เอ็น-อะเซทิลซิสเทอิน

(N-acetylcysteine)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สัมมน โฉมฉาย
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

เอ็น-อะเซทิลซิสเทอิน (N-acetylcysteine, NAC) เป็นยาต้านพิษที่มีประโยชน์ในการรักษาภาวะพิษต่อตับ
ที่เกิดจากยาพาราเซตามอลและสารพิษชนิดอื่นที่มีฤทธิ์ท�ำลายกลูตะไธโอน (glutathione) ที่ตับ เช่น chloroform,
carbon tetrachloride
เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์
NAC เป็นยาทีส่ ามารถบริหารได้ทางเดินอาหารและหลอดเลือดด�ำ การดูดซึมจากทางเดินอาหารได้สดั ส่วน
ยาเข้าสู่ระบบไหลเวียนประมาณร้อยละ 10-30 เพราะมีการก�ำจัดในการผ่านครั้งแรกที่ตับสูงและระยะเวลาดูดซึม
จนถึงระดับสูงสุดในเลือดเฉลี่ย 1.4 ชั่วโมง และมีค่าครึ่งชีวิตเฉลี่ย 2.5 ชั่วโมงจากการก�ำจัดทางตับและไต1 NAC
ออกฤทธิ์ในการรักษาภาวะพิษจากพาราเซตามอลทั้งโดยการลดความเสี่ยงในการเกิดพิษต่อตับหากเริ่มการรักษา
อย่างทันท่วงที และโดยการลดความรุนแรงและผลแทรกซ้อนจากพิษต่อตับเมื่อผู้ป่วยเกิดภาวะนี้ขึ้นแล้ว NAC ท�ำ
หน้าที่ให้สารตั้งต้นซิสเทอินในการสังเคราะห์กลูตะไธโอนเพื่อชดเชยกลูตะไธโอนที่หมดไปในกระบวนการก�ำจัด
เมตะบอไลต์คือ N-acetyl-p-benzoquinone imine (NAPQI) ของยาพาราเซตามอลที่เป็นพิษต่อตับ
การเริ่มรักษาด้วย NAC ภายในเวลา 6-8 ชั่วโมงหลังจากผู้ป่วยได้รับยาพาราเซตามอลเกินขนาด ช่วยทด
แทนกลูตะไธโอนก่อนที่จะลดลงจนถึงระดับวิกฤต และช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดภาวะพิษต่อตับได้2 ดังมี
รายงานอุบัติการณ์พบภาวะพิษต่อตับประมาณร้อยละ 0-2 หลังผู้ป่วยได้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดเฉียบพลัน
แล้วได้รบั การรักษาด้วย NAC ภายใน 6-8 ชัว่ โมง แต่จะมีความเสีย่ งของการเกิดพิษต่อตับสูงขึน้ จนอาจถึงร้อยละ 54
หากเริ่มการรักษาในช่วง 10-25 ชั่วโมงหลังการได้รับพาราเซตามอลเกินขนาด3
การบริหาร NAC สามารถลดอัตราการเสียชีวิต อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากตับวายและระยะเวลา
ของการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างมีนัยส�ำคัญส�ำหรับผู้ป่วยที่เกิดภาวะพิษต่อตับจากยาพาราเซตามอล โดย
“ภาวะพิษต่อตับ” ในการวิจัยทางพิษวิทยาของยาพาราเซตามอล หมายถึง การเพิ่มของเอ็นซัยม์ตับถึงระดับ
1,000 IU/L หรือมากกว่า ส่วนกลไกการออกฤทธิ์ในการรักษาภาวะพิษต่อตับข้างต้นนั้นได้แก่ การลดการอักเสบ
ของตับ และเพิ่มการใช้ออกซิเจนของเซล4
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ข้อบ่งใช้
3.1 ภาวะพาราเซตามอลเกินขนาดหรือภาวะพิษจากพาราเซตามอล ดังนี้
=

ผู้ป่วยที่ได้รับยาพาราเซตามอลเกินขนาด (ขนาด 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัมหรือ มากกว่า) แบบเฉียบพลัน

(กระบวนการได้รับยาเสร็จภายในเวลา 8 ชั่วโมง)
=

ผู้ป่วยที่ได้รับยาพาราเซตามอลแบบเฉียบพลัน (กระบวนการได้รับยาเสร็จภายในเวลา 8 ชั่วโมง) ที่มี

ระดับพาราเซตามอลในซีรัมมากกว่า treatment line ใน Rumack-Matthew Nomogram (รูปที่ 8) treatment line
หมายถึงเส้น nomogram ที่ผ่านจุด150 มิลลิกรัม/ลิตรที่ 4 ชั่วโมง

รูปที่ 8 ดัดแปลงมาจาก Rumack-Matthew Nomogram
=

ผู้ป่วยที่เข้ากับเกณฑ์ทั้งสองข้อ ดังนี้
1. เป็นการกินเกินขนาดแบบค่อยเป็นค่อยไป (staggered overdose, repeated supratherapeutic ingestion)

ซึ่งหมายถึงการกินหลายครั้งหรือกระบวนการได้รับยาเสร็จภายในเวลานานกว่า 8 ชั่วโมง
2. ได้รับยาพาราเซตามอลเกินขนาด ได้แก่

a. ขนาดเฉลี่ย ≥ 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/24ชั่วโมง หรือ ≥ ≥6 กรัม/24ชั่วโมง (เลือกใช้ค่าที่น้อยกว่า)

หากเป็นการกินเกินขนาดในช่วงระยะเวลา 48 ชั่วโมง หรือ

b. ขนาดเฉลี่ย ≥ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/24ชั่วโมง หรือ ≥≥ 4 กรัม/24ชั่วโมง หากเป็นการกินเกิน

ขนาดในระยะเวลา 72 ชั่วโมงหรือมากกว่า
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ส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีม่ ลี กั ษณะการได้รบั ยาและขนาดยาเข้าได้กบั ข้อ 1 และ 2 ข้างต้น แพทย์ควรเริม่ การรักษา
ด้วย NAC ถ้าระดับพาราเซตามอลในซีรัมมากกว่า 10 มิลลิกรัม/ลิตร หรือมีค่าเอ็นซัยม์ตับผิดปกติ ส่วนใน
โรงพยาบาลที่ตรวจระดับพาราเซตามอลไม่ได้ควรเริ่มการรักษาผู้ป่วยด้วย NAC ถึงแม้ระดับเอ็นซัยม์ตับเมื่อแรกรับ
จะปกติและหยุดการรักษาเมื่อได้ยาครบ หรือเอ็นซัยม์ตับมีค่าปกติที่เวลาอย่างน้อย 36 ชั่วโมงหลังการกิน
พาราเซตามอลครัง้ สุดท้าย
3.2 ภาวะตับอักเสบจากสารพิษบางชนิด เช่น เห็ดพิษกลุม่ cyclopeptide ได้แก่ เห็ดระโงกหิน เห็ดไข่
ตายซาก เห็ดไข่เป็ด และสาร acrylonitrile, carbon tetrachloride, chloroform หรือสารกลุม่ chlorinated hydrocarbon
ชนิดอืน่ ๆ
ข้อห้ามใช้
ผู้ป่วยที่มีประวัติภาวะแพ้ NAC (IgE mediated hypersensitivity ต่อ NAC) ซึ่งเป็นภาวะที่พบน้อยมากผู้ป่วย
ส่วนใหญ่จะเกิดปฏิกิริยาเป็นแบบ anaphylactoid (pseudoanaphylaxis)
ข้อควรระวัง
NAC จัดอยู่ใน US FDA Pregnancy Category B ซึ่งหมายถึงยาที่ศึกษาในสัตว์ทดลองแล้วไม่เกิดความผิด
ปกติต่อ fetus แต่การศึกษาในหญิงมีครรภ์ยังมีข้อมูลไม่มากพอ ดังนั้นแพทย์จึงอาจพิจารณาบริหาร NAC ในหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีข้อบ่งชี้ได้โดยควรใช้ NAC แบบบริหารทางหลอดเลือดด�ำ
อาการอันไม่พึงประสงค์
1. การบริหาร NAC ทางเดินอาหารอาจท�ำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียนได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้ป่วยได้ยา
น้อยกว่าขนาดที่ค�ำนวณไว้ แพทย์จึงควรให้การรักษาผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วย NAC ทางเดินอาหารที่มีอาการ
คลื่นไส้ อาเจียนมาก ด้วยยากันอาเจียน เช่น ondansetron หรือ metoclopramide5
2. การบริหาร NAC ทางหลอดเลือดด�ำอาจท�ำให้เกิดปฏิกิริยา anaphylactoid ซึ่งอาจเกิดภาวะผื่นลมพิษ
หรือผื่นแบบ angioedema ภาวะหลอดลมหดเกร็งและภาวะความดันโลหิตต�่ำ จนอาจถึงภาวะช็อค และอาจเป็น
เหตุให้เสียชีวิตได้ ภาวะ anaphylactoid จาก NAC ทางหลอดเลือดด�ำมีอุบัติการณ์ประมาณร้อยละ 5-15 (บางการ
ศึกษารายงานอุบัติการณ์สูงถึงร้อยละ 49)5 และมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่มีประวัติภาวะหอบหืดและประวัติ
ปฏิกิริยา anaphylactoid จากการได้รับ NAC ซึ่งการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ anaphylactoid จากการได้รับ NAC
ทางหลอดเลือดด�ำได้แก่ หยุดการบริหารยาทันทีและให้การรักษาด้วยยา antihistamine เช่น chlorpheniramine หรือ
diphenhydramine ผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดลมหดเกร็ง หรือความดันโลหิตต�่ำรักษาภาวะฉุกเฉินแบบเดียวกับการรักษา
ภาวะ anaphylaxis เมื่อผู้ป่วยหายจากอาการเหล่านี้แล้ว แพทย์สามารถพิจารณาบริหาร NAC ต่อได้โดยอาจบริหาร
ได้ทางการกินหรือทางหลอดเลือดด�ำ6
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ปฏิกิริยาต่อยาอื่น
การบริหาร NAC ทางทางเดินอาหารร่วมกับผงถ่านกัมมันต์ (activated charcoal) อาจท�ำให้ NAC บางส่วน
ถูกดูดซับไว้ด้วยผงถ่านกัมมันต์ อย่างไรก็ตาม แพทย์ควรท�ำการรักษาผู้ป่วยด้วยผงถ่านกัมมันต์และให้ NAC
ขนาดตามปกติได้ 7
ขนาดและวิธีใช้
ในปัจจุบันมีวิธีบริหาร NAC สองวิธี ได้แก่ การบริหารทางหลอดเลือดด�ำและการบริหารทางทางเดินอาหาร
จากหลักฐานทางการแพทย์ประสิทธิภาพในการป้องกันภาวะพิษต่อตับจากพาราเซตามอลไม่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพในการรักษาขึ้นอยู่กับการเริ่มการรักษาภายใน 8 ชั่วโมงแรกหลัง
ได้ยาเกินขนาดและการที่ผู้ป่วยได้รับยาอย่างเพียงพอ ดังนั้นการเลือกวิธีบริหาร NAC ขึ้นกับความเหมาะสมตาม
สถานการณ์ของผู้ป่วย เช่น อาการอาเจียน ความสามารถในการเฝ้าระวังสัญญาณชีพและภาวะอันไม่พึงประสงค์
จากยา และความพร้อมของโรงพยาบาล เช่น รูปแบบยาที่มี ค่าใช้จ่ายส�ำหรับยาและการนอนโรงพยาบาล
1. การบริหารทางทางเดินอาหาร เริ่มด้วยขนาด 140 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามด้วย 70 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ทุก 4 ชั่วโมงอีก 17 ครั้ง แพทย์ควรบริหารยาซ�้ำ หากผู้ป่วยอาเจียนภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากการบริหารยา4
2. การบริหารทางหลอดเลือดด�ำ4

2.1 ส�ำหรับผู้ใหญ่ (น�้ำหนักตัว ≥ 40 กิโลกรัม) ท�ำโดยการบริหารในสารน�้ำ 3 ขวด ดังนี้
=

NAC 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในสารน�้ำ 5% Dextrose in water 200 มิลลิลิตร บริหารในเวลา
1 ชั่วโมง ตามด้วย

=

NAC 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในสารน�้ำ 5% Dextrose in water 500 มิลลิลิตร บริหารในเวลา
4 ชั่วโมง ตามด้วย

=

NAC 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในสารน�ำ้ 5% Dextrose in water 1,000 มิลลิลติ ร บริหารในเวลา 16 ชั่วโมง

2.2 ส�ำหรับเด็ก (น�ำ้ หนักตัว 20-40 กิโลกรัม) ท�ำโดย การบริหารในสารน�้ำ 3 ขวด ดังนี้
=

NAC 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัมในสารน�้ำ 5% Dextrose in water 100 มิลลิลิตร บริหารในเวลา
30 นาที ตามด้วย

= NAC

50 มิลลิกรัม/กิโลกรัมในสารน�้ำ 5% Dextrose in water 250 มิลลิลิตร บริหารในเวลา

4 ชั่วโมง ตามด้วย
=

NAC 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัมในสารน�้ำ 5% Dextrose in water 500 มิลลิลิตร บริหารในเวลา 16 ชั่วโมง
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2.3 ส�ำหรับเด็ก (น�้ำหนักตัว < 20 กิโลกรัม) ท�ำโดย การบริหารในสารน�้ำ 3 ขวด ดังนี้
=

NAC 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในสารน�้ำ 5% Dextrose in water 3 มิลลิลิตร/กิโลกรัม บริหารในเวลา
30 นาที ตามด้วย

=

NAC 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในสารน�้ำ 5% Dextrose in water 7 มิลลิลิตร/กิโลกรัม บริหารในเวลา
4 ชั่วโมง ตามด้วย

=

NAC 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในสารน�้ำ 5% Dextrose in water 14 มิลลิลิตร/กิโลกรัม บริหารในเวลา
16 ชัว่ โมง

3. น�้ำหนักที่ใช้ในการค�ำนวณยาและสารน�้ำ ให้ใช้น�้ำหนักจริงหากผู้ป่วยมีน�้ำหนักตัวไม่เกิน 110
กิโลกรัมในกรณีที่ผู้ป่วยมีน�้ำหนักตัวมากกว่า 110 กิโลกรัมให้ค�ำนวณด้วยน�ำ้ หนัก 110 กิโลกรัม 4,8
4. การบริหาร NAC ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะตับอักเสบที่เกิดจากพาราเซตามอล เช่น ค่าเอ็นซัยม์
ตับเพิ่ม ขึ้นมากกว่า 1,000 IU/L ท�ำโดยการบริหาร NAC ทางหลอดเลือดด�ำในขนาด 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ในสารน�้ำ 5% Dextrose in water 1,000 มิลลิลิตร ในเวลา 24 ชั่วโมงโดยบริหารต่อเนื่องจนกระทั่ง ภาวะพิษ
ต่อตับของผู้ป่วยดีขึ้นโดยพิจารณาจากการที่เอ็นซัยม์ตับลดลงจนต�่ำกว่า 1,000 IU/L และผู้ป่วยไม่มีลักษณะ
ที่บ่งชี้ภาวะตับวาย (ค่า prothrombin time INR < 1.3 และผู้ป่วยไม่มีภาวะ hepatic encephalopathy และ ไม่มี
acidosis)4
5. แพทย์อาจพิจารณายุติการรักษาด้วย NAC ได้ โดยไม่ต้องบริหารยาจนครบตามขนาดยาในข้อ
1และ 2 ข้างต้นหาก
=

ผู้ป่วยมีค่าเอ็นซัยม์ตับปกติและระดับยาพาราเซตามอลในซีรัมน้อยกว่า 10 มิลลิกรัม/ลิตร
ที่เวลาอย่างน้อย 36 ชั่วโมงหลังจากการได้รับยาเกินขนาด3,9,10 หรือ

=

ผู้ป่วยมีค่าเอ็นซัยม์ตับปกติ ที่เวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมงหลังจากการได้รับยาเกินขนาด11

รูปแบบของยา
=

ยาผง (powder หรือ granules) ส�ำหรับผสมน�้ำเพื่อดื่มหรือบริหารทางสายสวนกระเพาะอาหาร
ขนาด 100, 200 และ 600 มิลลิกรัม ต่อซอง

=

ยาเม็ด (effervescent tablet) ส�ำหรับผสมน�้ำเพื่อดื่มหรือบริหารทางสายสวนกระเพาะอาหาร
ขนาด 600 มิลลิกรัม ต่อเม็ด

=

สารละลายส�ำหรับ ให้ ทางหลอดเลือ ดด�ำ (intravenous infusion) ความเข้มข้น 100 มิล ลิก รัม
ต่อมิลลิลิตร
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หมายเหตุ
ตามแนวทางการรักษาภาวะพิษพาราเซตามอลในต่างประเทศ 4,12,13 เกณฑ์ขนาดของยาในการกิน
พาราเซตามอลเกินขนาดเฉียบพลันเท่ากับขนาด ≥ 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัมหรือ ≥ 10 กรัม (เลือกใช้ค่าที่น้อยกว่า)

≥ 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/24 ชั่วโมง
หรือ≥ ≥ 10 กรัม/24 ชั่วโมง หากเป็นการกินเกินขนาดในระยะเวลา 24 ชั่วโมง และ ≥ 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/24 ชั่วโมง
หรือ ≥ 6 กรัม/กิโลกรัม/24ชั่วโมง หากเป็นการกินเกินขนาดในระยะเวลา 48 ชั่วโมง และ ≥ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/
24 ชั่วโมง หรือ ≥ 4 กรัม/กิโลกรัม/24 ชั่วโมง หากเป็นการกินเกินขนาดในระยะเวลา 72 ชั่วโมงหรือมากกว่า แต่ใน

และเกณฑ์สำ� หรับการกินพาราเซตามอลเกินขนาดแบบค่อยเป็นค่อยไปเท่ากับ

ประเทศไทยผู้เขียนแนะน�ำให้ใช้เกณฑ์ที่ต�่ำกว่า (ดูในข้อบ่งชี้ของการใช้ NAC) เพื่อเพิ่มความไวในการวินิจฉัยความ
เสี่ยงต่อการเกิดพิษต่อตับและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยเพราะโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทย
ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ระดับพาราเซตามอลในซีรัมได้และการดูแลผู้ป่วยอาศัยเพียงขนาดยาพาราเซตามอลที่
ผู้ป่วยได้รับเกินขนาดและค่าเอ็นซัยม์ตับเท่านั้น
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