
การปฏบิตัิตวัก่อนและหลงัการฉดีสี         

และขยายหลอดเลอืดหวัใจ  

 โรคหวัใจขาดเลือด  (Ischemic heart disease, 

IHD) หรือโรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี  (Coronary artery 

disease, CAD) หมายถึง โรคทีเ่กิดจากหลอดเลือดแดงที่

เล้ียงกลา้มเน้ือหวัใจตีบหรือตนั ซึง่สว่นใหญเ่กิดจากไขมนั

และเน้ือเย่ือสะสมอยูใ่นผนงัของหลอดเลือดมีผลใหเ้ย่ือบุผนงั

หลอดเลือดชัน้ในต าแหน่งนัน้หนาตวัข้ึนผูป่้วยจะมีอาการ

และอาการแสดงเม่ือหลอดเลือดแดงน้ีตีบรอ้ยละ  50 หรือ

มากกวา่  

อาการส าคญัทีพ่บได ้

บ่อย เชน่ อาการเจบ็เคน้อก 

ใจสัน่ เหง่ือออก เหน่ือยขณะ

ออกแรง เป็นลมหมดสติหรือ

เสียชีวติเฉียบพลนั สามารถ

แบ่งกลุ่มอาการทางคลินิกได ้  2 กลุ่ม คือ ภาวะเจบ็เคน้อก

คงที่ (Stable angina) และภาวะหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั  

(Acutecoronary syndrome) 

มีการตรวจวนิิจฉยัเพ่ิมเติมหลายอยา่งในผูป่้วยทีมี่    

อาการสงสยัวา่มีโรคหวัใจขาดเลือด เชน่ คล่ืนไฟฟ้าหวัใจ

(Electrocardiogram : EKG) การตรวจหวัใจดว้ยคล่ืน

เสียงสะทอ้นความถ่ีสูงหรือการตรวจอลัตราซาวนห์วัใจ                   

(Echocardiography) การตรวจสมรรถภาพหวัใจขณะออก  

ก าลงักาย ( Exercise stress test : EST) การถ่ายภาพ

เอกซเรยค์อมพิวเตอรห์ลอดเลือดหวัใจ  (coronary 

computer tomography angiogram : coronary CTA) 

การตรวจคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าหวัใจ (cardiac magnetic 

resonance : CMR) การฉีดสีหลอดเลือดหวัใจ (coronary 

angiogram : CAG) 

การฉีดสีหลอดเลือด

หวัใจหรือบางครัง้ก็เรียกวา่ 

การสวนหลอดเลือดหวัใจ 

นอกจากจะเป็นการตรวจ

วนิิจฉยัเพ่ิมเติมแลว้ยงัสามารถเป็นการรกัษาไดด้ว้ยในกรณี

ทีต่อ้งท าการถ่างขยายหลอดเลือดหวัใ จ (Percutaneous 

Coronary Intervention : PCI) 

ในปัจจบุนั มีโรงพยาบาลทีมี่ศกัยภาพทีส่ามารถท า

การฉีดสีและถ่างขยายหลอดเลือดหวัใจเพ่ิมมากข้ึนกวา่ใน

อดีตทีผ่า่นมามาก รวมทัง้การการฉีดสีและถ่างขยายหลอด

เลือดหวัใจนัน้เป็นขัน้ตอนการรกัษาทีส่  าคญัทัง้ในภาวะเจบ็

เคน้หนา้อกคงที(่ stable angina) และภาวะหวัใจขาดเลือด

เฉียบพลนั (acute coronary syndrome) ดงันัน้ จะมีผูป่้วย

จ านวนมากทีไ่ดผ้า่นประสบการณก์ารท ามาแลว้ รวมทัง้จะมี

ผูป่้วยจ านวนมากทีอ่ยูใ่นระหวา่งการรอท า ซึง่ผูป่้วยเหล่าน้ีก็

จะมีค าถามเกิดข้ึนในใจมากมายเก่ียวกบัการฉีดสีหลอด

เลือดหวัใจ ไม่วา่เป็นการปฏิบตัิตวักอ่นและหลงัการฉีดสี

ขัน้ตอนการท า ความเส่ียงในการท ามากนอ้ยขนาดไหน   

รวมไปถึงภาวะแทรกซอ้นทีอ่าจเกิดข้ึนได ้

ค าถามท่ีพบบ่อย  

1.  ขัน้ตอนการฉีดสีสวนหวัใจเป็นอยา่งไร        

  มีอนัตรายหรือไม่ 

2. ตอ้งเตรียมตวัอยา่งไร ตอ้งงดยาอะไรกอ่นมัย้  

3. หลงัการฉีดสีสวนหวัใจตอ้งปฏิบตัิตวัอยา่งไร  

1. ข ัน้ตอนการฉดีสี

สวนหวัใจเป็นอย่างไร             

มีอนัตรายหรอืไม่ 

 - การฉีดสีสวน

หวัใจเป็นการใชอุ้ปกรณท์ีมี่

ลกัษณะเป็นทอ่เล็กๆ ขนาด

เสน้ผา่นศูนยก์ลางประมาณ 2 มิลลิเมตร ผา่นทางหลอด

เลือดแดงทีข่าหนีบหรือหลอดเลือดแดงทีข่อ้มือ ไปยงัหลอด

เลือดแดงของหวัใจ แลว้ใชส้ารละลายทบึรงัสีหรือทีเ่รียกกนั

ง่ายๆติดปากวา่  “สี” ฉีดผา่นทอ่เล็กๆน้ี เพ่ือดูวา่หลอด

เลือดหวัใจนัน้มีสภาวะการเป็นอยา่งไร ตีบหรือไม่ ตีบมาก

นอ้ยเพียงใด และจะสามารถใหก้ารรกัษาดว้ยวธิีไหนไดบ้า้ง 

- เม่ือท าการฉีดสีสวนหวัใจเสร็จ เราก็จะทราบวา่

แนวทางการรกัษาเป็นอยา่งไร ท ัง้น้ีก็ข้ึนกบัผลทีฉี่ดสีวา่เป็น

อยา่งไร ไดแ้ก ่1) รกัษาดว้ยการกินยาอยา่งเดียว ในกรณีที่

เสน้เลือดหวัใจไม่ตีบหรือตีบไม่มาก หรือในทางตรงกนัขา้ม

คือ ตีบมาก ซึง่ไม่สามารถใหก้ารรกัษาไดท้ ัง้การถ่างขยาย

หลอดเลือดดว้ยบอลลูน หรือการผา่ตดับายพาส  2) รกัษา

ดว้ยการถ่างขยายหลอดเลือดดว้ยบอลลูนและใสข่ดลวดค า้

ยนั ในกรณีทีอ่ยูใ่นขอบข่ายสามารถท าการถ่างขยายได ้     

3) รกัษาดว้ยการผา่ตดับายพาส ในกรณีทีตี่บหมดทัง้       

3 เสน้ ตีบทีห่ลอดเลือดขัว้หวัใจ หรือตีบในจดุทีย่ากตอ่การ

ถ่างขยายดว้ยบอลลูน 

- ภาวะแทรกซอ้นหรืออนัตรายทีเ่กิดข้ึนไดจ้ากการ

ฉีดสีสวนหวัใจนัน้ พบไดไ้ม่บ่อย โดยภาวะแทรกซอ้นทีไ่ม่

รุนแรงพบไดน้อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 เชน่ ภาวะเลือดออกหรือมี

กอ้นเลือดบริเวณต าแหน่งทีแ่ทงเข็ม ภาวะแพสี้ทีฉี่ดแบบ    

ไม่รุนแรง สว่นภาวะแทรกซอ้นทีรุ่นแรงพบไดน้อ้ยกวา่     

รอ้ยละ 1 เชน่ หวัใจวาย หวัใจขาดเลือด หวัใจเตน้ผิดจงัหวะ

แบบรุนแรง อมัพาต เสียชีวติ แพสี้ทีฉี่ดแบบรุนแรง ไตวาย 

เป็นตน้ 

 2. ตอ้งเตรยีมตวัอย่างไร ตอ้งงดยาอะไรก่อนมัย้  

 - ปกติการฉีดสีสวนหวัใจจะนอนโรงพยาบาล  1 วนั 

หลงัท าการหตัถการ ขณะทีบ่างโรงพยาบาลจะนดัผูป่้วยมา

นอนโรงพยาบาลกอ่น 1 วนั ในบางโรงพยาบาล กรณีทีฉี่ดสี

อยา่งเดียวไม่ไดท้ าการขยายหลอดเลือดหวัใจอาจจะใหก้ลบั

บา้นในวนันัน้ไดเ้ลย 

 - ตอ้งงดน า้ งดอาหาร กอ่นท าหตัการ  ประมาณ   

6 ช ัว่โมง 

 - เชา้วนัทีท่  าการฉีดสี สามารถทานยาไดต้ามปกติ 

รวมถึงยาตา้นเกล็ดเลือด  ยาทีต่อ้งงด ไดแ้ก ่ยาเบาหวาน 

ยาละลายล่ิมเลือด ซึง่ยาละลายล่ิมเลือด เชน่ ยาวอรฟ์าริน 

แพทยจ์ะสัง่ใหห้ยุดกอ่นท าหตัการ 3-5 วนั 

 3. หลงัการฉดีสสีวนหวัใจตอ้งปฏบิตัิตวัอย่างไร  

 การปฏิบตัิตวัหลงัการฉีดสีสวนหวัใจนัน้ อาจะแบ่งได ้

เป็น 1) การปฏิบติัตวัขณะทีอ่ยูใ่นโรงพยาบาล 2) การ

ปฏิบติัตวัเม่ือกลบับา้นในชว่งแรก 3) การปฏิบติัตวัท ัว่ๆไป 



1) การปฏบิติัตวัขณะท่ีอยู่ในโรงพยาบาล   

 - หา้มงอขาหรือขอ้มือขา้งทีท่  าการฉีดสีสวนหวัใจ

เป็นเวลา 6 ช ัว่โมง ซีง่บริเวณแผลจะมีผา้ปิดทบัแผลไว ้ถา้ที่

ขาหนีบจะมีหมอนหรือถุงทรายกดทบัอีกรอบหน่ึง ถา้ที่

ขอ้มือจะมีสายรดัขอ้มือกดหา้มเลือดไว ้

 - ถา้มีอาการปวด บวม ชา เลือดซมึทีแ่ผล หรือ

ปลายมือ ปลายเทา้ขา้งทีท่  าซดีหรือเย็น ใหร้ีบแจง้แพทย ์

หรือพยาบาล 

 - ในผูป่้วยทีมี่คา่การท างานของไตเส่ือมอยูก่อ่น

แลว้ หรือมีการใชส้ารทบึรงัสีปริมาณมาก จะมีการเจาะเลือด

ตรวจติดตามคา่การท างานของไตดว้ย 

 - สามารถทานยาเดิมไดต้ามปกติ รวมถึงยาตา้น

เกล็ดเลือด ยาละลายล่ิมเลือด ยาบางอยา่งตอ้งหยุดตอ่อีก

1-2 วนั เพ่ือใหแ้น่ใจวา่คา่การท างานของไตยงัปกติดี เชน่ 

ยาเบาหวานเมตฟอรมิ์น 

2) การปฏบิติัตวัเม่ือกลบับา้นในช่วงแรก 

 - แผลทีท่  าการฉีดสีสวนหวัใจ ควรงดโดนน า้ 24 

ชัว่โมง 

 - สว่นใหญแ่พทยจ์ะท าการนดัมาดูอาการ 1-2 

สปัดาหห์ลงัการฉีดสีสวนหวัใจ ในระหวา่งน้ี การใชง้านของ

ขาหรือขอ้มือขา้งทีท่  าการตรวจนัน้ สามารถท างานทัว่ไปได ้

ตามปกติ แตห่า้มยก แบก หรือ ผลกัของหนกัๆ โดยเฉพาะ

ชว่ง 5-7 วนัแรก ขนาดไหนทีเ่รียกวา่หนกั ก็ประมาณ 5 

กิโลกรมัข้ึนไป หลงัจากทีม่าพบแพทย ์และไดต้รวจดูอาการ

ทัว่ไป แผลทีข่าหนีบหรือขอ้มือไม่มีปัญหาก็สามารถท างาน 

และออกก าลงักายไดต้ามปกติ 

 - การขบัรถ  ถา้เป็นการฉีดสีอยา่งเดียว ควงงด   

ขบัรถ 3 วนั แตถ่า้มีการถ่างขยายหลอดเลือดและใสข่ดลวด

ดว้ย ควรงดขบัรถ 7 วนั 

 - ถา้บริเวณทีท่  าการฉีดสีสวนหวัใจมีอาการบวม

หรือปวดข้ึนเร็ว ปลายมือ ปลายเทา้เย็น หรือคล าไดมี้

ลกัษณะมีเสียงฟู่ ๆ ใหร้ีบกลบัมาพบแพทย ์

 - ในกรณีทีมี่จ  า้เลือดเขียวๆม่วงๆ บริเวณแผล 

โดยเฉพาะทีข่าหนีบ สามารถพบได ้ถา้ไม่มีอาการผิดปกติ

อะไร จะคอ่ยๆ หายไปเองภายใน 1-2 สปัดาห ์

 - สามารถกลบัมามีเพศสมัพนัธไ์ดเ้ม่ือไหร ่ค าตอบ 

คือ ถา้สามารถเดินข้ึนบนัได 2 ชัน้ไดโ้ดยทีไ่ม่มีอาการ

เหน่ือยหอบมาก หรือมีอาการแน่นหนา้อกก็สามารถท าได ้

แตค่วรงดมีเพศสมัพนัธ ์2-3 วนัแรกหลงัการฉีดสีสวนหวัใจ  

 - ในผูป่้วยทีมี่การถ่างขยายหลอดเลือดและใส่

ขดลวดค า้ยนั จะมียาตา้นเกล็ดเลือดทีต่อ้งกินคูก่นั  2 ชนิด 

โดยถา้เป็นการถ่างขยายในภาวะหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั 

(acute coronary syndrome) จะตอ้งกินตอ่เน่ืองอยา่งนอ้ย 

12 เดือน  แตถ่า้เป็นการถ่างขยายในภาวะเจบ็เคน้หนา้อก

คงที ่(stable angina) จะกินยาอยา่งนอ้ย  1-6 เดือน ข้ึนกบั

ชนิดของขดลวดทีใ่ส ่

 3) การปฏบิติัตวัท ัว่ๆไป 

 - ขดลวดทีใ่สไ่ปมีโอกาสกลบัมาตีบซ า้ไดม้ ัย้ : 

ค าตอบคือ ไดม้ากนอ้ยตา่งกนั ข้ึนกบัปัจจยัหลายๆอยา่ง 

รวมถึงชนิดของขดลวดทีใ่สด่ว้ย แตโ่ดยเฉล่ียทัว่ๆไปถา้เป็น

ขดลวดเคลือบยาก็อยูท่ี ่ 5-7% ถา้เป็นขดลวดไม่เคลือบยา

อยูท่ีป่ระมาณ 20% แตว่า่การจะเลือกใชข้ดลวดแบบไหน 

ข้ึนกบัการพิจารณาของแพทยผ์ูท้  า 

 - สามารถเขา้เครื่องเอกซเรย ์เครื่องเอกซเรย์

คอมพิวเตอร ์และเครื่องเอกซเรยค์ล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าได ้

หรือไม่ : ส าหรบัเครื่องเอกซเรยท์ ัว่ไป กบัเครื่องเอกซเรย์

คอมพิวเตอร ์สามารถท าไดต้ามปรกติ แตใ่นกรณี

เครื่องเอกซเรยค์ล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้านัน้ควรจะรอหลงัจากใส่

ขดลวดอยา่งนอ้ย 2–6 สปัดาห ์แตถ่า้ในกรณีทีมี่ความ

จ าเป็นรีบดว่นตอ้งตรวจดว้ยเครื่องเอกซเรยค์ล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้าก็ข้ึนกบัวจิารณญาณของแพทยผ์ูท้  า 

- การเกิดผื่นบริเวณหู อาจท าใหก้ารไดยิ้นลดลง

หรือท าใหใ้บหนา้ซกีนัน้ๆเกิดอมัพาต ปากเบ้ียว หรือไม่

สามารถหลบัตาขา้งนัน้ๆใหส้นิทได ้

- หากรา่งกายมีภูมิคุม้กนัต า่มากๆ เชื้ออาจกระจาย

เขา้สูส่มองและอวยัวะภายในอื่นๆได ้

 
 
 

 
                  
 

 

 

 

 

การปฏบิตัิตวัก่อนและหลงัการฉดีสี 

และขยายหลอดเลอืดหวัใจ 
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