
โรคหลอดเลือดสมอง 
(CEREBROVASCULAR DISEASES) 

 

นายแพทย ภัทรวิทย รักษกุล 
 
โรคทางระบบประสาทที่พบไดบอยที่สุดและเปนภาวะที่นาสะพรึงกลัวก็คือ โรคของหลอดเลือดสมอง หรือ 

cerebrovascular diseases หรือ คําที่นิยมเรียกกันจนติดปากก็คือ stroke โดยเฉพาะอยางยิ่งในชาวตะวันตกจะนิยมใช
คํานี้กันอยางกวางขวาง stroke เปนโรคที่ทําใหเกิดความพิการอยางรุนแรงและเรื้อรัง รวมทั้งการสูญเสียดานอื่นๆอีก
มากมาย ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่แพทยจะตองทําความเขาใจในแงของปจจัยและกระบวนการการเกิดโรค รวมทั้ง
แนวทางในการรักษาและเฝาระวัง เพ่ือประโยชนในการใหความรูและรักษาผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ในประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาจะมีทีมแพทยที่ดูแลผูปวยเหลานี้ โดยมีทั้งอายุรแพทยดานผูสูงอายุ, อา
ยุรแพทยดานหทัยวิทยา รวมทั้งศัลยแพทยและอายุรแพทยทางดานประสาทวิทยา ซึ่งในสถาบันบางแหงในตางประเทศ
มีการตั้งศูนยหรือหนวยงานเฉพาะดานโรคหลอดเลือดสมองขึ้น ทําใหมีการดูแลผูปวยไดอยางเปนองครวม และตอเนื่อง 
รวมทั้งมีการฟนฟูสมรรถภาพของผูปวย ทําใหดูแลผูปวยไดอยางครบวงจร 

ในประเทศไทยนั้น โรคหลอดเลือดสมองนั้นเปนปญหาที่เปนเหตุของการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพในอัตราที่
สูง โดยแพทยผูเชี่ยวชาญดาน ประสาทศัลยแพทย และ ประสาทอายุรแพทย ยังขาดแคลนอยูมาก ไมเพียงพอตอการให
การบริการอยางทั่วถึง ดังนั้นจึงมีผูปวยจํานวนมากที่ตองเขารับการรักษาในที่ที่ไมมีผูเชี่ยวชาญ ภาระเหลานี้จึงตกอยู
กับแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปซึ่งตองรับผิดชอบดูแลแทน ดังนั้นความรูตางๆของโรคหลอดเลือดสมอง ทั้งการซักประวัต ิ
การใหการวินิจฉัยโรค การบําบัดรักษาและการพยากรณโรค จึงมีความสําคัญที่นักศึกษาแพทย ซึ่งในอนาคตจะตองไป
ปฏิบัติงานในฐานะแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป ตองมีความรูและความเขาใจถึงโรคหลอดเลือดสมองเปนอยางดี เพ่ือท่ีจะดูแล
ผูปวยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
การแบงชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง (Classification) 
 การแบงโรคของหลอดเลือดสมองแบงไดหลายวิธี โดยแบงตามลักษณะของการเกิด พยาธิสภาพ ระยะเวลา 
และสาเหตุของการเกิด ซึ่งเปนที่นิยมใชกัน  

1. แบงตามลักษณะของพยาธิสภาพ (Pathological Classification) 
A) Hemorrhage 

a) Intracerebral hemorrhage  
 -  Supratentorial  
 -  Infratentorial 

   b) Subarachnoid hemorrhage 
 B) Infarction 
   a) Cerebral embolism 
   b) Cerebral thrombosis 
 C) Ischemia 
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2. แบงตามระยะเวลาของการดําเนินโรค (Clinical Classification) 
A) Transient ischemic attack (TIA) อาการเกิดขึ้นและหายไปภายใน 24 ชั่วโมง 
B) Reversible ischemic neurological deficit (RIND) อาการเกิดขึ้นจะคงอยูนานเกินกวา 24 ชั่วโมง แต
หายไปภายใน 3 สัปดาห  

C) Progressive Stroke อาการเปนมากขึ้นเรื่อยๆ 
D) Complete Stroke อาการคงเดิมและไมเปนมากขึ้นอีก 

      (กลุม C และ D เปนกลุมที่ irreversible หรือเปนกลุมที่มี infarction นั่นเอง) 
3. แบงตามตําแหนงของพยาธิสภาพ (Anatomical Classification) 

A) Carotid system 
a) Anterior cerebral artery distribution 
b) Middle cerebral artery distribution 
c) Lenticulostriate artery distribution 
d) Internal carotid artery distribution 

B) Vertibrobasilar system 
a) Posterior cerebral artery distribution 
b) Basilar artery distribution 
c) Vertebral artery distribution 
d) Posterior inferior cerebellar artery (PICA) distribution 
e) Anterior inferior cerebellar artery (AICA) distribution 
f) Superior cerebellar artery (SCA) distribution 

4. แบงตามสาเหตุของการเกิด (Pathogenesis) 
A) Atheroma 

 B) Hypertensive vascular disease 
 C) Embolism of healthy arteries 
 D) Other e.g. arteritis 
 
ระบาดวิทยาของโรค (Epidemiology) 
 โรคหลอดเลือดสมองจัดเปนปญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญยิ่ง เน่ืองจากในประเทศที่กําลังพัฒนานั้นพบวา 
stroke นั้นเปนสาเหตุของการตายอันดับ 3 ของประชากร ที่รองจากโรคหัวใจและมะเร็ง 
 ในกลุมของผูปวยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดนั้น จะพบสาเหตุจากสมองขาดเลือด (infarction) มากที่สุดคือ 
ประมาณ 75 เปอรเซ็นต (ในกลุมที่เปน infarction นี้พบวาเปนสาเหตุจาก cardioembolism  โดยประมาณ 15 ถึง 30 
เปอรเซ็นต และเปนสาเหตุจาก atherosclerosis ประมาณ 14 ถึง 40 เปอรเซ็นต) รองลงมาคือสาเหตุจากเลือดออกใน
สมอง (intracerebral hemorrhage) ประมาณ 11 เปอรเซ็นต และ สาเหตุจากเลือดออกใตชั้นอแร็คนอยด 
(subarachnoid hemorrhage) ประมาณ 5 เปอรเซ็นต  
 อุบัติการของโรคหลอดเลือดสมองในประชากรโดยทั่วไปจากการศึกษาจากหลายรายงานพบวามีความ
แตกตางกันตามปจจัยตางๆคือ 

1. อายุ    พบวาในประชากรที่มีอายุมากขึ้นจะพบอัตราการเกิดโรคของหลอดเลือดสมองสูงขึ้น 
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2. เพศ    พบวาเพศชายจะมีอุบัติการของโรคหลอดเลือดสมองสูงกวาเพศหญิงประมาณ 30 เปอรเซ็นต
โดยรวม และสวนใหญเกิดจากภาวะหลอดเลือดอุดตัน สวนในกลุมของหลอดเลือดในสมองแตกพบวามี
อุบัติการใกลเคียงกันทั้งในเพศชายและหญิง 

3. เชื้อชาติและสีผิว    ชาวนิโกรมอีุบัติการของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูงกวาชาวผิวขาว 
4. สาเหตุของการเกิด    ในประเทศทางตะวันออกจะพบอุบัติการของหลอดเลือดในสมองแตกไดสูงกวา

ประเทศทางตะวันตก แตในกลุมของ subarachnoid hemorrhage พบใกลเคียงกัน 
 

 

ISCHEMIC CEREBROVASCULAR DISEASE 
 โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากภาวะขาดเลือดนั้นเปนภาวะที่พบเปนสวนใหญ (ประมาณ 75 เปอรเซ็นต) ของ
โรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด อาการของโรคหลอดเลือดสมองที่ขาดเลือดหรือมีการตีบแคบหรืออุดตัดมีความยากที่จะ
พยากรณ เพราะอาจจะมีความแตกตางกันมาก ในกรณีที่มีอาการคอยๆมากขึ้น เราเรียกวาเปน progressive stroke 
สวนในกลุมที่มีอาการคงที่แลวไมเปล่ียนแปลง เรียกวา complete stroke  
 
อาการ (Clinical Manifestation) 
 อาการตางของการขาดเลือดในสมองจะขึ้นกับปจจัยหลายประการโดยขึ้นกับ 

1. ตําแหนงของหลอดเลือด (location)  ขึ้นกบัแขนงของหลอดเลือดที่ไปเล้ียงบริเวณตางๆของสมอง ถา
แขนงหลอดเลือดที่ไปหลอเล้ียงเนื้อสมองบริเวณใด อาการก็จะขึ้นกับหนาที่ของตําแนงตางๆเหลานั้น 

2. บริเวณของเนื้อสมองท่ีขาดเลือด (area of ischemia) ถาเนื้อสมองมีการขาดเลือดเปนบริเวณกวางหรือ
เปนบริเวณท่ีสําคัญ ยอมเกิดอาการไดมากกวา 

3. ความรวดเร็วในการเกิดการขาดเลือด (severity of ischemia) ถาการขาดเลือดเปนไปดวยความรวดเร็ว
เชนภาวะ embolism จะมีความรุนแรงของอาการมากกวาภาวะที่คอยๆเปนมากขึ้นเชนในภาวะของ 
thrombosis 

4. หลอดเลือด collateral (collateral circulation) ถาผูปวยมีหลอดเลือด collateral ที่หลอเล้ียงทดแทนสวนที่
ขาดเลือดไดดี จะมีอาการนอยกวา 

 
ปจจัยเสี่ยง (Risk Factors)  
 มีปจจัยเส่ียงมากมายที่มีอิทธิพลตอการเกิดภาวะสมองขาดเลือด ตัวอยางเชน ความดันเลือดสูง โรคหัวใจ 
เบาหวาน และการสูบบุหร่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรคความดันสูงจะเปนปจจัยเส่ียงที่มีความโดดเดนในการเกิดโรคหลอด
เลือดสมอง และพบรายงานมากมายที่พบวา จากการรักษาความดันสูงที่มีประสิทธิภาพนั้น สามารถลดอุบัติการของการ
เกิดสมองขาดเลือดและสามารถลดอัตราตายลงไดอยางชัดเจน  
 ในโรคหัวใจก็พบวามีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมที่มีอาการของ congestive heart failure, left 
ventricular hypertrophy และ arrhythmia  
 จะพบไดวาผูที่สูบบุหร่ี จะมีปจจัยเส่ียงในการเกิดการขาดเลือดในสมองสูงกวาคนที่ไมสูบบุหร่ีถึง 2-3 เทา ของ
ผูที่ไมสูบบุหรี่  
 นอกจากนี้ยังมีปจจัยอีกหลายประการที่เปนปจจัยเส่ียง ดังจะเห็นไดจากตารางที่ 1  
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          ตารางท่ี 1 แสดงปจจัยเส่ียงของการเกิดสมองขาดเลือด
Established 

    Not Treatable or Value of 
Treatable    Treatment Not established 
Hypertension   Age and gender 
Cardiac disease   Race 
Cigarette smoking   Familial attributes 
Elevated hematocrit  Diabetes mellitus 
Sickle cell anemia 

Possible 
    Not Treatable or Value of 
Treatable    Treatment Not established 
Elevated cholesterol, lipids  Geographic location 
Alcohol consumption  Climate 
Oral contraceptives   Socioeconomic factors 
Sedentary lifestyle   Elevated fibrinogen 
Obesity 

 
พยาธิสรีรวิทยาของสมองขาดเลือด (Pathophysiology of Cerebral Ischemia) 

โดยทั่วไปในสภาวะพัก สมองนั้นตองการเลือดไปเลี้ยงประมาณ 15 เปอรเซ็นต ของ cardiac output (
โดยประมาณ 750 มิลลิลิตร/นาที) และประมาณ 20 เปอรเซ็นตของ ออกซิเจนที่หายใจเขาไป ทั้งๆที่เน้ือสมองมีน้ําหนัก
เพียง 2 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัวเทานั้น การทํางานของสมองนั้นไมไดทําหนาที่เก็บไกลโคเจนเปนหลัก แตกลับ
ตองการพลังงานที่ไดจากกระบวนการ phosphorylation ของกลูโคส เพ่ือท่ีจะผลิตพลังงานในรูป ATP ในการนําไปใช
งาน 

ในสภาวะพักนั้น สมองของมนุษยจะมี cerebral blood flow ระหวาง 50-55 มิลลิลิตร ตอ 100 กรัมของ
น้ําหนักเนื้อสมอง ตอนาที  โดยที่ gray matter blood flow จะสูงกวา white matter blood flow 

สมองมีการทําหนาที่พิเศษของมันโดยสามารถควบคุมตัวเองอยางอัตโนมัติ หรือเราเรียก autoregulation 
ได ซึ่ง Johnson เปนผูอธิบายความหมายไววา “เปนแนวโนมที่ภายในของอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งท่ีจะควบคุมการไหล
ของเลือดใหคงที่  ถึงแมวาจะมีการเปล่ียนแปลงแรงดันของหลอดเลือดแดงที่ไปเล้ียง” การที่สมองมีความสามารถ
พิเศษน้ีก็เพ่ือท่ีจะควบคุมใหเลือดไปหลอเล้ียงสมองไดเพียงพอ  

ในสภาวะปกติ แรงตานทานของหลอดเลือดของสมอง (cerebrovascular resistance) นั้นจะมีการ
เปล่ียนแปลงเพื่อท่ีจะควบคุมใหเลือดไปเลี้ยงสมอง (cerebral blood flow) ใหคงที่ ภายใตชวงกวางของการ
เปล่ียนแปลงของความดันเลือดและ cardiac output ที่สามารถเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา   แตอยางไรกต็ามก็ยังมี
ปจจัยจําเพาะอีกหลายปจจัยเชนกันที่อาจมีผลกระทบตอ cerebral blood flow ดวยในภาวะที่สมองปกติ ตัวอยางของ
สภาวะที่มีการเพิ่มขึ้นของ blood flow เชน การกระตุนโดยไฟฟาโดยตรงตอเนื้อสมอง  การชักและ ภาวะที่มีการใช
อารมย สวนตัวอยางของสภาวะที่มีการลดลงของ blood flow ก็คือ การดมยาดวย barbiturate หรือการกดการทํางาน
ของประสาทสวนกลาง 
 
ระดับของความทนทานตอภาวะสมองขาดเลือด (Thresholds of Cerebral Ischemia) 

ความเขาใจของพยาธิสรีรวิทยาของสมองขาดเลือดนั้นจะเปนสวนหนึ่งที่จะทําความเขาใจกับหลักการ 2 
เร่ืองดวยกันคือ threshold of cerebra ischemia และ ischemic penumbra ไดเปนอยางดี 

เมื่อ cerebral blood flow ลดลงที่ระดับตางๆกันจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง biochemistry 
,pathology และ electrophysiology ไปพรอมๆกัน ตามลําดับขั้น (ดูภาพท่ี1 ประกอบ) ดังนี้คือ 
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           ภาพที่ 1 แสดงระดับของความทนทานที่ระดับตางๆ ของ cerebral blood flow  
 

ความทนทานท่ีระดับของการทํางานของเซลลประสาท (Thresholds for Neurological Function) 
เมื่อ cerebral blood flow มากกวา 23 มิลลิลิตรตอ 100 กรัมตอนาที จะยังไมพบความผิดปกติใดๆ 

จนกระทั่ง cerebral blood flow เร่ิมลดระดับลงต่ํากวานี้ จะเร่ิมพบวาเริ่มที่จะมีการออนแรงของแขนขา และเมื่อ flow 
ลดลงเรื่อยๆ ก็จะพบวามีอาการของ neurological deficit มากขึ้น 

 
 ความทนทานที่ระดับของการทํางานทางไฟฟาของเซลลประสาท (Thresholds of Neuronal 
Electrical Activity) 

ทั้งในการทดลองและทางคลินิกนั้น พบวาระดับของ cerebral blood flow ที่วิกฤตสําหรับการทํางานของ
เซลลประสาททางไฟฟานั้น อยูที่ระหวาง 15-20 มิลลิลิตรตอ 100 กรัมตอนาที  โดยจะพบการเปลี่ยนแปลงของ 
amplitude ของ electroencephalogram โดยเริ่มลดลงเมื่อ flow ต่ํากวา 20 และพบวา เมื่อ flow ลดลงเหลือประมาณ 
15-16 มิลลิลิตรตอ 100 กรัมตอนาทีนั้น จะเห็นelectroencephalogram เปนลักษณะเปน iso-electric ดังนั้นระดับที่จะมี
ผลทําใหเกิดภาะวะลมเหลวของการทํางานของเซลลประสาทนั้นจะเกิดเมื่อ cerebral blood flow ลดลงมาโดยประมาณ
ระหวาง 16-18 มิลลิลิตรตอ 100กรัมตอนาที  

 
 ความทนทานที่ระดับของความลมเหลวของปมท่ีเยื่อหุมเซลล (Thresholds for Membrane Pump 
Failure) 

เมื่อ cerebral blood flow ลดลงเรื่อยจนถึงระดับประมาณ 10 มิลลิลิตร ตอ100 กรัมตอนาท ีจะเริ่มทําการ
วัดระดับของโปแตสเซียมนอกเซลลได ที่ระดับของ cerebral blood flow ที่ลดลงจนมีการหลั่งโปแตสเซียมออกมานอก
เซลลเมื่อเซลลขาดพลังงาน ATP ที่จําเปนตอการทํางานของปม  ในขณะเดียวกันนี้เองที่ โปแตสเซียมนอกเซลลสูงขึ้น
เร่ือยๆ ก็จะเกิด cellular uptake ของแคลเซียม และ glial uptake ของโซเดียม, คลอไรด และนํ้า เขาไปในเซลลดวย
เชนกัน 
  
 ความทนทานที่ระดับของการตายของเซลลสมอง (Thresholds for Cerebral Infarction) 

จากการทดลองนั้นพบวาขนาดของการตายของเนื้อสมองจะมีความสัมพันธกับการลดลงของ cerebral 
blood flow และ infarct จะเกิดขึ้นเมื่อระดับของ blood flow ลดลงต่ํากวา 12 มิลลิลิตร ตอ 100 กรัมตอนาที เปน
เวลานานอยางนอย 2 ชั่วโมงขึ้นไป  
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ในการทดลองนั้น พบวาการทําใหเกิดการกลับมาของ cerebral blood flow ภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังจากการ
ขาดเลือดที่ middle cerebral artery จะสามารถกลับสูสภาพเดิมไดโดยไมมีความเสียหายของเซลล และการทํางานปกติ
เชนเดิม

 
Ischemic Penumbra 

คําจํากัดความของคําวา ischemic penumbra นั้น หมายถึง เน้ือเยื่อท่ีมีการขาดเลือด ซึ่งมีความเสี่ยงตอ
การเกิด infarct แตมีศักยภาพที่จะสามารถแกไขใหกลับคืนสภาพเดิมได 

ischemic penumbra นั้น เชื่อกันวาอยูที่ระดับของ cerebral blood flow ระหวาง 10-20 มลิลิลิตร ตอ 100 
กรัมตอนาที  บริเวณท่ีเปน penumbra นี้มีความสําคัญในแงของการรักษา คือ ถามี reperfusion ก็จะกลับคืนสภาพ
ปกติ ในทางตรงกันขามถาหากปลอยใหภาวะของการขาดเลือดนั้นลวงเลยไป หรือมีความรุนแรงมากขึ้น ในที่สุดบริเวณ 
penumbra นี้จะกลายเปน infarction และขยายวงกวางขึ้นเรื่อยๆ ในภาพที่ 2 จะแสดงใหเห็นถึงบริเวณ penumbra ที่
อยูรอบๆบริเวณของ infarction ดังนั้นถาสามารถทําใหบริเวณ penumbra เหลานี้กลับมามีเลือดหลอเล้ียง ก็สามารถที่
จะหยุดยั้งการขยายวงของ infarction ออกไปได   

          ภาพที่ 2 แสดงถึง middle cerebral artery occlusion และ บริเวณที่ขาดเลือดที่เปนบริเวณ infarct และ บริเวณ penumbra 

 
หลักการดูแลผูปวยสมองขาดเลือดเฉียบพลัน (Management of Acute Cerebral Ischemia) 

หลักการดูแลผูปวยเหลานี้มีหลักอยู 4 ประการคือ (ดูรายละเอียดไดจากตารางที่ 2 ประกอบ) 
1. Acute Resuscitation 
2. Reperfusion of the ischemic brain 
3. Decreasing cerebral metabolic demands 
4. Inhibition of the degradative ischemic cascade 
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   ตารางท่ี 2 การดูแลผูปวยสมองขาดเลือดเฉียบพลัน
1. Acute Resuscitation 

a. Maintenance of airway and adequate ventilation 
b. Maintenance of adequate blood volume and blood pressure 
c. Correction of hyperglycemia, hyperthermia, and low cardiac 

output 
2. Reperfusion of the ischemic brain 

a. Thrombolytic therapy 
b. Hypervolemic hemodilution 
c. Anticoagulation 

3. Decreasing cerebral metabolic demands 
a. Hypothermia 
b. Barbiturates 

4. Inhibition of the degradative ischemic cascade 
a. Calcium antagonists 
b. Excitatory amino acid antagonists 

      c. Free radical scarvengers 

 
 

1. การชวยเหลือข้ึนตน (Acute Resuscitation) 
เมื่อสมองมีการขาดเลือดถือเปนภาวะฉุกเฉินที่จําเปนที่จะตองไดรับการชวยเหลืออยางเรงดวน โดยขั้นตอน

ของการรักษาใชหลักการเดียวกับการดูแลผูปวยที่ไดรับอุบัติเหตุทางสมองเชนกัน การใหการดูแลเบ้ืองตนเปนอยางดี
และมีประสิทธิภาพจะชวยปองกันการเกิดภยันตรายในขั้นทุติภูมิ (secondary injury) ได และอาจจะชวยปองกันความ
รุนแรงที่จะมากขึ้นจากผลของการขาดเลือดของสมองได   

ภยันตรายในขั้นทุติยภูมินั้น จะสงผลทําใหการบาดเจ็บของสมองนั้นรุนแรงขึ้นไปอีก เหตุของภยันตรายขั้น
ปฐมภูมินั้นเปนตนวา hypoxia, hypotension, hypovolemia, decreased cardiac output, hyperthermia และ 
hyperglycemia เหลานี้จะสงผลทําอันตรายตอสมองเพ่ิมขึ้นไดอีก 

การดูและเบ้ืองตนที่สําคัญก็คือ หลักการประเมินผูปวยเบ้ืองตน ABC ที่เราใชกันในปจจุบัน airway ที่
พอเพียง และการให ventilation ที่เหมาะสม รวมทั้งการใหออกซิเจน การดูดเสมหะบอยๆ และตําแหนงของศีรษะที่ดี 
ส่ิงตางๆเหลานี้มีความสําคัญอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยที่อยูในสภาพ unconscious นั้นอาจจําเปนตองใส
ทอชวยหายใจและใชเครื่องชวยหายใจเพื่อใหออกซิเจนแกผูปวยใหพอเพียง 

ในผูปวยสมองขาดเลือดนั้นจําเปนตองควบคุมใหปริมาตรน้ําในหลอดเลือดใหพอเพียง และแกปญหาของ
ภาวะของหัวใจผิดปกติดวยถามี ซึ่งสามารถจะปองกันไมใหอาการเปนมากขึ้นกวาเดิม การใส central line หรือ Swan-
Ganz catheter อาจจะมึความจาํเปนในผูปวยบางรายที่ยากที่จะประเมินสภาวะของน้ําหรือสภาพของหัวใจได   

นอกเหนือจากปจจัยที่กลาวมายังมีอีกหลายปจจัยที่จะทําใหผูปวยแยลงไดเชน ภาวะ hyperthermia ในการ
ทดลอง พบวาการลดอุณหภูมิของรางกายลงประมาณ 2-3 องศาเซลเซียส จะสามารถลดการขาดเลือดของสมองที่
อาจจะเพิ่มอีกขึ้นได แตถาอุณหภูมิสูงกวา 37 องศาเซลเซียส จะสงผลกระทบใหสมองแยลงไดอีกจากการขาดเลือด
เพ่ิมขึ้นได และนอกเหนือจากนี้ยังพบวาภาวะน้ําตาลในเลือดสูงก็จะสงผลใหอาการทางสมองแยลงได ดังนั้นการควบคุม
ใหระดับน้ําตาลไมสูงจนเกินไปจะชวยใหการรักษาไดผลดีขึ้น โดยไมควรใหสารน้ําที่มีสวนประกอบของน้ําตาลสูงมาก
จนเกินไป 
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2. การทําใหเลือดกลับมาหลอเลี้ยงสมอง (Reperfusion of Ischemic Brain) 
  
 การสลายลิ่มเลือด (Thrombolytic Therapy) 

ปจจุบันการศึกษาและประสบการณในการใชยาสลายลิ่มเลือด เชน urokinase, streptokinase, และ 
recombinant tissue plasminogen activator  พบวาถาใหในชั่วโมงแรกๆหลังจากเกิดการขาดเลือด จะชวยทําใหอาการ
ทางระบบประสาทดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ กลไกการออกฤทธิ์ของมันก็คือทําใหเกิดการ recanalization ของหลอดเลือดที่
มีล่ิมเลือดภายใน แตความเสี่ยงตอผลขางเคียงในการเกิด reperfusion hemorrhage ก็ยังพบไดมาก ซึ่งในปจจุบันนี้ก็
ยังคงตองพัฒนาเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดและการบริหารยาที่เหมาะสมในการรักษาดวยยากลุมนี้  

 
การรักษาดวยการทําปริมาตรใหเกินปกติในหลอดเลือด (Hypervolemic Hemodilution Therapy) 
การรักษาดวยการใหสารน้ํามากเกินปกติในหลอดเลือด หรือเรียกอีกอยางวาเปน triple “H” therapy ซึ่ง

ประกอบดวย hypertension hypervolemic และ hemodilution มีประสิทธิภาพที่จะชวยสมองที่ขาดเลือด โดยเฉพาะ
การที่มี vasospasm รวมดวย การรักษาที่นิยมใชก็คือ การให colloid fluid ซึ่งพบวาทั้งการเพิ่มความดันเลือดและการ
ให colloid expansion ในผูปวยที่มีสมองขาดเลือดจะพบวา ภาวะของ vasospasm นั้นดีขึ้นได ซึ่งกลไกของการทํางาน
ของ colloid expansion มีการทํางานโดยทําหนาที่เพ่ิม cerebral blood flow เฉพาะที่ และทําใหลดปริมาตรของเนื้อ
สมองที่เกิด infarction แตก็ยังเปนขอถกเถียงกันอยูถึงกลไกเหลานี้  

ในการรักษาดวยวิธีการใหสารน้ํานี้ ถาจะใหการควบคุมปริมาณน้ําและประเมินสภาวะของน้ําในหลอดเลือดได
ดี แนะนําใหใส central line หรือ Swan-Ganz catheter โดยเฉพาะในรายที่มีปญหาหัวใจรวมดวย 

 
การตานการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulation) 
แพทยบางทานอาจจะใหการรักษาดวยการใหยาตานการแข็งตัวของเลือด(heparin) ตอเนื่องในการรักษา

โรคสมองขาดเลือดเฉียบพลัน กลไกของการรักษาตางจาก การใหยาสลายลิ่มเลือดเพราะ heparin นั้นไมไดออกฤทธิ์
สลายล่ิมเลือด แตทําใหกระบวนการแข็งตัวของเลือดเสียไปไมสามารถจับตัวเปนล่ิมได แตการรักษาดวย heparin ก็
ยังคงพบวามีอัตราตายจากเลือดออกในสมองไดสูง พบอุบัติการของการเกิดเลือดออกในสมองแตกตางกันไปในแตละ
รายงานโดยเฉล่ียอยูระหวาง 5 ถึง 15 เปอรเซ็นต แตอยางไรก็ตามการใหยาตานการแข็งตัวของเลือดในระยะเริ่มแรก
ของการขาดเลือดของสมอง ที่มีขนาดเหมาะสม พรอมทั้งวิธีการบริหารยาที่ถูกตองและระมัดระวัง จะชวยใหผูปวยดีขึ้น
ได แตการใหยากลุมนี้ควรจะไดพิสูจนแยกโรคดวย CT scan เพ่ือแยกระหวางเลือดออกในสมองหรือสมองขาดเลือด
กอนที่จะใหยา  
 
3. การลดเมตาโบลิซึมของสมอง (Decreasing Cerebral Metabolic Demands) 

การที่สมองขาดเลือดนั้นเปนผลสืบเนื่องมากจากความไมสมดุลของ blood flow ที่ไปเลี้ยงกับความตองการ
ของเนื้อสมอง ถาการ reperfusion ไปยังเนื้อสมองที่ขาดเลือดนั้นยังไมเกิดขึ้น การลดความตองการของสมองที่ใชใน
กระบวนการเมตาโบลิซึมลง จะสามารถปองกันและอนุรักษเนื้อเยื่อสมองไวไดจนกวาจะมี reperfusion ได วิธีการลดเม
ตาโบลิซึมของสมองที่ใชกันมาตั้งแตในอดีตก็คือ hypothermia และ barbiturate ซึ่งมีการศึกษาเพื่อจะใชเปนตัวปองกัน
ภยันตรายตอสมอง (cerebral protectors) 

 
การลดอุณหภูมิของรางกาย (Hypothermia) 
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เทคนิคลดอุณหภูมิรางกายนี้เปนวิธีที่ประสาทศัลยแพทย, ศัลยแพทยหัวใจ และวิสัญญีแพทย ใชกันมาเปน
เวลานานราว 30 ปมาแลว โดยใชเปน cerebral protector มีการศึกษาความสัมพันธของเมตาโบลิซึมของออกซิเจนใน
สมองกับอุณหภูมิที่ลดลงระหวาง 37 องศาเซลเซียส จนถึง 22 องศาเซลเซียส พบวามีความสัมพันธกันเปนเสนตรง ที่
อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียสนั้น พบวา blood flow และ metabolic rate ลดลงถึง 25 เปอรเซ็นตของระดับปกติ 

Ganshirt และคณะทําการศึกษาเกี่ยวกับการทํา hypothermia โดยสรุปพบวาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการ
ชวยปองกันสมองนั้นอยูที่ระหวาง 27 ถึง 30 องศาเซลเซียส แตการลดอุณหภูมิมากจนเกินไปนั้นอาจจะเกิดผลแทรก
ซอนได ซึ่งจะขึ้นกับความรุนแรงและระยะเวลาในการลดอุณหภูมิ โดยจะเกิดอาการหัวใจเตนผิดจังหวะ (arrhythmia) 
หรือหยุดเตน (cardiac arrest) ได โดยสามารถเกิดไดที่ระดับความทนที่อุณหภูมิต่ําประมาณ 27 องศาเซลเซียส 
นอกจากนี้อาการขางเคียงทางปอดก็สามารถเกิดได เชน ปอดอักเสบ หรือเกิด neurogenic pulmonary edema ได  

 
บาบิทูเรต (Barbiturates) 
สามารถชวยลดเมตาโบลิซึมของสมองได ในการทดลองในสัตวพบวาสามารถปองกันภยันตรายตอสมอง

อยางมีประสิทธิภาพ เมื่อใหยากอนหรือในระยะใกลๆการเกิดการขาดเลือดของสมอง ในทางคลินิกก็มีรายงานวาไดผลดี 
เชนกัน และสามารถจะใชรวมกับการทํา hypothermia ไดในขณะเดียวกัน 
 
4. การยับยั้งขบวนการที่ทําใหเลวลงจากการขาดเลือด (Inhibition of the Degradative Ischemic Cascade) 

 
การตานแคลเซียม (Calcium Antagonism) 
ในการศึกษานั้นพบวาเมื่อมีการขาดเลือดของสมองนั้น จะเกิดสภาวะที่มีแคลเซียมเขาไปในเซลล (calcium 

influx) โดยแคลเซียมที่เขาไปในเซลล จะเกิดการกระตุนเอนไซม protease และ phospholipase ซึ่งจะทําใหเกิด free 
radicals และ leukotrienes ซึ่งทําใหเซลลตาย เมื่อมีระดับความเขมขนของแคลเซียมในเซลลสูงขึ้นระหวางที่มีการขาด
เลือดของสมอง โดยจะผานทาง voltage-dependent calcium channels และ receptor-operated calcium channels 
และหล่ังจาก endoplasmic reticulum 

ดังนั้นการใหยายับย้ังแคลเซียม จึงมีสวนชวยในยับย้ังแคลเซียมเขาไปในเซลล โดยยาที่มีการศึกษาก็คือ
กลุม nimodipine ซึ่งเปน calcium channel blocker โดยออกฤทธิ์ที่ voltage-dependent calcium channel ชนิด L 
โดยมีรายงานของ Gelmers สนับสนุนวา การใหยา nimodipine นั้นจะชวยลด morbidity ที่เกิดจากสมองขาดเลือดได
โดยใหยา ขนาด 30 มิลลิกรัม 4 ครั้งตอวัน โดยใหภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังจากสมองมีการขาดเลือด  
  

ยายับยั้งกรดอะมิโนท่ีทําหนาท่ีกระตุน (Excitatory Amino Acid Antagonists) 
การยับย้ังของแคลเซียมที่ voltage-dependent calcium channels เพียงอยางเดียว อาจไมไดผลรวดเร็วที่

จะลดระดับของแคลเซียมในเซลล เพราะการที่แคลเซียมเขาเซลลโดยผาน receptor-operated calcium channels โดย
ผานการกระตุนของ excitatory amino acids โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลูตาเมต เปนตัวการสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําให
แคลเซียมในเซลลสูง ดังนั้นถาทําการขัดขวางชองทางเหลานี้ไดก็จะสามารถปองกันอันตรายตอเซลลประสาทได 
ตัวอยางยาในกลุมนี้ไดแก MK801 และ dextromethorphan ซึ่งจากการทดลองพบวา ชวยลดอันตรายตอเซลลสมองได
อยางมีนัยสําคัญ

 
การกําจัดอนุมูลอิสระ (Free Radical Scarvengers) 
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การเกิดอนุมูลอิสระนั้นเปนปจจัยหนึ่งที่ทําอันตรายตอเซลลสมองเปนอยางมากโดยจะสามารถเกิดใน
ระหวางมีการขาดเลือด หรือ reperfusion ได ยากลุมนี้ตัวอยางไดแก tirilazad และ superoxide dismutase ซึ่งยังอยู
ในระหวางการศึกษาถึงกลไกและผลของยาอยูในขณะนี้   

HEMORRHAGIC STROKE 
การเกิดเลือดออกของโรคหลอดเลือดสมองนั้น เปนโรคของหลอดเลือดสมองที่มีอัตราการตายสูงสุดใน

บรรดาโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดโดยอาการจะเกิดขึ้นทันทีทันใด และจะสงผลทําใหความดันภายในกระโหลกศีรษะ
เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว  ซึ่งเปนเหตุของการเสียชีวิตจากการเกิด brain herniation หรือถาผูปวยไมเสียชีวิตก็จะเกิดความ
พิการไดอยางมาก 

ในประเทศที่พัฒนาแลวพบอัตราการเกิดนอยลงเรื่อยๆ แตในประเทศแถบทวีปเอเชียนั้นพบอุบัติการสูงราว 
40 ถึง 50 เปอรเซ็นต ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด ทั้งนี้คงเปนสวนหนึ่งของการควบคุมโรคความดันเลือดสูงที่ยัง
ไมทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแลว   

ในการแบงภาวะที่มีเลือดออกในสมองนี้สามารถแบงไดเปน 2 กลุมไดแก : 
1. Spontaneous intracerebral hemorrhage  
2. Subarachnoid hemorrhage 

 

เลือดออกภายในเนื้อสมอง (Intracerebral Hemorrhage) 
สาเหตุของเลือดออกภายในสมองนั้นมีมากมาย ในที่นี้จะกลาวเฉพาะสาเหตุที่ไมไดเกิดจากอุบัติเหตุ (non-

traumatic intracerebral hemorrhage) เทานั้น  
 

อุบัติการ (Incidence) 
พบในผูปวยอายุเฉล่ียนอยกวาผูปวยในกลุมสมองขาดเลือด บริเวณท่ีพบบอยไดแก supratentorial 

โดยประมาณ 80 เปอรเซ็นต   
 

สาเหตุของเลือดออกในสมอง (Pathogenesis) 
สาเหตุของเลือดออกนั้นมีมากมาย โดยจะจําแนกเปนหัวขอดังนี้ 
1. Congenital and acquired cerebrovascular disease เปนสาเหตุที่พบมากที่สุดโดยมักพบปจจัยที่

สําคัญในการทําใหเกิดเลือดออกก็คือ ความดันเลือดสูงซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดปจจัยหนึ่ง 
2. Aneurysms โรคหลอดเลือดสมองโปงพองพบเปนสาเหตุรองลงไป 
3. Neoplasms เน้ืองอกของสมอง ไมวาจะเกิดจาก primary หรือ secondary  ก็ตามก็เปนสาเหตุของ

เลือดออกในสมองได 
4. Arteriovenous malformations เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเลือดออกในสมองไดโดยมีรายงานบาง

รายงานพบวามีอุบัติการสูงเกือบเทากลุมของโรคหลอดเลือดโปงพอง แตโดยทั่วๆไปพบไดประมาณ
ครึ่งหนึ่งของโรคหลอดเลือดโปงพอง 

5. Anticoagulant treatment  ปจจุบันมีการรักษาโรคตางๆเชน deep vein thrombosis, ischemic stroke 
หรือ ischemic heart disease ซึ่งตองมีการควบคุมไมใหระดับยามากเกินไปจนทําใหการแข็งตัวของ
เลือดผิดปกติไป ซึ่งปจจุบันพบผูปวยที่เกิดอาการขางเคียงจากการใหยาเหลานี้โดยมีเลือดออกในสมอง
ไดเร่ือยๆ 
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6. Coagulopathies เกิดจากโรคตางๆเชน aplastic anemia, leukemia เปนตนที่ทําใหผูปวยมีปญหาของ
การแข็งตัวของเลือด และผูปวยเหลานี้เสียชีวิตจากการที่มีเลือดออกในสมองเปนจํานวนมาก 

7. Drug abuse  การใชยาเสพติดบางชนิดก็จะทําใหอุบัติการของเลือดออกในสมองเพิ่มขึ้นตัวอยางของยา
บางชนิดเชน amphetamine การใชเปนประจําจะทําใหเกิดภาวะความดันเลือดสูงตลอดเวลาและเปน
เหตุของเลือดออกได และในกลุมผูปวยที่ติด cocaine ก็พบเปนสาเหตุอีกประการในการเกิดเลือดออก
ในสมองเชนกัน 

8. Parasitic infection พยาธิที่ชอนไชไปยังสมองที่พบบอยไดแก พยาธิตัวจี๊ดและพยาธิ Angiostrongylus  
9. Autoimmune and inflammatory diseases   มักพบรวมกับ vasculitis ของหลอดเลือดซึ่งมีรายงาน

พบวาเปนปจจัยที่ทําใหเลือดออกในสมองได 
10. ปจจัยอ่ืนๆ เชนภาวะแทรกซอนจากการรักษาโรคทางสมองโดยทํา endovascular treatment , จาก 

mycotic aneurysm, infective endocarditis เปนตน 
  
อาการ (Clinical Manifestation) 

โดยทั่วไปผูปวยมักมีอาการเกือบทุกรายและมักจะใหประวัติวาเหตุการที่เกิดสัมพันธกับขณะที่ผูปวยกําลัง
ทํากิจกรรมตางๆอยู (ซึ่งตางจากในกลุมของการขาดเลือดในสมองซึ่งมักใหประวัติเกิดขึ้นหลังจากตื่นนอน) จากประวัติ
โดยทั่วไปพบนอยมากที่เกิดขึ้นขณะหลับอยู อาการของการที่มีเลือดออกในสมองจะเปนขึ้นมาทันทีทันใดหรืออาจมี
อาการมากขึ้นอยางรวดเร็วโดยทั่วไปมักจะมีอาการแยลงภายใน 2 ถึง 3 ชั่วโมง ซึ่งตางจากกลุมที่เปน cerebral 
thrombosis เชนกันที่มักจะเกิดแบบคอยเปนคอยไป และในกลุมที่มีเลือดออกนั้นผูปวยมักจะซึมหรือหมดสติเน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงของความดันในกระโหลกศีรษะอยางรวดเร็ว 

 
อาการของภาวะเลือดออกในสมองนั้นจะพบไดดังนี้ 
1. ปวดศีรษะ เปนอาการที่พบไดบอย ยกเวนในกรณีที่กอนเลือดมีขนาดเล็ก โดยอาการปวดหัวจะพบมาก

ในกลุมที่มีกอนใหญ 
2. อาเจียน พบไดประมาณครึ่งหนึ่งของผูปวยเปนอาการหนึ่งของการที่มีความดันภายในกระโหลกศีรษะ

สูงนั่นเอง  
3. ระดับความรูสึกตัวเปล่ียนแปลงไป โดยทั่วไปจะสัมพันธกับขนาดของกอนเลือด และความดันใน

กระโหลกศีรษะ โดยการวัดระดับของการรูสึกตัวนั้น จะนิยมใช Glasgow Coma Scale เปนมาตรฐาน
ในการวัดโดยทั่วไป และเปนสวนหนึ่งในการดูแลผูปวยและพยากรณโรคของผูปวยไดเปนอยางดี 

4. คอแข็งเกร็ง (meningism) อาจจะพบไดในบางรายที่มีกอนเลือดแตกเขาไปใน ventricle หรือมี
เลือดออกใตชั้นอแรคนอยตรวมดวย 

5. อาการตามตําแหนงตางๆของสมอง เชน อาการแขนขาออนแรงครึ่งซีก (hemiplegia) มักเกิดที่ต่ําแหนง
ของ putamen, thalamus อาการชัก (seizure) มักจะพบในกรณีที่เลือดออกสมองชนิด lobar 
hematoma สวนถามีเลือดออกใน cerebellum ก็จะพบอาการเดินเซ หรือมี nystagmus เปนตน ทั้งนี้
จะกลาวโดยละเอียดตอไป  

6. หยุดหายใจ (apnea) มักจะพบรวมกับการเกิดเลือดออกในบริเวณ posterior fossa เน่ืองจากมีการกด
กานสมองหรือมีเลือดออกที่กานสมองเอง 
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7. อาการที่สัมพันธกับประวัติอุบัติเหตุ เชนมีบาดแผลที่ศีรษะหรือมีหัวบวมปูด เพราะผูปวยเหลานี้มักจะ
ไดประวัติวามีการลม หรือหมดสติ แลวศีรษะกระแทกถูกของแข็ง ซึ่งจําเปนตองนํามาพิจารณาในการ
ซักประวัติดวยวาเหตุการณใดเกิดกอน 

 
 
สวนตางๆของสมองที่มีเลือดออก (Distribution of Hemorrhage) 
 
1.  Supratentorial Intracerebral Hemorrhage 
 

Lobar Hemorrhage 
ภาวะเลือดออกที่กลีบสมองนั้นพบไดราว 40-50 เปอรเซ็นต และมักจะพบบริเวณดานหลัง มากกวาทาง

ดานหนาแตยังไมทราบเปนที่แนชัดวาเหตุใดจึงพบมาก โดยอาการของผูปวยนั้นจะมาดวยลักษณะ 2 ประการดวยกัน
คือ 

1. อาการทั่วๆไป ไดแกอาการปวดศีรษะ อาการคลื่นไส อาเจียน อาการชักซึ่งพบไดบอยกวาตําแหนงอื่นๆ 
(ประมาณ 25 เปอรเซ็นต)  

2. อาการที่ขึ้นกับตําแหนงที่มีเลือดออก  เชนแขนขาออนแรง, ตามองไมเห็น, ลานสายตาผิดปกติ, ตาเหล, 
อาการสับสน, aphasia, apraxia เปนตน 
การพยากรณโรคในกลุมนี้ดีกวากลุมอ่ืนๆ มีอัตราการตายประมาณ 10 เปอรเซ็นต 

 
Putaminal Hemorrhage 
ที่ตําแหนงนี้พบประมาณ 40 เปอรเซ็นต และเปนตําแหนงที่พบบอยสุดในกลุมที่เสนเลือดในสมองแตกจาก

ความดันเลือดสูง โดยผูปวยเหลานี้อาจจะมาดวยอาการที่แตกตางกันมากโดยอาจจะมาตั้งแตแขนขาออนแรงครึ่งซีก
เพียงเล็กนอยโดยไมมีอาการปวดศีรษะ จนกระทั่งถึงเรียกไมรูสึกตัว ทั้งนี้ก็ขึ้นกับขนาดของกอนเลือดและการขยาย
ขนาดของกอนเลือดไปในทิศทางตางๆ รวมถึงอายุของผูปวย อัตราตายโดยรวมในกลุมที่มีเลือดออกบริเวณนี้
โดยประมาณ 40 เปอรเซ็นต แตการพยากรณโรคนั้นก็ขึ้นกับหลายปจจัยเชน ระดับความรูสึกตัวของผูปวย ขนาดของ
กอนเลือด การแตกเขาชอง ventricle เปนตน 

 
Thalamic Hemorrhage 
พบไดราว 5-10 เปอรเซ็นตของผูปวย สาเหตุของ thalamic hemorrhage นั้น มีความสัมพันธกับเหตุจาก

โรคความดันสูงอยางมาก โดยมีอาการแตกตางกันไดหลายรูปแบบขึ้นกับการแตกขยายออกไปในทิศทางใด อาการออน
แรงครึ่งซีกและมีอาการชาครึ่งซีกรวมดวย ซึ่งพบไดเกือบทุกราย นอกจากนี้อาจจะพบอาการอื่น เชน ความผิดปกติของ
รูมานตา เชน miosis, anisocoria, loss of light reflex รวมกับ eye disconjugation หรือ horizontal ocular deviation 
ถามีเลือดแตกเขาไปใน ventricle ซึ่งพบไดบอย จะพบวาผูปวยจะมีอาการคอแข็งหรือหลังแข็ง เน่ืองจากการรบกวนเยื่อ
หุมสมองและไขสันหลัง ผูปวยอาจจะมีอาการ neglect หรือ aphasia ไดถาตําแหนงที่เลือดออกอยูบนสมองซีกเดน  
อัตราตายพบไดประมาณ 40 เปอรเซ็นตแตปจจุบันมีแนวโนมลดลง
 
2.  Infratentorial Intracerebral Hemorrhage 
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Cerebellar Hemorrhage 
อุบัติการพบราว 5-10 เปอรเซ็นต  ในยุคที่ไมมีเครื่อง CT scan นั้น การวินิจฉัยทําไดคอนขางยากเพราะ

ผูปวยจํานวนไมมากที่จะพบความผิดปกติของการทํางานของ cerebellum ผูปวยจํานวนมากที่เสียชีวิตไดอยางรวดเร็ว 
ทั้งนี้เน่ืองจาก ปริมาตรของ infratentorial space นั้นมีขนาดคอนขางเล็ก เมื่อมีเลือดออกปริมาณมากพอควรจะสามารถ
ทําใหมีการกดกานสมองไดอยางรวดเร็ว ทําใหผูปวยบางรายเสียชีวิตจากการหยุดหายใจทันที  

ในปจจุบันมีเครื่องมือท่ีชวยในการวินิจฉัยไดดีเชน CT scan หรือ MRI ทําใหการวินิจฉัยงายขึ้นมาก แต
อยางไรก็ตามแพทยผูดูแลก็ควรจะมีแนวทางในการประเมินผูปวยหรือสงสัยภาวะที่มีเลือดออกที่ cerebellum ดวยเพ่ือ
การรักษาและการสืบคนที่ถูกตอง โดยมีแนวทางการวินิจฉัยจากอาการคือ อาการที่พบไดบอยคือ อาการวิงเวียน, ปวด
ศีรษะ, คล่ืนไส, อาเจียน, gait dyspraxia โดยไมมีอาการออนแรงของแขนขา แตถามีขนาดกอนเลือดใหญขึ้น อาการ
ของผูปวยจะแยลงอยางรวดเร็ว ในระยะเวลาอันส้ันเพียงไมกี่ชั่วโมง อีกประการที่สําคัญและชวยในการวินิจฉัยก็คือ 
อาการทางตา (eye signs) ซึ่งไดแก ipsilateral conjugate gaze paresis ซึ่งจะทําใหตาของผูปวยมองไปดานตรงขาม
กับพยาธิสภาพ ซึ่งจะตรงกันขามกับกรณีที่มีเลือดออกใน supratentorial space  

 
Brainstem Hemorrhage 
พบอุบัติการประมาณ 5 เปอรเซ็น โดยผูปวยสวนใหญมักจะมีเลือดออกบริเวณของ pons และจะแทรก

กระจายไปยังบริเวณอื่นทั่วกานสมอง โดยมักจะทําใหผูปวยไมรูสึกตัว และเสียชีวิตไดอยางรวดเร็ว ในภาวะของ 
pontine hemorrhage อาการที่มักจะตรวจพบก็คือ pin-point pupils ที่เปนแนวทางที่สําคัญในการวินิจฉัย ในผูปวย
เหลานี้จะมีการหายใจที่ผิดปกติเปนแบบชนิด central neurogenic hyperventilation หรือ ataxic breathing หรือบาง
รายอาจจะมาดวยหยุดหายใจ (apnea) ไปเลย โดยอัตราตายในผูปวยเหลานี้พบไดมากกวา 95 เปอรเซ็นตทีเดียว 

ในกลุมที่มีเลือดออกบริเวณกานสมองสวนหนึ่งในอดีตเคยเขาใจวาสาเหตุหลักมักจะเกิดจากความดันเลือด
สูง แตปจจุบันในยุคที่มี MRI ในการชวยวินิจฉัย จะพบสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเลือดออกในบริเวณกานสมองนี้ก็คือ 
carvenous angioma ซึ่งพบวามีผูปวยจํานวนหนึ่งที่มักจะมีอายุนอยที่เกิดจากสาเหตุนี้ 

 
3.  Intraventricular Hemorrhage 

เปน primary intraventricular hemorrhage ซึ่งมีเลือดออกใน ventricle โดยไมมีสาเหตุจากการแตกจาก
เน้ือสมองเขาไปใน ventricle  ซึ่งภาวะนี้พบไดนอยมากและสวนใหญมักมีความผิดปกติของเสนเลือด เชน aneurysm, 
vascular malformations หรือเนื้องอกของ choroid plexus นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากภาวะของการแข็งตัวของเลือดที่
ผิดปกติเชน leukemia เปนตน อาการผูปวยจะมาดวยปวดศีรษะมาก คล่ืนไส อาเจียน โดยมักจะไมพบความผิดปกติ
ของระบบประสาทมอเตอรหรืออาการเฉพาะที่อื่นๆ การวินิจฉัยจึงทําไดคอนขางลําบาก  โดยทั่วไปมักจะวินิจฉัยไดจาก 
CT scan แตบางรายอาจจะมีอาการชักเกร็งได 
 
เลือดออกจากเหตุของความดันเลือดสูง (Hypertensive in Origin) 

โรคความดันเลือดสูงนั้นเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดเลือดออกในสมอง ในการศึกษาทางสถิติของ Wityk 
และ Caplan เกี่ยวกับความสัมพันธของสาเหตุจากโรคความดนัเลือดสูงกับตําแหนงที่เลือดออกนั้น พบอุบัติการดังนี้คือ 

20 – 50 เปอรเซ็นต ของผูปวยที่มี lobar hemorrhage 
40 – 70 เปอรเซ็นต ของผูปวยที่มี lenticulo-capsular hemorrhage 
60 – 100 เปอรเซ็นต ของผูปวยที่มี thalamic hemorrhage 
และ 50 – 70 เปอรเซ็นต ของผูปวยที่มี cerebellar และ brainstem hemorrhage  
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แตอยางไรก็ตามตําแหนงที่พบบอยที่สุดในการเกิด hypertensive hemorrhage ก็คือท่ีบริเวณ putamen 
โดยพบประมาณ 50 เปอรเซ็นต ของผูปวยที่มีเลือดออกในสมองที่มีสาเหตุจากความดันเลือดสูงทั้งหมด  
 
 
 
หลักการดูแลผูปวยเลือดออกในสมอง (Management of Intracerebral Hemorrhage) 
 
1. การชวยเหลือทางยาขึ้นตน (Acute Medical Management) 

การรักษาขั้นตนเมื่อพบผูปวยก็คงประเมินตามหลัก ABC กอนเบ้ืองตน เมื่อพบผูปวยที่สันนิษฐานวามี
เลือดออกในสมองนั้น การรักษาในเบื้องตนกอนที่จะนําผูปวยไปทําการวินิจฉัยเพ่ิมเติมก็คือ พยายามควบคุมไมใหความ
ดันในกระโหลกศีรษะสูงจนเกินไป วิธีการที่จะชวยลดความดันในกระโหลกศีรษะมีหลายวิธีดวยกัน แตวิธีเบ้ืองตนที่จะ
ชวยก็คือ hyperventilation (ซึ่งเปนวิธีที่ลดความดันในกระโหลกศีรษะไดรวดเร็วที่สุด) และการให osmotic diuresis 
เชน Mannitol รวมทั้งยาขับปสสาวะเชน furosemide ก็มีผูใชในการชวยลดความดันในกระโหลกศีรษะ 

ผูปวยที่มาดวยเรื่องเลือดออกในสมองสวนใหญ แรกรับมักตรวจพบมีความดันเลือดสูง แตไมไดหมายความ
วาผูปวยเปนความดันเลือดสูงทุกรายไป แตเปนกลไกของรางกายในการปรับตัวเพ่ือคงระดับของเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง
(cerebral blood flow) ใหคงที่ ซึ่งเราเรียกกลไกนี้วา autoregulation ดังนั้นการควบคุมความดันของผูปวยจึงมี
ความสําคัญ  

โดยทั่วไปของการรักษา จะยังไมลดความดันลงทันทีทันใดในระยะแรก แตมักจะพยายามคุมความดันเลือด
โดยใหความดัน systolic ไมต่ํากวา 160-170 มิลลิเมตรปรอท และความดัน diastolic ไมต่ํากวา 95-100 มิลลิเมตร
ปรอท แตก็ตองคุมไมใหความดันสูงมาก อันอาจจะเปนเหตุใหมีเลือดออกซ้ําเพ่ิมขึ้นอีก 

การรักษาทางยาอยางอื่นก็คือ ใหการปองกันการชักโดยเริ่มใหยากันชักในกลุมของ phenytoin (Dilantin) 
สวนยากลุม steroid ยังไมพบวาใหประโยชนชัดเจนในการรักษาคนไขที่มีเลือดออกในสมอง และในบางกรณีอาจกลับ
เปนโทษในกรณีที่ผูปวยเหลานี้มักจะมีอาการเบาหวานรวมดวยก็ทําใหคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไดคอนขางยาก จึงไม
แนะนําใหในคนไขเหลานี้ 
 
2. การผาตัดรักษา (Surgical Management) 

การผาตัดรักษามีแนวทางปฏิบัติมากมาย โดยเปาหมายก็คือเพ่ือลดความดันในชองกระโหลกลงเพื่อไมให
เกิดภยันตรายขั้นทุติยภูมิที่จะตามมา ในทีน่ี้จะยกตัวอยางแนวทางที่มีคนนิยมใชในการประเมินผูปวยมาเปนสังเขป 
เพ่ือใหเปนแนวทางในการประเมินผูปวยในการผาตัดรักษาตอไป 

โดยทั่วไปการผาตัดรักษามักจะหวังผลในกรณีที่ผูปวยมีอาการพอสมควร แตในรายที่จะพิจารณาไมผาตดั
นั้นจะมีผูปวย 2 กลุมก็คือ กลุมผูปวยที่อาการรุนแรงไมสามารถกลับคืนสภาพเดิมได deep coma หรืออาการแยลง
อยางรวดเร็วจากกรณีที่มีเลือดออกปริมาณมากๆ (massive bleeding) และกลุมที่ไมมีอาการหรืออาการนอย หรือขนาด
กอนเลือดเล็กกวา 2 เซนติเมตร 

ในการศึกษาบางรายงานใชขอบงชี้จากการเปรียบเทียบเนิ้อท่ีในสมองโดยมีหลักการดังตารางที่ 3  
 
  ตารางท่ี 3 แสดงขนาดของกอนเลือดกับแนวทางในการรักษา

Hematoma size Management 
• < 4 % of IC space 
• 4 - 8%  of IC space 

No surgery 
Based on clinical 
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• 8-12% of IC space 
• >12% of IC space 

Surgery 
Not help 

  *IC space = intracranial space 
 

นอกจากนี้องคประกอบอื่นที่ชวยพิจารณาก็มีหลายประการเชน การเบียดดันแนวกึ่งกลาง โดยทั่วไปถา
เบียดดันออกไปเกินกวา 0.5 เซนติเมตร ใน CT scan ก็จะพิจารณาทําผาตัด หรือกรณีเลือดออกบางบริเวณท่ีสําคัญ ก็
จําเปนตองพิจารณาผาตัดเชนกัน ยกตัวอยางเชน ถามีเลือดออกบริเวณ temporal lobe ปริมาตรมากกวา 30 มิลลิลิตร 
ก็ควรทําผาตัด หรือถามีกอนเลือดที่ cerebellum ขนาดเสนผาศูนยกลางมากกวา 3 เซนติเมตร หรือขนาดระหวาง 2 ถึง 
3 เซนติเมตรที่มีอาการสับสนของสติรวมดวย ก็ควรพิจารณาผาตัดเพราะเนื้อท่ีบริเวณ posterior fossa นี้มีเนื้อท่ี
คอนขางนอย ปริมาณเลือดที่เพ่ิมขึ้นเพียงไมมากอาจทําใหผูปวยหยุดหายใจไดเน่ืองจากมีการเบียดดันโดยตรงตอกาน
สมอง 

ในบางกรณีของผูปวยเลือดออกในสมองนั้น แพทยบางทานอาจจะรอผาตัดในผูปวยบางรายเปนเวลา 48 ถึง 
72 ชั่วโมง ถาพิจารณาแลววาสามารถรอผาตัดได ซึ่งจะทําใหการผาตัดงายขึ้นเพราะกอนเลือดละลายแลวและขบวนการ
ที่เลือดออกหยุดไปแลวลดโอกาสที่จะเกิดการแตกซ้ํา (rebleeding) ได 

ในผูปวยที่มีเลือดออกใน ventricle การผาตัดเพ่ือเอากอนเลือดออกทําไดคอนขางยาก โดยทั่วไปจะใชการ
ใสทอเขาไปภายในชอง ventricle เพ่ือระบายเลือดออก หรือเรียกวิธีการทํานี้วา ventricular drainage   

แตอยางไรก็ตามปจจัยหรือแนวทางตางๆที่กลาวมานั้น การตัดสินใจที่จะทําผาตัดก็ขึ้นกับสภาพของผูปวย
ในแตละราย ซึ่งอาจไมขึ้นกับกรณีที่กลาวมาทุกรายไป ซึ่งการพิจารณาตัดสินใจในแตละรายตองขึ้นกับประโยชนของ
ผูปวยเปนสําคัญ ขอท่ีสําคัญที่สุดก็คือการอธิบายโรคของผูปวย การพยากรณโรค และแนวทางการรักษาใหผูปวยหรือ
ญาติผูปวยไดรับทราบ ซึ่งเปนส่ิงที่สําคัญที่แพทยผูรักษาพึงคํานึงถึงอยูเสมอ 

 

เลือดออกใตชั้นอแรคนอยด (Subarachnoid Hemorrhage) 
ภาวะนี้พบไดประมาณ 10 เปอรเซ็นตของผูปวย stroke ทั้งหมด ในที่นี้จะหมายถึง spontaneous 

subarahnoid hemorrhage (เพ่ือจะแยกออกจากกลุมของ traumatic subarahnoid hemorrhage ซึ่งเปนสาเหตุที่พบ
มากที่สุดของเลือดออกใตชั้นอแรคนอยด)  

สาเหตุของเลือดออกใตชั้นอแรคนอยดมีมากมาย แตที่พบมากที่สุดก็คือ ruptured aneurysm ราว 70-80 
เปอรเซ็นต รองลงไปก็คือ arteriovenous malformations ประมาณ 4-5 เปอรเซ็นต สวนสาเหตุอื่นๆดูตารางที่ 4
ประกอบ 

 
        ตารางท่ี 4 สาเหตุของ  subarachnoid hemorrhage 

Cerebral aneurysm 
Vascular malformation 
Angiopathies/ vasculitis 
Vessel rupture without aneurysm 
Bleeding disorders 
Neoplasms 
Hemorrhagic infarction 
Infections 
Intoxication 
Trauma (most common cause)  
Miscellaneous 

 
อาการ (Clinical Manifestation) 



 16 

ผูปวยเกือบทุกรายจะใหประวัตวิามีอาการปวดศีรษะอยางมาก โดยเฉพาะในกลุมที่เปน ruptured 
aneurysm จะใหประวัติวามีอาการปวดศีรษะมากที่สุดในชีวิต คอแข็งเกร็ง มีอาการตาสูแสงไมคอยได (photophobia) 
บางรายอาการเฉพาะที่ไดเชน แขนขาออนแรง โดยเฉพาะในกลุมที่เปน vascular malformation ที่มีเลือดออกในเนื้อ
สมองดวย หรืออาการหนังตาตกจากการกดที่เสนประสาทสมองเสนที่ 3 จาก posterior communicating artery 
aneurysm แตในรายที่มีเลือดในชั้นใตอแรคนอยดมากๆก็อาจจะมีอาการออนแรงของแขนขาหรือชักเกร็งได เนื่องจาก
เหตุของ vasospasm และถาเปนมากอาจจะมอีาการซึมลงหรือหมดสติได  
 
การสืบคน (Investigation) 

การสืบคนเพ่ือการวินิจฉัยนั้นโดยสวนใหญมักจะไดจากประวัต ิ ซึ่งประวัติหรืออาการตางๆที่จะทําใหเรา
สงสัยวาจะมีเลือดออกใตชั้นอแรคนอยดนั้นมีดังนี้ 

1.  อาการปวดศีรษะรุนแรงมากขึ้นมาทันทีทันใด โดยมีอาการเหลานี้รวมดวย 
a) อาการหมดสติทันทีทันใด 
b) ชัก 
c) อาการทางประสาทเฉพาะที่ เชน third nerve palsy, hemiparesis, dysphasia, 

hemianopia, paraparesis เปนตน 
2. อาการคอแข็งเกร็ง หรือ อาการอื่นของการรบกวนเยื่อหุมสมองและไขสันหลัง 
3. อาการสับสน ซึ่งอาจจะพบจากภาวะอื่นๆไดเชน โรคลมชัก, อาการขาดเหลา, ความผิดปกติของเกลือแร
หรือเมตาโบลิกในรางกาย, พิษจากยาบางชนิด เปนตน 

 
การสืบคนโดยหลักๆมักจะอาศัยส่ิงตางๆ ไดแก  
CT scan ปจจุบันนับเปนส่ิงแรกที่จะทําการสืบคนกอนวิธีอื่นๆ เชน การเจาะหลังซึ่งในอดีตใชเปนการ 

วินิจฉัยขั้นตนแตอาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดการแตกซ้ําของ aneurysm ปจจุบันการทํา CT scan นั้นจะ
ปลอดภัยกวาและทําไดงายกวา 

Spinal puncture ชวยไดทั้งการวินิจฉัยในกรณีที่ไมมี CT scan หรือ รายที่ CT scan ไมชัดเจนในกรณีที่
เลือดออกนอย และชวยลดความดันในกระโหลกศีรษะได การตรวจทําไดโดยนําน้ําไขสันหลังไปปนดู xanthrochromia   

Cerebral angiography โดยปรกติตองทําการตรวจแบบ 4 vessels study เสมอ ใชเพ่ือวินิจฉัยหา ตําแหนง
ของ aneurysms หรือดูหลอดเลือดของ vascular malformations  

Transcranial Doppler ultrasonography ใชวินิจฉัยและติดตามในผูปวยเลือดออกใตชั้นอแรคนอยด ที่มี 
vasospasm  

Single photon emission computerized tomography (SPECT) มีประโยชนในการวินิจฉัยและติดตาม
ผูปวยที่มี vasospasm เชนกัน  
 
การรักษา (Management) 

การรักษานั้นก็ขึ้นกับสาเหตุของเลือดออกใตชั้นอแรคนอยด โดยในที่นี้จะอธิบายเฉพาะสาเหตุที่พบบอยก็
คือ cerebral aneurysm และ arteriovenous malformations  
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Management of Cerebral Aneurysm  
สวนใหญของ aneurysm มักจะอยูในตําแหนงทางดานหนา (anterior circulation) โดยผูปวย cerebral 

aneurysm นั้นอาจไมไดมาดวยเรื่องของแตกเสมอไป บางรายอาจจะมาพบแพทยดวยอาการของ mass effect ก็ได แต
พบนอยกวากรณีที่มีการแตกของ aneurysm (ภาพที่ 3) 

เพ่ือการรักษา cerebral aneurysms ที่ดีที่สุดนั้น จะขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ไดแก สภาพของผูปวย, 
ตําแหนงของ aneurysm, ความชํานาญของแพทยผูรักษา เปนตน โดยการรักษา cerebral aneurysms นั้นแบงออกได 
2 แนวทางดังนี้

 

ภาพที่ 3 แสดง hemodynamic ของการเกิด aneurysm ซ่ึงมักจะเกิดที่บริเวณ bifurcation  
บางลงเรื่อยๆ ก็สามารถแตกได ซ่ึงเม่ือผนังของ aneurysm 

 
1.  Non-surgical หรือ Minimal Invasive Treatment 

    เปนทางเลือกของการรักษาเพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงการผาตัดโดยทําได 2 ขั้นตอนก็คือ 
 
1.1 การรักษาโดยไมเกี่ยวของโดยตรงที่ตําแหนงของ aneurysm โดยการรักษาแบบประคับประคอง

โดยควบคุมความดันเลือด ใหยาระบายอยางตอเนื่อง ใหยาตานแคลเซียมอยางตอเนื่อง และใหนอน 
bed rest อยางนอย 1 สัปดาห  

 
1.2 การรักษา minimal invasive โดยตรงที่ตําแหนงของ aneurysm ทําไดหลายวิธี แตวิธีที่นิยมมีดังนี้
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Trapping  
ทําไดโดยคอยๆลดเลือดที่ไปเล้ียงบริเวณ aneurysm โดยการผูกหรือบีบดวย clip เพ่ือตัดเสนทางของเลือด

ที่ไหลไปยัง aneurysm โดยวาง detachable balloon ไวที่ตําแหนง distal ตอ aneurysm ในบางกรณีอาจจะตองทาํ 
bypass โดยตอเสนเลือด external carotid artery กับ internal carotid arteryไวกอนที่จะทําการ trapping  

 
Thrombosing Aneurysm  
โดยใช ขดลวด Guglielmi detachable coils (GDC) ใสเขาไปไวโดยการรักษา endovascular treatment 

เพ่ือกระตุนใหเกิดการแข็งตัวของเลือดใน aneurysm  
 
Balloon Embolization  
โดยวาง detachable balloon ไวภายใน aneurysm แตการรักษาดวยวิธีนี้มีขอเสียก็คือ การแตกของ 

aneurysm ขณะขยายลูก balloon และการเกิด thrombotic emboli 
 
2.  Surgical Treatment 

เปาหมายของการรักษาดวยการผาตัดก็คือการวางคลิ้บ (clip) ไวที่ตําแหนงที่เปน neck ของ aneurysm 
เพ่ือท่ีจะแยกไมใหเลือดไหลผาน aneurysm โดยไมมีการอุดกั้นการหลอเล้ียงปกติของหลอดเลือดนั้นๆ แตถาไม
สามารถที่จะทําผาตัดแลวคล้ิบได ก็อาจทําไดโดย wrapping aneurysm, trapping, หรือ proximal ligation ได แตกรณี
หลังสุดอาจจะเปนผลเสียในการทําใหเลือดจากดานตรงขามทนกลับเขามาที่ aneurysm ทําใหแตกได  

 
Management of Arteriovenous Malformations 

ความผิดปกติของเสนเลือด (vascular malformations) ที่พบสามารถแบงไดเปน 4 ชนิด โดย McCormick 
ไดอธิบายไวเมื่อป ค.ศ. 1966 ไดคือ 1) Arteriovenous malformations (AVMs)  2) Venous angioma 3) Carvernous 
angioma และ 4) Capillary telangiectasia   

ในการรักษา AVMs นั้นปจจุบันมีการรักษาอยู 3 แนวทางคือ
 

Angiography with Embolization ปกติการรักษาจะทําไมไดทันทีจําเปนตองรอเพ่ือใหผูปวยฟนตัวกอน 
สวนจํานวนวันนั้นมีความแตกตางกันไปต้ังแต 3 วัน จนกระทั่งถึง 30 วันกอนทําการรักษา การรักษาทําไดโดยแพทย
สอดสายสวนผานเสนเลือดเขาไปแลวฉีดสารทึบแสงเพื่อทําการประเมินเสนเลือดที่มาหลอเล้ียงและดู hemodynamic 
ของเลือด แลวใชสาร cyanoacrylate ซึ่งเปนลักษณะคลายกาว ฉีดไปยังบริเวณเสนเลือดที่ไปหลอเล้ียงเฉพาะ AVMs 
การรักษาดวยวิธีนี้อาจจําเปนตองรับการรักษาหลายครั้ง ในบางรายขึ้นกับจํานวนของเสนเลือดแดงที่เขาไปเล้ียง 
(feeding arteries) จํานวนของเสนเลือดดําที่ออกจาก AVMs (draining veins) ขนาดของ AVM ความยากงายในการ
เขาไปยังเสนเลือดที่ตองการในแตละครั้ง รวมทั้งความชํานาญของแพทยที่เชี่ยวชาญดานนี้โดยเฉพาะ โดยทั่วไปจะนัด
ตรวจซ้ําเมื่อครบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน 
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ภาพที่ 4 แสดงการทํา embolization โดยทําการฉีดสาร cyanoacrylate เพื่ออุดกั้นไมใหเลือด
เขาไปในบริเวณของ AVM และจะทําให AVM ฝอตันไปในที่สุด 
 

Surgical Treatment 
เปนการผาตัดเขาไปทําการรักษาโดยเฉพาะในรายที่อาจจะมีกอนเลือดขนาดใหญรวมดวย หรือการผาตัดใน

ตําแหนงที่ไมลึก หรือ AVM มีขนาดใหญมากๆ โดยหลักทั่วๆไป ของการผาตัดก็คือ 
1. ควรจะเปดกระโหลกใหกวาง 
2. ควรปดกั้นทางเดินของ feeding arteries กอนท่ีจะปดกั้นทางเดินของ draining veins มิฉะนั้นอาจทําให
เสนเลือดภายใน AVM มีแรงดันสูงและแตกได 

3. ควรตัดเอา nidus ของ AVM ออกไปเลยเพื่อปองกันการเกิดเสนเลือดแตกซ้ํา 
4. ควรพิจารณาเสนทางเดินของเสนเลือดบริเวณ AVM และบริเวณใกลเคียงใหดี ในระหวางทําผาตัด 
5. ในตําแหนงของ AVM ที่คิดวาอาจจะเปน high flow ควรที่จะประเมินดวย angiography กอนทําผาตัด 
6. ในกรณีที่มีเสนเลือดมาหลอเล้ียงที่ AVM หลายๆเสน ควรที่จะ staging ใหดีกอนที่จะทําการผาตัด 

 
Radiosurgery 
เปนการรักษาดวยรังสีศัลยกรรม โดยใชเครื่องมือทางรังสีรักษาพิเศษที่สามารถจะปลอยรังสีแกมมาสําหรับ

เครื่อง gamma knife หรือปลอยรังสีเอกซ สําหรับเครื่อง linear accelerator โดยสามารถปลอยรังสีใหไปตกโฟกสใน
บริเวณท่ีตองการรักษา โดยจะมีผลทําใหเสนเลือดเปล่ียนแปลง และเกิดการตันไปในที่สุด โดยมีชวงระยะเวลาที่เสน
เลือดจะตันโดยประมาณ 2 ป ซึ่งระหวางที่รอผลของรังสีนั้นผูปวยก็ยังมีความเสี่ยงที่เสนเลือดจะแตกไดอยู  

การรักษาดวยวิธีทางรังสีศัลยกรรมในประเทศไทยนั้น ยังอยูในระหวางการศึกษาและพัฒนาเทคนิคของการ
รักษาในระยะ 3-4 ปที่ผานมานี้ แตในอนาคตนั้นคาดวาจะเปนอีกทางเลือกสําหรับผูปวยอีกทางหนึ่ง 

 
Management of Specific Problems Following Subarchnoid Hemorrhage 

ปญหาที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่มีเลือดออกใตชั้นอแรคนอยดมีความจําเปนที่แพทยผูรักษาตองพึงระวังไวเสมอ
โดยปญหาที่จะเกิดขึ้นและพบไดบอยๆมีดังตอไปนี ้

 
1.  Rebleeding มักจะเกิดขึ้นไดบอยในระยะแรกหลังจากแตกครั้งแรก ดังนั้นตองพยายามลดปจจัยที่มีผลทํา

ใหเกิดความเสี่ยงตอการแตกซ้ํา เชนทองผูก การไอ การจาม ความดันเลือดสูง เปนตน ควรใหการรักษาตามอาการ ให
ยาระบายไว ควบคุมความดันใหคงที่ 

2.  Hydrocephalus โดยมากในระยะแรกมักจะเปน hydrocephalus ชนิดอุดกั้น (obstructive) จากเลือดที่อยู
ในทางเดินของน้ําเล้ียงสมอง แตในระยะตอมาจะเกิด hydrocephalus ชนิดมีทางติดตอกัน (communicating)  ซึ่งเกิด
จากการขัดขวางการดูดซึมกลับของน้ําเล้ียงสมองที่ arachnoid granulation ถาผูปวยมี hydrocephalus เกิดขึ้นก็ทําการ
รักษาตามสาเหตุ ในบางกรณีอาจจะจําเปนตองเจาะหลังเพ่ือจะลดความดันในกระโหลกศีรษะ แตควรพิจารณาเปนรายๆ
ไป ซึ่งบางรายงานไมแนะนําใหเจาะหลังเนื่องจากพบวาอาจจะมีสวนเพ่ิมโอกาสที่จะแตกซ้ําได 

3.  Delayed ischemic neurological deficit  (DIND) มีสาเหตุจาก vasospasm ซึ่งการรักษา vasospasm 
นั้นมีรายละเอียดคอนขางมาก แตหลักการก็คือ การทําใหเสนเลือดขยายโดย ใหสารน้ําในเสนเลือดมากโดยหลัก Triple 
”H” therapy ดังที่กลาวไวในเร่ืองการรักษากรณีสมองขาดเลือดในขางตน การใหยาที่มีฤทธิ์ขยายเสนเลือด โดยยาที่
นิยมใชก็คือกลุม ยาตานแคลเซียมไดแก nimodipine  บางกรณีอาจใช balloon angioplasty โดยใส balloon เขาไปใน
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เสนเลือดเพ่ือทําการขยายเสนเลือด เปนตน นอกจากนี้ยังมีวิธีการรักษาอีกมากมายหลายวิธี แตจะยังไมกลาวถึง
รายละเอียดในบทนี้ 

4.  Hyponatremia with hypovolemia  ภาวะของ hyponatremia นั้นเปนภาวะที่พบไดบอยในกรณีที่มี
เลือดออกใตชั้นอแรคนอยด ซึ่งอาจจะเกิดไดจาก 2 สาเหตุก็คือ SIADH หรือ cerebral salt wasting ซึ่งในกรณีหลังเชื่อ
วาเกิดจากการหลั่ง atrial natriuretic factor (ANF) ทําใหมีการขับเกลือโซเดียมทางปสสาวะ ดังนั้นในผูปวยเหลานี้
จําเปนตองเจาะตรวจเกลือแรบอยๆ และสืบคนหาสาเหตุของเกลือโซเดียมต่ําแลวทําการแกไขตามสาเหตุ เพ่ือปองกัน
การเกิดภาวะแทรกซอนจากเกลือโซเดียมต่ําที่เปนผลเสียตอการรักษา 

5.  Seizures ควรใหยากันชักไวตั้งแตแรกที่วินิจฉัยพบวามีเลือดออกใตชั้นอแรคนอยด เพราะถาผูปวยเกิน
อาการชัก อาจจะสงผลทําใหอาการแยลงไดอยางมาก หรือมีการแตกซ้ําของพยาธิสภาพได 

ความรูและขอมูลตางๆเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นแพทย
ผูรักษาจําเปนที่จะตองติดตามขาวสารและความรูใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการรักษาผูปวย แนวทางในการศึกษา
หาขอมูลใหมๆ ในยุคนี้เปนยุคสมัยของการติดตอส่ือสาร ขอมูลตางๆเปล่ียนแปลงเพียงชั่วขามวัน ถาแพทยติดตาม
ขอมูลโดยเฉพาะความรูที่เกิดขึ้นใหมๆ ในอินเตอรเน็ตนั้น จะชวยทําใหแพทยมีความรูกวางขวางขึ้น และมีมุมมองที่ได
จากขอมูลขาวสารนั้นในหลายทิศทาง ทําใหแพทยสามารถนํามาประยุกตใชในการรักษาและสามารถที่จะประสบ
ผลสําเร็จในการดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

------------------------------------------------------------------- 
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