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ระดับความรูสึกตัวลดลงเฉียบพลัน
Acute Alteration of Consciousness
ผศ.พญ.กรรณิการ คงบุญเกียรติ 1, รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเกา 1

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทนํา (introduction)
ภ า ว ะ ร ะ ดั บ ค ว า ม รู สึ ก ตั ว ล ด ล ง
เฉี ย บพลั น เป น ภาวะฉุ ก เฉิ น ทางอายุ ร ศาสตร ที่
พบบ อ ยและก อ ให เ กิ ด การเสี ย ชี วิ ต หรื อ พิ ก าร
ได สู ง ถ า ได รั บ การรั ก ษาที่ ไ ม เ หมาะสมและ
ทั น เวลา ความรู สึ ก ตั ว หมายถึ ง การที่ ผู ป ว ยมี
ความตระหนักรู (awareness) ตอตัวเองและ
สิ่ ง แวดล อ ม โดยมี อ งค ป ระกอบสองส ว น คื อ
1. ระดั บความรู สึ กตั ว (level of
consciousness) หมายถึงระดับการตืน่ (arousal)
ของผูปวย และ
2. รายละเอียดของความรูส กึ ตัว (content
of consciousness/cognitive and affective
mental function) เชนภาวะสับสน (delirium)
โรคสมองเสื่อม และภาวะหลงผิด(delusion)(1)
การเกิ ด ความผิ ด ปกติ ข องสมองเป น
บริเวณกวางหรือความผิดปกติในการทํางานของ
reticular activating system (RAS) จะ
ทําใหระดับความรูสึกตัวลดลงและหมดสติไดใน
ที่สุด สาเหตุของการเกิดประกอบดวย สาเหตุใน
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สมอง (intracranial) และสาเหตุภายนอกสมอง
(extracranial) ผูป ว ยในภาวะนีต้ อ งไดรบั การดูแล
อยางทันทวงทีและเปนระบบ มิฉะนั้นอาจจะเสีย
ชีวิตหรือมีความพิการเกิดขึ้นได (2)

นิยามหรือคําจํากัดความ (definition)
ระดับความรูสึกตัวแบงไดดังนี้
- Alert คือ ภาวะการรูต วั ปกติตอบสนอง
ได ทราบเวลา บุคคล และสถานที่
- Drowsiness (lethargy) คือ ภาวะซึม
ผูปวยจะหลับตื้น สามารถปลุกดวยการเรียกจะ
รูตัว โตตอบไดเปนชวงสั้นๆ แลวจะหลับตอ
- Stupor คือ ภาวะซึมมาก หลับลึก ตอง
กระตุนดวยสิ่งกระตุนที่รุนแรงจึงจะตอบสนอง
เช น deep pain ผู ป ว ยจะมี ก ารขยั บ แขนขา
สงเสียงรอง หรือเอามือปดเพือ่ หลีกเลีย่ งสิง่ กระตุน
ที่รุนแรงนั้น
- Coma คือ ภาวะหมดสติ มีระดับรุนแรง
มากที่สุดไมตอบสนองตอการกระตุนใดๆ
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ระบาดวิทยา (epidemiology)

สาเหตุ (etiology)

ความชุกของภาวะระดับความรูสึกตัวลด
ลงเฉียบพลันมีความแตกตางกันไปขึ้นกับแตละ
สาเหตุ สําหรับภาวะโคมาจากการบาดเจ็บทาง
สมอง (traumatic comas) พบไดประมาณ 8.5
รายตอประชากร 100,000คน(3) ภาวะโคมาทีไ่ มได
เกิดจากการบาดเจ็บทางสมอง (non-traumatic
comas หรือ medical origin) พบไดรอ ยละ 3-15
ของภาวะฉุกเฉินที่ไดรับการนอนโรงพยาบาล(4)
ในผู ป ว ยสู ง อายุ สาเหตุ ที่ ทํ า ให เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงของภาวะรู สึ ก ตั ว จะพบสาเหตุ
มาจากภาวะ delirium ไดบอย โดยการศึกษาใน
ประเทศไทยป พ.ศ. 2553 พบวาผูป ว ยสูงอายุ (อายุ
มากกวา 60 ปขึ้นไป) มีภาวะ delirium 155.4 ราย
ตอประชากร 100,000 รายของผูสูงอายุ(5)
มี ก ารศึ ก ษาในผู ป ว ย 500 ราย (6) ที่ ไ ด
รับการวินิจฉัยเบื้องตนวามีภาวะโคมาไมทราบ
สาเหตุ เมื่อไดรับการหาสาเหตุแลวพบวา รอยละ
65.2 (326 ราย) มีสาเหตุมาจาก diffuse and
metabolic brain dysfunction โดยเกือบครึ่ง
หนึ่งของผูปวยกลุมนี้มีสาเหตุมาจากพิษจากยา
ผูปวยรอยละ 20.2 (101 ราย) เกิดจาก supratentorial massรอยละ 15.4 (77 ราย) มีเลือดออกใน
สมองรอยละ 1.8 (9 ราย)มีหลอดเลือดสมองอุด
ตันรอยละ 13 (65 ราย) มีรอยโรคในสมองสวน
ลาง (infratentorial lesions) สวนใหญเปน
กานสมองขาดเลือด และรอยละ 1.6 (8 ราย) เกิด
จากโรคทางจิตเวช

ระดับความรูส กึ ตัวลดลงเฉียบพลันเกิดจาก
สาเหตุดังตอไปนี้
1. การมีรอยโรคที่ RAS หรือ projection
fiber ของระบบนี้ ซึ่ ง รอยโรคมั ก อยู่ ที่ บ ริ เ วณ
กานสมองหรือ thalamus ทั้งสองขาง
2. การทํ า ลายสมองเป น บริ เ วณกว า ง
3. การกดการทํางานของ reticulocerebral
function โดยมี ส าเหตุ จ ากหลายป จ จั ย ร ว ม
กั น รวมถึ ง การลดลงของสารสื่ อ ประสาท เช น
acetylcholine, glutamate, gamma-aminobutyric
acid (GABA)(7,8) พบในผูปวยที่ไดรับยาสารพิษ
หรือผูปวยที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง metabolic
เช น ภาวะนํ้ า ตาลในเลื อ ดตํ่ า ขาดออกซิ เ จน
ยูเรียคั่ง ตับวายเปนตน
สาเหตุของภาวะดังกลาวมีหลายประการ
จําแนกตามลักษณะอาการที่ตรวจพบไดดังนี(1)้
I. Symmetrical-nonstructural causes
a. Toxinsได แ ก lead, thallium,
mushrooms, cyanide, methanol, ethylene
glycol, carbon monoxide
b. D r u g s ไ ด แ ก s e d a t i v e s ,
barbiturates, other hypnotics, tranquilizers,
bromides, alcohol, opiates, paraldehyde,
salicylate, psychotropics, anticholinergics,
amphetamines, lithium, phencyclidine,
monoamine oxidase inhibitors
c. Metabolic ได แ ก hypoxia,
hypercapnia, hypernatremia, hyponatremia,
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hypoglycemia, hyperglycemic, nonketotic
coma, diabetic ketoacidosis, lactic acidosis,
hypercalcemia, hypocalcemia, hypermagnesemia, hyperthermia, hypothermia, Reye
syndrome encephalopathy, aminoacidemia,
Wernicke encephalopathy, porphyria,
hepatic encephalopathy, uremia, dialysis
encephalopathy, Addisonian crisis
d. Infectionsได แ ก bacterial
meningitis, viral encephalitis, postinfectious
encephalomyelitis, syphilis, sepsis, Typhoid
fever, malaria, Waterhouse-Friderichsen
syndrome
e. อืน่ ๆ ไดแก non-convulsive status
epilepticus (NCSE), postictal state, diffuse
ischemia (myocardial infarction, congestive
heart failure, arrhythmia), hypotension, fat
embolism, hypertensive encephalopathy,
hypothyroidism
II. Symmetrical-structural causes
a. Supratentorialไดแก bilateral
internal carotid occlusion, bilateral
anterior cerebral artery occlusion,
subarachnoid hemorrhage, bilateral
thalamic infarction,thalamic hemorrhage,
hydrocephalus, traumatic brain injury
b. Infratentorial ได แ ก basilar
occlusion, midline brainstem tumor,
pontine hemorrhage
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III. Asymmetrical-structural
a. Supratentoriallesionsได แ ก
massive or bilateral supratentorial infarction,
intracerebral hemorrhage, subdural
hematoma, subdural empyema, fat emboli,
cerebral abscess, cerebral vasculitis,
unilateral hemispheric mass (tumor,
bleed) with herniation, subacute bacterial
endocarditis, nonbacterial thrombotic
endocarditis, marantic endocarditis,
thrombotic thrombocytopenic purpura,
disseminated intravascular coagulation,
multifocal leukoencephalopathy, adrenal
leukodystrophy, Creutzfeldt-Jakob disease,
pituitary apoplexy,leukoencephalopathy
associated with hemotherapy, acute
disseminated encephalomyelitis
b. I n f r a t e n t o r i a l l e s i o n s
ได แ ก brainstem infarction, brainstem
hemorrhage, brainstem tumor
อย า งไรก็ ต ามภาวะ nonstructural
causes บางอยางสามารถมีลักษณะของ focal
neurological deficits ได เชน ผูปวยที่มีภาวะ
severe hypoglycemia หรือ seizures with
postictal deficits(9)
ถาแบงตามสาเหตุที่พบไดบอยของภาวะ
โคมา สาเหตุที่พบบอยที่สุดประมาณรอยละ 40
เกิดจากพิษจากยา รอยละ 25 เกิดจากภาวะขาด
ออกซิเจน ซึ่งมักเปนผลตามมาจากภาวะหัวใจ
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หยุดเตน รอยละ 20 เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง
สวนทีเ่ หลือประมาณรอยละ 15 ไดแก การไดรบั บาด
เจ็บทางศีรษะ การเสียเลือดปริมาณมาก ภาวะขาด
สารอาหาร ภาวะ hypothermia, hyperthermia,
ความผิดปกติของระดับนํา้ ตาล และสาเหตุอนื่ ๆ(10)
ผูป ว ยบางรายอาจมีหลายสาเหตุรว มกัน เนือ่ งจาก
เกิดในผูป ว ยทีม่ โี รคประจําตัวหรือมีปจ จัยเสีย่ งตอ
การเกิดภาวะระดับความรูสึกตัวลดลงเฉียบพลัน

อาการและอาการแสดง (symptoms
and signs)
ผูปวยที่มาดวยอาการระดับความรูสึกตัว
ลดลงเฉียบพลัน จะมีอาการไดตั้งแตซึมไปจนถึง
โคมาสิง่ สําคัญอันดับแรก คือ ผูป ว ยจําเปนตองได
รับการประเมินสัญญาณชีพกอนทุกรายและดูแล
เรื่องระบบทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือด
วามีภาวะเรงดวนทีต่ อ งรีบแกไขหรือไมหลังจากนัน้
จึ ง ทํ า การซั ก ประวั ติ แ ละตรวจร า งกายเพื่ อ หา
ความผิดปกติและวินิจฉัยโรคที่เปนสาเหตุตอไป
การซักประวัติ
ซักประวัติไดจากญาติ ผูเห็นเหตุการณ
เจาหนาทีร่ ถพยาบาลเจาหนาทีห่ รือผูท นี่ าํ สง ทัง้ จาก
การซักประวัติโดยตรงและการซักประวัติเพิ่มเติม
ทางโทรศัพท เพื่อประเมินในประเด็นตอไปนี้
1) ภ า ว ะ ร ะ ดั บ ค ว า ม รู สึ ก ตั ว ล ด ล ง
เฉียบพลันดําเนินไปอยางรวดเร็วเพียงใด สาเหตุ
สวนใหญมักเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นทันทีทันใด
เชน trauma, cardiac arrest, การรับประทานยา
บางอยาง การดําเนินโรคเปนทันทีทนั ใด หรือเปนๆ

หายๆ หรือ คอยๆเปนมากขึ้นเรื่อยๆ ถาไมมีผูเห็น
เหตุการณอาจตองถามวาผูป ว ยปกติดคี รัง้ สุดทาย
เมื่อใด
2) อาการก อ นที่ จ ะหมดสติ มี อ ะไรบ า ง
เชน ภาวะสับสน ออนแรง ปวดศีรษะ มีไข ชัก
เวียนศีรษะ มองเห็นภาพซอน คลื่นไสอาเจียน
เจ็บแนนหนาอก
3) ประวัตกิ ารใชยา เชน ยาลดระดับนํา้ ตาล
ยานอนหลับ ยาละลายลิม่ เลือด ยาควบคุมการเตน
ของหัวใจ ยาจิตเวช การใชสารเสพติด แอลกอฮอล
เปนตนวิธีที่งายคือใหญาตินําถุงยาที่ผูปวยทาน
เปนประจํามาใหดู
4) ประวัติโรคประจําตัว โรคตับ ไต ปอด
หัวใจ หรือโรคอื่นๆ
การตรวจรางกาย
การดูลักษณะทั่วไปของผูปวยจะใหขอมูล
ในการวินิฉัยบางอยางได เชน รองรอยการถูก
ทํารายรางกาย เศษอาหารจากการอาเจียนทําให
นึกถึงภาวะความดันในโพรงสมองสูงขึ้นยาเกิน
ขนาด สารพิษภาวะทาง metabolic การพบวามี
ปสสาวะหรืออุจจาระราดอาจสงสัยอาการชักหรือ
ความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ ลักษณะ
รูปรางของผูปวยเชน Cushingoid patients
พบได ใ นภาวะ acute Addisonian crisis
รูปรางแบบ cachexia ทําใหนกึ ถึงมะเร็ง, chronic
inflammatory disorders, Addison disease,
hypothyroid coma หรือ hyperthyroid crisis,
Wernicke encephalopathy การตรวจพบ
gynecomastia, spider nevi, testicular

49

Vol.10 No.3

atrophyและ decreased axillary and pubic
hairพบไดใน alcoholic with cirrhosis
การตรวจสัญญาณชีพ
1) ความดันโลหิต
- ความดั น โลหิ ต ตํ่ า ทํ า ให เ กิ ด ภาวะ
cerebral hypoperfusion จนทําใหเกิดภาวะโคมา
ได สาเหตุอาจเปนไดจาก hypovolemia, massive
external or internal hemorrhage,myocardial
infarction, cardiac tamponade, dissecting
aortic aneurysm, intoxication (แอลกอฮอล
หรือยาบางชนิด เชน barbiturates), สารพิษ,
Wernicke encephalopathy, Addison disease
และ sepsis
- ความดันโลหิตสูงที่ทําใหความรูสึก
ตัวเปลี่ยนแปลง ไดแก ภาวะ hypertensive
crisis, cerebral infarction, subarachnoid
hemorrhage, increased intracranial pressure
(ICP), ภาวะ Kocher-Cushing reflex โดยพบรวม
กับหัวใจเตนชาและ respiratory irregularity ที่
เกิดจาก increased ICP
2) อัตราการเตนของหัวใจ
- อั ต ราการเต น ของหั ว ใจช า เช น
Kocher-Cushing reflex, myocardial
conduction blocks, ยา (beta-blockers)
- อั ต ราการเต น ของหั ว ใจเร็ ว จาก
ภาวะตอไปนี้ hypovolemia, hyperthyroidism,
fever, anemia, ยาหรือสารพิษบางอยาง (cocaine,
atropine, anticholinergic medications)
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3) อัตราการหายใจ
- อัตราการหายใจชา พบในภาวะทาง
metabolic หรือการไดรับสารพิษ เชน carbon
dioxide narcosis ยากลุม ทีก่ ดประสาทสวนกลาง
เกินขนาด
- อั ต ราการหายในเร็ ว พบในภาวะ
hypoxia, hypercapnia, acidosis, hyperthermia,
hepatic disease, สารพิษหรือยาที่ทําใหเกิด
metabolic acidosis เชน methanol, ethylene
glycol, paraldehyde และ salicylates, sepsis,
pulmonary embolismและโรคทางจิตเวช
4) อุณหภูมิของรางกาย
- อุณหภูมิสูง มักพบในภาวะติดเชื้อ
ผูปวยควรไดรับการตรวจนํ้าไขสันหลังในผูปวย
กลุมที่มีภูมิคุมกันตํ่า ผูสูงอายุ มีความผิดปกติ
ทางต อ มไร ท อ หรื อ metabolic เช น uremia
หรือ hypothyroidism แมจะมีภาวะติดเชื้อแต
ก็อาจไมมีไขไดภาวะไขที่เกิดจากโรคทางระบบ
ประสาทเพียงอยางเดียวพบไดนอ ยมาก เชน ภาวะ
subarachnoid hemorrhage หรือ รอยโรคที่
hypothalamus รอยโรคที่กานสมองหรือ deep
intracerebral hemorrhage อาจทําใหเกิดการ
shivering without sweating ไดโดยเฉพาะ
ถ า มี อ าการเพี ย งข า งเดี ย วสาเหตุ อื่ น ที่ ทํ า ให มี
อุณหภูมิสูงไดแก ภาวะ heatstroke, thyrotoxic
crisis พิษจากยา atropine และ anticholinergics
drugs อื่ น ๆ โดยผู ป ว ยจะมี ไ ข แต ไ ม มี เ หงื่ อ
มานตาขยาย และ bowel sounds ลดลง
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- อุ ณ หภู มิ ตํ่ า มั ก พบในภาวะทาง
metabolic หรื อ ป จ จั ย ทางสิ่ ง แวดล อ มอื่ น ๆ
รวมทั้ ง ภาวะ hypotension ซึ่ ง ทํ า ให เ กิ ด
vasoconstriction โดยพบไดจาก sepsis สาเหตุ
อืน่ ๆ แก hypothyroid coma, hypopituitarism,
Wernicke encephalopathy, cold exposure,
สารพิษและยาเชน barbiturates รอยโรคใน
สมองที่ทําใหเกิดภาวะอุณหภูมิตํ่า พบในรอยโรค
ที่ posterior hypothalamus (มักไมพบอาการ
shivering หรือ vasoconstriction หรือพบวามี
เหงื่อออกรวมดวย)
การตรวจรางกายตามระบบ
1) ศีรษะและคอ
ตรวจดูวามีกะโหลกศีรษะยุบหรือการบวม
ของหนังศีรษะ การพบลักษณะรอบดวงตาเปน
สีคลํ้า (raccoon eyes) เกิดจาก anterior basal
skull fracture การมีจํ้าเลือดที่บริเวณ mastoid
(Battle sign) เกิดจาก basilar skull fracture
ลามมาที่สวน mastoid ของ temporal bone ซึ่ง
รอยจํ้าเลือดดังกลาวมักพบหลังจากที่ไดรับบาด
เจ็บมาประมาณ 2-3 วันการตรวจพบ neck stiffness
บงบอกถึงพยาธิสภาพที่มีการระคายเคืองเยื่อหุม
สมอง เชน ติดเชือ้ , carcinomatous meningitis,
subarachnoid hemorrhage, central หรือ
tonsillar herniation อยางไรก็ตามกรณีที่ผูปวย
ซึมมากอาจตรวจไมพบ neck stiffness ได รอยแผล
เปนที่คออาจเกิดจากการทํา endarterectomy
ทํ า ให คิ ด ถึ ง โรคทางหลอดเลื อ ด หรื อ ไทรอยด
โตหรือรอย thyroidectomy ทําใหคิดถึงภาวะ

hyper-hypothyroidism เปนตน
2) ตา หู จมูกและชองปาก
ตรวจดู ตั้ ง แต cornea, conjunctiva,
sclera, iris, lens และเปลือกตา วามีความผิดปกติ
หรือไมเชนบวม ติดเชื้อ และตรวจจอประสาทตา
ถาพบจอประสาทตาบวมแสดงถึงภาวะความดัน
ในกะโหลกศีรษะสูงซึ่งเปนผลตามมาจากกอนใน
สมองหรือ hypertensive encephalopathy การ
ตรวจพบ subhyaloid hemorrhage แสดงถึงการ
ที่มีความดันในกะโหลกศีรษะสูงอยางรวดเร็วจาก
subarachnoid hemorrhage
ตรวจชองหูและจมูกหา hemotympanum,
CSF otorrhea, CSF rhinorrhea กรณีทมี่ ี basilar
skull fracture หรือภาวะติดเชื้อที่หูชั้นกลาง,
mastoid, paranasal sinuses ซึ่งเปน source
ของ CNS infection
ตรวจช อ งปาก กลิ่ น ลมหายใจ เช น กลิ่ น
แอลกอฮอล กลิ่น acetone ในผูปวย diabetic
ketoacidosis กลิ่นลมหายใจของผูปวย uremia,
hepatic encephalopathy (fetor hepaticus)
บาดแผลทีด่ า นขางของลิน้ อาจสงสัยอาการชัก เปนตน
3) หัวใจและหลอดเลือด
ตรวจหา arrhythmias, murmur เพราะ
เพิ่มโอกาสการเกิด emboli ถาสงสัย bacterial
endocarditis ให ต รวจหาลั ก ษณะ embolic
phenomenon ไดแก Splinter hemorrhages,
Roth’s spots, Osler’s node, Janeway’s
lesions
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4) ชองทอง
ตรวจประเมิน abnormal bowel sounds,
organomegaly, masses, ascites การไมไดยิน
เสี ย งลํ า ไส เ คลื่ อ นไหวพบในภาวะฉุ ก เฉิ น ทาง
ชองทอง หรือ พิษจากยา anticholinergic ภาวะ
hyperactive bowel sounds เกิดจากการที่
ลําไสมีการเคลื่อนไหวมาก อาจเกิดจากการไดรับ

acetylcholinesterase inhibitor (เปนสวน
ประกอบที่พบบอยของยาฆาแมลง)
5) ผิวหนัง
ตรวจดูลักษณะทั่วไป เชน ผิวรอนและแหง
พบใน heatstroke ลักษณะผิวมีเหงื่อพบในภาวะ
hypotension หรือ hypoglycemia ลักษณะอื่น
พบไดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ลักษณะทางผิวหนังที่ใชชวยในการวินิจฉัยโรคในผูปวยที่มาดวยภาวะหมดสติ
ลักษณะผิวหนัง
รอยเข็มฉีดยาที่ขอพับ
ผิวซีด
Sallow, puffy appearance
Hypermelanosis (increased
pigment)
Generalized cyanosis
Grayish-blue cyanosis
Localized cyanosis
Cherry-red skin
เหลือง
Petechiae
Ecchymosis
Telangiectasia
Vesicular rash
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สาเหตุที่เปนไปได
Opiate drug abuse
Anemia หรือ hemorrhage
Hypopituitarism
Porphyria, Addison disease, chronic nutritional deficiency, disseminated malignant melanoma, chemotherapy
Hypoxemia หรือ carbon dioxide poisoning
Methemoglobin (aniline หรือ nitrobenzene) intoxication
Arterial emboli หรือ vasculitis
Carbon monoxide poisoning
Hepatic dysfunction หรือ hemolytic anemia
Disseminated intravascular coagulation, thrombotic
thrombocytopenic purpura, drugs
Trauma, corticosteroid use, abnormal coagulation from
liver disease or anticoagulants
Chronic alcoholism, occasionally vascular malformations
of the brain
Herpes simplex, varicella, Behcet’s diseuse, drugs
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ลักษณะผิวหนัง
Petechial-purpuric rash

สาเหตุที่เปนไปได
Meningococcemia, other bacterial sepsis (พบนอย), gonococcemia, staphylococcemia, pseudomonas, subacute
bacterial endocarditis, allergic vasculitis, purpura fulminans, Rocky Mountain spotted fever, typhus, fat emboli
Macular-papular rash
Typhus, candida, cryptococcus, toxoplasmosis, subacute
bacterial endocarditis, staphylococcal toxic shock,
typhoid, leptospirosis, pseudomonas sepsis, immunological
disorders: systemic lupus erythematosus, dermatomyositis,
serum sickness
Ecthyma gangrenosum
Necrotic eschar พบบอยที่ anogenital หรือ axillary area ใน
Pseudomonas sepsis
Splinter hemorrhages
Linear hemorrhages ใตเล็บพบใน subacute bacterial
endocarditis, anemia, leukemia และ sepsis
Osler nodes
Purplish หรือ erythematous painful, tender nodules on
palms and solesพบใน subacute bacterial endocarditis
Gangrene of digits, extremi- Emboli to larger peripheral veins หรือ arteries
ties
การตรวจรางกายทางระบบประสาท
การตรวจร า ยกายทางระบบประสาทมี
วัตถุประสงคเพื่อ หาสาเหตุของการที่ระดับความ
รูสึกตัวลดลงใชเปนขอมูลพื้นฐานในการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของอาการผูปวยและเพื่อชวยใน
การพยากรณโรค การตรวจประกอบดวยสิ่งตางๆ
ดังตอไปนี้
1) State of consciousness
เริ่มตรวจดวยการเรียกชื่อผูปวย ใหทําตาม
สั่งงายๆ เชนใหลืมตา ถาผูปวยไมตอบสนองให

ตรวจตอโดยทํา arm to face test (ยกมือผูป ว ยไป
ปลอยทีบ่ ริเวณใบหนาของผูป ว ย ใชมอื อีกขางของ
ผูตรวจรองไวดวย) อยางไรก็ตามควรถามผูปวย
ทุกรายใหลืมตาหลับตาและกลอกตาขึ้นลง เพราะ
ผูปวยที่เปน locked-in syndrome จะสามารถ
ทําได สุดทายคือกระตุน ดวย painful stimuli การ
กดที่ supraorbital area(11) สามารถใชดกู ารแสดง
สีหนาวามีหรือไม และเทากันทัง้ สองขางหรือไม การ
กระตุน deep pain ทีบ่ ริเวณ sternum และแขนขา
(กด nail bed) จะชวยบอกขอมูลรอยโรคไดกรณีที่
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มี asymmetrical withdrawal responses
การประเมินดวย Glasgow Coma Scale
(GCS) ใชในผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บทางสมอง โดย
ประเมินสามดานดังตารางที่ 2 สามารถตรวจซํ้าๆ
ไดและตรวจไดงาย แตอาจไมเหมาะสมบางกรณี

เชน ภาวะทางระบบประสาททีต่ อ งการการประเมิน
ละเอียด เพราะใหขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของ
กานสมองไดนอย(9) ถาใชในผูปวยที่ใสทอชวย
หายใจ หรือไดรับบาดเจ็บที่ใบหนาจะทําใหการ
ประเมินมีขอจํากัดได

ตารางที่ 2 คา Glasgow Coma Scale (GCS)
Eye opening(E)
ไมตอบสนอง
To pain
To speech
Spontaneous

Verbal response(V)
ไมตอบสนอง
Incomprehensible sounds
Inappropriate words Confused conversation Oriented

Best motor response(M)
ไมตอบสนอง
Extensor response
Abnormal flexion
Withdraws
Localizes
Obeys

คะแนน
1
2
3
4
5
6

2) Respitatory pattern
สามารถชวยบงบอกรอยโรคหรือสาเหตุไดดังตารางที่ 3 และรูปที่ 1
ตารางที่ 3 ลักษณะการหายใจที่ใชชวยในการวินิจฉัยรอยโรคหรือสาเหตุในผูปวย
รูปแบบการหายใจ
Cheyne-Stokes
respiration

ลักษณะการหายใจ
Hypoventilation สลั บ กั บ
Hyperventilation เฉลี่ยรอบละ
ประมาณ 1 นาที (หายใจประมาณ
30 ครั้ง)
Central neurogenic หายใจเร็ว 40-70 ครั้ง/นาที
hyperventilation
Kussmaul breathing deep, regular respiration
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รอยโรค/สาเหตุ
- metabolic encephalopathy
- bilateral hemispheric, diencephalon
(thalamus, hypothalamus)
- lower midbrain หรือ upper pons
แต ต อ งวิ นิ จ ฉั ย แยกโรคจากภาวะ
hypoxemia
- พบในภาวะ metabolic acidosis.
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ตารางที่ 3 (ตอ)
รูปแบบการหายใจ
Apneusis

ลักษณะการหายใจ
รอยโรค/สาเหตุ
prolonged inspiratory gasp - middle และ caudal pons.
with a pause at full inspiration
Cluster breathing
irregular in frequency and - lower pons
amplitude, with variable - high medulla
pauses
Ataxic breathing
irregular in rate and rhythm - medulla
Apnea
หยุดหายใจ
- ventrolateral medulla bilaterally
รูปที่ 1 ลักษณะการหายใจที่ใชชวยในการวินิจฉัยรอยโรคหรือสาเหตุในผูปวย

ดัดแปลงจากPosner J.B. SCB, Schiff N.D. Plum and Posner’s Diagnosis of Stupor. 4 ed. New
York: Oxford University Press; 2007.
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3) Pupillary size and response to light
ความผิ ด ปกติ ข องรู ม า นตาสามารถเกิ ด จาก
รอยโรคที่ อ ยู ร ะหว า ง thalamus และ pons

สามารถช ว ยแยกโรคจากความผิ ด ปกติ ท าง
metabolic ไดดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ความผิดปกติของรูมานชวยบงบอกรอยโรค

ดัดแปลงจาก Posner J.B. SCB, Schiff N.D. Plum and Posner’s Diagnosis of Stupor. 4 ed. New
York: Oxford University Press; 2007.
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- ผู ป ว ยที่ มี small, reactive pupil
เกิดจากรอยโรคที่ diencephalic (thalamus)
หรือสาเหตุทาง toxic-metabolic
- ผูปวยที่มีรูมานตาเล็กมากเปนลักษณะ
pinpoint pupil เกิดจากรอยโรคที่ pons
- ผูปวยที่มี mid position,fixed to light
และ react to near เกิดจากรอยโรคที่ dorsal
tectal of midbrain
- ผูปวยที่มี fixed to light และ irregular
mid position เกิดจากรอยโรคที่ nuclear of
midbrain
- ผูปวยที่มี fixed to light และ pupillary
dilatation เกิดจากรอยโรคทีเ่ สนประสาทสมองคู
ที่ 3
- ผูป ว ยทีม่ ี Horner’s syndrome เกิดจาก
รอยโรคที่ hypothalamus หรือ sympathetic
pathway (บริเวณกานสมอง)
4) Spontaneous และ reflex eye
movement
การตรวจให สั ง เกตตา ใน resting
position, spontaneous eye movement และ
reflex ocular movement (oculocephalic
reflex/doll’s eye sign) แสดงตัวอยางการตรวจ
การกลอกตาดังตารางที่ 6

Resting position
- conjugate lateral eye deviation เกิด
จากรอยโรคที่เปน destructive lesion ที่ frontal
lobe (frontal eye field)ดานเดียวกับทีต่ ากลอกมา
- dysconjugate lateral eye movement
เกิดจากรอยโรคที่เสนประสาทสมองคูที่ 3,6 หรือ
เปน internuclear opthalmoplegia
- downward deviation เกิดจากรอย
โรคในกานสมองแตก็สามารถพบใน metabolic
disorders เชน hepatic coma
- downward and inward deviation เกิด
จากรอยโรคที่ thalamus หรือ subthalamic area
- upward eye deviation สามารถ
พบได ใ นหลายภาวะ ได แ ก sleep, seizure,
syncope, apnea of Cheyne-Stokes respiration,
hemorrhage into the vermis, brainstem
ischemia หรือ encephalitis
- skew deviation เกิดจากรอยโรคที่
posterior fossa เชน กานสมองหรือcerebellum

Spontaneous eye movement
สามารถชวยบงบอกรอยโรคหรือสาเหตุได
ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ลักษณะการกลอกตาที่ใชชวยในการวินิจฉัยรอยโรคหรือสาเหตุในผูปวย
การกลอกตา

ลักษณะ

Purposeful-appearing eye
กลอกตาอยางมีเปาหมาย
movements
Roving eye movements
Repetitive divergence
Nystagmus
Ocular bobbing
Ocular dipping

Reverse ocular bobbing

slow, conjugate, lateral toand-fro movements ,Horizontal rowing cross midline
midposition with slowly
deviate out
Small amp vertical or horizontal eye movement

Fast down, Slow up to midposition
Slow down, fast up to midpositon
slow down,fast up and past
the midposition into full up- diffuse encephalopathy,
ward gaze and lowly return rarely pontine
to the midposition

Reflex ocular movement
- การตรวจ oculocephalic reflex
(doll’s eye sign) กอนทําการตรวจตองแนใจวา
ผูป ว ยไมมคี วามผิดปกติของกระดูกสันหลังระดับ
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รอยโรคหรือสาเหตุ
locked-in syndrome, catatonia, pseudocoma, persistent
vegative state
metabolic หรือ toxic cause
หรือ bilateral lesions above
the brainstem
metabolic encephalopathy
(rare)
irritative หรือ epileptogenic
supratentorial (status
epilepticus)
pontine, diffuse encephalopathy
diffuse encephalopathy,
diffuse cerebral damage

คอ ถาไมแนใจอาจเลี่ยงไปทํา calorictest แทน
การตรวจสามารถชวยบงบอกรอยโรค หรือสาเหตุ
ไดดังตารางที่ 5 และ 6
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ตารางที่ 5 การแปลผลการตรวจ oculocephalic reflex (doll’s eye sign)
วิธีการ
การตอบสนองของลูกตา
การหมุนศีรษะผูป ว ยไปดานซาย ลูกตากลอกไปดานตรงขามกับ
ขวาแลวสังเกตุการกลอกตาม ทิศทางที่หมุนศีรษะ
ของลู ก ตา (lateral head ลูกตาไมกลอกตามเลย
rotation)
ลูกตาทั้งสองขางกลอกตามไป
ทิศทางหนึ่ง แตอีกทิศหนึ่งไม
กลอกตาม
ลูกตาขางหนึ่ง abduct ได แต
อีกขางไม adduct

การทํ า ให ก ม ศี ร ษะลงและ
เงยศรี ษ ะขึ้ น แล ว สั ง เกตุ ก าร
ก ล อ ก ต า ขึ้ น ล ง ข อ ง ลู ก ต า
(Vertical head flexion and
extension)

ลูกตาทั้งสองขางกลอกขึ้นลง
ตรงขามกับทิศทางของศีรษะ
ลูกตาไมกลอกตามเลย
ลูกตากลอกตามเพียงขางเดียว
ลู ก ตาทั้ ง สองข า งกลอกไม ไ ด
เฉพาะขึ้นดานบน

การแปลผล
ปกติ (horizontal doll’s eye sign
positive)
Bilateral pontine gaze palsy,
bilateral labyrinthine dysfunction,
drug intoxication, anesthesia
Unilateral pontine gaze palsy,
(PPRF)(paramedian pontine
reticular formation)
Third nerve palsy หรื อ
Internuclear ophthalmoplegia
(รอยโรคที่ MLF) (Medial
longitudinal fasciculus))
ปกติ (Vertical doll’s eye sign
positive)
Bilateral midbrain lesions
Third nerve palsy
Aging
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ตารางที่ 6 แสดงตัวอยางการตรวจการกลอกตา

5) Skeletal muscle motor response
การตรวจให สั ง เกต resting position
และ spontaneous movement จากนั้นดูการ
ตอบสนองตอpainful stimuli เปรียบเทียบกัน
สองขาง
- ผูปวยในทา decerebrate เกิดจาก
รอยโรคที่ midbrain หรือ pons ทัง้ สองขาง พบได
นอยในผูปวยที่เปน deep metabolic encephalopathy หรือ bilateral supratentorial lesions
- ผูป ว ยในทา decorticate รอยโรคจะ
อยูเหนือกานสมอง
- muscle tone ในผูป ว ยทีเ่ ปน acute
structural damage จะเปน flaccid tone ถาเปน
มานาน tone จะเพิ่มขึ้น สวนภาวะ metabolic
disorders จะพบเปน symmetrical decrease
in tone
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การวินิจฉัย (diagnosis)
โดยปกติการซักประวัติและตรวจรางกาย
อยางละเอียดจะใหขอมูลเบื้องตนเพียงพอในการ
แยกผูป ว ยทีม่ ี structural causes ออกจากสาเหตุ
ทาง non-structural causes (toxic-metabolic)
ดังตัวอยางตอไปนี้
1) รอยโรค supratentorial mass
lesions ที่กด diencephalon หรือกานสมอง
- ประวัติอาการนํา อาจมีอาการปวด
ศีรษะ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ชัก หรือเกิดขึ้น
เฉียบพลันโดยไมมีอาการนํา ตรวจรางกายมักจะ
พบ signs of focal cerebral dysfunction ตัง้ แต
เริ่มแรกและมีการ progress ของ neurologic
signs เมื่อเวลาผานไปจาก rostral to caudal
(diencephalon, midbrain-pons และ medulla
ตามลําดับ) และ motor signs มักจะมีความ
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asymmetry
2) รอยโรค infratentorial (masses
หรือ destructionที่กานสมองหรือ cerebellum)
- ประวั ติ ข องอาการ brainstem
dysfunction เชน เวียนศีรษะ ภาพซอน เดินเซ
หรือประวัติหมดสติเฉียบพลัน ตรวจรางกายพบ
localizing brainstem signs กอนที่จะหมดสติ
หรือพรอมๆกับการหมดสติ มักพบความผิดปกติ
ของรูมานตา การกลอกตา และการหายใจ
3) ภาวะหมดสติจาก metabolic, diffuse
หรือ multifocal coma
- มักพบวามีประวัติ confusion และ
ซึม นํามากอนตรวจ motor signsมักจะมีความ
symmetry รูมานตาตอบสนองตอแสงได แตอาจ
มีขนาดเล็ก อาจตรวจพบ asterixis, myoclonus,
tremor พบชักรวมดวยไดอาจมีภาวะเสียสมดุล
ของกรดดางจนเกิดภาวะ hyper หรือ hypoventilation ได
4) ภาวะทางจิตเวช
- ประวัติโรคทางจิตเวชมากอน หรือ
มีอาการเปนครั้งแรกก็ได ตรวจรางกายมักพบวา
ผูปวยหลับตาไดแนน รูมานตาตอบสนองตอแสง
การตรวจ oculocephalic reflex (doll’s eye
sign) ไดผลไมแนนอน การตรวจ caloric test
ผลจะเป น แบบที่ พ บในผู ป ว ยที่ ก า นสมองปกติ
(พบ nystagmus) ตรวจ motor tone ปกติหรือ
อาจไดผลไมแนนอน รูปแบบการหายใจปกติ
หรือ hyperventilation ก็พบไดบอ ยตรวจไมพบ
pathologic reflexes

อยางไรก็ตาม พยาธิสภาพบางอยางอาจมี
อาการคลายทาง toxic metabolic การสงตรวจ
พิเศษเพิม่ เติมจะมีประโยชนในการชวยวินจิ ฉัย ซึง่
ตองเลือกตรวจตามการวินจิ ฉัยเบือ้ งตนหรือสาเหตุ
ที่นาจะเปนตามความเหมาะสม

การตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารและการ
ตรวจพิเศษอื่นๆ ไดแก
1. การสงตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารเบือ้ งตน
ไดแกเจาะเลือดปลายนิ้วดูระดับนํ้าตาล, blood
glucose, electrolytes, urea nitrogen,
creatinine, liver function tests, osmolality,
complete blood count, coagulation studies,
arterial blood gas
2. การสงตรวจอื่นๆ ขึ้นกับ ผลของการซัก
ประวัติและตรวจรางกายดังนี้
- กรณีสงสัยวาเกิดจาก structural
causes ให ส ง ตรวจ neuro-radiological
imaging ไดแกการทํา CT scan หรือ MRI brain
(ระมัดระวังในการแปลผล เพราะพยาธิสภาพบาง
อยางอาจสังเกตไดไมชัดในการตรวจดวย CT
brain เชน bilateral hemisphere infarction,
acute brainstem infarction, encephalitis,
meningitis, mechanical shearing of axons
as a result of closed head trauma, sagittal
sinus thrombosis และ subdural hematoma
isodense to adjacent brain อาจตองสงตรวจ
MRI brain เพิ่มเติม
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- กรณี ส งสั ย ว า เกิ ด จากภาวะทาง
metabolic หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่สงไป
ขางตน ไดแก thyroid and adrenal function,
electrocardiography, สงตรวจทางพิษวิทยา
(serum, urine)
- กรณี ส งสั ย การติ ด เชื้ อ ส ง ตรวจ
blood cultures,viral titers, urine (UA,
culture), cerebrospinal fluid (cells, gram
stain,glucose, protein, culture, viral and
fungal antibodies, polymerase chain
reaction)
- ก ร ณี ส ง สั ย ภ า ว ะ ชั ก แ บ บ
non-convulsive seizure/status epilepticus
ใหสงตรวจ EEG (electroencephalography)
โดยผูปวยอาจมีประวัติชักนํามากอนที่จะหมด
สติ แ ละในผู ป ว ยที่ โ คม า ไม ท ราบสาเหตุ โ ดยที่
ไมมีประวัติชักมากอนเลยก็อาจจะมีสาเหตุจาก
non-convulsive status epilepticus ได
นอกจากนี้การตรวจ EEG ยังเปนขอมูลเพิ่มเติม
สําหรับบางภาวะ เชน herpes virus encephalitis,
prion (Creutzfeldt-Jakob) disease การดู
background EEG ถาเปนแบบ slowing of the
EEG บงบอกถึงภาวะ encephalopathy การมี
triphasic waves ที่ frontal regions พบไดใน
hepatic failure หรือการมี widespread fast
activity เกิดจากยากลุม sedative drugs (ไดแก
benzodiazepines, barbiturates) เปนตน
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การวิ นิ จ ฉั ย แยกโรค (differential
diagnosis)
ภาวะอื่นๆ ที่คลายคลึงกับโคมา ไดแก
1. Persistent vegetative state (PVS)(12, 13)
พบในผูปวยที่อาการดีขึ้นจากโคมา ผูปวย
ในภาวะอาจจะลืมตาเหมือนกับตื่นอยู หรือลืมตา
เมื่อไดรับการกระตุน บางครั้งอาจเคลื่อนไหวได
เอง แตไมพดู ไมทาํ ตามคําสัง่ การหายใจและระบบ
ประสาทอัตโนมัติสามารถทํางานได มีการหาว ไอ
กลืน บางครั้งเรียกวา awake coma โดยผูปวย
จะยังมีอาการแสดงของการที่สมองถูกทําลายเปน
บริเวณกวางอยู เชน decerebrate,decorticate
2. Minimal conscious state (MCS)(14)
พบไดบอ ยกวา PVS ประมาณ 10 เทา อาการ
รุนแรงนอยกวา PVS ผูป ว ยจะมีการออกเสียงหรือ
มีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวซึ่งเปนขึ้นมาเอง หรือ
ตอบสนองกับสิ่งแวดลอมโดยตัวกระตุนทางการ
สัมผัสหรือทางสายตา สามารถทําตามคําสั่งงายๆ
ได สาเหตุของ PVS และ MCS มักเกิดตามหลัง
หัวใจหยุดเตนทําใหขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง หรือ
การไดรับบาดเจ็บทางศีรษะ การพยากรณโรคใน
ผูปวยที่อยูในภาวะนี้เปนเวลาหลายเดือนโอกาสที่
จะกลับมามีศักยภาพดังเดิมจะตํ่ามาก และโอกาส
จะเขาใกลศูนยเมื่อเวลาผานไปเปนป
3. Akinetic mutism(15)
ภาวะที่ ผู ป ว ยตื่ น บางส ว นหรื อ ตื่ น รู ตั ว ดี
สามารถจดจําและคิดได ทราบไดจากการที่ผูปวย
สามารถมาบอกเลาภายหลัง โดยผูป ว ยไมสามารถ
ขยับรางกายและออกเสียงได สาเหตุเกิดจากการ
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มีพยาธิสภาพที่ medial thalamic neuclei หรือ
frontal lobe
4. Abulia
อาการคลายกับ akinetic mutism แต
รุนแรงนอยกวา โดยคิดชาเคลื่อนไหวชา ความ
สามารถในการเริ่มกิจกรรมตางๆลดลง
5. Catatonia
ภาวะเคลื่อนไหวนอยและไมออกเสียง พบ
ในโรคจิตเวช สวนใหญเปนจิตเภทและโรคซึมเศรา
ผูป ว ยอาจมีการขยับบางเล็กนอย กลืน กระพริบตา
ผูปวยจะมีแขนขาติดอยูในทาใดทาหนึ่งตามที่ผู
ตรวจยกเรียกวา waxy flexibility หรือ catalepsy
ผูป ว ยอาจดูคคลาย akinetic mutism แตจะตรวจ
ไมพบอาการที่แสดงถึง cerebral damage เชน
hypertonicity, Babinski’s signs
6. Locked-in state
ผูปวยจะตื่น รูตัวดี เขาใจทุกอยางแตไม
สามารถพูดหรือเคลือ่ นไหวได ทําไดเพียงกระพริบ
ตาและกลอกตาขึ้นลงเทานั้น รอยโรคอยูที่ pons
สาเหตุสวนใหญเกิดจากการขาดเลือด เนื่องจาก
หลอดเลือด basilar artery อุดตัน สาเหตุอื่นๆ
เชน central pontine myelinolysis
โรคอื่ น ๆ ที่ มี อ าการคล า ย locked-in
syndrome ไดแก Guillain-Barre syndrome(16)
ที่มีอาการรุนแรง, โรค myasthenia gravis, การ
ไดรับยา neuromuscular blocking เกินขนาด
และ critical illness neuropathy

การรักษา (treatment)
- อันดับแรก คือ การประเมินเบือ้ งตนอยาง
รวดเร็วเรื่อง airway, breathing, circulation
การให ส ารนํ้ า ทางหลอดเลื อ ดดํ า และต อ งทํ า
C-spine immobilization ไวตลอดเวลาจนกวา
จะแน ใ จว า ไม ก ารบาดเจ็ บ ของกระดู ก ต น คอ
ใหออกซิเจนรวมดวยเสมอ
- เจาะเลื อ ดดู ร ะดั บ นํ้ า ตาลกรณี มี
hypoglycemia (อาจใหไปเลย กรณีที่ไมสามารถ
เจาะตรวจได) ให 25-50 กรัมของกลูโคสทางหลอด
เลือดดํา
- ยาเฉพาะรายบางอยางเชน thiamine
100 มก.เพื่ อ ป อ งกั น Wernicke-Korsakoff
syndrome พิจารณาใหกอ นใหกลูโคส ในผูป ว ยที่
มีความเสี่ยง เชน ผูปวยพิษสุราเรื้อรัง ผูปวยภาวะ
ขาดสารอาหาร
- การใหยา naloxone hydrochloride
0.4-2.0 มก.ทางหลอดเลือดดํา กรณีสงสัย opioid
overdose
- การใหยาFlumazenil กรณีสงสัยภาวะ
benzodiazepine overdose (0.2 มก./นาที, ขนาด
สูงสุด 1 มก.ทางหลอดเลือดดํา)
- การรักษาเฉพาะตามสาเหตุ
- แนวทางการดูแลผูปวยแสดงดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แนวทางการดูแลผูปวยที่มาดวยภาวะระดับความรูสึกตัวลดลงเฉียบพลัน

CT, computed tomography; ECG,electrocardiograph; EEG, electroencephalograph; GCS,
Glasgow Coma Scale; ICP, intracranial pressure; MAP, mean arterial pressure; PE, physical
examination
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ขอผิดพลาดของการวินิจฉัย (pitfall neck เพียงแคเล็กนอยก็ได อยางไรก็ตามในผูสูง
อายุการตรวจ stiff neck จะพบ positive ไดจาก
of diagnosis)
- ต อ งแยกภาวะ mimic comaได แ ก
locked-in syndrome, Guillain-Barre syndrome
ที่มีอาการรุนแรง myasthenia gravis, การได
รับยา neuromuscular blocking เกินขนาดซึ่ง
ภาวะดังกลาวมีแนวทางการรักษาแตกตางกันไป
การจะวิ นิ จ ฉั ย ได ต อ งอาศั ย การซั ก ประวั ติ แ ละ
ตรวจรางกายที่ดี
- ภาวะโคมา ทีเ่ กิดจาก non-convulsive
status epilepticus การจะวินิจฉัยไดตองเกิด
การซั ก ประวั ติ ไ ด ว า ผู ป ว ยมี อ าการชั ก มาก อ น
หรื อ อาจได ข อ มู ล จากสภาพแวดล อ มที่ ไ ปพบ
ผูปวยวาขาวของกระจัดกระจาย หรือไดจากการ
ตรวจรางกายเชนการบาดเจ็บที่ลิ้น ถาหากผูปวย
เปน subtle-convulsive status epilepticus
อาจสั ง เกตได จ ากการตรวจร า งกายว า ผู ป ว ยมี
อาการเคลื่ อ นไหวเป น จั ง หวะเบาๆ เช น มี ก าร
กระตุกของลูกตา เปลือกตา ใบหนา ขากรรไกร
ลิ้น อยางไรก็ตามภาวะโคมาที่หาสาเหตุไมพบเลย
สวนหนึ่งก็เกิดจาก non-convulsive status
epilepticus ไดโดยทีผ่ ปู ว ยอาจไมเคยมีประวัตชิ กั
มากอน จึงตองอาศัยการตระหนักถึงภาวะนี้ดวย
แลวสงตรวจ EEG เพื่อยืนยันการวินิจฉัย
- ในผูป ว ยสูงอายุทมี่ เี ยือ่ หุม สมองอักเสบ
จากเชื้ อ แบคที เ รี ย อาจมาด ว ยอาการซึ ม อย า ง
คอยเปนคอยไปจนเขาสูภาวะโคมาได โดยอาจ
มี focalneurologic signs บางอยางแตอาจมี
ลักษณะของ severesystemic illness หรือ stiff

ภาวะ cervical osteoarthritis ซึ่งภาวะดังกลาว
จะตรวจพบทั้ง lateral direction และ anterior
posteriordirection (ภาวะเยื่อหุมสมองอักเสบ
จะตรวจพบเฉพาะ anteriorposterior direction)
การตรวจ Kernigsign (resistance to extension
of the knee whenthe hip is flexed) หรือ
Brudzinski sign (flexionof the hips when the
neck is flexed) เปน pathognomonic signs
ของภาวะระคายเคืองเยื่อหุมสมองมีรายงานการ
ศึกษา(17, 18) ที่พบวาผูปวยรอยละ 50 ที่เปนเยื่อหุม
สมองอักเสบไดรับการวินิจฉัยไมถูกตอง ดังนั้น
การตรวจนํ้าไขสันหลังจะใหขอมูลได
- การตรวจนํ้าไขสันหลังถามีการถาหาก
มีการปนเปอนเลือดจาก trauma สามารถแยกได
โดยดูจาํ นวน red blood cell 1,000 ตัว จะมีจาํ นวน
white blood cell(wbc) เพิ่มขึ้น 1 ตัว เมื่อหักลบ
กับจํานวน wbc ที่มีจะชวยบอกไดวามีความผิด
ปกติของนํ้าไขสันหลังหรือไม
- การตรวจรางกายทางระบบประสาท ที่
สงสัย neurological deficit อาจเกิดจากหลาย
สาเหตุดังตอไปนี้
1. Pupils fixed อาจเกิดจาก anticholinergic
drugs, tricyclic antidepressants Neuromuscular
blockers, Pre-existing disease
2. No oculovestibular Reflexes
อาจเกิดจาก ototoxic agents, Vestibular
suppression, Pre-existingdisease, Basal
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skull fracture
3. No respiration อาจเกิดจาก posthyperventilation apnea, neuromuscular
blockers
4. No motor activity อาจเกิ ด จาก
neuromuscular blockers, locked-instate,
sedative drugs
- การตรวจ คลื่นไฟฟาสมองแลวพบเปน
isoelectricelectroencephalogramอาจเกิดจ
ากsedative drugs, anoxia, hypothermia,
encephalitis, trauma

2.

3.

สรุป (conclusion)

4.

ภาวะระดับความรูสึกตัวลดลงเฉียบพลัน
มีตงั้ แตอาการเปนไมมาก ไปจนถึงหมดสติ สาเหตุ
มี ส องกลุ ม ใหญ ๆ คื อ กลุ ม ที่ เ ป น structural
causes และกลุมที่เปน non-structural causes
ซึ่งทั้งสองกลุมสามารถแยกกันกันไดจากการซัก
ประวัตแิ ละตรวจรางกายอยางละเอียด ในการดูแล
รักษาผูปวยกลุมนี้ ตองรีบใหการชวยเหลือขั้นตน
กอนเสมอ แลวจึงจะหาสาเหตุและใหการรักษา
ตามสาเหตุตอไป

5.
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