Topic Review

การใชยาอาการปวดศีรษะ
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กลุมวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทนํา
ภาวะปวดศีรษะเปนภาวะผิดปกติทางระบบ
ประสาทที่พบบอยที่สุด หรืออาจกลาวไดวาไมมี
ใครทีไ่ มเคยปวดศีรษะ ภาวะนีม้ ที งั้ การปวดศีรษะ
แบบรุนแรงเฉียบพลันและแบบเรือ้ รัง มีการเปนซํา้
ไดบอย เชน ปวดศีรษะไมเกรน ปวดศีรษะจาก
ความเครียดเปนตน กรณีภาวะปวดศีรษะรุนแรง
เฉี ย บพลั น นั้ น ถื อ วาเปนภาวะฉุ ก เฉิ น หนึ่ ง ทาง
อายุรศาสตรที่ผูปวยมารับการรักษาที่หองฉุกเฉิน
เนื่องจากมีอาการปวดศีรษะที่ทรมานมาก จนไม
สามารถทํากิจกรรมตางๆ หรือนอนหลับได หรือ
บางรายอาจสงผลใหพิการหรือเสียชีวติ ไดถาใหการ
รักษาที่ไมทันเวลาและเหมาะสม
ถึงแมวาสวนใหญแลวสาเหตุของการปวด
ศีรษะเปนชนิดไมรายแรง (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
ที่มีสาเหตุร ายแรง (organic headache หรือ
secondary headache) เชน subarachnoid
hemorrhage (SAH), central nervous system

(CNS) infection และเลือดออกในสมอง (intracerebral hemorrhage) เปนตน ดังนั้น สิ่งสําคัญ
ในกรณี ใ หการรั ก ษาผู ปวยปวดศี ร ษะรุ น แรง
เฉียบพลันที่หองฉุกเฉิน คือ การรักษาอาการปวด
ศีรษะใหดีขึ้น และตองพยายามคัดกรอง แยก
ผูปวยทีม่ สี าเหตุรายแรงออกจากผูปวยปวดศีรษะ
ชนิดไมรายแรงใหได
สวนผูปวยปวดศีรษะเรือ้ รัง เปนๆ หายๆ นัน้
หลักการรักษาทีส่ าํ คัญ คือ การรักษาใหอาการปวด
หายไปอยางรวดเร็วในขณะที่มีอาการปวด และ
ปองกันการเปนซํา้ ดังนัน้ บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค
1. หลักการวินิจฉัยภาวะปวดศีรษะชนิด
ตางๆ และการแยกโรคที่อันตราย
2. หลักการรักษา และ
3. การใชยารักษาอาการปวดศีรษะและ
ปองกันการเปนซํ้า
1. หลักการวินิจฉัยภาวะปวดศีรษะชนิด
ตางๆ และการแยกโรค1-3
ผู ปวยอาการปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลัน
ทีม่ ารับการรักษาทีห่ องฉุกเฉินมีหลากหลายสาเหตุ
ทั้งสาเหตุที่ไมรายแรง ซึ่งเปนภาวะที่พบบอยและ
สาเหตุรายแรง แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงสาเหตุของผูปวยปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลันที่มารับการรักษาที่หองฉุกเฉิน
วินิจฉัย
ตรวจไมพบพยาธิสภาพ
Cluster headache
Migraine
Unspeciﬁed primary headache
Tension-type headache
Trigeminal neuralgia
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
การใหการคัดกรองแยกภาวะผิดปกติตางๆ
ขางตน และการรักษาที่ดีนั้น ตองเริ่มตนจากการ
ไดประวัติที่สําคัญ เพื่อแยกสาเหตุตางๆ ออกจาก
กัน จึงจะทําใหผู ปวยไดรับการรักษาที่ถูกตอง
ประวัติสําคัญที่ตองทราบ คือ
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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

1. อาการปวดศีรษะครั้งนี้รุนแรงที่สุดใน
ชีวิต หรือไม
2. ระดับความรุนแรงของการปวดศีรษะ
โดย visual analog scale 1 ถึง 10
3. อาการปวดศีรษะครั้งนี้เปนอาการปวด
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ศีรษะที่เปนประจําหรือไม
4. มีอาการผิดปกติอนื่ ๆ กอนทีจ่ ะมีอาการ
ปวดศีรษะครั้งนี้ หรือไม
5. นอกจากอาการปวดศีรษะ มีอาการผิด
ปกติอื่นๆ รวมดวยหรือไม
6. อาการปวดศีรษะครัง้ นีเ้ ริม่ เปนเมือ่ ไหร
7. อาการปวดศีรษะครัง้ นีค้ อยๆ เปนหรือ
เปนขึ้นมาอยางรวดเร็วทันที
8. ตําแหนงที่ปวดศีรษะเปนบริเวณไหน
เริ่มบริเวณใดและมีการกระจายไปที่ใดบาง
9. ลักษณะการปวดศีรษะเปนแบบปวดตุบ
(throbbing), แบบมีดแทง (stabbing) , แบบตื้อ
(dull)

10. มีโรคประจําตัวหรือไม โรคอะไรเชน
โรคตับ ไต หัวใจ ติดเชื้อ เอช ไอ วี
11. ทานยาประจําอะไรบาง เชน ยาขยาย
หลอดเลือดหัวใจ ยาละลายลิม่ เลือด (anticoagulant)
12. ชวงนีม้ อี บุ ตั เิ หตุทศี่ รี ษะ และอาการผิด
ปกติอื่นๆ เชน ปวดฟน ไปทําฟนมาหรือไม
13. อะไรเปนตัวกระตุนที่ทําใหอาการเปน
รุนแรงมากขึ้น และทําอยางไรอาการปวดจึงลดลง
ประวัติและลักษณะทางคลินิกของโรคที่
ผู ปวยมีอาการปวดศีรษะรุนแรงและมารักษาที่
แผนกฉุกเฉิน แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ลักษณะทางคลินิกผูปวยที่มารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉิน
ภาวะ
Acute glaucoma
Subdural hematoma

ลักษณะสําคัญ
มองไมชัด, คลื่นไส, อาเจียน, เห็นวงรอบดวงไฟ
ประวัติอุบัติเหตุที่ศีรษะ, ความรู สึกตัวลดลง, ผิดปกติทางระบบ
ประสาท
Acute severe hypertension ความดันสูง 210/120 มม. ปรอท,สับสน, กระสับกระสาย
Pseudotumor cerebri
คลื่นไส, อาเจียน, มองไมชัด, จอประสาทตาบวม, ปวดมากเมื่อไอ
จาม เบง เปลี่ยนทาทาง
Cervical spondylosis
ปวดเมื่อเคลื่อนไหวคอ, ผูสูงอายุ, ปวดราวไปกลางศีรษะ หนาผาก,
ปวดมากดานหลังศีรษะทายทอย
Encephalitis
สับสน, ความรูสึกตัวเปลีย่ นแปลง, ความผิดปกติทางระบบประสาท
Sinusitis
ปวดมากเมื่อเปลี่ยนทา, 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 ประวัติอุบัติเหตุที่ศีรษะ, วิงเวียน, หนักศีรษะ, ไมมีสมาธิ, ความจํา
ไมดี, เหนื่อยเพลีย
Subarachnoid hemorrhage ปวดศีรษะที่รุนแรงที่สุดในชีวิต เหมือนหัวจะระเบิด
Temporal arteritis
อายุมากกวา 50 ป กดเจ็บบริเวณขมับ ปวดกราม มองไมชัด ไข
ออนเพลีย
Trigeminal neuralgia
ปวดเสีย้ วแปลบๆ เหมือนไฟช็อต, มีดแทงบริเวณ แกม ใบหนา กราม
โดยสวนใหญแลวผูปวยจะตรวจรางกายไม
พบความผิดปกติใดๆ ดังนั้น การไดมาซึ่งประวัติ
ที่ ดี ข างตนจะเปนประโยชนอยางมากตอการ
วินจิ ฉัยแยกโรคสาเหตุรายแรงและไมรายแรงออก

จากกันได ประวัตทิ เี่ ปนลักษณะสําคัญในการแยก
โรคและแนวทางการสืบคนที่เปนสาเหตุร ายแรง
ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ประวัติที่สําคัญและโรคที่รายแรง และแนวทางการสืบคน
ลักษณะสําคัญ
วินิจฉัยแยกโรค
ปวดศีรษะครั้งแรกหลังจาก Temporal cell arteritis,
อายุ 50 ป
เนื้องอกในสมอง
อาการปวดศีรษะรุนแรงทันที SAH, pituitary apoplexy,
เลือดออกในกอนเนื้องอกสมอง
อาการปวดศีรษะรุนแรง
มากขึ้น เปนบอยมากขึ้น
อาการปวดศีรษะในผูปวย
ติดเชื้อเอชไอวี โรคมะเร็ง
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การตรวจเพิ่มเติม
ESR,
เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง
เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง,
เจาะหลังถาผลตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอรสมองปกติ
เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง,
ประวัติการใชยาแกปวด

เนื้องอกในสมอง, subdural
hematoma, medication
overuse headache
เยื่อหุมสมองติดเชื้อ,
เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง,
มะเร็งกระจายมาที่เยื่อหุมสมอง, เจาะหลังถาผลตรวจเอกซเรย
เนื้องอกสมอง,
คอมพิวเตอรสมองปกติ
cerebral toxoplasmosis

Vol.14 No.2

ตารางที่ 3 ประวัติที่สําคัญและโรคที่รายแรง และแนวทางการสืบคน (ตอ)
ลักษณะสําคัญ
วินิจฉัยแยกโรค
การตรวจเพิ่มเติม
ปวดศีรษะรวมกับตนคอแข็ง เยื่อหุมสมองติดเชื้อ
เจาะหลัง, เอกซเรยคอมพิวเตอร
(stiffness of neck) ไข
สมอง (ถาจําเปน)
แขนขาออนแรง
เนื้องอกในสมอง, โรคหลอดเลือด เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง
สมอง
จอประสาทตาบวม
เนื้องอกในสมอง,
เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง,
(papilledema)
เยื่อหุมสมองอักเสบเรื้อรัง,
เจาะหลัง
ภาวะความดันในโพรงกะโหลก
ศีรษะสูง
(increased intracranial
pressure)
ปวดศีรษะหลังจากมีอุบัติเหตุ เลือดออกในสมอง,
เอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง
ตอศีรษะ (head injury)
subdural hematoma,
epidural hematoma,
post-traumatic headache
นอกจากอาการปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลัน
ที่มีสาเหตุจากโรคที่รุนแรงขางตนแลว โรคปวด
ศีรษะไมเกรนและโรคปวดศีรษะคลัสเตอรก็เปน
อีก 2 สาเหตุของปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลันชนิด
ไมมีรอยโรคในสมองที่พบบอยในแผนกฉุกเฉิน
การวินิจฉัยที่ถูกตองนั้นตองใชเกณฑการวินิจฉัย
ที่ถูกตอง ซึ่งมีเกณฑการวินิจฉัยโรค ดังนี้

เกณฑการวินจิ ฉัยโรคปวดศีรษะคลัสเตอร
A. มีอาการอยางนอย 5 ครั้ง โดยมีอาการ
ตางๆในขอ B ถึง D
B. ปวดศี ร ษะรุ น แรงขางเดี ย วบริ เ วณ
เบาตา (orbital) เหนือเบาตา (supra-orbital) หรือ
ขมับ นาน 15 – 180 นาที (กรณีไมรักษา)

C. อาการปวดศีรษะรวมกับอาการหรือ
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
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เกณฑการวินจิ ฉัยโรคปวดศีรษะไมเกรน4 รุนแรง นานกวา 60 นาทีได)
ปวดศีรษะไมเกรนชนิดไมมีอาการนํา (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 มีลกั ษณะตอไปนี้ คือ
1. คลื่นไสหรืออาเจียน
2. กลัวแสง กลัวเสียง
ปวดดวยไมเกรนชนิดมีอาการนํา (migraine
with aura)
A. มีอาการปวดศีรษะอยางนอย 2 ครัง้ ขึน้
ไป โดยมีลักษณะในขอ B
B. มี ลั ก ษณะการปวดศี ร ษะอยางนอย
3 ขอ ตอไปนี้
1. มีอาการนํา (aura) ทีเ่ ปนแลวหายเอง
บงชี้วามีความผิดปกติของ cerebral cortex หรือ
brainstem
2. มีอาการนําทีค่ อยๆ เปนนานมากกวา
4 นาที
3. อาการนําดังกลาว ตองไมนานกวา
60 นาที (ถามีอาการนําหลายครั้ง ครั้งหนึ่งอาจ
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4. อาการปวดศีรษะตามหลังอาการนํา
โดยอาจมีชวงไมมีอาการนอยกวา 60 นาที (อาการ
ปวดศีรษะอาจเกิดกอนหรือพรอมกับอาการนําได)
เนือ่ งจากปวดศีรษะไมเกรน เปนภาวะทีพ่ บ
บอยที่นําผูปวยมารักษาที่แผนกฉุกเฉิน แตก็อาจ
มีผปวยบางรายที
ู
ไ่ มใชปวดศีรษะไมเกรนปะปนมา
ดวย ถาแพทยประเมิ น ไมถู ก ตองก็ อ าจสงผล
ใหการรักษาไมถูกตอง ผูปวยที่ไมใชไมเกรนอาจ
ไดรับการรักษาแบบไมเกรน จึงมีขอแนะนําวากอน
ที่จะวินิจฉัยวาผูปวยเปนไมเกรนและใหการรักษา
นัน้ ควรสอบถามประวัตแิ ละตรวจรางกาย เพิม่ เติม
ดังนี้4
ประวัติ 1. ครั้งนี้เปนครั้งที่รุนแรงที่สุดหรือไม
2. มีประวัตอิ บุ ตั เิ หตุมากอนหรือไมทีจ่ ะ
ปวดครั้งนี้
3. มีอาการผิดปกติอนื่ ๆ ทีแ่ ตกตางจาก
ครั้งกอนๆ หรือไม
4. ความรูสึกตัวผิดปกติหรือไม
5. ปวดตึงตนคอหรือไม
6. มีอาการปวดราวลงมากลางหลังหรือไม
7. มีไขรวมดวยหรือไม
ตรวจรางกาย 1. สัญญาณชีพปกติหรือไม
2. ตรวจจอประสาทตาปกติหรือไม
3. พูดชัดเจน คิดคําพูดไดปกติ
หรือไม
4. ไมมีความผิดปกติทางระบบ
ประสาท รวมทั้งไมเซ เดินไดปกติ
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ถาพบวามีประวัติขอหนึ่งขอใดขางตน ควร
ประเมินใหละเอียดวามีโรคหรือสาเหตุอนื่ ๆ ทีท่ าํ ให
มีอาการปวดศีรษะครัง้ นีห้ รือไม เพราะอาจมีโอกาส
ที่จะไมใชปวดศีรษะไมเกรน ที่สําคัญตองใหมีการ
ตรวจรางกายโดยละเอียดตามขอแนะนําขางตน ซึง่
ตองปกติทั้งหมด จึงสามารถใหการวินิจฉัยและ
ใหการรักษาแบบปวดศีรษะไมเกรนได
การรักษาผูปวยปวดศีรษะไมเกรนทีม่ อี าการ
รุนแรง แนะนําใหยา dexamethazone ขนาดสูง
4 มก.ฉีดเขาทางหลอดเลือดดําทุก 6 ชัว่ โมง พบวา
ไดผลดีและลดการเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนซํา้
ไดดี
นอกจากนี้ผู ปวยปวดศีรษะไมเกรนหรือ
ปวดศีรษะจากความเครียดอาจมารับการรักษาที่
หองฉุกเฉินดวยอาการปวดศีรษะรุนแรง จากการ
ใชยาแกปวดเกินขนาด (medication overused
headache:MOH) เกณฑการวินิจฉัย ไดแก
1. ใชยาแกปวดตัง้ แต 15 วันตอเดือน 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

การรักษาที่แผนกฉุกเฉินสวนใหญโดย
แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป แตบางกรณีแพทยเวช
ปฏิบัติทั่วไปควรปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญ ถาผู
ปวยมีอาการดังตอไปนี้
1. ผูปวยมาตรวจซํา้ กอนนัด เพราะอาการ
เปนซํ้าและรุนแรง
2. แพทย เวชปฏิ บั ติ ทั่ ว ไปไม สามารถ
ใหการวินิจฉัยโรคปวดศีรษะได
3. อาการผูปวยไมดีขึ้น ไมตอบสนองตอ
การรักษา
4. อาการผูปวยรุนแรงมากขึน้ และ/หรือมี
ความผิดปกติทางระบบประสาท
5. อาการเปนๆ หายๆ และรุนแรงมากขึ้น
6. อาการรุนแรงจนตองรับไวรักษาในโรง
พยาบาล
7. ผูปวยมีลกั ษณะการปวดศีรษะทีส่ งสัย
วาจะมีสาเหตุที่รายแรง
อาการปวดศีรษะตอไปนีท้ ตี่ องระวังไววาจะ
มีสาเหตุที่รายแรง ไดแก
1. อาการปวดศีรษะที่เปนครั้งแรกและมี
ความรุนแรงมาก
2. อาการปวดศีรษะรุนแรงทันทีเหมือนหัว
จะระเบิด
3. อาการปวดศีรษะที่มีอาการนํา (aura)
นานมากกวา 1 ชั่วโมง (เพราะอาจเปน TIA)
4. มีเฉพาะอาการนํา (aura) แตไมมีอาการ
ปวดศีรษะ (เพราะอาจเปน TIA)
5. อาการนํา (aura) ที่เกิดขึ้นครั้งแรกใน
ผูหญิงที่ใชยาฮอรโมนคุมกําเนิด (อาจเปนอาการ
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เตือนของโรคหลอดเลือดสมอง)
6. อาการปวดศีรษะครัง้ แรกในผูปวยอายุ
ตั้งแต 50 ป
7. อาการปวดศีรษะที่รุนแรงมากขึ้น นาน
มากกวา 1 สัปดาห แตไมดีขึ้น
8. อาการปวดศีรษะรุนแรงมากขึ้น โดย
การออกแรง เบงถาย เปลีย่ นทาทาง (บงชีว้ ามีความ
ดันในโพรงกะโหลกศีรษะสูง)
9. อาการปวดศีรษะครัง้ แรกในผูปวยโรค
มะเร็ง ผูติดเชื้อเอชไอวี
10. ตรวจพบไขรวมกับปวดศีรษะโดยไมมี
สาเหตุอื่นๆ ตองคิดถึงภาวะเยื่อหุมสมองติดเชื้อ
11. อาการปวดศีรษะรวมกับความผิดปกติ
ทางระบบประสาท เชน แขน ขาออนแรง ปากเบีย้ ว
การใหการรักษาผูปวยปวดศีรษะที่แผนก
ฉุ ก เฉิ น นั้ น นอกจากการซั ก ประวั ติ ที่ ดี แ ล ว
ตองรวมกับการตรวจรางกายทางระบบประสาท
และระบบอื่นๆ ที่ครบถวน แตก็ยังไมสามรถให
การวินิจฉัยได บางกรณีจึงตองสงตรวจเพิ่มเติม
การสงตรวจเพิ่ ม เติ ม บอยที่ สุ ด คื อ เอกซเรย
คอมพิวเตอรสมอง เพือ่ พิสจู นวามีรอยโรคในสมอง
เชน เลือดออกในชั้นเยื่อหุมสมองหรือเนื้อสมอง
กอนเนือ้ งอก หรือฝในสมอง การสงตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอรสมองมีขอบงชี้ ดังนี้
เมื่ อ ใดที่ ผู ป วยต องส งตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอรสมอง5
1. ผูปวยปวดศีรษะและมีความผิดปกติ
ของระบบประสาท ไดแก แขนขาออนแรง ระดับ
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ความรูสึกตัวเปลี่ยนแปลง ความจําลดลง
2. ผูปวยมีอาการปวดศีรษะครัง้ แรกรุนแรง
ที่สุดในชีวิต
3. ผู ปวยติดเชื้อ เอชไอวี มีอาการปวด
ศีรษะ
4. ผูปวยอายุ 50 ปขึ้นไป ที่มีอาการปวด
ศีรษะครั้งแรกถึงแมจะตรวจรางกายปกติ
5. ผูปวยสงสัย subarachnoid hemorrhage (SAH) ทุกราย ถาผลการตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอรสมองปกติ ใหเจาะหลัง (lumbar
puncture: LP) ผูปวยทุกราย ถาผลเจาะหลังปกติ
ก็ไมมีความจําเปนตองทํา angiography ตอ เพราะ
ผูปวยกลุมนี้ถึงแมจะสงตรวจ angiography ผล
การตรวจก็จะไมพบความ ผิดปกติ และเปนกลุม
ผูปวยที่ผลการรักษาดี มีโอกาสการเกิดอาการซํ้า
นอยมาก
บางกรณีแพทยคิดถึงภาวะติดเชื้อของเยื่อ
หุมสมอง (meningitis)ในผูปวยที่มีอาการปวด
ศีรษะและตนคอแข็งตึง แตก็กังวลใจวาจะตอง
เอกซเรยคอมพิวเตอรสมองกอนหรือไม กรณีไหน
บางที่สามารถเจาะหลังไดเลยโดยไมตองเอกซเรย
คอมพิวเตอรสมองกอน ไดแก
1. ผู ปวยที่มีลักษณะของ meningitis
โดยไมมีลกั ษณะของภาวะความดันในโพรงกะโหลก
ศีรษะสูง เชน papilledema, lateral rectus
palsy
2. ผูปวย normal host
3. ผูปวยไมทานยาละลายลิ่มเลือดหรือมี
ภาวะความผิดปกติทางการแข็งตัวของเลือด
4. ผูปวยไมมีลักษณะทางคลินิกของ encephalitis (ไข สับสน ชัก) รวมดวย
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กรณีผูปวยติดเชื้อเอชไอวี โรคไตวาย ทาน
ยาละลายลิ่มเลือด มีอาการชักกอนมาพบแพทย
ตรวจพบ papilledema, lateral rectal palsy และ
ความรู สึ ก ตั ว ผิ ด ปกติ ร วมดวย ควรเอกซเรย
คอมพิ ว เตอรสมองกอนเจาะหลั ง เสมอ เพื่ อ
ประเมินวาผูปวยมีรอยโรคในสมอง ที่เปนขอหาม
ในการเจาะหลังหรือไม
บางกรณีผู ปวยมีอาการปวดศีรษะรุนแรง
ทีส่ ดุ ในชีวติ และเปนขึน้ มาอยางทันทีทนั ใด แพทย
ตองคิ ด ถึ ง วาผู ปวยมี อ าการปวดศี ร ษะรุ น แรง
เฉียบพลันจากภาวะ SAH กอนเสมอ จึงมีการ
ศึกษาจํานวนมากเกีย่ วกับ SAH จากคําแนะนําของ
Ottawa SAH rule แนะนําไววา ผูปวยอายุตั้งแต
15 ป มีอาการปวดศีรษะรุนแรงโดยไมมีประวัติ
อุบัติเหตุที่ศีรษะ และอาการปวดศีรษะนั้นรุนแรง
มากขึ้นสูงสุดใน 1 ชั่วโมง รวมกับมีลักษณะตอไป
นี้อยางนอย 1 ขอ ควรคิดถึง SAH ไดแก6
1. อายุตั้งแต 40 ป
2. ปวดตนคอ หรือตนคอแข็งตึง (stiff
ness of neck)
3. มีหลักฐานแนชัดวาหมดสติ
4. อาการเกิดขึ้นขณะทํากิจกรรม
5. อาการปวดแบบรุนแรงขึ้นมาทันที
6. ตรวจพบตนคอแข็งตึง
ขัน้ ตอนตอจากการวินจิ ฉัยแยกโรคแลว คือ
การรักษา การรักษาโรคปวดศีรษะทีม่ กี ารเปนซํา้ ได
จึงประกอบดวย 2 ชวงการรักษาที่สําคัญ คือ การ
รักษาอาการปวดศีรษะและการปองกันการเปนซํ้า

Migraine headache
อาการปวดศีรษะไมเกรน เปนอาการปวด
ศีรษะที่เปนสาเหตุที่พบบอยที่สุดของ vascular
headache อาการปวดศีรษะมักเปนซํ้าๆ และมัก
ปวดศีรษะขางเดียว ลักษณะปวดเปนพัก ๆ แบบ
throbbing ปวดรุนแรงเปนขึน้ มาทันที และอาการ
ปวดศี ร ษะมั ก จะสั ม พั น ธกั บ อาการตางๆ เชน
คลืน่ ไส อาเจียน ทองผูก ทองเสีย และการกลัวแสง
สวาง (photophobia) เปนตน ระยะเวลาทีม่ อี าการ
อยางนอยนาน 1 ชัว่ โมง ลักษณะการดําเนินโรคพบ
อาการกลับเปนซํา้ ไดบอย อาการปวดศีรษะมีตงั้ แต
รุนแรงนอย ปานกลางจนกระทั่งถึงรุนแรงมากจน
ไมสามารถทํางานได อาการเตือนที่พบบอย ๆ
ไดแกอาการผิดปกติทางสายตา เชน ตาพรา เห็น
แสงวาบ เปนตน อยางไรก็ตาม ปจจุบันนี้ ไมเกรน
โดยทัว่ ไปสามารถแบงออกเปนหลายชนิดคือ ชนิด
ที่ มี อ าการเตื อ น (classical migraine หรื อ
migraine with aura) ชนิดที่ไมมีอาการเตือน
(common migraine หรือ migraine without
aura) ซึง่ ชนิดทีไ่ มมีอาการเตือนจะพบไดบอยกวา
และชนิด ophthalmoplegia migraine เปนตน
ปจจุบันผูปวย migraine แบงเปน 2 กลุม คือการ
รั ก ษาขณะมี อ าการ (acute attack) และการ
ปองกัน (prophylactic treatment)

พยาธิสรีรวิทยาของการเกิด migraine7
มีสาเหตุหนึง่ ของการเกิดไมเกรน เชือ่ วาเกิด
จากการหดตัวของหลอดเลือดแดงเล็กๆ ในสมอง
(cranial arteries) และตามมาดวยการขยายตัว
ของหลอดเลือด
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การเกิด migraine attack มีอยู 2 ระยะ
ระยะที่ 1 จะมีการตีบตัวของหลอดเลือด
สมองและมีภาวะขาดเลือด อาจเนือ่ งจาก มีกระแส
ประสาทชนิดที่เรียกวา cortical spreading depression (CSD) ที่มากผิดปกติ มากระตุนกาน
สมองและเกล็ดเลือดใหมีการหลั่ง serotonin
(5-hydroxytryptamine, 5-HT) มากขึ้น ดังนั้น
ยากันชักบางชนิดยาตานเกล็ดเลือดและยาปดกั้น
ตัวรับของ serotonin (serotonin receptor antagonist) จึงมีฤทธิ์ในการปองกันการเกิดปวด
ศีรษะไมเกรน
ระยะที่ 2 จะดําเนินอยูนานกวาในระยะแรก
ในชวงนีห้ ลอดเลือดสมองจะขยายตัวและผูปวยจะ
รู สึกปวดศีรษะอยางมาก เขาใจวา trigeminal
neurovascular system จะมีบทบาทสําคัญใน
ระยะที่ 2 นี้ เซลลประสาทในสวนของ trigeminal
complex จะหลั่ง peptides ออกมาหลายชนิด
รวมทั้ง substance P และ calcitonin generelated peptide (CGRP) peptides เหลานี้จะ
trigger ใหหลอดเลือดทีเ่ ลีย้ งเนือ้ เยือ่ หุมสมองชัน้
ใน (pial vessels) และชั้นนอก (dura vessels)
ขยายตัว และมีการอักเสบ (neurogenic inﬂammation) และยังกระตุน nociceptive ﬁbers ของ
trigeminal nerve ทีม่ าเลีย้ งหลอดเลือด ทําใหเกิด
ความเจ็บปวด
ปจจัยที่เสริมหรือกระตุนใหเกิด migraine
attack นัน้ มีหลายปจจัยดวยกัน ซึง่ แตกตางกันใน
แตละบุคคล ถาเปนผูปวยหญิงฮอรโมนเพศหญิง
ก็จะเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึง่ อาจแบงได 5 กลุม
ใหญ ๆ ดังนี้
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1. อาหารและสารปรุงแตงอาหาร
1.1 รับประทานอาหารไมพอเพียง หรือ
การไมไดรับประทานอาหารบางมื้อ และความหิว
1.2 อาหารประเภทเนยแข็ง (cheese),
chocolate, citrus fruit, wines, beers
1.3 สารปรุงแตง เชน เกลือไนเตรต,
ไนไตรที่ใสในเนื้อ (เชน sausage), ผงชูรส
2. อารมณ (emotional trigger) ไดแก
เมื่อมีความเครียด ความโกรธ ความรูสึกสับสน
3. สิง่ แวดลอม เชน แสงทีส่ วางเกินไป แสง
วูบวาบ การเดินทางไกล การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ า- อากาศ กลิน่ ทีร่ นุ แรง (ไมวาเหม็นหรือหอม)
กลิ่นบุหรี่ อากาศรอน
4. ฮอรโมนเพศ ไดแก estrogen, progesterone (ตัวอยางเชน การเกิด migraine ชวง
กอนหรือขณะมีประจําเดือน), ยาคุมกําเนิดชนิดรับ
ประทานและในหญิ ง วั ย ทองที่ ไ ดรั บ ฮอรโมน
ทดแทน สําหรับหญิงตั้งครรภ การเกิด migraine
จะลดลงในชวงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของการตั้ง
ครรภ
5. การนอนหลั บ การอดนอนหรื อ มี สิ่ ง
รบกวนในระหวางการนอนหลับ หรือนอนนานเกิน
ไปโดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากอยูในภาวะเครียด
เปนเวลานาน

การรักษา
การรักษา migraine ในระยะ acute attack
ประกอบดวยยากลุม 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 ขึ้นกับลักษณะ
การปวดศีรษะ ความถีข่ องการมีอาการ และขอหาม
ใชของยาในผูปวยประเภทตางๆ ในผูปวยกลุมทีม่ ี
อาการไมรุนแรง (mild attack) มักจะรักษาดวย
ยากลุม analgesic หรือ NSAIDs สวนในผูปวย
กลุมทีม่ อี าการปวดศีรษะรุนแรง (severe attack)
ควรใหยาในกลุม speciﬁc antimigraine เชน
sumatriptan หรือ ยากลุม ergot alkaloids เชน
ergotamine และ dihydroergotamine เปนตน
สํ า หรั บ การปองกั น การปวดศี ร ษะแบบ
migraine นั้นเพื่อตองการลดความถี่และความ
รุนแรงของอาการ ซึ่งนอกจากจะตองจํากัดหรือ
หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ นบางอยางเชน ความเครียด
อาหารที่ ส ารออกฤทธิ์ เ ปน vasoactive เชน
tyramine, chocolate หรือ alcohol รวมถึงการ
ไดรับ caffeine ที่มากเกินไป การไดรับยาที่เปน
prophylactic regimen ติดตอกันทุกวันเปนระยะ
เวลานานประมาณ 6 เดือนก็เปนสิง่ จําเปนในผูปวย
ที่มีลักษณะดังตอไปนี้
1. มีอาการปวดศีรษะมากกวา 2 ครั้งตอ
เดือน
2. มีระยะของการเกิด attack แตละครั้ง
นานมากกวา 24 ชั่วโมง
3. มีขอหามของการใชยาในกลุมทีใ่ ชรักษา
acute attack หรือแพยาดังกลาว
4. มีความลมเหลวหรือเกิดการดื้อยาจาก
การใชยาในกลุมที่ใชรักษา acute attack

5. มีแนวโนมของการไดรับสารที่กระตุน
ใหเกิ ด อาการหรื อ ไมสามารถหลี ก เลี่ ย งปจจั ย
กระตุนตางๆ ได เชน อาชีพทีต่ องอดนอนเปนประจํา
6. ไมเกรนชนิดมีภาวะแทรกซอน เชน
hemiplegic migraine, basilar migraine
7. ผูปวยตองการรักษาใหหาย
การใชยาในกลุมตางๆ ทีเ่ ปนแบบรักษาและ/
หรือปองกัน จะกลาวในหัวขอที่เกี่ยวกับ กลุมของ
ยา ชนิด กลไกการออกฤทธิ์ อาการไมพึงประสงค
ขอหามใช หรือขอควรระวัง ดังตอนี้
I Ergot alkakoids ยากลุมนี้ เชน ergotamine tartate, dihydroergotamine
1. Ergotamine tartate (Cafergot®,
Vasograin®)
ยาชนิดนี้จัดวาเปน gold standard
สําหรับการบรรเทาอาการใน acute attack ควรใช
ยาตั้งแตเริ่มมีอาการหรือมี aura ไมควรใหอาการ
ปวดเปนมากกอนแลวคอยใชยา เพราะจะทําใหไม
คอยไดผล ขนาดจะแตกตางในแตละบุคคล ยามี
ทัง้ ในรูปรับประทาน เหน็บ อมใตลิน้ ในประเทศไทย
มีเฉพาะรูปรับประทาน ยาจะมีรสขมซึ่งเปนขอ
จํากัดของการใชยา
กลไก จากการกระตุนที่ adrenergic
และ 5-HT (serotonin) receptor ที่บริเวณ presynaptic ทําใหมีฤทธิเ์ ปน potent vasoconstrictor ตอ external carotid system (แตไมมีผลตอ
หลอดเลือดใน intracranial circulation) ลด
sterile inﬂammation ของเสนประสาทใน dura
mater เนื่องจากลดการหลั่งสาร neuropeptide
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transmitter ซึง่ กอใหเกิดการอักเสบในเสนประสาท
เชน substance P, neurokinin จึงทําใหลดอาการ
ปวดได
ขอบงใช ใชในการรักษาแบบเฉียบพลัน
ของ migraine attacks ขนาดครั้งละ ½ -1 เม็ด
ถาอาการไมดี ขึ้ น สามารถรั บ ประทานซํ้ า ไดอี ก
1 ครั้งภายในหนึ่งชั่วโมง
ขอควรระวัง ผูปวยที่มีความผิดปกติ
ของการมองเห็น หรือมีความผิดปกติของระบบ
ประสาทกอนหรือระหวางที่มีอาการปวดศีรษะ
migraine และผู ปวยที่ มี ป ระวั ติ ischemic
disease เชน หัวใจขาดเลือดหรือสมองขาดเลือด
โรคตับหรือมีโรคเรื้อรัง เนื่องจากยาทําใหหลอด
เลือดหัวใจและสมองเกิดการหดตัวอยางแรง
อาการไมพึงประสงค คลืน่ ไส, อาเจียน
(รอยละ 40 - 50) ทีพ่ บรองลงมาเชน ปวดทอง ทอง
เสีย ความรูสึก เหมือนมีอะไรไต (tingling) ตาม
ปลายมือปลายเทา จากฤทธิ์ vasoconstriction
ที่หลอดเลือดสวนปลาย และเจ็บหนาอก ดังนั้น
ควรลดขนาดยาลง มีบางรายงานพบวาทําใหเกิด
กระสับกระสาย (nervousness) และอยู ไมสุข
(restlessness) อาจเกิด rebound headache
หลังรับประทานยาแลว 12-48 ชั่วโมง การใชยา
ติดตอกันจะทําใหเกิดการติดยา (dependency)
และเมื่อหยุดยาจะทําใหมี อาการปวดศีรษะจาก
การหยุดยา (withdrawal) และ rebound headache ได ดังนัน้ ไมควรใชมากกวาสัปดาหละ 2 ครัง้
หรือติดตอกันนานเกิน 3-4 วันการใชยา naproxen
สามารถลด withdrawal effect ในกรณีตองหยุด
ยา ergotamine tartrate
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2. Dihydroergotamine ยาในกลุ มนี้
ไดแก dihydroergotamine mesylate (Dihydergot®)
(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 ซํ้าไดอีก 1 ครั้ง ภายใน 1 ชั่วโมง
แตไมควรเกิน 4 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง
อาการไมพึงประสงค คลายกับ ergotamine tartate
II Triptans8 ยาในกลุมนีจ้ ดั เปน speciﬁc
drug ตอการรักษาปวดศีรษะไมเกรน มียาหลาย
ชนิ ด ในกลุ มนี้ ไ ดแก ﬁrst generation คื อ
sumatriptan (ซึง่ เริม่ ใชครัง้ แรกในป พ.ศ. 2534),
และกลุม second generation triptans ไดแก
golmitriptan, naratriptan (เริ่มใชป พ.ศ.2540)
และ rigatriptan (เริ่มใชในป พ.ศ. 2541)
กลไก ยาทุกชนิดเปนอนุพนั ธของ 5-HT
(serotonin) ทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงสูงและ 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
กระโหลกศีรษะดวย เชนที่ coronary artery ทําให
เปนขอจํากัดของการใชยา
2. ยับยั้งกระบวนการอักเสบของระบบ
ประสาทโดย
2.1 กระตุ นตั ว รั บ ชนิ ด 5-HT 1D
บริเวณ presynaptic ของ trigeminal C-ﬁbers
ทําใหยับยั้งการหลั่ง substance P และ neurokinin A
2.2 กระตุ นตั ว รั บ ชนิ ด 5-HT 1D
บริเวณ presynaptic trigeminal A-ﬁbers ทําให
การยับยั้งการหลั่ง calcitonin gene-related
peptide (CGRP) จึงทําใหหลอดเลือดบริเวณ
dura หดตัว
2.3 ยับยั้งการปวดที่เกิดจากการกระ
ตุน cell ใน trigeminal nuclei และกระตุนตัวรับ
ชนิด 5-HT 1B/1D ในกานสมองทําใหลดการปวด
ไดอีกทางหนึ่ง
จากที่กลาวมาแลววากลุม triptans มียา
หลายชนิด ซึง่ ในทีน่ จี้ ะกลาวเฉพาะ sumatriptan
เทานั้น Sumatriptan (Imigran®)
Sumatroptan succinate จัดเปน serotonin 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
ไตในรูปที่เปลี่ยนแปลงเปนสวนใหญ
กลไก 1. มี speciﬁc ต อ 5-HT 1D
receptor โดยไปมีผลกระตุนทําใหเกิด vasoconstriction
2. มีผลยับยัง้ plasma extravasation ของ neuropeptide neurotransmitter จาก
หลอดเลือดใน dura mater
ขอบงใช ใชในการรักษาแบบเฉียบพลันของ
migraine attack ขนาดที่ใชวันละ 25-50 มก.
อาการไมพึงประสงค โดยสวนใหญผูปวย
จะสามารถทานยาตอไดดี มี เ พี ย ง transient
symptoms เชน ﬂushing, irritation บริเวณ
ฉีดยาเทานั้น อาการมักเกิดหลังไดรับยา 15 นาที
(เมื่อฉีดเขาใตผิวหนัง) หรือ 45 นาที (เมื่อรับ
ประทาน) การบริหารยาผานทางจมูกจะทําใหมีรส
ขม เนื่ อ งจากยาถู ก ทํ า ลายโดย monoamine
oxidase A (MAO-A) ดังนั้นจึงหามใชยานี้รวม
กับ MAO-A inhibitor เชน phenelzine และ
moclobemide ไมควรใหยาทางหลอดเลือดดํา
เพราะอาจทําใหเกิด coronary spasm และไมควร
ใหในผูปวย ischemic heart disease หรือความ
ดันโลหิตสูงทีไ่ มสามารถควบคุมความดันโลหิตได
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III Analgesics and narcotics
ยาที่ใชลดอาการปวดกลุ มนี้ไดแก paracetamol, aspirin, carisoprodol (Alaxan®),
chlorzoxazone (Parafon forte®) และ codeine
1. Paracetamol และ codeine paracetamol เปนยาที่บรรเทาอาการปวดไดดี นิยม
ใชอยางกวางขวางเนื่องจากในขนาดที่ใหผลการ
รักษาไมคอยพบวามีอาการไมพึงประสงค codeine เปนยากลุม narcotis ออกฤทธิ์ระงับปวด
แรงกวา paracetamol
กลไก Paracetamol ยับยั้งเอ็นไซม
cycloxygenase อยางออน สําหรับยากลุม narcotics จะออกฤทธิ์โดยกระตุน opioid receptor
ในสมองและเนื้อเยื่อ ทําใหมีสัญญาณยอนกลับ
เพื่อลดการทํางานของระบบสงสัญญาณปวด
ขอดี มีการนํายาหลายขนานมาใชรวม
กัน เชนการให codeine รวมกับ aspirin หรือ
acetaminophen หรือใช barbiturate รวมกับยา
แกปวดเปนครั้ ง คราวก็ เ พี ย งพอสํ า หรั บ รั ก ษา
acute attack
ขอบงใช ใชในการรักษาแบบเฉียบพลัน
ของ migraine attacks
ขอควรระวัง การใชยากลุม narcotic
ไมควรใชติดตอกันนานเพราะอาจทําใหเกิดการติด
ยา (dependency)
อาการไมพึงประสงค Paracetamol ใน
ขนาดทีใ่ ชรักษาจะไมมีอาการพิษทีร่ นุ แรง อาจมีผนื่ ขึน้
หรือมีอาการแพบาง codeine ในขนาดรับประทาน
เพื่อระงับปวด อาจทําใหทองผูก เวียนศีรษะและ
งวงซึมเพียงเล็กนอย
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2. Aspirin เปนอนุพันธของ salicylates
ที่นิยมใชมากตัวหนึ่งลดอาการปวดไดดีกวา paracetamol โดยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใกลเคี ย งกั บ
NSAIDs มีราคาถูกและปลอดภัยในขนาดทีใ่ ชลด
ปวด
กลไก ยับยั้งเอ็นไซม cyclo-oxygenase ทีใ่ ชในการสังเคราะห prostaglandins และ
ยังมีผลยับยั้งการเกาะกันของเกร็ดเลือด
ขอบงใช ใชในการรักษาแบบเฉียบพลัน
ของ migraine attack ขนาดทีใ่ ชรักษาอยูระหวาง
650-1300 มก.
ขอควรระวัง หามใชในผูปวยทีม่ อี าการ
ของโรคแผลในทางเดินอาหาร หรือมี bleeding
tendency นอกจากนี้ ยั ง ควรหลี ก เลี่ ย งหรื อ
ระมัดระวังในผู ปวยโรคหอบหืด โรคตับและไต
และไมควรใชรวมกับยากลุม steroids หรือ alcohol เนื่องจากจะทําใหเกิดแผลในทางเดินอาหาร
งายขึ้น
อาการไมพึงประสงค ที่พบบอยที่สุดมี
ตั้งแตปวดแสบลิ้นป คลื่นไสอาเจียน ปวดทอง ถา
ใชยาขนาดสูงหรือเปนเวลานานอาจอาการพิษปาน
กลางเรียกวา ”Salicylism„ ซึง่ พบไดทัง้ ในเด็กและ
ในผูใหญ ประกอบดวยอาการ ปวดศีรษะ เวียน
ศีรษะ หูอื้อ สับสน งวงซึม เหงื่อออก กระหานํ้า
หายใจเร็ว คลื่นไส อาเจียน อาจมีอาการทองเดิน
ถามีอาการรุนแรงจะมีเลือดออก เกิดความผิดปกติ
ของกรด – เบส ภายในรางกาย ชัก โคมาและการ
หายใจลมเหลว
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IV Nonsteroidal anti-inﬂammatory
drugs (NSAIDs)
ยากลุมทีม่ ปี ระโยชนมากใน migraine โดย
เฉพาะการใชยากลุ มที่ออกฤทธิ์เร็ว มีฤทธิ์ระงับ
ปวดมากกวา salicylates หรือ paracetamol ยา
ในกลุมนี้ เชน naproxen (Naprosyne®, Synﬂex®),
ibuprofen (Brufen®), kryoprofen(Oruvail®)
และ meclofenamate sodium (Posntan®)
กลไก เปลีย่ นแปลงการทํางานของ serotonin
ซึ่งเปน inhibitory neurotransmitter ลดการ
เกาะกลุมของเกร็ดเลือด ยับยั้งการสราง prostaglandin และมีคุณสมบัติลดปวด ลดการอักเสบ
ที่เกิดขึ้นใน late phase ของ migraine attacks
โดยมีผลยับยัง้ chemotaxis การหลัง่ lysosomal
enzyme และกระบวนการ phagocytosis
นอกจากนี้ยังยับยั้งการสราง complement และ
kinin ดวย
ขอดี ใหรวมกับยาอืน่ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการรักษา เชนใหรวมกับ metoclopromide,
ergotamine tartrate ในกรณีฉุกเฉิน หรือให
ketorolac ฉีดหรือรับประทานรวมกับ dihydroergotamine และ meperidine เปนตน
ขอบงใช ใชใน migraine attacks ทั้งใน
กรณี acute และ prophylaxis โดยเฉพาะใน
ผูปวยที่มีโรคขออักเสบรวมดวย และไดผลดีใน
กรณีที่ผูปวยมีอาการปวดศีรษะเฉพาะชวงมีรอบ
ประจําเดือน โดยใหเปน prophylaxis รับประทาน
กอนทีจ่ ะเริม่ มีอาการ 1-2 วัน เปนระยะเวลา 3-4 วัน
ก็ จ ะสามารถปองกั น อาการปวดศี ร ษะในชวง
ดังกลาวได

ตอไปจะขอกลาวตัวอยางของยาในกลุ ม
NSAIDs ที่นิยมใชดังนี้
1. Naproxen (Naprosyne®, Synﬂex®)
เปนอนุพันธของ propionic acid ดูดซึมอยาง
สมบูรณหลังรับประทานยาวันละ 2 ครัง้ จะทําใหถึง
steady state ภายใน 2-3 วัน ความเขมขนในพลา
สมาขึ้นสูงสุดภายใน 2 ชั่วโมง
กลไก เปน prostaglandin inhibitor
ขอควรระวัง ระวังในผูปวยทีอ่ ายุมากกวา
60 ป ผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน เบาหวาน
ไตวายในผูปวยที่มีภาวะ renal hypoperfusion
เชน cirrhosis, nephritic syndrome และภาวะ
หัวใจวาย เพราะยาอาจทําใหเกิด acute renal
failure ในผูปวยดังกลาว
ขอบงใช ใน acute attacks ขนาดทีใ่ ช
รับประทานอยูระหวาง 250-500 มก. ทุก 6 ชั่วโมง
สําหรับกรณีทใี่ ชยาเพือ่ ปองกันใหรับประทานยาใน
ขนาด 500 มก. วันละ 2 ครั้ง
อาการไมพึงประสงค คลื่นไส อาเจียน
เวียนศีรษะ มีเสียงดังในหู บวมและผื่น
2. Ibuprofen (Brufen®) เปนอนุพนั ธของ
propionic acid ดูดซึมอยางเร็วแตไมสมบูรณ
(รอยละ 85) ความเขมขนในพลาสมาขึ้นสูงสุด
ภายใน 2 ชัว่ โมง อาหารในกระเพาะอาหารทําใหการ
ดูดซึมยาลดลง แตยาลดกรดไมมีผลตอการดูดซึม
คาครึ่งชีวิตในพลาสมาประมาณ 3 ชั่วโมง รอยละ
99 จับกับ albumin ในพลาสมาและถูกเปลีย่ นแปลง
ที่ตับ ขับออกทางปสสาวะ
กลไก เปน prostaglandin inhibitor
ขอบงใช ใน acute attacks ขนาดทีใ่ ช
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รับประทานอยูระหวาง 400-800 มก. ทุก 6 ชั่วโมง
อาการไมพึงประสงค คลืน่ ไส ปวดทอง
อืดแนนทองซึง่ เกิดขึน้ ในผูปวยประมาณรอยละ 15
และไมพบรายงานการเกิดไตวาย อาการไมพึง
ประสงคดังกลาวรุนแรงนอยกวาใน aspirin แต
อยางไรก็ตามตองระวังในผูปวยมีประวัติแผลใน
ทางเดินอาหาร
3. Ketoprofen (oruvail®) เปนอนุพันธ
ของ propionic acid ดูดซึมอยางรวดเร็วและ
สมบูรณจากทางเดินอาหาร คาครึง่ ชีวดิ ในพลาสมา
ประมาณ 2 ชั่วโมง ความเขมขนในพลาสมาขึ้น
สูงสุดภายใน 30 นาที รอยละ 99 กับกับ albumin
ในพลาสมาและถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับ ขับออกทาง
ปสสาวะ
กลไก มี ผ ลยั บ ยั้ ง ตอการสั ง เคราะห
prostaglandin และ leukotriene (antibradykinin activity) และยังทําใหผนังของ lysosome
คงตัว (lysosomal membrane stabilizing
action)
ขอควรระวัง ควรลดขนาดยาประมาณ
½ หรือ 1/3 ในผูปวยทีม
่ กี ารทํางานของไตบกพรอง
หรือผูปวยสูงอายุเพราะอาจทําใหเกิดการคั่งของ
ของเหลวในรางกาย ทําใหระดับของ creatinine
ในพลาสมาสูงขึ้น
อาการไมพึงประสงค ทําใหเกิดอาหาร
ไมยอย แตความรุนแรงนอยกวาและไมเกิดบอย
เหมือนที่พบใน aspirin อาการไมพึงประสงคจะ
ลดลงเมื่อใหพรอมกับอาหาร นม หรือยาลดกรด
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V Antiemetic agents
ยากลุมนี้ไดแก Chlorpromazine (Chlopromid®), prochlorperazine (Proclozine®),
promethazine (Phenergan®), metoclopramide
(Plasil®) และ domperidone (Motilium®)
กลไก Chlorpromazine, prochlorperazine, promethazine, metoclopramide
ออกฤทธิเ์ ปน domperidone ออกฤทธิเ์ ปน dopamine receptor antagonist ที่ทางเดินอาการ
มีผลเพิ่ม gastric motility จึงสามารถลดอาการ
คลืน่ ไสและอาเจียนทีเ่ กิดขึน้ ในขณะเกิด migraine
ได
ขอดี เพิม่ ประสิทธิภาพของยาอืน่ เมือ่ ให
รวมกัน เชน เมื่อให metoclopramide รวมกับยา
ลดปวดหรือยากลุม ergotamine จะทําใหเพิ่ม
ระดับของยาลดปวดนอกจากนี้ยังสามารถใหยา
ชนิ ด นี้ ท างหลอดเลื อ ดดํ า ในกรณี ที่ ต องการ
ความเรงดวนเพือ่ ลดอาการอาเจียนและปวดศีรษะ
ขอบงใช ใชในการรักษาแบบเฉียบพลัน
ของ migraine attacks ที่มีอาเจียนรวมดวย เชน
การฉีด metoclopramide ขนาด 10 มก. ทาง
หลอดเลือดดํา
อาการไมพึงประสงค ในกลุ มที่ออก
ฤทธิต์ อสมองสวนกลางอาจทําใหงวงนอน วิงเวียน
ศีรษะ รูสึกหมุนผูปวยอายุนอยบางรายพบอาการ
ความผิดปกติของระบบ extrapyramidal ไดแก
dystonia, akathiasia,facial spasm เปนตน
domperidone อาจทําใหเกิดอาการปวดเกร็งทอง
แตพบนอย การไดรับยาในขนาดสูงอาจจะกระตุน
การสราง prolactin
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VI β-Blocker
ยาในกลุ มนี้เชน propranolol, timolol,
nadolol, metoprolol และ atenolol สวน acebutol และ pindolol ไมควรใชเนื่องจากมี intrinsic
sympathomimetic activity ขอบงใชยากลุมนี้
มีหลายประการ เชน angina, hypertension,
cardiac arrhythmias, acute myocardial infarction นอกจากนี้ยังมีบทบาทที่ใชรักษา thyrotoxicosis, anxiety states, glaucoma และ
migraine
กลไกรวม ยาทุกชนิดในกลุมนีย้ บั ยัง้ การจับ
ของ catecholamine กับ adrenergic receptor
กลไกตอ migraine ยังไมทราบแนชัด แตอาจ
เนื่องจากยามีฤทธิ์ป องกันการเกิด peripheral
vasodilation เพราะการกระตุนที่ β2 receptor
บนหลอดเลื อ ดของกลามเนื้ อ เรี ย บกอใหเกิ ด
vasodilatation ซึง่ เปนพยาธิวทิ ยาของอาการปวด
ที่เกิดขึ้นใน migraine นอกจากนี้ β-blockers
ยับยั้งกระบวนการ lipolysis ทําใหลดการสราง
กรด arachidonic ซึ่ ง เปน precursor ของ
prostaglandin และยังมีผลยับยั้งการเกาะกลุม
ของเกร็ดเลือด
ขอบงใช ใชปองกันการเกิด migraine attacks
ตอไปนีจ้ ะกลาวถึงรายละเอียดของยาแตละ
ชนิดในหัวขอเกีย่ วกับขอบงชี้ อาการไมพึงประสงค
ขอควรระวังและขอหามใช
1. Propranolol (Inderal®) เปน nonselective β-blockers ละลายในไขมันไดดีทําให

แพรผานเขาสูสมองไดมาก มี ﬁrst-pass metabolism ที่ตับ คาครึ่งชีวิตสั้นมาก
ขอบงใช Propranolol เปนยาทีเ่ ลือกใช
ตัวแรกในการปองกัน migraine โดยเฉพาะใน
ผูปวยที่เปนโรคความดันโลหิตสูงหรือมี anxiety
และ panic รวมดวย และไดรับการยอมรับจาก
FDA ในการเปน long – term prophylactic
treatment ของ migraine โดยเฉพาะ β-blockers
ที่เปนชนิด l-isomer ซึ่งมีคุณสมบัติเปน membrane-stabilizing activity มีรายงานวาผูปวยที่
ใชยา propranolol ติดตอกันอยางนอย 6 เดือน
เมือ่ หยุดยาจะไมพบวามี recurrent attack ขนาด
ที่ใชปองกันอยูระหวาง 140-240 มิลลิกรัมตอวัน
ขอหามใช ผู ปวยโรคหัวใจลมเหลว
เนื่ อ งจากยามี negative inotropic effect,
severe braycardia และ heart block ผูปวยโรค
หอบหืดหรือหลอดลมตีบตัน ผูปวยเบาหวานชนิด
พึ่ง insulin เนื่องจากยาไปมีผลบดบังอาการทาง
autonomic ทีอ่ าจเกิดขึน้ หากผูปวยเบาหวานเกิด
ภาวะ hypoglycemia นอกจากนีย้ งั หามใชในผูปวย
ที่มี severe peripheral vascular disease เชน
Raynaud’s disease และควรหลีกเลีย่ งในผูปวย
ที่มีภาวะซึมเศราดวย
อาการไมพึงประสงค แบงออกเปน 3
ระบบ ดั้งนี้
1. ระบบประสาทสวนกลาง เนื่องจาก
สามารถผานเขาสู สมองไดมาก อาจทํ า ใหเกิ ด
insomnia, depression และ vasoconstriction
2. กลามเนื้อเรียบ ทําใหเกิดการหด
เกร็งของกลามเนื้อเรียบ เชน Bronchospasm
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และ vasoconstriction
3. หั ว ใจ ยาในขนาดที่ ใ หผลในการ
รักษาทําใหเกิด bradycardia, heart block, และ
hypotension ได
นอกจากนี้ยายังสามารถผานรกและ
นํ้านมจึงควรหลีกเลี่ยงในผูหญิงตั้งครรภและให
นมบุตร
2. Other β -blockers การเลื อ กใช
β-blockers ในกรณี prophylaxis นั้นขึ้นอยูกับ
ปญหาทางอายุรกรรมของผู ปวย อาการไมพึง
ประสงค ขอหามใชและคุ ณ สมบั ติ ท างเภสั ช
จลนศาสตรของยาเชน
ก. Timolol (Blocadren®) เปนยาที่
ไดรับการยอมรับจาก FDA ในการเปน long-term
prophylactic treatment ของ migraine
มีคุณสมบัติเปน non-cardioselective มีขอควร
ระวังและหามใชเชนเดียวกับ propranolol แตมี
ความสามารถในการละลายในไขมันตํ่ากวา propranolol แตมีความสามารถในการละลายในไขมัน
ตํ่ากวา propranolol จึงมีอาการไมพึงประสงคตอ
ระบบประสาทสวนกลางนอยกวา ขนาดที่ ใ ช
ปองกันอยูระหวาง 10-40 มก.ตอวัน รับประทาน
วันละ 2 ครั้ง
ข. Metoprolol (Betaloc®) และ
atenolol (Tenormin®) มีคณ
ุ สมบัตเิ ปน cardisoselective จึงมีความปลอดภัยในผูปวยเบาหวาน
และหอบหืด แตเนือ่ งจากยา atenolol ขับออกทาง
ไตเปนสวนใหญจึงควรจะระวังและลดขนาดลงใน
ผูปวยที่มีการทํางานของไตบกพรอง ขนาดปกติที่
ใชปองกันของ metoprolol อยูระหวาง 100-200
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มิลลิกรัมตอวัน และ atenolol อยูระหวาง 50-150
มิลลิกรัมตอวัน
VII Calcium channel blockers
ยากลุ มนี้เชน verapamil, ﬂunarizine,
nifedipine, diltiazem, nimodipine, nicardipine, เปนตน มีรายงานวา verapamil, diltiazem,
nifedipine และ nimodipine ชวยลดความถีแ่ ละ
ความรุนแรงของ migraine
กลไกรวม มีคุณสมบัติเปน vasospasm
inhibiting โดยยับยั้งการเขา cell ของ calcium
โดยผานทาง voltage-channels ทําใหยับยั้งการ
ปลดปลอยของ serotonin ซึ่งเกี่ยวของกับการ
เกาะกลุ มกับของเกร็ดเลือดและยังชวยปองกัน
ภาวะ ischemia และ hypoxia ในสมองสงผลให
ลดโอกาสเกิด migraine attacks
ตอไปนีจ้ ะกลาวถึงรายละเอียดของยาแตละ
ชนิดในหัวขอเกีย่ วกับ ขอบงชี้ อาการไมพึงประสงค
ขอควรระวังและขอหามใช
1. Verapamil (Isoptin®, Veratin®) เปน
prototype ของ calcium antagonist โดยทั่วไป
ผูปวยจะทนตอยาไดดีไมมีปญหาของอาการทองผูก
ระดับยาสูงสุดในเลือดที่ 3 ชั่วโมงหลังรับประทาน
ระดับยาจะสูงขึ้นหากผูปวยมีภาวะไตบกพรอง
ขอบงใช ใชเปน migraine prophylactic therapy โดยเฉพาะในนักกรีฑาและใน
ผูปวย migraine infarction ขนาดที่ใหผลการ
รักษาอยูระหวาง 240-320 มก. ตอวัน นอกจากนี้
ยังใชในกรณีที่ผูปวยมีเฉพาะ aura
ขอหามใช ไมควรใชในผูปวยทีม่ ี heart
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blocks
อาการไมพึงประสงค พบบอยที่สุดคือ
constipation, GI disturbance, numbness,
gynecomastia และทีต่ องระวังคือ hypotension
นอกจากนีย้ งั มีผลทําให lithium มีระดับลดลงรวม
ถึงเพิม่ ความไวในการตอบสนองตอ lithium ดวย
2. Flunarizine (Sibelum®, Flunazine®) เปน piperazine derivation ทีม่ ฤี ทธิเ์ ปน
calcium channel blockers อยางออน เริ่มใชใน
ยุโรป แตเนื่องจากมีอาการไมพึงประสงคหลาย
ประการจึงยังไมเปนที่แพรหลาย
ขอบงใช รับประทานยาในขนาด 5-10 มก.
วันละครัง้ เพือ่ prophylaxis หรือฉีดเขาทางหลอด
เลือดดํา หรืออมใตลิ้นในขนาด 10-20 มก. เพื่อ
รักษาในกรณี acute attack
อาการไมพึงประสงค เนือ่ งจากมีผลลด
การปลดปลอยของ dopamine ในสมองจึงชักนํา
ใหเกิด depression ได ทําใหเกิด extrapyrimidal
sign จากการที่ยาไปยับยั้ง D2 receptor นอกจาก
นี้ยังมีผลเพิ่มระดับ prolactin ในเลือดได
3. Nifedipine (Adalat®) เปน dihydropyridine derivative พบวาไดผลดีทสี่ ดุ ในผูปวย
ที่มี aura มีรายงานวาหลังจากใหยาเปนระยะเวลา
1 เดือน ในขนาด 10 มก. วันละ 3 ครัง้ ทําใหความถี่
และความรุนแรงของโรคปวดศีรษะ migraine ลด
ลงอยางชัดเจน
ขอบงใช ใชปองกันการเกิด migraine
attacks
อาการไมพึงประสงค Postural hypotension, ﬂushing, edema, GI upset และปวด
ศีรษะ

VIII Antidepressants
เปนที่ทราบกันดีแลววาอาการของภาวะซึม
เศราประการหนึ่ง คือ อาการปวดศีรษะ และผูที่
ปวยเปน migraine ก็อาจจะเกิดการซึมเศราตาม
มา ดังนัน้ การใชยากลุมนีจ้ งึ สามารถปองกันอาการ
ปวด ใน migraine ได ยาดังกลาวคือ tricyclic
antidepressants ที่สําคัญ เชน amitriptylline
และ nortriptylline (Nortrilen®)
กลไก
1. ยั บ ยั้ ง การ reuptake ของ amine
(norepinephrine หรือ serotonin) ทําใหความ
เขมขนของ neurotransmitter ที่ receptor site
สูงขึ้น
2. จับกับ serotonin2 receptor ทําให
ยับยั้งการ uptake ของ serotonin ในเซลลสมอง
และเกร็ดเลือด
3. มีฤทธิ์เปน membrane-stabilizing
agents, ยับยั้ง Na+,K+,ATPase activity และ
prostaglandin synthesis
ขอควรระวัง ควรระมัดระวังในผูปวยที่ได
รับ cisapride และผูปวยโรคลมชักเนือ่ งจากยาไป
มีผลลด seizure threshold
ขอบงใช ใชเปน prophylaxis ในผูปวยที่มี
อาการปวดศรีษะ migraine รวมกับภาวะซึมเศรา
ปวดศีรษะเรื้อรังชนิด tension และ C-spine
related headache ขนาดที่ใหผลในการรักษาอยู
ระหวาง 30-150 มก. ตอวัน
อาการไมพึงประสงค
1. จากการทีม่ ฤี ทธิย์ บั ยัง้ H1 receptor จึง
ทําใหเกิด drowsiness, sedation และweight
gain
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2. จากการที่มีฤทธิ์ยับยั้ง 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. จากการที่มีฤทธิ์ยับยั้ง alpha1-adrenergie receptor เชน doxepin, trimipramine,
amitriptylline, trazadone จึงทําใหเกิด postural
hypotension, dizziness, reﬂex tachycardia
แต protriptylline ทําใหเกิดอาการดังกลาวนอย
ที่สุด
4. จากการทีม่ ยี บั ยัง้ dopamine2 receptor
อยางออนๆ มีผลทําใหเกิด extrapyramidal
movement disorder และทําใหระดับของ prolactin
ในเลือดเพิ่มขึ้นซึ่งมักพบใน amoxapine, trimipramine
IX Antiepileptic
ยา กลุมนี้ เชน valproate และ topiramate9,11
สามารถปองกันการเกิด migraine attack ใน
ผูปวยได
1. Valproate เปนยาระงับชักทีใ่ ชกันมาก
ตัวหนึ่งยานี้จะตองใชเวลา 2-3 สัปดาหจึงจะเห็น
ผล
กลไก ยับยัง้ Na-channel ทําใหยับยัง้
การเกิด depolarizationจึงตานกระแสประสาท
cortical spreading depression (CSD) ที่มาก
ผิดปกติ
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ขอบงใช ใชเปน prophylaxis ในผูปวย
ที่มีอาการปวดศีรษะ migraine ขนาดที่ใหผลใน
การรักษาอยูระหวาง 500-1500 mg/d ตอวัน
อาการไมพึงประสงค ไดแก งวง, มือ
สั่น (tremor) นํ้าหนักตัวเพิ่ม ยามีผลยับยั้งการ
เกาะกลุมของเกล็ดเลือด (platelet aggregation)
ทําใหพบรอยฟกชํ้า (bruising) hematoma และ
มีเลือดออกงาย นอกจากนีย้ ามีผลตอตับ มีรายงาน
วาการใช valproate สามารถทําใหเกิดอันตรายตอ
ตับขัน้ รุนแรงได จึงควรทําการตรวจสอบการทํางาน
ของตับเปนระยะโดยเฉพาะในชวง 6 เดือนแรกของ
การใชยา และควรหยุดยาทันทีเมือ่ พบอาการแสดง
ทีบ่ งบอกภาวะความผิดปกติของตับ ผลอืน่ ๆ ทีอ่ าจ
พบไดเชน การใชยา valproate อาจพบวาทําใหมี
ผมบางลง เพิ่มความอยากอาหารกลั้นปสสาวะไม
ได (abnormal thyroid functions) และภาวะขาด
ระดู (amenorrhea) การใช valproate รวมกับยา
กันชักตัวอืน่ ควรระวังวา valproate เปน enzyme
inhibitor จึงอาจทําใหยาอื่นมี half-life ยาวขึ้น
2. Topiramate9,11 เปนยากันชักกลุมใหม
ที่นิยมใช มีประสิทธิภาพดี ปลอดภัย สามารถลด
ความถี่ของการปวดศีรษะ และความถี่ของการกิน
ยาแกปวดลงได แตมีราคาแพง
กลไก ยับยัง้ Na-channel ลด excitatory glutamatergic neurotransmitter เสริม
ฤทธิ์ในการยับยั้งของ GABA ทําใหลด neuronal
hyperexcitability จึ ง เปนการยั บ ยั้ ง กระแส
ประสาท cortical spreading depression (CSD)
ที่มากผิดปกติได
ขอบงใช ใชเปน prophylaxis ในผูปวย
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ที่มีอาการปวดศีรษะ migraine ขนาดที่ใหผลใน
การรักษาอยูระหวาง 100-200 mg ตอวัน9
ขอควรระวัง ระมัดระวังการใชยาใน
ผูปวยที่มีประวัตินิ่วในไต เนื่องจากยาเปน carbonic anhydrase inhibitor ดังนั้นควรแนะนํา
ใหผูปวยดื่มนํ้ามากๆ
อาการไมพึงประสงค ไดแก เดินเซ
มึนงง งวงซึม นํ้าหนักตัวลด (dose –related)
มีรายงานวาอาจลดลงไดถึง 10 กิโลกรัม
X Botulinum neurotoxin10,11,12
Botulinum neurotoxin เปน potent
toxin ทีผ่ ลิตไดจากเชือ้ Clostidium botulinium
มีงานวิจยั ทีส่ นับสนุนวา Botulinum neurotoxin
ใชเพือ่ เปนยาปองกันในผูปวยทีม่ อี าการปวดศีรษะ
migraineแบบเรื้อรังไดผลดี มีความปลอดภัย
ผูปวยทนตอยาไดดี สามารถลดจํานานวันของการ
เกิดอาการ ลดความถี่ของการกินยาแกปวดและ
ชวยทําใหคุณภาพของชีวิตดีขึ้น
กลไก เชือ่ วายาไปยับยัง้ การหลัง่ vasoactive
neuropeptide ซึ่งเปน pain neurotransmitter
เชน CGRP, substance P และ glutamate จาก
trigeminovascular complex ที่ทําใหเกิด neurogenic inﬂammation แลวเกิดอาการปวดศีรษะ
ตามมา
ขอบงใช ใชเปน prophylaxis ในผูปวยที่มี
อาการปวดศีรษะ migraine แบบเรื้อรัง
อาการไมพึงประสงค กลามเนื้อออนแรง
กรณีผปวยมี
ู อาการปวดศีรษะไมเกรนรุนแรง
และตอเนื่องเปนระยะเวลานานกวา 72 ชั่วโมงนั้น

เรียกวาภาวะ status epilepticus หรือ ภาวะปวด
ศีรษะไมเกรนตอเนื่อง การรักษาที่ไดผล คือ การ
ใหยาสเตียรอยดขนาดสูง เชน prednisolone
ขนาด 60 มก.ตอวัน หรือ dexamethasone
16- 20 มก.ตอวันกรณีผูปวยมีอาการอาเจียน ไม
สามารถทานยาได รวมกับการใหยากลุมปองกัน
รวมดวยและการใหยาที่ทําใหผูปวยนอนหลับได
ดวย ก็จะทําใหผูปวยมีอาการดีขึ้นอยางรวดเร็ว
การใชยาสเตี ย รอยดนั้ น สามารถใชในผู ปวย
medical overused headache ไดดวย
ขอผิดพลาดที่พบบอยในการรักษาผู ปวย
ปวดศีรษะไมเกรน คือ ผูปวยไมเกรนทานแตยาแก
ปวดและไมไดทานยาปองกัน เพราะเขาใจวาปวด
ศีรษะไมเกรนรักษาไมหาย ขอผิดพลาดที่พบบอย
ไดแก
1. ผูปวยไมไดรับการแนะนําที่เหมาะสม
เกี่ยวกับวิธีการรักษาและปองกัน
2. ผูปวยทานยาแกปวดมากเกินไป จนกอ
ใหเกิดภาวะ medication overused headache
3. การใชยาแกปวดผิดวิธี คือ การอดทน
จนอาการปวดศีรษะรุนแรงจนทนไมได แลวจึงทาน
ยาแกปวด ทําใหการทานยาแกปวดไมไดผล ตอง
แนะนําใหทานยาแกปวดตั้งแตเริ่มมีอาการปวด
หรือมีอาการเตือน ไมควรทนปวดจนอาการปวด
รุนแรง
4. การสัง่ ยาแกปวด 3 เวลา เชน cafergot
1 เม็ด 3 เวลาหลังอาหาร ที่ถูกตองนั้นควรสั่งให
ทานเฉพาะชวงเวลาที่มีอาการปวดเทานั้น
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Tension - type headache
การปวดศีรษะแบบ tension เปนอาการ
ปวดศีรษะทีพ่ บไดบอยทีส่ ดุ ลักษณะการปวดเปน
แบบตึงเคนหรือบีบเคน หรือหนักๆเหมือนมีอะไร
มากดทับ บริเวณทีป่ วดมักเปนทีท่ ายทอยและเปน
ทัว่ ศีรษะ อาการปวดเปนไดตัง้ แตทันทีจนถึงคอยๆ
เปน อาการมักเปนครั้งคราว เปนๆหายๆ ไมมี
อาการอื่น ๆ เชน ตาพรามัว คลื่นไส อาเจียนรวม
ดวย โดยมีปจจัยกระตุนเชน อารมณความเครียด
ความวิตกกังวล การทรงตัวผิดทา การพักผอนไม
เพียงพอ การอดนอน การออกกําลังกายมากเกิน
ไป ความหิว ความเหนื่อยลา เปนตน อาการจะคง
ที่เทาๆเดิม นานตั้งแต 30 นาทีจนถึง 1 สัปดาห ถา
อาการปวดมากกวา 15 วันใน 1 เดือนติดตอกัน
นาน3เดือนเรียกวา การปวดแบบเรื้อรัง อายุที่พบ
เริม่ ไดตัง้ แตวัยเด็ก และพบมากในชวงวัยกลางคน
เพศหญิงพบมากกวาเพศชาย ความรุนแรงมีตงั้ แต
ปวดเล็กนอยไปจนถึงปวดปานกลาง โดยสวนใหญ
การปวดชนิดนีไ้ มรุนแรง ไมกระทบตอการมองเห็น
และการทรงตัว สามารถทํางานไดตามปกติ การ
ตรวจรางกายจะไมพบความผิดปกติ
กลไกการเกิด ไมทราบชัดเจนเชื่อวาปจจัย
กระตุนดังกลาวทําใหเกิดการ spasm ของกลาม
เนื้อบริเวณทายทอย ใบหนาและศีรษะ
การรักษาประกอบดวย
1. Acute medication เชน simple
analgesia, NSAIDs ในขณะที่ปวดศีรษะ
2. Prevention medication เชน antidepressants (amitriptylline, nortriptylline
เปนตน) รวมกับ non-pharmacologic modali-
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ties หรือ alternative treatment เชน biofeedback
3. Botulinum toxin type A injection12
เปนยาที่อยูระหวางการศึกษา อาจใชในรายที่ปวด
แบบรุนแรงและใชยาอื่นไมไดผล ซึ่งยานี้มักใชใน
chronic migraine มากกวา
4. การติดตามรักษา เพื่อประเมินอาการ
อาการขางเคียง และพิจารณาวาควรใชยาเพือ่ ปองกัน
รวมดวยหรือไม
5. ใหคําแนะนําในการลดปจจัยกระตุน

Cluster headache
การปวดศีรษะชนิดนีพ้ บไดนอย มีประมาณ
รอยละ1ของประชากร พบไดทุกชวงอายุ แตพบ
บอยในชวงวัยรุนจนถึงวัยกลางคน อายุสูงสุดที่มี
อาการคืออายุ 40ปและ 60ป ในเพศชายและหญิง
ตามลําดับลักษณะการปวดเปนแบบ unilateral
orbital/ supraorbital and / or temporal pain
ที่ รุ น แรงปานกลางหรื อ รุ น แรงมาก ปวดนาน
ประมาณ 15-180 นาทีถาไมไดใหการรักษา อาการ
ปวดเปนขึน้ ทันทีไมมีอาการเตือน และในแตละครัง้
ที่ปวดมักปวดในชวงเวลาเดิม (“alarm clock”
headache) ซึ่งมักเปนชวงเชาตรูและชวงเริ่มตน
ของเวลาบาย peak ของการปวดคือเทีย่ งคืนจนถึง
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
อาการปวดมีความถี่ตั้งแตเปนวันเวนวันไป
จนถึง 8 ครั้งตอวัน พบในเพศชายมากกวาเพศ
หญิง เปนการปวดศีรษะทีร่ วมกับอาการทางระบบ
autonomic เชน ตาแดง นํา้ ตาไหล นํา้ มูกไหล หรือ
คัดจมูก, ปวดบริเวณเปลือกตา รอบกระบอกตา
บางครั้งมีหนังตาตกขางที่ปวด หรือมีเหงื่อออก
บริเวณดานใดดานหนึ่งของใบหนา อาการปวดมี
radiating pain ไปยังศีรษะ, ขากรรไกร, เหงือก
และฟน อาการดังกลาวพบในคนทีส่ บู บุหรีห่ รือดืม่
alcohol มากและผูปวยที่ปวดศีรษะชนิดนี้มักมี
ประวัติคนในครอบครัวเปน migraine ผูปวยมัก
มีภาวะวิตกกังวลและและภาวะซึมเศรารมดวย
และพบวาการปวดชนิดนี้เปนสาเหตุของการฆา
ตัวตาย
กลไกการเกิด สาเหตุไมทราบแตเชื่อวาการ
ปวดหัวเกิดในที่ nerve pathway ใน base of
brain คือ trigeminal reﬂex pathway ถูก
กระตุน โดยเมือ่ trigeminal nerve ถูกกระตุนจะ
มีการหลั่งสารที่ทําใหหลอดเลือดรอบกระบอกตา
ขยายตัว ทําใหเกิดปวดรอบๆ กระบอกตา และ
การกระตุนเสนประสาทดังกลาวยังไปกระตุนเสน
ประสาทกลุมอื่นๆ ทําใหเกิดนํ้าตาไหล ตาแดง คัด
จมูก นํ้ามูกไหล การกระตุน trigeminal nerve
นั่นเปนสวนที่เปน deep part ในสมองเรียกวา
hypothalamus ซึ่งจัดเปน internal biologic
clock ซึ่งจะควบคุมการหลับตาตื่นตลอด 24 ชม.
ซึง่ ผลการศึกษาจาก Imaging พบวา hypothalamus จะถูกกระตุนระหวางทีม่ ี cluster headache

การรักษาประกอบดวย ยาที่ใชลดอาการ
ปวดขณะมี acute attack และ ยาปองกันเพื่อลด
ความรุนแรงและความถี่ของการปวด
1. Relief of acute headache ไดแก
1.1 ยา sumatriptan การฉีดยาจะ
สามารถลดอาการปวดภายใน 15 นาที สวนการให
เปนรูปแบบยาพนทางจมูกอาจไดผลในบางราย
และยามีราคาแพง
1.2 dihydroergotamine ชนิดฉีด
สามารถลดอาการปวดไดอยางรวดเร็ ว ภายใน
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
เห็นผลในการปองกันอยางตอเนือ่ ง ยานีป้ ลอดภัย
และมีขอหามนอยกวากลุม ergotamine
2.2 ยา steroid เชน prednisolone,
dexamethasone ซึง่ ลดการหลัง่ สารสือ่ ทีจ่ ะทําให
หลอดเลือดรอบกระบอกตาขยายตัว จึงใชปองกัน
ในชวงทีร่ อผลการออกฤทธิข์ องยา verapamil การ
ใชมักใชเปนชวงสั้นๆเพื่อลดอาการไมพึงประสงค
มีบางรายงานบงชี้วาการฉีดยาเขาไปยัง occipital
nerve ที่บริเวณดานหลังของคอ จะชวยทําให
อาการดีขึ้น ไมควรใชนานเกิน 2-3 สัปดาห
2.3 ยา litium เปนยา alternative ที่
ใชแทน verapamil ได
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2.4 ยากันชัก valproate, topiramate
gabapentin สามารถปองกันโดยยับยัง้ การกระตุนที่
trigeminal reﬂex pathway
นอกจากการใชยาแกปวดศีรษะคลัสเตอร
นัน้ การใหผูปวยดมออกซิเจน 100% ก็สามารถลด
อาการปวดไดเชนเดียวกัน
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