รูจักโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

Strokee

ตีบ ตัน แตก ตาย

“ Stroke ตีบ ตัน แตก ตายย ”
ทำไมตองรีบไปโรงพยาบาลทั
าบาลทันที
ผูปวยควรที่จะได
จะไดพบแพทย
แพทยโดยเร็วที่สุด
เนื่องจากเซลลลสมองขาด
มองขาดเลือดเพี
อดเพียง 1 นาท
นาที
จะมีเซลลสมองตายประมาณ
ยประมาณ 1 ลานเซลล ถาได
รับการรักษาชา จจะทำให
ใหบริเวณสม
วณสมองทีขาดเลื
ข่ าดเลือด
ขยายขนาดเพิม่ มากขึน้ เปปนสาเหตุ
ทำใหผปู ว ยมีความพิการ
เพิม่ มากขึน้ หรืออาจ
เสียชีวติ ไได
ยิ่งรักษาเร็ว
ยิ ่ ง ไดด ผ ลดี
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จัดทำโดย
ศูนยโรคหลอดเลือดสม
ดสมองศิริราช (Siriraj Stroke Center)
นาง
นางสาวมนันชยา กองเมืองปก
ฝายการพย
ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
นางสาวนลินนาฎ ธนบุญสุทธิ
นางสาวพิมฐสุภาชินี ธนะวงศ
หนวยพยาบาลดานปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ
งานการพยาบาลตรวจรักษาผูปวยนอก
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย นายแพทยยงชัย นิละนนท
นายแพทยสงคราม โชติกอนุชิต
สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
สนับสนุนการพิมพโดย
คณะแพทยศาสตรศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ออกแบบโดย งานสรางเสริมสุขภาพ
ตรวจสอบเนื้อหาครั้งลาสุดป พศ. 2560
รหัสหนวยงาน HP
สงวนลิขสิทธิ์โดย พ.ร.บ. การพิมพ 2537

แผ น พั บ สุ ข ภาพออนไลน

รูจักโรคหลอดเลื
โรคหหลอดเลือดสมอง
ดสมอง (Stroke)

โครงการพัฒนาชุ
นาาชุดความรูผูปวยโรคหลอดเลื
ยโรคหหลอดเลือดสมอง

โดยความรวมมือระหวาง
ศูนยโรคหลอดเลือดสมองศิริราช
ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
งานสรางเสริมสุขภาพ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
SIPI HP1001160

รูจักโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

โรคหลอดเลือดสมอง
(Cerebrovascular
(Cerebrovvascular Diseasee หรือ Stroke)
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 สงผลใหเนือ้ เยือ่ ในสมองถูกทำลาย
การทำงานของสมองหยุดชะงัก ทำใหผูปวยเกิด
อาการทางระบบประสาทอยางเฉียบพลัน

โรคหลอดเลือดสมองแบงได 2 ประเภท
1. หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลัน
(ischemic stroke)
เปนสาเหตุตุสุ วนใหญ
ญที่ทำใหเกิดโรคหลอดเลื
โรคหล อดสมอง
สมอง
พบไดประมาณร
ณรอยละ 80 ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุ ดังตอไปนี้

รูจักโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
การสะสมของตะกอนไขมันหรือหินปูนเรียกวา
Plaque เกาะทีผ่ นังดานในของหลอดเลือด ทำให
รูเปดของหลอดเลือดตีบแคบลง หรืออุดตัน เลือด
ไหลไปเลี้ยงสมองไมพอ ทำใหเนื้อสมองตาย
ลิม่ เลือดทีห่ ลุดมาจากหัวใจ มาอุดทีห่ ลอดเลือด
สมอง มักพบในผูป ว ยโรคหัวใจ เชน ผูป ว ยทีม่ ภี าวะ
หัวใจเตนผิดจังหวะ(atrial fibrillation)

รูจักโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

5 สัญญาณเตือนทีต่ อ งนำสงโรงพยาบาลทันที
แอ

ออ..

ออนแรงครึ่งซีก

ปากเบี้ยว

พูดลำบาก

ตามัว วิงเวียน

ปวดหัวรุนแรง

2. หลอดเลือดสมองแตก
(hemorrhagic stroke)

เมื่อสงสัยวาเปนโรคหลอดเลือดสมอง
จะตองปฏิบัติอยางไร

พบไดประมาณรอยละ 200 ของโรคหลอดเลือดสมอง
เกิดจากความเสื่อมสภาพของผนั
สภ องผนังหลอดเลือดทำให
มีความเปราะบางและแตกง
างและแตก าย มักพบในผูท ม่ี คี วามดัน
โลหิตสูงนาน ๆ หรือควบคุมความดั
มดันโลหิตไดไมดี

ภาวะฉุกเฉิน มีความจำ
โรคหลอดเลือดสมองถือเปนภาวะ
เปปนทีผ่ ปู ว ยจะตองไดรบั การรักษาอยางเรงดวน หาก
ทาานพบว
นพบวาตัวทานหรือบุคคลใดมีอาการทีส่ งสัยวาจะ
เปนนโรคหลอ
โรคหลอดเลือดสมองควรปฏิบัติ ดังนี้

อาการของโรคหลอดเลือดสมอง
ผูปววยจะมี
ยจะมีอาการเฉีฉียบพลันทันที และมั
ละมักเปน
ครึ่งซีกของรางกาย อาการที
รที่พบบอยได
ย แก
ออนแรงครึ่งซีกเฉียบพลั
พลัน
ชาครึ่งซีกกเฉี
เฉียบพลัน
ปากเบี้ยว พูดไมชัดเฉียบพลัน
พูดชาลง นึกคำพูดไมออก พูดสับสน
พูดไมไดเฉียบพลัน
ตามัวหรือมองไมเห็นเฉียบพลัน
เดินเซเฉียบพลัน
ซึมลงเฉียบพลัน
มีอาการปวดศีรษะอยางรุนแรงเฉียบพลัน

โดยถามีอาการขอใดขอหนึง่ ใหรบี ไปโรงพยาบาลทันที
หรือโทร 1669 เพือ่ เรียกรถพยาบาล

โทรศัพทเรียกรถพยาบาล ทีห่ มายเลข 1669
(ศูนยนเรนทร)
นำตัวผูป ว ยสงโรงพยาบาลทีอ่ ยูใ กลทส่ี ดุ หรือ
โรงพยาบาลที่มีชองทางเรงดวนสำหรับดูแล
ผู  ป  ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองเฉี ย บพลั น
(Acute Stroke Fast Track)

โรงพยาบาลศิรริ าชมีชอ งทางเรงดวน
สำหรับผูป ว ยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน
(Acute Stroke Fast Track)
พรอมบริการทุกทานตลอด 24 ชัว่ โมง
ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ
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