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โรคตับจากแอลกอฮอล์ (alcoholic liver disease;
ALD) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในประชากรทั่วโลกโดยเฉพาะ
ในทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย จากข้อมูลทางระบาดวิทยา
ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าและประเทศไทยพบว่ า
แอลกอฮอล์ยงั คงเป็นสาเหตุหลักทีท่ ำ� ให้ตบั เกิดการอักเสบ
เรื้อรังจนน�ำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายต่อร่างกายได้
หลายอย่าง เช่น ท�ำให้เกิดภาวะตับอักเสบชนิดรุนแรง
ตับแข็ง ตับวาย และมะเร็งตับ1-6 ซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้
จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ
และยังท�ำให้อัตราการเสียชีวิตของประชากรโดยรวมเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ดังเห็นได้จากรายงานขององค์การ
อนามัยโลกปี พ.ศ. 2554 ที่พบว่าในทุก 100 คนของ
ประชากรโลกทีเ่ สียชีวติ นัน้ 4 คนจะเสียชีวติ ด้วยโรคตับจาก
แอลกอฮอล์ (liver-related mortality from alcohol)7-9

พยาธิสรีรวิทยาและการด�ำเนินของโรคตับจากแอลกอฮอล์
(Pathophysiology and natural history of alcoholic
liver disease)

เมื่ อ ดื่ ม แอลกอฮอล์ เรื้ อ รั ง ร่ ว มกั บ มี ป ั จ จั ย เสริ ม
บางประการ เช่น ดื่มในปริมาณสูง (การดื่มแอลกอฮอล์
ที่ต่อเนื่องเพียงแค่ 2 สัปดาห์ สามารถท�ำให้เกิดไขมัน
พอกตับ) ดื่มมานาน (การดื่มต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี ด้วย
ปริมาณตั้งแต่ 20-30 กรัมต่อวันในเพศหญิง หรือ 40-50
กรัมต่อวันในเพศชาย สามารถก่อให้เกิดภาวะตับแข็งได้)
ดื่มตอนท้องว่าง ร่างกายอยู่ในสภาวะขาดสารอาหารหรือ
อ้วนเกินไป มีโรคตับชนิดอืน่ ร่วมอยูด่ ว้ ย เช่น ไวรัสตับอักเสบบี
(HBV), ตับอักเสบซี (HCV), สูบบุหรี่, ติดเชื้อเอชไอวี (HIV)
เป็นเพศหญิงหรือมีพันธุกรรมที่เอื้อหนุน ปัจจัยเหล่านี้
จะเพิม่ ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคตับจากแอลกอฮอล์ (ALD)9-13
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จากการศึกษาวิจัยพบว่าแอลกอฮอล์จะท�ำอันตรายต่อ
เซลล์เยื่อบุผิวของกระเพาะอาหารและล�ำไส้ ท�ำให้เกิด
ช่องว่างระหว่างเซลล์เพิม่ ขึน้ (increase gut permeability)14
เกิ ด การดู ด ซึ ม ethanol และแบคที เรี ย จากล�ำไส้เข้าสู่
กระแสเลือดแล้วส่งต่อไปยังตับ ทีต่ บั ethanol จะถูกเอนไซม์
alcohol dehydrogenase, aldehyde dehydrogenase (ADH)
และ CYP2E1 เปลี่ยนเป็น acetaldehyde และ acetate
สารดังกล่าวนี้จะเปลี่ยน acetyl CoA ให้เป็น ketone,
กรดไขมันอิสระ (free fatty acid; FA) และไขมันไตรกลีเซอไรด์
(triglycerides) สะสมในเนื้อตับอย่างต่อเนื่องจนตับโต
เกิดภาวะไขมันพอกตับ (alcoholic fatty liver หรือ steatosis)
แต่ยังไม่มีอาการเนื่องจากเป็นระยะเริ่มแรกของโรค ALD
นอกจากนี้ยังพบว่า สาร acetaldehyde และ acetate

รวมถึงสารพิษต่าง ๆ ที่หลั่งออกมาจากแบคทีเรียในล�ำไส้
เช่น bacterial lipopolysaccharides (LPS) และ endotoxins
จะไปยึดเกาะกับ Toll-like receptor (TLR-4) ของ Kupffer
cells ในเนื้อตับแล้วกระตุ้นให้ตับหลั่งสารก่อการอักเสบ
หลายชนิดตามมา ได้แก่ pro-inflammatory cytokines,
TNF-alpha, interleukin (IL-1, IL-6, IL-8, IL-10), CXCL,
proteases, reactive oxygen species (ROS หรือสารอนุมลู
อิสระ) และ endogenous molecules called damageassociated molecular patterns (DAMPs) สารต่าง ๆ เหล่านี้
จะท�ำให้ตับ เกิด การอัก เสบเรื้อ รัง เซลล์ตับ บางหย่ อม
มีการเน่าเสีย (alcoholic hepatitis with necrosis ซึ่ง
ทราบได้จากการส่งเลือดตรวจการท�ำงานของตับ LFTs) มี
การกระตุ้น hepatic stellate cells ท�ำให้เกิดการสะสมของ

ภาพที่ 1: กลไกการท�ำลายเซลล์ตับจากแอลกอฮอล์ (mechanisms of alcohol-induced liver damage)15

ภาพที่ 2: ระยะและการด�ำเนินของโรคตับจากแอลกอฮอล์ (stage and natural history of alcoholic liver disease)20
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เนื้อเยื่อพังผืดหรือแผลเป็นในตับ (fibrosis) จนเกิดภาวะ
ตับแข็ง (liver cirrhosis), ตับวาย (liver failure) และเกิดเป็น
มะเร็งตับตามมาในระยะท้ายของโรค (hepatocellular
carcinoma; HCC) นอกจากอั น ตรายที่ เ กิ ด ต่ อ ตั บ
โดยตรงแล้ว สารต่าง ๆ เหล่านีย้ งั สามารถไหลกลับเข้าสู่
กระแสเลือดแล้วไปท�ำอันตรายต่ออวัยวะอืน่ ๆ (systemic
inflammatory response syndrome; SIRS) จนท�ำให้อวัยวะ
ต่าง ๆ ล้มเหลว (multi-organ failure) กดระบบภูมิคุ้มกัน
ของร่างกาย [inhibit neutrophils and natural killer (NK)
cells functions] จนเกิดการติดเชื้อรุนแรงซ�้ำเติมขึ้นได้
(ดังแสดงในภาพที่ 1 และ 2)15-24
ภาวะตับอักเสบชนิดรุนแรงจากแอลกอฮอล์
(Severe Alcoholic Hepatitis หรือ SAH) เป็นภาวะ
แทรกซ้อนประเภทเฉียบพลันที่ร้ายแรงที่สุดของโรคตับ
จากแอลกอฮอล์ ผูป้ ว่ ย SAH จะมีอาการตับวายเฉียบพลัน
ซ�้ำเติมโรคตับเรื้อรังที่มีอยู่ก่อนแล้ว (acute-on-chronic
liver failure) ภาวะนี้ให้การวินิจฉัยและท�ำการรักษาได้
ค่อนข้างยากจึงส่งผลให้มอี ตั ราการเสียชีวติ ทีส่ งู 25 โดยพบว่า
ประมาณร้อยละ 30-50 ของผู้ป่วย SAH จะเสียชีวิตอย่าง
รวดเร็วในระยะเวลาเพียง 3 เดือน ในเวชปฏิบัติพบภาวะ
SAH ได้ตั้งแต่ร้อยละ 10-35 ของผู้ป่วยที่นอนรักษาตัว
ในโรงพยาบาลด้วยโรคทีเ่ กิดจากแอลกอฮอล์1,5,26-31 ปัจจัยเสีย่ ง
ที่ส�ำคัญต่อการเกิดภาวะ SAH คือ มีการดื่มแอลกอฮอล์
ในปริมาณที่สูงกว่าปกติในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา (binge
drinking episodes) โดยดืม่ ตัง้ แต่ 5 drinks ขึน้ ไปในเพศชาย
หรือ 4 drinks ขึ้นไปในเพศหญิงในระยะเวลา 2 ชั่วโมง
(1 drink มีปริมาณ ethanol เท่ากับ 12.5-14 กรัม) ภาวะนี้
มักเกิดกับผู้ป่วยโรคตับ ALD ชนิดที่มีพังผืดรุนแรงหรือมี
ภาวะตับแข็งอยูก่ อ่ นแล้ว (severe liver fibrosis or cirrhosis)28,29,32
อาการ อาการแสดง และวิธีการวินิจฉัยภาวะตับอักเสบ
ชนิดรุนแรงจากแอลกอฮอล์
(Symptoms, sign and diagnosis of severe
alcoholic hepatitis)

การวินิจฉัยภาวะ SAH นั้นจ�ำเป็นต้องอาศัยข้อมูล
จากทัง้ ประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร

และคัดกรองโรคอืน่ ๆ ทีม่ อี าการคล้ายคลึงกันออก ผูป้ ว่ ย
SAH จะมี ลักษณะทางคลินิกโดยรวม (clinical features)
ดังตารางที่ 12,33,34,35-40
แนวทางการดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยที่ เ กิ ด ภาวะตั บ อั ก เสบ
ชนิดรุนแรงจากแอลกอฮอล์
(Management of severe alcoholic hepatitis; SAH)

จะเห็นได้ว่าภาวะ SAH สามารถก่อให้เกิดอาการ
แทรกซ้อนทีอ่ นั ตรายต่อร่างกายได้หลายอย่าง เพิม่ ความเสีย่ ง
ต่อการเสียชีวิตในอัตราที่สูงและรวดเร็ว ดังนั้น จึงควร
ให้การวินจิ ฉัยและท�ำการรักษาอย่างทันท่วงทีเพือ่ ช่วยผูป้ ว่ ย
ให้ปลอดภัยและมีอัตราการรอดชีวิตที่สูงขึ้น สามารถสรุป
หลักการดูแลรักษาผู้ป่วย SAH ได้ดังนี13,15,16,24,34-36,40,41
้
1. หยุดดื่มแอลกอฮอล์อย่างถาวร เพื่อหยุดยั้ง
การท�ำลายเซลล์ตบั ทีเ่ หลืออยู่ และหวังผลป้องกันการกลับ
เป็นซ�้ำของ SAH พร้อมทั้งให้การรักษาผู้ป่วยบางรายที่มี
อาการของการขาดแอลกอฮอล์ (alcohol withdrawal
symptoms)
2. ให้สารน�ำ้ อาหาร วิตามิน และเกลือแร่อย่าง
เพียงพอ จากการศึกษาวิจยั ขนาดใหญ่ชนิด meta-analysis
พบว่าการให้สารอาหารทีเ่ พียงพอจะช่วยป้องกันการติดเชือ้
ลดการเกิด hepatic encephalopathy และช่วยลดอัตรา
การเสียชีวติ ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยควรให้พลังงานประมาณ
30-45 แคลอรี/กิโลกรัม/วัน ให้โปรตีน 1.2-1.5 กรัม/
กิโ ลกรัม/วัน ส่ว นวิต ามิน และแร่ธ าตุที่ควรเสริ ม ได้ แ ก่
วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินดี โฟเลต และแร่ธาตุสังกะสี
เป็นต้น2,42,43
3. รักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากตับแข็ง
(liver cirrhosis) เช่น ภาวะตกเลือด ท้องมาน เป็นต้น
4. เฝ้าระวังและให้การรักษาภาวะติดเชือ้ ไตวาย
เฉียบพลัน และ hepatorenal syndrome (HRS)
5. ให้ยาจ�ำเพาะส�ำหรับรักษา SAH แก่ผู้ป่วย
ทีม่ ี bad prognostic scores (ดังตารางที่ 1) เพือ่ ช่วยลดอัตรา
การเสียชีวติ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจาก SAH ซึง่ ได้แก่
		
5.1 ยา corticosteroid เป็นทีท่ ราบกันดีแล้วว่า
ผูป้ ว่ ย SAH ทีม่ คี ะแนน mDF ตัง้ แต่ 32 หรือมี spontaneous
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ตารางที่ 1: ลักษณะอาการและผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารของผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะตับอักเสบรุนแรงจากแอลกอฮอล์ (clinical features
of severe alcoholic hepatitis)

ประวัติและอาการของผู้ป่วย (patient’s history and symptoms)
• ดื่มแอลกอฮอล์มากผิดสังเกตในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา (binge drinking episodes)
• อาการช่วงแรกเริ่ม: อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียนบ่อย แน่นท้อง ตับโต มีไข้ หายใจเร็ว ชีพจรเต้นเร็ว
• อาการบ่งชี้ถึงการทรุดตัวของตับอย่างกะทันหัน: เกิดดีซ่านเฉียบพลันหรือเป็นมากขึ้น (rapid onset of jaundice),
เกิดท้องมานมีนำ�้ ในช่องท้องหรือท้องมานเป็นมากขึน้ (ascites), มีภาวะเลือดออกง่าย (coagulopathy), ตกเลือด
เฉียบพลัน (ดังภาพที่ 3) มีอาการผิดปกติทางสมองที่เกิดจากโรคตับ (hepatic encephalopathy) เช่น สับสน ซึม
โคม่า
• อาการในระยะท้าย: ตับวาย ไตวายเฉียบพลัน (hepatorenal syndrome; HRS) ตกเลือดรุนแรง ติดเชื้อแทรกซ้อน
และอวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลว (multi-organ failure)
การตรวจร่างกายที่ผิดปกติ (abnormal physical exams)
• Cutaneous stigmata of chronic liver disease: paper money skin, parotid gland โต, spider nevi,
gynecomastia, palmar erythema และ Dupuytren’s contracture เป็นต้น
• Icteric sclera, ascites, leg edema, flapping tremor (asterixis)
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (laboratory results)
• LFTs: aspartate aminotransferase (AST) และ alanine aminotransferase (ALT) เพิ่มสูงขึ้น โดย AST มักไม่เกิน
500 IU/L และสัดส่วน AST:ALT มักเกิน 2-3:1, ค่า gamma-glutamyl transferase (GGT) และค่า total bilirubin สูง
(มักเกิน 5 mg/dL)
• CBC: leukocytosis, prolongation in prothrombin time (PT INR)
• Abdominal imaging: fatty liver, cirrhosis, signs of portal hypertension
• หากได้รับการเจาะตรวจชิ้นเนื้อตับ (liver biopsy) พบลักษณะทางกล้องจุลทรรศน์ที่เข้าได้กับ alcoholic hepatitis
คือ hepatic steatosis (fatty change), lobular inflammation, ballooning degeneration, nuclear vacuolation,
PMN cells infiltration, Mallory bodies, parenchymal necrosis, periportal หรือ pericentral fibrosis หรือ
cirrhosis (ภาพที่ 4)
คัดกรองสาเหตุอื่น ๆ ที่ท�ำให้มีอาการคล้ายคลึงกัน (excluding other causes) เช่น
• ไวรัสตับอักเสบ โรคตับชนิดอื่น ๆ รวมถึงโรคตับจากยาบางชนิด ระบบทางเดินน�้ำดีอุดตัน
• ภาวะ acute decompensation of underlying liver cirrhosis เอง
คะแนนบ่งชี้ระดับความรุนแรงของโรค (bad prognostic scores) เข้ากับข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
• Maddrey’s discriminant function (mDF): ค�ำนวณได้จากสูตร
   4.6 (patient’s prothrombin time-control prothrombin time) + total bilirubin (mg/dL) ตั้งแต่ 32 คะแนน
• Model for End-Stage Liver Disease (MELD) scores มากกว่า 18-20 คะแนน
• Glasgow Alcoholic Hepatitis Score (GAHS) ตั้งแต่ 9 คะแนน
• Age, Bilirubin, INR, Creatinine (ABIC) score ตั้งแต่ 6.71 คะแนน
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ภาพที่ 3: แสดงภาวะดีซ่านตาเหลือง (jaundice), ท้องมาน (ascites) และภาวะเลือดออกง่าย (coagulopathy) ในผู้ที่มีภาวะ
ตับอักเสบชนิดรุนแรงจากแอลกอฮอล์ (severe alcoholic hepatitis)

3.1 ดีซ่านตาเหลือง (jaundice)

3.3 ภาวะเลือดออกง่าย (coagulopathy) ตกเลือด
ในหลอดอาหาร
ภาพที่ 4: ลักษณะชิ้นเนื้อตับทางกล้องจุลทรรศน์ของผู้ป่วย
โรคตับอักเสบจากแอลกอฮอล์ (liver histology in alcoholic liver
disease)

hepatic encephalopathy เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อ
การเสียชีวิตสูงและควรได้รับยา prednisolone ในขนาด
40 มิลลิกรัมต่อวัน หรือยา methylprednisolone ขนาด
32 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ จากนัน้ จึงค่อย

3.2 ท้องมานมีนำ้� ในช่องท้อง (ascites)

ลดขนาดยาลงแล้วหยุดยาได้ใน 2-4 สัปดาห์ถดั มา จากข้อมูล
วิจยั พบว่า corticosteroid สามารถลดอัตราการเสียชีวติ (MR)
ที่ 1 เดือนได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (MR in corticosteroid
20% vs 34% in placebo, p < 0.001) โดยประโยชน์ของ
การใช้ยา corticosteroid จะยิ่งเด่นชัดขึ้นในผู้ที่มีการ
ตอบสนองต่อยาในทางทีด่ ี (คือ ทีร่ ะยะ 1 สัปดาห์แรกของ
การใช้ยาจะพบว่ามีการลดลงของค่า total bilirubin อย่างน้อย
ร้อยละ 25 จากระดับเดิม หรือค�ำนวณ Lille’s score ได้
ต�่ำกว่า 0.45) ผู้ป่วย SAH ลักษณะเช่นนี้จะมีโอกาส
รอดชีวติ เพิม่ ขึน้ ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทัง้ ทีร่ ะยะ 1 และ 6 เดือน
แต่หากค่า total bilirubin หรือ Lille’s score ไม่ลดลงดังข้างต้น
จะถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ตอบสนองต่อ corticosteroid และ
ควรหยุดการใช้ยานี้เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
จากยา26,27,38,42,44-46
		 5.2 ยา pentoxifylline ผู้ป่วย SAH ที่ไม่
ตอบสนองต่อยา corticosteroid (พบได้ประมาณร้อยละ 40
มีโอกาสเสียชีวิตที่ 3 เดือน สูงถึงร้อยละ 50-75) และผู้ที่
มีข้อห้ามใช้ยา corticosteroid (เช่น ตกเลือดรุนแรงในช่วง
2 สัปดาห์ทผี่ า่ นมา, มีการติดเชือ้ ทีย่ งั ควบคุมไม่ได้, ไตวาย,
hepatorenal syndrome หรือมีตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน)
นัน้ มีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งเลือกใช้ยาช่วยชีวติ ชนิดอืน่ ทดแทน
ยา pentoxifylline มีคุณสมบัติเป็น anti-TNF-alpha จาก
การศึ ก ษาวิ จั ย ขนาดเล็ ก พบว่ า การรั บ ประทานยา
pentoxifylline ในขนาด 400 มิลลิกรัม วันละ 3 เวลา ติดต่อกัน
4 สัปดาห์ สามารถลดโอกาสเกิด HRS และมีแนวโน้มที่
จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตที่ 1 เดือน47 แต่จากการศึกษา
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วิจัยในระยะต่อมาโดยเฉพาะ STOPAH study ซึ่งเป็น
งานวิจัยขนาดใหญ่ในผู้ป่วย SAH จ�ำนวนถึง 1,103 ราย
กลับพบว่ายา pentoxifylline ไม่สามารถลดอัตราการ
เสียชีวติ ของผูป้ ว่ ย SAH ได้46,48,49   นอกจากนัน้ ยังพบด้วยว่า
การเลือกใช้ยา pentoxifylline ต่อจากยา prednisolone เพือ่
หวังผล rescue therapy หรือแม้จะเลือกใช้ยาทั้ง 2 ชนิด
พร้อมกันตั้งแต่ในระยะแรกของการรักษาก็ไม่สามารถ
ลดอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ของผู ้ ป ่ ว ยได้ ดี ไ ปกว่ า การใช้ ย า
prednisolone เพียงขนานเดียว46,50,51 ดังนั้น ในทางปฏิบัติ
จึงมักเลือกใช้ยา pentoxifylline เฉพาะกรณีที่มีข้อห้ามใช้
ยา corticosteroid หรือมี HRS เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาวิจัยชนิด randomized, open-label clinical
trial ในปี พ.ศ. 2558 พบว่าหากเลือกใช้ยา pentoxifylline
ร่วมกับยาต้านอนุมูลอิสระชื่อ metadoxine ในขนาด
500 มิลลิกรัม วันละ 3 เวลา ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ พบว่า
การรับประทานยา 2 ชนิดนี้ร่วมกันตั้งแต่ในช่วงแรกของ
การรักษาสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ระยะ
3 และ 6 เดือนได้ดีกว่าการใช้ยา pentoxifylline เพียง
ขนานเดียวอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (MR ที่ 6 เดือน
50.0% in pentoxifylline + metadoxine vs 81.8% in
pentoxifylline alone, p = 0.01)52
		 5.3 ยา corticosteroid ร่วมกับยาต้าน
สารอนุมูลอิสระ (antioxidants) ได้แก่
		 - Prednisolone ร่วมกับยา metadoxine
		 ยา metadoxine (pyridoxine pyrrolidone
carboxylate) มีคุณสมบัติเป็นทั้ง antioxidant และ antiTNF-alpha เนื่องจาก metadoxine สามารถช่วยเพิ่ม
ปริมาณสาร reduced hepatic glutathione และ ATP ในตับ
ช่วยลดปฏิกิริยา lipid peroxidation จึงช่วยลดปริมาณ
สาร ROS ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยา metadoxine ยังช่วยเร่ง
การขับแอลกอฮอล์ออกจากร่างกาย ลดภาวะ lipolysis
จึงช่วยลดการอักเสบและการสะสมของไขมันในตับได้อีก
ทางหนึ่ง53-60 จากข้อมูลการศึกษาวิจัยชนิด randomized,
open-label clinical trial ปี พ.ศ. 2557 ในผู้ป่วย SAH
จ�ำนวน 70 ราย พบว่าการรับประทานยา metadoxine
ขนาด 500 มิลลิกรัม วันละ 3 เวลา ร่วมกับยา prednisolone

ขนาด 40 มิลลิกรัมต่อวัน ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ จะช่วยลด
อัตราการเสียชีวิตที่ระยะ 1 และ 3 เดือน ได้ดีกว่าการใช้
ยา prednisolone เพี ย งขนานเดี ย วอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ
(MR ที่ 3 เดือน 31.4% in metadoxine + prednisolone vs
80.0% in prednisolone alone, p = 0.0001)61 ถัดมาในปี
พ.ศ. 2558 มีการศึกษาวิจยั ในผูป้ ว่ ย SAH จ�ำนวน 135 ราย
ซึ่ ง ผลของการศึ ก ษายั ง คงยื น ยั น ถึ ง ประโยชน์ ข องยา
metadoxine ในลักษณะเดียวกันคือ การรับประทานยา
metadoxine ในขนาดดังกล่าวร่วมกับยา prednisolone
จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ทั้งที่ระยะ
เวลา 3 และ 6 เดือน ซึ่งสูงกว่าการใช้ยา prednisolone
เพียงขนานเดียวอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (MR ที่ 6 เดือน
51.4% in prednisolone + metadoxine vs 80.0% in
prednisolone alone, p = 0.003)52 นอกจากนีย้ งั พบด้วยว่า
การใช้ยา metadoxine ร่วมกับ prednisolone จะช่วยลด
อั ต ราการเกิ ด hepatic encephalopathy และ HRS
ได้ดกี ว่าการใช้ยา prednisolone ชนิดเดียวอย่างมีนยั ส�ำคัญ
โดยไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรงใด ๆ จากการใช้ยา
metadoxine40,48,52
		 - Prednisolone ร่วมกับยาฉีด N-acetylcysteine (NAC)
NAC มีคุณสมบัติเป็น antioxidant เนื่องจาก
ยาช่วยเพิ่มระดับ hepatic glutathione ซึ่งจะช่วยลด
การอักเสบและลดการท�ำลายเซลล์ตับ จากการศึกษาวิจัย
ชนิด multicenter, randomized, controlled trial ในผู้ป่วย
SAH จ� ำ นวน 174 ราย พบว่ า การรั บ ประทานยา
prednisolone ในขนาดดังกล่าวข้างต้น 4 สัปดาห์ ร่วมกับ
ฉีดยา intravenous NAC ติดต่อกันในช่วง 5 วันแรกของ
การรักษา (โดยในวันที่ 1 ให้ใช้ยา NAC ในขนาด 150
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ผสมในสารละลาย 5% glucose ปริมาณ
250 มิลลิลิตร หยดทางเส้นเลือดด�ำอย่างน้อย 30 นาที
แล้ ว ต่ อ ด้ ว ย NAC ขนาด 50 มิ ล ลิ ก รั ม /กิ โ ลกรั ม
ในสารละลาย glucose 500 มิลลิลติ ร หยดทางเส้นเลือด
เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง จากนั้นให้ต่อด้วย NAC
ขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในสารละลาย glucose
1,000 มิลลิลติ ร หยดต่อเนือ่ งทางเส้นเลือดนาน 16 ชัว่ โมง
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ส่วนในวันที่ 2 ถึง 5 ให้ใช้ NAC ขนาด 100 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ผสมในสารละลาย glucose 1,000 มิลลิลติ ร หยด
ทางเส้นเลือดเป็นเวลาอย่างน้อย 16 ชั่วโมงต่อวัน) จาก
ผลการศึกษาพบว่า การฉีดยา NAC ร่วมกับรับประทานยา
prednisolone จะช่วยลดโอกาสเกิด HRS ลดอุบัติการณ์
โรคติดเชื้อ และลดอัตราการเสียชีวิตที่ 1 เดือน ได้ดีกว่า
การใช้ยา prednisolone ชนิดเดียวอย่างมีนยั ส�ำคัญ (MR
ที่ 1 เดือน 8.0% in iv NAC + prednisolone vs 24.0% in
prednisolone alone, p = 0.006) อย่างไรก็ตาม จาก
งานวิจยั นีพ้ บว่า iv NAC ไม่สามารถลดอัตราการเสียชีวิต
ที่ระยะ 3 และ 6 เดือนได้ นอกจากนี้ NAC ยังมีข้อจ�ำกัด
ในเรื่องราคา ต้องบริหารทางกระแสเลือดเท่านัน้ รวมทัง้
ยังต้องเฝ้าระวังภาวะ anaphylactoid reaction ทีอ่ าจเกิดขึน้
ได้จากยาชนิดนี62-64
้
		 - Prednisolone ร่วมกับยา S-adenosylL-methionine (SAMe)
SAMe เป็นสารตั้งต้นส�ำหรับสร้าง hepatic
glutathione จึงมีคุณสมบัติเป็น antioxidant จากการวิจัย
ชนิด multicenter, open-label, randomized controlled
study ในผู้ป่วยจ�ำนวน 40 ราย พบว่าการรับประทานยา
prednisolone 4 สัปดาห์ ร่วมกับฉีดยา SAMe ขนาด 800
มิลลิกรัมต่อวันใน 7 วันแรก แล้วต่อด้วย SAMe ชนิด
รับประทานขนาด 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน อีก 8 สัปดาห์
พบว่าการใช้ SAMe ร่วมกับยา prednisolone ช่วยลด
การเกิด HRS แต่ไม่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต จึงเป็น
ข้อจ�ำกัดของการเลือกใช้ยาชนิดนี65้

		 5.4 ยากลุ ่ ม อื่ น ๆ ที่ ก� ำ ลั ง รอข้ อ มู ล วิ จั ย
เพิ่มเติม ได้แก่ Granulocyte-colony stimulating factor
(G-CSF) เป็นต้น40
6. ผ่าตัดปลูกถ่ายตับ (liver transplantation)
ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ไ ม่ ต อบสนองต่ อ การรั ก ษาด้ ว ยยาพบว่ า
การปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยบางรายสามารถช่วยเพิ่มอัตรา
การรอดชีวิตได้ แต่ในเวชปฏิบัติการรักษาด้วยวิธีนี้ท�ำได้
น้อยมากเนือ่ งจากข้อจ�ำกัดหลายประการ เช่น สภาพผูป้ ว่ ย
ค่า ใช้จ ่า ย สถานพยาบาลที่ผ่า ตัด ได้ และที่ ส�ำ คั ญ คื อ
การขาดแคลนตับจากผู้บริจาค (liver donor)66-67
โดยสรุป
ภาวะตับอักเสบชนิดรุนแรงจากแอลกอฮอล์
เป็ น ภาวะแทรกซ้ อ นเฉี ย บพลั น ที่ มี อั ต ราการ
เสียชีวิตสูง การวินิจฉัยและให้การรักษาที่รวดเร็ว
มีความส�ำคัญยิง่ หลักการรักษาประกอบด้วย การหยุด
แอลกอฮอล์ ให้ ส ารอาหารที่ เ พี ย งพอ เลื อ กใช้
ยาจ�ำเพาะทีส่ ามารถลดอัตราการเสียชีวติ (ดังตาราง
ที่ 2) รวมถึ ง พิ จ ารณาเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารผ่ า ตั ด
ปลูกถ่ายตับส�ำหรับผูป้ ว่ ยบางรายทีไ่ ม่ตอบสนองต่อ
ยารักษา

ตารางที่ 2: ยาทีส่ ามารถลดอัตราการเสียชีวติ ในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะตับอักเสบชนิดรุนแรงจากแอลกอฮอล์ (drugs to reduce mortality
in patients with severe alcoholic hepatitis)

•
•
•
•

ยาที่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตส�ำหรับผู้ป่วยภาวะตับอักเสบชนิดรุนแรงจากแอลกอฮอล์
Prednisolone
Prednisolone ร่วมกับ metadoxine
Pentoxifylline ร่วมกับ metadoxine
Prednisolone ร่วมกับ intravenous N-acetylcysteine (NAC)
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