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มหาวทิยาลยัมหิดล 

บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 

ภาวะหลอดเลือดแดงท่ีไตใหม่ตีบ (Transplant renal artery stenosis : TRAS ) เป็นภาวะท่ีพบไดถึ้ง 12%[9] ใน

ผูป่้วยท่ีได้รับการปลูกถ่ายไตใหม่ สามารถตรวจทางรังสีด้วยการตรวจด้วยคล่ืนความถ่ีสูง (Duplex doppler 

ultrasonography) โดยการตรวจดว้ยการตรวจดว้ยคล่ืนความถ่ีสูง Doppler เป็นการตรวจท่ีแพทยนิ์ยมส่งตรวจ เน่ืองจาก

เป็นการตรวจแบบไม่รุนแรง (noninvasive) ไม่ตอ้งรับความเส่ียงจากสารทึบรังสี ใชเ้วลาในการตรวจไม่นาน ผูป่้วยไม่

ตอ้งเตรียมตวัก่อนตรวจ จึงควรเขา้ใจในเทคนิคและภาพสาํคญัในการตรวจ เพื่อการตรวจท่ีประสบความสาํเร็จ 

คําสําคัญ การปลูกถ่ายไต อลัตราซาวน์ หลอดเลือดแดงไตใหม่ตีบ   

 

Abstract 

  Transplant renal artery stenosis was found 12% in the patient underwent kidney transplantation.  It could 

diagnosis by duplex Doppler ultrasonography which usually be the choice of examination because of the invasive 

technique, no radiation dose, fast examination and  no need to preparation. The technique and imaging is the key to 

success the examination. 
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บทนํา 

การปลูกถ่ายไต คือ วิธีหน่ึงท่ีช่วยรักษาผูป่้วย

โรคไตวายระยะสุดทา้ยท่ีไตไม่สามารถทาํงานได ้โดย

วิธีการน้ีจะเป็นการผ่าตัดนําเอาไตจากผูอ่ื้นมาใส่ใน

บริเวณตาํแหน่งช่องเชิงกรานของผูรั้บ ไตใหม่ท่ีจะนาํมา

ผ่าตดันั้นจะตอ้งผ่านการทดสอบว่าสามารถทาํงานได้

และเน้ือเยื่อเข้ากันได้กับผู ้รับ หากการปลูกถ่ายไต

ไดผ้ลดีหรือไตใหม่สามารถทาํงานไดดี้ ผูป่้วยรายนั้นก็

จะกลบัมามีคุณภาพชีวติท่ีดีอีกคร้ังนึง 

ภาวะหลอดเลือดแดงท่ีไตใหม่ตีบ (Transplant 

renal artery stenosis : TRAS ) เป็นภาวะท่ีพบหลงัจากท่ี

ผูป่้วยไดรั้บการผ่าตดัไตใหม่โดยพบไดม้ากถึง 12%[9]  

โดยมักจะพบในช่วง 3 เดือนแรกหลังจากการผ่าตัด 

ภาวะหลอดเลือดแดงไตใหม่ตีบมกัเกิดจากสาเหตุดัง

ต่อไป 

• เส้นเลือดของผู ้รับเกิดภาวะหลอดเลือด

แดงแขง็ (Atherosclerosis) 

• เน้ือเยื่อบุโพรงผนังหลอดเลือดของผูรั้บ

หรือผูใ้ห้เกิดความเสียหายเน่ืองจากการ

ผา่ตดั (Clamp injury) 

• เทคนิคการผ่าตดั โดยส่วนใหญ่มกัพบใน

เทคนิคการต่อเส้นเลือดแบบ end-to-end 

anastomosis มากกวา่การใชเ้ทคนิคการต่อ

เส้นเลือดแบบ end-to-side anastomosis 

• หลอดเลือดเกิดมุม เน่ืองจากความยาว

ระหวา่งหลอดเลือดแดงไตใหม่และหลอด

เลือดแดงกระดูกปีกสะโพก (Iliac artery) 

ไม่เหมาะสม 

• หลอดเลือดแดงไตใหม่คดหรือหกังอ 

 

อาการแสดง 

ผูป่้วยท่ีมีภาวะหลอดเลือดแดงไตใหม่ตีบมกัมา

ดว้ยอาการดงัต่อไปน้ี 

• ความดนัโลหิตสูงท่ีไม่ตอบสนองต่อยาลด

ความดนัโลหิต มกัพบในช่วง 6-12 เดือน

หลงัจากการผา่ตดัไตใหม่  

• ตรวจพบเสียง bruit บริเวณเส้นเลือด Iliac 

artery พบไดถึ้ง 50% ของผูป่้วยท่ีเป็นโรค

น้ี 

 
รูป 1 : แสดงตาํแหน่งของไตใหม่ 

ท่ีมา : http://imgur.com/gallery/1QgiHZG 

 

การตรวจทางรังสี 

 การวนิิจฉยัภาวะหลอดเลือดไตใหม่ตีบสามารถ

ทาํได้ 4 วิธี โดยแต่ละวิธีจะมีทั้งขอ้ดีและขอ้ด้อย โดย

แพทยจ์ะเป็นผูพ้ิจารณาวธีิท่ีเหมาะสมในการส่งตรวจ 

1. การฉีดสารทึบรังสีเข้าตรวจหลอดเลือดท่ีไต

ใหม่ (Renal angiogram) ทาํให้ทราบตาํแหน่ง
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ของบริเวณหลอดเลือดท่ีตีบไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

แม่นยาํ โดยสามารถตรวจดูได้อย่างชัดเจนทั้ง

ในหลอดเลือดแดงหลักและหลอดเลือดแดง

แขนง  การทาํ Renal angiogram ถือเป็น  gold 

standard[7 ]  ห า ก พ บ ว่ า มี บ ริ เ ว ณ ท่ี ตี บ จ ริ ง 

ส า ม า ร ถ ใ ห้ รั ก ษ า ไ ด้ ทั น ที  ด้ ว ย ก า ร ทํ า 

percutaneous transluminal renal angioplasty 

(PTRA) ซ่ึงเป็นการรักษาท่ีให้ผลดีถึง 70%-

90%[11]  แต่การวินิจฉยัดว้ยการตรวจวิธีน้ีจะมี

ค่าใช้จ่ายท่ีค่อนขา้งสูง ผูป่้วยจะตอ้งเตรียมตวั

ก่อนเข้ารับการตรวจ และอาจมีข้อจาํกัดหาก

ผูป่้วยแพส้ารทึบรังสี  

2. ก า ร ต ร ว จ ห ล อ ด เ ลื อ ด แ ด ง ด้ ว ย ค ล่ื น

แ ม่ เ ห ล็ ก ไ ฟ ฟ้ า  ( Magnetic resonance 

angiography : MRA) การตรวจด้วยวิธีน้ี

สามารถตรวจดูตาํแหน่งของหลอดเลือดท่ีตีบได้

อยา่งชดัเจนและแม่นยาํ มีความน่าเช่ือถือในการ

แปรผล  ผูป่้วยท่ีเข้ารับการตรวจด้วยวิธีน้ีจะ

ไม่ไดรั้บรังสี และไม่จาํเป็นตอ้งเตรียมตวัก่อน

เขา้รับการตรวจ แต่ขอ้เสียของการตรวจดว้ยวิธี

น้ีคือใชเ้วลาในการตรวจนาน และมีขอ้จาํกดัใน

ผูป่้วยท่ีมีประวติัมีอุปกรณ์หรือวสัดุท่ีเป็นโลหะ

ท่ี ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ ข้ า รั บ ก า ร ต ร ว จ ด้ ว ย ค ล่ื น

แม่เหลก็ไฟฟ้าไดอ้ยูภ่ายในร่างกาย 

3. การตรวจหลอดเลือดด้วยเค ร่ือง เอกซเรย์

คอม พิ ว เตอ ร์  (Computed tomography 

angiography : CTA ) การตรวจดว้ยวิธีน้ี

สามารถเห็นเส้นเลือดไดอ้ยา่งชดัเจน มีความน่า

เช่ือในการแปรผล ใช้เวลาในการตรวจไม่นาน 

ผูป่้วยไดรั้บรังสีและตอ้งเตรียมตวัล่วงหนา้ก่อน

เข้ารับการตรวจ อาจมีข้อจาํกัดหากผูป่้วยแพ้

สารทึบรังสี 

4. การตรวจดว้ยคล่ืนความถ่ีสูง (Duplex Doppler 

ultrasonography) แพทยม์กัพิจารณาเลือกการ

ตรวจน้ีเป็นอันดับแรกเพื่อใช้คัดกรองและ

วินิจฉัยผูป่้วยท่ีสงสัยภาวะหลอดเลือดแดงไต

ใหม่ตีบ เพราะเป็นการตรวจแบบ Non invasive 

ผูป่้วยไม่ตอ้งได้รับรังสี ไม่ต้องเตรียมตวัก่อน

เขา้รับการตรวจ และไม่ตอ้งรับความเส่ียงจาก

การไดรั้บสารทึบรังสี นอกจากน้ีการตรวจดว้ย

วิ ธี น้ี ย ัง ใ ช้ เ ว ล า ไ ม่ นา น  ใ ห้ ก า ร แ ป ร ผ ล ท่ี

น่าเช่ือถือและแม่นยาํพอสมควร มีค่าใช้จ่ายท่ี

ไม่แพง เคร่ืองอลัตราซาวน์ขนาดเล็กท่ีใช้ใน

การตรวจสามารถเคล่ือนยา้ยไปท่ีหอผูป่้วยได ้

เหมาะสําหรับตรวจผูป่้วยท่ีเคล่ือนยา้ยลาํบาก 

แต่ข้อด้อยของการตรวจด้วยวิธี น้ีคือ ความ

แม่นยาํในการแปรผลจะข้ึนอยูก่บัความชาํนาญ

ของผูต้รวจ รวมถึงขนาดตวัของผูป่้วยท่ีอ้วน

มากจะทาํให้การแปรผลจากการตรวจยากมาก

ข้ึน 

 

หลกัการของ Doppler ultrasound 

Doppler ultrasound อาศยัการเปล่ียนแปลง

ความถ่ีของคล่ืนเสียงท่ีมากระทบเซลล์เม็ดเลือดท่ี

เคล่ือนท่ีภายในหลอดเลือด และอาศัยสมการของ 

Doppler ในการคาํนวณหาความเร็วของกระแสเลือด 

โดยแสดงออกในรูปของ waveform ซ่ึง waveform จะ

แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัชนิดของหลอดเลือดดว้ย  
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• Color flow mode หรือ CF Mode จะ

สามารถบอกการไหลเวียนของเลือดและ

แสดงทิศทางการไหลของเลือด โดยแสดง

ในรูปของสี โดยทัว่ไปเลือดท่ีวิ่งเขา้สู่หัว

ตรวจจะแสดงด้วยสีแดง และเลือดท่ีวิ่ง

ออกจากหวัตรวจจะแสดงดว้ยสีนํ้าเงิน 

• Pulse wave mode หรือ PW Mode ใชผ้ลึก

เดียวเป็นทั้ งตัวรับและส่งคล่ืนเสียงเป็น

ช่วงๆ โดยหัวตรวจจะส่งคล่ืนเสียงไปยงั

จุดท่ีต้องการตรวจ และรอรับสัญญาณ

สะทอ้นกลบัจึงจะส่งคล่ืนเสียงได้อีกคร้ัง

หน่ึง  PW mode จะข้ึนอยู่กบัเวลาและ

ความลึกของจุดท่ีต้องการตรวจ รวมทั้ ง

ความเร็วของหลอดเลือดท่ีต้องการตรวจ

ด้วย  โดยจะแสดงผล ในรูปแบบ ของ 

waveform ดงัรูปท่ี 2 

 

 
รูป 2 : ลกัษณะ waveform ท่ีไดจ้ากการทาํ Doppler ultrasound  

และแสดงจุดท่ีสาํคญัต่างๆของกราฟ 

ท่ีมา : https:// eiseverywhere.com/file_uploads/db3bf 

469e730eca4fa1b9d0fd7a179c5_VIS.pdf 

 

Doppler Kidney Transplant Ultrasonography 

การเตรียมเคร่ืองมือก่อนการตรวจ 

 เลือกช่ือผูป่้วยจาก Worklist ให้ถูกต้องและ

เขา้ช่ือผูป่้วย เลือกใชห้วัตรวจให้เหมาะกบัการตรวจ ใน

ท่ีน้ียกตวัอยา่งเคร่ือง GE รุ่น LOGIQ E9 Ultrasound 

เลือกหัวตรวจแบบ convex C1-6 ดังรูปท่ี 3  เลือก

โปรแกรมการตรวจเป็น ABD_DOP และเข้าหน้า

ปฏิบติัการพร้อมตรวจ 

 

 
รูปท่ี 3 : ภาพหวัตรวจชนิด convex C1-6 

 

 
รูป 4 : ตาํแหน่งรอยแผลผ่าตดัของผูป่้วยท่ีไดรั้บการปลูกถ่ายไต

ใหม่ 

ท่ีมา : http:// asterbangalore.com/robotic-kidney-transplant 
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การเตรียมตวัผูป่้วยก่อนเขา้รับการตรวจ 

 เน่ืองจากการตรวจ Doppler kidney transplant 

เป็นการตรวจในช่วงลาํตวัช่วงล่าง จะมีการจดัท่าผูป่้วย

แตกต่างจากการตรวจ Doppler kidney ปกติ เน่ืองจากไต

ปกติของผู ้ป่วยจะอยู่บริเวณกลางลําตัวเยื้องไปทาง

ดา้นหลงัของผูป่้วย  แต่ผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัปลูกถ่าย

ไตใหม่ ไตใหม่จะอยูท่ี่บริเวณอุง้เชิงกราน ดงันั้นการจดั

ท่าเพื่อตรวจ Doppler kidney transplant จาํเป็นท่ีจะตอ้ง

เปิดผา้ให้ตํ่ากว่าปกติ โดยสังเกตจากบริเวณรอยแผล

ผา่ตดั ดงัรูปท่ี 4  ดงันั้นจึงตอ้งเปิดผา้ให้ตํ่ากวา่รอยแผล

ผา่ตดัเล็กนอ้ย เพื่อใหส้ะดวกต่อการตรวจ   

 การจดัท่าผูป่้วย เน่ืองจากการตรวจน้ีเป็นการ

ตรวจช่วงลําตัวส่วนล่าง ผูป่้วยไม่จาํเป็นต้องเปล่ียน

เส้ือผา้ ให้ผูป่้วยนอนหงายราบบนเตียง ยกแขนข้ึนวาง

บนหมอน เปิดชายเส้ือข้ึนและปลดกางเกงลงเล็กนอ้ยให้

ครอบคลุมรอยแผลผ่าตดับริเวณอุง้เชิงกราน ดงัรูปท่ี 5 

และนาํผา้มาปิดคลุมบริเวณท่ีไม่ไดต้รวจใหเ้รียบร้อย 

 

 
รูป 5 : ภาพแสดงการจดัท่าผูป่้วยและการปิดคลุม 

 

 

 

ขั้นตอนการตรวจ  

 ก่อนตรวจบีบเจลสําหรับตรวจอลัตราซาวน์ลง

บนบริเวณท่ีตอ้งการตรวจ นิยมใช้เจลเป็นตวักลาง ช่วย

ลดช่องว่างอากาศระหว่างหัวตรวจและผิวหนงั ส่งผ่าน

คล่ืนอลัตราซาวน์แบบสัมผสัผิวโดยตรง เน่ืองจากคล่ืน

เดินทางผา่นตวักลางท่ีเป็นอากาศไดไ้ม่ดี  

1. วางหัวตรวจลงบนตาํแหน่งไตใหม่ เก็บภาพ

ไตใหม่ในแนวขวางและแนวยาว และวดั

ขนาดไตใหม่ทั้งสองแนว  

2. ถ่ายรูปตามยาวของไตใหม่และเข้า  Color 

mode เพื่อแสดงสีเส้นเลือดท่ีเขา้หรือออกจาก

หัวตรวจและเขา้ Pulse wave mode เพื่อ

ประเมินการทํางานของเส้นเลือด โดยจะ

ตรวจดูเส้นเลือดแดงขนาดเล็กของไตใหม่ 

(interlobar artery) แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนบน (upper), ส่วนกลาง (middle) และ

ส่วนล่าง (lower) ทาํการวดัค่า peak systolic 

velocity (PSV) และ end diastolic velocity 

(EDV) เพื่อให้เคร่ืองคาํนวณค่า resistive 

index (RI) จาก waveform ท่ีได ้ดงัรูปท่ี 6 

3. ถ่ายรูปตามยาวของเส้นเลือดแดงใหญ่ของไต

ใหม่ (Transplant renal artery) และเขา้ Color 

mode เพื่อแสดงสีเส้นเลือดท่ีเขา้หรือออกจาก

หวัตรวจ  เขา้ Pulse wave mode เพื่อประเมิน

การทํางานของเส้นเลือด โดยตรวจดู main 

transplant renal artery ทุกเส้น ทาํการวดัค่า 

PSV จาก wave form ท่ีได ้ ดงัรูปท่ี 7 

4. ถ่ า ย รู ป ต า ม ย า ว ข อ ง บ ริ เ ว ณ จุ ด เ ช่ื อ ม ต่ อ 

(anastomosis) ระหว่างเส้นเลือด Transplant 

renal arteryและ เส้นเลือด External iliac artery 
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เขา้ Color mode เพื่อแสดงสีเส้นเลือดท่ีเขา้หรือ

ออกจากหวัตรวจ  เขา้ Pulse wave mode เพื่อ

ประเมินการทาํงานของเส้นเลือด ทาํการวดัค่า 

PSV จาก wave form ท่ีได ้ ดงัรูปท่ี 8 

 

 

 
รูป 6 : ภาพแสดงการตรวจดูเส้นเลือด upper interlobar artery 

(ภาพบน), middle interlobar artery (ภาพกลาง), lower 

interlobar artery (ภาพล่าง) 

5. ถ่ายรูปตามยาวของเส้นเลือด External iliac 

artery และเขา้ Color mode เพื่อแสดงสีเส้น

เลือดท่ีเขา้หรือออกจากหวัตรวจ  เขา้ Pulse 

wave mode เพื่อประเมินการทาํงานของ

เส้นเลือด ทาํการวดั peak systolic velocity 

จาก wave form ท่ีได ้ ดงัรูปท่ี 9 

 

 
รูป 7 : ภาพแสดงการตรวจดูเสน้เลือด transplant renal artery 

 

 

 
รูป 8 : ภาพแสดงการตรวจดูเสน้เลือดตาํแหน่ง anastomosis 
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รูป 9 : ภาพแสดงการตรวจดูเสน้เลือด external iliac artery 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. การตรวจอลัตราซาวน์เส้นเลือดไตใหม่ไม่ควร

ใช้แรงกดท่ีมากเ กินไป เพราะจะมีผลต่อ 

diastolic flow ทาํให้ค่า RI สูงข้ึน อาจนาํไปสู่

การแปรผลท่ีผดิพลาดได ้

2. ถา้ผูป่้วยท่ีไดรั้บการตรวจเป็นผูป่้วยท่ีเพิ่งไดรั้บ

การผ่าตดัไปไม่นาน แผลผ่าตดัยงัไม่ปิดสนิท 

อาจตอ้งให้เจา้หน้าท่ีหอผูป่้วยทาํแผลให้ผูป่้วย

โดยใช้พลาสเตอร์แบบใสปิดหรือให้ใช้พลา

สเตอร์แบบใสให้ได้มากท่ีสุด เน่ืองจากคล่ืน

เสียงอัลตราซาวน์ไม่สามารถทะลุทลวงผ่าน

ผา้กอซทาํแผลได ้

  

สรุป 

Doppler renal transplant เป็นการตรวจท่ีแพทย์

มกัจะพิจารณาส่งตรวจผูป่้วยท่ีสงสัยวา่มีภาวะเส้นเลือด

แดง ไ ต ตีบ ใ น ไ ต ใ ห ม่  เพ ร า ะ เ ป็ นก า ร ตร วจ แบ บ 

Noninvasive ผูป่้วยไม่ตอ้งเตรียมตวัก่อนรับการตรวจ มี

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่แพง ใช้เวลาตรวจไม่นาน นอกจากน้ี

เคร่ือง Ultrasound ท่ีใช้ตรวจยงัสามารถเคล่ือนยา้ยไป

ตรวจท่ีหอผูป่้วย ในกรณีท่ีผูป่้วยไม่สามารถเคล่ือนยา้ย

ไดห้รือเคล่ือนยา้ยไดล้าํบาก การตรวจดว้ยวิธีน้ีสามารถ

ให้การแปรผลท่ีแม่นยาํและเช่ือถือได้ ใช้เทคนิคการ

ตรวจท่ีไม่ซับซ้อน สามารถบอกไดว้่าเกิดการตีบท่ีเส้น

เลือดเส้นใดบา้งจากการแปรผล Waveform ท่ีไดจ้ากการ

ตรวจ แต่ไม่สามารถระบุตาํแหน่งท่ีเส้นเลือดเกิดการตีบ

ท่ีแน่นอนได้ การรักษาผู ้ป่วยท่ีมีภาวะน้ีด้วยการทํา 

percutaneous transluminal renal angioplasty (PTRA) 

ก่อนการรักษาแพทย์มักส่งตรวจ Doppler renal 

transplant ร่วมด้วย เพื่อช่วยประเมินโอกาสเกิด

ภาวะการตีบของเส้นเลือดแดงในไตใหม่ ดังนั้ นการ

ตรวจ Doppler renal transplant จึงเป็นการตรวจท่ีสําคญั

ช่วยในการวินิจฉัยและช่วยในการพิจารณาหาแนวทาง

ในการรักษาภาวะเส้นเลือดแดงไตใหม่ตีบได้อย่าง

เหมาะสม เพื่อใหผู้ป่้วยมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
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