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                                                          รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุดา วรรณประสาท

ภำควชิำเภสชัวทิยำ

คณะแพทยศำสตร์มหำวทิยำลยัขอนแก่น

ผู้ป่วยหญิงอายุ 31 ปี 

เป็นผู้ป่วยตดิเชื้อ HIV ได้รบัการรกัษาด้วยยา Kaletar® (lopinavir+ritonavir), lamivudine, tenofovir

3 วนัก่อนมาโรงพยาบาลมอีาการปวดศรีษะข้างเดยีว ปวดแบบตุ๊บ ๆ ไม่มไีข้ ไม่มคีลื่นไส้อาเจยีน ไม่เหน็ภาพ

ซ้อน ได้ซื้อยาแก้ปวดจากร้านขายยากนิเอง กนิครั้งละ 1 เมด็ วนัละ 2 ครั้ง 

2 วนัก่อนมาโรงพยาบาลมอีาการปวดและชาบรเิวณปลายมอืและปลายเท้าทั้ง 2 ข้าง ไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน

ได้ยาแก้ปวดกนิอาการไม่ดขีึ้น จงึมาโรงพยาบาลศรนีครนิทร์ 

ตรวจร่างกาย:  Vital signs: BT 36.5°oC, PR 60 bpm, BP 116/70 mmHg, RR 20/min

 HEENT: not pale conjunctiva, no icteric sclera

 Lung: no crepitation, no wheezing

 Heart: normal S1,S2,  no murmur

 Extremities: cold and clammy skin all distal extremities

(Case study: Ergotism)

Pulsation right Left

Upper extremities 

   Axillar artery Positive Positive

   Brachial artery Negative Positive

   Radial artery Negative Negative

Lower extremities 

   Femoral artery Positive Positive

   Popliteal artery Positive Negative

   Dorsalis pedis artery Negative Negative

     แพทย์ให้การวนิจิฉยัว่าเป็น acute peripheral arterial occlusion both extremities สาเหตเุกดิจาก ergotism 

 กรณีผู้ป่วยเออร์โกทิสซึ่ม
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เหตุใดแพทย์จึงให้การวินิจฉัยผู้ป่วยรายนี้ว่าเป็น ergotism 

ผู้ป่วยรายนี้มอีาการเกดิมอืเท้าเยน็เขยีวทั้งแขนและขา ไม่สามารถคล�าชพีจรได้ แสดงว่าเกดิจากภาวะที่

ขาดเลอืดไปเลี้ยงแขนและขาทั้ง 2 ข้าง ปกตโิรคที่ท�าให้เกดิการขาดเลอืดมาเลี้ยงบรเิวณแขนขาอย่างเฉยีบพลนั 

(acute limb ischemia) นั้นเกดิขึ้นได้จากหลายสาเหตเุช่น เกดิการฉกีขาดของหลอดเลอืดแดง เกดิการอดุตนัของ

หลอดเลอืดแดงจากลิ่มเลอืด แต่สาเหตดุงักล่าวมกัเกดิขึ้นหลอดเลอืดแดงข้างใดข้างหนึ่ง มกัไม่เกดิพร้อม ๆ กนั

ทั้งแขนและขาทั้ง 2 ข้างพร้อม ๆ กัน ดงันั้นต้องคดิถงึภาวะท�าให้เกดิการหดตวัของหลอดเลอืดส่วนปลายทั้งแขน

และขาที่เป็นพร้อม ๆ กนั โดยที่พบได้นั้นเกดิจากยากลุ่ม ergots เช่น ergotamine เรยีกภาวะนี้ว่า ergotism โดยใน      

ผู้ป่วยรายนี้เกดิจาก drug interaction ระหว่างยากลุ่ม protease inhibitor กบัยา ergotamine 

Ergotism มีกลไกการเกิดโรคอย่างไร1

Ergotism เป็นภาวะที่เกดิการหดตวัของหลอดเลอืดแดงส่วนปลาย2 โดยเกดิจากผู้ป่วยได้รบัสารกลุ่ม      

ergot alkaloids มากเกนิไป เช่น ergotamine, methysergide, dihydroergotamine, ergonovine โดยยากลุ่มนี้มฤีทธิ์

ต่อระบบประสาทส่วนกลางโดยออกฤทธิ์กระตุน้ serotonin receptors  และออกฤทธิ์เป็น central sympatholytic action 

ท�าให้มผีลลด neuronal firing rate และ stabilize cerebrovascular smooth musculature จงึสามารถใช้ยากลุ่มนี้

ในการป้องกนัและรกัษาไมเกรน ผลต่อระบบประสาทส่วนปลายพบว่ามผีลกระตุน้การท�างานของ alpha adrenergic receptor 

ท�าให้หลอดเลอืดแดงหดตวั ดงันั้นในผู้ป่วยที่ได้รบัยา ergotamine เกนิขนาด หรอืมรีะดบัยาสูงกว่าปกตจิะท�าให้

ผู้ป่วยมหีลอดเลอืดแดงหดตวัที่ส่วนปลาย ท�าให้แขนและขาส่วนปลายขาดเลอืดไปเลี้ยง ผู้ป่วยจะมอีาการมอืเท้า

เยน็และชา เขยีว (cyanosis) ปวด โดยเริ่มที่บรเิวณปลายมอืปลายเท้าก่อน อาการขาดเลอืดไปเลี้ยงจะรนุแรงขึ้น

เรื่อย ๆ จนเกดิเนื้อเยื่อตายในที่สดุ (gangrene)3 ในรายที่รนุแรงจะมคีวามดนัโลหติลดลง pulse pressure กว้าง และ

มหีวัใจเต้นช้าลง นอกจากนี้ยงัมผีลต่อ renal artery ท�าให้มปีัสสาวะลดลงได้ 

Ergotism เกิดในภาวะใดได้บ้าง

ยากลุ่ม ergot alkaloids นั้นถูกเมตาบอลซิมึที่ตบั โดยเอน็ไซม์ cytochrome 450 3A4 (CYP3A4)  ดงันั้นยา

ในกลุ่มที่เป็น inhibitor ของ CYP3A44 เช่นยากลุ่ม protease Inhibitors (PI) (lopinavir, ritonavir, atazanavir) ยากลุ่ม 

statins (atrovastatin, simvastatin) ยากลุ่ม immunosuppressives (tacrolimus, cyclosporine) ยากลุ่ม azole (itracon-

azole, ketoconazole) ยากลุ่ม macrolide antibiotics (erythromycin, clarithromycin)5 หากให้ยากลุ่มเหล่านี้จะท�าให้

เกดิ drug interaction (DI) กบัยากลุ่ม ergot alkaloids ได้ ท�าให้ระดบัยาสูงขึ้นกว่าปกต ิและเกดิ ergotism ตามมา

ได้ นอกจากนี้พบว่าอาจจากที่ได้รบัยากลุ่ม ergot alkaloids เกนิขนาดได้ 

ผู้ป่วยรายนี้ใช้ยา Kaletar Ò®(lopinavir+ritonavir) ซึ่งเป็นยาต้านไวรสักลุ่ม protease Inhibitors ซึ่งเป็น CYP3A4 

inhibitor อยู่ก่อนแล้ว เมื่อได้รบัยา ergotamine ซึ่งเป็นยาที่ถูกเมตาบอลซิมึด้วยเอน็ไซม์ CYP3A4 เช่นกนั จงึท�าให้
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ระดบัยา ergotamine สูงขึ้นผดิปกตจินท�าให้เกดิ ergotism 

แนวทางการรักษาผู้ป่วย ergotism6 

ส�าหรบัผู้ป่วยที่กนิยากลุ่ม ergot alkaloid เกนิขนาดนั้น หากมาใน 1 ชั่วโมงแรก ควรให้การรกัษาด้วยการ

สวนล้างกระเพาะอาหาร และการให้ผลถ่านกมัมนัต์ (activated charcoal) ส�าหรบัผู้ป่วยที่เกดิจาก drug interaction 

นั้นให้หยดุยา ergot alkaloids และยาที่เป็น CYP3A4 inhibitors หากผู้ป่วยมอีาการอาการขาดเลอืดบรเิวณแขนและ

ขาที่เกดิจากหลอดเลอืดแดงหดตวันั้น ควรให้ยาขยายหลอดเลอืดแดง เช่นยา sodium nitroprussside เริ่มขนาด 0.3 

ไมโครกรมั/กโิลกรมัของน�้าหนกัผู้ป่วย/นาท ี และให้เพิ่มขนาดยาอย่างช้า ๆ จนกว่าปลายมอืปลายเท้าจะเริ่มแดง

ขึ้น และ/หรอื nifedipine  ขนาด 10 มลิลิกรมั ทกุ 8 ชั่วโมง7 ต้องตดิตามความดนัโลหติและชพีจรอย่างสม�่าเสมอ 

นอกจากนี้จะต้องป้องกนัการเกดิลิ่มเลอืดอดุตนัในหลอดเลอืดแดง โดยให้ยา heparin หรอื low molecular weight 

heparin เนื่องจากจะมอีาการขาดเลอืดที่บรเิวณปลายมอืและปลายเท้า ผู้ป่วยจะมอีาการปวดรนุแรง ควรให้ยา

บรรเทาปวดเช่น morphine จะลดความทกุข์ทรมานของผู้ป่วยได้ 
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