
ระบบการนําไฟฟ้าของหัวใจ 

 

 

Sinoatrial node (SA node) เป็นกุล่มของเนื้อเยื่อหัวใจท่ีมีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะคือ เป็นจุด

กําเนิดไฟฟ้า (pacemaker) ของหัวใจตรงบริเวณแนวต่อของ Superior vena cava   กับ Atrium ขวา 

Atrioventricular node  (Av node) ซ่ึงอยู่ในผนังของ Atrium ขวา เหนือ Septal leaflet ของลิ้น

หัวใจ  Tricuspid คลื่นไฟฟ้าจาก SA node เม่ือมาถึง AV node จะเสียเวลาบริเวณตรงนี้ประมาณ 0.04 ถึง 

0.12 วินาที ซ่ึงในช่วงนี้กล้ามเนื้อของ Ventricle ยังไม่ถูกกระตุ้นจนกว่าเลือดจาก Atrium ถูกบีบเข้าสู่ 

Ventricle 

Bundle of his ต่อออกไปจาก AV node เข้าในเนื้อเยื่อของผนังกันระหว่าง Ventricle แล้วแยกเป็น 

2 แขนง คือ Rt และ Lt Bundle branch แต่ละแขนงผ่านชิดผิวแต่ละด้านของผนังก้ันระหว่าง Ventricle 

Purkinje system เป็นส่วนใยท่ีแยกออกจาก Bundle branch ท้ังสองแขนง พบในชั้นใต้เยื่อบุหัวใจ

ของ Ventricle ทําหน้าท่ีนําคลื่นไฟฟ้าเข้สู่ผนังกล้ามเนื้อหัวใจ 

Electrocardiography เป็นการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของศักย์ไฟฟ้า (potential) ท่ีผิวของร่างกาย

ซ่ึงเกิดจาก depolarization และ repolarization ของกล้ามเนื้อหัวใจ 
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Polarized state เป็นภาวะท่ีเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจอยู่ในระยะพัก ซ่ึงประจุลบภายในเซลล์ และประจุ

บวกภายนอกเซลล์ 

Depolarization เม่ือเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจถูกกระตุ้น Na+ จากภายนอกเซลล์จะเคลื่อนผ่านเข้าไปใน

เซลล์ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของ ประจุไฟฟ้าภายในเซลล์เป็นบวก ภายในเซลล์กลายเป็นลบ  

Repolarization Ion เคลื่อนท่ีอย่างช้าข้ามผ่าน Membrain เพ่ือทําให้เซลล์กลับเข้าสู่สภาวะ 

Polarize จุดเริ่มต้นของ Repolarization เกิดข้ึนขณะท่ี K+ เคลื่อนออกจากเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ภายหลัง 

Repolarization แล้ว K+ และ Na+ จะกลับเข้าสู่ตําแหน่งเดิม เพ่ือคงไว้ซ่ึงความเข้มข้นเดิม และเข้าสู่สภาวะ 

polarize 

Normal EKG 

 

P wave เป็นผลรวมทางไฟฟ้าของ depolarization ท่ีเกิดข้ึนท่ี Atrium 2 ข้าง  เกิดก่อน ที เอ 

เตรียมกับ L ซ้ายจะบีบตัว 

QRS complex เป็นผลรวมทางไฟฟ้าจาก depolarization ของ Ventricle ซ้ายแล ขวา เกิดก่อนท่ี 

Ventricle ท้ัง 2 ข้างบีบตัว 

T wave เป็นผลรวมทางไฟฟ้าจาก repolarization ของ ventricle ซ้ายและขวาโตก่อนท่ี Ventricle 

ซ้ายและขวาจะคลายตัว 

Normal sinus Rhythm อัตราอยู่ในช่วง 60-100 ครั้งต่อนาที อัตรา ปกติ 60-100 ครั้งต่อนาที  
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ระบบข้ัวสายส่ือ  

           การบันทึกคลื่นไฟฟ้าโดยสมบูรณ์ นิยมบันทึกด้วย 12 lead ประกอบด้วย แขน ขา 6 lead ทรวงอก 

6 Lead เพ่ือง่ายต่อการเข้าใจเปรียบเทียบร่างกายคน เป็นรูปทรงกระบอกในแนวชิ้น แบ่งเป็น 3 ระนาบ ได้แก่  

Frontal plane 

 

 

Horizontal plane 
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Sagital plane 

ข้ัวสายสื่อมาตรฐานแขนขา หรือข้ัวสายสื่อชนิด 2 ข้ัว (Standard Limb lead หรือ Bipolar lead) 

ได้แก่ Lead I, 2, 3 บันทึกการเปลี่ยนแปลงไฟฟ้าใน Frontal plane วาง electrode ข้ัว + และข้ัว – ลงบน

แขนขวา แขนซ้ายและขาซ้าย 

Lead 1 บันทึกความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างแขนขวา (-) กับแขนซ้าย (+) 

Lead 2 บันทึกความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างแขนขวา (-) กับขาซ้าย (+) 

Lead 3 บันทึกความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างแขนซ้าย (-) กับขาซ้าย (+) 

• แขนขวา เป็น – เสมอ 

• ขาซ้าย เป็น + เสมอ 

• แขนซ้าย เป็นท้ัง – และ + 

ข้ัวสายสื่อมาตรฐานท้ัง 3 คู่นี้ เม่ือนํามาต่อกันจะได้สามเหลี่ยมด้านเท่าทางไฟฟ้า เรียกว่า Einthoven 

triangle 
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Ledd Ⅱ เท่ากับ Lead Ⅰ + Lead Ⅲ 

P wave ใน Lead Ⅱจะเป็น P wave ท่ีสูงสุด ถ้าคลื่น P ของท้ัง 3 Lead เป็นบวกเสมอ 

           ข้ัวสายสื่อแขนขาชนิดข้ัวเดียว (Unipolar Limb lead) ประกอบด้วยข้ัวสายสื่อ aVR, aVL 

และ aVF  

          VR exploring electrode อยู่บนแขนขวา 

          VL exploring electrode อยู่บนแขนซ้าย 

          VF exploring electrode อยู่บนขาซ้าย 

          อักษร V แสดงให้เห็นว่าเป็นข้ัวสายสื่อชนิดข้ัวเดียว ระบบบันทึก ศักย์ไฟฟ้าท่ีวัดได้จะตํ่า 

ต่อมาจึงมีการดัดแปลงเป็นระบบ  Augmented unipolar system ใช้อักษรย่อ a เข้าประกอบเป็น 

aVR aVLและaVF  

        ข้ัวสายส่ือทรวงอก (Precordial Lead หรือ Unipolar chest lead)  

บันทึกการเปลี่ยนแปลงไฟฟ้าใน horizontal plane 

 

V1 

V2 

V3 

BCNSPRNW



V4 

V5 

V6 

         การ Monitoring นิยมใช้ modified chest lead ของ V1 (MCV1) ใช้ข้ัว + วางตําแหน่ง V1 

และ ข้ัว – วางตําแหน่งของ แขนซ้ายและแขนขวา เป็น ground 

การแปรผลคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 

 

1. Rate 

 1 ช่วงเล็ก เท่ากับ 0.04 วินาที 

 5 ช่วงเล็ก เท่ากับ 0.2   วินาที 

ความสูงเป็นความแรงของกระแสไฟฟ้า เท่ากับ 0.1 มิลลิโวลท์ 

* การอ่าน HR จาก EKG นับจาก R-R interval และคํานวณโดยใช้    

1500  ,  300 

ช่องเล็ก           ช่องใหญ่ 

* การประมาณ R-R interval 300 150 100 75 60 50  
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2. จังหวะ  

     2.1 R-R interval เท่ากันหมายถึง จังหวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจสมํ่าเสมอ โดยแยกเป็น 

            2.1.1 normal sinus rhythm (NSR) เป็นจังหวะการเต้นของหัวใจสมํ่าเสมอ พบได้ใน

ภาวะปกติ 

            2.1.2 regular ectopic rhythm เป็นจังหวะการเต้นของหัวใจสมํ่าเสมอแต่เร็ว เช่น 

atrial paroxysmal tachycardia 

     2.2 P wave กว้างไม่เกิน 0.12 วินาที สูงไม่เกิน 2.5 มม. และ negative ใน aVR ถ้ามี  

     2.3 P-R interval  วัดจากจุดเริ่มต้นของ P wave ไปยังจุดเริ่มต้นของ QRS complex ปกติไม่

เกิน 0.2 วินาที 

     2.4 QRS complex  

Q wave คือ negative deflection แรกสุดใน QRS Complex 

R wave คือ positive wave แรก 

S wave คือ negative deflextion ท่ีตามหลัง R wave ค่า QRS กว้างไม่มากกว่า 0.1 วินาที 

2.5 S T segment 

 เป็น segment ท่ีเริ่มจากจุดสิ้นสุดของ QRS Complex ไปจนถึงจุดเริ่มของ T wave ปกติ

จะไปเบนออกจาก Isoelectric line ไม่เกิน 1 มม. 

      2.6 T wave 

 T wave ท่ีปกติจะ positive ใน Lead Ⅰ, Ⅱ, V5, V6, aVR negative T wave พบได้ใน 

lead Ⅲ , V1, V2 ของคนปกติ 

 
คล่ืนไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ 
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รูปท่ี 1 Sinus tachycardia พบได้จากการออกกําลังกายมาก ความเครียด ภาวะช็อค มีไข้ Hypoxia 
 

 
 
การพยาบาล 

1. Monitor EKG  
2. Record vital signs 
3. แก้ไขท่ีสาเหตุการเกิด 
4. ให้ยา bata blocker 

 
รูปท่ี 2 Supraventricular tachycardia (SVT)  
 

 
จุดกําเนิด junctional ไม่พบ p wave 
 
รูปท่ี 3 Bradycardia  

 
         เกิดจาก Parasympathetic  ทํางานมาก ปกติพบในนักกีฬา Pain รุนแรง      Hypothyroid 
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และยังพบในภาวะ Vagus nerve ถูกกระตุ้นทําให้หัวใจเต้นช้าลง เช่น การ suction ได้ยา bata blocker 
  
การพยาบาล  

1. ระวัง cardiac output ไม่เพียงพอ ควรให้ bed rest  
2. ระมัดระวังการให้ยากลุ่ม digitalis  
3. ให้ยา adrenaline  

 
รูปท่ี 4 Premature atraial contraction (PAC)  
 

 
 

จุดกําเนิดอยู่ท่ี atrial     
 
การพยาบาล 

1. Monitor EKG และบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ถ้าพบ PAC มากกว่า 6 ครั้ง/นาที ให้รายงานแพทย์ 
2. Record vital signs 

 
รูปท่ี 5 Sinus arrest  ไม่มี p wave, QRS หายไปเป็นช่วงๆ 
 

 
 
รูปท่ี 6 Premature junction contraction (PJC)  
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รูปท่ี 7 Atrium flutter  
 

 
 

มี p wave หลายตัว และคล้ายฟันเลื่อย  (เกิดจากการส่งสัญญาณท่ี atrium) 
รูปท่ี 8 Atrium fibrillation  เกิดจาก atrium ปล่อยสัญญาณมาก แต่ ventricle รับได้บ้าง ไม่ได้บ้าง  เกิด
ภาวะแทรกซ้อน คือ cardiac output ลดลง มีภาวะเลือดหนืด ทําให้เกิด emboli และ MI ได้  
 

 
 
การพยาบาล 

1. Monitor EKG  
2. Record vital signs 
3. ให้ยา digitalis, beta blocker เพ่ือลดการเต้นของหัวใจ 

 
รูปท่ี 10 Premature ventricular contraction (PVC) จุดกําเนิดอยู่ท่ี ventricle ไม่มี p wave ไม่ควร
เกิดเกิน 6 ครั้ง/นาที 
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การพยาบาล 

1. Monitor EKG  
2. Record vital signs 
3. ห้ามให้ยา digitalis แต่ยาท่ีควรได้รับ ได้แก่  adenosine วิธีการให้ยา โดย  bolus syring pump 

เนื่องจากยามี half life สั้น จํานวนยาท่ีให้ 20 cc ตามด้วย NSS 20 cc  
4. Bed rest 

 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 11 Ventricular tachycardia (VT) จะพบ QRS อ้วนกว้าง  อันตรายมาก ถือเป็น emergency 
case ให้การพยาบาล 
 

 
 
1. เตรียมช่วยแพทย์ทํา cardioversion (Synconize) ใช้ในกรณีท่ีมี pulse มี heart rate  
 
รูปท่ี 12 การผิดปกติจากสัญญาณนําไฟฟ้า 
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 1 degree AV block  รูป 

 
    ………………..อธิบาย ยังไม่อันตราย ให้เฝ้าระวัง 
 2 degree AV block   

 
………………..อธิบาย ให้เฝ้าระวัง 

 
 
 
 
3 degree AV block   

 
 

ไม่มีความสัมพันธ์กันของ P wave และ QRS เม่ือเกิดแล้วมีความรุนแรง    
การพยาบาล 
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1. Absolute  bed rest 
2. ให้ ออกซิเจน 
3. ดูแล place maker ตามแผนการรักษา 
4. สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด 
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