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Acute Ischemic Stroke

บทที่ 1

	 โรคหลอดเลอืดสมอง	หมายถงึภาวะขาดเลอืดไปเลีย้ง

สมอง	ท�าให้สมองขาดออกซิเจน	สารอาหารและพลังงาน	

ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเน้ือเยื่อสมอง	 สาเหตุส่วน

ใหญ่เกดิจากเส้นเลือดท่ีไปเล้ียงสมองอดุตนัหรอืเส้นเลอืด

ในสมองแตก

	 ในปี	 พ.ศ.2537-2539	 ได้มีการส�ารวจระบาดวิทยา

ของโรคหลอดเลือดสมองในประชากรไทยที่อายุมากกว่า	

60	ปี	พบว่ามีอัตราความชุกของโรคเท่ากับร้อยละ	1.12	

(600	 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน)1	 ซึ่งใกล้เคียงกับใน

ต่างประเทศ	 จากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของ

ประชากรไทย	ปี	2557	พบว่า	โรคหลอดเลือดสมองเป็น

สาเหตุการตายมากทีส่ดุร้อยละ	11.1	ของการตายทัง้หมด

ในเพศชาย	เช่นเดยีวกบั	เพศหญงิทีม่กีารตายจากโรคหลอด

เลือดสมองมากที่สุด	ร้อยละ	14.6	ของการตาย

	 ทัง้หมดในเพศหญิง	นอกจากนีย้งัเป็นสาเหตขุองการ

สญูเสยีปีสุขภาวะเป็นอนัดบัสองทัง้ในเพศชายและหญงิอีก

ด้วย2

	 โรคหลอดเลือดสมองอุดตันในระยะเฉียบพลันถือว่า

เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์อย่างหนึ่งซึ่งมีอาการและ

อาการแสดงท่ีหลากหลาย	 มีอัตราการเสียชีวิตภายใน

หนึ่งเดือนแรกร้อยละ	2.5	ในผู้ป่วยที่เกิดสมองขาดเลือด

ขนาดเล็ก	 (lacunar	 infarcts)	และสูงถึงร้อยละ	78	 ใน

ผู้ป่วยท่ีมีรอยโรคขนาดใหญ่และมีการกดเบียดเนื้อสมอง	

(space-occupying	hemispheric	 infarction)3	ดังนั้น

จึงต้องอาศยัความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการเกดิโรค

และการด�าเนนิโรค	ความรวดเรว็ในการวนิจิฉยัและวินิจฉยั

แยกโรค	การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมถึงความร่วม

มือของบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆเพือ่ทีผู้่ป่วยจะได้

รับการรักษาโดยเร็วและเหมาะสมที่สุด	

	 หลักการการประเมินผู้ป่วยและการรักษาผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองอุดตันในระยะเฉียบพลัน

	 1.	 วินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรคโดยการซักประวัติ	

ตรวจร่างกายและการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	

	 2.	การรักษาสภาวะทั่วไป

	 3.	 การรักษาเฉพาะส�าหรับโรคหลอดเลือดสมองอุด

ตันในระยะเฉียบพลัน

	 4.	การรักษาและการป้องกันภาวะแทรกซ้อน

	 5.	การป้องกันการกลับเป็นซ�้า

	 6.	การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย

การวนิจิฉัยโรคหลอดเลอืดสมองอดุตนัใน
ระยะเฉียบพลัน
	 1.	การซักประวัติและตรวจร่างกาย

	 โรคหลอดเลอืดสมองอดุตนัในระยะเฉียบพลนัมลีกัษณะ

อาการเฉพาะทีส่�าคญัคอื	มอีาการผดิปกตทิางระบบประสาท

เฉพาะทีเ่กดิขึน้ในทนัททีนัใด	ยกเว้นโรคหลอดเลอืดสมอง

บางชนดิทีอ่าจมอีาการแบบค่อยเป็นค่อยไปหรอือาการแย่

ลงสลับกับอาการคงที่ได	้ อาการที่พบได้บ่อยได้แก่	 อ่อน

แรงคร่ึงซีก	 ชาคร่ึงซีก	 เดินเซ	 พูดไม่ชัด	 มีความผิดปกติ

ในการใช้ภาษา	ลานสายตาผิดปกติ	 ไม่สนใจร่างกายครึ่ง

ซีก	มักจะมีอาการเฉพาะซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย	ระดับ

ความรู้ตัวควรที่จะปกติหรือแย่ลงเล็กน้อยยกเว้นในกรณี

ทีม่พียาธสิภาพทีก้่านสมองหรือมรีอยโรคทีส่มองใหญ่เป็น

บรเิวณกว้างหรอืมภีาวะสมองบวมร่วมด้วย	ภาวะและโรคที่

สามารถท�าให้เกดิอาการคล้ายกบัโรคหลอดเลอืดสมองอดุ

ตันได้แก่	ไมเกรน	ภาวะอ่อนแรงหลังชัก	ภาวะน�้าตาลใน

เลือดต�่า	เนื้องอกในสมอง	เลือดออกในชั้นใต้เยื่อหุ้มสมอง

และโรคทางจิตเวช	เช่น	conversion	disorder	

	 เนือ่งจากในปัจจบุนันีก้ารรักษาโรคหลอดเลอืดสมอง

อุดตันในระยะเฉียบพลัน	(	acute	ischemic	stroke)	ที่

เป็นมาตรฐานคอืการให้ยาละลายลิม่เลือดทางหลอดเลอืดด�า	

(intravenous	thrombolytic)	ซึง่ต้องให้ภายในระยะเวลา	

4.5	ชั่วโมง	ดังนั้นการถามประวัติจากผู้ป่วยหรือญาติเพื่อ

ให้ได้เวลาที่เกิดอาการได้อย่างถูกต้องและแม่นย�าจึงเป็น
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ส่ิงที่ส�าคัญมากในการซักประวัติ	 นอกจากนี้แล้วประวัติ

อืน่ๆเช่น	ประวตัอิดตีท่ีบ่งถงึปัจจัยเส่ียงของการเกิดภาวะ

หลอดเลือดแข็ง	 ประวัติโรคหัวใจ	 ประวัติได้รับการบาด

เจ็บที่ศีรษะหรือล�าคอ	 ประวัติปวดศีรษะร่วมกับอาเจียน	

ประวัติการใช้สารเสพติด	 ประวัติการผ่าตัดในอดีตก็เป็น

สิ่งส�าคัญที่ช่วยในการวินิจฉัยและการพิจารณาการรักษา

ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย	

	 การตรวจร่างกายข้ันต้นควรให้ความสนใจกับการ

ประเมนิสญัญาณชีพ	ระบบทางเดนิหายใจ	ระดบัออกซเิจน	

ระดบัความรูส้กึตัวและระบบการไหลเวียนโลหิตก่อนเป็น

ล�าดับแรก	จากนั้นจึงค่อยท�าการตรวจร่างกายทั่วไปและ

ตรวจทางระบบประสาท	ควรตรวจร่างกายอย่างรวดเร็ว	

โดยอาจจะตรวจเท่าทีจ่�าเป็นและคดิว่าส�าคญัต่อการวนิจิฉยั

และวินจิฉยัแยกโรคก่อนกไ็ด้แล้วจงึย้อนกลบัมาตรวจโดย

ละเอียดในภายหลงัเพือ่ท่ีผูป่้วยจะได้รับการตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการและการรักษาเร็วที่สุด	

	 การประเมนิความรนุแรงของความผดิปกติทางระบบ

ประสาทที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองโดยการตรวจ

ร่างกายทางระบบประสาทท�าได้โดยใช้แบบประเมินทีเ่ป็น

มาตรฐานต่างๆ4-8	ส�าหรับแบบประเมินที่ใช้กันแพร่หลาย

ที่สุดโดยเฉพาะใช้ในท�าการศึกษาต่างๆคือ	NIH	 stroke	

scale	(NIHSS)	(ตารางที่	1)	ซึ่งจะแบ่งออกเป็น	11	หัวข้อ

ใหญ่	15	ข้อย่อย	คะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง	0-42	คะแนน	

คะแนนทีไ่ด้สามารถบอกระดบัความรนุแรงของสมองขาด

เลือดได้ดังนี้คือ	 คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ	 25	 หมาย

ถึงมีระดับความผิดปกติรุนแรงมากท่ีสุด	 (Very	 severe	

neurological	 impairment)	คะแนน	5-14	หมายถึงมี

ระดับความผิดปกติรุนแรงเล็กน้อยถึงรุนแรง	 (Mild	 to	

adequately	 severe	 neurological	 impairment)	

คะแนนน้อยกว่า	5	แสดงว่ามรีะดบัความผดิปกตเิพยีงเลก็

น้อย	(Mild	impairment)9

	 กลุม่อาการและกลุม่อาการแสดงของโรคหลอดเลือด

สมองอดุตนัจะมคีวามแตกต่างกนัไปในผูป่้วยแต่ละรายขึน้

อยูก่บัต�าแหน่งของสมองท่ีเกดิการขาดเลอืดโดยแบ่งออก

เป็นสองระบบหลักคือ	Anterior	Circulation	(Carotid	

System)	และ	Posterior	Circulation	(Vertebrobasilar	

System)	ซึง่ได้สรปุกลุม่อาการทีส่�าคญัเอาไว้ดงัตารางที	่2	

และ	3	

	 เนื่องจากภาวะหลอดเลือดสมองขาดเลือดเกิดจาก

การขาดเลือดของเส้นเลือดแต่ละเส้น	 จึงมีรูปแบบกลุ่ม

อาการอื่นๆของโรคหลอดเลือดสมองอีกหลายชนิดเช่น	

Lateral	pontine	syndrome	(Marie-Foix	Syndrome),	

Ventral	pontine	syndrome	(Raymond	Syndrome,	

Millard-Gubler	Syndrome),	Inferior	medial	pontine	

syndrome	(Foville	Syndrome)	หรือ	Lateral	med-

ullary	syndrome(Wallenberg	Syndrome)เป็นต้น

	 2.	การส่งตรวจทางรังสีวิทยา

	 หลงัจากท�าการซกัประวตัแิละตรวจร่างกายผูป่้วยแล้ว

ถ้าไม่มีความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบ

การหายใจทีจ่�าเป็นต้องได้รบัการรกัษาโดยเร่งด่วนแล้วขัน้

ตอนท่ีควรปฏบัิตต่ิอไปคือการส่งตรวจทางรังสวีทิยาโดยเร็ว

ทีส่ดุโดยเฉพาะผูป่้วยทีม่อีาการไม่เกนิ	4.5	ชัว่โมงและควร

ส่งผู้ป่วยทุกคนทีส่งสยัว่าเป็นโรคหลอดเลอืดสมองเข้ารับ

ตรวจทางรงัสวีทิยาถึงแม้ว่าจะมอีาการเพียงเลก็น้อยกต็าม	

เพราะการตรวจทางรังสีวิทยามีประโยชน์ช่วยยืนยันการ

วินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง	สามารถแยกความแตกต่าง

ระหว่างภาวะเส้นเลือดสมองอุดตันกับภาวะเลือดออกใน

สมองได้เป็นอย่างด	ีรวมถงึช่วยในการวนิจิฉยัแยกโรคอืน่ๆ

ได้ด้วย	นอกจากนีย้งัช่วยบอกต�าแหน่งบรเิวณของสมองที่

มีการขาดเลือด	 บอกชนิดและสาเหตุของเส้นเลือดสมอง

อุดตันได้	 สามารถบอกถึงภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอด

เลือดสมองและบอกการพยากรณ์โรคได้	 และยังสามารถ

ใช้เพื่อติดตามการด�าเนินโรคได้อีกด้วย

	 การตรวจทางรังสวีทิยาทีแ่นะน�าในปัจจบุนัมสีองวธิคีอื	

การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง	(Computed	Tomogra-

phy/CT)	และ	การเอกซเรย์ด้วยการสะท้อนคลืน่สนามแม่
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ตารางที่ 1	NIHSS

เหล็ก	(Magnetic	Resonance	Imaging/MRI)	โดยทั่วไป

แล้วการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองมีความแพร่หลาย

และราคาถูกกว่าการเอกซเรย์ด้วยการสะท้อนคลื่นสนาม

แม่เหล็กและเชื่อถือได้ในการวินิจฉัยแยกโรคระหว่างโรค

เส้นเลือดสมองอุดตันกับภาวะเลือดออกในสมองภายใน	

5-7	วนัรวมถงึภาวะอืน่ๆทีม่อีาการคล้ายกบัโรคหลอดเลอืด

สมองด้วย	แต่ไม่มคีวามแม่นย�านกัในการบอกถงึภาวะเลอืด

ออกในสมองทีเ่ป็นมาเป็นเวลานานแล้ว10,11	จากการศกึษา

เปรียบเทียบระหว่างการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและ

การเอกซเรย์ด้วยการสะท้อนคลืน่สนามแม่เหลก็ในผูป่้วย

ทีส่งสยัว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองพบว่าการเอกซเรย์ด้วย

การสะท้อนคลื่นสนามแม่เหล็ก	(ซึ่งรวมการท�า	Diffusion	

Weighted	Imaging	(DWI)	ซึง่เป็นเทคนิคหน่ึงของการท�า	

MRI	ด้วย)	มีความไวกว่าการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง
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ในการวินิจฉัยโรคเส้นเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลัน

และภาวะเลือดออกในสมองที่เป็นมาเป็นเวลานานแต่มี

ความเฉพาะเจาะจงต่อการวนิจิฉยัโรคเส้นเลอืดสมองอดุตนั

ระยะเฉียบพลนัไม่แตกต่างกนั11	นอกจากนีก้ารเอกซเรย์

ด้วยการสะท้อนคลืน่สนามแม่เหลก็ยงัได้ประโยชน์มากใน

การช่วยการวนิิจฉยัผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองท่ีมอีาการ

หรืออาการแสดงหรือเกิดจากสาเหตุที่ไม่พบได้บ่อย	หรือ

ในผูป่้วยทีท่�าเอกซเรย์คอมพวิเตอร์แล้วได้ข้อมลูไม่ชดัเจน	

Acute Ischemic Stroke

Stroke	Syndrome	 Symptoms	&	Signs	(side*)

Middle	cerebral	artery	-	complete	 Weakness	-	upper	and	lower	extremity	(C)

proximal	occlusion	at	MCA	stem	 Weakness	-	face	-	lower	half	(C)

	 Hemisensory	loss	-	upper	and	lower	extremity	(C)

	 Sensory	loss	-	face	-	all	modalities	(C)

	 Wenicke	aphasia	-	Dominant	hemisphere	

	 Broca	aphasia	-	Dominant	hemisphere	

	 Hemineglect	-	Non-dominant	hemisphere	(C)

	 Lateral	gaze	weakness	(C)

	 Gaze	preference	(I)

	 Visual	loss	-	homonymous	hemianopia	(C)

Middle	cerebral	artery	-	superior	division	 Weakness	-	face,	arm	>	leg	(C)

	 Weakness	-	face	-	lower	half	(C)

	 Hemisensory	loss	-	upper	and	lower	extremity	(C)

	 Sensory	loss	-	face	-	all	modalities	(C)

	 Hemineglect	-	Non-dominant	hemisphere	(C)

	 Broca	aphasia	

Middle	cerebral	artery	-	inferior	division	 Visual	loss	-	homonymous	hemianopia	(C)	

	 Visual	loss	-	upper	quadrant	anopsia	(C)

	 Constructional	apraxia	-	Non-dominant	hemisphere	(C)

	 Wenicke	aphasia	-	Dominant	hemisphere	

Middle	cerebral	artery	-	Lenticulostiate		 Pure	motor	stroke	(C)

vessel	occlusion	:	Lacuna	syndrome	 Pure	sensory	stroke	(C)

	 Sensory-motor	stroke	(C)

	 Dysarthria	clumsy	hand	lacuna	syndrome	(C)

	 Ataxic	hemiparesis	(C)

ตารางที่ 2	Anterior	Circulation	Stroke
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ส�าหรับผู้ป่วยที่สงสัยภาวะ	Carotid	artery	dissection	

ควรท�า	fat-suppressed	T	1	-weighted	sequences	

MRI	ที่คอเพื่อดู	intramural	haematoma	ด้วย12 

	 การใช้การเอกซเรย์ด้วยการสะท้อนคลื่นสนามแม่

เหล็กมีประโยชน์ส�าหรับผู้ป่วยที่ไม่ทราบระยะเวลาการ

เกิดอาการท่ีแน่ชัด	 หรือกลุ่มท่ีมีอาการภายหลังจากการ

ตื่นนอน	 เนื่องจากมีการศีกษาพบว่าการดูความต่างของ

รอยโรคระหว่าง	DWI	ซึง่เทียบได้กับบรเิวณขาดเลอืดหลกั	

และ	FLAIR	(Fluid	Attenuated	Inversion	Recovery)	

จะช่วยบ่งบอกถึงส่วนของสมองทีอ่าจได้ประโยชน์จากการ

ให้ยาละลายลิ่มเลือด13

	 3.	การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

	 การเลือกส่งตรวจทางห้องปฏบิตักิารเพ่ือหาสาเหตขุอง

โรคหลอดเลอืดสมองน้ันข้ึนอยูก่บัแพทย์สงสยัว่าสาเหตทีุ่

ท�าให้ผูป่้วยเกิดโรคหลอดเลอืดสมองคอือะไรแล้วจงึส่งตรวจ

ตามท่ีสงสยั	การจดัแบ่งสาเหตโุรคหลอดเลอืดสมองท่ีเกดิ

จากเส้นเลือดสมองอดุตนัทีใ่ช้กนัแพร่หลายคอืการแบ่งตาม	

TOAST	Classification14	โดยแบ่งสาเหตุของโรคหลอด

ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์, ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สูง

Stroke	Syndrome	 Symptoms	&	Signs	(side*)

Middle	cerebral	artery	-		 Agraphia

Dominant	parietal	lobe	 Acalculia

:	Gerstmann	Syndrome	 Right-left	confusion	 	

	 Finger	agnosia	

	 Ideomotor	apraxia	-	maybe	associated

Anterior	cerebral	artery	 Weakness	-	leg	>	arm	>	face	(C)

	 Hemisensory	loss	-	minimal	-	leg	>	arm	(C)

	 Urinary	incontinence

	 Neuropsychiatric	Disorders	-	abulia,	akinetic	mutism

	 Transcortical	motor	aphasia	-	Dominant	hemisphere

	 Callosal	disconnection	syndrome

Anterior	choroidal	artery	 Weakness	-	upper	and	lower	extremity	(C)

(Posterior	limb	of	the	internal		 Hemisensory	loss	-	upper	and	lower	extremity	(C)

capsule,	Lateral	geniculate	body)		 Visual	loss	-	homonymous	hemianopia	(C)

	 Lacuna	syndrome	-	ataxic	hemiparesis,	pure	

	 motor/sensory	(C)

Internal	Carotid	Artery	 Combinded	syndrome	of	ACA+MCA

ตารางที่ 2	Anterior	Circulation	Stroke

side*:	C	=	contralateral,	I	=	ipsilateral
MCA	=	middle	cerebral	artery
ACA	=	anterior	cerebral	artery
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Acute Ischemic Stroke

เลือดสมองที่เกิดจากเส้นเลือดสมองอุดตันไว้เป็น	5	กลุ่ม

ได้แก่	1)	large-artery	atherosclerosis	2)	cardioem-

bolism	(High	risk	and	Medium	risk)	3)	small-vessel	

occlusion	4)	stroke	of	other	determined	etiology	

5)	stroke	of	undetermined	etiology	

	 การส่งตรวจทางห้องปฏบิตักิารพืน้ฐานทีค่วรส่งตรวจ

ส�าหรับผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้สรุป

เป็นแนวทางไว้ในตารางที่	4

Stroke	Syndrome	 Symptoms	&	Signs	(side*)

Posterior	cerebral	artery	-			 Visual	loss	-	homonymous	hemianopia	(C)

unilateral	occipital		 alexia	without	agraphia,	visual	or	color	anomia	-	

	 maybe	associated	

Posterior	cerebral	artery	-	Bilateral		 Loss	of	voluntary	but	not	reflex	eye	movements	(B)

:	Balint	Syndrome	 Optic	ataxia	-	poor	visual-motor	coordination	(B)

	 Asimultagnosia	-	inability	to	understand	visual	

	 objects	(B)

Posterior	cerebral	artery	-	Bilateral		 Visual	loss	-	cortical	blindness	(B)

Basilar	artery	-	Top	of	the	basilar		 Unawareness	or	denial	of	blindness

:	Anton	Syndrome	 May	have	visual	hallucinations

Posterior	cerebral	artery	-			 Weakness	-	upper	and	lower	extremity	(C)

Penetrating	branches	to	midbrain	 CN	III	palsy	(I)

:	Weber	Syndrome	

Posterior	cerebral	artery	-	Collosal		 Alexia

branches	(Left	occipital	region	plus		 Visual	loss	-	homonymous	hemianopia	(C)

splenium	of	corpus	collosum)

:	Alexia	without	agraphia	

Posterior	cerebral	artery	-	Pentrating		 Hemisensory	loss	-	all	modalities	(C)

branches	to	thalamus	 Hemi-body	pain	(C)

:	Thalamic	pain	syndrome		

(Dejerine-Roussy	syndrome)	

ตารางที่ 3		Posterior	Circulation	Stroke

การรักษาสภาวะทั่วไป
	 การรักษาสภาวะท่ัวไปส�าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองระยะเฉยีบพลนัหมายถึงการตรวจประเมินวางแผน

การดแูลรกัษาและควบคมุภาวะแทรกซ้อนจากระบบอืน่ๆ

ซ่ึงอาจท�าให้อาการของผูป่้วยแย่ลง	การรกัษาสภาวะทัว่ไป

ส�าหรับผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองระยะเฉยีบพลนัประกอบ

ด้วย	 การรับรักษาตัวใว้ในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	

การดูแลระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจ	การให้สาร
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ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์, ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สูง

ตารางที่ 3		Posterior	Circulation	Stroke

Stroke	Syndrome	 Symptoms	&	Signs	(side*)

Vertebral	artery	-	Distal	branches	 Sensory	loss	-	face	-	pain	and	temperature	(I)

Vertebral	artery	-	Superior	lateral		 Facial	pain	(I)

medullary	artery	 Ataxia	-	arm	and	leg	(I)

Posterior	inferior	cerebellar	artery	-	Less		 Gait	ataxia	(I)

common	than	vertebral	 Nystagmus	(I)

:	Lateral	medullary	syndrome	 Nausea	/	vomiting

(Walenberg	Syndrome)	 Vertigo

	 Horseness

	 Dysphagia

	 Horner	syndrome	(I)

	 Hemisensory	loss	-	pain	and	temperature	(C)

	 Hiccups

Vertebral	artery	-	Anteromedial	artery	 Weakness	-	upper	and	lower	extremity	(C)

Anterior	spinal	artery	-	Anteromedial	artery	 Hemisensory	loss	-	vibration	and

Basilar	artery	 proprioception	(C)

:	Medial	medullary	syndrome	 Tongue	weakness	+/-	atrophy	(I)

(Dejerine	Syndrome)	

Basilar	artery	(Pons:	Bilateral	ventral	pons)	 Weakness	-	upper	and	lower	extremity	(B)

:	Locked-in	Syndrome	 Weakness	-	face	-	entire	side	(B)

side*:	C	=	contralateral,	I	=	ipsilateral,	B	=	both

น�้าและเกลือแร่	 การดูแลระดับน�้าตาลในเลือดและการ

ควบคุมอุณหภูมิร่างกาย

	 1.	หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	(Stroke	Unit)

					หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหมายถึง	สถานที่เฉพาะ

ภายในโรงพยาบาลที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองในระยะแรก	ประกอบไปด้วย	 สถานที่เฉพาะ

ในการดูแลผู้ป่วยที่มีเตียงไม่น้อยกว่า	 4	 เตียง	 บุคลากร

ทางการแพทย์และทีมสหวิชาชพีอ่ืนๆและมีแผนการรกัษา

โรคหลอดเลือดสมองและแผนการให้ความรูท้ีจั่ดเตรียมไว้

แล้ว16	จากการศกึษาอย่างเป็นระบบแสดงให้เหน็ว่าการรบั

ผู้ป่วยไว้รักษาในหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสามารถ

ลดอัตราการตายและลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล

ได้ตลอดจนผูป่้วยสามารถช่วยเหลอืตวัเองได้มากกว่าการ

รักษาตัวในหอผู้ป่วยปกติ17

	 2.	การดูแลระบบทางเดินหายใจ

						ระบบการหายใจที่ปกติและระดับออกซิเจนในเลือดที่

พอเพียงเป็นสิง่ส�าคัญในการป้องกนัไม่ให้เน้ือสมองส่วนที่

ขาดเลอืดได้รับความเสยีหายมากข้ึนกว่าเดมิ	อย่างไรกต็าม
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Acute Ischemic Stroke

ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการให้

ออกซิเจนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน

ทุกรายมีประโยชน์ต่อผู้ป่วย	นอกจากผู้ป่วยที่มีภาวะขาด

เลือดที่ก้านสมองหรือท่ีสมองใหญ่เป็นบริเวณกว้าง	 หรือ

มีอาการชัก	 ปอดอักเสบ	 หัวใจวาย	 หรือถุงลมโป่งพอง

ร่วมด้วยหรือผู้ป่วยที่มีระดับออกซิเจนในเลือด	 (oxygen	

saturation)	 น้อยกว่าร้อยละ	 95	 ควรให้การรักษาด้วย

การให้ออกซิเจนทางจมูก	2-4	ลิตร/นาที	หรือในผู้ป่วยที่

การส่งตรวจพื้นฐานส�าหรับผู้ป่วยทุกคน	 Complete	blood	count	and	platelet	count,			

	 Prothrombin	time	or	INR,	Activated	partial	

	 thromboplastin	time,	Serum	electrolytes,	Blood		

	 glucose,	Hepatic	and	renal	chemical	analysis,		

	 Lipid	profile,	EKG,	Chest	X-ray

ผู้ป่วยที่สังสัยว่ามีสาเหตุมาจากลิ่มเลือดอุดตัน	 Echocardiography	(transthoracic	and/or

ที่มาจากหัวใจ	 transoesophageal)

ผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า	45	ปี	และไม่มีหลักฐานว่า		 ESR,	Antithrombin	3,	factor	5	mutations,	protein	C,	

มีลิ่มเลือดอุดตันที่มาจากหัวใจ	และไม่มีปัจจัย	 protein	S,	antiphospholipid	antibodies,	Serum/

เสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง	 urine	homocysteine,	Anti	HIV,	MRI	and	MRA

ผู้ป่วยที่สงสัยภาวะ	Cerebral	venous	 Thrombophilia	screen,	Antithrombin	3,	factor	2,	5,

thrombosis	หรือ	hypercoagulopathy	 mutations,	factor	8,	protein	C,	protein	S,	

	 antiphospholipid	antibodies,	d-dimer,	Serum/urine		

	 homocysteine

ผู้ป่วยที่สงสัยภาวะ	Vasculitis	หรือ	 Cerebral	spinal	fluid,	autoantibody	screen,	specific	

systemic	disorder		 antibodies	or	PCR	for	HIV,	syphilis,	borreliosis,		

	 tuberculosis,	fungi,	illicit	drug	screening,	blood		

	 culture

ผู้ป่วยที่สงสัยภาวะ	genetic	disorders		 Genetic	testing

เช่น	mitochondrial	disorders	(MELAS),	

CADASIL,	sickle	cell	disease,	Fabry	

disease,	multiple	cavernoma	

INR	=	international	normalized	ratio,	EKG	=	electrocardiography,	ESR	=	erythrocyte	sedimentation	rate,	
MRI	=	magnetic	resonance	imaging,	MRA	=	magnetic	resonance	angiography,	PCR	=	polymerase	chain	reac-
tion,	MELAS	=	Mitochondrial	Encephalopathy,	Lactic	Acidosis,	and	Stroke-like	episodes,	CADASIL	=	cerebral	
autosomal	dominant	arteriopathy	with	subcortical	infarcts	and	leukoencephalopathy.

ตารางที่ 4	แนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ12,	15
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ปานศิริ ไชยรังสฤษดิ์, ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สูง

มีภาวะการหายใจที่ผิดปกติมากๆหรือมีระดับความรู้สึก

ตัวลดลงก็ควรได้รับการรักษาโดยการใส่ท่อช่วยหายใจ12

	 3.	การดูแลระบบหัวใจและความดันโลหิต

	 ภาวะหวัใจเต้นผิดจังหวะโดยเฉพาะ	Atrial	Fibrillation	

เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดได้บ่อยหลังการเกิดภาวะโรค

หลอดเลอืดสมองระยะเฉียบพลัน	นอกจากนีผู้้ป่วยยงัเกดิ

ภาวะหัวใจวายและภาวะหัวใจขาดเลอืดเฉยีบพลนัได้เช่น

เดยีวกนั	ดงันัน้ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองระยะเฉยีบพลนั

ทุกรายควรได้รับการตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจตั้งแต่เริ่มแรก

เสมอ	 การควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้อยู่ในเกณฑ์

ปกติ	 รวมทั้งการรักษาระดับความดันโลหิตให้สูงกว่า

ระดับปกติเล็กน้อยและการรักษาระดับปริมาณ	cardiac	

output	 ให้เพียงพอถือว่าเป็นการรักษามาตรฐานในการ

รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน

	 การรกัษาความดันโลหติในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

อดุตันระยะเฉยีบพลันเป็นส่ิงทีม่กัจะเป็นปัญหาในการรักษา

เสมอ	เนือ่งจากการทีผู่ป่้วยมคีวามดนัโลหติทีส่งูมากๆหรอื

ต�า่มากๆรวมถงึการลดความดนัโลหติอย่างรวดเรว็ภายใน

วนัแรกของการเกดิโรคหลอดเลือดสมองกจ็ะท�าให้อาการ

ทางระบบประสาทเลวลงรวมทัง้มกีารพยากรณ์โรคทีไ่ม่ดี

ด้วย18	ปัจจุบันนี้ยังไม่มีหลักฐานใดๆที่สนับสนุนว่าการให้

ยาลดความดนัโลหติมปีระโยชน์กบัผูป่้วยทีเ่ป็นโรคหลอด

เลอืดสมองอุดตนัในระยะเฉยีบพลนั	อย่างไรกต็ามในผูป่้วย

ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลันบางกลุ่มก็

มีความจ�าเป็นที่ควรได้รับยาลดความดันโลหิตตั้งแต่แรก

ได้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะต่อไปน้ีร่วมด้วย	 1)	 ภาวะหัวใจวาย	

2)	 ภาวะกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน	 3)	 ภาวะ

หลอดเลือดเอออติกแตกเซาะ	4)	ภาวะไตวายเฉียบพลัน	

5)	ภาวะ	Hypertensive	encephalopathy19	นอกจาก

นี้ผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด	(rtPA)	ก็เป็นข้อยกเว้น

ที่ควรลดความดันโลหิตให้ต�่ากว่า	 185/110	 มม.ปรอท	

ก่อนการให้ยาและหลังจากให้ยาไปแล้ว	 24	 ชั่วโมง	 เช่น

เดียวกันกับผู้ป่วยที่มีเลือดออกในสมองควรลดความดัน

โลหิตให้ต�่ากว่า	180/110	มม.ปรอท

*	ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ควรลด	SBP	ให้ต่�ากว่า	185	mmHg																				
1)	ภาวะหัวใจวาย	2)	ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน	3)	ภาวะหลอดเลือดเออติกแตกเซาะ	4)	ภาวะไตวายเฉียบพลัน	5)	ภาวะ	Hyper-
tensive	encephalopathy	6)	จ�าเป็นต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือด	
**	ลดลงร้อยละ	10-15

ความดันโลหิต	 การรักษา

SBP	≤	220	mmHg	หรือ	DBP	≤	120	mmHg	 ไม่ต้องให้ยาลดความดันโลหิต*

SBP	>	220	mmHg		หรือ	DBP	121-140	mmHg	 Captopril	6.25	mg	ทางปาก	หรือ	Nicardipine

วัดห่างกัน	20	นาที	2	ครั้ง	 5	mg/hr	ทางหลอดเลือดด�า	ปรับเพิ่มขนาดยาครั้ง 

	 ละ	2.5	mg/hr	จนได้ความดันตามเป้าหมาย**		 	

	 ขนาดยาสูงสุดคือ	15	mg/hr

DBP	>	140	mmHg	 Nitroprusside	0.5	microgram/kg/min	ทาง

วัด	2	ครั้งติดต่อกัน	5	นาที	 หลอดเลือดด�า	หรือ	Nitroglycerine	5	mg	ทาง  

	 หลอดเลือดด�า	ตามด้วย	1-4	mg/hr	จนได้ความดัน 

	 ตามเป้าหมาย**

ตารางที่ 5	แนวทางการให้ยาความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลัน12,	15
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	 4.	การให้สารน�้าและการดูแลระดับน�้าตาลในเลือด

	 การให้สารน�้าทางหลอดเลือดด�าเป็นส่วนหนึ่งของ

การรกัษาผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองระยะเฉียบพลันโดย

เฉพาะผูป่้วยทีม่แีนวโน้มจะขาดน�า้ได้ง่ายเช่นผูป่้วยทีม่รีะดบั

ความรู้สึกตัวลดลงหรือมีอาการกลืนล�าบาก	ควรดูแลให้ผู้

ป่วยอยูใ่นภาวะทีส่มดุลของน�า้และเกลือแร่	ควรให้สารน�า้

ในรูป	isotonic	solution	ใน	24	ช่วโมงแรกและควบคุม

ระดับน�้าตาลในเลือดไม่ให้มากกว่า	180	มก./ดล.	เพราะ

ภาวะที่มีระดับน�้าตาลในเลือดสูงหรือต�่าเกินไปอาจท�าให้

สภาวะสมองขาดเลือดแย่ลงได้20

	 5.	การควบคุมอุณหภูมิร่างกาย

	 การที่มีอุณหภูมิร่างกายท่ีสูงขึ้นเกินปกติมีผลท�าให้

บริเวณของสมองขาดเลอืดกว้างขึน้และท�าให้ผลการรกัษา

แย่ลงด้วย21	 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน

ที่มีอุณหภูมิกายสูงกว่า	37.5	องศาเซลเซียสควรได้รับยา

ลดใข้และเช็ดตัวและรีบหาสาเหตุของใข้แล้วรีบท�าการ

รักษาทันที

การรกัษาเฉพาะส�าหรบัโรคหลอดเลอืดสมอง
ในระยะเฉียบพลัน
	 เป้าหมายการรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตันใน

ระยะเฉียบพลันคือการพยายามท�าให้เลือดกลับไปเลี้ยง

สมองส่วนที่เรียกว่า	Ischemic	Penumbra	ให้ได้เร็วที่สุด	

แนวคิดเกี่ยวกับ	Ischemic	Penumbra	เริ่มมีมาตั้งแต่ปี	

ค.ส.197022	 โดยได้แสดงให้เห็นว่าหลังการเกิดเส้นเลือด

สมองอุดตันแล้วยังสามารถพบบริเวรของเนื้อสมองส่วน

หน่ึงที่ยังไม่ตายถึงแม้ว่าจะสูญเสียความสามารถในการ

ท�างานไปแล้วก็ตาม	 และเนื้อสมองส่วนนี้สามารถกลับ

มาท�างานได้อีกตามปกติถ้าสามารถช่วยให้เลือดกลับไป

เลี้ยงสมองส่วนนั้นได้เร็วพอ	 ซึ่งเนื้อสมองส่วนนี้เรียกว่า	

Ischemic	 Prenumbra	 ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการ

ถ่ายภาพทางรังสีเพ่ือที่จะหาบริเวรของ	 Ischemic	 Pre-

numbra	 ซึ่งจะมีประโยชน์ในการให้การรักษาด้วยยา

ละลายลิ่มเลือด	 (thrombolytic	 agent)	 โดยวิธีท่ีเรียก

ว่า	diffusion–perfusion	mismatch	ซึ่งมีหลักการว่าถ้า

ส่วนของเนื้อสมองมี	diffusion	ผิดปกติและมี	perfusion	

ที่ลดลงผิดปกติด้วยแสดงว่าเนื้อสมองบริเวณนั้นเป็นส่วน

ของเนือ้สมองทีต่ายแล้วและไม่สามารถแก้ไขได้อกีแล้ว	แต่

ถ้าเนื้อสมองส่วนใดมี	diffusion	ที่ปกติแต่มี	perfusion	

ที่ลดลงอยู่ในระดับของ	prenumbra	แสดงว่าเนื้อสมอง

ส่วนนั้นอาจจะได้รับการช่วยเหลือให้กลับมาท�างานเป็น

ปกติได้ถ้าสามารถท�าให้เลือดกลับไปเลี้ยงได้ทันหรือเนื้อ

สมองส่วนนัน้อาจจะแย่ลงจนกลายเป็นส่วนของเน้ือสมอง

ตายก็ได้ถ้าไม่สามารถท�าให้เลือดไปเลี้ยงได้ทัน23

	 ส�าหรับวิธีการรักษาเฉพาะส�าหรับโรคหลอดเลือด

สมองอุดตันในระยะเฉียบพลันท่ีเป็นท่ียอมรับอย่างแพร่

หลายในปัจจุบันมีสามวิธี	 คือ	 การให้ยาละลายลิ่มเลือด	

(thrombolytic	 agent)	 การลากลิ่มเลือดอุดตัน	 (Me-

chanical	 Thrombectomy)	 และการให้ยาต้านเกล็ด

เลือด	(anti-platelet)

	 1.	การให้ยาละลายลิ่มเลือด	(thrombolytic	agent)

	 	ยา	recombinant	tissue-plasminogen	activator	

(rtPA)	 เป็นยาละลายล่ิมเลือดที่มีข้อมูลทางการแพทย์

ในการใช้เพ่ือรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตันในระยะ

เฉียบพลันมากที่สุดในปัจจุบัน	ข้อมูลจากการศึกษาแสดง

ให้เห็นว่าการให้	 rtPA	 ทางหลอดเลือดด�าภายในระยะ

เวลา	 3	 ชั่วโมงหลังเกิดอาการของเส้นเลือดสมองอุดตัน

สามารถเปลี่ยนแปลงคะแนนที่ประเมินเกี่ยวกับความ

พิการ	 และความผิดปกติของระบบประสาทไปในทางที่ดี

ขึ้นเมื่อเทียบกับยาหลอก	(Global	test,	Barthel	index,	

Modified	Rankin	scale,	Glasgow	outcome	scale	

และ	NIHSS)	 เมื่อวัดผลที่เวลา	3	 เดือนหลังจากได้รับยา	

แต่ก็เกิดภาวะเลือดออกในสมองในกลุ่มผู้ป่วยท่ีได้รับยา

ละลายลิ่มเลือด	(ร้อยละ	6.4)	มากกว่ากลุ่มที่ได้ยาหลอก	

(ร้อยละ	0.6)24	ส�าหรับการให้ยา	rtPA	ในผู้ป่วยที่มีอาการ

มาแล้วมากกว่า	 3	 ชั่วโมงนั้น	 ข้อมูลในปัจจุบันแสดงให้

เห็นว่าการให้	 rtPA	ภายในระยะเวลา	3-4.5	ชั่วโมงหลัง

เกิดอาการของเส้นเลือดสมองอุดตันจะท�าให้อาการของ
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ผู้ป่วยดีขึ้นได้อย่างมีนัยส�าคัญ25	 และสามารถใช้ได้อย่าง

ปลอดภัย26	 ดังนั้นในปัจจุบันในทางปฏิบัติจึงยอมรับการ

ให้	rtPA	เป็นการรักษามาตรฐานส�าหรับผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองอุดตันที่มีอาการไม่เกิน	4.5	ชั่วโมง	

	 2.	การลากลิม่เลอืดอดุตนั	(Mechanical	Thrombec-

tomy)	ได้เข้ามามบีทบาทส�าคญั	ในช่วง	ค.ศ.	2015	การใช้

อปุกรณ์ลากลิม่เลอืดทีอ่ยูบ่รเิวณ	proximal	intracranial	

occlusion	of	 anterior	 circulation	ภายหลัง	 การให้	

rtPA	ทางหลอดเลือดด�าภายใน	6	ชั่วโมง	ได้ผลดีกว่าผู้ได้

รับการรักษาตามปกติและปลอดภัย27

	 ข้อบ่งชีใ้นการท�า	Mechanical	Thrombectomy	คอื	

ผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า	18	ปี	เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ	

มภีาวะความบกพร่องทางระบบประสาท	(NIHSS)	มากกว่า	

6	คะแนน	ภาพถ่ายทางรงัสคีอมพวิเตอร์	มคีะแนน	ASPECT	

Score	มากกว่า	6	คะแนน	และอยู่ในภาวะ	6	ชั่วโมงภาย

หลังการเกิดอาการ28

	 3.	การให้ยาต้านเกล็ดเลือด	(anti-platelet)	

	 จากผลการศึกษาการใช้ยาแอสไพรินในการรักษาผู้

ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันในระยะเฉียบพลันจาก

สองการศึกษาใหญ่ๆคือ	Chinese	Acute	Stroke	Trial	

และ	International	Stroke	Trial	ซึ่งมีผู้ป่วยเข้าร่วมการ

ศึกษารวมประมาณ	40,000	คนแสดงให้เห็นว่าการให้ยา

แอสไพรินขนาด	 160-300	 มิลลิกรัมต่อวันในผู้ป่วยโรค

หลอดเลอืดสมองอดุตนัทีม่อีาการไม่เกนิ	48	ชัว่โมงสามารถ

ใช้ได้อย่างปลอดภัยและลดอัตราการตายและอัตราการ

เกดิโรคหลอดเลอืดสมองอุดตันซ�้าไดม้ากกว่ากลุ่มที่ได้รบั

ยาหลอก29,	30	ดงัน้ันจงึสรุปได้ว่าผูป่้วยทกุคนทีส่งสยัภาวะ

หลอดเลอืดสมองอดุตนัทีม่อีาการไม่เกนิ	48	ชัว่โมงควรได้

รับยาแอสไพรินทันทีเพื่อลดอัตราการกลับเป็นซ�้า31

	 แต่การให้แอสไพรินตัง้แต่แรกกไ็ม่สามารถชะลอหรือ

หยุดการด�าเนินของโรคหลอดเลือดสมองอุดตันในระยะ

เฉยีบพลนัได้เช่นกัน32	ส�าหรับการให้ยาต้านเกร็ดเลอืดอ่ืนๆ

ไม่ว่าจะเป็นการให้เพยีงชนดิเดยีวหรอืการให้ร่วมกนัยงัไม่มี

ข้อมลูการศกึษาทีเ่พียงพอทีจ่ะน�ามาใช้เป็นการรักษาโรค

หลอดเลือดสมองอุดตันในระยะเฉียบพลัน

	 ส�าหรบัการให้ยาป้องกนัเลอืดแขง็ตวั	(anticoagulant)	

นั้น	จากการศึกษาที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีประโยชน์ในการ

รักษาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันต้ังแต่แรก	 แต่

อาจมีประโยชน์ส�าหรับผู้ป่วยบางกลุ่มดังแสดงในตาราง

ที่	6	

การรักษาและการป้องกันภาวะแทรกซ้อน
	 1.	ภาวะสมองบวม

	 ภาวะสมองบวมเป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้ผู้ป่วยอาการ

Stroke	due	to	cardiac	emboli	with	high	risk	of	re-embolisation	(artificial	valves,	atrial	fibrillation,	

myocardial	infarction	with	mural	thrombi,	left	atrial	thrombosis)

Coagulopathies	such	as	protein	C	and	S	deficiency,	Activated	protein	C	resistance

Symptomatic	dissection	of	extracranial	arteries

Symptomatic	extracranial	and	intracranial	stenoses

					a.	Symptomatic	internal	carotid	stenosis	prior	to	operation

					b.	Crescendo	transient	ischemic	attacks	or	stroke	in	progression

Sinus-venous	thrombosis

*	ดัดแปลงจาก	European	Stroke	Initiative	Recommendations	for	Stroke	Management	–	Update	200333

ตารางที่ 6		ภาวะที่อาจให้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด*
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แย่ลงและเสียชีวิตในระยะแรก	โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะ

สมองใหญ่ขาดเลอืดเป็นบรเิวณกว้าง	ภาวะสมองบวมส่วน

มากแล้วจะเกดิข้ึนภายใน	2-5	วนัหลงัจากเริม่มอีาการของ

โรคหลอดเลอืดสมองอดุตนั	การรกัษาภาวะสมองบวมได้แก่	

การรักษาพื้นฐาน	การรักษาด้วยยา	และการผ่าตัด	

	 การรกัษาพืน้ฐานได้แก่	การนอนยกศรีษะสงู	30	องศา	

ให้ออกซิเจน	ให้ยาแก้ปวดถ้ามีอาการปวด	หลีกเลี่ยงการ

ท�าให้ผู้ป่วยได้รับความเจ็บปวด	 ควบคุมอุณหภูมิกายไม่

ให้สูงกว่าปกติ	 ถ้าสามารถวัดความดันในกะโหลกศีรษะ

ได้ให้รักษาระดับของ	cerebral	perfusion	pressure	ให้

มากกว่า	60	มลิลเิมตรปรอท34	ถ้าผู้ป่วยมีอาการของสมอง

บวมหรือมภีาพถ่ายทางรงัสียนืยนัว่ามีภาวะสมองบวมแล้ว

ยาที่พิจารณาให้เป็นอย่างแรกคือ	สาร	osmotic	agent	

ได้แก่	mannitol	หรือ	glycerol	ส�าหรับ	mannitol	ให้

ทางหลอดเลอืดด�าในรปู	20%	mannitol	loading	dose	1	

กรัม/น�้าหนักตัว	1	กิโลกรัม	แล้วตามด้วย	0.25-0.5	กรัม/

น�้าหนักตัว	1	กิโลกรัม	ใน	20	นาทีทุก	3-6	ชั่วโมง	ขนาด

สูงสุดไม่เกินวันละ	2	กรัม/น�้าหนักตัว	1	กิโลกรัม/วัน	ส่วน	

glycerol	ให้ได้ทั้งทางหลอดเลือดด�าและทางปาก	โดยให้

ในรูป	10%	glycerol	250	มิลลิลิตร	ในเวลา	30-60	นาที	

วันละ	4	ครั้งทางหลอดเลือดด�าหรือ	50%	glycerol	50	

มลิลลิติร	ทางปากวนัละ	4	ครัง้	แต่สารทัง้สองชนดินีก้ม็ข้ีอ

จ�ากดัไม่ควรให้ในผูป่้วยทีม่กีารท�างานของไตผดิปกตหิรอืมี

ภาวะน�า้ท่วมปอดหรอืหวัใจวาย	และต้องคอยติดตามการ

ท�างานของไต	ระดบัเกลอืแร่และปรมิาณน�า้เข้าออกอย่าง

ใกล้ชิดตลอดระยะเวลาทีใ่ห้สาร	osmotic	agent12,	15	ส่วน

การรกัษาภาวะสมองบวมในผูป่้วยทีม่เีส้นเลอืดสมองตบีเป็น

บริเวณกว้าง	(massive	middle	cerebral	infarction)	

ด้วยการผ่าตัด	hemicraniectomy	นั้นสามารถลดอัตรา

การเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะสมองบวมได้ถึงแม้ว่าอาจ

จะมรีะดบัความพกิารเหลอือยู่มากและท�าให้คณุภาพชวีติ

ของผูป่้วยหลงัจากนัน้อาจจะไม่ดกีต็าม35	นอกจากนีผู้ป่้วย

ทีม่อีายมุากกว่า	50	ปีหรอืมบีรเิวณของสมองขาดเลือดเป็น

บรเิวณมากกว่าหรอืมรีะดบัความรู้สกึตวัทีล่ดลงมากกว่าก็

เป็นปัจจัยทีท่�าให้ได้ผลของการผ่าตดัทีไ่ม่ดแีละมอัีตราการ

เสยีชวีติทีม่ากกว่าเช่นกนั36,	37	ส่วนผูป่้วยท่ีมภีาวะสมองบวม

เนือ่งจากหลอดเลอืดสมองอุดตนัทีส่มองน้อยการผ่าตดัเพ่ือ

ท�า	Ventriculostomy	และ	decompressive	surgery	

ก่อนที่ผู้ป่วยจะเกิดภาวะสมองเลื่อน	(brain	herniation)	

ถอืว่าเป็นการรักษาทีด่ทีีส่ดุทีส่ามารถช่วยเหลอืผูป่้วยไม่ให้

เสียชีวิตแม้กระทั่งผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะโคม่าแล้วก็ตาม

	 2.	การส�าลักและปอดอักเสบ

	 ผู้ป่วยทีม่รีะดบัความรูส้กึตวัทีล่ดน้อยลงและผูป่้วยที่

มอีาการกลนืล�าบากมกัจะส�าลกัอาหารซึง่เป็นสาเหตสุ่วน

ใหญ่ของการเกดิปอดอกัเสบเนือ่งจากเชือ้แบคทเีรยี	จงึไม่

ควรให้อาหารผูป่้วยทางปากจนกว่าผูป่้วยจะสามารถกลนื

น�้าและไอได้แรงตามปกติ

	 3.	อาการชัก

	 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันอาจเกิด

อาการชักร่วมด้วยได้	 ถ้าผู้ป่วยมีอาการชักให้พิจารณาให้

ยากันชักตามแนวทางการรักษาโรคลมชักแต่ไม่มีข้อมูล

ที่ชัดเจนว่าจ�าเป็นและมีประโยชน์ในการให้ยากันชักเพื่อ

ป้องกันอาการชักไว้ก่อน

	 นอกจากนี้แล้วภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่ต้องเฝ้าระวัง

ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันได้แก่	 การ

เกดิแผลกดทับ	การตดิเชือ้ในระบบทางเดนิปัสสาวะ	ภาวะ	

deep	vein	thrombosis	การเกิดอาการสับสนและการ

หกล้ม

การท�ากายภาพบ�าบัด
	 ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการท�ากายภาพบ�าบัดให้ผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองควรเริ่มท�าตั้งแต่เมื่อใดจึงได้ผลดี

ทีส่ดุ	แต่กม็กีารศกึษาทีส่นบัสนนุว่าการท�ากายภาพบ�าบดั

ภายใน	20	วนัหลงัเกดิอาการของโรคหลอดเลอืดสมองจะ

ท�าให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูป่้วยได้ผลดกีว่าผูท้ีเ่ร่ิมท�า

กายภาพบ�าบัดหลังจากนั้น38
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