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การดูแลรักษาผูปวยท่ีไดรับสารพิษ 

     
 จารุวรรณ  ศรีอาภา 
 รองศาสตราจารยนายแพทยวนิัย  วนานกุูล 
 ภาควิชาอายุรศาสตร  
 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
   

ผูปวยที่ไดรับพิษจากยาและสารเคมีที่มาโรงพยาบาลสามารถแบงออกไดเปน 2 
กลุมใหญๆ คอื กลุมแรก จะไดประวัติชัดเจนตั้งแตแรกวาไดรับยาหรอืสารชนิดใด การ
วินิจฉยัจึงคอนขางงายและสามารถวางแผนการรักษาได    สวนกลุมที่ 2 เปนกลุมที่ผูปวย 
หรือแพทย หรือทั้ง 2 ฝายไมทราบวาผูปวยเกดิอาการจากการเปนพษิ อาการและอาการ
แสดงมักเปนกลุม systemic disease ซ่ึงในกลุมนี้แพทยจะวนิิจฉัยไดกต็อเมื่อไดคํานงึถึง
ภาวะการเกิดพิษไวในการวนิิจฉัยแยกโรคอยูเสมอทุกครั้งที่พบผูปวยทีย่ังหาสาเหตุการ
เกิดโรคแนชัดไมได 

พยาบาลที่ปฏิบัติงานในหองฉุกเฉินจะเปนผูพบผูปวยทีไ่ดรับสารพิษไดบอย ซ่ึง
ในการดแูลรักษาผูปวยกลุมนี้มีหลักการทัว่ไปไมแตกตางไปจากการรักษาโรคอื่นๆคือ
ประกอบดวย การรักษาแบบประคับประคอง (supportive treatment) และการรกัษา
จําเพาะ (specific treatment)   โดยไมวาจะทราบสาเหตุที่แนชัดของโรคหรือไมก็ตาม 
การรักษาแบบประคับประคองถือวาเปนการรักษาที่สําคัญที่สุดในการที่จะชวยใหผูปวย
พนจากความเจ็บปวยที่เกดิขึ้น ถาภาวะเปนพิษนัน้มีการรักษาจําเพาะก็จะชวยใหผูปวย
ฟนไดเร็วขึ้น หรือลดอัตราการเกดิภาวะแทรกซอนจากโรคไดและทําใหผลการรักษาดี
ขึ้นกวาการรักษาแบบประคบัประคองเพียงอยางเดยีว อยางไรก็ตาม ในการรักษาผูปวยที่
เนนแตการรักษาจําเพาะอยางเดียว โดยละเลยไมใหการรักษาแบบประคับประคองที่ดี
พอมักจะทําใหผลการรักษาไมดีเทาที่ควร ผูปวยอาจจะเกิดภาวะแทรกซอนจนอาจ
เสียชีวิตไดในที่สุด         
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เมื่อผูปวยไดรับยาเกนิขนาดหรือสารพิษ หลังจากทีใ่หการรักษาแบบประคับ 
ประคองแลว  ขั้นตอนที่แพทยใชพจิารณาในการรักษาตอไป (พิจารณาจากรูปที่ 1) คือ 
ทําอยางไรที่จะใหผูปวยลดการสัมผัสกับสารพิษ และดวยวิธีใด ทั้งนี้เพื่อลดปรมิาณ
สารพิษที่จะถกูดูดซึมเขาสูรางกาย ขั้นตอนดังกลาวเรียกวา decontamination แตถาหาก
สารพิษนั้นถูกดูดซึมเขาไปสูรางกายและระบบหมุนเวียนโลหิตแลวจะสามารถเรงการ
กําจัดสารพิษออกจากรางกายใหมากและเรว็ที่สุดดวยวิธีการใด (increased elimination) 
และถาสารพิษนั้นไดเขาไปในอวัยวะออกฤทธิ์แลว หากมีสารใดที่สามารถยับยั้งการออก
ฤทธิ์ของสารพิษไดแลว สารตัวดังกลาวเรยีกวา ยาตานพษิ (antidotes) ซ่ึงสามารถชวยให  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูปวยไดรับอนัตรายจากสารพิษลดลง แมวาจะมีสารพิษอยูในรางกายก็ตาม   สุดทายเมื่อ
ผูปวยพนจากภาวะเปนพิษแลว แพทยควรจะสืบหาสาเหตุการเปนพษินั้น เพื่อปองกัน
ไมใหผูปวยไดรับพิษอีก  ดังนั้น การรักษาจําเพาะในผูปวยที่ไดรับสารพิษ มี 4 ขั้นตอน 
คือ 

1. Decontamination 
2. Increased elimination 
3. Specific antidote 
4. Prevention 

รูปท่ี 1   จลนศาสตรของสารพิษและขัน้ตอนการรักษา 
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1. DECONTAMINATION 
การลดปริมาณสารพิษที่จะถูกดูดซึมเขาสูรางกายโดยตรงเปนขั้นตอนที่สําคัญ

ที่สุดในการรักษาผูปวยระยะแรกที่จะชวยใหผูปวยไมเกดิภาวะเปนพิษ  ซ่ึงวิธีในการให
การรักษาขึ้นอยูกับทางที่ผูปวยไดรับพิษ (route of exposure) ดังนี้ 

1.1 ไดรับทางผิวหนัง (dermal exposure) 
 ใหถอดเสื้อผา และรองเทาที่เปอนสารเคมีออกทันที ใหลางตามตัว ตามซอก
ตางๆและสวนผิวหนังที่เปนรอยพับดวยน้ําอุน หรือน้ําสะอาดโดยใหน้ําไหลผาน เชน 
ใหอาบน้ําผักบัวหรือตักน้ํารดตัว (รูปที่ 2) ไมควรลงแชในอางน้ําหรือในบอน้ํา เนื่องจาก
สารเคมีจะยังคงขังตัวอยูในน้าํที่แชอยู ผูที่ทําความสะอาดสารพิษควรจะใสถุงมือ แวนตา 
ผาปดจมูกและเสื้อกาวน เพือ่ปองกันไมใหตนเองโดนสารพิษดวย  ถาสารนั้นเปนพวก
น้ํามันหรือไฮโดรคารบอนควรใชสบูออนๆรวมดวย เพือ่ชะลางสารเคมีออกใหมากที่สุด 
โดยใหลางอยางนอย 10 นาทหีรือนานกวานั้นถายังมีสารเคมีติดตัวอยู   หรือยังรูสึกวา
ผิวหนังยังล่ืนๆอยู  สวนเส้ือผาที่เปอนสารเคมีไมควรนํากลับมาใชอีก แตถามีความ
จําเปนตองนํากลับมาใชใหม  ควรนําไปซักทําความสะอาดหลายๆครั้ง และตากในที่ที่มี
อาการถายเทไดสะดวกกอนที่จะนํากลับมาใช 

 
         รูปท่ี 2   การทําความสะอาดผิวหนังดวยการตักน้ํารดตวั 
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1.2 ไดรับทางตา (eye exposure) 
 ควรรีบลางตาทันทีดวยน้ําอุน น้ําสะอาด หรือน้ําเกลือ โดยการจดัใหผูปวยนอน
ตะแคงศีรษะไปดานใดดานหนึ่ง แลวเทน้าํไหลผานดวงตาของผูปวย (รูปที่ 3) หรือใช
ขวดน้ําเกลือเปดน้ําไหลลงมาตามสายน้ําเกลือ (รูปที่ 4) ใหไหลผานดวงตาของผูปวย
อยางนอย 15-20 นาที   ขณะลางตาถาผูปวยมีอาการปวดแสบตา อาจจะใหยาชาเฉพาะที ่

 
 

 

รูปท่ี 3    การลางตาโดยการเทน้ําไหลผานตา 

รูปท่ี 4   การลางตาโดยใหน้าํไหลจากสายน้ําเกลือผานตา 
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กอนที่จะลางตาตอไป และในขณะที่ลางตาใหแหวกหนังตาของผูปวยใหกวางและบอก
ใหผูปวยกรอกตาไปมาเพื่อลางสารเคมีออกใหไดมากทีสุ่ด กรณีทีส่ารที่ไดรับเปนกรด
หรือดางควรจะลางจน pH ของน้ําตาปกต ิ (pH ≅ 7) จากนั้นควรตรวจดูวาเยื่อบุตา หรือ
ตาดํามีแผลหรอืไม ถามีตองรีบปรึกษาจักษุแพทย 
 1.3 ไดรับทางการหายใจ (inhalation exposure) 
 สารพิษที่สูดดมเขาไปจะกอใหเกิดอาการระคายเคืองตอเยื่อบุทางเดินหายใจ ผูที่
เขาไปชวยเหลือผูปวยควรจะสวมหนากากปองกันไอพษิกอน แลวใหยายผูปวยออกไป
ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถายเทไดสะดวก ไมควรใหมีคนมุง จัดทาผูปวยใหอยูในทาที่
เหมาะสม โดยใหนอนหงายและทําใหทางเดินหายใจโลง สังเกตอาการของการมีเยือ่บุ
ทางเดินหายใจบวม เชน มีเสียงแหบ หรือมีการหายใจลําบาก ถาผูปวยมีอาการรุนแรง 
ใหทําการชวยหายใจ หามใชวิธีการชวยหายใจแบบปากตอปาก เพราะอาจเปนอนัตราย
แกผูชวยชีวิตเองได  ใหใชเครื่องมือในการชวยหายใจ ใหออกซิเจน หรือใสทอชวย
หายใจ  

1.4 ไดรับทางปาก (oral exposure) 
 การไดรับสารพิษโดยการรับประทานเขาไป เปนสิ่งที่พบไดบอยทีสุ่ดในเวช
ปฏิบัติ   ในการรักษาเพื่อลดปริมาณสารพิษจากระบบทางเดินอาหารที่จะเขาสูรางกาย 
(gut decontamination) นั้นมีหลายวิธี ซ่ึงแตละวิธีมีขอดี-ขอเสียและภาวะแทรกซอนที่
อาจจะเกิดขึ้นแตกตางกัน  การเลือกใชวิธีใดขึ้นอยูกับดุลยพินจิของแพทยแตละคน  
ปญหาคือ บางวิธีที่ใชโดยแพทยหนึ่ง แพทยอีกทานหนึ่งอาจจะไมเหน็ดวย    ทําใหเกิด
ความสับสนในการรักษา ปจจุบันจงึไดมีกลุมคณะแพทยผูเชี่ยวชาญรวมตัวกนัในการ
สรางขอตกลงในการปฏิบัต ิ (position statements) บนพื้นฐานของหลักฐานทาง
การแพทย (evidence-based medicine) จากการศึกษาวิจยัที่เชื่อถือไดและทันสมัย  เพื่อใช
เปนแนวทางในการรักษาผูปวยที่ไดรับสารพิษทางปาก ประกอบดวย 

1.4.1 Gastric lavage 
1.4.2 Single-dose activated charcoal 
1.4.3 Whole bowel irrigation 
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1.4.1 การลางสารพิษดวยการใสสายสวนกระเพาะอาหาร (gastric lavage) 
การลางสารพิษดวยการใสสายสวนกระเพาะอาหารไมใชวิธีที่จะตองทําใน

ผูปวยทุกรายทีม่ีประวัติไดรับสารพิษมา (routine management procedure) แตควร
พิจารณาถึงความจําเปนในผูปวยเปนรายๆไป เพราะหลกัฐานเกี่ยวกับประโยชนที่จะเกดิ
กับผูที่ไดรับสารพิษเมื่อไดรับการรักษาดวยวิธีการนีย้ังไมชัดเจน  ดังนั้นความจําเปนใน
การรักษาดวยวิธีนี้จึงยังเปนที่ถกเถียงกันอยู   

ขอบงชี้ 
• ในผูปวยไดรับสารที่มีอันตรายตอชีวิต หรือในปริมาณที่ทําใหเกดิอันตราย

กับชีวิต และภายใน 1 ช่ัวโมงหลังจากไดรับสาร 
ขอหามใช 
• ผูที่มีปญหาเกีย่วกับปฏิกริยาตอบสนองของรางกายในการปองกันระบบ

ทางเดินหายใจเชน ผูที่ไมรูสึกตัว (ยกเวน เมื่อใสทอชวยหายใจแลว) 
• ไดรับสารกัดกรอน เชน กรด, ดาง หรือสารที่มีฤทธิ์ระคายเคืองสูง ยกเวน

กรณีที่กนิกรดกัดแกวหรือกรดกัดกระจก (hydrofluoric acid) และยาฆา
หญาพาราควอท (paraquat) 

• ไดรับสารไฮโดรคารบอนที่มีโอกาสเกิดการสําลักสูง 
• ผูที่เสี่ยงตอการเกิดภาวะเลือดออก หรือกระเพาะอาหารทะลุ จากสาเหตุ

ตางๆ เชน มีแผลผาตัดเกา 
ภาวะแทรกซอน 
• Aspiration pneumonitis 
• Laryngospasm 
• Hypoxia, hypercapnia 
• เกิดอันตรายตอคอ, หลอดลม, กระเพาะอาหาร 
• ภาวะไมสมดุลยของ fluid and electrolyte 
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1.4.2 การใหผงถานกัมมันตเพียงครัง้เดียว (single-dose activated charcoal) 
 ผงถานกัมมันตไดจากการเผาแกนไมและผานกรรมวิธีจนไดผงที่มีขนาดเล็ก

มากโดยมีพืน้ที่ผิวประมาณ 950-2,000 ตารางเมตร/กรัม หรือผงถานกัมมันต 50 กรัมมี
พื้นที่ผิวประมาณสนามฟุตบอล 10 สนาม มีความสามารถในการจับสารพิษที่อยูใน
ทางเดินอาหารปองกันไมไดถูกดูดซึมเขาสูรางกาย ดงันั้นจึงไมแนะนําใหใชผงถานกัม
มันตที่ถูกอัดเปนเม็ดแทน เพราะทําใหมพีื้นที่ผิวลดลง ประสิทธิภาพในการจับสารพิษจึง
ลดลงดวย 

ในการรักษาผูปวยที่ไดรับสารพิษนั้น ไมควรใหผงถานกัมมันตกับผูปวยทกุราย
เพราะจากการศึกษาประสิทธิผลของผงถานกัมมันตจะลดลงตามเวลา โดยจะไดรับ
ประโยชนสูงสุดถาใหภายใน 1 ช่ัวโมงหลังไดรับสารพิษ  อยางไรก็ตามไมมีขอมูล
เพียงพอที่สนบัสนุนหรือคัดคานการใหหลังจาก 1 ช่ัวโมงไปแลว  และไมมีหลักฐานวา
การใหผงถานกัมมันตจะทําให clinical outcome ดีขึ้น 

ขอบงชี ้
• ผูปวยไดรับสารพิษที่สามารถถูกดูดซับดวยผงถานกัมมนัตและมา

โรงพยาบาลภายใน 1 ช่ัวโมงหลังจากไดรับสาร   สําหรับกรณีที่สารพิษมี
คุณสมบัติทําใหการดูดซึมชา  หลังจาก 1 ช่ัวโมงไปแลว การใหผงถานกัม
มันตอาจจะยังไดประโยชน 

ขนาดที่ให 
• เด็กอายนุอยกวา 1 ป ให  1 กรัม/ก.ก. น้ําหนักตวั 
• เด็กอายุ 1-12 ป ให 25-50 กรัม 
• ผูใหญ ให 25-100 กรัม 
หมายเหตุ: การใหผงถานกัมมันตเพียงครั้งเดียวไมทําใหเกิดอาการทองผูก 
ขอหามใช 
• กรณีไมมกีารปองกันระบบทางเดินหายใจ 
• ผูที่มีกายภาคของระบบทางเดินอาหารผิดปกต ิ
• ไดรับสารกัดกรอน เชน กรด, ดาง หรือสารที่มีฤทธิ์ระคายเคืองสูง 
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• ในผูปวยที่ไดรับสารไฮโดรคารบอน ซ่ึงการใหผงถานกัมมันตทําใหมี
โอกาสเกิดการสําลักมากขึ้น  

ภาวะแทรกซอน 
• ผลขางเคียงจากการใหผงถานกัมมันตเพียงครั้งเดียวเทาที่เคยมีรายงานมา

พบคอนขางนอย    
1.4.3 การลางสารพิษตลอดลําไส (whole bowel irrigation) 
 วิธีนี้เดิมเปนวธีิที่ศัลยแพทยใชสําหรับเตรยีมทําความสะอาดลําไสผูปวยที่จะ

ผาตัดลําไส หรือ เพื่อเตรียมตรวจระบบทางเดินอาหารเชน colonoscopy, barium enema 
โดยการใหสารละลายของ polyethylene glycol (polyethylene glycol-electrolyte lavage 
solution)ทางสายสวนกระเพาะอาหารจนกระทั่งผูปวยถายอุจจาระเปนน้ําใส   polyethy- 
lene glycol ที่ใชมีน้ําหนักโมเลกุลมากกวา 3000 ซ่ึงจะไมถูกดูดซมึเขาสูรางกาย จึงไมทํา
ให intravascular volume เพิ่มขึ้นเหมือนการใช saline-based lavage solution  ในการ
รักษาผูปวยที่ไดรับพิษจะเลือกใชวิธีนี้ถาสารที่ไดรับเปนพวกที่มีรูปแบบละลายชา 
(sustained-release หรือ enteric-coated drugs)   สวนสารตอไปนี้ ไดแก iron, lead, zinc, 
packets ของสารเสพยติด หรือยาผิดกฎหมายที่กนิเขาไปทั้งหลอด  แมไมมีขอมูล
เพียงพอที่สนบัสนุนหรือขัดแยงในการทํา whole bowel irrigation  สวนใหญกพ็ิจารณา
ทําเพื่อลดปริมาณสารพิษจากระบบทางเดินอาหาร 

ขอบงชี้    ไมมีขอบงชี้ที่ชัดเจนสําหรับการรักษาดวยวธีินี้  แตขอมูลจากการ
ทดลองและทฤษฎี บงชี้วาวธีินี้นาจะมีประโยชนในกรณีตอไปนี ้

• ไดรับสารพวกที่เปน sustained-release หรือ enteric-coated tablets ใน
ปริมาณมาก เชน theophylline, varapamil SR 

• ไดรับสารที่มีสวนประกอบของ iron  เชน ยาบํารุงเลือด ferrous fumarate 
หรือ ferrous sulphate ในปริมาณที่อาจเกิดอันตราย 

• ในผูที่กลืน packets ของสารเสพยติดหรือยาที่ผิดกฎหมาย 
• ในผูที่กินสิ่งแปลกปลอม (foreign bodies) เชน กอนแบตเตอรี่ (button 

battery) 
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ขนาดที่ให  ยังไมมีการศึกษา dose-response ที่แนนอน  ขนาดที่แนะนาํใหใชคือ 
• เด็กอายุ 9 เดือน – 6 ป ให 500 มล./ชม. 
• เด็กอายุ 6-12 ป ให  1000 มล./ชม. 
• ผูใหญ ให 1,500-2,000 มล./ชม 

หมายเหต:ุ การทํา whole bowel irrigation ควรทําตอเนื่องจนกวาผูปวยจะถายอจุจาระ
เปนน้ําใส 

ขอหามใช 
• ลําไสอุดตัน ทะลุ หรือมีความผิดปกติอ่ืนๆ 
• มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร 
• ผูที่มีปญหาเกีย่วกับปฏิกริยาตอบสนองของรางกายในการปองกันระบบ

ทางเดินหายใจ 
• ผูที่ hemodynamic instability  
ภาวะแทรกซอน 
• คล่ืนไส-อาเจียน  
• ปวดมวนทอง 
• มีการสําลักเขาปอด 

 
หมายเหตุ 
 - การใหยาระบายเพยีงอยางเดียวไมไดมปีระโยชนในการรักษาผูปวยที่ไดรับ
สารพิษ และเปนวิธีที่ไมแนะนําใหใชในการลดปริมาณสารพิษจากระบบทางเดินอาหาร 
(gut decontamination) 
 ไมมีขอมูลการศึกษาทางคลินกิเกีย่วกับผลการใหยาระบายอยางเดยีว หรือรวม 
กับการใหผงถานกัมมันตวาจะชวยลดการดดูซึมของยา หรือชวยใหผลการรักษาดีขึ้น 
 จากขอมูลที่มีอยู   แมจะไมสนับสนุนความจําเปนที่จะตองใหยาระบายรวมกับ
การใหผงถานกัมมันตแบบทีใ่ชกันมานานจนเปนปกต ิ  แตแนะนําวาถาจะใหยาระบายก็
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อาจจะใหเพียงครั้งเดียว เพื่อใหแนใจวาผูปวยจะถายอจุจาระออก  อยางไรก็ตาม ยังคง
แนะนําใหยาระบายในกรณทีี่ใหผงถานกมัมันตแบบซ้ําๆ 
 -  การกระตุนใหอาเจียนดวยน้าํเชื่อมไอพีแคค (ipecac syrup) ในหองฉุกเฉิน 
เปนอีกวิธีหนึง่ที่ไมแนะนําใหใชในการลดปริมาณสารพิษจากระบบทางเดินอาหาร 
อยางไรก็ตาม การใหน้ําเชือ่มไอพีแคค อาจจะยังมีประโยชนสําหรับการปฐมพยาบาลที่
บานในกรณีทีไ่ดรับสารพิษในปริมาณที่ทําใหเกิดพษิ และกรณทีี่บานอยูหางไกลจาก
สถานพยาบาล 
 
2. INCREASED ELIMINATION  

ในการเรงใหมกีารขับสารพิษออกจากรางกายเมื่อสารพษิถูกดูดซึมเขาสูกระแส
โลหิตนั้น ทําไดโดยการเพิม่กระบวนการขับถายที่มีอยูเดิมตามธรรมชาติคือ ทางไตและ
ระบบทางเดินอาหาร หรือวธีิการพิเศษอื่นๆ เชน การฟอกโลหิต (hemodialysis) การ
กําซาบเลือด (hemoperfusion) หรือการแลกเปลี่ยนโลหติ (exchange transfusion) เปน
ตน ในแตละวธีิมีขอบงชี้และขอจํากดัแตกตางกันแลวแตสารพิษหรือยาแตละชนดิ 

2.1 การใหผงถานกัมมันตแบบซ้ําๆ (repeated dose of activated charcoal) 
กลไกที่ผงถานกัมมันตชวยเพิม่การขจัดยา คือ ประการแรก ผงถานกัมมันต

รบกวนตอ enterohepatic recirculation ทําใหยาที่มกีารขบัออกทางน้ําดเีขาสูลําไสถูกจับ
ไว ไมสามารถถูกดูดซึมกลับเขาไปใหมตามปกติ ประการที่สอง รบกวน enteroenteric 
circulation ในยาบางชนิดที่มีการหลั่งเขาในกระเพาะอาหารและถูกดดูซึมกลับเขาทาง
ลําไส ผงถานกัมมันตจะไปจับกับยาเหลานี้แลวขัดขวางไมใหมกีารดดูซึมกลับสูกระแส
โลหิตตามปกติได 

ถึงแมวาการศกึษาทั้งในสัตวทดลองและมนุษยบงชดัวา การใหผงถานกัมมันต
แบบซ้ําๆ จะชวยเพิ่มการขจัดยาออกจากรางกาย มหีลักฐานที่ไดจากการทดลองและ
ศึกษาทางคลินกิยืนยันถึงประโยชนในการใหผงถานกัมมันตแบบซ้ําๆไดในกรณีของผูที่
ไดรับพิษจากยาตอไปนี้ คือ carbamazepine, dapsone, phenobarbital, quinine และ 
theophylline  อยางไรก็ตาม มียาอกีหลายชนดิทีไ่มมีขอมูลทางคลินิกเพียงพอท่ีจะ
สนับสนุนหรือคัดคานในการรักษาดวยวิธีนี้ ไดแก amitriptyline, dextropropoxyphene, 
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digitoxin, digoxin, disopyramide, nadolol, phenylbutazone, phenytoin, piroxicam และ 
sotalol โดยเฉพาะยา salicyalte ยังเปนที่ถกเถียงกันมากถึงประโยชนในการใหผงถานกัม
มันตแบบซ้ําๆ  

ขอบงชี ้
• ไดรับยา carbamazepine, dapsone, phenobarbital, quinine, theophylline ใน
ขนาดที่ทําใหเกิดพิษ 
ขนาดที่ให  ขนาดของผงถานกัมมันตที่เหมาะสมในการรักษานั้น ไมมีขอมูลที่
แนชัด แตขนาดเริ่มตนที่แนะนําใหใช คือ 
• เด็กอายนุอยกวา 5 ป  ให 10-25 กรัม 
• ผูใหญ  ให 50-100 กรัม โดยไมควรใหนอยกวา 12.5 กรัม/ชม. 
การใหผงถานกัมมันตแบบซ้าํๆ ควรใหจนกวาอาการของผูปวยดีขึ้นและอาจมี

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการยืนยันดวย 
หมายเหต:ุ ในทางปฏิบัติสําหรับการใหผงถานกัมมันตแบบซ้ําๆอาจจะคอนขาง

ยากเพราะยาทีผู่ปวยไดรับเกนิขนาดบางชนิดเองก็ทําใหผูปวยอาเจยีนได เชน 
theophylline  ดังนั้นการบริหารยาโดยใหในปริมาณทีน่อยลง แตบอยคร้ังขึ้น หรือการให
ยาแกอาเจียนจะชวยลดปญหาดังกลาวได  

การใหผงถานกัมมันตรวมกบัยาระบายยังไมมีขอพิสูจนถึงความจําเปนในการ
ใหผงถานกัมมันตรวมกับยาระบาย และไมแนะนาํดวยโดยเฉพาะในเด็กเล็ก ยาระบาย
บางชนิดอาจจะทําใหเกิดความไมสมดุลยของสารน้ําและอิเลคโตรไลทในรางกาย 

ขอหามใช 
• กรณีที่ไมไดมกีารปองกันระบบทางเดินหายใจ 
• มีภาวะลําไสอุดตัน 
• ผูที่มีกายวภิาคของระบบทางเดินอาหารผิดปกต ิ   
ระมัดระวังในการใหผงถานกัมมันตกรณีทีม่ีการลดลงของการบีบรัดตัวของทาง 

เดินอาหาร (decreased peristalsis) ซ่ึงอาจเกิดจากยาที่ไดรับ เชน ยากลุม opioid หรือ สาร
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ที่ทําใหเกิด anticholinergic effects  เปนตน  โดยจะเปนสาเหตุใหเกิดการอุดตนัใน
ทางเดินอาหาร หรืออาจเกิดปญหาจากการสําลักเขาปอด 

ภาวะแทรกซอน 
• การรักษาดวยการใหผงถานกัมมันตแบบซ้าํๆ นั้น โดยทั่วไปแลวมักไมทํา
ใหเกิดผลขางเคียงที่รุนแรง  แมวาอาจจะเกิดอาการทองผูกขึ้นได โดยเฉพาะใน
ผูปวยที่ไมคอยขยับตวั หรือมีระดับความรูสึกตัวลดลง 
• มีรายงานการเกิดลําไสอุดตนัจากผงถานกมัมันต แตเกิดไมบอยนกั 
• เกิดการสําลักเขาปอด จากการขยอนหรือการอาเจียน 

 2.2 การเรงการขบัออกทางปสสาวะและเปลี่ยนระดับ pH ของปสสาวะ (force 
diuresis and ion trapping) 

ไตมีหนาที่สําคัญในการขับถายสารเคมีตางๆออกจากรางกาย โมเลกุลอิสระของ
ยาหรือสารเคมีหลายชนิดทีไ่มไดจับกับโปรตีนถูกขับออกทางไตโดยวิธีถูกกรองผานที่ 
glomeruli และสวนหนึ่งถูกดูดซึมกลับเขากระแสเลือดอกีครั้งที่ทอไตสวนตน (proximal 
tubules) ปริมาณที่ถูกดูดซึมกลับขึ้นกับ volume status ของรางกาย และการมีประจใุน
โมเลกุลของสารนั้น ถาผูปวยอยูในภาวะพรองน้ําหรือเปนโมเลกุลที่ไมมีประจุจะมกีาร
ดูดซมึกลับมากขึ้น ความรูดงักลาวไดนํามาประยุกตเพื่อเรงการกําจัดสารออกทางไต ซ่ึง
แยกไดเปน 2 ขั้นตอน คือ เพิ่มปริมาณน้ําที่จะไปผานการกรองที่ไต (force diuresis) และ
ลดการดูดซึมกลับโดยเปลี่ยน pH ในปสสาวะใหเหมาะที่จะทําใหสารนั้นแตกตวัเปน
ประจุโดยทําปสสาวะเปนดางออน (urine alkalinization) กรณีที่สารเปนกรดออน  และ
ทางตรงขามทําปสสาวะเปนกรดออน (urine acidification) เมือ่สารเปนดางออน     
กรรมวิธีดังกลาวเรียกวา ion trapping 

วิธีการนี้ไดผลดีก็ตอเมื่อเปนสารที่มีปริมาตรการกระจายตัว (volume of distri-
bution) ต่ํา  ในธรรมชาติมีการกําจัด active metabolite ของสารพิษชนิดนั้นทางไต สาร
เมื่ออยูในกระแสโลหิตจับตวักับโปรตีนต่าํ และสามารถแตกตัวเปนประจุไดงาย เชน 
salicylate, barbiturate, amphetamine, quinidine และ phencyclidine  อยางไรก็ตาม การ
รักษาดวยวิธีนีเ้กิดภาวะแทรกซอนไดงาย เกิดหัวใจวายเมื่อใหสารน้ําในอัตราสูง ความ
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ไมสมดุลยของเกลือแร และการเปลี่ยน pH ในเลือดจากการทําปสสาวะใหเปนกรดหรือ
ดางลวนแตเปนขอจํากัดที่ทาํใหไมสามารถที่จะกระทําไดในผูปวยบางราย เชน การทํา
ปสสาวะเปนกรดชวยให amphetamine ถูกขับออกเร็วข้ึน แตถาผูปวยมภีาวะ 
rhabdomyolysis และเกิดไตวายรวมดวย วิธีนี้ก็ไมสามารถที่จะทําได   ในเวชปฏบิัติ   
การใหสารน้ําเพื่อเพิ่มปริมาณปสสาวะเพียงอยางเดยีวโดยไมไดพิจารณาวาเปนสารพษิ
ชนิดใด ไมไดเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาแตกลับทําใหเกิดภาวะแทรกซอนมากขึ้น 

2.3 การใช hyperbaric oxygen 
ภาวะพิษจากกาซคารบอนมอนอกไซด เกิดจากคารบอนมอนอกไซดแยงจับ

ฮีโมโกลบินกับออกซิเจน  ถาใหผูปวยหายใจดวยออกซเิจน 100%  ออกซิเจนสามารถ
แยงที่กับคารบอนมอ-      นอกไซด ทําใหคาครึ่งชีวิตของคารบอนมอนอกไซดในเลอืด
ลดจาก 250 นาที เหลือ 47 นาที  ถาใหออกซิเจนในปรมิาณที่มากขึ้นโดยใหมีความดัน
ของอากาศมากกวาความดนัอากาศปกตคิือ 760 torr ซ่ึงเทากับ 1 atmosphere absolute 
(ATA) จะสามารถเรงการกําจัดคารบอนมอนอกไซดออกจากรางกายไดเร็วข้ึน โดยปกติ
รางกายสามารถทนตอความกดดันอากาศไดไมเกนิ 3 ATA  ถาใหออกซิเจนในปริมาณ 
2.5 ATA คาครึ่งชีวิตของคารบอนมอนอกไซดจะลดลงเหลือ 22 นาที 

มีการศึกษาการใช hyperbaric oxygen ในผูปวยเปนพิษจากไซยาไนดและ
ไฮโดรเจนซัลไฟตแตยังไมไดขอสรุปที่แนชัด 

2.4 การฟอกโลหิตดวยเคร่ืองไตเทียม (hemodialysis) 
การฟอกโลหติสามารถกําจัดยาหรือสารหลายชนิดไดอยางมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนั้น ยงัมีขอดีคอืสามารถแกภาวะไมสมดุลยของเกลือแร ระดับ pH ที่
เปลี่ยนแปลงหรือมีภาวะไตวายรวมดวยได สารที่จะเลือกใชการฟอกโลหิตไดผลด ี
นอกจากเปนสารที่มีปริมาตรการกระจายตวัต่ําแลว  ควรเปนสารที่มคีวามสามารถซึม
ผานเยื่อบุในแกนฟอกโลหิตไดโดยจะตองมีคุณสมบัติในการละลายน้ําไดดี มีน้ําหนัก
โมเลกุลนอยกวา 500 daltons และอัตราการจับกับโปรตีนต่ํา (ตารางที ่ 1)  ตัวอยางเชน 
methanol หรือ salicylates  ขณะเกิดภาวะเปนพษิจะมภีาวะเปนกรดในเลือดสูงรวมดวย 
การใชการฟอกโลหิตมีประสิทธิภาพใหผลการรักษาดีกวา force diuresis รวมกับ ion 
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trapping หรือการใชผงถานซ้ําๆ โดยทั่วไป  ขอจํากัดทีสํ่าคัญ คือ จะตองมีเครื่องฟอก
โลหิต เจาหนาที่ที่มีความชํานาญ และมีคาใชจายสูง 

2.5 การลางสารพิษดวยคอลัมนถาน (hemoperfusion) 
การกําซาบโลหิตเปนการนําเลือดผานแกนที่มีผงถานเคลือบ เปนการสกัดจับ

สารพิษจากเลอืดโดยตรง มีขอจํากัดในลักษณะของโมเลกุลนอยกวาการฟอกโลหิต 
สารพิษที่มีการกระจายตัวอยูในกระแสโลหิตเปนสวนใหญ จะสามารถสกัดออกไดดกีวา
สารที่มีคาปริมาตรการกระจายตัวสูง (ตารางที่ 1)  ตัวอยางสารที่ใชวิธีนี้ไดดีคือ 
theophylline, valproic acid และ phenobarbital  ขอจํากัดของการกําซาบโลหิตคือ ไม
สามารถแกภาวะความผิดปกติของ pH หรือการไมสมดุลของเกลือแรได  วิธีการกําซาบ
โลหิตตองอาศัยเจาหนาที่ที่เชีย่วชาญมากกวาการฟอกโลหติ เพราะจะตองใช heparin ใน
ขนาดที่พอเหมาะ  นอกจากนั้นคาใชจายสูงมากกวาการฟอกโลหิต ภาวะแทรกซอนที่
สําคัญไดแก ภาวะเลือดออกงายจากการใช heparin มากเกินไป และมีการเสียโปรตีน
เกี่ยวของกับการแข็งตัวของเลือด และเกร็ดเลือดขณะผานแกนผงถานเคลือบ 
 
ตารางที่ 1 ยาที่สามารถเรงการกําจัดออกดวย hemodialysis และ hemoperfusion 

Hemodialysis  Hemoperfusion 
Bromide 
Ethylene glycol 
Ethanol/ Isopropanol 
Lithium 
Methanol 
Phenobarbital 
 
Salicylates 

 
 
 
 
 
Phenobarbital 
Phenytoin 
Salicylates 

Theophylline 
Valproic acid 

Theophylline 
Valproic acid 
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 2.6 การลางไตทางชองทอง (peritoneal dialysis) 
เปนวิธีการที่ไมเปนที่นยิมสําหรับการรักษาภาวะเปนพิษในปจจุบนัแมวาจะเปน

วิธีที่ทําไดงายและอันตรายนอยกวา แตมีประสิทธิภาพในการกําจัดยาเพยีง 10-15% 
เทานั้น จะเลือกรักษาดวยวิธีนี้เมื่อไมสามารถทํา hemodialysis หรือ hemoperfusion ได
เทานั้น 

2.7 การเปล่ียนถายโลหิต (exchange transfusion) 
เปนอีกวิธีการหนึ่งที่ไมเปนที่นิยมสําหรับการรักษาภาวะเปนพษิในปจจุบัน แม

ในอดีตไดมีการลองใชในภาวะเปนพิษจากสารหลายชนิด เชน ภาวะเปนพษิจากการ
รับประทานเหล็กหรือควินินเกินขนาด ในปจจุบันการเปลี่ยนถายโลหิตมีที่ใชในกรณี
ของ methemoglobinemia ที่รุนแรงเทานั้น 
 
3. ANTIDOTES 

ในภาวะที่เปนพิษ ถาแพทยมียาตานการออกฤทธิ์ของสารพิษนั้นได จะชวยให
ผูปวยฟนจากภาวะเปนพิษไดเร็วขึ้น ในทางปฏิบัติพบวามีสารเพียงไมกี่ตัวเทานั้นที่มียา
ตานพิษทีจ่ําเพาะ (ตารางที่ 2) ซ่ึงสามารถแยกยาตานพิษออกเปนกลุมดังนี้ 
 3.1 ยาตานฤทธิ์ท่ีจําเพาะ เปนสารที่ออกฤทธิ์โดยการตานฤทธิ์กับสารพิษ
โดยตรง โดยการแยงจับกับ receptor ของสารพิษโดยตรง เชน naloxone และ flumazenil 
แขงกับยากลุม opiates และ benzodiazepines จับกับ receptors จําเพาะ  ทําใหสารพิษไม
สามารถออกฤทธิ์ได  กรณีสารประเภท organophosphates ยา pralidoxime (2-PAM) จะ
เรงการแยกตัวของ organophosphate กับ acetylcholinesterase ทําให acetylcholine- 
esterase สามารถกลับมาทําหนาที่ทําลาย acetylcholine ไดตามปกต ิ

3.2 ยาตานตามสรรีะการออกฤทธ์ิ ยากลุมนี้เปนยาที่แพทยเลือกใชเพื่อตานผล
ของการออกฤทธิ์ของสารพิษ เชน การใช atropine แกฤทธิ์ muscarinic cholinergic ของ 
organophosphate การใช benztropine (Cogentin®) หรือ diphenhydramine (Benadryl®) 
แกอาการ dystonia ที่เกิดจากยากลุม neuroleptics 
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ยาใน 2 กลุมแรกไมมีผลใหมีการกําจดัสารพิษเพิ่มขึ้น เพียงแตขัดขวางไมให
สารพิษออกฤทธิ์ได ถายาตานพิษมีคาครึ่งชีวิตสั้นกวาสารพิษ อาการเปนพิษจะกลับเปน
ซํ้าไดอีกหลังจากที่ยาตานพิษถูกกําจัดออกจากรางกาย ตัวอยางที่พบไดบอยคือการให 
naloxone ในผูปวยที่ไดรับ heroin หรือ methadone เกินขนาด ผูปวยจะดีขึ้นอยางรวดเร็ว
หลังไดรับ naloxone แตกลับมีอาการขึ้นใหมในระยะตอมาไดอีกครั้ง 

3.3 ยาตานโดยดึงสารพิษออกจากจุดท่ีออกฤทธิ์ cyanide ออกฤทธิ์โดยจับกับ 
ferric ion ของ cytochromes ใน mitochondria ทําใหขบวนการ electron transport เสยี  
เมื่อให sodium nitrite, ferrous ion ใน hemoglobin ถูกเปลี่ยนเปน ferric ion เพื่อแยง 
cyanide ออกจาก cytochrome ทําให electron transport กลับมาทํางานไดตามปกต ิ

แนวความคิดคลายกันนี้ไดรับการพัฒนาเปนการใช antibody ที่จําเพาะกับ
สารพิษแตละตัวในการดึงสารพิษออกจากอวัยวะที่ถูกกระทบ  ตวัอยางในปจจบุันที่เร่ิม
มีใชแลวคือ Fab fragments ของ antibodies ตอยา digitalis โดย Fab จับกับ digitalis ซ่ึง
อยูที่ receptor ในกลามเนื้อหัวใจเกดิสารประกอบ Fab-digitalis สวนสารประกอบ Fab-
digitalis จะถูกขับออกทางไตตามปกติตอไป 

3.4 ยาตานฤทธิ์โดยเรงการกําจัดยา ยากลุมนี้ไดแก Dimercaprol (BAL), 
calcium disodium edetate (EDTA) และ D-penicillamine ซ่ึงชวยในการกําจัดตะกัว่และ
สารหนูออกจากรางกาย  deferoxamine สําหรับภาวะเปนพิษเหล็ก  และ prussian blue 
สําหรับผูปวยเปนพิษจากแธลเลี่ยม สารกลุมนี้ความจริงแลวไมมีฤทธิ์ในการตานฤทธิ์
ของสารพิษโดยตรง แตมีความจําเพาะในการจับกับสารพิษแตละชนิด แลวเรงใหมีการ
ขับออกทางไต หรือระบบทางเดินอาหารตอไป 

ประโยชนที่ไดจากยาตานพษิ คือ ลดความรุนแรงและภาวะแทรกซอนที่เกิดจาก
สารพิษนั้น หรือลดปริมาณสารพิษที่จะออกฤทธิ์ที่อวัยวะเปาหมาย ตลอดจนเพิม่การ
กําจัดสารพิษออกจากรางกาย ขณะเดยีวกันยาตานพษิเองอาจจะมผีลขางเคียงที่เปน
อันตรายตอผูปวย เชน sodium nitrites ที่ใชรักษาผูปวยที่ไดรับพษิจากไซยาไนด ถาให
ในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะทําใหมีปริมาณของ methemoglobin ที่สูงจนเปนอนัตราย
ตอผูปวยได การพิจารณาใหยาตานพิษจงึจะตองพิจารณาผลที่จะไดรับเทียบกับ
ผลขางเคียงที่เกิดขึ้น ขนาดยาที่ใหควรจะตองทําความเขาใจวาใหยาตานพิษดวย
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จุดประสงคอะไร ในกรณียาตานพิษ 2 กลุมแรก ขนาดที่ใชพิจารณาโดยดูอาการหรือ
อาการแสดงการตอบสนองตอยาเปนหลัก ขนาดที่เหมาะสมคือ ขนาดยาที่ตานฤทธิ์ของ
สารพิษไดหมดโดยที่ไมมีผลขางเคียง  สําหรับใน 2 กลุมหลังขนาดยาที่ใหมักจะมีขนาด
และวิธีใชยาแนะนําไว หลังจากใหยาตานพิษแพทยควรจะตองติดตามอาการผูปวยตอไป
จนกวาผูปวยจะหายจากภาวะพิษโดยสมบรูณ  
 
ตารางที่ 2  ตัวอยางยาตานพษิและกลไกการออกฤทธิ์ 
ยาตานพิษ สารพิษ กลไกการออกฤทธิ์ 
Acetylcysteine 
Atropine 
 
Benztropine 
 
Botulinum 

antitoxins 
Deferoxamine 
EDTA 
 
 
 
 
 
Ethanol 
 
 
 

Paracetamol 
Organophosphate 
Carbamate 
Phenothiazine 
 
Botulinum toxins 
 
Iron 
Lead 
Cadmium 
Manganese 
Iron 
Copper 
Zinc 
Methanol 
Ethylene glycol 
 
 

เสริม glutathione ในการกําจัด toxic metabolite 
Competitive inhibitors ที่ cholinergic  
 muscarinic  receptors 
Antimuscarinic effects ตอ drugs induced 
 parkinsonism 
Bind and inactivate freely circulating 
 botulinum toxins 
Chelating agent 
Chelating agent 
 
 
 
 
 
Competitive substrate ของ alcohol 
 dehydrogenase  ปองกันการเกิด toxic 
 metabolites 
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Flumazenil 
 
Folinic acid 
Methylene blue 
 
Naloxone 
Nitrite 
Penicillamine 
 
 
Pralidoxime  
 (2-PAM) 
Pyridoxine  
 (Vit B6) 
Snake 
 antivenoms 
Sodium 
 thiosulfate 
Vitamin K1 
(Phytonadione) 

Benzodiazepine 
 
Methotrexate 
Methemoglobin 
 
Opiates 
Cyanide 
Lead 
Mercury 
Copper 
Organophosphate 
 
Isoniazid 
 
Snake venoms 
 
Cyanide 
 
Warfarin 
Long-acting 
 anticoagulant 

Competitive inhibitors and GABA receptor 
 modulation 
Bypass folic acid metabolism 
Coenzyme for methemoglobin reductase  
 (diaphorase II) 
Competitive inhibitor 
Induced methemoglobin 
Chelating agent 
 
 
Reactivate phosphorylated acetylcholinesterase 
 
Pyridoxine supplement 
 
Bind and inactivate freely circulating 
 snake venoms 
Donate sulfur for cyanomethemoglobin to form
 thiocyanate 
Co-factor for coagulation factors II, VII, IX, X 
 synthesis 

 
4. PREVENTION 

เมื่อรักษาผูปวยจนปลอดภัยจากภาวะเปนพิษแลว ส่ิงสําคัญที่แพทยควรพิจารณา
ถึงคือ สาเหตุของการไดรับสารพิษ  ทั้งนีเ้พื่อหาวิธีปองกันไมใหผูปวยตองเกดิภาวะเปน
พิษซ้ําขึ้นอีก  ผูปวยทีไ่ดรับสารพิษจากการทํางานควรไดรับการแนะนําเพื่อปรับปรุง
ลักษณะการทาํงานใหมีความปลอดภัยมากขึ้น  สําหรับผูปวยที่รับประทานสารพิษเอง
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โดยตั้งใจ พบวา ผูปวยสวนใหญมักไมมีความตองการจะทําลายชวีติจริง การประเมิน
และรักษาทางจิตเวชจะมีบทบาทสําคัญมากในการปองกนัไมใหผูปวยเหลานี้กลับมาทํา
รายตัวเองอกี 

 
ในการดแูลรักษาผูปวยทีไ่ดรับสารพิษ แนวทางการรักษาควรเปนไปตาม

ขั้นตอนดังกลาว การจะเลือกใชวิธีใดในแตละขั้นตอนขึน้อยูกับ ชนิดของสารพิษ เวลาที่
ผูปวยมาพบแพทย และความเหมาะสมทีเ่ปนไปไดในแตละสถานการณใหไดประสิทธิ- 
ภาพสูงสุดและมีผลขางเคียงจากการรักษานอยที่สุด  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูปวยเปน
สําคัญ     

อยางไรก็ตาม ปญหาสําคัญปญหาหนึ่งที่มกัประสบอยูเสมอในการรักษาผูปวยที่
ไดรับสารพิษคือ การขาดขอมูลเกี่ยวกับสารที่ผูปวยไดรับเขาไป ทั้งในแงลักษณะอาการ 
การเกิดพษิและการรักษา   ซ่ึงขอมูลเกี่ยวกับสารพิษตางๆเหลานี้นับวนัจะมีมากขึ้นเรื่อย   
เพื่อแกไขปญหาดังกลาว ศูนยพิษวิทยา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี จึงถูก
จัดตั้งขึ้นโดยเปดตลอด 24 ช่ัวโมง ใหบริการทางการแพทยดานพิษวทิยาและเภสัชวิทยา  
ใหคําปรึกษาในการวนิิจฉัยและรักษาภาวะเปนพิษ  ขอมูลเกี่ยวกับการใชยา การเกิด
ปฏิกริยาตอกนัของยาและอาการขางเคียง นอกจากนี้ยังรับโอนยายผูปวยหนักเพื่อใหการ
รักษาตอหรือใหยาตานพิษ      สามารถติดตอศูนยพิษวทิยาทั้งทางโทรศัพท  โทรสาร 
จดหมาย e-mail  หรือติดตอดวยตนเอง ไดที่ 

ศูนยพษิวิทยา  อาคารวิจัยและสวัสดิการ ช้ัน 1   
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
ถนนพระราม 6 ราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท: 1367 

(02)201-1083, 354-7272 
โทรสาร:  (02)201-1084 
Email:   poisrequest@hotmail.com 
Website:  www.ra.mahidol.ac.th/poisoncenter/ 
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