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แผนการสอนรายหัวข้อ (Topic module)
หัวข้อ Pericardial diseases (เกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิกหมวดที่
2; 2.2.7, 2.3.9.2 กลุ่ม3)
รายวิชา อายุรศาสตร์ 2 (อย 501)
ผู้สอน นายแพทย์ วรวุฒิ รุง่ แสงมนูญ
ระยะเวลาการสอน 1 ชั่วโมง 30 นาที
วัตถุประสงค์
1. บอกสาเหตุและกลไกการเกิดโรคได้
2. อธิบายพยาธิสรีรวิทยาของโรคต่อตัวผูป้ ่ วยได้
3. อธิบายแนวทางการสืบค้นและวินิจฉัยโรคที่เป็ นสาเหตุได้
4. ทราบแนวทางการรักษาโรค
5. สามารถให้คาแนะนาผูป้ ่ วยถึงแนวทางการรักษา และพยากรณ์โรคได้
เนือ้ หา
1. กายวิภาคและหน้าที่ของเยื่อหุม้ หัวใจ
2. สาเหตุและพยาธิสรีรวิทยาของโรคเยื่อหุม้ หัวใจ
3. การวินจิ ฉัยโรคเยื่อหุม้ หัวใจ
4. การรักษาและพยากรณ์โรคเยื่อหุม้ หัวใจ
แผนการสอน บรรยาย 70 นาที อภิปรายกรณีศกึ ษา 20 นาที และศึกษาด้วยตนเอง
สื่อการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายภาพ
การประเมินผล
1. ความสนใจในช่วงการบรรยายและการอภิปรายกรณีศกึ ษา
2. การสอบข้อเขียน
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โรคเยื่อหุ้มหัวใจ (PERICARDIAL DISEASES)
วรวุฒิ รุ่งแสงมนูญ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Pericardium หรื อเยื่อหุ้มหัวใจประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 2 ชั้น ได้แก่ ชั้น ใน visceral pericardium หรื อ epicardium เป็ นเนื้อเยื่อ serous
มี coronary vessels เส้นประสาท ทางเดินน้ าเหลือง รวมถึงเนื้อเยื่อไขมัน (adipose tissue) อยูภ่ ายใน ส่ วนชั้นนอก parietal pericardium เป็ น
เนื้อเยื่อ fibrous หุ้มล้อมรอบหัวใจและส่ วนของหลอดเลือดใหญ่ท้ งั หมดที่ต่อเข้ากับหัวใจ โดยมีบางส่ วนติดกับกระบังลมเยื่อหุ้มหัวใจทั้ง
สองชั้นแยกจากกันโดยสารน้ าสี เหลืองใส (straw-colored, plasma ultrafiltrate) ปริ มาณ 15-50 มิลลิลิตร เยื่อหุ้มหัวใจช่วยให้หัวใจคงอยู่ใน
ตาแหน่งปกติ ลดแรงเสี ยดทานระหว่างหัวใจซึ่ งมีการบีบและคลายตัวอยู่ตลอดเวลากับอวัยวะข้างเคียง ป้องกันการขยายตัวทันทีโดยเฉพาะ
ในส่ วนหัวใจห้องขวาขณะออกกาลังกายหรื อในภาวะ hypervolemia นอกจากนี้เยื่อหุ้มหัวใจยังอาจช่วยชะลอการแพร่ กระจายเชื้อจากปอด
หรื อภายในช่องเยื่อหุ้มปอดผ่านเข้าสู่ หัวใจ อย่างไรก็ตามผูท้ ี่ ไม่มีเยื่อหุ้มหัวใจไม่ว่าเป็ นแต่กาเนิ ดหรื อภายหลังการผ่าตัดก็ไม่พ บความ
ผิดปกติหรื อโรคที่ชดั เจน
โรคเยื่อหุ้มหัวใจ อาจแบ่งได้
1. เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเฉียบพลัน (acute pericarditis) มักเกิดภายใน 6 สัปดาห์ การวินิจฉัยต้ องมี 2 ใน 4 ข้ อต่อไปนี้
1) เจ็บหน้ าอก มักพบในกรณี ที่ เกิ ดจากการติ ดเชื้ อ autoimmunity หรื อ hypersensitivity มักมี ลกั ษณะเจ็บแปลบหรื อ แน่ น รุ น แรง
บริ เวณกลางหน้าอกหรื อด้านซ้ายร้าวไป คอ แขนหัวไหล่ หรื อบริ เวณสะบักข้างซ้าย ต้องแยกกับโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือด
(myocardial infarction) อาการมากขึ้นเมื่อหายใจเข้าหรื อไอหรื ออยูท่ ่านอน ทุเลาลงเมื่อนัง่ โน้มตัวมาข้างหน้า
2) เสี ยง pericardial friction rub เกิดจากการเสี ยดสี กนั ของเยื่อหุ้มหัวใจทั้งสองชั้นและสัมพันธ์กบั การเคลื่อนไหวของหัวใจ จึงพบ
ในช่วงแรกของโรคและมีน้ าในช่องเยื่อหุม้ หัวใจไม่มาก มีลกั ษณะ high-pitched ค่อนข้างหยาบ (scratching) ฟังโดยใช้ stethoscope
ด้าน diaphragm ที่ left lower sternal border ให้ผปู ้ ่ วยนัง่ โน้มตัวมาข้างหน้าและหายใจออกสุ ดจะช่วยทาให้ได้ยินชัดเจนขึ้น classic
friction rub มี 3 ส่วนตาม cardiac cycle ได้แก่ atrial systole, ventricular systole, rapid ventricular filling during early diastole การ
ฟังได้ครบทั้งสามส่วนอาจพบได้เพียงครึ่ งหนึ่งของผูป้ ่ วยที่ฟังได้ friction rub แยกจากเสี ยง pleural rub หรื อ crackles โดยให้ผปู ้ ่ วย
กลั้นหายใจ ซึ่ งเสี ยง pericardial friction rub ก็ยงั คงอยู่ นอกจากนี้เสี ยงที่ฟังได้อาจไม่คงอยู่ตลอด และหากฟังไม่ได้การตรวจครั้ง
แรกก็อาจฟังได้ในวันต่อมาได้
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3) คลื่นไฟฟ้ าหัวใจ เป็ นผลจาก myopericardial injury หรื อ inflammation พบได้ประมาณร้อยละ 50-60 ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็ น 4 ระยะ (typical evolution) ได้แก่
ร ะ ย ะ ที่ 1 widespread ST-segment elevation, upward concavity แ ส ด ง ถึ ง ventricular injury แ ล ะ reciprocal ST-segment
depression ใน aVR และยังพบ PR-segment elevation ใน aVR แสดงถึง atrial injury, widespread PR-segment depression(ภาพที่
1)
ระยะที่ 2 พบในอีกหลายวันต่อมา ST segment กลับสู่ภาวะปกติ PR segment อาจผิดปกติอยู่
ระยะที่ 3 generalized T wave inversion
ระยะที่ 4 คลื่นไฟฟ้าจะเป็ นปกติในเวลาหลายสัปดาห์หรื อเป็ นเดือน

ภาพที่ 1 widespread ST-segment elevation, upward concavity แสดงถึง ventricular injury และ reciprocal ST-segment depression
ใน aVR และยังพบ PR-segment elevation ใน aVR แสดงถึง atrial injury, widespread PR-segment depression
การเปลี่ ยนแปลงของคลื่ น ไฟฟ้ าหัวใจดังกล่าวแตกต่ างจากโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลื อด ซึ่ ง ST-segment elevation เป็ นแบบ
convex มี reciprocal depression ใน leads ที่ ต รงข้าม ความสู ง ของ R wave ลดลง มี Q wave ตามมา และมี T wave inversion
ก่ อ นที่ ST-segment จะกลับ สู่ isoelectric baseline นอกจากนี้ widespread ST-segment elevation ยัง สามารถพบได้ ใ น early
repolarization ซึ่งมักพบ T waves สู ง และมี ST/T ratio น้อยกว่า 0.25 ใน left precordial lead
4) ตรวจพบน้าในช่ องเยื่อหุ้มหัวใจ (pericardial effusion) โดยการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสี ยงสะท้อนความถี่สูง (echocardiography) ถูก
นามาใช้ในการวินิจฉัยมากที่สุด เนื่องจากทาได้ง่าย ปลอดภัย มีความไวและความจาเพาะสู ง สามารถตรวจดูลกั ษณะการบีบตัวของ
กล้ามเนื้ อหัวใจเพื่อประเมิ นกล้ามเนื้ อหัวใจอักเสบ และช่วยวินิจฉัยแยกกับโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือด การตรวจหัวใจด้วย
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เครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computed tomography) มีประสิ ทธิ ภาพดีกว่าในการตรวจหา loculated pericardial effusion การหนา
ตัวของเยื่อหุ้มหัวใจหรื อเนื้ องอก ส่ วนการตรวจด้วยเครื่ องเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (magnetic resonance imaging) เป็ นวิธีที่ไวที่สุด
สาหรับการวินิจฉัยโรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเฉี ยบพลัน โดยจะพบ delayed enhancement บริ เวณเยื่อหุ้มหัวใจและยังอาจตรวจพบ
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบบริ เวณใกล้เคียงด้วย

ภาพที่ 2 คลื่นไฟฟ้าหัวใจแสดงลักษณะ electrical alternans
เมื่อมีน้ าในช่องเยื่อหุ้มหัวใจเพิ่มมากขึ้น เสี ยงหัวใจจะเบาลง และไม่ได้ยินเสี ยง friction rub บริ เวณฐานปอดด้านซ้ายถูกกดเบียด
ด้วยน้ าในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ อาจทาให้ตรวจพบ increased fremitus หรื อ egophony ใต้ต่อกระดูกสะบักซ้ายเรี ยกว่า Ewart’s sign ภาพถ่ายรังสี
ทรวงอกพบเงาหัวใจขนาดใหญ่ ข้ ึน และอาจมี ลกั ษณะคล้ายขวดทดลอง (water bottle)หลอดเลื อดปอด (pulmonary vasculature) ลดลง
คลื่ นไฟฟ้ าหัวใจพบลักษณะ low voltage และอาจพบ QRS amplitude สู งต่ าสลับกันเรี ยกว่า electrical alternans(ภาพที่ 2) ทั้งนี้ เนื่ องจาก
ของเหลวปริ มาณมากในช่องเยื่อหุ้มหัวใจทาให้หัวใจเคลื่อนไหวแกว่งไปมาเมื่อหัวใจเคลื่อนมาชิดผนังทรวงอกจะทาให้ QRS amplitude สู ง
และสลับเป็ นต่าเมื่อหัวใจเคลื่อนออกห่างจากผนังทรวงอก
สาเหตุของเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (pericarditis) อาจแบ่งได้เป็ น
Infectious pericarditis
Viral; coxsackievirus, echovirus, mumps, parvovirus B19, Epstein-Barr virus, human herpesvirus 6, adenovirus, hepatitis, HIV
Bacterial; pneumococcus, Streptococcus, Staphylococcus, Neisseria, Legionella, Tuberculous
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Other infections; syphilitic, fungus, parasitic
Noninfectious pericarditis
Early post-infarction, trauma, aortic dissection, uremia, neoplasia (lung and breast cancer, lymphoma), myxedema,
chylopericardium, post-irradiation
Pericarditis related hypersensitivity or autoimmunity
Rheumatic fever
Collagen vascular disease; SLE, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, scleroderma, granulomatosis with polyangiitis
(Wegener)
Drug; hydralazine, methyldopa, isoniazid, phenytoin
Post-cardiac injury syndromes; late post-infarction (Dressler’s syndrome), post-pericardiotomy, posttraumatic
สาหรับการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการอื่นๆ เช่นจานวนเม็ดโลหิตขาวในเลือด erythrocyte sedimentation rate (ESR) และ C-reactive
protein concentration (CRP) มักมีค่าสู งขึ้น ใช้ในการติดตามบอกผลการรักษาได้ ส่ วนค่า troponin นั้นสามารถขึ้นสู งผิดปกติ ได้จากการ
อักเสบ แต่ไม่สามารถใช้บอกพยากรณ์โรคได้
เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเฉี ยบพลันส่ วนใหญ่เกิดจากไวรัส แต่อาจไม่ได้ตรวจหรื อตรวจไม่พบเชื้ อไวรัส พบได้ในทุกช่วงอายุ แต่พบ
บ่อยในผูป้ ่ วยอายุน้อย อาจตรวจพบปอดอักเสบหรื อน้ าในช่องเยื่อหุ้มปอด ผูป้ ่ วยมักมีไข้พร้อมกับเจ็บหน้าอก โดยเป็ นหลังจากติดเชื้อไวรัส
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ โดยทัว่ ไปประมาณร้อยละ 70-90 จะหายเป็ นปกติเอง ต้องวินิจฉัยแยกโรคกับ post-cardiac injury syndromes ซึ่ งมี
อาการแสดงและการดาเนินโรคคล้ายกัน และควรวินิจฉัยแยกโรคอื่นๆที่เป็ นสาเหตุท้งั หมด ข้อบ่งชี้ในการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลได้แก่
ไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส อาการเกิดขึ้นในเวลาเป็ นสัปดาห์ ตรวจพบน้ าในช่องเยื่อหุ้มหัวใจปริ มาณมากกว่า 20 มิลลิเมตรในช่วงที่หัวใจ
ห้องล่างคลายตัว หรื อ cardiac tamponade และผูป้ ่ วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาแก้อกั เสบเป็ นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ควรพยายาม
ตรวจหาสาเหตุในผูป้ ่ วยที่มีลกั ษณะดังกล่าวจนถึงที่สุด ซึ่ งอาจรวมถึงการพิจาณาทา pericardiocentesis เพื่อตรวจน้ าในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ
แนะนาให้พกั ผ่อนและงดออกกาลังกายจนกว่าโรคจะหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูป้ ่ วยที่เป็ นนักกีฬาควรงดออกกาลังกายอย่างน้อย 3 เดือน
เนื่องจากไม่มีการรักษาจาเพาะสาหรับโรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเฉี ยบพลัน จึงควรพิจารณาให้การรักษาผูป้ ่ วยเจ็บหน้าอกที่พบน้ าในช่องเยื่อ
หุ้มหัวใจหรื อมี tamponade ด้วยยาลดการอักเสบโดยใช้ aspirin 2-4 กรัมต่อวัน หรื อ ibuprofen 600-800 มิ ลลิ กรัม วัน ละ 3 ครั้ง นาน1-2
สัปดาห์ ร่ วมกับยาลดกรดในกระเพาะอาหาร และให้ colchicine 0.6 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง (หากน้ าหนักน้อยกว่า 70 กิโลกรัม ให้วนั ละครั้ง)
นาน 3 เดือนเพื่อลดการกลับเป็ นซ้ า กลูโคคอร์ ติคอยด์สามารถลดการอักเสบได้ดี แต่พบว่าอาจเพิ่มความเสี่ ยงในการกลับเป็ นซ้ า จึงควรใช้
เฉพาะกรณี ผปู ้ ่ วยกลับเป็ นซ้ า, collagen vascular disease, Dressler’s syndrome มีขอ้ ห้ามหรื อใช้ยาลดการอักเสบข้างต้นแล้วล้มเหลวโดยให้
prednisolone 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อวันแล้วค่อยๆลดขนาดลง
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2. Cardiac tamponade เกิดจากการสะสมของเหลวในถุงเยื่อหุ้มหัวใจทาให้ความดันในเยื่อหุ้มหัวใจสู ง จนเกิดการขัดขวางการ
ไหลเวียนของเลือดเข้าสู่ หัวใจห้องขวา (obstruction of right ventricular filling) ตลอดช่วงเวลาที่หัวใจคลายตัว เกิ ดการลดลงของ cardiac
output เป็ นอันตรายถึงชีวิต สาเหตุมกั เกิดจากโรคมะเร็ ง วัณโรค หรื อเลือดออกเข้าถุงเยื่อหุ้มหัวใจในผูป้ ่ วย trauma หรื อผูป้ ่ วยเยื่อหุ้มหัวใจ
อักเสบเฉียบพลันที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด
ความดันภายในในเยื่อหุ้มหัวใจขึ้นอยู่กบั ความยืดหยุ่นของเยื่อหุ้มหัวใจ ความเร็ วในการเพิ่มปริ มาณของเหลวในเยื่อหุ้มหัวใจ
ดังนั้นปริ มาณของเหลวที่ทาให้เกิด tamponade จึงเป็ นไปได้ต้ งั แต่ 150 มิลลิลิตรกรณี ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วจนถึงกว่า 2,000 มิลลิลิตร
ในกรณี ที่มีปริ มาณของเหลวค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ซึ่ งทาให้ผปู ้ ่ วยอาจมีอาการคล้ายหัวใจล้มเหลวได้ กล่าวคือ เหนื่อย นอนราบไม่ได้ ตับ
โต เกณฑ์ วินิ จฉั ย Beck’s triad ได้แก่ ความดัน โลหิ ต ต่ า, distant heart sound, jugular venous distention with prominent x descent ตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจอาจพบ low QRS voltage หรื อ electrical alternans
Pulsus paradoxus เป็ นการตรวจสาคัญที่ช่วยวินิจฉัย cardiac tamponade โดยความดันโลหิ ตซิ สตอลิคลดลงมากกว่า 10 มิลลิเมตร
ปรอทขณะหายใจเข้า ในภาวะปกติขณะหายใจเข้ามีการลดลงของความดันโลหิตซิสตอลิคอยู่แล้ว เนื่องจากมีการคลายตัวของหัวใจห้องขวา
เพื่อรับปริ มาณเลือดที่เข้ามามากขึ้น ทาให้ interventricular septum ถูกเบียดไปทางด้านซ้าย ร่ วมกับเลือดจะคัง่ อยู่ในปอดมาก ปริ มาณเลือด
ภายในหัวใจห้องซ้าย และความดันโลหิ ตซิสตอลิคจึงลดต่าลงเล็กน้อย กรณี ผปู ้ ่ วย cardiac tamponade ซึ่ งมีความดันภายในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ
สู ง การคลายตัวของหัวใจห้องขวาทางด้าน free wall ในขณะหายใจเข้าเป็ นไปได้ยาก ยิ่งทาให้ interventricular septum ถูกเบี ยดไปทาง
ด้านซ้ายเพิ่มมากขึ้น ร่ วมกับหัวใจห้องซ้ายก็ไม่สามารถคลายตัวรับเลือดเพิ่มได้อีก จึงทาให้ปริ มาณเลือดและความดันโลหิตซิสตอลิคที่ลดต่า
ในช่วงหายใจเข้ายิ่งลดลงไปอีก โดยลดลงมากกว่า 10 มิลลิเมตรปรอท การตรวจวัด pulsus paradoxus สามารถทาได้ดว้ ยเครื่ องวัดความดัน
โลหิ ต sphygmomanometer โดยให้ผปู ้ ่ วยนอนศีรษะสู ง 30-45 องศา ขึ้นระดับความดันใน cuff ให้สูงกว่าความดันโลหิ ตซิ สตอลิค(จนคลา
ชีพจรไม่ได้)อย่างน้อย 20 มิลลิเมตรปรอท ค่อยๆ ลดระดับความดันลงในอัตรา 2-3 มิลลิเมตรปรอทต่อวินาที ฟั งเสี ยง Korotkoff แรก คือ
ความดันโลหิ ต ซิ สตอลิคขณะหายใจออก ลดระดับความดัน จนกระทัง่ ได้ยินเสี ยง Korotkoff ที่มาสม่าเสมอต่อเนื่ องทั้งหายใจเข้าและออก
ซึ่ งคือความดันโลหิ ตซิ สตอลิคขณะหายใจเข้า ความแตกต่างของความดัน ในขณะหายใจออกและเข้าที่มากกว่า 10 มิลลิเมตรปรอทถือว่ามี
pulsus paradoxus ในรายที่เป็ นรุ นแรงอาจตรวจโดยคลาพบชีพจรเบาลงชัดเจนในขณะที่ผปู ้ ่ วยหายใจเข้า การตรวจพบ pulsus paradoxus ใน
cardiac tamponade นั้ นมี positive predictive value ร้ อ ยละ 81-97 อาจตรวจพบได้ ใ นภาวะอื่ น เช่ น ความดัน โลหิ ต ต่ ามาก, massive
pulmonary embolism, obstructive airway disease และยังพบได้ราวหนึ่งในสามของผูป้ ่ วย constrictive pericarditis
การตรวจหั วใจด้วยคลื่ น เสี ย งสะท้อ นความถี่ สูง จะช่ วยยื น ยัน cardiac tamponade ได้เป็ นอย่างดี กล่ าวคื อ สามารถตรวจพบ
pericardial effusion และประเมิน tamponade physiology ได้ ในรายที่สงสัย tamponade จะพบ small and collapsed right cardiac chambers
ผูป้ ่ วย cardiac tamponade ควรรี บ รั กษาโดยการให้ ส ารน้ า isotonic และ pericardiocentesis ซึ่ งสามารถท าได้ห ลายต าแหน่ ง ที่
ปลอดภัยที่สุดน่ าจะเป็ นบริ เวณที่ มีของเหลวมากที่ สุดจากการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสี ยงสะท้อนความถี่สูง มีการศึกษาพบว่าบริ เวณ apex
มักจะเป็ นตาแหน่งที่มีของเหลวมากที่สุด นอกจากนี้บริ เวณ left ventricular apex เป็ นส่วนที่มีกล้ามเนื้อหนาที่สุดและหลอดเลือดโคโรนารี มี
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ขนาดเล็ก โอกาสเกิด injury จึงมีน้อย มี การศึ กษาในผูเ้ สี ยชี วิตพบว่า parasternal approach โดยใช้เข็มเจาะตั้งฉากกับผิวหนังบริ เวณช่อง
ซี่ โครงที่ 5 ข้างกระดูก sternum ก็เป็ นอีกตาแหน่ งที่สามารถเจาะได้อย่างปลอดภัย โดยหลีกเลี่ ยงบริ เวณที่ห่างจากขอบกระดูก sternum 3-5
เซนติเมตร ซึ่งเป็ นตาแหน่งของหลอดเลือด internal mammary และเลี่ยงการเจาะที่ขอบล่างของกระดูกซี่ โครงซึ่งเป็ นบริ เวณที่มีหลอดเลือด
อย่างไรก็ดียงั ไม่มีขอ้ มูลชัดเจนว่า pericardiocentesis ที่ตาแหน่ งใดจะเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยที่ สุด ในที่น้ ี จะแสดงวิธีการเจาะที่ บริ เวณ
subxiphoidซึ่งเป็ นตาแหน่งที่ทาได้ง่ายและเป็ นที่นิยมที่สุด

ภาพที่ 3 ตาแหน่งในการทา pericardiocentesis ได้แก่ parasternal approach,
transapical approach และตัวอย่างในการเจาะทาง subxiphoid approach

ทาความสะอาดบริ เวณ subxiphoid ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้ อ ปูผา้ เจาะกลาง ฉี ดยาชาเข้าชั้นใต้ผิวหนังด้วยเข็มเบอร์ 25 ใต้ต่อกระดูกลิ้นปี่
(xiphisternum) 1-2 เซนติเมตร จากนั้นใช้เข็มเบอร์ 18 ยาว 1 ½ นิ้ว ค่อยๆแทงบริ เวณที่ฉีดยาชาไว้โดยให้ปลายเข็มชี้ไปทางหัวไหล่ซา้ ย ผ่าน
ไปใต้กระดูกซี่ โครง โดยทามุมประมาณ 30-45 องศากับผิวหนัง ขณะฉีดยาควรทดลองดูดของเหลวในช่องเยื่อหุ้มหัวใจไปพร้อมกัน ทาการ
เจาะด้วยเข็มเบอร์ 18 ยาว 3-5 นิ้ วที่เตรี ยมไว้ แทงไปในแนวเดียวกับที่ฉีดยาชาโดยให้เข็มอยู่ใต้ซี่โครง ปลายเข็มชี้ไปทางหัวไหล่ซ้าย เมื่อ
ผ่านใต้ซี่โครงพยายามกดเข็มให้ขนานกับผิวหนังมากที่สุด ค่อยๆขยับเข็มเข้าไปทีละน้อยและดูดของเหลวไปด้วย เมื่อเข็มผ่านเข้าไปในเยื่อ
หุ้มหัวใจ ผูเ้ จาะจะรู ้สึกว่าเข็มผ่านความต้านทานและควรดูดได้ของเหลวจากโพรงเยื่อหุ้มหัวใจ ซึ่งโดยทัว่ ไปจะลึกประมาณ 5-6 เซนติเมตร
หากติดขั้วของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่เข็มเจาะ เมื่อเข็มเข้าลึกเกินไปจนกระทบถูกกล้ามเนื้อหัวใจชั้นนอกสุ ด (epicardium) จะพบความผิดปกติใน
ลักษณะของ injury pattern จากคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ ได้แก่ ST-segment elevation หรื อเกิด premature ventricular complex ให้ถอยเข็มออกมา
ตรงๆ ก่อนแล้วจึงขยับเข้าไปใหม่จนกระทัง่ ถึงตาแหน่งที่สามารถดูดของเหลวได้คล่อง แต่ถา้ ไม่ได้ของเหลวให้ถอยเข็มออกทั้งหมดแล้วทา
การแทงใหม่ โดยอาจเปลี่ ยนทิ ศทางเข็มให้ ช้ ี ข้ ึน ตรงหรื อไปทางหัวไหล่ข วา แต่ไม่ ควรเปลี่ ยนทิ ศทางเข็ม ไปมาขณะอยู่ในผูป้ ่ วย การ
ตรวจสอบว่าปลายเข็มอยูใ่ นช่องเยื่อหุ้มหัวใจอาจทาได้โดยใช้เครื่ องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสี ยงสะท้อนความถี่สูงดูตาแหน่งปลายเข็ม หรื อฉี ด
น้ าเกลือผสมกับฟองอากาศ (agitated saline) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อของเหลวที่ดูดออกมาได้เป็ นเลือด เมื่อปลายเข็มอยู่ในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ
แล้วยึดเข็มให้อยูก่ บั ที่ ทาการปลดกระบอกฉีดยาออกและใส่ guidewire ผ่านตัวเข็ม จากนั้นถอนเข็มออกโดยให้ guidewire อยูใ่ นช่องเยื่อหุ้ม
หัวใจ ใช้มีดกรี ดผิวหนังบริ เวณ guidewire ใส่ dilator ผ่าน guidewire เพือ่ ทาทางผ่านชั้นใต้ผิวหนังไปยังช่องเยื่อหุ้มหัวใจ หลังจากนา dilator
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ออก ใส่ pigtail catheter ผ่าน guidewire ที่ อยู่ในช่ องเยื่อหุ้มหัวใจ (อาจใส่ introducer sheath 6-8 French ก่ อนใส่ pigtail catheter ก็ได้) น า
guidewire ออกจาก pigtail catheter ทาการดูดระบายของเหลวจาก pigtail catheter ได้ ไม่ควรดูดระบายของเหลวผ่านเข็มเจาะโดยตรง เพราะ
ตาแหน่ งของปลายเข็มอาจเปลี่ยนแปลงและอาจกระทบถูกกล้ามเนื้ อหัวใจเมื่ อปริ มาณน้ าลดลง ต่อ pigtail catheter กับสายยางลงขวดที่
เตรี ยมไว้ เย็บ pigtail catheter ติดกับผิวหนัง ทาความสะอาดผิวหนังด้วยน้ ายาฆ่าเชื้ออีกครั้ง
การดูดระบายของเหลวออกจากช่องเยื่อหุ้มหัวใจกรณี cardiac tamponade แม้เพียงปริ มาณเล็กน้อยก็สามารถทาให้ความดันโลหิตดี
ขึ้น และอาการเหนื่อยลดลงได้ ในกรณี ของเหลวที่เจาะได้เป็ นเลือด ไม่แน่ใจว่าเป็ นเลือดที่ดูดได้จากห้องหัวใจหรื อไม่ อาจทดสอบได้โดยใส่
ขวดแก้วตั้งทิ้งไว้ ถ้าเป็ นเลือดจากห้องหัวใจจะแข็งตัว แต่ถา้ เป็ นเลือดจากช่องเยื่อหุ้มหัวใจจะไม่แข็งตัวซึ่ งส่วนใหญ่เกิดจากโรคมะเร็ ง หรื อ
วัณโรค กรณี ผูป้ ่ วยที่สงสัยวัณโรคควรส่ ง polymerase chain reaction เพื่อหา DNA ของ Mycobacterium tuberculosis หรื อส่ งเพาะเชื้ อวัณ
โรค ส่งตรวจ adenosine deaminase activity หากมีค่าสู งกว่า 40 ยูนิตต่อลิตร จะช่วยสนับสนุนการวินิจฉัยโรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบจากเชื้อวัณ
โรค นอกจากนี้ การพบต่อมน้ าเหลืองโตบริ เวณหลอดลมและ mediastinum ขนาดมากกว่า 10 มิลลิ เมตร เรี ยงชิ ดติดกันและมี hypodense
center โดยไม่พบที่ข้วั ปอด อาจช่วยสนับสนุนการวินิจฉัยวัณโรค การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ยงั ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการหนาตัวของเยื่อหุ้ม
หัวใจ loculated effusion หรื อก้อนเนื้องอก
3. Chronic pericardial effusions อาจพบในผูท้ ี่ไม่มีประวัติเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเฉียบพลันมาก่อน ผูป้ ่ วยอาจมีอาการไม่มาก หรื อ
ตรวจพบความผิดปกติจากภาพถ่ ายรังสี ทรวงอก สาเหตุได้แก่ เชื้อวัณโรค, มะเร็ ง, myxedema ซึ่ งมักตอบสนองต่อการรักษาด้วยไทรอยด์
ฮอร์โมน และมักไม่เกิด tamponade, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, เชื้อรา, รังสี รักษา
Imazio M, Adler Y. Management of pericardial effusion. Eur Heart J 2013;34:1186–97.
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การวินิจฉัยสาเหตุทาได้โดย pericardiocentesis ส่งตรวจ pericardial fluid รวมถึงตรวจชิ้นเนื้อจาก pericardial biopsy ของเหลวที่มี
สี แ ดงคล้ายเลื อ ดปน อาจมี ส าเหตุ ม าจากมะเร็ ง วัณ โรค โรคไต หรื อ เลื อ ดที่ ซึ ม ออกจากการฉี ก ขาดของหลอดเลื อ ดเอออร์ ต า(aortic
dissection) กรณี ที่มีสาเหตุจากมะเร็ งอาจรักษาได้ดว้ ยเคมีบาบัด การใส่ยาเข้าไปในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ หรื อทา pericardiotomy
4. Effusive-constrictive pericarditis คือมีน้ าในช่องเยื่อหุ้มหัวใจและมีการหนาตัวของเยื่อหุ้มหัวใจทาให้เกิด constriction ความ
ดันในหัวใจห้องบนขวาลดลงน้อยกว่าร้อยละ 50 หรื อยังคงสู งเกิน 10 มิลลิเมตรปรอทแม้มีการระบายน้ าออกแล้ว หรื ออาจจาเป็ นต้องหัวใจ
ด้วยเครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรื อเรโซแนนซ์แม่เหล็ก เพื่อช่วยวินิจฉัย สาเหตุได้แก่ เชื้อวัณโรค เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุ
หลายครั้ ง การฉายรั ง สี บ ริ เวณหน้ าอก trauma มะเร็ ง ตรวจร่ างกายอาจพบ pulsus paradoxus, prominent x descent พิ จ ารณารั กษาโดย
visceral pericardiectomy

10

5. Chronic constrictive pericarditis เป็ นผลจากกระบวนการอัก เสบของเยื่ อ หุ้ ม หั ว ใจ หรื อการดู ด ซึ ม กลับ ของ chronic
pericardial effusion เกิดการสร้างเนื้ อเยื่อ granulation ต่อมากลายเป็ นพังผืดและหิ นปูน (fibrocalcification) ตามเยื่อหุ้มหัวใจทาให้ช่องเยื่อ
หุ้มหัวใจตีบแคบลงหรื อหายไปในที่สุด สาเหตุจาแนกตามความเสี่ ยงหรื อโอกาสในการเกิด constriction ได้แก่
1) ความเสี่ ยงสู ง (ร้อยละ 20-30) ได้แก่ เชื้อแบคทีเรี ยหรื อวัณโรค
2) ความเสี่ ยงปานกลาง (ร้อยละ 2-5) ได้แก่ สาเหตุจาก immune-mediated, post-cardiac injury หรื อโรคมะเร็ ง
3) ความเสี่ ยงต่า (ร้อยละ 1) ได้แก่ เชื้อไวรัสหรื อเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเฉียบพลันที่ไม่ทราบสาเหตุ
สาเหตุอื่นได้แก่ การฉายรังสี บริ เวณหน้าอก โรคไตระยะสุ ดท้ายแต่พบ constrictive pericarditis ได้นอ้ ยมาก
ผูป้ ่ วย constrictive pericarditis มีเยื่อหุ้มหัวใจที่หนาและขาดความยืดหยุ่น ทาให้ช่องเยื่อหุ้มหัวใจไม่สามารถปรับขยายปริ มาตร
รองรับปริ มาณเลือดที่ไหลเข้าหัวใจที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงหายใจเข้า ส่ งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของ filling pressure เท่ากันในทุกห้อง
หัวใจ ความดันภายในทรวงอกที่ลดลงในช่วงหายใจเข้าทาให้ pulmonary venous pressure ลดลง แต่การลดลงนี้ไม่ถูกส่งผ่านไปยังหัวใจห้อง
ซ้ายทาให้ pulmonary venous-left atrial pressure gradient ต่า transmitral inflow และ cardiac output จึงลดลงปริ มาตรของหัวใจห้องซ้ายที่
ลดลงในช่ วงหายใจเข้าท าให้ หั วใจห้ องขวาสามารถขยายตัวได้โดยการเคลื่ อ นตัวของ interventricular septum ไปด้านซ้ายมากขึ้น ซึ่ ง
กระบวนการนี้ จะตรงกันข้ามขณะหายใจออกที่ปริ มาตรของหัวใจห้องซ้ายเพิ่มขึ้นทาให้ interventricular septum เคลื่อนไปด้านขวาเรี ยก
กระบวนการดังกล่าวว่า ventricular interdependence ซึ่งพบได้ใน tamponade เช่นกัน
เยื่อหุ้มหัวใจที่หนาและแข็งทาให้หัวใจไม่สามารถขยายตัวรับเลือดได้ปกติ โดยช่วงแรกของการคลายตัวเลือดจะไหลจากหัวใจ
ห้องบนสู่ ห้องล่างอย่างรวดเร็ วผิดปกติ เนื่ องความดันในหัวใจห้องบนสู งมาก แต่ หัวใจห้องล่างมี end-systolic volume น้อยเพราะเพิ่งบีบ
เลื อดออกไป ต่อมาหัวใจห้องล่างขยายตัวมากขึ้นจะถูกหยุดทันที ดว้ ยความแข็งของเยื่อหุ้มหัวใจ ต่างจาก cardiac tamponade ที่ หัวใจไม่
สามารถขยายตัวรั บ เลื อดได้เลย การไหลเวียนของเลื อดเข้าสู่ หัวใจห้ อ งขวาจึ งถูกขัด ขวางตลอดช่ วงที่ หัวใจคลายตัว ทั้งสองกรณี น้ ี มี
ventricular end-diastolic และ stroke volumes ลดลง นอกจากนี้ค่า end-diastolic pressure ของหัวใจห้องล่างสองข้าง และค่าความดันเฉลี่ย
ภายในหัวใจห้องบน ใน pulmonary และ systemic veins จะสู งขึ้นไปในระดับเดียวกันทั้งหมด
ผูป้ ่ วย constrictive pericarditis ซึ่ งช่วงแรกของคลายตัวของหัวใจห้องล่างเลือดจะไหลจากหัวใจห้องบนสู่ ห้องล่างอย่างรวดเร็ ว
ผิดปกติทาให้ atrial pressure pulse มีลกั ษณะเป็ น M-shaped มี x และ prominent y descents ต่างจาก cardiac tamponade ที่มีเฉพาะ x descent
และเนื่องจากการขยายตัวของหัวใจห้องล่างจะถูกหยุดทันทีดว้ ยความแข็งของเยื่อหุ้มหัวใจทาให้พบลักษณะ early diastolic drip and plateau
หรื อ square root sign จาก ventricular pressure waveform ซึ่งสามารถพบได้ใน restrictive cardiomyopathy อีกด้วย
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เนื่องจากการคลายตัวรับเลือดของหัวใจห้องขวาเกิดขึ้นได้เฉพาะในช่วงแรก ทาให้ความดันในหัวใจห้องบนขวาค่อยๆสู งขึ้น จึง
เกิด systemic venous congestion ได้แก่ hepatic congestion, ascites, peripheral edema อาจทาให้เกิด anasarca และ cirrhosis ได้ นอกจากนี้
ผูป้ ่ วยอาจมี อ าการจาก cardiac output ต่ า เช่ น เพลี ย หรื อ เหนื่ อ ยขณะออกแรง ผูป้ ่ วยอาจมี ล ักษณะ cachexia กล้ามเนื้ อ ลี บ พบ pulsus
paradoxus ได้ป ระมาณหนึ่ งในสามของผูป้ ่ วย jugular venous distention, prominent y descent และ Kussmaul’s sign (ร้ อยละ 13-21) คื อ
venous pressure ไม่ ล ดลงแม้ใ นช่ ว งหายใจเข้า ซึ่ งสามารถพบได้ใ นภาวะอื่ น เช่ น tricuspid stenosis, right ventricular infarction หรื อ
restrictive cardiomyopathy ตรวจหัวใจอาจคลา apical impulse ได้เบาลงและอาจหดลงในขณะบี บตัว ฟั งเสี ยงหัวใจได้เบาลง อาจฟั งได้
extraheart sound คือ pericardial knock (ร้อยละ 47) ที่ apex เกิ ดจากการหยุดขยายตัวทันที ของหัวใจห้องล่าง นอกจากนี้ ยงั อาจตรวจพบ
อาการแสดงของ chronic liver disease และ jaundice ตรวจพบ ascites ได้บ่ อ ยและเด่ น ชัด กว่ า peripheral edema จึ งควรระมัด ระวังการ
ตรวจหาสาเหตุในผูป้ ่ วย cirrhosis จาเป็ นต้องดูหลอดเลือดดาที่คอเสมอ
ไม่ มี ล ักษณะเฉพาะของคลื่ น ไฟฟ้ าหั วใจในผูป้ ่ วย constrictive pericarditis อาจพบ low QRS voltage พบ atrial fibrillation ได้
ประมาณหนึ่ งในสามของผูป้ ่ วยเนื่ องจากมีความดันในหัวใจห้องบนสู ง pericardial calcification มักพบได้ในผูป้ ่ วยที่มีสาเหตุจากวัณโรค
การตรวจภาพรังสี ทรวงอกในท่า lateral จะช่วยให้เห็นชัดขึ้น การพบ pericardial calcification ร่ วมกับอาการและอาการแสดงของ rightsided heart failure ช่ วยสนับสนุนการวินิจฉัย constrictive pericarditis
การตรวจหัวใจด้วยคลื่ น เสี ยงสะท้อ นความถี่ สูงจะพบ pericardial thickening, dilation of vena cava and hepatic veins, normal
ventricular systolic function and flattening of the left ventricular posterior wall การตรวจ Doppler สามารถช่ ว ยแยก constrictive จาก
restrictive physiology ได้เป็ นอย่างดี ในรายที่ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสี ยงสะท้อนความถี่ สูงไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ ควรตรวจหา
pericardial thickening ด้วยเครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรื อเรโซแนนซ์แม่เหล็ก
Constrictive pericarditis รั กษาโดยการผ่าตัด complete pericardial resection โอกาสในการเกิ ด ภาวะแทรกซ้อ นขึ้ น กับ ปริ ม าณ
fibrocalcification ที่รุกลามเข้าชั้นกล้ามเนื้ อหัวใจ ความผิดปกติของตับและไต ผูป้ ่ วยควรจากัดเกลือและรักษาเบื้องต้นด้วยยาขับปั สสาวะ
โอกาสเสี ยชีวิตจากการผ่าตัดอยูท่ ี่ร้อยละ 6-12
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะที่ช่วยจาแนก cardiac tamponade จาก constrictive pericarditis และโรคอื่น
Characteristic

Tamponade

Constrictive
Pericarditis

Restrictive
Cadiomyopathy

Right Ventricular
Infarction

Clinical findings
Pulsus paradoxus
Prominent y descent
Prominent x descent
Kussmaul’s sign

always present
absent
always present
absent

rare
usually present
usually present
always present

rare
rare
always present
rare

rare
rare
rare
always present
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Third heart sound
Pericardial knock
Electrocardiography
Low voltage
Electrical alternans
เอกสารอ้างอิง

absent
absent

absent
usually present

rare
absent

rare
absent

usually present
usually present

usually present
absent

usually present
absent

absent
absent
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