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ผูป้ ่ วยวิกฤตเป็ นผูป้ ่ วยที่มีความซับซ้อนและมักจะมีการทางานของอวัยวะในร่างกายผิดปกติ การ
ดูแลผูป้ ่ วยกลุม่ นีน้ อกจากการรักษาตัวโรคหลักแล้ว การดูแลประคับประคองการทางานของอวัยวะก็เป็ น
อีกหัวใจที่สาคัญและมีผลต่อผลการรักษาในภาพรวมซึ่งระบบประสาทส่วนกลางและสมอง (central
neurological system, CNS) ถือเป็ นอวัยวะที่สาคัญและเป็ นศูนย์ส่งั การของอวัยวะอื่นในร่างกายใน
บทความนีจ้ ะเน้นหลักการพืน้ ฐานที่สาคัญของการรักษาแบบneurological orientated intensive care
managementซึ่งสามารถสรุปรวมตามการดูแลระบบได้ดงั นี ้
1) การใส่ท่อช่วยหายใจ และการดูแลระบบหายใจ (Intubation, ventilation and oxygenation)(1)
การดูแลระบบหายใจและทางเดินหายใจ ถือเป็ นพืน้ ฐานสาคัญอันดับแรกของการดูแลผู้ป่วยที่มี
ปัญหาทางสมอง เพราะเป็ นการป้องกันภาวะขาดออกซิเจนเพิ่มเติม สาหรับข้อบ่งชีใ้ นการใส่ท่อช่วยหายใจ
ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาระบบประสาทในผูป้ ่ วยเด็กคือภาวะพร่องออกซิเจนในเลือด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่งั ใน
เลือด (PaCO2มากกว่า 45 มิลลิเมตรปรอท) ระดับความรูส้ กึ ตัวโดยใช้ Glasgow Coma Scale น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 8 และมีอาการแสดงของ brain herniation สาหรับเทคนิคการใส่ทอ่ ช่วยหายใจแนะนาให้ใช้
วิธีการ modified rapid sequence intubation คือช่วยหายใจด้วยแรงดันบวก (pressure-limited mask
ventilation) ที่ไม่สงู มากเกินไป (ประมาณ 10-12 เซนติเมตรนา้ ) สาหรับยาที่ใช้สาหรับนาสลบก่อนการใส่
ท่อช่วยหายใจ (medication for induction) สามารถเลือกใช้ได้ตามค่าสัญญาณชีพของผูป้ ่ วยโดยเลือกใช้
ยาที่สง่ ผลต่อความดันโลหิตน้อยในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาความดันโลหิตต่า หลังจากใส่ทอ่ ช่วยหายใจสาเร็จแล้ว

การช่วยหายใจมีเป้าหมายที่ปอ้ งกันการขาดออกซิเจนในเลือดและการให้ออกซิเจนมากเกินความจาเป็ น
หากอยูใ่ นสถานพยาบาลที่สามารถปรับค่าความเข้มข้นออกซิเจน (FiO2) ที่ให้กบั ผูป้ ่ วยได้ แนะนาให้ปรับ
ค่า FiO2ให้ได้คา่ ระดับออกซิเจนในเลือดจากการวัดโดย pulse oximetry (SpO2)อยูท่ ่ีระหว่าง 94-98%แต่
หากอยูใ่ นสถานพยาบาลที่ไม่สามารถปรับตัง้ ค่าความเข้มข้นออกซิเจนได้ สามารถให้ออกซิเจน100% ไป
ก่อน ส่วนการควบคุมระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดเป้าหมายคือให้อยูใ่ นระดับ 35-39 มิลลิเมตร
ปรอท สาหรับการทา hyperventilation จนค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดต่ากว่า 35 มิลลิเมตรปรอท
ไม่แนะนายกเว้นในกรณี brain herniation เท่านัน้ เพราะจะส่งผลเสียทาให้เลือดไปเลีย้ งสมองลดลงมาก
เกินไป นอกจากนีก้ ารจัดท่าให้ผปู้ ่ วยยกศีรษะสูงประมาณ 30 องศาแนวกลางจะช่วยทาให้เลือดดา
ไหลเวียนจากศีรษะได้ดีขนึ ้
2) การดูแลระบบไหลเวียนโลหิต (Hemodynamic support)(2)
การรักษาระบบไหลเวียนโลหิตมีเป้าหมายเพื่อรักษาระดับเลือดที่ไปเลีย้ งสมองความดันโลหิตที่ไป
ยังสมอง ควรป้องกันไม่ให้เกิดความดันโลหิตต่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 6 ชั่วโมงแรกหลังจากเกิดพยาธิ
สภาพที่สมองการประเมินภาวะสมดุลนา้ ในร่างกาย (normal fluid balance) สามารถให้สารนา้ ได้ในกรณี
ที่ปริมาณสารนา้ ในร่างกายลดลง (hypovolemia)เพื่อให้ปริมารสารนา้ ในร่างกายเพียงพอ (adequate
intravascular volume) แต่ตอ้ งระวังภาวะนา้ เกิน หากปริมาณนา้ ในร่างกายเพียงพอแล้วแต่คา่ ความดันยัง
ไม่ได้ตามเป้าหมายสามารถใช้ยากระตุน้ หัวใจและความดันโลหิตร่วมด้วยได้
สาหรับเป้าหมายระดับความดันโลหิตที่ไปยังสมองที่มีการศึกษาในผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุทางสมอง
(traumatic brain injury)ให้ใช้คา่ 40, 50 และ 50-60 มิลลิเมตรปรอท ในผูป้ ่ วยเด็กอายุ 0-5 ปี , อายุ 6-17
ปี และผูใ้ หญ่ตามลาดับ
3) การรักษาภาวะชัก (Seizure management)(3)

อาการชักหลังจากสมองขาดออกซิเจนเป็ นสิ่งที่พบได้บอ่ ย และส่งผลต่อการรักษาในระยะยาวการ
ตรวจหาภาวะชักและการรักษาภาวะชักจะทาให้ผลการรักษาดีขนึ ้ นอกจากนัน้ การติดตามคลื่นไฟฟ้าสมอง
เพื่อตรวจหาอาการชักยังสามารถบอกพยากรณ์โรคและอาการทางสมองได้อีกด้วยแต่ในสถานพยาบาลที่
ไม่สามารถตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองได้ การรักษาภาวะชักด้วยยากันชักไปก่อนจึงมีความจาเป็ นหากมีอาการที่
สงสัยภาวะชัก ในผูป้ ่ วยสมองบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุชนิดรุนแรงอาจจะพิจารณาให้ยากันชักแบบป้องกัน
หลังเกิดอุบตั เิ หตุใน 7 วันแรก โดยเฉพาะผูป้ ่ วยกลุม่ เสี่ยง(3)ได้แก่ ผูป้ ่ วยอายุนอ้ ย อุบตั ิเหตุบาดเจ็บทาง
สมองจาก abusive head trauma ผูป้ ่ วยที่มีเลือดออกในสมอง (intra-axial bleeding) ซึ่งหากผูป้ ่ วยไม่มี
อาการชักและความรูส้ กึ ตัวดีขนึ ้ ก็สามารถหยุดยาได้
4) การรักษาสมดุลเกลือแร่ (Electrolyte management)
การรักษาสมดุลเกลือแร่มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาทางสมอง โดยเฝ้าระวัง
ป้องกันการเกิดโซเดียมในเลือดต่า เนื่องจากโซเดียมต่าจะทาให้เซลล์สมองบวมมากขึน้ ซึ่งระดับของโช
เดียมในเลือดที่แนะนาคือ 135-150 mmol/L หากมีภาวะโซเดียมในเลือดต่านอกจากการใช้สารนา้ แบบ
isotonic crystalloid solutionแล้วอาจจะใช้3%NaCl ได้เพื่อรักษาระดับโซเดียมในเลือดให้ได้ตามระดับที่
แนะนา
5) การรักษาสมดุลระดับนา้ ตาล (Glucose management)
การควบคุมระดับนา้ ตาลให้อยูใ่ นระดับปกติ ในเซลล์สมองที่เกิดพยาธิสภาพจะมีความไวต่อระดับ
นา้ ตาลที่มากกว่าปกติ ทัง้ ระดับนา้ ตาลในเลือดสูงและต่าจะทาให้ผลการรักษาเลวลง ในเบือ้ งต้นการให้
สารนา้ ทางหลอดเลือดดาจึงควรมี dextrose ด้วย ขอแนะนาให้ใช้อย่างน้อย 5%dextrose และมีขอ้ แนะนา
ให้ควบคุมระดับนา้ ตาลในเลือดอยูท่ ่ีประมาณ 108-180 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรโดยป้องกันทัง้ นา้ ตาลในเลือด
สูงและนา้ ตาลในเลือดต่า หากมีปัญหานา้ ตาลสูงติดต่อกัน(มากกว่า 198 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรมากกว่า 2-3
ชั่วโมง) ให้พิจารณาให้ insulin ทางหลอดเลือดดา(4)

6) การใช้สารนา้ ชนิดhyperosmolar therapy เพือ่ รักษาความดันในกะโหลกสูง (hyperosmolar
therapy for increase intracranial pressure)
สาหรับภาวะความดันในกะโหลกสูงนอกจากการใช้หลักการพืน้ ฐานที่กล่าวมาทัง้ หมดแล้ว การใช้
สารนา้ ชนิด hyperosmolar ก็เป็ นอีกหนึ่งวิธีท่ีชว่ ยลดภาวะสมองบวม โดยพิจารณาใช้เป็ น hypertonic
saline (3%NaCl) ต่อเนื่องขนาด 0.1-1 ซีซีตอ่ นา้ หนักตัวเป็ นกิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยให้ระดับโซเดียมใน
เลือดเพิ่มขึน้ ชั่วโมงละ 0.5 มิลลิอิควิวาเลนท์ตอ่ ลิตรหรือการให้ mannitol ขนาด 0.5-1 กรัมต่อนา้ หนักตัว
ต่อครัง้ ให้ซา้ ได้ทกุ 2-6 ชั่วโมง ในการใช้ hyperosmolar therapy นีแ้ นะนาให้ตดิ ตามระดับ plasma
osmolarity ให้อยูร่ ะหว่าง 320-360 mOsm/L(4)
7) การควบคุมอุณหภูมิกาย (targeted temperature management)(5)
การควบคุมอุณหภูมิกาย (targeted temperature management) เป็ นการรักษาที่เน้นการควบคุม
อุณหภูมิกายให้เป็ นไปตามเป้าหมายโดยรวมถึงการควบคุมอุณหภูมิกายให้อยูใ่ นระดับปกติ ป้องกันการ
เกิดไข้ และการทาให้อณ
ุ หภูมิกายต่ากว่าปกติ (hypothermia) ในปัจจุบนั ด้วยข้อมูลที่มีอยูจ่ งึ แนะนาการ
รักษาโดยการควบคุมอุณหภูมิกายให้อยูใ่ นระดับปกติ ป้องกันการเกิดไข้ซ่งึ จะทาให้เกิดการบาดเจ็บต่อ
เซลล์สมอง สาหรับความดันกะโหลกสูงจากการเกิดสมองบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ(4)จะใช้การลดอุณหภูมิกาย
ในกรณีท่ีรกั ษาความดันในกะโหลกสูงด้วยวิธีอ่ืนไม่ได้ผลร่วมกับต้องมีการติดตามค่าความดันในกะโหลก
เพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตที่ไปยังสมองได้เพียงพอเท่านัน้
8) การให้ยานอนหลับและยาระงับปวดในผู้ป่วยทีม่ ีความดันในกะโหลกสูง (sedation and
analgesia in increase intracranial pressure situation)
ในกรณีท่ีผปู้ ่ วยมีภาวะความดันในกะโหลกสูง ความเจ็บปวดและการกระตุน้ ที่มากเกินไปจะทาให้
ความดันในกะโหลกสูงมากขึน้ การให้ยานอนหลับหรือยาระงับปวดจะสามารถช่วยควบคุมความดันใน

กะโหลกศีรษะไม่ให้สงู มากขึน้ จากภาวะดังกล่าว ยาที่พิจารณาใช้ได้คือกลุม่ benzodiazepine และ opioid
โดยระมัดระวังปรับขนาดยาเพื่อให้ได้ระดับความรูส้ กึ ตัวที่เหมาะสมและควบคุมความเจ็บปวดได้(4)
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