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Management of thrombotic occlusion in central venous catheters
นางสาว สุวรรณี สิริเลิศตระกูล
พยาบาลชํานาญการและพยาบาลผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
หน"วยโรคมะเร็ง งานการพยาบาลอายุรศาสตร( โรงพยาบาลรามาธิบดี
ความสําคัญของการใส"สายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลาง
การเจ็บป,วยดวยโรคเรื้อรังจําเป.นตองรับการรักษาดูแลอย"างต"อเนื่องระยะยาว โดยเฉพาะผูป,วย
โรคมะเร็ง การรักษาดวยยาเคมีบําบัดอาจใชเวลานานเป.นป3 หรือในกรณีที่มีโรคกลับเป.นซ้ํา แพทย(
จําเป.นตองพิจารณาใหยาเคมีบําบัดต"อ ซึ่งยาเคมีบําบัดส"วนใหญ"ยังคงบริหารทางหลอดเลือดดํา ยาเคมี
บําบัด ยาปฏิชีวนะและยาอื่นๆอาจก"อใหเกิดการระคายเคืองต"อเสนเลือดดําได ดังนั้นจึงมีความจําเป.นที่ตอง
ใส"สายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลาง(central venous catheters) เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การใส"สายสวน
หลอดเลือดดําส"วนกลาง ยังมีประโยชน(ในแง"ของการเจาะเลือดเพื่อส"งตรวจทางหองปฏิบัติการ การบริหาร
สารน้ําและสารอาหารครบส"วนในผูป,วยระยะประคับประคอง ตลอดจนผูป,วยระยะสุดทายที่ไม"สามารถ
รับประทานอาหารทางปากเองไดเพียงพอ(Baskin et al., 2009) อย"างไรก็ตามการใส"สายสวนหลอดเลือด
ชนิดนี้ทําใหเกิดภาวะแทรกซอนเช"น การติดเชื้อ การรั่วซึมของยาขณะบริหาร การอุดตันของสายสวน
หลอดเลือด เป.นตน ภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นจากการใส"สายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลางแต"ละชนิดมีความ
แตกต"างกัน ผูป,วยที่ใส" tunneled central venous catheter มีความเสี่ยงต"อการติดเชื้อสูงกว"า แต"มี
ความเสี่ยงต"อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันนอยกว"าผูป,วยที่ใส" peripherally inserted central catheter
(PICC line) (Cummings-Winfield, & Mushani-Kanji, 2008)
การอุดตันของสายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลาง
สายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลางมีอุบัติการณ(การเกิดการอุดตัน (thrombotic occlusion and
non-thrombotic occlusion) ได 14-36% ในช"วง 1-2 ป3 แรกของการใส"สายสวนหลอดเลือดดํา(Baskin
et al., 2009) การอุดตันของสายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลางเกิดไดจากโครงสรางของสายสวนหลอดเลือด
ดํา(mechanical occlusion) การอุดตันที่เกิดจากการตกตะกอนของยาและสารอาหาร (precipitation of
drugs or parenteral nutrition) และการอุดตันที่เกิดจากลิ่มเลือด (thrombotic occlusion) การแกไข
ปgญหาอุดตันของสายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลางตองหาสาเหตุที่แทจริงว"าเกิดจากสาเหตุใด แลวจึงจัดการ
แกไขปgญหาใหตรงตามนั้น
การอุดตันเกิดจากโครงสร/างของสายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลาง
การอุดตันประเภทนี้อาจมีการหัก พับงอหรือมีการเลื่อนของปลายสายสวนหลอดเลือดไปชนผนัง
ของหลอดเลือด อาจเกิดจากการไอ จามแรงๆ และการเหวี่ยงแขนแรงๆ การแกไขปgญหาเบื้องตนควรให
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ผูป,วยเปลี่ยนท"า ยกแขน ตะแคงขาง ในกรณีที่สงสัยว"าปลายสายสวนไปชนผนังของหลอดเลือด ขณะดูด
เลือดจะทําใหผนังหลอดเลือดเกิดแฟiบลง (collapse) ทําใหไม"สามารถดูดเลือดได วิธีการแกไขง"ายๆ คือ ให
นอนศีรษะต่ําและยกขาสูง (trendelenberg position) ไอ หายใจยาวๆ(deep breathing) ยกแขนขึ้น
เหนือศีรษะ เปลี่ยนท"านอนตะแคงซายหรือตะแคงขวา และลองใหผูป,วยทํา valsava maneuver
(Alexander, 1994) นอกจากนี้อาจเกิด pinch–off syndrome ซึ่งเกิดจากการกดทับของกระดูกไหปลา
ราและกระดูกซี่โครงซี่ที่หนึ่งกดทับสายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลาง (Alexander,1994; Baskin et al.,
2009; Cummings-Winfield, & Mushani-Kanji, 2008) ดูรูปที่1

รูปที่1: pinch-off syndrome (Alexander,1994)
ปรากฏการณ(นี้อาจทําใหสายสวนหลอดเลือดแตกหักได ปลายสายสวนหลอดเลือดส"วนที่หักอาจหลุดลอย
เขาไปในหัวใจและไปทิ่มแทงผนังหัวใจทะลุได ซึ่งเป.นอันตรายถึงชีวิต (life threatening) ดังนั้นจําเป.นตอง
เอาสายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลางออก การปoองกันการเกิด pinch-off syndrome โดยการใส"สายสวน
หลอดเลือดชิดมาทางดานขางของกระดูกไหปลารา(laterally to the midclavicular line) เพื่อใหสายสวน
อยู"ใน subclavian vein (Camp-Sorrell, 2004) ก"อนที่สายสวนจะผ"านไปถึงตําแหน"งที่มีการกดทับกันของ
กระดูกไหปลาราและกระดูกซี่โครงซี่ที่หนึ่ง
การอุดตันที่เกิดจากการตกตะกอนของยาและสารอาหาร
วิธีการแกไขแตกต"างกันขึ้นกับสารที่ทําใหเกิดการตกตะกอน และการใชตัวทําละลายที่เหมาะสม
เพื่อไปที่ทําละลายตะกอนนั้นๆ ดูตารางที่1(Baskin et al., 2009; Ast D& Ast T, 2014)
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ตารางที่ 1: การตกตะกอนของยา สารอาหาร และตัวทําละลาย
สารก"อเกิดการตกตะกอน
ตัวทําละลาย
(Precipitate)
(clearing agent)
1. Lipid residual
- 70% Ethanol
- Sodium hydroxide (0.1N)
2 Acidic drug (low-pH 1-5) - Hydrochloric acid (0.1N)
3. Basic drug (high-pH 9-12) - Sodium bicarbonate (8.4%)
- Sodium hydroxide (0.1)
4. Calcium-phosphate
- Hydrochloric acid (0.1N)
precipitate
- L-cysteine hydrochloride ( not FDA approval)
การอุดตันจากลิ่มเลือดในผู/ที่ใส"สายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลางและป>จจัยที่เกี่ยวข/อง
การอุดตันที่เกิดจากลิ่มเลือดมีไดตั้งแต" 3%-79%( Fisher et al., 2004; Moureau et al., 2002;
Walshe et al., 2002; Wingerter, 2003) การอุดตันของลิ่มเลือดในผูป,วยที่ใส"สายสวนหลอดเลือดดํา
ส"วนกลางพบไดบ"อยในผูป,วยมะเร็งที่เป.นกอนแข็ง(solid tumor) มากกว"าผูป,วยมะเร็งโรคเลือด
(haematological malignancy) (Couban et al., 2005) โรคมะเร็ง (malignancy) เป.นปgจจัยเสี่ยงที่ทํา
ใหเกิด thrombosisได มีอุบัติการณ(ค"อยขางสูงถึง 4-6 เท"าของคนปกติ(Akl et al., 2008; Esmon, 2009)
อธิบายไดคือ มะเร็งไปทําใหกลไกการแข็งตัวของเลือดเสียไป ร"วมกับปgจจัยส"งเสริมอื่นๆ เช"นการติดเชื้อเป.น
เวลานาน ไม"มีการเคลื่อนไหวร"างกาย( immobility) การใส"สายสวนหลอดเลือด และการที่กอนมะเร็งไป
กดทับหลอดเลือด (Lopez &Chen, 2009) เป.นตน จากการศึกษาของแอมบรัสและคณะ(Ambrus as
cited in Lopez, 2009) ทําautopsy ผูป,วยมะเร็ง พบว"า มีอุบัติการณ(ของการเกิดvenous thrombi สูงถึง
60 เปอร(เซ็นต( นอกจากนี้รายงานของแอนเดอร(สันและคณะ(Anderson et al as cited in Kuter, 2004)
พบอุบัติการณ(ของลิ่มเลือดอุดตันในผูที่ใส"สายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลางในมะเร็งปอดชนิด
adenocarcinoma สูงถึง 45 เปอร(เซ็นต( แต"พบในผูป,วยมะเร็งศีรษะและลําคอเพียง 9 เปอร(เซ็นต(
Virchow’s triad ไดอธิบายถึงปgจจัยหลักๆ 3 ประการที่ทําใหเกิดลิ่มเลือด (Esmon, 2009; Lopez,
2009; McKnight, 2004) ดังนี้คือ
1. คุณสมบัติการแข็งตัวของเลือดไม"ดี(enhanced blood coagulation)
- โรคเรื้อรังเช"น chronic renal failure
- โรคมะเร็ง (malignancy)
- การติดเชื้อในกระแสเลือด(septicemia)
- Inflammatory disease process
- ยาบางชนิด เช"น tamoxifen
2. มีการเปลี่ยนแปลงหรือทําลายผนังหลอดเลือด (endothelial injury)
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- การใส"สายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลาง
- ความดันโลหิตสูง
- การติดเชื้อในกระแสเลือด(septicemia)
- ยาและสารอาหารเช"น ยาสเตียรอยด( ยาเคมีบําบัดและ total parenteral nutrition
- ตําแหน"งของสายสวนอยู"ผิดที่(catheter malposition) เช"นตําแหน"งที่ปลายสายสวนหลอด
เลือดอยู"เหนือ superior vena cava
- การใส"สายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลางดานซาย
- สายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลางที่มีเสนผ"าศูนย(กลางขนาดใหญ"
- ชนิดของวัสดุอุปกรณ(ที่ใชทําสายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลาง เช"น polyvinylchloride
polyethylene เป.นตน
3. มีความเสถียรของการไหลเวียนเลือด(stasis)
- ภาวะขาดน้ํา
- ความดันโลหิตต่ํา
- การเกิดatrial fibrillation
- ไม"ไดเคลื่อนไหวร"างกาย (immobility)
- โรคมะเร็ง (malignancy) เช"น มะเร็งเตานม มะเร็งปอด และมะเร็งต"อมน้ําเหลือง
- หลอดเลือดถูกกดทับจากกอนมะเร็ง
ประเภทของการอุดตันจากลิ่มเลือดในผู/ที่ใส"สายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลาง
การอุดตันของสายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลางแบ"งไดเป.น 2 แบบ คือ 1. มีการอุดตันบางส"วน
(partial occlusion) สามารถดูดเลือด ฉีดยาหรือสารน้ําไดยากขึ้น อัตราการไหลของสารน้ําไม"free flow
หรือไม"สามารถดูดเลือดไดแต"สามารถฉีดน้ําเกลือหรือสารน้ําได 2. การอุดตันแบบสมบูรณ((complete
occlusion) เป.นการอุดตันที่ไม"สามารถดูดเลือดและฉีดสารน้ําไดเลย
ตําแหน"งที่เกิดลิ่มเลือดอุดตันของสายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลางแบ"งไดดังนี้คือ
1. เกิดลิ่มเลือดอุดตันภายในสายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลาง (intraluminal occlusion)
2. การเกิดลิ่มเลือดภายนอกสายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลาง (extraluminal occlusion)
การเกิดลิ่มเลือดอุดตันภายในสายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลางอาจมีสาเหตุจากความดันในช"องอกเพิ่ม
มากขึ้น(increased intra-thoracic pressure) เนื่องจากการอาเจียน ไอ จาม การกรีดรองของเด็กเล็กๆ
หรือจากการฉีดลางสายสวนหลอดเลือดดําดวยน้ําเกลือไม"เพียงพอภายหลังการดูดเลือด การฉีด heparin
ลางสายสวนหลอดเลือดดําเร็วๆ อาจทําใหเกิดการไหลยอนกลับของเลือด (reflux) เขามาในสายสวนหลอด
เลือดดําได
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การเกิดลิ่มเลือดอุดตันภายนอกสายสวนหลอดเลือดดํา (extraluminal occlusion) พบได 3 แบบ
ดังนี้คือ (Baskin et al., 2009; Cummings-Winfield & Mushani-Kanji, 2008; McKnight, 2004)
ดูรูปที่2

Fibrin sheath

Intraluminal

Fibrin tail
Mural thrombus
รูปที่2: ลักษณะการเกิดลิ่มเลือดอุดตันทั้งภายในและภายนอกสายสวนหลอดเลือดดํา
(Cummings-Winfield & Mushani-Kanji, 2008)
2.1 ไฟบรินชีท (fibrin sheath) เกิดจากการเกาะกันของไฟบรินติดอยู"ที่ขอบผิวรอบนอกของสายสวน
หลอดเลือดดํา ทําใหดูดเลือด หรือฉีดยาลางสายสวนหลอดเลือดดําไม"สะดวก ไม"คล"อง การเกาะกันของ
ไฟบรินมีแนวโนมจะจับตัวกันแน"นและเพิ่มมากขึ้นตลอดตามแนวจนถึงปลายสายสวนหลอดเลือดดํา การ
เกิดไฟบรินชีทนี้เกิดไดตั้งแต"เริ่มมีการใส"สายสวนหลอดเลือดดํา (Kuter, 2004)
2.2 ไฟบรินเทล (fibrin tail) พบการเกาะกันของไฟบรินเช"นเดียวกับไฟบรินชีท แต"การเกาะแน"นของ
ไฟบรินเริ่มที่ปลายดานนอกของสายสวนหลอดเลือดดําดานหนึ่งจนเพิ่มมากขึ้นเป.นแผ"นยื่นออกมา ลักษณะ
เช"นนี้ทําใหเกิดปรากฏการณ(ที่เรียกว"า บอลวาล(วแอฟเฟก (ball valve effect ) ซึ่งปรากฏการณ(นี้สามารถ
ฉีดสารน้ําและยาเขาสายสวนหลอดเลือดดําไดทางเดียวเท"านั้น แต"ไม"สามารถดูดเลือดออกจากสายสวน
หลอดเลือดดําได เพราะตัวไฟบรินเทลจะมาป~ดรูของสายสวนหลอดเลือดดํา
2.3 มูลรอลทรอมไบ (mural thrombi) พบไฟบรินเกาะตัวกันแน"นที่ขอบผิวรอบนอกของสายสวน
หลอดเลือดดํา มี การรวมตัวกั บไฟบริ นที่เกาะแน"นบริเวณหลอดเลือด การเกิด มูลรอลทรอมไบนี้ถามี
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สามารถก"อใหเกิดหลอดเลือดอุดตัน อาการแสดงคือ เจ็บ ปวด บวมบริเวณคอ หนาอก ไหล"
มือ แขนชา หายใจเร็ว หายใจลําบาก เป.นตน จากการรวบรวมงานวิจัย พบว"าการเกิดมูลรอลทรอมไบ แต"ไม"
แสดงอาการมีสูงถึง 71เปอร(เซ็นต( (Kuter, 2004) การอุดตันประเภทนี้มีความรุนแรงเป.นอันตรายต"อ
ชีวิตได ดังนั้นการเฝoาระวังและปoองกันไม"ใหเกิดการอุดตันจึงเป.นสิ่งสําคัญ พึงตระหนักไม"ใหเกิดขึ้น
5
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การดูแลรักษาไม"ให/เกิดลิ่มเลือดอุดตันในสายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลาง
เนื่องจากการใส"สายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลางถือว"าเป.นสิ่งแปลกปลอมที่เขาไปอยู"ในร"างกาย
ดังนั้นจึงมีความจําเป.นตองใหการดูแลอย"างถูกตองและปลอดภัยเพื่อใหสามารถใชงานไดนานตามความจํา
เป.น สายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลางแต"ละประเภทมีวิธีการสวนลาง(flushing protocol)ดวยสารละลาย
ที่แตกต"างกันตามดูรายละเอียดตารางที่2 ขางล"างนี้(Camp-Sorrell, 2004)
ตารางที่2: แสดงการเปรียบเทียบวิธีสวนลางสายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลางประเภทต"างๆ
ประเภทของสายสวนหลอด
การสวนล/างเพื่อดูแลรักษาสภาพ
เลือดดําสวนกลาง
groshong
nss=5-10 ml.ต"อสัปดาห( หรือหลังใชงานทุกครั้ง
(valve control)
tunneled catheters
heparin: nss= 10-100U:1ml. ประมาณ 3 ml. ต"อวัน, วันเวนวัน;
5 ml.=3 ครั้งต"อสัปดาห(; 5 ml. ทุกสัปดาห(
หมายเหตุ : การflush ขึ้นกับการผลิตของแต"ละบริษัท ตองดู
รายละเอียดการกํากับการใช
implanted port
heparin: nss =100U :1 ml. ประมาณ 3- 5 ml.ทุก 4-6 สัปดาห(
และหลังการใชงานทุกครั้ง
peripheral inserted central heparin: nss = 10-100U:1ml. ประมาณ 2-3 ml.
catheter(PICC line)
ต"อวัน,3 ครั้งต"อสัปดาห(
pheresis
heparin: nss = 1000-5000U:1ml, 1-2ml. ต"อวัน
hemodialysis
heparin: nss= 1000-5000U:1ml หลังการใชงาน
อย"างไรก็ตามความเขมขนของ heparin ต"อ normal salineที่ใชสวนลางสายสวนหลอดเลือดดํา
ส"วนกลางแต"ละชนิดอาจใชความเขมขนแตกต"างกัน ในป3 คศ. 1990 บราวน( สมิต และคณะ(Brown –
Smith et al. as cited in Kuter, 2004) ศึกษาพบว"าการใชความเขมขนของheparin ต"อ normal saline
ที่ความเขมขน 50 U และ 1,000 U ไดประสิทธิผลไม"แตกต"างกัน สอดคลองกับรายงานวิจัยของ แรนดอล(ฟ
และคณะ(Rndolph et al. as cited in Kuter, 2004) กล"าวว"าการflush ดวยความเขมขนของ heparin
ต"อ normal saline ที่ความเขมขน 100 U ไม"แตกต"างจากการflush ดวยnormal saline สอดคลองกับที่
ไดดูงานในต"างประเทศ พบว"าความแตกต"างของ flushing protocol ในผูป,วยที่มี implanted port ซึ่งเป.น
สายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลางประเภทหนึ่งที่มีใชกันอย"างแพร"หลายในผูป,วยมะเร็งทั้งในต"างประเทศและ
โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีการใชความเขมขนของheparin ต"อnormal saline เท"ากับ 10 U/ml ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา และ 50U /ml ในประเทศออสเตรเลีย สวนลางทุก 4-6 สัปดาห(หรือหลังการใชงาน
6

iLLuSioN

Page 7

4/5/2016นางสาวสุ วรรณี สิ ริเลิศตระกูล

ทุกครั้ง ทั้งสองสถาบันที่ไปดูงานจะมุ"งเนนเรื่องเทคนิคการทําใหความดันภายในสายสวนหลอดเลือดเป.น
บวก (positive pressure )และการใชเทคนิคฉีดแลวหยุด (push- pause technique) เพื่อใหเกิดน้ําวน
โดยไม"พบอุบัติการณ(ของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในสายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลางเพิ่มขึ้น ในปgจจุบันที่
โรงพยาบาลรามาธิบดีนี้ใช flushing protocol โดยมีความเขมขนของheparin ต"อnormal saline 100
U/ml ตาม recommendation ของบริษัทที่ผลิต implanted port และตําราทางการแพทย(และการ
พยาบาล
นอกจากนี้หลักการที่สําคัญในการปoองกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในสายสวนหลอดเลือด คือการทํา
เทคนิคให/ความดันภายในสายสวนหลอดเลือดคงสภาพความเปDนบวก (positive pressure) (CampSorrell, 2004; Rabinowitz-Hirsch, & Oslen, 2004) กล"าวคือความดันภายในสายสวนหลอดเลือดสูง
กว"าความในภายในหลอดเลือด และการใช/เทคนิคดันสารละลายในกระบอกสูบยาและหยุดเปDนพักๆ
(push-pause technique) (Rabinowitz-Hirsch, & Oslen, 2004) เพื่อใหเกิดน้ําวน จะไดชะลางไม"ใหเกิด
ลิ่มเลือดมาเกาะและสะสมเพิ่มขึ้นภายในสายสวนหลอดเลือดส"วนกลาง แมว"าจะมีแนวปฏิบัติวิธีการสวนลาง
สายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลางอย"างไดมาตรฐาน อย"างไรก็ตามในผูป,วยที่ใส"สายสวนหลอดเลือดดําส"วน
กลางยังคงประสบปgญหาการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน ซึ่งเกิดจากปgจจัยทั้งภายในตัวผูป,วยและปgจจัยภายนอกตัว
ผูป,วยอื่นๆตามที่กล"าวขางตน
Thromboprophylaxis
เนื่องจากยังคงเกิดปgญหาลิ่มเลือดอุดตันในผูป,วยที่ใส"สายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลาง อาจ
ก"อใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได ดังนั้นจึงไดมีการศึกษาวิจัยมากมายเพื่อหาวิธีการปoองกันการเกิดปgญหานี้ ไดมี
การทํา meta- analysis เพื่อศึกษาการใชยาปoองกันการเกิดลิ่มเลือด (thromboprophylaxis) ในผูป,วย
มะเร็งและผูป,วยที่ใส"สายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลางโดยการคนหาและวิเคราะห(ขอมูลจากฐานขอมูล
Cochrane Central Register of Controlled Trials, MEDLINE, EMBASE และ ISI (Akl, 2008; Vescia
et al., 2007) คณะผูวิจัยเลือกวิเคราะห(เฉพาะงานวิจัยที่เป.น randomized control trials มีทั้งหมด 9
รายงานพบว"า ไม"มียา(fondaparinux, ximelagatran, unfractionated heparin, low-molecularweight heparin) ชนิดใดเลยที่สัมพันธ(กับการช"วยลดการเกิดอาการdeep venous thrombosis(DVT)
(RR=0.43; 95% CI = 0.18-1.06) เช"นเดียวกับยา warfarin ที่ยังไม"มีความสัมพันธ(ในการช"วยลดอาการ
ของการเกิดลิ่มเลือดในผูที่ใส"สายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลาง(symptomatic CVC-associated
thrombosis) อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติ(Couban et al., 2005) กล"าวโดยสรุปคือในปgจจุบันนี้ยังไม"มียา
ชนิดใดเลยที่มีประสิทธิภาพในการช"วยลดการเกิดลิ่มเลือดที่สัมพันธ(กับการใส"สายสวนหลอดเลือดดํา
ส"วนกลาง นอกจากนี้มีแนวความคิดที่จะพัฒนาวัสดุอุปกรณ(และการออกแบบสายสวนหลอดเลือดดํา
ส"วนกลาง เช"น การเคลือบ anticoagulant agent ที่ปลายของสายสวนหลอดเลือดดํา(Akl, Muti, &
Schunemann, 2008) เพื่อช"วยลดปgญหานี้
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Thrombolytic agents
มีการศึกษาวิจัยเพื่อคนหายาละลายลิ่มเลือด(thrombolytic agents)ที่มีประสิทธิภาพดีและ
ปลอดภัย เนื่องจากลิ่มเลือดอุดตันเกิดจากการรวมตัวเกาะกันแน"นของ ไฟบริน จนมีขนาดใหญ"ขึ้นเรื่อยๆ
จนไปอุดตัน ยาละลายลิ่มเลือดจะไปทําลายและย"อยสลายไฟบริน(fribinolysis)ใหหมดไป การแกไขปgญหา
ลิ่มเลือดอุดตันในผูป,วยที่ใส"สายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลาง ไดแนวความคิดจากการใชยาละลายลิ่มเลือด
รักษาผูป,วยกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด(myocardial infarction) ยาในกลุ"มfribinolytic agents ไดแก"
streptokinase, urokinase, และยา recombinant tissue- plasminogen activator( rt-PA) มีชื่อ
การคาที่รูจักกันดีว"า alteplase หรือ altivase ในโรงพยาบาลรามาธิบดีมีชื่อการคาคือ actilyse นอกจากนี้
ยังมียาใหม"ๆที่เป.น recombinant derivativesของ rt-PA คือ tenecteplase และ reteplase (Weitz,
2009) กลไกการทํางานของ thrombolytic agents คือ ยาในกลุ"มนี้จะไปactivate plasminogen ให
เปลี่ยนเป.น plasmin ซึ่ง plasmin จะไปทําละลาย fribin protein ใหลิ่มเลือดย"อยสลายไป ดูรูปที่
3(Cummings-Winfield & Mushani-Kanji, 2008; McKnight, 2004; Weitz, 2009)

รูปที่3: แสดงกลไกการย"อยสลายลิ่มเลือด จาก บริษัทเจเนเท็ค
(Genentech, Inc as cited in Cummings-Winfield & Mushani-Kanji, 2008)
heparin มีคุณสมบัติปoองกันการเกิดลิ่มเลือด(anticoagulant agents) โดยมีกลไกการออกฤทธิ์
ไปactivate antithrombin ไม"ใหเกิดลิ่มเลือดขึ้น(Weitz, 2009) แต"เมื่อเกิดลิ่มเลือดขึ้นแลว heparin ไม"
สามารถแกปgญหาทําละลายลิ่มเลือดได (Cummings-Winfield & Mushani-Kanji, 2008) คุณสมบัติของ
ยาละลายลิ่มเลือดที่ดีคือ มีคุณสมบัติเหมือนกับไฟบริน( fibrin affinity) มีการคัดเลือกที่จะจับกับไฟบรินได
ดี(fibrin selectivity) และมีครึ่งชีวิต(half life) สั้น เพื่อลดปgญหาภาวะแทรกซอนมีเลือดออก
urokinase เป.น thrombolytic agentที่ไดมาจากเซลล(ของไตมนุษย( และเป.นยาชนิดแรกที่ได
รับรองการใชยาโดยองค(การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเพื่อใชในการแกไขปgญหาลิ่มเลือดอุดตันในสาย
สวนหลอดเลือดดําส"วนกลาง ต"อมาในป3 ค.ศ. 1999 ไดถูกเพิกถอนออกจากตลาดเนื่องจากมีปgญหาการ
ปนเป‹Œอนเชื้อไวรัสของยา(Cummings-Winfield & Mushani-Kanji, 2008; Deitcher, et al, 2002;
McKnight, 2004; Timoney et al, 2002)
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streptokinase เป.นthrombolytic agent ไดจากการสังเคราะห( streptococci bacteria มีผูนํา
ยากลุ"มนี้มาใชแกปgญหาลิ่มเลือดอุดตันในสายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลางเช"นกัน และไม"ก"อใหเกิดปgญหา
เลือดออกง"ายตามมา แต"ขอจํากัดของยาชนิดนี้คือ การเกิด anaphylactic reactionที่รุนแรง และถูกเพิก
ถอกการใชเพื่อแกปgญหาลิ่มเลือดอุดตันในสายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลาง (Cummings-Winfield &
Mushani-Kanji, 2008; Deitcher, et al, 2002; McKnight, 2004; Timoney et al, 2002)
recombinant tissue- plasminogen activator( rt-PA) เป.นthrombolytic agent ชนิดใหม"
ที่มีประสิทธิภาพดีและปลอดภัยเพื่อทดแทนยา 2 ชนิดที่กล"าวมาขางตน บริษัทเจเนนเทคไดประกาศ
รับรองการใชยานี้จากองค(การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา เพื่อแกปgญหาลิ่มเลือดอุดตันในสายสวนหลอด
เลือดดําส"วนกลางตั้งแต"ป3ค.ศ. 2002 (Genentech Inc, as cited in Cummings-Winfield & MushaniKanji, 2008; McKnight, 2004) การรับรองการใชยานี้ไดจากการศึกษาที่เป.น randomized clinical trial
ใหญ" ๆ ที่ชื่อว"า the Cardiovascular Thrombolytic to Pen Occluded Line (COOL) โดยโพเนคและ
คณะ ( Ponec et al., 2001) ทําการศึกษาแบบ Phase III double blinded randomized trial เพื่อ
เปรียบเทียบ efficacy ของการแกไขลิ่มเลือดอุดตันในสายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลางระหว"างยา rt-PA
กับ placebo มีกลุ"มตัวอย"างละ เท"าๆกันคือ 75คน โดยใส"ยา rt-PA และ placebo แช"ในสายสวนหลอด
เลือดดําส"วนกลางนาน 120 นาที ถาดูดเลือดไม"ออกสามารถใส"ยาแช"ซ้ําอีก 2 ครั้งใหเรียงลําดับการใส"ยา
ดังนี้คือ ในกลุ"มแรก( rt-PA arm) เป.น rt-PA/rt-PA/ placebo กลุ"มที่สอง (placebo)เป.น placebo/rtPA/rt-PA พบว"า หลังจากที่แช"ยา rt-PA 2 mg.ไวนาน 120 นาที สามารถสวนลางสายสวนหลอดเลือดให
กลับมาใชงานไดดีเหมือนเดิม 74 เปอร(เซ็นต( เปรียบเทียบกับ placebo เพียง 17 เปอร(เซ็นต(เท"านั้น
( P< .0001) และถาลมเหลวในครั้งแรกแลวใส"ยา rt-PA ซ้ําครั้งที่สอง แลวประสบความสําเร็จสามารถทําให
สายสวนหลอดเลือดกลับมาใชงานไดดีถึง 90 เปอร(เซ็นต( โดยที่ไม"พบภาวะแทรกซอนที่รุนแรงเกิดขึ้น
นอกจากนี้มีการศึกษาวิจัยชื่อว"า Safety and efficacy of alteplase for restoring function in
occluded central venous catheters: Results of the cardiovascular thrombolytic to open
occluded line trials(COOL2) โดย เด็ทเชอร(และคณะ(Deitcher et al., 2002) ที่สนับสนุนผลของการ
วิจัยของ COOL เพื่อยืนยัน efficacy และ safetyของการใชยา rt-PA การศึกษานี้เป.น open label,
single arm ในผูที่มีปgญหาลิ่มเลือดอุดตันในสายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลางจํานวน 995 คน พบว"า
สามารถดูดเลือดไดดีใน 30 นาที และ 120 นาทีของการใส"ยาแช"ครั้งแรกเท"ากับ 52 เปอร(เซ็นต( และ 78
เปอร(เซ็นต( ตามลําดับ ถาครั้งแรกลมเหลวมีการใส"ยาแช"ครั้งที่สอง และดูดเลือดเพื่อตรวจสอบการใชงาน
ของสายสวนหลอดเลือดที่เวลา 30 นาที และ 120 นาที เท"ากับ 84 เปอร(เซ็นต( และ 87 เปอร(เซ็นต(
ตามลําดับ ไม"พบอันตรายรุนแรงถึงชีวิต ไม"มีภาวะเลือดออกในสมอง มี major bleeding 2 รายแรกเป.น
ผูป,วยมะเร็ง Ewing sarcoma กําลังทํา stem cell transplantation ได 2 วัน รายที่สองเป.นผูป,วย
metastatic seminoma กําลังไดรับยาเคมีบําบัดในการรักษา โดยมีอาเจียนเป.นเลือด ผูวิจัยคิดว"าอาการที่
เกิดขึ้นน"าจะเกี่ยวของกับโรคมะเร็งมากกว"ายา rt-PA
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จากการประสบการณ(การปฏิบัติงานในคลินิก ไดนําความรูที่ไดมาใหการดูแลผูป,วยที่ตั้งแต"พ.ศ.
2549 จนถึงปgจจุบัน ผูป,วยมีปgญหาการอุดตันของสายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลางทั้งหมด 31 ราย ปgญหา
ที่เกิดขึ้นไดแก" สายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลางหัก แตก หลุด เกิดแผลบริเวณที่ฝgงport (erosion) ติดเชื้อ
และมีลิ่มเลือดอุดตัน เมื่อพบปgญหาลิ่มเลือดอุดตันสายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลาง ผูเขียนไดยึดถืองานวิจัย
ของโพเนคและเด็ทเชอร(เป.นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป.นงานวิจัยที่น"าเชื่อถือ สามารถแกไขปgญหาใหสายสวน
หลอดเลือดดํากลับมาใชงานไดดีเหมือนเดิมทุกราย
สรุป
การเกิดลิ่มเลือดอุดตันในผูป,วยที่ใส"สายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลาง มีปgจจัยทั้งภายในตัวผูป,วย
เองและปgจจัยภายนอก ในบทบาทหนาที่ของพยาบาลผูใหการดูแลผูป,วยกลุ"มนี้ตองมีองค(ความรูและทักษะ
เทคนิคต"างๆ ในการบริหารจัดการเมื่อเกิดปgญหาขึ้น โดยใชขอมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ( ที่ไดจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหไดองค(ความรูใหม"ๆ และเป.นประโยชน(ที่จะนําไปพัฒนา
คุณภาพการดูแลผูป,วยที่ใส"สายสวนหลอดเลือดดําส"วนกลาง
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