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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการดูแลหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคหัวใจในขณะยังไม่ตั้งครรภ์
2. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจ
2.1 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจในระยะก่อนเจ็บครรภ์คลอด
a. การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจเมื่อแรกฝากครรภ์
b. การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจในขั้นตอนการติดตาม
c. แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจขณะตั้งครรภ์
2.2 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจในระยะเจ็บครรภ์คลอด
a. ควรคลอดเมื่อใด
b. ช่องทางการคลอด
c. การชักน�ำให้เจ็บครรภ์คลอด และการเร่งคลอด
d. การพิจารณาการติดตามอาการผู้ป่วย
e. การให้ยาบรรเทาปวด และยาระงับความรู้สึก
f. การให้ยาปฏิชีวนะเพื่อเป็นการป้องกันภาวะ infective endocarditis (IE)
   (antibiotic prophylaxis for infective endocarditis)
2.3 การให้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
2.4 ท่าที่ใช้ในการคลอด (Position during labor and delivery)
3. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจในระยะหลังคลอด
4. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจประเภทต่าง ๆ

ต่อจากฉบับที่แล้ว

การรักษา
การรั ก ษาแองจิ น าเปคทอริ ส มี จุ ด มุ ่ ง หมาย
3. หยุดยัง้ หรือชะลอ atherosclerosis ของหลอดเลือด
4 ประการ
โคโรนารี
1. ระงับอาการ
4. ส่งเสริมการสืบชีวิตต่อไปให้ดีขึ้น
2. ควบคุ ม ความไม่ ค งที่ ข องคลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจ
(control of cardiac electrical instability)
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การระงับอาการ
ในขณะมีอาการเจ็บหน้าอกใช้ยาไนเตรททีอ่ อกฤทธิ์
สั้น เช่น
A. ไนโตรกลีเซอรีน ยานีถ้ กู ดูดซึมได้รวดเร็ว โดย
การอมใต้ลนิ้ ขนาดยา 0.3-0.4 มก. ออกฤทธิภ์ ายใน 2-5 นาที
ฤทธิ์จะสูงสุดใน 3-15 นาที และหมดฤทธิ์ใน 20-30 นาที
กลไกการระงับอาการอยูท่ ยี่ านีอ้ อกฤทธิข์ ยายหลอดเลือดด�ำ
ได้มากกว่าหลอดเลือดแดง ท�ำให้เลือดด�ำไหลคืนสู่หัวใจ
น้อยลง ปริมาตรของเวนตริเคิลซ้ายจะลดลง ความดันเลือด
ในหัวใจจึงลดลง ยานี้มีผลขยายหลอดเลือดแดงท�ำให้
ความต้านทานการไหลของหลอดเลือดส่วนปลายลดลง
ผลรวมทั้ง 2 ประการนี้ท�ำให้หัวใจต้องการออกซิเจน
ลดน้อยลง นอกจากนีฤ้ ทธิข์ องยานีต้ อ่ หลอดเลือดโคโรนารี
ยังท�ำให้หลอดเลือดทีอ่ พี คิ าร์เดียม หลอดเลือดทีม่ กี ารอุดตัน
และหลอดเลือด collateral ขยายตัว มี redistribution ของ
เลือดไปสูบ่ ริเวณทีข่ าดเลือดของเวนตริเคิลไนโตรกลีเซอรีน
เป็นยาหลักในการรักษาแองจินาเปคทอริสทั้งชนิดที่เกิด
จากการอุดตันของหลอดเลือด และชนิดที่หลอดเลือด
โคโรนารีบีบเกร็ง
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B. ไนเตรทที่ออกฤทธิ์ยาว เช่น isosorbide
dinitrate และ nitroglycerine ointment ยาจ�ำพวก isosorbide
dinitrate มีหลายชนิด ชนิดใช้อมใต้ลิ้นในขนาดเม็ดละ
5 มก. ชนิดเคีย้ วขนาดเม็ดละ 5 มก. และชนิดรับประทาน
ขนาดเม็ดละ 10 มก. ชนิดอมและชนิดเคีย้ วจะออกฤทธิเ์ ร็ว
ภายในไม่กนี่ าที ฤทธิย์ าจะสูงสุดใน 1 ชัว่ โมง และหมดฤทธิ์
ใน 2 ชั่วโมง ชนิดรับประทาน และ 2% nitroglycerine
ointment จะออกฤทธิใ์ น 30 นาที ฤทธิส์ งู สุด 1½-3 ชัว่ โมง
และหมดฤทธิ์ใน 4 ชั่วโมง ขนาดของยาไนเตรทชนิด
รับประทานที่จะได้ผลต้องใช้ขนาดสูงมื้อละ 10-30 มก.
C. ยากั้นเบต้า ได้ผลดีในการรักษาแองจินา
เปคทอริสทีต่ รงตามแบบฉบับ แต่อาจมีปญ
ั หาในการใช้กบั
variant angina เพราะยาพวกนี้ท�ำให้เกิดการบีบตัวของ
หลอดเลือดแดง
D. ยาต้านแคลเซียม (Calcium antagonists)
เป็นยากลุ่มใหม่ที่ก�ำลังได้รับความสนใจมากในการรักษา
แองจินาเปคทอริส (และความดันโลหิตสูง) โดยเฉพาะ
แองจิ น าชนิ ด ที่ เ กิ ด จากการบี บ เกร็ ง ของหลอดเลื อ ด
โคโรนารี โดยที่ แ คลเซี ย มไอออนมี บ ทบาทส� ำ คั ญ

ในกระบวนการหดตัวของกล้ามเนือ้ หัวใจ กล้ามเนือ้ เรียบ
และกล้ามเนื้อลาย ยานี้ออกฤทธิ์ขัดขวางแคลเซียมผ่าน
ผนังเข้าเซลล์ทำ� ให้หลอดเลือดแดงขยายตัว การไหลเวียน
ของเลือดไปสู่โคโรนารี มีเซนเทอริคและในไตจะเพิ่มขึ้น
แต่ความดันโลหิตจะลดต�่ำลง ยาในกลุ่มนี้ได้แก่
1. Verapamil ขนาดรับประทานวันละ 80-120 มก.
วันละ 3 มื้อ
2. Nifedipine ขนาดรับประทานวันละ 30-80 มก.
โดยแบ่งให้วันละ 3-4 มื้อ
3. Prenylamine ขนาดรับประทานมือ้ ละ 40-200 มก.
วันละ 3 เวลา
4. Perhexilene ขนาดรับประทาน 50-200 มก.
วันละ 2 เวลา
5. นอกจากนี้ก็มี Diltiazem และ Fendiline
E. การรักษาวิธใี หม่ ทีน่ า่ สนใจมากคือ การขยายรู
ของหลอดเลือดโคโรนารีที่ตีบด้วยท่อยางลูกโป่ง เสนอ
ครั้งแรกโดย Dotter และ Judkins ในปี พ.ศ. 2504 และ
รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่โดย Gruntzig ในปี พ.ศ. 2521 ซึ่งเป็น
ที่สนใจกันมาก และการใช้เอนไซม์ streptokinase ละลาย
thrombus ในหลอดเลือด การรักษาวิธีใหม่เช่นนี้คงต้อง

รอผลการศึกษาค้นคว้าถึงผลดีและอันตรายอย่างละเอียด
ต่อไป
F. การรักษาทางศัลยกรรม โดยการน�ำเอา
saphenous vein ต่ อ คร่ อ มบริ เวณอุ ด กั้ น หรื อ ต่ อ
หลอดเลือดแดง internal mammary เข้าโดยตรงกับ
หลอดเลือดโคโรนารี โดยผ่าตัดในผูป้ ว่ ยแองจินาทีเ่ ป็นรุนแรง
ขนาดปานกลางถึ ง รุ น แรงมาก และไม่ ส นองตอบต่ อ
การให้ยาอย่างเต็มขนาดแล้ว ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็น unstable angina
และผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการหัวใจวาย และในรายกล้ามเนือ้ หัวใจตาย
อย่างเฉียบพลันร่วมกับเกิดภาวะช็อก เป็นต้น ผลดีของ
การรักษาทางศัลยกรรมคือ ลดอาการของแองจินา และ
มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายขึ้น
G. การควบคุมปัจจัยเสี่ยง การเลิกสูบบุหรี่
จะช่วยให้อตั ราการเต้นของหัวใจกับความดันโลหิตลดต�ำ่ ลง
กว่าระดับที่จะท�ำให้เกิดอาการแองจินา การลดความดัน
โลหิ ต สู ง ก็ ช ่ ว ยระงั บ การเจ็ บ หน้ า อกเช่ น เดี ย วกั บ
การควบคุมเบาหวาน มีรายงานจากการศึกษาว่าการลดระดับ
ไขมันในเลือดด้วยยาคลอไฟเบรทมีผลดีอย่างน้อยก็อาจ
ป้องกัน non-fatal hearth attack ได้ โดยการลดระดับ
ซีรมั คอเลสเตอรอล แนวความคิดในปัจจุบนั ไม่ได้มงุ่ เพียง
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การลดระดับคอเลสเตอรอล แต่พยายามหาทางลดเฉพาะ
LDL-cholesterol หรือพยายามเพิม่ ระดับ HDL-cholesterol
ให้สูงขึ้น เช่น โดยการลดน�้ำหนักตัว และการออกก�ำลัง
เป็นต้น การควบคุมปัจจัยเสี่ยงจะบังเกิดผลดีได้ต้อง
พยายามมุง่ ควบคุมปัจจัยเสีย่ งทัง้ หลายพร้อมกันในผูป้ ว่ ย
แต่ละราย ไม่ใช่ควบคุมปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะบางอย่าง
เท่านั้น

A2, platelet factor 4 และสารอื่น ๆ thromboxane A2
จะกระตุน้ การรวมกันเป็นกลุม่ ของเกล็ดเลือดเพิม่ ขึน้ และ
เป็นตัวท�ำให้หลอดเลือดบีบตัวอย่างแรง
Platelet factor 4 หรือ myogenic factor จะกระตุน้
การงอกของกล้ามเนื้อเรียบถึงขั้นที่รอยโรคจะเกิดสลับ
ซับซ้อนกันขึน้ โดยมีเซลล์ชนิดอืน่ ๆ สารอืน่ มาเกาะติด และ
มีการแทรกซึมของไขมัน ปฏิกริ ยิ าต่อกันระหว่างเกล็ดเลือด
กับผนังหลอดเลือดอาจเป็นปัจจัยส�ำคัญที่เร่งการเกิด
การหยุดยั้งความก้าวหน้าของ atherosclerosis atherosclerosis ในปัจจุบันมีสารหลายชนิดที่ต่อต้าน
เมื่อชั้นเอนโดธีเลียมเกิดภยันตรายขึ้นจะมีผลให้ การรวมตัวนี้ เช่น aspirin, indomethacin, sulfinpyrazone
1. เกล็ดเลือดจะมาเกาะติดที่บริเวณนั้น และจะ และ dipyridamole ซึง่ ออกฤทธิท์ ตี่ ำ� แหน่งต่างกันในการหยุดยัง้
หลัง่ สารทีม่ ฤี ทธิแ์ รงออกมาหลายชนิด ได้แก่ thromboxane ก�ำเนิดของ thromboxane A2
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2. มีการปลดปล่อย prostaglandin จากผนัง
หลอดเลือด เพราะการกระตุน้ ชนิดต่าง ๆ เช่น จากฮอร์โมน
การควบคุมของประสาท ทางด้านกลศาสตร์ และภาวะ
ขาดเลือด โดย arachidonic acid ซึง่ เป็น precursor ทีส่ ำ� คัญ
ของ prostaglandins และเป็นส่วนประกอบอันหนึ่งของ
membrane phospholipids ของเกล็ดเลือดจะถูกเปลี่ยน
เป็น cyclic-endoperoxides โดยเอนไซม์ cyclo-oxygenase
และ endoperoxides (PGG2, PGH2) ให้เป็นสารกึ่งกลาง
ในการสังเคราะห์ prostaglandins และสารตัวอื่น ๆ
การเปลีย่ นแปลงต่อไปจะเป็นชนิดไหนขึน้ อยูก่ บั เนือ้ เยือ่ เช่น
ในผนังหลอดเลือดจะถูกเปลี่ยนเป็น prostacyclin หรือ
PGI2 และในเกล็ดเลือดจะถูกเปลีย่ นเป็น thromboxane A2
เป็นต้น
PGI2 เป็นตัวต้านการรวมกันเป็นกลุม่ ของเกล็ดเลือด
และเป็นตัวขยายหลอดเลือดอย่างแรง
การใช้ยาต่อต้านการรวมกันเป็นกลุม่ ของเกล็ดเลือด
(antiplatelet aggregation) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด   

โคโรนารีกำ� ลังอยูใ่ นขัน้ ศึกษาค้นคว้า แต่ยงั ไม่ควรน�ำมาใช้
กับผู้ป่วยโรคนี้เพราะราคาแพง และต้องใช้เป็นเวลานาน
จึงจะเห็นผล
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างเฉียบพลัน
ภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจตายอย่างเฉียบพลัน (acute
myocardial infarction) หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า AMI เป็นอาการ
แทรกซ้อนและเป็นสาเหตุการตายที่ส�ำคัญของโรคหัวใจ
ขาดเลือดไปเลี้ยง (ischemic heart disease หรือ IHP)
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาได้มีการวิจัยเกี่ยวกับโรคนี้อย่าง
กว้างขวางมีผลท�ำให้อัตราตายของผู้ป่วยจากโรคนี้ลดลง
ในหลายประเทศทัง้ ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ความรูใ้ หม่
ทีม่ ขี นึ้ ทัง้ ในด้านการป้องกันและลดการเกิดโรคหลอดเลือดแข็ง
(atherosclerosis) การพยายามวินิจฉัยโรคหัวใจตั้งแต่
ระยะยังไม่มีอาการ ค้นหา และรักษาปัจจัยเสี่ยงที่ทำ� ให้
เกิ ด เป็ น โรคนี้ เ พิ่ ม ขึ้ น การป้ อ งกั น และรั ก ษาอาการ
แทรกซ้อน และป้องกันการตายอย่างกะทันหันของผูป้ ว่ ย
ประจ�ำเดือนธันวาคม 2562
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เหล่านี้ การพยายามลดอัตราตายของกล้ามเนื้อหัวใจ
เมื่อเกิดโรคนี้ขึ้น การบริบาลฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยหลังเกิด
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการรักษาโรคนี้จะให้ได้ผลดีจะต้องได้รับ
การรักษาเป็นทีมของแพทย์ พยาบาล บุคลากรอืน่ ๆ และ
มิใช่ความสามารถของแพทย์เพียงผู้เดียว
นิยาม

ภาวะนี้เป็นผลจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้รับ
เลือดไปเลีย้ งพอเพียงทีจ่ ะมีชวี ติ อยูไ่ ด้ ท�ำให้เมตะบอลิสม
ของเซลล์ต้องหยุดลง เซลล์ของกล้ามเนื้อก็จะตายไป
โดยทัว่ ไปมักเกิดขึน้ กับผูป้ ว่ ยซึง่ มีโรคหลอดเลือดแข็งท�ำให้
มีการตีบอย่างรุนแรงที่หลอดเลือดโคโรนารี (coronary
atherosclerosis) มี น ้ อ ยรายที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ หลอดเลื อ ด
โคโรนารีที่ปกติ
การเกิดโรค
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2455 Herrick เป็นคนแรกทีอ่ ธิบายว่า
เป็นผลจากการอุดตันของหลอดเลือดโคโรนารี ท�ำให้
เลือดไหลผ่านไปเลีย้ งกล้ามเนือ้ ไม่ได้ กล้ามเนือ้ จึงตายไป
ทั้งนี้โดยมีเหตุผลว่า
6
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A. ในผู ้ ป ่ ว ยที่ ต ายเมื่ อ ตรวจศพดู มั ก จะพบมี
thrombus อุดตันหลอดเลือดโคโรนารีอยู่
B. ต� ำ แหน่ ง ที่ พ บ thrombus มั ก จะตรงกั บ
ต�ำแหน่งของกล้ามเนื้อที่ตาย
ความเชื่อมั่นนี้ได้ยึดถือมาโดยตลอด จนถึงกับ
เรียกชือ่ โรค AMI นีอ้ กี ชือ่ ว่า โรคหลอดเลือดโคโรนารีอดุ ตัน
(coronary thrombosis) แต่ในปัจจุบนั ความเชือ่ ถือนีไ้ ด้เริม่
เปลี่ยนแปลงไป เพราะมีหลักฐานหลายอย่างแนะว่า
thrombus ทีเ่ กิดขึน้ อาจเป็นผลมากกว่าจะเป็นสาเหตุ เช่น
1. ผู้ป่วย IHD ที่ตายอย่างกะทันหัน หรือที่ไม่มี
อาการของโรคหัวใจมาก่อนมักจะไม่พบว่ามี thrombus
อยู่ในหลอดเลือดโคโรนารี
2. Thrombus จะพบบ่อยขึน้ ในผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดภาวะนี้
และมีชีวิตอยู่ได้นานหลายวันกว่าจะตาย เมื่อเทียบกับ
ผู้ป่วยที่ตายในระยะเวลาสั้น ๆ
3. อัตราการพบ thrombus ในผูป้ ว่ ยทีต่ ายมีเพียง
ประมาณ 60% เท่านั้น และส่วนใหญ่จะอุดตันอย่าง
สมบูรณ์ (complete occlusion) จนเลือดไหลผ่านไปไม่ได้
ซึ่งอัตราใกล้เคียงกับพวกไม่พบว่ามี thrombus เช่นกัน
4. ในพวกทีม่ กี ารตายของกล้ามเนือ้ ส่วนใต้เยือ่ บุ
ชั้นใน (subendocardial infarction) เกือบจะไม่พบว่ามี
thrombus ในหลอดเลือดโคโรนารีอยู่เลย
5. Thrombus จะพบบ่อยขึ้นในผู้ป่วยที่ตายจาก
อาการช็อก หรือหัวใจวายคือ พบได้ถึง 70% ของผู้ป่วย
เมื่อเทียบกับผู้ป่วยซึ่งไม่มีภาวะหัวใจวายเลยซึ่งพบเพียง
15% เท่านั้น
สมมติฐานนีย้ งั ได้รบั การสนับสนุนจากผลงานของ
Erhardt และคณะ โดยใช้ Radioactive I125 Fibrinogen ฉีด
ในผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลด้วยภาวะนี้ ก็พบว่า thrombus
เป็นผลตามหลัง โดยทั่วไป thrombus มักจะเกิดก่อนถึง
บริเวณทีต่ บี มาก ๆ ของหลอดเลือดโคโรนารี ซึง่ มักจะตีบ
เกินกว่า 75% ของหลอดเลือด ลักษณะก้อน thrombus
มักจะเป็นก้อนเดียว และเป็นก้อนสั้น ๆ ในกรณีผู้ป่วย
ถึงแก่กรรมภายใน 2-3 ชั่วโมง ตัวก้อน thrombus มักจะ

ประกอบด้วยไฟบริน ลักษณะก้อน thrombus แสดงว่า
เมือ่ เกิดขึน้ แล้วจะค่อย ๆ ขยายยาวออกไปทัง้ ส่วนต้นและ
ส่วนปลายของก้อนคือ ยาวออกไปทางปากรูเปิดของ
หลอดเลือดโคโรนารี และยาวออกไปทางหลอดเลือด
ส่วนปลาย ส่วนที่ยาวออกไปทางปลายหลอดเลือดมัก
ประกอบด้ ว ยเกล็ ด เลื อ ด แต่ ส ่ ว นที่ ย าวออกมาทาง
ปากรูเปิดหลอดเลือดมักเป็นไฟบริน ซึง่ อาจไม่มเี กล็ดเลือด
ประกอบอยู่เลย และอาจมีเม็ดเลือดแดงเป็นจ�ำนวนมาก
อยู่ในก้อน
ปั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด thrombus ได้ ก็ คื อ เลื อ ด
ไหลเวียนช้า ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดแข็ง หลอดเลือด
โคโรนารีตีบซึ่งท�ำให้เลือดไหลผ่านน้อยอยู่แล้ว เมื่อเกิด
อาการช็อกหรือหัวใจวายก็จะท�ำให้เลือดไหลช้าลง และ
น้อยลงไปอีก ปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดการไหลเวียนช้า
ของเลือดได้ก็คือ
a. การตกเลือดเข้าไปในก้อนไขมันและหินปูนของ
ผนังเลือดแข็ง (atherosclerotic plaque) ซึง่ พบได้ประมาณ
25% ของผูป้ ว่ ยทีต่ ายจากโรคหัวใจขาดเลือด แต่โดยทัว่ ไป
มักไม่ถึงกับท�ำให้เกิดหลอดเลือดอุดตัน และต�ำแหน่ง
ทีต่ กเลือดก็ไม่ตรงกับต�ำแหน่งกล้ามเนือ้ หัวใจตายเสมอไป
b. ภาวะโคโรนารีเอ็มบอลิสม ซึง่ เกิดในหลอดเลือด
โคโรนารี ภาวะนี้อาจจะพบบ่อยในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรค

หลอดเลือดแข็ง เมือ่ เกิดการแตกของก้อนไขมันและหินปูน
เกาะทีผ่ นังของหลอดเลือด และหลุดไปอุดตันหลอดเลือด
ส่วนปลาย ภาวะนี้ถ้าหลอดเลือดโคโรนารีเป็นปกติอาจ
พบได้ เช่น ในผู้ป่วยมีการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ เป็นต้น
c. การอักเสบของหลอดเลือดโคโรนารี ซึง่ อาจพบได้
ในกลุ่มโรค collagen disease โดยเฉพาะ periarteritis
nodosa เป็นต้น
ในระยะหลัง ๆ นี้แพทย์ได้ท�ำการฉีดสารทึบรังสี
เข้ า หลอดเลื อ ดโคโรนารี และพบว่ า หลอดเลื อ ดปกติ
แต่มักจะท�ำหลายวันหลังจากเกิดภาวะนี้แล้ว ซึ่งอาจ
เป็นไปได้ทพี่ ยาธิสภาพภายในหลอดเลือดได้เปลีย่ นแปลง
ไปแล้ว
AMI (Acute myocardial infarction) ซึง่ เกิดในผูป้ ว่ ย
ทีม่ กี ารไหลเวียนเลือดผิดปกติ ซึง่ ถ้าอัตราการสูบฉีดเลือด
ของหัวใจ และ/หรือความดันไดแอสโตลิคลดลงอย่าง
มาก ๆ เช่น ภาวะการช็อกจากสาเหตุต่าง ๆ ภาวะหัวใจ
หรือการไหลเวียนล้มเหลวอย่างรุนแรง หรือโรคลิ้นหัวใจ
ตี บ หรื อ รั่ ว อย่ า งรุ น แรง โดยเฉพาะที่ ลิ้ น เอออร์ ติ ค
อาจท�ำให้เลือดไหลเวียนไปยังหลอดเลือดโคโรนารีลดลง
อย่างมากจนเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดไปเลีย้ งอย่างรุนแรง
ก็อาจท�ำให้เกิดภาวะนี้ได้ หรือเมื่อเลือดขาดออกซิเจน
หรือน�ำ้ ตาลอย่างมาก หรือถูกสารเป็นพิษซึง่ ท�ำให้การท�ำงาน
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ของเอนไซม์ใช้ในเมตะบอลิสมของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ
ต้องหยุดลง เป็นต้น
ในปัจจุบันการหดเกร็งของหลอดเลือดโคโรนารี
(coronary spasm) เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดอาการ
เจ็ บ หน้ า อกแองจิ น า หรื อ เกิ ด ภาวะกล้ า มเนื้ อ ตาย
เฉี ย บพลั น ก� ำ ลั ง ได้ รั บ ความสนใจกั น มาก นั บ ตั้ ง แต่
Prinzmetal ได้รายงานถึงการเกิดการเจ็บหน้าอกจากหัวใจ
ขาดเลือดไปเลีย้ งทีต่ า่ งจากการเกิดการเจ็บหน้าอกชนิดนี้
ในผู้ป่วยทั่วไปคือ มักเกิดขณะนอนหลับหรือพัก แทนที่
จะเจ็บขณะออกก�ำลัง และการเปลีย่ นแปลงทางคลืน่ ไฟฟ้า
หัวใจก็ต่างจากผู้ป่วยทั่ว ๆ ไปคือ แทนที่ส่วน ST-T
จะกดต�ำ่ ลง กลับยกสูงขึน้ แทน ซึง่ ต่อมาได้ให้ชอื่ ปรากฏการณ์
นีว้ า่ Prinzmetal angina เป็นเกียรติแก่เขา และในระยะหลัง
ก็พิสูจน์ได้ว่าผู้ป่วยเป็นจ�ำนวนมากที่เกิดอาการนี้เป็นผล
จากการหดเกร็งของหลอดเลือดโคโรนารีเป็นกลไกส�ำคัญ
การหดเกร็ ง ของหลอดเลื อ ดโคโรนารี ใ นผู ้ ป ่ ว ยที่ มี
โรคหลอดเลือดแข็งท�ำให้หลอดเลือดโคโรนารีซงึ่ ตีบอยูแ่ ล้ว
กลับตีบมากขึ้นจนถึงกับท�ำให้เจ็บหน้าอก หรือจนกระทั่ง
เกิดภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันคงจะพบได้บอ่ ยมาก
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ซึ่งจะอธิบายการเกิดภาวะนี้โดยที่ไม่ต้องมีการอุดตัน
อย่างสมบูรณ์ของหลอดเลือดจนเลือดผ่านไปไม่ได้จาก
thrombus พยาธิสภาพนี้พบบ่อยในผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรม
แต่ ก ารเกิ ด การหดเกร็ ง ของหลอดเลื อ ดในผู ้ ป ่ ว ยที่ มี
หลอดเลือดโคโรนารีปกติจนท�ำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอก
และเกิดภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันจะพบได้บอ่ ย
แค่ไหนนั้น คงจะต้องรอการค้นคว้าต่อไป

อ่านต่อฉบับหน้า

