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Stroke



•Stroke หรือ โรคหลอดเลือดสมอง คือ ภาวะที่ท าให้เซลล์สมองถูกท าลาย 

ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดสมองตีบ อุดตนั หรือแตก ท าให้ขัดขวางการ

ล าเลียงเลอืดซึ่งน าออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์สมอง ส่งผลให้สมอง

สูญเสียการท าหน้าที่จนเกิดอาการของอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือร้ายแรงถึงขั้น

เสียชีวิตได้



ในประเทศไทยจากสถิติ

กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า

มจี านวนประชากรตายดว้ย

โรคหลอดเลือดสมอง25,114 คน  

คิดโดยเฉลีย่คอื ในทุกๆ 1ชม.

จะมคีนตายดว้ย

โรคหลอดเลือดสมอง 3 คน







•สมองขาดเลือดชัว่คราว 

Transient ischemic attack (TIA)

เปน็ภาวะทีม่ลีิ่มเลือดอดุสมองชั่วคราวท าให้สมองขาดเลอืดชัว่คราว เนื้อสมอง

มกัจะไมต่าย  ภาวะนีจ้ะต้องเกดิจากความผดิปกต ิของหลอดเลือดสมอง  มผีล

ท าใหส้มองบางส่วนสูญเสียหน้าที ่เช่นพดูไมไ่ด ้ออ่นแรง  ระยะเวลาที่เป็นต้องไม่

เกนิ24 ชัว่โมง อาการผดิปกตจิะหายไป



สาเหตุ



การประเมินที่ใช้ประเมินผู้ป่วย

- Neuro sign
- NIHSS
- Bartel index
- mRS
- GUSS Swallowing test
- Deep vein thrombosis screening
- Nutrition alert from แบบประเมินภาวะ
โภชนาการ







ขั้นตอนการดูแลผูป้่วย 

Stroke Fast Track

•ซักประวตัหิาระยะเวลาที่ผูป้ว่ยมอีาการ จาก Last seen normal และ onset

• เปดิเสน้ 2 เส้น (Jelco No.18 with T-way 1 เส้น)

พรอ้มส่งlab CBC , BUN , Cr , Electrolyte , Coagulogram , CBG

•V/S ประเมนิ GCS ,pupill sing,motor power,NIHSS

•ส่งท า CT brain NC emergency





•Dosage
• 0.9mg/Kg

• Max dose 90 mg

• ตวัอยา่ง สมมติน า้หนกั 50 kg

• : 50 x 0.9 = 45 mg

•การบริหารยา
• 10% IV bolus in 10 min

• 90% IV drip in 1hr.



• ให้ผู้ปว่ย Absolute bed rest *bleeding precaution*

•V/S – ขณะให้ยา

q 15 min X 2 hr.

q 30 min X 4 hr.

q 1 hr.    X 16 hr.

- keep BP<180/105mmHg  

*ห้ามใช ้Nifedipine ในการลดความดนัโลหิต

- ดูแลลดไข้ถ้ามีไข้

•ดแูลทางเดนิหายใจให้โล่ง ให้Oxygen if O2sat<95%



•ประเมนิ GCS, motor power, pupill sing q 1 hr , 
NIHSS q 4 hr

•งดน้ างดอาหารทุกชนดิ 24hr.

•งดหัตถการ เช่น การแทงเส้นเลือดแดง,ฉดียาเขา้
กลา้มเนือ้,ใสส่ายยางให้อาหาร,ใส่สายสวนปัสสาวะ 

เป็นต้น



ใช้ใช้ Care map Care map ในการการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้เป็นไปตามในการการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้เป็นไปตามมาตราฐานมาตราฐาน





วางแผนจ าหน่าย
แบบเฉพาะรายบุคคล D METHOD



D METHOD
-Diagnosis
-Medication
-Environment
-Treatment
-Health
-Out of pateint
-Diet

* มคุีณภาพชีวติทีด่ี
และไม่กลบัเป็นซ ้า



•A - Antiaggregants (aspirin, clopidogrel, 
extended-release dipyridamole, ticlopidine) 
and anticoagulants (apixaban, dabigatran, 
edoxaban, rivaroxaban, warfarin) 

•B - Control blood pressure
•C - Cessation of cigarette smoking, 

cholesterol-lowering medications, carotid 
revascularization 

•D - Diet 
•E - Exercise

Secondary 
Prevention of 

Stroke





การติดตามหลังจ าหน่าย

•การติดตามเยี่ยมอาการผู้ป่วยที่ OPDหลังจ าหน่ายกลับ
บ้าน 1-2 สัปดาห์ และ 3 เดือน

•การโทรติดตามอาการผู้ป่วยหลังจ าหน่ายกลับบา้น

1 เดือนครึง่  

- หากพบปัญหาจะโทรติดตามอาการต่อเนื่อง




