
แท็บเล็ต MIGRIL
สารออกฤทธิ:์CAFFEINE / CYCLIZINE HYDROCHLORIDE / เออร์โกทามีน ทาร์เทรต

(26.25 ซม.)

ไม่จําเป็นต้องใชร้หัสกลางในงานศิลปะแผ่นพับ

พับที่ 4

(26.25 ซม.)

พับที่ 3

(26.25 ซม.)

พับที่ 2

(26.25 ซม.)

พับที่ 1

แผ่นพับบรรจุภัณฑ:์ ข้อมูลสําหรับผู้ใช้ MIGRIL® TABLETS

Ergotamine Tartrate 2mg, Cyclizine Hydrochloride 50mg 
และ Caffeine Hydrate 100mg
อ่านเอกสารนีท้ั้งหมดอย่างละเอียด
ก่อนที่คุณจะเริ่มใชย้านี้

- เก็บใบนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้งในขณะ
ทีร่ับการรักษา

- หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม โปรดปรึกษา
แพทย์ของคุณ หรือ
เภสัชกร.
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- ยานี้ถูกกําหนดให้คุณแล้ว อย่าส่งต่อให้คน
อื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการ
ของพวกเขาจะเหมือนกับของคุณก็ตาม

- หากมีผลข้างเคียงทีร่้ายแรง หรือหากคุณสังเกตเห็นผลข้างเคียงใดๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไว้
ในเอกสารฉบับนี้ โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ
ในแผ่นพับนี:้
1. Migril® Tablets คืออะไรและใชท้ําอะไร
2. ก่อนทีคุ่ณจะใช้Migril® Tablets
3. วิธีใช้แท็บเล็ตMigril®
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. วิธีเก็บแท็บเล็ตMigril®
6. ข้อมูลเพิ่มเติม
1. Migril® Tablets คืออะไรและใชท้ําอะไร

พับที่ 8

(26.25 ซม.)

พับที่ 7

(26.25 ซม.)

พับที่ 6

(26.25 ซม.)

พับที่ 5

(26.25 ซม.)

ชื่อยาของคุณคือ Migril® Tablets; ยาเม็ดเหล่านีเ้ป็นของกลุ่มยาที่เรียกว่า 
vasoconstrictors และ anti-emetics หลอดเลือดตีบตันทําใหห้ลอดเลือดตีบและยา
แก้อาเจียนทําใหคุ้ณรู้สึกไม่สบายและไมส่บาย

แท็บเล็ตMigril®ใชใ้นการรักษาไมเกรนเพื่อบรรเทาอาการและหยุดการโจมตีที่เลว
ร้ายลง
2. ก่อนทีคุ่ณจะใช้ยาเม็ด Migril® คุณไม่ควร
รับประทานยาเม็ด Migril® หาก:
• คุณแพ้ (แพง้่าย) ต่อ ergotamine tartrate, cyclizine hydrochloride, 
คาเฟอีนไฮเดรตหรือส่วนผสมอื่น ๆ ในยานี้ (ดูหัวข้อที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติม)
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• คุณกําลังทุกข์ทรมานจากโรคไตหรือตับ
• คุณกําลังทุกข์ทรมานจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือความดัน
โลหิตสูง
• คุณกําลังทุกขท์รมานจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

• คุณกําลังทุกข์ทรมานจากภาวะทีเ่รียกว่าพอร์ฟีเรีย ซึ่งส่งผลต่อตับ ผิวหนัง หรือ
เลือด
• คุณมปีัญหากับการไหลเวียนหรือเป็นตะคริว เช่น ปวดที่ขาที่เกิดจากการไหลเวียน
ไม่ดี
• คุณมไีทรอยด์ทีโ่อ้อวด (hyperthyroidism)
• คุณกําลังใช้ยาทีใ่ช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย (เช่น quinupristin, dalfopristim, 
azithromycin, erythromycin หรือ clarithromycin)
• คุณกําลังใช้ยาทีใ่ช้รักษาการติดเชื้อไวรัส (สารยับยั้งโปรตีเอส เช่น 
amprenavir, ritonavir, nelfinavir หรือ indinavir)
• คุณกําลังใช้ยาทีใ่ช้รักษาการติดเชื้อรา (เช่น ketoconazole หรือ 
itraconazole)
• คุณกําลังใช้ยารักษาแผล (เช่น ซิเมทิดนี)
• ท่านกําลังตั้งครรภ์ ต้องการจะตั้งครรภห์รือกําลังให้นมบุตร ไมแ่นะนําให้ใช้
แท็บเล็ตMigril®สําหรับเด็ก
พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหาก:
• คุณเป็นโรคตับอักเสบ

•
•
•
•
•
•
•

คุณเป็นโรคโลหิตจาง
คุณมีปัญหากับหัวใจของคุณ คุณมีการอุด
ตันของลําไส้ คุณมีต่อมลูกหมากบวม

คุณกําลังทุกขท์รมานจากโรคต้อหิน (ความดันสูงในลูกตา) คุณมีปัญหาใน
การส่งนํ้า
คุณเป็นผูสู้งอายุ

กินยาตัวอื่น
โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใชห้รือเพิ่งกําลังใช้ยาอื่น ๆ รวมทั้ง
ยาที่ไดร้ับโดยไม่มีใบสั่งยา

ยาต่อไปนี้สามารถส่งผลหรือได้รับผลกระทบจากการรักษาด้วย
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เม็ด Migril®:
• beta-blockers: ยาที่ใชร้ักษาความดันโลหิตสูง หัวใจล้มเหลว หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ
ตีบ และอาจไดร้ับการสั่งจ่ายสําหรับการรักษาไมเกรน
• ยาอื่นๆ ทีใ่ช้รักษาอาการไมเกรน (เช่น zolmitriptan, almotriptan, 
sumatriptan, rizatriptan. frovatriptan) เป็นสิ่งสําคัญทีจ่ะไม่ใช้ยาเหล่านี้เป็น
เวลา 24 ชั่วโมงหลังจากรับประทานยาเม็ดMigril®และอย่ารับประทานยาเม็ด
Migril®เป็นเวลา 6 ชั่วโมงหลังจากรับประทานยาเหล่านี้

• eletriptan (ใช้รักษาอาการไมเกรน) เป็นสิ่งสําคัญที่จะไม่ใชย้านี้เป็นเวลา 24 
ชั่วโมงหลังจากรับประทานยาเม็ดMigril®และอย่ารับประทานยาเม็ดMigril®เป็น
เวลา 24 ชั่วโมงหลังจากรับประทาน eletriptan
• ซาควินาเวียร์ (ใชใ้นการรักษาเอชไอวแีละการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ)
• เมโทรนิดาโซล (ใชร้ักษาโรคติดเชื้อบางชนิด)
• mexiletine (ใช้รักษาความผิดปกตขิองหัวใจ)
• disulfiram (ใช้รักษาอาการติดสุรา)
• ลิเธยีม (ใชร้ักษาโรคซึมเศร้า)
• clotrimazole และ fluconazole (ใชร้ักษาเชื้อรา)
• phenytoin (ใช้ในการรักษาโรคลมชัก)
• glyceryl trinitrate (ใช้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บหน้าอก)

• ไดอะซีแพม (ใชร้ักษาอาการวิตกกังวลหรือนอนไม่หลับ)
• atropine (ใช้รักษาอาการกระตุกของลําไสห้รือเป็นยาก่อนการให้ยาสลบ)

• ยาคุมกําเนิด (The Pill) การฉีดฮอร์โมน หรือการบําบัดทดแทนฮอร์โมน 
(HRT)
• ยาที่ใช้รักษาอาการหายใจมีเสียงหวีด (เช่น ธีโอฟิลลีน) และยาระงับ
ความรู้สึก (เช่น ฟีนิลเลฟรินหรือยาซูโดอีเฟดรีน)
• ยาที่ใช้รักษาอาการซึมเศร้า (เช่น nefazodone, fluoxetine และ fluvoxamine), 
ยาซึมเศร้า tricyclic (เช่น dothiepin, amitriptyline) และ monoamine 
oxidase inhibitors (MAOIs เช่น phenelzine)
• ยาอื่นๆ ทีใ่ช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น ควิโนโลน (เช่น ciprofloxacin) หรือ
เตตราไซคลีน
การรับประทานยาเม็ด Migril® พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม

• ควรหลีกเลี่ยงนํ้าเกรพฟรุตขณะรับประทานยาเม็ดเหล่านี้ เนื่องจากอาจเพิ่มความเสี่ยง
ต่อผลข้างเคียง
• ห้ามสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์ขณะรับประทานยานี้ การตั้งครรภแ์ละ
ใหน้มบุตร
คุณไม่ควรรับประทานยาเม็ด Migril® หากคุณกําลังตั้งครรภ์ ต้องการตั้ง
ครรภ์ หรือกําลังให้นมบุตร
การขับรถและการใชเ้ครื่องจักร
เป็นไปได้ว่ายาเม็ดเหล่านีอ้าจทําให้คุณรู้สึกง่วง ห้ามขับหรือใชเ้ครื่องจักรหากไดร้ับผลก
ระทบ
ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับส่วนผสมบางอย่างใน Migril® Tablets
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ยานี้มีแลคโตสและกลูโคส หากคุณได้รับแจ้งจากแพทย์ว่าคุณแพน้ํ้าตาลบางชนิด ให้
ติดต่อแพทย์ก่อนใช้ยานี)้
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:
ซอฟต์แวร์ :
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CHANGE CONTROL : เวอร์ชันเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใน: 

Size/Layout

ระเบียบข้อบังคับ

ไม่ใช่ข้อบังคับ
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง: • การแก้ไขข้อความ ('เมตาไบซัลเฟต' เป็น 'เมตาไบซัลเฟต';
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'sulphosuccinate' เป็น 'sulfosuccinate' & ลบคําพิเศษ 
'take' จากจุดที่ 6)

คุณควรขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันทีหาก:
• หากคุณมีอาการเป็นสีนํ้าเงิน เย็นชา หรือชาทีม่ือหรือเท้า

• หากคุณมีอาการปวดหัวเกือบทุกวันและจะบรรเทาลงได้ด้วยการใชย้านี้มากขึ้น
เท่านั้น
คุณควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากคุณมีผลข้างเคียงดังต่อไปนี้:

• ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน ปากแห้ง
• ท้องผูก ปวดท้อง ท้องเสีย
• อาการง่วงซึม เวียนศีรษะ (รวมทั้งอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน)

• สับสน วิตกกังวล หรือซึมเศร้า
• มีอาการประสาทหลอน
• รบกวนการนอนหลับรวมทั้งนอนไมห่ลับ
• ความยากลําบากในการผ่านนํ้า
• ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ หรือปวดขา
• ปวดท้องและบวมทีข่าข้างเดียว
• บวมของผิวหนังหรือมีอาการคัน
• ความเย็นและความขาวของมือและเท้า หรือเข็มหมุด
• รู้สึกแสบผิวหรือชา
• ผิวเหลืองและรู้สึกอ่อนแอทั่วไป
• ตาพร่ามัวหรือภาพรบกวนอื่น ๆ (ที่คุณไม่คิดว่าเกี่ยวข้องกับไมเกรนของคุณ)

ผลข้างเคียงอื่น ๆ ที่ได้รับรายงาน ได้แก่ :
• ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นหรือลดลง เป็นลม
• ชีพจรเต้นเร็วและอ่อนแรง หัวใจเต้นช้าหรือผิดปกติ หรือรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงขึ้น

พับที่ 1

(26.25 ซม.)

พับที่ 2

(26.25 ซม.)

พับที่ 3

(26.25 ซม.)
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พับที่ 4

(26.25 ซม.)

6. ข้อมูลเพิ่มเติม

แท็บเล็ต Migril® หน้าตาเป็นอย่างไรและสิ่งทีบ่รรจอุยูใ่นซอง แท็บเล็ตทรงกลมสี
ขาวแต่ละเม็ดจะมีเส้นคะแนน CP และ 'A4A' อยู่ด้านเดียวกัน มีอยู่ในขวด 100 เม็ด

รูปแบบอื่นๆ
หากต้องการฟังหรือขอสําเนาข้อมูลนี้เป็นอักษรเบรลล์ ตัวพิมพ์ใหญห่รือไฟลเ์สียง 
โปรดโทรฟรี: 0800 198 5000 (สหราชอาณาจักรเท่านั้น)

พับที่ 5

ยาเม็ด Migril® ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ส่วนประกอบสําคัญ ได้แก่ เออร์โกทามีน ทารเ์ทรต 2 มก., ไซลิซิซีน ไฮโดร
คลอไรด์ 50 มก. และคาเฟอีน ไฮเดรต 100 มก.
ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ แลคโตส แป้งข้าวโพด กลูโคสและกลูโคสเหลว ผักโขม ไดออ
คทิลโซเดียมซัลโฟซัคซิเนต เจลาติน โซเดียมเมตาไบซัลเฟต และแมกนเีซียมส
เตียเรต

(26.25 ซม.)

บางคนอาจเกิดอาการแพ้ได้เช่นเดียวกับยาใดๆ ก็ตาม หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ 
ใหไ้ปพบแพทย์ทันท:ี

• ผื่นคัน หายใจลําบาก.

ไม่ควรทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธี
กําจัดยาที่ไมต่้องการอีกต่อไป มาตรการเหล่านีจ้ะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

พับที่ 6

เช่นเดียวกับยาอื่น ๆ แท็บเล็ตMigril®สามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงได้แม้ว่าจะไม่ใชทุ่ก
คนที่ได้รับก็ตาม ห้ามใช้ยาเกินขนาดสูงสุดหรือรับประทานยาเม็ดบ่อยกว่าทีร่ะบไุว้ใน
เอกสารฉบับนี้ ซึ่งอาจนําไปสู่การพึ่งพายานี้ รวมทั้งผลข้างเคียงทีร่้ายแรงอื่นๆ

เก็บให้พ้นมือและสายตาเด็ก
• ห้ามเก็บทีอุ่ณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บในภาชนะเดิม
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โอนแท็บเล็ตของคุณไปยังภาชนะอื่น
• ห้ามรับประทานยานีห้ลังจากวันหมดอายุบนฉลาก หรือหากมีอาการเสื่อมสภาพ เช่น 
การเปลี่ยนสี วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือน

(26.25 ซม.)

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

5. วิธีเก็บแท็บเล็ตMigril®

โปรดเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี:้ Product name

หมายเลขอ้างอิง

แท็บเล็ต Migril

29831/0090

เป็นบริการของสถาบันคนตาบอดแห่งชาติ ผู้ถืออนุญาตการตลาด:

Wockhardt UK Ltd., Ash Road North, เร็กซ์แฮม, LL13 9UF, สหราช
อาณาจักร ผู้ผลิต:
CP Pharmaceuticals Ltd., Ash Road North, Wrexham, LL13 9UF, สหราชอาณาจักร

พับที่ 7

หากคุณลืมทานยา Migril® Tablets
หากคุณลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาอื่นทันททีี่นึกได้ หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อ
ไปของคุณ กอ็ย่ากินมื้อที่ลืมไปเลย อย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชยคนที่พลาดไป

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ใหป้รึกษาแพทย์ 
เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่
อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไวใ้นเอกสารฉบับนี้ คุณ
สามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่าน
โครงการใบเหลืองที่ www.mhra.gov.uk/
yellowcard
โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของยานี้ได้
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(26.25 ซม.)

หากคุณรับประทานยาเม็ด Migril® มากกว่าที่ควรจะเป็น
หากคุณ (คนอื่นหรือเด็ก) กินยาเม็ดมากกว่าทีคุ่ณควรติดต่อแผนกผู้ป่วยในโรง
พยาบาลที่ใกลท้ี่สุดหรือแพทย์ของคุณทันที นําภาชนะติดตัวไปด้วยเสมอแม้ว่าจะ
ว่างเปล่าก็ตาม

โรคต้อหินแบบปิดมุม
ปริมาณเลือดลดลงหรือแข็งตัวในหลอดเลือดแดงของร่างกายหรือสมองอุดตันของ
หลอดเลือดแดงในหัวใจ
เจ็บหน้าอกหรือหายใจไม่อิ่ม เนื้อเยื่อในปอดหนา 
ตัวสั่นและชัก

เน่าเปื่อย
ไข้ผิวหนังเป็นสีนํ้าเงิน

การเปลี่ยนแปลงของเลือดทําให้มีแนวโน้ม
ทีจ่ะตกเลือดหรือชํ้าได้ง่าย

หมายเลขใบอนุญาตผลิตภัณฑ์: PL 29831/0090 
แผ่นพับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 08/2015
Migril® เป็นเครื่องหมายการค้าของ CP Pharmaceuticals Limited ©1998 

103819/4

222744

พับที่ 8

ใช้ยา Migril® ตามทีแ่พทย์แจ้งเสมอ แพทย์ของคุณจะเป็นผู้กําหนดปริมาณที่เหมาะ
สมสําหรับคุณ ซึ่งจะอยู่บนฉลากของเภสัชกร ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง มันจะบอก
คุณว่าต้องทานกี่เม็ดและต้องทานบ่อยแคไ่หน

เป็นสิ่งสําคัญที่คุณไม่ควรกินเกินขนาดทีต่กลงกับแพทย์ของคุณ

• ปริมาณปกตสิําหรับผู้ใหญค่ือหนึ่งเม็ดโดยเร็วที่สุดหลังจากมีอาการไมเกรนครั้ง
แรก
• อาจต้องเพิ่มขนาดยาครึ่งถึงหนึ่งเม็ดในช่วงเวลาครึ่งชั่วโมง ในบางกรณี

• อย่ากินมากกว่า 4 เม็ดในระหว่างการโจมตีครั้งเดียวและไม่เกิน 3 เม็ดในระยะเวลา 
24 ชั่วโมง คุณต้องเว้นช่องว่างอย่างน้อย 4 วันก่อนรับประทานเม็ดต่อไป

• ห้ามทานเกิน 6 เม็ดในหนึ่งสัปดาห์
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• ห้ามใช้ยาMigril®มากกว่าสองหลักสูตรในหนึ่งเดือน อย่าใช้แท็บเล็ตMigril®เป็น
ประจําหรือเพื่อป้องกันการโจมตีไมเกรน การใช้เป็นประจําอาจนําไปสู่การพึ่งพาอาศัย
กันและ 'อาการปวดหัวจากการฟื้นตัว' ซึ่งอาจทําใหคุ้ณต้องกินยาเม็ดบ่อยขึ้น

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(26.25 ซม.)

3. วิธีใช้แท็บเล็ตMigril®

ข้อมูลเพิ่มเติม
ปรึกษาผู้ใหบ้ริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทีแ่สดงในหน้านีใ้ช้กับสถานการณ์ส่วนบุคคล
ของคุณ
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