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Topic  Review

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กลุมวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

การใชยาอาการปวดศีรษะ

บทนํา
 ภาวะปวดศรีษะเปนภาวะผิดปกติทางระบบ
ประสาทท่ีพบบอยท่ีสุด หรืออาจกลาวไดวาไมมี
ใครท่ีไมเคยปวดศีรษะ ภาวะน้ีมีทัง้การปวดศีรษะ
แบบรนุแรงเฉียบพลนัและแบบเรือ้รงั มีการเปนซํา้
ไดบอย เชน ปวดศีรษะไมเกรน ปวดศีรษะจาก
ความเครียดเปนตน กรณีภาวะปวดศีรษะรุนแรง
เฉียบพลันนั้นถือวาเปนภาวะฉุกเฉินหนึ่งทาง
อายุรศาสตรท่ีผูปวยมารับการรักษาท่ีหองฉุกเฉิน 

เนื่องจากมีอาการปวดศีรษะที่ทรมานมาก จนไม
สามารถทํากิจกรรมตางๆ หรือนอนหลับได หรือ
บางรายอาจสงผลใหพกิารหรอืเสยีชวีติไดถาใหการ
รักษาที่ไมทันเวลาและเหมาะสม
 ถึงแมวาสวนใหญแลวสาเหตุของการปวด
ศรีษะเปนชนิดไมรายแรง (functional หรือ primary

headache หรือ non-organic headache) ไดแก 

ปวดศีรษะไมเกรน (migraine headache) ปวด
ศีรษะคลัสเตอร (cluster headache) ปวดศีรษะ
จากความเครียด (tension typed headache) 

และปวดศีรษะที่สัมพันธกับการมีเพศสัมพันธ 

(sexual related headache) แตก็มีปวดศีรษะ
ที่มีสาเหตุรายแรง (organic headache หรือ 

secondary headache) เชน subarachnoid 

hemorrhage (SAH), central nervous system 

(CNS) infection และเลอืดออกในสมอง (intrac-

erebral hemorrhage) เปนตน ดังน้ัน ส่ิงสําคัญ
ในกรณีใหการรักษาผูปวยปวดศีรษะรุนแรง
เฉียบพลันท่ีหองฉุกเฉิน คือ การรักษาอาการปวด
ศีรษะใหดีขึ้น และตองพยายามคัดกรอง แยก
ผูปวยท่ีมสีาเหตุรายแรงออกจากผูปวยปวดศีรษะ
ชนิดไมรายแรงใหได 

 สวนผูปวยปวดศีรษะเรือ้รงั เปนๆ หายๆ นัน้ 

หลักการรักษาท่ีสาํคญั คอื การรักษาใหอาการปวด
หายไปอยางรวดเร็วในขณะท่ีมีอาการปวด และ
ปองกันการเปนซํา้ ดังนัน้บทความน้ีมวัีตถปุระสงค 

 1.  หลักการวินิจฉัยภาวะปวดศีรษะชนิด
ตางๆ และการแยกโรคท่ีอันตราย 

 2.  หลักการรักษา และ 
 3. การใชยารักษาอาการปวดศีรษะและ
ปองกันการเปนซํ้า

 1. หลักการวินิจฉัยภาวะปวดศีรษะชนิด
ตางๆ และการแยกโรค1-3

 ผูปวยอาการปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลัน
ทีม่ารบัการรักษาทีห่องฉุกเฉนิมหีลากหลายสาเหตุ 
ท้ังสาเหตุท่ีไมรายแรง ซึ่งเปนภาวะท่ีพบบอยและ
สาเหตุรายแรง แสดงดังตารางท่ี 1
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ตารางที่ 1 แสดงสาเหตุของผูปวยปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลันที่มารับการรักษาที่หองฉุกเฉิน

วินิจฉัย รอยละ
ตรวจไมพบพยาธิสภาพ
Cluster headache 

Migraine 

Unspecified primary headache 

Tension-type headache 

Trigeminal neuralgia

54.1

2.7

22

17.6

11.1

0.7

ตรวจพบพยาธิสภาพ
ชนิดไมรายแรง 
Systemic illness 

Dental/ENT cause 

Cervicogenic headache 

Drug side effect 

ชนิดรายแรง
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

 การใหการคัดกรองแยกภาวะผิดปกติตางๆ 

 ขางตน และการรักษาที่ดีน้ัน ตองเร่ิมตนจากการ
ไดประวัติที่สําคัญ เพ่ือแยกสาเหตุตางๆ ออกจาก
กัน จึงจะทําใหผูปวยไดรับการรักษาท่ีถูกตอง 
ประวัติสําคัญท่ีตองทราบ คือ 

 1. อาการปวดศีรษะคร้ังน้ีรุนแรงท่ีสุดใน
ชีวิต หรือไม
 2.  ระดับความรุนแรงของการปวดศีรษะ 
โดย visual analog scale 1 ถึง 10 

 3.  อาการปวดศีรษะคร้ังนี้เปนอาการปวด
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ศีรษะท่ีเปนประจําหรือไม
 4.  มีอาการผดิปกตอ่ืินๆ กอนทีจ่ะมอีาการ
ปวดศีรษะครั้งน้ี หรือไม
 5.  นอกจากอาการปวดศีรษะ มีอาการผิด
ปกติอื่นๆ รวมดวยหรือไม
 6.  อาการปวดศีรษะครัง้นีเ้ริม่เปนเมือ่ไหร
 7.  อาการปวดศรีษะครัง้น้ีคอยๆ เปนหรอื
เปนข้ึนมาอยางรวดเร็วทันที 
 8.  ตําแหนงที่ปวดศีรษะเปนบริเวณไหน 

เร่ิมบริเวณใดและมีการกระจายไปท่ีใดบาง
 9.  ลักษณะการปวดศรีษะเปนแบบปวดตบุ 

(throbbing), แบบมีดแทง (stabbing) , แบบตื้อ 

(dull)

 10.  มีโรคประจําตัวหรือไม โรคอะไรเชน 

โรคตับ ไต หัวใจ ติดเชื้อ เอช ไอ วี
 11.  ทานยาประจําอะไรบาง เชน ยาขยาย
หลอดเลือดหวัใจ ยาละลายลิม่เลือด (anticoagu-

lant)

 12.  ชวงน้ีมอุีบัติเหตท่ีุศรีษะ และอาการผดิ
ปกติอื่นๆ เชน ปวดฟน ไปทําฟนมาหรือไม
   13.  อะไรเปนตัวกระตุนที่ทําใหอาการเปน
รุนแรงมากขึ้น และทําอยางไรอาการปวดจึงลดลง

 ประวัติและลักษณะทางคลินิกของโรคท่ี
ผูปวยมีอาการปวดศีรษะรุนแรงและมารักษาท่ี
แผนกฉุกเฉิน แสดงดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ลักษณะทางคลินิกผูปวยท่ีมารับการรักษาท่ีแผนกฉุกเฉิน

ภาวะ ลักษณะสําคัญ
Acute glaucoma มองไมชัด, คลื่นไส, อาเจียน, เห็นวงรอบดวงไฟ
Subdural hematoma ประวัติอุบัติเหตุที่ศีรษะ, ความรูสึกตัวลดลง, ผิดปกติทางระบบ

ประสาท
Acute severe hypertension ความดันสูง 210/120 มม. ปรอท,สับสน, กระสับกระสาย
Pseudotumor cerebri คล่ืนไส, อาเจียน, มองไมชัด, จอประสาทตาบวม, ปวดมากเม่ือไอ 

จาม เบง เปลี่ยนทาทาง
Cervical spondylosis ปวดเม่ือเคลื่อนไหวคอ, ผูสูงอายุ, ปวดราวไปกลางศีรษะ หนาผาก, 

ปวดมากดานหลังศีรษะทายทอย
Encephalitis สับสน, ความรูสึกตวัเปล่ียนแปลง, ความผดิปกตทิางระบบประสาท
Sinusitis ปวดมากเม่ือเปลี่ยนทา, ไอ, เบง, แนนจมูก, กดเจ็บบริเวณไซนัส
Occipital neuralgia ปวดบริเวณดานหลังศีรษะ ทายทอย, ปวดเสียว, ราวไปกลางศีรษะ 

หนาผาก 

Meningitis ไขปวดศีรษะ ตนคอแข็งตึง
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ตารางที่ 2 ลักษณะทางคลินิกผูปวยที่มารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉิน (ตอ)

ภาวะ ลักษณะสําคัญ
Post concussion syndrome ประวัติอุบัติเหตุท่ีศีรษะ, วิงเวียน, หนักศีรษะ, ไมมีสมาธิ, ความจํา

ไมดี, เหนื่อยเพลีย
Subarachnoid hemorrhage ปวดศีรษะท่ีรุนแรงที่สุดในชีวิต เหมือนหัวจะระเบิด
Temporal arteritis อายุมากกวา 50 ป กดเจ็บบริเวณขมับ ปวดกราม มองไมชัด ไข 

ออนเพลีย
Trigeminal neuralgia ปวดเสีย้วแปลบๆ เหมอืนไฟชอ็ต, มดีแทงบรเิวณ แกม ใบหนา กราม

 โดยสวนใหญแลวผูปวยจะตรวจรางกายไม
พบความผิดปกติใดๆ ดังน้ัน การไดมาซึ่งประวัติ
ที่ดีข างตนจะเปนประโยชนอยางมากตอการ
วนิจิฉยัแยกโรคสาเหตรุายแรงและไมรายแรงออก

จากกันได ประวัตทิีเ่ปนลกัษณะสําคัญในการแยก
โรคและแนวทางการสืบคนท่ีเปนสาเหตุรายแรง 
ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ประวัติที่สําคัญและโรคที่รายแรง และแนวทางการสืบคน

ลักษณะสําคัญ วินิจฉัยแยกโรค การตรวจเพิ่มเติม
ปวดศีรษะคร้ังแรกหลังจาก
อายุ 50 ป

Temporal cell arteritis, 

เน้ืองอกในสมอง
ESR, 

เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง
อาการปวดศีรษะรุนแรงทันที SAH, pituitary apoplexy, 

เลือดออกในกอนเน้ืองอกสมอง
เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง,
เจาะหลังถาผลตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอรสมองปกติ

อาการปวดศีรษะรุนแรง
มากขึ้น เปนบอยมากขึ้น

เนื้องอกในสมอง, subdural 

hematoma, medication 

overuse headache

เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง, 
ประวัติการใชยาแกปวด

อาการปวดศีรษะในผูปวย
ติดเชื้อเอชไอวี โรคมะเร็ง

เยื่อหุมสมองติดเช้ือ, 

มะเร็งกระจายมาท่ีเยื่อหุมสมอง,
เน้ืองอกสมอง, 
cerebral toxoplasmosis

เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง,
เจาะหลังถาผลตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอรสมองปกติ
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ตารางที่ 3 ประวัติที่สําคัญและโรคที่รายแรง และแนวทางการสืบคน (ตอ)

ลักษณะสําคัญ วินิจฉัยแยกโรค การตรวจเพิ่มเติม
ปวดศีรษะรวมกับตนคอแข็ง
(stiffness of neck) ไข

เย่ือหุมสมองติดเช้ือ เจาะหลัง, เอกซเรยคอมพิวเตอร
สมอง (ถาจําเปน)

แขนขาออนแรง เน้ืองอกในสมอง, โรคหลอดเลือด
สมอง

เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง

จอประสาทตาบวม
(papilledema)

เนื้องอกในสมอง, 
เยื่อหุมสมองอักเสบเร้ือรัง, 
ภาวะความดันในโพรงกะโหลก
ศีรษะสูง 
(increased intracranial 

pressure)

เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง, 
เจาะหลัง

ปวดศีรษะหลังจากมีอุบัติเหตุ
ตอศีรษะ (head injury)

เลือดออกในสมอง, 
subdural hematoma, 

epidural hematoma, 

post-traumatic headache 

เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง

 นอกจากอาการปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลัน
ที่มีสาเหตุจากโรคท่ีรุนแรงขางตนแลว โรคปวด
ศีรษะไมเกรนและโรคปวดศีรษะคลัสเตอรก็เปน
อีก 2 สาเหตุของปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลันชนิด
ไมมีรอยโรคในสมองที่พบบอยในแผนกฉุกเฉิน 

การวินิจฉัยที่ถูกตองน้ันตองใชเกณฑการวินิจฉัย
ที่ถูกตอง ซึ่งมีเกณฑการวินิจฉัยโรค ดังน้ี

เกณฑการวินจิฉัยโรคปวดศีรษะคลัสเตอร
 A.  มีอาการอยางนอย 5 คร้ัง โดยมีอาการ
ตางๆในขอ B ถึง D
 B.  ปวดศีรษะรุนแรงข างเดียวบริเวณ
เบาตา (orbital) เหนอืเบาตา (supra-orbital) หรอื
ขมับ นาน 15 – 180 นาที (กรณีไมรักษา)

 C.  อาการปวดศีรษะรวมกับอาการหรือ
อาการแสดงรวมตอไปน้ี
  1.  ตาแดง  

  2.  น้ําตาไหล
  3.  คัดจมูก 

  4.  นํ้ามูกไหล
  5. เหงื่อออกบริเวณใบหนา หนาผาก
   ขางที่ปวด
  6.  รูมานตาเล็ก
  7.  หนังตาตก
  8.  เปลือกตาบวม
 D.  มีอาการบอยๆ ตั้งแต 1-8 ครั้งตอวัน 

และเปนซํ้าในวันตอๆ มา
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เกณฑการวินิจฉยัโรคปวดศรีษะไมเกรน4

 ปวดศีรษะไมเกรนชนิดไมมอีาการนํา (mi-

graine without aura)

 A.  มีอาการปวดศีรษะอยางนอย 5 คร้ัง 
โดยมีลักษณะในขอ B ถึง C
 B.  อาการปวดศีรษะนาน 4-72 ช่ัวโมง 
(กรณีไมรักษาหรือรักษาไมหาย)

 C. มีลักษณะของอาการปวดศีรษะอยาง
นอย 2 ขอ ตอไปน้ี
  1.  ปวดศีรษะขางเดียว
  2.  ปวดแบบตุบ
  3.  ความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรง
  4.  ปวดแรงขึ้นเมื่อมีการเดินข้ึนบันได 

   เคลื่อนไหวหรือทํากิจกรรม
 D.  ระหวางปวดศีรษะ มีลักษณะตอไปน้ี คือ
  1.  คล่ืนไสหรืออาเจียน
  2.  กลัวแสง กลัวเสียง
 ปวดดวยไมเกรนชนิดมีอาการนํา (migraine

with aura)

 A.  มีอาการปวดศีรษะอยางนอย 2 ครัง้ข้ึน
ไป โดยมีลักษณะในขอ B

 B.  มีลักษณะการปวดศีรษะอยางนอย 

3 ขอ ตอไปน้ี
  1.  มีอาการนํา (aura) ทีเ่ปนแลวหายเอง
บงชี้วามีความผิดปกติของ cerebral cortex หรือ 

brainstem

  2.  มอีาการนาํทีค่อยๆ เปนนานมากกวา
4 นาที
  3.  อาการนําดังกลาว ตองไมนานกวา 
60 นาที (ถามีอาการนําหลายครั้ง คร้ังหนึ่งอาจ

รุนแรง นานกวา 60 นาทีได)

  4. อาการปวดศีรษะตามหลังอาการนํา 
โดยอาจมีชวงไมมีอาการนอยกวา 60 นาที (อาการ
ปวดศีรษะอาจเกิดกอนหรือพรอมกับอาการนําได)

 เน่ืองจากปวดศีรษะไมเกรน เปนภาวะท่ีพบ
บอยท่ีนําผูปวยมารักษาที่แผนกฉุกเฉิน แตก็อาจ
มผีปูวยบางรายทีไ่มใชปวดศรีษะไมเกรนปะปนมา
ดวย ถาแพทยประเมินไมถูกตองก็อาจสงผล
ใหการรักษาไมถูกตอง ผูปวยที่ไมใชไมเกรนอาจ
ไดรับการรักษาแบบไมเกรน จึงมขีอแนะนําวากอน
ที่จะวินิจฉัยวาผูปวยเปนไมเกรนและใหการรักษา
นัน้ควรสอบถามประวติัและตรวจรางกาย เพ่ิมเติม
ดังน้ี4

ประวัติ 1.  ครั้งน้ีเปนครั้งท่ีรุนแรงท่ีสุดหรือไม
 2.  มปีระวัติอบุติัเหตมุากอนหรอืไมท่ีจะ
ปวดครั้งน้ี
 3.  มอีาการผิดปกตอ่ืินๆ ทีแ่ตกตางจาก
ครั้งกอนๆ หรือไม
 4.  ความรูสึกตัวผิดปกติหรือไม
 5.  ปวดตึงตนคอหรือไม
 6.  มีอาการปวดราวลงมากลางหลังหรือไม
 7.  มีไขรวมดวยหรือไม

ตรวจรางกาย 1.  สัญญาณชีพปกติหรือไม
   2.  ตรวจจอประสาทตาปกตหิรอืไม
   3.  พูดชัดเจน คิดคําพูดไดปกติ 

หรือไม
   4.  ไมมีความผิดปกติทางระบบ
ประสาท รวมทั้งไมเซ เดินไดปกติ 
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 ถาพบวามีประวัติขอหน่ึงขอใดขางตน ควร
ประเมินใหละเอียดวามโีรคหรือสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีทําให
มีอาการปวดศีรษะคร้ังน้ีหรือไม เพราะอาจมีโอกาส
ที่จะไมใชปวดศีรษะไมเกรน ท่ีสําคัญตองใหมีการ
ตรวจรางกายโดยละเอียดตามขอแนะนําขางตน ซ่ึง
ตองปกติทั้งหมด จึงสามารถใหการวินิจฉัยและ
ใหการรักษาแบบปวดศีรษะไมเกรนได
 การรกัษาผูปวยปวดศรีษะไมเกรนทีมี่อาการ
รุนแรง แนะนําใหยา dexamethazone ขนาดสูง 
4 มก.ฉดีเขาทางหลอดเลือดดําทกุ 6 ชัว่โมง พบวา
ไดผลดีและลดการเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนซ้ํา
ไดดี
 นอกจากน้ีผูปวยปวดศีรษะไมเกรนหรือ
ปวดศีรษะจากความเครียดอาจมารับการรักษาที่
หองฉุกเฉินดวยอาการปวดศีรษะรุนแรง จากการ
ใชยาแกปวดเกินขนาด (medication overused 

headache:MOH) เกณฑการวินิจฉัย ไดแก
 1. ใชยาแกปวดตัง้แต 15 วนัตอเดอืน และ/
หรือใชยากลุม opioid, ergots และ triptans 

สมํา่เสมอ หรือการใชยาแกปวดหลายชนิดรวมกัน
ต้ังแต 10 วันตอเดือน
 2.  อาการปวดศีรษะมีเกือบทุกวัน
 3.  อาการปวดศีรษะรุนแรงหลังตื่นนอน
ตอนเชา
 4.  อาการปวดศีรษะรนุแรงข้ึนเม่ือหยดุยา
การวินิจฉัยยนืยันดวยผลการรักษา เมือ่หยุดยาแก
ปวดแลว 2 เดือน อาการปวดศีรษะดีขึ้น

 การรักษาที่แผนกฉุกเฉินสวนใหญโดย
แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป แตบางกรณีแพทยเวช
ปฏิบัติท่ัวไปควรปรึกษาแพทยผูเช่ียวชาญ ถาผู
ปวยมีอาการดังตอไปน้ี
 1.  ผปูวยมาตรวจซํา้กอนนดั เพราะอาการ
เปนซํ้าและรุนแรง
 2.  แพทย เวชปฏิบัติทั่วไปไมสามารถ
ใหการวินิจฉัยโรคปวดศีรษะได
 3.  อาการผูปวยไมดีข้ึน ไมตอบสนองตอ
การรักษา
 4.  อาการผปูวยรุนแรงมากขึน้ และ/หรอืมี
ความผิดปกติทางระบบประสาท
 5.  อาการเปนๆ หายๆ และรุนแรงมากข้ึน
 6.  อาการรุนแรงจนตองรับไวรักษาในโรง
พยาบาล
   7.  ผูปวยมีลักษณะการปวดศรีษะท่ีสงสัย
วาจะมีสาเหตุที่รายแรง

 อาการปวดศรีษะตอไปน้ีทีต่องระวงัไววาจะ
มีสาเหตุท่ีรายแรง ไดแก
 1.  อาการปวดศีรษะที่เปนครั้งแรกและมี
ความรุนแรงมาก
 2.  อาการปวดศีรษะรุนแรงทันทเีหมือนหัว
จะระเบิด
 3.  อาการปวดศีรษะที่มีอาการนํา (aura) 

นานมากกวา 1 ชั่วโมง (เพราะอาจเปน TIA) 

 4.  มเีฉพาะอาการนาํ (aura) แตไมมีอาการ
ปวดศีรษะ (เพราะอาจเปน TIA)

 5.  อาการนํา (aura) ท่ีเกิดขึ้นคร้ังแรกใน
ผูหญิงที่ใชยาฮอรโมนคุมกําเนิด (อาจเปนอาการ
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เตือนของโรคหลอดเลือดสมอง)
 6.  อาการปวดศีรษะคร้ังแรกในผูปวยอายุ
ตั้งแต 50 ป
 7.  อาการปวดศีรษะท่ีรุนแรงมากข้ึน นาน
มากกวา 1 สัปดาห แตไมดีข้ึน
 8.  อาการปวดศีรษะรุนแรงมากขึ้น โดย
การออกแรง เบงถาย เปลีย่นทาทาง (บงชีว้ามคีวาม
ดันในโพรงกะโหลกศีรษะสูง)
 9.  อาการปวดศีรษะคร้ังแรกในผูปวยโรค
มะเร็ง ผูติดเชื้อเอชไอวี
 10. ตรวจพบไขรวมกบัปวดศีรษะโดยไมมี
สาเหตุอื่นๆ ตองคิดถึงภาวะเยื่อหุมสมองติดเช้ือ
 11. อาการปวดศีรษะรวมกับความผิดปกติ
ทางระบบประสาท เชน แขน ขาออนแรง ปากเบีย้ว

 การใหการรักษาผูปวยปวดศีรษะที่แผนก
ฉุกเฉินน้ัน  นอกจากการซักประวัติที่ดีแล ว 

ตองรวมกับการตรวจรางกายทางระบบประสาท 

และระบบอื่นๆ ท่ีครบถวน แตก็ยังไมสามรถให
การวินิจฉัยได บางกรณีจึงตองสงตรวจเพ่ิมเติม 

การสงตรวจเพ่ิมเติมบอยท่ีสุด คือ เอกซเรย
คอมพิวเตอรสมอง เพ่ือพสูิจนวามีรอยโรคในสมอง
เชน เลือดออกในช้ันเย่ือหุมสมองหรือเน้ือสมอง 
กอนเน้ืองอก หรือฝในสมอง การสงตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอรสมองมีขอบงชี้ ดังน้ี

 เม่ือใดท่ีผู ป วยตองส งตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอรสมอง5

 1.  ผูปวยปวดศีรษะและมีความผิดปกติ
ของระบบประสาท ไดแก แขนขาออนแรง ระดับ

ความรูสึกตัวเปลี่ยนแปลง ความจําลดลง
 2.  ผปูวยมอีาการปวดศรีษะครัง้แรกรนุแรง
ท่ีสุดในชีวิต
 3.  ผูปวยติดเชื้อ เอชไอวี มีอาการปวด
ศีรษะ
 4.  ผูปวยอายุ 50 ปขึ้นไป ท่ีมีอาการปวด
ศีรษะครั้งแรกถึงแมจะตรวจรางกายปกติ
 5.  ผูปวยสงสัย subarachnoid hemor-

rhage (SAH) ทุกราย ถาผลการตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอรสมองปกติ ใหเจาะหลัง (lumbar 

puncture: LP) ผปูวยทุกราย ถาผลเจาะหลังปกติ 

กไ็มมีความจําเปนตองทํา angiography ตอ เพราะ
ผูปวยกลุมน้ีถึงแมจะสงตรวจ angiography ผล
การตรวจก็จะไมพบความ ผิดปกติ และเปนกลุม
ผูปวยท่ีผลการรักษาดี มีโอกาสการเกิดอาการซ้ํา
นอยมาก
 บางกรณีแพทยคิดถึงภาวะติดเชื้อของเยื่อ
หุมสมอง (meningitis)ในผูปวยท่ีมีอาการปวด
ศีรษะและตนคอแข็งตึง แตก็กังวลใจวาจะตอง
เอกซเรยคอมพิวเตอรสมองกอนหรือไม กรณีไหน
บางท่ีสามารถเจาะหลังไดเลยโดยไมตองเอกซเรย
คอมพิวเตอรสมองกอน ไดแก 

 1. ผูปวยที่มีลักษณะของ meningitis 

โดยไมมลีกัษณะของภาวะความดันในโพรงกะโหลก
ศีรษะสูง เชน papilledema, lateral rectus 

palsy 

 2. ผูปวย normal host 

 3. ผูปวยไมทานยาละลายล่ิมเลือดหรือมี
ภาวะความผิดปกติทางการแข็งตัวของเลือด
 4. ผูปวยไมมีลักษณะทางคลินิกของ en-

cephalitis (ไข สับสน ชัก) รวมดวย
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 กรณีผูปวยติดเช้ือเอชไอวี โรคไตวาย ทาน
ยาละลายล่ิมเลือด มีอาการชักกอนมาพบแพทย 

ตรวจพบ papilledema, lateral rectal palsy และ
ความรู สึกตัวผิดปกติรวมดวย ควรเอกซเรย
คอมพิวเตอรสมองกอนเจาะหลังเสมอ เพ่ือ
ประเมินวาผูปวยมีรอยโรคในสมอง ที่เปนขอหาม
ในการเจาะหลังหรือไม
 บางกรณีผูปวยมีอาการปวดศีรษะรุนแรง
ทีส่ดุในชีวิต และเปนข้ึนมาอยางทันททัีนใด แพทย
ตองคิดถึงวาผูปวยมีอาการปวดศีรษะรุนแรง
เฉียบพลันจากภาวะ SAH กอนเสมอ จึงมีการ
ศกึษาจํานวนมากเก่ียวกับ SAH จากคําแนะนําของ 
Ottawa SAH rule แนะนําไววา ผูปวยอายุต้ังแต 

15 ป มีอาการปวดศีรษะรุนแรงโดยไมมีประวัติ
อุบัติเหตุท่ีศีรษะ และอาการปวดศีรษะนั้นรุนแรง
มากขึ้นสูงสุดใน 1 ช่ัวโมง รวมกับมีลักษณะตอไป
น้ีอยางนอย 1 ขอ ควรคิดถึง SAH ไดแก6

 1.  อายุตั้งแต 40 ป
 2.  ปวดตนคอ หรือตนคอแข็งตึง (stiff

  ness of neck)

 3.  มีหลักฐานแนชัดวาหมดสติ
 4.  อาการเกิดขึ้นขณะทํากิจกรรม
 5.  อาการปวดแบบรุนแรงข้ึนมาทันที
 6.  ตรวจพบตนคอแข็งตึง

 ข้ันตอนตอจากการวนิิจฉยัแยกโรคแลว คือ 

การรกัษา การรกัษาโรคปวดศรีษะทีมี่การเปนซํา้ได 

จึงประกอบดวย 2 ชวงการรักษาท่ีสําคัญ คือ การ
รักษาอาการปวดศีรษะและการปองกันการเปนซํ้า

Migraine headache 
 อาการปวดศีรษะไมเกรน เปนอาการปวด
ศีรษะท่ีเปนสาเหตุท่ีพบบอยท่ีสุดของ vascular 

headache อาการปวดศีรษะมักเปนซํ้าๆ และมัก
ปวดศีรษะขางเดียว ลักษณะปวดเปนพัก ๆ แบบ 

throbbing ปวดรุนแรงเปนข้ึนมาทนัที และอาการ
ปวดศีรษะมักจะสัมพันธกับอาการตางๆ เชน 

คลืน่ไส อาเจียน ทองผูก ทองเสีย และการกลัวแสง
สวาง (photophobia) เปนตน ระยะเวลาทีม่อีาการ
อยางนอยนาน 1 ช่ัวโมง ลักษณะการดําเนนิโรคพบ
อาการกลบัเปนซํา้ไดบอย อาการปวดศรีษะมต้ัีงแต
รุนแรงนอย ปานกลางจนกระทั่งถึงรุนแรงมากจน
ไมสามารถทํางานได อาการเตือนท่ีพบบอย ๆ 

ไดแกอาการผิดปกติทางสายตา เชน ตาพรา เห็น
แสงวาบ เปนตน อยางไรก็ตาม ปจจุบันนี้ ไมเกรน
โดยท่ัวไปสามารถแบงออกเปนหลายชนิดคอื ชนิด
ท่ีมีอาการเตือน (classical migraine หรือ 

migraine with aura) ชนิดท่ีไมมีอาการเตือน 

(common migraine หรือ migraine without 

aura) ซ่ึงชนดิท่ีไมมอีาการเตือนจะพบไดบอยกวา 
และชนิด ophthalmoplegia migraine เปนตน 

ปจจุบันผูปวย migraine แบงเปน 2 กลุม คือการ
รักษาขณะมีอาการ (acute attack) และการ
ปองกัน (prophylactic treatment)

พยาธสิรรีวิทยาของการเกดิ migraine7 
 มสีาเหตหุนึง่ของการเกดิไมเกรน เชือ่วาเกดิ
จากการหดตัวของหลอดเลือดแดงเล็กๆ ในสมอง 
(cranial arteries) และตามมาดวยการขยายตัว
ของหลอดเลือด
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 การเกิด migraine attack มีอยู 2 ระยะ
 ระยะที่ 1 จะมีการตีบตัวของหลอดเลือด
สมองและมีภาวะขาดเลือด อาจเนือ่งจาก มีกระแส
ประสาทชนิดที่เรียกวา cortical spreading de-

pression (CSD) ที่มากผิดปกติ มากระตุนกาน
สมองและเกล็ดเลือดใหมีการหล่ัง serotonin 

(5-hydroxytryptamine, 5-HT) มากข้ึน ดังน้ัน
ยากันชักบางชนิดยาตานเกล็ดเลือดและยาปดกั้น
ตัวรับของ serotonin (serotonin receptor an-

tagonist) จึงมีฤทธิ์ในการปองกันการเกิดปวด
ศีรษะไมเกรน
 ระยะที ่2 จะดําเนินอยูนานกวาในระยะแรก 

ในชวงนีห้ลอดเลอืดสมองจะขยายตวัและผปูวยจะ
รูสึกปวดศีรษะอยางมาก เขาใจวา trigeminal 

neurovascular system จะมีบทบาทสําคัญใน
ระยะที่ 2 นี้ เซลลประสาทในสวนของ trigeminal 

complex จะหล่ัง peptides ออกมาหลายชนิด
รวมท้ัง substance P และ calcitonin gene-

related peptide (CGRP) peptides เหลาน้ีจะ 
trigger ใหหลอดเลือดทีเ่ลีย้งเน้ือเยือ่หมุสมองช้ัน
ใน (pial vessels) และช้ันนอก (dura vessels) 

ขยายตัว และมีการอักเสบ (neurogenic inflam-

mation) และยงักระตนุ nociceptive fibers ของ 
trigeminal nerve ท่ีมาเลีย้งหลอดเลอืด ทาํใหเกดิ
ความเจ็บปวด 

 ปจจัยท่ีเสริมหรือกระตุนใหเกิด migraine 

attack นัน้มีหลายปจจัยดวยกนั ซ่ึงแตกตางกนัใน
แตละบุคคล ถาเปนผูปวยหญิงฮอรโมนเพศหญิง
กจ็ะเปนปจจยัสําคัญปจจยัหนึง่ อาจแบงได 5 กลุม
ใหญ ๆ ดังนี้

 1.  อาหารและสารปรุงแตงอาหาร
  1.1  รับประทานอาหารไมพอเพยีง หรอื
การไมไดรับประทานอาหารบางมื้อ และความหิว
  1.2  อาหารประเภทเนยแขง็ (cheese), 

chocolate, citrus fruit, wines, beers

  1.3  สารปรุงแตง เชน เกลือไนเตรต, 

ไนไตรที่ใสในเนื้อ (เชน sausage), ผงชูรส
 2.  อารมณ (emotional trigger) ไดแก 

เมื่อมีความเครียด ความโกรธ ความรูสึกสับสน
 3.  ส่ิงแวดลอม เชน แสงทีส่วางเกนิไป แสง
วูบวาบ การเดินทางไกล การเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภมูอิา- อากาศ กลิน่ทีรุ่นแรง (ไมวาเหมน็หรอืหอม) 

กล่ินบุหรี่ อากาศรอน
 4.  ฮอรโมนเพศ ไดแก estrogen, pro-

gesterone (ตัวอยางเชน การเกิด migraine ชวง
กอนหรือขณะมีประจําเดือน), ยาคมุกาํเนดิชนิดรับ
ประทานและในหญิงวัยทองที่ได รับฮอร โมน
ทดแทน สําหรับหญิงตั้งครรภ การเกิด migraine 

จะลดลงในชวงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของการตั้ง
ครรภ
 5. การนอนหลับ การอดนอนหรือมีสิ่ง
รบกวนในระหวางการนอนหลบั หรอืนอนนานเกนิ
ไปโดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากอยูในภาวะเครียด
เปนเวลานาน

การรักษา
 การรกัษา migraine ในระยะ acute attack 

ประกอบดวยยากลมุ specific และ non-specific 

ยาในกลุม non-specific drugs ไดแก ยาลดปวด 

เชน aspirin และ paracetamol ยา NSAIDs ยา
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ตานการอาเจียน เชน metoclopramide และ 
domperidone ยา narcotics เชน codeine, 

pethidine และ morphine การเลือกใชยา ขนาด
ของยา รูปแบบของการบริหารยา ข้ึนกับลักษณะ
การปวดศรีษะ ความถีข่องการมอีาการ และขอหาม
ใชของยาในผปูวยประเภทตางๆ ในผูปวยกลมุท่ีมี
อาการไมรุนแรง (mild attack) มักจะรักษาดวย
ยากลุม analgesic หรือ NSAIDs สวนในผูปวย
กลุมท่ีมีอาการปวดศีรษะรุนแรง (severe attack) 

ควรใหยาในกลุม specific antimigraine เชน 

sumatriptan หรือ ยากลุม ergot alkaloids เชน 

ergotamine และ dihydroergotamine เปนตน
 สําหรับการปองกันการปวดศีรษะแบบ 

migraine น้ันเพ่ือตองการลดความถ่ีและความ
รุนแรงของอาการ ซ่ึงนอกจากจะตองจํากัดหรือ
หลีกเล่ียงสิ่งกระตุนบางอยางเชน ความเครียด 

อาหารที่สารออกฤทธ์ิเปน vasoactive เชน 

tyramine, chocolate หรือ alcohol รวมถึงการ
ไดรับ caffeine ที่มากเกินไป การไดรับยาท่ีเปน 

prophylactic regimen ตดิตอกันทุกวนัเปนระยะ
เวลานานประมาณ 6 เดอืนกเ็ปนส่ิงจาํเปนในผูปวย
ที่มีลักษณะดังตอไปนี้
 1. มีอาการปวดศีรษะมากกวา 2 ครั้งตอ
เดือน
 2. มีระยะของการเกิด attack แตละครั้ง
นานมากกวา 24 ช่ัวโมง
 3. มีขอหามของการใชยาในกลมุทีใ่ชรกัษา 
acute attack หรือแพยาดังกลาว
 4. มีความลมเหลวหรือเกิดการดื้อยาจาก
การใชยาในกลุมที่ใชรักษา acute attack

 5. มีแนวโนมของการไดรับสารท่ีกระตุน
ใหเกิดอาการหรือไมสามารถหลีกเล่ียงปจจัย
กระตนุตางๆ ได เชน อาชพีทีต่องอดนอนเปนประจาํ
 6. ไมเกรนชนิดมีภาวะแทรกซอน เชน 

hemiplegic migraine, basilar migraine

 7.  ผูปวยตองการรักษาใหหาย

 การใชยาในกลมุตางๆ ทีเ่ปนแบบรกัษาและ/
หรือปองกัน จะกลาวในหัวขอท่ีเกี่ยวกับ กลุมของ
ยา ชนิด กลไกการออกฤทธ์ิ อาการไมพึงประสงค 

ขอหามใช หรือขอควรระวัง ดังตอนี้ 
 I Ergot alkakoids ยากลุมนี้ เชน ergot-

amine tartate, dihydroergotamine

 1. Ergotamine tartate (Cafergot®, 

Vasograin®) 

  ยาชนิดนี้จัดวาเปน gold standard 

สําหรับการบรรเทาอาการใน acute attack ควรใช
ยาตั้งแตเริ่มมีอาการหรือมี aura ไมควรใหอาการ
ปวดเปนมากกอนแลวคอยใชยา เพราะจะทําใหไม
คอยไดผล ขนาดจะแตกตางในแตละบุคคล ยามี
ทัง้ในรปูรบัประทาน เหนบ็ อมใตลิน้ ในประเทศไทย
มีเฉพาะรูปรับประทาน ยาจะมีรสขมซ่ึงเปนขอ
จํากัดของการใชยา
  กลไก จากการกระตุนที่ adrenergic 

และ 5-HT (serotonin) receptor ท่ีบริเวณ pre-

synaptic ทาํใหมฤีทธิเ์ปน potent vasoconstric-

tor ตอ external carotid system (แตไมมผีลตอ
หลอดเลือดใน intracranial circulation) ลด 

sterile inflammation ของเสนประสาทใน dura 

mater เนื่องจากลดการหล่ังสาร neuropeptide 
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transmitter ซ่ึงกอใหเกิดการอักเสบในเสนประสาท
เชน substance P, neurokinin จึงทาํใหลดอาการ
ปวดได
  ขอบงใช ใชในการรักษาแบบเฉียบพลัน
ของ migraine attacks ขนาดคร้ังละ ½ -1 เม็ด 

ถาอาการไมดีขึ้นสามารถรับประทานซ้ําไดอีก 

1 ครั้งภายในหน่ึงชั่วโมง
  ขอควรระวัง ผูปวยท่ีมีความผิดปกติ
ของการมองเห็น หรือมีความผิดปกติของระบบ
ประสาทกอนหรือระหวางที่มีอาการปวดศีรษะ 
migraine และผูปวยท่ีมีประวัติ ischemic 

disease เชน หัวใจขาดเลือดหรือสมองขาดเลือด 

โรคตับหรือมีโรคเร้ือรัง เนื่องจากยาทําใหหลอด
เลือดหัวใจและสมองเกิดการหดตัวอยางแรง
  อาการไมพึงประสงค คลืน่ไส, อาเจยีน 

(รอยละ 40 - 50) ทีพ่บรองลงมาเชน ปวดทอง ทอง
เสีย ความรูสึก เหมือนมีอะไรไต (tingling) ตาม
ปลายมือปลายเทา จากฤทธ์ิ vasoconstriction 

ที่หลอดเลือดสวนปลาย และเจ็บหนาอก ดังนั้น
ควรลดขนาดยาลง มีบางรายงานพบวาทําใหเกิด
กระสับกระสาย (nervousness) และอยูไมสุข 

(restlessness) อาจเกิด rebound headache 

หลังรับประทานยาแลว 12-48 ชั่วโมง การใชยา
ติดตอกันจะทําใหเกิดการติดยา (dependency) 

และเม่ือหยุดยาจะทําใหมี อาการปวดศีรษะจาก
การหยุดยา (withdrawal) และ rebound head-

ache ได ดังนัน้ไมควรใชมากกวาสปัดาหละ 2 คร้ัง 
หรือติดตอกันนานเกนิ 3-4 วนัการใชยา naproxen 

สามารถลด withdrawal effect ในกรณตีองหยดุ
ยา ergotamine tartrate 

 2. Dihydroergotamine ยาในกลุมนี้
ไดแก dihydroergotamine mesylate (Dihy-

dergot®) 

  (DHE – 45) นิยมใชใน acute attack 

ยาในรูปแบบฉีดใหผลดีเทาๆ กับ nasal spray 

รูปแบบยาเตรียมมีหลายชนิดเชน ยาฉีดเขาใต
ผิวหนัง หลอดเลือดดําพนทางจมูก
  กลไก ในสัตวทดลองพบวายาสามารถ
ผาน blood-brain barrier แลวเขาไปสู brain 

stem nuclei ทําใหลดการแพรกระจายความเจ็บ
ปวด
  ขอดี ไมพบ rebound headache

  ขอบงใช ใน acute attack นิยมให 

DHE ขนาด 1 มก. ทางหลอดเลือดดําแลวตามดวย
ยาตานการอาเจียน เชน metoclopramide ใน
ขนาด10 มก. ทางหลอดเลือดดํา ถาอาการไมดีขึ้น
สามารถให DHE ซ้ําไดอีก 1 ครั้ง ภายใน 1 ช่ัวโมง 
แตไมควรเกิน 4 คร้ังภายใน 24 ช่ัวโมง
  อาการไมพงึประสงค คลายกบั ergot-

amine tartate

 II Triptans8 ยาในกลุมนีจ้ดัเปน specific 

drug ตอการรักษาปวดศีรษะไมเกรน มียาหลาย
ชนิดในกลุมน้ีไดแก  first generation คือ 

sumatriptan (ซึง่เร่ิมใชคร้ังแรกในป พ.ศ. 2534), 

และกลุม second generation triptans ไดแก 

golmitriptan, naratriptan (เริ่มใชป พ.ศ.2540) 

และ rigatriptan (เริ่มใชในป พ.ศ. 2541)

  กลไก ยาทกุชนดิเปนอนพัุนธของ 5-HT 

(serotonin) ท่ีมคีวามเฉพาะเจาะจงสงูและ potent 
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ตอตัวรับ 5-HT ชนิด 1B, 1D, 1F และบางสวนของ 
1A ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เปน antimigraine 

effect ไดแก
 1. Vasoconstriction ตอ meningeal, 

dura, cerebral และหลอดเลือดใน pia โดย
กระตุนตัวรับ 5-HT 1B ที่หลอดเลือดของบริเวณ
ดังกลาว นอกจากนี้ยังมีผลตอหลอดเลือดนอก
กระโหลกศรีษะดวย เชนที ่coronary artery ทาํให
เปนขอจํากัดของการใชยา 
 2. ยับยั้งกระบวนการอักเสบของระบบ
ประสาทโดย
  2.1  กระตุ นตัวรับชนิด 5-HT 1D 

บริเวณ presynaptic ของ trigeminal C-fibers 

ทําใหยับย้ังการหลั่ง substance P และ neurok-

inin A

  2.2 กระตุ นตัวรับชนิด 5-HT 1D 

บรเิวณ presynaptic trigeminal A-fibers ทําให
การยับยั้งการหล่ัง calcitonin gene-related 

peptide (CGRP) จึงทําใหหลอดเลือดบริเวณ 

dura หดตัว
  2.3  ยับย้ังการปวดท่ีเกิดจากการกระ
ตนุ cell ใน trigeminal nuclei และกระตนุตวัรบั
ชนดิ 5-HT 1B/1D ในกานสมองทาํใหลดการปวด
ไดอีกทางหน่ึง

 จากที่กลาวมาแลววากลุม triptans มียา
หลายชนิด ซึง่ในท่ีน้ีจะกลาวเฉพาะ sumatriptan 

เทาน้ัน Sumatriptan (Imigran®)

 Sumatroptan succinate จดัเปน seroto-

nin receptor agonist สามารถลดอาการคลื่นไส

อาเจียน กลัวแสงและเสียงได การใหยาในรูปฉีด
ใตผิวหนังยาจะมี bioavailability (F) สูงถึงรอย
ละ 96 และใหผลในการรักษาหลังจากฉีดยาแลว 

10 นาที แตถาใหในรูปรับประทานจะมีคา F เพียง
แครอยละ 14 เทานั้น ยาจับกับโปรตีนในพลาสมา
รอยละ 14 ถึง 21 และถูกทําลายที่ตับขับออกทาง
ไตในรูปที่เปล่ียนแปลงเปนสวนใหญ
 กลไก 1. มี  specific ตอ  5-HT 1D 

receptor โดยไปมีผลกระตุนทาํใหเกดิ vasocon-

striction

  2. มผีลยบัยัง้ plasma extravasa-

tion ของ neuropeptide neurotransmitter จาก
หลอดเลือดใน dura mater

 ขอบงใช ใชในการรกัษาแบบเฉยีบพลนัของ 
migraine attack ขนาดท่ีใชวันละ 25-50 มก.

 อาการไมพึงประสงค โดยสวนใหญผูปวย
จะสามารถทานยาตอไดดี มีเพียง transient 

symptoms เชน flushing, irritation บริเวณ
ฉีดยาเทาน้ัน อาการมักเกิดหลังไดรับยา 15 นาที 

(เมื่อฉีดเขาใตผิวหนัง) หรือ 45 นาที (เม่ือรับ
ประทาน) การบริหารยาผานทางจมูกจะทําใหมีรส
ขม เน่ืองจากยาถูกทําลายโดย monoamine 

oxidase A (MAO-A) ดังน้ันจึงหามใชยาน้ีรวม
กับ MAO-A inhibitor เชน phenelzine และ 
moclobemide ไมควรใหยาทางหลอดเลือดดํา
เพราะอาจทําใหเกดิ coronary spasm และไมควร
ใหในผปูวย ischemic heart disease หรอืความ
ดนัโลหติสงูท่ีไมสามารถควบคมุความดนัโลหติได
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 III Analgesics and narcotics

 ยาที่ใชลดอาการปวดกลุมนี้ไดแก  par-

acetamol, aspirin, carisoprodol (Alaxan®), 

chlorzoxazone (Parafon forte®) และ codeine

 1.  Paracetamol และ codeine par-

acetamol เปนยาท่ีบรรเทาอาการปวดไดดี นิยม
ใชอยางกวางขวางเนื่องจากในขนาดที่ใหผลการ
รักษาไมคอยพบวามีอาการไมพึงประสงค co-

deine เปนยากลุม narcotis ออกฤทธิ์ระงับปวด
แรงกวา paracetamol

  กลไก Paracetamol ยับยั้งเอ็นไซม 

cycloxygenase อยางออน สําหรับยากลุม nar-

cotics จะออกฤทธ์ิโดยกระตุน opioid receptor 

ในสมองและเน้ือเยื่อ ทําใหมีสัญญาณยอนกลับ
เพื่อลดการทํางานของระบบสงสัญญาณปวด
  ขอดี มีการนํายาหลายขนานมาใชรวม
กัน เชนการให codeine รวมกับ aspirin หรือ 

acetaminophen หรอืใช barbiturate รวมกบัยา
แกปวดเปนคร้ังคราวก็เพียงพอสําหรับรักษา 
acute attack

  ขอบงใช ใชในการรักษาแบบเฉียบพลนั
ของ migraine attacks

  ขอควรระวัง การใชยากลุม narcotic 

ไมควรใชตดิตอกันนานเพราะอาจทําใหเกิดการตดิ
ยา (dependency)

  อาการไมพึงประสงค Paracetamol ใน
ขนาดท่ีใชรกัษาจะไมมอีาการพิษทีร่นุแรง อาจมีผืน่ขึน้
หรอืมีอาการแพบาง codeine ในขนาดรบัประทาน
เพ่ือระงับปวด อาจทําใหทองผูก เวียนศีรษะและ
งวงซึมเพียงเล็กนอย

 2. Aspirin เปนอนุพันธของ salicylates 

ที่นิยมใชมากตัวหนึ่งลดอาการปวดไดดีกวา par-

acetamol โดยมีประสิทธิภาพใกล เคียงกับ 

NSAIDs มรีาคาถูกและปลอดภัยในขนาดท่ีใชลด
ปวด
  กลไก ยับย้ังเอ็นไซม cyclo-oxyge-

nase ท่ีใชในการสังเคราะห prostaglandins และ
ยังมีผลยับย้ังการเกาะกันของเกร็ดเลือด
  ขอบงใช ใชในการรักษาแบบเฉียบพลัน
ของ migraine attack ขนาดทีใ่ชรักษาอยูระหวาง 
650-1300 มก.

  ขอควรระวัง หามใชในผูปวยท่ีมอีาการ
ของโรคแผลในทางเดินอาหาร หรือมี bleeding 

tendency นอกจากนี้ ยังควรหลีกเลี่ยงหรือ
ระมัดระวังในผูปวยโรคหอบหืด โรคตับและไต 

และไมควรใชรวมกับยากลุม steroids หรือ alco-

hol เน่ืองจากจะทําใหเกิดแผลในทางเดินอาหาร
งายข้ึน
  อาการไมพึงประสงค ท่ีพบบอยที่สุดมี
ตั้งแตปวดแสบลิ้นป คล่ืนไสอาเจียน ปวดทอง ถา
ใชยาขนาดสูงหรือเปนเวลานานอาจอาการพิษปาน
กลางเรียกวา ”Salicylism„ ซึง่พบไดทัง้ในเด็กและ
ในผูใหญ ประกอบดวยอาการ ปวดศีรษะ เวียน
ศีรษะ หูอ้ือ สับสน งวงซึม เหง่ือออก กระหาน้ํา 
หายใจเร็ว คล่ืนไส อาเจียน อาจมีอาการทองเดิน 

ถามีอาการรนุแรงจะมเีลอืดออก เกิดความผดิปกติ
ของกรด – เบส ภายในรางกาย ชัก โคมาและการ
หายใจลมเหลว
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 IV Nonsteroidal anti-inflammatory 

drugs (NSAIDs)

 ยากลุมท่ีมีประโยชนมากใน migraine โดย
เฉพาะการใชยากลุมที่ออกฤทธิ์เร็ว มีฤทธิ์ระงับ
ปวดมากกวา salicylates หรือ paracetamol ยา
ในกลุมน้ี เชน naproxen (Naprosyne®, Synflex®),

ibuprofen (Brufen®), kryoprofen(Oruvail®) 

และ meclofenamate sodium (Posntan®)

 กลไก เปล่ียนแปลงการทาํงานของ serotonin

ซึ่งเปน inhibitory neurotransmitter ลดการ
เกาะกลุมของเกร็ดเลือด ยับยั้งการสราง prosta-

glandin และมีคุณสมบัติลดปวด ลดการอักเสบ
ที่เกิดขึ้นใน late phase ของ migraine attacks 

โดยมีผลยับยัง้ chemotaxis การหล่ัง lysosomal 

enzyme และกระบวนการ phagocytosis 

นอกจากนี้ยังยับย้ังการสราง complement และ 
kinin ดวย
 ขอด ีใหรวมกับยาอืน่เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ
ในการรักษา เชนใหรวมกับ metoclopromide, 

ergotamine tartrate ในกรณีฉุกเฉิน หรือให 

ketorolac ฉีดหรือรับประทานรวมกับ dihydro-

ergotamine และ meperidine เปนตน
 ขอบงใช ใชใน migraine attacks ท้ังใน
กรณี acute และ prophylaxis โดยเฉพาะใน
ผูปวยท่ีมีโรคขออักเสบรวมดวย และไดผลดีใน
กรณีท่ีผูปวยมีอาการปวดศีรษะเฉพาะชวงมีรอบ
ประจําเดอืน โดยใหเปน prophylaxis รับประทาน
กอนทีจ่ะเริม่มอีาการ 1-2 วนั เปนระยะเวลา 3-4 วนั
ก็จะสามารถปองกันอาการปวดศีรษะในชวง
ดังกลาวได

 ตอไปจะขอกลาวตัวอยางของยาในกลุม 

NSAIDs ท่ีนิยมใชดังนี้
 1. Naproxen (Naprosyne®, Synflex®) 

เปนอนุพันธของ propionic acid ดูดซึมอยาง
สมบรูณหลงัรบัประทานยาวนัละ 2 คร้ังจะทาํใหถงึ 
steady state ภายใน 2-3 วนั ความเขมขนในพลา
สมาขึ้นสูงสุดภายใน 2 ชั่วโมง
  กลไก เปน prostaglandin inhibitor

  ขอควรระวงั ระวังในผูปวยท่ีอายุมากกวา
60 ป ผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน เบาหวาน
ไตวายในผูปวยที่มีภาวะ renal hypoperfusion 

เชน cirrhosis, nephritic syndrome และภาวะ
หัวใจวาย เพราะยาอาจทําใหเกิด acute renal 

failure ในผูปวยดังกลาว
  ขอบงใช ใน acute attacks ขนาดท่ีใช
รับประทานอยูระหวาง 250-500 มก. ทุก 6 ช่ัวโมง 
สาํหรับกรณีท่ีใชยาเพ่ือปองกันใหรับประทานยาใน
ขนาด 500 มก. วันละ 2 ครั้ง
  อาการไมพึงประสงค คลื่นไส อาเจียน 

เวียนศีรษะ มีเสียงดังในหู บวมและผื่น
 2. Ibuprofen (Brufen®) เปนอนพัุนธของ 
propionic acid ดูดซึมอยางเร็วแตไมสมบูรณ
(รอยละ 85) ความเขมขนในพลาสมาขึ้นสูงสุด
ภายใน 2 ช่ัวโมง อาหารในกระเพาะอาหารทาํใหการ
ดดูซมึยาลดลง แตยาลดกรดไมมผีลตอการดูดซมึ 

คาคร่ึงชีวิตในพลาสมาประมาณ 3 ชั่วโมง รอยละ 
99 จบักบั albumin ในพลาสมาและถกูเปลีย่นแปลง
ท่ีตับ ขับออกทางปสสาวะ
  กลไก เปน prostaglandin inhibitor

  ขอบงใช ใน acute attacks ขนาดท่ีใช
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รับประทานอยูระหวาง 400-800 มก. ทุก 6 ช่ัวโมง
  อาการไมพึงประสงค คลืน่ไส ปวดทอง 
อดืแนนทองซ่ึงเกิดข้ึนในผปูวยประมาณรอยละ 15 

และไมพบรายงานการเกิดไตวาย อาการไมพึง
ประสงคดังกลาวรุนแรงนอยกวาใน aspirin แต
อยางไรก็ตามตองระวังในผูปวยมีประวัติแผลใน
ทางเดินอาหาร
 3. Ketoprofen (oruvail®) เปนอนุพันธ
ของ propionic acid ดูดซึมอยางรวดเร็วและ
สมบูรณจากทางเดินอาหาร คาคร่ึงชวีดิในพลาสมา
ประมาณ 2 ช่ัวโมง ความเขมขนในพลาสมาขึ้น
สูงสุดภายใน 30 นาที รอยละ 99 กับกับ albumin 

ในพลาสมาและถูกเปลี่ยนแปลงท่ีตับ ขับออกทาง
ปสสาวะ
  กลไก มีผลยับยั้งตอการสังเคราะห 

prostaglandin และ leukotriene (antibrady-

kinin activity) และยังทําใหผนังของ lysosome 

คงตัว (lysosomal membrane stabilizing 

action)

  ขอควรระวัง ควรลดขนาดยาประมาณ 

½ หรอื 1/3 ในผปูวยทีมี่การทาํงานของไตบกพรอง
หรือผูปวยสูงอายุเพราะอาจทําใหเกิดการคั่งของ
ของเหลวในรางกาย ทําใหระดับของ creatinine 

ในพลาสมาสูงขึ้น
  อาการไมพึงประสงค ทําใหเกิดอาหาร
ไมยอย แตความรุนแรงนอยกวาและไมเกิดบอย
เหมือนท่ีพบใน aspirin อาการไมพึงประสงคจะ
ลดลงเมื่อใหพรอมกับอาหาร นม หรือยาลดกรด

 V Antiemetic agents

 ยากลุมนี้ไดแก Chlorpromazine (Chlo-

promid®), prochlorperazine (Proclozine®), 

promethazine (Phenergan®), metoclopramide

(Plasil®) และ domperidone (Motilium®)

  กลไก Chlorpromazine, prochlorp-

erazine, promethazine, metoclopramide 

ออกฤทธิเ์ปน domperidone ออกฤทธิเ์ปน dopa-

mine receptor antagonist ท่ีทางเดินอาการ 
มีผลเพิ่ม gastric motility จึงสามารถลดอาการ
คลืน่ไสและอาเจยีนทีเ่กดิขึน้ในขณะเกดิ migraine

ได
  ขอด ีเพิม่ประสทิธภิาพของยาอืน่เม่ือให
รวมกัน เชน เมื่อให metoclopramide รวมกับยา
ลดปวดหรือยากลุม ergotamine จะทําใหเพ่ิม
ระดับของยาลดปวดนอกจากนี้ยังสามารถใหยา
ชนิดน้ีทางหลอดเลือดดําในกรณีท่ีต องการ
ความเรงดวนเพือ่ลดอาการอาเจยีนและปวดศรีษะ
  ขอบงใช ใชในการรักษาแบบเฉียบพลัน
ของ migraine attacks ท่ีมีอาเจียนรวมดวย เชน
การฉีด metoclopramide ขนาด 10 มก. ทาง
หลอดเลือดดํา
  อาการไมพึงประสงค ในกลุมท่ีออก
ฤทธ์ิตอสมองสวนกลางอาจทําใหงวงนอน วงิเวียน
ศีรษะ รูสึกหมุนผูปวยอายุนอยบางรายพบอาการ
ความผิดปกติของระบบ extrapyramidal ไดแก 

dystonia, akathiasia,facial spasm เปนตน 

domperidone อาจทาํใหเกดิอาการปวดเกรง็ทอง
แตพบนอย การไดรับยาในขนาดสูงอาจจะกระตุน
การสราง prolactin
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 VI β-Blocker 

 ยาในกลุมนี้เชน propranolol, timolol, 

nadolol, metoprolol และ atenolol สวน acebu-

tol และ pindolol ไมควรใชเน่ืองจากมี intrinsic 

sympathomimetic activity ขอบงใชยากลุมนี้
มีหลายประการ เชน angina, hypertension, 

cardiac arrhythmias, acute myocardial in-

farction นอกจากน้ียังมีบทบาทท่ีใชรักษา thyro-

toxicosis, anxiety states, glaucoma และ 
migraine

 กลไกรวม ยาทกุชนิดในกลุมนีย้บัยัง้การจับ
ของ catecholamine กับ adrenergic receptor 

กลไกตอ migraine ยังไมทราบแนชัด แตอาจ
เนื่องจากยามีฤทธิ์ปองกันการเกิด peripheral 

vasodilation เพราะการกระตุนที่ β
2
 receptor 

บนหลอดเลือดของกลามเนื้อเรียบกอใหเกิด 

vasodilatation ซ่ึงเปนพยาธวิทิยาของอาการปวด
ที่เกิดข้ึนใน migraine นอกจากนี้ β-blockers 

ยับยั้งกระบวนการ lipolysis ทําใหลดการสราง
กรด arachidonic ซึ่งเปน precursor ของ 
prostaglandin และยังมีผลยับยั้งการเกาะกลุม
ของเกร็ดเลือด
 ขอบงใช ใชปองกันการเกิด migraine at-

tacks

 

 ตอไปน้ีจะกลาวถึงรายละเอียดของยาแตละ
ชนิดในหวัขอเกีย่วกบัขอบงช้ี อาการไมพึงประสงค
ขอควรระวังและขอหามใช
 1. Propranolol (Inderal®) เปน non-

selective β-blockers ละลายในไขมันไดดีทําให

แพรผานเขาสสูมองไดมาก ม ีfirst-pass metabo-

lism ที่ตับ คาครึ่งชีวิตสั้นมาก
  ขอบงใช Propranolol เปนยาทีเ่ลอืกใช
ตัวแรกในการปองกัน migraine โดยเฉพาะใน
ผูปวยท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูงหรือมี anxiety 

และ panic รวมดวย และไดรับการยอมรับจาก 

FDA ในการเปน long – term prophylactic 

treatment ของ migraine โดยเฉพาะ β-blockers 

ท่ีเปนชนิด l-isomer ซ่ึงมีคุณสมบัติเปน mem-

brane-stabilizing activity มีรายงานวาผูปวยที่
ใชยา propranolol ติดตอกันอยางนอย 6 เดือน 

เม่ือหยดุยาจะไมพบวาม ีrecurrent attack ขนาด
ท่ีใชปองกันอยูระหวาง 140-240 มิลลิกรัมตอวัน
  ขอหามใช  ผูปวยโรคหัวใจลมเหลว
เน่ืองจากยามี negative inotropic effect, 

severe braycardia และ heart block ผูปวยโรค
หอบหืดหรือหลอดลมตีบตัน ผูปวยเบาหวานชนิด
พ่ึง insulin เนื่องจากยาไปมีผลบดบังอาการทาง 
autonomic ท่ีอาจเกิดข้ึนหากผปูวยเบาหวานเกดิ
ภาวะ hypoglycemia นอกจากน้ียงัหามใชในผปูวย
ที่มี severe peripheral vascular disease เชน 

Raynaud’s disease และควรหลีกเล่ียงในผูปวย
ท่ีมีภาวะซึมเศราดวย
  อาการไมพึงประสงค แบงออกเปน 3 

ระบบ ด้ังนี้
  1.  ระบบประสาทสวนกลาง เนื่องจาก
สามารถผานเขาสูสมองไดมาก อาจทําใหเกิด 

insomnia, depression และ vasoconstriction

  2.  กลามเน้ือเรียบ ทําใหเกิดการหด
เกร็งของกลามเน้ือเรียบ เชน Bronchospasm 
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และ vasoconstriction

  3. หัวใจ ยาในขนาดที่ใหผลในการ
รักษาทําใหเกิด bradycardia, heart block, และ 
hypotension ได 

  นอกจากนี้ยายังสามารถผานรกและ
นํ้านมจึงควรหลีกเลี่ยงในผูหญิงต้ังครรภและให
นมบุตร
 2. Other β-blockers การเลือกใช 

β-blockers ในกรณี prophylaxis น้ันขึ้นอยูกับ
ปญหาทางอายุรกรรมของผูปวย อาการไมพึง
ประสงค  ขอหามใชและคุณสมบัติทางเภสัช
จลนศาสตรของยาเชน
  ก.  Timolol (Blocadren®) เปนยาท่ี
ไดรบัการยอมรบัจาก FDA ในการเปน long-term 

prophylactic treatment ของ migraine 

มีคุณสมบัติเปน non-cardioselective มีขอควร
ระวังและหามใชเชนเดียวกับ propranolol แตมี
ความสามารถในการละลายในไขมันตํ่ากวา pro-

pranolol แตมีความสามารถในการละลายในไขมนั
ตํ่ากวา propranolol จึงมีอาการไมพึงประสงคตอ
ระบบประสาทสวนกลางนอยกวา ขนาดท่ีใช
ปองกันอยูระหวาง 10-40 มก.ตอวัน รับประทาน
วันละ 2 คร้ัง
  ข.  Metoprolol (Betaloc®) และ 
atenolol (Tenormin®) มีคุณสมบัตเิปน cardis-

oselective จงึมคีวามปลอดภยัในผปูวยเบาหวาน
และหอบหืด แตเนือ่งจากยา atenolol ขับออกทาง
ไตเปนสวนใหญจงึควรจะระวังและลดขนาดลงใน
ผูปวยที่มีการทํางานของไตบกพรอง ขนาดปกติที่
ใชปองกันของ metoprolol อยูระหวาง 100-200 

มลิลิกรัมตอวัน และ atenolol อยูระหวาง 50-150 

มิลลิกรัมตอวัน

 VII Calcium channel blockers

 ยากลุมนี้เชน verapamil, flunarizine, 

nifedipine, diltiazem, nimodipine, nicardi-

pine, เปนตน มรีายงานวา verapamil, diltiazem, 

nifedipine และ nimodipine ชวยลดความถีแ่ละ
ความรุนแรงของ migraine

 กลไกรวม มีคุณสมบัติเปน vasospasm 

inhibiting โดยยับย้ังการเขา cell ของ calcium 

โดยผานทาง voltage-channels ทําใหยับยั้งการ
ปลดปลอยของ serotonin ซึ่งเก่ียวของกับการ
เกาะกลุมกับของเกร็ดเลือดและยังชวยปองกัน
ภาวะ ischemia และ hypoxia ในสมองสงผลให
ลดโอกาสเกิด migraine attacks

 ตอไปน้ีจะกลาวถึงรายละเอียดของยาแตละ
ชนิดในหวัขอเกีย่วกับ ขอบงชี ้อาการไมพึงประสงค 

ขอควรระวังและขอหามใช
 1. Verapamil (Isoptin®, Veratin®) เปน
prototype ของ calcium antagonist โดยทั่วไป
ผปูวยจะทนตอยาไดดไีมมปีญหาของอาการทองผกู
ระดับยาสูงสุดในเลือดที่ 3 ชั่วโมงหลังรับประทาน
ระดับยาจะสูงข้ึนหากผูปวยมีภาวะไตบกพรอง
  ขอบงใช ใชเปน migraine prophy-

lactic therapy โดยเฉพาะในนักกรีฑาและใน
ผูปวย migraine infarction ขนาดท่ีใหผลการ
รักษาอยูระหวาง 240-320 มก. ตอวัน นอกจากนี้
ยังใชในกรณีที่ผูปวยมีเฉพาะ aura

  ขอหามใช ไมควรใชในผปูวยทีม่ ีheart 
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blocks

  อาการไมพึงประสงค พบบอยท่ีสุดคือ 

constipation, GI disturbance, numbness, 

gynecomastia และทีต่องระวงัคือ hypotension 

นอกจากนีย้งัมีผลทาํให lithium มีระดบัลดลงรวม
ถงึเพิม่ความไวในการตอบสนองตอ lithium ดวย
 2. Flunarizine (Sibelum®, Fluna-

zine®) เปน piperazine derivation ท่ีมีฤทธิเ์ปน 

calcium channel blockers อยางออน เริ่มใชใน
ยุโรป แตเน่ืองจากมีอาการไมพึงประสงคหลาย
ประการจึงยังไมเปนท่ีแพรหลาย
  ขอบงใช รบัประทานยาในขนาด 5-10 มก.

วนัละครัง้เพ่ือ prophylaxis หรือฉดีเขาทางหลอด
เลือดดํา หรืออมใตล้ินในขนาด 10-20 มก. เพื่อ
รักษาในกรณี acute attack

  อาการไมพึงประสงค เนือ่งจากมผีลลด
การปลดปลอยของ dopamine ในสมองจึงชักนํา
ใหเกดิ depression ได ทําใหเกดิ extrapyrimidal 

sign จากการที่ยาไปยับยั้ง D
2
 receptor นอกจาก

น้ียังมีผลเพ่ิมระดับ prolactin ในเลือดได
 3. Nifedipine (Adalat®) เปน dihydro-

pyridine derivative พบวาไดผลดีทีสุ่ดในผปูวย
ที่มี aura มีรายงานวาหลังจากใหยาเปนระยะเวลา 
1 เดือน ในขนาด 10 มก. วนัละ 3 ครัง้ทาํใหความถ่ี
และความรุนแรงของโรคปวดศีรษะ migraine ลด
ลงอยางชัดเจน
  ขอบงใช ใชปองกันการเกิด migraine 

attacks

  อาการไมพึงประสงค Postural hypo-

tension, flushing, edema, GI upset และปวด
ศีรษะ

 VIII Antidepressants

 เปนที่ทราบกันดีแลววาอาการของภาวะซึม
เศราประการหนึ่ง คือ อาการปวดศีรษะ และผูที่
ปวยเปน migraine ก็อาจจะเกิดการซึมเศราตาม
มา ดงัน้ันการใชยากลุมนีจึ้งสามารถปองกันอาการ
ปวด ใน migraine ได ยาดังกลาวคือ tricyclic 

antidepressants ท่ีสําคัญ เชน amitriptylline 

และ nortriptylline (Nortrilen®) 

 กลไก
 1. ยับย้ังการ reuptake ของ amine 

(norepinephrine หรือ serotonin) ทําใหความ
เขมขนของ neurotransmitter ท่ี receptor site 

สูงขึ้น
 2. จับกับ serotonin

2 
receptor ทําให

ยับย้ังการ uptake ของ serotonin ในเซลลสมอง
และเกร็ดเลือด
 3. มีฤทธิ์เปน membrane-stabilizing 

agents, ยับยั้ง Na+,K+,ATPase activity และ 
prostaglandin synthesis

 ขอควรระวัง ควรระมัดระวังในผูปวยท่ีได
รบั cisapride และผปูวยโรคลมชกัเนือ่งจากยาไป
มีผลลด seizure threshold

 ขอบงใช ใชเปน prophylaxis ในผูปวยที่มี
อาการปวดศรีษะ migraine รวมกับภาวะซึมเศรา 
ปวดศีรษะเร้ือรังชนิด tension และ C-spine

related headache ขนาดที่ใหผลในการรักษาอยู
ระหวาง 30-150 มก. ตอวัน
 อาการไมพึงประสงค 

 1. จากการทีม่ฤีทธ์ิยบัย้ัง H
1
 receptor จึง

ทําใหเกิด drowsiness, sedation และweight 

gain
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 2. จากการที่มีฤทธิ์ยับย้ัง muscarinic 

cholinergic receptor เชน amitriptylline 

protriptylline, trimipramine จึงทําใหเกิด 

blurred vision, dry mouth, constipation, 

urinary retention, impaired cognition และ 
sinus tachycardia แต trazadone จะทําใหเกิด
อาการดังกลาวนอยที่สุด
 3. จากการท่ีมีฤทธ์ิยับยั้ง alpha

1
-adren-

ergie receptor เชน doxepin, trimipramine, 

amitriptylline, trazadone จงึทาํใหเกิด postural

hypotension, dizziness, reflex tachycardia 

แต protriptylline ทําใหเกิดอาการดังกลาวนอย
ที่สุด
 4. จากการทีมี่ยบัยัง้ dopamine

2
 receptor

อยางออนๆ มีผลทําใหเกิด extrapyramidal 

movement disorder และทาํใหระดบัของ prolactin

ในเลือดเพ่ิมข้ึนซึ่งมักพบใน amoxapine, trimi-

pramine

 IX Antiepileptic 

 ยา กลุมน้ี เชน valproate และ topiramate9,11

สามารถปองกันการเกิด migraine attack ใน
ผูปวยได
 1. Valproate เปนยาระงบัชกัท่ีใชกนัมาก
ตัวหนึ่งยานี้จะตองใชเวลา 2-3 สัปดาหจึงจะเห็น
ผล
  กลไก ยบัย้ัง Na-channel ทําใหยบัยัง้
การเกิด depolarizationจึงตานกระแสประสาท 

cortical spreading depression (CSD) ที่มาก
ผิดปกติ 

  ขอบงใช ใชเปน prophylaxis ในผูปวย
ที่มีอาการปวดศีรษะ migraine ขนาดที่ใหผลใน
การรักษาอยูระหวาง 500-1500 mg/d ตอวัน
  อาการไมพึงประสงค ไดแก งวง, มือ
ส่ัน (tremor) นํ้าหนักตัวเพ่ิม ยามีผลยับย้ังการ
เกาะกลุมของเกล็ดเลือด (platelet aggregation) 

ทําใหพบรอยฟกช้ํา (bruising) hematoma และ
มีเลอืดออกงาย นอกจากน้ียามผีลตอตับ มรีายงาน
วาการใช valproate สามารถทําใหเกิดอันตรายตอ
ตบัขัน้รุนแรงได จึงควรทาํการตรวจสอบการทาํงาน
ของตบัเปนระยะโดยเฉพาะในชวง 6 เดอืนแรกของ
การใชยา และควรหยุดยาทันทีเม่ือพบอาการแสดง
ทีบ่งบอกภาวะความผดิปกตขิองตบั ผลอืน่ๆ ทีอ่าจ
พบไดเชน การใชยา valproate อาจพบวาทําใหมี
ผมบางลง เพิ่มความอยากอาหารกลั้นปสสาวะไม
ได (abnormal thyroid functions) และภาวะขาด
ระดู (amenorrhea) การใช valproate รวมกับยา
กนัชักตัวอ่ืน ควรระวังวา valproate เปน enzyme 

inhibitor จึงอาจทําใหยาอื่นมี half-life ยาวข้ึน 

 2.  Topiramate9,11 เปนยากนัชักกลมุใหม
ท่ีนิยมใช มีประสิทธิภาพดี ปลอดภัย สามารถลด
ความถ่ีของการปวดศีรษะ และความถ่ีของการกิน
ยาแกปวดลงได แตมีราคาแพง
  กลไก ยบัยัง้ Na-channel ลด excita-

tory glutamatergic neurotransmitter เสริม
ฤทธิ์ในการยับย้ังของ GABA ทําใหลด neuronal 

hyperexcitability จึงเปนการยับยั้งกระแส
ประสาท cortical spreading depression (CSD) 

ที่มากผิดปกติได 

  ขอบงใช ใชเปน prophylaxis ในผูปวย
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ที่มีอาการปวดศีรษะ migraine ขนาดท่ีใหผลใน
การรักษาอยูระหวาง 100-200 mg ตอวัน9

  ขอควรระวัง ระมัดระวังการใชยาใน
ผูปวยท่ีมีประวัติน่ิวในไต เนื่องจากยาเปน car-

bonic anhydrase inhibitor ดังน้ันควรแนะนํา
ใหผูปวยดื่มน้ํามากๆ
  อาการไมพึงประสงค  ไดแก เดินเซ 

มึนงง งวงซึม น้ําหนักตัวลด (dose –related) 

มีรายงานวาอาจลดลงไดถึง 10 กิโลกรัม 

 X Botulinum neurotoxin10,11,12

 Botulinum neurotoxin เปน potent 

toxin ท่ีผลิตไดจากเช้ือ Clostidium botulinium 

มงีานวจัิยท่ีสนบัสนนุวา Botulinum neurotoxin 

ใชเพือ่เปนยาปองกนัในผปูวยท่ีมีอาการปวดศรีษะ 
migraineแบบเร้ือรังไดผลดี มีความปลอดภัย 

ผปูวยทนตอยาไดดี สามารถลดจํานานวันของการ
เกิดอาการ ลดความถ่ีของการกินยาแกปวดและ
ชวยทําใหคุณภาพของชีวิตดีขึ้น
 กลไก เช่ือวายาไปยบัยัง้การหลัง่ vasoactive

neuropeptide ซึ่งเปน pain neurotransmitter 

เชน CGRP, substance P และ glutamate จาก 

trigeminovascular complex ที่ทําใหเกิด neu-

rogenic inflammation แลวเกิดอาการปวดศีรษะ
ตามมา
 ขอบงใช ใชเปน prophylaxis ในผูปวยที่มี
อาการปวดศีรษะ migraine แบบเรื้อรัง
 อาการไมพึงประสงค กลามเนื้อออนแรง 
 กรณผูีปวยมีอาการปวดศรีษะไมเกรนรนุแรง
และตอเนื่องเปนระยะเวลานานกวา 72 ชั่วโมงน้ัน 

เรยีกวาภาวะ status epilepticus หรอื ภาวะปวด
ศีรษะไมเกรนตอเน่ือง การรักษาที่ไดผล คือ การ
ใหยาสเตียรอยดขนาดสูง เชน prednisolone 

ขนาด 60 มก.ตอวัน หรือ dexamethasone 

16- 20 มก.ตอวันกรณีผูปวยมีอาการอาเจียน ไม
สามารถทานยาได รวมกับการใหยากลุมปองกัน
รวมดวยและการใหยาท่ีทําใหผูปวยนอนหลับได
ดวย ก็จะทําใหผูปวยมีอาการดีข้ึนอยางรวดเร็ว 

การใชยาสเตียรอยด น้ันสามารถใชในผูปวย 

medical overused headache ไดดวย
 ขอผิดพลาดท่ีพบบอยในการรักษาผูปวย
ปวดศรีษะไมเกรน คือ ผูปวยไมเกรนทานแตยาแก
ปวดและไมไดทานยาปองกัน เพราะเขาใจวาปวด
ศีรษะไมเกรนรักษาไมหาย ขอผิดพลาดที่พบบอย 

ไดแก
 1. ผูปวยไมไดรับการแนะนําที่เหมาะสม
เกี่ยวกับวิธีการรักษาและปองกัน
 2. ผปูวยทานยาแกปวดมากเกินไป จนกอ
ใหเกิดภาวะ medication overused headache

 3. การใชยาแกปวดผิดวิธี คือ การอดทน
จนอาการปวดศีรษะรุนแรงจนทนไมได แลวจึงทาน
ยาแกปวด ทําใหการทานยาแกปวดไมไดผล ตอง
แนะนําใหทานยาแกปวดตั้งแตเริ่มมีอาการปวด
หรือมีอาการเตือน ไมควรทนปวดจนอาการปวด
รุนแรง
 4. การส่ังยาแกปวด 3 เวลา เชน cafergot 

1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร ที่ถูกตองนั้นควรส่ังให
ทานเฉพาะชวงเวลาท่ีมีอาการปวดเทาน้ัน
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Tension - type headache
 การปวดศีรษะแบบ tension เปนอาการ
ปวดศีรษะท่ีพบไดบอยท่ีสดุ ลักษณะการปวดเปน
แบบตึงเคนหรือบีบเคน หรือหนักๆเหมือนมีอะไร
มากดทบั บริเวณท่ีปวดมักเปนทีท่ายทอยและเปน
ทัว่ศรีษะ อาการปวดเปนไดต้ังแตทันทจีนถึงคอยๆ
เปน อาการมักเปนครั้งคราว เปนๆหายๆ ไมมี
อาการอื่น ๆ เชน ตาพรามัว คล่ืนไส อาเจียนรวม
ดวย โดยมีปจจัยกระตุนเชน อารมณความเครียด 

ความวิตกกังวล การทรงตัวผิดทา การพักผอนไม
เพียงพอ การอดนอน การออกกําลังกายมากเกิน
ไป ความหิว ความเหนื่อยลา เปนตน อาการจะคง
ที่เทาๆเดิม นานต้ังแต 30 นาทีจนถึง 1 สัปดาห ถา
อาการปวดมากกวา 15 วันใน 1 เดือนติดตอกัน
นาน3เดือนเรียกวา การปวดแบบเร้ือรัง อายุที่พบ
เร่ิมไดตัง้แตวัยเด็ก และพบมากในชวงวยักลางคน 

เพศหญงิพบมากกวาเพศชาย ความรนุแรงมต้ัีงแต
ปวดเลก็นอยไปจนถงึปวดปานกลาง โดยสวนใหญ
การปวดชนิดน้ีไมรุนแรง ไมกระทบตอการมองเห็น
และการทรงตัว สามารถทํางานไดตามปกติ การ
ตรวจรางกายจะไมพบความผิดปกติ  
 กลไกการเกิด ไมทราบชัดเจนเช่ือวาปจจัย
กระตุนดังกลาวทําใหเกิดการ spasm ของกลาม
เน้ือบริเวณทายทอย ใบหนาและศีรษะ
 การรักษาประกอบดวย  

 1.  Acute medication เชน simple 

analgesia, NSAIDs ในขณะท่ีปวดศีรษะ
 2.  Prevention medication เชน anti-

depressants (amitriptylline, nortriptylline 

เปนตน) รวมกับ non-pharmacologic modali-

ties หรือ alternative treatment เชน biofeed-

back

 3.  Botulinum toxin type A injection12 

เปนยาที่อยูระหวางการศึกษา อาจใชในรายที่ปวด
แบบรุนแรงและใชยาอ่ืนไมไดผล ซึ่งยาน้ีมักใชใน 

chronic migraine มากกวา
 4.  การติดตามรักษา เพื่อประเมินอาการ 
อาการขางเคยีง และพจิารณาวาควรใชยาเพ่ือปองกนั
รวมดวยหรือไม
 5.  ใหคําแนะนําในการลดปจจัยกระตุน 

Cluster headache
 การปวดศรีษะชนิดนีพ้บไดนอย มีประมาณ
รอยละ1ของประชากร พบไดทุกชวงอายุ แตพบ
บอยในชวงวัยรุนจนถึงวัยกลางคน อายุสูงสุดที่มี
อาการคืออายุ 40ปและ 60ป ในเพศชายและหญิง
ตามลําดับลักษณะการปวดเปนแบบ unilateral 

orbital/ supraorbital and / or temporal pain 

ที่รุนแรงปานกลางหรือรุนแรงมาก ปวดนาน
ประมาณ 15-180 นาทถีาไมไดใหการรกัษา อาการ
ปวดเปนขึน้ทนัทไีมมอีาการเตอืน และในแตละครัง้
ท่ีปวดมักปวดในชวงเวลาเดิม (“alarm clock” 

headache) ซ่ึงมักเปนชวงเชาตรูและชวงเร่ิมตน
ของเวลาบาย peak ของการปวดคอืเทีย่งคนืจนถงึ
ตี 3 และการปวดศีรษะจะเกิดรวมกับ 

 1.  ipsiluteral conjunctival injection 

and / or lacrimation

 2. ipsilateral nasal congestion

  3. ipsilateral eyelid edema

 4. ipsilateral facial sweating
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 5. ipsilateral miosis and ptosis

   อาการปวดมีความถี่ต้ังแตเปนวันเวนวันไป
จนถึง 8 ครั้งตอวัน พบในเพศชายมากกวาเพศ
หญงิ เปนการปวดศรีษะทีร่วมกบัอาการทางระบบ 

autonomic เชน ตาแดง น้ําตาไหล น้ํามูกไหล หรือ 

คัดจมูก, ปวดบริเวณเปลือกตา รอบกระบอกตา 
บางครั้งมีหนังตาตกขางที่ปวด หรือมีเหงื่อออก
บริเวณดานใดดานหนึ่งของใบหนา อาการปวดมี 
radiating pain ไปยังศีรษะ, ขากรรไกร, เหงือก
และฟน อาการดังกลาวพบในคนท่ีสูบบหุรีห่รือดืม่ 

alcohol มากและผูปวยท่ีปวดศีรษะชนิดน้ีมักมี
ประวัติคนในครอบครัวเปน migraine ผูปวยมัก
มีภาวะวิตกกังวลและและภาวะซึมเศรารมดวย 

และพบวาการปวดชนิดน้ีเปนสาเหตุของการฆา
ตัวตาย
   กลไกการเกิด สาเหตุไมทราบแตเชื่อวาการ
ปวดหัวเกิดในท่ี nerve pathway ใน base of 

brain คือ trigeminal reflex pathway ถูก
กระตนุ โดยเมือ่ trigeminal nerve ถกูกระตนุจะ
มีการหลั่งสารท่ีทําใหหลอดเลือดรอบกระบอกตา
ขยายตัว ทําใหเกิดปวดรอบๆ กระบอกตา และ
การกระตุนเสนประสาทดังกลาวยังไปกระตุนเสน
ประสาทกลุมอ่ืนๆ ทําใหเกิดนํ้าตาไหล ตาแดง คัด
จมูก นํ้ามูกไหล การกระตุน trigeminal nerve 

นั่นเปนสวนที่เปน deep part ในสมองเรียกวา 
hypothalamus ซึ่งจัดเปน internal biologic 

clock ซ่ึงจะควบคุมการหลับตาตื่นตลอด 24 ชม. 

ซ่ึงผลการศกึษาจาก Imaging พบวา hypothala-

mus จะถูกกระตนุระหวางท่ีม ีcluster headache

 การรักษาประกอบดวย ยาที่ใชลดอาการ
ปวดขณะมี acute attack และ ยาปองกันเพ่ือลด
ความรุนแรงและความถ่ีของการปวด
 1.  Relief of acute headache ไดแก
  1.1 ยา sumatriptan การฉีดยาจะ
สามารถลดอาการปวดภายใน 15 นาที สวนการให
เปนรูปแบบยาพนทางจมูกอาจไดผลในบางราย 

และยามีราคาแพง
  1.2  dihydroergotamine ชนิดฉีด
สามารถลดอาการปวดไดอยางรวดเร็วภายใน 

5 นาที เนื่องจากยามีผลทําใหหลอดเลือดหดตัว 

และจากผลดังกลาวอาจกอใหเกิดอาการไมพึง
ประสงค เชน peripheral vascular spasm

 2.  Prevention of headache ไดแก
  2.1 ยากลุม calcium channel blocker

ไดแก verapamil 13 ขนาด 240 mg-360 mg รับ
ประทานวันละ 3 ครั้งไดผลดีมาก ลดอาการไดถึง
รอยละ 94 และตองรับประทาน 2- 3 สัปดาหจึงจะ
เหน็ผลในการปองกันอยางตอเนือ่ง ยานีป้ลอดภัย
และมีขอหามนอยกวากลุม ergotamine

   2.2  ยา steroid เชน prednisolone, 

dexamethasone ซึง่ลดการหล่ังสารส่ือทีจ่ะทาํให
หลอดเลือดรอบกระบอกตาขยายตัว จงึใชปองกัน
ในชวงทีร่อผลการออกฤทธ์ิของยา verapamil การ
ใชมักใชเปนชวงส้ันๆเพื่อลดอาการไมพึงประสงค 

มีบางรายงานบงช้ีวาการฉีดยาเขาไปยัง occipital 

nerve ท่ีบริเวณดานหลังของคอ จะชวยทําให
อาการดีขึ้น ไมควรใชนานเกิน 2-3 สัปดาห
   2.3  ยา litium เปนยา alternative ที่
ใชแทน verapamil ได
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   2.4 ยากนัชัก valproate, topiramate 

gabapentin สามารถปองกนัโดยยับย้ังการกระตนุท่ี
trigeminal reflex pathway

 นอกจากการใชยาแกปวดศีรษะคลัสเตอร
น้ัน การใหผปูวยดมออกซิเจน 100% กส็ามารถลด
อาการปวดไดเชนเดียวกัน
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