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		 Most reports on the topic of venous air
embolism (VAE) primarily deal with
neurosur-gical procedures, particularly in
the sitting position. Strong emphasis should
be placed on some iatrogenic events which
caused the highest median payment and a
rate of 100% payment-per-claim in United
States of America. The morbidity and
mortality rates from VAE are determined by
the volume of air entrained, the type of gas
injected, the rate of entrainment and the

patient’s status. In patients with a high index
of clinical suspicion of VAE, prompt
diagnosis and rapid therapy initiation is
necessary. This review will highlight the
pathophysiology, clinical features, surgical
procedures and interventions associated
VAE, detection and management of VAE.
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บทนำ

		 ภาวะฟองอากาศในหลอดเลื อ ดดำ 1 คื อ
ภาวะที่มีอากาศหรือฟองอากาศจากก๊าซที่ใช้ใน
การผ่าตัดผ่านเข้าสู่หลอดเลือดดำแล้วทำให้เกิด
อาการ และอาการแสดงของการอุดตันของหลอด
เลือ ดที่ เ ข้ า สู่ ป อดและหรือหลอดเลือดแดงที่ไป
เลี้ยงอวัยวะที่สำคัญในกรณีที่ผู้ป่วยมีรูเปิดที่ผนัง
กั้นหัวใจด้านบน (patent foramen ovale) ซึ่งพบ
ได้มากถึง 25% - 35% ในประชากรทั่วไป 2 - 4 ฟอง
อากาศที่เกิดจะผ่านเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายและ
หลอดเลื อ ดแดงที่ ไ ปเลี้ ย งสมองและหั ว ใจได้
(Arterial air embolism: AAE)
		 ข้อมูลทางการแพทย์สมัยใหม่พบว่า การ
รักษาบาดแผลขนาดใหญ่ ตำแหน่งผ่าตัดที่อยู่สูง
กว่าหัวใจด้านขวา รวมไปถึงการให้สารน้ำทาง
หลอดเลื อ ดดำที่ มี ฟ องอากาศหลุ ด ลอดเข้ า สู่
กระแสเลือดอาจนำไปสู่การเกิดภาวะแทรกซ้อน
ที่เรียกว่า “ภาวะฟองอากาศในหลอดเลือดดำ”
(venous air embolism: VAE) ภาวะนี้อาจเกิด
ได้ จ ากการกระทำของผู้ ใ ห้ ก ารรั ก ษาพยาบาล
(iatrogenic complication) หรือเกิดจากการปรับ
เปลี่ยนของแรงดันบรรยากาศอย่างรวดเร็ว เช่น
ในการดำน้ำลึกหรือการอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนัก
Amussat และ Senn5 ได้บรรยายถึงลักษณะอาการ
สาเหตุ การรักษารวมถึงการป้องกันภาวะนี้จาก
จำนวนผู้ป่วยประมาณ 250 รายตั้งแต่ปี ค.ศ. 1839
ภาวะนี้ถูกเน้นย้ำความสำคัญโดยได้นำมาเสนอซ้ำ
ใหม่ใน Classic Papers Revisited ของวารสาร
Anesthesiology ฉบับเดือนกันยายน ค.ศ. 2011

พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดภาวะฟองอากาศ
ในหลอดเลือดดำ

ฟองอากาศปริ ม าณน้ อ ย ๆ ที่ ห ลุ ด เข้ า ไปใน
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หลอดเลือดดำจะเข้าสู่เส้นเลือดขนาดเล็กในปอด
(pulmonary arteriole) แล้วถูกดูดซึมไปภายใน
ช่วงเวลา 60 วินาทีถึง 30 นาทีโดยอาจไม่แสดง
อาการผิดปกติใด ๆ แต่ทั้งนี้ความรุนแรงของการ
เกิ ด ภาวะฟองอากาศในหลอดเลื อ ดดำขึ้ น กั บ
ปัจจัยหลักสองประการ6 คือ ปริมาณและอัตราเร็ว
ของฟองอากาศที่ไหลเข้าไปสะสมในระบบไหล
เวียนเลือด Toung และคณะรายงานว่าการฉีดฟอง
อากาศปริมาณ 200 มล. เข้าไปในหัวใจจะทำให้
ผู้ป่วย เสียชีวิตทันที7 หากฟองอากาศปริมาณมาก
เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ร่างกายจะมีเวลาเพียงพอในการ
กำจั ด ฟองอากาศออกไป Hybels 8 ได้ ท ำการ
ทดลองในสุนัขพบว่า ฟองอากาศ 1,400 มล.ที่
ค่อยๆ เพิ่มขึ้นโดยใช้เวลาหลายชั่วโมงไม่ทำให้
สุ นั ข เสี ย ชี วิ ต สำหรั บ รายงานในสั ต ว์ ท ดลอง
ที่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็วของการเกิดฟองอากาศ
พบว่า การฉีดฟองอากาศมากกว่า 200 มล. เข้าสู่
หลอดเลือดดำของสุนัขอย่างรวดเร็ว (bolus) จะ
ตรวจพบ mill - wheel murmur เกิด ventricular
tachycardia และเสียชีวิต ส่วนการเกิดฟองอากาศ
จากการฉีดช้า ๆ (infusion) จะทำให้สัตว์ทดลอง
เสียชีวิตเมื่ออัตราเร็วของการเกิดฟองอากาศมาก
กว่า 1.8 มล./กก./นาที ในปัจจุบันยังไม่มีตัวเลขที่
แน่นอนในคน แต่มีรายงานของ Flanagan และ
คณะ9 แสดงให้เห็นว่า อัตราเร็วของฟองอากาศที่
เกิดขึ้น 100 มล.ต่อวินาทีจะเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วย
ที่อยู่ในภาวะพร่องน้ำเสียชีวิตได้ภายใน 5 นาที
ความรุ น แรงของการเกิ ด ภาวะฟองอากาศใน
หลอดเลื อ ดดำยั ง ขึ้ น กั บ ชนิ ด ของก๊ า ซที่ เ ข้ า สู่
หลอดเลือดอีกด้วย เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
มีความปลอดภัยมากกว่าก๊าซไนโตรเจนเมื่อใช้ใน
การผ่าตัดส่องกล้องเนื่องจากสามารถละลายใน
เลือดได้ดีกว่าก๊าซไนโตรเจนถึง 25 เท่า10
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ฟองอากาศที่ไหลเข้าสู่หลอดเลือดปอดจะ
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นหลอดเลือด
ปอด โดยเกิดช่องว่างระหว่าง endothelial cell
และมี ก ารทำลายผนั ง เส้ น หลอดเลื อ ด อาจเกิ ด
จากการหลั่ ง superoxide จากการกระตุ้ น ของ
neutrophil เกิ ด การซึ ม ผ่ า นของโปรตี น และน้ ำ
เหลืองเข้าสู่เนื้อปอด ฟองอากาศที่อยู่ในหลอด
เลือดจะกระตุ้น fibrin เกล็ดเลือด เม็ดเลือดแดง
และไขมันให้มาเกาะกลุ่มบริเวณ endothelial cell
ทำให้ เ กิ ด การอุ ดตันของเส้นเลื อ ด ความดันใน
หลอดเลื อ ดปอดสู ง ขึ้ น เกิ ด interstitial edema

		

และความต้านทานในทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น ใน
กรณี ที่ มี ฟ องอากาศปริ ม าณมากอาจเกิ ด ภาวะ
air - lock ในหัวใจห้องล่างขวา เกิดการอุดตันของ
ระบบไหลเวียน ทำให้หัวใจห้องล่างขวาล้มเหลว
เฉี ย บพลั น และเกิ ด ภาวะหั ว ใจขาดเลื อ ดได้ ใน
ผู้ ป่ ว ยที่ มี patent foramen ovale ฟองอากาศ
สามารถผ่ า นไปสู่ หั ว ใจห้ อ งซ้ า ยเกิ ด systemic
embolism ซึ่งฟองอากาศปริมาณเพียง 0.05 มล.
สามารถทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
หรือเกิดความผิดปกติของสมองได้ (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดฟองอากาศในอวัยวะต่าง ๆ

อาการและอาการแสดงทางคลินิก

		 จะพบการเปลี่ ย นแปลงได้ ทั้ ง ระบบไหล
เวียนเลือด การแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดและระบบ
ประสาท2, 6, 11 ในผู้ป่วยที่รู้สึกตัวดีอาจมีอาการ
หายใจเหนื่ อ ยขึ้ น มาทั น ที ทั น ใด เจ็ บ หน้ า อก
หลอดลมหดเกร็ง มีอาการสับสน หมดสติและ
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ระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลว สำหรับผู้ป่วยที่ได้
รับการระงับความรู้สึก ความผิดปกติที่ตรวจพบ
จะขึ้นกับปริมาณและอัตราเร็วของฟองอากาศที่
ไหลเข้ า ไปสะสมในระบบไหลเวี ย นเลื อ ด 12 ดั ง
แสดงในตารางที่ 1
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Table 1 Signs and symptoms of VAE
Acute amount of air
< 0.5 mL/kg

0.5 - 2.0 mL/kg

> 2.0 mL/kg

Signs and symptoms
Decreased end - tidal carbon dioxide
Decreased arterial oxygen saturation
Increased airway pressures
Adventitious sounds (rales, wheezing)
Pulmonary hypertension
Bronchoconstriction
Right heart strain
ST changes, peak P waves
Jugular venous distension
Myocardial ischemia
Hypotension
Right heart failure, cardiovascular collapse
“Mill - Wheel” murmur

ชนิดของการผ่าตัดและภาวะที่สัมพันธ์กับการ ที่ฉีกขาดมีความดันเป็นลบเมื่อเทียบกับความดัน
บรรยากาศทำให้ฟองอากาศสามารถเข้าสู่ระบบ
เกิดภาวะฟองอากาศในหลอดเลือดดำ
		 ความแตกต่างระหว่างความดันของหลอด
เลื อ ดดำที่ เ ปิ ด สู่ บ รรยากาศกั บ ระบบไหลเวี ย น
เลื อ ดอาจทำให้ เ กิ ด ภาวะฟองอากาศในหลอด
เลือดดำได้ โดยเฉพาะหากบริเวณหลอดเลือดที่ฉีก
ขาดอยู่สูงกว่าตำแหน่งหัวใจ มีรายงานการเกิด
ภาวะฟองอากาศในหลอดเลือดดำจากการผ่าตัด
และการบาดเจ็บหลายชนิด เช่น การผ่าตัดสมอง
ในท่านั่งซึ่งตำแหน่งที่ผ่าตัดอยู่สูงกว่าหัวใจห้อง
บนขวามากกว่า 5 ซม. หลอดเลือดดำขนาดใหญ่
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ไหลเวียนเลือดได้ โดยอุบัติการณ์ของภาวะนี้พบ
ได้ ตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 10 - 80 13 - 16 นอกจากนี้ ยั ง มี
รายงานในการผ่าตัดอื่น ๆ ดังสรุปไว้ในตารางที่ 2
ได้ แ ก่ การผ่ า ตั ด หั ว ใจ 17 การผ่ า ตั ด ศั ล ยกรรม
ออร์โธปิดิกส์ 18 การผ่าตัดศัลยกรรมช่องท้อง19
การผ่าตัดตา หู คอ จมูก20 การผ่าตัดส่องกล้อง
ทางนรี เ วช ช่ อ งท้ อ ง ข้ อ ไหล่ 21 - 25 และการ
กระแทกหรือถูกแทงที่ทรวงอก26 - 27
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Table 2 Surgical procedures associated VAE
Procedure

References

Neurosurgery
Sitting position craniotomies

Domaingue

Craniosynostosis repair
Cardiac surgery
Orthopedic surgery
Hip replacement
Arthroscopy
Laparoscopic gynecologic procedures
Otolaryngology procedures
Abdominal surgery
Chest trauma: blunt or penetrating
Venous access related
Central venous access

Faberowski et al.
Abu - Omar et al.

Peripheral intravenous line
Hemodialysis catheter
Contrast enhanced radiology
Barotrauma
Positive pressure ventilation
Decompression sickness
Others
Epidural catheter placement (loss of resistance to
air technique)
Orogenital sex during pregnancy and puerperium

		 มีรายงานการเกิดภาวะฟองอากาศในหลอด
เลือดดำจากการใส่สายสวนในหลอดเลือดดำส่วน
กลางเพื่อล้างไต ฉีดสี ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ และ
วัดความดันเลือดส่วนกลาง28 - 31 ฟองอากาศอาจ
เกิดได้ตงั้ แต่ขณะทำหัตการ ระหว่างการใช้งานและ
หลังจากเอาสายสวนออก สำหรับภาวะแทรกซ้อน
จากการใส่สายสวนในหลอดเลือดดำส่วนปลาย
และหลอดเลือดแดง Bhananker32 และคณะได้
รายงานไว้ ใ น Closed Claims Analysis ของ
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Incidence
(%)
43
adult 26.3
pediatric 20.4
82.6
12-28

Dilmen et al.

Spiess et al.
Faure et al. Hegde
Kim et al.
Ledowski et al.
Derouin et al., Olmedilla et al.
Campbell et al., Estrera et al.

57
37.5
-

Williamson et al.
Turnage et al.
Bhananker et al.
Suwanpratheep et al., Nonthasoot C
Yu et al.
Leclercq et al.

5
8
-

Morris et al.
Melamed et al.

-

Panni et al.

-

Kaufman et al., Bernhardt et al.

-

สหรัฐอเมริการะหว่างปี ค.ศ.1975 - 2000 ว่ามี
ผู้ป่วย 127 รายเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่
สายสวนในหลอดเลือดดำส่วนปลาย โดยมีการ
ตั ด สิ น ว่ า ผู้ ป่ ว ย 9 รายเกิ ด ภาวะฟองอากาศใน
หลอดเลือดดำ เนื่องจากได้รับการดูแลที่ต่ำกว่า
มาตรฐาน นำไปสู่การจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย
ทางการแพทย์ในอัตราที่มากกว่าภาวะแทรกซ้อน
อื่ น หลายเท่ า ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ท ำให้ เ กิ ด ภาวะฟอง
อากาศในหลอดเลือดดำจากการใส่สายสวนใน
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หลอดเลือดดำสรุปไว้ในตารางที่ 333 - 36 ตัวอย่าง
เช่น ข้อต่อของสายสวนเลื่อนหลุดหรือหัก มีช่อง
ทางติดต่อระหว่างหลอดเลือดดำกับภายนอกหลัง
จากถอดสายสวนออกหรื อ การให้ ส ารน้ ำ ทาง
หลอดเลือดดำส่วนปลายร่วมกับการใช้อุปกรณ์
บีบถุงเลือด (pressurized infusion device) โดย
ขาดความระมัดระวัง37 - 38 (รูปที่ 2) เป็นต้น ภาวะ

ฟองอากาศในหลอดเลื อ ดดำยั ง พบได้ ใ นผู้ ป่ ว ย
บาดเจ็บจากความดัน (Barotrauma) จากการช่วย
หายใจแรงดั น บวกในปอดที่ มี แ รงต้ า นสู ง39 ใน
ผู้ป่วยที่มี acute respiratory distress syndrome
(ARDS) และผู้ ป่ ว ยเด็ ก คลอดก่ อ นกำหนดที่ มี
respiratory distress syndrome (RDS)

Table 3 Factors affected the risk of catheter related VAE
●
●
●
●
●
●
●
●

Detachment or fracture of catheter connections (accounted for 60 - 90%)
Failure to occlude the needle hub or catheter during insertion or removal
Dysfunction of self-sealing valves in plastic introducer sheaths
Presence of a persistent catheter tract following the removal of a central venous catheter
Deep inspiration during insertion or removal
Hypovolemia
Upright positioning of the patient
Hemoperfusion by using pressurized infusion device or blood from cell saver

รูปที่ 2		 แสดงฟองอากาศปริมาณมากใน Right atrium (RA) และ Right ventricle (RV) จากการใช้
			 อุปกรณ์บีบถุงเลือด
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ดำได้ไวและจำเพาะที่สุด โดยสามารถตรวจพบ
ฟองอากาศในหลอดเลือดดำได้ตั้งแต่ 0.002 มล.
ต่อ กก. แต่มีข้อจำกัด คือราคาแพง invasive และ
ต้ อ งอาศั ย ผู้ ช ำนาญในการใส่ ส ายสวน สำหรั บ
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ช่ ว ยวิ นิ จ ฉั ย ภาวะฟองอากาศใน
หลอดเลือดดำในทางคลินิค (ตารางที่ 5) ได้แก่
การใช้หวั ตรวจคลืน่ ความถีส่ งู ผ่านทางหลอดอาหาร
(Tranesophageal echocardiography-TEE) จะ
สามารถบอกถึ ง ตำแหน่ ง และปริ ม าณของฟอง
อากาศได้อย่างรวดเร็ว การใช้ precordial Doppler
เป็นมาตรฐานในการผ่าตัดสมองในท่านั่งทำให้
สามารถวิ นิ จ ฉั ย ภาวะที่ มี ฟ องอากาศเกิ ด ขึ้ น ได้
อย่างรวดเร็ว โดยมีการเปลี่ยนแปลงของ Doppler
frequency ในภาวะที่มีฟองอากาศเกิดเป็นเสียง
เหมือนรัวกลอง “drum-like” หรือ “mill - wheel”
การใส่ ส าย Pulmonary artery catheter มี
ประโยชน์ ใ นผู้ ป่ ว ยที่ มี โ รคร่ ว ม เช่ น โรคหั ว ใจ
การวินิจฉัย
		 อาการแสดงที่พบจากภาวะฟองอากาศใน อย่างไรก็ตาม การดูดฟองอากาศจากสาย Pulmonary
หลอดเลือดดำไม่มีความจำเพาะ จึงต้องวินิจฉัย artery catheter เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
แยกโรคกั บ ภาวะอื่ น (ตารางที่ 4) การวิ นิ จ ฉั ย เนื่ อ งจากความยาวและเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางที่
ภาวะฟองอากาศในหลอดเลือดดำในอดีตขึ้นกับ เล็ ก มาก สำหรั บ การติ ด ตามค่ า ไนโตรเจนและ
การมองเห็นฟองอากาศที่ถูกดูดเข้าไปในบริเวณ คาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นลมหายใจออก และค่ า
แผลผ่าตัด อาการทางคลินิกที่เข้ากันได้ ภาพถ่าย ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จะมีความไว
ทางรั ง สี ผลการตรวจทางพยาธิ วิ ท ยาและผล น้อยจึงพบการเปลี่ยนแปลงของค่าต่าง ๆ เมื่อการ
การชันสูตรศพ ในปัจจุบันการใช้หัวตรวจคลื่น ดำเนินโรคเกิดขึ้นไปมากแล้ว การส่งตรวจอื่น ๆ
ความถี่ สู ง ผ่ า นหลอดเลื อ ดดำทางห้ อ งหั ว ใจ 45 ที่ช่วยยืนยันในผู้ป่วยที่มีอาการคงที่แล้ว ได้แก่
(transvenous intracardiac echo-cardiography - ภาพถ่ า ยทางรั ง สี ข องปอด ภาพถ่ า ยเอกซ์ เ รย์
ICE) สามารถตรวจพบฟองอากาศในหลอดเลือด คอมพิวเตอร์ของหัวใจและหลอดเลือด

การดำน้ ำ ลึ ก เป็ น ระยะเวลานานและขึ้ น สู่
ผิวน้ำเร็วอย่างรวดเร็วจะทำให้เกิดการบาดเจ็บ
จากความดันได้ 2 แบบ40 คือ แบบที่ 1 เกิดจาก
การขยายตัวของอากาศที่หายใจเข้าทำให้เกิดกลุ่ม
อาการอั น เนื่ อ งจากถุ ง ลมภายในปอดฉี ก ขาด
(Pulmonary over inflation syndrome) และแบบ
ที่ 2 เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงของความดั น
บรรยากาศก่อให้เกิดฟองอากาศในร่างกายเรียกว่า
โรคลดความกดหรือโรคน้ำหนีบ (Decompression
syndrome) ภาวะอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดฟองอากาศใน
หลอดเลือดดำ ได้แก่ การใส่สาย epiduralโดยใช้
loss of resistance to air technique 41 การมี
Orogenital sex ในขณะตั้ ง ครรภ์ ห รื อ ช่ ว งหลั ง
คลอดซึ่งยังมีการคั่งของหลอดเลือดดำบริเวณอุ้ง
เชิงกราน42 – 43
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Table 4 Differential diagnosis of VAE
Pulmonary disease
● Pulmonary thromboembolism
● Tension pneumothorax
● Acute pulmonary edema
● Acute bronchospasm
Cardiovascular decompensation
● Acute myocardial infarction
● Cardiac tamponade
● Cardiogenic shock
● Hypovolemia
● Electromechanical dissociation
Neurological disorders
● Cerebral hypoperfusion
● Stroke
● Intraparenchymal or subarachnoid hemorrhage
● Hypoxic brain injury
● Head trauma
● Metabolic disorders (Hypoglycemia)

Table 5 Methods of detection of VAE
Methods
Tranesophageal
echocardiography
Precordial Doppler
Pulmonary artery catheter
Transcranial Doppler
End - tidal nitrogen gas
End - tidal carbon dioxide gas
Oxygen saturation
Direct visualization
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Sensitivity
High

Capability of air
Limitation
detection (mL/kg)
0.02
Expensive, invasive, expertise required

High

0.05

High
High
Moderate
Moderate
Low
Low

0.25
0.5
0.5
-

Expertise required, obese patients, lateral
decubitus or prone, sound artifacts
invasive
Expertise required
Late changes
Late changes
Late changes
Late changes
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การรักษา

		 เป้าหมายของการรักษาภาวะฟองอากาศใน
หลอดเลื อ ดดำ 1, 6, 11, 46 คื อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ฟ อง
อากาศไหลเข้ามาในหลอดเลือดเพิ่มพร้อมกับให้
การรักษาประคับประคอง ควรแจ้งให้ศัลยแพทย์
ใช้ผ้าชุบน้ำเกลือปกคลุมบริเวณแผลผ่าตัดเพื่อลด
ปริ ม าณฟองอากาศที่ อ าจเข้ า ทางหลอดเลื อ ดที่
ฉีกขาดบริเวณผ่าตัด ให้ออกซิเจนร้อยละ 100 ปิด
ไนตรัสออกไซด์เพื่อไม่ให้ฟองอากาศเพิ่มปริมาตร
ปรับระดับเตียงให้บริเวณผ่าตัดอยู่ต่ำกว่าระดับ
หัวใจ สำหรับการจัดท่าตะแคงซ้ายลง (Durant
maneuver) ที่ทำให้ right ventricular outflow
tract (RVOT) อยู่ต่ำกว่าหัวใจห้องล่างขวามีผลให้
ฟองอากาศลอยขึ้นเหนือเลือดและไหลผ่านปอด
ไปได้นั้น Geissler และคณะ47 ได้ทำการทดลอง
ติดตามการไหลของฟองอากาศด้วย TEE ในสุนัข
ที่จัดท่าตะแคงซ้ายลง พบว่า มีการไหลของฟอง
อากาศออกจาก RVOT แต่การจัดท่าดังกล่าวไม่
ได้ทำให้ค่าความดันเลือดแดง ความดันเลือดใน
หลอดเลือดแดงของปอด และปริมาตรของหัวใจ
ดีขึ้นเมื่อเทียบกับท่านอนหงาย
		 ในการผ่ า ตั ด สมองในท่ า นั่ ง ควรใส่ ส าย
สวนที่มีปลายเปิดมากกว่าหนึ่งรูก่อนการผ่าตัด
ตำแหน่งที่เหมาะสมของปลายสายสวนคือ อยู่ใน
หั ว ใจห้ อ งบนขวาต่ำกว่ารอยต่อระหว่างหลอด
เลือดดำ superior vena cava กับหัวใจห้องบนขวา
ลงมา 2 ซม. และเอี ย งทำมุ ม 80 องศาในแนว
ระนาบ สามารถยืนยันตำแหน่งได้จากภาพถ่าย
รังสีทรวงอกหรือคลื่นไฟฟ้าหัวใจแสดง negative
P wave ที่มากที่สุดในขณะใส่สายสวน47 เมื่อเกิด
ภาวะฟองอากาศในหลอดเลื อ ดดำควรแจ้ ง
ศัลยแพทย์ทราบทันที ให้ผู้ช่วยกดหลอดเลือดดำ
ใหญ่ jugular ที่คอชั่วขณะเพื่อช่วยลดการไหลเข้า
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ของฟองอากาศและเพิ่มแรงดันในหลอดเลือดดำ
ช่ ว ยให้ ศั ล ยแพทย์ ม องเห็ น แผลเปิ ด ของ dural
sinus ได้ชัดเจนแต่ควรระวังเนื่องจากหากกดนาน
อาจทำให้เกิดภาวะสมองบวมหรือสมองขาดเลือด
ได้ ในผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีฟองอากาศในหลอดเลือด
แดงควรจัดท่านอนหงายธรรมดา ไม่จัดให้ศีรษะ
ต่ำเพื่อไม่ให้ความดันในสมองเพิ่มมากขึ้นจนเกิด
อันตราย
		 ผู้ ป่ ว ยที่ อ าการเลวลงหรื อ หั ว ใจหยุ ด เต้ น
ควรรีบให้ยาตีบหลอดเลือดและเพิ่มการบีบตัว
ของหัวใจร่วมกับการกดหน้าอกช่วยฟื้นคืนชีพซึ่ง
เชื่อว่าจะทำให้ฟองอากาศในภาวะ air lock ถูก
กระแทกให้แตกตัวและมีขนาดเล็กลงและไหลไป
สู่ ป อดได้ ควรให้ ส ารน้ ำ และเลื อ ดให้ เ พี ย งพอ
เพื่อลดความแตกต่างระหว่างแรงดันในหัวใจกับ
บรรยากาศภายนอกที่เอื้อให้เกิดฟองอากาศมาก
ขึ้น การดูดฟองอากาศออกจากหัวใจควรทำใน
รายที่มีสายสวนในหลอดเลือดดำส่วนกลางอยู่
แล้ว ไม่ควรพยายามใส่สายสวนขณะกำลังช่วย
ฟื้นคืนชีพ
		 ข้ อ บ่ ง ชี้ ข องการใช้ อ อกซิ เ จนความกด
บรรยากาศสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy –
HBO) คื อ ภาวะที่ มี ฟ องอากาศหรื อ ก๊ า ซอุ ด กั้ น
ภาวะฟองอากาศในหลอดเลื อ ดแดงของสมอง
กลุ่มอาการอันเนื่องจากถุงลมภายในปอดฉีกขาด
(Pulmonary over inflation syndrome) โรคลด
ความกดหรื อ โรคน้ ำ หนี บ (Decompression
syndrome)48 - 49 การรักษาจะได้ผลดีเมื่อให้รักษา
ภายใน 6 ชั่วโมงหลังได้รับการวินิจฉัย50 การใช้
HBO จะช่วยลดขนาดของฟองอากาศและเพิ่ม
ออกซิ เ จนที่ ล ะลายในเลื อ ดทำให้ อ วั ย วะที่ ข าด
เลือดมีออกซิเจนเพิ่มขึ้น การดูแลรักษาประคับ
ประคองอื่น ๆ ได้แก่ ป้องกันไม่ให้มีภาวะน้ำตาล
Thai Journal of Anesthesiology 145

ในเลือดสูง หลีกเลี่ยงสารน้ำที่มี lactate พิจารณา
ให้ heparin เพื่อช่วยลดการเกาะกลุ่มของเกร็ด
เลือด ไม่ควรใช้ steroids ในการรักษา มีหลักฐาน
ในสัตว์ทดลองว่าการให้ lidocaine 1.5 มก./กก.
ทำให้อาการทางสมองดีขึ้น การให้สารประกอบ
Perfluorocarbon emulsions51 ที่มีคุณสมบัติจับกับ
ออกซิเจนและก๊าซต่าง ๆ ได้ดีมาก จะช่วยเพิ่ม
ออกซิเจนที่ระดับเนื้อเยื่อ และลดขนาดของฟอง
อากาศลงและมีงานวิจยั ในการใช้รกั ษาโรคลดความ
กดหรือโรคน้ำหนีบ (Decompression syndrome)
อย่างกว้างขวาง
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ภาวะฟองอากาศในหลอดเลือดดำ (Venous air embolism)
บทคัดย่อ
		 รายงานการเกิดฟองอากาศในหลอดเลือดดำส่วนใหญ่ถูกกล่าวถึงในการผ่าตัดสมองโดยเฉพาะการ
ผ่าตัดในท่านั่ง อย่างไรก็ตาม การเกิดฟองอากาศในหลอดเลือดดำส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทำของผู้ให้การ
รักษาพยาบาล บุคลากรทางวิสัญญีควรให้ความสนใจและระมัดระวังการเกิดภาวะนี้ เนื่องจากการเกิดฟอง
อากาศในหลอดเลือดดำนำไปสู่การฟ้องร้องและต้องเสียค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูงมาก ดังรายงานของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ความรุนแรงของภาวะฟองอากาศในหลอดเลือดขึ้นอยู่กับปริมาณและความเร็วของฟองอากาศ
ที่เข้าสู่หลอดเลือด นอกจากนี้ยังขึ้นกับชนิดของก๊าซและสภาพของผู้ป่วยด้วย การวินิจฉัยและการให้การ
รักษาอย่างรวดเร็วในผู้ป่วยที่สงสัยว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนนี้จะทำให้ผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤตได้อย่างปลอดภัย ใน
บทความนี้ได้กล่าวถึงพยาธิสรีวิทยา อาการและอาการแสดงทางคลินิก ชนิดของการผ่าตัดและภาวะที่
สัมพันธ์กับการเกิดภาวะฟองอากาศในหลอดเลือดดำ การวินิจฉัยโดยอาศัยเครื่องมือเฝ้าระวังต่างๆ พร้อมกับ
การให้การรักษาภาวะฟองอากาศในหลอดเลือดดำ
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