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Abstract: 
Congenital heart diseases (CHD) are uncommonly found in    children. 
They occur due to abnormal forming of cardiovascular system 
mostly during the 6th to 8th weeks of gestational age. CHDs are           
divided in to 2 types: 1) Acyanotic heart diseases and 2) Cyanotic 
heart diseases. These cardiac diseases alter patients’ cardiovascular 
physiology and hemodynamic circulation, which cause major critical 
complications eg. congestive heart failure and anoxic spells. These 
complications could be lethal. Therefore pediatric cardiac nurses 
should clearly understand about CHD including cardiac structure, 
pathophysiology and major cardiac complications. This would make 
them deeply understand and provide better and holistic care to the 
patients and their families effectively. In addition principle and  
guideline of nursing care should focus on patients and family      
education. Pediatric cardiac nurses should provide essential health 
information and instruct the parents to take care of their CHD     
children effectively and family well being. While being admitted in 
the hospital, the most important role is that nurses have to provide 
efficient clinical nursing care to this group of patient, especially the 
ones with complications e.g., congestive heart failure and anoxic spells 
etc. This role will result in survival and quality of life.  
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บทคัดย่อ : 
 โรคหวัใจแต่ก�าเนิด เป็นโรคทีพ่บได้ไม่บ่อยในเดก็ เกดิจากความ
ผิดปกติของการสร้างหัวใจตั้งแต่ทารกอยู ่ในครรภ์มารดาภายใน                           
6 – 8 สปัดาห์หลังปฏสินธ ิแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคอื ชนดิที่ไม่มีอาการ
เขียว และชนิดที่มีอาการเขยีว ความผดิปกตขิองหวัใจทัง้ 2 ชนิดนี้ท�าให้
เดก็ทีเ่ป็นโรคหวัใจแต่ก�าเนดิส่วนหนึง่จะมสีรรีวทิยาของหวัใจ หลอดเลอืด 
และการไหลเวยีนเลอืดทีจ่ะน�าไปสูปั่ญหาทีเ่ป็นภาวะวกิฤตได้หลายอย่าง 
เช่น ภาวะหวัใจวาย และภาวะหมดสตจิากสมองขาดออกซเิจน เป็นต้น 
ท�าให้ผูป่้วยเดก็ได้รบัความทกุข์ทรมานจากภาวะคุกคามของโรคและอาจ
เสยีชวิีตได้ พยาบาลผูด้แูล ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจจะสามารถเข้าใจและ
มองปัญหาของผูป่้วยเดก็ได้อย่างลกึซึง้ จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องเข้าใจ
พยาธสิรรีวทิยาและการไหลเวยีนเลอืดของโรคหวัใจเป็นอย่างด ีเพือ่น�าไป
สูก่ารพยาบาลและแนะน�าผูป่้วยเดก็โรคหวัใจและครอบครวัได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและเป็นองค์รวม
 หลกัการและแนวทางปฏบิตัใินการดแูลผูป่้วยกลุม่นี ้ คอื การ
สอนและให้ค�าแนะน�าบิดามารดาในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจให้
สามารถดูแลบุตรขณะอยู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
สุขในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู ้ป่วยที่มี โรคแทรกซ้อน 
นอกจากน้ีพยาบาลยังมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจขณะ
ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลให้ปลอดภัยและหายจากภาวะคุกคาม
ของโรค และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ค�าส�าคัญ : ผู้ป่วยเด็ก โรคหัวใจแต่ก�าเนิด การพยาบาล
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 หัวใจเป็นอวัยวะที่มีความส�าคัญต่อการมีชีวิต       
ของมนษุย์ โดยท�าหน้าทีส่่งออกซิเจนให้แก่เซลล์และเนือ้เย่ือ
ต่างๆ ของร่างกาย หัวใจถูกสร้างในช่วง 6 – 8 สปัดาห์แรก
หลงัปฏสินธิ1 จนเป็นหวัใจทีพ่ฒันาอย่างสมบรูณ์ และเจรญิ
เตบิโตต่อไปในช่วงหลงัจากนัน้ หัวใจท�างานโดยการบีบตัว
และคลายตัวเป็นจังหวะอย่างสม�า่เสมอ หวัใจบบีตวั 1 คร้ัง
และคลายตวั 1 คร้ัง เป็น 1 รอบการท�างานของหวัใจ และ
เกดิการไหลเวียนเลอืดโดยเลอืดด�าจากส่วนบนของร่างกายไหล
ผ่าน SVC เข้าสูหั่วใจห้องบนขวา เลอืดด�าจากส่วนล่างของ
ร่างกายไหลผ่าน IVC เข้าสูห่วัใจห้องบนขวา เลอืดด�าจากหวัใจ
ห้องบนขวาไหลผ่าน Tricuspid valve ลงสูห่วัใจห้องล่างขวา
และไหลผ่าน pulmonic valve เข้า pulmonary artery ไปปอด
ที่ถุงลมเกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างออกซิเจนและ
คาร์บอนไดออกไซด์ ท�าให้ได้เลอืดแดงและผ่าน pulmonary 
vein เข้าสูหั่วใจห้องบนซ้าย ผ่าน mitral valve ลงสูห่วัใจห้อง
ล่างซ้าย ขณะหวัใจบบีตวัเลอืดแดงในหวัห้องล่างซ้ายจะไหล
ผ่าน aortic valve สู่ aorta และออกไปเล้ียงส่วนต่างๆ         
ของร่างกาย การท�างานของหวัใจและการไหลเวียนเลือด      
จะเกิดขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆ ไป ตลอดการมชีวีติของมนษุย์

โรคหัวใจแต่ก�าเนิด
 เป็นโรคหัวใจทีเ่กดิจากความผดิปกตขิองการสร้าง
โครงสร้างของหัวใจ ท�าให้เด็กที่เกิดมาเป็นโรคหัวใจ      
อบุตักิารณ์ของโรคพบว่า เดก็เกดิใหม่มชีวีติ 1,000 คน เป็น
โรคหวัใจ 6–8 คน1,2,3 ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 85-902,3 
ไม่มีสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจแต่ก�าเนิดชัดเจน มีเพียง
ร้อยละ 15 ที่พบสาเหตุดังนี้ 2,3,4,5

 1. การติดเชื้อของมารดา พบว่า มารดาติดเชื้อ
ไวรัส หัดเยอรมัน (rubella) ใน 1 – 3 เดือนแรกของการ
ตั้งครรภ์ ท�าให้เด็กเป็นโรคหัวใจชนิดที่หลอดเลือด ductus 
arteriosus ยังไม่ปิด (patent ductus arteriosus, PDA) 
และโรคหัวใจชนิดที่มีการตีบของแขนง pulmonary artery 
(pulmonary artery branch stenosis) ถ้าติดเชื้อ            
หัดเยอรมันในระยะหลัง (6 – 9 เดือนของการตั้งครรภ์) 
โอกาสที่เด็กจะเป็นโรคหัวใจแต่ก�าเนิดจะลดลง เป็นต้น
 2. มารดาได้รับยาขณะตั้งครรภ์ เช่น ยาระงับชัก
ยาสงบประสาท กลุ่มยาฮอร์โมน หรือมารดาดื่มสุราท�าให้
เด็กเป็นโรคหัวใจได้หลายๆ โรค เช่น ผนังก้ันหัวใจ         
ห้องล่างรั่ว (ventricular septal defect, VSD) ผนังกั้น

หัวใจห้องบนรั่ว (atrial septal defect, ASD) หรือ       
pulmonary valve ตีบ (pulmonary stenosis, PS) หรือ
หลอดเลือด aorta และ pulmonary artery ออกสลับกัน
โดย aorta ออกจากหัวใจห้องล่างขวาและ pulmonary 
artery ออกจากหัวใจห้อง ล่างซ้าย  (transposition of 
great arteries, TGA)
 3. ความเจ็บป่วยของมารดา เช่น มารดาเป็น       
เบาหวาน เด็กที่เกิดอาจเป็นโรคหัวใจชนิด VSD, PDA, 
ASD และ tetralogy of Fallot (TF) ซึ่ง โรค TF เป็นโรค
หัวใจชนิดที่มีอาการเขียวที่มีความผิดปกติของโครงสร้าง
หัวใจ 4 อย่าง ซึ่งจะกล่าวต่อไป หรือมารดาเป็นโรคหัวใจ
แต่ก�าเนดิ จะท�าให้มบีตุรเป็นโรคหวัใจแต่ก�าเนดิ ร้อยละ 3 – 4 
เป็นต้น
 4. ความผิดปกติด้านพันธุกรรม เช่น การแบ่งตัว
ของโครโมโซมทีผ่ดิปกต ิท�าให้เดก็ทีเ่กดิมาเป็นโรคหวัใจแต่
ก�าเนดิร่วมด้วย1,2 เดก็ทีค่วามผดิปกตขิองโครโมโซมคูท่ี ่13 
และ 18 คือมีโครโมโซม 3 ตัว เด็กอาจเป็นโรคหัวใจชนิด 
VSD, PDA หรือเด็กเป็น Down Syndrome จะเป็นโรค
หัวใจชนิด VSD, PDA และโรคหัวใจที่มีการรั่วของผนังกั้น
หัวใจทั้งบนและล่าง (endocardial cushion defect) 
เป็นต้น

ชนิดของโรคหัวใจแต่ก�าเนิด
 โรคหัวใจแต่ก�าเนิด แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ดังน้ี 3,6

 1. กลุ่มโรคหัวใจแต่ก�าเนิดชนิดไม่มีอาการเขียว 
เด็กที่เป็นโรคหัวใจในกลุ่มนี้ จะไม่มีอาการเขียว เนื่องจาก
ร่างกายได้รับเลือดแดงที่มีความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
หลอดเลือดแดงมากกว่าร้อยละ 95 โรคหัวใจในกลุ่มนี้ยัง
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 3,6,7 ดังนี้ 
    1.1 ชนิดที่มีเลือดไหลลัดจากซีกซ้ายไปขวา 
(left to right shunt) โรคหัวใจในกลุ่มนี้พบร้อยละ 50 ของ
เด็กโรคหัวใจแต่ก�าเนิดทั้งหมด6 การไหลลัดของเลือดเกิด
จากความดันเลือดในหัวใจห้องซ้ายสูงกว่าห้องขวา เช่น 
VSD และ ASD หรือความดันเลือดใน aorta สูงกว่าใน 
pulmonary artery เช่น PDA  VSD เป็นโรคหัวใจที่พบ
บ่อยที่สุด พบร้อยละ 25 ของโรคหัวใจแต่ก�าเนิด8

    1.2  โรคหัวใจที่มีการอุดกั้นของทางออกของ
เลือดเช่น aortic valve ตบี (aortic stenosis, AS), PS และ
หลอดเลอืด aorta ตบี (coarctation fo aorta, CoA) เป็นต้น
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 2. กลุม่โรคหวัใจแต่ก�าเนดิชนดิทีม่อีาการเขยีว เป็น
โรคหวัใจทีท่�าให้ร่างกายได้รบัเลอืดแดงปนเลอืดด�า และมี
ความอิม่ตวัของออกซเิจนในหลอดเลอืดแดงน้อยกว่าร้อยละ 95 
เดก็โรคหัวใจในกลุม่นีแ้บ่งออกเป็น 2 ชนดิ 6,7,8,9 ดงันี้
    2.1 ชนิดมีอาการเขียวที่มีเลือดไปปอดน้อย 
(decrease pulmonary blood flow) เช่น tetrology of Fallot (TF), 
pulmonary valve ตัน (pulmonary atresia), tricuspid valve 
ตัน (tricuspial  atresia) เป็นต้น TF เป็นโรคหัวใจท่ีพบบ่อย
ท่ีสุดในกลุ่มน้ีในเด็กโต พบประมาณร้อยละ 10 ของโรคหัวใจ
แต่ก�าเนิด1,5

    2.2 ชนิดมีอาการเขียวที่มีเลือดไปปอดมาก 
(increase pulmonary blood flow) เช่น TGA เป็นต้น 
พบว่า TGA เป็นโรคหัวใจที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่มนี้โดย
เฉพาะในทารก พบร้อยละ 2 ของโรคหัวใจแตก�าเนิด1,8

พยาธิสรีรวิทยาของโรคหัวใจแต่ก�าเนิด6,7,8,9

 ในที่นี้จะกล่าวถึง พยาธิสรีรวิทยาและการไหล
เวียนเลือดของโรคหัวใจที่พบบ่อยในแต่ละกลุ่มเท่านั้น คือ 
VSD, TGA และ TF เนือ่งจากความเข้าใจในโรคเหลา่นีจ้ะ
ท�าให้เข้าใจพยาธิสรีรวิทยาและการไหลเวียนเลือดของโรค
หัวใจชนิดอื่นๆ ได้ ดังนี้
 1. โรคหัวใจแต่ก�าเนิดชนิดไม่มีอาการเขียว เช่น 
พยาธิสรีรวิทยาของโรคหัวใจชนิด VSD มีการไหลลัดของ
เลือดจากหัวใจห้องซ้ายล่างไปห้องขวาล่าง ส่งผลให้หัวใจ
ห้องขวาล่างมีปริมาณเลือดเพิ่มขึ้น ท�าให้เพิ่มปริมาณเลือด 
(volume overload) ปริมาณเลือดที่มากจะไหลผ่าน     
pulmonary valve ผ่าน pulmonary artery และเข้าสู่ปอด 
เป็นผลให้มีเลือดกลับเข้าสู ่หัวใจห้องบนซ้าย และผ่าน   
mitral valve ลงสู่หัวใจห้องล่างซ้ายมากขึ้น ส่งผลให้เกิด
การขยายของห้องหัวใจบนซ้าย (left atrial enlargement) 
โตและขยายของห้องหัวใจล่างซ้าย (left ventricular      
hypertrophy and enlargement) ถ้าหัวใจห้องล่างซ้าย
ปรับตัวได้ไม่ดีในการรับปริมาณเลือดที่สูงขึ้น (volume 
overload) จะส่งผลให้มคีวามดนัเลอืดในหวัใจห้องล่างซ้าย
เพิ่มมากขึ้นในขณะหัวใจคลายตัวเต็มที่ (left ventricular 
end diastolic pressure) ท�าให้ความดันเลือดในหัวใจห้อง
บนซ้ายเพิม่ขึน้ จงึท�าให้เลอืดแดงจากปอดผ่าน pulmonary 
vein เข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายลดลง ส่งผลให้เกิดภาวะเลือด
คั่งในปอด (pulmonary congestion) หรือภาวะ        

ปอดบวมน�้า (pulmonary edema) ท�าให้การแลกเปลี่ยน
แก๊สที่ถุงลม ลดลง และเกิดอาการและอาการแสดงของ
ภาวะหัวใจซีกซ้ายวายกล่าวคือ ผู้ป่วยเด็กจะมีอาการหาย 
ใจเร็ว เหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ ฟังปอดได้ wheezing 
หรือ crepitation เป็นต้น
 ผูป่้วยเดก็ทีเ่ป็น VSD ส่วนหนึง่จะเกดิภาวะหวัใจ
ซีกซ้ายวายและมีความดันเลือดใน pulmonary artery      
สูงขึ้น จากการที่มีเลือดไหลผ่านเข้าสู่ pulmonary artery 
มากขึ้น ในระยะยาวจะเกิดหลอดเลือดในปอดหนาตัว     
เกิดแรงต้านทานหลอดเลือดในปอดสูงขึ้น ห้องล่างขวาสูง         
(pressure overload) จนเกิดการหนาตัวและ ขยายใหญ่ 
ผลตามมาก็คือเลือดด�าจากหัวใจห้องบนขวาไหลผ่าน     
tricuspial valve เข้าสู่ หัวใจห้องล่างขวาลดลง ส่งผลให้มี
เลือดด�าค้าง และมีความดันเลือดในห้องหัวใจบนขวาสูง  
ตามมา ผลดงักล่าวนีท้�าให้เลอืดด�าจากส่วนบนของร่างกาย
และส่วนล่างของร่างกายไหลเข้าสูห่วัใจห้องบนขวาได้ลดลง    
จึงเกิดการค่ังของเลือดด�าในอวัยวะต่างๆ ของร่างกายทั้ง
ส่วนบนของร่างกาย เช่น การโป่งพองของหลอดเลือดด�า     
ที่คอ (jugular venous engorgement) บวมบริเวณหน้า 
เป็นต้น พบอาการและอาการแสดงที่เกิดจากการคั่งของ
เลือดในอวัยวะของส่วนล่างของร่างกาย เช่น ตับโต บวมที่
เท้า คลื่นไส้ เบื่ออาหาร มีน�้าในช่องท้อง เป็นต้น10 อาการ
และอาการแสดงทีเ่ป็นอาการส�าคญัซึง่บ่งชีถ้งึการเกดิภาวะ
หัวใจวายในเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กจะได้ 4 อาการคือ    
หัวใจโต หัวใจเต้นเร็ว หายใจเร็วและตับโต10

 ผู้ป่วยเด็กโรค VSD ต้องเข้ารับการรักษาใน      
โรงพยาบาลจะมาด้วย 2 ปัญหาคือ มาด้วยการติดเชื้อที่
ปอดหรือปอดบวม (pneumonia) การเป็นปอดบวมท�าให้
การท�างานของหัวใจมากขึ้นและเกิดภาวะหัวใจวายมาก
ขึ้น11 และมาด้วยภาวะหัวใจวาย ซึ่งภาวะนี้พบบ่อยในเด็ก
โรคหวัใจแต่ก�าเนดิทีม่กีารไหลลดัของเลอืดจากซ้ายไปขวา11 
ภาวะน้ีเป็นสาเหตุการเสียชีวิต และมีผลต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยเด็ก12

 2.โรคหัวใจแต่ก�าเนิดชนิดมีอาการเขียวที่มีเลือด
ไปปอดมาก12 เช่น TGA โรคหัวใจชนิดนี้เกิดความผิดปกติ
ในโครงสร้างของหัวใจคือ หลอดเลือด pulmonary artery 
ออกจากหัวใจห้องล่างซ้าย และหลอดเลือดแดงใหญ่ 
aorta ออกจากหัวใจห้องล่างขวา ดังนั้นการไหลเวียนเลือด
ในโรคนี้พบว่า เลือดด�าจากหัวใจห้องล่างขวาออกจาก 
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การพยาบาลเด็กโรคหัวใจแต่ก�าเนิด
 พยาบาลสามารถให้การพยาบาลเดก็โรคหวัใจแต่
ก�าเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น พยาบาลควรประเมิน
ปัญหาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยา และการไหลเวียนเลือดที่ถูกต้อง 
จะช่วยให้พยาบาลมองปัญหาของเด็กที่เป็นโรคหัวใจแต่
ก�าเนิดได้ดี การวาดรูปโรคหัวใจและแสดงการไหลเวียน
เลือดอย่างง่ายๆ จะช่วยให้พยาบาลทราบภาวะ/ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการเป็นโรคหัวใจได้ ซึ่งจะน�าไปสู่การวางแผน
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 การดูแลเด็กโรคหัวใจโดยใช ้กระบวนการ
พยาบาลและเป็นองค์รวม ค�านึงถึงเด็กและครอบครัวเป็น
ส�าคัญ และเพิ่มพูนทักษะให้ทันสมัยตลอดเวลา จะท�าให้
ผู้ป่วยเด็กรอดชีวิต ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี14
  ขั้นตอนกระบวนการพยาบาล
 1. การประเมนิภาวะสขุภาพ เป็นการรวบรวมข้อมลู
ต่างๆ  ของผู้ป่วยเด็ก ดังนี้
 การซักประวัติ เช่น มีอาการหายใจเร็ว เหนื่อย
ง่ายขณะดูดนม และขณะออกแรง หัวใจเต้นแรงจนมารดา
สงัเกตเหน็ว่าบรเิวณทรวงอกโดยเฉพาะด้านซ้าย มกีารเต้น
หรอืกระเพือ่มขึน้ลงตลอดเวลา มเีหงือ่ออกมากผดิปกต ิเป็น
ปอดบวมบ่อยครั้งจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
สังเกตเห็นอาการเขียวหรือชอบนั่งยองๆ หลังวิ่งเล่น หรือ  
เดนิเรว็ หรือมารดาบอกว่าบุตรเคยมีอาการเขียวและเขียว
มากข้ึนขณะร้องไห้และเริ่มหายใจเหน่ือยหอบมากข้ึน แต่
ยังไม่เคยหมดสติหลังอาการเขียวมากและหอบเหน่ือย      
ซึ่งเป็นอาการเริ่มต้นของภาวะหมดสติจากสมองขาด
ออกซิเจน3,4

 การตรวจร่างกาย พบว่าเดก็ตวัเลก็ไม่เหมาะสมกบั
อาย ุพฒันาการล่าช้า อาจมอีาการเขียวไม่ชดัเจน เช่น TGA 
หรือถ้าเป็นโรคหัวใจชนิด TF จะมีอาการเขียวชัดเจน       
นิ้วมือนิ้วเท้าปุ้ม (clubbing of digits) ริมฝีปาก กระพุ้ง
แก้ม ลิ้น และเลบ็มอืเลบ็เท้าและเยือ่บตุาเขยีวคล�า้ ตาขาว
แดง (ejected eye)3,4

 การตรวจระบบหวัใจและหลอดเลอืด อาจพบหวัใจ 
ซกีซ้ายโป่งนนู (bulging) บางรายอาจมลีกัษณะทรวงอกนนู
เหมอืนอกไก่ (pegion chest) อาจเหน็การเต้นบรเิวณทรวงอก
ทีผ่ดิปกต ิ (abnormal pulsation) หรอืเหน็การยกข้ึนของ
ทรวงอกขณะหวัใจเต้น (heaving) จากการคล�าตามต�าแหน่ง

aorta ไปเลี้ยงร่างกาย และเลือดแดงในหัวใจห้องล่างซ้าย
ไปสู่ปอด ท�าให้การไหลเวียนเลือดผ่านปอด (pulmonary 
circulation) เป็นเลือดแดง และการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยง
ร่างกาย (systemic circulation)   เป็นเลือดด�า ถ้าความ
ผิดปกติมีเพียงเท่านี้ผู้ป่วยเด็กจะตายทันทีเม่ือหลอดเลือด 
ductus arteriosus และ foramen ovale ปิด โดยกลไก
ธรรมชาติท�าให้เด็กโรคหัวใจชนิด TGA มักมีความผิดปกติ
ของโครงสร้างหวัใจอย่างอืน่ร่วมด้วยเสมอ ดงัเช่น  ม ีASD, 
PDA หรอืม ีVSD ร่วมด้วยอย่างใดอย่างหนึง่หรอืทัง้ 3 อย่าง 
แต่ที่พบบ่อยมักมี VSD และ PDA ร่วมด้วย
     ผู้ป่วยเด็กที่เป็น TGA และมี VSD หรือ PDA         
ร่วมด้วยนั้นจะเกิดการไหลเวียนเลือดที่เปลี่ยนแปลงไป    
จากเดิม ที่ส่งให้เกิดการไหลลัดของเลือดจากหัวใจห้องล่าง
ซ้ายซึ่งเป็นเลือดแดงไปสู่หัวใจล่างขวา โดยผ่านรูทะลุตรง
ผนงักัน้ของหวัใจห้องล่าง ท�าให้ในหวัใจห้องล่างขวามเีลอืด
ผสม และออกสู่ aorta ไปเลี้ยงร่างกาย โดยเลือดที่ออกไป
เลี้ยงร่างกายจะมีความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดต�่ากว่า
ร้อยละ 85 เด็กจึงมีอาการเขียวเกิดขึ้น อาการเขียวที่เกิด
ขึ้นอาจไม่ชัดเจนหรือชัดเจนขึ้นอยู่กับปริมาณเลือดแดงที่
ผสมกับเลือดว่ามากน้อยเพียงใด แต่ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ป่วย
โรคนี้มักมีอาการเขียวไม่ชัดเจน ซึ่งต่างจากโรคหัวใจชนิด 
TGA ที่มี PDA อย่างเดียว เด็กจะมีอาการเขียวมากหลัง
เกิด ซึ่งกลุ่มนี้ต้องรีบให้การรักษา/ช่วยเหลืออย่างรีบด่วน 
สิ่งที่ท�าเสมอก็คือ การท�าให้เกิดรูทะลุของผนังด�าจากหัวใจ
ห้องล่างขวาไหลเข้าสู่ pulmonaryartery และปอดได้ลดลง 
ถ้าม ีPS มากเลอืดด�าไหลผ่าน VSD ขนาดใหญ่ เข้าสูห่วัใจ
ห้องล่างซ้ายและเข้า aorta ในทันที และ เลือดด�าในหัวใจ
ห้องบนขวาไหลลงสู่หัวใจห้องล่างขวาในช่วงหัวใจบีบตัว 
เลือด ไปผสมปนกับเลือดแดงไหลเข้าสู่ aorta และออกไป
เลี้ยงร่างกาย ดังนั้นร่างกายจึงได้รับเลือดที่มีปริมาณความ
เข้มข้นของออกซิเจนในเลือด(ความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือด)ต�่าและต�่ามากๆ ขึ้นอยู่กับปริมาณเลือดด�าที่ผสมใน
เลอืดแดงมากหรอืน้อยเพยีงใด ซึง่ขึน้อยู่กับความรนุแรงของ 
PS ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย คือภาวะหมดสติจาก
สมองขาดออกซิเจน (anoxic spells) จะมีอาการเขียวมาก
ข้ึน เหนือ่ยหอบมากขึน้ ตวัอ่อนปวกเปียกและหมดสต ิภาวะ
นี้มักเกิดในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี และมักเกิดไม่นานเกิน 
30 นาที13
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ต่างๆ 4 ต�าแหน่งคอื aortic area, pulmonic area, tricuspid 
area และ mitral area อาจคล�าพบอาการสั่นคลอน (thrill) 
ต�าแหน่งใดต�าแหน่งหนึ่งหรอืระหว่างต�าแหน่ง เช่น โรคหวัใจ
ชนดิ VSD อาจคล�า thrill ได้ตรงต�าแหน่งข้างๆ ของกระดูกอก
ด้านซ้ายล่าง (left lower parasternal border; LLPSB) เป็นต้น 
การคล�าได้ thrill แสดงถึงการไหลลดัของเลอืดผ่านรทูะลขุอง 
VSD ด้วยความเร็วและแรงจนเกิดการไหลวนของเลือด      
(turbulent flow) การคล�าได้ thrill แสดงว่าจะฟังได้เสยีงฟู่ 
(murmur) ตรงต�าแหน่งนีด้้วย นอกจากนีต้้องคล�าหา point of 
maximum impulse (PMI) ซึง่เป็นต�าแหน่งทีห่วัใจเต้นแรงทีส่ดุ 
ปกต ิPMI จะคล�าได้ที ่intercastal space ที ่4 หรอื 5 ตดั
กบั midclavicular line ถ้าพบว่า PMI เลือ่นไปอยู่ล่างๆ และ
ด้านข้างของ PMI ปกตแิสดงถงึการโตของหวัใจห้องล่างซ้าย3,10 

เป็นต้น การฟังหวัใจเพือ่ฟังเสยีง S1, S2 ว่าปกตหิรอืผดิปกติ
หรอืได้เสยีง murmur พยาบาลควรฝึกฟังหวัใจอย่างน้อยให้
ทราบว่าเสยีง murmur นัน้เป็นอย่างไร ไม่จ�าเป็นต้องฟังให้ได้
ว่าเป็นเสยีง murmur ชนดิใด นอกจากนีค้วรคล�าชพีจรใน
ต�าแหน่งต่างๆ เพือ่เปรยีบเทยีบกนั ซ่ึงอาจจะพบว่าการคล�า
ชพีจรที ่brachial artery กบั femoral artery แตกต่างกนัมาก 
กล่าวคือ คล�าที ่brachial artery ได้แรงกว่าที ่femoral artery 
ซึง่ท�าให้นกึถงึโรคหวัใจชนดิ coarctation of aorta (CoA) ซึง่
ไม่ได้กล่าวถงึ ณ ทีน่ี้
 การตรวจระบบหายใจ พบการหายใจเรว็ ขณะ
หายใจหน้าอกบุม๋ (retraction) ฟังปอดได้เสยีงหายใจปกติ
หรอื ผิดปกติเช่น ได้ fine crepitation ซึง่พบได้ในเดก็โรคหวัใจ
ทีม่ภีาวะหวัใจซีกซ้ายวาย

ตัวอย่างการวาดรูปหัวใจและหัวใจชนิด VSD

 จากรูปภาพของหัวใจที่เป็น VSD จะมองเห็นว่า เลือดด�าจากร่างกายทั้งหมดจะไปปอดแล้วเป็นเลือดแดงกลับ
เข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายและลงสูห่วัใจห้องล่างซ้าย เนือ่งจากเดก็เป็นโรคหวัใจชนดิ VSD จงึมรีทูะลตุรงผนงักัน้หวัใจห้องล่าง ดงั
นัน้เมือ่หวัใจบบีตวัเลอืดแดงจึงไหลออกเป็น 2 ทางคอื ทางทีห่นึง่ผ่าน aorta valve ออกสู ่aorta ทางที ่2 ผ่านรทูะลเุข้าสูห่วัใจ
ห้องล่างขวารวมกบัเลอืดด�าทีม่าจากหวัใจห้องบนขวา เลอืดทัง้ 2 ส่วนจะไหลผ่าน pulmonary valve ไปสู ่pulmonary artery 
และไปปอดเพ่ือไปรับออกซิเจนและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ กลายเป็นเลอืดแดงไหลผ่าน pulmonary vein กลบัเข้าสูห่วัใจห้อง
บนซ้าย ผ่าน mitral valve ในช่วงหวัใจคลายลงสูห่วัใจห้องล่างซ้าย และแยกออกเป็น 2 ทางเช่นเดมิ การไหลเวยีนเลอืดจะเป็น
อย่างนีต้ลอดไปตราบใดทีย่งัไม่มีการปิดรทูะลนุี ้จะเหน็ได้ว่า เด็กทีเ่ป็นโรคนีร่้างกายได้รบัเลอืดแดงเสมอ จงึไม่มอีาการเขยีวให้เหน็เลย
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 การตรวจหน้าท้อง ตรวจพบ ตบัโต ซึง่สามารถพบ
ได้เมื่อมีภาวะหัวใจวาย เด็กเล็กปกติอาจพบตับโตได้แต่       
ไม่เกิน 2 เซนตเิมตร3

 การตรวจทางห้องปฏบิติัการและการตรวจพเิศษ
 -การเจาะเลือด เพือ่หาฮมีาโตครทิ (hematocrit, 
Hct) ตรวจพบว่า Hct สงูมากกว่าร้อยละ 60 ซ่ึงเรยีกว่าภาวะ
เลอืดเข้มข้น (polycythemia) ซึง่พบในเดก็โรคหวัใจชนดิทีม่ี
อาการเขยีวทีม่เีลอืดไปปอดน้อย เช่น TF หรอืเด็กอายุมากกว่า 
1 ปี ตรวจพบ Hct มากกว่าร้อยละ 40 ให้นกึถึงโรคหวัใจ   
ชนดิเขยีว เป็นต้น

- การตรวจคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (EKG) ซึง่สามารถ
บอกได้ถงึอตัราการเต้นของหวัใจ จงัหวะการเต้นของหวัใจ และ
การโตของหวัใจ เป็นต้น

- การถ่ายภาพรงัสทีรวงอก (teleheart) เพือ่
ประเมนิถงึต�าแหน่งของหวัใจ หลอดเลอืดในปอด และการ     
โตของหวัใจโดยการวัด cardiothoracic ratio (CT ratio) ปกติ
เดก็เลก็ค่าปกตขิอง CT ratio คอื 0.55 เด็กโต CT ratio ปกติ
คอื 0.512 เป็นต้น

- การตรวจหวัใจด้วยคลืน่เสยีงความถ่ีสงู 
(echocardiography) การตรวจหวัใจด้วยวธินีีจ้ะสามารถบอก
ความผดิปกตไิด้เกอืบทัง้หมด ยกเว้นความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้    
ในหลอดเลอืดแดงท่ีไปเลีย้งกล้ามเนือ้หวัใจ (coronary arteries)

- การสวนหวัใจ (cardiac catheterization) 
เป็นการตรวจท่ีช่วยประเมินความผดิปกตขิองหวัใจ กรณทีีเ่ป็น
โรคหวัใจซบัซ้อนมากและไม่สามารถประเมนิได้ชดัเจนจากการ
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 2. การวางแผนการพยาบาล โดยน�าข้อมลูจากการ
ประเมนิภาวะสขุภาพมาก�าหนดข้อวนิจิฉยัการพยาบาลเป้า
หมายการพยาบาล กจิกรรมการพยาบาล และการประเมนิผล
 3. แนวคดิหลกัและแนวทางปฏบิตัใินการพยาบาล            
ผูป่้วยเดก็โรคหวัใจแต่ก�าเนดิตามปัญหา/ภาวะวกิฤตทีส่�าคญั ดงันี้
    3.1 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่มีภาวะ
หัวใจวายที่ไม่ต้องอยู่โรงพยาบาล
   ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ไม่มีภาวะหัวใจวาย มักไม่
รับไว้รักษาในโรงพยาบาล บิดามารดามักได้รบัค�าแนะน�าให้
ดแูลบตุรอยูก่บับ้าน ดงันัน้บทบาทพยาบาลในขณะนีจ้งึเป็น
บทบาทของการให้ความรู้ ค�าแนะน�าแก่บดิามารดาในการ
ดแูลบตุร เพือ่รอเวลาทีจ่ะได้รบัการรกัษาด้วยการผ่าตดัในช่วง
เวลาต่อมา บดิามารดาจะสามารถดูแลบตุรด้วยความเข้าใจ

เป็นอย่างดด้ีวยความรกัเป็นทนุเดมิ สิง่ทีส่�าคัญอย่างยิง่คอื      
ค�าแนะน�าของพยาบาลเกีย่วกบัการดูแลบุตรโรคหัวใจทีถ่กู
ต้องและครอบคลมุในเรือ่งต่อไปนี้

- ในกลุม่ทีม่ภีาวะหวัใจวาย ดแูลให้อาหารทีม่ี
คณุค่าทางโภชนาการ มโีปรตนีและแคลอรีเ่พยีงพอส�าหรบัการ
เจรญิเตบิโต ทีส่�าคัญคืออาหารทีใ่ห้บตุรรบัประทานต้องเป็น
อาหารทีม่เีกลอืน้อยหรอืเค็มน้อย หมายความว่า ต้องลดการ
ปรงุแต่งรสชาตอิาหารด้วยการเตมิเกลอื น�า้ปลา ซอส ซอีิว้ 
เป็นต้น เพือ่ป้องกนัภาวะน�า้เกนิ จนส่งผลให้หวัใจท�างาน
มากกว่าปกต ิ ทัง้นีใ้ห้สอดคล้องกบัแผนการรกัษาตามสภาวะ
ของโรคหวัใจ

- ในกลุ่มที่มีภาวะหัวใจวาย ดูแลให้น�้าใน
ปรมิาณทีจ่�ากดั หรอืจ�ากดัปรมิาณนมต่อวนั เพือ่ป้องกันการ
คั่งของน�้าในร่างกายเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับ
แผนการรกัษาของแพทย์ตามสภาวะของโรคหวัใจ

- ดแูลให้ยาตามแผนการรักษา ซ่ึงส่วนใหญ่
ยาทีไ่ด้รบัจะเป็นกลุม่ยา lanoxin เพือ่เพิม่แรงบบีของกล้ามเน้ือ
หวัใจ ท�าให้มเีลอืดออกไปเลี้ยงร่างกายมากขึน้ ต้องเน้นว่ายา
ทีเ่ป็นยาอนัตรายมาก ต้องระมดัระวงัในการให้ ต้องให้ถกูขนาด 
ถกูเวลา ไม่เพิม่ขนาดยาเอง อนัตรายอย่างยิง่ถ้าเดก็อาเจยีน
หลงัใช้ยาเกนิ 10 นาท ีไม่ควรให้ยาซ�า้10 ไม่ควรผสมยาในนม 
หรอือาหารเพราะอาจท�าให้เดก็ได้ยาไม่ครบ ควรใช้กระบอก
ฉดียาดดูยาจากขวดในปรมิาณทีถ่กูต้อง สอดกระบอกฉดีข้างๆ 
กระพุง้แก้ม ดนักระบอกฉีดยาให้ยาไหลช้าๆ จนหมด

- ดูแลให้ยาขยายหลอดเลือด ท�าให้หัวใจ
ท�างานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เนือ่งจากการให้ยาในกลุม่นีใ้น
เดก็เลก็ ขนาดทีใ่ห้ยาน้อยมาก ดงันัน้การเตรยีมยาต้องเตรยีม
ด้วยความระมดัระวงัเป็นอย่างมาก ตวัอย่างเช่น Captopril 
(12.50 มลิลกิรมั.) ¼ เมด็ ผสมน�า้ 3 มลิลลิติร ให้ครัง้ละ 
0.8 มลิลลิติร ทกุ 8 ชัว่โมง เป็นต้น พยาบาลควรสอนสาธติ
แก่บดิามารดาและผูด้แูลและให้ลองท�าให้ดจูนเกดิความมัน่ใจ

- ดแูลเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ทีป่อด เช่น ดแูล
ความสะอาดของช่องปาก หลกีเลีย่งใกล้ชดิกบับคุคลทีเ่ป็นหวัด       
ไอ เจบ็คอ หรอืหลกีเลีย่งการพาบตุรไปทีช่มุชน หรอืถ้าบตุร
เริม่เป็นหวดัควรรบีรกัษาให้หายโดยเรว็ เป็นต้น

- ส่งเสรมิสนบัสนนุให้บุตรได้ออกแรง หรือ
ออกก�าลงักายเช่น การเล่นทีเ่หมาะสม และตามศักยภาพ ทัง้นี้
บดิามารดาจะต้องคอยสงัเกตอาการอย่างใกล้ชิด เพื่อคอย
ปรับกจิกรรมทีใ่ห้แก่บตุร เพือ่ให้บตุรไม่เกดิอาการหายใจเรว็ 
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เหนือ่ยหอบ และเกดิอาการเขยีว เป็นต้น การส่งเสรมินีจ้ะช่วย
ให้บตุรมพัีฒนาการดขีึน้

- การสงัเกตทีผ่ดิปกต ิเช่น หายใจเรว็ เหนือ่ย
หอบมาก ไม่ยอมดดูนม เป็นต้น ให้รบีมาพบแพทย์ทนัที

- การมาตรวจตามนดั เป็นสิง่ส�าคญัมาก การ
มาพบแพทย์แต่ละคร้ังบตุรจะได้รบัการประเมนิปัญหาของโรค
หวัใจ และจะได้รับค�าแนะน�าการดแูลทีอ่าจปรบัเปลีย่นไปบ้าง
ในแต่ละคร้ัง หรอือาจจะได้รับการปรับขนาดของยาที่ได้รับ 
หรอืปรบัปรมิาณน�้าหรือนมที่ได้ หรือปรับเรื่องอาหารที่บุตร
รับประทาน เช่น อาจเริม่รบัประทานเค็มได้บ้าง เป็นต้น
 3.2 การพยาบาลผูป่้วยเดก็โรคหวัใจทีม่ภีาวะหวัใจ
วายที่ต้องอยูโ่รงพยาบาล
 ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่มีภาวะหัวใจวาย จ�าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล เพราะมี
ภาวะรุนแรงและอาจเกิดอันตรายถึงแกช่วีติ เด็กจะมอีาการ
หายใจเร็ว เหนือ่ยหอบมาก การดดูนมจากขวดเด็กจะยิ่ง
เหนื่อยมากจนเด็กไม่ยอมดูดนมหรอืใช้เวลาในการดูดนม
จากขวดนานกว่า 20 นาทต่ีอมือ้10 นอนกระสับกระส่ายไป
มาจนนอนหลบัไม่ได้ ซึง่แพทย์ทีร่กัษาจ�าเป็นต้องงดน�า้ และ
อาหาร/นมทางปาก เพราะเดก็อาจเกดิการส�าลกัขณะให้นม
หรอือาหารได้ อาการและอาการแสดงทีเ่หน็ชดัเจนอย่างนีท้�าให้
เด็กจ�าเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยการให้
ออกซเิจนซึง่ช่วงแรกๆ อาจเป็น O2 mask เป็นต้น การพยาบาล
ในเด็กทีม่ภีาวะดงักล่าวนี ้มดัีงนี้

- ดแูลให้ออกซิเจนเพือ่เพิม่ปรมิาณความเข้มข้น
ของออกซเิจนในร่างกาย

- ดูแลให้นอนในท่าศรีษะสงู fowler’s position 
หรอื semi-fowler’s positon3,7 การนอนท่านีจ้ะช่วยให้ปอด
ขยายตวัได้เตม็ที ่ส่งผลให้การน�าออกซเิจนเข้าสูร่่างกายมากขึน้

- ดแูลให้น�า้และนมตามแผนการรกัษา เพือ่
ป้องกนัภาวะน�า้เกนิส่งผลท�าให้หวัใจท�างานได้มปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ รวมท้ังการบนัทกึปรมิาณน�า้ทีผู่ป่้วยได้รบั และบนัทกึ
ปรมิาณปัสสาวะทุกครัง้ของการถ่ายปัสสาวะเพือ่ดสูมดลุน�า้ใน
ร่างกาย และประเมนิการคัง่ของน�้าในร่างกาย รวมทัง้การ
ตดิตามชัง่น�า้หนกัเดก็ทกุวนั ด้วยเหตผุลเดียวกัน ถ้าพบว่าเดก็
อายุน้อยกว่า 1 ปี น�า้หนกัเพิม่ขึน้มากกว่า 50 กรมั/วนั         
ให้รายงานแพทย์เพ่ือช่วยเหลอืทนัที3 เป็นต้น

- ดแูลให้ยา lanoxin ยานี้เป็นยาทีส่�าคญั และ
จ�าเป็นในการรกัษาภาวะหวัใจวาย โดยยากลุ่มนี้ท�าให้กล้าม

เนือ้หวัใจท�างานมปีระสทิธภิาพมากขึ้น โดยเพิ่มแรงขบัของ
กล้ามเนือ้หวัใจ ส่งผลให้เลอืดออกจากหวัใจมากขึน้ นัน่คอื
ท�าให้ stroke volume และ cardiac output เพิม่ขึน้ และ
ขณะเดียวกันท�าให้อตัราการเต้นของหวัใจลดลง เนือ่งจากยา
นีม้ขีอบเขตของความปลอดภยัแคบมาก หมายความว่า ขนาด
ทีใ่ช้ในการรกัษาและขนาดของการเกดิพษิใกล้เคียงกันมาก 
ดงันัน้พยาบาลจะต้องมปีระสทิธภิาพในการบรหิารยาตวันี ้ต้อง
ฟังอตัราการเต้นของหวัใจเตม็ 1 นาท ีก่อนให้ยา ถ้าอตัราการ
เต้นของหวัใจน้อยกว่าทีก่�าหนดในแผนการรักษาต้องงดยา
และรายงานแพทย์ 3,5,15 ดงันี ้อาย ุ< 1 ปี อตัราการเต้นของ
หวัใจไม่น้อยกว่า 100 ครัง้/นาท ีอาย ุ > 1 ปี อตัราการเต้น
ของหวัใจไม่น้อยกว่า 80 ครัง้/นาท ีอาย ุ> 8 ปี อตัราการเต้น
ของหวัใจไม่น้อยกว่า 60 ครัง้/นาท ีภาวะโปแตสเซยีมในเลอืด
ต�า่จะท�าให้เกดิพษิจาก lanoxin ได้ง่าย3,16 ดงันัน้ต้องตดิตาม
ค่าอเิลก็โตรไลท์ในเลอืดเป็นระยะ ๆ

- ดแูลให้ยาขยายหลอดเลอืดโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกลุม่ angiotensin converting enzyme inhibitor          
(ACE-inhibitor) เช่น captopril ยานีท้�าให้หลอดเลอืดขยาย ส่ง
ผลให้ความดนัโลหติลดลง ดงันัน้ก่อนให้ยาต้องวดัความดนั
โลหติ ถ้าพบว่าความดนัโลหติโดยเฉพาะ systolic blood 
pressure ต�า่กว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดในแผนการรกัษา ต้องงดยา
และรายงานแพทย์ ยานีม้ผีลให้โปแตสเซยีมในเลอืดสงูขึน้ ดงั
นัน้ควรตดิตามการเจาะเลอืดหาโปแตสเซยีมในเลอืดด้วย

- ดแูลให้ยาขบัปัสสาวะ ปัจจบุนัให้ยา 2 ชนดิ
คือ furosemide และ spironodactone การออกฤทธิ์
ทีg่lomerulus tubule คนละต�าแหน่งกนั ท�าให้มกีารขบัและ
เกบ็โปแตสเซยีม โดยทีก่ารรบัประทาน furosemide จะท�าให้
สญูเสยีโปแตสเซยีม และการรบัประทาน spironodactone จะ
เก็บโปแตสเซียม ดังนั้นจึงท�าให้เกิดความสมดุลของ            
โปแตสเซยีม ผูป่้วยเดก็เหล่านี ้จงึไม่จ�าเป็นต้องรกัษาด้วยการ
ให้ elixir KCl หรอืการแนะน�าให้ผูป่้วยเดก็รบัประทานผลไม้ที่
มโีปแตสเซยีมสงู ซึง่ไม่สามารถท�าได้ในเดก็เลก็

- การบนัทกึสญัญาณชพีทกุ 1–2 ชัว่โมง หรอื
ทกุ 4 ชัว่โมงแล้วแต่สภาวะและความรนุแรง ทัง้ชพีจรหรอือตัรา
การเต้นของหวัใจหรอือตัราการหายใจ หรอืการวดัความดนัโลหติ 
เป็นสญัญาณชพีทีส่�าคัญในการประเมนิและตดิตามภาวะหวัใจวาย

- ส่งเสรมิสนบัสนนุบดิามารดาทีอ่ยูด่แูลบตุรโดย
ให้ค�าแนะน�าการช่วยเหลอือย่างใกล้ชดิ ให้ก�าลงัใจเป็นระยะๆ 
ตลอดเวลา ทีร่กัษาในโรงพยาบาล
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 3.3 การพยาบาลผูป่้วยเด็กโรคหวัใจชนดิทีม่อีาการ
เขียวมเีลอืดไปปอดน้อย และอาจเกิดภาวะสมอง ขาดออกซเิจน
 ผูป่้วยเดก็โรคหวัใจในกลุม่นี ้ต้องได้รบัการรกัษาอย่าง
ต่อเนือ่งและต้องมาตรวจตามนดัเป็นระยะ จนกว่าจะได้รบัการ
ผ่าตดัเดก็ในกลุม่นีอ้าจมภีาวะเสีย่งต่อการเกดิภาวะหมดสติ
จากสมองขาดออกซิเจนได้ ไม่จ�าเป็นต้องรับไว้รักษาใน         
โรงพยาบาล ดงันัน้บทบาทของพยาบาลในการดูแลเด็กกลุม่นี้
จงึเป็นบทบาทของการให้ค�าแนะน�าแก่บดิามารดาในการดูแล
บุตรขณะอยูบ้่านจงึแตกต่างจากค�าแนะน�าทีใ่ห้แก่บดิามารดา
ทีมี่บตุรเป็นโรคหัวใจชนดิทีท่�าให้เกิดภาวะหวัใจวาย ดังนี้

- ดูแลให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ        
มโีปรตนี แคลอร่ีสงู เพยีงพอกบัความต้องการของร่างกาย       
ไม่จ�าเป็นต้องเป็นอาหารรสจืด เค็มน้อย หรือจ�ากัดเกลือ       
เดก็สามารถรบัประทานได้ทกุชนดิ เหมาะสมกบัวยัของเดก็ 
เพราะพยาธสิรีรวทิยา การไหลเวยีนเลอืดของโรคหวัใจในกลุม่
นีไ้ม่เกดิภาวะหวัใจวาย จงึไม่จ�าเป็นต้องให้อาหารมเีกลอืน้อย 
รสจืด หรือเค็มน้อย เป็นต้น ควรเพ่ิมอาหารที่มีกากใย          
เพือ่ป้องกนัภาวะท้องผูก

- ดแูลให้น�า้/นมทีเ่พยีงพอกบัความต้องการ
ของร่างกาย โดยให้ปรมิาณวนัละ 100 มลิลกิรมัต่อกิโลกรมัถ้า
เดก็หนกัไม่เกนิ 10 กโิลกรมั ท�าให้การไหลเวยีนของเลอืดดีขึน้

- ส่งเสรมิสนบัสนนุให้เดก็ได้ออกก�าลงักายตาม
ศักยภาพแต่ต้องไม่เหนื่อยจนเกินไปกิจกรรมที่ท�าให้ออก      
แรงมาก เช่น การร้องไห้ การเบ่งถ่ายอจุจาระ พยายามควบคมุ
และหลกีเลีย่งเพราะจะส่งผลให้เดก็เกดิภาวะหมดสตจิากสมอง
ขาดออกซเิจนได้

- การสังเกตอาการที่ผิดปกติ เช่น หายใจ
เหนือ่ยหอบมากขึน้ มอีาการเขยีวมากขึน้ เป็นต้น แนะน�าให้
รบีจัดท่าเข่าชดิอก14 และรบีพาบตุรมาโรงพยาบาลทนัที

- การมาตรวจตามนดั 
 3.4 การพยาบาลผูป่้วยเดก็โรคหวัใจทีม่ภีาวะหมด
สตจิากสมองขาดออกซิเจนผูป่้วยเด็กกลุม่นีต้้องได้รบัการรกัษา
ในโรงพยาบาล ผูป่้วยมกัมาโรงพยาบาลด้วยภาวะวกิฤตและ
ฉุกเฉนิต้องการความช่วยเหลอือย่างรบีด่วนเพราะอาจเสยีชวีติ
อย่างกะทนัหนัได้ ซึง่มอีาการ อาการแสดงทีช่ดัเจนของการเกดิ
ภาวะนี ้โดยเร่ิมหายใจเรว็ หอบเหนือ่ยมาก มอีาการเขยีวมาก 
กล้ามเนือ้อ่อนแรง ปวกเปียก และ หมดสติ การพยาบาลทีใ่ห้ มีดังนี้
 จดัท่านอนเข่าชดิออก (knee chest position) ทนัที 
อาจเป็นนอนหงาย หรอืนอนตะแคงก็ได้ แต่ต้อง ให้หวัเข่างอ

ขึน้มากๆ จนชดิหน้าอก การนอนท่านีจ้ะท�าให้ความต้านทาน
ของหลอดเลอืดแดงเพิม่ขึน้ เลอืดด�าไหลกลบัเข้าสูห่วัใจลดลง 
ส่งผลให้เลอืดด�าไหลลดัเข้าหวัใจห้องล่างซ้ายลดลง และส่งผล
ให้มเีลอืดแดงไปเลีย้งร่างกาย และสมองมากขึน้4,13,15

- ดแูลให้ออกซเิจนทีม่คีวามเข้มสงู เช่น O2 
mask with bag ในอัตรา 5–10 ลิตรต่อนาที เพ่ือท�า            
ให้ร่างกายและสมองได้รบัออกซเิจนเพิม่ขึน้

- ดแูลปลอบโยนให้เดก็สงบโดยเรว็ ส่วนใหญ่
เดก็เลก็จะมาด้วยร้องไห้มาก ซึง่จะส่งเสรมิให้เกดิการไหลกลบั
ของเลอืดด�าเข้าสูห่วัใจเพิม่ขึน้ จะเกดิภาวะหมดสตจิากสมอง
ขาดออกซิเจนมากขึ้น ดังนั้นต้องรีบท�าให้เด็กสงบทันที        
โดยกระท�าไปพร้อมกบัการจดัท่าเข่าชดิอก

- ดแูลให้ยาสงบประสาท เช่น chloral hydrate 
หรอืมอร์ฟีน เพือ่ให้เดก็สงบ และนอนหลบั ซึง่จะช่วยให้       
การด�าเนนิของโรคในทางทีร่นุแรงลดลง

- ประเมนิสญัญาณชพีเป็นระยะๆ และสงัเกต
อาการ อาการแสดงเริม่ต้นของการเกดิภาวะหมดสตจิากสมอง
ขาดออกซเิจน เพือ่ให้การช่วยเหลอื

- ดูแลและปลอบโยนบิดามารดา ให้คลาย
ความกงัวลและกลวัต่อเหตกุารณ์วกิฤตทีเ่กดิขึน้กบับตุร

- ดแูลผูป่้วยเดก็ขณะอยูใ่นโรงพยาบาลอย่าง   
ต่อเนือ่ง เช่น การให้สารน�า้ทางหลอดเลอืดด�า หรอืการให้
อาหารหรอืนมหรอืน�า้ ให้เพยีงพอ เป็นต้น เช่นเดก็หนกัไม่เกนิ 
10 กโิลกรมัควรให้สารน�า้ 100 มลิลกิรมั ต่อกโิลกรมั เพือ่เพิม่
การไหลเวยีนเลอืด และตดิตามบนัทกึจ�านวนปัสสาวะปกตต้ิอง
มากกว่า 1 มลิลกิรมั ต่อกโิลกรมัต่อชัว่โมง1,4,15

3.5 การพยาบาลผูป่้วยเดก็โรคหวัใจทีม่อีาการเขยีว
และเลอืดไปปอดมาก ส่วนใหญ่เดก็กลุม่นีจ้ะมภีาวะหวัใจวาย 
และเขยีวไม่มาก จงึควรดแูลรกัษาแบบผูป่้วยทีม่ภีาวะหวัใจวาย
ดงักล่าวแล้วส�าหรบัการพยาบาลทีม่คีรอบครวัเป็นศูนย์กลางนัน้ 
สิง่ส�าคัญทีพ่ยาบาลควรตระหนักคือ ควรให้เวลารบัฟังข้อมลู
ต่างๆ จากครอบครวัด้วยท่าททีีเ่ตม็ใจ พร้อมเปิดโอกาสให้
ครอบครวัได้ระบายความรูส้กึ ซกัถามปัญหาต่างๆ เกีย่วกบัการ
ดแูลเดก็ จากนัน้จงึให้ค�าแนะน�าหรอืให้ข้อมลูต่างๆ อย่างเหมาะ
สมและสอดคล้องกบัปัญหา ของแต่ละครอบครวั เนือ่งจาก
บคุคลในครอบครวัเป็นคนส�าคัญทีส่ดุในการดแูลเดก็โรคหวัใจ
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
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สรุป
 โรคหวัใจแต่ก�าเนดิ เป็นโรคทีท่�าให้เดก็เกดิภาวะ
วิกฤตในชีวิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัว
การดูแลช่วยเหลือให้เด็กพ้นภาวะวิกฤต และอยู่กับโรค
หัวใจด้วยความสุขปราศจากภาวะ แทรกซ้อนใดๆ ถือว่า
เป็นบทบาทท่ีส�าคญัของพยาบาล ดงันัน้การทีพ่ยาบาลรอบรู้
และเข้าใจเรื่องโรคหัวใจ และเข้าใจเด็กโรคหัวใจ และ
ครอบครวัจะส่งผลให้การพยาบาลเดก็โรคหวัใจเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นองค์รวม
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