ข้อมูลยาต้านพิษ
Antidote information
1.

Activated charcoal

12.

Flumazenil

2.

Atropine

13.

Ipecac syrup

3.

BAL (Dimercaprol)

14.

Leucovorin calcium (Folinic acid)

4.

Bromocriptine

15.

Methylene blue

5.

Benztropine

16.

N-acetylcysteine (NAC)

6.

Dantrolene

17.

Naloxone

7.

Deferoxamine

18.

Nitrite, sodium และ amyl

8.

Digoxin-specific antibodies (Fab

19.

Penicillamine

fragment)

20.

Physostigmine

9.

DMSA (Succimer)

21.

Pralidoxime (2-PAM)

10.

EDTA, Calcium (Calcium disodium

22.

Pyridoxine (Vitamin B6)

edetate)

23.

Sodium thiosulfate

11.

Ethanol (ethyl alcohol)

เรียบเรียงโดย ฝ่ายเภสัชสนเทศ โรงพยาบาลบางละมุง ชลบุรี

2

Antidote (ยาต้านพิษ)
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Antidote (ยาต้านพิษ)

Activated charcoal
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ข้อบ่งใช้

 ใช้ประโยชน์จากลักษณะที่เป็นผงๆ มีพื้นที่ผิวมากในการดูดซับสารพิษหรือยา ยาที่
แตกตัวเป็นประจุ หรือสารโมเลกุลเล็กเช่น alcohol จะถูกดูดซับได้ไม่ดี การให้ผง
ถ่านซ้้าๆ กันหลายครั้ง จะเพิ่มการขับถ่ายยาที่มี enterohepatic recirculation
เช่น digitoxin หรือยาที่มีการซึมกลับสู่ทางเดินอาหารใหม่ เช่น phenobarbital
หรือ theophylline
1. ยับยั้ง หรือลดการดูดซึมยาหรือสารพิษที่ผู้ป่วยรับประทานเข้าไป โดยให้หลังจาก
ผ่านการล้างท้อง หรือ การท้าให้อาเจียนด้วย ipecac syrup
2. ให้ผงถ่านซ้้าๆ เพื่อเพิ่มการขับถ่ายยาหรือสารพิษออกจากร่างกาย ในกรณีที่เป็นพิษ
จากยาหรือสารพิษ

ข้อห้ามใช้

1. มีการอุดกั้นในทางเดินอาหาร
2. รับประทานสารพิษที่เป็นกรด หรือด่าง ผงถ่านท้าให้การส่องกล้องดูทางเดินอาหาร
เป็นไปด้วยความล้าบาก

ขนาดและวิธีใช้

1. ขนาดยาครั้งแรก 1 g/kg ให้รับประทานหรือให้ทางสายยาง หรือให้ 10 เท่าของ
น้้าหนักของสารพิษที่ได้รับ
2. Repeated dose 15-20 g ทุก 4-8 ชั่วโมง ให้รับประทานหรือให้ทางสายยาง ให้
ยาถ่ายในขนาดต่้าๆ ทุก 2-3 ครั้งของการให้ผงถ่าน

อาการไม่พึงประสงค์
ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

ท้องผูก ป้องกันได้โดยให้ร่วมกับยาถ่าย ท้องอืด ท้องเสีย เนื่องจากได้รับยาถ่าย ท้าให้เกิด
การขาดน้้าและ hypernatremia มีการอุดตันของล้าไส้
1. ขัดขวางการดูดซึมยาต้านพิษชนิดอื่น เช่น N-acetylcysteine
2. ฤทธิ์ในการดูดซึมของผงถ่านจะลดลง เมื่อให้ร่วมกับอาหารประเภทนม ไอศกรีม
หรือน้้าเชื่อม

รูปแบบของยา

ผงสีด้า
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Antidote (ยาต้านพิษ)

Atropine
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ข้อบ่งใช้

 เป็นยาต้านฤทธิ์การท้างานของระบบประสาท parasympathetic โดยเป็น
competitive inhibitor ของ acetylcholine มีผลยับยั้งฤทธิ์ของ acetylcholine
ที่ muscarinic receptor ลดการหลัง่ น้้าลาย น้้าเมือก สารคัดหลั่งในหลอดลม
ต้านการหดเกร็งของหลอดลม ลดการเคลื่อนไหวของล้าไส้
1. ต้านพิษของสารฆ่าแมลงกลุ่ม organophosphates และ carbamates ที่เกิดจาก
การกระตุ้น muscarinic receptor
2. ต้านฤทธิ์ยาที่ท้าให้การเต้นของหัวใจช้าลง ได้แก่ digitalis หรือ beta blockers
3. ต้านฤทธิ์สารที่เป็น cholinergic เช่น เห็ดบางชนิด

ข้อห้ามใช้

1. ต้อหิน เนื่องจาก atropine จะเพิ่มความดันในลูกตา
2. ผู้ปว่ ยความดันโลหิตสูงท้าให้หัวใจเต้นเร็ว และมีภาวะหัวใจล้มเหลว
3. มีการอุดกั้นในทางเดินปัสสาวะจากการเกร็งตัวของ urinary sphincter

ขนาดและวิธีใช้

1. กรณีภาวะเป็นพิษจากสารยาฆ่าแมลงกลุ่ม organophosphates และ carbamates
ผู้ใหญ่ 1-5 mg ทางเส้นเลือดด้า เด็ก 0.05 mg/kg ทางเส้นเลือดด้า ให้ซ้าทุก 5
ถึง 10 นาที จนเห็นฤทธิ์ atropine ชัดเจน ได้แก่ ปากแห้ง คอแห้ง หัวใจเต้นเร็ว
ในรายที่ภาวะเป็นพิษรุนแรงอาจต้องใช้ atropine จ้านวนหลายกรัมในการแก้พิษ
2. กรณีหัวใจเต้นช้าจากยาประเภทอื่น ผู้ใหญ่ 0.5-1 mg ทางเส้นเลือดด้า เด็ก 0.010.05 mg/kg โดย ไม่เกิน 0.5 mg ทาง เส้นเลือดด้า ให้ซ้าได้ตามความจ้าเป็น
การให้เกิน 3 mg ถ้ายังไม่เห็นผลจากการรักษาควรหยุดให้ ยกเว้นในกรณีหวั ใจเต้น
ช้าจากยา organophosphates สามารถให้ในขนาดสูงกว่านี้

อาการไม่พึงประสงค์

1. ปากแห้ง ตาพร่า รูม่านตาขยาย เพิ่มความดันในลูกตา ปัสสาวะไม่ออก ท้องผูก ท้า
ให้ angina pectoris เลวลง
2. ในผู้ใหญ่ที่ได้รับ atropine น้อยกว่า 0.5 mg ทางเส้นเลือดด้าอย่างช้าๆ อาจท้าให้
หัวใจเต้นช้า

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

1. ฤทธิ์ atropine จะปรากฎเร็วขึ้น เมื่อให้ร่วมกับ pralidoxime (2-PAM) ในผู้ป่วย
ภาวะเป็นพิษจาก organophosphates
2. เสริมฤทธิ์ยาต้าน muscarinic และยาต้าน histamine อื่นๆ

รูปแบบของยา

Atropine sulphate 0.6 mg/ml (1 ml/ampule)
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Antidote (ยาต้านพิษ)

BAL (Dimercaprol)
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ข้อบ่งใช้

 เป็นสารพวก chelating agent ใช้รักษาภาวะเป็นพิษจากโลหะหนัก ได้แก่ สารหนู
(arsenic) ปรอท (mercury) และทอง (gold) โดยการใช้ sulfhydryl group จับ
กับโลหะหนักเกิดเป็นสารประกอบที่ถูกก้าจัดออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้น
dimercaprol จะมีประสิทธิภาพดีมาก ถ้าให้หลังจากผู้ป่วยได้รับโลหะหนักไม่นาน
นัก เพราะจะสามารถป้องกันไม่ให้โลหะหนักไปจับ sulfhydryl group ของเอ็นไซม์
ในร่างกาย
1. ภาวะเป็นพิษจาก arsenic
2. ภาวะเป็นพิษจากสารปรอท จะให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการปัองกันไตถูกท้าลาย ถ้า
ให้หลังผู้ปว่ ยได้รับสารปรอทไปแล้วไม่เกิน 2 ชั่วโมง แต่จะไม่สามารถรักษาระบบ
ประสาทที่ถูกท้าลายไปจากการได้รับสารปรอทเรื้อรัง
3. ภาวะเป็นพิษจากสารตะกั่ว ส้าหรับผู้ป่วยมีภาวะ acute lead encephalopathy
หรือไตวาย
4. ภาวะเป็นพิษจากทอง (gold)

ข้อห้ามใช้

1. ภาวะเป็นพิษจากเหล็ก (iron) และ cadmium เนื่องจากสารประกอบที่เกิดจาก
BAL กับเหล็กหรือ cadmium จะมีความเป็นพิษมากขึ้น
2. ผู้ที่มีภาวะพร่องเอ็นไซม์ G6PD เนื่องจากท้าให้เกิดเม็ดเลือดแตก
3. มีการท้างานของตับผิดปกติ ยกเว้นที่ภาวะดีซ่านเป็นผลมาจาก arsenic
4. มีการท้างานของไตผิดปกติ
5. ตั้งครรภ์

ขนาดและวิธใี ช้

1. ภาวะเป็นพิษจาก arsenic, gold และ mercury ให้ BAL 3 mg/kg ฉีดเข้ากล้าม
ลึกๆ ทุก 4 ชั่วโมง 2 วัน ต่อด้วย 3 mg/kg ทุก 12 ชั่วโมง และอีก 7-10 วัน
จนกว่าจะดีขึ้น
2. ภาวะเป็นพิษจากสารตะกั่ว
ก. ผู้ใหญ่ที่มีอาการ acute encephalopathy หรือค่าตะกั่วในเลือดมากกว่า 100
mcg/dl ให้ BAL 4-5 mg/kg ฉีดเข้ากล้ามลึกๆ ทุก 4 ชั่วโมง 5 วัน
ข. ในเด็กมีอาการจากตะกั่วเป็นพิษ แต่ไม่มี acute encephalopathy หรือค่าตะกั่ว
ในเลือดมากกว่า 70 mcg/dl ให้ BAL 3 mg/kg ฉีดเข้ากล้ามลึกๆ ทุก 4 ชั่วโมง
5 วัน อาจหยุดยาหลังจาก 3 วันถ้าค่าตะกั่วในเลือดต่้ากว่า 50 mcg/dl

6

Antidote (ยาต้านพิษ)

อาการไม่พึงประสงค์

1. เกิดอาการอักเสบ และเจ็บปวดมากบริเวณที่ฉีดยา
2. ต้องระวังการใช้ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เนื่องจากอาจเกิดความดันโลหิตสูงมาก
ซึ่งเกิดขึ้นได้ภายใน 15-30 นาที หลังได้รับยา
3. เป็นพิษต่อไต ต้องท้าให้ปัสสาวะเป็นด่าง เพราะในสภาพที่ปัสสาวะเป็นกรด
สารประกอบระหว่าง BAL กับโลหะหนักจะแยกตัวออกจากกัน โลหะหนักที่
ปลดปล่อยออกมาจะท้าอันตรายต่อเซลล์ของไต
4. คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ น้้าตา น้้ามูก น้้าลายไหล เป็นลมพิษ ปวดกล้ามเนื้อ ไม่
มีแรง ปัสสาวะล้าบาก ไข้ โดยเฉพาะในเด็กกดระบบประสาทส่วนกลาง และชัก

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

1. จับกับ iron, cadmium, selenium เกิดเป็นสารประกอบที่เป็นพิษ ควรหลีกเลี่ยง
การใช้ร่วมกับธาตุเหล็กในการรักษา
2. ยับยั้งฤทธิ์ของยาทองในการรักษาโรคข้ออักเสบจาก rheumatoid arthritis
3. รบกวนการเก็บ iodine ในต่อมไธรอยด์

รูปแบบของยา

BAL 50 mg/ml (2 ml/amp) สารละลายส้าหรับฉีด วิธีการใช้ฉีดเข้ากล้ามเท่านั้น ห้ามฉีด
ทางหลอดเลือดด้า เพราะเป็นยาที่ผสมใน oil
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Antidote (ยาต้านพิษ)

Bromocriptine
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ข้อบ่งใช้

ข้อห้ามใช้

ขนาดและวิธีใช้
อาการไม่พึงประสงค์

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

รูปแบบของยา

 เป็นสารพวก ergot alkaloid ซึ่งเป็น dopamine agonist ยานี้จะกระตุ้น
hypothalamic dopaminergic receptors มีผลให้ลดการหลั่ง prolactin จาก
anterior pituitary และลดการสร้าง growth hormone
1. prolactinoma หรือ hyperprolactinaemia เพื่อยับยั้งการหลั่ง prolactin
2. ใน acromegaly ลดการสร้าง growth hormone
3. parkinsonism ยาจะมี direct action ที่ dopaminergic receptors ใน
substantia nigra
4. Neuroleptic Malignant Syndrome เนื่องจากเป็น dopamine agonist
1. ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ ergot alkaloid เช่น ergotamine
2. ระวังในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง, toxemia of pregnancy, peptic ulcer,
โรคหัวใจหรือหลอดเลือด
ทางปากเริ่มให้ Bromocriptine 2.5 mg วันละ 2 ครั้ง พร้อมอาหาร หลังจากนั้นค่อยๆ
เพิ่ม dose จนกว่าอาการไข้ หรือ rigidity จะดีขึ้น ขนาดสูงสุดไม่ควรเกิน 60 mg ต่อวัน
1. คลื่นไส้ เป็นอาการที่พบมากเมื่อเริ่มให้ยานี้
2. เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ปากแห้ง เซื่องซึม บางรายอาจมี orthostatic
hypotension, หรือเป็นลมหน้ามืด
3. ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีตาพร่ามัว ปวดศีรษะอย่างรุนแรง คลื่นไส้และอาเจียน
มาก มี chest pain หัวใจเต้นเร็ว หายใจตื้น (shortness breath)
1. เสริมฤทธิ์กับยาต้าน muscarinic อื่นๆ
2. ลดการเคลื่อนไหวของล้าไส้ และทางเดินอาหาร ท้าให้การดูดซึมยาอื่นช้า หรือลด
น้อยลง
Bromocriptine mesylate (parlodel) เม็ด 2.5 mg ส้าหรับรับประทาน
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Antidote (ยาต้านพิษ)

Benztropine
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ข้อบ่งใช้
ข้อห้ามใช้

ขนาดและวิธีใช้

อาการไม่พึงประสงค์
ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

รูปแบบของยา

 เป็นยา antimuscarinic receptor คล้ายกับ atropine ใช้รักษาภาวะ
parkinsonism ที่เกิดจากการใช้ยาทางจิตเวช เช่น phenothiazine
รักษาอาการเคลื่อนไหวผิดปกติ (extrapyramidal symptoms) จากการใช้ยาทางจิตเวช
1. ต้อหิน
2. มีการอุดตันในทางเดินปัสสาวะ
3. Myasthenia gravis
4. Tardive dyskinsia
1. 1-2 mg ทางเส้นเลือดด้า (เด็กอายุมากกว่า 3 ปี ให้ 0.02 mg/kg แต่ไม่เกิน 1
mg)
2. 1-2 mg ทางปาก ทุก 12 ชั่วโมง เด็กอายุมากกว่า 3 ปี ให้ 0.02 mg/kg แต่ไม่
เกิน 1 mg เพื่อป้องกันการเป็นซ้้า
ง่วงซึม ตาพร่า หัวใจเต้นเร็ว ปัสสาวะไม่ออก ปากแห้ง
1. เสริมฤทธิ์กับยาต้าน muscarinic อื่นๆ
2. ลดการเคลื่อนไหวของล้าไส้ และทางเดินอาหาร ท้าให้การดูดซึมยาอื่นช้า หรือลด
น้อยลง

1. Benztropine mesylate (Cogentin) 0.5, 1, 2 mg เม็ดส้าหรับรับประทาน
2. Benztropine mesylate (Cogentin) 2 mg/2 ml สารละลายส้าหรับฉีด
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Dantrolene
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ข้อบ่งใช้

ข้อห้ามใช้
ขนาดและวิธีใช้

 ท้าให้กล้ามเนื้อคลายตัวโดยการยับยั้งการปล่อย calcium จาก sarcoplasmic
reticulum เป็นผลให้ลดความสามารถในการหดตัวของกล้ามเนื้อ
1. Malignant hyperthermia ซึ่งเป็นปฎิกริยาจากการดมยาสลบ
2. ควบคุมภาวะ hyperthermia และ rhabdomyolysis ต้องมีการสังเกตอาการ
อย่างใกล้ชิด
ระวังการใช้ในผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีการหายใจผิดปกติ ต้องมีการสังเกตอาการอย่าง
ใกล้ชิด
ผสมโดยใช้ 1 vial มียาเป็นผง 20 mg ผสมกับน้้ากลั่น 60 ml ห้ามใช้น้าปริมาณน้อยกว่านี้
หรือใช้สารละลายอื่นผสมอีก เพราะจะท้าให้ยาตกตะกอน
1. ทางเส้นเลือด 1-2 mg/kg IV ให้ซ้าได้ทุก 5-10 นาทีโดย ไม่เกิน 10 mg/kg
ปกติจะเห็นผล เมื่อให้ยาไปแล้ว 2-5 mg/kg
2. ทางปาก ให้เพื่อป้องกันการเกิดภาวะ hyperthermia ซ้้า 1-2 mg/kg โดยไม่เกิน
100 mg 4 ครั้งต่อวัน นาน 2-3 วัน

อาการไม่พึงประสงค์

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น
รูปแบบของยา

1. กล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งถ้ามีภาวะการหายใจถูกกดอยู่ก่อนแล้ว จะท้าให้อาการเลวลง
2. ท้องเสีย ง่วงซึม
3. ตับอักเสบ อาจรุนแรงถึงตายได้ มักพบในการใช้ยาในระยะยาว
เสริมฤทธิ์ยาที่มีผลกดการท้างานของระบบประสาทส่วนกลาง ท้าให้เกิดอาการง่วงซึม หรือ
หลับได้
1. Dantrolene sodium (Dantrium) 20 mg/vial เป็นผงส้าหรับผสมเป็น
สารละลายส้าหรับฉีด
2. Dantrolene sodium 25, 50, 100 mg capsule
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Deferoxamine
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ข้อบ่งใช้
ข้อห้ามใช้

 จับกับเหล็ก (iron chelating agent) โดยจับกับ free iron หรือเหล็กที่จับกับ
โปรตีนอย่างหลวมๆ ส่วนเหล็กที่เป็นส่วนประกอบอยู่ใน heme หรือ
cytochrome จะไม่ถูกดึงออกมา deferoxamine จับกับเหล็กจะได้สารประกอบที่
ละลายน้้าถูกขับออกทางไต ซึ่งจะท้าให้ปัสสาวะเป็นสีชมพูอมส้ม
ภาวะเป็นพิษจากเหล็กแบบเฉียบพลัน (acute iron intoxication) โดยวัดระดับเหล็กในเลือด
ได้มากกว่า 450-500 ug/dl หรือแสดงอาการของภาวะเป็นพิษจากเหล็ก
1. ในผู้ป่วยแพ้ต่อยา deferoxamine
2. ยังไม่มีการศึกษาผลของยานี้ในผู้ป่วยตั้งครรภ์ ถ้าจ้าเป็นต้องใช้ในคนตั้งครรภ์ ควรใช้
ในกรณีที่เกิดภาวะเหล็กเป็นพิษอย่างรุนแรงเท่านั้น

ขนาดและวิธีใช้

1. ทางเส้นเลือดด้า เด็กและผู้ใหญ่ ตามปกติไม่เกิน 15 mg/kg/hr แต่ในภาวะเป็น
พิษอย่างรุนแรงให้ได้สูงถึง 40-50 mg/kg/hr ปริมาณรวมใน 1 วันต้องไม่เกิน 6
g ให้หยุดยาเมื่อปัสสาวะที่เห็นเป็นสีชมพูหายไป หรือระดับเหล็กในเลือดลดต่้ากว่า
350 ug/dl หรืออาการเป็นพิษหมดไป
2. ไม่แนะน้าให้ให้โดยวิธีรับประทาน หรือฉีดเข้ากล้าม

อาการไม่พึงประสงค์

1. ความดันต่้า หรือเกิดปฏิกริยาแพ้ยา ในกรณีที่ฉีดเข้าเส้นเลือดด้าอย่างรวดเร็ว
หลีกเลี่ยงโดยการฉีดเข้าเส้นเลือดด้วยอัตรา 15 mg/kg/hr
2. อาการเจ็บปวดเฉพาะที่บริเวณที่ฉีดยาในระหว่างหรือหลังการฉีดยาเข้ากล้าม การฉีด
เข้ากล้ามในปริมาณมากจะท้าให้เกิดภาวะความดันต่้า
3. ในผู้ป่วยไตวาย จะมีการสะสมของสารประกอบระหว่าง deferoxamine กับเหล็กใน
ร่างกายจึงควรพิจารณาท้า hemodialysis ร่วมด้วยเพื่อก้าจัดสารตัวนี้ออกจาก
ร่างกาย

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น
รูปแบบของยา

ยังไม่พบ
Deferoxamine mesylate (Desferal) 500 mg/vial เป็นผงส้าหรับผสมเป็นสารละลาย
ส้าหรับฉีดเข้าเส้น วิธีผสม 1 vial ผสมใน sterile water 2 ml ให้ยาละลายหมดจะได้
สารละลายเข้มข้น 250 mg/ml แล้วจึงน้าสารละลายนี้ไปผสม IV fluid อื่นๆ drip ให้ทาง
เส้นเลือดด้า
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Digoxin - specific antibodies (Fab fragment)
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ข้อบ่งใช้
ข้อห้ามใช้

 เป็นส่วนของ Fab fragment ของ antibody ต่อยา digoxin สร้างจากการกระตุ้น
ภูมิต้านทานที่เฉพาะเจาะจงต่อ digoxin ในแกะ ซึ่งภูมิต้านทานที่สร้างขึ้นนี้
สามารถจับกับ digoxin, digitoxin และ cardiac glycosides ตัวอื่นได้ Fab
fragment ใช้รักษาภาวะเป็นพิษจากยา digoxin โดยจะจับกับ cardiac
glycosides แล้วท้าให้หมดฤทธิ์ จากนั้นสารประกอบที่เกิดขึ้นใหม่จะถูกขับออกทาง
ไตโดยมี half-life ประมาณ 16-20 ชั่วโมง อาการพิษจากยา digoxin ในผู้ป่วยจะ
เริ่มดีขึ้นหลังจากได้ Fab ไปแล้วประมาณ 30-60 นาที และจะหายโดยสิ้นเชิง
ภายใน 3 ชั่วโมง
ใช้ในภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง หรือ potassium ในเลือดสูง เนื่องจากพิษของยา
cardiac glycosides
1. ระวังการใช้ในผู้ป่วยมีประวัติแพ้ต่อ serum ทีท่ ้ามาจากแกะ หรือมีประวัติแพ้ Fab
fragment มาก่อน
2. ยังไม่มีการศึกษาการใช้ในคนตั้งครรภ์

ขนาดและวิธีใช้

1. vial (40 mg) ของ Fab จับกับ digoxin ได้ 0.6 mg
2. การค้านวณ dose ของ Fab ขึ้นกับปริมาณ digitalis ที่สะสมอยู่ในร่างกาย

อาการไม่พึงประสงค์

1. ปฏิกริยาการแพ้แบบ serum sickness
2. ภาวะ potassium ในเลือดต่้า เนื่องจากมี potassium เข้าเซลล์ หลังจากให้ยา 1-5
ชั่วโมงแรก
3. ในผู้ป่วยที่การท้างานของไตผิดปกติ การขับสารประกอบ Fab fragment กับ
digoxin จะถูกขับออกได้น้อยลง ท้าให้มีการปลดปล่อย digoxin ออกมาใหม่ใน
เวลาต่อมา
4. ผลจากการต้านฤทธิ์ของ digoxin ท้าให้แรงบีบตัวของหัวใจลดลง อาจท้าให้เกิด
ภาวะหัวใจล้มเหลว หรือเกิด atrial fibrillation

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

1. จับกับ cardiac glycosides อื่นๆได้อีก ท้าให้ไม่สามารถให้ยาในกลุ่มนี้ได้ หลังจาก
ใช้ Fab fragment ใน 2-3 วันแรก
2. Fab fragment จับกับ antibody ท้าให้ยาคั่งในเลือด การวัดระดับยาด้วย
immunoassay จะพบว่าระดับ digoxin ที่วัดสูงกว่าความเป็นจริง

รูปแบบของยา

Digibind 40 mg/vial เป็นผงส้าหรับผสมเป็นสารละลายส้าหรับฉีด
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Calcium disodium adetate (CaEDTA)
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ข้อบ่งใช้

 Calcium EDTA ออกฤทธิ์โดยการจับกับธาตุโลหะที่มีประจุ เช่น ตะกั่ว, zinc,
cadmium, manganese, เหล็ก และ copper แต่จะจับได้ดีที่สุดกับตะกั่ว โดยดึงมา
จากตะกั่วที่สะสมอยู่ในกระดูก และถูกขับออกทางไต
1. ใช้รักษาภาวะเป็นพิษจากตะกั่ว ทั้งแบบเฉียบพลัน และแบบเรื้อรัง ถ้ามีอาการทาง
สมอง (encephalopathy) หรือภาวะ ไตวาย ควรให้ BAL (Dimercaprol) ร่วมด้วย
2. ใช้รักษาภาวะเป็นพิษจาก manganese, zinc, chromium, nickel

ข้อห้ามใช้

1. ปัสสาวะไม่ออก (anuria) หรือมีอาการผิดปกติของการ ท้างานของไตเพราะจะท้าให้
CaEDTA มีการสะสม และเกิดเป็นพิษต่อไต
2. ยังไม่มีการศึกษาในคนตั้งครรภ์

ขนาดและวิธีใช้

1. ภาวะตะกั่วเป็นพิษ (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่)
a. ระดับตะกั่วในเลือดมากกว่า 100 mcg/dl และมี lead encephalopathy
ให้ CaEDTA 1,500 mg/m2/day (ประมาณ 30 mg/kg) แบ่งให้ 6 ครั้ง
ทุก 4 ชั่วโมง ฉีดเข้ากล้ามลึกๆ หรือให้ทางเส้นเลือดด้าช้าๆ โดยท้าให้เจือจาง
2-4 mg/dl ในน้้าเกลือเป็นเวลา 5 วัน ผู้ป่วยที่มีภาวะ encephalopathy
ต้องให้ BAL ร่วมด้วย
b. มีอาการของภาวะตะกั่วเป็นพิษ แต่ไม่มี encephalopathy และระดับตะกั่วใน
เลือด 50-100 mcg/dl ให้ CaEDTA 1000 mg/m2/day (ประมาณ 20
mg/kg) ทางเส้นเลือดด้าหรือฉีดเข้ากล้าม แบ่งให้ทุก 4 ชั่วโมงเป็นเวลา 5
วัน
c. วัดระดับตะกั่วในเลือดเมื่อครบก้าหนดให้ยา เพื่อประเมินว่าต้องให้ CaEDTA
ต่อหรือไม่
2. CaEDTA chelating test หรือ Lead mobilization test เป็นการประเมินการสะสม
ของตะกั่วในส่วนที่แลกเปลี่ยนได้ของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระดูก ขนาดที่ให้
500 mg/m2 (ประมาณ 20 mg/kg) แต่ไม่เกิน 1 กรัมทางเส้นเลือดด้า drip ใน 1
ชั่วโมง หรือเข้ากล้าม วัดปริมาณตะกั่วที่ขับออกทางปัสสาวะใน 24 ชั่วโมงก่อนและหลัง
ให้ยา ปัสสาวะที่เก็บต้องใช้ภาชนะที่ผ่านการล้างด้วยกรด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของ
สารที่จะท้าให้การวัดค่าตะกั่วผิดไป ถ้าสัดส่วนปริมาณตะกั่ว (mcg) ถูกขับออกมาใน
ปัสสาวะต่อปริมาณ EDTA (mg) ที่ให้เข้าไปมากกว่า 0.7 ถือว่าทดสอบให้ผลบวก

อาการไม่พึง
ประสงค์

1. เกิดพิษต่อไต ป้องกันการเกิดพิษได้โดยต้องให้น้าเพื่อให้ มีปัสสาวะอย่างเพียงพอ
หลีกเลี่ยงการให้ยาในขนาดสูง ถ้าให้การรักษาอย่างน้อย 2 วันถึง 2 สัปดาห์ ควรตรวจ
การท้างานของไต ระหว่างให้การรักษาเป็นระยะ สารประกอบระหว่าง CaEDTA กับ
ตะกั่วสามารถถูกก้าจัดได้ด้วยการท้า hemodialysis กรณีที่ไตไม่ท้างาน
2. ควรหลีกเลี่ยงการให้ทางเส้นเลือดด้าแบบเร็วๆ ในภาวะของ lead encephalopathy
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3.
4.
5.
6.
ปฏิกิริยาต่อยาอื่น
รูปแบบของยา

เพราะจะเพิ่มความดันใน CSF และ ท้าให้อาการทางสมองเลวลง
คลื่นไส้ อาเจียน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ไข้ หนาวสั่น ความดันโลหิตต่้า และมีการหลั่ง
histamine
ปวดบริเวณที่ฉีดเข้ากล้าม หรือเกิดเส้นเลือดด้าอักเสบ ถ้าฉีดเข้าเส้นโดยเฉพาะถ้าความ
เข้มข้นสูงกว่า 0.5%
เกิดการสูญเสีย zinc จากร่างกาย เกิดภาวะพร่องของ zinc
มีโอกาสเกิดภาวะ calcium สูง แต่พบได้น้อย

ยังไม่พบ
Calcium disodium versenateÒ 200 mg/ml (5 ml/ampule) สารละลายส้าหรับฉีด

DMSA (succimer)
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ข้อบ่งใช้
ข้อห้ามใช้
ขนาดและวิธีใช้
อาการไม่พึงประสงค์

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น
รูปแบบของยา

 DMSA (2,3 dimercaptosuccinic acid) เป็น chelating agent ใช้รักษาภาวะ
เป็นพิษจากโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว arsenic , mercury และ silver DMSA ถูก
ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วทางกระเพาะอาหารและก้าจัดโดยไต โดยมี half-life
ประมาณ 2 วัน
รักษาภาวะเป็นพิษจากตะกั่ว, mercury และ arsenic
ยังไม่มี แต่ยังไม่มีการศึกษาผลต่อทารกในครรภ์
ทางปาก 10 mg/kg ให้ทุก 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 วัน หลังจากนั้นให้ทุก 12 ชั่วโมงอีก 14 วัน
1. คลื่นไส้ อาเจียน
2. เพิ่มการขับ zinc และ copper ออกทางปัสสาวะในช่วงแรก
ยังไม่พบ
ชื่อการค้า Chemet 100 mg เป็นแคปซูลส้าหรับรับประทาน
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Ethanol (ethyl alcohol)
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ข้อบ่งใช้
ข้อห้ามใช้

ขนาดและวิธีใช้

 Ethanol จะยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของ methanol ไปเป็น formaldehyde และ
formic acid ที่เป็นพิษ โดยการแย่งจับกับ alcohol dehydrogenase enzyme
ซึ่ง ethanol จะท้าปฏิกริยาได้ดีกว่า alcohol ตัวอื่นๆ ระดับของ ethanol
ประมาณ 100 mg/dl ท้าให้ enzyme alcohol dehydrogenase อิ่มตัว
ethanol ถูก ดูดซึมได้ดีในทางเดินอาหารแต่การให้ทางเส้นเลือดด้าให้ผลเร็วกว่า
ผู้ป่วยที่มีประวัติดื่มสุราเป็นประจ้าจะมีการก้าจัด ethanol เร็วกว่าคนปกติ
ภาวะเป็นพิษจาก methanol
1. ผู้ป่วยที่ก้าลังได้รับยา disulfiram หรือหยุดยามาไม่เกิน 2 สัปดาห์ ต้องพิจารณาท้า
hemodialysis แทน
2. ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ หรือได้รับ ยาทีก่ ดประสาทส่วนกลาง
ให้รับประทาน หรือทางสายสวนกระเพาะอาหาร (Nasogastric tube) loading
dose 750 mg/kg maintenance dose 100 mg/kg/hr ในคนปกติ และ
150mg/kg/hr ในผู้ป่วยที่ดื่มสุราเรื้อรังเพราะร่างกายสามารถก้าจัด ethanol ได้เร็วกว่าคน
ปกติ ในระหว่างที่ท้า hemodialysis ethanol จะถูกก้าจัดออกจากเลือด ดังนั้นจึงต้องเพิ่ม
ขนาด ethanol ในคนปกติอีก 75% ทั้งนี้เพื่อรักษาระดับของ ethanol ในเลือดให้ได้มากกว่า
100 mg/dl ซึ่งเป็นระดับที่ยับยั้งการเปลี่ยน methanol เป็น formic acid ได้
ในบ้านเรา ethanol ที่หาได้ง่ายคือ สุรา whisky ที่มีขายกันทั่วไปมีความเข้มข้น 37
degree หรือ 37% vol/vol เนื่องจาก specific gravity ของ ethanol เท่ากับ 0.79
ดังนั้นสุรา 37 degree จ้านวน 1 ml มี ethanol 0.3 เพื่อให้สะดวกในการใช้ขนาดของ
ethanol ในสุราแม่โขงจึงได้ค้านวณไว้ในตารางที่ 1 ถ้าจะต้องใช้ ethanol ในความเข้มข้น
อื่นๆ เช่น 100% ก็สามารถค้านวณได้ ตามปกติจะต้องให้ ethanol จนระดับของ methanol
ลดต่้ากว่า 20 mg/dl หรืออย่างน้อย 3 วัน
ตารางที่ 1 ขนาดของสุราแม่โขง (ethanol) ที่ให้ในผู้ป่วยเป็นพิษจาก methanol
ขนาดที่ให้
Loading
Maintenance
Maintenance

ผู้ป่วยปกติ

ผูป้ ่วยติดสุรา

128 ml
17 ml/hr

128 ml
26 ml/hr



ระหว่าง peritoneal dialysis

22 ml/hr

32 ml/hr



ระหว่าง hemodialysis

30 ml/hr

43 ml/hr
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Antidote (ยาต้านพิษ)
อาการไม่พึงประสงค์

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น
รูปแบบของยา

1. คลื่นไส้ อาเจียน กระเพาะอาหารอักเสบ
2. ง่วงซึม น้้าตาลในเลือดต่้า
3. ความดันโลหิตต่้าขณะเปลี่ยนท่า
เสริมฤทธิ์กับยากดระบบประสาทส่วนกลางอื่นๆ
-
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Antidote (ยาต้านพิษ)

Flumazenil
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

1. ต้านฤทธิ์ของยากลุ่ม benzodiazepines โดยการแย่งจับที่ receptor เดียวกันใน
ระบบประสาทส่วนกลาง ท้าให้ benzodiapines ไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ การจับของ
flumazenil กับ receptor จึงไม่แสดงฤทธิ์ใดๆ จึงไม่มีอาการข้างเคียง ถึงแม้ใน
ขนาดสูงๆ
2. ให้ได้โดยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดด้า flumazenil ออกฤทธิ์ต้านอาการที่
เนื่องมาจากได้รับ benzodiazepines ใน 1-2 นาทีหลังฉีดเข้าทางเส้นเลือดด้า
และมีฤทธิ์อยู่ 2-5 ชั่วโมง flumazenil ถูกก้าจัดโดยตับ ค่า half-life ในเลือด
ประมาณ 1 ชั่วโมง

ข้อบ่งใช้

1. ผู้ป่วย coma จากยา benzodiazepines ผู้ป่วยจะมีอาการตอบสนองหลังจากให้
flumazenil ภายใน 1-2 นาที ซึ่งจะเป็นทั้งการรักษาและการยืนยันการวินิจฉัยว่า
ผู้ป่วย coma จาก benzodiazepines หรือไม่
2. ใช้แก้ฤทธิ์ benzodiazepines ในผู้ป่วยได้รับร่วมกับยาสลบก่อนผ่าตัด จะท้าให้
ผู้ป่วยฟื้นและหายใจได้เองเร็วขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนานเกินไป

ข้อห้ามใช้

1. แพ้ยา หรือมีประวัติเป็นโรคลมชัก
2. เคยมีประวัติ alcohol หรือ benzodiazepines withdrawall
3. มีประวัตใิ ช้ benzodiazepines หรือติดยา benzodiazepines ต้องระวังการใช้เป็น
พิเศษ
4. ผู้ป่วยที่ได้รับยา Tricyclic antidepressant (TCA) overdose ร่วมกับ
benzodiazepines

ขนาดและวิธีใช้

1. ได้รับ benzodiazepines เกินขนาด ให้ 0.2-3 mg ทางเส้นเลือดด้า (ในเด็กให้
เริ่มด้วย 0.01-0.05 mg/kg) ให้ซ้าตาม ความจ้าเป็นเพื่อรักษาระดับ
consciousness และให้สังเกตอาการ ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เป็นเวลา 5-6 ชั่วโมงเพื่อ
ป้องกันการกลับเป็นซ้้า
2. แก้ฤทธิ์ benzodiazepines ที่ให้ร่วมกับยาสลบก่อนเข้ารับการผ่าตัดโดยให้
0.2-1 mg ทางเส้นเลือดด้า
1. วิตกกังวล กระสับกระส่าย ปวดศีรษะ วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน มือสั่น หน้าแดง
2. ในผู้ป่วยที่เสพย์ติดยา benzodiazepines การแก้ฤทธิ์ benzodiazepines อย่าง
รวดเร็วจะท้าให้ผู้ป่วยมีอาการ withdrawal ได้แก่ ตื่นเต้น กระวนกระวาย หัว
ใจเต้นเร็วและอาจชักได้ (มีรายงานน้อยมาก)

อาการไม่พึงประสงค์

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น
รูปแบบของยา

ยังไม่พบ
Flumazenil (Anexate) 0.5 mg/5 ml สารละลายส้าหรับฉีด
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Antidote (ยาต้านพิษ)

Ipecac syrup
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ข้อบ่งใช้
ข้อห้ามใช้

 เป็นส่วนผสมของ alkaloid จากพืช ท้าให้เกิดการอาเจียน โดยท้าให้เกิดความระคาย
เคือง ต่อกระเพาะอาหารโดยตรง และกระตุ้นศูนย์ควบคุมการอาเจียนในสมอง
ร้อยละ 90 ของผู้ป่วย จะมีอาการอาเจียน หลังให้ยาไปแล้ว 20-30 นาที และจะ
ก้าจัดสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารได้ประมาณ 30-50%
ใช้ในระยะแรก หรือหลังผู้ป่วยรับประทานสารพิษเข้าไปทันที มักใช้ทดแทนการล้างกระเพาะ
อาหารด้วยสายยาง
1. ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว (coma)
2. รับประทานสารพิษที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเนื้อเยื่อ (corrosive substances)
3. รับประทานสารพิษประเภท petroleum หรือ hydrocarbon
4. รับประทานสารพิษที่ท้าให้ชัก หรือหมดสติ เช่น tricyclic antidepressant,
strychnine, nicotine, cocaine และ amphetamine

ขนาดและวิธีใช้

1. เด็ก 6-12 เดือน ให้ 5-10 ml
2. เด็ก 1-12 ปี ให้ 15 mlและดื่มน้้าหลายแก้ว เพื่อให้อาเจียนง่ายขึ้น ถ้าเกิน 30 นาที
แล้ว ยังไม่อาเจียนให้ ipecac ซ้้าได้อีก 1 dose ถ้ายังไม่อาเจียนอีกให้พิจารณาล้าง
ท้องวิธีอื่น
3. ผู้ใหญ่ ให้ 30 ml

อาการไม่พึงประสงค์

1. ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ หลังการอาเจียน ท้าให้ไม่สามารถให้ผงถ่าน หรือยา
ต้านพิษอื่นๆ ทางปากได้
2. เลือดออกในกระเพาะอาหาร
3. มึนงง ท้องเสีย
4. การให้ ipecac ซ้้าๆ กัน จะท้าให้เกิดการสะสมของ alkaloid และเกิดพิษต่อหัวใจ
ได้

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

1. เสริมฤทธิ์การระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารของยาอื่น
2. ถูกผงถ่านดูดซับได้ แต่ยังสามารถกระตุ้นให้มีการอาเจียนได้

รูปแบบของยา

Ipecac syrup 30 ml ส้าหรับรับประทาน ห้ามใช้ aqueous form เพราะว่าความเข้มข้นสูง
กว่า syrup มาก อาจจะเกิดพิษได้
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Antidote (ยาต้านพิษ)

Leucovorin calcium
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ข้อบ่งใช้
ข้อห้ามใช้
ขนาดและวิธีใช้

อาการไม่พึงประสงค์
ปฏิกิริยาต่อยาอื่น
รูปแบบของยา

 Leucovorin คือ folic acid ในรูปทางเคมีที่ร่างกายน้าไปใช้ในขบวนการสร้างสาร
พันธุกรรม DNA และ RNA ได้เลย ซึ่งในภาวะปกติร่างกายจะได้จากการ
เปลี่ยนแปลงจาก folic acid โดย enzyme dihydrofolate reductase ผู้ป่วยที่
ได้รับ methotrexate จะยับยั้ง enzyme dihydrofolate reductase ท้าให้
ร่างกายน้า folic acid ไปใช้ไม่ได้ จึงต้องให้ folic acid โดยตรง
ภาวะเป็นพิษจาก methotrexate
ไม่มี
1. ภาวะเป็นพิษจาก methotrexate ให้เท่ากับปริมาณ methotrexateที่ได้รับหรือ
มากกว่าทาง เส้นเลือดด้าภายใน 48 ชั่วโมง
2. ถ้าไม่ทราบปริมาณ methotrexate ให้ 75 mg ภายใน 12 ชั่วโมง (เด็ก 10
mg/m2/ครั้ง) ตามด้วย 12 mg ทุก 6 ชั่วโมง 4 ครั้ง เข้ากล้ามเนื้อ
แพ้ยา folic acid
ไม่พบ
 leucovorin calcium (Leucovorin) vial 50 mg/5ml, 300mg/30 ml. หรือ
ampule 3 mg/ml.
 leucovorin calcium (Leucovorin) 15 mg/เม็ด
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Antidote (ยาต้านพิษ)

Methylene blue
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ข้อบ่งใช้
ข้อห้ามใช้

ขนาดและวิธีใช้

อาการไม่พึงประสงค์

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น
รูปแบบของยา

 เป็น thiazide dye สามารถเปลี่ยน methemoglobin ให้กลับเป็น hemoglobin
ได้โดยอาศัย methemoglobin reductase enzyme และ G6PD methylene
blue ถูกขับออกทางไตท้าให้ปัสสาวะเป็นสีฟ้าหรือสีเขียว
รักษาภาวะ methemoglobinemia ในกรณีที่มีอาการของภาวะขาดออกซิเจน (hypoxemia)
หรือมีระดับ methemoglobin เกิน 25-30%
1. มีภาวะพร่องเอ็นไซม์ G6PD การใช้ methlene blue จะไม่ได้ผลและท้าให้เม็ดเลือด
แดงแตก
2. มีภาวะไตวายอย่างรุนแรง
3. แพ้ methylene blue
4. ผู้ป่วย hereditary methemoglobin reductase deficiency
1-2 mg/kg (0.1-0.2 ml/kg ของ 1% สารละลาย) ในผู้ใหญ่ให้ประมาณ 5-10 ml ทางเส้น
เลือดด้าช้าๆ (หลายๆ นาที) ให้ซ้าได้ภายใน 30-60 นาที ห้ามฉีดเข้ากล้ามเพราะจะท้าให้
กล้ามเนื้อตาย
1. GI upset ปวดศีรษะ วิงเวียน
2. ขนาดของ methylene blue ที่มากกว่า 7 mg/kg จะท้าให้ เกิด
methemoglobin ได้โดย methylene blue ไป oxidized hemoglobin โดยตรง
และถ้ามากกว่า 15 mg/kg จะท้าให้ เม็ดเลือดแดงแตกได้
3. การให้ยาเป็นเวลานานจะท้าให้เกิดภาวะโลหิตจาง
4. ขณะฉีดยา ถ้ามียารั่วออกนอกเส้นเลือดจะเกิดการตายของเนื้อเยื่อ
ยังไม่พบ และไม่ควรให้ร่วมกับยาอื่น
สารละลาย methylene blue 1%, 10 ml/amp
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Antidote (ยาต้านพิษ)

N-acetylcysteine (NAC)
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ข้อบ่งใช้
ข้อห้ามใช้
ขนาดและวิธีใช้

อาการไม่พึงประสงค์

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น
รูปแบบของยา

 ในผู้ป่วยที่ได้รับ paracetamol (acetaminophen) เกินขนาดจะเกิด toxic
metabolites ที่เป็นพิษต่อตับในปริมาณมาก จน glutathione ที่อยู่ในตับซึ่งเป็น
สารที่มี sulfhydryl group ที่มีคุณสมบัติเป็น reducing ไม่สามารถท้าลาย toxic
metabolites ได้หมด NAC เป็นสารที่ให้ sulfhydryl group เพื่อให้ glutathione
มีความสามารถเพียงพอในการก้าจัด toxic metabolites การให้ NAC ในระยะ
เริ่มแรกภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้ paracetamol จะสามารถป้องกันการท้าลาย
เซลล์ตับได้ โดยทั่วไปควรให้ NAC ในกรณีที่ไม่ทราบความรุนแรงของภาวะเป็นพิษ
หรือไม่ทราบปริมาณของงยาที่รับประทาน หรือไม่สามารถวัดระดับ paracetamol
ได้
ผู้ป่วยที่ได้ paracetamol มากกว่า 7.5 g และวัดระดับยาไม่ได้ หรือเมื่อระดับ
paracetamol ในเลือดมากกว่า 140 mcg/ml
ไม่มี
1. ทางเส้นเลือดด้าให้ 150 mg/kg ใน D5W 200 ml ในเวลามากกว่า 15 นาที ตาม
ด้วย 50 mg/kg ใน D5W 500 ml ในเวลามากกว่า 4 ชั่วโมง ตามด้วย 100
mg/kg ใน D5W 1000 ml ภายใน 16 ชั่วโมง
2. Oral loading dose ให้ 140 mg/kg ตามด้วย oral maintenance dose 70
mg/kg ทุก 4 ชั่วโมง 17 ครั้ง ถ้าผู้ป่วยได้รับผงถ่านมาก่อน ให้ล้างท้องเอาผงถ่าน
ออกจากกระเพาะอาหารก่อนและเพิ่มขนาดของ NAC ขึ้นอีกประมาณ 30 %
1. คลื่นไส้ อาเจียนหลังรับประทานยา หากมีการอาเจียนเอายาออกมาต้องให้ยาซ้้าอีก
หรือให้ทางสายยางใส่ทางปาก พร้อมกับให้ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนร่วมไปด้วย
2. การให้ยาทางเส้นเลือดด้าอย่างรวดเร็ว จะท้าให้เกิดความดันโลหิตต่้าและอาการหน้า
แดง (flushing) มีรายงานพบ anaphylactoid reaction แต่พบได้ไม่บ่อย
NAC ถูกดูดซับได้ด้วยผงถ่าน (activated charcoal) ถ้าให้พร้อมกันท้าให้ยาถูกดูดซึมเข้าสู่
ร่างกายได้น้อยลง (ประมาณ 30%) และเวลาที่ระดับยาจะมีผลในการรักษาก็จะนานขึ้น
1. N-acetylcysteine (Fluimucil) 100 -200 mg หรือ 5 g ชนิดผง granules
ส้าหรับละลายน้้าดื่ม
2. N-acetylcysteine (Fluimucil) 300 mg/3 ml ชนิดละลายส้าหรับฉีด
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Antidote (ยาต้านพิษ)

Naloxone
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ข้อบ่งใช้

ข้อห้ามใช้
ขนาดและวิธีใช้

 เป็นยาต้านฤทธิ์สารประเภท opioids โดยเป็น competitive inhibitor แย่งจับที่
opiate receptor แต่การ จับของ naloxone กับ receptor ไม่มีฤทธิ์ลดอาการ
ปวดและไม่กดการหายใจที่ศูนย์ควบคุมการหายใจ naloxone จะแสดงฤทธิ์ต่อต้าน
ฤทธิ์ของสารจ้าพวกฝิ่นภายใน 1-2 นาที หลังฉีดเข้าเส้นและมีฤทธิ์อยู่ได้ 1-4
ชั่วโมง โดยมี half-life ในเลือดประมาณ 60 นาที
1. แก้การกดการหายใจจากการได้รับสารเสพติด หรือ opiates เกินขนาด
2. ทดสอบเพื่อวินิจฉัยแยกโรคผู้ป่วย coma ว่ามีสาเหตุจากยาเสพติด หรือยาแก้ปวด
opiates อื่นๆ
ผู้ที่มีประวัติแพ้ naloxone
ไม่ควรฉีดเข้ากล้าม เนื่องจากการดูดซึมไม่สมบูรณ์และไม่แน่นอน
1. ผู้ป่วย coma จากสาร opioid
i. ฉีดขนาด 0.4-2 mg ทางหลอดเลือดด้าและซ้้าทุก 2-3 นาที ถ้าผู้ป่วยยัง
ไม่รู้สึกตัวหลังให้ยาไปแล้วรวม 10 mg แสดงว่าอาจไม่ใช่ภาวะเป็นพิษจาก
opioid
ii. กรณี opioid ที่มี half-life ยาว เช่น methadone, propoxyphene
การแก้ฤทธิ์ต้องให้ซ้าทุก 1-4 ชั่วโมง
2. Infusion กรณีต้องการให้ยาต่อเนื่องควรให้ 0.4-0.8 mg/hr ผสมใน 5%
dextrose ปรับขนาดยาตามอาการแสดงของผูป้ ่วย

อาการไม่พึงประสงค์

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น
รูปแบบของยา

1. ผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดประเภท opiates จะเกิดอาการขาดยา
2. น้า้ ท่วมปอด (pulmonary edema) หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ (ventricular
fibrillation)
3. กระสับกระส่าย ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ ตามหลังการแก้ฤทธิ์ของ
opiate ถ้าผู้ป่วยได้รับยากระตุ้นระบบประสาทหรือ catecholamines มาก่อน
ยับยั้งฤทธิ์แก้ปวดของยากลุ่ม opioid
Naloxone HCI (Narcan) 0.02 mg/ml (2 ml/amp) ส้าหรับ ฉีดหรือ 0.4 mg/ml (1
ml/amp) ส้าหรับฉีด
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Antidote (ยาต้านพิษ)

Nitrite, sodium และ amyl
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ข้อบ่งใช้
ข้อห้ามใช้

ขนาดและวิธีใช้

 Sodium nitrite เป็นสารละลายส้าหรับฉีด และ amyl nitrite ส้าหรับสูดดม ออก
ฤทธิ์โดย oxidized ให้ ferrous ion ใน hemoglobin เป็น ferric ion เกิดภาวะ
methemoglobinemia ซึ่งจะจับกับ cyanide ได้ดี และ nitrite มีฤทธิ์ท้าให้หลอด
เลือดแดงขยายตัว และความดันโลหิตต่้าได้
ภาวะเป็นพิษจาก cyanide
1. ความดันโลหิตต่้า
2. มีภาวะ methemoglobinemia สูงอยู่เดิม
3. ผู้ป่วยมีภาวะเป็นพิษของ carbon monoxide ร่วมด้วย
1. ให้ amyl nitrite สูดเข้าทางลมหายใจ 1-2 amp
2. Sodium nitrite
ผู้ใหญ่ 300 mg. iv. (10 ml ของ 3% สารละลาย) ฉีดภายในเวลามากกว่า 3-5 นาที
เด็ก 0.33 ml/kg. iv. สูงสุดไม่เกิน 10 ml ควรรู้ปริมาณ hemoglobin เพื่อปรับขนาดยา
ด้วย (แสดงไว้ในตาราง)
การเกิด Oxidation เปลี่ยน hemoglobin ให้เป็น methemoglobin จะเกิดอย่าง
รวดเร็ว ถ้าภายใน 30 นาที ยังไม่มีการตอบสนองต่อการรักษา ให้ sodium nitrite iv. ซ้้า
ได้ขนาดครึ่งหนึ่งของ dose แรก

อาการไม่พึงประสงค์

1. ปวดศีรษะ วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว เหงื่อออกมาก อาการเหล่านี้อาจ
ถูกบดบัง ด้วยอาการของ cyanide poisoning ได้
2. เกิดความดันโลหิตต่้าเมื่อฉีดเข้าทางเส้นเลือดด้าอย่างเร็ว
3.
เกิด methemoglobin มากเกินไป ซึ่งอันตรายมากเพราะ จะท้าให้เกิด hypoxia
มากขึ้นจากผลของการเกิด methemoglobinemia ร่วมกับ cyanide บางครั้งผู้ป่วยอาจ
ถึงแก่ชีวิตได้ จึง ต้องระวังไม่ให้ nitrite มากเกินไป
Dose ของ sodium nitrite โดยค้านวณจากปริมาณ hemoglobin
Hemoglobin
g/dl
7
8
9
10
11
12
13

Initial dose
mg/kg
5.8
6.6
7.5
8.3
9.1
10.0
10.8

Initial dose of 3% sodium nitrite
ml/kg
0.19
0.22
0.25
0.27
0.30
0.33
0.36
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Antidote (ยาต้านพิษ)
ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

รูปแบบของยา

1. ถ้ามี alcohol ในเลือดหรือใช้ร่วมกับยาขยายหลอดเลือดตัวอื่นๆ จะเกิดความดัน
โลหิตต่้ามากเกินไป
2. ห้ามใช้ methylene blue เพื่อรักษาภาวะ methemoglobinemia เพราะจะมีการ
ปลดปล่อย cyanide ออกมาอีก
3. การจับของ cyanide กับ methemoglobin จะท้าให้การตรวจวัดระดับ
methemoglobin ได้ต่้ากว่า ความจริง
-
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Antidote (ยาต้านพิษ)

Penicillamine
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ข้อบ่งใช้
ข้อห้ามใช้
ขนาดและวิธีใช้

อาการไม่พึงประสงค์

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น
รูปแบบของยา

 เป็น derivative ของ penicillin ไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย แต่มี
ประสิทธิภาพในการจับกับโลหะหนักพวกตะกั่ว, mercury และ copper มักให้แก่
ผู้ป่วยหลังจากผู้ป่วยได้ EDTA หรือ BAL ในระยะแรกของการรักษา
penicillamine ถูกดูดซึมได้ดีในทางเดินอาหาร
รักษาภาวะเป็นพิษจากตะกั่ว หรือสารหนูถ้าอาการพิษไม่รุนแรง อาจใช้ penicillamine ตัว
เดียวได้ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงต้องใช้ EDTA หรือ BAL ร่วมด้วย
1. ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ penicillin
2. อาการท้างานของไตผิดปกติ เนื่องจาก penicillamine ถูกขับออกทางไตเท่านั้น
ภาวะเป็นพิษจาก arsenic ให้ 100 mg/kg/day ภาวะเป็นพิษจากตะกั่วในเด็กให้ 25-40
mg/kg/day โดยสูงสูดไม่เกิน 1 g/วัน ต้องเริ่มจากขนาดต่้าๆ แล้วเพิ่มขึ้นช้าๆ เท่าที่จะไม่มี
อาการข้างเคียง ให้วันละ 4 ครั้ง รับประทานก่อนอาหาร อย่างน้อย 1 ชั่วโมง และก่อนนอน
1. แพ้ยา เป็นผื่นแดง ตุ่มคัน เป็นไข้จากยา hematuria หรือมี proteinuria
2. เม็ดเลือดขาวต่้า เกร็ดเลือดต่้า เกิดภาวะซีดจากเม็ดเลือดแตก และ
agranulocytosis
3. ตับและตับอ่อนอักเสบ
4. เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน จุกเสียด การรับรู้รสเสื่อมลง
เสริมฤทธิ์กับยากดการสร้างเม็ดเลือด ยากดภูมิคุ้มกัน ยามาเลเรีย และ phenylbutazone
Penicillamine (Cuprime) แคปซูล 250 mg
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Antidote (ยาต้านพิษ)

Physostigmine
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ข้อบ่งใช้

ข้อห้ามใช้

ขนาดและวิธีใช้
อาการไม่พึงประสงค์

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

รูปแบบของยา

 ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการท้างานของ acetylcholinesterase enzyme เป็นผลให้
มีปริมาณ acetylcholine ไปสะสมและไปกระตุ้น muscarinic และ nicotinic
receptor มากขึ้น physostigmine ผ่านเข้าสมองได้ จึงสามารถออกฤทธิ์ในระบบ
ประสาทส่วนกลาง โดยทั่วไปออกฤทธิ์ในเวลา 3-8 นาที หลังฉีดยา และ อยู่ได้นาน
30-60 นาที half-life ประมาณ 15-40 นาที
รักษาภาวะที่ได้รับยาประเภท anticholinergic เกินขนาด เช่น ยากลุ่ม atropine หรือเห็ด
บางชนิด จนเกิดอาการของ anticholinergic ที่รุนแรง ได้แก่ กระสับกระส่าย เพ้อคลั่ง หัว
ใจเต้นเร็ว ตัวร้อนจัด แต่ไม่มีเหงื่อออก
1. ห้ามใช้ในกรณีได้รับยา cyclic antidepressant เกินขนาด เพราะจะท้าให้การน้า
ไฟฟ้าในหัวใจผิดปกติ หัวใจเต้นช้า หรือหยุดเต้น และท้าให้ชักได้
2. ห้ามใช้ร่วมกับ succinylcholine, decamethonium หรือ neuromuscular
blocker ตัวอื่น
ในผู้ใหญ่ให้ 0.5-2 mg ทางเส้นเลือดด้าช้าๆ เด็กให้ 0.02 mg/kg IV ช้าๆ สามารถซ้้าได้
ทุก 20-30 นาที ถ้าให้ physostigmine มากเกินไป ใช้ atropine แก้ฤทธิ์
1. หัวใจเต้นช้า หัวใจหยุดเต้น
2. ชัก
3. คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย
4. หลอดลมตีบ มีเสมหะมาก
5. Fasciculations, กล้ามเนื้ออ่อนแรง
1. เสริมฤทธิ์กับยากลุ่ม neuromuscular blocking agent เช่น succinylcholine,
decamethonium
2. เสริมฤทธิ์ยากลุ่ม cyclic antidepressant ในการกดการ เต้นของหัวใจ
Physostigmine salicylate 1 mg/ml, 2 ml/ampule
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Antidote (ยาต้านพิษ)

Pralidoxime (2-PAM)
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ข้อบ่งใช้

ข้อห้ามใช้

 แก้ภาวะเป็นพิษจากสารเคมีก้าจัดแมลงกลุ่ม organophosphates โดยการ
ปลดปล่อย cholinesterase enzyme ที่ถูกยับยั้งโดย organophosphates
สามารถลดอาการเป็นพิษจากการมี acetylcholine เกิน ทั้งอาการทาง
muscarinic ได้แก่ เหงื่อ น้้าลาย เสมหะออกมาก หัวใจเต้นช้า และ nicotinic เช่น
อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง
รักษาภาวะเป็นพิษจากสาร anticholinesterases ได้แก่ organophosphates ซึ่งถ้าให้ได้
ทันภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังได้รับสารเคมีก้าจัดแมลงจะให้ผลดีมาก ไม่ควรใช้ในกรณีของ
ผู้ป่วยเป็นพิษจาก carbamates
1. ผู้ป่วยโรค myasthenia gravis
2. ใช้อย่างระมัดระวัง และลดขนาดยาลงในผู้ป่วยเป็นโรคไต

ขนาดและวิธีใช้

1. 1-2 g IV (เด็ก 25-50 mg/kg สูงสุดไม่เกิน 1g ) ฉีดช้าๆ ในเวลา 5-10 นาที
(rate ต้องไม่เกิน 200 mg/min ในผู้ใหญ่ และ 4 mg/kg/min ในเด็ก) หรือให้
ผสมใน 100 ml saline (1-2 ml/kg) drip ในเวลา 15-30 นาที ให้ซ้าทุก 1
ชั่วโมง ถ้าอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงยังไม่ดีขึ้น
2. ในการรักษา organophosphates ที่สามารถละลายไขมันสูงๆ เช่น fenthion ให้
initial dose ซ้้าทุก 4-12 ชั่วโมงตามความจ้าเป็น เพื่อควบคุมอาการทาง
nicotinic เนื่องจากจะออกฤทธิ์อยู่นาน

อาการไม่พึงประสงค์

1. คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน เห็นภาพซ้อน หายใจเร็ว (hyperventilation))
2. การฉีด 2-PAM เข้าทางเส้นเลือดด้าเร็วเกินไป อาจท้าให้หัวใจเต้นเร็ว หลอมลมตีบ
กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง และมี transient neuromuscular blockade

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น
รูปแบบของยา

เสริมฤทธิ์ของ atropine เมื่อให้ร่วมกับ 2-PAM
Parenteral: Pralidoxime chloride (2-PAM) 1 g/vial
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Antidote (ยาต้านพิษ)

Pyridoxine (Vitamin B6)
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ข้อบ่งใช้
ข้อห้ามใช้
ขนาดและวิธีใช้
อาการไม่พึงประสงค์

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น
รูปแบบของยา

 วิตามิน บี เป็น cofactor ของปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัย enzyme ใน
ภาวะผู้ป่วยได้รับยา isoniazid เกินขนาด ยาจะไปรบกวนการใช้ vitamin B6 ใน
สมอง ท้าให้ผู้ป่วยมีอาการชัก การให้ vitamin B6 ในขนาดสูงๆ จะสามารถควบคุม
อาการชักได้
รักษาอาการชักจากการได้รับ isoniazid เกินขนาด
ไม่มี
1 g ของ pyridoxine ต่อ 1 g ของ isoniazid ให้ทางหลอดเลือดด้า ถ้าไม่ทราบปริมาณ
isoniazid ที่ผู้ป่วย รับประทานเข้าไปให้ 4-5 g และให้ซ้าตามความจ้าเป็น
1. การให้ระยะยาวอาจท้าให้ระบบประสาทส่วนปลายอักเสบ
2. การให้ pyridoxine ในขนาดสูง ๆ ในระยะตั้งครรภ์ จะท้าให้เด็กที่คลอดออกมาชัก
เนื่องจากขาด pyridoxine กระทันหัน
ไม่มี
Parenteral: Pyridoxine hydrochloride 100 mg/ml (สารละลาย 10%)

Sodium thiosulfate
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ข้อบ่งใช้
ข้อห้ามใช้
ขนาดและวิธีใช้
อาการไม่พึงประสงค์
ปฏิกิริยาต่อยาอื่น
รูปแบบของยา

 ให้ sulfur group แก่ cyanide ที่ถูกดึงออกมาจาก cytochrome เพื่อเปลี่ยน
cyanide ให้เป็น thiocyanate ซึ่งเป็นพิษน้อยกว่าแล้วถูกขับออกทางไต เป็นยาที่
ค่อนข้างปลอดภัย ใช้ร่วมกับ nitriteในผู้ป่วยที่เกิดภาวะ เป็นพิษจาก cyanid
ภาวะ cyanide เป็นพิษเฉียบพลัน
ไม่มี
ผู้ใหญ่ 12.5 g (50 ml ของสารละลาย 25%) ฉีดเข้าเส้นเลือดด้าช้าๆ เด็ก 400 mg/kg
(1.6 ml/kg ของ 25% สารละลาย) ให้ได้ถึง 50 ml ให้ซ้าได้ใน 30-60 นาที
แสบร้อนบริเวณที่ฉีด
ไม่พบ
-
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Antidote (ยาต้านพิษ)
ภาคผนวก
1. การเตรียมสารละลาย methylene blue 1%
2. การเตรียม antidote ส้าหรับ cyanide poisoning
อ้างอิง
1. Ramathibodi Poison Center. http://www2.ra.mahidol.ac.th/poisoncenter/

