน symptomatic HIV กินยา indinavir (800) คร้ังละ 1 เมด็ วนัละ 2 ครัง้ มานาน 10 ป

1 อาทติยกอนมาโรงพยาบาล ผูปวยมอีาการปวดศรีษะ จงึไปพบแพทยไดรับวินิจฉยัวาเปนไมเกรน ไดรับยา Cafergot 

มากินคร้ังละ 1 เม็ด วนัละ 2 คร้ัง กนิตอเนือ่งกนัมา 5 วนั
3 วันกอนมาโรงพยาบาล ผูปวยเริ่มมอีาการปวดและรูสึกชาที่นิ้วมือขางซาย ตอมาอาการปวดและชาเปนมากขึ้นเรือ่ยๆ

ลามมาถึงขอมือรวมกบัมือเริ่มมสีีคล้ํา จึงไดมาโรงพยาบาล
ตรวจรางกาย: A Thai woman, good consciousness, not pale, no jaundice
Vital Signs: T 37 oC, BP 120/80 mmHg, PR 80/min, RR 18/min
Heart: Regular, normal S1S2, no murmur
Lung: Clear
Abdomen: Soft, not tender, no organomegaly, normal bowel sound
Extremities: Pain and swelling with purplish at Lt hand, radial pulse can’t  palpable, capillary refill prolong > 3 sec

ในผูปวยรายนีม้าโรงพยาบาลดวยอาการปวดชานิว้มือ รวมกบัคลําชพีจรที่ radial pulse ไมได จงึนกึถึงภาวะ ergotism อกีทัง้
ยงัมปีระวตัใินการใชยา indinavir รวมกบั  ergotamine อธบิายกลไกการเกดิโรคได

พญ.พลอยไพลิน   รัตนสัญญา*
*แพทยประจําบานตอยอดอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ศาสตราจารยนายแพทยวนิัย วนานุกูล

ToxCase  Conference
ภาวะมอืเทาขาดเลอืดเฉยีบพลนั

ergotoxine),  dihydrogenated amino acid alkaloids,  amine alkaloids
สาํหรบัยา ergotamine ทีม่จีาํหนายในประเทศไทย มกัเปนสตูรผสม

ของยา ergotamine 1 mg และ caffeine 100 mg ซึง่ใชรกัษาภาวะไมเกรน
ยาสตูรนีม้หีลายยีห่อ ไดแก Cafergot, Avamigran, Degran,
Migana, Polygot,  Tofagotและสตูร  ergotamine ผสมกบัยาอืน่
เชน  Neuramizoneรวมทัง้ยาเดีย่ว คอื Ergosia

ในผูปวยรายนีส้าเหตเุกดิจากยา ergotamine ซึง่จดัอยูในกลุมของ
ergot alkaloid คุณสมบตัิทางเภสัชจลนศาสตรของยา ergotamine
นัน้จะดดูซมึไดไมดี หากใหยาทางการกนิและมี first pass hepatic
metabolism ทําใหมคีา bioavalability ทีล่ดลง  จากนัน้จะไป metabolism
ทีต่บัโดย CYP450 3A4 และขบัออกทางน้ําดี

การออกฤทธิจ์ะมผีลตอ central และ peripheral effect ดงัตารางที ่1
สาร ergotamine ในสมองจะไปกระตุน serotonergic receptor

ยบัยัง้  serotonin  reuptake และทาํใหเกดิ central  sympatholytic  action
การออกฤทธิใ์นสวนของ peripheral ของ ergotamine นัน้ จะทําใหเกดิ
peripheral vasoconstriction เนือ่งจากเปนฤทธิข์อง alpha adrenergic
antagonists
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กลไกการเกิดพิษของภาวะนี้เปนอยางไร
ในผูปวยรายนีไ้มไดกนิยา ergotamine  เกนิขนาด  แลวเพราะเหตใุด

 จงึทําใหเกดิภาวะ ergotism ในผูปวยรายนีไ้ด เนือ่งจากในผูปวยรายน้ี
เกดิปญหาจาก drug interaction ระหวาง  ergotamine  และ indinavir
ซึง่แมกิน ergotamine ในระดบัการรักษาปกตกิ็ทําใหเกดิการเปนพิษ
จากภาวะนีไ้ด เนือ่งจาก metabolism ของ ergotamine ผานตบั โดยอาศยั
CYP450 3A4  สวน indinavir นัน้ เปนยา antiretroviral ชนดิ protease
inhibitor ซึง่จะไปยบัยัง้การทาํงานของ CYP450 3A4 (CYP3A4 inhibitor)
ดงันัน้จงึทําให  ergotamine  ไมสามารถทีจ่ะ metabolism ได ทําใหมี
ergotamine สะสมในรางกายจนเกดิความเปนพิษได แมจะไมไดกินยา
เกนิขนาด  โดยสรุปภาวะ ergotism ทีเ่กดิขึน้ไมจําเปนจะตองเกดิจาก
การกินยา ergot alkaloid เกนิขนาดแตเพยีงอยางเดียวยังสามารถ
เกิดความเปนพิษไดถึงแมจะใชยาในขนาดที่ ใช ในการรักษาปกติ
ดงันัน้หากใชยาในกลุม ergot  alkaloid รวมกบัยาในกลุมทีเ่ปน CYP3A4
inhibitor ตัวใดกไ็ด จะเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดภาวะ ergotism
ซึง่ไดแกยาดังตารางที ่ 2
การรักษาผูปวยภาวะ ergotism

สิง่ทีส่าํคญัเปนอนัดบัแรกในผูปวยรายนี ้ คอื การหยดุยาทีเ่ปนสาเหต ุ
ทัง้ 2 ตวั ไดแก  ergotamine  และ indinavir หลงัจากนัน้จะใหการรักษา
ตามลําดับดังนี้

1. Stabilize และ resuscitation ผูปวย: ใหการดูแล airway,
breathing, circulation ใหเหมาะสม ในผูปวยรายนีไ้ดให IV fluid
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supplementation ตามเหมาะสม
2. GI decontamination: การทํา NG lavage และ activated

charcoal ในผูปวยรายนี้ ไมมีข อบงชี้  เนื่ องจากไมไดกินยามา
เกนิขนาดและระยะเวลาในการไดรับยามานานเกนิ 1 ชัว่โมง

3.  Specific  management: อาการทีเ่กดิจาก peripheral effect
จากภาวะ vasospasm หากไมใหการรกัษาจะเกิดภาวะ ischemia เกดิ
gangrene และอาจทําใหผูปวยสูญเสียอวัยวะเกิดความพิการได
ในกรณีนีถ้ือวามีภาวะ ergotism ทีรุ่นแรง คือ ไมสามารถคลําชีพจรได
และมือมีสีแดงคลํ้า  ดังนัน้ จงึตองการรกัษาโดยใหยากลุม vasodilator
ระหวางใหควรระมดัระวังภาวะ hypotension ทีจ่ะเกดิขึน้ดวย (*ยกเวน
ในกรณีบางรายทีม่ีปญหา pseudohypotension เกิด peripheral
vasoconstriction ไมสามารถคลําชพีจรที ่brachial และ radial artery
ได รวมกับไมมีภาวะอาการรูสติเปลี่ยนแปลงและปสสาวะออกดี
ในกรณีนีถ้ึงแมจะวัดความดันโลหติต่ํากย็ังสามารถให vasodilator ได
เนือ่งจากไมใชภาวะ hypotension ทีแ่ทจรงิ)

Sodium nitroprusside เปนยาตวัแรกทีแ่นะนาํใหใช โดยจะเริม่
ใหขนาด 1-2 mcg/kg/minute  หากอาการของอวยัวะขาดเลอืดไมดขีึน้ เชน
อาการปวด ชา สีผิวหรือชีพจรที่อวัยวะสวนปลายไมสามารถคลาํได
สามารถปรบัระดบัยาเพิม่ขึน้ไดโดยใหไมเกนิ 10 mcg/kg/minute เพื่อลด
ความเสีย่งทีจ่ะเกดิภาวะ cyanide  toxicity   หากอาการดขีึน้สามารถปรบัลด
ขนาดยาลงได ในระหวางการใหยาตองหอขวดยาและสายทีใ่หยาดวยถุง
หรอืกระดาษทบึเพือ่ปองกนัไมใหโดนแสง หากอาการอวยัวะขาดเลอืดดขีึน้
สามารถปรับลดขนาดยาลงมาได หากอาการยังไมดีขึ้นสามารถใชยา
nitroglycerine หรือ calcium channel  blocker เชน nifedipine
รวมดวยได 

นอกจากนีย้งัพจิารณาให thrombolytic agent เชน heparin เพือ่
ปองกนัการเกดิ clot  formation โดยจะใหขนาด  5,000 units IV  หลงัจากนัน้
ใหตอดวยขนาด 1,000 units/hr จนกระทัง่คา APTT 2 เทา ของคาปกติ

ผูปวยรายนี้หลังจากรับผูปวยไวในโรงพยาบาล ไดทําการหยุดยา
ergotamine และ indinavir ใหยา sodium nitroprusside รวมกบัให
heparin อาการปวด และมอืทีค่ล้ําคอยๆดขีึน้ จนหายเปนปกติ

Allopurinol Clarithromycin Fluconazole Itraconazole Ritonavir
Amiodarone Cyclosporine Fluoxetine Ketoconazole Saquinavir
Amprenavir Darunavir Fosamprenavir Lapatinib Tamoxifen
Aprepitant Dasatinib Grapefruit juice Nefezodone Verapamil
Atrazanavir Delavirdine Imatinib Nelfinavir Voriconazole
Chloramphenicol Diltiazem Indinavir Nifedipine
Cimitidine Erythromycin Isoniazid Posaconazole

ตารางที่ 2 แสดงรายชื่อยาที่มีผล CYP3A4 inhibitor
 (เอกสารประกอบการเรยีบเรยีงอยูทีห่นา10)

ตารางที่ 1 อาการแสดงของภาวะ ergotism

Central effect Peripheral effect
Agitation Angina
Cerebrovascular  ischemia Bradycardia
Hallucination Gangrene
Headaches Hemorrhagic  vesiculations
Miosis (fixed) and skin bullae
Nausea Mesenteric infarction
Seizures Myocardial infarction
Twitching (facial) Renal infarction
Vomiting

ทีม่า: Barry JD.Antimalarials.In:Goldfrank LR, Flomenbaum NE, Hoffman RS, Lewin NA,
Nelson LS, editors. Goldfrank’s toxicologic emergencies.9thed.New York;McGraw-Hill;
2011.p.849-55.


