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ภาวะพิษจากพาราเซตามอล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สัมมน  โฉมฉาย

ภำควชิำเวชศำสตร์ป้องกนัและสงัคม

คณะแพทยศำสตร์ศริริำชพยำบำล		มหำวทิยำลยัมหดิล

กรณีผู้ป่วยรายที่1

         ผู้ป่วยอาย ุ20 ปี น�้าหนกั 50 กโิลกรมั

 กนิยาพาราเซตามอลขนาด 500 มลิลกิรมั จ�านวน 20 เมด็ประมาณสองชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล          

 (กนิครั้งเดยีว)เพราะทะเลาะกบัสมาชกิในครอบครวั

 ผู้ป่วยปฏเิสธการกนิยาอื่นรวมทั้งสรุาและประวตักิารเจบ็ป่วยในอดตี

 ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเพราะเริ่มรู้สกึมอีาการคลื่นไส้ แต่ไม่อาเจยีน

ที่ห้องฉุกเฉิน: ผู้ป่วยยงัมอีาการคลื่นไส้ ตรวจสญัญาณชพี: ชพีจร 90/นาท ีความดนัโลหติ 100/70 มลิลเิมตร  

         ปรอท การตรวจร่างกายทั่วไปและการตรวจตามระบบอยู่ในเกณฑ์ปกต ิ

ค�าถาม 1.1  การกนิยาพาราเซตามอลจ�านวนมากมอีนัตรายหรอืไม่ และมกีลไกการเกดิพยาธสิภาพและ    

       อาการอย่างไร และสามารถรกัษาภาวะพษิได้หรอืไม่

ค�าถาม 1.2  หากผู้ป่วยไปรบัการรกัษายงัโรงพยาบาลที่ไม่สามารถตรวจระดบัพาราเซตามอลได้ แพทย์ควร  

       ดูแลและตดิตามผู้ป่วยอย่างไร

ค�าถาม 1.3  หากผู้ป่วยไปรบัการรกัษายงัโรงพยาบาลที่สามารถตรวจระดบัพาราเซตามอลได้ แพทย์ควรดูแล  

             และติดตามผู้ป่วยอย่างไร (ผลการตรวจระดับพาราเซตามอลในซีรัมที่เวลา 4 ชั่วโมงหลังกินยา  

       เท่ากบั 175 มลิลกิรมั/ลติร)

ค�าตอบที่ 1.1

 การกินพาราเซตามอลเกินขนาดสามารถท�าให้เกิดอันตรายได้โดยอาจเกิดพิษต่อตับ จากการศึกษาใน 

ภูมภิาคต่างๆของโลก พษิจากยาพาราเซตามอลเป็นหนึ่งในสาเหตทุี่พบบ่อยที่สดุของการเกดิภาวะตบัวายซึ่งอาจ  

เป็นอนัตรายถงึชวีติ การประเมนิและรกัษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและทนัท่วงทจีะช่วยป้องกนัและรกัษาภาวะพษิ 

จากพาราเซตามอลได้ 

 พาราเซตามอล เป็นยาลดไข้บรรเทาปวดที่ออกฤทธิ์โดยการยบัยั้งเอน็ซยัม์ cyclooxygenase ในขนาด 

ปกตยิาพาราเซตามอลถูกดูดซมึได้ดมีากจากทางเดนิอาหาร และถูกก�าจดัจากร่างกายทางปัสสาวะในรูปยาต้น

และสารประกอบควบประมาณร้อยละ 95 ซึ่งการก�าจดัยารปูแบบนี้ไม่เป็นพษิต่อร่างกาย ในขณะที่ประมาณร้อยละ 5 
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จะถูกเปลี่ยนแปลงโดย cytochrome P450 (CYP 2E1 และ 1A2) เป็นเมตะบอไลต์ N-acetyl-p-benzoquinone imine 

(NAPQI) ของพาราเซตามอลที่เป็นพิษต่อตับ ซึ่งร่างกายจะก�าจัดเมตะบอไลต์นี้โดยใช้กลูตะไธโอนและท�าให้

กลูตะไธโอนหมดไปด้วย อย่างไรก็ตาม ในคนปกติมีปริมาณกลูตะไธโอนเพียงพอต่อการป้องกันพิษต่อตับจาก

พาราเซตามอลในขนาดปกต ิ(ขนาดไม่เกนิ 4 กรมั/วนัในผู้ใหญ่ หรอื 75 มลิลกิรมั/กโิลกรมั/วนัในเดก็) หากผู้ป่วย

กนิพาราเซตามอลเกนิขนาด ปรมิาณ NAPQI อาจมมีากจนท�าให้กลูตะไธโอนลดต�่าและเกดิพษิต่อตบัในที่สดุ   ใน

ผู้ป่วยส่วนน้อยอาจมพีษิต่อไตด้วย  ขนาดของพาราเซตามอลที่จดัว่าท�าให้เกดิพษิได้มดีงันี้ 

 = ผู้ป่วยที่ได้รับยาพาราเซตามอลเกินขนาดแบบเฉียบพลัน (กระบวนการได้รับยาเสร็จภายในเวลา        

8 ชั่วโมง) ขนาด ≥ 150 มลิลกิรมั/กโิลกรมั

 = ผู้ป่วยที่ได้รับพาราเซตามอลเกินขนาดแบบค่อยเป็นค่อยไป (staggered overdose, repeated supra-

therapeutic ingestion) ซึ่งหมายถึงการกินหลายครั้งหรือกระบวนการได้รับยาเสร็จภายในเวลานานกว่า 8 ชั่วโมง

มีเกณฑ์ดงันี้

    O ขนาดเฉลี่ย ≥ 150 มลิลกิรมั/กโิลกรมั/24 ชั่วโมงหรอื ≥ 6 กรมั/24 ชั่วโมง (เลอืกใช้ค่าที่น้อยกว่า) หาก 

               เป็นการกนิเกนิขนาดในช่วงระยะเวลา 48 ชั่วโมง หรอื

    O ขนาดเฉลี่ย ≥ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/24 ชั่วโมงหรือ ≥ 4 กรัม/24ชั่วโมง หากเป็นการกินเกินขนาดใน 

       ระยะเวลา 72 ชั่วโมงหรอืมากกว่า

 อาการของการเกดิพษิอาจแยกได้เป็น 4 ระยะ1 ระยะที่หนึ่ง คอืเวลาภายใน 24 ชั่วโมงหลงัการกนิ

ยาเกนิขนาด ผู้ป่วยอาจไม่แสดงอาการหรอืมเีพยีงอาการคลื่นไส้ อาเจยีนและค่าเอน็ซยัม์ตบัอาจไม่เปลี่ยนแปลง 

ระยะที่สอง ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงหลงักนิยาเกนิขนาด ผู้ป่วยอาจเริ่มมอี่อนเพลยี อาการเจบ็บรเิวณตบั และเริ่มมคี่า

เอน็ซยัม์ตบัสูงขึ้นและอาจมผีลการตรวจทางห้องปฏบิตักิารที่แสดงว่าตบัเริ่มท�าหน้าที่ผดิปกต ิเช่น ม ีprothrombin 

time, INR ยาวขึ้น ระยะที่ 3 ที่เวลาประมาณ 72-96 ชั่วโมงหลงักนิยาเกนิขนาด ผู้ป่วยจะมคีวามรนุแรงของตบั

อกัเสบมากที่สดุ ระดบัเอน็ซยัม์ตบัขึ้นสูงที่สดุและมอีาการและภาวะแทรกซ้อนของตบัวาย เช่น ระดบัน�้าตาลใน

เลอืดต�่า การแขง็ตวัของเลอืดผดิปกต ิ hepatic encephalopathy ไตวาย metabolic acidosis ในระยะนี้ผู้ป่วยอาจ

เสยีชวีติได้ ระยะที่สี่ หลงัจาก 96-120 ชั่วโมงผู้ป่วยจะเริ่มฟื้นตวัขึ้นจนกลบัเป็นปกตหิากไม่เสยีชวีติและเกดิภาวะ

แทรกซ้อนในระยะที่สาม

 การรกัษาผู้ป่วยท�าได้โดยให้ยาต้านพษิเอน็-อะเซทลิซสิเทอนิ (N-acetylcysteine, NAC) ซึ่งออกฤทธิ์โดย

การทดแทนกลูตะไธโอนซึ่งช่วยป้องกนัตบัอกัเสบและลดความรนุแรงและภาวะแทรกซ้อนจากตบัอกัเสบด้วย การ

รกัษาจะได้ผลดทีี่สดุภายใน 8 ชั่วโมงหลงัจากการที่ผู้ป่วยเริ่มกนิยาพาราเซตามอลเกนิขนาดและให้การรกัษาต่อ

เนื่องตามข้อบ่งชี้ หากเริ่มการรกัษาช้าจะท�าให้ความเสี่ยงต่อการเกดิพษิต่อตบัสูงขึ้น เมื่อให้การรกัษาแล้วแพทย์

ควรคดิตามตรวจระดบัเอน็ซยัม์ตบัทกุ 24 ชั่วโมงเป็นเวลาอย่างน้อย 36-48 ชั่วโมงหลงัการกนิยาเกนิขนาด
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ค�าตอบที่ 1.2

 แพทย์ควรเริ่มรักษาด้วยการบริหารผงถ่านกัมมันต์แต่ไม่ต้องล้างท้อง เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้กิน

พาราเซตามอลเกนิขนาดสองชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาลและไม่มข้ีอห้ามปฏบิตั ิ (ความเสี่ยงต่อการสดูส�าลกั การกนิ

สารกลุ่มน�้ามันหรือสารกัดกร่อน) แพทย์ในโรงพยาบาลที่ตรวจวัดระดับพาราเซตามอลไม่ได้หรือตรวจได้แต่ไม่ได้

ผลทนัท่วงท ีควรตดัสนิใจเริ่มการรกัษาด้วยยาต้านพษิจากขนาดยาที่ผู้ป่วยกนิเกนิขนาด

 ผู้ป่วยรายนี้กินยาพาราเซตามอลเกินขนาดแบบเฉียบพลันและมีขนาดยาเข้าได้กับเกณฑ์ (10,000 

มลิลกิรมั/50 กโิลกรมั = 200 มลิลกิรมั/กโิลกรมั ซึ่งมากกว่า 150 มลิลกิรมั/กโิลกรมั) ดงันั้น ควรได้รบัการรกัษาด้วย 

NAC โดยพจิารณาบรหิารทางทางเดนิอาหารหรอืหลอดเลอืดด�าตามความเหมาะสม เช่น รูปแบบยาที่ม ี เพื่อให้

สามารถเริ่มยาต้านพษิได้ทนัท่วงท ี ไม่ช้ากว่า 8 ชั่วโมงหลงัการกนิยาเกนิขนาดเพื่อให้ได้ผลดทีี่สดุ, อาการอาเจยีน

ของผู้ป่วยซึ่งเป็นอปุสรรคต่อการบรหิารยาทางทางเดนิอาหารและอาจต้องการการรกัษาด้วยยากนัอาเจยีน, ความ

พร้อมในการเฝ้าระวงัภาวะ anaphylactoid ของผู้ป่วยที่อาจเกดิจากการบรหิาร NAC ทางหลอดเลอืดด�า

 ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจระดับเอ็นซัยม์ตับเมื่อแรกรับเพื่อเป็นค่าอ้างอิงและมีการติดตามตรวจระดับ

เอน็ซยัม์ตบัทกุ 24 ชั่วโมง หากพบว่าเอน็ซยัม์ตบัมคี่าสูงกว่า 1,000 IU/L ควรมกีารตรวจ prothrombin time,INR 

และหน้าที่ของไต และควรมกีารบรหิาร NAC ทางหลอดเลอืดด�าต่อเพื่อลดความเสี่ยงของการเสยีชวีติและภาวะ

แทรกซ้อน และบรหิารต่อเนื่องจนหมดข้อบ่งชี้ หากผู้ป่วยมรีะดบัเอน็ซยัม์ตบัปกตจินถงึเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง

หลงัการกนิยาเกนิขนาด แพทย์สามารถพจิารณายตุกิารรกัษาด้วย NAC ได้อย่างปลอดภยั2

ค�าตอบที่ 1.3

 หลงัจากการรกัษาเบื้องต้นด้วยการบรหิารผงถ่านกมัมนัต์ การประเมนิความเสี่ยงที่ดทีี่สดุส�าหรบัผู้ป่วยที่

มปีระวตัหิรอืต้องสงสยัว่ากนิยาพาราเซตามอลเกนิขนาดได้แก่ การตรวจระดบัพาราเซตามอลในซรีมัที่เวลาอย่าง

น้อย 4 ชั่วโมงหลงักนิยา ผู้ป่วยควรได้รบัการรกัษาด้วย NAC ถ้าระดบัพาราเซตามอลมากกว่าหรอืเท่ากบั treat-

ment line (เส้นที่ผ่านจดุ 150 มลิลกิรมั/ลติรที่ 4 ชั่วโมง) ใน Rumack-Matthew Nomogram  ผู้ป่วยรายนี้มรีะดบั

พาราเซตามอลที่ 4 ชั่วโมงเท่ากบั 175 มลิลกิรมั/ลติร ซึ่งอยูเ่หนอืกว่า treatment line จงึควรได้รบั NAC หากผลการ

ตรวจวเิคราะห์รายงานช้าซึ่งอาจท�าให้การเริ่มรกัษาล่าช้าได้ แพทย์ควรพจิารณาเริ่มการรกัษาด้วย NAC ก่อนคล้าย

ค�าตอบที่1.2 และอาจตดัสนิใจยตุกิารรกัษาด้วย NAC หากผลการตรวจระดบัพาราเซตามอลอยู่ต�่ากว่า treatment 

line ใน nomogram การแปลผลโดยใช้ Rumack-Matthew Nomogram ท�าได้เฉพาะกบัผู้ป่วยที่กนิยาเกนิขนาด 

แบบเฉยีบพลนั (การกนิครั้งเดยีวหรอืกระบวนการกนิสั้นกว่า 8 ชั่วโมง) เท่านั้น1 และไม่สามารถท�าได้หากผู้ป่วย

กนิพาราเซตามอลเกนิขนาดแบบค่อยเป็นค่อยไป (ซึ่งแนวทางการดูแลจะคล้ายกบัค�าตอบที่ 2.2 ในผู้ป่วยรายที่ 2) 
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การตดิตามและตดัสนิใจรกัษาต่อเนื่องท�าโดยลกัษณะเดยีวกบัค�าตอบ 1.1 เว้นแต่แพทย์สามารถพจิารณายตุกิาร

รกัษาด้วย NAC ได้อย่างปลอดภยัหากผู้ป่วยมรีะดบัเอน็ซยัม์ตบัปกตแิละมรีะดบัพาราเซตามอลในซรีมัน้อยกว่า 

10 มลิลกิรมั/ลติร ที่เวลาอย่างน้อย 36 ชั่วโมงหลงัการกนิยาเกนิขนาด3  

กรณีผู้ป่วยรายที่ 2

 ผู้ป่วยอาย ุ23 ปี น�้าหนกั 44 กโิลกรมั

 ได้รบัการถอนฟันคดุ 2 วนัก่อนและรู้สกึปวดกรามมากจงึกนิยาพาราเซตามอลขนาด 500 มลิลกิรมั          

 ครั้งละสองเมด็ทกุ 3-4 ชั่วโมงรวมเป็นยาจ�านวนอย่างน้อย 30 เมด็ใน 48 ชั่วโมงที่แล้ว ผู้ป่วยปฏเิสธ  

 การกนิยาและประวตักิารเจบ็ป่วยในอดตี  ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเพราะเริ่มรู้สกึมอีาการคลื่นไส้อาเจยีน

ที่ห้องฉุกเฉิน: การตรวจสญัญาณชพี ชพีจร 86/นาท ีความดนัโลหติ 120/ 70 มลิลเิมตรปรอท การตรวจ  

  ร่างกายทั่วไปและการตรวจตามระบบอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ค�าถาม 2.1  หากผู้ป่วยไปรบัการรกัษายงัโรงพยาบาลที่ไม่สามารถตรวจระดบัพาราเซตามอลได้ แพทย์ควร  

       ดูแลและตดิตามผู้ป่วยอย่างไร

ค�าถาม 2.2  หากผู้ป่วยไปรบัการรกัษายงัโรงพยาบาลที่สามารถตรวจระดบัพาราเซตามอลได้  แพทย์ควรดูแล 

       และตดิตามผู้ป่วยอย่างไร

ค�าตอบที่ 2.1

 กรณีนี้ลักษณะการกินยาเข้าได้กับการเกินขนาดแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะเป็นการกินซ�้าหลายครั้งใน

เวลามากกว่า 8 ชั่วโมงและขนาดยาเข้าได้กบัการเกนิขนาดเพราะผู้ป่วยกนิพาราเซตามอล 500 มลิลกิรมั/เมด็ 

อย่างน้อย 30 เมด็ (15 กรมัใน 48 ชั่วโมง, เฉลี่ย 7.5 กรมั/24 ชั่วโมง) ในขณะที่เกณฑ์พจิารณาการเกนิขนาดเท่ากบั 

6 กรมั/24ชั่วโมง หรอื 44 กโิลกรมั x 150 มลิลกิรมั/กโิลกรมั/24 ชั่วโมง = 6,600 มลิลกิรมั/24ชั่วโมง ดงันั้น ในที่นี้

ใช้เกณฑ์ 6 กรมั/24ชั่วโมงซึ่งเป็นค่าที่น้อยกว่า ผู้ป่วยควรได้รบัการตรวจเอน็ซยัม์ตบัเพื่อเป็นค่าอ้างองิแล้วเริ่มการ

รกัษาด้วย NAC แม้ว่าค่าเอน็ซยัม์ตบัเมื่อแรกรบัจะปกต ิ และมกีารตดิตามตรวจระดบัเอน็ซยัม์ตบัทกุ 24 ชั่วโมง 

แพทย์สามารถพจิารณายตุกิารรกัษาด้วย NAC ได้อย่างปลอดภยัหากผู้ป่วยมรีะดบัเอน็ซยัม์ตบัปกตทิี่เวลาอย่าง

น้อย 36 ชั่วโมงหลังการกินยาเกินขนาด ผู้ป่วยที่มีค่าเอ็นซัยม์ตับเพิ่มขึ้นควรได้รับการติดตามตรวจจนกระทั่งค่า

เอ็นซัยม์ตับลดลง ถ้าพบว่าเอ็นซัยม์ตับมีค่าสูงกว่า 1,000 IU/L ควรมีการตรวจ prothrombin time, INR และหน้าที่

ของไต และควรมกีารบรหิาร NAC ทางหลอดเลอืดด�าต่อเพื่อลดการความเสี่ยงของการเสยีชวีติและภาวะแทรกซ้อน

และบรหิารต่อเนื่องจนหมดข้อบ่งชี้
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ค�าตอบที่ 2.2

 กรณีนี้เป็นผู้ป่วยที่กินพาราเซตามอลเกินขนาดแบบค่อยเป็นค่อยไปและรับการรักษาในโรงพยาบาล

ที่ตรวจระดับพาราเซตามอลได้  การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นจึงคล้ายค�าตอบที่ 2.1 และควรตรวจระดับ

พาราเซตามอลและเอน็ซยัม์ตบัเมื่อแรกรบั ผู้ป่วยที่ผลการตรวจระดบัพาราเซตามอลในซรีมัมากกว่า 10 มลิลกิรมั/

ลิตร หรือ เอ็นซัยม์ตับผิดปกติควรได้รับการรักษา1 และติดตามเช่นเดียวกับค�าตอบที่ 2.1 ในขณะที่ผู้ป่วยที่ระดับ

พาราเซตามอลในซรีมัน้อยกว่า 10 มลิลกิรมั/ลติร และเอน็ซยัม์ตบัอยู่ในช่วงปกตไิม่จ�าเป็นต้องได้รบัการรกัษาด้วย 

NAC แต่ควรได้รับการติดตามระดับเอ็นซัยม์ตับจนถึงเวลาอย่างน้อย 36 ชั่วโมงหลังการกินยาเกินขนาด หากพบ

เอน็ซยัม์ตบัเพิ่มขึ้นจนผดิปกตใินช่วงของการตดิตามจงึจะพจิารณาเริ่มการบรหิาร NAC
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