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ในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษนั้นมีแนวทางไม่แตกต่างไปจากการรักษาโรคอื่นๆ

คือนอกจากให้การ

รักษาเบื้องต้น (Early management) แล้ว ยังให้การดูแลรักษาต่อด้วยการรักษาแบบประคับประคอง (Supportive Treatment) และการรักษาแบบจ�ำเพาะ (Specifific Treatment) โดยไม่ว่าจะทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการ
เกิดพิษหรือไม่ การรักษาแบบประคับประคองถือว่าเป็นการรักษาที่สำ� คัญที่สุดที่จะช่วยให้ผู้ป่วยพ้นจากความเจ็บ
ป่วยที่เกิดขึ้น แต่หากภาวะเป็นพิษนั้นมีการรักษาจ�ำเพาะก็จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นได้เร็วขึ้น หรือช่วยลดการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนจากโรค และท�ำให้ผลการรักษาดีขึ้นกว่าการรักษาแบบประคับประคองเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม
ในการรักษาผู้ป่วยที่เน้นแต่การรักษาแบบจ�ำเพาะอย่างเดียว โดยละเลยไม่ให้การรักษาแบบประคับประคองที่ดีพอ
มักจะท�ำให้ผลการรักษาไม่ดีเท่าที่ควร ผู้ป่วยอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจนอาจเสียชีวิตได้ในที่สุด

การรักษาแบบประคับประคอง (Supportive Treatment)
เมื่อผู้ป่วยได้รับสารพิษหรือยาเกินขนาด การช่วยชีวิตเบื้องต้นมีความส�ำคัญโดยเน้นการช่วยระบบหายใจ
และระบบไหลเวียนโลหิต (airway, breathing, and circulation; ABCs) เพื่อให้ผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤต (รายละเอียด
หน้า 8) แต่หากผู้ป่วยมีอาการุนแรงต้องให้การรักษาแบบประคับประคองต่อ โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น
(cardiac arrest) ให้กู้ชีพตามแนวทางการกู้ชีพขั้นสูง (Advanced Cardiac Life Support) แต่ให้การกู้ชีพนานกว่าการ
กู้ชีพทั่วไปเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุน้อย และไม่มีโรคประจ�ำตัวมาก่อน มีหลักฐานว่า ในผู้ป่วยได้รับพิษที่มี
1,2

อาการรุนแรง การกู้ชีพนานขึ้นเป็น 3–5 ชั่วโมงพบว่าผู้ป่วยสามารถรอดชีวิตและระบบประสาทยังดีอยู่

ผู้ป่วยที่เกิดอาการชัก ให้พิจารณาเลือกยากลุ่ม benzodiazepines ก่อน แต่ถ้าไม่หยุดชักจึงให้ยากลุ่ม
barbiturates ต่อ ไม่แนะน�ำให้ใช้ยา phenytoin เนื่องจากมักไม่ได้ผลรวมทั้งอาจเกิดภาวะพิษที่รุนแรงมากขึ้น3
ผูป้ ว่ ยได้รบั พิษทีม่ คี วามดันโลหิตต�ำ่ พิจารณาให้เป็นสารน�ำ้ crystalloid ทางหลอดเลือดด�ำ (10-20 มิลลิลติ ร./
กิโลกรัม)2 ต้องระวังอย่าให้ในปริมาณที่มากเกินไป เนื่องจากการเกิดพิษจากยาหรือสารบางอย่างมีผลท�ำให้เกิด
ความดันโลหิตต�ำ่ ได้โดยไม่ได้เกิดจากการขาดน�้ำ
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มีบางกรณีทแี่ ม้จะยังท�ำการกูช้ พี อยูแ่ ต่ควรพิจารณาให้ยาต้านพิษร่วมด้วยเพือ่ ช่วยชีวติ ผูป้ ว่ ยอย่างเร่งด่วน
เช่น การให้ยาต้านพิษ sodium nitrite และ sodium thiosulfate กรณีที่เกิดพิษรุนแรงจากสาร cyanide หรือการให้ยา
atropine กรณีเกิดพิษจากสารก�ำจัดแมลงกลุ่ม organophosphorus และ carbamate หรือพิจารณาให้ยา naloxone
รักษาภาวะพิษจากสารกลุ่ม opiate เป็นต้น นอกจากนี้ควรพิจารณาให้ยาต้านพิษในกรณีของผู้ป่วยที่ยังมีความ
ดันโลหิตต�่ำอยู่แม้จะให้สารน�้ำในปริมาณที่เพียงพอแล้ว เช่น การให้ sodium bicarbonate เมื่อเกิดพิษรุนแรงจาก
ยาต้านเศร้ากลุ่มไตรไซคลิก (tricyclic antidepressants) หรือในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรง
บางชนิด2

การรักษาแบบจ�ำเพาะ (Specif ific Treatment)
การรักษาแบบจ�ำเพาะ (พิจารณาจากรูปที่ 3) สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนตามจลนศาสตร์ของสารพิษได้ดังนี้
1. ท�ำอย่างไรที่จะให้ผู้ป่วยลดการสัมผัสกับสารพิษและด้วยวิธีใด ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณสารพิษที่จะถูกดูด
ซึมเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเรียกว่า การลดการปนเปื้อน (Decontamination)
2. หากสารพิษนัน้ ถูกดูดซึมเข้าไปสูร่ า่ งกายและระบบหมุนเวียนโลหิตแล้ว วิธกี ารใดจะสามารถเร่งการ ก�ำจัด
สารพิษออกจากร่างกายให้มากและเร็วทีส่ ดุ เรียกขัน้ ตอนนีว้ า่ การเร่งการขับออก (Enhanced Elimination)
3. ถ้าสารพิษนั้นได้เข้าไปที่อวัยวะออกฤทธิ์แล้ว หากมีสารใดที่สามารถยับยั้งการออกฤทธิ์ของสารพิษได้
หรือจับกับสารพิษแล้วเร่งการขับออกจากร่างกาย เป็นการช่วยให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายลดลง สารดังกล่าวเรียกว่า
ยาต้านพิษ (Antidotes)
4. เมื่อผู้ป่วยพ้นจากภาวะเป็นพิษแล้ว ควรจะสืบหาสาเหตุการเป็นพิษนั้นเพื่อช่วยผู้ป่วยไม่ให้ได้รับสาร
พิษอีก เรียกว่า การป้องกัน (Prevention)
Contamination
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รูปที่ 3  จลนศาสตร์ของสารพิษและขั้นตอนการรักษาแบบจำ�เพาะ
22							

ยาต้านพิษ ๓

ขั้นตอนที่ 1. การลดการปนเปื้อน (DECONTAMINATION)
เป็นขั้นตอนที่สำ� คัญในการรักษาผู้ป่วยระยะแรกที่จะช่วยให้ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะเป็นพิษ ซึ่งการให้การรักษา
ขึ้นอยู่กับทางที่ผู้ป่วยได้รับพิษ (route of exposure) ดังนี้
1.1 ได้รับทางผิวหนัง (Dermal Exposure)
ให้ผู้ป่วยถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนสารเคมีออกทันที ล้างตามตัว ตามซอกต่างๆและส่วนของผิวหนัง
ที่เป็นรอยพับด้วยน�ำ้ สะอาดโดยให้น�้ำไหลผ่าน

ถ้าสารนั้นเป็นพวกน�้ำมันหรือไฮโดรคาร์บอนควรใช้สบู่อ่อนๆร่วม

ด้วย เพื่อชะล้างสารเคมีออกให้มากที่สุด บางกรณีสามารถล้างด้วยสารละลายที่มีคุณสมบัติจำ� เพาะกับสารเคมี
นั้นๆเพื่อลดการปนเปื้อนหรือลดการดูดซึมสารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าน�ำ้ เช่น กรณีสัมผัสสาร phenol ให้ล้าง
ด้วย isopropyl alcohol หรือ polyethylene glycol น�้ำหนักโมเลกุล 400 (PEG 400)4
1.2 ได้รับทางตา (Eye Exposure)
ล้างตาทันทีด้วยน�ำ้ สะอาด หรือน�้ำเกลืออย่างน้อย 20 นาที5 โดยให้แหวกหนังตาของผู้ป่วยหรืออาจใช้
เครื่องมือถ่างตา (lid retractor) และอาจพิจารณาหยอดยาชาก่อน เพื่อให้สามารถล้างสารเคมีออกจากตาให้มาก
ที่สุด กรณีสารที่ได้รับเป็นกรดหรือด่างควรล้างนานขึ้นอาจถึง 1-2 ชั่วโมง2 หรือจน pH ใน conjunctival sac ปกติ5
คือ ประมาณ 6.5-7.6 ซึ่งการทดสอบ pH ให้ท�ำหลังหยุดล้างตาแล้วประมาณ 10 นาที
1.3 ได้รับทางการหายใจ (Inhalation Exposure)
ย้ายผู้ป่วยออกมาอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ให้สังเกตอาการของการมีเยื่อบุทางเดินหายใจบวม ถ้า
ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงให้ทำ� การช่วยหายใจ ห้ามใช้วิธีการช่วยหายใจแบบปากต่อปาก เพราะอาจเป็นอันตรายแก่ผู้
ช่วยชีวิตเองได้ ให้ใช้เครื่องมือในการช่วยหายใจ ให้ออกซิเจน หรือใส่ท่อช่วยหายใจ
1.4 ได้รับทางปาก (Oral Exposure)
การเลือกวิธีให้การรักษากรณีได้รับทางปากนั้น ให้พิจารณาร่วมกับประวัติ ชนิดและปริมาณของสารพิษที่
กิน เวลาหลังจากกินแล้วมาโรงพยาบาล รวมทั้งอาการของผู้ป่วย เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีและลดภาวะแทรกซ้อน
ที่เกิดจากการท�ำแต่ละวิธี
ก. การล้างสารพิษด้วยการใส่สายสวนกระเพาะอาหาร (Gastric Lavage)6-7
ประโยชน์จากการรักษาด้วยวิธีนี้ไม่ชัดเจน ดังนั้น พิจารณาใส่สายสวนกระเพาะอาหาร (orogastric หรือ
nasogastric tube) เพื่อล้างสารพิษออกด้วยน�้ำประปา หรือใช้ normal saline โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ในกรณีผู้ป่วยได้รับ
สารพิษที่รุนแรงต่อชีวิต หรือได้รับในปริมาณที่ทำ� ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังจากกิน หากผู้ป่วย
ไม่รู้สึกตัว หรือได้รับสารที่มีฤทธิ์กดระบบประสาท จะต้องใส่ท่อช่วยหายใจก่อนจึงจะใส่สายสวนกระเพาะอาหาร
แต่ห้ามใช้วิธีนี้หากได้รับสารกัดกร่อน (เช่น กรด, ด่าง หรือสารที่มีฤทธิ์ระคายเคืองสูง ยกเว้น กรณีที่กินกรดกัด
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แก้วหรือกรดกัดกระจก (hydrof lfluoric acid)8, สารก�ำจัดวัชพืชพาราควอท (paraquat)9) และสารฟีนอล (phenol) หรือ
กรณีได้รับสารกลุ่มไฮโดรคาร์บอน (เช่น น�้ำมันก๊าด, น�้ำมันสน) หรือในผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกหรือ
กระเพาะอาหารทะลุ (เช่น มีแผลผ่าตัดเก่า)
ข. การให้ผงถ่านกัมมันต์เพียงครั้งเดียว (Single-dose Activated Charcoal)
เป็นการใช้ผงถ่านกัมมันต์ (activated charcoal) ที่ถูกเตรียมด้วยวิธีพิเศษให้มีพื้นที่ผิวมากเพื่อดูดซับสาร
พิษไม่ให้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย โดยให้พิจารณาท�ำเมื่อผู้ป่วยได้รับสารพิษที่สามารถถูกดูดซับด้วยผงถ่านกัมมันต์
ภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังจากได้รับ10-11 หรือไม่เกิน 4 ชั่วโมงโดยเฉพาะกรณีที่สารพิษนั้นมีคุณสมบัติทำ� ให้การดูด
ซึมช้าลง เช่น ได้รับสารที่มีฤทธิ์ anticholinergic ได้แก่ ยากลุ่ม antihistamine, ยาต้านเศร้ากลุ่มไตรไซคลิก เป็นต้น
ขนาดของผงถ่านกัมมันต์ที่ให้ คือ ในเด็กให้ 1 กรัม/กิโลกรัม ส่วนผู้ใหญ่ให้ 50-100 กรัม
ห้ามให้ผงถ่านกัมมันต์ ในกรณีต่อไปนี้คือ ไม่มีการป้องกันระบบทางเดินหายใจและผู้ที่มีกายภาคของ
ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ, ได้รับสารกัดกร่อนและสารกลุ่มไฮโดรคาร์บอน, หรือได้รับสารพิษชนิดที่ไม่ถูกดูดซับ
ด้วยผงถ่านกัมมันต์ เช่น แอลกอฮอล์ทุกชนิด, โลหะหนัก, ยาลิเธียม (lithium)
ค. การล้างสารพิษตลอดล�ำไส้ (Whole Bowel Irrigation)
เป็นการให้สารละลายอิเล็คโตรไลต์ของโพลีเอทธิลนี ไกลคอล (polyethylene glycolelectrolyte lavage solution,
PEG-ELS) ที่มีนำ�้ หนักโมเลกุลสูงมากกว่า 3000 ดาลตัน ทางสายสวนกระเพาะอาหารจนกระทั่งผู้ป่วยถ่ายอุจจาระ
เป็นน�้ำใส ซึ่งการพิจารณาท�ำการล้างสารพิษตลอดล�ำไส้นั้นจะมีประโยชน์เมื่อมีข้อบ่งชี้เฉพาะบางกรณีเพื่อลด
ปริมาณสารพิษจากระบบทางเดินอาหารเท่านั้น
รายละเอียดเกี่ยวกับการให้ PEG-ELS ข้อบ่งชี้ ขนาดและวิธีใช้ อยู่ในหน้า 52
ขั้นตอนที่ 2. การเร่งการขับออก (ENHANCED ELIMINATION)
เป็นการเพิม่ กระบวนการก�ำจัดสารพิษออกจากร่างกายจากทีม่ อี ยูเ่ ดิมตามธรรมชาติ เช่น ทางไตและระบบ
ทางเดินอาหาร ด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ ซึ่งมีวิธีการและข้อบ่งชี้แตกต่างกัน ดังนี้
2.1 การให้ผงถ่านกัมมันต์แบบซ�้ำๆ (Multiple Doses of Activated Charcoal) 2,12
พิจารณาใช้เฉพาะในกรณีทสี่ ารทีไ่ ด้รบั มีคณ
ุ สมบัติ enterohepatic recirculation หรือ enteroenteric circulation
โดยผงถ่านกัมมันต์จะไปจับกับสารเหล่านี้แล้วขัดขวางไม่ให้มีการดูดซึมกลับสู่กระแสโลหิต ซึ่งสารที่มีคุณสมบัตินี้
ได้แก่ ยา carbamazepine, dapsone, phenobarbital, quinine, theophylline อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจจะมีประโยชน์
หากผู้ป่วยได้รับยาที่มีรูปแบบออกฤทธิ์ช้า (sustained release drugs) ในปริมาณมาก2 และยังมียาอีกหลายชนิดที่
แม้จะถกเถียงกันถึงประโยชน์ทไี่ ด้ แต่อาจจะพิจารณาให้ถา้ ขนาดทีไ่ ด้มอี นั ตรายต่อชีวติ ได้แก่ amitriptyline, digoxin,
phenytoin, phenylbutazone12
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ขนาดผงถ่านกัมมันต์เริ่มต้นที่แนะน�ำให้ใช้ คือ ในเด็กให้ 1 กรัม/กิโลกรัม ผู้ใหญ่ให้ 50-100 กรัม หลังจาก
นั้นให้ซ�้ำในขนาด 25 กรัม (0.5 กรัมต่อกิโลกรัม ในเด็ก) ทุก 4-6 ชั่วโมง เป็นเวลาประมาณ 12-24 ชั่วโมง ขึ้นกับ
ปริมาณหรือขนาดสารพิษที่ได้รับจนกว่าอาการของผู้ป่วยดีขึ้น
2.2 การท�ำให้ปัสสาวะเป็นด่างอ่อน (Urine alkalinization)2
เป็นการเร่งการขับออกทางปัสสาวะโดยท�ำให้ยาที่เป็นกรดอ่อนแตกตัวมากขึ้นในปัสสาวะที่ถูกท�ำให้เป็น
ด่างอ่อน ท�ำให้ยานั้นถูกขับออกทางไตมากขึ้น ใช้ในกรณีได้รับพิษจากยาที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนได้แก่ salicylate,
phenobarbital, methotrexate เป็นต้น วิธีท�ำโดยให้ sodium bicarbonate 1-2 มิลลิอิควิวาเลนท์ต่อกิโลกรัม ฉีด
ทางหลอดเลือดด�ำ จากนั้นให้อย่างต่อเนื่องทางหลอดเลือดด�ำจน pH ในปัสสาวะอยู่ระหว่าง 7.5-8.5 อย่างไรก็ตาม
การรักษาด้วยวิธีนี้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย เช่น ความไม่สมดุลของเกลือแร่ หัวใจวายหรือน�ำ้ ท่อมปอด
เมื่อได้รับสารน�ำ้ ในอัตราสูง ดังนั้นให้พิจารณาท�ำเมื่อมีข้อบ่งชี้และเฝ้าติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
2.3 การใช้เครื่องมือเพื่อเร่งการขจัดสารพิษ (Extracorporeal removal techniques)
ได้แก่ การฟอกโลหิตด้วยเครือ่ งไตเทียม (hemodialysis) และการก�ำซาบโลหิตด้วยแกนผงถ่าน (hemoperfusion)
จะเลือกท�ำวิธีดังกล่าวได้ สารที่ได้รับจะต้องกระจายอยู่ในระบบไหลเวียนโลหิตเป็นส่วนใหญ่ นั่นคือจะต้องมีค่า
ปริมาตรการกระจายตัวต�ำ่ (volume of distribution น้อยกว่า 1 ลิตร/กิโลกรัม) นอกจากนี้ต้องมีคุณสมบัติจ�ำเพาะ
เพิ่มเติม หากจะเลือกท�ำ hemodialysis ต้องเป็นสารที่ละลายน�้ำได้ดี มีน�้ำหนักโมเลกุลน้อยกว่า 500 ดาลตันและ
อัตราการจับกับโปรตีนต�่ำ เช่น methanol, lithium หรือ salicylates ในขณะที่สารที่จะท�ำ hemoperfusion ได้ต้องถูก
ดูดซับได้ดีด้วยผงถ่านกัมมันต์ อย่างไรก็ตาม วิธีการเหล่านี้มีข้อจ�ำกัดคือ จะต้องมีเครื่องมือ เช่น เครื่องฟอกโลหิต
แกนผงถ่าน, ค่าใช้จา่ ยสูงและมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ ปัจจุบนั ในการรักษาผูป้ ว่ ยทางพิษวิทยาในประเทศไทย
ด้วยเทคนิคนีจ้ งึ ใช้วธิ ี hemodialysis เมื่อมีข้อบ่งชี้เท่านั้น
2.4 การใช้ออกซิเจนความดันสูง (hyperbaric oxygen, HBO)
เป็นการให้ออกซิเจนในปริมาณมากเพือ่ ให้มคี วามดันของอากาศมากกว่าความดันอากาศปกติ จะสามารถ
เร่งการก�ำจัดก๊าซพิษออกจากร่างกายได้เร็วขึ้น ใช้รักษากรณีเกิดพิษรุนแรงจากก๊าซ carbon monoxide (CO) โดยถ้า
ให้ออกซิเจนในปริมาณ 2.5 บรรยากาศสัมบูรณ์ (atmospheric abosulute, ATA) จะท�ำให้ค่าครึ่งชีวิตของ CO ลด
ลงจาก 250 นาทีเหลือ 22 นาทีเท่านั้น มีการใช้ HBO ในการรักษาผู้ป่วยเป็นพิษจาก cyanide, hydrogen sulfif ide,
และ carbon tetrachloride แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปถึงประโยชน์ที่ชัดเจน5
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ขั้นตอนที่ 3. การให้ยาต้านพิษ (ANTIDOTES)
มีสารพิษเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่มียาต้านพิษที่จ�ำเพาะ โดยสามารถแบ่งยาต้านพิษออกเป็นกลุ่มตามการ
ออกฤทธิ์ได้ดังนี้
3.1 ยาต้านฤทธิ์ที่จ�ำเพาะ ออกฤทธิ์โดยการต้านฤทธิ์กับสารพิษโดยตรง โดยการแย่งจับกับ receptor
ของสารพิษโดยตรง เช่น ยาต้านพิษ naloxone และ flf lumazenil แข่งกับยากลุ่ม opiates และ benzodiazepines
จับกับ receptors จ�ำเพาะ หรือ ยาต้านพิษ pralidoxime (2-PAM) จะเร่งการแยกตัวของสารก�ำจัดแมลงกลุ่ม organophosphorus กับเอ็นซัยม์ acetylcholinesterase ท�ำให้เอ็นซัยม์กลับมาท�ำหน้าที่ท�ำลาย acetylcholine ได้ตามปกติ
(รายละเอียดของยา pralidoxime หน้า 38)
3.2 ยาต้านตามสรีระการออกฤทธิ์ ใช้เพื่อต้านผลของการออกฤทธิ์ของสารพิษ เช่น การใช้ยาต้านพิษ
atropine แก้ฤทธิ์ muscarinic cholinergic ของสารก�ำจัดแมลงกลุ่ม organophosphorus และ carbamate (รายละเอียด
ของยา atropine หน้า 35) หรือกรณีการใช้ยา benztropine หรือ diphenhydramine แก้อาการ dystonia ที่เกิดจาก
ยากลุ่ม neuroleptics
3.3 ยาต้านพิษโดยดึงสารพิษออกจากจุดที่ออกฤทธิ์ เช่น ยาต้านพิษ sodium nitrite13 จะท�ำให้
ferrous ion ใน hemoglobin ถูกเปลี่ยนเป็น ferric ion เพื่อแย่ง cyanide ออกมาจาก cytochrome ใน mitochondria
ท�ำให้ขบวนการ electron transport กลับมาท�ำงานได้ตามปกติ, หรือกรณีการให้ยา digitalis Fab fragment14 และ
botulinum antitoxin14 ซึ่งเป็น antibody ที่จ�ำเพาะเพื่อจับกับยา digitalis และ botulinum toxin ตามล�ำดับ รวมทั้ง
กรณีการให้เซรุ่มต้านพิษงูด้วย (รายละเอียด หน้า 29)
3.4 ยาต้านฤทธิ์โดยเร่งการก�ำจัดยา ยากลุ่มนี้ไม่มีฤทธิ์ในการต้านฤทธิ์ของสารพิษโดยตรง แต่มีความ
จ�ำเพาะในการจับกับสารพิษแต่ละชนิด แล้วเร่งให้มีการขับออกจากร่างกายต่อไป เช่น ยา D-penicillamine ช่วยใน
การก�ำจัดตะกั่วและสารหนูออกจากร่างกาย, ยา deferoxamine ใช้รักษาภาวะเป็นพิษจากเหล็ก, ยา dimercaprol
(BAL)13, และยา calcium disodium edetate14 ใช้รักษาภาวะเป็นพิษจากตะกั่ว
3.5 ยาต้านพิษกลุ่มอื่นๆ ยากลุ่มนี้มีกลไกการออกฤทธิ์แตกต่างจาก 4 กลุ่มข้างต้น เช่น N-acetylcysteine (รายละเอียด หน้า 42), methylene blue13, sodium thiosulfate13 และยาต้านพิษดังตัวอย่างในตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ตัวอย่างยาต้านพิษ สารพิษและกลไกการออกฤทธิ์
ยาต้านพิษ
N-acetylcysteine (NAC)		

สารพิษ
Paracetamal				

							
Methylene blue		
Methemoglobinemia			
								
Sodium thiosulfate			Cyanide				
Folinic acid		
Methotrexate			
Fomepizole
Ethylene glycol			
		
Methanol
Hydroxocobalamin 		
Cyanide				
								
Pyridoxine (Vit B6)		
Isoniazid				
Vitamin K1 (Phytonadione)
Warfarin				
			
Long-acting anticoagulant		

กลไกการออกฤทธิ์
เสริม glutathione ในการก�ำจัด
toxic metabolite
Coenzyme for methemoglobin
reductase (diaphorase II)
Donate sulfur to form thiocyanate
Bypass folic acid metabolism
Alcohol dehydrogenase inhibitor
Bind with cyanide ion to form
cyanocobalamin
Pyridoxine supplement
Co-factor for coagulation factors
II, VII, IX, X synthesis

การพิจารณาให้ยาต้านพิษจะต้องค�ำนึงถึงผลที่จะได้รับเทียบกับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ส่วนขนาดที่ให้
เนื่องจากยาต้านพิษ 2 กลุ่มแรกนั้นไม่มีผลให้มีการก�ำจัดสารพิษเพิ่มขึ้น แต่ขัดขวางไม่ให้สารพิษออกฤทธิ์ได้ ดัง
นั้นขนาดที่เหมาะสมคือ ขนาดยาที่ต้านฤทธิ์ของสารพิษได้หมดโดยที่ไม่มีผลข้างเคียง ส�ำหรับใน 3 กลุ่มหลังยาที่
ให้มักจะมีขนาดแนะน�ำไว้แล้ว
ขั้นตอนที่ 4. PREVENTION
เมื่อรักษาผู้ป่วยจนปลอดภัยจากภาวะเป็นพิษแล้ว ควรหาสาเหตุของการได้รับสารพิษ ทั้งนี้เพื่อหาวิธี
ป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยต้องเกิดภาวะเป็นพิษซ�้ำขึ้นอีก
สรุป ในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ แนวทางการรักษาและการจะเลือกใช้วิธีใดในแต่ละขั้นตอนขึ้นอยู่
กับชนิดของสารพิษ เวลาที่ผู้ป่วยมาโรงพยาบาล และความเหมาะสมที่เป็นไปได้ในแต่ละสถานการณ์และมีผลข้าง
เคียงจากการรักษาน้อยที่สุด เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ
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