Pralidoxime chloride (2-PAM)

Activated charcoal

Atropine sulfate

Naloxone

N-acetylcysteine (NAC)
ข้ อบ่ งใช้ :

ผูป้ ่ วยที่ได้ Paracetamol มากกว่า 7.5 g และวัดระดับยาไม่ได้ หรื อ
ระดับ Paracetamol ในเลือดมากกว่า 140 mcg/ml

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา:

ในผูป้ ่ วยที่ได้รับ Paracetamol (Acetaminophen) เกินขนาดจะเกิด toxic metabolites
ที่เป็ นพิษต่อตับในปริ มาณมาก จน glutathione ที่อยูใ่ นตับซึ่ งเป็ นสารที่มี sulfhydryl group
ที่มีคุณสมบัติเป็ น reducing ไม่สามารถทาลาย toxic metabolites ได้หมด
NAC เป็ นสารที่ให้ sulfhydryl group เพื่อให้ glutathione มีความสามารถเพียงพอในการ
กาจัด toxic metabolites
การให้ NAC ในระยะเริ่ มแรกภายใน 24 ชัว่ โมงหลังจากได้ Paracetamol จะสามารถ
ป้ องก ันการทาลายเซลล์ตบั ได้

รู ปแบบยา: ยาผงผสมน้ า 200 mg/ซอง
ขนาดและวิธีใช้: Oral loading dose ให้ 140 mg/kg ตามด้วย Oral maintenance dose 70 mg/kg ทุก 4 ชัว่ โมง
จานวน 17 ครั้ง
ถ้าผูป้ ่ วยได้รับผงถ่านมาก่อน ให้ลา้ งท้องเอาผงถ่านออกจากกระเพาะอาหารก่อน
และเพิ่มขนาดของ NAC ขึ้นอีกประมาณ 30 %
คลื่นไส้ อาเจียนหลังรับประทานยา หากมีการอาเจียนเอายาออกมาต้องให้ยาซ้ าอีก
หรื อให้ทางสายยางใส่ ทางปาก พร้อมก ับให้ยาแก ้คลื่นไส้อาเจียนร่ วมไปด้วย

อาการไม่ พงึ ประสงค์:
ปฏิกริ ิยาต่ อยาอืน่ :
Pregnancy:

NAC ถูกดูดซับได้ดว้ ยผงถ่าน (activated charcoal) ถ้าให้พร้อมก ันทาให้ยาถูกดูดซึ ม
เข้าสู่ ร่างกายได้นอ้ ยลง (ประมาณ 30%)

FDA Cat B

Lactation: ไม่มีขอ้ มูล

เซรุ่ มแก้พษิ งู (Antivenin)
ข้ อบ่ งใช้ :

ไม่จาเป็ นต้องให้เซรุ่ มแก ้พิษงูก ับผูป้ ่ วยทุกราย พิจารณาให้เฉพาะในรายที่มีอาการทาง systemic
ซึ่ งบ่งชี้ว่าพิษงูเข้าสู่ กระแสเลือด โดยมีขอ้ สังเกต ดังนี้
- งูที่มีพิษต่อระบบเลือด (งูแมวเซา งูเขียวหางไหม้ งูกะปะ) ให้เซรุ่ มเมื่อมีภาวะเลือดออกผิดปกติ
หรื อ VCT > 20 นาที หรื อเกล็ดเลือด < 50,000/mm3
- งูที่มีพิษต่อระบบประสาท (งูจงอาง งูเห่า งูสามเหลี่ยม งูทบั สมิงคลา) ให้เซรุ่ มเมื่อมีอาการ
กล้ามเนื้ออ่อนแรงเริ่ มแรก คือหนังตาตก

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา:
ขนาดยา:

เซรุ่ มแก ้พิษงู เป็ นโปรตีนที่สก ัดมาจากเลือดของม้า ประกอบด้วย Immunoglobulin G
โดยจับก ับพิษงูในกระแสเลือด ทาให้พิษงูหมดฤทธิ์ (neutralization)

ขนาดที่ใช้จะเท่าก ันทั้งในเด็กและผูใ้ หญ่ โดยเซรุ่ มแก ้พิษงู 1 vial ให้ละลายด้วย SWI ที่บรรจุ
มาในกล่อง10 ml เจือจางด้วย D5W หรื อไม่เจือจางก็ได้
ให้ IV infusion ช้าๆ หมดภายใน 30 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง (2 ml/min)
เซรุ่ มแก้พษิ งูเห่ า
ขนาดยา 5-10 vial
(50-100 ml)
อาจให้ซ้ าได้ทุก 12 ชัว่ โมง
โดยประเมินจากสภาวะ
ผูป้ ่ วย

เซรุ่ มแก้พษิ งูเขียวหางไหม้
ขนาดยา 3 vial (30 ml)
อาจให้ซ้ าได้ทุก 6 ชัว่ โมง
โดยประเมินจากสภาวะ
ผูป้ ่ วย

อาการไม่ พงึ ประสงค์: ปวดบริ เวณที่ให้ยา มีปฏิกริ ิ ยาทางผิวหนัง และอาจมีไข้
ปฏิกริ ิ ยาการแพ้เซรุ่ ม เช่น หน้าแดง คอแดง ลมพิษผื่นคัน หายใจลาบาก ช็อค
ข้ อห้ ามใช้ :

ไม่มีขอ้ ห้ามใช้ นอกจากผูป้ ่ วยมีประวัติแพ้เซรุ่ ม จาเป็ นต้องเตรี ยมยาฉุกเฉินช่วยชีวิต

