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Paracetamol Toxicity
ภก.ทรงพล ศรี นวล *

พาราเซตามอล เป็ น ยาแก้ปวดแก้ไข้ ที่มีใช้กนั อย่างแพร่ หลายในประเทศไทยและในทัว่ โลก และ
เป็ นยาที่สามารถหาซื้อได้ง่าย ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงยาได้อย่างง่ายดาย แต่เพราะความที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย คนก็มกั จะมองข้ามความปลอดภัยของการใช้ยาดังกล่าวไป หลายคนคิดว่า กินพาราเซตามอล
(หรื อยาแก้ปวดที่ชาวบ้านเรี ยกกัน) กินเกินก็ไม่เป็ นไร ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น แต่คุณรู้หรื อไม่ว่า “นั่นเป็ น
ความคิดที่ผดิ ” เพราะอย่างที่คากล่าวของพาราเซลซัส (Paracelsus) กล่าวไว้ว่า “สารทุกชนิดเป็ นพิษและไม่มี
สารใดที่ไม่เป็ นพิษ” ดังนั้น ยาแก้ปวดลดไข้พาราเซตามอลที่ใครหลายคนคิดว่าปลอดภัย จริ งแล้ว มันมีความ
เป็ นพิษถ้าใช้อย่างไม่ถกู ต้อง
Paracetamol
Paracetamol มีชื่อเรี ยกสามัญคือ Acetaminophen ซึ่งมีโครงสร้างดังแสดงในรู ปที่ 1 จัดอยู่ในกลุ่ม
ของยาแก้ปวดลดไข้ (Analgesic and Antipyretic) โดยกลไกของการออกฤทธิ์ยงั ไม่เป็ นที่ชดั เจน แต่อาจสรุ ป
คร่ าวๆได้ว่ า ในฤทธิ์ ลดไข้น้ ัน เกิ ด จากการยับ ยั้ง ศูน ย์ค วบคุ ม เกี่ ย วกับ อุ ณ หภู มิ ที่ บ ริ เวณสมองส่ ว น
Hypothalamus ส่วนกลไกในการลดอาการปวดนั้นจะเกี่ยวข้องกับการยับยั้งการนาของกระแสประสาทที่
เกี่ยวกับความเจ็บปวด อย่างไรก็ตาม มีการเสนอกลไกเรื่ องของการเกี่ยวข้องกับ การเป็ น weak inhibitor ใน
กระบวนการสังเคราะห์ prostaglandin ซึ่งมีผลต่อการสร้างเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการเจ็บปวดหรื อ
การอักเสบ อย่างไรก็ตาม กลไกการออกฤทธิ์ของพาราเซตามอลยังต้องมีการศึกษาต่อไป
ข้อบ่งใช้ข องยาพาราเซตามอลอย่างที่ รู้ กนั ทัว่ ไปก็คื อ ใช้เป็ นยาแก้ปวดลดไข้ในเด็ ก และผูใ้ หญ่
รวมถึงเป็ นยาเลือกอันดับแรก (1st choice) ในการรักษาอาการปวดจากอาการข้อเสื่ อม (Osteoarthritis) โดย
ขนาดของเด็กอายุ 1 – 3 เดือน คือ 30 mg/kg ทุก ๆ 8 ชัว่ โมง แต่ไม่เกิน 60 mg/kg/day เด็กอายุ 3 เดือนถึง 1 ปี
ใช้ขนาด 60 – 120 mg ทุก 4 – 6 ชัว่ โมง แต่ไม่เกินวันละ 4 ครั้ง เด็กอายุ 1 – 5 ปี 120-250 mg ทุก 4 – 6
ชัว่ โมง ไม่เกิน 4 ครั้งใน 24 ชัว่ โมง ส่ วนเด็กอายุ 6 – 12 ปี ให้ขนาด 250 – 500 mg ทุก 4 – 6 ชัว่ โมง แต่ไม่
เกิน 4 ครั้งใน 24 ชัว่ โมง ส่ วนในผูใ้ หญ่จะใช้ขนาด 500 – 1,000 mg ทุก 4 – 6 ชัว่ โมง แต่ไม่เกิน 4,000 mg
ต่อวัน ซึ่งสรุ ปดังแสดงในตารางที่ 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* เภสัชกร หน่วยนิติพิษวิทยา ฝ่ ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์
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อาการข้างเคียงที่อาจเกิดได้จากรับประทานยาพาราเซตามอล ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ผื่นแพ้ หรื อ
เกิดอาการที่ไต ทาให้เกิด acute renal tubular necrosis แต่อาการที่เกิดรุ นแรงนั้นเกิดได้ไม่บ่อยแต่รุนแรงเช่น
องค์ประกอบต่างๆในเลือดลดลง (blood dyscrasia) หรื อเกิดตับวาย (liver failure) จนถึงแก่ชีวิตได้ หรื ออาจ
เกิดอาการแพ้รุนแรงถึงขั้นเกิด Steven Johnson’s Syndrome (SJS) หรื อ Toxic epidermal necrolysis (TEN)
ได้เช่นกัน

รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างของพาราเซตามอล[7]

ตารางที่ 1 ตารางแสดงขนาดยาพาราเซตามอลปกติและขยาดยาที่ไม่ควรได้รับเกินในแต่ละช่วงอายุ [6]
อายุของผู้ป่วย
ขนาดยาที่ควรได้ รับ
ไม่ ควรเกิน
1 – 3 เดือน
30 mg/kg ทุก 8 ชัว่ โมง
60 mg/kg/day
3 เดือน – 1 ปี 60 – 120 mg ทุก 4 – 6 ชัว่ โมง
ไม่เกิน 4 ครั้งต่อวัน
1 – 5 ปี
120 – 250 mg ทุก 4 – 6 ชัว่ โมง ไม่เกิน 4 ครั้งต่อวัน
6 – 12 ปี
250 – 500 mg ทุก 4 – 6 ชัว่ โมง ไม่เกิน 4 ครั้งต่อวัน
ผูใ้ หญ่
500 – 1,000 mg ทุก 4 – 6 ชัว่ โมง ไม่เกิน 4,000 mg ต่อวัน

ตัวอย่างยาที่มจี าหน่ ายในประเทศไทย
พาราเซตามอลเป็ นยาที่จาหน่ายอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็ นทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ
ซึ่งยีห่ อ้ ที่จาหน่ายมีมากกว่า 60 ยีห่ อ้ ในประเทศไทย และมากกว่า 400 ยี่ห้อทัว่ โลก โดยมีท้ งั ที่อยู่ในรู ปแบบ
ยาเดี่ยว คือเป็ นตัวยาพาราเซตามอลอย่างเดียว ขนาด 325, 500 mg และยาผสมซึ่งอาจะผสมกับยาต้านฮิสตา
มีน เช่น คลอเฟนิรามีน บรอมเฟนิรามีน หรื อยาแก้ไอ เช่น โคเดอีน หรื อ กัวเฟนิซีน
รู ปแบบของเภสัชภัณฑ์ที่มีจาหน่ ายในประเทศไทยมีหลากหลาย ได้แก่ ยาเม็ด ยาน้ าเชื่ อม ยาน้ า
แขวนตะกอน ยาฉีด รวมถึงในต่างประเทศจะมีในรู ปแบบยาเหน็บทวารด้วย ซึ่งยี่ห้อที่ได้รับความนิ ยมใน
ประเทศไทย เช่น Tylenol® , Sara® , Paracetamol GPO® หรื อในรู ปแบบยาผสม เช่น Tiffy® , Decolgen® ซึ่ง
ผสมยาต้านฮิสตามีน หรื อ Tylenol® with Codeine ซึ่งผสมยาแก้ไอ ซึ่งตัวอย่างยาที่มีจาหน่ายในประเทศไทย
แสดงในรู ปที่ 2
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รูปที่ 2 ตัวอย่างเภสัชภัณฑ์ของพาราเซตามอลที่มีจาหน่ายในประเทศไทย

ความเป็ นพิษของพาราเซตามอล
การเกิดพิษจากการรับประทานยาพาราเซตามอลถือเป็ นพิษจากยาหรื อเภสัชภัณฑ์ที่เกิดได้บ่อยที่สุด
ในปัจจุบนั ซึ่งจะเกิดขึ้นทั้งโดยความตั้งใจหรื อการรับประทานยาเกินโดยไม่ต้งั ใจก็ได้ โดยความเป็ นพิษของ
พาราเซตามอลจะทาให้เกิดอาการได้ต้งั แต่คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง และความเป็ นพิษสาคัญที่ทาให้เกิดการ
เสียชีวิตคือ Hepatic Necrosis

รูปที่ 3 กลไกการกาจัดออกจากร่ างกายและการเกิดเมตาบอไลท์ที่เป็ นพิษของพาราเซตามอล [2]
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จากรู ปที่ 3 จะเห็นว่าโดยปกติแล้ว ร่ างกายจะมีความสามารถและกลไกในการกาจัดออกของยาพารา
เซตามอลอยู่แล้ว ซึ่ งจะผ่าน Glucoronide conjugation และ Sulfation จะได้สารซึ่ งอยู่ในรู ปที่หมดฤทธิ์
(Inactive metabolite) ขับออกทางปัสสาวะ อย่างไรก็ดี หากความสามารถในการขับออกของร่ างกายลดลง
หรื อมีปริ มาณพาราเซตามอลที่เพิม่ ขึ้น อาจทาให้เกิดสารที่มีความเป็ นพิษต่อเซลล์ได้ ซึ่งได้แก่ N-Acetyl-pBenzoquinoneimine (NAPQI) ซึ่งมีความสามารถในการทาให้เกิดความเสียหายต่อระดับเซลล์มาก แต่หากมี
ในปริ มาณที่ไม่มาก ร่ างกายก็จะมีกระบวนการในการกาจัดออกโดยคอนจูเกตกับ Glutathione และขับออก
ทางปั สสาวะเช่ น กัน แต่ ถา้ มีมากเกิ น ไป ร่ างกายก็จ ะไม่สามารถก าจัด ออกได้ NAPQI ก็ จ ะไปจับกับ
Nucleophillic Macromolecule เช่น เยือ่ หุม้ เซลล์ นิวเคลียส หรื อส่วนประกอบอื่นๆในเซลล์ได้ ซึ่งก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อเซลล์ จนเป็ นสาเหตุของการเกิดความเสียหายของอวัยวะต่าง ๆ เช่น ตับ ได้
กลไกการเกิดพิษของพาราเซตามอล
พาราเซตามอลนั้น ระดับยาที่ อ ยู่ในระดับปกติ หรื อ อยู่ใ นรู ป ที่ อ อกฤทธิ์ และรู ปดั้งเดิ ม จะไม่
ก่อให้เกิดพิษ แต่เมื่อไหร่ ก็ตามที่ร่างกายไม่สามารถกาจัดออกได้หมด หรื อระดับยามีมากเกินไป ก็จะทาให้
เกิด Reactive metabolite ที่ทาให้เกิดพิษได้ คือ NAPQI โดยกลไกนั้น จะเกิดจากการที่เซลล์ของร่ างกายถูก
ทาลาย เนื่ องจากการยับยั้งการทางานของระบบการหายใจระดับเซลล์ ทาให้การสังเคราะห์พลังงานไม่
เกิดขึ้น เซลล์ก็ตายลงในที่สุด นอกจากนี้ ยังเกิดพิษจากการที่ NAPQI มีความสามารถในการเหนี่ ยวนาให้
เกิดการสร้าง Superoxide และ Peroxynitrite radical ซึ่งเป็ นอนุมลู อิสระจานวนมาก ส่งผลให้เซลล์เกิดภาวะ
Oxidative Stress และเกิด Protein Nitration โดยเป็ นภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของเซลล์ ทาให้
เซลล์ตายลงได้ อย่างไรก็ต าม นอกเหนื อจากสองกลไกที่ผ่านมาแล้ว ยังมีกลไกต่อเนื่ องเมื่อเซลล์มีความ
ผิดปกติ จึงเหนี่ ย วนาให้เกิดการหลัง่ สารสื่ อที่ เกี่ยวข้องกับการอักเสบ เช่ น IL-1, TNF-α ซึ่ งมีผลต่อการ
ทาลายเซลล์ จึงส่งผลให้อวัยวะที่ได้รับพิษจากพาราเซตามอลเช่น ตับ มีจานวนเซลล์ที่ลดลง มีการอักเสบที่
เพิ่มมากขึ้น มีความสามารถในการทางานที่ลดลง ส่งผลให้อวัยวะดังกล่าวล้มเหลว และผูป้ ่ วยที่ได้รับพิษจาก
พาราเซตามอลเสียชีวิตในที่สุด โดยสรุ ปกลไกการเกิดพิษของพาราเซตามอล เป็ นดังรู ปที่ 4

รูปที่ 4 กลไกความเป็ นพิษของพาราเซตามอล[2]
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การรักษาการเกิดพิษจากพาราเซตามอล
เมื่อผูป้ ่ วยมาถึงโรงพยาบาล ภายใน 24 ชัว่ โมง ควรทาการล้างท้องเพื่อลดการดูดซึมพาราเซตามอล
และให้การรักษาแบบประคับประคอง (Supportive treatment) ก่อน แล้วเจาะเลือดเพื่อดูระดับยาในเลือดเพื่อ
ดูโอกาสการเกิดความเสี ยหายต่อเซลล์ตบั ซึ่งประเมินโดยใช้ Rumack-Matthew treatment nomogram ดัง
แสดงในรู ปที่ 5 ซึ่งหากเจาะเลือดดูระดับยาในกระแสเลือดแล้วได้ค่าอยูเ่ หนือเส้น (>200 ug/ml) แปลว่า อาจ
เกิดความเป็ นพิษต่อเซลล์ตบั ได้ แต่หากต่ากว่า 100 ug/ml แปลว่าระดับยาดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดความเป็ นพิษ
ต่อเซลล์ตบั อย่างไรก็ตาม nomogram นี้จะใช้กบั การรับประทานในขนาดสูง ๆ ครั้งเดียว (Acute ingestion)
เท่านั้น

รูปที่ 5 Rumack-Matthew treatment nomogram[8]

Antidote หรื อยาต้านพิษที่ใช้เป็ นหลักในการรักษาผูท้ ี่ได้รับพาราเซตามอลเกินขนาดจนเกิดพิษ ได้
แก้ N-acetylcysteine (NAC) ซึ่งมีอยู่ใน 2 รู ปแบบทางเภสัชภัณฑ์ ได้แก่ชนิ ดเม็ดฟู่ (effervescent tablets)
ขนาด 600 mg ผสมน้ ารับประทาน (NAC® long) ส่ วนแบบฉี ด มีขนาด 5 g ในสารละลาย 25 ml (Hidonac®
infusion)
หลักเกณฑ์และขนาดในการให้ยาต้านพิษ
เมื่อไหร่ ก็ตามคนไข้มีประวัติการรับประทานพาราเซตามอลเกินขนาด เมื่อตรวจระดับยาในกระแส
เลือดภายใน 4 ชัว่ โมงแล้วเกิน 200 ug/ml หรื อมีระดับ AST, ALT เกินค่าปกติ หรื อมีท้ งั สองอย่าง ควร
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เริ่ มต้นให้ NAC ในทันที ส่ วนในกรณี ที่รับประทานยาในรู ปแบบออกฤทธิ์เนิ่ น (extended release tablets)
ควรเช็คระดับยาในกระแสเลือดเทียบกับ Rumack-Matthew treatment nomogram ดังนี้
1. หากระดับพาราเซตามอลในกระแสเลือดที่ 4 ชัว่ โมงมากกว่า 200 ug/ml และ/หรื อมี ASTหรื อ ALT
ที่สูงขึ้น สัง่ จ่าย NAC ในทันที เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบต่อตับจากพิษของพารา
เซตามอลแล้ว
2. หากระดับพาราเซตามอลในกระแสเลือดที่ 4 ชัว่ โมงน้อยกว่า 200 ug/ml ให้ติ ดตามระดับยาใน
กระแสเลือดที่ 6 ชัว่ โมง หากมากกว่า 200 ug/ml แล้ว ควรสัง่ จ่าย NAC ในทันที
ซึ่งการบริ หาร NAC ในการเป็ นยาต้านพิษที่เกิดจากพาราเซตามอล เป็ นดังนี้
1. หากผูป้ ่ วยสามารถรับประทานได้ หรื อให้ผ่านทางสายยาง จะให้ในรู ปแบบรั บประทาน 1,330
mg/kg ภายใน 72 ชัว่ โมง แบ่งออกเป็ น Loading dose ขนาด 35 mg/kg/h เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง และ
Maintenance dose ทั้งหมด 17 ครั้ง โดยห่างกันครั้งละ 4 ชัว่ โมง และให้ในขนาด 17.5 mg/kg/h
2. หากให้ในรู ปแบบยาฉีดเข้าเส้นเลือด จะให้ในขนาด 300 mg/kg แบ่งออกเป็ น 3 ครั้ง ครั้งแรก จะให้
ในขนาด 150 mg/kg ภายใน 15 นาที – 1 ชัว่ โมง จากนั้น ครั้งที่สอง จะให้ขนาด 12.5 mg/kg/h เป็ น
เวลา 4 ชัว่ โมง และครั้งที่สามจะให้ในขนาด 6.25 mg/kg/h เป็ นเวลา 16 ชัว่ โมง
การติดตามการดาเนินของการเกิดพิษจากพาราเซตามอล
1. หากเป็ นผูป้ ่ วยที่ยงั มีชีวิต อยู่ สามารถติดตามได้จ ากระดับพาราเซตามอลในกระแสเลือด และค่ า
AST, ALT ที่มีค่าสูงขึ้ น ซึ่งเป็ นค่าเอ็นไชม์ของตับที่บ่งบอกภาวะที่เกิ ดการอักเสบหรื อการได้รั บ
ผลกระทบของตับจากพิษของพาราเซตามอล
2. หากเป็ นผูท้ ี่เสียชีวิต สามารถติดตามได้จากประวัติเดิมของผูป้ ่ วย การย้อมสี ชิ้นเนื้ อในส่ วนของตับ
การตรวจหาจากตัวอย่างอาหารในกระเพาะด้วยวิธี Thin Layer Chromatography (หากพบพาราเซ
ตามอลจะให้สีม่วงเมื่อสเปรย์ดว้ ยสารละลาย FeCl3 และทับด้วยสารละลาย K3Fe(CN)6) หรื อใช้วิธี
Solid-phase Extraction (SPE) และฉี ดเข้าเครื่ อง HPLC หรื อ LC/MS แต่อย่างไรก็ตาม การติดตาม
ในผูเ้ สียชีวิตต้องขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาที่ได้รับพิษด้วย เพราะหากเป็ นการรับประทานจานวนมากแล้ว
เสียชีวิตภายใน 24 ชัว่ โมง อาจพอที่จะตรวจพบได้ท้ งั ในเลือดและในตัวอย่างอาหารจากกระเพาะ
อาหารตาม Rumack-Matthew treatment nomogram หากเกินกว่านั้น อาจตรวจไม่พบ
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สรุป
พาราเซตามอล ยาสามัญประจาบ้านทัว่ ไปที่ใครหลายคนคิดว่าปลอดภัย วันนี้ ไม่ปลอดภัยอีกแล้ว ใน
ขนาดที่มากเกินไป อาจก่อให้เกิดพิษร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งกลไกการเกิดพิษ เกิดจากการเกิด Oxidative
stress และ การไม่สามารถทางานได้ของเซลล์ ซึ่งส่งผลต่ออวัยวะสาคัญได้แก่ ตับ แต่อย่างไรก็ตาม การรักษาด้วย
N-acetylcysteine อย่างทันท่วงที ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดพิษที่รุนแรงขึ้นได้ นอกจากนี้การติดตาม
การดาเนินของอาการจากการได้รับพิษก็เป็ นสิ่งสาคัญ เพื่อลดโอกาสในการเสียชีวิตจากพาราเซตามอล
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