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ต่อจากฉบับที่แล้ว

• เวนตริคูลาร์ฟิบริลเลชั่น และฟลัตเตอร์
(Ventricular fibrillation และ flutter) เป็นการเต้น
ผิดจังหวะทีพ่ บบ่อย อัตราการเกิดบอกได้ยากเพราะผูป้ ว่ ย
ทีต่ ายจากกล้ามเนือ้ หัวใจตายในระยะท้ายมักจะมีการเต้น
ผิดจังหวะแบบนี้ หรือมิฉะนัน้ ก็ตามด้วยหัวใจหยุดเต้นเลย
แต่ประมาณว่าพบได้ใน 10 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วย ถ้าเกิด
โดยไม่ มี หั ว ใจวายหรื อ ช็ อ กร่ ว มด้ ว ยซึ่ ง มั ก เกิ ด ภายใน

48 ชัว่ โมงแรก (primary ventricular fibril ation) ถ้าได้รบั การนวด
หัวใจทันและรักษาถูกวิธีก็จะมีชีวิตรอดได้ และผู้ป่วย
พวกนี้จะมีการพยากรณ์โรคได้เหมือนผู้ป่วยทั่ว ๆ ไป
แต่ถ้าเกิดร่วมกับภาวะหัวใจวายหรือช็อก (pump failure)
การนวดหัวใจกู้ชีพมักจะไม่ได้ผล และไม่สามารถท�ำให้
ผู้ป่วยรอดชีวิตได้ (secondary ventricular fibrillation)
ซึ่งจะเกิดในระยะท้าย ๆ ของโรคก่อนที่ผู้ป่วยจะตาย
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การรักษาทีด่ ีทสี่ ดุ คือ การปรับจังหวะด้วยการกระตุกด้วย หน่วยอภิบาลโรคหัวใจโคโรนารี (coronary care unit) ขึ้น
ไฟฟ้า
มาแล้วก็มักจะให้การรักษาเมื่อหัวใจเต้นช้ากว่า 50 ครั้ง/
นาที โดยเหตุผลที่ว่า
การเต้นช้าผิดจังหวะของหัวใจ (Bradyarrhythmia)
1. เวนตริเคิลเต้นก่อนจังหวะ และเวนตริเคิล
เป็นการเต้นผิดจังหวะที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะ เต้นเร็วผิดจังหวะมักเกิดบ่อยขึ้น ยิ่งหัวใจเต้นช้ายิ่งเกิด
เมือ่ เกิดกล้ามเนือ้ หัวใจตายใหม่ ๆ พบได้ราว ๆ 20 เปอร์เซ็นต์ การแทรกซ้อนแบบนี้มากขึ้น
มักไม่มีอาการ และไม่ต้องให้การรักษา พบในกล้ามเนื้อ
2. การที่หัวใจเต้นช้าอาจเป็นปัจจัยให้เกิดอาการ
ด้านล่างตายบ่อยกว่ากล้ามเนื้อด้านหน้าตายมาก
หัวใจวายหรือช็อก เพราะกล้ามเนือ้ ไม่สามารถเพิม่ ปริมาตร
สาเหตุยงั ไม่ทราบแน่ แต่เชือ่ กันว่าอาจเป็นผลของ สูบฉีดโลหิตได้ อัตราการสูบฉีดเลือดของหัวใจขึน้ กับอัตรา
การกระตุ้น Cholinergic reflex ซึ่งกดการท�ำงานของ SA การเต้นของหัวใจ ความเชื่อที่ว่าหัวใจเต้นช้ามีอันตราย
node หรือการขาดเลือดของ node หรือจากการทีเ่ นือ้ เยือ่ ได้รับการสนับสนุนโดย Pantridge และคณะ ซึ่งพบว่า
ซึ่งขาดเลือดปล่อยสารบางอย่างออกมา อาจเกิดจากยา ในระยะก่อนถึงโรงพยาบาลมีหัวใจเต้นช้ากว่าปกติถึง
ที่ใช้ในการรักษาได้ เช่น มอร์ฟีน โปรปราโนลอล และ 40 เปอร์เซ็นต์ และเกิดเวนตริคูลาร์ฟิบริลเลชันได้บ่อย ๆ
ดิจติ าลิส เป็นต้น ความส�ำคัญของการเต้นผิดจังหวะแบบนี้ จึงมีการแนะน�ำให้ฉดี อะโทรปีนถ้าหัวใจเต้นช้าในระยะแรก
ยังไม่ทราบแน่ แพทย์บางคนก็รายงานว่ามีการพยากรณ์โรค ต่อมานักวิจัยจาก National Institute of Health วิเคราะห์
นี้ ดี แต่ บ างคนก็ เชื่ อ ว่ า มี อั น ตรายหลั ง จากมี ก ารตั้ ง ความส�ำคัญของการเต้นผิดจังหวะแบบนี้ และการได้
อะโทรปีน ลงความเห็นว่าการทีห่ วั ใจเต้นช้าเป็นผลดี และ
การให้อะโทรปีนอาจมีอันตราย แต่การวิจัยเป็นผลจาก
การทดลองในสุนัขซึ่งไม่ใช่จากการศึกษาในผู้ป่วย
โดยทัว่ ไป sinus bradycardia ซึง่ หัวใจไม่เต้นช้ามาก
มักไม่เกิดอันตรายอะไร โดยเฉพาะเมื่อเกิดในกล้ามเนื้อ
หัวใจด้านล่างตาย แต่ถ้าหัวใจเต้นช้ามาก ๆ อาจท�ำให้
ความดันต�ำ่ ลง และอาจเริม่ มีชอ็ กเกิดขึน้ ควรได้รบั การรักษา
เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจซึ่งอาจใช้อะโทรปีน การใช้
เครื่องกระตุ้นจังหวะหัวใจ (Pacemaker) หรือใช้ยาพวก
sympatomimetic amine เป็นต้น
• Sinus node dysfunction พบได้น้อยราว
5 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยมักเกิดขึ้นในหัวใจด้านล่างตาย
ผู้ป่วยมีอาการหัวใจเต้นช้า เช่น เกิด sinus bradycardia
หรือ sinus arrest หรือสลับกับหัวใจเต้นเร็วก็ได้ (Bradycardia
tachycardia syndrome) หรืออาจมีเอเตรียลฟิบริลเลชัน
ซึง่ คล้ายกับ sick sinus syndrome การเต้นผิดจังหวะแบบนี้
มีอันตราย และควรต้องรักษาโดยรีบด่วน
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• Heart block พบเกิด AV block ประมาณ
12-25 เปอร์เซ็นต์ของผูป้ ว่ ย แต่ complete AV block จะเกิด
ประมาณ 2-10 เปอร์เซ็นต์ พบในหัวใจด้านล่างตาย
มากกว่ากล้ามเนือ้ ด้านหน้าตายประมาณ 2-3 เท่า ในหัวใจ
ด้านล่างตาย block มักเกิดใน AV node หรือใน bundle
of His ส่วนต้น พวกนี้มักมี PR interval ยาวกว่าปกติ (first
degree AV block) และอาจด�ำเนินต่อเป็น type I second
degree AV block และ third degree AV block (complete
AV block) ตามล�ำดับ รูปร่างของ QRS complex มักปกติ
อัตราเต้นของเวนตริเคิลมักไม่ช้ามากนัก จะอยู่ราว ๆ
40-60 ครัง้ ต่อนาที มักจะไม่ทำ� ให้เกิดอาการอะไร จะกลับมา
ปกติภายหลัง
ในกล้ามเนื้อด้านหน้าตาย AV block เกิดขึ้น
แตกต่างกับในกล้ามเนื้อด้านล่างตายมาก โดยอาจมี
intraventricular conduction เสียไป และอาจร่วมกับ PR
interval ยาวเกินปกติหรือไม่ก็ได้ ถ้าเกิด second degree
AV block มักจะเป็น Mobitz type II block เมื่อเกิด
complete heart block อัตราการเต้นของเวนตริเคิลมักช้า
QRS complex จะกว้างและรูปร่างผิดปกติ มักเกิดทันที
และมักจะเป็นอย่างถาวร ถ้าช่วยไม่ทนั จะเกิดอาการช็อก
หรือหัวใจวาย หรือหัวใจอาจหยุดทันทีได้ มักมีพยาธิสภาพ
ใน bundle of His ส่วนล่าง โดยมีการตายหรือขาด
เลือดเลี้ยง อาจมี bundle branch block เกิดขึ้นก่อน
โดยเฉพาะเมือ่ 2 ใน 3 แขนงของทางน�ำคลืน่ ไฟฟ้าถูกสกัดกัน้
เป็นแขนงด้านขวาถูกสกัดกั้นแล้วมีแขนงด้านหน้าหรือ
แขนงด้านหลังของแขนงด้านซ้ายถูกสกัดกั้น มักต้องใส่
เครื่องกระตุ้นจังหวะหัวใจด้วยไฟฟ้าตลอดไป
ภาวะช็อกจากหัวใจ
อาการแทรกซ้อนนีม้ อี ตั ราตายสูงจึงต้องระวังและ
ป้องกันไม่ให้เกิดอาการนีข้ น้ึ ข้อควรระวังในการวัดความดัน
เลือดโดยใช้การฟังเสียงอาจผิดพลาดได้มาก เนื่องจาก
หัวใจสูบฉีดโลหิตต�ำ่ และมีหลอดเลือดแดงหดเกร็งอย่างมาก

เมือ่ เกิดช็อก สิง่ แรกทีค่ วรท�ำคือ แยกสาเหตุตา่ ง ๆ
ซึ่งไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจตาย เพราะสาเหตุอื่น ๆ
มีทางรักษาแก้ไขได้ ถ้าช็อกเป็นจากหัวใจจริง ๆ การรักษา
ด้วยยาเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันเกือบจะไม่ได้ผลเลย
ภาวะหัวใจวาย
อาจเกิดภาวะหัวใจวายชั่วคราวเมื่อมีอาการเจ็บ
หน้าอกแองจินา ซึ่งมักจะตอบสนองดีต่อยารักษาภาวะ
หัวใจวาย แต่ถา้ มีกล้ามเนือ้ หัวใจตายมาก ๆ อาจไม่ตอบสนอง
ต่ อ การรั ก ษา ถ้ า เป็ น อยู ่ น าน ๆ การพยากรณ์ โรค
จะไม่ดีและตายได้ ถ้าเกิดภาวะหัวใจวายขึ้นในระยะหลัง
(late onset) มักมีพยากรณ์โรคทีไ่ ม่ดเี พราะเป็นจากกล้ามเนือ้
ตายมาก ๆ
เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
พบได้ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ มักจะพบในสัปดาห์แรก
เกิดอาการเจ็บหน้าอกในบริเวณทรวงอกส่วนบน ต้นคอ
แขนทัง้ สอง มักจะเจ็บมากขึน้ ถ้าหายใจลึกหรือไอ บางคราว
อาจมีไอ น้อยรายที่จะมีไข้สูงเกิน 103 °F อาจพบเสียง
pericardial rub ได้ถึง 5-10 เปอร์เซ็นต์ และมักเกิด
ใน 4 วันแรก อาจหายใจหอบจนท�ำให้คดิ ถึงภาวะหัวใจวาย
การมี pericardial effusion จะท�ำให้เงาของหัวใจ
ในเอกซเรย์โตขึ้น ซึ่งต้องแยกจากภาวะหัวใจวาย เสียง
pericardial rub จะได้ยินชัดที่เอเพ็กซ์ และบริเวณข้าง ๆ
กระดูกหน้าอก ถ้าได้ยินเสียง three components rub
จะไม่มปี ญ
ั หาในการวินจิ ฉัย แต่ถา้ เสียงนัน้ จ�ำกัดอยูใ่ นเฉพาะ
ระยะเอเตรียมบีบตัว หรือเวนตริเคิลบีบตัวอาจวินจิ ฉัยว่า
เป็นเสียงฟูไ่ ด้ เสียงนีอ้ าจเป็น ๆ หาย ๆ ได้เร็ว ในบางคราว
เสียงจะหายไปภายในไม่กชี่ วั่ โมงหรือได้ยนิ ใหม่ ควรนึกถึง
ภาวะแทรกซ้อนเมื่ออาการเจ็บหน้าอกคงอยู่หลายวัน
หลังกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลัน และเมื่อเกิดร่วมกับ
การหายใจลึก ๆ และมักไม่ทุเลาจากยาพวกมอร์ฟีน
แต่กลับได้ผลดีหลังให้สเตียรอยด์ ในบางรายจะมีไข้ตลอด
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หรือกลับมีไข้ภายหลังแล้ว 3-4 วัน ภาพรังสีทรวงอก
2. เกิดขึ้นร่วมกับแองจินา ในขณะเจ็บหน้าอก
จะพบเงาของหัวใจโตขึ้นจากน�้ำในช่องหุ้มหัวใจ
จะมีอาการเป็นลมเกิดจากกล้ามเนือ้ ขาดเลือดอย่างรุนแรง
ร่วมกับ electro-mechanical dissociation ในระหว่าง
Electro-Mechanical Dissociation
เป็นลมจะคล�ำชีพจรไม่ได้ และวัดความดันเลือดไม่ได้
ตามปกติกล้ามเนื้อจะหดตัวเมื่อถูกกระตุ้นด้วย ชัว่ คราว แต่ยงั มีคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจตามปกติมชี อื่ ว่า syncope
คลืน่ ไฟฟ้า แต่ในกรณีนกี้ ล้ามเนือ้ จะหดตัวน้อยกว่าทีค่ วร anginosus
ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้ใน 6 ภาวะด้วยกัน
3. Permanent electro-mechanical
dissociation อาจพบได้ในกรณีหวั ใจหยุดเต้น คลืน่ ไฟฟ้า
หัวใจยังเต้นปกติ แต่ตรวจไม่พบชีพจรและความดันเลือด
มักจะเสี ยชีวิ ตแม้ จะนวดหัว ใจก็ ไม่ฟื้น จะพบร่ วมกั บ
กล้ามเนื้อหัวใจด้านหน้าตายมาก ๆ และมักเกิดในผู้ป่วย
สูงอายุ
4. หัวใจแตกเข้าไปในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ จะมี
อาการหั ว ใจถู ก บี บ กด และ electro-mechanical
dissociation คลืน่ ไฟฟ้าหัวใจมี ST-T ยกสูงขึน้ หรือกดต�ำ่ ลง
ก็ได้ และคลื่น T จะสูงแหลม (Tented T wave)
5. การฉี ก ขาดของกล้ า มเนื้ อ ยึ ด ลิ้ น หั ว ใจ
(Rupture of papillary muscle) ลิน้ ไมตรัลรัว่ อย่างรุนแรง
จากการฉี ก ขาดของกล้ า มเนื้ อ นี้ ก็ อ าจเกิ ด electromechanical dissociation ร่วมด้วย
1. กล้ามเนือ้ ของเวนตริเคิลเป็นอัมพาตชัว่ คราว
6. การผ่าตัดที่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม
จากการขาดเลือด (Paroxysmal ischemic paralysis of ปรากฏการณ์ นี้ อ าจพบในการผ่ า ตั ด หั ว ใจที่ ใช้ เ ครื่ อ ง
the left ventricle) ในการตีบตันของหลอดเลือดโคโรนารี ปอดหัวใจเทียมช่วย โดยเฉพาะเมื่อการผ่าตัดใช้เวลา
กล้ามเนื้อหัวใจจะขาดเลือดมาเลี้ยงโดยทันที กล้ามเนื้อ นานเกินไป
จึงหดตัวน้อยหรือไม่หดตัวเลย เกิดเป็นอัมพาตไปชัว่ คราว
อาจมีเจ็บหน้าอกร่วมด้วยหรือไม่กไ็ ด้ มีอาการเพลีย วิงเวียน การเกิดเอ็มโบลิสมในปอด
จะเป็นลม หรือหัวใจวายเกิดขึน้ ทันที ถ้าทดสอบสมรรถภาพ
เป็ น การแทรกซ้ อ นที่ ส� ำ คั ญ จนอาจตายอย่ า ง
หัวใจด้วยการออกก�ำลังอาจพบว่าผูป้ ว่ ยหยุดการทดสอบ ปัจจุบันหรือเกิดการขาดเลือดมากขึ้นจนหัวใจวาย หรือ
เพราะเพลียทันทีและคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจจะแสดง ST-T กดต�ำ่ ลง หัวใจเต้นผิดจังหวะ ก้อนธรอมบัสอาจมาจากเวนตริเคิลขวา
อย่างมาก ตรวจร่างกายอาจพบชีพจรเต้นแรงและค่อย บริ เวณที่ ก ล้ า มเนื้ อ หั ว ใจตาย หรื อ เมื่ อ เกิ ด เอเตรี ย ล
สลับกัน เสียงควบเวนตริเคิลหรือควบเอเตรียม และเสียงสอง ฟิบริลเลชัน แต่ส่วนใหญ่มักจะมาจากหลอดเลือดด�ำที่ขา
ปิดสลับที่กัน (Paradoxical splitting) หรืออาจมีเสียงฟู่ และช่องเชิงกราน
จากลิ้นไมตรัลรั่ว
4
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Maurer และคณะ พบว่า 37 เปอร์เซ็นต์จะมี
ธรอมโบซิสในหลอดเลือดด�ำ และประมาณครึ่งหนึ่งของ
ธรอมบัสจะเกิดใน 72 ชั่วโมง แต่หลังวันที่ 5 ไปแล้ว
จะเกิดขึน้ น้อย มักจะเกิดในรายสูงอายุ และมีภาวะหัวใจวาย
หรื อ ช็ อ ก แต่ เ อ็ ม โบลิ ส มของปอดที่ ท� ำให้ เ กิ ด อาการ
จนสามารถวินิจฉัยโรคได้พบไม่บ่อยนัก
การวิ นิ จ ฉั ย ในผู ้ ป ่ ว ยเอ็ ม โบลิ ส มของปอดที่
ไม่มอี าการและไม่มอี นิ ฟาร์คของปอดท�ำได้ยาก เนือ่ งจาก
ผู ้ ป ่ ว ยอาการหนั ก จึ ง ไม่ ส ามารถรั บ การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการอย่างละเอียด แต่อาจสงสัยจากอาการ
อ่อนเพลีย หายใจหอบ หายใจเร็ว หัวใจเต้นเร็วโดยหา
สาเหตุไม่ได้ ถ้ามีอาการเฉพาะโรคชัดเจน เช่น เจ็บหน้าอก
ไอเป็นเลือด ฟังได้ยินเสียง friction rub และมีเงาในภาพ
รังสีทรวงอกจะวินจิ ฉัยได้โดยง่าย แต่ถา้ ไม่มอี าการเหล่านี้
และภาพรังสีทรวงอกปกติจะวินิจฉัยได้ยากหรือไม่ได้เลย
Paradoxical embolization พบได้น้อย

เอ็มโบลิสมของหลอดเลือดแดงซิสเตมิค
ธรอมบัสมักเกิดที่บริเวณเยื่อบุชั้นในของหัวใจ
ส่วนทีต่ ายทีบ่ ริเวณเอเพ็กซ์ของหัวใจเกิดขึน้ ภายในหลาย ๆ วัน
หรือหลาย ๆ สัปดาห์ก็ได้ อาจหลุดไปอุดที่หลอดเลือด
เอออร์ตา หรือหลอดเลือดด�ำส่วนปลาย หรืออุดตัน
หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ เช่น สมอง ไต ตับ
และม้าม ท�ำให้เกิดอินฟาร์คของอวัยวะเหล่านัน้ ในปัจจุบนั
อาการแทรกซ้อนนีล้ ดน้อยลงไปมากโดยทีไ่ ม่ทราบสาเหตุ
แน่ชัด
การท� ำ งานผิ ด ปกติ ข องกล้ า มเนื้ อ ยึ ด ลิ้ น หั ว ใจ
(Papillary muscle dysfunction)
เสี ย งฟู ่ ซิ ส โตลิ ค จากลิ้ น ไมตรั ล รั่ ว พบได้ บ ่ อ ย
บางรายงานอาจพบได้ถึง 60-70 เปอร์เซ็นต์ แต่ส่วนมาก
มักจะเป็นชั่วคราวแล้วหายไปในระยะสัปดาห์แรก เชื่อว่า
เกิดจากการท�ำงานของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติหรือตายไป
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เพราะได้รบั เลือดไปเลีย้ งไม่พอ ท�ำให้ลนิ้ ไมตรัลปิดไม่สนิท
ตัวกล้ามเนือ้ อาจไม่เสีย แต่ผนังของเวนตริเคิลทีก่ ล้ามเนือ้
เกาะอยู่เกิดแอนูริซัมจนเกิดรั่วได้ ในบางคราวลิ้นไมตรัล
อาจไม่รั่วขณะผู้ป่วยอยู่เฉย ๆ แต่ถ้าออกก�ำลังหัวใจจะ
บีบตัวแรงขึน้ จึงจะรัว่ หรือรัว่ เกิดมากขึน้ การตรวจร่างกาย
อาจได้ยนิ เสียงฟูซ่ สิ โตลิคเกิดขึน้ ในช่วงหลัง ๆ ของซิสโตล
หรือมีเสียง systolic click น�ำมาก่อนเสียงฟู่นี้
การฉีกขาดของกล้ามเนื้อยึดลิ้นหัวใจ
อาการแทรกซ้อนนี้พบน้อย เมื่อเกิดขึ้นผู้ป่วย
มักจะมีอาการหนักและมีภาวะหัวใจวายอย่างรุนแรง หรือ
ช็อกร่วมด้วย การรักษาทางยามักได้ผลไม่ถงึ 20 เปอร์เซ็นต์
จะมีชีวิตรอดได้เกิน 2-3 สัปดาห์ การตรวจสวนหัวใจ
จะวินิจฉัยได้จากรูรั่วที่ผนังกั้นเวนตริเคิล มีผู้รายงาน
การผ่าตัดแก้ได้ผลส�ำเร็จแล้วหลายราย
การทะลุของผนังกั้นเวนตริเคิล
มั ก เกิ ด ขึ้ น หลายวั น ภายหลั ง การตายของ
กล้ามเนือ้ หัวใจ หรืออาจเกิดขึน้ ในวันแรกก็มี เลือดจะไหล
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ลั ด วงจรจากซี ก ซ้ า ยมาขวา หั ว ใจจะวายอย่ า งรุ น แรง
ตรวจร่ า งกายจะพบเสี ย งฟู ่ ซิ ส โตลิ ค ที่ บ ริ เวณเอเพ็ ก ซ์
คล้ายกับลิน้ ไมตรัลรัว่ ได้ การตรวจสวนหัวใจมีความจ�ำเป็น
เพือ่ การวินจิ ฉัยและดูความรุนแรง ในรายทีม่ ภี าวะหัวใจวาย
อย่างรุนแรงหรือมีอาการช็อกต้องผ่าตัดโดยรีบด่วน
การแตกของหัวใจ (External rupture of the
heart)
เป็นสาเหตุการตายประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต์
ส่วนใหญ่ 69 เปอร์เซ็นต์จะเกิดในสัปดาห์แรก 7 เปอร์เซ็นต์
ที่เกิดหลังสัปดาห์ที่ 2 มักเกิดขึ้นในกลุ่มอายุที่เกินกว่า
50 ปีที่มีความดันโลหิตสูง และเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย
เป็นครั้งแรก มักตายอย่างกะทันหันใน 2-3 นาที โดยไม่มี

อาการน�ำแต่อย่างใดเลย แต่ในบางรายอาจมีอาการเจ็บ
หน้าอกอย่างรุนแรงซ�้ำ ๆ กัน เมื่อหัวใจแตกเลือดจะไหล
เข้ า ไปในช่ อ งเยื่ อ หุ ้ ม รอบหั ว ใจ และท� ำ ให้ เ กิ ด หั ว ใจ
ถูกบีบกด ตรวจจะพบผูป้ ว่ ยมีผวิ หนังเย็นซีดและเขียวคล�ำ้
หลอดเลือดด�ำทีค่ อโป่ง อาจมี paradoxical pulse การเต้น
ของหัวใจอาจช้าลง บางรายอาจมี false aneurysm ก่อนเกิด
การแตกขึน้ การแตกส่วนมากแตกทีผ่ นังของเวนตริเคิลซ้าย
แอนูริซัมของผนังหัวใจ
เมื่ อ กล้ า มเนื้ อ หั ว ใจได้ รั บ เลื อ ดไปเลี้ ย งไม่ พ อ
การหดตัวจะเสียไปในระยะซิสโตล กล้ามเนื้อหัวใจส่วนที่
ขาดเลือดไปเลี้ยงอาจจะหดตัวด้วยก�ำลังที่น้อยลง หรือ
ไม่หดตัว หรือกลับโป่งยืดออก ถ้ากล้ามเนือ้ ส่วนนัน้ ขาดเลือด
จนถึงตายไปก็อาจเกิดในรอยแผลเป็น ซึ่งอาจจะหดตัว
น้อยลง (hypokinesia) หรือไม่หดตัว (akinesia) หรือ
โป่งพองออก (dyskinesia) การโป่งนีอ้ าจจะเป็นอยูต่ ลอดเวลา
แม้แต่ระยะไดแอสโตล

โดยทั่วไปมักจะเกิดที่เวนตริเคิลซีกซ้ายประมาณ
95 เปอร์เซ็นต์ และเวนตริเคิลซีกขวาประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์
มักจะเกิดในรายทีม่ กี ล้ามเนือ้ ตายตลอดความหนาของผนัง
และเกิ ด ที่ บ ริ เวณด้ า นหน้ า หรื อ บริ เวณเอเพ็ ก ซ์ ข อง
หัวใจราว ๆ 80 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเป็นมานาน ๆ อาจมีหนิ ปูน
เกาะได้ มีภาวะแทรกซ้อนคือ หลอดเลือดแดงถูกอุดกั้น
จากเอ็มโบลิสมที่หลุดมาจากผนังที่ตาย หรือเกิดภาวะ
หัวใจวาย หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยเฉพาะเวนตริเคิล
เต้นเร็วผิดจังหวะซ�้ำ ๆ
Gorlin และคณะ ประมาณว่าถ้าแอนูริซัมเกิดขึ้น
เป็นปริมาณมากกว่า 20-25 เปอร์เซ็นต์ของเวนตริเคิลซ้าย
ทัง้ หมดมักจะท�ำให้การไหลเวียนและสูบฉีดเลือดของหัวใจ
ผิดปกติ
Dubnow และคณะ พบว่ามีเพียง 27 เปอร์เซ็นต์
ที่มีชีวิตอยู่ได้ 5 ปี เมื่อเทียบกับถ้าไม่มีแอนูริซัมซึ่งมีชีวิต
อยูไ่ ด้ถงึ 77 เปอร์เซ็นต์ ควรสงสัยภาวะนีเ้ มือ่ ภาวะหัวใจวาย
ไม่ ต อบสนองต่ อ การรั ก ษา (refractory congestive
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heart failure) มีเอ็มโบลิสมเกิดซ�้ำ หรือเวนตริเคิลเต้นเร็ว
ผิ ด จั ง หวะซ�้ ำ หลายครั้ ง ควรได้ รั บ การตรวจสอบทาง
ห้องปฏิบตั กิ าร เช่น ฉีดสารทึบรังสี การตรวจร่างกายอาจพบ
มีแรงกระแทกหัวใจที่ผิดปกติซึ่งอาจอยู่กลางกว่า หรือ
สูงกว่าเอเพ็กซ์ของหัวใจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจอาจพบมี ST-T
ยกสูงขึน้ อย่างถาวรในขัว้ ต่อจากทรวงอก ภาพรังสีอาจพบ
มีเงารูปร่างผิดปกติที่บริเวณด้านซ้ายของเงาของหัวใจ
หรือ fluoroscopy อาจพบการหดตัวที่ผิดปกติ
ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี อ าการแทรกซ้ อ นจากแอนู ริ ซั ม ต้ อ ง
พิจารณารักษาด้วยการผ่าตัด ซึง่ อาจยุตอิ าการแทรกซ้อน
เหล่านั้นได้
Post Myocardial Infarction Syndrome
กลุ่มอาการนี้พบได้น้อย สาเหตุไม่ทราบแน่ชัด
แต่เชื่อว่ามี hypersensitivity reaction เกิดขึ้น antigen
ก็ คื อ กล้ า มเนื้ อ หั ว ใจที่ ต าย อาการมั ก เกิ ด ประมาณ
2-3 สัปดาห์ หรือเป็นเดือน แต่บางคราวอาจเกิดขึน้ ภายหลัง
เป็นปีกไ็ ด้ อาการเจ็บหน้าอกเป็นแบบเยือ่ หุม้ หัวใจอักเสบ
ซึง่ บางคราวก็มเี สียง pericardial rub ร่วมด้วย คลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ
8
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มีการเปลี่ยนแปลงแสดงเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ และมีไข้
อาจมี ป อดบวมหรื อ มี น�้ ำ ในช่ อ งเยื่ อ หุ ้ ม ปอดทางซ้ า ย
หรือมีนำ�้ ในช่องเยือ่ หุม้ หัวใจ อาการหัวใจถูกบีบกดพบได้
น้อยมาก อาจมีอาการอยูเ่ ป็นวันหรือนานเป็นสัปดาห์กไ็ ด้
ท�ำให้ต้องวินิจฉัยแยกโรคจากกล้ามเนื้อหัวใจตายซ�้ำอีก
เนื้อปอดตาย ปอดบวม หรือหัวใจวาย อาการจะดีขึ้น
อย่างรวดเร็วถ้าให้ยาพวกสเตียรอยด์
อ่านต่อฉบับหน้า

