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บทนำ�
	 โรคหลอดเลือดสมองแตก	 เป็นสาเหตุหนึ่ง

ของการเสียชีวิตที่สำาคัญ	จากการศึกษาพบว่า	การ

ดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องมีความสำาคัญ	มีผล

โดยตรงตอ่อตัราการเสยีชวีติและทพุพลภาพ	ซึง่ที่

ผา่นมาการรกัษาในโรคนีน้อกจากจะมคีวามหลาก

หลายและยังไม่มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงแล้ว	

รายงานเกีย่วกบัความสำาเรจ็ในการรกัษาทัง้ในทาง

อายุรกรรมและศัลยกรรมก็ยังมีอยู่ค่อนข้างน้อย

	 แนวทางเวชปฏิบัติฉบับนี้ได้พัฒนาขึ้นมา

ด้วยจุดประสงค์เพื่อเน้นยำ้าให้บุคลากรทางการ

แพทย์เห็นถึงความสำาคัญของการดูแลผู้ป่วย

อยา่งถกูตอ้งตัง้แตร่ะยะแรก	เนือ่งจากจะสง่ผลตอ่

ผลลัพธ์ในการรักษาต่อไป	 	 และเพื่อเป็นแนวทาง

การรักษาเชิงประจักษ์ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองแตกนี้

	 อนึ่ง	แนวทางเวชปฏิบัติฉบับนี้	มุ่งเน้นไปที่

การรักษาที่มีหลักฐานรับรองและมีที่ใช้กันอยู่ใน

ปัจจุบัน		ไม่รวมถึงการรักษาที่ยังอยู่ในขั้นทดลอง	

และไม่ครอบคลุมการรักษาโรคหลอดเลือด

สมองแตกในผู้ป่วยเด็ก	 เนื่องจากได้มีการตีพิมพ์

แนวทางเวชปฏิบัติดังกล่าวออกมาก่อนหน้านี้แล้ว

ก�รประเมินและวินิจฉัยภ�วะหลอด
เลือดสมองแตกอย่�งเร่งด่วน
	 1.	 พึงระวังว่า	ผู้ป่วยมักจะทรุดหนักลงได้

อยา่งรวดเรว็ใน	2-3	ชม.แรก	และสง่ผลตอ่ผลลพัธ์

ในการรักษา	 ดังนั้นการวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่	

เบื้องต้นจึงมีความสำาคัญ

	 2.	 สง่ตรวจ	CT	scan	หรอื	MRI	brain	โดย

เรว็	เพือ่แยกระหวา่งโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอื

อุดตันกับภาวะหลอดเลือดสมองแตก

	 	 •	 ทั้ง	 CT	 scan	 และ	MRI	 brain	มี

ประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้น	แต่	CT	

scan	brain	ยังคงเป็น	 gold	 standard	 ในการ

วินิจฉัยภาวะเลือดออกอย่างฉับพลัน

	 3.	 CT	angiography	และ	contrasted-

enhanced	CT	มีประโยชน์ในการบ่งบอกผู้ป่วย	

ที่มีความเสี่ยงในการเกิดก้อนเลือดขยายตัว		

(hematoma	expansion)
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	 4.	 CT	angiography,	CT	venography,	

contrasted-enhanced	 CT,	 contrasted-

enhanced	MRI,	MRA		และ	MRV	มีประโยชน์

ในการประเมนิรอยโรคทางโครงสรา้ง	(structural	

lesion)	,	ความผิดปกติของหลอดเลือดแต่กำาเนิด	

(vascular	malformation)	และเนื้องอกในสมอง	

โดยแนะนำาให้ทำาในรายที่มีอาการน่าสงสัย	

ก�รรักษ�ด้วยย�
	 1.	 ผู้ป่วยที่มีภาวะขาดปัจจัยการแข็งตัว

ของเลอืด	(coagulation	factor	deficiency)	หรอื	

เกรด็เลอืดตำา่อยา่งรนุแรง	(severe	thrombocyto-

penia)	ควรได้รับปัจจัยการแข็งตัวของเลือดหรือ

เกร็ดเลือดทดแทนตามลำาดับ

	 2.	 ผู้ป่วยที่มีระดับ	INR	สูงจากยาต้านการ

แขง็ตวัของเลอืด	ควรลดระดบั	INR	ลงมาจนอยูใ่น

ช่วงปกติ	โดยหยุดยาและให้วิตามิน	K	ทางหลอด

เลือดดำา

	 หมายเหตุ

	 •	 วิตามิน	K	มีความสามารถในการออก

ฤทธิ์ได้เร็วกว่าจึงเป็นการรักษาทางเลือกในภาวะ

เลือดออกในสมองที่มีอันตรายถึงชีวิต

	 •	 Prothrombin	 complex	 concen-

trates	(PCC)	และ	fresh-frozen	plasma	(FFP)	

ให้ผลในการรักษาไม่ต่างกันแต่	 PCC	 อาจมีผล

แทรกซอ้นนอ้ยกวา่	จงึพจิารณาใหเ้ปน็อกีทางเลอืก

หนึ่งจากการใช้	FFP

	 3.	 Recombinant	factor	VIIa	(rFVIIa)	

	 •	 ไม่แนะนำาให้ใช้	 rFVIIa	 เป็นการรักษา

หลักในผู้ป่วยที่เคยได้รับยาต้านการแข็งตัวของ

เลือดมาก่อน	 เนื่องจากไม่สามารถทดแทน	 	clot-

ting	factor	ทัง้หมดได	้และแมจ้ะทำาใหร้ะดบั	INR	

ตำา่ลงแตก่ไ็มส่ามารถทำาใหเ้กดิการ	restore	clot	ได้

	 •	 ไม่แนะนำาให้ใช้	 rFVIIa	 เป็นการรักษา

หลักในผู้ป่วยทั่วไปเนื่องจากเพิ่ม	 thrombotic	

risk	 และยังไม่มีประโยชน์ที่ชัดเจน	 แม้ว่าจะ

สามารถจำากัดการขยายตัวของก้อนเลือดในสมอง

ได้

	 •	 ผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะที่ได้รับประโยชน์จาก

การรักษาด้วย	 rFVIIa	ยังต้องการการศึกษาเพิ่ม

เติม

	 4.	 การให้เกร็ดเลือดในผู้ป่วยที่มีประวัติ

เคยได้รับยาต้านเกร็ดเลือด(antiplatelets)	 ยัง

ไม่มีประโยชน์ที่ชัดเจน

	 5.		การป้องกันภาวะลิ่ ม เลื อดอุดตัน

เส้นเลือดดำา	(	venous	thromboembolism)

	 •	 ผูป้ว่ยควรไดร้บั	intermittent	pneumatic	

compression	ควบคู่ไปกับ	elastic	stocking

	 •	 หากมีหลักฐานว่าผู้ป่วยพ้นจากภาวะ

เลือดออกแล้ว	 พิจารณาให้	 low-molecular-

weight	heparin	หรือ	unfractionated	hepa-

rin	 โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวได้น้อยหรือไม่

เคลื่อนไหว

ก�รควบคุมคว�มดันโลหิต
	 1.	 ถ้าความดันซิสโตลิก	 มากกว่า	 200	

มิลลิเมตรปรอท	หรือ	mean	arterial	pressure	
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(MAP)	มากกวา่	150	มลิลเิมตรปรอท	พจิารณาลด

ความดนัอยา่งเรง่ดว่นโดยใหย้าทางหลอดเลอืดดำา

อย่างต่อเนื่อง	และเฝ้าติดตามทุก	5	นาที

	 2.	 ถ้าความดันซิสโตลิก	 มากกว่า	 180	

มิลลิเมตรปรอท	 หรือ	 MAP	 มากกว่า	 130		

มิลลิเมตรปรอท	 พิจารณาวัดความดันภายใน

กะโหลกศีรษะ	 และลดความดันโดยให้ยาทาง

หลอดเลือดดำาเป็นระยะหรืออย่างต่อเนื่อง	 โดย

ให้ระดับ	cerebral	perfusion	pressure	มากกว่า

หรือเท่ากับ	60	มิลลิเมตรปรอท

	 3.	 ถ้าความดันซิสโตลิก	 มากกว่า	 180	

มลิลเิมตรปรอท	หรอื	MAP	มากกวา่	130	มลิลเิมตร

ปรอท	รว่มกบัไมม่ภีาวะความดนัในกะโหลกศรีษะ

สูง	พิจารณาลดความดันให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม	

(MAP	110	มิลลิเมตรปรอท	หรือ	ความดันโลหิต	

160/90	มลิลเิมตรปรอท)	โดยใหย้าทางหลอดเลอืด

ดำาเปน็ระยะหรอือยา่งตอ่เนือ่ง	และตรวจผูป้ว่ยซำา้

ทุกๆ	15	นาที

ก�รบำ�บัดรักษ�ผู้ป่วยในและก�ร
ป้องกัน secondary brain injury
	 1.	 ผู้ป่วยควรได้รับการดูแลรักษาในหอ	

ผูป้ว่ยเวชบำาบดัวกิฤต(intensive	care	unit,	ICU)	

ที่มีแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

	 2.	 ควบคุมระดับนำ้าตาลในเลือดให้อยู่ใน

เกณฑ์ปกติ	 (80-110	mg/dL)	 หลีกเลี่ยงภาวะ	

นำ้าตาลในเลือดตำ่า

	 3.	 ให้ยาลดไข้ในกรณีที่มีไข้	 พร้อมทั้งหา

สาเหตุและรักษาตามสาเหตุ

	 4.	 การให้ยากันชัก

	 •	 ให้ยากันชักในผู้ป่วยที่มีอาการชัก	 และ

ผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับการรับรู้ที่พบ	

electrographic	seizure	จาก	EEG

	 •	 ไมแ่นะนำาใหใ้ชย้ากนัชกัเปน็การปอ้งกนั

ในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการชัก

	 •	 พิจารณาเฝ้าระวัง	 EEG	อย่างต่อเนื่อง	

ในผู้ป่วยที่ซึมลงแบบไม่สัมพันธ์กับระดับการ	

บาดเจ็บของสมอง

ก�รบำ�บัดรักษ�ท�งศัลยกรรม
	 1.	 พิจารณาลดความดันในกะโหลกศีรษะ

ในผู้ป่วยที่มี	 GCS	น้อยกว่าหรือเท่ากับ	 8	 ร่วม

กับมีอาการของ	 transtentorial	 herniation,	

intraventricular	 hemorrhage(IVH)	 หรือ		

hydrocephalus	อย่างชัดเจน

	 	 หมายเหตุ		ความดันในกะโหลกศีรษะที่

เหมาะสมเท่ากับ	50-70	มิลลิเมตรปรอท

	 2.	 พจิารณาทำา	ventricular	drainage	เพือ่

รักษาภาวะ	hydrocephalus	ในผู้ป่วยที่ซึมลง

	 3.	 ในกรณีที่เกิดภาวะเลือดออกในเวน	

ตริเคิล	 (intraventricular	 hemorrhage,	 IVH)	

พบวา่การให	้recombinant	tissue	plasminogen	

activator	ยังไม่มีผลด้านประสิทธิผล	หรือ	ความ

ปลอดภัยที่ชัดเจน

	 4.	 โดยรวมแล้ว	 การบำาบัดรักษาทาง

ศัลยกรรมในภาวะเลือดออกในเนื้อสมอง	ยังไม่มี

ประโยชน์ที่ชัดเจน	ให้พิจารณาในผู้ป่วยต่อไปนี้
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	 •	 ผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในสมอง

น้อย(cerebellum)	ที่มีอาการทางระบบประสาท

เปลี่ยนแปลงไป	 หรือมีการกดเบียดก้านสมอง	

และ/หรือ	มี	hydrocephalus	จากการอุดตันของ

เวนตริเคิล	 ควรพิจารณาการผ่าตัดเพื่อนำาก้อน

เลือดออก	(clot	removal)	โดยเร็วที่สุด

	 •	 ผู้ป่วยที่มีก้อนเลือดในกลีบสมอง

(lobar	 hemorrhage)	 ที่มีปริมาตรมากกว่า	 30	

มิลลิลิตร	 และอยู่ลึกไม่เกิน	 1	 เซนติเมตรจากผิว

นอก(cortex)	ควรพจิารณาการผา่ตดัเปดิกะโหลก

ศีรษะ(craniectomy)	เพื่อนำาก้อนเลือดออก

	 5.	 Minimally	invasive	procedure	เช่น	

การผ่าตัดส่องกล้อง	หรือ	 stereotactic	 ยังไม่มี

ประโยชน์ที่ชัดเจน

	 6.	 ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าการผ่าตัด

นำาเลือดที่คั่งออกตั้งแต่แรกเริ่ม	 จะทำาให้ผลลัพธ์

ทางการรักษาดีขึ้น	 อีกทั้งอาจเกิดอันตรายจาก

ความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกซำ้าที่เพิ่มมากขึ้น

ก�รป้องกันก�รกลับเป็นซำ้�
	 1.	 ประเมนิผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งในการกลบั

เป็นซำ้า	ดังนี้

	 •	 Lobar	hemorrhage	คือ	มีเลือดออก

ในตำาแหน่ง	 cortical	 หรือ	 subcortical	 ได้แก่	

frontal,	temporal,	parietal	และ	occipital	lobe

	 •	 อายุมาก

	 •	 ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด

	 •	 ตรวจพบ	 apolipoprotein	E	 2	 or	 4	

alleles	

	 •	 พบรอยโรคเลือดออกขนาดเล็กจำานวน

มากจาก	MRI

	 2.	 ควบคุมความดันโลหิต	 (น้อยกว่า	

140/90	 มิลลิเมตรปรอท	 และมากกว่า	 130/80	

มิลลิเมตรปรอทในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคไต

เรื้อรัง

	 3.	 หลีกเลี่ยงการให้ยาต้านการแข็งตัวของ

เลือดเป็นการรักษาระยะยาวสำาหรับโรคหัวใจเต้น

ผิดจังหวะที่ไม่ได้มีสาเหตุจากลิ้นหัวใจ	 (nonval-

vular	atrial	fibrillation)

	 4.	 พจิารณาใหย้าตา้นการแขง็ตวัของเลอืด	

หรือยาต้านเกร็ดเลือด	ตามข้อบ่งชี้เท่านั้น

	 5.	 หลกีเลีย่งการดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล์

	 6.	 ยากลุ่ม	statin,		การออกกำาลัง	และการ

มีเพศสัมพันธ์		ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนในเรื่องนี้

ก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พ
	 1.	 ผูป้ว่ยทกุรายควรไดร้บัการประเมนิโดย

ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู

	 2.	 ควรเริ่มการฟื้นฟูสมรรถภาพทันทีที่ผู้

ปว่ยมสีภาวะทางการแพทยค์งที	่และควรไดร้บัการ

ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องหลังจากออกจากโรงพยาบาล

แล้ว


