
ศูนยพิษวิทยา   ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
ถนนพระราม 6  ราชเทวี   กทม. 10400

กรุณาสง




 October-December 2013 Vol.21, No.4

          
    

ภาวะหัวใจหยุดเตนในผูปวยที่ไดรับสารพิษ........................3

ภาวะเปนพิษจากเมทานอล (Methanol Poisoning)..........6

ToxCase Conference...................................................10
ภาวะตับอกัเสบจากพาราเซตามอลเกินขนาดในเด็ก



page 2 P&D Information Bulletin / Vol. 21, No. 4, 2013


(Ramathibodi  Poison  Center)

  

 

  

   

 

 

  

กิจกรรมของศูนยฯ
(เปดบริการ 24 ชั่วโมง)

1. ใหบริการทางการแพทย เกี่ ยวกับขอมู ลทาง
ดานพิษวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก วิธีวินิจฉัย รักษา
ผูปวยที่มีภาวะเปนพิษจากยาและสารเคมี แกแพทย
บุคลากรทางการแพทยและประชาชนทั่ วไป ทั้ งทาง
โทรศัพท  โทรสาร  จดหมาย และ Internet

2. ใหบริการคนขอมูลเกี่ยวกับยา สารเคมีที่ใชใน
โรงงานอุตสาหกรรม  สิ่งแวดลอม และในบานเรือน  จาก
ฐานขอมูลท่ีมอียู     สําหรับรายละเอียดของฐานขอมูลที่มี
ติดตอไดกับเจาหนาท่ีของศูนยฯ

3. ใหคําแนะนําตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
ตรวจหาสารพษิ โลหะหนกั รวมทัง้การวดัระดบัยาในเลอืด

4. ใหการรักษาและรับโอนยายผูปวยภาวะเปนพิษ
ที่มีอาการหนัก หรือมีปญหาซับซอน หรือตองไดรับ
ยาตานพิษ

5. จัดทําจุลสารพิษวิทยา (Poison and Drug
Information Bulletin) เพื่ อเผยแพรขอมูลทางดาน
พิษวิทยาและเภสัชวิทยาทุก 3 เดือน  ทานท่ีสนใจสมัคร
สมาชิก ติดตอไดที่ศูนยฯ
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ภาณี  ฤทธิเลิศ
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แพทยหญิงพลอยไพลิน  รัตนสัญญา*
*แพทยประจาํบานตอยอด อนสุาขาเวชเภสชัวทิยาและพษิวทิยา คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล

ศาสตราจารยนายแพทยวนิัย  วนานกุลู

   ภาวะหวัใจหยดุเตนในผูปวยทีไ่ดรบัสารพษิ

ภาวะหัวใจหยดุเตนทีม่สีาเหตจุากการไดรบัสารพิษ  เปนภาวะทีพ่บ
ไดบอย และมีขอสงสัยเกี่ยวกับความสําคัญของการรักษาที่มุงเนน
การรกัษาไปทีก่ารใหยาตานพิษซึง่ไมใชสิ่งทีถู่กตอง ดังน้ันทางสมาคม
โรคหวัใจแหงอเมริกา (American Heart Association) จงึไดคนควา
รวบรวมขอมลูแนวทางการรักษาผูปวยที่มีภาวะหัวใจหยดุเตนจากการ
รบัสารพิษ  โดยอางอิงตามแนวทางของการชวยเหลอืกูชีพทัง้ขัน้พ้ืนฐาน
(basic life support, BLS)  และขัน้สงู (advanced cardiac life support,
ACLS) ของสมาคมโรคหวัใจแหงอเมริกา ทีเ่ผยแพรในป ค.ศ.2010
ในสวนของการใหยาตานพิษนั้น เนื่องจากยังไมมีงานวิจัยในมนุษยที่
เกีย่วของกบัเรือ่งนี้โดยตรง  ดงันัน้การใหคําแนะนําในการดแูลรกัษา
จึงอาศยัความเห็นของผูเชี่ยวชาญเปนสวนใหญ

เมื่อใหการกูชีพแลวผูปวยกลับมามีหัวใจเตน หรือคลําไดชีพจร
ใหรีบปรึกษาผู เชี่ยวชาญทางพิษวิทยา เพื่อใหการรักษาที่จําเพาะ
เจาะจงตอไป
การประเมินขัน้แรกในผูปวยทีไ่ดรับสารพิษทีม่ีอาการรุนแรง

1. เริ่มตนดวยการดูแลแกไขปญหาทางเดินหายใจ การหายใจ
และระบบไหลเวียนโลหิต รวมกับประเมินอาการตามระบบอื่ นๆ
อยางรวดเรว็   เนือ่งจากพบวาผูปวยทีไ่ดรบัสารพษิอาการจะทรดุลงอยาง
รวดเรว็ได

2. ในเรือ่งการทํา GI decontamination เชน NG lavage และ
whole bowel irrigation  ทางสมาคมโรคหวัใจแหงอเมริกาใหความ
เห็นวามีความสําคัญนอยในการรักษาผู ปวยที่อยู ในระดับรุนแรง
แตสําหรบัการใหผงถานกัมมันต (activated charcoal) นัน้ควรใหโดย
เฉพาะในรายที่กินสารที่มีความรุนแรงและอาจทําใหเสียชีวิตได แตมี
ขอหามใหผงถานกมัมนัต ไดแก ผูปวยทีไ่ดรับสารกดักรอนที่เปน กรด/
ดาง  โลหะ  และสารประกอบกลุม hydrocarbon

สารพิษทีเ่ปนปญหาทีพ่บบอย และมีการรกัษาทีจ่ําเพาะโดยเฉพาะ
ยาตานพิษ และมีขอสรปุดงัตอไปนี้
ภาวะสารกลุม Opioids เปนพษิ

- กรณผีูปวยมภีาวะหวัใจหยดุเตนจากสารกลุม opioids เกนิขนาด
ไมแนะนําในการให naloxone ในระหวางการ CPR  การรักษาในภาวะนี้
ใหรกัษาตามแนวทาง BLS  & ACLS

-  กรณีผูปวยไมมภีาวะหวัใจหยดุเตน  มแีตปญหากดการหายใจ
ควรใหการรักษาดังตอไปนี้

1. ใหชวยหายใจ โดยวธิี bag mask ventilation หลงัจากนัน้
ให naloxone  หากไมตอบสนองตอการให naloxone ควรพจิารณา
ใสทอชวยหายใจ (class I, LOE A)

2. พจิารณาให naloxone ซึง่เปนยาตานพษิในภาวะ opioid
overdose โดยเริม่ใหในขนาด 0.04-0.4 มลิลิกรมั หากไมตอบสนอง
สามารถเพิม่ขนาดยาเปน 2 เทาจนถงึขนาด 2 มลิลิกรมั โดยสามารถให
naloxone ไดทั้งทางหลอดเลือดดํา (intravenous), การฉีดยาเขา
กลามเนือ้ (intramuscular)   หรอืใสทางทอชวยหายใจ   ยา naloxone
ออกฤทธิภ์ายใน 2-3 นาท ี โดยระยะเวลาการออกฤทธิป์ระมาณ 45-70
นาท ี ดังนัน้ในผูปวยทีก่ารหายใจกลบัมาเปนปกตหิลงัจากได naloxone
ควรตองเฝาระวงัการหายใจอยางใกลชดิ  เพราะอาจมกีดการหายใจกลบั
มาเปนใหมเนือ่งจาก naloxone หมดฤทธิ ์ ในระหวางการให naloxone
อาจมภีาวะอันไมพึงประสงคไดแกภาวะ opioid withdrawal ได

ภาวะยากลุม Benzodiazepines เปนพษิ
- กรณีผูปวยมีภาวะหัวใจหยุดเตน ไมมีขอบงชี้ ในการใหยา

ตานพษิ คอื flumazenil ในระหวางการ CPR   ใหการรักษาตามแนวทาง
BLS & ACLS

- กรณีผูปวยไมมภีาวะหวัใจหยดุเตน จะให flumazenil เมือ่มี
ขอบงชี ้คอื เมือ่เกดิภาวะกดการหายใจในกรณีทีเ่กดิจากการใชยากลุม
benzodiazepines เกนิขนาดในระหวางการทําหตัถการ
ขอหามใช

- ผูปวยที่มีภาวะซึมโดยไมทราบสาเหตุที่แนชัด
- ผูปวยทีม่ภีาวะตดิยากลุม benzodiazepines
- ผู ปวยที่กินยาเกินขนาดหลายชนิด เพราะเพิ่มโอกาสเกิด

การชกัได

ภาวะยากลุม Beta blockers เปนพษิ
- กรณีผูปวยมีภาวะหัวใจหยุดเตน ไมมีขอบงชี้ ในการใหยา

ตานพษิในระหวางการ CPR  ใหการรักษาตามแนวทาง BLS & ACLS
- กรณีผูปวยไมมภีาวะหวัใจหยดุเตน  แตมปีญหา hemodynamic
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instability เชน หวัใจเตนชา หรือความดันโลหติต่ําจนเกดิภาวะชอ็ก
ซึ่งโดยปกติการให vasopressor เพียงอยางเดียวอาจไมตอบสนอง
จึงใหคําแนะนําในการรักษาดังนี้

1.พจิารณาให glucagon ซึง่จะชวยเพิ่ม contractility ตอ
myocyte  แตในระหวางใหอาจมผีลขางเคยีงคอื มอีาการคลืน่ไสอาเจยีน
คอนขางมาก  และควรหลกีเลีย่งการใหยาพรอมกับ dopamine เพราะ
งานวิจัยในสัตวทดลองพบวา การให dopamine รวมกับ glucagon
จะทําใหประสทิธภิาพของ glucagon ลดลง

2.พจิารณาให insulin (class IIb, LOE C)  งานวิจยัในสัตว
ทดลองพบวาการให insulin ชวยเพิม่การนําพลังงานไปใชของกลามเนือ้
หวัใจ ซึง่ชวยทําใหการเตนของหวัใจและความดนัโลหิตดีขึน้  โดยขนาด
ของ insulin ทีใ่ห 1 unit/kg เปน bolus dose   หลังจากน้ันใหในขนาด
0.5-1 unit/kg/hr รวมกบัการให 0.5 g/kg/hr ของ dextrose รวมกัน
โดยตองการใหระดับน้ําตาลในเลือดอยูท ี่ 100-250  mg/dL  และตอง
ระวังภาวะ hypokalemia ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได  ดังนัน้ตองรกัษาระดบั
โพแทสเซียมในเลอืดใหอยูที ่2.5-2.8 mEq/L

3.การให calcium ควรพิจารณาใหในผูปวยที่มีภาวะช็อก
ทกุราย  นอกจากน้ีตองเจาะวัดระดบั ionized calcium ในเลือด  โดย
ตองใหอยูในระดับไมเกนิ 2 เทาของคาปกติ

4.ถายังมีภาวะ shock ที่ใหการรักษาดวยยาทั้งหมดแลวยัง
ไมดขีึ้น พจิารณาการรกัษา เชน

- Intra-aortic balloon pump (IABP) หรือ extracorporeal
membrane oxygenation (ECMO)

- Intravenous lipid fat emulsion

ภาวะยากลุม Calcium channel blockers เปนพษิ
- กรณีผูปวยมีภาวะหวัใจหยดุเตน ไมแนะนําในการใหยาตานพษิ

ในระหวาง CPR  ใหการรักษาตามแนวทาง BLS & ACLS
- กรณีผูปวยไมมภีาวะหวัใจหยดุเตน  แตมภีาวะ hemodynamic

instability เชนภาวะชอ็ก หรอื unstable bradycardia  พจิารณาให
การรักษาตามแนวทางดังตอไปนี้

1. High dose insulin ชวยทําให hemodynamic stability
และเพ่ิม survival rate (class IIb, LOE B)

2. แนะนําให calcium ในภาวะ hemodynamic instability
(class IIb, LOE C)

3. การรักษาโดยการให glucagon นีป้ระโยชนยังไมชดัเจน

ภาวะยา Digoxin และสารกลุม Cardiac glycosides เปนพษิ
- กรณีผูปวยมีภาวะหัวใจหยุดเตน ไมแนะนําใหยาตานพิษ

ระหวางการ CPR  แนะนําใหการรกัษาตาม BLS & ACLS

- กรณผีูปวยไมมภีาวะหวัใจหยดุเตน  แตมปีญหา hemodynamic
instability เนื่องจาก digoxin ทําใหเกิดภาวะ severe bradycardia
และ life threatening cardiac arrhythmia ได   ควรให anti-
digoxin Fab antibodies ในผูปวยทกุราย โดยมขีอบงชี้ดงันี้

- hemodynamic instability และ life threatening cardiac
arrthymia (class I, LOE B)

- ระดบัโพแทสเซยีมในเลอืดมากกวา 5 mEq/L

ภาวะสาร Cocaine เปนพษิ
- กรณีผู ป วยมีภาวะหัวใจหยุดเตน ไมมีข อบงชี้ ในการให

ยาตานพิษในระหวางการ CPR  แนะนําใหการรักษาตาม BLS & ACLS
- กรณีผูปวยไมมีภาวะหัวใจหยุดเตน อาจมีอาการเปนพิษจาก

cocaine ไดหลายระบบ เนื่องจาก cocaine เปนสารกลุม CNS
stimulation ทําใหมีภาวะ tachycardia และ hypertension
และนอกจากนีย้ังทําใหเกดิภาวะ acute coronary syndrome ซึง่
ทําใหเกดิหลอดเลอืดตีบ (vasoconstriction)  และอาจเกิดภาวะหัวใจ
เตนผดิจงัหวะ เนือ่งจากทําให sodium channel blockage  ออกฤทธิ์
เปน class 1c เกิด wide complex tachycardia ได  ควรใหยากลุม
ตอไปนีค้ือ alpha blockers (phentolamine), benzodiazepines
(lorazepam, diazepam), calcium channel blockers (verapamil),
morphine, sublingual nitroglycerine เพื่ อควบคุมภาวะ
hypertension, tachycardia และ agitation  และพบวาไมมยีากลุมใด
ทีม่คีุณสมบตัิเหนอืกวากนั (class IIb, LOE B)

ในกรณีทีม่ีภาวะ hypertension หรอื chest discomfort   การให
benzodiazepines, nitroglycerine, morphine พบวามีประโยชน
(class IIa, LOE B)

การรักษาภาวะ acute coronary syndrome ที่ เกิดภาวะ
vasoconstriction   พบวาการให morphine, nitroglycerine หรือ
verapamil จะชวยลดภาวะ vasoconstriction  แตการให labetalol
หรือ propranolol  นอกจากไมชวยลดภาวะนี้แลวยังทําให vaso-
constriction แยลง  ดงันัน้แนวทางการรักษาภาวะ acute coronary
syndrome ที่มีสาเหตุจาก cocaine  ควรหลีกเลี่ยงการใชยากลุม
beta blockers (class IIb, LOE C)

หากเกดิภาวะ wide complex tachycardia ควรใหการรักษา
ดังตอไปนี้

- Sodium bicarbonate solution (8.4%, 1 mEq/mL) IV
bolus สามารถใหซ้ําไดจนกวา hemodynamic จะดีขึน้หรือ QRS
complex กวางนอยกวาหรอืเทากบั 120 ms  แนวทางการใหการรักษา
ภาวะหวัใจเตนผดิจังหวะทีม่ีสาเหตจุาก sodium channel blockers
ไมแนะนําให lidocaine อีกตอไป
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ภาวะยากลุม Cyclic antidepressants เปนพษิ
ยากลุม cyclic antidepressants ยับยัง้ sodium channel

จ ึงทําใหเกิดภาวะ hypotension และเกิดภาวะ wide complex
arrhythmia

กรณีผูปวยมภีาวะหวัใจหยดุเตนในระหวางการกูชพี  ควรพิจารณา
ใหยาตานพิษ คอื sodium bicarbonate ดวยเสมอ (class IIb, LOE C)
โดยควรตองวัดระดับโซเดยีมและคา pH ในเลือด  ควรหลีกเลีย่งไมให
โซเดยีมมากกวา 155 mEq/L หรอืภาวะ alkalemia pH ไมควรเกนิ
7.55

ภาวะยาชาเฉพาะที ่(Local anesthetics) เปนพษิ
ภาวะเปนพษิทีเ่กดิขึน้คอืมอีาการชกัไมหยดุและเกดิ  rapid cardio-

vascular collapse ซึง่เปนสาเหตใุหเกดิภาวะ cardiac arrest
การศึกษาในสัตวทดลอง  และจาก case report สนับสนุนวา

การให intravenous lipid fat emulsion สามารถชวยลดภาวะเปนพิษ
ในกลามเนือ้หัวใจได

ใน case report ทีเ่ปนผูปวยทีม่ ีprolong cardiac arrest จาก
ยาชาเฉพาะทีซ่ึง่ไมตอบสนองตอการ CPR  หลงัจากให intravenous
lipid fat emulsion พบวามีการกลบัมาของสัญญาณชพี (return of
spontaneous circulation, ROSC)  โดยขนาดยาทีใ่หคือ 20% long
chain fatty acid ในขนาด 1.5 mL/kg IV bolus ใหซ้ําไดทกุ 5 นาที
จนกวา cardiovascular จะกลับมาเปนปกต ิ (class IIb, LOE C)
หลงัจากน้ันหากผูปวย stable แลวให 20% long chain fatty acid
ใหตอในขนาด 0.25 mL/kg/minute IV อยางนอย 30-60 นาที

โดยสรปุ กรณทีีผู่ปวยมภีาวะ cardiac arrest หรอื hemodynamic
instability ทางสมาคมโรคหัวใจแหงอเมริกาแนะนําใหยาตานพิษ
ในระหวางการ CPR คอืการให intravenous lipid fat emulsion
(class IIb, LOE C)

ภาวะพษิจากคารบอนมอนอกไซด (Carbonmonoxide)
ภาวะพษิจากกาซคารบอนมอนอกไซด   มกีลไกโดยขดัขวางการ

ทํางานของ hemoglobin ทีน่ําพาออกซเิจนไปใหเซลลลดลง  จงึทําใหเกดิ
ความเสียหายตออวัยวะทีต่องการออกซเิจนในปริมาณทีส่งู เชน สมอง
และกลามเนือ้หวัใจ  ในผูปวยทีร่อดชีวติ การรกัษาคือการให 100%
oxygen รวมกบั supportive ventilation  นอกจากน้ีในผูทีร่อดชีวติ
ยังพบวาสามารถสงผลใหเกิดภาวะแทรกซอนในระบบประสาทสมอง
ในระยะยาวตามมาภายหลังได หลักฐานเชิ งประจักษจากการทํา
systematic review พบวาการรักษาดวย hyperbaric oxygen
อาจมโีอกาส ชวยลดภาวะแทรกซอนในภายหลงัทีเ่กีย่วกบัระบบประสาท
และสมองได

ภาวะพษิจากไซยาไนด (Cyanide)
สารไซยาไนด เป นพิ ษจะทําให เกิ ดปญหาระบบหั วใจและ

หลอดเลือดเฉยีบพลัน โดยทําใหเกิดอาการดงัตอไปนี ้เชน ภาวะชอ็ก
lactic acidosis, central apnea และภาวะชกั

ผูปวยที่มีภาวะไซยาไนดเปนพิษ ทีท่ําใหเกิดภาวะหัวใจหยดุเตน
หรอืมปีญหา hemodynamic  instability ควรไดรบัยาตานพิษไซยาไนด
ทกุราย ไดแก hydroxocobalamin (ไมมีในประเทศไทย)  ยาตานพษิ
ทีม่ีในประเทศไทยจะประกอบไปดวย การให sodium nitrite IV
รวมกบั sodium thiosulfate  ขอดีของ sodium nitrite คอืสามารถ
แกไขอาการของพษิจากไซยาไนดไดอยางรวดเรว็  แตกม็ีขอเสยีคอือาจ
ทําใหเกิดภาวะ hypotension และมีขอหามทีไ่มควรใชในผูปวยทีเ่กดิ
พษิจาก smoke inhalation สวน sodium thiosulfate สามารถให
รวมไดทัง้ sodium nitrite หรือ hydroxocobalamin  ภาวะขางเคยีง
ที่เกิดขึ้นจะมีแคอาการคลืน่ไสอาเจียนเทานั้น

โดยสรุป ในรายทีม่ภีาวะไซยาไนดเปนพิษทีม่ีปญหาหวัใจหยดุเตน
หรอืมภีาวะ hemodynamic  instability ควรตองให antidote ทกุราย
โดยสมาคมโรคหัวใจแหงอเมริกา แนะนําให hydroxocobalamin
เพยีงชนดิเดยีว หรอือาจใหรวมกบั sodium thiosulfate ได (class I,
LOE B) แตเนือ่งจากในประเทศไทยไมม ีhydroxocobalamin ดงันัน้
จงึแนะนําให sodium nitrite (โดยทีต่องไมมขีอหามในการให) รวมกบั
sodium thiosulfate

สรุปโดยรวม การรักษาผู ปวยในภาวะหัวใจหยุดเตนตาม
คําแนะนําของสมาคมโรคหั วใจแหงอเมริกาล าสุ ดปค.ศ.2010
สําหรบัภาวะทีเ่ปนพษิทีร่นุแรงจนทําใหเกดิ cardiac arrest นัน่คอื
แนวทางการรักษาใหรักษาตาม BLS & ACLS เปนหลัก  มกีารรักษา
แบบเฉพาะเจาะจงทีต่องใหยาตานพษิในระหวางการ CPR  ในภาวะ
เปนพษิ 3 ภาวะ ค ือยากลุม cyclic antidepressants  ยาชาเฉพาะที่
(local anesthetics) และไซยาไนด เทานัน้

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
1. Nolan JP, Hazinski MF, Billi JE, Boettiger BW, Bossaert L,
Caen AR, et. Part 1: Executive summary 2010 international
consensus on cardiopulmonary resuscitation and emergency
cardiovascular care science with treatment recommendations.
Resuscitation 2010;81:e1-25.
2. Greenland P, Alpert JS, Beller GA, Benjamin EJ, Budoff MJ,
Fayad ZA, et al. 2010 ACCF/AHA guideline for assessment of
cardiovascular risk in asymptomatic adults: a report of the
American College of Cardiology Foundation/American Heart
Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll
Cardiol. 2010;56:e50-103.
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แอลกอฮอลทีเ่ปนพิษ เปนสวนประกอบของสารหลายชนดิทีใ่ชใน
บาน โรงงาน และเครือ่งยนต  ทีพ่บบอย ไดแก methanol, isopropanol
และ ethylene glycol  ผูปวยอาจไดรับสารเหลาน้ีโดยไมตัง้ใจหรอื
เปนการทํารายตนเองได โดยอาจพบผูปวยคร้ังละรายหรือเปนกลุม
(epidermic poisoning) ได  สารเหลานีส้ามารถทําใหเสยีชวีิตและมี
ภาวะแทรกซอนทีร่นุแรง  ในบทความนี ้จะขอกลาวถึงเฉพาะ methanol

สาร methanol เปนของเหลวใสไมมีสี  ละลายน้าํไดด ีระเหยไดงาย
มีกลิ่นแอลกอฮอลคอนขางแรง สกัดไดจากไมโดยการกลั่น ใชเปน
ทั้ งสวนประกอบหรือเปนตัวทําละลายในสารหลายชนิด ที่พบได
ในชีวิตประจําวัน เชน น้ํายาตานการแข็งตัว น้ํายาลางกระจกบังลม
เชือ้เพลิงเตาชนดิแข็ง หมกึพมิพ ทินเนอรบางชนดิ เชลแลก็ เปนตน

พษิจลนศาสตรและพษิพลศาสตร (Toxicokinetics/Toxicodynamics)
สาร methanol ดูดซมึไดอยางรวดเร็วทางระบบทางเดินอาหาร

และทางเดนิหายใจโดยผานการสดูดมได  แตมกัไมทําใหเกดิพษิจากการ
สดูดม  มรีะดบัสารสงูสุดที ่30-60 นาทีหลังกิน  มปีรมิาณการกระจาย
ตวั (volume of distribution) 0.6-0.77 L/kg   และสามารถผานรกไดดี

ประมาณรอยละ 90 ของ methanol ถกู metabolized ทีต่บั โดย
เอนไซม alcohol dehydrogenase และ aldehyde dehydrogenase
ตามลาํดบั (รปูที ่2)  โดยการ reduction NAD+ เปน NADH + H+ และได 
metabolite เปน formic acid ซึง่ formic acid เปน toxic metabolite
และถกูเปลีย่นเปน CO

2
 และ H

2
O ตอไปโดยใช folate เปน coenzyme

สาร methanol สวนนอยทีไ่มถูก metabolized ถูกขบัออกจาก
รางกายทางไตไดคอนขางชา และขับออกทางลมหายใจไดชาเชนกัน
ซึง่การขบัออกทางไตนัน้   หาก methanol มปีรมิาณไมมาก  การขบัออก
จะเปนลักษณะ first-order kinetic  แตเมือ่ปรมิาณมากขึน้ ขบวนการ

ขบัออกจะอิม่ตัวและกลายเปน zero-order kinetic

พยาธสิรรีวทิยา (Pathophysiology)
สาร methanol เองมีความเปนพิษเพยีงเล็กนอย โดยจะกดระบบ

ประสาทสวนกลาง (central nervous system, CNS) แตนอยกวา
ethanol  ซึง่กลไกการเกดิพิษตอ CNS นัน้ยงัไมชัดเจน  แต formic
acid ซึง่เปน metabolite ทีไ่ดจากการสลาย methanol นัน้มคีวาม
เปนพิษตอเซลลเปนอยางมาก ทําใหเกดิ end-organ dysfunction โดย
กลไกของ formic acid เปนการจับกบั mitochondrial cytochrome
oxidase และยบัยัง้ oxidative phosphorylation ทําใหเกดิ  anaerobic
metabolism  และเกดิ lactic  acidosis ตามมา  จงึมภีาวะ wide anion
gap metabolic acidosis ขึน้  อีกทัง้ metabolism ของ methanol
ทําใหมีการเพิม่ขึน้ของอตัราสวน ระหวาง NADH/NAD+ โดยทีก่าร
เปลีย่น NADH กลบัมาเปน NAD นัน้ ตองเปลีย่น pyruvate เปน
lactate จึงทําใหเกดิ metabolic acidosis เพิม่ขึน้ดวย  การคัง่ของ
lactate นีท้ําใหเกดิภาวะความดันโลหติต่ํา และชกัตามมาได  ในภาวะ
acidosis ทีเ่พิม่ขึน้นัน้ จะสงผลใหโมเลกุลของ formic acid ไมแตกตวั
มากขึน้   formic acid ทีไ่มแตกตัว สามารถผาน blood brain-barrier
ไดด ี และเกดิการกด CNS และ optic nerve toxicity มากขึน้ได

ลักษณะทางคลินิก
ดังที่กลาวแลววาความเปนพิษของ methanol สวนมากเกิด

จาก metabolite ทีเ่กดิขึน้  ทําใหอาการและอาการแสดงอาจยังไมพบ

นพ.วฒุพิงศ  พลูเพิม่, นพ.ศาสวตั  สขุพงษไทย, นพ.อิสระ  บญุยรางกรู
แพทยประจําบานสาขาเวชศาสตรฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ศาสตราจารยนายแพทยวนิัย  วนานกุลู

ภาวะเปนพิษจากเมทานอล (Methanol Poisoning)

รปูที ่1  สตูรโครงสรางของ ethylene glycol, isopropanol และ methanol

รปูที ่2  Metabolism ของ methanol1
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ในชวงแรก  อาจตองใชเวลา 12-24 ชัว่โมงจึงจะเริม่มีอาการ  ซึ่งอาจพบ
อาการเรว็กวาปกตหิากไดรบั methanol ปรมิาณมาก  และอาจพบอาการ
ไดชาลงหากไดรบั methanol ควบคูกบั ethanol โดยอาการทีพ่บไดบอย
คอื CNS depression, metabolic acidosis และ visual disturbance

ผลตอระบบประสาท  methanol ทําใหเกดิความมนึเมานอยกวา
ethanol  อาการเริม่แรกทางระบบประสาทมกัทําใหมีอาการปวดศีรษะ
มนึงงและสับสน  หากปรมิาณมากอาจทําใหชกัและ coma ได  หาก CT
brain อาจพบลักษณะของ bilateral putaminal necrosis  ซึง่อาจ
พบไดใน hypoxic-ischemic brain, autoimmune หรือ Wilson’s
disease เชนกนั

ผลตอตา  formic acid เปนพิษตอ optic nerve และ retina
ทําใหการมองเห็นผิดปกติไดตั้งแตตามัว (blur vision)  จนกระทั่ง
ตาบอด (total blindness)  ซึ่ งมัก irreversible และเปนทั้ง 2 ขาง
อาการตามวัมกัเปนลกัษณะทางขาวๆ (snowfield vision)  ตรวจรางกาย
อาจพบ nonreactive mydriasis, hyperemia และ pallor optic
disc, papilledema และพบ central scotoma จากการตรวจ visual
field

ผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด  อาจพบ tachycardia และ
hypotension ซึง่ทําใหมอีาการชอ็ก สงผลใหเกดิ acute kidney injury
และ rhabdomyolysis ตามมาได

ผลตอระบบทางเดนิหายใจ  มักมี Kussmal’s breathing ซึง่เปน
การ compensate ผลของ metabolic acidosis

ผลตอระบบทางเดนิอาหาร อาจมีอาการคล่ืนไสอาเจยีน  ปวดทอง
เบือ่อาหาร  ซึง่เกดิจากมีการระคายเคืองทางเดนิอาหาร  อาการปวดทอง
อาจเกดิจาก gastritis หรือ pancreatitis ทีเ่กดิจาก methanol ได

การตรวจทางหองปฏิบัติการ
สวนมากผูปวยที่มีอาการทางระบบประสาทสวนกลาง ประวัติ

อาจมคีวามนาเชือ่ถอืไดนอย หรอือาจไมไดประวัตกิารไดรับ methanol
เลย  จึงตองใชการตรวจรางกายและการตรวจทางหองปฏิบตักิารมสีวน
ชวยในการวินิจฉยัมาก

ในผูปวยทีส่งสยั methanol poisoning นัน้  ผลการตรวจทาง
หองปฏิบตัิการทีช่วยในการวินิจฉยั  คอืพบภาวะ wide anion gap
metabolic acidosis และ high osmol gap

Osmol gap สามารถคํานวณไดจากสมการ

โดยที ่ measured serum osmolality จําเปนตองวัดดวยวธิี
freezing point depression เนือ่งจาก toxic alcohols ระเหยงาย
การวดัดวยวธิ ีvapor pressure  จงึทาํใหไดคาทีไ่ดคลาดเคล่ือนเนือ่งจาก
ไมสามารถวัดสารที่ระเหยงายได

คาปกต ิosmol gap อยูในชวง -14 ถงึ 10  หากคาํนวณไดมากกวา 10
แสดงวามีภาวะ high osmol gap ซึง่บงบอกวานาจะมี toxic alcohols

คา osmol gap จะสูงทีส่ดุหลังจากไดรับ toxic alcohols ประมาณ
30-60 นาท ี (blood peak level) หลงัจากทีเ่กิด metabolism แลว
metabolite ของ toxic alcohol ม ีosmolality ต่ํา ทําให osmol gap
แคบลง ดังนัน้อาจไมพบภาวะ high osmol gap ได  แตพบ anion
gap มากขึน้ ดังรูปที ่3

ภาวะ wide anion gap metabolic acidosis อาจไมพบไดใน
ชวงแรกของการไดรบั methanol  เนือ่งจาก methanol ตองใชเวลา 12-24
ชัว่โมง ในการเปล่ียนเปน formic acid และมีการคั่งของ lactic acid

ระดับ methanol ในเซรัม่ (serum methanol level)  สามารถ
สนับสนุนในการวินิจฉัยภาวะ methanol poisoning ไดดีทีส่ดุ ดงันี้

- Methanol level นอยกวา 20 mg/dL มักไมทําใหเกิด
ความผิดปกติ

- Methanol level 20-50 mg/dL มกัม ีCNS depression
- Methanol level มากกวา 50 mg/dL มักมี ocular toxicity
- Methanol level มากกวา 150 mg/dL มกัทําใหเสียชีวติ
แต methanol level ขึน้กบัระยะเวลาหลังจากไดรับ methanol

เขาไป  อกีทัง้โรงพยาบาลหลายแหงไมสามารถสงตรวจ methanol level
ได หรอืไมอาจสงตรวจไดตลอด 24 ชัว่โมง ทําใหตองใชอาการทางคลินกิ
และการตรวจทางหองปฏิบัติการตอไปในการวินิจฉัยเปนหลัก

การดูแลรักษา
ภาวะ methanol poisoning การรกัษาเชนเดยีวกบัผูปวยทัว่ไป

ทีไ่ดรบัสารพิษอืน่  การ emergency resuscitation  ประเมนิ airway,
breathing และ circulation เปนการรกัษาตามอาการเบือ้งตน

เปาหมายในการรักษา คือปองกนัไมใหเกดิ toxic metabolite
รกัษาภาวะ acidosis  และเพิม่การขับออกของ toxic alcohol และ
toxic metabolite

รูปที ่3  ความสัมพันธระหวาง osmol gap และ anion gap เทียบกับเวลา

ËÅÑ§¡ÒÃä́ éÃÑº  methanol2

Osmol gap = measured serum osmolality - calculated serum osmol

Calculated serum osmolality = 2Na +BUN/2.8 + glucose/18 +

 ethanol/4.6 + methanol/3.2 + ethylene glycol/6.2
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การทาํ GI decontamination มปีระโยชนนอย เนือ่งจาก methanol
ดดูซมึทาง GI tract อยางรวดเร็ว และไมจับกับ activated charcoal
ยกเวนในกรณีทีผู่ปวยกนิปริมาณมาก และมาถึงโรงพยาบาลเร็วภายใน
1 ชัว่โมง  การลางทองอาจมปีระโยชน

การยบัยัง้เอนไซม alcohol dehydrogenase (ADH blockage)
เปนการลดการเปลีย่น methanol เปน toxic metabolite โดยสารที่
เปน competitive inhibitor ของเอนไซม alcohol dehydrogenase
ซึง่ไดแก ethanol และ formepizole สารทั้ง 2 ชนดินีม้ี affinity ตอ
alcohol dehydrogenase มากกวา methanol ทําใหการสราง toxic
metabobite ชาลงเพือ่ใหมีเวลาเพียงพอระหวางรอทํา hemodialysis

การฟอกเลอืด (hemodialysis) สามารถชวยขบัทัง้ methanol
และ toxic metabolite ได  อกีทัง้ยงัสามารถแกไขภาวะ metabolic
acidosis ได  ตามอดุมคตแิลวผูปวย methanol poisoning ควรไดรับ
การทํา hemodialysis ทุกราย

การให folinic acid ซึง่เปน active form ของ formic acid
สามารถเปลี่ยนเปน folate ซึง่เปนโคเอนไซมในการชวยเปลีย่น formic
acid เปน CO

2
 และ H

2
O ได  ขนาดทีใ่หคอื 1mg/kg (50mg) IV ทกุ

4 ชัว่โมง จํานวน 6 doses
การรักษาดวย NaHCO

3
 เพือ่แกไขภาวะ metabolic acidosis

ชวยใหผลการรักษาดขีึน้  เนือ่งจากชวยลดการผาน blood brain-barrier
ของ formic acid ทําให optic nerve toxicity ลดได

ยาตานพิษภาวะแอลกอฮอลเปนพิษ
ยาตานพิษภาวะแอลกอฮอลเปนพิษ ซึง่มีผลยับยัง้ และแยงการใช

เอนไซม alcohol dehydrogenase ทําใหไมเกดิสารกอพษิคอื formic
นัน่เอง โดยยาตานพษิทีใ่ชม ี 2 ชนดิคอื

1. Ethanol  (ใชในประเทศไทย)
2. Fomepizole (สวนใหญใชในอเมรกิาและยุโรป)
อนัดบัแรกเราควรรูขอบงชีใ้นการใหยาตานพษิ (ตารางที ่1)  เพือ่จะ

สามารถตัดสินใจรักษาไดอยางถูกตอง

สาร Ethanol
สาร ethanol เปนสารทีม่ีกลิน่ และสามารถระเหยได  ethanol

ถูกใชดืม่อยางแพรหลายทั่วโลก

สาร ethanol ถูกใชประโยชนในการรักษาภาวะพิษจาก methanol
และ ethylene glycol  โดย ethanol มคีณุสมบตัใินการจบักบัเอนไซม
alcohol dehydrogenase (ADH) ไดดีกวา จงึสามารถลดสารกอพษิ
formic ได  อยางไรกต็าม ethanol นัน้มีผลขางเคยีงในการใชมากกวา
fomepizole
เภสัชวทิยา (Pharmacology)

ความสามารถในการจบัเอนไซม ADH แบงตาม degree of affinity
(Km) ไดดงันี้

1. Ethylene glycol เทากบั 30 mM
2. Methanol เทากบั 7 mM
3. Ethanol เทากับ 0.45  mM
โดยสรปุแลว ethanol สามารถแยงจบักบั ADH ไดดกีวา ethylene

glycol 67 เทาและไดมากกวา methanol 15.5 เทา
เภสัชจลนศาสตร (Pharmacokinetics)

สาร ethanol สามารถใหไดทัง้ทางการกิน และทางหลอดเลอืดดํา
โดยความเขมขนทีใ่ชแตกตางกนั คอื ความเขมขน 20-30% ใหทางการกนิ
และ 5-10% ใหทางหลอดเลอืดดํา

การให ethanol ทางหลอดเลอืดดํานัน้ สามารถดูดซมึไดสมบูรณ
และสามารถหลกีเลีย่งผลขางเคยีงในระบบทางเดนิอาหาร  นอกจากนีย้งั
สามารถใชในผูปวยทีไ่มรูสึกตวั และไมใหความรวมมอื  อยางไรก็ตาม
การเตรียมยาคอนขางยาก  รวมถงึทําใหเกดิภาวะ hyperosmolarity,
hyponatremia, dehydrate และ venous irritation อกีดวย

การให ethanol ทางการกินสามารถดดูซมึไดคอนขางเรว็ และใช
เวลา 1-1.5 ชัว่โมงในการดูดซมึหมด  แตปริมาณการดูดซมึนัน้แตกตาง
กนัตามปจจัยดังนี ้ ปรมิาณ ethanol, ภาวะโภชนาการ, เพศ, อาย,ุ
น้ําหนกั และการติดสุรา เปนตน

ตารางท่ี 1 ขอบงชีใ้นการให fomepizole หรือ ethanol3

1. มีระดบัความเขมขนของ methanol หรือ ethylene glycol ในเลือดมากกวา 20 mg/dL
2. ถาระดบัความเขมขนในเลอืดของ methanol หรือ ethylene glycol ยังไมไดผล พิจารณาใหยาตานพิษเมือ่
   A. หากคาดวาผูปวยกิน methanol หรือ ethylene glycol  รวมกับมรีะดับความเขมขนของ ethanol ในเลือดนอยกวา 100 mg/dL*
   B. ผูปวยโคมาหรอืไมรูสึกตัว ที่ไมไดประวัติสาเหตชุัดเจน และ

(1) มี serum osmolar gap มากกวา 10 mOsm/L ทีไ่มสามารถอธิบายได  หรือ
(2) มีภาวะ metabolic acidosis ทีไ่มสามารถอธบิายได  และระดับความเขมขนของ ethanol ในเลอืดนอยกวา 100 mg/dL*

* ถาระดับของ ethanol ในเลอืดมากกวา 100 mg/dL, ซึ่งผูปวยกิน ethanol รวมดวยก็จะยังไมเกดิ toxic metabolite  แตหากระดับ ethanol ลดลงนอยกวา
100 mg/dL แลว จึงตองพิจารณาใหการรักษา
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ความเขมขนทีเ่พียงพอสําหรบัรกัษานัน้ จะใชขนาดของ ethanol
คอื 0.8 กรัม/กโิลกรัม  ใหทางปากนานกวา 20 นาท ี  ทําใหมรีะดบั
ethanol ถงึเปาหมายทนัที คือ ระดับของ ethanol อยางนอย 100
mg/dL ซึ่งเพียงพอสําหรับการยับยั้งเอนไซม ADH ไมใหเปลี่ยน
methanol เปนสารทีก่อพษิ

ปรมิาณดงักลาวคาํนวณจาก คา Vd ของ ethanol เทากบั 0.6 L/kg
และใชสมการ ดังน้ี
      Loading dose = Cp x Vd

= 1 g/L(100mg/dL) x 0.6 L/kg
= 0.6 g/kg  =  600 mg/kg

(Cp = plasma concentration which is comparable to the serum
concentration)

แตเนือ่งจากความผนัผวนทาง  ฺVd และขบวนการ metabolism ของ
ethanol ที่จะมีอยูตลอดเวลา จึงมีการเพิ่มระดับความปลอดภัย
(margin of safety) เปน 800 mg/kg
ขนาดการใชยา (Dose)

การใหทางปาก และการใหทางหลอดเลอืดดํา ดงัตารางที่ 2 และ
ตารางที ่3 ตามลําดบั
การติดตามผลระหวางการรักษา

• Serial ethanol levels
• ตรวจระดับ glucose และ sodium
• สังเกตการหายใจ
• สงัเกตภาวะ CNS depression
• เฝาระวังการเกดิ hepatitis, pancreatitis

ตารางท่ี 2  การเตรยีม 20% ethanol และการบริหารยาทางปาก หรือ NG tube (เตรียมจากเครือ่งดืม่สุรา 37 ดีกรี)
Dosage of Oral Ethanol

31 / 279
38 / 342
44 / 396

22 / 198
26 / 237
31 / 279

16 / 144
19 / 171
22 / 198

9 / 81
11 / 99
13 / 117

5 / 45
6 / 54
7 / 63

3 / 27
4 / 36

4.5 / 40.5

Maintenance Dose During Hemodialysis*
 250 mg/kg/hr
 300 mg/kg/hr
 350 mg/kg/hr
* keep blood ethanol level 100 mg%

19 / 17113 / 1179 / 816 / 543 / 272 / 18
Maintenance Dose for Chronic Alcoholic:
• 150 mg/kg/hr

10 / 90
14 / 126
16 / 144

7 / 63
10 / 90

11.5 / 103.5

5 / 45
7 / 63
8 / 72

3 / 27
4 / 36
5 / 45

1.5 / 13.5
2 / 18

2.5 / 22.5

1 / 9
1.4 / 12.6
1.6 / 13.4

Normal Maintenance Dose* 
 80 mg/kg/hr
 110 mg/kg/hr
 130 mg/kg/hr
* keep blood ethanol level 100 mg%

100 / 90070 / 63050 / 45030 / 27015 / 13510 / 90Loading Dose: 800 mg/kg (Infusion over 1 hr)
100 kg70 kg50 kg30 kg15 kg10 kg

Volume of absolute ethanol / Volume of dextrose 5% in various BW (kg)Dose

31 / 279
38 / 342
44 / 396

22 / 198
26 / 237
31 / 279

16 / 144
19 / 171
22 / 198

9 / 81
11 / 99
13 / 117

5 / 45
6 / 54
7 / 63

3 / 27
4 / 36

4.5 / 40.5

Maintenance Dose During Hemodialysis*
 250 mg/kg/hr
 300 mg/kg/hr
 350 mg/kg/hr
* keep blood ethanol level 100 mg%

19 / 17113 / 1179 / 816 / 543 / 272 / 18
Maintenance Dose for Chronic Alcoholic:
• 150 mg/kg/hr

10 / 90
14 / 126
16 / 144

7 / 63
10 / 90

11.5 / 103.5

5 / 45
7 / 63
8 / 72

3 / 27
4 / 36
5 / 45

1.5 / 13.5
2 / 18

2.5 / 22.5

1 / 9
1.4 / 12.6
1.6 / 13.4

Normal Maintenance Dose* 
 80 mg/kg/hr
 110 mg/kg/hr
 130 mg/kg/hr
* keep blood ethanol level 100 mg%

100 / 90070 / 63050 / 45030 / 27015 / 13510 / 90Loading Dose: 800 mg/kg (Infusion over 1 hr)
100 kg70 kg50 kg30 kg15 kg10 kg

Volume of absolute ethanol / Volume of dextrose 5% in various BW (kg)Dose

ตารางท่ี 3  การเตรยีม 10% ethanol และการบริหารยาทางหลอดเลอืดดํา (เตรียมจาก absolute ethanol 99%)

86 / 86
103 / 103
120 / 120

60 / 60
72 / 72
84 / 84

43 / 43
52 / 52
60 / 60

26 / 26
31 / 31
36 / 36

13 / 13
16 / 16
18 / 18

9 / 9
10 / 10
12 / 12

Maintenance Dose During Hemodialysis*
 250 mg/kg/hr
 300 mg/kg/hr
 350 mg/kg/hr
* keep blood ethanol level 100 mg%

52 / 5236 / 3626 / 2615 / 158 / 85 / 5
Maintenance Dose for Chronic Alcoholic:
• 150 mg/kg/hr

28 / 28
38 / 38
45 / 45

19 / 19
26 / 26
31 / 31

14 / 14
19 / 19
22 / 22

8 / 8
11 / 11
13 / 13

4 / 4
6 / 6
7 / 7

3 / 3
4 / 4
5 / 5

Normal Maintenance Dose* 
 80 mg/kg/hr
 110 mg/kg/hr
 130 mg/kg/hr
* keep blood ethanol level 100 mg%

274 / 274192 / 192137 / 13782 / 8241 / 4127 / 27Loading Dose: 800 mg/kg
100 kg70 kg50 kg30 kg15 kg10 kg

Volume of absolute ethanol / Volume of dextrose 5% in various BW (kg)Dose

86 / 86
103 / 103
120 / 120

60 / 60
72 / 72
84 / 84

43 / 43
52 / 52
60 / 60

26 / 26
31 / 31
36 / 36

13 / 13
16 / 16
18 / 18

9 / 9
10 / 10
12 / 12

Maintenance Dose During Hemodialysis*
 250 mg/kg/hr
 300 mg/kg/hr
 350 mg/kg/hr
* keep blood ethanol level 100 mg%

52 / 5236 / 3626 / 2615 / 158 / 85 / 5
Maintenance Dose for Chronic Alcoholic:
• 150 mg/kg/hr

28 / 28
38 / 38
45 / 45

19 / 19
26 / 26
31 / 31

14 / 14
19 / 19
22 / 22

8 / 8
11 / 11
13 / 13

4 / 4
6 / 6
7 / 7

3 / 3
4 / 4
5 / 5

Normal Maintenance Dose* 
 80 mg/kg/hr
 110 mg/kg/hr
 130 mg/kg/hr
* keep blood ethanol level 100 mg%

274 / 274192 / 192137 / 13782 / 8241 / 4127 / 27Loading Dose: 800 mg/kg
100 kg70 kg50 kg30 kg15 kg10 kg

Volume of absolute ethanol / Volume of dextrose 5% in various BW (kg)Dose

Dosage of Intravenous Ethanol

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
1. White SR. Toxic alcohols. In: Marx J, Hockberger R, Walls R, editors. Rosen’s emergency medicine: concepts and clinical practice. 7th ed.
Phiadelphia: Mosby; 2010. p. 2001-9.
2. Wiener SW. Toxic Alcohols. In: Nelson LS, Lewin NA, Howland MA, Hoffman RS, Goldfrank LR, Flomenbaum NE, editors. Goldfrank’s toxicologic
emergencies, 9th ed. New York:McGraw-Hill; 2011. p. 1400-11.
3. Smith JC, Quan D. Alcohols. In: Tintinalli JE, Stapczynski JS, Cline DM, Ma OJ, Cydulka RK, Meckler GD, editors. Tintinalli’s emergency
medicine: a comprehensive study guide. 7th ed. New York: McGraw-Hill; 2011. Chapter 179.
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ToxCase Conference
ภาวะตบัอกัเสบจากพาราเซตามอลเกนิขนาดในเดก็

เดก็หญิงไทย  อายุ 6 เดอืน  น้ําหนัก 6 กโิลกรมั  คลอดปกต ิ น้ําหนักแรกเกิด 3.4 กโิลกรัม  ไมมโีรคประจําตวั
อาการสําคญั:  คล่ืนไสอาเจยีน 6 ชั่วโมงกอนมาโรงพยาบาล
ประวตัปิจจบุนั:  3 วนักอนมาโรงพยาบาล เดก็มอีาการไขต่าํๆ ไอน้ํามกู   วนันีเ้ดก็มอีาการคลืน่ไสอาเจยีน ออนเพลีย  ไมมอีาการตวัเหลอืงตาเหลอืง

ตรวจรางกาย:  GA: a Thai baby looked sick with mild dehydration
Vital signs: BP ไมไดวัด, HR 120/min, RR 50/min, BT 37oC
HEENT: not pale, no jaundice
Heart: normal S1S2, no murmur
Lungs: clear
Abdomen: soft, not tender, liver and spleen can’t palpable

การตรวจทางหองปฏิบตักิาร:  ผลเลือดพบความผิดปกต ิคอืระดับ AST 15,000 units/L,  ALT 13,000 units/L

แพทยหญิงพลอยไพลิน  รัตนสัญญา*
*แพทยประจาํบานตอยอด อนสุาขาเวชเภสชัวทิยาและพษิวทิยา คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล

ศาสตราจารยนายแพทยวนิัย  วนานกุลู

สาเหตขุองความผดิปกติในผูปวยนีเ้กิดจากอะไร ?
ความผดิปกติที่สําคัญของผูปวยน้ี คอื มีอาการคล่ืนไสอาเจียน

และตรวจพบมี AST และ ALT สงูมาก กลาวคือ มากกวา 10,000
units/L นัน้ ทีพ่บไดบอยคอื

1.  Shock liver
2.  Paracetamol induced hepatitis
3.  Viral hepatitis

ผูปวยรายนีห้ากเปน shock liver กค็วรมีอาการและอาการแสดง
ของภาวะชอ็กมากอนอยางชัดเจน  ถาเกิดจาก viral hepatitis หากมี
เอนไซมสูงมากระดับนี้มักจะมีภาวะเหลืองรวมดวย และผูปวยมักจะ
มอีาการทีเ่จบ็ปวยมาก  ฉะน้ันสาเหตทุีก่ลาวมาขางตนจงึมโีอกาสเปนไป
ไดนอยในผูปวยรายนี ้ ภาวะตบัอักเสบจากพาราเซตามอล จึงควรคดิถงึ
มากทีสุ่ด

แพทยจึงไดซักประวัติเพ่ิมเติมพบวามารดาไปซือ้ยา paracetamol
ชนดิ drops (60 mg/0.6 mL) ใหลูกกิน  โดยมารดาใหกินยาครัง้ละ
5 mL วันละ 4 ครัง้  โดยกนิตดิตอกนัมา 3 วนั

ภาวะ paracetamol เกนิขนาดในเด็กมกีีร่ปูแบบ  จะใหการวินจิฉยั
ไดอยางไร และตองสงตรวจทางหองปฏบิตัิการอะไรบาง ?

ในการวินิจฉยัภาวะ paracetamol เกินขนาดนัน้ จะม ี2 แบบ  คอื
1)    เกนิขนาดเฉียบพลนั (acute overdose)  วนิจิฉัยเมือ่ผูปวยกนิ

ยา paracetamol มากกวา 150 mg/kg ขึน้ไป ในการกนิคร้ังเดยีว
หรอืกนิในขนาดสะสมตดิตอกนัไมเกนิ 8 ชัว่โมง

2) เกินขนาดแบบคอยเปนคอยไป (staggered overdose,
repeated supratherapeutic ingestion) จะสงสัยเมือ่ประวตัิการ
ใชยา paracetamol ในขนาดสะสมมากกวา 100-150 mg/kg ตอวนั
2 วันติดกันขึน้ไป

ในผูปวยรายนี้จึงนึกถึงภาวะเกินขนาดแบบคอยเปนคอยไป
ซึ่งในการวินิจฉัยภาวะนี้ความสําคัญอยูที่การซักประวัติ   โดยเฉพาะ
ผูปวยมาดวยอาการคลื่นไสอาจียน   รวมกับมีคาความผิดปกติของ
liver function  ซึง่ควรซกัประวัตยิา paracetamol รวมดวยเสมอ
การตรวจวัดระดับของ paracetamol นั้นไมสามารถแปลผลตาม
ปกติ โดยอางอิงจากคา Rumack-Mathew nomogram ได    การแปล
ผลจึงเพียงวามีระดับ paracetamol ในเลือดจริงหรือไม  โดยถา
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paracetamol level มากกวา 10 g/mL จะถือวามีคาระดับยาที่มี
แนวโนมสูงในเลือด ที่จะอธิบายภาวะ hepatic injury จากยา
paracetamol ได

การสงตรวจทางหองปฏบิตัิการ  นอกจาก LFT และ paracetamol
level  ควรสง CBC, electrolyte, BUN, Cr, PT และ INR เนือ่งจาก
อาจมภีาวะ hemolysis, metabolic acidosis, nephrotoxicity,
abnormal coagulopathy  จากภาวะ paracetamol toxicity ได

กลไกการเกดิพษิจาก paracetamol เกิดไดอยางไร ?
หลงัจากกนิ paracetamol เขาไปในรางกาย รอยละ 90-95 จะ

metabolize ทีต่บัและขบัออกทางไต  โดยมปีระมาณรอยละ 2 ขบัออก
ทางไตโดยที่ไมไดผานการ metabolism ที่ตับเลย เมื่อเกิดการ
metabolize ทีต่บัจะอาศัยขบวนการ sulfation และ glucoronida-
tion ซึ่งทัง้ 2 ขัน้ตอนนี ้ metabolite ทีไ่ดออกมาไมกอใหเกดิความ
เปนพิษตอเซลลตับ ซึง่ตางจากการ metabolize ทีผ่าน CYP2E1 ซึง่
metabolite ทีไ่ดออกมาคือ NAPQI (N-acetyl-p-benzoquinone
imine) ซึ่งเปนพิษตอเซลลตับคอนขางมาก ดังนั้นโดยปกติรางกาย
จะมีขบวนการลดความเปนพิษโดยในเซลลตับจะมี glutathione
ซึ่งจะไปชวยจับกับ NAPQI ทําใหไมเกิดภาวะเปนพิษตอเซลลตับ
แตในกรณีทีเ่กดิภาวะ paracetamol overdose ทําใหเกดิ NAPQI ที่
มากขึน้  ทําให glutathione ไมพอเพยีง  ไมสามารถไปจับกับ NAPQI
ไดเพยีงพอ จงึเกิดการเปนพิษตอตบัแบบ centrilobular necrosis
ดังสรุปในแผนภาพดานลาง

อาการของ paracetamol overdose ในเดก็มอีาการอยางไรบาง ?
อาการแบงออกเปน 4 ระยะ
ระยะที ่1  ภายใน 24 ชัว่โมงหลงักนิ ผูปวยอาจจะไมมอีาการผดิปกติ
หรอือาจมีแคคล่ืนไสอาเจยีน เบือ่อาหาร ในบางราย liver enzyme
อาจพบวาเริม่มคีวามผิดปกต ิที ่12 ชัว่โมงขึน้ไป หลังกินยา

ระยะที ่2  24-72 ชั่วโมงหลงักนิ จะมีอาการปวดทองดานขวาสวนบน
ตรวจรางกายอาจพบวามตีบัโตเลก็นอย ในระยะน้ีเริม่มคีาทีผ่ดิปกตขิอง
liver enzyme, prothrombin time หรอื renal function test
ที่ผิดปกติ
ระยะที ่3  3-5 วนัหลังกนิ ในระยะน้ีจะพบวามีภาวะ hepatic failure
โดยพบภาวะตวัเหลอืง ตาเหลอืง, hypoglycemia, abnormal coagulo-
pathy, lactic acidosis และ rising renal function  ซึง่เกดิภาวะ
multiple organs failure  และนอกจากนีอ้าจพบภาวะ encepha-
lopathy ทีเ่กิดจากภาวะ hyperammonemia และ uremia ซึง่นําไปสู
การเสียชีวติได
ระยะที ่ 4  5-14 วนัขึน้ไปหลงักนิ หากผูปวยรอดชวีิตจากระยะที ่ 3
ผูปวยจะกลบัมามอีาการปกต ิ รวมถงึระดับผลเลอืด เชน  liver enzyme,
coagulopathy และ renal function  ก็กลับสูปกตติามมา

การวนิจิฉัยแยกโรค
หากกรณีทีผู่ปวยมาดวย acute hepatic injury ในเดก็  นอกจาก

ภาวะ acetaminophen toxicity แลวอาจตองนกึถงึภาวะ inborn
error of metabolism, Reye’s syndrome, viral hepatitis, drugs
หรอื toxins induced hepatotoxic อืน่ๆ เชน พษิจากเหด็เปนตน
ดังน้ันจึงตองอาศัยการซักประวัติและตรวจรางกายที่ครอบคลุม

การรักษาภาวะ paracetamol overdose ในเดก็
1. Stabilize airway, breathing, circulation
2. GI decontamination ในผูปวยรายนีไ้มไดทํา gastic lavage
และไมไดให activated charcoal เพราะกนิยาตดิตอกนัมา 3 วนั
3. Antidote คือ N-acetylcysteine (NAC)  โดย NAC จะไปเพิม่
ใหมกีารสราง glutathione มากขึน้ และยังชวยลดปริมาณ NAPQI
เนื่องจากจะไปเพิ่มการทํางานของขบวนการ sulfation ซึ่ งจะได
metabolite ทีอ่อกมาเปน nontoxic form  ดงันัน้หากวินิจฉยัวาเปน
paracetamol toxicity ผูปวยจึงควรไดรับ NAC ทุกราย โดย
ประสิทธภิาพของ NAC ทีช่วยปองกัน hepatotoxicity จะไดผลทีด่ี
ทีส่ดุเมือ่ใหภายใน 8-10 ชัว่โมงหลังจากทีผู่ปวยกนิยา paracetamol
โดยรปูแบบในการบริหารยาในการให NAC จะม ี2 รูปแบบ คือ oral
form และ intravenous form  ซึ่ งประสิทธิภาพของทั้ง 2 รูปแบบ
นัน้เทาๆกัน แตกตางกนัทีผ่ลขางเคยีง  ซึง่การให NAC ในรูปแบบ oral
form พบวาทําใหผูปวยมีภาวะคล่ืนไสอาเจียนมาก อาจทําใหผูปวย
ไมสามารถกินยาได  สวนผลขางเคียงของ intravenous form นั้น
จะพบภาวะ anaphylactoid reaction เกิด bronchospasm,
hypotension, rash หรือ flushing
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การให NAC ในภาวะเกินขนาดแบบคอยเปนคอยไป
1. หาก paracetamol level นอยกวา 10 g/mL รวมกับเอนไซม
AST และ ALT ปกติ ไมจําเปนตองใหการรักษาดวย NAC
2. หากพบระดับ paracetamol level มากกวา 10 g/mL หรือ
ระดับเอนไซม AST หรือ ALT มีคาสูงกวาคาปกติโดยไมมีสาเหตุ
อื่นอธิบาย ควรใหการรักษาดวย NAC ทันที
3. ใหการรักษาดวย NAC จนกระทั่ ง paracetamol level
นอยกวา 10 g/mL และระดับเอนไซม AST/ALT มีคาแนวโนม
ลดลง รวมกับไมมีอาการของ hepatic encephalopathy และ
รวมกับ INR นอยกวา 1.3

การเปลี่ยนถายตับ (Liver transplant)
ขอพิจารณาสงตอผูปวยในการทํา liver transplant (King’s

college criteria) คือ arterial blood pH นอยกวา 7.3  แมวา
จะไดรับการรักษาแลวก็ตาม หรือมี criteria ทั้ง 3 ขอ ดังตอไปนี้

1. Grade III-IV encephalopathy
2. PT มากกวา 100 seconds (INR มากกวา 6.5) และ
3. Serum creatinine มากกวา 3.4 mg/dL (300 mol/L)

การติดตามการรกัษา
-  ในกรณีของการให intravenous NAC เมือ่ครบ 21 ชัว่โมง หลงัจากนัน้
ตองมกีารประเมนิผูปวยซ้าํ หากพบวายงัมคีวามผดิปกตจิะตองให NAC
ตอโดยใหขนาด 150 mg/kg IV drip ใน 24 ชัว่โมง
- ในกรณีของการให oral form ประเมนิผูปวยซ้ําที ่ 24-72 ชัว่โมง
หากพบวายงัมคีวามผดิปกติจะตองให NAC ในขนาด maintenance
dose ตอ  แตหากประเมนิแลวผูปวยมภีาวะคลืน่ไสอาเจยีนมาก  อาจตอง
พจิารณาเปลีย่นรูปแบบในการให NAC

รปูแบบของ NAC ขนาดยาทีใ่ห ผลขางเคยีง

Oral form Loading dose 140 mg/kg คลืน่ไสอาเจยีน
Maintenance dose 70 mg/kg
ทกุ 4 ชัว่โมง ทัง้หมด 17 dose
ระยะเวลาทีใ่ชรกัษาทัง้หมด
ประมาณ 72 ชัว่โมง

Intravenous form Loading dose 150 mg/kg - Anaphylactoid
Maintenance dose reaction
- 50 mg/kg drip in 4 hrs - volume overload
- 100 mg/kg drip in 16 hrs เนือ่งจากการผสม
โดยระยะเวลาทีใ่หยาทัง้หมด ยา NAC ในเดก็
21 ชัว่โมง ทีน่้าํหนกันอย

วธิกีารผสม NAC ในเดก็

สําหรบัเดก็ น้ําหนัก 20-40 กิโลกรัม
-NAC 150 mg/kg ในสารน้ํา 5%DW 100 mL ใหในเวลา 30 นาที
ตามดวย
-NAC 50 mg/kg ในสารน้ํา 5%DW 250 mL ใหในเวลา 4 ชัว่โมง
ตามดวย
-NAC 100 mg/kg ในสารน้ํา 5%DW 500 mL ใหในเวลา 16 ชัว่โมง
สําหรับเดก็ น้ําหนกันอยกวา 20 กโิลกรมั
-NAC 150 mg/kg ในสารนํ้า 5%DW 3 mL/kg ใหในเวลา 30 นาที
ตามดวย
-NAC 50 mg/kg   ในสารน้ํา 5%DW 7 mL/kg ใหในเวลา 4 ชัว่โมง
ตามดวย
-NAC 100 mg/kg ในสารน้ํา 5%D/W  14mL/kg ใหในเวลา 16 ชัว่โมง

ผูปวยไดรับการรักษาดวย NAC ทางหลอดเลือดดํา 21 ชั่วโมง
และเมื่อติดตามอาการคลื่นไสอาจียนลดลง คา liver enzymes
แนวโนมลดลง แตระดบัเอนไซมยังมากกวา 1,000 units/L จงึให
NAC maintenance  dose ตออกี 2 วนั ผูปวยอาการดีขึน้ ตวัเหลอืง
ตาเหลอืงลดลง AST/ALT เทากับ 250/300 units/L INR 1.2
จึงไดหยุดให NAC จําหนายผูปวยกลับบาน และนัดมาติดตาม
การรักษาอีก 1 สปัดาห  พบวาอาการปกต ิ ระดับ LFT กลับมาอยูใน
เกณฑปกติ

การปองกัน
เนือ่งจากยา paracetamol ชนิดน้ําสําหรบัเด็ก ในประเทศไทย

มหีลายความเขมขน  โดยเฉพาะ paracetamol ชนิด drops ที่มคีวาม
เขมขนสูงถงึ 60 mg/0.6 mL  สวน paracetamol syrup มขีนาด 120
mg/5mL และขนาด 250 mg/5mL ดงันัน้จงึควรแจงใหผูปกครอง
ทราบและอธบิายอยางละเอยีด เพือ่ใหใชยาดวยความระมัดระวงั
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