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บทคัดย่อ:   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลจัดการภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์
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แนวทางการจัดการภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยดังกล่าวโดยใช้กรอบ PICO ในการสืบค้น
ส่วนการประเมินคุณภาพและระดับของหลักฐานเชิงประจักษ์ใช้เกณฑ์ของเมลนิกและ
ไฟน์เอ๊าท์-โอเวอร์ฮอล์ท (Melnyk & Fineout- Overholt, 2005) ได้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ทั้งหมดจำนวน 37 เรื่อง ประกอบด้วยงานวิจัยจำนวน 28 เรื่องและบทความวิชา
การจำนวน 9 เรื่อง   ผลการวิเคราะห์ ได้ข้อสรุปแนวทางการจัดการภาวะแทรกซ้อนของ     
ผูป้ ว่ ยกลุม่ นีท้ คี่ รอบคลุม การดูแลระบบประสาทและการดูแลระบบอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง ตัง้ แต่
ระยะก่อนและหลังผ่าตัด โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การป้องกันและลดภาวะแทรกซ้อน  
ส่งเสริมการฟื้นหาย ลดจำนวนวันนอนโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล
ควรนำข้อสรุปนีไ้ ปพัฒนาเป็นแนวปฏิบตั ทิ างการพยาบาลเพือ่ จัดการภาวะแทรกซ้อน
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ความสำคัญของปัญหา
โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง (cerebral
aneurysm) เป็นโรคที่เกิดกับหลอดเลือดแดงของ
สมองทีม่ กี ารโป่งพองออกมาเป็นกระเปาะ มักไม่แสดง
อาการจนกว่าจะมีการแตกเกิดขึ้น เมื่อแตกแล้วจะ
ทำให้มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์
(aneurysmal subarachnoid hemorrhage: ASAH)
ซึ่งเป็นชนิดหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมอง (stroke)
ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์จาก
โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกมีความรุนแรง
และเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 50 และที่เหลือ
ร้อยละ 20-30 จะมีความพิการหลงเหลืออยูเ่ นือ่ งจาก
มีความผิดปกติทางระบบประสาท (neurological deficits)
ในจำนวนผู้ป่วยที่รอดชีวิตนี้มีจำนวนน้อยกว่า 1 ใน
3 ที่ฟื้นหายเป็นปกติได้ใน 18 เดือนหลังเกิดอาการ1
ภาวะเลื อ ดออกใต้ เ ยื่ อ หุ้ ม สมองชั้ น อะแร็ ก
นอยด์จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกระยะ
วิกฤตก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบประสาท
และระบบต่ า งๆของร่ า งกายที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยภาวะ
แทรกซ้อนต่อระบบประสาททีพ่ บบ่อยคือ การมีเลือด
ออกซ้ำ (re-bleeding) การหดเกร็งของหลอดเลือด
สมอง (cerebral vasospasm) ภาวะน้ำหล่อสมอง
และไขสันหลังคัง่ (hydrocephalus) การชักเกร็ง (seizure)
และภาวะสมองบวม (cerebral edema) อัตราการมี
เลือดออกซ้ำของหลอดเลือดพบได้ร้อยละ 4 ในวัน
แรกและยังคงมีอยู่ร้อยละ 1 วันใน 2 สัปดาห์แรก2
การหดเกร็งของหลอดเลือดสมอง พบได้ ร้อยละ
60-75 ประมาณวันที่ 4 ถึง 21 และพบได้สูงสุดใน
วันที่ 7 ถึงวันที่ 113 ส่งผลให้เส้นผ่าศูนย์กลางของ
หลอดเลือดเล็กลง ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองส่วนนั้น
น้อยลงเกิดเนื้อเยื่อสมองขาดเลือดและตายในที่สุด
เมื่อเกิดเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์

จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกจะทำให้มี
การขัดขวางการดูดซึมกลับของน้ำหล่อสมองและ
ไขสันหลัง จึงมีโอกาสเกิดการคั่งของน้ำหล่อสมอง
และไขสันหลังถึงร้อยละ 201 ส่งผลให้ความดันใน
กะโหลกศีรษะสูง ถ้าไม่ได้รบั การแก้ไขจะทำให้เสียชีวติ
ได้ นอกจากนัน้ การชักเกร็งส่งเสริมให้สมองขาดเลือด
มากขึ้น และภาวะสมองบวมทำให้อัตราการเสียชีวติ
สูงขึ้น
         ผลต่อระบบต่างๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ผลต่อหลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular)
ปอด (pulmonary) ระบบต่อมไร้ท่อ การเผาผลาญ
และการทำงานของไต (endocrine metabolic and
renal) ระบบโลหิตวิทยาและภูมคิ มุ้ กัน (hematological
and immunological) ซึง่ ผลต่อหลอดเลือดหัวใจ พบได้
ร้อยละ 50 กล่าวคือ มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจ คลื่นเสียง
สะท้ อ นหั ว ใจผิ ด ปกติ แ ละมี ร ะดั บ โทรโพนิ น ไอ
(troponin I) เพิ่มขึ้น4  ผลต่อปอดพบได้ร้อยละ 225
ผลต่อต่อมไร้ทอ่ เมตาบอลิสม และการทำงานของ
ไตจากหลอดเลือดทีแ่ ตกบริเวณใกล้เคียงกับตำแหน่ง
ของต่อมใต้สมองทำให้การทำหน้าทีข่ องต่อมใต้สมอง
ผิดปกติไปจากเดิม มีการหลัง่ ฮอร์โมนลดลง พบความ
ผิดปกติได้ร้อยละ 37.5-556,7-9 เมตาบอลิสมของ
โซเดียมและน้ำผิดปกติ โดยปริมาณโซเดียมในเลือด
ที่ลดต่ำลงในทันทีจะทำให้เกิดภาวะสมองบวม ชัก
และถึงขั้นเสียชีวิตได้ สำหรับระบบโลหิตวิทยาและ
ภูมคิ มุ้ กันพบภาวะโลหิตจาง (hemoglobin < 9 g/dL)
และต้องให้เลือด ซึ่งพบได้รอ้ ยละ 3610 นอกจากนัน้
การตอบสนองของร่างกายต่อการอักเสบ (systemic
inflammatory response) ทำให้มไี ข้ จำนวนเม็ดเลือด
ขาวเพิ่มขึ้นและกระตุ้นให้หลอดเลือดสมองหดเกร็ง
ตามมา การรักษาจึงไม่ได้ผลดีและมีอตั ราการเสียชีวติ
สูงขึ้น    
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การรักษาโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตก
โดยทั่วไปมี 2 วิธี วิธีแรกเป็นการผ่าตัดหนีบหลอด
เลือดที่โป่งพองโดยการเปิดกะโหลกศีรษะ (surgical
clipping of the aneurysm via craniotomy) ถือเป็น
มาตรฐานการรักษาที่ให้ผลการรักษาดีหากรีบผ่าตัด
โดยเร็ว วิธีที่สองคือฉีดสารรังสีทึบแสงเพื่อเอกซเรย์
แล้ ว ทำการอุ ด หลอดเลื อ ดที่ โ ป่ ง พองด้ ว ยขดลวด
หรือสารอุดหลอดเลือด (endovascular embolization
of the aneurysm via catheter angiography) ใช้ใน  
ผู้ป่วยที่สูงอายุและมีการโป่งพองของหลอดเลือด
แดงบาซิลาร์ (basilar artery)11,12,13 สำหรับการพยาบาล
จะใช้ แ นวทางการพยาบาลผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อ ด
สมองโดยทัว่ ไป ซึง่ ไม่จำเพาะต่อโรคหลอดเลือดสมอง
โป่งพองแตกที่ได้รับการผ่าตัดในระยะวิกฤต จึงอาจ
ไม่ครอบคลุมปัญหาที่ตามมาของระบบต่างๆ ซึ่งมี
ความรุนแรงถึงขัน้ เสียชีวติ ได้ ตลอดจนขาดหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่ทันสมัย มาใช้ประเมินและให้การดูแล
ผูป้ ว่ ย ผูศ้ กึ ษาจึงสนใจทีจ่ ะรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์
และวิเคราะห์หลักฐานดังกล่าว เพือ่ สรุปเป็นแนวทาง
การจัดการภาวะแทรกซ้อนของระบบประสาทและ
ระบบต่างๆ ของร่างกาย สำหรับผู้ป่วยเลือดออกใต้
เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์จากโรคหลอดเลือด
สมองโป่งพองแตกระยะวิกฤตที่ได้รับการผ่าตัดขึ้น

วัตถุประสงค์
        เพื่อสรุปแนวทางการจัดการภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ ป่ ว ยเลื อ ดออกใต้ เ ยื่ อ หุ้ ม สมองชั้ น อะแร็ ก นอยด์
จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกระยะวิกฤตที่
ได้รับการผ่าตัด โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
         ได้ข้อสรุปสำหรับนำไปพัฒนาแนวปฏิบัติ
ทางการพยาบาลในการจัดการภาวะแทรกซ้อนในผูป้ ว่ ย
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เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์จากโรค
หลอดเลือดสมองโป่งพองแตก 

วิธีการศึกษา  
ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อค้นหาหลักฐาน
เชิงประจักษ์มีดังนี้
1. การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้ได้
หลักฐานที่เกี่ยวข้องมากที่สุด มีขั้นตอนต่อไปนี้
1.1 ใช้กรอบของ PICO14 ในการสืบค้นโดย
    
P (Population) = ผู้ป่วยเลือดออกใต้
เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์จากโรค หลอดเลือด
สมองโป่งพองแตกที่ได้รับการผ่าตัด 
I (Intervention) = Early detection,
screening, assessment, nursing care, treatment
    
C (Comparison) =  -  
		
O (Outcome) = Cerebral vasospasm,
increase intracranial pressure (IICP), brain anoxia,
cerebral perfusion pressure (CPP)      
1.2 ขอบเขตในการสืบค้นคือใช้หลักฐาน
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999-2009 โดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ทุกระดับ
1.3 ใช้คำสำคัญในการสืบค้น ประกอบด้วย
aneurysmal subarachnoid hemorrhage and early
detection, aneurysmal subarachnoid hemorrhage
and screening, aneurysmal subarachnoid hemorrhage
and assessment, aneurysmal subarachnoid hemorrhage
and nursing care, aneurysmal subarachnoid hemorrhage
and treatment, aneurysmal subarachnoid hemorrhage
and cerebral vasospasm, aneurysmal subarachnoid
hemorrhage and IICP, aneurysmal subarachnoid
hemorrhage and brain anoxia, aneurysmal
subarachnoid hemorrhage and CPP
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1.4 กำหนดแหล่งในการสืบค้น ประกอบด้วย
- สืบค้นงานวิจยั เดีย่ ว จากฐานข้อมูล
Blackwell, CINAHL, MDConsult, OVID, ProQuest,
Pubmed, ScienceDirect และ SpringerLink  
    
- สื บ ค้ น ในฐานข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น การ
ทบทวนงานวิจยั อย่างเป็นระบบ (systematic   review)
จาก www.joannabriggs.edu.au และ The Cochrane
library

- สืบค้นในฐานข้อมูล guidelines
จาก www.guidelines.gov 
  
- การสืบค้นด้วยมือ
2. การประเมินคุณภาพและระดับของหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ใช้เกณฑ์ของเมลนิกและไฟน์เอ๊าท์-โอ
เวอร์ฮอล์ท14 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงระดับของหลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับความน่าเชื่อถือ

แหล่งที่มาของหลักฐานเชิงประจักษ์

ระดับที่ 1

หลักฐานจากการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ (systematic review) หรือ
วิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ของงานวิจัยเชิงทดลองที่มีการสุ่มและมีกลุ่ม
ควบคุม หรือแนวปฏิบตั ทิ างคลินกิ ทีส่ ร้างจากหลักฐานทีม่ าจากการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบของงานวิจยั เชิงทดลองทีม่ กี ารสุม่ และมีกลุม่ ควบคุม (clinical practice
guidelines based on systematic review of RCTs) 
หลักฐานจากงานวิจัยเชิงทดลองที่มีการสุ่มและมีกลุ่มควบคุมที่มีการออกแบบ
วิจัยอย่างดี อย่างน้อย 1 เรื่อง (randomized controlled trial : RCT) 
หลักฐานจากงานวิจัยเชิงทดลองที่มีกลุ่มควบคุม มีการออกแบบวิจัยอย่างดี แต่
ไม่มีการสุ่ม  (non-randomized controlled trial)
หลักฐานที่ได้จากงานวิจัยที่เป็นการศึกษาย้อนหลัง หรือการศึกษาติดตามไปข้าง
หน้า (cohort study) ที่มีการออกแบบวิจัยอย่างดี
หลักฐานที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของงานวิจัยเชิงบรรยาย
หรืองานวิจัยเชิงคุณภาพ (systematic review of descriptive and qualitative
studies) 
หลั ก ฐานที่ ไ ด้ จ ากงานวิ จั ย เดี่ ย วที่ เ ป็ น งานวิ จั ย เชิ ง บรรยายหรื อ งานวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ (descriptive and qualitative studies)
หลักฐานที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะและ/ หรือ รายงานจากคณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะเรื่อง (opinion of authorities and/ or reports of
expert committees)

ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

ระดับที่ 6
ระดับที่ 7
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ผลการสืบค้นหลักฐาน
หลักฐานทีส่ บื ค้นได้ทงั้ หมดมีจำนวน 37 เรือ่ ง
ประกอบด้วย 1)   systematic review 1 เรื่อง          
2)   RCT 4 เรื่อง   3) งานวิจัยเชิงทดลอง 1 เรื่อง        
4) งาน retrospective และ prospective study 18
เรื่อง  5) งานวิจัยเชิงบรรยาย 4 เรื่อง  6) บทความ
วิชาการ ตำรา และความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ  9 เรือ่ ง

ดังแสดงในตารางที่ 2 จากหลักฐานทัง้ หมด ได้ทำการ
สกั ด เนื้ อ หาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาและ
บันทึกลงในตารางทีก่ ำหนดไว้ จากนัน้ ทำการวิเคราะห์
หลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งหมดและได้ข้อสรุปแนวทาง
การจัดการภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเลือดออกใต้
เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์จากโรคหลอดเลือด
สมองโป่ ง พองแตกระยะวิ ก ฤตที่ ไ ด้ รั บ การผ่ า ตั ด
ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนของหลักฐานเชิงประจักษ์จำแนกตามชนิดและระดับความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
ชนิดของหลักฐานเชิงประจักษ์
  1. Systematic review
  2. RCT
  3. Quasi-experimental
  4. Prospective study 
  5. Retrospective study 
  6. Descriptive study 
  7. Review literature
  8. Textbook
  9. Case study
รวม

ระดับความน่าเชื่อถือ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 4
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 7
ระดับ 7

1. คุณลักษณะของผู้ป่วยที่มีเลือดออกใต้เยื่อ
หุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์จากโรคหลอดเลือดสมอง
โป่งพองแตกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
40 ถึง 70 ปี มีโรคร่วมคือ ความดันโลหิตสูงโดยพบ
มากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือมีประวัติสูบบุหรี่
โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน 
2. การประเมินอาการและระดับของการมีเลือด
ออกใต้เยือ่ หุม้ สมองชัน้ อะแร็กนอยด์เป็นการแบ่งแยก
38

จำนวน (เรื่อง)
1
4
1
8
10
4
7
1
1
37 เรื่อง

ระดับความรุนแรงของเลือดที่ออกเพื่อการจัดการ
ดูแล ติดตามและทำนายผลการรักษา ประกอบด้วย
2.1 การประเมินระดับความรูส้ กึ ตัว โดยใช้
แบบประเมินกลาสโกว์โคม่าสเกล (Glasgow Coma
Scale: GCS) ประเมินตั้งแต่แรกรับและประเมิน
อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามผลการดูแลรักษา15-16 
2.2 การประเมินระดับความรุนแรงของการ
มีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์ตั้งแต่

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2553

วันดี เพชรติ่ง และคณะ

แรกรับ โดยใช้แบบประเมินของฮันท์และเฮสส์ (Hunt
and Hess scale)17 และแบบประเมินของสมาคม
ประสาทศัลยศาสตร์โลกเพื่อจัดการดูแลผู้ป่วยได้
อย่างเหมาะสมตามความรุนแรงของโรค13
2.3 การประเมินขนาดของก้อนเลือดจาก
การเอกซเรย์ ค อมพิ ว เตอร์ ส มองก่ อ นผ่ า ตั ด เพื่ อ
พยากรณ์ ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด ภาวะหลอดเลื อ ด
สมองหดเกร็ ง โดยใช้ แ บบประเมิ น ของฟิ ช เชอร์
(Fisher scale)12
3. การดูแลภาวะแทรกซ้อนต่อระบบประสาท
ประกอบด้วย
3.1 การดูแลเพื่อป้องกันเลือดออกซ้ำ
- ก่ อ นผ่ า ตั ด ควรดู แ ลให้ ผู้ ป่ ว ยได้ พั ก
ในสิ่งแวดล้อมที่สงบ ระวังอย่าให้ความดันโลหิตสูง
ขึ้นเนื่องจากจะทำให้ความดันในกะโหลกศี ร ษะสู ง
ตามไปด้วยและเกิดเลือดออกซ้ำได้ ควรควบคุมระดับ
ความดันซิสโตลิคให้น้อยกว่า 160 มิลลิเมตรปรอท
และระดั บ ความดันไดแอสโตลิคให้น้อยกว่า 80
มิลลิเมตรปรอท18 ติดตามสังเกตอาการเลือดออกซ้ำ
ซึ่งอาการที่พบบ่อยคือ ปวดศีรษะเฉียบพลันแบบ
เต้นตุบตุบเป็นจังหวะ (pulsatile) ปวดศีรษะ คลืน่ ไส้
ร่วมกับหมดสติชั่วคราว เดินเซ อัมพาตครึ่งซีก
(hemiparesis) และอาการชัก19
- หลังผ่าตัดผูป้ ว่ ยสามารถเคลือ่ นไหวได้
มากกว่าก่อนผ่าตัด ควรดูแลระดับความดันซิสโตลิค
ให้น้อยกว่า 180 มิลลิเมตรปรอท และระดับความ
ดันไดแอสโตลิคให้นอ้ ยกว่า 100 มิลลิเมตรปรอท20,18
3.2 การดูแลภาวะหลอดเลือดสมองหดเกร็ง
ในระยะก่ อ นและหลั ง ผ่ า ตั ด มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั น
ประกอบด้วย 
- ผู้ป่วยที่ได้รับยาแคลเซียมเเชนแนล
บล็อคเกอร์ เช่น ยานิโมดิพนี (นิโมทอป) ควรเฝ้าระวัง

การเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาทจากสมองขาด
เลือดระยะหลัง (delayed ischemic neurologic deficit:
DIND) ภาวะหลอดเลือดสมองหดเกร็ง (vasospasm)
และความดันโลหิตต่ำอย่างใกล้ชิด20
- ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยวิธี ทริปเปิล้
เอช ผู้ป่วยเหล่านี้ต้องได้รับสารน้ำปริมาณมากเพื่อ
ช่วยขยายหลอดเลือด (hypervolemia) ทำให้ความดัน
โลหิตสูงขึ้น (hypertension) และลดความหนืดของ
เลือด (hemodilution) ควรมีการใส่สายสวนหลอดเลือด
เพื่อวัดปริมาณน้ำในร่างกายโดยดูแลให้มีปริมาณน้ำ
ในร่างกายมาก (hypervolemia) ระดับความดัน
เลือดดำกลางมีคา่ 8-12 มิลลิเมตรปรอท21 รักษา
ระดับฮีมาโตคริตให้มีค่าระหว่างร้อยละ 30-3517
ต้องระมัดระวังความดันโลหิตลดต่ำอย่างทันทีทันใด
หากการเพิ่มความดันโลหิตให้สูงขึ้นด้วยการเพิ่ม
ปริมาณน้ำในหลอดเลือดไม่ได้ผล ต้องใช้ยากระตุ้น
การบีบตัวของหลอดเลือด (vasopresssors) เช่น    
ฟีนิลเลพพรีน โดพามีน อิพิเนพพรีน และโดบูตามีน
โดยก่อนผ่าตัดดูแลความดันซิสโตลิคให้มคี า่ น้อยกว่า
170 มิลลิเมตรปรอท ความดันไดแอสโตลิคให้มีค่า
น้อยกว่า 100 มิลลิเมตรปรอท หลังผ่าตัดรักษา
ระดับความดันซิสโตลิคให้มคี า่ อยูร่ ะหว่าง 140-160
มิลลิเมตรปรอท22
- หากรั ก ษาภาวะหลอดเลื อ ดสมอง   
หดเกร็งด้วยวิธีทริปเปิ้ล เอช ไม่ได้ผล อาจต้องใช้วิธี
การรักษาทางหลอดเลือดหรือวิธีศัลยกรรมหลอด
เลือดโดยใส่บัลลูนถ่างขยายและวิธีการฉีดยาพาพา
เวอรีนเข้าหลอดเลือดแดงสมอง ต้องติดตามเฝ้าระวัง
เพราะอาจเกิดการแตกของบัลลูนและตัวหนีบหลอด
เลือดเลือ่ นหลุดจากตำแหน่ง วิธกี ารฉีดยาพาพาเวอรีน
เข้าหลอดเลือดแดงสมองต้องติดตามเฝ้าระวังภาวะ
ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นผิดจังหวะ การชักเกร็ง   
รูม่านตาขยายและอาจหยุดหายใจได้17
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3.3  การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำหล่อสมอง
และไขสันหลังคัง่ ผูป้ ว่ ยจะได้รบั การรักษาด้วยวิธกี าร
เจาะหลังระบายน้ำหล่อสมองและไขสันหลังออกเป็น
ระยะ หรือใส่สายระบายน้ำหล่อสมองและไขสันหลัง
ออกภายนอก หรือใส่ท่อระบายน้ำหล่อสมองและ
ไขสันหลังถาวรเพือ่ ระบายน้ำหล่อสมองและไขสันหลัง
จากโพรงสมองลงสู่หัวใจหรือช่องท้อง หากหยุดใส่
สายระบายน้ำหล่อสมองและไขสันหลังชนิดชั่วคราว
แล้ว อาจเกิดภาวะน้ำหล่อสมองและไขสันหลังคัง่ เรือ้ รัง
จนต้องใส่ท่อระบายชนิดถาวรได้ โดยมีอุบัติการณ์
ร้อยละ 18.75 ถึงแม้ใส่ท่อระบายชนิดถาวรแล้วก็ยัง
อาจเกิดท่อระบายชนิดถาวรทำงานล้มเหลวได้ ดังนัน้
จึงต้องระมัดระวัง หากผู้ป่วยย้ายไปรับการรักษาต่อ
ทีห่ อผูป้ ว่ ยสามัญ พยาบาลควรมีการประสานการดูแล
ให้เฝ้าระวังภาวะน้ำหล่อสมองและไขสันหลังคั่งที่
อาจเกิดขึ้นได้23
3.4 การดูแลเพื่อป้องกันการชักเกร็ง ดูแล
ให้ผู้ป่วยได้รับยากันชัก จะหยุดยาป้องกันการชักได้
ในวันที่ 2-3 หลังผู้ป่วยได้รับการรักษาแล้ว ผู้ป่วยที่
มีระดับความรุนแรงของโรคสูง (Hunt & Hess grade
IV, V) อาจดูแลให้ยากันชักจนกว่าจะจำหน่ายออก
จากหอผู้ป่วยหนัก24
3.5 การดูแลภาวะสมองบวม ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะ
สมองบวมอาจได้รบั การรักษาด้วยสารละลายความเข้มข้น
สูงหรือยาแมนนิทอล (mannitol) ควรมีการติดตาม
ผลการตรวจอิเลคโทรลัยท์ทกุ 6 ชัว่ โมง การให้สารละลาย
ความเข้มข้นสูง (hypertonic saline) ควรให้อย่าง
ช้าๆ ไม่ควรให้นานหากผูป้ ว่ ยมีอาการดีขนึ้ การใช้ยา
แมนนิทอลจะทำให้เกิดการดึงน้ำจากเนื้อสมองเข้าสู่
หลอดเลือดทำให้สมองบวมลดลง และลดความดัน
ในกะโหลกศีรษะ ผู้ป่วยจะมีปัสสาวะออกมาก ควร
ตรวจดูระดับอิเลคโทรลัยท์และความเข้มข้นของเลือด
40

(serum osmolarity) ดูแลให้มีค่าระหว่าง 300-320
มิลลิออสโมลต่อลิตร หากความเข้มข้นของเลือดมีคา่
มากกว่า 320 มิลลิออสโมลต่อลิตร จะทำให้ยาสามารถ
ผ่านตัวปิดกั้นของสมอง (blood brain barrier:
BBB) ออกไปได้และทำให้ระดับความรู้สึกตัวของ   
ผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงและไตเสียหน้าที่ ข้อควรระวัง
ของการใช้ยาแมนนิทอลคือการเกิดความดันโลหิตสูง
หลังหยุดให้ยา (rebound phenomenon) ซึ่งพบได้
ใน 6 ชั่วโมงหลังหยุดยา สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการ
รักษาด้วยยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ (corticosteroid)
ต้องระมัดระวังฤทธิท์ ไี่ ม่พงึ ประสงค์ของยาเช่น น้ำตาล
ในเลือดสูง การติดเชื้อ และมีเลือดออกในทางเดิน
อาหาร25
4. การดูแลภาวะแทรกซ้อนต่อระบบต่างๆ
ของร่างกายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
4.1 การเฝ้าระวังและป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ของโรคต่อหลอดเลือดหัวใจ ควรตรวจบันทึกคลื่น
ไฟฟ้าหัวใจเมื่อแรกรับและบันทึกเมื่อเกิดความผิด
ปกติเพื่อเปรียบเทียบ หาสาเหตุและรายงานแพทย์
เพือ่ ให้การแก้ไข ผูป้ ว่ ยทีม่ หี ลอดเลือดสมองโป่งพองที่
ตำแหน่งหลอดเลือดเชื่อมต่อส่วนหลัง (posterior
communicating artery) หรือที่หลอดเลือดแดงมิด
เดิ้ล ซีรีบรัล จะพบ U wave ได้จากการตรวจคลื่น
ไฟฟ้าหัวใจ26 การดูแลผูป้ ว่ ยหัวใจเต้นผิดจังหวะ ต้องหา
สาเหตุว่าเกิดจากโปตัสเซียม แมกนีเซียมในเลือดต่ำ
หรือมีภาวะกรดคั่งหรือไม่ หากพบต้องให้การแก้ไข
การดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจบาดเจ็บและทำงาน
ผิดปกติต้องป้องกันไม่ให้มีเลือดออกซ้ำ เนื่องจาก
การมีเลือดออกซ้ำจะทำให้เกิดการหลั่งแคทีคลอรา
มี น จากประสาทซิ ม พาเทติ ค ที่ เ ลี้ ย งหั ว ใจออกมา
ทำลายกล้ามเนื้อหัวใจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจบาดเจ็บ
มากขึ้น27

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2553

วันดี เพชรติ่ง และคณะ

     4.2 การดูแลภาวะแทรกซ้อนของปอด
ควรให้การดูแลผู้ป่วยปอดอักเสบจากการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล การดูแลภาวะปอดบวมน้ำสาเหตุจาก
ระบบประสาท ต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจ และใช้
เครื่องช่วยหายใจอาจใช้แรงดันบวก (positive endexpiratory pressure: PEEP) ได้ทรี่ ะดับ 5 เซนติเมตรน้ำ
แต่ต้องระมัดระวังเนื่องจากทำให้ความดันโลหิตลด
ลงเกิดเนื้อเยื่อสมองขาดเลือดได้28
4.3 การดูแลระบบต่อมไร้ท่อ เมตา   
บอลิสมและไต
- ภาวะโซเดียมต่ำก่อให้เกิดความ
ผิดปกติที่พบบ่อย 2 ชนิดคือ กลุ่มอาการที่มีความ
ผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมนระงับการขับปัสสาวะ
(syndrome of inappropriate antidiuretic hormone
secretion: SIADH) และภาวะการเสียเกลือจาก
พยาธิสภาพของสมอง (cerebral salt wasting:
CSW) การดูแลภาวะ SIADH นั้นแตกต่างจากการ
ดูแลภาวะ CSW ที่สภาวะปริมาณสารน้ำในร่างกาย
ในภาวะ SIADH ต้องดูแลจำกัดปริมาณน้ำที่เข้าสู่
ร่างกาย แต่ในภาวะ CSW ต้องดูแลให้ผู้ป่วยได้รับ
น้ำทดแทน  ดูแลให้ได้รบั น้ำและโซเดียมทดแทนเพือ่
ทำให้ปริมาตรของร่างกายอยูใ่ นภาวะปกติ (normovolemia)
หากได้รับ 3% โซเดียมคลอไรด์ ทางหลอดเลือดดำ
หรือโซเดียมคลอไรด์ชนิดเม็ดเพื่อรับประทาน หรือ
ยาฟลูโดรคอร์ตโิ ซน (fludrocortisone) ชนิดรับประทาน
ควรติดตามเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
เช่น ภาวะโปตัสเซียมในเลือดต่ำ   ความดันโลหิตสูง
ปอดบวมน้ำ ดูแลระดับโซเดียมในเลือดให้เพิ่มขึ้น
อย่างช้าๆ  ไม่เกิน 1.3 มิลลิอิควิวาเลนท์ต่อลิตรต่อ
ชั่วโมง ทั้งหมดไม่เกิน 10 มิลลิอิควิวาเลนท์ต่อลิตร
ใน 24 ชั่วโมง เพราะระดับโซเดียมในเลือดเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วจะทำให้เกิดพอนทีน ไมอิไลโนไลซิส
(pontine myelinolysis) ได้29,30

               - ภาวะโซเดียมสูง (hypernatremia)
เกิดจากผูป้ ว่ ยมีปสั สาวะออกมากหรือเกิดภาวะเบาจืด
(DI) ผู้ป่วยที่มีภาวะเบาจืดร่วมกับมีความบกพร่อง
ในความรู้สึกกระหายน้ำ (adipsic DI) ไม่สามารถ
ดืม่ น้ำทดแทนได้ ต้องดูแลให้ได้รบั ยา เดสโมเพรสซิน
(desmopressin) ทางจมูกหรือปาก ควรดูแลให้ผปู้ ว่ ย
ดืม่ น้ำทดแทนอย่างเพียงพอ ชัง่ น้ำหนักตัวและบันทึก
ปริมาณสารน้ำที่ผู้ป่วยได้รับทุกวัน ตรวจวัดระดับ
โซเดียมในเลือดและดูแลให้ผู้ป่วยได้ดื่มน้ำตามปกติ
ทดแทนอย่างเพียงพอ31
- การดูแลภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ควร
ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้มคี า่ 80-140 มิลลิกรัม
ต่อเดซิลิตร ด้วยการให้อินซูลินหยดทางหลอดเลือด
หากจำเป็น32 วิธนี ไี้ ม่ทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
แต่ระดับน้ำตาลในสมองจะลดลงในวันที่ 1-4 หลัง
ให้อนิ ซูลนิ โดยลดลงไม่ถงึ ระดับวิกฤตทีเ่ ป็นอันตราย33    
ผูป้ ว่ ยทีย่ งั รับประทานอาหารไม่ได้ควรได้รบั สารน้ำทาง
หลอดเลือดดำชนิดนอร์มัล ซาลัยท์ (normal saline)
ที่ไม่มีน้ำตาล และให้เริ่มรับประทานอาหารได้หลัง
ผ่าตัดเร็วที่สุดเท่าที่ผู้ป่วยสามารถรับประทานได้32    
สำหรับการให้อาหารทางสายให้อาหารสูก่ ระเพาะอาหาร
โดยตรง (nasogastric tube) ทำให้ระดับน้ำตาลใน
เลือดเพิ่มสูงขึ้นได้ในทันทีและยังคงสูงอยู่หลังให้
แล้ว 2 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามหากระดับน้ำตาลไม่เกิน
210- 270 mg/dL ไม่ก่อให้เกิดกรดในสมองจาก
ภาวะเมตาบอลิค (brain metabolic acidosis)34
4.4 การดูแลระบบโลหิตวิทยาและระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย
- การดูแลภาวะโลหิตจาง ควรดูแลเพื่อ
ให้มีค่าฮีมาโตคริต (hematocrit) ที่เหมาะสมคือ
ร้อยละ 30-3517 
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- การดูแลการตอบสนองของระบบต่างๆ
ในร่างกายต่อการอักเสบ (SIRS) เมื่อผู้ป่วยมีไข้
อุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 38.3 องศา
เซลเซียส ควรได้รบั การลดไข้โดยใช้ยาอะเซตามิโนเฟน
(acetaminophen) ทุก 4-6 ชัว่ โมงร่วมกับเช็ดตัวลดไข้
เพื่อช่วยให้อุณหภูมิร่างกายอยู่ในระดับปกติ29 หาก
ไม่สำเร็จอาจใช้วธิ กี ารใช้ความเย็น (surface cooling)35
ควรเฝ้าระวังอาการหนาวสั่น หากเกิดอาการต้อง
ทำให้ร่างกายอบอุ่นโดยการใช้ลมอุ่น การให้ยาระงับ
ประสาท หรือยาพาราไลติค (paralytic) ตามความ
เหมาะสม 
ข้อสรุปแนวทางการจัดการภาวะแทรกซ้อน
ของผูป้ ว่ ยเลือดออกใต้เยือ่ หุม้ สมองชัน้ อะแร็กนอยด์
จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกระยะวิกฤตที่
ได้ รั บ การผ่ า ตั ด มาจากการวิ เ คราะห์ ห ลั ก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ 37 เรือ่ ง แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของผูป้ ว่ ย
แนวทางการประเมินอาการและระดับของการมีเลือด
ออก การดูแลภาวะแทรกซ้อนต่อระบบประสาทของ
ผูป้ ว่ ยเพือ่ ป้องกันเลือดออกซ้ำ การดูแลภาวะหลอด
เลือดสมองหดเกร็ง ภาวะน้ำหล่อสมองและไขสันหลังคั่ง
การป้องกันการชักเกร็ง ตลอดจนการดูแลเฝ้าระวัง
และป้องกันระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระยะก่อน
และหลังผ่าตัด ซึ่งจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากโรค  
อันมีผลต่อการฟื้นหาย จำนวนวันนอนโรงพยาบาล
และค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย 

2. ประเมินผลลัพธ์ของการใช้ขอ้ สรุปแนวทาง
การจัดการภาวะแทรกซ้อนฯ และทบทวนข้อสรุป
แนวทางการจัดการภาวะแทรกซ้อนฯอย่างต่อเนื่อง
ตามความรู้ ใ หม่ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง
3. จั ด ตั้ ง ที ม ในการพั ฒ นาข้ อ สรุ ป แนวทาง
การจั ด การภาวะแทรกซ้ อ นฯให้ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ
ทางการพยาบาลเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติ
การพยาบาลและผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ
4. ควรเผยแพร่ ค วามรู้ ใ นการดู แ ลผู้ ป่ ว ย
เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์จากโรค
หลอดเลือดสมองโป่งพองแตกเพื่อให้เกิดการดูแล
เป็นไปในทางเดียวกันและเป็นมาตรฐานกลางของ
องค์กร

เอกสารอ้างอิง

1. Manno EM. Subarachnoid hemorrhage. Neurol
Clin N Am 2004;22: 347-66. 
2.   Macdonald RL, Stoodley M, Weir B. Intracranial
aneurysms. Neurosurg Q 2001; 11(3): 181-98.
3. Bhardwaj A, Mirski MA, Ulatowski JA. Handbook
of neurocritical care. New Jersey: Humana Press; 2004.
4. Urbaniak K, Merchant AI, Amin-Hanjani S, Roitberg
B. Cardiac complications after aneurysmal subarachnoid
hemorrhage. Surg Neurol 2007; 67: 21-9.
5.   Friedman JA, Pichelmann MA, Piepgras DG,
Mclver JI, Toussaint III LG, McClelland RL et al.
ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้
Pulmonary complications of aneurysmal subarachnoid
        1.  ข้อสรุปแนวทางการจัดการภาวะแทรกซ้อน
hemorrhage. Neurosurgery 2003; 52(5): 1025-32.
ในผู้ป่วยเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะแร็กนอยด์
6. Dimopoulou I, Kouyialis AT, Tzanella M,
จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกระยะวิกฤตที่
Armaganidis A, Thalassinos N, Sakas DE, et al.
High incidence of neuroendocrine dysfunction in
ได้รับการผ่าตัดนี้ ควรนำไปใช้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการ
long-term survivors of aneurismal subarachnoid
รักษาในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท
hemorrhage. Stroke 2004; 35: 2884-9.
42
วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2553

วันดี เพชรติ่ง และคณะ

7. Kreitschmann-Andermahr I, Hoff C, Niggemeier
S. , Pruemper S. , Bruegmann, M, Kunz D et al.
Pituitary deficiency following aneurysmal subarachnoid
haemorrhage. J Neurol Neurosurg Psychiatry
2003; 74(8): 1133-5.
8. Kreitschmann-Andermahr I, Hoff C, Saller C,
Niggemeier S, Pruemper S, Hutter BO et al.
Prevalence of pituitary deficiency in patients after
aneurysmal subarachnoid hemorrhage. J Clin
Endocrinol Metab 2004; 89(10):4986-92.
9.  Schneider HJ, Kreitschmann-Andermahr I, Ghigo
E, Stalla GK, Agha A. Hypothalamopituitary
dysfunction following traumatic brain injury and
aneurismal subarachnoid hemorrhage: a systematic
review. JAMA 2007; 298(12):1429-38.
10. Wartenberg KE, Schmidt JM, Claassen J, Temes
RE, Frontera JA, Ostapkovich N et al. Impact of
medical complications on outcome after subarachnoid
hemorrhage. Crit Care Med 2006; 34(3): 617-23.
11. Al-Shahi R, White PM, Davenport R, Lindsay
KW. Subarachnoid hemorrhage. BMJ 2006; 333:
235-40. 
12. Mahanes D. Advanced neurologic concepts. In:
Chulay M, Burns SM, editors. AACN Essentials of
critical care nursing. New York: McGraw Hill;
2006.  p.477-99. 
13. Takahashi M, Macdonald RL. Subarachnoid
hemorrhage. Contemporary Neurosurgery [online]
2006 July [cited 2008 July 8]; 28(15): [8
screens], Available from: URL: http://
ovidsp.tx.ovid.com/sp2.3/ovidweb.cgi 
14. Melnyk BM. Fineout-Overholt E. Evidence-based
practice in nursing & healthcare: a guide to best
practice. Philadelphia: Lippincott Williams &
Wilkins; 2005. 

15.  Barker E. Battle plan for brain attacks. RN 2009;
72(3): 30-6.
16. Doerksen K, Naimark BJ, Tate RB. Analysis of
nursing assessments in a cohort of patients with \
ruptured cerebral aneurysms. AXON 2004;
26(1): 24-30.
17. Kosty T. Cerebral vasospasm after subarachnoid
hemorrhage: an update. Crit Care Nurs Q 2005;
28(2): 122-34. 
18. Torbey MT. (2004). Blood pressure management.
In: Bhardwaj A, Mirski MA, Ulatowski JA,
editors. Handbook of neurocritical care. New
Jersey: Humana Press; 2004. p. 229-38. 
19. Togha M, Sahraian ML, Khorram M, Khashayar
P. Warning signs and symptoms of subarachnoid
hemorrhage. South Med J 2009; 102(1): 21-4.
20. Kronvall E, Undren P, Romner B, Saveland H,
Cronqvist M, Nilsson OG. Nimodipine in
aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a randomized
study of intravenous or peroral administration.        
J Neurosurg 2009; 110: 58-63.
21. Suarez JI, Tarr RW, Selman WR. (2006).
Aneurysmal subarachnoid hemorrhage. N Engl J
Med 2006; 354(4): 387-96.
22. Claassen J, Carhuapoma JR, Kreiter KT, Du EY,
Connolly ES, Mayer SA. Global cerebral edema
after subarachnoid hemorrhage frequency, predictors,
and impact on outcome. Stroke 2002; 33: 1225-32
23.  O’Kelly CJ, Kulkarni AV, Austin PC, Urbach D,
Wallace MC. Shunt-dependent hydrocephalus after
aneurysmal subarachnoid hemorrhage: incidence,
predictors, and revision rates. J Neurosurg 2009;
111: 1029-35.
24. Chumnanvej S, Dunn IF, Kim DH. Three-day
phenytoin prophylaxis is adequate after subarachnoid
hemorrhage. Neurosurgery 2007; 60: 99-103. 

Thai Journal of Nursing Council Vol. 25 No.4 October-December 2010

43

การจัดการภาวะแทรกซ้อนในผูป้ ว่ ยเลือดออกใต้เยือ่ หุม้ สมองชัน้ อะแร็กนอยด์จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกระยะวิกฤต
ที่ได้รับการผ่าตัด: การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์

25. Feigin VL, Anderson N, Rinkel GJE, Algra A,
Van Gijn J, Bennett DA. Corticosteroids for
aneurysmal subarachnoid hemorrhage and primary
intracerebral hemorrhage. Cochrane Database of
Systematic Reviews [online] 2005 [cited 2007
June 15]; (3): [30 screens], Available from: URL:
http://www.mrw.interscience.wiley.com/
cochrane/clsysrev/articles/CD004583/frame.html
26. Lorsheyd A, Simmers TA, Robles de Medina EO.
The relationship between electrocardiographic
abnormalities and location of the intracranial
aneurysm in subarachnoid hemorrhage. PACE
2003; 26: 1722-8. 
27. Kopelnik A, Zaroff JG. Neurocardiogenic injury in
neurovascular disorders. Crit Care Clin 2007;
22: 733-52.   
28. Muench E, Bauhuf C, Roth H, Horn P, Phillips M,
Marquetant N et al. Effects of positive endexpiratory pressure on regional cerebral blood
flow, intracranial pressure, and brain tissue
oxygenation. Crit Care Med 2005; 33: 2367-72.
29. Dooling E, Winkelman C. Hyponatremia in the
patient with subarachnoid hemorrhage. J Neurosci
Nurs 2004; 36(3): 130-5.
30. Suarez JI, Qureshi AI, Parekh PD, Razumovsky
A, Tamargo RJ, Bhardwaj A et al. Administration
of hypertonic (3%) sodium chloride/ acetate in
hyponatremic patients with symptomatic vasospasm
following subarachnoid hemorrhage. J Neurosurg
Anesthesiol 1999; 11(3): 178-84.

44

31. Mavrakis AN, Tritos NA. Diabetes insipidus with
deficient thirst: Report of patient and review of the \
literature. Am J Kidney Dis 2008; 51(5): 851-9.
32. Latorre JGS, Chou SH, Nogueira RG, Singhal AB,
Carter BS, Ogilvy CS et al. Effective glycemic
control with aggressive hyperglycemia management
is associated with improved outcome in aneurysmal
subarachnoid hemorrhage. Stroke 2009; 40:
1644-52. 
33. Schlenk F,Sarrafzadeh AS. Is continuous insulin
treatment safe in aneurismal subarachnoid
hemorrhage?. Vasc Health Risk Manag 2008;
4(4): 885-91.
34. Kinoshita K, Moriya T, Utagawa A, Sakurai A,
Mukoyama T, Furukawa M, et al. Change in brain
glucose after enteral nutrition in subarachnoid
hemorrhage. J Surg Res. In press 2009. 
35. Fernandez A, Schmidt JM, Claassen J, Pavlicova
M, Huddleston D, Kreiter KT et al. Fever after
subarachnoid hemorrhage risk factors and impact
on outcome. Neurology 2007; 68: 1013-9. 

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2553

วันดี เพชรติ่ง และคณะ

Management of Complications in Patients with Aneurysmal
Subarachnoid Hemorrhage Undergoing Surgery in Critical Period:
Evidence-Based Nursing*
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Abstract: The present study aimed at analyzing an academic documents related to
the management of complications in patients with aneurysmal subarachnoid
hemorrhage caused  by cerebral aneurysm in a critical condition undergoing surgery.
The findings were summarized to derive evidence-based clinical nursing practice
guidelines for patients with this condition. The Population, Intervention, Comparison
and Outcome, or PICO, was utilized as the framework in this study to search,
evaluate the quality, and determine the level of the research evidence based on the
evaluation criteria proposed by Melnyk and Fineout-Overholt (2005).  There were
altogether 37 research studies that were selected for the present study. Of these, 28
were research reports and nine were academic articles.
The findings lead to develope the guidelines for managing the complications in
patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage. These guidelines could be
divided into the care of the neurological system and the care of other related systems,
both before and after the surgery. The aim is to prevent and  reduce postoperative
complications, promote recovery, shorten the length of hospital stay, decrease
medical expenses, and maximize the quality of nursing care.
It is recommended that the findings should be subsequently developed into
clinical nursing practice guidelines that can be used as a standard of care for patients
with aneurysmal subarachnoid hemorrhage caused by cerebral aneurysm. Besides this,
the developed guidelines should be implemented in an actual setting, and research
should be conducted to assess the outcomes of their implementation for further
revision and development in accordance with newly generated knowledge.
Thai Journal of Nursing Council 2010; 25(4) 34-45

Keywords: Aneurysmal subarachnoid hemorrhage, Cerebral aneurysm,
Complications, Evidence- based nursing, Surgery  

*Thematic Paper the Degree of Master of Nursing Science (Adult Nursing)
**Professional Nurse, Rajavithi Hospital
***Assistant Professor, Faculty of Nursing, Mahidol University

Thai Journal of Nursing Council Vol. 25 No.4 October-December 2010

45

