


พยาธสิรรีวทิยา

กะโหลกศรีษะทีม่คีวามคงตวัใน
ผูใ้หญ ่       

ภายในกะโหลกศรีษะประกอบดว้ย 

 เนือ้สมองรอ้ยละ 78 (1400 gm.)

 CSF รอ้ยละ 10 (75 ml.)

 หลอดเลอืดและเลอืดทีไ่หลเวยีน
ภายในกะโหลกศรีษะรอ้ยละ 12

(75 ml.)



Acute Hemorrhagic Stroke

• ICH

• SAH
Acute Ischemic Stroke

• Thrombotic

• Embolic 

TIA

Stroke.mp4


 มนษุยม์เีซลประสาท 130 พนัลา้นเซล

 ทกุ 1 นาททีีส่มองขาดเลอืด เซลประสาทตาย 1.9 
ลา้นเซล

 แตล่ะช ัว่โมงทีย่งัไมไ่ดร้บัการรกัษา เซลประสาท ถกู
ท าลายเทา่กบัจ านวนเซลประสาทตามอายถุงึ 3.6 ปี

Time is Brain



จากการศกึษาทางพยาธวิทิยาของเนือ้สมองตายเหตขุาดเลอืดมาเลีย้ง
น ัน้ สามารถทนการขาดเลอืดไดน้าน 270 นาท ีหลงัจากน ัน้เนือ้สมองจะ
ตายและไมต่อบสนองตอ่การรกัษาดว้ยการใหย้าละลายลิม่เลอืดทาง
หลอดเลอืดด าดงัน ัน้ จงึเป็นทีม่าของ 

270 นาทชีวีติ



ผลของ Stroke

 รอดชีวิต 

 รอดชีวิตแต่พิการ

 รอดชีวิติตอ้งพึงพา

 เสียชีวิต



Penumbra

AHA&ASA guideline 2018

Khan Academy - Ischemic Core and Penumbra.mp4


Stroke Family Meeting Stroke Team Roundเยี่ยมบ้าน

Rehabilitation

ผู้ป่วย stroke

outcome

รีบไป รพ.

Occupational Therapy

door to CT < 25 min

Door to admit<180m
door to needle<60m 

door to groin<90 min

Stroke Unit



ER  

ER  

EMS

Stroke 

u

Rehab

EVT



ER Triage 

 ESI

 Stroke signs BEFAST 

 history -onset/wake up stroke

 DTX-Hypo/hyperglycemia

 Activate Fast Track

Flow 
Stroke

EMS 

• ABC

• Stroke signs BEFAST 

• history -onset/wake up stroke

• DTX-Hypo/hyperglycemia

• ประสานทะเบียนออก HN เตรียมส่ง CT



ER

• Activate Fast Track

• EKG- T elevation /AF

• IV / lab stat

• CT non contrast sending

• rtPA administration (AIS)

• V/S , assessment bleeding post rt-PA

*start rtPA แลว้ประสาน adm Stroke u ไดเ้ลย

Flow Stroke

CT-Hemorrhagic Stroke

 SBP keep 140-160 mmHg

 Correct Coagulopathy:keep INR 1.7

(Vit K / FFP /PCC)

 Bl Glucose keep 100-150 mg%

 IICP-obs early signs 

 Fever keep T<37.5oC 

 Send to OR / ward



EVT:Endovascular Treatment

 V/S

 Aware Allergic reaction

 MEWS IICP

 Door to groin

 Door to recanalization

 assessment bleeding

 CT non contrast after EVT

Flow Stroke



Stroke U

 V/S

 MEWS IICP

 assessment bleeding post rt-PA

 DTX keep 140-180 mg %

 BP keep <180/105 mmHg

 CT non contrast after 24 hrs

 Swallow test before start meal

 Detection complication

 D/S planning

Flow Stroke



Rehabilitation Ward
• Assessment for rehab. program

• Observe abnormal signs :ABC , BEFAST. 

DTX, BP



Early Warning Signs:IICP





พบผู้ป่วยท่ี
สงสัย

Stroke

พยาบาลซักประวัติและประเมินอาการ BEFAST
เดินเซ เห็นภาพซ้อน ปากเบี้ยวพูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรงคร่ึงซีก

ตามแพทย์เจ้าของไข้

แจ้งศูนย์วิทยุ โทร 93448
ตามแพทย์เวร Fast Track

(Neuro med) ปี 2,3

รับที่ Stroke Unit
(18/2) โทร 99721

และให้
ยาละลายลิ่มเลือด

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง 
รพ.รร.6 2 ม.ิย.62

Check: V/S, N/S and basic life support
blood examination DTX, Coagulogram,

Electrolyte, CBC,FBS, BUN, Cr 
และส ารอง tube ม่วง 1 tube แจ้งห้อง lab โทร 93773

ประสานงานท า CT non contrast 

แพทย์วินิจฉัยเป็น
โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน

แพทย์วินิจฉัยเป็น
โรคหลอดเลือดสมองแตก

แพทย์พิจารณาไม่ให้
ยาละลายล่ิมเลือด

แพทย์พิจารณาให้
ยาละลายลิ่มเลือด

ส่งปรึกษา
ศัลยกรรมประสาทด่วน

รับที่หอผู้ป่วย
อายุรกรรม

กรณีท่ีผู้ป่วยนอนอยู่
หอผู้ป่วยอยู่แล้ว ให้แพทย์

พิจารณาการรบัย้าย
ตามความเหมาะสม

รับที่หอผู้ป่วย
ศัลยกรรมประสาท

(กองศัลยกรรม)

-ใบ lab และ x-ray รคส.
แพทย์เจ้าของไข้
-โทรแจ้งห้อง lab ขอ lab ด่วน

-พยาบาลรายงานแพทย์เจ้าของไข้
-แพทย์เจ้าของไขป้ระสาน CT 
-จนท.ห้อง CT ประสาน ward ส่ง 
CT

หมายเหตุ :  กรณี Activate Stroke Fast Track จาก OPD,OR (ผู้ป่วยนอก) ให้เจาะ Lab จากหน่วยน้ันๆก่อนส่ง ER และให้ยา rtPA ท่ี ER โดยพยาบาล ER
กรณี Activate Stroke Fast Track จาก IPD (ผู้ป่วยใน) ให้เจาะ Lab ก่อนส่งห้อง CT และให้ยา rtPA ท่ีห้อง CT โดยพยาบาลจาก Stroke Unit 
(พยาบาล ward มากับผู้ป่วยด้วย) โทร Stroke Unit 99721,99762

***KPI Door to Needle Time < 60 นาที (ตั้งแต่ Activate Fast Track ถึงเวลาให้ยา rtPA)

ผู้ป่วยจากอาคาร 
สย.90 

และ อาคารอุบัติเหตุ
*ทุกสิทธิการรักษา*
ส่ง CT Scan ด่วน
ที่อุบัติเหตุช้ัน 1

โทร 99366

ผู้ป่วยจากอาคาร 8 
ชั้น

มวก.,พัชรกิตติยาภา
,วฟ.

และอาคารเฉลิมฯ 
*ทุกสิทธิการ

รักษา*
ส่ง CT Scan ด่วน
ท่ีอาคารเฉลิมฯ ชั้น 2 

โทร 93414

แนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ป่วยท่ีสงสัยมีอาการโรคหลอดเลือดสมอง
ในโรงพยาบาล(หอผู้ป่วย/หน่วย/OPD/OR)







ER
triage

EKG
พบแพทย์
10 min

CT
20 

min

Adm
180 
min

rtPA
60 

min

KPI Stroke Fast Track

Stroke
onset

3 hr 10 min 10 min 40 min 140 min

Stroke
onset

Activate 
Fast 
Track

rtPA
60 

min

CT
20
min

In Hospital Stroke

Out Hospital Stroke

10 min 10 min 40 min




