
ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ 



 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ 

1. ระบคุวามแตกตา่งของเดก็โรคหัวใจแตก่ าเนิดชนดิไม่เขยีว

และชนิดเขียวได้ 

2. อธบิายลกัษณะความผดิปกตทิี่ส าคญั การวนิจิฉยั การรกัษา

โรคหัวใจที่เกิดภายหลังในเดก็ได้ 

3. อธบิายลกัษณะความผดิปกตทิี่ส าคญั การวนิจิฉยั การรกัษา

ภาวะหวัใจวายในเดก็ได้ 

4. ให้การพยาบาลแกเ่ดก็โรคหวัใจแตก่ าเนิด โรคหวัใจที่เกดิ

ภายหลังและภาวะหัวใจวายได้ 

5. วางแผนการพยาบาลโดยใชก้ระบวนการพยาบาลในโจทย์

สถานการณ์แบบองคร์วมได้ 
 



โจทยส์ถานการณ ์

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ 

  ด.ช.อาย ุ1 ปี 5 เดอืน BW 7.21 kg   
 

CC:ไข ้ไอ มีเสมหะ 

PE.หายใจหอบเหนือ่ย, wheezing both lungs, 

crepitation Rt. middle lobe,  
T 38.4 C, P 96 /min, R 48 /min, BP 88/ 56 mmHg 

DX. VSD c Aspiration pneumonia ,U/D VSD c PDA  
 

U/D = Underlying disease โรคพืน้ฐาน / โรคเดิม  



Cardiovascular dysfunction 
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Heart failure 

Congenital heart 
disease (CHD) 

Acquired heart 
disease (AHD) 



Normal  hemodynamic  bl. circulation  
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Lt  side Rt  side 



Congenital Heart Disease : CHD 

Acyanosis (Lt  to  Rt )  

VSD 

ASD 

Cyanosis (Rt  to  Lt) 

TOF 

TGV 
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PDA 



 

Acyanosis (Lt  to Rt shunt)  
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ไม่มีอาการเขยีว 

-เลอืดแดงไหลไปปนกับเลอืดด า 

-กลับไปฟอกที่ปอด 

-กลับสูห่ัวใจซีกซ้าย  

-กลายเป็นเลือดแดงไปเลีย้งร่างกาย 



Ventricular Septum Defect 

(VSD) 
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Atrial Septum Defect (ASD) 
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Patent Ductus Ateriosus (PDA) 
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แมต่ดิเชือ้ หดัเยอรมนัในระยะ 3  ด. ของการตัง้ครรภ ์/ DM / 

alcohol/ radiation/ drugs 
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TOF 

TGV/ TGA 



 

Cyanotic  heart 
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มีอาการเขียว 

-เลอืดด าไหลปนกับเลือดแดง 

-กลับไปเลีย้งร่างกายผ่านทาง Aorta 
 



Hemodynamic  bl. circulation  

Rt  to Lt  shunt (เขียว) 

ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ 

TOF TGV / TGA 

PDA 

ASD 

VSD 



Tetralogy of Fallot (TOF;TF)  

Right to left shunt 
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ภาวะ anoxic spells  

blue spells, hypoxic spells,  

Tet spell,  cyanotic spell 

catecholamines 

Infundibulum ตีบมากขึ้น 
Rt. to Lt. 

ปอด 

เลือดด ำ  O2 

กรดแลคติก  

หำยใจ  



ภาวะนิ้วปุ้ม (clubbing fingers & toes) 

หลอดเลอืดด าสว่นปลายขาด O2 

ขยายตวัของหลอดเลอืด 

เพิ่ม O2 เลีย้งส่วนปลาย ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://a248.e.akamai.net/7/248/430/20051209025323/www.merckmedicus.com/ppdocs/us/hcp/content/white/chapters/images/f018022.jpg&imgrefurl=http://www.merckmedicus.com/ppdocs/us/hcp/content/white/chapters/white-ch-018-s002.htm&h=324&w=500&sz=46&hl=th&start=16&um=1&tbnid=kKYN-j-Gu6oYcM:&tbnh=84&tbnw=130&prev=/images?q=clubbing+finger&ndsp=18&svnum=10&um=1&hl=th&sa=N


Squatting, Knee chest position 

Squatting 

พบังอของหลอดเลอืดใหญ่ 

บรเิวณขาหนีบ 

เพิ่มความตา้นทานของ 

หลอดเลอืดในรา่งกาย 

เลอืดไปปอด 

มากขึน้ 

Rt. to Lt. 

ชัว่ขณะ 

 ดขีึน้ 
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ภาวะแทรกซ้อน 

• cerebral palsy (เปน็ลม/หมดสตบิอ่ย) 

• infective endocarditis (IE) 

       (เลือดด าไม่ผา่นการกรองของเสยีที่ปอด) 

• cerebrovascular accidents (CVA) 

       (หลอดเลอืดในสมองอุดตนัเกดิอัมพาต) 

• cerebral abscess (พบในอาย ุ> 2 ป)ี 

• thrombotic pulmonary vascular disease 

 (ความผดิปกตขิองเสน้เลือดในปอด) 

• ความผดิปกติในการแข็งตวัของเลอืด 
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การผ่าตัดโรคหวัใจแต่ก าเนิด 
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ลกัษณะของโรค 
ชนิดไม่มีอาการเขียว 

PDA ASD VSD 

พยาธิสภาพ มชี่องเปิดระหว่าง aorta กบั pulmonary artery 
มชี่องเปิดระหว่างผนงักัน้ของ
หวัใจหอ้งบน 

มชี่องเปิดระหว่างผนงั
กัน้ของหวัใจหอ้งล่าง 

กลไกการไหลเวียนเลือด เลอืดจากซกีซา้ยไปสู่ซกีขวา เลอืดไปสู่ปอดมาก เหมือนกนั 
เหมือนกนั 

 

การประเมินปัญหา 
๑ ซกัประวตั ิ
๒ ลกัษณะอาการทางคลนิิค 
๓ การตรวจร่างกาย 

 ช่องเปิดขนาดเลก็ไมม่อีาการ  
 ช่องเปิดขนาดปานกลาง/ใหญ่  
- การเจรญิเตบิโตชา้ เลีย้งไมโ่ต ตวัเลก็ 
- ดดูนมชา้ กนิยาก หายใจเรว็  
  เหนื่อยงา่ยขณะมกีจิกรรม  
 -ตดิเชือ้ทางเดนิหายใจบ่อย 
-เหงือ่ออก  
- หวัใจวาย  
 -อาจเขยีวถ้ามภีาวะ Rt to Lt (Eisenmenger’s complex     
 / reversed shunt)    
 
ลกัษณะเฉพาะ PDA 
-pulse pressure กวา้ง,  
- bounding pulse (ชพีจรเต้นแรง: รรู ัว่ขนาดปานกลาง)  
 -ระยะทา้ยของโรคพบ - machinery murmur  
 เสยีง S๑ ดงักลบ S๒   

คลา้ยกนั คลา้ยกนั 
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ลกัษณะของโรค 
ชนิดไม่มีอาการเขียว 

PDA ASD VSD 

การรกัษา การรกัษาดว้ยยา 
-ยา Indomethacin (Prostaglandin 
inhibitor)  
การพยาบาล 
ตดิตามการท างานของไตและสงัเกตอาการ
เลอืดออกภายในร่างกาย เช่น ระบบทางเดนิ
อาหาร 
การผ่าตดั 
- การใชค้ลปิหนีบหลอดเลอืด (elective 
surgery ligation / division) 

การรกัษาตามชนิด 
๑. หวัใจวาย 
  -Digitalis (Digoxin/Lanoxin)  
  -จ ากดัน ้าดื่มและยาขบัปสัสาวะ  
 ๒ สวนหวัใจ ไดผ้ลด ี
 ๓. ขนาดกลาง/ใหญ่ ท าผ่าตดัเปลีย่น
ทางเดนิของเลอืดระหว่างหวัใจและปอด  
- ปิด ASD ด้วยวิธี Dacron  
- การผา่ตดันิยมท าเม่ือเดก็อยูใ่นวยัก่อนเรียน 

การรกัษาดว้ยยา 
- ขนาดเลก็ปิดเองไดเ้มือ่ ๔ -๖ ปี 
- ขนาดปานกลาง/ใหญ่ ถา้มหีวัใจวาย
รกัษาดว้ยยา  
การผ่าตดั 
- ขนาดปานกลาง/ใหญ่ 
- Palliative ผา่ตดัรัดหลอดเลือดแดง
ปอด 
- Complete Repair ขนาดเล็กใช้วิธีท า
เป็นถงุหรููด (Purse-string) ถ้า VSD 
ขนาดใหญ่จะปิดด้วย Dacron patch 

ภาวะแทรกซ้อน - Infective endocarditis, HF Pneumonia, HF Infective endocarditis, HF, 

pneumonia 

การพยาบาล -ปรมิาณการไหลเวยีนเลอืดไปเลีย้งรา่งกายลดลง (ปรมิาณเลอืดไปสู่ปอดมาก)  
-การหายใจไมม่ปีระสทิธภิาพ 
-การเปลีย่นแปลงทางโภชนาการ  
-การตดิเชือ้ปอด / เยือ่หุม้หวัใจ (เน้นสุขภาพอนามยัปากและฟนัผุ)  
-ลดการคัง่ของน ้าจ ากดัปรมิาณน ้ากรณมีอีาการหวัใจลม้เหลว 
-จดักจิกรรมการเล่นใหเ้หมาะสม  
-เดก็โตเรือ่งภาพลกัษณ์  
-ครอบครวัวติกกงัวล / ขาดความรูเ้กีย่วกบัโรคและการรกัษา 



การรักษา PDA ด้วยยา 

Indomethacin  

ออกฤทธิ์: Prostaglandin inhibitor  

ระวงั:   ไม่ควรใช้ในผูป้ว่ยไตท าหนา้ที่ไมด่ี  

           Cr. > 1.6 mg/dl ตวัเหลอืง เลือดออก 

การพยาบาล:  

        - ติดตามปรมิาณปสัสาวะ 

        -  E’ lyte,  BUN, Cr, Plt  

        -  เลอืดออกทางเดนิอาหาร   
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ลกัษณะของโรค 
ชนิดมีอาการเขียว 

TOF TGV 

พยาธิสภาพ 
VSD, pulmonary stenosis, overriding aorta บน VSD, 
ventricular hypertrophy 

การสลบัท่ีระหว่างหลอดเลือดแดงใหญ่กบัหลอดเลือดแดงพลั
โมนารี 

กลไกการไหลเวียน
เลือด 

เลือดจากซีกขวาไปสู่ซีกซ้าย ปริมาณเลือดไปปอดน้อย เลือดด าถกูสูบฉีดผา่นหลอดเลือดแดงใหญ่ไปเล้ียงร่างกาย  
และเลือดแดงสบูฉีดผา่นหลอดเลือดแดงไปฟอกท่ีปอด  
เลือดท่ีออกไปเล้ียงส่วนต่างๆ ของร่างกายจึงเป็นเลือด 
ท่ีมีระดบัออกซิเจนในเลือดต า่ 

การประเมินปัญหา 
๑ ซกัประวติั 
๒ ลกัษณะอาการ        
ทางคลินิค 

 
อาการน้อย : สีผิวคล า้ 
อาการรนุแรง 
- สีผิวคล า้และเลบ็เขียวเป็นปุ้ ม 
- การเจริญเติบโตช้า เล้ียงไม่โต ตวัเลก็ ดดูนมช้า         
กินยาก หายใจเรว็  
  หอบลึก หวัใจเต้นช้าลง เป็นลม  หมดสติเม่ือท า
กิจกรรม ร้องไห้ 
- ติดเช้ือ / ไข้ ติดเช้ือทางเดินหายใจบ่อย / หวัใจวาย 

 
อาการแสดงท่ีมีในทุกราย 
- หายใจเรว็ ต้ือ หายใจล าบาก หวัใจเต้นเรว็ 
- ผิวหนังมีสีเขียว น้ิวปุ้ ม รบัประทานอาหารได้น้อย 
- blue-baby syndrome อาจถงึแก่กรรมตัง้แต่แรกเกิด ถ้าไม่มี 
PDA / VSD / ASD  

๓ การตรวจร่างกาย 
๔ การตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการ 

- แกนของหวัใจเอียงไปทางขวา (หวัใจห้องล่างขวาโต)  
- บางรายหวัใจห้องบนขวาโต แรงดนัเลือดในปอดต า่  
- รปูร่างหวัใจเหมือนรองเท้าบทู (Boot shape) 
- ฮีโมโกลบินและฮีมาโตคริตสงูมาก ๖๐-๗๐ % 

 ภาพรงัสีทรวงอก:  
- Egg on side (รูปร่างของหัวใจคล้ายไข่ท่าตะแคงเกิดจาก

หลอดเลือดใหญ่ทัง้สองอยู่ซ้อนกันและขัว้หัวใจแคบ-
ยาว) 
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ลกัษณะของโรค 
ชนิดมีอาการเขียว 

TOF TGV 

การรกัษา การรกัษาด้วยยา 
- Diazepam (Chloral Hydrate) เพื่อแก้ไข Hypoxic spell 
และจัดเดก็ให้อยู่ในท่าน่ังยอง ๆ (knee chest position) 
- Propranolal เพื่อลดการอุดกัน้ของลิน้พัลโมนาร่ี 
ยาต้องห้าม ได้แก่ epinephrine, isoproterenol และ 
cardiac glycoside  
การผ่าตดั 
๑. palliative surgery วิธี modified Blalock-Taussing 
Shunt คือ ท าทางเช่ือมให้เลือดไปปอดได้ 
๒. Corrective surgery โดย infundibulectomyและปิด 
VSD 

การกัษาด้วยยา 
- prostaglandin E เพื่อป้องกันไม่ให้ ductus ateriosus ปิด 
การผ่าตดั 
- Arterial Switch Procedure คือ การสับเปล่ียนทางเดนิ 
  หลอดเลือดแดง และหลอดเลือดพลัโมนารีให้อยู่ในภาวะ
ปกติ 
- Intra-aterial Baffle Repairs คือ การผ่าตัดซ่อมแซม
ภายใน 
  หลอดเลือดแดง 
- Rastelli Procedure คือ การท าผ่าตัดปิดรูทะลุ 
  ระหว่างหวัใจห้องล่างซ้าย-ขวา 

ภาวะแทรกซ้อน - cerebral palsy, infective endocarditis, polycythemia,   
  cerebral abscess, spell, syncope   

หวัใจเต้นไม่เป็นจงัหวะ (arrhythmia) 

การพยาบาล -ร่างกายและสมองขาดออกซิเจนจากภาวะ polycythemia (ระวังภาวะขาดน า้จะท าให้เลือดข้นมากขึน้)  
-การติดเช้ือท่ีสมอง ควรสงัเกตอาการทางสมอง  
-การติดเช้ือในร่างกาย  
-ภาพลกัษณ์  
-ครอบครวัขาดความรู้ / วิตกกงัวล 



สรุปปัญหาของโรคหัวใจในเด็ก 

ที่พบบ่อย 
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1. เสี่ยงเกดิหวัใจวาย (Heart failure) / 

     ปริมาณเลือดออกจากหัวใจใน 1 นาที ลดลง (CO)  

2. เสี่ยงเกดิพษิจากยาไดจิทาลสิ (digitalis 

intoxication)……………………….. HF  

3. เสี่ยงภาวะสมองขาดออกซิเจน (spell) 

     / อาการเปน็ลมหมดสต ิ(syncope)….TOF, TGV 

4.  ปอดติดเชือ้ (pneumonia) 

5. สญูเสียโปตัสเซี่ยม (hypokalemia)…. Lasix 

6. ภาวะหวัใจเต้นผดิปกต ิ(arrythemia) 
 



การพยาบาลผูป้ว่ยเดก็โรคหัวใจแตก่ าเนิด 

(Left to Right Shunt / ชนดิไม่มีอาการเขยีว) 
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1. ปรมิาณเลอืดออกจากหวัใจตอ่นาทลีดลง / 

    การก าซาบเลอืดของเนือ้เยื่อลดลง  
 

• วดัสญัญาณชีพ 

• ให้พกัผอ่น /ไมป่ลอ่ยใหร้อ้งไห้/ออกก าลงักายมาก 

• ลดจ านวนเกลอืในอาหาร/ จ ากดัน้ า (50 – 80%) 

• รกัษาอณุหภมูกิายใหค้งที่ 

• ใหย้า digitalis (ออกฤทธิ ์ เพิ่มแรงบบี ลด HR)  

       งด ถา้ HR < 100/ min (อายตุ่ ากวา่ 1 ป)ี 

                 HR  < 80 / min  (อายมุากกวา่ 1 ป)ี 

• ปสัสาวะไมน่อ้ยกวา่ 1 มล./กก./ชม.  

• ตดิตามคา่ Electrolytes 
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 2. รูปแบบการหายใจขาดประสิทธิภาพ  

• สงัเกตและประเมนิการท างานของปอด 

• จดัทา่นอน semi fowler’s position เพื่อใหป้อดขยาย 

• ดแูลให้พกัผอ่น 

• ให้ออกซเิจนอยา่งเหมาะสม 

• ดแูลทางเดนิหายใจใหโ้ลง่ 

• ให้นมจ านวนน้อยแตบ่อ่ยครัง้ พกัระหวา่งมือ้ เลอืกจกุนมนุ่ม 

ขนาดรูพอเหมาะ เพือ่ไมต่้องใช้แรงดดูมากเกินไป  

    ถา้เหนือ่ยใสส่ายยางให้อาหาร 

• ตดิตามคา่CBC, H/C, O2, CO2, CXR 
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อัตราการหายใจ 
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การหายใจปกติ อัตรา-จังหวะสม่ าเสมอ 

 

-ทารก  ๐ – ๒ เดือน     ไม่เกิน ๖๐ ครั้ง/นาที 

-อายุ ๒ เดือน – ๑ ปี     ไม่เกนิ ๕๐ ครั้ง/นาที 

-อายุ  ๑ – ๕ ปี        ไม่เกิน ๔๐ ครั้ง/นาที 

-อายุ  ๕ – ๘ ปี            ไม่เกิน ๓๐ ครั้ง/นาที 
 



 3. มีโอกาสติดเชือ้ทีห่ัวใจ  

    infective endocarditis (IE)    

 

• สังเกตและประเมนิภาวะตดิเชื้อ (ไข)้ 

• ความสะอาดชอ่งปาก ฟัน 

• แยกผูป้ว่ยจากกบัผูป้ว่ยติดเชือ้ทางเดนิหายใจ 

• ให้ยาปฏิชวีนะตามแผนการรกัษา 

• ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏบิัตกิาร (Wbc, N, L) 

• สอนการปอ้งกนัการติดเชื้อ (ลา้งมือ, ผกูมาสค,์ ชมุชน) 
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4. ไดร้บัสารอาหารไมเ่พียงพอ 

    ตอ่ความตอ้งการของรา่งกาย     

 

• ขณะดูดนมให้พกัเปน็ระยะๆ แบง่ให้นมบอ่ยครัง้เชน่ 2-3 

ชัว่โมง 

• เลอืกจกุนมมีขนาดเหมาะสม อุม้เด็กให้ศรีษะสงู  

• แนะน าให้รบัประทานอาหารทีม่ีคณุคา่ 

• ติดตามชั่งน้ าหนัก วดัสว่นสูง  

• แนะน า/ให้ก าลงัใจแกบ่ดิามารดาเรื่อง การให้อาหาร 
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ความตอ้งการพลงังานของเด็กแตล่ะวยั 

(แคลอร/ีกก./วนั) 

  - preterm baby         ๑๑๐ – ๑๔๐    

  - newborn  – ๑ ปี      ๑๐๐ – ๑๒๐  

  - child    ๑ – ๑๘ ปี   ไมเ่กนิ    ๘๔    



 5.  มีน้ าคั่งในรา่งกาย  

• Record I/O (เดก็เลก็ชั่งผา้ออ้ม 1 gm = 1 ml) 

• จ ากดัปรมิาณน้ า 50-80% ของที่รา่งกายต้องการ  

• จ ากดัเกลอืในอาหาร งดรบัประทานอาหารเค็ม 

• ชั่งน้ าหนกัทุกวนั สงัเกตอาการบวม นอนราบไม่ได้ 

• ให้ยาขบัปสัสาวะตามแผนการรกัษา ตดิตามคา่โซเดียม

และโปแตสเซยีม 

• สอนบดิามารดาบนัทึกปรมิาณน้ า  
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6. ความสามารถท ากิจกรรมลดลง  

• สงัเกตและประเมนิพัฒนาการ ความสามารถดา้นรา่งกาย 

• ควรใหร้บัประทานอาหารชา้ๆ พกัระหวา่งดดูนม 

• กระตุ้นใหท้ ากจิกรรมตามความสามารถและเหมาะสมกบัวยั 

• กระตุ้นใหเ้ขา้รว่มกลุม่กบัเพื่อนไมแ่ยกตนเอง 

• ตรวจวดัและบนัทกึสญัญาณชีพกอ่นและหลงัท ากจิกรรม 

• แนะน า/ใหก้ าลงัใจบดิามารดาในการอบรมเลีย้งด ูที่เหมาะสม 

โดยวางแผนในการจดักจิกรรมและกระตุ้นพัฒนาการเดก็ 
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7. มโีอกาสเกดิการตดิเชือ้ในระบบทางเดนิหายใจ      

   ไดบ้อ่ย 

• วดัสญัญาณชพี  

• นอนแยกจากโรคตดิเชือ้อืน่ๆ 

• การลา้งมือกอ่น/หลงัการสัมผสัผู้ป่วย 

• ไมพ่าเด็กไปในทีแ่ออัด 

• การตดิตามผลเลอืด- เสมหะ, ฟงัปอด , ผล  CXR 
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 8. มโีอกาสเกดิภาวะพษิจากดิจิตาลสิ ฯ 

 • นบัชพีจร/อัตราการเต้นหัวใจให้เต็ม 1 นาทีกอ่นให้ยา  

• ไม่ผสมยากบันม อาจผสมกบัน้ าผลไม้หรือน้ าองุน่เพือ่
ลดรสขมของยา 

• หากผูป้ว่ยอาเจยีนหลังให้ยา ไม่ตอ้งให้ยาใหม ่ 

• สังเกตอาการและอาการแสดงของภาวะพษิจากดิจิตาลสิ 
เชน่ คลืน่ไส ้อาเจยีน เบื่ออาหาร วงิเวียนศรีษะ หัว
ใจเตน้ชา้ หรอืเตน้ไม่สม่ าเสมอ  

• สังเกตอาการของโพแทสเซยีมต่ า เชน่ กลา้มเนื้อออ่น
แรง ความดันเลอืดต่ า หัวใจเตน้ไม่สม่ าเสมอ หวัใจเต้น
เรว็/เต้นชา้ กระสบักระสา่ย งว่งซึม  

• ติดตามผล electrolyte ถา้ระดับโพแทสเซยีมต่ าจะเกดิ
ภาวะพษิจากดิจิตาลสิได้งา่ย 
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การพยาบาลเดก็ปว่ยโรคหัวใจแตก่ าเนิด 

(Right to Left Shunt / ชนดิมีอาการเขียว) 
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1. มโีอกาสเกดิอนัตรายจากภาวะหมดสต ิ 

• สังเกตอาการน าของภาวะหมดสตคิอื หายใจเหนือ่ย
หอบมากขึน้ เขยีว หัวใจเต้นเรว็ ตวัเย็น แขนขาเย็น 
ชีพจรสว่นปลายเบาลง ปสัสาวะออกนอ้ย  

    (<1 ml/kg/hr)  

• ติดตามการหายใจผดิปกต ิเชน่ หายใจเรว็ แรง อกบุม๋ 
ปกีจมูกบาน เขยีวสว่นปลาย รมิฝปีาก จ ากดักจิกรรมที่
ต้องออกแรงมาก 

• วางแผนให้การพยาบาลโดยรบกวนนอ้ยที่สุด 

• ปอ้งกนัท้องผกู รบัประทานอาหารที่มีกากใย เชน่ 
ผกักาดขาว กลว้ย มะละกอ เปน็ต้น 
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 1. มโีอกาสเกดิอนัตรายจากภาวะหมดสต ิ(ตอ่) 

• ถา้ Hct < 50% ให้ยา ferrous sulfate / อาหารธาตุ

เหลก็สูงเชน่ไขแ่ดง นม ตบั ผกัใบเขียว อาหารโปรตนี

สูงเชน่ ไข ่นม เนือ้สตัว ์ถัว่ 

• หยุดกจิกรรมที่ท าให้เกดิภาวะหมดสต ิชว่ยให้เด็กสงบ

เรว็ที่สดุเชน่ ปลอบโยนให้หยดุรอ้งไห้  ถา้ไม่สงบ 

รายงานแพทย์ให้ยา chloral hydrate หรอื diazepam 

• ถา้พบหมดสตจิัดทา่ knee chest position จะชว่ยให้

อาการรนุแรงนอ้ยลง 

• ติดตาม ABG และ O2 sat 
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1. มีโอกาสเกิดอนัตรายจากภาวะหมดสต ิ (ต่อ) 

• ดูแลให้ O2 เพือ่ชว่ยเพิ่มปรมิาณ O2 ในพลาสมา 

• อาการไม่ดขีึน้ รายงานแพทย์ให้ยา propanolol เพื่อ

ลดการหดเกรง็ของ อนิฟนัดบิลูั่ม /ยาเพิม่ความดันและ

หลังใหย้าวดั  BP เปน็ระยะ 

• เตรียมรา่งกายจิตใจเพื่อผา่ตัด  

• อธบิายให้บดิามารดาเขา้ใจกลไกภาวะหมดสต ิ               

การสงัเกตอาการ และ 

• การชว่ยเหลือบตุรโดยจดัทา่ที่เหมาะสม 
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2. มีโอกาสเกดิภาวะอุดตนัของหลอดเลือดฝอย 

   ในสมอง เนื่องจาก ภาวะเลอืดขน้ (polycythemia)  

• กระตุ้นใหอ้อกก าลงักายเบาๆ ไมค่วรนอนทา่เดยีวนานๆ 

• ปอ้งกนัไมใ่ห้มภีาวะขาดน้ า เพราะจะท าใหเ้ลอืดขน้ยิ่งขึน้ 

ค านวณปริมาณน้ าทีค่วรไดร้บัอยา่งเพยีงพอ ถา้กนิไมไ่ด ้ให ้IV 

• สงัเกต/บนัทกึ Neuro sign (NS) อาการอดุตนัของหลอดเลอืด

ฝอยในสมองเชน่ ปวดศรีษะ กลา้มเนือ้แขนขาอ่อนแรง     

    ยกแขนไม่ได ้

• ประเมนิอาการทางระบบประสาท การตอบสนองตอ่สิ่งเรา้ 
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2. มีโอกาสเกดิภาวะอุดตนัของหลอดเลือดฝอย 

ในสมอง เนือ่งจาก ภาวะเลอืดข้น (polycythemia) (ตอ่) 

• สงัเกตอาการความดนัในกะโหลกศรีษะสงู คอื กระวนกระวาย 

ปวดศีรษะ อาเจยีน ซมึ เบือ่อาหาร เสน้รอบศีรษะโต กระหม่อม

โปง่ตึง(ทารก) V/S เปลีย่นแปลง BP สูง หวัใจเตน้ชา้ ชพีจรชา้ 

Pulse pressure กวา้ง 

• ตดิตาม Hct ถา้ > 65% หรือ 70% รว่มกับมีอาการเลอืดไปเลีย้ง

สมองไม่พอ เชน่ ปวด มนึศีรษะ ตอ้งรายงานแพทย ์ 

• แนะน าญาตเิกี่ยวกบัการสงัเกตอาการผดิปกตทิางระบบประสาท

เชน่ ไข ้ปวดศีรษะ อาเจยีน ซึมลง เบือ่อาหาร กระหมอ่มโป่งตงึ 
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 3. มีโอกาสเกดิการตดิเชือ้ในสมอง (brain abscess) 

และการอกัเสบของเยือ่บุหัวใจชัน้ใน (endocarditis) 

เนือ่งจากการ by pass ของเลอืดไม่ผ่านการฟอกที่ปอด 

• สังเกตและประเมนิการติดเชือ้ระบบ หายใจ / ปสัสาวะ /
สมอง  วดั v/s q 4 hr 

• ให้สารน้ า สารอาหารอยา่งเพียงพอ ลดภาวะเลือดข้น 

• ดูแลสภาพแวดลอ้มให้สะอาด 

• แยกเด็กจากเดก็โรคตดิเชือ้ แยกอปุกรณ ์

• ลา้งมือกอ่นและหลังให้การพยาบาล 
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3. มีโอกาสเกดิการตดิเชือ้ในสมอง (brain abscess) และ

การอกัเสบของเยื่อบุหัวใจชัน้ใน (endocarditis) (ตอ่) 

• ดูแลให้ยาปฏิชวีนะตามแผนการรกัษา 

• ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร ผล CXR  

• สอนสขุศกึษาแกบ่ดิามารดาเรือ่งการปอ้งกนัการตดิเชือ้ 
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6. ปรมิาณเลอืดไปเลีย้งรา่งกายต่อนาทีลดลง (CO ลดลง)  

 • Absolute bed rest เพื่อลดความตอ้งการใชอ้อกซิเจน 

•  จดัให้ผูป้ว่ยนอนศรีษะสงูประมาณ 30-45 องศา  

• ดูแลให้ได้รบัยาตามแผนการรกัษา 

• ให้ออกซเิจนตามแผนการรกัษาในรายที่เหนือ่ยหอบ 

• ให้อาหารรสจืดเพือ่ลดการสะสมของน้ าและโซเดียม

ภายในรา่งกาย 

• บนัทึกปรมิาณน้ าและปสัสาวะ  

• ชั่งน้ าหนกัทุกวนั 
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7. มภีาวะน้ าเกิน เนือ่งจากมีการคั่งหรอืสะสมของน้ า
ในรา่งกายเพิม่ขึน้  
 
• ดแูลใหย้าขับปัสสาวะตามแผนการรกัษา  

• ดแูลอาหารทีม่แีคลอรเีพยีงพอและรสจดื 

• Record I/O และชัง่น้ าหนัก 

• ประเมนิอาการบวม  

• ดแูลรกัษาความสะอาดผวิหนงั 

• พลกิตะแคงตวัเปลีย่นทา่บอ่ยๆ  เพือ่ปอ้งกนัการ

ฉกีขาดของผวิหนงั เนือ่งจากอาการบวม 
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8. มโีอกาสเกดิพัฒนาการลา่ช้า 

• ประเมนิพฒันาการของเดก็  

• จัดกิจกรรมการเลน่ทีเ่หมาะกับวยั เพือ่ส่งเสรมิ

การเรยีนรูแ้ละพฒันาการตามวยัของเดก็  

• จัดใหเ้ด็กมีปฏสิัมพนัธ์/พดูคุยกบัเดก็อื่นๆ ที่มี

สุขภาพด ีเดก็จะเรยีนรูท้กัษะทางสังคมจากการ

ตดิต่อสื่อสารกับเดก็คนอื่น  
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12. บิดามารดาขาดความรูใ้นการใช้ยา 

       

•  สอนสาธิตการเตรยีมยาและวธิีการให้ยา .  

• ศึกษาและอธบิายผลขา้งเคยีงของยาในแผ่นพบั/

คู่มอื และเบอรโ์ทรศพัท ์

•  อธบิายอาการน าของภาวะหัวใจวายและอาการ

อืน่ๆ เช่น ออ่นเพลยีกระสบักระสา่ย ดูดนม

ล าบาก / เหนือ่ย ไอ หายใจล าบาก บวม  
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13. เสี่ยงต่อการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ  
 

• การใหน้มในเดก็เลก็ 

– ดดูนมทลีะนอ้ยแตบ่อ่ยครั้ง  

– เลอืกจกุนมทีม่ีขนาดเหมาะสม  

– เหนือ่ยหอบมาก ใหน้ม NG/OG/medicine dropper/syringe 
ทางปาก  

– บางรายใหน้มแคลอรีสูง 24-30 cal/OZ  

– medium chain triglyceride: MCT oil (1 ml = 8.4 แคลอร)ี  

– เพิ่มปรมิาณแคลอรทีลีะน้อยเชน่ 2 แคลอร/ีออนซ/์วนั เพื่อป้องกนั
อาการท้องเสยีและปริมาณนมที่มากเกนิไป 

• ชั่งน้ าหนกัทกุวนั ประเมนิการเจรญิเตบิโต ตอ้งแยกจากอาการบวม 

• ประเมนิอาการที่อาจสญูเสยีพลงังานเช่น ตวัรอ้น มีไข ้มกีารตดิเชือ้ /
ท้องเสยี ตอ้งรบีใหก้ารชว่ยเหลอืทนัที 
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สรุป แนวคิดหลัก 

Congenital heart diseases  
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Acyanotic  heart  diseases. 

HF 

VSD 

ASD 

PDA 



โจทยส์ถานการณ ์
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  ด.ช.อาย ุ1 ปี 5 เดอืน BW 7.21 kg   
 

CC:ไข ้ไอ มีเสมหะ 

PE.หายใจหอบเหนือ่ย, wheezing both lungs, 

crepitation Rt. middle lobe,  
T 38.4 C, P 96 /min, R 48 /min, BP 88/ 56 mmHg 

DX. VSD c Aspiration pneumonia ,U/D VSD c PDA  
 

U/D = Underlying disease โรคพืน้ฐาน / โรคเดิม  
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TOF TGV BRAIN 

Cyanotic  heart  diseases 



สรุปปัญหาของโรคหัวใจในเด็ก 

ที่พบบ่อย 
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1. เสี่ยงเกดิหวัใจวาย (Heart failure) / 

     ปริมาณเลือดออกจากหัวใจใน 1 นาที ลดลง (CO)  

2. เสี่ยงเกดิพษิจากยาไดจิทาลสิ (digitalis 

intoxication) 

3. เสี่ยงภาวะสมองขาดออกซิเจน (spell) 

     / อาการเปน็ลมหมดสต ิ(syncope) 

4.  ปอดติดเชือ้ (pneumonia) 

5. สญูเสียโปตัสเซี่ยม (hypokalemia) 

6. ภาวะหวัใจเต้นผดิปกต ิ(arrythemia) 
 



บรรณานุกรม 

กาญจนา ศริเิจรญิวงศ์.(2544). เอกสารประกอบการสอนเรือ่ง การพยาบาลผูป้ว่ยเดก็ทีม่ปีญัหาระบบหวัใจ.  
           ภาควชิาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร.์ วทิยาลยัพยาบาลเกื้อการุณย.์ส านักการแพทย.์กรงุเทพมหานคร. 
วนิดา  เสนะสุทธพินัธุ.์ อา้งใน บุญเพยีร จนัทวฒันา และคณะ บรรณาธกิาร. (2552) ต าราการพยาบาลเดก็ เล่ม 2. กรงุเทพฯ: พร-ีวนั. 
วชัระ จามจุรรีกัษ์  ธารณิ ีเบญจวฒันานนัท ์สุนนัทา สวรรคป์ญัญาเลศิและพรรณทพิา โพธแิสงตา (บรรณาธกิาร). (2004).5th BGH Critical Care for  
             Nurse. กรงุเทพมหานคร: ส.รุง่ทพิยอ์อฟเซท. 
สุนทร ี  รตันชเูอก.(2555). คู่มอืการดแูลผูป้ว่ยเดก็ทางโภชนาการ. พมิพค์รัง้ที ่3. กรงุเทพ: ชยัเจรญิ 
Betz,CL.,& Sowden, LA. (2004). MOSBY’S PEDIATRIC NURSING REFERENCE. 5thed. St Louis, Missouri: Elsevier. 
Brenna, LB. (2005). Pediatric Nursing: Incredibly Easy. Philadelphia: Lippincott :Williams & Wilkins. 
Goldbloom, RB. (2011). Pediatric clinical skills. 4th  ed. Philadelphia: Elsevier. 
Kliegman,RM., Stanton,BF.,St Geme,JW.,& Schor,NF. (2016). Nelson TEXTBOOK of PEDIATRICS. 20th ed. Philadelphia: Elsevier.  
Marcdante, KJ., Kliegman, RM.,Jenson, HB. & Behrman, RE. (2011). Nelson essentials of pediatrics. 6th ed. Philadelphia: Elsevier. 
South, M. & Isaacs, D. (2012). Practical  paediatrics. 7th ed. China: Clearance center. 
Usatine, RP.,Sabella,C.,Smith,MA.,Mayeaux, EJ.,Chumley, HS. & Appachi, EA. (Eds.) (2015). THE  COLOR  ATLAS  OF  PEDIATRICS.  
           New York: McGraw Hill. 
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=83:transposition-of-the-great-
arteries&catid=43&Itemid=421 
 https://heart.kku.ac.th/cardiac-pediatrics-2/congenital-heart-diseases/71-cardiac-pediatrics-tga 
 
  
 

 

 
ผศ.กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์ 

http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=83:transposition-of-the-great-arteries&catid=43&Itemid=421
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=83:transposition-of-the-great-arteries&catid=43&Itemid=421
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=83:transposition-of-the-great-arteries&catid=43&Itemid=421
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=83:transposition-of-the-great-arteries&catid=43&Itemid=421
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=83:transposition-of-the-great-arteries&catid=43&Itemid=421
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=83:transposition-of-the-great-arteries&catid=43&Itemid=421
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=83:transposition-of-the-great-arteries&catid=43&Itemid=421
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=83:transposition-of-the-great-arteries&catid=43&Itemid=421
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=83:transposition-of-the-great-arteries&catid=43&Itemid=421
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=83:transposition-of-the-great-arteries&catid=43&Itemid=421
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=83:transposition-of-the-great-arteries&catid=43&Itemid=421
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=83:transposition-of-the-great-arteries&catid=43&Itemid=421
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=83:transposition-of-the-great-arteries&catid=43&Itemid=421
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=83:transposition-of-the-great-arteries&catid=43&Itemid=421
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=83:transposition-of-the-great-arteries&catid=43&Itemid=421
http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=83:transposition-of-the-great-arteries&catid=43&Itemid=421

