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 ไซโปรเฮปทาดีน

 ไซโปรเฮปทาดนี (Cyproheptadine) เป็นยาในกลุ่ม piperidine H
1
-antagonist และมฤีทธิ์ต้าน serotonin      

receptor (5-HT
1A
 และ 5-HT

2A
 receptor) กลไกดงักล่าวท�าให้ไซโปรเฮปทาดนี ถูกน�ามาใช้ใน Cushing’s syndrome, 

vascular headache, anorexia และ serotonin syndrome นอกเหนอืจากการรกัษาอาการบวม ผื่นแดง คนั จากฤทธิ์

ของฮสีตามนี  

เภสัชวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์

 ไซโปรเฮปทาดนีบรหิารยาโดยการรบัประทานไม่ทราบการกระจายยาที่ชดัเจนในร่างกาย ยาที่เข้าไปใน

ร่างกายจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยขบวนการเมตาบอลซิมึที่ตบัเป็น conjugated metabolite โดยยามคี่าครึ่งชวีติใน

พลาสมา 1-4 ชั่วโมง ระดบัยาสูงสดุที่ 6-9 ชั่วโมงหลงัรบัประทานและมรีะยะเวลาในการออกฤทธิ์ 8 ชั่วโมง และยา

ส่วนใหญ่จะขบัออกทางไต บางส่วนขบัออกทางอจุจาระ 

 ฤทธิ์ H
1
-antagonist ท�าให้ผู้ป่วยง่วงซมึจากผลต้าน histamine receptor ในระบบประสาทส่วนกลาง แต่การ

ใช้ตดิต่อกนัจะท�าให้ผู้ป่วยมอีาการง่วงซมึลดลง เนื่องจากผู้ป่วยจะทนต่อยามากขึ้น 

 ไซโปรเฮปทาดนีแย่งจบักบั serotonin receptor โดยออกฤทธิ์ antagonism ที่กล้ามเนื้อเรยีบ ผนงัล�าไส้ และที่ 

appetite center บรเิวณ hypothalamus จงึอาจกระตุน้ความอยากอาหารได้  นอกจากนี้ ยงัเชื่อว่าไซโปรเฮปทาดนีสามารถ

ลดอาการปวดศรีษะที่เกดิจาก serotonin  และใช้เป็นยาทางเลอืกในการรกัษา (third-line therapy) ใน  serotonin 

toxicity จากยาในกลุ่ม monoamine oxidase inhibitor (MAOI)1 โดยการรกัษาเบื้องต้นส�าหรบั serotonin syndrome 

คอื ยาในกลุ่ม benzodiazepine และการลดไข้ (external cooling) นอกจากนี้ยงัมกีารศกึษาในสตัว์ทดลองพบว่าการ

ให้ไซโปรเฮปทาดนีสามารถป้องกนัการเกดิ serotonin toxicity2-4 และการเสยีชวีติจาก  serotonin syndrome5 

ข้อบ่งใช้

 ช่วยบรรเทาอาการที่เกดิจาก serotonin syndrome โดยพบว่าผู้ป่วยที่ตอบสนองดตี่อไซโปรเฮปทาดนี     

คอืผู้ป่วยที่ไม่มภีาวะ hyperthermia และมอีาการแสดงของ serotonin toxicity ที่ไม่รนุแรง (mild to moderate          

manifestations)6

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ 

ภำควชิำกมุำรเวชศำสตร์ 

คณะแพทยศำสตร์ศริริำชพยำบำล มหำวทิยำลยัมหดิล

(Cyproheptadine)
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ข้อห้ามใช้
 1. Angle-closure glaucoma 
 2. Bladder neck obstruction 
 3. Elderly, debilitated patients 
 4. มปีระวตัแิพ้ยาไซโปรเฮปทาดนี หรอืยาอื่นๆที่มสีูตรโครงสร้างคล้ายกนั 
 5. ใช้ยาในกลุ่ม MAOI 
 6. ทารกแรกเกดิ หรอื ทารกที่คลอดก่อนก�าหนด  
 7. มารดาที่ให้นมบตุร  
 8. Prostatic hypertrophy, symptomatic
 9. Pyloroduodenal obstruction 
 10. Stenosing peptic ulcer 

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

 1. การใช้ยาไซโปรเฮปทาดนีร่วมกบัยาในกลุ่ม monoamine oxidase inhibitor (MAOI) อาจจะเสรมิฤทธิ์   

anticholinergic (ท้องผูก ใจสั่น ท้องอดื ปัสสาวะไม่ออก ประสาทหลอน ปากแห้ง ไม่มเีหงื่อ) ให้ยาวนานและรนุแรง

มากขึ้น จงึเป็นข้อห้ามในการใช้ยานี้ร่วมกนั7-9 

 2. การใช้ยาไซโปรเฮปทาดนีร่วมกบัยารกัษาอาการซมึเศร้าในกลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitor 

(SSRI) เช่น fluoxetine, paroxetine ท�าให้ประสทิธภิาพของยาการรกัษาอาการซมึเศร้าลดลง10-12

 3. ไซโปรเฮปทาดนีร่วมกบัยารกัษาอาการซมึเศร้า bupropion ท�าให้เกดิอาการชกัได้ง่ายขึ้น

 4. การใช้ยาไซโปรเฮปทาดนีซึ่งมฤีทธิ์ anticholinergic ร่วมกบัยาในกลุ่ม morphine เช่น oxymorphone      

จะเสรมิฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง กดการหายใจ และ การบบีตวัของล�าไส้ลดลง13 

 5. การใช้ยาไซโปรเฮปทาดนีร่วมกบัยา donepezil ซึ่งเป็น reversible acetylcholinesterase inhibitor ใช้ใน

การรกัษาโรคอลัไซเมอร์ ท�าให้เกดิอาการชกัได้ง่ายขึ้น

 6. การใช้ยาไซโปรเฮปทาดนีร่วมกบัยา belladonna จะท�าให้เสรมิฤทธิ์ anticholinergic ให้รนุแรงขึ้น

ขนาดยาและวิธีการใช้
 1. ผู้ใหญ่ เริ่มให้รบัประทาน 12 มลิลกิรมัทนัท ีหลงัจากนั้นให้รบัประทาน 2 มลิลกิรมั ทกุ 2 ชั่วโมง จนกว่า

อาการของ serotonin syndrome จะดขีึ้น1 โดยขนาดยาสูงสดุต่อวนัไม่เกนิ 32 มลิลกิรมั

 2. เดก็ 0.25 มลิลกิรมั/กโิลกรมั/วนั  โดยแบ่งให้ทกุ 6 ชั่วโมง และไม่เกนิ 12 มลิลกิรมัต่อวนั14

ภาวะอันไม่พึงประสงค์
 1. อาการของ anticholinergic effect เช่น รูม่านตาขยาย ปัสสาวะไม่ออก 

 2. FDA category B ในหญงิตั้งครรภ์ 

รูปแบบของยา

 ชนดิเมด็ 4 มลิลกิรมั
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