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ภาวะ hemodynamic instability หลังการผาตัดหัวใจ อาจเกิดไดตั้งแตชวงที่ลดการใช
เครื่องปอดหัวใจเทียม (cardiopulmonary bypass ,CPB) หลังการเลิกใช CPB ในระยะแรกโดย
ที่ผูปวยยังอยูในหองผาตัด และ ใน intensive care unit (ICU)
Accuracy of arterial pressure after CPB
หลังการผาตัดหัวใจ ควรทําการ zero และ calibrate pressure transducer ใหมอีกครั้ง
กอนทําการ wean CPB เพราะบอยครั้งในผูปวยบางคน อาจพบวา radial artery pressure มีคา
ต่าํ กวา central aortic systolic pressure ประมาณ 10-40 mmHg ความแตกตางนีค้ าดวาเกิด
จาก การเกิด vasodilation ที่ forearm และเกิด redistribution ของ flow ที่ ขอมือ ซึ่งคลายกับการ
เกิด arterio-venous shunting ความแตกตางนี้เกิดชั่วคราว และจะคอยๆลดลงหลัง CPB
ประมาณ 20-90 นาที การวัดความดันที่ brachial artery หรือ femoral artery จะใหคาที่ใกลเคียง
กับ aortic pressure มากกวา ดังนั้นเพื่อปองกันปญหาการอานคา artery pressure ต่ําไปในชวง
ลดการใช CPB ควรมีการวัด radial artery pressure เปรียบเทียบกับ brachial artery
pressure ที่ไดจากการวัด arm cuff ที่ตนแขน ซึ่งถาพบความแตกตางนี้ อาจใชการวัด central
aortic pressure โดยตอสายวัดโดยตรงจาก aortic cannula ชั่วคราวในระหวาง wean CPB
และถาผูป ว ยมีภาวะ hemodynamic instability อาจจําเปนตองใสสาย femoral arterial catheter
เพื่อการวัดคา central pressure ที่แนนอนถูกตองมากกวา
สาเหตุของการเกิด Hemodynamic instability หลังการผาตัดหัวใจและการดูแลรักษา
1. Rate and Rhythm disturbances
Sinus bradycardia, junctional rhythm สาเหตุอาจสัมพันธกับการไดรับยากลุม beta
blocker กอนการผาตัด การรักษาอาจใหยากลุม beta agonist หรือ ยา atropine หรือ atrial
pacing
Heart block (first, second, third degree) สาเหตุอาจเกิดจาก การมีระดับ potassium สูง
จากการไดรับสาร cardioplegia ที่มี potassium เปนสวนประกอบ หรือการเกิด ischemia ของ
conduction system ซึ่งมักจะเปนชั่วคราว สวนกรณีที่เกิดจาก direct surgical injury ตอ

conduction system มักจะเปนถาวร การรักษาโดย ใช ventricular pacing หรือ AV sequential
pacing
Atrial fibrillation (AF) เปน supraventricular arrhythmia ที่พบหลังผาตัดหัวใจไดบอยที่สุด
โดยรวมพบประมาณ 20-40% ในกลุม เสี่ยงไดแก ผูปวยสูงอายุ มีประวัติ COPD มีประวัติ AF
กอนการผาตัด เปนโรคลิ้นหัวใจผิดปกติ อาจพบไดถึง 60% ถาเปน AF with rapid ventricular
response (rate >100/min) จะทําให ventricular filling ลดลง จึงอาจเกิด hypotension ได ใหทํา
การ synchronized cardioversion เพื่อเปลี่ยนใหกลับมาเปน sinus rhythm อยางไรก็ตาม AF
อาจกลับมาเปนอีก ซึ่งอาจใหยา antiarrhythmic drug ไดแก amiodarone รวมดวย
Ventricular fibrillation (VF) พบไดบอ ยหลัง off aortic cross-clamp การทํา internal
defibrillation ดวยกระแสไฟ 10-20 จูล เมื่ออุณหภูมิ รา งกายมากกวา 30 องศาเซลเซียส พบวามี
โอกาสสําเร็จสูง ถาการเกิด VF ยังคงอยูหลัง defibrillation หรือเกิดเปนซ้ําบอยๆ ควรหาสาเหตุ
วามีการลดลงของ coronary blood flow จากปญหาอื่นๆหรือเปลา โดยเฉพาะ right coronary
artery ควรตรวจระดับ potassium และ magnesium เพราะระดับ potassium หรือ magnesium
ที่ต่ําอาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด arrhythmia ได และควรใหยา antiarrhythmia ไดแก amiodarone
รวมดวยในกรณีที่ VF ยังคงอยูหลัง defibrillation หรือเกิดเปนซ้ําบอยๆ
Rate ที่เหมาะสมจะตองพิจารณาเปนรายๆไป เนื่องจากผลของ heart rate ตอ cardiac output ใน
ผูปวยแตละคนไมเหมือนกัน
2. Low preload อาจมีสาเหตุจาก
ongoing blood loss
diuresis
vasodilation during rewarming
effect of positive pressure ventilation and PEEP on venous return
capillary leakage
Preload assessment
การประเมิน preload และ volume status ของผูปวยมีความสําคัญอยางยิ่งในผูปวยหลัง
การผาตัดหัวใจ เนื่องจากในระยะหลังการผาตัด preload มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และตอเนื่อง
Preload ของ left ventricle ประเมินไดดีที่สุดดวยการวัด left ventricular end diastolic
volume (LVEDV) ในทางปฎิบัติ การประเมิน LVEDV ทางออมได 2 วิธี

1. Pressure measurement ไดแก การวัด left atrial pressure (LAP) หรือ pulmonary
wedge pressure (PAOP) หรือ pulmonary diastolic pressure (PAD) หรือ Central
venous pressure (CVP)
การประเมิน preload ดวยวิธีนี้มีความสัมพันธกับ LVEDV นอยกวาการใช
echocardiography เนื่องจากผูปวยโรคหัวใจอาจมีลักษณะของ left ventricleที่เปนแบบ
low หรือ noncompliant มาตั้งแตกอนผาตัดไดแก preexisting congestive heart
failure, chronic hypertrophy จากความดันเลือดสูงเปนระยะเวลานานหรือจากโรคลิ้น
หัวใจ เชน aortic stenosis การวัด pressure เพื่อประเมิน volume จึงอานคาไดต่ํากวา
ความเปนจริง นอกจากนี้ชวงหลังการผาตัดที่ใชเครื่องปอดหัวใจเทียม กลามเนื้อหัวใจจะ
บวม และขาดเลือด ทําให diastolic function แยลง LV compliance ต่าํ ลงกวากอน
ผาตัด การประเมิน preload ดวยการวัด pressure จึงคลาดเคลื่อนมากขึ้น ถาไมมี TEE
อาจใชการดูหัวใจโดยตรงวาเมื่อหัวใจมี volume เต็มที่ อานคา preload pressure ได
เทาไร แลวใชคานี้เปนแนวทางในการรักษาระดับ preloadใหเหมาะสม เมือ่ ออกจาก
CPB และปดหนาอกแลว
2. Echocardiography ในระหวางการผาตัดทําโดยใส probe ผานทางหลอดอาหาร
(transesophageal echocardiography, TEE)
จากการศึกษาพบวาการวัด end diastolic area ดวย TEE มีความสัมพันธกับ stroke
volume อยางมาก ปจจุบนั พบวา TEE เปนเครื่องมือที่สําคัญที่ใหความถูกตองแมนยําใน
การประเมิน end diastolic volume และ contractility ในชวงลดการใช CPB และหลัง
การผาตัด นอกจากนี้ที่ ICU ยังสามารถใช echocardiography เพื่อประเมิน preload
ในกรณี hypotension ที่ไมทราบสาเหตุเพื่อแยกวินิจฉัย
3. Left Ventricular dysfunction
สาเหตุอาจเปนไดจาก
• Preexisting cardiac dysfunction เชน chronic heart failure,
cardiomyopathy ผูปวยที่มีผล ejection fraction < 40%, มี LVEDP สูงตั้งแต
กอนผาตัด กลุมนี้เปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงที่จะตองการยา inotrope หลังการ
ผาตัด
• Myocardial ischemia ซึ่งอาจเกิดจาก
Inadequate myocardial protection
Coronary spasm
Emboli (air, thrombus, calcium)

Kinked or clotted grafts
Nongraftable vessels (small distal coronary vessels)
Poor quality of distal anastomoses
การวินิจฉัยโดย ดูจากการเปลี่ยนแปลงของ ST segment และความผิดปกติของ
การบีบตัวของหัวใจที่เรียกวา regional wall motion abnormalities (RWMA) ที่
สังเกตไดจาก TEE ซึ่งอาจเกิดไดบอยครั้งหลังการผาตัดแตมักเปนเพียงชั่วคราว
แตถาเกิดคงอยูไมหายไปเปนตัวบงชี้วานาจะเกิด myocardial ischemia ที่
จําเปนตองหาสาเหตุและแกไข
• Reperfusion injury เปนภาวะที่หัวใจไดรับ coronary blood flow ที่ปกติ
ภายหลังจากการที่หัวใจขาดเลือด
ทําใหหัวใจอาจเกิดการบีบตัวลดลงแบบ
reversible (perfusion contractility mismatch) หรือเรียกวา myocardial
stunning โดยมักเปนชั่วคราว ทําใหตองอาศัยยา inotrope ในระยะแรกหลังการ
ผาตัด
• Adequacy of surgical repair มีผลตอ postoperative ventricular function
ไดแก
Hypertrophic cardiomyopathy
Specific valvular or anatomical defect
Adequacy of valvular or anatomical repair
Competency of valve replacement
ในกรณีนี้ TEE จะมีสวนชวยอยางมากในการวินิจฉัย
• Procedure requiring ventriculotomy เนื่องจากมีการตัด coronary artery
branches และ viable myocardium นอกจากนี้ยังมีการลดลงของ ventricular
compliance จากการปด ventriculotomy
ในกลุม valular diseases พบวา ผูปวยที่มารับการผาตัด mitral valve จากปญหา
mitral regurgitation มักพบปญหา postoperative left ventricular dysfunction ไดบอ ย
กวาvalular diseases ชนิดอื่น ซึ่งอาจเนื่องจาก left ventricle ตองทํางานตานกับ
afterload ที่เพิ่มขึ้นอยางมากหลังการเปลี่ยนหรือซอม valve จึงมักจําเปนตองการยา
inotrope ในการออกจาก CPB และหลังการผาตัดในระยะแรก
ปจจัยเสี่ยงที่สัมพันธกับการที่ผูปวยตองการยา inotrope หลังการผาตัดหัวใจไดแก
Preexisting ventricular dysfunction , female, advanced age, long duration of
aortic cross clamp.

ยา inotrope ที่เลือกใชในการรักษา ventricular dysfunction โดยแสดงตําแหนงการออก
ฤทธิ์และผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือดแสดงดังตารางดานลาง
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Norepinephrine
0.01 – 0.3 µg/kg/min
Milrinone
0.3-0.75 µg/kg/min

CO = cardiac output; dp/dt = myocardial contractility; HR = heart rate; SVR = systemic vascular
resistance; PVR = pulmonary vascular resistance; PCWP = pulmonary capillary wedge pressure;
MVO 2 =myocardial oxygen consumption

การเลือกใชยาใดมีความแตกตางกันตามความผิดปกติของ physiology ของผูปวยและ
ความคุนเคย ความถนัดของแพทยผูดูแล แพทยบางทานเลือกใชยาตัวเดียวเชน epinephrine
หรือ dopamine แลวปรับขนาดตามผลที่ตองการ
อยางไรก็ตามผูปวยที่มี severe LV dysfunction Dopamine มีขอจํากัดในการใช
เนื่องจากในขนาดที่สูงมีผลที่ทําใหเกิด tachyarrhythmia ทําใหเพิ่ม myocardial oxygen
demand และเพิ่ม afterload ซึ่งคลายคลึงกันกับปญหาในการใช Epinephrine ในขนาดที่สูง
Dobutamine เมื่อเทียบกับ Dopamine แลวมีผลเพิ่ม heart rate นอยกวา และลด
afterload จึงเปนที่นิยมใชใน LV failure จาก coronary heart disease

ประสิทธิภาพของการใชยากระตุนหัวใจผาน adrenergic receptor นั้นขึ้นกับปริมาณ
receptor
และการตอบสนองของ
receptor
พบวากลุมผูปวยที่มีการเพิ่มระดับของ
cathecolamine มานานเชน chronic heart failure, long CPB time อาจมีการตอบสนองแบบ
down regulation คือ ปริมาณ receptor และหรือการตอบสนองของ receptor ลดลงทําใหตองใช
ปริมาณยามากขึ้น นอกจากนี้เพื่อใหมีการตอบสนองมากที่สุดควรตรวจและปรับระดับ
acidbase status ใหปกติ รักษาใหผูปวยมีภาวะ normothermia และ electrolyte ปกติ
Combination therapy เปนการใชยาหลายตัวที่ออกฤทธิ์ตางกันเพื่อหวังผลการเสริมฤทธิ์กัน หรือ
ฤทธิ์ในหลายที่ที่แตกตางกัน โดยหลีกเลี่ยงผลที่ไมตองการซึ่งอาจเกิดไดถาใชยาตัวเดียวไดแก
Dopamine (low dose) กับ Dobutamine เพื่อใหผล inotropic action ที่เพิ่มขึ้นโดย
หลีกเลี่ยง vasoconstriction จาก dopamine ทําให afterload ลดลง จาก dobutamine ทําใหมี
เลือดไปเลี้ยงไตและ mesentery มากขึน้ จาก dopamine
ปจจุบันมีกาใชยาในกลุม PDE III inhibitor เพิ่มขึ้น รวมกับการใชยากลุม Beta
adrenergic agonist เนื่องจาก PDE III inhibitor ไมเกิดปญหา down regulation ซึ่งพบในการใช
ยากลุม beta adrenergic receptor agonist ในผูปวย chronic heart failure และมีฤทธิ์เสริม
กันกับยากลุม Beta adrenergic agonist ทําใหใช Beta adrenergic agonist ในขนาดนอยลง
จึงลดการเกิด tachyarrhythmia มีผลเพิ่ม myocardial oxygen consumption นอยลง
นอกจากนี้ PDE III inhibitor มีผลชวยให myocardial relaxation ดีขึ้น ชวยเพิ่ม diastolic
function เพิ่ม ventricular compliance จึงเปนที่นิยมในการใชเปน combination therapy ในกา
รักษาผูปวยที่มี severe left ventricular dysfunction อยางไรก็ตาม ถาใช Milrinone รวมกับ
dobutamine อาจทําใหความดันลดลงจาก vasodilation ที่เกิดจากยาทั้ง 2 ตัว อาจให
norepinephrine รวมดวยในปริมาณต่ําๆเพื่อพยุงความดันเลือด การใช PDE III inhibitor เพื่อ
ชวยในการ wean CPB แนะนําใหให loading dose ใน CPB กอน wean CPB เพื่อลดปญหา
hypotension จาก vasodilation โดยใหในขนาด 50 µg/kg กอนประมาณ 10 นาที
Calcium choride หรือ calcium gluconate แมจะมีผลกระตุนการบีบตัวของหัวใจ
อยางไรก็ตามอาจเปนผลเสียตอเซลกลามเนื้อหัวใจโดยไปเพิ่ม intracellular calcium อีกในภาวะ
reperfusion injury ดังนั้นพิจารณาใหเฉพาะเมื่อมีระดับ calcium ต่ํา
ในกลุมผูปวยที่มี ventricular dysfunction การคํานึงถึง adequate oxygen delivery มี
สวนสําคัญมาก ควรรักษาระดับไมใหเกิด anemia ตั้งแตชวง wean CPB และหลังผาตัด จะชวย
ใหใชยา inotrope นอยลง
4. Right ventricular dysfunction

อาจมีสาเหตุจาก
Right ventricular ischemia (air, poor protection during CPB)
Surgical procedure ( right ventriculotomy)
Pulmonary hypertension
วินิจฉัยไดจากการเพิ่มขึ้นของ pulmonary artery pressure, เพิ่มของ CVP, Right
ventricle dilate
การรักษามีเปาหมาย เพื่อ เพิ่ม contractility ของ right ventricle ลด afterload
(pulmonary artery pressure) และ ใหมี systemic pressure ทีพอเพียงที่จะใหมี coronary
perfusion pressure ที่พอเพียงสําหรับ right ventricle ซึ่งทําไดโดย
การใชยาเพิ่ม contractility ของ right ventricle โดยควรเลือกใช ยากลุมที่ใหผล
inotropic และ vasodilation ซึ่งมักเรียกยากลุมนี้วา inodilator ไดแก Isoproterenol
Dobutamine และ Milrinone อยางไรก็ตาม การใช
isoproterenol อาจทําใหเกิด
tachyarrhythmia ได
การลด pulmonary pressure โดยลด pulmonary vascular resistance ทําไดโดยการ
hyperventilation การใช high oxygen concentration ระวังไมใช tidal volume มาก แก
acidosis การให ยา nitroglycerine การใช selective pulmonary vasodilator ไดแก nitric
oxide
5. Metabolic derangement
hypocalcemia
hypomagnesemia
hypokalemia
acidosis
6. Prosthetic valve malfunction
7. Respiratory problems ไดแก pneumothorax, hydrothorax, hemothorax, secretion
obstruction, atelectasis ทําใหเกิด hypoxemia , hypercarbia เกิดผลตามมาไดแก
myocardium depression , pulmonary hypertension โดยเฉพาะในผูปวยเด็ก จึงควรมี
การ suction endotracheal tube, reinflate lung, อาจชวยหายใจชวงแรกดวยออกซิเจน
100% , รักษา bronchospasm ถามี, ตรวจสอบและแกไข pneumothorax หรือ pleural
fluid ซึ่งสามารถทําไดเลยในหองผาตัดขณะเปดหนาอก อยางไรก็ตามการ inflate lung
ตองระวังวาจะไมใช tidal volume มากไปจนมีผลตอ internal mammary artery graft

และควรตรวจสอบดู airway pressure วาไมสูงเกินไปเนื่องจากจะมีผลตอ venous
return เมื่อปดหนาอก
8. Reaction to medications (often to protamine)
การใช protamine เพื่อแกฤทธิ์ของ heparin อาจทําใหเกิดปฎิกิริยาและผลขางเคียงตอ
ระบบหัวใจและหลอดเลือดดังตอไปนี้
Type I Hypoension resulting from rapid administration
พบไดบอ ย จากการให protamine อยางเร็ว มักเปนเพียงชั่วคราว โดยสมมติฐานวานาจะ
เกิดจากการหลั่งของ histamine จาก mast cell ทําใหเกิด peripheral vasodilation
ลดลงของ systemic vascular resitance และ ลดลงของ preload ความรุนแรงของ
hypotension จะมากนอยขึ้นกับ myocardial contractile reserve ของผูปวย
Type IIa Anaphylactic reactions
พบนอย เปนกลุมที่เกิดปฎิกิริยาผาน antiprotamine IgE หรือ Ig G antibodies อาการ
มีหลากหลายอาจเกิดแค skin reaction จนเกิดมากแบบ cardiovascular collapse มี
การอางอิงวาพบปฎิกิริยานี้ในผูปวยเบาหวานที่ไดรับ NPH ผูปวยที่มีประวัติ fish allergy
และผูปวยที่ไดรับการผาตัด vasectomy มากอน อยางไรก็ตามไมมีหลักฐานชัดเจนวา
ผูปวยกลุมดังกลาวเปนกลุมเสี่ยง จึงไมเปนขอหามในการให protamine
Type IIb immediated anaphylactoid reactions
กลุมนี้เกิดปฎิกิริยาแบบ anaphylactoid โดยไมเกี่ยวของกับ antibody เกิดจาก heparin
protamine compkex ไปกระตุน complement patheway
Type IIc delayed anaphylactoid reactions
noncardiogenic pulmonary edema
Type III Catastrophic pulmonary vasoconsctriction
กลุมนี้เปน life threatening emergency เกิดประมาณ 0.6-1.5% ของผูปวย และเกิดได
แมไดรับ protamine เพียงเล็กนอย ปฎิกิริยานี้เกิดจาก heparine protamine complex
กระตุน arachidonate pathway ทําใหเกิดการหลั่ง thromboxane ผลทําใหเกิด
bronchoconstriction pulmonary hypertension systemic hypotension pulmonary
edema การเพิ่มขึ้นของ pulmonary artery pressure อาจนําไปสูการเกิด right
ventricular failure ได
การปองกัน
การให protamine อยางชาๆ นาจะชวยลดโอกาสในการเกิด type I , III reaction โดย
ในทางปฎิบัติแนะนําใหเจือจางความเขมขนลง อาจผสมใหเปน 50 ml แลวใหใชเวลาใน

การใหนานประมาณ 10 นาที สวนการใหทาง left atrium หรือ aortic root (left sided
injection) จากการศึกษาพบวาไมลดการเกิด pulmonary vasoconstrictor reaction และ
เนื่องจากการใหทางดานนี้เสี่ยงตอการเกิด air emboli จึงไมแนะนําใหใช การให
prophylactic H1 H2 receptor blocker และ stearoid ไมลดการเกิด pulmonary
vasoconstrictor reaction เชนเดียวกัน
การรักษา
ถาพบวาเกิด systemic hypotension ขณะให protamine โดย CVP หรือ pulmonary
artery pressure ไมเพิ่มขึ้น นาจะเกิดจาก type I หรือ II แนะนําใหหยุดให protamine
ชั่วคราว ใหสารน้ําเพิ่มขึ้น ให
vasoconstrictor และเมื่อความดันเพิ่มขึ้นแลวจึงให
protamine ตอได
ถาพบวาเกิด systemic hypotension โดย CVP หรือ pulmonary artery pressure
เพิ่มขึ้น และจาก TEE พบวา right ventricle dilate มีการ shift ของ interventricular
septum ไปทางซาย ลักษณะนี้นาจะเปน type III reaction การดูแลแนะนําใหปฎิบัติดังนี้
- หยุดให protamine
- หยุดใหยาสลบที่มีฤทธิ์กด myocardium
- ให oxygen 100% และ hyperventilate
- ให nitrogycerine รวมกับการใหยากลุม inodilator เชน milrinone dobutamine
กรณีถาเปนไมมากความดันมักจะดีขึ้น และสามารถให protamine ตอได
กรณีเปนมากอาจตองใช selective pulmonary vasodilator ไดแก nitric oxide ขนาด
20-40 PPM ใหผาน anesthetic circuit
9. Effect of closure of the pericardium or the sternum
10. Cardiac tamponade
สรุปโดยรวม ของการดูแลรักษา
1. assure adequate ventilation and oxygenation
2. provide adequate oxygen delivery
3. correct metabolic abnormalities
4. rule out correctable causes
5. optimizing left ventricular filling
6. control dysrhythmias
7. pharmacological support
8. mechanical support
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