
 

 

 

ยาแก้ปวดศีรษะไมเกรน Ergotamine ใช้อย่างไรจึงจะปลอดภัย 

 ไมเกรน (migraine) เป็นโรคปวดศรีะษะทีพ่บได้บ่อยทัง้เดก็และผูใ้หญ่  สาเหตุของโรคเชื่อวา่อาจเกดิจากพนัธุกรรม  หรอื ปจัจยั

กระตุน้ (trigger factor) จากสิง่แวดลอ้ม ซึง่สง่ผลท าให้หลอดเลอืดแดง (vasodilation) ทัง้ดา้นในและดา้นนอกกระโหลก เกดิการขยายตวั

ไดม้ากและงา่ยกวา่คนปกติ  และท าให้เกดิอาการปวดศรีษะในทีส่ดุ การคน้หาปจัจยักระตุน้ใหพ้บและหลกีเลีย่งปจัจยักระตุน้เหลา่นัน้เป็น

การป้องกนัอาการปวดศรีษะไมเกรนทีด่แีละปลอดภยั  แต่อยา่งไรกด็กีารใชย้ารกัษาอาการ ปวดศรีษะไมเกรนกอ็าจมคีวามจ าเป็นในผูป้ว่ย

บางราย เชน่ ผูป้ว่ยทีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่งปจัจยักระตุน้ได ้หรอืเมือ่อาการก าเรบิผูป้ว่ยจะมอีาการ ปวดศรีษะทีร่นุแรง เป็นตน้ ยาทีใ่ชใ้น

โรคปวดศรีษะไมเกรนอาจแบง่ไดเ้ป็นสองประเภทใหญ่ๆ คอื ยาทีใ่ช้ รกัษาอาการปวดศรีษะไมเกรนฉบัพลนั (abortive drugs) และยาทีใ่ช้

ป้องกนัการเกดิไมเกรน (preventive drugs) ซึง่ยาทีพ่บวา่มกีารใชบ้่อยและมขีอ้ควรระวงัในการใชย้าคอ่นขา้งมาก คอื ยา  ergotamine ซึง่

เป็นยาประเภททีใ่ชร้กัษาอาการปวดศรีษะไมเกรนฉบัพลนั 

Ergotamine คืออะไร 

 Ergotamine เป็นยาทีใ่ชส้ าหรบัรกัษาอาการปวดศรีษะไมเกรน ออกฤทธิใ์นการรกัษาอาการปวดศรีษะโดยการกระตุน้ตวัรบัของ

สารสือ่ประสาทซโีรโทนิน (serotonin) ชนิด 1B และ 1D (5-HT1B และ 5-HT1D) ซึง่สง่ผลใหห้ลอดเลอืดที่ขยายตวัผดิปกตเิกดิการหดตวัลง

และท าใหอ้าการปวดศรีษะหายไปในทีส่ดุ นอกจากน้ี ergotamine ยงัสามารถกระตุน้ตวัรบัอื่นๆ ได ้ได้แก่  α-1 และ dopamine-2 (D2) ซึง่

การกระตุน้ตวัรบัเหล่าน้ีจะท าใหเ้กดิผลขา้งเคยีงจากยา ergotamine (รายละเอยีดจะกลา่วต่อไปในหวัขอ้ ข้อควรระวงัในการรบัประทาน

ยา ergotamine )  

 ในประเทศไทยยา ergotamine มชีื่อทางการคา้ เชน่ Cafergot®, Avamigran® Tofago® หรอื Poligot-CF® ซึง่ประกอบไปดว้ยตวั
ยาส าคญั คอื  ergotamine tartrate ขนาด 1 มลิลกิรมั ผสมอยูก่บั caffeine 100 มลิลกิรม้  สว่น Ergosia® จะประกอบไปดว้ยตวัยาส าคญั 
คอื ergotamine tartrate ขนาด 1 มลิลกิรมั เพยีงอยา่งเดยีวเท่านัน้ 
 
การใช้ยา ergotamine ท่ีถกูต้องเป็นอย่างไร 
 การใชย้า ergotamine ส าหรบัรกัษาโรคปวดศรีษะไมเกรนจะตอ้งใชเ้ฉพาะเวลาทีม่อีาการปวดเท่านัน้ หา้มใชต้ดิต่อกนัทุกวนัเพือ่
ป้องกนัอาการปวดศรีษะไมเกรนเดด็ขาด  ขนาดการรบัประทานยาทีเ่หมาะสม คอื รบัประทานเมือ่มอีาการปวดศรีษะไมเกรนในครัง้แรก 1 
หรอื 2 เมด็ จากนัน้ทุกๆ ครึง่ชัว่โมงหากอาการไมด่ขีึน้สามารถรบัประทานซ ้าอกีครัง้ละ 1 เมด็ แต่ห้ามรบัประทานเกนิ 6 เมด็ต่อวนั และ
ห้ามรบัประทานยาเกนิ 10 เมด็ ต่อสปัดาห์ เน่ืองจากหากรบัประทาน ergotamine ในปรมิาณทีม่ากกวา่น้ีอาจท าให้ความดนัโลหติสงูขึน้ 
รวมทัง้มอีาการเจบ็หน้าอก คลื่นไส ้อาเจยีนมากกวา่เดมิได ้
 
การใช้ยา ergotamine อย่างผิดวิธีส่งผลเสียอย่างไร 
 Ergotamine เป็นยาทีใ่ช้ เฉพาะเวลาทีม่อีาการ ปวดศรีษะ ก าเรบิเท่านัน้ แต่ผูป้ว่ยบางราย กลบัรบัประทานยา ergotamine 
ตดิต่อกนัทุกวนัเพือ่ป้องกนัไมใ่หม้อีาการ ปวดศรีษะไมเกรน ซึง่ถอืวา่เป็นการใชย้าอยา่งผดิวธิทีีอ่าจสง่ผลเสยีรนุแรงต่อชวีติของผูป้ว่ยได้  
การรบัประทานยา  ergotamine ตดิต่อกนัไปเรือ่ยๆ จะสง่ผลท าใหผู้ป้ว่ยมคีวามดนัโลหติสงูขึน้ และเสีย่งต่อการเกดิหลอดเลอืดในสมอง
แตก หรอื หวัใจวายได ้โดยเฉพาะผูป้ว่ยทีม่คีวามผดิปกตขิองหลอดเลอืดหวัใจหรอืหลอดเลอืดสมองอยูแ่ลว้  นอกจากน้ีในระหวา่งทีผู่ป้ว่ย
รบัประทานยา ergotamine ตดิต่อกนัทุกวนันัน้ หลอดเลอืดแดงทีผ่ดิปกตจิะถกูยา ergotamine ท าใหห้ดตวัอยูต่ลอดเวลาซึง่ ผูป้ว่ยจะไมม่ี
อาการปวดศรีษะไมเกรนเลย แต่เมือ่ใดทีห่ยดุรบัประทานยาหลอดเลอืดดงักล่าวจะขยายตวัอยา่งมาก และท าให้ผูป้ว่ยเกดิอาการปวดศรีษะ
ไมเกรนอยา่งรนุแรง (rebound headache )  
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ข้อควรระวงัในการรบัประทานยา ergotamine 
 ผูป้ว่ยทีร่บัประทานยา ergotamine อาจมอีาการดงัต่อไปนี้ 
  - คลื่นไส ้อาเจยีน: เป็นผลจากการกระตุน้ตวัรบั ชนิด D2 (D2-receptor) ซึง่ถา้อาการรนุแรงสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการ
    รบัประทานยาตา้นอาเจยีนกลุม่ D2-receptor antagonist  คอื domperidone 
  - ความดนัโลหติสงูขึน้: เป็นผลจากการกระตุน้ตวัรบัชนิด α1 (α1-receptor) ท าใหห้ลอดเลอืดสว่นปลายหดตวั 
  - ปลายมอื-เทา้เยน็ หรอื ชา (numbness): เป็นผลจากการกระตุน้ α1-receptor เชน่กนั หากมอีาการรนุแรงรว่มกบัมี
    อาการปวดกลา้มเนื้อบรเิวณแขน มอื ขา หรอืเทา้ ควรรบีไปพบแพทยท์นัทปี 
  - ใจสัน่ เจบ็หน้าอก: เป็นผลมาจากการกระตุน้ตวัรบั 5-HT1B ทีบ่รเิวณหลอดเลอืด coronary ทีห่วัใจ หากมอีาการ 
    เหลา่น้ีควรรบีไปพบแพทย ์
  - ปฏกิริยิากบัยาอื่นๆ หรอื ยาตกีนั (drug interaction): ยา ergotamine ถกูท าลายโดยใชเ้อนไซมท์ีม่ชีื่อวา่  
    Cytochrome P450 ชนิด 3A4 (CYP 3A4) ดงันัน้อาจตอ้งระมดัระวงัในการรบัประทานรว่มกบัยาที่มผีลยบัยัง้เอนไซม์
    ดงักล่าว เชน่ azithromycin, clarithromycin, ketoconazole, ritonavir หรอื verapamil เป็นตน้  เนื่องจากการ 
    รบัประทานยารว่มกนัจะสง่ผลท าใหร้ะดบัยา ergotamine ในกระแสเลอืดสงูขึน้ สง่ผลใหผู้ป้ว่ย อาจไดร้บัผลขา้งเคยีง
    หรอืความเป็นพษิจากยาเพิม่ขึน้ได ้และเพือ่ป้องกนัการเกดิ drug interaction ดงักลา่ว ผูป้ว่ยควรแจง้แพทยห์รอื 
    เภสชักรทุกครัง้วา่ยาทีต่นเองรบัประทานอยูม่อีะไรบา้ง 
 
ข้อห้ามใช้ของยา ergotamine  
 ผูป้ว่ยทีห่า้มใชย้า ergotamine ไดแ้ก่ 
  - ผูท้ีม่ปีระวตัแิพย้า ergotamine หรอืสารทีเ่ป็นอนุพนัธข์อง ergot alkaloid 
  - ผูป้ว่ยทีม่ปีระวตัหิลอดเลอืดแดงสว่นปลายอุดตนั (peripheral arterial disease)  
  - ผูป้ว่ยทีม่คีวามบกพรอ่งในการท างานของตบั และไต 
  - ผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดหวัใจ (coronary artery disease) และกลา้มเนื้อหวัใจขาดเลอืด (angina) 
  - ผูป้ว่ยความดนัโลหติสงูทีย่งัควบคุมไมไ่ด้ 
  - ผูป้ว่ยตดิเชือ้ในกระแสเลอืด (sepsis) 
  - ผูห้ญงิตัง้ครรภ ์(ทุกไตรมาส) 
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Ergotamine เป็นยารกัษาอาการปวดศรีษะไมเกรนทีม่ปีระสิทธภิาพด ีแต่มขีอ้ควระวงัและขอ้หา้มใช้
คอ่นขา้งมาก ดงันัน้  การรับประทานยาอยา่งถูกตอ้ง และ การเฝ้าระวงัผลขา้งเคยีงทีอ่าจเกดิขึน้  จงึเป็น
หนทางทีจ่ะชว่ยลดความเสีย่งต่อการเกดิเหตุการณ์ไมพ่งึประสงคจ์ากยา ergotamine ไดด้ทีีส่ดุ 
 


