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Introduction
Atrial fibrillation (AF) เป็ นภาวะการเต้นผิดปกติของหัวใจ (arrhythmia) ที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในผูป้ ่ วย
สู งอายุ ในคนไทย AF พบใน 0.36% ของประชากรทัว่ ไป [1] และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากประชากรผูส้ ู งอายุของ
ไทยเพิ่มขี้นทุกปี ผลกระทบที่สาคัญของ AF คือการเกิดเลือดแข็งตัวในหัวใจห้องบนซ้าย ซึ่ งมีโอกาสหลุดเข้าไปใน
กระแสโลหิ ตทาให้เกิดอัมภาต หรื ออัมพฤกษ์ได้
Classification [2]
Paroxysmal AF = AF ที่หยุดได้ดว้ ยตัวเองภายใน 7 วันโดยไม่ตอ้ งได้รับการรักษาดัวยยา หรื อการช็อคไฟฟ้ า
(Electrical Cardioversion)
Persistent AF = AF ที่ไม่สามารถหยุดได้ดว้ ยตัวเองภายใน 7 วัน หรื อหยุดได้ดวั ยการรักษาด้วยยา หรื อการช็อค
ไฟฟ้ า
Permanent AF = AF ที่เป็ นมานานติดต่อกันกว่า 1 ปี โดยอาจไม่เคยรักษาด้วยการช็อคไฟฟ้ าเลยหรื อเคยแต่ไม่
เป็ นผลสาเร็ จ
Recurrent AF = AF ที่เกิดซ้ ามากกว่า 1 ครั้ง
Lone AF = AF ที่เกิดในผูป้ ่ วยที่ไม่มีภาวะผิดปกติทางหัวใจรวมถึงโรคความดันโลหิ ตสู ง ส่ วนใหญ่แล้วจะรวม
เฉพาะผูป้ ่ วยที่อายุนอ้ ยกว่า 60 ปี ผูป้ ่ วยในกลุ่มนี้มีการพยากรณ์โรคดี
Classification นี้รวมเฉพาะ AF ที่เป็ นนานกว่า 30 วินาที และไม่ได้เป็ นจากภาวะอื่นที่สามารถรักษาให้หายขาด
ได้ เช่น เยื่อหุ ม้ หัวใจอักเสบ ไทรอยด์เป็ นพิษ ปอดบวม หรื อในผูป้ ่ วยหลังการผ่าตัดหัวใจ ในสถานการณ์เหล่านี้ AF
เป็ นปั ญหารอง การรักษาควรเน้นไปที่การแก้ไขปั ญหาหลักของผูป้ ่ วย
Practical Clinical Approach
History
ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ไม่มีอาการ อาการที่อาจมีได้แก่ ใจสั่น อ่อนเพลีย เหนื่ อยเวลาออกกาลัง อาการที่รุนแรง
ขึ้นและเป็ นผลจาก AF ได้แก่ ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจขาดเลือด อัมภาต เป็ นต้น

นอกจากนี้แล้วการซักประวัติควรรวมถึงความถี่ ระยะเวลาที่เป็ น และสิ่ งที่อาจเป็ นสาเหตุกระตุน้ ให้
เกิด
Physical Examination
ควรตรวจระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างละเอียด นอกจากจะพบหัวใจเต้นไม่สม่าเสมอแล้ว การ
ตรวจพบที่สาคัญอื่นๆได้แก่ ภาวะหัวใจโต ภาวะหัวใจล้มเหลว ลิ้นหัวใจรั่ว เป็ นต้น การตรวจระบบอื่นจะช่วยเสริ มใน
กรณี ที่ AF เป็ นสาเหตุรองเช่น ในผูป้ ่ วยโรคปอด หรื อไทรอยด์
คลื่นไฟฟ้ าหัวใจ (ECG)
การวินิจฉัย AF อาศัย ECG เป็ นหลัก ลักษณะเฉพาะของ AF คือ มี atrial rhythm ที่ไม่สม่าเสมอ ไม่มี P
wave ที่ชดั เจนแต่จะเห็นเป็ น fibrillatory wave ที่ท้ งั ขนาด รู ปร่ างและความถี่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (รู ปภาพที่ 1)
การตอบสนองของหัวใจห้องล่างขึ้นกับการทางานของ AV Node ส่ วนใหญ่แล้วการเต้นของหัวใจห้องล่างจะเร็ ว และ
ไม่สม่าเสมอ
ECG ยังช่วยบอกถึงความผิดปกติของหัวใจอื่น เช่น หัวใจโต หรื อกล้ามเนื้อหัวใจตาย เป็ นต้น
ในผูป้ ่ วย Wolf-Parkinson-White syndrome ซึ่ งเกิดจากการที่มี accessory pathway เชื่อมต่อระหว่าง
หัวใจห้องบนและห้องล่าง pathway นี้สามารถนากระแสไฟฟ้ าได้เร็ วมาก และมากกว่า AV node เมื่อเกิด atrial
fibrillation อาจทาให้หวั ใจห้องล่างเต้นเร็ วมากจนเกิด ventricular fibrillation ภาวะนี้วินิจฉัยจาก ECG ซึ่งมี Delta
waves และ ventricular rate ที่เร็ วมากๆ (รู ปภาพที่ 2)
Transthoracic Echocardiogram
ช่วยในการตรวจ ความผิดปกติของลิ้นหัวใจ ขนาดของห้องหัวใจ การทางานของหัวใจห้องล่าง และ
ความผิดปกติของเยือ่ หุม้ หัวใจ ผูป้ ่ วยที่เป็ น AF ควรได้รับการตรวจหัวใจด้วย Echocardiogram อย่างน้อยในครั้งแรกที่
เป็ น
Blood Tests
การตรวจความเข้มข้นของเลือด การทางานของไทรอยด์ ตับและไต ควรตรวจอย่างน้อยในผูป้ ่ วยที่เป็ น
AF ในครั้งแรก
Differential Diagnosis
การเต้นผิดปกติของหัวใจห้องบนชนิดอื่นอาจมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ AF เช่น
- Atrial Flutter – P waves จะมีลกั ษณะเป็ นฟันเลื่อย หัวใจห้องบนจะเต้นสม่าเสมอ ส่ วนห้องล่างอาจไม่สม่าเสมอขึ้นกับ

การทางานของ AV node (รู ปภาพที่ 3)
- Multifocal Atrial Tachycardia (MAT) พบมากในผูป้ ่ วยที่มีปัญหาโรคปอดเรื้ อรัง เช่น COPD ผูป้ ่ วยจะมีการเต้นของ
หัวใจที่ไม่สม่าเสมอ แต่จะมี P waves ที่ชดั เจน โดยที่ P waves มีรูปร่ างต่างๆกันอย่างน้อย 3 แบบ การรักษา MAT เน้น
ที่การรักษาโรคปอดเป็ นหลัก (รู ปภาพที่ 4)
Pathogenesis of AF
ผูป้ ่ วย AF ส่ วนใหญ่จะมีความผิดปกติของหัวใจอยูก่ ่อนแล้ว เช่น หัวใจห้องบนซ้ายโตจากการที่เป็ นความดัน
โลหิตสู งมานาน จากการศึกษา [3] พบว่า AF เริ่ มมาจากการกระตุน้ จากจุดปล่อยกระแสไฟฟ้ า (ectopic foci) ในบริ เวณ
ต่างๆของหัวใจห้องบนโดยเฉพาะ pulmonary veins เมื่อหัวใจห้องบนโดนกระตุน้ จะเกิดวงจรกระแสไฟฟ้ าหมุนวน
เล็กๆ (multiple wavelets) ทาให้เกิด AF อย่างต่อเนื่ อง เมื่อเป็ น AF อย่างต่อเนื่ องจะทาให้ หัวใจห้องบนถูกกระตุน้ ได้
ง่ายยิง่ ขึ้นและทาให้ AF เป็ นต่อเนื่องนานขึ้น
Causes of AF [2]
Lone AF
- การนอนหลับ
- เหล้า. กาแฟ
- การออกกาลัง
โรคในระบบหัวใจ
- ความดันโลหิตสู ง
- หลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน
- ลิ้นหัวใจรั่ว หรื อตีบ
- หัวใจล้มเหลว
- Hypertrophic Cardiomyopathy
- กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
- เยือ่ หุม้ หัวใจอักเสบ
โรคในระบบอืน่
- โรคปอด หรื อความดันในปอดสู ง
- โรคอ้วน
- ไทรอยด์เป็ นพิษ
- Pheochromocytoma
- ภาวะหลังการผ่าตัดหัวใจ

- เลือดออกในสมอง
- สมองขาดเลือด
- มะเร็ งที่ลุกลามไปที่ผนังหัวใจ
กรรมพันธุ์
Management
หลักการทัว่ ไปในการรักษา AF
o Rate Control
o Rhythm Control
o Anticoagulation
Management of AF in Acute Setting
Rate control
การควบคุมการเต้นของหัวใจไม่ให้เร็ วจนเกินไปจะช่วยลดอาการของผูป้ ่ วย ซึ่ งอาจรวมถึงภาวะหัวใจ
ล้มเหลว หรื อภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
1. ผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นภาวะหัวใจล้มเหลว
1. Digoxin 0.25 mg IV ให้ได้ทุก 2ชัว่ โมง ให้ได้มากที่สุด 1.5 mg
ข้ อสั งเกตและข้ อควรระวัง ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชัว่ โมงในการออกฤทธิ์ ผลข้างเคียงได้แก่ ventricular
arrhythmias, AV block, sinus pause ซึ่ งขึ้นกับขนาดของยาที่ใช้
2. Amiodarone 150 mg IV ผลข้างเคียงได้แก่ ความดันต่า หัวใจเต้นผิดจังหวะ ปอดและตับอักเสบ
2. ผูป้ ่ วยที่ไม่อยูใ่ นภาวะหัวใจล้มเหลว
1. Calcium Channel Blockers เช่น Diltiazem 0.25 mg/kg IV หรื อ Verapamil 0.075 mg/kg IV ยากลุ่มนี้มีผล
ไปกดการบีบตัวของหัวใจ ไม่ควรใช้ในผูป้ ่ วยที่มีภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวไม่ดี
2. Beta Blockers เช่น Propanolol 0.15 mg/kg IV มีประโยชน์ในผูป้ ่ วยโรคหัวใจขาดเลือด
3. ผูป้ ่ วยที่มี Accessory Pathway
การใช้ยาที่ลดการนาไฟฟ้ าผ่าน AV node เช่น Calcium Channel Blockers หรื อ Beta Blockers จะเร่ งการนา
ไฟฟ้ าทาง accessory pathway ให้เร็ วขึ้น ทาให้หวั ใจห้องล่างเต้นเร็ วมากขึ้นและอาจทาให้เกิด ventricular
fibrillation ได้ ถ้าผูป้ ่ วยมีความดันโลหิ ตอยูใ่ นเกณฑ์ปกติอาจให้ยา เช่น Amiodarone 150 mg IV แต่ถา้ ผูป้ ่ วยมี
ความดันต่าควรช็อคไฟฟ้ าเพื่อให้หวั ใจกลับมาเต้นปกติ

Urgent Cardioversion
จาเป็ นในผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นภาวะ
1. หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจากการที่หวั ใจเต้นเร็ ว
2. ความดันโลหิ ตต่าจากการที่หวั ใจเต้นเร็ วมากเกินไป โดยเฉพาะในผลป่ วยที่มีปัญหาการบีบตัวของหัวใจ
ห้องล่าง
3. หัวใจล้มเหลวขั้นรุ นแรง
4. Wolf-Parkinson-White Syndrome ที่มีหวั ใจห้องล่างเต้นเร็ วมาก
การตรวจหาสาเหตุอนื่ ที่ทาให้ เกิด AF
ได้แก่ ไทรอยด์เป็ นพิษ หัวใจล้มเหลว Pulmonary embolism หรื อความดันโลหิ ตสู ง
การตรวจเลือดเพื่อเช็คระดับ TSH ควรทาในผูป้ ่ วยที่มาด้วย AF ครั้งแรกทุกคนไม่วา่ จะมีอาการของโรค
ไทรอยด์หรื อไม่ก็ตาม
Long Term Treatment
การรักษา AF ในระยะยาวมีเป้ าหมายเพื่อ
1. ป้ องกันผลข้างเคียงของ AF ที่ทาให้เกิดลิ่มเลือดหลุดเข้าไปในกระแสเลือดและไปอุดเส้นเลือดที่ไป
เลี้ยงอวัยวะต่างๆ (thromboemboli)
2. ลดอาการจาก AF ซึ่ งอาจเกิดจากการที่หวั ใจห้องบนเต้นเร็ วมาก ทาให้เลือดเข้ามาเติมที่หวั ใจห้องล่าง
ไม่เพียงพอ (loss of atrial kick) หรื ออาจเกิดจากการที่หวั ใจห้องล่างเต้นเร็ วมากจนควยคุมไม่ได้
อาการเหล่านี้ได้แก่ เหนื่อยง่าย ใจลัน่ หัวใจล้มเหลว เป็ นต้น
การควบคุมการเต้ นของหัวใจ (Rate Control)
ยาที่ใช้ได้แก่ beta blockers, calcium channel blockers, digoxin, amiodarone ในบางกรณี อาจต้องใช้ยาร่ วมกัน
หลายตัว เป้ าหมายของการควยคุมการเต้นของหัวใจ [4] ได้แก่
1. การเต้นของหัวใจขณะพักไม่เกิน 80 ครั้งต่อนาที
2. การเต้นของหัวใจตลอด 24 ชัว่ ใมงเฉลี่ยแล้วไม่เกิน 100 ครั้งต่อนาที และค่ามากที่สุดไม่เกิน 110%
ของ age-predicted maximum heart rate
3. หัวใจเต้นไม่เกิน 110 ครั้งต่อนาทีระหว่างการเดินติดต่อกันนาน 6 นาที (6 minutes walk test)

การควบคุมจังหวะการเต้ นของหัวใจ (Rhythm Control)
ควรพิจารณาในผูป้ ่ วยที่มีอายุนอ้ ย ผูป้ ่ วยที่มีอาการจาก AF เช่น เหนื่อยง่ายหรื อใจสัน่ หรื อในผูป้ ่ วยที่มี
หัวใจห้องล่างบีบตัวไม่ดีเนื่องจากหัวใจเต้นเร็ วมานาน (tachycardia induced cardiomyopathy)
1. การทาให้หวั ใจกลับมาเต้นในจังหวะปกติ (reversion to sinus rhythm) สามารถทาได้ 2 วิธี
คือช็อคไฟฟ้ า หรื อยา ถ้าผูป้ ่ วยอยูเ่ ป็ น AF มามากกว่า 48 ชัว่ โมง หรื อไม่ทราบเวลาที่เริ่ มเป็ น
หรื อ ถึงอาจเป็ นมาน้อยกว่า 48 ชัว่ โมงแต่มีโรคลิ้นหัวใจร่ วมด้วย ผูป้ ่ วยควรได้รับยาป้ องกัน
การแข็งตัวของเลือด และมีระดับ INR 2-3 ติดต่อกันเป็ นเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์
a) การช็อคไฟฟ้ าควรจะช็อคให้ตรงกับ QRS Complex (Synchronized Cardioversion)
พลังงานที่ใช้ควรเริ่ มที่ไม่นอ้ ยกว่า 200 J สาหรับเครื่ อง monophasic และ 100 J สาหรับ
Biphasic และควรเว้นระยะห่ างอย่างน้อย 1 นาทีถา้ ต้องช็อคซ้ า
b) ยาที่ใช้ได้แก่ Flecanide, Propafenone, Amiodarone
2. การควบคุมให้หวั ใจเต้นในจังหวะปกติในระยะยาว (Maintain sinus rhythm) ทาได้โดยการใช้
ยา ได้แก่ Flecanide, Propafenone, Amiodarone ยาเหล่านี้มีขอ้ ห้ามในการใช้ และมี
ผลข้างเคียงทั้งทางระบบหัวใจและระบบอื่น ผูป้ ่ วยจึงควรได้รับการปรึ กษาและดูแลหลังการ
ให้ยาจากแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ
3. การจี้ดว้ ยคลื่นไฟฟ้ าความถี่สูง (Radiofrequency Ablation) ควรพิจารณาในผูป้ ่ วยที่มีอาการ
จาก AF ที่ไม่สามารถควบคุมด้วยยาได้ หรื อ ผูป้ ่ วยที่เป็ น AF และมีภาวะหัวใจห้องล่างบีบตัว
ไม่ดี
Anticoagulation
ผูป้ ่ วย AF ควรได้ยาป้ องกันการแข็งตัวของเลือดโดยเฉพาะถ้ามีภาวะเสี่ ยงที่จะเกิดอัมภาต
ความเสี่ ยง
ไม่มีความเสี่ ยงเลย
มีความเสี่ ยงปานกลาง 1 ความเสี่ ยง
มีความเสี่ ยงปานกลางมากกว่า 1
ความเสี่ ยง หรื อมีความเสี่ ยงสู งอย่าง
น้อย 1 ความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงปานกลาง
อายุต้ งั แต่ 75 ปี ขึ้นไป

ยา
Aspirin 81-325 mg ทุกวัน
Aspirin 81-325 mg ทุกวัน หรื อ
Warfarin (INR 2-3)
Warfarin (INR2-3)*

ความเสี่ ยงสู ง
เคยเป็ นอัมพาต หรื อมีอาการจากลิ่ม

เลือดอุดตันมาก่อน
ลิ้นหัวใจ mitral ตีบ
มีลิ้นหัวใจเทียม

ความดันโลหิตสู ง
หัวใจล้มเหลว
หัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวน้อยกว่า
35%
เบาหวาน
* ถ้าผูป้ ่ วยมีลิ้นหัวใจที่เป็ นโลหะ INR ควรมากกว่า 2.5

Prognosis
ผูป้ ่ วย AF ที่อายุนอ้ ยและไม่มีความผิดปกติของหัวใจอื่นจะมีการพยากรณ์โรคที่ดี ในทางตรงกันข้าม
การศึกษา [5] พบว่าผูป้ ่ วยที่อายุมากกว่า 55 ปี หรื อมีความผิดปกตอื่นของหัวใจร่ วมด้วยจะมีความเสี่ ยงที่จะเสี ยชีวติ มาก
ขึ้น ความเสี่ ยงนี้อาจเกิดจากตัว AF เองหรื อผลข้างเคียงของ AF ก็ได้
Keywords: Atrial Fibrillation, Arrhythmia, Cardioversion, Ablation
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รู ปภาพที่ 1. คลื่นไฟฟ้ าหัวใจของผูป้ ่ วย AF สังเกตว่าหัวใจเต้นไม่สม่าเสมอ และไม่มี P wave ที่ชดั เจนแต่มี fibrillatory
waves

รู ปภาพที่ 2. คลื่นไฟฟ้ าหัวใจแสดง AF ที่มีหวั ใจห้องล่างเต้นเร็ วมากแต่ไม่สม่าเสมอในผูป้ ่ วย Wolf-Parkinson-White
syndrome

รู ปภาพที่ 3. คลื่นไฟฟ้ าหัวใจแสดง Atrial Flutter สังเกต P waves ที่เป็ นฟันเลื่อยโดยเฉพาะใน Lead II, III.

รู ปภาพที่ 4. คลื่นไฟฟ้ าหัวใจแสดง Multifocal Atrial Tachycardia (MAT) สังเกตว่ามี P waves ชัดเจนแต่มีรูปร่ างค่างๆ
กัน

