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ศูนย์พิษวิทยา
(Ramathibodi  Poison  Center)

ช้ัน 1   อาคารวิจัยและสวัสดิการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศพัท์ : 0-2354-7272, 0-2201-1083
Hotline : 1367
โทรสาร : 0-2201-1084
Email : poisrequest@hotmail.com
URL : www.ra.mahidol.ac.th/poisoncenter/

กิจกรรมของศูนย์ฯ
( เปิดบริการ 24 ช่ัวโมง)

1. ให้บริการทางการแพทย์เกี ่ยวกับข้อมูลทาง
ดา้นพษิวทิยาและเภสชัวทิยาคลนิกิ  วธิวีนิจิฉัย รักษา
ผู้ป่วยที่มีภาวะเป็นพิษจากยาและสารเคมี แก่แพทย์
บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ทั้งทาง
โทรศพัท ์ โทรสาร  จดหมาย และ Internet

2. ให้บริการค้นข้อมูลเกี่ยวกับยา สารเคมีที่ใช้ใน
โรงงานอตุสาหกรรม  ส่ิงแวดลอ้ม และในบา้นเรอืน  จาก
ฐานขอ้มูลท่ีมีอยู่     สำหรับรายละเอยีดของฐานขอ้มูลท่ีมี
ติดต่อได้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ

3. ให ้บร ิการตรวจว ิ เคราะห ์ทางห ้องปฏ ิบ ัต ิการ
ตรวจหาสารพิษ โลหะหนัก รวมทั้งการวัดระดับยา
ในเลือด

4. ให้การรักษาและรับโอนย้ายผู้ป่วยภาวะเป็นพิษ
ที่มีอาการหนัก  หรือมีปัญหาซับซ้อน หรือต้องได้รับ
ยาต้านพิษ

4. จัดทำจลุสารพษิวทิยา (Poison and Drug Infor-
mation Bulletin) เพื ่อเผยแพร่ข ้อมูลทางด้าน
พษิวิทยาและเภสชัวทิยาทกุ 3 เดอืน  ทา่นทีส่นใจสมคัร
สมาชกิ ตดิตอ่ไดท้ีศ่นูยฯ์

บรรณาธิการ
ศาสตราจารยน์ายแพทยส์มิง  เกา่เจรญิ

กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารยน์ายแพทยว์นิยั  วนานกุลู

ผู้ช่วยศาสตราจารยน์ายแพทยสุ์ชัย  สุเทพารกัษ์
พนัโทนายแพทยสุ์รจิต  สุนทรธรรม

จารวุรรณ  ศรอีาภา
จินตนา  ศริิวราศยั
อัจฉรา  ทองภู

อุมาพร  สดบัธรรมารกัษ์
สุนันท์  วงศ์วิศวะกร
นิตยา กล่อมจิต

โสพนิ  อามาตรทศัน์

สมัครสมาชิกจุลสาร

ออกทกุ 3 เดอืน  100 บาท/ป,ี 150 บาท/ 2 ปี
หรือ 250 บาท/3ปี แถมหนงัสือ 1 เล่ม
ช่ือ....................................................................................................
ท่ีอยู่.................................................................................................
โทรศัพท์.................................
ตำแหน่ง/หน้าท่ีรับผิดชอบ............................................................
ต้ังแต่ฉบับท่ี................ปีท่ี................
เป็นเวลา:

1 ปี   100 บาท

2 ปี   150 บาท

3 ปี    250 บาท

หมายเหต ุ สมัครสมาชกิ 3 ปี รับหนงัสือ

“เกณฑ์มาตรฐานในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจาก

สารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมท”

ราคา 80 บาท ฟร ี1 เล่ม (เฉพาะสมาชกิใหมเ่ท่านัน้)

จ่ายโดย โอนเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ นพ. สมิง  เก่าเจรญิ

เลขทีบ่ญัช ี 026-4-01398-4

ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขารามาธบิดี

เป็นเงิน................ บาท

(กรุณาส่งสำเนาการโอนแนบมาดว้ย)
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CYP1A2

เมื่อกลางเดือนมีนาคมนี้  พวกเราคงได้ยินข่าวที่ชาวบ้าน
อ.บ้านหลวง จังหวัดน่าน จำนวนร้อยกว่าคน เกิดภาวะเป็นพิษจากสาร
บอทูลิน่ัมจากการกินหน่อไม้ป๊ีบ  ซ่ึงเป็นภาวะผู้ได้รับสารพิษบอทลิูน่ัม
เป็นจำนวนมากท่ีสุดในประวัติศาสตร์  ภาวะพิษน้ีจึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ได้อยู่
ไกลจากคนไทยเลย   ดังนัน้เราจงึควรมาทำความเขา้ใจกบัภาวะพษิ
น้ีกันดีกว่า

สารพษิบอทลิูนัม่ (Botulinum toxin) คอือะไร

Botulinum  toxin  เป็นสารทีส่ร้างจากเชือ้แบคทเีรียช่ือ
Clostidium botulinum ซึ่งเป็นเชื ้อชนิดที่เติบโตได้ในสภาวะ
ไร้ออกซิเจนเท่าน้ัน (obligated anaerobic)   เช้ือแบคทีเรียชนิดน้ีเม่ือ
อยู่ในบรรยากาศปกติที่มีออกซิเจนจะอยู่ในรูปสปอร์ ซึ่งทนกับความ
ร้อนได้ดี จะต้องใช้อุณหภูมิมากกว่า 120 oC เป็นเวลานานกว่า 30 นาที
จึงจะทำลายได ้  แตเ่ม่ืออยู่ในภาวะทีเ่หมาะสม มี pH ระหวา่ง 4.5-7
และมี sodium chloride น้อยกว่า 3.5%  เช้ือจะเจริญเติบโตและสร้าง

สารพิษ ช่ือ botulinum  ข้ึนมา   Clostidium botulinum มีหลาย
สายพันธ์ุ แบง่ตามสารพษิทีส่รา้งไดเ้ปน็ 7 ชนิดคือ A, B, C, D, E, F
และ G  ชนิด A, B และ E เป็นชนิดท่ีทำใหเ้กิดโรคในคนบอ่ยท่ีสุด
ชนิด F และ G พบไดน้านๆครัง้   ส่วนชนดิ C และ D ก่อใหเ้กิดโรคใน
สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมและนกเทา่น้ัน

สารพิษ botulinum  ท่ีสร้างข้ึนน้ีเปน็โปรตนี ซ่ึงถกูทำลาย
ไดง้า่ยโดยความรอ้น เมือ่นำอาหารทีม่กีารปนเปือ้น botulinum  ไป
ผ่านความรอ้น เช่น ต้มท่ีอุณหภมิู 100 oC เป็นเวลานาน 1 นาที หรือต้ม
ทีอุ่ณหภมิู 80 oC เป็นเวลานาน 20 นาที ก็จะสามารถทำลายสารพษิ
ชนิดนี้ได้

Botulinum คือ สารพิษท่ีอันตรายมาก เพราะสารขนาด 0.05
ไมโครกรมั สามารถทำใหเ้สียชีวิตได ้ ร่างกายสามารถไดรั้บพิษไดโ้ดย
การกนิ การสดูดมเข้าทางระบบทางเดนิหายใจ และทางผวิหนงั  เม่ือ
เข้าสู่ร่างกายสารพิษจะไปยังระบบประสาท โดยยับยั้งการหลั่งของ
สัญญาณประสาทชนิด acetylcholine ซ่ึงมีมากท่ีกล้ามเน้ือ (neuromus-
cular  junction) และระบบประสาทอตัโนมัติ  (autonomic  nervous
system) โดยเฉพาะพาราซมิพาเธตกิ (parasympathetic)
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สารพิษบอทูลินั่มจากหน่อไม้ปี๊บ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย  วนานุกูล
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CYP2D6

ในภาวะปกติการหล่ังสาร acetylcholine ตรงปลายประสาท
(nerve  ending)  ต้องอาศัยขบวนการ exocytosis (รูปที่1)

botulinum toxin เป็น polypeptide  protein  2 ส่วน เรียกว่า light
chain และ heavy chain เม่ือเข้าไปถงึปลายประสาทแลว้ heavy
chain จะทำหนา้ท่ีจับกับผนังเซลล์  ส่วน light chain เป็น zinc  de-
pendent  endoprotease  ซ่ึงจะทำลาย polypeptide ท่ีเป็นส่วน
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รูปที่ 2  บอทูลินั่ม ท๊อกซิน (Botulinum toxin, BT) จะซึมผ่านเข้าเซลล์ปลายประสาท โดยขบวนการที่น่าพิศวงมาก แล้วเข้าไปยับยั้งการทำงานของ peptidase
เป็นผลให้ VAMP และ SNAP ไม่สามารถหลอมกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นผลให้ขบวนการ exocytosis ไม่สามารถทำงานได้ แล้วในที่สุด ACh  ก็ไม่สามารถถูก
หลั่งออกมาจากปลายประสาทได้

รูปที่ 1  ในภาวะปกติ ACh ซึ่งถูกสร้างจาก  acetyl CoA  (AcCoA) และ choline โดยเอ็นไซม์ choline acetyltransferase (ChAT) จะถูกเก็บไว้ใน vesicle
โดยการนำของ transporter เมื่อประสาทถูกกระตุ้น Ca2+ ก็จะวิ่งเข้าเซลล์โดยผ่านทาง voltage dependent  calcium channel (VDCC) แล้วไปทำให้ vesicle
เคลื่อนตัวเข้ามาหลอมกับ membrane ของปลายประสาท โดยที่โปรตีนของ vesicle ชื่อ vesicle-associated membrane proteins (VAMP)
จะหลอมเข้ากันกับโปรตีนของปลายประสาท (synaptosome-associated proteins, SNAP) เป็น membrane อันเดียวกันและด้วยปฏิกิริยาของ peptidase
ก็จะทำให้ membrane นี้ถูกย่อยและเปิด ซึ่งเป็นขบวนการของ exocytosis เป็นผลให้ ACh ถูกหลั่งออกมา

ท่ีปลายประสาทของระบบโคลเินอจิก (Cholinergic varicosity) แสดงให้เห็นการสร้างและการปลดปลอ่ย acetylcholine (ACh)

ภาวะการเปน็พิษจากบอทลิูน่ัมเปน็อย่างไร
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สำคัญในการเกดิ exocytosis เพ่ือปลดปลอ่ย acetylcholine ออก
จากปลายประสาท (รูปท่ี2)   ขบวนการยับย้ังเป็นแบบถาวร  ไม่สามารถ
กลับมาเปน็ปกตใิหมไ่ด ้ (irreversible)

ผู้ป่วย botulism จึงมีภาวะพร่องสาร acetylcholine
ภาวะน้ีตรงกันข้ามกับภาวะพิษจากสารกำจดัแมลงกลุ่ม organophos-
phate หรอื  carbamate ท่ีพบบอ่ยซ่ึงมี acetylcholine มากเกินไป
แตพิ่ษของ botulinum  ไม่เข้าสมองจงึไมมี่อาการทางสมอง     ผู้ป่วย
botulism จึงมีอาการที่เกิดจากการขาด acetylcholine ที่กล้าม
เน้ือรว่มกบัระบบประสาทอตัโนมตัพิาราซมิพาเธตกิ แตท่ีน่่าสนใจและ
ถือว่าเป็นลักษณะเด่นของ  botulism คือ การอ่อนแรงจะเริ่มจาก
บรเิวณใบหนา้ เช่น ตาพรา่มัว เหน็ภาพซอ้น หนงัตาตก ลืมตาไมข้ึ่น
กลืนลำบาก พูดเสียงขึ้นจมูก กล้ามเนื้อคออ่อนแรง เงยหน้าไม่ขึ้น
ตามด้วยกล้ามเนื้อหายใจอ่อนแรง แล้วจึงมีการอ่อนแรงของต้นแขน
และขาไล่ไปสู่ปลายมือและเท้า ร่วมกับอาการปากแห้ง  คอแห้ง ท้องอืด
ท้องผกู และปสัสาวะลำบาก

ระยะเวลาหลังจากการได้รับสารบอทูลินั ่ม เริ ่มมีอาการ
นานตัง้แต ่12 ช่ัวโมงขึน้ไปถงึระยะเวลาหลายวนั นานทีสุ่ดทีมี่ผูร้าย-
งานคือ 14 วัน แตส่่วนใหญมั่กเกิดภายใน 1-6 วันแรก โดยอาการแบง่
เปน็ระยะๆ คือ

-  ระยะแรก มีอาการปวดทอ้ง คล่ืนไส้  อาเจียน
- ระยะที ่2 มีอาการตามวั เห็นภาพซ้อน หนังตาตก กลืน-

ลำบาก พูดเสียงขึ้นจมูก จุกแน่นหน้าอก หายใจลำบาก แขนขา
เร่ิมอ่อนแรง ในระยะนีอ้าจตรวจพบ ptosis, dilated  pupil, balbar
palsy รูปแบบตา่งๆ, neck  flexor  weakness หรอื motor  weak-
ness ท่ี proximal  muscle  จะออ่นแรงมากกวา่ distal muscle
และพบวา่มี  dry  eyes, dry  mucous  membrane,  distended
abdomen  with  decreased  bowel  sound และ urinary  blad-
der  retention  ในรายทีร่นุแรงมากจะมอีาการออ่นแรงทัว่รา่งกาย
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รวมท้ังท่ีรูม่านตาด้วย  อาจทำให้มีอาการคล้ายผู้ป่วยสมองตาย (brain
death)ได้   ที่จริงแล้วผู้ป่วยเหล่านี้จะรู้สึกตัวดีตลอดเวลา เพียง
แต่ไม่สามารถแสดงออกให้เห็นได้  ในผู้ป่วยบางรายอาจจะสามารถ
ขยับได้เพียงนิ้วมือหรือใช้มือเพื่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เท่านั้น

อาการของโรคจากภาวะนี้จะเป็นอยู่นานหลายวันถึงหลาย
สัปดาห์ มีรายงานว่าผู้ป่วยต้องใช้เวลา 5-8 สัปดาห์จึงจะหายได้
ในรายที่มีกล้ามเนื ้อการหายใจอ่อนแรงต้องใช้เครื ่องช่วยหายใจ
จะมีอัตราการเสียชีวิตสูง  ทั้งนี้ขึ้นกับความสามารถและมาตรฐาน
ในการดูแลระบบทางเดินหายใจของโรงพยาบาลเป็นหลัก

การวนิิจฉยัแยกโรคขึน้กับระยะของโรคเปน็หลกั  ในระยะ
แรกทีม่าด้วยอาการของระบบทางเดนิอาหารตอ้งแยกจากภาวะอาหาร
เปน็พิษหรอืทอ้งรว่งเฉยีบพลนัอ่ืนๆ เช่น

1. Infective  diarrhea
 -  Virus  เช่น  Rota virus
 -  Bacteria เช่น Staphylococcus aureus,

Escherichia coli,
Vibrio parahemolyticus

2.  Drug  and  toxic  substance
- Organophosphate  poisoning
- Carbamate poisoning

เมื่อผู้ป่วยมีอาการทางระบบประสาท คือมีแขนขาอ่อนแรง
balbar palsy และการหายใจล้มเหลว การวินิจฉัยแยกโรคท่ีสำคัญ คือ
ภาวะพษิจาก tetrodotoxin หรอื saxitoxin ซ่ึงมีในปลาปกัเป้า และ
ไข่แมงดาทะเล ส่วนการวนิิจฉยัแยกโรคอืน่ๆ ไดแ้ก่

1. ภาวะพษิอืน่ๆ เช่น
- Organophosphate and carbamate poisoning
- Anticholinergic drugs
2. โรคของประสาทสว่นกลางและกลา้มเน้ือ เช่น
- Guillain-Barre’ syndrome
- Myasthenia gravis
- Eaton-Lambert syndrome
- Rabies
- Tetanus

จะมกีารวนิิจฉยัแยกโรคอะไรบา้ง
และ

ทำอย่างไรจงึสามารถวนิิจฉยัได้
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เนื่องจาก botulism ไม่ใช่โรคที่พบได้บ่อยและระยะเวลา
เกิดโรคนบัจากไดร้บัสารพษิมเีวลานานเปน็วนัหรอืหลายวนั   ทำให้
เราอาจจะไม่ได้นึกถึง  การท่ีจะวินิจฉัยภาวะน้ีได้ก็ต่อเม่ือจะต้องคิดถึง
botulism   เสมอในผู้ป่วยท่ีมีอาการกล้ามเน้ือบริเวณหนา้ การหายใจ
และแขนขาอ่อนแรงเฉียบพลัน โดยมีอาการทางระบบทางเดินอาหาร
มาก่อน   พร้อมกับตรวจพบอาการแสดงทีค่ล้ายกับ anticholinergic
และเมือ่ซักย้อนไดป้ระวติัอาหารทีส่งสัย ซ่ึงไดแ้ก ่หนอ่ไม้ป๊ีบ สำหรบั
ในประเทศไทย

ส่ิงสำคญัทีสุ่ดในผูป่้วย คือ ระบบทางเดนิหายใจ เน่ืองจาก
ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อการกลืนและกล้ามเนื้อหายใจอ่อนแรง ร่วมกับ
เสมหะที่ค่อนข้างแห้ง ในผู้ป่วยที่ยังพอหายใจได้เองแต่มีปัญหา
การกลนื มีโอกาสเกดิการสำลกัไดง่้าย ควรใหง้ดการกนิอาหาร หรอื
ด่ืมน้ำไว้ก่อน หากมีเสียงข้ึนจมูกหรือสำลักมากควรพิจารณาใส่ endo-
tracheal tube ถ้ามีการหายใจไมเ่พียงพอควรพจิารณาใสเ่คร่ืองช่วย
หายใจ

การใหผ้งถ่านกัมมันต์ อาจจะมปีระโยชนช่์วยดูดซับสารพิษ
ที่ยังอยู่ในระบบทางเดินอาหารได้ แต่ประโยชน์และประสิทธิภาพ
ยังไม่ชัดเจน

Antibotulinum toxin ซ่ึงมีท้ังชนิด bivalent, trivalent
และ polyvalent ซ่ึงไดแ้ก่ Anti A,B;  Anti A,B,E;  Anti A,B,E,F
และ  Anti A,B,E,F,G  โดย antitoxin เช่ือว่าจะไปจบักับ botuli-
num toxin ที่อยู่ในกระแสโลหิตไม่ให้กระจายเข้าสู่เนื้อเยื่อ และ
อาจจะทำให้ toxin ถูกกำจัดออกจากร่างกายได้มากขึ้นหรือเร็วขึ้น

  6

antitoxin จึงสามารถระงับการดำเนินต่อไปของโรค แต่ไม่สามารถ
ทำใหค้วามผดิปกตหิายไดทั้นท ี  การรกัษาดว้ย antitoxin จึงนา่จะ
ลดความรนุแรงของโรค และระยะเวลาของโรคใหส้ั้นลง การให ้ an-
titoxin จึงควรใหใ้นผูป่้วยทียั่งมีการดำเนินของโรคอยู ่คือ กล้ามเน้ือ
อ่อนแรงมากขึน้เร่ือยๆ หรอืใหต้ั้งแตใ่นระยะแรกของโรค หากผูป่้วย
มีอาการอ่อนแรงคงที่แล้ว ประโยชน์ที่ได้อาจจะมีบ้างแต่ไม่ชัดเจน

ขณะนี้ในประเทศไทยยังไม่มี antibotulinum toxin
สำรองไว้ เนื่องจากการผลิตมีจำกัดและราคาแพง  อุบัติการณ์ของ
botulism ครั้งนี้จึงได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศที่มีการ
สำรองไว ้เช่น สหราชอาณาจกัร สหรฐัอเมรกิา และญีปุ่่น

สำหรับการรักษาอื่นๆ เป็นการรักษาแบบประคับประคอง
ป้องกันการติดเชื ้อ และภาวะแทรกซ้อนอื ่นๆที ่อาจจะมีตามมา
ซึ่งต้องอาศัยการรักษาพยาบาลที่ดีมีประสิทธิภาพ เพราะต้องใช้เวลา
นานหลายสปัดาหก์วา่ผูป้ว่ยจะหาย

การดูแลรกัษาผูป่้วย botulism

 Antitoxin A,B,E,F จากญีปุ่น่

 เตรียมพร้อมเพ่ือป้องกันการแพ้ยาก่อนให้ antitoxin
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การเกิดภาวะ botulism ไม่ได้เพ่ิงเกิดข้ึนในประเทศไทยเป็น
ครั้งแรก และไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น มีรายงานประปราย
ท้ังในประเทศพฒันาแลว้ เช่น สหรฐัอเมรกิา แคนาดา  อิตาลี และ
ประเทศจีน   ในประเทศไทยอุบัติการณ์ครั ้งก่อนๆที่มีรายงาน
ทั้งที่จังหวัดลำปาง ตาก หรือน่านเอง พบว่าเกี่ยวข้องกับการกิน
หนอ่ไมป้ีบ๊ทัง้สิน้ เม่ือวเิคราะหส์าเหตแุลว้ แบง่เปน็

1. ผู้บริโภคและผู้ปรุงอาหาร เนื่องจากเข้าใจว่าหน่อไม้ปี๊บ
ได้รับการต้มมาแล้วก่อนบรรจุลงปี๊บ จึงไม่ได้มีการทำให้สุกอีกครั้ง

เมื่อจะนำมาประกอบอาหารบางชนิด เช่น ใช้รับประทาน
โดยการจิม้กับน้ำพริก ประชาชนจงึควรตระหนกัว่า toxin ถูกสร้างข้ึน
ขณะท่ีหน่อไม้อยู่ในป๊ีบ ถ้ามีเช้ือของ Clostidium botulinum ค้างอยู่
อย่างไรกต็าม toxin ถูกกำจัดได้โดยง่ายเม่ือผ่านความรอ้นท่ีอุณหภูมิ
100 oC เปน็เวลา 1 นาท ีหรอืความรอ้นทีอุ่ณหภมิู 80 oC เปน็เวลา 20
นาที ประชาชนจึงควรจะกินหน่อไม้ที่มีการทำให้สุกอีกครั้ง หลังนำ
ออกจากกระป๋องหรือปี๊บเท่านั้น

2. ขบวนการผลิต และบรรจุอาหารลงในปี ๊บยังไม่ได้
มาตรฐานที่ทำให้แน่ใจว่าสปอร์ของ Clostidium botulinum จะ
ถูกทำลาย  โดยควรจะตอ้งผา่นความรอ้นมากกวา่ 120 oC เปน็เวลา
30 นาที (ที่ความดันปกติ) เพื่อฆ่าสปอร์  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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จะป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดขึ้นอีก จึงควรให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้ผลิตและสอดส่องดูแลขบวนการ
ผลิตของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ
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ToxCase  Conference

ชาวบ้านชาย-หญิงจำนวน 5 คน จากหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ในจงัหวดัน่าน  มาโรงพยาบาลชมุชน ด้วยอาการปวดทอ้ง คล่ืนไส้
อาเจียนก่อนมาโรงพยาบาล 2-3 ชั่วโมง   ตรวจร่างกายทุกคน
อยู่ในเกณฑ์ปกติ

รองศาสตราจารย์นายแพทยวิ์นัย  วนานุกูล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร ์  โรงพยาบาลรามาธบิดี

เหตุการณ์เช่นนี้ทำให้คิดถึงอะไรบ้าง

การที่มีผู้ป่วยมีอาการคล้ายกันในคราวเดียวกันจำนวนมากๆ
ทำให้ต้องคิดถึงว่า อาจจะมีอุบัติการณ์ของโรคติดต่อ หรือโรค
จากสารพษิบางชนดิเกิดข้ึน   ในกรณทีีผู่ป้ว่ยมอีาการทางระบบทาง
เดินอาหาร

สาเหตทุีพ่บไดบ้อ่ย ไดแ้ก่
1. ภาวะตดิเช้ือไวรสั เช่น Rota vivus
เช้ือแบคทเีรีย เช่น Staphylococus aureus, Escherichia

coli หรอื Vibrio parahemolyticus
2. ภาวะเปน็พิษ เช่น
พิษจากสารกำจดัแมลง กลุ่มออรก์าโนฟอสเฟต หรอื คาร์บา-

เมท
พิษจากเหด็พิษ เช่น Amanita muscaria, Amanita

phalloides

ฉะนั้นจึงต้องซักประวัติเกี ่ยวกับอาหารที่ผู ้ป่วยกลุ่มนี้กิน
เพื่อดูว่ามีอะไรที่เป็นปัจจัยร่วมกัน

จากการซักประวัติเพิ่มเติมพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มนี้ทุกคน
ได้ไปร่วมงานบุญของหมู่บ้านเม่ือ 1 วันก่อน มีอาหารหลาย ชนิด
ทีจ่ดัเล้ียงแกผู่ไ้ปรว่มงาน     ระหวา่งทีใ่หก้ารรกัษาผูป้ว่ยแบบ
ประคับประ คองด้วยการใหย้าระงับปวด  ยาระงับอาเจียนและ
IV  fluid  และสบืสวนหาสาเหตขุองโรคนัน้มีผูป้ว่ยรายหนึง่
เร่ิมมีอาการตาพร่ามัว  เวียนศีรษะ จุกแน่นคอ กลืนลำบาก และ
หายใจไม่สะดวกจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

โรคทีจ่ะตอ้งคดิถงึคอือะไร  และตอ้งใชข้อ้มลูอะไรเพิม่เตมิเพือ่
วินิจฉัยโรค

อาการของผูป่้วยบง่ช้ีว่า มีอาการออ่นแรงของกลา้มเน้ือใบ
หน้า ศีรษะ (balbar palsy) และกลา้มเน้ือการหายใจและแขนขา
โดยมีอาการของระบบทางเดนิอาหารนำมากอ่น  โรคทีต้่องคิดถึง
คือ  ภาวะเป็นพิษจาก  botulinum  และภาวะเป็นพิษ จาก tetrodo-
toxin  หรือ saxitoxin ซึ่งความแตกต่างระหว่างอาการทาง
คลินิกโรคทัง้ 2 มีดังตารางที ่1

ผู้ป่วยเหล่านี้ แจ้งว่าในงานบุญ มีหน่อไม้ปี๊ปหั่นเป็น
ท่อนๆ เป็นอาหารจิ้มน้ำพริกร่วมด้วย  แทบทุกคนได้กิน
หน่อไม้ในวนัน้ัน  ประกอบกบัเคยมอุีบัติการณข์อง  botulism
จากการกินหน่อไม้ปี๊ปมาแล้ว ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัย
ภาวะเปน็พิษจาก botulism ได้อย่างรวดเรว็

จะมกีารตรวจทางหอ้งปฏบัิติการ   เพ่ือยืนยนัไดอ้ย่างไรบา้ง

การตรวจพิสูจน์ว่าเป็น botulism สามารถตรวจได้หลายวิธี
วิธีในปัจจุบันคือ

1. Mouse antitoxin bioassay: ทำไดโ้ดยนำเซรัม่จาก
ผู้ป่วยมาฉีดในหนูซึ่งได้รับ antibotulinum toxin แบบต่างๆ
เพื่อแสดงว่าหนูที่ได้รับ botulinum ชนิดไหนจะรอดชีวิต  ซึ่ง
จะเปน็วธีิตรวจสอบไดว่้าเปน็จาก botulinum toxin ชนิดใด

2. ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay)

  8
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กิตติกรรมประกาศ: คณะแพทย์  พยาบาล และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลบ้านหลวง
นายแพทยส์าธารณสขุจังหวัดน่าน  ท่ีได้ร่วมกันดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วย botulism เป็นอย่างดีด้วยความ
เสียสละและเมตตา และขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน ที่อนุญาตให้นำผู้ป่วยเป็น
กรณีศึกษาน้ีเพ่ือเป็นการเรียนรู้

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเหล่านี้  ไม่มีในประเทศไทย
การวินิจฉัยจึงต้องอาศัยข้อมูลทางคลินิกเท่าน้ัน (clinical diagno-
sis) อย่างไรกต็าม ควรเกบ็เลอืดของผูป้ว่ย  เพ่ือส่งตรวจตอ่ไป

การดแูลรกัษาทีส่ำคญั
เมื่อพิจารณาจากพยาธิสภาพที่สำคัญของภาวะ botulism

สรุปได้คือ
- มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อการกลืน และระบบทางเดิน

หายใจส่วนต้น
- กล้ามเน้ือหายใจออ่นแรง
- เสมหะและสิง่คัดหล่ังแหง้

- การเคลือ่นตวัของลำไสแ้ละกระเพาะปสัสาวะผดิปกติ
การดแูลทีส่ำคญั  พอสรุปไดด้งันี้

1. ระวังป้องกันการสำลัก โดยอาจจะให้งดการดื่มน้ำ หรือ
กินอาหารทางปากไว้ก่อน หรือพิจารณาใส่ endotracheal tube
เพื่อปกป้องทางเดินหายใจส่วนต้น ถ้าผู้ป่วยมีความเสี่ยงของการ
สำลักสูง

2. พิจารณาใช้เครื่องช่วยหายใจ  ถ้าผู้ป่วยหายใจไม่พอ
ในกรณน้ีีเราจะตรวจไมพ่บอาการแสดงของ paradoxical move-
ment เน่ืองจากกลา้มเน้ือ diaphram ท่ีอ่อนแรงดว้ยเชน่กัน

3. สวนอุจจาระเป็นระยะ ถ้าผู้ป่วยท้องผูกซึ่งเป็นอาการ
ที่พบได้บ่อย

4. ใส่สายสวนปสัสาวะ เพราะผูป่้วยไมส่ามารถเบง่ปสัสาวะ
ออกมาได้

5. ใหผ้งถา่นกัมมันต ์1 ครัง้
6. ให้ botulinum antitoxin เร็วที ่สุดเท่าที ่จะทำได้

และให้เพียงครั้งเดียว
เนื่องจากการดำเนินของโรคใช้เวลาหลายสัปดาห์  ส่วน

ใหญป่ระมาณ 5-8 สัปดาหก์วา่อาการออ่นแรงจะดข้ึีน   การดแูล
เรื ่องการหายใจ และการป้องกันการติดเชื ้อในโรงพยาบาล
โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจและทางเดินปัสสาวะ จึงเป็นสิ่ง
สำคัญที่แพทย์ควรสนใจเป็นพิเศษ

การดูแลชุนชน
อุบัติการณ์ของ botulism ที่มีผู้ป่วยจำนวนมากดังเช่น

ครั้งนี้ คือ มีผู้ป่วยหนักที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นจำนวน
42 คน และมอีาการกลา้มเน้ืออ่อนแรง กลืนไมไ่ด ้แตยั่งหายใจ
ไดเ้องอกี 48 คน  และทีอ่าการไมม่ากอีกไมน้่อยกวา่ 80 คนน้ัน
ถือได้ว่าเป็นอุบัติภัยหมูท่างอายรุกรรมทีรุ่นแรง  ซ่ึงจะตอ้งอาศัย
ความร่วมมือท้ังบุคลากร รวมท้ังอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ จาก
ภายนอก หนว่ยงานเขา้ไปชว่ยนอกจากนัน้จะตอ้งมแีนวทางการ
ดูแลประชาชนและชมุชน  ไมใ่หเ้กิดความตืน่ตระหนก พร้อมกับ
การป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของสารพิษต่อไป  ซ่ึงแนวทาง
การดูแลชุนชนมีดังนี้

1. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนว่าโรคเกิดได้อย่างไร
ลักษณะอาการของโรคเป็นอย่างไร  ใครคือผู้มีความเสี่ยงของ
การเกดิโรค   ขบวนการนีจ้ะชว่ยลดจำนวนประชาชนทีต่ืน่กลัว
วา่จะเปน็โรคแลว้มาโรงพยาบาล  ทำใหมี้ผูป้ว่ยทีไ่มห่นักจำนวน
มากจน แพทย ์พยาบาลไมมี่เวลาดแูลผูป้ว่ยทีป่ว่ยหนกัจรงิได้

2. มีหน่วยคัดกรองผู้ป่วยท้ังในระดับชุมชน ตำบล อำเภอ
และจงัหวดั รวมทัง้ระบบการสง่ตอ่

3. มีหน่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาต่อ
เพื่อลดความกังวลของญาติพี่น้องและผู้ป่วย

4. มีการกักเก็บ คัดแยก ผลิตภัณฑ์อาหารที่สงสัยเป็น
ต้นตอของสารพิษออก

Botulism              Tetrodotoxin/Saxitoxin
1. ระยะเวลาฟักตัว  1-8 วนั   1/2-12 ช่ัวโมง

2. ลักษณะกล้ามเนื้ออ่อนแรง เริ่มจากใบหน้า,กล้ามเนื้อหายใจ   แขน ขา ไปสู ่กล้ามเน้ือหายใจ
ไปสูแ่ขน ขา

3. ประสาทความรูสึ้ก ไมมี่ความผดิปกติ   มีชาทีล้ิ่นรอบปาก และ ปลายมอื-เทา้

4. อาหารทีเ่ปน็สาเหตุ อาหารกระป๋อง,หน่อไม่ปี๊ป   ปลาปกัเปา้, ไขแ่มงดาทะเล

5. ความทนตอ่ความรอ้นของสารพษิ ไม่ทน   ทนความรอ้นได้ดี

ตารางที1่  แสดงความแตกตา่งระหวา่ง Botulism และ Tetrodotoxin/Saxitoxin
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นอกจากปัจจัย 4 ท่ีเป็นความจำเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของ
มนุษย์แล้ว ปัจจุบันซ่ึงเป็นยุคท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีการติดต่อ
ส่ือสารและการคมนาคมทีส่ะดวกสบาย รถยนตจึ์งเปรยีบเสมือนเป็น
ปัจจัยท่ี 5 ท่ีอาจต้องมีเน่ืองจากช่วยอำนวยความสะดวกสบายและลด
ระยะเวลาในการเดินทาง จึงพบว่ารถยนต์มีการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่าง
รวดเร็ว     ส่ิงท่ีตามมาคือ มีการใช้ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับรถยนต์เพ่ิมข้ึน
ซ่ึงในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สำหรับรถยนต์มีมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์
ทำความสะอาดส่วนต่างๆของรถยนต์, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำงาน
ของเคร่ืองยนต์, น้ำมันเช้ือเพลิง, ผลิตภัณฑ์เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองยนต์ เป็นต้น  เพ่ือให้รถยนต์คงความสวยงามและใชง้านได้
อย่างมีประสทิธิภาพ ซ่ึงเราเรยีกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ีว่า automotive
products

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ีหากใช้ถูกวัตถุประสงค์และถูกวิธี อาจจะไม่
เกิดปัญหาหรือเกิดเพียงอาการระคายเคืองบริเวณที่สัมผัสเท่านั้น
แต่หากนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือผิดวิธี อาจทำให้เกิดพิษตั้งแต่
อาการระคายเคืองเล็กน้อย ไปจนถึงอาการรุนแรงจนถึงข้ันเสียชีวิตได้
จากสถิติการขอรับคำปรึกษาจากทั่วประเทศเข้ามาที่ศูนย์พิษวิทยา
โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่าผู้ได้รับพิษจากสารเคมีในกลุ่มที่ใช้ใน
งานอตุสาหกรรมและอาชพีเฉพาะ (technical and occupational
products) ท่ีผ่านมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544-2547 พบว่ามีจำนวนผู้ได้รับพิษ
จากสารในกลุ่ม automotive products มากข้ึนเร่ือยๆ (ดังแสดงใน
แผนภูมิ)

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์
(AUTOMOTIVE PRODUCTS)

สุนันท์     วงศว์ศิวะกร
จารุวรรณ  ศรีอาภา
อัจฉรา     ทองภู
อุมาพร     สดบัธรรมารกัษ์

แม้สถิติผู้ได้รับพิษในกลุ่ม automotive  products มีมากเป็น
อันดับสองรองจากผู ้ได้รับพิษในกลุ ่ม solvent and thinner
(รายละเอียดการเกิดพิษในจุลสารพิษวิทยา ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2546
เร่ือง Solvents  and  Hydrocarbons หน้า 39-42) แต่จะพบว่า
จำนวนผู้ได้รับพิษยังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์
ท่ีเก่ียวข้องกับรถยนต์ก็มีความหลากหลาย ทำให้การรักษาผู้ป่วยท่ีได้รับ
พิษเป็นไปด้วยความลำบาก เนื่องจากขาดข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ท้ังในแง่ของส่วนประกอบ การเกิดพิษ ตลอดจนการวินิจฉัยและรักษา
ดังนัน้

จุลสารฉบับนี้จึงแบ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ
ที่พบบ่อยว่าเป็นสาเหตุของการเกิดพิษ รวมทั้งส่วนประกอบที่สำคัญ
เนื่องจากสารในกลุ่มนี้บางชนิดมีอันตรายน้อย เมื่อได้รับพิษอาจไม่
จำเป็นต้องให้การรักษาใดๆเลย ในขณะที่สารบางชนิดจะต้องเฝ้า
ระวังและติดตามสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด  อย่างไรก็ตาม สำหรับ
อันตราย อาการและอาการแสดงของการเกิดพิษและการรักษาของ
แต่ละผลิตภัณฑ์จะกล่าวอย่างละเอียดในจุลสารฉบับต่อๆไป

แผนภมู ิแสดงจำนวนผูไ้ดรั้บพษิจากสารกลุม่  automotive  products ทีข่อรบัคำปรกึษาทีศู่นย์พิษวทิยาในปพี.ศ.2544-2547
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1. ผลิตภัณฑ์ป้องกันการแข็งตัวของน้ำในหม้อน้ำ (Antifreeze)
และผลิตภัณฑ์ช่วยลดความรอ้นในหมอ้น้ำ หรือ น้ำยาหล่อเย็น
(Coolant)

ส่วนประกอบท่ีสำคัญ
- สารกลุ่ม glycols เช่น ethylene  glycol   95%

บางสูตรอาจมี diethylene  glycol ผสมอยู่ด้วย  0-8%
- Alkali, metal, borates  and  phosphates  2-3%

2. ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนและกันเคร่ืองยนต์กระตุก (Antiknock)

มีส่วนประกอบคือ
2.1 น้ำมันหล่อล่ืน (Motor  oil) ส่วนประกอบเป็นพวก
- Mineral oil                                  75-100%

หรืออาจเป็น petroleum oil                              > 70%
- ส่วนท่ีเหลืออาจมี oxidative  inhibitor หรือ detergent

inhibitor เช่น Zinc dialkyl dithiophosphate 0-20%
2.2 ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนลูกสูบ (Upper cylinder lubricants)

ส่วนประกอบเป็นสารพวก
- Mineral  oils                                85-100%
- Isobutylene  polymers 0-5%

2.3 ผลิตภัณฑ์หล่อล่ืนและกันเคร่ืองยนต์กระตุก (Anti-
knock)

- Mineral  oil   90%
- Hydrocarbon      8%
- Isopropyl alcohol   trace

3. น้ำมันประเภทต่างๆ

3.1 น้ำมันเช้ือเพลิง (Motor fuel) เช่นน้ำมันเบนซิน และน้ำมัน
ดีเซล ส่วนประกอบเป็น

- Petroleum hydrocarbon                  99-100%
นอกจากน้ียังอาจมีส่วนประกอบอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดพิษได้ เช่น

methanol, isopropanol, nitromethane, castrol oil, kerosene
3.2 น้ำมันเบรค (Brake  fluids) ส่วนประกอบเป็นสาร

- Solvent เช่น methyl, ethyl  and  butyl  ethers
และ  glycol  ตัวอ่ืนๆ                                       80-85%

- Lubricant  เช่น castor  oil , castor  oil  soap หรือ

polyethylene  glycol                                  20-25%
           นอกจากน้ีในน้ำมันเบรคยังอาจมีส่วนประกอบอ่ืนท่ีอาจทำให้เกิด
พิษคือ diethylene  glycol, ethylene glycol, hexylene  gly-
col และ  polyethylene  glycol

3.3 น้ำมันเกียร์ (Transmission  fluids) ส่วนประกอบเป็น
- Mineral oils                                75-100%
- Oxidation  inhibitors  and detergents 0-20%
- Pour  depressants  and  viscosity  improvers

เช่น polymethacrylate  esters, polyisobutylenes  0-5%
- Antiform agents             น้อยกว่า  200 p.p.m.
- Antiware  agent  0-2%
- Sealant  เช่น triarylphosphate  0-5%
- บางสูตรอาจมีสี (Dyes)         ผสมอยู่ 0-200 p.p.m.

4. ผลิตภัณฑ์ป้องกันการกัดกร่อนและลดการเกิดสนิม (Cor-
rosion  inhibitors)

- ในสูตรท่ีมี chromate ส่วนประกอบหลักจะมี
- Sodium chromate                        10-20%

- ในสูตรท่ีเป็น soluble  oil ส่วนประกอบหลักจะมี
- Mineral oil                                 80-90%

- ในสูตรท่ีมี sodium  nitrate  ส่วนประกอบหลักจะมี
- Sodium  nitrate                           20-100%

นอกจากน้ันยังมีสูตร organic ซ่ึงมีส่วนประกอบของ  or-
ganic  amine  nitrate เช่น  diisopropyl ammonium   ni-
trate 0-100%  และสูตร straight  alkali ซ่ึงอาจมีส่วนประกอบเป็น
borax, borate, sodium carbonate, sodium  metasilicates
และ sodium  phosphates

5.ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องยนต์และทำความสะอาด
รถยนต์  (Automotive  cleaners)

5.1 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์ (Multipurpose)
- Petroleum  naphthas                       50-60%
- Petroleum  synthetic waxes                  40-50%

5.2 ผลิตภัณฑ์ชำระคราบสกปรก ส่วนประกอบ คือ
- Alkyl  aryl  sodium  sulfonate                40%
- Sodium  sulfate                                           60%
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นอกจากน้ันอาจมีสารพวก diethanolamine หรือ  nonionic
detergent เช่น phenolethylene oxide ผสมอยู่ด้วย

5.3 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเคร่ืองยนต์ (Engine  and  mo-
tor  cleaners) ส่วนประกอบเป็นพวก ethylene  dichloride,
methylene chloride, perchloroethylene, petroleum  sol-
vents, detergent บางสูตรอาจมี alkali, essential  oil, lubri-
cant oil, pine  oil

5.4 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสีล้อ
รถยนต์ (Tire cleaners and  Tire  paint)

5.4.1 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดยางรถยนต์มีส่วน
ประกอบ potassium hydroxide, metasilicates, alkyl  aryl
sulfonate ~20% บางสูตรอาจมีส่วนประกอบ xylene ซ่ึงอาจก่อให้
เกิดพิษเป็นส่วนประกอบ

5.4.2 ผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลสีล้อรถ(Tire paint)
มีส่วนประกอบเป็น

- Resin                                        40-50%
- Aliphatic  solvents                        34-45%
- Pigments 5-10%

5.5 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหม้อน้ำ (Radiator  cleaners)
- สูตรท่ีเป็นกรด ประกอบด้วย boric  acid             60%

                         oxalic acid        40%
บางสูตรอาจมี hydrofluoric  acid หรือ sodium

bisulfite ผสมอยู่
- สูตรท่ีเป็นด่าง ประกอบด้วย sodium orthosilicate,

sodium tripolyphosphate, sodium  dichromate บางสูตรอาจมี
sodium  chromate ผสมอยู่

- สูตรผสมส่วนประกอบเป็น oxalic  acid  40-100%,
boric   acid 60% และ detergent หรือในบางสูตรอาจเป็น so-
dium  carbonate 85%  และ  potassium  dichromate  15%
หรืออาจมี potassium  nitrite 5-10% ผสมอยู่

- สูตร solvent  ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นพวก petro-
leum  ether อาจมีส่วนประกอบของ chlorinated  hydrocar-
bons

- สูตร fast  flush ส่วนประกอบเป็น n-butanol, ole-
fins และ isopropanol

- สูตร heavy  duty  powders ส่วนประกอบเป็น ox-
alic acid และ sulfamic  acid

5.6 ผลิตภัณฑ์กันร่ัวซึมของหม้อน้ำ (Radiator  stop  leak)
ส่วนประกอบอาจเป็นสาร  dextrin, cellulose gum, isopropanol,
water บางสูตรอาจมีส่วนประกอบของ  aluminium  oxide

6. ผลิตภัณฑ์ขัดและเคลือบเงารถยนต์ (Polish  and coat-
ing)

ส่วนประกอบเป็น
- Water 0-60%
- Petroleum  distillates                           20-70%
- Silicone  fluid 3-10%
- Abrasive 0-20%
- Waxes 2-12%
- Emulsifiers  0-2%
- Other เช่น dye, perfume, preservative           Trace

7. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนมหนู (Carburetor cleaners)

ส่วนประกอบ
- Ethylene  dichloride                             15-50%
- Water                                            10-40%
- Cresol                                            10-25%
- Alcohol                                           1-10%
- Tall  oil                                           5-18%
- Sodium  chromate                              0.5-5%
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