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ปวดศีีรษะ
จากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป

(Medication-overuse headache)
ธนิินทร์์ อััศววิิเชีียรจิินดา

เราอาจไม่่เคยทราบมาก่่อนว่่า ยาแก้้ปวดที่่ใ� ช้้รักั ษาอาการปวด โดยเฉพาะกัับอาการปวดศีีรษะ
จะทำำ�ให้้เกิิดปวดศีีรษะได้้ เคยมีีการรายงานผู้้�ป่ว่ ย 52 รายตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2506 โดย Horton BT และคณะ(1)
พบว่่า ยาแก้้ปวดที่่�ใช้้รัักษาอาการปวดศีีรษะ ตััวยาแก้้ปวดเองสามารถทำำ�ให้้เกิิดอาการปวดศีีรษะได้้
ถ้้าใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป ปวดศีีรษะที่่�เกิิดจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป เดิิมเรีียกว่่า drug-induced
headache, rebound headache หรืือ medication-misuse headache ปััจจุุบันั เรีียกว่่า medication-overuse headache(2) จััดเป็็น ความผิิดปกติิปวดศีีรษะแบบทุุติยิ ภููมิิ(2) แต่่ปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมาก
เกิินไป ไม่่ได้้เกิิดกัับผู้้�ป่่วยทุุกราย และไม่่ได้้เกิิดเฉพาะกัับผู้้�ป่่วยที่่�ใช้้เพื่่�อรัักษาอาการปวดศีีรษะ แต่่เกิิด
กัับผู้้�ป่ว่ ยที่่ใ� ช้้ยาแก้้ปวดเพื่่�อรัักษาอาการปวดที่่บ� ริิเวณอื่่�นได้้(3) เช่่น อาการปวดข้้อรููมาตอยด์์ (rheumatoid
arthritis) สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�ปวดศีีรษะแบบปฐมภููมิิและใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไปสำำ�หรัับรัักษาอาการปวด
ศีีรษะ จะทำำ�ให้้อาการปวดศีีรษะที่่มีี� อยู่่�เดิิมเลวลงทั้้�งในเรื่่�องของความถี่่�และความรุุนแรง หรืืออาจทำำ�ให้้
เกิิดอาการปวดศีีรษะลัักษณะใหม่่ได้้ (3) ในบทนี้้� จะกล่่าวถึึง หลัักเกณฑ์์การวิินิิจฉััยปวดศีีรษะจากการใช้้
ยาแก้้ปวดมากเกิินไป ข้้อมููลทางด้้านระบาดวิิทยาคลิินิิก ปััจจััยเสี่่�ยง พยาธิิสรีีระวิิทยา ลัักษณะอาการ
ทางคลิินิิก และการดููแลรัักษา

หลัักเกณฑ์์การวิินิิจฉััยปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป

หลัักเกณฑ์์การวิินิิจฉััยปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป ตามการจำำ�แนกระดัับ
นานาชาติิของความผิิดปกติิปวดศีีรษะ (International Classification of Headache Disorders) ฉบัับที่่�
3(2) ได้้แก่่
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1.	ปวดศีีรษะอย่่างน้้อย 15 วัันต่่อเดืือน ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีความผิิดปกติิปวดศีีรษะอยู่่�เดิิม
2. ใช้้ยาแก้้ปวดอย่่างน้้อย 1 ชนิิดเพื่่�อรัักษาอาการปวดศีีรษะมากเกิินไปเป็็นประจำำ� เป็็นเวลา
มากกว่่า 3 เดืือน
3. ไม่่เข้้าหลัักเกณฑ์์การวิินิิจฉััยเป็็นโรคปวดศีีรษะอื่่�นๆ ได้้ดีีเท่่ากัับการวิินิิจฉััยโรคนี้้� ตามการ
จำำ�แนกระดัับนานาชาติิของความผิิดปกติิปวดศีีรษะ ฉบัับที่่� 3
นอกจากนี้้� ยัังมีีการจำำ�แนกเป็็นกลุ่่�มย่่อยตามชนิิดของยาแก้้ปวดที่่�ใช้้มากเกิินไป เช่่น
-	ปวดศีีรษะจากการใช้้ยาเออร์์โกตามีีนมากเกิินไป
-	ปวดศีีรษะจากการใช้้ยากลุ่่�มทริิปแทนมากเกิินไป
-	ปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดกลุ่่�มที่่�ไม่่ใช่่โอปิิออยด์์มากเกิินไป เช่่น อะเซทตะมิิโนเฟน
ยาต้้านการอัักเสบชนิิดที่่�ไม่่ใช่่สเตีียรอยด์์
-	ปวดศีีรษะจากการใช้้ยากลุ่่�มโอปิิออยด์์มากเกิินไป
-	ปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดผสมกัันมากเกิินไป
-	ปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดหลายๆ กลุ่่�มมากเกิินไป
การใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป ขึ้้�นอยู่่�กัับชนิิดของยาแก้้ปวด ถ้้าเป็็นยาแก้้ปวดทั่่�วไป เช่่น อะเซท
ตะมิิโนเฟน หรืือยาต้้านการอัักเสบชนิิดที่ไ�่ ม่่ใช่่สเตีียรอยด์์ เช่่น แอสไพริิน ไอบรููโพรเฟน หรืือ นาโพรเซน
ถ้้ารัับประทานมากกว่่า 15 วัันต่่อเดืือน เป็็นเวลามากกว่่า 3 เดืือน หรืือยาเออร์์โกตามีีน ยากลุ่่�มทริิป
แทนยากลุ่่�มโอปิิออยด์์ ยาแก้้ปวดผสม หรืือยาแก้้ปวดหลายๆ กลุ่่�ม ถ้้ารัับประทานมากกว่่า 10 วัันต่่อเดืือน
เป็็นเวลามากกว่่า 3 เดืือน จััดเป็็นการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป(4)

ข้้อมููลทางด้้านระบาดวิิทยาคลิินิิก

	ความชุุกของปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป ยัังไม่่ทราบแน่่ชััด ส่่วนหนึ่่�งเป็็นผลมา
จากการเปลี่่�ยนแปลงหลัักเกณฑ์์การวิินิิจฉััยความผิิดปกติินี้้� การศึึกษาในประชากรที่่�แตกต่่างกััน มีีการ
ศึึกษาในประชากรทั่่�วไป พบความชุุกประมาณ ร้้อยละ 0.5 ถึึง 2.6(4) ถ้้าในศููนย์์เฉพาะโรคปวดศีีรษะ พบ
ความชุุกประมาณร้้อยละ 11 ถึึง 70 ในผู้้�ป่่วยที่่�ปวดศีีรษะเรื้้�อรัังทุุกวััน(4, 5) และประมาณร้้อยละ 80 ของ
ผู้้�ป่่วยปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป มัักมีีอาการปวดศีีรษะไมเกรนเป็็นพื้้�นเดิิมอยู่่�ก่่อน
ที่่�เหลืือเป็็นปวดศีีรษะแบบตึึงเครีียด (tension-type headache) ปวดศีีรษะภายหลัังอุุบััติิเหตุุ(4) สำำ�หรัับ
ปวดศีีรษะแบบคลััสเตอร์์พบน้้อยมาก(5)

ปััจจััยเสี่่�ยง

ปััจจััยเสี่่�ยงที่่สำ� �คั
ำ ัญสำำ�หรัับการเกิิดปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป(6) ได้้แก่่
-	ตััวแปรข้้อมููลประชากร ได้้แก่่
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o อายุุน้้อยกว่่า 50 ปีี มีีค่่าอััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 1.8
o เพศหญิิง มีีค่่าอััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 1.9
o ระดัับการศึึกษาต่ำำ�� มีีค่่าอััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 1.9
- รายงานอาการด้้วยตนเอง
o	มีีอาการของกล้้ามเนื้้�อและโครงกระดููกเรื้้�อรััง มีีค่่าอััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 1.9
o	มีีอาการทางระบบทางเดิินอาหาร มีีค่่าอััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 1.6
o	คะแนนอาการวิิตกกัังวล หรืือซึึมเศร้้า มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 11 จากแบบคััดกรองอาการ
วิิตกกัังวลและอาการซึึมเศร้้าของผู้้�ป่ว่ ยในโรงพยาบาล (Hospital Anxiety and Depression
Scale) มีีค่่าอััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 4.7
o	คะแนนนอนไม่่หลัับ มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 4 มีีค่่าอััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 1.9
-	วิิถีีทางการดำำ�เนิินชีีวิิต
o	สููบบุุหรี่่�ทุุกวััน มีีค่่าอััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 1.8
o	ความเฉื่่�อยชาออกกำำ�ลังั กาย ออกกำำ�ลังั กายอย่่างหนัักน้้อยกว่่า 3 ชั่่ว� โมงต่่อสััปดาห์์ มีีค่่า
อััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 2.7
o กลุ่่�มอาการเมแทบอลิิค โดยเฉพาะโรคอ้้วน มีีค่่าอััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 5.3(7)
o การใช้้ยากล่่อมประสาทกลุ่่�มเบ็็นโซไดอะเซพีีนสม่ำำ��เสมอ มีีค่่าอััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 5.2(8)
o	ดื่่�มกาแฟปริิมาณสููงทุุกวััน มากกว่่า 540 มิิลลิิกรััม มีีค่่าอััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 1.4
-	ความถี่่�อาการปวดศีีรษะ 7–14 วัันต่่อเดืือน มีีค่่าอััตราส่่วนออด เท่่ากัับ 19.4

พยาธิิสรีีระวิิทยาการเกิิดปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป

	ปััจจุุบััน พยาธิิสรีีระวิิทยาการเกิิดปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป ยัังไม่่เข้้าใจแน่่ชัดั
น่่าจะเป็็นผลจากปฏิิกิริิ ยิ าต่่อกัันและกัันอย่่างสลัับซัับซ้้อนระหว่่างการเชื่่อ� มโยงของสมองที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับ
อาการปวดศีีรษะเรื้้�อรััง และการเผชิิญกัับความเครีียดทางด้้านจิิตสัังคมและเศรษฐกิิจสัังคมบางอย่่าง(5)
ทำำ�ให้้เกิิดการเพิ่่�มการตอบสนองต่่อสิ่่�งกระตุ้้�นของเซลล์์ประสาทในสมองส่่วนเซเรบรััลคอร์์เทกซ์์และ
ในระบบประสาทไตรเจมิินััล และเมื่่�อมีีการใช้้ยาแก้้ปวดเป็็นระยะเวลานานจะเกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
เมแทบอลิิซัมั ของสารสื่่อ� ประสาทในวิิถีีประสาทรัับความรู้�สึ้ กึ เจ็็บปวด(5) มีีการศึึกษา(4) พบว่่า ระบบประสาท
ส่่วนกลางไวต่่อการกระตุ้้�น โดยมีีการเปลี่่ย� นแปลงทั้้ง� โครงสร้้างและหน้้าที่่� โดยเฉพาะที่่บ� ริิเวณ ฮิิปโปแคมปััส
เนื้้�อเทารอบท่่อน้ำำ��สมอง (periaqueductal grey) เปลืือกสมองส่่วนซิิงกููเลทด้้านหลััง (posterior cingulate
cortex) และ ธาลามััส ซึ่่�งน่่าจะมีีบทบาทสำำ�คััญในการเกิิดปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป
นอกจากนี้้� ยัังเชื่่�อว่่าอาจเกี่่�ยวข้้องกัับพัันธุุกรรม มีีการศึึกษา(4) พบว่่า มีีโพลีีมอร์์ฟิิสึึมในยีีนที่่�
เข้้ารหััส Angiotensin-converting enzyme (ACE) และ Brain-derived neurotrophic factor เป็็นต้้น
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ลัักษณะอาการทางคลิินิิก

	ลัักษณะอาการปวดศีีรษะ โดยทั่่�วไปจะมีีลัักษณะเหมืือนกัับอาการปวดศีีรษะที่่�มีีอยู่่�เดิิม เช่่น
ปวดศีีรษะแบบไมเกรน หรืือปวดศีีรษะแบบตึึงเครีียด แต่่มีีความถี่่แ� ละความรุุนแรงเพิ่่�มขึ้้น� ลัักษณะอาการ
ปวดศีีรษะอาจเปลี่่�ยนแปลงได้้ตลอดเวลา มีีอาการปวดศีีรษะตอนเช้้า เป็็นผลมาจากการไม่่ได้้ใช้้ยาแก้้
ปวดข้้ามคืืนขณะหลัับ ผิิวหนัังมีีความไวเกิินต่่อสิ่่ง� กระตุ้้�น เนื่่อ� งจากระบบประสาทส่่วนกลางไวต่่อการกระตุ้้�น
มีีอาการทางระบบประสาทอััตโนมััติแิ ละระบบทางเดิินอาหารร่่วมด้้วย เช่่น น้ำำ��มููกไหล น้ำำ��ตาไหล คลื่่�นไส้้
อาเจีียน ท้้องเสีีย(4) มีีการศึึกษาลัักษณะอาการปวดศีีรษะกัับชนิิดของยาแก้้ปวดที่่�ใช้้มากเกิินไป(9) พบว่่า
ยาแก้้ปวดทั่่�วไปและยาเออร์์โกตามีีน ทำำ�ให้้เกิิดลักั ษณะอาการปวดศีีรษะคล้้ายปวดศีีรษะแบบตึึงเครีียด
ถ้้ายาแก้้ปวดที่่ใ� ช้้เป็็นกลุ่่�มทริิปแทน ทำำ�ให้้เกิิดลักั ษณะอาการปวดศีีรษะได้้หลายๆ ลัักษณะ เช่่นลัักษณะ
คล้้ายปวดศีีรษะแบบตึึงเครีียด ปวดศีีรษะแบบไมเกรนหรืือเพิ่่�มความถี่่อ� าการปวดศีีรษะไมเกรนจากเดิิม
นอกจากนี้้� ยัังมีีการศึึกษาชนิิดของยาแก้้ปวด ระยะเวลาที่่�ใช้้และความถี่่�ในการใช้้ยา ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดปวด
ศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป โดยพบว่่า ยากลุ่่�มทริิปแทน ระยะเวลาที่่ใ� ช้้ยาเฉลี่่ย� 1.7 ปีี ความถี่่�
ในการใช้้ยาเฉลี่่�ย 19 เม็็ดต่่อเดืือน ยาเออร์์โกตามีีน ระยะเวลาที่่�ใช้้ยาเฉลี่่�ย 2.7 ปีี ความถี่่�ในการใช้้ยา
เฉลี่่ย� 37 เม็็ดต่อ่ เดืือน ยาแก้้ปวดทั่่�วไป ระยะเวลาที่่ใ� ช้้ยาเฉลี่่ย� 4.8 ปีี ความถี่่ใ� นการใช้้ยาเฉลี่่ย� 114 เม็็ด
ต่่อเดืือน สำำ�หรัับยากลุ่่�มโอปิิออยด์์ ระยะเวลาที่่�ใช้้ยาเฉลี่่�ย 2.2 ปีี ความถี่่�ในการใช้้ยาเฉลี่่�ย 108 เม็็ดต่่อ
เดืือน(9)

การดููแลรัักษา

การป้้องกัันการเกิิดปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป เป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญที่
ั สุ�่ ดุ ต้้องให้้ความรู้�้
กัับผู้้�ป่่วยในการใช้้ยาแก้้ปวดที่่�เหมาะสม เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป เพราะจะนำำ�ไปสู่่�
อาการปวดศีีรษะเรื้้อ� รััง ผู้้�ป่ว่ ยควรมีีสมุุดบันั ทึึกอาการปวดศีีรษะเพื่่�อที่่จ� ะบัันทึึกความถี่่อ� าการปวดศีีรษะ
และจำำ�นวนวัันที่่ใ� ช้้ยาแก้้ปวด(4, 5) สำำ�หรัับการรัักษาปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป มีีหลายขั้้น� ตอน
ได้้แก่่ การถอนยาแก้้ปวดที่่ใ� ช้้มากเกิินไป รัักษาอาการผิิดปกติิต่า่ งๆ ที่่เ� กิิดจากการถอนยาหรืือที่่เ� รีียกว่่า
การรัักษาช่่วยชีีวิิต การเริ่่�มต้้นให้้การรัักษาป้้องกััน การเลืือกใช้้ยาชนิิดอื่่�นๆ ในการรัักษาอาการปวด
ศีีรษะในอนาคต(4)
การถอนยาแก้้ปวดที่่�ใช้้มากเกิินไป
	มีีการศึึกษาแบบการสัังเกตทางคลิินิกิ มากมาย พบว่่า ภายหลัังจากการถอยยาแก้้ปวดที่่ใ� ช้้มาก
เกิินไป อาการปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป ดีีขึ้้�น แต่่ มีีผู้้�ป่่วยออกกลางคัันจากการศึึกษา
ในอััตราสููง (dropout rate) หรืือการศึึกษาไม่่มีีกลุ่่�มควบคุุม(10) ทำำ�ให้้เกิิดคำำ�ถามว่่าผู้้�ป่่วยดีีขึ้้�นเองหรืือไม่่
และมีี 1 การศึึกษาแสดงให้้เห็็นว่่า ประสิิทธิิภาพของการล้้างสารพิิษออกจากร่่างกาย ไม่่เท่่ากัันในผู้้�ป่ว่ ย
ทุุกราย(11) ในกรณีีที่่�เลืือกการถอนยาแก้้ปวด มีีแนวทางอยู่่� 2 วิิธีี ได้้แก่่ การถอนยาทัันทีี ผู้้�ป่่วยจะกลัับ
มาเป็็นปกติิได้้รวดเร็็วขึ้้�น หรืือการถอนยาแบบค่่อยๆ ลดยาลง เช่่น ลดจำำ�นวนการใช้้ยาแก้้ปวดลงเหลืือ
เพีียง 2 วัันต่่อสััปดาห์์ โดยเฉพาะสำำ�หรัับยาที่่มีี� อาการรุุนแรงคุุกคามต่่อชีีวิิตจากการถอนยา เช่่น ยากลุ่่�ม
โอปิิออยด์์ บาร์์บิิทููเรตและยากล่่อมประสาทกลุ่่�มเบ็็นโซไดอะเซพีีน(8) มีีการศึึกษา 1 การศึึกษา(12)
เป็็นการศึึกษาแบบสุ่่�มที่่มีี� กลุ่่�มควบคุุม ไม่่ปกปิิด ในผู้้�ป่ว่ ย 72 ราย เปรีียบเทีียบระหว่่างการหยุุดยาแก้้ปวด
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โดยสิ้้�นเชิิง เรีียกว่่า การล้้างสารพิิษออกจากร่่างกายโดยสิ้้�นเชิิง เป็็นเวลา 2 เดืือน และการจำำ�กััดการใช้้
ยาแก้้ปวด โดยลดจำำ�นวนวัันการใช้้ยาแก้้ปวด ผลการศึึกษาพบว่่า ร้้อยละความถี่่�อาการปวดศีีรษะ
ต่่อเดืือนลดลงจากพื้้�นฐานถึึงการติิดตามการรัักษา 6 เดืือน ในกลุ่่�มหยุุดยาแก้้ปวดโดยสิ้้น� เชิิง เท่่ากัับ 46
และในกลุ่่�มจำำ�กัดั การใช้้ยาแก้้ปวด เท่่ากัับ 22 ซึ่่ง� แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ แต่่ร้อ้ ยละความถี่่�
อาการปวดศีีรษะต่่อเดืือนลดลงจากพื้้�นฐานถึึงการติิดตามการรัักษา 2 เดืือน ในกลุ่่�มหยุุดยาแก้้ปวด
โดยสิ้้�นเชิิง เท่่ากัับ 41 และในกลุ่่�มจำำ�กัดั การใช้้ยาแก้้ปวด เท่่ากัับ 26 ซึ่่�งยัังไม่่มีีหลัักฐานว่่าวิิธีีการรัักษา
ทั้้�งสองมีีประสิิทธิิภาพแตกต่่างกััน ในการถอนยาแก้้ปวด มีีคำำ�ถามว่่า จะถอนยาที่่คลิ
� นิิ กิ ผู้้�ป่ว่ ยนอก หรืือ
(13)
ต้้องรัับผู้้�ป่่วยไว้้ในโรงพยาบาล Saper และคณะ ได้้จำำ�แนกผู้้�ป่่วยปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมาก
เกิินไป ออกเป็็น 2 แบบ แบบที่่� 1 ผู้้�ป่่วยไม่่มีีความผิิดปกติิเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมและไม่่มีีการใช้้ยากลุ่่�ม
โอปิิออยด์์หรืือกลุ่่�มบาร์์บิทููิ เรตมากเกิินไป สามารถถอนยาแก้้ปวดได้้ที่คลิ
่� นิิ กิ ผู้้�ป่ว่ ยนอก แบบที่่� 2 ผู้้�ป่ว่ ย
มีีความผิิดปกติิเกี่่ย� วกัับพฤติิกรรมและมีีการใช้้ยากลุ่่�ม โอปิิออยด์์หรืือกลุ่่�มบาร์์บิทููิ เรตมากเกิินไป จำำ�เป็็น
ต้้องรัับผู้้�ป่่วยไว้้รัักษาในโรงพยาบาลเพื่่�อถอนยาแก้้ปวด เนื่่�องจากมีีโอกาสเสี่่�ยงต่่อการเกิิดอาการผิิด
ปกติิจากการถอนยารุุนแรง และอาจมีีปััญหาทางด้้านอารมณ์์และการนอนหลัับ เช่่นเดีียวกัับผู้้�ป่่วยที่่�มีี
ความเจ็็บป่่วยทางการแพทย์์หรืือมีีโรคร่่วมทางจิิตเวชที่่สำ� ำ�คััญ
รัักษาอาการผิิดปกติิต่่างๆ ที่่�เกิิดจากการถอนยาหรืือที่่�เรีียกว่่าการรัักษาช่่วยชีีวิิต 
ในกรณีีที่่�เลืือกการถอนยาแก้้ปวด อาจเกิิดอาการผิิดปกติิต่่างๆ ที่่�เกิิดจากการถอนยาแก้้ปวด
แต่่ไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�ป่่วยทุุกราย ขึ้้�นอยู่่�กัับชนิิดของยาแก้้ปวดที่่�ใช้้มากเกิินไปและระยะเวลาในการใช้้
อาการผิิดปกติิต่า่ งๆ ที่่เ� กิิดจากการถอนยาแก้้ปวด จะมีีอาการอยู่่�ประมาณ 2-10 วััน แต่่ไม่่เกิิน 4 สััปดาห์์
อาการผิิดปกติิ เช่่น ปวดศีีรษะแย่่ลง กระสัับกระส่่าย วิิตกกัังวล นอนไม่่หลัับ กระวนกระวาย คลื่่�นไส้้
อาเจีียน ใจสั่่น� หน้้ามืืดเป็็นลม ความดัันโลหิิตต่ำ��ำ (10) การรัักษาอาการผิิดปกติิต่า่ งๆ ที่่เ� กิิดจากการถอนยา
มีีเป้้าหมายเพื่่�อทำำ�ให้้อาการเหล่่านี้้�ลดลงให้้เหลืือน้้อยที่่�สุุดและทำำ�ให้้เกิิดความสบายมากที่่�สุุด (14)
การรัักษาอาการผิิดปกติิต่่างๆ บางครั้้�งเรีียกว่่าการรัักษาแบบช่่วยชีีวิิต หรืือการรัักษาแบบเชื่่�อมต่่อ
การรัักษานี้้� ยัังเป็็นที่่�ถกเถีียงกัันว่่าจะให้้การรัักษาด้้วยยาอะไร และยัังไม่่มีีวิิธีีการรัักษาใดที่่�เป็็นวิิธีี
การรัักษาที่่ดีีที่
� ่�สุุด มีีการศึึกษาหลายหลายการศึึกษา โดยเฉพาะอาการปวดศีีรษะจากการถอนยา แต่่มีี
ความแตกต่่างกัันทั้้�งในเรื่่�องแบบแผนการวิิจััย เช่่น เป็็นการศึึกษาแบบย้้อนหลััง การศึึกษาแบบสัังเกต
ไปข้้างหน้้า การศึึกษาแบบสุ่่�มที่่�มีีกลุ่่�มควบคุุม ที่่�มีีขนาดตััวอย่่างน้้อย ศึึกษาในศููนย์์เดีียว หรืือเป็็น
การศึึกษาแบบนำำ�ร่อ่ ง ความแตกต่่างของชนิิดของยาที่่ใ� ช้้ศึกึ ษา ขนาดของยาที่่ใ� ช้้และเส้้นทางการบริิหารยา
เช่่นเป็็นยากลุ่่�มสเตีียรอยด์์ ยาต้้านการอัักเสบชนิิดที่่�ไม่่ใช่่สเตีียรอยด์์ ยาแก้้อาเจีียน ยารัักษาโรคจิิต
เส้้นทางการบริิหารยา เช่่นแบบรัับประทาน ฉีีดหรืือหยดทางหลอดเลืือดดำำ� ความแตกต่่างของการวััดผล
ลััพธ์์ และความแตกต่่างของผลลััพธ์์ของการศึึกษา ที่่�มีีทั้้�งให้้ผลความแตกต่่างอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ
และยัังไม่่มีีหลัักฐานว่่าการรัักษามีีความแตกต่่างกััน ตามตารางที่่� 1 การรัักษาอาการผิิดปกติิต่า่ งๆ ด้้วย
ยากลุ่่�มสเตีียรอยด์์ และตารางที่่� 2 การรัักษาอาการผิิดปกติิต่่างๆ ด้้วยยาต้้านการอัักเสบชนิิดที่่�ไม่่ใช่่
สเตีียรอยด์์และ/หรืือยาคลายกล้้ามเนื้้�อ
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วััดผลลััพธ์์
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แบบสุ่่�มมีีกลุ่่�มควบคุุม
1 ศููนย์์แบบนำำ�ร่่อง/
18 ราย/มีีกลุ่่�มควบคุุม

เพรดนิิโซโลน(20)

100 มก. เป็็นเวลา 5 วััน

รัับประทาน

รัับประทาน

รัับประทาน

รัับประทาน

ดััชนีีปวดศีีรษะเฉลี่่�ยระหว่่าง
6 วัันแรกหลัังถอนยา*
- จำำ�นวนชั่่�วโมงที่่�ปวดศีีรษะรุุนแรง
ปานกลางหรืือมากใน 3 วัันแรก
หลัังถอนยา
- ความถี่่�การใช้้ยาแบบช่่วยชีีวิิต
ภายใน 14 วััน
จำำ�นวนชั่่�วโมงรวมทั้้�งหมดที่่�ปวด
ศีีรษะรุุนแรงปานกลางหรืือมาก
ใน 72 ชั่่�วโมงแรกหลัังถอนยา

- อาการผิิดปกติิจากการถอนยา

- ความถี่่ป� วดศีีรษะสะท้้อนกลัับ
ลดลง

แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ

- แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ

ยัังไม่่มีีหลัักฐานว่่า
มีีความแตกต่่างกััน
- ยัังไม่่มีีหลัักฐานว่่ามีีความแตกต่่างกััน

สถิิติิเชิิงพรรณนาร้้อยละ 85 ความถี่่�
ปวดศีีรษะลดลง ร้้อยละ 46 ไม่่ปวด
ศีีรษะอย่่างน้้อย 2 วััน ใน 10 วัันแรก
- ร้้อยละ 12 กระสัับกระส่่าย คลื่่�นไส้้
อาเจีียน นอนไม่่หลัับ ท้้องเสีีย มืือสั่่น�

ยัังไม่่มีีหลัักฐานว่่า
มีีความแตกต่่างกััน

แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิทั้้�งสองผลลััพธ์์

ผลการศึึกษา

*ดััชนีีปวดศีีรษะ = (จำำ�นวนวัันปวดศีีรษะรุุนแรงเล็็กน้้อย คููณ 1) + (จำำ�นวนวัันปวดศีีรษะรุุนแรงปานกลาง คููณ 2) + (จำำ�นวนวัันปวดศีีรษะรุุนแรงมาก คููณ 3)
หารด้้วยจำำ�นวนวัันทั้้�งหมดที่่�บัันทึึก

เพรดนิิโซโลน(19)

แบบสุ่่�มมีีกลุ่่�มควบคุุม/
97 ราย/มีีกลุ่่�มควบคุุม
แบบสุ่่�มมีีกลุ่่�มควบคุุม/
96 ราย/มีีกลุ่่�มควบคุุม

เพรดนิิโซโลน(18)

60 มก. 2 วััน, 40 มก. 2 วััน,
20 มก. 2 วััน
100 มก. เป็็นเวลา 5 วััน

แบบสัังเกต ไม่่ปกปิิด/
60 มก. 2 วััน, 40 มก. 2 วััน,
400 ราย/ไม่่มีีกลุ่่�มควบคุุม 20 มก. 2 วััน

เพรดนิิโซโลน(17)

หยดเข้้า
ปราศจากอาการปวดศีีรษะ
หลอดเลืือดดำำ� ที่่�วัันที่่� 5

500 มก./วััน เป็็นเวลา 5 วััน

เส้้นทาง
บริิหารยา

เมธิิย์์ลเพร็็ดนิิโซโลน(16) แบบสุ่่�มมีีกลุ่่�มควบคุุม
แบบนำำ�ร่่อง/57 ราย/
มีีกลุ่่�มควบคุุม

ขนาดยา

125 มก. ใน น้ำำ��เกลืือ 250 มล. หยดเข้้า
- ความถี่่ป� วดศีีรษะที่่�ลดลง
+ ไดอะซีีแพม 10 มก.
หลอดเลืือดดำำ� - การใช้้ยารัักษาระหว่่าง
+ เอสโสเมปพราโซล 40 มก.
ล้้างสารพิิษออกจากร่่างกาย
เป็็นเวลา 5 วััน

แบบแผนการวิิจััย/
จำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ/
กลุ่่�มควบคุุม

เมธิิย์์ลเพร็็ดนิิโซโลน(15) แบบย้้อนหลััง/94 ราย/
ก่่อนและหลัังการศึึกษา

ชนิิดของยา

ตารางที่่� 1. ความหลากหลายของการรัักษาอาการผิิดปกติิต่่างๆ ที่่�เกิิดจากการถอนยาด้้วยยากลุ่่�มสเตีียรอยด์์
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ยัังไม่่มีีหลัักฐานว่่ามีีความแตกต่่างกััน

ผลการศึึกษา

สถิิติิเชิิงพรรณนา
ร้้อยละ 80 ดีีขึ้้�น
ร้้อยละ 40 ปราศจากอาการ
ปวดศีีรษะ

ใช้้ยาแก้้ปวดน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ สถิิติิเชิิงพรรณนา ที่่� 6 สััปดาห์์
4 ครั้้�งในช่่วงระยะเวลา 2 สััปดาห์์ ร้้อยละ 65
ที่่� 12 สััปดาห์์ ร้้อยละ 69

- หายจากปวดศีีรษะเรื้้�อรััง
สถิิติิเชิิงพรรณนา
- ลัักษณะการรัับประทานยาแก้้ปวด - ร้้อยละ 80 หายจากปวดศีีรษะเรื้้อ� รััง
- รัับประทานยาแก้้ปวดกลัับเป็็น
ครั้้�งคราว

วััลโพรเอต โซเดีียม 15 มก./น้ำำ�� หยดเข้้าหลอด ปราศจากอาการปวดศีีรษะ ติิดต่่อ
หนัักตััว 1 กก. เป็็นเวลา 30
เลืือดดำำ�
กัันนาน 12 ชั่่�วโมง
นาทีี ตามด้้วย 5 มก./น้ำำ��หนััก
ตััว 1 กก. เป็็นเวลา 15 นาทีี
ทุุก 8 ชั่่�วโมง
ไม่่เกิิน 2 วััน

รัับประทาน

รัับประทาน

จำำ�นวนวัันปวดศีีรษะเฉลี่่�ยที่่�
เปลี่่�ยนแปลงไปจากพื้้�นฐาน
ถึึงสััปดาห์์ที่่� 8

วััดผลลััพธ์์

วััลโพรเอต โซเดีียม(24) การศึึกษาไปข้้างหน้้า/
10 ราย/ไม่่มีีกลุ่่�มควบคุุม

500 มก. สำำ�หรัับอาการ
ปวดศีีรษะ

รัับประทาน

เส้้นทาง
บริิหารยา

ทิิซานีีดีีน 2 มก. ก่่อนนอน
และค่่อยๆ เพิ่่�มครั้้�งละ 2 มก.
ทุุก 3 -5 วััน ช่่วงขนาดยา
2-16 มก.

แบบย้้อนหลััง/46 ราย/
ไม่่มีีกลุ่่�มควบคุุม

นาโพรเซน(22)

400 มก./วััน เป็็นเวลา 5 วััน
ลดลง 100 มก.ทุุก 5 วััน
เปรีียบเทีียบกัับ เพรดนิิโซโลน
75 มก./วััน เป็็นเวลา
5 วััน ลดเป็็น 50 มก. 25
มก.และ 12.5 มก. ทุุก 5 วััน

ขนาดยา

ทิิซานีีดีีนร่่วมกัับยา
การศึึกษาไปข้้างหน้้า/
ต้้านการอัักเสบชนิิดที่่� 55 ราย/ไม่่มีีกลุ่่�มควบคุุม
ไม่่ใช่่สเตีียรอยด์์
ออกฤทธิ์์�นาน เช่่น
นาโพรเซน ไพรอคซิิแคม
คีีโตโพรเฟน
เซเลคอคซิิบ(23)

แบบสุ่่�มมีีกลุ่่�มควบคุุม
1 ศููนย์์/80 ราย/
มีีกลุ่่�มควบคุุม

แบบแผนการวิิจััย/
จำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ/
กลุ่่�มควบคุุม

เซเลโคซิิบ และ
เพรดนิิโซโลน(21)

ชนิิดของยา

ตารางที่่� 2. ความหลากหลายของการรัักษาอาการผิิดปกติิต่่างๆ ที่่�เกิิดจากการถอนยา ด้้วยยาต้้านการอัักเสบชนิิดที่่�ไม่่ใช่่สเตีียรอยด์์ และ/หรืือ
ยาคลายกล้้ามเนื้้�อ
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แบบสุ่่�มมีีกลุ่่�มควบคุุม 1
ศููนย์์/38 ราย/
มีีกลุ่่�มควบคุุม
(ไมเกรนปวดเป็็นครั้้�งคราว)

แบบสุ่่�มหรืือไม่่ ไม่่ได้้ระบุุ
มีีกลุ่่�มควบคุุม 1 ศููนย์์/
28 ราย/มีีกลุ่่�มควบคุุม
(ไมเกรนปวดเป็็นครั้้�งคราว
และมีีอาการอััลโลดีีเนีีย)

แบบสุ่่�มมีีกลุ่่�มควบคุุม
3 ศููนย์์/82 ราย/มีีกลุ่่�ม
ควบคุุม (ปวดศีีรษะรุุนแรง
จากไมเกรน หรืือตึึงเครีียด

อิินโดเมทาซิิน(25)

คีีโตโรแลค(26)

โพรคลอโรเพราซีีน(27)

ไดเฟนไฮดราไมน์์ และ แบบทบทวนย้้อนหลััง
ไดไฮโดรเอร์์โกตามีีน(28) 1 ศููนย์์/80 ราย/มีีกลุ่่�ม
เปรีียบเทีียบ (ปวดศีีรษะ
รุุนแรง ไม่่ตอบสนองต่่อยา
จากไมเกรน)

แบบแผนการวิิจััย/จำำ�นวน
ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ/
กลุ่่�มควบคุุม

ชนิิดของยา
รัับประทาน

เส้้นทาง
บริิหารยา

ไดเฟนไฮดราไมน์์ 25-75 มก. 3 ครั้้�งต่่อวัันหรืือ
ไดไฮโดรเอร์์โกตามีีน 0.25-1 มก. 3 ครั้้�งต่่อวััน
ร่่วมกัับยา เมโทโคลปราไมด์์ 10-15 มก.
รัับประทานหรืือฉีีดก่่อน 30 นาทีีเพื่่�อป้้องกััน
อาการคลื่่�นไส้้ รวม 9 ครั้้�ง ระยะเวลา 3 วััน

โพรคลอโรเพราซีีน 10 มก. มากกว่่า 2 นาทีี

- ปวดรุุนแรงต่่อเนื่่�อง
ที่่�ชั่่�วโมงที่่� 2

- ปราศจากอาการ
ปวดศีีรษะใน 1 ชั่่�วโมง

ปราศจากปวดศีีรษะ
- ดีีขึ้้�นมากกว่่าหรืือ
เท่่ากัับร้้อยละ 50
(คราวถี่่�/ความรุุนแรง)

วััดผลลััพธ์์

ฉีีดเข้้า
ระดัับความปวดลดลง
หลอดเลืือดดำำ� ก่่อนและหลัังให้้ยา
แต่่ละครั้้�ง

ฉีีดเข้้า
- ปราศจากอาการปวด
หลอดเลืือดดำำ� ใน 60 นาทีี
- ปวดศีีรษะดีีขึ้้�น

กลุ่่�ม 1 คีีโตโรแลค 15 มก.
ฉีีดเข้้า
ฉีีดเข้้าหลอดเลืือดดำำ� 2 ครั้้�งต่่อเนื่่�องกััน 2 ชั่่�วโมง
หลอดเลืือดดำำ�
หลัังจากไม่่ตอบสนองต่่อยาฉีีดซููมาทริิปแทน 6 มก.
ที่่�ให้้หลัังจากมีีอาการปวดศีีรษะ
4 ชั่่ว� โมง เปรีียบเทีียบกัับ กลุ่่�ม 2 คีีโตโรแลค 15 มก.
ครั้้�งเดีียว
4 ชั่่ว� โมงหลัังมีีอาการปวดศีีรษะ

25 มก. วัันละ 3 ครั้้�ง

ขนาดยา

ไดเฟนไฮดราไมน์์
มีีประสิิทธิิภาพดีีกว่่า
ไดไฮโดรเอร์์โกตามีีน
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ

ร้้อยละ 74 ต่่อ 13
ร้้อยละ 14 ต่่อ 32
แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััย
สำำ�คััญทางสถิิติิ

- ร้้อยละ 71 ในกลุ่่�ม 1
และร้้อยละ 64 ในกลุ่่�ม 2
- ยัังไม่่มีีหลัักฐานว่่ามีีความ
แตกต่่างกััน

ยัังไม่่มีีหลัักฐานว่่า
มีีความแตกต่่างกััน

ผลการศึึกษา

ตารางที่่� 3. การใช้้ยารัักษาขณะที่่�มีีอาการปวดศีีรษะไมเกรนหรืือยาช่่วยชีีวิิตมารัักษาอาการปวดศีีรษะจากการถอนยาแก้้ปวดที่่�ใช้้มากเกิินไป

นอกจากนี้้� ยัังมีีการนำำ�ยาที่่�ใช้้รัักษาอาการขณะปวดศีีรษะไมเกรน มาใช้้กัับการรัักษาอาการปวดศีีรษะที่่�เกิิดจากการถอนยาแก้้ปวดที่่�ใช้้
มากเกิินไป ตามตารางที่่� 3
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แม็็กเนเซีียม ซััลเฟต 1 กรััม เป็็นเวลา 15 นาทีี

แม็็กเนเซีียม ซััลเฟต 1 กรััมเจืือจางในน้ำำ��เกลืือ
10 มล. เป็็นเวลา 15 นาทีี

แม็็กเนเซีียมซััลเฟต(33) แบบสุ่่�มมีีกลุ่่�มควบคุุม 2
ศููนย์์/60 ราย/
มีีกลุ่่�มควบคุุม
(ปวดศีีรษะไมเกรน)

การศึึกษาไปข้้างหน้้า ไม่่
วััลโพรเอต โซเดีียม
ปกปิิด รายงานผลเบื้้�องต้้น/ 300 มก. เจืือจางในน้ำำ��เกลืือ
61 ราย/ไม่่มีีกลุ่่�มควบคุุม
100 มล. อย่่างรวดเร็็ว (เฉลี่่�ย 10 นาทีี)
ปวดศีีรษะไมเกรน

วััลโพรเอตโซเดีียม(31)

แม็็กเนเซีียมซััลเฟต(32) แบบสุ่่�ม ปกปิิดด้้านเดีียวมีี
กลุ่่�มควบคุุม 1 ศููนย์์/
30 ราย/มีีกลุ่่�มควบคุุม
(ปวดศีีรษะไมเกรน)

แบบสุ่่�มมีีกลุ่่�มควบคุุม ?
คลอโพรมาซีีน 0.1 มก./น้ำำ��หนัักตััว 1 กก.
ศููนย์์/128 ราย/มีีกลุ่่�ม
ควบคุุม (ปวดศีีรษะไมเกรน)

คลอโพรมาซีีน(30)

ขนาดยา

แบบทบทวนวรรณกรรม 13 5, 10 มก. หรืือ 0.1 มก./น้ำำ��หนัักตััว 1 กก.
การศึึกษา/655 ราย/มีีกลุ่่�ม
เปรีียบเทีียบ (ปวดศีีรษะ
ไมเกรน)

แบบแผนการวิิจััย/จำำ�นวน
ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ/
กลุ่่�มควบคุุม

เมโทโคลปราไมด์์(29)

ชนิิดของยา

วััดผลลััพธ์์

ผลการศึึกษา

หยดเข้้าหลอด ปวดศีีรษะดีีขึ้้�น
เลืือดดำำ�
อาการร่่วมกัับปวด
ศีีรษะ

หยดเข้้าหลอด - ปราศจากอาการปวด
เลืือดดำำ�
ศีีรษะ
- ปราศจากอาการร่่วม
กัับอาการปวดศีีรษะ

ไมเกรนที่่มีี� อาการเตืือน
ปวดศีีรษะและอาการร่่วม
ดีีขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทาง
สถิิติิ

ร้้อยละ 86.6 ต่่อ 6
ร้้อยละ 100 ต่่อ 20

หยดเข้้าหลอด ปวดศีีรษะรุุนแรงลดลง สถิิติิเชิิงพรรณนา
เลืือดดำำ�
อาการร่่วมกัับปวดศีีรษะ ร้้อยละ 56
ลดลง
ใกล้้เคีียงกัับปวดศีีรษะ

ฉีีดเข้้า
ที่่� 60 นาทีี ความรุุนแรง แตกต่่างกัันอย่่าง
หลอดเลืือดดำำ� อาการปวดศีีรษะ,
มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิเมื่่�อ
อาการคลื่่�นไส้้, กลััวแสง, เปรีียบเทีียบกัับยาหลอก
กลััวเสีียง

ฉีีดเข้้า
ที่่�ชั่่�วโมงที่่� 2
แตกต่่างกัันอย่่างมีีนััย
หลอดเลืือดดำำ�/ - ปราศจากอาการปวด สำำ�คััญทางสถิิติิเมื่่�อ
เข้้ากล้้ามเนื้้�อ ศีีรษะ
เปรีียบเทีียบกัับยาหลอก
- ปวดศีีรษะรุุนแรงลดลง
- คะแนนปวดศีีรษะ
ลดลง (0 – 10)

เส้้นทาง
บริิหารยา

ตารางที่่� 3. การใช้้ยารัักษาขณะที่่�มีีอาการปวดศีีรษะไมเกรนหรืือยาช่่วยชีีวิิตมารัักษาอาการปวดศีีรษะจากการถอนยาแก้้ปวดที่่�ใช้้มากเกิินไป (ต่่อ)
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ขนาดยา

คลอโรโปรมาซีีน 12.5 มก. ซ้ำำ�� ได้้ใน 20 นาทีี
รวมไม่่เกิิน 37.5 มก.
ไดไฮโดรเอร์์โกตามีีน 1 มก.ซ้ำำ��ได้้ใน 30 นาทีี
รวมไม่่เกิิน 2 มก.
ลิิโดเคน 50 มก. ซ้ำำ��ได้้ใน 20 นาทีี รวมไม่่เกิิน
150 มก. ผู้้�ป่่วยทุุกรายได้้น้ำำ��เกลืือ 500 มล.
เข้้าหลอดเลืือดดำำ�ให้้หมดทัันทีี ก่่อนได้้ยาทุุกชนิิด
หลัังจากได้้ยาแล้้วให้้น้ำำ��เกลืือหยดด้้วยความเร็็ว
75 มล.ต่่อชั่่�วโมง

แบบสุ่่�มไม่่ได้้ระบุุ ปกปิิด
คีีโตโรแลค 60 มก. เปรีียบเทีียบกัับ
สองทางมีีกลุ่่�มควบคุุม
พรอมเมทาซีีน 25 มก.ร่่วมกัับเมเปริิดีีน 50 มก.
1 ศููนย์์/30 ราย/มีีกลุ่่�ม
เปรีียบเทีียบกัับยาหลอกน้ำำ��เกลืือ
ควบคุุม (ปวดศีีรษะไมเกรน
ร้้อยละ 47)

แบบแผนการวิิจััย/จำำ�นวน
ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ/
กลุ่่�มควบคุุม

คลอโรโปรมาซีีน
แบบสุ่่�มปกปิิดทางเดีียวมีี
ไดไฮโดรเอร์์ และ
กลุ่่�มควบคุุม
ลิิโดเคนโกตามีีน(35, 36) 2 ศููนย์์/ 95 ราย/
มีีกลุ่่�มควบคุุม
(ปวดศีีรษะไมเกรน)

พรอมเมทาซีีนและ
เมเปริิดีีน และ
คีีโตโรแลค(34)

ชนิิดของยา

ความรุุนแรงอาการปวด
ลดลง

วััดผลลััพธ์์

ฉีีดเข้้า
- ปราศจากอาการปวด
หลอดเลืือดดำำ� - ความรุุนแรงอาการ
ปวดลดลง
- ปวดศีีรษะดีีขึ้้�นตลอด
24 ชั่่�วโมง

ฉีีดเข้้ากล้้าม
เนื้้�อ

เส้้นทาง
บริิหารยา

- ร้้อยละ 33 ต่่อ
23 ต่่อ 8
- ร้้อยละ 79.5 ต่่อ 36.7
ต่่อ 50.0
- ร้้อยละ 88.9 ต่่อ 52.6
ต่่อ 29.4

ยัังไม่่มีีหลัักฐานว่่ามีีความ
แตกต่่างกััน

ผลการศึึกษา

ตารางที่่� 3. การใช้้ยารัักษาขณะที่่�มีีอาการปวดศีีรษะไมเกรนหรืือยาช่่วยชีีวิิตมารัักษาอาการปวดศีีรษะจากการถอนยาแก้้ปวดที่่�ใช้้มากเกิินไป (ต่่อ)

Comprehensive Review in Internal Medicine

448

Comprehensive Review in Internal Medicine
	สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยที่่�ใช้้ยาแก้้ปวดประเภทยาที่่�ทำำ�ให้้เสพย์์ติิดได้้ (นาร์์คอททิิค) บาร์์บิิทููเรต และยา
กล่่อมประสาทกลุ่่�มเบ็็นโซไดอะเซพีีนมากเกิินไป จำำ�เป็็นต้้องเปลี่่�ยนไปใช้้ยากลุ่่�มโอปิิออยด์์ที่่�ออกฤทธิ์์�
เนิินนาน ยาฟีีโนบาบิิทััล และยาโคลนิิดีีน ตามลำำ�ดัับ
	มีีการศึึกษาการใช้้ยารัักษาป้้องกัันหลายๆ การศึึกษา(10, 37 – 42) ได้้แก่่ การศึึกษาการฉีีด อนาโบ
ตููลิินััมโทซิินเอ ในผู้้�ป่่วยไมเกรนเรื้้�อรัังที่่�มีีและไม่่มีีการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป ในกลุ่่�มที่่�ใช้้ยาแก้้ปวด
มากเกิินไป ไม่่ได้้กำำ�หนดให้้ต้้องหยุุดยาแก้้ปวดที่่�ใช้้ ผู้้�ป่่วยกลุ่่�มย่่อยที่่�มีีการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป(37, 38)
การวิิเคราะห์์หลัังจากที่่�ได้้เห็็นข้้อมููลแล้้ว (post hoc) ผลการศึึกษาพบว่่า ที่่�สััปดาห์์ที่่� 24 ความถี่่�ปวด
ศีีรษะเฉลี่่�ยต่่อเดืือนที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปจากพื้้�นฐาน อนาโบตููลิินััมโทซิินเอ มีีประสิิทธิิภาพเหนืือกว่่ายา
หลอกอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ และไม่่มีีความแตกต่่างกัันระหว่่างกลุ่่�มที่่มีี� และไม่่มีีการใช้้ยาแก้้ปวดมาก
เกิินไป เช่่นเดีียวกัับการศึึกษายา โทพิิราเมต(39 – 41) เป็็นการศึึกษาในผู้้�ป่่วยไมเกรนเรื้้�อรัังที่่�มีีและไม่่มีีการ
ใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป โดยเฉพาะการศึึกษาในประเทศแถบยุุโรป ไม่่มีีการให้้หยุุดยาแก้้ปวดที่่�ใช้้มาก
เกิินไป การวิิเคราะห์์หลัังจากที่่�ได้้เห็็นข้้อมููลแล้้ว พบว่่า กลุ่่�มย่่อยผู้้�ป่่วยที่่�มีีการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป
ความถี่่�อาการปวดศีีรษะไมเกรนเฉลี่่�ยต่่อเดืือนลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับยา
หลอก เช่่นเดีียวกัับการศึึกษาของยาในกลุ่่�ม โมโนโคลนอลแอนติิบอดีี ต่่อตััวรัับแอนติิซีีจีีอาร์์พีี โดย
เฉพาะยา เออเรนููแมบ ในผู้้�ป่่วยไมเกรนเรื้้�อรััง ที่่�มีีและไม่่มีีการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป มีีการวิิเคราะห์์
กลุ่่�มย่่อยผู้้�ป่ว่ ยที่่มีี� การใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป โดยไม่่มีีการหยุุดยาแก้้ปวดที่่ใ� ช้้มากเกิินไป(42) ผลการศึึกษา
พบว่่า ที่่เ� ดืือนที่่� 3 ความถี่่อ� าการปวดศีีรษะไมเกรนเฉลี่่ย� ต่่อเดืือนลดลงจากพื้้�นฐานมากกว่่ากลุ่่�มที่่ใ� ช้้ยา
หลอก 3.1 วััน และความถี่่�อาการปวดศีีรษะไมเกรนเฉลี่่�ยต่่อเดืือนลดลงอย่่างน้้อยร้้อยละ 50 ในกลุ่่�มที่่�
ได้้ยาเออเรนููแมบ เท่่ากัับร้้อยละ 36.4 เปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�มที่่�ได้้ยาหลอกเท่่ากัับร้้อยละ 17.7 ต่่างกััน
อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
โดยสรุุป การให้้ยารัักษาป้้องกัันไมเกรนมีีประสิิทธิิภาพในผู้้�ป่ว่ ยปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวด
มากเกิินไปโดยไม่่ต้้องถอนยาแก้้ปวดที่่�ใช้้มากเกิินไป น่่าจะเหมาะสมกัับผู้้�ป่่วยที่่�มีีความยุ่่�งยากลำำ�บาก
ในการถอนยา
การเริ่่�มต้้นให้้การรัักษาแบบป้้องกััน
	ควรเริ่่ม� ให้้ยารัักษาป้้องกัันเมื่่�อวิินิจิ ฉััยได้้ว่า่ ปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไปและขณะ
ที่่�หยุุดยาแก้้ปวดที่่�ใช้้(4) การเลืือกใช้้ยารัักษาป้้องกัันโดยเฉพาะยารัับประทาน(4) ขึ้้�นอยู่่�กัับชนิิดของปวด
ศีีรษะปฐมภููมิิ เช่่น ปวดไมเกรน ปวดแบบตึึงเครีียด หรืือแบบคลััสเตอร์์ โรคร่่วมของผู้้�ป่่วย อาจเป็็นข้้อ
ห้้ามในการใช้้ยาบางชนิิดหรืือบางกลุ่่�ม หรืืออาจพิิจารณาเลืือกใช้้ยาที่่�สามารถรัักษาโรคร่่วมนั้้�นได้้ด้้วย
รายละเอีียดผลข้้างเคีียงหรืืออาการไม่่พึึงประสงค์์ของยา ประวััติิการใช้้ยาในอดีีตว่่าได้้ผลหรืือไม่่ และ
ความชอบของผู้้�ป่่วย ยารัักษาป้้องกัันชนิิดรัับประทานได้้แก่่ ยากลุ่่�มต้้านเบต้้า ยากลุ่่�มสารสกััดกั้้�น
แคลเซีียม ยากลุ่่�มต้้านซึึมเศร้้าชนิิดไตรไซคลิิก ยากลุ่่�มกัันชััก นอกจากนี้้�ยังั มีียาฉีีด อนาโบตููลิินัมั โทซิินเอ
สำำ�หรัับไมเกรนเรื้้อ� รัังและยากลุ่่�มโมโนโคลนอลแอนติิบอดีี ต่่อตััวรัับแอนติิซีีจีีอาร์์พีี มีีทั้้�งยาฉีีดเข้้าชั้้น� ใต้้
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ผิิวหนัังหรืือหยดทางหลอดเลืือดดำำ� ทุุก 4 สััปดาห์์ บางชนิิดฉีีดทุุก 3 เดืือน(4, 8) นอกจากการใช้้ยาเพื่่�อ
ป้้องกัันไมเกรนแล้้ว ยัังมีีวิิธีีการรัักษาป้้องกัันแบบไม่่ใช้้ยา เช่่น การหลีีกเลี่่ย� งปััจจััยกระตุ้้�น การออกกำำ�ลังั
กายสม่ำำ��เสมอ การนอนหลัับพัักผ่่อนให้้เพีียงพอ การบริิหารจััดการความเครีียด การจััดการพฤติิกรรม
ทางปััญญา (cognitive behavioral management) และ การสนองตอบทางชีีวภาพ (Biofeedback)(8)
การเลืือกใช้้ยาชนิิดอื่่�นๆ ในการรัักษาอาการปวดศีีรษะในอนาคต
เมื่่�อมีีอาการปวดศีีรษะ พิิจารณาเลืือกใช้้ยากลุ่่�มอื่่�นที่่ไ� ม่่ใช่่ยาที่่เ� คยใช้้เป็็นยาแก้้ปวดมากเกิินไป
การเลืือกใช้้ยาแก้้ปวดขึ้้�นอยู่่�กัับ ลัักษณะอาการปวดศีีรษะว่่าเป็็นชนิิดใด ทบทวนประวััติกิ ารใช้้ยาที่่ผ่� า่ น
มาว่่า มีียาชนิิดใดที่่�แพ้้หรืือมีีผลข้้างเคีียง/อาการไม่่พึึงประสงค์์ ยาชนิิดตััวใดไม่่ได้้ผลหรืือชนิิดใดได้้ผล
เป็็นต้้น(4)
	มีีระเบีียบการเป็็นเอกฉัันท์์ (consensus protocol) สำำ�หรัับการรัักษาปวดศีีรษะจากการ
ใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป จััดทำำ�โดย Tassorelli และคณะ เมื่่�อปีี ค.ศ. 2014(43) โดยมีี 3 ขั้้�นตอน ได้้แก่่
1. การถอนยาแก้้ปวดที่่�ใช้้มากเกิินไป 2เอ การล้้างสารพิิษออกจากร่่างกายและการรัักษาช่่วยชีีวิิต 2 บีี
การให้้การรัักษาป้้องกััน ซึ่่�งเป็็นทางเลืือก และขั้้�นตอนที่่� 3 การใช้้ยารัักษาอาการปวดศีีรษะ

การพยากรณ์์ โรค(4, 8, 10)

	อััตราส่่วนการถอนยาสำำ�เร็็จหลัังจาก 1 ปีี พบร้้อยละ 50-70 ปััจจััยการพยากรณ์์โรคสำำ�หรัับ
การกลัับมาปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไปอีีกครั้้�ง ได้้แก่่ การรัับประทานยาแก้้ปวดสม่ำำ��เสมอ
เป็็นระยะเวลานานๆ การใช้้ยาแก้้ปวดจำำ�นวนมากขณะที่่�มีีอาการปวดศีีรษะ การใช้้ยากลุ่่�มโอปิิออยด์์
มากเกิินไป อาการปวดศีีรษะไม่่ดีีขึ้้�นหลัังจากถอนยาแก้้ปวดไป 2 เดืือนแล้้ว การกลัับไปใช้้ยาแก้้ปวด
มากเกิินไปอีีก อาการปวดศีีรษะเรื้้�อรัังเป็็นเวลานาน ปวดศีีรษะแบบตึึงเครีียด ความถี่่�อาการปวดศีีรษะ
ต่่อเดืือนบ่่อย สููบบุุหรี่่� ดื่่�มแอลกอฮอล์์ คะแนนความซึึมเศร้้าสููง เป็็นต้้น ในผู้้�ป่่วยที่่มีีค
� วามเสี่่�ยงต่่อการ
เกิิดปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไปซ้ำำ�� จำำ�เป็็นต้้องให้้การดููแลรัักษาและติิดตามการรัักษาอย่่าง
ใกล้้ชิิด
โดยสรุุป ต้้องตระหนัักในเรื่่�องปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป ให้้ความรู้้�กัับผู้้�ป่่วย
และบุุคคลากรทางการแพทย์์และสาธารณสุุขเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป สำำ�หรัับ
ผู้้�ป่ว่ ยที่่มีีค
� วามเสี่่ย� งต่่อการเกิิดปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป โดยเฉพาะความถี่่อ� าการปวด
ศีีรษะต่่อเดืือนบ่่อย พิิจารณาให้้ยารัักษาป้้องกััน เมื่่�อเกิิดปวดศีีรษะจากการใช้้ยาแก้้ปวดมากเกิินไป
ให้้ทำำ�การดููแลรัักษา พิิจารณาถอนยาแก้้ปวดที่่�ใช้้มากเกิินไป (เป็็นทางเลืือก) ถ้้าเลืือกการถอนยา
ให้้เตรีียมการรัักษาอาการผิิดปกติิต่่างๆ ที่่�เกิิดจากการถอนยา และเริ่่�มให้้ยารัักษาป้้องกััน
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