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บทที่ 7.3
การรักษา Bradycardia และ Tachycardia ที่มีอาการ
สนับสนุนการเผยแพรความรูโดย

7.3.1 บทนํา
ภาวะ arrhythmia เปนเหตุที่พบบอยของการตายอยางกะทันหัน เมื่อผูปวยหมดสติหรือมีอาการของหัวใจขาดเลือด
ควรมอนิเตอรคลื่นไฟฟาหัวใจใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อไมใหชักชาควรใชตัว paddle วางเปนขั้วไฟฟาหรือใช pad ชนิดมี
กาวเหนียวแปะแลวตอกับเครื่องช็อกไฟฟาแบบดวยมือหรือแบบอัตโนมัติเพื่อวินิจฉัยกอน สําหรับผูปวยที่หัวใจขาดเลือด
ความเสี่ยงที่จะเกิด arrhythmias ระดับอันตรายมักเกิดใน 4 ชั่วโมงแรกหลังจากมีอาการ (ดูบทที่ 8) 1
7.3.2 หลักการวินิจฉัยและรักษา Arrhythmia
การวินิจฉัยคลื่นไฟฟาหัวใจตองพิจารณารวมไปกับการประเมินผูปวยทั้งตัว หากผูปฏิบัติการชวยชีวิตขั้นสูงดูแต
คลื่นไฟฟาหัวใจอยางเดียวโดยไมดูสภาวะดานคลินิก การวินิจฉัยและรักษามักจะไปผิดทางไดบอยๆ จึงตองประเมินอาการและ
อาการแสดงทางคลินิกของผูปวยเชน การหายใจ oxygenation, ชีพจร ความดันเลือด ระดับสติสัมปชัญญะ และมองหาอาการ
แสดงวามีอวัยวะใดเลือดไปเลี้ยงไมพอหรือไม คําแนะนํานี้ย้ําความสําคัญของการตรวจประเมินทางคลินิกและแผนปฏิบัติการ
รักษาที่ไดปรับปรุงมาจากคําแนะนําปค.ศ. 2000 2 หลักการวินิจฉัยและรักษา arrhythmia ในผูใหญเปนดังนี้
•

•
•

•
•

ถา bradycardia ทําใหเกิดอาการ (เชนระดับสติสัมปชัญญะเปลี่ยนไปทันทีทันใด เจ็บหนาอกตอเนื่อง หัวใจลมเหลว
ความดันต่ํา หรืออาการอื่นๆของช็อก ) และอาการนั้นคงอยูแมวาจะไดจัดการทางเดินลมหายใจและชวยหายใจอยาง
พอเพียงแลว ใหเตรียมใช pacing ในกรณีที่เปน high-degree (second-degree หรือ third-degree) atrioventricular
(AV) block ใหใช transcutaneous pacing ทันทีโดยไมตองรอ
ถาผูปวย tachycardia มีอาการไมคงที่ โดยที่อาการนั้นเกิดจากtachycardia ใหเตรียมทํา cardioversion ทันที
ถาผูปวย tachycardia มีอาการคงที่ดี ใหวินิจฉัยแยกวา QRS ของผูปวยเปนชนิด narrow-complex หรือเปนชนิด
wide-complex แลวเลือกการรักษาตามชนิดของ QRS
ตองวินิจฉัยและใหการรักษาฉุกเฉินแกผูปวยที่อาการไมคงที่ซึ่งอาจเสียชีวิตทันทีได
รูวาเมื่อใดจะปรึกษาผูเชี่ยวชาญในประเด็นการวินิจฉัยที่ยาก การใชยา และการตัดสินใจรักษาที่ไมดวนอื่นๆ
คําแนะนํานี้ไมไดครอบคลุมการวินิจฉัยและรักษา bradyarrhythmias และ tachyarrhythmias อยางละเอียดครบถวน
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ผูสนใจใหศึกษาเพิ่มเติมจากแหลงความรูตอไปนี้
• American College of Cardiology/American Heart Association/European Society of Cardiology Guidelines for
the Management of Patients With Supraventricular Arrhythmias3 โดยหาอานไดจากเว็บไซทตอไปนี้ คือ
www.acc.org, www.americanheart.org, and www.escardio.org
4
• หนังสือ ACLS: Principles and Practice บทที่ 12 - 16
ในบทที่ 7.3 นี้แบงออกเปนสามสวน สองสวนแรกคือ "Bradycardia" และ "Tachycardia" เปนภาพรวมของการ
วินิจฉัยและรักษาที่มุงอธิบายแผนปฏิบัติการชวยชีวิตในเรื่องนั้น อนึ่ง เพื่อใหการใชแผนปฏิบัติการนี้งายขึ้น เราไดใส
สาระสําคัญของยาที่แนะนําใหใชบางตัว(แตไมครบหมดทุกตัว)ไวในสวนนี้ดวย สวนที่
3 เปนรายละเอียดเกี่ยวกับยา
antiarrhythmic
7.3.4 Bradycardia
ดูแผนปฏิบัติการรักษา Bradycardia
แผนปฏิบัติการ

ในหนา h หมายเลขในคําอธิบายจะตรงกับหมายเลขกลองขอความใน

การประเมิน
คํานิยามของ bradycardia โดยทั่วไปคือหัวใจเตนชากวา 60 ครั้งตอนาที (กลองขอความ 1) หัวใจเตนชาขนาดนี้อาจ
เปนเรื่องปกติสําหรับบางคน แตบางคนแมหัวใจเตนเร็วกวา 60 ครั้งตอนาทีก็ยังไมพอ แผนปฏิบัติการรักษา bradycardia นี้มุง
ไปเฉพาะผูปวยที่ bradycardia ทําใหเกิดอาการสําคัญทางคลินิก (คือผูปวยที่หากหัวใจเตนชาขนาดนี้ตอไป out put จะไมพอ
เลี้ยงรางกาย)
การรักษาผูปวย bradycardia เบื้องตนมุงไปที่การชวยเปดทางเดินลมหายใจและชวยหายใจ (กลองขอความ 2) ให
ออกซิเจน ติดมอนิเตอร วัดความดันเลือด วัด oxyhemoglobin saturation แทงเปดหลอดเลือดดํา ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจเพื่อ
วินิจฉัย rhythm ใหไดแมนยําขึ้น ขณะเดียวกันก็ประเมินสถานะทางคลินิกของผูปวยเพื่อคนหาสาเหตุที่อาจจะแกได
ผูปฏิบัติการตองวินิจฉัยอาการและอาการแสดงของภาวะ poor perfusion และวินิจฉัยวาอาการหรืออาการแสดงนั้น
นาจะเกิดจาก bradycardia หรือไม (กลองขอความ 3) ถามีอาการนอยหรือไมมีอาการก็ไมตองรักษา เพียงแคมอนิเตอรและ
ติดตามดูอาการก็พอ (กลองขอความ 4A) ผูปวยที่ตองไดรับการรักษาทันทีไดแกผูปวยที่มีความดันเลือดต่ํา ระดับ
สติสัมปชัญญะลดลง หัวใจลมเหลว ชัก เปนลมหมดสติ หรือมีอาการอื่นๆของช็อกที่เกิดจาก bradycardia (กลองขอความ 4)
ภาวะ AV blocks แบงออกเปน 3 degree (first, second, third) ภาวะนี้อาจเกิดจากยา หรือ electrolyte disturbance
หรือตัวโครงสรางกายภาพของหัวใจเองเกิดปญหาอันสืบเนื่องจากหัวใจขาดเลือดหรือจาก myocarditis ภาวะ first-degree AV
block คือภาวะที่มี prolonged PR interval (>0.20 วินาที ) เปนภาวะที่ไมมีอันตรายอะไร ภาวะ second-degree AV block
แบงออกเปน 2 ชนิดคือ Mobitz types I และ II ใน Mobitz type I block ไฟฟาขาดตอนที่ AV node มักเกิดขึ้นเพียงชั่วครั้ง
ชั่วคราวและอาจไมมีอาการอะไรเลย ใน Mobitz type II block ไฟฟามักขาดตอนที่ระดับต่ํากวา AV node คือขาดตอนที่
bundle of His หรือที่ bundle branch มักจะมีอาการ และมักกลายไปเปน complete (third-degree) AV block ภาวะ third-
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degree AV block อาจเกิดที่ AV node หรือ bundle of His หรือที่ bundle branch ก็ได เมื่อเกิดขึ้นแลวไฟฟาจากเอเตรียมจะ
วิ่งผานจุด block ไปยังเวนตริเคิลไมไดเลย ภาวะนี้อาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแลวหายไปหรืออาจเปนอยูอยางถาวรก็ได สุด
แลวแตวาสาเหตุเกิดจากอะไร
การรักษา (กลองขอความ 4)
ควรใหยา atropine (หรือยาแทนตัวอื่นถาการใหไมทําใหการรักษาชาลง) เมื่อใหแลวไมไดผลควรเตรียม
transcutaneous pacing อยางรวดเร็ว แนะนําใหทํา pacing ในผูปวยที่มีอาการรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งถามี block ในระดับ
ต่ํากวาระดับ His-Purkinje (คือมี type II second-degree หรือ third-degree AV block)
Atropine
ในสภาวะที่ไมพบสาเหตุที่พึงแกได ยา atropine เปนตัวเลือกหลักในการรักษาผูปวย bradycardia ที่มีอาการฉุกเฉิน
(Class IIa) ในงานวิจัยแบบสุมตัวอยางในผูใหญ 1 รายการ (LOE 2)5 และงานวิจัยระดับต่ํากวานั้นอีกหลายรายการ (LOE
4)6,7 พบวาการให IV atropine ทําใหหัวใจเตนเร็วขึ้น อาการและอาการแสดงที่เกิดจาก bradycardia ลดลง มีรายงานวาขนาด
ที่ใหครั้งแรก 0.5 มก. ซ้ําไดเมื่อตองการแตรวมไมเกิน 1.5 มก. เปนขนาดที่ไดผลทั้งการรักษา bradycardia ในโรงพยาบาล
และนอกโรงพยาบาล 5–7 ถาผูปวยไมสนองตอบตอ atropine ถือเปนขอบงชี้ใหใช transcutaneous pacing แมวาการใหยา
second line ตัวอื่นเชน dopamine หรือ epinephrine อาจไดผลก็ตาม (ดูขางลาง)
กรณีเปน high-degree (second-degree หรือ third-degree) block ที่มีอาการ ใหใช transcutaneous pacing โดยไม
รอชา การใหยา atropine sulfate ซึ่งออกฤทธิ์แก cholinergic effect ที่ทําใหหัวใจเตนชา ถือเปนเพียงมาตรการชั่วคราว
ระหวางรอติดตั้ง transcutaneous pacemaker เทานั้น ทั้งนี้เปนขอแตกตางจากกรณี sinus bradycardia และ AV block ที่
ระดับ nodal level ที่ atropine อยางเดียวอาจใหผลดีในการรักษา 7
ในการใช atropine เพื่อรักษา bradycardia แนะนําใหใชขนาด 0.5 มก. IV ทุก 3 - 5 นาที สูงสุดรวมไมเกิน 3 มก. ถา
ใหขนาดต่ํากวา 0.5 มก. อาจมีผลตรงขามทําใหหัวใจยิ่งเตนชาลงไปอีก 8 ในผูปวยที่มี poor perfusion ควรใหยาไปพรอมๆ
กับการเตรียม pacing การใหยา atropine ไมควรเปนเหตุใหการใช external pacing ชาลง
ในผูปวยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดตองใช atropine ดวยความระมัดระวัง เพราะการเพิ่มอัตราการเตนของหัวใจอาจทํา
ให ischemia เลวลงและเพิ่ม infarct size ใหใหญขึ้น
อาจให atropine อยางระมัดระวังในผูปวยหลังผาตัดเปลี่ยนหัวใจที่มีมอนิเตอรอยูแลว แตมักไมไดผลเพราะ ผูปวย
ผาตัดเปลี่ยนหัวใจตัว vagal innervation ถูกตัดขาดไปแลว งานวิจัยแบบไมไดสุมตัวอยางหนึ่งรายการ (LOE 5)9 พบวาเมื่อให
atropine ในผูปวยหลังผาตัดเปลี่ยนหัวใจกลับทําใหหัวใจเตนชาลงและมีhigh-degree AV block เกิดขึ้น
อยาไปหวังพึ่ง atropine ในกรณี type II second-degree หรือ third-degree AV block หรือผูปวย third-degree AV
block ที่มี new wide-QRS complex ผูปวยเหลานี้ตองทํา pacing ทันที
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Pacing
การใช transcutaneous pacing เปนคําแนะนําระดับ Class I สําหรับการรักษา bradycardia ที่มีอาการ ในคนไขที่
อาการไมคงที่ควรเริ่ม pacing โดยเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งถามี high-degree (Mobitz type II second-degree หรือ thirddegree) AV block อยางไรก็ตามการใช transcutaneous pacing ก็มีขอจํากัดเหมือนกัน บางครั้งทําใหมีอาการปวด บางครั้ง
pace แลวไมมี capture บางครั้ง pace แลวมี capture ดีแลว แตอาการของผูปวยไมดีขึ้นเพราะอาการเหลานั้นอาจไมไดเกิด
จาก bradycardia
การทํา transcutaneous pacing สามารถทําโดยผูปฏิบัติการที่ขางเตียงผูปวยไดเลย กรณีที่ผูปวยไมสนองตอบตอ
atropine หรือดูทาทาง atropine จะไมไดผล หรือถาผูปวยมีอาการมาก ใหเริ่ม pacing ทันที เมื่อ pace แลวใหตรวจดูวามี
mechanical capture (หมายถึงมีชีพจรทุกครั้งที่เกิด capture) และประเมินสภาพผูปวยซ้ําใหม ถาจําเปนใหใชยาแกปวด และ
พยายามหาสาเหตุของ bradyarrhythmia
ถาการทํา transcutaneous pacing แลวไมสําเร็จ (หัวใจไม capture สัญญาณ pace อยางสม่ําเสมอ) ใหเตรียมทํา
transvenous pacing และปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญ
ยาตัวอื่นๆ ที่อาจเลือกใชได
ยาเหลานี้ไมใชยาที่พึงเลือกใชเปนตัวแรกในการรักษา bradycardia ที่มีอาการ อาจพิจารณาใชยาเหลานี้เมื่อใชยา
atropine แลวไมไดผล และใชเปนมาตรการชั่วคราวขณะรอ pacemaker เพื่อใหแผนปฏิบัติการงายขึ้น เราไดใส epinephrine
และ dopamine เปนยาที่อาจพิจารณาเลือกใชได (Class IIb) เพราะเปนยาที่ผูปฏิบัติการคุนเคยดี
Epinephrine
อาจให epinephrine infusion แกผูปวย bradycardia ที่มีอาการและไมสนองตอบตอ atropine หรือตอ pacing
(Class IIb) โดยเริ่มหยดยาในขนาด 2 - 10 ไมโครกรัมตอนาทีแลวปรับตามการสนองตอบของผูปวย ประเมิน intravascular
volume และให volume ถาเห็นวาสมควรให
Dopamine
ยา dopamine hydrochloride มีทั้งฤทธิ์กระตุน a - และ b -adrenergic อาจใหยา dopamine infusion ในอัตราการ
หยด 2 - 10 ไมโครกรัมตอนาทีโดยอาจใหรวมกับ epinephrine หรือใหโดดๆก็ได แลวปรับขนาดตามการสนองตอบของผูปวย
พรอมกับประเมิน intravascular volume และให volume ถาเห็นวาสมควรให
Glucagon
มีรายงานกลุมผูปวย 1 รายการ (LOE 5)10 ระบุวาในผูปวย bradycardia ที่เกิดจากพิษยา (เชน overdose ของ b blocker หรือ calcium channel blocker) ที่เกิดในโรงพยาบาลและไมสนองตอบตอยา atropine เมื่อให glucagon IV เริ่มตน 3
mg แลวถาจําเปนใหตามดวย infusion ในอัตรา 3 มก./ชม. พบวาทําใหหัวใจเตนเร็วขึ้น อาการและอาการแสดงที่เกิดจาก
bradycardia ลดลง

เนื้อหาในหนังสือเลมนี้ใชสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส แบบแสดงที่มา 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/th

ACLS 2005

139

http://www.thaicpr.com/
7.3.5 Tachycardia
ในทอนนี้ไดสรุปการวินิจฉัย และการรักษาภาวะ tachyarrhythmia ชนิดตางๆ ตามดวยยา antiarrhythmic ที่ใชบอย
ในการรักษา tachycardia
Classification of Tachyarrhythmias
อาจแบงกลุม tachycardia ออกไปไดหลายแบบตามลักษณะของ QRS complex ผูปฏิบัติการชวยชีวิตขั้นสูงควร
วินิจฉัยแยกระหวาง sinus tachycardia, narrow-complex supraventricular tachycardia (SVT) และ wide-complex
tachycardia ได แตเนื่องจากการวินิจฉัยแยกระหวาง supraventricular กับ ventricular rhythm อาจทําไดยาก ในชั้นนี้จึงให
ทราบไวเพียงแตวา wide-complex tachycardia สวนใหญเปน ventricular tachycardia
•

•

Narrow complex (SVT) tachycardias (QRS แคบกวา 0.12 วินาที) อาจเปนกรณีตางๆตอไปนี้เรียงตามลําดับ โอกาส
พบบอยจากมากไปหานอย
— Sinus tachycardia
— Atrial fibrillation
— Atrial flutter
— AV nodal reentry
— Accessory pathway–mediated tachycardia
— Atrial tachycardia (ectopic and reentrant)
— Multifocal atrial tachycardia (MAT)
— Junctional tachycardia
Wide complex tachycardias (QRS กวาง 0.12 วินาทีขึ้นไป) มีโอกาสเปนไดตั้งแต
— Ventricular tachycardia (VT)
— SVT with aberrancy
— Pre-excited tachycardias (ผาน accessory pathway)

narrow-complex tachycardia ที่อัตราการเตนไมสม่ําเสมออาจเปน atrial fibrillation หรือ atrial flutter หรือ MAT ก็
ได สําหรับการรักษา atrial fibrillation และ flutter ใหดูในหัวขอ "Irregular Tachycardias," ขางลาง
การประเมินขั้นตนและการรักษา Tachyarrhythmia
การประเมินและรักษา tachyarrhythmia ไดสรุปไวในแผนปฏิบัติการในหนา i หมายเลขประจํากลองขอความจะตรง
กับหมายเลขที่อางถึงในคําอธิบาย โปรดสังเกตวากลองขอความที่ใชตัวพิมพเบา (กลองขอความ 9, 10, 11, 13 และ 14) เปน
การรักษาที่จงใจใหทําในโรงพยาบาลหรือในที่มีผูเชี่ยวชาญคอยรับปรึกษาเทานั้น
แผนปฏิบัติการนี้สรุปการรักษาผูปวย tachycardia ที่มีชีพจร (กลองขอความ 1) กรณีที่ไมมีชีพจร ใหใชแผนปฏิบัติ
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การรักษา Pulseless Arrest ในหนา g
ผูปฏิบัติการตองประเมินผูปวยขณะที่ทําการเปดทางเดินลมหายใจ ชวยหายใจ และใหออกซิเจน (กลองขอความ 2)
ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจเพื่อวินิจฉัย rhythm และมอนิเตอรความดันเลือดและ oxyhemoglobin saturation เมื่อใดที่เปนไปไดควร
แทงเสนเปดหลอดเลือดดํา และลงมือรักษาสาเหตุของ tachycardia ที่ตรวจพบและรักษาได
ถาอาการและอาการแสดงยังคงอยูแมวาจะไดเปดทางเดินลมหายใจ ชวยหายใจ และใหออกซิเจนแลว ผูปฏิบัติการ
ควรวินิจฉัยในสองประเด็นคือ ( 1) อาการหรือสัญญาณชีพของผูปวย คงที่ ( stable) ดีหรือไม (2) อาการของผูปวยเกิดจาก
tachycardia หรือไม (กลองขอความ 3) ถาผูปวยมีอาการไมคงที่และอาการนั้นเกิดจาก tachycardia เชนสติสัมปชัญญะลดลง
เจ็บหนาอกตอเนื่อง ความดันเลือดต่ํา หรือมีอาการอื่นของช็อก ใหทํา synchronized cardioversion ทันที (กลองขอความ 4)
โดยทั่วไปถาอัตราการเตนของหัวใจไมถึง 150 ครั้งตอนาทีในผูปวยที่หัวใจปกติมักไมทําใหเกิดอาการใดๆ แตหากผูปวยมีการ
ทํางานของหัวใจเสียไปหรือมีโรครวมใดๆที่มีนัยสําคัญ ก็อาจมีอาการไดแมอัตราการเตนของหัวใจจะต่ํากวานี้ ถาอาการของ
ผูปวยไมคงที่และคลื่นไฟฟาหัวใจเปน narrow-complex reentry SVT อาจรักษาโดยการฉีดยา adenosine ไปกอนขณะที่
เตรียมทํา synchronized cardioversion (Class IIb) แตอยาชะลอการทํา cardioversion เพื่อทําการรักษาดวยยาหรือเพื่อแทง
เสนเปดหลอดเลือดดํา
ถาอาการของผูปวย tachycardia คงที่ดี ผูปฏิบัติการควรตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ 12-lead และประเมิน rhythm ให
ละเอียด (กลองขอความ 5) แลวเลือกการรักษาตามผลประเมิน หรือรอปรึกษาผูเชี่ยวชาญกอนเพราะการรีบรอนรักษาไปอาจมี
ผลเสียตอผูปวยได
Synchronized Cardioversion (กลองขอความ 4)
Synchronized cardioversion เปนการช็อกไฟฟาที่กําหนดเวลาปลอยไฟฟาใหสัมพันธ ( synchronized) กับการเกิด
QRS complex ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหปลอยไฟฟาออกไปในระยะ relative refractory period ซึ่งเปนระยะที่ออนไหวและเกิด
VF ได 11 การตั้งกําลังไฟฟาในการช็อกแบบ synchronized cardioversion ควรตั้งต่ํากวาที่ใชในการช็อกไฟฟาแบบ
unsynchronized (หมายถึงแบบ defibrillation) อยาตั้งกําลังไฟฟาต่ําเพื่อช็อกแบบ unsynchronized เพราะมักจะทําใหเกิด VF
ได ถาจําเปนตองทํา cardioversion แตช็อกแบบ synchronize ไมได (เชนกรณีจังหวะการเตนไมสม่ําเสมอ) ใหทําการช็อก
แบบ defibrillation โดยตั้งกําลังไฟฟาในขนาดสูงเหมือนการทํา defibrillation ในกรณีทั่วไป
แนะนําใหทํา synchronized cardioversion เพื่อรักษาผูปวยที่อาการไมคงที่ซึ่งเกิดจาก rhythm ตอไปนี้คือ (1) SVT
ที่เกิดจากกลไก reentry (2) atrial fibrillation และ (3) atrial flutter ภาวะเหลานี้เกิดจากวงจรผิดปกติที่ทําใหคลื่น
depolarization วิ่งวนเปนวงกลมซ้ําแลวซ้ําอีก ( reentry) การช็อกไฟฟาจะไปยุติวงจร reentry นี้ได นอกจากนี้ synchronized
cardioversion ยังแนะนําใหใชรักษา (4) monomorphic (regular) VT ที่อาการไมคงที่ดวย
ถาเปนไปไดควรแทงเสนเปดหลอดเลือดดํากอนทํา cardioversion ในกรณีที่ผูปวยรูสึกตัว ควรใหยา sedation กอน
แตอยาใหสิ่งเหลานี้ทําใหการทํา cardioversion ชาลง ควรพิจารณาปรึกษาผูเชี่ยวชาญดวยเสมอ รายละเอียดเพิ่มเติมอานได
จากบทที่ 5
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แนะนําใหตั้งกําลังไฟฟาในการทํา cardioversion ครั้งแรกสําหรับ atrial fibrillation 100 – 200 จูลสําหรับเครื่องชนิด
โมโนเฟสิก หรือ 100 – 120 จูลสําหรับเครื่องชนิดไบเฟสิก ในการทํา cardioversion ซ้ําครั้งถัดๆไปอาจคอยๆเพิ่มกําลังไฟฟา
ขึ้นไปไดตามตองการ
การทํา cardioversion กรณี atrial flutter และ SVT ชนิดอื่นๆ โดยทั่วไปแลวใชกําลังไฟฟาต่ํากวา เริ่มตนครั้งแรกใน
ขนาด 50 – 100 จูลสําหรับเครื่องชนิด monophasic damped sine (MDS) ก็พอ ถาทําครั้งแรกดวยกําลังไฟ 50 จูลไมไดผล
ใหคอยๆ เพิ่มกําลังไฟฟาขึ้นไปเปนขั้นๆ ในการทําซ้ําครั้งถัดๆไป 12 ปจจุบันนี้ยังไมสามารถออกคําแนะนําเชิงเปรียบเทียบการ
ตั้งกําลังไฟฟาของเครื่องชนิดไบเฟสิกแบบตางๆ จนกวาจะมีหลักฐานขอมูลมากกวานี้
การใช cardioversion รักษา junctional tachycardia หรือ ectopic หรือ multifocal atrial tachycardia มักไมไดผล
เพราะกรณีเหลานี้มี automatic focus ที่ปลอยไฟฟาไดเอง การช็อกไฟฟามักหยุดการปลอยไฟฟาไมได อันที่จริงการช็อก
ไฟฟาขณะที่มี automatic focus ปลอยไฟฟาในจังหวะที่เร็วอยูนั้นอาจไปทําใหอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มขึ้น
การตั้งกําลังไฟฟาเพื่อทํา cardioversion กรณี VT ขึ้นอยูกับรูปรางและอัตราเร็วของ 13 ถาผูปวยเปน monomorphic
VT (สม่ําเสมอทั้งรูปรางและอัตราเร็ว ) อาการไมคงที่แตมีชีพจรอยู ควรทํา synchronized cardioversion โดยตั้งกําลังไฟครั้ง
แรก 100 จูลสําหรับเครื่องโมโนเฟสิก ถาไมไดผลก็คอยๆเพิ่มขึ้นในครั้งถัดๆไป (เชน 100, 200, 300, 360 จูล) ทั้งนี้เปน
คําแนะนําที่เหมือนกับที่เคยไดแนะนําไวในคําแนะนําเกาเมื่อค.ศ. 2000 2 ณ ขณะนี้ยังไมมีขอมูลมากพอที่จะแนะนําการตั้ง
กําลังไฟฟาสําหรับเครื่องแบบไบเฟสิกในการรักษา VT
ถาผูปวยมี polymorphic VT และอาการไมคงที่ ใหรักษาแบบ VF กลาวคือทําการช็อกไฟฟาแบบ defibrillation
เพราะการทํา cardioversion ในกรณีที่รูปรางของ QRS ไมสม่ําเสมอมักไมไดผล กรณีที่ผูปวยมีอาการไมคงที่แตยังมีขอสงสัย
วา เปน monomorphic หรือวาเปน polymorphic VT กันแน ไมตองเสียเวลาวิเคราะห rhythm ใหทําการช็อกไฟฟาแบบ
defibrillation ตามแผนปฏิบัติการรักษา Pulseless Arrest ไปเลย (ดูบทที่ 7.2)
Narrow-Complex Tachycardia ที่เตนสม่ําเสมอ (กลองขอความ 7, 8, 9, 10)
Sinus Tachycardia
Sinus tachycardia พบไดบอยและมักเกิดจากการกระตุนระบบสรีรวิทยาเชนมีไข โลหิตจาง ช็อก ภาวะนี้เกิดขึ้นจาก
sinus node สนองตอบตอการกระตุน (โดยตัวกระตุนหรือโดยยาที่ออกฤทธิ์กระตุนระบบซิมพาเทติกก็ตาม) ดวยการปลอย
ไฟฟาในอัตราที่เร็วกวา 100 ครั้งตอนาที ไมมีความจําเปนตองใชยาใดๆรักษาภาวะนี้ การรักษามุงไปที่การคนหาสาเหตุและ
ขจัดสาเหตุ ในกรณีที่การทํางานของหัวใจเลวลง การจะได
cardiac output พอเพียงตองอาศัยอัตราการเตนที่เร็ว
(compensatory tachycardia) ในภาวะเชนนี้ stroke volume ที่ออกมาแตละครั้งมีจํานวนนอย หากไปพยายามลดอัตราการ
เตนของหัวใจอาจเปนอันตรายได
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Supraventricular Tachycardia (Reentry SVT)
การประเมิน
Reentry SVT เปน tachycardia แบบสม่ําเสมอที่เกิดจากวงจรผิดปกติทําใหคลื่น depolarization วิ่งวนเปนวงกลมซ้ํา
แลวซ้ําอีก (reentry) บางครั้งเปนๆหยุดๆ จึงมีชื่อเกาเรียกกันวา paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT) อัตราเร็ว
ของการเตนจะสูงเกินอัตราของ sinus tachycardia ในขณะพัก (เกิน120 ครั้งตอนาที) โดยอาจมีหรือไมมี P wave ใหเห็นก็ได
จะถือวา reentry SVT เปน tachycardia ที่มีจุดกําเนิดอยูระดับ supraventricular ถา (1) มี QRS complex แคบ (<120
milliseconds หรือแคบกวา 0.12 วินาที ) หรือ (2) มี QRS complex กวางโดยรูอยูกอนแลววามี bundle branch aberrancy
รวมอยูดวย ภาวะ reentry SVT นี้หมายความรวมถึง AV nodal reentrant tachycardia หรือ AV reentry tachycardia ดวย
การรักษา
Vagal Maneuvers
การรักษา reentry SVT ที่มีอาการคงที่คือการทํา vagal maneuver และการฉีดยา adenosine (กลองขอความ 7)
การทํา vagal maneuver ( คือทํา Valsalva maneuver หรือการนวด carotid sinus) อยางเดียวจะไดผลประมาณ 20% - 25%
14
สวนที่เหลือตองใชวิธีฉีด adenosine ในรายงานหนึ่ง (LOE 4)15 พบวาผูปวยวัยหนุมสาวที่มี reentry SVT และมีอาการคงที่
การทํา vagal maneuver มักไมไดผล
Adenosine
ถา reentry SVT ไมสนองตอบตอการทํา vagal maneuver ใหฉีด adenosine 6 มก. IV push เร็วๆ (Class I) ใน
เวลา 1 – 3 วินาทีเขาทาง vein เสนใหญๆเชนที่แขน แลว flush ตามดวยน้ําเกลือ 20 มล. แลวยกแขนขางนั้นขึ้น ถาไมไดผล
ใน 1 – 2 นาทีใหฉีดอีก 12 มก.แบบ bolus ถาไมไดผลอีกใหซ้ําดวยการฉีดแบบ bolus 12 มก.อีกครั้งภายในเวลา 1-2 นาที
มีงานวิจัยแบบวางแผนลวงหนาแตไมไดสุมตัวอยาง 5 รายการ (LOE 216; LOE 317–20) ไดผลสรุปวา adenosine เปน
ยาที่ปลอดภัยและไดผลในการรักษา SVT ทั้งในและนอกโรงพยาบาล แมวาจะมีงานวิจัยแบบสุมตัวอยาง 2 รายการ(LOE
3)17,21 สรุปวาอัตราความสําเร็จในการรักษา SVT ของ adenosine ไมแตกตางจากของยา calcium channel blocker แต
adenosine ออกฤทธิ์เร็วกวาและมีฤทธิ์ขางเคียงรุนแรงนอยกวา verapamil และมีรายงานวา amiodarone ใชรักษา sustained
reentrant SVT ไดผลเกือบ 100% (LOE 6)22
Adenosine เปนยาที่ปลอดภัย ไดผลดีในกรณีสตรีมีครรภ 23 แตก็มี drug interactions กับยาตัวอื่นมากเหมือนกัน
ผูปวยที่มีระดับของ theophylline, caffeine, หรือ theobromine ในเลือดสูงอาจตองใช adenosine ในขนาดสูง ผูปวยที่กินยา
dipyridamole หรือกินยา carbamazepine หรือผูปวยหลังผาตัดเปลี่ยนหัวใจ หรือเมื่อใดที่ใหยาทาง central vein อาจจะตอง
ลดขนาด adenosine ครั้งแรกเหลือ 3 มก. ฤทธิ์ขางเคียงของ adenosine เชน วูบวาบที่หนาและตัว หอบเหนื่อย เจ็บหนาอก
พบไดบอยแตเปนอาการชั่วคราวที่คงอยูไมนาน24
ถาใหยาแลวไดผล (กลองขอความ 9) อาจเปน reentry SVT จริง ใหมอนิเตอรผูปวยเผื่อมีการกลับเปนใหมอีก ซึ่งก็ใช
วิธีรักษาดวย adenosine อีกหรืออาจจะควบคุม rate ดวยยาที่ออกฤทธิ์ AV nodal block นานขึ้นเชน diltiazem หรือ b -
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blocker
Calcium Channel Blockers และ b -Blocker
ถาฉีด adenosine แลว reentry SVT ไมหาย (กลองขอความ 10)
ใหพยายามควบคุม rate ดวย
nondihydropyridine calcium channel blocker (เชน verapamil หรือ diltiazem) หรือ b -blocker โดยถือเปนยาตัวเลือกขั้นที่
สอง (Class IIa)25–27 ยาเหลานี้ออกฤทธิ์ที่ nodal tissue ทั้งโดยไปหนวงการสนองตอบของเวนตริเคิล ดวยวิธีระงับ conduction
ผาน AV node หรือทั้งโดยไปขจัด reentry SVT ซึ่งตองอาศัย conduction ผาน AV node
Verapamil (เปนมาก) และ diltiazem (เปนนอยกวา ) อาจลด myocardial contractility และลด cardiac output ใน
ผูปวยที่การทํางานของเวนตริเคิลเสียไปมาก ยากลุม calcium channel blockers ที่ออกฤทธิ์ตอ AV node (รวมทั้ง verapamil
และ diltiazem) มีผลเสียเมื่อใหในผูปวย atrial fibrillation หรือ atrial flutter ที่มี pre-excitation (ที่เรียกวา Wolff-ParkinsonWhite [WPW] syndrome) ยาในกลุม b -Blockers ควรใชดวยความระมัดระวังในผูปวยโรคปอดและหัวใจลมเหลว
การให verapamil ใหในขนาด 2.5 - 5 mg IV bolus โดยฉีดนาน 2 นาทีขึ้นไป (นาน 3 นาทีขึ้นไปในผูสูงอายุ ) ถาไม
ไดผลและไมมีผลเสียของยาปรากฏใหเห็น ใหซ้ําไดอีก 5 - 10 mg ทุก 15 - 30 นาที แตรวมแลวไมเกิน 20 มก. อีกวิธีหนึ่งคือ
ให 5 มก. Bolus ทุก 15 นาทีจนไดรวมแลวไมเกิน 30 มก. ยา verapamil นี้ควรใชกับผูปวย narrow-complex reentry SVT
หรือ arrhythmia ที่รูแนแลววาเปน supraventricular origin เทานั้น และไมควรใหในผูปวยที่มี impaired ventricular function
หรือมีหัวใจลมเหลว
การให diltiazem ควรใหในขนาด 15 - 20 มก. (0.25 มก./กก. IV ฉีดนานกวา 2 นาที ถาจําเปนอาจใหซ้ําอีกใน 15
นาที โดยฉีด IV 20 - 25 มก. (0.35 มก./กก.) แลวตามดวย maintenance infusion ในขนนาด 5 - 15 มก./ชม. ปรับขนาดตาม
อัตราการเตนของหัวใจ
อาจเลือกใชยาในกลุม b -blockers หลายตัวในการรักษา supraventricular tachyarrhythmia รายละเอียดโปรดดู
หัวขอถัดไป ฤทธิ์ขางเคียงของ b -blockers รวมถึงการเกิด bradycardia, AV conduction delay และความดันเลือดต่ํา
Wide-Complex Tachycardia (กลองขอความ 12, 13, 14)
การประเมิน
ขั้นตอนแรกในการรักษา tachycardia คือการประเมินวาอาการของผูปวยคงที่หรือไม (กลองขอความ 3) ถาไมคงที่
และเปน wide-complex tachycardia ใหถือวาเปน VT ไวกอน แลวรักษาดวยการทํา cardioversion ทันที (กลองขอความ 4 )
ถาผูปวยมีอาการคงที่ดี ขั้นตอนที่สองคือตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ 12-lead (กลองขอความ 5) เพื่อประเมิน QRS
duration วากวางหรือแคบ ณ จุดนี้ควรพิจารณาปรึกษาผูเชี่ยวชาญ เมื่อใดก็ตามที่อาการผูปวยเปลี่ยนเปนไมคงที่ ใหเดินหนา
ไปทํา synchronized cardioversion ถาผูปวยเกิดหัวใจหยุดเตน หรือไมมีชีพจร หรือมี polymorphic VT ใหรักษาแบบ VF
ตามแผนปฏิบัติการรักษา pulseless arrest
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•
•
•

คํานิยามของ wide-complex tachycardias คือมี QRS กวางกวา 0.12 วินาที ซึ่งมีโอกาสเปนกรณีตางๆดังนี้
VT
SVT with aberrancy
Pre-excited tachycardias (มี accessory pathway)

ขั้นตอนที่สามคือวินิจฉัยวาการเตนของหัวใจสม่ําเสมอหรือไมสม่ําเสมอ (กลองขอความ 12) ถาสม่ําเสมอก็มักเปน
VT หรือ SVT ที่มี aberrancy รวมดวย ถาไมสม่ําเสมอก็อาจเปน atrial fibrillation รวมกับมี aberrancy หรือเปน pre-excited
atrial fibrillation (คือเปน AF ที่มี WPW syndromeรวมดวย) หรือเปน polymorphic VT กรณีที่เปน polymorphic VT อาจเปน
torsades de pointes (ดูขางลาง) ผูปฏิบัติการควรพิจารณาปรึกษาผูเชี่ยวชาญเมื่อจะรักษา wide-complex tachycardia ที่มี
อาการคงที่ดีแลว
การรักษา Wide-Complex Tachycardia ที่สม่ําเสมอ (กลองขอความ 13)
ถาคิดวา wide-complex tachycardia นั้นเปน SVT ใหรักษาโดยใช adenosine ในขนาด 6 มก. IV push เร็วๆ ใน
เวลา 1 – 3 วินาทีเขาทาง vein เสนใหญๆเชนที่แขน แลว flush ตามดวยน้ําเกลือ 20 มล. แลวยกแขนขางนั้นขึ้น ถาไมไดผล
ใน 1 – 2 นาทีอาจฉีดอีก 12 มก.แบบ bolus ถาไมไดผลอีกอาจใหซ้ําดวยการฉีดแบบ bolus 12 มก.อีกครั้งภายในเวลา 1-2
นาที
ถาผูปวยมีอาการไมคงที่ และเปน monomorphic wide-complex tachycardia ใหรักษาโดยการทํา cardioversion
ถา rhythm คลายจะเปน VT แตผูปวยอาการคงที่ดีอาจใหยา antiarrhythmic ทั้งนี้แนะนําใหใช amiodarone (Class IIa) 150
มก. IV นาน 10 นาที ซ้ําไดเทาที่ตองการแตรวมแลวไมเกิน 2.2 กรัม IV ตอ 24 ชั่วโมง ยาเผื่อเลือกตัวอื่นสําหรับ widecomplex regular tachycardia คือ procainamide และ sotalol (ดูขางลาง)
หลักฐานสนับสนุนการใช amiodarone มาจากงานวิจัยแบบสังเกตการณ 3 ราย (LOE 5)28–30 ซึ่งระบุวา amiodarone
เปนยาที่ไดผลในการรักษา VT ที่ดื้อตอการช็อกไฟฟาและดื้อตอยา งานวิจัยแบบสุมตัวอยางรายการหนึ่ง (LOE 2)31 บงชี้วา
aqueous amiodarone ไดผลดีกวา lidocaine ในการรักษา VT ที่ดื้อตอการช็อกไฟฟา และยังมีหลักฐานจากการคาดเดาตอ
จากผลวิจัยการรักษา VF/VT ที่ดื้อตอการช็อกไฟฟาในผูปวยนอกโรงพยาบาล (LOE 7) ซึ่งสรุปผลวาการใช amiodarone ทํา
ใหอัตราการรอดชีวิตจนไปถึงโรงพยาบาล (แตไมใชรอดชีวิตจนไดออกจากโรงพยาบาล) ดีกวาเมื่อใชยาหลอก 32 หรือเมื่อใช
lidocaine33
Tachycardia ที่ไมสม่ําเสมอ
Atrial Fibrillation และ Flutter
การประเมิน
narrow-complex หรือ wide-complex tachycardia ที่หัวใจเตนไมสม่ําเสมอมักจะเปน atrial fibrillation ที่ควบคุมการ
สนองตอบของเวนตริเคิลไมได ความเปนไปไดอยางอื่นคืออาจจะเปน MAT แนะนําใหทําคลื่นไฟฟาหัวใจ 12-lead และปรึกษา
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ผูเชี่ยวชาญหากผูปวยมีอาการคงที่
การรักษา
การรักษา (กลองขอความ 11) ควรมุงไปที่ (1) การควบคุม rate (2) การควบคุม rhythm ถาอาการไมคงที่ โดยทํา
conversion ใหกลับเปน sinus ผูปวยที่เปน atrial fibrillation อยูนานเกิน 48 ชั่วโมงมีความเสี่ยงที่จะเกิด cardioembolic
events และตองใหยา anticoagulant กอนที่จะควบคุม rhythm เสมอ ไมควรทํา conversion ไมวาจะดวยไฟฟาหรือดวยยา
จนกวาผูปวยจะอาการคงที่แลวและมีหลักฐานจากการตรวจดวยคลื่นเสียงสะทอนผานทางหลอดอาหาร ( transesophageal
echocardiography) วาไมมี thrombus อยูในเอเตรียม
ยาอื่นที่มีหลักฐานวาไดผลในการควบคุม rate ของ AF ที่มี rapid ventricular response ไดแก magnesium (LOE
3),34 diltiazem (LOE 2)35 และ b -blockers (LOE 2)36,37 ทั้งนี้รวมทั้งกรณีนอกโรงพยาบาล (LOE 3)38 และในโรงพยาบาล
มีหลักฐานวายา Ibutilide และ amiodarone (LOE 2)39–41 ตางก็มีประสิทธิภาพในการควบคุม rhythm ของ atrial
fibrillation ของผูปวยในโรงพยาบาล
โดยสรุป เราแนะนําใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญและใชวิธีควบคุม rate ดวย diltiazem, b -blockers, หรือแมกนีเซียมใน
ผูปวย atrial fibrillation ที่อัตราการเตนของเวนตริเคิลเร็ว สวนการควบคุม rhythm ในผูปวย atrial fibrillation ที่เปนนานเกิน
48 ชั่วโมงไปแลวนั้น อาจใช amiodarone, ibutilide, propafenone, flecainide, digoxin, clonidine, หรือแมกนีเซียมก็ได
ถาวินิจฉัยแยก pre-excitation syndrome ไดกอนที่จะเกิด atrial fibrillation (หมายถึงเห็น delta wave ซึ่งเปน
เอกลักษณของ WPW ขณะที่ยังเปน sinus rhythm) แนะนําวาใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ไมควรฉีดยา AV nodal blocking เชน
adenosine, calcium channel blockers, digoxin, และอาจรวมถึง b -blockers แกผูปวย atrial fibrillation หรือ atrial flutter
ที่มีภาวะ pre-excitation อยูดวย (กลองขอความ 14) เพราะยาเหลานี้อาจยิ่งไปเพิ่ม ventricular response ทําใหอัตราการเตน
ของหัวใจเร็วขึ้น
Polymorphic VT ที่เตนไมสม่ําเสมอ (กลองขอความ 14)
เมื่อเกิด VT แบบ polymorphic และไมสม่ําเสมอ ตองใหการรักษาทันทีเพราะมักจะเลวลงจนกลายเปน pulseless
arrest ผูปฏิบัติการควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญในการรักษา
การจะใหยารักษา recurrent polymorphic VT หรือไมขึ้นอยูกับวาตอนที่เปน sinus rhythm อยูมีภาวะ long QT
หรือไม ถาในขณะที่เปน sinus rhythm อยูผูปฏิบัติการเห็นมี long QT interval (แสดงวา VT นั้นเปน torsades de pointes)
ขั้นตอนแรกที่พึงทําคือหยุดยาใดๆที่อาจ prolong QT interval แกไขภาวะ electrolyte imbalance และสาเหตุอื่นใดที่อาจมีอยู
(เชน drug overdose หรือไดรับสารพิษ —ดูบทที่ 10.2)
แมวา magnesium จะใชรักษาภาวะ torsades de pointes VT (polymorphic VT รวมกับ long QT interval) กัน
อยางแพรหลาย แตก็มีหลักฐานสนับสนุนจากงานวิจัยแบบสังเกตการณเพียง 2 รายการเทานั้น (LOE 5)42,43 ซึ่งสรุปวา
magnesium ไดผลในผูปวยที่มี prolonged QT interval รายงานกลุมผูปวยผูใหญรายการหนึ่ง (LOE 5)44 พบวา
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isoproterenol หรือการทํา ventricular pacing ก็สามารถยุติ torsades de pointes ที่เกิดขึ้นรวมกับ bradycardia และ
prolonged QT ที่มีสาเหตุจากยาได magnesium มักไมไดผลในการยุติ polymorphic VT ในผูปวยที่มี normal QT interval
(LOE 5)43 แต amiodarone อาจจะไดผล (LOE 4)45
ถาผูปวยที่มี polymorphic VT เปลี่ยนเปนอาการไมคงที่ (เชนระดับสติสัมปชัญญะลดลง ความดันเลือดต่ํา หรือมี
อาการอื่นของช็อกเชนปอดบวมน้ํา) ใหทําการช็อกไฟฟาแบบ defibrillation เพราะการทํา synchronized cardioversion จะ
ไมไดผลเนื่องจากความหลากหลายของรูปราง QRS และความไมสม่ําเสมอของจังหวะการเตนทําใหเครื่องปลอยไฟฟาแบบ
synchronize ไมได กฎงายๆก็คือถาตาของคุณไมสามารถ synchronize กับแตละ QRS complex ได เครื่องก็ไมสามารถ
synchronize ได
ถาสงสัยวาเปน monomorphic หรือเปน polymorphic VT กันแนในผูปวยที่อาการไมคงที่ อยาชะลอการช็อกไฟฟา
เพื่อไปวิเคราะห rhythm ใหทําการช็อกไฟฟาแบบ defibrillation ไปเลยโดยตั้งกําลังไฟฟา 150 – 200 จูลถาเปนเครื่องไบเฟสิ
กชนิด truncated exponential waveform หรือ 120 จูลถาเปนเครื่องไบเฟสิกชนิด rectilinear waveform สําหรับการช็อก
ครั้งถัดไปถาเปนเครื่องไบเฟสิกใหใชกําลังไฟเทาเดิมหรือสูงขึ้นก็ได (Class IIa) ผูปฏิบัติการควรตั้งไฟตามชนิดของเครื่อง แต
ถาไมทราบชนิดวาเปนเครื่องไบเฟสิกแบบไหนใหตั้งไฟที่ 200 จูล ในกรณีที่ใชเครื่องแบบโมโนเฟสิใหตั้งไฟ 360 จูลทุกครั้ง
(รายละเอียดเพิ่มเติมดูบทที่ 5) ไมควรช็อกไฟฟาแบบ defibrillation โดยตั้งไฟต่ําเพราะจะไปกระตุนใหเกิด VF ได
เมื่อทําการช็อกไฟฟาไปแลว ผูปฏิบัติการตองทํา CPR ทันที (เริ่มดวยการกดหนาอก ) แลวทําตามแผนปฏิบัติการ
รักษา Pulseless Arrest สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมใหอานบทที่ 7.2
7.3.6 ยา Antiarrhythmic
7.3.6.1 Adenosine
ยา adenosine เปน endogenous purine nucleoside ซึ่งออกฤทธิ์ระงับกิจกรรมของ AV node และ sinus node ได
ในชวงสั้นๆ แนะนําใหใชยา adenosine ในกรณีตอไปนี้
•

•
•
•

ใชในกรณี narrow-complex AV nodal หรือ sinus nodal reentry tachycardias16–21 ที่ผูปวยมีอาการคงที่ ตัวอยางที่
พบบอยที่สุดในกลุมนี้คือ reentry SVT (Class I) ยา adenosine จะไมขจัด arrhythmia อยางเชน atrial flutter, atrial
fibrillation, atrial หรือ ventricular tachycardia เพราะไมไดเกิดจาก reentry ในระดับ AV หรือ sinus node แตอาจจะ
ทําใหเกิด AV block หรือ ventriculoatrial block ไดชั่วคราว เปดโอกาสใหวินิจฉัย rhythm ที่แทจริงไดงายขึ้น
ใชในกรณี reentry SVT ที่อาการไมคงที่และอยูในระหวางเตรียมทํา cardioversion (Class IIb)
ใชรักษาและชวยวินิจฉัยผูปวยอาการคงที่และมี narrow-complex SVT ที่ไมรูที่มาแนนอน
ใชรักษา wide-complex tachycardia ในผูปวยที่รูอยูกอนแลววามี reentry pathway
7.3.6.2 Amiodarone IV
ยา amiodarone ออกฤทธิ์ตอ channel ที่ใชขนสงโซเดียม โปตัสเซียม และแคลเซียม และมีฤทธิ์ระงับ
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adrenergic ดวย ยานี้แนะนําใหใชรักษา tachyarrhythmia ในกรณีตอไปนี้
ใชรักษา narrow-complex tachycardia ที่เกิดจากกลไก reentry (reentry SVT) ซึ่งไดใช adenosine แลว และทํา
vagal maneuvers แลว และใหยา AV nodal blockade อื่นแลวก็ยังไมหาย ทั้งในผูปวยที่การทํางานของเวนตริเคิลดีและไมดี
(Class IIb)22
ใชรักษา VT ที่อาการคงที่ หรือ polymorphic VT ที่มี normal QT interval หรือ wide-complex tachycardia ที่ไม
ทราบสาเหตุแนชัด(Class IIb)28–31
ใชลด ventricular rate จาก accessory pathway conduction ในผูปวยที่มี pre-excited atrial arrhythmia (Class
22

IIb)

ยานี้ใหในขนาด 150 มก. IV นาน 10 นาทีขึ้นไป ตามดวย infusion ในขนาด 1 มก./นาที นาน 6 ชั่วโมง แลวลด
เหลือ 0.5 มก./นาที นาน 18 ชั่วโมง
อาจให infusion เสริมเมื่อมี recurrent arrhythmia ครั้งละ 150 มก. ซ้ําไดทุก 10 นาที ตามความจําเปนแตไมเกิน
ขนาดสูงสุดวันละ 2.2 กรัม งานวิจัยหนึ่งพบวา amiodarone ไดผลกับผูปวย atrial fibrillation ถาใหในขนาดสูง 125 มก./ชม.
นาน 24 ชม. (รวม 3 กรัม) 41 ยานี้เหมาะกวายา arrhythmia ตัวอื่นหากจะใชกับผูปวยที่มีการทํางานของหัวใจไมดี
ฤทธิ์ไมพึงประสงคของยานี้คือทําใหความดันเลือดต่ําและทําใหเกิด bradycardia ซึ่งปองกันไดโดยการคอยๆใหแบบ
infusion ชาๆ
7.3.6.3 Verapamil และ Diltiazem
Verapamil และ diltiazem เปน nondihydropyridine calcium channel blocking agents ซึ่งออกฤทธิ์ชะลอการนํา
ไฟฟาผาน AV node จึงอาจยุติ reentrant arrhythmia และลดอัตราการเตนของหัวใจในผูปวยที่เปน atrial tachycardia แบบ
ตางๆได ยานี้มีขอบงชี้ในกรณีตอไปนี้
• ใชรักษา narrow-complex tachycardia ที่เกิดจากกลไก reentry (reentry SVT) ในผูปวยที่อาการคงที่ดีอยู และไดใช
ยา adenosine หรือทํา vagal maneuverแลวก็ยังไมหาย (Class IIa)25–27
• ใชรักษา narrow-complex tachycardia ที่เกิดจากการปลอยไฟฟาของเนื้อเยื่อเอง ( autonomicity) เชนกรณี
junctional, ectopic, multifocal tachycardia ที่ยังมีอาการคงที่ดีอยู และไดใชยา adenosine หรือทํา vagal maneuver
แลวก็ยังไมหาย
35,38
• ใชควบคุม rate ของ ventricular response ในผูปวย atrial fibrillation หรือ atrial flutter (Class IIa)
ยา verapamil IV ใชยุติ narrow-complex reentry SVT ได และใชควบคุม rate ใน atrial fibrillation ไดดวย ขนาด
verapamil ที่ใหครั้งแรกคือ 2.5 - 5 มก. IV ฉีดนาน 2 นาทีขึ้นไป กรณีไมไดผลและไมมีผลเสียของยาใหเห็น อาจใหซ้ําไดอีก
ในขนาด 5 - 10 มก.ทุก 15 – 30 นาที แตรวมแลวไมเกิน 20 มก. อีกวิธีหนึ่งคือให 5 ฉีด bolus ทุก 15 นาทีจนไดขนาดรวม
30 มก. ควรใหยา verapamil เฉพาะผูปวยที่มี narrow-complex reentry SVT หรือ arrhythmia ที่ทราบแลววาเกิดในระดับ
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supraventricular เทานั้น และไมควรใชในผูปวยที่การทํางานของหัวใจไมดีหรือมีหัวใจลมเหลว
ยา diltiazem เมื่อใหในขนาด 0.25 มก./กก. แลวตามดวย 0.35 มก./กก.อีกครั้งหนึ่ง จะไดประสิทธิผลเทียบเทากับ
verapamil25–27 ทั้ง verapamil และ diltiazem ตางก็กดการทํางานของกลามเนื้อหัวใจและลด cardiac output ในผูปวยที่มีการ
ทํางานของเวนตริเคิลแยอยูแลว แมวา diltiazem จะมีขอเสียอันนี้นอยกวา verapamil และยาทั้งสองตางมีอันตรายเมื่อใชกับ
ผูปวย atrial fibrillation หรือ atrial flutter ที่รูอยูแลววามี pre-excitation (WPW) syndrome รวมอยูดวย
7.3.6.4 b -Adrenergic Blockers
ยา b -Blocker (เชน atenolol, metoprolol, labetalol, propranolol, esmolol) ออกฤทธิ์ระงับผลของ catecholamine
ในกระแสเลือด ลดอัตราการเตนของหัวใจ และลดความดันเลือด นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ชวยลดความเสียหายตอกลามเนื้อหัวใจใน
ผูปวยที่เปนกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ในแงของการรักษา
tachyarrhythmia
ยา
กลุมนี้มีขอบงชี้ในกรณีตอไปนี้
• ใชรักษาผูปวยที่ ventricular function ดีอยูแตมี narrow-complex tachycardia ทั้งที่เกิดจากกลไก reentry และที่เกิด
จาก automatic focus (เชนกรณี junctional, ectopic, or multifocal tachycardia) ซึ่งไดทํา vagal maneuver และใหยา
adenosine แลวไมหาย (Class IIa)
36,37
• ใชควบคุม rate ใน atrial fibrillation และ atrial flutter ในผูปวยที่การทํางานของหัวใจยังดีอยู
ขนาดที่แนะนําคือ atenolol ( b 1) ให 5 มก. IV ฉีดชาๆ (นานกวา 5 นาที) ถา arrhythmia ดื้อยานานเกิน 10 นาที
หลังจากใหครั้งแรกและผูปวยทนฤทธิ์ขางเคียงของยาไดดี ใหครั้งที่สองอีก 5 mg IV ชาๆ (ฉีดนานกวา 5 นาที)
ยา metoprolol ( b 1) ใหในขนาด 5 มก. IV/IO push ชาๆ ซ้ําไดทุก 5 นาทีจนถึงขนาดรวม 15 มก.
ยาตัวเลือกอีกตัวหนึ่งคือ propranolol (ออกฤทธิ์ตอทั้ง b 1 และ b 2 ) 0.1 มก./กก. IV push ชาๆ แบงเปน 3 ครั้ง
หางกัน 2 - 3 นาที โดยฉีดดวยอัตราเร็วไมเกิน 1 มก./นาที อาจซ้ําไดอีกชุดใน 2 นาทีถาจําเปน
ยา esmolol เปนชนิดออกฤทธิ์สั้น มี half-life 2 - 9 นาที ออกฤทธิ์ระงับเฉพาะ b 1 ใหทาง IV โดยใช loading dose
500 ไมโครกรัม/กก. (0.5 มก./กก.) ฉีดนานกวา 1 นาที ตามดวย infusion ในขนาด 50 ไมโครกรัม/กก./นาที นาน 4 นาที หรือ
ไดยารวม 200 ไมโครกรัม /กก. ถายังสนองตอบไมดีพอ อาจให bolus ครั้งที่สอง 0.5 มก./กก. ฉีดนานเกิน 1 นาที แลวเพิ่ม
ขนาด maintenance infusion เปน 100 ไมโครกรัม/กก. (0.1 มก./กก.)ตอนาที (อัตรา infusion สูงสุด 300 ไมโครกรัม/กก.[0.3
มก./กก.] ตอนาที)
ฤทธิ์ขางเคียงของ b -blockade รวมถึงการเกิด bradycardias, AV conduction delay และความดันเลือดต่ํา ภาวะ
หัวใจลมเหลวและ cardiogenic shock หลังการใชยา b -adrenergic blocker ก็เกิดขึ้นไดแตไมบอย ขอหามใชยานี้ไดแกภาวะ
ที่มี second-degree หรือ third-degree AV block, ความดันเลือดต่ํา หัวใจลมเหลว และภาวะที่มีโรคปอดซึ่งอาจเกิด
bronchospasm อนึ่ง ยาเหลานี้อาจเปนอันตรายตอผูปวยที่มี atrial fibrillation หรือ atrial flutter ที่มี pre-excitation (WPW)
syndrome รวมอยูดวย
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7.3.6.5 Ibutilide
ยา ibutilide เปน antiarrhythmic ที่มีฤทธิ์สั้น ออกฤทธิ์โดยยืด action potential duration และเพิ่ม refractory period
ของเนื้อเยื่อหัวใจ ยานี้อาจใชไดในกรณีตอไปนี้
•

•

•

ใชเพื่อเปลี่ยนภาวะ atrial fibrillation หรือ atrial flutter ที่เพิ่งเปนไมนานกวา 48 ชั่วโมง ในผูปวยที่มีการทํางานของ
หัวใจเปนปกติดี ใหกลับมาเปน sinus rhythm (Class IIb).39
ใชควบคุม rate ใน atrial fibrillation หรือ atrial flutter ในผูปวยที่มีการทํางานของหัวใจดีอยูและไดใช calcium
channel blockers หรือ b -blocker แลวไมไดผล
ใชเปลี่ยน atrial fibrillation หรือ atrial flutter ที่เปนนานไมเกิน 48 ชั่วโมง ที่มี WPW syndrome รวมดวย และมีการ
ทํางานของกลามเนื้อหัวใจดีอยู แตวิธีรักษาที่ควรเลือกทําเปนสิ่งแรกคือการทํา DC cardioversion

Ibutilide ดูจะเปนยาที่เหมาะที่สุดในการทํา pharmacologic conversion เพื่อเปลี่ยนภาวะ atrial fibrillation หรือ
atrial flutter ที่เพิ่งเปนมาไมนานใหกลับเปน sinus rhythm สําหรับผูปวยน้ําหนัก 60 กก.ขึ้นไป ใหฉีดยาที่เจือจางหรือไมเจือ
จางก็ไดในขนาด 1 มก. (10 มล.) ฉีดนานเกิน 10 นาที ถาฉีดครั้งแรกไมไดผล ใหฉีดครั้งทีส่ องในขนาด 1 มก. 10 นาทีหลังจาก
ครั้งแรก กรณีผูปวยน้ําหนักตัวต่ํากวา 60 กก.แนะนําใหฉีดในขนาด 0.01 มก./กก.
Ibutilide มีผลตอความดันเลือดและอัตราการเตนของหัวใจนอย ขอจํากัดของยานี้ก็คือมีอุบัติการณเกิด ventricular
arrhythmia สูง (polymorphic VT, รวมทั้ง torsades de pointes) ควรแกไขภาวะ hyperkalemia หรือภาวะแมกนีเซียมต่ํากอน
ใหยานี้ ควรมอนิเตอรผูปวยที่ไดยา ibutilide อยางตอเนื่องไปไมนอยกวา 4 – 6 ชั่วโมงหลังฉีดยา ยานี้หามใชถา baseline
QTC (คือ QT interval corrected for heart rate) ยาวกวา 440 msec.
7.3.6.6 Lidocaine
Lidocaine เปนยาตัวหนึ่งที่ใชรักษา ventricular ectopy, VT, และ VF ในขณะนี้มีหลักฐานคอนขางชัดวายาตัวอื่น
ดีกวา lidocaine ในการขจัด VT46 อาจพิจารณาให lidocaine ในกรณีตอไปนี้ (แมวาจะไมใชยาตัวแรกที่จะเลือกใชก็ตาม)
กรณี monomorphic VT ในผูปวยที่มีอาการคงที่และมีการทํางานของหัวใจดี (Class Indeterminate) ควรเลือกใชยาตัว
อื่นที่ดีกวากอน
• กรณี polymorphic VT ที่มี normal baseline QT interval และไดรักษา ischemia และแกไข electrolyte imbalance
แลว
• ถาการทํางานของหัวใจดี อาจใช lidocaine ได แตถาการทํางานของหัวใจไมดี ควรใช amiodarone ดีกวา ถาใชแลวไม
ไดผลก็ควรทํา DC cardioversion.
• กรณี polymorphic VT ที่มี prolonged baseline QT interval ซึ่งนาจะเปน torsades de pointes.
ขนาดที่ใหครั้งแรกคือ 0.5 - 0.75 มก./กก. ใหไดถึง 1 - 1.5 มก./กก. ซ้ําได 0.5 - 0.75 มก./กก. ทุก 5 - 10 นาที
ขนาดสูงสุดไมเกิน 3 มก./กก. การให maintenance infusion ใชขนาด 1 - 4 มก. /นาที (30 - 50 ไมโครกรัม /กก./นาที ) พิษ
และฤทธิ์ขางเคียงของยารวมถึงพูดไมชัด ระดับสติสัมปชัญญะเปลี่ยนไป กลามเนื้อกระตุก ชัก และ bradycardia
•
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7.3.6.6 Magnesium
แมกนีเซียมแนะนําใหใชเพื่อรักษา torsades de pointes VT ที่อาจมีหรือไมมีหัวใจหยุดเตนรวมดวย แตไมมี
ประโยชนในการรักษาหัวใจหยุดเตนที่ไมมีภาวะ torsades de pointes รวมดวย มีหลักฐานระดับต่ําชี้แนะวาแมกนีเซียมใชลด
อัตราการเตนของหัวใจไดผล (LOE 3)34 ในผูปวยที่เปน atrial fibrillation และมี rapid ventricular response (LOE 2),40 จึง
อาจพิจารณาใชแมกนีเซียมรักษาภาวะนี้ได
ขนาดของ magnesium sulfate ที่ใชคือ 1 - 2 กรัม เจือจางใน D5W ฉีด IV นาน 5 – 60 นาที ถาผูปวยอาการคงที่
ควรฉีดชาๆ ถาผูปวยอาการไมคงที่อาจฉีดเร็วขึ้นได
7.3.6.7 Procainamide
Procainamide hydrochloride ออกฤทธิ์กดทั้ง atrial และ ventricular arrhythmias โดยไปลดการนําไฟฟาของ
เนื้อเยื่อหัวใจ งานวิจัยสุมตัวอยางหนึ่งรายการพบวา (LOE 2)47 procainamide ดีกวา lidocaine ในการขจัด VT ชนิดที่เกิดขึ้น
เอง ยา procainamide อาจใชไดในกรณีตอไปนี้
•

•
•

•

เปนยาตัวหนึ่งในหลายๆตัวที่ใชรักษา monomorphic VT ในผูปวยที่มีการทํางานของหัวใจดีและมีอาการคงที่ (Class
IIa)46
เปนยาตัวหนึ่งในหลายๆตัวที่ใชคุม rate ใน atrial fibrillation หรือ atrial flutter ในผูปวยที่มีการทํางานของหัวใจดีอยู
เปนยาตัวหนึ่งในหลายตัวที่ใชควบคุม rhythm ใน atrial fibrillation หรือ atrial flutter ในผูปวยที่ทราบอยูแลววามี preexcitation (WPW) syndrome รวมอยูดวยและมีการทํางานของกลามเนื้อหัวใจยังดีอยู
เปนยาตัวหนึ่งในหลายตัวที่ใชรักษา AV reentrant, narrow-complex tachycardia เชน reentry SVT ถาใช adenosine
และ vagal maneuver แลวไมไดผล และผูปวยมีการทํางานของหัวใจดีอยู

การใหยา procainamide hydrochloride กรณี non-VF/VT arrest อาจใหแบบ infusion ในขนาด 20 มก./กก. จนกวา
arrhythmia จะหาย หรือเกิดความดันเลือดต่ํา หรือเกิด QRS complex prolonged เกิน 50% กอนใหยา หรือเมื่อใหไดถึงขนาด
รวม 17 มก./กก. (1.2 กรัมในผูปวยหนัก 70 กก.) การฉีดยาแบบ bolus อาจทํามีความเขมขนถึงระดับเกิดพิษและมีความดัน
เลือดต่ํามากได ขนาดสําหรับ maintenance infusion คือ 1 - 4 มก./นาที/ผูปวยหนึ่งคน เจือจางใน D5W หรือในน้ําเกลือเพื่อ
ลดโอกาสเกิดไตวายจากยา
ในผูปวยที่มี preexisting QT prolongation ควรใช procainamide อยางระมัดระวัง และควรใชอยางระมัดระวังหากใช
รวมกับยาอื่นที่มีฤทธิ์ prolong QT interval ดวย (ควรปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ) ควรมอนิเตอรคลื่นไฟฟาหัวใจและความดันเลือด
ผูปวยที่ไดยา procainamide อยางตอเนื่อง
7.3.6.8 Sotalol
Sotalol ไมใชยาตัวแรกที่จะเลือกรักษา antiarrhythmic มันออกฤทธิ์คลาย amiodarone ที่ยืด action potential
duration และเพิ่ม refractoriness ของเนื้อเยื่อหัวใจ มันยังมีฤทธิ์ nonselective b -blocking ดวย งานวิจัยแบบสุมตัวอยาง
หนึ่งรายการพบวา (LOE 1)48 sotalol มีประสิทธิภาพดีกวา lidocaine ในการขจัด acute sustained VT ยานี้อาจใชในกรณี
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ตอไปนี้โดยมีการปรึกษาผูเชี่ยวชาญรวมดวย
•

•

ใชควบคุม rhythm ใน atrial fibrillation หรือ atrial flutter ที่เพิ่งเปนมาไมเกิน 48 ชั่วโมง ในผูปวยที่มี pre-excitation
(WPW) syndrome และมีการทํางานของหัวใจดี แตวิธีรักษาที่ควรเลือกเปนอันดับแรกคือทํา DC cardioversion.
ใชรักษา monomorphic VT.

IV sotalol ใหในขนาด 1 - 1.5 มก./กก. แลวตามดวย infusion ในอัตรา 10 มก./นาที ฤทธิ์ขางเคียงรวมถึง
bradycardia, ความดันเลือดต่ํา และเกิด arrhythmia มีรายงานอุบัติการณเกิด torsades de pointes หลังการฉีด single dose
sotalol วาเกิดไดในอัตรา 0.1%.45 การใช IV sotalol มีขอจํากัดที่ตองฉีดยานี้อยางชาๆ
7.3.7 บทสรุป
เปาหมายการรักษา bradycardia หรือ tachycardia คือการคัดแยกและลงมือรักษาผูปวยที่อาการไมคงที่กอน อาจใช
pacing หรือยา หรือทั้งสองอยางในการควบคุม bradycardia และอาจใช cardioversion หรือยา หรือทั้งสองอยางในการ
ควบคุม tachycardia ผูปฏิบัติการชวยชีวิตขั้นสูงควรมอนิเตอรผูปวยที่อาการคงที่แลวอยางใกลชิดในระหวางที่รอการปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญ และควรมีความพรอมที่จะลงมือรักษาแบบฉุกเฉินทันทีถาสัญญาณชีพของผูปวยเปลี่ยนเปนไมคงที่

…………………………………..
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