Topic Review

ภาวะปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลัน
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทนํา
ภาวะปวดศี ร ษะรุ น แรงเฉี ย บพลั น เป น
ภาวะฉุกเฉินหนึ่งทางอายุรศาสตรที่ผูปวยมารับ
การรักษาที่หองฉุกเฉิน เนื่องจากมีอาการปวด
ศีรษะทีท่ รมานมาก จนไมสามารถทํากิจกรรมตางๆ
หรือนอนหลับได ถึงแมวา สวนใหญแลวสาเหตุของ
การปวดศีรษะเปนชนิดไมรายแรง (functional
หรือ primary headache หรือ non-organic
headache) ไดแก ปวดศีรษะไมเกรน (migraine
headache) ปวดศีรษะคลัสเตอร (cluster headache) ปวดศี ร ษะจากความเครี ย ด (tension
typed headache) และปวดศีรษะที่สัมพันธกับ
การมีเพศสัมพันธ (sexual related headache)
แต ก็ มี ป วดศี ร ษะที่ มี ส าเหตุ ร า ยแรง(organic
headache หรือ secondary headache) เชน
subarachnoid hemorrhage (SAH), central
nervous system (CNS) infection และเลือด
ออกในสมอง (intracerebral hemorrhage)
เปนตน ดังนัน้ สิง่ สําคัญในกรณีใหการรักษาผูป ว ย
ปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลันทีห่ อ งฉุกเฉิน คือ การ
รักษาอาการปวดศีรษะใหดขี นึ้ และตองพยายามคัด
กรอง แยกผูป ว ยทีม่ สี าเหตุรา ยแรงออกจากผูป ว ย
ปวดศีรษะชนิดไมรายแรงใหไดผูปวยอาการปวด
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ศีรษะรุนแรงเฉียบพลันที่มารับการรักษาที่หอง
ฉุกเฉินแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงสาเหตุ ข องผู ป ว ยปวดศี ร ษะ
รุนแรงเฉียบพลันที่มารับการรักษาที่
หองฉุกเฉิน
วินิจฉัย
Primary headaches
Cluster headache
Migraine
Unspecified primary headache
Tension-type headache
Trigeminal neuralgia
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

รอยละ
54.1
2.7
22
17.6
11.1
0.7
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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การใหการคัดกรองและการรักษาทีด่ นี นั้ ตอง
เริ่มตนจากการไดประวัติที่สําคัญเพื่อแยกสาเหตุ
ตางๆออกจากกันและใหการรักษาที่ถูกตองได

ประวัติสําคัญที่ตองทราบ
การไดประวัตทิ คี่ รบถวนในสวนสําคัญ เปน
สิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง และตองประเมินใหดี ไดแก
1. อาการปวดศีรษะครั้งนี้ เปนครั้งรุนแรง
ที่สุดในชีวิต หรือไม
2. ระดับความรุนแรงของการปวดศีรษะ
โดย visual analog scale 1 ถึง 10
3. อาการปวดศีรษะครั้งนี้เปนอาการปวด
ศีรษะที่เปนประจําหรือไม
4. มีอาการผิดปกติอนื่ ๆ กอนทีจ่ ะมีอาการ
ปวดศีรษะครั้งนี้ หรือไม
5. นอกจากอาการปวดศีรษะ มีอาการผิด
ปกติอื่นๆ รวมดวยหรือไม
6. อาการปวดศีรษะครั้งนี้เริ่มเปนเมื่อไหร

7. อาการปวดศีรษะครั้งนี้คอยๆ 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
หลอดเลือดหัวใจ ยาละลายลิม่ เลือด (anticoagulant)
13. ชวงนี้มีอุบัติเหตุที่ศีรษะ และอาการผิด
ปกติอื่นๆ เชน ปวดฟน ไปทําฟนมาหรือไม
ภาวะหรือโรคที่ผูปวยมีอาการปวดศีรษะ
รุนแรงและมารักษาที่แผนกฉุกเฉิน มีลักษณะทาง
คลินิกที่สําคัญ แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะทางคลินิกผูปวยที่มารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉิน
ภาวะ
Acute glaucoma
Subdural hematoma
Acute severe hypertension
Pseudotumor cerebri
Cervical spondylosis
Encephalitis
Sinusitis

ลักษณะสําคัญ
มองไมชัด, คลื่นไส, อาเจียน, เห็นวงรอบดวงไฟ
ประวัติอุบัติเหตุที่ศีรษะ, ความรูสึกตัวลดลง, ผิดปกติทางระบบประสาท
ความดันสูง 210/120 มม. ปรอท,สับสน, กระสับกระสาย
คลืน่ ไส, อาเจียน, มองไมชดั , จอประสาทตาบวม, ปวดมากเมือ่ ไอ จาม เบง เปลีย่ น
ทาทาง
ปวดเมือ่ เคลือ่ นไหวคอ, ผูส งู อายุ, ปวดราวไปกลางศีรษะ หนาผาก, ปวดมากดาน
หลังศีรษะทายทอย
สับสน, ความรูสึกตัวเปลี่ยนแปลง, ความผิดปกติทางระบบประสาท
ปวดมากเมื่อเปลี่ยนทา, ไอ, เบง, แนนจมูก, กดเจ็บบริเวณไซนัส
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ภาวะ
Occipital neuralgia
Meningitis
Post concussion syndrome
SAH
Temporal arteritis
Trigeminal neuralgia

ลักษณะสําคัญ
ปวดบริเวณดานหลังศีรษะ ทายทอย, ปวดเสียว, ราวไปกลางศีรษะ หนาผาก
ไขปวดศีรษะ ตนคอแข็งตึง
ประวัติอุบัติเหตุที่ศีรษะ, วิงเวียน, หนักศีรษะ, ไมมีสมาธิ, ความจําไมดี, เหนื่อย
เพลีย
ปวดศีรษะที่รุนแรงที่สุด เหมือนหัวจะระเบิด
อายุมากกวา 50 ป กดเจ็บบริเวณขมับ ปวดกราม มองไมชัด ไข ออนเพลีย
ปวดเสี้ยวแปลบๆ เหมือนไฟช็อต, มีดแทงบริเวณ แกม ใบหนา กราม

โดยสวนใหญแลวผูปวยจะมีผลการตรวจ
รางกายปกติ ดังนั้น การไดมาซึ่งประวัติที่ดีขางตน
จะเปนประโยชนอยางมากตอการวินิจฉัยแยกโรค

สาเหตุรา ยแรงและไมรา ยแรงออกจากกันไดประวัติ
ที่เปนลักษณะสําคัญในการแยกโรคและแนวทาง
การสืบคนที่เปนสาเหตุรายแรง ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงประวัติที่สําคัญและโรคที่รายแรงและแนวทางการสืบคน
ลักษณะสําคัญ
วินิจฉัยแยกโรค
การตรวจเพิ่มเติม
ปวดศี ร ษะครั้ ง แรกหลั ง จากอายุ Temporal cell arteritis, เนื้องอกใน ESR, เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง
50 ป
สมอง
อาการปวดศีรษะรุนแรงทันที
SAH, pituitary apoplexy, เลือดออก เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง,
ในกอนเนื้องอกสมอง
เจาะหลั ง ถ า ผลตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอรสมองปกติ
อาการปวดศีรษะรุนแรงมากขึน้ เปน เนื้องอกในสมอง, subdural hemato- เอกซเรย ค อมพิ ว เตอร ส มอง,
บอยมากขึ้น
ma, medication overuse headache ประวัติการใชยาแกปวด
อาการปวดศีรษะในผูป ว ยติดเชือ้ เอช เยื่อหุมสมองติดเชื้อ, มะเร็งกระจายมาที่ เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง,
ไอวี โรคมะเร็ง
เยื่อหุมสมอง, เนื้องอกสมอง, cerebral เจาะหลั ง ถ า ผลตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอรสมองปกติ
toxoplasmosis
ปวดศีรษะรวมกับตนคอแข็ง (stiff- เยื่อหุมสมองติดเชื้อ
เจาะหลั ง , เอกซเรย ค อมพิ ว เตอร
ness of neck) ไข
สมอง (ถาจําเปน)
แขนขาออนแรง
เนื้องอกในสมอง, โรคหลอดเลือดสมอง เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง
จอประสาทตาบวม (papilledema) เนื้องอกในสมอง, เยื่อหุมสมองอักเสบ เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง, เจาะ
เรื้อรัง, ภาวะความดันในโพรงกะโหลก หลัง
ศี ร ษะสู ง (increased intracranial
pressure)
ปวดศี ร ษะหลั ง จากมี อุ บั ติ เ หตุ ต อ เลือดออกในสมอง, subdural hema- เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง
ศีรษะ (head injury)
toma, epidural hematoma, posttraumatic headache
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นอกจากอาการปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลัน
ที่มีสาเหตุจากโรคที่รุนแรงขางตนแลว โรคปวด
ศีรษะไมเกรนและโรคปวดศีรษะคลัสเตอรก็เปน
อีก 2 สาเหตุของปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลันที่
ไมมีรอยโรคในสมอง ที่พบบอยในแผนกฉุกเฉิน
การวินิจฉัยที่ถูกตองนั้นตองใชเกณฑการวินิจฉัย
ที่ถูกตอง ซึ่งมีเกณฑการวินิจฉัยโรค ดังนี้

เกณฑ ก ารวิ นิ จ ฉั ย โรคปวดศี ร ษะ
คลัสเตอร
A. มีอาการอยางนอย 5 ครั้ง โดยมีอาการ
ตางๆ ในขอ B ถึง D
B ปวดศี ร ษะรุ น แรงข า งเดี ย วบริ เ วณ
เบาตา(orbital) เหนือเบาตา (supra-orbital)หรือ
ขมับ นาน 15 – 180 นาที (กรณีไมรักษา)
C. อาการปวดศี ร ษะร ว มกั บ อาการหรื อ
อาการแสดงรวมตอไปนี้
1. ตาแดง
2. นํ้าตาไหล
3. คัดจมูก
4. นํ้ามูกไหล
5. เหงื่อออกบริเวณใบหนา หนาผาก
ขางที่ปวด
6. รูมานตาเล็ก
7. หนังตาตก
8. เปลือกตาบวม
D. มีอาการบอยๆ ตั้งแต 1-8 ครั้งตอวัน
และเปนซํ้าในวันตอๆ มา

เกณฑ ก ารวิ นิ จ ฉั ย โรคปวดศี ร ษะ
ไมเกรน
ปวดศีรษะไมเกรนชนิดไมมอี าการนํา (migraine without aura)
A. มีอาการปวดศีรษะอยางนอย 5 ครั้ง
โดยมีลักษณะในขอ B ถึง C
B. อาการปวดศี ร ษะนาน 4-72 ชั่ ว โมง
(กรณีไมรักษาหรือรักษาไมหาย)
C. มีลักษณะของอาการปวดศีรษะอยาง
นอย 2 ขอ ตอไปนี้
1. ปวดศีรษะขางเดียว
2. ปวดแบบตุบ
3. ความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรง
4. ปวดแรงขึ้นเมื่อมีการเดินขึ้นบันได
เคลื่อนไหวหรือทํากิจกรรม
D. ระหวางปวดศีรษะ มีลักษณะตอไปนี้
คือ
1. คลื่นไสหรืออาเจียน
2. กลัวแสง กลัวเสียง
ปวดดวยไมเกรนชนิดมีอาการนํา (migraine with aura)
A. มีอาการปวดศีรษะอยางนอย 2 ครั้งขึ้น
ไป โดยมีลักษณะในขอ B
B. มีลกั ษณะการปวดศีรษะอยางนอย 3 ขอ
ตอไปนี้
1. มีอาการนํา(aura) ทีเ่ ปนแลวหายเอง
บงชี้วามีความผิดปกติของ cerebral cortex หรือ
brainstem
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2. มีอาการนําทีค่ อ ยๆ เปนนานมากกวา
4 นาที
3. อาการนําดังกลาว ตองไมนานกวา 60
นาที (ถามีอาการนําหลายครั้ง ครั้งหนึ่งอาจรุนแรง
นานกวา 60 นาทีได)
4. อาการปวดศีรษะตามหลังอาการนํา
โดยอาจมีชวงไมมีอาการนอยกวา 60 นาที (อาการ
ปวดศีรษะอาจเกิดกอนหรือพรอมกับอาการนําได)
เนือ่ งจากปวดศีรษะไมเกรน เปนภาวะทีพ่ บ
บอยที่นําผูปวยมารักษาที่แผนกฉุกเฉิน แตก็อาจ
มีผูปวยบางรายที่ไมใชปวดศีรษะไมเกรนปะปน
มาดวย ถาแพทยประเมินไมถูกตองก็อาจสงผล
ใหการรักษาไมถูกตอง ผูปวยที่ไมใชไมเกรนอาจ
ไดรบั การรักษาแบบไมเกรน จึงมีขอ แนะนําวากอน
ที่จะวินิจฉัยวาผูปวยเปนไมเกรนและใหการรักษา
นัน้ ควรสอบถามประวัตแิ ละตรวจรางกาย เพิม่ เติม
ดังนี้
ประวัติ
1. ครั้งนี้เปนครั้งที่รุนแรงที่สุดหรือไม
2. มีประวัติอุบัติเหตุมากอนหรือไมที่จะ
ปวดครั้งนี้
3. มีอาการผิดปกติอนื่ ๆทีแ่ ตกตางจากครัง้
กอนๆ หรือไม
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4. ความรูสึกตัวผิดปกติหรือไม
5. ปวดตึงตนคอหรือไม
6. มีอาการปวดราวลงมากลางหลังหรือไม
7. มีไขรวมดวยหรือไม
ตรวจรางกาย
1. สัญญาณชีพปกติหรือไม
2. ตรวจจอประสาทตาปกติหรือไม
3. พูดชัดเจน คิดคําพูดไดปกติ หรือไม
4. ไมมีความผิดปกติทางระบบประสาท
รวมทั้งไมเซ เดินไดปกติ
ถาพบวามีประวัติขอหนึ่งขอใดขางตน ควร
ประเมินใหละเอียดวามีโรคหรือสาเหตุอนื่ ๆ ทีท่ าํ ให
มีอาการปวดศีรษะครัง้ นีห้ รือไม เพราะอาจมีโอกาส
ที่จะไมใชปวดศีรษะไมเกรน ที่สําคัญตองใหมีการ
ตรวจรางกายโดยละเอียดตามขอแนะนําขางตน
ซึง่ ตองปกติทงั้ หมด จึงสามารถใหการวินจิ ฉัยและ
ใหการรักษาแบบปวดศีรษะไมเกรนได
การรักษาผูป ว ยปวดศีรษะไมเกรนทีม่ อี าการ
รุนแรง แนะนําใหยา dexamethazone ขนาดสูง (4
มก.ฉีดเขาทางหลอดเลือดดําทุก 6 ชั่วโมง) พบวา
ไดผลดีและลดการเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนซํา้
ได ดังขอมูลจากการศึกษา meta-analysis and
systematic review ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 Forest plot ประสิทธิภาพสเตียรอยดรวมกับการรักษามาตรฐานเปรียบเทียบกับยาหลอก
รวมกับการรักษามาตรฐาน
นอกจากนี้ผูปวยปวดศีรษะไมเกรนหรือ
ปวดศีรษะจากความเครียดอาจมารับการรักษาที่
หองฉุกเฉินดวยอาการปวดศีรษะรุนแรง จากการ
ใชยาแกปวดเกินขนาด
เกณฑการวินิจฉัยภาวะใชยาแกปวดเกิน
ขนาด ไดแก
1. ใช ย าแก ป วดตั้ ง แต 15 วั น ต อ เดื อ น
และ/หรือใชยากลุม opioid, ergots และ triptans
สมํา่ เสมอ หรือการใชยาแกปวดหลายชนิดรวมกัน
ตั้งแต 10 วันตอเดือน
2. อาการปวดศีรษะมีเกือบทุกวัน
3. อาการปวดศีรษะรุนแรงหลังตื่นนอน
ตอนเชา
4. อาการปวดศีรษะรุนแรงขึน้ เมือ่ หยุดยา
การวินจิ ฉัยยืนยันดวยผลการรักษา เมือ่ หยุดยาแก
ปวดแลว 2 เดือน อาการปวดศีรษะดีขึ้น

การรั ก ษาที่ แ ผนกฉุ ก เฉิ น ส ว นใหญ โ ดย
แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป แตบางกรณีแพทยเวช
ปฏิบัติทั่วไปควรปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญ ถาผู
ปวยมีอาการดังตอไปนี้
1. ผูป ว ยมาตรวจซํา้ กอนนัด เพราะอาการ
เปนซํ้าและรุนแรง
2. แพทยเวชปฏิบตั ทิ วั่ ไปไมสามารถใหการ
วินิจฉัยโรคปวดศีรษะได
3. อาการผูปวยไมดีขึ้น ไมตอบสนองตอ
การรักษา
4. อาการผูป ว ยรุนแรงมากขึน้ และ/หรือมี
ความผิดปกติทางระบบประสาท
5. อาการเปนๆ หายๆ และรุนแรงมากขึ้น
6. อาการรุนแรงจนตองรับไวรักษาในโรง
พยาบาล
7. ผูปวยมีลักษณะการปวดศีรษะที่สงสัย
วาจะมีสาเหตุที่รายแรง
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อาการปวดศีรษะตอไปนีท้ ตี่ อ งระวังไววา จะ
มีสาเหตุที่รายแรง ไดแก
1. อาการปวดศีรษะที่เปนครั้งแรกและมี
ความรุนแรงมาก
2. อาการปวดศีรษะรุนแรงทันทีเหมือนหัว
จะระเบิด
3. อาการปวดศีรษะที่มีอาการนํา (aura)
นานมากกวา 1 ชั่วโมง เพราะอาจเปน TIA
4. มีเฉพาะอาการนํา(aura) แตไมมอี าการ
ปวดศีรษะ (เพราะอาจเปน TIA)
5. อาการนํา (aura) ที่เกิดขึ้นครั้งแรกใน
ผูหญิงที่ใชยาฮอรโมนคุมกําเนิด อาจเปนอาการ
เตือนของโรคหลอดเลือดสมอง
6. อาการปวดศีรษะครัง้ แรกในผูป ว ยอายุ
ตั้งแต 50 ป
7. อาการปวดศีรษะที่รุนแรงมากขึ้น นาน
มากกวา 1 สัปดาห แตไมดีขึ้น
8. อาการปวดศีรษะรุนแรงมากขึน้ โดยการ
ออกแรง เบงถาย เปลี่ยนทาทาง บงชี้วามีความดัน
ในโพรงกะโหลกศีรษะสูง
9. อาการปวดศีรษะครั้งแรกในผูปวยโรค
มะเร็ง ผูติดเชื้อเอชไอวี
10. ตรวจพบไขรวมกับปวดศีรษะโดยไมมี
สาเหตุอื่นๆ ตองคิดถึงภาวะเยื่อหุมสมองติดเชื้อ
11. อาการปวดศีรษะรวมกับความผิดปกติ
ทางระบบประสาท เชน แขน ขาออนแรง ปากเบี้ยว
การใหการรักษาผูปวยปวดศีรษะที่แผนก
ฉุกเฉินนัน้ นอกจากการซักประวัตทิ ดี่ แี ลวตองรวม
กับการตรวจรางกายทางระบบประสาทและระบบ
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อื่นๆ ที่ครบถวน แตก็ยังไมสามารถใหการวินิจฉัย
ได บางกรณีจึงตองสงตรวจเพิ่มเติม การสงตรวจ
เพิม่ เติมบอยทีส่ ดุ คือ เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง
เพื่อพิสูจนวามีรอยโรคในสมอง เชน เลือดออกใน
ชั้นเยื่อหุมสมองหรือเนื้อสมอง กอนเนื้องอก หรือ
ฝในสมองการสงตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง
มีขอบงชี้ ดังนี้

เมื่อใดที่ผูปวยตองสงตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอรสมอง
1. ผูปวยปวดศีรษะและมีความผิดปกติ
ของระบบประสาท ไดแก แขนขาออนแรง ระดับ
ความ รูสึกตัวเปลี่ยนแปลง ความจําลดลง
2. ผู ป ว ยมี อ าการปวดศี ร ษะครั้ ง แรก
รุนแรงที่สุดในชีวิต
3. ผู ป ว ยติ ด เชื้ อ เอชไอวี มี อ าการปวด
ศีรษะ
4. ผูปวยอายุ 50 ปขึ้นไป ที่มีอาการปวดศี
รษะครั้งแรกถึงแมจะตรวจรางกายปกติ
5. ผูปวยสงสัย subarachnoid hemorrhage (SAH)ทุกราย ถาผลการตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอรสมอง ปกติ ใหเจาะหลัง (lumbar
puncture: LP) ผูป ว ยทุกราย ถาผลเจาะหลังปกติ
ก็ไมมคี วามจําเปนตองทํา angiography ตอ เพราะ
ผูปวยกลุมนี้ถึงแมจะสงตรวจ angiography ผล
การตรวจก็จะไมพบความ ผิดปกติ และเปนกลุม
ผูปวยที่ผลการรักษาดี มีโอกาสการเกิดอาการซํ้า
นอยมาก
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บางกรณีแพทยคิดถึงภาวะติดเชื้อของเยื่อ
หุมสมอง (meningitis)ในผูปวยที่มีอาการปวด
ศีรษะและตนคอแข็งตึง แตก็กังวลใจวาจะตอง
เอกซเรยคอมพิวเตอรสมองกอนหรือไม กรณีไหน
บางที่สามารถเจาะหลังไดเลยโดยไมตองเอกซเรย
คอมพิวเตอรสมองกอน ไดแก
1. ผูป ว ยทีม่ ลี กั ษณะของ meningitis โดย
ไมมีลักษณะของภาวะความดันในโพรงกะโหลก
ศีรษะสูง เชน papilledema, lateral rectus palsy
2. ผูปวย normal host
3. ผูปวยไมทานยาละลายลิ่มเลือดหรือมี
ภาวะความผิดปกติทางการแข็งตัวของเลือด
4. ผูปวยไมมีลักษณะทางคลินิกของ encephalitis (ไข สับสน ชัก) รวมดวย
กรณีผูปวยติดเชื้อเอชไอวีโรคไตวาย ทาน
ยาละลายลิ่มเลือด มีอาการชักกอนมาพบแพทย
ตรวจพบ papilledema, lateral rectal palsy
และความรูสึกตัวผิดปกติรวมดวย ควรเอกซเรย
คอมพิ ว เตอร ส มองก อ นเจาะหลั ง เสมอ เพื่ อ
ประเมินวาผูปวยมีรอยโรคในสมอง ที่เปนขอหาม
ในการเจาะหลังหรือไม

บางกรณีผูปวยมีอาการปวดศีรษะรุนแรง
ทีส่ ดุ ในชีวติ และเปนขึน้ มาอยางทันทีทนั ใด แพทย
ต อ งคิ ด ถึ ง ว า ผู ป ว ยมี อ าการปวดศี ร ษะรุ น แรง
เฉียบพลันจากภาวะ SAH กอนเสมอจึงมีการ
ศึกษาจํานวนมากเกีย่ วกับ SAH จากคําแนะนําของ
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 (stiffness of neck)
3. มีหลักฐานแนชัดวาหมดสติ
4. อาการเกิดขึ้นขณะทํากิจกรรม
5. อาการปวดแบบรุนแรงขึ้นมาทันที
6. ตรวจพบตนคอแข็งตึง
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ภาพที่ 2 แนวทางการพิจารณาสงตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง

สรุป
ผูปวยที่มีอาการปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลันมารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉินแบงไดเปน 4 กลุม ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4 ผูปวยลักษณะตางๆ ที่แผนกฉุกเฉินและแนวทางการวินิจฉัย
กลุมอาการ
1. ปวดศีรษะรุนแรงแบบหัวจะระเบิด รวมกับอาเจียน หมด
สติ ความรูสึกตัวลดลง
2. ปวดศีรษะรุนแรงรวมกับไข คอแข็ง
3. ปวดศีรษะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เปนสัปดาหไมดีขึ้น
4. ปวดศีรษะเปนประจําเปนๆ หายๆ
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แนวทางการวินิจฉัย
CT-brainถาใหผลปกติ ควรตรวจ lumbar puncture ตอ
ถาใหผลลบอีกใหสังเกตอาการตอ 24 ชั่วโมง
Lumbar puncture และ/หรือ CT-brain
CT-brain, ตรวจเลือด, ESR และประเมินอื่นๆ ตามขอ
บงชี้
ประเมินความผิดปกติทางระบบประสาท ถาปกติคิดถึง
สาเหตุทไี่ มรนุ แรงและอาจตองสงปรึกษาแพทยเฉพาะทาง
เพื่อใหการรักษาระยะยาวที่เหมาะสม
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ภาพที่ 3 แนวทางการจัดการผูปวยปวดศีรษะที่หองฉุกเฉิน
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