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5
การเลือกใชี้� ไขมิัน

ทางหลอดเลือดดำา 
ในเวชี้ปฏิิบัตัิ

(Intravenous lipid emulsions)

นริศร	ล้ิกขณานุร้กษ์์

บัทน�า
 ไขมันเป็ินสุารปิระกอบทางช่ัวภาพ (biological compound) ท่�ม่ค์ุณสุมบัติิไม่ละลายนำ�า แต่ิ

สุามารถึละลายได้์ด่์ในตัิวทำาละลายอินทร่ย์ เช่ัน acetone, ether, และ chloroform เป็ินต้ิน ตัิวอย่างของ

สุารปิระกอบท่�จัด์อย่้ในกลุ่มไขมัน ได้์แก่ triglycerides, sterols, phospholipids, และ cardioloipins 

ในบรรด์าไขมันทั�งหมด์ พบว่า triglycerides เปิ็นไขมันท่�พบได์้มากท่�สุุด์ในร่างกายมนุษย์ และถึือเป็ิน

แหล่งพลังงานหลักในอาหารท่�มนุษย์รับปิระทาน รวมถึึงในอาหารทางทางเดิ์นอาหาร (enteral nutrition, 

EN) และอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา (parenteral nutrition, PN)(1) 

 โค์รงสุร้างของ triglycerides ปิระกอบด้์วย glycerol จับกับกรด์ไขมัน (fatty acids) จำานวน 3 

โมเลกุล โด์ยกรด์ไขมันจะม่โค์รงสุร้างเป็ินสุายของ carbon จับกับ hydrogen (hydrocarbon chain) ซึึ่�งม่

ค์วามยาวแติกต่ิางกันไปิติามชันิด์ของกรด์ไขมัน และม่ปิลายด้์านหนึ�งเป็ิน methyl group (-CH
3
) และ

ปิลายอ่กด้์านหนึ�งเป็ิน carboxyl group (-COOH) ชันิด์ของกรด์ไขมันสุามารถึแบ่งได้์หลายร้ปิแบบ โด์ย

ร้ปิแบบท่�ใช้ับ่อย ได้์แก่ การแบ่งติามค์วามยาวของ hydrocarbon chain ระด์บัค์วามอิ�มตัิวของกรด์ไขมนั 

(degree of saturation) และ  omega (ω) classification(2) 
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 กรด์ไขมันสุามารถึแบ่งได้์เป็ิน 3 ปิระเภทติามค์วามยาวของ hydrocarbon chain ได้์แก่ กรด์ไข

มันสุายสัุ�น (short-chain fatty acid, SCFA) ซึึ่�งจะปิระกอบด้์วย carbon 2-4 อะติอม กรด์ไขมันสุายปิาน

กลาง (medium-chain fatty acid, MCFA) ซึึ่�งจะปิระกอบด้์วย carbon 6-12 อะติอม และกรด์ไขมันสุาย

ยาว (long-chain fatty acid, LCFA) ซึึ่�งจะปิระกอบด้์วย carbon ≥14 อะติอม สุำาหรับการแบ่งกรด์ไขมัน

ติามระดั์บค์วามอิ�มตัิว จะแบ่งได้์เป็ิน กรด์ไขมันอิ�มตัิว (saturated fatty acid, SFA) ซึึ่�งเป็ินกรด์ไขมันท่�

ไม่ม่พันธ์ะค่้์ระหว่าง carbon อะติอมในโมเลกุล กรด์ไขมันไม่อิ�มตัิวติำาแหน่งเด่์ยว (monosaturated 

fatty acid, MUFA) ซึึ่�งเป็ินกรด์ไขมันท่�ม่พันธ์ะค่้์ระหว่าง carbon อะติอมในโมเลกุล 1 ติำาแหน่ง และกรด์

ไขมันไม่อิ�มตัิวหลายติำาแหน่ง (polyunsaturated fatty acid, PUFA) ซึึ่�งเป็ินกรด์ไขมันท่�ม่พันธ์ะค่้์ระหว่าง 

carbon อะติอมในโมเลกลุมากกว่า 1 ติำาแหนง่ โด์ยกรด์ไขมนัไม่อิ�มตัิวยังสุามารถึแบง่ย่อยได้์ติาม ome-

ga (ω) classification ซึึ่�งจะแบ่งชันิด์ของกรด์ไขมันติามเลขท่�ของ carbon ท่�ต่ิอกับพันธ์ะค่้์ติำาแหน่งแรก

โด์ยนับจากปิลาย methyl group หรือท่�เร่ยกว่า omega (ω) carbon โด์ยชันิด์หลักๆ ของกรด์ไขมันไม่

อิ�มตัิวในมนุษย์ ได้์แก่ ω-3, ω-6, และ ω-9 ซึึ่�งเลขท่�ของ carbon ท่�ต่ิอกับพันธ์ะค่้์ติำาแหน่งแรกจาก

ปิลาย methyl group จะเป็ินเลข 3, 6, และ 9 ติามลำาดั์บ(3)

 อาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา ม่ข้อบ่งช่ั�ในผู้้้ป่ิวยท่�ไม่สุามารถึรับอาหารทางทางเดิ์นอาหารได้์เพ่ยงพอ 

นอกจากนำ�าติาลและกรด์อะมิโนแล้ว ไขมันนับเป็ินสุ่วนปิระกอบสุำาคั์ญิในการให้อาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา 

โด์ยไขมันจะเป็ินแหล่งพลังงานและกรด์ไขมันจำาเป็ิน (essential fatty acid, EFA) ไขมันในอาหารทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาจะอย่้ในร้ปิแบบพิเศษเพื�อให้สุามารถึละลายนำ�าและให้เข้าในกระเสุเลือด์ได้์ ซึึ่�งจะถ้ึกเร่ยกว่า

ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา (intravenous lipid emulsion, ILE)(4) 

 สุ่วนปิระกอบหลักของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา ได้์แก่ triglycerides จากนำ�ามันอย่างน้อย 1 ชันิด์ 

โด์ยนำ�ามันท่�ใช้ัเป็ินสุ่วนปิระกอบในไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาในปัิจจุบัน ได้์แก่ นำ�ามันถัึ�วเหลือง (soy oil), 

นำ�ามันมะพร้าวซึึ่�งเป็ินแหล่งของ medium-chain triglycerides (MCT), นำ�ามันมะกอก (olive oil), และ

นำ�ามันปิลา (fish oil) นอกจากน่�ยังม่ glycerine และ phospholipid emulsifier ซึึ่�งมักมาจาก lecithin จาก

ไข่แด์ง ไขมันในไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาจะถ้ึกทำาให้อย่้ในร้ปิทรงกลมค์ล้าย chylomicron (chylomicron- 

like particle) โด์ยติรงกลาง (core) จะเป็ิน triglycerides ท่�ถ้ึกล้อมรอบด้์วย phospholipid ท่�หันสุ่วนท่�

ไม่ชัอบนำ�า (hydrophobic part) เข้าด้์านใน และสุ่วนท่�ชัอบนำ�า (hydrophilic part) ออกด้์านนอก เพื�อให้

สุามารถึละลายในนำ�าและให้เข้าสุ่้กระแสุเลือด์ได้์ (5) โด์ยสิุ�งท่�ต่ิางกับ chylomicron คื์อ ไม่ม่ apoprotein 

และ cholesterol เป็ินองค์์ปิระกอบ เมื�อไขมันค์ล้าย chylomicron น่�เข้าสุ่้กระแสุเลือด์ จะได้์รับ apopro-

protein จาก high-density lipoprotein (HDL) และสุามารถึนำาไปิใช้ัได้์เหมือน chylomicron ปิกติิ(1)
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รูปท่ี่�	 1. ชันิด์ของกรด์ไขมันติามค์วามยาวของ hydrocarbon chain ระดั์บค์วามอิ�มตัิวของกรด์ไขมัน 

(degree of saturation) และ omega (ω) classification
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 ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาได้์ถ้ึกสุร้างและใช้ัได้์อย่างปิลอด์ภัยเป็ินค์รั�งแรกในปีิ ค์.ศ. 1961(6) หรือ

เพ่ยงปิระมาณ 60 ปีิ อย่างไรก็ติามในปัิจจุบันม่การพัฒินาไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาขึ�นมาหลายชันิด์ โด์ย

แต่ิละชันิด์ม่สุ่วนปิระกอบของนำ�ามันท่�แติกต่ิางกัน และม่ค์วามเข้มข้นท่�แติกต่ิางกันทั�งร้อยละ 10, 20, 

และ 30(7) ดั์งนั�นการเข้าใจและร้้หลักการในการเลือกใช้ัไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาจึงม่ค์วามสุำาคั์ญิในเวชั

ปิฏิิบัติิ ในบทค์วามน่�จะกล่าวถึึงปิระโยชัน์ของไขมันและไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา กรด์ไขมันจำาเป็ินรวม

ถึึงภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน ลักษณะเฉัพาะของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาแต่ิละชันิด์ หลักการเลือกใช้ั

ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาแติ่ละชันิด์ติามหลักฐานเชิังปิระจักษ์ท่�ม่ในปิัจจุบัน และติัวอย่างการเลือกใช้ั

ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาจากกรณ่ศึกษาเพื�อให้เห็นภาพในการใช้ัไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาในเวชัปิฏิิบัติิ

มากขึ�น

ปัระโยชน์ของไขมันแลัะไขมันทางหลัอดเลัือดด�า
 ไขมันม่ปิระโยชัน์หลายอย่างในมนุษย์ ปิระโยชัน์ท่�สุำาคั์ญิปิระการแรก คื์อ ไขมันเป็ินแหล่ง

พลังงานท่�สุำาคั์ญิ เนื�องจากไขมันให้พลังงานสุ้งท่�สุุด์ คื์อปิระมาณ 9.3 กิโลแค์ลอร่�/กรัม เมื�อเท่ยบกับ

ค์าร์โบไฮเด์รติและโปิรต่ินซึึ่�งให้พลังงานปิระมาณ 4 กิโลแค์ลอร่�/กรัม นอกจากน่�ไขมันยังเหมาะสุมใน

การเก็บเป็ินแหล่งพลังงานสุำารองในร้ปิของเนื�อเยื�อไขมัน (adipose tissue) เนื�องจากให้พลังงานต่ิอกรัม

ท่�สุ้งและไม่ต้ิองจับกับโมเลกุลนำ�าในการเก็บเหมือน glycogen ซึึ่�งทำาให้เก็บพลังงานได้์สุ้งกว่าโด์ยใช้ัพื�นท่�

เก็บน้อยกว่า(8) ปิระโยชัน์ท่�สุำาคั์ญิปิระการต่ิอมา คื์อ ไขมันเป็ินสุ่วนปิระกอบหลักของเยื�อหุ้มเซึ่ลล์ (cell 

membrane) ทุกเซึ่ลล์ในมนุษย์ โด์ยไขมันชันิด์ phospholipid ซึึ่�งม่ทั�งสุ่วนม่ขั�ว (polar head) จับกับ 

triglycerides ผู่้าน phosphate linkage ทำาให้ม่ทั�งสุ่วนท่�ชัอบนำ�า (hydrophilic part) ได้์แก่ด้์าน polar head 

และสุ่วนท่�ไม่ชัอบนำ�า (hydrophobic part) ได้์แก่ด้์าน triglycerides คุ์ณสุมบัติิดั์งกล่าวน่�ทำาให้ phospholipid 

สุามารถึจับตัิวกันอย่้ในร้ปิของ phospholipid bilayers และทำาหน้าท่�เป็ินเยื�อกั�นสุ่วนภายในเซึ่ลล์ (intra-

cellular component) และสุ่วนภายนอกเซึ่ลล์ (extracellular component) ทำาให้เซึ่ลล์ค์งร้ปิอย่้ได้์ นอกจากน่�

ยังเป็ินท่�อย่้ของ channel และ receptor ต่ิางๆ ซึึ่�งม่ค์วามสุำาคั์ญิต่ิอกระบวนการต่ิางๆ ภายในเซึ่ลล์(1, 9) 

หน้าท่�สุำาคั์ญิปิระการต่ิอมา คื์อ ไขมันทำาหน้าท่�ค์วบคุ์มกระบวนการต่ิางๆ ในมนุษย์ รวมถึึงกระบวนการ

อักเสุบ (inflammatory process) โด์ยผู้ลผู้ลิติ (metabolic product) ของกระบวนการ metabolism ของ

ไขมันม่คุ์ณสุมบัติิทั�งเพิ�มและลด์การอักเสุบในร่างกาย ซึึ่�งจะกล่าวรายละเอ่ยด์ต่ิอไปิในบทค์วามน่� 

นอกจากน่�ไขมันยังช่ัวยในการค์วบคุ์มการแสุด์งออกของย่น (gene expression) และกระบวนการการสุง่

ทอด์สุญัิญิาณ (signal transduction pathway) ตัิวอย่างเช่ัน ไขมัน sphingolipid ชันิด์ sphingosine-1-phos-

phate ม่สุ่วนในการค์วบคุ์ม calcium mobilization, การเจริญิเติิบโติของเซึ่ลล์, และการติายของเซึ่ลล์

แบบ apoptosis(10, 11) นอกจากน่�ไขมันยังม่บทบาทสุำาคั์ญิ โด์ยเป็ินสุ่วนปิระกอบในการสุร้าง cholester-

ol และ steroid ในมนุษย์อ่กด้์วย(12)
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 การให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาม่ปิระโยชัน์หลายอย่างในผู้้้ป่ิวยท่�จำาเป็ินต้ิองได้์รับอาหารทาง

หลอด์เลือด์ด์ำา โด์ยไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาให้พลังงานต่ิอหน่วยสุ้งเมื�อเท่ยบกับนำ�าติาลและกรด์อะมโิน 

โด์ยไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ร้อยละ 10, 20, และ 30 จะให้พลังงาน 1.1, 2, และ 2.9-3.2 กิโล

แค์ลอร่�/มล. ติามลำาดั์บ ทำาให้ผู้้้ป่ิวยได้์รับพลังงานเพ่ยงพอโด์ยท่�ไม่จำาเปิ็นต้ิองให้สุารนำ�าและนำ�าติาล

ปิริมาณมาก ซึึ่�งช่ัวยป้ิองกันภาวะนำ�าเกิน (volume overload) หรือภาวะนำ�าติาลในเลือด์สุ้ง (hyperglycemia) 

ได้์(2, 13) ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำายังม่ osmolarity ติำ�า (270-345 มิลลิออสุโมล/ลิติร ท่�ค์วามเข้มข้นร้อยละ

 20) ซึึ่�งช่ัวยในการป้ิองกันหลอด์เลือด์ด์ำาอักเสุบ (thrombophlebitis) โด์ยเฉัพาะในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับอาหาร

ทางหลอด์เลือด์ด์ำาสุ่วนปิลาย (peripheral parenteral nutrition)(14) นอกจากน่�ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำายัง

ช่ัวยเพิ�ม bio-availability ของวิติามินท่�ละลายในไขมัน ได้์แก่ วิติามินเอ ด่์ อ่ และเค์ในอาหารทาง

หลอด์เลือด์ด์ำา และเป็ินแหล่งของกรด์ไขมันจำาเป็ิน (essential fatty acid) ซึึ่�งช่ัวยป้ิองกันไม่ให้เกิด์ภาวะ

ขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน (essential fatty acid deficiency, EFAD)(2, 15, 16)

 

กรดไขมันจ�าเปั็น
 กรด์ไขมันจำาเป็ินถ้ึกค้์นพบเป็ินค์รั�งแรกโด์ย Evan และ Burr ในปิี ค์.ศ. 1927(17) โด์ยทำาการ

ทด์ลองพบว่าสัุติว์ทด์ลองท่�ได้์รับไขมันไม่เพ่ยงพอจะม่การเจริญิเติิบโติท่�ผิู้ด์ปิกติิ ทั�งท่�ได้์รับวิติามินเอ ด่์ 

และอ่เสุริมค์รบถ้ึวน ผู้้้วิจัยได้์ตัิ�งสุมมติิฐานวา่อาจม่วิติามินท่�จำาเป็ินต่ิอการด์ำารงช่ัวิติในไขมัน และตัิ�งชืั�อ

วิติามินนั�นว่า วิติามินเอฟ ต่ิอมาพบว่าสุารท่�จำาเป็ินต่ิอการเจริญิเติิบโติน่�ไม่ใช่ัวิติามิน แต่ิเป็ินกรด์ไขมัน

บางชันิด์ท่�ไม่สุามารถึสุร้างได้์เองในร่างกายของสัุติว์เล่�ยงล้กด้์วยนม โด์ยเมื�อขาด์จะเกิด์ค์วามผิู้ด์ปิกติิ 

และค์วามผิู้ด์ปิกติิน่�จะหายไปิเมื�อได้์รับกรด์ไขมันเหล่าน่� จึงเร่ยกกรด์ไขมันชันิด์น่�ว่า กรด์ไขมันจำาเป็ิน(9) 

ในมนุษย์ม่กรด์ไขมันจำาเป็ิน 2 ชันิด์ ได้์แก่ กรด์ไขมัน  linoleic acid (LA; 18:2n-6, an ω-6 fatty acid) 

และกรด์ไขมัน α-linolenic acid (ALA; 18:3n-3, an ω-3 fatty acid) โด์ยกรด์ไขมันสุองชันิด์น่�ไม่สุามารถึ

สุร้างได้์เองในร่างกายมนุษย์ เนื�องจากไม่ม่เอนไซึ่ม์ desaturase ในการสุร้างพันธ์ะค่้์ท่� carbon อะติอม

ติำาแหน่ง ω-6 และ ω-3 ดั์งนั�นมนุษย์จึงจำาเป็ินต้ิองได้์รับกรด์ไขมันสุองชันิด์น่�จากภายนอก ทั�งจาก

อาหาร อาหารทางทางเดิ์นอาหาร หรืออาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา

 จากท่�กล่าวไว้ข้างต้ินว่า ไขมันม่สุ่วนสุำาคั์ญิในกระบวนการต่ิางๆ ของร่างกาย รวมถึึงกระบวนการ

อักเสุบ(18) กรด์ไขมันจำาเป็ินทั�งสุองชันิด์ม่สุ่วนสุำาคั์ญิอย่างมากต่ิอกระบวนการอักเสุบ ซึึ่�งอาจสุ่งผู้ลให้การ

อักเสุบจากโรค์ต่ิางๆ ในผู้้้ปิ่วยเพิ�มขึ�นหรือลด์ลงได้์ และไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ต่ิางๆ ม่

ปิริมาณกรด์ไขมันจำาเป็ินดั์งกล่าวไม่เท่ากัน ดั์งนั�นการเข้าใจผู้ลต่ิอกระบวนการอักเสุบจากกรด์ไขมัน

จำาเป็ินจะม่สุ่วนช่ัวยในการเลือกใช้ัไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ต่ิางๆ ในเวชัปิฏิิบัติิ กรด์ไขมัน linoleic 

จะถ้ึกเอนไซึ่ม์ elongase เปิล่�ยนเป็ินอนุพันธ์์ท่�ม่ hydrocarbon chain ยาวขึ�น เร่ยกว่า arachidonic acid 

(AA;20:4n-6) โด์ย arachidonic acid น่�จะถ้ึกเปิล่�ยนโด์ยเอนไซึ่ม์ cyclooxygenase (COX) และเอนไซึ่ม์ 

lipoxygenase (LOX) เป็ินสุาร eicosanoid ชันิด์ 2-series prostaglandins และ thromboxanes, และ 
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4-series leukotrienes ซึึ่�งม่ฤทธิ์�เพิ�มการอักเสุบ ในทางติรงกันข้ามกรด์ไขมัน α-linolenic จะถ้ึกเปิล่�ยน

โด์ยเอนไซึ่ม์ elongase เช่ันเด่์ยวกัน แต่ิจะได้์อนุพันธ์์เป็ิน docosahexaenoic acid (DHA; 22:6n-3), และ 

eicosapentaenoic acid (EPA; 20:5n-3) ซึึ่�งจะถ้ึกเปิล่�ยนโด์ยเอนไซึ่ม์ COX และ LOX ได้์เป็ิน 3-series 

prostaglandins, 5-series leukotrienes, resolvins, และ protectins ซึ่ึ�งม่คุ์ณสุมบัติิลด์การอักเสุบ 

ดั์งแสุด์งในร้ปิท่� 2(19, 20) สุำาหรับกรด์ไขมัน ω-9 (oleic acids: OA) จะถ้ึกเปิล่�ยนโด์ยเอนไซึ่ม์ elongase 

ได้์เช่ันเด่์ยวกัน โด์ยจะได้์อนุพันธ์์เป็ิน mead acid ซึึ่�งไม่ม่ผู้ลหรือม่ผู้ลน้อยมากต่ิอการอักเสุบ แต่ิใน

ภาวะปิกติิเอนไซึ่ม์ elongase จะทำาปิฏิิกิริยากับกรด์ไขมัน linoleic และ α-linolenic ได้์ด่์กว่ากรด์ไขมัน 

oleic(12)  

รูปท่ี่�	2. กระบวนการสุร้างสุาร eicosanoid จากกรด์ไขมัน linoleic และ α-linolenic และผู้ลต่ิอกระบวนการ

อักเสุบ

 ค์วามติ้องการกรด์ไขมันจำาเปิ็นต่ิอวันเพื�อป้ิองกันภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเปิ็น คื์อร้อยละ 2-4 

ของพลังงานทั�งหมด์จากกรด์ไขมัน linoleic และร้อยละ 0.25-0.5 ของพลังงานทั�งหมด์จากกรด์ไขมัน 

α-linolenic จะเห็นว่าค์วามต้ิองการต่ิอวันของกรด์ไขมันจำาเป็ินม่เพ่ยงเล็กน้อย ทำาให้ภาวะขาด์

กรด์ไขมันจำาเป็ินพบได้์ไม่บ่อยนัก(21) ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงต่ิอภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน ได้์แก่ ผู้้้ป่ิวยท่�

รับปิระทานอาหารได้์น้อยมาก ผู้้้ป่ิวยท่�จำาเป็ินต้ิองจำากัด์ไขมัน เช่ัน ภาวะ chyle leak ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปัิญิหา

การด้์ด์ซึึ่มไขมันผิู้ด์ปิกติิอย่างรุนแรง (severe fat malabsorption) เช่ัน ผู้้้ป่ิวยตัิบอ่อนอักเสุบเรื�อรัง ผู้้้ป่ิวย

ท่�ตัิด์ลำาไสุ้จำานวนมาก (massive bowel resection) และผู้้้ป่ิวยท่�โรค์ของเยื�อบุลำาไสุ้ผิู้ด์ปิกติิอย่างรุนแรง 

(extensive small bowel mucosal disease) เป็ินต้ิน และผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาโด์ยไม่
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ได้์ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาเป็ินเวลานาน อาการและอาการแสุด์งของภาวะขาด์ไขมันจำาเป็ิน ได้์แก่ ผืู้�น

แห้งลอก (dry and scaly dermatitis) ผู้มบาง (alopecia) แผู้ลหายช้ัาผิู้ด์ปิกติิ ภาวะภ้มิคุ้์มกันบกพร่อง 

และค์วามผิู้ด์ปิกติิของค่์าตัิบ(12, 21) การวินิจฉััยภาวะน่�ทำาได้์โด์ยการสุ่ง triene:tetraene ratio ซึึ่�งจะพบว่า

ม่ค่์าเพิ�มขึ�นมากกว่าปิกติิ(22) การเพิ�มขึ�นของ triene:tetraene ratio เกิด์จากการลด์ลงของ tetraene หรือ 

arachinodic acid เนื�องจากการขาด์กรด์ไขมัน linoleic ซึึ่�งเป็ินสุารตัิ�งต้ิน และการเพิ�มขึ�นของ triene หรือ 

mead acid เนื�องจากเอนไซึ่ม์ elongase ไปิทำาปิฏิิกิริยากับกรด์ไขมัน oleic ได้์เพิ�มขึ�นจากการขาด์กรด์

ไขมันจำาเป็ิน การวินิจฉััยภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ินโด์ยวิธ่์วัด์ระดั์บ triene:tetraene ratio ม่ข้อค์วรระวัง

คื์อ ค์วรด้์ค่์า triene:tetraene ratio ท่�เพิ�มขึ�น ค์วบค่้์กับค่์ากรด์ไขมันแต่ิละตัิว (lipid profile) ด้์วยเสุมอ 

กล่าวคื์อต้ิองด้์ค่์าของ arachinodic acid ท่�ลด์ลงและ mead acid ท่�เพิ�มขึ�นร่วมด้์วย เนื�องจาก 

triene:tetraene ratio ยังอาจเพิ�มขึ�นได้์จากชันิด์ของกรด์ไขมันท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับ(21) โด์ยในกรณ่น่�มักพบระดั์บ 

mead acid เพิ�มขึ�น หรือ arachinodic acid ลด์ลงเพ่ยงอย่างเด่์ยว ตัิวอย่างเช่ัน ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับไขมัน

ทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่กรด์ไขมัน oleic สุ้ง อาจม่ค่์า triene:tetraene ratio เพิ�มขึ�นได้์จากปิริมาณ mead 

acid ท่�เพิ�มขึ�น ทั�งท่�ไม่ได้์ม่ภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน Gramlich และค์ณะ ได้์รายงานผู้้้ป่ิวยจำานวน 3 ราย 

ท่�ม่ค่์าตัิบผิู้ด์ปิกติิ หลังจากเปิล่�ยนไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาจากชันิด์ Intralipid® เป็ินชันิด์ ClinOleic® 

เนื�องจากนโยบายของโรงพยาบาล ผู้้้ป่ิวยได้์รับการติรวจค่์าไขมันในเลือด์ พบว่าม่ค่์า triene:tetraene 

ratio ท่�เพิ�มขึ�นและ mead acid เพิ�มขึ�น ผู้้้นิพนธ์์ได้์วิเค์ราะห์ว่าค่์า triene:tetraene ท่�เพิ�มขึ�นน่าจะเกิด์

จากปิริมาณกรด์ไขมัน oleic ท่�เพิ�มขึ�นใน ClinOleic® ซึึ่�งเป็ินไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ olive oil-based 

เมื�อเท่ยบกบั Intralipid® ซึ่ึ�งเป็ินไขมนัทางหลอด์เลอืด์ด์ำาชันดิ์ soy oil-based สุมมติิฐานน่�ได้์รับการยนืยัน

จากการติรวจระดั์บ arachinodic acid ซึึ่�งพบว่าปิกติิในผู้้้ป่ิวยทุกราย(22) นอกจากน่�ค์วรด้์ค่์ากรด์ไขมัน 

α-linolenic ร่วมด้์วยเสุมอ เนื�องจากค่์า triene:tetraene ratio ไม่ได้์บ่งบอกระดั์บกรด์ไขมัน α-linolenic 

และข้อค์วรระวังสุุด์ท้ายคื์อค่์า cut-off ของ triene:tetraene ratio จะแติกต่ิางกันไปิติามวิธ่์ท่�ใช้ัในการ

วัด์ค่์า triene:tetraene ratio(21) ตัิวอย่างเช่ัน การวัด์ด้์วยวิธ่์ packed-column gas-liquid chromatography 

จากการทด์ลองโด์ย Holman และค์ณะในปิี ค์.ศ. 1979 จะม่ค์่า cut-off ท่� 0.2(23) Siguel และค์ณะ 

วัด์ค่์าไขมันด้์วยวิธ่์  capillary-column gas-liquid chromatography พบว่าค่์า cut-off ท่�มากกว่า 0.025 

ช่ัวยในการวินิจฉััยภาวะขาด์ไขมันจำาเป็ิน(24) ต่ิอมา Lagerstedt และค์ณะทำาการศึกษาวัด์ค่์าระดั์บไขมัน

ด้์วยวิธ่์ capillary gas chromatography-electron-capture negative-ion mass spectrometry พบว่า

ค่์าปิกติิของ triene:tetraene ratio จะอย่้ระหว่าง 0.010–0.038(25) และการศึกษาล่าสุุด์ในปีิ ค์.ศ. 2016 

พบว่าค่์าปิกติิจะอย่้ระหว่าง 0.004–0.051 ถ้ึาวัด์ระดั์บไขมันด้์วยวิธ่์ capillary gas chromatography- 

negative chemical ionization-mass spectrometry(26) โด์ยสุรุปิการแปิลผู้ลและเลือกค่์า cut-off ค์วรด้์

วิธ่์วัด์ triene:tetraene ratio ปิระกอบด้์วยทุกค์รั�ง (ติารางท่� 1) 
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ตัารางท่ี่�	 1. ค่์าปิกติิหรือค่์า cut-off ของ triene:tetraene ratio ของผู้้้ใหญ่ิโด์ยการวัด์ด้์วยวิธ่์ต่ิางๆ 

(ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิงท่� 21)

การศึกษ์าแลิะปี	ค.ศ. วิธ่ิว้ดระด้บไขม้น ค�าปกติัหร่อค�า	cut-off	ของ	
triene:tetraene	ratio

Holman และค์ณะ 1960(27) Alkaline isomerization of the ethanol-
ether extract

ค่์าปิกติิท่� <0.4

Holman และค์ณะ 1979(23) Packed-column gas-liquid 
chromatography

ค่์าปิกติิท่� <0.2

Siguel และค์ณะ 1987(24) Capillary-column gas-liquid 
chromatography

ค่์า >0.025 ใช้ัวินิจฉััย EFAD

Lagerstadt และค์ณะ 
2001(25)

Capillary gas chromatography-
electroncapture negative-ion mass 
spectrometry

ค่์าปิกติิในอายุ >17 ปีิ ระหว่าง 
0.010–0.038

Kish-Trier และค์ณะ 
2016(26)

Capillary gas chromatography-negative 
chemical ionization-mass spectrometry

ค่์าปิกติิในอายุ >1 ปีิ
ระหว่าง 0.004–0.051

EFAD, essential fatty acid deficiency

 ในผู้้้ป่ิวยท่�วินิจฉััยภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน ค์วรได้์รับการรักษาด้์วยการให้กรด์ไขมันจำาเป็ินท่�

เพ่ยงพอ โด์ยอาจพิจารณาให้ทางปิาก ทางอาหารทางทางเดิ์นอาหาร หรือทางอาหารทางหลอด์เลือด์

ด์ำาขึ�นกับผู้้้ป่ิวยแต่ิละราย โด์ยในรายท่�ม่ภาวะลำาไสุ้ล้มเหลว (intestinal failure, IF) ค์วรพิจารณาให้ไขมัน

ทางหลอด์เลือด์ด์ำาเพื�อรักษาภาวะน่�(21)

คุณสมบััติแลัะการวิธ่การเลัือกใช้ ไขมันทางหลัอดเลัือดด�าแต่ลัะชนิดในเวชปัฏิิบััติ
1.	คุณสมบ้ติัของไขม้นที่างหลิอดเล่ิอดดำาแตั�ลิะชีนิดท่ี่�ม่ในป้จ้จุ้บ้น

	 การเลือกใช้ัไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาในเวชัปิฏิิบัติิ จำาเป็ินต้ิองทราบองค์์ปิระกอบและคุ์ณสุมบัติิ

พื�นฐานของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาแต่ิละชันิด์  โด์ยนับตัิ�งแต่ิปิระสุบค์วามสุำาเร็จในการคิ์ด์ค้์นไขมันทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาท่�สุามารถึใช้ัได้์อย่างปิลอด์ภัยในมนุษย์ในปีิ ค์.ศ. 1961 ปัิจจุบันม่ไขมันทางหลอด์เลือด์

ด์ำาหลากหลายชันดิ์(28) ถึึงแม้ว่าไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาทุกชันิด์จะสุามารถึใช้ัเป็ินแหล่งพลังงานและกรด์

ไขมันจำาเป็ินในอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาได้์เหมือนกัน(21) แต่ิไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาแต่ิละชันิด์จะม่

ปิริมาณกรด์ไขมันจำาเป็ิน ชันิด์ของกรด์ไขมัน และสุารอื�นๆท่�แติกต่ิางกัน (ติารางท่� 2) ดั์งนั�นไขมันทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาแต่ิละชันิด์อาจม่ค์วามเหมาะสุมในการใช้ัในผู้้้ป่ิวยแต่ิละโรค์ไม่เหมือนกัน โด์ยองค์์ปิระกอบ

ของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ค์วรได้์รับการพิจารณาก่อนท่�จะเลือกใช้ัในผู้้้ป่ิวย ได้์แก่ ปิริมาณกรด์ไขมัน
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จำาเป็ินทั�งชันิด์ linoleic และ α-linolenic โด์ยค์วรม่ปิริมาณเพ่ยงพอท่�จะป้ิองกันไม่ให้เกิด์ภาวะขาด์กรด์

ไขมันจำาเป็ิน, ชันิด์และปิริมาณของกรด์ไขมันชันิด์ต่ิางๆ ซึึ่�งจะม่คุ์ณสุมบัติิทางช่ัวภาพแติกต่ิางกัน 

โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งผู้ลต่ิอการอักเสุบ(29) โด์ยสุรุปิพบว่า กรด์ไขมันชันิด์ ω-6 จะสัุมพันธ์์กับการเพิ�ม

การอักเสุบ กรด์ไขมันชันิด์ ω-3 จะสัุมพันธ์์กับการลด์การอักเสุบ(18) สุ่วนกรด์ไขมันชันิด์ ω-9 จะสุ่งผู้ล

ต่ิอการอักเสุบน้อยมากหรือไม่ม่ผู้ลต่ิอการอักเสุบเลย(30), นอกจากน่�ค์วรพิจารณาสุ่วนปิระกอบอื�นๆ ท่�

อาจสุ่งผู้ลต่ิอผู้้้ป่ิวย คื์อ ปิริมาณ phytosterol และ α-tocopherol โด์ย phytosterol เป็ินไขมันชันิด์ sterol 

ในพืชั โด์ยม่โค์รงสุร้างโมเลกุลค์ล้าย cholesterol แต่ิเมื�อได้์รับเข้าสุ่้กระแสุเลือด์จะไม่สุามารถึเปิล่�ยนแปิลง

เป็ิน bile acid ท่�ตัิบได้์ด่์เหมือน cholesterol ทำาให้การสุ่งออกนำ�าด่์ทำาได้์ไม่ด่์ (impaired bile flow) และ

สุ่งผู้ลให้เกิด์ภาวะนำ�าด่์คั์�ง (cholestasis) ได้์(31) สุ่วน α-tocopherol อย่้ในกลุ่ม vitamin E ซึึ่�งม่ฤทธิ์�ต้ิาน

การอักเสุบ (antioxidant) กรด์ไขมันไม่อิ�มตัิว โด์ยเฉัพาะกรด์ไขมันไม่อิ�มตัิวหลายติำาแหน่ง (polyunsatu-

rated fatty acid) เช่ัน กรด์ไขมัน ω-6 และ ω-3 จะม่พันธ์ะค่้์ ซึึ่�งง่ายต่ิอการเกิด์ปิฏิิกิริยา peroxidation 

ทำาให้เกิด์เป็ิน oxygen free radical ซึึ่�งอาจทำาอันติรายต่ิอเซึ่ลล์ได้์ α-tocopherol จะช่ัวยกำาจัด์ free 

radical เหล่าน่� สุ่งผู้ลช่ัวยป้ิองกันเซึ่ลล์ถ้ึกทำาลายและเซึ่ลล์ติายได้์(32), สิุ�งสุำาคั์ญิอ่กปิระการท่�ค์วรได้์รับ

การพิจารณาคื์อ สัุด์สุ่วนของ liposome ในไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา โด์ยไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่

ค์วามเข้มข้นติำ�า เช่ันร้อยละ 10 จะม่สัุด์สุ่วนของ free liposome สุ้งกว่าไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่ค์วาม

เข้มข้นสุ้งกว่า เช่ันร้อยละ 20 ซึึ่�ง liposome สุ่วนเกินน่� สุามารถึเปิล่�ยนเป็ิน lipoprotein ท่�ผิู้ด์ปิกติิ หรือ

ท่�เร่ยกว่า lipoprotein-X ซึึ่�งม่ฤทธิ์�ยับยั�งการทำางานของเอนไซึ่ม์ lipoprotein และ hepatic lipase ทำาให้

เกิด์ภาวะ triglycerides ในเลือด์สุ้ง (hypertriglyceridemia) ได้์(2, 5)  
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	 ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นแรก (first generation) ได้์แก่ ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy 

oil-based โด์ย Intralipid® เป็ินไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์แรกท่�ถ้ึกคิ์ด์ค้์นโด์ย A. Wretlind และ O. 

Schuberth ในปีิ ค์.ศ. 1961(6) เหตุิผู้ลท่�เลือกใช้ันำ�ามันถัึ�วเหลือง เนื�องจากเป็ินนำ�ามันท่�ม่ปิริมาณกรด์ไข

มันจำาเป็ินในสัุด์สุ่วนท่�สุ้ง อย่างไรก็ติามเนื�องจากม่กรด์ไขมัน linoleic ในปิริมาณมาก (ร้อยละ 44-62) 

และม่อัติราสุ่วน ω-6: ω-3 สุ้งถึึง 7:1 จึงอาจเพิ�มการอักเสุบในผู้้้ป่ิวยได้์ดั์งกลไกท่�ได้์กล่าวมาแล้ว 

นอกจากน่�ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์น่�ยังม่ปิริมาณ phytosterol สุ้ง และปิริมาณ α-tocopheral ติำ�า

อ่กด้์วย 

 ในปีิ ค์.ศ. 1984 ได้์ม่การคิ์ด์ค้์นไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นท่�สุอง (second generation) โด์ยม่

การผู้สุม medium-chain triglycerides (MCT) ลงในนำ�ามันถัึ�วเหลืองซึึ่�งม่ long-chain triglycerides (LCT) 

เป็ินหลัก จึงอาจเร่ยกว่าไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์น่�ว่า MCT/LCT โด์ยการเติิม MCT ม่วัติถุึปิระสุงค์์

เพื�อลด์การอักเสุบและภาวะแทรกซ้ึ่อนจากกรด์ไขมัน linoleic ท่�ม่มากในนำ�ามันถัึ�วเหลือง และยังอาจได้์

รับปิระโยชัน์จาก MCT ซึึ่�งม่สุ่วนปิระกอบเป็ินกรด์ไขมันอิ�มตัิวทำาให้เกิด์ปิฏิิกิริยา peroxidation ได้์ยาก

กว่ากรด์ไขมันไม่อิ�มตัิว ม่การศึกษาในสัุติว์ทด์ลองพบว่าไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ MCT/LCT สุามารถึ

ลด์ oxidative stress เมื�อเท่ยบกับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based(33) นอกจากน่�ถึึงแม้ว่า

ไขมัน MCT จะให้พลังงานติำ�ากว่าไขมัน LCT เล็กน้อย (8.3 กิโลแค์ลอร่�/กรัม จากไขมัน MCT เท่ยบกับ 

9 กิโลแค์ลอร่�/กรัม จากไขมัน LCT) แต่ิร่างกายสุามารถึนำา MCT ไปิใช้ัได้์เร็วกว่าเนื�องจากสุามารถึนำา 

MCT เข้า mitochondria ได้์โด์ยติรงโด์ยไม่จำาเป็ินต้ิองใช้ั carnitine เป็ินตัิวพาเหมือน LCT ทำาให้สุามารถึ

เปิล่�ยนเป็ินพลังงานและลด์ปิริมาณไขมัน triglycerides ในกระแสุเลือด์ได้์เร็วกว่า(34) อย่างไรก็ติามไขมัน 

MCT ในอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาอาจเพิ�มค์วามเสุ่�ยงในการเกิด์ ketone ได้์ง่ายกว่าไขมัน LCT แต่ิพบ

ไม่บ่อยและมักไม่เป็ินปัิญิหาในเวชัปิฏิิบัติิ (2) ตัิวอย่างไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ MCT/LCT ท่�ม่ใช้ัใน

ปิระเทศไทย ได้์แก่ 20%Lipofundin® (50% MCT และ 50% soy oil)

 ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นท่� 3 (third generation) ได้์ถ้ึกนำามาใช้ัในปีิ ค์.ศ. 1990 โด์ยปิระกอบ

ด้์วยนำ�ามันมะกอกร้อยละ 80 และนำ�ามันถัึ�วเหลืองร้อยละ 20 โด์ยม่วัติถุึปิระสุงค์์เพื�อลด์ปิริมาณของกรด์

ไขมัน linoleic จากนำ�ามันถัึ�วเหลืองท่�อาจทำาให้เกิด์การอักเสุบเช่ันกัน นอกจากน่�กรด์ไขมันไม่อิ�มตัิว

ติำาแหน่งเด่์ยวชันิด์ ω-9 ท่�ม่มากในนำ�ามันมะกอกยังไม่ม่ผู้ลหรือม่ผู้ลน้อยมากต่ิอการอักเสุบ และเกิด์

ปิฏิิกิริยา peroxidation ได้์ยากกว่ากรด์ไขมันไม่อิ�มตัิวหลายติำาแหน่งเนื�องจากม่พันธ์ะค่้์เพ่ยงติำาแหน่ง

เด่์ยว(30) ตัิวอย่างของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์น่�ได้์แก่ ClinOleic® ซึึ่�งถึึงแม้จะม่กรด์ไขมัน linoleic 

น้อยกว่าไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based (ร้อยละ 14-22) แต่ิ ClinOleic® ยังม่กรด์ไขมัน

จำาเป็ินทั�งสุองชันิด์เพ่ยงพอท่�จะป้ิองกันภาวะขาด์กรด์ไขมนัจำาเป็ินเมื�อให้ในปิริมาณท่�เหมาะสุม(7) ไขมัน

ทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นน่�ยังม่ปิริมาณ phytosterol สุ้ง และ α-tocopherol ติำ�าค์ล้ายไขมันทางหลอด์เลือด์

ด์ำาชันิด์ soy oil-based
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 ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นท่� 4 (fourth generation) ได์ม่้การเติิมนำ�ามันปิลาเพื�อเพิ�มสุ่วนปิระกอบ

ของกรด์ไขมัน ω-3 ชันิด์ท่�ม่ค์วามยาว hydrocarbon chain มากขึ�น (longer chain ω-3) ได้์แก่ EPA 

และ DHA ซึึ่�งทำาให้อัติราสุ่วน ω-6: ω-3 ลด์ลงและอาจช่ัวยลด์การอักเสุบได้์ (35) ตัิวอย่างของไขมัน

ทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นน่� ได้์แก่ SMOFlipid® ซึึ่�งม่สุ่วนปิระกอบของนำ�ามันหลักๆจากไขมันทางหลอด์เลือด์

ด์ำารุ่นก่อนๆ คื์อ นำ�ามันถัึ�วเหลือง นำ�ามัน MCT นำ�ามันมะกอก และนำ�ามันปิลา ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา

ชันิด์น่�ม่ปิริมาณกรด์ไขมัน linoleic เพ่ยงพอเพื�อป้ิองกันภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน (ร้อยละ 21.4) และ

ม่สุ่วนปิระกอบของ EPA และ DHA เพิ�มขึ�น ทำาให้อัติราสุ่วน ω-6: ω-3 ม่ค่์าน้อยกว่าไขมันทางหลอด์

เลือด์ด์ำารุ่นก่อนๆ คื์อ 2.5:1 แต่ิปิริมาณของ EPA และ DHA (ร้อยละ 1-3.5) ยังน้อยกว่าในไขมันทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาท่�เป็ินนำ�ามันปิลาทั�งหมด์ (Omegaven®)(21) SMOFlipid® ม่ปิริมาณ α-tocopherol สุ้ง (200 

มก./ด์ล.) และปิริมาณ phytosterol ติำ�า (47.6 มก./ด์ล.) เมื�อเท่ยบกับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นก่อนๆ 

สุ่วน Lipidem® ม่สุ่วนปิระกอบของนำ�ามันถัึ�วเหลือง, นำ�ามัน MCT, และนำ�ามันปิลาในอัติราสุ่วนร้อยละ 

40, 50, และ 10 ติามลำาดั์บ ปิริมาณกรด์ไขมัน linoleic ม่เพ่ยงพอท่�จะป้ิองกันภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน 

(ร้อยละ 24-29) ม่อัติราสุ่วน ω-6: ω-3 ติำ�า คื์อ 3:1 และม่ปิริมาณ α-tocopherol สุ้ง (156 มก./ด์ล.) 

เช่ันเด่์ยวกัน 

 Omegaven® เป็ินไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์เด่์ยวท่�ม่สุ่วนปิระกอบเป็ินนำ�ามันปิลา 100% 

ทำาให้ม่ปิริมาณของ EPA และ DHA สุ้งกว่าไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์อื�นๆ คื์อ EPA ร้อยละ 13-26 

และ DHA ร้อยละ 14-27 แต่ิจะม่ปิริมาณของกรด์ไขมัน linoleic ติำ�ามาก คื์อเพ่ยงร้อยละ 1.2 นอกจาก

น่�ยังม่ปิริมาณ α-tocopherol สุ้ง และไม่ม่ phytosterol เป็ินสุ่วนปิระกอบ จากสุ่วนปิระกอบเหล่าน่� 

จึงม่การนำา Omegaven® มาใช้ัในการรักษาผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะ intestinal failure-associated liver disease 

(IFALD)(28) โด์ยรายละเอ่ยด์จะกล่าวในหัวข้อถัึด์ไปิ เนื�องจากม่ปิริมาณกรด์ไขมัน linoleic ติำ�ามาก จึงต้ิอง

ระวังการเกิด์ภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ินในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์น่�เป็ินเวลานาน 

ม่รายงานในผู้้้ปิ่วยเด็์กท่�ได้์รับ Omegaven® เปิ็นระยะเวลานานท่�สุุด์ถึึง 6 เด์ือน โด์ยไม่พบทั�งอาการ

และอาการแสุด์ง รวมถึึงไม่ม่การเพิ�มขึ�นของ triene:tetraene ratio ท่�บ่งช่ั�ภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน(36-39) 

จึงอาจตัิ�งสุมมติิฐานได์ว่้า Omegaven® อาจม่ปิรมิาณของกรด์ไขมนัจำาเป็ินเพ่ยงพอในผู้้้ป่ิวยเด็์ก อย่างไร

ก็ติามยงัม่การศกึษาในผู้้้ใหญ่ิท่�ได้์ Omegaven® เปิน็ระยะเวลานานไมเ่พ่ยงพอ และติอ้งระวังการแปิลผู้ล 

triene:tetraene ratio ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับ Omegaven® เนื�องจากเอนไซึ่ม์ elongase ทำาปิฏิิกิริยากับกรด์ไขมัน

ชันิด์ ω-3 ได้์ด่์กว่ากรด์ไขมัน oleic มาก ร่วมกับผู้้้ป่ิวยได้์รับปิริมาณกรด์ไขมัน oleic น้อยมาก ซึึ่�งอาจ

สุ่งผู้ลให้ระดั์บ triene หรือ mead acid ไม่เพิ�มขึ�นได้์
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2.	วิธ่ิการเล่ิอกใช้ีไขม้นที่างหลิอดเล่ิอดดำาในเวชีปฏิิบ้ติั

 2.1 ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน (Essential Fatty Acid Deficiency)

 ดั์งท่�ได้์กล่าวมาแล้วในหัวข้อกรด์ไขมันจำาเป็ิน ค์วามต้ิองการกรด์ไขมันจำาเป็ิน linoleic และ 

α-linoleic ต่ิอวัน คื์อร้อยละ 2-4 และร้อยละ 0.25-0.5 ของค์วามต้ิองการพลังงานทั�งหมด์ติามลำาดั์บ(21) 

เนื�องจากไขมนัทางหลอด์เลอืด์ด์ำาแติล่ะชันดิ์ม่ปิริมาณกรด์ไขมนัจำาเปิน็ไม่เท่ากัน ดั์งนั�นปิริมาณท่�ต้ิองการ

ต่ิอวันของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาเพื�อให้ได้์กรด์ไขมันจำาเป็ินเพ่ยงพอจงึไม่เท่ากันติามไปิด้์วย โด์ยทั�วไปิ

มักพิจารณาปิริมาณกรด์ไขมัน linoleic เป็ินหลักเนื�องจากม่ค์วามต้ิองการท่�มากกว่าและพบภาวะขาด์

กรด์ไขมันจำาเป็ินชันิด์น่�บ่อยกว่า ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based จะม่ปิริมาณกรด์ไขมัน 

linoleic มากท่�สุุด์ ดั์งนั�นจึงต้ิองการปิริมาณน้อยท่�สุุด์เพื�อป้ิองกันและรักษาภาวะน่� โด์ยสุมาค์มผู้้้ให้อาหาร

ทางหลอด์เลือด์ด์ำาและทางเดิ์นอาหารของปิระเทศสุหรัฐอเมริกา (the American Society for Parenteral 

and Enteral Nutrition, ASPEN) ได้์ให้ค์ำาแนะนำาว่าปิริมาณของ 20% Intralipid® 500 มล./สัุปิด์าห์ เพ่ยงพอ

ต่ิอการป้ิองกันภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน(40) โด์ยปิริมาณของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาเพื�อป้ิองกันและ

รักษาภาวะน่�จะเพิ�มขึ�นในไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นใหม่ เนื�องจากม่ปิริมาณกรด์ไขมัน linoleic ลด์ลง 

ตัารางท่ี่�	3. ปิริมาณไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาต่ิอวันท่�ต้ิองการเพื�อให้ได้์ไขมันจำาเป็ินเพ่ยงพอ ในผู้้้ป่ิวยท่�

ต้ิองการพลังงานปิระมาณ 2000 กิโลแค์ลอร่� (ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิงเลขท่� 21)

Type	of	ILEs Kcal/mL %	LA Kcal	of	LA	
per	1	mL

Daily	requirement	
to	meet	4%	of	total	
energy	from	LA
(80	kcal/day)

Weekly	requirement	
to	meet	4%	of	total	
energy	from	LA

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 ภาวะไขมัน triglycerides ในเลือด์สุ้ง (hypertriglyceridemia)

	 ภาวะไขมัน triglycerides ในเลือด์สุ้งเป็ินภาวะแทรกซ้ึ่อนท่�พบได้์ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับอาหาร

ทางหลอด์เลือด์ด์ำา โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งในผู้้้ป่ิวยท่�ม่โรค์ท่�ทำาให้เกิด์ค์วามเค์ร่ยด์ (stress) อย่างรุนแรง เช่ัน 

ผู้้้ป่ิวยโรค์ตัิบอ่อนอักเสุบเฉ่ัยบพลันชันิด์รุนแรง (severe acute pancreatitis) ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะติิด์เชืั�อ

ในกระแสุเลือด์ (sepsis) และผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับบาด์เจ็บอย่างรุนแรง (severe trauma) โด์ยเมื�อเกิด์ภาวะเหล่าน่� 
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ร่างกายจะหลั�งฮอร์โมนค์วามเค์ร่ยด์ (stress hormone) เช่ัน cortisol, catecholamines, และ glucagon 

เป็ินต้ิน และหลั�ง inflammatory cytokines เช่ัน tumor necrosis factor alpha, interleukins 1 และ 6 

เป็ินต้ิน ซึึ่�งจะกระตุ้ินให้เกิด์การสุลายไขมัน (lipolysis) และลด์การกำาจัด์ไขมันออกจากกระแสุเลือด์ 

(decreased lipid clearance) โด์ยไปิลด์การทำางานของเอนไซึ่ม์ lipoprotein lipase(41) นอกจากน่�การให้

นำ�าติาลทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�มากเกินไปิ หรือการให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�มากและ/หรือเร็วเกินไปิ 

(>0.11 กรัม/กก./ชัม.) อาจกระตุ้ินให้เกิด์ภาวะน่�ได้์(42) ภาวะไขมัน triglycerides ในเลือด์สุ้ง อาจสุ่งผู้ลเสุ่ย

ต่ิอผู้้้ป่ิวย กล่าวคื์ออาจทำาให้ระบบภ้มิคุ้์มกันทำางานลด์ลงเกิด์การติิด์เชืั�อได้์ง่ายขึ�น ทำาให้ระบบการ

แลกเปิล่�ยนอากาศในปิอด์ผิู้ด์ปิกติิ และกระตุ้ินให้เกิด์ภาวะตัิบอ่อนอักเสุบเฉ่ัยบพลันได้์(28) อย่างไรก็ติาม

ระดั์บ triglycerides ท่�สุามารถึกระตุ้ินให้เกิด์ภาวะตัิบอ่อนอักเสุบเฉ่ัยบพลัน ค์วรสุ้งมากกว่า 1000 มก./ด์ล.43)

 ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิหรือม่ค์วามเสุ่�ยงท่�จะเกิด์ภาวะ triglycerides ในเลือด์สุ้ง ค์วรได้์รับการติรวจ

ระดั์บ triglycerides ในเลือด์ก่อนให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา นอกจากน่�ค์วรได้์รับการติรวจติิด์ติามระดั์บ 

triglycerides ในเลือด์ระหว่างได้์รับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาอย่างน้อยสัุปิด์าห์ละค์รั�ง(28, 31) ระดั์บ triglycerides 

ท่�สุ้งเกนิ 400 mg/dL สัุมพันธ์์ในการเกดิ์ภาวะแทรกซึ่อ้นในผู้้ป่้ิวย(42) ดั์งนั�นผู้้้ป่ิวยค์วรได์รั้บการด้์แลรกัษา

ถ้ึาม่ระดั์บ triglycerides สุ้งเกินระดั์บดั์งกล่าว ในขั�นแรกแพทย์ผู้้้ด้์แลค์วรติรวจด้์ว่าเลือด์ท่�สุ่งติรวจ

เก็บมาจากติำาแหน่งท่�เหมาะสุม เช่ัน ไม่ได้์ด้์ด์มาจากติำาแหน่งหลอด์เลือด์เด่์ยวกับท่�ให้ไขมันทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาโด์ยไม่ได้์ flush หลอด์เลือด์อย่างเพ่ยงพอก่อนเก็บเลือด์ เป็ินต้ิน ต่ิอมาค์วรลด์ระดั์บ

นำ�าติาลท่�ให้ทางหลอด์เลือด์ด์ำาไม่ให้เกิน 4 มก./กก./นาท่ และค์วรค์วบค์ุมระด์ับนำ�าติาลในเลือด์ให้อย่้

ในเกณฑ์์ท่�เหมาะสุม(31) ค์วรลด์ปิริมาณไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาไม่ให้เกิน 1 กรัม/กก./วัน หรือน้อยกว่า

ร้อยละ 30 ของพลังงานทั�งหมด์ท่�ค์วรได้์รับต่ิอวัน(28) ทั�งน่�ต้ิองรวมปิริมาณไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ได้์

จากยาบางชันิด์ เช่ัน propofol และค์วรหยุด์ยาดั์งกล่าวถ้ึาสุามารถึทำาได้์ ค์วามเร็วในการให้ไขมันทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาไม่ค์วรเกิน 0.11 กรัม/กก./ชัม. หรือเร็วกกว่า 8-10 ชัั�วโมง(31, 43)

 สุ่วนปิระกอบบางอย่างของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาอาจสุ่งผู้ลให้เกิด์ภาวะ triglycerides ใน

เลือด์สุ้งได้์ ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิหรือค์วามเสุ่�ยงท่�จะเกิด์ภาวะน่� ค์วรหล่กเล่�ยงการให้ไขมันทางหลอด์เลือด์

ด์ำาท่�ม่ค์วามเข้มข้นน้อย เช่ัน ร้อยละ 10 รวมถึึงยาท่�ม่สุ่วนปิระกอบเป็ินไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์

ร้อยละ 10 เช่ัน propofol ด้์วย เนื�องจากม่สัุด์สุ่วนของ free liposome มากกว่าไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา

ชันิด์ร้อยละ 20 ซึึ่�ง free liposome เหล่าน่�จะเปิล่�ยนเป็ิน lipoprotein ท่�ผิู้ด์ปิกติิ หรือท่�เร่ยกว่า lipopro-

tein-X ซึึ่�งสุามารถึยับยั�งการทำางานของเอนไซึ่ม์ hepatic และ lipoprotein lipase ทำาให้เกิด์ภาวะ 

triglycerides ในเลือด์สุ้งได้์(2, 5) นอกจากน่�ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่กรด์ไขมัน linoleic สุ้ง เช่ัน ไขมัน

ทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based อาจสุ่งผู้ลเพิ�มการอักเสุบทำาให้การกำาจัด์ไขมัน triglycerides 

ออกจากกระแสุเลือด์ทำาได้์ไม่ด่์ ดั์งนั�นการให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นใหม่ท่�ม่ปิริมาณกรด์ไขมัน linoleic 

ลด์ลง และม่กรด์ไขมันชันิด์อื�นๆ เป็ินสุ่วนปิระกอบอาจช่ัวยลด์ภาวะ triglycerides ในเลือด์สุ้งได้์ ไขมัน 

MCT ในไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นท่� 2 สุามารถึนำาไปิใช้ัได้์เร็วกว่าไขมัน LCT เนื�องจากไม่จำาเป็ินต้ิองใช้ั 
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carnitine เป็ินตัิวพาเข้า mitochondria ม่การศึกษาพบว่าไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์น่� สุามารถึเพิ�ม

การใช้ัไขมันในร่างกาย โด์ยท่�ไม่เพิ�มภาวะ triglycerides ในเลือด์สุ้งเมื�อเท่ยบกับไขมันทางหลอด์เลือด์

ด์ำารุ่นแรก(44) สุำาหรับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นท่� 3 ท่�ม่นำ�ามันมะกอกเป็ินสุ่วนปิระกอบ ม่การศึกษา

แบบย้อนหลัง (retrospective study) ขนาด์เล็ก พบว่าเกิด์ภาวะ triglycerides ในเลือด์สุ้งน้อยกว่าไขมัน

ทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นแรกอย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิ โด์ยพบภาวะน่� 1/11 ราย เท่ยบกับ7/10 ราย 

(p < 0.001)(45) อย่างไรก็ติามม่การศึกษาแบบสุุ่มท่�ม่กลุ่มค์วบคุ์ม (randomized controlled trial, RCT) 

ในผู้้้ใหญ่ิ 28 รายท่�ได้์รับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา พบว่าระดั์บ triglycerides ในเลือด์ไม่ม่ค์วามแติกต่ิาง

กันอย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิในผู้้้หป่ิวยท่�ให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based, MCT/LCT, 

และ olive oil-based(46) สุำาหรับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นท่� 4 ท่�ม่นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบ พบว่า

ค์วามสุามารถึในการลด์การอักเสุบของนำ�ามันปิลา อาจช่ัวยลด์ภาวะ triglycerides ในเลือด์สุ้งได้์ ม่การ

ศึกษาแบบไปิข้างหน้าแบบข้ามกลุ่ม (prospective crossover study) ขนาด์เล็ก พบว่าการเพิ�มนำ�ามันปิลา

ลงในไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ MCT/LCT สุามารถึเพิ�มการกำาจัด์ไขมัน triglycerides ออกจากกระแสุ

เลือด์ได้์อย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิ(47) โด์ยสุรุปิการให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นใหม่ จะเกิด์ภาวะไขมัน 

triglycerides ในเลือด์สุ้งเท่ากับหรือน้อยกว่าไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นแรกในการศึกษาขนาด์เล็ก 

อย่างไรก็ติามยังต้ิองการการศึกษาขนาด์ใหญ่ิและม่การออกแบบท่�ด่์เพื�อยืนยันปิระโยชัน์ของไขมัน

ทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นใหม่ในภาวะน่�

 2.3 ภาวะ Intestinal Failure-Associated Liver Disease (IFALD)

	 ภาวะ Intestinal Failure-Associated Liver Disease คื์อ ภาวะท่�ม่ค์วามผิู้ด์ปิกติิของตัิบ เนื�องจาก

สุาเหติุหนึ�งอย่างหรือหลายอย่างร่วมกันท่�เก่�ยวข้องกับภาวะลำาไสุ้ล้มเหลว รวมถึึงสุาเหติุจากอาหาร

ทางหลอด์เลือด์ด์ำา(48) ภาวะแทรกซ้ึ่อนน่�มักพบในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะลำาไสุ้ล้มเหลวชันิด์ท่� 3 (type III IF) หรือ

ลำาไสุ้ล้มเหลวเรื�อรัง (chronic IF)(49)  ค์วามผิู้ด์ปิกติิของตัิบมักแบ่งเป็ิน 3 ชันิด์หลักๆ ได้์แก่ ชันิด์ตัิบคั์�ง

ไขมันท่�ม่ภาวะตัิบอักเสุบ (steatohepatitis), ชันิด์นำ�าด่์คั์�ง (cholestasis), และชันิด์ท่�เกิด์ติะกอนหรือนิ�วใน

ถุึงนำ�าด่์ (gallbladder sludge/stone) การวินิจฉััยภาวะน่�จำาเป็ินต้ิองหาสุาเหตุิอื�นๆ ท่�อาจทำาให้เกิด์

ค์วามผิู้ด์ปิกติิของค่์าตัิบ เช่ัน ภาวะท่อนำ�าด่์อุด์ตัิน (biliary obstruction), ไวรัสุตัิบอักเสุบ (viral hepatitis), 

ค์วามผิู้ด์ปิกติิของตัิบจากสุุราหรือยา (alcohol and drug-induced liver injury) เป็ินต้ิน(48, 50) 

 ปัิจจุบันยังไม่ทราบสุาเหตุิท่�แน่ชััด์ของภาวะ IFALD โด์ยค์าด์ว่าภาวะน่�น่าจะเกิด์จากปิัจจัย

หลายอย่างปิระกอบกัน ตัิวอย่างของค์วามเสุ่�ยงในการเกิด์ภาวะน่� ได้์แก่ การให้อาหารมากเกินไปิ 

(overfeeding), การขาด์สุารอาหารบางชันิด์ (nutritional deficiencies), การติิด์เชืั�อ (infection), การขาด์

อาหารทางทางเดิ์นอาหาร (lack of enteral intake), และค์วามยาวของลำาไสุ้เล็กในผู้้้ป่ิวยภาวะลำาไสุ้สัุ�น 

(short bowel syndrome, SBS) โด์ยยิ�งม่ลำาไสุ้ท่�สัุ�นจะยิ�งเพิ�มค์วามเสุ่�ยงของภาวะน่� เป็ินต้ิน(51-53) ปัิจจัย

จากไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�เก่�ยวข้องกับภาวะ IFALD ได์้แก่ การให้ไขมันมากกว่า 1 กรัม/กก./วัน 
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ชันิด์ของกรด์ไขมัน, และปิริมาณ phytosterol ในไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา โด์ยไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา

ท่�ม่กรด์ไขมัน linoleic สุ้ง เช่ัน ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based อาจทำาให้เกิด์ภาวะอักเสุบ 

ซึึ่�งสุ่งผู้ลทำาให้การขับนำ�าด่์ในตัิบผิู้ด์ปิกติิและเกิด์ภาวะนำ�าด่์คั์�งได้์ สุ่วน phytosterol ท่�ม่โค์รงสุร้างค์ล้าย 

cholesterol เมื�อให้ทางทางเดิ์นอาหารจะถ้ึกด้์ด์ซึึ่มได้์น้อย แต่ิถ้ึาให้ทางหลอด์เลือด์ด์ำา phytosterol จะถ้ึก

เปิล่�ยนเปิน็ bile acid ได์ไ้ม่สุมบ้รณ์เหมือน cholesterol ทำาใหเ้กิด์ภาวะนำ�าด่์คั์�ง ติะกอนหรอืนิ�วในถึงุนำ�าด่์

ได้์ ดั์งนั�นในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงหรือเกิด์ภาวะ IFALD ค์วรจำากัด์ปิริมาณของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาไม่

ให้เกิน 1 กรัม/กก./วัน และค์วรเล่�ยงการใช้ัไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่ปิริมาณกรด์ไขมัน linoleic และ 

phytosterol สุ้ง(54, 55) สุำาหรับชันิด์ของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา ม่การศึกษาพบว่าไขมันทางหลอด์เลือด์

ด์ำารุ่นท่� 4 ท่�ม่นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบและม่ phytosterol ติำ�าอาจช่ัวยรักษาภาวะ IFALD ได้์ อย่างไร

ก็ติามข้อม้ลสุ่วนใหญ่ิมักมาจากการศึกษาในกลุ่มผู้้้ป่ิวยเด็์ก โด์ย meta-analysis ในเด์็กทารกจำานวน 

1105 ราย ในปีิ ค์.ศ. 2015 พบว่า ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ท่�ม่นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบ 

(Omegaven®) สุามารถึลด์ค์วามผิู้ด์ปิกติิของตัิบได้์ โด์ยม่ odds ratio (OR) 6.14 (95% confident interval 

(CI): 2.27-16.6; p <0.01) เมื�อเท่ยบกับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ไม่ม่นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบ 

(Intralipid® หรือ Lyposin®) อย่างไรก็ติามพบว่าไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ท่�ม่นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์

ปิระกอบ (SMOFlipid® หรือ Omegaven® plus ClinOleic®) ไม่สุามารถึป้ิองกันการเกิด์ภาวะ IFALD 

ได้์อย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถึิติิเมื�อเท่ยบกับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ Intralipid® หรือ ClinOleic®(56) 

อ่ก meta-analysis ในปีิ ค์.ศ. 2019 ได้์ทำาการวิเค์ราะห์เฉัพาะการศึกษาแบบ RCT จำานวน 9 การศึกษา 

โด์ยม่ผู้้้ป่ิวยเด็์กทารก 273 ค์น พบผู้ลการศึกษาใกล้เค่์ยงกัน โด์ยไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่นำ�ามันปิลา

เป็ินองค์์ปิระกอบสุัมพันธ์์กับการลด์ภาวะนำ�าด่์คั์�งในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะ IFALD เมื�อเท่ยบกับไขมันทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based (risk ratio (RR) 0.54, 95% CI: 0.32-0.91) โด์ยม่ number needed 

to treat เท่ากับ 3 แต่ิไม่สุามารถึป้ิองกันภาวะ IFALD ได้์ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค่์าตัิบปิกติิ(57) 

 การศึกษาเก่�ยวกับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาเพื�อช่ัวยป้ิองกันหรือรักษาภาวะ IFALD ในผู้้้ใหญ่ิ

ยังม่ไม่มาก สุำาหรับค์วามแติกต่ิางของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ต่ิางๆ ในการป้ิองกันภาวะ IFALD 

ในผู้้้ใหญ่ิยังม่ผู้ลการศึกษาไม่แน่นอน การศึกษาแบบ RCT ในผู้้้ใหญ่ิ 73 รายท่�ม่ภาวะลำาไสุ้ล้มเหลว 

พบว่าหลังจากได้์อาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาเป็ินเวลา 4 สัุปิด์าห์ ค่์าตัิบทั�ง 

aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), และ total bilirubin (TB) ม่ค่์าติำ�ากว่า

อย่างม่นัยสุำาคั์ญิในกลุ่มท่�ได้์ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ท่�ม่นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบ (SMOFlipid®) 

เมื�อเท่ยบกับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based (Intralipid®)(58) อ่กการศึกษาแบบ RCT ในผู้้้ป่ิวย

จำานวน 44 รายท่�เข้ารับการผู่้าตัิด์ทางหน้าท้อง (major abdominal surgery) หรือผู่้าตัิด์กะโหลกศ่รษะ

และใบหน้า (large craniofacial surgery) พบว่าผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ SMOFlipid® 

เมื�อเท่ยบกับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ ClinOleic® ม่ค่์า AST ติำ�ากว่า (31 vs. 56 ย้นิติ/ลิติร, 

p <0.02) ค่์า ALT ติำ�ากว่า (26 vs. 49 ย้นิติ/ลิติร, p <0.03) และค่์า gamma-glutamyl transferase (GGT) 
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ติำ�ากว่า (6 vs. 24 ไมโค์รกรัม/ลิติร, p <0.01)(59) อย่างไรก็ติาม ในการศึกษาแบบ RCT โด์ย Klek และ

ค์ณะ ในผู้้้ป่ิวยจำานวน 67 รายท่�ม่ภาวะลำาไสุ้ล้มเหลวแบบเรื�อรัง โด์ยได้์รับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา

ชันิด์ใด์ชันิด์หนึ�งใน 4 ชันิด์ ได้์แก่ Intralipid®, Lipofundin®, ClinOleic®, และ SMOFlipid® เป็ินเวลาทั�งสิุ�น 

12 เดื์อน ผู้ลการศึกษาพบว่าค่์าตัิบทั�ง AST, ALT, alkaline phosphatase (ALP), GGT, และ TB ม่ค่์าไม่

ต่ิางกันอย่างม่นัยสุำาคั์ญิทางสุถิึติิในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาทั�ง 4 ชันิด์ติลอด์ระยะเวลา

การศึกษา(60) สุำาหรับการรักษาภาวะ IFALD ในผู้้้ป่ิวยผู้้้ใหญ่ิ พบว่า การให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่

นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบอาจสุามารถึช่ัวยรักษาภาวะน่�ได้์ ม่รายงานผู้้้ป่ิวย (case report) หลายรายงาน 

พบว่าค่์าตัิบในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะ IFALD ด่์ขึ�นหลังได้์รับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่นำ�ามันปิลาเป็ิน

องค์์ปิระกอบ(61-63) นอกจากน่�ม่การศึกษาในผู้้้ป่ิวยท่�เป็ินผู้้้ใหญ่ิจำานวน 15 ราย ท่�เกิด์ภาวะนำ�าด่์คั์�งหลัง

ได้์รับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based พบว่าค่์า direct bilirubin (DB) สุามารถึกลับมาเป็ิน

ปิกติิได้์ในผู้้้ป่ิวยจำานวน 12 จาก 15 ราย (ร้อยละ 80) หลังได้์รับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่นำ�ามันปิลา

เป็ินองค์์ปิระกอบ (Omegaven®) เป็ินเวลา 4 สัุปิด์าห์ นอกจากน่�ผู้้้วิจัยยังทำาการเจาะตัิบเพื�อติิด์ติามผู้ล 

พบว่าผู้ลชิั�นเนื�อตัิบม่ภาวะนำ�าด่์คั์�ง ตัิบคั์�งไขมัน และการอักเสุบท่�ลด์ลง(63) อย่างไรก็ติามยังต้ิองการงาน

วิจัยขนาด์ใหญ่ิและม่วิธ่์วิจัยท่�เชืั�อถืึอได้์เพื�อยืนยันผู้ลของการใช้ัไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ท่�ม่นำ�ามัน

ปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบในการป้ิองกันและรักษาภาวะ IFALD ในผู้้้ใหญ่ิเพิ�มเติิม

	 	

 2.4 ภาวะเจ็บป่ิวยวิกฤติ (critical illness)

	 ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะเจ็บป่ิวยวิกฤติ มักม่อาการของการติอบสุนองต่ิอการอักเสุบทั�วร่างกาย (systemic 

inflammatory response syndrome, SIRS) ร่วมด้์วย(64) ดั์งนั�นการให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy 

oil-based ท่�ม่กรด์ไขมัน linoleic สุ้ง และม่ α-tocopherol ติำ�า อาจทำาให้การอักเสุบในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะ

วิกฤติเพิ�มขึ�นและทำาให้การทำางานของระบบภ้มิคุ้์มกันบกพร่อง (immunosuppression) สุ่งผู้ลให้ผู้้้ป่ิวย

แย่ลงได้์ สุมาค์ม ASPEN ได้์ให้ค์ำาแนะนำาเก่�ยวกับการให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะวิกฤติ

ไว้ในปีิ ค์.ศ. 2016 โด์ยแนะนำาให้งด์หรือจำากัด์การให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based ใน

ช่ัวงสัุปิด์าห์แรกหลังเริ�มให้อาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา(64) อย่างไรก็ติามค์ำาแนะนำาน่�ได้์รับการสุนับสุนุน

เพ่ยงร้อยละ 64 จากผู้้้ร่วมทำาแนวทางเวชัปิฏิิบัติิ (clinical practice guidelines) ม่การศึกษาแบบ RCT 

ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับการบาด์เจ็บ (trauma) สุนับสุนุนค์ำาแนะนำาน่� โด์ยพบว่าการให้อาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา

ท่�ไม่ม่ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาในช่ัวง 10 วันแรกสัุมพันธ์์กับการลด์การติิด์เชืั�อ ลด์ระยะเวลาการใช้ัเค์รื�อง

ช่ัวยหายใจ ลด์ระยะเวลาการนอนในหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติ (intensive care unit, ICU) และลด์ระยะเวลาการ

นอนโรงพยาบาลเมื�อเท่ยบกบัการใหอ้าหารทางหลอด์เลอืด์ด์ำาร่วมกับไขมนัทางหลอด์เลอืด์ด์ำาชันดิ์ soy 

oil-based(65) อย่างไรก็ติามไม่พบปิระโยชัน์ของการงด์ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาในการศึกษาอื�น(66, 67)

  แนวทางเวชัปิฏิิบัติิเก่�ยวกับผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะเจ็บป่ิวยวิกฤติสุ่วนใหญ่ิสุนับสุนุนการใช้ัไขมันทาง

หลอด์เลือด์ด์ำารุ่นใหม่มากกว่าไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นแรก หรือชันิด์ soy oil-based เพื�อลด์ปิริมาณ
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ของกรด์ไขมันชันิด์ ω-6 ท่�ผู้้้ป่ิวยได้์รับ(64, 68, 69) ตัิวอย่างของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่นใหม่ท่�ใช้ับ่อย 

ได้์แก่ ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ olive oil-based (ClinOleic®) และไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่นำ�ามัน

ปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบ (SMOFlipid®) ม่ meta-analysis จาก 4 การศึกษาแบบ RCT พบว่า ไขมันทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ olive oil-based เมื�อเท่ยบกับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based ม่ค์วาม

สัุมพันธ์์กับการหยุด์การใช้ัเค์รื�องช่ัวยหายใจได้์เร็วกว่า (-6.47 วัน; 95% CI: -11.41 to -1.53)(70) สุำาหรับ

ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบ ม่การศึกษาแบบ meta-analysis จาก 10 RCT 

ในผู้้้ป่ิวยภาวะวิกฤติ 733 ราย พบว่าสัุมพันธ์์กับการลด์การติิด์เชืั�อ (RR 0.64; 95% CI: 0.35-0.81) และ

ลด์ระยะเวลานอนโรงพยาบาล (-7.42 วัน; 95% CI: -11.89 to -2.94) เมื�อเท่ยบกับไขมันทางหลอด์

เลือด์ด์ำาท่�ไม่ม่นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบ(71) อ่กการศึกษา meta-analysis จาก 17 RCT ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่

ภาวะ sepsis จำานวน 1239 ราย พบว่าอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา หรืออาหารทางทางเดิ์นอาหารท่�ม่

การเสุริม ω-3 (10 การศึกษาจากอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา และ 7 การศึกษาจากอาหารทางทางเดิ์น

อาหาร) ม่ค์วามสัุมพันธ์์กับการลด์ระยะเวลานอนหอผู้้้ป่ิวยวิกฤติ (-3.79 วัน; 95% CI: -5.49 to -2.09) 

และลด์ระยะเวลาใช้ัเค์รื�องช่ัวยหายใจ (-2.27 วัน; 95% CI -4.27 to -0.27) เมื�อเท่ยบกับอาหารท่�ไม่ม่

การเสุริม ω-3 (72) จากข้อม้ลดั์งกล่าว จึงอาจใช้ัไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบ

ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะวิกฤติท่�ต้ิองการอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา โด์ยปิริมาณนำ�ามันปิลาในไขมันทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาท่�แนะนำาคื์อ 0.1-0.2 กรัม/กก./วัน(54)

 2.5 การใช้ัไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิแพ้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาหรือองค์์

ปิระกอบของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา

 อาการแพ้สุ่วนปิระกอบในอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาพบได้์ไม่บ่อย  โด์ยม่อุบัติิการณ์น้อยกว่า

ร้อยละ 1(73) การศึกษาแบบ systematic review พบว่า องค์์ปิระกอบหลักของอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา

ท่�ผู้้้ป่ิวยมักแพ้ 3 อย่างแรก คื์อ ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา (ร้อยละ 48.4), สุารละลายวิติามิน (multivitamin 

solution, ร้อยละ 33.3), และสุารละลายกรด์อะมิโน (amino acid solution, ร้อยละ 9) โด์ยอาการแพ้

สุ่วนใหญ่ิ (ร้อยละ 60) มักเกิด์ในช่ัวงวันแรกหลังจากได้์รับอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา (พบได้์ตัิ�งแต่ิ 1-21 วัน) 

อาการแสุด์งท่�พบบ่อยท่�สุุด์ คื์ออาการแสุด์งทางผิู้วหนัง (cutaneous manifestations) เช่ัน ผืู้�นลมพิษ 

(urticarial rash) ติามมาด้์วยปิฏิิกิริยาภ้มิแพ้อย่างเฉ่ัยบพลัน (anaphylaxis) อาการทางทางเดิ์นหายใจ 

และภาวะระบบไหลเว่ยนโลหิติเปิล่�ยนแปิลง (hemodynamic instability)(74)

 ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ต่ิางๆ ม่โอกาสุเกิด์อาการแพ้แติกต่ิางกันขึ�นกับองค์์ปิระกอบของ

ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์นั�นๆ ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based และ MCT/LCT ม่ข้อ

ค์วรระวังในผู้้้ป่ิวยท่�แพ้ถัึ�วเหลืองและไข่ เนื�องจากม่สุ่วนปิระกอบของโปิรต่ินจากถัึ�วเหลืองและไข่แด์ง 

ผู้้้ป่ิวยท่�แพ้ถัึ�วลิสุงค์วรระมัด์ระวังในการได้์รับไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาเช่ันกัน เนื�องจากม่รายงานการเกิด์

อาการแพ้โปิรต่ินจากถัึ�วเหลืองในผู้้้ป่ิวยท่�แพ้ถัึ�วลิสุง(28) สุ่วนไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์  olive oil-based 
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ม่ข้อค์วรระวงัเพิ�มเติิมในผู้้ป่้ิวยท่�แพ้มะกอก และไขมนัทางหลอด์เลอืด์ด์ำาท่�ม่นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบ

ค์วรระวังในผู้้้ป่ิวยท่�แพ้ปิลา ม่รายงานผู้้้ป่ิวยหลายรายงานยืนยันการเกิด์อาการแพ้ไขมันทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาเหล่าน่� โด์ยมักพบในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิแพ้ไข่และถัึ�วเหลืองเป็ินหลัก(73, 75, 76) 

 ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิแพ้ไขมันทางหลอด์เลอืด์ด์ำา หรือแพ้องค์์ปิระกอบของไขมนัทางหลอด์เลอืด์

ด์ำาข้างต้ิน ค์วรได้์รับการปิระเมินค์วามเสุ่�ยง และแบ่งผู้้้ป่ิวยออกเป็ินกลุ่มต่ิางๆ ดั์งน่� (ร้ปิท่� 3)

1. ผู้้้ป่ิวยค์วามเสุ่�ยงสุ้ง (high risk) คื์อ ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิอาการแพ้แบบปิานกลางถึึงรุนแรงต่ิอ

ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา (moderate-severe allergic reaction) ได้์แก่ อาการ hives บวม 

หรือปิฏิิกิริยาภ้มิแพ้อย่างเฉ่ัยบพลัน

2. ผู้้้ป่ิวยค์วามเสุ่�ยงปิานกลาง-สุ้ง (moderate-high risk) คื์อ ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิอาการแพ้แบบ

ปิานกลางถึึงรุนแรงต่ิอสุ่วนปิระกอบของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา เช่ัน ไข่ ถัึ�วเหลือง มะกอก

 หรือปิลา

3. ผู้้้ป่ิวยค์วามเสุ่�ยงปิานกลาง (moderate risk) คื์อ ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิอาการแพ้แบบไม่รุนแรง 

(mild allergic reaction) ได้์แก่ อาการคั์น ต่ิอไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา หรือม่ปิระวัติิอาการ

แพ้แบบปิานกลางถึึงรุนแรงต่ิอสุ่วนปิระกอบของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ยังไม่ผู่้านค์วาม

ร้อน (uncooked ingredients) แต่ิไม่ม่อาการแพ้ต่ิอสุ่วนปิระกอบของไขมันทางหลอด์เลือด์

ด์ำาท่�ผู่้านค์วามร้อนแล้ว (cooked ingredients) 

4. ผู้้้ป่ิวยค์วามเสุ่�ยงติำ�า (low risk) คื์อ ผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวติัิอาการแพแ้บบไมรุ่นแรงติอ่สุ่วนปิระกอบ

ของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา

5. ผู้้้ป่ิวยค์วามเสุ่�ยงติำ�ามาก (minimal risk) คื์อ ผู้้้ป่ิวยท่�ไม่ม่ปิระวัติิอาการแพ้ต่ิอสุ่วนปิระกอบ

ของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา

 ถ้ึาปิระวัติิอาการแพ้ไม่ชััด์เจน อาจทำาการติรวจเพิ�มเติิมทางผิู้วหนังหรือติรวจเลือด์ด้์ข้อม้ลสุาร

ท่�แพ้เพิ�มเติิม (skin หรือ serum testing for an allergy) เพื�อปิระกอบการตัิด์สิุนใจ 

 ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงปิานกลางขึ�นไปิ ค์วรพิจารณาให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์อื�น หรือ

พิจารณาการให้ไขมันในร้ปิแบบอื�น เช่ัน ทางทางเดิ์นอาหาร หรือทางผิู้วหนัง (enteral or topical lipids) 

ถ้ึาหล่กเล่�ยงการให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาไม่ได้์ ค์วรให้ค์ำาแนะนำาถึึงปิระโยชัน์และค์วามเสุ่�ยงของการ

ให้ไขมันทางหลอด์เลอืด์ด์ำาในผู้้ป่้ิวยแต่ิละราย โด์ยอาจพจิารณาทำาการ desensitizing ต่ิอไขมันทางหลอด์

เลือด์ด์ำาภายใต้ิการด้์แลอย่างใกล้ชิัด์โด์ยแพทย์ผู้้้เช่ั�ยวชัาญิด้์าน allergy หรือ immunology หลังจากได้์

ให้ข้อม้ลปิระโยชัน์และโทษกับผู้้้ป่ิวย และให้ผู้้้ป่ิวยร่วมตัิด์สิุนใจเร่ยบร้อยแล้ว สุำาหรับผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วาม

เสุ่�ยงติำ�า สุามารถึให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาอย่างปิลอด์ภัย(77)
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รูปท่ี่�	3. แนวทางการให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ปิระวัติิแพ้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาหรือสุ่วน

ปิระกอบของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา (ดั์ด์แปิลงจากเอกสุารอ้างอิงหมายเลข 77)

 

Abbreviation:	ILE, intravenous lipid emulsion. 

ขนาดแลัะความเร็วในการให้ ไขมันทางหลัอดเลัือดด�า
	 ขนาด์สุ้งสุุด์ในการใหไ้ขมันทางหลอด์เลอืด์ด์ำาคื์อ 2.5 กรมั/กก./วนั หรอืร้อยละ 60 ของพลงังาน

ทั�งหมด์ท่�ต้ิองการต่ิอวัน(78) โด์ยอาจจำากัด์การให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ soy oil-based ให้ไม่เกิน 

1 กรัม/กก./วัน เนื�องจากม่ปิริมาณกรด์ไขมันชันิด์ ω-6 สุ้ง(7) ค์วามเร็วในการให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา

ไม่ค์วรเกิน 0.11 กรัม/กก./ชัม. เพื�อลด์ค์วามเสุ่�ยงของการเกิด์ภาวะ triglycerides ในเลือด์สุ้ง การติิด์เชืั�อ 

และ fat overload syndrome ซึึ่�งภาวะ fat overload syndrome น่�เกิด์จากการท่�ร่างกายไม่สุามารถึกำาจัด์ 

triglycerides ได้์เพ่ยงพอ โด์ยม่อาการและอาการแสุด์งคื์อ ไข้ ปิวด์หัว ชััก อาการเหลือง ตัิบและม้ามโติ 

การหายใจล้มเหลว เม็ด์เลือด์ติำ�า (pancytopenia) และภาวะช็ัอก (shock)(7) เมื�อให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา

เด่์�ยวๆ Centers for Disease Control and Prevention ได์้แนะนำาให้จำากัด์เวลาในการให้ให้ไม่เกิน 



93

Comprehensive Review in Internal Medicine

12 ชัั�วโมง และค์วรเปิล่�ยนท่อท่�ใช้ัให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา (tubing) ทุก 24 ชัั�วโมงเนื�องจากการให้

เกินเวลาดั์งกล่าวจะเพิ�มค์วามเสุ่�ยงของการปินเป้ิ�อนเชืั�อโรค์ในไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา(79) ถ้ึาม่การใช้ั 

in-line filtration ค์วรเลือด์ใช้ั filter ขนาด์ 1.2 ไมโค์รเมติร ขึ�นไปิเพื�อให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา(80)

กรณ่ศึกษาผู้ปั่วยในการเลัือกใช้ ไขมันทางหลัอดเลัือดด�าในเวชปัฏิิบััติ

กรณ่ศึกษ์าท่ี่�	1

 ผู้้้ป่ิวยชัายอายุ 55 ปีิ  ม่อาการปิวด์ท้องลิ�นปีิ�อย่างรุนแรง 6 ชัั�วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ร่วม

กับม่อาการค์ลื�นไสุ้ อาเจ่ยน ไข้ และซึึ่มลง ผู้้้ป่ิวยรายน่�ม่ปิระวัติิดื์�มสุุราเรื�อรังมานาน 20 ปีิ โด์ยดื์�มเหล้า

ขาว 1 ขวด์ทุกวัน ผู้ลการติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการพบ lipase สุ้งผิู้ด์ปิกติิ และ ultrasound ช่ัองท้องไม่

พบค์วามผิู้ด์ปิกติิของท่อนำ�าด่์และถุึงนำ�าด่์ จึงได้์รับการวินิจฉััย severe acute alcoholic pancreatitis 

ผู้้้ป่ิวยได้์รับการใสุท่่อช่ัวยหายใจเพื�อป้ิองกันการสุำาลัก ร่วมกับได้์รับการรกัษาในหอผู้้ป่้ิวยวิกฤติ ระหวา่ง

นอนโรงพยาบาล ผู้้้ป่ิวยไม่สุามารถึรับอาหารทางทางเดิ์นอาหารได้์เนื�องจากม่อาการอาเจ่ยนรุนแรง 

เอกซ์ึ่เรย์ค์อมพิวเติอร์ช่ัองท้อง (abdominal computer tomography) ในวันท่� 6 หลังนอนโรงพยาบาล 

พบภาวะ necrotizing pancreatitis และ gastric outlet obstruction บริเวณลำาไสุ้เล็กสุ่วนต้ินเนื�องจาก

การบวมของติบัอ่อน นำ�าหนกัผู้้้ป่ิวยปัิจจุบันคื์อ 60 กก. ค่์าดั์ชัน่มวลกายค์อื 23 กก/ติร.ม. โด์ยไมม่่ปิระวัติิ

นำ�าหนักลด์ก่อนหน้าน่� ค่์า triglycerides ในเลือด์ คื์อ 300 มก./ด์ล. ค์วรให้การด้์แลรักษาทางโภชันาการ

อย่างไรในผู้้้ป่ิวยรายน่�

	 Comment: ผู้้้ป่ิวยรายน่�ม่ภาวะ severe acute alcoholic pancreatitis ถึึงแม้ผู้้้ป่ิวยจะม่ค่์า tri-

glycerides ในเลือด์สุ้ง คื์อ 300 มก./ด์ล. แต่ิไม่น่าเป็ินสุาเหตุิของ acute pancreatitis ในผู้้้ป่ิวย เนื�องจาก

ระดั์บ triglycerides ท่�เป็ินสุาเหตุิของ acute pancreatitis ค์วรสุ้งมากกว่า 1000 มก./ด์ล. ผู้้้ป่ิวยรายน่�

ค์วรได์้รับอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาเนื�องจากม่ภาวะ gastric outlet obstruction ทำาให้ไม่สุามารถึ

รับอาหารทางทางเดิ์นอาหารได้์ โด์ยสุามารถึให้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาในผู้้้ป่ิวยรายน่�ได้์อย่างปิลอด์ภัย 

เนื�องจากค่์า triglycerides ยังไม่เกิน 400 มก./ด์ล.(81) อย่างไรก็ติามค์วรติิด์ติามระดั์บ triglycerides ในผู้้้ป่ิวย

รายน่�อย่างใกล้ชิัด์หลังได้์ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา 

	 Case	progression:	ผู้้้ป่ิวยรายน่�ได้์รับอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่นำ�าติาล 250 กรัม โปิรต่ิน 

90 กรัม และไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ 20% soy oil-based 90 กรัม โด์ยม่พลังงานรวมทั�งสิุ�น 2100 

กิโลแค์ลอร่�/วัน ผู้ลเลือด์หลังได้์อาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา 1 วัน พบว่าค่์า triglycerides ในเลือด์เพิ�มขึ�น

เป็ิน 480 มก./ด์ล. ระดั์บนำ�าติาลในเลือด์เป็ิน 200 มก./ด์ล. ผู้้้ป่ิวยรายน่�ยังได้์รับ propofol 15 มล./ชัม. 

โด์ยได้์ไขมัน 36 กรัม/วันจาก propofol (ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาใน propofol เป็ินชันิด์ 10% soy oil-based) 

เนื�องจากภาวะ alcohol withdrawal ค์วรให้การด้์แลรักษาภาวะไขมัน triglycerides ในเลือด์สุ้งในผู้้้ป่ิวย

รายน่�อย่างไร 
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	 Comment: ภาวะไขมัน triglycerides ในเลือด์สุ้งในผู้้้ป่ิวยรายน่�จำาเป็ินต้ิองได้์รับการด้์แลรักษา 

เนื�องจากระดั์บ triglycerides สุ้งมากกว่า 400 มก./ด์ล. ซึึ่�งเพิ�มค์วามเสุ่�ยงต่ิอการเกิด์ภาวะแทรกซ้ึ่อน

ในผู้้้ป่ิวย เพื�อลด์ระดั์บ triglycerides ในเลือด์ ค์วรลด์ปิริมาณนำ�าติาลในอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาเนื�องจาก

ระดั์บนำ�าติาลในเลือด์ของผู้้้ป่ิวยรายน่�ม่ค่์าสุ้ง และอาจจำาเป็ินต้ิองค์วบคุ์มระดั์บนำ�าติาลโด์ยการให้ยา 

insulin ปิริมาณไขมันค์วรลด์ลงให้น้อยกว่า 1 กรัม/กก./วัน และอาจเลือกใช้ัไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำารุ่น

ใหม่แทนชันิด์ soy oil-based นอกจากน่�ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ 10% soy oil-based ใน propofol 

ม่สุ่วนในการเพิ�มระดั์บ triglycerides จากปิริมาณไขมันและ liposome สุ่วนเกินท่�จะเปิล่�ยนเป็ิน 

lipoprotein-X ได้์ ดั์งนั�นจึงค์วรลด์หรือหยุด์ยา propofol และเลือกใช้ัยาท่�ออกฤทธิ์� sedation ชันิด์อื�นแทน

	 Case	 progression: ผู้้้ป่ิวยได้์รับอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาชันิด์ใหม่ โด์ยม่สุ่วนปิระกอบเป็ิน

นำ�าติาล 160 กรัม โปิรต่ิน 90 กรัม และไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ม่นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบ โด์ยม่

ไขมัน 60 กรัม (ได้์พลังงานรวม 1500 กิโลแค์ลอร่�/วัน) ผู้้้ป่ิวยได้์รับยา sedation ชันิด์อื�นและหยุด์ propofol 

หลังจากนั�นค่์านำ�าติาลในเลือด์ของผู้้้ป่ิวยลด์ลงอย่้ในระดั์บ 150-180 มก./ด์ล. และระดั์บไขมัน triglycerides 

ลด์ลงเหลือ 300 มก./ด์ล. ในวันท่� 9 และเหลือ 200 มก./ด์ล. ในวันท่� 16 หลังนอนโรงพยาบาล  

กรณ่ศึกษ์าท่ี่�	2

 ผู้้้ป่ิวยชัายอายุ 48 ปีิ ม่โรค์ปิระจำาตัิวเป็ิน HBV cirrhosis และ Crohn’s disease ได้์เข้ารับการ

ผู่้าตัิด์ภาวะลำาไสุ้อุด์ตัินหลายค์รั�ง จนเกิด์กลุ่มอาการลำาไสุ้สัุ�น ชันิด์ end-jejunostomy โด์ยเหลือลำาไสุ้เล็ก

สุ่วน jejunum 150 ซึ่ม. ผู้้้ป่ิวยม่ ostomy output ปิระมาณ 1.5-2 ลิติร/วัน และทานอาหารเองได้์น้อย

มากเนื�องจากเบื�ออาหารและค์ลื�นไสุ้ หลังผู่้าตัิด์ผู้้้ป่ิวยม่อาการตัิวติาเหลืองมากขึ�น ติรวจวัด์ระดั์บ direct 

bilirubin ได้์ 10 มก./ด์ล. แพทย์ผู้้้ทำาการรักษาจึงให้อาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาแบบไม่ม่ไขมันทางหลอด์

เลือด์ด์ำา โด์ยม่นำ�าติาล 320 กรัม โปิรต่ิน 100 กรัม และพลังงานรวม 1500 กิโลแค์ลอร่�ร่วมกับวิติามิน

และ trace element พร้อมกับอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา ผู้้้ป่ิวยม่นำ�าหนักตัิว 50 กิโลกรัม สุ้ง 180 ซึ่ม. 

และม่ดั์ชัน่มวลกาย 15.4 กก./ติร.ม. ติรวจติิด์ติามค่์าตัิบหลังจากนั�นค์งท่� หลังจากได้์อาหารทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาสุ้ติรน่�ปิระมาณ 4 สัุปิด์าห์ ผู้้้ป่ิวยเริ�มม่ผืู้�นแห้งแติกท่�ผิู้วหนังบริเวณลำาตัิว แขนและขา

ทั�งสุองข้าง ผู้ลการติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการพบเกล็ด์เลือด์ติำ�า (110 x 109/ลิติร) และนำ�าติาลในเลือด์สุ้ง 

210 มก./ด์ล. ค์วรคิ์ด์ถึึงภาวะใด์ในผู้้้ป่ิวยรายน่�

	 Comment:	ผู้้้ป่ิวยรายน่�ม่อาการผืู้�นแห้งแติก ร่วมกับเกล็ด์เลือด์ติำ�าหลังได้์รับอาหารทางหลอด์

เลือด์ด์ำาแบบไม่ม่ไขมันมา 4 สัุปิด์าห์ จึงค์วรค์ิด์ถึึงภาวะขาด์ไขมันจำาเปิ็นมากท่�สุุด์ อาการและอาการ

แสุด์งของภาวะขาด์ไขมันจำาเป็ินมักเกิด์ปิระมาณ 2-4 สัุปิด์าห์หลังได้์รับกรด์ไขมันจำาเป็ินไม่เพ่ยงพอ(1) 

ค์วามเสุ่�ยงอื�นๆ ของภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเปิ็นในผู้้้ป่ิวยรายน่�คื์อ ม่ภาวะทุพโภชันาการอย่างรุนแรง 

(severe malnutrition) โด์ยม่ดั์ชัน่มวลกายน้อยกว่าปิกติิ คื์อ 15.4 กก./ติร.ม., ม่ภาวะย่อยและด้์ด์ซึึ่ม

ไขมันผิู้ด์ปิกติิ (fat malabsorption) จากกลุ่มอาการลำาไสุ้สัุ�น, และได้์รับอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�ไม่ม่
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ไขมันแบบต่ิอเนื�อง (continuous infusion) ทำาให้กระตุ้ินการหลั�ง insulin สุ่งผู้ลยับยั�งการสุลายกรด์ไขมัน

จำาเป็ินท่�เก็บสุะสุมใน adipose tissue มาใช้ั ผู้้้ป่ิวยรายน่�ค์วรได้์รับการติรวจ triene:tetraene ratio รวม

ถึึงค่์ากรด์ไขมันในเลือด์ ได้์แก่ mead acid, กรด์ไขมัน linoleic, arachidonic acid, และ α-linolenic acid 

เพื�อช่ัวยยืนยันการวินิจฉััยภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน 

	 Case	progression: ผู้้้ป่ิวยรายน่�ติรวจพบค่์า triene:tetraene ratio สุ้ง คื์อ 0.054 (ค่์าปิกติิของ

วิธ่์การติรวจคื์อ 0.010-0.038), ค่์า mead acid สุ้ง, และค่์ากรด์ไขมัน linolenic, arachidonic acid, และ

กรด์ไขมัน α-linolenic acid ติำ�า ดั์งนั�นจึงยืนยันการวินิจฉััยภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ินได้์ในผู้้้ป่ิวยรายน่� 

ผู้้้ป่ิวยค์วรได้์รับการรักษาภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ินอย่างไร 

	 Comment:	 ในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน ค์วรได้์รับกรด์ไขมัน linoleic อย่างน้อย 

2-4% ของพลังงานท่�ค์วรได์้รับในแต่ิละวัน ในผู้้้ป่ิวยรายน่�ม่ค์วามต้ิองการพลังงานต่ิอวันคื์อปิระมาณ 

1500 กิโลแค์ลอร่� (30 กิโลแค์ลอร่�/กก./วนั) ดั์งนั�น 4% ของพลงังานด์งักล่าว คื์อปิระมาณ 60 กิโลแค์ลอร่� 

ดั์งนั�นผู้้้ป่ิวยรายน่�ค์วรได้์รับ 20% Intralipid® อย่างน้อย 60 มล./วัน หรือ 20% Clinoleic® อย่างน้อย 

160 มล./วัน หรือ 20% SMOFlipid® อย่างน้อย 150 มล./วัน (ติารางท่� 3) เนื�องจากผู้ลเลือด์ในผู้้้ป่ิวยม่

ภาวะนำ�าด่์คั์�งและม่นำ�าติาลสุ้ง ดั์งนั�นแพทย์ผู้้้ทำาการรักษาจึงให้อาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา ซึึ่�งม่ไขมัน 

50 กรัมจาก 20% SMOFlipid® (250 มล.), โปิรต่ิน 100 กรัม, และนำ�าติาล 180 กรัม เพื�อให้ได้์กรด์ไขมัน

จำาเป็ินเพ่ยงพอและลด์ปิริมาณนำ�าติาลลง หลังจากได้์รับอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาสุ้ติรน่�เป็ินเวลา 

4 สัุปิด์าห์ อาการผืู้�นในผู้้้ป่ิวยหายสุนิทและติรวจติิด์ติามค่์า triene:tetraene ratio กลับเป็ินปิกติิ 

กรณ่ศึกษ์าท่ี่�	3

 ผู้้้ป่ิวยหญิิงอายุ 67 ปีิ ม่ปิระวัติิโรค์ขาด์ protein C และกลุ่มอาการลำาไสุ้สัุ�นชันิด์ end-jejunos-

tomy โด์ยเหลือลำาไสุ้เล็กสุ่วน jejunum ยาว 100 cm เนื�องจากม่ปิระวัติิลำาไสุ้ขาด์เลือด์ (bowel ischemia) 

จนติอ้งได้์รับการติดั์ลำาไสุ ้มาพบแพทยท่์�ค์ลินิกโภชันาการหลงัจากได์รั้บอาหารทางหลอด์เลอืด์ด์ำาท่�บ้าน 

(home parenteral nutrition) เป็ินเวลา 4 เดื์อน ผู้ลการติรวจทางห้องปิฏิิบัติิการพบค่์า AST 53 ย้นิติ/ลิติร, 

ALT 58 ย้นิติ/ลิติร, ALP 221 ย้นิติ/ลิติร, และ direct bilirubin 13 มก./ด์ล. โด์ยระดั์บนำ�าติาลในเลือด์อย่้

ในเกณฑ์์ปิกติิ ผู้้้ป่ิวยม่นำ�าหนักค์งท่�ท่� 50 กก. โด์ยม่ดั์ชัน่มวลกาย 19 กก./ติร.ม. ผู้้้ป่ิวยปิฏิิเสุธ์ปิระวัติิดื์�ม

สุุราและยาอื�นๆ ผู้ลการติรวจ ultrasound ช่ัองท้องปิกติิ ไม่ม่ท่อนำ�าด่์อุด์ตัินและนิ�วในถุึงนำ�าด่์ อาหาร

ทางหลอด์เลือด์ด์ำาของผู้้้ป่ิวยปิระกอบด้์วยโปิรต่ิน 60 กรัม นำ�าติาล 180 กรัม และไขมันทางหลอด์เลือด์

ด์ำาชันิด์ 20% soy oil-based 75 กรัม (พลังงานรวม 1600 กิโลแค์ลอร่�/วัน) ร่วมกับวิติามินและ trace 

element ขนาด์มาติรฐานทางหลอด์เลือด์ด์ำา โด์ยให้ 12 ชัม./วัน ในเวลากลางคื์น ผู้้้ป่ิวยรายน่�ค์วรได้์รับ

การด้์แลรักษาค่์าตัิบท่�ผิู้ด์ปิกติิอย่างไร 
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	 อภิปราย

 ผู้้้ป่ิวยรายน่�ม่ภาวะนำ�าด่์คั์�งหลังจากได้์อาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�บ้านเป็ินเวลา 4 เดื์อน 

เนื�องจากม่กลุ่มอาการลำาไสุ้สัุ�นชันิด์ end-jejunostomy โด์ยไม่พบสุาเหติุอื�นๆของภาวะนำ�าด่์คั์�ง เช่ัน 

ท่อนำ�าด่์อุด์ตัินและยา ดั์งนั�นแพทย์ผู้้้รักษาค์วรสุงสัุยภาวะ IFALD ในผู้้้ป่ิวยรายน่� สุำาหรับการด้์แลรักษา 

ผู้้้ป่ิวยค์วรได์้รับการกำาจัด์หรือลด์ค์วามเสุ่�ยงต่ิางๆของภาวะ IFALD เท่าท่�จะทำาได์้ โด์ยนำ�าติาลท่�ให้

ในผู้้้ป่ิวยรายน่�ยังอย่้ในระดั์บท่�ไม่สุ้งเกิน คื์อ 3.6 กรัม/กก./วัน ร่วมกับม่ระดั์บนำ�าติาลในเลือด์อย่้ในเกณฑ์์

ปิกติิ พลังงานท่�ได้์น่าจะอย่้ในเกณฑ์์ท่�ไม่สุ้งเกิน คื์อ 32 กิโลแค์ลอร่�/กก./วัน และผู้้้ป่ิวยม่นำ�าหนักค์งท่�มา

ติลอด์ และอาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำาได้์รับการให้แบบไม่ต่ิอเนื�อง คื์อ 12 ชัม./วัน ซึึ่�งเหมาะสุมอย่้แล้ว 

อย่างไรก็ติามปิริมาณไขมันทางหลอด์เลือด์ลำาท่�ให้สุ้งกว่า 1 กรัม/กก./วัน และชันิด์ของไขมันทาง

หลอด์เลอืด์ด์ำาเป็ินชันิด์ท่�ม่กรด์ไขมัน ω-6 และ phytosterol สุ้ง ดั์งนั�นผู้้้ป่ิวยจึงค์วรได้์รับการลด์ปิริมาณ

ไขมันเป็ิน 50 กรัม/วัน และเปิล่�ยนไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาเป็ินชันิด์ท่�ม่นำ�ามันปิลาเป็ินองค์์ปิระกอบ 

บัทสรุปั 
 ไขมันเป็ินสิุ�งท่�จำาเป็ินและม่ปิระโยชัน์หลายอย่างต่ิอมนุษย์ ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาม่ปิระโยชัน์

และจำาเป็ินในผู้้้ป่ิวยท่�ม่ข้อบ่งช่ั�ของการให้อาหารทางหลอด์เลือด์ด์ำา ปัิจจุบันได้์ม่การพัฒินาคิ์ด์ค้์นไขมัน

ทางหลอด์เลือด์ด์ำาหลายชันิด์และหลายค์วามเข้มข้น ดั์งนั�นการเลือกใช้ัไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาท่�เหมาะ

สุมกับผู้้้ป่ิวยจึงม่ค์วามจำาเป็ิน การเลือกใช้ัไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาในเวชัปิฏิิบัติิค์วรค์ำานึงถึึงหลายปัิจจัย 

ได้์แก่ การอักเสุบ ค์วามเสุ่�ยงในการเกิด์ค์วามผิู้ด์ปิกติิของค่์าตัิบ ค่์า triglycerides ในเลอืด์ และปิระวัติิการ

แพ้ไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาหรือสุ่วนปิระกอบของไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำา ภาวะขาด์กรด์ไขมันจำาเป็ิน

เป็ินภาวะท่�เจอได้์ไม่บ่อย แต่ิค์วรค์ดิ์ถึึงภาวะน่�ในผู้้้ป่ิวยท่�ได้์รับอาหารทางหลอด์เลอืด์ด์ำาท่�ไม่ม่ไขมันทาง

หลอด์เลือด์ด์ำาเป็ินเวลานาน โด์ยเฉัพาะผู้้้ป่ิวยท่�ม่ค์วามเสุ่�ยงสุ้ง ร่วมกับม่อาการและอาการแสุด์งท่�

เข้าได้์กับภาวะน่� เช่ัน ผืู้�นแห้งแติก เกล็ด์เลือด์ติำ�า และค่์าตัิบท่�ผิู้ด์ปิกติิ ในปัิจจุบันยังต้ิองการข้อม้ลเพื�อ

ช่ัวยในการเลือกใช้ัไขมันทางหลอด์เลือด์ด์ำาในเวชัปิฏิิบัติิเพิ�มเติิม โด์ยเฉัพาะอย่างยิ�งในกลุ่มผู้้้ป่ิวยท่�ม่

ภาวะลำาไสุ้ล้มเหลวเรื�อรัง และผู้้้ป่ิวยภาวะวิกฤติ
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