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Abdominal aortic aneurysm (AAA) เปน true aneurysm ทีพ่บไดบอย โดยเฉพาะใน
ประเทศทีพ่ัฒนาแลว การรักษา aneurysm ชนิดนี้ไดพฒันาเรื่อยมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน          
จุดประสงคหลักของการรักษาคือ รักษา aneurysm ในชวงเวลาที่เหมาะสมกอนที่จะเกิดการแตก
ของ aneurysm 
 Aneurysm มาจากภาษากรีก aneurusma1 หมายถึงการขยายขนาด (widening) 
abdominal aortic aneurysm หมายถงึ ความผิดปกติเฉพาะจุดของ abdominal aorta ทาํให 
aorta มีขนาดโตกวาปกติ 1.5 เทาอยางถาวร2 โดยทั่วไปแลว abdominal aorta มีขนาดประมาณ 
2 ซม. ดังนัน้เมื่อตรวจพบ abdominal aorta ที่มีขนาด 3 ซม. ก็ใหสงสัยวาอาจเปน aneurysm 
อยางไรก็ตาม ขนาดของ aorta ที่ปกติข้ึนอยูกับอายุ เพศและน้ําหนกั เปนสําคัญ ดังตารางที่ 1
 

 
ตารางที ่13 แสดงความสมัพันธระหวางขนาดของเสนเลือดกับเพศ ในประชากรอายุประมาณ 45 
ป(ขอมูลวัดจาก CT angiography)* 

  
 ภาวะอื่นที ่aorta มีขนาดโตขึ้นไดแก4  
- Aortic ectasia หมายถงึ aorta ที่มีขนาดโตกวาปกติ แตไมถึง 1.5 เทาของขนาดปกติ  
- Arteriomegaly หมายถงึ การโตขึ้นในทกุสวนของ aorta และมีขนาดโตกวา 1.5 เทาของขนาด
ปกติ 
- Aneurysmosis หมายถึง การมี aneurysm ในหลายๆตําแหนงของ aorta โดยที่ระหวาง 
aneurysm แตละตําแหนงมี aorta ที่ไมเปน aneurysm กัน้กลาง 
 
Historic Perspective1 

 Anytyllus ไดรับการยอมรับวาเปนคนแรกทีก่ลาวถึง aneurysm ต้ังแต 2,000 ปกอน 
ตอมาอีกประมาณ 300 ป Aetius ไดผาตัดรักษา aneurysm เปนคนแรก เขาบรรยายถงึการทาํ 
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proximal and distal control ในการผาตัด brachial artery aneurysm ทีเ่กิดตามหลังการทํา 
bloodletting 

 ชวงตนศตวรรษที่ 19 Astley Cooper ไดพยายามรักษา rupture left iliac aneurysm โดย
การผูก abdominal aorta ซึ่งทาํใหผูปวยมปีญหาเรื่อง limb ischemia  และเสียชีวิต ในชวงตน
ของศตวรรษที ่19 นี ้Rudolph Matas ไดบรรยาย technique “Endoaneurysmorrhaphy” โดยทํา 
proximal and distal ligation, opening the sac และ suture ligation the feeding branches 

 ปค.ศ.1864 Moore ไดเสนอเทคนิคการรักษา AAA โดยใช coiled wire ใสเขาไปใน sac 
ทําใหเกิดthrombosisข้ึนใน aneurysm 

 Cellophane wrapping เปนอีกเทคนิคทีน่ํามาใชรักษา AAA โดยหวังวาจะปองกนัไมให 
aneurysmขยายขนาดหรือแตก เทคนิคนีน้าํมาใชรักษา AAAใหแก Albert Einstein แตในปค.ศ. 
1955 (6 ปหลงัการรักษา) Einstein ก็เสียชวีิตจากการแตกของ aneurysm 

 ค.ศ. 1951 Dubost และคณะ รายงานความสาํเร็จในการรักษา AAA โดยการใช  
homograft ตอมาในปค.ศ. 1953 Cooley และ DeBakey รายงานความสําเร็จของการใช 
homograftเพือ่รักษาผูปวยที ่rupture abdominal aortic aneurysm 
 Aortic homograft มีปญหาเชนเดียวกับการใช cellophane คือ graft ที่ใชมีการขยาย
ขนาดตลอดเวลา ทําใหมีนกัคิดกลุมหนึง่พยายามพฒันา fabric tubes ข้ึนมา  ในปค.ศ. 1952 
Voorhees และคณะ  ประดิษฐ graft จาก polyester จากนัน้ graft ไดรับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ 
สวนทางเทคนคิการผาตัดก็ไดพัฒนาขึ้นเชนกนัเมื่อ Oscar Creech พบวา aneurysm sac ไม
จําเปนตองตัดออกในขณะทีส่ามารถเย็บ graft เขากับดานในของ aneursym sac เพื่อปองกนัได
อันตรายตออวัยวะขางเคยีง เทคนิคนี้ยงัใชมาจนปจจุบัน   
 ค.ศ. 1976 Juan Parodi ซึ่งขณะนั้นเปน vascular resident อยูที ่Cleveland Clinic 
สังเกตเห็นวาขนาดของ iliac artery และ aorta นาจะสามารถใส graft เขาไปสู aneurysm ได แต
การทดลองกบัสุนัขในชวงแรกไมประสบความสาํเร็จเนื่องจากมีขอจํากดัที่คุณภาพของ graft ใน
สมัยนัน้ ตอมาเมื่อ Palmaz ไดพัฒนา stent ข้ึน ทาํใหการใส stent ผานทาง artery ในสนุัขประสบ
ความสาํเร็จ 
 7 กันยายน ค.ศ. 1990 Parodi และ Palmaz ใส Dacron tubes ซึ่งเยบ็เขากับ Palmaz 
stent บรรจุใน sheath ใสผาน femoral artery เพื่อรักษาผูปวย AAA 2 ราย ผูปวยรายแรกประสบ
ความสาํเร็จแตรายที่ 2 ตองเปลี่ยนเปน open surgery เนื่องจาก graft malposition  

ในปค.ศ. 1991 Parodi และคณะ5รายงานความสาํเร็จในการรักษา AAA ในผูปวย 8 ราย
โดยใส stent graft ผานทาง femoral artery เปนเทคนิคที่เรียกวา endovascular aneurysm 
repair (EVAR) 
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Classification of AAA4 

 แบงตามตําแหนงทีม่ีพยาธสิภาพไดดังนี ้(รูปที่ 1) 
1. Infrarenal AAA หมายถงึ AAA ที่อยูตํ่ากวา renal artery สวนใหญ (95%) ของ AAA เปน

ชนิดนี ้
2. Juxtarenal AAA หมายถงึ AAA ในตําแหนงชิดติดกับ renal artery 
3. Suprarenal AAA หมายถงึ AAA ในตําแหนงเหนือตอ renal artery มัก involve superior 

mesenteric และ celiac artery 
 

 
                               Infrarenal                   Juxtarenal                  Suprarenal 
                     รูปที่ 14แสดงชนิดของ AAA  
                               
Epidermiology 

abdominal aortic aneurysm พบไดมากขึ้นเนื่องจากประชากรผูสูงอายุมีมากขึน้ การสูบ
บุหร่ี การมีการตรวจคัดกรองและการพัฒนาของเครื่องมือที่ใชในการวินิจฉัย AAAมักพบในผูปวย
สูงอาย(ุ > 65 ป )  เพศชายพบมากกวาเพศหญิง(ประมาณ 3:1)6 ในสหรัฐอเมริกามีประชากร
เสียชีวิตจาก rupture AAA ประมาณ 15,000 คนตอป1  
 
 
Natural history 
 AAA เมื่อเกิดขึ้นแลวมีความเปนไป 2 อยางคือ ขนาดคงที่ไปตลอดหรือโตขึ้นจนแตก 
(rupture) พบวาประมาณ 80% ของผูปวย ขนาดของ AAA จะโตขึ้น อัตราการโตโดยเฉลี่ย
ประมาณ 0.4 ซม.ตอป6ปจจยัหลักที่มีผลตอการแตกคือขนาดของ aneurysm ดังตารางที่ 2 

 4



                   

 
                                             
           ตารางที่ 27แสดงความสัมพันธระหวางขนาดของ AAA (cm.) กับ โอกาสทีจ่ะแตกตอป 
     

ปจจัยอื่นๆที่มผีลตอการแตกของ AAA ดังตารางที ่3 

 

 
ตารางที ่37แสดงความสมัพันธระหวางปจจัยตางๆและ Risk of rupture 
 
Pathogenesis and Risk factors 

การเกิด AAA  นัน้คอนขางซบัซอน มีหลายทฤษฎีที่พยายามนํามาอธบิายการเกิด AAA 
เมื่อศึกษาลกัษณะทาง histology ของผนงั AAA พบวา ผนังของ  AAA จะบางกวาผนังเสนเลือด 
aorta ที่ปกต ิมีการลดลงอยางมากของ elastin ในชั้น media และมีการลดลงของ collagen ในชั้น 
adventitia นอกจากนี้ยงัม ีinflammatory cell เชน IL-1 แทรกอยู นอกจากนี้มักจะพบ 
atherosclerotic plaque ในบริเวณที่เกิด AAA รวมดวย 

Wassef และคณะ8ไดเสนอปจจัยทีม่ีสวนในการเกิด AAA ดังนี ้
1. Proteolytic degradation of aortic wall connective tissue 
2. Inflammation and immune response 
3. Biomechanical wall stress 
4. Molecular genetics 
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สวนประกอบที่สําคัญของผนัง aorta คือ elastin และ collagen การสลายของโปรตนีทัง้  
2 ชนิดเกิดจากเอนไซมที่สรางโดยผนงัของ aorta เอง เอนไซมที่เกี่ยวของกับการเกดิ AAA คือ 
Matrix metalloproteinases (MMPs) เอนไซม MMPs ที่มีสวนในการสลาย elastin มี 4 ชนิด คือ 
72-kD gelatinase (MMP-2), 92-kD gelatinase (MMP-9), matrilysin (MMP-7) และ 
macrophage elastase (MMP-12) สวนเอนไซมทีม่ีผลตอการสลาย collagen ไดแก 
collagenase 1 (MMP-1) และ collgenases 3 (MMP-3) เราพบวา ในผนังของ AAAจะมีเอนไซม
เหลานี้ในขนาดที่สูงกวาปกติ ทําใหเกิดความไมสมดุลระหวางการสรางและทําลายโปรตีนดังกลาว 
ผนังของ AAA จึงบางลง ทําให aorta ขยายขนาด 
 Chronic inflammation เปนลักษณะเดนทีสํ่าคัญของ AAA ทําใหเกิดการทาํลายผนงัของ 
aorta โดย cell ที่แทรกอยูในผนังของ aorta ไดแก T-cell, monocyte/macrophages, B-
lymphocytes และ plasma cell มีการหลัง่เอนไซม protease มาทําลายผนังของ aorta 
 แรงดันที่สูงตลอดเวลาของ aorta ทําใหเกิดภาวะ wall stress and strain ซึ่งเมื่อนานวนั
เขาทําใหเกิด wall failure ทาํให aorta ขยายขนาด 
 ผูปวยทีม่ีประวัติครอบครัวเปน AAA (familial AAA, FAAA) จะมีลักษณะที่ตางจาก 
sporadic AAA (SAAA) คือ มีอายนุอยกวา มีโอกาสแตกมากกวาโดยเฉพาะในเพศหญิง และ
อัตราสวนระหวางเพศชายกบัหญิงประมาณ 2:1  
 Risk factors ในการเกิด AAA ไดแก อายุ เพศ การสูบบุหร่ี ความดนัโลหิตสูง ภาวะไขมัน
ในเลือดสูง และประวัติการเกิด AAAในครอบครัว  
 สวนสาเหตุอ่ืนๆที่ทําใหเกิด AAA ไดแก เกิดตามหลงัการติดเชื้อ(Mycotic aneurysm) เกิด
ตามหลงัการบาดเจ็บของเสนเลือด หรือสาเหตทุางพนัธุกรรมเชน Ehlers-Danlos syndrome, 
Marfan’s syndrome 
  
Clinical manifestations1 

สวนใหญไมมอีาการ มักตรวจพบโดยบังเอิญ สวนอาการที่พบบอยทีท่ําใหผูปวยมาพบ
แพทยคือปวดทอง ปวดหลัง อาการอื่นๆทีพ่บไดเชน ureteric obstruction หรือมีล่ิมเลือดอุดตันที่
ขา 

สวนผูปวยที่เกดิภาวะ rupture AAA จะมาพบแพทยดวยอาการปวดทองรุนแรง ความดัน
ตํ่าและคลําได pulsatile mass ทีท่อง 
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Physical examination 
มักตรวจได pulsatile massบริเวณยอดอกหรือสะดือ  AAA ที่โตมาถงึ iliac artery จะทํา

ใหคลําได pulsatile mass ใตตอสะดือได การคลํา femoral pulses เปนสิ่งสาํคัญเนื่องจากอาจ
พบ femoral aneurysm รวมดวย การตรวจพบ femoral pulse ปกติจะเพิ่มโอกาสทีจ่ะทํา 
endovascular repair ไดสําเร็จ peripheral pulse ควรบันทกึไวเปน base line การตรวจพบ 
carotid stenosis ควรไดรับการรักษากอน 
 
Diagnosis 
 สวนใหญแลว AAA มักไมมอีาการ ผูปวยมักทราบโดยบังเอิญจากการทํา plain film KUB, 
abdomen, ultrasound หรือ CT scan เพื่อตรวจภาวะอื่น ลักษณะทีอ่าจพบไดจาก plain film คือ 
calcification ของ aneurysm wall หรือที่เรียกวา “eggshell” พบไดประมาณ 60%6 investigation 
ที่นยิมทาํคือ ultrasound เนือ่งจากราคาไมแพง ไมinvasive ไมตองไดรับรังสี แตถาตองการดู
anatomy เพื่อใชในการวางแผนรักษาคงตองทาํ CT scan หรือ angiogram สวน MRI ไวสําหรับ
กรณีที่ตองการหลีกเลี่ยงการฉีด contrast media เชนในผูปวยที่การทํางานของไตไมดี6 

 
การรักษาภาวะ Abdominal aortic aneurysm 
 เนื่องจาก natural history ของ AAA คือการขยายขนาดจนแตก เมื่อเกดิการแตกของ 
AAA จะมี mortality ประมาณ 80%-90% ดังนัน้การปองกันไมให AAA ขยายขนาดและการรักษา
ในเวลาที่เหมาะสมกอนจะเกิดการแตกของ AAA จึงเปนเปาหมายหลกัของการรักษา 
 
การตรวจคัดกรอง (Screening) 
 เราทราบแลววา ผูชาย อายต้ัุงแต 65 ปข้ึนไป มีประวัติสูบบุหร่ี มีประวัติครอบครัวเปน 
AAA มีภาวะความดนัโลหิตสูง หรือไขมันในเลือดสูง เปน risk factors ในการเกิด AAA ดังนัน้
ประชากรกลุมนี้ควรไดรับการเฝาระวัง เราพบวา ultrasound มี sensitivity ตอ AAA ประมาณ 
95% และ specificity 100% ราคาไมแพง ไมม ีradiation toxicity ไม invasive ดังนั้นจงึนิยมใช 
ultrasound ในการตรวจหา AAA จากการศึกษาของ The Multicenter Aneurysm Screening 
Study Group พบวาการทํา ultrasound  screening เพื่อตรวจหาภาวะ AAA สามารถลด AAA 
related mortality ได9 
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U.S.Preventive Services Task Force(USPSTF)10 เสนอแนวทางในการตรวจคัดกรอง AAA
ดังนี ้

1.  ผูชายอาย ุ65-75 ป ที่มีประวัติสูบบุหร่ี ควรไดรับการตรวจหา AAA ดวย ultrasound 
อยางนอย 1 คร้ัง 

2. ผูชายอายุ 65-75 ป ที่ไมมีประวัติสูบบุหร่ี จะตรวจหา AAA ดวย ultrasound หรือไมก็ได 
3. ผูหญิงไมจาํเปนตองตรวจหา AAA 
 

Prevention of growth and rupture 
การหยุดสูบบุหร่ีเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการปองกนัการขยายขนาดของ aneurysm11  

เราทราบวา MMPs overexpression เปนตัวการสาํคัญในการเกิด AAAการใชยา Tetracyclines, 
Doxycyclines, Indometacin หรือ  Statin เพื่อยับยั้งกระบวนการเกิดของ AAA จึงเปนที่สนใจ
และอยูในระหวางการศึกษา มีรายงานถงึการนาํ Statin มาใชในผูปวยหลังการผาตัด AAA พบวา
สามารถลด mortality ได12 

 
Small abdominal aortic aneurysm 
 หมายถงึ AAA ที่มีขนาด 4.0-5.4 ซม. มีขอมูลจาก 2 randomized trials  คือ United 
Kingdom (UK) Small Aneurysm Trial13 และ Aneurysm Detection and Management Study 
(ADAM)14 ทั้ง 2 trial มีประชากรที่เขารวมการศึกษาประมาณ 1,000 คน แบงเปน 2 กลุมคือ กลุม 
early surgery และกลุม surveillance โดยการทาํ ultrasound หรือ CT scan ทุก 3-6 เดือน ใน
กลุม surveillance จะทําการผาตัดก็ตอเมื่อ aneurysm มีขนาดอยางนอย 5.5 ซม. หรือขนาดโต
เร็วกวา 1 ซม./ป หรือมีอาการ ทาํการติดตามผูปวยประมาณ 4.6 ป (UK small aneurysm trial) 
และ 4.8 ป (ADAM trial) ผลการศึกษาของทัง้ 2 trial เหมือนกันคอื aneurysm ขนาด 4.0-5.4 ซม. 
สามารถใชวิธติีดตามอาการได มี rupture risk นอยกวา 1% ตอป การผาตัดไมเพิ่ม long term 
survival แตเมื่อส้ินสุดการศกึษา ประชากรในกลุม surveillance ของทั้ง 2 trial ประมาณ 60% 
ตองไดรับการผาตัด สําหรับ UK small aneurysm trial เมื่อติดตามผูปวยนานถึง 10 ป พบวา
ประชากรในกลุม surveillance ตองไดรับการผาตัดอีก 12% รวมแลวประมาณ  74% และพบวา 
total mortality ในกลุม early surgery นอยกวา ซึง่อาจเกิดจากประชากรในกลุม early surgery มี
การปรับปรุงพฤติกรรมการดาํรงชีวิต และหยุดสูบบุหร่ี15  นอกจากนี้ประชากรเพศหญิงเสียชวีิตจาก 
rupture AAA 14% ในขณะที่เพศชายมีเพยีง 5 % และเพศหญิงมี risk of rupture มากกวาเพศ
ชายประมาณ 4 เทา ดังนั้นการใชขนาด 5.5 ซม.เพื่อตัดสินใจผาตัดในเพศหญงิอาจจะชาเกินไป15 
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Indication for operative management of infrarenal AAA 
 ผูปวยทีม่ี AAA ขนาดตั้งแต 5.5 ซม.ข้ึนไปโอกาส rupture จะสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จงึตองรับ
การรักษาโดยการผาตัดวิธีใดวิธีหนึ่ง สวนผูปวยทีม่ีอาการซึ่งเกิดจาก AAA เชน ureteric 
obstruction หรือ distal embolisation ตองผาตัดโดยไมคํานึงถึงขนาด 

โดยสรุปแลว indication ในการผาตัด AAA ไดแก15 

1. ผูปวยทกุรายที่มีอาการอันเนื่องมาจาก AAA 
2. ผูปวยที่ไมมีอาการ แตม ีAAA ที่มีขนาดตั้งแต 5.5 ซม. หรือขนาดเพิม่ข้ึนมากกวา 1 

ซม.ตอป (rapid expansion) 
3. ผูปวยทีม่ี AAA ขนาดเล็กกวา 5.5 ซม.แตมีปจจัยเสี่ยงในการแตกของ AAA ในเพศ

หญิงหรือในผูปวยทีม่ีอายุนอย 
การผาตัดในปจจุบันมหีลายวิธีไดแก  
1. Conventional open surgery 
2. Endovascular aneurysm repair (EVAR) 
3. Minimal incision aortic surgery (MIAS) 
4. Laparoscopic repair of AAA 

 
Conventional open surgery 
 Dubost และคณะ รายงานความสาํเร็จของการผาตัดรักษา AAA ในป ค.ศ.1951 การ
ผาตัดสามารถทําไดทัง้ transperitoneal approach และ retroperitoneal approach การทาํ 
transperitoneal approach สามารถลง incision เปน long midline หรือ transverse ก็ได โดย
สวนใหญแลวมักใชวิธ ีtransperitoneal approach โดยลง skin incision, สํารวจพยาธิสภาพใน
ชองทอง, pack small bowel และ  transverse colon ไปทางดานขวา และ pack sigmoid colon 
ไวใน left iliac fossa, เปด posterior peritoneal ไปทางดานบนและดานลาง, dissect หา neck 
ของ aneurysm ซึ่งอยูดานบน แลวมา dissect หา iliac artery ซึ่งอยูดานลางตอกับ aneurysm 
และเตรียมทํา proximal และ distal control, ให Heparin 5,000 unit (100 unit/kg), ทํา 
proximal และ distal control หลงัให heparin 5 นาท,ี เปด aneurysm sac ตามแนวยาวไป
ทางดานขวา จากนั้น stop bleeding จาก lumbar artery และ inferior mesenteric artery, เย็บ 
graft เขากับ aorta แลวหุมไวดวย aneurysm sac 

สวนการทาํ retroperitoneal approach อาจเลือกทําในกรณีที่คิดวาการเขาทางชองทอง
ทําไดยากเชน ในผูปวยที่เคยผาตัดเปดชองทอง หรือผูปวยที่ม ีcolostomy นอกจากนีย้ังมี
ประโยชนในผูปวยทีม่ีปญหาเรื่องปอดเชนเปน severe COPD หรือในกรณีที่เปน inflammatory 
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AAA ซึ่งมักจะดึงร้ังอวัยวะใกลเคียงเขามาติดเชน duodenum การลง incision จะลงเปน oblique 
incision บริเวณ left lower quadrant การลง incision แบบนี้มีขอเสยี 2 อยางคือ 1) ไมสามารถ 
approach เขาหา right renal artery 2) การ approach เขาหา right distal common iliac artery 
ทําไดยาก6 

เสนเลือด left renal vein เปน landmark ในการหา neck ของ AAA ใหพยายามเกบ็เสน
เลือดนี้ไว แตในกรณีที่จาํเปนก็สามารถตดัไดแตตองแนใจวาเสนเลือดสาขาอื่นเชน gonadal vein
ยังดี นอกจากนี้มีผูปวยประมาณ 1.4% ทีเ่สนเลือด left renal vein ลอดใตตอ aorta ซึ่งเราจะเหน็
ไดจาก CT scan ทําใหตองระมัดระวังในการทํา proximal control 

กรณีที ่aneurysm ขยายมาถึง iliac artery การผาตัดตองระวงัการบาดเจ็บตอ ureter 
และระบบประสาท autonomic nerves ทีม่ักพาดผานดานหนาของ iliac artery ขางซาย ตองระวงั
การบาดเจ็บของเสนเลือดทีไ่ปเลี้ยง sigmoid colon นอกจากนี้ควรคํานึงถงึการไหลของเลือดเขาสู
อุงเชิงกรานโดยพยายามใหมีเลือดไหลเขาเสนเลือด internal iliac อยางนอย 1 ขางเพื่อปองกัน
การขาดเลือดของ sigmoid colon 

การพิจารณาทํา inferior mesenteric artery reimplantation ควรทําในกรณีที่คิดวาเลือด
ไหลไปเลี้ยง sigmoid colon ไมเพียงพอโดยสังเกตจากสขีองลําไสและปริมาณเลือดที่ไหลออกจาก 
IMA การ reimplantation ใชวิธ ีCarrel patch แตสวนใหญเลือดมักมาเลี้ยง sigmoid colon 
เพียงพอ 

การทาํ proximal และ distal control กอนหลงั มีขอดีขอเสียตางกัน ถาทาํ proximal 
control กอนมีโอกาสเกิด renal embolisation มากแตลดการเกิด distal embolisation สวนการ
ทํา distal control กอนมีโอกาสเกิด renal embolisation นอยกวาแตอาจทาํให AAA แตกได 

การปองกนัการเกิด aortoduodenal fistula อาจทาํโดยการใช omentum มาปดบริเวณ 
proximal anastomosis ศัลยแพทยบางทานแนะนาํใหใช graft ที่เหลอืมาปด การพยายามเย็บให
ปมไหมอยูทางซายเพื่อใหหางจาก duodenum ก็มีผูแนะนาํ 
 
Endovascular aneurysm repair (EVAR)   
 Parodi เปนผูริเร่ิมรักษาผูปวย AAA ดวยวิธี endovascular treatment ในป 1991 การทาํ 
EVAR ถือเปน minimal invasive surgery เร่ิมดวยการ approach หา femoral artery ซึ่งสามารถ
ทําเปน local anesthesia ได หลังจากนัน้ใส guide wire ผานเขาไปจนถึงตาํแหนงของ aneurysm 
(under flu) เมื่อไดตําแหนงที่ตองการแลวจึงใส stent graft ที่บรรจุใน delivery system จากนัน้
ปลอย vascular stent graft ออกมา check ความเรียบรอยของ graft ดวย angiogram แลวจึง
เย็บปดแผล 
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                                        รปูที่ 2 แสดงตาํแหนงของ stent graft หลังทํา EVAR 
 
การรักษาดวยวิธีนีม้ีขอดีที่เหน็ชัดเจนคือ 

- หลีกเลี่ยงแผลผาตัดขนาดใหญทางหนาทอง 
- หลีกเลี่ยงการทํา aortic cross clamping 
- Minimal blood loss 

 
กอนการทาํ EVAR มี imaging ที่จาํเปน 2 อยางคือ 

1. Spiral CT angiogram : เพื่อดูลักษณะทางกายวิภาคของ AAA ไดแก ขนาด ความ
ยาว ความคดเคี้ยว มุมของ AAA และขนาดของ iliac และ femoral artery ซึ่งควรจะ
โตกวา 7-8 มม. จงึจะสามารถสอด endovascular device เขาไปได 

2. Aortography : เพื่อดูลักษณะทางกายวิภาคของเสนเลือดตางๆ และเหน็ความคด
เคี้ยวตางๆไดชัดเจน 

สวน Magnetic resonance angiography (MRA) สามารถนํามาใชแทน CT angiogram 
ไดในกรณีที่ตองการหลีกเลีย่ง contrast media เชน ผูปวยมีภาวะ renal insufficiency  
 ขอจํากัดของ EVAR คือ anatomy ของ AAA, iliac และ femoral artery โดยมี criteria 
ดังนี2้0 

1. สวนตนของ thrombus free aorta ที่ปกติ มีความยาวมากกวา 15 มม. 
2. สวนปลายของ thrombus free aorta ที่ปกติ มีความยาวมากกวา 15 มม. (สําหรับ tube 

graft) หรือ iliac artery มีความยาวมากกวา 15 มม.(สําหรับ aorto-iliac หรือ aorto bi 
iliac graft) 

3. patent external iliac or common iliac artery ขางใดขางหนึง่ (เสนผาศูนยกลาง
มากกวา 7 มม.) 
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4. มุมของ proximal aortic neck นอยกวา 60 องศา 
5. มุมของ iliac artery นอยกวา 90 องศา 
6. aneurysm ไมถึง celiac, superior mesenteric หรือ renal artery 
7. การ reconstruction สามารถ preserve patency ของ internal iliac artery 1 เสน หรือ 

inferior mesenteric artery 
ปจจุบันเมื่อเครื่องมือตางๆพฒันาขึน้ contraindication ของการทาํ EVAR ที่ยอมรับกันก ็

คือ proximal neck ของ AAA ส้ันกวา 15 มม.หรือไมมีเลย1 
มี 2 randomised control trial เปรียบเทยีบระหวาง conventional open surgery กับ 

EVAR16,17 พบวา EVAR มี mortalitiy และ complication นอยกวา อยางไรก็ตามขณะนี้ยงัไมเหน็ 
long term result วาเปนอยางไร มีรายงานจากทางยุโรปวา failure rate ของ EVAR มีประมาณ 
3% ตอป18 เทยีบกับ open technique ที่มเีพียง 0.3%19 อัตราการเปลีย่นมาทาํ open surgery พบ
ประมาณ 10%21 

 ปญหาของ EVAR ที่พบไดแก renal failure ซึ่งเกิดตามหลังการฉีด contrast media, การ
เกิด distal embolisation, การเกิด endoleak และความจําเปนที่ตองทํา secondary intervention 

Endoleak หมายถงึ ยังมกีารไหลของเลือดออกจาก endograft เขาสู aneurysm sac 
สาเหตุอาจเกดิจากการเลือก graft ไมเหมาะสม หรือวาง graft ไดไมดี Endoleak classification 
แบงเปน 4 ชนดิคือ 

Type I : Attachment site leak 
Type II : Lumbar or IMA endoleak 
Type III : Junctional  leak (junction of overlapping segment)  
Type IV : Transgraft 

 
รูปที่ 32 แสดงชนิดของ endoleak 
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Endotension หมายถงึ การที ่pressure ใน aneurysm sac ยังสงูขึ้นเรื่อยๆ โดยที่ไม

พบวามีการ leak ของเลือดเขาสู aneurysm ทําให aneurysm โตขึ้น บางคนเรียกปรากฏการณนี้
วาเปน endoleak type V 
 Secondary intervention คือ การทาํ intervention เสริมหลังทาํ EVAR เพื่อแกปญหาที่
เกิดขึ้นเชน graft occlusion, migration, endoleak เราพบวามีผูปวยประมาณ 10% หลังทํา 
EVAR ตองมาทํา secondary intervention ดังนัน้จึงไมแนะนาํใหทํา EVAR ในผูปวยที่อายุนอย
และ low risk ตอ open surgery อยางไรก็ตาม การที่ตองมาทํา secondary intervention ไมถือ
เปนความลมเหลวของการทาํ EVAR  
 Conversion to open surgery พบประมาณ 10% สาเหตุเกิดจากการเลือกผูปวยไม
เหมาะสม เครื่องมือไมดีพอ ผูปวยในกลุมนี้พบวาม ีmortality rate ที่สูงถึง 20-32%22 
 
Minimal incision aortic surgery (MIAS) 
 Turnispeed และ คณะ23 ไดรายงานการผาตัดโดยลง incision ขนาดเล็กประมาณ 8-10 
ซม.ทางหนาทอง และใช ring retractor ชวยในการ exposure แผลตองมีขนาดใหญพอที่จะใชมือ
ลวงลงไปผูกได ข้ันตอนการผาตัดก็ทาํเหมอืนกับการผาตัด conventional open surgery พบวาให
ผลการรักษาทีใ่กลเคียงกับ EVAR ในขณะที่คาใชจายนอยกวามาก วธิีการนี้ไมเหมาะในการรักษา
ภาวะ rupture AAA และตองอาศัย surgical skill คอนขางมาก 
 

                                         
                                    รูปที่ 4 แสดงการผาตัดโดยวิธ ีMIAS 
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Laparoscopic repair of AAA 
 วิธีผาตัดโดยการสองกลองนีเ้หมาะสําหรับผูปวยทีม่ีความเสี่ยงตอการผาตัดใหญ การทํา 
laparoscopic assisted aortic aneurysm resection ระยะแรกจําเปนตองทํา minilaparotomy  
รวมดวยเพื่อตรวจความเรียบรอยของ anastomosis ตอมา Kolvenbach และคณะ24 รายงานผล
ของการทาํ Totally laparoscopic AAA repair และการใช robotic assisted พบวา overall 
mortality มีประมาณ 14.8% มีอัตราการเปลี่ยนไปทํา minilaparotomy รวมดวยประมาณ 17%  

                                   
รูปที่ 524 แสดงตําแหนงของ port ตางๆ :                                รูปที่ 624 แสดงตําแหนงของศัลยแพทย 
 1 and 2, Dissecting instruments and needle holders                 1, First surgeon  2, first assistant  
 3 and 7, instruments for the first assistant                                  3, second assistant, holding the camera 
4, aortic clamp. 5, laparoscopic 30° camera 
 6, second camera port. 
 

 
Ruptured abdominal aortic aneurysm (rAAA) 
 เปนภาวะทีม่ีการแตกของ AAA โดยทัว่ไป AAAมักแตกเขา retroperitoneal space ผูปวย
อาจมีชีวิตมาถึงโรงพยาบาลเนื่องจากม ีtamponade effect แตถาแตกเขาชองทอง ผูปวยมกั
เสียชีวิต โดยสรุปแลวผูปวยที่เกิด rAAA จะม ีmortality rate ประมาณ 80%- 90% 
 Risk factor ของ rAAA คือ ขนาดของ AAA และ rapid expansion (มากกวา1 ซม.ตอป) 
สวนปจจยัที่สงเสริมไดแก ภาวะ COPD และ diastolic hypertension 
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 อาการสําคัญของ rAAA คือ ปวดทอง shock และคลําได pulsatile mass ที่ทอง ในผูปวย
ที ่vital signs ไม stable ควรรีบนําไปผาตดั สวนผูปวยทีv่ital signs stable อาจทาํ CT scan เพื่อ 
evaluate แตตองระมัดระวงัระหวางการเคลื่อนยายผูปวย 
 การรักษาที่เหมาะสมสาํหรบัภาวะ rAAA ในปจจุบันยังคงเปน open surgery สวนการนาํ
endovascular repair มาใชก็มีรายงาน แตผูปวยตองม ีvital signs ที ่stable และตองมีความ
พรอมในการทีจ่ะเปลี่ยนไปทาํ open surgery ไดทันที25  
 
Endovascular treatment for small AAA 
 เรามีขอมูลจาก UK small aneurysm trial และ ADAM trial วา การทํา early surgery ใน 
small AAA ไมเพิ่ม long term survival อยางไรก็ตามมผูีสนใจทาํการศึกษาเปรียบเทียบระหวาง 
surveillance กับการทํา EVAR ใน small AAA ซึ่งขณะนี้ยังอยูในระหวางการศึกษา ประมาณป
พ.ศ. 2550 จึงจะเสร็จโครงการ26 
  

จะเหน็ไดวา การรักษาภาวะ abdominal aortic aneurysm ไดกาวหนาไปมาก การเลอืก
วิธีการรักษาทีเ่หมาะสมกับผูปวยในแตละรายรวมทั้งการใหขอมูลแกผูปวยเพื่อใหผูปวยมีสวนรวม
ในการเลือกวธิีการรักษาจึงเปนสิ่งที่สําคัญ อยางไรก็ตามศัลยแพทยจําเปนตองติดตาม
ผลการรักษาของแตละวิธีในระยะยาว เพื่อใชในการตัดสนิใจเลือกวิธีการรักษาไดอยางเหมาะสม
ตอไป 
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