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ภาวะอัมพาตท่อนล่างในผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ช่องอก:
บทบาทพยาบาลวิ กฤตในการประเมิ น เฝ้ าระวัง และป้ องกัน
นฤเบศร์ โกศล*
นิภาพร จันทราทิพย์**
ปิ ยธิดา บวรสุธาศิน***
บทคัดย่อ
ภาวะอัมพาตท่อนล่างที่เกิดจากภาวะไขสันหลังบาดเจ็บ เป็ นภาวะแทรกซ้อนทางระบบ
ประสาททีฉ่ ุ กเฉินและคุกคามต่อชีวติ ในผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ช่องอกโป่ งพอง พยาธิ
สภาพสามารถเกิดได้ตงั ้ แต่ระยะก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัด และหลังผ่าตัด โดยเกิดจากปั จจัย
เสี่ยงร่วมกันหลายชนิด ทัง้ ปั จจัยด้านผู้ป่วย ปั จจัยการผ่าตัด ปั จจัยทางคลินิก ส่งผลให้เกิดภาวะ
อัมพาตท่อนล่างได้ ผูป้ ่ วยจําเป็ นต้องได้รบั การรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งหากไม่ได้รบั การแก้ไขอาจ
ส่งผลให้เสียชีวติ เกิดความพิการหรือทุพพลภาพ ความพึงพอใจในชีวติ ลดลง รวมไปถึงผลกระทบ
ด้านภาระต่ อ ครอบครัว พยาบาลเป็ นบุ ค ลากรทางการแพทย์ท่สี ําคัญ มีบทบาทในการประเมิน
อาการและอาการแสดงอย่างใกล้ชดิ และเฝ้ าระวังความผิดปกติของการเกิดภาวะอัมพาตท่อนล่าง
เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทนั ท่วงที ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนเพิม่ เติมที่อาจเกิดขึน้ วัตถุ ประสงค์ของ
บทความนี้ เพื่อ ชี้ใ ห้ พ ยาบาลวิก ฤตเห็น ความสํ า คัญ ของการประเมิน เฝ้ า ระวัง และป้ อ งกัน
ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่แรกรับจนกระทังจํ
่ าหน่ ายจากการดูแล โดย
ต้องมีความรูแ้ ละทักษะในการประเมินและเฝ้ าระวังภาวะอัมพาตท่อนล่างทีเ่ กิดจากภาวะไขสันหลัง
บาดเจ็บ และนํ าความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการดูแลเพื่อป้ องกันหรือจัดการภาวะดังกล่าวในหน่ วยงาน
ตามบริบททีเ่ หมาะสม
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Paraplegia after thoracic aortic aneurysm surgery: critical care nurses’ role
in assessment, detection, and prevention
Nareubeth Koson*
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Abstract
Paraplegia from spinal cord injury is one of the most emergent and devastating
neurological complications in patients after thoracic aortic aneurysm surgery. The pathology
of paraplegia may occur in pre, intra, and post-surgery caused by risk factors including patient
risk, surgical factor, clinical factor requiring immediate treatment. Without timely management,
it may lead to death, disability, lower levels of life satisfaction, and burden on their family
members. Nurses are health care providers who play an important role in assessing and
monitoring patients closely to detect signs and symptoms of paraplegia and early detect them
to reduce further complications. The aim of this article is to reveal that critical care nurses
should focus on assessing and monitoring continuously for early detection of neurological
complications, from admission to discharge or transfer out of an intensive care unit. Nurses
need to have knowledge and competent skills to assess and detect paraplegia related to
thoracic aortic aneurysm surgery effectively and apply knowledge for prevention and care in
the context of their settings appropriately.
Keywords: thoracic aortic aneurysm surgery, paraplegia, roles of critical nurse,
assessment, detection, prevention
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ชอ่ งอก (Thoracic
aortic disease) เป็ นโรคทีม่ ภี าวะหลอดเลือดแดง
ใหญ่ช่องอกโป่ งพอง (Thoracic aortic aneurysm)
หรือหลอดเลือดแดงใหญ่ช่องอกปริเซาะ (Thoracic
aortic dissection) โดยมีอุบ ัติการณ์ เ พิ่ม สูงขึ้น ทัว่
โลก จากการศึก ษาภาระโรคและปั จ จัย เสี่ย งที่
เกีย่ วข้องกับโรคหลอดเลือดแดงโป่ งพองในปี พ.ศ.
2560 พบผู้เ สีย ชีวิต จํา นวน 167,249 คน โดยมี
อัต ราการเสีย ชีวิต เฉลี่ย ร้อยละ 2.19 คนต่ อแสน
ประชากร ซึ่งในช่วง 28 ปี ทผ่ี ่านมามีการเสียชีวติ
โดยรวมเพิม่ ขึ้น ถึงร้อยละ 59.58 และมีแนวโน้ ม
สูงขึ้น เรื่อยๆ ในทุกปี โดยพบผู้เสียชีวิต สูงสุด ใน
ภูมภิ าคยุโรปตะวันตก ตามด้วยภูมภิ าคเอเชียใต้1
และในปี พ.ศ.2533 พบการสูญเสียปี สุขภาวะจาก
การเสีย ชีวิต ก่ อ นวัย อัน ควร (Years of Life Lost
due to premature mortality: YLLs) ทั ว่ โ ล ก ต่ อ
แสนประชากรร้อยละ 2.49 และ เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ
2.78 ในปี พ.ศ.2553 ซึ่งอัต ราการเปลี่ย นแปลง
สัมพันธ์ของการเสียชีวติ ในประเทศทีก่ ําลังพัฒนา
สู ง กว่ า ประเทศที่พ ัฒ นาแล้ ว โดยกลุ่ ม ประเทศ
เอเชีย แปซิฟิ ค ที่ม ีร ายได้สูง มีอ ัต ราการเปลี่ย น
แปลงการเสียชีวิตสูงสุดคือ +1.69 (95% CI: 0.76
to 2.80) รองลงมาคือกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิค2
อัตราการเสียชีวติ ในผู้ป่วยกลุ่มนี้จะสูงมากใน 24
ชัวโมงแรกหลั
่
งมีอาการและอาจพบมีภาวะแทรก
ซ้อ นจากโรค โดยอาจมีอ าการเกิด ในขณะก่ อ น
มาถึงโรงพยาบาล ขณะอยู่ใ นโรงพยาบาล หรือ
หลังจากออกจากโรงพยาบาลก็ได้ ภาวะแทรกซ้อน
ทีพ่ บนัน้ อาจเกิดจากมีการแตกของหลอดเลือดแดง
การขาดเลือดไปเลี้ย งของอวัย วะเป้ า หมาย การ
ขยายปริ เ ซาะของหลอดเลื อ ดแดงทํ า ให้ เ กิ ด
ภาวะแทรกซ้อนทัง้ ระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น

เป็ นลมหมดสติ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจถูก
บีบ รัด หรือระบบระบบประสาท เช่น โรคหลอด
เลือดสมอง ภาวะอัมพาตท่อนล่าง เป็ นต้น3
ภาวะอัมพาตท่อนล่าง (Paraplegia) เป็ น
ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ชอ่ ง
อกทีพ่ บได้น้อยแต่เป็ นอันตรายและคุกคามต่อชีวติ
ผู้ป่ วย เกิด จากภาวะไขสัน หลังบาดเจ็บ (Spinal
cord injury) เนื่องจากการขาดเลือดไปเลีย้ งบริเวณ
ดังกล่าว สามารถเกิดได้ตงั ้ แต่ก่อนการผ่าตัด ถ้า
ตํ า แหน่ ง ของการโป่ งพองหรื อ ปริ เ ซาะอยู่ ใ น
ตําแหน่ งของ Descending aorta จะทําให้เกิดการ
กดเบี ย ดหลอดเลื อ ดที่ไ ปเลี้ ย งระหว่ า งกระดู ก
ซี่โ ครง (Intercostal artery) ที่ไ ปเลี้ย งไขสัน หลัง
โดยเฉพาะในตํา แหน่ ง T8-T12 เมื่อขาดเลือดไป
เลี้ย ง จะส่ ง ผลให้เ กิด ภาวะอัม พาตท่ อ นล่ า งได้4
ผู้ป่ วยกลุ่ ม นี้ ส่ ว นใหญ่ ต้ อ งได้ ร ับ การรัก ษาด้ ว ย
วิธีก ารผ่ า ตัด ซ่ อ มหลอดเลือ ดแดงใหญ่ แ บบเปิ ด
(Open surgery) หรือการผ่าตัดสอดใส่หลอดเลือด
เทียมชนิดขดลวดหุม้ กราฟต์ผ่านทางหลอดเลือดแดง
( Thoracic endovascular aortic aneurysm repair:
TEVAR) ซึ่ง กระบวนการผ่ า ตัด มีค วามซับ ซ้ อ น
จําเป็ นต้องหนีบหลอดเลือดแดงใหญ่ (Cross clamp
aorta) ทีไ่ ปเลี้ยงไขสันหลังชัวคราว
่
ร่วมกับปั จจัยอื่น
ระหว่างผ่าตัด ได้แก่ ความดันโลหิตตํ่า (Hypotension)
การลดอุณหภูมกิ ายตํ่ากว่าปกติ (Hypothermia) การ
ทําให้เลือดเจือจาง (Hemodilution) ระยะเวลาในการ
ผ่าตัด (Operation time) ระยะเวลาการใช้เครือ่ งปอด
และหัว ใจเทียม (Cardiopulmonary bypass time)
และปั จจัยร่วม ได้แก่ อายุ เพศ โรคร่วม ซึ่งจาก
ปั จ จัย ทัง้ หมดที่กล่ า วมาส่งผลให้เกิด การกํา ซาบ
ของเลือดลดลง (Hypoperfusion) ทําให้ความดัน
ของหลอดเลือดแดงใหญ่ (Distal aortic pressure)
และแรงดัน ของหลอดเลื อ ดไขสัน หลัง (Spinal
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artery pressure) ลดลง ทําให้แรงดันในการกําซาบ
เลือดในไขสันหลังลดลง เกิดความไม่สมดุลของ
ความต้องการใช้ออกซิเจนกับการขนส่งออกซิเจน
จนเซลล์ไขสันหลังเกิดการบาดเจ็บได้4,5 หากไม่ได้
รับการแก้ไขภาวะนี้อาจส่งผลเสียชีวติ 6 เกิดความ
พิการหรือทุพพลภาพ ความพึงพอใจในชีวิตของ
ผูป้ ่ วยลดลง7 รวมไปถึงผลกระทบต่อครอบครัว
จากที่ก ล่ า วมาข้า งต้น สะท้อ นให้เ ห็น ว่ า
ภาวะไขสันหลังบาดเจ็บจนเกิดภาวะอัมพาตท่อน
ล่างเป็ นภาวะแทรกซ้อนทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไขอย่าง
เร่ งด่ ว น พยาบาลเป็ นบุ ค ลากรทางการแพทย์ท่ี
สําคัญในการประเมินและ เฝ้ าระวังติดตามอาการ
อย่างใกล้ชดิ หากผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ได้รบั การเฝ้ าระวัง
ความผิดปกติ และตรวจพบอาการและอาการแสดง
ของการเกิดภาวะอัมพาตท่อนล่างอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ได้รบั การรักษาและแก้ไข
อย่างทันท่วงที บทความนี้รวบรวมวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับความหมาย อุบตั ิการณ์ สาเหตุและ
ปั จ จัย เสี่ย ง ผลกระทบ และบทบาทพยาบาลหอ
ผูป้ ่ วยวิกฤติในการประเมิน เฝ้ าระวัง และป้ องกัน
การเกิดภาวะอัมพาตท่อนล่าง เพื่อเป็ นแนวทางให้
พยาบาลได้ ทํ า ความเข้า ใจ และนํ า ความรู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานตามบริบททีเ่ หมาะสม
ความหมายและอุบตั ิ การณ์ ภาวะอัมพาตท่อนล่าง
หลังผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ช่องอก
ภาวะไขสันหลังบาดเจ็บ (Spinal cord Injury)
เป็ นภาวะที่ม ีก ารขาดเลือ ดไปเลี้ย งไขสัน หลัง ที่
ส่งผลให้มกี ารสูญเสียของระบบประสาทสังการและ
่
ประสาทรับ ความรู้สกึ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
ทํา งานของระบบประสาทตํ า แหน่ ง ที่ม ีก ารขาด
เลือดไปเลี้ยง ภาวะแทรกซ้อนทีพ่ บบ่อยจากการมี
ไขสัน หลัง บาดเจ็บ ในผู้ป่ วยโรคหลอดเลือ ดแดง
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ใหญ่ช่องอกโป่ งพองหรือปริเซาะคือ ภาวะอัมพาต
ท่องล่าง ซึง่ เป็ นภาวะทีม่ กี ารสูญเสียการทําหน้าที่
ของระบบประสาทสังการและประสาทรั
่
บความรูส้ กึ
ในตําแหน่ งทีต่ ่าํ กว่าระดับทรวงอก ช่องท้อง ก้นกบ
อวัย วะอุ้ง เชิง กราน และขาทัง้ สองข้า ง แต่ ท งั ้ นี้
ขึ้นอยู่กบั ระดับตําแหน่ งของไขสันหลังที่บาดเจ็บ
หรือ ขาดเลื อ ด โดยไม่ ร วมถึ ง รอยโรคของการ
บาดเจ็ บ ของกลุ่ ม เส้ น ประสาทที่ ทํ า หน้ า ที่ ร ั บ
ความรู้ส ึกจากผิว หนังและควบคุม กล้า มเนื้ อของ
สะโพก เชิง กราน ท้อ งส่ ว นล่ า ง และรยางค์ล่ า ง
(Lumbosacral plexus injury)8 จากรายงานที่ผ่า น
มาพบอุบตั กิ ารณ์ของแต่ละการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน
โดยการศึกษาในญี่ป่ ุน ในผูป้ ่ วยผ่าตัดหลอดเลือด
แดงใหญ่ ท รวงอกและช่ องท้อ ง พบว่ า เกิด ภาวะ
อั ม พาตท่ อ นล่ า งร้ อ ยละ 8.50 9 แตกต่ า งกั บ
การศึ ก ษาในยุ โ รปของ EUROSTAR ที่ ศ ึ ก ษา
ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทของผูป้ ่ วยหลอด
เลือดแดงใหญ่ทรวงอก ทีร่ กั ษาด้วยการผ่าตัดสอด
ใส่หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุม้ กราฟต์ผา่ นทาง
หลอดเลื อ ดแดง พบว่ า มีอุ บ ั ติ ก ารณ์ เ กิด ภาวะ
อัมพาตท่อนล่างร้อยละ 2.50-4.4010,11 รวมไปถึง
การศึก ษาในผู้ป่ วยที่ได้ร บั การผ่า ตัด ซ่ อ มหลอด
เลือดแดงใหญ่ช่องอกโป่ งพองแบบเปิ ด พบภาวะ
อัม พาตท่อนล่า งร้อยละ 4.6012 รายงานจากการ
ศึกษาเปรียบเทียบการเกิดภาวะอัมพาตท่อนล่าง
หรือไขสันหลังขาดเลือด ในผูป้ ่ วยผ่าตัดซ่อมหลอด
เลือดแดงใหญ่แบบเปิ ด กับการผ่าตัดด้วยวิธกี าร
สอดใส่หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวด พบว่าอัตรา
การเกิด ในผู้ป่ วยผ่า ตัด ซ่อมหลอดเลือดแดงใหญ่
แบบเปิ ด สูงกว่าการผ่าตัดด้วยวิธกี ารสอดใส่หลอด
เลือ ดเทีย มชนิ ด ขดลวด (4.30% for TEVAR vs
7.50% for open TAAA repair; P = 0.08) 13 การ
ศึกษาในประเทศไทยที่ผ่า นมาพบเพีย งงานวิจ ัย
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เดีย วที่ศ ึก ษาในผู้ป่ วยหลอดเลือ ดใหญ่ ป ริเ ซาะ
เฉียบพลันที่มารักษาในโรงพยาบาลพระปกเกล้า
จัน ทบุร ี โดยพบอัตราการเกิด ภาวะอัม พาตท่อน
ล่างก่อนการผ่าตัดร้อยละ 4.1014 ซึง่ ข้อมูลดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าการเกิดภาวะไขสันหลังบาดเจ็บที่
ส่งผลให้เกิดภาวะอัมภาพท่อนล่างมีอุบตั กิ ารณ์ ต่าํ
แต่เมื่อเกิดขึน้ แล้วจะส่งผลกระทบอย่างมากทัง้ ใน
ด้านระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล5 เกิดความพิการ
หรือทุพพลภาพ6 และคุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วย7
สาเหตุและปัจจัยเสี่ ยงของภาวะอัมพาตท่ อนล่าง
หลังผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ช่องอก
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ย วข้อ ง
พบว่า ภาวะอัมพาตท่องล่างทีเ่ กิดจากภาวะไขสัน
หลัง บาดเจ็บ ที่ม ีด้ว ยกัน หลายสาเหตุ แ ละปั จ จัย
เสีย่ ง สรุปได้ 3 กลุ่มปั จจัย ดังนี้ ปั จจัยด้านบุคคล
และโรคร่วม ปั จจัยการผ่าตัด และปั จจัยทางคลินิก
ดังตารางที่ 1
ปัจจัยด้านบุคคลและโรคร่วม (Patient
factor and comorbidity) ปั จ จัย ด้ า นบุ ค คลและ
โรคร่วมทีเ่ กีย่ วข้อง มีดงั นี้
1) อายุ จากการศึกษาที่ผ่านมาในผูป้ ่ วย
ผ่าตัดซ่อมหลอดเลือดแดงใหญ่แบบเปิ ด พบว่าอายุ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ มีความสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะอัมพาต
ท่องล่าง12 เช่นเดียวกับผูป้ ่ วยผ่าตัดด้วยวิธกี ารสอด
ใส่หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวด พบว่าอัตราการเกิด
ภาวะอัมพาตท่อนล่างเพิม่ ขึน้ 1.3 เท่าทุก 10 ปี 5
2) ความดัน โลหิต สูง ผู้ป่ วยหลอดเลือ ด
แดงใหญ่ช่องอกโป่ งพองทีม่ โี รคร่วมความดันโลหิต
สูง มีความสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะไขสันหลังขาด
เลือดและอัมพาตท่องล่าง5 เนื่องจากในสภาวะปกติ
ร่ า งกายจะมีก ารตอบสนอง หรือ ปรับ ตัว ให้ ร ับ
ปฏิกิร ิย าของความดัน โลหิต ที่เ พิ่ม สูงขึ้น แต่ เ มื่อ

ผู้ป่ วยได้ ร ับ การผ่ า ตัด อาจทํา ให้ร ะดับ ความดัน
โลหิตลดตํ่าลง ส่งผลการเปลีย่ นแปลงของปริมาณ
เลือดที่ไปเลี้ย งไขสัน หลังลดลง ทํา ให้ไขสัน หลัง
ขาดเลือดไปเลีย้ ง จนเกิดภาวะอัมพาตท่องล่างได้
3) ภาวะไตวาย จากรายงานการศึกษา
ปั จจัยทํานายก่อนผ่าตัดกับการเกิดภาวะไขสันหลัง
ขาดเลือด ในผูป้ ่ วยหลอดเลือดแดงใหญ่โป่ งพองที่
รักษาด้ว ยวิธีการผ่าตัด ซ่อมหลอดเลือดแดงใหญ่
แบบเปิ ด (Open Surgery) พบว่า ผูป้ ่ วยไตวายทีม่ ี
ระดับครีเอตินินมากกว่า 1.6 มก./ดล. มีอตั ราการ
เกิดภาวะอัมพาตท่อนล่างเพิม่ ขึน้ ประมาณ 1.9 เท่า
เมื่อเทียบกับผูป้ ่ วยไตวายทีม่ รี ะดับครีเอตินินน้อย
กว่า 1.6 มก./ดล.4 และในผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดด้วยวิธี
การสอดใส่หลอดเลือดเทีย มชนิ ด ขดลวด พบว่ า
ผูป้ ่ วยทีม่ รี ะดับครีเอตินินมากกว่า 1.5 มก./ดล. มี
อัตราการเกิด ภาวะอัมพาตท่องล่า งเพิม่ สูงขึ้นถึง
ประมาณ 4.39 เท่ า (OR, 4.39; 95% CI, 1.2016.60; p=0.02)15
4) ประวัติเ คยได้ร บั การผ่า ตัด ซ่ อมแซม
หลอดเลือดแดงใหญ่ จากการศึกษาในผูป้ ่ วยผ่าตัด
ซ่อมหลอดเลือดแดงใหญ่แบบเปิ ด พบว่าผูป้ ่ วยที่
เคยได้รบั การผ่าตัดซ่อมหลอดเลือดแดงใหญ่ช่อง
อกโป่ งพองมีความสัมพันธ์กบั การเกิดอัมพาตท่อง
ล่าง (p=0.01)12 และสัมพันธ์กบั การศึกษาในยุโรป
พบว่ า ผู้ป่ วยหลังผ่ า ตัด ด้ว ยวิธีการสอดใส่ หลอด
เลือดเทียมชนิดขดลวดทีเ่ คยผ่าตัดซ่อมหลอดเลือด
แดงใหญ่ เกิดภาวะอัมพาตท่อนล่างได้สูงถึง 5.52
เท่า (OR, 5.52; 95%CI 1.11-27.50; p=0.03)9
ปัจจัยการผ่าตัด (Surgical factor) จาก
การทบทวนการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ปั จจัยการ
ผ่าตัดที่สมั พันธ์กบั การเกิดภาวะอัมพาตท่องล่าง
ประกอบด้วย

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปี ท่ี 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

1) ความเร่งด่วนในการผ่าตัด พบว่าผูป้ ่ วย
ทีเ่ ข้ารับการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ช่องอกโป่ ง
พองหรือปริเซาะในรายที่เร่งด่วนมีความสัมพัน ธ์
กับการเกิดภาวะไขสันหลังขาดเลือดหรืออัมพาต
ท่องล่า ง5 ซึ่งสามารถอธิบายจากความเร่งด่ วนที่
เกิด ขึ้น อาจเนื่ อ งมากจากเริ่ม มีการโป่ งแตกของ
หลอดเลือด ส่งผลให้ปริมาณเลือดจากหลอดเลือด
แดงใหญ่ ท่จี ะไปเลี้ย งไขสัน หลัง ลดลงตัง้ แต่ ก่อ น
ผ่าตัด และเมือ่ ร่วมกับระยะเวลาการผ่าตัดซ่อมจอง
หลอดเลือดแดงกับความดันโลหิตทีต่ ่ําลง ส่งผลให้
ไขสันหลังขาดเลือดเพิม่ มากขึน้
2) ระยะเวลาการผ่าตัด จากการศึกษาที่
ผ่านมา ระยะเวลาในการผ่าตัดมีความสัมพันธ์กบั
การเกิดภาวะอัมพาตท่อนล่างในผู้ป่วยหลังผ่าตัด
หลอดเลือดแดงใหญ่โป่ งพอง (p=0.05)5 ระยะเวลา
การผ่าตัดทีย่ าวนานสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะไขสัน
หลังขาดเลือด (137±65 vs 113±68 นาที, p=0.05)
โดยระยะเวลาการผ่าตัดทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกๆ 60 นาที มี
แนวโน้มการเกิดภาวะไขสันหลังขาดเลือดเพิม่ ขึน้
1.3 เท่าแต่ ไม่ม ีความสัม พันธ์ทางสถิติ (OR, 1.3;
95% CI 0.98–1.6; p=0.07)16
3) ความดั น โลหิ ต ตํ่ า ขณะผ่ า ตั ด จาก
การศึกษาพบว่ า ระดับ ความดัน เฉลี่ย ขณะผ่า ตัด
น้ อยกว่า 70 มิลลิเมตรปรอท มีความสัมพันธ์กบั
การเกิ ด ภาวะอัม พาตท่ อ นล่ า ง (p < .01)11 ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาผูป้ ่ วยหลอดเลือดแดงใหญ่
โป่ งพองทีร่ กั ษาด้วยวิธกี ารผ่าตัดซ่อมหลอดเลือด
แดงใหญ่ แ บบเปิ ด ในประเทศญี่ป่ ุ น พบว่ า ระดับ
ความดัน โลหิต ที่ต่ํ า ตัง้ แต่ ก่ อ นผ่ า ตัด โดยระดับ
ความดัน ซิส ทอลิก น้ อ ยกว่ า 90 มิล ลิเ มตรปรอท
(p=0.05) และระดับความดันโลหิตเฉลีย่ ขณะผ่าตัด
น้อยกว่า 60 มิลลิเมตรปรอท สามารถทํานายการ
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เกิดภาวะอัมพาตท่อนล่างได้ถึง 77.60 เท่า (OR,
77.60 p=0.01)9
4. การใส่ส ายระบายนํ้ า ไขสัน หลัง จาก
การศึกษาที่ผ่ า นมาโดยการทบทวนวรรณกรรม
อย่ า งเป็ นระบบ (Systematic review) และการ
วิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) เกีย่ วกับการใส่
สายระบายนํ้ า ไขสัน หลัง ในการป้ อ งกัน การเกิด
ภาวะอัมพาตท่อนล่าง ในผูป้ ่ วยทีผ่ า่ ตัดหลอดเลือด
แดงใหญ่ชอ่ งอกและช่องท้องโป่ งพอง พบว่า ผูป้ ่ วย
ทีใ่ ส่สายระบายนํ้ าไขสันหลังขณะผ่าตัด จะมีความ
เสีย่ งการเกิดภาวะอัมพาตท่อนล่างลดลงเมื่อเทียบ
กับผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ได้ใส่สายระบายนํ้ าไขสันหลัง (OR,
0.35; 95%CI 0.12-0.99; p=0.05)17
ปั จ จัย ทางคลิ นิ ก (Clinical factor) จาก
การศึกษาทีผ่ ่านมาพบว่า ปั จจัยทางคลินิกทีส่ มั พันธ์
กับการเกิดภาวะอัมพาตท่องล่างหลังผ่าตัดหลอด
เลือดแดงใหญ่ช่องอก ประกอบด้วยความดันโลหิตตํ่า
หลังผ่ าตัด (Post-operative hypotension) และความ
ดันของนํ้าไขสันหลังมากกว่า 10 มิลลิเมตรปรอท18,19
ผลกระทบของภาวะอัมพาตท่ อนล่างหลังผ่าตัด
หลอดเลือดแดงใหญ่ช่องอก
ภาวะอัมพาตท่อนล่างที่เกิดจากภาวะไข
สันหลังบาดเจ็บหลังผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ชอ่ ง
อกเป็ นภาวะแทรกซ้ อ นที่ พ บได้ น้ อ ยแต่ เ ป็ น
อันตรายและคุกคามต่อชีวติ ผูป้ ่ วย โดยพบว่าอัตรา
การเสียชีวติ ภายใน 30 วันสูงถึงร้อยละ 4-65 การ
รอดชีวิตในระยะยาวพบว่า ผู้ป่วยที่มภี าวะไขสัน
หลังบาดเจ็บจะมีอตั ราการรอดชีวติ ลดลง20,21 และยัง
ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลนาน
ขึน้ โดยในผูป้ ่ วยทีเ่ กิดภาวะไขสันหลังบาดเจ็บใช้
ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 13 วัน ซึ่ง
นานกว่าผูป้ ่ วยทีไ่ ม่เกิดภาวะไขสันหลังบาดเจ็บ5
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ตารางที่ 1 ปั จจัยเสีย่ งภาวะอัมพาตท่อนล่างทีเ่ กิดจากไขสันหลังบาดเจ็บ
ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงผูป้ ่ วย
อายุ

โรคร่วมความดันโลหิตสูง
โรคไตวาย

ประวัตเิ คยผ่าตัดซ่อมแซมหลอด
เลือดแดงใหญ่
ปัจจัยการผ่าตัด
การผ่าตัดเร่งด่วน
ระยะเวลาการผ่าตัด
ความดันโลหิตตํ่าขณะผ่าตัด

การใส่สายระบายนํ้าไขสันหลัง
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นอกจากนี้ยงั พบว่าผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดหลอด
เลือดแดงใหญ่ช่องอกทีม่ ภี าวะไขสันหลังบาดเจ็บ
จนเกิดอัมพาตท่อนล่างที่ได้รบั การแก้ไขแล้ว พบ
อัต ราความพิการโดยเป็ น อัม พาตท่อนล่ า งอย่า ง
ถาวรเมื่อจําหน่ ายกลับบ้าน ร้อยละ 26 ทําให้ผปู้ ่ วย
กลุ่มนี้มรี ะดับคุณภาพชีวติ ลดลง คะแนนความพึง
พอใจในชีวติ ของตนเองโดยรวมลดลง โดยเฉพาะ
ด้านเพศสัมพันธ์ สุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิต7
บทบาทพยาบาลหอผู้ป่วยวิ กฤติ ในการประเมิ น
และเฝ้ าระวังภาวะอัมพาตท่ อนล่ างหลังผ่ าตัด
หลอดเลือดแดงใหญ่ช่องอก
ภาวะไขสัน หลัง บาดเจ็ บ ที่ส่ ง ผลให้เ กิด
ภาวะอัมพาตท่อนล่าง เป็ นภาวะฉุ กเฉินทีส่ ามารถ
เกิดขึน้ ได้ในผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่
ในช่องอก แม้ว่าอุบตั ิการณ์ ในการเกิดยังพบน้ อย
แต่ ม ีผ ลกระทบที่รุ น แรง พยาบาลควรให้ค วาม
สําคัญในการประเมินและการเฝ้ าระวังเนื่องจากเมือ่
เกิดภาวะดังกล่าวจะส่งผลทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
ต่อผูป้ ่ วยทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ คุณภาพชีวิต
และครอบครัว ดังนัน้ พยาบาลที่ให้การดูแลผูป้ ่ วย
กลุ่ม นี้ในหอผู้ป่วยวิกฤติจําเป็ นต้องมีความรู้และ
ทักษะในการประเมินและการเฝ้ าระวัง เพื่อป้ องกัน
การเกิด ภาวะไขสัน หลัง บาดเจ็ บ ที่ส่ ง ผลให้เ กิด
ภาวะอัมพาตท่อนล่าง
1. การประเมิ นอาการและอาการแสดงของ
ภาวะอัมพาตท่อนล่าง (Assessment of signs and
symptoms of paraplegia) จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่ า การประเมิน อาการและอาการแสดงของ
ภาวะอัม พาตท่อนล่ า งจากไขสัน หลังบาดเจ็บ ใน
ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ช่องอก ยังไม่
มีเ ครื่อ งมือ ที่เ ฉพาะเจาะจง แต่ ม ีแ นวทางการ
ประเมิ น ร่ า งกายเพื่ อ จํ า แนกประเภทของการ
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บ า ด เ จ็ บ ไ ข สั น ห ลั ง สํ า ห รั บ ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท
มาตรฐานสากล ดังนี้8
1.1 การประเมินประสาทรับความรูส้ กึ ใน
ระดับ dermatome กลไกการรับ ความรู้ส ึกจะเริ่ม
จากระบบประสาทส่วนปลายไปยังไขสันหลัง เพื่อ
นําไปสู่การแปลความที่ Cerebral cortex โดยผ่าน
เส้นทางเฉพาะของระบบประสาทรับความรูส้ กึ การ
ได้ร บั บาดเจ็บ ไขสัน หลังทํา ให้ส ญ
ั ญาณประสาท
สัม ผัส ไม่ ส ามารถส่ ง ไปยัง สมองได้ ซึ่ ง ในการ
ทดสอบความสามารถในการรับความรูส้ กึ นัน้ ควร
ปิ ด ตาผู้ป่ วยและทดสอบความรู้ส ึกตัง้ แต่ บ ริเ วณ
ปลายเท้าขึน้ มาเรื่อยๆ พร้อมทัง้ ถามความรูส้ กึ ว่า
รับรู้การสัมผัสหรือไม่ ที่บริเวณใด ทําการเปรียบ
เทีย บการตรวจทัง้ ร่ า งกายซีกซ้า ยและขวา การ
ตรวจประสาทรับการรับ ความรู้สกึ ประกอบด้ว ย
การทดสอบการรับ ความรู้ส ึก เจ็บ ปวด การรับ รู้
สัมผัส การรับรูอ้ ุณหภูม ิ การรับรูต้ ําแหน่ งข้อ และ
การรับรูก้ ารสันสะเทื
่
อน โดยวิธกี ารดังนี้
1) การรับ ความรู้ส ึก เจ็บ ปวด (Pinprick
sensation) ตรวจโดยใช้วตั ถุปลายแหลม เช่น เข็ม
หรือไม้จ้มิ ฟั นจิ้มเบาๆ ทีผ่ วิ หนังตาม Dermatome
ทีต่ อ้ งการตรวจ
2) การรับรูส้ มั ผัส ตรวจโดยใช้สําลีสมั ผัส
บริเวณทีต่ อ้ งการตรวจ
3) การรับรู้อุณหภูม ิ ตรวจโดยใช้น้ํ าแข็ง
หรือสําลีชุบแอลกอฮอล์วางในตําแหน่ งที่ต้องการ
ตรวจ
4) การรับรูต้ ําแหน่ งข้อ ตรวจโดยขยับข้อ
นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขึน้ และลงสลับกัน แล้วถามผูป้ ่ วย
เพือ่ ทดสอบว่าตอบได้ถกู ต้องหรือไม่
1.2 การประเมินกําลังของกล้ามเนื้อ
1) การรับรู้การสันสะเทื
่
อน ตรวจโดยใช้
Tuning fork เคาะแล้ว วางที่ผิว หนัง การประเมิน
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กําลังของกล้า มเนื้อ ทําการตรวจขนาด ความตึง
(Tone) และกํา ลังกล้า มเนื้ อ โดยระดับ ของกํา ลัง
กล้ามเนื้อแบ่งออกเป็ น 6 ระดับ ดังตารางที่ 2
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า การ
ประเมินกําลังกล้ามเนื้อในผูป้ ่ วยทีเ่ กิดภาวะอัมพาต

ท่อนล่าง มีการใช้ Tarlov score ในผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ
ไขสันหลังขาดเลือดและมีการอาการอ่อนแรงของ
ขา และมีการพัฒนาดัดแปลงเครื่องมือดังกล่าวมา
ใช้ในผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ชอ่ งอกที่
เรียกว่า Modified Tarlov scale10,13 (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 2 ระดับของกําลังกล้ามเนื้อ
ระดับกําลังกล้ามเนื้ อ
0
1
2
3
4
5

การตรวจพบ
ไม่มกี ารหดตัวของกล้ามเนื้อ
มีการหดตัวของกล้ามเนื้อ แต่ไม่มกี ารเคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวแนวราบได้เต็มที่ แต่ไม่สามารถต้านแรงโน้มถ่วง
เคลื่อนไหวแนวราบได้เต็มทีแ่ ละต้านแรงโน้มถ่วงได้
เคลื่อนไหวแนวราบได้เต็มที่ ต้านแรงโน้มถ่วงได้ และต้านแรงผูต้ รวจได้บา้ ง
เคลื่อนไหวแนวราบได้เต็มที่ ต้านแรงโน้มถ่วงได้ และต้านแรงผูต้ รวจได้เต็มที่

ตารางที่ 3 ระดับคะแนนจําแนกภาวะไขสันหลังขาดเลือด Modified Tarlov scale
คะแนน
กําลังกล้ามเนื้ อขา
0
ไม่มกี ารเคลื่อนไหวของส่วนล่าง
1
เคลื่อนไหวแนวราบได้เต็มที่ แต่ไม่สามารถต้านแรงโน้มถ่วง
2
เคลื่อนไหวแนวราบได้เต็มทีแ่ ละต้านแรงโน้มถ่วงได้
3
สามารถยืนได้โดยมีผชู้ ่วยเหลือ
4
สามารถเดินได้โดยมีผชู้ ่วยเหลือ
5
ปกติ
แปลโดย: นฤเบศร์ โกศล

2. การเฝ้ าระวังและป้ องกันการเกิ ดภาวะอัมพาต
ท่ อ นล่ า ง (Monitoring and prevention of the
occurrence of paraplegia) จากการทบทวน
วรรณกรรมที่ ผ่ า นมาในประเทศไทยยั ง ไม่ พ บ
การศึกษาการพยาบาลเพื่อเฝ้ าระวังและป้ องกันการ
เกิดภาวะอัมพาตท่อนล่างหรือแนวทางปฏิบตั ิเป็ น
กิจกรรมทีช่ ดั เจน แต่พบว่าการศึกษาในต่างประเทศ
มีแนวทางปฏิบตั ทิ างการพยาบาลเพื่อเฝ้ าระวังและ
ป้ องกันการเกิดภาวะอัมพาตท่อนล่างในผูป้ ่ วยหลัง

ความผิดปกติ
อัมพาตท่อนล่าง
อัมพาตท่อนล่าง
อัมพาตท่อนล่าง
กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง
กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง
กําลังกล้ามเนื้อปกติ

ผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ช่องอกอย่างชัดเจน และ
สามารถลดอุบตั ิการณ์ การเกิดอัมพาตท่อนล่างได้
ทัง้ นี้การนําแนวทางปฏิบตั ใิ นต่างประเทศมาใช้เพื่อ
ป้ องกันการเกิดภาวะอัมพาตท่อนล่างผู้ปฏิบตั ิการ
พยาบาลต้องใช้แนวทางปฏิบตั กิ ารอย่างระมัดระวัง
และปรับให้เหมาะสมกับบริบทของคนไทย
2.1 ระบบประสาท
1) ติ ด ตามและประเมิ น ระบบประสาท
(Neurological signs) โดยใช้ Glasgow Coma Score
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รวมไปถึงประเมินประสาทรับความรูส้ กึ (Sensation)
กําลังของกล้ามเนื้อ (Motor power) การตอบสนองของ
รูม่านตา (Pupil reaction) ทุก 1 ชัวโมง
่ 8 ครัง้ ทุก 2
ชัวโมง
่ 4 ครัง้ ทุก 4 ชัวโมง
่ 2 ครัง้ และทุก 8 ชัวโมง
่
หรือเมือ่ มีอาการเปลีย่ นแปลง
2) พิจ ารณาการใส่ ส ายระบายนํ้ า ไขสัน
หลัง ในปี ค.ศ. 2010 สมาคมโรคหัวใจของอเมริกา
ได้ออกแนวทางการวินิจฉัยและการจัดการผู้ป่วย
หลอดเลือ ดแดงใหญ่ ช่ อ งอกโป่ งพอง (Thoracic
aortic aneurysm) โดยแนะนํ าให้ใส่สายระบายนํ้ า
ไขสัน หลัง ในผู้ป่ วยที่ได้ร บั การรักษาด้ว ยวิธีการ
ผ่าตัดซ่อมหลอดเลือดแดงใหญ่แบบเปิ ด และการ
ผ่ า ตัด ด้ว ยวิธีก ารสอดใส่ ห ลอดเลือ ดเทีย มชนิ ด
ขดลวดในผู้ ป่ วยที่ ม ี ค วามเสี่ ย งสู ง ทุ ก ราย 18
เช่นเดียวกับสมาคมศัลยแพทย์หวั ใจและทรวงอก
ในยุโรป19 แต่ในทางปฏิบตั กิ ารใส่สายระบายนํ้าไข
สัน หลัง ขึ้น อยู่ ก ับ ดุ ล พินิ จ หรือ การพิจ ารณาของ
ทีมสหวิชาชีพ โดยมีแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยดังนี้
- ติดตามและประเมินค่าระดับความดันนํ้า
ไขสั น หลั ง อย่ า งต่ อ เนื่ อง (Cerebrospinal fluid
[CSF] pressure) ทุก 1 ชัวโมง
่
โดยเป้ าหมายการ
ดูแลให้ค่าระดับความดันนํ้าไขสันหลังน้อยกว่า 10
มิลลิเมตรปรอท18,19
- การตั ้ง ระดั บ จุ ด ศู น ย์ อ้ า งอิ ง (Zero
reference point) โดยวัดระดับของ transducer ให้
อยู่ในระนาบเดียวกับกึง่ กลางรูหูของผูป้ ่ วยทีอ่ ยู่ใน
ท่านอนหงาย ซึ่งตําแหน่ งกึง่ กลางรูหูเป็ นจุดศูนย์
อ้างอิง โดยระดับนํ้าเหนือจุดอ้างอิง 13 เซนติเมตร
เทียบเท่ากับ 10 มิลลิเมตรปรอท22,23
- การลดระดั บ ความดั น นํ้ า ไขสัน หลั ง
สมาคมโรคหัวใจในอเมริกาและสมาคมศัลยแพทย์
หัวใจและทรวงอกในยุโรปในยุโรป แนะนําให้รกั ษา
ระดั บ ความดั น นํ้ าไขสั น หลั ง ให้ น้ อ ยกว่ า 10
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มิลลิเมตรปรอท18,19,23 เป้ าหมายที่ยอมรับคือการ
รักษาความดัน CSF ให้น้อยกว่า 10–15 มม.ปรอท
ซึง่ เป็ นช่วงเป้ าหมายทีก่ ว้าง ควรปรับระดับเกณฑ์
เป้ าหมายตามลั ก ษณะอาการทางคลิ นิ ก และ
แนวโน้ ม ของแรงดัน นํ้ า ไขสัน หลัง ตัว อย่ า งเช่ น
ผู้ ป่ วยยั ง คงรู้ ส ึ ก ตั ว ดี กํ า ลั ง ของกล้ า มเนื้ อ ขา
ส่ว นล่ า งปกติ การรักษาระดับ ความดัน นํ้ า ไขสัน
หลังอาจมีความสําคัญน้อยลง เนื่องจากระดับความ
ดันอาจอยู่ในช่วงคงไว้ซ่งึ การกําซาบของเลือดไป
เลีย้ งไขสันหลังปกติ22 ซึง่ หลักฐานข้อมูลการระบาย
นํ้าไขสันหลังในแต่ละครัง้ ทีเ่ กิดความปลอดภัยกับ
ผูป้ ่ วย ยังมีขอ้ มูลทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละสถาบัน แต่
จะจํา กัด การระบายนํ้ า ไขสัน หลังไม่ ควรเกิน 25
มิลลิลติ รต่อชัวโมง
่
เพื่อป้ องกันภาวะเลือดออกใน
ก ะ โ ห ล ก ศี ร ษ ะ ห รื อ ส ม อ ง เ ค ลื่ อ น ( Brain
herniation)24,25 และควรติดตามระดับนํ้าไขสันหลัง
อย่า งต่ อเนื่ อ ง 24-48 ชัว่ โมง ถ้า ไม่ ม ีอาการและ
อาการแสดงของภาวะอัมพาตท่อนล่าง ควรนําสาย
ระบายนํ้าไขสันหลังออก26
- การระบายนํ้ า ไขสัน หลัง ควรทํา ด้ว ย
หลักปราศจากเชือ้ (Sterile technique) เพือ่ ป้ องกัน
การติดเชือ้ ในระบบประสาท และสังเกตอาการและ
อาการแสดงของการติดเชื้อในระบบประสาท เช่น
ระดับความรู้สกึ ตัวเปลี่ยนแปลง นํ้ าไขสันหลังมีส ี
ขุน่ เหลือง ปวดศีรษะรุนแรง มีไข้ เป็ นต้น
- สังเกตภาวะแทรกซ้อนของการใส่สาย
ระบายนํ้าไขสันหลัง เช่น สายระบายนํ้ าไขสันหลัง
หัก พับ งอ มีการรัวซึ
่ ม ของนํ้ า ไขสัน หลัง24 และ
ภาวะแทรกซ้อนที่อนั ตรายที่สุดคือ ภาวะที่มกี ้อน
เลื อ ดคั ง่ อยู่ ใ นเนื้ อสมองหรื อ โพรงนํ้ าสมอง
(Intracranial hematoma) 27 จากการศึก ษาที่ผ่ า น
มาพบการระบายนํ้าไขสันหลังมากเกินไป ส่งผลให้
เกิดก้อนเลือดในโพรงนํ้ าสมองได้และอาจเกิดให้
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เกิดการเสียชีวติ ได้ โดยพบว่าเกิดอุบตั กิ ารณ์สงู ถึง
ร้อยละ 2.80 และพบว่ามีอาการปวดศีรษะหลังใส่
สายระบายนํ้ าไขสันหลังร้อยละ 9.70 ถ้าพบภาวะ
ดังกล่าวให้รบี รายงานแพทย์22
3) กรณีผปู้ ่ วยหลังผ่าตัดหลอดเลือดใหญ่
ช่องอก ทีไ่ ม่ได้รบั การใส่สายระบายนํ้ าไขสันหลัง
และมีอาการและอาการแสดงของภาวะอัมพาตท่อน
ล่าง พิจารณารายงานแพทย์ผรู้ กั ษารับทราบทันที
เพื่อแก้ไขอย่างเร่งด่วนตามความเหมาะสม จาก
การศึกษาพบว่ า ผู้ป่ วยที่ม ีภาวะอัมพาตท่อนล่ า ง
และได้ร บั การรัก ษาใส่ ส ายระบายนํ้ า ไขสัน หลัง
ภายหลัง อัต ราร้อ ยละ 25 สามารถรัก ษาภาวะ
อัมพาตท่อนล่างฟื้ นฟูกลับมาสูภ่ าวะปกติได้26
2.2 ระบบหัวใจและหลอดเลือด
1) ติดตามและประเมินสัญญาณชีพทุก 1
ชัวโมง
่
โดยเกณฑ์เป้ าหมายระดับความดันโลหิต
เฉลีย่ มากกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท หรือมากกว่า 70
มิ ล ลิ เ มตรปรอทในกรณี ท่ี ม ี ค วามเสี่ ย งภาวะ
เลือดออกมากหลังผ่าตัด (Bleeding)22,23
2) การเพิม่ ระดับความดันโลหิตในหลอด
เลือดแดง (Arterial blood pressure) จะมีส่วนช่วย
ในเพิม่ แรงดันการกําซาบของเลือดไปเลี้ยงไขสัน
หลัง จากการศึกษาทีผ่ ่านมาพบว่าโดยทัวไปผู
่ ป้ ่ วย
ทีไ่ ด้รบั การผ่าตัด จะควบคุมระดับความดันโลหิต
ในหลอดเลือดแดงเพือ่ รักษาแรงดันกําซาบเลือดไป
เลี้ยงไขสันหลังอยู่ในระดับมากกว่า 70 มิลลิเมตร
ปรอท และกรณีท่ผี ปู้ ่ วยมีอาการและอาการแสดง
ของภาวะไขสันหลังขาดเลือด จําเป็ นต้องใช้ยาบีบ
หลอดเลือด (Vasopressor) เพื่อเพิ่ม ระดับ ความ
ดัน โลหิต ในหลอดเลื อ ดแดงเฉลี่ ย มากกว่ า 80
มิล ลิ เ มตรปรอท ซึ่ ง อาจจะมีค วามเสี่ ย งลดลง
เกี่ยวกับภาวะเลือดออกมากหลังผ่าตัด เนื่องจาก
หลอดเลือ ดแดงใหญ่ ไ ด้ ร ับ การผ่ า ตัด ซ่ อ มแซม

เรียบร้อยแล้ว และควรรักษาระดับความดันโลหิต
ในหลอดเลือดแดงเฉลีย่ หลังผ่าตัดอย่างน้อย 24-48
ชัวโมง
่
หรือนานกว่านี้หากยังพบอาการและอาการ
แสดงของภาวะไขสันหลังขาดเลือด ทัง้ นี้พจิ ารณา
ตามความเหมาะสมและแผนการรักษาของแพทย์
ผูร้ กั ษา22,23
3) การประเมินการทํ างานของหัวใจหรือ
ปริมาณเลือดก่อนทีจ่ ะสูบฉีดออกจากหัวใจ (Preload)
จากค่า ความดัน หลอดเลือดดํา ส่ว นกลาง (CVP)
เนื่ องจากการแรงดัน กํา ซาบเลือดไขสัน หลัง คือ
ผลรวมของความแตกต่างระหว่างความดันโลหิตใน
หลอดเลือดแดงเฉลีย่ ทัวร่
่ างกาย กับความดันของ
นํ้ า ไขสัน หลังหรือความดันของหัวใจห้องบนขวา
ดัง นั ้น การเพิ่ ม ความดัน ของหัว ใจห้ อ งบนขวา
มากกว่ า ความดัน ของนํ้ า ไขสัน หลังจะส่งผลให้ม ี
การลดลงของการกําซาบเลือดไปเลี้ยงไขสันหลัง
ซึง่ การเพิม่ ขึน้ ของความดันหัวใจห้องบนขวา เป็ น
ผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของการปริมาณเลือดทีอ่ ยู่ใน
หั ว ใ จ ก่ อ น กา ร บี บ ตั ว ( Preload) จึ ง มี ค ว า ม
จํ า เป็ นต้ อ งประเมิน ค่ า ความดัน หลอดเลือ ดดํ า
ส่วนกลาง22,28
4) ประเมินปริมาณปั สสาวะทุก 1 ชัวโมง
่
เพือ่ ประเมินระบบการไหลเวียนเลือดอย่างเพียงพอ
โดยปริ ม าณปั สสาวะทุ ก ชั ว่ โมง ประมาณ 1
มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อหนึ่งชัวโมงใน
่
48 ชัวโมง
่
แรกหลั ง ผ่ า ตั ด หลัง จากนั ้น 0.5 มิล ลิ ลิ ต รต่ อ
กิโลกรัมต่อหนึ่งชัวโมง
่ 22
5) ติด ตามผลตรวจทางห้อ งปฏิบ ัติก าร
โดยเฉพาะค่าความเข้มข้นของเลือด เนื่องจากค่า
ความเข้ม ข้น ของเลือ ดที่ล ดลงอย่ า งรวดเร็ ว มี
ความสัม พัน ธ์ก ับ ภาวะเลือดออกมากหลัง ผ่า ตัด
โดยค่าความเข้มข้นของเลือดที่ต่ํา ส่งผลให้ไขสัน
หลังบาดเจ็บ จากสูญเสีย การขนส่งออกซิเจน อัน
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เป็ นผลมาจากการลดลงของระดับฮีโมโกลบิน ควร
พิ จ า ร ณ า ใ ห้ เ ลื อ ด ใ น ก ร ณี ที่ ผู้ ป่ ว ย มี ร ะ ดั บ
ฮีโมโกลบินน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์22
3. ระบบหายใจ22
1) ติดตามและประเมินการหายใจ ได้ แก่
อัตราการหายใจ ลักษณะการหายใจ ระดับค่าความ
อิม่ ตัวของออกซิเจน โดยเกณฑ์เป้ าหมายคือระดับค่า
ความอิม่ ตัวของออกซิเจนมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ เพื่อ
ป้ องกันการสูญเสียขนส่งออกซิเจนไปเลีย้ งไขสันหลัง
2) บันทึกและตัง้ ค่าเครือ่ งช่วยหายใจ โดย
ปรับแรงดันบวกค้างอยู่ในปอดในระยะสิ้นสุด การ
หายใจออก (Positive End Expiratory Pressure
[PEEP]) ไม่ให้สูงมากเกินไป เนื่องจากค่า PEEP
จะส่งผลให้เพิม่ แรงดันในช่องอกเพิม่ มากขึ้น และ
จะเพิ่ม ความดัน ของหัว ใจห้อ งบนขวามากกว่ า
ความดันของนํ้าไขสันหลัง ส่งผลให้มกี ารลดลงของ
การกําซาบเลือดไปเลีย้ งไขสันหลัง
3) ดูแลจัดท่านอนศีรษะสูง 30-45 องศา และ
จัดคอผู้ป่วยให้อยู่ในระดับตัง้ ตรง เพื่อช่วยเพิม่ การ
ไหลกลับของเลือดดํา และจะทําให้มกี ารแพร่กระจาย
ของนํ้าไขสันหลังสูช่ อ่ งว่างไขสันหลังได้ดี
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ภาวะอัม พาตท่ อ นล่ า งเป็ นภาวะแทรก
ซ้อนที่พบได้น้อย แต่เป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วยที่เข้า
รับการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ช่องอก ทัง้ ชนิด
แบบเปิ ดและแบบผ่าตัดสอดใส่หลอดเลือดเทีย ม
ชนิ ด ขดลวดหุ้ม กราฟต์ผ่ า นทางหลอดเลือ ดแดง
หากไม่ได้รบั การแก้ไขหรือรักษาอย่างทันท่วงที จะ
ส่งผลกระทบต่อผูป้ ่ วยทัง้ ทางด้านร่างกายเกิดภาวะ
ทุพลภาพ จิตใจ และครอบครัว รวมไปถึงค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ซึ่งพยาบาลหอ
ผู้ป่ วยวิก ฤติเ ป็ นบุ ค ลากรที่อ ยู่ ใ กล้ช ิด กับ ผู้ป่ วย
ตลอดเวลา จึงควรมีความรู้ ทักษะในการประเมิน
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เฝ้ า ระวัง และป้ องกัน อาการของผู้ป่ วยที่ม ีความ
เสี่ย งตัง้ แต่ ร ะยะเริ่ม ต้น เพื่อ ให้ผู้ป่ วยได้ร บั การ
รัก ษาอย่ า งรวดเร็ว ในปั จ จุ บ ัน ยัง ไม่ ม ีแ นวทาง
ปฏิบตั กิ ารเฝ้ าระวังภาวะอัมพาตท่อนล่างในผูป้ ่ วย
ที่ ร ั บ การผ่ า ตั ด หลอดเลื อ ดแดงใหญ่ ช่ อ งอก
โดยเฉพาะการดูแ ลผู้ป่วยใน 72 ชัวโมงแรกหลั
่
ง
ผ่าตัด ดังนัน้ ควรมีการพัฒนาแนวทางปฏิบตั ิจาก
หลักฐานความรูเ้ ชิงประจักษ์เพื่อการประเฝ้ าระวัง
ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอบคุณหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
โรคหัว ใจและหลอดเลือ ด คณะพยาบาลศาสตร์
มห าวิ ท ย าลั ย ม หิ ด ล ที่ จุ ดป ระ กา ยแ นว คิ ด
ความสํ า คัญ ของปั ญหาเกี่ ย วกับ การเฝ้ าระวั ง
ภาวะอัมพาตท่อนล่ างในผู้ป่วยที่ได้รบั การผ่าตัด
หลอดเลื อ ดแดงใหญ่ ทํ า ให้ ผู้ นิ พ นธ์ ห ลัก เขีย น
บทความในครัง้ นี้ และนํ า มาพัฒ นาต่ อ ยอดกับ
ทีมสุขภาพในหน่วยงานของตนเอง
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