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d. การพิจารณาการติดตามอาการผู้ป่วย
e. การให้ยาบรรเทาปวด และยาระงับความรู้สึก
f. การให้ยาปฏิชีวนะเพื่อเป็นการป้องกันภาวะ infective endocarditis (IE)
(antibiotic prophylaxis for infective endocarditis)
2.3 การให้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
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3. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจในระยะหลังคลอด
4. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจประเภทต่าง ๆ

ต่อจากฉบับที่แล้ว

พยาธิสภาพ
การตรวจดูกล้ามเนือ้ หัวใจในผูป้ ว่ ยทีเ่ สียชีวติ ทันที
ทั้ ง ด้ ว ยตาเปล่ า และกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ จ ะไม่ เ ห็ น การ
เปลี่ยนแปลงอะไรเลย แต่ในเวลา 12 ชั่วโมง กล้ามเนื้อ
จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล�้ำ การตรวจทางกล้องจุลทรรศน์

จะพบว่ากล้ามเนือ้ ติดสี eosinophilic มากกว่าปกติ 18 ชัว่ โมง
ภายหลัง Cytoplasm ของกล้ามเนื้อจะจับกันเป็นก้อน
ตะกอน หลอดเลือดฝอยจะขยายตัว และเริม่ มีเม็ดเลือดขาว
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นนิวโตรฟิลเข้ามาอยูใ่ นเนือ้ เยือ่ ระหว่างเซลล์
หลั ง 24 ชั่ ว โมงผ่ า นไปแล้ ว บริ เวณกล้ า มเนื้ อ ที่ ต าย
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ก็จะมีเม็ดเลือดเข้าไปแทรกอยู่เต็มไปหมด ส่วนใหญ่
เม็ดเลือดขาวจะอยูท่ ขี่ อบรอบ ๆ บริเวณกล้ามเนือ้ ทีต่ ายท�ำให้
บริเวณนัน้ มีสเี หลืองเมือ่ ดูดว้ ยตาเปล่า นิวเคลียสของเซลล์
ของกล้ามเนื้อหัวใจก็จะเห็นไม่ชัดเจน หลังจากวันที่ 3
กล้ามเนือ้ ทีต่ ายไปก็จะเริม่ ถูกขจัดออกไปซึง่ จะเห็นชัดมาก
ในสัปดาห์ที่ 2 เนื้อเยื่อที่เป็นโครงสร้างซึ่งประกอบด้วย
หลอดเลือดฝอย และ connective tissue จะยังคงอยู่
การขจัดกล้ามเนือ้ ส่วนทีต่ ายจะเริม่ จากบริเวณรอบนอกก่อน
ท�ำให้มองเห็นเป็นบริเวณที่มีสีม่วงแดงคั่นแบ่งแยกกัน
ระหว่างกล้ามเนื้อที่ดีและกล้ามเนื้อที่ตายซึ่งมีสีเหลือง
ในสัปดาห์ที่ 3 ก็จะเริ่มมีแผลเป็นเกิดขึ้น โดยมีเซลล์พวก
fibroblast มากขึ้น และสร้าง collagen fiber เข้ามาแทนที่
กล้ามเนื้อที่ตายซึ่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า กล้ามเนื้อ
ที่ตายเกือบทั้งหมดจะถูกก�ำจัดออกไปภายใน 4 สัปดาห์
เมื่ อ หั ว ใจบี บ ตั ว กล้ า มเนื้ อ ส่ ว นที่ ต ายจะถู ก ยื ด ออกไป
แต่ไม่สามารถหดกลับมาได้ ท�ำให้ผนังส่วนนัน้ บางลง เมือ่
หัวใจหดตัวแต่ละครั้งบริเวณนั้นจะโป่งออก (paradoxical
movement) นอกจากนั้นเมื่อเซลล์ของกล้ามเนื้อที่ตาย
ถูกขจัดออกเหลือแต่โครงสร้างของเซลล์อยู่ ผนังก็จะบางลง
ส่วน fibroblast และ collagen fiber ในแผลเป็นที่เกิดขึ้น
จะท�ำให้ผนังค่อย ๆ หนามากขึน้ แต่บางคราวก็ยงั บางอยู่
และท�ำให้เกิดการโป่งออกเมื่อหัวใจบีบตัว (aneurysmal
dilatation) แผลเป็นจะเสร็จสมบูรณ์ในราว 4-8 สัปดาห์
ซึ่งจะท�ำให้เห็นเยื่อบุหัวใจในบริเวณนั้นแข็งเป็นก้อนและ
มีสีเทา
การเปลี่ยนแปลงทางระบบไหลเวียน
ผลของการขาดเลื อ ดไปเลี้ ย งกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจ
จะท�ำให้
1. เซลล์เกิดพิการมีการอักเสบ และอาจถึงตายไป
คือเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันขึ้น
2. หัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น มีจังหวะเต้นเกิน
(ectonic beat), เต้นเร็ว (tachycardia) หรือฟิบริลเลชัน
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ซึ่งอาจเกิดได้ทั้งที่เอเตรียมและเวนตริเคิล หรือทางน�ำ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจถูกปิดกั้นท�ำให้เกิด heart block ขึ้นได้
3. เวนตริเคิลบีบตัวเสือ่ มสมรรถภาพ (dysfunction)
4. ขาดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
เช่น สมอง ไต และส่วนล�ำไส้ ท�ำให้เกิดมีอาการช็อกขึน้ ได้
กล้ามเนือ้ หัวใจทีต่ ายเฉียบพลันจะท�ำงานผิดปกติ
ใน 90 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรมในโรงพยาบาล
เกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจวาย และช็อก กว่าครึ่ง
ของผูป้ ว่ ยจะตายก่อนไปถึงโรงพยาบาล เพราะฉะนัน้ ผูป้ ว่ ย
พวกนีจ้ ะตายจากหัวใจวายหรือช็อกเพียงแค่ 30-40 เปอร์เซ็นต์
เท่านั้น นอกนั้นจะตายเนื่องจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ
การผิดปกติของการท�ำงานของหัวใจขึ้นอยู่กับ
a. ขนาดของกล้ามเนื้อที่ตาย
b. ความสามารถขยายตัว (compliance) ของ
กล้ามเนื้อหัวใจทั้งที่ตายและที่ไม่ตาย
c. สมรรถภาพการบีบตัว (contractility) ของ
กล้ามเนื้อหัวใจ
d. ขนาดของหัวใจ
e. ความดันไดแอสโตลิคของเวนตริเคิลซ้าย
f. แรงต้านการบีบตัวของเวนตริเคิลซ้าย (afterload)
กล้ามเนื้อที่ขาดเลือดมาเลี้ยงทั้งที่ตายแล้ว หรือ
แม้จะยังไม่ตายจะมีแรงบีบตัวลดลง (hypokinetic) หรือ
ไม่บบี ตัว (akinetic) หรืออาจมีการโป่งออกขณะทีก่ ล้ามเนือ้
ส่วนอื่นบีบตัว (dyskinetic) เกิดเป็นแอนูริซัมขึ้น
อัตราส่วนปริมาตรที่หัวใจฉีดออกต่อปริมาตร
ก่อนบีบตัว (ejection fraction) หรือ EF จะลดลง ถ้าบริเวณ
กล้ามเนื้อที่ตายมีขนาดใหญ่ หัวใจจะปรับตัวโดยเพิ่ม
อัตราเต้นเร็วขึ้นผ่านทางระบบแอดริเนอร์จิก และเพิ่ม
ระดับ cathecholamine ในเลือดสูงขึ้น ความสามารถ
ขยายตัวของหัวใจซึ่งหมายถึงอัตราส่วนการเปลี่ยนแปลง
ปริมาตรต่อการเปลี่ยนแปลงความดัน (DV/DP) จะลดลง
มีผลท�ำให้ความดันไดแอสโตลิคของเวนตริเคิลซ้ายสูงขึ้น
โอกาสเกิดภาวะปอดบวมน�้ำจึงเกิดขึ้นได้ง่าย

เนื่ อ งจากสมรรถภาพการบี บ ตั ว ลดลง อั ต รา
การสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจจะลดลงตามความรุนแรง
ของโรค กลุม่ ทีไ่ ม่มอี าการหัวใจสูบฉีดโลหิตขณะทีพ่ กั จะลดลง
กว่าปกติเล็กน้อย กลุม่ ทีม่ ภี าวะหัวใจวายจะลดลงมากกว่า
กลุม่ แรก และกลุม่ ทีม่ อี าการช็อกจะลดลงมากทีส่ ดุ อัตรา
การเต้ น ของหั ว ใจจะเต้ น เร็ ว ขึ้ น ตามความรุ น แรงของ
อาการ อัตราการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจจากการเต้น
แต่ละครัง้ (stroke volume) จะลดลง ความดันเลือดในกลุม่
ที่อาการน้อยอาจปกติหรือสูงขึ้น และจะลดมากที่สุด
ในกลุม่ ทีม่ อี าการช็อก แรงดันของออกซิเจนในเลือด (PaO2)
จะลดลงตามความรุนแรงเช่นเดียวกันแม้ว่าผู้ป่วยจะไม่มี
ภาวะหัวใจวาย แสดงว่ามีการผิดปกติของปอดซึ่งจะกลับ
ปกติได้ ทั้งนี้อาจเป็นผลจากการบวมน�้ำของเนื้อปอด
โดยที่ มี พ ลาสมาไหลซึ ม เข้ า ในเนื้ อ ปอดชั่ ว คราว เป็ น
จุดแรกเริ่มของปอดบวมน�้ำ และต่อมาเนื้อปอดแฟบ
(atelectasis) เป็นหย่อมเล็ก ๆ จะเกิดบ่อยถ้ามีภาวะหัวใจ
ซีกซ้ายวายอย่างรุนแรงและมีอาการช็อก ภาวะการขาด
ออกซิเจนในเลือดมาก ๆ อาจมีอิทธิพลต่อการยังมีชีวิต
และอาจเกิด Adult Respiratory Distress Syndrome
ขึน้ ได้ ไตก็อาจเสือ่ มสมรรถภาพได้เช่นเดียวกับภาวะหัวใจวาย
หรือช็อกจากสาเหตุอื่น ๆ
ในบางรายหัวใจอาจเต้นช้าลง และมีภาวะหลอดเลือด
ส่วนปลายขยายตัวแทนทีจ่ ะมีหวั ใจเต้นเร็ว และหลอดเลือด
ส่วนปลายหดตัว ทัง้ นีเ้ พราะมีการกระตุน้ Bezold-Jarisch
reflex ขึ้น ซึ่งอาจท�ำให้ผู้ป่วยมีอาการช็อกเกิดขึ้นได้
เหมือนกัน

ความดันจะสูงถึง 250 มม.ปรอท หรือมากกว่านั้นก็ได้
ในภาวะกล้ามเนื้อด้านหน้าตายมาก ๆ อาจ
คล�ำได้ precordial bulging ซึ่งจะหายไป นอกจากจะเกิด
แอนูรซิ มั ขึน้ เสียงหัวใจจะค่อยและไม่ชดั เจน มักได้ยนิ เสียง
ควบเอเตรียม (S4) ในเกือบทุกราย ทั้ง ๆ ที่ตรวจไม่พบ
ภาวะหัวใจวายร่วมอยู่ด้วย เสียงควบเวนตริเคิล (S3)
พบไม่บ่อยเท่าเสียงควบเอเตรียม และมักจะเกิดขึ้นเมื่อ
มีภาวะหัวใจวายเกิดขึน้ บ่อยครัง้ ทีใ่ นระยะแรก ๆ จะได้ยนิ เสียง
เปรี๊ยะบริเวณชายปอด หลอดเลือดด�ำบริเวณคอจะโป่ง
ถ้ามีภาวะหัวใจวายซึ่งอาจบ่งถึงการเกิดกล้ามเนื้อตาย
ของเวนตริเคิลขวาด้วย ถ้าตรวจไม่พบเวนตริเคิลซ้ายวาย
ประมาณ 30 เปอร์ เซ็ น ต์ จ ะฟั ง ได้ เ สี ย งฟู ่ ซิ ส โตลิ ค
ซึง่ เกิดจากลิน้ ไมตรัลรัว่ เพราะความผิดปกติของกล้ามเนือ้
ยึดลิน้ นี้ (papil ary muscle dysfunction) บางรายอาจฟังได้เสียง
เสียดสีของเยื่อหุ้มหัวใจ (Pericardial friction rub)
การวินิจฉัยโรค
ภาพระดับเอนไซม์หลังจากเกิดภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจตาย
เฉียบพลัน

อาการแสดงของโรค
อาการทั่วไป เช่น มีไข้ แต่มักจะไม่เกิน 38.5 °C
หัวใจมักเต้นเร็ว พบบ่อย ๆ ในรายทีม่ กี ล้ามเนือ้ ด้านหน้าตาย
(anterior infarction) ระยะแรก ๆ ความดันเลือดอาจจะ
ตกในกลุม่ ทีม่ กี ล้ามเนือ้ ตายมาก ๆ แต่บางคราวความดัน
จะสูงเพราะมี catecholamine หลั่งมากขึ้น ในบางราย
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ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการหรือประวัติของโรคเลย
แต่ตรวจพบแผลเป็นของกล้ามเนื้อหัวใจโดยบังเอิญจาก
การตรวจคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจซึง่ พบได้บอ่ ยถึง 10-15 เปอร์เซ็นต์
ของการตรวจโดยวิธนี สี้ ว่ นใหญ่จะมาพบแพทย์ดว้ ยอาการ
เจ็บหน้าอก หรืออาการแทรกซ้อน เช่น ภาวะหัวใจวาย
หั ว ใจเต้ น ผิ ด จั ง หวะหรื อ ช็ อ ก เชื่ อ ว่ า ประมาณ 50
เปอร์เซ็นต์จะไม่มโี อกาสมาพบแพทย์เพราะเสียชีวติ อย่าง
ปัจจุบันทันด่วนเสียก่อน ในกลุ่มที่ไม่มีอาการเจ็บหน้าอก
มักจะมีโรคอื่นร่วม เช่น เบาหวาน หรือความรู้สึกผิดปกติ
เช่น มีโรคทางสมองร่วมอยูด่ ว้ ย หรือในรายที่มภี าวะช็อก
การวินิจฉัยโรคอาศัยจากหลัก 3 ประการ คือ
1. จากประวัติและอาการ
2. การเปลี่ยนแปลงทางคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
3. การเปลี่ยนแปลงของระดับเอนไซม์ในเลือด
อาการเจ็บหน้าอกเหมือน ๆ กับการเจ็บแองจินา
แต่จะเป็นรุนแรงกว่า นานกว่า อาการเจ็บจะเป็นลักษณะ
แบบถูกบีบ ถูกกด แน่น หรือแสบร้อนก็ได้ มักจะเป็นที่
บริเวณกลางหน้าอกใต้กระดูกอก อาจร้าวไปที่แขน คอ
และไหล่ มักมีอาการเหงื่อออก อาจมีคลื่นไส้ อาเจียน
คล้ายจะเป็นลมร่วมด้วย เพลีย อึดอัด และหายใจล�ำบาก
อาการเจ็บมักจะเป็นอยู่นานเกิน 30 นาที และเมื่ออม
ไนโตรกรีเซอรีนแล้วจะไม่ทุเลา หรือทุเลาเพียงเล็กน้อย
การเปลีย่ นแปลงของคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจทีส่ ำ� คัญคือ
Q wave เกิดขึน้ ร่วมกับ ST-T elevation ในขัว้ ต่อทีอ่ ยูต่ รงกับ
บริเวณที่เป็นและมี ST-T depression ในขั้วต่อตรงข้าม
ใน transmural infarction ถ้ามี ST-T depression อย่างเดียว
โดยไม่มี Q wave เมื่อเกิด subendocardial infarction ขึ้น
ถ้ามี Q wave อยู่เก่า หรือมี left bundle branch block
อยู่แล้วอาจไม่มี Q wave เกิดขึ้นใหม่ให้เห็นได้ ประมาณ
กันว่าคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจมีความไว (sensitivity) ในการวินจิ ฉัย
ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจตาย เอนไซม์ซึ่งอยู่ในเซลล์
ของกล้ามเนื้อจะหลั่งเข้าสู่กระแสเลือด ถ้ากล้ามเนื้อ
4
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ตายมากพอระดับเอนไซม์เหล่านี้ก็จะสูงขึ้นให้เห็นได้
ที่ตรวจพบกันบ่อย ได้แก่ Serum Glutamic Oxaloacetic
Transaminase (SGOT), Lactic Dehydrogenase (LDH)
และ Creatine-Phosphokinase (CPK)
ระดับ SGOT ในเลือดจะสูงขึ้นใน 8-12 ชั่วโมง
จะสูงสุดใน 24-48 ชั่วโมง แล้วจึงค่อย ๆ ลดลงสู่ปกติ
ใน 3-4 วัน เอนไซม์อาจสูงขึ้นผิดปกติได้ในโรคอื่น ๆ เช่น
โรคตับ หัวใจวาย หัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง เยือ่ หุม้ หัวใจ
อักเสบ ช็อก และพัลโมนารีเอ็มโบลิสม เป็นต้น
LDH จะสูงขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับ SGOT แต่จะ
มีระดับสูงอยู่นานกว่า ระดับจะสูงสุดในวันที่ 3-6 และจะ
กลับสูป่ กติใน 8-14 วัน เอนไซม์นอี้ าจเพิม่ ขึน้ ในโรคอืน่ ได้
เช่นเดียวกับ SGOT รวมทัง้ ในโรคเลือดหลายชนิด (เพราะ
ในเม็ดเลือดแดงมี LDH มาก) เช่น Hemolytic anemia
ชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสูงในโรคมะเร็งต่าง ๆ LDH
ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยที่เป็น isoenzyme ต่าง ๆ รวม
5 ชนิด ตามความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อแยกด้วยวิธี
electrophoresis ในกล้ามเนื้อหัวใจระดับสูง เกิดจาก
LDH1-3 ตับ และกล้ามเนื้ออื่น ๆ ส่วนใหญ่จะให้ LDH4
และ LDH5 การหา isoenzyme จะช่วยท�ำให้การวินิจฉัย
แยกโรคได้ดีขึ้นกว่าการใช้ค่า LDH รวม
CPK เป็นเอนไซม์ทมี่ อี ยูใ่ นกล้ามเนือ้ หัวใจ กล้ามเนือ้
อื่นของร่างกาย และมีมากในเนื้อสมอง ระดับเอนไซม์
ในเลือดจะสูงขึน้ ภายใน 6 ชัว่ โมง หลังเกิดภาวะกล้ามเนือ้
หัวใจตายเฉียบพลันจะสูงสุดใน 24 ชั่วโมง และจะลดลง
สูป่ กติใน 48-72 ชัว่ โมง อาจเพิม่ ในรายทีถ่ กู ฉีดยาเข้ากล้าม

ในปัจจุบันได้มีการหา isoenzyme ของ CPK
กล้ามเนื้อหัวใจมี MM isoenzyme เป็นส่วนใหญ่ และมี
MB isoenzyme เป็นส่วนน้อยกว่า แต่กล้ามเนื้อหัวใจ
เป็นอวัยวะเดียวที่มี MB CPK มากพอ การฉีดยา หรือมี
อันตรายต่อกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ หรือตัวสมองไม่ท�ำให้
MB CPK ในเลือดเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าระดับ CPK เลือด
จะสูงขึน้ อย่างมากก็ตาม การหา MB CPK จะเป็นการตรวจ
ที่แสดงว่ามีอันตรายต่อกล้ามเนื้อหัวใจอย่างค่อนข้างจะ
แน่นอน MB CPK อาจพบในโรคของกล้ามเนื้อได้ เช่น
Duhenne’s muscular dystrophy เป็นต้น
การหา SGOT, LDH และ CPK เป็นการตรวจ
ที่ไม่จ�ำเพาะส�ำหรับโรคนี้ การแปลผลต้องแยกภาวะหรือ
โรคอื่นที่เอนไซม์พวกนี้จะสูงขึ้นได้ การหา isoenzyme
LDH2 และ MB CPK จะช่วยเพิ่มความจ�ำเพาะขึ้นมาก
ตามทฤษฎี แ ล้ ว ระดั บ เอนไซม์ ใ นเลื อ ดจะแสดงถึ ง ว่ า
กล้ามเนือ้ หัวใจตายมากน้อยแค่ไหน แต่ในทางปฏิบตั กิ าร
จะเจาะระดับเอนไซม์ในเลือดให้ได้ค่าสูงสุดแน่นอนนั้น
ท�ำยาก โดยทั่ว ๆ ไประดับเอนไซม์ยิ่งสูงมาก (4-8 เท่า
ของค่าปกติ) จะพบในรายที่มีอาการหนัก และมีอาการ
แทรกซ้อนมาก เช่น พวกที่มีอาการหัวใจวาย หรือช็อก
และพวกนี้ จ ะมี อั ต ราตายสู ง มากโดยเฉพาะที่ ร ะดั บ
เอนไซม์สูงเกิน 10 เท่า
การวินจิ ฉัยจะแน่นอนถ้ามีการผิดปกติทงั้ 3 อย่าง
ที่กล่าวมา และค่อนข้างจะแน่นอนแม้แต่มีการผิดปกติ
แค่ 2 อย่าง ถ้าค่าผิดปกติเพียงอย่างเดียว การแปลผล
ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
Preinfarction Syndrome
ค�ำนี้มีผู้ใช้ศัพท์ต่า ง ๆ กัน เช่ น impending
infarction, intermediate coronary syndrome หรือ
prodromal syndrome เป็นต้น มักมีหลอดเลือดทั้ง 3 เส้น
ตีบเป็นส่วนใหญ่ น้อยรายไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ที่จะมี
หลอดเลือดตีบเพียงเส้นเดียว มีการเปลี่ยนแปลงของ

แองจินา เช่น เจ็บรุนแรงขึ้น เป็นบ่อยขึ้น และเวลาที่เจ็บ
ยาวนานขึน้ บางคราวก็มอี าการเพลีย ไม่มแี รง เหงือ่ ออก
เหนื่อย หรือมีการเต้นผิดจังหวะของหัวใจเข้ามาแทรก
อาการเจ็บหน้าอกซึ่งเคยเจ็บเมื่อออกก�ำลังก็อาจเกิดขึ้น
แม้ขณะอยู่เฉย ๆ หรือออกก�ำลังเพียงเล็กน้อย เมื่ออม
ไนโตรกลีเซอรีนแล้วไม่หายหรือหายไปไม่หมดเช่นแต่กอ่ น
การตรวจร่างกายอาจพบแรงกระแทกเวนตริเคิล
ซ้ายเพิ่มขึ้น เสียงควบเวนตริเคิล (S3) และเสียงฟู่ซิสโตลิค
โดยเฉพาะขณะทีม่ เี จ็บหน้าอก แต่กไ็ ม่มอี ะไรทีบ่ ง่ ลักษณะ
เฉพาะของโรค
คลื่นไฟฟ้าหัวใจอาจปกติหรือไม่เปลี่ยนแปลง
แต่ลกั ษณะเปลีย่ นแปลงเฉพาะตัวคือ มี ST-T depression
หรือ T wave inversion มากขึ้น ถ้าการเปลี่ยนแปลงนี้
คงอยูถ่ งึ 48-72 ชัว่ โมง ให้นกึ ถึงว่าผูป้ ว่ ยอาจมี subendocardial
หรือ non-transmural infarction ผู้ป่วยจะไม่มีไข้ ไม่มี
เม็ดเลือดขาวขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นลักษณะ
ของกล้ามเนื้อตายเฉียบพลัน
ลักษณะทางคลินิก
ผูป้ ว่ ยกล้ามเนือ้ ตายเฉียบพลันทีเ่ ข้ามาโรงพยาบาล
มีอาการและความผิดปกติทางระบบไหลเวียนหนักเบา
ต่างกัน โดยแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น 4 ระดับ
การพยากรณ์โรคขึ้นอยู่กับการตรวจพบนี้มาก
ระดับ 1 ไม่มีอาการแทรกซ้อน คือไม่มีอาการ
หัวใจวาย หรือช็อก
ระดับ 2 มีอาการหัวใจวายเฉียบพลันเล็กน้อย
หรือปานกลาง และมีอาการผิดปกติของเวนตริเคิลซ้าย
เช่น มีเสียงควบเวนตริเคิล และเสียงเปรีย๊ ะในปอดเล็กน้อย
ระดับ 3 เข้ามาด้วยอาการปอดบวมน�ำ้ เฉียบพลัน
ระดับ 4 เข้ามาด้วยอาการช็อก
อัตราตายระดับที่ 1 จะอยู่ราว ๆ 5 เปอร์เซ็นต์
และจะเพิ่มเป็น 24 เปอร์เซ็นต์ในระดับที่ 2 ส่วนระดับ
ที่ 3 นั้นมีอัตราตายราว ๆ 40 เปอร์เซ็นต์ อาการช็อกจาก
ประจ�ำเดือนมกราคม 2563
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หัวใจ (ระดับที่ 4) อัตราตายจะถึง 90-100 เปอร์เซ็นต์
ในการรักษาทัว่ ๆ ไป แต่ในสถาบันทีม่ เี ครือ่ งมือครบครัน
โดยเฉพาะทีมศัลยแพทย์และเครื่องช่วยการไหลเวียน
(circulatory assist devices) อาจจะลดอัตราตายลงเหลือ
60-80 เปอร์เซ็นต์
อาการแทรกซ้อน
อาการแทรกซ้อนที่ส�ำคัญ คือ
1. การเต้นผิดจังหวะซึง่ รวมถึง conduction defect
ด้วย
2. อาการหัวใจซีกซ้ายวาย หรือหัวใจวาย
3. อาการช็อกจากหัวใจ
4. มีการแตก หรือทะลุของหัวใจ
4.1 การทะลุทผี่ นังของหัวใจ (rupture of free wall)
4.2 การทะลุของผนังกั้นระหว่างเวนตริเคิล
4.3 กล้ามเนื้อยึดลิ้นหัวใจฉีกขาด (rupture of
papillary muscle)

6
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5. การเกิ ด ธรอมโบเอ็ ม โบลิ ส ม ซึ่ ง อาจเกิ ด ที่
บริเวณผนังของหัวใจตาย (intramural thrombi) แล้วหลุดลอย
ไปในกระแสเลื อ ดแดงไปอุ ด หลอดเลื อ ดเลี้ ย งอวั ย วะ
ต่าง ๆ เช่น สมอง ไต ล�ำไส้ แขน ขา เป็นต้น หรือเกิด
ธรอมบัสของหลอดเลือดด�ำ หรือหลอดเลือดด�ำอักเสบ
ซึง่ มักเป็นทีห่ ลอดเลือดด�ำทีข่ า หรือภายในช่องเชิงกรานแล้ว
หลุดลอยไปตามกระแสเลือดด�ำซึ่งมักจะไปยังปอด
การเต้นผิดจังหวะของหัวใจ
ใน 30 นาที แรกหลั ง เกิ ด กล้ า มเนื้ อ หั ว ใจตาย
เฉียบพลัน ส่วนใหญ่จะมีอัตราการเต้นของหัวใจหรือ
มีความดันผิดปกติ เป็นผลจากการตอบสนองของระบบ
ประสาทอัตโนมัติ เช่น ระบบประสาทซิมพาเตติคท�ำงาน
มากกว่าปกติ ท�ำให้หวั ใจเต้นเร็ว ซึง่ ความดันเลือดอาจจะ
สูงขึน้ หรืออาจเกิดระบบประสาทพาราซิมพาเตติคท�ำงาน
มากกว่าปกติท�ำให้หัวใจเต้นช้า ความดันเลือดอาจต�ำ่ ลง
หัวใจเต้นเร็ว มักพบในกล้ามเนื้อหัวใจด้านหน้าตาย และ

หั ว ใจเต้ น ช้ า มั ก พบในกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจด้ า นล่ า งตาย
ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีหวั ใจเต้นช้าผิดจังหวะเกิดขึน้ ในชัว่ โมงแรก
หลังเกิดภาวะนี้ หัวใจเต้นผิดจังหวะจะเกิดขึ้นประมาณ
75-95 เปอร์เซ็นต์ของผูป้ ว่ ย และโดยทัว่ ไปการเต้นผิดจังหวะ
ทุกชนิดจะเกิดขึ้นได้ การเต้นผิดจังหวะอาจแบ่งง่าย ๆ
เป็น
A. หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ (Tachyarrhythmia)
B. หัวใจเต้นช้าผิดจังหวะ (Bradyarrhythmia)
C. หัวใจเต้นผิดจังหวะแบบเต้นเกิน (Ectopic beat)
การเต้นเร็วผิดจังหวะของหัวใจ (Tachyarrhythmia)
• Sinus tachycardia พบได้ ร าว ๆ 8-50
เปอร์เซ็นต์ มักจะพบได้ในระยะ 2-3 วันแรกหลังเกิดภาวะ
กล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลัน ซึง่ อาจเป็นผลจากความกังวล
หรื อ จากไข้ จากขาดน�้ ำ เนื่ อ งจากเหงื่ อ ออกมากหรื อ
กินไม่ได้ ซึ่งไม่มีความส�ำคัญอะไร แต่ถ้าการเต้นแบบนี้
ยังคงอยูห่ ลังจาก 3-4 วันผ่านไปแล้ว และถ้าไม่มไี ข้ซงึ่ เกิด
จากภาวะนี้เอง หรือจากโรคแทรก เช่น ปอดบวม ฯลฯ
ก็มกั จะพบในรายทีม่ ี Ventricular dysfunction เช่น เกิดร่วมกับ
ผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจวาย หรือช็อก เป็นต้น ภาวะนี้ไม่มี
การรักษาโดยเฉพาะนอกจากรักษาต้นเหตุ
• Atrial tachycardia ถ้าใช้ค�ำจ�ำกัดความว่า
เกิดเอเตรียมเต้นเกิน (atrial ectopic beat) ติดต่อกันตัง้ แต่
3 ตัวขึ้นไป อาจพบได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ และส่วนมาก
จะเป็นชัว่ คราว และหยุดได้โดยไม่ตอ้ งรักษา แต่ถา้ เอาเฉพาะ
เอเตรียมเต้นเร็วผิดจังหวะ (atrial tachycardia) ซึ่งเต้น
ติดกันนาน ๆ หลาย ๆ วินาที แล้วจะพบราว ๆ 4-8
เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ถ้าเกิดเป็นเวลานานและผู้ป่วยได้รับ
ดิจิตาลิสอาจเป็นผลจากฤทธิ์พิษของยานี้
• เอเตรียลฟลัตเตอร์ (Atrial flutter) พบราว ๆ
1-2 เปอร์เซ็นต์ โดยมากมักจะพบเมื่อมีภาวะหัวใจวาย
อัตราเต้นของเวนตริเคิลจะเร็วมากราว ๆ 150-175 ครั้ง
ต่อนาที ส่วนมากมักเป็น 2 : 1 AV Response

• เอเตรียลฟิบริลเลชัน (Atrial fibrillation)
พบได้บ่อยราว ๆ 6-16 เปอร์เซ็นต์ ถ้าไม่ได้รับการรักษา
มักมีเวนตริเคิลเต้นเร็วราว ๆ 120-160 ครัง้ ต่อนาที ส่วนมาก
มักเกิดภาวะนี้ใน 4 วันหลังจากเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน การเต้นอาจกลับมาเป็นปกติได้เอง แต่กท็ ำ� ให้
เกิดอาการหัวใจวายหรือช็อกบ่อย ๆ ส�ำหรับการพยากรณ์โรค
นัน้ นักวิจยั บางท่านก็วา่ ไม่มอี ทิ ธิพลต่อการตายของผูป้ ว่ ย
แต่บางท่านก็ว่าอัตราตายจะสูงถ้าเป็นที่ผนังด้านหน้า
แต่ไม่ตา่ งกับผูป้ ว่ ยอืน่ ในรายทีเ่ ป็นผนังด้านล่าง โดยทัว่ ไป
เอเตรียลฟิบริลเลชันไม่มีผลเกี่ยวกับการพยากรณ์โรค
แต่ ก ารพยากรณ์ โรคขึ้ น อยู ่ กั บ ปริ ม าณการตายของ
กล้ามเนื้อหัวใจมากกว่า การตรวจศพจะพบว่ามีการตาย
การบวม และเลือดออกที่บริเวณ sinus node โดยเฉพาะ
ทีบ่ ริเวณแนวต่อกับเอเตรียมขวา แม้วา่ เอเตรียลฟิบริลเลชัน
จะหายไปเองได้ แต่ถ้ายังเป็นอยู่นานควรให้ดิจิตาลิส
ไม่วา่ จะมีหัวใจวายร่วมด้วยหรือไม่ก็ตาม
• Accelerated A-V junctional rhythm พบ
ได้บอ่ ยเมือ่ เป็นกล้ามเนือ้ หัวใจตายทีด่ า้ นล่าง ทัง้ นีเ้ พราะ
ประมาณ 90-95 เปอร์เซ็นต์เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือด
โคโรนารีข้างขวา ซึ่งให้แขนงไปเลี้ยง A-V node ด้วย
การเต้นผิดจังหวะแบบนี้พบได้บ่อย มักไม่เป็นอันตราย
และจะหายไปเองได้ อาจพบเมือ่ ผูป้ ว่ ยมี sinus bradycardia
เมือ่ เร่ง sinus rhythm ให้เร็วขึน้ เช่น อะโทรปีน อัตราการเต้น
ของเวนตริเคิลจะเร็วประมาณ 70-130 ครั้ง/นาที
• Non-paroxysmal A-V junctional tachycardia
พบได้ น ้ อ ย อั ต ราการเต้ น ของเวนตริ เ คิ ล มั ก เร็ ว กว่ า
อาจเร็วถึง 160-250 ครั้ง/นาทีก็ได้ ผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อ
ด้านหน้าตาย และมี A-V junctional tachycardia โดยเฉพาะ
ถ้าอัตราเต้นเกินกว่า 100 ครัง้ /นาที อัตราตายในโรงพยาบาล
จะสูงถึง 60 เปอร์เซ็นต์
• เวนตริเคิลเต้นเร็วผิดจังหวะ (Ventricular
tachycardia) เป็นการเต้นผิดจังหวะที่พบบ่อย และ
ที่มีอันตรายมาก อัตราการเกิดการเต้นผิดจังหวะแบบนี้
ประจ�ำเดือนมกราคม 2563
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บอกไม่ได้แน่นอน เพราะค�ำจ�ำกัดความต่างกัน นักวิจัย
บางท่านถือเอา Ventricular ectopic beat ติดต่อกัน 3 ตัว
ขึน้ ไป แต่บางท่านก็ถอื เอา 6 ตัวติดต่อกัน โดยทัว่ ไปเชือ่ ว่า
อัตราการเต้นผิดจังหวะนีเ้ กิดขึน้ ราว ๆ 10-30 เปอร์เซ็นต์
การรั ก ษาจ� ำ เป็ น ต้ อ งแยกระหว่ า งเวนตริ เ คิ ล เต้ น เร็ ว
ผิดจังหวะชนิดไม่รนุ แรง (benign) และชนิดรุนแรง (malignant)
ชนิดไม่รุนแรงมักจะเกิดเป็นช่วงสั้น ๆ และอัตราการเต้น
ไม่เร็วนัก (55-120 ครั้ง/นาที) และมักจะหายไปเองได้
ใน 2-3 วินาที ไม่ว่าจะให้ยารักษาหรือไม่ก็ตาม แต่ก็อาจ
กลายเป็นเวนตริคูลาร์ฟิบริลเลชัน ซึ่งมักเต้นอยู่ไม่เกิน
15 นาที ชนิดรุนแรงมักเกิดหลัง 48 ชัว่ โมง มักเกิดในผูป้ ว่ ย
ทีม่ หี วั ใจวาย หรือช็อก (pump failure) ซึง่ มีการพยากรณ์โรค
เลวและมักจะท�ำให้การนวดหัวใจกู้ชีวิต (Resuscitation)
ไม่ได้ผลต่างกับพวกทีเ่ กิดในระยะแรก (ภายใน 48 ชัว่ โมง)
ซึ่ ง มั ก ไม่ มี อ าการหั ว ใจวาย หรื อ อาการช็ อ กร่ ว มด้ ว ย
ซึง่ การนวดหัวใจกูช้ วี ติ จะช่วยผูป้ ว่ ยได้มาก (primary electrical
failure)
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พวกที่ เ ต้ น ช้ า (55-120 ครั้ ง /นาที ) อาจเป็ น
accelerated idioventricular rhythm ซึ่งควรแยกจาก
เวนตริเคิลเต้นเร็วผิดจังหวะ แต่บางคราวก็แยกไม่ได้ พวกนี้
จะเกิดขึน้ เป็นพัก ๆ (paroxysm) ซึง่ มีอตั ราการเต้นต่างกัน
และจะพบเมื่อ SA node ถูกกด การใช้อะโทรปีนอาจจะ
ช่วยให้การเต้นผิดจังหวะเหล่านี้หมดไป
การเต้นผิดจังหวะชนิดนี้มีอันตราย เพราะถ้า
ปล่อยไว้จะท�ำให้อัตราการสูบฉีดเลือดของหัวใจลดลง
ได้มาก ๆ เช่น เหลือเพียงแค่ 40 เปอร์เซ็นต์กไ็ ด้ และอาจจะ
กลายเป็นเวนตริคูลาร์ฟิบริลเลชัน จึงต้องให้การรักษา
โดยรีบด่วน เช่น ให้ยาต้านการเต้นผิดจังหวะ แต่ถ้าใช้ยา
ไม่ได้ผลทันทีก็อาจต้องปรับจังหวะการเต้นโดยใช้ไฟฟ้า
กระตุก
อ่านต่อฉบับหน้า

