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บทความวิชาการ
การวินิจฉัยและการรักษาภาวะขาขาดเลือดเรื้อรังขั้นวิกฤต
กนกลดา ศรีเกื้อ
บทคัดย่อ
ภา ะขาขาดเลือดเรื้อรังขั้น ิกฤต (critical limb ischemia) เป็นอาการขาขาดเลือดขั้นรุนแรงจาก ลอดเลือดแดงที่
ขาตีบตัน าเ ตุ ่ นใ ญ่เกิดจากการพอกของแผ่นไขมันบริเ ณผนัง ลอดเลือดแดง (atherosclerosis) ภา ะนีน้ า� มาซึง่ การ ญ
ู เ ยี ขา
และการเ ียชี ิต ซึ่งอาการประกอบด้ ย การป ดเท้าขณะพัก แผลจากการขาดเลือด และภา ะเนื้อเน่าตาย ร่ มกับการคล�าชีพจร
ไม่ได้ รือเบาลง การ ินิจฉัยจ�าเป็นต้อง ่งตร จเพิ่มเติมเพื่อประเมินเลือดที่ไปยังปลายเท้า ได้แก่ การตร จค่าดัชนีค ามดันโล ิต
บริเ ณข้อเท้า (ankle brachial index) จะพบ ่า ค่าดัชนีจะน้อยก ่า ๐.๔ และการรัก า ลักที่ �าคัญได้การผ่าตัดเพิ่มเลือดไปเลี้ยง
ขา (revascularization) เพื่อป้องกันการ ูญเ ียขาและท�าใ ้เกิดการ ายของแผล โดย ิธีรัก ามาตรฐาน ได้แก่ การผ่าตัดเปลี่ยน
ทางเดิน ลอดเลือดแดง (arterial bypass surgery) และการรัก าผ่านทาง าย น (endovascular treatment) ซึ่ง ิธีการรัก า
ขึ้นกับ ภาพร่างกายและโรคร่ มของผู้ป่ ย การคาด ่าจะ ามารถด�ารงชี ิตอยู่ (life expectancy) ค ามรุนแรงของการขาดเลือด
ลัก ณะของ ลอดเลือดแดงทีต่ บี ตัน และชนิดของทางเชือ่ ม ลอดเลือด (conduit) อีกทัง้ ในปัจจุบนั ได้มกี ารรัก าโดยเซลล์ตน้ ก�าเนิด
(stem cell therapy) ซึ่งเป็นทางเลือกใ ้กับผู้ป่ ยที่ไม่ ามารถท�าการเพิ่มเลือดไปเลี้ยงขาโดย ิธีมาตรฐานได้
คำ�สำ�คัญ: ภา ะขาขาดเลือดเรือ้ รังขัน้ กิ ฤต, แผ่นไขมันบริเ ณผนัง ลอดเลือดแดง, การผ่าตัดเพิม่ เลือดไปเลีย้ งขา, การผ่าตัดเปลีย่ น
ทางเดิน ลอดเลือดแดง, การรัก าผ่านทาง าย น

ภาค ิชา ัลย า ตร์ คณะแพทย า ตร์ ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
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บทน�า
ภาวะขาขาดเลือดเรื้อรังขั้นวิกฤต (critical limb
ischemia, CLI) เป็ น อาการขาขาดเลื อ ดขั้ น รุ น แรงที่ เ กิ ด
จาก ลอดเลือดแดง ่วนปลายตีบตัน (peripheral arterial
disease, PAD) ท�าใ ้ปริมาณเลือดมาเลี้ยงขา ่วนปลายไม่
เพียงพอต่อการด�ารงชีวิตของเซลล์ พบอุบัติการณ์ได้ร้อยละ ๑
ถึง ๓ ของผู้ป่วยในกลุ่มอายุมากกว่า ๕๐ ปี ภาวะดังกล่าว
ง่ ผลใ เ้ กิดการ ญ
ู เ ยี ขาทีร่ ะยะ ๑ ปี งู ถึงร้อยละ ๓๐ ากไม่
ได้ท�าการรัก า๑ าเ ตุ ่วนใ ญ่ของภาวะขาขาดเลือดเรื้อรัง
ขัน้ วิกฤต เกิดจากการพอกของแผ่นไขมันบริเวณผนัง ลอดเลือด
(atherosclerosis) โดยปัจจัยเ ยี่ งที่ า� คัญ ได้แก่ โรคเบา วาน
โรคความดันโล ิต ูง โรคไขมันในเลือด ูง และการ ูบบุ รี๑่ - ๓
ภาวะขาขาดเลือดเรื้อรังขั้นวิกฤต ามารถพบร่วมกับภาวะ
ลอดเลือดแดง ่วนอื่นตีบร่วมด้วย (cardiovascular event)
ได้แก่ โรคกล้ามเนือ้ วั ใจขาดเลือด รือโรค มองขาดเลือด ได้ถงึ
ร้อยละ ๕ - ๗ ต่อปี๓ ดังนั้นการรัก าผู้ป่วยในภาวะนี้จึงจ�าเป็น
ต้องมีการประเมินความรุนแรง พร้อมทั้งใ ้การรัก าที่เ มาะ
มเพื่อลดอัตราการ ูญเ ียขาและอัตราการเ ียชีวิต
พย�ธิ ภ�พของก�รเกิดภ�วะข�ข�ดเลือดเรือ้ รังขัน้ วิกฤตจ�ก
ลอดเลือดแดงตีบตันจ�กแผ่นไขมัน
พยาธิ ภาพของ ลอดเลื อ ดแดงที่ ตี บ ตั น มั ก พบ
ได้ ลายต�าแ น่งของ ลอดเลือด ซึ่งพบที่ ลอดเลือดแดง
ต�าแ น่งต�า่ กว่าขา นีบ (infrainguinal disease) เป็น ว่ นใ ญ่
โดยเฉพาะในผู้ป่วยเบา วานและไตวายมักพบพยาธิ ภาพ
ที่ค่อนข้างรุนแรงกระจายไปทั่ว ลอดเลือดแดง และมักเป็น
บริเวณใต้เข่า (infrapopliteal area)

ก�รวินิจฉัยภ�วะข�ข�ดเลือดเรื้อรังขั้นวิกฤต
การตรวจร่างกายโดยการคล�าชีพจรบริเวณ ลังเท้าและ
ข้อเท้าถ้าพบว่าความแรงของชีพจรเบาลง รือคล�าไม่ได้ร่วมกับ
พบลัก ณะทางคลินิกโดยแบ่งตามความรุนแรงของการขาด
เลือดจากน้อยไปมากดังนี้
๑. การปวดเท้าขณะพัก (rest pain)๑, ๔, ๕ ผู้ป่วยจะ
ปวดเท้าตลอดเวลาในขณะนอนพัก โดยอาการปวดจะเรือ้ รังนาน
กว่า ๒ ัปดา ์ แม้ว่าทานยาระงับปวดกลุ่ม opioid แล้วก็ตาม
ปวดจนไม่ ามารถนอน ลับได้ ในขณะนอนผูป้ ว่ ยมักจะนัง่ อ้ ย
เท้าลงข้างเตียงเพือ่ บรรเทาอาการปวด ต�าแ น่งทีป่ วดมักเป็นที่
นิ้วเท้าและปลายเท้า ผู้ป่วยอาจมีประวัติปวดขาในขณะเดินจน
ต้อง ยุดพัก (intermittent claudication) มาก่อน ซึ่งอาการ
ปวดเท้าขณะพักต้องแยกจากภาวะขาขาดเลือดเฉียบพลัน
ซึง่ จะปวดเท้าอย่างเฉียบพลัน รุนแรงและการด�าเนินโรครวดเร็ว
จน ามารถเกิดภาวะเนื้อเน่าตายได้
๒. แผลจากการขาดเลือด (ischemic ulcer)๑, ๕ แผล
ว่ นใ ญ่เกิดจากอุบตั เิ ตุเล็กน้อย เช่น เดินแตะ งิ่ ของ รือการ
เกา แล้วต่อมาแผลไม่ าย การประเมินลัก ณะแผลจ�าเป็นต้อง
พิจารณาแยกแผลขาดเลือดออกจากแผลประเภทอืน่ ดัง รูปที่ ๑
และตารางที่ ๑ เพื่อพิจารณารัก าตาม าเ ตุ

รูปที่ ๑ แ ดงแผลแต่ละประเภท; แผลจากการขาดเลือด (A), แผลจาก ลอดเลือดด�าบกพร่อง (B), แผลจากเ ้นประ าทเ ื่อม (C)
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ต�ร�งที่ ๑ ประเภทของแผลตาม าเ ตุจากการขาดเลือด (ischemic ulcer) แผลจากภา ะเลือดด�าบกพร่อง (venous ulcer) และ
แผลจากเ ้นประ าทเ ื่อม (neuropathic ulcer)
แผลจ�กก�รข�ดเลือด
ตำ�แ น่ง

่ นปลาย อาทิ นิ้ รือ ลังเท้า เ นือข้อเท้าด้านใน (gaiter area)

ฐ�นของแผล
�รคัด ลั่งจ�กแผล
ภ�วะบวม
ลัก ณะก�รปวด

ขา ซีด
ไม่มี
ไม่มี
ป ดมากโดยเฉพาะเ ลานอน
ดีขึ้นเมื่อนั่ง ้อยขา
คว�มแรงของชีพจรที่เท้�
คล�าไม่ได้ รือเบาลง
อ�ก�รแ ดงอื่น
ผิ นังบาง ไม่มีขน เล็บ นา
โรคประจำ�ตัว

ประเภทของแผล
แผลจ�ก ลอดเลือดดำ�บกพร่อง

ูบบุ รี่ โรคกล้ามเนื้อ ั ใจขาดเลือด
เบา าน อัมพาต

๓. ภ�วะเนื้อเยื่อต�ย (gangrene )๑ จะพบผิ นัง
ด�า โดยจะพบบริเ ณนิ้ เท้าเป็นอันดับแรก เนือ่ งจากเป็นอ ยั ะ
ที่อยู่ ่ นปลาย ุดของขาที่มีเลือดไปเลี้ยงไม่พอ ท�าใ ้เนื้อเยื่อ
ตายภา ะนีพ้ บได้ ๒ แบบ ได้แก่ เนือ้ เยือ่ ตายติดเชือ้ (wet gangrene) จะพบผิ นังด�าแฉะมีกลิน่ เ ม็น และ เนือ้ เยือ่ ตายไม่ตดิ
เชือ้ (dry gangrene) จะพบผิ นังด�าแ ง้ เ ยี่ ไม่มกี ลิน่ เ ม็น

แดงตื้น
ปานกลางถึงมาก
มี
ป ดเล็กน้อย
ดีขึ้นเมื่อยกขา ูง
ปกติ
เ ้นเลือดขอด ผิ นังด�า
แข็ง รอบแผล
ลอดเลือดด�าชั้นลึกอุดตัน

แผลจ�กเ ้นประ �ทเ ื่อม
จุดรองรับน�้า นักของเท้า
รือ ตาปลา (callus)
ก้นแผลลึก ขอบแข็ง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ปกติ รือเบาลง
ชา และเท้าผิดรูป
เบา าน

ก�ร ่งตรวจเพิ่มเติม
การ นิ จิ ฉัยยืนยันภา ะขาขาดเลือดเรือ้ รังจ�าเป็นต้อง
ท�า non invasive vascular test เ มอ๖ เพื่อประเมินการไ ล
เ ยี นของเลือดและประเมินค ามรุนแรงของการขาดเลือดเรือ้ รัง
ขั้น ิกฤต ซึ่ง ามารถ รุปผลได้ดังนี๑,้ ๖
๑. Ankle brachial index (ABI) น้อยก ่า ๐.๔
- การตร จ ABI ถือเป็นการตร จพิเ อันดับแรก
ที่ใช้ยืนยันการ ินิจฉัย๗ ิธีการตร จตามรูปที่ ๒

Higher left ankle pressure from DPA or PTA
Left ABI =
Higher arm pressure from brachial artery

รูปที่ ๒ ตั อย่างภาพการตร จ ankle brachial index ในรูปเป็นการแ ดงการ าง ั ตร จ Doppler ที่ ลอดเลือดแดง posterior
tibial artery ในขณะผูป้ ่ ยนอนราบ และแ ดงการค�าน ณ ABI ของขาซ้าย; DPA (dorsalis pedis artery), PTA (posterior
tibial artery)
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- ากค่า ABI มากก า่ ๑.๔ บ่งบอก า่ ลอดเลือดแดง
มี นิ ปูนเกาะ (medial calcinosis) ซึง่ พบได้ในผูป้ ่ ยเบา าน
และไต าย ใ ้พิจารณาท�าการตร จ ิธีการอื่นเพิ่มเติม ได้แก่
toe pressure, Doppler velocity waveform รือ pulse
volumn recorder (PVR)
๒. Ankle pressure
- ค ามดันน้อยก ่า ๕๐ มิลลิเมตรปรอท �า รับ
ป ดเท้าในขณะพัก
- ค ามดันน้อยก ่า ๗๐ มิลลิเมตรปรอท �า รับ
แผลจากการขาดเลือด
๓. Toe pressure
- ค ามดันน้อยก ่า ๓๐ มิลลิเมตรปรอท �า รับ
ป ดเท้าในขณะพัก
- ค ามดันน้อยก ่า ๕๐ มิลลิเมตรปรอท �า รับ
แผลจากการขาดเลือด
การตร จนี้ ามารถประเมินในผูป้ ่ ยที่ ลอดเลือดแดง
มี ินปูนได้อย่างแม่นย�า เนื่องจากโดยปกติ ลอดเลือดแดง
digital จะไม่มี ินปูน

๔. Doppler velocity waveform เป็นชนิด
monophasic
๕. Transcutaneous oxygen pressure น้อย
ก ่า ๓๐ มิลลิเมตรปรอท
๖. Pulse volumn recorder มีลัก ณะแบนราบ
นอกจากการ ่งตร จเพิ่มเติมเพื่อการ ินิจฉัยแล้
ยังมีการตร จเพื่อท�าการประเมินต�าแ น่งของการตีบตันของ
ลอดเลือดแดง ซึ่งจะ ่งตร จเมื่อผู้ป่ ยมีแผนการรัก าที่จะ
เพิ่มเลือดไปเลี้ยงขาเท่านั้น๑, ๗ โดย ามารถเลือก ่งตร จได้ทั้ง
duplex ultrasound , computed tomography angiogram
(CTA), magnetic resonance angiogram (MRA), digital
subtraction angiography (DSA) โดยแนะน�าใ ้เริ่มจากการ
ท�า duplex ultrasound เป็นอันดับแรก๗ แต่ในทางปฏิบัติมัก
เลือก ่ง CTA เนื่องจาก ามารถท�าได้ง่ายและร ดเร็ อีกทั้ง
การตร จพบการตีบแคบของ ลอดเลือดแดงมากก ่าร้อยละ
๕๐ มีค ามไ ถึงร้อยละ ๙๔ - ๙๖ และค ามจ�าเพาะร้อยละ
๙๗ - ๙๘๘ ซึง่ การ ง่ ตร จแต่ละประเภทมีขอ้ ดีและข้อเ ยี ดังนี๑,้
๗
(ตารางที่ ๒)

ต�ร�งที่ ๒ การตร จพิเ เพื่อประเมินต�าแ น่งการตีบตันของ ลอดเลือดแดง
ข้อดี
Duplex
- ไม่ มั ผั รัง ี
ultrasound - ไม่ ่งผลกระทบต่อการท�างานของไต
- ามารถใช้ตร จคัดกรองและ ินิจฉัย
โรค ลอดเลือดแดง ่ นปลายที่ขาตีบตันได้
- ประเมินการไ ลเ ียนของเลือดได้
(hemodynamic flow)

ข้อเสีย
- ค ามแม่นย�าของข้อมูลขึ้นอยู่กับผู้ท�า
- ลอดเลือดที่มี ินปูนจะท�าการประเมิน
ค ามผิดปกติยาก
- ใช้เ ลาท�านาน
- ประเมิน ลอดเลือดแดงในช่องท้องได้ไม่แม่นย�า

CTA

- ท�าได้ร ดเร็
- าที่ทา� ได้ง่าย
- ภาพคมชัดและ ามารถดูได้ 3 มิติของ ลอดเลือด
- ดูลัก ณะของไขมันพอกและ ินปูนได้ดี
- ใช้ติดตาม ลังการผ่าตัดได้ดี

- ัมผั รัง ี
- ประเมินการไ ลเ ียนของเลือดไม่ได้
- ใช้ ารทึบรัง ีกลุ่มไอโอดีน ค รระ ังในผู้แพ้
ารทึบรัง ี รือภา ะไตบกพร่อง
- ประเมิน ลอดเลือดใต้เข่าได้ไม่ดี

MRA

- ไม่ ัมผั รัง ี
- ไม่เ ี่ยงต่อภา ะการเ ื่อมของไตจาก ารทึบรัง ี
- ใช้ใน ญิงตั้งครรภ์ได้
- ามารถดูเนื้อเยื่อข้างเคียงได้ดี

- การท�าใช้เ ลานาน
- ดูลกั ณะของ นิ ปูนได้ไม่ดี จึงประเมินการตีบแคบ
ของ ลอดเลือดเกินจริง
- เ ยี่ งต่อการเกิด nephrogenic systemic fibrosis
- ้ามใช้ในผู้ป่ ยที่ติดเครื่องกระตุ้น ั ใจ กลั ที่แคบ
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ต�ร�งที่ ๒ การตร จพิเ เพื่อประเมินต�าแ น่งการตีบตันของ ลอดเลือดแดง (ต่อ)
ข้อดี
DSA

- ามารถท�าการรัก าได้ในรอบเดีย กัน
- ประเมิน ลอดเลือดใต้เข่าได้ดี

ก�รประเมินคว�มรุนแรงของภ�วะข�ข�ดเลือดเรื้อรังขั้น
วิกฤต
ากจั ด แบ่ ง ค ามรุ น แรงตาม ิ ธี ข อง Fontaine ๙
พบ ่าอาการป ดเท้าขณะพัก เป็นระยะที่ ๓ แผลจากการขาด
เลือดและเนื้อเยื่อตายเป็นระยะที่ ๔ ต่อมาได้มีการจัดค าม
รุนแรงตาม ธิ ขี อง Rutherford๑๐ พบ า่ อาการป ดเท้าขณะพัก
เป็นระยะที่ ๒ กลุ่ม ๔ ผู้ป่ ยมีการ ูญเ ียเนื้อเยื่อจ�าน นน้อย
(minor tissue loss) เป็นระยะที่ ๓ กลุ่ม ๕ และผู้ป่ ยมี
การ ูญเ ียเนื้อเยื่อเป็นจ�าน นมาก (major tissue loss)
เป็นระยะที่ ๓ กลุ่ม ๖ ซึ่งทั้ง มดที่กล่า มาจ�าเป็นต้องได้รับ
การรัก าโดยเพิ่มเลือดไปเลี้ยงขา (revascularization) เพื่อ
บรรเทาอาการป ดเท้าขณะพัก และลดค ามรุนแรงของการ
ขาดเลือดเ ลือเพียงอาการป ดขาในขณะเดิน เพื่อใ ้เกิดการ
ายของแผลและป้องกันการ ูญเ ียขา
ปัจจุบันได้มีการน�า WIfI classification๑๑ มาร่ ม
ประเมิน เนื่องจากการ ายของแผลนั้น ไม่เพียงแต่ต้องมีเลือด
มาเลี้ยงที่ดี แต่ยังมีปัจจัยอื่นร่ มด้ ย ซึ่งการประเมินประกอบ

ข้อเ ีย
- เป็น ัตถการที่ท�าใ ้เกิดการบาดเจ็บ ลอดเลือด
- ัมผั รัง ี
- เ ียงต่อภา ะการเ ื่อมของไตจาก ารทึบรัง ี
- มีโอกา เกิดภา ะแทรกซ้อนจากการท�า ัตถการ
ด้ ย ๓ ปัจจัย ได้แก่ ลัก ณะของแผล (Wound) การขาดเลือด
เฉพาะที่ (Ischemia) และการติดเชื้อบริเ ณเท้า (Foot Infection) ซึ่งช่ ยประเมินค ามเ ี่ยงของการตัดขาและค ามคุ้มค่า
ในการเพิ่มเลือดไปเลี้ยงขาได้
แนวท�งก�รรัก �ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี �วะข�ข�ดเลือดเรือ้ รังขัน้ วิกฤต
จ�ก ลอดเลือดแดงตีบตันจ�กแผ่นไขมัน
การรัก า ลักในภา ะขาขาดเลือดเรื้อรังขั้น ิกฤต
ได้ แ ก่ การเพิ่ ม เลื อ ดไปเลี้ ย งขา ซึ่ ง การพิ จ ารณาขึ้ น กั บ
องค์ประกอบที่ �าคัญได้แก่
- การติดเชื้อบริเ ณเท้า
- ภาพร่างกายของผู้ป่ ย ผู้ป่ ยจะต้องไม่นอนติด
เตียง ซึง่ มีผลต่อค าม า� เร็จในการรัก าเพิม่ เลือด ประ ทิ ธิภาพ
ในการเก็บรัก าขา และอัตราการเ ียชี ิต
เมื่อประเมินแล้ ่าผู้ป่ ยมีค ามพร้อมต่อการผ่าตัด
เพิ่มเลือด จะท�าการ ่งตร จเพิ่มเติมเพื่อประเมินต�าแ น่งการ
ตีบตัน โดยแน ทาง ลักของการรัก าได้ รุปไ ้ในแผนภูมิที่ ๑

ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ ๑๘ ฉบับผนวก ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

56

ยืนยันก�รวินิจฉัยภ�วะข�ข�ดเลือดเรื้อรัง
ขั้นวิกฤตด้วย non invasive test

ไม่มีก�รติดเชื้อ
ประเมิน ภ�พผู้ป่วย
มบูรณ์
่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อประเมินตำ�แ น่งตีบตัน
ของ ลอดเลือดแดง

ไม่ มบูรณ์

มีก�รติดเชื้อ
- ใ ้ย�ปฏิชีวนะชนิดฉีด
- ตัดเนื้อเยื่อต�ยและอวัยวะที่มีก�รติดเชื้อ
แบบจำ�กัด (limited debridement and
amputaion)

รัก �แบบประคับประคอง รือตัดข�

ผ่�ตัดเพิ่มเลือดไปเลี้ยงข�

แผนภูมิที่ ๑ แน ทางการรัก าผู้ป่ ยที่มีภา ะขาขาดเลือดเรื้อรังขั้น ิกฤตจาก ลอดเลือดแดงตีบตันจากแผ่นไขมัน

จากนั้นจึงพิจารณาต่อ ่าจะเลือก ิธีการเพิ่มเลือด
ไปเลี้ยงขาที่ต�าแ น่งใดก่อนซึ่งขึ้นอยู่กับ ต�าแ น่งและค าม
รุนแรงของ ลอดเลือดที่มีการตีบตัน ่ามีรอยโรคในต�าแ น่ง
aortoiliac รือ ต�า่ ก า่ ขา นีบ (infrainguinal disease) ได้แก่
ต�าแ น่ง femoropopliteal และ infrapopliteal เพราะ าก
มีรอยโรคร่ มกัน จ�าเป็นต้องแก้ไขบริเ ณ aortoiliac ก่อน
บริเ ณที่ต�่าก ่าขา นีบ ซึ่ง ามารถผ่าตัดท�าการเพิ่มเลือดใน
ช่ งเ ลาเดีย กัน (simultaneous approach) รือคนละช่ ง
เ ลา (staged approach) ขึ้นกับค ามรุนแรงของการขาด
เลือด โดยแนะน�าใ ้ท�าผ่าตัดคนละช่ งเ ลา ากมีแค่อาการ
ป ดขณะพักเท่านั้น๑๒
แนวท�งก�รผ่�ตัดเพิ่มเลือดไปเลี้ยงข�ในภ�วะข�ข�ดเลือด
เรื้อรังขั้นวิกฤต
การเพิ่มเลือดไปเลี้ยงขามี ๒ ิธีได้แก่ การผ่าตัด
เปลีย่ นทางเดิน ลอดเลือดแดง (arterial bypass surgery) และ
การรัก าผ่านทาง าย น (endovascular treatment) ด้ ย
ธิ บี อลลูนขยาย ลอดเลือด (angioplasty) การใ ข่ ดล ดค�า้ ยัน
(stent) ซึง่ จะท�าการรัก าด้ ย ธิ ใี ด พิจารณาจากองค์ประกอบ
๕ ประการดังนี๗,้ ๑๓

๑. โรคร่ มของผู้ป่ ย (co-morbidity) และค าม
เ ยี่ งของการผ่าตัด (surgical risk) โดยพบ า่ การใ ่ าย นทาง
ลอดเลือดและบอลลูนขยาย ลอดเลือด มีค ามเ ยี่ งน้อยก า่
ร้อยละ ๕ และการผ่าตัดเปลีย่ นทางเดิน ลอดเลือดแดงมีค าม
เ ี่ยงมากก ่าร้อยละ ๕
๒. การคาด า่ จะ ามารถด�ารงชี ติ อยู่ (life expectancy) ได้เกิน ๒ ปี รือไม่จาก Bypass versus Angioplasty
in Severe Ischaemia of the Leg (BASIL) trial๑๔ ได้ ึก า
ผู้ป่ ยที่มีภา ะขาขาดเลือดเรื้อรังขั้น ิกฤตที่มีรอยโรคต�่าก ่า
ขา นีบ มาท�าการเพิ่มเลือดไปเลี้ยงขาด้ ย ิธีผ่าตัดเปลี่ยนทาง
เดิน ลอดเลือดแดง รือบอลลูนขยาย ลอดเลือด พบ า่ ผูป้ ่ ย
ที่ ามารถด�ารงชี ิต ลังผ่าตัดได้นานก ่า ๒ ปีนั้น กลุ่มผู้ป่ ยที่
ผ่าตัดเปลี่ยนทางเดิน ลอดเลือดแดง ปรา จากการตัดขา และ
มีอัตราการอยู่รอดที่มากก ่ากลุ่มบอลลูนขยาย ลอดเลือด
๓. ค ามรุนแรงของการขาดเลือด (severity of
ischemia) แนะน�า ่า ากมีอาการป ดเท้าขณะพัก รือการ
ูญเ ียเนื้อเยื่อจ�าน นน้อย แนะน�าใ ้รัก าผ่านทาง าย น
แต่ าก ญ
ู เ ยี เนือ้ เยือ่ จ�าน นมาก แนะน�าผ่าตัดเปลีย่ นทางเดิน
ลอดเลือดแดง
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๔. ลัก ณะการตีบตันใน ลอดเลือดแดงตามการ
แบ่งของ TASC classification๑, ๑๕ ในกรณีที่เป็น TASC A, B
รือ ลอดเลือดตีบ ตัน นั้ แนะน�ารัก าผ่านทาง าย น TASC
C, D รือ ลอดเลือดตันยา แนะน�าเปลีย่ นทางเดิน ลอดเลือด
แดง
๕. ชนิ ด และคุ ณ ภาพของ ลอดเลื อ ดเชื่ อ มต่ อ
(conduit) เป็นปัจจัย �าคัญของค าม �าเร็จในการผ่าตัดโดย
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autogenous vein ถือเป็น ลอดเลือดเชื่อมต่อที่ดีที่ ุดในการ
ผ่าตัดเปลีย่ นทางเดิน ลอดเลือดแดงต�า่ ก า่ ขา นีบ และ ลอด
เลือดด�า great saphenous ที่มีขนาดเ ้นผ่า ูนย์กลางอย่าง
น้อย ๓ มิลลิเมตร ถือเป็น ลอดเลือดเชื่อมต่อที่มีค ามคงทน
(patency) ดีที่ ดุ ๑๖ จากองค์ประกอบทัง้ มด ามารถ รุปเป็น
แน ทางการรัก าได้ดังแผนภูมิที่ ๒

ผู้ป่วยเข้�รับก�รผ่�ตัดเพิ่มเลือดไปเลี้ยงข�

ลอดเลือดตันย�ว
รือก�ร ูญเ ียเนื้อเยื่อม�ก

ลอดเลือดตีบ รือตัน ั้นร่วมกับก�ร ูญเ ีย
เนื้อเยื่อน้อย รือ ปวดเท้�ขณะพัก

ไม่มี GSV และร่�งก�ยไม่แข็งแรง

ก�รรัก �ผ่�น �ย วน*

มี GSV และร่�งก�ยไม่
แข็งแรง

ก�รผ่�ตัดเปลี่ยนท�งเดิน ลอดเลือดแดง

แผนภูมิที่ ๒ แน ทางการผ่าตัดเพิม่ เลือดไปเลีย้ งขาในผูป้ ่ ยทีม่ ภี า ะขาขาดเลือดเรือ้ รังขัน้ กิ ฤต (ท�าการดัดแปลงจาก ESC guideline
2017)๗
ม�ยเ ตุ* ถ้าเลือกการรัก าผ่านทาง าย นเป็นอันดับแรก การผ่าตัดนั้นจะต้องไม่ ่งผลต่อการผ่าตัดเปลี่ยนทางเดิน ลอดเลือดแดงในครั้ง น้า

ก�รตัดข� (major amputation)
การตัดขาในที่นี้ ได้แก่ การตัดขาเ นือเข่า (above
knee amputation) และการตัดขาต�่าก ่าเข่า (below knee
amputation) จะพิจารณาใน
- ผู้ป่ ยที่มีเนื้อเน่าตายร่ มกับติดเชื้อมากจนไม่
ามารถเกิดการ ายของแผลได้ ลังท�าการผ่าตัดเพิ่มเลือด
- ผู้ป่ ยมีการติดเชื้อที่ขารุนแรงมากจนมีอันตราย
ถึงชี ิต
- ผู้ป่ ยที่นอนติดเตียง ในกรณีนี้แนะน�าใ ้ตัดขา
เ นือเข่า เพื่อลดการเกิดแผลกดทับและง่ายต่อการกายภาพ

ก�รรัก �โดยเซลล์ต้นกำ�เนิด (stem cell therapy)
เป็นการรัก าโดยกระบ นการ ร้าง ลอดเลือดใ ม่
(therapeutic neovascularization) จากเซลล์ต้นก�าเนิด
(stem cell) ของ ลอดเลือด คือ endothelial progenitor
cell (EPCs) ซึ่ง ร้างมาจากไขกระดูก ผ่านกระบ นการ vasculogenesis และมีการ ร้างเ ้นเลือดฝอยใ ม่ (capillary)
ผ่านกระบ นการ angiogenesis ร่ มด้ ย การรัก านี้มักท�า
ในผูป้ ่ ยทีไ่ ม่ ามารถเพิม่ เลือดไปเลีย้ งขาโดย ธิ มี าตรฐาน ได้แก่
การผ่าตัดเปลีย่ นทางเดิน ลอดเลือดแดงและการรัก าผ่านทาง
าย น โดยผลการ ึก าของ าขา ัลย า ตร์ ลอดเลือด
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คณะแพทย า ตร์ ิริราชพยาบาล ในผู้ป่ ยขาขาดเลือดเรื้อรัง
ขั้น ิกฤตจ�าน น ๖ ราย พบ ่าแผล ามารถ ายได้เอง และ
ผู้ป่ ยไม่ถูกตัดขาร้อยละ ๖๗๑๗
ก�รควบคุมและป้องกันปัจจัยเสี่ยง (management of risk
factors)
ในผูป้ ่ ยทุกรายทีไ่ ด้รบั การ นิ จิ ฉัย า่ เป็น ลอดเลือด
แดงของขาตีบตันจากแผ่นไขมัน โดยไม่ นใจค ามรุนแรงของ
การขาดเลือด ่าเป็นเพียงแค่ป ดขาในขณะเดิน รือภา ะขา
ขาดเลือดขั้น ิกฤต จ�าเป็นต้องได้รับการค บคุมปัจจัยเ ี่ยงต่อ
การเกิด cardiovascular event และการมีแผ่นไขมันพอกผนัง
เ ้นเลือดแดงมากขึ้น โดยพบ ่าการป้องกันปัจจัยเ ี่ยง ลาย
อย่าง ัมพันธ์กับอัตราการเ ียชี ิตลดลงร้อยละ ๖๕ ของผู้ป่ ย
ลอดเลือดแดงที่ขาตีบตันซึ่งไม่มีประ ัติโรค ั ใจและ ลอด
เลือดมาก่อน๑๘ จึงขอ รุปการค บคุมปัจจัยเ ี่ยงดังนี๑้
๑. การ ยุด ูบบุ รี่ พบ ่าผู้ที่ยัง ูบบุ รี่เพิ่มค าม
เ ี่ ย งต่ อ การอุ ด ตั น ของทางเดิ น ลอดเลื อ ดแดง ลั ง ผ่ า ตั ด
(bypass graft) ถึง ๓ เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ ูบบุ รี่ และเพิ่ม
ค ามเ ี่ยงต่อการตัดขา
๒. การค บคุมค ามดันโล ิต ใ ้น้อยก ่า ๑๔๐/๙๐
มิ ล ลิ เ มตรปรอทในกลุ่มคนทั่ ไป และน้อยก ่ า ๑๓๐/๘๐
มิลลิเมตรปรอทในกลุ่มผู้ป่ ยเบา านและไต าย
๓. การค บคุมระดับไขมันชนิดค าม นาแน่นต�่า
ในเลือด (LDL) ซึ่งช่ ยเรื่องค ามคงทน (patency) ลังการ
ผ่าตัดเพิ่มเลือดไปเลี้ยงขา แนะน�าใ ้เริ่มยา Statin ในกลุ่ม
ค ามรุนแรงปานกลางถึง ูงในผู้ป่ ยทุกราย ร่ มกับเป้า มาย
ของระดับไขมันชนิดค าม นาแน่นต�่าในเลือดน้อยก ่า ๑๐๐
มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และน้อยก ่า ๗๐ มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ใน
ผู้ป่ ยที่มีประ ัติ ลอดเลือด ั ใจ รือ มองตีบ
๔. การค บคุมระดับน�้าตาล ะ มในเลือดใ ้น้อย
ก ่าร้อยละ ๗
๕. การใ ้ยาต้านเกล็ดเลือด๗
- ผู้ท่ีมีอาการจาก ลอดเลือดแดงของขาตีบตัน
(symptomatic PAD) แนะน�าใ ้ single antiplatelet (SAPT)
ได้แก่ aspirin (ASA) ๗๕ - ๑๐๐ มิลลิกรัม รือ clopidogrel
๗๕ มิลลิกรัมต่อ ัน
- ผู้ที่มี ลอดเลือดแดงของขาตีบตันที่ทา� การผ่าตัด
เพิ่มเลือดแล้ พิจารณาดังนี้
- การรัก าผ่านทาง าย นที่มีการใ ่ขดล ดค�้า
ยัน แนะน�าใ ้ยา dual antiplatelet (DAPT) ได้แก่ ASA
๗๕ - ๑๐๐ มิลลิกรัม ร่ มกับ clopidogrel ๗๕ มิลลิกรัมต่อ นั
ระยะเ ลาอย่างน้อย ๑ เดือน และตามด้ ย SAPT อย่างน้อย ๑ ปี
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- การผ่าตัดเปลี่ยนทางเดิน ลอดเลือดแดง แนะน�า
ใ ้ SAPT อย่างน้อย ๑ ปี

สรุป
ภา ะขาขาดเลือดเรื้อรังขั้น ิกฤตเป็นภา ะที่
รุนแรง เรือ้ รัง น�ามาซึง่ การ ญ
ู เ ยี ขาและการเ ยี ชี ติ จากภา ะ
ลอดเลือดแดง ่ นอื่นตีบร่ มด้ ย ดังนั้นการ ินิจฉัยได้อย่าง
ถูกต้องและ ง่ ต่อผูป้ ่ ยได้อย่างเ มาะ ม เพือ่ ท�าการผ่าตัดรัก า
เพิม่ เลือดไปเลีย้ งขาได้ทนั ท่ งที จะ ามารถลดอัตราการ ญ
ู เ ยี
ขา และการด�าเนินโรคที่รุนแรงมากขึ้น อีกทั้งการค บคุมและ
แก้ไขปัจจัยเ ี่ยงต่อการพอกของแผ่นไขมันที่ผนัง ลอดเลือด
แดงได้เป็นอย่างดี ยังช่ ยท�าใ ้ผลการรัก า ลังการเพิ่มเลือด
ไปเลี้ยงขาดียิ่งขึ้น
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Abstract
Diagnosis and Management of Critical Limb Ischemia
Kanoklada Srikuea
Department of Surgery, Faculty of Medicine, Thammasat University

Critical limb ischemia (CLI) represents the most severe pattern of peripheral arterial disease (PAD) and
is associated with impaired quality of life, high risk of amputation and mortality. The most common cause
is the atherosclerosis. Patients with critical limb ischemia is characterized by rest pain, ischemic ulcer and
gangrene with decreased or absent of the peripheral pulses. All patients need non-invasive vascular test for
hemodynamic flow to distal limb. The initial test is the ankle brachial index (ABI), which is less than 0.4. Revascularization is the cornerstone of the therapy to prevent limb loss and promote wound healing. Both arterial
bypass surgery and endovascular treatment play a key roles in the treatment of critical limb ischemia. The
approach of revascularizations consist of five factors; patient risks and comorbidities, life expectancy, severity
of ischemia, anatomic distribution of arterial occlusive disease and vein availability. Furthermore, the stem cell
therapy for the treatment of no-option patients is reported.
Key words: Critical limb ischemia, Atherosclerosis, Revascularization, Arterial bypass surgery, Endovascular treatment

