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Topic Review 
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1สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2กลุมวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Guidelines for the Early Management of 
Patients with Acute Ischemic Stroke

 โรคหลอดเลือดสมองในปจจุบันมีแนวโนม

เพิ่มขึ้นท่ัวโลกในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพบ

วาเปนสาเหตุการเสียชวีติอนัดบัที ่3 ในป 2008 ตอ

มาไดลดลงมาเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 41 

ชวยสะทอนถึงผลของความพยายามเปนเวลากวา

ทศวรรษของ American Heart Association/

American Stroke Association (AHA/ASA) 

ที่ตองการลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โรค

หลอดเลือดหัวใจและผูที่มีความเสี่ยงทางหัวใจ

และหลอดเลือดลงรอยละ 25 ภายในป คศ. 2010 

ซึ่งไดผลตามเปาหมายตั้งแตชวงตนของป คศ. 

2009  สาเหตุของความสําเร็จเกิดจากหลายปจจัย 

ทัง้การพฒันาการปองกนัการเกดิโรคและการดแูล

รักษาผูปวยในชวงที่เกิดโรคข้ึนอยางเฉียบพลัน 

และเพือ่ใหไดผลทีด่ขีึน้ตอๆไป จงึตองมกีารพฒันา

วธิกีารดูแลโรคหลอดเลือดสมองแบบองครวมทุก

ดาน ดังนั้นจึงเปนที่มาของการปรับปรุงแนวทาง

การรักษา (guideline) มาอยางตอเนื่อง เพื่อให

เกิดการดูแลรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองใน

ระยะเฉียบพลันไดดียิ่งขึ้นไปอีก 

 จากขอมลูหลักฐานทางการแพทยตางๆ พบ

วาการดูแลรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองชนิด

ขาดเลือดในระยะเฉียบพลัน (acute ischemic 

stroke) ดวยระบบ stroke fast track และการ

มีหอผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (stroke unit) 

สามารถชวยลดความพิการและอัตราการเสียชีวิต

ไดอยางมีนัยสําคัญ ในประเทศไทยไดนําระบบ 

stroke fast track มาใชและมีการศึกษาถึงผล

การรักษาดวยยาละลายล่ิมเลือด (recombinant 

tissue plasminogen activator; rt-PA) การ

ศึกษาของโรงพยาบาลธรรมศาสตร2 ผูปวยโรค

หลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดที่ไดรับยา rt-PA 

จํานวน 100 ราย พบวาที่ 3 เดือนผูปวยมีอาการ

ดีมาก (modifi ed Rankin Scale score of 0-1) 

42 ราย มีเลือดออกในสมองแบบไมมีอาการหลัง

ใหยา 13 ราย และแบบมีอาการ 2 ราย (1 รายเสีย

ชีวิต) การศึกษาในรพ.ศรีนครินทร มหาวิทยาลัย

ขอนแกน3  ไดเก็บขอมูลผลการรักษาผูปวยโรค

หลอดเลอืดสมองทีไ่ด rt-PA 75 รายพบวาคาเฉลีย่

ของ NIHSS (National Institutes of Health 
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Stroke Scale) scores กอนใหยาและที่ 3 เดือนดี

ขึ้นจาก 9.16 ± 4.82 เปน 3.83 ± 4.00

 ระยะเวลาต้ังแตผูปวยมีอาการจนถึงไดรับ

ยา rt-PA ถือวามีความสําคัญมาก เพราะยิ่งได

รับยาเร็วผลการรักษาย่ิงดี กลาวไดวา ”Time is 

Brain„  เพ่ือจะใหตระหนักถึงความสําคัญในการ

ที่จะรักษาเนื้อสมองสวนที่ดีใหมากที่สุดเอาไว ซึ่ง

หมายถึงสามารถลดความพิการของผูปวยในระยะ

ยาวและเพ่ิมการรอดชีวติของผูปวยอีกดวย การจะ

ลดระยะเวลาของขั้นตอนการใหยา rt-PA กุญแจ

สาํคญั คอื การจัดการข้ันตอน 7 ขัน้ตอนตอไปน้ีให

เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพเพือ่ลดระยะเวลาความ

ลาชา เรียกวา Seven D’s4 ดังนี้

 1. Detection ทราบอาการและอาการ

แสดงสําคัญของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

 2. Dispatch of EMS (Emergency 

Medical Services) แจงระบบบรกิารรถพยาบาล

ฉุกเฉินในประเทศไทย โทรศัพทไปที่หมายเลข 

1669 

 3. Delivery นาํสงผูปวยไปยังโรงพยาบาล

ที่มีระบบบริการ stroke fast track 

 4. Door of the emergency depart-

ment เมื่อผูปวยถึงรพ.จะไดรับการประเมินทั้ง

อาการท่ัวไปและอาการทางระบบประสาทท่ีแผนก

ฉุกเฉินทันที 

 5. Data collection การรวบรวมขอมูล 

การตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง การประเมิน

อาการทางระบบประสาทเปนระยะ และตรวจสอบ

วามีขอหามในใหยาละลายลิ่มเลือดหรือไม 

 6. Decision regarding stroke treat-

ment ถาผูปวยสามารถใหยา rt-PAได ตอง

ทบทวนความเส่ียงและประโยชนที่ผูปวยจะไดรับ

รวมกับญาติเพื่อลงชื่อวายินยอมหรือไมในแบบ

ฟอรมการใหยา rt-PA

 7. Drug administration การใหยา 

rt-PA อยางเหมาะสมและการดแูลหลังใหยาตอไป

 ซึ่งแนวปฏิบัติหรือ guideline ในการดูแล

ผูปวยจะมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงขอมูลเปน

ระยะตามหลกัฐานทางการแพทย ในทีน่ีจ้ะไดกลาว

ถึงขอมูลที่นาสนใจสําหรับโรคหลอดเลือดสมอง

ชนิดขาดเลือดเฉียบพลันและยังเปนแนวทางใน

การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด

ชัว่คราว (transient ischemic attack; TIA) ดวย 

เนื่องจาก TIA เปนปจจัยเส่ียงที่สําคญัในการเกิด

โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด โดยพบวาผูปวย

ที่เปน TIA มีโอกาสเปนโรคหลอดเลือดสมอง

ขาดเลือดถึงรอยละ 17 ภายในระยะเวลา 90 วัน 

และความเส่ียงจะสูงมากข้ึนไปอีกในสัปดาหแรก5

ดังนั้นผูปวยทุกรายที่ ไดรับการวินิจฉัยทั้ งที่

เปน TIA และโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด

เฉียบพลันทุกรายควรไดรับการตรวจภาพรังสี

วินิจฉัยสมองรวมกับพิจารณาเขารับการรักษา

ในโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาสาเหตุที่แกไขได 

และใหการรักษาอยางเหมาะสมตอไป  โดยใน

ปจจุบัน1guideline ลาสุดของ ASH/ASA ได

ออกมาในป 20131 มีคําแนะนําในการดูแลรักษาที่

นาสนใจ สรุปเปนประเด็น ดังตอไปนี้
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 1) การใหความรูเรื่องโรคหลอดเลือด

สมอง ถือเปนสิ่งสําคัญมากเพราะถาประชาชนมี

ความตระหนักรูวาตัวเองหรือญาติมีอาการสงสัย

โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน เชน ปากเบี้ยว

แขนขาออนแรงคร่ึงซีก การพูดผิดปกติแลวมา

รับการรักษาทันทีจะสงผลดีตอผลการรักษาอยาง

มาก จากขอมูลที่ผานมาความรูของประชาชนวา

โรคหลอดเลือดสมองมีอาการอยางไรบางยงัอยูใน

ระดับตํ่า6 การศึกษาหลายการศึกษาแสดงใหเห็น

วาการใหความรูตอชุมชนอยางตอเนื่องเกี่ยวกับ

อาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดสมอง

มีผลตอการตระหนักถึงโรคของผูปวยมากขึ้น7

 2) การนําผูปวยสงรพ.ดวยระบบบริการ

รถพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Medical 

Services: EMS) เปนสวนสําคัญในการใหบริการ

ผูปวยโรคหลอดเลอืดสมองเฉยีบพลนัโดยตองเริม่

จากความรูในชุมชนเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง

และทราบวาจะตดิตอรถพยาบาลฉุกเฉนิไดอยางไร 

ในประเทศไทยใหโทรศัพทไปที่หมายเลข 1669 

โดยผูรับแจงขอมูลจะทราบวาเปนอาการท่ีสงสัย

โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน และแจงใหรถ

พยาบาลฉุกเฉินออกไปรับโดยระยะเวลาถึงท่ีเกิด

เหตุนอยกวา 15 นาที ขึ้นกับความเหมาะสมโดย

รักษาเวลาเทียบเทากับการรับผูปวยบาดเจ็บหรือ

ผูปวยโรคหัวใจขาดเลือด8

 3) การออกแบบศนูยโรคหลอดเลอืดสมอง

และกระบวนการดแูลรกัษาผูปวย การสรางระบบ

การดูแล ประกอบไปดวยการปองกันโรคหลอด

เลือดสมอง, การใหความรูชุมชนเรื่องโรคหลอด

เลือดสมอง, การใชระบบ EMS อยางเหมาะสม, 

ระบบการดูแลโรคระยะเ ฉียบพลันและก่ึง

เฉียบพลันที่มีประสิทธิภาพ, การฟนฟูผูปวย, การ

ทบทวนระบบการดูแลรักษา และการเขารักษาใน

หอผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดเพื่อที่จะ

ชวยลดความพิการและการเสยีชวีติจากโรคหลอด

เลือดสมอง9,10

 4) การประเมินผูปวยและการวินิจฉัยโรค

หลอดเลือดสมอง เนือ่งจากระยะเวลาในการใหการ

รักษาผูปวยมีชวงส้ันมากตองไดรับยา rt-PA 

ภายใน 4.5 ชม. และย่ิงไดรับเร็วมากเทาไรผลการ

รักษาก็ดีกวาใหลาชาออกไป ดังนั้นระยะเวลาใน

การประเมินผูปวยที่หองฉุกเฉินจึงมีความสําคัญ

อยางย่ิง11,12 โดยเปาหมายท่ีตองการ คือ ใหผูปวย

ไดรบัละลายล่ิมเลือดเร็วท่ีสดุภายในระยะเวลา 60 

นาท ีนบัจากท่ีผูปวยมาถึงรพ. (door to drug/door 

to needle) โดยอาจพิจารณาแบงเวลาดําเนินการ

ดังตัวอยางตอไปนี้

 - ระยะเวลาพบแพทย (door to physi-

cian) ≤10 นาที

 - ระยะเวลาพบทีมโรคหลอดเลือดสมอง 

(door to stroke team) ≤15 นาที

 - ระยะเวลาเอกซเรยคอมพิวเตอรสมอง 

(door to CT initiation) ≤25 นาที

 - ระยะเวลาแปลผลเอกซเรย (door to CT 

interpretation) ≤45 นาที

 - ระยะเวลาที่ไดรับยาละลายลิ่มเลือด 

(door to drug) ≤60 นาที
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 - ระยะเวลาท่ีไดรบัเขาหอผูปวยโรคหลอด

เลอืดสมอง (door to stroke unit admission) ≤3 

ชั่วโมง

 โดยแตละโรงพยาบาลสามารถปรับเปลี่ยน

ไดตามความเหมาะสม โดยท่ีเปาหมายหลักคือ 

door to needle ควรจะนอยกวา 60 นาที

 5) การตรวจวินจิฉยัดวยภาพถายรังสีสมอง

  -  CT brain (computed tomogra-

phy) โดยไมตองฉีดสารทึบรังสี (non-contrast 

head CT; NECT) เปนวิธีที่ดีมากในการแยกวา

ผูปวยมีเลือดออกในสมองหรือไม เพราะเปนขอ

หามในการใหยาละลายลิม่เลอืดและเปนการตรวจ

ที่แนะนําใหทําในผูปวย13-16 การตรวจพบลักษณะ

สงสยัหลอดเลอืด middle cerebral artery อดุตนั 

(hyperdense MCA sign) พบไดประมาณ 1ใน 3 

ของผูปวย และสนบัสนุนวานาจะมหีลอดเลอืดอดุ

ตันขนาดใหญ17 การพบลักษณะสมองขาดเลือด

ในระยะแรกเปนบริเวณกวาง (เชน hyperdense 

MCA sign, loss of gray-white differentiation 

of basal ganglia, insular ribbon sign, corti-

cal sulcal effacement) เพิม่ความเส่ียงประมาณ 

8 เทาในการเกิดเลือดออกในสมองแบบมีอาการ

หลงัไดรบัยาละลายล่ิมเลือดทางหลอดเลือดดํา (IV 

rt-PA)18 อยางไรก็ตามยังสามารถแนะนําการให

ยาละลายล่ิมเลือดในผูปวยกลุมนี้ได โดยอธิบาย

ความเส่ียงเพิ่มเติม ยกเวนวามีลักษณะขาดเลือด

ที่ชัดเจน (frank hypodensityใน CT brain) จึง

จะไมแนะนําการใหยา

  - MRI brain (magnetic resonance 

imaging) การทํา MRI มีความไวมากกวา CT 

ตอการตรวจพบลักษณะของการขาดเลือด แต

เนือ่งจากระยะเวลาในการตรวจนาน (ประมาณ 30 

นาที) จึงไมเหมาะกับผูปวยที่อาการไมคงที่และมี

ขอหามบางอยาง (เชนผูปวยท่ีใสอปุกรณโลหะบาง

ชนิดหรือเครื่องกระตุนหัวใจผูปวยที่กลัวที่แคบผู

ปวยที่ไมสามารถอยูนิ่งไดเปนตน) ดังนั้นในทาง

ปฏบิตัแิลวการตรวจดวย CT จะเหมาะสมกวามาก

  - CT perfusion หรือ MRI per-

fusion ชวยประเมินพื้นที่สมองที่ตายจากขาด

เลือด (infarct core) และเน้ือสมองท่ีขาดเลือด

ไปเลี้ยง (ischemic penumbra) อาจจะชวย

ในการพิจารณาเลือกผูปวยที่จะใหยาละลายลิ่ม

เลือดกรณีที่ผูปวยมาเกินระยะเวลา 4.5 ชม. โดย

ชวยเพิ่มขอมูลในการตัดสินใจของแพทยซึ่งตอง

พิจารณาผูปวยเปนรายๆ ไป

  - CT angiography และ MR angi-

ography จะใหขอมูลเพิ่มเติมในการประเมินการ

ตีบของหลอดเลือดขนาดใหญในสมองเพื่อเลือก

แนวทางการรักษาซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสม

สําหรับผูปวยเปนรายๆ ไป

 6) การดูแลรักษาทั่วไปและการรักษา

ภาวะแทรกซอน เมื่อเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

เฉียบพลันจะมีเนื้อสมองสวนท่ีขาดเลือดและขาด

ออกซิเจนไปเล้ียง จําเปนตองระวังการเกิดภาวะ

พรองออกซิเจนของรางกาย และภาวะความดัน

โลหติตํา่ หากมีภาวะดังกลาวจะตองไดรับการแกไข

เพื่อลดการทําลายของเซลล

  6.1) การชวยเปดทางเดินหายใจและ
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เครือ่งชวยหายใจกรณผีูปวยซมึหรอืม ีbulbar dys-

function ที่จะทําให ควบคุมทางเดินหายใจไมได

  6.2)  การใหออกซเิจนเพือ่ใหคา oxygen 

saturation มากกวารอยละ 9419

  6.3) ความดันโลหิต

   - ใหความดันโลหิตตํ่ากวา<185 

/110 มม. ปรอทกอนใหยาละลายลิ่มเลือดและ < 

180/105 มม.ปรอทอยางนอย 24 ชม.หลังจากได

ยาไปแลว

   - ในผูปวยท่ีไมไดรับยาละลาย

ลิ่มเลือดใหลดความดันโลหิตประมาณรอยละ15  

ภายใน 24 ชม.แรกโดยใหความดันโลหิต < 

220/120 มม.ปรอท

   - หากมีภาวะฉุกเฉินอื่นๆ ที่ตอง

ลดความดันโลหิตก็สามารถลดไดตามขอบงชี้

   - สามารถเริม่ยาลดความดนัโลหติ

หลังจาก 24 ชม.แรกสําหรับผูปวยท่ีเคยเปนโรค

ความดันโลหิตสูง มากอนได ถาอาการทางระบบ

ประสาทคงท่ี ยกเวนมีขอหามในการลดความดัน

โลหิต

   - แนวทางการใหยาลดความดัน

โลหิตแบงเปนสองกลุมคือ 

    1) กลุมที่ ไดรับยา rt-PAถา 

SBP > 180 หรือ DBP >105 มม.ปรอทพิจารณา

ให Nicardipine 5 มก./ชม. เริ่มดวย /2.5 มก./

ชม.1-2 นาที แลวปรับยาจนไดความดันเปาหมาย 

ปรับเพ่ิม 2.5  มก./ชม. ทุก 15 นาที (ขนาดสูงสุด 

15 มก./ชม.) แตถา DBP >140 มม.ปรอทพจิารณา

ให Nitroprusside 0.5 มคก./กก./นาที

    2) กลุมที่ไมไดรับยา rt-PA

    - SBP > 220 หรือ DBP > 120 

มม.ปรอท ยกเวนมีภาวะหัวใจวาย, หลอดเลือด

แดงเอออรติกแตกเซาะ, กลามเน้ือหัวในตาย, ไต

วาย และ hypertensive encephalopathy

    - SBP >220  หรือDBP 121-

140 มม.ปรอท 

    - Captopr i l  6 .25 -12 .5 

มก.ทางปาก ออกฤทธิ์ภายใน 15-30 นาที อยูได

นาน 4-6 ชม.

    - Nicardipine 5 มก./ชม. 

ทางหลอดเลือดดํา

    - Labetalol 10 มก. ทางหลอด

เลือดดําชาๆใน 1-2 นาที ใหซํ้าไดอีกหนึ่งครั้ง แลว

หยดทางหลอดเลือดดํา 2-8 มก./นาที(สูงสุด 300 

มก.ตอวัน)

    - DBP > 140 มม.ปรอท

    - Nitroprusside 0.5 มคก./

กก./นาที ปรับยาทีละนอย

    - Nitroglycerine 5 มก.ทาง

หลอดเลือดดํา ตามดวย 1-4 มก.ตามดวย 1-4 

มก./ชม.

  6.4) ถาอุณภูมิรางกายมากกวา 38° 

เซลเซียส ตองหาสาเหตุและใหยาลดไข

  6.5) ภาวะ hypovolemia ใหแกไขดวย

นํ้าเกลือ normal saline ทางหลอดเลือดดํา

  6.6) ควรทํา cardiac monitor เปนเวลา

อยางนอย 24 ชม.20 ถามีภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ

ทีจ่ะทําให cardiac output ลดลงตองทําการแกไข
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  6.7) ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (blood 

glucose < 60 มก./ดล.) ตองแกไขใหอยูในเกณฑ

ปกติและผูปวยที่มีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงตองได

รับการแกไข โดยระดับนํ้าตาลควรควรอยูระหวาง 

140-180 มก./ดล.21

 7) การใหยาละลายล่ิมเลือดทางหลอด

เลือดดํา แนะนําให rt-PAทางหลอดเลือดดํา (0.9 

มก./กก., ขนาดสูงสุด 90 มก.) ในผูปวยที่มาดวย

โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลัน

ที่มาภายในระยะเวลา 4.5  ชม. ขอมูลไดจากการ

ศึกษา NINDS study18 การใหยาละลายล่ิมเลือด 

rt-PAในระยะเวลา 3 ชม.ทําใหผูปวยมีอาการดี

ขึ้น (OR 1.9; 95% CI 1.2-2.9) การรักษายิ่งเร็ว

ยิ่งไดผลดีกวารักษาลาชา ในกลุมท่ีไดยา rt-PA 

จะมีภาวะแทรกซอนเลือดออกในสมองประมาณ

รอยละ 6.4 เทียบกับรอยละ 0.6 ในกลุมที่ไดยา

หลอก โดยที่อัตราการเสียชีวิตที่ 3 เดือนและที่ 1 

ปของท้ังสองกลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(รอยละ 17 กับ 20 และรอยละ 24 กับ 28 ตาม

ลําดับ)22 และการศึกษา ECASS III study23 ใหยา

ผูปวยในชวงเวลา 3 – 4.5 ชม. หลังเกิดโรคหลอด

เลือดสมองพบวาไดผลดี โดยเลือกกลุมผูปวยมี

ขอหามเพิ่มเติมจากกลุมที่ไดยาภายใน 3 ชม.คือ

ผูปวยอายุเกิน 80 ป, ไดรับยาตานการแข็งตัวของ

เลือด (oral anticoagulant) ไมวาคา INR จะเปน

เทาไร, NIHSS score > 25, ภาพเอ็กซเรยสมอง

มีลักษณะสมองขาดเลือดมากกวาหนึ่งในสามของ

หลอดเลือด MCA, ผูปวยที่เปนเบาหวานที่เคยมี

ประวัติโรคหลอดเลือดสมองมากอน) ยาละลาย

ลิ่มเลือดอื่นๆไดแกtenecteplase, reteplase, 

desmoteplase, urokinase, ยาอ่ืนๆรวมท้ัง 

ancrod ยังไมมีขอมูลมากพอโดยใชเฉพาะใน 

clinical trial เทานั้น สวนยา streptokinase ไม

แนะนาํใหใชในผูปวยโรคหลอดเลอืดสมอง สวนผู

ปวยท่ีมปีระวัตใิชยา direct thrombin inhibitors 

หรือ direct factor Xa inhibitors ไมแนะนําใหใช

ยา rt-PA ยกเวนวาผลตรวจทางหองปฏบิตักิารตอ

ไปนีป้กต ิไดแก aPTT, INR, platelet count, และ 

ECT หรือ TT หรือ appropriate direct factor 

Xa activity assays ปกติหรือผูปวยไมไดรับยา

ดังกลาวมาเปนเวลามากกวา 2 วัน (โดยที่คาการ

ทาํงานของไตปกติ) โดยจะตองมกีารศกึษาเพิม่เตมิ

ตอไปอีกดวย

 8) Endovascular Interventions ในที่

นี้ไดแก

  8.1) การใหยาละลายล่ิมเลือดทางหลอด

เลือดแดง (intra-arterial (IA) fi brinolysis)โดย

ในปจจุบันคําแนะนําในการเลือกใช คือ ผูปวย

ที่สามารถใหยา IV rt-PA ได ควรไดรับยา IV 

rt-PA กอน แมวาจะสามารถรักษาดวย IA fi bri-

nolysis ก็ตาม การรักษาดวย IA fi brinolysis 

จะมีประโยชนเมื่อไดคัดเลือกผูปวยที่เหมาะสม 

โดยเปนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองขนาดใหญ

ของ MCA ตีบ มีอาการมาไมเกิน 6 ชม. และมี

ขอหามบางอยางท่ีไมสามารถใหยา IV rt-PAได 

หรือไมตอบสนองตอการใหยาทาง IV  ขนาดยา

ที่ใชกรณีให IA rt-PA ยังไมไดระบุชัดเจนและยัง

ไมไดรับการอนุมัติจาก FDA (Food and Drug 
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Administration) ของสหรัฐอเมริกา การใหยา 

IA rt-PA ตองทําในศูนยโรคหลอดเลือดสมองท่ี

มี interventionalist ทางดานน้ีโดยเฉพาะ และ

ทมีงานมปีระสบการณทีส่ามารถทาํหตัถการเขาถงึ

หลอดเลือดสมองไดอยางรวดเร็วโดยผลการรักษา

ยังตองติดตามตอไป

  8.2) การรักษาโดย mechanical clot 

disruption/extractionอุปกรณ The Merci24, 

Penumbra System25, Solitaire FR26และ 

Trevo27 thrombectomy devices เปนอุปกรณ

ที่ไดรับการยอมรับจาก FDA ของสหรัฐอเมริกา

สามารถใชเดี่ยวๆ หรือใชรวมกับการใหยาละลาย

ลิ่มเลือดได ในผูปวยท่ีไดรับการคัดเลือกแลว

ถามีการทํา mechanical thrombectomy การ

ใช stent retrievers เปน Solitaire FR และ 

Trevo จะดีกวา coil retrievers คือ Merci สวน

ประสิทธิภาพของ Penumbra System เปรียบ

เทียบกับ stent retrievers ยังไมชัดเจน

  8.3) การรักษาดวยวิธี angioplasty 

and stenting28,29 ประโยชนของ emergent an-

gioplasty and/or stenting ของหลอดเลือดใน

สมอง และ extracranial carotid หรอื vertebral 

arteries ยงัไมไดรบัการยอมรบัทีช่ดัเจน ควรมกีาร

ศึกษาเพิ่มเติมตอไป อาจพิจารณาใชในบางภาวะ

เชนม ีcervical atherosclerosis หรอื dissection 

สรุปการเลือกทํา endovascular interventions 

จะสมเหตุสมผลเม่ือไดคดัเลือกผูปวยอยางเหมาะ

สม คือ ผูปวยมีขอหามในการให IV rt-PA , มีการ

อดุตนัของหลอดเลือดขนาดใหญโดยมอีาการมาไม

เกิน 6 ชม.,ไมตอบสนองตอการให IV rt-PA และ

ยงัตองการการศกึษาเพิม่เตมิถงึผลการรกัษาตอไป

 9) ย า ต า น ก า ร แ ข็ ง ตั ว ข อ ง เ ลื อ ด 

(Anticoagulants) ใชในผูปวยทีเ่ปน cardioembolic 

stroke โดยใชยาตานการแข็งตัวของเลือดชนิด

รับประทาน (Warfarin) ยกเวนวามีเนื้อสมองที่มี

การขาดเลือดเปนบริเวณกวางหรือสมองบวมจะ

ตองพิจารณาเวลาในการเร่ิมยาใหเหมาะสม เพราะ

มีโอกาสเกิดเลือดออกในสมองตามมาได สวน

ยาตานการแข็งตัวของเลือดชนิดฉีด UFH (Un-

fractionated Heparin) หรือ LMWH (Lower-

Molecular-Weight Heparins) จากขอมูลหลาย

การศึกษาพบวา การใหยาดังกลาวเพิ่มความเสี่ยง

ตอการเกิดเลือดออก รวมท้ังการใหไมไดลดความ

เสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซํ้าในระยะ

เฉยีบพลัน สวนยากลุม direct thrombin inhibi-

tors (argatroban และยาอื่น) สําหรับโรคหลอด

เลือดสมองยังไมมีขอมูลเพียงพอยังใชเฉพาะใน

งานวิจัยเทานั้น

 ในผูปวยที่ เปน non-cardioembolic 

stroke ไมแนะนําใหใช เนื่องจากขอมูลยังไมเพียง

พอ แตคําแนะนําในแนวปฏิบัติประเทศไทย30 อาจ

พจิารณาใหในกรณตีอไปนี ้crescendo transient 

ischemic attack, basilar artery thrombosis, 

extracranial arterial dissection, cerebral 

venous thrombosis

 10) ยาตานเกล็ดเลือด (Antiplatelet 

agents) แนะนําใหยาแอสไพรินขนาด 325 มก. 

(ในประเทศไทยแนะนาํให 160-325 มก.)30 ภายใน 
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48 ชม. แรกหลังเกิดอาการสวนยาตานเกล็ดเลือด

อื่นๆ ยังไมมีขอมูลสนับสนุนมากเพียงพอในระยะ

เฉียบพลัน

 11) Volume Expansion, Vasodilators 

และ Induced Hypertension ในผูปวยทีม่ภีาวะ 

systemic hypotension จนทําใหเกิดอาการทาง

ระบบประสาทเลวลงเทาน้ันจึงจะพิจารณาใหยา

กลุม vasopressors เพื่อชวยเพ่ิมเลือดไปเล้ียง

สมองและตองสังเกตอาการทางระบบประสาท

และระบบหัวใจหลอดเลือดอยางใกลชดิการรักษา

อื่นๆ ยังตองการการศึกษาที่มากพอกอน เชนการ

ให high dose albumin, การใช  drug-induced 

hypertension การใช mechanical fl ow aug-

mentation และไมแนะนําใหทํา hemodilution 

ดวย volume expansion รวมท้ังไมแนะนําใหใช

ยา pentoxifylline

 12) Neuroprotective agents ประโยชน

ของการทํา induced hypothermia, transcra-

nial near-infrared laser therapy ยังไมมีขอมูล

สนับสนนุเพียงพอรวมท้ังยารับประทานกลุม neu-

roprotective ตางๆ ขอมูลก็ยังไมเพียงพอการทํา 

hyperbaric oxygen จะมีประโยชนเฉพาะกลุม

โรคหลอดเลือดสมองจาก air embolization

 13) การดแูลผูปวยเมือ่รบัเขานอนรกัษาใน

รพ. ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองประมาณรอยละ 

25 จะมีอาการทางระบบประสาทเลวลงไดภายใน 

24-48 ชม. การดูแลอยางเปนระบบและเปนองค

รวมในหอผูปวยโรคหลอดเลือดสมองจะชวยสง

ผลตอการรักษาที่ดี

  - ผูปวยที่สงสัยปอดอักเสบหรือติด

เชือ้ทางเดินปสสาวะควรไดรบัยาฆาเช้ือทีเ่หมาะสม

  - แนะนําใหมีการใช standardized 

stroke care order sets จะชวยใหการดูแลทั่วไป

เปนไปอยางเหมาะสมมีการประเมินการกลืนกอน

ทีผู่ปวยจะรบัประทานหรือดืม่อะไรทางปาก ผูปวย

ที่ไมสามารถกลืนไดปกติแนะนําใหใส NG (na-

sogastric) tube แทน อาจตองใสนาน 2-3 สปัดาห 

ประเมินการกลืนซํ้าถาผูปวยจําเปนตองใหอาหาร

ทางสายใหอาหารระยะยาวอาจพิจารณาทํา PEG 

(percutaneous endoscopic gastrostomy) 

แนะนําการทํา early mobilization และรักษาโรค

ประจําตัวอื่นรวมดวย

 14) การรักษาภาวะแทรกซอนทางระบบ

ประสาทเฉียบพลนั

  - ผูปวยที่มีหลอดเลือดสมองขนาด

ใหญอุดตันจะมีความเสี่ยงสูงในการเกิดสมอง

บวมรวมกับความดันในโพรงนํ้าไขสันหลังสูงจน

เกิด brain herniation และเสียชีวิตได ดังนั้น

การสงัเกตอาการทางระบบประสาททีเ่ลวลงภายใน

วนัแรกทีร่บัเขานอนรกัษาในรพ.เปนสิง่สาํคญัรวม

กับปรึกษาประสาทศัลยแพทยเพื่อพิจารณาการ

ผาตัด decompressive surgical evacuation 

ทั้งในสมองนอยขาดเลือด (cerebellum infarc-

tion) และสมองใหญขาดเลือด (malignant MCA 

infarction) ที่มีแนวโนมสมองบวมรุนแรงเพ่ือลด

การเสียชีวิต ซึ่งผูปวยก็จะหลงเหลือความพิการ

ไดสูง อยางไรก็ตามในผูปวยที่มีอายุมากการพูด

คุยทําความเขาใจกับครอบครัวของผูปวยถึงผล
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การรกัษากอนเพือ่รวมตัดสนิใจในการเลอืกผาตดั

หรือไม

  - การชักในผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองใหการรักษาดวยยากันชักโดยเลือกยาตาม

ขอบงชี้และภาวะของผูปวยแตละราย ไมแนะนํา

ใหยากันชกัเพือ่ปองกนักรณีทีผู่ปวยไมมอีาการชัก

เลย

  - การวางสาย ventricular drain 

มีประโยชนในผูปวยท่ีมีภาวะ hydrocephalus 

เฉียบพลันท่ีตามหลังสมองขาดเลือด

  - การ ให ย า เ พ่ื อลดสมองบวม

สามารถใหได อยางไรก็ตามประโยชนที่ชัดเจนยัง

ไมมีขอมูลเพียงพอสวนการใหยาเสตียรอยดไมมี

ประโยชน

 โรคหลอดเลือดสมองเปนโรคที่สําคัญใน

ประเทศไทย แนวปฏิบัติหรือ guideline ในการ

ดูแลผูปวยจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอมูล

เปนระยะตามหลักฐานทางการแพทย ซึ่งหลัก

การการรักษาผูปวยในปจจุบัน คือ ความรูของ

ประชาชนในการตระหนักถึงอาการท่ีสงสัยโรค

หลอดเลือดสมอง, การเขาถึงระบบบริการได

ทันที, ความรวดเร็วในการดูแลผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองในระบบ stroke fast track และการ

ดูแลผูปวยแบบองครวมในหอผูปวยโรคหลอด

เลือดสมองของทีมทุกคนจะสามารถลดอัตรา

การเสียชีวิตและความพิการของผูปวยไดอยางมี
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รศ.นพ.สมศักด์ิ เทียมเกา 
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

การรักษาผูปวยขณะชัก

 อาการชักสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา

และเม่ือเกิดข้ึนอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูปวย 

และสรางความตกใจตอผูพบเห็น ถาผูพบเห็นไม

สามารถใหการชวยเหลือท่ีถกูตอง กอ็าจกอใหเกดิ

อันตรายตอผูปวยไดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการรักษาผู

ปวยและการชวยเหลือผูปวยขณะมีอาการชักจึง

เปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง

การปฐมพยาบาลผูปวยขณะมีอาการ
ชกัประกอบดวยการชกั 2 แบบ ไดแก
 1.  การชักแบบ generalized tonic-

clonic seizures (GTCs) เพียงระยะเวลาสั้นๆ 

ไมจาํเปนตองใหยารกัษาเพือ่หยดุการชกั เน่ืองจาก

การชักนั้นหยุดเอง การชวยเหลือที่ถูกตองคือ 

ปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นโดยการจัดทาใหผู

ปวยนอนตะแคง ใชหมอนหนุนเพ่ือความสบาย

และปองกันการตกของลิ้น ปลดกระดุมคอเสื้อ 

ถอดเน็คไท ปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุ โดยจัดให

พื้นท่ีรอบๆ ตัวผูปวยไมใหมีสิ่งของที่จะกอใหเกิด

อนัตรายได เชน กระตกิน้ํารอน เตาไฟ หรือสิง่ของ

ใดๆท่ีจะทําใหผูปวยเกิดอนัตรายจากการกระแทก

ได ถาผูปวยมีอาการชักแบบ GTCs หามงัดปาก

ผูปวยเพื่อปองกันการกัดลิ้น (มีโอกาสการกัดลิ้น

เพียงรอยละ 4 เทานั้น และไมมีอันตรายใดๆจาก

การกดัลิน้) เพราะการชวยเหลอืทีไ่มถกูตองนัน้อาจ

กอใหเกิดอันตรายมากกวา เชน ฟนหัก ฟนหลุด

ลงไปอุดหลอดลม ผูชวยเหลือก็อาจถุกผูปวยถูก

กัดนิ้วได เปนตน แตถาขณะชักผูปวยอาปากและ

ผูชวยเหลือมีอุปกรณปองกันการกัดลิ้น เชน ฟน

ยางก็สามารถนํามาใสปากได ซึ่งในความเปนจริง

แลวก็ไมจําเปน

 เม่ือผูปวยหยุดชักก็จัดทาใหผูปวยนอน

หงายในทาที่สบาย ตรวจดูวามีอุบัติเหตุเกิดข้ึนที่

รางกายสวนไหนหรือไม ตรวจดูวามีอาหารในชอง

ปากหรือไม ถามีใหนําออกเพ่ือปองกันการสําลัก

อาหาร ตรวจดูการหายใจและเฝาดูจนผูปวยฟน

เปนปกติ ใหความม่ันใจกับผูปวยวาไมมีอันตราย

ใดๆ เกิดขึ้น โดยสวนใหญแลวไมมีความจําเปน

ตองรีบนําสงโรงพยาบาลหรือใหรถพยาบาลมารับ 

ยกเวนกรณีตอไปนี้
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  1. ขณะชักผูปวยไดรับอุบัติเหตุ เชน 

ศีรษะแตก กระดูกหัก ขอตอเคลื่อนหลุด ไฟไหม

หรือมีแผลท่ีเกิดจากการกระแทกอยางรุนแรง

  2.  การชักแบบ GTCs นานมากกวา 5 

นาที หรือนานมากกวาทุกครั้งที่ผูปวยมีอาการชัก

  3. ผูปวยหยดุชกัแตไมฟนคนืสตมิาเปน

ปกติ

  4. มีอาการชักซํ้า

  5. การหายใจและสัญญาณชีพผดิปกติ

 2. การชักแบบ complex partial sei-

zures (CPS) ผูปวยมกัไมมอีนัตรายเกดิขึน้ ยกเวน

กรณีผูปวยเดินไปมาและเกิดอุบัติเหตุจากการเดิน

ลงจากที่สูง ใกลแหลงนํ้าหรือถนน เพราะอาจเกิด

อุบัติเหตุได การชวยเหลือที่เหมาะสม คือ การเดิน

ประคองผูปวยเพื่อไมใหเกิดอุบัติเหตุ ไมควรจับ

ตวัผูปวยเขยา เรยีกตะโกนดงัๆ ใหผูปวยหาย เพราะ

อาจเปนการกระตุนใหผูปวยมอีาการมากขึน้ได เมือ่

ผูปวยหยุดชักแลวตองคอยๆ ประคับประคองผู

ปวยไมใหตกใจและเกิดความอับอายตอผูอื่น

 กรณีการชักแบบ simple motor seizures 

นัน้ไมมคีวามจาํเปนตองรบีใหการรักษาใดๆ เพราะ

ไมมีอันตรายจากการชักแบบ simple motor sei-

zures เลย

 กรณีผูปวยมีอาการชักบอยๆ อาจมีอาการ

เกิดขึ้นที่โรงเรียน ที่ทํางาน ควรมีการอธิบายใหผู

เก่ียวของทราบถึงอาการของผูปวยที่อาจเกิดขึ้น 

รวมทั้งวิธีการชวยเหลือที่ถูกตอง เพื่อไมใหเกิด

การตกใจและใหการชวยเหลือที่ผิดวิธี เนื่องจาก

อาจกอใหเกดิอนัตรายจากการชวยเหลือทีผ่ดิวธิไีด

การใหยาระงับชัก
 การใหยาเพ่ือหยุดชักในขณะท่ีผูปวยมี

อาการนั้น มีขอบงชี้ ดังนี้

 1.  การชักแบบ convulsive นานมากกวา 

5 นาที

 2.  การชักเปนซํ้าหลายคร้ัง

 3.  การชักเปนนานมากกวาทุกครั้ง

 ยาที่ไดผลดีคือ diazepam ฉีดเขาทาง

หลอดเลือดดํา หรือ rectal การฉีดเขาหลอดเลือด

ดําโดยไมตองผสมยากับสารละลายใด ความเร็ว

ไมควรเกิน 2-5 มก.ตอนาที ถาฉีดดวยความเร็ว

มากกวานี้อาจกอใหเกิดปญหากดการหายใจและ

ความดันโลหิตลดตํ่าลงมากได กรณีอยูที่บาน

พิจารณาใหใช diazepam ชนิดฉีดเขาทางหลอด

เลือดดํา โดยนํามาฉีดเขาทาง rectal โดยดูดใส 

syringe พลาสติก แลวตอสายยางพลาสติกหรือ

ไมก็ได แลวฉีดเขาทาง rectal ก็จะสามารถหยุด

การชักได พบวามีประสิทธิภาพเทากับการฉีดเขา

ทางหลอดเลือดดํา โดยการฉีดยา diazepam นั้น

ไมควรใชเกิน 2 ครั้งในผูใหญ

 ยาฉีดเขาหลอดเลือดดํา  lorazepam 

(ปจจุบันอยูในขั้นตอนการนํายาเขาประเทศไทย) 

ก็เปนยาฉีดอีกชนิดหนึ่งที่ไดผลดี ออกฤทธ์ิเร็ว

และฤทธ์ินานกวา diazepam ไมมีขอจํากัดดาน

ความเร็วในการใหยา ขนาดที่ใช คือ  4 มก. ใน

ผูใหญ หรือ 0.1 มก.ตอกิโลกรัมในผูปวยเด็ก

 ยา midazolam ก็เปนยาอีกชนิดหนึ่งที่ได

ผลดี สามารถใหไดงาย ทั้งทาง buccal, intrana-

sal และฉีดเขากลามเนื้อ ปจจุบันรูปแบบที่นิยม
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ใชกันคือ buccal โดยใชขนาด 10 มก. ดูดดวย 

syringe พลาสตกิ และฉดีเขาบรเิวณ buccal ผาน

ทางทอสายยางฉีดเขาบริเวณแกมและเหงือก ได

ผลดีเทากับ diazepam ชนิดฉีดทาง rectal และ

สะดวกกวา เปนทีย่อมรับมากกวา (ปจจบุนัชนิดฉีด

เขาทาง buccal ยังไมมีจําหนายในประเทศไทย)

 ขอควรระวังภายหลังการใหยา diazepam 

ทั้งทางหลอดเลือดดําและทาง rectal พบวามี

โอกาสเกิดการหายใจชาลง ความดันโลหิตตํ่าลง

ไดบอย ดังนั้นภายหลังการใหยาดังกลาว ตองเฝา

ระวังติดตามสัญญาณชีพอยางตอเนื่อง จนกวา

ผูปวยจะรูสึกตัวดี ซึ่งรวมท้ัง lorazepam และ 

midazolam เชนเดียวกัน

 Serial seizures หมายถึง การชักซํ้าๆ ใน

เวลาท่ีใกลเคยีงกนั โดยระหวางหยดุชกัผูปวยรูสติ

ดี ซึ่งแตกตางกับ status epilepticus (ผูปวยจะ

ไมรูสต)ิ การรักษาเหมือนกับการชักแบบคร้ังเดียว 

คือ การใชยากลุม benzodiazepine เชนเดียวกัน

 Cluster of seizures หมายถึง การชักที่

เกิดขึ้นเปนชวงเวลาแนนอน เปนชุดๆ เชน ชวงมี

รอบประจําเดือน จะมีอาการชักหลายๆ คร้ัง การ

รักษาคือ ใหยา clobazam ขนาด 10-20 มก.ตอ

วัน เพื่อปองกันการชักซํ้า ยา clobazam จะออก

ฤทธิ์ไดดีภายใน 1 ชั่วโมงหลังการใหยา และออก

ฤทธ์ินาน 12-24 ชั่วโมง ขอดีอีกประการหน่ึงของ 

clobazam คือไมคอยงวง นอกจากน้ี cluster 

of seizures อาจพบชวงที่มีการปรับลดขนาดยา 

ถาเกิดจากสาเหตุนี้ก็เพิ่มขนาดยากันชักกลับไปที่

ขนาดเดิม ก็สามารถหยุดชักได

 นอกจากนีย้งัมกีารใหยาเพือ่ปองกนัการชกั

ในบางโอกาส ที่ผูปวยโรคลมชักมีโอกาสชักซ้ําสูง 

เชน การทาํหตัถการ ชวงมรีอบประจาํเดอืน โดยให

ยา clobazam ขนาด 10 มก. ตอวันเปนระยะเวลา 

1-2 วัน ก็ไดผลดี โดยใหรวมกับยากันชักเดิมของ

ผูปวย

 อยางไรก็ตามผูปวยที่ถูกนําสงหองฉุกเฉิน

ดวยอาการชักนั้น อาจไมใชอาการชักทั้งหมดก็ได 

บางกรณีอาจเปนอาการเปนลมก็ได ดังนั้นเราตอง

แยกผูปวยทั้ง 2 อาการนี้ออกจากกัน

การวินิจฉัยแยกโรค อาการชักและ
เปนลม
 อาการเปนลม คอื ภาวะหมดสติและสญูเสีย

การตั้งตรงของรางกายเน่ืองจากสมองขาดเลือด

ชั่วคราว เปนภาวะที่พบไดบอย แตผูปวยบางราย

อาจไมหมดสติ เพียงแคความรูสึกตัวลดลงและ

ไมสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ

ได (incomplete syncope) การศึกษาของ Lip-

sitz และคณะ ศึกษาในผูสูงอายุพบวารอยละ 23 

เคยเปนลมซึ่งมากกวาการชัก 4.5 เทา การศึกษา

ของ Hauser และคณะ พบวาตลอดชีวิตของคน

เรามีโอกาสที่จะเกิดการชักแบบ unprovoked 

seizures รอยละ 5 การเปนลมเปนภาวะที่แยก

จากการชกัไดยากมากภาวะหนึง่ เนือ่งจากมอีาการ

ตางๆ คลายกันมาก จึงมีโอกาสในการวินิจฉัย

ผิดพลาดไดมาก เนื่องจากสวนใหญจะไดประวัติ

ที่ไมครบถวนเพียงพอที่จะใชแยกสองภาวะดัง

กลาวออกจากกัน สาเหตุหน่ึงท่ีทําใหการวินิจฉัย
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ผิดพลาด คือ แพทยเองมีความเขาใจที่ไมถูกตอง

ในสองภาวะ เพราะแตกอนหนังสือสวนใหญจะ

บรรยายลักษณะการเปนลม โดยการจําลองภาพ

ของดาราในภาพยนตรหรือละครทีวีที่เปนลม คือ 

จะพบการถอนหายใจ คอยๆ ลมลง และนอนบน

พื้นน่ิงๆ หลับตา ตอมาคอยๆไดสติแลวถามวา “ที่

นี่ที่ไหน เปนอะไรไป” รวมทั้งผูปวยเองก็มีความ

เขาใจวาการเปนลมตองมอีาการดงักลาว เน่ืองจาก

ไดรบัการสอนจากพอ แมหรอืญาตแิละไดเหน็จาก

ทีวี แตจากการศึกษาของ Lampert และคณะ พบ

เพียงรอยละ 50 เทานั้น ที่ผูปวยมีการลมลงนอน

บนพ้ืนนิ่งๆ ตัวออนปวกเปยก ที่เหลือจะพบวามี

การเหยียดของเขาหรือสะโพกซ่ึงเปนอาการที่พบ

ในผูปวย generalised tonic-clonic seizures 

(GTCs)

 1.  การกระตุกหรือเกร็งของกลามเนื้อ 

(myoclonic or tonic muscle activity) จาก

การศึกษาที่มีการบันทึกภาพไว พบการกระตุก

หรือการเกร็งของกลามเนื้อรอยละ 70-90 แตจาก

ประวัติที่ไดจากผูเห็นเหตุการณจะพบนอยกวา 

เนื่องมาจากอาการท่ีเกิดขึ้นเปนเพียงระยะเวลา

สั้นๆ แลวหายไป รวมกับอาการกระตุกหรือเกร็ง

ของกลามเนื้อไมรุนแรง และผูเห็นเหตุการณอาจ

ตกใจกับเหตุการณที่พบ จึงไมไดทันสังเกตใหดี

วามีอะไรเกิดขึ้นบาง การกระตุกของกลามเนื้อ

อาจพบเพียงการกระตุกเพียงครั้งเดียวของปาก

หรือเปนรุนแรงท่ัวทั้งตัว สวนใหญจะพบการกระ

ตุกหลายๆ ตําแหนงในสวนตางๆของรางกาย โดย

เกิดขึ้นไมพรอมกัน หรืออาจเกิดขึ้นพรอมกันทั่ว

ทั้งรางกายก็ได ลักษณะที่แตกตางกับการชัก คือ 

การกระตุกจะไมเปนจังหวะและนอยมากที่จะมี

อาการนานกวา 30 วินาที การเกร็งของกลามเนื้อที่

พบบอย คอื กลามเน้ือคอ ลาํตวัรวมกับการเหยียด

หรืองอของแขนท้ังสองขางอยางใดอยางหน่ึง ซึ่ง

การเกรง็จะไมรนุแรงเทากบัการชกัแบบ GTCs แต

อาจพบการเกรง็หลงัแอน (opisthotonus) รวมกบั

การหยุดหายใจในเดก็ทีเ่ปนลม การศกึษาเกีย่วกบั

การตรวจคล่ืนไฟฟาสมอง ไมพบลักษณะของคล่ืน

สมองของการชกัในผูปวยเปนลมทีม่กีารเกรง็หรอื

กระตุกของกลามเนื้อเลย

 2. การเคล่ือนไหวของลูกตา (eye move-

ment) ผูปวยทีเ่ปนลมหรอืมกีารชกัพบเสมอวาตา

จะลมื แตการแกลงชกัจะหลบัตามากกวาลืมตา ถา

เปนลมจะพบ vertical และ down-beating nys-

tagmus ซึ่งในทางปฏิบัติแลวทั้งแพทย ผูพบเห็น

เหตุการณหรือญาติสวนใหญจะไมไดมีการสังเกต

ในจุดน้ี นอกจากน้ีตาจะมีการกลอกข้ึนและตาม

ดวยการกลอกไปดานขางในชวงแรกของอาการ

ซึง่จะเกดิขึน้เปนระยะเวลาสัน้ๆ ไมกีว่นิาท ีซึง่แตก

ตางกับการชักจะเกิดขึ้นคอนขางนานกวา (forced 

eye deviation)

 3. Automatisms เปนอาการท่ีพบในผู

ปวย complex partial seizures (CPS) ซึ่งมี

รายงานนอยมากในผูปวยเปนลม ไดแก การเลีย

ริมฝ ปาก เคี้ยว fumbling การยื่นหัว การยก

หัว นั่ง ยืน นิ่งไมตอบสนองและลืม เปนเวลาสั้นๆ 

เพียงคร้ังเดียว ซึ่งแตกตางกับ automatisms ที่

เกดิในผูปวย CPS จะมอีาการหลายๆ คร้ังตอเนือ่ง
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นานหลายวินาที นอกจากนี้ยังพบการสงเสียงรอง

ครวญครางในผูปวยที่เปนลมไดดวย

 4. ประสาทหลอน (hallucination) แพทย

และผูปวยสวนใหญไมไดสนใจอาการนี ้รอยละ 60 

ของผูปวยจะมคีวามรูสกึคลายกับการฝน สวนมาก

เปนภาพหลอน เสียงแววก็พบไดบอย ภาพหลอน

ที่เกิดขึ้นอาจเปนเพียงภาพคลายหมอกควัน แถบ

สี แสงสวางมากๆ หรือภาพทิวทัศน สถานท่ีหรือ

บุคคลท่ีคุนเคย เสียงแววที่พบ ไดแก เสียงดังที่

ผานไปอยางรวดเรว็ เสยีงดงัอกึทกึ เสยีงการจราจร 

เสียงเครื่องจักร การพูดคุยที่ไมสามารถเขาใจได 

การรองหวาดกลัว ภาพหลอน และเสียงแววจะพบ

ในชวงที่เริ่มฟนไดสติ ซ่ึงตรงกันขามกับ aura ใน 

CPS ที่จะพบในชวงเริ่มตนกอนมีอาการนิ่ง เหมอ

หรือพฤติกรรมผิดปกติ และที่ไมพบเลย คือ เสียง

การคุยกันที่สื่อความหมายได

 5. ปจจยักระตุน การชกัสามารถเกดิขึน้เอง

ไดโดยไมจาํเปนตองมปีจจยักระตุน แตการเปนลม

สวนใหญตองมีสิ่งกระตุนดังตารางที่ 1 สิ่งกระตุน

ที่พบบอย คือ การยืนนานๆ การไออยางรุนแรง

ติดตอกัน ปวดปสสาวะ ถูกเจาะเลือด การดื่มสุรา 

และทานยาลดความดันโลหิต

ตารางที่ 1 ปจจัยกระตุนและกลไกการเกิดการเปนลม

ปจจัยกระตุน กลไกการเกิด

การยืน

 

อาหาร carbohydrate

การยนืนานๆ ปสสาวะ การปวด การกลนื ภาพและ

กลิน่ทีไ่มชอบ กระทบกระเทอืนทางจติใจ หตัถการ

ทางการแพทย glosspharyngeal neuralgia

อากาศรอน  สุรา  ยาลดความดัน

การไอ เปาลม หวีดรอง ยกของหนัก

สตรีตั้งครรภนอนหงาย

Hyperventilation

Exertion

การเปลี่ยนทาทาง

ดูคอนเสริต

Orthostatic hypotension จากระบบประสาท

อตัโนมัตลิมเหลว, ขาดน้ํา,ไมทราบสาเหตุในวัยรุน

Postpandial hypotension ในผูสูงอายุ

Vasovagal syncope with refractory vasodi-

latation/bradycardia

Vasodilatation

Valsalva manoeuver

Venous obstruction

Hypocapnic cerebral vasoconstriction

Cardiac or pulmonary obstruction; valve 

stenosis, pulmonary hypertension

Atrial myxoma

Prolonged orthostasis , hyperventilation, 

Valsalva (pressing crowd, screaming) รวม

กับการขาดนํ้า
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 6. อาการเตือน อาการที่พบบอยกอนการ

เปนลม คือ หูอื้อสองขาง หรือไดยินลดลง มองไม

เห็นช่ัวคราว แตความรูสึกตัวยังปกติ สวนอาการ

รูสึกเบาๆ ที่ศีรษะ สับสน ไมสบายทอง ตัวอุนๆ 

และคลายจะเปนลมพบบอย แตก็พบไดบอยใน 

non-epileptic seizures เชนเดียวกัน อาการที่

พบเฉพาะใน CPS ไดแก การไดรส หรือกลิ่นที่ผิด

ปกติ deja vu การพูดผิดปกติ ชาครึ่งซีก

 7.  การฟนไดสต ิการเปนลมผูปวยจะดขีึน้

อยางรวดเร็วไมเกิน 30 วินาที สวนการชักจะนาน

กวา และพบการกัดลิ้นมากกวา อาการปสสาวะ

ราดและอุบัติเหตุที่ศีรษะพบไดเทาๆ กัน สวน

อาการออนเพลีย งวงนอน ปวดศีรษะ ปวดกลาม

เน้ือพบในผูปวยท่ีเปนลมทุกคน แตอาการจะไม

รุนแรงเทากับผูปวยที่ชักแบบ GTCs รายละเอียด

ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความแตกตางลักษณะทางคลินิกระหวาง syncope และ GTC

ลักษณะทางคลินิก Syncope GTCs

ระยะเวลา

ปจจัยกระตุน

การลม

เกร็ง กระตุก

 

ดวงตา

ประสาทหลอน

สีของใบหนา

นํ้าลายฟูมปาก

ปสสาวะ อุจจาระราด

กัดล้ิน

ระยะฟน

Creatine kinase

สวนใหญนอยกวา 30 วินาที

พบประมาณรอยละ 50

ตัวออนหรือตัวแข็งเกร็ง

รอยละ 80 เปนระยะเวลาส้ันๆ หลาย

ตําแหนงหรือทั่วรางกาย ไมเปน

จังหวะ

ตาลืม กลอกข้ึนบนหรือกลอก ไป

ดานขางระยะเวลาสั้นๆ

ชวงสุดทาย

ซีด

ไมพบ

พบบอย

พบนอยมาก

นอยกวา 30 วินาที

ปกติ

2-3 นาที

ไมจําเปนตองมี

ตัวแข็งเกร็ง

นานประมาณ 2-3 นาที เปนจังหวะ

ทั่วรางกาย

ตาลืม กลอกไปดานใดดาน หนึ่ง

เปนระยะเวลานาน

เปนอาการนํา (aura)

เขียวคลํ้า (cyanotic)

พบบอย

พบบอย

พบบอยกวา

2-30 นาที

สูงขึ้น
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การตรวจคนทางหองปฏิบัติการ
 การซกัประวัตอิยางละเอยีดครบถวนเปนสิง่

ทีจ่าํเปนอยางยิง่ในการแยกสองภาวะดงักลาว การ

ตรวจทางหองปฏิบัติการเปนเพียงการชวยยืนยัน

การวินิจฉัย หรือในกรณีที่ไมสามารถแยกสอง

ภาวะจากอาการที่พบได การตรวจประกอบดวย

 1. Creatine kinase จะพบสงูขึน้ภายใน 2 

ชั่วโมงแรกหลังการชัก แตอาการเปนลมระดับ จะ

ปกติ แตความจําเพาะไมสูง

 2.  Prolactin levels มีรายงานวาจะมี

ระดับสูงขึ้นภายหลังการชักแบบ GTCs ภายใน 1 

ชัว่โมงแรก แตกม็รีายงานวาสงูขึน้เชนกนัในผูปวย

ที่เปนลม

 3. คล่ืนไฟฟาสมอง การตรวจพบลักษณะ

ของการชกัหรอืไมพบในการตรวจระหวางการหยดุ

ชกัเพยีงครัง้เดยีวไมสามารถบอกไดวาเปนการชกั

หรือไม โดยเฉพาะผูปวยที่มีการชักมานานแลว

กอนตรวจ การชกัเนือ่งมาจากการหยุดยาหรอืสรุา

อาจตรวจไมพบความผิดปกติ

 4. อื่นๆ ไดแกการกระตุนทําใหเกิดการ

เปนลม เชน tilt testing, hyperventilation การ

กดลูกตา อาจชวยบอกไดวาเหตุการณที่เกิดจาก

การทดสอบนั้นเปนอาการของการเปนลม แตไม

สามารถบอกไดวาเหตุการณที่เกิดเปนประจําของ

ผูปวยนั้นเปนลมหรือไม

การวินิจฉัย
 แนวทางการปฏิบัติที่สําคัญไดแก

 1. การซักประวัติที่ละเอียดจากผูปวย 

ไดแก สภาวะในขณะนั้น ปจจัยกระตุน อาการเริ่ม

ตนและชวงที่เริ่มฟน ตามอาการทางคลินิกที่กลาว

มาแลวขางตน

 2. การซักประวัติรายละเอียดตางๆในขอ

หน่ึงรวมกับอาการท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีมีอาการจาก

ญาติหรือผูพบเห็น

 3. รวบรวมรายละเอียดข า งตนแล ว

พิจารณาแยกแยะวาเขาไดกับภาวะใด ซึ่งมีความ

แตกตางดังตารางที่ 2

 4. ถาไมสามารถแยกไดวาเปนภาวะใด หรือ

ตองการยืนยันการวินิจฉัย จึงสงตรวจทางหอง

ปฏิบัติการเพิ่มเติม

สรุป
 การดูแลรักษาผูปวยท่ีมีอาการชักนั้น

สิง่สาํคญัทีส่ดุ คอื ความปลอดภยัของผูปวย เพราะ

การชวยเหลือผูปวยที่ไมถูกวิธีอาจกอใหเกิดผล

เสียได ตอจากนั้นการวินิจฉัยที่ถูกตองเปนสิ่งที่

สําคัญวาผูปวยมีอาการชักจริงหรือไม และเนโนค

ลมชักหรือไม เพื่อใหการรักษาที่ถูกตองตอไป


