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Topic  Review

รศ.นพ.	สมศักดิ์	เทียมเก่า
1,2,3

 

1
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2
กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 

3
กลุ่มวิจัยโรคลมชักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Fast and Furious Neurological Symptoms in 

Emergency Room

บทนำา
 ผู ้ป่วยที่มีอาการทางระบบประสาทมีทั้ง

อาการรุนแรง	ไม่รุนแรง	ที่มารับการรักษา	ณ	ห้อง

ฉุกเฉินของโรงพยาบาลน้ัน	 ส่วนหน่ึงเป็นภาวะ

วิกฤติ	 อันตรายต่อชีวิต	 และเป็นภาวะเร่งด่วนที่

ต้องรีบให้การรักษา	เพราะถ้าล่าช้าผลการรักษาจะ

ไม่ได้ผลดี	 อีกส่วนหนึ่งเป็นภาวะที่ไม่อันตรายต่อ

ชีวิต	แต่ต้องรีบให้การรักษาเพื่อลดความเจ็บปวด	

หรือความทุกข์ทรมาน	 แต่ด้วยจำานวนผู้ป่วยที่มี

จำานวนมากในห้องฉุกเฉิน	 อาการทางระบบ

ประสาทนั้นมีความซับซ้อนในการประเมิน	 และ

ให้การรักษาเบื้องต้น	ตลอดจนการรักษาที่จำาเพาะ

นั้น	 ทีมผู้ให้การรักษาต้องมีแนวทางในรักษาท่ี

ชัดเจนร่วมกบัประสบการณ์	การรกัษาทีไ่ม่ทนัเวลา	

อาจส่งผลให้ผูป่้วยได้รบัการรกัษาทีไ่ม่เป็นไปตาม

แนวทางการรักษา	และอาจส่งผลต่อผลการรักษา	

รวมทั้งอาจเป็นเหตุให้เกิดความไม่ประทับใจใน

การรักษาของทีมสุขภาพ	 ดังน้ันบทความน้ีจึงมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงแนวคิดรูป

แบบหน่ึงในการดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทาง

ระบบประสาท	เพือ่นำาไปปรบัให้เข้ากบัระบบบรกิาร

ของแต่ละโรงพยาบาล

อาการผิดปกติทางระบบประสาทท่ี
พบบ่อย
	 อาการผดิปกตทิางระบบประสาททีผู่ป่้วยมา

รับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน	 ได้แก่	 อาการอ่อนแรง		

(motor	weakness),	ปวดศรีษะ	(headache),		วงิ

เวียนศีรษะ	(vertigo),	เซ	(ataxia),		ความรู้สึกตัว

เปลี่ยนแปลง	 (alteration	 of	 consciousness),	

หมดสตโิคม่า		(coma)	และชกั	(seizure)	ซึง่วธิกีาร	

approach	 ที่นำาเสนอในบทความนี้เป็นเพียง

แนวคิดหนึ่งของผู้เขียนเท่าน้ัน	 ยังมีรูปแบบการ	

approach	อืน่ๆ	ทีส่ามารถนำามาประยกุต์การนำาไป

ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละโรงพยาบาล

ที่มีความพร้อมแตกต่างกัน

หลักแนวคิดในการรักษาผู ้ป ่วย
ภาวะฉุกเฉิน
 สิง่แรก	คอื	การประเมนิว่าผูป่้วยมภีาวะ	life	

threatening	หรือเป็นอาการผิดปกติทางระบบ

ประสาทที่เป็นภาวะเร่งด่วน	 fast	 track	หรือไม	่
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เพราะทั้ง	 2	ภาวะน้ีถ้าให้การรักษาไม่เหมาะสม	ก็

จะส่งผลต่อผลการรักษาหรืออาจเสียชีวิตได้	 ถ้า

ไม่ใช่	2	ภาวะเร่งด่วนดังกล่าวแล้ว	ก็ยังพอมีเวลา

ในการให้การรักษา	 ซ่ึงส่วนหน่ึงก็ยังไม่สามารถ

ให้การวินิจฉัยโรคได้แน่นอน	แต่ก็สามารถให้การ

จัดการรักษาเบื้องต้นได้	 แนวคิดการรักษาผู้ป่วย

ภาวะฉกุเฉนิ	ดงัแผนภมูทิี	่1	กรณทีีแ่พทย์สามารถ

ให้การวินิจฉัยโรคได้แน่นอนแล้ว	 ก็ไม่ยากในการ

ให้การรักษาที่จำาเพาะต่อไป	กรณีที่ยังไม่ทราบการ

วนิจิฉยัโรคแน่นอน	ต้องอาศยัข้อมลูจากการตรวจ

เพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ	 แพทย์ก็ต้องให้การ

รักษาเบื้องต้นให้พ้นภาวะวิกฤติหรือภาวะเร่งด่วน

นั้นให้ได้ก่อน	ส่วนกรณีที่ยังไม่ทราบเลยว่าสาเหตุ

ของโรคหรอือาการทีผ่ดิปกตนิัน้เกดิจากอะไร	กย็ิง่

จำาเป็นต้องให้การรักษาเบื้องต้น	 เพื่อให้พ้นช่วง

อันตราย	 และบรรเทาอาการทุกข์ทรมานนั้นให้ดี	

เพือ่ให้การสบืค้นโรคและรอการปรกึษาจากแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญต่อไป

แผนภูมิที่  1 แสดงแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางระบบประสาท

	 การให้การรักษาที่ดีในห้องฉุกเฉินนั้น	 

ควรประกอบด้วย	 ระบบการบริการที่ดีและม ี

ความชดัเจน	ผูป้ฏบัิตงิานมคีวามรูแ้ละทศันคตทิีด่ี	

มีความพร้อมทางด้านสุขภาพกายและใจ	 รวมทั้ง

หลักการตัดสินใจที่ดีและมีหลักการ	 ดังตัวย่อ		 

F	A	S	T	ความหมายคือ

	 F	:	Flow	of	service	แนวทางในการบริการ

ต้องชัดเจน	รวดเร็ว

	 A	:	Accuracy	of	information	ข้อมลูต้อง

มีความแม่นยำา	ถูกต้อง

	 S	:	Staff	and	system	ระบบการทำางานและ

ทีมต้องมีความพร้อม

	 T	 :	Teamwork	การทำางานต้องทำาเป็นทีม

ที่มีความพร้อมและประสิทธิภาพ

	 การให้บริการที่ดีนั้นจะทำาให้เกิดความ

ประทับใจ	และผลการรักษาที่ดี	แต่ถ้าตรงกันข้าม

ก็จะทำาให้เกิดความวุ่นวาย	 ไม่ประทับใจ	 และผล

การรักษาที่ไม่ดี	 ซึ่งการรักษาที่ไม่ดีนั้น	 เกิดจาก

หลายปัจจัย	ได้แก่	F	U	R	I	O	U	S	ความหมาย	คือ

	 F	:	Full	of	ER	ความแออัดของแผนก	ER	
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	 U	:	Unsatisfied	การบริการที่ไม่ประทับใจ	

ไม่รวดเร็ว

	 R	:	Re-visit	การรกัษาทีไ่ม่หาย	ทำาให้ผูป่้วย

ต้องมาตรวจซำ้า

	 I	 	 :	 Ignore	การเพิกเฉย	 ไม่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้ป่วย	ญาติ

	 O	 :	Over-investigate	 การส่งตรวจเพิ่ม

เติมที่มากเกิน	เสียเวลารอคอย

	 U	:	Unmeet	การบริการที่ไม่เหมาะสม	ไม่

เป็นไปตามที่ควร

	 S	 :	 Standard	 การรักษาที่ไม่เป็นไปตาม

มาตรฐาน

อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง
	 อาการกล้ามเน้ืออ่อนแรงเป็นอาการท่ีพบ

บ่อยมาก	ทีส่ำาคญัต้องประเมนิภาวะอ่อนแรงนัน้ว่า

เป็นภาวะ	life	threatening	ที่มาด้วยอาการอ่อน

แรงร่วมกบัอาการอืน่ๆ	ทีต้่องรบีให้การรกัษาอย่าง

เร่งด่วน	ได้แก่	

	 Quadriplegia	with	respiratory	failure	

:	GBS,	MG	crisis

	 Quadriplegia	with	coma	:	spinal	cord,	

brainstem	with	sepsis	

	 Hemiplegia	with	coma	:	intracranial	

lesion	with	brain	herniation

	 ซึ่งต้องรีบประเมิน	 ประเมิน	 vital	 signs,	

pupil	size	and	react	to	light	?	ประเมนิ	oxygen	

saturation,	CO
2
	และต้องประเมินด้วยว่า	อาการ

อ่อนแรงนั้นเข้าได้กับ	stroke	fast	track	?	เพราะ

ต้องรีบ	activate	stroke	fast	track	เช่นเดียวกัน

การประเมินและส่งตรวจเพ่ิมเติมผู้ป่วยที่มีอาการ

กล้ามเนือ้อ่อนแรงนัน้ขึน้กบัสาเหตทุีเ่ราคดิถงึเป็น

อันดับแรก	เช่น	อาการเข้าได้กับ	acute	stroke	ก็

ต้องรีบ	activate	stroke	fast	track		ดังภาพที่	1

ภาพที่ 1 แสดงการส่งตรวจเพิ่มเติมเบื้องต้นในผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรง

	 การรักษาก็ข้ึนกับสาเหตุและความรุนแรง

ของโรคนั้นๆ	 เช่น	 ถ้าเป็น	 stroke	 ก็	 activate	

stroke	fast	track	ถ้าเป็นอุบัติเหตุก็ให้การรักษา

อาการเบื้องต้น	 และแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้น

ตามสาเหตุนั้นๆ	
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อาการปวดศีรษะ
 อาการปวดศีรษะเป็นอาการท่ีนำาผู้ป่วยมา

พบแพทย์ท่ีห้องฉุกเฉินได้บ่อยอาการหนึ่ง	และก็

มกัจะสร้างความปวดหวัให้กบัแพทย์ผูใ้ห้การดแูล

ผู้ป่วย	 เพราะต้องตัดสินใจให้ได้ว่าจะต้องให้การ

รกัษาอย่างไร	เพราะส่วนใหญ่แล้วมกัมสีาเหตทุีไ่ม่

ร้ายแรง	เช่น	migraine,	tension	typed	head-

ache,	 trigeminal	 neuralgia	 หรือ	 cluster	

headache	แต่ก็ต้องพยายามมองหาผู้ป่วยที่อาจ

เกดิจากสาเหตทุีร้่ายแรง	พลาดไม่ได้	แนวทางทีผ่ม

นำาเสนอ	คือ	 การแยกผู้ป่วยออกเป็นกลุ่มๆ	ดัง

แผนภูมิที่	2

แผนภูมิที่  2 แสดงแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดศีรษะ

	 ผูป่้วยอาการปวดศรีษะทีต้่องให้ความสนใจ

เป็นพิเศษและรีบให้การประเมินอาการอย่างเร่ง

ด่วน	คือ	กลุ่มผู้ป่วยปวดศีรษะ	life	threatening	

และกลุ่ม	 dangerous	คือมีความอันตราย	ถ้าไม่

ได้รับการักษาที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นอย่างรวดเร็ว	 ดัง

นั้นแพทย์ต้องเฝ้าระวังผู้ป่วย	2	กลุ่ม	ดังกล่าว	คือ	

กลุม่	life	threatening	headache	ถ้าไม่ได้รบัการ

รักษาที่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดการเสียชีวิตหรือ

พิการได้	กลุ่มนี้ได้แก่

	 •	 Sudden	severe	headache

	 •	 Severe	 headache	with	 fever/al-

teration	of	consciousness

	 •	 Severe	headache	with	coma

	 •	 Severe	headache	with	seizure

	 •	 Severe	headache	with	severe	high	

blood	pressure

	 ส่วนกลุม่ทีม่สีาเหตตุ้องรบีแก้ไข	ถ้าไม่ได้รบั

การแก้ไขที่ เหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตราย	

(DANGEROUS)	ได้	คือ	กลุ่มผู้ป่วยต่อไปนี้

	 D	:	Drug	ยา	anticoagulant,	ยารักษาโรค

หัวใจ,	โรคติดเชื้อ	เอช	ไอ	วี,	โรคตับ	ไตวาย

	 A	 :	Accident	 /	 abrupt	 onset	ประวัติ

อบุตัเิหตทุีศ่รีษะ	หรอือาการเกดิขึน้อย่างเฉยีบพลนั

	 N	 :	Neurological	 deficit	พบความผิด

ปกติทางระบบประสาท

	 G	:	Grown	up		อาการรุนแรงมากขึ้น

	 E	:	Eye	pain		ปวดตาร่วมด้วย

	 R	:	Re-visit		ตรวจรักษาซำ้าก่อนนัด

	 O	:	Older		สูงอายุ
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	 U	:	Un-consciousness	หมดสต	ิไม่รูส้กึตวั

	 S	:	Seizure	ชัก

	 หลกัการทีแ่พทย์ดแูลผูป่้วยทีม่าด้วยอาการ

ปวดศีรษะที่ห้องฉุกเฉินทุกราย	คือ	

	 •	 ต้องไม่ประมาท	 เมื่อพบผู้ป่วยปวด

ศีรษะทุกราย	 อย่าคิดว่าผู้ป่วยเป็นกลุ่ม	 func-

tional	headache

	 •	 ต้องพจิารณาข้อมลูจากประวตักิารเจบ็

ป่วยอย่างละเอียด	 ต้องใส่ใจกับประวัติที่ดี	 อย่า

มองเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง	เช่น	เคยเห็นว่า

ถูกวินิจฉัยเป ็นผู ้ป ่วยท่ีเคยรับการรักษากับ

จิตแพทย์	ก็คิดว่าเป็น	functional	headache

	 •	 ต้องตรวจร่างกายท้ังระบบ	 general	

และ	neurological	examination	ให้ดี

	 •	 ต้องให้คำาแนะนำาทีช่ดัเจนกบัผูป่้วยและ

ญาติ	 โดยเฉพาะว่าเม่ือไหร่ควรรีบมาพบแพทย์

ก่อนนัด	ยิ่งเป็นกรณีที่ยังไม่ทราบการวินิจฉัยโรค

ที่แน่นอน	ต้องให้คำาแนะนำาที่ละเอียดมากๆ	

	 •	 ต้องให้เวลาในการพบกันครั้งแรกให้

เหมาะสม	เพราะการวนิจิฉยัคร้ังแรกจะทำาให้การรกัษา

ต่อไปเป็นไปในแนวทางที่ถูก	หรือไม่เหมาะสมได้

	 •	 ถ้าผูป่้วยมาพบแพทย์ที	่ER	ซำา้ก่อนนดั	

ต้องให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ	 เพราะนั้นหมาย

ถงึว่าการรกัษาทีเ่ราให้ไปน้ันไม่ได้ผลด	ีและสาเหตุ

น่าจะยังไม่ได้รับการแก้ไข

	 กรณีต่อไปนี้	แพทย์ควรให้ความสนใจมาก

ยิ่งขึ้น	ได้แก่

	 •	 ผูป่้วยมโีรคประจำาตวั	liver	หรอื	renal	

failure,	HIV	infection	หรือ	malignancy

	 •	 ผู้ป่วยทานยา	anticoagulant

	 •	 ผูป่้วยมีประวัต	ิtraumatic	brain	injury

	 •	 ผู้ป่วยมีประวัติ	 alteration	 of	 con-

sciousness

	 •	 ผู้ป่วยสูงอายุที่มีอาการปวดศีรษะเป็น

ครั้งแรก

	 •	 ผู้ป่วยที่ตรวจไม่พบความผิดปกติ	แต่

อาการปวดศีรษะรุนแรง

	 ส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยปวด

ศีรษะที่ห้องฉุกเฉิน	คือ

	 •	 ไม่ตรวจผูป่้วย	แต่สัง่การรกัษาแบบเดิม

ให้ผู้ป่วย	 เพราะเห็นว่าเป็นผู้ป่วยเก่าที่เคยมารับ

การรักษาหลายครั้งแล้ว

	 •	 สั่งยาแก้ปวดให้ผู้ป่วย	 โดยไม่ทราบว่า

สาเหตุเกิดจากอะไร	และไม่ได้ให้คำาแนะนำาใดๆ	

	 •	 ตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติ	 จึง

บอกกบัผู้ป่วยว่าไม่มีอะไรผดิปกต	ิไม่ต้องมาตรวจ

ที่	ER	อีก

	 •	 ผู้ป่วยขอตรวจ	CT	 scan	brain	 แต่

แพทย์เห็นว่าไม่จำาเป็น	 ก็ถกเถียงกันกับผู้ป่วย	

กรณแีบบนีอ้าจใช้วธิกีารพดูคยุกนั	หรอืส่งปรึกษา

แพทย์เฉพาะทางอกีครัง้	พยายามหลกีเลีย่งการโต้

เถียงกับผู้ป่วยหรือญาติ

อาการวิงเวียนศีรษะเดินเซ (vertigo 
และ ataxia)
	 อาการวิงเวียนศีรษะเป็นอาการที่นำาผู้ป่วย

มาพบแพทย์ทีห้่องฉกุเฉินได้	2	แบบ	คอื	อาการทีเ่พิง่

เป็น	มอีาการวงิเวยีน	อาเจยีน	บ้านหมุน	เซ	เดินไม่ได้	

และแบบหนึ่ง	คือ	อาการนั้นไม่รุนแรงมากเท่ากับใน

กรณีแรก	แต่เป็นๆ	หายๆ	อาการไม่ดีขึ้น	กลัวว่าจะ

มีสาเหตุที่ร ้ายแรง	 จึงมาพบแพทย์	 ผมขอเสนอ

แนวทางการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็นดังแผนภูมิที่	3
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แผนภูมิที่ 3 แสดงแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการวิงเวียนศีรษะ

	 การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการวิงเวียนศีรษะนั้น

ต้องให้การประเมินว่าผู้ป่วยเป็นกลุ่มอาการของ	

stroke	หรือภาวะ	 life	 threatening	ก่อนเสมอ	

เพราะเป็นภาวะเร่งด่วนและมอีนัตรายถงึกบัชวีติได้	

กลุม่อาการ	vertigo	ท่ีเป็น	life	threatening	ได้แก่

	 •	 Vertigo	with	increased	ICP

	 •	 Vertigo	with	progressive	neuro-

logical	deficit

	 •	 Vertigo	with	 rapid	 alteration	 of	

consciousness/coma

	 และกลุม่อาการ	vertigo		อกีกลุม่หนึง่ทีต้่อง

ระมัดระวัง	คือ	กลุ่มที่มีสาเหตุจาก	stroke	เพราะ

อาจเป็น	lacunar	infarction,	cerebellar	stroke	

หรืออาจเป็น	basilar	artery	stroke	ก็ได้	ผู้ป่วย

กลุ่มน้ีอาจมีอาการ	 vertigo	และตรวจพบ	cere-

bellar	 sign	 ระดับความดันโลหิตที่สูงมาก	

(มากกว่า	180/110	มม.ปรอท)	ประวตัมีิปัจจยัเสีย่ง

ต่อการเกิด	 stroke	 ผู ้สูงอายุท่ีมีโรคประจำาตัว

หลายๆ	โรค	ผู้ป่วยที่มา	ER	เป็นครั้งที่	2	ก่อนนัด	

กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องให้ความระมัดระวัง	ได้แก่

	 V	:	Vertigo

	 E	:	ER	visit

	 R	:	Re-visit

	 T	:	Tandem	gait

	 I		:	Intention	tremor/	increased	BP

	 G	:	Gait	ataxia

	 O	:	Older

 กลุ่มอาการ alteration of conscious-

ness/coma ผู ้ป่วยกลุ่มนี้เป็นกลุ ่มอาการที่

อันตรายสูงสุด	เพราะถ้าให้การรักษาที่ล่าช้า	ก็อาจ

ส่งผลให้เสยีชีวติหรอืพกิารได้สงู	แนวทางการ	ap-

proach	ที่ห้องฉุกเฉิน	ดังแผนภูมิที่	4
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แผนภูมิที่ 4	แสดงแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหมดสติ

	 การดแูลผูป่้วยทีม่อีาการหมดสต	ิหรอืระดบั

ความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงนั้น	 เป็นกลุ่มอาการที่มี

ความสำาคัญอย่างยิ่ง	 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วย	 al-

teration	of	consciousness	(AOC)	ที่เป็นภาวะ	

life	threatening	ได้แก่	

	 •	 AOC	with	fever

	 •	 AOC	with	 abnormal	 respiratory	

pattern/apnea

	 •	 AOC	with	abnormal	pupil	size	and	

react	to	light

	 ส่วนผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องสงสัยว่าจะมี

สาเหตุจาก	central	nervous	system	ได้แก่

	 C	:	Concussion

	 O	:	Older

	 N	:	Neurological	deficit

	 S	:	Stroke	risk

	 C	:	Coagulation	system

	 I	:		Infectious

	 O:	Ophthalmic	finding

	 U:	Underlying	diseases

	 S	:	Seizure

	 กลุ่มอาการ	 life	 threatening	 และกลุ่ม

อาการทีม่สีาเหตใุน	central	nervous	system	นัน้

เป็นภาวะทีต้่องให้การดแูลอย่างเร่งด่วนและเหมาะ

สม	 เป็นแนวทางที่ต้องให้การปฏิบัติตามอย่าง

เหมาะสม	ส่วนสาเหตุที่เกิดจากสาเหตุของ	meta-

bolic	 disturbance,	 delirium	และสาเหตุอื่นๆ	

นั้น	ยังพอมีเวลาในการประเมินโดยละเอียด	 เพื่อ

ให้การวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมต่อไป

 อาการชัก ผู้ป่วยที่มีอาการชักญาติจะเป็น

ผู้นำาส่งที่ห้องฉุกเฉิน	 ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยก็มักจะ

หยดุชักแล้ว	แต่กม็ผีูป่้วยส่วนหนึง่ท่ียงัมอีาการชกั

อยู่	 ซึ่งต้องรีบควบคุมอาการชักให้ได้เร็วที่สุด	มิ

ฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายได้	ดังนั้นแนวทางใน

การ	approach	อาการชัก	ดังแผนภูมิที่	5
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แผนภูมิที่  5 แสดงแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการชัก

	 การดูแลผู้ป่วยท่ีมาด้วยอาการชักในห้อง

ฉุกเฉินน้ัน	ต้องรีบประเมินว่าผู้ป่วยเป็น	 status	

epilepticus,	seizure	ทีร่่วมกบัภาวะ	life	threat-

ening	อืน่ๆ	กลุม่อาการชกัทีเ่ป็นภาวะ	life	threat-

ening	ได้แก่

	 •	 Status	epilepticus

	 •	 Seizure	with	severe	headache

	 •	 Seizure	in	HIV,	ESRD,	liver	failure,	

pregnancy,	bleeding	tendency

	 •	 Seizure	 in	 coma	 patient	 with	

abnormal	pupil	seize

	 การรักษาอาการชักที่ห้องฉุกเฉินมักพบ

ความเข้าใจผิด		2		แบบ	คือ	การฉีดยา	benzodi-

azepine	ถึงแม้จะหยุดชักแล้ว	 และอีกแบบหนึ่ง	

คอื	รอให้ชักนาน	5	นาทแีล้วจงึฉดียา	benzodiaz-

epine	 เพราะรอให้ครบเวลาตามที่	 guideline	

กำาหนดไว้	จริงแล้วควรให้การรักษาดังนี้

	 •	 การชักที่นานมากกว่า	 5	 นาที	 เพื่อ

ป้องกันการเกิดอันตรายต่อสมอง

	 •	 การชักที่นานกว่า	 5	 นาทีมักจะชักไม่

หยุด	เป็น	status	epilepticus

	 •	 จงึมคีำาแนะนำาให้เริม่ทำาการรกัษาอาการ

ชัก	ถ้าชักนานกว่า	5	นาที

	 •	 แต่การชักส่วนใหญ่นานประมาณ	 90-

150	วินาที

	 •	 ดังนั้นจึงไม่มีความจำาเป็นที่ต้องรอให้

ชักนาน	5	นาที	แล้วจึงให้ยาระงับอาการชัก
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	 ปัญหาที่พบบ่อยๆ	 ในการดูแลผู้ป่วยที่มา

ด้วยอาการชกัในห้องฉกุเฉนิ	คอื	การอธบิายวธิกีาร

ดูแลกับผู้ป่วย	และญาติ	การให้ยา	benzodiaze-

pine	มากหรอืบ่อยเกนิไป	การเริม่ยากนัชกัทีล่่าช้า	

หรอืเรว็เกนิไป	และการใส่ท่อ	endotracheal	tube	

เร็วเกินไป	 ดังน้ันแพทย์และทีมผู้ให้การรักษาน้ัน	

ต้องมคีวามมัน่ใจในการวินจิฉยัอาการชกั	และการ

ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นที่เหมาะสม	การดูแลภาวะ	

post	 ictal	ที่ผู้ป่วยมีภาวะซึม	ยังไม่ตื่นเป็นปกต	ิ

ระวังภาวะ	 respiratory	depression	จากการให้

ยา	 benzodiazepine	มากเกิน	 การให้ยากลุ่มนี	้

เช่น	diazepam	10	มก.	ฉีดทางหลอดเลือดดำานั้น	

ควรให้ได้อย่างมาก	ไม่เกนิ	2	ครัง้ในช่วงระยะเวลา	

10-		15	นาที	

	 การดแูลผูป่้วยทีห้่องฉกุเฉนิ	มข้ีอผดิพลาด

ที่พบบ่อย	คือ	

	 P	:	Practice	guideline	ไม่ได้นำาแนวทาง

ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานมาใช้

	 I	 	 :	 Information	การได้รับข้อมูลด้านการ

เจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม

	 T	 :	 Technology	 การใช้เทคโนโลยีท่ีไม่

เหมาะสม	 เช่นการตรวจเพิ่มเติมที่มากเกินความ

จำาเป็นในภาวะเร่งด่วน

	 F	:	False	positive	การไม่เข้าใจความหมาย

ที่ถูกต้องของผลการตรวจ

	 A	 :	 Ability	 ความสามารถของทีมผู้ให้

บริการในการให้การรักษาในภาวะฉุกเฉิน

	 L	 :	 Less	 conversation	การสื่อสารที่ไม่

เหมาะสม	เพียงพอ

	 L	 :	 Less	 time	การเร่งรีบ	มีเวลาน้อยไม่

เพียงพอในการประเมินและให้การรักษา

	 S	 :	 Stress	ความเคร่งเครียด	 เร่งรีบ	 และ

ภาวะวิกฤติในห้องฉุกเฉิน	 ส่งผลให้การรักษาไม่

เหมาะสม

	 ดังนั้นหลักการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินที่ด	ี

ควรประกอบด้วย

	 E	:			Emergency	response	การมแีนวทาง

การ	approach	ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน

	 M	:	Mankind	การให้การรกัษาด้วยใจ	หาย

ด้วยเทคโนโลยี

	 E	:		Eagle	eye	ความแม่นยำา	มีแนวทางวิธี

การรักษาที่เฉียบคม

	 R	:	Respect	การให้ความเชือ่มัน่	เชือ่ถอืใน

ทีมและระบบบริการของโรงพยาบาล

	 G	:	Gentle	การบริการด้วยความอ่อนโยน

และมีความสุภาพ	

	 E	 :	 Encounter	 การให้ความตะหนักใน

ปัญหาเจ็บป่วย	และระบบบริการ

	 N	:	Networking	การมีเครือข่ายในการส่ง

ต่อ	และการให้บริการที่ดีในทุกๆ	ทีม	ทุกระดับ

	 C	 :	Conversation	การสื่อสารที่ดี	 ก่อให้

เกดิความเข้าใจระหว่างผูใ้ห้บริการ	กบัผูป่้วย	ญาติ	

และทีมสุขภาพ

	 Y	 :	You	can	ทุกคนในทีมสุขภาพมีความ

สำาคัญอย่างยิ่ง

 หมายเหตุ 	 :	 บทความนี้เรียบเรียงจาก

ประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียนที่ปฏิบัติงานเป็น

แพทย์ผู ้ เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทในโรง

พยาบาลศรีนครินทร ์ 	 คณะแพทยศาสตร 	์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มา	 20	ปี	 ซึ่งพบปัญหาใน

การดูแลผู้ป่วยท่ีมาด้วยอาการผิดปกติทางระบบ

ประสาท	(จึงไม่มีเอกสารอ้างอิง)


