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ต่อจากฉบับที่แล้ว

ได้รับอนุญาต
จาก ศ.น.พ.

ภาวะซ็อคจากหัวใจ
	 แม้้ว่่าแพทย์์จะพบผู้้้ป่่ว่ย์ท่�ม้าด้้ว่ย์ภาว่ะช็็อกได้้บ่อย์	แต่่การให้้

คำำาจำากัด้คำว่าม้ของภาว่ะช็็อกนัั้�นั้เป็่นั้ของไม่้ง่าย์และยั์งสัับสันั้	ยั์งต่กลง

กันั้ไม้่ได้้แนั้่นั้อนั้

	 โด้ย์ทั�ว่ไป่แพทย์์แบ่งช็็อกออกเป็่นั้	4	ป่ระเภท	คืำอ

	 1)	ช็็อกจากหั้ว่ใจ	(Cardiogenic	Shock)

	 2)	ช็็อกจากป่ริม้าต่รไห้ลเว่่ย์นั้ต่ำ�า	(Hypovolemic	Shock)

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1.	เพื�อให้้ทราบเก่�ย์ว่กับการด้้แลห้ญิงว่ัย์เจริญพันั้ธุ์ท่�เป่็นั้โรคำห้ัว่ใจในั้ขณะย์ังไม้่ต่ั�งคำรรภ์	

2.	เพื�อให้้ทราบเก่�ย์ว่กับการด้้แลห้ญิงต่ั�งคำรรภ์ท่�เป่็นั้โรคำห้ัว่ใจ	

	 2.1	การด้้แลห้ญิงต่ั�งคำรรภ์ท่�เป่็นั้โรคำห้ัว่ใจในั้ระย์ะก่อนั้เจ็บคำรรภ์คำลอด้	

	 	 a.	การด้้แลห้ญิงต่ั�งคำรรภ์ท่�เป่็นั้โรคำห้ัว่ใจเม้ื�อแรกฝากคำรรภ์

	 	 b.	การด้้แลห้ญิงต่ั�งคำรรภ์ท่�เป่็นั้โรคำห้ัว่ใจในั้ขั�นั้ต่อนั้การต่ิด้ต่าม้	

	 	 c.	แนั้ว่ทางการด้้แลห้ญิงต่ั�งคำรรภ์ท่�เป่็นั้โรคำห้ัว่ใจขณะต่ั�งคำรรภ์		

	 2.2	การด้้แลห้ญิงต่ั�งคำรรภ์ท่�เป่็นั้โรคำห้ัว่ใจในั้ระย์ะเจ็บคำรรภ์คำลอด้	

a.	คำว่รคำลอด้เม้ื�อใด้	

b.	ช็่องทางการคำลอด้	

c.	การช็ักนั้ำาให้้เจ็บคำรรภ์คำลอด้	และการเร่งคำลอด้	

d.	การพิจารณาการต่ิด้ต่าม้อาการผู้้้ป่่ว่ย์	

e.	การให้้ย์าบรรเทาป่ว่ด้	และย์าระงับคำว่าม้ร้้สัึก	

f.	 การให้้ย์าป่ฏิช็่ว่นั้ะเพื�อเป่็นั้การป่้องกันั้ภาว่ะ	infective	endocarditis	(IE)

			(antibiotic	prophylaxis	for	infective	endocarditis)

	 2.3	การให้้ย์าป่้องกันั้การแข็งต่ัว่ของเลือด้	

	 2.4	ท่าท่�ใช็้ในั้การคำลอด้	(Position	during	labor	and	delivery)	

3.	เพื�อให้้ทราบเก่�ย์ว่กับการด้้แลห้ญิงต่ั�งคำรรภ์ท่�เป่็นั้โรคำห้ัว่ใจในั้ระย์ะห้ลังคำลอด้	

4.	เพื�อให้้ทราบเก่�ย์ว่กับแนั้ว่ทางการด้้แลห้ญิงต่ั�งคำรรภ์ท่�เป่็นั้โรคำห้ัว่ใจป่ระเภทต่่าง	ๆ	
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การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจ
(Care of Pregnant Women Complicated with Heart Diseases)

	 3)	ช็็อกจากภาว่ะติ่ด้เชื็�อ	(Septicemic	Shock)

	 4)	ช็็อกจากระบบป่ระสัาท	(Neurogenic	Shock)

ในั้ผู้้้ป่่ว่ย์ท่�ม่้อาการช็็อกไม่้ว่่าเกิด้ขึ�นั้จากสัาเห้ตุ่ใด้ก็ต่าม้	 การไห้ลเว่่ย์นั้

ของเลือด้ท่�ผิู้ด้ป่กติ่	 จะทำาให้้หั้ว่ใจได้้รับเลือด้ไป่เล่�ย์งไม่้พอ	 ดั้งนัั้�นั้

ในั้บั�นั้ป่ลาย์ของช็็อกทกุช็นิั้ด้	ผู้้้ป่่ว่ย์จะม่้ภาว่ะช็็อกจากห้วั่ใจเข้าม้าแทรก

อย้์่ด้้ว่ย์เสัม้อ	 ทั�งนั้่�เพราะ	 การท่�คำว่าม้ดั้นั้เลือด้ต่ำ�าอย้์่เป่็นั้เว่ลานั้านั้จะ

ทำาให้้เลือด้ไห้ลผู้่านั้ห้ลอด้เลือด้แด้งโคำโรนั้าร่�ได้้ไม้่เพ่ย์งพอ	เกิด้การคำั�ง
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อย์่างไรก็ต่าม้ในั้ระย์ะ	30-40	ป่ีท่�ผู้่านั้ม้า	อัต่ราต่าย์ของผู้้้ป่่ว่ย์ด้้ว่ย์โรคำ

นั้่�ก็ย์ังไม้่เป่ล่�ย์นั้แป่ลงม้ากนั้ัก

นิยาม
 ช็็อก	 ห้ม้าย์ถึึง	 ภาว่ะท่�ม่้การกำาซาบเลือด้ของเนืั้�อเยื์�อไม่้

เพ่ย์งพอ	(inadequate	perfusion	of	tissue)	ซึ�งเกิด้ขึ�นั้ทันั้ท่และมั้กเกิด้

จากคำว่าม้ด้นัั้เลือด้ต่ำ�า	โด้ย์ทั�ว่ไป่คำา่คำว่าม้ดั้นั้ซ่สัโต่ลต่ำ�ากว่่า	80	ม้ม้.ป่รอท	

ร่ว่ม้กับการไห้ลเว่่ย์นั้ของเลือด้ท่�ลด้ลง	 อาการของผู้้้ป่่ว่ย์เป็่นั้ผู้ลจากการ

ท่�เลือด้ไป่เล่�ย์งอวั่ย์ว่ะต่่าง	ๆ 	ไม่้เพ่ย์งพอ	เช่็นั้	สัม้องขาด้เลือด้ในั้ระย์ะแรก

จะแสัด้งอาการผุู้ด้ลุกผุู้ด้นัั้�ง	(agitation),	กระสัับกระส่ัาย์	(restlessness)	

ต่่อม้าจะม่้อาการสัับสันั้	 (confusion)	 และไม่้ค่ำอย์ร้้ตั่ว่	 (blurring	 of	

conciousness)	ในั้ระย์ะท้าย์	ๆ 	อาจถึึงห้ม้ด้สัติ่	(coma)	ได้้	ไต่ท่�ขาด้เลือด้

จะแสัด้งออกโด้ย์ม่้ปั่สัสัาว่ะน้ั้อย์กว่่าป่กติ่	 ผู้้้ป่่ว่ย์อาจม่้ปั่สัสัาว่ะป่ระม้าณ

นั้าท่ละ	 20-30	ม้ล.	ห้รือน้ั้อย์กว่่านัั้�นั้	ห้รืออาจไม่้ม่้ปั่สัสัาว่ะออกม้าเลย์

ในั้ราย์ท่�เป็่นั้รุนั้แรง	และถ้ึาเป็่นั้อย่้์นั้านั้	ๆ 	ของเส่ัย์ท่�ต้่องขับถ่ึาย์ทางไต่

ก็จะคัำ�งในั้ร่างกาย์	ระดั้บ	BUN	และ	creatinine	ในั้เลือด้จะส้ังขึ�นั้มื้อเท้า

เย็์นั้,	 ผิู้ว่ซ่ด้,	 คำลำ�าเข่ย์ว่	 แสัด้งว่่า	 การไห้ลเว่่ย์นั้ไม่้พอ	 ผู้้้ป่่ว่ย์อาจจะม่้

อาการเห้งื�อออก	ช่็พจรเบาร่ว่ม้ด้้ว่ย์

พยาธิสรีรวิทยา
	 การกำาซาบเลือด้ของเนืั้�อเยื์�อขึ�นั้อย่้์กับ	perfusion	pressure	

ห้รือคำว่าม้ด้ันั้เลือด้	 ซึ�งส่ัว่นั้ห้นึั้�งขึ�นั้อย่้์กับแรงต้่านั้ของห้ลอด้เลือด้	

(Peripheral	vascular	resistance	-	PVR)	และขึ�นั้อย่้์กับการส้ับฉ่ีด้เลือด้

ของห้วั่ใจ	(cardiac	output)	ด้งันั้ั�นั้	คำว่าม้ด้นัั้เลอืด้อาจจะลด้ลง	ถ้ึาแรงต้่านั้

การไห้ลของเลือด้ลด้ลง	และ/ห้รือการสั้บฉี่ด้เลือด้ของห้ัว่ใจลด้ลง	แรง

ต่ ้านั้การไห้ลจะลด้ลง	 ถึ ้าม้่การขย์าย์ตั่ว่ของห้ลอด้เลือด้แด้ง	

(Vasodilatation)	 และระบบไห้ลเว่่ย์นั้ไม้่แก้ไขโด้ย์การเพิ�ม้การสั้บฉี่ด้

เลอืด้ออกจากห้วั่ใจ	ห้รอือาจจะเกดิ้จากการสับ้ฉีด่้เลอืด้ออกจากหั้ว่ใจ

ลด้ลง	 แต่่ระบบไห้ลเว่่ย์นั้ไม้่ป่รับต่ัว่ให้้เกิด้การเกร็งต่ัว่ของห้ลอด้เลือด้	

(Vaso-constriction)	เพื�อทำาให้้แรงต้่านั้การไห้ลสัง้ขึ�นั้เพย่์งพอ	คำว่าม้ด้นัั้

เลอืด้กจ็ะลด้ลง	การสับ้ฉีด่้เลอืด้ของหั้ว่ใจอาจจะลด้ลง	ถ้ึาป่รมิ้าต่รเลอืด้

ไห้ลกลับสั้่ห้ัว่ใจ	 (Venous	 return)	 ลด้ลงห้รือกล้าม้เนั้ื�อห้ัว่ใจทำางานั้ได้้

ต่ำ�ากว่่าป่กต่ิ	 (Myocardial	 depression)	 เช็่นั้	 กล้าม้เนั้ื�อห้ัว่ใจสั่ว่นั้ห้นั้ึ�ง

อาจต่าย์ไป่	 แบบท่�พบในั้ภาว่ะกล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจต่าย์	 การสั้บฉี่ด้เลือด้	

ออกจากหั้ว่ใจจะลด้ลงได้้ทั�ง	ๆ 	ท่�ป่รมิ้าต่รเลอืด้ไห้ลกลบัสั้หั่้ว่ใจเท่าเดิ้ม้	

การทำางานั้ของกล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจอาจเป็่นั้ป่กต่	ิ เช่็นั้	 กรณ่ท่�ลิ�นั้หั้ว่ใจพิการ	

ผู้้้ป่่ว่ย์บางราย์อาจม่้ลิ�นั้หั้ว่ใจต่่บ	ทำาให้้เลือด้ไห้ลผู่้านั้ไป่ได้้น้ั้อย์กว่่าป่กติ่	

ห้รือม่้ลิ�นั้หั้ว่ใจรั�ว่	ทำาให้้เลือด้ไห้ลย้์อนั้กลับทางขณะท่�หั้ว่ใจส้ับฉ่ีด้เลือด้

ออกไป่

	 โด้ย์ทั�ว่ไป่ช็็อกท่�เกิด้ขึ�นั้ในั้ภาว่ะกล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจต่าย์	 ถึือว่่า

เป็่นั้ผู้ลจากการท่�กล้าม้เนืั้�อทำางานั้ได้้น้ั้อย์กว่่าป่กติ่	ทั�งน่ั้�เพราะกล้าม้เนืั้�อ

ขาด้เลือด้ไป่เล่�ย์ง	ต่่อม้ากล้าม้เนืั้�อบางส่ัว่นั้ก็จะต่าย์ไป่	บางสัว่่นั้ม่้เลือด้

ของสัารท่�เกิด้จากเม้ต่าบอลิซึม้ต่่าง	 ๆ	 การขาด้ออกซิเจนั้ทำาให้้เกิด้

เม้ต่าบอลซิมึ้ภาคำท่�ไม่้ใช้็ออกซเิจนั้ม้ากขึ�นั้	ซึ�งจะก่อให้้ม้ก่รด้แลคำติ่คำและ

กรด้ไพร้ว่ิคำคำั�งม้ากขึ�นั้	 นั้อกจากนั้่�แล้ว่ย์ังม้่สัารท่�ถึ้กป่ล่อย์ออกม้าจาก

เซลล์ท่�ได้้รบัภยั์นั้ต่ราย์	เนืั้�องจากขาด้เลือด้และออกซิเจนั้ไป่เล่�ย์งซึ�งเป็่นั้

ผู้ลจากภาว่ะช็็อก	 โด้ย์เฉีพาะสัารพว่กไคำนิั้นั้	 (kinin)	 และไลโซโซม์้	

(lysozyme)	ภาว่ะกรด้	 (acidosis)	จากกรด้แลคำติ่คำคัำ�ง	ฯลฯ	 ซึ�งม่้ผู้ลกด้

การทำางานั้ของกล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจและทำาให้้หั้ว่ใจทำางานั้เลว่ลงต่าม้ลำาดั้บ

	 ภาว่ะช็็อกจากหั้ว่ใจส่ัว่นั้ให้ญ่พบในั้ผู้้้ป่่ว่ย์ท่�ตั่ว่กล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจ

เองพิการ	 เช่็นั้	 กล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจต่าย์เฉ่ีย์บพลันั้	 (Acute	 myocardial	

infarction)	แต่่ก็อาจพบได้้ในั้ภาว่ะอื�นั้	ๆ	อ่ก	เช็่นั้	ห้ัว่ใจเต่้นั้ผู้ิด้จังห้ว่ะ

อย์่างรุนั้แรง	(Serious	cardiac	arrhythmia)	ต่่าง	ๆ	ท่�ห้ัว่ใจเต่้นั้เร็ว่ห้รือ

ช็้าเกินั้ไป่	อาทิ	Ventricular	 tachycardia,	Ventricular	fibrillation	และ	

complete	A-V	block	รว่ม้ทั�งโรคำห้ัว่ใจช็นั้ิด้ต่่าง	ๆ	

สัาเห้ตุ่ของช็็อกจากหั้ว่ใจ

	 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

	 ช็็อกในั้ภาว่ะกล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจต่าย์เฉี่ย์บพลันั้ม่้ผู้้้สันั้ใจม้าก

เพราะพบค่ำอนั้ข้างบ่อย์และอตั่ราต่าย์สัง้	จงึม้ผู่้้ศ้กึษากนัั้ม้ากทั�งในั้สัตั่ว์่

ทด้ลองและในั้ผู้้้ป่่ว่ย์	 แม้้ว่่าการศึกษาและเข้าใจการเป่ล่�ย์นั้แป่ลงทาง

ระบบการไห้ลเว่่ย์นั้และการเป่ล่�ย์นั้แป่ลงทางเซลล์ของกล้าม้เนั้ื�อห้ัว่ใจ

ม้ากขึ�นั้ก็ต่าม้	 แต่่อัต่ราต่าย์ก็ไม้่เป่ล่�ย์นั้แป่ลงม้ากนัั้ก	 อ่กทั�งการรักษา

โด้ย์การใช็้ย์าช็่ว่ย์พย์ุงการไห้ลเว่่ย์นั้	 การผู้่าต่ัด้	 และว่ิธ่อื�นั้	 ๆ	 ก็ย์ังไม้่

เป่็นั้ท่�นั้่าพอใจ	ห้ลักการรักษาจึงเป่ล่�ย์นั้กลับไป่กลับม้าบ่อย์	เช็่นั้	การ

ใช็้	norepinephrine	ห้รือ	levophed	ในั้ผู้้้ป่่ว่ย์พว่กนั้่�	เม้ื�อแรกเริ�ม้ใช็้กันั้

ม้ากแต่่ต่่อม้ากลับเลิกใช็้	 เพราะคำิด้ว่่าย์านั้่�ทำาให้้กล้าม้เนั้ื�อห้ัว่ใจและ

เซลล์ต่่าง	ๆ 	ได้้รบัภย์นัั้ต่ราย์ม้ากขึ�นั้	ในั้ปั่จจบุนัั้นั้่�กลบัเป็่นั้ท่�ย์อม้รบัจาก

ผู้้ช้็ำานั้าญทางนั้่�ห้ลาย์ท่านั้ว่่า	เป็่นั้ย์าท่�คำว่รใช้็ท่�สัดุ้	(drug	of	choice)	ของ

บรรด้าย์าในั้ป่ัจจุบันั้

	 อาการช็็อกพบได้้	 10-30	 เป่อร์เซ็นั้ต์่ของผู้้้ป่่ว่ย์ท่�ม้าเข้าโรง

พย์าบาลด้้ว่ย์ภาว่ะกล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจต่าย์เฉ่ีย์บพลันั้	 แล้ว่แต่่ว่่าจะให้้คำำา

จำากัด้คำว่าม้ของช็็อกว่่าอย์า่งไร	แต่่โด้ย์ทั�ว่ไป่ย์อม้รับกันั้ว่่า	พบป่ระม้าณ

	10-20	เป่อรเ์ช็นั้ต์่	อัต่ราต่าย์ต่าม้ราย์งานั้สัว่่นั้ให้ญส้่ังม้าก	คืำอ	ป่ระม้าณ

	80-90	เป่อร์เซ็นั้ต์่	แต่่ก็ม่้บางราย์งานั้ท่�ให้้ส้ังเพ่ย์งแค่ำ	50	เป่อร์เซ็นั้ต์่	
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ไป่เล่�ย์งเพ่ย์งพอท่�จะม้่ช็่ว่ิต่อย์้่ก็อย์้่ได้้	 แต่่ก็ทำางานั้ได้้นั้้อย์กว่่าป่กต่ิ	

ในั้สััต่ว์่ทด้ลอง	พบว่่า	ภาย์ห้ลังผู้้กห้ลอด้เลือด้โคำโรนั้าร่�แล้ว่	กล้าม้เนืั้�อ

หั้ว่ใจท่�เล่�ย์งโด้ย์ห้ลอด้เลือด้ห้ลอด้นัั้�นั้จะห้ย์ุด้เต้่นั้อย่์างรว่ด้เร็ว่	 และ

เป่ล่�ย์นั้จากสั่แด้งเป่็นั้สั่เข่ย์ว่คำลำ�า	 ในั้ขณะท่�ห้ัว่ใจเต่้นั้กล้าม้เนั้ื�อสั่ว่นั้อื�นั้

ท่�ได้้รับเลอืด้ม้าเล่�ย์งจะห้ด้ต่วั่	ทำาให้้ขนั้าด้ห้วั่ใจเลก็ลง	แต่่กล้าม้เนืั้�อส่ัว่นั้

พิการน่ั้�อาจไม่้ม่้การห้ด้ตั่ว่	ห้รือกลับโป่่งออก	(aneurysmal	dialatation)	

ถ้ึาคำลาย์เชื็อกท่�ผู้้กมั้ด้ห้ลอด้เลือด้นัั้�นั้ก็ออกทันั้เว่ลา	กล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจจะ

กลับม่้ส่ัแด้งและกลับม้าเต่้นั้ได้้ต่าม้เด้ิม้	 แต่่ถ้ึาคำลาย์เชื็อกท่�ผู้้กห้ลอด้

เลือด้นัั้�นั้ช้็าเกินั้ไป่	กล้าม้เนืั้�อส่ัว่นั้นัั้�นั้ก็จะไม่้กลับม้าเป็่นั้ป่กติ่	คืำอ	ต่าย์

ห้รือเกิด้	infarction	นัั้�นั้เอง	ในั้ปี่	คำ.ศ.1951	Agress	ได้้พบวิ่ธ่ทำาให้้เกิด้	

infarction	โด้ย์ฉ่ีด้ผู้งล้กแก้ว่เข้าไป่ในั้ห้ลอด้เลือด้โคำโรนั้าร่�	ทำาให้้เกิด้การ

อุด้ตั่นั้ของห้ลอด้เลือด้	 และสัาม้ารถึทำาให้้สััต่ว์่ทด้ลองเกิด้อาการช็็อก

ขึ�นั้ได้้	สััต่ว์่ท่�เกิด้อาการช็็อกจะม่้การอุด้ตั่นั้ของห้ลอด้เลือด้	และม่้การ

ต่าย์ของกล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจม้ากกว่่าสััต่ว์่ท่�ไม่้ม่้อาการช็็อก	 ซึ�งแสัด้งว่่า

จำานั้ว่นั้กล้าม้เนืั้�อท่�ต่าย์ม่้คำว่าม้สัำาคัำญท่�จะทำาให้้เกิด้ช็็อก	 แม้้ว่่าในั้สััต่ว์่

บางตั่ว่เกดิ้ช็็อกโด้ย์ท่�กล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจต่าย์ไป่ไม่้ม้ากกต็่าม้	แต่่สััต่ว์่พว่กนัั้�นั้

ม่้การต่อบสันั้องของห้ลอด้เลือด้ผิู้ด้ป่กติ่	คืำอ	ห้ลอด้เลือด้ไม่้ห้ด้ตั่ว่เท่า

ท่�คำว่ร	(inadequate	peripheral	vascular	constriction)	และการส้ับฉ่ีด้

เลือด้ของหั้ว่ใจท่�ลด้ลง	ทำาให้้คำว่าม้ดั้นั้เลือด้ต่ำ�าลง	ในั้บางราย์อาจกลับ

ม่้ห้ลอด้เลือด้ขย์าย์ตั่ว่ด้้ว่ย์ซำ�าไป่	จากการต่รว่จศพ	พบว่่า	ผู้้้ป่่ว่ย์ท่�ต่าย์

จาก	 infarction	 ท่�ม่้อาการช็็อกก่อนั้ต่าย์นัั้�นั้	 จะม่้กล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจต่าย์

ม้ากกว่่าพว่กท่�ไม่้ม่้อาการช็็อก

	 ห้ลังจากการอุด้ต่ันั้ของห้ลอด้เลือด้โคำโรนั้าร่�	 และเลือด้ไห้ล

ผู่้านั้การอดุ้ต่นัั้ไป่ไม่้ได้้	ทำาให้้กล้าม้เนั้ื�อส่ัว่นั้ห้นั้ึ�งได้้รบัเลอืด้ไม่้เพย่์งพอ	

สั่ว่นั้ของกล้าม้เนั้ื�อท่�ไม้่ได้้รับเลือด้เลย์จะต่าย์ไป่	 สั่ว่นั้ของกล้าม้เนั้ื�อท่�

พอม้่เลือด้ม้าเล่�ย์งบ้างย์ังพอม้่ช็่ว่ิต่อย์้่ได้้	แต่่ไม้่สัาม้ารถึทำางานั้ได้้	ห้รือ

อาจจะทำางานั้ได้้บ้างแต่่กไ็ม่้เป็่นั้ป่กต่	ิกล้าม้เนั้ื�ออก่ส่ัว่นั้ห้นั้ึ�งจะยั์งคำงได้้

รับเลือด้ไป่เล่�ย์งต่าม้ป่กต่ิ	พว่กนั้่�สัาม้ารถึม้่ช็่ว่ิต่และทำางานั้ได้้เป่็นั้ป่กต่ิ

	 ห้วั่ใจทำาห้น้ั้าท่�เห้มื้อนั้ป๊ั่ม้นั้ำ�าฉีด่้เลอืด้ไป่เล่�ย์งร่างกาย์	การสับ้

ฉีด่้นั้ั�นั้ต้่องอาศยั์การห้ด้ต่วั่ของกล้าม้เนั้ื�อ	เพราะฉีะนั้ั�นั้ถ้ึากล้าม้เนั้ื�อย์งั

ทำางานั้ได้้เห้ลอือย่้์ไม่้ม้ากพอ	แรงห้ด้ต่วั่ของห้วั่ใจจะลด้ลง	และป่รมิ้าต่ร

เลือด้ท่�ส้ับฉ่ีด้จากหั้ว่ใจจะออกม้าได้้น้ั้อย์	ร่างกาย์จะพย์าย์าม้แก้ไขโด้ย์

ให้้หั้ว่ใจม่้ขนั้าด้โต่ขึ�นั้	(Cardiac	hypertrophy	and	dilatation)	เพื�อเพิ�ม้แรง

ห้ด้ตั่ว่ต่าม้	Frank-Starling	Law	และถ้ึาการห้ด้เกร็งห้ลอด้เลือด้เล็ก	ๆ	

เพื�อป่รับให้้คำว่าม้ดั้นั้เลือด้เป็่นั้ป่กติ่ไม่้เพ่ย์งพอ	คำว่าม้ดั้นั้เลือด้จะต่ำ�าลง

กว่่าท่�ร่างกาย์จะทนั้ได้้	 ผู้้้ป่่ว่ย์ก็จะเกิด้ภาว่ะช็็อก	 ผู้้้ป่่ว่ย์ท่�ม่้	 infarction	

ถ้ึากล้าม้เนืั้�อต่าย์เพ่ย์งเล็กน้ั้อย์อาจไม่้ม่้อาการผิู้ด้ป่กติ่ทางระบบ

ไห้ลเว่่ย์นั้เลย์	 ในั้ราย์ท่�กล้าม้เนืั้�อต่าย์ม้ากพอคำว่ร	 หั้ว่ใจทำางานั้ไม่้ได้้

ต่าม้ป่กติ่	แม้้ว่่าร่างกาย์จะพย์าย์าม้แก้ไขโด้ย์การเพิ�ม้ขนั้าด้ของหั้ว่ใจและ

เพิ�ม้แรงบ่บขึ�นั้แล้ว่ก็ต่าม้	พว่กน่ั้�ก็อาจจะม้าห้าแพทย์์โด้ย์ม่้หั้ว่ใจซ่กซ้าย์ว่าย์	

ในั้กรณ่ท่�กล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจต่าย์จนั้ไม่้สัาม้ารถึจะส้ับฉ่ีด้เลือด้ไป่เล่�ย์ง

เนืั้�อเยื์�อต่่าง	ๆ	ของร่างกาย์ได้้เพ่ย์งพอจะเกิด้อาการช็็อก	และต่าม้ม้า

ด้้ว่ย์การต่าย์ของกลา้ม้เนืั้�อหั้ว่ใจท่�ได้้รับเลือด้ไป่เล่�ย์งไม้พ่อ	และเป่น็ั้ผู้ล

ให้้ทำางานั้ได้้ไม่้ป่กติ่นัั้�นั้	ถ้ึาได้้รับเลือด้ไป่เล่�ย์งเพิ�ม้ขึ�นั้ก็จะกลับเป็่นั้ป่กต่ิ

แผู้นั้ภ้ม้ิแสัด้งแผู้นั้ผู้ังการเกิด้ช็็อคำในั้ผู้้้ป่่ว่ย์ท่�ม้่กล้าม้เนั้ื�อห้ัว่ใจต่าย์เฉี่ย์บพลันั้
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	และทำางานั้ห้ด้ตั่ว่ได้้ด่้ขึ�นั้	การทำางานั้ของหั้ว่ใจก็จะด่้ขึ�นั้	ผู้้้ป่่ว่ย์ก็จะฟ้ื้�นั้

จากอาการช็็อกห้รือจากหั้ว่ใจว่าย์	และอาจจะกลับม้าเป็่นั้ป่กติ่ก็ได้้	แต่่

ในั้กรณ่ท่�เลือด้ไป่เล่�ย์งกลับลด้ลงอ่ก	กล้าม้เนืั้�อไม่้สัาม้ารถึด้ำารงช่็วิ่ต่อย่้์

ได้้และต้่องต่าย์ไป่	การทำางานั้ของหั้ว่ใจจะเลว่ลง	และอาการของผู้้้ป่่ว่ย์

ก็จะเลว่ลงต่าม้	ผู้้้ป่่ว่ย์ท่�เข้าม้าในั้ระย์ะท่�ยั์งไม่้แสัด้งการเป่ล่�ย์นั้แป่ลงในั้

การไห้ลเว่่ย์นั้เลือด้	 (uncomplicated	 case)	 จะเกิด้ม่้อาการหั้ว่ใจว่าย์

ห้รือช็็อกเข้าแทรกในั้เว่ลาต่่อม้าได้้	 ห้รือถ้ึาผู้้้ป่่ว่ย์ม่้อาการช็็อกอย่้์แล้ว่	

อาจทำาให้้อาการเลว่ลงถึึงต่าย์ได้้

	 ราย์ท่�กล้าม้เนั้ื�อห้ัว่ใจอักเสับ	 (myocarditis)	 ห้รือ	 กรณ่ท่�ม้่

การกด้กล้าม้เนั้ื�อห้ัว่ใจ	 (myocardial	 depression)	 จากสัาเห้ตุ่อื�นั้	 เช็่นั้	

ภาว่ะกรด้เกินั้	กล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจจะพิการทั�ว่กันั้	และเมื้�อเลว่ลงก็มั้กเลว่ลง

ทั�ว่	ๆ	ไป่	เว่ลาฟ้ื้�นั้ขึ�นั้ก็จะด่้ขึ�นั้ใกล้เค่ำย์งกันั้	การฟ้ื้�นั้จากอาการช็็อกในั้

ผู้้้ป่่ว่ย์พว่กน่ั้�จึงขึ�นั้อย่้์กับการรักษาต้่นั้เห้ตุ่ของโรคำ

การศึึกษาภาวะช็็อกทางสรีรวิทยาใน Infarction
ในสัตว์ทดลอง

 ในั้สััต่ว่์ทด้ลอง	การผู้้กห้ลอด้เลือด้แด้งโคำโรนั้าร่�	ทำาให้้กล้าม้

เนั้ื�อหั้ว่ใจต่าย์เฉีย่์บพลนัั้	โด้ย์ทั�ว่ไป่อตั่ราสับ้ฉีด่้เลอืด้ของหั้ว่ใจจะลด้ลง

เป็่นั้เว่ลานั้านั้	 แต่่คำว่าม้ดั้นั้เลือด้อาจจะลด้ลงห้รือเพิ�ม้ขึ�นั้	 ห้รือไม่้

เป่ล่�ย์นั้แป่ลงเลย์ก็ได้้	 โด้ย์ทั�ว่ไป่มั้กจะไม่้ใคำร่เกิด้อาการช็็อกและต่าย์

จากอาการน่ั้�	แต่่มั้กต่าย์จาก	Ventricular	fibrillation	สััต่ว์่ท่�รอด้ต่าย์มั้ก

จะเป็่นั้พว่กท่�ไม่้ค่ำอย์ม่้การเป่ล่�ย์นั้แป่ลงทางการไห้ลเว่่ย์นั้	 ห้ลักจากท่�	

Agress	 ได้้พบว่ิธ่ทำาให้้เกิด้	 Infraction	 โด้ย์การฉี่ด้ผู้งล้กแก้ว่เข้าไป่อุด้

ห้ลอด้เลือด้โคำโรน่ั้�	 การศึกษาเรื�องช็็อกจากหั้ว่ใจโด้ย์วิ่ธ่น่ั้�ก็ได้้ทำากันั้

แพร่ห้ลาย์	และม่้การป่รับป่รุงเทคำนิั้คำให้้ด่้ขึ�นั้	ผู้ลการทด้ลองโด้ย์ทั�ว่ไป่	

พบว่่าสััต่ว์่ม่้อัต่ราส้ับฉ่ีด้เลือด้ของหั้ว่ใจลด้ลง	เว่นั้ต่ริเคิำลซ้าย์ม่้คำว่าม้ดั้นั้

ต่อนั้สุัด้ได้แอสัโต่ล	 (LVEDP)	 ส้ังขึ�นั้	 จะพบว่่ากล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจต่าย์เป็่นั้

ห้ย่์อม้	ๆ 	ทั�ว่	ๆ 	ไป่	โด้ย์เฉีพาะในั้ชั็�นั้บุ	subendocardium	แม้้ว่่าสััต่ว์่ทด้ลอง

จะม่้การส้ับฉ่ีด้เลือด้และคำว่าม้ดั้นั้เลือด้ลด้ลงก็ต่าม้	 แต่่กลไกการเกิด้

คำว่าม้ด้ันั้เลือด้ต่ำ�าก็ยั์งคำงเป็่นั้ท่�ถึกเถ่ึย์งกันั้อย่้์	 โด้ย์ทั�ว่ไป่เมื้�อการส้ับฉ่ีด้

เลือด้ของหั้ว่ใจลด้ลง	ก็จะม่้การแก้ไขโด้ย์การเพิ�ม้คำว่าม้ต้่านั้การไห้ลของ

ห้ลอด้เลือด้ของหั้ว่ใจลด้ลง	ก็จะม่้การแก้ไขโด้ย์การเพิ�ม้คำว่าม้ต้่านั้การไห้ล

ของห้ลอด้เลือด้ส่ัว่นั้ป่ลาย์	 เพื�อป่รับระดั้บคำว่าม้ดั้นั้เลือด้ให้้ป่กติ่	

แต่่จากการศึกษาพบว่่า	 สััต่ว์่ทด้ลองท่�ม่้การช็็อกจากหั้ว่ใจจำานั้ว่นั้ม้าก

ไม่้ม่้การรับสันั้องของห้ลอด้เลือด้อย่์างป่กติ่	 คืำอ	 ไม่้ม่้การห้ด้ตั่ว่ของ

ห้ลอด้เลือด้เท่าท่�คำว่ร	และสััต่ว์่บางตั่ว่ก็ไม่้ม่้	LVEDP	เพิ�ม้ขึ�นั้	ซึ�งแสัด้งว่่า	

คำว่าม้ดั้นั้เลือด้ท่�ต่ำ�านัั้�นั้ไม่้ได้้ขึ�นั้อย่้์กับเว่นั้ต่ริเคิำลซ้าย์ว่าย์แต่่อย่์างเด่้ย์ว่	

ห้รือในั้สััต่ว์่บางตั่ว่	 LVEDP	 จะเพิ�ม้ขึ�นั้ห้ลังจากม่้อาการช็็อกแล้ว่เป็่นั้

เว่ลานั้านั้	 สััต่ว์่ท่�ม่้อาการช็็อกบางตั่ว่ก็ม่้คำว่าม้ต้่านั้ทานั้การไห้ลของ

ห้ลอด้เลือด้	ห้รือ	PVR	ป่กติ่	ห้รือลด้ลงเล็กน้ั้อย์เท่านัั้�นั้	แสัด้งว่่า	อาจม่้

การยั์บยั์�ง	 reflex	 ต่อบสันั้องของห้ลอด้เลือด้แด้งร่ว่ม้ด้้ว่ย์	 Ross	 และ

คำณะ	ได้้แสัด้งให้้เห็้นั้ว่่า	การดึ้งยึ์ด้	(stretch)	ของกล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจในั้ขณะ

ซ่สัโต่ลห้รือได้แอสัโต่ลจะทำาให้้	 PVR	 ลด้ต่ำ�าลง	 Constantin	 เชื็�อว่่า	

การโป่่งขณะห้ด้ตั่ว่	(Systolic	bulging)	ของกล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจท่�ขาด้เลือด้

เป็่นั้ตั่ว่สัำาคัำญท่�ทำาให้้เกิด้การยั์บยั์�ง	reflex	น่ั้�	และคิำด้ว่่าป่ระสัาทท่�เล่�ย์ง	

(afferent	 fiber)	 นัั้�นั้เป็่นั้ป่ระสัาทเว่กัสั	Swan	และคำณะ	 ได้้ช่็�ให้้เห็้นั้ว่่า	

เป็่นั้เพราะกลา้ม้เนืั้�อหั้ว่ใจส่ัว่นั้ท่�ไม่้ห้ด้ต่วั่	(non-contractile	myocardium)	

ซึ�งอาจม่้	 compliance	 ป่กติ่ในั้ขณะได้แอสัโต่ล	 แต่่จะม่้	 compliance	

คำงเด้มิ้ต่ลอด้ในั้ซ่สัโต่ล	เป็่นั้ผู้ลให้้เกดิ้ม่้การโป่่งน่ั้�ขึ�นั้	เมื้�อกล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจ

ส่ัว่นั้อื�นั้ห้ด้ตั่ว่	Henley	และคำณะ	ก็พบจากศึกษาการเป่ล่�ย์นั้แป่ลงในั้ขา

ของสุันัั้ข	พบว่่า	การเพิ�ม้ป่ริม้าต่รของเว่นั้ต่ริเคิำลจะทำาให้้เกิด้ม่้การขย์าย์ตั่ว่

ของห้ลอด้เลอืด้	การท่�เกิด้การต่อบสันั้องของห้ลอด้เลอืด้ต่่างกันั้ต่่อการ

ลด้	Cardiac	output	ในั้ภาว่ะท่�กล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจขาด้เลือด้	ห้รือม่้	infarction	

อาจเป็่นั้ผู้ลจากการท่�สัม้องได้้รับสััญญาณท่�แย้์งกันั้	เพราะฉีะนัั้�นั้จึงไม่้

น่ั้าแป่ลกใจท่�ผู้้้ป่่ว่ย์	infarction	ม่้การต่อบสันั้องของ	PVR	แต่กต่่างกันั้

ได้้ม้าก

การศึกษาในคน

 Gilbert	 เป็่นั้คำนั้แรกท่�ได้้ราย์งานั้การศึกษาเก่�ย์ว่กับการ

เป่ล่�ย์นั้แป่ลงทางระบบไห้ลเว่่ย์นั้ในั้ผู้้้ป่่ว่ย์ท่�ม่้อาการช็็อกจาก	infarction	

และต่าม้ด้้ว่ย์ราย์งานั้ของ	Fries	และคำณะ	นั้ักว่ิจัย์ทั�ง	 2	กลุ่ม้	พบว่่า	

การส้ับฉ่ีด้เลือด้ของหั้ว่ใจในั้ผู้้้ป่่ว่ย์พว่กน่ั้�ลด้ลงจริงต่าม้ท่�คำาด้ไว้่	 เมื้�อม่้

การกด้การทำางานั้ของกล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจ	แต่่ในั้กว่่าคำรึ�งห้นึั้�งของผู้้้ป่่ว่ย์จะม่้	

PVR	ป่กติ่	Hughes	และคำณะ	ก็ได้้ราย์งานั้ว่่า	ผู้้้ป่่ว่ย์ท่�ม่้	 infarction	ม่้

การต่อบสันั้องของห้ลอด้เลอืด้ส่ัว่นั้ป่ลาย์ผู้ดิ้ป่กต่ต่ิ่อ	tilting	ซึ�งแสัด้งว่่า	

ม่้การยั์บยั์�ง	reflex	ท่�ทำาให้้ห้ลอด้เลือด้ห้ด้ตั่ว่ต่าม้ป่กติ่	จึงพอสัรุป่ได้้ว่่า	

ช็็อกในั้	 infarction	 โด้ย์ม้ากมั้กจะพบว่่า	 การเป่ล่�ย์นั้แป่ลงทางระบบ

ไห้ลเว่่ย์นั้เป็่นั้แบบท่�ม่้การส้ับฉ่ีด้เลือด้ของหั้ว่ใจต่ำ�าลง	 LVEDP	 เพิ�ม้ขึ�นั้	

(เกินั้	14	ม้ม้.ป่รอท)	และม่้	PVR	ส้ังขึ�นั้	แบบผู้้้ป่่ว่ย์ท่�ม่้หั้ว่ใจว่าย์ก็ต่าม้	

แต่่ก็ม่้ห้ลาย์ราย์ท่�การเป่ล่�ย์นั้แป่ลงเป็่นั้แบบการต่อบสันั้องของห้ลอด้เลือด้

ส่ัว่นั้ป่ลาย์ไม่้ด่้พอ	 (inadequate	peripheral	vascular	 response)	จาก

การต่รว่จศพก็พบว่่า	 ผู้้้ป่่ว่ย์ท่�เข้าม้ารับการรักษาด้้ว่ย์อาการช็็อก	มั้กม่้

ขนั้าด้ของ	 infarction	 ให้ญ่กว่่าพว่กท่�ไม่้ม่้อาการช็็อก	 ซึ�งส่ัว่นั้ให้ญ่

มั้กจะเกินั้	45-50	เป่อร์เซ็นั้ต์่	ของกล้าม้เนืั้�อทั�งห้ม้ด้

	 การพย์ากรณ์โรคำพบว่่า	อัต่ราต่าย์ม้่คำว่าม้สััม้พันั้ธ์กับการสั้บ

ฉี่ด้เลือด้ของห้ัว่ใจ	ผู้้้ป่่ว่ย์ท่�ม้่ด้ัช็นั้่การทำางานั้ของห้ัว่ใจ	(Cardiac	index)	

เกินั้	2.0	ลิต่ร/นั้าท่/ม้2.	จำานั้ว่นั้	18	ราย์	ต่าย์เพ่ย์ง	8	ราย์	เท่านัั้�นั้	ต่รง

กันั้ข้าม้กับผู้้้ป่่ว่ย์ท่�ม่้ดั้ช็น่ั้น่ั้�ต่ำ�ากว่่า	2.0	ลิต่ร/นั้าท่/ม้2.	จำานั้ว่นั้	32	ราย์	

ซึ�งต่าย์ถึึง	23	ราย์	Gunnar	และคำณะ	ลงคำว่าม้เห็้นั้ว่่า	ถ้ึาดั้ช็น่ั้การทำางานั้

ของหั้ว่ใจต่ำ�ากว่่า	2	ลิต่รแล้ว่	พย์ากรณ์โรคำในั้ผู้้้ป่่ว่ย์นัั้�นั้ไม่้ด่้

	 การศึกษาด้้การห้ด้ต่ัว่ของกล้าม้เนั้ื�อห้ัว่ใจก็ม้่คำว่าม้สัำาคัำญ

ในั้การพย์ากรณ์โรคำ	 เม้ื�อกล้าม้เนั้ื�อห้ัว่ใจขาด้เลือด้จะม้่การป่รับ	

myocardial	compliance	ซึ�งทำาให้้	LVEDP	ส้ังเพิ�ม้ขึ�นั้	นั้อกเห้นืั้อไป่จาก

การกด้กล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจ	เพราะฉีะนัั้�นั้ในั้การท่�หั้ว่ใจจะคำงการส้ับฉ่ีด้เลือด้
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ให้้อย่้์ได้้	filling	pressure	ก็จะต้่องส้ังขึ�นั้	ซึ�งทำาให้้	LVEDP	และคำว่าม้ดั้นั้

ในั้เอเต่ร่ย์ม้ซ้าย์ส้ังขึ�นั้ด้้ว่ย์	จึงอาจจะทำาให้้เกิด้ภาว่ะป่อด้บว่ม้นั้ำ�าได้้ง่าย์	

การทำางานั้ของห้ัว่ใจห้้องต่่าง	 ๆ	 ในั้ผู้้้ป่่ว่ย์พว่กน่ั้�	 ศึกษาได้้โด้ย์ด้้

การต่อบสันั้องต่่อการเพิ�ม้ป่ริม้าต่ร	(volumeload)	ด้้ว่ย์การให้้	dextran	

เข้าห้ลอด้เลอืด้	100-200	ม้ล.	ในั้อตั่ราค่ำอนั้ข้างเรว็่	(ภาย์ในั้	10-15	นั้าท)่	

แล้ว่ด้้การเป่ล่�ย์นั้แป่ลงของ	 LVEDP	 และการส้ับฉ่ีด้เลือด้ของห้ัว่ใจ	

Ratshin	และคำณะ	พบว่่า	ในั้ผู้้้ป่่ว่ย์ท่�ม่้อาการช็็อก	12	ราย์	ผู้้้ป่่ว่ย์ท่�รอด้ช่็วิ่ต่

จะเพิ�ม้ดั้ช็น่ั้การทำางานั้ของหั้ว่ใจได้้ถึึง	241	ม้ล./นั้าท่/ม้2.	 ต่่อ	LVEDP	

ท่�เพิ�ม้ขึ�นั้	1	ม้ม้.ป่รอท	ส่ัว่นั้ผู้้้ป่่ว่ย์ท่�ต่าย์จะเพิ�ม้ดั้ช็น่ั้น่ั้�ได้้เพ่ย์ง	78	ม้ล.เท่านัั้�นั้

	สัำาห้รับคำว่าม้สัำาคัำญของ	PVR	นัั้�นั้ม่้ผู้้้พบว่่า	แม้้ว่่าผู้้้ป่่ว่ย์พว่กน่ั้�ส่ัว่นั้ให้ญ่

จะม้่	PVR	สั้งขึ�นั้ก็ต่าม้	แต่่ผู้้้ป่่ว่ย์ท่�รอด้ช็่ว่ิต่ม้ักจะม้่	PVR	ต่ำ�ากว่่าผู้้้ป่่ว่ย์

ท่�ต่าย์

ปรัช็ญาการรักษาภาวะช็็อกในผู้้�ป่วย

	 การรักษาภาว่ะนั้่�ม้่คำว่าม้มุ้่งห้ม้าย์	อย์้่	2	อย์่าง	คำือ

	 A)	ช่็ว่ย์ทำาให้้การไห้ลเว่่ย์นั้เลอืด้	(Hemodynamics)	ด้ข่ึ�นั้	เพื�อให้้

ม้เ่ลอืด้ไป่เล่�ย์งเนืั้�อเยื์�อต่่าง	ๆ 	ได้้เพ่ย์งพอท่�ผู้้ป่้่ว่ย์จะรอด้ช็วิ่่ต่อย์้ไ่ด้้	โด้ย์

เฉีพาะเลือด้ท่�ไป่เล่�ย์งอว่ัย์ว่ะสัำาคำัญ	ๆ	เช็่นั้	สัม้อง	ไต่	ฯลฯ	ซึ�งจำาเป่็นั้

ต้่องเพิ�ม้คำว่าม้ดั้นั้เลือด้	และ/ห้รือ	Cardiac	output	จะม่้ผู้ลทำาให้้หั้ว่ใจ

ทำางานั้เพิ�ม้ขึ�นั้	 ซึ�งจะทำาให้้เกิด้ภยั์นั้ต่ราย์ต่่อกล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจเพิ�ม้ขึ�นั้	

ผู้ลอาจทำาให้้กล้าม้เนั้ื�อห้ัว่ใจต่าย์ม้ากขึ�นั้ซึ�งเป่็นั้สัิ�งท่�เราไม้่ต่้องการ

	 B)	ลด้การทำางานั้ของหั้ว่ใจ	อาศัย์ห้ลักท่�ว่่า	กล้าม้เนืั้�อจะม่้ช่็วิ่ต่

อย่้์ห้รือไม่้ขึ�นั้อย่้์กับดุ้ลระห้ว่่างการทำางานั้ของหั้ว่ใจกับป่ริม้าณเลือด้	

(ออกซิเจนั้)	 ท่�ม้าเล่�ย์งเพิ�ม้ขึ�นั้	 ถ้ึาสัองสิั�งน่ั้�ได้้ดุ้ลกล้าม้เนืั้�อก็จะม่้ช่็วิ่ต่

อย่้์ได้้ด่้ขึ�นั้	 แต่่ถ้ึาหั้ว่ใจต้่องทำางานั้ม้ากขึ�นั้	 ห้รือเลือด้ม้าเล่�ย์งน้ั้อย์จนั้

ขาด้ดุ้ลกล้าม้เนืั้�อจะต่าย์	Sobel	และ	Shell	ได้้แบ่งกล้าม้เนืั้�อท่�ขาด้เลือด้

ม้าเล่�ย์งเป็่นั้	 2	 พว่ก	 คืำอ	 “Blighted”	 และ	 “Jeopardized”	 กล่าว่คืำอ	

blighted	myocardium	เป็่นั้กล้าม้เนืั้�อท่�ขาด้เลือด้	และม่้การทำาลาย์อย่์าง

ถึาว่ร	ซึ�งไม่้ว่่าจะพย์าย์าม้ช่็ว่ย์อย่์างไรก็ต่าม้ต่่อไป่จะเกิด้ต่าย์	(necrosis)	

ส่ัว่นั้	 Jeopardized	 myocardium	 เป็่นั้กล้าม้เนืั้�อท่�ขาด้เลือด้	 แต่่ยั์ง

สัาม้ารถึกลับม้าม่้ช่็วิ่ต่เป็่นั้ป่กติ่ได้้	ถ้ึาได้้รับเลือด้ม้าเล่�ย์งเพิ�ม้ขึ�นั้	การใช้็

ออกซิเจนั้	(oxygen	consumption)	ของกล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจขึ�นั้อย่้์กับปั่จจัย์

ห้ลาย์อย่์าง	แต่่ท่�สัำาคัำญก็คืำอ	การห้ด้ตั่ว่	(contractile	state)	อัต่ราการ

เต้่นั้ของหั้ว่ใจ	คำว่าม้ตึ่งภาย์ในั้กล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจ	(intramyocardialtension)	

และ	after-load	ของห้วั่ใจ	(pressure	load)	สัว่่นั้	pre-load	(volume	load)	

นัั้�นั้ไม่้ทำาให้้การใช้็ออกซิเจนั้เพิ�ม้ขึ�นั้แต่่ป่ระการใด้	 การลด้การใช้็

ออกซิเจนั้จึงต้่องพย์าย์าม้แก้ปั่จจัย์เห้ล่าน่ั้�	 สัารซึ�งเพิ�ม้การห้ด้ตั่ว่	

(contractile	state)	ซึ�งได้้แก่พว่ก	inotropic	agent	เช่็นั้	isoproterenol,	

ouabain,	bretylium	และ	glucagon	จะเพิ�ม้การใช้็ออกซิเจนั้	ซึ�งทำาให้้

กล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจท่�ขาด้เลือด้อย่้์แล้ว่เกิด้ภยั์นั้ต่ราย์ม้ากขึ�นั้	แต่่	Propranolol	

ซึ�งลด้การใช้็ออกซิเจนั้	 จะทำาให้้กล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจเป่็นั้อันั้ต่ราย์นั้้อย์ลง	

โด้ย์ทั�ว่ไป่	 Digitalis	 จะเพิ�ม้การใช้็ออกซิเจนั้	 เพราะเพิ�ม้สัม้รรถึนั้ะ

การห้ด้ต่ัว่ได้้	 แต่่ตั่ว่มั้นั้เองอาจลด้การใช้็ออกซิเจนั้ได้้	 ในั้กรณ่ท่�ผู้้้ป่่ว่ย์

ม่้ห้วั่ใจโต่ห้รือม่้ภาว่ะหั้ว่ใจว่าย์	เพราะขนั้าด้ของหั้ว่ใจอาจเล็กลง	ห้ลังจาก

ให้้ย์าน่ั้�เป็่นั้ผู้ลทำาให้้คำว่าม้ตึ่งภาย์ในั้กล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจลด้ลง	 การให้้ย์า

ขย์าย์ห้ลอด้เลือด้	เช่็นั้	nitroprusside	อาจลด้การใช้็ออกซิเจนั้	เพราะเป็่นั้	

การลด้	after-load	ทำาให้้กล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจทำางานั้ด่้ขึ�นั้	โด้ย์เฉีพาะในั้ผู้้้ป่่ว่ย์

ท่�ม่้ภาว่ะหั้ว่ใจว่าย์	แต่่ในั้ภาว่ะช็็อกซึ�งคำว่าม้ดั้นั้เลือด้ต่ำ�าอย่้์แล้ว่	ถ้ึาลด้ลง

ไป่อ่กอาจจะทำาให้้เลือด้ท่�ไป่เล่�ย์งหั้ว่ใจ	(Coronary	blood	flow)	ลด้ลง	

และเป่็นั้อันั้ต่ราย์ต่่อกล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจม้ากขึ�นั้	 การเลือกใช้็ย์าจึงต้่อง

พิจารณาด้้ถึึงดุ้ลย์์ของการเพิ�ม้เลือด้ท่�ไป่เล่�ย์งห้ัว่ใจโด้ย์การเพิ�ม้

คำว่าม้ดั้นั้เลือด้	 ห้รือ	 perfusion	 pressure	 การเพิ�ม้	 Cardiac	 output	

กับการเพิ�ม้คำว่าม้สัาม้ารถึห้ด้ต่วั่	(Contractility)	และงานั้ของกล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจ

ว่่าอย่์างไร	อย่์างไห้นั้จะทำาให้้ได้้ดุ้ลการใช้็ออกซิเจนั้ด่้ท่�สุัด้

หลักการรักษาผู้ป่วย
	 ผู้้้ป่่ว่ย์ท่�เข้าม้าด้้ว่ย์อาการช็็อกไม่้ใช่็ว่่าทุกราย์จะม่้หั้ว่ใจว่าย์	

เนั้ื�องจากม้ก่ล้าม้เนั้ื�อห้วั่ใจต่าย์อย่์างม้ากม้าย์	(extensive	necrosis)	แต่่

อาจเกิด้จากสัาเห้ตุ่แทรกซ้อนั้	เช่็นั้	ลิ�นั้หั้ว่ใจปิ่ด้ไม่้สันิั้ททำาให้้เกิด้การรั�ว่

ขึ�นั้	โด้ย์เฉีพาะท่�ลิ�นั้ไม้ต่รัล	ท่�มั้กเป็่นั้ผู้ลจาก	papillary	muscle	ขาด้เลือด้

ไป่เล่�ย์งจนั้ไม่้สัาม้ารถึห้ด้ต่วั่ด้งึลิ�นั้ให้้ปิ่ด้ต่าม้ป่กต่ไิด้้	ห้รอือาจขาด้เลอืด้

จนั้กล้าม้เนืั้�อต่าย์และขาด้ออกจากท่�เกาะ	 ห้รือ	 chordae	 tendineae	

ขาด้	นั้อกจากนัั้�นั้ผู้นัั้งกั�นั้เว่นั้ต่ริเคิำลอาจทะลุ	อาการช็็อกยั์งอาจเกิด้จาก

หั้ว่ใจเต้่นั้ผิู้ด้จังห้ว่ะ	หั้ว่ใจอาจเต้่นั้เร็ว่เกินั้ไป่	ทำาให้้	cardiac	filling	ไม่้ด่้	

และการห้ด้ตั่ว่ของกล้าม้เนืั้�อเลว่ลง	 เช่็นั้	 กรณ่	 Paroxysmal	 atrial	

fibrillation	 ห้รือ	 Paroxysmal	 atrial	 tachycardia	 ห้รือ	 Ventricular	

tachycardia	และ	Ventricular	fibrillation	ห้รือหั้ว่ใจอาจเต้่นั้ช้็าไป่	เช่็นั้	

เกิด้	complete	A-V	block	ถ้ึาสัาม้ารถึทำาให้้หั้ว่ใจกลับม้าเต้่นั้ด้้ว่ย์อัต่รา

การเต้่นั้ท่�เห้ม้าะสัม้	ผู้้้ป่่ว่ย์อาจฟ้ื้�นั้จากอาการช็็อกได้้

	 สัาเห้ตุ่ของอาการช็็อกอาจไม่้ได้้อย่้์ท่�หั้ว่ใจเองแต่่อย่้์ท่�อื�นั้	เช่็นั้	

การต่อบสันั้องของ	PVR	กลับขย์าย์ตั่ว่แทนั้ท่�จะห้ด้เกร็ง	 ผู้้้ป่่ว่ย์พว่กน่ั้�

เม้ื�อให้้	Vasopressor	drugs	เช่็นั้	norepinephrine	คำว่าม้ดั้นั้เลอืด้จะเพิ�ม้

ขึ�นั้	และการส้ับฉ่ีด้เลือด้ของหั้ว่ใจอาจจะเพิ�ม้ขึ�นั้ห้รือไม่้ก็ได้้	อาการแสัด้ง

ของช็็อกจะห้าย์ไป่	ปั่สัสัาว่ะออกเพิ�ม้ขึ�นั้	สัติ่ของผู้้้ป่่ว่ย์ด่้ขึ�นั้	และผิู้ว่ห้นัั้ง

กลับอุ่นั้	ส่ัของผิู้ว่ห้นัั้งท่�มื้อและเท้าจะกลับเป็่นั้ป่กติ่	ผู้้้ป่่ว่ย์แบบน่ั้�ไม่้พบ

บ่อย์นัั้ก	อ่กพว่กท่�พบบ่อย์กว่่า	คืำอ	พว่กท่�ขาด้ป่ริม้าต่รเลือด้	(Volume	

deficit)	 ซึ�งอาจเป่็นั้อย์่างรุนั้แรงถึึงเกิด้อาการช็็อกได้้	 การเส่ัย์นั้ำ�า

ในั้ผู้้้ป่่ว่ย์พว่กน่ั้�อาจเป็่นั้ผู้ลจากการม่้เห้งื�อออกม้าก	ขณะม่้คำว่าม้เจ็บป่ว่ด้

ห้รือเนืั้�องจากการห้าย์ใจห้อบในั้กรณ่ม่้เว่นั้ต่ริเคิำลซ้าย์ว่าย์	 ห้รือม่้

เห้งื�อออกขณะเกิด้อาการช็็อก	 นั้อกจากนัั้�นั้อาจเส่ัย์ทางอาเจ่ย์นั้	

ซึ�งเกิด้ขึ�นั้บ่อย์ขณะม่้	infarction	การขาด้นั้ำ�าอาจเกิด้เนืั้�องจากดื้�ม้นั้ำ�าน้ั้อย์	

เพราะร้้สึักว่่าไม่้สับาย์	 เบื�ออาห้ารทำาให้้ไม่้หิ้ว่	 นั้อกจากนัั้�นั้ผู้้้ป่่ว่ย์

จำานั้ว่นั้ม้ากม่้อาการโรคำหั้ว่ใจ	 ห้รือคำว่าม้ดั้นั้ส้ังม้าก่อนั้	 อาจได้้รับ

ย์าขับปั่สัสัาว่ะอย่้์ก่อนั้แล้ว่เป็่นั้ป่ระจำา
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	 4)	คำว่รด้้	CVP	ห้รือ	PA	pressure	ถึ้าม้่	CVP	ป่กต่ิ	ห้รือต่ำ�า	

อาจลองให้้สัารละลาย์เข้าห้ลอด้เลือด้ด้ำาเร็ว่	 ๆ	 (Volume	 load)	 เช็่นั้	

ให้้	dextran	ห้รือ	dextrose	in	water	200-300	ม้ล.	ภาย์ในั้	20-30	นั้าท่	

แล้ว่ด้้การรับต่อบสันั้องทางการไห้ลเว่่ย์นั้	 ถึ้าผู้้้ป่่ว่ย์ม้่ป่ริม้าต่รของการ

ไห้ลเว่่ย์นั้ต่ำ�า	 คำว่าม้ด้ันั้เลือด้จะเริ�ม้ขึ�นั้และป่ัสัสัาว่ะเริ�ม้ออก	 สั่ผู้ิว่ของ

ผู้้ป่้่ว่ย์ด้ข่ึ�นั้	ถ้ึาว่ดั้อตั่ราการสับ้ฉีด่้เลอืด้ของห้วั่ใจจะพบว่่าเพิ�ม้ขึ�นั้	โด้ย์ท่�	

CVP	ไม้่เป่ล่�ย์นั้แป่ลงม้าก	แต่่ในั้กรณ่ท่�ม้่กล้าม้เนั้ื�อห้ัว่ใจว่าย์แล้ว่	CVP	

จะเพิ�ม้ขึ�นั้ม้าก	และไม่้ม่้การเป่ล่�ย์นั้แป่ลงทางระบบไห้ลเว่่ย์นั้ไป่ในั้ทาง

ท่�ด่้เลย์	 Loeb	 และคำณะ	 พบว่่าผู้้้ป่่ว่ย์จำานั้ว่นั้ไม้่น้ั้อย์ท่�ม่้ป่ริม้าต่รของ

การไห้ลเว่่ย์นั้ต่ำ�า	และต่อบสันั้องด่้ต่่อการให้้ป่ริม้าต่รเพิ�ม้	โด้ย์ท่�กล้าม้เนืั้�อ

หั้ว่ใจท่�ต่าย์จะม่้	compliance	ต่ำ�าลง	ทำาให้้	LVEDP	ส้ังขึ�นั้ได้้โด้ย์ท่�ไม่้ม่้

ภาว่ะห้ัว่ใจว่าย์	 จึงม่้ผู้้้แนั้ะว่่า	 filling	 pressure	 ท่�พอด่้ในั้ผู้้้ป่่ว่ย์พว่กน่ั้�	

คำว่รจะเป็่นั้	18-20	ม้ม้.ป่รอท	และแพทย์์บางคำนั้แนั้ะนั้ำาว่่า	คำว่รเป็่นั้ถึึง	

24	ม้ม้.ป่รอท	 ซึ�ง	 LVEDP	 ในั้ระดั้บน่ั้�จะทำาให้้หั้ว่ใจฉ่ีด้เลือด้ออกไป่ได้้

ม้ากท่�สุัด้ต่าม้	Frank-Starling	law

	 5)	ในั้บางกรณ่อาการช็็อกอาจเป็่นั้ผู้ลจากการขาด้ออกซิเจนั้	

(Hypoxia)	อย่์างม้าก	แม้้ว่่าจะให้้ออกซิเจนั้ทางจม้้กก็อาจจะไม่้เพ่ย์งพอ	

ผู้้้ป่่ว่ย์พว่กน่ั้�อาจม่้การเป่ล่�ย์นั้แป่ลงในั้ป่อด้ม้าก	แม้้จะให้้ออกซิเจนั้ท่�ม่้

คำว่าม้เข้ม้ข้นั้ส้ังก็อาจแก้ได้้ย์าก	 อาจต้่องใช้็เคำรื�องช่็ว่ย์ห้าย์ใจแบบ	

intermittent	positive	pressure	(IPPB)	ห้รืออาจต่้องให้้	positive	end	

expiratory	pressure	 (PEEP)	 ช่็ว่ย์ด้้ว่ย์	พย์าธิสัภาพในั้ป่อด้ท่�เส่ัย์ม้าก

เป็่นั้ผู้ลเนืั้�องจากม่้อาการช็็อกนั้านั้	 ทำาให้้ป่อด้แฟื้บเป่็นั้ห้ย่์อม้	 ๆ	

(patchy	atelectasis)	กระจาย์อย่้์ทั�ว่ไป่	ในั้กรณ่เช่็นั้น่ั้�	การเจาะ	blood	

gas	เพื�อห้า	pH,	pCO
2,	
pO2	จะช่็ว่ย์แนั้ะแนั้ว่ในั้การรักษาอย่์างม้าก

	 6)	การใช้็ย์าเพื�อทำาให้้การไห้ลเว่่ย์นั้เลือด้ด่้ขึ�นั้	คำว่รใช้็เมื้�อได้้

แก้ไขสัาเห้ตุ่อื�นั้	ๆ	 ซึ�งอาจทำาให้้เกิด้อาการช็็อกแล้ว่	และลงคำว่าม้เห็้นั้

ได้้ว่่า	 ช็็อกอาจเกิด้จากกล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจว่าย์	 ห้รือ	 power	 failure	 ราย์

ละเอ่ย์ด้เก่�ย์ว่กับการเลือกใช็้ย์าได้้เคำย์ม้่ราย์งานั้ในั้ว่ารสัารการแพทย์์

ม้าแล้ว่	แต่่เป็่นั้ท่�น่ั้าเสัย่์ด้าย์ว่่าในั้ขณะนั้่�ย์งัไม่้ม้ย่์าอะไรท่�จะถึอืได้้ว่่าเป็่นั้	

ideal	 drug	 ได้้เลย์	 ย์าท่�ใช็้คำว่รจะทำาให้้การไห้ลเว่่ย์นั้เลือด้ด้่ขึ�นั้โด้ย์ไม้่

เพิ�ม้งานั้	ห้รือการใช็้ออกซิเจนั้ของห้ัว่ใจ	แต่่ย์าท่�ใช็้อย์้่ในั้ป่ัจจุบันั้ทุกต่ัว่

เพิ�ม้การใช็้ออกซิเจนั้ของห้ัว่ใจ	 โด้ย์เพิ�ม้คำว่าม้สัาม้ารถึห้ด้ต่ัว่ของ

กล้าม้เนั้ื�อห้วั่ใจทั�งสัิ�นั้	ซึ�งอาจทำาให้้กล้าม้เนั้ื�อห้วั่ใจต่าย์ม้ากขึ�นั้	ย์าท่�ลด้

การใช็้ออกซิเจนั้ของห้ัว่ใจ	 จะทำาให้้การไห้ลเว่่ย์นั้เลว่ลง	 และอาจจะ

ทำาให้้ผู้้้ป่่ว่ย์ถึึงแก่กรรม้ได้้ทันั้ท่�	จึงต่้องใช็้ข้อม้้ลต่่าง	ๆ	ในั้การต่ัด้สัินั้ใจ

ท่�จะให้้ย์าว่่าย์ากลุ่ม้ไห้นั้จะม้่ป่ระโย์ช็นั้์กว่่า	 เพื�อป่ระคำองกล้าม้เนั้ื�อท่�

บอบช็ำ�าให้้ม้ช่็ว่่ติ่อย์้แ่ละฟ้ื้�นั้ต่วั่ได้้	ขณะเด้ย่์ว่กนัั้เพื�อให้้อว่ยั์ว่ะต่่าง	ๆ 	ได้้

รับเลือด้เพ่ย์งพอ	การเพิ�ม้เลือด้และออกซิเจนั้ไป่เล่�ย์งห้ัว่ใจโด้ย์ไม้่เพิ�ม้

การทำางานั้ของห้ัว่ใจอาจใช็้ว่ิธ่ทางศัลย์กรรม้	โด้ย์การเพิ�ม้เลือด้ให้้ไห้ล

ผู่้านั้ห้ลอด้เลือด้โคำโรนั้าร่�	 โด้ย์	 re-perfusion	 technique	 ต่่าง	ๆ	 เช่็นั้	

การผู่้าตั่ด้	aorto-coronary	bypass	graft	การเพิ�ม้	coronary	perfusion	

pressure	ด้้ว่ย์	counter	pulsation	การใช้็สัารต่่าง	ๆ	ซึ�งเป่ล่�ย์นั้แป่ลง

หลักการรักษาผู้้�ป่วยพวกนี้ แบ่งได�เป็น 2 ข�อ คือ

 A) รักษาอาการทั�ว ๆ  ไป เช่็นั้	ใช้็ย์าแก้ป่ว่ด้	และแก้อาเจ่ย์นั้	

แก้การเส่ัย์ดุ้ลของภาว่ะกรด้-ด่้าง	 (acid-base	 disturbance)	 และให้้

ออกซิเจนั้ต่าม้คำว่าม้จำาเป่็นั้	และแก้ห้รือป่้องกันั้การเต่้นั้ผู้ิด้จังห้ว่ะของ

ห้ัว่ใจโด้ย์เฉีพาะ	Premature	ventricular	contraction	(PVC)

 B) รักษาอาการช็็อก ดั้งท่�กล่าว่ม้าแลว้่	ถ้ึาช็็อกเกดิ้จากกลา้ม้

เนืั้�อหั้ว่ใจต่าย์อย่์างม้ากม้าย์	ในั้กรณ่น่ั้�	ไม่้ว่่าจะทำาอย่์างไรก็ต่าม้ผู้้้ป่่ว่ย์

ก็จะต่าย์	 แต่่ถ้ึายั์งม่้กล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจท่�ไม่้ทำางานั้	 (Nonfunctioning	

myocardium)	 ซึ�งยั์งไม่้ต่าย์เห้ลืออย่้์ม้าก	 ผู้้้ป่่ว่ย์อาจจะฟ้ื้�นั้กลับม้าเป็่นั้

ป่กต่ิได้้	 การรักษาโด้ย์การช็่ว่ย์ให้้การไห้ลเว่่ย์นั้เลือด้ด้่ขึ�นั้	 จะช็่ว่ย์ให้้

กล้าม้เนั้ื�อเห้ล่านั้ั�นั้กลับม้าม้่ช็่ว่ิต่และทำางานั้เป่็นั้ป่กต่ิ	นั้อกจากนั้ั�นั้คำว่ร

สันั้ใจต่รว่จด้้และรักษาภาว่ะแทรกซ้อนั้ต่่าง	ๆ	ซึ�งอาจทำาให้้เกิด้อาการ

ช็็อก	เช่็นั้	Mitral	insufficiency	ห้รือ	Perforated	interventricular	septum	

เป็่นั้ต้่นั้	ในั้กรณ่เช่็นั้นั้่�การรกัษาทางย์ามั้กจะไม่้ได้้ผู้ล	และการรกัษาทาง

ศัลย์กรรม้ก็ม่้อัต่ราต่าย์สั้งแต่่ก็เป่็นั้ทางช็่ว่ย์ผู้้้ป่่ว่ย์ได้้รว่ด้เร็ว่	 และคำว่ร

ม้องห้าสัาเห้ตุ่นั้อกระบบหั้ว่ใจ	(extracardiac	cause)	ซึ�งอาจเป็่นั้สัาเห้ตุ่

ของช็็อกด้้ว่ย์	 สัาเห้ตุ่เห้ล่าน่ั้�เป็่นั้พว่กท่�เรารักษาได้้	 และอาจช่็ว่ย์ช่็ว่ิต่

ผู้้้ป่่ว่ย์ให้้รอด้ได้้

ขั้นตอนการรักษา

	 เมื้�อพบผู้้้ป่่ว่ย์เข้าม้าด้้ว่ย์ช็็อกจาก	 infarction	 คำว่รป่ฏิบัติ่

เป่็นั้ขั�นั้ต่อนั้ด้ังนั้่�

	 1)	Monitor	จงัห้ว่ะอตั่ราการเต้่นั้ของหั้ว่ใจ	และคำว่าม้ดั้นั้เลอืด้

โด้ย์ใกล้ชิ็ด้	 อย์่าลืม้ว่่าคำว่าม้ดั้นั้เลือด้ท่�วั่ด้โด้ย์ใช็้เคำรื�องวั่ด้คำว่าม้ดั้นั้ท่�

ใช็้กันั้ทั�ว่ไป่	 (sphygmomanometer)	 อาจแต่กต่่างจากคำว่าม้ด้ันั้เลือด้

ท่�แท้จริงได้้ม้าก	ๆ	อาจถึึง	100	ม้ม้.ป่รอทก็ได้้	 โด้ย์เฉีพาะถึ้าผู้้้ป่่ว่ย์ม้่

ด้ัช็นั้่การทำางานั้ของหั้ว่ใจต่ำ�าและห้ลอด้เลือด้ห้ด้ตั่ว่ม้าก	 ป่ริม้าต่รนั้ำ�าท่�

ผู้้้ป่่ว่ย์ได้้รับ	 และจำานั้ว่นั้ป่ัสัสัาว่ะท่�ออกคำว่รบันั้ทึกทุกชั็�ว่โม้ง	 คำว่รคำา	

Foley’s	catheter	ไว่้	เพื�อบันั้ทึกป่ริม้าต่รของป่ัสัสัาว่ะท่�ออก	นั้อกจาก

นั้ั�นั้คำว่รต่่อสัาย์เพื�อว่ดั้คำว่าม้ด้นัั้ของเลอืด้ด้ำาส่ัว่นั้กลาง	(Central	venous	

pressure)	ห้รือ	CVP	 เพื�อด้้	Venous	filling	pressure	 (PA	pressure)	

ห้รือ	Wedge	pressure	 โด้ย์ใช้็	Swan-Ganz	 catheter	 โด้ย์ทั�ว่ไป่แล้ว่	

คำว่าม้ดั้นั้ได้แอสัโต่ลของห้ลอด้เลือด้แด้งพัลโม้นั้าร่�	 จะใกล้เค่ำย์งกับ

คำว่าม้ดั้นั้ในั้เอเต่ร่ย์ม้ซ้าย์	 ห้รือคำว่าม้ดั้นั้ต่อนั้สุัด้ได้แอสัโต่ลของ

เว่นั้ต่ริเคิำลซ้าย์	 ถ้ึาผู้้้ป่่ว่ย์ไม่้ม่้โรคำป่อด้อย่์างรุนั้แรง	 ห้รือโรคำของ

ลิ�นั้ไม้ต่รัล

	 2)	คำว่รต่รว่จด้้จังห้ว่ะ	และอัต่ราการเต่้นั้ของห้ัว่ใจว่่าผู้ิด้ป่กต่ิ

ห้รือไม้่	ถึ้าเต่้นั้เร็ว่ไป่ห้รือช็้าไป่คำว่รจะแก้ไข

	 3)	คำว่รต่รว่จร่างกาย์ด้ร้ะบบห้วั่ใจอย่์างถึ่�ถ้ึว่นั้โด้ย์การฟัื้ง	และ

การคำลำาด้้ว่่าม่้อาการแทรกซ้อนั้	 เช็่นั้	 ม่้	 Mitral	 insufficiency	 ห้รือ	

Perforated	interventricular	septum	ร่ว่ม้ด้้ว่ย์ห้รือไม่้	เป็่นั้ต้่นั้	ซึ�งอาจ

เป็่นั้สัาเห้ตุ่ของการช็็อกก็ได้้
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เม้ต่าบอลิซึม้ท่�ทำาให้้ม่้กล้โคำสัไป่เล่�ย์งกล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจเพิ�ม้ขึ�นั้	 การให้้

คำอร์ติ่โคำสัเต่่ย์รอย์ด์้	 ห้รือให้้เพิ�ม้ออกซิเจนั้ในั้เลือด้	 โด้ย์ใช้็ออกซิเจนั้

คำว่าม้ดั้นั้ส้ัง	 (Hyperbaric	 oxygenation)	 เห้ล่าน่ั้�ทางทฤษฎ่ีน่ั้าจะม่้

ป่ระโย์ช็น์ั้	แต่่ผู้ลในั้การรักษาผู้้้ป่่ว่ย์ยั์งไม่้แน่ั้นั้อนั้	และยั์งไม่้เป็่นั้ท่�ย์อม้รับ

กันั้ทั�ว่ไป่	 การลด้การทำางานั้ของห้ัว่ใจได้้โด้ย์ให้้พว่ก	β-adrenergic	
blocking	agents	ด้้จะม่้โทษม้ากกว่่าป่ระโย์ช็นั้ใ์นั้ผู้้้ป่่ว่ย์ท่�เกิด้ภาว่ะช็็อก

จากหั้ว่ใจ	 นั้อกจากจะใช้็ลด้อัต่ราการเต้่นั้ของหั้ว่ใจในั้พว่กท่�หั้ว่ใจ

เต้่นั้เร็ว่และไม่้เป็่นั้จังห้ว่ะ	(Tachyarrhythmia)

การใช็้ยาช็่วยแก้ไขให้ระบบไหลเวียนดีขึ้น
	 แม้้ว่่าจะม่้การค้ำนั้คำว้่าย์าต่่าง	 ๆ	 ท่�จะช่็ว่ย์รักษาอาการช็็อก

จากหั้ว่ใจอย่์างกว้่างขว่างในั้ปั่จจุบันั้	แต่่ย์ากลุ่ม้	Catecholamines	ก็ยั์ง

คำงเป่็นั้ท่�ใช็้กันั้แพร่ห้ลาย์	 ห้ลักการใช็้ย์า	 คำือ	 พย์าย์าม้เลือกย์าท่�ช็่ว่ย์

ให้้การไห้ลเว่่ย์นั้ด้่ขึ�นั้	ให้้เลือด้ไป่เล่�ย์งอว่ัย์ว่ะต่่าง	ๆ 	โด้ย์เฉีพาะอว่ัย์ว่ะ

ท่�สัำาคำญั	เช่็นั้	สัม้อง	ไต่	ห้วั่ใจ	ให้้เพิ�ม้ม้ากขึ�นั้จนั้พอเพย่์งโด้ย์ห้วั่ใจไม่้ต้่อง

ใช้็ออกซิเจนั้ในั้การทำางานั้เพิ�ม้ขึ�นั้	ในั้ทางป่ฏิบัติ่ไม่้ม่้ย์าตั่ว่ใด้ท่�ทำาให้้การ

ส้ับฉ่ีด้เลือด้ของหั้ว่ใจเพิ�ม้ขึ�นั้โด้ย์ไม่้เพิ�ม้งานั้ของหั้ว่ใจ	 ซึ�งเป็่นั้ข้อเส่ัย์	

เพราะบรเิว่ณท่�เลอืด้ไป่เล่�ย์งไม่้พออย์้แ่ล้ว่อาจขาด้เลอืด้ม้ากขึ�นั้อก่	จะ

ทำาให้้บริเว่ณเนั้ื�อต่าย์กว่้างม้ากขึ�นั้	 ด้ังนั้ั�นั้จึงม้่ผู้้้พย์าย์าม้ห้าว่ิธ่อื�นั้เพื�อ

รักษา	 เช็่นั้	 การใช็้ห้ัว่ใจเท่ย์ม้ทำางานั้ช็่ว่ย์ช็ั�ว่คำราว่	 ห้รือการผู้่าต่ัด้ต่่อ

เส้ันั้เลือด้ท่�ไป่เล่�ย์งหั้ว่ใจ	(Aorto-coronary	bypass	Graft)	การใช้็หั้ว่ใจ

เท่ย์ม้ทำางานั้แทนั้	(Mechanical	Circulatory	Assistance)	ท่�ใช้็กันั้เสัม้อ	ๆ	

ในั้ต่่างป่ระเทศ	ได้้แก่	Intra-aortic	Balloon	Pump

Catecholamines

 - Norepinephrine ยั์งเป็่นั้ย์าพว่ก	catecholamine	ท่�ใช้็กันั้

ทั�ว่ไป่อย่์างกว้่างขว่าง	 แม้้ว่่าสัมั้ย์ห้นึั้�งจะม่้แพทย์์ผู้้้เช่็�ย์ว่ช็าญโรคำหั้ว่ใจ

ตั่�งข้อรังเก่ย์จจากการท่�ทำาให้้ห้ลอด้เลือด้ส่ัว่นั้ป่ลาย์ห้ด้เกร็ง	(Peripheral	

vasoconstriction)	 เป็่นั้ผู้ลให้้แรงต้่านั้ทานั้การไห้ลของเลือด้ส้ังขึ�นั้	

อวั่ย์ว่ะต่่าง	ๆ	ได้้รับเลือด้ลด้น้ั้อย์ลง	หั้ว่ใจจึงต้่องทำางานั้ม้ากขึ�นั้	ย์าน่ั้�

ม่้ฤทธิ�กระตุ้่นั้ทั�ง	β	และ	α-adrenergic	receptors	โด้ย์ขึ�นั้กับคำว่าม้เข้ม้ข้นั้

ของย์าท่�ให้้ในั้ขนั้าด้น้ั้อย์	ๆ	เช่็นั้	1-4	ไม้โคำรแกรม้ต่่อนั้าท่	ฤทธิ�ส่ัว่นั้ให้ญ่

จะเป็่นั้การกระตุ้่นั้	β-adrenergic	 โด้ย์ม่้ผู้ล	 inotropic	 ต่่อหั้ว่ใจ	 ซึ�งจะ
ทำาให้้อัต่ราการส้ับฉ่ีด้เลือด้ของหั้ว่ใจเพิ�ม้ขึ�นั้	คำว่าม้ดั้นั้เลือด้ส้ังขึ�นั้	โด้ย์ท่�

ห้ลอด้เลือด้ส่ัว่นั้ป่ลาย์ไม่้ม่้การห้ด้เกร็ง	ห้รือม่้เพ่ย์งเล็กน้ั้อย์	แต่่ถ้ึาย์าม่้

คำว่าม้เข้ม้ข้นั้ม้ากขึ�นั้	ฤทธิ�กระตุ้่นั้	α-adrenergic	จะเด่้นั้ม้ากขึ�นั้ต่าม้ลำาดั้บ	

การห้ด้เกร็งของห้ลอด้เลือด้ส่ัว่นั้ป่ลาย์จะม่้ม้ากขึ�นั้	แต่่การส้ับฉ่ีด้เลือด้

ของหั้ว่ใจจะลด้ลง	

	 วิ่ธ่ใช้็	ผู้สัม้ย์า	4-8	ม้ก.	ลงในั้	1,000	ม้ก.	ของสัารละลาย์กล้โคำสั	

5%	แพทย์์บางทา่นั้แนั้ะให้้เต่มิ้	phentolamine	(Regitine)	5-10	ม้ก.	ด้้ว่ย์

เพื�อกันั้การห้ด้เกรง็ของห้ลอด้เลอืด้	และการเนั้า่ต่าย์ของผู้วิ่ห้นัั้งในั้กรณ่

ท่�เกิด้การรั�ว่ขณะห้ย์ด้ย์าเข้าห้ลอด้เลอืด้	ห้ย์ด้ย์าน่ั้�เข้าห้ลอด้เลอืด้ด้ำาให้้

เพิ�ม้คำว่าม้ดั้นั้เลือด้ขึ�นั้ม้าถึึงคำว่าม้ดั้นั้เฉีล่�ย์	 (Mean	 arterial	 pressure)	

ป่ระม้าณ	70-90	ม้ม้.ป่รอท	ก็เป็่นั้การพอเพ่ย์ง	คำว่าม้ดั้นั้เลือด้จะเพิ�ม้ขึ�นั้	

ช่็พจรคำลำาง่าย์ขึ�นั้	ผู้้้ป่่ว่ย์ร้้สึักตั่ว่ด่้ขึ�นั้	ส่ัผิู้ว่ห้นัั้งของผู้้้ป่่ว่ย์ด่้ขึ�นั้	ผิู้ว่อุ่นั้ขึ�นั้	

และปั่สัสัาว่ะท่�ม่้น้ั้อย์เริ�ม้ออกม้ากขึ�นั้	 ผู้ลท่�ด่้ขึ�นั้อาจเป็่นั้ชั็�ว่คำราว่	 แล้ว่

ผู้้้ป่่ว่ย์กลับค่ำอย์	 ๆ	 เลว่ลงไป่อ่ก	 ห้รืออาการผู้้้ป่่ว่ย์อาจด่้ขึ�นั้ฟ้ื้�นั้จาก

อาการช็็อกกลับม้าเป็่นั้ป่กติ่	 ม่้ผู้้้ราย์งานั้ว่่าย์าน่ั้�สัาม้ารถึลด้อัต่ราต่าย์

ของผู้้ป่้่ว่ย์จาก	80-90	เป่อร์เซ็นั้ต์่	ลด้เห้ลือเพ่ย์ง	50-60	เป่อรเ์ซ็นั้ต์่	แต่่ก็

ม่้ผู้้้โต้่แย้์ง	โด้ย์อ้างว่่าอัต่ราต่าย์ไม่้เป่ล่�ย์นั้ไป่

 - Metaraminol Bitartrate (Aramine) ออกฤทธิ�คำล้าย์	

Norepinephrine	 แต่่อ่อนั้กว่่า	 กระตุ้่นั้	β-adrenergic	 receptor	 ทั�ง
โด้ย์ต่รงและโด้ย์การกระตุ้่นั้ให้้ป่ล่อย์	norepinephrine	จากท่�เก็บสัะสัม้

ในั้เนืั้�อเยื์�อต่่าง	 ๆ	 ให้้ห้ลั�งออกม้า	 เนืั้�องจากเห้ตุ่ผู้ลน่ั้�จึงไม่้คำว่รใช้็ย์าน่ั้�

ในั้ผู้้้ป่่ว่ย์ท่�ขาด้	 norepinephrine	 ในั้เนืั้�อเยื์�อ	 เช่็นั้	 ผู้้้ป่่ว่ย์ท่�ได้้รับ

ย์าลด้คำว่าม้ดั้นั้พว่ก	reserpine	โด้ย์ทั�ว่ไป่เราผู้สัม้ย์า	50-200	ม้ก.	ลงในั้	

1,000	ม้ล.	ของสัารละลาย์กล้โคำสั	5%	โด้ย์ห้ย์ด้เข้าห้ลอด้เลือด้ด้ำาด้้ว่ย์

อัต่รา	1-2	ไม้โคำรแกรม้ต่่อนั้าท่	ห้รือฉ่ีด้เข้ากล้าม้เนืั้�อในั้ขนั้าด้	2-10	ม้ก.
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 - Dopamine	นั้อกจากจะกระตุ้่นั้	β-adrenergic	 receptor	
แล้ว่ยั์งม่้ฤทธิ�ขย์าย์ห้ลอด้เลือด้ท่�เล่�ย์งไต่	ลำาไส้ั	หั้ว่ใจ	และสัม้อง	และทำาให้้

ห้ลอด้เลอืด้ท่�ไป่เล่�ย์งผู้วิ่ห้นั้งัห้ด้เกรง็	การส้ับฉ่ีด้เลือด้ของห้วั่ใจจะเพิ�ม้ขึ�นั้	

แต่่อัต่ราการเต้่นั้ไม่้เป่ล่�ย์นั้แป่ลง	คำว่าม้ต้่านั้ทานั้การไห้ลของห้ลอด้เลือด้ส่ัว่นั้

ป่ลาย์มั้กป่กติ่ห้รือลด้ลงเล็กน้ั้อย์	 ถ้ึาใช้็ขนั้าด้ส้ังขึ�นั้อาจทำาให้้ห้ลอด้เลือด้

ห้ด้เกร็งได้้เช่็นั้กันั้	ขนั้าด้ท่�ให้้	คืำอ	เติ่ม้ย์า	200	ม้ก.	ในั้	1,000	ม้ล.	ของ

สัารละลาย์กล้โคำสั	5%	ห้ย์ด้เข้าห้ลอด้เลือด้ด้ำา	0.02-0.04	ม้ก.ต่่อนั้าท่

 - Isoproterenol ในั้สัมั้ย์ห้นึั้�งเคำย์เป็่นั้ย์าท่�นิั้ย์ม้ใช้็รักษาช็็อก

จากกล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจต่าย์	 แต่่ในั้ปั่จจุบันั้เสืั�อม้คำว่าม้นั้ิย์ม้ลงไป่ม้าก	

แพทย์์บางท่านั้ถึึงกับห้้าม้ใช้็	 เพราะจากการทด้ลองพบว่่า	 อาจทำาให้้

กล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจต่าย์เพิ�ม้ขึ�นั้	ออกฤทธิ�กระตุ้่นั้	β-adrenergic	receptors	
ทำาให้้หั้ว่ใจเต้่นั้เร็ว่ขึ�นั้และบ่บตั่ว่แรงขึ�นั้	ห้ลอด้เลือด้ส่ัว่นั้ป่ลาย์ขย์าย์ตั่ว่	

อาจม่้ป่ระโย์ช็น์ั้ในั้ราย์ท่�ม่้ภาว่ะช็็อกไม่้รุนั้แรง	 แต่่ในั้กรณ่ท่�ผู้้้ป่่ว่ย์เป็่นั้

ม้าก	ๆ 	ภาว่ะช็็อกจะเลว่ลง	กล้าม้เนืั้�อซึ�งขาด้เลือด้อย่้์แล้ว่ต้่องการเลือด้

ม้ากเพิ�ม้ขึ�นั้อก่	และย์งัทำาให้้การเต้่นั้ผู้ดิ้จงัห้ว่ะบ่อย์ขึ�นั้	ม้	่ectopic	beats	

ห้รอื	tachyarrhythmia	ช็นั้ดิ้ต่่าง	ๆ 	ขนั้าด้ท่�ใช้็เติ่ม้	2-10	ม้ก.	ในั้	1,000	ม้ล.	

ของสัารละลาย์กลโ้คำสั	5%	ห้ย์ด้เข้าห้ลอด้เลอืด้ด้ำา	0.5-1.0	ไม้โคำรแกรม้

ต่่อนั้าท่

 - Epinephrine	ออกฤทธิ�ทั�งกระตุ้่นั้	α	และ	β-adrenergic	
receptors	แต่่ฤทธิ�ต่่ออวั่ย์ว่ะต่่าง	ๆ 	อาจต่่างกันั้	เช่็นั้	ผู้ลต่่อไต่	จะกระตุ้่นั้	

α	adrenergic	ม้ากกว่่า	เพราะฉีะนัั้�นั้เลือด้ท่�ไห้ลไป่ไต่อาจจะลด้ลงซึ�ง

เป็่นั้ผู้ลเส่ัย์	 แต่่เลือด้ท่�ไป่ยั์งผิู้ว่ห้นัั้งกลับม้ากขึ�นั้	 ซึ�งไม่้ม่้คำว่าม้จำาเป็่นั้	

นั้อกจากนัั้�นั้ยั์งทำาให้้หั้ว่ใจเต้่นั้ผิู้ด้จังห้ว่ะบ่อย์	ๆ 	ผู้ลต่่ออาการช็็อกจาก

ห้ัว่ใจไม้่ใคำร่ม้่ผู้้้ศึกษาม้ากนั้ัก	ย์านั้่�จึงใช็้นั้้อย์

ยาอื่น ๆ 
 • Digitalis แม้้ว่่าย์าน่ั้�จะเพิ�ม้ป่ระสิัทธิภาพการห้ด้ตั่ว่ของ

กล้าม้เนืั้�อหั้ว่ใจ	โด้ย์เฉีพาะในั้ราย์ท่�ม่้อาการหั้ว่ใจว่าย์	แต่่ม่้ผู้ลไม่้แน่ั้นั้อนั้

ในั้ผู้้้ป่่ว่ย์ท่�ม้่ภาว่ะห้ัว่ใจว่าย์จากกล้าม้เนั้ื�อห้ัว่ใจต่าย์และไม้่ม้่ท่�ใช็้

 • Glucagon ได้้ม่้การค้ำนั้คำว้่าอย่์างกว้่างขว่างเก่�ย์ว่กับการใช้็

ย์าน่ั้�ม่้ฤทธิ�เพิ�ม้ผู้ล	inotropic	โด้ย์ไม่้ได้้กระตุ้่นั้	β-adrenergic	receptor	
และทำาให้้ห้ลอด้เลอืด้ขย์าย์ต่วั่	ในั้การใช้็รกัษาผู้้ป่้่ว่ย์ท่�ม้อ่าการห้นั้กั	ย์า

นั้่�ไม้่ให้้ผู้ลเป่็นั้ท่�พอใจ

 • Vasodilating drugs	ในั้ผู้้้ป่่ว่ย์ท่�ม้่ภาว่ะห้ัว่ใจว่าย์	ย์านั้่�จะ

ช่็ว่ย์เพิ�ม้การสับ้ฉีด่้เลอืด้ของห้วั่ใจโด้ย์การขย์าย์ห้ลอด้เลอืด้	ซึ�งเป็่นั้การ

ลด้ทั�ง	after-load	และ	pre-load	ย์าท่�ใช็้สั่ว่นั้ให้ญ่	ได้้แก่	nitroprusside	

ห้รือ	phentolamine	เม้ื�อผู้้้ป่่ว่ย์ท่�ม้่ภาว่ะห้ัว่ใจว่าย์ได้้รับย์าจะพบว่่า	left	

ventricular	 filling	 pressure	 ลด้ลง	 การสั้บฉี่ด้เลือด้ของห้ัว่ใจเพิ�ม้ขึ�นั้	

คำว่าม้ต่้องการออกซิเจนั้ของกล้าม้เนั้ื�อห้ัว่ใจลด้ลง	 การขย์าย์ต่ัว่ของ

ห้ลอด้เลอืด้ทำาให้้คำว่าม้ดั้นั้เลอืด้ลด้ลง	ซึ�งอาจเป็่นั้ผู้ลเส่ัย์	เพราะป่รมิ้าณ

เลอืด้ท่�ไห้ลผู่้านั้ห้ลอด้เลอืด้โคำโรนั้าร่�อาจลด้ลงม้าก	ทำาให้้กล้าม้เนั้ื�อห้วั่ใจ

ต่าย์เพิ�ม้ขึ�นั้และอาการของผู้้้ป่่ว่ย์เลว่ลง	 ย์าพว่กน่ั้�ถืึอเป็่นั้ข้อห้้าม้ใช้็

ในั้ผู้้้ป่่ว่ย์ท่�ม่้อาการช็็อกห้รือคำว่าม้ดั้นั้ต่ำ�า

การใช็ ้หัวใจเทียมช็ ่วย (Mechanical Circulatory 
Assistance)
	 โด้ย์ให้้เคำรื�องทำางานั้แทนั้ห้วั่ใจบางส่ัว่นั้ห้รือทั�งห้ม้ด้	เป็่นั้การ

ลด้การทำางานั้ของห้ัว่ใจ	 ห้ัว่ใจต่้องการออกซิเจนั้นั้้อย์ลง	 นั้อกจากนั้ั�นั้

อัต่ราการส้ับฉ่ีด้เลือด้ไป่เล่�ย์งอวั่ย์ว่ะต่่าง	 ๆ	 โด้ย์เฉีพาะป่ริม้าณเลือด้

ไห้ลผู่้านั้ห้ลอด้เลือด้โคำโรนั้าร่�จะเพิ�ม้ขึ�นั้	 แต่่เนืั้�องจากคำว่าม้ยุ่์งย์ากทาง

เทคำนิั้กยั์งม่้อย่้์ม้าก	 ทำาให้้การใช้็เคำรื�องน่ั้�ยั์งเป็่นั้การใช้็ในั้ระย์ะทด้ลอง	

และม่้ใช้็อย่้์ในั้สัถึาบนัั้การแพทย์์ไม้ก่่�แห่้ง	ถ้ึาได้้รับการแกไ้ขในั้ด้้านั้คำว่าม้

ยุ่์งย์ากทางเทคำนิั้ก	และภาว่ะแทรกซ้อนั้จากการใช้็เคำรื�องได้้โด้ย์เฉีพาะ	

เช็่นั้	การแต่กของเม้็ด้เลือด้	และการแข็งต่ัว่เป่็นั้ลิ�ม้ของเลือด้	 เคำรื�องนั้่�

นั้่าจะม้่ป่ระโย์ช็นั้์ม้ากในั้การรักษาผู้้้ป่่ว่ย์

การรักษาโดยการผ่าตัด
	 ส่ัว่นั้ให้ญ่มั้กเป็่นั้การต่่อห้ลอด้เลอืด้เบ่�ย์งผู่้านั้บรเิว่ณท่�อุด้ตั่นั้	

(aorto	 coronary	 bypass	 graft)	 เพื�อให้้เลือด้ไป่เล่�ย์งกล้าม้เนั้ื�อท่�ขาด้

เลือด้เพิ�ม้ขึ�นั้	การผู่้าตั่ด้ม่้อนัั้ต่ราย์ค่ำอนั้ข้างส้ัง	การเลือกผู้้้ป่่ว่ย์และเว่ลา

ผู่้าตั่ด้ท่�เห้ม้าะสัม้อาจช่็ว่ย์ผู้้้ป่่ว่ย์ได้้ม้าก	ห้ลักการก็คืำอ	พย์าย์าม้เพิ�ม้เลือด้

ไป่เล่�ย์งกล้าม้เนืั้�อท่�ขาด้เลือด้ซึ�งยั์งไม่้ต่าย์แต่่ทำางานั้ไม่้ได้้	ให้้ได้้รับเลือด้

ไป่เล่�ย์งม้ากขึ�นั้	และกลับม้าทำางานั้ได้้ต่าม้ป่กต่ิ	เพราะฉีะนั้ั�นั้จึงจำาเป่็นั้

ต่้องเต่ร่ย์ม้ผู้้้ป่่ว่ย์และผู้่าต่ัด้ภาย์ในั้	24	ช็ั�ว่โม้ง	ก่อนั้ท่�การไห้ลเว่่ย์นั้ของ

ผู้้ป่้่ว่ย์จะเลว่ลงไป่	ในั้ปั่จจบุนัั้กม็้อ่ย์้ไ่ม่้ก่�สัถึาบนัั้ท่�ทำาการผู่้าต่ดั้ด่้ว่นั้แบบนั้่�

	 การผู้่าต่ัด้อื�นั้	 ๆ	 ท่�อาจทำาก็ม้่	 การแก้ภาว่ะแทรกซ้อนั้	 เช็่นั้	

การต่ดั้เอากล้าม้เนืั้�อท่�ต่าย์	โด้ย์เฉีพาะส่ัว่นั้ท่�โป่่งพอง	(aneurysm)	ออก	

การเป่ล่�ย์นั้ลิ�นั้ท่�รั�ว่ห้รือเย์็บร้ทะลุท่�ผู้นั้ังกั�นั้ระห้ว่่างเว่นั้ต่ริเคำิล

การรักษาช็็อกในอนาคต
	 การรักษาทางย์าคำงจะไม่้ทำาให้้ผู้้้ป่่ว่ย์รอด้ต่าย์ม้ากขึ�นั้	เพราะ

ในั้ภาว่ะน่ั้�จำาเป็่นั้ต้่องพยุ์งระบบการไห้ลเว่่ย์นั้ให้้เพ่ย์งพอท่�จะทำาให้้

อวั่ย์ว่ะต่่าง	 ๆ	 ได้้รับเลือด้ไป่เล่�ย์ง	 ซึ�งก็ต้่องเพิ�ม้การทำางานั้ของหั้ว่ใจ	

การใช้็ห้วั่ใจเท่ย์ม้ทำางานั้แทนั้	ห้รอืการใช้็การผู่้าตั่ด้ด้จ้ะเป็่นั้ทางออกท่�น่ั้า

จะเป่็นั้ไป่ได้้	 แม้้ว่่าเราจะร้ ้สัร่รว่ิทย์าของระบบการไห้ลเว่่ย์นั้ด่้ขึ�นั้	

ร้้เภสััช็วิ่ทย์าของย์าต่่าง	ๆ	และม่้ย์าให้ม่้	ๆ	รว่ม้ทั�งคำว่าม้ก้าว่ห้น้ั้าทาง	

อิเล็กทรอนิั้กส์ัและการผู่้าตั่ด้	อัต่ราต่าย์ของผู้้้ป่่ว่ย์ก็ยั์งไม่้เป่ล่�ย์นั้แป่ลง	

และสัถึาบันั้ส่ัว่นั้ให้ญ่ก็คำงใช้็ย์าซึ�งใช้็กันั้ม้ากกว่่า	20	ปี่แล้ว่	เป็่นั้ห้ลักในั้

การรักษา

อ่านต่อฉบับหน้า


