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ยาแก้ ปวดศีรษะไมเกรน Ergotamine ใช้ อย่ างไรจึงจะปลอดภัย
ไมเกรน (migraine) เป็ นโรคปวดศีระษะทีพ่ บได้บ่อยทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ สาเหตุของโรคเชื่อว่าอาจเกิดจากพันธุกรรม หรือ ปจั จัย
กระตุน้ (trigger factor) จากสิง่ แวดล้อม ซึง่ ส่งผลทาให้หลอดเลือดแดง (vasodilation) ทัง้ ด้านในและด้านนอกกระโหลก เกิดการขยายตัว
ได้มากและง่ายกว่าคนปกติ และทาให้ เกิดอาการปวดศีรษะในทีส่ ดุ การค้นหาปจั จัยกระตุน้ ให้พบและหลีกเลีย่ งปจั จัยกระตุน้ เหล่านัน้ เป็ น
การป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรนทีด่ แี ละปลอดภัย แต่อย่างไรก็ดกี ารใช้ยารักษาอาการ ปวดศีรษะไมเกรนก็อาจมีความจาเป็ นในผูป้ ว่ ย
บางราย เช่น ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถหลีกเลีย่ งปจั จัยกระตุน้ ได้ หรือเมือ่ อาการกาเริบผูป้ ว่ ยจะมีอาการ ปวดศีรษะทีร่ นุ แรง เป็ นต้น ยาทีใ่ ช้ใน
โรคปวดศีรษะไมเกรนอาจแบ่งได้เป็ นสองประเภทใหญ่ๆ คือ ยาทีใ่ ช้ รักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนฉับพลัน (abortive drugs) และยาทีใ่ ช้
ป้องกันการเกิดไมเกรน (preventive drugs) ซึง่ ยาทีพ่ บว่ามีการใช้บ่อยและมีขอ้ ควรระวังในการใช้ยาค่อนข้างมาก คือ ยา ergotamine ซึง่
เป็ นยาประเภททีใ่ ช้รกั ษาอาการปวดศีรษะไมเกรนฉับพลัน
Ergotamine คืออะไร
Ergotamine เป็ นยาทีใ่ ช้สาหรับรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน ออกฤทธิ ์ในการรักษาอาการปวดศีรษะโดยการกระตุน้ ตัวรับของ
สารสือ่ ประสาทซีโรโทนิน (serotonin) ชนิด 1B และ 1D (5-HT1B และ 5-HT1D) ซึง่ ส่งผลให้หลอดเลือดที่ขยายตัวผิดปกติเกิดการหดตัวลง
และทาให้อาการปวดศีรษะหายไปในทีส่ ดุ นอกจากนี้ ergotamine ยังสามารถกระตุน้ ตัวรับอื่นๆ ได้ ได้ แก่ α-1 และ dopamine-2 (D2) ซึง่
การกระตุน้ ตัวรับเหล่านี้จะทาให้เกิดผลข้างเคียงจากยา ergotamine (รายละเอียดจะกล่าวต่อไปในหัวข้อ ข้อควรระวังในการรับประทาน
ยา ergotamine )
ในประเทศไทยยา ergotamine มีช่อื ทางการค้า เช่น Cafergot®, Avamigran® Tofago® หรือ Poligot-CF® ซึง่ ประกอบไปด้วยตัว
ยาสาคัญ คือ ergotamine tartrate ขนาด 1 มิลลิกรัม ผสมอยูก่ บั caffeine 100 มิลลิกร้ม ส่วน Ergosia® จะประกอบไปด้วยตัวยาสาคัญ
คือ ergotamine tartrate ขนาด 1 มิลลิกรัม เพียงอย่างเดียวเท่านัน้
การใช้ยา ergotamine ที่ถกู ต้องเป็ นอย่างไร
การใช้ยา ergotamine สาหรับรักษาโรคปวดศีรษะไมเกรนจะต้องใช้เฉพาะเวลาทีม่ อี าการปวดเท่านัน้ ห้ามใช้ตดิ ต่อกันทุกวันเพือ่
ป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรนเด็ดขาด ขนาดการรับประทานยาทีเ่ หมาะสม คือ รับประทานเมือ่ มีอาการ ปวดศีรษะไมเกรนในครัง้ แรก 1
หรือ 2 เม็ด จากนัน้ ทุกๆ ครึง่ ชัวโมงหากอาการไม่
่
ดขี น้ึ สามารถรับประทานซ้าอีกครัง้ ละ 1 เม็ด แต่ ห้ามรับประทานเกิน 6 เม็ดต่อวัน และ
ห้ามรับประทานยาเกิน 10 เม็ด ต่อสัปดาห์ เนื่องจากหากรับประทาน ergotamine ในปริมาณทีม่ ากกว่านี้อาจทาให้ ความดันโลหิตสูงขึน้
รวมทัง้ มีอาการเจ็บหน้าอก คลื่นไส้ อาเจียนมากกว่าเดิมได้
การใช้ยา ergotamine อย่างผิ ดวิ ธีส่งผลเสียอย่างไร
Ergotamine เป็ นยาทีใ่ ช้ เฉพาะเวลาทีม่ อี าการ ปวดศีรษะ กาเริบเท่านัน้ แต่ ผปู้ ว่ ยบางราย กลับ รับประทานยา ergotamine
ติดต่อกันทุกวันเพือ่ ป้องกันไม่ให้มอี าการ ปวดศีร ษะไมเกรน ซึง่ ถือว่าเป็ น การใช้ยาอย่างผิดวิธที อ่ี าจส่งผลเสียรุนแรงต่อชีวติ ของผูป้ ว่ ยได้
การรับประทานยา ergotamine ติดต่อกันไปเรือ่ ยๆ จะส่งผลทาให้ผปู้ ว่ ยมีความดันโลหิตสูงขึน้ และเสีย่ งต่อการเกิด หลอดเลือดในสมอง
แตก หรือ หัวใจวายได้ โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองอยูแ่ ล้ว นอกจากนี้ ในระหว่างทีผ่ ปู้ ว่ ย
รับประทานยา ergotamine ติดต่อกันทุกวันนัน้ หลอดเลือดแดงทีผ่ ดิ ปกติจะถูกยา ergotamine ทาให้หดตัวอยูต่ ลอดเวลาซึง่ ผูป้ ว่ ยจะไม่ม ี
อาการปวดศีรษะไมเกรนเลย แต่เมือ่ ใดทีห่ ยุดรับประทานยาหลอดเลือดดังกล่าวจะขยายตัวอย่างมาก และทาให้ผปู้ ว่ ยเกิดอาการปวดศีรษะ
ไมเกรนอย่างรุนแรง (rebound headache )

ข้อควรระวังในการรับประทานยา ergotamine
ผูป้ ว่ ยทีร่ บั ประทานยา ergotamine อาจมีอาการดังต่อไปนี้
- คลื่นไส้ อาเจียน: เป็ นผลจากการกระตุน้ ตัวรับ ชนิด D2 (D2-receptor) ซึง่ ถ้าอาการรุนแรงสามารถแก้ไขได้โดยการ
รับประทานยาต้านอาเจียนกลุม่ D2-receptor antagonist คือ domperidone
- ความดันโลหิตสูงขึน้ : เป็ นผลจากการกระตุน้ ตัวรับชนิด α1 (α1-receptor) ทาให้หลอดเลือดส่วนปลายหดตัว
- ปลายมือ-เท้าเย็น หรือ ชา (numbness): เป็ นผลจากการกระตุน้ α1-receptor เช่นกัน หากมีอาการรุนแรงร่วมกับมี
อาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณแขน มือ ขา หรือเท้า ควรรีบไปพบแพทย์ทนั ทีป
- ใจสัน่ เจ็บหน้าอก: เป็ นผลมาจากการกระตุน้ ตัวรับ 5-HT1B ทีบ่ ริเวณหลอดเลือด coronary ทีห่ วั ใจ หากมีอาการ
เหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์
- ปฏิกริ ยิ ากับยาอื่นๆ หรือ ยาตีกนั (drug interaction): ยา ergotamine ถูกทาลายโดยใช้เอนไซม์ทม่ี ชี ่อื ว่า
Cytochrome P450 ชนิด 3A4 (CYP 3A4) ดังนัน้ อาจต้องระมัดระวังในการรับประทานร่วมกับยาที่ มผี ลยับยัง้ เอนไซม์
ดังกล่าว เช่น azithromycin, clarithromycin, ketoconazole, ritonavir หรือ verapamil เป็ นต้น เนื่องจากการ
รับประทานยาร่วมกันจะส่งผลทาให้ระดับยา ergotamine ในกระแสเลือดสูงขึน้ ส่งผลให้ผปู้ ว่ ย อาจได้รบั ผลข้างเคียง
หรือความเป็ นพิษจากยาเพิม่ ขึน้ ได้ และเพือ่ ป้องกันการเกิด drug interaction ดังกล่าว ผูป้ ว่ ยควรแจ้งแพทย์หรือ
เภสัชกรทุกครัง้ ว่ายาทีต่ นเองรับประทานอยูม่ อี ะไรบ้าง
ข้อห้ามใช้ของยา ergotamine
ผูป้ ว่ ยทีห่ า้ มใช้ยา ergotamine ได้แก่
- ผูท้ ม่ี ปี ระวัตแิ พ้ยา ergotamine หรือสารทีเ่ ป็ นอนุพนั ธ์ของ ergot alkaloid
- ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ระวัตหิ ลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน (peripheral arterial disease)
- ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามบกพร่องในการทางานของตับ และไต
- ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease) และกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (angina)
- ผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงทีย่ งั ควบคุมไม่ได้
- ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ในกระแสเลือด (sepsis)
- ผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ (ทุกไตรมาส)

เป็ นยารักษาอาการ ปวดศีรษะ ไมเกรนทีม่ ปี ระสิ ทธิภาพดี แต่มขี อ้ ควระวังและข้อห้ามใช้
ค่อนข้างมาก ดังนัน้ การรับประทานยา อย่างถูกต้อง และ การเฝ้าระวังผลข้างเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้ จึงเป็ น
หนทางทีจ่ ะช่วยลดความเสีย่ งต่อการเกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากยา ergotamine ได้ดที ส่ี ดุ
Ergotamine
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