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การเลืือกใช้้ไขมััน
ทางหลอดเลืือดดำำ�
ในเวชปฏิิบััติิ
(Intravenous lipid emulsions)
นริิศร ลัักขณานุุรัักษ์์

บทนำำ�

ไขมัันเป็็นสารประกอบทางชีีวภาพ (biological compound) ที่่�มีีคุุณสมบััติิไม่่ละลายน้ำำ�� แต่่
สามารถละลายได้้ดีีในตััวทำำ�ละลายอิินทรีีย์์ เช่่น acetone, ether, และ chloroform เป็็นต้้น ตััวอย่่างของ
สารประกอบที่่�จััดอยู่่�ในกลุ่่�มไขมััน ได้้แก่่ triglycerides, sterols, phospholipids, และ cardioloipins
ในบรรดาไขมัันทั้้�งหมด พบว่่า triglycerides เป็็นไขมัันที่่�พบได้้มากที่่�สุุดในร่่างกายมนุุษย์์ และถืือเป็็น
แหล่่งพลัังงานหลัักในอาหารที่่ม� นุุษย์์รับั ประทาน รวมถึึงในอาหารทางทางเดิินอาหาร (enteral nutrition,
EN) และอาหารทางหลอดเลืือดดำำ� (parenteral nutrition, PN)(1)
โครงสร้้างของ triglycerides ประกอบด้้วย glycerol จัับกัับกรดไขมััน (fatty acids) จำำ�นวน 3
โมเลกุุล โดยกรดไขมัันจะมีีโครงสร้้างเป็็นสายของ carbon จัับกัับ hydrogen (hydrocarbon chain) ซึ่่�งมีี
ความยาวแตกต่่างกัันไปตามชนิิดของกรดไขมััน และมีีปลายด้้านหนึ่่�งเป็็น methyl group (-CH3) และ
ปลายอีีกด้้านหนึ่่�งเป็็น carboxyl group (-COOH) ชนิิดของกรดไขมัันสามารถแบ่่งได้้หลายรููปแบบ โดย
รููปแบบที่่ใ� ช้้บ่อ่ ย ได้้แก่่ การแบ่่งตามความยาวของ hydrocarbon chain ระดัับความอิ่่�มตััวของกรดไขมััน
(degree of saturation) และ omega (ω) classification(2)
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กรดไขมัันสามารถแบ่่งได้้เป็็น 3 ประเภทตามความยาวของ hydrocarbon chain ได้้แก่่ กรดไข
มัันสายสั้้�น (short-chain fatty acid, SCFA) ซึ่่�งจะประกอบด้้วย carbon 2-4 อะตอม กรดไขมัันสายปาน
กลาง (medium-chain fatty acid, MCFA) ซึ่่�งจะประกอบด้้วย carbon 6-12 อะตอม และกรดไขมัันสาย
ยาว (long-chain fatty acid, LCFA) ซึ่่�งจะประกอบด้้วย carbon ≥14 อะตอม สำำ�หรัับการแบ่่งกรดไขมััน
ตามระดัับความอิ่่�มตััว จะแบ่่งได้้เป็็น กรดไขมัันอิ่่�มตััว (saturated fatty acid, SFA) ซึ่่�งเป็็นกรดไขมัันที่่�
ไม่่มีีพัันธะคู่่�ระหว่่าง carbon อะตอมในโมเลกุุล กรดไขมัันไม่่อิ่่�มตััวตำำ�แหน่่งเดีียว (monosaturated
fatty acid, MUFA) ซึ่่�งเป็็นกรดไขมัันที่่�มีีพัันธะคู่่�ระหว่่าง carbon อะตอมในโมเลกุุล 1 ตำำ�แหน่่ง และกรด
ไขมัันไม่่อิ่่�มตััวหลายตำำ�แหน่่ง (polyunsaturated fatty acid, PUFA) ซึ่่�งเป็็นกรดไขมัันที่่มีีพั
� ันธะคู่่�ระหว่่าง
carbon อะตอมในโมเลกุุลมากกว่่า 1 ตำำ�แหน่่ง โดยกรดไขมัันไม่่อิ่่ม� ตััวยัังสามารถแบ่่งย่่อยได้้ตาม omega (ω) classification ซึ่่�งจะแบ่่งชนิิดของกรดไขมัันตามเลขที่่�ของ carbon ที่่�ต่่อกัับพัันธะคู่่�ตำำ�แหน่่งแรก
โดยนัับจากปลาย methyl group หรืือที่่�เรีียกว่่า omega (ω) carbon โดยชนิิดหลัักๆ ของกรดไขมัันไม่่
อิ่่�มตััวในมนุุษย์์ ได้้แก่่ ω-3, ω-6, และ ω-9 ซึ่่�งเลขที่่�ของ carbon ที่่�ต่่อกัับพัันธะคู่่�ตำำ�แหน่่งแรกจาก
ปลาย methyl group จะเป็็นเลข 3, 6, และ 9 ตามลำำ�ดัับ(3)
อาหารทางหลอดเลืือดดำำ� มีีข้้อบ่่งชี้้ใ� นผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ม่่สามารถรัับอาหารทางทางเดิินอาหารได้้เพีียงพอ
นอกจากน้ำำ�ต
� าลและกรดอะมิิโนแล้้ว ไขมัันนัับเป็็นส่่วนประกอบสำำ�คัญ
ั ในการให้้อาหารทางหลอดเลืือดดำำ�
โดยไขมัันจะเป็็นแหล่่งพลัังงานและกรดไขมัันจำำ�เป็็น (essential fatty acid, EFA) ไขมัันในอาหารทาง
หลอดเลืือดดำำ�จะอยู่่�ในรููปแบบพิิเศษเพื่่อ� ให้้สามารถละลายน้ำำ�� และให้้เข้้าในกระเสเลืือดได้้ ซึ่ง�่ จะถููกเรีียกว่่า
ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� (intravenous lipid emulsion, ILE)(4)
	ส่่วนประกอบหลัักของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� ได้้แก่่ triglycerides จากน้ำำ��มันั อย่่างน้้อย 1 ชนิิด
โดยน้ำำ��มัันที่่�ใช้้เป็็นส่่วนประกอบในไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในปััจจุุบััน ได้้แก่่ น้ำำ��มัันถั่่�วเหลืือง (soy oil),
น้ำำ��มัันมะพร้้าวซึ่่�งเป็็นแหล่่งของ medium-chain triglycerides (MCT), น้ำำ�มั
� ันมะกอก (olive oil), และ
น้ำำ��มัันปลา (fish oil) นอกจากนี้้�ยัังมีี glycerine และ phospholipid emulsifier ซึ่่�งมัักมาจาก lecithin จาก
ไข่่แดง ไขมัันในไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�จะถููกทำำ�ให้้อยู่่�ในรููปทรงกลมคล้้าย chylomicron (chylomicronlike particle) โดยตรงกลาง (core) จะเป็็น triglycerides ที่่ถูู� กล้้อมรอบด้้วย phospholipid ที่่�หัันส่่วนที่่�
ไม่่ชอบน้ำำ�� (hydrophobic part) เข้้าด้้านใน และส่่วนที่่ช� อบน้ำำ�� (hydrophilic part) ออกด้้านนอก เพื่่�อให้้
สามารถละลายในน้ำำ��และให้้เข้้าสู่่�กระแสเลืือดได้้ (5) โดยสิ่่�งที่่�ต่่างกัับ chylomicron คืือ ไม่่มีี apoprotein
และ cholesterol เป็็นองค์์ประกอบ เมื่่�อไขมัันคล้้าย chylomicron นี้้�เข้้าสู่่�กระแสเลืือด จะได้้รัับ apoproprotein จาก high-density lipoprotein (HDL) และสามารถนำำ�ไปใช้้ได้้เหมืือน chylomicron ปกติิ(1)
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รููปที่่� 1. ชนิิดของกรดไขมัันตามความยาวของ hydrocarbon chain ระดัับความอิ่่�มตััวของกรดไขมััน
(degree of saturation) และ omega (ω) classification
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ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ได้้ถููกสร้้างและใช้้ได้้อย่่างปลอดภััยเป็็นครั้้�งแรกในปีี ค.ศ. 1961(6) หรืือ
เพีียงประมาณ 60 ปีี อย่่างไรก็็ตามในปััจจุุบันั มีีการพััฒนาไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ขึ้้น� มาหลายชนิิด โดย
แต่่ละชนิิดมีีส่่วนประกอบของน้ำำ��มัันที่่�แตกต่่างกััน และมีีความเข้้มข้้นที่่�แตกต่่างกัันทั้้�งร้้อยละ 10, 20,
และ 30(7) ดัังนั้้�นการเข้้าใจและรู้้�หลัักการในการเลืือกใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�จึึงมีีความสำำ�คััญในเวช
ปฏิิบััติิ ในบทความนี้้�จะกล่่าวถึึงประโยชน์์ของไขมัันและไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� กรดไขมัันจำำ�เป็็นรวม
ถึึงภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น ลัักษณะเฉพาะของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�แต่่ละชนิิด หลัักการเลืือกใช้้
ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�แต่่ละชนิิดตามหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ที่่�มีีในปััจจุุบััน และตััวอย่่างการเลืือกใช้้
ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�จากกรณีีศึึกษาเพื่่�อให้้เห็็นภาพในการใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในเวชปฏิิบััติิ
มากขึ้้�น

ประโยชน์์ของไขมัันและไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�

ไขมัันมีีประโยชน์์หลายอย่่างในมนุุษย์์ ประโยชน์์ที่่�สำำ�คััญประการแรก คืือ ไขมัันเป็็นแหล่่ง
พลัังงานที่่�สำำ�คััญ เนื่่�องจากไขมัันให้้พลัังงานสููงที่่�สุดุ คืือประมาณ 9.3 กิิโลแคลอรี่่�/กรััม เมื่่�อเทีียบกัับ
คาร์์โบไฮเดรตและโปรตีีนซึ่่�งให้้พลัังงานประมาณ 4 กิิโลแคลอรี่่�/กรััม นอกจากนี้้�ไขมัันยัังเหมาะสมใน
การเก็็บเป็็นแหล่่งพลัังงานสำำ�รองในรููปของเนื้้�อเยื่่�อไขมััน (adipose tissue) เนื่่�องจากให้้พลัังงานต่่อกรััม
ที่่สูู� งและไม่่ต้อ้ งจัับกัับโมเลกุุลน้ำำ��ในการเก็็บเหมืือน glycogen ซึ่ง่� ทำำ�ให้้เก็็บพลัังงานได้้สููงกว่่าโดยใช้้พื้้น� ที่่�
เก็็บน้้อยกว่่า(8) ประโยชน์์ที่่�สำำ�คััญประการต่่อมา คืือ ไขมัันเป็็นส่่วนประกอบหลัักของเยื่่�อหุ้้�มเซลล์์ (cell
membrane) ทุุกเซลล์์ในมนุุษย์์ โดยไขมัันชนิิด phospholipid ซึ่่�งมีีทั้้�งส่่วนมีีขั้้�ว (polar head) จัับกัับ
triglycerides ผ่่าน phosphate linkage ทำำ�ให้้มีีทั้้ง� ส่่วนที่่�ชอบน้ำำ�� (hydrophilic part) ได้้แก่่ด้า้ น polar head
และส่่วนที่่ไ� ม่่ชอบน้ำำ�� (hydrophobic part) ได้้แก่่ด้า้ น triglycerides คุุณสมบััติดัิ งั กล่่าวนี้้�ทำ�ำ ให้้ phospholipid
สามารถจัับตััวกัันอยู่่�ในรููปของ phospholipid bilayers และทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเยื้้�อกั้้�นส่่วนภายในเซลล์์ (intracellular component) และส่่วนภายนอกเซลล์์ (extracellular component) ทำำ�ให้้เซลล์์คงรููปอยู่่�ได้้ นอกจากนี้้�
ยัังเป็็นที่่�อยู่่�ของ channel และ receptor ต่่างๆ ซึ่่�งมีีความสำำ�คัญต่
ั ่อกระบวนการต่่างๆ ภายในเซลล์์(1, 9)
หน้้าที่่สำ� ำ�คัญป
ั ระการต่่อมา คืือ ไขมัันทำำ�หน้้าที่่ค� วบคุุมกระบวนการต่่างๆ ในมนุุษย์์ รวมถึึงกระบวนการ
อัักเสบ (inflammatory process) โดยผลผลิิต (metabolic product) ของกระบวนการ metabolism ของ
ไขมัันมีีคุุณสมบััติิทั้้�งเพิ่่�มและลดการอัักเสบในร่่างกาย ซึ่่�งจะกล่่าวรายละเอีียดต่่อไปในบทความนี้้�
นอกจากนี้้�ไขมัันยัังช่่วยในการควบคุุมการแสดงออกของยีีน (gene expression) และกระบวนการการส่่ง
ทอดสััญญาณ (signal transduction pathway) ตััวอย่่างเช่่น ไขมััน sphingolipid ชนิิด sphingosine-1-phosphate มีีส่่วนในการควบคุุม calcium mobilization, การเจริิญเติิบโตของเซลล์์, และการตายของเซลล์์
แบบ apoptosis(10, 11) นอกจากนี้้�ไขมัันยัังมีีบทบาทสำำ�คััญ โดยเป็็นส่่วนประกอบในการสร้้าง cholesterol และ steroid ในมนุุษย์์อีีกด้้วย(12)
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การให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�มีีประโยชน์์หลายอย่่างในผู้้�ป่่วยที่่�จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับอาหารทาง
หลอดเลืือดดำำ� โดยไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ให้้พลัังงานต่่อหน่่วยสููงเมื่่�อเทีียบกัับน้ำำ��ตาลและกรดอะมิิโน
โดยไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดร้้อยละ 10, 20, และ 30 จะให้้พลัังงาน 1.1, 2, และ 2.9-3.2 กิิโล
แคลอรี่่�/มล. ตามลำำ�ดัับ ทำำ�ให้้ผู้�ป่้ ่วยได้้รัับพลัังงานเพีียงพอโดยที่่�ไม่่จำำ�เป็็นต้้องให้้สารน้ำำ��และน้ำำ��ตาล
ปริิมาณมาก ซึ่่ง� ช่่วยป้้องกัันภาวะน้ำำ�� เกิิน (volume overload) หรืือภาวะน้ำำ�ต
� าลในเลืือดสููง (hyperglycemia)
(2, 13)
ได้้ ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ยัังมีี osmolarity ต่ำำ�� (270-345 มิิลลิิออสโมล/ลิิตร ที่่�ความเข้้มข้้นร้้อยละ
20) ซึ่่�งช่่วยในการป้้องกัันหลอดเลืือดดำำ�อัักเสบ (thrombophlebitis) โดยเฉพาะในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับอาหาร
ทางหลอดเลืือดดำำ�ส่่วนปลาย (peripheral parenteral nutrition)(14) นอกจากนี้้�ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ยััง
ช่่วยเพิ่่�ม bio-availability ของวิิตามิินที่่�ละลายในไขมััน ได้้แก่่ วิิตามิินเอ ดีี อีี และเคในอาหารทาง
หลอดเลืือดดำำ� และเป็็นแหล่่งของกรดไขมัันจำำ�เป็็น (essential fatty acid) ซึ่่�งช่่วยป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดภาวะ
ขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น (essential fatty acid deficiency, EFAD)(2, 15, 16)

กรดไขมัันจำำ�เป็็น

กรดไขมัันจำำ�เป็็นถููกค้้นพบเป็็นครั้้�งแรกโดย Evan และ Burr ในปีี ค.ศ. 1927(17) โดยทำำ�การ
ทดลองพบว่่าสััตว์์ทดลองที่่�ได้้รัับไขมัันไม่่เพีียงพอจะมีีการเจริิญเติิบโตที่่ผิ� ิดปกติิ ทั้้�งที่่�ได้้รัับวิิตามิินเอ ดีี
และอีีเสริิมครบถ้้วน ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ตั้้ง� สมมติิฐานว่่าอาจมีีวิิตามิินที่่จำ� ำ�เป็็นต่่อการดำำ�รงชีีวิิตในไขมััน และตั้้�งชื่่อ�
วิิตามิินนั้้�นว่่า วิิตามิินเอฟ ต่่อมาพบว่่าสารที่่�จำำ�เป็็นต่่อการเจริิญเติิบโตนี้้�ไม่่ใช่่วิติ ามิิน แต่่เป็็นกรดไขมััน
บางชนิิดที่่�ไม่่สามารถสร้้างได้้เองในร่่างกายของสััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนม โดยเมื่่�อขาดจะเกิิดความผิิดปกติิ
และความผิิดปกติินี้้�จะหายไปเมื่่�อได้้รัับกรดไขมัันเหล่่านี้้� จึึงเรีียกกรดไขมัันชนิิดนี้้�ว่่า กรดไขมัันจำำ�เป็็น(9)
ในมนุุษย์์มีีกรดไขมัันจำำ�เป็็น 2 ชนิิด ได้้แก่่ กรดไขมััน linoleic acid (LA; 18:2n-6, an ω-6 fatty acid)
และกรดไขมััน α-linolenic acid (ALA; 18:3n-3, an ω-3 fatty acid) โดยกรดไขมัันสองชนิิดนี้้ไ� ม่่สามารถ
สร้้างได้้เองในร่่างกายมนุุษย์์ เนื่่�องจากไม่่มีีเอนไซม์์ desaturase ในการสร้้างพัันธะคู่่�ที่่� carbon อะตอม
ตำำ�แหน่่ง ω-6 และ ω-3 ดัังนั้้�นมนุุษย์์จึึงจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับกรดไขมัันสองชนิิดนี้้�จากภายนอก ทั้้�งจาก
อาหาร อาหารทางทางเดิินอาหาร หรืืออาหารทางหลอดเลืือดดำำ�
จากที่่ก� ล่่าวไว้้ข้า้ งต้้นว่่า ไขมัันมีีส่่วนสำำ�คัญ
ั ในกระบวนการต่่างๆ ของร่่างกาย รวมถึึงกระบวนการ
(18)
อัักเสบ กรดไขมัันจำำ�เป็็นทั้้�งสองชนิิดมีีส่ว่ นสำำ�คัญ
ั อย่่างมากต่่อกระบวนการอัักเสบ ซึ่ง่� อาจส่่งผลให้้การ
อัั ก เสบจากโรคต่่ า งๆ ในผู้้�ป่่ ว ยเพิ่่� ม ขึ้้� น หรืื อ ลดลงได้้ และไขมัั น ทางหลอดเลืื อ ดดำำ�ชนิิ ดต่่ า งๆ มีี
ปริิมาณกรดไขมัันจำำ�เป็็นดัังกล่่าวไม่่เท่่ากััน ดัังนั้้�นการเข้้าใจผลต่่อกระบวนการอัักเสบจากกรดไขมััน
จำำ�เป็็นจะมีีส่่วนช่่วยในการเลืือกใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดต่่างๆ ในเวชปฏิิบััติิ กรดไขมััน linoleic
จะถููกเอนไซม์์ elongase เปลี่่�ยนเป็็นอนุุพัันธ์์ที่่�มีี hydrocarbon chain ยาวขึ้้�น เรีียกว่่า arachidonic acid
(AA;20:4n-6) โดย arachidonic acid นี้้�จะถููกเปลี่่�ยนโดยเอนไซม์์ cyclooxygenase (COX) และเอนไซม์์
lipoxygenase (LOX) เป็็นสาร eicosanoid ชนิิด 2-series prostaglandins และ thromboxanes, และ
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4-series leukotrienes ซึ่่�งมีีฤทธิ์์�เพิ่่�มการอัักเสบ ในทางตรงกัันข้้ามกรดไขมััน α-linolenic จะถููกเปลี่่�ยน
โดยเอนไซม์์ elongase เช่่นเดีียวกััน แต่่จะได้้อนุุพันั ธ์์เป็็น docosahexaenoic acid (DHA; 22:6n-3), และ
eicosapentaenoic acid (EPA; 20:5n-3) ซึ่่�งจะถููกเปลี่่�ยนโดยเอนไซม์์ COX และ LOX ได้้เป็็น 3-series
prostaglandins, 5-series leukotrienes, resolvins, และ protectins ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิลดการอัักเสบ
ดัังแสดงในรููปที่่� 2(19, 20) สำำ�หรัับกรดไขมััน ω-9 (oleic acids: OA) จะถููกเปลี่่�ยนโดยเอนไซม์์ elongase
ได้้เช่่นเดีียวกััน โดยจะได้้อนุุพัันธ์์เป็็น mead acid ซึ่่�งไม่่มีีผลหรืือมีีผลน้้อยมากต่่อการอัักเสบ แต่่ใน
ภาวะปกติิเอนไซม์์ elongase จะทำำ�ปฏิิกิิริิยากัับกรดไขมััน linoleic และ α-linolenic ได้้ดีีกว่่ากรดไขมััน
oleic(12)

รููปที่่� 2. กระบวนการสร้้างสาร eicosanoid จากกรดไขมััน linoleic และ α-linolenic และผลต่่อกระบวนการ
อัักเสบ
	ความต้้องการกรดไขมัันจำำ�เป็็นต่่อวัันเพื่่�อป้้องกัันภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น คืือร้้อยละ 2-4
ของพลัังงานทั้้�งหมดจากกรดไขมััน linoleic และร้้อยละ 0.25-0.5 ของพลัังงานทั้้�งหมดจากกรดไขมััน
α-linolenic จะเห็็นว่่าความต้้องการต่่อวัันของกรดไขมัันจำำ�เป็็นมีีเพีียงเล็็กน้้อย ทำำ�ให้้ภาวะขาด
กรดไขมัันจำำ�เป็็นพบได้้ไม่่บ่่อยนััก(21) ผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น ได้้แก่่ ผู้้�ป่่วยที่่�
รัับประทานอาหารได้้น้้อยมาก ผู้้�ป่่วยที่่�จำำ�เป็็นต้้องจำำ�กััดไขมััน เช่่น ภาวะ chyle leak ผู้้�ป่่วยที่่มีีปั
� ัญหา
การดููดซึึมไขมัันผิิดปกติิอย่่างรุุนแรง (severe fat malabsorption) เช่่น ผู้้�ป่่วยตัับอ่่อนอัักเสบเรื้้�อรััง ผู้้�ป่่วย
ที่่�ตััดลำำ�ไส้้จำำ�นวนมาก (massive bowel resection) และผู้้�ป่่วยที่่�โรคของเยื่่�อบุุลำำ�ไส้้ผิดป
ิ กติิอย่่างรุุนแรง
(extensive small bowel mucosal disease) เป็็นต้้น และผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับอาหารทางหลอดเลืือดดำำ�โดยไม่่
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ได้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�เป็็นเวลานาน อาการและอาการแสดงของภาวะขาดไขมัันจำำ�เป็็น ได้้แก่่ ผื่่�น
แห้้งลอก (dry and scaly dermatitis) ผมบาง (alopecia) แผลหายช้้าผิิดปกติิ ภาวะภููมิิคุ้้�มกัันบกพร่่อง
และความผิิดปกติิของค่่าตัับ(12, 21) การวิินิิจฉััยภาวะนี้้�ทำำ�ได้้โดยการส่่ง triene:tetraene ratio ซึ่่�งจะพบว่่า
มีีค่่าเพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่าปกติิ(22) การเพิ่่�มขึ้้�นของ triene:tetraene ratio เกิิดจากการลดลงของ tetraene หรืือ
arachinodic acid เนื่่�องจากการขาดกรดไขมััน linoleic ซึ่่�งเป็็นสารตั้้�งต้้น และการเพิ่่�มขึ้้�นของ triene หรืือ
mead acid เนื่่�องจากเอนไซม์์ elongase ไปทำำ�ปฏิิกิิริิยากัับกรดไขมััน oleic ได้้เพิ่่�มขึ้้�นจากการขาดกรด
ไขมัันจำำ�เป็็น การวิินิิจฉััยภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็นโดยวิิธีีวััดระดัับ triene:tetraene ratio มีีข้้อควรระวััง
คืือ ควรดููค่่า triene:tetraene ratio ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ควบคู่่�กัับค่่ากรดไขมัันแต่่ละตััว (lipid profile) ด้้วยเสมอ
กล่่าวคืือต้้องดููค่่าของ arachinodic acid ที่่�ลดลงและ mead acid ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นร่่วมด้้วย เนื่่�องจาก
triene:tetraene ratio ยัังอาจเพิ่่�มขึ้้�นได้้จากชนิิดของกรดไขมัันที่่�ผู้�ป่้ ่วยได้้รัับ(21) โดยในกรณีีนี้้�มัักพบระดัับ
mead acid เพิ่่�มขึ้้�น หรืือ arachinodic acid ลดลงเพีียงอย่่างเดีียว ตััวอย่่างเช่่น ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับไขมััน
ทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีีกรดไขมััน oleic สููง อาจมีีค่่า triene:tetraene ratio เพิ่่�มขึ้้�นได้้จากปริิมาณ mead
acid ที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ทั้้�งที่่ไ� ม่่ได้้มีีภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น Gramlich และคณะ ได้้รายงานผู้้�ป่ว่ ยจำำ�นวน 3 ราย
ที่่�มีีค่่าตัับผิิดปกติิ หลัังจากเปลี่่�ยนไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�จากชนิิด Intralipid® เป็็นชนิิด ClinOleic®
เนื่่�องจากนโยบายของโรงพยาบาล ผู้้�ป่่วยได้้รัับการตรวจค่่าไขมัันในเลืือด พบว่่ามีีค่่า triene:tetraene
ratio ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและ mead acid เพิ่่�มขึ้้�น ผู้้�นิิพนธ์์ได้้วิิเคราะห์์ว่่าค่่า triene:tetraene ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นน่่าจะเกิิด
จากปริิมาณกรดไขมััน oleic ที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� ใน ClinOleic® ซึ่่ง� เป็็นไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิดิ olive oil-based
เมื่่�อเทีียบกัับ Intralipid® ซึ่่ง� เป็็นไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิดิ soy oil-based สมมติิฐานนี้้�ได้้รับั การยืืนยััน
จากการตรวจระดัับ arachinodic acid ซึ่่�งพบว่่าปกติิในผู้้�ป่่วยทุุกราย(22) นอกจากนี้้�ควรดููค่่ากรดไขมััน
α-linolenic ร่่วมด้้วยเสมอ เนื่่�องจากค่่า triene:tetraene ratio ไม่่ได้้บ่่งบอกระดัับกรดไขมััน α-linolenic
และข้้อควรระวัังสุุดท้้ายคืือค่่า cut-off ของ triene:tetraene ratio จะแตกต่่างกัันไปตามวิิธีีที่่�ใช้้ในการ
วััดค่่า triene:tetraene ratio(21) ตััวอย่่างเช่่น การวััดด้้วยวิิธีี packed-column gas-liquid chromatography
จากการทดลองโดย Holman และคณะในปีี ค.ศ. 1979 จะมีีค่่า cut-off ที่่� 0.2(23) Siguel และคณะ
วััดค่่าไขมัันด้้วยวิิธีี capillary-column gas-liquid chromatography พบว่่าค่่า cut-off ที่่�มากกว่่า 0.025
ช่่วยในการวิินิิจฉััยภาวะขาดไขมัันจำำ�เป็็น(24) ต่่อมา Lagerstedt และคณะทำำ�การศึึกษาวััดค่่าระดัับไขมััน
ด้้วยวิิธีี capillary gas chromatography-electron-capture negative-ion mass spectrometry พบว่่า
ค่่าปกติิของ triene:tetraene ratio จะอยู่่�ระหว่่าง 0.010–0.038(25) และการศึึกษาล่่าสุุดในปีี ค.ศ. 2016
พบว่่าค่่าปกติิจะอยู่่�ระหว่่าง 0.004–0.051 ถ้้าวััดระดัับไขมัันด้้วยวิิธีี capillary gas chromatographynegative chemical ionization-mass spectrometry(26) โดยสรุุปการแปลผลและเลืือกค่่า cut-off ควรดูู
วิิธีีวัดั triene:tetraene ratio ประกอบด้้วยทุุกครั้้�ง (ตารางที่่� 1)
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ตารางที่่� 1. ค่่าปกติิหรืือค่่า cut-off ของ triene:tetraene ratio ของผู้้�ใหญ่่โดยการวััดด้้วยวิิธีีต่่างๆ
(ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิงที่่� 21)
การศึึกษาและปีี ค.ศ.

วิิธีีวััดระดัับไขมััน

Holman และคณะ 1960(27) Alkaline isomerization of the ethanolether extract
Holman และคณะ 1979(23) Packed-column gas-liquid
chromatography
Siguel และคณะ 1987(24) Capillary-column gas-liquid
chromatography
Lagerstadt และคณะ
Capillary gas chromatography(25)
2001
electroncapture negative-ion mass
spectrometry
Kish-Trier และคณะ
Capillary gas chromatography-negative
(26)
2016
chemical ionization-mass spectrometry

ค่่าปกติิหรืือค่่า cut-off ของ
triene:tetraene ratio
ค่่าปกติิที่่� <0.4
ค่่าปกติิที่่� <0.2
ค่่า >0.025 ใช้้วิินิิจฉััย EFAD
ค่่าปกติิในอายุุ >17 ปีี ระหว่่าง
0.010–0.038
ค่่าปกติิในอายุุ >1 ปีี
ระหว่่าง 0.004–0.051

EFAD, essential fatty acid deficiency

ในผู้้�ป่่วยที่่�วิินิิจฉััยภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น ควรได้้รัับการรัักษาด้้วยการให้้กรดไขมัันจำำ�เป็็นที่่�
เพีียงพอ โดยอาจพิิจารณาให้้ทางปาก ทางอาหารทางทางเดิินอาหาร หรืือทางอาหารทางหลอดเลืือด
ดำำ�ขึ้้�นกัับผู้้�ป่่วยแต่่ละราย โดยในรายที่่�มีีภาวะลำำ�ไส้้ล้้มเหลว (intestinal failure, IF) ควรพิิจารณาให้้ไขมััน
ทางหลอดเลืือดดำำ�เพื่่�อรัักษาภาวะนี้้�(21)

คุุณสมบััติิและการวิิธีีการเลืือกใช้้ ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�แต่่ละชนิิดในเวชปฏิิบััติิ

1. คุุณสมบััติิของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�แต่่ละชนิิดที่่�มีีในปััจจุุบััน
การเลืือกใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในเวชปฏิิบัติั ิ จำำ�เป็็นต้้องทราบองค์์ประกอบและคุุณสมบััติิ
พื้้�นฐานของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�แต่่ละชนิิด โดยนัับตั้้�งแต่่ประสบความสำำ�เร็็จในการคิิดค้น้ ไขมัันทาง
หลอดเลืือดดำำ�ที่่�สามารถใช้้ได้้อย่่างปลอดภััยในมนุุษย์์ในปีี ค.ศ. 1961 ปััจจุุบัันมีีไขมัันทางหลอดเลืือด
ดำำ�หลากหลายชนิิด(28) ถึึงแม้้ว่า่ ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ทุกุ ชนิิดจะสามารถใช้้เป็็นแหล่่งพลัังงานและกรด
ไขมัันจำำ�เป็็นในอาหารทางหลอดเลืือดดำำ�ได้้เหมืือนกััน(21) แต่่ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�แต่่ละชนิิดจะมีี
ปริิมาณกรดไขมัันจำำ�เป็็น ชนิิดของกรดไขมััน และสารอื่่�นๆที่่�แตกต่่างกััน (ตารางที่่� 2) ดัังนั้้�นไขมัันทาง
หลอดเลืือดดำำ�แต่่ละชนิิดอาจมีีความเหมาะสมในการใช้้ในผู้้�ป่ว่ ยแต่่ละโรคไม่่เหมืือนกััน โดยองค์์ประกอบ
ของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่ค่� วรได้้รับั การพิิจารณาก่่อนที่่จ� ะเลืือกใช้้ในผู้้�ป่ว่ ย ได้้แก่่ ปริิมาณกรดไขมััน
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จำำ�เป็็นทั้้�งชนิิด linoleic และ α-linolenic โดยควรมีีปริิมาณเพีียงพอที่่�จะป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดภาวะขาดกรด
ไขมัันจำำ�เป็็น, ชนิิดและปริิมาณของกรดไขมัันชนิิดต่่างๆ ซึ่่�งจะมีีคุุณสมบััติิทางชีีวภาพแตกต่่างกััน
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผลต่่อการอัักเสบ(29) โดยสรุุปพบว่่า กรดไขมัันชนิิด ω-6 จะสััมพัันธ์์กัับการเพิ่่�ม
การอัักเสบ กรดไขมัันชนิิด ω-3 จะสััมพัันธ์์กัับการลดการอัักเสบ(18) ส่่วนกรดไขมัันชนิิด ω-9 จะส่่งผล
ต่่อการอัักเสบน้้อยมากหรืือไม่่มีีผลต่่อการอัักเสบเลย(30), นอกจากนี้้�ควรพิิจารณาส่่วนประกอบอื่่�นๆ ที่่�
อาจส่่งผลต่่อผู้้�ป่ว่ ย คืือ ปริิมาณ phytosterol และ α-tocopherol โดย phytosterol เป็็นไขมัันชนิิด sterol
ในพืืช โดยมีีโครงสร้้างโมเลกุุลคล้้าย cholesterol แต่่เมื่่�อได้้รับั เข้้าสู่่�กระแสเลืือดจะไม่่สามารถเปลี่่ย� นแปลง
เป็็น bile acid ที่่ตั� ับได้้ดีีเหมืือน cholesterol ทำำ�ให้้การส่่งออกน้ำำ��ดีีทำำ�ได้้ไม่่ดีี (impaired bile flow) และ
ส่่งผลให้้เกิิดภาวะน้ำำ��ดีีคั่่�ง (cholestasis) ได้้(31) ส่่วน α-tocopherol อยู่่�ในกลุ่่�ม vitamin E ซึ่่�งมีีฤทธิ์์�ต้้าน
การอัักเสบ (antioxidant) กรดไขมัันไม่่อิ่่�มตััว โดยเฉพาะกรดไขมัันไม่่อิ่่�มตััวหลายตำำ�แหน่่ง (polyunsaturated fatty acid) เช่่น กรดไขมััน ω-6 และ ω-3 จะมีีพัันธะคู่่� ซึ่่�งง่่ายต่่อการเกิิดปฏิิกิิริิยา peroxidation
ทำำ�ให้้เกิิดเป็็น oxygen free radical ซึ่่�งอาจทำำ�อัันตรายต่่อเซลล์์ได้้ α-tocopherol จะช่่วยกำำ�จััด free
radical เหล่่านี้้� ส่่งผลช่่วยป้้องกัันเซลล์์ถููกทำำ�ลายและเซลล์์ตายได้้(32), สิ่่�งสำำ�คััญอีีกประการที่่�ควรได้้รัับ
การพิิจารณาคืือ สััดส่่วนของ liposome ในไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� โดยไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีี
ความเข้้มข้้นต่ำำ�� เช่่นร้้อยละ 10 จะมีีสััดส่ว่ นของ free liposome สููงกว่่าไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่มีีค
่� วาม
เข้้มข้้นสููงกว่่า เช่่นร้้อยละ 20 ซึ่่�ง liposome ส่่วนเกิินนี้้� สามารถเปลี่่�ยนเป็็น lipoprotein ที่่�ผิดป
ิ กติิ หรืือ
ที่่�เรีียกว่่า lipoprotein-X ซึ่่�งมีีฤทธิ์์�ยัับยั้้�งการทำำ�งานของเอนไซม์์ lipoprotein และ hepatic lipase ทำำ�ให้้
เกิิดภาวะ triglycerides ในเลืือดสููง (hypertriglyceridemia) ได้้(2, 5)
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ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นแรก (first generation) ได้้แก่่ ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy
oil-based โดย Intralipid® เป็็นไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดแรกที่่�ถููกคิิดค้้นโดย A. Wretlind และ O.
Schuberth ในปีี ค.ศ. 1961(6) เหตุุผลที่่�เลืือกใช้้น้ำำ��มัันถั่่�วเหลืือง เนื่่�องจากเป็็นน้ำำ��มัันที่่�มีีปริิมาณกรดไข
มัันจำำ�เป็็นในสััดส่่วนที่่สูู� ง อย่่างไรก็็ตามเนื่่�องจากมีีกรดไขมััน linoleic ในปริิมาณมาก (ร้้อยละ 44-62)
และมีีอััตราส่่วน ω-6: ω-3 สููงถึึง 7:1 จึึงอาจเพิ่่�มการอัักเสบในผู้้�ป่่วยได้้ดัังกลไกที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้ว
นอกจากนี้้�ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดนี้้�ยัังมีีปริิมาณ phytosterol สููง และปริิมาณ α-tocopheral ต่ำำ��
อีีกด้้วย
ในปีี ค.ศ. 1984 ได้้มีีการคิิดค้้นไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นที่่ส� อง (second generation) โดยมีี
การผสม medium-chain triglycerides (MCT) ลงในน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองซึ่่�งมีี long-chain triglycerides (LCT)
เป็็นหลััก จึึงอาจเรีียกว่่าไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดนี้้�ว่่า MCT/LCT โดยการเติิม MCT มีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อลดการอัักเสบและภาวะแทรกซ้้อนจากกรดไขมััน linoleic ที่่�มีีมากในน้ำำ�มั
� ันถั่่�วเหลืือง และยัังอาจได้้
รัับประโยชน์์จาก MCT ซึ่่�งมีีส่่วนประกอบเป็็นกรดไขมัันอิ่่�มตััวทำำ�ให้้เกิิดปฏิิกิิริิยา peroxidation ได้้ยาก
กว่่ากรดไขมัันไม่่อิ่่ม� ตััว มีีการศึึกษาในสััตว์ท์ ดลองพบว่่าไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิดิ MCT/LCT สามารถ
ลด oxidative stress เมื่่�อเทีียบกัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy oil-based(33) นอกจากนี้้�ถึึงแม้้ว่่า
ไขมััน MCT จะให้้พลัังงานต่ำำ�� กว่่าไขมััน LCT เล็็กน้้อย (8.3 กิิโลแคลอรี่่�/กรััม จากไขมััน MCT เทีียบกัับ
9 กิิโลแคลอรี่่�/กรััม จากไขมััน LCT) แต่่ร่่างกายสามารถนำำ� MCT ไปใช้้ได้้เร็็วกว่่าเนื่่�องจากสามารถนำำ�
MCT เข้้า mitochondria ได้้โดยตรงโดยไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้ carnitine เป็็นตััวพาเหมืือน LCT ทำำ�ให้้สามารถ
เปลี่่�ยนเป็็นพลัังงานและลดปริิมาณไขมััน triglycerides ในกระแสเลืือดได้้เร็็วกว่่า(34) อย่่างไรก็็ตามไขมััน
MCT ในอาหารทางหลอดเลืือดดำำ�อาจเพิ่่�มความเสี่่�ยงในการเกิิด ketone ได้้ง่่ายกว่่าไขมััน LCT แต่่พบ
ไม่่บ่่อยและมัักไม่่เป็็นปััญหาในเวชปฏิิบััติิ (2) ตััวอย่่างไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด MCT/LCT ที่่�มีีใช้้ใน
ประเทศไทย ได้้แก่่ 20%Lipofundin® (50% MCT และ 50% soy oil)
ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นที่่� 3 (third generation) ได้้ถููกนำำ�มาใช้้ในปีี ค.ศ. 1990 โดยประกอบ
ด้้วยน้ำำ��มันั มะกอกร้้อยละ 80 และน้ำำ��มันั ถั่่�วเหลืืองร้้อยละ 20 โดยมีีวััตถุปุ ระสงค์์เพื่่�อลดปริิมาณของกรด
ไขมััน linoleic จากน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืืองที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดการอัักเสบเช่่นกััน นอกจากนี้้�กรดไขมัันไม่่อิ่่�มตััว
ตำำ�แหน่่งเดีียวชนิิด ω-9 ที่่�มีีมากในน้ำำ�มั
� ันมะกอกยัังไม่่มีีผลหรืือมีีผลน้้อยมากต่่อการอัักเสบ และเกิิด
ปฏิิกิิริิยา peroxidation ได้้ยากกว่่ากรดไขมัันไม่่อิ่่�มตััวหลายตำำ�แหน่่งเนื่่�องจากมีีพัันธะคู่่�เพีียงตำำ�แหน่่ง
เดีียว(30) ตััวอย่่างของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดนี้้�ได้้แก่่ ClinOleic® ซึ่่�งถึึงแม้้จะมีีกรดไขมััน linoleic
น้้อยกว่่าไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy oil-based (ร้้อยละ 14-22) แต่่ ClinOleic® ยัังมีีกรดไขมััน
จำำ�เป็็นทั้้�งสองชนิิดเพีียงพอที่่จ� ะป้้องกัันภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็นเมื่่�อให้้ในปริิมาณที่่เ� หมาะสม(7) ไขมััน
ทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นนี้้�ยัังมีีปริิมาณ phytosterol สููง และ α-tocopherol ต่ำำ�คล้
� ้ายไขมัันทางหลอดเลืือด
ดำำ�ชนิิด soy oil-based
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ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นที่่� 4 (fourth generation) ได้้มีีการเติิมน้ำำ��มันั ปลาเพื่่�อเพิ่่�มส่่วนประกอบ
ของกรดไขมััน ω-3 ชนิิดที่่�มีีความยาว hydrocarbon chain มากขึ้้�น (longer chain ω-3) ได้้แก่่ EPA
และ DHA ซึ่�ง่ ทำำ�ให้้อััตราส่่วน ω-6: ω-3 ลดลงและอาจช่่วยลดการอัักเสบได้้ (35) ตััวอย่่างของไขมััน
ทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นนี้้� ได้้แก่่ SMOFlipid® ซึ่ง่� มีีส่่วนประกอบของน้ำำ��มันั หลัักๆจากไขมัันทางหลอดเลืือด
ดำำ�รุ่่�นก่่อนๆ คืือ น้ำำ��มัันถั่่�วเหลืือง น้ำำ��มััน MCT น้ำำ��มัันมะกอก และน้ำำ��มัันปลา ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�
ชนิิดนี้้�มีีปริิมาณกรดไขมััน linoleic เพีียงพอเพื่่�อป้้องกัันภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น (ร้้อยละ 21.4) และ
มีีส่่วนประกอบของ EPA และ DHA เพิ่่�มขึ้้�น ทำำ�ให้้อััตราส่่วน ω-6: ω-3 มีีค่่าน้้อยกว่่าไขมัันทางหลอด
เลืือดดำำ�รุ่่�นก่่อนๆ คืือ 2.5:1 แต่่ปริิมาณของ EPA และ DHA (ร้้อยละ 1-3.5) ยัังน้้อยกว่่าในไขมัันทาง
หลอดเลืือดดำำ�ที่่�เป็็นน้ำำ��มัันปลาทั้้�งหมด (Omegaven®)(21) SMOFlipid® มีีปริิมาณ α-tocopherol สููง (200
มก./ดล.) และปริิมาณ phytosterol ต่ำำ�� (47.6 มก./ดล.) เมื่่�อเทีียบกัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นก่่อนๆ
ส่่วน Lipidem® มีีส่่วนประกอบของน้ำำ��มัันถั่่�วเหลืือง, น้ำำ�มั
� ัน MCT, และน้ำำ��มัันปลาในอััตราส่่วนร้้อยละ
40, 50, และ 10 ตามลำำ�ดับั ปริิมาณกรดไขมััน linoleic มีีเพีียงพอที่่จ� ะป้้องกัันภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น
(ร้้อยละ 24-29) มีีอััตราส่่วน ω-6: ω-3 ต่ำำ�� คืือ 3:1 และมีีปริิมาณ α-tocopherol สููง (156 มก./ดล.)
เช่่นเดีียวกััน
Omegaven® เป็็นไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดเดีียวที่่�มีีส่่วนประกอบเป็็นน้ำำ��มัันปลา 100%
ทำำ�ให้้มีีปริิมาณของ EPA และ DHA สููงกว่่าไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดอื่่�นๆ คืือ EPA ร้้อยละ 13-26
และ DHA ร้้อยละ 14-27 แต่่จะมีีปริิมาณของกรดไขมััน linoleic ต่ำำ��มาก คืือเพีียงร้้อยละ 1.2 นอกจาก
นี้้�ยัังมีีปริิมาณ α-tocopherol สููง และไม่่มีี phytosterol เป็็นส่่วนประกอบ จากส่่วนประกอบเหล่่านี้้�
จึึงมีีการนำำ� Omegaven® มาใช้้ในการรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะ intestinal failure-associated liver disease
(IFALD)(28) โดยรายละเอีียดจะกล่่าวในหััวข้้อถััดไป เนื่่�องจากมีีปริิมาณกรดไขมััน linoleic ต่ำำ��มาก จึึงต้้อง
ระวัังการเกิิดภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็นในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดนี้้�เป็็นเวลานาน
มีีรายงานในผู้้�ป่่วยเด็็กที่่�ได้้รัับ Omegaven® เป็็นระยะเวลานานที่่�สุุดถึึง 6 เดืือน โดยไม่่พบทั้้�งอาการ
และอาการแสดง รวมถึึงไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของ triene:tetraene ratio ที่่�บ่่งชี้้�ภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น(36-39)
จึึงอาจตั้้�งสมมติิฐานได้้ว่า่ Omegaven® อาจมีีปริิมาณของกรดไขมัันจำำ�เป็็นเพีียงพอในผู้้�ป่ว่ ยเด็็ก อย่่างไร
ก็็ตามยัังมีีการศึึกษาในผู้้ใ� หญ่่ที่ไ่� ด้้ Omegaven® เป็็นระยะเวลานานไม่่เพีียงพอ และต้้องระวัังการแปลผล
triene:tetraene ratio ในผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั Omegaven® เนื่่�องจากเอนไซม์์ elongase ทำำ�ปฏิิกิริิ ยิ ากัับกรดไขมััน
ชนิิด ω-3 ได้้ดีีกว่่ากรดไขมััน oleic มาก ร่่วมกัับผู้้�ป่่วยได้้รัับปริิมาณกรดไขมััน oleic น้้อยมาก ซึ่่�งอาจ
ส่่งผลให้้ระดัับ triene หรืือ mead acid ไม่่เพิ่่�มขึ้้�นได้้
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2. วิิธีีการเลืือกใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในเวชปฏิิบััติิ
2.1 ผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น (Essential Fatty Acid Deficiency)
	ดัังที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้วในหััวข้้อกรดไขมัันจำำ�เป็็น ความต้้องการกรดไขมัันจำำ�เป็็น linoleic และ
α-linoleic ต่่อวััน คืือร้้อยละ 2-4 และร้้อยละ 0.25-0.5 ของความต้้องการพลัังงานทั้้�งหมดตามลำำ�ดับั (21)
เนื่่�องจากไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�แต่่ละชนิิดมีีปริมิ าณกรดไขมัันจำำ�เป็็นไม่่เท่่ากััน ดัังนั้้�นปริิมาณที่่ต้� อ้ งการ
ต่่อวัันของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�เพื่่�อให้้ได้้กรดไขมัันจำำ�เป็็นเพีียงพอจึึงไม่่เท่่ากัันตามไปด้้วย โดยทั่่�วไป
มัักพิิจารณาปริิมาณกรดไขมััน linoleic เป็็นหลัักเนื่่�องจากมีีความต้้องการที่่�มากกว่่าและพบภาวะขาด
กรดไขมัันจำำ�เป็็นชนิิดนี้้�บ่่อยกว่่า ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy oil-based จะมีีปริิมาณกรดไขมััน
linoleic มากที่่สุ� ดุ ดัังนั้้�นจึึงต้้องการปริิมาณน้้อยที่่สุ� ดุ เพื่่�อป้้องกัันและรัักษาภาวะนี้้� โดยสมาคมผู้้ใ� ห้้อาหาร
ทางหลอดเลืือดดำำ�และทางเดิินอาหารของประเทศสหรััฐอเมริิกา (the American Society for Parenteral
and Enteral Nutrition, ASPEN) ได้้ให้้คำ�ำ แนะนำำ�ว่า่ ปริิมาณของ 20% Intralipid® 500 มล./สััปดาห์์ เพีียงพอ
ต่่อการป้้องกัันภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น(40) โดยปริิมาณของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�เพื่่�อป้้องกัันและ
รัักษาภาวะนี้้�จะเพิ่่�มขึ้้�นในไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นใหม่่ เนื่่�องจากมีีปริิมาณกรดไขมััน linoleic ลดลง
ตารางที่่� 3. ปริิมาณไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ต่่อวัันที่่ต้� ้องการเพื่่�อให้้ได้้ไขมัันจำำ�เป็็นเพีียงพอ ในผู้้�ป่่วยที่่�
ต้้องการพลัังงานประมาณ 2000 กิิโลแคลอรี่่� (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิงเลขที่่� 21)
Type of ILEs

Kcal/mL % LA Kcal of LA Daily requirement Weekly requirement
per 1 mL to meet 4% of total to meet 4% of total
energy from LA
energy from LA
(80 kcal/day)

20% Intralipid®

2

53

1.06

75.5 mL

528.5 mL

20% Clinoleic®

2

19

0.38

210.5 mL

1473.5 mL

20% SMOFlipid®

2

20

0.4

200 mL

1400 mL

Abbreviation: ILEs, intravenous lipid emulsions; LA, linoleic acid.

2.2 ภาวะไขมััน triglycerides ในเลืือดสููง (hypertriglyceridemia)
ภาวะไขมััน triglycerides ในเลืือดสููงเป็็นภาวะแทรกซ้้อนที่่�พบได้้ในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับอาหาร
ทางหลอดเลืือดดำำ� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� โรคที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดความเครีียด (stress) อย่่างรุุนแรง เช่่น
ผู้้�ป่่วยโรคตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันชนิิดรุุนแรง (severe acute pancreatitis) ผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะติิดเชื้้�อ
ในกระแสเลืือด (sepsis) และผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั บาดเจ็็บอย่่างรุุนแรง (severe trauma) โดยเมื่่อ� เกิิดภาวะเหล่่านี้้�
85

Comprehensive Review in Internal Medicine
ร่่างกายจะหลั่่�งฮอร์์โมนความเครีียด (stress hormone) เช่่น cortisol, catecholamines, และ glucagon
เป็็นต้้น และหลั่่�ง inflammatory cytokines เช่่น tumor necrosis factor alpha, interleukins 1 และ 6
เป็็นต้้น ซึ่่�งจะกระตุ้้�นให้้เกิิดการสลายไขมััน (lipolysis) และลดการกำำ�จััดไขมัันออกจากกระแสเลืือด
(decreased lipid clearance) โดยไปลดการทำำ�งานของเอนไซม์์ lipoprotein lipase(41) นอกจากนี้้�การให้้
น้ำำ��ตาลทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มากเกิินไป หรืือการให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มากและ/หรืือเร็็วเกิินไป
(>0.11 กรััม/กก./ชม.) อาจกระตุ้้�นให้้เกิิดภาวะนี้้�ได้้(42) ภาวะไขมััน triglycerides ในเลืือดสููง อาจส่่งผลเสีีย
ต่่อผู้้�ป่่วย กล่่าวคืืออาจทำำ�ให้้ระบบภููมิิคุ้้�มกัันทำำ�งานลดลงเกิิดการติิดเชื้้�อได้้ง่่ายขึ้้�น ทำำ�ให้้ระบบการ
แลกเปลี่่ย� นอากาศในปอดผิิดปกติิ และกระตุ้้�นให้้เกิิดภาวะตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลัันได้้(28) อย่่างไรก็็ตาม
ระดัับ triglycerides ที่่ส� ามารถกระตุ้้�นให้้เกิิดภาวะตัับอ่่อนอัักเสบเฉีียบพลััน ควรสููงมากกว่่า 1000 มก./ดล.43)
ในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีป
� ระวััติหิ รืือมีีความเสี่่ย� งที่่จ� ะเกิิดภาวะ triglycerides ในเลืือดสููง ควรได้้รับั การตรวจ
ระดัับ triglycerides ในเลืือดก่่อนให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� นอกจากนี้้�ควรได้้รับั การตรวจติิดตามระดัับ
triglycerides ในเลืือดระหว่่างได้้รับั ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�อย่่างน้้อยสััปดาห์์ละครั้้�ง(28, 31) ระดัับ triglycerides
ที่่สูู� งเกิิน 400 mg/dL สััมพัันธ์์ในการเกิิดภาวะแทรกซ้้อนในผู้้�ป่ว่ ย(42) ดัังนั้้�นผู้้�ป่ว่ ยควรได้้รับั การดููแลรัักษา
ถ้้ามีีระดัับ triglycerides สููงเกิินระดัับดัังกล่่าว ในขั้้�นแรกแพทย์์ผู้้�ดููแลควรตรวจดููว่่าเลืือดที่่�ส่่งตรวจ
เก็็บมาจากตำำ�แหน่่งที่่�เหมาะสม เช่่น ไม่่ได้้ดููดมาจากตำำ�แหน่่งหลอดเลืือดเดีียวกัับที่่�ให้้ไขมัันทาง
หลอดเลืือดดำำ�โดยไม่่ได้้ flush หลอดเลืือดอย่่างเพีียงพอก่่อนเก็็บเลืือด เป็็นต้้น ต่่อมาควรลดระดัับ
น้ำำ��ตาลที่่�ให้้ทางหลอดเลืือดดำำ�ไม่่ให้้เกิิน 4 มก./กก./นาทีี และควรควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดให้้อยู่่�
ในเกณฑ์์ที่่�เหมาะสม(31) ควรลดปริิมาณไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ไม่่ให้้เกิิน 1 กรััม/กก./วััน หรืือน้้อยกว่่า
ร้้อยละ 30 ของพลัังงานทั้้�งหมดที่่ค� วรได้้รัับต่่อวััน(28) ทั้้�งนี้้�ต้้องรวมปริิมาณไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�ได้้
จากยาบางชนิิด เช่่น propofol และควรหยุุดยาดัังกล่่าวถ้้าสามารถทำำ�ได้้ ความเร็็วในการให้้ไขมัันทาง
หลอดเลืือดดำำ�ไม่่ควรเกิิน 0.11 กรััม/กก./ชม. หรืือเร็็วกกว่่า 8-10 ชั่่�วโมง(31, 43)
	ส่่วนประกอบบางอย่่างของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�อาจส่่งผลให้้เกิิดภาวะ triglycerides ใน
เลืือดสููงได้้ ในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีป
� ระวััติหิ รืือความเสี่่ย� งที่่จ� ะเกิิดภาวะนี้้� ควรหลีีกเลี่่ย� งการให้้ไขมัันทางหลอดเลืือด
ดำำ�ที่มีีค
่� วามเข้้มข้้นน้้อย เช่่น ร้้อยละ 10 รวมถึึงยาที่่�มีีส่่วนประกอบเป็็นไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด
ร้้อยละ 10 เช่่น propofol ด้้วย เนื่่�องจากมีีสััดส่่วนของ free liposome มากกว่่าไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�
ชนิิดร้้อยละ 20 ซึ่่�ง free liposome เหล่่านี้้�จะเปลี่่�ยนเป็็น lipoprotein ที่่�ผิดป
ิ กติิ หรืือที่่�เรีียกว่่า lipoprotein-X ซึ่่�งสามารถยัับยั้้�งการทำำ�งานของเอนไซม์์ hepatic และ lipoprotein lipase ทำำ�ให้้เกิิดภาวะ
triglycerides ในเลืือดสููงได้้(2, 5) นอกจากนี้้�ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีีกรดไขมััน linoleic สููง เช่่น ไขมััน
ทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy oil-based อาจส่่งผลเพิ่่�มการอัักเสบทำำ�ให้้การกำำ�จััดไขมััน triglycerides
ออกจากกระแสเลืือดทำำ�ได้้ไม่่ดีี ดัังนั้้�นการให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นใหม่่ที่มีีปริ
�่ มิ าณกรดไขมััน linoleic
ลดลง และมีีกรดไขมัันชนิิดอื่่�นๆ เป็็นส่่วนประกอบอาจช่่วยลดภาวะ triglycerides ในเลืือดสููงได้้ ไขมััน
MCT ในไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นที่่� 2 สามารถนำำ�ไปใช้้ได้้เร็็วกว่่าไขมััน LCT เนื่่�องจากไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องใช้้
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carnitine เป็็นตััวพาเข้้า mitochondria มีีการศึึกษาพบว่่าไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดนี้้� สามารถเพิ่่�ม
การใช้้ไขมัันในร่่างกาย โดยที่่�ไม่่เพิ่่�มภาวะ triglycerides ในเลืือดสููงเมื่่�อเทีียบกัับไขมัันทางหลอดเลืือด
ดำำ�รุ่่�นแรก(44) สำำ�หรัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นที่่� 3 ที่่�มีีน้ำำ��มัันมะกอกเป็็นส่่วนประกอบ มีีการศึึกษา
แบบย้้อนหลััง (retrospective study) ขนาดเล็็ก พบว่่าเกิิดภาวะ triglycerides ในเลืือดสููงน้้อยกว่่าไขมััน
ทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นแรกอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ โดยพบภาวะนี้้� 1/11 ราย เทีียบกัับ7/10 ราย
(p < 0.001)(45) อย่่างไรก็็ตามมีีการศึึกษาแบบสุ่่�มที่่มีี� กลุ่่�มควบคุุม (randomized controlled trial, RCT)
ในผู้้�ใหญ่่ 28 รายที่่�ได้้รัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� พบว่่าระดัับ triglycerides ในเลืือดไม่่มีีความแตกต่่าง
กัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิในผู้้�หป่่วยที่่�ให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy oil-based, MCT/LCT,
และ olive oil-based(46) สำำ�หรัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นที่่� 4 ที่่�มีีน้ำำ��มัันปลาเป็็นองค์์ประกอบ พบว่่า
ความสามารถในการลดการอัักเสบของน้ำำ�มั
� ันปลา อาจช่่วยลดภาวะ triglycerides ในเลืือดสููงได้้ มีีการ
ศึึกษาแบบไปข้้างหน้้าแบบข้้ามกลุ่่�ม (prospective crossover study) ขนาดเล็็ก พบว่่าการเพิ่่�มน้ำำ��มันั ปลา
ลงในไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิดิ MCT/LCT สามารถเพิ่่�มการกำำ�จัดั ไขมััน triglycerides ออกจากกระแส
เลืือดได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติ(47)
ิ โดยสรุุปการให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นใหม่่ จะเกิิดภาวะไขมััน
triglycerides ในเลืือดสููงเท่่ากัับหรืือน้้อยกว่่าไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นแรกในการศึึกษาขนาดเล็็ก
อย่่างไรก็็ตามยัังต้้องการการศึึกษาขนาดใหญ่่และมีีการออกแบบที่่�ดีีเพื่่�อยืืนยัันประโยชน์์ของไขมััน
ทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นใหม่่ในภาวะนี้้�
2.3 ภาวะ Intestinal Failure-Associated Liver Disease (IFALD)
ภาวะ Intestinal Failure-Associated Liver Disease คืือ ภาวะที่่มีีค
� วามผิิดปกติิของตัับ เนื่่�องจาก
สาเหตุุหนึ่่�งอย่่างหรืือหลายอย่่างร่่วมกัันที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาวะลำำ�ไส้้ล้้มเหลว รวมถึึงสาเหตุุจากอาหาร
ทางหลอดเลืือดดำำ�(48) ภาวะแทรกซ้้อนนี้้�มัักพบในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะลำำ�ไส้้ล้้มเหลวชนิิดที่่� 3 (type III IF) หรืือ
ลำำ�ไส้้ล้้มเหลวเรื้้�อรััง (chronic IF)(49) ความผิิดปกติิของตัับมัักแบ่่งเป็็น 3 ชนิิดหลัักๆ ได้้แก่่ ชนิิดตัับคั่่�ง
ไขมัันที่่�มีีภาวะตัับอัักเสบ (steatohepatitis), ชนิิดน้ำ�ดีีคั่่
ำ� �ง (cholestasis), และชนิิดที่่�เกิิดตะกอนหรืือนิ่่�วใน
ถุุงน้ำำ��ดีี (gallbladder sludge/stone) การวิินิิจฉััยภาวะนี้้�จำำ�เป็็นต้้องหาสาเหตุุอื่่�นๆ ที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิด
ความผิิดปกติิของค่่าตัับ เช่่น ภาวะท่่อน้ำำ�ดีีอุ
� ุดตััน (biliary obstruction), ไวรััสตัับอัักเสบ (viral hepatitis),
ความผิิดปกติิของตัับจากสุุราหรืือยา (alcohol and drug-induced liver injury) เป็็นต้้น(48, 50)
	ปััจจุุบัันยัังไม่่ทราบสาเหตุุที่่�แน่่ชััดของภาวะ IFALD โดยคาดว่่าภาวะนี้้�น่่าจะเกิิดจากปััจจััย
หลายอย่่างประกอบกััน ตััวอย่่างของความเสี่่�ยงในการเกิิดภาวะนี้้� ได้้แก่่ การให้้อาหารมากเกิินไป
(overfeeding), การขาดสารอาหารบางชนิิด (nutritional deficiencies), การติิดเชื้้�อ (infection), การขาด
อาหารทางทางเดิินอาหาร (lack of enteral intake), และความยาวของลำำ�ไส้้เล็็กในผู้้�ป่่วยภาวะลำำ�ไส้้สั้้�น
(short bowel syndrome, SBS) โดยยิ่่�งมีีลำำ�ไส้้ที่่�สั้้�นจะยิ่่�งเพิ่่�มความเสี่่�ยงของภาวะนี้้� เป็็นต้้น(51-53) ปััจจััย
จากไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาวะ IFALD ได้้แก่่ การให้้ไขมัันมากกว่่า 1 กรััม/กก./วััน
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ชนิิดของกรดไขมััน, และปริิมาณ phytosterol ในไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� โดยไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�
ที่่�มีีกรดไขมััน linoleic สููง เช่่น ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy oil-based อาจทำำ�ให้้เกิิดภาวะอัักเสบ
ซึ่่�งส่่งผลทำำ�ให้้การขัับน้ำำ��ดีีในตัับผิิดปกติิและเกิิดภาวะน้ำำ��ดีีคั่่�งได้้ ส่่วน phytosterol ที่่�มีีโครงสร้้างคล้้าย
cholesterol เมื่่อ� ให้้ทางทางเดิินอาหารจะถููกดููดซึึมได้้น้อ้ ย แต่่ถ้า้ ให้้ทางหลอดเลืือดดำำ� phytosterol จะถููก
เปลี่่ย� นเป็็น bile acid ได้้ไม่่สมบููรณ์์เหมืือน cholesterol ทำำ�ให้้เกิิดภาวะน้ำำ��ดีีคั่่ง� ตะกอนหรืือนิ่่�วในถุุงน้ำำ��ดีี
ได้้ ดัังนั้้�นในผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงหรืือเกิิดภาวะ IFALD ควรจำำ�กัดปริ
ั ิมาณของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ไม่่
ให้้เกิิน 1 กรััม/กก./วััน และควรเลี่่�ยงการใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีีปริิมาณกรดไขมััน linoleic และ
phytosterol สููง(54, 55) สำำ�หรัับชนิิดของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� มีีการศึึกษาพบว่่าไขมัันทางหลอดเลืือด
ดำำ�รุ่่�นที่่� 4 ที่่�มีีน้ำำ��มัันปลาเป็็นองค์์ประกอบและมีี phytosterol ต่ำำ��อาจช่่วยรัักษาภาวะ IFALD ได้้ อย่่างไร
ก็็ตามข้้อมููลส่่วนใหญ่่มัักมาจากการศึึกษาในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยเด็็ก โดย meta-analysis ในเด็็กทารกจำำ�นวน
1105 ราย ในปีี ค.ศ. 2015 พบว่่า ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดที่่�มีีน้ำำ��มัันปลาเป็็นองค์์ประกอบ
(Omegaven®) สามารถลดความผิิดปกติิของตัับได้้ โดยมีี odds ratio (OR) 6.14 (95% confident interval
(CI): 2.27-16.6; p <0.01) เมื่่�อเทีียบกัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�ไม่่มีีน้ำำ��มัันปลาเป็็นองค์์ประกอบ
(Intralipid® หรืือ Lyposin®) อย่่างไรก็็ตามพบว่่าไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดที่่�มีีน้ำำ��มัันปลาเป็็นองค์์
ประกอบ (SMOFlipid® หรืือ Omegaven® plus ClinOleic®) ไม่่สามารถป้้องกัันการเกิิดภาวะ IFALD
ได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิเมื่่�อเทีียบกัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด Intralipid® หรืือ ClinOleic®(56)
อีีก meta-analysis ในปีี ค.ศ. 2019 ได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์เฉพาะการศึึกษาแบบ RCT จำำ�นวน 9 การศึึกษา
โดยมีีผู้้�ป่่วยเด็็กทารก 273 คน พบผลการศึึกษาใกล้้เคีียงกััน โดยไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีีน้ำ�มั
ำ� ันปลา
เป็็นองค์์ประกอบสััมพัันธ์์กัับการลดภาวะน้ำำ��ดีีคั่่�งในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะ IFALD เมื่่�อเทีียบกัับไขมัันทาง
หลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy oil-based (risk ratio (RR) 0.54, 95% CI: 0.32-0.91) โดยมีี number needed
to treat เท่่ากัับ 3 แต่่ไม่่สามารถป้้องกัันภาวะ IFALD ได้้ในผู้้�ป่่วยที่่มีีค่
� ่าตัับปกติิ(57)
การศึึกษาเกี่่�ยวกัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�เพื่่�อช่่วยป้้องกัันหรืือรัักษาภาวะ IFALD ในผู้้�ใหญ่่
ยัังมีีไม่่มาก สำำ�หรัับความแตกต่่างของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดต่่างๆ ในการป้้องกัันภาวะ IFALD
ในผู้้�ใหญ่่ยัังมีีผลการศึึกษาไม่่แน่่นอน การศึึกษาแบบ RCT ในผู้้�ใหญ่่ 73 รายที่่�มีีภาวะลำำ�ไส้้ล้้มเหลว
พบว่่าหลัังจากได้้อาหารทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีีไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�เป็็นเวลา 4 สััปดาห์์ ค่่าตัับทั้้�ง
aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), และ total bilirubin (TB) มีีค่่าต่ำำ�� กว่่า
อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ในกลุ่่�มที่่ไ� ด้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิดที่
ิ มีีน้ำ
่� ำ��มันั ปลาเป็็นองค์์ประกอบ (SMOFlipid®)
เมื่่อ� เทีียบกัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิดิ soy oil-based (Intralipid®)(58) อีีกการศึึกษาแบบ RCT ในผู้้�ป่ว่ ย
จำำ�นวน 44 รายที่่�เข้้ารัับการผ่่าตััดทางหน้้าท้้อง (major abdominal surgery) หรืือผ่่าตััดกะโหลกศีีรษะ
และใบหน้้า (large craniofacial surgery) พบว่่าผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด SMOFlipid®
เมื่่�อเทีียบกัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด ClinOleic® มีีค่่า AST ต่ำำ��กว่่า (31 vs. 56 ยููนิิต/ลิิตร,
p <0.02) ค่่า ALT ต่ำำ��กว่่า (26 vs. 49 ยููนิิต/ลิิตร, p <0.03) และค่่า gamma-glutamyl transferase (GGT)
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ต่ำำ��กว่่า (6 vs. 24 ไมโครกรััม/ลิิตร, p <0.01)(59) อย่่างไรก็็ตาม ในการศึึกษาแบบ RCT โดย Klek และ
คณะ ในผู้้�ป่่วยจำำ�นวน 67 รายที่่�มีีภาวะลำำ�ไส้้ล้้มเหลวแบบเรื้้�อรััง โดยได้้รัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�
ชนิิดใดชนิิดหนึ่่�งใน 4 ชนิิด ได้้แก่่ Intralipid®, Lipofundin®, ClinOleic®, และ SMOFlipid® เป็็นเวลาทั้้�งสิ้้น�
12 เดืือน ผลการศึึกษาพบว่่าค่่าตัับทั้้�ง AST, ALT, alkaline phosphatase (ALP), GGT, และ TB มีีค่่าไม่่
ต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ทั้้�ง 4 ชนิิดตลอดระยะเวลา
การศึึกษา(60) สำำ�หรัับการรัักษาภาวะ IFALD ในผู้้�ป่่วยผู้้�ใหญ่่ พบว่่า การให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีี
น้ำำ�มั
� นั ปลาเป็็นองค์์ประกอบอาจสามารถช่่วยรัักษาภาวะนี้้�ได้้ มีีรายงานผู้้�ป่ว่ ย (case report) หลายรายงาน
พบว่่าค่่าตัับในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะ IFALD ดีีขึ้้�นหลัังได้้รัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีีน้ำำ��มัันปลาเป็็น
องค์์ประกอบ(61-63) นอกจากนี้้�มีีการศึึกษาในผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นผู้้�ใหญ่่จำำ�นวน 15 ราย ที่่�เกิิดภาวะน้ำำ�ดีีคั่่
� �งหลััง
ได้้รัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy oil-based พบว่่าค่่า direct bilirubin (DB) สามารถกลัับมาเป็็น
ปกติิได้้ในผู้้�ป่่วยจำำ�นวน 12 จาก 15 ราย (ร้้อยละ 80) หลัังได้้รัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีีน้ำ�มั
ำ� ันปลา
เป็็นองค์์ประกอบ (Omegaven®) เป็็นเวลา 4 สััปดาห์์ นอกจากนี้้�ผู้้�วิิจััยยัังทำำ�การเจาะตัับเพื่่�อติิดตามผล
พบว่่าผลชิ้้�นเนื้้�อตัับมีีภาวะน้ำำ��ดีีคั่่�ง ตัับคั่่�งไขมััน และการอัักเสบที่่�ลดลง(63) อย่่างไรก็็ตามยัังต้้องการงาน
วิิจััยขนาดใหญ่่และมีีวิิธีีวิิจััยที่่�เชื่่�อถืือได้้เพื่่�อยืืนยัันผลของการใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดที่่�มีีน้ำำ��มััน
ปลาเป็็นองค์์ประกอบในการป้้องกัันและรัักษาภาวะ IFALD ในผู้้�ใหญ่่เพิ่่�มเติิม
2.4 ภาวะเจ็็บป่่วยวิิกฤต (critical illness)
ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะเจ็็บป่่วยวิิกฤต มัักมีีอาการของการตอบสนองต่่อการอัักเสบทั่่�วร่่างกาย (systemic
inflammatory response syndrome, SIRS) ร่่วมด้้วย(64) ดัังนั้้�นการให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy
oil-based ที่่�มีีกรดไขมััน linoleic สููง และมีี α-tocopherol ต่ำำ�� อาจทำำ�ให้้การอัักเสบในผู้้�ป่่วยที่่มีี� ภาวะ
วิิกฤตเพิ่่�มขึ้้�นและทำำ�ให้้การทำำ�งานของระบบภููมิิคุ้้�มกัันบกพร่่อง (immunosuppression) ส่่งผลให้้ผู้�ป่้ ่วย
แย่่ลงได้้ สมาคม ASPEN ได้้ให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่ย� วกัับการให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� ภาวะวิิกฤต
ไว้้ในปีี ค.ศ. 2016 โดยแนะนำำ�ให้้งดหรืือจำำ�กััดการให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy oil-based ใน
ช่่วงสััปดาห์์แรกหลัังเริ่่�มให้้อาหารทางหลอดเลืือดดำำ�(64) อย่่างไรก็็ตามคำำ�แนะนำำ�นี้้�ได้้รัับการสนัับสนุุน
เพีียงร้้อยละ 64 จากผู้้�ร่่วมทำำ�แนวทางเวชปฏิิบััติิ (clinical practice guidelines) มีีการศึึกษาแบบ RCT
ในผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั การบาดเจ็็บ (trauma) สนัับสนุุนคำำ�แนะนำำ�นี้้� โดยพบว่่าการให้้อาหารทางหลอดเลืือดดำำ�
ที่่ไ� ม่่มีีไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในช่่วง 10 วัันแรกสััมพัันธ์์กับั การลดการติิดเชื้้อ� ลดระยะเวลาการใช้้เครื่่�อง
ช่่วยหายใจ ลดระยะเวลาการนอนในหอผู้้�ป่่วยวิิกฤต (intensive care unit, ICU) และลดระยะเวลาการ
นอนโรงพยาบาลเมื่่�อเทีียบกัับการให้้อาหารทางหลอดเลืือดดำำ�ร่ว่ มกัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิดิ soy
oil-based(65) อย่่างไรก็็ตามไม่่พบประโยชน์์ของการงดไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในการศึึกษาอื่่�น(66, 67)
แนวทางเวชปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะเจ็็บป่่วยวิิกฤตส่่วนใหญ่่สนัับสนุุนการใช้้ไขมัันทาง
หลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นใหม่่มากกว่่าไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นแรก หรืือชนิิด soy oil-based เพื่่�อลดปริิมาณ
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ของกรดไขมัันชนิิด ω-6 ที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับ(64, 68, 69) ตััวอย่่างของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�นใหม่่ที่่�ใช้้บ่่อย
ได้้แก่่ ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด olive oil-based (ClinOleic®) และไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีีน้ำำ��มััน
ปลาเป็็นองค์์ประกอบ (SMOFlipid®) มีี meta-analysis จาก 4 การศึึกษาแบบ RCT พบว่่า ไขมัันทาง
หลอดเลืือดดำำ�ชนิิด olive oil-based เมื่่�อเทีียบกัับไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy oil-based มีีความ
สััมพัันธ์์กัับการหยุุดการใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจได้้เร็็วกว่่า (-6.47 วััน; 95% CI: -11.41 to -1.53)(70) สำำ�หรัับ
ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีีน้ำำ��มัันปลาเป็็นองค์์ประกอบ มีีการศึึกษาแบบ meta-analysis จาก 10 RCT
ในผู้้�ป่่วยภาวะวิิกฤต 733 ราย พบว่่าสััมพัันธ์์กัับการลดการติิดเชื้้�อ (RR 0.64; 95% CI: 0.35-0.81) และ
ลดระยะเวลานอนโรงพยาบาล (-7.42 วััน; 95% CI: -11.89 to -2.94) เมื่่�อเทีียบกัับไขมัันทางหลอด
เลืือดดำำ�ที่่�ไม่่มีีน้ำำ��มัันปลาเป็็นองค์์ประกอบ(71) อีีกการศึึกษา meta-analysis จาก 17 RCT ในผู้้�ป่่วยที่่มีี�
ภาวะ sepsis จำำ�นวน 1239 ราย พบว่่าอาหารทางหลอดเลืือดดำำ� หรืืออาหารทางทางเดิินอาหารที่่�มีี
การเสริิม ω-3 (10 การศึึกษาจากอาหารทางหลอดเลืือดดำำ� และ 7 การศึึกษาจากอาหารทางทางเดิิน
อาหาร) มีีความสััมพัันธ์์กัับการลดระยะเวลานอนหอผู้้�ป่่วยวิิกฤต (-3.79 วััน; 95% CI: -5.49 to -2.09)
และลดระยะเวลาใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจ (-2.27 วััน; 95% CI -4.27 to -0.27) เมื่่�อเทีียบกัับอาหารที่่�ไม่่มีี
การเสริิม ω-3 (72) จากข้้อมููลดัังกล่่าว จึึงอาจใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่มีีน้ำ
่� ำ��มันั ปลาเป็็นองค์์ประกอบ
ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะวิิกฤตที่่�ต้้องการอาหารทางหลอดเลืือดดำำ� โดยปริิมาณน้ำำ��มัันปลาในไขมัันทาง
หลอดเลืือดดำำ�ที่่�แนะนำำ�คืือ 0.1-0.2 กรััม/กก./วััน(54)
2.5 การใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีประวััติิแพ้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�หรืือองค์์
ประกอบของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�
อาการแพ้้ส่่วนประกอบในอาหารทางหลอดเลืือดดำำ�พบได้้ไม่่บ่่อย โดยมีีอุุบััติิการณ์์น้้อยกว่่า
ร้้อยละ 1(73) การศึึกษาแบบ systematic review พบว่่า องค์์ประกอบหลัักของอาหารทางหลอดเลืือดดำำ�
ที่่ผู้� ้�ป่ว่ ยมัักแพ้้ 3 อย่่างแรก คืือ ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� (ร้้อยละ 48.4), สารละลายวิิตามิิน (multivitamin
solution, ร้้อยละ 33.3), และสารละลายกรดอะมิิโน (amino acid solution, ร้้อยละ 9) โดยอาการแพ้้
ส่่วนใหญ่่ (ร้้อยละ 60) มัักเกิิดในช่่วงวัันแรกหลัังจากได้้รับั อาหารทางหลอดเลืือดดำำ� (พบได้้ตั้้ง� แต่่ 1-21 วััน)
อาการแสดงที่่�พบบ่่อยที่่�สุุด คืืออาการแสดงทางผิิวหนััง (cutaneous manifestations) เช่่น ผื่่�นลมพิิษ
(urticarial rash) ตามมาด้้วยปฏิิกิริิ ิยาภููมิิแพ้้อย่่างเฉีียบพลััน (anaphylaxis) อาการทางทางเดิินหายใจ
และภาวะระบบไหลเวีียนโลหิิตเปลี่่�ยนแปลง (hemodynamic instability)(74)
ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดต่่างๆ มีีโอกาสเกิิดอาการแพ้้แตกต่่างกัันขึ้้�นกัับองค์์ประกอบของ
ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดนั้้�นๆ ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิดิ soy oil-based และ MCT/LCT มีีข้้อ
ควรระวัังในผู้้�ป่่วยที่่�แพ้้ถั่่�วเหลืืองและไข่่ เนื่่�องจากมีีส่่วนประกอบของโปรตีีนจากถั่่�วเหลืืองและไข่่แดง
ผู้้�ป่ว่ ยที่่แ� พ้้ถั่่ว� ลิิสงควรระมััดระวัังในการได้้รับั ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�เช่่นกััน เนื่่�องจากมีีรายงานการเกิิด
อาการแพ้้โปรตีีนจากถั่่ว� เหลืืองในผู้้�ป่ว่ ยที่่แ� พ้้ถั่่ว� ลิิสง(28) ส่่วนไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิดิ olive oil-based
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มีีข้้อควรระวัังเพิ่่�มเติิมในผู้้�ป่ว่ ยที่่แ� พ้้มะกอก และไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่มีีน้ำ
่� ำ��มันั ปลาเป็็นองค์์ประกอบ
ควรระวัั ง ในผู้้�ป่่ ว ยที่่� แ พ้้ ป ลา มีีรายงานผู้้�ป่่ ว ยหลายรายงานยืื น ยัั น การเกิิ ด อาการแพ้้ ไขมัั น ทาง
หลอดเลืือดดำำ�เหล่่านี้้� โดยมัักพบในผู้้�ป่่วยที่่�มีีประวััติิแพ้้ไข่่และถั่่�วเหลืืองเป็็นหลััก(73, 75, 76)
ในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีป
� ระวััติแิ พ้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� หรืือแพ้้องค์์ประกอบของไขมัันทางหลอดเลืือด
ดำำ�ข้้างต้้น ควรได้้รัับการประเมิินความเสี่่�ยง และแบ่่งผู้้�ป่่วยออกเป็็นกลุ่่�มต่่างๆ ดัังนี้้� (รููปที่่� 3)
1. ผู้้�ป่่วยความเสี่่�ยงสููง (high risk) คืือ ผู้้�ป่่วยที่่�มีีประวััติิอาการแพ้้แบบปานกลางถึึงรุุนแรงต่่อ
ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� (moderate-severe allergic reaction) ได้้แก่่ อาการ hives บวม
หรืือปฏิิกิริิ ิยาภููมิิแพ้้อย่่างเฉีียบพลััน
2. ผู้้�ป่่วยความเสี่่�ยงปานกลาง-สููง (moderate-high risk) คืือ ผู้้�ป่่วยที่่มีีป
� ระวััติิอาการแพ้้แบบ
ปานกลางถึึงรุุนแรงต่่อส่่วนประกอบของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� เช่่น ไข่่ ถั่่�วเหลืือง มะกอก
หรืือปลา
3. ผู้้�ป่่วยความเสี่่�ยงปานกลาง (moderate risk) คืือ ผู้้�ป่่วยที่่�มีีประวััติิอาการแพ้้แบบไม่่รุุนแรง
(mild allergic reaction) ได้้แก่่ อาการคััน ต่่อไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� หรืือมีีประวััติิอาการ
แพ้้แบบปานกลางถึึงรุุนแรงต่่อส่่วนประกอบของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�ยัังไม่่ผ่่านความ
ร้้อน (uncooked ingredients) แต่่ไม่่มีีอาการแพ้้ต่่อส่่วนประกอบของไขมัันทางหลอดเลืือด
ดำำ�ที่่�ผ่่านความร้้อนแล้้ว (cooked ingredients)
4. ผู้้�ป่ว่ ยความเสี่่ย� งต่ำำ�� (low risk) คืือ ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีป
� ระวััติอิ าการแพ้้แบบไม่่รุนุ แรงต่่อส่่วนประกอบ
ของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�
5. ผู้้�ป่่วยความเสี่่�ยงต่ำำ��มาก (minimal risk) คืือ ผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่มีีประวััติิอาการแพ้้ต่่อส่่วนประกอบ
ของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�
	ถ้้าประวััติอิ าการแพ้้ไม่่ชัดั เจน อาจทำำ�การตรวจเพิ่่�มเติิมทางผิิวหนัังหรืือตรวจเลืือดดููข้้อมููลสาร
ที่่�แพ้้เพิ่่�มเติิม (skin หรืือ serum testing for an allergy) เพื่่�อประกอบการตััดสิินใจ
ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงปานกลางขึ้้�นไป ควรพิิจารณาให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดอื่่�น หรืือ
พิิจารณาการให้้ไขมัันในรููปแบบอื่่�น เช่่น ทางทางเดิินอาหาร หรืือทางผิิวหนััง (enteral or topical lipids)
ถ้้าหลีีกเลี่่�ยงการให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ไม่่ได้้ ควรให้้คำำ�แนะนำำ�ถึึงประโยชน์์และความเสี่่�ยงของการ
ให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในผู้้�ป่ว่ ยแต่่ละราย โดยอาจพิิจารณาทำำ�การ desensitizing ต่่อไขมัันทางหลอด
เลืือดดำำ�ภายใต้้การดููแลอย่่างใกล้้ชิิดโดยแพทย์์ผู้�เ้ ชี่่�ยวชาญด้้าน allergy หรืือ immunology หลัังจากได้้
ให้้ข้้อมููลประโยชน์์และโทษกัับผู้้�ป่่วย และให้้ผู้�ป่้ ่วยร่่วมตััดสิินใจเรีียบร้้อยแล้้ว สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีความ
เสี่่�ยงต่ำำ�� สามารถให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�อย่่างปลอดภััย(77)
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รููปที่่� 3. แนวทางการให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีป
� ระวััติแิ พ้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�หรืือส่่วน
ประกอบของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� (ดััดแปลงจากเอกสารอ้้างอิิงหมายเลข 77)

Abbreviation: ILE, intravenous lipid emulsion.

ขนาดและความเร็็วในการให้้ ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�

ขนาดสููงสุุดในการให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�คือื 2.5 กรััม/กก./วััน หรืือร้้อยละ 60 ของพลัังงาน
ทั้้�งหมดที่่�ต้้องการต่่อวััน(78) โดยอาจจำำ�กััดการให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด soy oil-based ให้้ไม่่เกิิน
1 กรััม/กก./วััน เนื่่�องจากมีีปริิมาณกรดไขมัันชนิิด ω-6 สููง(7) ความเร็็วในการให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�
ไม่่ควรเกิิน 0.11 กรััม/กก./ชม. เพื่่�อลดความเสี่่�ยงของการเกิิดภาวะ triglycerides ในเลืือดสููง การติิดเชื้้�อ
และ fat overload syndrome ซึ่่�งภาวะ fat overload syndrome นี้้�เกิิดจากการที่่�ร่่างกายไม่่สามารถกำำ�จััด
triglycerides ได้้เพีียงพอ โดยมีีอาการและอาการแสดงคืือ ไข้้ ปวดหััว ชััก อาการเหลืือง ตัับและม้้ามโต
การหายใจล้้มเหลว เม็็ดเลืือดต่ำำ�� (pancytopenia) และภาวะช็็อก (shock)(7) เมื่่อ� ให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�
เดี่่�ยวๆ Centers for Disease Control and Prevention ได้้แนะนำำ�ให้้จำำ�กััดเวลาในการให้้ให้้ไม่่เกิิน
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12 ชั่่�วโมง และควรเปลี่่�ยนท่่อที่่�ใช้้ให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� (tubing) ทุุก 24 ชั่่�วโมงเนื่่�องจากการให้้
เกิินเวลาดัังกล่่าวจะเพิ่่�มความเสี่่�ยงของการปนเปื้้�อนเชื้้�อโรคในไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�(79) ถ้้ามีีการใช้้
in-line filtration ควรเลืือดใช้้ filter ขนาด 1.2 ไมโครเมตร ขึ้้�นไปเพื่่�อให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�(80)

กรณีีศึึกษาผู้้�ป่่วยในการเลืือกใช้้ ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในเวชปฏิิบััติิ
กรณีีศึึกษาที่่� 1
ผู้้�ป่่วยชายอายุุ 55 ปีี มีีอาการปวดท้้องลิ้้�นปี่่�อย่่างรุุนแรง 6 ชั่่�วโมงก่่อนมาโรงพยาบาล ร่่วม
กัับมีีอาการคลื่่�นไส้้ อาเจีียน ไข้้ และซึึมลง ผู้้�ป่่วยรายนี้้�มีีประวััติดื่่ิ �มสุุราเรื้้�อรัังมานาน 20 ปีี โดยดื่่�มเหล้้า
ขาว 1 ขวดทุุกวััน ผลการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการพบ lipase สููงผิิดปกติิ และ ultrasound ช่่องท้้องไม่่
พบความผิิดปกติิของท่่อน้ำำ��ดีีและถุุงน้ำำ��ดีี จึึงได้้รัับการวิินิิจฉััย severe acute alcoholic pancreatitis
ผู้้�ป่ว่ ยได้้รับั การใส่่ท่อ่ ช่่วยหายใจเพื่่�อป้้องกัันการสำำ�ลักั ร่่วมกัับได้้รับั การรัักษาในหอผู้้�ป่ว่ ยวิิกฤต ระหว่่าง
นอนโรงพยาบาล ผู้้�ป่่วยไม่่สามารถรัับอาหารทางทางเดิินอาหารได้้เนื่่�องจากมีีอาการอาเจีียนรุุนแรง
เอกซ์์เรย์์คอมพิิวเตอร์์ช่่องท้้อง (abdominal computer tomography) ในวัันที่่� 6 หลัังนอนโรงพยาบาล
พบภาวะ necrotizing pancreatitis และ gastric outlet obstruction บริิเวณลำำ�ไส้้เล็็กส่่วนต้้นเนื่่�องจาก
การบวมของตัับอ่่อน น้ำำ��หนัักผู้้�ป่ว่ ยปััจจุุบันั คืือ 60 กก. ค่่าดััชนีีมวลกายคืือ 23 กก/ตร.ม. โดยไม่่มีีประวััติิ
น้ำำ��หนัักลดก่่อนหน้้านี้้� ค่่า triglycerides ในเลืือด คืือ 300 มก./ดล. ควรให้้การดููแลรัักษาทางโภชนาการ
อย่่างไรในผู้้�ป่่วยรายนี้้�
Comment: ผู้้�ป่่วยรายนี้้�มีีภาวะ severe acute alcoholic pancreatitis ถึึงแม้้ผู้้�ป่่วยจะมีีค่่า triglycerides ในเลืือดสููง คืือ 300 มก./ดล. แต่่ไม่่น่า่ เป็็นสาเหตุุของ acute pancreatitis ในผู้้�ป่ว่ ย เนื่่�องจาก
ระดัับ triglycerides ที่่�เป็็นสาเหตุุของ acute pancreatitis ควรสููงมากกว่่า 1000 มก./ดล. ผู้้�ป่่วยรายนี้้�
ควรได้้รัับอาหารทางหลอดเลืือดดำำ�เนื่่�องจากมีีภาวะ gastric outlet obstruction ทำำ�ให้้ไม่่สามารถ
รัับอาหารทางทางเดิินอาหารได้้ โดยสามารถให้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในผู้้�ป่ว่ ยรายนี้้�ได้้อย่่างปลอดภััย
เนื่่�องจากค่่า triglycerides ยัังไม่่เกิิน 400 มก./ดล.(81) อย่่างไรก็็ตามควรติิดตามระดัับ triglycerides ในผู้้�ป่ว่ ย
รายนี้้�อย่่างใกล้้ชิิดหลัังได้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�
Case progression: ผู้้�ป่่วยรายนี้้�ได้้รัับอาหารทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีีน้ำำ��ตาล 250 กรััม โปรตีีน
90 กรััม และไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด 20% soy oil-based 90 กรััม โดยมีีพลัังงานรวมทั้้�งสิ้้�น 2100
กิิโลแคลอรี่่�/วััน ผลเลืือดหลัังได้้อาหารทางหลอดเลืือดดำำ� 1 วััน พบว่่าค่่า triglycerides ในเลืือดเพิ่่�มขึ้้�น
เป็็น 480 มก./ดล. ระดัับน้ำำ�ต
� าลในเลืือดเป็็น 200 มก./ดล. ผู้้�ป่่วยรายนี้้�ยัังได้้รัับ propofol 15 มล./ชม.
โดยได้้ไขมััน 36 กรััม/วัันจาก propofol (ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ใน propofol เป็็นชนิิด 10% soy oil-based)
เนื่่�องจากภาวะ alcohol withdrawal ควรให้้การดููแลรัักษาภาวะไขมััน triglycerides ในเลืือดสููงในผู้้�ป่่วย
รายนี้้�อย่่างไร
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Comment: ภาวะไขมััน triglycerides ในเลืือดสููงในผู้้�ป่่วยรายนี้้�จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการดููแลรัักษา
เนื่่�องจากระดัับ triglycerides สููงมากกว่่า 400 มก./ดล. ซึ่่�งเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดภาวะแทรกซ้้อน
ในผู้้�ป่ว่ ย เพื่่�อลดระดัับ triglycerides ในเลืือด ควรลดปริิมาณน้ำำ��ตาลในอาหารทางหลอดเลืือดดำำ�เนื่่�องจาก
ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดของผู้้�ป่่วยรายนี้้�มีีค่่าสููง และอาจจำำ�เป็็นต้้องควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลโดยการให้้ยา
insulin ปริิมาณไขมัันควรลดลงให้้น้้อยกว่่า 1 กรััม/กก./วััน และอาจเลืือกใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�รุ่่�น
ใหม่่แทนชนิิด soy oil-based นอกจากนี้้�ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิด 10% soy oil-based ใน propofol
มีีส่่วนในการเพิ่่�มระดัับ triglycerides จากปริิมาณไขมัันและ liposome ส่่วนเกิินที่่�จะเปลี่่�ยนเป็็น
lipoprotein-X ได้้ ดัังนั้้�นจึึงควรลดหรืือหยุุดยา propofol และเลืือกใช้้ยาที่่อ� อกฤทธิ์์� sedation ชนิิดอื่่น� แทน
Case progression: ผู้้�ป่่วยได้้รัับอาหารทางหลอดเลืือดดำำ�ชนิิดใหม่่ โดยมีีส่่วนประกอบเป็็น
น้ำำ��ตาล 160 กรััม โปรตีีน 90 กรััม และไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�มีีน้ำำ��มัันปลาเป็็นองค์์ประกอบ โดยมีี
ไขมััน 60 กรััม (ได้้พลัังงานรวม 1500 กิิโลแคลอรี่/�่ วััน) ผู้้�ป่ว่ ยได้้รับั ยา sedation ชนิิดอื่่น� และหยุุด propofol
หลัังจากนั้้�นค่่าน้ำำ�ต
� าลในเลืือดของผู้้�ป่ว่ ยลดลงอยู่่�ในระดัับ 150-180 มก./ดล. และระดัับไขมััน triglycerides
ลดลงเหลืือ 300 มก./ดล. ในวัันที่่� 9 และเหลืือ 200 มก./ดล. ในวัันที่่� 16 หลัังนอนโรงพยาบาล
กรณีีศึึกษาที่่� 2
ผู้้�ป่่วยชายอายุุ 48 ปีี มีีโรคประจำำ�ตััวเป็็น HBV cirrhosis และ Crohn’s disease ได้้เข้้ารัับการ
ผ่่าตััดภาวะลำำ�ไส้้อุดตั
ุ นั หลายครั้้�ง จนเกิิดกลุ่่�มอาการลำำ�ไส้้สั้้น� ชนิิด end-jejunostomy โดยเหลืือลำำ�ไส้้เล็็ก
ส่่วน jejunum 150 ซม. ผู้้�ป่่วยมีี ostomy output ประมาณ 1.5-2 ลิิตร/วััน และทานอาหารเองได้้น้้อย
มากเนื่่�องจากเบื่่�ออาหารและคลื่่�นไส้้ หลัังผ่่าตััดผู้้�ป่ว่ ยมีีอาการตััวตาเหลืืองมากขึ้้น� ตรวจวััดระดัับ direct
bilirubin ได้้ 10 มก./ดล. แพทย์์ผู้�ทำ้ ำ�การรัักษาจึึงให้้อาหารทางหลอดเลืือดดำำ�แบบไม่่มีีไขมัันทางหลอด
เลืือดดำำ� โดยมีีน้ำำ�ต
� าล 320 กรััม โปรตีีน 100 กรััม และพลัังงานรวม 1500 กิิโลแคลอรี่่�ร่่วมกัับวิิตามิิน
และ trace element พร้้อมกัับอาหารทางหลอดเลืือดดำำ� ผู้้�ป่่วยมีีน้ำำ�� หนัักตััว 50 กิิโลกรััม สููง 180 ซม.
และมีีดััชนีีมวลกาย 15.4 กก./ตร.ม. ตรวจติิดตามค่่าตัับหลัังจากนั้้�นคงที่่� หลัังจากได้้อาหารทาง
หลอดเลืือดดำำ�สููตรนี้้�ประมาณ 4 สััปดาห์์ ผู้้�ป่่วยเริ่่�มมีีผื่่�นแห้้งแตกที่่�ผิิวหนัังบริิเวณลำำ�ตััว แขนและขา
ทั้้�งสองข้้าง ผลการตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารพบเกล็็ดเลืือดต่ำำ�� (110 x 109/ลิิตร) และน้ำำ�ต
� าลในเลืือดสููง
210 มก./ดล. ควรคิิดถึึงภาวะใดในผู้้�ป่่วยรายนี้้�
Comment: ผู้้�ป่่วยรายนี้้�มีีอาการผื่่�นแห้้งแตก ร่่วมกัับเกล็็ดเลืือดต่ำำ�� หลัังได้้รัับอาหารทางหลอด
เลืือดดำำ�แบบไม่่มีีไขมัันมา 4 สััปดาห์์ จึึงควรคิิดถึึงภาวะขาดไขมัันจำำ�เป็็นมากที่่�สุุด อาการและอาการ
แสดงของภาวะขาดไขมัันจำำ�เป็็นมัักเกิิดประมาณ 2-4 สััปดาห์์หลัังได้้รัับกรดไขมัันจำำ�เป็็นไม่่เพีียงพอ(1)
ความเสี่่�ยงอื่่�นๆ ของภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็นในผู้้�ป่่วยรายนี้้�คืือ มีีภาวะทุุพโภชนาการอย่่างรุุนแรง
(severe malnutrition) โดยมีีดััชนีีมวลกายน้้อยกว่่าปกติิ คืือ 15.4 กก./ตร.ม., มีีภาวะย่่อยและดููดซึึม
ไขมัันผิิดปกติิ (fat malabsorption) จากกลุ่่�มอาการลำำ�ไส้้สั้้�น, และได้้รัับอาหารทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�ไม่่มีี
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ไขมัันแบบต่่อเนื่่�อง (continuous infusion) ทำำ�ให้้กระตุ้้�นการหลั่่�ง insulin ส่่งผลยัับยั้้�งการสลายกรดไขมััน
จำำ�เป็็นที่่�เก็็บสะสมใน adipose tissue มาใช้้ ผู้้�ป่่วยรายนี้้�ควรได้้รัับการตรวจ triene:tetraene ratio รวม
ถึึงค่่ากรดไขมัันในเลืือด ได้้แก่่ mead acid, กรดไขมััน linoleic, arachidonic acid, และ α-linolenic acid
เพื่่�อช่่วยยืืนยัันการวิินิิจฉััยภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น
Case progression: ผู้้�ป่่วยรายนี้้�ตรวจพบค่่า triene:tetraene ratio สููง คืือ 0.054 (ค่่าปกติิของ
วิิธีีการตรวจคืือ 0.010-0.038), ค่่า mead acid สููง, และค่่ากรดไขมััน linolenic, arachidonic acid, และ
กรดไขมััน α-linolenic acid ต่ำำ�� ดัังนั้้�นจึึงยืืนยัันการวิินิิจฉััยภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็นได้้ในผู้้�ป่่วยรายนี้้�
ผู้้�ป่่วยควรได้้รัับการรัักษาภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็นอย่่างไร
Comment: ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น ควรได้้รัับกรดไขมััน linoleic อย่่างน้้อย
2-4% ของพลัังงานที่่�ควรได้้รัับในแต่่ละวััน ในผู้้�ป่่วยรายนี้้�มีีความต้้องการพลัังงานต่่อวัันคืือประมาณ
1500 กิิโลแคลอรี่่� (30 กิิโลแคลอรี่่/� กก./วััน) ดัังนั้้�น 4% ของพลัังงานดัังกล่่าว คืือประมาณ 60 กิิโลแคลอรี่่�
ดัังนั้้�นผู้้�ป่่วยรายนี้้�ควรได้้รัับ 20% Intralipid® อย่่างน้้อย 60 มล./วััน หรืือ 20% Clinoleic® อย่่างน้้อย
160 มล./วััน หรืือ 20% SMOFlipid® อย่่างน้้อย 150 มล./วััน (ตารางที่่� 3) เนื่่�องจากผลเลืือดในผู้้�ป่่วยมีี
ภาวะน้ำำ��ดีีคั่่�งและมีีน้ำำ��ตาลสููง ดัังนั้้�นแพทย์์ผู้้�ทำำ�การรัักษาจึึงให้้อาหารทางหลอดเลืือดดำำ� ซึ่่�งมีีไขมััน
50 กรััมจาก 20% SMOFlipid® (250 มล.), โปรตีีน 100 กรััม, และน้ำำ�ต
� าล 180 กรััม เพื่่�อให้้ได้้กรดไขมััน
จำำ�เป็็นเพีียงพอและลดปริิมาณน้ำำ��ตาลลง หลัังจากได้้รัับอาหารทางหลอดเลืือดดำำ�สููตรนี้้�เป็็นเวลา
4 สััปดาห์์ อาการผื่่�นในผู้้�ป่่วยหายสนิิทและตรวจติิดตามค่่า triene:tetraene ratio กลัับเป็็นปกติิ
กรณีีศึึกษาที่่� 3
ผู้้�ป่่วยหญิิงอายุุ 67 ปีี มีีประวััติิโรคขาด protein C และกลุ่่�มอาการลำำ�ไส้้สั้้�นชนิิด end-jejunostomy โดยเหลืือลำำ�ไส้้เล็็กส่่วน jejunum ยาว 100 cm เนื่่�องจากมีีประวััติลำิ ำ�ไส้้ขาดเลืือด (bowel ischemia)
จนต้้องได้้รับั การตััดลำำ�ไส้้ มาพบแพทย์์ที่คลิ
่� นิิ กิ โภชนาการหลัังจากได้้รับั อาหารทางหลอดเลืือดดำำ�ที่บ้่� า้ น
(home parenteral nutrition) เป็็นเวลา 4 เดืือน ผลการตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารพบค่่า AST 53 ยููนิิต/ลิิตร,
ALT 58 ยููนิิต/ลิิตร, ALP 221 ยููนิิต/ลิิตร, และ direct bilirubin 13 มก./ดล. โดยระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดอยู่่�
ในเกณฑ์์ปกติิ ผู้้�ป่่วยมีีน้ำำ��หนัักคงที่่ที่� ่� 50 กก. โดยมีีดััชนีีมวลกาย 19 กก./ตร.ม. ผู้้�ป่่วยปฏิิเสธประวััติดื่่ิ �ม
สุุราและยาอื่่�นๆ ผลการตรวจ ultrasound ช่่องท้้องปกติิ ไม่่มีีท่่อน้ำำ��ดีีอุดตั
ุ ันและนิ่่�วในถุุงน้ำำ�ดีี
� อาหาร
ทางหลอดเลืือดดำำ�ของผู้้�ป่่วยประกอบด้้วยโปรตีีน 60 กรััม น้ำำ�ต
� าล 180 กรััม และไขมัันทางหลอดเลืือด
ดำำ�ชนิิด 20% soy oil-based 75 กรััม (พลัังงานรวม 1600 กิิโลแคลอรี่่�/วััน) ร่่วมกัับวิิตามิินและ trace
element ขนาดมาตรฐานทางหลอดเลืือดดำำ� โดยให้้ 12 ชม./วััน ในเวลากลางคืืน ผู้้�ป่่วยรายนี้้�ควรได้้รัับ
การดููแลรัักษาค่่าตัับที่่�ผิิดปกติิอย่่างไร
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อภิิปราย
ผู้้�ป่่วยรายนี้้�มีีภาวะน้ำำ��ดีีคั่่�งหลัังจากได้้อาหารทางหลอดเลืือดดำำ�ที่่�บ้้านเป็็นเวลา 4 เดืือน
เนื่่�องจากมีีกลุ่่�มอาการลำำ�ไส้้สั้้�นชนิิด end-jejunostomy โดยไม่่พบสาเหตุุอื่่�นๆของภาวะน้ำำ��ดีีคั่่�ง เช่่น
ท่่อน้ำำ��ดีีอุุดตัันและยา ดัังนั้้�นแพทย์์ผู้้�รัักษาควรสงสััยภาวะ IFALD ในผู้้�ป่่วยรายนี้้� สำำ�หรัับการดููแลรัักษา
ผู้้�ป่่วยควรได้้รัับการกำำ�จััดหรืือลดความเสี่่�ยงต่่างๆของภาวะ IFALD เท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ โดยน้ำำ��ตาลที่่�ให้้
ในผู้้�ป่ว่ ยรายนี้้�ยังั อยู่่�ในระดัับที่่ไ� ม่่สููงเกิิน คืือ 3.6 กรััม/กก./วััน ร่่วมกัับมีีระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดอยู่่�ในเกณฑ์์
ปกติิ พลัังงานที่่�ได้้น่่าจะอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ไม่่สููงเกิิน คืือ 32 กิิโลแคลอรี่่�/กก./วััน และผู้้�ป่่วยมีีน้ำำ�� หนัักคงที่่�มา
ตลอด และอาหารทางหลอดเลืือดดำำ�ได้้รัับการให้้แบบไม่่ต่่อเนื่่�อง คืือ 12 ชม./วััน ซึ่่�งเหมาะสมอยู่่�แล้้ว
อย่่างไรก็็ตามปริิมาณไขมัันทางหลอดเลืือดลำำ�ที่่�ให้้สููงกว่่า 1 กรััม/กก./วััน และชนิิดของไขมัันทาง
หลอดเลืือดดำำ�เป็็นชนิิดที่มีี่� กรดไขมััน ω-6 และ phytosterol สููง ดัังนั้้�นผู้้�ป่ว่ ยจึึงควรได้้รับั การลดปริิมาณ
ไขมัันเป็็น 50 กรััม/วััน และเปลี่่�ยนไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�เป็็นชนิิดที่่�มีีน้ำ�มั
ำ� ันปลาเป็็นองค์์ประกอบ

บทสรุุป

ไขมัันเป็็นสิ่่�งที่่จำ� ำ�เป็็นและมีีประโยชน์์หลายอย่่างต่่อมนุุษย์์ ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�มีีประโยชน์์
และจำำ�เป็็นในผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีข้
� อ้ บ่่งชี้้ข� องการให้้อาหารทางหลอดเลืือดดำำ� ปััจจุุบันั ได้้มีีการพััฒนาคิิดค้น้ ไขมััน
ทางหลอดเลืือดดำำ�หลายชนิิดและหลายความเข้้มข้้น ดัังนั้้�นการเลืือกใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ที่เ่� หมาะ
สมกัับผู้้�ป่ว่ ยจึึงมีีความจำำ�เป็็น การเลืือกใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในเวชปฏิิบัติั คิ วรคำำ�นึงึ ถึึงหลายปััจจััย
ได้้แก่่ การอัักเสบ ความเสี่่ย� งในการเกิิดความผิิดปกติิของค่่าตัับ ค่่า triglycerides ในเลืือด และประวััติกิ าร
แพ้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�หรืือส่่วนประกอบของไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ� ภาวะขาดกรดไขมัันจำำ�เป็็น
เป็็นภาวะที่่เ� จอได้้ไม่่บ่อ่ ย แต่่ควรคิิดถึึงภาวะนี้้�ในผู้้�ป่ว่ ยที่่ไ� ด้้รับั อาหารทางหลอดเลืือดดำำ�ที่ไ่� ม่่มีีไขมัันทาง
หลอดเลืือดดำำ�เป็็นเวลานาน โดยเฉพาะผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง ร่่วมกัับมีีอาการและอาการแสดงที่่�
เข้้าได้้กัับภาวะนี้้� เช่่น ผื่่�นแห้้งแตก เกล็็ดเลืือดต่ำำ�� และค่่าตัับที่่�ผิิดปกติิ ในปััจจุุบัันยัังต้้องการข้้อมููลเพื่่�อ
ช่่วยในการเลืือกใช้้ไขมัันทางหลอดเลืือดดำำ�ในเวชปฏิิบััติิเพิ่่�มเติิม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยที่่�มีี
ภาวะลำำ�ไส้้ล้้มเหลวเรื้้�อรััง และผู้้�ป่่วยภาวะวิิกฤต
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