
     ผูปวยควรที่จะไดพบแพทยโดยเร็วที่สุด 
เนื่องจากเซลลสมองขาดเลือดเพียง 1 นาที 
จะมีเซลลสมองตายประมาณ 1 ลานเซลล  ถาได
รับการรักษาชา จะทำใหบริเวณสมองท่ีขาดเลือด
ขยายขนาดเพ่ิมมากข้ึน เปนสาเหตุ
ทำใหผูปวยมีความพิการ
เพ่ิมมากข้ึน หรืออาจ
เสียชีวิตได 
ยิ่งรักษาเร็ว
ย ิ ่งได ผลดี

SIPI HP1001160

จัดทำโดย  

ที่ปรึกษา  

ศูนยโรคหลอดเลือดสมองศิริราช (Siriraj Stroke Center)
     นางสาวมนันชยา  กองเมืองปก
ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
     นางสาวนลินนาฎ  ธนบุญสุทธิ
     นางสาวพิมฐสุภาชินี  ธนะวงศ

     หนวยพยาบาลดานปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ

     งานการพยาบาลตรวจรักษาผูปวยนอก

     รองศาสตราจารย นายแพทยยงชัย นิละนนท 
     นายแพทยสงคราม   โชติกอนุชิต     

     สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร
     คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

สนับสนุนการพิมพโดย

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ออกแบบโดย งานสรางเสริมสุขภาพ

ตรวจสอบเน้ือหาคร้ังลาสุดป พศ. 2560
รหัสหนวยงาน HP
สงวนลิขสิทธิ์โดย พ.ร.บ. การพิมพ 2537

โดยความรวมมือระหวาง
ศูนยโรคหลอดเลือดสมองศิริราช

ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

งานสรางเสริมสุขภาพ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

รูจักโรคหหลอดเลือดดสมอง (Stroke)
โครงการพัฒนาาชุดความรูผผููปวยโรคหหลอดเลือดสมอง

รูจักโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
โครงการพัฒนาชุดความรูผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

รู�จักโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

Stroke
ตีบ ตัน แตก ตาย

“ Stroke  ตีบ ตัน แตก ตาย ”
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แผนพับสุขภาพออนไลน

ทำไมตองรีบไปโรงพยาบาลทันที
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     โรคหลอดเลือดสมองเปนปญหาสำคัญทั่วโลก 
ปจจุบันมีผูปวยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและ
หัวใจทั่วโลกราว 16.7 ลานรายตอป ในจำนวนนี้
เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 5.5 ลานราย

     ในประเทศไทยพบผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ประมาณ 1,880 รายตอแสนราย หรือรอยละ 2 
ปจจุบันถือเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งใน
เพศหญิง อันดับสามในเพศชายรองจากอุบัติเหตุ
และมะเร็ง

     โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน คือ ภาวะที่
สมองหยุดทำงานเนื่องจากหลอดเลือดสมองตีบ 
อุดตัน หรือแตก สงผลใหเน้ือเย่ือในสมองถูกทำลาย 
การทำงานของสมองหยุดชะงัก ทำใหผู ปวยเกิด
อาการทางระบบประสาทอยางเฉียบพลัน

เปนสาเหตุสวนใหญที่ทำใหเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 
พบไดประมาณรอยละ 80 ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุ ดังตอไปน้ี

     พบไดประมาณรอยละ 20 ของโรคหลอดเลือดสมอง 
เกิดจากความเสื่อมสภาพของผนังหลอดเลือดทำให
มีความเปราะบางและแตกงาย  มักพบในผูท่ีมีความดัน
โลหิตสูงนาน ๆ หรือควบคุมความดันโลหิตไดไมดี

     โรคหลอดเลือดสมองถือเปนภาวะฉุกเฉิน มีความจำ
เปนท่ีผูปวยจะตองไดรับการรักษาอยางเรงดวน หาก
ทานพบวาตัวทานหรือบุคคลใดมีอาการท่ีสงสัยวาจะ
เปนโรคหลอดเลือดสมองควรปฏิบัติ  ดังนี้

     ผูปวยจะมีอาการเฉียบพลันทันท ี และมักเปน
ครึ่งซีกของรางกาย อาการที่พบบอยไดแก

โดยถามีอาการขอใดขอหน่ึงใหรีบไปโรงพยาบาลทันที 
หรือโทร 1669 เพ่ือเรียกรถพยาบาล

โรงพยาบาลศิริราชมีชองทางเรงดวน
สำหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน 

(Acute Stroke Fast Track) 
พรอมบริการทุกทานตลอด 24 ช่ัวโมง 

ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ 

ออนแรงครึ่งซีกเฉียบพลัน
ชาครึ่งซีกเฉียบพลัน
ปากเบี้ยว พูดไมชัดเฉียบพลัน
พูดชาลง นึกคำพูดไมออก พูดสับสน  
พูดไมไดเฉียบพลัน
ตามัวหรือมองไมเห็นเฉียบพลัน
เดินเซเฉียบพลัน
ซึมลงเฉียบพลัน
มีอาการปวดศีรษะอยางรุนแรงเฉียบพลัน

โทรศัพทเรียกรถพยาบาล ท่ีหมายเลข 1669 
(ศูนยนเรนทร)

นำตัวผูปวยสงโรงพยาบาลท่ีอยูใกลท่ีสุด หรือ
โรงพยาบาลที่มีชองทางเรงดวนสำหรับดูแล
ผ ู ป วยโรคหลอดเล ือดสมองเฉ ียบพลัน 
(Acute Stroke Fast Track) 

รู�จักโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รู�จักโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รู�จักโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
    การสะสมของตะกอนไขมันหรือหินปูนเรียกวา 
Plaque เกาะท่ีผนังดานในของหลอดเลือด ทำให
รูเปดของหลอดเลือดตีบแคบลง หรืออุดตัน เลือด
ไหลไปเล้ียงสมองไมพอ ทำใหเนื้อสมองตาย

    ล่ิมเลือดท่ีหลุดมาจากหัวใจ มาอุดท่ีหลอดเลือด
สมอง มักพบในผูปวยโรคหัวใจ เชน ผูปวยท่ีมีภาวะ
หัวใจเตนผิดจังหวะ(atrial fibrillation)

ตุสวนใหญที่ทำใหเกิดโรคหล
ณรอยละ 80 ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุ
ุ ญ สมอง 

ตอไปน้ี

วยจะมีอ
ซีกของรางกาย 

ออนแรงครึ่งซีกเฉี
กเฉียบพลัน

พูดไมชัดเฉี

พูด

สภ
างและแตก
หรือควบคุม

ฉียบพลันทั
รที่พบบอย

พลัน

0 ของโรคหลอดเลือดสมอง 
องผนังหลอดเลือดทำให

มักพบในผูท่ีมีความดัน
มดันโลหิตไดไมดี

ละมักเปน

  โรคหลอดเลือดสมองถือเปนภาวะ
ปนท่ีผูปวยจะตองไดรับการรั
านพบวาตั

ู

นโรคหลอ
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โรคหลอดเลอืดสมอง

(Cerebrovvascular Diseasee หรือ Stroke)

โรคหลอดเลือดสมอง
(Cerebrovascular Disease หรือ Stroke)

อ�อ..แอ�

อ�อนแรงคร่ึงซีก ปากเบ้ียว พูดลำบาก ตามัว วิงเวียน ปวดหัวรุนแรง

สัญญาณเตือนท่ีตองนำสงโรงพยาบาลทันที55

2. หลอดเลือดสมองแตก 
   (hemorrhagic stroke) 

1. หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน 
   (ischemic stroke)

อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองแบงได 2 ประเภท

เมื่อสงสัยวาเปนโรคหลอดเลือดสมอง
จะตองปฏิบัติอยางไร


