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สถานการณ์โรคหัวใจในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ใน พ.ศ. 2556 มีผู้เสียชีวิต 54,530 คน  

เฉลี่ยวันละ 150 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คน เนื่องจากจ�านวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ความจ�าเป็น 

ในการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาจึงเพิ่มมากขึน้ นกัเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกเป็นหนึ่งในทีมสหวิชาชีพ

ที่ร่วมปฏิบัติการในห้องผ่าตัดหัวใจ ห้องสวนหัวใจ การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการตรวจประเมิน 

ระบบหัวใจ ปอด และหลอดเลือดที่มีและไม่มีการสอดใส่วัตถุใด ๆ เข้าไปในร่างกาย คุณสมบัติที่ส�าคัญของ 

นกัเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก คอืต้องมคีวามช�านาญเชีย่วชาญในการใช้เครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบั

การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด การสวนหัวใจ และการตรวจหัวใจแบบไม่รุกราน ค้นคว้าวิธีการหรือ 

ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและบ�าบัดรักษาผู้ป่วย 

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

การดูแลผู ้ป่วยที่ต ้องรับการผ่าตัดหัวใจเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เพราะต้องมีความรู ้และ 

ความเข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยและการรักษา การเตรียมผู้ป่วยและ 

การเตรียมตัวในการปฏิบัติงานของนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และทีมสหวิชาชีพซึ่งประกอบด้วย 

ศัลยแพทย์หัวใจ วิสัญญีแพทย์ พยาบาล เพื่อน�าไปสู ่การปฏิบัติที่ มีประสิทธิภาพ ผู ้ป ่วยปลอดภัย  

หนังสือ “เครื่องหัวใจและปอดเทียม: หลักการและการปฏิบัติ” ได้จัดท�าขึ้น มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้นิสิต

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกและสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  
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ทั้งหมด 11 บท โดยเน้นการใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียมในการผ่าตัดหัวใจ การใช้ยา สารละลายต่าง ๆ  

การลดอณุหภมูเิพือ่ปกป้องกล้ามเนือ้หวัใจ เทคนคิและผลจากการท�า Cardiopulmonary Bypass การประเมนิ

ผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดหัวใจ ประวัติและสถิติการผ่าตัดหัวใจและทรวงอกในประเทศไทย ตลอดจนหลักการ

ท�างานและวิธีการใช้เครื่องล้างและเก็บเม็ดเลือดแดง เครื่องพยุงหัวใจชนิดลูกโป่งเสริมความดันใน 

หลอดเลือดแดง ได้ถูกเรียบเรียงไว้ในหนังสือเล่มนี ้
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อย่างไรก็ดี ค่าอ้างอิงต่าง ๆ ของผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ค่าของส่วนประกอบ 

ในสารละลายอ้างอิงมาจากหนังสือต่างประเทศและหนังสือของไทย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจมีการปรับปรุง 

และเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นผู ้อ ่านจึงควรศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือและทันสมัยด้วย

แพรวพรรณ  สุวรรณกิจ
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 ขอขอบคุณภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณทวีสุข กรรณล้วน คณบดีท่านแรกของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

อาจารย์บังอร เนียมอินทร์ อดีตหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อดีตหัวหน้าภาควิชา

เทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก คณะสหเวชศาสตร์ ครทู่านแรกทีส่อนการปฏิบตังิานทางด้านเทคโนโลยหีวัใจและ

ทรวงอกในห้องผ่าตัดหัวใจในการควบคุมเครื่องหัวใจและปอดเทียม และขอบคุณ นางสาวสิตานันท์ มูลเมือง 

ส�าหรับภาพประกอบ  

   คุณความดีของหนังสือเล่มนี้ขอมอบแด่ คุณพ่อนิรันดร์ คุณแม่ชลอลักษณ์ สุวรรณกิจ และทุกคน 

ในครอบครัวที่เป็นแรงบันดาลใจและก�าลังใจในการท�างานตลอดมา  

 

แพรวพรรณ สุวรรณกิจ

กิตติกรรมประกาศ
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บทท่ี 1

การผาตัดหัวใจและทรวงอกในประเทศไทย

(Cardiothoracic Surgery in Thailand)

ประวัติและพัฒนาการของการผาตัดหัวใจในประเทศไทย

การผาตัดหัวใจครั้งแรกในประเทศไทยประสบผลสําเร็จที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เปนการผาตัด

ผูกเย็บ Patent ductus arteriosus เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2496 โดยศาสตราจารย นายแพทยสมาน

มันตาภรณ ในป เดียวกันทานไดจัดตั้งหนวยปอด -หัวใจ (Cardio-pulmonary unit) แยกออกมาจาก

ศัลยกรรมทั่วไป และจัดตั้งหองตรวจสวนหัวใจ (Cardiac catheterization Laboratory) เพื่อใหการตรวจ

วินิจฉัยโรคหัวใจเปนไปไดอยางถูกตองเที่ยงตรงกอนการผาตัด ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2497 ศาสตราจารย

นายแพทยสมาน มันตาภรณ ไดทําการผาตัดล้ินหัวใจครั้งแรกในประเทศไทย เปนการผาตัดหัวใจ

แบบปด (Closed heart surgery) โดยทําผาตัด Closed mitral valvotomy ในผูปวยล้ินหัวใจไมตรัลตีบ

(Mitral stenosis) เน่ืองจากการผาตัดหัวใจแบบปดมีขอจํากัด คือ ไมสามารถแกไขพยาธิสภาพในหัวใจได

ในหลาย ๆ โรค การผาตัดบางโรคตองมองเห็นภายในหัวใจและตองหยุดการไหลเวียนเลือด เพื่อไมใหเลือดมา

ทวมบริเวณผาตัด (Operative field) และไมใหเสียเลือดออกไปนอกรางกาย ทานไดริเริ่มและทําการผาตัด

หัวใจแบบเปด (Open heart surgery) รวมกับการใชเครื่องหัวใจและปอดเทียม (Heart-lung machine)  

ในการผาตัดหัวใจ โดยมีนักปฏิบัติการหัวใจและทรวงอก (Cardiothoracic technologist) เปนผูควบคุม

เครื่องหัวใจและปอดเทียม หรือในอดีตเรียกนักปฎิบัติการหัวใจและปอดเทียม (Perfusionist)  

  

บทที่ 1 การผ่าตัดหัวใจและทรวงอก
ในประเทศไทย
(Cardiothoracic Surgery in Thailand)
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บทท่ี 2

การประเมินผูปวยกอนผาตัดหัวใจ

(Preoperative Evaluation in Cardiac Surgery) 

   การประเมินสภาพและการเตรียมผูปวยกอนผาตัดเปนส่ิงสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพื่อลดอัตรา

การตายและภาวะแทรกซอนที่จะตามมาภายหลัง ผูปวยที่จะไดรับการผาตัดหัวใจจะตองไดรับการตรวจ

และประเมินสภาพจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานหัวใจ ตั้งแตศัลยแพทยหัวใจ อายุรแพทยโรคหัวใจ 

วิสัญญีแพทย พยาบาล รวมทั้งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกที่ทําหนาที่ควบคุมเครื่องหัวใจและปอดเทียม  

ในการประเมินสภาพผูปวยควรคํานึงถึงความปลอดภัยในระยะฉุกเฉินเปนลําดับแรกกอนเสมอ ผูประเมิน

สามารถประเมินอาการของโรคหัวใจและปญหาอ่ืน ๆ ทั้งกอนการผาตัด ขณะทําการผาตัด และหลังผาตัด

ดังน้ันผูประเมินตองมีประสบการณ ทักษะ และความชํานาญในการซักประวัติ การตรวจรางกาย ศึกษาผล

การตรวจทางหองปฏิบัติการและผลการตรวจพิเศษอ่ืน ๆ เพื่อประเมินสภาพ เตรียมอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ 

และใหการชวยเหลืออยางเหมาะสมและทันทวงที

14 

บทที่ 2 การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัดหัวใจ
(Preoperative Evaluation in Cardiac  
Surgery)
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บทท่ี 3

หลักการทํา Cardiopulmonary Bypass และสวนประกอบของเครื่องหัวใจและปอดเทียม

(Principle of Cardiopulmonary Bypass and Components of  

Heart-Lung Machine) 

Cardiopulmonary bypass (CPB) หรือ Extracorporeal circulation  หมายถึง การใชเครื่อง

หัวใจและปอดเทียมทําหนาที่แทนหัวใจและปอดของผูปวยขณะที่ศัลยแพทยหัวใจทําการผาตัดหัวใจ  

โดยนําเอาเลือดดํา (Venous blood) จากรางกายไหลเขา Reservior ผานทาง Double cannula คือ 

Superior vena cava และ Inferior vena cava หรือ Single cannula คือ นําเลือดจาก Right atrium 

เขาสู Reservior เลือดที่อยูใน Reservior เรียกวา Deoxygenated blood จะถูกสงไปฟอกที่ปอดเทียม 

(Oxygenator) เปน Oxygenated blood แลวปรับอุณหภู มิตามตองการผานทาง Heat exchanger  

แลวถูกสงกลับสูรางกายผานทาง Ascending aorta หรือ Femoral artery ดังภาพที่ 3.1  
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บทที่ 4

การเจือจางของเลือดและการเตรียมสารละลายสําหรับวงจร CPB 

(Hemodilution and Priming Solution for CPB Circuit) 

 Hemodilution หมายถึง การเติมสารละลายเขาไปใน Priming solution หรือเขาไปในรางกาย 

ทําใหเกิดการเจือจางของเลือด ลดความเขมขนของเม็ดเลือดแดง โดยทั่วไปจะใหคา Hematocrit อยูที่ 30% 

หรือต่ํากวาขณะที่ใช CPB 

ขอดีของ Hemodilution ไดแก

 1.  ลดความหนืดของเลือด ขณะใชเครื่องหัวใจและปอดเทียมหากเลือดผูปวยมีความเขมขนมาก

เม็ดเลือดแดงจะถูกทําลายและแตกงาย 

    2. การไหลเวียนของเลือดในระบบ Microcirculation ดีขึ้น เน่ืองจากขณะทํา CPB ตองลด

อุณหภูมิรางกายผูปวยลง สงผลใหหลอดเลือดฝอยหดตัว เม็ดเลือดแดงเดินทางผานไปไดยาก ทําใหเน้ือเยื่อ

บริเวณน้ันขาดเลือดไปเล้ียง การทําใหเลือดเจือจางลงจึงทําใหเม็ดเลือดแดงผานไดดีขึ้น และลดการแตกของ

เม็ดเลือดแดง

 3. ลดการไดรับเลือดจากธนาคารเลือด

 4.  ลดความเส่ียงจากการไดรับเชื้อจากการใหเลือด เชน ไวรัสตับอักเสบบี เอชไอวี 
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บทท่ี 5

ยาตานการแข็งตัวของเลือด

(Anticoagulation Drugs) 

ยาตานการแข็งตัวของเลือดเปนส่ิงที่สําคัญในการทํา CPB เน่ืองจากมีการนําเลือดออกจาก

รางกายเลือดสัมผัสกับพื้นผิวพลาสติกของวงจรสายยางและอุปกรณตาง ๆ เพื่อความปลอดภัยในการผาตัด

หัวใจขณะที่ใช CPB การใหยาตานการแข็งตัวของเลือดในขนาดที่เพียงพอจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะ

อาจทําใหเกิดความผิดปกติของสมองหรือไตหรืออาจทําใหเสียชีวิตได  ยิ่งไปกวาน้ันอาจนําไปสูการเกิดภาวะ

ล่ิมเลือดกระจายทั่วไปในหลอดเลือด (Disseminated intravascular coagulation; DIC) ยาตานการแข็งตัว

ของเลือดที่นิยมในการใช CPB คือ เฮปาริน (Heparin) เน่ืองจากมีขอดีหลายประการ ไดแก เปนยาที่มีความ

ปลอดภัย ใชงาย ออกฤทธ์ิเร็ว ประเมินประสิทธิภาพของยาได มียาที่ใชแกฤทธ์ิ ราคาเหมาะสม รายละเอียดที่

สําคัญของเฮปาริน ดังน้ี
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บทท่ี 6

การปกปองกลามเน้ือหัวใจขณะผาตัดหัวใจแบบเปด

(Myocardial Protection during Open Heart Surgery) 

การปกปองกลามเน้ือหัวใจ  หมายถึง การทําใหหัวใจหยุดเตนอยางมีประสิทธิภาพขณะที่มีการ

ผาตัดหัวใจ การปกปองกลามเน้ือหัวใจสวนใหญ  หมายถึง การใช Cardioplegia เทาน้ัน แตยังมีวิธีอ่ืน ๆ 

ที่ชวยปกปองกลามเน้ือหัวใจ ไดแก การเลือกใชยาสลบ เทคนิคการทํา CPB เทคนิคการผาตัด และการดูแล

ผูปวยตั้งแตกอนผาตัด ขณะผาตัด และหลังผาตัด สําหรับสาเหตุของการบาดเจ็บขณะผาตัดหัวใจมักเกิดจาก

หลายสาเหตุรวมกัน ไดแก ความรุนแรงและพยาธิสภาพของโรค ระยะเวลาในการหนีบหลอดเลือดแดงใหญ

ขณะผาตัดหัวใจ ขั้นตอนการผาตัด เปนตน 
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บทท่ี 7

เทคนิคการทํา Cardiopulmonary Bypass 

(Cardiopulmonary Bypass Techniques) 

การทํา Cardiopulmonary bypass (CPB) แบงเปน 4 ระยะ คือ 

1. ระยะกอน CPB  

2. ระยะเริ่ม CPB 

3. การควบคุม CPB 

4. การหยุด CPB  

ระยะกอน CPB มีขั้นตอน ดังน้ี

1. ผูปวย นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกกอนที่จะไปควบคุมเครื่องหัวใจและปอดเทียม  

ควรทราบขอมูลของผูปวยที่สําคัญ ๆ ไดแก 

1.1 เพศและอายุ เพื่อใชประเมินปริมาณเลือดในรางกาย ซ่ึงจะแตกตางตามเพศและอายุ

1.2 นํ้าหนักและสวนสูง เพื่อนํามาคํานวณหาพื้นผิวของรางกาย (Body surface area; 

BSA) ซ่ึงมีการคํานวณคาหลายวิธี เม่ือไดคา BSA แลวจะนํามาหาคาอัตราการไหลเวียนของเลือดขณะทํา

CPB ตอนาที (Blood flow or Cardiac output; CO) เทากับอัตราปริมาณเลือดจากหัวใจในหน่ึงนาทีตอ

พื้นผิวของรางกาย (Cardiac index; CI) คูณดวยพื้นผิวของรางกาย (BSA) คาปกติของอัตราปริมาณเลือด

จากหัวใจในหน่ึงนาทีตอพื้นผิวของรางกาย 2.6-4.2 ลิตรตอนาทีตอตารางเมตร สรุปไดดังน้ี  
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บทท่ี 8

ผลจากการทํา Cardiopulmonary Bypass 

(Effect of Cardiopulmonary Bypass) 

การผาตัดหัวใจแบบเปด เปนการผาตัดใหญที่ มีความซับซอน โดยตองใชเครื่องหัวใจและ

ปอดเทียมรวมดวย เพื่อทําหนาที่แทนหัวใจและปอดขณะที่หัวใจหยุดเตน ในการทํา CPB ตองนําเลือดออก

จากรางกายผูปวยมาผานอุปกรณตาง ๆ เชน Membrane oxygenator, Arterial filter, Tubing เปนตน

การผาตัดหัวใจและการทํา CPB ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา และสงผลตอระบบตาง ๆ ของ

รางกายหลายอยาง และเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเม่ือใชเวลานานขึ้น เปาหมายของนักเทคโนโลยีหัวใจ

และทรวงอกขณะใช CPB คือ เพื่อใหรางกายและการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ของผูปวยกลับสูสภาพปกติ

และปลอดภัย อยางไรก็ตามการใช CPB จะสงผลตอระบบและอวัยวะตาง ๆ เชน ระบบไหลเวียนโลหิต 

ระบบทางเดินหายใจ สมอง การทํางานของไต และยังสงผลตอสภาพจิตใจของผูปวย  
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บทท่ี 9 

การประเมินผูปวยหลังผาตัดหัวใจ

(Postoperative Evaluation in Cardiac Surgery) 

   ผูปวยหลังการผาตัดหัวใจตองไดรับการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยความรวมมือจากบุคลากร

ทางการแพทยหลาย ๆ ฝาย ตั้งแตศัลยแพทยหัวใจ วิสัญญีแพทย อายุรแพทยโรคหัวใจ กุมารแพทยโรคหัวใจ

พยาบาล นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และบุคลากรทางการแพทยอ่ืน ๆ โดยใหการดูแลผูปวยตั้งแต

แรกรับ กอนผาตัด ขณะผาตัด หลังผาตัด ตลอดจนจําหนายออกจากโรงพยาบาล  สําหรับเน้ือหาในบทน้ี

จะเนนในเรื่องการประเมินและการดูแลผูปวยระยะแรกหลังการผาตัดหัวใจและทรวงอก ภาวะแทรกซอน

ที่สําคัญของระบบไหลเวียนโลหิตที่พบบอย เพื่อใหผูปวยปลอดภัย ลดปจจัยเส่ียงและภาวะแทรกซอนตาง ๆ 

ที่อาจเกิดขึ้นได
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บทท่ี 10

เครื่องลางและเก็บเม็ดเลือดแดง

(Cell Saver) 

เครื่องลางและเก็บเม็ดเลือดแดงไดเริ่มผลิตจําหนายเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1968 โดย Klebanoff 

ตอมาบริษัท Bentley ไดพัฒนาเครื่องเพื่อผลิตและจําหนายสูทองตลาด  ซ่ึงประสบปญหาหลายประการจาก

การใชงาน อาทิ เลือดที่ไดปนเปอนเชื้อโรคและยาตานการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant) ภาวะอากาศ

หลุดลอยไปตามกระแสเลือด (Air embolism) และไตวาย (Renal failure) ตอมาในป ค.ศ. 1976 บริษัท

Haemonetics Corporation ไดพัฒนาเครื่องเพื่อผลิตและจําหนายโดยใชชื่อ Cell saver ปจจุบันบริษัทที่

จําหนายเครื่องลางและเก็บเม็ดเลือดแดงมีหลายบริษัท โดยมีหลักการทํางานของเครื่องคลายคลึงกัน  

เครื่องลางและเก็บเม็ดเลือดแดง เปนเครื่องมือที่ชวยใหผูปวยสามารถนําเลือดของตนเองที่เสียไป

ในขณะผาตัดกลับมาใชไดอีก โดยเครื่องจะทําหนาที่เก็บกรองเลือดขณะผาตัด ผานขั้นตอนการลางเม็ดเลือด

แลวนําเลือดกลับไปใหผูปวยโดยวิธีปราศจากเชื้อ รูปรางลักษณะของเครื่องลางและเก็บเม็ดเลือดแดง 

ดังภาพที่ 10.1
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บทท่ี 11

เครื่องพยุงหัวใจชนิดลูกโปงเสริมความดันในหลอดเลือดแดง

(Intra-Aortic Balloon Pump) 

   เครื่องพยุงหัวใจชนิดลูกโปงเสริมความดันในหลอดเลือดแดง (Intra-aortic balloon pump; 

IABP หรือ Intra-aortic balloon counterpulsatile pump) เปนเครื่องที่ชวยลดการทํางานของหัวใจ

หองลางซาย ลดการใชออกซิเจนของกลามเน้ือหัวใจ และเพิ่มปริมาณเลือดที่ผานหลอดเลือดหัวใจ 

ทําใหหัวใจสามารถบีบเลือดไปเล้ียงรางกายไดอยางเพียงพอ หลักการทํางานของเครื่องพยุงหัวใจชนิดลูกโปง

เสริมความดันในหลอดเลือดแดง คือ การเอาลมเขาและออกจากบอลลูนที่สวนปลายตามจังหวะการเอา

ลมเขาและออก โดยใหสัมพันธกับรอบการทํางานของหัวใจ (Cardiac cycle) ในการใชเครื่องพยุงหัวใจ

ชนิดลูกโปงเสริมความดันในหลอดเลือดแดง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกตองมีความรูความเขาใจ

สวนประกอบและระบบของเครื่อง การทํางาน และปญหาขณะใชเครื่อง การเตรียมอุปกรณและผูปวยกอน

ใสสายบอลลูน การดูแลผูปวยขณะใชเครื่อง วิธีการหยุดและการดูแลผูปวยขณะหยุดการใชเครื่อง รวมทั้ง

ภาวะแทรกซอนตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใส Intra-aortic balloon catheter  
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