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Case Report

รายงานผู้ป่วย

รายงานผูป้ ว่ ย: ภาวะเม็ทฮีโมโกลบินนีเมีย
สิรริ ตั น์ เจริญสวรรค์, พ.บ.

A Case Report: Methemoglobinemia
Sirirat Charoensawan, M.D.

Abstract OBJECTIVE: To report a case of methemoglobinemia after exposure to antiseptic solution, cetrimide (savlon®)

in Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital.
METHOD: A case report. A 9-year-old Thai girl, with a history of chronic constipation had a rectal biopsy planned
for histological diagnosis. Intraoperatively, the examination revealed impact feces so the rectum was evacuated
and irrigated with antiseptic solution, savlon. At the recovery room, she had good consciousness, good vital signs
except the presence of central cyanosis. Her monitored percutaneous oxygen saturation (SpO2) was 89-90%
which did not respond to 100% oxygen therapy. After exclusion of other cardiopulmonary problems of hypoxemia,
acquired methemoglobinemia from savlon exposure was suspected. She was rectally reirrigated with normal
saline solution to remove the remaining toxin.
RESULTS: She dramatically responded to intravenous methylene blue. She was extubated safely and discharged
3 days later.
CONCLUSIONS: Hypoxemia is a life threatening condition. Clinicians must be aware to unusual causes of
hypoxemia which do not respond to ordinary therapy. Methylene blue is the treatment of choice for
methemoglobinemia. Oxygen therapy alone probably does not get enough response. Avoidance of the oxidizing
agent, probably savlon as in this case, is prudent.
Keywords: methemoglobinemia, central cyanosis, methylene blue, oxygen saturation, saturation gap, co-oximeter,
chocolate brown blood

บทคัดย่อ วัตถุประสงค์: เพื่อรายงานผู้ป่วยภาวะเม็ทฮีโมโกลบินนีเมียหลังจากสัมผัสน้ำยาฆ่าเชื้อเซทริไมด์ (เซฟล่อน®) ใน
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
วิธกี ารศึกษา: เป็นรายงานผู้ป่วยเด็กหญิงไทยอายุ 9 ปี มีประวัติท้องผูกเรื้อรัง ได้นัดมาตัดชิ้นเนื้อบริเวณลำไส้ตรง
ส่วนปลายเพือ่ หาสาเหตุของอาการท้องผูกเรือ้ รัง ในห้องผ่าตัดตรวจพบผูป้ ว่ ยมีอจุ จาระอัดแน่น จึงล้วงอุจจาระออก
และสวนล้างลำไส้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเซทริไมด์ ในห้องพักฟื้นผู้ป่วยรู้สึกตัวดี สัญญาณชีพปกติ ยกเว้นมีอาการเขียว
ส่วนกลาง ตรวจวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนผ่านชั้นใต้ผิวหนังได้ร้อยละ 89-90 ซึง่ ไม่ตอบสนองแม้ให้ออกซิเจน
กล่มุ งานวิสญ
ั ญีวทิ ยา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
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100% เมือ่ ตัดสาเหตุภาวะขาดออกซิเจนจากภาวะหัวใจและปอดผิดปกติแล้วจึงสงสัยว่าผูป้ ว่ ยเกิดภาวะเม็ทฮีโมโกลบิน-นีเมียเนือ่ งจากสัมผัสน้ำยาฆ่าเชือ้ เซทริไมด์ ได้นำผูป้ ว่ ยไปสวนล้างลำไส้ตรงส่วนปลายอีกครัง้ ด้วยน้ำเกลือนอร์มลั
เพื่อล้างน้ำยาเซทริไมด์ที่อาจตกค้างอยู่
ผลการศึกษา: ผูป้ ว่ ยตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการฉีด methylene blue ทางหลอดเลือดดำ โดยสามารถถอดท่อช่วยหายใจ
ได้อย่างปลอดภัยและออกจากโรงพยาบาลได้ใน 3 วันต่อมา
สรุป: ภาวะขาดออกซิเจนเป็นภาวะอันตรายถึงชีวิต บุคลากรทางการแพทย์ควรตื่นตัวเมื่อเกิดภาวะขาดออกซิเจน
จากสาเหตุที่ไม่พบบ่อยซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบทั่วไป ภาวะเม็ทฮีโมโกลบินนีเมียสามารถรักษาด้วยยา
เฉพาะคือ methylene blue การให้ออกซิเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอและควรหลีกเลี่ยงสารกระตุ้นซึ่งอาจเป็น
น้ำยาเซทริไมด์เช่นในกรณีของผู้ป่วยรายนี้
คำสำคัญ: ภาวะเม็ทฮีโมโกลบินนีเมีย, ภาวะเขียวส่วนกลาง, เม็ททิลีนบลู, ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน, ภาวะช่องว่างของ
ความอิ่มตัวของออกซิเจน, โคออกซิมิเตอร์, เลือดเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลต

บทนำ
ภาวะเม็ทฮีโมโกลบินนีเมียเป็นภาวะเนือ้ เยือ่
ขาดออกซิเจนที่พบไม่บ่อย ความรุนแรงพบได้
ตัง้ แต่เล็กน้อยจนถึงขัน้ ทำให้ผปู้ ว่ ยเสียชีวติ ได้หาก
ไม่ ส ามารถวิ น ิ จ ฉั ย และรั ก ษาอย่ า งทั น ท่ ว งที
สาเหตุสว่ นใหญ่เกิดจากการได้รบั ยาหรือสารเคมี
เข้าไปกระตุน้ ให้เกิดการเปลีย่ นของธาตุเหล็กใน
ฮีโมโกลบิน จึงควรเรียนรู้ถึงชนิดต่าง ๆ ของ
สารกระตุ้น,วิธีวินิจฉัยและการรักษา รายงาน
ผู ้ ป ่ ว ยรายนี ้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งของการเกิ ด ภาวะ
เม็ทฮีโมโกลบินนีเมียทีไ่ ด้รบั สารกระตุน้ ในห้อง
ผ่ า ตั ด เพื ่ อ เป็ น กรณี ศ ึ ก ษาให้ ว ิ ส ั ญ ญี แ พทย์
ศัลยแพทย์ วิสญ
ั ญีพยาบาลตลอดจนแพทย์ทว่ั ไป
ได้เฝ้าระวัง

รายงานผูป้ ว่ ย
ผูป้ ว่ ยเด็กหญิงไทยอายุ 9 ปี หนัก 24 กก. มี
ประวัติท้องผูกเรื้อรัง ได้นัดมาตัดชิ้นเนื้อบริเวณ
ลำไส้ตรงส่วนปลาย (rectal biopsy) เพือ่ หาสาเหตุ
ของอาการท้องผูกเรื้อรัง การตรวจร่างกายไม่

พบสิ่งผิดปกติอื่น ๆ ปฏิเสธโรคประจำตัวและ
ประวัตโิ รคในครอบครัว ไม่เคยผ่าตัดมาก่อน ไม่
เคยแพ้ยา ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารอยูใ่ นเกณฑ์
ปกติ ผลการฉีดสารทึบแสงของลำไส้ (barium
enema) พบมีลำไส้โป่งพองขนาดใหญ่ (megacolon)
ผูป้ ว่ ยได้รบั ยาระงับความรูส้ กึ แบบทัว่ ไปผ่านทาง
หน้ากากโดยนำสลบด้วย propofol 50 มก. รักษา
ระดับการสลบด้วยไนตรัสออกไซด์ตอ่ ออกซิเจน
2:1, 2% sevorane และ pethidine 20 มก. ตรวจพบ
มีอจุ จาระอัดแน่นจึงล้วงอุจจาระออกและสวนล้าง
ลำไส้ดว้ ยน้ำยาฆ่าเชือ้ cetrimide ระหว่างการให้
ยาระงับความรูส้ กึ สัญญาณชีพต่าง ๆ ปกติ ค่าความ
อิม่ ตัวของออกซิเจนผ่านชัน้ ใต้ผวิ หนัง (percutaneous
oxygen saturation: SpO2) อยู่ระหว่างร้อยละ
96-99, แรงดันโลหิต 100/40 มม.ปรอท, ชีพจร
90-100 ครั้ง/นาที ระยะเวลาในการให้ยาระงับ
ความรูส้ กึ 20 นาที
ในห้องพักฟืน้ ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ ตัวดี แรงดันโลหิต
ปกติ แต่ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนผ่านชั้นใต้
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ผิวหนัง อยูร่ ะหว่างร้อยละ 89-90 จึงห่มผ้าห่มลมอุน่

และให้ออกซิเจน 100% แก่ผู้ป่วย การตอบ
สนองยังไม่ดีขึ้น มีภาวะตัวเขียวส่วนกลาง
(central cyanosis) คือ เขียวทัง้ ตัว ใต้เล็บ เยือ่ บุใน
ปากและใต้ลน้ิ ฟังปอดไม่พบความผิดปกติหรือ
ภาวะอุดกัน้ ทางเดินหายใจ ฟังหัวใจไม่พบเสียง
และจั ง หวะที ่ ผ ิ ด ปกติ ได้ ช ่ ว ยหายใจด้ ว ย
ออกซิเจน 100% ผ่านทางหน้ากาก ค่าความอิม่ ตัว
ของออกซิเจนผ่านชัน้ ใต้ผวิ หนังยังคงอยูร่ ะหว่าง
ร้อยละ 88-90 แต่คา่ ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง
ร้อยละ 35 ใกล้เคียงค่าเดิม จึงไม่นกึ ถึงภาวะโลหิตจาง
ปรึกษากุมารแพทย์ ศัลยแพทย์และวิสัญญีแพทย์ ให้ความเห็นว่าน่าจะมีความผิดปกติของ
ฮี โ มโกลบิ น ตรวจระดั บ ก๊ า ซในเลื อ ดแดง
พบเลือดเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลต (chocolate
brown blood) มีความเป็นกรดอ่อน (ค่ากรด-ด่าง
7.35), ค่าแรงดันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 35
มม.ปรอท, ค่าแรงดันออกซิเจน 562 มม.ปรอท,
ค่าไบคาร์บอเนต 19 มิลลิโมล/ลิตร, คำนวณค่า
ความอิม่ ตัวของออกซิเจนทีค่ วรจะเป็น (calculated
oxygen saturation) ได้รอ้ ยละ 100 ศัลยแพทย์
ตัดสินใจสวนล้างลำไส้ดว้ ยน้ำเกลือนอร์มลั จึง
ให้ยาระงับความรูส้ กึ ผูป้ ว่ ยใหม่โดยนำสลบด้วย
propofol 40 มก.ใส่ท ่อช่วยหายใจด้วยยา
succinylcholine 50 มก. และรักษาระดับการ
สลบด้วยออกซิเจน100%, 1% sevorane,
dormicum 2 มก. ตลอดเวลาทีใ่ ห้ยาระงับความ
รูส้ กึ ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนผ่านชั้นใต้
ผิวหนังอยูร่ ะหว่างร้อยละ 85-88 ระยะเวลาใน
การให้ยาระงับความรูส้ กึ 15 นาที เมือ่ ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ
ตัวดีส่งผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วยวิกฤตเด็กโดยยัง
คงใส่ทอ่ ช่วยหายใจ

ทีห่ อผูป้ ว่ ยวิกฤตเด็ก ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ ตัวดีแต่ยงั
คงมีภาวะตัวเขียวส่วนกลางและค่าความอิ่มตัว
ของออกซิ เ จนผ่ า นชั ้ น ใต้ ผ ิ ว หนั ง อยู ่ ร ะหว่ า ง
ร้อยละ 85-88, แรงดันโลหิต 120/60 มม. ปรอท,
ชีพจร 130 ครัง้ /นาที, ใช้เครือ่ งช่วยหายใจโดยให้
ออกซิเจน 100% ในอัตรา 28 ครัง้ /นาที เริม่ ให้ 5%
methylene blue 25 มก. (1 มก./กก.) ฉีดเข้าทาง
หลอดเลือดดำช้า ๆ (ประมาณ 15 นาที) ระหว่าง
ให้ methylene blue ค่าความอิม่ ตัวของออกซิเจน
ผ่านชั้นใต้ผิวหนังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากร้อยละ
85-88-92-94 หลังจากให้ methylene blue หมด
วันรุง่ ขึน้ สามารถถอดท่อช่วยหายใจได้ ค่าความ
อิม่ ตัวของออกซิเจนผ่านชัน้ ใต้ผวิ หนังอยูร่ ะหว่าง
ร้อยละ 98-100 ผูป้ ว่ ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เป็นปกติ และจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลใน
เวลา 3 วันต่อมา
4 เดือนต่อมาผู้ป่วยมารับการตัดชิ้นเนื้อ
บริเวณลำไส้ตรงส่วนปลายภายใต้การระงับความ
รู้สึกแบบทั่วไปผ่านทางหน้ากากโดยไม่มีภาวะ
แทรกซ้อนใด ๆ ผลชิ้นเนื้อไม่พบความผิดปกติ
ใด ๆ

วิจารณ์
ภาวะเม็ทฮีโมโกลบินนีเมียเป็นภาวะทีผ่ ปู้ ว่ ย
มีความผิดปกติของธาตุเหล็กในฮีโมโกลบินทีอ่ ยู่
ในรูปเฟอร์รสั (Fe2+) ถูกออกซิไดซ์ให้เป็นเฟอริก
(Fe3+) ซึ่งไม่สามารถทำหน้าที่พาออกซิเจนไปสู่
เนือ้ เยือ่ ต่าง ๆ ได้ ทำให้เกิดภาวะเขียวส่วนกลาง
ในคนปกติเม็ทฮีโมโกลบินมีปริมาณไม่เกินร้อยละ
1 ของฮีโมโกลบินทัง้ หมดในร่างกาย ถ้ามีมากกว่า
นี้จัดเป็นภาวะเม็ทฮีโมโกลบินนีเมีย ซึ่งภาวะนี้
แบ่งได้เป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทีถ่ า่ ยทอดทางพันธุกรรม
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และกลุ่มที่เกิดจากการได้รับสารกระตุ้นจากยา
หรือสารเคมี
กลุม่ ทีถ่ า่ ยทอดทางพันธุกรรม1-2 เช่น ภาวะ
ฮีโมโกลบินเอ็ม, ภาวะขาดเอนไซม์ cytochrome
b5 reductase, ขาดเอนไซม์ NADPH flavin
reductase และขาดกรดแอสคอร์บิกในวิตามินซี
ในกลุม่ นีจ้ ะมีอาการเขียวเรือ้ รัง แต่ไม่คอ่ ยมีอาการ
อย่างอืน่ อาจมีปวดหัว อ่อนเพลีย นิว้ ปุม้ (clubbing
fingers) ไม่จำเป็นต้องได้รบั การรักษาหากระดับ
เม็ทฮีโมโกลบินไม่เกินร้อยละ 40 ของฮีโมโกลบิน
ทัง้ หมด ยาทีใ่ ช้รกั ษา1 ในกลุม่ นีม้ กั เป็นยากิน เช่น
methylene blue (5-10 มก./กก./วั น ), กรด
แอสคอร์บกิ (15-20 มก./กก./วัน), ไรโบฟลาวิน
(20-30 มก./วัน)
กลุ่มที่เกิดจากได้รับยาหรือสารเคมี ซึ่ง
พบเป็นส่วนใหญ่ของภาวะนี้ หากได้รับสาร
กระตุน้ เข้าไปมากจะทำให้ระดับเม็ทฮีโมโกลบิน
สู ง จนเกิ ด อาการต่ า ง ๆ ได้ โดยถ้ า วั ด ระดั บ
เม็ทฮีโมโกลบิน2 ได้รอ้ ยละ 10-20 ของฮีโมโกลบิน
ทัง้ หมดจะเริม่ มีอาการเขียวส่วนกลางให้เห็นและ
เลือดทีเ่ จาะได้จะเป็นสีนำ้ ตาลช็อกโกแลต ซึง่ ไม่
ตอบสนองต่อการให้ออกซิเจน 100% ถ้าวัดระดับ
เม็ทฮีโมโกลบินได้รอ้ ยละ 20-45 ของฮีโมโกลบิน
ทั้งหมดจะมีอาการเพิ่มมากขึ้น เช่น เหนื่อยหอบ
อ่อนเพลีย มึนงง ปวดศีรษะ หน้ามืด, ถ้าวัดระดับ
เม็ทฮีโมโกลบินได้รอ้ ยละ 45-60 ของฮีโมโกลบิน
ทั้งหมดจะมีอาการเพิ่มเติม คือ หมดสติ เลือด
เป็นกรด, ถ้าวัดระดับเม็ทฮีโมโกลบินได้ร้อยละ
60-70 ของฮี โ มโกลบิ น ทั ้ ง หมดจะมี อ าการ
ชัก หัวใจเต้นผิดจังหวะและช็อก ถ้าวัดระดับ
เม็ ทฮีโมโกลบินได้มากกว่าร้อยละ 70 ของ

85

ฮีโมโกลบินทัง้ หมดผูป้ ว่ ยจะมีอาการระบบหัวใจ
และปอดล้มเหลวถึงตายได้
การรักษาภาวะเม็ทฮีโมโกลบินนีเมียชนิด
เฉียบพลันนีจ้ ะเริม่ รักษาเมือ่ ระดับเม็ทฮีโมโกลบิน
เกินร้อยละ 20 ของฮีโมโกลบินทั้งหมด โดยฉีด
methylene blue เข้าทางหลอดเลือดดำ ขนาด 1-2
มก./กก. ช้า ๆ ในเวลามากกว่า 5 นาที แต่ผปู้ ว่ ยที่
ระดั บ เม็ ท ฮี โ มโกลบิ น เกิ น ร้ อ ยละ 10 ของ
ฮีโมโกลบินทั้งหมดและมีโรคประจำตัวอื่น ๆ
ด้วย เช่น โรคหัวใจ, โรคปอด, โรคโลหิตจางหรือ
มีความเป็นกรดในเลือดอยูก่ อ่ นแล้วก็สามารถเริม่
ให้การรักษาโดยวิธเี ดียวกันได้เลย ซึง่ หลังการฉีด
methylene blue จะเห็นผลการตอบสนองภายใน
ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง คือ ตัวหายเขียว ค่าความอิม่ ตัว
ของออกซิเจนทีว่ ดั ใต้ผวิ หนังเพิม่ มากขึน้ , อาการ
ผิดปกติตา่ ง ๆ ดีขน้ึ ชัดเจน อาจฉีดซ้ำได้หากการ
ตอบสนองไม่ดขี น้ึ มาก แต่ตอ้ งระวังไม่ให้เกิน 7
มก./กก. เพราะเมตาโบไลต์ของ methylene blue
จะสะสมทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกได้ โดย
เฉพาะในเด็กเล็ก ๆ เพราะระบบการกำจัดยายังไม่
สมบูรณ์เพียงพอ
สารเคมีหรือยาต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุทำให้
เกิดภาวะเม็ทฮีโมโกลบินนีเมีย2 เช่น aniline,
ยาต้านมาลาเรีย (chloroquine, primaquine),
cetrimide (savlon®), dapsone (ซึ่งใช้รักษาโรค
เรือ้ น, โรคเชือ้ รา, โรคผิวหนังอักเสบ), metoclopramide
(ยาแก้อาเจียน) ,ไนไตรท์/ไนเตรท (ในพืชผักพวก
แครอท, หัวบีท) ยาชาเฉพาะที่บางชนิด เช่น
benzocaine, lidocaine, prilocaine, cocaine ซึ่ง
ยาชาทัง้ 4 ตัวยังใช้กนั อยูท่ ว่ั ไป จึงพึงควรระวังและ
ตระหนักหากผู้ป่วยเกิดอาการ ต้องรีบกำจัดสาร
กระตุ้นเหล่านี้ที่ตกค้างอยู่และให้การรักษาอย่าง
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ทันท่วงที แต่มขี อ้ ห้ามในการใช้ methylene blue
รักษาเม็ทฮีโมโกลบินนีเมียในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคพร่อง
เอนไซม์ glucose-6-phosphate dehydrogenase
(G6PD)3 เพราะจะกระตุน้ ให้เม็ดเลือดแดงแตกได้
กรณีนี้หากอาการไม่รุนแรงให้รักษาตามอาการ
หากอาการรุนแรงให้ใช้วธิ เี ปลีย่ นถ่ายโลหิต
การตรวจทางห้องปฏิบัติการมีวิธีเฉพาะที่
สามารถตรวจวั ด ปริ ม าณฮี โ มโกลบิ น ที ่ ไ ม่ ม ี
ออกซิเจนจับอยู่โดยเครื่องมือ co-oximeter4 ซึ่ง
เป็นวิธเี ฉพาะในการวินจิ ฉัย ต่างจากภาวะตัวเขียว
ที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ที่สามารถแปลผลได้จาก
การตรวจระดับก๊าซในเลือดแดงและค่าความอิม่ ตัว
ของออกซิเจนผ่านชัน้ ใต้ผวิ หนังโดยเครือ่ ง pulse
oximeter เพราะค่าแรงดันออกซิเจน (PaO2) จาก
การตรวจระดับก๊าซในเลือดแดงในภาวะเม็ทฮีโมโกลบินนีเมียจะมีค่าปกติเนื่องจากเป็นเพียงค่าที่
แสดงถึงปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในเลือด
ไม่ใช่ค่าที่แสดงถึงปริมาณออกซิเจนที่จับกับ
ฮีโมโกลบิน และค่าแรงดันออกซิเจน (PaO2) ทีว่ ดั
ได้ น ั ้ น เครื ่ อ งจะคำนวณเป็ น ค่ า ความอิ ่ ม ตั ว
ออกซิ เ จนที ่ ค วรจะเป็ น (calculated oxygen
saturation) ซึ ่ ง ภาวะเขี ย วที ่ ไ ม่ ใ ช่ เ กิ ด จาก
ฮีโมโกลบินไม่สามารถจับออกซิเจนได้ค่าความ
อิ ่ ม ตั ว ของออกซิ เ จนที ่ ค ำนวณได้ จ ากเครื ่ อ ง
วิเคราะห์ระดับแก๊สในเลือดแดงจะมีค่าใกล้เคียง
กับค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนที่วัดจากเครื่อง
ผ่านทางผิวหนัง แต่ถา้ ไม่ใกล้เคียงและแตกต่าง
กันมากเรียกว่ามีภาวะช่องว่างการอิ่มตัวของ
ออกซิเจน4-5 (saturation gap) แสดงว่าน่าจะมี
ปัญหาของฮีโมโกลบินทีไ่ ม่สามารถจับออกซิเจน
ไปสู่เ นื ้ อ เยื่อได้เช่น ภาวะเม็ทฮีโมโกลบินนีเมีย
(methemoglobinemia), ซัลฟ์ฮีโมโกลบินนีเมีย

(sulfhemoglobinemia), คาร์บอกซีฮีโมโกลบิน
นีเมีย (carboxyhemoglobinemia) ควรนำเลือด
นัน้ มาตรวจวัดโดยเครือ่ งมือ co-oximeter ซึง่ วัด
การดูดซับแสงทีค่ ลืน่ ความยาวแสงต่าง ๆ กัน แต่
ภาวะเม็ทฮีโมโกลบินนีเมียและซัลฟ์ฮโี มโกลบิน
นีเมียดูดซับแสงที่คลื่นความยาวใกล้เคียงกัน จึง
ต้องแยกสองภาวะนีโ้ ดยเติมโปตัสเซียมไซยาไนด์4
(potassium cyanide test) ซึ ่ ง ถ้ า เป็ น ภาวะ
เม็ทฮีโมโกลบินนีเมียสีของเลือดจะเปลี่ยนจาก
สีนำ้ ตาลช็อกโกแลตเป็นสีแดงสด ขณะที่ภาวะ
ซัลฟ์ฮโี มโกลบินนีเมียนัน้ สีเลือดของผูป้ ว่ ยเริม่ ต้น
มักไม่ใช่สีน้ำตาลช็อกโกแลตแต่เป็นสีน้ำตาลดำ
(dark brown) เมื่อหยดโปตัสเซียมไซยาไนด์
สีเลือดจะยังคงเป็นสีเดิมไม่เปลีย่ นแปลง ทัง้ นีภ้ าวะ
ซัลฟ์ฮีโมโกบินนีเมีย ไม่ตอบสนองต่อการให้
methylene blue ถ้าอาการไม่รนุ แรงให้รกั ษาตาม
อาการ หากอาการรุนแรงให้ใช้วิธีเปลี่ยนถ่าย
โลหิตเช่นกัน
จากการรวบรวมผูป้ ว่ ยเม็ทฮีโมโกลบินนีเมีย
ย้อนหลัง 3 ปี (ปี ค.ศ. 1999-2002) ในโรงเรียน
แพทย์สองแห่ง (Johns Hopkins Medical Center)
ในรัฐบัลติมอร์และแมรี่แลนด์พบว่ามีจำนวนถึง
138 คน6 ซึ่งตรวจวัดระดับเม็ทฮีโมโกลบินได้
ร้อยละ 2.1-60.1 ของฮีโมโกลบินทัง้ หมดโดยร้อยละ
94 ของผูป้ ว่ ยทัง้ หมดมีภาวะซีดอยูก่ อ่ นแล้ว พบ
ผู้ป่วย 5 รายมีอาการรุนแรงสูงและวัดระดับ
เม็ทฮีโมโกลบินได้ร้อยละ 19.1-60.1 ซึง่ มีสาเหตุ
จากการใช้ 20% benzocaine spray ในการใส่สาย
สวนทางหลอดอาหารเพือ่ ตรวจดูการทำงานของ
หัวใจ (transesophageal echocardiogram) ส่วน
สาเหตุทพ่ี บบ่อยทีส่ ดุ เกิดจากการได้รบั ยา dapsone
มีถงึ 58 ราย ซึง่ ตรวจวัดระดับเม็ทฮีโมโกลบินได้
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ร้อยละ 2.1-34.1 นอกจากนีย้ งั พบว่าภาวะขาดน้ำ
ระบบทางเดินอาหารอักเสบ ภาวะติดเชื้อต่าง ๆ
ก็เป็นสาเหตุกระตุน้ ให้เกิดภาวะเม็ทฮีโมโกลบินนีเมียได้
ในประเทศไทยยังไม่เคยมีรายงานการเกิด
ภาวะเม็ทฮีโมโกลบินนีเมียขณะให้ยาระงับความ
รู้สึก ผู้ป่วยรายนี้ตรวจพบว่ามีความผิดปกติหลัง
ให้ยาระงับความรูส้ กึ (ในห้องพักฟืน้ ) อาการทีเ่ กิด
ขึน้ ไม่รนุ แรง โดยมีภาวะเขียวส่วนกลาง ร่วมกับ
หัวใจเต้นเร็ว ผลการตรวจวัดระดับก๊าซในเลือดแดง
มีค่าความเป็นกรดเล็กน้อย มีภาวะช่องว่างของ
การอิ่มตัวของออกซิเจนประมาณร้อยละ 10-15
สีเลือดทีเ่ จาะตรวจเป็นสีนำ้ ตาลช็อกโกแลต ผูป้ ว่ ย
ไม่ตอบสนองต่อการให้ออกซิเจน 100% แต่ตอบ
สนองต่อการฉีด methylene blue ทางหลอดเลือดดำ
จากเหตุการณ์ครั้งนี้ศัลยแพทย์, วิสัญญีแพทย์ และวิสญ
ั ญีพยาบาลได้เรียนรูถ้ งึ ภาวะขาด
ออกซิเจนของเนื้อเยื่อที่พบได้ไม่บ่อย รวมถึง
ทราบว่า cetrimide สามารถกระตุน้ ให้เกิดภาวะนี้
ได้ ในแง่ของวิสัญญีวิทยาเองควรตระหนักถึง
ภาวะนี้ในกรณีใช้ยาชาเฉพาะที่ (เบนโซเคน,
ไลโดเคน, พริ โ ลเคน และโคเคน) ในการ
ทำหัตถการต่าง ๆ รวมถึงวิธวี นิ จิ ฉัยและการรักษา
เฉพาะ สิง่ สำคัญอีกสิง่ หนึง่ คือการอธิบายแก่ผปู้ ว่ ย
และญาติเพื่อหลีกเลี่ยงสารกระตุ้นต่าง ๆ ที่อาจ
ทำให้เกิดภาวะนี้
สรุป
การตระหนักถึงสาเหตุทเ่ี ป็นตัวกระตุน้ , วิธี
วินจิ ฉัยและการรักษาภาวะเนือ้ เยือ่ ขาดออกซิเจน
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ของโรคทีไ่ ม่พบบ่อยมีความจำเป็นเพือ่ การป้องกัน
โดยหลีกเลีย่ งสารเหล่านี้ รวมถึงเตรียมการรักษา
อย่างถูกต้องและทันเวลา ซึ่งจะช่วยลดอุบัติการ
ของภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวติ ได้
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