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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
ภาวะซ็อคจากหัวใจ
แม้้ว่า่ แพทย์์จะพบผู้้ป่� วยที่
่ ม่� าด้้วยภาวะช็็อกได้้บ่อ่ ย แต่่การให้้
คำำ�จำ�กั
ำ ัดความของภาวะช็็อกนั้้�นเป็็นของไม่่ง่่ายและยัังสัับสน ยัังตกลง
กันไม่ได้แน่นอน
โดยทั่่�วไปแพทย์์แบ่่งช็็อกออกเป็็น 4 ประเภท คืือ
1) ช็็อกจากหััวใจ (Cardiogenic Shock)
2) ช็็อกจากปริิมาตรไหลเวีียนต่ำำ�� (Hypovolemic Shock)

3) ช็็อกจากภาวะติิดเชื้้�อ (Septicemic Shock)
4) ช็็อกจากระบบประสาท (Neurogenic Shock)
ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการช็็อกไม่่ว่่าเกิิดขึ้้น� จากสาเหตุุใดก็็ตาม  การไหลเวีียน
ของเลืือดที่่�ผิิดปกติิ จะทำำ�ให้้หััวใจได้้รัับเลืือดไปเลี้้�ยงไม่่พอ ดัังนั้้�น
ในบั้้�นปลายของช็็อกทุุกชนิิด ผู้้ป่� วย
่ จะมีีภาวะช็็อกจากหััวใจเข้้ามาแทรก
อยู่ด้วยเสมอ ทั้งนี้เพราะ การที่ความดันเลือดต�่ำอยู่เป็นเวลานานจะ
ท�ำให้เลือดไหลผ่านหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ได้ไม่เพียงพอ เกิดการคั่ง
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ของสารที่เกิดจากเมตาบอลิซึมต่าง ๆ การขาดออกซิเจนท�ำให้เกิด
เมตาบอลิซมึ ภาคทไี่ ม่ใช้ออกซิเจนมากขึ้น ซึง่ จะก่อให้มีกรดแลคติคและ
กรดไพรูวิคคั่งมากขึ้น นอกจากนี้แล้วยังมีสารที่ถูกปล่อยออกมาจาก
เซลล์์ที่ไ่� ด้้รับั ภยัันตราย เนื่่�องจากขาดเลืือดและออกซิิเจนไปเลี้้�ยงซึ่่ง� เป็็น
ผลจากภาวะช็็อก โดยเฉพาะสารพวกไคนิิน  (kinin) และไลโซโซม์์
(lysozyme) ภาวะกรด (acidosis) จากกรดแลคติิคคั่่�ง ฯลฯ ซึ่่�งมีีผลกด
การทำำ�งานของกล้้ามเนื้้�อหััวใจและทำำ�ให้้หัวั ใจทำำ�งานเลวลงตามลำำ�ดัับ
ภาวะช็็อกจากหััวใจส่่วนใหญ่่พบในผู้้ป่� วยที่
่ ตั่� วั กล้้ามเนื้้�อหััวใจ
เองพิิการ เช่่น  กล้้ามเนื้้�อหััวใจตายเฉีียบพลััน  (Acute myocardial
infarction) แต่ก็อาจพบได้ในภาวะอื่น ๆ อีก เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ
อย่างรุนแรง (Serious cardiac arrhythmia) ต่าง ๆ ที่หัวใจเต้นเร็วหรือ
ช้าเกินไป อาทิ Ventricular tachycardia, Ventricular fibrillation และ
complete A-V block รวมทั้งโรคหัวใจชนิดต่าง ๆ
สาเหตุุของช็็อกจากหััวใจ
1. Coronary artery disease with myocardial infarction
- extensive myocardial necrosis
- arrhythmias
- ruptured or non-functioning papillary muscle (torn
papillary muscle)
- rupture interventricular septum
2. Cardiac trauma: accident, surgery
3. Myocarditis
4. Cardiac tamponade
5. Cardiac tumor
6. End-stage valvular diseade
ช็็อกในภาวะกล้้ามเนื้้�อหััวใจตายเฉีียบพลัันมีีผู้้�สนใจมาก
เพราะพบค่อนข้างบ่อยและอัตราตายสูง จึงมีผู้ศกึ ษากันมากทัง้ ในสัตว์
ทดลองและในผู้ป่วย  แม้ว่าการศึกษาและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทาง
ระบบการไหลเวียนและการเปลี่ยนแปลงทางเซลล์ของกล้ามเนื้อหัวใจ
มากขึ้นก็ตาม  แต่อัตราตายก็ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก อีกทั้งการรักษา
โดยการใช้ยาช่วยพยุงการไหลเวียน  การผ่าตัด  และวิธีอ่น 
ื ๆ ก็ยังไม่
เป็นที่น่าพอใจ หลักการรักษาจึงเปลี่ยนกลับไปกลับมาบ่อย เช่น  การ
ใช้ norepinephrine หรือ levophed ในผู้ป่วยพวกนี้ เมื่อแรกเริ่มใช้กัน
มากแต่ต่อมากลับเลิกใช้ เพราะคิดว่ายานี้ท�ำให้กล้ามเนื้อหัวใจและ
เซลล์ตา่ ง ๆ ได้รบั ภยันตรายมากขึ้น ในปัจจุบนนี้
ั กลับเป็นที่ยอมรับจาก
ผู้ช�ำนาญทางนี้หลายท่านว่า เป็นยาที่ควรใช้ที่สุด (drug of choice) ของ
บรรดายาในปัจจุบัน
อาการช็็อกพบได้้ 10-30 เปอร์์เซ็็นต์์ของผู้้�ป่่วยที่่�มาเข้้าโรง
พยาบาลด้้วยภาวะกล้้ามเนื้้�อหััวใจตายเฉีียบพลััน  แล้้วแต่่ว่่าจะให้้คำ�ำ
จำำ�กัดคว
ั ามของช็็อกว่่าอย่่างไร แต่่โดยทั่่�วไปยอมรัับกัันว่่า พบประมาณ
10-20 เปอร์์เชนต์์ อัตั ราตายตามรายงานส่่วนใหญ่่สููงมาก คืือ ประมาณ
80-90 เปอร์์เซ็็นต์์ แต่่ก็็มีีบางรายงานที่่�ให้้สููงเพีียงแค่่ 50 เปอร์์เซ็็นต์์
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อย่างไรก็ตามในระยะ 30-40 ปีที่ผ่านมา อัตราตายของผู้ป่วยด้วยโรค
นี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
นิยาม

ช็็อก หมายถึึง ภาวะที่่�มีีการกำำ�ซาบเลืือดของเนื้้�อเยื่่�อไม่่
เพีียงพอ (inadequate perfusion of tissue) ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นทัันทีีและมัักเกิิด
จากความดัันเลืือดต่ำำ�� โดยทั่่�วไปค่่าความดัันซีีสโตลต่ำำ��กว่่า 80 มม.ปรอท
ร่่วมกับั การไหลเวีียนของเลืือดที่่ล� ดลง อาการของผู้้ป่� วย
่ เป็็นผลจากการ
ที่่เ� ลืือดไปเลี้้�ยงอวััยวะต่่าง ๆ ไม่่เพีียงพอ เช่่น สมองขาดเลืือดในระยะแรก
จะแสดงอาการผุุดลุุกผุุดนั่่�ง (agitation), กระสัับกระส่่าย (restlessness)
ต่่อมาจะมีีอาการสัับสน  (confusion) และไม่่ค่่อยรู้้�ตััว  (blurring of
conciousness) ในระยะท้้าย ๆ อาจถึึงหมดสติิ (coma) ได้้ ไตที่่ข� าดเลืือด
จะแสดงออกโดยมีีปััสสาวะน้้อยกว่่าปกติิ ผู้้ป่� วย
่ อาจมีีปััสสาวะประมาณ
นาทีีละ 20-30 มล. หรืือน้้อยกว่่านั้น หรื
้�
อื อาจไม่่มีีปัสส
ั าวะออกมาเลย
ในรายที่่เ� ป็็นรุนุ แรง และถ้้าเป็็นอยู่่�นาน ๆ ของเสีียที่่ต้� อ้ งขัับถ่่ายทางไต
ก็็จะคั่่�งในร่่างกาย ระดัับ BUN และ creatinine ในเลืือดจะสููงขึ้้�นมืือเท้้า
เย็็น, ผิิวซีีด, คล้ำำ��เขีียว  แสดงว่่า การไหลเวีียนไม่่พอ ผู้้�ป่่วยอาจจะมีี
อาการเหงื่่�อออก ชีีพจรเบาร่่วมด้้วย
พยาธิสรีรวิทยา
การกำำ�ซาบเลืือดของเนื้้�อเยื่่�อขึ้้�นอยู่่�กัับ perfusion pressure
หรืือความดัันเลืือด ซึ่่�งส่่วนหนึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับแรงต้้านของหลอดเลืือด 
(Peripheral vascular resistance - PVR) และขึ้้�นอยู่่�กัับการสููบฉีีดเลืือด
ของหัวใจ (cardiac output) ดังนั้น ความดันเลือดอาจจะลดลง ถ้าแรงต้าน
การไหลของเลือดลดลง และ/หรือการสูบฉีดเลือดของหัวใจลดลง แรง
ต้ า นการไหลจะลดลง ถ้ า มีการขยายตั ว ของหลอดเลื อ ดแดง
(Vasodilatation) และระบบไหลเวียนไม่แก้ไขโดยการเพิ่มการสูบฉีด
เลือดออกจากหัวใจ หรืออาจจะเกิดจากการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจ
ลดลง แต่ระบบไหลเวียนไม่ปรับตัวให้เกิดการเกร็งตัวของหลอดเลือด 
(Vaso-constriction) เพือ่ ท�ำให้แรงต้านการไหลสูงขึ้นเพียงพอ ความดัน
เลือดก็จะลดลง การสูบฉีดเลือดของหัวใจอาจจะลดลง ถ้าปริมาตรเลือด
ไหลกลับสู่หัวใจ (Venous return) ลดลงหรือกล้ามเนื้อหัวใจท�ำงานได้
ต�่ำกว่าปกติ (Myocardial depression) เช่น  กล้ามเนื้อหัวใจส่วนหนึ่ง
อาจตายไป  แบบที่พบในภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย  การสูบฉีดเลือด 
ออกจากหัวใจจะลดลงได้ทง้ั ๆ ที่ปริมาตรเลือดไหลกลับสู่หวั ใจเท่าเดิม 
การทำำ�งานของกล้้ามเนื้้�อหััวใจอาจเป็็นปกติิ เช่่น  กรณีีที่่ลิ้้� นหั
� วั ใจพิิการ
ผู้้ป่� วย
่ บางรายอาจมีีลิ้้�นหัวั ใจตีีบ ทำำ�ให้้เลืือดไหลผ่่านไปได้้น้อ้ ยกว่่าปกติิ
หรืือมีีลิ้้�นหัวั ใจรั่่ว ทำ
� ำ�ให้้เลืือดไหลย้้อนกลัับทางขณะที่่หั� วั ใจสููบฉีีดเลืือด
ออกไป
โดยทั่่�วไปช็็อกที่่�เกิิดขึ้้�นในภาวะกล้้ามเนื้้�อหััวใจตาย ถืือว่่า
เป็็นผลจากการที่่ก� ล้้ามเนื้้�อทำำ�งานได้้น้อ้ ยกว่่าปกติิ ทั้้ง� นี้้�เพราะกล้้ามเนื้้�อ
ขาดเลืือดไปเลี้้�ยง ต่่อมากล้้ามเนื้้�อบางส่่วนก็จ็ ะตายไป บางส่่วนมีีเลืือด

ไปเลี้ยงเพียงพอที่จะมีชีวิตอยู่ก็อยู่ได้ แต่ก็ท�ำงานได้น้อยกว่าปกติ
ในสััตว์์ทดลอง พบว่่า ภายหลัังผููกหลอดเลืือดโคโรนารี่่�แล้้ว กล้้ามเนื้้�อ
หััวใจที่่�เลี้้�ยงโดยหลอดเลืือดหลอดนั้้�นจะหยุุดเต้้นอย่่างรวดเร็็ว  และ
เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวคล�้ำ  ในขณะที่หัวใจเต้นกล้ามเนื้อส่วนอื่น
ที่ได้รบั เลือดมาเลี้ยงจะหดตัว ท�ำให้ขนาดหัวใจเล็กลง แต่กล้ามเนือ้ ส่วน
พิิการนี้้�อาจไม่่มีีการหดตััว หรืือกลัับโป่่งออก (aneurysmal dialatation)
ถ้้าคลายเชืือกที่่ผูู� กมััดหลอดเลืือดนั้นก็
้� อ็ อกทัันเวลา กล้้ามเนื้้�อหััวใจจะ
กลัับมีีสีีแดงและกลัับมาเต้้นได้้ตามเดิิม  แต่่ถ้้าคลายเชืือกที่่�ผููกหลอด
เลืือดนั้้�นช้้าเกิินไป กล้้ามเนื้้�อส่่วนนั้�นก็
้ ็จะไม่่กลัับมาเป็็นปกติิ คืือ ตาย
หรืือเกิิด infarction นั่่�นเอง ในปีี ค.ศ.1951 Agress ได้้พบวิิธีีทำำ�ให้้เกิิด 
infarction โดยฉีีดผงลููกแก้้วเข้้าไปในหลอดเลืือดโคโรนารี่่ ทำ
� ำ�ให้้เกิิดการ
อุุดตัันของหลอดเลืือด  และสามารถทำำ�ให้้สััตว์์ทดลองเกิิดอาการช็็อก
ขึ้้�นได้้ สััตว์ที่์ ่�เกิิดอาการช็็อกจะมีีการอุุดตัันของหลอดเลืือด และมีีการ
ตายของกล้้ามเนื้้�อหััวใจมากกว่่าสััตว์์ที่่�ไม่่มีีอาการช็็อก ซึ่่�งแสดงว่่า
จำำ�นวนกล้้ามเนื้้�อที่่�ตายมีีความสำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดช็็อก แม้้ว่่าในสััตว์์
บางตััวเกิิดช็็อกโดยที่่ก� ล้้ามเนื้้�อหััวใจตายไปไม่่มากก็็ตาม แต่่สัตว์
ั พ์ วกนั้น้�
มีีการตอบสนองของหลอดเลืือดผิิดปกติิ คืือ หลอดเลืือดไม่่หดตัวั เท่่า
ที่่�ควร (inadequate peripheral vascular constriction) และการสููบฉีีด
เลืือดของหััวใจที่่�ลดลง ทำำ�ให้้ความดัันเลืือดต่ำำ�� ลง ในบางรายอาจกลัับ
มีีหลอดเลืือดขยายตััวด้้วยซ้ำำ��ไป จากการตรวจศพ พบว่่า ผู้้�ป่วยที่
่ ต่� าย
จาก infarction ที่่�มีีอาการช็็อกก่่อนตายนั้้�น  จะมีีกล้้ามเนื้้�อหััวใจตาย
มากกว่่าพวกที่่�ไม่่มีีอาการช็็อก

หลังจากการอุดตันของหลอดเลือดโคโรนารี่  และเลือดไหล
ผ่านการอุดตนั ไปไม่ได้ ท�ำให้กล้ามเนือ้ ส่วนหนงึ่ ได้รบั เลือดไม่เพียงพอ
ส่วนของกล้ามเนื้อที่ไม่ได้รับเลือดเลยจะตายไป ส่วนของกล้ามเนื้อที่
พอมีเลือดมาเลี้ยงบ้างยังพอมีชีวิตอยู่ได้ แต่ไม่สามารถท�ำงานได้ หรือ
อาจจะท�ำงานได้บา้ งแต่กไ็ ม่เป็นปกติ กล้ามเนือ้ อีกส่วนหนงึ่ จะยังคงได้
รับเลือดไปเลี้ยงตามปกติ พวกนี้สามารถมีชีวิตและท�ำงานได้เป็นปกติ
หัวใจท�ำหน้าทเี่ หมือนปัมน�้ำฉีด
๊
เลือดไปเลี้ยงร่างกาย การสูบ
ฉีดนั้นตอ้ งอาศัยการหดตัวของกล้ามเนือ้ เพราะฉะนั้นถา้ กล้ามเนือ้ ยัง
ท�ำงานได้เหลืออยู่ไม่มากพอ แรงหดตัวของหัวใจจะลดลง และปริมาตร
เลืือดที่่สูู� บฉีีดจากหััวใจจะออกมาได้้น้อ้ ย ร่่างกายจะพยายามแก้้ไขโดย
ให้้หัวั ใจมีีขนาดโตขึ้้�น (Cardiac hypertrophy and dilatation) เพื่่�อเพิ่่�มแรง
หดตััวตาม Frank-Starling Law และถ้้าการหดเกร็็งหลอดเลืือดเล็็ก ๆ
เพื่่�อปรัับให้้ความดัันเลืือดเป็็นปกติิไม่่เพีียงพอ ความดัันเลืือดจะต่ำำ��ลง
กว่่าที่่�ร่่างกายจะทนได้้ ผู้้�ป่่วยก็็จะเกิิดภาวะช็็อก ผู้้�ป่่วยที่่�มีี  infarction
ถ้้ า กล้้ า มเนื้้� อ ตายเพีียงเล็็ ก น้้ อ ยอาจไม่่ มีี อาการผิิ ดป กติิ ท างระบบ
ไหลเวีียนเลย  ในรายที่่�กล้้ามเนื้้�อตายมากพอควร หััวใจทำำ�งานไม่่ได้้
ตามปกติิ แม้้ว่า่ ร่่างกายจะพยายามแก้้ไขโดยการเพิ่่�มขนาดของหััวใจและ
เพิ่่�มแรงบีีบขึ้้น� แล้้วก็ต็ าม พวกนี้้�ก็อ็ าจจะมาหาแพทย์์โดยมีีหััวใจซีีกซ้้ายวาย 
ในกรณีีที่่�กล้้ามเนื้้�อหััวใจตายจนไม่่สามารถจะสููบฉีีดเลืือดไปเลี้้�ยง
เนื้้�อเยื่่�อต่่าง ๆ ของร่่างกายได้้เพีียงพอจะเกิิดอาการช็็อก และตามมา
ด้้วยการตายของกล้้ามเนื้้�อหััวใจที่่ไ� ด้้รับั เลืือดไปเลี้้�ยงไม่่พอ และเป็็นผล
ให้้ทำำ�งานได้้ไม่่ปกติินั้น ถ้
้� า้ ได้้รับั เลืือดไปเลี้้�ยงเพิ่่�มขึ้้นก็
� จ็ ะกลัับเป็็นปกติิ

แผนภูมิแสดงแผนผังการเกิดช็อคในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
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และทำำ�งานหดตััวได้้ดีีขึ้้�น การทำำ�งานของหััวใจก็็จะดีีขึ้้�น ผู้้�ป่วยก็
่ ็จะฟื้้น�
จากอาการช็็อกหรืือจากหััวใจวาย และอาจจะกลัับมาเป็็นปกติิก็ไ็ ด้้ แต่่
ในกรณีีที่่เ� ลืือดไปเลี้้�ยงกลัับลดลงอีีก กล้้ามเนื้้�อไม่่สามารถดำำ�รงชีีวิิตอยู่่�
ได้้และต้้องตายไป การทำำ�งานของหััวใจจะเลวลง และอาการของผู้้ป่� วย
่
ก็็จะเลวลงตาม ผู้้ป่� วยที่
่ เ่� ข้้ามาในระยะที่่ยั� งั ไม่่แสดงการเปลี่่ยน
� แปลงใน
การไหลเวีียนเลืือด  (uncomplicated case) จะเกิิดมีีอาการหััวใจวาย
หรืือช็็อกเข้้าแทรกในเวลาต่่อมาได้้ หรืือถ้้าผู้้�ป่่วยมีีอาการช็็อกอยู่่�แล้้ว 
อาจทำำ�ให้้อาการเลวลงถึึงตายได้้
รายที่กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (myocarditis) หรือ กรณีที่มี
การกดกล้ามเนื้อหัวใจ (myocardial depression) จากสาเหตุอื่น  เช่น 
ภาวะกรดเกิิน กล้้ามเนื้้�อหััวใจจะพิิการทั่่�วกัน 
ั และเมื่่�อเลวลงก็็มักั เลวลง
ทั่่�ว  ๆ ไป เวลาฟื้้�นขึ้้�นก็็จะดีีขึ้้�นใกล้้เคีียงกััน  การฟื้้�นจากอาการช็็อกใน
ผู้้�ป่่วยพวกนี้้�จึึงขึ้้�นอยู่่�กัับการรัักษาต้้นเหตุุของโรค
การศึึกษาภาวะช็็อกทางสรีีรวิิทยาใน Infarction
ในสัตว์ทดลอง
ในสัตว์ทดลอง การผูกหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ ท�ำให้กล้าม
เนือ้ หัวใจตายเฉียบพลัน โดยทั่วไปอัตราสูบฉีดเลือดของหัวใจจะลดลง
เป็็นเวลานาน  แต่่ความดัันเลืือดอาจจะลดลงหรืือเพิ่่�มขึ้้�น หรืือไม่่
เปลี่่�ยนแปลงเลยก็็ได้้ โดยทั่่�วไปมัักจะไม่่ใคร่่เกิิดอาการช็็อกและตาย
จากอาการนี้้� แต่่มัักตายจาก Ventricular fibrillation สััตว์ที่์ ่�รอดตายมััก
จะเป็็นพวกที่่�ไม่่ค่่อยมีีการเปลี่่�ยนแปลงทางการไหลเวีียน หลัักจากที่่�
Agress ได้้พบวิิธีีทำำ�ให้้เกิิด  Infraction โดยการฉีีดผงลููกแก้้วเข้้าไปอุุด
หลอดเลืือดโคโรนี่่� การศึึกษาเรื่่�องช็็อกจากหััวใจโดยวิิธีีนี้้�ก็็ได้้ทำำ�กััน
แพร่่หลาย และมีีการปรัับปรุุงเทคนิิคให้้ดีีขึ้้�น ผลการทดลองโดยทั่่�วไป 
พบว่่าสััตว์มีีอั
์ ตั ราสููบฉีีดเลืือดของหััวใจลดลง เวนตริิเคิิลซ้้ายมีีความดััน
ตอนสุุดไดแอสโตล (LVEDP) สููงขึ้้�น  จะพบว่่ากล้้ามเนื้้�อหััวใจตายเป็็น
หย่่อม ๆ ทั่่�ว ๆ ไป โดยเฉพาะในชั้้�นบุุ subendocardium แม้้ว่า่ สััตว์ท์ ดลอง
จะมีีการสููบฉีีดเลืือดและความดัันเลืือดลดลงก็็ตาม  แต่่กลไกการเกิิด
ความดัันเลืือดต่ำำ��ก็็ยัังคงเป็็นที่่�ถกเถีียงกัันอยู่่�  โดยทั่่�วไปเมื่่�อการสููบฉีีด
เลืือดของหััวใจลดลง ก็็จะมีีการแก้้ไขโดยการเพิ่่�มความต้้านการไหลของ
หลอดเลืือดของหััวใจลดลง ก็็จะมีีการแก้้ไขโดยการเพิ่่�มความต้้านการไหล
ของหลอดเลืื อ ดส่่ วนป ลาย  เพื่่� อ ปรัั บ ระดัั บ ความดัั น เลืื อ ดให้้ ป กติิ
แต่่จากการศึึกษาพบว่่า สััตว์์ทดลองที่่�มีีการช็็อกจากหััวใจจำำ�นวนมาก
ไม่่มีีการรัับสนองของหลอดเลืือดอย่่างปกติิ คืือ ไม่่มีีการหดตััวของ
หลอดเลืือดเท่่าที่่คว
� ร และสััตว์บ์ างตััวก็ไ็ ม่่มีี LVEDP เพิ่่�มขึ้้น ซึ่่
� ง� แสดงว่่า
ความดัันเลืือดที่่�ต่ำำ��นั้้�นไม่่ได้้ขึ้้�นอยู่่�กัับเวนตริิเคิิลซ้้ายวายแต่่อย่่างเดีียว 
หรืือในสััตว์์บางตััว  LVEDP จะเพิ่่�มขึ้้�นหลัังจากมีีอาการช็็อกแล้้วเป็็น
เวลานาน  สััตว์์ที่่�มีีอาการช็็อกบางตััวก็็มีีความต้้านทานการไหลของ
หลอดเลืือด หรืือ PVR ปกติิ หรือื ลดลงเล็็กน้้อยเท่่านั้้น 
� แสดงว่่า อาจมีี
การยัับยั้้�ง reflex ตอบสนองของหลอดเลืือดแดงร่่วมด้้วย  Ross และ
คณะ ได้้แสดงให้้เห็็นว่่า การดึึงยึึด (stretch) ของกล้้ามเนื้้�อหััวใจในขณะ
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ซีีสโตลหรืือไดแอสโตลจะทำำ�ให้้ PVR ลดต่ำำ��ลง Constantin เชื่่�อว่่า
การโป่่งขณะหดตััว  (Systolic bulging) ของกล้้ามเนื้้�อหััวใจที่่�ขาดเลืือด
เป็็นตััวสำ�คั
ำ ัญที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการยัับยั้้�ง reflex นี้้� และคิิดว่่าประสาทที่่�เลี้้�ยง
(afferent fiber) นั้้�นเป็็นประสาทเวกััส  Swan และคณะ ได้้ชี้้�ให้้เห็็นว่่า
เป็็นเพราะกล้้ามเนื้้�อหััวใจส่่วนที่ไ่� ม่่หดตัว 
ั (non-contractile myocardium)
ซึ่่�งอาจมีี  compliance ปกติิในขณะไดแอสโตล แต่่จะมีี  compliance
คงเดิิมตลอดในซีีสโตล เป็็นผลให้้เกิิดมีีการโป่่งนี้้�ขึ้้น 
� เมื่่�อกล้้ามเนื้้�อหััวใจ
ส่่วนอื่่�นหดตัว 
ั Henley และคณะ ก็็พบจากศึึกษาการเปลี่่ยน
� แปลงในขา
ของสุุนัขั พบว่่า การเพิ่่�มปริมิ าตรของเวนตริิเคิิลจะทำำ�ให้้เกิิดมีีการขยายตััว
ของหลอดเลืือด การที่่เ� กิิดการตอบสนองของหลอดเลืือดต่่างกัันต่่อการ
ลด Cardiac output ในภาวะที่่ก� ล้้ามเนื้้�อหััวใจขาดเลืือด หรืือมีี infarction
อาจเป็็นผลจากการที่่สม
� องได้้รัับสััญญาณที่่�แย้้งกััน เพราะฉะนั้้�นจึึงไม่่
น่่าแปลกใจที่่�ผู้�ป่้ วย 
่ infarction มีีการตอบสนองของ PVR แตกต่่างกััน
ได้้มาก
การศึกษาในคน
Gilbert เป็็ นคน แรกที่่� ไ ด้้ ร ายงานการศึึ ก ษาเกี่่� ยวกัั บ การ
เปลี่่ยน
� แปลงทางระบบไหลเวีียนในผู้้ป่� วยที่
่ มีี่� อาการช็็อกจาก infarction
และตามด้วยรายงานของ Fries และคณะ นักวิจัยทั้ง 2 กลุ่ม  พบว่า
การสููบฉีีดเลืือดของหััวใจในผู้้�ป่่วยพวกนี้้�ลดลงจริิงตามที่่�คาดไว้้ เมื่่�อมีี
การกดการทำำ�งานของกล้้ามเนื้้�อหััวใจ แต่่ในกว่่าครึ่่�งหนึ่่�งของผู้้ป่� วย
่ จะมีี 
PVR ปกติิ Hughes และคณะ ก็็ได้้รายงานว่่า ผู้้�ป่่วยที่่�มีี  infarction มีี
การตอบสนองของหลอดเลือดส่วนปลายผิดปกติตอ่ tilting ซึง่ แสดงว่า
มีีการยัับยั้้�ง reflex ที่่�ทำำ�ให้้หลอดเลืือดหดตััวตามปกติิ จึึงพอสรุุปได้้ว่่า
ช็็อกใน  infarction โดยมากมัักจะพบว่่า การเปลี่่�ยนแปลงทางระบบ
ไหลเวีียนเป็็นแบบที่่�มีีการสููบฉีีดเลืือดของหััวใจต่ำำ��ลง LVEDP เพิ่่�มขึ้้�น 
(เกิิน 14 มม.ปรอท) และมีี PVR สููงขึ้้�น แบบผู้้�ป่วยที่
่ ่�มีีหัวั ใจวายก็็ตาม 
แต่่ก็มีีห
็ ลายรายที่่ก� ารเปลี่่ยน
� แปลงเป็็นแบบการตอบสนองของหลอดเลืือด
ส่่วนปลายไม่่ดีีพอ (inadequate peripheral vascular response) จาก
การตรวจศพก็็พบว่่า ผู้้�ป่วยที่
่ ่�เข้้ามารัับการรัักษาด้้วยอาการช็็อก มัักมีี
ขนาดของ infarction ใหญ่่กว่่าพวกที่่�ไม่่มีีอาการช็็อก ซึ่่�งส่่วนใหญ่่
มัักจะเกิิน 45-50 เปอร์์เซ็็นต์์ ของกล้้ามเนื้้�อทั้้�งหมด
การพยากรณ์โรคพบว่า อัตราตายมีความสัมพันธ์กับการสูบ
ฉีดเลือดของหัวใจ ผู้ป่วยที่มีดัชนีการท�ำงานของหัวใจ (Cardiac index)
้ รง
เกิิน 2.0 ลิิตร/นาทีี/ม2. จำำ�นวน 18 ราย ตายเพีียง 8 ราย เท่่านั้�น ต
2
กัันข้้ามกัับผู้้�ป่วยที่
่ ่�มีีดััชนีีนี้้�ต่ำำ��กว่่า 2.0 ลิิตร/นาทีี/ม . จำำ�นวน  32 ราย 
ซึ่่ง� ตายถึึง 23 ราย Gunnar และคณะ ลงความเห็็นว่่า ถ้้าดััชนีีการทำำ�งาน
ของหััวใจต่ำำ��กว่่า 2 ลิิตรแล้้ว พยากรณ์์โรคในผู้้�ป่่วยนั้�น้ ไม่่ดีี
การศึกษาดูการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจก็มีความส�ำคัญ
ในการพยากรณ์ โรค  เมื่ อ กล้ า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ดจะมีการปรั บ
myocardial compliance ซึ่่�งทำำ�ให้้ LVEDP สููงเพิ่่�มขึ้้�น นอกเหนืือไปจาก
การกดกล้้ามเนื้้�อหััวใจ เพราะฉะนั้น้� ในการที่่หั� วั ใจจะคงการสููบฉีีดเลืือด

ให้้อยู่่�ได้้ filling pressure ก็็จะต้้องสููงขึ้้�น ซึ่่�งทำำ�ให้้ LVEDP และความดััน
ในเอเตรีียมซ้้ายสููงขึ้้น� ด้้วย จึงึ อาจจะทำำ�ให้้เกิิดภาวะปอดบวมน้ำำ��ได้้ง่า่ ย 
การทำำ� งานของหัั ว ใจห้้ อ งต่่ า ง ๆ ในผู้้� ป่่ วย พวกนี้้�  ศึึ ก ษาได้้ โ ดยดูู
การตอบสนองต่อการเพิ่มปริมาตร (volumeload) ด้วยการให้ dextran
เข้าหลอดเลือด 100-200 มล. ในอัตราค่อนข้างเร็ว (ภายใน 10-15 นาที)
แล้้วดููการเปลี่่�ยนแปลงของ LVEDP และการสููบฉีีดเลืือดของหััวใจ
Ratshin และคณะ พบว่่า ในผู้้ป่� วยที่
่ มีี่� อาการช็็อก 12 ราย ผู้้ป่� วยที่
่ ร่� อดชีีวิิต
2
จะเพิ่่�มดััชนีีการทำำ�งานของหััวใจได้้ถึึง 241 มล./นาทีี/ม . ต่่อ LVEDP
ที่่เ� พิ่่�มขึ้้น 
� 1 มม.ปรอท ส่่วนผู้้ป่� วยที่
่ ต่� ายจะเพิ่่�มดัชนีีนี้้
ั ไ� ด้้เพีียง 78 มล.เท่่านั้้น�
 สำำ�หรับั ความสำำ�คัญ
ั ของ PVR นั้นมีี
้� ผู้้พ� บว่่า แม้้ว่า่ ผู้้ป่� วย
่ พวกนี้้�ส่วน
่ ใหญ่่
จะมี PVR สูงขึ้นก็ตาม แต่ผู้ป่วยที่รอดชีวิตมักจะมี PVR ต�่ำกว่าผู้ป่วย
ที่ตาย

การหดตััวได้้ แต่่ตััวมัันเองอาจลดการใช้้ออกซิิเจนได้้ ในกรณีีที่่�ผูู้�ป่่วย
มีีหััวใจโตหรืือมีีภาวะหััวใจวาย เพราะขนาดของหััวใจอาจเล็็กลง หลัังจาก
ให้้ยานี้้�เป็็นผลทำำ�ให้้ความตึึงภายในกล้้ามเนื้้�อหััวใจลดลง การให้้ยา
ขยายหลอดเลืือด เช่่น  nitroprusside อาจลดการใช้้ออกซิิเจน เพราะเป็็น 
การลด after-load ทำำ�ให้้กล้้ามเนื้้�อหััวใจทำำ�งานดีีขึ้้�น โดยเฉพาะในผู้้ป่� วย
่
ที่่มีี� ภาวะหััวใจวาย แต่่ในภาวะช็็อกซึ่่ง� ความดัันเลืือดต่ำำ�� อยู่่�แล้้ว ถ้า้ ลดลง
ไปอีีกอาจจะทำำ�ให้้เลืือดที่่�ไปเลี้้�ยงหััวใจ (Coronary blood flow) ลดลง
และเป็็นอัันตรายต่่อกล้้ามเนื้้�อหััวใจมากขึ้้�น  การเลืือกใช้้ยาจึึงต้้อง
พิิ จ ารณาดููถึึ ง ดุุ ล ย์์ ข องการเพิ่่� ม เลืื อ ดที่่� ไ ปเลี้้� ย งหัั ว ใจโดยการเพิ่่� ม
ความดัันเลืือด หรืือ perfusion pressure การเพิ่่�ม  Cardiac output
กัับการเพิ่่�มความสามารถหดตััว (Contractility) และงานของกล้้ามเนื้้�อหััวใจ
ว่่าอย่่างไร อย่่างไหนจะทำำ�ให้้ได้้ดุุลการใช้้ออกซิิเจนดีีที่่สุ� ุด

ปรััชญาการรัักษาภาวะช็็อกในผู้้ป่� ่วย
การรักษาภาวะนี้มีความมุ่งหมาย อยู่ 2 อย่าง คือ
A) ช่วยท�ำให้การไหลเวียนเลือด (Hemodynamics) ดีขึ้น เพือ่ ให้
มีเลือดไปเลี้ยงเนือ้ เยือ่ ต่าง ๆ ได้เพียงพอที่ผูป้ วย
่ จะรอดชีวิตอยู่ได้ โดย
เฉพาะเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะส�ำคัญ ๆ เช่น สมอง ไต ฯลฯ ซึ่งจ�ำเป็น
ต้้องเพิ่่�มความดัันเลืือด และ/หรืือ Cardiac output จะมีีผลทำำ�ให้้หััวใจ
ทำำ�งานเพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เกิิดภยัันตรายต่่อกล้้ามเนื้้�อหััวใจเพิ่่�มขึ้้�น 
ผลอาจท�ำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการ
B) ลดการทำำ�งานของหััวใจ อาศััยหลักั ที่่ว่� า่ กล้้ามเนื้้�อจะมีีชีีวิิต
อยู่่�หรืือไม่่ขึ้้�นอยู่่�กัับดุุลระหว่่างการทำำ�งานของหััวใจกัับปริิมาณเลืือด 
(ออกซิิเจน) ที่่�มาเลี้้�ยงเพิ่่�มขึ้้�น ถ้้าสองสิ่่�งนี้้�ได้้ดุุลกล้้ามเนื้้�อก็็จะมีีชีีวิิต
อยู่่�ได้้ดีีขึ้้�น  แต่่ถ้้าหััวใจต้้องทำำ�งานมากขึ้้�น หรืือเลืือดมาเลี้้�ยงน้้อยจน
ขาดดุุลกล้้ามเนื้้�อจะตาย Sobel และ Shell ได้้แบ่่งกล้้ามเนื้้�อที่่ข� าดเลืือด
มาเลี้้�ยงเป็็น  2 พวก คืือ “Blighted” และ “Jeopardized” กล่่าวคืือ
blighted myocardium เป็็นกล้้ามเนื้้�อที่่ข� าดเลืือด และมีีการทำำ�ลายอย่่าง
ถาวร ซึ่่�งไม่่ว่า่ จะพยายามช่่วยอย่่างไรก็็ตามต่่อไปจะเกิิดตาย (necrosis)
ส่่วน  Jeopardized myocardium เป็็นกล้้ามเนื้้�อที่่�ขาดเลืือด  แต่่ยััง
สามารถกลัับมามีีชีีวิิตเป็็นปกติิได้้ ถ้้าได้้รัับเลืือดมาเลี้้�ยงเพิ่่�มขึ้้�น การใช้้
ออกซิิเจน (oxygen consumption) ของกล้้ามเนื้้�อหััวใจขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััย
หลายอย่่าง แต่่ที่่�สำ�คั
ำ ัญก็็คืือ การหดตััว  (contractile state) อััตราการ
เต้้นของหััวใจ ความตึึงภายในกล้้ามเนื้้�อหััวใจ (intramyocardialtension)
และ after-load ของหััวใจ (pressure load) ส่่วน pre-load (volume load)
นั้้� น ไม่่ ทำำ� ให้้ ก ารใช้้ อ อกซิิ เจนเพิ่่� มขึ้้� น แต่่ ป ระการใด  การลดการใช้้
ออกซิิ เจนจึึ ง ต้้ อ งพยายามแก้้ ปัั จ จัั ย เหล่่ า นี้้�  ส ารซึ่่� ง เพิ่่� ม การหดตัั ว 
(contractile state) ซึ่่�งได้้แก่่พวก inotropic agent เช่่น  isoproterenol,
ouabain, bretylium และ glucagon จะเพิ่่�มการใช้้ออกซิิเจน ซึ่่�งทำำ�ให้้
กล้้ามเนื้้�อหััวใจที่่ข� าดเลืือดอยู่่�แล้้วเกิิดภยัันตรายมากขึ้้น 
� แต่่ Propranolol
ซึ่่�งลดการใช้้ออกซิิเจน  จะทำำ�ให้้กล้้ามเนื้้�อหััวใจเป็็นอัันตรายน้้อยลง
โดยทั่่�วไป  Digitalis จะเพิ่่�มการใช้้ออกซิิเจน  เพราะเพิ่่�มสมรรถนะ

หลักการรักษาผู้ป่วย
ผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ามาด้้วยอาการช็็อกไม่่ใช่่ว่่าทุุกรายจะมีีหััวใจวาย 
เนือ่ งจากมีกล้ามเนือ้ หัวใจตายอย่างมากมาย (extensive necrosis) แต่
อาจเกิิดจากสาเหตุุแทรกซ้้อน เช่่น ลิ้้�นหัวั ใจปิิดไม่่สนิทิ ทำำ�ให้้เกิิดการรั่่�ว
ขึ้้น 
� โดยเฉพาะที่่ลิ้้� น� ไมตรััล ที่่มั� กั เป็็นผลจาก papillary muscle ขาดเลืือด
ไปเลี้ยงจนไม่สามารถหดตัวดงึ ลิ้นให้ปดต
ิ ามปกติได้ หรืออาจขาดเลือด
จนกล้้ามเนื้้�อตายและขาดออกจากที่่�เกาะ หรืือ chordae tendineae
ขาด นอกจากนั้นผนั
้� งั กั้้น� เวนตริิเคิิลอาจทะลุุ อาการช็็อกยัังอาจเกิิดจาก
หััวใจเต้้นผิิดจัังหวะ หััวใจอาจเต้้นเร็็วเกิินไป ทำำ�ให้้ cardiac filling ไม่่ดีี 
และการหดตััวของกล้้ามเนื้้�อเลวลง เช่่น  กรณีี  Paroxysmal atrial
fibrillation หรืือ Paroxysmal atrial tachycardia หรืือ Ventricular
tachycardia และ Ventricular fibrillation หรืือหััวใจอาจเต้้นช้้าไป เช่่น 
เกิิด complete A-V block ถ้้าสามารถทำำ�ให้้หัวั ใจกลัับมาเต้้นด้้วยอััตรา
การเต้้นที่่�เหมาะสม ผู้้�ป่่วยอาจฟื้้น� จากอาการช็็อกได้้
สาเหตุุของอาการช็็อกอาจไม่่ได้้อยู่่�ที่่หั� วั ใจเองแต่่อยู่่�ที่่อื่่� น 
� เช่่น 
การตอบสนองของ PVR กลัับขยายตััวแทนที่่�จะหดเกร็็ง ผู้้�ป่่วยพวกนี้้�
เมือ่ ให้ Vasopressor drugs เช่น norepinephrine ความดันเลือดจะเพิ่ม
ขึ้้น 
� และการสููบฉีีดเลืือดของหััวใจอาจจะเพิ่่�มขึ้้นหรื
� อื ไม่่ก็ไ็ ด้้ อาการแสดง
ของช็็อกจะหายไป ปััสสาวะออกเพิ่่�มขึ้้น สติ
� ขิ องผู้้ป่� วยดีีขึ้้
่
น 
� และผิิวหนังั
กลัับอุ่่�น สีีของผิิวหนังั ที่่มื� อื และเท้้าจะกลัับเป็็นปกติิ ผู้้ป่� วย
่ แบบนี้้�ไม่่พบ
บ่่อยนััก อีีกพวกที่่�พบบ่่อยกว่่า คืือ พวกที่่�ขาดปริิมาตรเลืือด (Volume
deficit) ซึ่่� ง อาจเป็็ น อย่่ า งรุุ น แรงถึึ ง เกิิ ด อาการช็็ อ กได้้ การเสีียน้ำำ��
ในผู้้ป่� วย
่ พวกนี้้�อาจเป็็นผลจากการมีีเหงื่่�อออกมาก ขณะมีีความเจ็็บปวด
หรืือเนื่่�องจากการหายใจหอบในกรณีีมีีเวนตริิเคิิลซ้้ายวาย หรืือมีี
เหงื่่� อ ออกขณะเกิิ ด อาการช็็ อ ก นอกจากนั้้�น อาจเสีียทางอาเจีียน 
ซึ่่ง� เกิิดขึ้้นบ่
� อ่ ยขณะมีี infarction การขาดน้ำำ��อาจเกิิดเนื่่�องจากดื่่�มน้ำำ��น้อ้ ย 
เพราะรู้้�สึึกว่่าไม่่สบาย  เบื่่�ออาหารทำำ�ให้้ไม่่หิิว นอกจากนั้้�นผู้้�ป่่วย
จำำ�นวนมากมีีอาการโรคหััวใจ หรืือความดัันสููงมาก่่อน  อาจได้้รัับ
ยาขัับปััสสาวะอยู่่�ก่่อนแล้้วเป็็นประจำำ�
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4) ควรดู CVP หรือ PA pressure ถ้ามี CVP ปกติ หรือต�่ำ 
อาจลองให้สารละลายเข้าหลอดเลือดด�ำเร็ว  ๆ (Volume load) เช่น 
ให้ dextran หรือ dextrose in water 200-300 มล. ภายใน 20-30 นาที 
แล้วดูการรับตอบสนองทางการไหลเวียน ถ้าผู้ป่วยมีปริมาตรของการ
ไหลเวียนต�่ำ ความดันเลือดจะเริ่มขึ้นและปัสสาวะเริ่มออก สีผิวของ
ผู้ปวยดี
่ ขึ้น ถา้ วัดอัตราการสูบฉีดเลือดของหัวใจจะพบว่าเพิ่มขึ้น โดยที่ 
CVP ไม่เปลี่ยนแปลงมาก แต่ในกรณีที่มีกล้ามเนื้อหัวใจวายแล้ว CVP
จะเพิ่่�มขึ้้�นมาก และไม่่มีีการเปลี่่ยน
� แปลงทางระบบไหลเวีียนไปในทาง
ที่่�ดีีเลย  Loeb และคณะ พบว่่าผู้้�ป่่วยจำำ�นวนไม่่น้้อยที่่�มีีปริิมาตรของ
การไหลเวีียนต่ำำ� 
� และตอบสนองดีีต่่อการให้้ปริมิ าตรเพิ่่�ม โดยที่่ก� ล้้ามเนื้้�อ
หััวใจที่่�ตายจะมีี compliance ต่ำำ��ลง ทำำ�ให้้ LVEDP สููงขึ้้�นได้้โดยที่่�ไม่่มีี
ภาวะหััวใจวาย จึึงมีีผู้้�แนะว่่า filling pressure ที่่�พอดีีในผู้้�ป่่วยพวกนี้้�
ควรจะเป็็น 18-20 มม.ปรอท และแพทย์์บางคนแนะนำำ�ว่่า ควรเป็็นถึึง
24 มม.ปรอท ซึ่่�ง LVEDP ในระดัับนี้้�จะทำำ�ให้้หัวั ใจฉีีดเลืือดออกไปได้้
มากที่่�สุุดตาม Frank-Starling law
5) ในบางกรณีีอาการช็็อกอาจเป็็นผลจากการขาดออกซิิเจน 
(Hypoxia) อย่่างมาก แม้้ว่า่ จะให้้ออกซิิเจนทางจมููกก็็อาจจะไม่่เพีียงพอ
ผู้้�ป่่วยพวกนี้้�อาจมีีการเปลี่่ยน
� แปลงในปอดมาก แม้้จะให้้ออกซิิเจนที่่มีี�
ความเข้้มข้้นสููงก็็อาจแก้้ได้้ยาก อาจต้้องใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจแบบ
intermittent positive pressure (IPPB) หรืออาจต้องให้ positive end
ขั้นตอนการรักษา
เมื่่�อพบผู้้�ป่่วยเข้้ามาด้้วยช็็อกจาก infarction ควรปฏิิบััติิ expiratory pressure (PEEP) ช่่วยด้้วย  พยาธิิสภาพในปอดที่่�เสีียมาก
เป็็ นผลเนื่่� องจากมีีอาการช็็ อกนาน ทำำ�ให้้ ปอดแฟบเป็็ นหย่่ อม  ๆ
เป็นขั้นตอนดังนี้
1) Monitor จังหวะอัตราการเต้นของหัวใจ และความดันเลือด (patchy atelectasis) กระจายอยู่่�ทั่่�วไป ในกรณีีเช่่นนี้้� การเจาะ blood
โดยใกล้ชิด  อย่าลืมว่าความดันเลือดที่วัดโดยใช้เครื่องวัดความดันที่ gas เพื่่�อหา pH, pCO2, pO2 จะช่่วยแนะแนวในการรัักษาอย่่างมาก
6) การใช้้ยาเพื่่�อทำำ�ให้้การไหลเวีียนเลืือดดีีขึ้้�น ควรใช้้เมื่่�อได้้
ใช้กันทั่วไป  (sphygmomanometer) อาจแตกต่างจากความดันเลือด
ที่แท้จริงได้มาก ๆ อาจถึง 100 มม.ปรอทก็ได้ โดยเฉพาะถ้าผู้ป่วยมี แก้้ไขสาเหตุุอื่่�น  ๆ ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้เกิิดอาการช็็อกแล้้ว  และลงความเห็็น
ดัชนีการท�ำงานของหัวใจต�่ำและหลอดเลือดหดตัวมาก ปริมาตรน�้ำที่ ได้้ว่่า ช็็อกอาจเกิิดจากกล้้ามเนื้้�อหััวใจวาย หรืือ power failure ราย
ผู้ป่วยได้รับ และจ�ำนวนปัสสาวะที่ออกควรบันทึกทุกชั่วโมง ควรคา ละเอียดเกี่ยวกับการเลือกใช้ยาได้เคยมีรายงานในวารสารการแพทย์
Foley’s catheter ไว้ เพื่อบันทึกปริมาตรของปัสสาวะที่ออก นอกจาก มาแล้ว แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในขณะนี้ยังไม่มียาอะไรทจี่ ะถือได้วา่ เป็น 
นั้นควรต่อสายเพือ่ วัดความดันของเลือดด�ำส่วนกลาง (Central venous ideal drug ได้เลย ยาที่ใช้ควรจะท�ำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นโดยไม่
pressure) หรือ CVP เพื่อดู Venous filling pressure (PA pressure) เพิ่มงาน หรือการใช้ออกซิเจนของหัวใจ แต่ยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทุกตัว
หรืือ Wedge pressure โดยใช้้ Swan-Ganz catheter โดยทั่่�วไปแล้้ว  เพิ่ม การใช้ อ อกซิ เจนของหั ว ใจ โดยเพิ่มคว ามสามารถหดตั ว ของ
ความดัันไดแอสโตลของหลอดเลืือดแดงพััลโมนารี่่� จะใกล้้เคีียงกัับ กล้ามเนือ้ หัวใจทัง้ สิ้น ซึง่ อาจท�ำให้กล้ามเนือ้ หัวใจตายมากขึ้น ยาทลี่ ด
ความดัั น ในเอเตรีียมซ้้ า ย หรืื อ ความดัั นต อนสุุ ด ไดแอสโตลของ การใช้ออกซิเจนของหัวใจ จะท�ำให้การไหลเวียนเลวลง และอาจจะ
เวนตริิ เ คิิ ล ซ้้ า ย ถ้้ า ผู้้� ป่่ วย ไม่่ มีี โรคปอดอย่่ า งรุุ น แรง หรืื อ โรคของ ท�ำให้ผู้ป่วยถึงแก่กรรมได้ทันที่ จึงต้องใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในการตัดสินใจ
ที่จะให้ยาว่ายากลุ่มไหนจะมีประโยชน์กว่า เพื่อประคองกล้ามเนื้อที่
ลิ้้�นไมตรััล
2) ควรตรวจดูจังหวะ และอัตราการเต้นของหัวใจว่าผิดปกติ บอบช�้ำให้มีชีวติ อยู่และฟื้นตัวได้ ขณะเดียวกันเพือ่ ให้อวัยวะต่าง ๆ ได้
รับเลือดเพียงพอ การเพิ่มเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจโดยไม่เพิ่ม
หรือไม่ ถ้าเต้นเร็วไปหรือช้าไปควรจะแก้ไข
3) ควรตรวจร่างกายดูระบบหัวใจอย่างถี่ถ้วนโดยการฟัง และ การท�ำงานของหัวใจอาจใช้วิธีทางศัลยกรรม โดยการเพิ่มเลือดให้ไหล
การคล�ำดูว่ามีอาการแทรกซ้อน  เช่น มี  Mitral insufficiency หรือ ผ่่านหลอดเลืือดโคโรนารี่่� โดย  re-perfusion technique ต่่าง ๆ เช่่น 
Perforated interventricular septum ร่่วมด้้วยหรืือไม่่ เป็็นต้้น ซึ่่�งอาจ การผ่่าตััด aorto-coronary bypass graft การเพิ่่�ม coronary perfusion
pressure ด้้วย  counter pulsation การใช้้สารต่่าง ๆ ซึ่่�งเปลี่่�ยนแปลง
เป็็นสาเหตุุของการช็็อกก็็ได้้

หลักการรักษาผู้ป่วยพวกนี้ แบ่งได้เป็น 2 ข้อ คือ
A) รัักษาอาการทั่่�ว ๆ ไป เช่่น ใช้้ยาแก้้ปวด และแก้้อาเจีียน 
แก้้การเสีียดุุลของภาวะกรด-ด่่าง (acid-base disturbance) และให้้
ออกซิเจนตามความจ�ำเป็น และแก้หรือป้องกันการเต้นผิดจังหวะของ
หัวใจโดยเฉพาะ Premature ventricular contraction (PVC)
B) รัักษาอาการช็็อก ดัังที่่ก� ล่่าวมาแล้้ว ถ้า้ ช็็อกเกิิดจากกล้้าม
เนื้้�อหััวใจตายอย่่างมากมาย ในกรณีีนี้้� ไม่่ว่่าจะทำำ�อย่่างไรก็็ตามผู้้�ป่วย
่
ก็็ จะตาย  แต่่ ถ้้ายัั งมีีกล้้ ามเนื้้� อหัั วใจที่่� ไม่่ทำำ�งาน  (Nonfunctioning
myocardium) ซึ่่�งยัังไม่่ตายเหลืืออยู่่�มาก ผู้้�ป่่วยอาจจะฟื้้�นกลัับมาเป็็น
ปกติได้ การรักษาโดยการช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น  จะช่วยให้
กล้ามเนื้อเหล่านั้นกลับมามีชีวิตและท�ำงานเป็นปกติ นอกจากนั้นควร
สนใจตรวจดููและรัักษาภาวะแทรกซ้้อนต่่าง ๆ ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้เกิิดอาการ
ช็็อก เช่่น Mitral insufficiency หรืือ Perforated interventricular septum
เป็นตน 
้ ในกรณีเช่นนี้การรักษาทางยามักจะไม่ได้ผล และการรักษาทาง
ศัลยกรรมก็มีอัตราตายสูงแต่ก็เป็นทางช่วยผู้ป่วยได้รวดเร็ว  และควร
มองหาสาเหตุุนอกระบบหััวใจ (extracardiac cause) ซึ่่�งอาจเป็็นสาเหตุุ
ของช็็อกด้้วย สาเหตุุเหล่่านี้้�เป็็นพวกที่่�เรารัักษาได้้ และอาจช่่วยชีีวิิต
ผู้ป่วยให้รอดได้
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เมตาบอลิิซึึมที่่�ทำำ�ให้้มีีกลููโคสไปเลี้้�ยงกล้้ามเนื้้�อหััวใจเพิ่่�มขึ้้�น  การให้้
คอร์์ติิโคสเตีียรอยด์์ หรืือให้้เพิ่่�มออกซิิเจนในเลืือด  โดยใช้้ออกซิิเจน
ความดัันสููง (Hyperbaric oxygenation) เหล่่านี้้�ทางทฤษฎีีน่่าจะมีี
ประโยชน์์ แต่่ผลในการรัักษาผู้้ป่� วยยั
่ งั ไม่่แน่่นอน และยัังไม่่เป็็นที่ย่� อมรัับ
กัันทั่่�วไป  การลดการทำำ�งานของหััวใจได้้โดยให้้พวก β-adrenergic
blocking agents ดููจะมีีโทษมากกว่่าประโยชน์์ในผู้้ป่� วยที่
่ เ่� กิิดภาวะช็็อก
จากหััวใจ นอกจากจะใช้้ลดอััตราการเต้้นของหััวใจในพวกที่่�หััวใจ
เต้้นเร็็วและไม่่เป็็นจัังหวะ (Tachyarrhythmia)

ของยาที่่ใ� ห้้ในขนาดน้้อย ๆ เช่่น 1-4 ไมโครแกรมต่่อนาทีี ฤทธิ์์ส่� วน
่ ใหญ่่
จะเป็็นการกระตุ้้�น β-adrenergic โดยมีีผล inotropic ต่่อหััวใจ ซึ่่�งจะ
ทำำ�ให้้อัตั ราการสููบฉีีดเลืือดของหััวใจเพิ่่�มขึ้้น คว
� ามดัันเลืือดสููงขึ้้น 
� โดยที่่�
หลอดเลืือดส่่วนปลายไม่่มีีการหดเกร็็ง หรืือมีีเพีียงเล็็กน้้อย แต่่ถ้า้ ยามีี
ความเข้้มข้นม
้ ากขึ้้น 
� ฤทธิ์์ก� ระตุ้้�น α-adrenergic จะเด่่นมากขึ้้นต
� ามลำำ�ดับั
การหดเกร็็งของหลอดเลืือดส่่วนปลายจะมีีมากขึ้้�น แต่่การสููบฉีีดเลืือด
ของหััวใจจะลดลง
วิิธีีใช้้ ผสมยา 4-8 มก. ลงใน 1,000 มก. ของสารละลายกลููโคส 
5% แพทย์์บางท่่านแนะให้้เติิม phentolamine (Regitine) 5-10 มก. ด้้วย
การใช้ยาช่วยแก้ไขให้ระบบไหลเวียนดีขึ้น
เพื่่�อกัันการหดเกร็็งของหลอดเลืือด และการเน่่าตายของผิิวหนังั ในกรณีี
แม้้ว่่าจะมีีการค้้นคว้้ายาต่่าง ๆ ที่่�จะช่่วยรัักษาอาการช็็อก ที่่เ� กิิดการรั่่ว� ขณะหยดยาเข้้าหลอดเลืือด หยดยานี้้�เข้้าหลอดเลืือดดำำ�ให้้
จากหััวใจอย่่างกว้้างขวางในปััจจุุบััน แต่่ยากลุ่่�ม Catecholamines ก็็ยััง เพิ่่�มความดัันเลืือดขึ้้�นมาถึึงความดัันเฉลี่่�ย  (Mean arterial pressure)
คงเป็นที่ใช้กันแพร่หลาย หลักการใช้ยา คือ พยายามเลือกยาที่ช่วย ประมาณ 70-90 มม.ปรอท ก็็เป็็นการพอเพีียง ความดัันเลืือดจะเพิ่่�มขึ้้น 
�
ให้การไหลเวียนดีขึ้น ให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะอวัยวะ ชีีพจรคลำำ�ง่่ายขึ้้�น ผู้้�ป่วยรู้
่ ้�สึึกตััวดีีขึ้้�น สีีผิวหนั
ิ ังของผู้้�ป่่วยดีีขึ้้�น ผิิวอุ่่�นขึ้้�น 
ที่ส�ำคัญ เช่น สมอง ไต หัวใจ ให้เพิ่มมากขึ้นจนพอเพียงโดยหัวใจไม่ตอ้ ง และปััสสาวะที่่�มีีน้้อยเริ่่�มออกมากขึ้้น ผ
� ลที่่�ดีีขึ้้�นอาจเป็็นชั่่�วคราว  แล้้ว
ใช้้ออกซิิเจนในการทำำ�งานเพิ่่�มขึ้้น 
� ในทางปฏิิบัติั ไิ ม่่มีียาตััวใดที่่ทำ� ำ�ให้้การ ผู้้�ป่่วยกลัับค่่อย  ๆ เลวลงไปอีีก หรืืออาการผู้้�ป่่วยอาจดีีขึ้้�นฟื้้�นจาก
สููบฉีีดเลืือดของหััวใจเพิ่่�มขึ้้�นโดยไม่่เพิ่่�มงานของหััวใจ ซึ่่�งเป็็นข้้อเสีีย  อาการช็็อกกลัับมาเป็็นปกติิ มีีผู้้�รายงานว่่ายานี้้�สามารถลดอััตราตาย
เพราะบริเวณทเี่ ลือดไปเลี้ยงไม่พออยู่แล้วอาจขาดเลือดมากขึ้นอีก จะ ของผู้้ป่� วย
่ จาก 80-90 เปอร์์เซ็็นต์์ ลดเหลืือเพีียง 50-60 เปอร์์เซ็็นต์์ แต่่ก็็
ท�ำให้บริเวณเนื้อตายกว้างมากขึ้น ดังนั้นจึงมีผู้พยายามหาวิธีอื่นเพื่อ มีีผู้้�โต้้แย้้ง โดยอ้้างว่่าอััตราตายไม่่เปลี่่�ยนไป
รักษา เช่น  การใช้หัวใจเทียมท�ำงานช่วยชั่วคราว หรือการผ่าตัดต่อ
- Metaraminol Bitartrate (Aramine) ออกฤทธิ์์�คล้้าย 
เส้้นเลืือดที่่�ไปเลี้้�ยงหััวใจ (Aorto-coronary bypass Graft) การใช้้หัวั ใจ Norepinephrine แต่่อ่่อนกว่่า กระตุ้้�น  β-adrenergic receptor ทั้้�ง
เทีียมทำำ�งานแทน (Mechanical Circulatory Assistance) ที่่ใ� ช้้กันั เสมอ ๆ โดยตรงและโดยการกระตุ้้�นให้้ปล่่อย norepinephrine จากที่่�เก็็บสะสม
ในต่่างประเทศ ได้้แก่่ Intra-aortic Balloon Pump
ในเนื้้�อเยื่่�อต่่าง ๆ ให้้หลั่่�งออกมา เนื่่�องจากเหตุุผลนี้้�จึึงไม่่ควรใช้้ยานี้้�
ในผู้้� ป่่ วยที่่� ข าด  norepinephrine ในเนื้้� อ เยื่่� อ เช่่ น  ผู้้� ป่่ วยที่่� ไ ด้้ รัั บ
Catecholamines
ยาลดความดัันพวก reserpine โดยทั่่�วไปเราผสมยา 50-200 มก. ลงใน 
- Norepinephrine ยัังเป็็นยาพวก catecholamine ที่่�ใช้้กันั
1,000 มล. ของสารละลายกลููโคส 5% โดยหยดเข้้าหลอดเลืือดดำำ�ด้้วย
ทั่่�วไปอย่่างกว้้างขวาง แม้้ว่่าสมััยหนึ่่�งจะมีีแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญโรคหััวใจ อััตรา 1-2 ไมโครแกรมต่่อนาทีี หรืือฉีีดเข้้ากล้้ามเนื้้�อในขนาด 2-10 มก.
ตั้้�งข้้อรัังเกีียจจากการที่่ทำ� ำ�ให้้หลอดเลืือดส่่วนปลายหดเกร็็ง (Peripheral
vasoconstriction) เป็็นผลให้้แรงต้้านทานการไหลของเลืือดสููงขึ้้�น 
อวััยวะต่่าง ๆ ได้้รัับเลืือดลดน้้อยลง หััวใจจึึงต้้องทำำ�งานมากขึ้้�น ยานี้้�
มีีฤทธิ์์ก� ระตุ้้�นทั้้�ง β และ α-adrenergic receptors โดยขึ้้�นกับั ความเข้้มข้น้
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- Dopamine นอกจากจะกระตุ้้�น  β-adrenergic receptor
แล้้วยังั มีีฤทธิ์์ข� ยายหลอดเลืือดที่่เ� ลี้้�ยงไต ลำำ�ไส้้ หัวั ใจ และสมอง และทำำ�ให้้
หลอดเลืือดที่่ไ� ปเลี้้�ยงผิิวหนังั หดเกร็็ง การสููบฉีีดเลืือดของหััวใจจะเพิ่่�มขึ้้น 
�
แต่่อัตั ราการเต้้นไม่่เปลี่่ยน
� แปลง ความต้้านทานการไหลของหลอดเลืือดส่่วน
ปลายมัักปกติิหรือื ลดลงเล็็กน้้อย ถ้้าใช้้ขนาดสููงขึ้้น� อาจทำำ�ให้้หลอดเลืือด
หดเกร็็งได้้เช่่นกััน ขนาดที่่�ให้้ คืือ เติิมยา 200 มก. ใน 1,000 มล. ของ
สารละลายกลููโคส 5% หยดเข้้าหลอดเลืือดดำำ� 0.02-0.04 มก.ต่่อนาทีี
- Isoproterenol ในสมััยหนึ่่�งเคยเป็็นยาที่่�นิิยมใช้้รัักษาช็็อก
จากกล้้ า มเนื้้� อ หัั ว ใจตาย  แต่่ ใ นปัั จ จุุ บัั น เสื่่� อ มความนิิ ยม ลงไปมาก
แพทย์์บางท่่านถึึงกัับห้้ามใช้้ เพราะจากการทดลองพบว่่า อาจทำำ�ให้้
กล้้ามเนื้้�อหััวใจตายเพิ่่�มขึ้้�น ออกฤทธิ์์�กระตุ้้�น β-adrenergic receptors
ทำำ�ให้้หัวั ใจเต้้นเร็็วขึ้้น� และบีีบตััวแรงขึ้้น ห
� ลอดเลืือดส่่วนปลายขยายตััว 
อาจมีีประโยชน์์ในรายที่่�มีีภาวะช็็อกไม่่รุุนแรง แต่่ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่่วยเป็็น
มาก ๆ ภาวะช็็อกจะเลวลง กล้้ามเนื้้�อซึ่่ง� ขาดเลืือดอยู่่�แล้้วต้อ้ งการเลืือด
มากเพิ่มขึ้นอีก และยังท�ำให้การเต้นผดิ จังหวะบ่อยขึ้น มี ectopic beats
หรือ tachyarrhythmia ชนิดตา่ ง ๆ ขนาดที่ใช้เติม 2-10 มก. ใน 1,000 มล.
ของสารละลายกลูโคส 5% หยดเข้าหลอดเลือดด�ำ 0.5-1.0 ไมโครแกรม
ต่อนาที
- Epinephrine ออกฤทธิ์์�ทั้้�งกระตุ้้�น α และ β-adrenergic
receptors แต่่ฤทธิ์์ต่� อ่ อวััยวะต่่าง ๆ อาจต่่างกััน เช่่น ผลต่่อไต จะกระตุ้้�น 
α adrenergic มากกว่่า เพราะฉะนั้้�นเลืือดที่่�ไหลไปไตอาจจะลดลงซึ่่�ง
เป็็นผลเสีีย  แต่่เลืือดที่่�ไปยัังผิิวหนัังกลัับมากขึ้้�น ซึ่่�งไม่่มีีความจำำ�เป็็น 
นอกจากนั้้�นยัังทำำ�ให้้หััวใจเต้้นผิิดจัังหวะบ่่อย ๆ ผลต่่ออาการช็็อกจาก
หัวใจไม่ใคร่มีผู้ศึกษามากนัก ยานี้จึงใช้น้อย
ยาอื่น ๆ

• Digitalis แม้้ว่่ายานี้้�จะเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการหดตััวของ
กล้้ามเนื้้�อหััวใจ โดยเฉพาะในรายที่่มีี� อาการหััวใจวาย แต่่มีีผลไม่่แน่่นอน
ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจวายจากกล้ามเนื้อหัวใจตายและไม่มีที่ใช้
• Glucagon ได้้มีีการค้้นคว้้าอย่่างกว้้างขวางเกี่่ยวกั
� ับการใช้้
ยานี้้�มีีฤทธิ์์�เพิ่่�มผล inotropic โดยไม่่ได้้กระตุ้้�น β-adrenergic receptor
และท�ำให้หลอดเลือดขยายตัว ในการใช้รกั ษาผู้ปวย
่ ที่มีอาการหนัก ยา
นี้ไม่ให้ผลเป็นที่พอใจ
• Vasodilating drugs ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจวาย ยานี้จะ
ช่วยเพิ่มการสูบฉีดเลือดของหัวใจโดยการขยายหลอดเลือด ซึง่ เป็นการ
ลดทั้ง after-load และ pre-load ยาที่ใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ nitroprusside
หรือ phentolamine เมื่อผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจวายได้รับยาจะพบว่า left
ventricular filling pressure ลดลง การสูบฉีดเลือดของหัวใจเพิ่มขึ้น 
ความต้องการออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจลดลง การขยายตัวของ
หลอดเลือดท�ำให้ความดันเลือดลดลง ซึง่ อาจเป็นผลเสีย เพราะปริมาณ
เลือดที่ไหลผ่านหลอดเลือดโคโรนารอี่ าจลดลงมาก ท�ำให้กล้ามเนือ้ หัวใจ
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ตายเพิ่่�มขึ้้�นและอาการของผู้้�ป่่วยเลวลง ยาพวกนี้้�ถืือเป็็นข้้อห้้ามใช้้
ในผู้้�ป่วยที่
่ ่�มีีอาการช็็อกหรืือความดัันต่ำำ��
การใช้ หั ว ใจเที ย มช่ ว ย (Mechanical Circulatory
Assistance)
โดยให้เครือ่ งท�ำงานแทนหัวใจบางส่วนหรือทัง้ หมด เป็นการ
ลดการท�ำงานของหัวใจ หัวใจต้องการออกซิเจนน้อยลง นอกจากนั้น
อััตราการสููบฉีีดเลืือดไปเลี้้�ยงอวััยวะต่่าง ๆ โดยเฉพาะปริิมาณเลืือด
ไหลผ่่านหลอดเลืือดโคโรนารี่่�จะเพิ่่�มขึ้้�น  แต่่เนื่่�องจากความยุ่่�งยากทาง
เทคนิิกยัังมีีอยู่่�มาก ทำำ�ให้้การใช้้เครื่่�องนี้้�ยัังเป็็นการใช้้ในระยะทดลอง
และมีีใช้้อยู่่�ในสถาบัันการแพทย์์ไม่่กี่แ่� ห่่ง ถ้้าได้้รับั การแก้้ไขในด้้านความ
ยุ่่�งยากทางเทคนิิก และภาวะแทรกซ้้อนจากการใช้้เครื่่�องได้้โดยเฉพาะ
เช่น  การแตกของเม็ดเลือด และการแข็งตัวเป็นลิ่มของเลือด เครื่องนี้
น่าจะมีประโยชน์มากในการรักษาผู้ป่วย
การรักษาโดยการผ่าตัด
ส่วนใหญ่มกั เป็นการต่อหลอดเลือดเบี่ยงผ่านบริเวณที่อดต
ุ น 
ั
(aorto coronary bypass graft) เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อที่ขาด
เลืือดเพิ่่�มขึ้้น 
� การผ่่าตััดมีีอันต
ั รายค่่อนข้้างสููง การเลืือกผู้้ป่� วย
่ และเวลา
ผ่่าตััดที่เ่� หมาะสมอาจช่่วยผู้้ป่� วย
่ ได้้มาก หลัักการก็็คือื พยายามเพิ่่�มเลืือด
ไปเลี้้�ยงกล้้ามเนื้้�อที่่ข� าดเลืือดซึ่่�งยัังไม่่ตายแต่่ทำำ�งานไม่่ได้้ ให้้ได้้รับั เลืือด
ไปเลี้ยงมากขึ้น และกลับมาท�ำงานได้ตามปกติ เพราะฉะนั้นจึงจ�ำเป็น
ต้องเตรียมผู้ป่วยและผ่าตัดภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนที่การไหลเวียนของ
ผู้ปวย
่ จะเลวลงไป ในปัจจุบนั ก็มีอยู่ไม่กี่สถาบันที่ท�ำการผ่าตัดดวน
่ แบบนี้
การผ่าตัดอื่น  ๆ ที่อาจท�ำก็มี  การแก้ภาวะแทรกซ้อน  เช่น 
การตัดเอากล้ามเนือ้ ที่ตาย โดยเฉพาะส่วนที่โป่งพอง (aneurysm) ออก
การเปลี่ยนลิ้นที่รั่วหรือเย็บรูทะลุที่ผนังกั้นระหว่างเวนตริเคิล
การรัักษาช็็อกในอนาคต
การรัักษาทางยาคงจะไม่่ทำำ�ให้้ผู้้�ป่วย
่ รอดตายมากขึ้้�น เพราะ
ในภาวะนี้้�จำำ�เป็็นต้้องพยุุงระบบการไหลเวีียนให้้เพีียงพอที่่�จะทำำ�ให้้
อวััยวะต่่าง ๆ ได้้รัับเลืือดไปเลี้้�ยง ซึ่่�งก็็ต้้องเพิ่่�มการทำำ�งานของหััวใจ
การใช้หวั ใจเทียมท�ำงานแทน หรือการใช้การผ่าตัดดูจะเป็นทางออกที่น่า
จะเป็นไปได้ แม้ว่าเราจะรู้สรีรวิทยาของระบบการไหลเวียนดีขึ้น 
รู้้�เภสััชวิิทยาของยาต่่าง ๆ และมีียาใหม่่ ๆ รวมทั้้�งความก้้าวหน้้าทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์และการผ่่าตััด อัตั ราตายของผู้้�ป่วยก็
่ ็ยัังไม่่เปลี่่�ยนแปลง
และสถาบัันส่่วนใหญ่่ก็็คงใช้้ยาซึ่่�งใช้้กันม
ั ากกว่่า 20 ปีีแล้้ว เป็็นหลัักใน
การรัักษา

อ่านต่อฉบับหน้า

