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การท�ำให้ปัสสาวะเป็นด่างในภาวะพิษจากซาลิไซเลต
พรชนก มนแก้ว, ภ.บ.*
บทคัดย่อ
Urine alkalinization คือ การท�ำให้ปัสสาวะเป็นด่างเพื่อให้สารที่เป็นกรดอ่อนเกิดการแตกตัวและถูกเร่ง
ขับออกไปทางปัสสาวะได้ ใช้ในการรักษาภาวะพิษจากสารหลายชนิดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเกิดอาการที่รุนแรง
ขึ้น salicylates เป็นสารที่ใช้วิธี urine alkalinization ในการรักษาภาวะพิษเช่นกัน ในกรณีของ salicylates
เกินขนาดพบว่ามีความเป็นพิษต่อร่างกายหลายระบบไม่ว่าจะเป็นทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ระบบประสาท
หรือส่งผลต่อการสร้างพลังงานของเซลล์ เภสัชจลนศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลต่อความรุนแรงและระยะเวลา
ความเป็นพิษด้วย อาการพิษที่พบในผู้ป่วยที่ได้รับสารแบบเรื้อรังมักไม่มีความจ�ำเพาะจึงท�ำให้ยากต่อการวินิจฉัย
ซึ่งแตกต่างจากผู้ป่วยที่ได้รับสารแบบเฉียบพลันที่มีประวัติการรับสารและอาการน�ำที่ช่วยให้สังเกตได้ เช่น อาเจียน
หายใจเร็ว มีเสียงในหู พบ respiratory alkalosis ร่วมกับ metabolic acidosis เป็นต้น ส�ำหรับการรักษาภาวะพิษ
จากซาลิไซเลต คือ ให้การรักษาทั่วไป การลดการปนเปื้อน และแนะน�ำให้ท�ำ urine alkalinization ในผู้ที่ได้รับ
salicylates มาในปริมาณสูงโดยใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตร่วมกับติดตาม pH ของปัสสาวะให้อยู่ที่ 7.5-8 โดยที่ pH
ของเลือดไม่เกิน 7.55 ทั้งนี้ระหว่างการท�ำ urine alkalinization ต้องติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นด้วย
อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยบางรายซึ่งไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้หรือไม่ประสบผลส�ำเร็จในการรักษา อาจต้องพิจารณาถึงการ
ฟอกเลือดร่วมด้วย
ค�ำส�ำคัญ: aspirin, salicylates, sodium bicarbonate, urine alkalinization
บทน�ำ1,2
การเร่งการขับออก (enhanced elimination)
เป็นกระบวนการเร่งการก�ำจัดสารพิษออกจากร่างกาย
หลั ง จากที่ ส ารพิ ษ ถู ก ดู ด ซึ ม เข้ า ไปสู ่ ร ่ า งกายและระบบ
หมุนเวียนโลหิตแล้ว โดยใช้เทคนิคพิเศษต่างๆ เพื่อเร่งให้
สารพิษถูกขับออกไปให้ได้มากและเร็วที่สุด ซึ่งวิธีการเร่ง
การขับออกมีหลายวิธีดังแสดงในตารางที่ 1 คุณสมบัติ
ที่ แ ตกต่ า งกั น ของสาร ส่ ง ผลให้ วิ ธี ก ารเร่ ง การขั บ ออก
แตกต่างกันไปด้วย เมื่อสารพิษถูกเร่งให้ขับออกเร็วขึ้น

กระบวนการที่ท�ำให้เกิดพิษก็จะเกิดได้น้อยลง ผู้ป่วยจึง
เกิดความปลอดภัยมากขึ้น ในบทความนี้ จะเน้นที่การท�ำ
ให้ปัสสาวะเป็นด่าง (urine alkalinization) เพื่อรักษา
ภาวะพิษจากซาลิไซเลต เพราะเป็นภาวะพิษที่เกิดได้จาก
ยาที่ใช้กันทั่วไปและมีอันตรายถึงแก่ชีวิต อีกทั้งการฟอก
เลือด (hemodialysis) ซึ่งเป็นการน�ำเอา salicylates
ออกจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอาจไม่
สามารถด�ำเนินการได้ในทุกโรงพยาบาล ดังนั้น การท�ำ
urine alkalinization จึงมีความส�ำคัญมากในกรณีเช่นนี้

*ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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ตารางที่ 1 การเร่งการขับออกและคุณสมบัติที่ส�ำคัญของสาร1,2
การเร่งการขับออก		
คุณสมบัติที่ส�ำคัญของสาร
การให้ผงถ่านกัมมันต์แบบซ�้ำ	
สารที่มีคุณสมบัติ enterohepatic recirculation หรือ enteroenteric circulation
(multiple doses of activated charcoal)
เช่น carbamazepine, dapsone, phenobarbital, quinine, theophylline
การท�ำให้ปัสสาวะเป็นด่าง
สารที่ถูกก�ำจัดผ่านไตโดยไม่เปลี่ยนรูปเป็นส่วนใหญ่ มีการกระจายอยู่ในช่องของเหลว
(urine alkalinization)		
นอกเซลล์ (extracellular fluid compartment) จับกับโปรตีนน้อย เป็นกรดอ่อน
		
(pKa 3.0-7.5) ซึ่งแตกตัวได้ในสภาวะด่าง เช่น salicylate, phenobarbital,
		
methotrexate
การใช้เครื่องมือเพื่อเร่งการขจัดสารพิษ
สารที่กระจายตัวอยู่ในเลือดเป็นส่วนใหญ่ และมีเภสัชจลนศาสตร์ที่ส�ำคัญ เช่น
(extracorporeal removal techniques)
มีปริมาตรการกระจายตัว (volume of distribution, Vd) ต�่ำ จับกับโปรตีนน้อย
การใช้ออกซิเจนความดันสูง
ก๊าซพิษ ได้แก่ carbon monoxide (CO)
(hyperbaric oxygen, HBO)

นิยามของการท�ำให้ปัสสาวะเป็นด่าง (urine alkalinization)3
Urine alkalinization เป็นหนึ่งในวิธีการเร่งการ
ขับออกของสารผ่านทางไต โดยการให้ sodium bicarbonate (NaHCO 3 ) เข้ า ทางหลอดเลื อ ดด�ำเพื่ อ ให้
ปัสสาวะมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มากกว่าหรือเท่า
กับ 7.5 โดยที่จะเน้นการท�ำให้ pH ของปัสสาวะเปลี่ยน
แปลงมากกว่าที่จะเร่งขับปัสสาวะ (diuresis)
หลักการ3
ในภาวะปกติของร่างกายซึ่งมี pH 7.4 ยาอยู่ได้
ทั้งในรูปที่แตกตัวและไม่แตกตัว โดยการแตกตัวจะมาก
หรือน้อยขึ้นกับ pH ของตัวกลางที่ยาละลายอยู่ และค่า
คงที่ของการแตกตัวของกรดอ่อน (weak acid dissociation constant, Ka) ของยานั้นๆ ซึ่งแสดงในรูปของ
negative logarithm ได้เป็น pKa (pKa = - log Ka)
เมื่อเขียนความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของยาทั้งหมดที่
แตกตัว และ pKa ตามสมการ Henderson-Hasselbalch (pH = pKa + log ([A-] / [HA]) โดยที่ [A-]
คือความเข้มข้นของคู่เบสของกรด HA และ [HA] คือ
ความเข้มข้นของกรด HA) จะพบว่า เมื่อ pH = pKa

แล้ว ความเข้มข้นของยาที่แตกตัวและไม่แตกตัวจะเท่ากัน
โดยปกติ สารที่ ล ะลายในไขมั น และไม่ แ ตกตั ว
สามารถเคลื่อนย้ายผ่านผนังเซลล์ได้มากกว่าสารที่แตก
ตัว ที่ผนังเซลล์ของท่อไตก็เช่นเดียวกัน อัตราการแพร่ผ่าน
ของสารจากลูเมนของท่อไต (renal tubular lumen)
กลับเข้าสู่กระแสเลือดลดลงเมื่อสารอยู่ในรูปที่แตกตัว
แต่กลับเพิ่มขึ้นเมื่อสารอยู่ในรูปที่ไม่แตกตัว ดังนั้นหาก
ควบคุมให้ pH ของปัสสาวะเป็นด่าง จะท�ำให้สารที่เป็น
กรดอ่ อ นแตกตั ว และถู ก ก�ำจั ด ออกทางไตมากขึ้ น โดย
ในทางทฤษฎีพบว่าการเปลี่ยนแปลง pH ของปัสสาวะ
เพี ย งเล็ ก น้ อ ย มี ผ ลต่ อ การขั บ ออกของสารทางไตเป็ น
อย่างมาก กล่าวคือ pH ของปัสสาวะเปลี่ยนแปลง 1
หน่วย ท�ำให้การขับออกทางไตเปลี่ยนแปลงได้ 10 เท่า
โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับอัตราการไหลของปัสสาวะ ซึ่งชี้ให้
เห็นว่าปัจจัยหลักที่ส�ำคัญต่อการท�ำ urine alkalinization คือ pH ของปัสสาวะที่ต้องการ และการคงอยู่ที่ pH
นั้นๆ เพื่อให้สารแตกตัวและถูกขับออกได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังขึ้นกับสัดส่วนของ renal clearance ต่อ
total body clearance ด้วย หากสารถูกขับออกทาง
ปัสสาวะเพียงเล็กน้อย การท�ำ urine alkalinization ใน
สารประเภทนี้ก็แทบจะไม่มีนัยส�ำคัญทางคลินิกต่อ total
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body clearance เลย ข้อมูลจากการศึกษาพบว่าสาร
หลายชนิ ด ถู ก เร่ ง การขั บ ออกได้ โ ดยวิ ธี นี้ เช่ น chlorpropamide, สารก�ำจัดวัชพืชกลุ่ม chlorophenoxy,
diflunisal, fluoride, methotrexate, phenobabital, salicylates แต่ในทางปฏิบัติไม่ค่อยพบเห็นเท่าไร
นัก ยกเว้นที่เป็นภาวะพิษจาก salicylates เนื่องจาก
สารอื่นอาจมีข้อจ�ำกัดบางประการ หรือ มีวิธีการอื่นใน
การก�ำจัดพิษที่ให้ผลดีกว่า หรือสามารถให้การรักษาแบบ
ประคับประคอง (supportive treatment) ได้ หรือมี
การศึกษารับรองน้อย ส�ำหรับ salicylates นั้น หลายการ
ศึกษาพบว่าการท�ำ urine alkalinization มีประโยชน์
ในการรักษาผู้ป่วยที่เกิดภาวะพิษจาก salicylates และ
ควรใช้เป็นการรักษาหลัก (first line therapy) ตั้งแต่
ความรุนแรงระดับปานกลางขึ้นไปซึ่งไม่มีข้อบ่งชี้ของการ
ฟอกเลือด (hemodialysis)
Salicylates4, 5
Salicylates คือกลุ่มสารที่สามารถพบได้ในยา
อาหาร หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดย salicylates สามารถ
พบได้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ในส่วนของยานั้น อาจ
เป็นยาที่สามารถหาซื้อได้โดยตรง (over-the counter,
OTC) ได้แก่ aspirin (acetylsalicylic acid, ASA),
bismuth subsalicylate, ยาลดกรดบางชนิด (ในฉลาก
ระบุว่า salol ซึ่งหมายถึง phenyl salicylate) ยาขี้ผึ้ง
ยาทาถูนวด (liniments) น�้ำมันระก�ำ (oil of wintergreen ซึ่งมี methyl salicylate) และผลิตภัณฑ์ยาทาง
เลือกต่างๆ (เช่น เปลือกไม้ของต้นหลิว (willow bark))
รวมถึงยาแผนปัจจุบันที่ใช้ป้องกันเกล็ดเลือดอุดตันซึ่งต้อง
ใช้ใบสั่งแพทย์ด้วย
เภสัชจลนศาสตร์ของ salicylates5-7
Aspirin และ salicylates อื่นๆ มีคุณสมบัติใน
การลดปวด ลดอักเสบ และลดไข้ โดยการยับยั้งเอนไซม์
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cyclooxygenase (COX) ซึ่ ง เป็ น เอนไซม์ ที่ ใช้ ใ นการ
สร้าง prostaglandins ที่ท�ำให้เกิดการอักเสบและอาการ
ไข้
Aspirin ถู ก ดู ด ซึ ม ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ที่ ก ระเพาะ
อาหาร (pH 1-2) มี pKa 3.5 ยาส่วนใหญ่จึงอยู่ในรูปที่
ไม่แตกตัว ระดับยาขึ้นถึงความเข้มข้นสูงสุดใช้เวลาน้อย
กว่า 1 ชั่วโมง มีค่า volume of distribution (Vd)
เท่ากับ 0.2 ลิตร/ กิโลกรัม แต่เพิ่มขึ้นได้เมื่อระดับยาสูง
ขึ้น มีค่าครึ่งชีวิตในเลือด (plasma half-life) ประมาณ
15 นาที การเปลี่ยนสภาพยาเกิดขึ้นที่ตับ แล้วได้เมแทบอไลต์ (metabolite) เป็น salicylic acid, salicyluric
acid, salicylic phenolic glucuronides, acyl glucuronides และ gentisic acid ซึ่งถูกขับออกทางไต
ได้ ต ่ อ ไป โดยพบเป็ น salicyluric acid มากที่ สุ ด ถึ ง
ร้อยละ 75 อย่างไรก็ตาม กรณีได้รับสารเกินขนาดพบ
ว่า เภสัชจลนศาสตร์จะเปลี่ยนแปลงไปจากปกติได้จาก
หลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นขนาดยาที่ได้รับ รูปแบบยา
เวลาที่ยาผ่านจากกระเพาะอาหารไปสู่ล�ำไส้ ยาจับกัน
เป็นก้อนอยู่ที่กระเพาะอาหาร (bezoar) การท�ำงานของ
ตับและไต pH ของเลือดและปัสสาวะ ซึ่งล้วนแต่มีผลต่อ
ความรุนแรงและระยะเวลาความเป็นพิษทั้งสิ้น
• การดูดซึม: รูปแบบยามีผลต่ออัตราเร็วในการดูด
ซึม (เช่น แบบผงฟู่ และแบบ enteric coated, EC) ยา
รูปแบบ EC ที่ขนาดการรักษาทั่วไปจะให้ระดับยาสูงสุด
(peak) ที่ 4-6 ชั่วโมงหลังจากรับประทาน แต่เมื่อได้รับ
ยาเกินขนาด เวลาที่ระดับยาถึง peak จะนานขึ้นเป็น 24
ชัว่ โมง ซึง่ การดูดซึมทีช่ า้ ลงนีม้ าจาก salicylate เหนีย่ วน�ำ
ให้กระเพาะอาหารส่วน pylorus หดเกร็ง (pylorospasm)
หรือจากการที่ยาจับกันเป็นก้อน bezoar
• การจับกับโปรตีน: ภาวะปกติ ยาจับกับโปรตีน
ร้อยละ 90 แต่ในภาวะพิษ การจับกับโปรตีนลดลงเหลือ
ร้อยละ 75 เพราะเกิดการอิ่มตัว (saturation) ท�ำให้ยา
อยู่ในรูปอิสระซึ่งสามารถออกฤทธิ์ได้เพิ่มมากขึ้น
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• Volume of distribution (Vd): ปกติ Vd ของ
salicylate ประมาณ 0.1-0.3 ลิตร/กิโลกรัม แต่ในภาวะ
ที่เลือดเป็นกรด (acidemia) จะส่งเสริมให้ยาเข้าเซลล์
ได้มากขึ้น ซึ่งหมายถึงยากระจายตัวได้มากขึ้น ค่า Vd
จึงเพิ่มขึ้น
• การเปลี่ยนสภาพยาที่ตับและการขับออกทาง
ไต: ในกรณีของ salicylates เกินขนาด สองกระบวน
การส�ำคัญที่ใช้ในการเปลี่ยนสภาพยาเป็น salicyluric
acid และ salicylic phenolic glucuronides เกิดการ
อิ่มตัวและเปลี่ยนจากปฏิกิริยาแบบ first order kinetic
(การก�ำจัดยาเพิ่มขึ้นตามปริมาณสารตั้งต้น) เป็น zero
order kinetic (การก�ำจัดยาคงที่ ไม่แปรผันตามปริมาณ
สารตั้งต้น) ท�ำให้สารส่วนใหญ่ถูกขับออกทางไตในรูป
salicylic acid, acylglucuronides และ gentisic acid
มากขึ้น ซึ่งเมื่อสารนี้ถูกกรองผ่าน glomerulus แล้ว
สามารถเกิดการดูดกลับและขับออกที่ท่อไตส่วนต้นได้โดย
ขึ้นกับค่า pH และการแตกตัวของสาร
กลไกการเกิดพิษ7-9
Salicylates ในขนาดที่เป็นพิษก่อให้เกิดความผิด
ปกติของร่างกายหลายระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดิน
หายใจ การสร้างพลังงานของร่างกาย สมอง ปอด เกล็ด
เลือด ระบบประสาท และทางเดินอาหาร โดยมีกลไกที่
เกี่ยวข้องดังนี้
• Salicylates กระตุ้นศูนย์ทางเดินหายใจ ท�ำให้
ผู้ป่วยมีอาการหายใจเร็ว (tachypnea: หายใจเร็วกว่า
ปกติ; hyperpnea: หายใจถี่และลึกกว่าปกติ) เกิดการ
สูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ทางลมหายใจ น�ำไป
สู่ภาวะ respiratory alkalosis อีกทั้งยังยับยั้งกระบวน
การหายใจระดับเซลล์ (citric acid cycle) รบกวนการ
สร้างพลังงาน (uncouple oxidative phosphorylation) ท�ำให้ไตบกพร่อง (เกิดการสะสมของกรดฟอส-
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ฟอริ ก และกรดซั ล ฟิ ว ริ ก ) และเพิ่ ม การเผาผลาญกรด
ไขมัน (ท�ำให้เกิดคีโตน) กระบวนการต่างๆ เหล่านี้ท�ำให้
เกิดภาวะ metabolic acidosis ที่มี anion gap สูง
• Salicylates ยับยั้งปฏิกิริยาที่ใช้สร้างพลังงาน
ท�ำให้ร่างกายเพิ่มการใช้ออกซิเจน เพิ่มการผลิต CO2 เร่ง
ปฏิ กิ ริ ย าการสลายน�้ ำ ตาลและไขมั น ลดการสะสม
ไกลโคเจนที่ตับ และอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น นอกจากนี้
uncouple oxidative phosphorylation ยังท�ำให้การ
เผาผลาญของเซลล์เพิ่มขึ้น เป็นผลให้น�้ำตาลในเซลล์ลด
ลง ระดับน�้ำตาลในเลือดอาจเป็นปกติแต่ในน�้ำไขสันหลัง
(cerebrospinal fluid, CSF) อาจลดลง ท�ำให้ เ กิ ด
อาการของสมองขาดน�้ำตาลไปเลี้ยง และส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตใจได้
• ภาวะสมองบวมและปอดบวมน�้ำ (cerebral
and pulmonary edema) กลไกไม่ ชั ด เจนแต่ อ าจ
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดฝอย
• Salicylates เปลี่ยนแปลงการท�ำงานของเกล็ด
เลือด และท�ำให้ prothrombin time ยาวนานขึ้น
• Salicylates เป็ น พิ ษ ต่ อ ระบบประสาทและ
ท�ำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารโดยตรง ท�ำให้เกิดอาการ
ระคายเคืองทางเดินอาหาร คลื่นไส้อาเจียนซึ่งท�ำให้เกิด
ภาวะขาดน�้ำตามมาได้ นอกจากนี้ภาวะ hyperpnea
และการมีอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นยังส่งเสริมให้ร่างกายเกิด
การเสียน�้ำมากขึ้นอีกด้วย
ขนาดความเป็นพิษ7
Aspirin มีขนาดยาทั่วไปที่ใช้ในการรักษา คือ 10
มิลลิกรัม/กิโลกรัม/ครั้ง หรือ 40-60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/
วั น ส�ำหรั บ ขนาดความเป็ น พิ ษ แบ่ ง ออกเป็ น 2 ชนิ ด
คือ ชนิดเฉียบพลัน (acute) และชนิดเรื้อรัง (chronic)
ที่ มั ก เป็ น ในผู ้ สู ง อายุ ที่ ใช้ ย าประจ�ำ ดั ง แสดงในตาราง
ที่ 2
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ตารางที่ 2 การได้รับสารและขนาดความเป็นพิษ และอาการทางคลินิกในผู้ป่วยที่เกิดพิษจาก salicylates7, 9-10
		 การได้รับสารและขนาดความเป็นพิษ			
อาการทางคลินิกในผู้ป่วยที่เกิดพิษจาก salicylates
ภาวะพิษแบบเฉียบพลัน (acute intoxication)
• ขนาด aspirin หรือเทียบเท่า 150-200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม - มักมีคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องเกิดขึ้นทันทีหลังรับประทาน ตามมา
ท�ำให้เกิดอาการพิษเล็กน้อย (mild)		 ด้วยอาการหายใจเร็ว มีเสียงดังในหู (tinnitus) และเซื่องซึม
• ขนาด aspirin หรือเทียบเท่า 300-500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 		 (lethargy)
ท�ำให้เกิดอาการพิษรุนแรง (severe)
- ผลวิเคราะห์ก๊าซในเลือด (blood gas) พบ respiratory alkalemia
• ในเด็ก มีรายงานการเสียชีวิตจากการรับประทาน oil of 		 และ metabolic acidosis ร่วมกัน
wintergreen ≤ 5 มิลลิลิตร (เทียบเท่า aspirin ประมาณ - หากอาการรุนแรง ผู้ป่วยเกิดโคม่า ชัก น�้ำตาลในเลือดต�่ำ อุณหภูมิ
7.5 กรัม)			 ร่างกายสูง และภาวะปอดบวมน�้ำ ภาวะสมองบวม มีการเปลี่ยน
				 แปลงทางสภาพจิตใจ (altered mental status)
			
- เกิดการเสียชีวิตได้เนื่องจาก ระบบประสาทส่วนกลางและหลอดเลือด
				 หัวใจล้มเหลว
ภาวะพิษแบบเรื้อรัง (chronic intoxication)
• ขนาด aspirin หรือเทียบเท่า >100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน - การวินิจฉัยมักถูกมองข้ามได้เนื่องจากอาการไม่จ�ำเพาะ เช่น สับสน
เป็นเวลามากกว่า 2 วัน			 (confusion) เพ้อ กายใจไม่สงบ (agitation) มีภาวะขาดน�้ำ และ
				 metabolic acidosis ซึ่งคล้ายกับโรคอื่นที่สามารถพบได้บ่อย เช่น
				 sepsis, pneumonia และ gastroenteritis เป็นต้น
			
- อัตราการเจ็บป่วยและการตาย สูงกว่าภาวะพิษแบบเฉียบพลัน
			
- พบภาวะสมองบวมและปอดบวมน�้ำได้บ่อยกว่าภาวะพิษแบบ
				 เฉียบพลัน
			
- อาการรุนแรงเกิดขึ้นได้ แม้ที่ระดับ salicylates ต�่ำ

อาการแสดงทางคลินิก5,8
ผู้ป่วยที่สงสัยว่าได้รับ salicylates เกินขนาด
ควรได้รับการซักประวัติการใช้ยา ปริมาณ ช่วงเวลา ยา
ร่วม และโรคประจ�ำตัวด้วย ผู้ป่วยอาจมาด้วยอาการมี
เสียงในหู หายใจแรง หายใจลึก ตรวจพบ respiratory
alkalosis และ metabolic acidosis ร่วมกัน ซึ่งถือ

เป็นลักษณะเด่นของสารชนิดนี้ อย่างไรก็ตาม อาจตรวจ
พบในรูปแบบอื่นได้หากผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลช้า โดย
หากตรวจพบ respiratory acidosis แสดงว่ า ผู ้ ป ่ ว ย
เกิดอาการที่รุนแรงแล้ว ต้องให้การรักษาอย่างเร่งด่วน
(ตารางที่ 3) นอกจากนี้ ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดอาการซึ่ง
ไม่จ�ำเพาะได้โดยเฉพาะในรายที่เป็นพิษแบบเรื้อรัง

ตารางที่ 3 ภาวะกรด-ด่างที่พบได้ในผู้ป่วยที่เกิดพิษจาก salicylates5-6
ระยะ		
ภาวะกรด-ด่างที่พบได้ในผู้ป่วยที่เกิดพิษจาก salicylates
ระยะเริ่มต้น
respiratory alkalosis ภาวะเลือดมีด่างเกิน (alkalemia) ปัสสาวะเป็นด่าง (alkaluria)
ระยะกลาง
respiratory alkalosis, metabolic acidosis, alkalemia, ปัสสาวะเป็นกรด (aciduria)
ระยะท้าย
respiratory acidosis, metabolic acidosis และ ภาวะเลือดเป็นกรด (acidemia), aciduria
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การวินิจฉัย6-7,10
การวิ นิ จ ฉั ย ท�ำได้โดยการซักประวัติการรับสาร
และตรวจอาการที่เข้ากันได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่
สามารถค้ น หาประวั ติ ไ ด้ การวิ นิ จ ฉั ย ที่ แ นะน�ำคื อ การ
วิเคราะห์ก๊าซในเลือดซึ่งจะพบทั้ง respiratory alkalemia และ metabolic acidosis
ส�ำหรับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นที่แนะน�ำ
เพื่อประกอบการวินิจฉัย มีดังนี้
1.		ส่งตรวจระดับ salicylates ในเลือด ควรส่ง
ทันทีและติดตามเป็นระยะ
		Acute ingestion: ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง
มักตรวจพบระดับ salicylates ในเลือดมากกว่า 90 –
100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (900 – 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร
หรือ 6.6 – 7.3 มิลลิโมล/ลิตร) การส่งตรวจระดับสาร
ไม่ควรส่งเพียงครั้งเดียว เพราะยาที่เป็น sustainedrelease tablets หรือ tablet mass หรือ bezoar
(โดยเฉพาะถ้ารับประทานในปริมาณมาก) อาจถูกดูดซึม
ได้ช้าและนาน จึงควรตรวจติดตามทุก 3–4 ชั่วโมง (หรือ
ถี่กว่านี้) จนกระทั่งได้ระดับสูงสุดและเห็นแนวโน้มของ
ระดับที่ลดต�่ำลง
		 Chronic intoxication: อาการไม่ ค ่ อ ย
สั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ salicylates ในเลื อ ด ผู ้ ป ่ ว ยอาจมี
อาการพิษเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าระดับ salicylates ต�่ำ ใน
ผู้ป่วยที่ระดับ salicylates ในเลือดมากกว่า 60 มิลลิ ก รั ม /เดซิ ลิ ต ร (600 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร หรื อ 4.4 มิ ล ลิโมล/ลิตร) ร่วมกับมี acidosis และมีการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพจิตใจ ควรสงสัยเรื่องภาวะพิษ salicylates
ด้วย
2.		ผลตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ๆ ซึ่ ง น�ำมา
ประกอบการวินิจฉัยและติดตามผู้ป่วย โดยเฉพาะเมื่อ
ส่งตรวจระดับ salicylates ไม่ได้หรือเมื่อภาวะพิษจาก
salicylates ไม่ถูกนึกถึง เช่น electrolytes (อาจพบ
ภาวะโพแทสเซี ย มในเลื อ ดต�่ ำ ), anion gap มั ก มี ค ่ า
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สูงขึ้น, ระดับน�้ำตาลในเลือดต�่ำกว่าปกติหรือมีค่าปกติ,
BUN/creatinine มีค่าสูงขึ้นแสดงถึงภาวะไตวาย, prothrombin time นานขึ้น, arterial หรือ venous blood
gases เปลี่ ย นแปลงตามระยะของภาวะพิ ษ แต่ ร ะยะ
ท้ า ยมั ก พบภาวะของกรดมากกว่ า ด่ า ง, ภาพถ่ า ยรั ง สี
ทรวงอก (chest radiography) อาจพบลักษณะของ
pulmonary edema โดยทั่วไปแล้วผลตรวจเหล่านี้ไม่
ได้ใช้เพื่อจ�ำแนกชนิดของภาวะความเป็นพิษเนื่องจาก
ทั้งผู้ป่วยที่เกิดพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังสามารถมีผล
ตรวจที่เหมือนกันได้
การรักษา6-7, 10
การรักษาภาวะพิษจาก salicylates ไม่ได้แตก
ต่างจากการรักษาภาวะพิษจากยาชนิดอื่น นั่นก็คือให้
การรักษาภาวะฉุกเฉินและรักษาแบบประคับประคองต่างๆ
เช่น การเปิดทางเดินหายใจและการช่วยระบายอากาศ
ตามความจ�ำเป็น ให้การรักษาภาวะโคม่า ชัก ปอดบวม
ตัวร้อนอย่างเหมาะสม สามารถให้ยาฉีด NaHCO3 ได้ถ้า
มีภาวะ metabolic acidosis ให้สารน�้ำเพื่อแก้ไขภาวะ
ขาดน�้ำ และให้ electrolyte ทดแทน ให้น�้ำตาลกลูโคส
เข้ า ทางหลอดเลื อ ดด�ำเสริ ม และรั ก ษาภาวะน�้ำ ตาลใน
เลือดต�่ ำ (ผู้ป่วยอาจมีระดับน�้ ำตาลในสมองต�่ ำท�ำให้มี
อาการซึม สับสน มึนงง พูดไม่ชัดเกิดขึ้นได้ ทั้งที่ระดับ
น�้ำตาลในเลือดปกติ ดังนั้นควรให้ของเหลวทางหลอด
เหลือดด�ำชนิดที่มีน�้ำตาลกลูโคสอยู่ด้วย) เฝ้าระวังผู้ป่วย
ที่ ไ ม่ ป รากฏอาการ โดยเฉพาะรายที่ รั บ ประทานยาใน
รูปแบบ enteric coated หรือรับประทานยามาปริมาณ
สูงมาก หรือสงสัยว่ายาจับกันเป็นก้อน bezoar การดูแล
ผู้ป่วยโดยทั่วไปแสดงในตารางที่ 4
ส�ำหรับการลดการปนเปื้อนในทางเดินอาหาร ใน
ภาวะพิษเฉียบพลัน เช่น การสวนล้างกระเพาะ (gastric
lavage) หรือการให้ผงถ่านกัมมันต์ (activated charcoal) สามารถท�ำได้หากสภาวะผู้ป่วยมีความเหมาะสม
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ตารางที่ 4 การดูแลผู้ป่วยแบ่งตามระดับความรุนแรงของอาการ5, 10
ระดับความรุนแรง			
การจัดการ
ระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง
- ส่งตรวจระดับ salicylates เป็นระยะทุก 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ระดับยาสูงสุดและพิจารณาแนวโน้ม
			 ของระดับยาว่าเริ่มลดลงแล้ว ให้สารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำ เริ่มท�ำ urine alkalinization ในผู้ป่วย
			 ที่ระดับ salicylates >30 มิลลิกรัม/เดซิลิตร และยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
		
- เฝ้าระวังอาการที่บ่งชี้ว่าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงขึ้น เช่น metabolic acidosis ที่มี anion gap
			 สูงมาก หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตใจ
ระดับรุนแรง		
- ท�ำ urine alkalinization และส่งตรวจระดับ salicylates เช่นเดียวกับข้างต้น
		
- พิจารณาการท�ำ hemodialysis ในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ ตามตามตารางที่ 5
		
- พิจารณาการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computed tomography, CT) บริเวณศีรษะ
			 ในผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตใจซึ่งถูกสงสัยว่าเป็นภาวะสมองบวม
		
- ให้ mannitol ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะสมองบวมได้
		
- ใช้เครื่องช่วยหายใจหรือใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยหนัก แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้ไปรบกวนต่อการ
			 หายใจแบบเดิมของผู้ป่วยซึ่งมักหายใจเร็ว ไม่เช่นนั้นจะท�ำให้ CO2 คั่ง แล้ว salicylates จะเข้า
			 สมองได้มากขึ้น

(ภาวะพิษเรื้อรังไม่ต้องท�ำ) เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับสารมาใน
ปริมาณสูง รู้ตัวรู้เรื่อง ไม่หมดสติ สามารถป้องกันทาง
เดินหายใจเพื่อไม่ให้เกิดการส�ำลักได้
การเร่งการขับออกที่ใช้ในทางปฏิบัติจะพบอยู่ 2
วิธีหลัก คือ urine alkalinization และ hemodialysis ซึ่ ง วิ ธี ห ลั ง นี้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากในการก�ำจั ด
salicylates อย่างรวดเร็วและแก้ไขความผิดปกติของ
กรด–ด่าง electrolyte และของเหลวได้ ข้อบ่งชี้ของ

การท�ำ hemodialysis แสดงในตารางที่ 5 โดยระหว่าง
ที่รอท�ำ hemodialysis สามารถให้ยาฉีด NaHCO3 ได้
แล้วค่อยหยุดเมื่อเริ่มท�ำ hemodialysis อย่างไรก็ตาม
การท�ำ hemodialysis อาจไม่ได้ด�ำเนินการได้ง่ายหรือ
อาจไม่ พ ร้ อ มในทุ ก โรงพยาบาล จึ ง ถื อ เป็ น ข้ อ จ�ำกั ด ที่
ส�ำคัญเช่นกัน ในกรณีเช่นนี้ การท�ำ urine alkalinization จึงมีบทบาทอย่างมากในการรักษาผู้ป่วยที่เกิดภาวะ
พิษจาก salicylates

ตารางที่ 5 ข้อบ่งชี้ของการฟอกเลือด4,6,7,10
ข้อบ่งชี้ส�ำหรับการฟอกเลือด (hemodialysis)
• ภาวะพิษเฉียบพลันที่มีระดับ salicylate > 90 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หรือภาวะพิษเรื้อรังที่มีระดับ salicylate > 60 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
• ระดับ salicylates เพิ่มขึ้นทั้งที่ให้ยาฉีด NaHCO3 แล้ว
• สมดุลกรด-ด่าง หรืออิเล็กโทรไลต์ผิดปกติมากทั้งที่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมแล้ว (acidosis, acidemia, ไม่สามารถรักษาภาวะ
respiratory alkalosis ให้เหมาะสมได้)
• มีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ลมชัก มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตใจ สับสน โคม่า สมองบวม
• มีอาการทางคลินิกมากขึ้น ทั้งที่ได้ให้สารน�้ำและท�ำ urine alkalinization แล้ว
• กลุ่มอาการหายใจล�ำบากเฉียบพลัน (acute respiratory distress syndrome, ARDS)
• ไม่สามารถให้ยาฉีด NaHCO3 ได้ เช่น ภาวะไตบกพร่องหรือไตวาย ภาวะปอดบวมน�้ำ
• ภาวะหัวใจล้มเหลว
• ตับและการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ (hepatic compromise with coagulopathy)
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ข้ อ ควรระวั ง อาจเกิ ด อาการที่ ช ้ า กว่ า ปกติ ไ ด้
(delayed) โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ได้รับยารูปแบบที่ควบ
คุมการปลดปล่อย (sustained release หรือ enteric
coated) หรื อ มี pylorospasm หรื อ ยาจั บ กั น เป็ น
ก้อน bezoar เกิดขึ้น จึงต้องมีการติดตามผู้ป่วยจนกว่า
อาการดีขึ้นหรือระดับยาลดลง
Salicylates และการท�ำ urine alkalinization2-3, 5, 9-12
คุ ณ สมบั ติ ข อง salicylic acid (HS) คื อ เป็ น
กรดอ่ อ นที่ อ ยู ่ ใ นรู ป H + + salicylate - ⇔ HS โดย
ที่โมเลกุล HS สามารถผ่านผนังเซลล์ได้ ไม่ว่าจะเป็น
blood-brain barrier และเยื่อบุผิวของท่อไต (epithelium of renal tubule) ภาวะ metabolic acidosis
จะท�ำให้เร่งปฏิกิริยาข้างต้นไปทางขวามากขึ้น ซึ่งหมาย
ถึงความเข้มข้นของ HS เพิ่มขึ้น ดังนั้น HS จึงแพร่ผ่าน
blood-brain barrier เข้าไปในระบบประสาทส่วนกลาง
ได้ ในผู้ป่วยที่เกิดภาวะพิษจาก salicylates ประโยชน์
ของ NaHCO3 คือ ช่วยท�ำให้เกิด metabolic alkalosis
ที่ไปช่วยลดปริมาณของ HS และท�ำให้ปฏิกิริยาไปทาง
ซ้ายมากขึ้น ผลลัพธ์คือลดการแพร่ผ่านเข้าระบบประสาท
ส่วนกลางและเพิ่มการขับออกทางปัสสาวะ NaHCO3 จึง
ถูกน�ำมาใช้ในการเร่งการขับออกจากภาวะพิษของสาร
ชนิดนี้
ผู้ป่วยที่ได้รับ salicylates มากกว่า 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (หรือ ≥ 6.5 กรัม) หรือระดับ salicylates
ในเลือดมากกว่า 30 - 35 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ควรรักษา
ด้วยการท�ำ urine alkalinization โดยหากผู้ป่วยมีภาวะ
ขาดน�ำ้ ควรได้รบั สารน�ำ้ ร่วมด้วย หรือหากมีภาวะ acidosis
ควรให้ยาฉีด NaHCO3 1 - 2 มิลลิอิควิวาเลนท์/กิโลกรัม
ก่ อ นทั น ที (IV bolus) หลั ง จากนั้ น จึ ง ค่ อ ยให้ ย าฉี ด
NaHCO3 แบบหยดช้าๆ เข้าหลอดเลือดด�ำ (IV infusion)
ซึ่งท�ำได้โดยการผสมยาฉีด 7.5% NaHCO 3 150 มิล-
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ลิลิตร ใน 5% เด็กซ์โตรส (5% Dextrose in water
หรือ D5W) 1,000 มิลลิลิตร (บางต�ำราให้เติม KCl 30 40 มิลลิอิควิวาเลนท์เข้าไปด้วย) แล้วหยดยาทางหลอด
เลือดด�ำด้วยอัตราเร็ว 200 - 250 มิลลิลิตร/ชั่วโมงใน
ผู้ใหญ่ หรือ 1.5 - 2 เท่าของการให้ maintenance fluid
ในเด็ก (ตัวอย่าง ผู้ป่วยเด็กได้ maintenance fluid ที่
40 มิลลิลิตร/ชั่วโมง หากต้องท�ำ urine alkalinization
อาจปรับเป็น 60 - 80 มิลลิลิตร/ชั่วโมง โดยต้องระวัง
การได้รับสารน�้ ำมากเกินไปและระดับโซเดียมในเลือด
เกินด้วย ดังนั้นเมื่อได้ค่า pH ตามเป้าหมายแล้ว ต้อง
ปรับอัตราหยดยาให้เหมาะสมด้วย) หรือท�ำให้อัตราการ
ไหลของปัสสาวะเป็น 2 - 3 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/ชั่วโมง
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคไต อาจให้ยาช้าลงกว่านี้
ติดตาม pH ของปัสสาวะให้อยู่ที่ 7.5 - 8 โดยที่ pH ของ
เลือดไม่เกิน 7.55 ตรวจติดตามค่าโพแทสเซียมในเลือด
ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องจากภาวะโพแทสเซียมในเลือด
ต�่ำท�ำให้ urine alkalinization ไม่สามารถขับ salicylates ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลเสียต่อร่างกาย
ส�ำหรับการติดตาม ให้ติดตาม pH และปริมาตรปัสสาวะ
(urine output ไม่ควรเกิน 100 - 200 มิลลิลิตร/ชั่วโมง)
ระดั บ electrolytes (โดยเฉพาะโพแทสเซี ย ม และ
แคลเซียม) ระดับ salicylates ในเลือด อย่างน้อยทุก 1 2 ชั่วโมงโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้น หลังจากนั้นค่อยติด
ตามให้ห่างขึ้น ติดตามค่าการตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือด
(arterial หรื อ venous blood gas) โดยเฉพาะใน
รายที่เกิดภาวะพิษตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป และราย
ที่ต้องท�ำ urine alkalinization นอกจากนี้การติดตาม
สัญญาณชีพ ประเมินการเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตใจ
(mental status) ระหว่างการรักษา และผลทางห้อง
ปฏิบัติการอื่น เช่น complete blood count (CBC),
liver function tests (LFTs), renal function tests
(ตรวจ BUN/ SCr), INR, PTT ล้ ว นมี ค วามส�ำคั ญ ใน
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การดูแลผู้ป่วยทั้งสิ้น
ข้อห้าม ข้อควรระมัดระวังและภาวะแทรกซ้อนของการ
ท�ำ urine alkalinization3-5, 7-9, 12
แม้ว่าการท�ำ urine alkalinization จะมีประโยชน์ในการเร่งให้สารพิษถูกขับออกจากร่างกาย แต่ไม่
ใช่ผู้ป่วยทุกรายจะสามารถใช้วิธีนี้ได้ สภาวะบางอย่าง
อาจเป็นข้อห้ามหรือข้อควรระวังทีต่ อ้ งติดตามขณะท�ำด้วย
• ข้อห้าม: ภาวะไตวาย ภาวะเลือดมีด่างเกินอย่าง
รุนแรง (เลือดมี pH สูงกว่า 7.55) ภาวะโซเดียมในเลือด
เกินอย่างรุนแรงหรือโพแทสเซียมในเลือดต�่ำอย่างรุนแรง
• ข้อควรระวังหรือภาวะที่ไม่ควรท�ำ (relative
contraindications): ผู้ป่วยที่ต้องจ�ำกัดการให้สารน�้ำ
ทางหลอดเลือดด�ำ เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะสมอง
บวม ภาวะปอดบวมน�้ำ ภาวะเลือดมีด่างเกินที่ไม่รุนแรง
(ทั้งนี้เพราะผู้ป่วยอาจมีการเสียด่างทั้งที่ pH ของเลือด
สูงก็เป็นได้ จึงไม่ถือว่าเป็นข้อห้ามโดยเด็ดชาด) electrolytes ในเลือดผิดปกติแต่ไม่รุนแรง เช่น ภาวะโซเดียม
ในเลือดเกิน ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ ภาวะแคลเซียมในเลือดต�่ำ
• ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้:
		 - ภาวะเลือดมีด่างมากกว่าปกติ (alkalemia)
ส่งผลให้เกิดโพแทสเซียมและแคลเซียมในเลือดต�่ำ
		 - ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ (hypokalemia) อาจท�ำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ ภาวะนี้พบได้
บ่อยและรบกวนการท�ำ urine alkalinization โดยทั่วไป
แล้วผู้ป่วยที่เกิดภาวะพิษจาก salicylates และมีอาการ
อาจมีระดับโพแทสเซียมในเลือดต�่ำหรือเกือบต�่ำอยู่แล้ว
การให้ยาฉีด NaHCO3 ยิ่งท�ำให้โพแทสเซียมกลับเข้าเซลล์
ส่งเสริมให้เกิด hypokalemia มากขึ้น ท่อไตส่วนปลาย
จึ ง เพิ่ ม การดู ด กลั บ โพแทสเซี ย มเข้ า สู ่ ก ระแสเลื อ ดโดย
แลกเปลี่ยนกับไฮโดรเจน (ผ่านทาง K+-H+ exchange
pump) ท�ำให้ ไ ฮโดรเจนถู ก ขั บ ออกทางปั ส สาวะมาก
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ขึ้น การท�ำให้ปัสสาวะเป็นด่างจึงยากขึ้น ดังนั้น ควรให้
โพแทสเซียมทดแทน โดยแนะน�ำในรูปแบบรับประทาน
		 - ภาวะแคลเซียมในเลือดต�่ำ (hypocalcemia)
และการกระตุกของกล้ามเนื้อ (tetany) ซึ่งเกิดจากการ
เคลื่อนย้ายเข้า-ออกเซลล์ของแคลเซียมจากการที่เลือด
เป็นด่างมากกว่าปกติ
กรณีศึกษา
ผู้ป่วยชายไทย อายุ 72 ปี หนัก 58 กิโลกรัม
เมื่อประมาณ 30 นาทีก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยได้รับ
ประทานนํ้ า มั น นวดชนิ ด หนึ่ ง (methyl salicylate
42.86%, menthol, oil) ไป 100 มิลลิลิตร เนื่องจาก
เข้าใจผิดว่าเป็นยาสามารถรับประทานได้
ที่ห้องฉุกเฉิน ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องเล็กน้อย ยัง
ไม่มีอาเจียน แพทย์ตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติอื่น
ใดอย่างชัดเจน ผู้ป่วยรู้ตัวรู้เรื่อง ไม่ซึม ไม่สับสน หายใจ
เองได้ เร็วเล็กน้อยแต่ไม่ถึงขนาดหอบเหนื่อย ไม่มีหูแว่ว
การท�ำงานของกระเพาะอาหารปกติ
ผลตรวจวัดเบื้องต้น: heart rate 72 beats/
minute, respiratory rate 22 breaths/ minute, blood
pressure 137/76 mmHg, body temperature 36.5 Cํ
oxygen saturation 100 % (room air), blood glucose
138 mg/dL,
Glasgow Coma Scale: E4V5M6
ข้ อ จ�ำกั ด ของโรงพยาบาล คื อ ส่ ง ตรวจระดั บ
salicylates ไม่ ไ ด้ ท�ำ hemodialysis ไม่ ไ ด้ และ
วิเคราะห์ก๊าซในเลือดไม่ได้
ค�ำแนะน�ำจากการปรึ ก ษาศู น ย์ พิ ษ วิ ท ยา คื อ
สามารถให้ผงถ่านกัมมันต์ 50 กรัมได้ ผู้ป่วยรายนี้ได้รับ
สารในปริมาณสูงมาก ค�ำนวณขนาดเทียบเท่า aspirin
ได้ 50.6 กรัม หรือเท่ากับ 872.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ควร
ได้รับการรักษาด้วยการท�ำ urine alkalinization โดย
ใช้ยาฉีด 7.5% NaHCO3 150 มิลลิลิตร ผสมกับ D5W
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1 ลิ ต ร ให้ ย าเข้ า ทางหลอดเลื อ ดด�ำในอั ต ราเร็ ว 160
มิลลิลิตร/ชั่วโมง (keep urine pH 7.5 - 8) แนะน�ำ
ส่ ง ตรวจเลื อ ดทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (CBC, BUN/ SCr,
electrolyte, LFTs, ABG, UA, DTX, ระดับ salicylates)
เฝ้าระวังภาวะซึมสับสนจากน�้ำตาลในสมองต�่ำ สามารถ
ให้สารน�้ำที่มีน�้ำตาลเป็นส่วนผสมได้ และควรเตรียมการ
ท�ำ hemodialysis ไว้ด้วยเผื่อมีกรณีฉุกเฉิน ดังนั้นควร
พิจารณาถึงการส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่สามารถ
ท�ำ hemodialysis ได้เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการ
รักษา โดยระหว่างนี้ สามารถเริ่มการท�ำ urine alkalinization ได้เลย
ต่อมา ผู้ป่วยถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลจังหวัดซึ่ง
สามารถท�ำ hemodialysis ได้ อย่างไรก็ตาม ในรายนี้ไม่
ได้ท�ำเนื่องจากผู้ป่วยอาการดีตลอดช่วงที่นอนโรงพยาบาล
ส่วนระดับ salicylates นั้น ทางโรงพยาบาลไม่สามารถ
ตรวจได้ จึงเน้นการท�ำ urine alkalinization ร่วมกับ
การติดตามอาการทางคลินิกและผลทางห้องปฏิบัติกา
รอื่นๆ แทน ในรายนี้ ได้ท�ำ urine alkalinization ตั้งแต่
วันแรกของการรักษาและติดตามจนสามารถหยุดท�ำได้
โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนใดๆ แพทย์ให้ผปู้ ว่ ยนอนสังเกต
อาการต่อที่โรงพยาบาลอีกประมาณ 1 วัน ซึ่งอาการทาง
คลินิกและผลเลือดดีทั้งหมดจึงให้กลับบ้านได้
อภิปรายกรณีศึกษา
ผู ้ ป ่ ว ยมี ป ระวั ติ ไ ด้ รั บ สาร salicylates อย่ า ง
ชัดเจน เป็นการรับสารด้วยความเข้าใจผิด ไม่ได้ใช้อยู่
เป็นประจ�ำ และมีอาการพิษที่เข้ากันได้ คือ ปวดท้อง
และหายใจเร็วขึ้นเล็กน้อยอันเป็นผลโดยตรงจากการที่
สารไปท�ำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารและกระตุ้นศูนย์ทาง
เดินหายใจ แม้อาการพิษยังไม่ถูกแสดงออกมาอย่างเต็ม
ที่เนื่องจากผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลเร็ว แต่ก็สามารถให้
ค�ำวินิจฉัยว่าเป็นภาวะพิษจาก salicylates ชนิดเฉียบ
พลันได้

วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล

ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลเร็วจึงควรให้การรักษา
ทั่วไปด้วยการสวนล้างกระเพาะอาหาร และการให้ผง
ถ่านกัมมันต์เพื่อดูดซับสารในทางเดินอาหาร แต่ควรท�ำ
อย่างระมัดระวังเนื่องจากสารที่รับประทานมีน�้ำมันเป็น
ส่วนประกอบด้วยซึ่งอาจเสี่ยงต่อการส�ำลักได้ อย่างไร
ก็ตาม ในรายนี้ได้ให้ผงถ่านกัมมันต์เท่านั้น ส�ำหรับขนาด
สารนั้นพบว่า ผู้ป่วยได้รับสารมาในปริมาณที่สูงมาก มี
ข้อบ่งชี้ในการท�ำ urine alkalinization ที่มีประโยชน์
ในการเร่ ง การขั บ ออกของสารและควรเตรี ย มการท�ำ
hemodialysis ไว้ด้วยแม้ว่าจะยังไม่มีข้อบ่งชี้ในขณะนี้
จึงควรส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อมมาก
กว่า อีกหนึ่งปัญหา คือ การส่งตรวจระดับ salicylates
ที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจเรื่องการท�ำ hemodialysis
และช่วยติดตามอาการผู้ป่วยนั้น ไม่สามารถส่งตรวจได้
ทั้งสองโรงพยาบาล จึงไม่สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการรักษา
ได้ ดังนั้น การรักษาหลักจึงถูกเน้นไปที่อาการทางคลินิก
และการติดตามผลทางห้องปฏิบัติการที่ส�ำคัญ ในผู้ป่วย
รายนี้เห็นได้ว่า การมาถึงโรงพยาบาลเร็วและไม่ล่าช้าใน
การเริ่มท�ำ urine alkalinization สามารถช่วยรักษา
ภาวะพิษ salicylates ได้แม้จะได้รับสารมาในขนาดที่สูง
มาก
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับเภสัชกรโรงพยาบาล
ในประเทศไทย NaHCO 3 รูปแบบที่ให้เข้าทาง
หลอดเลือดด�ำ ส่วนใหญ่เป็นความเข้มข้นร้อยละ 7.5
ซึ่งคิดเป็น 75 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร หรือ 0.892 มิลลิอิ ค วิ ว าเลนท์ / มิ ล ลิ ลิ ต ร แต่ ต�ำราในต่ า งประเทศอาจมี
การให้เป็นยาฉีด 8.4% NaHCO 3 (84 มิลลิกรัม/มิลลิ ลิ ต ร หรื อ 1 มิ ล ลิ อิ ค วิ ว าเลนท์ / มิ ล ลิ ลิ ต ร) ดั ง นั้ น จึ ง
ต้องระมัดระวังในการค�ำนวณขนาดยาที่ใช้ด้วย หากน�ำ
ขนาดยาโดยการค�ำนวณจากยาฉีด 8.4% NaHCO3 มา
ใช้กับยาฉีด 7.5% NaHCO3 ก็จะท�ำให้ผู้ป่วยได้รับยา
น้อยกว่าที่ควรจะเป็นได้ เช่น ยาฉีด 8.4% NaHCO 3
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50 มิลลิลิตร (50 มิลลิอิควิวาเลนท์) กับยาฉีด 7.5%
NaHCO3 50 มิลลิลิตร (44.6 มิลลิอิควิวาเลนท์) นอก
จากนี้ วิ ธี ก ารให้ ย าฉี ด NaHCO 3 ที่ แ ตกต่ า งกั น อาจ
หมายถึงข้อบ่งใช้ที่แตกต่างกันได้ เช่น การให้ NaHCO 3
เข้าทางหลอดเลือดด�ำอย่างรวดเร็วใน 1 - 2 นาที ใช้
ส�ำหรับการแก้พิษจากยาที่มีฤทธิ์ยับยั้ง sodium channel (เช่น tricyclic antidepressants) ไม่ได้ใช้เพื่อ
การท�ำ urine alkalinization จะเห็ น ได้ ว ่ า ยาชนิ ด
เดียวกัน แต่วิธีการให้ยาต่างกัน สามารถใช้ในการรักษา
ที่แตกต่างกันได้ ดังนั้น เภสัชกรจึงควรทราบถึงข้อบ่งใช้
ยาในผู้ป่วยแต่ละรายด้วย เพื่อให้สามารถตรวจสอบค�ำสั่ง
การรักษาได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

การทำ�ให้ปัสสาวะเป็นด่างในภาวะพิษจากซาลิไซเลต
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บทสรุป
การท�ำ urine alkalinization ด้ ว ยการให้
NaHCO3 เข้าทางหลอดเลือดด�ำเป็นหนึ่งในวิธีการเร่ง
การขับออกของสาร ซึ่งอาศัยคุณสมบัติทางเคมีของสาร

และค่าความเป็นกรด-ด่างของสิ่งแวดล้อมมาท�ำให้สาร
อยู ่ ใ นรู ป ที่ เ ป็ น ประจุ แล้ ว ละลายอยู ่ กั บ ของเหลวนอก
เซลล์ เพื่ อ ให้ ไ ตขั บ ออกไปทางปั ส สาวะได้ สารหลาย
ชนิดถูกเร่งการขับออกได้โดยวิธีนี้ในทางพิษวิทยา พบ
มากในการน�ำมาใช้รักษาภาวะพิษจาก salicylates ที่
ระดั บ ความรุ น แรงปานกลางขึ้ น ไปซึ่ ง ไม่ มี ข ้ อ บ่ ง ชี้ ข อง
การฟอกเลือด ทั้งนี้เพราะ salicylates มีคุณสมบัติเป็น
กรดอ่ อ นและแตกตั ว ได้ ใ นสภาวะที่ เ ป็ น ด่ า ง จึ ง ถู ก เร่ ง
การขับออกด้วยวิธีนี้ได้ วิธีการนี้ไม่จ�ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์
พิเศษใดๆ จึงสามารถด�ำเนินการได้ในทุกโรงพยาบาล
อย่างไรก็ตาม เมื่อเริ่มการท�ำ urine alkalinization ไป
แล้ว จะต้องมีการติดตามผู้ป่วยเป็นระยะด้วย เพราะ
เมื่อใดก็ตามที่ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงหรือไม่ตอบสนองต่อ
การท�ำ urine alkalinization การฟอกเลือดซึ่งเป็นการ
รักษาที่มีประสิทธิภาพมากในภาวะพิษชนิดนี้แต่อาจมี
ข้อจ�ำกัดในความพร้อมของโรงพยาบาลก็ควรถูกพิจารณา
ถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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