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	 Recreation	 drug	 ในความหมายคอื	 การน�ายาหรอืสารเสพตดิมาใช้เพื่อความบนัเทงิ	 หรอืความหย่อนใจ 

ในบทความนี้จะยกตวัอย่างยาที่พบบ่อยและเป็นปัญหาที่ส�าคญัของประเทศไทย	 เช่น	 amphetamine,	 tramadol,	

dextromethorphan

AMPHETAMINE-TYPE STIMULANTS (ATS)

	 แอมเฟตามนี	 (Amphetamine)	 เป็นยาเสพตดิที่มกีารใช้อย่างแพร่หลายจดัอยู่ในสารเสพตดิที่ออกฤทธิ์

กระตุ้นประสาท	 ในอดตีเรยีกว่า	 ยาม้า	 และนยิมใช้ในหมู่ผู้ใช้แรงงาน	 หรอืท�างานเป็นกะโดยรบัประทานเป็นเมด็	

ในเวลาต่อมามกีารปรบัเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อเพิ่มการออกฤทธิ์ต่อจติประสาท	 และลดผลข้างเคยีงด้านหวัใจและ

หลอดเลอืด	กลายเป็น	methamphetamine	(ยาบ้า)	ซึ่งมกีารใช้อย่างแพร่หลายจนถงึปัจจบุนั	

	 ในประเทศไทย	 ยาบ้าม	ี 2	 แบบ	 แบบที่หนึ่ง	 เป็นสารที่อยู่ในรูปแบบผงผลกึซึ่งมคีวามบรสิทุธิ์มากและ

สามารถระเหยได้	 เรยีกว่า	 D-methamphetamine	 hydrochloride	 หรอื	 crystal	 methamphetamine	 ที่เรยีกกนัว่ายา

ไอซ์	 และแบบที่สองมลีกัษณะเป็นเมด็มกัมสีารปลอมปนอยู่มากเช่น	 caffeine,	 theophylline,	 paracetamol	 และมี

สาร	methamphetamine	อยู่เพยีงราวๆร้อยละ10-20	 เวลาจะใช้ต้องบดและใช้ไฟลนเพื่อให้สาร	amphetamine	แยก

ตวัออกจากสารปลอมปนโดยการระเหยเป็นควนัเพื่อใช้สูดดม	 ในประเทศจนีและพม่ามรีายงานการใช้ยาบ้าแบบ

ฉดีเข้าหลอดเลอืดด�าแต่ในประเทศไทยไม่เป็นที่นยิม	ในปัจจบุนัอนพุนัธ์ต่างๆของสาร	amphetamine	ได้ถูกพฒันา

ขึ้นเพื่อหวงัผลในการหลบเลี่ยงกฎหมายหรอืเพื่อหวงัผลในการออกฤทธิ์ที่มากขึ้น	ที่เรยีกว่า	designer	amphetamine	

เช่น	methylenedioxymethamphetamine	 (MDMA),	methylenedioxyamphetamine	 (MDA),	methylenedioxyethylam-

phetamine	(MDEA)	ส�าหรบั	MDMA	(ectasy)	หรอืที่เรยีกกนัว่า	ยาอี	เป็นที่นยิมใช้ในงานปาร์ตี้	(rave	drug)	เพราะ

มฤีทธิ์เด่นในเรื่อง	entactogenic	(เป็นลกัษณะที่ผสมกนัระหว่างภาวะ	stimulant	และภาวะ	hallucination)	ยาที่มสีูตร

โครงสร้างจาก	 amphetamine	 เหล่านี้มฤีทธิ์ทางคลนิกิที่คล้ายคลงึกนั	 ท�าให้ถูกจดัอยู่ในกลุ่ม	 amphetamine-type			

stimulant	(ATS)

(Recreational Drug Use in Adolescent)
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 กลไกการออกฤทธิ์ และเภสัชวิทยา

	 Amphetamine	 เข้าระบบประสาทและออกฤทธิ์ท�าให้เกดิการหลั่งและยบัยั้งการท�าลายของ	 dopamine	 ทั้ง

ในระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลาย จึงท�าให้เกิดการกระตุ้นของระบบประสาทอัตโนมัติ				

sympathetic	มผีลท�าให้เกดิภาวะหลอดลมขยายมกีารเพิ่มของอตัราการเต้นหวัใจ	รูม่านตาขยาย	ความดนัโลหติสูง	

ซึ่งเรยีกลกัษณะนี้ว่า	f 	ifight	or	flf	l	ight	หากใช้	amphetamine	ไปนานๆ	จะท�าให้เซลล์ประสาทถูกท�าลายจากการที่สูญ

เสยี	dopamine	ที่ระบบประสาทส่วนกลาง	ในขนาดที่สูงสามารถท�าให้เกดิการหลั่งของ	serotonin	ในระบบประสาท

ส่วนกลางและยบัยั้งการท�าลายได้ด้วย	 	 ในขณะที่	 MDMA	 นั้นสามารถกระตุ้นการหลั่งของ	 serotonin	 มากกว่า														

dopamine	ดงันั้นจงึท�าให้เกดิอาการของ	psychoactive	effect	มากกว่าอนพุนัธ์อื่น	amphetamine	มคีณุสมบตัเิป็น

ด่างอ่อน		(pH	8.8-10.4)	และละลายในไขมนัได้ด	ีสามารถดดูซมึได้ง่ายทั้งทางเดนิอาหาร	ทางเดนิหายใจ	ทางการสูดดม

ทางจมูก	ทางกล้ามเนื้อ	ทางหลอดเลือดด�าและทางช่องคลอด	โดยออกฤทธิ์เร็วเป็นนาทีเมื่อให้ทางหลอดเลือดด�า	

ขบวนการเมแทบอลซิมึจะผ่านเอน็ซยัม์	 cytochrome	P-450	 (isoenzyme	CYP1A2,CYP2D6,CYP3A4,CYP2D6)	ที่ตบั

และถูกก�าจดัออกจากร่างกายทางไตขึ้นกบัความเป็นกรดด่างของปัสสาวะ	 ถ้าปัสสาวะมคีวามเป็นกรดมากค่าครึ่ง

ชวีติกจ็ะสั้นลง

 อาการและอาการแสดงของการเกิดพิษ

	 เนื่องจาก	amphetamine	เป็นสารที่มี	 interaction	กบั	dopamine	และ	serotonin	โดยตรง	การปรบัเปลี่ยน

โครงสร้างของโมเลกลุจงึส่งผลโดยตรงต่อการออกฤทธิ์ของ	ATS	แต่ละชนดิ	โดยรวมแล้ว	amphetamine	ออกฤทธิ์

ต่อระบบหวัใจและหลอดเลอืดเนื่องจากเกดิการกระตุ้นต่อระบบประสาทอตัโนมตัิ	 sympathetic	 ท�าให้เกดิภาวะ	

tachycardia,	 vasoconstriction,	 hypertension,	 dysthymia,	 aortic	 dissection,	 valvular	 dysfunction,	 myocardium								

infarction	ซึ่งสาเหตเุกดิได้จากทั้ง	vasospasm	และ	atherosclerosis,	 irreversible	dilated	cardiomyopathy	และเกดิ

อาการกระสบักระส่าย	hallucination	และ	psychosis	นอกจากนั้นแล้วยงัสามารถท�าให้เกดิ	hypocalcemia	ซึ่งเชื่อว่า

เกดิจากภาวะ	dilution	effect	ส่วน	hyperkalemia	หรอื	hyperphosphatemia	 เป็นสาเหตจุาก	 rhabdomyolysis	หรอื	

acidosis	นอกจากนี้ยงัสามารถพบความผดิปกตทิางด้านต่อมไร้ท่อ	 เช่น	การเพิ่มของ	plasma	 cortisol	และ	prolactin	

ภาวะ	hypoglycemia	และ	diabetic	ketoacidosis	(DKA)	ความผดิปกตติ่อระบบทางเดนิหายใจจะเกดิการกระตุ้นการ

หายใจ	ในกรณ	ีMDMA	ผู้ป่วยสามารถเกดิความผดิปกตขิองการควบคมุอณุหภูมิ	มภีาวะ	hyperthermia	ซึ่งท�าให้	

เกดิ	rhabdomyolysis	,	disseminated	intravascular	coagulation	(DIC)	,	multiorgan	failure,	ภาวะ	electrolyte	and	meta	
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bolic	 abnormal	 เช่น	MDMA	ท�าให้เกดิภาวะ	severe	hyponatremia	แต่ในกรณใีช้	 amphetamine	 เกนิขนาดมากๆ	

สามารถเกดิ	 respiratory	 depression	 ในรายที่รนุแรงมาก	อาจเกดิ	 pulmonary	 edema	ซึ่งสาเหตเุป็นได้ทั้ง	 cardio-

genic	หรอื	non	cardiogenic	ส�าหรบัผลต่อระบบทางเดนิอาหารท�าให้เกดิอาการ	hepatotoxicity	ได้	แต่ที่พบบ่อยกว่า

จะเป็นจาก	MDMA	ระบบกล้ามเนื้อ	amphetamine	ท�าให้เกดิภาวะ	rhabdomyolysis	ระบบไตเกดิภาวะ	renal	failure	

มกัพบร่วมกบัภาวะ	hyperthermia,	rhabdomyolysis,	shock	ระบบโลหติ	พบ	DIC	ได้เนื่องจากเป็นภาวะแทรกซ้อน

จาก	hyperthermia	ซึ่งรกัษายากและเสยีชวีติสูง	ระบบประสาทและสมองเกดิ	agitation,	psychosis	หรอื	serotonin	

syndrome	ในบางรายอาจมาด้วยอาการ	comaได้	เนื่องจากเกดิภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลอืดสมอง	(cerebro-

vascular	accident,	CVA)	เช่น	intracranial	bleeding

 อาการของภาวะ amphetamine withdrawal

	 ในรายที่ใช้	 amphetamine	 มาเป็นระยะเวลานาน	 จะเริ่มเหน็อาการ	 withdrawal	 ตั้งแต่	 24	 ชั่วโมงขึ้นไป

หลงัจากหยดุยา	โดยอาการอ้างองิจากการวนิจิฉยัตาม	DSM	IV	โดยจะมอีาการหลกัคอื	dysphoric	mood	ร่วมกบั

อาการอย่างน้อย	2	ข้อดงัต่อไปนี้	คอื	fatigue,	insomnia	or	hypersomnia	,	increase	appetite,	psychomotor	agitation,	

retardation,	unpleasant	dream

 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

	 Amphetamine	 สามารถตรวจพบทั้งในเลอืดและปัสสาวะ	 โดยใช้วธิี	 immunoassay	 ซึ่งมคีวามไวต่อทั้ง

amphetamine,	MDMA,	MDEA	,	MDA	แต่พบว่าม	ีfalse	positive	ได้เมื่อมกีารใช้	pseudoephridine	หรอื	selegiline	

การยนืยนัต้องใช้วธิ	ีthin	layer	chromatography	หรอื	gas	chromatography	หรอื	mass	spectrometry

 การรักษา

	 ให้การรกัษาแบบ	initial	stabilization	ร่วมกบัรกัษาตามอาการตามตารางที่	8	ในส่วนของการเพิ่มการก�าจดั

ออกทางไต	โดยการท�า	acidify	urine	นั้น	ไม่แนะน�าให้ท�าเนื่องจากเกดิผลเสยีท�าให้เกดิภาวะ	kidney	injury
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ภาวะ

Agitation

ชกั	

Hyperthermia

Hypertension

Delirium/hallucination

Rhabdomyolysis

Myocardium	infarction

Benzodiazepine

External	cooling

Rapid	intravenous	infusion

Control	agitation
Control	agitation

Alpha	blockage	vasodilator	(nitroprusside,	nitroglycerine,	nicardipine)

Benzodiazepine	
Haloperidol	(ใช้ด้วยความระมดัระวงั	เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยง
	 					ต่อการเกดิภาวะชกัได้)
Sedation	
ลดภาวะ	muscle	contraction	และ	heat	production

Oxygen

Aspirin

Benzodiazepine

Vasodilator	เช่น	nitrate

พจิารณาท�า	coronary	angiogram	ใน	ST	segment	elevation	myocardial

infarction	(STEMI)

การรักษา

Benzodiazepine,	phenobarbital,	propofol

ตารางที่ 8	แสดงการรกัษาภาวะเป็นพษิจาก	amphetamine

DEXTROMETHORPHAN (DTX)

	 ยาเดกซ์โทรเมทอร์แฟน	 (dextromethorphan,	 DTX)	 เป็นยาแก้ไอ	 แต่ในปัจจบุนัมกีารน�ามาใช้เป็นสาร	

เสพตดิโดยเฉพาะในหมู่วยัรุ่นเนื่องจากมผีลข้างเคยีงที่ท�าให้เกดิภาวะ	 dissociative	 anesthesia	 และ	 euphoria	 ใน

เบื้องต้น	DTX	นั้นเป็นสารที่ถูกพฒันามาจากฤทธิ์ในการกดอาการไอของสาร	codeine	และมฤีทธิ์เป็น	opiate	recep-

tor	 agonist	 ได้ใน	 therapeutic	 dose	 แต่ในขณะเดยีวกนั	 เมื่อใช้ในปรมิาณมากกส็ามารถออกฤทธิ์ต่อจติประสาท

คล้ายคลงึกบัยา	 ketamine	 และ	 phencyclidine	 (PCP)	 เพราะโครงสร้างเคม	ี (N-nitroso	 group)	 ที่คล้ายคลงึกนั	

ปัญหาของการน�า	DTX	มาใช้เป็นลกัษณะของสารเสพตดิแบบผ่อนคลายที่แพร่หลายในกลุ่มวยัรุ่นนั้น	มแีนวโน้มที่

มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่น	 ในประเทศไทยเองกม็รีายงานการใช้สารนี้ในลกัษณะเดยีวกนัตั้งแต่ปี	 2547	

เนื่องจาก	 DTX	 เป็นยาที่หาซื้อได้ง่าย	 มรีูปแบบที่ไม่ผสมยาตวัอื่น	 และมขีายตามร้านขายยาทั่วไปโดยไม่ต้องมี

ใบสั่งยาจากแพทย์
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 กลไกการออกฤทธิ์ และเภสัชวิทยา 

	 จากสูตรโครงสร้างของ	DTX	มลีกัษณะที่ใกล้เคยีงกบั	isomer	ของยา	levopharnol	ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของยา

ระงบัปวดเช่น	codeine	แต่	DTX	ออกฤทธิ์ที่	sigma	receptor	ซึ่งอยู่ที่	cough	center	ใน	brain	stem	ท�าให้เพิ่ม	thresh-

old	ของการไอ	โดยไม่มฤีทธิ์ต่อ	mu	หรอื	delta	receptor	เลยแต่ในกรณทีี่มกีารใช้ผดิจดุประสงค์โดยใช้ยาขนาดที่สูง	

ระดบั	DTX	ที่มปีรมิาณสูงจะสามารถไปจบักบั	mu	และ	delta	receptor	ท�าให้มอีาการเป็นพษิคล้ายกบัภาวะ	opioid	

intoxication	ในขณะเดยีวกนักส็ามารถมฤีทธิ์เป็น	stimulant	จากการกระตุ้น	N-methyl-D-aspartate	receptor	(NMDA	

receptor)	ด้วย	ซึ่งท�าให้เกดิอาการ	euphoria	และ	dissociative	anesthesia	อนัเป็นลกัษณะเด่นของ	DTX	ที่ท�าให้ถูก

ใช้เป็นสารเสพตดิเพื่อผ่อนคลาย	นอกจากนั้นแล้ว	ยงัสามารถท�าให้เสรมิการออกฤทธิ์ของ	serotonin	อกีด้วย	

	 DTX	 ดูดซมึได้ดใีนระบบทางเดนิอาหาร	 peak	 serum	 concentration	 อยู่ที่	 2.5	 ชั่วโมง,	 ปรมิาตรการ				

กระจาย	 5-6.7	 ลติร/กโิลกรมั	 ส่วนใหญ่ก�าจดัออกจากร่างกายทางไตโดยมคี่าครึ่งชวีติอยู่ที่	 2-4	 ชั่วโมง	 เมื่อเข้าสู่

ร่างกายจะถูกเปลี่ยนแปลง	(metabolized)	ที่ตบัโดย	CYP2D6	ได้	major	active	metabolite	คอื	dextrophan	ซึ่งเป็น	

active	metabolite	ตวัส�าคญัที่มผีลต่อ	neurobehavioral	อย่างมาก	การที่	DTX	ถูกเปลี่ยนแปลงผ่าน	CYP2D6	ถอืว่า

มคีวามส�าคญั	 เนื่องจากเป็นเอน็ซยัม์ที่มี	 genetic	 polymorphism	 ในคนเอเชยีอย่างชดัเจน	 หมายถงึ	 เชื้อชาตเิผ่า

พนัธุ์ของประชากรในแต่ละประเทศอาจมอีตัราการเปลี่ยนแปลงยาที่ไม่เท่ากนั	เช่น	ในกรณ	ีrapid	metabolizer	จะ

มโีอกาสพบมากในประชากรในแถบประเทศ	Northeast	Africa	และ	Caucasian	ซึ่งจะท�าให้เป็นกลุ่มคนที่ได้	active	

metabolite	คอื	dextrophan	ออกมามาก	และอาจสามารถอธบิายแนวโน้มที่ประชากรกลุ่มนี้มกีารใช้	DTX	และ		opi-

oid	อื่นๆที่ผ่าน	CYP2D6	เป็นสารเสพตดิแบบผ่อนคลายได้อย่างมปีระสทิธภิาพโดยไม่ค่อยมกีารรายงานถงึผลข้าง

เคยีงอนัไม่พงึประสงค์	

	 DTX	ส่งผลโดยตรงต่อสมองและพฤตกิรรม	ซึ่งอธบิายได้จากกลไกดงันี้

	 1.	 NMDA	 (N-methyl-d-aspartate	 receptor)	 antagonist	 ท�าให้เกดิภาวะ	 dissociative,	 out	 of	 body

experience	 ซึ่งนอกจากอาการดงักล่าวแล้วยงัท�าให้มอีาการของ	 adrenergic	 effect	 ท�าให้เกดิ	 hypertension,

tachycardia,	diaphoresis	ร่วมด้วย	เนื่องจากมกีาร	inhibit	ของ	peripheral	และ	central	catecholamine	uptake

	 2.	มกีารblock	ของ	presynaptic	serotonin	 reuptake	ซึ่งสามารถท�าให้เกดิ	serotonin	syndrome	ได้หากมี

การใช้ยาในกลุ่มของ	MAOI,	SSRI	ร่วมด้วย	ในผู้ป่วยบางรายที่ใช้	DTX	abuse	มานาน	มรีายงานว่า	ต้องเพิ่มขนาด

ยา	 เพราะมภีาวะ	 tachyphylaxis	 เกดิขึ้น	 ซึ่งยงัไม่สามารถอธบิายเหตผุลได้แน่ชดัแต่อาจเป็นเพราะ	 cytochrome						

function	ที่เสยีไป
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 อาการและอาการแสดงของการเกิดพิษ  แบ่งตามระดบัความรนุแรงดงัต่อไปนี้ 

	 1.	อาการรนุแรงน้อย-รนุแรงปานกลาง	(Mild	to	moderate	toxicity)	ท�าให้เกดิอาการดงันี้	nausea,

vomiting,	nystagmus,	mydriasis,	miosis,	tachycardia,	hypertension,	dizziness,	lethargy,	ataxia,	euphoria,	dysphoria,	

auditory	and	visual	hallucination,	ataxic	gait,	zombie	like

	 2.	อาการรนุแรงมาก	(Severe	toxicity)	จะมอีาการ	disorient,	stupor,	psychosis,	dissociative	hallucination,	

seizure,	coma,	hyperthermia,	respiratory	depression,	pulmonary	edema,	cerebral	edema,	death

	 3.	Serotonin	syndrome	มอีาการ	hyperthermia,	tremor,	alter	mental	status,	hypertension

	 4.	Bromide	 toxicity	 ในกรณทีี่ใช้	DTX	มาเป็นระยะเวลานานโดยอาการทาง	neurobehavioral	จะเกดิภายใน		

30-60	นาทหีลงักนิและอยู่ยาวถงึ	6	ชั่วโมง	ปกตขินาดของ	DTX	ที่ใช้การรกัษาในผู้ใหญ่	คอื	60-120	มลิลกิรมั/วนั	

แต่ปรมิาณที่ก่อให้เกดิระดบัความเป็นพษิปานกลางเกดิขึ้นเมื่อใช้	 DTX	 10	 มลิลกิรมั/กโิลกรมั	 ส่วนอาการรนุแรง

มากเกดิขึ้นเมื่อใช้	DTX	ในขนาด	20-30	มลิลกิรมั/กโิลกรมั

 

 อาการของภาวะ DTX withdrawal	จะมอีาการดงัต่อไปนี้

	 -	GI	symptom:	ปวดท้อง,	ท้องเสยี,	คลื่นไส้

	 -	ระบบไหลเวยีนโลหติ:	hypertension

	 -	ระบบประสาท	สมอง	พฤตกิรรม:	depression,	dysphoria,	insomnia,	tremor,	myalgia,	restlessness,	

											drug	craving

 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

	 DTX	ตรวจไม่เจอใน	urine	toxicity	screening	ของ	opioid	ยกเว้น	อาจพบ	false	positive	ใน	urine	toxicity

screening	ส�าหรบั	PCP	(phencyclidine)	ได้

 การรักษา

	 1.	Supportive:	Intravenous	hydration	ให้พอเพยีง

	 2.	GI	decontamination

													-	Gastric	lavage	หากผู้ป่วยกนิมาภายใน	1	ชั่วโมงและไม่มขี้อห้ามในการให้

												-	Activated	charcoal	สามารถให้ได้หากผู้ป่วยกนิมาภายใน	4	ชั่วโมง	และไม่มขี้อห้ามในการให้

	 3.	Speci	f	ic	management
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	 			-	Benzodiazepine	สามารถรกัษาอาการดงัต่อไปนี้	เช่น	agitation,	hypertension,	tachycardia

	 			-	ภาวะ	Hyperthermia	ควรรกัษาโดยการให้	benzodiazepine,	cool	blanket	ถ้าหากอาการไม่ดขีึ้นอาจ	

	 					ต้องพจิารณา	intubation	ร่วมกบัการให้ยา	muscle	relaxation

	 			-	การใช้	naloxone	ในกรณภีาวะ	respiratory	depression	แต่ประโยชน์ที่ได้ไม่ชดัเจน

TRAMADOL

 กลไกการออกฤทธิ์และเภสัชวิทยา

	 ยาทรามาดอล	 (Tramadol)	 เป็นยาแก้ปวดที่มโีครงสร้างคล้าย	 morphine	 และมกีลไกการออกฤทธิ์ทั้งที่				

opioid	mu	receptor	ในแบบ	agonist	อ่อนๆและเสรมิการหลั่งของ	serotonin	และยบัยั้งการ	reuptake	ของทั้ง	norepi-

nephrine	และ	serotonin	การกระตุ้น	mu	receptor	นั้นนอกจากจะมฤีทธิ์ของการระงบัปวดแล้ว	ยงัท�าให้เกดิภาวะ	

sedation	และ	euphoria	ร่วมด้วย	ดงันั้นจงึท�าให้วยัรุ่นน�ามาเสพย์หวงัฤทธิ์ของอาการ	ง่วง	มนึงง	เคลิ้มสขุ	อกีทั้ง

เป็นยาที่ถูกกฎหมายและสามารถหาซื้อได้ง่าย	 ดงันั้นในปัจจบุนัยาชนดินี้จงึเป็นที่นยิมใช้เป็นสารเสพตดิเพื่อผ่อน

คลายเป็นอย่างมาก

 อาการและอาการแสดงของการเกิดพิษ

	 ด้วยลกัษณะการออกฤทธิ์ต่อ	opiod	receptor	อาการของการเกดิพษิจาก	tramadol	อาจจะคล้ายกบัภาวะ

opioid intoxication โดยจะพบมีภาวะคลื่นไส้อาเจียน ท้องผูก บางรายอาจพบว่ามีลักษณะของรูม่านตาเล็ก								

(pinpoint	pupils)	แต่จากรายงานพบว่าการกดการหายใจจาก	tramadol	นั้น	พบน้อยมาก	นอกจากนี้ยงัเกดิภาวะชกั	

ซึ่งสามารถเกดิได้แม้กระทั่งในระดบั	 therapeutic	 range	 และยิ่งเพิ่มโอกาสชกัมากขึ้นหากใช้ปรมิาณมากกว่า	 500	

มลิลกิรมั	 นอกจากนี้ยงัสามารถเกดิภาวะ	 serotonin	 syndrome	 ได้	 หากมกีารใช้ยา	 tramadol	 ร่วมกบัยาที่มกีาร

ออกฤทธิ์เป็น	selective	serotonin	reuptake	inhibitor	เช่น	antidepressant,	tricyclic	antidepressant	หรอื	monoamine	

oxidase	inhibitor

 อาการและอาการแสดงของการเกิดพิษ

	 อาการจะเหมอืนในลกัษณะของภาวะ	 opioid	 withdrawal	 symptom	 คอืจะมภีาวะ	 anxiety,	 piloerection,

ปวดตามตวั	ปวดกล้ามเนื้อ	ปวดกระดูกอย่างรนุแรง	ปวดท้อง	ท้องเสยี	นอนไม่หลบั	กระสบักระส่าย
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 การรักษา

	 1.	Initial	stabilization

	 2.	ภาวะชกั	รกัษาโดยการให้	benzodiazepine

	 3.	 Respiratory	 depression	 พบไม่บ่อย	 แต่หากเกดิขึ้นให้การรกัษาด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจ	 มบีางต�ารา

แนะน�าว่าการให้	naloxone	สามารถช่วยได้บ้างแต่ไม่อาจ	reverse	อาการได้ทัง้หมด

	 4.	Serotonin	 syndrome	รกัษาโดยหยดุยาที่อาจส่งผลท�าให้เกดิ	 serotonin	 syndrome	ทกุชนดิร่วมกบัการ

รกัษาภาวะ	hyperthermia	และ	myoclonus	โดยการให้	benzodiazepine	ร่วมกบั	cyproheptadine


