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โรคหลอดเลื อ ดสมอง

STROKE

สาเหตุ ll Causes
เลือดออกในสมอง
Hemorrhagic

หลอดเลือดสมองอุดตัน
Ischemic

ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว
TIA (Transient Ischemic Attack)

ป จจั ย เสี ่ ย ง ll Risk Factors
ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

โรคอวน (Obesity)

ไขมันในเลือดสูง (Hyperlipidemia)

สูบบุหรี่ (Smoking)

โรคเบาหวาน (Diabetes)

ดื่มสุราเปนประจำ
(Heavy drinking)

หัวใจเตนผิดจังหวะ (Atrial ﬁbrillation)
ลิ้นหัวใจผิดปกติ (Valve heart disease)
การหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea)

ขาดการออกกำลังกาย
(Lack of physical activity)

หลอดเลือดแดงไปเลี้ยงสมองตีบ (Carotid artery disease)

อาการ ll Symptoms
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เวียนศีรษะ ทรงตัวไมได
Balance difﬁculties
ตาพรามัว ตามองไมเห็น
Eyesight change
ใบหนา-ปากเบี้ยว ตาตก
Face drooping

HELP

H

แขนขาออนแรง หรือชา
Arm/leg weakness
พูดไมชัด พูดลำบาก
Speech difﬁculties
โทรดวน
Time to call
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ผลกระทบ ll Complications
เสียชีวิต
Death
พิการ
disabilities
เกิดโรคซ้ำ / สมองเสื่อม
recurrence / vascular dementia
ความผิดปกติของกลามเนื้อและระบบประสาท
muscles weakness, ataxia, loss of sensation

การตรวจวิ น ิ จ ฉั ย ll Investigation
ตรวจประเมินอาการทางระบบประสาท (Physical exam)
ตรวจเลือด (Blood tests)
ตรวจเอกซเรยคลื่นแมเหล็กไฟฟาสมอง (MRI brain scan)
ตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram)
ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ (EKG)
ตรวจการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงในสมอง (TCD)
ตรวจการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงที่คอ (Carotid doppler)

แนวทางการรัก ษา ll Treatment
การให ย าสลายลิ ่ ม เลื อ ดทางหลอดเลื อ ดดำ
Emergency IV medication (IV rt-PA)
ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือ
อุดตันเฉียบพลัน ที่มีอาการไมเกิน 4.5 ชั่วโมง และไมมีขอหาม
ในการให ยาสลายลิ่มเลือด(rt-PA) แพทยจะพิจารณาใหยาสลาย
ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ (IV rt-PA) เพื่อทำใหหลอดเลือดเปด
และเลือดสามารถไหลไปเลี้ยงสมองไดเร็วที่สุด
The patient who has been diagnosed with Acute Ischemic
Stroke will be given IV injection of rt-PA, the drug that can
help restore blood ﬂow by dissovling blood clot. This will be
treated on patient whose onset does not exceed 4.5 hours
and health condition meet the criteria of using the therapy.
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แนวทางการรั ก ษา ll Treatment
การใช สายสวนหลอดเลือดเพื่อลากลิ่มเลือด
Mechanical Thrombectomy
ผูปวยที่มี หลอดเลือดแดงใหญ ในสมองอุดตัน แพทยจะพิจารณา
การรักษาดวยการใสสายสวนเพื่อลากเอาลิ่ม เลือดที่อุดตันออก
จากสมอง Mechanical Thrombectomy เพื ่ อ เป ด หลอดเลื อ ด
ใหเลือดไปเลี้ยงสมองไดเร็วที่สุด
The patient whose aortic blood ﬂow in the brain has been
blocked will be treated with Mechanical Thrombectory. The
procedure that uses a catheter to directly removes the
clot from the blocked vessel.

การผ าตั ด
Surgery
การรักษาโดยการผาตัด แพทยจะพิจารณาผาตัดในกรณีที่มีเลือด
ออกในสมองจำนวนมาก หรือในรายที่มีสมองบวมจนกดเบียดเนื้อ
สมองที่ดีหรือผาตัด เพื่อลดความดันในกะโหลกศีรษะ และปองกัน
สมองสวนที่ดีอื่นๆ โดนทำลายเปนการผาตัดเพื่อรักษาชีวิต
Under many circumstances, surgery will be performed to
protect the brain from further damage or to safe life. These
include 1. patients whith a large bleeding area, 2. patients
with brain swelling, and 3. patients with hydrocephalus.

การปองกั นการเกิ ดซ้ ำ ll Secondary Prevention
ทานยาสม่ำเสมอ รักษาโรคประจำตัว
Take medicine as prescribed and
manage personal health

หลีกเลี่ยงอาหารคอเลสเตอรอลสูง
Lower the amount of cholesterol

ตรวจรางกายประจำป
Get annual body check-up

ไมสูบบุหรี่
Quit smoking

พักผอนใหเพียงพอ
Get enough slep

ลดอาหารหวานจัด เค็มจัด
Reduce salt and sugar intake

ควบคุมน้ำหนัก
Control body weight

ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
Exercise regularly

การปฏิบั ติ ตั วในระหวางการใชย า
ผูปวยและผูดูแลควรมีความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการใชยาและการจัดการเบื้องตน หากเกิดอาการ
ขางเคียงจากการใชยา และใชยาตามคำแนะนำของแพทยและเภสัชกรอยางเครงครัด
ควรติดตามการรักษากับแพทยอยางสม่ำเสมอ นำยาติดตัวมาดวย
ควรแจงแพทยหรือเภสัชกรทุกครั้งมีการใชยา อาหารเสริมหรือสมุนไพรอื่นๆ นอกเหนือจาก
ที่แพทยสั่ง และเมื่อสงสัยวามีอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
ควรเก็บยาในสภาวะที่เหมาะสม ไมเก็บยาในที่ชื้น เก็บยาหางจากที่รอนหรือแสงแดดจัด
หากลืมรับประทานยา ควรรับประทานยาทันทีที่นึกได เวนแตใกลถึงเวลารับประทานมื้อถัดไป
ใหขามไปรับประทานยามื้อถัดไปไดเลยในขนาดเทาเดิม ไมเพิ่มขนาดยาเปนสองเทา
ไมควรหยุดยาเอง โดยไมไดปรึกษาแพทยหรือเภสัชกร

Things to do while using the medication

ไมควรเลื่อนนัดหางเกินไป และหมั่นตรวจเช็คใหแนใจวามีเพียงพอจนถึงนัดพบแพทยครั้งถัดไป
Patient and caretaker should understand about medication use and management
of side effect.
Regularly take the medication as physician and pharmacist advices.
Keep an appointment with the physician and take all the current medication or the
list of medication to the hospital.
Always inform physician or pharmacist about nonprescription medications,
vitamins, supplements, and side effects.
If you have missed the dose, take it as soon as it is remembered, and then go
back to taking the medicine as usual. Do not take a double dose.
Talk to physician or pharmacist when you would like to stop taking the medications.
Don’t stop it by yourself.
In case of rescheduling of the appointment, make sure that you have enough
medications until next visit.

ยาต า นการแข็ ง ตั ว ของหลอดเลือด

Antithrombotic agents or blood thinners
ใชเพื่อปองกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดสมอง
To prevent blood clotting in the vessels.
ผูที่มีการตีบของหลอดเลื อ ดมั กจะได ร ั บ ยาต า นการเกล็ ด เลื อ ด (antiplatelets) เชน
แอสไพริน (Aspirin), โคพิโดเกรล (Clopidogrel), ซิลอสตาซอล (Cilostazol) เปนตน
Most of patients with ischemic stroke will be prescribed antiplatelets, for
example, Aspirin, Clopidogrel, and Cilostazol.
ผูที่มีภาวะหัวใจหองบนเตนผิดจังหวะ หรือมีภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน มักจะไดรับยาตาน
การแข็งตัวของเลือด (anticoagulants) รวมดวย เชน วารฟาริน (Warfarin), ดาบิกาแทรน
(Dabigatran), ไรวาร็อกซาแบน (Rivaroxaban), อะพิซาแบน (Apixaban), อิด็อกวาแบน
(Edoxaban) เปนตน

ยาลดไขมันในเลือ ด
Lipid lowering agents
ใชเพื่อควบคุมระดับไขมันแอลดีแอล (LDL) ในเลือดใหไดตามเปาหมายที่แพทยกำหนด
และปองกันการกลับเปนซ้ำของโรคหลอดเลือดสมอง ดังนั้นจึงควรรับประทานตอเนื่องแม
จะควบคุมไขมันไดตามเปาหมายแลวก็ตาม
Long-term use of these agents may be required to reduce LDL-cholesterol
and risk or recurrent stroke.

In case of atrial ﬁbrillation or venous thromboembolism, anticoagulants may be
prescribed, for example, Warfarin, Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, and
Edoxaban.

ยากลุมนี้มักใหรับประทานในหลังอาหารเย็น หรือกอนนอน เพื่อใหยามีประสิทธิภาพดีที่สุด

อาการไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นไดจากยากลุมนี้ ไดแก เลือดออกในทางเดินอาหาร หรือ
เลือดออกผิดปกติตามอวัยวะตางๆ หากพบวามีอาหารเลือดออกผิดปกติควรปรึกษาแพทย
หรือเภสัชกรกอนทุกครั้ง ไมควรหยุดยาเอง

อาการไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นไดจากยากลุมนี้ ไดแก ปวดหรือมึนศีรษะในชวงแรก
ปวดเมื่อยตามรางกาย กลามเนื้ออักเสบ คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร ตับอักเสบ เปนตน

Common side effect is bleeding. Talk consult physician and pharmacist in case
of abnormal bleeding.
ควรรับประทานยาแอสไพริน (Aspirin) หลังอาหารทันที เพือ่ ลดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร
Take Aspirin immediately after meal to reduce the risk of stomach irritation.
ผูปวยบางรายอาจมีอาการปวดหรือมึนศีรษะในชวงสัปดาหแรกหลังจากการเริ่มใชหรือเพิ่ม
ขนาดยาซิลอสตาซอล ซึ่งสามารถบรรเทาไดดวยการใชยาพาราเซตามอล แตหากอาการ
ไมดีขึ้นควรปรึกษาแพทยหรือเภสัชกร
Headache and dizziness may occur after starting or increasing the dose of
Cilostazol. Paracetamol may be used to relieve these side effect. Talk to
physician and pharmacist in case of intolerant.

For the most effectiveness, recommend to take in the evening.

Common side effect: headache, dizziness, muscle pain, nausea, vomiting,
loss of appetite, or liver problem.
ในระหวางการใชยาแพทยจะมีติดตามระดับไขมัน และการทำงานของตับเปนระยะ เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในระหวางการใชยา
For the efﬁcacy and safety of medication use, routine monitoring of lipid proﬁle
and liver function may be done during treatment.
หากไม สามารถควบคุ ม ระดั บ ไขมั น ได ต ามเป า หมายอาจมี ก ารใช ยาหลายชนิ ด ร ว มกั น
หรืออาจเพิ่มยาฉีดรวมดวย
In case of uncontrolled cholesterol level, combination or injection medication
may be prescribed.

ยากันชัก
Antiepileptic drugs
ยาขยายหลอดเลือดและยาลดความดันโลหิต
Vasodilators and antihypertensive agents
ผูปวยที่มีเลือดออกในชั้นเยื่อหุมสมอง จะมีใชยาขยายหลอดเลือดเปนเวลาประมาณ 21 วัน
เพื่อปองกันการเกิดเสนเลือดสมองตีบแทรกซอน
In case of bleeding in subarachnoid space, vasodilator may be prescribed for 21
days to prevent further ischemia.
ผูปวยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเกินกวาที่แพทยกำหนด จำเปนตองรับประทานยาเพื่อชวย
ควบคุมความดันโลหิต เพื่อปองกันไมใหเกิดเลือดออกซ้ำในสมอง
Antihypertensive agent may be prescribed in case of high blood pressure to prevent
further bleeding in the brain.
อาการไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นไดจากยากลุมนี้ ไดแก ออนเพลีย ไมมีแรง ความดันโลหิตต่ำ
เวียนศีรษะหรือหนามืดขณะเปลี่ยนทาทาง ขาบวม ปสสาวะมากขึ้นหรือลดลวกวาปกติ เปนตน
Common side effect: loss of energy, low blood pressure, dizziness or lightheaded
-ness especially when changing the position, or leg swelling.
เนื่องจากยากลุมนี้ตองมีการปรับตามคาความดันโลหิต ดังนั้นจึงควรพบแพทยตามนัดสม่ำเสมอ
ไมปรับเพิ่มลด หรือหยุดยาเอง บางรายอาจจำเปนตองมีการติดตามคาความดันโลหิตที่บานดวย
Keep regularly visit to adjust the medication. Home blood pressure monitoring may
be required in some cases.

ผูปวยที่มีเลือดออกในชั้นเยื่อหุมสมอง จะมีใชยาเพื่อปองกันการชักอยางนอย 7 วัน
In case of bleeding in subarachnoid space, antiepileptic drugs may be prescribed
at least 7 days to prevent seizure.
ผูปวยที่มีเลือดออกในสมองและมีภาวะชัก แพทยจะพิจารณาใชยาเพื่อปองกันการชักในระยะ
ยาวหรือจนกวา จะไมมีความเสี่ยงตอการชักซ้ำ
Long-term use may be required in case of seizure occurrence.
อาการไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นไดจากยากลุมนี้ ไดแก ออนเพลีย ไมมีแรง งวงซึม ปวดหรือ
มึนศีรษะ มึนงงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตาพรา เดินเซ เปนตน
Common side effect: loss of energy, drowsiness, headache, dizziness, behavioral
change, blurred vision, or ataxia.
แพทยอาจมีการเจาะเลือดเพื่อติดตามระดับยาในเลือดและปรับขนาดยาใหไดระดับเปาหมาย
ในควบคุมอาการชัก โดยมักจะมีการติดตามในชวงแรกที่เริ่มยา เมื่อปรับขนาดยา หรือเมื่อ
สงสัยวามีอาการพิษจากการใชยา
Blood collection may be performed after starting of adjusting the dose to assure
the target drug level and avoid toxicity
หามขาดยาหรือหยุดยากันชักเอง เนื่องจากอาจทำใหเกิดการชักที่รุนแรงได
Stopping the medication abruptly may cause severe seizure or adversely
effect. Talk to physician or pharmacist
when you would like to stop the
medication.

กิน อยางไร หางไกล โรคหลอดเลื อดสมอง

อาหารที ่ ล ดความเสี ่ ย งของโรคหลอดเลื อ ดสมอง
Foods related to lower stroke risk

Dietary Approach for Stroke Prevention

ปริมาณที่ควรบริโภค
(recommended intake)

ประเภท (Food type)
ผัก (Vegetables)

วันละ 4-6 ทัพพี
4-6 ladles a day
ผลไม 1 สวน เทากับ (one serving of fruit equals)

แอปเปล 1 ลูก
1 apple

มังคุด 3-4 ลูก
3-4 mangosteen

ปลา (ﬁsh)

ถั่วเปลือกแข็ง ที่ไมมีเนยและเกลือ
(Nuts without butter and salt)

น้ำมันมะกอ น้ำมันรำขาว น้ำมันคาโนลา
(Olive oil, rice bran oil, and canola oil)

วันละ 3-5 สวน
3-5 serving a day
องุน 8-10 ผล
8-10 grapes
มื้อละ 2-4 ชอนโตะ
อยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้ง
2-4 tbsp a meal at
least twice a week

วันละ 30 กรัม
30 grams a day
วันละ 5-9 ชอนชา
5-9 tsp a day

อาหารที ่ เพิ ่ ม ความเสี ่ ย งของโรคหลอดเลื อ ดสมอง

อาหารที่ไมสัมพันธโรคหลอดเลือดสมอง
Foods that seem not to be related to stroke
ประเภท (Food type)
ขาว-แปง ควรเลือกชนิดที่ไมขัดสี
(Unreﬁned rice-starches should be selected.)

ไข (one serving of fruit equals)

นมรสจืดและไขมันต่ำ (Unsweetened and low-fat milk)

ปริมาณที่ควรบริโภค
(recommended intake)

Foods related to higher stroke risk
ประเภท (Food type)

ปริมาณที่ควรบริโภค
(recommended intake)

เนื้อสัตวสีแดง ไมติดมัน (Lean red meats)

ไมเกินวันละ 6 ชต.
less than 6 tbsp a day

วันละ 8-12 ทัพพี
8-12 ladles a day
วันละ 1 ฟอง
1 whole egg
วันละ 1-2 แกว
1-2 glasses a day

เนื้อสัตวแปรรูป (Processed meats)

ควรหลีกเลี่ยง
avoid
เครื่องดื่มรสหวาน (Sweetened drinks)

ควรหลีกเลี่ยง
avoid
เครื่องดื่มแอลกอฮอล (Alcoholic beverages)

ควรงดหรือลด
quit or reduce
เกลือ 1 สวน เทากับ (One serving of salt equals)

วันละไมเกิน 3 สวน

less than 3 serving a day

เปาหมายทางโภชนาการ
Nutrition Goals
BMI
Status
ผอมเกินไป - Underweight Asian <18.5 kg/m2

Non-Asian <18.5 kg/m2

Goals
เพิ่มน้ำหนักสัปดาหละ 0.5 กก.จนกระทั่งน้ำหนักอยูในเกณฑปกติ
0.5 kg weight gain per week in rehabilitation phase
Status
ปกติ - Normal weight

BMI

Asian <18.5-22.9 kg/m2 Non-Asian 18.5-24.9 kg/m2

Goals
คงที่น้ำหนักตัว
Maintain healthy body weight

Diet recommendation for overweight and obese are:
female 1,200 - 1,500 kcal/day
male 1,500 - 1,800 kcal/day
or reduce 500-750 kcal/day from regular diet

BMI
Status
น้ำหนักเกิน - Overweight Asian 23-24.9 kg/m2 Non-Asian 25-29.9 kg/m2
Goals
ลดน้ำหนักสัปดาหละ 0.5-1 กก. หรือลด 5-10% ของน้ำหนักปจจุบันใน 6 เดือน
0.5-1 kg weight loss per week or 5-10% weight loss in 6 months
** ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น 22% ll 22% risk of stroke**
Status
อวน - Obesity

BMI
Asian ≥ 25 kg/m2

ผูที่มีน้ำหนักเกินควรรับประทานอาหารดังนี้
ผูหญิง 1,200 - 1,500 กิโลแคลอรี่ตอวัน
ผูชาย 1,500 - 1,800 กิโลแคลอรี่ตอวัน
หรือลดพลังงานจากอาหารปกติ 500 - 750 กิโลแคลอรี่

Non-Asian ≥
≥ 30 kg/m2

Goals
ลดน้ำหนักสัปดาหละ 0.5-1 กก. หรือลด 5-10% ของน้ำหนักปจจุบันใน 6 เดือน
0.5-1 kg weight loss per week or 5-10% weight loss in 6 months
** ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น 64% ll 64% risk of stroke**

