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( เปดบริการ 24 ชั่วโมง)
1. ใหบริการทางการแพทย เกี่ ยวกับขอมู ลทาง

ดานพิษวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก  วิธีวินิจฉัย รักษา
ผูปวยที่มีภาวะเปนพิษจากยาและสารเคมี แกแพทย
บุคลากรทางการแพทยและประชาชนทั่ วไป ทั้ งทาง
โทรศัพท  โทรสาร  จดหมาย และ Internet

2. ใหบริการคนขอมูลเกี่ยวกับยา สารเคมีที่ใชใน
โรงงานอุตสาหกรรม  สิ่งแวดลอม และในบานเรือน  จาก
ฐานขอมูลท่ีมอียู     สําหรับรายละเอียดของฐานขอมูลที่มี
ติดตอไดกับเจาหนาท่ีของศูนยฯ

3. ให บริ การตรวจ วิ เ คราะ ห ทางห อง ปฏิ บั ติ การ
ตรวจหาสารพิษ โลหะหนัก รวมทั้ งการวัดระดับยา
ในเลอืด

4. ใหการรักษาและรับโอนยายผูปวยภาวะเปนพิษ
ที่มีอาการหนัก  หรือมีปญหาซับซอน หรือตองไดรับ
ยาตานพิษ

5. จัดทําจุลสารพิษวิทยา (Poison and Drug
Information Bulletin) เพื่ อเผยแพรขอมูลทางดาน
พิษวิทยาและเภสัชวิทยาทุก 3 เดือน  ทานท่ีสนใจสมัคร
สมาชิก ติดตอไดที่ศูนยฯ

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารยนายแพทยวินัย  วนานุกูล

กองบรรณาธิการ
ผูชวยศาสตราจารยนายแพทยสุชัย  สุเทพารักษ

ผูชวยศาสตราจารยแพทยหญิงสาทริยา ตระกูลศรีชัย
อาจารยนายแพทยสหภูมิ  ศรีสุมะ

จารุวรรณ  ศรีอาภา
อัจฉรา  ทองภู

สุนันท  วงศวิศวะกร
ภาณี ฤทธิเลิศ

ริตราภรณ  จันเขียว
อัญรินทร  วีรวัฒนธีระ
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ชือ่....................................................................................................
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โทรศพัท..............................................................................................

ตาํแหนง/หนาทีร่บัผดิชอบ........................................................

ตัง้แตฉบบัที.่.......................................ปที.่....................................

เปนเวลา:

 1 ป   100 บาท
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จายโดย โอนเขาบัญชีออมทรัพย

ชื่อบัญชี  เพื่อจุลสารพิษวิทยา

เลขที่บัญชี 026-445887-5

ธนาคารไทยพาณิชย สาขารามาธิบดี
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(กรุณาสงสาํเนาการโอนแนบมาดวย)
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Psychoactive “bath salts” (PABS)

“Bath salts” เปนสารชนิดใหม ซึ่งแตเดิมขายอยางถูกกฎหมาย
ในสหรฐัอเมรกิา  พบวาเพิม่ปญหาภาวะเปนพิษตอวยัรุนเปนจํานวนมาก
เนื่ องจากไดรับความนิยมดานการใช เปน recreational drug
แทนการใชยาที่ผิดกฎหมาย บางคร้ังถูกเรียกวา “legal cocaine”
ชือ่ทีข่ายตามทองถนน เชน  Aura, Blue Silk,  Bonzai Grow,  Charge
Plus, Euphoria, Hurricane Charlie, Ivory Wave, Lovey Dovey,
Ocean, Pixie Dust, Red Dove, Scarface, Vanilla Sky, White
Dove, White Girl, White Lightning, Blis, Super Coke,
Tranquility, Zoom และ Magic

ถงึแมจะมีการใชชือ่ในการคาวา “ Bath salts ” แตสารนีไ้มไดใช
เพือ่เปนผลติภณัฑในการอาบนํ้า ถูกนํามาใชเปนยากระตุนความตืน่ตวั
และเพิ่มอารมณทางเพศ ถึงแมวาจะมีความพยายามสรางมาตรการ
ในการหามขาย แตสามารถซือ้ขายไดงายทาง Internet  หรอืรานสะดวกซือ้
และมีราคาถูก

Bath  salts เปน  synthetic  designer  drugs ม ีparent drug
คอื cathinone ทีส่กดัจากพืชทีช่ือ่วา “Khat:Catha edulis” สารเคมี
ที่กอใหเกิดอาการคือ mephedrone และ 3,4-Methylenedioxy-
pyrovalerone (MDPV) ออกฤทธิเ์ปน norepinephrine dopamine
reuptake inhibitor (NDRI) จะไปกระตุน central nervous system

จากการทดลองในหนทูดลองพบวา MDPV เพิม่ระดบั  dopamine
levels ใน  extracellular  หลงัใหยาไป  60  นาท ี เนือ่งจากมกีารศกึษานอย

มีการคาดการณคุณสมบัติของ MDPV โดยอางอิงจากขอมูลของ

structure  activity  relationship (SAR) คาดวาจะมลีกัษณะเหมอืนกบั

3,4-methylenedioxy-N-methylamphetamine (MDMA) และ

phenethylamines ตวัอืน่ๆ ถกู metabolized ทีต่บัผาน CYP450 2D6,

2C19, 1A2 และถกูขบัออกทางไต
Bath salts มกัจะขายในรปูแบบของผงแปงขาว หรอืผลกึ มกัจะขาย

ในขนาด 50 mg และ 300 mg  วธิเีสพอาจใชไดทัง้การสดูดม, สบูควนั,
ฉดีเขาหลอดเลอืด หรอืสวนทางทวารหน ัก

รปูที ่2 ภาพตนและใบของพชื Khat : Catha edulis ภาพประกอบจากอนิเตอรเนทรปูที ่1 ภาพตวัอยาง Bath salt ทีม่จีาํหนาย ภาพประกอบจากอนิเตอรเนท

รปูที ่3 รปูโครงสรางสารทีม่กันาํมาขาย หรอืเสพในลกัษณะ “Bath Salts”

ทีม่า: http://chemical-discounter.com/research-chemicals.html

MephedroneMDPV Mephedrone

Methylone

MephedroneMDPV Mephedrone

Methylone

พญ.ชนากานต  สุวัฒนศิลป*

*แพทยประจําบานปที ่2 เวชศาสตรฉุกเฉนิ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
อาจารยนายแพทยสหภูมิ  ศรีสุมะ

โดยปกตจิะเริม่ออกฤทธิเ์มือ่ใชในขนาด 3 และ 5 mg และคาเฉลีย่ที่

5-20 mg  ทาํใหมโีอกาสเกดิภาวะยาเกนิขนาดคอนขางสงู เนือ่งจากบรรจภุณัฑ

อาจมขีนาดถงึ 500 mg ได  และมีคําแนะนําใหผูเสพใชยาขนาดมากกวา

50 mg  การเสพโดยการกนิดดูซมึไดไว และถงึระดบัสงูสดุที ่ 1.5 ชัว่โมง
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สารน้ีออกฤทธิอ์ยูนาน 3-4 ชัว่โมง กอนทีผู่เสพจะมีอาการ harsh crash

(the body shuts down, unable to cope with the drug effects

overwhelming it; this results in a long period of sleep for the

person) อาการทัง้หมดจะมีประมาณ 6-8 ชัว่โมง

ผูใช bath salt สามารถมีอาการคลายกบัผูใชสารกลุม lysergic

acid diethylamide (LSD), phencyclidine (PCP หรอื “Angel

dust”), methylenedioxymethamphetamine (“Ecstasy”(ยาอี)),

cocaine  และ methamphetamine ทัง้นีข้ึน้อยูกบัสวนประกอบหลกั

ของ bath salt แตละชนดิ

Physical and Behavioral Effects of Psychoactive “Bath Salts.”

ผูปวยจะมีอาการของ sympathomimetic toxidrome จะมี

extreme sympathetic stimulation ซึง่ทําใหเกิด altered mental

status มอีาการ severe panic attacks, agitation, paranoia,

hallucination, และ violent  behavior (e.g. self-mutilation, suicide

attempt และ homicidal activity) อยางไรกต็าม bath salt อาจมี

สวนผสมของ psychoactive substances ตวัอื่นๆ ซึ่งทําใหเกิด

อาการแสดงของผูปวยที่ตางไปได sympathetic effects ไดแก

tachycardia,  palpitation,  chest pain,  headache, hypertension,

hyperthermia และ seizure นอกจากนีย้ังม ี case report ผูปวย

ทีม่ภีาวะ myocarditis และ methemoglobinemia หลงัสูดดม large

dosages of bath salts > 1 g

การใชเปนระยะยาวทําใหเกิด tolerance, withdrawal and

intense craving

Physical Effects Behavioral and

Mental-Status Effects

Tachycardia Panic attacks

Hypertension Anxiety

Vasoconstriction Agitation

Arrhythmias Paranoia

Hyperthermia Hallucinations

Sweating Psychosis

Mydriasis Aggressive behavior

Muscle tremor and spasms Violent  behavior

Seizures Self-destructive behavior

Stroke Self-mutilation

Cerebral edema Suicidal ideation

Respiratory distress Insomnia

Cardiovascular collapse Anorexia

Myocardial infarction Depression

Death

ตารางที่ 1 สรุป Physical and Behavioral Effects of Psychoactive

“Bath Salts.”

รปูที ่ 4 ชือ่สารทีส่ามารถพบเปนสวนประกอบใน bath sath ทีม่า: “Bath

Salts ” Symposium at the 2012 CPDD Annual Meeting

            อยางไรกต็ามขอมลูเรือ่งผลของสารนีแ้ละการตรวจทางหองปฎบิตักิาร

มีนอย เนื่องจากยังพบการรายงานผูปวยนอย และมีเพียงขอมูลจาก

เวบ็เพจของผูใชยา  การตรวจ routine  drug  screens ไมสามารถ

ตรวจหา bath salt  ได ระดบั MDPV อาจตรวจไดจาก plasma, urine

โดยใชวิธี gas chromatography  -  mass  spectrometry  หรือ  liquid

chromatography - mass spectrometry โดยระดบัความเขมขนของ

เลอืด หรอืพลาสมา  MDPV 10–50 mcg/L พบไดในผูเสพยา แตในผูที่

เกิดภาวะเปนพิษจะมีระดับ >50 mcg/L และในผูปวยที่ acute

overdosage >300 mcg/L

ผูปวยอาจจําเปนตองไดรบัการดูแลใน ICU และ ตองใช physical

restraints และ high doses of sedatives เพือ่ปองกันการทําราย

ตนเองและผูอืน่ การรักษาหลักคือ supportive treatment โดยให

intravenous  benzodiazepines  (เพือ่ทําใหผูปวยสงบและควบคุม

อาการชกั) ให intravenous fluids และตองระวงัภาวะ  rhabdomyolysis

( เอกสารประกอบการเรียบเรยีงอยูหนาที ่10 )

ที่มา: “Bath Salt” Intoxication. N Engl J Med 2011;365:967-8.
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Amphetamines

Amphetamines เปนอนุพันธของ  phenylisopropylamine

หรอือกีชือ่คือ  methylphenylethylamine ซึง่มโีครงสรางคลาย
ephedrine

พ.ญ.ดํารสัศิร ิ ไพอปุร*ี, พ.ญ.วรางคณา  โฉมจังหรีด*
*แพทยประจําบานปที ่2 เวชศาสตรฉุกเฉนิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

อาจารยนายแพทยสหภูมิ  ศรีสุมะ

รปูที ่ 1  สตูรโครงสรางของสารในกลุม phenylethylamine ภาพประกอบจาก

อนิเตอรเนท

ประวตัิและระบาดวทิยา
ถกูสงัเคราะหขึน้ครัง้แรกในป ค.ศ. 1887 โดย L. Edeleano นกัเคมี

ชาวเยอรมนั แตไมไดถกูคนพบอกีจนกระทัง่ป ค.ศ.1920 พบวามีการนํา

ephedrine มาใชสําหรับรักษาโรคหอบหดื

ค.ศ.1932 ทีฝ่รัง่เศส พบใน Benzedrine inhaler สําหรับลด
อาการคัดจมูก

ค.ศ.1936 เริม่มรีายงานการใช amphetamine เปนสารเสพตดิ
ค.ศ.1959 Benzedrine inhaler ถกูหามจาํหนายโดย FDA ใน

สงครามโลกครัง้ทีส่องมกีารใช amphetamine และ methamphetamine
เปนสารกระตุนในกลุมนักโทษและทหาร

ค.ศ.1960 พบวาอนุพันธุของ amphetamine หลายชนดิเปน
hallucinogens โดยเฉพาะ MDA (methylenedioxyamphetamine)
และ PMA (para-methoxyamphetamine) และพบวาใชเปนสารเสพตดิ
มากขึน้ The Controlled Substance Act of 1970s จงึจดัให amphetamines
อยูในสารเสพติดประเภทที่สองเพื่อปองกันไมใหนําไปใช อย างอื่ น
นอกเหนือจากทางการแพทย

รปูที ่2 อนพุนัธตางๆของ amphetamines ภาพประกอบจากอนิเตอรเนท

5
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ค.ศ.1980 พบวาอนพุนัธุของ amphetamine ทีรู่จกัอยางแพรหลาย
คอื MDMA and MDEA (3,4- methylenedioxyamphetamine)
ซึง่มฤีทธิ์ hallucination มากขึน้

ค.ศ.1986s อนพุันธุของ  amphetamine หรอื “designer drugs”
จัดเปนสารผิดกฎหมาย
เภสชัวทิยา

Amphetamine มีผลเพิม่การหลัง่ catecholamine โดยเฉพาะ
dopamine และ norepinephrine  จาก presynaptic  terminals โดย
D-isomer ออกฤทธิไ์ดรุนแรงกวา L-isomer
Low-dose amphetamine

1. กระตุนการหล่ัง dopamine จาก nerve terminal
2. จบักบั dopamine reuptake transporter ทําใหเปลีย่นการ

ทํางานจากการเก็บ dopamine กลบัเขาเซลล เปนการหล่ัง dopamine
3. เพิม่การหลัง่ และลดการเกบ็กลับของ norepinephrine

High-dose amphetamine ออกฤทธิเ์พิม่เติมจาก low-dose ดงันี้
1. จบักบั monoamine oxidase ใน dopaminergic  neurons

และลดการทําลายของ dopamine
2. กระตุนการหล่ัง serotonin (5-HT) ไดแตมอีนพุันธุบางตวั

สามารถกระตุนการหลัง่ 5-HT ไดอยางมาก โดยเฉพาะ MDMA และ DOB
อาการหลกัเกดิจากการกระตุน peripheral   และ   adrenergic

receptor ทาํใหมอีาการของ sympathomimetic toxidrome สําหรบัใน
CNS ระดับ norepinephrine ทีเ่พิม่ขึน้ มีผลลดความอยากอาหาร
(anorexic effect) สวน serotonin และ dopamine มผีลตอ mesolimbic
system ทาํใหมกีารรบัรูผดิปกต ิและเกดิ psychotic  behavior ไดอกีดวย
เภสัชจลนศาสตร

Amphetamine ถกูเปลีย่นแปลงผาน CYP 450 รวมทัง้ CYP1A2
CYP2D6, CYP3A4 ละลายในไขมนัไดด ีจงึผาน  blood brain barrier ได

รปูที ่ 3 การออกฤทธิข์องสาร amphetamine low dose ภาพประกอบ

จาก CNS forum.com

รปูที ่4 การออกฤทธิข์องสาร  amphetamine  high  dose ภาพประกอบจาก

CNS forum.com

ม ีlarge volume distribution ขบัออกไดทัง้ทางตบัและไต มคีาครึง่ชวีติ
คอนขางยาวดงันี ้ amphetamine  8-30  ชัว่โมง, methamphetamine 12-
34 ชัว่โมง, MDMA 5-10 ชัว่โมง
อาการและอาการแสดง

อาการสวนใหญเกิดจากการกระตุนของระบบประสาท central
และ peripheral adrenergic receptor ซึ่ งทําใหมีอาการแบบ
sympathomimetic toxidrome เชนเดียวกับผูที่มีภาวะเปนพิษ
จากโคเคน  ตางกนัทีใ่นผูปวย amphetamine toxicity จะมอีาการ
นานกวา  พบอาการ psychosis ไดบอยกวา  แตเกดิ seizure, dysrhythmia
และ myocardial  ischemia ไดนอยกวา

สาเหตุการเสยีชีวติของผูปวยสวนใหญเกดิจาก hyperthermia,
dysrhythmia, intracelebral hemorrhage

ผูปวยสวนใหญทีม่าทีห่องฉุกเฉิน มกัมีอาการทางระบบประสาท
เชน anxious, aggressive, agitation รุนแรงเปนตน แบงเปนอาการ
ระยะเฉยีบพลนั (acute)  และอาการเรือ้รงั (chronic)
Acute effects
Central nervous system

-Agitation
-Paranoid psychosis มกัสมัพนัธกบัการทีผู่ปวยฆาตวัตาย และ

การฆาตกรรมผูอืน่
-Visual and tactile hallucination พบไดบอยใน amphetamine

toxicity
-Seizures  เปนผลโดยตรง จาก amphetamine  toxicity
-Intracerebral  hemorrhage เปนผลแทรกซอนจาก hypertension
-อาการอืน่ๆเชน headache, euphoria, anorexia, hyperthermia,

hyperreflexia, bruxism (teeth grending), choreoathetoid  movement

6
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2.  การตรวจยนืยนั (Confirmatory  test) เปนการตรวจเพือ่ยนืยนั
ในตัวอยางปสสาวะที่ใหผลบวกในขั้นตอนการตรวจพิสูจนเบื้องตน
โดยเป นการตรวจอย างละเอี ยดในห องปฏิ บั ติ การด วยวิ ธี
chromatography  ซึง่จะแยกสารผสมออกจากกนัดวยหลกัการละลาย
และการดูดซับทีแ่ตกตางของสาร ทําใหเคลือ่นทีผ่านตวัซบัแตกตางกนั
จงึแยกสารผสมออกจากกนัได  การทํา chromatography มหีลายชนดิ
แตวธิทีีส่ะดวกและหองปฏบิตักิารทัว่ไปสามารถทาํได คอื วธิ ี Thin Layer
Chromatography (TLC) ซึง่มคีาใชจายนอย แต Gas chromatography/

Cardiovascular
-   ความดนัโลหติสงู, ชพีจรเตนเรว็, หวัใจเตนผดิจงัหวะ (มไีด หลายชนดิ

ตัง้แต PVC, VT หรอื VF) และมเีสนเลอืดแดงหดตวัอยางรนุแรงได
(vasospasm)

จากภาวะขางตนทาํใหเกดิ cerebral infarction,  intraparenchyma
และ  subarachnoid  hemorrhage, myocardial  ischemia หรอื
infarction, aortic dissection, acute lung injury, obstetrical
complications, fetal death และ  ischemic colitis ได
อาการในระบบอ่ืนๆไดแก

- อาการทางระบบประสาท sympathetic เชน เหงือ่ออก, มานตา
ขยาย, มือสัน่, หวัใจเตนเรว็

- อาการอืน่ๆทีพ่บไดเชน rhabdomyolysis, acute  lung  injury,
ischemic colitis และภาวะไตวาย
Chronic effects

- Vasculitis:ยงัไมทราบสาเหตกุารเกดิทีช่ดัเจน แตเชือ่วาเกีย่วของ
กบัการฉีดยาเขาเสนเลอืด

- Cardiomyopathy: มรีายงานวาพบไดทัง้ amphetamine toxicity
ในระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง

- Pulmonary hypertension:พบไดนอยมาก แตเปนอันตราย
ถงึแกชวีติได

มรีายงานวาพบปจจยัเสีย่งการเกดิ pulmonary HT มากขึน้ถงึ
23 เทา ในผูปวยทีใ่ช amphetamine ตดิตอกันมากกวา 3 เดอืน สาเหตุ
การเกดิเชือ่วาเกดิจากการเพิม่ขึน้ของ serotonin หรอืจาก  direct  effect
ตอ 5 HT 2B receptor ที ่pulmonary  vasculature เปนผลใหเกดิ
pulmonary vasoconstriction และ pulmonary HT ตามมา

- Valvular heart disease: มรีายงานวาเกีย่วของกบัผูปวยทีใ่ช
fenfluramine, dexfenfluramine, phentermine  ติดตอกนัมากกวา
4  เดอืน โดยในป 1997: มรีายงานวา พบการเกดิ  significant  AR & MR
ในคนทีใ่ชยาดังกลาวมากขึ้นถึง 32%

- ทําใหมกีารบาดเจบ็ของเซลลประสาทอยางถาวร
การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัตกิาร

การวนิจิฉยัผูปวย amphetamine toxicity จากการซกัประวตันิัน้
มคีวามนาเชือ่ถอืนอย และการตรวจรางกายอาจทาํไดยากไมมอีาการแสดง
ที่จําเพาะเจาะจง ดังนั้นจึงจําเปนตองอาศัยการตรวจทางปฏิบัติการ
พษิวทิยาชวยในการวนิจิฉยั

ปจจบุนัการตรวจทางหองปฏบิตักิารพษิวทิยาแบงไดเปน 2 ประเภท คอื
1. การตรวจคัดกรอง (Screening  test)
2. การตรวจยนืยนั (Confirmatory test)
1. การตรวจคัดกรอง (Screening  test)  ทีใ่ชในปจจบุันแบงเปน
1.1 ชดุน้าํยาตรวจหายาบาในปสสาวะทีใ่ชปฏกิริยิาการเกดิส ี (Chemical

7

รปูที ่5  รปูชดุตรวจยาบาชนดิภมูคิุมกนัวทิยา ภาพประกอบจากอนิเตอรเนท

color reaction : CCR) เปนวธิทีีเ่จาหนาทีต่าํรวจไทยใชในปจจบุนั โดยใช 
ชุดการตรวจของกรมวิทยาศาสตรการแพทย อาศัยหลักการปฏกิริยิา
ทางเคมใีนการตรวจใชเวลาตรวจ 2-5 นาท ี สารทีอ่อกฤทธิใ์นยาบาจะทํา
ปฏิกิริยาในน้ํายาแลวเปลี่ยนจากสีเหลืองเปนสีมวง ถือวาไดผลบวก
(positive) โดยสามารถตรวจหายาบาในปสสาวะในขนาดความเขมขน
ตัง้แต 3 mcg/ml วิธีนี้มคีวามจําเพาะ:60-85% ยาทีเ่กดิผลบวกลวง
(false positive)  ไดแก  ยาแกหวดั ยาแกแพ  เชน chlorpheniramine,
pseudoephedrine หรือยาลดความอวน เชน phentermine,
fenfluramine หรอืยาแกไอ เชน codeine ในปริมาณสูงๆ

1.2 ชดุตรวจยาบาชนดิภมูคิุมกนัวทิยา (Color Immunochromato-
graphic Assay:CICA) วธิ ีqualitative urine immunoassay นี้
เปนทีน่ยิมใชในการ screening ใชเวลาในการตรวจ 10-15 นาท ี โดยอาศัย
หลกัการ immunoassay คอื immunochromatographic technique
เมื่อหยดปสสาวะในชอง ปสสาวะจะซึมไปตามกระดาษที่เคลือบดวย
monoclonal Ab สามารถอานผลโดยดจูากแถบสทีีป่รากฏ ถาไดผลบวก
จะปรากฏแถบส ี 1 ขีด โดยสามารถตรวจหายาบาในปสสาวะในขนาด
ความเขมขนตัง้แต 1 mcg/ml  และมคีวามจาํเพาะประมาณ 95%

สารทีม่สีตูรโครงสรางทางเคมคีลายกบั amphetamine  สามารถใหผล
บวกลวงได ไดแก ยาแกหวดั เชน pseudoephedrine, ยาลดความอวน
เชน phentermine, fenfluramine ยาอื่นๆ เชน ranitidine,
diethylcarbamazepine
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รปูที ่6 เครือ่ง Gas Chromatography/ Mass Spectrometry: GC- MS

ภาพประกอบจากอนิเตอรเนท

รปูที ่7 สตูรโครงสรางของ  Methamphetamine

Mass Spectrometry (GC/MS) เปนวธิทีีด่ทีีส่ดุ โดยสารตวัอยางจะถูก
แยกออกจากกนัดวยเครือ่ง GC แลวถกูวเิคราะหโดยอาศยัหลกัการของมวล
และประจขุองสารแตละชนดิดวยเครื่อง MS วิธีนี้ สามารถตรวจหา
ระดับสารไดในขนาดความเขมขนตัง้แต 500 ng/ml ขึน้ไป ขอเสยี คอื
คาใชจายสูง ผูตรวจวิเคราะหตองมีความรูความชํานาญเปนอยางดี
สามารถตรวจไดบางแหงเทาน้ัน

แนวทางการรักษา
การรักษาเนนการรักษาประคับประคองและรักษาตามอาการ

ไมมยีาตานพษิ เบือ้งตนทาํการชวยเหลอืโดยประเมนิตาม primary survey
ผูปวยมกัจะมภีาวะขาดน้าํมาก ตองใหสารน้าํทางหลอดเลอืดดาํใหเพยีงพอ

จากนัน้ทํา GI decontamination หากกนิมาภายใน 1 ชัว่โมงแรก
ให activated charcoal  แตหากเปนกลุม body  packer ทีย่งัไมมอีาการ
ใหพจิารณาทํา whole bowel irrigation (WBI) แตหากมีอาการของ
sympathomimetic toxidrome แสดงวามีการรั่วของสารออกมาแลว
แนะนําใหรีบนําสารและบรรจุภัณฑออกโดยการผาตัด

สําหรบัการรักษาตามอาการ แยกตามอาการตางๆดงันี้
- Agitation ใหควบคุมอาการดวย benzodiazepine:

 - Diazepam 10 mg (or equivalent)  IV, repeat  rapidly
until the patient is calm (Cumulative dose of  diazepam  may
be as high as  100  mg  in  30  min)

- ไมแนะนาํใหใชการมดั (physical restraint) เนือ่งจากเสีย่งตอ
การเกดิ rhabdomyolysis

- ควบคมุอาการชกัโดยใช benzodiazepine, barbiturate
หากควบคมุไดยากอาจตองใช propofol

- Hyperthermia เปนเหตทุีน่ํามาสู fatal manifestation ไดอยาง
รวดเรว็  ดงันัน้ควรไดรบัการรกัษาอยางทนัทวงทโีดย external cooling
(เช็ดตัว, cool blanket) และควบคุมใหผูปวยอยูในภาวะสงบ

- Rhabdomyolysis: sedation, prevent further muscle contraction
and heat production, external cooling, IV  hydration และ alkalinized
urine

- Hypertention: ขัน้แรกใหควบคมุอาการ agitation ใหสงบกอน

หากความดันโลหิตยังสูงใหพิจารณาใชยาลดความดันในสองกลุมดังนี้
-    adrenergic receptor antagonist : phentolamine
- Vasodilator: nitroprusside, NTG, หรือ nicardipine
- Delirium or  hallucination with  abnormal vital signs:

ใหควบคมุอาการ agitation ใหสงบกอน
- Delirium or hallucination with normal vital signs:

ใหควบคุมอาการ agitation ใหสงบกอน consider risk/benefit of
haloperidol or droperidol

เนือ่งจากการให antipsychotic มผีลลด seizure threshold,
เปลีย่นแปลง  temperature regulation และสามารถทําใหเกดิ acute
dystonia และ cardiac arrhythmia ตามมาได สงผลใหเกดิผลลพัธทีแ่ยลง

ดงันัน้จงึควรพจิาณาใชอยางระมัดระวัง
สารอนุพันธของ Amphetamine
1. Methamphetamine

ค.ศ. 1950-1970 มีการใช methamphetamine เปนสารเสพตดิ
อยางมากใน USA โดยมีชือ่เรียกตางๆ crack speed, yaba และ go
ice เปนชือ่ทีรู่จักกนัอยางแพรหลาย

ค.ศ.1990 กลายเปนสารเสพตดิอนัดับตนๆ เนื่องจากราคาถกูกวา
โคเคน และมีความบรสิุทธ์ิสงู

ลาสุดพบวามีใชมากที่นครนิวยอรกในกลุมชายรักชาย
เภสชัวทิยา

เกอืบทัง้หมดของ methamphetamine อยูในรปู D - isomer form
จงึออกฤทธิต์อ CNS อยางมาก  ออกฤทธิค์ลายโคเคนหรอื amphetamines
เภสัชจลนศาสตร

Methamphetamine  มลีกัษณะเปนเกล็ดสีขาว ไมมีกล่ิน รสขม
ละลายไดดใีนน้ํา หรอืแอลกอฮอล สามารถเสพโดยการกิน, สดูดม หรอื
ฉดีเขาทางหลอดเลอืดดาํ ดดูซมึไดดทีัง้ทางเดนิอาหาร, สดูดม และฉดี  มีคา
half life 19-34  ชัว่โมง อาการ อาการแสดงและการรักษาเชนเดยีวกบั
ภาวะพษิจาก amphetamine
2 . 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA, Ecstasy
หรือยาอี)

MDMA  สังเคราะหคร้ังแรกในค.ศ.1912 และคนพบอกีคร้ังใน
ค.ศ. 1965 โดย Shulgin ใชมากในกลุมนกัเรยีน นกัศกึษา โดยเฉพาะ
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รปูที ่9 สตูรโครงสรางของ Propylhexedrine

รปูที ่8 สตูรโครงสรางของ MDMA

รปูที ่10 สตูรโครงสรางของ Cathinone

ตามงานเลีย้งงานปารตี ้ เพือ่ใหมีอารมณดแีละมีแรงเตนรํา มีชือ่เรยีก
ตางๆกันดังน้ี  Ecstasy, E, Adam, หรือ XCT

สารทีม่โีครงสรางและฤทธืค์ลาย MDMA  อกีหลายชนดิเชน MDA
(3,4-methylenedioxyamphetamine, ยา Love), และ MDEA (3,4-
methylenedioxyethamphetamine, ยา Eve) ซึง่จะมีการนํามาเสพ
และมีอาการในลักษณะเดยีวกนั

เภสชัวทิยา
กระตุนการหล่ัง serotonin ไดมากกวาสารกลุม amphetamine

และสามารถเพิ่มการหลั่ง dopamine และ norepinephrine ได
แตนอยกวา amphetamine อาการแสดง นอกจาก sympathomimetic
effects แลว ยงัทําใหมีอารมณเคลิ้มสขุ, มอีารมณทางเพศมากขึน้,
อาจทําใหมภีาวะขาดน้าํและเกลอืแร  จากการสญูเสียเหงือ่จากการเตนรํา
ในงานปารตี้

การเสพในระยะยาวจะทําใหมีการบาดเจ็บตอระบบประสาท
ควบคุมอารมณไดยาก มีปญหาความคิดความจําแยลง
การรักษา

ใหการรักษาเชนเดยีวกบัภาวะพิษจาก Amphetamine
3. Propylhexedrine

มฤีทธิ ์CNS  stimulation (10% of CNS stimulatory effect of

amphetamine)

วธิีเสพ (Abused): เสพไดโดยการสูด กิน หรอืฉดี

มีรายงานผลเสียตอสุขภาพจากการเสพ propylhexedrine
หลายประการ เชน การเสยีชวีติเฉยีบพลนั, ภาวะหวัใจขาดเลอืด, cardio-
myopathy, pulmonary hypertension, และ acute psychosis
4. Khat, Cathin

Khat  เปนชือ่เรยีกสวนใบและลําตนออนของไมพุม Catha edulis
สามารถใชเคีย้ว และชงดืม่ไดรูจักแพรหลายในนามของ “quat  and
gat” มทีีใ่ชกนัมากในประเทศแถบแอฟรกิา ซึง่วางขายตามทองตลาดทัว่ไป
สารออกฤทธิใ์น Khat  มสีตูรโครงสรางโมเลกลุคลายกบั  amphetamine
โดยใบสดมีสารออกฤทธิ์หลัก คือ “Cathinone” (benzylketo-
amphetamine) ซึง่มฤีทธิ ์ psychoactive สูงกวา amphetamine
ในใบแหงสารออกฤทธิห์ลกั คือ “Cathine” (norpseudoephedrine)
มฤีทธิก์ระตุนระบบประสาทประมาณ 1/10 ของ D-amphetamine
กลาวคือใบแหงนั้นมีฤทธิ์ออนกวาทําใหไมเปนที่นิยม

Methcathinone เปน methyl derivative ของ cathinone
สงัเคราะหมาจากปฏกิริยิาออกซเิดชัน่ของ ephedrine มชีือ่เรยีกอกีอยาง
วา “ephedrone” มทีีใ่ชกนัมากใน Russia มชีือ่ตามทองตลาดวา Mcat,
Cat, Stroof, Katestroof, Jeft, หรือ Kitty อาจเสพโดยวิธีการสูดควัน,
นดัยา, ฉดี หรือกินก็ได
กลไกการออกฤทธิ:์

เปน CNS stimulant, กระตุนการหลัง่สารกลุม catecholamine
ในรางกาย มผีลใหเกดิ sympathomimetic toxidrome เชนเดยีวกบั
amphetamine

- Immediate effects: เพิม่อตัราการเตนของหัวใจและความดนั
โลหิต, euphoria, hyperactivity, และลดความอยากอาหาร

- Long-term effects: มีภาวะซึมเศรา, ประสาทหลอน,
psychosis, ความจําเสื่อม, เพิม่ความเสีย่งการเกดิโรคหวัใจขาดเลอืด

- Withdrawal symptom: นอนไมหลับ, มีอาการอยากยา,
สมาธิสั้นลง, ตวัส่ัน, และมีฝนราย

ในป ค.ศ.1949 Smith, Kline, และ French เปนผูคนพบสารนี้
เปนครัง้แรก  โดยนาํมาใชเปนสวนประกอบของ  Benzedrex  nasal  inhaler

Propylhexedrine จดัเปน alicyclic aliphatic  sympathomimetic
amine  ซึง่มสีตูรโครงสรางทางเคมคีลาย methamphetamine

มฤีทธิ ์local vasoconstrictive  effect  จงึนํามาใชเปน nasal

decongestant
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รปูที ่11  สูตรโครงสรางของ Methamphetamine และ Ephedrine

เอกสารประกอบการเรียบเรยีง (Psychoactive “bath salts” (PABS)

1. Falgiani M, Desai B, Ryan  M. “Bath Salts” Intoxication: A Case Report,.”Case Reports in Emergency Medicine Volume
2012 (2012),Article ID 976314, 2 pagesdoi:10.1155/2012/976314.Avalible from:http://www.hindawi.com/crim/em/2012/976314/
cta/.
2. Ross EA, Watson M, Goldberger B. “Bath Salts “Intoxication. N Engl J Med 2011;365:967-8.
3. Methylenedioxypyrovalerone.(cited 2013 Jan 31). Avalilable from: http://www.biomedicalpublications.com/MDPV.pdf
4. Methylenedioxypyrovalerone. (cited  2013 Jan  31). Avalilable from: http://en.wikipedia.org/wiki/Methylenedioxypyrovalerone.

5.  Ephedrine (Ma-Huang) herbal products
Ephedra  หรอื “Ma-huang”  เปนพืชสมนุไพรจนีทีม่ีการใช

เปนยารักษาโรคหอบหดืในประเทศจีนมากวา 5,000 ป
ในป ค.ศ. 1887 N. Nagai ไดสกดัสาร Ephedrine จากตน

ephedra  นาํมาใชเปนผลติภณัฑเสริมอาหาร ควบคมุน้าํหนกั ในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีที่ใชกันอยางแพรหลาย รูจักกันในนามของ “go”,
“ultimate  xphoria”,  “up  your  gas”,  “Herbal ecstasy”

ในป ค.ศ. 2009 FDA  ไดสัง่หามการใชผลติภณัฑทีม่สีวนประกอบ
ของ ephedra เนือ่งจากไดมกีารใช ephedra ในทางผดิกฎหมายมากขึน้
คอื ใชเปนสารตัง้ตนในการผลติ methamphetamine

Ephedrine จัดอยูในกลุม  sympathomimetic ซึง่มฤีทธิก์ระตุน
ทัง้  และ  adrenergic receptors มีผลใหเกดิการกระตุนระบบ
ประสาทและมี sympathomimetic effects เชนเดียวกันกับ
amphetamine  การใช  ephedrine  high  dose เปนระยะเวลานานสามารถ
ทําใหเกดิ psychosis ได

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
1. Chiang WK.Amphetamines.In:Goldfrank LR, Flomenbaum
NE, Hoffman RS, Lewin NA, Nelson LS, editors. Goldfrank’s
toxicologic emergencies.9thed.New York;McGraw-Hill;
2011.p.1078-90.
2. Woodworth A, Saunders  Al N , Koenig JW, Moyer TP, Turk
J,Dietzen DJ. Differentiation of Amphetamine/
Methamphetamine and Other Cross-Immunoreactive
Sympathomimetic Amines in Urine Samples by Serial Dilution
Testing.Clinical Chemistry. April 2006:52(4):743-6.
3. Autonomic Pharmacology—Adrenergic Drugs.Autonomic
pharmacology, www.cybermedicine2000.com. (cited 2013 march
10). Avalilable from:http://www.cybermedicine2000.com/
pharmacology2000/Autonomics/Adrenergics/Adren1.htm
4. Handly N, Fernandez MC, VanDeVoort JT, Burns MJ,
Halamka JD,Tarabar A.Amphetamine Toxicity.(cited 2013 march
10). Avalilable from:http://emedicine.medscape.com/article/
812518
5. Richards JR, Derlet RW, Albertson TE,VanDeVoort  JT,Halamka
JD Michelson EA, et al.Methamphetamine Toxicity.(cited 2013
march 10). Avalilable from: http://emedicine.medscape.com/article/
820918
6. Hahn IH, DeBlieux PM, Talavera F,Benitez JG,Halamka JD,
Tarabar A. MDMA Toxicity. (cited 2013 march 10) Avalilable from:
http://emedicine.medscape.com/article/821572
7. แอมเฟตามีน,ยาบา(Amphetamine), เมทแอมเฟตามีน(Meth-
amphetamine)  ศนูยขอมลูยาและวตัถเุสพตดิ กรมวทิยาศาสตร การแพทย
กระทรวงสาธารณสขุ (cited 2013 march 10). Avalibale form: http://
webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_drug/
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ผูปวยชายอายุ 26 ป อาชพีชางไฟฟา ภมูิลําเนาจงัหวัดกรุงเทพมหานคร ไมมโีรคประจําตวั
อาการสําคญั: ญาติพบหมดสตปิระมาณ 30 นาทกีอนมาโรงพยาบาล
ประวตัปิจจบุนั: 1 คืนกอนมาโรงพยาบาลผูปวยไปงานเลีย้งทีบ่านเพ่ือน กลบัมาบานประมาณ 22น. ดูมนึเมาถามตอบพอรูเรือ่ง มกีลิน่สุรา
พอและนองชายของผูปวยพยุงผูปวยไปพักในหองนอน

30 นาทีกอนมาโรงพยาบาล (ประมาณ 10 น.) พอของผูปวยเหน็วาผูปวยยงัไมตืน่ลงมาทํางาน จงึใหนองชายของผูปวย
ไปปลกุผูปวยพบวาผูปวยหลบัลกึ ปลุกไมตืน่ หายใจตืน้และชา มเีสียงเสมหะในคอ ไมขยบัแขนขา ไมมชีักเกรง็ ไมมปีสสาวะอจุจาระราด
จึงนําผูปวยมาโรงพยาบาล

แรกรับที่หองฉุกเฉินพบผูปวยไมตอบสนอง ความดันโลหิตประมาณ 70/40 mmHg, ชีพจรประมาณ 70/min
จึงนําเขาหองกูชีวิตและทําการใสทอชวยหายใจ
ประวัติในอดีต: แขง็แรงดี ไมมโีรคประจําตวั

มนีอนไมหลับเปนบางคร้ัง  เคยซือ้ยานอนหลับมากนิ
ตรวจรางกาย : Young male, not conscious, on ET tube
Vital Signs: T 35.5 oC BP 70/40 mmHg, PR 74/min, RR 6/min
HEENT: No pale conjunctivae, anicteric sclerae, sunken eyeballs, no oral thrush, dry lips, ETT inserted with pink
frothy sputum inside
Lungs: Equal breath sound with generalized fine crepitation with transmitted secretion sound
Heart: Flat JVP, regular rate & rhythm, normal S1S2, no murmur
Abdomen: Hypoactive bowel sound, soft, no guarding, no hepato-splenomegaly, small amount of red color urine in

urinary bag
Skin: Tattoo all over the left side of body, including arm & leg
Neuro: E

1
V

t
M

1
, pupils 1 mm slightly RTL BE, no neck stiffness

Motor power – cannot be evaluated, Barbinski sign negative both sides
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ:

Capillary blood glucose: 157 mg%
CXR: bilateral pulmonary congestion, no cardiomegaly

Problem lists
1. Alteration of consciousness with respiratory

depression and miosis
2. Shock
3. Pulmonary edema
4. Red urine

Discussion
ผูปวยรายนี้ถูกพบวาหมดสติและพบวามีความดันโลหิตต่ําตรวจ

รางกายพบวาดูมีภาวะขาดน้ํา เบื้องตนใหการรักษาประคับประคอง
โดยการใสทอชวยหายใจและใหสารน้ํา ขณะเดียวกันตองพยายามหา
สาเหตขุองอาการทีเ่กิดขึน้และใหการรักษาเพิ่มเตมิเรือ่ง alteration of
consciousness ของผูปวยรายนีห้ากดจูากอาการทีม่รีมูานตาเลก็และมี
ภาวะกดการหายใจ  ซึง่เขาไดกบั opiate toxidrome ภาวะทีต่องนกึถงึ
ไดแก opioid poisoning โดยม ี differential diagnosis ไดแก

barbiturate poisoning, methyldopa overdose, clonidine overdose,
isopropanol poisoning, sedative-hypnotic poisoning และ
brainstem stroke นอกจากนีย้ังตอง exclude metabolic cause
อืน่ๆ เชน  hypoglycemia หรอื severe electrolyte imbalance ดวย

เบือ้งตนตรวจน้าํตาลปลายนิว้พบวาไมมภีาวะ hypoglycemia สิง่ที่
ชวยในการวินจิฉยัอกีอยางทีไ่ดผลเร็ว  คอื  therapeutic diagnosis
โดยการให naloxone ซึง่เปน opioid antagonist หากใหแลวผูปวยมี
การหายใจเร็วขึน้ มรีูมานตาขยายมากขึน้ บงวาอาการทีเ่กดิขึน้นั้นนาจะ
เกดิจาก opioid poisoning แตทัง้นีข้ณะใหยาตองระมัดระวงัวาอาจพบ
อาการของ opioid withdraw ไดและอาจมีการ unmask อาการของ
ภาวะเปนพษิจากอืน่ๆ ทีอ่าจแสดงอาการไมชดัเจนในชวงแรก เนื่องจาก
มภีาวะ opioid poisoning บดบังอาการอยู

ในผูปวยรายนี ้ไดรับ 0.9% NaCl 1000 ml ทางหลอดเลือดดําใน
60 นาที และไดรับ naloxone 0.4 mg ทางหลอดเลือดดํา จากนัน้ผูปวย
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ToxCase  Conference
Opiate poisoning with non-cardiogeic pulmonary edema
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หายใจเรว็ขึน้เปนประมาณ 22 คร้ังตอนาที และมีรูมานตาขยายมากขึน้
เปน 3 mm แสดงวาอาการทีเ่กดิขึน้นาจะเกดิจาก opioid poisoning
ซึ่งก็ไดใหการรักษาตามอาการตอดวยการใสเครื่องชวยหายใจที่หอ
ผูปวยวกิฤต ิและสงตรวจปสสาวะหาสาร opioid เพือ่ยนืยนั การวินจิฉยั

แลวเรือ่ง Pulmonary edema ?
จากการตรวจรางกายผู ปวยพบวานาจะมีภาวะที่ ขาดน้ํามาก

แตกลับมี pulmonary edema จากการเอกซเรยทรวงอกก็พบวา
หวัใจไมโต จงึนกึถงึภาวะ “non-cardiogenic pulmonary edema”
ซึง่พบไดในภาวะ opioid poisoning เชนกนั ยงัมภีาวะอืน่ทีอ่าจทาํใหมี
non-cardiogenic pulmonary edema ไดอกีหลายภาวะ เชน inhalation
of toxic gas, neurogenic pulmonary edema, high altitude
pulmonary edema, re-expansion pulmonary edema ฯลฯ
แตไมมีประวัติหรือตรวจรางกายที่เขาไดกับผูปวยรายน้ี

ผูปวยรายนี้ขาดสารนํ้ามากตรวจเพิ่มเติมพบวามีภาวะ acute
kigney  injury  มคีวามจาํเปนตองใหสารน้าํเพิม่เตมิ การใหสารน้าํมากเกนิไป
อาจทําให pulmonary edema แยลง จึงไดทําการใส Swan-Ganz
catheter ทีห่อผูปวยวิกฤต ิพบวาหลังจากไดสารน้ําไปประมาณ 2 ลติร
วดัคา central venous pressure (CVP) ได  7 cmH

2
O และวัดคา

pulmonary capillary wedge pressure (PCWP) ได 9 cmH
2
O

จงึทําการ ใหสารน้ําตอไป และใช  positive  pressure  ventilation
เปนการรักษาประคับประคอง ในเรือ่ง pulmonary edema และตดิตาม
CVP และ PCWP อยางใกลชดิ

ปญหาปสสาวะแดงในผูปวยรายนีเ้กิดจากอะไร?
           ผูปวยรายนีม้ปีสสาวะแดงซึง่ตองแยกวาปสสาวะแดงจากเมด็เลอืดแดง
หรอืเปน pigment อืน่ๆทีพ่บบอยเชน hemoglobinuria, myoglobinuria,
rifampin หรอื beet root ในเบือ้งตนควรมีการสง urinalysis เพือ่แยก
ภาวะ hematuria ออกไปกอน

ผลตรวจปสสาวะของผูปวยรายนี ้ pH 7, SpGr 1.027, Blood
marked positive, RBC 3-5, WBC 0-1 การทีม่ี blood marked
positive ทัง้ทีม่ปีรมิาณ RBC ออกมาในปสสาวะเพยีงเล็กนอยทําให
นกึถงึภาวะ hemoglobinuria หรือ myoglobinuria มากขึน้ ในรายน้ี
มปีระวัตวิาถูกพบนอนหมดสตอิยูอาจมีโอกาสเปน rhabdomyolysis
จากการทีก่ลามเนื้อถูกกดทับเปนเวลานาน ทําใหเกิดการขาดเลือดได
ซึง่เปนลกัษณะของ rhabdomyolysis ทีเ่กดิรวมกบัการไดรบัสารทีท่ําให
มอีาการโคมาหรอืหมดสตเิปนเวลานาน รวมถึงสารในกลุม opioid ดวย

ในรายนีจ้งึมกีารตรวจคา serum creatine phosphokinase
(CPK), lactate dehydrogenase (LDH), electrolytes, complete
blood count ผลเปนดงันี้

CPK 31,946 u/L
LDH 175 u/L
CBC: WBC 48,400 cell/mcL, N 78%, L 12%,

Hct 43.2%, Hb16.2 g/dL, Platelet 462,000 /mcL
Na 139 mEq/L, Cl 97 mEq/L, K 7.53 mEq/L,CO

3 
17.7 mEq/L

BUN 22 g/dL, Cr 4.5 g/dL

พบวามีคา CPK สูงมาก เขาไดกับ rhabdomyolysisและพบวา
มคีา creatinine และ potassium ทีสู่งมาก เขาไดกบัภาวะ acute
kidney injury ซึง่เกดิจาก myoglobinuria ได จงึไดทาํการรกัษาดวย
การ hydration, alkalinize urine, และทาํการ รกัษาภาวะ hyperkalemia

สวนทีต่รวจพบวามี leukocytosis นัน้อาจเปนจาก infection หรอื
เปน reaction จาก severe stress จาก rhabdomyolysis ในเบือ้งตน
ไดทําการเก็บ hemoculture, sputum culture, urine culture และ
empiric antibiotic เปน ceftriaxone และ clindamycin ไปกอน
ซึง่ภายหลังจากทีไ่ดรับผลวาไมมีเชือ้ขึน้และอาการผูปวยดขีึน้จึงได  off
antibiotic ไป
Progression

หลังจากใหการรักษาประคับประคองทั้ง positive pressure
ventilation, hydration และ alkalinize urine ผูปวยเริม่หายใจไดดี
ปสสาวะออกดขีึน้ ตืน่รูตวัดีและได off ET tube หลงัจากรักษาใน
โรงพยาบาล 5 วัน ทําการตรวจจากการเอกซเรยทรวงอกพบวา
pulmonary congestion หายไป ไมมภีาวะ  infiltration คา Cr ลดลง
เรือ่ยๆ หลังจาก off ET tube ไดประวัตเิพิม่เตมิวาผูปวยไปเสพยา
เสพตดิในงานเลีย้งทีบ่านเพ่ือนในคืนกอนทีจ่ะเกดิเหตุการณนี ้ ยาทีเ่สพ
ไดแก สดูเฮโรอนี, กนิยาบาผสมกบัยานํ้าแกไอ, สดูยาไอซ, สูบบหุรี่
และด่ืมสุรา สวนยานอนหลับทีก่นินัน้เปนยา Xanax® (alprazolam)
กินครั้ งสุดทายในคืนกอนไปงานเลี้ยง ยังไมไดกินอีก ผลตรวจ
สารเสพติดในปสสาวะพบวามีสาร metabolites  ของ  codeine, heroine,
methamphetamine, alprazolam ซึง่เขาไดกบัประวตัทิีผู่ปวยใหเพิม่เตมิ
ภาวะ rhabdomyolysis ทีเ่กดิจงึอาจมคีวามเปนไปไดอกีขอคอื เปน  toxic
effect จาก amphetamine รวมดวย
          ผูปวยไดรับการรกัษาในโรงพยาบาลรวมประมาณสองสัปดาห
หลงัจากกลับบาน ตอนนีผู้ปวยเลกิเสพยาเสพติด เลกิสรุาและเลิกบหุรี่
และเปลีย่นงานมาชวยทีบ่านซอมรถจกัรยานยนตแทน  มาตรวจตามนดั
พบวามีสุขภาพแข็งแรงดี
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