
	 โรคตับจากแอลกอฮอล์	 (alcoholic	 liver	 disease;	

ALD)	 เป็นโรคท่ีพบได้บ่อยในประชากรท่ัวโลกโดยเฉพาะ

ในทวีปยโุรป	อเมรกิา	และเอเชีย	จากข้อมลูทางระบาดวทิยา

ของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยพบว ่า	

แอลกอฮอล์ยงัคงเป็นสาเหตหุลกัทีท่�าให้ตบัเกดิการอกัเสบ

เรื้อรังจนน�าไปสู่ภาวะแทรกซ้อนท่ีอันตรายต่อร่างกายได้

หลายอย่าง	 เช่น	 ท�าให้เกิดภาวะตับอักเสบชนิดรุนแรง	

ตับแข็ง	ตับวาย	และมะเร็งตับ1-6	ซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้

จะส่งผลกระทบต่อคณุภาพชีวติท้ังทางด้านร่างกายและจติใจ	

และยังท�าให้อัตราการเสียชีวิตของประชากรโดยรวมเพิ่ม

สูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ	 ดังเห็นได้จากรายงานขององค์การ

อนามัยโลกปี	 พ.ศ.	 2554	 ท่ีพบว่าในทุก	 100	 คนของ

ประชากรโลกทีเ่สยีชีวติน้ัน	4	คนจะเสยีชีวติด้วยโรคตบัจาก

แอลกอฮอล์	(liver-related	mortality	from	alcohol)7-9 

ผู้เรียบเรียง: 

Dr.Suriya Keeratichananont, MD.
Gastroenterology and Hepatology Center, 

Department of Medicine, Bangkok Hospital Hatyai

พยาธสิรรีวิทยาและการด�าเนนิของโรคตบัจากแอลกอฮอล์ 
(Pathophysiology and natural history of alcoholic 
liver disease)

เม่ือดื่มแอลกอฮอล์เร้ือรังร่วมกับมีปัจจัยเสริม

บางประการ	 เช่น	 ดื่มในปริมาณสูง	 (การดื่มแอลกอฮอล์

ที่ต่อเนื่องเพียงแค่	 2	 สัปดาห์	 สามารถท�าให้เกิดไขมัน

พอกตับ)	ดื่มมานาน	(การดื่มต่อเนื่องอย่างน้อย	5	ปี	ด้วย

ปริมาณตั้งแต่	 20-30	 กรัมต่อวันในเพศหญิง	 หรือ	 40-50	

กรัมต่อวันในเพศชาย	 สามารถก่อให้เกิดภาวะตับแข็งได้)	

ดื่มตอนท้องว่าง	 ร่างกายอยู่ในสภาวะขาดสารอาหารหรือ

อ้วนเกินไป	มีโรคตับชนดิอืน่ร่วมอยูด้่วย	เช่น	ไวรสัตบัอกัเสบบ	ี

(HBV),	ตับอักเสบซี	(HCV),	สูบบุหรี่,	ติดเชื้อเอชไอวี	(HIV)	

เป็นเพศหญิงหรือมีพันธุกรรมที่เอ้ือหนุน	 ปัจจัยเหล่านี้

จะเพิม่ความเสีย่งต่อการเกดิโรคตบัจากแอลกอฮอล์	 (ALD)9-13 

(Severe alcoholic hepatitis: symptoms,
  diagnosis and current management)

ภาวะตบัอกัเสบชนิดรนุแรงจากแอลกอฮอล์: 

อาการ วิธวิีนิจฉยั และแนวทางการรกัษา

 Moderator:  

Assoc.Prof.Teerha Piratvisuth, MD.
Division of Gastroenterology and Hepatology, 

Department of Medicine, 

Songklanagarind Hospital

Speaker: 

Assoc.Prof.Taned Chitapanarux, MD.
Division of Gastroenterology, 
Department of Internal Medicine,

Faculty of Medicine, Chiang Mai Hospital

SAH

บทความวชิาการจากงานประชมุวชิาการประจ�าปี (ครัง้ที ่9) ของสถาบนัโรคระบบทางเดนิอาหารและตบั NKC
วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย

บทความวชิาการจากงานประชมุวชิาการประจ�าปี (ครัง้ที ่9) ของสถาบนัโรคระบบทางเดนิอาหารและตบั NKC
วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย
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รวมถึงสารพิษต่าง	ๆ	ที่หลั่งออกมาจากแบคทีเรียในล�าไส้	

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	หรอืสารอนมุลู

อิสระ)	 และ	 endogenous	molecules	 called	 damage-

associated	molecular	patterns	(DAMPs)	สารต่าง	ๆ 	เหล่านี้

จะท�าให้ตับเกิดการอักเสบเรื้อรัง	 เซลล์ตับบางหย่อม

มีการเน่าเสีย	 (alcoholic	 hepatitis	 with	 necrosis	 ซึ่ง

ทราบได้จากการส่งเลือดตรวจการท�างานของตับ	LFTs)	มี

การกระตุ้น	hepatic	stellate	cells	ท�าให้เกิดการสะสมของ

จากการศึกษาวิจัยพบว่าแอลกอฮอล์จะท�าอันตรายต่อ

เซลล์เยื่อบุผิวของกระเพาะอาหารและล�าไส้	 ท�าให้เกิด

ช่องว่างระหว่างเซลล์เพ่ิมขึน้	(increase	gut	permeability)14 

เกิดการดูดซึม	 ethanol	 และแบคทีเรียจากล�าไส้เข้าสู่

กระแสเลือดแล้วส่งต่อไปยังตบั	ทีต่บั	ethanol	จะถกูเอนไซม์	

alcohol	dehydrogenase,	aldehyde	dehydrogenase	(ADH)	

และ	CYP2E1	 เปลี่ยนเป็น	 acetaldehyde	 และ	 acetate	

สารดังกล่าวน้ีจะเปลี่ยน	 acetyl	 CoA	 ให้เป็น	 ketone,	

กรดไขมนัอสิระ	(free	fatty	acid;	FA)	และไขมนัไตรกลเีซอไรด์	

(triglycerides)	 สะสมในเนื้อตับอย่างต่อเนื่องจนตับโต

เกดิภาวะไขมันพอกตบั	(alcoholic	fatty	liver	หรือ	steatosis)	

แต่ยังไม่มีอาการเนื่องจากเป็นระยะเร่ิมแรกของโรค	 ALD	

นอกจากนี้ยังพบว่า	 สาร	 acetaldehyde	 และ	 acetate	

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

ภาพที่ 2: ระยะและการด�าเนินของโรคตับจากแอลกอฮอล์	(stage	and	natural	history	of	alcoholic	liver	disease)20
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เน้ือเย่ือพังผืดหรอืแผลเป็นในตบั	 (fibrosis)	 จนเกดิภาวะ

ตบัแขง็	(liver	cirrhosis),	ตับวาย	(liver	failure)	และเกิดเป็น

มะเร็งตับตามมาในระยะท้ายของโรค	 (hepatocellular	

carcinoma;	 HCC)	 นอกจากอันตรายที่ เกิดต่อตับ

โดยตรงแล้ว	 สารต่าง	ๆ	 เหล่าน้ียังสามารถไหลกลบัเข้าสู่

กระแสเลือดแล้วไปท�าอันตรายต่ออวยัวะอ่ืน	ๆ	(systemic	

inflammatory	response	syndrome;	SIRS)	จนท�าให้อวัยวะ

ต่าง	ๆ	ล้มเหลว	(multi-organ	failure)	กดระบบภูมิคุ้มกัน

ของร่างกาย	[inhibit	neutrophils	and	natural	killer	(NK)	

cells	 functions]	 จนเกิดการติดเชื้อรุนแรงซ�้าเติมขึ้นได้	

(ดงัแสดงในภาพท่ี	1	และ	2)15-24 

ภาวะตับอักเสบชนิดรุนแรงจากแอลกอฮอล์ 

(Severe Alcoholic Hepatitis หรือ SAH)	 เป็นภาวะ

แทรกซ้อนประเภทเฉียบพลันที่ร้ายแรงที่สุดของโรคตับ

จากแอลกอฮอล์	ผูป่้วย	SAH	จะมอีาการตบัวายเฉยีบพลัน

ซ�้าเติมโรคตับเร้ือรังท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว	 (acute-on-chronic	

liver	 failure)	 ภาวะน้ีให้การวินิจฉัยและท�าการรักษาได้

ค่อนข้างยากจงึส่งผลให้มอีตัราการเสยีชวีติทีส่งู25	โดยพบว่า

ประมาณร้อยละ	30-50	ของผู้ป่วย	SAH	จะเสียชีวิตอย่าง

รวดเร็วในระยะเวลาเพียง	3	เดือน	ในเวชปฏิบัติพบภาวะ	

SAH	 ได้ตั้งแต่ร้อยละ	 10-35	 ของผู้ป่วยที่นอนรักษาตัว

ในโรงพยาบาลด้วยโรคทีเ่กดิจากแอลกอฮอล์1,5,26-31	ปัจจยัเสีย่ง

ที่ส�าคัญต่อการเกิดภาวะ	SAH	คือ	มีการดื่มแอลกอฮอล์

ในปริมาณที่สูงกว่าปกติในช่วง	2-3	เดือนที่ผ่านมา	(binge	

drinking	episodes)	โดยดืม่ตัง้แต่	5	drinks	ขึน้ไปในเพศชาย	

หรือ	 4	 drinks	 ขึ้นไปในเพศหญิงในระยะเวลา	 2	 ชั่วโมง	

(1	drink	มปีรมิาณ	ethanol	เท่ากับ	12.5-14	กรมั)	ภาวะนี้

มักเกิดกับผู้ป่วยโรคตับ	 ALD	 ชนิดที่มีพังผืดรุนแรงหรือมี

ภาวะตบัแขง็อยูก่่อนแล้ว	(severe	liver	fibrosis	or	cirrhosis)28,29,32

อาการ อาการแสดง และวิธีการวินิจฉัยภาวะตับอักเสบ
ชนิดรุนแรงจากแอลกอฮอล์
(Symptoms, sign and diagnosis of severe 
alcoholic hepatitis)

การวินิจฉัยภาวะ	SAH	นั้นจ�าเป็นต้องอาศัยข้อมูล

จากทัง้ประวตั	ิการตรวจร่างกาย	การตรวจทางห้องปฏบิตักิาร

และคดักรองโรคอืน่	 ๆ	 ทีม่อีาการคล้ายคลงึกนัออก	 ผูป่้วย	

SAH	 จะมีลักษณะทางคลินิกโดยรวม	 (clinical	 features)	

ดงัตารางท่ี	12,33,34,35-40 

แนวทางการดูแลรักษาผู ้ป ่วยที่ เกิดภาวะตับอักเสบ
ชนิดรุนแรงจากแอลกอฮอล์
(Management of severe alcoholic hepatitis; SAH)

จะเห็นได้ว่าภาวะ	SAH	สามารถก่อให้เกิดอาการ

แทรกซ้อนทีอ่นัตรายต่อร่างกายได้หลายอย่าง	เพ่ิมความเสีย่ง

ต่อการเสียชีวิตในอัตราท่ีสูงและรวดเร็ว	 ดังนั้น	 จึงควร

ให้การวินจิฉยัและท�าการรกัษาอย่างทนัท่วงทเีพือ่ช่วยผูป่้วย

ให้ปลอดภัยและมีอัตราการรอดชีวิตที่สูงขึ้น	สามารถสรุป

หลักการดูแลรักษาผู้ป่วย	SAH	ได้ดังนี้13,15,16,24,34-36,40,41

 1. หยุดดื่มแอลกอฮอล์อย่างถาวร เพื่อหยุดยั้ง

การท�าลายเซลล์ตับทีเ่หลอือยู	่และหวังผลป้องกนัการกลับ

เป็นซ�้าของ	SAH พร้อมทั้งให้การรักษาผู้ป่วยบางรายที่มี

อาการของการขาดแอลกอฮอล์	 (alcohol	 withdrawal	

symptoms)

 2. ให้สารน�า้ อาหาร วติามนิ และเกลอืแร่อย่าง

เพยีงพอ จากการศกึษาวิจยัขนาดใหญ่ชนดิ	meta-analysis	

พบว่าการให้สารอาหารท่ีเพยีงพอจะช่วยป้องกนัการตดิเชือ้	

ลดการเกิด	 hepatic	 encephalopathy	 และช่วยลดอัตรา

การเสยีชวีติได้อย่างมนียัส�าคญั	โดยควรให้พลงังานประมาณ	

30-45	 แคลอรี/กิโลกรัม/วัน	 ให้โปรตีน	 1.2-1.5	 กรัม/

กิโลกรัม/วัน	 ส่วนวิตามินและแร่ธาตุที่ควรเสริมได้แก่	

วิตามินเอ	วิตามินบี	วิตามินดี	โฟเลต	และแร่ธาตุสังกะสี	

เป็นต้น2,42,43

 3. รักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดข้ึนจากตับแข็ง 

(liver cirrhosis) เช่น	ภาวะตกเลือด	ท้องมาน	เป็นต้น

 4. เฝ้าระวังและให้การรกัษาภาวะตดิเชือ้ ไตวาย

เฉียบพลัน และ hepatorenal syndrome (HRS)

 5. ให้ยาจ�าเพาะส�าหรับรักษา SAH แก่ผู้ป่วย

ทีมี่	bad	prognostic	scores	(ดงัตารางที	่1)	เพือ่ช่วยลดอตัรา

การเสยีชวิีตและป้องกนัภาวะแทรกซ้อนจาก	SAH	ซึง่ได้แก่ 

  5.1 ยา corticosteroid	เป็นทีท่ราบกนัดแีล้วว่า

ผูป่้วย	SAH	ทีมี่คะแนน	mDF	ตัง้แต่	32	หรอืม	ีspontaneous	
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ตารางที ่1: ลกัษณะอาการและผลการตรวจทางห้องปฏบิตักิารของผูป่้วยทีม่ภีาวะตบัอกัเสบรนุแรงจากแอลกอฮอล์	(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),	

เกิดท้องมานมีน�า้ในช่องท้องหรอืท้องมานเป็นมากขึน้	(ascites),	มภีาวะเลือดออกง่าย	(coagulopathy),	ตกเลือด

เฉยีบพลนั	(ดงัภาพที	่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	และสดัส่วน	AST:ALT	มักเกนิ	2-3:1,	ค่า	gamma-glutamyl	transferase	(GGT)	และค่า	total	bilirubin	สงู	

(มกัเกนิ	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�าให้มีอาการคล้ายคลึงกัน (excluding other causes) เช่น

•	 ไวรัสตับอักเสบ	โรคตับชนิดอื่น	ๆ	รวมถึงโรคตับจากยาบางชนิด	ระบบทางเดินน�้าดีอุดตัน

•	ภาวะ	acute	decompensation	of	underlying	liver	cirrhosis	เอง

คะแนนบ่งชี้ระดับความรุนแรงของโรค (bad prognostic scores) เข้ากับข้อใดข้อหนึ่ง	ดังนี้

•	Maddrey’s	discriminant	function	(mDF):	ค�านวณได้จากสูตร	

			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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ลดขนาดยาลงแล้วหยดุยาได้ใน	2-4	สปัดาห์ถดัมา	จากข้อมลู

วจิยัพบว่า	corticosteroid	สามารถลดอตัราการเสยีชวีติ	(MR)	

ที	่1	เดอืนได้อย่างมนียัส�าคัญทางสถติ	ิ(MR	in	corticosteroid	

20%	vs	34%	in	placebo,	p	<	0.001)	โดยประโยชน์ของ

การใช้ยา	 corticosteroid	 จะยิ่งเด่นชัดขึ้นในผู้ที่มีการ

ตอบสนองต่อยาในทางทีด่	ี(คอื	ทีร่ะยะ	1	สปัดาห์แรกของ

การใช้ยาจะพบว่ามกีารลดลงของค่า	total	bilirubin	อย่างน้อย

ร้อยละ	25	จากระดับเดิม	หรือค�านวณ	Lille’s	score	ได้

ต�่ากว่า	 0.45)	 ผู้ป่วย	 SAH	 ลักษณะเช่นนี้จะมีโอกาส

รอดชีวติเพิม่ขึน้ได้อย่างมนียัส�าคญัทัง้ทีร่ะยะ	1	และ	6	เดือน	

แต่หากค่า	total	bilirubin	หรอื	Lille’s	score	ไม่ลดลงดงัข้างต้น

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	สปัดาห์ทีผ่่านมา,	มีการติดเช้ือทีย่งัควบคมุไม่ได้,	ไตวาย,	

hepatorenal	syndrome	หรือมีตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน)	

นัน้มคีวามจ�าเป็นทีต้่องเลอืกใช้ยาช่วยชีวติชนดิอืน่ทดแทน	

ยา	 pentoxifylline	 มีคุณสมบัติเป็น	 anti-TNF-alpha	 จาก

การศึกษาวิจัยขนาดเล็กพบว่า	 การรับประทานยา	

pentoxifylline	ในขนาด	400	มิลลกิรมั	วนัละ	3	เวลา	ตดิต่อกนั 

4	สัปดาห์	 สามารถลดโอกาสเกิด	HRS	และมีแนวโน้มที่

จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตที่	1	เดือน47	แต่จากการศึกษา

ภาพที่ 3: แสดงภาวะดีซ่านตาเหลือง	 (jaundice),	 ท้องมาน	 (ascites)	 และภาวะเลือดออกง่าย	 (coagulopathy)	 ในผู้ที่มีภาวะ
ตับอักเสบชนิดรุนแรงจากแอลกอฮอล์	(severe	alcoholic	hepatitis)

3.1	ดีซ่านตาเหลือง	(jaundice) 3.2	ท้องมานมนี�า้ในช่องท้อง	(ascites)

3.3	 ภาวะเลือดออกง่าย	 (coagulopathy)	 ตกเลือด
ในหลอดอาหาร

ภาพที่ 4: ลักษณะช้ินเน้ือตับทางกล้องจุลทรรศน์ของผู้ป่วย
โรคตับอักเสบจากแอลกอฮอล์	(liver	histology	in	alcoholic	liver	
disease)

hepatic	 encephalopathy	 เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อ

การเสียชีวิตสูงและควรได้รับยา	 prednisolone	 ในขนาด	

40	 มิลลิกรัมต่อวัน	 หรือยา	methylprednisolone	 ขนาด	

32	มิลลกิรมัต่อวัน	เป็นระยะเวลา	4	สปัดาห์	จากนัน้จงึค่อย



6

ขนาด	40	มิลลิกรัมต่อวัน	ติดต่อกัน	4	สัปดาห์	จะช่วยลด

อัตราการเสียชีวิตที่ระยะ	1	และ	3	เดือน	ได้ดีกว่าการใช้

ยา	 prednisolone	 เพียงขนานเดียวอย่างมีนัยส�าคัญ	

(MR	ที	่3	เดอืน	31.4%	in	metadoxine	+	prednisolone	vs	

80.0%	in	prednisolone	alone,	p	=	0.0001)61	ถัดมาในปี	

พ.ศ.	2558	มกีารศกึษาวจัิยในผูป่้วย	SAH	จ�านวน	135	ราย	

ซึ่งผลของการศึกษายังคงยืนยันถึงประโยชน์ของยา	

metadoxine	 ในลักษณะเดียวกันคือ	 การรับประทานยา	

metadoxine	 ในขนาดดังกล่าวร่วมกับยา	 prednisolone	

จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ทั้งที่ระยะ

เวลา	 3	 และ	 6	 เดือน	ซึ่งสูงกว่าการใช้ยา	 prednisolone	

เพยีงขนานเดยีวอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(MR	ที	่6	เดอืน	

51.4%	 in	 prednisolone	 +	metadoxine	 vs	 80.0%	 in	

prednisolone	alone,	p	=	0.003)52	นอกจากนีย้งัพบด้วยว่า	

การใช้ยา	metadoxine	ร่วมกับ	prednisolone	จะช่วยลด

อัตราการเกิด	 hepatic	 encephalopathy	 และ	 HRS	

ได้ดกีว่าการใช้ยา	prednisolone	ชนดิเดยีวอย่างมนียัส�าคญั	

โดยไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรงใด	 ๆ	 จากการใช้ยา	

metadoxine40,48,52

  - Prednisolone ร่วมกบัยาฉดี N-acetyl-

cysteine (NAC) 

	 	 NAC	มีคุณสมบัติเป็น	antioxidant	เนื่องจาก

ยาช่วยเพิ่มระดับ	 hepatic	 glutathione	 ซ่ึงจะช่วยลด

การอักเสบและลดการท�าลายเซลล์ตับ	จากการศึกษาวิจัย

ชนิด	multicenter,	randomized,	controlled	trial	ในผู้ป่วย	

SAH	 จ�านวน	 174	 ราย	 พบว่าการรับประทานยา	

prednisolone	ในขนาดดังกล่าวข้างต้น	4	สัปดาห์	ร่วมกับ

ฉีดยา	 intravenous	NAC	ติดต่อกันในช่วง	5	วันแรกของ

การรักษา	 (โดยในวันที่	 1	 ให้ใช้ยา	 NAC	 ในขนาด	 150	

มิลลกิรมั/กโิลกรมั	ผสมในสารละลาย	5%	glucose	ปริมาณ	

250	 มิลลิลิตร	 หยดทางเส้นเลือดด�าอย่างน้อย	 30	 นาที	

แล ้วต ่อด ้วย	 NAC	 ขนาด	 50	 มิลลิกรัม/กิ โลกรัม	

ในสารละลาย	 glucose	 500	มลิลลิติร	 หยดทางเส้นเลือด

เป็นเวลาอย่างน้อย	 4	 ชั่วโมง	 จากนั้นให้ต่อด้วย	 NAC	

ขนาด	 100	 มิลลิกรัม/กิโลกรัม	 ในสารละลาย	 glucose	

1,000	มลิลลิติร	หยดต่อเนือ่งทางเส้นเลอืดนาน	16	ชัว่โมง	

วิจัยในระยะต่อมาโดยเฉพาะ	 STOPAH	 study	 ซ่ึงเป็น

งานวิจัยขนาดใหญ่ในผู้ป่วย	SAH	จ�านวนถึง	1,103	ราย	

กลับพบว่ายา	 pentoxifylline	 ไม่สามารถลดอัตราการ

เสียชวิีตของผู้ป่วย	SAH	 ได้46,48,49	 	นอกจากนัน้ยังพบด้วยว่า	

การเลอืกใช้ยา	pentoxifylline	ต่อจากยา	prednisolone	เพือ่

หวังผล	rescue	therapy	หรือแม้จะเลือกใช้ยาทั้ง	2	ชนิด

พร้อมกันตั้งแต่ในระยะแรกของการรักษาก็ไม่สามารถ

ลดอัตราการเสียชีวิตของผู ้ป ่วยได้ดีไปกว่าการใช้ยา	

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	มลิลกิรัม	วันละ	3	เวลา	ตดิต่อกนั	4	สปัดาห์	พบว่า	

การรับประทานยา	 2	 ชนิดนี้ร่วมกันตั้งแต่ในช่วงแรกของ

การรักษาสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ระยะ	

3	 และ	 6	 เดือนได้ดีกว่าการใช้ยา	 pentoxifylline	 เพียง

ขนานเดียวอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (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	 anti-

TNF-alpha	 เนื่องจาก	 metadoxine	 สามารถช่วยเพิ่ม

ปรมิาณสาร	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�านวน	 70	 ราย	 พบว่าการรับประทานยา	metadoxine	

ขนาด	500	มลิลิกรมั	วนัละ	3	เวลา	ร่วมกบัยา	prednisolone	
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ตารางที ่2:	ยาทีส่ามารถลดอัตราการเสยีชวีติในผูป่้วยทีม่ภีาวะตบัอกัเสบชนดิรนุแรงจากแอลกอฮอล์	(drugs	to	reduce	mortality	
in	patients	with	severe	alcoholic	hepatitis)

ยาที่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตส�าหรับผู้ป่วยภาวะตับอักเสบชนิดรุนแรงจากแอลกอฮอล์

•	 Prednisolone	

•	 Prednisolone	ร่วมกับ	metadoxine

•	 Pentoxifylline	ร่วมกับ	metadoxine

•	 Prednisolone	ร่วมกับ	intravenous	N-acetylcysteine	(NAC)

ส่วนในวันที่	 2	 ถึง	 5	 ให้ใช้	 NAC	 ขนาด	 100	 มิลลิกรัม/

กโิลกรมั	ผสมในสารละลาย	glucose	1,000	มลิลลิติร	หยด

ทางเส้นเลือดเป็นเวลาอย่างน้อย	 16	 ชั่วโมงต่อวัน)	 จาก

ผลการศกึษาพบว่า	การฉดียา	NAC	ร่วมกบัรบัประทานยา	

prednisolone	 จะช่วยลดโอกาสเกิด	 HRS	 ลดอุบัติการณ์

โรคติดเชื้อ	และลดอัตราการเสียชีวิตที่	 1	 เดือน	ได้ดีกว่า

การใช้ยา	 prednisolone	 ชนดิเดียวอย่างมนียัส�าคญั	 (MR	

ที	่1	เดอืน	8.0%	in	iv	NAC	+	prednisolone	vs	24.0%	in	

prednisolone	 alone,	 p	 =	 0.006)	 อย่างไรก็ตาม	 จาก

งานวจิยันีพ้บว่า	iv	NAC	ไม่สามารถลดอัตราการเสียชีวิต

ที่ระยะ	3	และ	6	เดือนได้	นอกจากนี้	NAC	ยังมีข้อจ�ากัด

ในเรื่องราคา	 ต้องบริหารทางกระแสเลอืดเท่านัน้	 รวมทัง้

ยงัต้องเฝ้าระวงัภาวะ	anaphylactoid	reaction	ทีอ่าจเกดิขึน้

ได้จากยาชนิดนี้62-64

  - Prednisolone ร่วมกับยา S-adenosyl- 

L-methionine (SAMe)

	 	 SAMe	 เป็นสารตั้งต้นส�าหรับสร้าง	 hepatic	

glutathione	จึงมีคุณสมบัติเป็น	antioxidant	จากการวิจัย

ชนิด	multicenter,	 open-label,	 randomized	 controlled	

study	ในผู้ป่วยจ�านวน	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�ากัดของการเลือกใช้ยาชนิดนี้65

  5.4 ยากลุ่มอื่น ๆ	 ที่ก�าลังรอข้อมูลวิจัย

เพิ่มเติม	 ได้แก่	 Granulocyte-colony	 stimulating	 factor	

(G-CSF)	เป็นต้น40

 6. ผ่าตัดปลูกถ่ายตับ (liver transplantation) 

ส�าหรับผู ้ที่ ไม ่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาพบว่า	

การปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยบางรายสามารถช่วยเพิ่มอัตรา

การรอดชีวิตได้	 แต่ในเวชปฏิบัติการรักษาด้วยวิธีนี้ท�าได้

น้อยมากเนือ่งจากข้อจ�ากดัหลายประการ	เช่น	สภาพผู้ป่วย	

ค่าใช้จ่าย	 สถานพยาบาลที่ผ่าตัดได้	 และที่ส�าคัญคือ	

การขาดแคลนตับจากผู้บริจาค	(liver	donor)66-67

โดยสรุป 
 ภาวะตบัอกัเสบชนิดรนุแรงจากแอลกอฮอล์

เป ็นภาวะแทรกซ ้อนเฉียบพลันที่มีอัตราการ

เสียชีวิตสูง	 การวินิจฉัยและให้การรักษาที่รวดเร็ว

มคีวามส�าคญัยิง่	หลกัการรกัษาประกอบด้วย	การหยดุ

แอลกอฮอล์	 ให้สารอาหารท่ีเพียงพอ	 เลือกใช้

ยาจ�าเพาะทีส่ามารถลดอตัราการเสยีชวิีต	(ดังตาราง

ที่ 	 2 ) 	 รวมถึงพิจารณาเลือกใช ้วิธีการผ ่าตัด

ปลกูถ่ายตับส�าหรบัผูป่้วยบางรายทีไ่ม่ตอบสนองต่อ

ยารักษา	
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