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Topic Review 

รศ.นพ.สมศักด์ิ เทียมเกา
 สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ภาวะปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลัน

บทนํา
 ภาวะปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลันเปน

ภาวะฉุกเฉินหน่ึงทางอายุรศาสตรที่ผูปวยมารับ

การรักษาท่ีหองฉุกเฉิน เนื่องจากมีอาการปวด

ศรีษะทีท่รมานมาก จนไมสามารถทาํกจิกรรมตางๆ 

หรอืนอนหลับได ถงึแมวาสวนใหญแลวสาเหตุของ

การปวดศีรษะเปนชนิดไมรายแรง (functional 

หรือ primary headache หรือ non-organic 

headache) ไดแก ปวดศีรษะไมเกรน (migraine 

headache) ปวดศรีษะคลสัเตอร (cluster head-

ache) ปวดศีรษะจากความเครียด (tension 

typed headache) และปวดศีรษะที่สัมพันธกับ

การมีเพศสัมพันธ (sexual related headache) 

แตก็มีปวดศีรษะที่มีสาเหตุรายแรง(organic 

headache หรือ secondary headache) เชน 

subarachnoid hemorrhage (SAH), central 

nervous system (CNS) infection และเลือด

ออกในสมอง (intracerebral hemorrhage) 

เปนตน ดงันัน้ สิง่สาํคญัในกรณใีหการรกัษาผูปวย

ปวดศรีษะรนุแรงเฉยีบพลนัทีห่องฉกุเฉนิ คอื การ

รกัษาอาการปวดศรีษะใหดขีึน้และตองพยายามคดั

กรอง แยกผูปวยทีม่สีาเหตรุายแรงออกจากผูปวย

ปวดศีรษะชนิดไมรายแรงใหไดผูปวยอาการปวด

ศีรษะรุนแรงเฉียบพลันที่มารับการรักษาที่หอง

ฉุกเฉินแสดงดังตารางที่ 1

 

ตารางที่ 1 แสดงสาเหตุของผูปวยปวดศีรษะ

  รุนแรงเฉียบพลันที่มารับการรักษาที่

  หองฉุกเฉิน

วินิจฉัย รอยละ

Primary headaches 
Cluster headache 
Migraine 
Unspecifi ed primary headache 
Tension-type headache 
Trigeminal neuralgia

54.1
2.7
22

17.6
11.1
0.7

Secondary headaches 
Benign pathologies 
Systemic illness 
Dental/ENT cause 
Cervicogenic headache 
Drug side effect 
Serious pathologies 
Subarachnoid haemorrhage 
Cerebral infarct 
Transient ischaemic attack 
Meningitis (bacterial and viral) 
Intracerebral haemorrhage 
Neoplasia (primary and secondary) 
Carbon monoxide poisoning 
Temporal arteritis 

42.1
28.8
15.8
6.3
3.8
1.2
13.3
3.4
2.9
2

1.3
1.3
0.8
0.4
0.2
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 การใหการคัดกรองและการรักษาท่ีดนีัน้ตอง

เริ่มตนจากการไดประวัติที่สําคัญเพ่ือแยกสาเหตุ

ตางๆออกจากกันและใหการรักษาที่ถูกตองได

ประวัติสําคัญที่ตองทราบ
 การไดประวัตทิีค่รบถวนในสวนสําคญั เปน

สิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง และตองประเมินใหดี ไดแก

 1. อาการปวดศีรษะคร้ังนี้ เปนครั้งรุนแรง

ที่สุดในชีวิต หรือไม

 2. ระดับความรุนแรงของการปวดศีรษะ 

โดย visual analog scale 1 ถึง 10 

 3. อาการปวดศีรษะคร้ังนี้เปนอาการปวด

ศีรษะที่เปนประจําหรือไม

 4. มอีาการผดิปกตอิืน่ๆ กอนท่ีจะมอีาการ

ปวดศีรษะครั้งนี้ หรือไม

 5. นอกจากอาการปวดศีรษะ มีอาการผิด

ปกติอื่นๆ รวมดวยหรือไม

 6. อาการปวดศีรษะครั้งนี้เริ่มเปนเม่ือไหร

 7. อาการปวดศีรษะคร้ังนี้คอยๆ เปนหรือ

เปนขึ้นมาอยางรวดเร็วทันที 

 8. ตําแหนงที่ปวดศีรษะ

 9. อาการปวดศีรษะกระจายไปบริเวณไหน

บาง

 10. ลักษณะการปวดศีรษะเปนแบบปวด

ตุบ(throbbing), แบบมีดแทง (stabbing) , แบบ

ตื้อ (dull)

 11. มีโรคประจําตัวหรือไม โรคอะไรเชน 

โรคตับ ไต หัวใจ ติดเชื้อเอช ไอ วี

 12. ทานยาประจําอะไรบาง เชน ยาขยาย

หลอดเลอืดหวัใจ ยาละลายลิม่เลอืด (anticoagu-

lant)

 13. ชวงนี้มีอุบัติเหตุที่ศีรษะ และอาการผิด

ปกติอื่นๆ เชน ปวดฟน ไปทําฟนมาหรือไม

 ภาวะหรือโรคท่ีผูปวยมีอาการปวดศีรษะ

รุนแรงและมารักษาที่แผนกฉุกเฉิน มีลักษณะทาง

คลินิกที่สําคัญ แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะทางคลินิกผูปวยที่มารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉิน
ภาวะ ลักษณะสําคัญ

Acute glaucoma มองไมชัด, คลื่นไส, อาเจียน, เห็นวงรอบดวงไฟ

Subdural hematoma ประวัติอุบัติเหตุที่ศีรษะ, ความรูสึกตัวลดลง, ผิดปกติทางระบบประสาท

Acute severe hypertension ความดันสูง 210/120 มม. ปรอท,สับสน, กระสับกระสาย

Pseudotumor cerebri
คล่ืนไส, อาเจียน, มองไมชดั, จอประสาทตาบวม, ปวดมากเม่ือไอ จาม เบง เปล่ียน
ทาทาง

Cervical spondylosis
ปวดเมือ่เคลือ่นไหวคอ, ผูสงูอาย,ุ ปวดราวไปกลางศรีษะ หนาผาก, ปวดมากดาน
หลังศีรษะทายทอย

Encephalitis สับสน, ความรูสึกตัวเปลี่ยนแปลง, ความผิดปกติทางระบบประสาท

Sinusitis ปวดมากเมื่อเปลี่ยนทา, ไอ, เบง, แนนจมูก, กดเจ็บบริเวณไซนัส
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ภาวะ ลักษณะสําคัญ

Occipital neuralgia ปวดบริเวณดานหลังศีรษะ ทายทอย, ปวดเสียว, ราวไปกลางศีรษะ หนาผาก 

Meningitis ไขปวดศีรษะ ตนคอแข็งตึง

Post concussion syndrome
ประวัติอุบัติเหตุที่ศีรษะ, วิงเวียน, หนักศีรษะ, ไมมีสมาธิ, ความจําไมดี, เหนื่อย
เพลีย

SAH ปวดศีรษะที่รุนแรงที่สุด เหมือนหัวจะระเบิด

Temporal arteritis อายุมากกวา 50 ป กดเจ็บบริเวณขมับ ปวดกราม มองไมชัด ไข ออนเพลีย

Trigeminal neuralgia ปวดเสี้ยวแปลบๆ เหมือนไฟช็อต, มีดแทงบริเวณ แกม ใบหนา กราม

 โดยสวนใหญแลวผูปวยจะมีผลการตรวจ

รางกายปกติ ดังน้ัน การไดมาซึ่งประวัติที่ดีขางตน

จะเปนประโยชนอยางมากตอการวินิจฉัยแยกโรค

สาเหตุรายแรงและไมรายแรงออกจากกันไดประวัติ

ที่เปนลักษณะสําคัญในการแยกโรคและแนวทาง

การสืบคนที่เปนสาเหตุรายแรง ดังตารางท่ี 3

ตารางที่ 3 แสดงประวัติที่สําคัญและโรคที่รายแรงและแนวทางการสืบคน
ลักษณะสําคัญ วินิจฉัยแยกโรค การตรวจเพ่ิมเติม

ปวดศีรษะคร้ังแรกหลังจากอายุ 
50 ป

Temporal cell arteritis, เนื้องอกใน
สมอง

ESR, เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง

อาการปวดศีรษะรุนแรงทันที SAH, pituitary apoplexy, เลือดออก
ในกอนเนื้องอกสมอง

เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง,
เจาะหลั งถ าผลตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอรสมองปกติ

อาการปวดศรีษะรนุแรงมากขึน้ เปน
บอยมากข้ึน

เนื้องอกในสมอง, subdural hemato-
ma, medication overuse headache

เ อกซ เรยคอมพิ ว เตอร สมอง , 
ประวัติการใชยาแกปวด

อาการปวดศีรษะในผูปวยติดเช้ือเอช
ไอวี โรคมะเร็ง

เยื่อหุมสมองติดเชื้อ, มะเร็งกระจายมาที่
เยื่อหุมสมอง, เนื้องอกสมอง, cerebral 
toxoplasmosis

เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง,
เจาะหลั งถ าผลตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอรสมองปกติ

ปวดศีรษะรวมกับตนคอแข็ง (stiff-
ness of neck) ไข

เยื่อหุมสมองติดเชื้อ เจาะหลัง, เอกซเรยคอมพิวเตอร
สมอง (ถาจําเปน)

แขนขาออนแรง เน้ืองอกในสมอง, โรคหลอดเลือดสมอง เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง

จอประสาทตาบวม (papilledema) เนื้องอกในสมอง, เยื่อหุมสมองอักเสบ
เร้ือรัง, ภาวะความดันในโพรงกะโหลก
ศีรษะสูง (increased intracranial 
pressure)

เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง, เจาะ
หลัง

ปวดศีรษะหลังจากมีอุบัติเหตุตอ
ศีรษะ (head injury)

เลือดออกในสมอง, subdural hema-
toma, epidural hematoma, post-
traumatic headache 

เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง
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 นอกจากอาการปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลัน

ที่มีสาเหตุจากโรคที่รุนแรงขางตนแลว โรคปวด

ศีรษะไมเกรนและโรคปวดศีรษะคลัสเตอรก็เปน

อีก 2 สาเหตุของปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลันที่

ไมมีรอยโรคในสมอง ที่พบบอยในแผนกฉุกเฉิน 

การวินิจฉัยที่ถูกตองนั้นตองใชเกณฑการวินิจฉัย

ที่ถูกตอง ซึ่งมีเกณฑการวินิจฉัยโรค ดังนี้

เกณฑการวินิจฉัยโรคปวดศีรษะ
คลัสเตอร
 A. มีอาการอยางนอย 5 ครั้ง โดยมีอาการ

ตางๆ ในขอ B ถึง D

 B ปวดศีรษะรุนแรงขางเดียวบริเวณ

เบาตา(orbital) เหนือเบาตา (supra-orbital)หรือ

ขมับ นาน 15 – 180 นาที (กรณีไมรักษา)

 C. อาการปวดศีรษะรวมกับอาการหรือ

อาการแสดงรวมตอไปนี้

  1. ตาแดง

  2. นํ้าตาไหล

  3. คัดจมูก

  4. นํ้ามูกไหล

  5. เหง่ือออกบริเวณใบหนา หนาผาก

ขางที่ปวด

  6. รูมานตาเล็ก

  7. หนังตาตก

  8. เปลือกตาบวม

 D. มีอาการบอยๆ ตั้งแต 1-8 คร้ังตอวัน 

และเปนซ้ําในวันตอๆ มา

 

เกณฑการวินิจฉัยโรคปวดศีรษะ
ไมเกรน
 ปวดศีรษะไมเกรนชนิดไมมอีาการนํา (mi-

graine without aura)

 A.  มีอาการปวดศีรษะอยางนอย 5 คร้ัง 

โดยมีลักษณะในขอ B ถึง C

 B.  อาการปวดศีรษะนาน 4-72 ชั่วโมง 

(กรณีไมรักษาหรือรักษาไมหาย)

 C.  มีลักษณะของอาการปวดศีรษะอยาง

นอย 2 ขอ ตอไปนี้

  1. ปวดศีรษะขางเดียว

  2. ปวดแบบตุบ

  3. ความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรง

  4. ปวดแรงข้ึนเม่ือมีการเดินข้ึนบันได 

เคลื่อนไหวหรือทํากิจกรรม

 D. ระหวางปวดศีรษะ มีลักษณะตอไปนี้ 

คือ

  1. คลื่นไสหรืออาเจียน

  2. กลัวแสง กลัวเสียง

 ปวดดวยไมเกรนชนิดมีอาการนํา (mi-

graine with aura)

 A. มีอาการปวดศีรษะอยางนอย 2 ครั้งขึ้น

ไป โดยมีลักษณะในขอ B

 B. มลีกัษณะการปวดศีรษะอยางนอย 3 ขอ 

ตอไปนี้

  1. มอีาการนํา(aura) ทีเ่ปนแลวหายเอง 

บงชี้วามีความผิดปกติของ cerebral cortex หรือ 

brainstem
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  2. มอีาการนาํทีค่อยๆ เปนนานมากกวา 

4 นาที

  3. อาการนําดงักลาว ตองไมนานกวา 60 

นาที (ถามีอาการนําหลายครั้ง ครั้งหนึ่งอาจรุนแรง

นานกวา 60 นาทีได)

  4. อาการปวดศีรษะตามหลังอาการนํา 

โดยอาจมีชวงไมมีอาการนอยกวา 60 นาที (อาการ

ปวดศรีษะอาจเกิดกอนหรอืพรอมกบัอาการนาํได)

 เนือ่งจากปวดศรีษะไมเกรน เปนภาวะทีพ่บ

บอยที่นําผูปวยมารักษาที่แผนกฉุกเฉิน แตก็อาจ

มีผูปวยบางรายท่ีไมใชปวดศีรษะไมเกรนปะปน

มาดวย ถาแพทยประเมินไมถูกตองก็อาจสงผล

ใหการรักษาไมถูกตอง ผูปวยท่ีไมใชไมเกรนอาจ

ไดรบัการรกัษาแบบไมเกรน จงึมขีอแนะนาํวากอน

ที่จะวินิจฉัยวาผูปวยเปนไมเกรนและใหการรักษา

นัน้ควรสอบถามประวตัแิละตรวจรางกาย เพิม่เตมิ

ดังนี้

 ประวัติ

 1.  ครั้งนี้เปนคร้ังที่รุนแรงท่ีสุดหรือไม

 2.  มีประวัติอุบัติเหตุมากอนหรือไมที่จะ

ปวดครั้งนี้

 3. มอีาการผิดปกตอิืน่ๆทีแ่ตกตางจากครัง้

กอนๆ หรือไม

 4. ความรูสึกตัวผิดปกติหรือไม

 5. ปวดตึงตนคอหรือไม

 6. มอีาการปวดราวลงมากลางหลังหรอืไม

 7. มีไขรวมดวยหรือไม

 ตรวจรางกาย

 1. สัญญาณชีพปกติหรือไม

 2. ตรวจจอประสาทตาปกติหรือไม

 3. พูดชัดเจน คิดคําพูดไดปกติ หรือไม

 4. ไมมีความผิดปกติทางระบบประสาท 

รวมทั้งไมเซ เดินไดปกติ 

 ถาพบวามีประวัติขอหนึ่งขอใดขางตน ควร

ประเมินใหละเอียดวามีโรคหรือสาเหตุอืน่ๆ ทีท่าํให

มอีาการปวดศีรษะคร้ังนีห้รอืไม เพราะอาจมีโอกาส

ที่จะไมใชปวดศีรษะไมเกรน ที่สําคัญตองใหมีการ

ตรวจรางกายโดยละเอียดตามขอแนะนําขางตน 

ซึง่ตองปกติทัง้หมด จงึสามารถใหการวินจิฉัยและ

ใหการรักษาแบบปวดศีรษะไมเกรนได

 การรักษาผูปวยปวดศรีษะไมเกรนทีม่อีาการ

รนุแรง แนะนาํใหยา dexamethazone ขนาดสงู (4 

มก.ฉีดเขาทางหลอดเลือดดําทุก 6 ชั่วโมง) พบวา

ไดผลดีและลดการเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนซ้ํา

ได ดังขอมูลจากการศึกษา meta-analysis and 

systematic review ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 Forest plot ประสิทธิภาพสเตียรอยดรวมกับการรักษามาตรฐานเปรียบเทียบกับยาหลอก

  รวมกับการรักษามาตรฐาน

 นอกจากน้ีผูปวยปวดศีรษะไมเกรนหรือ

ปวดศีรษะจากความเครียดอาจมารับการรักษาที่

หองฉุกเฉินดวยอาการปวดศีรษะรุนแรง จากการ

ใชยาแกปวดเกินขนาด 

 เกณฑการวินิจฉัยภาวะใชยาแกปวดเกิน

ขนาด ไดแก

 1. ใชยาแกปวดตั้งแต 15 วันตอเดือน 

และ/หรอืใชยากลุม opioid, ergots และ triptans 

สมํา่เสมอ หรอืการใชยาแกปวดหลายชนดิรวมกัน

ตั้งแต 10 วันตอเดือน

 2. อาการปวดศีรษะมีเกือบทุกวัน

 3. อาการปวดศีรษะรุนแรงหลังต่ืนนอน

ตอนเชา

 4. อาการปวดศรีษะรนุแรงขึน้เมือ่หยดุยา

การวินจิฉยัยนืยนัดวยผลการรักษา เมือ่หยุดยาแก

ปวดแลว 2 เดือน อาการปวดศีรษะดีขึ้น

 การรักษาท่ีแผนกฉุกเฉินสวนใหญโดย

แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป แตบางกรณีแพทยเวช

ปฏิบัติทั่วไปควรปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญ ถาผู

ปวยมีอาการดังตอไปนี้

 1. ผูปวยมาตรวจซ้ํากอนนดั เพราะอาการ

เปนซํ้าและรุนแรง

 2. แพทยเวชปฏิบตัทิัว่ไปไมสามารถใหการ

วินิจฉัยโรคปวดศีรษะได

 3.  อาการผูปวยไมดีขึ้น ไมตอบสนองตอ

การรักษา

 4. อาการผูปวยรุนแรงมากข้ึน และ/หรอืมี

ความผิดปกติทางระบบประสาท

 5. อาการเปนๆ หายๆ และรุนแรงมากข้ึน

 6. อาการรุนแรงจนตองรับไวรักษาในโรง

พยาบาล

 7. ผูปวยมีลักษณะการปวดศีรษะท่ีสงสัย

วาจะมีสาเหตุที่รายแรง
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 อาการปวดศรีษะตอไปนีท้ีต่องระวงัไววาจะ

มีสาเหตุที่รายแรง ไดแก

 1. อาการปวดศีรษะที่เปนครั้งแรกและมี

ความรุนแรงมาก

 2. อาการปวดศรีษะรนุแรงทนัทีเหมือนหวั

จะระเบิด

 3. อาการปวดศีรษะท่ีมีอาการนํา (aura) 

นานมากกวา 1 ชั่วโมง เพราะอาจเปน TIA

 4. มเีฉพาะอาการนาํ(aura) แตไมมอีาการ

ปวดศีรษะ (เพราะอาจเปน TIA)

 5. อาการนํา (aura) ที่เกิดข้ึนคร้ังแรกใน

ผูหญิงที่ใชยาฮอรโมนคุมกําเนิด อาจเปนอาการ

เตือนของโรคหลอดเลือดสมอง

 6. อาการปวดศรีษะครัง้แรกในผูปวยอายุ

ตั้งแต 50 ป

 7. อาการปวดศีรษะที่รุนแรงมากขึ้น นาน

มากกวา 1 สัปดาห แตไมดีขึ้น

 8. อาการปวดศรีษะรนุแรงมากขึน้ โดยการ

ออกแรง เบงถาย เปลี่ยนทาทาง บงชี้วามีความดัน

ในโพรงกะโหลกศีรษะสูง

 9. อาการปวดศีรษะครั้งแรกในผูปวยโรค

มะเร็ง ผูติดเชื้อเอชไอวี

 10. ตรวจพบไขรวมกับปวดศีรษะโดยไมมี

สาเหตุอื่นๆ ตองคิดถึงภาวะเยื่อหุมสมองติดเชื้อ

 11. อาการปวดศีรษะรวมกับความผิดปกติ

ทางระบบประสาท เชน แขน ขาออนแรง ปากเบี้ยว

 การใหการรักษาผูปวยปวดศีรษะที่แผนก

ฉกุเฉนินัน้นอกจากการซักประวตัทิีด่แีลวตองรวม

กับการตรวจรางกายทางระบบประสาทและระบบ

อื่นๆ ที่ครบถวน แตก็ยังไมสามารถใหการวินิจฉัย

ได บางกรณีจึงตองสงตรวจเพิ่มเติม การสงตรวจ

เพ่ิมเติมบอยท่ีสดุ คอื เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง 

เพื่อพิสูจนวามีรอยโรคในสมอง เชน เลือดออกใน

ชั้นเยื่อหุมสมองหรือเนื้อสมอง กอนเนื้องอก หรือ

ฝในสมองการสงตรวจเอกซเรยคอมพวิเตอรสมอง

มีขอบงชี้ ดังนี้

เมื่อใดท่ีผูปวยตองสงตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอรสมอง
 1. ผูปวยปวดศีรษะและมีความผิดปกติ

ของระบบประสาท ไดแก แขนขาออนแรง ระดับ

ความ รูสึกตัวเปลี่ยนแปลง ความจําลดลง

 2. ผูปวยมีอาการปวดศีรษะครั้งแรก

รุนแรงที่สุดในชีวิต

 3. ผูปวยติดเชื้อเอชไอวี มีอาการปวด

ศีรษะ

 4. ผูปวยอายุ 50 ปขึ้นไป  ที่มีอาการปวดศี

รษะครั้งแรกถึงแมจะตรวจรางกายปกติ

 5. ผูปวยสงสัย subarachnoid hemor-

rhage (SAH)ทุกราย ถาผลการตรวจเอกซเรย

คอมพิวเตอรสมอง ปกติ ใหเจาะหลัง (lumbar 

puncture: LP) ผูปวยทกุราย ถาผลเจาะหลงัปกต ิ

กไ็มมคีวามจําเปนตองทํา angiography ตอ เพราะ

ผูปวยกลุมนี้ถึงแมจะสงตรวจ angiography ผล

การตรวจก็จะไมพบความ ผิดปกติ และเปนกลุม

ผูปวยที่ผลการรักษาดี มีโอกาสการเกิดอาการซ้ํา

นอยมาก
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 บางกรณีแพทยคิดถึงภาวะติดเช้ือของเย่ือ

หุมสมอง (meningitis)ในผูปวยท่ีมีอาการปวด

ศีรษะและตนคอแข็งตึง แตก็กังวลใจวาจะตอง

เอกซเรยคอมพวิเตอรสมองกอนหรอืไม กรณไีหน

บางท่ีสามารถเจาะหลังไดเลยโดยไมตองเอกซเรย

คอมพิวเตอรสมองกอน ไดแก 

 1. ผูปวยทีม่ลีกัษณะของ meningitis โดย

ไมมีลักษณะของภาวะความดันในโพรงกะโหลก

ศรีษะสงู เชน papilledema, lateral rectus palsy 

 2. ผูปวย normal host 

 3. ผูปวยไมทานยาละลายลิ่มเลือดหรือมี

ภาวะความผิดปกติทางการแข็งตัวของเลือด

 4. ผูปวยไมมีลักษณะทางคลินิกของ en-

cephalitis (ไข สับสน ชัก) รวมดวย

 กรณีผูปวยติดเช้ือเอชไอวีโรคไตวาย ทาน

ยาละลายล่ิมเลือด มีอาการชักกอนมาพบแพทย 

ตรวจพบ papilledema, lateral rectal palsy 

และความรูสึกตัวผิดปกติรวมดวย ควรเอกซเรย

คอมพิวเตอรสมองกอนเจาะหลังเสมอ เพื่อ

ประเมินวาผูปวยมีรอยโรคในสมอง ที่เปนขอหาม

ในการเจาะหลังหรือไม

 บางกรณีผูปวยมีอาการปวดศีรษะรุนแรง

ทีส่ดุในชีวติ และเปนข้ึนมาอยางทันททีนัใด แพทย

ตองคิดถึงวาผูปวยมีอาการปวดศีรษะรุนแรง

เฉียบพลันจากภาวะ SAH กอนเสมอจึงมีการ

ศกึษาจาํนวนมากเกีย่วกับ SAH จากคาํแนะนาํของ 

Ottawa SAH rule แนะนําไววา ผูปวยอายุตั้งแต 

15 ป มีอาการปวดศีรษะรุนแรงโดยไมมีประวัติ

อุบัติเหตุที่ศีรษะ และอาการปวดศีรษะนั้นรุนแรง

มากขึ้นสูงสุดใน 1 ชั่วโมง รวมกับมีลักษณะตอไป

นี้อยางนอย 1 ขอ ควรคิดถึง SAH ไดแก

 1. อายุตั้งแต 40 ป

 2. ปวดตนคอ หรือตนคอแข็งตึง (stiff-

ness of neck)

 3. มีหลักฐานแนชัดวาหมดสติ

 4. อาการเกิดขึ้นขณะทํากิจกรรม

 5. อาการปวดแบบรุนแรงข้ึนมาทันที

 6. ตรวจพบตนคอแข็งตึง
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ภาพท่ี 2 แนวทางการพิจารณาสงตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง

 สรุป 
 ผูปวยที่มีอาการปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลันมารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉินแบงไดเปน 4 กลุม ดัง

ตารางที่ 3

ตารางที่ 4 ผูปวยลักษณะตางๆ ที่แผนกฉุกเฉินและแนวทางการวินิจฉัย
กลุมอาการ แนวทางการวินิจฉัย

1. ปวดศรีษะรนุแรงแบบหวัจะระเบดิ รวมกบัอาเจยีน หมด
สติ ความรูสึกตัวลดลง

CT-brainถาใหผลปกต ิควรตรวจ lumbar puncture ตอ 
ถาใหผลลบอีกใหสังเกตอาการตอ 24 ชั่วโมง

2. ปวดศีรษะรุนแรงรวมกับไข คอแข็ง Lumbar puncture และ/หรือ CT-brain

3. ปวดศีรษะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เปนสัปดาหไมดีขึ้น CT-brain, ตรวจเลือด, ESR และประเมินอ่ืนๆ ตามขอ
บงชี้

4. ปวดศีรษะเปนประจําเปนๆ หายๆ ประเมินความผิดปกติทางระบบประสาท ถาปกติคิดถึง
สาเหตุทีไ่มรนุแรงและอาจตองสงปรึกษาแพทยเฉพาะทาง
เพื่อใหการรักษาระยะยาวท่ีเหมาะสม
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ภาพท่ี 3 แนวทางการจัดการผูปวยปวดศีรษะที่หองฉุกเฉิน
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