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บทคัดย่อ
	 การรกัษาผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตนัผ่านสายสวนหลอดเลอืดเป็นทางเลอืกหนึง่ท่ีเพิม่ข้ึนนอกเหนอืจากการ

รกัษาด้วยยาละลายลิม่เลอืดทางหลอดเลอืดด�าในผูป่้วยทีม่ลีิม่เลอืดอุดตนัในหลอดเลอืดสมองเส้นใหญ่หรอืมีข้อห้ามบางประการใน

การได้รับยาละลายลิม่เลอืด	อย่างไรกต็ามวธิกีารรกัษาดงักล่าวมโีอกาสเกดิภาวะแทรกซ้อนท่ีส�าคญัในผูป่้วยได้	เช่น	การเปลีย่นแปลง

อาการทางระบบประสาท	 การเกิดเลือดออกในสมองหรือมีก้อนเลือดอุดตันซ�้าหลังการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือด	 รวมท้ังการ

เกดิภาวะสารทบึรงัสชีกัน�าให้เกดิโรคไตวายเฉยีบพลนั	เป็นต้น	พยาบาลเป็นบคุลากรส�าคญัของทมีสขุภาพในการดแูลผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองตีบหรืออุดตันที่ได้รับการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือดจึงจ�าเป็นต้องมีความรู้	 ความเข้าใจในการพยาบาลตั้งแต่ระยะ

ก่อน	ขณะและหลงัการรกัษาผ่านสายสวนหลอดเลอืด	ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัภาวะแทรกซ้อนทีอ่าจจะเกดิขึน้ในระยะต่างๆ	ของการรักษา	

รวมทั้งเมื่อผู้ป่วยกลับไปอยู่ที่บ้าน

ค�าส�าคัญ: การรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือด	โรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน	บทบาทพยาบาล

Abstract
 Treatment of patients with ischemic stroke through thrombectomy is another option beyond                   

intravenous thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator (IV-rtPA) ipatients with large blood 

vessels occlusion or there are some contraindications to receiving IV-rtPA. However, such treatment methods 

have	the	potential	to	cause	significant	complications	in	patients	such	as	neurological	changes,	intracerebral	

hemorrahge, or reocclusion after thrombectomy treatment including contrast-induced nephropathy etc.  

Nurses are important in the healthcare for taking care ischemic stroke after treating with thrombectomy. So, 

understanding of nursing care among pre-operative, intraoperative, and post-operative after thrombectomy 

Corresponding Author: *E-mail: jackrn12@gmail.com

วันที่รับ	(received)	1	ก.พ.	62	วันที่แก้ไขเสร็จ	(revised)	25	ก.พ.	62	วันที่ตอบรับ	(accepted)	6	มี.ค.	62



48
วารสารพยาบาลทหารบก

Journal of The Royal Thai Army Nurses
บทบาทพยาบาลในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ
หรืออุดตันตันที่ได้รับการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือด

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
Volume 20 January - April 2019

บทน�า
	 ปัจจุบันการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและ

ตันที่นิยมมากที่สุดคือการใช้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือด

ด�าทีเ่รียกว่า	Intravenous	thrombolysis	with	recombinant	

tissue	plasminogen	activator	 (IV-rtPA)	ซึ่งต้องให้ภายใน	

4.5	 ชั่วโมงหลังจากเกิดอาการ1	 อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคหลอด

เลือดสมองตบีตนัทีต่�าแหน่งของหลอดเลอืดแดงขนาดใหญ่	เช่น

หลอดเลือด	Internal	carotid	artery	หรือส่วนแรกและส่วนที่

สองของหลอดเลือด	Middle	 cerebral	 artery	 (M1,	 M2)	

ประสิทธิภาพของยาสลายลิ่มเลือดจะลดลง	 โดยสามารถเปิด

หลอดเลือด	(Recanalization)	ได้เพียงร้อยละ	4-302	ซึ่งผู้ป่วย

ในกลุ่มน้ีมีการพยากรณ์โรคไม่ดีและอัตราการตายค่อนข้างสูง	

เนื่องจากพื้นที่ของสมองท่ีตายมีขนาดใหญ่และอาจเกิดภาวะ

สมองบวมอย่างรุนแรง	 ท�าให้ต้องรักษาโดยการผ่าตัดเพื่อเปิด

กะโหลกศีรษะ3	 โดยผู้ป่วยที่มีข้อห้ามของการให้ยาละลายลิ่ม

เลอืดทางหลอดเลือดด�าหรอืมภีาวะการแขง็ตัวของเลอืดผดิปกติ	

รวมทัง้ในผูป่้วยผูป่้วยภายหลงัการผ่าตดัใหญ่ซึง่มคีวามเสีย่งต่อ

การเสียเลือดหากได้รับยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด�า	

และหลอดเลือดสมองเส้นใหญ่มีลิ่มเลือดอุดตันระยะเฉียบพลัน

น้ัน	การรกัษาด้วยการใส่สายสวนหลอดเลอืดสมองในผูป่้วยโรค

หลอดเลือดสมองตีบหรืออดุตันระยะเฉยีบพลนัจึงมคีวามส�าคญั

ในการลดความพิการและอัตราการตาย4

	 นอกจากนีเ้พือ่เพิม่ประสทิธภิาพอตัราการเปิดหลอด

เลอืดให้ประสบความส�าเรจ็มากขึน้	การผ่าตัดโดยการใช้อปุกรณ์

ลากลิ่มเลือดหรือที่เรียกว่า	 การรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือด	

(Thrombectomy)	เพือ่น�าเอาก้อนเลอืดทีอ่ดุตันในหลอดเลอืด

ออกจึงได้น�ามาประยุกต์ใช้ในผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง												

ตีบตัน5-6	 โดยการศึกษาช่วงแรกพบว่าการรักษาผ่านสายสวน							

หลอดเลือดมีอัตราการเปิดหลอดเลือดค่อนข้างต�่าซ่ึงอาจเกิด

จากการเลอืกผูป่้วยหรืออปุกรณ์ในการท�าไม่เหมาะสม	ท�าให้การ

รักษาผ่านสายสวนหลอดเลือดไม่ค่อยนิยมมากนัก	หลังจากนั้น

ได้มีการปรับปรุงอุปกรณ์และวิธีในการรักษาผ่านสายสวน						

หลอดเลือดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	พร้อมกับการวิจัยจ�านวน	

5	กลุ่มวิจัย	(MR	CLEAN,	REVASCAT,	ESCAPE,	EXTEND-IA,	

and	 SWIFT	 PRIME)	 ที่ให้ผลการวิจัยที่ค่อนข้างดีส�าหรับการ

รกัษาผ่านสายสวนหลอดเลอืดในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองตบี

ตนัทีม่กีารอดุตนัทีห่ลอดเลอืดขนาดใหญ่ในระบบการไหลเวยีน

ส่วนหน้า	(Anterior	circulation)	ท�าให้มกีารปรบัเปลีย่นวธิกีาร

รกัษาโรคหลอดเลอืดสมองขึน้	ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมาการรกัษาโดย

การรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือด7-11	 ในกรณีฉุกเฉินถือเป็น

แนวทางมาตรฐานในการดแูลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองตบีตนั

ที่บริเวณเส้นเลือดขนาดใหญ่	 โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ

รักษาผ่านสายสวนหลอดเลือด	ปัจจุบันคือ	6	ชั่วโมงหลังจากมี

อาการ	โดยปัจจุบันการรักษาโดยการรักษาผ่านสายสวนหลอด

เลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตันที่ต�าแหน่งระบบ								

ไหลเวียนสมองส่วนหน้าตามแนวทางของ	 European	 Stroke	

Organization	 (ESO)	 และ	 American	 Heart/American	

Stroke	Association	 (AHA/ASA)12-13	 ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล

ล่าสุดในปี	พ.ศ.	2558	โดยได้มีค�าแนะน�าให้การรักษาผ่านสาย

สวนหลอดเลือดร่วมกับการใช้ขดลวดตาข่าย	(Stent	retriever	

device)	 ถ้ามีอาการภายใน	 6	 ช่ัวโมงหลังจากเกิดอาการและ						

มกีารอดุตนัทีห่ลอดเลอืดขนาดใหญ่ท่ีระบบไหลเวยีนสมองส่วน

หน้า9-10	ส่วนผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองตบีตนัทีร่ะบบไหลเวยีน

สมองส่วนหลัง	(Posterior	circulation)	อาจให้การรักษาด้วย

สายสวนหลอดเลือดภายใน	12-24	ชั่วโมง14 

	 ส�าหรบัการดูแลผูป่้วยทีไ่ด้รับการรกัษาผ่านสายสวน

หลอดเลือด	 ส่วนใหญ่ข้ึนกับแนวทางของแต่ละโรงพยาบาล						

และในปัจจุบนังานวจิยัหรอืบทความวชิาการทีเ่กีย่วข้องกบัการ

พยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือดม	ี					

ค่อนข้างน้อย	 ดังน้ันการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ						

หรืออุดตันที่ได้รับการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือดในระยะ

ก่อน	ขณะและหลังการรักษา	ในบทความนี้ส่วนใหญ่จึงมาจาก

ประสบการณ์โดยตรงของพยาบาลทีป่ฏบิตังิานในการดแูลผูป่้วย

กลุ ่มดังกล่าวร่วมกับการทบทวนแนวปฏิบัติการพยาบาล	

เอกสารและงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

treatment to prevent complications that may occur at various stages of treatment including when the patient 

returns to home.
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