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ผู ป ว ยชายไทยคู 58 ป อาชี พ รั บ พักรักษาทีห่ อผูป ว ยจิตเวชไดสามวันอาการไมดขี นึ้
มีสบั สนมากขึ้น มีแขนขาเกร็ง ไมกระตุก มีอาการ
ราชการครู ภูมิลําเนา จ.ขอนแกน
อาการสําคัญ:
สับสน 3 วันกอนมาโรงพยาบาล

ประวัติเจ็บปวยปจจุบัน:
3 วันกอนมาโรงพยาบาล มีอาการนอนไม
หลับ มีอาการสับสนเล็กนอย พูดคุยพอรูเรื่อง
นั่งดูทีวีได มีอาการหลงลืมเล็กนอย ไมมีไข ไมมี
อาการเกร็ง
2 วันกอน ภรรยาสังเกตวานอนไมหลับเริ่ม
วุนวาย จึงเพิ่มยา Trazodone (200 mg) จาก 1
tab oral hs เปน 2 tab oral hs อาการเทาๆ เดิม
ยังนอนไมหลับและสับสนอยู
1 วันกอน มีอาการสับสนมากขึ้น เริ่มมี
อาการเกร็ง มีเหงือ่ ออกมากขึน้ ไมมไี ข ภรรยาเพิม่
ยาเปน Trazodone (200 mg) 2 tab oral เชา 3
tab oral เย็น แตอาการไมดีขึ้น เชาวันตอมาจึงพา
มาโรงพยาบาล

สัน่ มากขึน้ เหงือ่ ออกมากขึน้ ความดันโลหิตสูงแต
ยังไมมีไข

ประวัติอดีต:
- โรคประจําตัว schizophrenia , type
II diabetes (diet control), chronic kidney
disease
- 1 สั ป ดาห ก อ น มารั ก ษาด ว ยอาการ
หลงลืมงาย นอนไมหลับคิดมาก ใหการวินิจฉัย
เปนโรคสมองเสื่อมประเมิน MMSE 17/30
- ยาที่ไดรับในปจจุบัน
Risperidone (2 mg) 1 tab po morning ,2 tab oral hs,
Trazodone (200 mg) 1 tab po hs,
Benzhexol (2 mg) 1 tab po morning,
2 tab po evening
Doxazocin (2 mg) 1 tab po hs Clonazepam (2 mg) 1.5 tab po hs
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Vit B complex 1 tab po tid ,multivitamin 1 tab oral tid, folic 1 tab oral od,
- ปฏิเสธประวัติ IVDU, blood transfusion, tattoo
- ไม สู บ บุ ห รี่ , ไม ดื่ ม สุ ร า, ไม ไ ด ใ ช ย า
สมุนไพร

Physical examination:
A middle aged man, looked confused with
tremor
Vital signs : BT 36 c, PR 120 bpm,
RR 20 tpm, BP 190/100 mmHg.
HEENT: mildly pale conjunctiva, anicteric
sclera, stiff neck positive
Heart: tachycardia, normal S1S2,
no murmur
Chest& Lungs: normal breath sound,
no adventitious sound
Abdomen: normal bowel sounds, soft not
tender, liver and spleen impalpable
Extremities: no pitting edema, normal skin
colour, moist skin

symmetrical facial expression
- Motor system: generalized tremor,
rigidity
motor power at least grade III all
- Reflex 3+ all
- Babinski sign: plantar flexion both sides,
Clonus: sustained
- Cerebellar signs: cannot be evaluated
- Sensory: cannot be evaluated

Laboratory result:
CBC : Hb 10.3, Hct 31.1, WBC 4,700 (N 70,
L19, M8, E2, B1) Plt 298,000
Blood chemistry : BUN 22.7, Cr 2.7, Na 132,
K 4.3, HCO3 23.4, Cl 90, Ca9.4, PO 2.8
LFT: Chol 187, TP 6.6, Alb 3.9, Glo 2.7, TB
0.3, DB 0.2, AST24, ALT12, ALP 92,
CK 797
Anti HIV : non-reactive
CSF: open pressure 20 cmH2O, close pressure 16 cmH2O, no cell, protein 22 mg/
dl, sugar 60/120 mg/dl
CT Brain: normal

Neurological examination:
- Conscious: confusion, not operate to command
- Cranial nerves:
pupil 4 mm reactive to light both eyes
EOM cannot be evaluated
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Problem lists
1. Alteration of consciousness.
2. Neuromuscular abnormality:
rigidity, tremor, generalized hyperreflxexia,
sustained clonus
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3. Autonomic hyperactivity: hypertension, diaphoresis, mydriasis
4. History of increased trazodone
dosage

วิจารณ
ผูปวยชายอายุ 58 ป มาดวยอาการสับสน
หลั ง จากเพิ่ ม ยา trazodone ซึ่ ง เป น ยากลุ ม
antidepressant ร ว มกั บ ตรวจร า งกายพบมี
confusion, clonus, rigidity, hyperreflexia,
diaphoresis, mydriasis และ hypertension
เมื่อรวมกับมีประวัติการใชยา trazodone ทําให
คิดถึงกลุม อาการ Serotonin Syndrome(SS) มาก
ที่สุดซึ่งมี triads ไดแก mental-status change,
autonomic hyperactivity และ neuromuscular
abnormalities
ภาวะที่ ต อ งวิ นิ จ ฉั ย แยกโรค ได แ ก
Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS)
มี อ าการ lead pipe muscular rigidity,
hyperthermia, fluctuating consciousness
และ autonomic instability คลายคลึงกับ SS
แตจะเกิดอาการชากวาเปนเวลาหลายวัน ใน NMS
จะมีอาการ bradykinesia และประวัติการใชยา
ในกลุม dopamine antagonist ซึ่งใน SS จะ
มีลักษณะ hyperkinesia และมีประวัติการใช
ยา serotonergic drug เชน antidepressant,
monoamine oxidase inhibitor เปนตน anticholinergic syndrome จะมีอาการ fluctuating
consciousness, tachycardia ได ที่แตกตางคือ

normal pupil, hot and dry skin, absent bowel
sound และมีประวัตกิ ารใชยากลุม anticholinergic ภาวะ meningitis และ encephalitis ควร
นึกถึงในรายที่มีไขและซึมลงดวย
ยา trazodone จัดเปน multifunctional
drug คือ ที่ขนาดตํ่า (25-150 mg) เปน hypnotic โดยออกฤทธิ์ที่ 5-HT2A antagonism,
H1 antihistamine และ α1 adrenergic
antagonism มักใชเปนยานอนหลับ ขนาดที่สูง
(150-600 mg) เปน antidepressant โดยยับยั้ง
การทํางานของ serotonin reuptake transporter
ทําใหปริมาณ serotonin มากขึ้นและเกิด hyperstimulation ของ post-synaptic serotonin
receptor ซึ่งจะออกฤทธิ์ antidepressant และ
ถามีการกระตุน มากเกินไปจะทําใหเกิด serotonin
syndrome ได
ผูปวยรายนี้ไดรับการตรวจ CT scan of
brain และตรวจนํ้าไขสันหลัง พบอยูในเกณฑ
ปกติ ไดใหการรักษาโดยการหยุดยาที่เปนสาเหตุ
ใหยา cyproheptadine รวมกับ supportive
treatment อื่นๆ อาการผูปวยดีขึ้นจนเปนปกติ

Serotonin Syndrome
วิทยาการระบาด
มีแนวโนมการเกิด Serotonin syndrome
(SS) เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากมีการใชยาในกลุม Selective
Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) มากขึ้น
แทนการใช tricyclic antidepressant (TCA) ใน
ปค.ศ.2002 The Toxic Exposure Surveillance
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System ไดศกึ ษาพบวามีผปู ว ยจํานวน 26,733 คน
ที่มีประวัติใชยา SSRI พบวาเกิดความเปนพิษจาก
ยาจํานวน 7,349 คนและเสียชีวติ 93 คน มีรายงาน
พบภาวะ SS ในผูปวยที่ใชยา SSRI เกินขนาดรอย
ละ 14 ถึงรอยละ16
ลักษณะทางคลินิก
SS เปนกลุมอาการที่เกิดจากการเพิ่มขึ้น
ของ serotonergic activity ในระบบประสาท
สวนกลาง ซึ่งมักเกิดจากการใชยาที่มี serotonergic activity, ปฏิกิริยาระหวางยา หรือเกิดจาก
การใชยาเกินขนาด SS ประกอบดวย อาการหลัก
3 ประการ ไดแก mental status changes, autonomic hyperactivity และ neuromuscular
abnormality มีความรุนแรงตั้งแตนอยไปถึงมาก
อาการและอาการแสดงที่พบไดแก อาการนอย
(mild) หัวใจเตนเร็ว, สัน่ , เหงือ่ ออก, มานตาขยาย,
intention tremor, myoclonus, hyperreflexia
(พบที่ขามากกวาแขน) อาการปานกลาง (moderate) ความดันโลหิตสูง, มีไข, hyperactive bowel
sound, clonus, hyperreflexia, horizontal
ocular clonus, มีอาการกระสับกระสายหรืออยู
ไมสุข (mild agitation, hypervigilance) อาการ
รุนแรง (severe) ความดันโลหิตสูงรุนแรง ภาวะ
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เพอ (delirium), muscular rigidity, อุณหภูมิ
รางกายสูงรุนแรงอาจมากวา 41.1°C ในรายทีเ่ สีย
ชีวิต, อาการชัก, ไตวาย, metabolic acidosis,
rhabdomyolysis, disseminated intravascular coagulopathy
พยาธิกําเนิด
Serotonin (5-Hydroxytryptamine,5HT) เปน monoamine neurotransmitter ใน
ระบบประสาทสวนกลางสรางโดย midline raphe
nuclei อยูที่กานสมองตั้งแต midbrain ถึง medulla ซึง่ ทําหนาควบคุม wakefulness, affective
behaviour, food intake, thermoregulation,
migraine, emesis และ sexual behaviour
สําหรับ raphe nuclei ที่ pons สวนลางและ medulla ควบคุม nociception และ motor tone
นอกระบบประสาทสวนกลางสรางจาก enterochromaffin cell และ platelets มีหนาที่ควบคุม
vascular tone และ gastrointestinal motility
ตัวรับของ serotonin แบงเปน 7 ชนิด ไดแก
5-HT1 ถึง 5-HT7 ดังตารางที่ 1 พบวากระตุนที่
5-HT2a และ 5-HT1a receptor ทําใหเกิดอาการ
ของ SS ได

Vol.9 No.2

ตารางที่ 1 Location of 5-HT receptor subtypes, function and clinically relevant receptor
agonists and antagonists.
Receptor
Location / function
Agonist
subtype
5-HT1A
CNS: neuronal inhibition, behavioral ef- Buspirone
fects (sleep, feeding, thermoregulation,
and anxiety)
5-HT2A
CNS: neuronal excitation, behavioral
effects, and learning; Smooth muscle:
contraction, vasoconstriction ⁄ dilatation
Platelets: aggregation
5-HT2B
Stomach fundus
5-HT2C
5-HT3

CNS: choroid plexus, CSF secretion
Sensory and enteric nerves, emesis

5-HT4

CNS and myenteric neurons, GI motility Metoclopramide
Cisapride

Antagonist
Yohimbine
Cyprohepatdine
Chlorpromazine
LSD
Chlorpromazine
Yohimbine
Metoclopramide*
Ondasetron*

(ดัดแปลงจาก Mohammad-Zadeh LF, Moses L, Gwaltney-Brant SM. Serotonin: a review. J Vet Pharmacol
Ther 2008;3:187-99 )

การวินิจฉัย
การวินิจฉัย SS อาศัยจากประวัติและการ
ตรวจรางกาย ยังไมการตรวจทางหองปฏิบัติการ
เพื่อชวยในการวินิจฉัย มีการใช Hunter Criteria
เพือ่ ชวยในการวินจิ ฉัย มีความไวรอยละ 84 ความ
จําเพาะรอยละ 97 เมือ่ เปรียบเทียบกับการวินจิ ฉัย
โดย medical toxicologist (gold standard) มี
รายละเอียดดังนี้
ตองมีอาการดังตอไปนี้อยางนอย 1 ขอรวม
กับมีประวัติการไดรับ serotonergic agent ใน
ตารางที่ 2

• Spontaneous clonus
• Inducible clonus และ agitation หรือ
diaphoresis
• Ocular clonus และ agitation หรือ
diaphoresis
• Tremor และ hyperreflexia
• Hypertonia และ temperature above
38oC และ ocular clonus หรือ inducible clonus
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การวินิจฉัยแยกโรค
Anticholinergic poisoning ผูปวยจะ
มีอาการกระสับกระสาย, เพอ, ปากแหง ผิวแหง
และแดงตรวจพบ normal deep tendon reflex,
absent bowel sounds ซึง่ ตางจาก SS ทีจ่ ะมีผวิ สี
ปกติ มีเหงือ่ ออกมากและตรวจพบ hyperreflexia
และ hyperactive bowels sounds
Malignant Hyperthermia ผู ป ว ยมี
ประวัติไดรับยาสลบ มีการเพิ่มของ end tidal
carbon dioxide, hypertonia, hyperthermia,
metabolic acidosis ตรวจรางกายพบ mottled

skin ,rigor Mortis-like rigidity of muscle และ
hyporeflexia
Neuroleptic malignant syndrome เปน
idiopathic reaction จากการใช dopamine
antagonist ระยะเวลาที่เกิดอาการหลังไดยานาน
หลายวันถึงสัปดาห มี bradykinesia , akinesia,
lead-pipe muscle rigidity, hyperthermia,
fluctuation of consciousness, autonomic instability อาการของ NMS จะเปน bradykinesia
เดนซึ่งตางกับ SS ที่จะมีลักษณะ hyperkinesia

ตารางที่ 2 Drugs and Drug Interactions Associated with the Serotonin Syndrome

Drugs associated with the serotonin syndrome
SSRI: sertraline, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, and citalopram
Antidepressant drugs: trazodone, nefazodone, buspirone, clomipramine, and venlafaxine
Monoamine oxidase inhibitors: phenelzine, moclobemide, clorgiline, and isocarboxazid
Anticonvulsants: valproate
Analgesics: meperidine, fentanyl, tramadol, and pentazocine Antiemetic agents: ondansetron,
granisetron, and metoclopramide
Antimigraine drugs: sumatriptan
Bariatric medications: sibutramine
Antibiotics: linezolide (a monoamine oxidase inhibitor) and ritonavir
(through inhibition of cytochrome P-450 enzyme isoform 3A4)
Over-the-counter cough and cold remedies: dextromethorphan
Drugs of abuse: methylenedioxymethamphetamine (MDMA, or “ecstasy”),
lysergic acid diethylamide (LSD), 5-methoxydiisopropyltryptamine (“foxy methoxy”), Syrian rue
(contains harmine and harmaline, both monoamine oxidase inhibitors)
Dietary supplements and herbal products: tryptophan, Hypericum perforatum (St. John’s wort),
Panax ginseng (ginseng)
Other: lithium
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Drug interactions associated with severe serotonin syndrome
Zoloft, Prozac, Sarafem, Luvox, Paxil, Celexa, Desyrel, Serzone, Buspar, Anaf- ranil, Effexor, Nardil,
Manerix, Marplan, Depakote, Demerol, Duragesic, Sublimaze, Ultram, Talwin, Zofran, Kytril,
Reglan, Imitrex, Meridia, Redux, Pondimin, Zyvox, Norvir, Parnate, Tofranil, Remeron
Phenelzine and meperidine
Tranylcypromine and imipramine
Phenelzine and selective serotonin-reuptake inhibitors Paroxetine and buspirone
Linezolide and citalopram
Moclobemide and selective serotonin-reuptake inhibitors Tramadol, venlafaxine, and mirtazapine
(ดัดแปลงจาก)Boyer EW, Shannon M. The serotonin syndrome. N Engl J Med 2005;352:1112-20.

การรักษา
หลักการรักษาเบื้องตน คือ หยุดยาที่เปน
สาเหตุใหเกิดอาการ SS ดังตารางที่ 2 และใหการ
รักษาแบบประคับประคอง ในรายที่อาการนอย
เมื่อหยุดยาแลวสวนใหญอาการจะดีขึ้นภายใน
24 ชั่วโมง ในรายที่มีอาการกระสับกระสายมาก
อาจพิจารณายากลุม benzodiazepine ไดแก
diazepam 5-10 มิลลิกรัมทางหลอดเลือด ยาบาง
อยางที่มีคาครึ่งชีวิตชีวิตของยานานจะมีอาการได
นานกวาหลังหยุดยา เชน irreversible monoamine oxidase inhibitor (MAOIs) และ SSRI เชน
fluoxetine (คาครึ่งชีวิต 1 สัปดาห, metabolite
norfluoxetine คาครึ่งชีวิต 2.5 สัปดาห) ผูปวย
ที่มีอาการรุนแรงปานกลาง (moderate) และมี
autonomic instability อาจจะตองให 5HT2a
antagonist รวมดวย คือ cyproheptadine มี
ขนาดเม็ดละ 4 มิลลิกรัม เริ่มตนให 12 มิลลิกรัม
หลังจากนัน้ ให 2 มิลลิกรัมทุก 2 ชัว่ โมง เมือ่ อาการดี
ขึน้ จึงให 8 มิลลิกรัมทุก 6 ชัว่ โมง ยา cyprohepta-

dine มีเฉพาะในรูปแบบยากินแตสามารถบดและ
ใหทาง nasogastric tube ได
การรักษาประคับประคองอื่นๆ ไดแก การ
ใหสารนํ้าทางหลอดเลือด การใหออกซิเจน ใน
รายที่ มี autonomic instability มี ค วามดั น
โลหิตสูงรุนแรงและหัวใจเตนเร็วอาจพิจารณายา
ที่ออกฤทธิ์สั้นเชน nitroprusside หรือ esmolol
ภาวะความดันโลหิตจากยา MAOIs พิจารณาให
direct-acting sympath- omimetic amines
(norepinephrine, phenylephrine และ epinephrine) ในขนาดตํ่า ภาวะอุณหภูมิในรางกายสูง
(hyperthermia) รุนแรงมากกวา 41.1oC ควร
ใหการรักษาดวย muscle paralytic agent กลุม
nondepolarizing agent เชน vercuronium และ
ใสทอ ชวยหายใจ ควรหลีกเลีย่ ง succinylcholine
เนือ่ งจากอาจทําใหเกิดภาวะ rhabdomyolysis ได
ควรหลีกเลี่ยงการใชยา propanolol , bromocryptine และ dantrolene เนือ่ งจาก จะทําให
อาการแยลงได
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สรุป

บรรณานุกรม

Serotonin syndrome เปนอาการไมพึง
ประสงคจากการใชยาที่มีอันตรายถึงชีวิต แพทย
ผูใ หการรักษาตองตระหนักถึงภาวะนีใ้ นผูป ว ยทีไ่ ด
รับยา serotonergic drug และปฏิกริ ยิ าระหวางยา
ทีท่ าํ ใหเกิดได อาการทีส่ าํ คัญมี 3 อยางคือ mental
status changes, autonomic hyperactivity
และ neuromuscular abnormality ในรายที่
อาการไมมากอาจจะมีอาการไมครบทั้งสามขอได
อาจทําใหวินิจฉัยลาชาได ซึ่งการวินิจฉัยอาศัย
เพียงลักษณะทางคลินิกรวมกับประวัติการใชยา
เทานั้น ยังไมมีการตรวจทางหองปฏิบัติการชวย
ยืนยัน หลักการคือหยุดยาที่เปนสาเหตุเร็วที่สุด
และรักษาประคับประครองตามอาการ พิจารณา
ให 5HT2a antagonist ในรายที่มีอาการรุนแรง
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