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แนวทางการดูแลรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

พ.ญ.ทัศนีย ตันติฤทธิศักด์ิ
กลุมงานประสาทวิทยา

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย

การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง

• การปองกันในขั้นปฐมภูมิ

• การดูแลรักษาในระยะเฉียบพลัน

• การปองกันการเกิดเปนซ้ํา+การฟนฟูลดความพิการ

The Continuum of Stroke Care

Health
Promotion

Risk factor
Management

Pre-hospital
care

Acute stroke
care

Rehabilitation

Community
reintegration

Risk factor
management

การปองกันในขั้นปฐมภูมิ

– Stroke awareness
– Stroke alert

การดูแลรักษาในระยะเฉียบพลัน

– Thrombolysis
– ASA in 48 hr.
– Stroke unit
– Early hemicraniectomy

การปองกันการเกิดเปนซ้ํา+การฟนฟูลดความพิการ

• Secondary prevention
• Control risk factors
• Rehabilitation
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การปองกันในระยะปฐมภูมิ

Stroke awareness

• Screening risk factors in high risk group.
• Education about risk factors of stroke and 

how to prevent them.

Stroke alert

• Signs and symptoms of stroke.
• What to do when they have stroke S/S.
• Coordinate with EMS.

Acute stroke care

Pre-hospital
Acute stroke treatment
Early rehabilitation
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Pre hospital care
• Signs and symptoms recognitions
• EMS system
• Time is brain

Cincinnati Prehospital Stroke Scale
Facial Droop
Instruction: Ask patient to smile

Normal: Both sides of face move equally

Abnormal: One side of face does not move as well

Arm Drift
Instruction: Ask patient to close eyes and extend both arms straight 

out for 10 seconds

Normal: Both arms move the same or not at all

Abnormal: One arm does not move or drifts down

Speech
Instruction: Ask patient to say “You can’t teach an old dog new tricks.”

Normal: Patient says correct words without slurring

Abnormal: Patient slurs words, says wrong words, or is unable to 
speak

Kothari RU, et al. Cincinnati Prehospital Stroke Scale: reproducibility and validity. Ann 
Emerg Med. 1999;33:373-8.

Time is Brain

• ปกติมนุษยมีเซลประสาท 130 พันลานเซล
• ทุกๆ 1 นาทีท่ีสมองขาดเลือด และไมไดรับการรักษา จะมีเซล

ประสาทตาย 1.9ลานเซล สูญเสียการทํางานหรือหนวย
เช่ือมโยงของเซลประสาท 13.8 พันลานหนวย 

• ถานําเซลประสาทที่ตาย มาตอๆกัน คิดเปนระยะทางของเซล
ประสาทที่สูญเสีย 12 กโิลเมตร

• ในแตละช่ัวโมงที่ยังไมไดรับการรักษา เซลประสาทจะถูก
ทําลายเทากับจํานวนของเซลประสาทที่เสื่อมตามอายุถึง 3.6 ป

• Crucial to “Time Dependent Care”
• Assessment
• Pre-notification
• Transport
• Need co-ordination

EMS
Emergency medical services and emergency department personnel can 

play a critical role by altering the behavior of patients and hospital-
based health care providers.4

Development of PNI stroke 
care

• Care map stroke 2001
• Patients and public education 2005
• Stroke unit  2007
• Stroke fast track 2007
• Stroke networks 2008
• Risk factor screening 2010
• Prehospital education 2010

Pre-hospital 
education
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Pre hospital care
• Signs and symptoms recognitions
• EMS system
• Time is brain

โครงการแท็กซ่ี
โรคหลอดเลือดสมอง

Magnet

Acute therapy and optmization of 
neurological status.

• IV thrombolysis within 3 hours.
• Concurrent diagnostic testing.
• Maintenance of cerebral perfusion
• Antiplatelets and anticoagulant therapy as an 

acute treatment for ischemic stroke.
• General management: avoid hyperglycemia, 

hyperthermia

Acute Stroke Treatments

% patients that can 
benefit

Prevention 
death/dependency per 100 

treated

Prevention 
death/dependency per 

100 admitted

Stroke Unit

Thrombolysis
0-3hr

Aspirin
0-48hr

65% ischaemic 
strokes 1 0.5

Hemicraniectomy
0-48hr

0.5%
Ischaemic 

strokes
22 0.1

4.5590%

12 110% ischaemic 
strokes

Slide by Prof G Ford, presented at UKCRN 21.11.2007 ,adapted from Gilligan et al 2005

Thrombolytic treatment
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Intravenous t-PA in Acute Stroke  
The NINDS Trials

Intravenous t-PA in Acute Stroke  

NEJM 1995.333:1581-7

3 hours

Thrombolysis in Acute Stroke
Pooled Analysis

4h 40 min

ECASS III
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ECASS III

Stroke Fast Track

• Thrombolysis treatment is time 
dependence.

• 3-4.5 hours time window is importance.
• Special pathway or fast track is necessary 

to get the treatment in time.
• Good detection for the patients is crucial.
• Education for public is necessary.
• Co-ordination with EMS is consider.

Thrombolysis

• Dose 0.9 mg/Kg. with maximum dose 
90mg.

• Leads to more favorable outcome in 
treatment group.

• rt-PA should be administered to eligible patients who can 
be treated in the time period of 3 to 4.5 hours after stroke 
(Class I Recommendation, Level of Evidence B).
• For the 3-4.5 hour window, all patients receiving an oral 
anticoagulant are excluded regardless of their international 
normalized ratio.

Best Practice Recommendation: 
Acute Thrombolytic Therapy

All patients with disabling acute ischemic stroke who 
can be treated within 4.5 hours after symptom 
onset should be evaluated without delay to determine 
their eligibility for treatment with intravenous 
tissue plasminogen activator with criteria adapted 
from the National Institute of Neurological 
Disorders and Stroke (NINDS) rt-PA Stroke Study 
and the Third European Cooperative Acute Stroke 
Study [Evidence Level A]

The Canadian Best Practice Recommendations for Stroke Care, 2008
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• All eligible patients should receive intravenous 
alteplase within 1 hour of hospital arrival (door-
to-needle time < 60 minutes) [Evidence Level C]

• Administration of alteplase should follow the 
American Stroke Association guidelines: total 
dose 0.9 mg/kg with 10% (0.09 mg/kg) given as 
an intravenous bolus over 1 minute and the 
remaining 90% (0.81 mg/kg) given as an 
intravenous infusion over 60 minutes [Evidence 
Level A]

Cost Effectiveness for rt-PA 
in Acute Ischemic Stroke

rt-PA placebo p value

LOS 10.9 12.4 0.02

Dischar
ge Home 48% 36% 0.002

With rt-PA, considering 1,000 eligible patients:
•Hospitalization costs = $1.7 million more 
•Rehabilitation costs = $1.4 million less 
•Nursing home costs = $4.8 million less 
•564 quality-adjusted life-years saved 

Source: Fagan, Neurology 1998

Antiplatelets (ASA) in 48 hours
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การจัดทําโครงการStroke fast track 
สถาบันประสาทวิทยาเริ่มตั้งแต ส.ค.2549

• จัดต้ังคณะกรรมการโครงการฯ
• ประชุมสหวิชาชีพ : ประสาทแพทย ประสาทศัลยแพทย รังสี

แพทย พยาบาลER/OPD พยาบาล stroke unit เภสัชกร 
เจาหนาท่ีLab เจาหนาท่ี X-ray

• เตรียมสํารองยา rt-PA สํารองเลือด
• ทดสอบระบบ
• ประชาสัมพันธ
• ปฏิบัติจัดทํา care map จัดเวรแพทยรับปรึกษา สํารองเตียงไว

รองรับตลอดเวลา
• เก็บขอมูลติดตาม ประเมินผล

ผูปวยที่มีอาการตอไปนี้
�แขนขาชา ออนแรงขางใดขางหนึ่งทันทีทันใด
�พูดไมชัด พูดไมได หรือฟงไมเขาใจทันทีทันใด

�เดินเซ เวียนศีรษะทันทีทนัใด
�ตาเห็นภาพซอน หรือมืดมัวขางใดขางหนึ่ง

ทันทีทันใด
ผูใดพบเห็น หรือมีอาการดังกลาว** ภายใน 3 ช่ัวโมง **

ใหสงผูปวยไปท่ีหองฉุกเฉินทันที

โครงการ Stroke fast tract

Stroke patients come

เปนอะไรมาครับ?
เปนมานานไรครับ?

•แขนขาออนแรงขางใดขางหนึ่ง
ทันทีทันใด

•พูดไมชัด พูดไมได ฟงไมเขาใจ
ทันทีทันใด

•เวียนศีรษะ เดินเชทันทีทันใด
•ตาเห็นภาพซอนหรือมืดมัว

ทันทีทันใด

< 3 ช่ัวโมง

Stroke fast track? 

ER   OPD
yes No

SU; Neurologist & Nurses
1. Thrombolytic check lists
2. Consent  form (resident/staff  neurologist)
3. Notify  neurosurgeon  before  start  intravenous  thrombolysis 

Suspected  ischemic  Stroke  

Onset  within  3 hrs

ER Nurse 
Assessment

1.Sudden of either weakness, numbness, paralysis 

of the face, arm or leg, especially on one side of 

the body.

2. Confusion, trouble speaking or understanding

3. Loss of vision in one or both eyes

4. Trouble walking, dizziness, loss of coordination 

of balance, especially if combined with other signs

Notify  Neurologist Check V/S, N/S and basic life 
support, blood examination 
coagulogram, electrolyte ,CBC, 
FBS, BUN,Cr, (blood clot 1 tube)

Notify CT Contact  SU

Non contrast CT

NON  HEMORRHAGE HEMORRHAGE

Consult    
neuro-surgeon

ALGORYTHM / SYSTEM
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SU; Neurologist & Nurses
1. Thrombolytic check lists
2. Consent  form (resident/staff  neurologist)
3. Notify  neurosurgeon  before  start  intravenous  thrombolysis 

Suspected  ischemic  Stroke  

Onset  within  3 hrs

ER Nurse 
Assessment

1.Sudden of either weakness, numbness, paralysis 

of the face, arm or leg, especially on one side of 

the body.

2. Confusion, trouble speaking or understanding

3. Loss of vision in one or both eyes

4. Trouble walking, dizziness, loss of coordination 

of balance, especially if combined with other signs

Notify  Neurologist Check V/S, N/S and basic life 
support, blood examination 
coagulogram, electrolyte ,CBC, 
FBS, BUN,Cr, (blood clot 1 tube)

Notify CT Contact  SU

Non contrast CT

NON  HEMORRHAGE HEMORRHAGE

Consult    
neuro-surgeon

ALGORYTHM / SYSTEM

Problems
1. Who? Ans: neurological resident/neurologist
2. When? Ans: immediately
3. Monitoring? Ans: time after notify

Thrombolysis in Acute Stroke
Pooled Analysis

4h 40 min

Extend to 
4.5 hours

ผลการประเมินการรักษาดวยยา 
thrombolysis

• เริ่มดําเนินการตั้งแตส.ค.2549-ปจจุบัน

• ผูปวยที่เขาโครงการ fast track ทั้งหมด 161 ราย /จํานวน
ผูปวยที่ admit ทั้งหมด 2,350 ราย (6.85%)

• ไดรับยาทั้งหมด 32/161 ราย (19.87%) หรือ 1.36 % ของ
ผูปวยที่ admit ทั้งหมด

• Door to needle time=53 นาที (17นาที-3ช่ัวโมง5นาที)
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สถิติผูปวย Ischemic  Stroke Onset< 3hr การตามรอย ต้ังแตป   2547-ปจจุบัน

Outcome

20

1 21

0 25

1 40

9 44

18 62

4 15

0 20 40 60 80

ป47

ป48

ป49

ป50

ป51

ป52

ป53

rt-PA treatment

no treat

ผูปวยทีไ่มไดรบัยา thrombolysis

Hemorrhage

NIHSS<4

High risk of
bleeding
Non consent

TIA

>4.5 Hr

NIHSS>25

Slice 8

Expense (baht) LOS (days) Mean BI

Treatment rt-PA 81,370
(ยา 44,848)

11 84.37

Total ischemic stroke 40,270 14.3
Hemorrhagic stroke 89,270 20 -

Outcome
ผลการประเมินการรักษาดวยยา 
thrombolysis
• อัตราตาย 2 ราย (progreesive brainstem stroke, ICH) 
• ผูปวยท่ีไดรับยาและมี BI เพ่ิมขึ้น 27/32 ราย (84.37%) มีคา 

BI เฉลี่ย เพ่ิมขึ้น 33 (20-100) เทียบกับกลุมที่ไมไดรับยามีคา 
BI เพ่ิมขึ้น 10.69 คะแนน

• ภาวะแทรกซอน 8/32 ราย (25.0%) เปน LGI bleed 1 ราย 
bleeding per gum 6 ราย cerebral hemorrhage 2 ราย (6.25%)

• LOS เฉลี่ย 11 วัน เทียบกับกลุมที่ไมไดรับยา 14.33 วัน
• คาใชจายเฉลี่ย 81,317 บาท (คายา 44,848บาท) / 40,270 บาท

ปญหาและอปุสรรค
• ผูปวยบางรายหลุดจากการ screen ไปรอตรวจOPD ปกติ
• จํานวนผูปวยสวนใหญท่ีมารับการรักษาชา

• ยาหมดอายุเร็ว การเตรียมยา
• เครื่อง CT เสียบอย
• ญาติไมยินยอม

Stroke Unit 
Definition
1. Key physician (Neurologist, 

Internist, GP, NS) with stroke 
interest

2. Nursing staff and 
multidisplinary team

3. Geographically located
4. Stroke treatment guideline and 

care map
5. Educations
6. Indicators collection
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Stroke unit Stroke Nurses

Special stroke nurses โครงการพัฒนาบุคคลากรทางการแพทยโรคหลอดเลือดสมอง

• เปดอบรมตั้งแตป พ.ศ. 2549 ปละ 2 รุน
• เปดอบรมไปทั้งหมด 7 รุน รวมทั้งสิ้น 862 คน 

( ภายนอก 796 + ภายใน 66 )

• จะมีรอบตอไป ( รุนที่ 8 ) 1-5 กุมภาพันธ 2553

• อนาคต ผลักดันใหเปนปรกาศนียบัตรวิชาชีพ รับรองโดยสภา
พยาบาล สามารถเบิกคาวิชาชีพเพ่ิมเติม

• ปรับปรุง / ขยายหลักสูตร เปนหลักสูตรทั่วไป และ advance 
coarse

CPG Acute stroke care

• Stroke care map with standing order
• Admit to stroke unit
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ตัวอยาง care map สถาบันประสาทวิทยา

Doctor order

“stroke care map”

Nurse follow 
standing 
orders 

immediately

Initial standard lab.

•CBC

•BS

•E’lyte

•Lipid proflie

•BUN, Cr

•CXR

•EKG

•CT brain non contrast

Stroke Round
1.ไดรับการวินิจฉัยท่ีรวดเร็ว เชน ตรวจเลือด X-ray, EKG ฯลฯ 

2.ไดรับการตรวจ CT brain non contrast  เร็วขึ้นภายใน 24 ช่ัวโมง

3.ไดรับการตรวจประเมินจากแพทยและพยาบาลครอบคลุมตาม Check lisk for 

care  map  ischemic stroke

4.ลดความเสี่ยงของผูปวย จาก..

- ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการรักษาพยาบาลลาชา

- ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดภาวะไตวายจากการไดรับการฉีด contrast

โดยไมจําเปนจากการตรวจ CT brain 

5.ไดรับการตรวจประเมินและทํากายภาพเร็วขึ้น

6.เปนประโยชนในการสื่อสารภายในทีมวาวันไหน ใครทําอะไรบาง

ผูปวยไดรับประโยชนจาก Care map 

Educations ประโยชนของ stroke unit

• Increase nursing contact
• Early detection of deterioration
• Prevent complications

– Swallowing test, bed sore,  DVT prophylaxis
• Educations
• Decrease LOS
• Decrease mortality, morbidity and cost
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21% reduction in early mortality 
18% reduction in 12 month mortality 

Decreased length of hospital stay 
Decreased need for institutional care 

Source: Jorgenson, Stroke, 1994

Organized Stroke Care 
Saves Lives

Death rate of stroke in PNI

6.59
6.13 6.24

5.83

4.59
3.95 3.83

3

0
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7

ป45 ป46 ป47 ป48 ป49 ป50 ป51 ป52

ป45

ป46

ป47

ป48

ป49

ป50

ป51

ป52

%

55%

Cost

43,034.20

16,374 15,276

26,630
24,492 25,648
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15,000.00
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cost

Length of stay

20.6
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9
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Day

Stroke Unit in PNI
Indicators Target Result

2006
Result
2007

Result 
2008

0% 0.45%

1%

1%

0%

0%

3.6 days

96.56%

90.94%

0%

0.83%

0%

0%

3.95 days

94.82%

90.85%

<1%

<5%

<8%

<0.5%

<1%

10.4 days

80%

≥85%

Result
2009

Death rate 0% 0%

Pneumonia 0% 2%

UTI 0% 2%

Bed sore 0% 0%

DVT 0% 0%

LOS 4.4 days 3.6 days

Bathel index≥0 98.3% 95.4%

Satisfied score 90.78% 91.94%

No superman or superwoman
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Need teamwork General management

• Blood pressure control
• Blood sugar control
• Prevent complications

Acute Stroke Management

• Acute Treatment - General
– NPO
– strict I’s and O’s
– aspiration precautions
– aggressive treatment of hyperthermia
– treatment of hyper/hypoglycemia
– ? neuroprotection 
– DVT prophylaxis

Acute Stroke Management

• Acute Treatment - General
– fluid management   

• 1/3 of stroke patients dehydrated
• glucose-containing solutions worsen ischemic 

damage
• normal saline - fluid of choice; consider bolus 10-

15cc / kg
• consider colloid administration (albumin)
• less aggressive fluid resuscitation after first 24 

hours

Acute Stroke Management

• Acute Treatment  - General 
– blood pressure management

• thrombolytic candidates: BP < 185/110
• non-thrombolytic candidates:

– BP < 220/120;  MABP  < 130
– treat  if  aortic dissection, MI, CHF, hypertensive 

encephalopathy

Acute Stroke Management
• Acute Treatment -blood pressure management

– SBP < 220mmHg/ DBP< 120mmHg -no treatment except;
• CHF
• Aortic dissection
• Acute MI
• Hypertensive encephalopathy

– DBP>140mmHg (drugs of choice) 
• Nitroprusside 0.5 ug / kg / min. IV
• Nitroglycerine 5 mg IV then drip 1-4mg/hr.

– SBP>220mmHg/DBP121-140mmHg (drug of choice)
• Captopril 6.25-12.5mg. PO 
• Nicardipine – 5 to 15 mg IV / hour
• Labetalol 10 mg IV over 1-2 minutes, may repeat every 10-20 

minutes, max. dose 300 mg. or infusion at 2-8 mg/min
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Acute Stroke Management

• Acute Treatment - General
– blood pressure management

• hemorrhagic stroke - ? more aggressive 
management

• no sublingual nifedipine!
– frequent neuro checks and vitals - emergent 

CT if neuro change
– correct anemia

Prevention of complications

Aspiration pneumonia
• Identify high risk patients
• Swallowing test
• Adjust appropriated food
• Positioning

Early hemicraniectomy and 

Management of increase ICP

Cerebral edema

• Cytotoxic edema 
• Cerebral autoregulation impaired in infarct 

area due to increase ICP>20mmHg.
• Peak of edema and risk of herniation

occur between 24-96 hours after onset.
• S/S: n/v, headache, increase somnolence, 

and respiratory compromise.

Acute Stroke Management

• Subsequent Treatment
– prevention / treatment of cerebral 

edema
• diuretic therapy ( lasix )
• elevate head of bed
• avoid fever, hyponatremia, seizures, 

hyperglycemia, hypotonic IVF
• hyperventilation - pCO2 25 to 30
• mannitol (0.5 to 2 g / kg IV)

Acute Stroke Management

• Subsequent Treatment
– prevention / treatment of cerebral 

edema
• glycerol 250 cc of 10% solution q 6 

hrs.
• administration of isotonic saline
• ICP - monitoring;  barbiturate 

anesthesia
• hemicraniectomy and durectomy
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Malignant MCA infarction
• DECIMAL (Decompressive Craniectomy in Malignant 

MCA Infarcts) random in 38 pts enrolled within 30 
hours.

• DESTINY (Decompressive Surgery for the Treatment 
of Malignant Infarction of the Middle Cerebral Artery)
enrolled 32 pt. upto 36 hours.

• HAMLET (Hemicraniectomy After MCA Infarction 
With Life-Threatening Edema Trial) enrolled within 96 
hours.

• Meta-analysis of 3 studies (109 pt) : sig reduction in 
death (ARR 49.9%) and severe disabilities (ARR41.9%)

Acute Stroke Management

• Subsequent Treatment
– mobilize after 24 hours ( if neuro stable )
– early PT / OT / speech therapy / stroke ed.

Development of PNI stroke 
care

Risk factor 
screening

Risk factors management

โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อมนอกเวลาราชการ

• เปดบริการ ตั้งแต มกราคม 2553

• ทุกวันอังคาร และพฤหัส เวลา 6.00-8.00น.

Development of PNI stroke 
care

Patients and 
public education
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World stroke day

Future plane

Telemedicine

System is 
comprised of a 
laptop linked via 
the Internet and a 
wireless network

Allows for remote presence:

“Being there anytime anywhere”
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