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“แน่นหน้าอก หน้ามืด ขาชาและไม่มีแรง”
ผู้ป่วยชายไทยคู่อายุ 61 ปี อาชีพค้าขายอยู่ทพี่ ัทยา
อาการสําคัญ
แน่นหน้าอก เป็นลมบ่อยๆ มา 3 วัน
1 ปีก่อน ขณะปัสสาวะ รู้สึกหน้ามืดและแน่นหน้าอก คล้ายจะเป็นลม จึงไป
ตรวจกับแพทย์ที่ร.พ.บางละมุง แพทย์วา่ มีแรงดันเลือดสูง ให้ยามารับประทาน
ต่อมาไปรับการรักษาที่ร.พ.เอกชน ที่พัทยา แพทย์บอกเป็นโรคหัวใจและโรค
ไต ได้รับการผ่าตัดนิ่วในไตข้างขวา
2 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล ขณะนอนอยู่ ขาขวาไม่ค่อยมีแรง ชาๆ หนักๆ
3 วันก่อนมา หน้ามืด เป็นลม จึงมาหาแพทย์
ผู้ป่วยมีประวัติสูบบุหรี่มากมานาน แต่เพิง่ หยุดเมื่อ 1 ปีก่อน
อภิปราย
ผู้ป่วยรายนี้มอี าการที่สําคัญอยู่ 2 อาการที่คงจะเกีย่ วข้องกันและทําให้เราอาจ
ให้การวินิจฉัยโรคได้
1)
อาการแน่นหน้าอกและผู้ป่วยหน้ามืดจะเป็นลมโดยครั้งหนึ่งเป็นขณะ
ปัสสาวะ เมือ่ 1 ปีก่อนมาร.พ.
และ 2) ขาข้างหนึ่งอ่อนแรง มีอาการชาๆ หนักๆ
อาการแน่นหน้าอก หน้ามืดและจะเป็นลมโดยเฉพาะขณะปัสสาวะทําให้นึกถึง
โรคหัวใจหรือหลอดเลือด โดยเฉพาะในผู้ป่วยทีม่ ีแรงดันเลือดสูง คงจะต้องถามรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับตําแหน่งที่ปวดและลักษณะอาการปวดเพิ่มเติม อีกทั้งควรทราบด้วยว่าขณะ
หน้ามืดมีเหงื่อแตกและใจสั่นเพราะหัวใจเต้นเร็วและแรงขึ้นหรือไม่ เราทราบว่าผู้ป่วยมีแรงดัน
เลือดสูงและแพทย์บอกว่าเป็นโรคหัวใจ คงได้รับยาลดแรงดันเลือด ที่แปลกก็คือแพทย์พบว่ามี
นิ่วในไตจึงได้รับการผ่าตัด หลังจากนั้นผู้ป่วยมีอาการขาไม่มีแรง ขาชาๆ หนักๆ ที่ทําให้น่านึก
ถึงว่าอาจจะเป็นจากอาการหลอดเลือดสมองตีบได้
การตรวจร่างกายคงจะต้องเพ่งเล็งไปที่
ระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบประสาท อย่าลืมจับชีพจรที่หลอดเลือดแดงที่แขนขาทั้ง
2 ข้างและที่คอ รวมทั้งฟังหา bruit ที่คอ รวมทั้งวัดแรงดันโลหิตที่แขนทั้ง 2 ข้างด้วย
ผลการตรวจร่างกาย
PR 84/min. regular B.P. 225/135 → 170/110 mm.Hg ® arm
JVP flat
Heart: PMI 6th ICS, outside MCL
normal heart sounds, no gallop
no murmur
arterial pulses: equal in all extremities
no carotid or abdominal bruit
CNS: Cranial nerves no facial palsy EOM: full but nystagmus on

vertical and lateral gazes were present
Limbs: impaired coordination ® arm (F. Ntest)
® leg: slightweakness in all muscle groups
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sensation to pin prick impaired in ® leg
อภิปราย (ต่อ)
ผลการตรวจร่างกายทางระบบประสาทบ่งบอกอย่างชัดเจนว่า ผู้ปว่ ยมีรอยโรค
ที่ก้อนสมองส่วน pons ข้างซ้ายมากกว่าข้างขวา เพราะผู้ป่วยมี vertical nystagmus ซึ่งใน
ผู้ป่วยทีม่ ีสญ
ั ญาณโรคนี้เกือบทั้งหมดจะมีรอยโรคในบริเวณ pons ผู้ป่วยมี pyramidal signs
ทั้ง 2 ข้าง มี extensor plantar หรือ Babinski responses มี ataxia ที่แขนขวาและ
ความรูส้ ึกเจ็บที่ขาขวาน้อยลง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เข้าได้กับรอยโรค ณ บริเวณที่กล่าว ผู้ป่วยคงจะมี
infarction ที่ pons จากหลอดเลือดแดงตีบตัน
ที่น่าสนใจกว่าก็คือเรื่องแรงดันเลือดสูงมาก
ที่บันทึกไว้ว่าเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างมากทําให้นึกถึงว่าสาเหตุของเรือ่ งนี้จะเป็นจาก reno-vascular hypertension หรือจาก
pheochromocytoma
ผมขอย้อนกลับมาพิจารณาประวัติควบคู่ไปกับผลการตรวจร่างกายอีกครั้ง
อาการเจ็บหน้าอกจนถึงเป็นลมที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยรายนีอ้ ย่างน้อย 2 ครั้งในช่วงระยะเวลา 1 ปี
ทําให้คิดไกลไปได้ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นจากกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดอย่างเดียว ถ้าปวดหน้าอกจน
เป็นลมคงต้องนึกถึง dissecting aortic aneurysm ด้วย
ผมคิดว่าภาพเอกซ์เรย์ปอดจะช่วยได้มากและแน่นอนคงจะทํา ECG ก่อนเพื่อดู
ว่ามี myocardial infarction หรือไม่
ผลการตรวจพิเศษ
CT brain: acute infarction of L cerebellum and L side of pons
ECG: normal sinus rhythm, L axis deviation
ST - T abnormality suggestive of lateral wall ischaemia
CXR: dilated thoracic aorta with linear calcification
- to consider aortic dissection
Ultrafast CT: showed aneurysm of distal aortic arch and descending
thoracic aorta extending to the origin of superior
mesenteric artery approximately 28.8 cms. in
length.
The maximal diameter of the aneurysm is at the
descending thoracic aorta, measuring 9.5 cms.
There is atelectasis of the lower lobe of the left
lung

อภิปรายเพิ่มเติม
ผู้ป่วยรายนี้มี aortic aneurysm ที่ผนังหลอดเลือดอาจจะเริม่ ปริแยกหรือจะมี
dissection ซึง่ พยาธิสภาพนี้มักจะเริ่มที่ thoracic aorta และลามลงไปที่ส่วนช่องท้อง ส่วนใหญ่
เป็นผลจาก atheroma
แต่ก่อนบางรายอาจเป็นจาก syphilis ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นที่
ascending aortic arch ผิดกับ atheroma ที่มักจะเป็นที่ผนังหลอดเลือดตัง้ แต่ ascending
aorta, arch และ descending aorta ว่ากันว่า thoracic aortic aneurysm มักจะไม่ทําให้
ผู้ป่วยมีอาการอะไรจนขนาดโต แล้วแตกทําให้ผปู้ ่วยถึงแก่กรมทันที บางรายทําให้มอี าการเจ็บ
หน้าอกเช่นผูป้ ่วยรายนี้ บางรายมีอาการจาก aneurysm ไปกด superior vena cava ก็ได้
กดหลอดอาหาร (oesophagus) หรือแม้กระทั่งกด trachea ก็ได้ ในผู้ป่วยรายนี้ ไม่มีบันทึก
ไว้ว่า renal artery ข้างซ้ายโดยเฉพาะที่ส่วนแรกมีอะไรผิดปกติจาก ultrafast scan หรือไม่
เพราะแรงดันเลือดสูงในผู้ปว่ ยรายนี้
อาจเป็น renovascular hypertension ได้ ส่วนการมี
infarct ที่บริเวณ pons และ cerebellum ก็เข้าได้กบั การวินิจฉัยทางคลินิก แต่ถา้ ได้ทํา MRI
จะเห็นชัดกว่าเพราะ MRI มีประโยชน์มาก ถ้าจะดูสมองส่วนต่างๆ โดยเฉพาะใน posterior
fossa อีกทั้ง MRIA ก็จะทําให้เห็นพยาธิสภาพหลอดเลือดแดงทีอ่ ดุ ตันด้วย นอกจากนี้ก็ควร
ส่งเลือดตรวจหาซิฟิลิส ถึงแม้วา่ ในผู้ป่วยรายนี้ aneurysm ไม่น่าจะเป็นจากโรคนั้น แต่คงเป็น
จาก atheroma
น่าสนใจที่มผี ศู้ ึกษาถึงปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด aortic aneurysmพบว่าการสูบ
บุหรี่เป็นตัวการสําคัญอย่างหนึ่ง นอกจากนั้นบางรายพันธุกรรมอาจจะมีส่วนช่วยทําให้มีโรคนี้
ด้วย ผมเลยรวบรวมเอกสารในแง่มมุ ต่างๆ ไว้สําหรับหาอ่านเพิ่มเติมได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
abdominal cortic aneurysms เพราะดูเหมือนจะมีผศู้ ึกษาไว้มากกว่า
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