แนวทางการบริหารยา
3% Sodium nitrite injection
(300 mg/10 ml vial)
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา:
Sodium nitrite เป น สารละลายสํ า หรั บ ฉี ด ใช ต า นพิ ษ ของ
cyanide โดยใหรวมกับ Sodium thiosulfate โดยออกฤทธิ์ oxidized ให
ferrous ion (Fe2+) ใน hemoglobin เปลี่ยนเปน ferric ion(Fe3+) ซึ่งก็คือ
methemoglobin ได อย างรวดเร็ว ภายใน 30 นาที โดยจะไปจั บ กั บ
cyanide ไดดีกวา Fe2+ กลายเปน cyanomethemoglobin หลังจากนั้ น
จึงใชยา Sodium thiosulfate ดึง cyanide ออกมาเปน thiocyanate
ซึ่งมีพิษนอยกวาและถูกขับออกทางไต
ขอบงใช: ใชตานพิษของ Cyanide (โดยให Sodium nitrite กอนแลวตามดวย Sodium thiosulfate)
ขนาดยา/ การบริหารยา:
ผูใหญ: ขนาดยาที่แนะนํา คือ 300 mg (10 ml หรือ 1 amp) IV push ชาๆ นาน 2-4 นาที โดยไมตอง
เจือจาง แลวตามดวย Sodium thiosulfate ในขนาด 12.5 g หรือ 50 ml หรือ 2.77 vial IV drip โดยไมตองเจือจาง
นาน 10-20 นาที หรือ 2.5-5 ml/min
หากผูปวยยังมีอาการอยูหลังจากทีใ่ ห dose แรกไป 2 ชั่วโมง สามารถใหซ้ําไดในขนาดครึ่งหนึ่งของ dose
แรกที่ใหไป อีก 1 ครั้ง
เด็ก: ขนาดยาที่แนะนํา คือ 10 mg/kg (0.33 ml/kg) หรือ IV push ในอัตรา 75-150 mg/min
หรือ 2.5-5 ml/min โดยไมตองเจือจาง แตไมควรมากกวา 300 mg (10 ml หรือ 1 amp) แลวตามดวย Sodium
thiosulfate ในขนาด 400-412.5 mg/kg หรือ 7g/m2 IV drip ในอัตราเร็ว เทากับ 2.5-5 ml/min
หากผูปวยยังมีอาการอยูหลังจากทีใ่ ห dose แรกไป 2 ชั่วโมง สามารถใหซ้ําไดในขนาดครึ่งหนึ่งของ dose
แรกที่ใหไป อีก 1 ครั้ง
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หรือพิจาณาใหขนาดการใชยาตามปริมาณ Hemoglobin ที่ตรวจวัดได ดังนี้
ระดับ Hemoglobin
Initial dose 3% Sodium Nitrite
(g/dL)
(ml/kg)
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Adapted form Berlin DM Jr. Pediatrics 1970;46:793.

Initial dose 25% Sodium Thiosulfate
(ml/kg)
0.95
1.10
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1.35
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1.65
1.80
1.95

อาการไมพึงประสงค
1. ปวดศีรษะ วิงเวียน คลื่นไส อาเจียน หัวใจเตนเร็ว เหงื่อออกมาก อาการเหลานี้อาจถูกบดบังดวยอาการ
ของ cyanide poisoning ได
2. ความดันโลหิตต่ํา เมื่อฉีดเขาทางเสนเลือดดําอยางรวดเร็ว
3. เกิดภาวะ methemoglobin มากเกินไป ซึ่งอันตรายมาก เพราะจะทําใหเกิด hypoxia มากขึ้น จากผล
ของการเกิด methemoglobinemia รวมกับ cyanide บางครั้งผูปวยอาจถึงแกชีวิตได จึงตองระวังไมให
nitrite มากเกินไป
สิ่งที่ตองติดตาม:
1. Arterial Blood Gas , Blood pressure
2. การบริหารยาเร็วเกินไปอาจทําใหเกิด vasodilation และ hypotension
3. ความเขมขนของ methemoglobin (ถาทําได) ตองแนใจวาความเขมขนของ methemoglobin ในเลือด
ไมเกิน 40% ในผูใ หญ หรือ 30% ในเด็ก ระหวางที่มกี ารบริหารยา
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การดูแลรักษาทั่วไป:
1. Airway & Breathing: ควรให oxygen แมวา PaO2 จะอยูใ นเกณฑปกติ เนื่องจากจะชวยใหภาวะ
hypoxia จาก hypoventilation และทําให tissue ได oxygen มากขึ้น (กรณีหายใจชาหรือเขียว) หรือ
พิจารณา intubation กรณีที่ผูปวยมีอาการ apnea หรือ mental status change
2. Circulation: สวนใหญมี hypotension ควรใหสารน้ํา crystalloid และ vasopressor
3. กรณี severe acidosis pH < 7.16 พิจารณาให Sodium bicarbonate
4. กรณีชกั พิจารณาใหยา Diazepam 0.2 – 0.5 mg/kg IV ซ้ําไดทุก 5 นาที
ขอหามใช
1. ผูที่มีมีภาวะ methemoglobinemia สูงอยูเดิม (มากกวารอยละ 40)
2. ภาวะตอไปนี้ ไมถือเปนขอหามใชโดยสมบูรณ แตตองใชดว ยความระมัดระวังเปนพิเศษ ไดแก
2.1 ผูปวยที่มีภาวะความดันโลหิตต่ํา หรือช็อค เนื่องจากยาอาจจะทําใหความดันโลหิตต่ํามากขึ้น
2.2 ผูปวยที่มีภาวะเปนพิษของ carbon monoxide รวมดวย เนื่องจากยาอาจทําใหเกิดภาวะ
methemoglobinemia มีผลตอการขนสงออกซิเจนของเม็ดเลือดแดงลดลง
Pregnancy category: no data
Lactation: no data
การเก็บรักษายา:
เก็บรักษายาที่อุณหภูมิต่ํากวา 25 องศาเซลเซียส เก็บยาใหพนแสง
ผูผลิต:
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
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ฉลากชวยในการบริหารยา
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