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 เอทานอล

อาจารย์แพทย์หญิงธัญจิรา จิรนันทกาญจน์

ภำควชิำเวชศำสตร์ป้องกนัและสงัคม

คณะแพทยศำสตร์ศริริำชพยำบำล มหำวทิยำลยัมหดิล

(Ethanol)

	 เอทานอล	 (ethanol)	 หรอื	 เอทลิแอลกอฮอล์	 (ethyl	 alcohol)	 เป็นสารในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่มกีารน�ามาใช้

ประโยชน์ทางการแพทย์	เนื่องจากผ่านขบวนการเมแทบอลซิมึ		(metabolism)		โดยใช้เอน็ซยัม์แอลกอฮอล์ดไีฮโดร

จเีนส	(alcohol	dehydrogenase)	เช่นเดยีวกบัแอลกอฮอล์ที่ท�าให้เกดิพษิ	เช่น	เอทลินีไกลคอล	(ethylene	glycol)	และ	

เมทานอล	(methanol)1,2		การรกัษาด้วยวธินีี้ได้ผลด	ีแต่มขี้อจ�ากดัเรื่องการตดิตามระดบัเอทานอลในเลอืดที่เหมาะ

สมและผลข้างเคยีงบางประการ	 ท�าให้การรกัษาด้วยเอทานอลควรท�าด้วยความระมดัระวงั	 และมกีารตดิตาม						

ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง	

เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์ 

เอทานอล	ถูกดูดซมึได้ดใีนระบบทางเดนิอาหาร	โดยร้อยละ	80	ถงึ	90	ของปรมิาณเอทานอลที่กนิเข้าไป

จะถูกดูดซมึภายใน	60	นาทหีากไม่มปีัจจยัยบัยั้งร่วมด้วย		เช่น	อาหาร	โรคในระบบทางเดนิอาหาร	ความเข้มข้น

ของเอทานอลที่สูงเกนิไป	 (เอทานอลถูกดูดซมึได้หมดหากความเข้มข้นไม่เกนิ	 20	%)	 และการกนิยาบางชนดิร่วม

ด้วย	เช่น	แอสไพรนิ	ส่วนใหญ่เอทานอลผ่านขบวนการเมแทบอลซิมึที่ตบัโดยเอน็ซยัม์แอลกอฮอล์ดไีฮโดรจเีนส	ได้

ผลผลติเป็นอะเซตลัดไีฮด์	(acetaldehyde)	และจากนั้นใช้เอน็ซยัม์อลัดไีฮด์ดไีฮโดรจเีนส	(aldehyde	dehydrogenase)	

ย่อยสลายได้เป็นกรดอะซติกิ	 (acetic	 acid)	 จากนั้นย่อยสลายต่อ	 	 ได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน�้า	 นอกจากนี้														

เอทานอลส่วนหนึ่งยงัถูกร่างกายเปลี่ยนแปลงโดยระบบเอน็ซยัม์ไซโตโครมพ-ี450	(cytochrome	P-450)	กลุ่ม CYP2E1					

เอทานอลถกูขบัทางไตในรปูแบบเดมิเป็นปรมิาณร้อยละ	 5	 ถงึ	 10	 โดยรวมแล้วร่างกายสามารถก�าจดัเอทานอล							

ออกจากร่างกายได้ชั่วโมงละ	 100	 ถงึ	 125	 มลิลกิรมัต่อน�้าหนกัตวั	 1	 กโิลกรมัในคนทั่วไป	 แต่อาจสูงถงึ	 175	

มลิลกิรมัต่อน�้าหนกัตวั	1	กโิลกรมัในผู้ป่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์เรื้อรงั	(คดิเป็นระดบัเอทานอลในเลอืดที่ลดลงชั่วโมงละ												

15-20	มลิลกิรมัต่อเดซลิติร	และ	30	มลิลกิรมัต่อเดซลิติร	ตามล�าดบั)	การฟอกไตท�าให้มกีารก�าจดัเอทานอลมากขึ้น								

เอทานอลมปีรมิาตรการกระจาย	(volume	of	distribution,	Vd)	0.6	ลติร/กโิลกรมั	ซึ่งเท่ากบัปรมิาตรการกระจายของน�้า																																																																																																																																	

จงึท�าให้เป็นสารที่สามารถก�าจดัออกโดยวธิกีารฟอกไต1,	2,3
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ข้อบ่งใช้

	 1.	สงสยัหรอืวนิจิฉยัภาวะพษิจากเอทลินีไกลคอลหรอืเมทานอล	พร้อมกบัมภีาวะใดภาวะหนึ่งดงัต่อไปนี้	2,	4-6

	 1.1	ตรวจพบระดบัเอทลินีไกลคอลหรอืระดบัเมทานอลในซรีมั	20	มลิลกิรมัต่อเดซลิติรหรอืมากกว่า

	 1.2	ตรวจพบภาวะเป็นกรดในเลอืดและค่าความต่างของซรีมัออสโมลารติี้	มากผดิปกต	ิ(มากกว่า	10

	 				มลิลอิอสโมลต่อลติร)	ซึ่งไม่สามารถอธบิายด้วยสาเหตอุื่นได้

	 1.3	มปีระวตัสิงสยัการได้รบัเอทลินีไกลคอลหรอืเมทานอลในขนาดที่ท�าให้เกดิพษิแต่ไม่มขีดีความ	 	

	 				สามารถในห้องปฏบิตักิารในการตรวจยนืยนัในซรีมัได้

	 2. สงสัยหรือวินิจฉัยภาวะพิษจากสารกลุ่มอื่นที่มีการใช้เอ็นซัยม์แอลกอฮอลดีไฮโดรจีเนสหรืออัลดีไฮด์ดี

ไฮโดรจเีนสที่มผีลติภณัฑ์เป็นสารที่ก่อให้เกดิพษิ	 เช่น	 โพรไพลนีไกลคอล	 (propylene	 glycol),	 ไดเอทลินีไกลคอล						

(diethylene	glycol),	ไตรเอทลินีไกลคอล	(triethylene	glycol),	กลุ่มไกลคอลอเีทอร์	(glycol	ethers)	และบวิทานไีดออล	

(1, 4-butanediol) อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และขนาดในการให้เอทานอลในผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารกลุ่มนี้ยังไม่มี

หลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ที่แน่ชดั2,	4

ข้อห้ามใช้

	 1.	มปีระวตัแิพ้เอทานอล

	 2.	 ใช้สารที่ท�าให้เกดิปฏกิริยิาไดซลัฟิแรม	(disulf		iram-like	reaction)	เช่น	ไดซลัฟิแรม	(disulf	iram),	เมโทรนดิาโซล	

(metronidazole),	คลอโพรพาไมด์	(chlorpropamide)	และเหด็โคพรนีสั	(Coprinus	mushrooms)	เมื่อใช้เอทานอลแล้ว

อาจท�าให้เกดิอาการหน้าแดง	ใจสั่น	คลื่นไส้อาเจยีนและมคีวามดนัโลหติต�่าได้	2,	4,7

ข้อควรระวัง

	 ควรใช้เอทานอลในผูป่้วยที่ตั้งครรภ์เมื่อมคีวามจ�าเป็นเนื่องจากเอทานอลสามารถผ่านรกถ่ายทอดจากมารดา		

สูท่ารกในครรภ์ได้	 อย่างไรกต็าม	 ไม่มรีายงานความพกิารหรอืผลกระทบระยะยาวต่อทารกในครรภ์จากการใช้เอทานอล				

ในหญงิตั้งครรภ์ในระยะเวลาสั้นๆ	 ต่างจากมารดาซึ่งใช้เอทานอลแบบเรื้อรงั	 ซึ่งท�าให้เกดิภาวะพกิารแต่ก�าเนดิ										

เอทานอลจัดเป็นยาประเภทซีตามการจัดประเภทขององค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA	

Category	 C)	 หากมคีวามจ�าเป็นต้องรกัษาผู้ป่วยที่ได้รบัพษิจากเอทลีนีไกลคอล	 หรอืเมทานอลกส็ามารถให้ได้แม้																																																

ผู้ป่วยจะตั้งครรภ์1,2,4
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ภาวะอันไม่พึงประสงค์

	 1.	อาการผดิปกตทิางระบบประสาทส่วนกลาง	 ท�าให้เกดิอาการซมึ	 หรอืหมดสตโิดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่ได้

ดื่มเอทานอลเป็นประจ�า	 ผู้ป่วยเดก็	 หรอืผู้ป่วยที่ขาดสารอาหาร	 ในบางรายมอีาการมนึเมา	 ส่งผลให้พฤตกิรรม

เปลี่ยนแปลง	เช่น	อารมณ์แปรปรวน	ขาดการยบัยั้งชั่งใจเป็นต้น	1,2,4,7,8

	 2.	 ภาวะน�้าตาลในเลอืดต�่า	 (hypoglycemia)	 เป็นผลมาจากการยบัยั้งการสร้างกลูโคสที่ตบั (impaired

gluconeogenesis)	1,2,4,7,8

	 3.	อาการผดิปกตใินระบบทางเดนิอาหาร	 เช่น	 คลื่นไส้	 อาเจยีน	 กระเพาะอาหารอกัเสบ	 ตบัอกัเสบ

ตบัอ่อนอกัเสบ	บางรายมภีาวะเลอืดออกในทางเดนิอาหารในกรณทีี่ได้รบัเอทานอลทางการกนิ	1,2,4,	7,	8

	 4.	ภาวะหลอดเลอืดด�าอกัเสบ	 (phlebitis)	 ในกรณทีี่ให้เอทานอลทางหลอดเลอืดโดยเฉพาะเอทานอลที่มี

ความเข้มข้นสูงเช่น	 10%	 หากบรหิารยาบรเิวณหลอดเลอืดส่วนปลายแล้วมอีาการแสบ	 การใช้สายสวนหลอด

เลอืดส่วนกลาง	(central	line)	จะสามารถป้องกนัภาวะแทรกซ้อนนี้ได้	1,2,4,7,8

	 5.	ภาวะฮยัเปอร์โทนคิ	(hypertonicity)	และภาวะโซเดยีมในเลอืดต�่า	(hyponatremia)	ในกรณทีี่ให้เอทานอล

ทางหลอดเลอืด	1,2,4,	7,	8

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

	 1. เป็นผลของการออกฤทธิ์ที่เสรมิหรอืต้านกนั	 เช่น	 เอทานอลเสรมิฤทธิ์การกดระบบประสาทส่วนกลาง

เมื่อใช้ร่วมกบัยาต้านฮสิตามนี	ยาต้านเศร้า	ยานอนหลบั	หรอืยาแก้ปวดที่ออกฤทธิ์กดระบบประสาท1,2,4

	 2.เป็นกลไกทางเภสชัจลนศาสตร์	 โดยปฏกิริยิาที่จ�าเป็นต้องทราบได้แก่	 การใช้เอทานอลร่วมกบัยาใน

กลุ่มที่ท�าให้เกดิปฏกิริยิาไดซลัฟิแรม	 (disulf iram-like	 reaction)	 เช่น	 ยาต้านเหล้า	 (disulfiram),	 ยาฆ่าเชื้อ	 (เช่น	

metronidazole,	 chloramphenicol,	 nitrofurantoin,	 griseofulvin),	 ยาลดระดบัน�้าตาลในเลอืด	 (เช่น	 chlorpropramide)																			

ผู้ป่วยที่ใช้เอทานอลเป็นประจ�า	จะมกีารสร้างเอน็ซยัม์ไซโตโครมพ-ี450	กลุ่ม	CYP2E1	เพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อ

เมแทบอลซิมึของยาบางกลุ่ม	 เช่นเพิ่มเมแทบอลซิมึของยาต้านการแขง็ตวัของเลอืด	 (warfarin),	 ยารกัษาโรค

มาลาเรยี	(isoniazid)	ยากนัชกั	(phenytoin)	และ	ยาแก้ปวด	(methadone)	เป็นต้น	1,2,4

ขนาดและวิธีใช้

	 แนะน�าให้เอทานอลเพื่อรกัษาระดบัเอทานอลในเลอืด	 100	 ถงึ	 150	 มลิลกิรมัต่อเดซลิติร	 เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ยับยั้งเอ็นซัยม์แอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส การบริหารเอทานอลสามารถบริหารได้

ทางการฉดี	และทางการกนิ	ดงันี้	2,4,6,8-10



14                                                         ยาต้านพิษ ๔

 1.	การให้เอทานอลในรูปแบบฉดีทางหลอดเลอืดด�า	แนะน�าให้ในขนาดตามตารางที่	1 

ตารางที่ 1 การบรหิารเอทานอลทางหลอดเลอืดด�า

ตารางที่ 2 การบรหิารเอทานอลโดยการกนิ		(เอทานอล	40%)

	 2.	การให้เอทานอลโดยการกนิ	ในกรณทีี่ไม่มเีอทานอลแบบฉดี	เนื่องจากการให้เอทานอลในรูปกนิมคีวาม

แปรปรวนเกี่ยวกบัการดูดซมึและการรกัษาระดบัเอทานอลในเลอืดที่ต้องการ	 มากกว่า	 แนะน�าให้ผสมเอทานอล

ในน�้าผลไม้เพื่อท�าให้บรหิารยาได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มขดีความสามารถในการดูดซมึ	 โดยอาจให้ผู้ป่วยค่อยๆจบิให้

หมดในระยะเวลามากกว่า	30	นาท	ีหรอืให้ทางสายสวนกระเพาะอาหาร	บรหิารยาตามตารางที่	2	 โดยใช้เอทานอล	

40%	(40	ดกีร	ีหรอื	80	proof)	มดีงันี้ 

ลกัษณะผู้ป่วย การบรหิารยาขนาดเริ่มต้น

(Loading	Dose)

การบรหิารยาขนาดต่อเนื่อง

(Maintenance	Dose)

ผู้ใหญ่ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์	หรอืดื่มเลก็น้อย 0.8	g/kg	IV	in	20-60	min

5%	ethanol	(16	ml/kg)

10%	ethanol	(8	ml/kg)

	80-130	mg/kg/h

5%	ethanol	(1.6-2.6	ml/kg/h)

10%	ethanol	(0.8-1.3 ml/kg/h)

ผู้ใหญ่ที่ดื่มแอลกอฮอล์	แบบเรื้อรงั 0.8	g/kg	IV	in	20-60	min

5%	ethanol	(16	ml/kg)

10%	ethanol	(8	ml/kg)

150	mg/kg/h

5%	ethanol	(3	ml/kg/h)

10%	ethanol		(1.5	ml/kg/h)

ผู้ป่วยเดก็ 0.8	g/kg	IV	in	20-60	min

5%	ethanol	(16	ml/kg)

10%	ethanol	(8	ml/kg)

80-130	mg/kg/h

5%	ethanol	(1.6-2.6	ml/kg/h)

10%	ethanol	(0.8-1.3	ml/kg/h)

ผู้ป่วยที่ได้รบัการรกัษาโดยการฟอกไตร่วมด้วย 0.8	g/kg	IV	in	20-60	min

5%	ethanol	(16	ml/kg)

10%	ethanol	(8	ml/kg)

250-350	mg/kg/h

5%ethanol	(5-7	ml/kg/h)

10%ethanol	(2.5-3.5	ml/kg/h)

ลกัษณะผู้ป่วย การบรหิารยาขนาดเริ่มต้น

(Loading	Dose)

การบรหิารยาขนาดต่อเนื่อง

(Maintenance	Dose)

ผู้ใหญ่ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์	หรอื

ดื่มเลก็น้อย

0.8	g/kg

0.2	ml/kg	ผสมน�้าผลไม้	180	ml

80-130	mg/kg/h

0.2-0.3	ml/kg	ผสมน�้าผลไม้	180	ml

ผู้ใหญ่ที่ดื่มแอลกอฮอล์	แบบ

เรื้อรงั

0.8	g/kg

0.2	ml/kg	ผสมน�้าผลไม้	180	ml

150	mg/kg/h

0.4	ml/kg	ผสมน�้าผลไม้	180	ml

ผู้ป่วยเดก็ 0.8	g/kg

0.2	ml/kg	ผสมน�้าผลไม้	180	ml

80-130	mg/kg/h

0.2-0.3	ml/kg	ผสมน�้าผลไม้	180	ml

ผู้ป่วยที่ได้รบัการรกัษาโดยการ

ฟอกไตร่วมด้วย

0.8	g/kg

0.2	ml/kg	ผสมน�้าผลไม้	180	ml

250-350	mg/kg/h

0.7-0.9	ml/kg	ผสมน�้าผลไม้	180	ml
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	 หากสามารถตรวจระดับเอทานอลในเลือดได้ ให้ติดตามระดับเอทานอลในเลือดทุก 1 ชั่วโมงจนปรับ

ขนาดของเอทานอลที่ให้เพื่อรกัษาระดบัเอทานอลในเลอืดให้อยู่ในช่วง	100-150	มลิลกิรมั/เดซลิติร	นอกจากนี้	ควร

ตดิตามระดบัน�้าตาลในเลอืดและความรูส้กึตวัของผูป่้วยเป็นระยะๆ	 ในระหว่างที่ให้การรกัษา	 พงึระลกึว่าเอทานอล	

จะท�าให้ค่าออสโมลารติี้ในเลอืดเพิ่มขึ้นจากโมเลกลุของเอทานอลเองจงึควรระมดัระวงัในการแปลผล

รูปแบบของยา

	 1.	 เอทานอลรปูแบบฉดีทางหลอดเลอืดด�า	 เคยมกีารจ�าหน่ายเอทานอลความเข้มข้น	 5%	 ใน 5%DW	 แต่

ขณะนี้ไม่มแีล้ว	 โรงพยาบาลที่มขีดีความสามารถเพยีงพอสามารถเตรยีมเอทานอลบรสิทุธิ์	 100%	 รูปแบบฉดีเพื่อ

น�ามาใช้ในการรกัษาได้	เช่น	โรงพยาบาลศริริาช	มกีารผลติเอทานอล	100%	ขนาดขวดละ	20	มลิลลิติร

	 2.	เอทานอลในรูปแบบกนิ	 แนะน�าให้ใช้เครื่องดื่มเอทานอลที่มวีางจ�าหน่ายทั่วไป	 โดยเลอืกใช้เอทานอล

เข้มข้นที่มขีายตามท้องตลาด	เช่นเอทานอล	40	ดกีร	ีคอืเอทานอลที่มคีวามเข้มข้น	40%	โดยปรมิาตรในปรมิาณ

ที่ต้องการ	น�ามาผสมกบัน�้าผลไม้	 เช่น	น�้าส้ม	หรอืหากจะใช้เอทานอลที่มคีวามเข้มข้นน้อยกว่ากส็ามารถใช้ได้แต่

ต้องค�านวณขนาดให้ได้เอทานอลในปรมิาณที่ต้องการ

หมายเหตุ

	 ในต่างประเทศ	การใช้เอทานอลในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากเอทีลีนไกลคอลและเมทานอลน้อยลง

เนื่องจากมียาโฟมิปิโซล	(fomipezole)	ซึ่งเป็นยาที่ออกฤทธิ์ต้านเอ็นซัยม์แอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนสเช่นเดียวกับ

เอทานอล	โดยเป็นยาฉดี	ต้องมกีารปรบัเพิ่มยาในผู้ป่วยที่ได้รบัการฟอกไตเช่นเดยีวกบัเอทานอล	แต่บรหิารยาง่าย

กว่าเนื่องจากไม่ต้องตดิตามระดบัยาระหว่างการรกัษาและมผีลข้างเคยีงน้อยกว่า	 ในต่างประเทศจะใช้เอทานอล

ในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากเอทิลีนไกลคอลและเมทานอลในกรณีที่รอยาโฟมิปิโซลหรือขาดแคลนยาเท่านั้น	

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มียาชนิดนี้จ�าหน่ายในประเทศไทยและเป็นยาที่มีราคาแพงเมื่อเทียบกับการให้เอทานอล						

ดังนั้นเอทานอลจึงยังเป็นทางเลือกหลักในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากเอทิลีนไกลคอลและเมทานอลควบคู่ไป

กบัการฟอกไต	เพื่อเร่งการก�าจดัเอทลินีไกลคอล	เมทานอล	หรอืเพื่อรกัษาภาวะความเป็นกรดในเลอืด	6,9,10
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