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เมือเกิดอาการปวดศีรษะข้างเดียว หลายๆท่านจะเข้าใจว่า เป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนเพราะเรา
เคยเรียกโรคปวดศีรษะไมเกรนกั นว่า โรคปวดศีรษะข้างเดียว จึงทําให้เข้าใจผิดคิดว่าถ้ามีอาการปวด
ศีรษะข้างเดียวแสดงว่าเป็นไมเกรน
แท้จริงอาการปวดศีรษะไมเกรนนั นไม่จ ํ าเป็ นต้องปวดศีรษะเพียงข้างเดียว อาจปวดสองข้าง
ก็ได้ ในทางกลั บกั น อาการปวดศีรษะข้างเดียวอาจไม่ใช่ไมเกรนก็ ได้
อาการของโรคปวดศีรษะไมเกรนเป็นผลจากการขยายและหดของหลอดเลือดทีกะโหลก
ศีรษะ โดยมั กมีอาการนํา (aura) ก่อนอาการปวด แต่อาจไม่มีอาการนําก็ได้ อาการนําทีพบบ่อยคือ
อาการทางตา เช่น เกิดตาพร่า เห็นภาพ หรือ แสงสีผ ิดปกติ อาการนําอืนๆ คือ รู้ส ึกหนักทีแขนขา
เหมือนไม่มีแรง มีความรู้ส ึกผิดปกติท ีผิวหนัง เช่น รู้ส ึกคั น ชา หรือแสบร้ออาการนํ
น
าจะเกิดนาน
ประมาณ นาที หลั งจากนั นไม่นานจะเกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง ซึงจะปวดเป็นพั กๆ ปวดตุบๆ
ข้างเดียว อาจมีอาการคลืนไส้ อาเจ ียน ร่วมด้วย อาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงนีจะอยู่นาน - ชั วโมง
จากนั นอาการจะทุเลาลง แล้วเกิดอาการปวดขึ นใหม่ได้ ผู้ป ่ วยไมเกรนประเภทที ไม่มีอาการนํา อาจเกิด
อาการอืนแทน เช่น รู้ส ึกไวกั บแสง เสียง หรือกลินมากกว่าปกติ รู้ส ึกเพลีย หิวอาหารและนํซึางอาการ
เหล่านีอาจเกิดก่อนนานหลายๆ ชั วโมงกว่าจะมีอาการปวดศีรษะ ผู้ป ่ วยไมเกรนมั กจะทราบเองว่าป ั จจั ย
ใดทีทําให้อาการไมเกรนของตนกําเริบ เช่นอดนอน เครี ยด รั บประทานอาหารประเภท ถั ว เนย
ช็อกโกแลต ชีส ไวน์แดง ชา กาแฟ สตรีช่วงมีประจําเดือนการได้ย ิ นเสียงดั ง ได้กลินฉุน แสงจ้า เป็นต้น
นอกจากโรคปวดศีรษะไมเกรนแล้ว โรคปวดศีรษะยั งมีอี กหลายประเภท เช่นโรคปวดศีรษะทีเกิดจาก
ความเครียด (tension headache) โรคปวดศีรษะแบบคลั สเตอร์ (cluster headache) และ โรคปวดศีรษะ
เนื องจากมีแรงดั นในสมองสูงi(ncrease intracranial pressure) เป็นต้น ซึงโรคเหล่านีทําให้เกิดการปวด
ศีรษะเพียงข้างเดียวได้
มีโรคปวดศีรษะอีกประเภทหนึงทีอาจทําให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นไมเกรน คือ โรคปวดศีรษะทีเกิด
จากความเครียด ซึงเป็นภาวะทีพบได้บ่อยโดยเฉพาะผู้ท ี อยู่ในวั ยทํางานมีความกั งวลและเครียด
ตลอดเวลา ต้องทํางานกับเครืองคอมพิวเตอร์ติดต่อกั นวั นละหลายๆ ชั วโมง ทําให้กล้ามเนือบริเวณบ่า
และแขนเกิดการเกร็งตึง ส่งผลให้เกิดอาการปวดตึงบริเวณท้ายทอยร้าวขึ นไปทีขมั บข้างทีมีการตึงของ
กล้ามเนือ หรือเกิดอาการปวดรอบศีรษะคล้ายถูกรั ด ซึงถ้ามีอาการไม่มาก เมือพั กนวดเพือคลาย
กล้ามเนือทีเกร็งและตึงอาการจะหายไปเอง แต่ในรายที มีอาการหนักอาจปวดต่อเนื อง อย่างไรก็ดี โรค
ปวดศีรษะทีเกิดจากความเครียดจะไม่เกิดร่วมกั บอาการคลืนไส้ อาเจียน ตาพร่า หรือเห็นแสงสี

โรคปวดศีรษะแบบคลั สเตอร์ก็มีอาการปวดศีรษะข้างเดียได้
ว เช่นกั น แต่จะปวดรุนแรง ปวดบ่อย มั กปวด
รอบตาและขมั บ มีตาแดง นํ าตาไหล และคั ดจมูกในด้านเดียวกั น จะไม่มีคลื นใส้อาเจียนส่วนโรคปวด
ศีรษะทีเกิดเนื องจากมีแรงดั นในสมองสูงนั น เกิดจากมีส ิ งผิดปกติในสมอง เช่น มีเนืองงอกในสมอง
เลือดออกในสมอง นํ าคั งในสมอง เป็นต้น ซึงต้องแ
ก้ไขที สาเหตุ
ฉะนั นก่อนทีจะสรุปว่าเป็นโรคปวดศีรษะไมเกรน ควรไปพบแพทย์เพือวิ นิจฉัยให้แน่ช ั ดก่อน ไม่
ควรคิดเอาเองว่ามีอาการปวดศีรษะข้างเดียว แสดงว่าเป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนแน่ๆ แล้วไปหาซือยา
แก้ไมเกรนมารั บประทาน เพราะ การรั บประทานยาไมเกรนไม่ถูกต้องมีอ ั นตรายไม่น้อย ซึงท่านสามารถ
อ่านรายละเอียดได้จาก บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ทาง website นี เรือง “ยาแก้ปวดศีรษะไม
เกรน ergotamine ใช้อย่างไรจึงจะปลอดภั ย” และ “ปวดไมเกรน ... ระวั งป ั ญหายาตีก ั นของergotamine”
ในบทความได้กล่าวถึงอั นตรายของ ergotamine ซึงเป็นยาแก้ปวดศีรษะไมเกรนว่า ยานีบรรเทาอาการ
ปวดศีรษะไมเกรนด้วยกลไกการออกฤทธิ คือทําให้เกิดการหดตั วของหลอดเลือดทีกะโหลกศีรษะ
(เพราะอาการปวดศีรษะไมเกรนเกิดจากการขยายตั วมากผิดปกติของหลอดเลือดทีกะโหลกศีรษะ)แต่
ฤทธิ การหดหลอดเลือดนีมิ ได้เกิดกัหลอดเลื
บ
อดทีผิดปกติเท่านั น ยั งทําให้หลอดเลือดส่วนปลาย
(บริเวณมือ แขน ขา) หดตั วด้วย จึงก่อให้เกิดอาการไม่พึ งประสงค์คือ การไหลเวี ยนเลือดไปทางหลอด
เลือดส่วนปลายลดลง ผู้ป ่ วยอาจเกิดอาการชาปลายมือปลายเท้า ผลข้างเคียงนีสั มพั นธ์ก ั บปริ มาณยา
ergotamine ในกระแสเลือด และหากมีอาการรุนแรงมากขึ นอาจส่งผลให้เลือดทีไปเลียงบริเวณมือ แขน
หรือขา ไม่เพียงพอ และทําให้เกิดเนือตายทีบริเวณดั งกล่าวจนอาจจํ าเป็ นต้องตั ดแขนหรือขาทิ งใน
ทีสุด และโอกาสเกิ ดอาการพึงประสงค์ทีรุนแรงนี จะเพิ มขึนหากใช้ยา ergotamine ร่วมกั บยาอืน
ทีมีฤทธิ ทําให้หลอดเลือดหดตั ว หรือยาทีมีผลเพิมระดั บergotamine ในกระแสเลือด หรือใช้
ergotamine เกิ นขนาดยาทีแนะนํา
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