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โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสําคญัทั�วโลก ปัจจบุนัมีผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกิดใหมร่าว 15 

ล้านรายตอ่ปี ในจํานวนนี �เสียชีวิตประมาณ 5 ล้านราย ที�เหลือพิการเป็นสว่นใหญ่  ประมาณ 2 ใน 3 ของ

ผู้ ป่วยโรคนี �เกิดขึ �นในประเทศกําลงัพฒันาหรือด้อยพฒันารวมถึงประเทศไทย สําหรับสถานการณ์ของโรคนี �ใน

ประเทศพบผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 รายตอ่ แสนราย หรือร้อยละ 2 โดยประมาณ ปัจจบุนั

ถือเป็นสาเหตกุารเสียชีวิตอนัดบัหนึ�งในเพศหญิง รองจากอบุตัเิหตแุละมะเร็ง ดงันั �นจะเห็นวา่โรคหลอดเลือด

สมองเป็นปัญหาสําคญัของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ�งในปัจจบุนัที�กําลงัเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุซึ�งจะพบโรคนี �

มากขึ �นเรื�อยๆถ้าประชาชนไมไ่ด้รับการป้องกนัอยา่งถกูวิธี 

 สําหรับคณุภาพการรักษาของประเทศไทย เคยมีการศกึษาในผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตบีหรืออดุ

ตนัเฉียบพลนั พบวา่ในผู้ ป่วย 100 คนที�รับการรักษาตวัในโรงพยาบาล ณ วนัที�กลบับ้าน จะเสียชีวิตประมาณ

ร้อยละ 5 หายใกล้เคียงปกติร้อยละ 25 พิการร้อยละ 70 ซึ�งอตัราความพิการจะน้อยลงตามลําดบัเมื�อเวลาผา่น

ไป นอกจากความพิการทางกายแล้ว ยงัมีผลตอ่ความคิด การวางแผน ความจํา ทําให้เกิดความจําเสื�อมใน

ระยะตอ่มา ซึ�งมกัถกูมองข้ามไปในผู้ ป่วยส่วนใหญ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรคหลอดเลือดสมองแบ่งออกเป็นกี�ประเภท 
 



 

 โรคหลอดเลือดสมอง แบง่เป็น 2 ประเภท คือ ชนิดแตก และชนิดตีบ ชนิดตีบพบร้อยละ 80 อาการ

สําคญัของโรคนี �คือ ออ่นแรงหรือชาครึ�งซีก พดูไมไ่ด้ กลืนลําบาก มองเห็นภาพซ้อนหรือมองไมเ่ห็น เดินเซ 

สามารถจําเป็นอกัษรย่อวา่ F.A.S.T โดยอกัษร F ยอ่มาจาก FACE คืออาการหน้าเบี �ยว หรือมมุปากไมเ่ทา่กนั 

อกัษร A ยอ่มาจาก ARM คืออาการแขนออ่นแรงครึ�งซีก ยกไมข่ึ �น อกัษร S คือ SPEECH ผู้ ป่วยจะมีอาการพดู

ไมไ่ด้ หรือพดูไมช่ดั อกัษร T คือ TIME เพื�อเน้นความสําคญัของเวลา โดยเมื�อเกิดอาการดงักลา่วต้องมา

โรงพยาบาลทนัที 

 ที�ผา่นมามีความเข้าใจผิดเกิดขึ �นวา่ เมื�อคนไข้มีอาการต้องมาโรงพยาบาลภายใน 3 หรือ 4 ชั�วโมง แต่

ในความเป็นจริงแล้วคนไข้ควรมาโรงพยาบาลเร็วที�สุด เนื�องจากยิ�งรักษาเร็วยิ�งได้ผลดี กลา่วคือคนไข้ที�ได้รับ

ยาสลายลิ�มเลือดเร็วภายใน 90 นาทีแรกหลงัเกิดอาการ จะมีโอกาสหายเป็นปกตถิึง 3 เทา่ ของกลุม่ที�ไมไ่ด้รับ

ยา แตถ้่าให้ยาที�เวลา 3 ถึง 4.5 ชั�วโมง ผู้ ป่วยจะมีโอกาสเพียง 1.2 หรือ 1.3 เทา่ที�จะหายเป็นปกตเิมื�อเทียบกบั

ผู้ ป่วยที�ไมไ่ด้ยา ดงันั �น ขอเน้นวา่ “เร็วที�สดุ” ยิ�งเร็วยิ�งดี ยิ�งรักษาเร็วจะมีโอกาสหายมาก ผลแทรกซ้อนตํ�าความ

พิการน้อยลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FAST เป็นอกัษรย่อที�บง่ถึงอาการที�พบบอ่ย แตอ่ยา่งไรก็ตามยงัมีอาการอื�นๆของโรคหลอดเลือดสมอง

ที�พบไมบ่อ่ย เชน่ ตามวัไมเ่ห็นชั�วขณะ สองข้างหรือข้างใดข้างหนึ�ง หรืออาการชาเป็นซีก ตามองภาพซ้อน เดนิ

เซ ปวดศีรษะเฉียบพลนัรุนแรง อยา่งที�ไมเ่คยเป็นมาก่อน บางครั �งผู้ ป่วยมีอาการเหลา่นี �เป็นอาการเตือน เชน่ 

ออ่นแรงครึ�งซีกนาน 10 นาที แล้วหายเป็นปกติ หรือตามองไมเ่ห็น 10 – 15 นาที แล้วหายเป็นปกต ิคนทั�วไปไม่

รู้ ไมเ่ข้าใจมกัปล่อยผา่นไป ดงันั �นหากมีอาการเชน่ที�กลา่วมา ถึงแม้เป็นชั�วขณะก็ควรรีบไปโรงพยาบาล เพราะ

เป็นโอกาสทองของการป้องกนัและไมต้่องรอวา่มนัจะหายเองหรือไม ่

 



 

 ลกัษณะสําคญัของโรคหลอดเลือดสมองคือเป็นเฉียบพลนัทนัที เชน่เกิดอาการเฉียบพลนัทนัที ผู้ ป่วย

ต้องรีบเข้าโรงพยาบาลโดยดว่น ไมว่า่อยูที่�ไหนเวลาใด ถ้าเลือกได้ให้ไปโรงพยาบาลใหญ่ ในปัจจบุนั สปสช. 

(สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ) พยายามทําให้การบริการทางดว่นโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลนัใน

โรงพยาบาลตา่งๆแพร่หลายมากขึ �นในโรงพยาบาลตา่งๆ โดยแจ้งเหตผุู้ ป่วยฉกุเฉิน ที�เบอร์ 1669  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

ปฏิบัตติัวให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง 

 โรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกนัได้ถึงร้อยละ 90 แตค่นทั�วไปไมรู้่หรือไมต่ระหนกัถึงความสําคญั 

ถึงผลเสียที�เกิดขึ �นคือเป็นแล้วพิการตลอดชีวิต เพราะฉะนั �นป้องกนัไว้ดีกวา่ สําหรับสาเหตหุรือปัจจยัเสี�ยงของ

โรคหลอดเลือดสมองแบง่เป็นสองประเภทคือ ชนิดที�ป้องกนัได้ กบัชนิดที�ป้องกนัไมไ่ด้ ปัจจยัเสี�ยงที�ป้องกนั

ไมไ่ด้คือ อาย ุโดยโรคนี �สามารถเกิดได้กบัทกุเพศทกุวยั ตั �งแตแ่รกเกิดถึงบั �นปลายของชีวิต โดยยิ�งอายมุากขึ �น

จะมีโอกาสเป็นมากขึ �น เพศชายจะมีความเสี�ยงของโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าเพศหญิง  โรคทางพนัธุกรรม

บางชนิด ที�เพิ�มความเสี�ยงของโรคหลอดเลือดสมองแตก เชน่ โรคถงุนํ �าในไต 

 

ปัจจัยเสี�ยงที�ป้องกันได้ 

 1. ความดันโลหติสูง เป็นสาเหตสํุาคญัที�สดุของโรคหลอดเลือดสมองตีบและแตก โดยพบว่าถ้า

ควบคมุความดนัโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกตไิด้ จํานวนผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจะลดลงถึงร้อยละ 30 การ

รักษาความดนัสงูที�ง่ายที�สดุคือ ลดอาหารเคม็ลงและหลีกเลี�ยงเครื�องดื�มหรือสารกระตุ้นหวัใจ เชน่ กาแฟ  

  



 

 2. เบาหวาน เป็นตวัการสําคญัของโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบ ในผู้ ป่วยเบาหวานควรควบคมุระดบั

นํ �าตาลสะสม (HbA1c) ให้น้อยกว่า 6.5%  

 3. ภาวะไขมันสูง  

 4. บุหรี�  เป็นตวัการสําคญัของโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบ 

 5. แอลกอฮอล์ เป็นตวัการโรคหลอดเลือดสมองชนิดแตก 

 6. โรคหัวใจและภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หากหวัใจเต้นไมส่มํ�าเสมอ จะเกิดลิ�มเลือดขึ �นไปอดุ

หลอดเลือด ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออดุตนัตามมา 

 7. ภาวะนํ �าหนักเกินหรือโรคอ้วน  

 8. การออกกาํลังกายอย่างสมํ�าเสมอ 

 9. อาหาร ผกัและผลไม้จะลดความเลี�ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ 

 10. ความเครียด เป็นตวัการโรคหลอดเลือดสมองชนิดตีบและชนิดแตก 

 อีกปัจจยัอื�นๆที�มีการกลา่วถึงคือ มลภาวะในอากาศโดยเฉพาะในเมืองใหญ่พบวา่เป็นปัจจยัให้เกิดโรค

หลอดเลือดสมองได้ 

 

 


