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1. ลักษณะทางกายวิภาคของสมองและระบบเลอืดที่เลี้ยงสมอง 
 

 
 

รูปที่ 1 ลักษณะทางกายวิภาคของสมองและระบบเลือดที่เลี้ยงสมอง (Circle of Willis) 
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(Housekeeping) 

2. ลักษณะทางสรีระวิทยาของสมอง 
2.1 เมตาบอลิซึมของสมอง (Cerebral Metabolism) 

 เนื้อสมองใชออกซิเจน (O2) คิดเปนสัดสวน 20% ของการใช O2 ทั้งหมดของรางกาย อัตรา
การใช  O2  ของเนื้อสมอง  (Cerebral  metabolic rate  of oxygen, CMRO2)  ในผูใหญมีคาประมาณ 
3 -3.5 ml ตอเนื้อสมอง 100 กรัมตอนาที สารอาหารหลักที่จําเปนตอการสรางพลังงานของสมองคอื 
Glucose ซึ่ง 90% เปนเมตาบอลิซึมที่ใช O2 ดังนั้นอัตราการใช O2 ของเนื้อสมองจึงขึ้นกับการใช 
Glucose ดวย เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของการใช Glucose จะมีการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช O2 ของเนื้อสมอง
เปนสัดสวนกัน ดังนั้น ในภาวะที่มีอันตรายตอเนื้อสมอง หากมีน้ําตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia) 
รวมดวย จะยิ่งทําใหเนื้อสมองขาดพลังงานมากขึ้น ซึ่งเสริมใหมีภาวะเปนกรดในเซลลสมองมากยิ่งขึ้น 
(Cerebral acidosis)  

CMRO2 แบงเปน 2 สวน โดยเปนสวนที่ทําหนาทีต่าง ๆ 60% และ เปนสวนที่ใชในการรักษา
ระดับการคงอยูของเซลลสมอง (Housekeeping) อีก 40% ดังรูปที่ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 DISTRIBUTION OF BRAIN ENERGY CONSUMING PROCESSES 

 
 

ปจจัยที่มีผลตอ CMRO2  
1. สภาวะการทํางานของสมอง (Functional state)  
- การนอนหลับ, coma ทําใหมีการลดลงของ CMRO2  
- ภาวะที่มีการกระตุนการรับรูของสมอง การนึกคิด ทําใหมีการเพิ่มขึ้นของ CMRO2 และใน

สภาวะที่มีอาการชัก เนื้อสมองจะมี epileptoid activity ซึ่งจะทําใหมีการเพิ่มขึ้นของ 
CMRO2 อยางมาก 
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2. ยาที่ใชในการดมยาสลบ 
 ยาที่เปน Intravenous drug เกือบทุกตัวมีความสามารถในการลด CMRO2 ยกเวน 
Ketamine สวนยาดมสลบทุกตัวลด CMRO2 ยกเวน N2O ซึ่งถาใชเพียงตัวเดียวจะมีการเพิ่มขึน้
ของ CMRO2  การเพิ่มระดับความเขมขนในเลือดของ intravenous drug จะยิ่งทําใหมีการ
ลดลงของ CMRO2 ลงเรื่อย ๆ อยางไรก็ตามเมื่อ CMRO2 ลดลงจนถึงระดับของเมตาบอลิซึมที่
เนื้อสมองใชในการรักษาระดับการคงอยูของเซลล (Housekeeping) จะไมมีการลดลงชอง 
CMRO2 อีกตอไป 
 

3. อุณหภูมิ 
อุณหภูมิที่ลดลง 1oC สามารถลด CMRO2 ได 6-7%  ที่อุณหภูมิ 20oC ทําใหคลื่นสมอง 

(Electroencephalogram, EEG) มีลักษณะเปนเสนตรง (Isoelectric) ผลของภาวะอุณหภูมิ
กายต่ําตอเซลลสมองจะตางจากผลของยาสลบคือ ภาวะอุณหภูมิกายต่ําสามารถลด CMRO2 
ไดเรื่อย ๆ รวมถึงลดเมตาบอลิซึมที่ใชในการรักษาระดับการคงอยูของเซลลดวย พบวาที่
อุณหภูมิ 18oC เนื้อสมองสามารถทนตอสภาวะที่ขาดเลือดไปเลี้ยงจากการทํา circulatory 
arrest ในการผาตัดบางอยางไดชั่วคราว สวนอุณหภูมิที่สูงมากเกินไป คือ อุณหภูมิมากกวา 
42oC ทําใหมีการลดลงของ CMRO2 ไดเชนกัน แตเปนผลจากเซลลสมองโดนทําลาย ซึ่งเปนสิง่
ที่ไมตองการใหเกิดขึ้น 

 
2.2 เลือดที่ไหลผานไปเลีย้งสมอง (Cerebral blood flow, CBF) 

  ปริมาณเลือดที่ไหลผานไปเลี้ยงสมองมีคาประมาณ 50 ml ตอเนื้อสมอง 100 กรัมตอนาที ซึ่ง
คิดเปนสัดสวน 15-20% ของปริมาณเลือดทั้งหมดที่ออกจากหัวใจ   CBF ขึ้นกับ CMRO2 คือ
เมื่อ CMRO2 เพิ่มขึ้นจะมี CBF เพิ่มขึ้น และเมื่อ CMRO2 ลดลง จะมี CBF ลดลงเปนสัดสวนกัน เรียก
กลไกของสมองชนิดนี้วา coupling mechanism 
 

การควบคุมปริมาณเลือดที่ไหลผานไปเลี้ยงสมอง (Regulation of CBF) 
1. Cerebral perfusion pressure (CPP) 

  CPP ขึ้นกับคาความดันเฉลี่ยของรางกาย (Mean arterial pressure, MAP) และความ
ดันในกะโหลกศีรษะ (Intracranial pressure, ICP) ดังสมการ 

CPP = MAP - ICP 
  เมื่อ  CPP  = Cerebral perfusion pressure  
          MAP  = Mean arterial pressure 
   ICP = Intracranial pressure 
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 หรือถามี Central venous pressure (CVP) มากกวา ICP จะใชสมการ CPP = MAP – CVP 
แทน 
  คาปกติของ ICP มีคานอยกวา 10 mmHg ดังนั้นในสภาวะปกติ CPP จะขึ้นอยูกับ 
MAP เปนหลกั กรณีที่มีพยาธิสภาพในสมอง ทําให ICP เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ถา ICP มากกวา 
30 mmHg จะทําให CPP ลดลงอยางมีนัยสําคัญ และทําให CBF ลดลงตามไปดวย มี
การศึกษาพบวา CPP นอยกวา 50 mmHg ทําให EEG มีลักษณะชาลง   และ CPP 
นอยกวา 25 - 40 mmHg EEG จะเปนเสนตรงในที่สุด หาก CPP นอยกวา 25 mmHg เปน
เวลานานจะทําใหมีการสูญเสียเนื้อสมองอยางถาวร 
 
2. Cerebral autoregulation 
  เปนความสามารถของเสนเลือดที่ไปเลี้ยงสมองในการพยายามที่จะรักษาปริมาณเลือด
ที่ไปเลีย้งสมองใหคงที่เมื่อคา MAP อยูระหวาง 60 – 160 mmHg  คา MAP นอกเหนือจากคา
ดังกลาวนี้จะทําให CBF ขึ้นกับความดันเลือดโดยตรง นั่นคือ คา MAP ที่นอยกวา 60 mmHg 
จะทําให CBF ลดลงอยางมาก และคา MAP ที่มากกวา 160 mmHg ทําให CBF เพิ่มขึ้นอยาง
มาก (รูปที่ 3) 
 
3. Extrinsic mechanism (ปจจัยภายนอก) 
  PaCO2 เปนสิง่สําคัญที่มีผลตอ CBF อยางมาก ที่คา PaCO2 ระหวาง 20 – 80 mmHg 
CBF จะมีคาคงที่ระดับหนึ่ง ภาวะ Hyperventilation ทําให PaCO2 ลดลงและเกิดการหดตัว
ของเสนเลือดในสมอง (cerebral vasoconstriction) ทาํใหปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดลง 
PaCO2 ลดลง 1 mmHg ทําให CBF ลดลง 1 – 2 ml ตอเนื้อสมอง 100 กรัมตอนาที และ 
PaCO2 ที่เพิ่มขึ้น 1 mmHg ทําให CBF เพิ่มขึ้น 2 – 4% อยางไรก็ตาม แมวาภาวะ 
Hypocapnia (PaCO2 ลดลง) จะทําให CBF ลดลงและ ICP ลดลงดวยในที่สุด แตการ 
Hyperventilation มากเกินไปจนคา PaCO2 นอยกวา 20 mmHg จะทําใหมีโอกาสเกิดเนื้อ
สมองขาดเลือดไดมาก (Cerebral ischemia) ซึ่งไมเปนผลดี ดังนั้นจึงควรรักษาคา PaCO2 ไวที่
ประมาณ 25 – 30 mmHg เพื่อปองกันปญหาดังกลาว 
  PaO2 เปนอีกปจจัยหนึ่งทีมี่ผลตอ CBF ภาวะที่มี PaO2 เพิม่ขึ้นมาก ๆ (Hyperoxia) ทํา
ให CBF ลดลงเพียงเล็กนอย ในขณะที่ภาวะ Severe hypoxia (PaO2 นอยกวา 50 mmHg) จะ
ทําให CBF เพิ่มขึ้นอยางมาก ดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 CBF and PaO2, PaCO2 and MAP relationship 

 
2.3 ความดันในชองกะโหลกศีรษะ (Intracranial pressure, ICP) 

กะโหลกศีรษะเปนโครงสรางที่แข็ง ภายในมีปริมาตรที่คงที่ ประกอบดวยเนื้อสมอง 80%, 
เลือด 12%, และ Cerebrospinal fluid (CSF) 8%   เมื่อมีปริมาตรในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้น ไมวาจาก
สาเหตุใดก็ตาม สมองจะมี Compensation ไดระดับหนึ่งโดยที่ ICP ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก แตเมื่อถึง
ภาวะหนึ่งที่ compensation ไมไดแลว ICP จะเพิ่มขึ้นมากทันที่ ดังรูปที่ 4  หาก ICP เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
โดยไมไดรับการรักษา จะทําใหเกิด Brain herniation ในที่สุด ดังรูปที่ 5 
 

 
รูปที่ 4 The Intracranial pressure-volume relationship 
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รูปที่ 5  ตําแหนงที่เกิด Brain herniation 

 
สาเหตุของการเพ่ิมขึ้นของความดันในชองกะโหลกศีรษะ 

1. การเพิ่มขึ้นของเนื้อสมอง เชน จากเนื้องอก, เนื้อสมองบวม 
2. การเพิ่มขึ้นของ CSF หรือ มีการอุดกั้นทางเดินของ CSF ทําใหเกิดภาวะ Hydrocephalus 
3. การเพิ่มขึ้นของปริมาณเลือดในสมอง เชน จากเสนเลือดขยายตัว หรือจาก hematoma  

 
 

การตอบสนองของรางกายตอภาวะความดันในชองกะโหลกศีรษะสูง 
  Cushing’s reflex เปนการตอบสนองของระบบไหลเวียนเลือด ทําใหมีความดันเลือดสูง 

และเกิดการกระตุน Baroreceptor บริเวณ carotid sinus ทําใหเกิดหัวใจเตนชา 
(Bradycardia) 

 
การรักษาภาวะความดันในชองกะโหลกศีรษะสูง 
 ขั้นแรกตองแนใจวาไมมี Systemic condition อื่น ๆ ที่ทําให ICP เพิ่มขึ้น เชน ภาวะ 
Hypoxia หรือ Hypercarbia และไมมีภาวะที่จะเสริมให ICP เพิ่มมากขึ้น เชนการจัดทาทางที่
ไมเหมาะสม ทําให Cerebral venous drainage ไมดี การใหยาระงับความรูสึกไมเพียงพอ ทํา
ใหเกิดการไอหรือเบง หรือการที่มี CVP เพิ่มขึ้นมากจากความดันในชองอกที่สูงไมวาจาก
สาเหตุใดก็ตาม เปนตน 
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 โดยทั่วไปมีการรักษาภาวะความดันในชองกะโหลกศีรษะสูง ดังนี้ 
1. Hyperventilation 
 ภาวะ Hypocapnia ที่เหมาะสม ทําใหเกิด Cerebral vasoconstriction โดยไมเปน
อันตรายตอเนื้อสมอง การ Hyperventilation เปนระยะเวลานาน ๆ ทําใหผลของการลด ICP 
นอยลง แตการเพิ่มขึ้นของ PaCO2 อยางรวดเร็ว ทําให CBF เพิ่มขึ้นอยางมาก และ ICP 
เพิ่มขึ้นในที่สุด ในผูปวยที่ใหความรวมมือจะสามารถทํา Hyperventilation ไดเอง สวนผูปวยที่
มี ICP เพิ่มขึ้นมาก และ Glasgow coma score (GCS) นอยกวา 8 ควรรีบใสทอชวยหายใจ 
และ Hyperventilation 
 
2. Facilitation of cerebral venous drainage 
 การจัดทาของผูปวยก็มีความสําคัญ ทาที่ศีรษะสูงเล็กนอยรวมกับศีรษะอยูในแนวตรง ไม
บิดมากเกินไปหรือกมมากไป จะทําใหเลือดดําจากสมองไหลกลับสูหัวใจไดดีขึ้น นอกจากนี้ 
ควรหลีกเลี่ยงและแกไขภาวะตาง ๆ ที่ทําใหความดันในชองอกเพิ่มสูง เชน การมีลมหรือเลือด
ในชองอก หลอดลมตีบแคบ ทอชวยหายใจพับงอ หรือ การใช PEEP มากเกินไป เปนตน ซึ่ง
ปจจัยเหลานี้จะทําใหเลือดดําจากสมองไหลเขาสูหัวใจในชองอกยากขึ้น เปนผลให ICP เพิ่ม
มากขึ้นได 
 
3. Osmotic/diuretic drug 

ยาที่เลือกใชเชน 20% Mannitol (0.25 – 1 g/kg) onset = 20 min หวังผลใหมีการดึงน้ํา
จากรอบ ๆ หลอดเลือดในสมองเขามา หรือ Furosemide 0.5 – 1 mg/kg onset = 30 min ทํา
ใหมีการขับปสสาวะเพิ่มขึ้น (Diuresis) ผลของยาทั้งสองชนิดนี้ทําใหสมองยุบบวมได แตตอง
ระวังผลขางเคียงเรื่อง hypovolumia และ electrolyte imbalance โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
hypokalemia ซึ่งเปนปญหาที่พบไดบอย 

 
4. Steroid 

เปนยาที่มักใชลดสมองบวมที่เปนผลมาจากกอนเนื้องอกในสมอง ยาในกลุมนี้ที่รูจักกันดี 
คือ dexamethasone, prednisolone หรือ methylprednisolone สําหรับยา 
methylprednisolone เปนยาที่ใชในผูปวย Acute spinal cord injury บางราย 

 กลไกการออกฤทธิ์ของยาในกลุมนี้ คือ การซอมแซม Blood-Brain barrier และยับยั้ง
การทํางานของเอนไซม Phospholipase – A2     
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5. Barbiturate 
ถาใหการรักษาดวยวิธีขางตนแลว ยังไมสามารถลดความดันในกะโหลกศีรษะได อาจตอง

พิจารณาใช Total intravenous technique ซึ่งยาที่นิยมใชเปนกลุม barbiturate คือ 
Thiopental infusion 2 – 3 mg/kg/hr 

 
6. Decompressive surgical procedure 

ในผูปวยที่สมองบวมมาก และใชการรักษาทางยาไมไดผล อาจตองทําการผาตัด 
Craniectomy เพื่อปองกันไมให ICP เพิ่มสูงมากเกินไปจนเปนอนัตราย 

 
3. ผลของยาที่ใชในการดมยาสลบตอสรีระวิทยาทางสมอง 

3.1 Volatile anesthetic agents 
ยา Volatile agent ทุกตัวมีความสามารถลด CMRO2 ในลักษณะ dose dependent คือ 

การเพิ่มปริมาณยาจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการลด CMRO2  อยางไรก็ตาม Volatile agent ทุกตวั
มีฤทธิ์ cerebral vasodilation ซึ่งจะเปนการเพิ่ม CBF ดวยเชนกัน 

ยา Isoflurane และ Enflurane มีผลลด CMRO2 มากที่สุด และ Halothane ลด CMRO2 
นอยที่สุด เมื่อเทียบกับ Volatile agent ชนิดอื่น ๆ 

การใช N2O เพียงตัวเดียว พบวามี CMRO2 เพิม่ขึ้น และมีผล cerebral vasodilation 
เล็กนอย แตการให Barbiturate และ Hyperventilation นําไปกอน สามารถลดผลดังกลาวของ N2Oได 

โดยสรุปแลว เนื่องจาก Isoflurane มีผลลด CMRO2 ไดมากกวาและมีผลเพิ่ม CBF นอยกวา 
volatile anesthetic agent ชนดิอื่น ๆ ทําให ICP เพิ่มไดนอยกวาตัวอื่น ดังนั้น Isoflurane จึงเปน 
Volatile agent of choice ในผูปวยที่มี cerebral ischemia หรือผูปวยที่มีโอกาสเกิดปญหาดังกลาว 

 
3.2 Intravenous agents 

3.2.1 Induction agents 
ยาเกือบทุกตัวในกลุมนี้สามารถลด CMRO2 และ CBF ไดดี ยกเวน Ketamine ซึ่งเปน

ยา IV เพียงตัวเดียวที่มีผล cerebral vasodilation และเพิ่ม CBF (มากถึง 50 – 60%)    อยางไร
ก็ตามตองระวังผลของยาที่ทําให MAP ลดลง หาก MAP ต่ํากวา Autoreguration ของสมอง ทําให 
cerebral perfusion pressure ลดลงซึ่งไมเปนผลดี 

Benzodiazepine ลด CBF และ CMRO2 ไดแตนอยกวากลุม Barbiturate และ 
Propofol  Midazolam เปนยาที่นิยม เพราะระยะเวลาการออกฤทธิ์สั้น ทําใหประเมิน อาการทาง
สมองไดเร็ว 
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Opioid ทุกตัวมีผลนอยตอ CBF, CMRO2 และ ICP แตตองระวังการกดการหายใจจาก
ยาทําใหระดับของ PaCO2 เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลเสียตอผูปวยที่มีความดันในกะโหลกศีรษะสูง ยาที่เลือกใช
ควรเปนยาที่มีฤทธิ์สั้น ๆ  เชน Fentanyl   สวน Morphine เปนยาที่ละลายในไขมันไดนอย ทํา
ใหเขาถึงระบบประสาทไดชา และมีฤทธิ์งวงซึมอยูนาน ไมเหมาะสมที่จะใชในการผาตัดทางสมอง 

3.2.2 Lidocaine 
สามารถลด  CMRO2,  CBF  และ ICP ไดแตนอยกวายาชนิดอื่น ๆ มีขอจํากัดคือ การ

ใชยาอยางตอเนื่องจะมีโอกาสเกิด systemic toxicity และชักได 
3.2.3 Muscle relaxant 

ไมมีผลโดยตรงตอสมอง แตผลที่เกิดขึ้นมักเปนผลทางออม เชน ผลของยา 
pancuronium ทําใหมี Hypertension หรือผลของยา Curare ทําใหมีการหลั่ง  Histamine เปนผลใหมี 
cerebral vasodilation ได 

Sucinylchorine ทําใหมี Fasciculation การมี Muscle activity ทําใหเกิด cerebral 
activation มี CMRO2 เพิม่ขึ้น และ ICP เพิม่ขึ้นในที่สุด อยางไรก็ตาม การให Thiopental ปริมาณ
เพียงพอและการ Hyperventilation ในชวง induction ทําใหผลดังกลาวของ Sucinylchorine ลดนอยลง
ได  

ภาวะ Light anesthesia และ Apnea เปนเวลานานในชวง intubation จะยิ่งทําให ICP 
เพิ่มมากขึ้น 

ตารางเปรียบเทียบผลของ Anesthetic agents ตอสรีระวิทยาของสมอง 
       AGENTS          CMRO2            CBF             ICP 
 HALOTHANE             ↓↓            ↑↑↑              ↑↑ 
 ENFLURANE             ↓↓             ↑↑              ↑↑ 
 ISOFLURANE            ↓↓↓              ↑               ↑ 
 DESFLURANE            ↓↓↓              ↑              ↑↑ 
 SEVOFLURANE            ↓↓↓              ↑               ↑ 
 N2O              ↓              ↑               ↑ 
 BARBITURATE           ↓↓↓↓            ↓↓↓             ↓↓↓ 
 ETOMIDATE            ↓↓↓             ↓↓              ↓↓ 
 PROPOFOL            ↓↓↓           ↓↓↓↓              ↓↓ 
 BZP             ↓↓ Unknown               ↓ 
 KETAMINE +/-             ↑↑              ↑↑ 
 NARCOTICS +/- +/- +/- 
 LIDOCAINE             ↓↓             ↓↓              ↓↓ 
±  = Little or no change 
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4. Cerebral protection 

หลังจากที่เนื้อสมองไดรับอันตรายในชวงแรกเรียกวา Primary injury หากไมไดรับการรักษาและ
ปองกันที่ถูกตอง จะมีปญหาเรื่องสมองบวมมากขึ้น ทําให ICP เพิ่มขึ้น และสมองขาดเลือดไปเลี้ยงใน
ที่สุด ซึ่งเรียกวา Secondary injury นอกเหนือจากวิธีการตาง ๆ ในขางตนที่ใชการลดความดันใน
กะโหลกศีรษะ ยังมียาและวิธีอื่น ๆ ที่ใชเปน cerebral protection ดังนี้ 

- barbiturate, Calcium channel blocker (Nimodipine) 
- Lidocaine 
- Volatile anesthetic agent 
- Excitatory amino acid antagonist (กําลังอยูในระหวางการศึกษา) 
- Hypothermia อุณหภูมิที่ใชคือประมาณ 34 – 35oC แตตองระวังปญหาที่จะเกิดไดจาก 

deep hypothermia เชน arrhythmia, coagulation defect 
 
5. Anesthetic management in neurosurgery patients 

5.1 Preanesthetic evaluation 
เปนการประเมินผูปวยกอนการใหยาระงับความรูสึก โดยทั่วไปเหมือนกับผูปวยที่มารับการ

ผาตัดอื่น ๆ และที่ตองประเมินอยางละเอียด คือ ผูปวยที่มีปญหาความดันในกะโหลกศีรษะสูงหรือไม,  
ไดรับการรักษาอยางไรมากอน,   มีความผิดปกติทางระบบประสาทอะไรบาง  เชน  แขนขาออนแรง, 
มานตาขยายไมเทากัน 2 ขาง เปนตน 

 
5.2 Monitoring and equipment 

นอกเหนือจาก monitoring โดยทั่วไปแลว มีเพิ่มเติมคือ  
- Arterial line สําหรับ monitor ความดันเลือดอยางตอเนื่อง ในการผาตัดที่อาจตองเสียเลือดมาก 

หรือมีการทํา Hypotensive technique  
- Endtidal – CO2 (ET-CO2) ปกติCO2 ในลมหายใจออกจะมีคานอยกวาในเลือดประมาณ 3 – 5 

mmHg การดูคา ET-CO2 เปนการประมาณคา PaCO2 เพื่อดูความเหมาะสมของการ 
Hyperventilation 

- CVP มักใชในผูปวยที่มีปญหาโรคหัวใจหรือในการผาตัดที่ตองเสียเลือดมาก 
 

5.3 Induction of anesthesia 
ในระหวาง induction มีวัตถุประสงคหลักดังนี้ 
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1. ควบคุมระดับของ PaCO2 ใหเหมาะสม 
2. ใหมี Oxygenation เพียงพอ 
3. ควบคุมความดันเลือดใหเหมาะสม 
4. ปองกันไมใหมีการอุดกั้นทางเดินของเลือดดําที่ไหลกลับจากสมอง 
5. ปองกันภาวะ awareness 

ตัวอยาง ขั้นตอน induction 
: Crystalloid preloading (5-7 ml/kg) 
: O2 , vecuronium 1 mg , 15 degree head elevation 
: voluntary hyperventilation 
: Fentanyl 2-3 µg/kg 
: thiopental 3-5 mg/kg 
: vecuronium 0.15 mg/kg, manual hyperventilation (check ET-CO2, avoid PEEP) 
: lidocaine 1.5 mg/kg 
: smooth laryngoscopy (complete neuromuscular blocking) 
: more thiopental if BP increase with laryngoscopy 
: tracheal intubation , mechanical hyperventilation  

 
5.4 Maintenance of anesthesia 

- เทคนิคที่ใชคือ Balanced technique (N2O – Narcotic – Muscle relaxant) 
- สารน้ําที่เหมาะสมคือ 0.9% NSS ไมควรใชสารน้ําที่มี glucose อยูดวย เนื่องจากในภาวะที่มีโอกาส

เกิด Cerebral ischemia นั้น การมี Hyperglycemia รวมดวยจะทําใหสมองใช O2 มากขึ้น ยิ่งทําให
เกิด Cerebral ischemia ไดงาย (ดังรูปที่ 6) อยางไรก็ตาม ตองระวังภาวะ Hypoglycemia ดวย   
โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยเบาหวาน 

 
รูปที่ 6 แสดง Pathway การใชออกซิเจนของสมอง 



พญ. ธดิา เอื้อกฤดาธกิาร              การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดทางสมองการใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มารับการผาตัดทางสมอง หนา 12 

- ผูปวยที่มีพยาธสิภาพของสมอง สามารถยอมรับ Hematocrit  ต่ําสุดไดที่ 30% เพื่อปองกันไมใหเกิดภาวะสมอง
ขาดออกซิเจน 

- สมองบวมในระหวางการผาตัดอาจเกิดจากสาเหตุดังนี้ 
 hypercapnia 
 hypoxemia 
 improper position  obstruction of venous outflow 
 high intrathoraciic pressure : hemopneumothorax , high intraabdominal pressure , 

kinkling of ET- tube 
 hypertension 
 cerebral hematoma 
 fluid overloading 

 
5.5 Emergence from anesthesia 

ในชวงที่ใกลตื่นควรหลีกเลี่ยงการไอ และภาวะ Hypertension เพราะจะยิ่งทําให ICP เพิ่ม
สูงขึ้น ในบางรายหากระหวางการผาตัดสมองมีอาการสมองบวมมาก จําเปนตองใสทอชวยหายใจและ 
Hyperventilation ตอในชวงหลังผาตัด 

ในผูปวยที่ delay emergence อาจเกิดจากสาเหตุดังนี้ 
: Metabolic (hypoxemia, hypo/hyperglycemia, hypercapnia) 
: Electrolyte (hypo/hypernatremia) 
: Pharmacologic (residual anesthetic, narcotic, muscle relaxant) 
: Structural cause (hematoma, edema, pneumocephalus) 

 
6. พยาธิสภาพทางสมองที่พบไดบอย 

6.1 Head injury 
พยาธิสภาพของสมองจาก Head injury มีหลายแบบ เชน สมองช้ํา (Contusion), สมองฉีก

ขาด (Laceration) หรือมีกอนเลือด (Hematoma)  พยาธิสภาพเหลานี้เปน primary injury ในการใหการ
รักษาผูปวย head injury เปาหมายหนึ่งคือ ปองกันไมใหเกิด secondary injury ตามมา 

ปจจัยที่ทําให Primary injury แยลง คือ 
: hypoxia, hypercarbia 
: hypotension 
: anemia 
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: hyperglycemia 
: seizure , infection 
 

การรักษาโดยการผาตัดในผูปวย head injury ไดแก Burr hole, craniotomy, หรือ การทํา 
ICP monitoring เปนตน   ICP Monitoring เปนการใสอุปกรณสําหรับวัดความดันในกะโหลก
ศีรษะเขาไปในชอง epidural, subdural หรือ ventricle (รูปที่ 7) 
 

 
รูปที่ 7 แสดงตําแหนงที่ใชวัดความดันภายในกะโหลกศีรษะ 

 
การประเมินผูปวยกอนใหยาระงับความรูสึก 

: Airway : C – spine 
: Breathing 
: Circulatory status 
: Associated injury 
: Neuro status : Glasgow coma score (GCS) 
: Underlying disease 
: Timing of injury : maximum brain swelling at 12- 72 hrs after injury 
ผูปวยกลุมนี้การทําผาตัดมักเปนแบบฉุกเฉิน เทคนิคการดมยาสลบที่ใชคือ Rapid sequence 

induction with cricoid pressure, General anesthesia, Balanced technique 
 

6.2 Brain tumor 
 การประเมินผูปวยกอนใหยาระงับความรูสึก 
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ผลของเนื้องอกในสมองตอระบบอื่น ๆ ของรางกาย 
- ระดับความรูสึกตัวลดลง ทําใหผูปวยบางรายไดรับสารอาหารไมเพียงพอ รวมกับการจํากัดน้ํา เพื่อ

การรักษาในการลดความดันในกะโหลกศีรษะ จะยิ่งทําใหมีปญหาเรื่องการขาดน้ําได 
- การไดรับยากลุม steroid, ยาขับปสสาวะ ทําใหมีปญหาเรื่องเกลือแรในเลือดผิดปกติ 
- การมีภาวะ Syndrome of inappropriated secretion of ADH (SIADH) ทําใหเกิด Hyponatramia 

ได 
- เนื้องอกที่ pituitary gland ทําใหมีปญหาของระบบตอมไรทอ มี Hyperglycemia และเมตาบอลิซึม

ของ Steroid ผิดปกติ 
- การมีความดันในชองกะโหลกศีรษะสูง ทําใหมี Cushing’s response 

 
 การเตรียมกอนการดมยาสลบ 
เนื่องจากเปนการผาตัดที่มีโอกาสเสียเลือดมาก จึงควร monitor arterial – line ทุกราย 

ที่สําคัญตองมีเสนเลือดสําหรับใหสารน้ําเสนใหญอยางนอง 2 เสน  สวน CVP จะพิจารณาเปนราย ๆ ไป 
 

6.3 Intracranial aneurysm surgery 
Cerebral aneurysm เปนเสนเลือดโปงพองที่เกิดขึ้นบริเวณ Circle of willis (รูปที่ 1) โรค

ความดันโลหิตสูง (Hypertension) เปนปจจยัสําคัญปจจัยหนึ่งในการเกิด cerebral aneurysm 
 การประเมินผูปวยกอนใหยาระงับความรูสึก 
ผูปวยบางรายมีปญหา SIADH หรือ Diabetic insipidus (DI) รวมกับมีการลดความดัน

ในกะโหลกศรีษะดวยการจํากัดสารน้ําและไดรับยาขับปสสาวะ ซึ่งจะยิ่งทําใหมีภาวะขาดสารน้ํา 
(Dehydration) และเกลือแรผิดปกติมากขึ้น สําหรับระบบหัวใจและหลอดเลือด ผูปวยที่มี cerebral 
aneurysm โดยเฉพาะอยางยิ่ง Ruptured aneurysm มักมีคลื่นหัวใจ (EKG) ผิดปกติไดบอย ในบางราย
อาจมี Myocardial ischemia รวมดวย 

 
 ผลแทรกซอนของ ruptured intracranial aneurysm 

1. Intracranial hypertension 
2. Rebleeding : ภายใน 24 ชั่วโมงแรกมี Rebleeding ได 4% และใน 1 – 2 สัปดาหพบได 20% 
3. Vasospasm : เปนภาวะที่เสนเลือดในสมองมีการหดตัวเกิดขึ้น หลังจาก ruptured aneurysm 

เกิดไดมากที่สุดในวันที่ 7 หลัง rupture และมักจะดีขึ้นภายใน 14 วัน 
4. Hydrocephalus 
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 การใหยาระงับความรูสึกในระหวางการทํา aneurysm clipping 
- มีวัตถุประสงคดังนี้ 

: Avoidance of rebleeding 
            : Adequate brain decompression 
            : Maintain cerebral perfusion pressure 
            : Smooth emergence 
- ตองมีการเตรียมสําหรับการทํา deliberated hypotension เปนการตั้งใจทําใหความดันต่ํา ในชวงที่

กําลัง clipping เพื่อปองกันเสนเลือดแตก ความดันเลือดที่เหมาะสมควรอยูในชวง MAP ประมาณ 
50 – 60 mmHg อยางไรก็ตามขึ้นอยูกับ MAP เดิมของผูปวยดวย ยาที่นิยมใช ไดแก Sodium 
nitroprusside, isoflurane หรือ nicardipine กอนที่จะใชเทคนิคนี้ผูปวยตองมี intravascular 
volume ที่เพยีงพอ มิฉะนั้นการปรับความดันเลือดจะทําไดยากและอาจทําให MAP ต่ําเกินไปได 

- นอกเหนือจาก Monitoring อื่น ๆ ในขางตน มีสถานที่ที่มีความพรอม สามารถmonitor 
Electroencephalography (EEG) หรือ Somatosensory evoked potential (SSEP) ทําใหสามารถ
ประเมิน cerebral perfusion ในระหวาง clipping และผลของ thiopental สําหรับ cerebral 
protection ได  

- หลังจาก clipping ใหทํา “3H (triple H )” therapy เพื่อปองกัน cerebral vasospasm โดย 3H คือ  
1. hypervolumia :ทําให CVP อยูในชวง 10 –12 mmHg 
2. hypertension 
3. hemodilution :  Hct 30 –35% เพื่อลดความหนืดของเลือดและเพิ่ม CBF 

หลังผาตัดผูปวยที่มีสมองบวมมากใหใสทอชวยหายใจและ Support ventilation ไปกอนรวมกับการ
รักษาสมองดวยวิธีอื่น ๆ ดังกลาวขางตน 
 
 โดยสรุปแลว การใหยาระงับความรูสึกในผูปวยที่มาผาตัดทางสมอง ผูใหยาระงับความรูสึกตอง
เขาใจพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับผูปวย และเลือกเทคนิคการดมยาสลบใหเหมาะสม ยาที่ใชตองไมทําให
เกิดผลเสียตอเนื้อสมอง หรือ หากเปนประโยชนตอเนื้อสมองจะยิ่งเปนผลดี เชน ยาที่มีผล cerebral 
protection เปนตน 
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