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VASCULAR ACCESS FOR HEMODIALYSIS 
Introduction 

  Hemodialysis access เปนการใส intravenous catheters หรือการผาตัดสรางหลอดเลือดไวเพื่อการฟอกเลือด

ไตเทียมในผูปวยที่เปนโรค end-stage renal disease (ESRD) ซึ่งผูปวย ESRD ควรไดรับการสงไปพบศัลยแพทยเพื่อ

เตรียม renal replacement therapy ไดแก การผาตัดปลูกถายไต และมีระยะเวลาที่เพียงพอในการเตรียมผาตัด 

hemodialysis access เมื่อตรวจพบวาผูปวยมีคา glomerular infiltration rate นอยกวา 30 มิลลิกรัม/นาที/1.73 ตาราง

เมตร (chronic kidney disease stage 4)1,2 หรือมี creatinine clearance ต่ํากวา 25 มิลลิกรัม/นาที หรือมีคา serum 

creatinine สูงกวา 4 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หรือในผูปวยที่คาดวาตองใช hemodialysis access ภายในระยะเวลา 6 เดือน2 

ซึ่งเปนชวงเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอตอการประเมิน การเตรียมผาตัด การผาตัด การรอใหหลอดเลือดมีขนาดโตและ

เหมาะสมตอการถูกใชงาน และเหลือเวลาเผื่อการผาตัดแกไขในกรณีที่จําเปน เพื่อหลีกเลี่ยงการใสสายสวนทางหลอด

เลือดสําหรับการฟอกเลือด 

 Hemodialysis access ในปจจุบัน ไดแก hemodialysis catheter, autogenous arteriovenous (AV) access 

และ prosthetic AV access ซึ่ง The Kidney Dialysis Outcomes Quality Initiative (K/DOQI) ที่ตีพิมพ ในป 1997 ได

แนะนําใหศัลยแพทยสราง autogenous AV access ใหไดอยางนอย 50% ของ hemodialysis access แรกที่สรางขึ้น

ใหกับผูปวย ESRD ที่ตองเริ่มเขารับการฟอกเลือดไตเทียม2 ซึ่งใน 2006 update K/DOQI guideline ไดแนะนําใหสราง 

autogenous AV access ใหไดมากขึ้นเปน 65% สําหรับ hemodialysis access แรก1 

 คุณสมบัติพื้นฐานที่จําเปนของ vascular access สําหรับการฟอกเลือดไตเทียม3 

1. สามารถให blood flow ที่เพียงพอสําหรับการฟอกเลือดไตเทียม (> 300-500 mL/min) 

2. ตําแหนงของ access ตองอยูตื้น งายตอการ canulate ซ้ําๆ เพื่อการฟอกเลือด 

3. มีอายุการใชงานที่ยาวนาน 

4. มีภาวะแทรกซอนที่ต่ํา 

5. มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อที่ต่ํา 

Hemodialysis catheter 

 เปนการใส catheter ขนาดอยางนอย 11-12 Fr  เพื่อใหสามารถรองรับปริมาณและอัตราการไหลของเลือดที่สูง

ถึง 250-300 มิลลิลิตร/นาที ถูกดูดออกจาก central vein ของรางกายผานทาง arterial channel ของ catheter เขาสู

เครื่องฟอกเลือดไตเทียม กอนที่จะรับเลือดที่ถูกกรองแลว กลับคืนสู central vein ของรางกายอีกครั้งผานทาง venous 

channel ของ catheter โดยที่ปลายของ venous channel มักจะยาวกวาปลายของ arterial channel ของ catheter อยาง



นอย 2 ซม. เพื่อปองกันการเกิด recirculation ซึ่ง venous channel และ arterial channel ของ catheter อาจอยูในสาย

เดียวกัน (double lumen catheters) หรืออาจอยูแยกสายกัน (dual catheter system) โดยทั่วไปตําแหนงของปลายสาย 

catheter มักจะวางอยูใน SVC หากไดรับการใสผานทาง internal jugular vein หรือ subclavian vein หรือถูกวางอยูใน 

IVC หากไดรับการใสผาน femoral vein   

 ควรหลีกเลี่ยงการใส catheter ในแขนขางเดียวกับที่จะผาตัดสราง long term hemodialysis AV access 

เนื่องจากอาจกอใหเกิด central venous stenosis ซึ่งขัดขวาง venous drainage และตามมาดวย venous hypertension 

หลังการผาตัด 

Hemodialysis catheter ในปจจุบันสามารถจําแนกเปน 3 ประเภท ไดแก 1.) Short-term hemodialysis 

catheter 2.) Long-term hemodialysis catheter 3.) Totally implantable subcutaneous device 

              1. Short-term hemodialysis catheter เปน catheter สําหรับการฟอกเลือดไตเทียมแบบฉุกเฉิน โดยเปนการ

ฟอกเลือดไตเทียมแบบชั่วคราวเมื่อมีภาวะไตวายเฉียบพลัน หรือผูปวย ESRD แตจําเปนตองทําการฟอกเลือดแบบฉุกเฉิน 

โดยทั่วไป catheter ชนิดนี้มีขนาด 10-12 Fr ความยาวของ catheter แตกตางกันในแตละตําแหนงของเสนเลือดที่ใส ไดแก 

ความยาว 12-13.5 ซม. สําหรับหลอดเลือดดํา internal jugular และ subclavain ดานขวา, ความยาว 15-16 ซม. สําหรับ

หลอดเลอืดดํา internal jugular และ subclavain ดานซาย, ความยาว 19 ซม. สําหรับหลอดเลือดดํา femoral เปนตน  

ระยะการใชงาน catheter ชนิดนี้ไมควรเกิน 3 สัปดาห หากใส catheter ที่ internal jugular vein หรือ subclavain vein 

และไมควรเกิน 5 วัน หากใส catheter ที่ femoral vein เนื่องจากเสี่ยงการติดเชื้อและขัดขวางการเคลื่อนไหว ความเสี่ยง

ของการติดเชื้อของ catheter ชนิดนี้สูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ autogenous AV access ถึง 32.6 เทา4 โดยทั่วไป 

catheter ชนิดนี้ผลิตจาก polyurethane หรือ silicone ที่คอนขางแข็ง การใสสายชนิดนี้ใช percutaneous technique 

  

           

  2.  Long-term hemodialysis catheter เปน catheter สําหรับการฟอกเลือดไตเทียมที่ใชเวลายาวนานกวา 3 

สัปดาห มักใชใน 2 กรณี 

         2.1 Bridging hemodialysis access เชน ระหวางที่รอ maturation ของ arteriovenous fistula (AVF) หรือ

ระหวางรอการรักษา infection บริเวณ prosthetic AV access หรือระหวางการรอรับการปลูกถายไตที่คาดวาจะไดรับการ

ผาตัดในระยะเวลาอันใกล 

รูปที่ 1 Short term hemodialysis catheter         

(D-Line; Novosci) 



                     2.2 Last hemodialysis access สําหรับผูปวยที่ไมเหลือ (exhausted) หลอดเลือดสวนปลายสําหรับการ

สราง AV access หรือผูปวยที่คาดวาจะไมมีอายุยืนยาว 

 Catheter ชนิดนี้ผลิตขึ้นมาจาก polyurethrane หรือ silicone ที่คอนขางนุมกวาของ short term hemodialysis 

catheters จึงกอใหเกิดความระคายเคืองตอเนื้อเยื่อใตผิวหนังและหลอดเลือดนอยกวา สวนกลางของ catheter ชนิดนี้จะ

ฝงผานชั้นไขมันใตผิวหนัง โดยจะมี cuff หุมรอบทอ เพื่อใหผังผืดหุมยึดทอ catherter ไมใหเล่ือนหลุดและปองกันการติด

เชื้อจากภายนอก (exit site) โดย catheter มี 2 ระบบตางกันใหเลือกใช ระบบแรกคือ  dual lumen system เปนระบบที่มี 

catheter เพียงเสนเดียว แตมี arterial channel และ venous channel อยูคูกันที่ปลายสาย เชน Perm cath ระบบที่สอง 

คือ dual catheter system เปนระบบที่มี catheter 2 เสนแยกอิสระตอกัน เชน Tesio-catheter ความเสี่ยงตอการติดเชื้อ

ของ catheter ชนิดนี้สูงกวาเมื่อเทียบกับ autogenous AV access ถึง 13.6 เทา4 โดยอายุการใชงานของ catheter ชนิดนี้

ประมาณรอยละ 25-93 ในระยะเวลา 1 ป ตําแหนงที่จะสอดใส catheter ชนิดนี้ ควรเลือก internal jugular vein ดานขวา 

เปนตัวเลือกแรก โดยเฉพาะผูปวยที่วางแผนจะผาตัด AV access โดยหลีกเลี่ยงการใชหลอดเลือดดํา subclavain ทั้งสอง

ขางหรือหลอดเลือดดํา internal jugular ดานซาย 

 

  

3. Totally implantable subcutaneous device เปนอุปกรณคลาย venous port โดยทุกสวนของ catheter ฝง

ไวในรางกาย มีขอดีคือสามารถลดการติดเชื้อและชวยใหเกิดความสะดวกแกผูปวยและลดงานการดแูลรักษา ปจจุบันมีอยู 

2 ชนิด ไดแก 

     3.1 Lifesite system คลาย venous port ทั้งสวนของ catheter และ reservoir จะถูกฝงใตชั้นผิวหนังที่

ดานหนาผนังทรวงอก การใชงานตองฝงอุปกรณนี้ 2 ชุด สําหรับเปน arterial channel และ venous channel  อุปกรณ

ชนิดนี้มีความสามารถดึงเลือดเขาตัวกรองขณะฟอกเลือดไดสูงกวา Tesio-catheter  (358.7 VS 331.8 มล/นาที, p < 

0.001)5 โดยมีการศึกษาพบวา Liftsite system เหนือกวา Tesio-catheter ทั้งในดาน non–device-related adverse 

events (P < .001), device related adverse events (P < .016), need for thrombolytic infusions (P < .002), and 

device related infection (P < .013)6,8 โดยมี primary patency rate และ secondary patency rate เทากับ 62% และ 

87 % ที่ 8 เดือนตามลําดับ7 

รูปที่ 2 Long term hemodialysis catheter ; ซาย Dual lumen system (Perm cath) ขวาลาง Dual catheter system (Tesio catheter) 

 



  

 

 

 

 

 

3.2 Dialock system เปนกระเปาะ titanium ที่มี valve อยูภายในเพื่อใหเข็มแทงผาน กระเปาะนี้ตอกับ catheter 

2 สายที่เปน arterial และ venous channel การฝงอุปกรณเหมือนกับ Lifesite system โดยพบวาอัตราการติดเชื้อ

ประมาณ 2.9 ตอ 1,000 patients-catheter day (1.3 ตอ 1,000 patients-catheter day สําหรับ Lifesite system และ 

3.3 ตอ 1,000 patients- catheter day สําหรับ Tesio-catheter)8 และหากมีการใชงานรวมกับ antimicrobial locking 

solutions แลวพบวาอัตราการติดเชื้อจะลดลงเหลือเพียง 0.8 ตอ 1,000 patients-catheter day8 

 

 

 

 

 

Arteriovenous access ( AV access ) 

 AV access เปน hemodialysis access ชนิดถาวร ซึ่งเปนการเชื่อมตอหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดําของ

แขนหรือขา หากตอกันโดยตรงเรียกวา autogenous AV access และหากตอกันโดยหลอดเลือดเทียม เรียกวา Prosthetic 

AV access เพื่อใหมีเลือดไหลเวียนมากพอที่จะนําไปฟอกเลือดไตเทียม โดยคุณสมบัติที่เหมาะสมของผูปวยที่สามารถทํา 

AV access ไดแก 

 1. เปนผูปวยไตวายเรื้อรังที่วางแผนจะทําการฟอกเลือดไตเทียมตลอดไปหรือรอคอยการเปล่ียนถายไต 

(Creatinine clearance <10 mL/min หรือ < 15 mL/min ในผูปวยเบาหวาน) 

 2. ปราศจากภาวะหลอดเลือดแดงของรยางคขางนั้นอุดตันเรื้อรังอยางรุนแรง 

 

รูปที่ 3 LifeSite device  อุปกรณ 2 ช้ินฝงไวใตผิวหนังบริเวณ infraclavicular สําหรับ Arterial และ Venous channel 

 
รูปที่ 4 Dialock system 



 3. ปราศจากภาวะตีบตันของหลอดเลือดดําสวนกลาง (central vein) ของรยางคดานนั้น 

เพื่อใหการผาตัดสราง autogenous และ prosthetic AV access ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีอายุการใชงานที่

ยาวนาน จึงมีความจําเปนในการประเมินผูปวยกอนการผาตัด การเลือกชนิดของการผาตัด การติดตามผลการรักษาหลัง

การผาตัด และการติดตามผลการรักษาหลังการผาตัดเพื่อปองกันและรักษาภาวะแทรกซอนหลังการผาตัดไดอยางถูกตอง

และเหมาะสม 

การซักประวัติผูปวย ESRD ที่จะเขารับการผาตัดสราง hemodialysis AV access ไดแก การซักประวัติอาการ

ของ cardiovascular system เนื่องจาก AVF ที่สรางขึ้นอาจกอใหเกิดปญหากับระบบการไหลเวียนโลหิตระหวางการฟอก

เลือดไตเทียมได อาการของ secondary venous hypertension ของแขนขาขางที่วางแผนจะสราง hemodialysis AV 

access เชน อาการแขนขาบวมจากหลายสาเหตุในอดีต อาทิ deep venous thrombosis, central venous 

catheterization, extremity trauma, external radiation therapy และ operation เชน modified radical mastectomy 

หรือ vascular access operation เปนตน โดยทั่วไปภาวะหลอดเลือดแดงอุดตันที่แขนจะพบไดนอย แตผูปวยไตวายที่มี

สาเหตุจากเบาหวานกลับมีอุบัติการณของภาวะนี้สูงกวาผูปวยทั่วไป 

การตรวจรางกาย ไดแก การตรวจยืนยันอาการแสดงของ cardiovascular system รวมถึงการตรวจหัวใจ การ

คลําชีพจรสวนปลาย ความแตกตางของความดันโลหิตเมื่อเทียบกับรยางคดานตรงขาม การตรวจขนาดและสภาพของ

หลอดเลือดดําสวนปลายในแงของ ขนาด ความยาวของสวนที่สามารถ canulation ได ความลึกจากผิวหนัง ซึ่งโดยทั่วไป

การตรวจมักอาศัยการรัด tourniquet บริเวณทอนแขนสวนบน9 การตรวจ Allen’s test เพื่อประเมิน bloody supply ของ 

palmar arch และปองกันการเกิดภาวะขาดเลือดของแขนขาหลังการผาตัดสราง hemodialysis AV access และอาการ

แสดงของ secondary venous hypertension ของแขนขาดานนั้นๆ ไดแก ตรวจพบแขนขาบวมกวาอีกขางหนึ่ง การตรวจ

พบ collateral vein จํานวนมาก ตรวจพบรอยแผลเปนที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือรอยแผลเปนที่เกิดจากการใส venous 

catheter หรือการผาตัดทั้งในบริเวนแขนขา คอ และหนาอก9 

การตรวจพิเศษ อาจจําเปนในผูปวยบางรายที่มีประวัติและการตรวจรางกายพบความผิดปกติ ขอบงชี้ของการสง

ตรวจ venous imaging กอนการผาตัดสราง AV access ไดแก11 

1. แขนขางที่วางแผนจะผาตัดสราง hemodialysis access มีอาการบวม 

2. บริเวณที่วางแผนจะผาตัดมี collateral vein 

3. แขนขาดานที่วางแผนจะผาตัด มีหรือเคยมีการใส transvenous catheter 

4. เคยมีการบาดเจ็บบริเวณ แขน คอ หรือทรวงอกหรือเคยผาตัดในบริเวณที่คิดวาอาจจะรบกวน venous 

drainage 



5. เคยมีประวัติการผาตัดสราง hemodialysis AV access หลายครั้งของแขนขาขางเดียวกัน  

Duplex ultrasound เปน non invasive study สามารถทําไดงาย สามารถประเมินไดทั้งหลอดเลือดดําและ

หลอดเลือดแดง ควรทําเปน routine ใน vascular access surgeon9 สามารถประเมิน basilic vein ในกรณีที่จะทํา AV 

access แบบ basilic vein transposition สามารถเพิ่มสัดสวนการผาตัดสราง AV fistula ไดมากขึ้น เมื่อเทียบกับการตรวจ

รางกายเพียงอยางเดียว physical examination, 34%; sonographic vascular mapping, 64%; p<0.001)9 

มี systematic review แสดงใหเห็นวา การ screening blood flow ดวย duplex ultrasound สามารถลดความ

เส่ียงที่จะเกิด thrombosis ใน AV fistula แตไมลดโอกาสเกิด thrombosis ใน AV graft10 ขอจํากัดของ ultrasound ไดแก

การที่ไมสามารถตรวจหลอดเลือดดําสวนกลางไดดี9 โดยภาพรวม duplex ultrasound มี sensitivity, specificity, 

positive predictive value และ negative preductive value เทากับ 81%, 97%, 94%, และ 89% ตามลําดับ11  
Ascending venography เปนการตรวจดวยสารทึบรังสี โดยการฉีดสารทึบรังสีที่หลังมือชวยประเมินหลอดเลือด

ที่ปลายแขนจนถึงหลอดเลือด superior vena cava เหมาะกับผูปวยที่มีประวัติใส hemodialysis catheter มากอน ขอดีที่

เดนชัดของ venography คือสามารถประเมิน central vein ไดโดยตรง แตเปนวิธีที่ invasive ไมสามารถประเมินหลอด

เลือดแดงได ที่สําคัญคือมีโอกาสที่จะซ้ําเติม renal function ของผูปวย ดวย contrast induced nephropathy9  มี

การศึกษาพบวา radiocontrast study สามารถทําไดอยางปลอดภัย ในผูปวยที่เปน stage IV chronic kidney disease 

โดยการใช low dose (< 10 mL) ของ radiocontrast โดยไมเพิ่มความเสี่ยงตอการตองทําการฟอกเลือดแบบฉุกเฉิน14  

MRA มีขอดีคือไมทําใหการทํางานของไตเสื่อมลง โดยเฉพาะในรายที่ยังไมเคยฟอกเลือดไตเทียมมากอน แต

ความละเอียดอาจนอยกวา conventional angiography 

เกณฑการคัดเลือดหลอดเลือดดําและหลอดเลือดแดงที่เหมาะสมสําหรับการผาตัดสราง hemodialysis AV 

access โดยการใช Duplex scan 

1. เกณฑหลอดเลือดดําที่เหมาะสม 

   1.1 ขนาดเสนผานศูนยกลางตองมากกวา 2.5 ซม.9,12,13 

   1.2 ไมมีการตีบตันของหลอดเลือดดําสวนปลาย 

   1.3 ไมมีการตีบตันของหลอดเลือดดําสวนกลาง ที่รับเลือดจากดานเดียวกับที่จะผาตัด 

   1.4 เสนเลือดดําที่เหมาะสมไมควรลึกจากผิวหนังเกิน 0.5 ซม.9 

   1.5 ควรมีความยาวของเสนเลือดดําที่เปนทางตรง สําหรับการแทงเข็มฟอกเลือดอยางนอย 8-10 ซม.9 

2. เกณฑการเลือกหลอดเลือดแดงที่เหมาะสม ไดแก 

   2.1 ขนาดเสนผานศูนยกลางของหลอดเลือดแดงมากกวา 2.0 ซม.9,13 



   2.2 ปราศจาก obliterative calcification 

    2.3 ระดับความดันโลหิตที่วัดไดจากแขนสองขางตางกันไมเกิน 20 ม.ม. ปรอท 

   2.4 Patent palmar arch 

 มีขอมูลที่แสดงใหเห็นวา Autogenous  AV access ดีกวา prosthetic graft และ catheter access ในเรื่องของ 

การลด morbidity และ mortality รวมถึงคาใชจายในการ maintenance ที่ต่ํากวา จึงมีคําแนะนําจากสถาบันตางๆเพื่อ

กระตุนใหมีการใช autogenous AV access เปน access แรกสําหรับ hemodialysis กันมากขึ้น2  ในป 1997 The 

National Kidney Foundation (NKF) ไดตีพิมพิ์ Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI) clinical 

practice guideline เพื่อตองการที่จะพัฒนาเรื่อง การประเมินกอนการผาตัด AV access, vessel mapping และลําดับ

กอนหลังในการเลือกทํา hemodialysis AV access1,2 เพื่อกระตุนใหมีการผาตัดทํา autogenous AV access กันมากขึ้น 

โดยในฉบับปรับปรุงของ KDOQI guideline ป 2006 นั้น ไดแนะนําใหสราง autogenous AV access เพื่อเปน AV 

access แรกใหไดมากถึง 65%1 

 

 ลําดับกอนหลังของการเลือกตําแหนงการผาตัดสราง hemodialysis AV access ตามแนวทางของ K/DOQI 

guideline มีดังนี้1,2 

 

1. Prefered access คือ autogenous AV fistula ซึ่งเปนการผาตัดเชื่อมตอกันโดยตรงระหวางหลอดเลือดแดงและหลอด

เลือดดํา และใชสวนของหลอดเลือดดําเพื่อเปน access สําหรับแทงเข็มเพื่อการฟอกเลือดไตเทียม สําหรับลําดับกอนหลัง

ของการเลือกตําแหนงการผาตัดสราง autogenous AV fistula นั้น แมไมมี Randomized controlled trials ที่ศึกษา

เปรียบเทียบตําแหนงการผาตัดที่เหมาะสม แตโดยทั่วไปควรเลือกตําแหนงผาตัดที่เปน distal ที่สุดกอน เพื่อที่จะทําให

สามารถทําการผาตัด autogenous AV access ไดมากที่สุด หากที่ขอมือตีบตันก็สามารถทําเปน AVF ที่ขอศอกไดในเวลา

ตอมา และพิจารณาเลือกทํา AV access ในแขนขางที่ไมถนัดกอน หากผูปวยมีหลอดเลือดที่เหมาะสมทั้งสองขาง 

   1.1 Wrist (radiocephalic) primary fistula เปนการเชื่อมตอกันโดยตรงระหวาง radial artery และ cephalic 

vein เริ่มตนจาก “ snuff box “ fistula ที่หลังขอมือ (posterior radial branch to cephalic vein) ตามดวย standard 

Brescia-Cimino fistula ที่ขอมือ ตามดวย forearm cephalic fistula โดยใช dorsal vein และสุดทายที่ midforearm 

cephalic fistula 

   

   1.2 Elbow (brachiocephalic primary fistula) เปนการเชื่อมตอกันระหวาง brachial artery และ cephalic 

vein ที่บริเวณ antecubital fossa  ในกรณีที่ไมเหมาะสมตอการสราง  wrist primary fistula ซึ่งเหมาะสมกับผูปวยที่มี 

cephalic vein ขนาดใหญมากกวา 3 มม. ขอแทรกซอนที่พบไดบอยกวา radiocephalic AVF ไดแก ภาวะ arterial steal 

syndrome, venous hypertension และ high output failure ซึ่งแนะนําวาสามารถลดอุบัติการณเหลานี้ ถาผาตัดใหขนาด

รอยตอหลอดเลือดนอยกวา 7 มม. 

  

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Transposed brachial basilic vein fistula ในผูปวยที่หลอดเลือดดํา cephalic มีขนาดเล็กหรือตีบตันไป แต

ผูปวยยังมีหลอดเลือดดํา basilic ของแขนที่เหมาะสมทั้งขนาดและความยาวตอการทํา autogenous AV fistula เพียงแต

โดยทั่วไป หลอดเลือดดํา basilic มักอยูดาน medial มาก และอยูลึก ทําใหการแทงเข็มเพื่อฟอกเลือดไตเทียมทําไดลําบาก 

จําเปนตองผาตัดยายตําแหนงของหลอดเลือดดํา basilic ใหอยูตื้นและ lateral มากขึ้น โดยการผาตัดเลาะ basilica vein 

ออกจากเนื้อเยื่อชั้นใตผิวหนัง กอนนําปลายทาง distal ของหลอดเลือดดําดังกลาว ไปตอกับดานขางของ brachial artery  

โดยที่ปลายทางดาน proximal ของ basilica vein ยังถูกทิ้งไวตามตําแหนงเดิม แตการผาตัดโดยวิธีนี้จะทําใหเกิดภาวะ

บวมของแขนและเกิด steal syndrome ไดมากกวาการทํา AV fistula ทั่วไป 

  
 

มีการศึกษาที่เปน randomized multicenter study เปรียบเทียบระหวางการทํา brachial-basilic AVF กับ 

prosthetic brachial-antecubital forearm loop พบวากลุมของ brachial-basilic AVF มี primary patency และ 

assited-primary patency ดีกวากลุมของ PTFE19 

 

 

รูปที่ 5  Autogenous AV access; Radiocephalic AV fistula (ซาย), Brachiocephalic AV fistula (ขวา) 

 

รูปที่ 6 Brachiobasilic transposition A-V fistula 



 
ขอดีของการเลือก arteriovenous fistula เปน Prefered access ไดแก1,15 

 1. arteriovenous fistula เปน access ที่มีอายุการใชงานที่ยาวนานที่สุด 

 2. มีอัตราการเกิด thrombosis และตองการการแกไขที่ต่ําที่สุด 

 3. คาใชจายนอยที่สุด ทั้งในการผาตัดสรางและการดูแลรักษา 

 4. มีอัตราการติดเชื้อที่ต่ํากวา เมื่อเทียบกับ hemodialysis access อยางอื่น 

 5. มีความสัมพันธกับการเพิ่มอัตราการรอดชีวิต และลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล 

 

สาเหตุที่ wrist (radiocephalic) และ elbow (brachiocephalic) primary fistula เปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจาก1 

 1. มี patency ที่สูงกวาหลังจาก fistula mature แลว เมื่อเทียบกับ access อยางอื่น 

 2. มีภาวะแทรกซอนที่ต่ํากวา เมื่อเทียบกับ access อยางอื่น ทั้งเรื่องการตีบตัน การติดเชื้อและ vascular steal 

phenomenon 

           สําหรับขอจํากัดของ wrist (radiocephalic) และ elbow (brachiocephalic) fistula ไดแก1 

 1. เสนเลือดดํา ไมสามารถขยายขนาดหรือเพิ่ม blood flow ไดอยางเพียงพอสําหรับการฟอกเลือดไตเทียม 

(failed maturation) 

 2. ใชเวลาตั้งแตเริ่มผาตัดจนสามารถใชฟอกเลือดไตเทียมเปนเวลานาน (1-4 เดือน) ผูปวยจึงจําเปนตองมาเขา

รับการผาตัดลวงหนาหลายเดือน (ในบางครั้งจึงจําเปนตองฟอกเลือด ดวย access อยางอื่น ระหวางรอ fistula 

maturation) 

 3. อาจลําบากสําหรับการ canulation สําหรับการฟอกเลือดไตเทียม เมื่อเทียบกับ AVG 

 4. เสนเลือดที่โปงพอง อาจสงผลในเรื่องความสวยงาม 

 5. สําหรับ wrist (radiocephalic) นั้นมี primary failure ที่คอนขางสูง (15%) และมี blood flow rate (BFR) ที่

ต่ํากวา เมื่อเทียบกับ brachiocephalic fistula แต brachiocephalic fistula มีภาวะแทรกซอนทั้ง arterial steal 

syndrome, แขนบวม, cephalic vein stenosis ที่สูงกวา รวมทั้งซับซอนกวาในแงของการผาตัด แมวางายตอการ 

canulation และดีกวาในดานความสวยงามเนื่องจากปกปดไดงาย 

 
Measures to Increase Fistula Prevalence15 

 เนื่องจากพบวา AV fistula มีโอกาสเกิด primary failure มากถึงประมาณ 20-50 % ซึ่งอาจเปนผลมาจาก early 

thrombosis หรือ immaturity of fistula ซึ่งมักจะเกิดในผูปวยที่เปนผูหญิง อายุมาก หรือมีโรคของเสนเลือดเดิมอยูกอน

แลว โดยพบวา pre ESRD care โดยอายุรแพทยโรคไต และการทํา pre operative vascular mapping ทําให AV fistula 

มีโอกาส mature ไดมากขึ้น มีการศึกษาพบวาหากขนาดเสนผาศูนยกลางของ AV fistula มากกวาหรือเทากับ 4 cm และมี 

blood flow > 500 mL/min มีโอกาสที่จะสามารถใชฟอกเลือดไตเทียมไดสําเร็จเกิน 95%16 สวน K/DOQI guideline นั้น

ไดใหนิยามของ function fistula วาตองมี blood flow > 600mL/min, ขนาดของ fistula มากกวาหรือเทากับ 6 mmและอยู

ไมลึกเกิน 6 mm จากผิวหนัง (ideally 0.5 cm – 1.0 cm) เปน “ Rules of 6s “1 

  ความผิดปกติที่พบไดบอยที่อาจเปนสาเหตุของ AV fistula immaturity ไดแก การมี focal stenosis ใกลกับ 

anastomosis หรือ draining vein, การมี accessory vein ขนาดใหญและการมีตําแหนงของ fistula ที่อยูลึกจากผิวหนัง 



(> 5 mm)  สวนสาเหตุของ early thrombosis (< 6 week) ของ fistula ซึ่งพบไดมากถึง 25% นั้น มีความสัมพันธกับภาวะ 

hypercoagulable state ที่เกิดจากการผาตัดและ local vascular injury15 

 มี meta-analysis ของ randomized clinical trials พบวาการใช perioperative antiplatelet สามารถลดโอกาส

เกิด early fistula thrombosis ได17  การออกกําลังกายแบบ isometric สามารถเพิ่มขนาดของเสนเลือดที่แขนได1,2 

 

2.  Acceptable access คือ prosthetic AV graft เปนการผาตัดเชื่อมกันระหวางหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดํา โดย

การใชหลอดเลือดเทียม (vascular graft) เปนสะพานเชื่อม (AV graft) ซึ่งหลอดเลือดเทียมที่ใช ผลิตจากวัสดุสังเคราะห 

ในปจจุบันนิยมใช expanded polytetrafluoroethelene (PTFE)  โดยมี primary patency ประมาณรอยละ 38-67 ที่ 2 ป 

และ secondary patency ประมาณรอยละ 47-82 ที่ 2 ป แตมีอัตราการติดเชื้อของ AV graft ประมาณรอยละ 2-35%  

2.1 arm graft โดยสามารถผาตัดเพื่อสราง AV graft ไดทั้งที่ forearm และ upper arm เทคนิคการผาตัดมีหลาย

รูปแบบ ทั้ง straight และแบบ loop แนะนําวาควรทํา loop มากกวา straight configuration เนื่องจากมี patency ที่สูง

กวา และควรเลือกทํา AV graft ที่ตําแหนง forearm กอน เพราะ หากตีบตันสามารถทํา AV graft ที่ upper arm ตอได 

สําหรับกรณีรูปแบบ loop มีขอแนะนําวาความยาวของ loop อาจ ตองพิจารณาควบคูกับระดับความดันเลือดของผูปวย 

เนื่องจากหากผูปวยความดันเลือดไมสูงมาก อาจทําให loop ของ หลอดเลือดเทียมที่ยาวมากเกินไป เกิดอุดตันไดงายกวา 

 

ขอดีของการทํา AV graft ไดแก1 

 1. มีพื้นที่คอนขางมากสําหรับการ canulation  

 2. งายตอการ canulation เพื่อฟอกเลือดไตเทียม 

 3. ระยะเวลาตั้งแตผาตัดจนสามารถใชการไดส้ัน สําหรับ PTFE graft นั้นอยางนอยควรเวนระยะประมาณ 14 

วันเพื่อใหเกิด healing process และเพื่อให graft ยึดติดกับเนื้อเยื่อขางเคียง (โดยทั่วไปแนะนํา 3-6 สัปดาห) 

 4. มีรูปแบบของการผาตัด ทําไดหลากหลายมากกวา 

 5. งายสําหรับศัลยแพทยในการสราง vascular anastomosis มากกวา 

ในกรณีที่ไมสามารถทํา forearm AVF ไดนั้น กรณีระหวาง upper arm autogenous AV access หรือทํา 

prosthetic forearm AV access  การเลือกวาจะทําอยางใดกอนนั้น เปนการยากที่จะตัดสินใจ หากตองการจะเนนการทํา 

autogenous access ก็ควรทํา upper arm autogenous  AV access กอน แตการเลือกทํา prosthetic forearm AV 

access กอนนั้น ก็มีขอดีอยูไมนอย เนื่องจากสามารถเก็บ upper vein ไวได รอใหมีขนาดใหญขึ้นจาก blow flow ที่

เพิ่มขึ้นจากการทํา forearm prosthetic access เพิ่มโอกาสในการทํา upper arm autogenous access ไดสําเร็จใน

อนาคต2 

 มี systematic review โดย Murad และคณะ เปรียบเทียบ autogenous upper arm access กับ prosthetic 

lower arm access (prosthetic looped forearm access) ซึ่งมี study ที่เขาเกณฑเพียง 2 การศึกษา โดยการศึกษาหนึ่ง 

แสดงใหเห็นวา autogenous brachial-basilic fistula ที่ upper arm มี primary patency ที่ 12 เดือนสูงกวา เมื่อเทียบกับ 

PTFE group  สวนอีกการศึกษาหนึ่งแสดงใหเห็นวาทั้งสองกลุมมี patency ที่ 12 และ 24 เดือนไมตางกัน แมวากลุมที่เปน 

autogenous access จะมีภาวะแทรกซอนที่ต่ํากวา  อยางไรก็ตามเมื่อมาทาํ subgroup analysis แลวไมพบความ

แตกตางในดานภาวะแทรกซอนของผูปวยทั้งสองกลุม2,18 
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Treatment of AV fistula complication  

 1. อาการบวมเปนภาวะที่พบไดบอยหลังจากการผาตัดทํา AVF ซึ่งมักจะหายไดเองภายในสัปดาหแรกหลังการ

ผาตัดโดยการพักการใชงานและยกแขนสูง อาการบวมที่เปนนานกวานั้นตองระวังภาวะ major outflow obstruction, 

hematoma, infection และ venous hypertension ซึ่ง duplex ultrasound เปน investigation ที่ดีสําหรับการชวยวินิจฉัย

ภาวะเหลานี้ มักหลีกเลี่ยงการทํา angiography เนื่องจากการแทงเข็ม อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ เสนเลือดดําที่ยังคง

มีผนังบางจากการที่ยังมี arterialization ที่ยังไมสมบูรณ1,2 

 อาการแขนบวมที่เกิดตามหลัง side to side anastomosis ของ AVF หรือเกิดจาก down stream stenosis ทํา

ใหเลือดมีการไหลออกทาง collateral venous branch มากเกินปกติ ซึ่งทําใหเกิด chronic venostasis และ skin 

ulceration  ควรใหการรักษาโดยการ ligation ที่ venous branch เหลานั้น1 

 2. bleeding และ hematoma โอกาสเกิด bleeding และ hematoma มักจะเกิดมากที่สุดในชวงแรกที่เริ่มใช 

AVF และมักจะเกิดบอยที่สุดใน brachiobasilic fistula เมื่อเทียบกับ wrist และ elbow AVF ชนิดอื่น ซึ่งจะสังเกตไดจาก

อาการบวม discoloration การฟงได high frequency bruit โดยทั่วไป hematoma ที่ทําใหเกิดการกดเบียด lumen ของ 

fistula ควรไดรับการผาตัดแกไข หากไมมีการกดเบียด lumen ซึ่งยืนยันจากการทํา duplex ultrasound แลว ก็เพียงใหพัก

การใชงานจนกวาจะขอบเขตของ hematoma จะ demarcated ชัดเจน1  

 ภาวะเลือดออกงายในผูปวยโรคไตวายระยะสุดทายมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย แตที่สําคัญที่สุดคือจาก Platelet 

dysfunction ซึ่งสามารถตรวจไดจาก bleeding time ที่นานกวาปกติ การรักษา acute bleeding จาก uremia ที่ไดผลดี

คือการให DDAVP (1-deamino-8-D-arginine vasopressin) ซึ่งเชื่อวาจะมีผลกระตุนใหมีการหลั่ง vWF ออกมามากขึ้น 

สวนการให Cryoprecipitate เชื่อวาไดประโยชน แตยังไมมีขอมูลที่สนับสนุนเพียงพอ28 

 3. maturation failure พบไดบอยสําหรับ autogenous AV access มากกวา prosthetic AV access ตามที่มี

การแนะนําโดย FFBI วา autogenous AV access ที่สรางใหม ควรไดรับการประเมินที่ 4 สัปดาห หากไมสามารถ mature 

ไดใน 4 สัปดาห หรือไมสามารถมี function ไดใน 12 สัปดาห26 (access flow < 500 ml/min, recirculation > 10%, 

inability to cannulate) ควรไดรับการตรวจ contrast study2 สําหรับ classic histological lesion สําหรับ AVF failure คือ 

neointimal hyperplasia ซึ่งอาจพบไดเร็วถึงประมาณ 3.5 เดือนหลังการผาตัด มีหลายการศึกษาที่พยายามหาปจจัยที่

สัมพันธกับการเกิด maturation failure ของ AVF พบวา อายุ เพศหญิง และเบาหวาน เพิ่มโอกาสของการเกิด maturation 

failure 25 แมวาจะมีการศึกษาที่แสดงใหเห็นวาเสนเลือดขนาดเล็ก (arterial sizes <1.6 mm, venous diameters < 2.5 

mm) มีความสัมพันธกับอัตราสําเร็จที่ต่ํา แตไมพบความสัมพันธระหวางหลอดเลือดที่ใหญกับโอกาสสําเร็จที่สูงมากขึ้น จึง

มีความเปนไปไดวาโอกาสของความสําเร็จของการสราง AVF ไมไดสัมพันธกับขนาดของเสนเลือด แตอาจสัมพันธกับ

ความสามารถในการขยายขนาดของเสนเลือดมากกวา 25 

 4. Inadequate flow การลดลงของ blood flow ใน fistula มักจะเกิดจาก arterioatherosclerotic ของ feeding 

artery ทําใหเกิด stenosis ซึ่งจะพบมากขึ้นในกลุมคนที่อายุมาก มีความดันโลหิตสูง และกลุมผูปวยเบาหวาน ซึ่งการ

รักษาอาจทําไดโดยการทํา intervention angioplasty หรือ surgical revision1 

 5. poor venous outflow เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิด maturation failure อาจมีสาเหตุมาจาก early 

anastomosis stenosis ซึ่งสาเหตุมักจะมาจาก surgical technique ทําใหเกิด early thrombosis โดยทั่วไปหากสามารถ

วินิจฉัยไดในชวง 7 วัน แรกควรไดรับการผาตัดแกไข แตหากวินิจฉัยไดภายหลังควรไดรับการรักษาโดยการทํา balloon 

angioplasty กอน1 



 6. thrombosis ควรไดรับการรักษาโดยเร็วที่สุด เนื่องจากหากปลอยไวอาจทําให thrombosis เปนมากขึ้น ทําให

การรักษาทําไดยากและเสี่ยงมากขึ้น ระยะเวลาที่นานขึ้นทําให thrombus ติดกับ vessel wall แนนมากขึ้น เพิ่มความเสี่ยง

ของการ extraction มีโอกาสเกิด endothelial damage ซึ่งอาจกระตุนใหเกิด thrombotic event ตามมาไดอีก การรักษามี

ทั้งที่เปน surgical thrombectomy โดยการใช Fogarty thrombectomy catherter หรือการรักษาดวย endovascular 

technique (dilatation, aspiration and thrombolytic) โดยมีการศึกษาอยูจํานวนหนึ่งที่แสดงใหเห็นวา endovascular 

technique มี success rate ที่สูงกวาเมื่อเทียบกับ surgical thrombectomy (90% และ 65% ตามลําดับ)1 

 7. Ischemic steal syndrome การแยกระหวาง physiologic change ตามหลังการสราง AV access กับ 

pathological steal เปนเรื่องคอนขางยาก เนื่องจากหลังการสราง AVF จะมีการลดลงของ resistance to blood flow และ

มีการเพิ่มขึ้นของ cardiac output อยูแลว22 ประมาณ 80-90% จะพบ retrograde flow บริเวณของ artery ที่อยู distal ตอ 

fistula ซึ่งจะพบไดบอยในรายที่ fistula diameter มีขนาดมากกวาขนาดของ inflow artery ซึ่งอาจสงผลให distal pulse 

ลดลงหรือหายไปแตอาจไมมีอาการของ ischemia แตในกลุมผูปวยที่มี collateral perfusion ไมดีซึ่งสัมพันธกับภาวะ 

occlusive disease หรือการที่มี fistula flow ที่สูงมาก อาจทําใหเกิดอาการของ steal syndrome ขึ้นมาได ภาวะเบาหวาน

เปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหมีอาการของ arterial steal เนื่องจากเบาหวานทําใหชั้น media ของ vessel เกดิ 

calcification ทําใหเกิดการอุดตันของหลอดเลือดขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งเปน collateral circulation ทําใหเกิดภาวะ 

arterial steal ตามมา โดยทั่วไปภาวะ arterial steal จะพบไดบอยกวาใน proximal fistula1,22 

 การวินิจฉัยภาวะ arterial steal syndrome อาศัย clinical เปนหลักโดยผูปวยจะมีอาการชา เจ็บ เกิดแผล และ

เสียเนื้อเยื่อในที่สุด การตรวจรางกายพบวาสวนปลายซีด ขาว ความรูสึกลดลง เกิดแผล คลํา radial pulse ไมได การกด 

ลงบน fistula จะทําใหอาการปวดดีขึ้น และคลําชีพจรได 

 การปองกันภาวะ steal syndrome นั้น การเปด arteriotomy ไมควรมีขนาดใหญเกินกวา 4-6 มม. Anastomosis 

ไมควรใหญโดยเฉพาะในรายที่มีความเสี่ยงที่จะเกิด steal-induced ischemia อยูแลว นอกจากนี้การสราง anastomosis 

ดวย continuous suture ก็มีสวนชวยปองกันการเพิ่มขึ้นของ anastomosis surface area ในอนาคต2 

  

 การรักษาขึ้นอยูกับสาเหตุของภาวะ steal syndrome หากเกิดจาก stenosis ของเสนเลือดแดง proximal ตอ 

anastomosis การรักษาดวย dilated angioplasty ก็เปนทางเลือกที่เหมาะสม ในกลุมที่เปน high-flow induced steal 

syndrome ควรไดรับการรักษาดวยการลด AVF flow volume ดวย banding procedure หากอาการของ steal 

syndrome เกิดในผูปวยที่เปน physiologic steal phenomenon มากอน การรักษาดวยการ ligation ของ peripheral 

limb ของ radial artery มักไดผลดี1 

DRIL (distal revascularization – interval ligation) เปนอีกการรักษาที่มีการรายงานวาไดผลการรักษาที่ดี โดย

ทําการ bypass anastomosis (saphenous vein graft) รวมกับ ligation ของ artery ที่อยู just distal to anastomosis ทํา

ให blood flow rate ที่ผาน AVF ไมเปล่ียนแปลง1,22 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Infection การติดเชื้อของ AVF พบไดนอยมาก สวนใหญจะเปนการติดเชื้อในบริเวณที่มีการแทงเข็ม การ

รักษาคือการหยุดใชงานในบริเวณนั้น และควรให board spectrum antibiotic นานประมาณ 6 สัปดาหเชนเดียวกับการ

รักษา subacute bacterial endocarditis1 

 

Treatment of AV graft complication 

1. Stenosis  เปนสาเหตุที่สําคัญของ failure ของ vascular graft ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิด stenosis คือ การ

เกิด intimal hyperplasia บริเวณใกล anastomosis  ลักษณะของ Intimal hyperplasia ทางพยาธิวิทยา ประกอบดวย 

myofibroblast (มาจาก adventitia myofibroblasts), extracellular matrix, pro-inflammatory cell, growth factor and 

cytokine และ neovasculature มีหลายปจจัยที่เชื่อวาสงเสริมใหเกิด intimal hyperplasia ของ AV graft ไดแก surgical 

trauma ที่เกิดตอนที่ผาตัดใส graft, biocompatibility of PTFE graft, endothelial dysfunction จากภาวะ uremia และ

vessel wall damage จากการแทงเข็มเพื่อฟอกเลือดซ้ําๆ21 

Surgical trauma ที่เกิดจากการผาตัดใส AV graft อาจทําใหเกิดความเสียหายของทั้งชั้น intima, media และ 

adventitia ของเสนเลือด การ manipulate ตางๆระหวางผาตัดอาจกอใหเกิด vessel spasm, ischemia และการ

เปล่ียนแปลงของ hemodynamic force ที่กระทําตอผนังเสนเลือด ซึ่งจะกระตุนใหเกิด intimal hyperplasia การที่ชั้น 

endothelium เสียหายทําให smooth muscle cell ที่อยูในชั้น media expose โดยตรงกับ blood flow และ pro 

inflammatory constituents ทําใหมีการลดลงของระดับ prostacyclin (PGI2) และ nitric oxide (NO) ซึ่งเปน vasodilator 

ที่สําคัญและมีสวนชวยยับยั้ง platelet activation and aggregation นอกจากนี้ NO ยังเปนตัวยับยั้ง smooth muscle 

cell proliferation และ migration อีกดวย21 

Stenosis ที่ควรไดรับการรักษาคือ มีการลดลงของ lumen มากกวา 50% รวมกับมีความผิดปกติในเรื่อง 

hemodynamic, functional และ clinical โดยไมมีขอมูลสนับสนุนการรักษาในรายที่มีการลดลงของ lumen มากกวา 50% 

เพียงอยางเดียว โดยไมมีความผิดปกติอยางอื่น ในแงของ function และ delay thrombosis ของ access มีการศึกษา

หลายการศึกษา ที่พยายามเปรียบเทียบผลการรักษาระหวาง percutaneous thrombectomy และ surgical 

thrombectomy ในการรักษา AVG thrombosis แตผลการศึกษายังขัดแยงและยังไมมีขอสรุป1 

 

รูปที่ 8 DRIL (distal revascularization – interval ligation)  

ผูกหลอดเลือด artery ในตําแหนง distal ตอ anastomosis แลว bypass 

โดยการตอ Reverse saphenous vein graft (RSVG) ระหวาง proximal ไป

ยัง ตําแหนง distal ตอจุดที่ผูกหลอดเลือด artery29 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thrombosis เปนสาเหตุประมาณ 80% ของ graft failure ซึ่ง thrombosis มักจะเกิดในบริเวณที่มี stenosis 

อยูกอน ที่พบไดบอยคือ venous anastomosis15 มีความพยายามหาปจจัยเพื่อเพิ่ม patency ของ AV graft เชน เทคนิค

การผาตัดแบบ loop graft มี patency สูงกวา straight graft ยาตานเกร็ดเลือดเชน dipyridamole ชวยปองกันการอุดตัน

ของ AV graft ขณะที่ aspirin และ ticlopidine อาจชวยเพิ่ม patency ของ AV graft สวนผลของยาตานเกร็ดเลือดตอ 

secondary prophylaxis ของ thrombosed AV graft ยังไมชัดเจน การดัดแปลงผนังของ PTFE โดยการเคลือบดวย

คารบอนหรือเคลือบดวย heparin และการเสริมดวย re-enforced ring ก็ไมชวยเพิ่ม patency ให AV graft เชนกัน มี

การศึกษาถึงวัสดุอยางอื่นเปรียบเทียบกับ PTFE พบวา ไมมีวัสดุใดที่มี patency ดีกวา PTFE เลย ยกเวน composite/PU 

graft ที่มีคุณสมบัติเรื่องของ self sealing ทําใหสามารถ canulate เพื่อการฟอกเลือดไตเทียมได หากจําเปน1 

  3. Pseudoaneurysm สวนใหญจะพบเปนภาวะแทรกซอนของ prosthetic graft สวน autogenous access พบ

ไดแตไมบอย28 การขยายใหญขึ้นของ aneurysm ทําใหมีการกดเบียดผิวหนังดานบน มีโอกาส rupture และเปนสาเหตุ

ของการเสียชีวิตได ซึ่งอาจจะเกิดบริเวณ first postanastomotic venous segment ในกรณีที่มี stenosis (anastomotic 

pseudoaneurysm) หรืออาจจะเกิดบริเวณของการแทงเข็มเพื่อการฟอกเลือด ในกรณีของการแทงแข็งซ้ําๆที่เดิม 

(puncture site pseudoaneurysm) 

 การรักษาขึ้นอยูกับตําแหนงของ pseudoaneurysm เปนหลัก หากเปน puncture site aneurysm ที่มีขนาดเล็ก

และ stable ใหงดการแทงเข็มเพื่อการฟอกเลือดในบริเวณที่มี aneurysm แตหากมีการขยายขนาดมากขึ้นของ aneurysm 

(expanding aneurysm) ควรไดรับการผาตัดแกไข โดยการทํา partial resection wall of aneurysm และปดดวย patch 

หรือการ mobilized แขนงของหลอดเลือดดําที่อยูใกลเคียงเพื่อการ repair “ swing by technique “ หรือใหการรักษาโดย 

endovascular technique (covered stent graft) โดยเฉพาะในตําแหนงที่ยากตอการทํา surgical repair เชน axilla หรือ

เปนตําแหนงที่มี extensive scar จาก previous surgery28 

สวน Anastomotic pseudoaneurysm ควรไดรับการรักษาเสมอ ไมวาจะ surgical หรือ endovascular 

management ก็ตาม สาเหตุสวนใหญของ anastomotic pseudoaneurysm คือการติดเชื้อ ซึ่งควรไดรับการรักษาใหหาย

กอน การรักษาอาจจําเปนตองอาศัยการ patch graft หรือ jump graft ไปยังตําแหนงปกติที่หางออกไป28 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 Neointimal hyperplasia; G = graft, L = lumen30 



 

 
 

4. Infection เปนสาเหตุการตายอันดับที่สองในผูปวย CKD stage 5 รองจาก cardiac cause ซึ่ง AVG มีอัตรา

การติดเชื้อสูงกวา AVF การรักษาดวยยาปฏิชีวนะเพียงอยางเดียวมักไมไดผล โดยเฉพาะในรายที่การติดเชื้อรุนแรงมี 

bacteremia และ sepsis มักตองอาศัย surgical exploration และ remove infected graft ออกจึงจะ complete 

resolution 1 การติดเชื้อในชวงแรก (< 1 เดือน) มีเกี่ยวของกับการผาตัด ขณะที่การติดเชื้อในชวงหลังเกี่ยวของกับ 

inoculation ของ bacteria ในตําแหนงของ canulation สําหรับ dialysis23 เชื้อกอโรคสวนใหญเปน gram positive 

organism ไดแก staphylococcus aureus (70%) สวน gram negative organism พบไดจํานวนหนึ่ง ซึ่งมักสัมพันธกับ 

dialysis equipment24  

 

ตารางที่ 1 Overview of factors leading to access dysfunction3 

 

 

 

 

รูปที่ 9 ภาพ angiogram ของ PTFE dialysis graft แสดง 

pseudoaneurysm (หัวลูกศร) และจุด stenosis (ลูกศร) 

บริวเวณ graft–vein anastomosis30 
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