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Stroke คืออะไร
Stroke หรือ โรคหลอดเลือดสมอง คือ ภาวะท่ีทําใหเซลลสมองถูกทําลาย 

ซ่ึงมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดสมองตีบ อดุตัน หรือแตก ทําใหขัดขวางการลําเลียงเลือดซ่ึงนําออกซิเจนและ
สารอาหารไปเลี้ยงเซลลสมอง สงผลใหสมองสูญเสียการทําหนาที่จนเกิดอาการของอัมพฤกษ อัมพาต หรือ
รายแรงถึงข้ันเสียชีวิตได    สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก

1. Ischemic Stroke เปน “ภาวะหลอดเลือดสมองตีบตัน” หรือ “ภาวะสมองขาดเลือด”                
พบไดประมาณรอยละ 80 ของโรคหลอดเลือดสมอง

2.  Hemorrhagic Stroke เปน “ภาวะหลอดเลือดสมองแตก” หรือ “ภาวะเลือดออกในสมอง”     
สงผลใหเซลลสมองไดรับบาดเจ็บจากการมีเลือดคั่งในเนื้อสมอง ทําใหเนื้อสมองตาย

    มักพบในผูที่มีความดันโลหิตสูง

***Transient ischemic attack (TIA) เปน “ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว” มีอาการคลายโรคสมอง
ขาดเลือด      แตมีอาการชั่วคราวมักเปนไมเกิน 24 ชั่วโมง ประมาณ รอยละ 15 ของผูปวยที่มีอาการ
สมองขาดเลือดชั่วคราว   จะมีภาวะโรคหลอดเลือดสมองตามมา จึงถือเปนภาวะเรงดวนที่ตองรีบมา
โรงพยาบาล เพราะมีโอกาสเส่ียงที่จะทําใหเกิดอัมพฤกษ อัมพาต ได 



EVT vs MT







Mechanical Thrombectomy Device 
1. Stentriever

2. Aspiration





Interventional Radiology Unit 
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Carotid Angioplasty and Stenting : Carotid Stenosis



Nursing Management

- Antiplatelet therapy :

ASA ,Plavix

- Monitoring : 

bradycardia,Stroke

- Check Carotid stent 

position















ปญหา / ขอจํากัด

 ความลาชากอนถงึ หนวย Interventional Neuroradiology (DTG < 90 min)

 อาการไมคงที่ เชน BP สูง, Intubation

 รอญาติตัดสินใจ : ไมมีญาติสายตรง, ความเสี่ยง, Financial problem

 รอประสานสิทธ ิ: ขออนุมัติคาใชจายสูง, ใชอุปกรณที่ไมมีจําหนายใน รพ.

 รอ CTA : เครื่อง CT ใชเวลาในการแสดงภาพนาน, ระบบ PACS มีปญหา 

 ขาดความตอเนื่องของการรายงาน Case

 ขาดความชัดเจน ในบทบาทหนาที ่ของ สมาชิกทีม



Nursing Management  

in Neuro Interventional Procedure

Assessment & Information 

Preparation : Patient, Healthcare Team, Device, Equipment

Procedural care : Prevention of Periprocedural Complications

Logistic : Cost & Effectiveness

Evaluation & Continuity of care



Nursing Management : Pre-procedural

Work up lab BUN, Cr, eGFR, CBC, Coag

NPO

Assess for any allergy

Prepare the medicine and the medical supplies

Assess V/S, N/S and record in nurses’ note 

Accessory, contact lens, artificial teeth, underwear remove



 IV fluid as order

Both inguinal shaving

Check the patient’s document : Consent form

Check dorsalis pedis pulse

Retain foley’s cath*

Consult Anesthesia department

Nursing Management : Pre-procedural



Nursing  Management : Peri - procedural
Monitor V/S

Monitor N/S

 เตรียมอุปกรณ ยา รถ Emergency ใหพรอมใชงาน

 เฝาระวังการเกิด Peri-procedural Complications 

- Device-related vascular injury

- ICH/SAH

- Arterial dissection 

- Emboli to new territories 

- Vasospasm



Nursing  Management : Post - procedural

 Supplemental oxygen should be provided to maintain O2 sat > 94 % 

 IVF as appropiate

 Advice the patient drink water 2000-3000 ml if no restriction

 DTX keep 140-180 mg %

 Diet as tolerated after procedure 24 hrs.

 Record I/O q 8 hrs

 Neurovascular observation

- Conscious change

- Severe headache

- Extremities weakness

- Tingling  sense



Nursing Management : Post– Procedural

 Neurovascular observation : NIHSS, GCS,Motor power

- N/S q 1 hr. , NIHSS q 4 hrs. (for 24 hrs.)

 Lie down position 8 hrs/ HOB ≤ 30 degrees 8 hrs.

 Check & record V/S, N/S

- quarter-hourly for 2 hours

- half-hourly for 6 hours

- one-hourly for 16 hours



Nursing Management : Post–Mechanical Thrombectomy 

 Dorsalis pedis pulse check

 Assess puncture site 

 Assess for retroperitoneal bleeding



Nursing Management : Post–Mechanical Thrombectomy 

 Reportable observations

- Hypertension ≥  185/110 mmHg

- Hypotension < 100 mmHg

- New tachycardia (> 100 bpm)

- Any evidence of bleeding

- Any change in neurological state, including new/increasing weakness and 

deterioration in conscious state

- Allergic reaction

- Fever
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