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                                                          อาจารย์นายแพทย์กิติศักดิ์  แสนประเสริฐ

กองอบุตัเิหตแุละเวชกรรมฉกุเฉนิ

โรงพยำบำลพระมงกฎุเกล้ำ

(Common toxidromes)

 ในการวินิจฉัยผู้ป่วยที่ได้รับพิษนั้น การซักประวัติผู้ป่วยในกลุ่มนี้เป็นสิ่งที่ท�าได้ยาก เนื่องจากผู้ป่วยมักจะ

ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ หรือแม้กระทั่งไม่รู้จักยาหรือสารที่รับประทานไป การตรวจร่างกายจึงเป็นส่วนส�าคัญใน

การให้การวินิจฉัยผู้ป่วยในกลุ่มนี้ โดยยาหรือสารเสพติดมักมีกลไกในการกระตุ้นระบบประสาทผ่านทางสารสื่อ

ประสาท (neurotransmitter) ต่างๆที่จ�าเพาะกับยาหรือสารนั้นๆ การกระตุ้นเหล่านี้จึงเป็นที่มาของการเกิด toxidrome 

ต่างๆเช่น serotonin syndrome, sympathomimetic, opioid toxidrome และการที่ยาหรือสารเสพติดสามารถยับยั้งการ

ท�างานของ neurotransmitter กับตัวรับ (receptor) ยังสามารถท�าให้เกิด toxidrome ได้เช่นเดียวกัน เช่น sympatholytic 

หรือ neuroleptic malignant syndrome  โดย toxidrome จากยาหรือสารเสพติดที่พบได้บ่อย มีได้ดังต่อไปนี้

Serotonin Syndrome

 Serotonin syndrome มีสาเหตุมาจากยาที่มีผลต่อ serotonin ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทตัวหนึ่ง เช่น tramadol, 

Selective serotonin re-uptake inhibitor (SSRI), MDMA (3,4-methylenedioxy-methamphetamine; ecstasy) หรือยา

ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเช่น dextromethrophan เป็นต้น โดยอาการของผู้ป่วยเกิดจากมีการกระตุ้น 

ของ serotonin receptors ที่มากขึ้นทั้ง central และ peripheral receptors โดยเฉพาะที่ 5HT-2A receptor1

 โดยที่ serotonin syndrome สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาไม่นาน เพียงไม่กี่นาทีถึงเป็นชั่วโมงภายหลัง

จากการใช้ยา โดยส่วนใหญ่แล้วอาการมักเกิดขึ้นภายใน 6 ชั่วโมงหลังการใช้ยาหรือสารเสพติดดังกล่าว แต่

เนื่องจากอาการแสดงของภาวะนี้ไม่มีความจ�าเพาะใดๆ ดังที่แสดงให้เห็นในตารางที่ 1  การวินิจฉัยภาวะ serotonin 

syndrome จึงต้องอาศัยการแยกโรคจากภาวะอย่างอื่นก่อนและที่ส�าคัญที่สุดคือผู้ป่วยต้องมีประวัติการใช้ยาใน

กลุ่ม serotonergic drugs ร่วมด้วย ในการตรวจร่างกายมักจะพบว่าผู้ป่วยจะมีความดันโลหิตขึ้นสูง มีไข้ หัวใจเต้น

เร็วมากขึ้น ในบางรายอาจจะมีอาการท้องเสีย และมีอาการแสดงของระบบประสาทและกล้ามเนื้อให้พบได้เช่น 

myoclonus, tremor, hyperreflexia เป็นต้น

 กลุ่มอาการพิษที่พบบ่อย 
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ตารางที่ 1  แสดงกลุ่มอาการของ serotonin syndrome2

โดย criteria ในการวินิจฉัยมีอยู่ 2 criteria ที่ส�าคัญคือ

 1. Hunter criteria

Symptom Cluster       Symptomatology
 

 Altered Mental Status                            Agitation
 Anxiety
 Disorientation
 Restlessness
 Excitement
 Neuromuscular Abnormalities            Tremors
 Clonus
 Hyperreflexia
      Muscle rigidity
 Bilateral Babinski signs
 Akisthesia
 Autonomic Hyperactivity       Hypertension
         Tachycardia
 Tachypnea
 Hyperthermia
 Mydriasis
 Diaphoresis
 Dry mucous membranes
 Flushed skin

Hunter Serotonin Toxicity Criteria: Decision Rules

In the presence of a serotonergic agent:

1. IF (spontaneous clonus = yes) THEN serotonin toxicity = Yes 

2. ELSE IF (inducible clonus = YES) AND [(agitation=yes) OR (diaphoresis = yes)] THEN serotonin   

 toxicity = YES

3. ELSE IF (ocular clonus = yes) AND [(agitation = yes) OR (diaphoresis = yes)] THEN serotonin 

   toxicity = yes

4. ELSE IF (tremor = yes) AND (hyperreflexia = yes) THEN serotonin toxicity = yes

5. ELSE IF (hypertonic = yes) AND (temperature> 38oC) AND [(ocular clonus = yes) OR (inducible

   clonus = yes)] then serotonin toxicity = YES

6. ELSE serotonin toxicity = No
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 2. Sternbach’s criteria3

1.Recent addition or increase in a known serotonergic agent

2.Absence of other possible etiologies (infection, substance abuse, withdrawal, etc.)

3.No recent addition or increase of a neuroleptic agent

4.At least three of the following symptoms:

 Mental status changes (confusion, hypomania)

 Agitation

 Myoclonus

 Hyperreflexia

 Diaphoresis

 Shivering

 Tremor

 Diarrhoea

 Incoordination

 Fever

 โดยพบว่า Hunter criteria มคีวามไว (sensitivity) และความจ�าเพาะ (specificity) เมื่อเทยีบกบั Sternbach’s 

criteria ได้ดงัต่อไปนี้  ความไว (84 เปอร์เซนต์ กบั 75 เปอร์เซนต์), ความจ�าเพาะ (97 เปอร์เซนต์ กบั 96 เปอร์เซนต์)4 

และพบว่าภาวะ serotonin syndrome สามารถเกดิขึ้นได้ภายใน 6-24 ชั่วโมงหลงัจากมกีารเปลี่ยนขนาดของยา5

การรักษาภาวะ serotonin syndrome

 หลกัของการรกัษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้คอื  การหยดุยาที่มผีลต่อ serotonin โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยมกัมอีาการ

ดขีึ้นได้อย่างรวดเรว็ นอกจากนั้นแล้วการให้ยา cyproheptadine ซึ่งมฤีทธิ์เป็น nonspecific serotonin antagonism    

ยงัสามารถท�าให้อาการของผู้ป่วยดขีึ้นได้ โดยขนาดของยามดีงัต่อไปนี้

ผู้ใหญ่ เริ่มที่ 4-8 มลิลกิรมั และสามารถให้เพิ่มได้ทกุ 1-4 ชั่วโมงจนกระทั่งผู้ป่วยอาการดขีึ้น โดยขนาดยา

ที่มากที่สดุไม่ควรเกนิ 32 มลิลกิรมั/วนั 

ผู้ป่วยเดก็ ขนาดยาที่ใช้คอื 0.25 มลิลกิรมั/น�้าหนกัตวั 1 กโิลกรมั/วนั โดยแบ่งให้ทกุ 6 ชั่วโมงและไม่ควร

เกนิ 12 มลิลกิรมั/วนั
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extrApyrAmidAl SyndromeS (EPS)

 EPS เป็นอาการข้างเคยีงจากการใช้ยาที่มตี่อ dopamine receptor เช่นกลุ่มของยาจติเวช ยาแก้อาเจยีน 

เป็นต้น โดยอาการแสดงของผู้ป่วยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดงัต่อไปนี้

Acute dystonia

 ผู้ป่วยจะมอีาการของการหดเกรง็กล้ามเนื้อโดยส่วนใหญ่จะเกดิขึ้นที่บรเิวณใบหน้า ศรีษะล�าคอ แขน หรอื

กล่องเสยีง5 โดยอาการของ acute dystonia เกดิขึ้นได้เรว็ โดยพบว่าเกดิได้ตั้งแต่ 2-5 วนั หลงัจากได้รบัยา

การรักษาภาวะ acute dystonia

 ยาที่สามารถใช้ในการรกัษาภาวะนี้ได้มดีงัต่อไปนี้

 Benztropine   - ผู้ใหญ่ 2 มลิลกิรมั IV/IM 

    - เดก็ 0.05 มลิลกิรมั/น�้าหนกัตวั 1 กโิลกรมั จนถงึ 2 มลิลกิรมั

 Diphenhydramine - ผู้ใหญ่ 50 มลิลกิรมั IV/IM

    - เดก็ 1 มลิลกิรมั/น�้าหนกัตวั 1 กโิลกรมั จนถงึ 50 มลิลกิรมั

 Diazepam  - 0.1 มลิลกิรมั/น�้าหนกัตวั 1 กโิลกรมั IV

Akathisia

 ผู้ป่วยจะมอีาการเหมอืนอยู่นิ่งไม่ได้ มกีารขยบัตลอดเวลา ซึ่งการเกดิอาการจะใช้เวลานานกว่า           

acute dystonia โดยใช้เวลานานเป็นชั่วโมงหรอืหลายวนั ส�าหรบัการรกัษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้พบว่า การให้ยาในกลุ่ม

ของ benzodiazepines สามารถช่วยลดอาการของผู้ป่วยลงได้

Parkinsonism

 ผู้ป่วย parkinsonism จะมอีาการคล้ายกบัอาการของผู้ป่วยที่เป็นโรค Parkinson’s disease เช่น akinesia, 

rigidity และ postural instability โดยที่อาการจะเป็นหลงัจากได้ยาเป็นระยะเวลานานระดบัหนึ่ง โดยส่วนมากมกัมี

การใช้ยามานานเป็นสปัดาห์ก่อนจะเกดิอาการ และเมื่อหลงัจากหยดุยาแล้วมผีู้ป่วยเพยีงบางรายเท่านั้นที่อาการ

ดขีึ้นได้

Tardive dyskinesias

 ผู้ป่วยจะมอีาการของ orobuccal masticatory movement disorder เป็นหลกั โดยผู้ป่วยในกลุ่มนี้มกัได้ยา

มาเป็นระยะเวลานาน โดยอาจจะได้รบัยามานานเป็นเดอืนถงึเป็นปี โดยพบว่ามกัสมัพนัธ์กบัยาในกลุ่มของ typical 

antipsychotics และเมื่อหลงัจากหยดุยาที่เป็นสาเหตแุล้ว อาการของผู้ป่วยอาจจะยงัคงอยู่หรอืดขีึ้นเพยีงเลก็น้อย

เท่านั้น
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Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS)

 กลุ่มอาการ NMS นั้น มคีวามคล้ายคลงึกนักบั serotonin syndrome แต่แตกต่างกนัตรงที่ NMS จะเกดิ

จากมคีวามผดิปกตขิองระดบั dopamine ในสมองส่วนกลาง (central nervous system; CNS) โดยอาการจะเกดิขึ้น

ช้ากว่า serotonin syndrome โดยส่วนใหญ่มกัพบภายใน 2 สปัดาห์แรกหลงัจากเริ่มยา โดยอาการหลกัจะประกอบ

ด้วย altered mental status, muscle rigidity และ autonomic dysfunction โดยที่อาการเด่นคอื muscle rigidity หรอื

ที่เรยีกว่า lead pipe rigidity

ตารางที่ 2 แสดงอาการของ neuroleptic malignant syndrome6

            

การรักษาภาวะ Neuroleptic Malignant Syndrome

 การรกัษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้ การหยดุยาที่เป็นสาเหตยุงัคงเป็นหลกัในการรกัษา และนอกจากนั้นแล้วการ

ให้ยา เช่น dantrolene สมารถช่วยลดอาการเกรง็ของกล้ามเนื้อของผู้ป่วยได้อกีด้วย โดยขนาดของยาที่ให้คอื 1 

มลิลกิรมั/น�้าหนกัตวั 1 กโิลกรมั IV และสามารถให้ซ�้าได้ทกุ 5-10 นาท ีโดยที่ขนาดของยารวมทั้งหมดไม่ควรเกนิ 

10 มลิลกิรมั/น�้าหนกัตวั 1 กโิลกรมั  และนอกจาก dantrolene แล้วยงัสามารถใช้ยา bromocriptine ในการรกัษาได้ 

เนื่องจากยามฤีทธิ์เป็น dopamine agonist โดยขนาดยาที่ให้คอื 2.5-10 มลิลกิรมั รบัประทาน 3-4 ครั้งต่อวนั

Sedative-hypnotic toxidrome

 ยากลุ่มนี้ส่วนใหญ่มกัจะออกฤทธิ์ที่ gamma aminobutyric acid (GABA) receptors เป็นหลกั โดยผู้ป่วย

มกัจะมอีาการง่วง ซมึ โดยยาในกลุ่มนี้ได้แก่ chloral hydrate, gamma-hydroxybutyrate (GHB), benzodiazepines, 

Z-drugs   ( zolpidem, zopiclone ) เป็นต้น และยาบางตวัเช่น GHB พบว่าสามารถท�าให้ผูป่้วยมคีวามดนัโลหติต�่า และ

หวัใจเต้นช้าเกดิขึ้นได้ 7 และที่ส�าคญัส�าหรบัยาในกลุ่มนี้จะมอีาการของ amnesia เกดิขึ้นได้ การรกัษาจะเป็นการ

รกัษาแบบประคบัประครองแล้วดูแลการหายใจของผู้ป่วยเป็นหลกั

          

Feature Potential Manifestations

Altered mental status Delirium, lethargy, confusion, stupor, 

catatonia, coma
Motor symptoms Lead pipe rigidity, cogwheeling, dysarthria

parkinsonian syndrome, akinesia, tremor

dystonic posture
Hyperthermia Body temperature > 38 oC

Autonomic instability Tachycardia, diaphoresis, sialorrhea,

hypertension or hypotension, cardiac 

dysrhythmias
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SympAthomimetic toxidrome

 Sympathomimetic toxidrome เป็นกลุ่มอาการที่เกดิจากการใช้ยาหรอืสารเสพตดิที่มผีลกบัการกระตุ้น          

ระบบประสาท sympathetic โดยเกดิการกระตุ้นได้ทั้ง beta และ alpha receptors ท�าให้ผู้ป่วยมอีาการแสดงของ

ระบบประสาท sympathetic ที่ท�างานมากผดิปกต ิ เช่น hypertension, tachycardia, hyperthermia มเีหงื่อออก

มาก ท้องเสยี รูม่านตาขยายใหญ่ขึ้นและในบางรายอาจพบว่ามอีาการชกัหรอืมภีาวะ rhabdomyolysis เกดิร่วม

ด้วยได้ โดยยาหรอืสารเสพตดิที่ท�าให้เกดิกลุ่มอาการนี้ที่พบได้บ่อยคอืกลุ่มของยาบ้าและอนพุนัธ์ของยาบ้า เช่น 

methamphetamine, MDMA หรอื methcathinone8 เป็นต้น การรกัษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้ มุ่งเน้นในการลดการกระตุ้น 

sympathetic เป็นหลกัโดยใช้ยาในกลุ่มของ benzodiazepine เพื่อช่วยลดการกระตุ้นของระบบประสาท sympathetic 

และในผู้ป่วยที่ความดนัโลหติยงัคงสูงอยู่หลงัจากให้ยาแล้ว ยาในกลุ่มของ beta blocker ควรหลกีเลี่ยงในผู้ป่วย

กลุ่มนี้ เนื่องจากสามารถท�าให้ความดนัโลหติของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นได้
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