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Methylene blue injection (50 mg/ 5 ml vial) 

 

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา:  

Methylene blue เปน thiazide dye สามารถเปลีย่น 

methemoglobin ใหกลายเปน hemoglobin ไดโดยอาศัย 

methemoglobin reductase enzyme 
 

ขอบงใช: 

รักษาภาวะ methemoglobinemia ในกรณทีี่มีอาการของภาวะขาดออกซิเจน (hypoxemia) โดยมี

อาการอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้คือ fatigue, tachycardia, dyspnea, headache และ CNS depression หรือมี

ระดับ methemoglobin เกิน 25-30 %  
 

ขนาดยา/ การบริหารยา:  เดก็และผูใหญ  

ขนาดยาที่แนะนําคือ 1-2 mg/kg หรือ 25-50 mg/m2 IV push นานอยางนอย 5 นาที โดยไมตอง

เจือจาง ซึ่งจะเริ่มเห็นผลภายใน 20 นาที แตหากอาการไมดีขึ้นภายใน 1 ชั่วโมง อาจใหยาซ้ําได และควรหา

สาเหตุอื่น    รวมดวย  

หรือพิจารณาใหแบบ Continuous iv infusion ในอัตราเร็วเทากบั 0.1-0.15 mg/kg/hr ภายหลังไดรับ

ยา 

แบบ IV push โดยผสมในสารละลายทีเ่ขากันได เชน 0.9% NSS จํานวน 500 ml ความเขมขนสุดทายหลงัผสม

ไมเกิน 0.5 mg /ml  

*** ขนาดยารวมสูงสดุที่ใหไมเกิน 7 mg/kg *** 

 

ตัวอยางเชน: ผูปวยหนัก 50 kg   
 

ดังนั้น ขนาดยาที่ผูปวยควรไดรับ เทากับ 50 x 1 = 50 mg/dose  หรือ 5 ml หรือ 1 vial iv push ชาๆ 

นานกวา 5 นาท ีหากอาการไมดีขึ้นภายใน 1 ชั่วโมง อาจใหยาซ้ําได 

หรือตามดวย continuous iv infusion เชน ในขนาด 0.1 mg x 50 kg x 23 ชั่วโมง เทากับ 115 mg  

หรือ 11.5 ml เจือจางใน 0.9% NSS  จํานวน 500 ml (0.22 mg/ml) iv drip ใน 23 ชั่วโมง หรือ 22 ml/min               

(512 ml/ 23 hr) 
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อาการไมพึงประสงคจากการใชยา: 

1. ผิวหนังและปสสาวะจะมีสีคล้ํา ฟา หรือเขียว 

2. คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง เหงื่อแตก เวียนศีรษะ 
 

สิ่งที่ตองติดตาม: 

1. CBC, Reticulocyte Counts (ถาพบวามีภาวะซดี) และ Plasma glucose เปนระยะๆ 

2. ความเขมขนของ methylene blue ในเลือดที่ 1 ชั่วโมงหลงัจากใหยา (ถาทําได) 

3. เมื่อให methylene blue ไปแลว 2 dose หรือมากวา แลวผูปวยไมมีอาการดีขึ้น ใหพจิารณาดงันี ้

3.1 วินิจฉัยผิด 

3.2 ผูปวยมีภาวะ abnormal hemoglobin จริง แตไมใช methemoglobinemia  

3.3 ผูปวยมีภาวะซีดมาก 

3.4 ผูปวยมีภาวะพรองเอ็นไซม G6PD 

3.5 ผูปวยมีภาวะ hemolysis รวมดวย 

3.6 ผูปวยไดรับ methylene blue ในขนาดทีม่ากเกินไป (> 7 mg/kg)  

หากพิจารณาแลวไมพบวามีปจจัยดังกลาว รวมกับผูปวยมีอาการรุนแรง ใหพจิารณารักษาดวย 

การทํา Exchange transfusion แทน 
 

การดูแลรักษาโดยทั่วไป: 

1. ให oxygen แกผูปวย โดยให high flow oxygen 

2. หยุดการไดรับสารทีเ่ปนสาเหต ุ

3. Decontamination ไดแก การชําระลางผิวหนัง หรือการลางทอง (gastric lavage) หรือการใชผง

ถานกัมมนัต (activated charcoal) หรือการทํา whole bowel irrigation ซึ่งจะพิจารณาตามความ

จําเปนในผูปวย และสารทีเ่ปนสาเหตุแตละราย 
 

ขอหามใช: 

1. มีภาวะพรองเอ็นไซม G6PD เนื่องจากการใช methylene blue จะไมไดผล และยังทําใหภาวะ 

methemoglobinemia รุนแรงมากกวาเดิม หรืออาจทําใหเม็ดเลือดแดงแตกได 

2. มีภาวะไตวายอยางรุนแรง  

3. แพ methylene blue  

4. ผูปวย hereditary methemoglobin reductase deficiency  

 
ขอควรระวัง/คําแนะนํา: 
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1. ไมควรใหยาทาง subcutaneous หรือ intrathecal 

2. ควรใชยาอยางระมดัระวังในผูปวยที่มีภาวะพรองเอน็ไซม G6PD และเด็กแรกเกิดถึง 4 เดือน 

3. ระวังไมใหมียารั่วออกนอกเสนเลือด เพราะจะทําใหเกิดการตายของเนื้อเยื่อได 

4. ในขณะบริหาร methylene blue ผูปวยควรไดรับ glucose ใหเพยีงพอ 

 

Pregnancy category: C 
 

Lactation: no data 
 

การเกบ็รักษายา:  

เก็บรักษายาที่อุณหภูมิต่ํากวา 25 องศาเซลเซียส เก็บยาใหพนแสง 
 

ผูผลิต: 

 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  
 

 

เอกสารอางอิง: 

1. เอกสารกํากับยา Methylene blue. 

2. ปณิธาน กวางวโรภาส, วินัย วนานุกูล บรรณาธิการ. Methemoglobinemia. เอกสารประกอบการ

บรรยาย เรื่อง แนวทางการดูแลผูปวยที่ไดรับสารพิษและการใชยาตานพิษ;วันที่ 27 กันยายน 2553;

ณ หองประชุมเมจิก 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร; 2553.  

 

 

 

 

 

 


