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บทคัดย่อ
การตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ 12-lead เป็ นการตรวจวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือด ซึ่ งเป็ นเพียงการ
ตรวจคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ ณ ขณะใดขณะหนึ่งเท่านั้น ปั จจุบนั พบว่าการเลือกติดตามคลื่นไฟฟ้ าหัวใจต่อเนื่องในผูป้ ่ วย
ที่มีความเสี่ ยงต่อการตายหรื อขาดเลือดของกล้ามเนื้ อหัวใจด้วย ST-segment monitoring ช่วยในการเฝ้ าระวังการ
เกิดกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดชนิ ดไม่มีอาการเจ็บหน้าอก (silent ischemia)ได้ ทาให้สามารถให้การรักษาได้อย่าง
ทันถ่ วงที การเลื อ ก Lead เพื่อ การเฝ้ าติ ดตามการเปลี่ ย นแปลงคลื่ น ไฟฟ้ าหัวใจ ST-segment (ST-segment
Monitors) ให้เหมาะสมกับอาการทางคลินิกของผูป้ ่ วยแต่ละคนเป็ นทักษะที่ตอ้ งใช้การวิเคราะห์ดว้ ยความรู ้และ
ความเข้าใจเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ ซึ่งเป็ นทักษะที่จาเป็ นสาหรับพยาบาลในหอผูป้ ่ วยวิกฤตและฉุ กเฉิ น ดูเหมือน
จะไม่ใช่เรื่ องยากนักแต่ในทางปฏิบตั ิพบว่ามีการเลือก Lead เพื่อการติดตามแบบทัว่ ไป (routine monitoring) โดย
ไม่ได้มีความสัมพันธ์กบั ประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจของผูป้ ่ วย การเลือก Lead ให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยโรคหลอด
เลือดหัวใจแต่ละราย (ST-fingerprint) เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการเฝ้ าระวังการติดตามคลื่นไฟฟ้ าหัวใจให้
ตรวจพบภาวะขาดเลือดที่ รวดเร็ วและแม่นยา ผูเ้ ขียนจึงได้ทบทวนรวบรวมแนวปฏิบตั ิทางคลินิกและงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้องเพื่อทาความเข้าใจเกี่ ยวกับการเลือก Lead และการติดตามคลื่น ST-segment เพื่อนามาประกอบการ
ตัดสิ นใจของพยาบาลผูป้ ฏิบตั ิงานช่วยให้เพิ่มประสิ ทธิภาพการเฝ้ าระวังและติดตามคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจทางคลินิก; การเลือก Lead; การติดตาม ST-segment; ผูป้ ่ วยที่เสี่ ยงต่อกล้ามเนื้ อหัวใจขาด
เลือด
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Abstract
The 12-lead eletrocardiography (ECG, EKG) is standard for detecting ischemic coronary events, its
provides a static snapshot rather than the continuous recording of dynamic changes that may be visualized by
using continuous ST-segment monitoring. Continuous ST-segment monitor may be helpful in detecting silent
ischemia, reducing delays to intervention, and increasing chances for maintaining viable myocardial tissue.
Nurses should base lead selection on the priority monitoring needs of each patient. Althrough this concept
seems simple but monitoring the routines of critical care nurses has indicated that nurses do not select leads
according to diagnosis or history of coronary disease. Nurses responsible for cardiac monitoring should receive
the appropriate ongoing practice to enhance critical thinking about tailoring lead selection to a patient-specific
template call an “ST-fingerprint”. Because early and accurate identification of ischemia requiring process that
acute care nurses use critical thinking about a monitoring process they understand well. Therefore, in this
article, we analyze and interpret the research to develop proficiency standards for all staff involved to the
monitoring process to ensure patient safety and effective monitoring.
Keywords: clinical judgement; lead selection; ST-segment monitoring; myocardial injury and ischemia
บอกว่ามีอาการเจ็บหน้าอก ซึ่ งเป็ นที่ทราบกันดีว่าใน
ผูป้ ่ วยเบาหวานหรื อผูส้ ู งอายุอาจจะไม่แสดงอาการ
เจ็บหน้าอกที่ชดั เจน ทาให้การวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้ อ
หัวใจขาดเลือดช้าและกลายเป็ นกล้ามเนื้อหัวใจตายใน
ที่สุด
การติดตามคลื่นไฟฟ้ าหัวใจในทางปฏิบตั ิมกั
เลือกใช้ lead II เนื่ องจากมีลกั ษณะ R wave ที่ชดั เจน
ทาให้จบั อัตราการเต้นของหัวใจได้แม่นยา อย่างไรก็
ตามมีการศึกษา [2] พบว่า lead III กลับเป็ น lead ที่ไว
ต่อเปลี่ยนแปลงเมื่อการเกิ ดกล้ามเนื้ อหัวใจบาดเจ็บที่
เกิ ดจากหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี ขา้ งขวาตีบ ส่ วน
lead V1 ควรเลื อกมาใช้ในการเฝ้ าติดตามและระวัง
การเกิ ด หั ว ใจเต้น ผิ ด จัง หวะเนื่ อ งจากสามารถเห็ น
wide QRS ซึ่ งใช้แยกการเกิด supraventricular หรื อ
ventricular จึงกล่าวได้วา่ การเลือก lead ที่เหมาะสม
ในการติ ด ตามคลื่ น ไฟฟ้ าหัวใจ ควรพิ จ ารณาเลื อ ก
lead ตามวัตถุประสงค์ของการเฝ้ าระวัง [3]

1. บทนา
การเฝ้ าระวังและติดตามคลื่นไฟฟ้ าหัวใจที่ ดี
ที่ สุดไม่ใช่เครื่ องติดตามที่ มีเทคโนโลยีข้ นั สู ง แต่คือ
คนที่มีความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเฝ้ าระวังคลื่นไฟฟ้ า
หัวใจนั้น ๆ และไม่ใช่การเฝ้ าระวังเพื่อติดตามทัว่ ไป
(routine monitoring) แต่เห็นว่าควรพิจารณาถึงความ
ผิ ด ปกติ ที่ ค าดว่ า อาจจะเกิ ด ขึ้ น แล้ว มองหาความ
ผิดปกติ น้ นั เพื่อเฝ้ าระวังให้เหมาะสมเป็ นรายบุคคล
[1] อาทิ ผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อการตายของกล้ามเนื้ อหัวใจ
ต้องเข้ารับการผ่าตัด ผูป้ ่ วยกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือด
ซ้ า (recurrent MI) ผูป้ ่ วยที่มีลิ่มเลือดอุดกั้นในขดลวด
(stent restenosis) และผูป้ ่ วยหลังการขยายหลอดเลือด
หั ว ใจ ซึ่ งพบว่ า ในโรงพยาบาลมี อ ั ต ราการเกิ ด
กล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดชนิ ดไม่มีอาการเจ็บหน้าอก
(silent ischemia) ถึ งร้ อยละ 21-70 % [2] ใน
ขณะเดี ย วกัน การพบภาวะขาดเลื อ ดของกล้า มเนื้ อ
หัวใจทางคลินิกส่วนใหญ่มกั จะประเมินพบเมื่อผูป้ ่ วย
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การเลือก lead เพื่อติดตาม ST-segment (STsegment monitors) ตามความเหมาะสมของผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดหัวใจแต่ละราย(ST-fingerprint) ถือว่าเป็ น
การเฝ้ าระวังการตายของกล้ามเนื้อหัวใจลักษณะที่เป็ น
เชิ ง รุ กช่ ว ยให้ผูป้ ่ วยที่ มี ค วามเสี่ ย งหรื อเกิ ด การขาด
เลื อ ดได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และป้ องกั น การเกิ ด ภาวะ
แทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในผูป้ ่ วยที่มีซบั ซ้อนของโรค
มากขึ้น ทั้งนี้ก่อนการตัดสิ นใจเลือก lead อย่างถูกต้อง
เหมาะสมนั้น ผูเ้ ขียนจึงทบทวน รวบรวม แนวปฏิบตั ิ
ทางคลินิกและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องเพื่อทาความเข้าใจ
เกี่ ย วกับ การเลื อ ก lead และการติ ด ตามคลื่ น STsegment เพื่อนามาประกอบการตัดสิ นใจของพยาบาล
ผูป้ ฏิบตั ิงานในการเลือก lead เพื่อการเฝ้ าติดตามการ
เปลี่ ยนแปลงคลื่ นไฟฟ้ าหั วใจ ST-segment อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและง่ายต่อการปฏิบตั ิในหอผูป้ ่ วย

รู ปที่ 1 การวางคลื่ น ไฟฟ้ าหั ว ใจชนิ ด 12
มาตรฐาน

lead

ทั้งนี้ เวลาติดสาย ECG เพื่อบันทึ ก
lead I - lead III จาเป็ นต้องติดสาย 4 เส้น คือ แขน 2
ข้าง และขา 2 ข้าง โดยที่ขาขวาจะเป็ นสาย ground
2.1.2 Unipolar lead คือ การวัดความต่าง
ศั ก ย์ร ะหว่ า งต าแหน่ ง หนึ่ งที่ เ ราเลื อ กเป็ น single
electrode หรื อ exploring electrode กับอีกตาแหน่งซึ่ ง
ถื อ ว่ า มี ศั ก ย์ไ ฟฟ้ าเป็ นศู น ย์ เราเรี ยกว่ า reference
electrode
(1) Unipolar limb lead วัดvoltage
ของแขน/ขา เที ย บกับ reference electrode ซึ่ ง มี
ศัก ย์ไ ฟฟ้ าเป็ นศู น ย์ โดยประกอบขึ้ น จากการรวม
ศักย์ไฟฟ้ าของแขนสองข้างและขาซ้าย เฉพาะข้างที่
เหลือ ดังนี้
„ Lead aVR วัด voltage ของแขนขวา
เทียบกับ reference electrodeจากแขนซ้ายบวกขาซ้าย

2. ระบบการติด lead คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (The
electrocardiographic system)
2.1 คลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 lead มาตรฐาน
แบ่ง lead ต่าง ๆ ออกเป็ น 2 กลุ่ม [4] คือ
2.1.1 Bipolar lead คือ การวัดความต่าง
ศักย์ระหว่าง 2 ตาแหน่ ง โดยให้ตาแหน่ งหนึ่ งเป็ น
ขั้วบวก และอีกตาแหน่งหนึ่ งเป็ นขั้วลบ Bipolar limb
lead วัดความต่างศักย์ไฟฟ้ าระหว่าง 2 จุด ของแขน/
ขา
(1) Lead I วัดความต่างศักย์ไฟฟ้ า
ของแขนซ้าย (ขั้วบวก) - แขนขวา (ขั้วลบ)
(2) Lead II วัดความต่างศักย์ไฟฟ้ า
ของขาซ้าย (ขั้วบวก) - แขนขวา (ขั้วลบ)
(3) Lead III วัด ความต่า งศักย์ไฟฟ้ า
ของขาซ้าย (ขั้วบวก) - แขนซ้าย (ขั้วลบ)
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„ Lead aVL วัด voltage ของแขนซ้าย
เทียบกับ reference electrode จากแขนขวาบวกขาซ้าย
„ Lead aVF วัด voltage ของขาซ้าย
เที ย บกับ reference electrode จากแขนซ้ายบวก
แขนขวา
(2) Unipolar precordial lead วัด
voltageในแนว horizontal plane ในตาแหน่ งของ
electrode เที ยบกับ reference electrode ซึ่ งมีศักย์
ไฟฟ้ าเป็ นศู น ย์ โดยประกอบขึ้ น จากการรวมศัก ย์
ไฟฟ้ าของแขนสองข้างและขาซ้ายต่อเข้าด้วยกันกับ
ความต้านทานขนาด 5K โอห์ม โดยเราเรี ยก reference
electrode แบบนี้วา่ Wilson central terminal
„ Lead V1-V6 วัด voltage ที่จุดต่าง ๆ
ที่ V1-V6 เทียบกับ central terminal

arm, LA) และขาซ้าย (left leg, LL) ซึ่งเป็ นแบบที่นิยม
ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย [4]
2.2.1 Modified three electrodes systems
ลักษณะการวางคล้ายการวางแบบ 3
lead มาตรฐาน แตกต่ า งกัน ตรงต าแหน่ ง การวาง
MCL (modified chest leads), CS5, CM5, CB5 และ
CC5 เหล่านี้ จะทาให้สามารถเห็น P wave ได้ชดั เจน
มากขึ้น เพื่อการเฝ้ าติดตามภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
และยังเหมาะสมต่อการติ ดตามภาวะ anterior wall
ischemia
Central subclavicular lead (CS5)
เป็ นลักษณะของการวาง lead ที่ ตาแหน่ งแขนขวา
(right arm, RA) โดยติดบริ เวณใต้กระดูกไหปลาร้า
ข้างขวา แขนขวา (right arm, RA) แขนซ้าย (left arm,
LA) และ lead V5 สามารถพิจารณาเลือก lead I ใน
การติดตามคลื่นไฟฟ้ า anterior wall ischemia และ
lead II ในการติ ดตามคลื่ นไฟฟ้ า inferior wall
ischemia และภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ[6]
Central back lead (CB5) เป็ น
ลักษณะของการวาง lead ที่ ตาแหน่ งแขนขวา (right
arm, RA) บริ เวณกึ่งกลางกระดูกสะบักหลังข้างขวา
แขนซ้าย (left arm, LA) และติดตาแหน่ง chest lead
V5 สามารถพิจารณาเลื อก lead I ในการติ ดตาม
คลื่นไฟฟ้ า anterior wall ischemia และหัวใจเต้นผิด
จังหวะชนิ ด supraventricular พิจารณาเลือก lead V5
ซึ่ งเห็น P wave ใหญ่ข้ ึน การติด central back lead มัก
ถูกเลื อกใช้ใ นการติ ดตามผูป้ ่ วยเข้ารั บ การผ่าตัดที่ มี
เสี่ ยงต่อกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด [6]
2.3 การวาง lead 5 lead มาตรฐาน (Fiveelectrode system)
การวางแบบ 5 lead มาตรฐาน โดยวาง
lead หนึ่ งที่แขนขวา (right arm, RA), แขนซ้าย (left

รู ปที่ 2 Modified bipolar standard limb lead system:
MCL1, CS5, CM5, CB5 and CC5 [6]
2.2 การวาง lead 3 lead มาตรฐาน (Threeelectrode system )
การวางแบบ 3 lead มาตรฐานโดยวาง
lead หนึ่ งที่แขนขวา (right arm, RA) แขนซ้าย (left
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arm, LA) ขาซ้าย (left leg, LL) และขาขวา (right leg,
RL) และบริ เวณ precordial lead ตามตาแหน่ งที่
ต้องการ

บริ เวณที่กล้ามเนื้ อหัวใจบาดเจ็บ (injury) จะพบ ST
segment ยกสู งขึ้น (ST elevation) บริ เวณที่กล้ามเนื้ อ
หัวใจขาดเลือด (ischemia) จะพบ ST depression, T
wave หั ว กลับ บริ เวณที่ ก ล้ า มเนื้ อหั ว ใจตาย
(infraction) จะพบ Q หรื อ QS wave [8]
3.1 Ischemia เป็ นภาวะที่ ออกซิ เจนที่ ส่งไป
เลี้ ยงกล้า มเนื้ อ หั ว ใจไม่ พ อกับ ความต้อ งการของ
กล้ามเนื้ อ หรื อจากมี ความต้องการเลื อดสู งแต่เลื อด
ผ่านจุดตีบที่ หลอดเลือดไม่พอกับความต้องการ เกิ ด
20 นาที แ รกหลัง จากหลอดเลื อ ดอุ ด กั้น โดยเซลล์
กล้ามเนื้ อหัวใจชั้นนอกสุ ดมีร่องรอยขาดเลือด เซลล์
กล้ า ม เ นื้ อ ยั ง ไ ม่ ต าย ถ า วร มี ลั ก ษ ณ ะ impaired
repolarization บริ เวณกล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดยังไม่
มีการเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์ เอนไซม์จากหัวใจ
ยังไม่เพิ่มขึ้น
3.2. Injury เป็ นภาวะที่มีกล้ามเนื้ อหัวใจขาด
ออกซิ เจนอยู่นาน 20-40 นาที เนื้ อเยื่อรอบ ๆ บริ เวณ
กล้ามเนื้อหัวใจยังคงมี action potential ที่แสดงว่าเป็ น
กล้ามเนื้ อหัวใจที่ยงั ตายไม่สนิ ทจนเกิด necrosis แต่มี
ร่ องรอยแสดงเนื้ อเยื่อเกิ ดการบาดเจ็บ เรี ยก zone of
injury ซึ่ งเซลล์กล้ามเนื้ อหัวใจที่กาลังบาดเจ็บนี้ ยงั ไม่
full repolarize เนื่ องจากขาดเลื อ ดไปเลี้ ย ง หาก
ประเมิน ECG จะเห็นมี ST segment ณ จุดเลยจาก J
point ไปแล้วหนึ่ งช่ องเล็ก (0.04 sec) ยกสู งขึ้ น
มากกว่ า 2 มิ ล ลิ เ มตรในผู ้ ช ายและมากกว่ า 1.5
มิลลิเมตรในผูห้ ญิ ง ระยะนี้ หากสามารถวินิจฉัยและ
จัดการให้ได้รับการรักษาเพื่อให้มีการไหลเวียนกลับ
ของเลือดไปยังกล้ามเนื้อหัวใจที่กาลังบาดเจ็บ จะช่วย
ให้ ก ล้า มเนื้ อ นี้ ไม่ ก ลายเป็ นกล้า มเนื้ อ หั ว ใจที่ ต าย
(necrosis) [8]
3.3. Infraction หมายถึ งบริ เวณกล้ามเนื้ อ
หัวใจขาดเลื อด จนกระทั้งเกิ ด cellular death และ

รู ปที่ 3 Multiple lead ECG system consisting of four
extremity electrodes and the V5 lead.
RA = right arm, LA = left arm, RL = right
leg, LL = left leg. [6]

3. การเปลี่ ย นแปลงคลื่ น ไฟฟ้ าหั ว ใจเมื่ อ
กล้ ามเนื้อขาดเลือด (Infraction, injury and
ischemia)
ลักษณะ ECG ในกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลื อด
เฉี ยบพลัน เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดใน transmural
infraction เกิ ด ขึ้ นจะพบความเปลี่ ย นแปลงบน
กล้ามเนื้ อหัวใจระยะแรกทันทีจาก ECG 12 lead ซึ่ ง
จะมีการยกสูงขึ้นชนิ ดหันส่ วนนูนขึ้นด้านบนใน lead
ที่ ต รงกับ ต าแหน่ ง การตายของกล้า มเนื้ อ หัว ใจ ST
segment จะมีความลักษณะสาคัญบ่งบอกว่ามีการขาด
เลือดเมื่อยกสู งกว่า 1 มิลลิเมตรใน limb lead และสู ง
กว่า 2 มิ ล ลิ เ มตรใน chest lead และมักพบ ST
segment depress ใน lead ที่ อยู่ตรงข้ามซึ่ งเรี ยกว่า
reciprocal ST segment depress [8] การยกตัวของ ST
segment ECG จะมีการเปลี่ยนแปลง 3 ลักษณะ คือ
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muscle necrosis เรี ยกว่า zone of infraction กล้ามเนื้ อ
หัวใจเริ่ มตายแผ่เป็ นบริ เวณกว้างสามารถทราบได้จาก
ECG ที่มี pathologic Q wave (กว้างกว่า 1 ม.ม.) ซึ่ ง Q
wave จะสะท้อ นถึ ง ผิ ว กล้า มเนื้ อ ที่ ต ายนั้น ไม่ มี

Before the MI

st

1 stage

depolarization หากประเมินจาก echocardiogram จะ
เห็ น ว่า กล้า มเนื้ อ ส่ ว นนั้น ไม่ เ คลื่ อ นไหว (akinesia)
หรื อเคลื่อนไหวน้อยมาก (hypokinesia) [8]

Necrosis

Resolution: flipped The Q’s remain,
T as well
and maybe or not

รู ปที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของ ST-segment และ Q wave ที่เกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจบาดเจ็บจนกล้ามเนื้อหัวใจตาย

4. คลื่นไฟฟ้าหัวใจกับกายวิภาคผนังหัวใจและ
หลอดเลือดหัวใจ

4.1 ผนังด้ านหน้ า (Anterior wall infraction)
ซึ่ ง สั ง เ ก ต จ ะ พ บ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
คลื่นไฟฟ้ าหัวใจ ST- segment ที่ lead I, aVL และ
anterior chest lead ทั้งหมด ถ้าเป็ น anteroseptal wall
infraction จะพบการเปลี่ยนแปลงใน lead V1-V4
เลี้ยงโดยหลอดเลือด diagonal branch ของหลอดเลือด
left anterior descending coronary artery (LAD) และ
ด้วยหลอดเลือด left anterior descending coronary
artery (LAD) 50 % ไปเลี้ยง left ventricular myocardium จึ ง ส่ ง ผลให้ ก ารบี บ ตัว ของกล้า มเนื้ อ หัว ใจ
ล้มเหลว (pumping failure) ตามมาหลังเกิ ดการตีบ
ของ LAD [3]
4.2 ผนังด้านข้าง (lateral wall) สังเกตพบ
การเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ ST- segment ที่ lead
I, aVL, V5-V6 ถ้าเป็ นกรณี anterolateral wall จะพบ
การเปลี่ยนแปลงใน lead V5,6, I, aVL เช่นเดียวกัน
เลี้ยงโดย obtuse marginal branch หลอดเลือด left

ผนังกล้ามเนื้ อหัวใจแต่ละด้านมี หลอดเลื อด
โคโรนารี่ ม าหล่อเลี้ ย งเมื่ อขนาดเส้นผ่า นศู นย์กลาง
ของหลอดเลื อ ดหั ว ใจเล็ ก ลงจาก atherosclerosis
มากกว่ า 50 % การไหลเวี ย นของเลื อ ดไปเลี้ ยง
กล้ามเนื้ อจะถูกจากัด ทาให้คลื่นไฟฟ้ าของหัวใจเกิ ด
การเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กบั ผนังกล้ามเนื้ อบริ เวณที่
ขาดเลือดไปเลี้ยง กล้ามเนื้ อหัวใจตายส่ วนใหญ่จะอยู่
ที่ ผนัง ด้านใดด้านหนึ่ งของหัวใจห้องล่างซ้าย น้อ ย
ครั้งที่ อาจอยู่ที่ผนังหัวใจห้องล่างขวาหรื อหัวใจห้อง
บน ความผิดปกติของผนังต่างๆของหัวใจบางที่ อาจ
พบร่ วมกันหรื อคาบเกี่ ยว (overlap) กันอยูก่ ็ได้ สิ่ งที่
สั ง เกตพบในคลื่ น ไฟฟ้ าหั ว ใจคื อ ส่ ว นของ QRST
complex ที่ให้ความสนใจเป็ นพิเศษคือ ST segment
เราสามารถบอกต าแหน่ ง ได้จ ากการเปลี่ ย นแปลง
คลื่นไฟฟ้ าหัวใจใน lead ต่าง ๆ [3] ดังนี้
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circumflex (LCx) ส่ วนใหญ่ส่งเลือดเลี้ยง left atrium
และ left anterior descending coronary artery (LAD)
มี ผ ลท าให้ก ารบี บ ตัว ของกล้า มเนื้ อ หั ว ใจล้ม เหลว
(pumping Failure) ตามมาหลังการอุดกั้นของหลอด
เลือด LCx และ LAD
4.3 ผนังด้านล่าง (inferior wall) สังเกตพบ
การเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ ST- segment ที่ lead
II, III, AVF บางรายก็มี posterior wall หรื อ เลี้ยงโดย
แขนงของหลอดเลือด right coronary artery (RCA)
ซึ่ งส่ งเลือดไปเลี้ยง sinus nodal (SA nodal artery)
และบริ เวณ AV node จึงส่ งผลให้หัวใจเต้นช้าชนิ ด
AV blockได้บ่อย
4.4 ผนั ง ด้า นหลัง (posterior wall)
เนื่ องจากตาแหน่ งอยูด่ า้ นหลังจึงต้องดู mirror image
เพื่อช่วยในการวินิจฉัย โดยจะเห็ น R wave สู งใน
leadV1 ร่ วมกับ ST depression และ positive T wave
สั ง เกตพบการเปลี่ ย นแปลงคลื่ น ไฟฟ้ าหั ว ใจ STsegment ที่ lead II, III, AVF บางรายก็มี posterior
wall [9]
4.5 ผนังด้านล่างขวา (right ventricle wall)
สั ง เกตพบการเปลี่ ย นแปลงคลื่ น ไฟฟ้ าหั ว ใจ STClassification
Class I
(indication)
ST-segment
monitoring
มีขอ้ บ่งชี้ในผูป้ ่ วย
ดังนี้

segment ที่ อ ยู่ ท างหน้ า อกด้า นขวา (V3R-V6R)
บางครั้งจะเห็นใน lead V1 ด้วย ผนังด้านล่างขวาหล่อ
เลี้ยงโดยแขนงของหลอดเลือด right ventricle branch
ของ right coronary artery (RCA)
5. พยาบาลกับการตัดสินใจทางคลินิก : การเลือก lead
เพือ่ การติดตาม ST-segment
พยาบาลผูป้ ฏิ บัติการพยาบาลผูป้ ่ วยในภาวะ
วิกฤตและฉุกเฉิ น นอกจากการมีความรู ้เกี่ยวกับพยาธิ
สรี รวิทยาของโรค อาการและอาการแสดงของภาวะ
กล้า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ด พยาบาลควรมี ทัก ษะที่
จ าเป็ นเพื่ อ ติ ด ตามและเฝ้ าระวัง ซึ่ งต้อ งไวต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงพยาธิ สภาพของผูป้ ่ วย การตัดสิ นใจทาง
คลินิกของพยาบาลในการเลือก lead และการติดตาม
ST-segment monitor สามารถรวบรวมเป็ นแนวทาง
ในการเลือก lead ที่เหมาะสมเพื่อติดตาม ST-segment
monitor ในผูป้ ่ วยที่ เสี่ ยงต่อการเกิ ดกล้ามเนื้ อหัวใจ
ขาดเลือดได้ดงั นี้
5.1 ผู้ป่วยทีค่ วรเลือกใช้ ST segment monitor
[10] มีดงั นี้

Population of patients

Duration
ST-segment monitoring
„ ผูป้ ่ วยที่มี acute coronary syndrome (ACS), myocardial „ อย่างน้อย 24 ชัว่ โมง
infarction (MI) ทั้งที่มีและไม่มี ST-segment elevation,
8-12 ชัว่ โมง ร่ วมกับการ
„ ผูป้ ่ วย unstable angina ที่หอ้ งฉุกเฉิ น
ตรวจ cardiac enzyme
„ ผูป้ ่ วยที่เข้ารับการขยายหลอดเลือดหัวใจแบบไม่ฉุกเฉิ น „ หลังการขยายหลอดเลือด
และมีการฉี กขาดหลอดเลือด(vessel dissection) และ/
และต่อเนื่องถึง 24 ชม.
หรื อ ลิ่มเลือด (thrombosis)
„ อาจนานกว่า 24 ชม.
หากมีการเปลี่ยนแปลง
ของ ST-segment
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Class II
(possible benefits)
ST-segment
monitoring
อาจเกิดประโยชน์ใน
ผูป้ ่ วย ดังนี้
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Population of patients

Duration
ST-segment monitoring
„ ผูป้ ่ วยที่มีอาการเจ็บหน้าอก variant angina จากการหด „ อย่างน้อย 12-24 ชม. หรื อ
ตัวของหลอดเลือด (coronary vasospasm)
จนกว่าจะได้รับการรักษา
และไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ของ ST segment
„ ผูป้ ่ วย post-acute MI patients ที่มีอาการเจ็บหน้าอกซ้ า „ อย่างน้อย 24 ชม. หรื อไม่
หรื อมีการตายของกล้ามเนื้อหัวใจ
มีอาการ
„ ผูป้ ่ วยหลังได้รับการขยายหลอดเลือดที่ไม่มี
„ ทันทีหลังขยายหลอดเลือด
ภาวะแทรกซ้อน
4-8 ชม. หรื อจนไม่มี
อาการเจ็บหน้าอก
„ ผู ้ป่ วยหลัง การผ่ า ตัด โดยเฉพาะผู ้ป่ วยผูใ้ หญ่ แ ละ „ อย่างน้อย 24-48 ชม.
ผูส้ ูงอายุที่มีความเสี่ ยงของโรคหัวใจ
สมาคมโรคหัวแห่ งอเมริ กา (AHA) มีแนวปฏิบตั ิของการ
ST-segment monitoring ในการผ่าตัดฉุกเฉิ น ได้แก่
- vascular surgeries
- prolonged surgical procedures with blood loss
- ผูป้ ่ วยขณะทาการหย่าเครื่ องช่วยหายใจ
- ผูป้ ่ วยที่มีความเสี่ ยงสูงขณะและหลังผ่าตัด
„ Patients with left bundle-branch block, ventricular,
„ อาจเกิด distort STpaced rhythm, and patients experiencing dysrhythmias segment เป็ น false alarm
„ ผูป้ ่ วยที่มีอาการกระสับกระส่ ายเพราะทาให้เกิด artifact
false alarms for ST changes

Class III
not indicated
ST-segment
monitoring
ไม่มีขอ้ บ่งชี้ในผูป้ ่ วย
ดังนี้
ที่มา : Sandau and Smith, 2009 [10]

ที่ มกั ถู กเลื อกมาใช้ในการติ ด ตามเนื่ อ งจากสามารถ
เห็น P wave และ R wave ชัดเจน ทาให้สามารถ
ติ ด ตามอัต ราการเต้น ของหั ว ใจได้ถู ก ต้อ งแม่ น ย า
อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาพบว่า lead III มีความไวใน
การค้น พบการเปลี่ ย นแปลงของ ST-segment ใน

5.2 แนวทางการเลือก lead กับพยาธิ สภาพ
ของหลอดเลือดหัวใจ
การเลือก lead เพื่อการติดตามคลื่นไฟฟ้ า
หัวใจที่ ใช้กันอย่างแพร่ หลาย พบว่าส่ วนใหญ่เลื อ ก
lead เพื่อการติดตามคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ lead II เป็ น lead
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ผูป้ ่ วยที่ เ ริ่ ม มี ก ารบาดเจ็ บ ของกล้า มเนื้ อ หัว ใจจาก
พยาธิ สภาพของหลอดเลือด right coronary [2] หรื อมี
การศึ กษาพบว่า lead V1 มี ความไวน้อยมากในการ
ค้นพบการบาดเจ็บจากภาวะขาดเลือดของกล้ามเนื้ อ
หัวใจ
กรณี ผู ้ป่ วยที่ มี อ าการเจ็ บ หน้า อกและมี
ประวัติการเปลี่ยนแปลง ST-segment ตาแหน่งต่าง ๆ

ผู ้ป่ วยมี ป ระวัติ ข องโรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจมาก่ อ น
ผูป้ ่ วยมี ความเสี่ ยงของโรคหัวใจเมื่ อต้อ งได้รับ การ
ผ่าตัด หรื อผูป้ ่ วยก่ อ น ขณะและหลังการตรวจสวน
หลอดเลือดหัวใจ และ/หรื อ ขยายหลอดเลือดหัวใจ
การเลือก lead ตามพยาธิ สภาพของหลอดเลือดมีแนว
ทางการปฏิบตั ิเลือก l ead [10] ดังนี้

Coronary artery

Lead

 Left coronary descending (anterior wall)

 V2 or V3 ,V4
 V3 อาจเลือกใช้ในผูป้ ่ วย ACS ที่ยงั ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ
ST fingerprint
 V1 or V2 เลือกใช้ในผูป้ ่ วย septal wall MI

 Right coronary (inferior wall)
 Right ventricular wall

 III, or aVF or II
 V3R และ V4R

 Circumflex (lateral wall)

 I, aVL,V5 หรื อ V6
 V5 แนะนาในผูป้ ่ วยไม่มีประวัติโรคหัวใจ กรณี เข้ารับการผ่าตัด
 V5 และ V6 low lateral MI; I and aVL high lateral MI

 Posterior wall (inferobasal wall)
ที่มา : Evenson and Farnsworth, 2010 [11]

 Reciprocal change (ST depress) in V1 to V3

ของคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ พยาธิสภาพของหลอดเลือด และ
ประเมินความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในผูป้ ่ วยแต่ละราย
5.3.1 การเตรียมผู้ป่วย
(1) เตรี ย มผิ วหนัง หากมี ข นมาก
แนะนาให้โ กนขนบริ เวณต าแหน่ ง ที่ ตอ้ งการติ ดขั้ว
คลื่นไฟฟ้ าหัวใจ (electrode) จากนั้นทาความสะอาด
ผิวหนังด้วยน้ าสะอาด รอจนแห้งจึงติดขั้วคลื่นไฟฟ้ า
หัวใจ โดยตรวจสอบขั้วคลื่ นไฟฟ้ าหัวใจเมื่ อติ ดกับ
ผิวหนังแล้วแนบสนิทดี

5.3 แนวทางการปฏิ บัติเพื่อการติด ตาม STsegment monitor
เมื่ อผูป้ ่ วยได้รับการพิจารณาแล้วมี ความ
จาเป็ นต้องติดตาม ST-segment อย่างต่อเนื่องแล้ว การ
เลือก laed ที่ดีที่สุด คือ การเลือก lead ให้เหมาะสมกับ
ผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อ ดหัว ใจแต่ ล ะรายนั้น เอง หรื อ
เรี ย กว่า “ST-fingerprint” [11] (from United
Hospital’s Nasseff Heart Center practice standard
and protocol for continuous ST-segment cardiac
monitor) ซึ่งควรพิจารณาจากประวัติการเปลี่ยนแปลง
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(2) ติด right arm electrode บริ เวณ
ใต้กระดูกไหปลาร้าขวา (right infraclavicular fossa)
จากนั้นติด left arm electrode บริ เวณใต้กระดูกไห
ปลาร้าซ้าย (left infraclavicular fossa) และ left leg
electrode ติดบริ เวณหน้าท้องตาแหน่งใต้กระดูกชาย
โครงซ้าย ส่ วนตาแหน่งสายดิน (groundor reference)
สามารถติดบริ เวณใดก็ได้ แต่ส่วนใหญ่นิยมติดบริ เวณ
หน้าท้องตาแหน่งใต้กระดูกชายโครงขวา แนะนาทา
สัญลักษณ์บนผิวหนังที่ ติดขั้วด้วยปากกาเพื่อป้ องกัน
การเคลื่ อ นต าแหน่ ง เมื่ อ เกิ ด การลอกหลุ ด ของขั้ว
คลื่นไฟฟ้ าหัวใจ
(3) Bedside monitor เลือกเข้าสู่
mode ECG ให้เปิ ด ST-segment monitor เลือก “On”
และตั้ง alarm เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทั้งยกสู งขึ้นและ
ลดต่าลง (depression or elevate) 2 มิลลิเมตร
(4) ควรเลื อก “Off” Mode STsegment monitor ในกรณี ต่อไปนี้ (4.1) intraventricular conduction defect (ทั้ง left or right bundle

branch block) (4.2) pacemakers (where pacing is the
dominant rhythm) (4.3) diagnosis pericarditis or
myocardial contusion (4.4) ST-segment “sagging”
due to digoxin
(5) เมื่ อเกิ ด ST-alarm แนะนาให้
ปฏิ บัติเบื้ องต้นดังนี้ (5.1) จัดให้ผูป้ ่ วยนอนหงาย
ศี รษะสู งน้อยกว่า 45 องศา (5.2) พิจารณาติ ด lead
บริ เวณที่ตาแหน่งเหมาะสมและแห้ง (5.3) หากมีการ
เปลี่ยนแปลง ST-segment อย่างน้อย 2 mm. เป็ นเวลา
15 นาที (ทั้งมีและไม่มีอาการเจ็บหน้าอก) พิจารณาทา
ECG 12 lead เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของ STsegment และรายงานแพทย์ต่อไป
โรงพยาบาลเมโยคลินิกโรเชสเตอร์
ได้มีใช้การติดตามคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ ST-segment และ
พัฒนาจนได้แนวปฏิบตั ิ (algorithm) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือ
ที่ใช้ได้ง่ายช่วยในการตัดสิ นใจในการแก้ปัญหาโดย
เรี ยงลาดับวิธีการอย่างเป็ นขั้นตอนใช้ได้อย่างรวดเร็ ว
และง่ายในทางปฏิบตั ิ [4] ดังนี้

Algorithm for selection of electrocardiography (ECG) leads.
Apply from Mayo foundation for Education and Research, Rochester, Minnesota

ที่มา : Evenson and Farnsworth, 2010 [11]
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6. สรุ ป
พยาบาลผูป้ ฏิ บัติงานในหอผูป้ ่ วยวิกฤตและ
ฉุ กเฉิ นควรมีสมรรถนะในการเลือก lead เพื่อการเฝ้ า
ติดตามการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้ าหัวใจ ST-segment
(ST-segment monitors) ซึ่ งถือว่าง่าย ไม่แพง และไม่
ก่ อ ให้เ กิ ด ความเจ็ บ ปวดเพิ่ ม ขึ้ น แต่ อ ย่า งใดในทาง
ปฏิบตั ิการเลือก lead มักแตกต่างกันตามองค์ความรู ้
ความเข้าใจของบุ คคลนั้น และ/หรื อ จากค าสั่ง การ
รักษาของแพทย์ ผลของการตัดสิ นใจจะทาให้ผปู ้ ่ วยที่
เสี่ ย งต่ อ การตายของกล้า มเนื้ อ หัว ใจอาจได้รั บ การ
จัดการที่ แตกต่างกัน การเลือกใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิทาง
คลิ นิก เพื่อ ช่ ว ยการตัด สิ น ใจทางคลิ นิ ก เกี่ ยวกับการ
เลื อ ก lead เพื่ อ การเฝ้ าติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลง
คลื่นไฟฟ้ าหัวใจ ST-segment (ST-segment monitors)
รวมทั้ง กลวิ ธี ใ นการใช้เ ครื่ องมื อ ช่ ว ยส่ ง เสริ มให้
พยาบาลได้ใ ช้ค วามสามารถในการตัด สิ น ใจทาง
คลินิกเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการติดตามเฝ้ าระวังการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากขึ้นอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อ
ผูร้ ับบริ การต่อไป
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