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“ไข้ เจ็บหน้าอก เหนื่อยและนอนราบไม่ได้”
ผู้ป่วยชายไทยโสด อายุ 35 ปี เป็นมัณฑนากรจาก กทม.
อาการสําคัญ
เจ็บหน้าอกซีกซ้ายมา 3 วัน
ผู้ป่วยเริ่มมีอาการเจ็บแปลบๆ ที่หน้าอกซีกซ้าย บางครั้งเจ็บร้าวขึน้ ไปที่ต้นคอ
และบางครั้งมีอาการจุกที่ลนิ้ ปี่ ตกกลางคืนอาการมักเป็นมากขึ้นและผู้ปว่ ยนอนไม่ได้ ถ้านอน
ราบจะหายใจลําบากและเหนื่อย ต้องนั่งหลับ มีอาการไอแห้งๆ ไม่มีเสมหะ วันรุ่งขึ้นอาการ
เป็นมากขึ้น มีความรู้สึกคล้ายเป็นไข้ อ่อนเพลียและเบื่ออาหาร
ผู้ป่วยต้องออกต่างจังหวัดเรื่องงาน แต่ไม่เคยเข้าป่า ปกติกินเหล้าและสูบบุหรี่
บ้างมา 10 ปี แต่เพิ่งหยุดมา 1 เดือน
อภิปราย
อาการเจ็บแปลบๆ ที่หน้าอกซีกซ้ายและร้าวขึ้นไปที่ตน้ คอ ทําให้นึกถึงเยื่อหุ้ม
ปอดหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
อาการจุกที่ลิ้นปีแ่ ละเวลานอนราบหายใจลําบากอาจเป็นจาก
หัวใจทํางานไม่เป็นปกติ
เป็นสัญญาณโรคที่บ่งว่าหัวใจเริ่มล้มเหลวจากโรคกล้ามเนือ้ หรือลิ้น
หัวใจ หรือมี pericardial effusion ในผู้ป่วยทีม่ ี pleural effusion มากก็มอี าการแบบนี้ได้
นอกจากนี้ถ้าตับโตและมีน้ําในช่องท้องมากผู้ป่วยก็มอี าการนอนราบแล้วหายใจลําบากเช่นกัน
การตรวจร่างกายทางคลินกิ โดยเฉพาะทางระบบหัวใจและทรวงอกจึงมีความสําคัญมาก
ผลการตรวจร่างกาย
T 37.9ºC
RR 28
PR 120 regular
BP 100/70
alert, mildly pale and thin, no oedema
JVP 7 cm. above sternal angle
apex beat not palpable
distant heart sounds, no murmur, no pericardial rub
Chest: decreased tactile vocal fremitus L side
Decreased breath sounds over L side
Abdomen: Liver enlarged, palpable 2 FB below ® costal margin,
span 11 cm.
Spleen not palpable
Enlarged, rubbery, non-tender lymph node, 3 cm. in diameter
in L supraclavicular fossa

อภิปรายเพิ่มเติม

การที่ตรวจพบหลอดเลือดดําที่คอโป่งหรือ jugular venous pressure สูง
ผิดปกติ ชีพจรเต้นเร็ว ฟังเสียงหัวใจได้แต่ค่อยมากและตับโต
ทําให้นึกถึงว่าผู้ปว่ ยมี
pericardial effusion ภาวะหรือโรคนี้เป็นตัวอย่างทีด่ ีมากทีแ่ สดงให้เห็นถึงคุณค่าของการตรวจ
ผู้ป่วยโดยใช้ทกั ษะ ตาดู มือคลํา นิว้ เคาะและหูฟัง
การตรวจระบบหัวใจและหลอดเลือดเริม่ ที่การให้ผปู้ ่วยนอนหนุนหมอนหรือถ้า
เตียงส่วนบนขยับขึ้นได้ก็ให้ผู้ป่วยนั่งเอนทํามุมประมาณ 30-60 องศา
นอกจากสังเกตดู
ผู้ป่วยหายใจแล้วก็ดูว่าขาบวมหรือไม่ แล้วเริม่ ดูที่หลอดเลือดดําที่คอ ถ้าโป่งสูงกว่า sternal
angle ก็ผิดปกติเช่นในผู้ป่วยรายนี้ แล้วให้ผปู้ ่วยพยายามหายใจลึกๆ ในคนปกติระดับเลือด
ในหลอดเลือดดําที่ไม่สูงอยู่แล้วจะลดลงแต่ถ้ามี pericardial effusion ระดับจะสูงขึ้นที่เรียก
Kussmaul’s sign
เมื่อสมัยผมเป็นนักศึกษาแพทย์อาจารย์เน้นความสําคัญของการสังเกต
jugular venous pulse (JP) มาก ปัจจุบันมีเครื่องมืออย่างอืน่ ช่วยวินิจฉัยโรค แพทย์ใน
ปัจจุบันจึงไม่ค่อยให้ความสําคัญในเรือ่ งนี้
ผมยังจําได้ว่าสมัยนั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ
นิยมบันทึกดู JP มาก จําได้ว่ามีคลื่น
a x v และ y ได้ดี a และ v เป็น crests x
และ y เป็น trough นอกจากยังมี c เป็น crest เล็กๆ อยู่ระหว่าง a และ x และแถม
อักษร z เป็นจุดสิ้นสุดหลังจาก y ก่อนเริ่ม cycle ใหม่ ! ถ้าดูเก่งๆ และเข้าใจความสําคัญ
ของคลื่นเหล่านั้นก็อาจช่วยการวินิจฉัยได้ เช่น คลืน่ a เป็นผลจาก atrium ขวาบีบตัว
(systole) ถ้ามี atrial fibrillation ก็จะไม่มี a wave
ในทางตรงกันข้ามถ้าเห็นคลื่น a
ชัดมากเป็นคลื่น “ขนาดใหญ่” (ที่เรียก giant a wave) ก็นึกถึง tricuspid หรือ pulmonary
stenosis และในผู้ปว่ ยทีม่ ี complete heart block เมื่อบางครัง้ right atrium บีบตัวแต่ลิ้น
tricuspid ไม่เปิด เราก็จะเห็นคลื่น a ขนาดยักษ์ที่เรียก cannon wave เป็นต้น (cannon คือ
ปืนใหญ่)
เสร็จจากตาดู มือก็คลํา เริ่มด้วยการจับชีพจรที่ข้อมือ ในรายนี้ชีพจรเร็ว
สงสัย pericardial effusion ก็ควรสังเกตความแรงด้วย ถ้าหายใจเข้าแรงๆ ในคนธรรมดาชีพ
จรจะ แรงขึ้นเล็กน้อยแต่ในผู้ป่วยทีม่ ี pericardial effusion บางครั้งเราจะพบว่าชีพจรเบาลง
จนเกือบคลําไม่ได้ที่เรียก paradoxical pulse ในรายนี้การคลําหา apex beat ไม่ได้ก็เป็นผล
การตรวจที่สาํ คัญ ส่วนการเคาะ (percussion) ปกติในการตรวจหัวใจทั่วไปจะมีประโยชน์
น้อยมากแต่ในกรณี pericardial effusion มีประโยชน์ โดยให้ผู้ป่วยนอนราบแล้วเคาะที่
บริเวณ intercostal space ที่สองข้างซ้าย ว่ากันว่าจะได้ยินเสียงทึบ ถ้ามี effusion มากกว่า
250 มิลลิลิตร !
เสร็จจากใช้นวิ้ เคาะ จึงมาถึงการใช้หูฟัง ในผู้ป่วยรายนี้เสียงหัวใจค่อยมาก
เพราะคงมี effusion เป็นจํานวนมากกั้นเสียงไว้และฟังไม่ได้ยินเสียง pericardial rub ก็เพราะ
มี effusion มากเช่นกัน
ดังนั้น คลํา เคาะและฟังใช้ได้อย่างสมบูรณ์ในกรณีที่สงสัย pericardial
effusion พูดถึงเรื่องนี้แล้วผมขอแนะนําหนังสือที่ขณะนี้ผมถือว่าเป็นหนังสือคลาสสิกได้ ทั้ง
เล่มเขียนโดยนายแพทย์ Paul Wood อายุรแพทย์ทางโรคหัวใจที่มชี ื่อเสียงมากในโลกเมื่อเกือบ
50 ปีมาแล้ว ท่านเป็นชาวนิวซีแลนด์ที่ไปโด่งดังทีอ่ ังกฤษ เป็นอดีตผูอ้ ํานวยการสถาบัน
โรคหัวใจที่ลอนดอนและเป็นบรมครูที่ใครๆ ในสมัยนั้นก็อยากไปเรียนกับท่าน ผมยังจําได้ว่า
ผมได้พยายามหาเวลาไปเรียนจากท่านทีโ่ รงพยาบาล Brompton เมื่อท่านออกตรวจผู้ปว่ ยนอก
และสอนไปด้วยโดยดั้นด้นไปและขออนุญาตท่านซึ่งท่านก็กรุณาสอนให้
70 หน้าแรกของ
หนังสือทีท่ ่านเขียนที่ผมกล่าวถึงนี้ (เอกสารหมายเลข 1) ผู้ที่อยากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางโรคหัวใจ
ควรหาเก็บไว้ เป็นบทที่วา่ ด้วยอาการและสัญญาณโรคโดยเฉพาะ เขียนด้วยภาษาอังกฤษแท้
เข้าใจง่าย !

ตับของผู้ป่วยรายนี้โต อาจเป็นจากมี pericardial effusin แต่ผู้ป่วยมีตอ่ ม
น้ําเหลืองทีค่ อโตด้วย ซึ่งอาจเป็นสัญญาณโรคที่สําคัญที่บ่งบอกสาเหตุที่ทําให้เกิด pericardial
effusion ได้แก่ วัณโรคหรือมะเร็ง เป็นต้น
การตรวจพิเศษเพิ่มเติมจะมุ่งไปที่ 1) ยืนยันว่ามี pericardial effusion จริง
และ 2) หาสาเหตุที่ทาํ ให้เกิด effusion
ผมเชื่อว่า แพทย์ประจําบ้านคงทําเอกซ์เรย์ปอด ECG Echo cardiogram
และเจาะเอา effusion fluid มาตรวจ ปัจจุบันพบโรคนี้มากขึ้นในผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ HIV
เพราะฉะนั้นจึงควรตรวจเลือดดูเรือ่ งนั้นก่อนจะเจาะเลือดตรวจอย่างอื่นทุกราย
ผลการตรวจพิเศษ
CXR: cardiomegaly (globular shape), no pulmonary congestion
ECG: sinus tachycardia - low voltage and T wave abnormality
Echo: large pericardial effusion
Blood: anti-HIV +ve
Hb 9.8
32.9

PCV 29.8

MCV 82.7

MCH 27.2

MCHC

WBC 5810
N 82
L 11
M7
RBC 3.6x106
Urine: no abnormality
K+ 5.25
FBS 90
BUN 13
Cr 1.1
Na+ 136
Cl- 95
CO2 23.7
SGOT 53
PT 93
CPK/MB 65/18
TP/alb 85/31.9
ASO 143 iu/ml (normal 0-200)
HBsAg
-ve,
anti-HBS -ve
anti HBC/PHA +ve
anti HCV -ve
CD4 17 cells/ul
CD8 223
CD4/CD8 ratio
=

= 4%
(normal 28.5-60.5)
= 54% (11.1-38.3)
0.07 (0.9-3.6)

Pericardial tap: straw coloured fluid, 800 ml withdrawn
Fluid: RBC 3110
WBC 75 cells/cu.mm.
P 80% L 20%
Gram stain -ve
AFB’s +
ผู้ป่วยได้รับยา INH, rifampicin, ethambutol, pyrazinamide, Vit B6 และ
co-trimoxazole ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล 1 สัปดาห์และได้ยาไปรับประทานต่อที่บ้าน เมื่อ
มาตรวจครั้งสุดท้ายที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก อาการดีขนึ้
อภิปราย (ต่อ)

Pericardial effusion จากวัณโรค (TbPE) มักจะเกิดจากเชื้อที่แพร่มาจากต่อม
น้ําเหลืองที่ mediastinum หรือจากเยื่อหุ้มปอด
เมื่อ 40 ปีก่อนขณะที่ทาํ งานที่
คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ผมได้มีโอกาสเห็นผู้ปว่ ย 3-4 รายในช่วงระยะเวลาเกือบ 2 ปี
TbPE เป็นโรคที่พบไม่บ่อย เมื่อรามาธิบดีเปิดใหม่ในช่วง 15 ปีแรกก็มีผู้ป่วยด้วยโรคนี้ไม่มาก
จนมาถึงยุคทีม่ ีโรคติดเชื้อ HIV ทราบจากอาจารย์แพทย์ที่หน่วยโรคหัวใจที่รามาธิบดีว่าขณะนี้
ปีๆ หนึ่งพบหลายราย ผมขอแนะนําเอกสารให้อ่านเพิม่ เติมทั้งเก่าและใหม่รวมทั้งที่รอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา และนายแพทย์โอภาส การกวินพงศ์ เขียน review
ไว้ในรามาธิบดีเวชสารเมื่อไม่นานมานี้ (เอกสารหมายเลข 8) แถมบทความเรือ่ งเกี่ยวกับ
calcific constrictive pericarditis อีก 1 เรื่องที่ตีพิมพ์เมื่อ 2 ปีทแี่ ล้ว (เอกสารหมายเลข 12)
อ่านจะเห็นว่าแม้กระทั่งบทความนั้นก็ยังได้อ้างอิงถึงผลงานของนายแพทย์ Paul Wood ที่เขียน
เมื่อปี ค.ศ. 1961 ด้วย ! ท้ายสุด ผมเพิ่งอ่านบทความเกี่ยวกับ pulsus paradoxus และ
ประวัติของ Adolf Kussmaul ผู้รายงานสัญญาณโรคดังกล่าวจนมีชื่อติดอยู่ด้วยดังที่พวกเรา
ทราบกันดีมาให้หาอ่านเล่นยามว่าง (เอกสารหมายเลข 14)
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