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กิจกรรมของศูนยฯ
(เปดบริการ 24 ชั่วโมง)
1. ให บ ริ ก ารทางการแพทย เ กี่ ยวกั บ ข อ มู ลทาง
ดานพิษวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก วิธีวินิจฉัย รักษา
ผู ปวยที่ มี ภาวะเป นพิ ษจากยาและสารเคมี แก แพทย
บุ คลากรทางการแพทย และประชาชนทั่ ว ไป ทั้ งทาง
โทรศัพท โทรสาร จดหมาย และ Internet
2. ใหบริการค นข อมูลเกี่ ยวกับยา สารเคมีที่ ใชใน
โรงงานอุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม และในบานเรือน จาก
ฐานขอมูลที่มอี ยู สําหรับรายละเอียดของฐานขอมูลที่มี
ติดตอไดกับเจาหนาที่ของศูนยฯ
3. ใหคําแนะนําตรวจวิ เคราะหทางห องปฏิบัติ การ
ตรวจหาสารพิษ โลหะหนัก รวมทัง้ การวัดระดับยาในเลือด
4. ใหการรักษาและรับโอนยายผู ปวยภาวะเปนพิษ
ที่ มี อาการหนั ก หรื อมี ป ญหาซั บซ อน หรื อต องได รั บ
ยาตานพิษ
5. จั ด ทํา จุ ลสารพิ ษ วิ ทยา (Poison and Drug
Information Bulletin) เพื่ อ เผยแพร ข อมู ลทางด าน
พิษวิทยาและเภสัชวิทยาทุก 3 เดือน ทานที่สนใจสมัคร
สมาชิก ติดตอไดที่ศูนยฯ
บรรณาธิ การ
ศาสตราจารยนายแพทยวินัย วนานุกูล
กองบรรณาธิการ
ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสุชัย สุเทพารักษ
ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงสาทริยา ตระกูลศรีชัย
อาจารยนายแพทยสหภูมิ ศรีสุมะ
พันตรีนายแพทยกิติศักดิ์ แสนประเสริฐ
จารุวรรณ ศรีอาภา
อัจฉรา ทองภู
สุนันท วงศวิศวะกร
ภาณี ฤทธิเลิศ
ริตราภรณ จันเขียว
อัญรินทร วีรวัฒนธีระ
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ภาวะหัวใจหยุดเตนในผูป ว ยทีไ่ ดรบั สารพิษ
แพทยหญิงพลอยไพลิน รัตนสัญญา*

*แพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล

ศาสตราจารยนายแพทยวนิ ัย วนานุกลู
ภาวะหัวใจหยุดเตนทีม่ สี าเหตุจากการไดรบั สารพิษ เปนภาวะทีพ่ บ
ไดบอย และมีขอสงสัยเกี่ยวกับความสําคัญของการรักษาที่ มุงเนน
การรักษาไปทีก่ ารใหยาตานพิษซึง่ ไมใชสิ่งทีถ่ ูกตอง ดังนัน้ ทางสมาคม
โรคหัวใจแหงอเมริกา (American Heart Association) จึงไดคน ควา
รวบรวมขอมูลแนวทางการรักษาผูปว ยที่มีภาวะหัวใจหยุดเตนจากการ
รับสารพิษ โดยอางอิงตามแนวทางของการชวยเหลือกูช ีพทัง้ ขัน้ พืน้ ฐาน
(basic life support, BLS) และขัน้ สูง (advanced cardiac life support,
ACLS) ของสมาคมโรคหัวใจแหงอเมริกา ทีเ่ ผยแพรในป ค.ศ.2010
ในสวนของการใหยาตานพิษนั้น เนื่องจากยังไมมีงานวิจัยในมนุษยที่
เกีย่ วของกับเรือ่ งนี้โดยตรง ดังนัน้ การใหคําแนะนําในการดูแลรักษา
จึงอาศัยความเห็นของผูเชี่ยวชาญเปนสวนใหญ
เมื่อใหการกูชีพแลวผูปวยกลับมามีหัวใจเตน หรือคลําไดชีพจร
ให รีบปรึ กษาผู เชี่ ย วชาญทางพิษวิ ทยา เพื่ อ ให การรักษาที่ จําเพาะ
เจาะจงตอไป
การประเมินขัน้ แรกในผูป วยทีไ่ ดรับสารพิษทีม่ ีอาการรุนแรง
1. เริ่มตนดวยการดูแลแกไขปญหาทางเดินหายใจ การหายใจ
และระบบไหลเวี ยนโลหิ ต ร วมกั บประเมิ นอาการตามระบบอื่ นๆ
อยางรวดเร็ว เนือ่ งจากพบวาผูป ว ยทีไ่ ดรบั สารพิษอาการจะทรุดลงอยาง
รวดเร็วได
2. ในเรือ่ งการทํา GI decontamination เชน NG lavage และ
whole bowel irrigation ทางสมาคมโรคหัวใจแหงอเมริกาใหความ
เห็ นว ามี ความสําคั ญน อยในการรั กษาผู ป วยที่ อ ยู ใ นระดั บ รุ นแรง
แตสําหรับการใหผงถานกัมมันต (activated charcoal) นัน้ ควรใหโดย
เฉพาะในรายที่กินสารที่มีความรุนแรงและอาจทําใหเสียชีวิตได แตมี
ขอหามใหผงถานกัมมันต ไดแก ผูป ว ยทีไ่ ดรบั สารกัดกรอนที่เปน กรด/
ดาง โลหะ และสารประกอบกลุม hydrocarbon

- กรณีผปู ว ยไมมภี าวะหัวใจหยุดเตน มีแตปญหากดการหายใจ
ควรใหการรักษาดังตอไปนี้
1. ใหชว ยหายใจ โดยวิธี bag mask ventilation หลังจากนัน้
ให naloxone หากไมตอบสนองตอการให naloxone ควรพิจารณา
ใสทอ ชวยหายใจ (class I, LOE A)
2. พิจารณาให naloxone ซึง่ เปนยาตานพิษในภาวะ opioid
overdose โดยเริม่ ใหในขนาด 0.04-0.4 มิลลิกรัม หากไมตอบสนอง
สามารถเพิม่ ขนาดยาเปน 2 เทาจนถึงขนาด 2 มิลลิกรัม โดยสามารถให
naloxone ไดทั้ งทางหลอดเลือดดํา (intravenous), การฉีดยาเข า
กลามเนือ้ (intramuscular) หรือใสทางทอชวยหายใจ ยา naloxone
ออกฤทธิภ์ ายใน 2-3 นาที โดยระยะเวลาการออกฤทธิป์ ระมาณ 45-70
นาที ดังนัน้ ในผูป ว ยทีก่ ารหายใจกลับมาเปนปกติหลังจากได naloxone
ควรตองเฝาระวังการหายใจอยางใกลชดิ เพราะอาจมีกดการหายใจกลับ
มาเปนใหมเนือ่ งจาก naloxone หมดฤทธิ์ ในระหวางการให naloxone
อาจมีภาวะอันไมพึงประสงคไดแกภาวะ opioid withdrawal ได

ภาวะยากลุม Benzodiazepines เปนพิษ
- กรณีผู ป วยมีภาวะหั วใจหยุ ดเต น ไมมีข อบงชี้ ในการให ยา
ตานพิษ คือ flumazenil ในระหวางการ CPR ใหการรักษาตามแนวทาง
BLS & ACLS
- กรณีผปู ว ยไมมภี าวะหัวใจหยุดเตน จะให flumazenil เมือ่ มี
ขอบงชี้ คือ เมือ่ เกิดภาวะกดการหายใจในกรณีทเี่ กิดจากการใชยากลุม
benzodiazepines เกินขนาดในระหวางการทําหัตถการ
ขอหามใช
- ผูปวยที่มีภาวะซึมโดยไมทราบสาเหตุที่แนชัด
- ผูป ว ยทีม่ ภี าวะติดยากลุม benzodiazepines
- ผู ป วยที่ กิ นยาเกิ นขนาดหลายชนิ ด เพราะเพิ่ มโอกาสเกิ ด
สารพิษทีเ่ ปนปญหาทีพ่ บบอย และมีการรักษาทีจ่ ําเพาะโดยเฉพาะ การชักได
ยาตานพิษ และมีขอสรุปดังตอไปนี้
ภาวะยากลุม Beta blockers เปนพิษ
ภาวะสารกลุม Opioids เปนพิษ
- กรณีผู ป วยมีภาวะหัวใจหยุ ดเต น ไมมีขอบ งชี้ ในการให ยา
- กรณีผปู ว ยมีภาวะหัวใจหยุดเตนจากสารกลุม opioids เกินขนาด
ไมแนะนําในการให naloxone ในระหวางการ CPR การรักษาในภาวะนี้ ตานพิษในระหวางการ CPR ใหการรักษาตามแนวทาง BLS & ACLS
- กรณีผปู วยไมมภี าวะหัวใจหยุดเตน แตมปี ญ หา hemodynamic
ใหรกั ษาตามแนวทาง BLS & ACLS
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instability เชน หัวใจเตนชา หรือความดันโลหิตต่ําจนเกิดภาวะช็อก
ซึ่ งโดยปกติ การให vasopressor เพียงอยางเดี ยวอาจไมตอบสนอง
จึงใหคําแนะนําในการรักษาดังนี้
1.พิจารณาให glucagon ซึง่ จะชวยเพิ่ม contractility ตอ
myocyte แตในระหวางใหอาจมีผลขางเคียงคือ มีอาการคลืน่ ไสอาเจียน
คอนขางมาก และควรหลีกเลีย่ งการใหยาพรอมกับ dopamine เพราะ
งานวิจัยในสัตวทดลองพบวา การให dopamine รวมกับ glucagon
จะทําใหประสิทธิภาพของ glucagon ลดลง
2.พิจารณาให insulin (class IIb, LOE C) งานวิจยั ในสัตว
ทดลองพบวาการให insulin ชวยเพิม่ การนําพลังงานไปใชของกลามเนือ้
หัวใจ ซึง่ ชวยทําใหการเตนของหัวใจและความดันโลหิตดีขนึ้ โดยขนาด
ของ insulin ทีใ่ ห 1 unit/kg เปน bolus dose หลังจากนัน้ ใหในขนาด
0.5-1 unit/kg/hr รวมกับการให 0.5 g/kg/hr ของ dextrose รวมกั น
โดยต องการใหระดับน้ําตาลในเลือดอยู ที่ 100-250 mg/dL และตอง
ระวังภาวะ hypokalemia ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได ดังนัน้ ตองรักษาระดับ
โพแทสเซียมในเลือดใหอยูท ี่ 2.5-2.8 mEq/L
3.การให calcium ควรพิจารณาให ในผู ป วยที่ มีภาวะช็ อก
ทุกราย นอกจากนีต้ อ งเจาะวัดระดับ ionized calcium ในเลือด โดย
ตองใหอยูในระดับไมเกิน 2 เทาของคาปกติ
4.ถ ายังมีภาวะ shock ที่ ให การรักษาดวยยาทั้ งหมดแลวยั ง
ไมดขี ึ้น พิจารณาการรักษา เชน
- Intra-aortic balloon pump (IABP) หรือ extracorporeal
membrane oxygenation (ECMO)
- Intravenous lipid fat emulsion
ภาวะยากลุม Calcium channel blockers เปนพิษ
- กรณีผปู ว ยมีภาวะหัวใจหยุดเตน ไมแนะนําในการใหยาตานพิษ
ในระหวาง CPR ใหการรักษาตามแนวทาง BLS & ACLS
- กรณีผปู ว ยไมมภี าวะหัวใจหยุดเตน แตมภี าวะ hemodynamic
instability เชนภาวะช็อก หรือ unstable bradycardia พิจารณาให
การรักษาตามแนวทางดังตอไปนี้
1. High dose insulin ชวยทําให hemodynamic stability
และเพิม่ survival rate (class IIb, LOE B)
2. แนะนําให calcium ในภาวะ hemodynamic instability
(class IIb, LOE C)
3. การรักษาโดยการให glucagon นีป้ ระโยชนยังไมชดั เจน
ภาวะยา Digoxin และสารกลุม Cardiac glycosides เปนพิษ
- กรณี ผู ป วยมีภาวะหั วใจหยุ ดเต น ไมแนะนําให ยาต านพิษ
ระหวางการ CPR แนะนําใหการรักษาตาม BLS & ACLS
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- กรณีผปู ว ยไมมภี าวะหัวใจหยุดเตน แตมปี ญ หา hemodynamic
instability เนื่องจาก digoxin ทําใหเกิดภาวะ severe bradycardia
และ life threatening cardiac arrhythmia ได ควรให antidigoxin Fab antibodies ในผูป วยทุกราย โดยมีขอบงชี้ดงั นี้
- hemodynamic instability และ life threatening cardiac
arrthymia (class I, LOE B)
- ระดับโพแทสเซียมในเลือดมากกวา 5 mEq/L
ภาวะสาร Cocaine เปนพิษ
- กรณี ผู ป วยมี ภาวะหั วใจหยุ ดเต น ไม มี ข อบ ง ชี้ ใ นการให
ยาตานพิษในระหวางการ CPR แนะนําใหการรักษาตาม BLS & ACLS
- กรณีผูปวยไมมีภาวะหัวใจหยุดเตน อาจมีอาการเปนพิษจาก
cocaine ไดหลายระบบ เนื่ องจาก cocaine เป นสารกลุม CNS
stimulation ทําให มีภาวะ tachycardia และ hypertension
และนอกจากนีย้ ังทําใหเกิดภาวะ acute coronary syndrome ซึง่
ทําใหเกิดหลอดเลือดตีบ (vasoconstriction) และอาจเกิดภาวะหัวใจ
เตนผิดจังหวะ เนือ่ งจากทําให sodium channel blockage ออกฤทธิ์
เปน class 1c เกิด wide complex tachycardia ได ควรใหยากลุม
ตอไปนีค้ ือ alpha blockers (phentolamine), benzodiazepines
(lorazepam, diazepam), calcium channel blockers (verapamil),
morphine, sublingual nitroglycerine เพื่ อ ควบคุ มภาวะ
hypertension, tachycardia และ agitation และพบวาไมมยี ากลุม ใด
ทีม่ คี ุณสมบัติเหนือกวากัน (class IIb, LOE B)
ในกรณีทมี่ ีภาวะ hypertension หรือ chest discomfort การให
benzodiazepines, nitroglycerine, morphine พบวามีประโยชน
(class IIa, LOE B)
การรั กษาภาวะ acute coronary syndrome ที่ เกิ ดภาวะ
vasoconstriction พบวาการให morphine, nitroglycerine หรือ
verapamil จะชวยลดภาวะ vasoconstriction แตการให labetalol
หรือ propranolol นอกจากไมช วยลดภาวะนี้ แลวยั งทําให vasoconstriction แยลง ดังนัน้ แนวทางการรักษาภาวะ acute coronary
syndrome ที่ มีสาเหตุ จาก cocaine ควรหลีกเลี่ ยงการใชยากลุ ม
beta blockers (class IIb, LOE C)
หากเกิดภาวะ wide complex tachycardia ควรใหการรักษา
ดังตอไปนี้
- Sodium bicarbonate solution (8.4%, 1 mEq/mL) IV
bolus สามารถใหซ้ําไดจนกวา hemodynamic จะดีขนึ้ หรือ QRS
complex กวางนอยกวาหรือเทากับ 120 ms แนวทางการใหการรักษา
ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะทีม่ ีสาเหตุจาก sodium channel blockers
ไมแนะนําให lidocaine อีกตอไป
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ภาวะยากลุม Cyclic antidepressants เปนพิษ
ยากลุม cyclic antidepressants ยับยัง้ sodium channel
จึง ทําใหเกิ ดภาวะ hypotension และเกิ ดภาวะ wide complex
arrhythmia
กรณีผปู ว ยมีภาวะหัวใจหยุดเตนในระหวางการกูช พี ควรพิจารณา
ใหยาตานพิษ คือ sodium bicarbonate ดวยเสมอ (class IIb, LOE C)
โดยควรตองวัดระดับโซเดียมและคา pH ในเลือด ควรหลีกเลีย่ งไมให
โซเดียมมากกวา 155 mEq/L หรือภาวะ alkalemia pH ไมควรเกิน
7.55
ภาวะยาชาเฉพาะที่ (Local anesthetics) เปนพิษ
ภาวะเปนพิษทีเ่ กิดขึน้ คือมีอาการชักไมหยุดและเกิด rapid cardiovascular collapse ซึง่ เปนสาเหตุใหเกิดภาวะ cardiac arrest
การศึกษาในสัตวทดลอง และจาก case report สนับสนุนวา
การให intravenous lipid fat emulsion สามารถชวยลดภาวะเปนพิษ
ในกลามเนือ้ หัวใจได
ใน case report ทีเ่ ปนผูป ว ยทีม่ ี prolong cardiac arrest จาก
ยาชาเฉพาะทีซ่ งึ่ ไมตอบสนองตอการ CPR หลังจากให intravenous
lipid fat emulsion พบวามีการกลับมาของสัญญาณชีพ (return of
spontaneous circulation, ROSC) โดยขนาดยาทีใ่ หคือ 20% long
chain fatty acid ในขนาด 1.5 mL/kg IV bolus ใหซ้ําไดทกุ 5 นาที
จนกวา cardiovascular จะกลับมาเปนปกติ (class IIb, LOE C)
หลังจากนัน้ หากผูป ว ย stable แลวให 20% long chain fatty acid
ใหตอ ในขนาด 0.25 mL/kg/minute IV อยางนอย 30-60 นาที
โดยสรุป กรณีทผี่ ปู ว ยมีภาวะ cardiac arrest หรือ hemodynamic
instability ทางสมาคมโรคหัวใจแหงอเมริกาแนะนําใหยาตานพิษ
ในระหวางการ CPR คือการให intravenous lipid fat emulsion
(class IIb, LOE C)
ภาวะพิษจากคารบอนมอนอกไซด (Carbonmonoxide)
ภาวะพิษจากกาซคารบอนมอนอกไซด มีกลไกโดยขัดขวางการ
ทํางานของ hemoglobin ทีน่ ําพาออกซิเจนไปใหเซลลลดลง จึงทําใหเกิด
ความเสียหายตออวัยวะทีต่ อ งการออกซิเจนในปริมาณทีส่ งู เชน สมอง
และกลามเนือ้ หัวใจ ในผูป วยทีร่ อดชีวติ การรักษาคือการให 100%
oxygen รวมกับ supportive ventilation นอกจากนีใ้ นผูท รี่ อดชีวติ
ยังพบวาสามารถสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนในระบบประสาทสมอง
ในระยะยาวตามมาภายหลั งได หลั กฐานเชิ งประจั กษ จ ากการทํา
systematic review พบวาการรักษาดวย hyperbaric oxygen
อาจมีโอกาส ชวยลดภาวะแทรกซอนในภายหลังทีเ่ กีย่ วกับระบบประสาท
และสมองได

ภาวะพิษจากไซยาไนด (Cyanide)
สารไซยาไนด เ ป น พิ ษ จะทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาระบบหั ว ใจและ
หลอดเลือดเฉียบพลัน โดยทําใหเกิดอาการดังตอไปนี้ เชน ภาวะช็อก
lactic acidosis, central apnea และภาวะชัก
ผูปว ยที่มีภาวะไซยาไนดเปนพิษ ทีท่ ําใหเกิดภาวะหัวใจหยุดเตน
หรือมีปญหา hemodynamic instability ควรไดรบั ยาตานพิษไซยาไนด
ทุกราย ไดแก hydroxocobalamin (ไมมีในประเทศไทย) ยาตานพิษ
ทีม่ ีในประเทศไทยจะประกอบไปดวย การให sodium nitrite IV
รวมกับ sodium thiosulfate ขอดีของ sodium nitrite คือสามารถ
แกไขอาการของพิษจากไซยาไนดไดอยางรวดเร็ว แตกม็ ีขอ เสียคืออาจ
ทําใหเกิดภาวะ hypotension และมีขอหามทีไ่ มควรใชในผูป ว ยทีเ่ กิด
พิษจาก smoke inhalation สวน sodium thiosulfate สามารถให
รวมไดทงั้ sodium nitrite หรือ hydroxocobalamin ภาวะขางเคียง
ที่เกิดขึ้นจะมีแคอาการคลืน่ ไสอาเจียนเทานั้น
โดยสรุป ในรายทีม่ ภี าวะไซยาไนดเปนพิษทีม่ ีปญ
 หาหัวใจหยุดเตน
หรือมีภาวะ hemodynamic instability ควรตองให antidote ทุกราย
โดยสมาคมโรคหัวใจแหงอเมริกา แนะนําให hydroxocobalamin
เพียงชนิดเดียว หรืออาจใหรวมกับ sodium thiosulfate ได (class I,
LOE B) แตเนือ่ งจากในประเทศไทยไมมี hydroxocobalamin ดังนัน้
จึงแนะนําให sodium nitrite (โดยทีต่ อ งไมมขี อ หามในการให) รวมกับ
sodium thiosulfate
สรุ ป โดยรวม การรั กษาผู ป ว ยในภาวะหั ว ใจหยุ ด เต นตาม
คํ า แนะนํ า ของสมาคมโรคหั ว ใจแห ง อเมริ กาล า สุ ด ป ค .ศ.2010
สําหรับภาวะทีเ่ ปนพิษทีร่ นุ แรงจนทําใหเกิด cardiac arrest นัน่ คือ
แนวทางการรักษาใหรกั ษาตาม BLS & ACLS เปนหลัก มีการรักษา
แบบเฉพาะเจาะจงทีต่ อ งใหยาตานพิษในระหวางการ CPR ในภาวะ
เปนพิษ 3 ภาวะ คือยากลุม cyclic antidepressants ยาชาเฉพาะที่
(local anesthetics) และไซยาไนด เทานัน้
เอกสารประกอบการเรียบเรียง
1. Nolan JP, Hazinski MF, Billi JE, Boettiger BW, Bossaert L,
Caen AR, et. Part 1: Executive summary 2010 international
consensus on cardiopulmonary resuscitation and emergency
cardiovascular care science with treatment recommendations.
Resuscitation 2010;81:e1-25.
2. Greenland P, Alpert JS, Beller GA, Benjamin EJ, Budoff MJ,
Fayad ZA, et al. 2010 ACCF/AHA guideline for assessment of
cardiovascular risk in asymptomatic adults: a report of the
American College of Cardiology Foundation/American Heart
Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll
Cardiol. 2010;56:e50-103.
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ภาวะเปนพิษจากเมทานอล (Methanol Poisoning)
นพ.วุฒพิ งศ พูลเพิม่ , นพ.ศาสวัต สุขพงษไทย, นพ.อิสระ บุญยรางกูร
แพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ศาสตราจารยนายแพทยวนิ ัย วนานุกลู
แอลกอฮอลทเี่ ปนพิษ เปนสวนประกอบของสารหลายชนิดทีใ่ ชใน ขับออกจะอิม่ ตัวและกลายเปน zero-order kinetic
บาน โรงงาน และเครือ่ งยนต ทีพ่ บบอย ไดแก methanol, isopropanol
และ ethylene glycol ผูป วยอาจไดรับสารเหลานีโ้ ดยไมตงั้ ใจหรือ
เปนการทํารายตนเองได โดยอาจพบผูปวยครั้ งละรายหรือเปนกลุม
(epidermic poisoning) ได สารเหลานีส้ ามารถทําใหเสียชีวิตและมี
ภาวะแทรกซอนทีร่ นุ แรง ในบทความนี้ จะขอกลาวถึงเฉพาะ methanol

รูปที่ 2 Metabolism ของ methanol1
รูปที่ 1 สูตรโครงสรางของ ethylene glycol, isopropanol และ methanol

สาร methanol เปนของเหลวใสไมมีสี ละลายน้าํ ไดดี ระเหยไดงา ย
มีกลิ่นแอลกอฮอลคอนขางแรง สกัดไดจากไมโดยการกลั่น ใชเปน
ทั้ ง ส วนประกอบหรื อเป นตั วทําละลายในสารหลายชนิ ด ที่ พบได
ในชีวิตประจําวัน เชน น้ํายาตานการแข็งตัว น้ํายาลางกระจกบังลม
เชือ้ เพลิงเตาชนิดแข็ง หมึกพิมพ ทินเนอรบางชนิด เชลแล็ก เปนตน

พยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology)
สาร methanol เองมีความเปนพิษเพียงเล็กนอย โดยจะกดระบบ
ประสาทสวนกลาง (central nervous system, CNS) แตนอยกวา
ethanol ซึง่ กลไกการเกิดพิษตอ CNS นัน้ ยังไมชัดเจน แต formic
acid ซึง่ เปน metabolite ทีไ่ ดจากการสลาย methanol นัน้ มีความ
เปนพิษตอเซลลเปนอยางมาก ทําใหเกิด end-organ dysfunction โดย
กลไกของ formic acid เปนการจับกับ mitochondrial cytochrome
oxidase และยับยัง้ oxidative phosphorylation ทําใหเกิด anaerobic
metabolism และเกิด lactic acidosis ตามมา จึงมีภาวะ wide anion
gap metabolic acidosis ขึน้ อีกทัง้ metabolism ของ methanol
ทําใหมีการเพิม่ ขึน้ ของอัตราสวน ระหวาง NADH/NAD+ โดยทีก่ าร
เปลีย่ น NADH กลับมาเปน NAD นัน้ ตองเปลีย่ น pyruvate เปน
lactate จึงทําใหเกิด metabolic acidosis เพิม่ ขึน้ ดวย การคัง่ ของ
lactate นีท้ ําใหเกิดภาวะความดันโลหิตต่ํา และชักตามมาได ในภาวะ
acidosis ทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ จะสงผลใหโมเลกุลของ formic acid ไมแตกตัว
มากขึน้ formic acid ทีไ่ มแตกตัว สามารถผาน blood brain-barrier
ไดดี และเกิดการกด CNS และ optic nerve toxicity มากขึน้ ได

พิษจลนศาสตรและพิษพลศาสตร (Toxicokinetics/Toxicodynamics)
สาร methanol ดูดซึมไดอยางรวดเร็วทางระบบทางเดินอาหาร
และทางเดินหายใจโดยผานการสูดดมได แตมกั ไมทําใหเกิดพิษจากการ
สูดดม มีระดับสารสูงสุดที่ 30-60 นาทีหลังกิน มีปริมาณการกระจาย
ตัว (volume of distribution) 0.6-0.77 L/kg และสามารถผานรกไดดี
ประมาณรอยละ 90 ของ methanol ถูก metabolized ทีต่ บั โดย
เอนไซม alcohol dehydrogenase และ aldehyde dehydrogenase
ตามลําดับ (รูปที่ 2) โดยการ reduction NAD+ เปน NADH + H+ และได
metabolite เปน formic acid ซึง่ formic acid เปน toxic metabolite
และถูกเปลีย่ นเปน CO2 และ H2O ตอไปโดยใช folate เปน coenzyme
สาร methanol สวนนอยทีไ่ มถูก metabolized ถูกขับออกจาก
รางกายทางไตไดคอนขางชา และขับออกทางลมหายใจไดชาเชนกัน ลักษณะทางคลินิก
ซึง่ การขับออกทางไตนัน้ หาก methanol มีปริมาณไมมาก การขับออก
ดังที่ กลาวแลววาความเป นพิษของ methanol สวนมากเกิ ด
จะเปนลักษณะ first-order kinetic แตเมือ่ ปริมาณมากขึน้ ขบวนการ จาก metabolite ทีเ่ กิดขึน้ ทําใหอาการและอาการแสดงอาจยังไมพบ
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ในชวงแรก อาจตองใชเวลา 12-24 ชัว่ โมงจึงจะเริม่ มีอาการ ซึ่งอาจพบ
อาการเร็วกวาปกติหากไดรบั methanol ปริมาณมาก และอาจพบอาการ
ไดชา ลงหากไดรบั methanol ควบคูก บั ethanol โดยอาการทีพ่ บไดบอ ย
คือ CNS depression, metabolic acidosis และ visual disturbance
ผลตอระบบประสาท methanol ทําใหเกิดความมึนเมานอยกวา
ethanol อาการเริม่ แรกทางระบบประสาทมักทําใหมีอาการปวดศีรษะ
มึนงงและสับสน หากปริมาณมากอาจทําใหชกั และ coma ได หาก CT
brain อาจพบลักษณะของ bilateral putaminal necrosis ซึง่ อาจ
พบไดใน hypoxic-ischemic brain, autoimmune หรือ Wilson’s
disease เชนกัน
ผลตอตา formic acid เปนพิษตอ optic nerve และ retina
ทําให การมองเห็ นผิ ดปกติ ไดตั้ งแต ตามัว (blur vision) จนกระทั่ ง
ตาบอด (total blindness) ซึ่ งมัก irreversible และเป นทั้ ง 2 ข าง
อาการตามัวมักเปนลักษณะทางขาวๆ (snowfield vision) ตรวจรางกาย
อาจพบ nonreactive mydriasis, hyperemia และ pallor optic
disc, papilledema และพบ central scotoma จากการตรวจ visual
field
ผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด อาจพบ tachycardia และ
hypotension ซึง่ ทําใหมอี าการช็อก สงผลใหเกิด acute kidney injury
และ rhabdomyolysis ตามมาได
ผลตอระบบทางเดินหายใจ มักมี Kussmal’s breathing ซึง่ เปน
การ compensate ผลของ metabolic acidosis
ผลตอระบบทางเดินอาหาร อาจมีอาการคลืน่ ไสอาเจียน ปวดทอง
เบือ่ อาหาร ซึง่ เกิดจากมีการระคายเคืองทางเดินอาหาร อาการปวดทอง
อาจเกิดจาก gastritis หรือ pancreatitis ทีเ่ กิดจาก methanol ได

Calculated serum osmolality = 2Na +BUN/2.8 + glucose/18 +
ethanol/4.6 + methanol/3.2 + ethylene glycol/6.2

คาปกติ osmol gap อยูใ นชวง -14 ถึง 10 หากคํานวณไดมากกวา 10
แสดงวามีภาวะ high osmol gap ซึง่ บงบอกวานาจะมี toxic alcohols
คา osmol gap จะสูงทีส่ ดุ หลังจากไดรบั toxic alcohols ประมาณ
30-60 นาที (blood peak level) หลังจากทีเ่ กิด metabolism แลว
metabolite ของ toxic alcohol มี osmolality ต่ํา ทําให osmol gap
แคบลง ดังนัน้ อาจไมพบภาวะ high osmol gap ได แตพบ anion
gap มากขึน้ ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ความสัมพันธระหวาง osmol gap และ anion gap เทียบกับเวลา
ËÅÑ
§¡ ÒÃä´ é
ÃÑ
º methanol2

ภาวะ wide anion gap metabolic acidosis อาจไมพบไดใน
ชวงแรกของการไดรบั methanol เนือ่ งจาก methanol ตองใชเวลา 12-24
ชัว่ โมง ในการเปลีย่ นเปน formic acid และมีการคั่งของ lactic acid
ระดับ methanol ในเซรัม่ (serum methanol level) สามารถ
สนับสนุนในการวินิจฉัยภาวะ methanol poisoning ไดดีทสี่ ดุ ดังนี้
- Methanol level นอยกวา 20 mg/dL มักไมทําให เกิ ด
ความผิดปกติ
- Methanol level 20-50 mg/dL มักมี CNS depression
- Methanol level มากกวา 50 mg/dL มักมี ocular toxicity
- Methanol level มากกวา 150 mg/dL มักทําใหเสียชีวติ
แต methanol level ขึน้ กับระยะเวลาหลังจากไดรับ methanol
เขาไป อีกทัง้ โรงพยาบาลหลายแหงไมสามารถสงตรวจ methanol level
ได หรือไมอาจสงตรวจไดตลอด 24 ชัว่ โมง ทําใหตอ งใชอาการทางคลินกิ
และการตรวจทางหองปฏิบัติการตอไปในการวินิจฉัยเปนหลัก

การตรวจทางหองปฏิบัติการ
สวนมากผู ป วยที่ มีอาการทางระบบประสาทสวนกลาง ประวัติ
อาจมีความนาเชือ่ ถือไดนอ ย หรืออาจไมไดประวัตกิ ารไดรับ methanol
เลย จึงตองใชการตรวจรางกายและการตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารมีสว น
ชวยในการวินิจฉัยมาก
ในผูป วยทีส่ งสัย methanol poisoning นัน้ ผลการตรวจทาง
หองปฏิบตั ิการทีช่ ว ยในการวินิจฉัย คือพบภาวะ wide anion gap
การดูแลรักษา
metabolic acidosis และ high osmol gap
ภาวะ methanol poisoning การรักษาเชนเดียวกับผูป ว ยทัว่ ไป
Osmol gap สามารถคํานวณไดจากสมการ
Osmol gap = measured serum osmolality - calculated serum osmol ทีไ่ ดรบั สารพิษอืน่ การ emergency resuscitation ประเมิน airway,
breathing และ circulation เปนการรักษาตามอาการเบือ้ งตน
โดยที่ measured serum osmolality จําเปนตองวัดดวยวิธี
เปาหมายในการรักษา คือปองกันไมใหเกิด toxic metabolite
freezing point depression เนือ่ งจาก toxic alcohols ระเหยงาย
รักษาภาวะ acidosis และเพิม่ การขับออกของ toxic alcohol และ
การวัดดวยวิธี vapor pressure จึงทําใหไดคา ทีไ่ ดคลาดเคลือ่ นเนือ่ งจาก
toxic metabolite
ไมสามารถวัดสารที่ระเหยงายได
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การทํา GI decontamination มีประโยชนนอ ย เนือ่ งจาก methanol
ดูดซึมทาง GI tract อยางรวดเร็ว และไมจับกับ activated charcoal
ยกเวนในกรณีทผี่ ปู วยกินปริมาณมาก และมาถึงโรงพยาบาลเร็วภายใน
1 ชัว่ โมง การลางทองอาจมีประโยชน
การยับยัง้ เอนไซม alcohol dehydrogenase (ADH blockage)
เปนการลดการเปลีย่ น methanol เปน toxic metabolite โดยสารที่
เปน competitive inhibitor ของเอนไซม alcohol dehydrogenase
ซึง่ ไดแก ethanol และ formepizole สารทั้ง 2 ชนิดนีม้ ี affinity ตอ
alcohol dehydrogenase มากกวา methanol ทําใหการสราง toxic
metabobite ชาลงเพือ่ ใหมีเวลาเพียงพอระหวางรอทํา hemodialysis
การฟอกเลือด (hemodialysis) สามารถชวยขับทัง้ methanol
และ toxic metabolite ได อีกทัง้ ยังสามารถแกไขภาวะ metabolic
acidosis ได ตามอุดมคติแลวผูป วย methanol poisoning ควรไดรบั
การทํา hemodialysis ทุกราย
การให folinic acid ซึง่ เปน active form ของ formic acid
สามารถเปลี่ยนเปน folate ซึง่ เปนโคเอนไซมในการชวยเปลีย่ น formic
acid เปน CO2 และ H2O ได ขนาดทีใ่ หคอื 1mg/kg (50mg) IV ทุก
4 ชัว่ โมง จํานวน 6 doses
การรักษาดวย NaHCO3 เพือ่ แกไขภาวะ metabolic acidosis
ชวยใหผลการรักษาดีขนึ้ เนือ่ งจากชวยลดการผาน blood brain-barrier
ของ formic acid ทําให optic nerve toxicity ลดได

สาร Ethanol
สาร ethanol เปนสารทีม่ ีกลิน่ และสามารถระเหยได ethanol
ถูกใชดมื่ อยางแพรหลายทั่วโลก

สาร ethanol ถูกใชประโยชนในการรักษาภาวะพิษจาก methanol
และ ethylene glycol โดย ethanol มีคณ
ุ สมบัตใิ นการจับกับเอนไซม
alcohol dehydrogenase (ADH) ไดดีกวา จึงสามารถลดสารกอพิษ
formic ได อยางไรก็ตาม ethanol นัน้ มีผลขางเคียงในการใชมากกวา
fomepizole
เภสัชวิทยา (Pharmacology)
ความสามารถในการจับเอนไซม ADH แบงตาม degree of affinity
(Km) ไดดงั นี้
1. Ethylene glycol เทากับ 30 mM
2. Methanol เทากับ 7 mM
3. Ethanol เทากับ 0.45 mM
โดยสรุปแลว ethanol สามารถแยงจับกับ ADH ไดดกี วา ethylene
glycol 67 เทาและไดมากกวา methanol 15.5 เทา
เภสัชจลนศาสตร (Pharmacokinetics)
สาร ethanol สามารถใหไดทงั้ ทางการกิน และทางหลอดเลือดดํา
โดยความเขมขนทีใ่ ชแตกตางกัน คือ ความเขมขน 20-30% ใหทางการกิน
และ 5-10% ใหทางหลอดเลือดดํา
ยาตานพิษภาวะแอลกอฮอลเปนพิษ
การให ethanol ทางหลอดเลือดดํานัน้ สามารถดูดซึมไดสมบูรณ
ยาตานพิษภาวะแอลกอฮอลเปนพิษ ซึง่ มีผลยับยัง้ และแยงการใช และสามารถหลีกเลีย่ งผลขางเคียงในระบบทางเดินอาหาร นอกจากนีย้ งั
เอนไซม alcohol dehydrogenase ทําใหไมเกิดสารกอพิษคือ formic สามารถใชในผูป ว ยทีไ่ มรูสกึ ตัว และไมใหความรวมมือ อยางไรก็ตาม
นัน่ เอง โดยยาตานพิษทีใ่ ชมี 2 ชนิดคือ
การเตรียมยาคอนขางยาก รวมถึงทําใหเกิดภาวะ hyperosmolarity,
1. Ethanol (ใชในประเทศไทย)
hyponatremia, dehydrate และ venous irritation อีกดวย
2. Fomepizole (สวนใหญใชในอเมริกาและยุโรป)
การให ethanol ทางการกินสามารถดูดซึมไดคอ นขางเร็ว และใช
อันดับแรกเราควรรูข อบงชีใ้ นการใหยาตานพิษ (ตารางที่ 1) เพือ่ จะ เวลา 1-1.5 ชัว่ โมงในการดูดซึมหมด แตปริมาณการดูดซึมนัน้ แตกตาง
สามารถตัดสินใจรักษาไดอยางถูกตอง
กันตามปจจัยดังนี้ ปริมาณ ethanol, ภาวะโภชนาการ, เพศ, อายุ,
น้ําหนัก และการติดสุรา เปนตน
ตารางที่ 1 ขอบงชีใ้ นการให fomepizole หรือ ethanol3
1. มีระดับความเขมขนของ methanol หรือ ethylene glycol ในเลือดมากกวา 20 mg/dL
2. ถาระดับความเขมขนในเลือดของ methanol หรือ ethylene glycol ยังไมไดผล พิจารณาใหยาตานพิษเมือ่
A. หากคาดวาผูปว ยกิน methanol หรือ ethylene glycol รวมกับมีระดับความเขมขนของ ethanol ในเลือดนอยกวา 100 mg/dL*
B. ผูป วยโคมาหรือไมรสู ึกตัว ที่ไมไดประวัตสิ าเหตุชัดเจน และ
(1) มี serum osmolar gap มากกวา 10 mOsm/L ทีไ่ มสามารถอธิบายได หรือ
(2) มีภาวะ metabolic acidosis ทีไ่ มสามารถอธิบายได และระดับความเขมขนของ ethanol ในเลือดนอยกวา 100 mg/dL*
* ถาระดับของ ethanol ในเลือดมากกวา 100 mg/dL, ซึ่งผูป วยกิน ethanol รวมดวยก็จะยังไมเกิด toxic metabolite แตหากระดับ ethanol ลดลงนอยกวา
100 mg/dL แลว จึงตองพิจารณาใหการรักษา
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ความเขมขนทีเ่ พียงพอสําหรับรักษานัน้ จะใชขนาดของ ethanol
คือ 0.8 กรัม/กิโลกรัม ใหทางปากนานกวา 20 นาที ทําใหมรี ะดับ
ethanol ถึงเปาหมายทันที คือ ระดับของ ethanol อยางนอย 100
mg/dL ซึ่งเพียงพอสําหรับการยับยั้งเอนไซม ADH ไมใหเปลี่ยน
methanol เปนสารทีก่ อพิษ
ปริมาณดังกลาวคํานวณจาก คา Vd ของ ethanol เทากับ 0.6 L/kg
และใชสมการ ดังนี้
Loading dose = Cp x Vd
= 1 g/L(100mg/dL) x 0.6 L/kg
= 0.6 g/kg = 600 mg/kg

แตเนือ่ งจากความผันผวนทาง ฺ Vd และขบวนการ metabolism ของ
ethanol ที่ จะมีอยู ตลอดเวลา จึ งมีการเพิ่มระดับความปลอดภัย
(margin of safety) เปน 800 mg/kg
ขนาดการใชยา (Dose)
การใหทางปาก และการใหทางหลอดเลือดดํา ดังตารางที่ 2 และ
ตารางที่ 3 ตามลําดับ
การติดตามผลระหวางการรักษา
• Serial ethanol levels
• ตรวจระดับ glucose และ sodium
• สังเกตการหายใจ
• สังเกตภาวะ CNS depression
(Cp = plasma concentration which is comparable to the serum
concentration)
• เฝาระวังการเกิด hepatitis, pancreatitis
ตารางที่ 2 การเตรียม 20% ethanol และการบริหารยาทางปาก หรือ NG tube (เตรียมจากเครือ่ งดืม่ สุรา 37 ดีกรี)
Dosage of Oral Ethanol
Dose

Loading Dose: 800 mg/kg
Normal Maintenance Dose*
 80 mg/kg/hr
 110 mg/kg/hr
 130 mg/kg/hr
* keep blood ethanol level 100 mg%
Maintenance Dose for Chronic Alcoholic:
• 150 mg/kg/hr
Maintenance Dose During Hemodialysis*
 250 mg/kg/hr
 300 mg/kg/hr
 350 mg/kg/hr
* keep blood ethanol level 100 mg%

Volume of absolute ethanol / Volume of dextrose 5% in various BW (kg)
10 kg
15 kg
30 kg
50 kg
70 kg
100 kg
27 / 27
41 / 41
82 / 82 137 / 137 192 / 192 274 / 274
3/3
4/4
5/5

4/4
6/6
7/7

8/8
11 / 11
13 / 13

14 / 14
19 / 19
22 / 22

19 / 19
26 / 26
31 / 31

28 / 28
38 / 38
45 / 45

5/5

8/8

15 / 15

26 / 26

36 / 36

52 / 52

9/9
10 / 10
12 / 12

13 / 13
16 / 16
18 / 18

26 / 26
31 / 31
36 / 36

43 / 43
52 / 52
60 / 60

60 / 60
72 / 72
84 / 84

86 / 86
103 / 103
120 / 120

ตารางที่ 3 การเตรียม 10% ethanol และการบริหารยาทางหลอดเลือดดํา (เตรียมจาก absolute ethanol 99%)
Dosage of Intravenous Ethanol
Dose

Loading Dose: 800 mg/kg (Infusion over 1 hr)
Normal Maintenance Dose*
 80 mg/kg/hr
 110 mg/kg/hr
 130 mg/kg/hr
* keep blood ethanol level 100 mg%
Maintenance Dose for Chronic Alcoholic:
• 150 mg/kg/hr
Maintenance Dose During Hemodialysis*
 250 mg/kg/hr
 300 mg/kg/hr
 350 mg/kg/hr
* keep blood ethanol level 100 mg%

Volume of absolute ethanol / Volume of dextrose 5% in various BW (kg)
10 kg
15 kg
30 kg
50 kg
70 kg
100 kg
10 / 90
15 / 135 30 / 270 50 / 450
70 / 630
100 / 900

1/9
1.4 / 12.6
1.6 / 13.4

1.5 / 13.5
2 / 18
2.5 / 22.5

3 / 27
4 / 36
5 / 45

5 / 45
7 / 63
8 / 72

7 / 63
10 / 90
11.5 / 103.5

10 / 90
14 / 126
16 / 144

2 / 18

3 / 27

6 / 54

9 / 81

13 / 117

19 / 171

3 / 27
4 / 36
4.5 / 40.5

5 / 45
6 / 54
7 / 63

9 / 81
11 / 99
13 / 117

16 / 144
19 / 171
22 / 198

22 / 198
26 / 237
31 / 279

31 / 279
38 / 342
44 / 396

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

1. White SR. Toxic alcohols. In: Marx J, Hockberger R, Walls R, editors. Rosen’s emergency medicine: concepts and clinical practice. 7th ed.
Phiadelphia: Mosby; 2010. p. 2001-9.
2. Wiener SW. Toxic Alcohols. In: Nelson LS, Lewin NA, Howland MA, Hoffman RS, Goldfrank LR, Flomenbaum NE, editors. Goldfrank’s toxicologic
emergencies, 9th ed. New York:McGraw-Hill; 2011. p. 1400-11.
3. Smith JC, Quan D. Alcohols. In: Tintinalli JE, Stapczynski JS, Cline DM, Ma OJ, Cydulka RK, Meckler GD, editors. Tintinalli’s emergency
medicine: a comprehensive study guide. 7th ed. New York: McGraw-Hill; 2011. Chapter 179.
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ToxCase Conference

ภาวะตับอักเสบจากพาราเซตามอลเกินขนาดในเด็ก
แพทยหญิงพลอยไพลิน รัตนสัญญา*

*แพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะแพทยศาสตรศริ ริ าชพยาบาล

ศาสตราจารยนายแพทยวนิ ัย วนานุกลู
เด็กหญิงไทย อายุ 6 เดือน น้ําหนัก 6 กิโลกรัม คลอดปกติ น้ําหนักแรกเกิด 3.4 กิโลกรัม ไมมโี รคประจําตัว
อาการสําคัญ: คลืน่ ไสอาเจียน 6 ชั่วโมงกอนมาโรงพยาบาล
ประวัตปิ จ จุบนั : 3 วันกอนมาโรงพยาบาล เด็กมีอาการไขตา่ํ ๆ ไอน้ํามูก วันนีเ้ ด็กมีอาการคลืน่ ไสอาเจียน ออนเพลีย ไมมอี าการตัวเหลืองตาเหลือง
ตรวจรางกาย: GA: a Thai baby looked sick with mild dehydration
Vital signs: BP ไมไดวัด, HR 120/min, RR 50/min, BT 37oC
HEENT: not pale, no jaundice
Heart: normal S1S2, no murmur
Lungs: clear
Abdomen: soft, not tender, liver and spleen can’t palpable
การตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร: ผลเลือดพบความผิดปกติ คือระดับ AST 15,000 units/L, ALT 13,000 units/L
สาเหตุของความผิดปกติในผูป ว ยนีเ้ กิดจากอะไร ?
ความผิดปกติที่สําคัญของผูป วยนี้ คือ มีอาการคลื่นไสอาเจียน
และตรวจพบมี AST และ ALT สูงมาก กลาวคือ มากกวา 10,000
units/L นัน้ ทีพ่ บไดบอ ยคือ
1. Shock liver
2. Paracetamol induced hepatitis
3. Viral hepatitis
ผูป ว ยรายนีห้ ากเปน shock liver ก็ควรมีอาการและอาการแสดง
ของภาวะช็อกมากอนอยางชัดเจน ถาเกิดจาก viral hepatitis หากมี
เอนไซมสูงมากระดับนี้มักจะมีภาวะเหลืองรวมดวย และผูปวยมักจะ
มีอาการทีเ่ จ็บปวยมาก ฉะนัน้ สาเหตุทกี่ ลาวมาขางตนจึงมีโอกาสเปนไป
ไดนอ ยในผูป วยรายนี้ ภาวะตับอักเสบจากพาราเซตามอล จึงควรคิดถึง
มากทีส่ ุด
แพทยจึงไดซักประวัติเพิม่ เติมพบวามารดาไปซือ้ ยา paracetamol
ชนิด drops (60 mg/0.6 mL) ใหลูกกิน โดยมารดาใหกินยาครัง้ ละ
5 mL วันละ 4 ครัง้ โดยกินติดตอกันมา 3 วัน
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ภาวะ paracetamol เกินขนาดในเด็กมีกรี่ ปู แบบ จะใหการวินจิ ฉัย
ไดอยางไร และตองสงตรวจทางหองปฏิบตั ิการอะไรบาง ?
ในการวินจิ ฉัยภาวะ paracetamol เกินขนาดนัน้ จะมี 2 แบบ คือ
1) เกินขนาดเฉียบพลัน (acute overdose) วินจิ ฉัยเมือ่ ผูป ว ยกิน
ยา paracetamol มากกวา 150 mg/kg ขึน้ ไป ในการกินครัง้ เดียว
หรือกินในขนาดสะสมติดตอกันไมเกิน 8 ชัว่ โมง
2) เกินขนาดแบบคอยเปนคอยไป (staggered overdose,
repeated supratherapeutic ingestion) จะสงสัยเมือ่ ประวัติการ
ใชยา paracetamol ในขนาดสะสมมากกวา 100-150 mg/kg ตอวัน
2 วันติดกันขึน้ ไป
ในผู ป วยรายนี้ จึ ง นึก ถึ ง ภาวะเกิ นขนาดแบบค อยเป นค อยไป
ซึ่ งในการวินิจฉัยภาวะนี้ความสําคัญอยู ที่การซักประวัติ โดยเฉพาะ
ผู ป วยมาด วยอาการคลื่นไสอาจี ยน รวมกับมีคาความผิ ดปกติของ
liver function ซึง่ ควรซักประวัตยิ า paracetamol รวมดวยเสมอ
การตรวจวัดระดับของ paracetamol นั้นไมสามารถแปลผลตาม
ปกติ โดยอางอิงจากคา Rumack-Mathew nomogram ได การแปล
ผลจึ งเพียงวามีระดับ paracetamol ในเลือดจริงหรือไม โดยถ า
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paracetamol level มากกวา 10 g/mL จะถือวามีคาระดับยาที่ มี
แนวโนมสู งในเลือด ที่ จะอธิบายภาวะ hepatic injury จากยา
paracetamol ได
การสงตรวจทางหองปฏิบตั ิการ นอกจาก LFT และ paracetamol
level ควรสง CBC, electrolyte, BUN, Cr, PT และ INR เนือ่ งจาก
อาจมีภาวะ hemolysis, metabolic acidosis, nephrotoxicity,
abnormal coagulopathy จากภาวะ paracetamol toxicity ได
กลไกการเกิดพิษจาก paracetamol เกิดไดอยางไร ?
หลังจากกิน paracetamol เขาไปในรางกาย รอยละ 90-95 จะ
metabolize ทีต่ บั และขับออกทางไต โดยมีประมาณรอยละ 2 ขับออก
ทางไตโดยที่ ไมไดผานการ metabolism ที่ ตั บเลย เมื่อเกิ ดการ
metabolize ทีต่ บั จะอาศัยขบวนการ sulfation และ glucoronidation ซึ่งทัง้ 2 ขัน้ ตอนนี้ metabolite ทีไ่ ดออกมาไมกอ ใหเกิดความ
เปนพิษตอเซลลตับ ซึง่ ตางจากการ metabolize ทีผ่ า น CYP2E1 ซึง่
metabolite ทีไ่ ดออกมาคือ NAPQI (N-acetyl-p-benzoquinone
imine) ซึ่งเปนพิษตอเซลลตับคอนขางมาก ดังนั้นโดยปกติรางกาย
จะมีขบวนการลดความเป นพิษโดยในเซลลตั บจะมี glutathione
ซึ่งจะไปชวยจับกับ NAPQI ทําใหไมเกิดภาวะเปนพิษตอเซลลตับ
แตในกรณีทเี่ กิดภาวะ paracetamol overdose ทําใหเกิด NAPQI ที่
มากขึน้ ทําให glutathione ไมพอเพียง ไมสามารถไปจับกับ NAPQI
ไดเพียงพอ จึงเกิดการเปนพิษตอตับแบบ centrilobular necrosis
ดังสรุปในแผนภาพดานลาง

ระยะที่ 2 24-72 ชั่วโมงหลังกิน จะมีอาการปวดทองดานขวาสวนบน
ตรวจรางกายอาจพบวามีตบั โตเล็กนอย ในระยะนีเ้ ริม่ มีคา ทีผ่ ดิ ปกติของ
liver enzyme, prothrombin time หรือ renal function test
ที่ผิดปกติ
ระยะที่ 3 3-5 วันหลังกิน ในระยะนีจ้ ะพบวามีภาวะ hepatic failure
โดยพบภาวะตัวเหลือง ตาเหลือง, hypoglycemia, abnormal coagulopathy, lactic acidosis และ rising renal function ซึง่ เกิดภาวะ
multiple organs failure และนอกจากนีอ้ าจพบภาวะ encephalopathy ทีเ่ กิดจากภาวะ hyperammonemia และ uremia ซึง่ นําไปสู
การเสียชีวติ ได
ระยะที่ 4 5-14 วันขึน้ ไปหลังกิน หากผูป ว ยรอดชีวิตจากระยะที่ 3
ผูป ว ยจะกลับมามีอาการปกติ รวมถึงระดับผลเลือด เชน liver enzyme,
coagulopathy และ renal function ก็กลับสูป กติตามมา
การวินจิ ฉัยแยกโรค
หากกรณีทผี่ ปู ว ยมาดวย acute hepatic injury ในเด็ก นอกจาก
ภาวะ acetaminophen toxicity แลวอาจตองนึกถึงภาวะ inborn
error of metabolism, Reye’s syndrome, viral hepatitis, drugs
หรือ toxins induced hepatotoxic อืน่ ๆ เชน พิษจากเห็ดเปนตน
ดังนั้นจึงตองอาศัยการซักประวัติและตรวจรางกายที่ครอบคลุม

การรักษาภาวะ paracetamol overdose ในเด็ก
1. Stabilize airway, breathing, circulation
2. GI decontamination ในผูป ว ยรายนีไ้ มไดทํา gastic lavage
และไมไดให activated charcoal เพราะกินยาติดตอกันมา 3 วัน
3. Antidote คือ N-acetylcysteine (NAC) โดย NAC จะไปเพิม่
ใหมกี ารสราง glutathione มากขึน้ และยังชวยลดปริมาณ NAPQI
เนื่ องจากจะไปเพิ่ มการทํางานของขบวนการ sulfation ซึ่ งจะได
metabolite ทีอ่ อกมาเปน nontoxic form ดังนัน้ หากวินจิ ฉัยวาเปน
paracetamol toxicity ผู ป วยจึ งควรไดรับ NAC ทุ กราย โดย
ประสิทธิภาพของ NAC ทีช่ ว ยปองกัน hepatotoxicity จะไดผลทีด่ ี
ทีส่ ดุ เมือ่ ใหภายใน 8-10 ชัว่ โมงหลังจากทีผ่ ปู วยกินยา paracetamol
โดยรูปแบบในการบริหารยาในการให NAC จะมี 2 รูปแบบ คือ oral
form และ intravenous form ซึ่ งประสิทธิภาพของทั้ ง 2 รูปแบบ
นัน้ เทาๆกัน แตกตางกันทีผ่ ลขางเคียง ซึง่ การให NAC ในรูปแบบ oral
อาการของ paracetamol overdose ในเด็กมีอาการอยางไรบาง ? form พบวาทําใหผูปวยมีภาวะคลื่นไสอาเจียนมาก อาจทําใหผูปวย
อาการแบงออกเปน 4 ระยะ
ไมสามารถกิ นยาได สวนผลข างเคียงของ intravenous form นั้ น
ระยะที่ 1 ภายใน 24 ชัว่ โมงหลังกิน ผูป ว ยอาจจะไมมอี าการผิดปกติ จะพบภาวะ anaphylactoid reaction เกิ ด bronchospasm,
หรืออาจมีแคคลืน่ ไสอาเจียน เบือ่ อาหาร ในบางราย liver enzyme hypotension, rash หรือ flushing
อาจพบวาเริม่ มีความผิดปกติ ที่ 12 ชัว่ โมงขึน้ ไป หลังกินยา
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การให NAC ในภาวะเกินขนาดแบบคอยเปนคอยไป
1. หาก paracetamol level นอยกวา 10 g/mL รวมกับเอนไซม
AST และ ALT ปกติ ไมจําเปนต องให การรักษาดวย NAC
2. หากพบระดั บ paracetamol level มากกวา 10 g/mL หรือ
ระดับเอนไซม AST หรือ ALT มีคาสูงกวาคาปกติ โดยไมมีสาเหตุ
อื่ นอธิบาย ควรให การรั กษาดวย NAC ทั นที
3. ให การรัก ษาด วย NAC จนกระทั่ ง paracetamol level
นอยกวา 10 g/mL และระดับเอนไซม AST/ALT มีคาแนวโนม
ลดลง รวมกั บไมมีอาการของ hepatic encephalopathy และ
รวมกับ INR น อยกวา 1.3

วิธกี ารผสม NAC ในเด็ก

สําหรับเด็ก น้ําหนัก 20-40 กิโลกรัม
-NAC 150 mg/kg ในสารน้ํา 5%DW 100 mL ใหในเวลา 30 นาที
ตามดวย
-NAC 50 mg/kg ในสารน้ํา 5%DW 250 mL ใหในเวลา 4 ชัว่ โมง
ตามดวย
-NAC 100 mg/kg ในสารน้ํา 5%DW 500 mL ใหในเวลา 16 ชัว่ โมง
สําหรับเด็ก น้ําหนักนอยกวา 20 กิโลกรัม
-NAC 150 mg/kg ในสารน้ํา 5%DW 3 mL/kg ใหในเวลา 30 นาที
ตามดวย
-NAC 50 mg/kg ในสารน้ํา 5%DW 7 mL/kg ใหในเวลา 4 ชัว่ โมง
การเปลี่ ยนถายตั บ (Liver transplant)
ตามดวย
ข อพิจารณาสงต อผู ปวยในการทํา liver transplant (King’s -NAC 100 mg/kg ในสารน้ํา 5%D/W 14mL/kg ใหในเวลา 16 ชัว่ โมง
college criteria) คือ arterial blood pH นอยกวา 7.3 แมวา
จะไดรับการรักษาแลวก็ ตาม หรือมี criteria ทั้ ง 3 ข อ ดั งต อไปนี้ ผูปวยไดรับการรักษาดวย NAC ทางหลอดเลือดดํา 21 ชั่วโมง
และเมื่อติดตามอาการคลื่นไสอาจียนลดลง คา liver enzymes
1. Grade III-IV encephalopathy
แนวโนมลดลง แตระดับเอนไซมยังมากกวา 1,000 units/L จึงให
2. PT มากกวา 100 seconds (INR มากกวา 6.5) และ
3. Serum creatinine มากกวา 3.4 mg/dL (300 mol/L) NAC maintenance dose ตออีก 2 วัน ผูป ว ยอาการดีขนึ้ ตัวเหลือง
ตาเหลืองลดลง AST/ALT เทากับ 250/300 units/L INR 1.2
การติดตามการรักษา
จึงไดหยุดให NAC จําหนายผูปวยกลับบาน และนัดมาติดตาม
- ในกรณีของการให intravenous NAC เมือ่ ครบ 21 ชัว่ โมง หลังจากนัน้ การรักษาอีก 1 สัปดาห พบวาอาการปกติ ระดับ LFT กลับมาอยูใ น
ตองมีการประเมินผูป ว ยซ้าํ หากพบวายังมีความผิดปกติจะตองให NAC เกณฑปกติ
ตอโดยใหขนาด 150 mg/kg IV drip ใน 24 ชัว่ โมง
- ในกรณีของการให oral form ประเมินผูป วยซ้ําที่ 24-72 ชัว่ โมง การปองกัน
หากพบวายังมีความผิดปกติจะตองให NAC ในขนาด maintenance
เนือ่ งจากยา paracetamol ชนิดน้ําสําหรับเด็ก ในประเทศไทย
dose ตอ แตหากประเมินแลวผูป ว ยมีภาวะคลืน่ ไสอาเจียนมาก อาจตอง มีหลายความเขมขน โดยเฉพาะ paracetamol ชนิด drops ที่มคี วาม
พิจารณาเปลีย่ นรูปแบบในการให NAC
เขมขนสูงถึง 60 mg/0.6 mL สวน paracetamol syrup มีขนาด 120
mg/5mL และขนาด 250 mg/5mL ดังนัน้ จึงควรแจงใหผปู กครอง
รูปแบบของ NAC ขนาดยาทีใ่ ห
ผลขางเคียง
ทราบและอธิบายอยางละเอียด เพือ่ ใหใชยาดวยความระมัดระวัง
Oral form

Loading dose 140 mg/kg คลืน่ ไสอาเจียน
Maintenance dose 70 mg/kg
ทุก 4 ชัว่ โมง ทัง้ หมด 17 dose
ระยะเวลาทีใ่ ชรกั ษาทัง้ หมด
ประมาณ 72 ชัว่ โมง

Intravenous form Loading dose 150 mg/kg
Maintenance dose
- 50 mg/kg drip in 4 hrs
- 100 mg/kg drip in 16 hrs
โดยระยะเวลาทีใ่ หยาทัง้ หมด
21 ชัว่ โมง
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- Anaphylactoid
reaction
- volume overload
เนือ่ งจากการผสม
ยา NAC ในเด็ก
ทีน่ า้ํ หนักนอย
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