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สลบ ที่นิยมใช้กนัมากในปจัจุบนัคอืใช้เป็นยากนัเมารถ เมาเรอื หรอืเหตุจากการเคลื่อนไหวอื่นๆ (3) 
การไดร้บัยาเหล่าน้ีมากเกนิขนาดที่กําหนด หรอืการนําส่วนใดๆ ของต้นลําโพงมาบรโิภคดงัที่ปรากฏ
เป็นข่าวไม่นานมาน้ี จะสามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรอืความเป็นพษิต่อระบบประสาทได้ โดยมี
อาการทีแ่สดงออกมาคอื สายตาพรา่มวั ปากแหง้ กระหายน้ํามาก  มา่นตาขยาย ตาสูแ้สงไม่ได ้ผวิหนัง
ร้อนแดง มผีื่นแดงตามใบหน้า คอ และหน้าอก ไข้ขึ้นสูง อาจสูงถึง 42.8 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะ 
ความรูส้กึสบัสน การทํางานของกลา้มเน้ือผดิปกต ิวกิลจรติ เพอ้คลัง่ เคลิม้ฝนั       มอีาการทางจติและ
ประสาท ในเดก็เลก็อาจเกดิการชกั ชพีจรเตน้อ่อนแต่เรว็ และมแีนวโน้มทีจ่ะเตน้ไมเ่ป็นจงัหวะ ปสัสาวะ
ไม่ค่อยออก ทอ้งผูก ในกรณีทีเ่ป็นรุนแรง ผูป้่วยจะมอีาการไม่รูส้กึตวั โคม่า หายใจชา้และ    ตวัเขยีว 
(4) 

วธิกีารรกัษาพษิทีเ่กดิจากตน้ลาํโพงคอื  
1. รบีนําผูป้ว่ยส่งโรงพยาบาล เพื่อทําการลา้งทอ้ง แต่ถา้ไมส่ามารถทาํไดก้ใ็หย้าระบาย และยา

ทาํใหอ้าเจยีน 
2. ในรายที่มกีารตื่นเต้นมากควรใหย้าสงบระงบั morphine แต่ในการใช้ควรใช้ด้วยความ

ระมดัระวงั เพราะ morphine ออกฤทธิก์ดศูนยค์วบคุมการหายใจ และอลัคาลอยดใ์นกลุ่ม atropine ก็
ออกฤทธิก์ดศนูยค์วบคุมการหายใจดว้ย ในขัน้สดุทา้ยแทนทีจ่ะไปแกพ้ษิกก็ลบัจะไปเพิม่พษิใหส้งูขึน้ 

3. ใหย้ากลุ่ม cholinergic และอาจให ้barbiturate รว่มดว้ยหากมอีาการชกั 
4. ควรใหผู้ป้่วยอยู่ในทีม่ดื นอนพกัในหอ้งพกัและอาจจะต้องหยอดตาดว้ย Pilopine และหมัน่

เชด็ตวัเพือ่ลดไข ้
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