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โรคปวดศีรษะไมเกรน (Migraine headache) เป็นโรคปวดศีรษะที่พบได้บ่อยในทำงปฏิบัติ มีเกณฑ์กำรวินิจฉัย1 คือ
ต้องเคยเกิดอำกำรปวดศีรษะอย่ำงน้อย 5 ครั้งร่วมกับอำกำรต่อไปนี้
1. ปวดศีรษะต้องกินเวลำอย่ำงน้อย 4-72 ชั่วโมง
2. ปวดศีรษะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้อย่ำงน้อย 2 ข้อ ได้แก่ มักปวดศีรษะข้ำงเดียว (บำงครั้งอำจปวด 2
ข้ำง) ปวดตำมจังหวะกำรเต้นของหัวใจ ปวดระดับปำนกลำงถึงรุนแรง มีผลต่อกำรดำเนินกิจวัตรประจำวัน
3. มีอำกำรดังต่อไปนี้อย่ำงน้อย 1 อำกำร ได้แก่ คลื่นไส้/อำเจียน กลัวแสงหรือกลัวเสียง
4. ซักประวัติ ตรวจร่ำงกำย ไม่พบพยำธิสภำพหรือควำมผิดปกติอื่นๆ
แนวทำงกำรรักษำไมเกรน2 แบ่งตำมควำมรุนแรงในกำรปวดศีรษะ โดยยำ Ergotamine tartrate จะใช้ในกรณีที่มีกำรปวดศีรษะ
แบบรุนแรง คือ อำกำรปวดศีรษะมีผลต่อกิจวัตรประจำวันหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ตั้งแต่ 7 วันต่อเดือนขึ้นไป หรือ ปวดศีรษะจนทำให้ผู้ป่วย
ไร้ควำมสำมำรถในกำรดำเนินชีวิตอย่ำงน้อย 1 ครั้ง

ข้อมูลทั่วไปของ Ergotamine tartrate
Ergotamine tartrate

ถูกสังเครำะห์มำจำกเชื้อรำจำพวก Claviceps purpurea ที่เจริญบนข้ำวไรย์ โดยยำออกฤทธิ์
โดยกระตุ้นตัวรับของสำรสื่อประสำท serotonin ชนิด 1B และ 1D (5-HT1B และ 5-HT1D)3 ส่งผลให้หลอดเลือดที่ขยำยตัวผิดปกติเกิด
กำรหดตัว จึงช่วยบรรเทำอำกำรปวดศีรษะได้ นอกจำกนี้ ergotamine ยังสำมำรถกระตุ้นตัวรับอื่นๆ ได้ ได้แก่ α-1 และ dopamine-2
ซึ่งกำรกระตุ้นตัวรับเหล่ำนี้จะทำให้เกิดผลข้ำงเคียงจำกยำ ได้แก่ คลื่นไส้ อำเจียน ปลำยมือปลำยเท้ำเย็นหรือชำ ควำมดันโลหิต สูง ใจสั่น
และ เจ็บหน้ำอก
ข้อบ่งใช้ บรรเทำอำกำรปวดไมเกรนชนิดเฉียบพลัน

วิธีการรับประทานยา รับประทำนครั้งละ 1 หรือ 2 เม็ด เมื่อมีอำกำร จำกนั้นรับประทำนซ้ำ
ได้ทุก ๆ ครึ่งชั่วโมงหำกอำกำรไม่ดีขึ้นโดยรับประทำนครั้งละ 1 เม็ด แต่ห้ามรับประทำนเกิน 6 เม็ด
ต่อวัน และห้ามรับประทำนยำเกิน 10 เม็ดต่อสัปดำห์1
ยำ ergotamine tartrate ที่มีจำหน่ำยในประเทศไทยมี 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบยำผสม
ที่ประกอบด้วยยำ ergotamine tartrate ขนำด 1 มิลลิกรัม และ caffeine 100 มิลลิกร้ม มีชื่อ
ทำงกำรค้ำ เช่น Cafergot®, Vamigran®, Tofago® เป็นต้น และรูปแบบยำเดี่ยว คือ มีเพียงตัวยำ
ergotamine tartrate ขนำด 1 มิลลิกรัม ได้แก่ Ergosia®

ข้อห้ามใช้ของยา ergotamine tartrate
•
•
•
•

มีประวัติแพ้ยำ ergotamine หรือ อนุพันธ์ของ ergot alkaloid เช่น ergosterol, ergocristine, lysergic acid เป็นต้น
ผู้ป่วยที่เป็น coronary artery disease, peripheral arterial disease หรือ uncontrolled hypertension
หญิงตั้งครรภ์ (Pregnancy category X) หรือผู้ป่วยที่มีกำรทำงำนของตับและไตบกพร่อง หรือผู้ป่วย sepsis
ผู้ป่วยที่ใช้ยำที่มีผลยับยั้ง Cytochrome P450 ชนิด 3A4 (CYP 3A4) เช่น azithromycin, clarithromycin, ketoconazole,
ritonavir, verapamil เป็นต้น เนื่องจำก ยำ ergotamine tartrate ถูกทำลำยที่ตับโดยใช้ CYP 3A4 หำกใช้ร่วมกันจะส่งผลทำให้
ระดับยำ ergotamine tartrate ในกระแสเลือดสูงขึ้น ซึ่งอำจเพิ่มผลข้ำงเคียงที่เกิดจำกยำได้3
1
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ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา ergotamine tartrate
ผู้ป่วยที่รับประทานยา ergotamine อาจมีอาการดังต่อไปนี้ 3
• คลื่นไส้ อำเจียน: เป็นผลจำกกำรกระตุ้น D2-receptor
• ควำมดันโลหิตสูงขึ้น: เป็นผลจำกกำรกระตุ้น
α1-receptor ทำให้หลอดเลือดส่วนปลำยหดตัว

•
•

ปลำยมือ-เท้ำ เย็น: เป็นผลจำกกำรกระตุ้น α1-receptor
ใจสั่น เจ็บหน้ำอก: เป็นผลมำจำกกำรกระตุน้ ตัวรับ 5-HT1B
ทีบ่ ริเวณหลอดเลือด coronary ที่หัวใจ

ผลเสียที่เกิดขึ้นหากใช้ยา ergotamine tartrate ผิดวิธี
Ergotamine tartrate เป็นยำที่ใช้เฉพำะเวลำที่มีอำกำรปวดศีรษะแบบเฉียบพลันเท่ำนั้น กำรใช้
ยำติดต่อกันทุกวันเพื่อป้องกันไมเกรน หรือใช้เกินขนำดที่กำหนด ถือว่ำเป็นกำรใช้ยำผิดวิธี อำจทำให้เกิด
เกิดจำกกำรรับประทำนยำติดต่อกันทุกวัน ทำให้หลอดเลือดแดงที่ผิดปกติ
หดตัวตลอดเวลำ ผู้ป่วยจึงไม่มีอำกำรปวดศีรษะไมเกรน แต่เมื่อที่หยุดรับประทำนยำ หลอดเลือด
ดังกล่ำวจะขยำยตัวอย่ำงมำกและทำให้ผู้ป่วยเกิดอำกำรปวดศีรษะไมเกรนอย่ำงรุนแรง
เป็นภำวะที่เกิดจำกกำรมี ergotamine tartrate ในกระแสเลือดสูง ทำให้กำรไหลเวียน
ของเลือดลดลง เกิดควำมรู้สึกเย็นหรือชำบริเวณปลำยมือปลำยเท้ำ ซึ่งอำจทำให้เกิดเนื้อเน่ำตำย
(gangrene) ได้ในที่สุด4

แนวทางป้องกัน/ลดการใช้ ergotamine tartrate
นอกจำกยำ Ergotamine tartrate ที่ใช้รักษำอำกำรปวดศีรษะไมเกรนแบบเฉียบพลันแล้ว ยังมียำทำงเลือกอื่นอีก1 ได้แก่ ยำในกลุ่ม
triptans (เช่น eletriptan sumatriptan) NSAIDs (เช่น ibuprofen naproxen) หรือ opioids (เช่น butorphanol nasal spray) และ
นอกจำกกำรรับประทำนยำเพื่อรักษำไมเกรนแล้ว ยำป้องกันกำรเกิดไมเกรนก็ถือว่ำจำเป็นในกรณีที่มีอำกำรปวดศีรษะไมเกรนแบบเฉียบพลัน
มำกกว่ำ 2 ครั้งต่อเดือน หรือ ระยะเวลำปวดแต่ละครั้งมำกกว่ำ 2 วัน โดยมีงำนวิจัยที่ได้ศึกษำถึงกำรใช้ melatonin ในกำรป้องกันไมเกรน5
ซึ่งพบว่ำประสิทธิภำพของ melatonin 3 mg สำมำรถลดควำมถี่ในกำรเกิดไมเกรนได้เทียบเท่ำกับ amitriptyline 25 mg ซึ่งถือว่ำเป็น
ข้อมูลทำงวิชำกำรที่น่ำสนใจ และ อำจเป็นทำงเลือกหนึ่งในกำรป้องกันไมเกรนในอนำคต

Key Points
Ergotamine tartrate เป็นยำที่นิยมใช้สำหรับรักษำอำกำรปวดศีรษะไมเกรนแบบเฉียบพลัน เนื่องจำกมีประสิทธิภำพในกำรบรรเทำ
อำกำรปวดได้ดี ทั้งนี้ ยำมีข้อจำกัดในด้ำนข้อห้ำมใช้ กำรเกิดอันตรกิริยำระหว่ำงยำอันอำจนำไปสู่กำรเกิดอำกำรไม่พึงประสงค์จำกยำ เช่ น
ergotism และ gangrene ได้ ดังนั้น บุคลำกรทำงกำรแพทย์จึงควรพิจำรณำถึงข้อบ่งใช้ ข้อห้ำมใช้ รวมถึงข้อควรระวัง ของยำก่อนกำร
เลือกใช้ Ergotamine tartrate เสมอ เพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้ยำของผู้ป่วย
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