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ค�านิยม

ศาสตร์ทางการแพทย์นับเป็นความรู้ที่ไม่มีส้ินสุด การเรียนรู้จากองค์ความรู้ที่สืบทอด 

กันมาร่วมกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ จากการศึกษาวิจัยจะท�าให้มีความก้าวหน้าด้านนี้อย่าง 

กว้างขวาง การเขียนต�าราทางการแพทย์ออกมาสักเร่ืองหนึ่งไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ โดยเฉพาะต�าราดีๆ  

ซึ่งต้องอาศัยแรงกายแรงใจ ในการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องรอบด้านมา 

ประมวลผลเป็นเนื้อหาที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ศึกษาต่อจนเข้าใจและน�าไปใช้ได้ต่อไป ต�ารา

เรื่อง โรคหลอดเลือดสมองและประสำทวิทยำวิกฤติ	 โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบัติ  

มุ่งทวีพงษา นับเป็นตัวอย่างหนึ่งของการสืบสานต่อยอดศาสตร์ทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี โดย 

ผูน้พินธ์ได้รวบรวมเรียบเรียงเนือ้หาทีเ่ก่ียวกับโรคหลอดเลอืดสมองและภาวะวกิฤตทิางระบบประสาท 

ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นระบบ สามารถอ่านเข้าใจได้เป็นอย่างดี อีกทั้งข้อมูลก็ครบถ้วนทั้ง

จากการศึกษาในอดีตที่ผ่านมา ร่วมกับผลวิจัยที่ทันสมัยและจากประสบการณ์ในการท�างานของ 

ผูน้พินธ์เอง ท�าให้ต�าราเล่มนีมี้คณุค่าเป็นอย่างยิง่โดยเฉพาะเนือ้หาในต�าราเก่ียวข้องกับโรคท่ีร้ายแรง

และพบบ่อยในประเทศไทย การน�าความรู้จากต�าราเล่มนี้ไปใช้อย่างกว้างขวางย่อมน�ามาสู่ประโยชน์

ต่อผูป่้วยในทีส่ดุ ซึง่นบัว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์พืน้ฐานของศาสตร์ทางการแพทย์ท่ีพยายามพฒันา

ก้าวหน้าไป เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ต้องขอแสดงความขอบคุณกับผู้นิพนธ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบัติ  

มุ่งทวีพงษา ที่ทุ่มเทเสียสละในการรวบรวมเรียบเรียงต�าราท่ีมีความสมบูรณ์ ทันสมัย เล่มนี้ขึ้นมา 

และก็หวังให้ต�าราเล่มนี้ได้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีจะก่อประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยของ

เราในที่สุด

   

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ค�าน�า

โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะวิกฤติทางระบบประสาท เป็นภาวะที่มีความส�าคัญทาง

คลินิก เป็นสาเหตุส�าคญัทีท่�าให้ผูป่้วยเสยีชวีติ หรอืทุพพลภาพ จ�าเป็นท่ีแพทย์ พยาบาล และบุคลากร

ทางการแพทย์ ผูใ้ห้การดูแลรักษาผูป่้วยทีป่่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือมีภาวะวกิฤตทิางระบบ

ประสาทต้องมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับประสาทวิทยาวิกฤติ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต

ทุพพลภาพจากภาวะดังกล่าว อย่างไรก็ตามต�าราทางด้านโรคหลอดเลือดสมอง และประสาทวิทยา

วิกฤติที่เป็นภาษาไทยยังขาดแคลน ท�าให้ไม่มีแหล่งความรู้ส�าหรับ แพทย์ พยาบาล และบุคลากร

ทางการแพทย์ ในการใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงการรักษา 

เนื้อหาในต�าราครอบคลุมความรู้ทั้งทางด้าน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สรีรวิทยา พยาธิวิทยา 

และประสาทวิทยาคลินิกของโรคหลอดเลือดสมอง และประสาทวิทยาวิกฤติ ข้อมูลที่ใช้เขียนต�าราได้

มาจากการค้นคว้าในฐานข้อมูลทางการแพทย์ท่ีน่าเชือ่ถอื มีมาตรฐาน และส่วนหนึง่จากประสบการณ์

ในการดูแลรักษาผู้ป่วย การสอน การวิจัย และการเขียนบทความหรือต�าราของผู้แต่งเอง โดยจะเน้น

ให้สามารถน�าไปใช้ปฏบัิตไิด้จริงในการให้การดูแลรกัษาผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง และประสาทวทิยา

วิกฤติ 

ต�าราโรคหลอดเลือดสมองและประสำทวิทยำวิกฤติน่าจะเป็นแหล่งความรู้ท่ีส�าคัญให้แก่ 

แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ใช้ค้นคว้า ศึกษา และเป็นแนวทางในการดูแลรักษา 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือมีภาวะวิกฤติทางระบบประสาท อย่างถูกต้อง และเหมาะสมต่อไป

อนึ่ง ผู้แต่งขอขอบคุณคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มอบทุนสนับสนุน

การจัดท�าผลงานทางวิชาการ ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ไว้ ณ ที่นี้

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบัติ มุ่งทวีพงษา

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ส่วนที่ 1 โรคหลอดเลือดสมอง
Part 1 Cerebrovascular Disease  
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โรคหลอดเลือดสมองอุดกั้น   3

1.  บทน�า

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือที่ชาวไทยเรียกกันติดปากว่า “อัมพฤกษ์อัมพาต”  

เป็นโรคที่เป็นปัญหาส�าคัญของการสาธารณสุขไทย(1) และของการสาธารณสุขทั่วโลก(2, 3) อัมพฤกษ์

อัมพาตเป็นลักษณะส�าคัญทางคลินิกของโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการมีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก  

แต่ผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกบางรายอาจไม่ได้มีสาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดสมอง แต่อาจจะ

มาจากสาเหตุอื่นๆ ในสมองหรือไขสันหลังได้เช่นกัน ได้แก่ การได้รับบาดเจ็บในสมอง (Traumatic 

brain injury) โรคการอักเสบของเนื้อสมองชนิดมัลติเปิลสเคอโรสิส (Multiple sclerosis) และโรค 

เนื้องอกสมอง (Brain tumor) เป็นต้น

2.  ค�าจ�ากัดความ (Definition)

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) คือ โรคความผิดปกติของสมองที่จะท�าให้เกิดอาการแสดง

ข้ึนอย่างทันทีทันใด โดยมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดที่มาเล้ียงสมองในบริเวณนั้น แบ่งออกเป็นสอง

กลุม่ใหญ่ๆ ตามพยาธกิ�าเนดิ คอื ภาวะสมองขาดเลือดเนือ่งจากมีหลอดเลือดสมองอดุก้ัน (Ischemic 

stroke) และหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic stroke) โดยในกลุ่มหลอดเลือดสมองแตกยังแบ่ง

เป็นสองสาเหตุคือ ภาวะเลือดออกในเนื้อสมอง (Intracerebral hemorrhage, ICH) และภาวะเลือด

ออกนอกเนื้อสมอง ประกอบด้วยภาวะเลือดออกใต้ชั้นเยื่อหุ้มสมองชั้นอาร์แรคนอย (Subarachnoid 

hemorrhage, SAH) ภาวะเลือดออกใต้ชั้นเยื่อหุ้มสมองชั้นดูรา (Subdural hemorrhage, SDH) และ

ภาวะเลือดออกเหนือชั้นเย่ือหุ้มสมองชั้นดูรา (Epidural hemorrhage, EDH)(4) ในทวีปยุโรปและ

สหรัฐอเมริกา สัดส่วนความชุกของกรณีหลอดเลือดสมองอุดกั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 85 ของผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองทัง้หมด ส่วนร้อยละ 15 ท่ีเหลือเป็นกรณหีลอดเลอืดสมองแตก(5) ในประเทศไทย

ยังไม่มีรายงานตัวเลขที่แน่นอนของสัดส่วนความชุกดังกล่าว แต่คาดว่าสัดส่วนไม่น่าแตกต่างจาก 

ทั่วโลก(6)

โรคหลอดเลือดสมองอุดกั้น

(Ischemic Stroke)

บทที่ 1
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4    โรคหลอดเลือดสมองและประสาทวิทยาวิกฤติ

3.  ระบาดวิทยา (Epidemiology)

ร้อยละ 2.9 ของชาวอเมริกันที่อายุมากกว่า 20 ปีป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ในปี  

ค.ศ. 2006 ซึ่งเทียบเท่ากับ 6,400,000 รายทั่วประเทศ โดยในแต่ละปีในสหรัฐอเมริกามีผู้ป่วย 

ด้วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณเกือบ 8,000,000 ราย(7) ในประเทศไทยการรวบรวมข้อมูลทาง

ระบาดวิทยายังมีข้อจ�ากัดค่อนข้างมาก ท�าให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าข้อมูลที่มาจาก

สหรัฐอเมริกาหรือจากทวีปยุโรป ได้มีการประมาณการในปี พ.ศ. 2542 ว่าชาวไทยมีผู้ป่วยโรค 

หลอดเลือดสมองที่ 690 รายต่อ 100,000 ประชากร(8) จากการศึกษา Thai Epidemiologic Stroke 

(TES) ในระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2549 พบว่า ความชุกของโรคหลอดเลือดสมองอยู่ที่

ร้อยละ 1.88 หรือ 1,880 รายต่อ 100,000 ในประชากรอายุ 45 ถึง 80 ปี(9) ใกล้เคียงกับความชุก

ของโรคหลอดเลือดสมองในจังหวัดปทุมธานี ท่ีส�ารวจในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งอยู่ท่ีร้อยละหนึ่ง  

ในประชากรอายมุากกว่า 30 ปี(10) อตัราการเสยีชวีติจากโรคหลอดเลอืดสมองโดยรวมในสหรัฐอเมรกิา

อยู่ที่ 43.6 รายต่อ 100,000 ประชากร ในปี ค.ศ. 2006 เป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ

สาม(7) ส่วนในประเทศไทย ได้มีการส�ารวจโดยใช้วิธีการสอบสวนสาเหตุการตายด้วยการสัมภาษณ์ 

(Verbal autopsy) ในปี พ.ศ. 2548 พบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดเป็น

อันดับหนึ่ง(11) นอกจากนี้โรคหลอดเลือดสมองยังเป็นสาเหตุส�าคัญของภาวะทุพพลภาพในระยะยาว 

จากการส�ารวจในสหรัฐอเมริกาพบว่า มากกว่าครึง่หนึง่ของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองท่ีมีอายุมากกว่า 

65 ปี ยังมีภาวะทุพพลภาพหลงเหลือ หลังจากรักษาไปแล้ว 6 เดือน(12)

4.  พยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology) 

สมองเป็นอวยัวะท่ีต้องการเลือดไปเลีย้งมากท่ีสุดในร่างกายเม่ือเปรียบเทียบกับอวยัวะอืน่  

ถึงแม้จะมีน�้าหนักเพียงร้อยละ 2 ของมวลรวมแต่ต้องการถึงร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 20 ของปริมาณ

เลือดที่ออกจากหัวใจ เพื่อส่งออกซิเจนและกลูโคสให้ใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆ เม่ือใด

ก็ตามที่เกิดการอุดกั้นของหลอดเลือด การไหลเวียนเลือดจะไม่หยุดไปทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงเนื่องจาก

มักจะมีการไหลเวียนเลือดจากข้างเคียงมาช่วยหล่อเล้ียงไว้ได้บ้าง อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการไหล

เวียนเลือดอยู่บ้าง แต่ก็ไม่พอเพียงที่จะท�าให้เซลล์สมองท�างานได้(13) เมื่อเวลาผ่านไปการไหลเวียน

เลือดก็จะลดลงเรือ่ยๆ และเม่ือการไหลเวยีนเลือดลดลงจนการก�าซาบของเลอืดน้อยกว่า 18 มิลลลิติร

ต่อ 100 มิลลิกรัมของเนือ้สมองต่อนาท ีเซลล์สมองในบริเวณดังกล่าวจะเกิดภาวะสญูเสยีทีไ่ม่สามารถ

กลับคืนมาเป็นปกติได้อีกต่อไป(14) กระบวนการในระดับเซลล์ของสมองขาดเลือดเราเรียกว่า  

ischemic cascade เร่ิมจากเซลล์สร้างพลังงานได้ลดลง ตามด้วยการกระตุ้นตัวรับกลูตาเมต 

(overstimulation of neuronal glutamate receptors) หรือ excitotoxicity เกิดการสะสมของประจุ
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โรคหลอดเลือดสมองอุดกั้น   5

โซเดียม ประจุคลอไรด์ และประจุแคลเซียมภายในเซลล์ เกิดภยันตรายต่อไมโตคอนเดรีย 

(mitochondrial injury) และท้ายที่สุดคือเซลล์ตายถาวรและไม่สามารถกู้กลับคืนได้ (apoptosis)(15) 

ดังแสดงในรูปที่ 1.1 ภายในไม่ก่ีนาทีหลังจากท่ีเซลล์ประสาทขาดออกซิเจนและกลูโคส, 

electrophysiologic function ของ neuron และ glail ก็หยุดท�างาน และภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็จะ

เกิดการบวมของเซลล์เหล่านี้ การเกิดเส้นเลือดสมองอุดตันก่อให้เกิดภยันตรายในระดับต่างๆ ต่อ 

เนื้อสมองที่อยู่ในแนว territory ของเส้นเลือดนั้นๆ ความรุนแรงของภยันตรายดังกล่าวขึ้นกับ 

ระดับของการก�าซาบของเลือดท่ียังเหลืออยู่ หรือการไหลเวียนท่ีมาจากหลอดเลือดข้างเคียง ส่วน 

ของสมองที่ขาดเลือดอย่างสมบูรณ์เรียกว่า “core” เป็นส่วนท่ีจะมีการสูญเสียการท�างานของเซลล์

อย่างสมบูรณ์ไม่สามารถกู้กลับคืนได้และน่าจะเกิดภาวะ cell death ภายในเวลาไม่กี่นาที ส่วนของ

สมองที่เลือดไปเลี้ยงลดลง แต่ยังไม่รุนแรงถึงขนาดที่ท�าให้เซลล์สมองตายไป แต่ก็ท�าให้เซลล์สมอง

ส่วนน้ีไม่สามารถท�างานได้ เซลล์อาจมีชีวิตอยู่ได้หลายชั่วโมงหลังจากเร่ิมมีการก�าซาบของเลือด 

ลดลง เรียกส่วนของเนื้อสมองส่วนนี้ว่า “penumbra” ซึ่งมักจะอยู่รอบๆ core ดังแสดงในรูปที่ 1.2 

เซลล์ในส่วนนี้อาจจะกลับคืนมาเป็นปกติถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ปริมาณของเนื้อสมองที่สูญเสีย

ไปจากการขาดเลือดไปเล้ียงก็จะมีขนาดลดลงถ้าสามารถปกป้อง penumbra ได้ และจะส่งผลให้มี

ผลลัพธ์ทางคลินิกดีข้ึน การรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดก้ันในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นท่ีการกู้กลับคืน 

(salvaging) เซลล์ในส่วน penumbra ให้กลับคืนมาเป็นปกติให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้(16, 17)

5.  กลุ่มอาการสมองขาดเลือด (Stroke syndrome)

5.1	 กลุ่มอาการ	Internal	Carotid	Artery	(ICA)

ล่ิมเลือดขนาดเล็กที่เรียกว่า microembolic platelet aggregates ที่หลุดออกจาก 

atherothrombotic plaques ของหลอดเลือดแดงใหญ่ internal carotid หรือหลอดเลือดแดงใหญ่อืน่ๆ 

เช่น aorta หรือ common carotid เข้าไปใน internal carotid ท�าให้เกิดอาการแสดงของสมอง 

ขาดเลือด ตามแนวหลอดเลือดที่เป็นสาขาของ internal carotid โดยสาขาแรกของหลอดเลือด  

internal carotid คือ หลอดเลือด ophthalmic artery และมีหลอดเลือด anterior choroidal artery 

เป็นสาขาเล็กๆ แตกออกจากหลอดเลือด internal carotid ก่อนที่จะเข้าไปเชื่อมกับ วงแหวนวิลลิส 

(circle of Willis) ดังแสดงในรูปท่ี 1.3 และแตกสาขาออกเป็น middle cerebral artery และ anterior 

cerebral artery ดังแสดงในรูปที่ 1.4 นอกจากนี้ ในบางกรณีหลอดเลือด internal carotid ยังไป

เล้ียงหลอดเลือด posterior cerebral artery แทนหลอดเลือดเบสิล่าร์ ผ่านทาง posterior 

communicating artery ที่ขยายขนาดขึ้นมาจนขนาดใหญ่กว่าช่วง P1 ของ posterior cerebral 

artery ดังนั้นเม่ือล่ิมเลือดเข้าไปอุดตันหลอดเลือด ophthalmic artery ก็จะท�าให้เกิดอาการมอง 
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6    โรคหลอดเลือดสมองและประสาทวิทยาวิกฤติ

รูปที่ 1.1 กลไกตามล�าดับขั้นของการขาดเลือด (ischemic cascade) ที่เกิดขึ้นในเซลล์สมองหลังจากเกิด

ภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลัน (acute cerebral ischemia), การขาดเลือดไปเล้ียงท�าให้ ionic 

pumps ท�างานผิดปกติ, เกิดภยันตรายต่อไมโตคอนเดรีย (mitochondrial injury) ตามด้วยเม็ด

เลือดขาวได้รับการกระตุ้น (activation of leukocytes) และการหล่ังของสารน�าสื่อการอักเสบ 

(inflammatory mediators) ต่างๆ ท�าให้เกิดการสร้าง oxygen free radicals และการหลั่งของ

สาร excitotoxins เพิ่มระดับของประจุโซเดียม ประจุคลอไรด์ และประจุแคลเซียม (intracellular 

sodium, chloride and calcium ions) ซึ่งจะไปกระตุ้นเอนไซม์ phospholipases และ proteases 

ท�าให้เกิดสร้าง prostaglandins และ leukotrienes, DNA และ cytoskeleton เกิดการสูญสลาย

และท้ายท่ีสุดเกิดการสูญสลายของเย่ือหุ้มเซลล์ (ดัดแปลงจาก Brott, T. N	 Engl	 J	 Med, 

2000;343(10): p.710-22.)(15) น�ากลับมาใช้ใหม่(18)
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รูปที่ 1.2 Ischemic penumbra และ Ischemic core (A picture was derived from https://upload.

wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Human_head_and_brain_diagram.svg/435px-

Human_head_and_brain_diagram.svg.png)

Ischemic penumbra

CBF 18-60 ml/g/min

Ischemic core

CBF < 18 ml/g/min

ไม่เห็น ซึ่งอาจจะเป็นแบบชั่วครู่ (amourosis fugax) หรือท�าให้อุดตันจนเกิดพยาธิสภาพการขาด

เลือดที่พบใน central retinal artery occlusion, เม่ือล่ิมเลือดเข้าไปอุดตันหลอดเลือดส่วนปลาย 

ขนาดเล็กที่เป็นสาขาของ middle cerebral artery ก็จะเกิดอาการตามต�าแหน่งท่ีเล้ียงโดย 

หลอดเลือดส่วนปลายนั้นๆ เช่น อาการอ่อนแรงแขนด้านตรงข้าม หรือการพูดผิดปกติแบบ aphasia 

เป็นต้น(19) และกรณหีลอดเลือด internal carotid เป็นหลอดเลือดหลกัหล่อเล้ียงหลอดเลือด posterior 

cerebral artery ลิ่มเลือดจาก internal carotid ท�าให้เกิดอาการแสดงสมองขาดเลือดตามกลุ่มอาการ 

posterior cerebral artery ได้เช่นเดียวกัน(20) ในกรณีหลอดเลือด internal carotid อุดกั้นทันทีและ

หลอดเลือดข้างเคียงมาเล้ียงเนื้อสมองไม่เพียงพอ ท�าให้เกิดภาวะ hypoperfusion ของเนื้อสมอง

บริเวณชายขอบพื้นที่รับผิดชอบระหว่างหลอดเลือด middle cerebral และหลอดเลือด anterior 

cerebral น�าไปสูอ่าการอ่อนแรงของโคนแขน เหมือนถกูถงัครอบตวัไว้ จึงเรยีกกลุ่มอาการน้ีว่า man-

in-the-barrel(21)
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8    โรคหลอดเลือดสมองและประสาทวิทยาวิกฤติ

รูปที่ 1.3 ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติของหลอดเลือดแดงที่คอ (CCA = Common Carotid Artery, 

ICA = Internal Carotid Artery, ECA = External Carotid Artery, VA = Vertebral Artery, 

BA = Basilar Artery)
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รูปที่ 1.4 ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของหลอดเลือดแดงสมอง (ICA = Internal Carotid Artery, MCA = 

Middle Cerebral Artery, ACA = Anterior Cerebral Artery, PCA = Posterior Cerebral 

Artery, BA = Basilar Artery, VA = Vertebral Artery)
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10    โรคหลอดเลือดสมองและประสาทวิทยาวิกฤติ

5.2	 กลุ่มอาการ	Middle	Cerebral	Artery	(MCA)

เป็นกลุ่มอาการที่พบบ่อยที่สุด, หลอดเลือด internal carotid สุดท้ายแล้วแตกแขนงออก

เป็นหลอดเลือดหลักสองเส้น คือ หลอดเลือด middle cerebral และหลอดเลือด anterior cerebral 

โดยหลอดเลือด middle cerebral มีขนาดใหญ่กว่าหลอดเลือด anterior cerebral, หลอดเลือด 

middle cerebral ให้แขนงไปเลี้ยงส่วนลึกของเนื้อสมองประกอบด้วย lenticular nucleus, ขาหลัง

ของ internal capsule และ corona radiata ส่วนแขนงด้านนอกของหลอดเลือด middle cerebral 

ไปเลี้ยงบางส่วนของสมองกลีบ frontal, parietal และ temporal เม่ือมีการอุดก้ันของหลอดเลือด 

middle cerebral ตั้งแต่โคนของหลอดเลือด หรือช่วง M1 (ดังแสดงในรูปที่ 1.5) จะท�าให้เกิดการ

อ่อนแรงและสูญเสยีการรับความรู้สกึของร่างกายซกีตรงข้าม โดยส่วนของหน้ากบัแขนจะแสดงอาการ

รูปที่ 1.5 ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แสดงสมองใหญ่ซีกขวาขาดเลือด จากหลอดเลือด middle cerebral 

(M1) ด้านขวา อุดตัน โดยก้อนเลือด (thrombus) ที่อุดตันหลอดเลือดสามารถเห็นได้ในภาพ

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (ซ้ายบน, ลูกศร) ส่วนหลอดเลือด middle cerebral ที่อุดตันแสดงในภาพ

คลื่นแม่เหล็กหลอดเลือดสมอง (ขวาล่าง, ลูกศร)
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รุนแรงกว่าขา ถ้าสมองซกีท่ีขาดเลือดเป็นสมองซกีเด่น (dominant hemisphere) ผูป่้วยกจ็ะมีปัญหา

การใช้ภาษา (aphasia) ซึ่งบางครั้งจะรุนแรงจนถึงระดับสูญเสียความสามารถในการสื่อสารทุกด้าน 

(global aphasia) แต่ถ้าสมองซีกที่ขาดเลือดเป็นสมองซีกด้อย (nondominant hemisphere) ผู้ป่วย

จะสูญเสียการรบัรูข้องร่างกายซกีตรงข้าม (neglect or inattention), ผูป่้วยจะมีการสญูเสียลานสายตา

ด้านตรงข้าม (homonymous hemianopia) การกลอกตาไปด้านตรงข้ามกับสมองซีกท่ีขาดเลือด 

ผิดปกติท�าให้ลูกตาเอียงไปด้านที่มีสมองขาดเลือด (gaze deviation) อีกทั้งผู้ป่วยอาจมีการสูญเสีย

การท�างานระดับสูงของสมองอื่นๆ ท�าให้เกิด apraxia, เกิดความผิดปกติของ visuospatial หรือ 

astereognosia เป็นต้น(19)

หลอดเลือด middle cerebral จากช่วง M1 แตกแขนงออกเป็นแขนง superior และ 

inferior ซึ่งเรียกว่าช่วง M2 การอุดกั้นของแขนง superior ท�าให้เกิดการขาดเลือดของสมองกลีบ 

frontal โดยไม่กระทบต่อ subcortical white matter และกลีบ frontal ส่วน medial (รูปที่ 1.6) 

ท�าให้เกดิอาการอ่อนแรงของแขนและใบหน้าโดยไม่กระทบต่อขา ซีกตรงข้ามกับซกีสมองท่ีขาดเลอืด  

และสูญเสีย two-point discrimination ในบริเวณเดียวกับที่เกิดอาการอ่อนแรงโดยไม่มีการสูญเสีย

ระบบ sensory อื่นๆ การขาดเลือดของ frontal eye field ท�าให้บังคับตากลอกไปด้านตรงข้ามกับ

ซกีสมองทีข่าดเลือดไม่ได้ ท�าให้ลกูตาท้ังคู่และศรีษะเอยีงไปด้านทีมี่สมองขาดเลือด (gaze deviation) 

ถ้าพยาธิสภาพเกิดที่สมองด้านเด่น ท�าให้การใช้ภาษาผิดปกติแบบโบรคา (Broca aphasia) และ

เกิดกลุ่มอาการ apraxia ถ้าพยาธิสภาพเกิดที่สมองด้านรอง ท�าให้เกิดความรู้สึกละเลยซีกตรงข้าม

กับซีกสมอง (hemineglect) เกิดกลุ่มอาการผิดปกติของ visuospatial และสูญเสียอารมณ์ในการ

สื่อสาร หรือขาดฉันทลักษณ์ในการใช้ภาษา (loss of prosody)(22)

รูปที่ 1.6 การอุดก้ันของแขนง superior ท�าให้เกิดการขาดเลือดของสมองกลีบ frontal โดยไม่กระทบต่อ 

subcortical white matter และกลีบ frontal ส่วน medial
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การอุดกั้นของแขนง inferior ท�าให้เกิดการขาดเลือดของสมองกลีบ parietal, temporal 

และ occipital มีพยาธิสภาพที่ optic radiation น�าไปสู่การสูญเสียลานสายตาบางส่วนในซีกตรงข้าม

กับซีกสมอง โดยไม่กระทบต่อการรับความรู้สึก และไม่มีอาการอ่อนแรง ถ้าพยาธิสภาพเกิดที่สมอง

ด้านเด่น ท�าให้การใช้ภาษาผิดปกติแบบเวอร์นิกเก (Wernicke aphasia) ถ้าพยาธิสภาพเกิดที่สมอง

ด้านรอง ท�าให้เกิดความรู้สึกละเลยซีกตรงข้ามกับซีกสมอง (hemineglect) และขาดความเข้าใจใน

ฉันทลักษณ์ของภาษา (sensory aprosodia)(22)

5.3	 กลุ่มอาการ	Anterior	Cerebral	Artery	(ACA)

หลอดเลือด anterior cerebral เลี้ยงบางส่วนของสมองกลีบ frontal ด้านใน, ส่วนหัวของ 

caudate nucleus, และขาหน้าของ internal capsule การอุดกั้นของหลอดเลือด anterior cerebral 

พบได้ไม่บ่อยนัก จะท�าให้ผู้ป่วยมีการอ่อนแรงของขาซีกตรงข้าม โดยไม่มีการอ่อนแรงของหน้าหรือ

แขน บางครั้งจะมีการสูญเสียความรู้สึกของขาซีกตรงข้ามร่วมด้วย ถ้าสมองซีกที่ขาดเลือดจากการ

อุดกั้นของหลอดเลือด anterior cerebral เป็นสมองซีกเด่น (dominant hemisphere) อาจมีอาการ

สูญเสียการสื่อสารแบบ transcortical motor aphasia ผู้ป่วยอาจมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง พูดน้อย 

ไม่สนใจสิง่รอบข้าง (abulia, akinetic mutism) ภาพรงัสคีอมพวิเตอร์สมองของผูป่้วยสมองขาดเลอืด

จากการอุดกั้นของหลอดเลือด anterior cerebral แสดงในรูปที่ 1.7

5.4	 กลุ่มอาการ	Anterior	Choroidal	Artery	(AChA)

เป็นกลุ่มอาการท่ีพบไม่บ่อย หลอดเลือด anterior choroidal แตกแขนงออกจาก 

หลอดเลือด internal carotid ช่วงระหว่างหลอดเลือด posterior communicating และหลอดเลือด 

middle cerebral(23) เม่ือเกิดการอุดกั้นของหลอดเลือด anterior choroidal จะท�าให้เกิดการขาด

เลือดของสมองส่วน medial temporal, lateral geniculate body, ขาหลังของ internal capsule, 

pallidum ส่วน medial, optical tract และ paraventricular white matter ส่วนหลัง(24) ดังแสดงใน

รูปที่ 1.8 ผู้ป่วยจะมีอาการแขนขาซีกตรงข้ามอ่อนแรงซึ่งเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุด(24, 25) ผู้ป่วยจะ

มีการสูญเสียลานสายตาด้านตรงข้ามกับรอยโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยโรคท่ี lateral geniculate 

body จะท�าให้เกิดการสูญเสียลานสายตา hemianopia แบบ meridian sparing(26) นอกจากนี้ผู้ป่วย

มักจะมีความผิดปกติของการรับความรู้สึกของซีกตรงข้าม (hemianaesthesia)(24, 25)
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 โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ มีองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวข้องกับการบรหาร

จัดการโรคนี้ เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จำเป็นที่แพทย์เวชปฏิบัติต้องเข้าใจและเรยนรู้เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 ส่วนภาวะวกฤติทางสมองพบในผู้ป่วยภาวะวกฤติเกือบทุกราย หากเข้าใจถึงหลักการและพื้นฐาน

ของประสาทวทยาแล้ว จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยใน ICU และผู้ป่วยที่มีภาวะวกฤติอื่นๆ ได้
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