การปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังการฉีดสี
และขยายหลอดเลือดหัวใจ
โรคหัวใจขาดเลือด (Ischemic heart disease,
IHD) หรือโรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี (Coronary artery
disease, CAD) หมายถึง โรคทีเ่ กิดจากหลอดเลือดแดงที่
เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบหรือตัน ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากไขมัน
และเนื้อเยื่อสะสมอยูใ่ นผนังของหลอดเลือดมีผลให้เยื่อบุผนัง
หลอดเลือดชัน้ ในตาแหน่งนัน้ หนาตัวขึ้นผูป้ ่ วยจะมีอาการ
และอาการแสดงเมื่อหลอดเลือดแดงนี้ตีบร้อยละ 50 หรือ
มากกว่า
อาการสาคัญทีพ่ บได้
บ่อย เช่น อาการเจ็บเค้นอก
ใจสัน่ เหงื่อออก เหนื่อยขณะ
ออกแรง เป็ นลมหมดสติหรือ
เสียชีวติ เฉียบพลัน สามารถ
แบ่งกลุ่มอาการทางคลินิกได้ 2 กลุ่ม คือ ภาวะเจ็บเค้นอก
คงที่ (Stable angina) และภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
(Acutecoronary syndrome)
มีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหลายอย่างในผูป้ ่ วยทีม่ ี
อาการสงสัยว่ามีโรคหัวใจขาดเลือด เช่น คลื่นไฟฟ้ าหัวใจ
(Electrocardiogram : EKG) การตรวจหัวใจด้วยคลื่น
เสียงสะท้อนความถี่สูงหรือการตรวจอัลตราซาวน์หวั ใจ
(Echocardiography) การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออก
กาลังกาย ( Exercise stress test : EST) การถ่ายภาพ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดหัวใจ
(coronary
computer tomography angiogram : coronary CTA)
การตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าหัวใจ (cardiac magnetic
resonance : CMR) การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (coronary
angiogram : CAG)
การฉีดสีหลอดเลือด
หัวใจหรือบางครัง้ ก็เรียกว่า
การสวนหลอดเลือดหัวใจ
นอกจากจะเป็ นการตรวจ

วินิจฉัยเพิ่มเติมแล้วยังสามารถเป็ นการรักษาได้ดว้ ยในกรณี
ทีต่ อ้ งทาการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใ จ (Percutaneous
Coronary Intervention : PCI)
ในปั จจุบนั มีโรงพยาบาลทีม่ ีศกั ยภาพทีส่ ามารถทา
การฉีดสีและถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจเพิ่มมากขึ้นกว่าใน
อดีตทีผ่ า่ นมามาก รวมทัง้ การการฉีดสีและถ่างขยายหลอด
เลือดหัวใจนัน้ เป็ นขัน้ ตอนการรักษาทีส่ าคัญทัง้ ในภาวะเจ็บ
เค้นหน้าอกคงที(่ stable angina) และภาวะหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน (acute coronary syndrome) ดังนัน้ จะมีผปู ้ ่ วย
จานวนมากทีไ่ ด้ผา่ นประสบการณ์การทามาแล้ว รวมทัง้ จะมี
ผูป้ ่ วยจานวนมากทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการรอทา ซึง่ ผูป้ ่ วยเหล่านี้ก็
จะมีคาถามเกิดขึ้นในใจมากมายเกี่ยวกับการฉีดสีหลอด
เลือดหัวใจ ไม่วา่ เป็ นการปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังการฉีดสี
ขัน้ ตอนการทา ความเสี่ยงในการทามากน้อยขนาดไหน
รวมไปถึงภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจเกิดขึ้นได้
คาถามที่พบบ่อย
1. ขัน้ ตอนการฉีดสีสวนหัวใจเป็ นอย่างไร
มีอนั ตรายหรือไม่
2. ต้องเตรียมตัวอย่างไร ต้องงดยาอะไรก่อนมัย้
3. หลังการฉีดสีสวนหัวใจต้องปฏิบตั ิตวั อย่างไร
1. ขัน้ ตอนการฉีดสี
สวนหัวใจเป็ นอย่างไร
มีอนั ตรายหรือไม่
- การฉีดสีสวน
หัวใจเป็ นการใช้อุปกรณ์ทมี่ ี
ลักษณะเป็ นท่อเล็กๆ ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มิลลิเมตร ผ่านทางหลอด
เลือดแดงทีข่ าหนีบหรือหลอดเลือดแดงทีข่ อ้ มือ ไปยังหลอด
เลือดแดงของหัวใจ แล้วใช้สารละลายทึบรังสีหรือทีเ่ รียกกัน
ง่ายๆติดปากว่า “สี” ฉีดผ่านท่อเล็กๆนี้ เพื่อดูวา่ หลอด
เลือดหัวใจนัน้ มีสภาวะการเป็ นอย่างไร ตีบหรือไม่ ตีบมาก
น้อยเพียงใด และจะสามารถให้การรักษาด้วยวิธีไหนได้บา้ ง

- เมื่อทาการฉีดสีสวนหัวใจเสร็จ เราก็จะทราบว่า
แนวทางการรักษาเป็ นอย่างไร ทัง้ นี้ก็ข้ ึนกับผลทีฉ่ ีดสีวา่ เป็ น
อย่างไร ได้แก่ 1) รักษาด้วยการกินยาอย่างเดียว ในกรณีที่
เส้นเลือดหัวใจไม่ตีบหรือตีบไม่มาก หรือในทางตรงกันข้าม
คือ ตีบมาก ซึง่ ไม่สามารถให้การรักษาได้ทงั้ การถ่างขยาย
หลอดเลือดด้วยบอลลูน หรือการผ่าตัดบายพาส 2) รักษา
ด้วยการถ่างขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนและใส่ขดลวดคา้
ยัน ในกรณีทอี่ ยูใ่ นขอบข่ายสามารถทาการถ่างขยายได้
3) รักษาด้วยการผ่าตัดบายพาส ในกรณีทตี่ ีบหมดทัง้
3 เส้น ตีบทีห่ ลอดเลือดขัว้ หัวใจ หรือตีบในจุดทีย่ ากต่อการ
ถ่างขยายด้วยบอลลูน
- ภาวะแทรกซ้อนหรืออันตรายทีเ่ กิดขึ้นได้จากการ
ฉีดสีสวนหัวใจนัน้ พบได้ไม่บ่อย โดยภาวะแทรกซ้อนทีไ่ ม่
รุนแรงพบได้นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 เช่น ภาวะเลือดออกหรือมี
ก้อนเลือดบริเวณตาแหน่งทีแ่ ทงเข็ม ภาวะแพ้สีทฉี่ ีดแบบ
ไม่รุนแรง ส่วนภาวะแทรกซ้อนทีร่ ุนแรงพบได้นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 1 เช่น หัวใจวาย หัวใจขาดเลือด หัวใจเต้นผิดจังหวะ
แบบรุนแรง อัมพาต เสียชีวติ แพ้สีทฉี่ ีดแบบรุนแรง ไตวาย
เป็ นต้น
2. ต้องเตรียมตัวอย่างไร ต้องงดยาอะไรก่อนมัย้
- ปกติการฉีดสีสวนหัวใจจะนอนโรงพยาบาล 1 วัน
หลังทาการหัตถการ ขณะทีบ่ างโรงพยาบาลจะนัดผูป้ ่ วยมา
นอนโรงพยาบาลก่อน 1 วัน ในบางโรงพยาบาล กรณีทฉี่ ีดสี
อย่างเดียวไม่ได้ทาการขยายหลอดเลือดหัวใจอาจจะให้กลับ
บ้านในวันนัน้ ได้เลย
- ต้องงดนา้ งดอาหาร ก่อนทาหัตการ ประมาณ
่
6 ชัวโมง
- เช้าวันทีท่ าการฉีดสี สามารถทานยาได้ตามปกติ
รวมถึงยาต้านเกล็ดเลือด ยาทีต่ อ้ งงด ได้แก่ ยาเบาหวาน
ยาละลายลิ่มเลือด ซึง่ ยาละลายลิ่มเลือด เช่น ยาวอร์ฟาริน
แพทย์จะสัง่ ให้หยุดก่อนทาหัตการ 3-5 วัน
3. หลังการฉีดสีสวนหัวใจต้องปฏิบตั ิตวั อย่างไร
การปฏิบตั ิตวั หลังการฉีดสีสวนหัวใจนัน้ อาจะแบ่งได้
เป็ น 1) การปฏิบตั ิตวั ขณะทีอ่ ยูใ่ นโรงพยาบาล 2) การ
ปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้านในช่วงแรก 3) การปฏิบตั ิตวั ทัว่ ๆไป

1) การปฏิบตั ิตวั ขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล
- ห้ามงอขาหรือข้อมือข้างทีท่ าการฉีดสีสวนหัวใจ
เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง ซีง่ บริเวณแผลจะมีผา้ ปิ ดทับแผลไว้ ถ้าที่
ขาหนีบจะมีหมอนหรือถุงทรายกดทับอีกรอบหนึ่ง ถ้าที่
ข้อมือจะมีสายรัดข้อมือกดห้ามเลือดไว้
- ถ้ามีอาการปวด บวม ชา เลือดซึมทีแ่ ผล หรือ
ปลายมือ ปลายเท้าข้างทีท่ าซีดหรือเย็น ให้รีบแจ้งแพทย์
หรือพยาบาล
- ในผูป้ ่ วยทีม่ ีคา่ การทางานของไตเสื่อมอยูก่ อ่ น
แล้ว หรือมีการใช้สารทึบรังสีปริมาณมาก จะมีการเจาะเลือด
ตรวจติดตามค่าการทางานของไตด้วย
- สามารถทานยาเดิมได้ตามปกติ รวมถึงยาต้าน
เกล็ดเลือด ยาละลายลิ่มเลือด ยาบางอย่างต้องหยุดต่ออีก
1-2 วัน เพื่อให้แน่ใจว่าค่าการทางานของไตยังปกติดี เช่น
ยาเบาหวานเมตฟอร์มิน
2) การปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้านในช่วงแรก
- แผลทีท่ าการฉีดสีสวนหัวใจ ควรงดโดนนา้ 24
ชัว่ โมง
- ส่วนใหญ่แพทย์จะทาการนัดมาดูอาการ
1-2
สัปดาห์หลังการฉีดสีสวนหัวใจ ในระหว่างนี้ การใช้งานของ
ขาหรือข้อมือข้างทีท่ าการตรวจนัน้ สามารถทางานทัว่ ไปได้
ตามปกติ แต่หา้ มยก แบก หรือ ผลักของหนักๆ โดยเฉพาะ
ช่วง 5-7 วันแรก ขนาดไหนทีเ่ รียกว่าหนัก ก็ประมาณ 5
กิโลกรัมขึ้นไป หลังจากทีม่ าพบแพทย์ และได้ตรวจดูอาการ
ทัว่ ไป แผลทีข่ าหนีบหรือข้อมือไม่มีปัญหาก็สามารถทางาน
และออกกาลังกายได้ตามปกติ
- การขับรถ ถ้าเป็ นการฉีดสีอย่างเดียว ควงงด
ขับรถ 3 วัน แต่ถา้ มีการถ่างขยายหลอดเลือดและใส่ขดลวด
ด้วย ควรงดขับรถ 7 วัน
- ถ้าบริเวณทีท่ าการฉีดสีสวนหัวใจมีอาการบวม
หรือปวดขึ้นเร็ว ปลายมือ ปลายเท้าเย็น หรือคลาได้มี
ลักษณะมีเสียงฟู่ ๆ ให้รีบกลับมาพบแพทย์
- ในกรณีทมี่ ีจา้ เลือดเขียวๆม่วงๆ บริเวณแผล
โดยเฉพาะทีข่ าหนีบ สามารถพบได้ ถ้าไม่มีอาการผิดปกติ
อะไร จะค่อยๆ หายไปเองภายใน 1-2 สัปดาห์

- สามารถกลับมามีเพศสัมพันธ์ได้เมื่อไหร่ คาตอบ
คือ ถ้าสามารถเดินขึ้นบันได 2 ชัน้ ได้โดยทีไ่ ม่มีอาการ
เหนื่อยหอบมาก หรือมีอาการแน่นหน้าอกก็สามารถทาได้
แต่ควรงดมีเพศสัมพันธ์ 2-3 วันแรกหลังการฉีดสีสวนหัวใจ
- ในผูป้ ่ วยทีม่ ีการถ่างขยายหลอดเลือดและใส่
ขดลวดคา้ ยัน จะมียาต้านเกล็ดเลือดทีต่ อ้ งกินคูก่ นั 2 ชนิด
โดยถ้าเป็ นการถ่างขยายในภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
(acute coronary syndrome) จะต้องกินต่อเนื่องอย่างน้อย
12 เดือน แต่ถา้ เป็ นการถ่างขยายในภาวะเจ็บเค้นหน้าอก
คงที่ (stable angina) จะกินยาอย่างน้อย 1-6 เดือน ขึ้นกับ
ชนิดของขดลวดทีใ่ ส่
3) การปฏิบตั ิตวั ทัว่ ๆไป
- ขดลวดทีใ่ ส่ไปมีโอกาสกลับมาตีบซา้ ได้มยั้
:
คาตอบคือ ได้มากน้อยต่างกัน ขึ้นกับปั จจัยหลายๆอย่าง
รวมถึงชนิดของขดลวดทีใ่ ส่ดว้ ย แต่โดยเฉลี่ยทัว่ ๆไปถ้าเป็ น
ขดลวดเคลือบยาก็อยูท่ ี่ 5-7% ถ้าเป็ นขดลวดไม่เคลือบยา
อยูท่ ปี่ ระมาณ 20% แต่วา่ การจะเลือกใช้ขดลวดแบบไหน
ขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์ผทู ้ า
- สามารถเข้าเครื่องเอกซเรย์ เครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ และเครื่องเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าได้
หรือไม่ : สาหรับเครื่องเอกซเรย์ทวั่ ไป กับเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ สามารถทาได้ตามปรกติ แต่ในกรณี
เครื่องเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ านัน้ ควรจะรอหลังจากใส่
ขดลวดอย่างน้อย 2–6 สัปดาห์ แต่ถา้ ในกรณีทมี่ ีความ
จาเป็ นรีบด่วนต้องตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ าก็ข้ ึนกับวิจารณญาณของแพทย์ผทู ้ า
- การเกิดผื่นบริเวณหู อาจทาให้การได้ยินลดลง
หรือทาให้ใบหน้าซีกนัน้ ๆเกิดอัมพาต ปากเบี้ยว หรือไม่
สามารถหลับตาข้างนัน้ ๆให้สนิทได้
- หากร่างกายมีภูมิคมุ ้ กันตา่ มากๆ เชื้ออาจกระจาย
เข้าสูส่ มองและอวัยวะภายในอื่นๆได้

การปฏิบตั ิตวั ก่อนและหลังการฉีดสี
และขยายหลอดเลือดหัวใจ
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