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โซเดียมไบคาร์บอเนต

 โซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) เป็นสารละลายที่ใช้อยู่เป็นประจ�าในทุกสถานพยาบาล 

แพทย์มีประสบการณ์ในการใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตเพื่อรักษาความเป็นกรดในเลือด การช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะ 

วกิฤต ิการใช้โซเดยีมไบคาร์บอเนตนบัเป็นหนึ่งในวธิกีารรกัษาที่มปีระสทิธภิาพและสามารถช่วยชวีติผู้ป่วยทางพษิ

วิทยาเมื่อมีข้อบ่งชี้และมีการใช้อย่างถูกต้อง มีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง แม้โซเดียมไบคาร์บอเนต

จดัเป็นสารละลายซึ่งมกัไม่ส่งผลให้เกดิผลข้างเคยีงรนุแรง แต่หากมกีารใช้เกนิขนาดหรอืใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจ

ท�าให้การรกัษาทางพษิวทิยาไม่ได้ผลดเีท่าที่ควร เกดิผลข้างเคยีง และอาจมอีนัตรายถงึชวีติได้

เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์

 เป็นสารละลายมีฤทธิ์เป็นด่าง มีส่วนประกอบคือโซเดียมและไบคาร์บอเนต เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะท�าหน้าที่

เพิ่มความเป็นด่างในรา่งกาย เพิ่มปรมิาณโซเดยีมและไบคาร์บอเนต เสรมิกบัไบคาร์บอเนตซึ่งร่างกายสร้างขึ้นที่ไต 

โซเดยีมไบคาร์บอเนตมกีารขบัออกทางปัสสาวะ ท�าให้ปัสสาวะมคีวามเป็นด่างมากขึ้น1,2

ข้อบ่งใช้

 1. Cardiotoxicity จากยาที่มผีลยบัยั้งการท�างานของ fast sodium channel คลื่นไฟฟ้าหวัใจมลีกัษณะ

widening QRS complex ได้แก่ยาในกลุ่ม tricyclic antidepressants (เช่น amitriptyline, doxepin, imipramine,

nortriptyline เป็นต้น) type Ia, Ic antiarrhythmic drugs (เช่น quinidine, f lflflecainide, encainide, propafenone, moricizine)1,2

 2. Urine alkalinization เพื่อเพิ่มการขบัยาที่มฤีทธิ์เป็นกรดบางชนดิ เช่น salicylate, phenobarbital, chlorpropamide 

และมกีารใช้เพื่อป้องกนัการตกตะกอนของ myoglobin ที่ไต ในภาวะ severe rhabdomyolysis อย่างไรกต็าม ผลการ

รกัษาในกรณ ีsevere rhabdomyolysis ยงัไม่มหีลกัฐานยนืยนัประสทิธภิาพที่ชดัเจน1,2 

(Sodium bicarbonate)
อาจารย์แพทย์หญิงธัญจิรา จิรนันทกาญจน์

ภำควชิำเวชศำสตร์ป้องกนัและสงัคม

คณะแพทยศำสตร์ศริริำชพยำบำล		มหำวทิยำลยัมหดิล



50                                                         ยาต้านพิษ ๓

 3. Metabolic acidosis จากสาเหตุต่างๆ และสาเหตุจากพิษ เช่น จาก salicylate, methanol, 

ethylene glycol, metformin, isoniazid เป็นต้น

 4. Hyperkalemia

ข้อห้ามใช1้-4

 1. Severe alkalemia ได้แก่ serum pH>7.55 เนื่องจากภาวะ severe alkalemia จะท�าให้เสยีสมดลุในการ

ท�างานของร่างกาย และมคีวามผดิปกตทิางเมตาบอลคิที่รนุแรงได้

 2. Severe hypernatremia เนื่องจากโซเดยีมไบคาร์บอเนตประกอบด้วย sodium ในปรมิาณที่สูงท�าให้

ภาวะ hypernatremia ยิ่งเป็นมากขึ้นได้

 3. Severe hypokalemia เนื่องจากภาวะด่างในเลอืดจะท�าให้ระดบัโปแตสเซยีมในเลอืดลดลงจากกลไกการ

ย้ายโปแตสเซยีมเข้าเซลล์ อาจท�าให้เกดิ arrhythmia เป็นเหตใุห้ผู้ป่วยเสยีชวีติได้

 4. Severe pulmonary edema, congestive heart failure, anuria without plan for dialysis เนื่องจากการได้ 

รบัโซเดยีมไบคาร์บอเนตจะเพิ่มปรมิาณสารน�้าในร่างกาย

ข้อควรระวัง1-4

 1. Alkalosis

 2. Hypernatremia

 3. Hypokalemia

 4. Volume overload, heart failure

 5. Renal impairment

 6. Hypocalcemia

อาการอันไม่พึงประสงค1์-4

 1. Alkalemia ส่งผลให้เกดิ hypokalemia, hypocalcemia

 2. Hypernatremia ส่งผลให้เกดิ volume overload ท�าให้ภาวะ heart failure, pulmonary edema แย่ลง

 3. Inflammation และ necrosis จากการสัมผัสสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตโดยตรง หากมีการซึม

ออกนอกหลอดเลอืด 

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น1

 การให้ร่วมกบัยาที่มคีวามเป็นกรด อาจท�าให้ระดบัยาลดลงหรอืได้ผลทางเภสชัวทิยาไม่เตม็ที่ หากการ

ให้โซเดียมไบคาร์บอเนตท�าให้เกิดภาวะด่างในร่างกายหรือปัสสาวะมีความเป็นด่างมากขึ้น ท�าให้มีการขับยาที่มี

คณุสมบตัเิป็นกรดมากขึ้นทางไต เช่น salicylate, phenobarbital, chlorpropamide
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ขนาดและวิธีใช1้,2,4

 1. Cardiotoxicity จาก sodium channel blockade ให้ 1-2 มลิลอิคิววิาเลนท์/กโิลกรมั IV bolus ในเวลา 

1-2 นาท ีแล้วตดิตามคลื่นไฟฟ้าหวัใจ (QRS complex widening, wide QRS complex tachycardia, hypotension) 

ภายใน 5 นาทหีากยงัผดิปกต ิสามารถให้ซ�้าได้ โดยรกัษา serum pH 7.45-7.55 ไม่แนะน�าการให้ทางหลอดเลอืด

ด�าอย่างต่อเนื่อง (continuous iv infusion) เพื่อแก้ไขภาวะนี้เนื่องจากไม่มกีารศกึษาว่าได้ผลเทยีบเท่ากบัการให้

แบบ IV bolus นอกจากนี้ cardiotoxicity จากการยบัยั้ง fast sodium channel เป็นภาวะฉกุเฉนิที่ต้องรบีแก้ไข

 2. Urine alkalinization ให้ผสม 7.5% sodium bicarbonate 150 มิลลิลิตร ใน 5% Dextrose water 1000

มลิลลิติร หยดทางหลอดเลอืดด�าในอตัรา 2-3 มลิลลิติร/กโิลกรมั/ชั่วโมง (อาจให้ช้าลงในรายผู้สูงอาย ุ ผู้ป่วย      

โรคหวัใจและผู้ป่วยโรคไต) ตดิตาม urine pH ให้อยู่ในระดบั 7.5-8 ระวงัภาวะด่างในเลอืด รกัษา serum pH ไม่ให้

เกนิ 7.55 เฝ้าระวังให้โปแตสเซียมในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องจากภาวะโปแตสเซียมต�่า ซึ่งนอกจากจะมีผลเสีย

ต่อร่างกายแล้วยงัท�าให้ไม่ประสบผลส�าเรจ็ในการท�า urine alkalinization ไม่สามารถขบั salicylate และยาอื่นๆได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ

รูปแบบของยา

 มทีั้งรูปแบบยาเมด็ (sodamint 300 มลิลกิรมั) และสารละลายให้ทางหลอดเลอืดด�า ได้แก่ 7.5% sodium

bicarbonate injection (0.89 มิลลิอิควิวาเลนท์/มิลลิลิตร ขนาด 10 มิลลิลิตร และ 50 มิลลิลิตร) ในภาวะพิษใช้

เฉพาะรูปแบบสารละลายให้ทางหลอดเลอืดด�าเท่านั้น
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