
บันทึกการตรวจวินิจฉัยสมองตาย 
 

ช่ือ                                นามสกุล                                     อายุ              ป              เดือน 
โรงพยาบาล                                                            HN                                                                   
แพทยผูดแูล                             
คณะแพทยผูวนิิจฉัยสมองตาย 
 1.                                                
 2.                                                
 3.                                                  
วัน/เดือน/ป ท่ีประเมิน  
 คร้ังท่ี  1  วันท่ี  เดือน           พ.ศ.  เวลา    น. 
 คร้ังท่ี  2  วันท่ี  เดือน           พ.ศ.  เวลา    น. 
(ระยะเวลาระหวางการตรวจคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 ตองไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง ยกเวนผูปวยทารกอายรุะหวาง 7 วัน  
ถึง 2 เดือน ตองไมนอยกวา 48 ช่ัวโมง หากอายุระหวาง 2 เดือนถึง 1 ป ตองไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง) 
 

โปรดใชเคร่ืองหมาย  ในข้ันตอนท่ีตรวจ 
1.  สภาวะกอนการวนิิจฉัยสมองตาย  
 1.1 โรค หรือภาวะท่ีทําใหสมองตาย        
 1.2  ผูปวยไมรูสึกตัว ไมหายใจ และอยูในเคร่ืองชวยหายใจ 
                     ตั้งแต วนัท่ี  เดือน           พ.ศ.  เวลา    น. 
              1.3 ภาวะท่ีทําใหผูปวยไมรูสึกตวัและไมหายใจเกิดจากส่ิงตอไปนี้หรือไม 
         คร้ังท่ี 1    คร้ังท่ี 2 

       ไม       ไม 
1.3.1 พิษยา (intoxication)   [  ] [  ] 
          ยาเสพติด ยานอนหลับ ยาคลายกลามเนื้อ หรือ 
          สารพิษท่ีทําใหกลามเนื้อไมทํางาน                                                      
1.3.2  ภาวะอุณหภูมิในรางกายตํ่ารุนแรง (<32˚C)  [  ] [  ] 

  1.3.3 ภาวะผิดปกติของระบบตอมไรทอ และเมตาโบลิก  [  ] [  ] 
    (endocrine and metabolic disturbances) 
  1.3.4 ภาวะช็อก (shock)   [  ] [  ] 

สาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีมีหนทางเยียวยาไดอีก            [  ]     [  ]                                                1.3.5 
 
 
 



                                                                                                          คร้ังท่ี 1   คร้ังท่ี 2  
                                                               ไม      ไม                                                 

2.  การตรวจและทดสอบเพือ่ยืนยนัสภาวะสมองตาย (tests for brain death)  
 2.1 มีการเคล่ือนไหวดังตอไปนี้หรือไม                  
  2.1.1 การเคล่ือนไหวไดเอง    [  ] [  ] 
  2.1.2 อาการชัก    [  ] [  ] 
              2.2  มีรีเฟลกซของกานสมองดังนี้หรือไม  
   2.2.1 รีเฟลกซของรูมานตาตอแสง(pupillary light reflex)    [  ] [  ] 
   2.2.2 รีเฟลกซของกระจกตา(corneal reflex)     [  ] [  ] 
   2.2.3 การเคล่ือนไหวของกลามเนื้อใบหนาและลูกตา    [  ] [  ] 
   ( motor response within the cranial nerve distribution) 
  2.2.4 เวสติบูโลออกคูลารรีเฟลกซ(vestibulo-ocular reflex)   [  ] [  ] 
  2.2.5 ออกคูโลเซฟาลิกรีเฟลกซ( oculocephalic reflex)   [  ] [  ] 
  2.2.6 รีเฟลกซของการกลืนและการไอ(gag and cough reflexes)  [  ] [  ] 
    2.3  ทดสอบการไมหายใจเปนบวก โดยหยุดเคร่ืองชวยหายใจนาน ......................นาที(ไมนอยกวา 10 นาที) 
ตรวจคา PaCO2 กอนหยุดเคร่ืองชวยหายใจเทากับ..............มิลลิเมตรปรอทเม่ือเวลา.......................น.(เวลาท่ีสงตรวจ)  
ตรวจคา PaCO2 หลังหยุดเคร่ืองชวยหายใจเทากับ..............มิลลิเมตรปรอทเม่ือเวลา........................น.(เวลาท่ีสงตรวจ) 
                2.4 กรณีไมสามารถทดสอบการไมหายใจตามขอ2.3ได มีการตรวจทดสอบยืนยนัวาไมมีเลือดไหลเวยีน
เขาสูสมองโดยวิธีดังนี้เชน [  ] cerebral angiogram  [  ] Isotope brain scan หรือ [  ] ………………………… 
                2.5 ผลการตรวจคล่ืนไฟฟาสมองกรณีผูปวยอายุไมเกนิ 1 ปและไมสามารถตรวจตามขอ 2.4ไดพบวา
..................................................................................................................................................................................... 
                 ขอรับรองวาคณะแพทยไดตรวจผูปวยตามรายการและวัน เวลาดังกลาวแลว มีความเห็นวาไดเกิดสภาวะ
สมองตาย (brain death) ในผูปวยรายน้ีและแพทยไดออกหนังสือรับรองการตายแลว 
 (1)  ลงนาม                                                      (2) ลงนาม                                                      
        (                                                              )       (                                      ) 
         ตําแหนง              ตําแหนง                
(3)  ลงนาม                                                                                                                
       (                                                             ) 

                   ตําแหนง                                                                                                                                                                 
     ผูรับรองการวินิจฉัยสมองตาย และรับรองการตาย 

                                                              ลงนาม         

    (....................................................................) 

                                                                         ผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือผูไดรับมอบหมาย 

 



ภาคผนวก 
แผนภูมิแสดงขัน้ตอนการวินิจฉัยสมองตาย (Process of Brain Death Diagnosis) 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
  
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                
                
 
 
 
 
 
          

 
 
 
 

Brain stem reflexes check lists ครั้งที่ 1

s rBrain stem reflexes check lists ครั้งที่ 2 หลังคร้ังท่ี 1 > 6 h

เขาสูกระบวนการทํา Apnea test ดังนี้ 
1. ใหออกซิเจนกอนการทํา apnea test ( preoxygenation) ดวยการปรับ FiO2 1.0 นาน 20 -30 นาที  

และลด ventilation rate เปน 10 คร้ัง/นาที โดย tidal volume เทากับ 10 มิลลิลิตร/กิโลกรัม  
ใหไดคา PaO2  ≥ 200 มิลลิเมตรปรอท และPaCO2ใกลเคียง 40 มิลลิเมตรปรอท  
หรือหากมี end tidal CO2 monitoring ปรับใหได CO2 ใกลเคียง 40 มิลลิเมตรปรอท 
 และสงตรวจ arterial blood gas   

2. ถอดเคร่ืองชวยหายใจ ระหวางนี้ใหใช NG feeding tube No 10 หรือ 12 เปน O2 cannula   
สอดลงไปถึง carina เปด O2 เขมขน 1.0 ในอัตรา 6 ลิตร/นาที  
สังเกต EKG monitor การเคล่ือนไหวของchest wall และ abdominal wall  

                   นานไมนอยกวา 10 นาที (หาก oxygen saturation > 95 เปอรเซ็นต EKG ดี  
                   อาจใชเวลา 15-20 นาทีได  โดย PaCO2 จะเพิม่ข้ึน 2-3 มิลลิเมตรปรอท /นาที)  
                   และตรวจ arterial blood gas ได  PaCO2  ≥ 6 0 มิลลิเมตรปรอท 
                   หรือมีคาเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึนตางกันระหวางกอนและหลังถอดเคร่ืองชวยหายใจ 
                   ไมนอยกวา 20 มิลลิเมตรปรอท  ถาไมพบการเคล่ือนไหวของ chest wall และ abdominal wall  
                    
 

แปลผลวา apnea test ใหผลบวก จากน้ันตอเคร่ืองชวยหายใจเชนเดิมและลด FiO2 เปน 0.5   

    Persistent coma > 6 hrs 

    Uncorrectable cause(s) 

Apneoic coma 

 



2.การดูแลผูปวยสมองตายท่ีอยูในเกณฑบริจาคอวัยวะได ตามแนวทางของศูนยรับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย 
                  การท่ีสมองตาย จะทําใหเสีย vasomotor tone ความดันโลหติจะตก และปสสาวะออกนอยลงใน
ระยะแรก หลังจากนั้นจะเกดิ DI (diabetes insipidus)ปสสาวะออกมากจนเกดิ hypovolemic shockได การดแูล
ผูปวยสมองตายควรทําดังนี ้

(1) ให IV line 2 เสน เสนหนึ่งสําหรับวัด CVP ดวย 
(2) fluid ท่ีใหอาจเปน crystalloid เชน Ringer’s lactated solution ,5 % D/NSS/2 , NSS/2  หรือ colloid 

ข้ึนกับความดันโลหิต ปริมาณปสสาวะและคาelectrolyte ในเลือด (การให 5% Dextrose อยางรวดเร็วทําใหเกิด 
hyperglycemia และ osmotic diuresis โดยปกติปสสาวะท่ีออกมากในผูปวยสมองตายท่ีเกิด DI มักมีคา electrolytes 
ใกลเคียง NSS/2  ) 

(3)  ถาให fluid แลวความดันโลหิตยังไมดีข้ึนท้ัง ๆ ท่ี CVP สูงข้ึนแลว (5-10 CmH20 ในรายท่ีตองการปอด 
หรืออาจใหสูงถึง 15 CmH20 ในรายท่ีไมตองการใหปอด) ให dopamine 2 -10 microgram/kg/min เพื่อให systolic 
BP อยูระหวาง 80-100 mmHg. และสามารถใหdobutamineหรือadrenaline เสริมไดตามความจําเปนหากความดัน
โลหิตยังไมดีข้ึน 

 (4)  ใส Foley’s catheter เพื่อดูจํานวนปสสาวะ (อยางนอย 50 ml/hr. หรือ 1 ml/kg/hr.) 
 (5)  ถาปสสาวะออกนอยและไมตอบสนองโดยการให fluid ให mannitol 25 gm. ใน normal saline 1 ลิตร 

ภายใน 30 นาที หรือให lasix 40 mg.IV 
 (6)  ถาเกิด DI อาจตองให vasopressin (pitressin) 5-10 unit Sc/IM/IV หรือให Minirin (DDAVP) 20-40 

microgram ทางจมูก และตองให fluid ใหเพียงพอโดยใหปริมาณfluidเทากับปริมาณปสสาวะในช่ัวโมงกอน + 100 
ml. (maintenance fluid) 

  (7) ระวังการเกิด hypokalemia, hyponatremia หรือ hypernatremia อาจตองให KCl หรือ 3 % NaCl 
(hypokalemia ทําใหหัวใจเตนผิดปกติ hyponatremia ทําใหเซลลของอวัยวะบวม hypernatremia ทําใหเซลลของ
อวัยวะเหี่ยว ท้ัง hyponatremia และ hypernatremia จะทําใหอวัยวะไมทํางานเม่ือนําไปปลูกถาย โดยเฉพาะเม่ือคา 
Na > 160 mEq/L) 

 (8)  ปรับเคร่ืองชวยหายใจ ใหคา blood gas อยูในเกณฑปกติ หลีกเล่ียง hyperventilation เพราะทําให 
oxygen dissociation curve เล่ือนไปทางซาย ทําใหอวัยวะขาดออกซิเจน นอกจากนี้ทําใหเกิด alkalosis อาจทําใหมี 
arrhythmia ไดงาย ใช PEEP ขนาด 5 cmH20 ถาจําเปน 

 (9)  ถามี anemia ควรใหเลือดดวย รักษาคา Hct 25-35 %  
(10) ใหความอบอุน donor โดยใชผาหมเพื่อใหอุณหภูมิ มากกวา 36 องศาเซลเซียส(อุณหภูมิต่ําอาจทําให

หัวใจเตนผิดปกติ)  ให insulin ถามี hyperglycemia หรือ glycosuria ถามีการติดเช้ือใหทํา culture และใหยา
ปฏิชีวนะท่ีเหมาะสม 

 
 


