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เร่ือง  Surgery of Acquired Heart Disease  
 

 ผู้สอน ผศ.นพ.วรวงศ์  ศลิษฏ์อรรถกร 
  สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก 
 ผู้เรียน  นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ระยะเวลา   1  ชั่วโมง 
 วัตถุประสงค์ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนบรรยาย (Lecture)  นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายพยาธิสรีรวิทยา พยาธสิภาพและการด าเนินโรคของโรคหัวใจผิดปกติภายหลังเกิดที่พบ
บ่อย เช่น  coronary artery  disease , valvular heart disease, aortic aneurysm, pericardial disease  

2. อธิบายขั้นตอนการสืบค้นเพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 
3. วินิจฉัยโรคหัวใจผิดปกติภายหลังเกิดที่พบบ่อยได้ 
4. อธิบายหลักในการรักษาโรคหัวใจผิดปกติ 
5. อธิบายข้อบ่งชี้และภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดโรคหัวใจผิดปกติภายหลังเกิดที่พบบ่อย 
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บทน า 
 โรคหัวใจภายหลังเกิด (Acquired heart disease)  นับเป็นโรคที่มีความส าคัญและพบได้บ่อย ข้อมูล
สถิติของการผ่าตัดโรคหัวใจในประเทศไทย อ้างอิงจากสมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.
2554  พบว่า  มีจ านวนผู้ป่วยโรคหัวใจที่เข้ารับการผ่าตัดรวม 12,097 ราย  เป็นการผ่าตัดโรคหัวใจภายหลังเกิด 
9,051 ราย (74.8%)  และโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด (Congenital heart disease)  3,046 ราย  ส าหรับข้อมูลการ
ผ่าตัดหัวใจในโรงพยาบาลศิริราช อ้างอิงจากสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ปี พ.ศ.2554  พบว่า  มี
จ านวนผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจรวมทั้งสิ้น 1,286 ราย  เป็นการผ่าตัดโรคหัวใจภายหลังเกิด 922 ราย  (71.7%)  และ
โรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด 364 ราย  ผู้ป่วยโรคหัวใจภายหลังเกิดที่เข้ารับการผ่าตัดมากที่สุด คือ โรค Coronary 
artery disease  เป็นจ านวน 535 ราย  รองลงมา คือ โรคลิ้นหัวใจ (Valvular heart disease) จ านวน 208 ราย  
และโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอก (Thoracic aortic disease) จ านวน 146 ราย   
 ดังนั้น จึงจะกล่าวเน้นในกลุ่มโรคที่พบบ่อย 3 กลุ่ม ดังกล่าว  ส าหรับโรคหัวใจชนิดอ่ืน เช่น โรคเยื่อ
หุ้มหัวใจ (Pericardial disease) โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Myocardial disease) และ โรคเนื้องอกของหัวใจ (Cardiac 
tumor) จะกล่าวโดยย่อเฉพาะส่วนที่ส าคัญพื้นฐาน  
 
โรคหลอดเลือดหัวใจ(Coronary artery disease) 1 
 โรคหลอดเลือดหัวใจ มักเป็นที่เข้าใจกันว่า เป็นภาวะที่หลอดเลือดหัวใจตีบ ท าให้กล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือด (Myocardial ischemia) ส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการเสื่อมของหลอดเลือด (atherosclerosis) ซึ่งเร่ิมต้น
จากผนังชั้นในของหลอดเลือดมีการเปลี่ยนแปลง หรือฉีกขาด และมี mucopolysaccharidesมาฝังตัว เซลชั้นใน
และ fibroblast เพิ่มจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว จนสุดท้ายก่อตัวเป็น plaque อยู่ในหลอดเลือด น าไปสู่การอุดตัน
ของการไหลเวียนเลือด และก่อให้เกิดอาการในผู้ป่วยจากการขาดเลือด ของกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งท าให้เสียชีวิต
จาก myocardial infarction ได้  
 ในภาวะปกติอัตราการไหลเวียนของหลอดเลือดหัวใจประมาณ 225 ml/นาที หรือ 0.7-0.9 
ml/myocardium 1 กรัม/นาที  ซึ่งหลอดเลือดหัวใจจะมีการปรับตัวเพื่อให้การไหลเวียนเลือดเป็นปกติ หาก
ความดัน systolic อยู่ระหว่าง 60 ถึง 180 mmHg.   
 หลอดเลือดหัวใจที่ตีบแคบลง โดยที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลดลงไม่ถึง 60% จะมีผลต่อการไหลเวียน
เล็กน้อย เมื่อพื้นที่หน้าตัดของหลอดเลือด ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 75% จะส่งผลกระทบต่อการไหลเวียน
เลือดอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งจะก่อให้เกิดอาการขณะออกแรง 
 เมื่อไรก็ตามที่พื้นที่หน้าตัดลดลงถึง 90% จะท าให้การไหลเวียนนั้นไม่พอเพียงแม้ขณะหยุดพัก 
 
ลักษณะอาการทางคลินิก 2 
 อาการที่พบบ่อยที่สุด คือ  เจ็บแน่นหน้าอก (Angina pectoris) ซึ่งมีลักษณะบีบรัด อึดอัด แน่น 
ต าแหน่งกลางอก หรือ ด้านซ้ายประมาณ 2-10 นาที อาจปวดร้าวขึ้นกราม ไหล่ หลัง หรือแขนได้และอาจพบ
อาการเหนื่อยร่วมด้วย อาการเจ็บแน่นหน้าอกนี้ มักเป็นขณะออกแรง กินอาหาร หรือมีอาการเครียด ถ้าพักได้
หรือได้ยา nitroglycerin อาการมักจะคลายลดลง  
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 ในผู้ป่วย coronary artery disease จะพบมีอาการเจ็บแน่นอกได้ 75% ขณะที่ 25% จะมีอาการไม่
ชัดเจน  โดยเฉพาะผู้หญิง ผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีอาการเจ็บแน่นอก โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน  
 การประเมินอาการเจ็บแน่นอกนี้ สามารถแบ่งตามความรุนแรง โดยใช้ Canadian Cardiovascular 
Society Classification System (CCSCS) ดังนี้  
 Class I  ไม่มีอาการเจ็บแน่นอก เมื่อมีกิจกรรมตามปกติ 
 Class II  มีอาการเจ็บแน่นอก เมื่อมีกิจกรรมตามปกติ 
 Class III มีอาการเจ็บแน่นอก เมื่อมีกิจกรรมน้อยกว่าปกติ 
 Class IV มีอาการเจ็บแน่นอก แม้ขณะพัก  
 อาการอ่ืนที่อาจพบได้ เช่น อาการเหนื่อย (dyspnea) ที่บ่งบอกถึงภาวะ pulmonary congestion หรือ 
left ventricular dysfunction  อาการใจสั่น จากการที่หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเต้นเร็ว อาการหมดสติเนื่องจาก
เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ 
การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 
 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรได้รับการตรวจเลือดเพื่อดูระดับไขมันในหลอดเลือด ระดับน้ าตาล  
ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรค การตรวจระดับ blood urea nitrogen และ creatinineเพื่อประเมินสภาวะการท างาน
ของไต  การตรวจ hs – CRP เพื่อประเมินภาวะของ inflammation ซึ่งเป็นสิ่งช่วยพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจด้วย  
การตรวจร่างกาย 
 อาจไม่พบความผิดปกติที่ส าคัญได้ ส่วนใหญ่จะตรวจพบอาการแสดงทั่วไปของผู้ป่วยที่มีความเสื่อม
ของหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตสูง ตรวจตาพบ copper-wire sign อาจพบ carotid bruitในรายที่มีcarotid 
artery stenosis ร่วมด้วย หรือตรวจพบอาการแสดงของภาวะหัวใจล้มเหลว เช่น ฟังชายปอด มีเสียงrales ขา
บวม และ ท้องบวม เป็นต้น  
 อาจตรวจพบ cardiac murmur ในรายที่มี complication จาก acute MI เช่น severe mitral regurgitation 
จาก papillary muscle ฉีกขาด หรือ ถ้ามี ventricular septal rupture จะฟังได้ยิน murmur ที่ left lower 
parasternal border เป็นต้น 
Chest X-ray  

อาจเห็นเงาหัวใจโต(cardiomegaly)หากเป็นในระยะหลังของโรคอาจจะเห็น pleural effusion หรือ 
ลักษณะ pulmonary edema สามารถดู calcification ของ aorta และ valve จาก chest X-rayได้  
Electrocardiography (ECG) 

สามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงของ ST-segment, Q wave และ จังหวะการเต้นหัวใจที่ผิดปกติ 
อย่างไรก็ตามพบว่า ผู้ป่วย CAD ร้อยละ 50 อาจมี ECG ที่ปกติได้ โดยเฉพาะขณะพัก ดังนั้นการท า exercise 
stress ECG จึงมีส่วนช่วยในการบอกภาวะ CAD  
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Echocardiography 1 

ช่วยประเมิน valvular function ที่อาจมีร่วมกับ CAD สามารถดูลักษณะของ wall motion 
abnormalitiesขนาดและความหนาของ ventricle และเมื่อให้ dobutamine กระตุ้นจะท าให้บอกรายละเอียดของ
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจได้ว่าเป็น stunned หรือ hibernating หรือ infarcted myocardium  
Electrocardiogram–Gated Multidetector Spiral Computed Tomography and Election–Beam 
Computed Tomography  

Computed tomography (CT) สามารถดูได้ทั้ง function และ ischemia ดูปริมาณ calcium ใน coronary 
arteryและอาจใช้คัดกรองผู้ป่วยCADที่ไม่มีอาการ และมี intermediate risk รวมทั้งสามารถประเมิน coronary 
artery bypass grafts ได้  
Cardiac catheterization 

จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลายอย่าง เช่น 
1.  การสวนหัวใจเพื่อท า coronary angiography จะบอก anatomy ของหลอดเลือดช่วยในการวาง 

แผนการรักษา intervention หรือ การผ่าตัด  
2.  การฉีดสีในห้องหัวใจต่างๆ ช่วยประเมิน ventricular function ตรวจเห็นภาวะ shunt ที่เกิดขึ้น 

 และประเมินการท างานของ valve เช่น aortic regurgitation และ mitral regurgitation  
3.  การวัดความดันในห้องหัวใจต าแหน่งต่างๆ จะช่วยประเมินความผิดปกติและสภาพการท างาน 

ของหัวใจและปอด  
4.  การวัดค่า O2 saturation ในห้องหัวใจต าแหน่งต่างๆ ช่วยประเมินภาวะ shunt ที่เกิดขึ้น เช่น 

ในภาวะ ventricularseptal rupture  
การตรวจหา Coronary artery disease และประเมิน prognosis 1 

1. Exercise ECG  
ท าได้ง่าย ค่าใช้จ่ายน้อย ช่วยประเมินสมรรถภาพร่างกาย และsensitivityสูง ส าหรับ three- 

vessel หรือ left main coronary artery disease     ข้อจ ากัด คือ sensitivityน้อยส าหรับตรวจค้น one-vessel 
disease และต้องท าให้ชีพจรเต้นมากกว่า 85% ของค่าสูงสุด จึงมีความแม่นย า 
 
 

2. Exercise / Pharmacologic SPECT Perfusion Imaging  
สามารถประเมินได้ทั้ง perfusion และ function มี sensitivityและ specificity สูงกว่า  

exercise ECGส าหรับ99mTcจะมีspecificityสูงและ201Tlจะมีspecificityต่ ากว่า 
ข้อจ ากัด คือราคาแพงกว่า exercise ECG และต้องรับรังสีจากการตรวจ  

3. Exercise / Pharmacologic Stress Echocardiography  
มี sensitivity และspecificity สูงกว่า exercise ECGใช้เวลาในการตรวจสั้นกว่า สามารถดู 

ภาพความผิดปกติของหัวใจได้ดี ข้อจ ากัด คือ ขึ้นกับความช านาญของผู้ตรวจ   และถ้าเป็น one vesseldisease
จะมีsensitivity ลดลง 
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แนวทางขั้นตอนการประเมินและรักษาผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรค coronary artery disease ที่ไม่สามารถเดิน

สายพานได้ 

ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินสายพานได้ 

Dobutamine echocardiography 

or 

Single-photon emission computer tomography(SPECT) 

No reversible ischemia 

+ Myocardial viability 

study 

Medical management 

Cardiac catheterization 

Percutaneous coronary intervention 
(PCI)+ stent vs CABG surgery 

No ischemia Mildly abnormal Markedly abnormal 

Reversible ischemia and 
hemodynamically significant CAD 

Intervention based on 
indications 



6 
 

 
การประเมิน Myocardial viability 1 

1. SPECT (Single-Photon Emission Computed Tomography Imaging)มี high sensitivity ส าหรับ
พยากรณ์โรคภายหลัง revascularization แต่มี specificity ต่ ากว่า dobutamine echocardiography 

2. PET (Position Emission Tomography Imaging)สามารถประเมินทั้ง perfusion และ metabolism 
วัด blood flow และบอกพยากรณ์โรคได้ แต่ราคายังสูง และ specificity น้อยกว่า dobutamine 
echocardiography 

3. Dobutamine echocardiographyมี specificity ดีกว่าการตรวจทางด้าน nuclear สามารถประเมิน 
viability และ ischemia ได้แต่อาจเห็นภาพไม่ชัดในผู้ป่วยบางราย 

4. Contrast echocardiography  บอกต าแหน่งของ necrosis ได้ แยก perfusion ระหว่าง endocardium 
และ epicardium ได้ สามารถดู viability ได้ แต่อาจเห็นภาพไม่ชัดในผู้ป่วยบางราย  

5. Dobutamine MRI ประเมิน perfusion และ viability ได้ดี  วัดความหนาของผนังกล้ามเนื้อหัวใจ
ได้ดีกว่าการใช้ transthoracic echocardiography แต่การตรวจยังมีราคาสูง มีข้อห้ามในผู้ป่วยที่ใส่
pacemaker หรือ implantable cardioverter defibrillators 

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด 3 
 ACC/AHA Practice Guideline ปี 2011 ได้สรุปแนวทางการผ่าตัดcoronary artery bypass ดังนี ้
วัตถุประสงค์ของการท า revascularization ในผู้ป่วย CAD ตือ 

1. เพื่อ improve survival  
2. เพื่อบรรเทาอาการเจ็บแน่นหน้าอก  

ประโยชน์ของ Coronary artery bypass เพื่อเพิ่ม survivalได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ป่วยที่มี Left main stenosis (≥ 50% diameter stenosis)  (Class I, level of evidence B) 
2. ผู้ป่วยที่มี Three vessel disease (≥ 70% diameter stenosis) อาจมี proximal left anterior 

descending artery (LAD) stenosis ร่วมด้วย หรือไม่ก็ได้       (Class I, level of evidence B)  
3. ผู้ป่วยที่มี Two vessel disease ที่มี proximal LAD stenosis    (Class I, level of evidence B) 
4. ผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากโรคหัวใจเฉียบพลัน โดยสงสัยว่ามีสาเหตุจาก ventricular tachycardiaและมี 

coronary artery เส้นหลักตีบ ≥ 70%                         (Class I, level of evidence B) 
5. ผู้ป่วยที่มี Two vessel disease (≥ 70% diameter stenosis) ที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจบริเวณกว้าง 

(Class II a, level of evidence B) 
6. ผู้ป่วยที่มี multivessel disease หรือ proximal LAD stenosis (≥ 70% diameter ) และมี mild to 

moderate left ventricular systolic dysfunction (Ejection fraction 35%-50%)  
(Class II a, level of evidence B) 

7. ผู้ป่วยที่มี Proximal LAD Stenosis (≥ 70% diameter) และใช้ left internal mammary artery 
(LIMA) ไปต่อกับ LAD    (Class II a, level of evidence B) 

8. ผู้ป่วย Complex three vessel CAD (SYNTAX score > 22)  ที่อาจมี proximal LAD stenosis ร่วม
ด้วยหรือไม่ก็ได้ ซึ่งสภาพร่างกายเหมาะสมต่อการผ่าตัด     (Class II a, level of evidence B) 
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9. ผู้ป่วย Multivessel CAD และเป็นโรคเบาหวาน โดยเฉพาะถ้าสามารถใช้ LIMA ต่อกับ LAD 
artery  (Class II a, level of evidence B) 
 

ประโยชน์ของ  Coronary artery bypassเพื่อบรรเทาอาการได้แก่  
1. ผู้ป่วยที่มี one, two or three vessel disease (≥ 70% diameter stenosis)  และเข้ารับการผ่าตัด 

เน่ืองจากมี angina มากทั้งที่ได้ medication อย่างเต็มที่แล้ว     (Class I, level of evidence A) 
2. ผู้ป่วยที่มี one, two or three vessel disease ที่มี angina มาก และไม่สามารถรับการรักษา ด้วย 

medication ได้ เน่ืองจากมีข้อห้าม หรือมีผลข้างเคียง หรือเป็นความต้องการของผู้ป่วย  
(Class II a, level of evidence C) 

3. ผู้ป่วยที่มี complex three vessel disease (SYNTAX score >22) อาจมี proximal LAD stenosis 
ร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้  ซึ่งสภาพร่างกายเหมาะสมต่อการผ่าตัด (Class II a, level of evidence B) 

 
ส าหรับข้อบ่งชี้ในการท า Coronary artery bypass ในผู้ป่วย acute myocardial infarctionได้แก่  

1. Emergency CABG ในผู้ป่วยที่  
1.1 Failed  primary PCI  
1.2 Coronary anatomy เหมาะสม 
1.3 Persistent ischemia  ของกล้ามเนื้อหัวใจบริเวณกว้าง และหรือ hemodynamic instability  
(Class I, level of evidence B) 

2. Emergency CABG ในผู้ป่วยที่มี complication จาก post infarction ได้แก่ ventricular septal 
rupture, mitral valve insufficiency จาก papillary muscle infarction หรือผู้ป่วยที่มี free wall 
rupture   (Class I, level of evidence B) 

3. Emergency CABG ในผู้ป่วยที่มี cardiogenic shock และสภาพผู้ป่วยเหมาะสม  
(Class I, level of evidence B) 

4. Emergency CABG ในผู้ป่วย life-threatening ventricular arrhythmias ที่มี left main disease  
(≥ 50% stenosis) หรือthree vessel disease (Class I, level of evidence C) 

5. ผู้ป่วย multivessel disease ที่มี recurrent angina หรือ MI ภายใน 48 ชั่วโมง หลัง STEMI  
(Class II a, level of evidence B) 

6. Early CABG ในผู้ป่วยที่อายุ > 75 ปี มี ST-segment elevation หรือมี left bundle branch block   
(Class II a, level of evidence B) 

การผ่าตัด Coronary artery bypass graft (CABG)  
 คือ การผ่าตัดเพื่อน าเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจส่วนที่ขาดเลือด โดยใช้หลอดเลือดแดง หรือ หลอดเลือดด า
มาต่อกับ coronary artery ต าแหน่งที่อยู่หลังต่อส่วนตีบแคบหรือตัน โดยไม่จ าเป็นต้องลอกplaqueในต าแหน่งส่วนที่
ตีบตันออกถึงแม้บางคร้ังอาจจ าเป็นต้องท าการลอกplaque ร่วมกับ intima และ media ออก ที่เรียกว่า coronary 
endarterectomy 
 การผ่าตัดมีหลายวิธี ได้แก่  
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1. Conventional CABGหรือ On Pump CABG 

เป็นการผ่าตัดโดยอาศัย Cardiopulmonary bypass อาจร่วมกับการท าให้หัวใจหยุดเต้น(arrested heart) 
ขณะผ่าตัด หรือ หัวใจยังเต้น (beating heart) ขณะผ่าตัด ซึ่งศัลยแพทย์ส่วนใหญ่ยังนิยมการผ่าตัดแบบ on 
pump CABG  

ข้อดี คือ สามารถเย็บต่อหลอดเลือดได้ชัดเจนแม่นย า ในขณะที่หัวใจหยุดเต้น  
ข้อเสียคือ อาจก่อให้เกิด global ischemia ของกล้ามเนื้อหัวใจขณะผ่าตัดและการ clamp หรือ 

cannulate ที่ ascending aorta อาจเพิ่มความเสี่ยงของ cerebral embolism ได้  
2. Off – pump CABG  

เป็นการผ่าตัดโดยไม่ใช้ Cardiopulmonary bypass ขณะที่ผ่าตัดหัวใจยังคงเต้นตามปกติ ศัลยแพทย์จะ
ใช้เคร่ืองมือตึงต าแหน่งหลอดเลือด coronary ที่ต้องการเย็บเชื่อม และอาจใช้เคร่ืองมือดึงร้ังหัวใจใน
ทิศทางต่างๆ  

ข้อดี  
-  หลีกเลี่ยงผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อนจาก cardiopulmonary bypass  
-  หลีกเลี่ยงภาวะ global ischemia กล้ามเนื้อหัวใจ 
-  สามารถผ่าตัดโดยไม่ต้องท าหัตถการต่อ ascending aorta ความเสี่ยงของการเกิด stroke จึงต่ า 
-  ใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือดน้อยกว่า  
ข้อเสีย 
-  การผ่าตัดจะยุ่งยากขึ้นถ้ามีภาวะ tachycardia หรือหัวใจขนาดใหญ่ หลอดเลือด coronary ขนาดเล็ก 

หรือจมลึกในชั้นกล้ามเนื้อ 
ส าหรับวิธีการผ่าตัด อาจมีอีกหลายวิธีแต่ยังไม่เป็นที่นิยม เช่น  
-  การผ่าตัดผ่านแผลขนาดเล็กและใช้วิธีการเย็บเชื่อมหลอดเลือดโดยตรง (Minimally invasive direct 

coronary artery bypass: MIDCAB)  
-    การผ่าตัดผ่านการส่องกล้อง (Totally endoscope coronary artery bypass: TECAB)  
-   การผ่าตัดโดยอาศัยหุ่นยนต์ช่วย (Robotic surgery)  

ผลการรักษาโดยการผ่าตัด CABG 
 ปัจจุบันการผ่าตัด CABG ในผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน ได้ผลดี อัตราตายต่ าประมาณ 1-3%ขึ้นกับปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วย
แต่ละราย มีการน า EuroSCORE, EuroSCORE II หรือ STS Score มาใช้เพื่อการประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยแต่ละราย 

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้หลังผ่าตัด ได้แก่  
  -  Perioperative myocardial infarction (2-5%) ซึ่งอาจเกิดจาก hypotension ช่วงวางยาสลบ ขณะผ่าตัด 
หรือ ภายหลังการผ่าตัด อาจเกิดจากปัญหาในการเย็บต่อหลอดเลือด หรือ คุณภาพของหลอดเลือด coronary และ 
conduit ที่น ามาใช้  
  -   Neurological complication (6%) มักสัมพันธ์กับการท าหัตถการต่อ ascending aorta หรือปัจจัยด้าน
ผู้ป่วยที่มี peripheral artery disease ร่วมอยู่ก่อน  
  - Systemic inflammatory response จาก cardiopulmonary bypass อาจมี pulmonary หรือ renal 
complication ตามมา 
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 ภายหลังการผ่าตัด Coronary artery bypass ผู้ป่วยยังจ าเป็นต้องได้รับยาต่อเนื่อง รวมทั้งการดูแลสุขภาพ และ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ยังคงอยู่ตลอดไป 

ยาที่จ าเป็นภายหลังผ่าตัดได้แก่ 3 
1. Antiplatelets    

-  Aspirin ขนาด 100 mg. ถึง 325 mg.ต่อวัน ตลอดชีพ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ 
และหลอดเลือด และลดอุบัติการตีบตันของ saphenous vein graft (Class I, level of evidence A) 

 -  Clopidogrel 75 mg. ต่อวันในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับยา aspirin ได้ (Class IIa, level of evidence C) 
2. Statin therapy  

-ให้ในผู้ป่วยทุกราย ยกเว้นถ้ามีข้อห้าม (Class I, level of evidence A) 
-โดยควบคุมให้ระดับ LDL< 100 mg% และให้ระดับการลดของ LDL ≥ 30% (Class I, level of 

evidence C) 
-ในกลุ่มผู้ป่วย very high risk ควบคุมให้ระดับ LDL <70 mg% (Class IIa, level of evidence C) 

ซึ่งได้แก่ผู้ป่วยที่มี cardiovascular disease ร่วมกับ 
1)  มี major risk factors หลายข้อ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน  
2)  Severe และ poor controlled risk factors โดยเฉพาะถ้ายังสูบบุหรี่ 
3)  มี risk factors ของ metabolic syndrome หลายข้อ โดยเฉพาะมี triglyceride ≥ 200 mg%   
ร่วมกับ non-HDL ≥ 130 mg% และ HDL < 40 mg% 

   4)  Acute coronary syndrome  
3. Beta blocker  

พิจารณาใหใ้นผู้ป่วยทุกราย ถ้าไม่มีข้อห้ามเพื่อลดอุบัติการณ์ของ Atrial fibrillation (Class I, level of  
 evidence B) และเพื่อลดการเกิด perioperative myocardial ischemia (Class IIa, level of evidence B)  

4.  Angiotensin - Converting Enzyme Inhibiters (ACEI) และ Angiotensin – Receptor Blockers (ARB) 
ให้ในผู้ป่วยทุกราย ถ้าไม่มีข้อห้าม (Class I, level of evidence B)  

Bypass conduit 
 Conduit ที่น ามาใช้มีคุณลักษณะและlong term patency ที่ต่างกัน conduit ที่เป็น artery จะมี patency ดีกว่า 
vein   Long term graft patency ของ graft แต่ละชนิดแสดงดังในตาราง  

 1 Year 5 Years 10 Years 
Left internal mammary artery  95% 94% > 90% 
Right internal mammary artery  - 90% 80% 
Radial artery  90% 80% - 
Saphenous vein  85-90% 75% 50% 

 
 ส าหรับ long term survival ของการผ่าตัด CABG  พบว่าอัตราการอยู่รอดที่ 5 ปี ร้อยละ 92 อัตราการอยู่รอด 10 
ปี ร้อยละ 86  อัตราการอยู่รอด 15 ปี ร้อยละ 16 และอัตราการอยู่รอด 20 ปี ร้อยละ 514 
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Valvular heart disease 
 โรคลิ้นหัวใจยังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทย ปี พ.ศ.2554 มีการผ่าตัดโรคลิ้นหัวใจทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น
3,145 ราย จากจ านวนการผ่าตัดหัวใจทั้งสิ้น 10,756ราย  หรือคิดเป็นร้อยละ 29 (สถิติสมาคมศัลยแพทย์แห่งประเทศ
ไทย) ส าหรับการผ่าตัดโรคลิ้นหัวใจที่โรงพยาบาลศิริราชในปี พ.ศ.2554  มีจ านวน 208ราย 
 สามารถแบ่งโรคลิ้นหัวใจได้ออกเป็น โรคลิ้นหัวใจตีบ (valvular stenosis) โรคลิ้นหัวใจร่ัว (valvular 
insufficiency) และโรคลิ้นหัวใจตีบและร่ัว (mixed stenosis and insufficiency) ซึ่งโรคลิ้นหัวใจตีบจะท าให้เกิดภาวะ 
pressure load ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อกล้ามเนื้อหัวใจเป็นแบบหนาตัว (hypertrophy) ขณะที่โรคลิ้นหัวใจร่ัว จะท า
ให้เกิดภาวะ volume load มีการเปลี่ยนแปลงต่อกล้ามเนื้อหัวใจเป็นแบบยืดขยายออก (dilatation) ช่วงแรกหัวใจยัง
สามารถท างานชดเชยความผิดปกตินี้ได้แต่หากไม่ได้รับการแก้ไข การท างานของหัวใจจะเสื่อมลงเร่ือยๆ จนเกิดเป็น
ภาวะ valvular cardiomyopathy ดังนั้นการผ่าตัดหัวใจเพื่อแก้ไขมีความจ าเป็นจะต้องท าในช่วงที่เหมาะสม โดย
ประเมินจากอาการ ประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจค้นพิเศษ เช่น echocardiography, cardiac catheterization และ 
radionuclide tests ถ้าพบว่ามี  ejection fraction ต่ าว่าปกติขณะพัก (ซึ่งจะพบค่า end systolic volume สูงขึ้น)หรือ 
ejection traction ต่ าลงขณะออกก าลังกายแสดงถึงหัวใจเร่ิมท างานลดลง ซึ่งควรรีบให้การรักษาผ่าตัด เพื่อแก้ไขให้การ
ท างานของหัวใจกลับมาปกติ  
 โรคลิ้นหัวใจที่จะพบบ่อย คือ โรคลิ้นด้านซ้าย ได้แก่ Mitral valve และ Aortic valve  

1. Mitral Valve disease2 
Mitral valve เป็นลิ้นหัวใจที่รับแรงดันสูงกว่าลิ้นหัวใจอ่ืน คือ เท่ากับ systolic blood pressure  
1.1 Mitral stenosis  

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก Rheumatic heart disease ซึ่งเป็น inflammatory processอาจเกิดเป็น  
Pancarditis คือ เกิดการอักเสบที่ชั้นendocardium, myocardium และ pericardium โดย endocarditis ที่เกิดขึ้นท าให้มี 
fibrosis ที่ลิ้นหัวใจมีการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพที่จ าเพาะเป็น 3 ระดับ คือ มี fusion of commissures เพียงอย่างเดียว
หรือมี commissural fusion ร่วมกับ การหดสั้นของ chordae tendinae  หรือ มีการยึดติดของvalve และ subvalvular 
apparatus ร่วมกับมี calcification ทั้งสองต าแหน่งและซึ่งพยาธิสภาพเหล่านี้จะเป็นข้อพิจารณาการเลือกวิธีการรักษา
ระหว่างวิธี balloon valvuloplasty, surgical commissurotomy หรือ valve replacement  
 อาการของผู้ป่วยจะแสดงภายหลังจากที่มี rheumatic infection มานานกว่า10-20 ปี หลังมีการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวที่ลิ้นหัวใจ Mitral valve orifice area (พื้นหน้าตัดของลิ้นหัวใจ mitral) ซึ่งปกตมิีขนาด4-6 cm2 จะค่อยๆตีบลง
จนเมื่อ mitral valve areaลดลงเหลือ 1-1.5 cm2ซึ่งเรียกว่า moderate stenosis ผู้ป่วยจะเร่ิมมีอาการและอาการต่างๆจะ
มากขึ้นเมื่อเป็น severe stenosis คือ mitral valve area < 0.8-1 cm2 
 พยาธิสภาพดังกล่าวท าให้ left atrial pressure สูงขึ้นมี pulmonary venous congestion และ left atriumขยาย
ขนาดโตขึ้นอาจเกิด atrial fibrillation แล้วเกิด colt ใน left atriumซึ่งเสี่ยงต่อ systemic embolization ส่วน left ventricle 
มักปกติเนื่องจากไม่มี load ต่อ ventricle  
 ผู้ป่วยจะมีอาการเหนื่อยขณะออกแรง (exertional dyspnea) หรือเหนื่อยขณะนอนราบ (orthopnea) และเหนื่อย
เวลากลางคืน(paroxysmal nocturnal dyspnea) หรือบางครั้งอาจมีอาการไอเป็นเลือด อาการอาจรุนแรงถึงขั้น
pulmonary edema ได้ลิ้นหัวใจตีบที่เกิดอยู่นาน อาจก่อให้เกิดภาวะpulmonary hypertension แล้วน าไปสู่ right sided 
heart failure  ได้ ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการตับโต  ท้องบวม ขาบวม jugular venous distension  
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 ตรวจร่างกายจะพบเสียงหัวใจผิดปกติ 3 อย่างที่พบบ่อย คือ เสียง S1ดังมีopening snap และ diastolic rumble ที่ 
apex ถ้ามี mitral insufficiency ร่วมอาจพบเสียง pansystolic murmur ที่ apex ไปถึง axilla และถ้ามี tricuspid 
insufficiency จะได้ยิน systolic murmur ที่ left lower sternal border 
 ECG จะพบ atrial fibrillation ลักษณะของ left atrium โต (P mitrale) และ right axis deviation 
 Chest X-ray มักเห็น left atrium โต คือมี double contour หลังเงา right atrium อาจเห็น pulmonary artery และ 
left atrial appendage โต จนเกิดเป็นแนวเส้นตรงของขอบด้านซ้ายของหัวใจ อาจเห็น calcification ของ mitral valve 
และมักเห็นมี pulmonary congestion   

 
              ภาพแสดง Chest X-ray ผู้ป่วยโรค mitral stenosis 
 
 Echocardiography จะช่วยในการวินิจฉัยได้ชัดเจนและสามารถวัดขนาดพื้นที่หน้าตัด (valve area) วัดความ
แตกต่างของความดันผ่านลิ้นหัวใจ (transvalvular gradient)และประเมิน leaflet mobility , calcification และ 
subvalvular fusion เพื่อช่วยในการตัดสินว่าจะรักษาด้วยการซ่อมแซมลิ้นได้หรือไม่  
ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดลิ้นหัวใจ mitral stenosis 5 

1. ผู้ป่วยที่มี moderate หรือ severe mitral stenosis ที่มีอาการ (NYHA FC III-IV) โดยที่  
1.1 อยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถท า mitral balloon valvulotomyได้  
1.2 มีข้อห้ามในการท า mitral balloon valvulotomy เช่น มี left atrial thrombus หรือมี moderate to severe MR  
1.3 ลักษณะของลิ้นหัวใจไม่เหมาะสมในการท า balloon valvulotomy  

(Class I, level of evidence B)  
2. การผ่าตัด mitral valve replacement เป็นสิ่งที่สมเหตุผลในผู้ป่วย severe MS และมี severe pulmonary 

hypertension (PAP>60 mmHg) ร่วมกับมีอาการ NYHA FC I-II และไม่สามารถท า balloon valvulotomy หรือ 
MV repair ได้             (Class IIa, level of evidence C)  

3. ผู้ป่วยที่มี moderate to severe MS แต่ไม่มีอาการอาจพิจารณาท าผ่าตัด MV repair ถ้ามี recurrent embolic 
events ทั้งที่ได้รับ anticoagulants และพยาธิสภาพของลิ้นหัวใจเหมาะสมในการ repair (Class IIb, level of 
evidence C)  
 

1.2 Mitral insufficiency 2 
สาเหตุที่พบบ่อยสุดคือ degeneration disease (50-60%) สาเหตุอ่ืนที่พบได้คือ rheumatic fever, 

ischemic heart disease, endocarditis, congenital abnormalities และ cardiomyopathy  
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  พยาธิสภาพ อาจเกิดขึ้นที่ส่วนประกอบต่างๆ ของลิ้นหัวใจ ได้แก่ annulus, leaflets, chordae tendinae
และ papillary muscles โดย Dr. Carpenter ได้จ าแนกชนิดของหัวใจร่ัวเป็น 3 แบบ คือ  
  Type I เกิดจาก annular dilatation หรือ leaflet perforation โดยที่ leaflet motion เป็นปกติ  
  Type II เกิดจาก leaflets prolapse หรือ rupture chordae tendinaeและ leaflet motion มากกว่าปกติ 
พบใน degenerative disease ซึ่งรวมทั้ง myxomatous degeneration และ fibroelastic deficiency  
  - Myxomatous degeneration: leaflets จะหนาตัวและมีเนื้อเยื่อส่วนเกินมาก และ leaflets prolapse จาก 
chordae ยืดยาวหรือฉีกขาด ลิ้นอาจมีลักษณะพองม้วนเป็นลูกคลื่น (Barlow’s syndrome)  
  -  Fibroelasticity deficiency : leaflet และ chordae จะยืดยาวหรือฉีกขาด  
  Type III เกิดจาก leaflet เคลื่อนที่ได้จ ากัด เช่น ผู้ป่วย rheumatic และใน chronic ischemic 
insufficiency  
 เมื่อมีภาวะลิ้นหัวใจร่ัวเกิดขึ้น เลือดจาก left ventricle จะย้อนกลับไปยัง left atrium ท าให้ left atrial pressure 
สูงขึ้น และเกิด pulmonary congestion และมี volume  overload 
 เมื่อลิ้นหัวใจร่ัวเป็นเวลานานขึ้น LA จะโตขึ้นและเกิดมี atrial fibrillation, left ventricle โตขึ้น และในที่สุดจะ
เกิด left ventricular dysfunction และ failure ตามมา ใน acute mitral regurgitation ผู้ป่วยจะมี congestive heart failure 
เกิดขึ้นทันที ขณะที่ chronic MR อาจจะยังไม่มีอาการเกิดขึ้นจนกระทั่ง เร่ิมมี ventricular failure    

ตรวจร่างกาย จะได้ยิน pansystolic murmur ที่ LV apex  
Chest X- ray พบ left atrium และ left ventricle โต 

 
                  ภาพแสดง Chest X-ray ผู้ป่วยโรค mitral regurgitation 
 

 การตรวจค้นจะใช้ Echocardiography เพื่อประเมินพยาธิสภาพ ความรุนแรงดู left ventricular function และ
ขนาดของ LV  
ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดลิ้นหัวใจ mitral regurgitation 5 

1. ผู้ป่วย acute severe MR ที่มีอาการ        (Class I, level of evidence B)  
2. ผู้ป่วย chronic severe MR ที่มีอาการ NYHA FC II-IV และยังไม่มีภาวะ severe LV dysfunction (severe LV 

dysfunction หมายถึง ejection fraction <0.30) และ/หรือ มี left ventricular end-systolic dimension(LVESD) 
> 55 mm.            (Class I, level of evidence B)  
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3. ผู้ป่วย chronic severe MR ที่มี mild to moderate LV dysfunction (ejection fraction 0.30-0.60) และหรือ LV end 

systolic dimension ≥ 0.40 mm.   (Class I, level of evidence B)  
4. การผ่าตัด MV repair ในผู้ป่วย chronic severe MR ที่ LV function ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ (EF >0.6 และ LVESD 

<40 mm.) ถือว่าสมเหตุผล ถ้าผ่าตัดในสถาบันที่มีประสบการณ์ โดยที่มีโอกาส repair ส าเร็จมากกว่า 90% 
(Class IIa, level of evidence B)  

5. ผู้ป่วย chronic severe MR ที่ไม่มีอาการและ LV function อยู่ในเกณฑ์ปกติและเร่ิมมี atrial fibrillation (Class 
IIa, level of evidence C)  

6. ผู้ป่วย chronic severe MR ที่ไม่มีอาการและ LV function อยู่ในเกณฑ์ปกติและมี pulmonary hypertension 
(pulmonary artery systolic pressure > 50 mmHg ในขณะพักหรือ > 60 mmHg ในขณะออกก าลังกาย   (Class 
IIa, level of evidence C)  

7. ผู้ป่วย chronic severe MR ที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของ mitral apparatus และมีอาการ NYHA FC III-IV 
และ severe LV dysfunction สามารถท า MV repair ได้   (Class IIa, level of evidence C)  

8. อาจพิจารณาผ่าตัด MV repair ในผู้ป่วย chronic severe secondary MR จากการที่มี severe LV dysfunction (EF 
< 0.30) และมีอาการ NYHA FC III-IV      (Class IIb, level of evidence C)  

 
การผ่าตัด Mitral valve  
 เมื่อมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดโรคลิ้นหัวใจ หลักในการรักษาโรคลิ้นหัวใจ คือ การแก้ไขภาวะลิ้นตีบ หรือ ร่ัวถ้า
สามารถแก้ไขโดยการผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจได้ จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เนื่องจากเป็นการรักษาสภาพการท างานของ left 
ventricle และผู้ป่วยอาจไม่ต้องทานยาละลายลิ่มเลือด(anticoagulant) ไปตลอดชีวิต แต่ถ้าลิ้นหัวใจมีพยาธิสภาพมากจน
มิอาจซ่อมแซมได้ ผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ซึ่งจะใช้ลิ้นหัวใจชนิดโลหะ (mechanical valve)หรือ
เนื้อเยื่อ(bioprosthetic valve) ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านอายุ เพศ และโรคร่วมอ่ืน รวมทั้งปัจจัยเร่ืองการใช้ยาการละลายลิ่ม
เลือด ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป  
 การผ่าตัดโรคลิ้นหัวใจ จะกระท าผ่านแผล median sternotomy และอาศัย cardio-pulmonary bypass ช่วย
ในขณะผ่าตัด  อัตราเสียชีวิตจากการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจประมาณ 2-6% และจากการซ่อมแซมลิ้นหัวใจประมาณ < 
1-2%    และการผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจจะมีภาวะแทรกซ้อนกว่าการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ 
 ปัจจุบันมีการผ่าตัดชนิด minimally invasive ผ่านแผล right thoracotomy หรือการใช้ Robotic surgery แต่ยัง
ได้รับความนิยมน้อย   
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แผนภูมิแสดงแนวทางการรักษาผู้ป่วย Chronic severe mitral regurgitation 
Chronic severe mitral regurgitation 

 
ประเมินจากอาการและ Echo 

 
 
 
 

ไม่มีอาการ                                          มีอาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medical therapy 
 
 
 
 
ประเมินอาการ และ  
ตรวจ Echo ทุก 6 เดือน  
 
 
 
 
 
 

ติดตามอาการ ประเมินอาการ และ Echo ทุก 6 เดือน 

LV function ปกต ิ
EF > 0.60 

ESD < 40 mm 

LV dysfunction 
EF ≤ 0.60 
และ/หรือ 

ESD ≥ 40 mm 
 

 

EF > 0.30 
ESD ≤ 55 mm 

EF < 0.30 
และ/หรือ 

ESD > 55 mm 

ไม่มี AF 
ไม่มี pulmonary 

hypertension 

เริ่มมี AF, มี 
pulmonary 

hypertension 
 

 

Class I 
 

แนวโน้ม MV 
repair ไม่ได้ 

แนวโน้ม MV 
repair ได้ 

 
 

 

MV repair 
หรือ 

MV replacement 
 

 

Class I  
 น่าจะเก็บรักษา

chordae ได้ 

น่าจะเก็บ
รักษาchordae 

ไม่ได้ 
 

 

Class IIa 
 

Class IIa 
 

Class IIa 
 

MV repair 
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2. Aortic valve disease2 

2.1 Aortic stenosis (AS) 
 มีสาเหตุจาก acquired calcific disease, bicuspid aortic valve และ rheumatic disease  
 - Acquired calcific stenosis อาจเรียกว่า degenerative aortic stenosis หรือ senile aortic stenosis เป็น 

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุด   ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงตามอายุขัย จะพบในคนสูงอายุ 70-90 ป ี 
 - Bicuspid aortic stenosis พบได้ 30% มักพบในช่วงอายุ 40-60 ปี เน่ืองจากเกิด turbulent flow ผ่าน  

bicuspid valve  จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงและมี calcification ในที่สุด  
  - Rheumatic aortic stenosis พบได้ 10-15% ซึ่งมักมีmitral valve disease ร่วมด้วย  
 ขนาดพื้นที่หน้าตัดของ aortic valve ในคนปกติประมาณ 2.5-3.5 cm2เมื่อลิ้นหัวใจตีบจนขนาดพื้นที่หน้าตัด
ลดลงมาเหลือ 1 ใน 3 จะท าให้มีผลต่อการไหลเวียนเลือดอย่างชัดเจน  
 Moderate aortic stenosis คือ พื้นที่หน้าตัดของ aortic valve ลดลงเหลือ 1-1.5 cm2 

Severe aortic stenosis  คือ พื้นที่หน้าตัดของ aortic valve ลดลงเหลือ< 1 cm2หรือมี mean transvalvular 
pressure gradient  > 40 mmHg.  

Critical aortic stenosis   คือ พื้นที่หน้าตัดของ aortic valve เหลือ< 0.5 cm2มักจะมี mean transvalvular 
pressure gradient ≥ 100 mmHg.  

ภาวะ aortic stenosis ท าให้เกิด pressure load ต่อ left ventricle มีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบ hypertrophy ซึ่ง
กล้ามเนื้อจะหนาตัวและ compliant ลดลง  จึงน าไปสู่ภาวะ diastolic dysfunction และเกิด congestive heart failure ได้  
ขณะที่ systolic function จะยังดีในช่วงแรกต่อมาภายหลัง systolic function จะแย่ลงจากภาวะ after load ที่สูงเป็น
เวลานาน  
 ผู้ป่วยจะมีภาวะ myocardial ischemia ได้ โดยเฉพาะขณะออกก าลังกาย เนื่องจากLV mass และ systolic wall 
tension สูงขึ้นจึงมีความต้องการ oxygenเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกัน cardiac output ลดลงและ end diastolic pressure ของ 
ventricle สูงขึ้น จึงท าให้มี coronary perfusion ที่ subendocardium ลดลงได้  
 อาการที่พบบ่อย คือ เหนื่อยขณะออกแรง ออกก าลังกายได้ลดน้อยลง มี heart failure, angina และ syncope  
 Angina เป็นผลมาจาก subendocardial ischemia เมื่อมีอาการนี้จะมีอัตราการอยู่รอดเฉลี่ยประมาณ 5 ปี  
 Syncope เกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองลดลง ถ้ามีอาการนี้ จะมีอัตราการอยู่รอดเฉลี่ยประมาณ 3 ปี  

Heart failure เป็นอาการระยะหลังจากที่มี left ventricular decompensationจะมีอัตราอยู่รอดเฉลี่ย 2 ปี  
 การตรวจร่างกายจะได้ยินเสียง crescendo-decrescendo systolic murmur ที่ 2nd intercostal space ด้านขวา ร้าว
ไป carotidal artery 2 ข้าง อาจได้ยิน paradoxical splitting S2 (ซึ่งเกิดจาก aortic valve ปิดทีหลัง pulmonic valve) และ 
S4 gallop ที่ LV apex  
 คล า pulse มีลักษณะ pulsus parvus et tardus (pulse เบาขึ้นและลงช้าๆ จะมี pulse pressure แคบเป็นช่วง
เวลานาน) 

Chest X-ray อาจปกติหรือโตแบบ LV hypertrophy อาจเหน็ calcium ที่ aortic valve 
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                 ภาพแสดง Chest X-ray ผู้ป่วยโรค aortic stenosis 
ECG พบมี LV hypertrophy อาจพบ conduction ผิดปกติ เนื่องจาก calcium ที่ฝังอยู่ใกล้ต าแหน่ง conduction 

bundle ซึ่งอยู่ที่ใต้ commissure ระหว่าง non-coronary และ right coronary cusp อาจพบ atrial fibrillation ถ้ามีภาวะ
ของโรคอยู่เป็นเวลานาน  

Echocardiography เป็นมาตรฐานในการวินิจฉัย จะพบว่ามีค่าtransvalvular gradient สูง และพื้นที่หน้าตัดของ
aortic valve ลดลง มักเห็น calcium ที่ลิ้นหัวใจ และสามารถบอกขนาดและความหนาของ left ventricle ได้  

Cardiac catheterizationช่วยในการวินิจฉัยโดยการวัดค่า aortic transvalvular gradient แต่ไม่จ าเป็นต้องท าทุก
รายควรท าการตรวจ coronary angiographyถ้าผู้ป่วยอายุมากกว่า 55 ปี หรือมีปัจจัยเสี่ยงของ coronary artery disease  
ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด 5 

แนะน าผ่าตัดถ้าผู้ป่วยมีอาการ ถ้าผู้ป่วยไม่มีอาการ อาจพิจารณาข้อมูลอย่างอ่ืนร่วม เช่น LV systolic 
dysfunction, transvalvular gradient, ขนาดของ LV end-systolic dimension 
ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดลิ้นหัวใจ Aortic stenosis (AS)  

1. ผู้ป่วย severe AS ที่มีอาการ (Class I, level of evidence B)  
2. ผู้ป่วย severe AS ที่มี LV systolic dysfunction (EF < 0.50) (Class I, level of evidence C) 
3. ผู้ป่วย severe AS ที่ต้องรับการผ่าตัด coronary artery bypass หรือ การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ หรือการ

ผ่าตัดลิ้นหัวใจอ่ืน (Class I, level of evidence C) 
4. ผู้ป่วย moderate AS ที่ต้องรับการผ่าตัด coronary artery bypass หรือ การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ หรือการ

ผ่าตัดลิ้นหัวใจอ่ืน (Class IIa level of evidence C)  
อาจพิจารณาท าผ่าตัด aortic valve replacement (Class IIb, level of evidence C) ในกรณีต่อไปนี้ 

1. ผู้ป่วย severe AS ที่ไม่มีอาการแต่มีอาการเมื่อออกก าลัง 
2. ผู้ป่วย severe AS ที่ไม่มีอาการ แต่มีแน้วโน้มที่ลิ้นหัวใจจะมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ ลิ้น

หัวใจมีcalcification หรือมี coronary artery disease)  
3. ผู้ป่วย mild AS ที่ต้องรับการผ่าตัด CABG แล้วมีแนวโน้มที่ลิ้นหัวใจมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  
4. ผู้ป่วย extremely severe AS (aortic valve area < 0.6 cm2, mean gradient > 60 mmHg) เมื่อมีความเสี่ยงในการ

ผ่าตัด ≤ 1% 
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2.2 Aortic insufficiency (AI) หรือ Aortic regurgitation (AR) 
เกิดจากสาเหตุหลายอย่าง เช่น degenerative disease, inflammatory หรือ infection (endocarditis, 

 rheumatic disease), congenital disease, anulo-aortic ectasia  และ aortic dissection เป็นต้น  
เมื่อมีภาวะลิ้นหัวใจร่ัว จะมี LV volume overload ตามกฎของ Starling จะเป็นการเพิ่ม stroke volume 
ผู้ป่วยจะมี pulse pressure กว้างและมี diastolic blood pressure ต่ า ดังนั้น coronary perfusion จะลดลง  

ในขณะที่ oxygen demand เพิ่มขึ้นเนื่องจากหัวใจท างานมากขึ้น หัวใจจะโตแบบขยายขนาด (dilatation) และมี 
eccentric hypertrophy ช่วงแรก ventricular compliance ยังปกติ ดังนั้น left ventricular diastolic pressure จึงไม่สูง
ผู้ป่วยจึงยังไม่มีอาการ 

เมื่อเวลาผ่านไป left ventricle ไม่สามารถ compensate ได้ จะเกิด LV failure , pulmonary hypertension และ 
dilated cardiomyopathy ได้  

อาการของผู้ป่วยจะขึ้นกับความรุนแรงของลิ้นหัวใจที่ร่ัว รวมถึง compliance ของ ventricle บางคร้ังอาจยังไม่
มีอาการอยู่เป็นเวลานานกว่า 10 ปี เมื่อมีอาการเกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วภายใน 4-5 ปี โดยระยะสุดท้าย 
คือ progressive heart failure และ arrhythmia  
 อาการที่พบบ่อย คือ เหนื่อยเวลาออกแรง และออกก าลังกายได้ลดลง ใจสั่น เจ็บแน่นอก  

ตรวจร่างกายจะพบขนาดหัวใจโต ฟังได้เสียง decrescendo diastolic murmur ที่ 3rd intercostal space ข้างซ้าย
โดยเฉพาะถ้าผู้ป่วยตั้งตัวตรงและโน้มตัวมาด้านหน้า  

ถ้ามี heart failure อาจได้ยินเสียง S3 gallop บางคร้ังได้ยินเสียง mid diastolic rumble ที่ apex คล้ายกับ mitral 
stenosis ซึ่งเรียกว่า Austin Flint murmur เกิดจาก aortic insufficiency ขัดขวางการเปิดของ mitral valve ช่วง diastole  
 ตรวจร่างกายจะพบความผิดปกติได้หลายอย่าง เช่น pulse pressure กว้าง peripheral pulse จะแรงมีลักษณะ 
bounding และหายไปอย่างรวดเร็ว ที่เรียกว่า Corrigan’s หรือ water-hammer pulse  
 ใช้ Stethoscope ฟังเสียง peripheral pulse ได้เป็นเสียงpistol shot ซึ่งลักษณะที่ตรวจได้ต่างๆ เหล่านี้เป็นผลจาก 
vasodilatationและ hyperdynamic peripheral circulation  

Chest-X-ray จะเห็นเงาหัวใจขนาดโตโดยเฉพาะ left ventricle ECG อาจปกติหรือมี LV hypertrophy  
 

 
               ภาพแสดง Chest X-ray ผู้ป่วยโรค aortic regurgitation 
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Echocardiography จะบอกความรุนแรงของลิ้นหัวใจร่ัว ขนาดของ left ventricle ขณะบีบและคลายตัว ขนาด 
ของ left atrium, left ventricular function และประเมินการท างานของลิ้น mitral พร้อมด้วย pulmonary artery pressure 
ร่วมด้วย  
 Cardiac catheterization จะเห็นสี contrast media ย้อนจาก aortic root เข้าไปใน left ventricle แต่ปัจจุบันไม่มี
ความจ าเป็นต้องตรวจด้วยวิธีนี้เพื่อการวินิจฉัย เนื่องจากมีวิธีการตรวจอ่ืน เช่น echocardiography หรือ MRI ซึ่ง 
invasiveน้อยกว่า ยกเว้นจะท า coronary angiography เพื่อประเมิน coronary artery disease 
 
ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด 
 อาการของผู้ป่วยนับเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด แต่บางคร้ังถ้ารอจนกระทั่งมีอาการอาจจะสายเกินไป ผู้ป่วยที่ยัง
ไม่มีอาการ แต่ตรวจพบก่อนควรได้รับการตรวจติดตามอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบว่า LV systolic function ลดลง หรือ 
ขนาดของ LV systolic diameter เพิ่มขึ้น ถือเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด 
ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดลิ้นหัวใจ Aortic regurgitation5 

1. ผู้ป่วย severe AR ที่มีอาการ    (Class I, level of evidence B)  
2. ผู้ป่วย chronic severe AR ที่ไม่มีอาการ และมี LV systolic dysfunction ขณะพัก (EF ≤ 0.5)   (Class I, level of 

evidence B)  
3. ผู้ป่วย chronic severe AR ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด CABG หรือ หลอดเลือดแดงใหญ่ หรือลิ้นหัวใจอื่น  (Class I, 

level of evidence C)  
4. ผู้ป่วย severe AR ที่ไม่มีอาการ และมี LV function ปกติ (EF > 0.5) แต่มี severe LV dilatation (end diastolic 

dimension > 75 mm หรือ end-systolic dimension > 55 mm)    (Class IIa, level of evidence B) 
อาจพิจารณาท าผ่าตัด aortic valve replacement  (Class IIb, level of evidence C) ในกรณีต่อไปนี้  

1. ผู้ป่วย moderate AR ที่ต้องรับการผ่าตัด ascending aorta หรือ CABG  
2. ผู้ป่วย severe AR ที่ไม่มีอาการ และ LV systolic function ปกติขณะพัก (EF > 0.5) แต่มี LV dilatation (LV 

end diastolic dimension > 70 mm หรือ end systolic dimension > 50 mm) หรือมี progressive LV dilatation มี
ความสามารถในการออกแรงลดลง หรือ มีความผิดปกติเกิดขึ้นในขณะออกก าลังกาย  
 

การผ่าตัด Aortic valve  
 ผู้ป่วยAortic stenosis มักต้องได้รับการผ่าตัดด้วยวิธี valve replacement ซึ่งในผู้ป่วยสูงอายุ จะแนะน าการใช้
ลิ้นเนื้อเยื่อ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยาละลายเลือดหลังผ่าตัด  
 ผู้ป่วย Aortic insufficiency อาจผ่าตัดด้วยวิธี valve replacement หรือ valve repair ขึ้นกับพยาธิสภาพของลิ้น
หัวใจ หรือบางคร้ังถ้ามีสาเหตุจาก aortic root dilatation เช่น ผู้ป่วย Marfan syndrome หรือ aortic root aneurysm แล้ว 
Aortic valve มีลักษณะปกติสามารถผ่าตัดแก้ไขด้วยวิธีการท า aortic root replacement with valve sparing เพื่อเก็บลิ้น
หัวใจที่ดีไว้ ซึ่งผลการรักษาระยะยาวดี และไม่ต้องใช้ยาละลายลิ่มเลือด  
 อัตราเสี่ยงในการผ่าตัด aortic valve replacement มีประมาณ 1-5% ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น อายุ ภาวะ
โรคร่วม และ left ventricular function  
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Tricuspid valve disease2 
 อาจแยกได้เป็น organic หรือ functional disease  
 Organic disease เป็นโรคที่พบพยาธิสภาพที่ tricuspid valve ส่วนใหญ่เป็นจาก rheumatic diseaseหรือ 
endocarditis  
 Functional tricuspid regurgitation พบได้บ่อยกว่ามาก เกิดจากผลของ pulmonary hypertension และ right 
ventricular failure ท าให้มี annular และ ventricular dilatation ส่วนใหญ่มีสาเหตุจาก Mitral valve disease  

จึงจะกล่าวเฉพาะTricuspid valve insufficiency ซึ่งพบบ่อยกว่า  
 ผู้ป่วยจะมีลักษณะของ right sided heart failure เช่น neck vein โป่ง ตับโต ท้องบวม ขาบวม เป็นต้น  
 ตรวจร่างกายฟังเสียงได้ systolic murmur ที่ left lower sternal border มักพบร่วมกับ pulsatile liver, ตับโต 
และ jugular veinโป่งอาจตรวจได้ hepatojugular reflex 
 Chest X-ray จะพบหัวใจโตที่ right atrium และ right ventricle  
 การตรวจ Echocardiography จะช่วยยืนยันการวินิจฉัย  
  
ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด  
 ส่วนใหญ่ขึ้นกับอาการของผู้ป่วย และมักผ่าตัดร่วมกับการแก้ไข mitral valve มักใช้วิธี annuloplasty repair ถ้า
ต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจที่ต าแหน่ง tricuspid แนะน าให้ tissue valve เนื่องจากการmechanical valve จะเกิด valve 
thrombosis สูงกว่า คือประมาณ 30% ในเวลา 15 ปี หรือประมาณ 2.9% ต่อปี  
 
Prosthetic valve 2 
 สามารถแบ่ง เป็น  

1. Mechanical valve  
เป็นลิ้นที่ท าจาก Polycarbonate มีความทนทาน แต่ข้อเสีย คือ thrombo- embolism 1-2% ต่อปี  

ต้องกินยา anticoagulant ไปตลอดโดยควบคุมให้ INR อยู่ประมาณ 2.5-3.5 เท่า (ในคนไทยอาจแนะน าประมาณ 2-3 
เท่า)จึงเหมาะในผู้ป่วยอายุน้อย ส าหรับหญิงที่ต้องการจะมีครรภ์ ต้องระวังเร่ืองการใช้ warfarin ซึ่งมี teratogenicity 
effect ในช่วง first trimester ปัจจุบันมีชนิดที่เป็น bi-leaflet เท่านั้น ส าหรับ ball in cage และ tiltling disk เลิกใช้แล้ว  

2. Bioprosthetic valve  
อาจแยกได้เป็น  
2.1 Xenograftคือท าจากเน้ือเยื่อของสัตว์ ได้แก่ porcine valve (ท าจากลิ้นหัวใจหมู), bovine pericardium (ท า 

จาก pericardium ของวัว)  
2.2 Homograft ได้จาก human cadaver donor มีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี โดยจะเกิด calcification 

ภายหลัง 
2.3   Autograftคือ tissue ของผู้ป่วยเอง เช่น pulmonary valve autograftในการท า Ross procedure  
Bioprosthetic valve มีข้อดี คือ less thrombogenicity ไม่ต้องกินยา warfarin ตลอดชีวิต อาจกินยาเพียง 3 เดือน 

หลังผ่าตัด แต่ข้อจ ากัด คือ ความเสื่อมจากการใช้งาน ส าหรับอายุการใช้งาน ในกรณี Xenograft replacement ใน
ต าแหน่ง aortic จะอยู่ได้นานกว่าต าแหน่งmitral คือ ประมาณ 15-20 ปี จึงเหมาะกับผู้สูงอายุ > 65 ปี ผู้ที่ไม่ประสงค์ 
หรือมีข้อห้ามในการใช้ยา warfarin รวมทั้งในหญิงที่ต้องการจะมีครรภ์  
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Pericardial disease  
Pericardium  มีหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ  
1. ห่อหุ้ม คงต าแหน่งของหัวใจไว้ใน  mediastinum 
2. ป้องกัน ไม่ให้หัวใจขยายตัวเร็วเกินไป เมื่อได้รับน้ าปริมาณมากอย่างรวดเร็ว  
Pericardium มี 2 ชั้น คือ ชั้นใน (visceral layer) เป็น mesothelium cells เรียงตัว 1 ชั้น ท าให้แยกยากจากชั้น  

epicardium Lymphatic drainage จะไปทาง tracheal bronchialและ mediastinal lymph nodes ส่วนชั้นนอก (Parietal 
layer ) ประกอบด้วย elastin fibers และ collagen ที่หนาแน่นท าให้มีความเหนียวยืดหยุ่นน้อย 
 ความดันภายในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ มีใกล้เคียงกับช่องเยื่อหุ้มปอด (pleural space) และเปลี่ยนแปลงตามการ
หายใจ ภาวะปกติจะมีน้ าในช่องหัวใจประมาณ 15-20 ml. เมื่อมีปริมาณน้ าเพิ่มมากขึ้น ความดันในช่องเยื่อหุ้มหัวใจจะ
สูงขึ้นตาม ซึ่งความสัมพันธ์ของปริมาณน้ าที่เพิ่มกับความดันภายในช่องเยื่อหุ้มหัวใจไม่ได้เป็นแบบเส้นตรง แต่จะเป็น
ลักษณะโค้งชัน ดังนั้นเมื่อมีปริมาณน้ าเพิ่มมากขึ้นจ านวนเล็กน้อยในเวลาอันสั้น จะท าให้ความดันในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ
สูงมากขึ้นอย่างรวดเร็ว กดการท างานของหัวใจที่เรียกว่าภาวะ cardiac tamponadeเช่น กรณีที่บาดแผลถูกแทงเข้าหัวใจ 
หรือภาวะเลือดออกหลังผ่าตัดหัวใจ เป็นต้น  
 แต่ถ้าปริมาณน้ าที่เพิ่มขึ้นเกิดอย่างช้าๆ ทีละน้อย ช่องเยื่อหุ้มหัวใจอาจค่อยๆ ขยายออกสะสมน้ าจนมีปริมาณ
มากเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเกิดภาวะ cardiac tamponadeซึ่งพบในภาวะ chronic inflammation ต่างๆ  
 
Constrictive pericarditis  
 เป็นภาวะการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ แล้วเกิดเป็นพังผืดบีบรัดหัวใจ ท าให้ cardiac filling ลดลงเกิดมี 
systemic venous congestion และ low cardiac output เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ภายหลัง
การผ่าตัดหัวใจการฉายแสงที่ mediastinumโรคติดเชื้อเช่น วัณโรค  

ผู้ป่วยจะมีอาการ อ่อนเพลีย  เหนื่อย นอนราบไม่ได้ บวม และมีน้ าในช่องท้อง  
 การบีบรัดหัวใจจากภาวะ constrictive pericarditis จะเกิดในช่วง diastole แต่ไม่ใช่ช่วงต้นๆ ของ diastole ซึ่ง
จะแตกต่างจาก tamponadeที่จะกดหัวใจตลอดช่วง diastole  

การตรวจร่างกายอาจพบ neck vein โป่งในขณะหายใจเข้า ที่เรียกว่า Kussmaul sign ซึ่งในคนปกติ neck vein 
จะแฟบ (อาการแสดงนี้อาจพบได้ในภาวะอื่น)  

ตรวจ CXR เงาหัวใจมักมีขนาดปกติอาจเห็น calcification ล้อมรอบหัวใจ  
Echocardiographyจะพบว่า contraction ปกติ แต่ diastolic function ผิดปกติจะเห็น atrium โต  

 การตรวจCardiac catheterization จะพบลักษณะเฉพาะ คือ right ventricular end diastolic pressure จะสูงขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงต้นและต่อมาจะคงที่เป็นรูปลักษณะ square root ลักษณะเฉพาะอีกประการหนึ่ง คือ ค่าของ right 
atrial pressure, right ventricular diastolic pressure, pulmonary artery diastolic pressure, pulmonary wedge pressure 
และ left atrial pressure จะมีค่าเท่ากัน ซึ่งอาจคล้ายกับในภาวะ restrictive cardiomyopathy  
 การรักษา คือ การผ่าตัดลอกเยื่อหุ้มหัวใจ (pericardiectomy) ผ่านทางแผล median sternotomyหรือ left 
anterolateral thoracotomy โดยทั่วไปไม่ต้องอาศัย cardiopulmonary bypass ขณะผ่าตัด 
 การรักษาได้ผลดี อัตราการรอดชีวิตมากกว่า 95% ขึ้นกับ ความรุนแรงของโรค อายุ และปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วย 
หลังผ่าตัดอาการเหนื่อย ท้องบวม ขาบวมจะดีขึ้นชัดเจน  
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Cardiac neoplasm2 
1. Primary cardiac neoplasm  
พบได้น้อยมาก อัตราการเกิดประมาณ 0.001-0.3% จากการ autopsy พบ benign tumor ได้ 75%  และ

malignant tumor 25%   Benign tumor ส่วนใหญ่ คือ myxomaพบได้ 30-50% ต าแหน่งที่พบบ่อยคือใน left atrium 
ประมาณ 60-75% มักจะมีก้านเกาะที่ atrial septum ใกล้กับ fossa ovalis อาการที่พบได้แก่ อาการเหนื่อย ซึ่งเป็นผลมา
จาก mitral valve obstruction เหมือน mitral stenosis อาการจาก peripheral embolization รวมทั้งอาการจาก 
autoimmune เช่น ไข้อ่อนเพลีย ปวดข้อ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ น้ าหนักลด  

ตรวจร่างกายอาจฟังได้เสียงคล้าย mitral stenosis การตรวจ echocardiography จะยืนยันการวินิจฉัย  
การรักษาด้วยการผ่าตัดหัวใจ เพื่อน า tumor ออก อัตราการเสียชีวิตจากการผ่าตัดมีน้อยประมาณ 2%  อัตราเกิด 

recurrence พบได้น้อย  
Familial myxoma syndrome จะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal dominant ซึ่งจะพบ myxoma

ร่วมกับกระที่บริเวณใบหน้า, pigmented nevi, nodular adrenal cortical disease และ mammary myomatous 
fibroadenomaซึ่งการวินิจฉัยต้องมีความผิดปกติข้างต้นอย่างน้อยสองอย่างร่วมกับมี testicular tumor และ pituitary 
adenoma  

 
                                                               ภาพแสดง  Myxoma 
 
2. Cardiac metastatic neoplasm พบได้ 4-6% ของ autopsy ใน neoplastic disease ต าแหน่ง primary ส่วน 

ใหญ่มาจากปอด เต้านม melanoma และ lymphoma การวินิจฉัยมักได้จากการตรวจ pericardial effusion หรือ 
pericardium  
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Thoracic Aortic Diseases 

โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง  นับเป็นโรคที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิต  เป็นสาเหตุการตายอันดับที่ 17 ใน
สหรัฐอเมริกา6 อุบัติการณ์ของโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องอก (Thoracic aortic aneurysm) ในแต่ละปี
ประมาณ 10 คนต่อประชากร  100,000 คน 7 นั่นคือ อาจคาดคะเนได้ว่าจะมีประชากรไทยเป็นโรคนี้ประมาณ  6,500 
คนต่อปี  ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตมักเกิดจากหลอดเลือดโป่งพองแตก  โดยมีอุบัติการณ์เฉลี่ย  7% ต่อปี 8-10 

การด าเนินของโรคหลอดเลือดแดงใหญ่  

 การขยายของหลอดเลือดแดงใหญ่ในแต่ละส่วนจะมีความแตกต่างกัน  กล่าวคือ ascending aorta จะโตด้วย
อัตราเร็ว 0.1  ซม. ต่อปี  descending aorta จะโตด้วยอัตราเร็ว  0.3  ซม. ต่อปี11-14 ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือด
แดงโป่งพองเพิ่มสูงขึ้นชัดเจนถ้ามีขนาดโตถึงจุดที่เป็นอันตรายส าหรับ  ascending aorta  คือขนาด  6  ซม. ก่อให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อน 14% ต่อปี  และ descending aorta  คือขนาด 7 ซม.  ดังนั้นจึงควรรีบให้การรักษาก่อนที่หลอดเลือด
แดงจะโตจนถึงขนาดที่เป็นอันตราย โดยแนะน าให้ผ่าตัดเมื่อ  ascending aorta  มีขนาด  5.5 ซม. หรือ  descending 
aorta  ขนาด   6.5 ซม.  

 ส าหรับผู้ป่วยที่มีประวัติครอบครัว  มีโรคทางพันธุกรรมบางประเภท  เช่น  Marfan’s syndrome   ผู้ป่วย   
bicuspid   aortic valve อาจพิจารณาผ่าตัดเร็วขึ้นกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอ่ืน คือ แนะน าผ่าตัดเมื่อ ascending aorta มี
ขนาด 5 ซม.  และ  descending aorta  มีขนาด  6 ซม.   

จะตรวจพบ  Aortic aneurysm ได้อย่างไร? 

 ผู้ป่วยที่เป็น  Aortic aneurysm   อาจไม่มีอาการ แต่ตรวจพบโดยบังเอิญจาก CXR หรือมีอาการจากการกด
เบียด เช่น หายใจล าบากจากการกดเบียดหลอดลม กลืนล าบากจากการกดเบียดหลอดอาหาร เสียงแหบจากการเบียด 
recurrent laryngeal nerve หรืออาการปวดจากหลอดเลือดใกล้ปริแตก  

 ผู้ป่วย  acute aortic dissection มักมาพบด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอกอย่างรุนแรงร้าวไปหลัง  หรือปวดหลัง
รุนแรง  บางรายอาจมีอาการจากอวัยวะต่างๆ ขาดเลือด เน่ืองจากมีการกดเบียดแขนงหลอดเลือด  

 การวินิจฉัยโรคขึ้นกับความเฉลียว ฉุกคิดถึงโรคนี้  เมื่อผู้ป่วยมีอาการ  การตรวจร่างกายและการตรวจค้น
เพิ่มเติมจะช่วยให้การวินิจฉัยโรคเป็นไปอย่างถูกต้อง  ปัจจุบันการตรวจด้วยวิธี  CT scan   ถือเป็นมาตรฐานมีความ
จ าเป็น และจะช่วยในการวางแผนการรักษา  

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ ที่มาโรงพยาบาลด้วยอาการฉุกเฉิน จะจัดอยู่ในกลุ่มโรคหลอดเลือดแดงใหญ่
ชนิดเฉียบพลัน  (Acute aortic diseases )  ได้แก่  

              1.  Threatened rupture aortic aneurysm 
              2.  Acute aortic dissection 
               3. Traumatic aortic transection   
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โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ชนิดเฉียบพลัน  (Acute aortic diseases) 

กลุ่มที่มีอาการเฉียบพลัน  ถือเป็นภาวะที่ต้องให้การรักษาอย่างรีบด่วน  เนื่องจากอัตราการเสียชีวิต 

สูงขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป เช่น ผู้ป่วย  acute ascending aortic dissection  ที่ไม่ได้รับการรักษา  จะมีอัตราการเสียชีวิต  

1-2%  ทุก  1  ชั่วโมง ใน  2  วันแรก และจะเสียชีวิต  89%  ใน 2 สัปดาห์ 15,16สามารถจ าแนก aortic dissection ตาม 
Stanford classification ออกเป็น 2 ชนิดคือ 

 

      Type A - Ascending aortic involvement  

      Type B - Involves the aorta distal to the origin of the left subclavian artery 

การจ าแนกชนิดยึดหลักพิจารณาว่ามี dissection เกิดขึ้นที่ ascending aorta หรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการ

วางแผนรักษา เลือกวิธีรักษา และ วิธีผ่าตัด   ผู้ป่วยที่มี ascending aortic involvement ต้องรับการผ่าตัดอย่าง

รีบด่วน ส่วนผู้ป่วยที่เป็น distal type จะพิจารณารักษาทางยาไปก่อน ยกเว้นว่ามีข้อบ่งชี้ 

  แผนภูมิแสดงแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่สงสัยมีภาวะ acute dissection of the aorta 17 

 

Type A Type B 
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               ผู้ป่วย  Traumatic aortic transection มักเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 86% 18 และ 30-50% ของผู้ที่มีชีวิตรอดจะ
เสียชีวิตในโรงพยาบาล  หากการวินิจฉัยล่าช้า หรือไม่ได้รับการรักษา ลักษณะที่อาจพบจาก CXR ในผู้ป่วยกลุ่มนี้
คือ Widened mediastinum (>8.0 cm), mediastinum-to-chest width ratio >0.25, tracheal shift to the patient’s 
right, blurred aortic contour, irregularity or loss of the aortic knob, left apical cap, depression of the left main 
bronchus, opacification of the aortopulmonary window, right deviation of the nasogastric tube, wide paraspinal 
lines, first rib fracture, any other rib fracture, clavicle fracture, pulmonary contusion, thoracic spine fracture 19 
การส่งตรวจ CT scan จะช่วยในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษา 

 

Dissection present? 

Yes 

Type A Type B 

-Ischemic  

 complications 

-Intractable pain 

-Severe dilatation 

-Impending rupture 

Surgery 

not 

possible 

High-risk* 

Surgery and/or 

percutaneous 

intervention 

Long term 

medical therapy 

Continue evaluation 

 

No 

Diagnostic test (imaging) 

Initiate medical therapy  

Aortic dissection suspected  

เส้นประ คือทางเลือกของการรักษาแบบที่ยอมรับน้อยกว่า 
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การรักษา 

 ปัจจุบันแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่สามารถแบ่งได้เป็น  

1. Medical treatment   เช่นการให้ยาลดความดันโลหิต  ลดอัตราการเต้นของชีพจร 
2. Surgical treatment   อาจแยกออกเป็น 2 วิธี คือ 

         2.1 Open  Surgery  
         2.2 Endovascular  Surgery  
 

 ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ ได้แก่ 20 

1. หลอดเลือดแดงใหญ่ปริแตก  
2. ผู้ป่วยมีอาการ เช่น  

                   อาการปวดที่ไม่สามารถอธิบายจากสาเหตุอ่ืนได้  
                   อาการจากการกดเบียดอวัยวะข้างเคียง เช่น กดหลอดลม กดหลอดอาหาร  
                   อาการจาก aortic valve insufficiency  

3. Acute aortic dissection  
                   Ascending aortic dissection  
                    Descending aortic dissection  ที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน  

4. หลอดเลือดมีขนาดโตขึ้นเร็ว  คือ โตมากกว่า 0.5 ซม. ต่อปี  
5. หลอดเลือดแดงมีขนาดใหญ่  ดังตาราง 

 Marfan Non-Marfan 

Ascending aorta 5 ซม. 5.5 ซม. 

Descending aorta 6 ซม. 6.5 ซม. 
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แนวทางการรักษาผู้ป่วยที่เป็น acute aortic dissection17แสดงในแผนภูมิ 

 

 

 

Medical management of aortic dissection 

Transfer to coronary care unit 

Hemodynamic monitoring 

Analgesia (morphine sulphate) 

(Intubation/mechanical ventilation) 

Normotension Hypertension Hypotension/shock 

 

Consider 
I.V. betablockers 

+/-vasodilators 

If betablockers 

contraindicated 

-Calcium blockers? 

-Trimethaphan 

 

CHF 

 

Bleeding 

Tamponade 

Fluid 

resuscitation 

- Prompt diagnostic test (imaging) 

- Consider indications for surgery and/or 

percutaneous intervention 

Goals: 

 SAP=100-120 mmHg 

 MAP=60-75 mmHg 

        แผนภูมิการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยที่เป็น acute dissection of the aorta  

         ค าย่อ CHF= congestive heart failure; IV= intravenous; MAP= mean arterial   

         pressure; SAP= systolic arterial pressure 



27 
 

การรักษาด้วยวิธีผ่าตัด  

 1.  การรักษาด้วยวิธี  Open Surgery 

  โดยวิธีผ่าตัดผ่านช่องทรวงอกและหรือช่องท้อง เพื่อตัดหลอดเลือดที่โป่งพองออก แล้วใส่หลอดเลือด
เทียมเข้าแทนที่ อัตราการเสียชีวิตจากการผ่าตัด แบบวิธี  Open surgery ในสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ 

      อัตราการเสียชีวิตจากการผ่าตัด21-26  

Ascending aortic aneurysm                     1.7- 4% 

  Aortic arch aneurysm                       5- 12% 

  Thoracoabdominal aortic aneurysm              3.4 - 6.8% 

  Acute type A aortic dissection        10 - 20% 

  Complicated acute type B dissection         33.9% 

อัตราการเกิด  Stroke จากการผ่าตัดแบบ Open aortic arch surgery ประมาณ 3-4.1% อัตราการเกิด    
paraplegia จากการผ่าตัด  Thoracoabdominal aortic surgery  8.3 %  

 2.  การรักษาด้วยวิธี Endovascular Surgery 

  Thoracic endovascular aortic repair (TEVAR) เป็นวิธีการผ่าตัดโดยการสอดใส่หลอดเลือดเทียมที่มี
ขดลวดหุ้มผ่านทาง  femoral  artery  เป็นวิธีที่บาดเจ็บน้อย  อัตราเสียชีวิตจากการผ่าตัดต่ ากว่าวิธี  Open surgery แต่
ผลการรักษาระยะยาวยังต้องติดตามต่อเน่ือง  

 

ภาพ CTA-3D reconstruction แสดง stent graft ที่ต าแหน่ง descending aorta ภายหลังการรักษาใน
ผู้ป่วย complicated acute type B aortic dissection  
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ตารางสรุปบทบาทการรักษาโรคหลอดเลือดแดงด้วยวิธี  Thoracic endovascular aortic repair 27 

Entity / Subgroup       Class     Level of evidence 

Penetrating ulcer / Intramural hematoma (IMH)       

Asymptomatic                                           III                     C 

Symptomatic              IIa                 C 

Acute traumatic             I                                     B 

Chronic traumatic       IIa                C 

Acute type B dissection        

Ischemia                                I               A 

No ischemia       IIb               C 

Subacute dissection                  IIb               B  

Chronic dissection       IIb               B 

Degenerative descending            

> 5.5 cm, comorbidity                       IIa              B 

> 5.5 cm. no morbidity                   IIb              C       

< 5.5 cm.                                   III              C 

 Arch        

Reasonable operative risk                            III              A 

Severe comorbidity                    IIb              C 

Thoracoabdominal / severe comorbidity                     IIb              C 

 

 การรักษาด้วยวิธี  TEVAR มีบทบาทในภาวะ Acute type B aortic dissection with organ ischemia, 
acute/chronic traumatic aortic injury, symptomatic penetrating atherosclerotic ulcer / intramural hematoma และ 
descending aortic aneurysm โดยที่ยังต้องติดตามผลการรักษาอย่างต่อเน่ืองต่อไป 
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