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แนวคดิหลัก (core concept) 
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ความหมาย  

      โรคทีม่ีการอกัเสบของระบบภมูิคุ้มกนั

ของรา่งกาย ท าใหม้ผีลตอ่เนื้อเยือ่

เกีย่วพนั (connective tissue ) เชน่ 

หวัใจ ขอ้ ผิวหนงั หลอดเลอืดของระบบ

ประสาทสว่นกลาง 
 

สาเหต ุ  B-hemolytic streptococcus gr. A 

ผศ.กาญจนา ศิริเจริญวงศ์ 



ผศ.กาญจนา ศิริเจริญวงศ์ 



   antigen                             abnormal antibody 

                                         (ASO) 

 

autoimmune response/immune complexes 

                                               aschoff body 

connective tissue                  

               2 stage                   

                        

          acute stage                   organs 

(inflam)                  

                        

          second stage                   mitral v 

                                                        (scar)     
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Rheumatic  fever 
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เกณฑ์การวินิจฉัย 
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Lab : acute phase reactions 

ระยะที่มีการอักเสบ 

 

 
• ESR สูง (>20 mm./hr) ยกเวน้ม ีHF  

• CRP ผลบวก 

• Leukocytosis 
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 Supportive evidence 

บ่งชี้ติดเชือ้ streptococcus 

  

• ASO titer สูง ( ปกต ิ0-120 todd unit) 

•  Throat swab culture พบเชือ้                  

    B-hemolytic streptococcus gr. A 

•   previous  Scarlet fever 
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เกณฑ์วินิจฉัย 

  

- 2 major   

 - 1 major + 2 minor       + strep gr.A 

 - Chorea  

 - Previous  RF/ RHD 
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    เปา้หมายการพยาบาล 

•  ระยะเฉยีบพลนั                                                      

ป้องกนัภาวะหวัใจล้มเหลว                                                                                                

ป้องกนัการลุกลามของโรค                                       

ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นจากยา                            

•  ระยะโรคสงบ                                                         

ป้องกนัการกลับเปน็ซ้ า                                               
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          ระยะเฉียบพลัน 

 

1.1 ประเมินการท างานหัวใจ เช่น ฟัง HR,                   

          sleeping pulse, BP, Lab ที่ส าคญั 

1.2  ให้ยา antibiotic, anti-inflammatory  

1.3     ให้ท ากจิกรรมบนเตยีงตลอดเวลา 

1.4 ลดการคัง่ของน้ า I/O, BW, low salt diet 

1.5 ให้ความรูเ้รือ่งยาและฤทธิ์ข้างเคยีง 

1.6     hygiene care : tooth & mouth, genital 

organ, skin 
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          ระยะโรคสงบ   

1.1 ใหย้า antibiotic, anti-platelet 

1.2 ป้องกนัการตดิเชือ้ระบบหายใจ,  

        ผิวหนัง 

1.3 ใหค้วามรู้เรือ่งยาและอาการขา้งเคยีง 

1.4 สุขอนามยัรา่งกาย  

1.5 มาตรวจตามนดั 

1.6   counselling / group support 
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-ESR 

-ASO 
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วนิจิฉัยการพยาบาล 1  

     ตดิเชือ้ที่หัวใจ B-hemolytic streptococcus group A  

     (ดูไข้รหู์มาตคิ) 
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วนิจิฉัยการพยาบาล 2  

     เสี่ยงตอ่เนือ้เยือ่ขาดออกซิเจน เนือ่งจากมีภาวะ

หัวใจวาย / อกัเสบของหัวใจ & ลิน้หัวใจ  

 

กจิการพยาบาล  

     ให้ยาตา้นการอกัเสบของกลา้มเนือ้หัวใจ เชน่    

- prednisalone (5 mg.)  

- ASA (aspirin gr.V)  

* รบัประทานหลังอาหารทันทีปอ้งกนั GI irritation 
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วนิจิฉัยการพยาบาล 4  

   บดิามารดาขาด / พรอ่งความรูใ้นการดแูลที่บา้น 

 

1. การพกัผ่อน-ท ากจิกรรมออกก าลงักายแขนขาเบาๆ  

2. อาหารรสจดื มีแคลอรแีละโปรตีนสูง 

3. ปอ้งกนัเปน็ไขร้หู์มาตคิซ้ า  

    -การแปรงฟนัหลังมื้ออาหาร  

    -แจง้ทันตแพทย์เปน็โรคหัวใจ (ATB กอ่นท าฟนั)  

4. ให้ยาตามแผนฯ ASA , PGS เข้ากลา้มทุกเดือน 

5. ตรวจตามนัดทกุครัง้  

6. อาการผดิปกติที่ตอ้งพบแพทย ์ 

     (ไข ้เจบ็คอ หวัใจเต้นแรงเรว็ หายใจเรว็ หอบ เขียวฯ) 
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Heart failure 
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ความหมาย 

 ภาวะที่หวัใจไมส่ามารถสูบฉดีเลอืด
ให้ไหลเวยีนเพือ่น าออกซิเจนไปเลี้ยง
อวัยวะและเนือ้เยือ่ของรา่งกายได้
อย่างเพยีงพอกับความตอ้งการ 
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ภาวะหวัใจวาย  

Heart  failure : HF   



พยาธิสรรีวิทยา 
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1. กระตุน้ระบบซมิพาเธตคิ มีการหลัง่ 

catecholamine ท าใหห้วัใจบีบตวั หลอดเลอืด

ด าหดตัว เลอืดไหลกลับหวัใจมากขึน้ 

2. เลอืดเลีย้งไตลดลง กระตุน้ renin-

angiotension-aldosterone หลัง่ ADH ดดูน้ า

กลับทีไ่ต เพิม่น้ า เลือดคั่งทัว่รา่งกาย 

3. การเพิม่ขนาดของกล้ามเนื้อหวัใจท าใหห้วัใจโต 

4. การขยายตวัของหวัใจ โดยผนัง ventricle 

muscle ยดืขยายออกเพือ่เพิม่การรบัเลอืด

เพิม่ขึน้ 



ANP / ANF : sodium ions in urine  

increased stretch of atrial wall          increased bl. vol.    
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(Angiotensin - coverting enz.) 



โจทยส์ถานการณ ์
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            เด็กชายอายุ 5 เดอืน มา รพ. ด้วย มีไข้ 

อาการเหนือ่ยหอบ  

มารดาใหป้ระวตัิ ตัวรอ้น 1 วนั.กอ่นมารพ. 

T 38 c, P 126 /min, R 54 /min,  

BP 84/52 mmHg, มี nasal flaring  

BW 3,600 กรมั   
 



ตรวจร่างกาย 
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Chest : substernal & subcostal retraction,    

             crepitation in right lung,  

Heart :  Systolic murmur gr. 3/6  

Abdomen :  liver  3 cm. 

CXR.  : Infiltration in right middle region,  
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DX.:  VSD c HF c Pneumonia 

 

Rx:   O2 canular 3 lit/min,   

        Lanoxin 0.015 mg oral OD  

        บุตรเคยเข้ารักษารพ.อาย ุ3 เดอืนดว้ย 

        โรคตดิเชือ้ระบบหายใจ   
 



วนิจิฉัยการพยาบาล 1  

     ปริมาณเลือดออกจากหัวใจตอ่นาทีลดลง 

 

1. จ ากดักจิกรรม / ให้พกัผอ่นเต็มที่ ให้การพยาบาลอยา่ง

นุม่นวลและรวดเรว็ 

2. จดัให้นอนศรีษะสงูประมาณ 30-45 องศา  

3. ให้ยาตามแผนฯ เพิ่มประสิทธิภาพของหัวใจและสังเกต

และบนัทึกอาการขา้งเคียงของยา-รายงานแพทย์ 

ถา้พบผดิปกต ิ

4. ให้ออกซิเจนตามแผนฯ ถา้เหนือ่ยหอบ 

5. ให้อาหารรสจดื 

6. บนัทึกปริมาณน้ า-ปสัสาวะ  

7. ชั่งน้ าหนกัทุกวนั  
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    มีภาวะน้ าเกนิ จากมกีารคัง่ของน้ าในรา่งกาย 

 

1. ให้ยาขบัปสัสาวะตามแผนการรกัษา  

2. ให้อาหารมีแคลอรสีงูและรสจดื 

3. ติดตามและบนัทกึปรมิาณน้ าดืม่-ปสัสาวะ 

4. ชั่งน้ าหนกัทุกวนั ชัง่ผา้ออ้ม 

5.   ประเมินอาการบวม รกัษาความสะอาดผวิหนงัและ

พลกิตะแคงตวัเปลีย่นท่าบอ่ย ปอ้งกนัการฉกีขาดของ

ผวิหนงั  
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วนิิจฉยัการพยาบาล 3  

         เสีย่งตอ่การไดร้บัสารอาหารไม่เพียงพอ  
 

1.  อาหารแคลอรสีงู เชน่ 100-120 อาจสงู 130-180 cal/kg/day 

        หรอื 24-30 cal/oz / น้ ามนัขา้วโพด /  MCT (1 ml = 8.4 cal)  

 

2.    ใหด้ดูนมทลีะนอ้ยบอ่ยครัง้  

     - เลอืกจกุนมทีม่ขีนาดเหมาะสม 

     - ถา้ดดูนมมารดาแลว้เหนือ่ยใหม้ารดาบบีน้ านมใสข่วด  

     - ดดูนมขวดแลว้ยงัเหนือ่ยใชช้อ้น  / medicine dropper / syringe  

     - ถา้หายใจเรว็ /เหนือ่ยหอบมาก งดการดดูนม รายงานแพทยใ์ส ่OG / NG  

      - ควรเพิม่แคลอรทีีล่ะนอ้ย เชน่ 2 cal/oz/day  

 

3.    สอนบดิามารดาเทคนคิการใหน้ม / อาหาร พจิารณาตามอาการเปน็หลัก  

4.    สงัเกต-บนัทกึปรมิาณนม/อาหาร 

5.    ชัง่น้ าหนกัทกุวนั ชว่ยประเมนิการเจรญิเตบิโต โดยตอ้งแยกจากอาการบวม  

6.    ประเมนิอาการ เชน่ ตวัรอ้น มีไข้ มกีารตดิเชือ้หรอืทอ้งเสยี  
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วนิจิฉัยการพยาบาล 5   

     มีโอกาสเกดิภาวะเป็นพษิจากดิจิตาลสิ 
     

 1. นบัชีพจร / อตัราการเต้นของหวัใจเต็ม 1 นาทกีอ่นใหย้า 

ถา้ต่ ากวา่เกณฑ ์งดยา รายงานแพทย์ 

 2. ใหย้าถกูตอ้งตามหลกั 6R ไมผ่สมยากบันม ถา้ยาน้ าอาจ

ผสมกบัน้ าผลไม ้/ น้ าหวานเฮลบลบูอย 

 3. ถา้อาเจยีนหลังใหย้าประมาณ 5 -10 นาท ีใหย้าใหมท่นัที 

 4. สงัเกตอาการภาวะพษิจากดจิติาลสิ เชน่ คลืน่ไส ้อาเจยีน 

เบื่ออาหาร วงิเวยีนศีรษะ หวัใจเตน้ชา้ / เต้นไมส่ม่ าเสมอ ถา้พบรบี

หยดุยา รายงานแพทย์ 

 5. สงัเกตอาการของโพแทสเซยีมต่ า เช่น กลา้มเนือ้อ่อนแรง 

ความดนัเลอืดต่ า หวัใจเตน้ไมส่ม่ าเสมอ / เรว็/ ชา้ กระสบักระสา่ย งว่ง

ซึม ตดิตามผล serum electrolyte  
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วนิจิฉัยการพยาบาล 8  

      บดิามารดาขาด /พรอ่งความรู้ในการจัดการให้ยาที่บา้น 
 

 1. สอนสาธิตวธิเีตรยีม/ให้ยา -  lanoxin และยาอืน่ๆ 

 2. อธบิายผลขา้งเคยีงของยา แจกแผน่พบัคู่มอื- 

              เบอรโ์ทรฯที่สามารถโทรถาม / ปรึกษา 

              ผลขา้งเคยีงของยา  

 3. สอน/แนะน าอาการน าของภาวะหัวใจวายเชน่  

             ออ่นเพลียกระสับกระสา่ย ดูดนมล าบาก / เหนือ่ย  

             ไอ หายใจล าบาก บวม 
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สรุป 
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แนวคิดหลัก

ของการ

พยาบาล 



Concept of Nursing Care in AHD  
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Heart  

failure 

 

 

Infection 

(decreased) 

 

 

 

Inflammation 

(decreased) 

 

Immunity 

(increased) 
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Decreased 
(preload)  

Increased 
(cardiac contractility)  

Decreased 
(afterload) 

 

Concept of Nursing Care in HF 
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