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อาการปวดศีรษะ เป็นอำกำรผิดปกติที่พบได้บ่อย โดยอำจมีสำเหตุจำกกำรเป็นโรคปวดศีรษะปฐมภูมิโดยตรง หรืออำจเป็นโรค
ปวดศีรษะทุติยภูมิ ซึ่งเป็นกำรปวดศีรษะจำกอำกำรแสดงโรคอื่นๆ ได้แก่ ปวดศีรษะจำกมีไข้ ควำมผิดปกติทำงสำยตำ ควำมดันใน
สมองสูงเนื่องจำกโรคหลอดเลือดสมอง เนื้องอกในสมอง หรือมะเร็งสมอง และปวดศีรษะจำกอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับสมอง เป็นต้น
นอกจำกนี้ยังพบว่ำมีปัจจัยส่งเสริมที่กระตุ้นให้เกิดอำกำรปวดศีรษะ ได้แก่ ควำมเครียด กำรอดนอน ยำบำงชนิดภำวะที่ควำมดันโลหิต
สูงมำก ๆ หรืออำจเกิดจำกโรคที่เกิดขึ้นในสมองอย่ำงรุนแรง
โรคปวดศีรษะปฐมภูมิ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ โรคปวดศีรษะไมเกรน
(Migraine headache) โรคปวดศีรษะจากความเครียด (Tension headache) และ
โรคปวดศีรษะคลัส เตอร์ (Cluster headache) ซึ่งโรคปวดศีรษะแต่ ละประเภทมี
สำเหตุ ลักษณะอำกำรปวด รวมไปถึงแนวทำงกำรรักษำที่แตกต่ำงกันไป ดังนั้นกำร
เข้ำใจถึงภำวะปวดศีรษะดังกล่ำวจะนำไปสู่กำรปฏิบัติตัวที่เหมำะสมเพื่อบรรเทำ
อำกำรปวด และป้องกันกำรกำเริบของอำกำรได้

ประเภทของโรคปวดศีรษะ
1. โรคปวดศีรษะไมเกรน (migraine headache)1-2
•

พบในเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย และเกิดในช่วงวัยรุ่นเป็นส่วนมำก
จะปวดศีรษะแบบตุ้บๆ ตำมชีพจร ส่วนมำกจะเกิดอำกำรปวดศีรษะข้ำงเดียว
แต่ ใ นบำงรำยก็ พ บว่ ำ เกิ ด ทั้ ง 2 ข้ ำ ง บริ เ วณที่ ป วดจะเป็ น ด้ ำ นหน้ ำ และด้ ำ นข้ ำ งของศี ร ษะ
ควำมรุนแรงอยู่ในระดับปำนกลำงถึงมำก
ระยะเวลำในกำรปวดประมำณ 4-72 ชั่วโมง
ได้แก่ คลื่นไส้ อำเจียน เบื่ออำหำร ตำพร่ำมัว มีออร่ำ (aura) คือ มีกำรเห็นแสงวูบ
วำบ หรื อเห็น แสงเป็น เส้ น ๆ บำงคนอำจมี อำกำรน ำคื อ กลั ว แสง กลั วเสีย ง กำรได้รั บกลิ่ น
เปลี่ยนไปก่อนที่จะมีอำกำรปวดศีรษะ
ได้แก่ อำหำรที่มีสำรกันบูด เนย ช็อกโกแลต ยำขยำยหลอดเลือด อดอำหำรนำน ๆ
น้ำตำลในเลือดต่ำ นอนไม่เป็นเวลำ ฮอร์โมนเพศหญิง มีประจำเดือน กำรตั้งครรภ์ในระยะแรก
อำกำศร้อน แดดร้อน กลิ่นน้ำหอม กลิ่นเหม็น ควันบุหรี่ หรือควันจำกท่อไปเสีย

•
•

กำรรักษำแบบเฉียบพลัน แนะนำยำต้ำนกำรอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เช่น ไอบูโปรเฟน (Ibuprofen)
เป็นต้น หรือ ยำเออร์โกตำมีนทำเทรต (ergotamine tartrate)
กำรป้องกัน ต้องคำนึงถึงโรคร่วมของผู้ป่วยเช่น ผู้ที่สุขภำพดีไม่มีโรคร่วมแนะนำให้ใช้โพรพรำโนลอล
(propranolol) ผู้ป่วยที่มีภำวะซึมเศร้ำแนะนำให้ใช้ยำอะมิทริ ปไทลีน (amitriptyline) เป็นต้น
หำกได้รับกำรพักผ่อนที่เพียงพอ อยู่ในที่เงียบ ๆ มืด ๆ จะช่วยให้อำกำรปวดศีรษะดีขึ้น
หำกรับประทำนยำแล้วอำกำรไม่ดขี ึ้นหรือมีอำกำรแย่ลงเมื่อเวลำผ่ำนไปเป็นระยะเวลำสัปดำห์ถึงเดือน
หรือปวดศีรษะรุนแรงร่วมกับมีไข้สูง (อุณหภูมิมำกกว่ำ 39 °C) ให้รีบพบแพทย์ทันที
1
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2. โรคปวดศีรษะจากความเครียด (tension headache)1
•

พบได้บ่อยที่สุด และมักพบในเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย
จะปวดแบบตื้อ ๆ ตึง ๆ ปวดเหมือนมีอะไรมำรัดศีรษะ มักปวดศีรษะ 2 ข้ำง
บริเวณที่มักพบบ่อยได้แก่ ด้ำนหน้ำของศีรษะและบริเวณขมับ ควำมรุนแรงอยู่ในระดับน้อยถึงปำนกลำง
ผู้ป่วยยังคงดำเนินชีวิตประจำวันได้ตำมปกติ
ระยะเวลำในกำรปวดประมำณ 30 นำที ถึง 7 วัน
ได้แก่ กลัวแสง กลัวเสียงเล็กน้อย ปวดต้นคอ หรือหัวไหล่
ได้แก่ ควำมเครียดจำกกำรทำงำน นั่งทำงำนมำกเกินไป กำรนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ
หรือ กำรเล่นคอมพิวเตอร์มำกเกินไป กำรใช้สมองหรือสำยตำติดต่อกันเป็นเวลำนำน ๆ
ยำแก้ปวดพำรำเซตำมอล (paracetamol) หรือยำต้ำนกำรอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
เช่น ไอบูโปรเฟน (Ibuprofen) นำพร๊อกเซน (naproxen) เป็นต้น

3. โรคปวดศีรษะแบบคลัสเตอร์ (cluster headache)1
•

พบในเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง
จะปวดจี๊ดขึ้นมำ ปวดออกเบ้ำตำ หรือรอบๆ ดวงตำ หรือที่บริเวณขมับและ
มักจะเป็นข้ำงเดียว ระยะเวลำในกำรปวดประมำณ 45 นำที และเกิดขึ้นหลำย ๆ ครั้งต่อวัน
หรือ วันเว้นวัน
มีควำมรุนแรงมำก
ได้แก่ น้ำตำไหล คัดจมูก น้ำมูกไหล เหงื่อออกบริเวณหน้ำผำก เปลือกตำและ
ใบหน้ำข้ำงที่เป็นมีอำกำรบวม อำจมีอำกำรหนังตำตก และรูม่ำนตำหด
ได้แก่ กำรดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ อุณหภูมิที่สูงขึ้น กำรออกกำลังกำยอย่ำงหนัก
ให้ดมออกซิเจน และฉีดยำซูมำทริปแทน (Sumatriptan) เข้ำชั้นใต้ผิวหนัง

การลด/บรรเทาอาการปวดศีรษะโดยไม่ใช้ยา
นอกจำกกำรรับประทำนยำเพื่อลด/บรรเทำอำกำรปวดศีรษะแล้ว ยังมีวิธีอื่นที่จะช่วยลด/บรรเทำอำกำรปวดศีรษะโดยที่ไม่ต้องใช้ยำ1 ได้แก่
• นอนพักผ่อนให้เพียงพอประมำณ 6 ถึง 8 ชั่วโมงต่อวัน พยำยำมเข้ำนอนและตื่นนอนให้ตรงเวลำทุกวัน
• ออกกำลังกำยเป็นประจำอย่ำงต่ำสัปดำห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่ำ 30 นำที
• หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดกำรปวดศีรษะ คือ เมื่ออำกำรปวดศีรษะเกิดจำกควำมเครียดให้พยำยำมลดควำมตึงเครียดลง
สำหรับอำกำรปวดอื่นๆ เช่น ปวดศีรษะแบบที่ไม่เคยปวดมำก่อน มีอำกำรปวดรุนแรง กะทันหัน หรือปวดเรื้อรังมำเป็นระยะเวลำนำน
ยังไม่หำย ทำนยำแล้วไม่ดีขึ้น หรือมีอำกำรคลื่นไส้ อำเจียน ตำพร่ำมัวร่วมด้วย ควรรีบพบแพทย์ทันที
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