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บทที ่7  การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่แบบองคร์วมทีม่ีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนเก่ียวกับหัวใจและหลอดเลือด 
7.1 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 

1. ปัจจยัเสี่ยงที่ท  ำใหเ้กิดโรคหลอดเลือดหวัใจ 
2. พยำธิสรีรวิทยำของโรคหลอดเลือดหวัใจ 
3. อำกำรและอำกำรแสดงของโรคหลอดเลือดหวัใจ 
4. กำรวินิจฉยัโรคหลอดเลือดหวัใจ 
5. กำรรกัษำผูป่้วยโรคหลอดเลอืดหวัใจ 
6. กำรพยำบำลผูป่้วยโรคหลอดเลือดหวัใจ 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม นกัศกึษำสำมำรถ 
1. อธิบำยและประเมินสภำพผูป่้วยโรคหลอดเลือดหวัใจได ้
2. เตรียมผูป่้วยในกำรตรวจพิเศษที่เก่ียวขอ้งกบัโรคหลอดเลือดหวัใจได ้
3. วิเครำะหปั์ญหำของผูป่้วยโรคหลอดเลือดหวัใจได ้
4. วำงแผนใหก้ำรพยำบำลผูป่้วยโรคหลอดเลือดหวัใจได ้

วิธีการเรียนการสอน 
- บรรยำยทำงวีดีโอ 
- อภิปรำยกลุม่ วิเครำะหก์รณีตวัอย่ำงและน ำเสนอในหอ้งเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 
- สื่อกำรสอนอิเลคโทรนิค (power point) 
- เอกสำรประกอบค ำสอน 

- วีดีโอบรรยำยเนือ้หำ 
- กรณีตวัอย่ำง 

การวัดผลและประเมินผล :  
1) ผลกำรวิเครำะหก์รณีตวัอย่ำง 
2) แบบฝึกหดัทำ้ยบทและสอบปลำยภำค 

 
 
 
 
 



การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
 

โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease: CAD) เป็นปัญหาสำคัญของระบบสุขภาพระดับโลก 
องค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ในปี 2030 ว่าประชากรโลกจะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอด
เลือดสมองเป็นอันดับสองรองจากมะเร็ง ในประเทศไทยการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
ข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2559) พบว่า ปี   พ.ศ. 2558 มีผู้ป่วย
เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจจำนวน 19,417 รายและเพิ่มขึ้น ในปี   พ.ศ. 2559 เป็น 21,008 ราย โรคหลอด
เลือดหัวใจเก่ียวข้องกับปัจจัยหลายประการ เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ และเพศ ปัจจัยด้านพฤติกรรม เช่น การ
ออกำลังกาย อาหาร การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา โรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ซึ่งเป็น
ปัจจัยเสี่ยงและนำไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เมื่อหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ตีบแคบจะทำให้
การไหลเวียนเลือด และการส่งออกซิเจนไปสู่กล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอกับความต้องการและผู้ป่วยจะเกิดอาการแน่น
หน้าอกจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดตามมา การนำกระบวนการพยาบาลที่เป็นองค์รวม อย่างถูกต้องสมบูรณ์มา
ใช้ในการดูแลผู้ป่วย โดยการประเมินสภาพผู้ป่วย การนำแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ ป่วย และการ
ประเมินผลลัพธ์ ภายหลังให้การพยาบาลเพื่อวางแผนให้การดูแลผูป้่วยอย่างต่อเนื่อง การให้ความรู้ในการดูแลตนเองที่
ถูกต้องเมื่อผู้ป่วยกลับไปดำเนินชีวิตที่บ้านมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องจะสามารถป้องกัน
การเกิดโรครุนแรงซ้ำ และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ รวมทั้ง การเน้นให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผน
ดูแลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจต่อไป ใน
บทนี้จะกล่าวถึงการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเรื่องปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ พยาธิ
สรีรวิทยา อาการและอาการแสดง การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจ การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ และการ
พยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
 
1. ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 

ปัจจัยที่เปน็สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจ แบ่งได้ 2 ปัจจัย (McCance ,Huether, Brashers & Rote, 
2010) ดังนี้    

1.1 ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Non-modifiable factors) ได้แก ่
- อายุและเพศ อายุที่เพิ่มขึ้น ยิ่งมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ข้อมูลจากสมาคมแพทย์

โรคหัวใจประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคหอลดเลือดหัวใจ ร้อยละ 83 มีอายุมากกว่า 65 ปี 
(Smith et al., 2011) เพศชายที่มีก่อนอายุ 45 ปีมักเกิดโรคหัวใจขาดเลือดสูงกว่าเพศหญิง 5-6 เท่าและอัตราการเกิด
โรคจะเท่ากันเมื่ออายุ 45 ปี ส่วนในเพศหญิงมีความเสี่ยงเมื่ออายุ 55 ปี ขึ้น ไป เนื่องจากเพศหญิงเมื่ออายุยังไม่ถึง 55 
ปีหรือก่อนวัยหมดประจำเดือนยังมีฮอร์โมนเอสโตรเจนช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด แต่เมื่อเข้าสู่วัยหมด
ประจำเดือน หรือหมดประจำเดือนจากการรักษา เช่น การผ่าตัดมดลูกและรังไข่ ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจได้เท่าเพศชาย 

- เชื้อชาติ พันธุกรรม คนเชื้อชาติที่มีผิวดามีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนผิวขาวสาเหตุ
น่าจะมาจากคนเชื้อชาติที่มีผิวดาพบการเกิดโรคความดันโลหิตสูงมากกว่า และหากมีสมาชิกของ เช่น พ่อแม่ ปู่ย่า ตา



ยาย หรือพี่น้องเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจจะทำให้สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่า
ครอบครัวทั่ว ไปถึง 1.3 เท่า (ปรีชา เอ้ืออังกูร, 2553) 

1.2 ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ (Modifiable factors) ได้แก ่
- การสูบบุหรี่ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ และพบได้บ่อยในโรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้มากถึง 2 เท่าของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ สำหรับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่สูดดมควันบุหรี่อย่างต่อเนื่อง 
(passive smoker) ก็มีความเสี่ยงเท่ากับผู้สูบบุหรี ่เนื่องจากสารทาร์  นิโคติน และคาร์บอนมอนนอกไซด์ในบุหรี่ มีผล
ผนังหลอดเลือดด้านในและเกิดทำลายเร่งให้หลอดเลือดแข็งตัวมากข้ึน (atherosclerosis) การสูบบุหรีย่ังมีผลกระตุ้น 
LDL และลดระดับ HDL เพิ่มสารที่ทำให้เกิดการอักเสบ ทำให้มีการจับตัวกันของเกล็ดเลือด ผู้ป่วยที่หยุดสูบบุหรี่จะมี
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจร้อยละ 50 ในเวลา 1-2 ปี และลดลงเร่ือย ๆ จนเท่าระดับผู้ที่ไม่สูบบุหรี ่5 - 
15 ปี หลังจากเลิกบุหรี่ (อภิชาติ สุคนธสรรพ์ , 2553) แม้ว่าจะเลิกสูบบุหรี่แล้วแต่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ก็ยังไม่หมดใน
ทันที่ดังนั้น การตัดสินใจเลิกบุหรี่เร็วที่สุดจึงมีความสำคัญ รวมถึงการมีนโยบายการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะจึงมี
ความจำเป็นประเทศไทยได้ออกกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่   พ.ศ. 2535 โดยได้มีการกำหนดเขตปลอดบุหรี่ การห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ยกเว้น 
บริเวณที่จัดเป็นเขตสูบบุหรี่ี่ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

- ความดันโลหิตสูง ภาวะความดันโลหิตสูงมีผลต่อการทำงานของหัวใจมากขึ้น ความดันโลหิตที่สูงเป็ น
เวลานานส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจหนาและแข็งตัวมากขึ้น ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงกว่า140/90 มม.ปรอท มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจกว่าคนปกติ 1.6 เท่า (ปรีชา เอ้ืออังกูร, 2553) 

- ระดับไขมันในเลือดสูง ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง (arthrosclerosis) ซึ่งไขมันที่เป็นสาเหตุสำคัญ คือ 
Low Density Lipoprotein Cholesterol (LDL-C) ค่าปกติ <100 mg/dL ในผู้ที่มีไขมัน LDL สูงมีความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โดย LDL-C ที่เพิ่มขึ้น 1 mg/dL  มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคน
ปกติ ร้อยละ 2-3 ส่วน High Density Lipoprotein Cholesterol (HDLC) ค่าปกติ >60 mg/dL เป็นไขมันที่ช่วย
ป้องกันการเกิดหลอดเลือดแข็งได้ และหาก HDL ลดลงต่ำกว่า 35 mg/dL มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจมากกว่าคนปกติ 1.5 - 2 เท่า และสัดส่วนของ LDL-C ต่อ HDL-C  ที่ลดลง 1 หน่วย จะลดความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจได้ถึงร้อยละ 50     ( อภิชาติ สุคนธสรรพ์ , 2553) 

- โรคเบาหวาน มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 2-4 เท่า เนื่องจากระดับน้ำ ตามที่สูงทำให้เกิด
ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (artherosclerosis) ถึงแมผู้ป่วยจะควบคุมระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ ปกติ (ปรีชา เอ้ืออังกูร, 
2553) 

- ภาวะอ้วน โดยใช้เกณฑ์ดัชนีมวลกายที่มากกว่า 25 กิโลกรัม/เมตร 2 คำนวณจากน้ำหนักหารด้วยส่วนสูง
เป็นเมตรยกกำลังสอง โดยความอ้วนสัมพันธ์กับระดับ Cholesterol ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน (ปรีชา เอ้ือ
อังกูร, 2553)โดยเฉพาะภาวะอ้วนลงพุงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยไม่ต้องมีปัจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ ร่วม 
ภาวะอ้วนลงพุง คือการมีเส้นรอบวงเอวที่เกินปกติ ในผู้ชายมากกว่า 90 เซนติเมตร ในผู้หญิงมากกว่า 80 เซนติเมตร 

- ขาดการออกกำลังกาย การขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจ อาจเนื่องในผู้ที่ขาดการออกำลังกายมีผลต่อระดับไขมันที่สูงขึ้น การควบคุมน้ำตาลและความดันโลหิตได้ไม่ดีซึ่ง
เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 



- การใช้ยาคุมกำเนิด ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทานมีผลทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวได้เร็วกว่าปกติและ
รบกวนระบบเผาผลาญไขมัน และเพิ่มความดันโลหิต 

- ปัจจัยด้านจิตสังคม ได้แก่ ความเครียด บุคลิกภาพแบบเอ (Personality type A) เป็นปัจจัยเสี่ยงในการ
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ถึง 2 เท่า เนื่องจากภาวะเครียดทำให้เพิ่มการหลั่งสาร  catecholamine กระตุ้น 
sympathetic activity เร่งและเพิ่มการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด และขบวนการเกิดเลือดแข็งตัว เพิ่มการสะสมไขมัน 
ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 

- กลุ่มอาการเมตาบอลิก (metabolic syndrome)เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 
เนื่องจากแนวคิดความเชื่อมโยงของ visceral fat ที่มีผลต่อการอักเสบของหลอดเลือดและการดื้ออินซูลิน ส่งผลให้
เกิดโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยมีเกณฑ์วินิจฉัยกลุ่มอาการเมตาบอลิก  คือ ผู้ป่วยที่มีเส้นรอบเอวเกิน
กำหนด นอกจากนี้ต้องมีภาวะอ่ืนอย่างน้อย 2 ข้อขึ้น ไป (Alberti, Zimmet, & Shaw, 2005) ได้แก่ 1) ความดัน
โลหิตสูงมากกว่าหรือเท่ากับ 130/85 มม.ปรอท 2) ระดับน้ำตาลในเลือดในเลือดขณะอดอาหาร ≥ 100มก./ดล. 3) 
ระดับไขมันชนิดไตรกลีเซอไรด์  ≥ 150 มก./ดล.และHDL-C <40 มก./ดล.ในผู้ชาย และ< 50 มก./ดล. ในผู้หญิง 
 
2. พยาธิสรีรวิทยาของโรคหลอดเลือดหัวใจ 

โรคหลอดเลือดหัวใจเกิดจากหลอดเลือดแดงโคโรนารี่เสื่อมแข็ง มีการอักเสบของเซลล์บุผนังชั้น ในของหลอด
เลือด (Endothelium cell) โดยมีกระบวนการเกิดแบ่งเป็น 3 ระยะ (ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2551; Black & Hawks, 
2010; McCance et al., 2010) ดังนี้ 

1) ระยะไขมันจับตัว (fatty steak) ในช่วงแรกกล้ามเนื้อ เรียบในหลอดเลือดจะเร่ิมหนาตัวขึ้นภายในจาก
การมีไขมัน LDL มาจับ มีเม็ดเลือดขาวและ macrophage เข้ามาจะมีโฟมเซลล์ (foam cell) ซึ่งเป็นแมคโคฟาจที่มี
ไขมันอยู่ภายในเซลล์  และเกิดแผ่นคราบสีเหลืองจับตัวที่ผนังหลอดเลือด แต่ยังไม่ทำให้หลอดเลือดตีบแคบ 

2) ระยะเกิดแผ่นพังผืด (fibrous plaques) มีการสะสมของไขมันมากขึ้น เม็ดเลือดขาวและแมคโครฟาจ
เข้ามาจับกับไขมันกลายเป็นคราบไขมันสีเหลืองเกาะในผนังหลอดเลือด ทำให้คราบไขมันเกิดการอักเสบและขยาย
ขนาดใหญ่ขึ้น ผนังหลอดเลือดแดงหนาตัวมากขึ้น และมีแคลเซียมมาสะสมในคราบไขมันเกิดเป็นพังผืดหุ้มรอบ ๆ 
ก้อนไขมัน และเกิดเป็น vulnerable plaque หรือคราบไขมันที่แตกง่าย 

3) ระยะเกิดแผ่นคราบหนา (complicate plaques) ซึ่งมีการแตกหรือฉีกขาดของ vulnerable plaque 
ทำให้เกิดลิ่มเลือดและเป็นรอยโรคจะมีการอุดตันของหลอดเลือดบางส่วน แต่ยังไม่มีการจำกัดการไหลเวียนทั้งหมดจะ
ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอกแบบคงที่(stable angina) และอาจเกิดการหุ้มลิ่มเลือดที่เกิดจาการแตกของคราบ
ไขมัน ทำให้รอยโรคค่อย ๆ ก้าวหน้าและเกิดหลอดเลือดโคโรนารีตีบแคบเพิ่มขึ้น จนอุดตัน ซึ่งร่างกายอาจมีการสร้าง
ระบบไหลเวียนเลือดคอเลทเทอรอล เพื่อชดเชยการไหลเวียนเลือดที่อุดตันซึ่งเป็นอาการที่บ่งชี้ว่าผู้ป่วยเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจแบบเรื้อรัง หากลิ่มเลือดมีขนาดใหญ่ทำให้เกิดการอุดกั้น การไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดแดงโคโรนารี่
อย่างทันที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน (Acute coronary syndrome) ทำให้เกิดอาการ
เจ็บหน้าอกแบบไม่คงที่(unstable angina) เมื่อการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ลดลงทำให้การส่ง
ออกซิเจนไปสู่กล้ามเนื้อหัวใจ (Oxygen supply) ลดลง ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจได้รับเลือดไม่เพียงพอกับความต้องการ
ใช้ออกซิเจน (Oxygen demand) เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจมีการปรับตัว โดยใช้การเผาผลาญแบบไม่ใช้ออกซิเจน ทำให้
เกิดแลคติกคั่งซึ่งระคายเคืองต่อระบบประสาทผู้ป่วยจึงเกิดอาการเจ็บหน้าอก เรียกว่า Angina pectoris ภาวะวิกฤต



ของโรคหลอดเลือดหัวใจ คือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute myocardial infraction) หรือบางทีเรียก 
heart attack เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดโคโรนารีอย่างเฉียบพลัน จากคราบไขมันแตก (plaques rupture) 
แล้วมีเกล็ดเลือดมาเกาะคลุมเป็นแผ่นบาง ๆ และกระตุ้นให้เกล็ดเลือดมาเกาะเพิ่มทำให้เกิดก้อนเลือด ( thrombus) 
อุดตันหลอดเลือดหัวใจและเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายตามมา (Black & Hawks, 2010) ดังแสดงในรูป 
 

 
 
รูปแสดง พยาธสิรีรวิทยาของโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่มา https://nursekey.com/nursing-
managementcoronary-artery-disease-and-acute-coronary-syndrome/ 
3. อาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดหัวใจ 

3.1 อาการเจ็บ หน้าอก (Angina pectoris) ความรุนแรงของอาการจะขึ้น อยู่กับการตีบแคบของหลอเลือด 
ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอกเหมือนถูกบีบรัด หรือถูกอะไรมากดทับที่กลางอกหรืออกซ้ายใต้กระดูกกลางหน้าอกทำให้
หายใจไม่ออก ร้าวไปที่คอขากรรไกร กราม ไหล่ จากกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือดหรือเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอและเกิด
ความไม่สมดุลระหว่างความต้องการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อ หัวใจและออกซิเจนที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ หัวใจ ทำให้
กล้ามเนื้อ หัวใจขาดออกซิเจนที่ใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมเป็นผลให้มีการหลั่งสารเคมี เช่น kinin, bradykinin, 
adenosine ซึ่งกระตุ้นระบบประสาทรับความรู้สึกที่ผนังหลอดเลือดแดงโคโรนารีและกล้ามเนื้อ หัวใจที่ขาดเลือดและ
ส่งผ่านตามเส้นประสาทเข้าสู่สมองส่วนกลาง และแปลออกมาเป็นความรู้สึกเจ็บหน้าอก (Black & Hawks, 2010) 
อาการเจ็บหน้าอกแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 

1) Stable angina เป็นอาการเจ็บหน้าอกที่เกิดขึ้น คงที่โดยมีปัจจัยนำที่ทำให้เกิดอาการ เช่น การออกแรง 
อารมณ์โกรธ และความรุนแรงของอาการเจ็บหน้าอกจะคงที่ไม่รุนแรงและเป็นไม่นาน อาการจะดีขึ้น เมื่อนอนพัก 
หรืออมยาใต้ลิ้นระยะเวลา 2-15 นาที 

2) Chronic stable angina เป็นอาการไม่สบายในทรวงอก เกิดจากการออกแรงมาก ๆ หรือออกกำลังกาย
หนัก ๆ ซึ่งบ่งชี้ว่ากล้ามเนื้อ หัวใจมีความต้องการออกซิเจนมากขึ้นในขณะออกแรง แต่เนื่องจากหลอดเลือดหัวใจมี
การแข็งหรือตีบแคบจึงมีการไหลเวียนเลือดไม่เพียงพอกับความต้องการจึงทำให้เกิดอาการ 

3) Unstable angina เป็นอาการแน่นหน้าอกแบบไม่คงที่มีความรุนแรง ระยะเวลานานกว่า10 นาทีแต่ไม่
เกิน 20 นาทีอาการมีความถี่ขึ้น เรื่อย ๆ จาก Chronic stable angina 



3.2 อาการคลื่นไส้อาเจียน จากการกระตุ้นของบริเวณที่มีกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือดต่อระบบ
ประสาท vasovagal reflexes และศูนย์การอาเจียน (ปราณี ทู้ไพเราะและคณะ, 2555) 

3.3 อาการเหงื่อออก ตัวเย็น จากการที่ในระยะแรกของการเกิดกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือดจะมีการ
หลั่งสาร catecholamine (Epinephrine และNorepinephrine) ทำให้เหงื่อออกและหลอดเลือดส่วนปลายหดตัวจึง
มีอาการตัวเย็น 

3.4 มีไข้ จากการตอบสนองของร่างกายต่อภาวการณ์อักเสบจากกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด ซึ่งอาจ
เกิดภายใน 24 ชั่วโมง 

3.5 อาการของการไหลเวียนเลือดไม่มีประสิทธิภาพ ในระยะแรกของการเกิดกล้ามเนื้อ หัวใจขาด
เลือดจะมีการกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเธติคทำให้ชีพจรและความดันโลหิตของผู้ป่วยสูงขึ้น จากนั้นการบีบตัวของ
กล้ามเนื้อ หัวใจลดลง ทำให้ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ (cardiac output) ลดลง และมีความดันโลหิตลดลง มีผล
ให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว เลือดไปคั่งที่ปอด (pulmonary congestion) ในผู้ป่วยบางรายอาจเกิดผนังกันห้องหัวใจ
ทะลุหรือเกิดภาวะลิ้นหัวใจรั่วจากการขาดเลือดไปเลี้ยงได้ 
 
4. การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจ 

4.1 การซักประวัติ ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ประวัติทางพันธุกรรม การรับประทานอาหาร ไขมันในเลือดสูง การ
สูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และการคุมกำเนิด อาการและอาการแสดงของโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น 
อาการเจ็บหน้าอก คลื่นไส้อาเจียน เหนื่อยขณะออกแรง อาการหอบเหนื่อย 

4.2 การตรวจร่างกาย อาจพบผู้ป่วยมีอาการเหงื่อแตก ตัวเย็น ความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง เช่น สับสน ความ
รู้สึกตัวลดลง ปัสสาวะออกน้อย ฟังปอดอาจได้ยินเสียง crepitation ฟังหัวใจได้ยินเสียง S3 S4 ผิวหนังเย็น 

4.3 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจเอนไซม์ที่หลั่งจากกล้ามเนื้อ หัวใจ (Cardiac enzymes/ 
cardiac markers) เป็นการแยกระหว่างกล้ามเนื้อ หัวใจตายและกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด หรือ  บอกความรุนแรง
ของโรค โดยเซลล์ของกล้ามเนื้อ หัวใจเมื่อถูกทำลายจะปล่อยโปรตีนหรือเอนไซม์ที่เป็นส่วนประกอบของกล้ามเนื้อ 
หัวใจเข้าในกระแสเลือด (Black & Hawks, 2010) 

1) ครีเอตินไคเนส (Creatine kinase: CK) เป็นเอนไซม์ของกล้ามเนื้อ หัวใจ สมองและกล้ามเนื้อลาย 
การพบเอนไซม์นี้แสดงถึงเนื้อเยื่อตายหรือได้รับบาดเจ็บ ประกอบด้วยเอนไซม์ 3 ชนิด คือ CKMM พบมากใน
กล้ามเนื้อลาย CKBB พบในสมอง และCKMB พบในกล้ามเนื้อหัวใจ ค่าปกติ < 25 U/L ระยะเวลาที่ตรวจพบ 4-8 
ชั่วโมง หลังเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ระยะเวลาสูงสุดที่อยู่ในกระแสเลือด 24 ชั่วโมง 

2) โทรโพนิน (Troponin) พบในกล้ามเนื้อลายทุกชนิด ในกล้ามเนื้อหัวใจมีโทรโพนินไอ (troponin-I) 
ค่าปกติ 2.0 ng/mL และโทรโพนินที่(troponin-T) ค่าปกติ 0.1 ng/mL ระยะเวลาที่ตรวจพบ 3-6 ชั่วโมงหลังเกิด
กล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด ระยะเวลาสูงสุดที่อยู่ในกระแสเลือด 24 ชั่วโมง 

3) แลคเตทดีไฮจีเนส (Lactate dehydrogenase: LDH) เป็นเอนไซมม์ที่มีอยู่ในกล้ามเนื้อ ทั่วร่างกาย 
มีมากในตับ กล้ามเนื้อลาย เม็ดเลือดแดง ค่าปกติ 230-460U/L ระยะเวลาที่ตรวจพบ 8-24 ชั่วโมง หลังเกิดกล้ามเนื้อ 
หัวใจขาดเลือด ระยะเวลาสูงสุดที่อยู่ในกระแสเลือด 3-6 วัน การตรวจพบเอนไซม์แต่ละชนิดจะมีระยะเวลาที่ต่างกัน 
ปัจจุบันนิยมตรวจ CKMB ในการวินิจฉัยกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หรืออาจตรวจควบคู่กับ Troponin T, 



Troponin I, CPK ซึ่งการตรวจ Troponin T จะให้ผลเร็วกว่า หากผลการตรวจครั้งแรกปกติควรตรวจซ้ำ อีกใน 4-6 
ชั่วโมง 

4.4 การตรวจภาพรังสี (Chest X-ray) ในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อประเมินขนาดของหัวใจ เงาหัวใจ
และตำแหน่งของหัวใจ ซึ่งถ้าขนาดหัวใจปกติความกว้างที่สุดของหัวใจต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของความกว้างทรวงอก ถ้า
เกินแสดงว่าผู้ป่วยมีหัวใจโต 

4.5 การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram: EKG) ควรตรวจทุกครั้งที่ผู้ป่วยมีอาการแน่นหน้าอก 
ซึ่งต้องทำภายใน 10 นาทีเมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลหรือมีอาการแน่นหน้าอก เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน จะ
มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ปรีชา เอ้ือโรจนอังกูล, 2553) ดังนี้     

- ST-depression/T wave inversion พบในระยะกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด (ischemia) 
- ST-elevation เมื่อเซลล์กล้ามเนื้อ หัวใจมีการเปลี่ยนแปลงจากระยะขาดเลือดไปสู่ระยะบาดเจ็บ 

(injury) 
- Q wave พบในกล้ามเนื้อ หัวใจตาย ซึ่ ง Q wave จะลึก 1/3 ของ R wave และกว้าง เรียก 

กล้ามเนื้อ หัวใจตายชนิดมี Q wave 

 
รู ป แ ส ด ง  ค ลื่ น ไ ฟ ฟ้ า หั ว ใ จ ต า ม ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ข า ด เ ลื อ ด ไ ป เ ลี้ ย ง  ที่ ม า 
https://www.pinterest.es/pin/863917140993357028/ 
 

คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกตินอกจากจะบอกลักษณะและความรุนแรงของกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด ยังสามารถ
บอกตำแหน่งของกล้ามเนื้อ หัวใจที่มีการขาดเลือดได้ (ปรีชา เอ้ือโรจนอังกูล, 2553; Black & Hawks, 2010) ดังนี้    

- คลื่นไฟฟ้าหัวใจใน lead V3-V4 เป็นการประเมินกล้ามเนื้อ หัวใจบริเวณด้านหน้าของหัวใจ (Anterior 
wall) โดยมีหลอดเลือด LCA: LAD-diagonal branch มาเลี้ยง 

- คลื่นไฟฟ้าหัวใจใน lead V1-V2 เป็นการประเมินกล้ามเนื้อ หัวใจบริเวณผนังกั้น หัวใจ(Septal wall) โดย
มีหลอดเลือด LCA: LAD-septal branch มาเลี้ยง 

- คลื่นไฟฟ้าหัวใจใน lead II, III, aVF เป็นการประเมินกล้ามเนื้อ หัวใจบริเวณ (Inferior wall)โดยมีหลอด
เลือด Right coronary artery: RCA มาเลี้ยง 

- คลื่นไฟฟ้าหัวใจใน lead I, aVL, V5-V6 เป็นการประเมินกล้ามเนื้อ หัวใจบริเวณ (Lateral wall) โดยมี
หลอดเลือด LCA: circumflex branch มาเลี้ยง 

https://www.pinterest.es/pin/863917140993357028/


- คลื่นไฟฟ้าหัวใจใน lead V1-V4 เป็นการประเมินกล้ามเนื้อ หัวใจบริเวณด้านหลัง (Posterior wall) โดยมี
หลอดเลือด RCA: proximal branch มาเลี้ยง 

- คลื่นไฟฟ้าหัวใจใน lead V3R, V4R เป็นการประเมินกล้ามเนื้อ หัวใจบริเวณห้องล่างขวา (Right 
Ventricular) โดยมีหลอดเลือด Right coronary artery: RCA มาเลี้ยง 

4.6 การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise stress test: EST) เป็นการตรวจสอบ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะผู้ป่วยออกกำลังกาย เพื่อประเมินสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ ค้นหาโรคหลอดเลือดหัวใจใน
ผู้ที่ไม่แสดงอาการเจ็บหน้าอก หรือเคยมีอาการเจ็บหน้าอก การเตรียมตรวจ (ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2551) แนะนำให้
ผู้ป่วยพักผ่อนอย่างเพียงพอในคืนก่อนตรวจ ไม่ควรรับประทานอาหารมื้อ หนักก่อนตรวจอย่างน้อย 2 ชั่วโมงงดการ
ดื่มแอลกอฮอลล์ การสูบบุหรี่ี่และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน อธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการตรวจ ให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอม 
ให้ผู้ป่วยสวมเสื้อผ้าที่สบาย รองเท้าหุ้มส้น และแนะนำผู้ป่วยถึงอาการผิดปกติที่จะเกิดขึ้น และให้แจ้งพยาบาล เช่น 
เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก ใจสั่น ภายหลังตรวจต้องติดตามสัญญาณชีพและคลื่น ไฟฟ้าหัวใจจนค่าต่าง ๆ กลับคืนสู่
ปกติ 

4.7 การตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (Echocardiogram) เป็นการตรวจโดยใช้คลื่นเสียงที่มีความถี่  
ประเมินโครงสร้างของหัวใจ ในขณะบีบตัวและคลายตัว สามารถคำนวณค่า Ejection fraction (EF) ลักษณะการ
เคลื่อนไหวของผนังห้องหัวใจ (Region wall motion abnormality: RWMA) ลิ้น หัวใจ เพื่อวินิจฉัยกล้ามเนื้อ หัวใจ
ผิดปกติ การมีสารนำ ในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ   เป็นต้น การเตรียมตรวจ (ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2551) พยาบาลควร
อธิบายผู้ป่วยว่าการตรวจไม่อันตราย ใช้เวลา 30-60 นาทีแนะนำให้ผู้ป่วยนอนนิ่ง ๆ และตะแคงด้านซ้ายหรือยกศีรษะ
ขึ้น แพทย์จะตรวจโดยใช้ทรานดิวเซอร์เล็ก ๆ เคลื่อนไปบนหน้าอก ทรานดิวเซอร์จะส่งคลื่นเสียงที่มีความถี่ผ่านทรวง
อกตามตำแหน่งต่าง ๆ ที่ต้องการตรวจ เมื่อเสียงกระทบกับเนื้อ เยื่อก็จะส่งคลื่นสะท้อนกลับออกมาเป็นภาพที่สามารถ
บันทึกเป็นกระดาษหรือวีดีโอ 

4.8 การตรวจโดยสารกัมมันตภาพรังสี (Radionuclide study) ใช้ในการประเมินการกำซาบออกซิเจนของ
กล้ามเนื้อ และบริเวณที่อุดตันของหลอดเลือดโคโรนารี่ โดยการใส่สารทึบแสงradioactive isotopes หรือ thallium 
201 ฉีดเข้าหลอดเลือดดำแล้วใช้เครื่องตรวจบันทึกบริเวณหัวใจ จะใช้ในผู้ป่วยที่ตรวจด้วยวิธีอ่ืนแล้วได้ผลไม่เพียงพอ
บริเวณกล้ามเนื้อ หัวใจจะจับกับสารกัมมันตรังสีลดลงเรียกว่า cold spot ใช้ในการประเมินแผลเป็นของกล้ามเนื้อ 
หัวใจและการกำซาบเลือด ค้นหาตำแหน่งและขอบเขตการขาดเลือดของหัวใจทั้ง เก่าและใหม่ (Black & Hawks, 
2010) 

4.9 การฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ (Coronary angiography: CAG) การฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจเป็นวิธีการที่
ดีที่สุด แต่มีการสอดใส่สายเข้าไปในร่างกายผู้ป่วย ( invasive) มากที่สุด การตรวจในผู้ป่วยกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด
เพื่อดูหลอดเลือดที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อ หัวใจว่ามีการตีบแคบหรือไม่ และยังสามารถดูการบีบตัวของกล้ามเนื้อ หัวใจซีก
ซ้ายและซีกขวา ดูการทำงานของลิ้นหัวใจได้อีกด้วย ในการตรวจแพทย์จะใส่สายไปีที่หลอดเลือดแดงบริเวณขาหนีบ
หรือหลอดเลือดแดงฟีเมอรอล (femeral artery) หรือหลอดเลือดแดงเรเดียลที่แขน (radial artery) ย้อนเข้าไปในเอ
ออร์ต้า และฉีดสารทึบแสงเข้าหลอดเลือดโคโรนารี่ซ้ายหรือขวา ดูการไหลเวียนในหลอดเลือด ขนาดและความรุนแรง
ของพยาธิสภาพ (ปรีชา เอ้ือโรจนอังกูล, 2553; Black & Hawks, 2010) 
 
 



5. การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ หลายวิธีขึ้น อยู่กับความรุนแรงของการตีบหรือตันของหลอดเลือดในผู้ที่มี

กล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด (Angina) การรักษามีเป้าหมายเพื่อเพิ่มออกซิเจนและลดความต้องการการใช้ออกซิเจนของ
กล้ามเนื้อ หัวใจ โดยการควบคุมปัจจัยเสี่ยง การรับประทานยา การขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน หรือการผ่าตัด
ท่าทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (ปรีชา เอ้ือโรจนอังกูล , 2553; อภิชาต สุคนธสรรพ์และศรัณย์  ควรประเสริฐ , 2555) 
ดังนี้     

5.1 การใช้ยา  ได้แก่ 
1) ยาละลายลิ่มเลือด  (Thombolytic/Fibrinolytic therapy) ได้แก่ Streptokinase, Tissue 

plasminogen activator (rt-PA) โดยจะให้ในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่มีคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 
ST-elevation ซึ่งผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลภายใน 3 ชั่วโมงและไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังมีอาการเจ็บหน้าอก และควรให้
ยาในเวลารวดเร็ว โดยให้ภายใน 30 นาทีที่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล เพื่อให้ได้ผลในการละลายลิ่มเลือดูและทำให้
กล้ามเนื้อ หัวใจที่มีการบาดเจ็บ (injury)ได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เกิดกล้ามเนื้อ หัวใจตายตามมา (Q wave MI) ถ้าการให้
ยาละลายลิ่มเลือดได้ผลอาการแน่นหน้าอกของผู้ป่วยจะลดลง และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ST segment จะลดต่ำลง ใน
ผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด คือต้องระวังภาวะเลือดออกภายในและภายนอกร่างกาย โดยสังเกต จุดจำ เลือด 
อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายดำหลีกเลี่ยงการฉีดยาเข้ากล้าม ถ้าจำเป็นให้กดนาน 5 - 10นาทีหลังฉีดยา และการติดตาม
อาการเจ็บหน้าอกรวมทั้ง คลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอดเวลาของผู้ป่วย เพื่อเฝ้าระวังภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ในผู้ป่วยที่ได้รบั
ยา Streptokinase อาจมีผลข้างเคียงจากยาได้ เช่น ผื่นขึ้น มีไข้ หน้าแดง คลื่นไส้อาเจียนได้ 

2) ยาต้านเกล็ดเลือด (Anti-platelet) เป็นยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด เพื่อป้องกันการ 
เกิดลิ่มเลือด มี 2 ประเภท คือ 

- แอสไพริน (Aspirin) ขนาด 80-325 มิลลิกรัม ผู้ป่วยต้องรับประทานตลอดชีวิต ยามีฤทธิ์ยับยั้ง 
Thromboxane A2 ช่วยยับยั้ง และลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือด ต้องใช้เวลา 7-10 วัน ใช้เคี้ยวกลืนในผู้ป่วยที่มี
กล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเพื่อให้ยาสามารถออกฤทธิ์ได้ดี และใช้ในการรับประทานต่อเนื่อง อาการข้างเคียง 
อาจเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหาร 

- คอพิโดเกรล (Clopidogrel) เช่น plavix , ticlopidine (ticlid) ช่วยป้องกันการเกาะกลุ่มของ
เกล็ดเลือดโดยกระตุ้นการยับยั้ง ADP ใช้ในผู้ป่วยที่แพ้แอสไพริน หรือมักใช้ร่วมกับแอสไพริน อาการข้างเคียง เช่น 
รู้สึกไม่สบายในท้อง ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะมึนงง ผื่น เลือดออกง่าย ในกรณีที่ต้องผ่าตัดหรือทำหัตถการ
ที่เสี่ยงต่อภาวะเลือดออกควรงดยาประมาณ 5-7 วัน 

3) ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant) เช่น heparin และlow molecular weight 
heparin (LMWH) ยาออกฤทธิ์โดยจะจับตัวกับ antithrombin III ทำให้เพิ่มฤทธิ์ของการต้านการแข็งตัวของเลือด
และลดเวลาการเกิดลิ่มเลือด วิธีการให้ยา heparin จะหยดทางหลอดเลือดดำช้า ๆ โดยใช้เครื่องควบคุมการหยดของ
นำ เกลือ (Infusion pump) ส่วนยา low molecular weight heparin (LMWH) เช่น Fraxiparin, enoxaparin 
เป็นยาที่ให้โดยการฉีดยาเข้าชั้น ใต้ผิวหนัง ผลข้างเคียงที่พบบ่อย คือเกิด ecchymosis หรือ hematoma  บริเวณที่
ฉีดยา วิธีการฉีดยา โดย 1) จัดให้ผู้ป่วยนอนหงาย ชั้นเข่า 2) ตำแหน่งที่ฉีดยาคือหน้าท้องรอบรูสะดือโดยห่างจากรู
สะดือ 2 นิ้ว ยกเว้นแนว midline 3) ใช้นิ้วมือ 2 นิ้ว ดึงผิวหนังหน้าท้องที่จะฉีดยา 4) ไม่ต้องไล่ฟองอากาศออกให้ปัก
เข็มตรง 90 องศาระหว่างฉีดยายังคงดึงผิวหนังหน้าท้องจนยาหมด 5) ดึงเข็มออกก่อนแล้วปล่อยผิวหนังหน้าท้องลง 



6) ห้ามกดหรือคลึงผิวหนังหลังฉีดยา และควรสลับข้างซ้ายขวาในการฉีดยาคร้ังต่อไป 7) ประเมินผลข้างเคียงจากการ
ฉีดยาทุกคร้ัง 

4) ยาไนโตรกลีเซอรีน (Nitroglycerine: NTG) ยามีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด โดยช่วยลดปริมาณ
เลือดที่ไหลกลับหัวใจ (preload) จึงช่วยให้ลดความต้องการการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อ หัวใจ ยาไนโตรกลีเซอรีน 
มีวิธีการให้หลายวิธี เช่น การอมหรือพ่นยาใต้ลิ้น การรับประทาน แปะหน้าอก และการให้ยาทางหลอดเลือดดำ โดย 

- ยาไนโตรกลีเซอรีนที่ใช้อมใต้ลิน้ คือ Isordil (5mg.) โดยอมยา 1 เม็ด ทุก 5 นาที จนกว่าอาการ
เจ็บหน้าอกจะลดลง หรือใช้ยาไม่เกิน 3 คร้ังถ้ายังไม่หายเจ็บหน้าอกต้องรีบมาโรงพยาบาล 

- ไนโตรกลีเซอรีนแบบพ่น ให้พ่นยา 1 ครั้งทุก 5 นาทีจนกว่าอาการเจ็บหน้าอกจะลดลง หรือใช้ยา
ไม่เกิน 3 คร้ังถ้ายังไม่หายเจ็บหน้าอกต้องรีบมาโรงพยาบาล 

- Nitroglycerine (NTG) เป็นยาให้ทางหลอดเลือดดำ 
- Nitroderm เป็นยาไนโตรกลีเซอรีนที่ใช้แปะผิวหนัง 

ในขณะที่ผู้ป่วยอมยาหรือพ่นยาควรจะนั่งหรือนอนพักเพราะยาทำให้ความดันโลหิตต่ำลง ผู้ป่วยอาจมีอาการ
หน้ามืดเป็นลมได้อาการข้างเคียงของยา คือปวดศีรษะ หน้าแดง เวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว ความดัน
โลหิตต่ำ 

5) ยาในกลุ่มปิดกั้นเบต้า (beta-blocker) ยาจะไปขัดขวางการจับของสารสื่อประสาทกับ
ตัวรับเบต้าในหัวใจและหลอดเลือด ทำให้หัวใจเต้นช้าลง ความดันโลหิตลดลง มีผลให้ลดการใช้ออกซิเจนของ
กล้ามเนื้อ หัวใจ ห้ามให้ยานีในผู้ป่วยมี่มีหลอดลมตีบ หรือมีประวัติหอบหืด ผลข้างเคียง หัวใจเต้นช้าเกินไป ซึม มึนงง 
ได้ 

6) ยามอร์ฟีน (morphine) ใช้เพื่อลดอาการเจ็บหน้าอก ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำระหว่างฉีดยา
ควรติดตามสัญญาณชีพโดยเฉพาะความดันโลหิตและอัตราการหายใจ 

5.2 การไม่ใช้ยา (ปรีชา เอ้ือโรจนอังกูล, 2553) 
1) การขยายหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ (Percutaneous transluminal coronary intervention: 

PCI) ได้แก่ การขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนหรือขดลวด (stent) เป็นหัตถการที่นิยมและได้ผลดีในปัจจุบัน เพื่อให้
หลอดเลือดโคโรนารี่ที่มีการตีบตันเปิดกว้างออก ทำให้เลือดสามารถไหลไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ หัวใจได้ใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถ้าหลอดเลือดมีแคลเซียมเกาะตัวหนาไม่สามารถขยายบอลลูนได้ แพทย์อาจต้องใช้หัวกรอหลอดเลือด
เครื่องมือตัดสิ่งอุดตันออก (rotablator) หรือการยิงเลเซอร์ตัดคราบเลือดไขมัน ปัจจุบันได้มีการพัฒนาขดลวดที่
เคลือบยาต้านการแข็งตัวของเลือดเพื่อป้องกันการตีบตันซ้ำ 

2) การผ่าตัดท่าทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Graft: CABG) การผ่าตัด
มักทำในผู้ป่วยที่มีการตีบตันของหลอดเลือดโคโรนารี่ 3 เส้นหรือตีบที่left main coronary artery (LM) และในกรณี
ที่การรักษาอ่ืน ๆ ไม่ได้ผล วิธีการผ่าตัดโดยใช้หลอดเลือดแดงที่มาเลี้ยงบริเวณทรวงอกและเต้านม ( Internal 
mammary artery) หรือหลอดเลือดดำที่ขา (Saphenous vein graft: SVG) ต่อส่วนต้นเข้ากับปลายต่ำกว่าตำแหน่ง
ของหลอดเลือดโคโรนารี่ที่อุดตัน 
 
 
 



6. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ มีเป้าหมายเพื่อจำกัดกล้ามเนื้อ หัวใจให้ตายน้อยที่สุด บรรเทา

อาการเจ็บหน้าอก ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยให้เร็วที่สุด โดยการการนำกระบวนการ
พยาบาลที่มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยครอบคลุมแบบองค์รวม ทั้ง ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม โดย การประเมิน
สภาพผู้ป่วย การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผลลัพธ์
ทางการพยาบาล โดยจะกล่าวถึง การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดหัวใจในระยะเฉียบพลันและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในระยะพักฟื้น ดังนี้     

1) การพยาบาลเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ การพยาบาลเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยการใช้
กระบวนการพยาบาลควรเร่ิมจากการประเมินปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งปัจจัย
เสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้และปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์และวินจิฉัยปัญหาทางการพยาบาล มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้ถูกต้อง รวมทั้ง ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะ
ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และการชะลอการดำเนินของโรค ลดอุบัติการณ์ความรุนแรงของโรค ตลอดจนเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย แต่อย่างไรก็ตามในการวางแผนให้การพยาบาลเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ พยาบาลควร
คำนึงถึงคือการให้ความรู้ที่สอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงและเฉพาะเจาะจงกับผู้ป่วยแต่ละราย และเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้ป่วยและครอบครัว ในการร่วมวางแผนหรือเลือกวิธีปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกันโรคหลอดเลือด
หัวใจ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 

1.1) การป้องกันปฐมภูมิ (primary prevention) ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่ อ้วน สูบบุหรี่ มีโรค
ประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน เพศชายอายุ 45 ปีขึ้นไปผู้หญิงวัยหมด
ประจำเดือน โดยการให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง การตรวจเพื่อคัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจใน
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

1.2) การป้องกันทุติภูมิ (secondary prevention) เป็นการป้องกันในกลุ่มที่เริ่มเป็นและควบคุมโรคไม่ให้
ลุกลามก้าวหน้าเร็ว โดยการให้ความร่วมมือกับวิชาชีพอ่ืนเพื่อให้ผู้ป่วยมีปริมาณเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้เพียงพอ
บรรเทาความไม่สุขสบายต่าง ๆ ลดบริเวณกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด ได้แก่ การตรวจวินิจฉัยและทราบผลได้อย่าง
รวดเร็ว ทั้งการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจเลือดดูเอนไซม์จากกล้ามเนื้อ หัวใจ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่าง
รวดเร็ว รวมไปถึงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวถึงอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจที่ต้องรีบมาโรงพยาบาล 

1.3) การป้องกันตติยภูมิ (tertiary prevention) เป็นการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนรวมทั้ง การฟื้นฟู
สภาพภายหลังผู้ป่วยเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยการเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคกล้ามเนื้อ หั วใจขาด
เลือด เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นผิดจังหวะ   เป็นต้น รวมทั้ง การให้ความรู้ในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการ
กลับเป็นซ้ำ ของโรค การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย การให้ความรู้ในการควบคุมปัจจั ยเสี่ยง การรับประทานยาอย่าง
สม่ำเสมอ 

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล 
1. ขาดความรูใ้นการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ 
2. มีพฤติกรรมในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เหมาะสม 
การพยาบาลเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยการให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัจจัย

เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ดังนี้    



- การเลิกบุหรี่ การให้ความรู้เก่ียวกับอันตรายของบุหรี่ และการสัมผัสควันบุหรี่แนะนำให้หลีกเลี่ยง
การสัมผัสควันบุหรี่ การเลิกสูบบุหรี่ี่โดยการช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการบำบัดหรือเข้าโปรแกรมเพื่อเลิกสูบบุหรี่ี่อาจมีการ
รักษาด้วยการใช้ยา หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Smith et al., 2011) 

- การควบคุมระดับไขมันโดยในผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจควรควบคุมระดับ
ไขมันแอลดีแอล< 160 mg/dL  ระดับเฮชดีแอล > 40 mg/dL  ไตรกลีเซอไรด์  <150mg/dLส่วนในผู้เกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจแล้วควรควบคุมระดับไขมันแอลดีแอล< 100 mg/dL  ระดับเฮชดีแอล > 40 mg/dL  ไตรกลีเซอไรด์  
<150 mg/dL การแนะนำในการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันและคลอเลสเตอร์อลสูง เช่น เครื่องใน หนัง
สัตว์  เน้นให้รับประทานที่มีกากใยสูง และไม่มีไขมนอ่ิมตัว เช่น ผักผลไม้ปลาเนื้อ ไก่ หรืออาหารในกลุ่มเมดิเต่อเร
เนียลได้แก่ ซีเรียลธัญพืชผัก ถั่วเมล็ดแห้ง น้ำมันมะกอกกระเทียม ผักสด สมุนไพร ปลาทะเลนำลึกและการดื่มไวน์  
เนื้อ สัตว์จากสัตว์ปีกหลีกเลี่ยงไขมันสัตว์ในรูปแบบของเนยครีมหรือมันหมูนอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงโอเมก้า 3 พบ
ในอาหารทะเลที่มีน้ำ มันมาก เช่น ปลาทูน่า ปลาแซลม่อน ปลาซาร์ดีน และปลาทูทำให้ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์
ลดลงซึ่งช่วยในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด (Micallef & Garg, 2009) รวมทั้งอาจต้องมีการควบคุมระดับ
ไขมันด้วยวิธีการอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น การออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย แต่ในผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถควบคุมระดับไขมันได้
แพทย์จะมีการรกัษาด้วยยาลดภาวะไขมันในเลือดสูง จึงควรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาทั้ง ในเรื่องการออกฤทธิ์ของยา 
ผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นและการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง (Black & Hawks, 2010) 

- การควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน การให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานในการควบคุมระดับ
น้ำตาลลงมาเป็นระดับตำ่สุด โดยสมาคมเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Diabetes Association: ADA, 
2018) ได้แนะนำให้คุมระดับ HbA1C ในผู้ป่วยเบาหวานต่ำกว่าร้อยละ 7 ซึ่งจะมีประโยชน์ในการลดการเปลี่ยนแปลง
ของหลอดเลือดขนาดเล็กและลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ 

- การลดความอ้วน การลดนำ หนักลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติคือ BMI  อยู่ระหว่าง 18.5 - 24.9 kg/m2 
เส้นรอบเอวในผู้หญิง 35 นิ้ว (89 cm) ในผู้ชาย 40 นิ้ว (102 cm) (Smith et al., 2011) จะช่วยชะลอการเกิดโรค
ได้การลดนำ หนักลงมาร้อยละ 5 - 10 จะช่วยความดันโลหิตลดลงมาได้อย่ามีนัยสำคัญ เนื่องจากจะช่วยลดระดับ
ไขมัน triglyceride ไขมัน LDL  และเพิ่มไขมัน HDL (อภิชาต สุคนธสรรพ์ , 2553) 

- การควบคุมและเลือกรับประทานอาหาร โดยแนะนำเรื่องการรับประทานอาหาร  ดังนี้   การ
ควบคุมพลังงานในอาหารที่ได้รับในแต่ละวันสมดุลกับพลังงานที่ใช้ในแต่ละวันและถ้าต้องการลดน้ำหนักต้องพยายาม
ให้พลังงานที่ได้รับน้อยลง หลีกเลี่ยงการรับประทานนำ ตาลและแป้งควรรับประทานอาหารคาร์ โบไฮเดรตที่มีกากใย 
เช่น ถั่วโฮลวีต เพราะจะได้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลและลดการตอบสนองของอินซูลินลดการรับประทานไขมันทราน
และไขมนอ่ิมตัว ควรเลือกรับประทานปลาโดยเฉพาะปลาที่มีไขมันมากเพราะมีกรดไขมันโอเมก้า 3 ( อภิชาติ สุ
คนธสรรพ์ , 2553) 

- การออกกำลังกาย โดยให้ความรู้และแนะนำให้ผู้รับบริการมีการออกกำลังกายเป็นประจำโดยออก
กำลังกายระดับ ปานกลาง 30-60 นาทีต่อครั้ง 5 ครั้ง ต่อสัปดาห์  หรือออกกำลังกายระดับหนักนาน 20 นาทีต่อวัน 
สัปดาห์ละ 3 วัน ด้วยการออกกำลังกายแบบแอโรบิคเป็นการออกกำลังกายที่มีการใช้พลังงานโดยอาศัยออกซิเจนใน
ร่างกาย เช่น เดินวิ่งเหยาะ ๆ ปั่นจักรยาน กระโดดเชือกว่ายนำ เต้นแอโรบิก มีการออกแรงปานกลาง (moderate 
intensity)เป็น การออกกำลังกายหรืออกแรงจนทำให้รู้สึกค่อนข้างเหนื่อยหรือเหนื่อยกว่าปกติพอควรโดยหายใจเร็ว
กว่าปกติเล็กน้อย หรือหายใจกระชั้น ขึ้น ไม่ถึงกับหอบ หรือขณะออกกำลังกายหรือออกแรง ยังสามารถพูดคุยกับคน



ข้างเคียงได้จนจบประโยคและรู้เรื่อง(EACPR Committee for Science Guidelines, 2010) การออกกำลังกายที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหัวใจและปอด คือออกกำลังกายมากพอที่จะทำให้ชีพจร มีค่าระหว่าง 60-80% ของอัตราการ
เต้นสูงสุดของหัวใจของบุคคลนั้น ๆ อัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจ เท่ากับ 220-อายุ (ปี) 

ตัวอย่าง คนอายุ 50 ปีมีอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจ เท่ากับ 220-50 = 170 ครั้ง ต่อนาที ดังนั้น การออก
กำลังกายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหัวใจ คือออกกำลังกายแล้วหัวใจเต้นได้ 60-80% ของ 170 คร้ังตอนาทีเทียบเท่า
กับระหว่าง 119-136 คร้ังตอนาที 

- การจัดการความเครียด โดยการแนะนำให้หากิจกรรมที่ชอบทำเพื่อผ่อนคลายความเครียดและการ
จัดการความเครียด กลยุทธ์ในการจัดการ(Coping strategies) กับความเครียดออกเป็น 2 วิธีที่สำคัญของลาซาลาส
และโฟคแมน (Folkman, 2013).ดังนี้   วิธีที่ 1 คือการจัดการโดยมุ่งที่ปัญหา (Problem-focused coping) เป็น
วิธีการมองปัญหาและประเมินสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด วิธีที่ 2 คือการจัดการโดยมุ่งที่อารมณ์ (Emotion-
focused coping) เป็นกระบวนการทางปัญญาที่ใช้จัดการกับอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลง
สถานการณ์  ไม่ให้ความเครียดทำลายขวัญและกำลังใจ การประเมินผลการพยาบาล ภายหลังการให้ความรู้และ
คำแนะนำในการป้องกัน โรคหลอดเลือดหัวใจ สามารถประเมินผลทั้ง ในระยะยาวและระยะสั้น ในด้านความรู้ การมี
พฤติกรรมที่ถูกต้อง ความยั่งยืนของพฤติกรรมรวมทั้ง ผลลัพธ์ทางคลินิก เช่น ระดับไขมันในเลือด ระดับความดันโลหติ
น้ำหนักตัว ไม่เกิดอาการเจ็บหน้าอก   เป็นต้น 
 
2) การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในระยะเฉียบพลัน 

การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในระยะเฉียบพลันหรือ Acute coronary syndrome  ซึ่งมีการอุด
กั้น การไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดแดงโคโรนารี่อย่างทันที่ทำให้กล้ามเนื้อ หัวใจได้รับเลือดไม่เพียงพอกับความ
ต้องการใช้ออกซิเจน และเกิดอาการเจ็บหน้าอก และภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะช็อก
จากหัวใจ และภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการค้นหาอาการอาการแสดง และ
ภาวะแทรกซ้อนตัง้ แต่เริ่มแรก มีการประเมินสภาพผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

2.1) การประเมินสภาพ (assessment) โดยการซักประวัติเกี่ยวกับอาการเจ็บหน้าอก ซึ่งต้องประเมิน
ลักษณะอาการเจ็บหน้าอกอาศัยตัวย่อ PQRST mnemonic (Black & Hawks, 2010; Brunner, 2010) ดังนี้    P 
คือ Precipitating factors  การซักประวัติอาการนำที่ทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกและปัจจัยที่ทำให้อาการแน่นหน้าอี
กดขึ้น Q คือ Quality  การซักประวัติลักษณะอาการเจ็บหน้าอกว่าเจ็บแบบไหน อย่างไร R คือ Region  การซัก
ประวัติตำแหน่งที่เกิดอาการและการเจ็บร้าว (radiation) Sคือ Severity  ความรุนแรงโดยใช้ numeric rating scale 
ใช้ตัวเลข 0 - 10 เพื่อบอกความรุนแรงรวมถึงอาการที่เกิดร่วม เช่น หน้ามืด ใจสั่น เป็นลม เหงื่อแตก เวียนศีรษะ T 
คือ Time ระยะเวลาที่เกิดอาการและระยะเวลาที่เป็น ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจทางห้องปฏิบัติการการ
ตรวจร่างกาย เช่น หลอดเลือดดำที่คอโป่ง (neck vein engorge) ฟังเสียงปอดมีเสียง crepitation   เป็นต้น จากนั้น 
ค่อยมีการติดตามประเมินโดยการซักประวัติเก่ียวกับปัจจัยเสี่ยง สาเหตุที่ส่งเสริมการเกิดโรค การประเมินด้านจิตใจ 
เช่น การให้ความหมายต่อโรคหลอดเลือดหัวใจว่าเป็นด้านบวกหรือลบ การประเมินการเผชิญปัญหาของผู้ป่วยรวมทั้ง 
การประเมินสิทธิในการรักษาต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการพยาบาล 

2.2) การวินิจฉัยการพยาบาล (nursing diagnosis) และการวางแผนการพยาบาล(planning) เป้าหมาย
เพื่อจำกัดให้กล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือดหรือตายน้อยที่สุด ป้องกันการแลกเปลี่ยนก๊าซไม่มีประสิทธิภาพ ป้องกันภาวะ



พร่องออกซิเจน ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน และส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง (ผ่องพรรณอรุณแสง , 
2551; Smeltzer et al., 2010) ดังนี้    

1. ไม่สุขสบายจากอาการเจ็บหน้าอกเนื่องจากกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด 
อธิบายพยาธิสรีรวิทยา การตีบแคบของหลอดโคโรนารี่ทำให้กล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด หรือเลือดไปเลี้ยงไม่

เพียงพอและเกิดความไม่สมดุลระหว่างความต้องการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อ หัวใจและออกซิเจนที่ไปเลี้ยง
กล้ามเนื้อหัวใจทำให้กล้ามเนื้อ หัวใจขาดออกซิเจนที่ใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึม โดยใช้การเผาผลาญแบบไม่ ใช้
ออกซิเจน ทำให้เกิดแลคติกคั่งซึ่งระคายเคืองต่อระบบประสาทผู้ป่วยจึงเกิดอาการเจ็บหน้าอก (Black & Hawks, 
2010) 

ข้อมูลสนับสนุน :  ข้อมูลจากการซักถามและการสังเกตพบว่าผู้ป่วยบอกเจ็บหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับ 
รู้สึกแน่นอึดอัดร้าวไปีที่คอคางและแขน เหงื่อออก ตัวเย็น ผู้ป่วยกระสับกระส่าย พักไม่ได้ pain score 10 คะแนน
คลื่นไฟฟ้าหัวใจมี ST-elevation, ST depression,T-wave invertionตรวจพบ CKMB >25 mg/dL., Troponin 
T>0.1 mg/dL, สัญญาณชีพ T=36.5, PR 110/min, RR 20 /min, BP 150/90 mmHg 

วัตถุประสงค์  ผู้ป่วยไม่มีอาการเจ็บหน้าอก 
เกณฑ์การประเมิน สีหน้าท่าทางผู้ป่วยสุขสบายขึ้น พักหลับได้ ผู้ป่วยบอกเจ็บหน้าอกลดลงหรือไม่เจ็บ

หน้าอก Pain score < 3 คะแนน สัญญาณชีพปกติ  : P 60 - 100/min, BP 90/60-140/90 mmHg. คลื่นไฟฟ้า
หัวใจแบบ 12 lead  ไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่มี ST-elevation, ST depression,T-wave invertion 

กิจกรรมการพยาบาล 
1) ให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนบนเตียง ( bed rest)งดการทำกิจกรรมใน 24 ชม.แรกที่มีอาการเจ็บหน้าอก แต่

สามารถเปลี่ยนท่านอนบนเตียงได้เพื่อลดการใช้ออกซิเจนของร่างกายลดการทำงานของหัวใจและลดความต้องการ
ออกซิเจนของกล้ามเนื้อ หัวใจ 

2) ประเมินบันทึกและรายงานแพทย์เก่ียวกับลักษณะอาการเจ็บหน้าอกความรุนแรง การเจ็บร้าวระยะเวลา 
และอาการเหงื่อแตก ตัวเย็น ทั้ง จากการสังเกตและผู้ป่วยบอกโดยการวัดความรุนแรงแบบสเกลตัวเลข (numeric 
rating scale) เพื่อค้นหาอาการของภาวะกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือดในระยะแรก 

3) ให้Oxygen cannula 2-4 LPM หรือขึ้น อยู่กับปริมาณความอ่ิมตัวของออกซิเจนผู้ป่วยซึ่งในผู้ป่วยบาง
รายมีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือภาวะช็อกจากหัวใจอาจต้องให้ Oxygen mask with bag 6-12 LPM หรือเตรียมช่วย
แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจหากเกิดภาวะหายใจล้มเหลวร่วมด้วยเพื่อเพิ่มออกซิเจนไปสู่กล้ามเนื้อ หัวใจและลดการทำลาย
กล้ามเนื้อหัวใจเพื่อรักษาระดับออกซิเจนในร่างกายมากกว่า 92% 

4) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 lead  ทันทีที่ผู้ป่วยมีอาการแน่นหน้าอก และเฝ้าระวังคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยเฉพาะใน 2-3 ชั่วโมงแรกหลังเกิดอาการ 

5) ดูแลให้ยาบรรเทาอาการปวดตามแผนการรักษา ได้แก่ 
- Nitroglycerine 1 tab SL  ถ้าอาการเจ็บหน้าอกไม่ดีขึ้น ให้ซ้ำ ได้ทุก 5 นาทีไม่เกิน 3 เม็ดการอมยาใต้ลิ้น

เพื่อช่วยให้ยาดูดซึมเข้าหลอดเลือดได้เร็วขึ้นออกฤทธิ์ภายใน 3-5นาที ถ้าหากผู้ป่วยยังมีอาการแน่นหน้าอกแพทย์อาจ
พิจารณาให้ยา nitroglycerine ทางหลอดเลือดดำเนื่องจากยาจะไปมีผลในการขยายหลอดเลือดดำทั่วร่างกายและ
ขยายหลอดเลือดโคโรนารีทำให้เลือดผ่านหลอดเลือดได้มากขึ้น ดูแลให้ผู้ป่วยนั่งหรือนอนในขณะอมยา และประเมิน



สัญญาณชีพทุก 15 นาทีโดยเฉพาะความดันโลหิต สังเกตอาการข้างเคียงจากยา เช่น ปวดศีรษะ หน้าแดง เวียนศีรษะ 
คลื่นไส้อาเจียน หัวใจเต้นเร็วและความดันโลหิตต่ำ 

- Morphine sulphate เจือจางให้ทางหลอดเลือดดำช้า ๆ ให้ซ้ำ ได้ทุก 4-6 ชั่วโมง และสังเกตอาการ
ข้างเคียงจากยา ได้แก่ คลื่นไส้อาเจียนง่วงนอน กดการหายใจ 

- แอสไพริน 325 มิลลิกรัม เค้ียวกลืนทันที่เพราะยาแอสไพรินไปมีผลช่วยยับยั้ง และลดการเกาะตัวของเกล็ด
เลือด และสังเกตอาการข้างเคียงจากยา ได้แก่ การเกิดเลือดออกในกระเพาะอาหาร 

6) บันทึกสัญญาณชีพอย่างน้อยทุก 15-30นาทีในภาวะวิกฤติเพราะผู้ป่วยอาจการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ
ชีพที่รวดเร็วจากผลของกยาที่ได้รับ หรือภาวะแทรกซ้อนหลังกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ 

7) บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจไว้ตลอดเวลา เนื่องจากผู้ป่วยอาจเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 
8) ถ้าอาการเจ็บหน้าอกไม่ดีขึ้นรายงานแพทย์และเตรียมผู้ป่วยเพื่อการดูแลและรักษาอ่ืน ๆ 
9) บรรเทาอาการปวดโดยวิธีที่ไม่ใช้ยา เช่น วิธีการผ่อนคลายด้วยวิธีการที่ผู้ป่วยเคยใช้แล้วได้ผล เช่น การฟัง

เพลงเบา ๆ การทำสมาธิการอ่านหนังสือ  เป็นต้น การผ่อนคลายช่วยลดการกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ หัวใจ 
10) จัดบรรยากาศให้เงียบสงบ ไม่รบกวนผู้ป่วยเช่น จัดกิจกรรมการพยาบาลในเวลาที่พร้อม ๆ กัน จำกัด

การเข้าเยี่ยมทั้ง เวลาและจำนวนคน เพื่อลดสิ่งกระตุ้นที่อาจทำให้ผู้ป่วยกังวลและเป็นการเพิ่มการทำงานของหัวใจ 
11) ให้การดูแลและอยู่เป็นเพื่อนในขณะที่ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอก เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจในการที่จะ

ได้รับการดูแลช่วยเหลือลดความกลัวและความวิตกกังวล 
12) รายงานแพทย์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจอาการเจ็บแน่นหน้าอกไม่ดีขึ้น ผู้ป่วยมีอาการ

หอบเหนื่อยเพิ่มข้ึน 
ประเมินผลการพยาบาล ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอีกดขึ้น หรือไม่เจ็บหน้าอก สามารถนอนหลับได้ pain 

score 0 คะแนนใน 15 - 20 นาทีหลังได้รับยา สัญญาณชีพปกติ O2 sat >92% 
 
2. ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจลดลงเนื่องจากกล้ามเนื้อ หัวใจบีบตัวไม่มีประสิทธิภาพ 

อธิบายพยาธิสรีรวิทยา โรคหลอดเลือดหัวใจอดุตันทำให้การไหลเวียนเลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อ หัวใจไม่
เพียงพอส่งผลต่อความสามารถในการบีบตัวของกล้ามเนื้อ หัวใจและปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจใน 1 นาทีลดลง ทำ
ให้การไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงเนื้อ เยื่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายลดลงตาม ผู้ป่วยจะมีความดันโลหิตต่ำเกิดภาวะหัวใจ
ล้มเหลว (CHF) หรือภาวะช็อกจากหัวใจเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจากบริเวณกล้ามเนื้อ หัวใจที่ขาดเลือดได้ การ
ช่วยให้มีเลือดมาเลี้ยงบริเวณกล้ามเนื้อ หัวใจที่ขาดเลือดภายใน 1 ชั่วโมงจะสามารถลดบริเวณการตายของกล้ามเนื้อ 
หัวใจและช่วยให้ 
การบีบตัวของกล้ามเนื้อ หัวใจดีขึ้น 

ข้อมูลสนับสนุน :  ปลายมือปลายเท้าเย็นซีดเหงื่อออก เป็นลม ปัสสาวะออก<30 มล./ชม. หรือ< 0.5 มล./
กก./ชม. หัวใจเต้นเร็ว ชีพจรเบา BP < 90/60 mmHg. ความรู้สึกตัวลดลง 

วัตถุประสงค์  ผู้ป่วยมีปริมาณเลือดที่ส่งออกจากหัวใจเพียงพอที่จะไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
เกณฑ์การประเมิน คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 lead มี ST-segment ปกติไม่เกิด Q wave ไม่มีอาการเจ็บ

หน้าอก ปัสสาวะออก >30 มล./ชม. หรือ> 0.5 มล./กก./ชม. สัญญาณชีพปกติ :T 36.5-37.4 องศาเซลเซียส P 60 - 
100/min, BP 90/60 - 140/90 mmHg. RR 12-20/min ผู้ป่วยรับรู้วัน เวลาสถานที่บุคคลผิวหนังอุ่น ไม่ซีด ไม่เขียว 



กิจกรรมการพยาบาล 
1) ประเมินสัญญาณชีพ ระดับความรู้สึกตัว สัมผัสปลายมือปลายเท้าและบันทึกนำ เข้าออกทุก 1 ชั่วโมง ใน

บางรายอาจมีการใช้ Invasive line เช่น PCWP, CVP, Arterial line ในการช่วยประเมิน เพื่อให้ทราบถึงการ
ไหลเวียนเลือดไปเลี่ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และประเมินกรตอบสนองของการรักษา และใน 24-48 ชั่วโมงหลัง
กล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือดผู้ป่วยอาจมีไข้ได้เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อ หัวใจที่ขาดเลือด 

2) ประเมินระดับความรู้สึกตัวทุก 1-4 ชั่วโมง เพื่อประเมินการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมอง 
3) บันทึกสารนำ เข้าออกในร่างกายและติดตามผลตรวจ BUN, Cr. หากปัสสาวะออกน้อยกว่า 30 มล./ชม. 

ความถ่วงจำเพาะลดลง ค่าของเสียที่ไต คือ BUN, Cr. เพิ่มข้ึน แสดงว่า เลือดไหลเวียนไปเลี่ยงไตลดลง 
4) ประเมินลักษณะผิวหนัง ความเย็นสีผิวชีพจรส่วนปลาย เพื่อประเมินการไหลเวียนของเลือดเพื่อมาเลี้ง

อวัยวะส่วนปลาย 
5) ติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมิน ST segmentว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่หรือมีภาวะ

หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่ 
6) ให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนเพื่อลดความต้องการใช้ออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจ 
7) ให้Oxygen cannula 4-6 L/min และจัดท่านอนศีรษะสูง ยกเว้นในรายที่มีความดันโลหิตต่ำ ให้นอน

ศีรษะราบ ช่วยเหลือในการเปลี่ยนท่าอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของออกซิ เจนในเลือดไปยัง
กล้ามเนื้อหัวใจ ท่านอนศีรษะสูงเพื่อให้ปอดขยายตัวได้ดีขึ้น ส่งเสริมการได้รับออกซิเจน 

8) ดูแลการให้สารนำ ทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษาอย่างระวัง โดยการใช้เครื่องควบคุมการหยด 
เพราะการให้สารนำ ที่มากเกินไปอาจทำให้ผู้ป่วยภาวะนำ เกินได้ 

9) จำกัดนำ ดื่ม และต้องมีการแบ่งนำ ให้เหมาะสมกับมื้ออาหารเช่น แบ่งเป็นสัดส่วนในเวรเช้า : บ่าย : ดึก 
เป็น 3: 2: 1 และบันทึกสารนำ เข้าออกทุกชั่วโมงเพื่อป้องกันภาวะน้ำเกิน 

10) ดูแลให้ได้รับอาหารอ่อน ย่อยง่ายทีละน้อยงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน จำกัดเกลือสังเกตอาการคลื่นไส้
อาเจียน ท้องอืดหรือท้องผูก และประเมินการทำงานของลำไส้ โดยฟังเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้ เพราะอาหารอ่อน
ย่อยง่าย ให้ทีละน้อยจะลดการออกแรงในการเคี้ยวและการย่อยเป็นการลดการใช้ออกซิเจน พลังงานที่ได้รับแต่ละมื้อ 
ควรต่ำกว่าปกติเพราะการการย่อยและการเมตาบอลิซึมมีผลต่อปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ ในช่วงนี้ การทำหน้าที่
ของระบบย่อยอาหารอาจได้รับเลือดไปเลี้ยงลดลงทำให้มีอาการท้องอืด คลื่นไส้อาเจียนได้ เครื่องดื่มคาเฟอีนจะ
กระตุ้นการทำงานของหัวใจ การจำกัดเกลือจะช่วยควบคุมปริมาตรนำ ในร่างกายลดการคั่งของเลือดที่ปอด 

11) แนะนำผู้ป่วยหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้มีการเพิ่มแรงดันในช่องอกและช่องท้อง (valsalva maneuver) 
เช่น การกลืนหายใจการเบ่งอุจาระ โดยให้ใช้ bed-side commode การป้องกันอาการท้องผูกดูแลให้รับยาระบาย
ตามแผนการรักษาของแพทย์ เพราะ valsalva maneuver valsalva maneuverme valsalva maneuver  ทำให้
แรงดันในช่องอกและช่องท้องเพิ่มสูงขึ้นลดการไหลกลับของเลือดเข้าสู่หัวใจทำให้ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจใน 1 
นาทีลดลง และเป็นการกระตุ้นระบบประสาทเวกัสอาจทำให้มีหัวใจเต้นผิดจังหวะ 

12) ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาตามแผนการรักษาของแพทย์  และบริหารยาอย่างแม่นยำติดตามการตอบสนอง 
และผลข้างเคียงจากการใช้ยา เช่น ยาละลายลิ่มเลือด ยาต้านเกล็ดเลือด ยาขยายหลอดเลือด ยาช่วยเพิ่มการบีบตัว
ของหัวใจ ยาขับปัสสาวะ   เป็นต้น (รายละเอียด ดังในหัวข้อการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ :  การใช้ยา) 



ประเมินผลการพยาบาล ผู้ป่วยรู้สึกตัวดีถามตอบรู้เรื่องบอกวันเวลาสถานที่บุคคลได้ถูกต้อง ไม่มีอาการแน่น
หน้าอก คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 lead  เป็น Normal sinus rhythm ไม่มีST-segment ผิดปกติปลายมือปลายเท้า
อุ่น ปัสสาวะออก >30 มล./ชม. สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 
3. มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจสวนหัวใจ/การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน (มีเลือดออก
หรือเกิดก้อนเลือดที่แผล แพ้สารทึบรังสีไตวาย) 

อธิบายพยาธิสรีรวิทยา การตรวจสวนหัวใจเป็นการสอดใส่สายไปที่หลอดเลือดแดงฟีเมอรอลบริเวณขาหนีบ 
(femeral artery) หรือหลอดเลือดแดงเรเดียลที่แขน (radial artery) ย้อนเข้าไปในเอออร์ต้า และฉีดสารทึบแสงที่มี
ส่วนประกอบของสารไอโอดีนเข้าหลอดเลือดโคโรนารี และฉายภาพเอกซเรย์ดูการไหลเวียนในหลอดเลือด ขนาดูและ
ความรุนแรงของการตีบตันในหลอดเลือดโคโรนารีและแพทย์จะทำการขยายหลอดเลือดแดงโคโรนารีที่อุดตันด้วย
บอลลูนหรือขดลวด ภายหลังการตรวจผู้ป่วยจะมีแผลที่หลอดเลือดแดงซึ่งมีแรงดันเลือดสูงจึงทำให้อาจเกิดเลือดออก
หรือเกิดก้อนเลือดที่รอยแผลสารทึบรังสีมีส่วนประกอบของสารไอโอดีนโดยอาจเกิดการแพผู้ป่วยเนื่องจากสารทึบรังสี
ทำให้เกิดการหลั่งฮีสตามีนจาก mast cell  และbasophilอาการแพ้ มี 3 ระดับ คือ 1) ระดับเล็กน้อย จะมีอาการู้สึก
ร้อนวูบวาบ คลื่นไส้อาเจียนไอจามผื่นขึ้น หน้าแดงคอแดง 2) ระดับปานกลางได้แก่ ผื่นลมพิษ คลื่นไส้อาเจียนมากตา
บวมหน้าบวม หรือมีอาการหลายอย่างร่วมกัน 3) ระดับรุนแรงได้แก่อาการหายใจขัด , เสียงแหบ, หลอดลมตีบ 
เหนื่อยหอบ ชักหมดสติความดันโลหิตต่ำ หน้าบวม ปากบวม สารทึบรังสีจะถูกขับถ่ายโดยการกรองผ่าน glomerulus 
และจะออกฤทธิ์ขับปัสสาวะเพิ่มขึ้น ถ้าใช้สารทึบรังสีปริมาณมากอาจทำให้ไตถูกทำลายได้ เนื่องจากการดูดกลับ
โซเดียมลดลง และขับเอนไซม์ที่มีผล 
ทำลายอาจทำให้เกิดการทำงานของไตลดลงและเกิดภาวะไตวายได้ 

ข้อมูลสนับสนุน ผู้ป่วยได้รับการการตรวจสวนหัวใจ/การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน มีแผล
บริเวณขาหนีบหรือหลอดเลือดแดงที่แขน ได้รับการฉีดสารทึบรังสี 

เกณฑ์การประเมิน อวัยวะส่วนปลายใต้ตำแหน่งที่ใส่สายสวนหัวใจไม่มีอาการขาดเลือดได้แก่ชีพจร dosalis 
pedis =2+  ขาข้างที่มีแผลฉีดสีอนุ่ไม่ซีดเขียวไม่ปวด ในผู้ป่วยรายที่ใส่สายสวนหัวใจที่หลอดเลือดแดงเรเดียลที่แขน 
ค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจนปลายนิ้วแขนข้างนั้น มากกว่า 95% ไม่มีเลือดออกหรือก้อนเลือดบริเวณที่ใส่สายสวน
หัวใจ ไม่มีอาการแพ้สารทึบรังสี ได้แก่ คลื่นไส้อาเจียน ผื่นขึ้นหน้าผื่นลมพิษ คลื่นไส้ตาบวมหน้าบวม หายใจขัด , เสียง
แหบ, หลอดลมตีบ เหนื่อยหอบ ชักหมดสติความดันโลหิตต่ำ หน้าบวมปากบวมปัสสาวะออกมากกว่า 30 มิลลิลิตรต่อ
ชั่วโมง ผลการตรวจระดับ BUN=10 - 20 mg/dL. Cr 0.6-1.2 mg/dL 

กิจกรรมการพยาบาล 
1) การดูแลก่อนการตรวจสวนหัวใจ 
1.1) อธิบายถึงเหตุผลในการทำเวลาที่ใช้ในการตรวจ วิธีการตรวจ โดยใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายและระมัดระวัง

ไม่ให้ผู้ป่วยวิตกกังวล โดยแพทย์จะอธิบายถึงภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น เช่น การแพ้สารทึบรังสี การมีลิ่มเลือดไปอุด
ตัน การเกิดเลือดออกบริเวณที่ใส่สาย หัวใจเต้นผิดจังหวะ ติดเชื้อ และอาจเกิดหัวใจวายได้ และให้ผู้ป่วยเซ็นใบ
ยินยอมเข้ารับการตรวจ 

1.2) ซักประวัติการแพ้สารไอโอดีนและอาหารทะเลอาการจากการแพ้ หากพบว่า ผู้ป่วยเคยแพ้อาหารทะเล 
ให้รายงานแพทย์  เพื่อพิจารณาให้ยาต้านอาการแพ้ หรือใช้วิธีการตรวจอย่างอ่ืนแทน 



1.3) ประเมินเสียงหัวใจและปอด ประเมินสัญญาณชีพ และประเมินชีพจรส่วนปลายขาทั้ ง 2 ข้าง เพื่อ
ประเมินว่าผู้ป่วยมีภาวะนำ ท่วมปอดซึ่งจะทำให้ไม่สามารถนอนราบได้ และในรายที่คลำชีพจรส่วยปลายไม่ได้ หรือ
คลำได้เบา ต้องรายงานแพทย์เพราะผู้ป่วยอาจมีภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันอยู่เดิมซึ่งหากได้รับการใส่สาย
เข้าไปที่หลอดเลือดแดงอาจทำให้อวัยวะส่วนปลายได้รับเลือดไปเลี้ยงลดลง 

1.4) ติดตามผลการตรวจ เช่น เอกซเรย์ปอด ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ค่าการแข็งตัวของเลือด ผล CBC , 
BUN, Cr. หากพบค่าผิดปกติให้รายงานแพทย์  เพราะหากค่าการแข็งตัวของเลือดยาวนานกว่าปกติอาจทำให้ผู้ป่วย
เกิดภาวะเลือดออกที่แผลผ่าตัดได้ และในผู้ที่มีผล Cr. มากกว่า1.2 อาจเกิดภาวะไตทำงานลดลงได้หลังได้สารทึบรีงสี
ซึ่งจะขับออกทางไต่อาจและทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะไตวาย 

1.5) ให้ผู้ป่วยงดน้ำ และอาหารยกเว้นยา 4-6 ชั่วโมง ก่อนทำการตรวจสวนหัวใจ ยกเว้นในรายที่มีอาการ
เจ็บหน้าอกเฉียบพลันอาจไม่ได้เตรียมขั้นตอนนี้เนื่องจากในระหว่างตรวจผู้ป่วยอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน หรือ
อาจเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงได้ 

1.6) เตรียมผิวหนังที่ขาหนีบทั้ง 2 ข้างโดยการโกนขนทำความสะอาดในรายที่จำเป็น เพื่อป้องกันการติดเชื้อ 
เข้าไปในร่างกายผ่านทางผิวหนังและหลอดเลือด 

1.7) เปิดเส้นเพื่อให้สารนำ ทางเหลอดเลือดดำตามแผนการรักษาของแพทย์ เพราะผู้ป่วยจะงดนำ และ
อาหาร และในขณะตรวจสวนหัวใจอาจมีการให้ยาทางหลอดเลือดดำหรือเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภาวะ
ฉุกเฉินระหว่างตรวจสวนหัวใจ 

2) การดูแลหลังการตรวจสวนหัวใจ 
2.1) รับผู้ป่วยกลับจากห้องตรวจสวนหัวใจ กรณีมีแผลที่ขาหนีบให้ผู้ป่วยนอนราบศีรษะสูงไม่เกิน 30 องศา

ให้แขนหรือขาข้างที่ทำเหยียดตรง อย่างน้อย 6 ชั่วโมงหลังเอาสายออก เพื่อป้องกันการเกิดเลือดออกและการเกิดก้อน
เลือดบริเวณหลอดเลือดที่ขา 

2.2) วางหมอนทราย 1-2 กก. บริเวณรอยแผลที่ขาหนีบ 4 ชั่วโมงหลังเอาสายสวนหัวใจออก เพื่อให้มีแรงกด
ช่วยห้ามเลือด 

2.3) วัดสัญญาณชีพและประเมินชีพจรส่วนปลายสีผิวความอุ่นของผิวหนังของแขน ขาข้างที่ทำอาการปวด 
และการมีเลือดออกบริเวณแผลและออกใต้ผิวหนัง (Hematoma) ทุก 15 นาที 4 ครั้ง30 นาที 2 ครั้งและ1 ชม.จน
อาการคงที่เปลี่ยนเป็นทุก 4 ชม. เพื่อประเมินการทำงานของหัวใจ และตรวจสอบว่าขาข้างที่มีแผลจากการสวนหัวใจ
มีเลือดมาเลี้ยงเพียงพอ 

2.4) ในผู้ป่วยรายที่ใส่สายสวนผ่านทางหลอดเลือดแดงเรเดียลที่แขน (radial artery) หลังเอาเข็มออก จะมี
สายรัดข้อมือ (TR Band) ใส่ไว้ 2 ชั่วโมง ให้สังเกตสีผิวปลายมือข้างที่ทำวัดO2 sat หากน้อยหว่า 95 %  ให้รายงาน
แพทย์  หลังจากนั้น ใช้ Syringe ปล่อยลมออก เริ่มปล่อยลมคร้ังแรก 3 cc แล้วให้สังเกตว่ามีเลือดซึมออกมาจากปาก
แผลหรือไม หากพบว่าไม่มีเลือดซึม ให้ปล่อยลมคร้ังละ 3 cc  โดยห่างกันครั้งละ 15 นาทีจนกว่าจะปล่อยลมออกหมด 
กรณีที่ปล่อยลมออกมาแล้วพบว่ามีเลือดไหลซึมออกมา ให้ใช้ Syringe ใส่ลมกลับเข้าไปใหม่ เท่ากับจำนวนที่ปล่อย 
หลังจากทำการปล่อยลม และสามารถนำ TR Band ออกได้แล้ว พยาบาลจะปิดแผลด้วยพลาสเตอร์  ที่มีความเหนียว 
2 ชั่วโมง ภายหลังทำหัตถการผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวัน เช่น เข้าห้องนำ หรือรับประทานอาหารเองได้ ไม่
ควรบิดหรือหมุนข้อมือและทำงานที่ต้องใช้ข้อมือการยกของหนักเกิน 4.5 กิโลกรัม เป็นเวลา 5 วันภายหลังทำ
หัตถการ 



2.5) ประเมินอาการเจ็บหน้าอก ใจสั่นและติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ถ้าผิดปกติคือผู้ป่วยมีอาการชาปลายเท้า 
ปวดแขนหรือขาข้างที่ทำปลายมือปลายเท้า เย็นซีดหรือเขียวคลำ คลำชีพจรส่วนปลายไม่ได้ ต้องรายงานแพทย์  

2.6) บันทึกสารน้ำเข้าออกทุก 8 ชั่วโมง ถ้าผู้ป่วยไม่ปัสสาวะและมีอาการของปัสสาวะคั่งค้างให้รายงาน
แพทย์เพื่อสวนปัสสาวะทิ้ง เพื่อเป็นการประเมินการทำงานของไตเพราะสารทึบแสงจะถูกขับออกทางปัสสาวะ และ
เนื่องจากผู้ป่วยต้องนอนราบหลายชั่วโมงในผู้ป่วยบางรายอาจนอนแล้วปัสสาวะไม่ออกจึงต้องสวนปัสสาวะให้ 

2.7) ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับนำ ทางปากอย่างน้อย 2,000 มล.ใน 24 ชม.และดูแลให้สารทางหลอดเลือดดำตาม
แผนการรักษาของแพทย์เพื่อช่วยในการชะล้างสารทึบรังสีออกทางปัสสาวะลดการเกิดพิษกับไต 

2.8) ติดตามผลการตรวจ BUN, Cr. เพื่อประเมินการทำงานของไตหลังได้รับสารทึบรังสี 
2.9) กรณีผู้ป่วยกลับบ้าน แนะนำการสังเกตภาวะเลือดออก การติดเชื้อ ที่แผลสอนวิธีการทำแผลที่ขาหนีบ 

ผู้ป่วยสามารถอาบนำ ได้และเช็ดแผลให้แห้ง หลีกเลี่ยงการยกของหนัก ขับรถและเดินขึ้นบันไดหากมีอาการไอให้ใช้
มือกดบริเวณแผลไว้ ป้องกันเลือดออก 

ประเมินผลการพยาบาล คลำชีพจร dosalispedis ขาข้างที่ใส่สายสวนหัวใจได้ 2+ ปลายเท้าอุ่น ไม่ซีด ไม่มี
เลือดออกหรือก้อนเลือดบริเวณแผลที่ใส่สายสวนหัวใจ ไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ผื่นขึ้นหน้าผื่นลมพิษ ปัสสาวะออก
มากกว่า 30 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ผลการตรวจระดับ BUN=10-20 mg/dL. Cretinine 0.6-1.2 mg/dL 
 
4. กลัว/มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยเน่ืองจากเป็นสิ่งคุกคามชีวิต 

อธิบายพยาธิสรีรวิทยา โรคกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด มักมีอาการรุนแรงและเฉียบพลันที่เป็นอันตรายถึง
ชีวิต เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือดเป็นสิ่งคุกคามต่อชีวิตผู้ป่วยและครอบครัว การ
ตอบสนองทางด้านจิตใจของผู้ป่วยได้แก่กลัววิตกกังวลโกรธซึมเศร้าเสียใจร้องไห้รวมถึงการรับไว้รักษาในหน่วยดูแล
หัวใจที่มีอุปกรณ์  และเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งผู้ป่วยไม่คุ้นเคย การตรวจ การรักษาต่าง ๆ อาจทำให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวเกิดความกังวลได้ ซึ่งความวิตกกังวลและความกลัวมีผลต่อความต้องการใช้ออกซิเจนเพิ่มข้ึน 

ข้อมูลสนับสนุน ผู้ป่วยสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติตนเมื่อกลับบ้าน 
วัตถุประสงค์  เพื่อลดความกลัวและความวิตกกังวลของผู้ป่วยและครอบครัว 
เกณฑ์การประเมิน ผู้ป่วยและครอบครัวพูดคุยถึงสิ่งที่กลัวและกังวลได้ผู้ป่วยและครอบครัวสอบถามถึง

วิธีการแก้ปัญหา ผู้ป่วยและครอบครัวมีอาการกลัวและวิตกกังวลลดลงผู้ป่วยและครอบครัวบอกว่ากลัวและกังวลลดลง 
กิจกรรมการพยาบาล 
1) สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและแสดงท่าทีสงบ เป็นมิตร และสร้างความมั่นใจ เพื่ อให้เกิดความไว้วางใจ

และความร่วมมืออันดี และเพื่อให้ผู้ป่วยรับรู้ได้ว่าจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งจะช่วยลดความกลัวและความ
วิตกกังวลได้ 

2) อธิบายเหตุผลที่ต้องเข้าพักรักษาตัวในหน่วยดูแลหัวใจ แนะนำสถานที่เจ้าหน้าที่เครื่องมือวิธีการรักษา 
เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย 

3) กระตุ้นให้ผู้ป่วยและครอบครัวระบายความรู้สึกกลัวและวิตกกังวล ยอมรับสิ่งที่ผู้ป่วยแสดงออก สอบถาม
ถึงวิธีแก้ปัญหา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการให้การสนับสนุนด้านจิตใจและลดความตึงเครียด 

4) อธิบายเก่ียวกับแนวทางการดูแลรักษาอย่างละเอียด ซึ่งผู้ป่วยและครอบครัวอาจได้รับข้อมูลจากแพทย์
แล้ว แต่อาจจะลืมหรือยังรับรู้ได้ไม่หมดเนื่องจากอยู่ในภาวะเครียดอาจมีผลต่อสมาธิและความจำ 



5) ให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดูแลตนเองในบางเรื่อง เช่น การเข้าเยี่ยม การลด
สิ่งกระตุ้น 

6) จัดสิ่งแวดล้อมให้เงียบสงบลดสิ่งกระตุ้นผู้ป่วย 
7) ให้การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่มีความกลัวมากโดยการอยู่เป็นเพื่อนรับฟังยอมรับ และแสดงความเห็น

ใจ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวกล้าพูดในสิ่งที่ตนเองกลัวและกังวล 
8) ดูแลให้ได้รับยาลดความวิตกกังวลตามแผนการรักษาของแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยผ่อนคลายและลดการทำงาน

ของหัวใจประเมินผลการพยาบาล ผู้ป่วยและครอบครัวถามถึงวิธีการรักษาโรคกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด ท่าทางสีหน้า
ไม่วิตกกังวล หลับพักผ่อนได้ 
 
3. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในระยะพักฟื้น 

การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยภายหลังกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจและการ
ฟื้นฟูจะสำเร็จต้องเร่ิมตังแต่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวและมีการปฏิบัติต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพภายใต้ข้อจำกัดของโรคหัวใจ 

3.1) การประเมินสภาพ (assessment) การประเมินปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรครุนแรงซ้ำทั้ง ปัจจัยที่ควบคุม
ได้ และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ การประเมินความพร้อมของสภาพร่างกาย โดยการวัดสัญญาณชีพควรมีค่าปกติผู้ป่วยไม่
มีอาการเจ็บหน้าอก หอบเหนื่อย หน้ามืด เป็นลม หัวใจเต้นผิดจังหวะ ในช่วง 8 ชั่วโมงที่ผ่านมาประเมินผลการตรวจ
เพิ่มเติม เช่น ผลตรวจคลื่นเสียงความถี่สะท้อนหัวใจผลตรวจ CAG และการประเมินความพร้อมด้านจิตใจ ความรู้และ
ทักษะในการดูแลตนเอง 

3.2) การวางแผนการพยาบาล 
เป้าหมายของการฟื้นฟูเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ทีละน้อย และมีการ

ประเมินอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง การให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติการช่วยให้ผู้ป่วยยอมรับข้อจำกัดของตนเอง ช่วยผู้ป่วย
ปรับเป้าหมายในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมลดการเผชิญปัจจัยเสี่ยง ปรับเปลี่ยนปัจจัยด้วยจิตสังคมที่มีผลต่อการ
ฟื้นฟูสภาพ (Black & Hawks, 2010; Smeltzer et al., 2010) ซึ่งต้องมีการประเมินและวางแผนร่วมกันเพื่อที่จะ
สามารถปฏิบัติได้ 

1. ขาดความรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพของหัวใจ 
อธิบายพยาธิสรีรวิทยา การฟื้นฟูสภาพภายหลังกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด เป็นความรู้ใหม่ของผู้ป่วย ดังนี้   

การให้ความรู้ที่กระจ่าง การสอนและสาธิตจะทำให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพได้ถูกต้อง การทำกิจกรรมของ
ผู้ป่วยควรเพิ่มขึ้น ทีละน้อย และมีการประเมินอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง 

ข้อมูลสนับสนุน จากการซักถามผู้ป่วยไม่มีความรู้ในการฟื้นฟูร่างกาย 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้และทักษะในการฟื้นฟูสภาพร่างกาย 
กิจกรรมการพยาบาล 
1) เตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน การจัดกิจกรรมในการฟื้นฟูร่างกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ

กล้ามเนื้อหัวใจซึ่งในบางโรงพยาบาลจะมีแพทย์และพยาบาลฟื้นฟูหัวใจมาช่วยในการจัดกิจกรรมฟื้นฟูให้ผู้ป่วยโดย
การจัดกิจกรรมจะกำหนดตามพลังงานที่ต้องการใช้ (Metabolic equivalent test: MET) 1 MET  คือจำนวนของ



ออกซิเจนที่ต้องการใช้ในขณะพักซึ่งเท่ากับการใช้ออกซิเจน 3.5 มล/กก./นาทีการเริ่มทำกิจกรรมใน 2-3 วันแรกต้อง
ไม่เกิน 1-2 ดังนี้    

- 24 ชั่วโมงแรก จัดให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนบนเตียงทั้งร่างกายและจิตใจวางแผนกิจกรรมให้รบกวนผู้ป่วยน้อย
ที่สุด เร่ิมบริหารการหายใจและแขนขาบนเตียง (ROM) เมื่อผู้ป่วยไม่มีอาการเจ็บหน้าอก 

- วันที่ 1 ลุกนั่งทำกิจวัตรประจำวันบนเตียง นั่งห้อยเท้า ช่วงบ่ายเดินไปเก้าอ้ี ซึ่งเก้าอ้ีต้องมีพนักและที่ว่าง
แขน 15 นาทีวันละ 2 คร้ังถ่ายอุจจาระโดยใช้ bed-side commode 

- วันที่ 2-3 ทำกิจวัตรประจำวันได้ทุกอย่างและลุกนั่งเก้าอีและเดินรอบเตียงครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง 
- วันที่ 4 เหมือนวันที่ 3 และสามารถเดินพื้นราบได้ 30 เมตร 
- วันที่ 5 เดิน 50 เมตรไปและกลับอย่างน้อย 4 คร้ังต่อวันและฝึกเดินลงบันได้ 
2) บันทึกสัญญาณชีพ และสังเกตระดับความเหนื่อยทุกครั้ง ที่ทำกิจกรรมฟื้นฟูสภาพร่างกาย หากอัตราการ

เต้นของหัวใจต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของขณะพัก และความดันโลหิตไม่เกิน 25 mmHg.จากระดับปกติให้หยุดทำ
กิจกรรม 

3) ให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการสงวนพลัง เช่น พักผ่อนก่อนและหลังการออกกำลังกาย หลีกเลี่ยง
การออกกำลังกายหลังมื้ออาหารนั่งทำกิจวัตรประจำวันแทนการยืน เพื่อส่งเสริมให้ทำกิจกรรมโดยไม่มีอาการผิดปกติ
หรือไม่เป็นอันตรายต่อหัวใจ 

4) กระตุ้นให้ปฏิบัติตามโปรแกรมการออกกำลังกาย่อย่างสม่ำเสมอ และค่อย ๆ เพิ่มโดยให้ครอบครัวมีส่วน
ร่วมวางแผนโปรแกรมการออกำลังกาย และแนะนำแหล่งฟื้นฟูสภาพร่างกายที่อยู่ในชุมชนเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูสภาพที่
ต่อเนื่อง 
ประเมินผลการพยาบาล ผู้ป่วยตอบคำถามเก่ียวกับหลักการฟื้นฟูสภาพร่างกายและปฏิบัติตามโปรแกรมหลักการฟื้นฟู
สภาพร่างกายได้ถูกต้อง 
 
2. เสี่ยงต่อการกลับเป็นซ้ำของโรคเนื่องจากขาดความรู้ในการดูแลตนเอง 

ข้อมูลสนับสนุน จากการซักถามผู้ป่วยไม่ทราบการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยมีพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการเกิดโรคซ้ำ เช่นอ้วนสูบบุหรี ่มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

เกณฑ์การประเมิน ผู้ป่วยสามารถบอกวิธีการปฏิบัติตัวในเร่ืองที่เก่ียวข้องได้ถูกต้อง 
กิจกรรมการพยาบาล 
1) ให้ความรู้ผู้ป่วยและครอบครัวและแนะนำการการปฏิบัติตนเมื่อกลับบ้านตามหลัก DMETHOD 
- อธิบายผู้ป่วยเก่ียวกับสาเหตุการเกิดโรค การดำเนินของโรค และอาการกำเริบของโรค 
- อธิบายเรื่องยา การออกฤทธ์ วิธีการขนาดข้อควรระวัง ข้อห้าม ผลข้างเคียงจากยา การรับประทานยา

อย่างต่อเนื่องห้ามหยุดยาเอง ซึ่ง ผู้ป่วยมักจะได้รับยา Aspirin, clopidogrel, Isordil, Beta blocker, calcium 
blocker, ACEI ดูรายละเอียดในเร่ืองการใช้ยา 

- การจัดสิ่งแวดล้อม เช่นการเตรียมห้องนอนชั้นล่างเพื่อหลีกเลี่ยงให้ผู้ป่วยขึ้นบันได้หองน้ำ โถส้วมควรเป็น
แบบนั่งหลีกเลี่ยงโถส้วมแบบนั่งยอง ๆ 

- การสอนเกี่ยวกับการจับชีพจร การสังเกตอาการเจ็บหน้าอก หอบเหนื่อย ใจสั่นและการจัดการเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉิน เช่น การช่วยชีวิตขั้น พื้นฐานการใช้ยาอมใต้ลิ้น เมื่อแน่นหน้าอกและการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ 



- ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมของผู้ป่วยและแนะนำการปรับวิถีการดำเนินชีวิ ตให้
เหมาะสมกับโรคและข้อจำกัด เช่น การออกแรง ไม่ควรผลักหรือดึงของหนักมากกว่า 5 กก. ไม่ยกของหนักสูงเหนือ
ศีรษะ การออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุด คือการเดิน ต้องมีการอบอุ่นร่างกายก่อน ห้ามหยุดเดินทันที่เพราะเลือดจะ
กลับสู่หัวใจไม่ทัน ควรจับชีพจรก่อนและหลังการเดินระหว่างออกกำลังกายหากมีอาการแน่นหน้าอกให้หยุดพักทันที่
หาก 5 นาทีอาการยังไม่ดีขึ้น ควรอมยาใต้ลิ้นเพื่อขยายหลอดเลือด หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายขณะอากาศร้อนจัด
หรือเย็นจัด 

- การมีเพศสัมพันธ์  การมีเพศสัมพันธ์เทียบได้กับการเดิน 11/2 กม. หรือการเดินขึ้นบันไดการมีออร์กัสซัม
ใช้พลังงาน 4-6 MET ดังนั้น การมีเพศสัมพันธ์ควรเป็นระยะหลังเจ็บหน้าอก 4 สัปดาห์ไปแล้วและควรพักผ่อนก่อนมี
เพศสัมพันธ์  เช่นช่วงเข้าอาจเป็นเวลาที่ดีที่สุด 

- แนะนำการควบคุมปัจจัยเสี่ยงโดยการปรับพฤติกรรม เช่นการลดความอ้วนการควบคุมความดันโลหิต 
ระดับน้ำตาลการงดสูบบุหรี ่  เป็นต้น (รายละเอียดใน การพยาบาลเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ) 

- การมาตรวจตามนัดและอาการผิดปกติที่ผู้ป่วยต้องมาพบแพทย์ก่อนวันนัด และการส่งต่อผู้ป่วยไปยัง
สถานพยาบาลใกล้บ้าน ซึ่งอาจจะเขียนจดหมายสรุปอาการหรือจดหมายส่งตัวไปยังเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพื่อให้ผู้ป่วย
ได้รับการดูแลต่อเนื่อง 

- ให้ความรู้ในการเลือกอาหารที่เหมาะสม เช่นอาหารที่มีกากใย หลีกเลี่ยง อาหารที่มีรสหวานมันเค็มชา
กาแฟนำอัดลม  เป็นต้น 

2.การเตรียมความพร้อมผู้ดูแล ซึ่งในระยะแรกที่ออกจากโรงพยาบาลผู้ป่วยอาจยังไม่สามารถทำงานได้ จึง
ควรมีผู้ดูแลคอยช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยทำประเมินผลการพยาบาล ผู้ป่วยและญาติสามารถตอบคำถามในการ
ดูแลตนเองเกี่ยวกับอาหารยา การออกกำลังกาย การมาตรวจตามนัดอาหารผิดปกติที่ต้องมาก่อนนัด การฟื้นฟูสภาพ
ร่างกายได้ 

สรุป การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจมีความสำคัญทุกระดับตั้ งแต่การส่งเสริมสุขภาพ (Health 
promotion) การป้องกันเมื่อยังไม่เกิดโรค (primary prevention)โดยการให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวเพื่อลดปัจจัย
เสี่ยง การตรวจเพื่อคัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจในประชาชนกลุ่มเสี่ยง การป้องกันเมื่อเกิดโรคแล้ว ( secondary 
prevention) โดยการร่วมมือกับวิชาชีพอ่ืนเพื่อให้ผู้ป่วยมีปริมาณเลือดไปเลี่ยงร่างกายได้เพียงพอบรรเทาความไม่สุข
สบายต่าง ๆ ลดบริเวณกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือดและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนรวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ (tertiary 
prevention) หลังเกิดภาวะกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
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บทที ่7  การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่แบบองคร์วมทีม่ีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนเก่ียวกับหัวใจและหลอดเลือด 
7.2  การพยาบาลผูป่้วยที่มีภาวะหวัใจลม้เหลว 

1.1 สาเหต ุอาการและอาการแสดง พยาธิสรีรวิทยาและการรกัษา 
1.2 การพยาบาลผูป่้วยภาวะหวัใจลม้เหลว 

วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม เม่ือสิน้สดุการเรียนนกัศกึษาสามารถ 
1. บอกสาเหต ุอาการและอาการแสดงของภาวะหวัใจลม้เหลวได ้
2. บอกแนวทางการรกัษาของผูป่้วยภาวะหวัใจลม้เหลวได ้
3. ระบขุอ้วินิจฉยัทางการพยาบาลของผูป่้วยภาวะหวัใจลม้เหลวได ้
4. วิเคราะหปั์ญหาและวางแผนการพยาบาลผูป่้วยหวัใจลม้เหลวได ้

วิธีการเรียนการสอน 
1. การบรรยาย 
2. อภิปรายกลุม่ 
3. วิเคราะหก์รณีตวัอย่าง 

สื่อการเรียนการสอน 
1. สื่อการสอนอิเลคโทรนิค (power point) 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. กรณีตวัอย่าง 

การวดัและประเมินผล 
1. การถาม-ตอบ 
2. วิเคราะหก์รณีตวัอย่าง 
3. การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 

 
 
 
 
 
 



การพยาบาลผู้ป่วยทีม่ีภาวะหัวใจล้มเหลว  
 

  ภาวะหวัใจลม้เหลวเป็นการเจ็บป่วยเรือ้รงัและเป็นภาวะแทรกซอ้นที่ส  าคญัของโรคหวัใจและหลอดเลือด
ที่พบไดบ้่อย ปี ค.ศ. 2017 พบอบุตัิการณก์ารเจ็บป่วยดว้ยภาวะหวัใจลม้เหลว 23 ลา้นคนทั่วโลก และ6.5 ลา้นคน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และพบผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้รับการวินิจฉัยใหม่เพิ่มขึน้ ปีละ 960,000 คน 
(Members et al., 2017) สถิติผูป่้วยหวัใจลม้เหลวในประเทศไทยยงัไม่มีรายงาน แต่พบว่ามีผูป่้วยที่เจ็บป่วยดว้ย
โรคไม่ติดต่อเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจภาวะหัวใจลม้จ านวนเพิ่มขึน้ ซึ่งโรค
เหล่านีเ้ป็นสาเหตุใหเ้กิดภาวะหัวใจลม้เหลวตามมาได ้ภาวะหัวใจลม้เหลวเป็นสาเหตุที่ท  าใหผู้ป่้วยเขา้รับการ
รกัษาในโรงพยาบาล เนื่องจากมีผลท าใหอ้วยัวะและเนือ้ เยื่อไดร้บัออกซิเจนลดลง การคั่งของน า และอาการบวม 
ความทนในการท ากิจกรรมลดลง มีผลกระทบต่อคณุภาพชีวิตของผูป่้วยและครอบครวัทัง้ ดา้นรา่งกาย จิตใจ และ
เศรษฐกิจ การดูแลรักษาผู้ป่วยหัวใจลม้เหลวมีเป้าหมายเพื่อลดอาการของโรค ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ชะลอ
ความกา้วหนา้ของโรค และลดอัตราการเสียชีวิต โดยตอ้งใชค้วามร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ รวมทัง้การดูแล
ตนเองที่ถูกตอ้งของผูป่้วยเอง ดังนั้น พยาบาลจึงตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกับโรค กลไกการเกิดโรค การ
วินิจฉยั การรกัษา มีความรูแ้ละทกัษะการพยาบาลผูป่้วยหวัใจลม้เหลว เพื่อรว่มมือกบัสหสาขาวิชาชีพในการดแูล
ผูป่้วยใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีต่อไป ในบทนีเ้ขียนจะกลา่วถึงโรคหวัใจลม้เหลวและภาวะช็อกจากหวัใจ 
 
ภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure) 

ภาวะหวัใจลม้เหลว คือภาวะที่หวัใจไม่สามารถบีบตวัสง่เลือดออกจากหวัใจ เพื่อใหเ้ลือดไปเลีย้งรา่งกายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (McCance, Huether, Brashers,& Rote, 2010) ในภาวะที่หัวใจไม่สามารถบีบตัวส่ง
เลือดออกจากหวัใจไดห้มด เรียกว่า ความผิดปกติในการบีบตวั หรือ systolic heart failure  สว่นความไม่สามารถ
คลายตวัรบัเลือดของหวัใจ เรียกว่า ความผิดปกติในการคลายตวั หรือ diastolic heart failure ท าใหป้รมิาณเลือด
ที่สบูฉีดไปเลีย้งร่างกายไดไ้ม่เพียงพอกับความตอ้งการเนื่องจากปริมาณเลือดที่ออกจากหวัใจในหนึ่งนาทีลดลง 
(cardiac output) นอกจากนี ้ผู้ป่วยอาจเกิดการคั่ งที่ปอดและทั่วร่างกายซึ่งเรียกว่าภาวะหัวใจวายเลือดคั่ง 
(congestive heart failure) แต่ในปัจจุบันใชค้ าว่าหัวใจลม้เหลวหรือหวัใจวาย (Heart failure) แทน congestive 
heart failure เพราะมีผูป่้วยหัวใจลม้เหลวจ านวนมากที่ไม่แสดงอาการของภาวะน า เกินในร่างกาย แต่ผูป่้วยมี
สมรรถภาพการบีบตวัของหวัใจลดลง (Ejection fraction: EF) มกันอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 หรือ 0.4 ( ผ่องพรรณ อรุณ
แสง, 2551) 
 สาเหตุของภาวะหัวใจล้มเหลว แบ่งเป็น 2 สาเหต ุ(McCance et al., 2010) คือ 
       1. สาเหตหุลกั เป็นความผิดปกติจากโครงสรา้งของหวัใจหรือพยาธิสภาพที่ท  าใหห้วัใจตอ้งท างาน
หนกัมากขึน้ ไดแ้ก่ โรคที่ท  าใหห้วัใจตอ้งท างานหนกัมากขึน้ จากการเกิดแรงตา้นการบีบตวัของกลา้มเนือ้ หวัใจ 
เช่น โรคความดนัโลหิตสงู ความผิดปกติของกลา้มเนือ้ หวัใจ (cardiomyopathy) หลอดเลือดหวัใจ (Coronary 
artery disease) โครงสรา้งหวัใจ เช่น ลิน้หวัใจรั่ว (Regurgitation) หรือลิน้หวัใจตีบ(Stenosis) และสาเหตอุื่น เช่น 



โรคพิษสรุาเรือ้รงั การติดเชือ้ไวรสั โรคที่ท  าใหเ้ลือดกลบัสูห่วัใจไดน้อ้ย เช่น ภาวะที่หวัใจถกูบีบรดั (cardiac 
tamponade) 
 2. สาเหตุชักน า เป็นภาวะที่กระตุน้ใหเ้กิดภาวะหัวใจลม้เหลว โดยผู้ป่วยอาจมีความผิดปกติของ
โครงสรา้งของหวัใจอยู่เดิมหรือไม่มีก็ได ้สาเหตนุี ้ท  าใหร้่างกายและหวัใจตอ้งการออกซิเจนมากขึน้ จึงไปเพิ่มการ
ท างานของหัวใจและท าใหส้มรรถภาพของหัวใจลดลง เช่น การเตน้ของหัวใจผิดปกติ มีการติดเชือ้ ในร่างกาย 
ภาวะซีด ต่อมไทรอยดท์ างานมากกว่าปกติ ภาวะอว้น การมีลิ่มเลือดอดุหลอดเลือดปอด 
 ชนิดของภาวะหวัใจลม้เหลว มีการแบ่งชนิดของภาวะหวัใจลม้เหลวไวห้ลากหลาย เช่น หวัใจลม้เหลว
เฉียบพลนัและเรือ้รงั (Acute and Chronic failure) หัวใจลม้เหลวในการบีบตัวและการคลายตัว (Systolic and 
diastolic heart failure) หัวใจห้องขวาและห้องซ้ายล้มเหลว (Left side และright side heart failure) หัวใจ
ลม้เหลวชนิด blackward และforward failure เป็นภาวะที่หวัใจไม่สามารถสบูฉีดเลือดออกจากหวัใจไดท้ าใหเ้กิด
การคั่งคา้งของเลือดในเวนตริเคิลและไหลยอ้นกลบัไปที่เอเตรียมท าใหค้วามดนัในหลอดเลือดด าสงูขึน้ เรียกว่า 
backward failure ส่วน forward failure เป็นภาวะที่เวนตริเคิลไม่สามารถบีบตัวใหม้ีเลือดไปเลีย้งอวัยวะต่าง ๆ 
ของร่างกายได ้หัวใจลม้เหลวแต่ละชนิดมีอาการและอาการแสดงที่คลา้ยคลึงกัน Systolic and diastolic heart 
failure เป็นการจ าแนกประเภทเพื่อประโยชนใ์นการ 
ตรวจวินิจฉยัและการรกัษา การแบ่งตามระยะเวลาที่เกิด เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจลกัษณะอาการและอาการ
แสดงทางคลินิก ผูเ้ขียนขอกลา่วถึงหวัใจหวัใจซีกขวาและซีกซา้ยลม้เหลว ดงันี ้   
 1) หวัใจซีกขวาลม้เหลว (Right side heart failure) เม่ือหวัใจเวนตริเคิลขวาลม้เหลว ไม่สามารถบีบ
เลือดไปสูป่อดได ้ท าใหเ้ลือดไหลยอ้นกลบัไประบบไหลเวียนเลือดในรา่งกาย (Systemic circulation) ท าใหแ้รงดนั
ทั่วรา่งกายสงูขึน้ เกิดการคั่งของเลือดและน า ภายในและนอกหลอดเลือดทั่วร่างกายสงูขึน้ และความดนัในหลอด
เลือดด าที่ปอดสงูขึน้ ซึ่งในผูป่้วยที่มีโรคปอดอุดกั้น เรือ้รงัมักเป็นสาเหตุใหเ้กิดภาวะ corpulmonale อาการและ
อาการแสดงหวัใจซีกขวาลม้เหลว (Katz & Konstam, 2009; Smeltzer, Bare, Hinkle & Cheever, 2010) การคั่ง
ของน า้และมีอาการบวม (congestion and edema) เกิดเนื่องจากเลือดไม่สามารถไหลกลบัเขา้สู่หวัใจโดยเฉพาะ
ขา้งขวาได ้จึงไหลยอ้นกลบัไปเสน้ 
เลือดด าตามอวยัวะและสว่นต่าง ๆ ของร่างกาย ท าใหเ้กิดอาการบวมซึ่งจะมีลกัษณะกดบุ๋ม ( pitting edema) ใน
ระยะแรกจะพบการบวมบริเวณส่วนปลาย หรือสว่นลา่งของร่างกาย เช่น เทา้ ขา หนา้แขง้ และบรเิวณกน้กบ หรือ
หลงัในผูป่้วยที่นอน เรียกว่า dependent edema ตับโต (hepatomegaly) และทอ้งมาน (ascites) เกิดจากเลือด
ไปคั่งใน hepatic vein ท าใหต้ับขยายโตขึน้ การท างานของตับลดลง ผู้ป่วยที่เป็นเรือ้รังเนือ้ ตับอาจกลายเป็น 
fibrosis และsclerosis หรือเรียกว่า cardiac cirrhosis ผูป่้วยมกัมีอาการอึดอัดแน่นทอ้งร่วมดว้ย และมีน า้ คั่งใน
ช่องทอ้งเกิดภาวะทอ้งมานขึน้ ปัสสาวะบ่อยเวลากลางคืน (Nocturia)เป็นอาการที่เกิดจากการไหลเวียนของเลือด 
หรือน า จากสว่นลา่งของรา่งกายไหลกลบัเขา้สูห่วัใจ และไปที่ไตไดเ้พิ่มขึน้ ในเวลากลางคืน 
 2) หัวใจซีกซ้ายล้มเหลว (Left side heart failure) เกิดเมื่อ left ventricle(LV) บีบตัวลดลงท าให้ 
stroke volume ลดลง เลือดคา้งอยู่ใน left ventricle แลว้ยอ้นไปที่ left atrium ต่อไปที่ pulmonary vein และหลอด
เลือดฝอยที่ปอดท าให้ความดันในหลอดเลือดด าที่ปอด (pulmonary vein)เพิ่มขึน้ เกิดภาวะน าท่วมปอด 



(pulmonary congestion) อาการและอาการแสดง (Katz, & Konstam, 2009) หายใจล าบาก(Dyspnea) เกิดจาก
การคั่งของเลือดในปอด(pulmonary congestion) จากการที่เวนตริเคิลซา้ยบีบตวัไล่เลือดไม่หมดเหมือนปกติ ท า
ใหม้ีปริมาณเลือดไปคา้งที่เวนตริเคิลเพิ่มขึน้ และท าใหค้วามดันปอดเพิ่มขึน้เกิดภาวะ pulmonary congestion 
ผูป่้วยจึงตอ้งออกแรงในการหายใจ อาการและอาการแสดงของหัวใจซีกซา้ยลม้เหลว (Smeltzer et al., 2010) 
ดงันี ้    
  - หายใจล าบากเมื่อออกแรง (Dyspnea on exertion: DOE) เป็นอาการหายใจล าบากเมื่อออก
แรง หรือท ากิจกรรมที่ตอ้งใชแ้รง เช่น ว่ิงหรือเดินเร็ว การออกก าลงักาย ผูป่้วยตอ้งพกันานกว่าคนปกติถึงจะหาย
เหนื่อย 
  - นอนไม่ไดต้อ้งลุกมานั่งหายใจ (Paroxymal nocturnal dyspnea: PND) คือ อาการที่เกิดขึน้
หลงัจากผูป่้วยนอนหลบัไปแลว้ 2-3 ชั่วโมง จะรูส้กึแน่นหนา้อกหายใจล าบาก หอบเหนื่อย ตอ้งตื่นขึน้ มาลกุ 
นั่งหรือยืนสกัครูอาการหอบเหนื่อยจะดีขึน้ 
  - นอนราบไม่ได ้(Orthopnea) เป็นอาการที่ผูป่้วยไม่สามารถนอนราบไดต้อ้งนั่งหรือฟุบกับโต๊ะ 
โดยใหส้่วนบนของรา่งกายสงูกว่าพืน้ ราบที่นั่งจึงจะรูส้กึหายใจสะดวกขึน้เนื่องจากเมื่อนอนราบเลือดจะไหลกลบั
ปอดไดง้่ายขึน้ ท าใหp้reload เพิ่มขึน้ สง่ผลใหเ้ลือดไปคั่งที่ปอดมากขึน้ หรือตอ้งนอนหนนุหมอนหลายใบ 
  - ไอ (Cough) เป็นอาการที่ เกิดร่วมกับภาวะหายใจล าบาก เนื่องจากมีน ้า ใน pulmonary 
capillary และเกิดภาวะ pulmonary congestion ท าใหม้ีอาการไอและมีเสมหะเป็นฟอง (Frothy sputum) หรือ
เสมหะเป็นฟองสีชมพ(ูPink frothy sputum) 
  - น า้ท่วมปอดเฉียบพลนั (Acute pulmonary edema) เนื่องจากมีน า้ ใน alveoli มากขึน้ ผูป่้วย
จะมีอาการหอบ หายใจล าบาก อย่างรุนแรง กระสบักระส่าย ผุดลกุผุดนั่ง ไอหวัใจเตา้เร็ว ตวัเย็นซีด  เสมหะเป็น
ฟอง บางรายมีการฉีกขาดของเสน้เลือด pulmonary capillary ท าใหเ้สมหะเป็นฟองสีชมพูร่วมกับอาจมีอาการ
เขียว 
  นอกจากนีใ้นผูป่้วยที่มีหวัใจซีกซา้ยลม้เหลวอาจท าใหม้ีหวัใจซีกขวาลม้เหลวตามมาดว้ยและยงั
มีอาการอื่น ๆ ที่เกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเนื่องจากเลือดไปเลี่ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ลดลง ได้แก่  
อ่อนเพลีย อ่อนล้า (fatigue) อาการเขียว (cyanosis) อาการผอม อ่อนแรง (cachexia) เจ็บหน้าอก(angina) 
ปัสสาวะนอ้ย (oliguria) สบัสน มึนงง เวียนศีรษะ ทอ้งอืด และความดนัโลหิตต ่า 
 พยาธิสรีรวิทยาของหัวใจล้มเหลว มีกลไกที่ท  าใหห้วัใจท างานผิดปกติ 4 กลไก (เพ็ญจนัทร ์เสรีวฒันา, 
2555; Porth, 2015) คือ 
 1) การบีบตัวของหัวใจลดลง (contractility) เป็นภาวะที่กลา้มเนือ้ หัวใจไม่สามารถบีบเลือดออก
จากหวัใจหอ้งลา่งซา้ย (systolic dysfunction) หรือเกิดจากการที่กลา้มเนือ้ หวัใจไม่สามารถคลายตวัไดอ้ย่างปกติ 
(diastolic dysfunction) ท าใหร้บัเลือดเขา้สู่หวัใจหอ้งล่างซา้ยไดน้อ้ยลง ท าใหป้ริมาณเลือดไปเลีย้งอวัยวะส่วน
ต่าง ๆ ของรา่งกายไดน้อ้ยลง 
 2) ปริมาณเลือดในร่างกายลดลง (preload) เป็นภาวะที่มีการรั่วไหลของเลือดออกจากระบบ
หมนุเวียนโลหิต เช่น การเสียเลือด เสียน า จ านวนมาก 



 3) มีแรงตา้นการท างานของหวัใจ (after load) มกัเกิดจากการตีบของลิน้หวัใจ aortic (aortic valve 
stenosis) ท าใหห้วัใจตอ้งท างานหนกัขึน้ ในการบีบตวัเพื่อสง่เลือดไปเลีย้งสว่นต่าง ๆ ของรา่งกาย 
 4) อตัราการเตน้ของหวัใจเพิ่มขึน้ หรือลดลง (heart rate) ความผิดปกติของการน าไฟฟ้าหวัใจท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานของหวัใจลดลง เช่น ภาวะ heart block  การเตน้ของหวัใจผิดจงัหวะ (arrhythmias) 
แบ่งระดับความรุนแรงโดยประเมินตามข้อจ าแนกของสมาคมโรคหัวใจแห่งนิวยอร์ค (New York Heart 
Association functional classification [NYHA class]) ออกเป็น 4 ระดับ (Katz & konstam 2009; Smeltzer et 
al., 2010) ดงันี ้    
  ระดบัที่ 1 (NYHA class I) หมายถึง ไม่แสดงอาการของภาวะหวัใจลม้เหลว 
  ระดบัที่ 2 (NYHA class II) หมายถึง เหนื่อยง่ายกว่าปกติเมื่อออกแรง 
  ระดบัที่ 3 (NYHA class III) หมายถึง เหนื่อยง่ายแมอ้อกแรงเล็กนอ้ยหรือท ากิจวตัรประจ าวนั 
  ระดบัที่ 4 (NYHA class IV) หมายถึง มีอาการเหนื่อยแมใ้นขณะพกั 
 นอกจากนีส้มาคมโรคหัวใจแห่ง สหรัฐอเมริกาไดม้ีการจัดแบ่งผู้ป่วยหัวใจลม้เหลว โดยเน้นการ
จ าแนกปัจจัยเสี่ยง ความผิดปกติของโครงสรา้ง การท าหนา้ที่ของหัวใจ พยาธิสภาพ การเกิดอาการเพื่อใหก้าร
รกัษาไดอ้ย่างเหมาะสม เป็น 4 ระดบั (stage) (Yancy et al., 2013) คือ 
  Stage A ผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะหัวใจลม้เหลว และยังไม่มีความผิดปกติของ
โครงสรา้งหวัใจ 
 Stage B ผูป่้วยมีความผิดปกติของโครงสรา้งหวัใจแต่ยงัไม่เคยเกิดภาวะหวัใจลม้เหลว 
 Stage C ผูป่้วยมีความผิดปกติของโครงสรา้งหวัใจและเคยเกิดภาวะหวัใจลม้เหลว 
 Stage D ผูป่้วยหวัใจลม้เหลวระยะสดุทา้ยหรือรุนแรง 
 การวินิจฉยัภาวะหวัใจลม้เหลว การวินิจฉยัภาวะหวัใจลม้เหลว ผูป่้วยจะมีความผิดปกติในการท าหนา้ที่
ของหวัใจและมีอาการแสดง ไดแ้ก่ ความทนในการท ากิจกรรมหรือออกก าลงักายลดลง มีการคั่งของน า้และเกลือ
ในรา่งกาย การวินิจฉยัภาวะหวัใจลม้เหลว (Smeltzer et al., 2010) ดงันี ้  
 1) ซกัประวตัิและตรวจรา่งกาย พบ อาการและอาการแสดงของภาวะหวัใจลม้เหลว 
 2) การตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการตรวจ CBC, Electrolyte, ไขมนัในเลือด (lipid profile), หนา้ที่ของไต
และตบั BUN, Cr., SGOT,SGPT, การตรวจ thyroid function test, การตรวจหาระดบั Brain natriuretic peptide 
(BNP) บ่งชีว่้าเกิดภาวะหวัใจลม้เหลวจะสงูขึน้ ในระยะแรก 
 3) การถ่ายภาพรงัสีทรวงอก (chest X-ray) เพื่อดขูนาดของหวัใจว่าโต (cardiomegaly) หรือไม ่และ
ดกูารคั่งของเลือดที่ปอด (pulmonary congestion)มีpleural effusion หรือ pericardial effusion หรือไม ่
 4) การตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ (ECG) อาจพบความผิดปกติที่ท  าใหห้วัใจลม้เหลว เช่น กลา้มเนือ้หวัใจ
ขาดเลือด ความหนาของกลา้มเนือ้ หวัใจ (LVH,RVH) ได ้รวมทัง้ ้หวัใจเตน้ผิดจงัหวะ เช่น Atrial fibrillation, Atrial 
flutter การน าคลื่นไฟฟ้าผิดปกติ หรือพบ bundle branch block หรือ QRS complex  กวา้งกว่าปกติแต่บางราย
อาจไม่พบความผิดปกติของคลื่นหวัใจ 



 5) การตรวจหัวใจดว้ยคลื่นเสียงสะทอ้นความถ่ีสงู (echocardiogram) เป็นวิธีการตรวจโดยอาศยั
หลักการของคลื่นเสียงที่มีความถ่ีสูงผ่านบริเวณทรวงอกเข้าไปที่หัวใจ คลื่นเสียงจะผ่านไปตามเนือ้ เยื่อและ
สะทอ้นกลบัดว้ยคลื่นและความเร็วที่ต่างกันตามความหนาแน่นของเนือ้ เยื่อจากนั้นจะแปลสญัญาณเพื่อสรา้ง
ภาพใหป้รากฏบนจอภาพของเครื่องตรวจและไดภ้าพหวัใจ เพื่อดกูารไหลและการบีบตวัของหวัใจ จะบอกถึงพยาธิ
สภาพของกลา้มเนือ้ หวัใจและลิน้หวัใจ และใชใ้นการค านวณหาประสิทธิภาพการท างานของหวัใจหอ้งล่างซา้ย 
(Ejection fraction: EF) 
 6) การตรวจสวนหวัใจ (Cardiac catheterization) เพื่อดหูลอดเลือดหวัใจ ซึ่งจะไม่ตรวจในขณะที่
ผูป่้วยก าลงัมีอาการของภาวะน า้ท่วมปอด 
 การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว มีเป้าหมายเพื่อท าใหก้ารไหลเวียนเลือดดีขึน้ ช่วยลดการท างานของ
หวัใจ และเพิ่มความแข็งแรงในการท างานของหวัใจเพื่อเพิ่มปริมาณเลือดออกจากหวัใจและป้องกันหวัใจเตน้ผิด
จงัหวะ แบ่งการรกัษาภาวะหวัใจลม้เหลวเป็น 2 วิธี ดงันี ้   
 1. การรักษาทางยา (อภิชาติ สคุนธสรรพแ์ละศรณัย ์ ควรประเสรฐิ, 2555; สมาคมแพทย ์โรคหวัใจแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์, 2557) ไดแ้ก่ 
 1) ยาขบัปัสสาวะ (diuretic) ยาขบัปัสสาวะจะขบัโซเดียมและน า ออกทางไตในรูปปัสสาวะเป็นการ
ลดปรมิาณเลือดที่ไหลเวียนในร่างกาย และดงึน า ที่เกินอยู่นอกเซลลอ์อกจากร่างกาย ยาขบัปัสสาวะมี 2 ชนิด คือ 
1) Loop diuretic  เป็นยาขับปัสสาวะในกลุ่มที่ออกฤทธิ์บริเวณท่อไตส่วน loop of Henle มีผลให้มีการขับน า 
โซเดียมและโปแตสเซียมออกมาดว้ย เช่น furosemide (lasix) จึงท าใหเ้กิดความไม่สมดุลของอิเล็กโตรไลทไ์ดบ้่อย 
โดยเฉพาะโปแตสเซียม และ2) Potassium sparing diuretic เป็นยาขบัปัสสาวะที่ไม่ท าใหเ้สียโซเดียมและโปแต
สเซียม เช่น spironolactone (Aldactone) จะสามารถป้องกันการสูญเสียอิเล็กโตรไลท์ได ้มักใชล้ดอาการบวม
และทอ้งมานน า้ที่ไม่ตอบสนองดว้ยยาขบัปัสสาวะชนิดอ่ืน 
 2) ยาเพิ่มการบีบตวัของหวัใจ 
 - ยาดิจิทาลิส (digitalis) เช่น ได้จอกซิน (digoxin) ยาออกฤทธิ์โดยเพิ่มแรงบีบตัวของ
กล้ามเนือ้ หัวใจในท าให้มีปริมาณเลือดออกจากหัวใจเพิ่มขึน้ โดยออกฤทธิ์ด้วยการยับยั้งเอนไซม์โซเดียม
โปตสัเซียม เอทีพีเอส (Na+/K+ ATPase) อตัราการเตน้ของหวัใจชา้ลง ลดแรงดนัในหวัใจหอ้งล่างซา้ย และเพิ่ม
การขับปัสสาวะในทางออ้ม ยาดิจิทาลิสเป็นยาที่ออกฤทธิ์เพื่อการรักษาและระดับความเป็นพิษใกลก้ัน หรือ
เรียกว่ามี narrow therapeutic index ดังนั้น ต้องประเมินอาการเป็นพิษเมื่อระดับยาในกระแสเลือดเกิน  2 
ไมโครกรมั และมีโปแตสเซียมนอ้ยกว่า 3 มิลลิอิควิวาเลนทต์่อลิตร อาการเป็นพิษจากยาไดแ้ก่ คลื่นไส้ อาเจียน 
ปวดทอ้ง ทอ้งเสีย เบื่ออาหารง่วงซมึ ปวดศีรษะ ตามวั มองเห็นแสงสีเขียวหรือเหลือง 
  - ยาโดปามีน (Dopamine) การออกฤทธิ์ขึน้ กับขนาดที่ใช ้ยาโดปามีนขนาดต ่า 1-5 ไมโครกรมั
ต่อน า้หนกัตวั 1 กิโลกรมัตอนาทีออกฤทธิ์ผ่านตวัรบัโดปามีน ท าใหห้ลอดเลือดของหวัใจและไตขยายตวั ผูป่้วยจะ
มีปัสสาวะออกดีขึน้ ขนาดปานกลาง 5-10 ไมโครกรมัตอน า้หนกัตวั 1 กิโลกรมัตอนาที ออกฤทธิ์ผ่านตวัรบัเบตา้ 1 
ท าใหก้ลา้มเนือ้ หวัใจหดรดัตวัแรงขึน้ หวัใจเตน้เรว็ขึน้ ปรมิาตรเลือดที่สง่ออกจากหวัใจจึงเพิ่มขึน้ และขนาดสงู คือ 
20 ไมโครกรมัตอน า หนกัตวั 1 กิโลกรมัตอนาทีจะออกฤทธิ์ผ่านตวัรบัแอลฟาอดรีเนอรจ์ิค ท าใหห้ลอดเลือดหดตัว 



ความตา้นทานหลอดเลือดจึงเพิ่มขึน้ ความดนัโลหิตจึงสงูขึน้การใหย้าตอ้งผสมกับสารละลาย 0.9 % NSS  หรือ 
5%DW  โดยใชเ้ครื่องควบคุมการหยดของสารน า้ระหว่างใหย้าตอ้งวัดสญัญาณชีพอย่างนอ้ยทุก 1 ชม. บันทึก
ปรมิาตรปัสสาวะ ชีพจรสว่นปลาย สีผิว และระวงั 
ไม่ใหส้ารน า รั่วออกจากเสน้เลือดจะท าใหเ้นือ้ เยื่อระคายเคืองและเกิดเนือ้ตายได ้
  - โดยูทามีน (Dobutamine) เป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อตวัรบัเบตา้1 จึงท าใหห้วัใจบีบตวัแรงขึน้ โดยู
ทามีนเพิ่มการบีบตัวของหัวใจแต่ไม่เพิ่มอัตราการเตน้ของของหัวใจและความดันโลหิตการใหย้าตอ้งผสมกับ
สารละลาย 0.9 % NSS  หรือ 5%DW  ยาที่ผสมแลว้ใชไ้ดไ้ม่เกิน 24 ชม. ควรสงัเกตอาการขา้งเคียงจากยา เช่น 
หวัใจเตน้เรว็ ความดนัโลหิตสงูขึน้ ปวดศีรษะ คลื่นไส ้หอบเหนื่อย 
 3) ยาขยายหลอดเลือด 
  - ยากลุ่มยับยั้ง การเปลี่ยนเอนไซม์แองจิโอเทนซิน (angiotensin converting enzyme inhibitor 
:ACEI) มีกลไกการออกฤทธิ์โดยยบัยัง้ การท างานของ angiotensin converting enzyme (ACE) ท าใหไ้ม่มีการเปลี่ยน 
angiotensin I ไปเป็น angiotensin II ที่โดยปกติแลว้ angiotensin II จะท าใหเ้กิดการหลั่งของอัลโดสเต่อโรนเพิ่มขึน้ 
และกระตุน้การท างานของระบบประสาทซิมพาเทติค การใหย้าในกลุ่มนีท้  าใหa้ngiotensin II ลดลง ท าใหม้ีการ
ขยายตวัของหลอดเลือดด าและหลอดเลือดแดง จึงมีผลลดทัง้ ปรมิาณของเลือดก่อนการบีบตวั (preload)และแรงตา้น
ของหลอดเลือด (afterload) ท าใหห้วัใจมี 
การท างานไดด้ีขึน้ มีปรมิาณเลือดที่ออกจากหวัใจเพิ่มขึน้ ยาในกลุม่นี ้เช่น Enalapril, captopril 
  - กลุ่มยาตา้นตวัรบัแองจิโอเทนซิน ( angiotensin II receptor blocker: ARB) ยาในกลุ่มนีเ้ป็น
ยาใหม่ออกฤทธิ์ยบัยัง้ การท างานของ angiotensin II ที่receptor โดยตรง ท าใหค้วามดนัโลหิตผูป่้วยลดลงจึงลด
แรงตา้นการบีบตวัของหวัใจหอ้งลา่งซา้ย (LV) ยาในกลุม่นี ้ไดแ้ก่ Losartan, valsartan 
 4) ยากลุ่มเบตา้บลอคเกอร ์(beta-adrenergic receptor antagonist :B-blocker) ออกฤทธิ์ในการ
ตา้นตวัรบัของ beta-adrenergic จึงลดการหลั่งอะดรีนาลินซึ่งมีฤทธิ์กระตุน้ระบบประสาทซิมพาเทติค ดงันัน้ การ
ใหย้าในกลุ่มนีจ้ึงลดอตัราการเตน้ของหวัใจท าใหเ้พิ่มระยะเวลาของการไหลของเลือดจากหวัใจหอ้งบนลงสูห่วัใจ
ห้องล่างนานขึน้ ปริมาณเลือดออกจากหัวใจจึงเพิ่มขึน้ ในขณะเดียวกันก็ท าให้มีการไหลของเลือดไปเลีย้ง
กลา้มเนือ้ หวัใจไดด้ีขึน้ ยาในกลุม่นี ้เช่น carvedilol, propranolol, metoprolol   เป็นตน้ 
 2. การรักษาโดยไม่ใช้ยา การรกัษาวิธีนีป้ระกอบดว้ย การใชอ้ปุกรณพ์ิเศษ และการผ่าตดั ดงันี ้   
 2.1 Cardiac resynchronization therapy (CRT) หรือ biventricular pacing  ท าใหก้ารน าไฟฟ้าใน
หัวใจดีขึน้ กระตุ้นให้กล้ามเนื ้อ หัวใจบีบได้พร้อมกัน เป็นผลให้หัวใจโดยเฉพาะห้องล่างซ้ายท างานได้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้จึงลดอาการของภาวะหวัใจลม้เหลวลงได ้ผูป่้วยสามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ไดเ้พิ่มขึน้ และลด
อตัราการตาย แต่การรกัษาวิธีการนีแ้พทยต์อ้งค านึงถึงความเหมาะสมและความคุม้ทุนดว้ย เนื่องจากราค าของ
อปุกรณช์นิดนีแ้พงมาก 



 
รูปที ่1 แสดงการใส ่Cardiac resynchronization therapy 

ทีม่า http://tedrogersheartfunction.ca/treatments/device-therapies/cardiac-resynchronization-therapy-
crt/ 

 2.2 การใชเ้ครื่องพยงุระบบการไหลเวียนโลหิต (Mechanical circulation support: MCS) (ปรญัญา 
สากิยลกัษณ ์, 2553) ท าหนา้ที่ป๊ัมเลือดแทนการบีบตวัของหวัใจหรือท าหนา้ที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนแทนปอด เพื่อ
ช่วยพยุงระบบการไหลเวียนโลหิตรอเวลาใหก้ารท างานของหวัใจกลบัมาท างานไดด้ว้ยตวัเอง หรือในรายที่รอการ
ตดัสินใจในการรกัษา รอการผ่าตดัเปลี่ยนหวัใจ มกัจะใชใ้นผูป่้วยที่มี  cardiac index< 2L/m2, SBP<80 mmHg. 
PCWP>20mmHg., CVP>20 mmHg. ที่ไม่ตอบสนองต่อยากระตุน้หวัใจ ดงันี ้    

1) Intra-aortic balloon pump (IABP) เป็นเครื่องช่วยการท างานของหัวใจชั่ วคราว  IABP 
ประกอบดว้ยบอลลนูที่ใสเ่ขา้ไปในหลอดเลือดแดงฟีโมรอล (femoral artery) เขา้ไปอยู่ในหลอดเลือดแดงใหญ่ของ
ทรวงอก (descending aorta) และต่อกบัเครื่องควบคมุการสบูแก๊สเขา้ออกเป็นจงัหวะที่สมัพนัธก์บัการบีบตัวของ
หวัใจ โดยช่วยการท างานของระบบหมนุเวียนโลหิตของผูป่้วยที่อยู่ในภาวะหวัใจลม้เหลว หรือกลา้มเนือ้ หวัใจตา
ย่อย่างเฉียบพลัน หรือผู้ป่วย่อยู่ในภาวะ cardiogenic shock ซึ่ง IABP จะช่วยรักษาดุลของความต้องการ
ออกซิเจนและปรมิาณออกซิเจนที่ไปเลีย้งรา่งกาย เครื่องจะท างานโดยวิธี counter pulsation คือจะมีผลท าใหเ้พิ่ม
ความดัน aortic pressure ในช่วงหัวใจคลายตัวท าใหเ้ลือดไปเลีย้งกลา้มเนือ้ หัวใจมากขึน้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการ
ไหลเวียนเลือดไปหลอดเลือดหวัใจโคโรนารี่ และลด aortic pressure ในระยะหวัใจบีบตวัท าใหล้ดการท างานของ 
left ventricle ซึ่งมีผลในการลด afterload ดงัแสดงในรูปที่ 2 

 

 
รูปแสดง การท างานของเครื่อง Intra-aortic balloon pump  

ทีม่า http://expressobserver.com/sec/intra-aortic-balloon-pump-iabp-market; 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNisTWmKjaAhWJPI8KHXydA0IQjRx6BAgAEAU&url=http://www.clinicalimagingscience.org/viewimage.asp?img=JClinImagingSci_2011_1_1_21_80373_f10.jpg&psig=AOvVaw1AkX7dy98vDPc8DxZeBtAf&ust=1523191120954283
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ6KWml6jaAhVFpo8KHb9BAUAQjRx6BAgAEAU&url=https://my.clevelandclinic.org/departments/transplant/programs/heart/process&psig=AOvVaw1AkX7dy98vDPc8DxZeBtAf&ust=1523191120954283
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBppSVmKjaAhVMpI8KHUd2CCkQjRx6BAgAEAU&url=http://circinterventions.ahajournals.org/content/7/5/712&psig=AOvVaw1AkX7dy98vDPc8DxZeBtAf&ust=1523191120954283


https://my.clevelandclinic.org/departments/transplant/programs/heart/process; 
http://circinterventions.ahajournals.org/content/7/5/712 

 
2) การใช้เครื่องมือช่วยการท าหน้าที่ของเวนตริเคิล (Ventricular assist device: VAD) เป็น

อุปกรณช์่วยการท างานของหวัใจ โดยใชพ้ลงังานไฟฟ้าหมนุเหว่ียงหรือขบัเคลื่อนเลือดไปตามระบบการไหลเวียน 
เป็นการช่วยเสรมิการท างานของเวนตรเิคิล การใชอ้ปุกรณน์ีอ้าจเกิดภาวะเลือดแข็งตวัไดเ้พราะมีการน าเลือดผ่าน
มายงัเครื่อง VAD แลว้สง่เลือดไประบบไหลเวียน ผูป่้วยจึงจ าเป็นตอ้งไดร้บัยาแฮฟพารนิ ซึ่งอาจจะท าใหเ้กิดภาวะ
เลือดออกง่าย เม็ดเลือดแดงแตก และภาวะลิ่มเลือดหลดุลอยอุดกัน้ หลอดเลือดแดงในอวยัวะส าคญั เช่น สมอง 
การใส ่VAD ดงัแสดงในรูปที่ 3 

  
รูปแสดง การใชเ้ครื่อง Ventricular assist device: VAD  

ทีม่า https://myhealth.alberta.ca/Health/pages/conditions.aspx?hwid=zm2415 
  2.3 การใช้เครื่อง Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) ลักษณะการท างาน
เหมือนเครื่อง cardiopulmonary bypass ท างานแทนหัวใจและปอด โดยน าเลือดจากหัวใจห้องขวาไปฟอก
ที่membranous oxygenator แลว้สบูฉีดกลบัสู่เสน้เลือดแดง ใชใ้นกรณีที่ปอดของผูป่้วยไม่สามารถท างานได ้แต่
อายุการใช้งานสัน้ ไม่สามารถใชน้านเป็นเดือนได ้ตอ้งมีการใหย้าตา้นการแข็งตัวของเลือด ผู้ป่วยไม่สามารถ
เคลื่อนไหว และมีโอกาสเกิด emboli ไดส้งู (ปราณี ทองใส, 2558) ดงัแสดงในรูปที่ 4 

  
รูปแสดง การใชเ้ครื่อง Extracorporeal Membrane Oxygenation  

ทีม่าhttps://primumn0nn0cere.wordpress.com/2010/12/05/extracorporeal-membrane-oxygenation-
ecmo/ 

2.4 การผ่าตดัเปลี่ยนหวัใจ (Heart transplantation) ผูป่้วยที่ไดร้บัการพิจารณาใหร้กัษาดว้ยการ
ผ่าตดัเปลี่ยนหวัใจจะเป็นผูป่้วยที่มีอาการของภาวะหวัใจลม้เหลวระยะสดุทา้ย (end-stage heart failure) และไม่
สามารถรกัษาดว้ยวิธีอื่นได ้ผูป่้วยจะตอ้งอยู่ในโรงพยาบาลและไดร้บัการรกัษาดว้ยยาทางหลอดเลือดอย่างเต็มที่ 
จากการศึกษา พบว่าการผ่าตดัเปลี่ยนหวัใจและใหผู้ป่้วยไดร้บัยากดภูมิตา้นทานภายหลงัการผ่าตดัเปลี่ยนหวัใจ

http://circinterventions.ahajournals.org/content/7/5/712
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9zMGsmqjaAhVMtY8KHRtlDr4QjRx6BAgAEAU&url=https://myhealth.alberta.ca/Health/pages/conditions.aspx?hwid=zm2415&psig=AOvVaw0ISGRMeogl6ixZbG27Q1qU&ust=1523191949197147
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiosIrfm6jaAhVGMY8KHTXWBuAQjRx6BAgAEAU&url=https://primumn0nn0cere.wordpress.com/2010/12/05/extracorporeal-membrane-oxygenation-ecmo/&psig=AOvVaw0cwobuoOjeC2_vSeDAMine&ust=1523192250747277
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAvKLWnajaAhVDLY8KHX8zCWgQjRx6BAgAEAU&url=https://lifeinthefastlane.com/ccc/ecmo/&psig=AOvVaw0cwobuoOjeC2_vSeDAMine&ust=1523192250747277


เพื่อป้องกันการปฏิเสธหวัใจที่ใชเ้ปลี่ยนสามารถท าใหผู้ป่้วยมีอตัราการรอดชีวิตที่ 5 ปี สงูถึงรอ้ยละ 70-80 และที่
ส  าคัญ คือผูป่้วยสามารถกลบัไปด ารงชีวิตแบบเดิมและกลบัไปท างานได ้แต่การรกัษาดว้ยวิธีการผ่าตัดเปลี่ยน
หวัใจมีขอ้จ ากดัหลายประการเช่น การปฏิเสธหวัใจใหม่การติดเชือ้ การขาดแคลนหวัใจส าหรบัเปลี่ยน   เป็นตน้ 

การพยาบาลผูป่้วยที่มีภาวะหวัใจลม้เหลวและภาวะช็อกจากหวัใจ (ผ่องพรรณอรุณแสง, 2551;เพ็ญจนัทร ์ 
เสรีวฒันา, 2555; วิจิตรา กสุมุภ ์, 2556) การพยาบาลผูป่้วยที่มีภาวะหวัใจลม้เหลว โดยใชก้ระบวนการพยาบาล 
ดงันี ้  

1. การประเมินสภาพ (assessment) โดยการซกัประวตัิและตรวจรา่งกาย 
- การซักประวัติ เก่ียวกับปัจจัยเสี่ยงและหาสาเหตุที่ท  าใหเ้กิดภาวะหัวใจลม้เหลว เช่น โรคหลอดเลือด

หวัใจ ความผิดปกติของลิน้หวัใจกลา้มเนือ้หัวใจความดนัโลหิตสงู การสบูบุหรี่ ดื่มสรุา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ์ 
และการสอบถามถึงประวตัิการหายใจล าบาก การประเมินความทนในการท ากิจกรรม ความสามารถในการปฏิบตัิ
กิจวัตประจ าวัน สอบถามถึงอาการอื่น ๆ ของภาวะหัวใจล้มเหลว เช่น บวม ใจสั่นแน่นทอ้ง เบื่ออาหาร คลื่นไส ้
ปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืน   เป็นตน้ นอกจากนีค้วรประเมินผลกระทบทางดา้นจิตสงัคม ไดแ้ก่ ความวิตกกังวล
ของผูป่้วยและครอบครวั ที่อาจเกิดจากการมีภาวะหอบเหนื่อยบวมท าใหม้ีผลต่อการด าเนินชีวิตอาจท าใหเ้กิดการ
แยกตัว และภาวะซึมเศรา้ตามมา ซึ่งควรประเมินในเรื่องบทบาทในครอบครัว เศรษฐกิจสงัคมการท างานและ
ผูด้แูลซึ่งจะเป็นแหลง่สนบัสนนุใหผู้ป่้วยเม่ืออยู่ที่บา้น 

- การตรวจร่างกายโดยการประเมินลักษณะทั่วไป คน้หาอาการของภาวะหัวใจลม้เหลว  เช่น หายใจ
ล าบากผอมมีอาการเขียว การวัดสญัญาณชีพอาจพบอัตราการหายใจเร็วมากกว่า 20 ครัง้ /นาที ชีพจรเร็วและ
จงัหวะไม่สม ่าเสมอ มีความดนัโลหิตต ่าเม่ือเปลี่ยนท่าการวดั Oxygen sat  เพื่อหาความอ่ิมตวัของออกซิเจน ตรวจ
หวัใจดว้ยการคล าบรเิวณหนา้อกต าแหน่งของหวัใจ เพื่อหาต าแหน่งชีพจรยอดหวัใจ (apical pulse) เพื่อประเมิน
ขนาดของหัวใจ ฟังเสียงหัวใจและเสียงลิ ้นหัวใจอาจไดย้ินเสียง 3 และเสียง 4 ของหัวใจ ฟังปอดไดย้ินเสียง 
crepitation ในช่วงทา้ยของการหายใจเขา้และไดย้ินในขณะไอซึ่งมกัไดย้ินชดับรเิวณปอดส่วนลา่ง และสามารถได้
ยินทั่วปอดเมื่อน า ท่วมปอดรุนแรงขึน้ ตรวจหลอดเลือดด าจูกูลาร ์(JVP) จะพบว่าสูงมากกว่า 4 เซนติเมตรจาก 
sternum angleวดัรอบทอ้งมีการคั่งของน า้ในช่องทอ้งคล าพบตบั การชั่งน า้หนกัจะบอกการคั่งของน า้ในร่างกาย 
เป็นตวับ่งชีการมีน า้เกินจึงต้องชั่งและบนัทึกทุกวนั โดยชั่งในตอนเชา้ ประเมินอาการบวมที่ส่วนล่างของร่างกาย 
โดยการกดที่บรเิวณดา้นหนา้ของกระดกูหนา้แขง้ ขอ้เทา้ และในผูป่้วยที่นอนเตียงประเมินบรเิวณกน้กบ ซึ่ง ระดบั
ของการบวมกดบุ๋ม มีดงันี ้   

1+ บุ๋มเล็กนอ้ย ผิวหนงัจะคืนสภาพเดิมทนัทีหลงักด 
2+ บุ๋ม 0.06 ซม. (0 - 1/4 นิว ้) ผิวหนงัจะคืนสภาพเดิม 10 - 15วินาท ี
3+ บุ๋ม 0.06-1.3 ซม. (1/4-1/2 นิว ้) ผิวหนงัจะคนืสภาพเดิม 1-2 นาท ี
4+ บุ๋ม 1.3-2.5 ซม. (1/2-1นิว ้) ผิวหนงัจะคืนสภาพเดิม 2-5 นาที 

ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการพบว่าอาจมีภาวะซีด Electrolyte ไม่สมดุลย ์ BUN, Cr อาจสงูขึน้ จากการ
ไหลเวียนเลือดไปเลีย้งไตไม่เพียงพอ SGOT และSGPTสูงจากการภาวะ hepatomegaly จากมีน า้ คั่งที่ตับ,ผล 
thyroid function test อาจสงูซึ่งเป็นสาเหตใุหเ้กิดหวัใจลม้เหลว ผลตรวจระดบั Brain natriuretic peptide (BNP) 



สูง บ่งชีว่้าเกิดภาวะหัวใจลม้เหลวจะสงูขึน้ ในระยะแรก การถ่ายภาพรงัสีทรวงอก (chest X-ray) พบหัวใจโต มี
การคั่งของเลือดที่ปอดมี pleural effusion  หรือ pericardial effusion  ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอาจพบความ
ผิดปกติที่ท  าให้หัวใจล้มเหลว เช่น กล้ามเนื ้อ หัวใจขาดเลือด โรคของกล้ามเนื ้อหัวใจ ( cardiomyopathy, 
LVH,RVH) หวัใจเตน้ผิดจงัหวะ ผลตรวจหวัใจดว้ยคลื่นเสียงสะทอ้นความถ่ีสงู (echocardiogram) พบการบีบตวั
ของหัวใจลดลง ประสิทธิภาพการท างานของหัวใจหอ้งล่างซา้ย (Ejection fraction: EF) นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ผล
ตรวจสวนหวัใจอาจพบหลอดเลือดหวัใจตีบแคบ 

2. การวิ นิจฉัยการพยาบาล (nursing diagnosis) และการวางแผนการพยาบาล (planning) 
วตัถุประสงคใ์นการพยาบาลผูป่้วยที่มีภาวะหวัใจลม้เหลว ไดแ้ก่ ผูป่้วยไดร้บัออกซิเจนเพียงพอต่อความตอ้งการ
ของร่างกาย มีปริมาณเลือดที่ส่งออกจากหัวใจใน 1 นาทีเพียงพอที่จะไปเลีย้งส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มีภาวะ
สมดุลของสารน า และอิเลคโตรไลท ์ ความทนในการท ากิจกรรม มีความวิตกกงัวลและความกลวัลดลง ขอ้วินิจฉยั
การพยาบาลที่พบบ่อยมี (วิจิตรา กุสุม, 2556;ผ่องพรรณอรุณแสง,2551; ผ่องศรี ศรีมรกตและคณะ, 2553;พิกุล
ตนัติธรรม, 2559) ดงันี ้  

1) มีโอกาสเกิดภาวะพร่องออกซิเจนเน่ืองจากการไหลเวียนเลือดทีป่อดเปลี่ยนแปลง 
อธิบายพยาธิสรีรวิทยา :  เมื่อหวัใจขา้งขวาลม้เหลวมีเลือดไปที่ปอดลดลงท าใหก้ารก าซาบเลือด

และการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ปอดลดลง และเมื่อหวัใจซีกซา้ยลม้เหลวท าใหม้ีเลือดคั่งในหลอดเลือดปอดการ
แลกเปลี่ยนก๊าซที่ปอดจึงลดลง ผูป่้วยจึงมีภาวะพรอ่งออกซิเจนตามมา 

ข้อมูลสนับสนุน : ผูป่้วยมีอาการหอบเหนื่อย ใชก้ลา้มเนือ้ ช่วยหายใจ ชีพจร 100 ครัง้ /นาที ความ
ดนัโลหิต 140/90 มม.ปรอทอตัราการหายใจ 30 ครัง้ /นาทีO2sat 85% เสียงหายใจมี crepitation ผล CXR มี 
cardiomegaly  และpulmonary congestion 

วัตถุประสงค ์ ผูป่้วยไดร้บัออกซิเจนเพียงพอต่อความตอ้งการของรา่งกาย 
เกณฑก์ารประเมินผล ผูป่้วยหายใจไม่หอบเหนื่อย ไม่เขียวอตัราการหายใจ 12-20 ครัง้ /นาที 

O2sat มากกว่า 93% เสียงหายใจปกติไม่มีอาการเขียวคล าค่า ABG  ปกติ 
กิจกรรมการพยาบาล 
- ใหอ้อกซิเจนตามแผนการรกัษา เป็นการเพิ่มความเขม้ขน้ของออกซิเจน การใหอ้อกซิเจน พิจารณา

ใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย โดยผูป่้วยควรมีระดบัออกซิเจนในเลือด (O2sat) มากกว่า 93% โดยไมไ่ดใ้ห้
ออกซิเจน 

- จดัใหผู้ป่้วยพกัผ่อนบนเตียงอย่างสมบรูณ ์ ขบัถ่ายบนเตียง 
- จดัท่านอนศีรษะสงูหรือท่า fowler ในผูป่้วยที่มี orthopnea ไม่สามารถนอนราบไดอ้าจจดัใหน้ั่งบน

เตียงเกา้อีแ้ละใชโ้ต๊ะครอ่มเตียงใหผู้ป่้วยไดพ้กัแขนกระตุน้ใหผู้ป่้วยหายใจลกึ ๆ และชา้ ๆ (deep breathing) 
เพื่อใหป้อดขยายตวัไดเ้ต็มที่จะท าใหก้ารแลกเปลี่ยนก๊าซที่ถงุลมดีขึน้ 

- ประเมินการหายใจทกุ 1-2ชม. ประเมินสผีิวและฟังเสียงปอดทกุ 4 ชั่วโมง 



- จดัสิ่งแวดลอ้มใหส้งบสะอาดมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีกลิ่นรบกวน เพื่อสง่เสรมิการพกัผอ่นเป็น
การลดการใชอ้อกซิเจน โดยเฉพาะหลงัอาหารและในช่วงบ่ายควรพกัประมาณ 1 ชั่วโมง และในกลางคืนดแูลให้
นอนพกัเต็มที่ใหห้ลบัสนิท 

- ดแูลใหย้าขบัปัสสาวะตามแผนการรกัษาและสงัเกตอาการขา้งเคียง 
- เตรียมใสท่่อช่วยหายใจเม่ือผูป่้วยมีอาการหายใจหอบเหนื่อยมากขึน้ หรือมีภาวะพรอ่งออกซิเจน 
ประเมินผล :  ผูป่้วยหายใจไม่หอบเหนื่อย ไม่ใชก้ลา้มเนือ้ ช่วยหายใจอัตราการหายใจ 20 ครัง้/

นาที O2sat 95% เสียงหายใจไม่มี crepitationผล ABG  ปกติ 
 

2) ปริมาณเลือดออกจากหัวใจใน 1 นาทลีดลงเน่ืองจากประสิทธิภาพการท างานของหัวใจ
ลดลง หรือการก าซาบของเนือ้ เยื่ออวัยวะส่วนปลายลดลงเน่ืองจากปริมาตรเลือดทีอ่อกจากหัวใจตอ
นาทลีดลง 

อธิบายพยาธิสรีรวิทยา :  ภาวะหวัใจลม้เหลวท าใหห้วัใจไมส่ามารถสบูฉีดเลือดไดต้ามปกติ
ปรมิาณเลือดที่ออกจากหวัใจในแต่ละครัง้ลดลงสง่ผลใหป้รมิาณเลือดออกจากหวัใจใน 1 นาทีไม่เพียงพอในการ
เลีย้งเนือ้ เยื่อของรา่งกาย 

ข้อมูลสนับสนุน ผูป่้วยรูส้กึออ่นเพลีย ชีพจร 100 ครัง้/นาทคีวามดนัโลหิต 100/60 มม.ปรอท อตัรา
การหายใจ 26 ครัง้/นาทีO2sat 95% ปลายมือปลายเทา้เย็น capillary filling time 4 วินาท ี

  วัตถุประสงค ์ ผูป่้วยมีปรมิาณเลือดที่สง่ออกจากหวัใจใน 1 นาทีเพียงพอที่จะไปเลีย้งสว่นต่าง ๆ 
ของรา่งกาย 

เกณฑก์ารประเมินผล สญัญาณชีพปกติ, ค่า CVP 6-12 มม.ปรอท, ชพีจรสว่นปลายแรง
,capillary filling test <2วินาท,ี ปัสสาวะออกมากกว่า 0.5 มล./กก./ชม., ผิวหนงัอุ่น มีความตงึตวัดี คลื่นไฟฟ้า
หวัใจปกต ิ

กิจกรรมการพยาบาล 
- จดัใหผู้ป่้วยพกัผ่อนบนเตียง เพื่อลดความตอ้งการใชอ้อกซิเจนและลดการท างานของหวัใจ 
- ดแูลช่วยเหลือกิจวตัรประจ าวนั ดแูลเปลี่ยนท่าทกุ 2 ชั่วโมง ใชห้มอนหรือผา้นุ่ม ๆ หนนุสว่นต่าง ๆ 

ของรา่งกายวดัสญัญาณชีพทุก 1 ชั่วโมง 
- จดัท่านอนศีรษะสงูหรือท่า fowler เพื่อใหก้ระบงัลมหย่อน ปอดสามารถขยายตวัไดด้ี และดแูลให้

ออกซิเจนตามแผนการรกัษา 
- บนัทกึคลืน่ไฟฟ้าหวัใจวดัค่า hemodynamic  เชน่ Arterial blood pressure, CVP, PCWP, 

ประเมินการหายใจและคน้หาอาการหายใจล าบาก 
- ฟังเสียงปอดทกุ 2 ชั่วโมง สงัเกตอาการบวม ประเมินความแรงของชีพจรสว่นปลาย 
- บนัทกึสารน า เขา้ออกอย่างนอ้ยทกุ 4-8 ชม. 
- สง่เสรมิใหม้ีการพกัผ่อนทัง้รา่งกายและจิตใจโดยการจดัสิ่งแวดลอ้มใหส้งบและอบอุ่น 
- จดัใหร้บัประทานอาหารทีละนอ้ยและพกัหลงัรบัประทานอาหาร 



- ดแูลใหย้าเพื่อช่วยการบีบตวัของหวัใจ เช่น ยาโดปามีน (Dopamine) ใหท้างหลอดเลือดด าผ่าน
เครื่อง infusion pump ยาดิจิทาลิส ก่อนใหย้าตอ้งประเมินอตัราและจงัหวะการเตน้ของหวัใจ โดย การจบัชีพจร
เต็ม 1 นาทีถา้ชีพจรนอ้ยกว่า 60 ครัง้/นาทีตอ้งงดยามือ ้นัน้ ไวก้่อนและรีบรายงานแพทย ์ยาขบัปัสสาวะ เพื่อลด
ปรมิาณเลือดที่กลบัสูห่วัใจ ยายบัยัง้การเปลี่ยนเอนไซมแ์องจิโอเทนซิน เพื่อช่วยใหห้ลอดเลือดขยายตวัหวัใจบีบตวั
ไดง้่ายขึน้ 

- ติดตามผลขา้งเคียงจากยา ไดแ้ก่ การติดตามผลอิเล็กโตรไลตเ์พราะถา้ผูป่้วยมีโปแตสเซียมต ่าจะ
ท าใหเ้กิดพิษของดิจิทาลิสได ้และติดตามระดบัของดิจิทาลิสในการแสเลือดค่าปกติ 1- 2 มก./มล. เฝา้ระวงัอาการ
การเกิดพิษของดิจิทาลิส เช่น เบื่ออาหาร คลื่นไสอ้าเจียนสบัสนมองเห็นแสงสีเหลือง และที่ส  าคญัการเตน้ของ
หวัใจจะชา้ลง หรือเรว็มากขึน้ และไม่เป็นจงัหวะ ความดนัโลหิตต ่ามึนงง ไอผื่นขึน้ โดยเฉพาะผูส้งูอายจุะพบ
อาการขา้งเคียงไดบ้่อย 

ประเมินผล :  ผูป่้วยสญัญาณชีพปกติชีพจรสว่นปลายแรงเท่ากนั , ผิวหนงัอุ่น capillary filling 
test 2 วินาที, ปัสสาวะออก 40 มล./ชม. มีความตงึตวัดี 

 
 
 
3) มีภาวะน ้าเกินเน่ืองจากการค่ังของน ้าและโซเดียม 

อธิบายพยาธิสรีรวิทยา :  ภาวะหวัใจลม้เหลวมีการบีบตวัของหวัใจหอ้งเวนตรเิคิลซา้ยหรือเวนตริ
เคิลขวาลดลงมีผลท าใหป้ริมาณเลือดที่ไหลเวียนไปเลีย้งไตลดลงท าใหอ้ัตราการกรองลดลง และไตเก็บโซเดียม
และน า้ไวม้ากขึน้ มีการหลั่งแอนตีไดยเูรติคฮอรโ์มนท าใหม้ีการขบัปัสสาวะลดลงเกิดน า้เกินตามมา 

ข้อมูลสนับสนุน :  มีอาการเหนื่อยเมื่อท ากิจกรรม บวมที่ขาทัง้ 2 ขา้งระดบั 3 ปัสสาวะออกนอ้ย 
หลอดเลือดด าที่คอโป่งน า้นกัเพิ่มขึน้ 2.5 กิโลกรมัใน 1 สปัดาห ์ ฟังปอดมีเสียง crepitation 

วัตถุประสงค:์ ผูป่้วยมีภาวะสมดุลของสารน า้และอิเลคโตรไลท ์ 
เกณฑก์ารประเมินผล มีปรมิาณน า เขา้เท่ากบัน าออกหรือมีปรมิาณน าออกมากกว่าน า้หนกัตวัอยู่

ในเกณฑ ์อาการบวมที่ขาลดลง สญัญาณชีพปกติเสียงปอดปกติหลอดเลือดด าที่คอไม่โป่ง ค่า CVP ปกติ ค่าอิเลค
โตรไลทป์กติ 

กิจกรรมการพยาบาล 
- ประเมินภาวะบวมตามสว่นต่าง ๆ ของรา่งกาย ตวงน า และปัสสาวะ 
- บนัทกึสารน า เขา้ออกรา่งกายทกุ 4-8 ชม. 
- จ ากดัน า ดื่มเพื่อปอ้งกนัการคั่งของน า ที่ปอด และการบวม ผูป่้วยที่มีภาวะบวมและหายใจล าบาก

จาก pulmonary congestion ควรไดร้บัน า ไม่เกินวนัละ 1,000 มิลลิลิตรหรือตามแผนการรกัษา 
- ชั่งน า้หนกัตวัทุกวนั เพื่อประเมินภาวะน าเกินการชั่งน า้หนกัจะเป็นวิธีการที่ดีแมผู้ป่้วยจะมีน า้เกิน

เพียงเล็กนอ้ย น า้หนกัตวั 1 กิโลกรมัเท่ากบัน า 1,000 มล. 
-วดัสญัญาณชีพ ฟังเสียงปอด เสียงหวัใจทกุ 2-4 ชม. 



- ดแูลใหไ้ดร้บัอาหารใหเ้หมาะสมซึ่งในผูป่้วยที่มีภาวะหวัใจลม้เหลวเรือ้รงัจะมีภาวะทพุโภชนาการ
อาหารที่ผูป่้วยควรไดร้ับควรเป็นอาหารอ่อนย่อยง่าย ครัง้ละนอ้ยใหผู้ป่้วยเคี ้ยวอย่างละเอียดไม่รีบเร่ง ไม่ควรกิน
อิ่มเกินไป เพราะอาจท าใหห้วัใจตอ้งท างานเพิ่มขึน้ 

- ดูแลใหร้บัประทานอาหารที่มีรสจืดูและใหค้วามรูใ้นการจ ากัดเกลือโซเดียมไม่เกิน 2 กรมัต่อวัน 
(เกลือ 1 = มีโซเดียม 2.4 กรมั) 

- ดแูลใหผู้ป่้วยไดร้บัยาขบัปัสสาวะตามแผนการรกัษา และติดตามผลเกลือแรใ่นร่างกายโดยเฉพาะ
โปแตสเซียมรวมทัง้จดัอาหารที่มีโปแตสเซียมสงู เช่น กลว้ย สม้ มะละกอ 

ประเมินผล :  มีปริมาณน าออกมากกว่าน า เขา้ น า หนกัตวัลดลงมาอยู่ในเกณฑเ์ดิม ไม่มีอาการ
บวมที่ขา สญัญาณชีพปกติเสียงปอดไม่มี crepitation หลอดเลือดด าที่คอไม่โป่ง ผลตรวจอิเลคโตรไลทป์กติ 

 
4) ความทนในการท ากิจกรรมลดลง 

อธิบายพยาธิสรีรวิทยา :  ภาวะหวัใจลม้เหลวท าใหส้มรรถภาพของหวัใจลดลง มีอาการเหนื่อย
ง่ายเวลาท ากิจกรรมหรือท ากิจวตัรประจ าวนั แต่หากภาวะหวัใจลม้เหลวรุนแรงมากผูป่้วยอาจมีอาการหอบเหนื่อย
แมน้อนพกั 

ข้อมูลสนับสนุน :  ผูป่้วยมีอาการหอบเหนื่อยแมท้ างานบา้นหรือท ากิจวตัรประจ าวนั 
วัตถุประสงค ์ ผูป่้วยมีความทนในการท ากิจกรรมในระดบัเลก็นอ้ยถึงปานกลางโดยไม่มีอาการ

หายใจล าบาก หวัใจเตน้ผิดจงัหวะ 
เกณฑก์ารประเมินผล ผูป่้วยมีความทนต่อกิจกรรมเพิ่มขึน้ ตามขีดความสามารถ โดยไม่มีอาการ

หายใจล าบาก หวัใจเตน้ผิดจงัหวะ สญัญาณชีพขณะมีกิจกรรมและหลงัมีกิจกรรมอยู่ในเกณฑป์กติ 
กิจกรรมการพยาบาล 
- วางแผนการท ากิจกรรมกบัผูป่้วยและญาติ 
- กระตุน้ใหพ้ลิกตะแคงตวับ่อย ๆ อย่างนอ้ยทกุ 2 ชั่วโมง โดยเฉพาะผูป่้วยที่มีอาการบวมตามสว่น

ต่าง ๆ ของรา่งกาย เพื่อปอ้งกันแผลกดทบั ในผูป่้วยที่มีอาการบวมของขากระตุน้ใหม้ีการบรหิารขอ้เทา้และขาเพื่อ
สง่เสรมิการไหลเวียนเลือดสว่นลา่ง 

- ช่วยเหลือในการท ากิจวตัรประจ าวนัและควรมีการพกัขณะท ากิจกรรม 
- ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการมีกิจกรรมและการสงวนพลงังานในการท ากิจกรรม ดงันี ้   ผูป่้วยหวัใจ

ลม้เหลวที่มีอาการคงที่แลว้ แนะน าวิธีการเพิ่มความทนในการท ากิจกรรม และวิธีการสงวนพลงังานในการท า
กิจกรรม โดยเฉพาะกิจวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตนเองโดยไม่เหนื่อยลา้ 

-อธิบายใหญ้าติและผูป่้วยเห็นความส าคญัของการออกก าลงักาย เพื่อช่วยปอ้งกนักลา้มเนือ้ลีบ 
เพิ่มการไหลเวียน 

- แนะน าใหท้ ากิจกรรมที่ปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้น เช่น การคั่งของเลือดในหลอดเลือดด าที่ขาโดยการ
บรหิารขอ้ต่าง ๆ 



- ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการมีเพศสมัพนัธ ์ สามารถมีเพศสมัพนัธไ์ดต้ามปกติเม่ือผูป่้วยเดินขึน้บนัได ้1 
ชัน้ (8- 

10ขัน้ ) โดยไม่มีอาการเหนื่อยหอบหรือหยดุกลางคนั 
 ประเมินผล :  ผูป่้วยมีความทนในการท ากิจกรรมเพิ่มขึน้ ไมม่ีอาการหายใจล าบาก หวัใจเตน้ผิด

จงัหวะ สญัญาณชีพขณะมีกิจกรรมและหลงัมีกิจกรรมอยู่ในเกณฑป์กติ 
 
5) วิตกกังวลเก่ียวกับภาวะเจ็บป่วย 

อธิบาย  :  ผูป่้วยหวัใจลม้เหลวอาจมีความวิตกกังวลที่อาจเกิดจากการมีภาวะหอบเหนื่อยหายใจ
ล าบากรวมทัง้ท าใหม้ีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การท ากิจกรรมไดล้ดลง ส่งผลใหอ้าจเกิดความกังวลและความ
กลวัรวมทัง้การกลวัตายอาจท าใหเ้กิดการแยกตวั และภาวะซึมเศรา้ตามมา ซึ่งความกลวัและความวิตกกังวลจะ
ไปกระตุน้ใหห้วัใจท างานมากขึน้ จะส่งผลใหห้วัใจลม้เหลวแย่ลง ในขณะเดียวกันญาติก็อาจเกิดความวิตกกังวล
เก่ียวกบัอาการของผูป่้วยได ้

ข้อมูลสนับสนุน : ผูป่้วยมีสีหนา้กงัวล นอนไม่หลบั สอบถามเก่ียวกบัอาการของตนเองบ่อย ๆ 
วัตถุประสงค ์ ผูป่้วยและครอบครวัมีความวิตกกงัวลและความกลวัลดลง 
เกณฑ์การประเมินผล มีการแสดงความวิตกกังวลและความกลัวลดลงในระดับที่จัดการได้มี

ความสามารถในการเผชิญและขอ้ความช่วยเหลือในการแกปั้ญหา 
กิจกรรมการพยาบาล 

- ประเมินระดบัความกงัวลอาการของความวิตกกงัวล เช่น กระสบักระสา่ย เหงื่อออก เก็บตวั
และวิธีการที่ใชล้ดความวิตกกงัวล แหลง่ช่วยเหลือ 

- กระตุน้ใหผู้ป่้วยและญาติระบายความรูส้กึรบัฟังดว้ยท่าทีที่เต็มใจ และอธิบายว่าเป็น
ความรูส้กึที่เกิดขึน้ ไดต้ามปกติ 

- จดัสิ่งแวดลอ้มใหเ้งียบสงบ เพื่อลดการกระตุน้ผูป่้วย 
-อธิบายถึงสิ่งแวดลอ้มและเครื่องมือทางการแพทยท์ี่ใชก้บัผูป่้วย 
-อธิบายญาติใหเ้ขา้ใจว่าความวิตกกงัวลของญาติจะมีผลต่อผูป่้วย 
- ใหข้อ้มลูเก่ียวการรกัษาและความกา้วหนา้ในการรกัษา 
-อนญุาตใหญ้าติเยี่ยมบ่อยขึน้ และคอยช่วยเหลือใหข้อ้มลูการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 
- แนะน าเทคนิคการผ่อนคลายที่ผูป่้วยใชไ้ดผ้ล 
- ใหผู้ป่้วยละครอบครวัมีสว่นรว่มในการตดัสินใจหรือรว่มในการดแูลเพื่อเป็นการเพิ่มพลงั

อ านาจใหผู้ป่้วยจะช่วยใหผู้ป่้วยรูส้กึว่ายงัควบคมุตนเอง และสิ่งแวดลอ้มได ้
ประเมินผล :  ผูป่้วยและครอบครวัมีการแสดงความวิตกกงัวลและความกลวัลดลงบอกเลา่ในสิ่งที่

ตนเองกลวั ขอ้ความช่วยเหลือในการแกปั้ญหา 
 
6) มีโอกาสเกิดโรครุนแรงซ า้ เน่ืองจากขาดความรู้ในการดูแลตนเองทีบ่้าน 



อธิบาย : ภาวะหวัใจลม้เหลวเป็นโรคเรือร้งัและมีโอกาสเกิดการก าเรบิของโรคที่รุนแรงไดห้ากผูป่้วย
และครอบครวัไม่มีความรูแ้ละทกัษะในการดแูลตนเองที่ถกูตอ้ง การใหค้วามรูแ้ละการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมจะ
ช่วยปอ้งกนัการก าเรบิและช่วยใหผู้ป่้วยมีคณุภาพชีวิตที่ดี 

ข้อมูลสนับสนุน :  เมื่อสอบถามผูป่้วยไม่ทราบวิธีการดแูลตนเองเก่ียวกบัโรคหวัใจลม้เหลว 
วัตถุประสงค:์ ผูป่้วยและครอบครวัมีความรูใ้นการดแูลตนเอง และปอ้งกนัการเกิดภาวะแทรกซอ้น

จากโรคหวัใจลม้เหลว 
เกณฑก์ารประเมินผล : ผูป่้วยและครอบครวัสามารถตอบค าถามและอธิบายเก่ียวกบัโรคหวัใจ

ลม้เหลว การใชย้า การออกก าลงักาย การบนัทกึน า เขา้ออกอาหารที่เหมาะกบัโรคอาการผิดปกติที่ตอ้งมา
พบแพทยไ์ด ้

กิจกรรมการพยาบาล 
- ใหค้วามรูผู้ป่้วยและครอบครวัเก่ียวกบัสาเหตกุารเกิดโรค ปัจจยัเสี่ยงที่จะท าใหเ้กิด

ภาวะแทรกซอ้นของโรค 
- ใหม้ีความรูเ้รื่องการควบคมุปรมิาณเกลือในอาหารไม่เกิน 2 กรมัต่อวนั (เกลือ 1 = มีโซเดียม 

2.4 กรมั) วิธีการเลือกอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสงู เช่น น าปลาซีอิ๊ว เกลือแกง เนยเค็มกะปิปลารา้ ของ
หมกัดองอาหารกระป๋อง ปลาเค็ม และอาหารที่มีสารปรุงรสจ าพวกผงชรูสสารกนับดู ผงฟใูนขนมปัง แต่เพื่อเพิ่ม
รสชาติอาหารสามารถเติมรสเปรีย้วหรือหวาน เผ็ดไดอ้าจใสเ่ครื่องเทศเพื่อเพิ่มรสชาติของอาหาร เช่นพรกิขิง ใบ
โหระพา มะนาวตน้หอม  เป็นตน้ สอนการอ่านฉลากโภชนาการ 

- ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการออกก าลงักาย ควรออกก าลงัการแบบ aerobic exercise ที่พอเหมาะ 
กบัผูป่้วยแต่ละราย โดยเริ่มจากออกก าลงักายเบา ๆ ก่อนใชเ้วลาไม่นาน และเพิ่มความแรงและ

ระยะเวลาขึน้ ทีละนอ้ย เช่น การเดินบนทางราบทีละ 2-5 นาทีต่อวนั เป็นเวลา 1 สปัดาห ์ แลว้เพิ่มเป็น 5 - 10 
นาทีต่อวนั หลีกเลี่ยง Isometric exercise เชน่ การเบ่ง การยกของหนกั 10 กก. หรือการออกแรงมากเกินจน
เหนื่อย และงดออกก าลงักายในวนัที่ไม่สบายอ่อนเพลีย นอนไม่พอหรือมีอาการเหนื่อย ใจสั่น แน่นหนา้อก ในราย
ที่ไม่สามารถออกแรงได ้(FC IV) แนะน าใหญ้าติช่วยพลิกตะแคงตวัอย่างนอ้ยทกุ 2 ชั่วโมง อาจออกก าลงักายเบา 
ๆ เช่น บรหิารขอ้เทา้และขาเพื่อสง่เสรมิการไหลเวียนเลือดสว่นลา่ง 

- ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการใชย้าแก่ผูป่้วยและครอบครวั เช่น 
a. ยาดิจิทาลิส เฝา้ระวงัอาการการเกิดพิษของดิจิทาลิส เช่น เบื่ออาหาร คลื่นไส ้อาเจียนสบัสน

มองเห็นแสงสีเหลือง และที่ส  าคญัการเตน้ของหวัใจจะชา้ลง 
b. ยาขบัปัสสาวะ สงัเกตอาการจากโปแตสเซียมต ่า เช่นอ่อนเพลีย ไม่มีแรง สบัสน กระตกุและ

ชกั 
c. ยาลดความดนักลุม่ยบัยัง้การเปลี่ยนเอนไซมแ์องจิโอเทนซนิอาการขา้งเคียงคือ ความดนั

โลหิตต ่ามึนงง ไอผื่นขึน้ 



- สงัเกตอาการน าเกินโดย การชั่งน า หนกัถา้น า หนกัขึน้ เกนิ 2.3 กิโลกรมัใน 1 สปัดาห ์ หรอื 
0.5 กิโลกรมัต่อวนัอาการหอบเหนื่อย นอนราบไม่ได ้บวมตามรา่งกาย แสดงว่ามีภาวะน า เกินตอ้งรีบมา
โรงพยาบาล 

- สอนการจ ากดัน า้ดื่มและการบนัทกึน า้เขา้ออก 
- สอนวิธีการนบัและจีบชีพจรใหผู้ป่้วยและญาติกรณีที่ผูป่้วยไดย้าก่อนใหย้าตอ้งประเมินอตัรา

และจงัหวะการเตน้ของหวัใจ โดยการจบัชีพจรเต็ม 1 นาทีถา้ชีพจรนอ้ยกว่า 60 ครัง้/นาทีตอ้งงดยามือ้นัน้ ไวก้่อน 
- อธิบายถึงความส าคญัของการมาตรวจตามนดั และอาการอาการแสดงที่ตอ้งมาก่อนวนันดั 

เช่นน า้หนกัเพิ่มขึน้ อย่างรวดเรว็บวมหายใจล าบาก เหนื่อยลา้ ไอเป็นเลือดมีไข ้ เป็นตน้ 
- แนะน าการจดัเตรียมอปุกรณก์ารใหอ้อกซิเจนไวท้ี่บา้นและสถานพยาบาลใกลบ้า้น 
- การควบคมุอารมณ ์ ความเครียด และการเผชิญความเครียดอย่างเหมาะสม 

ประเมินผล :  ผูป่้วยและครอบครวัอธิบายเก่ียวกบัโรคหวัใจลม้เหลว และการดแูลตนเองในเรื่อง
การใชย้า การออกก าลงักาย การบนัทกึน า เขา้ออกอาหารที่เหมาะกบัโรคอาการผิดปกติที่ตอ้งมาพบแพทยไ์ด้
ถกูตอ้ง 
 

สรุป ภาวะแทรกซอ้นจากโรคหวัใจ ไดแ้ก่ ภาวะหวัใจลม้เหลว แลภาวะช็อกจากหวัใจเป็นการเจ็บป่วยที่
ท  าใหป้ระสิทธิภาพการบบีตวัของหวัใจลดลงท าใหป้รมิาณเลือดที่ไปเลีย้งรา่งกายลดลง การดแูลในระยะ
เฉียบพลนัมุ่งเนน้เพื่อใหผู้ป่้วยมีการแลกเปลี่ยนก๊าซที่เพียงพอการไหลเวียนเลือดไปเลีย้งรา่งกายที่เพียงพอลด
ความวิตกกงัวลของผูป่้วยและครอบครวั และเมื่อผูป่้วยฟ้ืนหายควรเนน้การใหค้วามรูแ้ละทกัษะในการดแูลตนเอง
ที่ถกูตอ้ง การใหค้วามรูแ้ละการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมจะช่วยปอ้งกนัการก าเรบิและช่วยใหผู้ป่้วยมีคณุภาพชีวิตที่ดี
ต่อ ไป 
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บทที ่7  การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่แบบองคร์วมทีม่ีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนเก่ียวกับหัวใจและหลอดเลือด 
7.3  การพยาบาลผู้ป่วยโรคลิน้หัวใจ  
7.5  การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจอักเสบติดเชือ้ 

 - ไขรู้มาติก (Rheumatic fever) 
 - การอกัเสบของเยื่อบหุวัใจ (Endocarditis) 
 - การอกัเสบของเยื่อหุม้หวัใจ (Pericarditis) 
  
วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เม่ือสิน้สดุการเรียนนกัศกึษาสามารถ 

1. บอกสาเหต ุพยาธิสภาพ อาการและอาการแสดง การวินิจฉยัและรกัษาของโรคลิน้ หวัใจและ  
โรคหวัใจอกัเสบติดเชือ้ได ้

2. บอกการประเมินทางการพยาบาลส าหรบัผูป่้วยโรคลิน้หวัใจและโรคหวัใจอกัเสบติดเชือ้ได ้
3. วิเคราะหปั์ญหาและวางแผนการพยาบาลผูป่้วยโรคลิน้หวัใจและโรคหวัใจอกัเสบติดเชือ้ได ้
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- สื่อการสอนอิเลคโทรนิค (power point) 
- เอกสารประกอบค าสอน 
- กรณีตวัอย่าง 

การวัดผลและประเมินผล 
- สงัเกตจากการซกัถามขณะเรียน 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 

 
 
 
 
 
 
 



การพยาบาลผู้ป่วยโรคลิน้หัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจอักเสบติดเชือ้ 
 

   การอกัเสบติดเชือ้ ของหวัใจอาจเกิดขึน้ ทัง้ ในเยื่อหุม้หวัใจ กลา้มเนือ้ หวัใจและเยื่อบหุวัใจอาจ
น ามาสูก่ารเกิดโรคลิน้ เป็นปัญหาสาธารณสขุที่พบมากในประเทศก าลงัพฒันา โดยเริ่มจากมีการติดเชือ้ ในระบบ
ทางเดินหายใจส่วนตน้และรุกลามไปสูก่ารติดเชือ้ ที่อวยัวะอื่น เช่น ขอ้อกัเสบ หวัใจอกัเสบ   เป็นตน้ต่อมาเกิดโรค
ลิน้ หวัใจที่มีความผิดปกติของการเปิดและปิดของลิน้หวัใจไดไ้ม่เต็มที่และนอกจากนีโ้รคลิน้หวัใจยงัเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของหวัใจ มีผลท าใหเ้ลือดที่ไปเลีย้งรา่งกายไม่เพียงพอและในรายที่มีการตีบหรือรั่วของลิน้
หัวใจรุนแรงอาจน าไปสู่ภาวะช็อกจากหัวใจตามมาได้ ดังนั้น พยาบาลมีบทบาทส าคัญในการป้องกันไม่ให้
โรคหวัใจอกัเสบติดเชือ้ และโรคลิน้ หวัใจกา้วหนา้เกิดเป็นหวัในลม้เหลวและคน้หาอาการหวัใจลม้เหลวของผูป่้วย
แต่เนิ่น ๆ ใหก้ารดูแลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในบทนีจ้ะกล่าวถึง การพยาบาลผู้ป่วย
โรคหวัใจอกัเสบติดเชือ้ และการพยาบาลผูป่้วยโรคลิน้ หวัใจ 
 
1. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจอักเสบติดเชือ้ 
  การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจอักเสบติด เชือ้ เป็นการดูแลผูป่้วยที่มีการอักเสบติดเชือ้ ในเยื่อหุม้หัวใจ
กลา้มเนือ้ หวัใจและเยื่อบหุวัใจดังันี ้  
 1.1 ไ ข้ รูมา ติก (Rheumatic fever) เ ป็นอาการที่ เกิดขึ ้น  หลังได้รับ เชื ้อ  แบคที เรียβ-hemolytic 
streptococci group A อาจเริ่มจากมีการติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจส่วนตน้และรุกลามไปสู่การติดเชือ้ ที่
อวยัวะอื่น เช่น ขอ้อกัเสบหวัใจอกัเสบ   เป็นตน้ โดยพบอุบตัิการณข์องโรค ในประเทศก าลงัพฒันา ชุมชนแออัด 
เนื่องจากผูป่้วยที่คออกัเสบจากเชือ้ สเตรปโตคอคคสัจะสามารถแพรเ่ชือ้ ไปสู่คนที่อยู่รว่มกันได ้ไขรู้มาติคที่ตัง้แต่
อาการไม่รุนแรงไปจนถึงมีอาการรุนแรงมากจนถึงขัน้เสียชีวิตได ้ความรุนแรงของโรคขึน้ อยู่กบัความรุนแรงรงของ
การอักเสบของหัวใจ ซึ่งน ามาสู่ความพิการถาวรของหัวใจหรือเรียกว่า โรคหัวใจรูมาติค (Rheumatic heart 
disease:RHD) 
 อาการและอาการแสดง ไขรู้มาติคท าใหม้ีการอักเสบของเนือ้ เยื่อเก่ียวพันธ์ในร่างกาย เช่น  ขอ้ต่าง ๆ 
หวัใจหลอดเลือด แบ่งตามการอกัเสบของอวยัวะต่าง ๆ (McCance et al., 2010) ดงันี ้   
 - หวัใจอกัเสบ (carditis) พบไดทุ้กชัน้ ของเนือ้ เยื่อหวัใจ เช่น เยื่อบุกลา้มเนือ้ และเยื่อหุม้หวัใจ ฟังหวัใจได้
ยินเสียงฟู่  (murmur) และบางครัง้ ตรวจพบเสียงเสียดสีกันของเยื่อหุม้หัวใจ (pericardial rub)ในผูป่้วยที่มีการ
อกัเสบของเยื่อหุม้หวัใจ มีหวัใจโตและเกิดภาวะหวัใจลม้เหลว 
 - ขอ้อกัเสบ (arthritis) ปวดขอ้ที่มีการอกัเสบปวดบวมแดงรอ้นที่ขอ้อาจท าใหม้ีอาการเดินล าบาก 
 - การเคลื่อนไหวผิดปกติจากระบบประสาท (Sydenham่่ s chorea) เป็นความผิดปกติของระบบประสาท 
ประกอบดว้ย การเคลื่อนไหวที่มีการสั่นกระตกุไม่มีจุดหมาย ไม่สามารถควบคมุได้ กลา้มเนือ้อ่อนแรง มีอารมณ์
เปลี่ยนแปลง 



 - ปุ่ มใตผ้ิวหนงั (Subcutaneous nodules) มกัเกิดใน 2-3 สปัดาหแ์รกของการเกิดโรค เป็นปุ่ มกลมๆ ขนาด 
0.3-2 เซนติเมตร แข็งประมาณยางลบ เคลื่อนไหวไดส้ะดวกไม่ติดแน่น กับผิวหนงั เกิดใตผ้ิวหนงับริเวณที่ห่อหุม้
กระดกูหรือเอ็น มกัเกิดอาการของ carditis รว่มดว้ย 
 - ผื่นแดงที่ผิวหนงั (Erythema marginatum) มีขอบชดัเจนเป็นหยกั ๆ  ไม่นนู ไม่คนั ขนาดตุ่ม 1-3 เซนติเมตร 
เกิดที่ล  าตวัหรือแขนขา มกัเกิดอาการของ carditis รว่มดว้ย 
 -อาการอื่น ๆ เช่น มีไขส้งู ปวดขอ้ ปวดทอ้ง เลือดก าเดาไหล เบื่ออาหาร คลื่นไสอ้าเจียน 
 
 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ(มนัส ปะนะมณฑาและคณะ, 2561)โดยมีการเพาะเชือ้ จากในล าคอ 
(throat culture) พบเชือ้ beta hemolytic streptococci group A การตรวจ streptococcal antibodies เป็นการ
ช่วยวินิจฉัยว่าผูป่้วยเคยติดเชือ้ beta hemolytic streptococci group A มาก่อน การตรวจว่ามีการอักเสบ เช่น
ตรวจ erythrocyte sedimentation rate (ESR) และC-reactive protein test (CRP) การตรวจ 2 ชนิดนีจ้ะบอกได้
ว่าในร่างกายมีการอักเสบแต่ไม่เฉพาะเจาะจงกับโรคไขรู้มาติคคลื่นไฟฟ้าหวัใจ (EKG) จะพบ PR interval  ยาว
กว่าปกติภาพถ่ายรงัสี (X-ray) พบเงาหัวใจโตกว่าปกติ (cardiomegaly)และมีลกัษณะการคั่งของเลือดในปอด 
(pulmonary congestion) คลื่นเสียงสะทอ้นหวัใจ (Echocardiogram) อาจพบลิน้หวัใจไมตรลัหรือเอออรต์ิกรั่ว 
 หลักในการวินิจฉัยไข้รูมาติคของโจน (Jones criteria) ถ้าพบมี 2 Major criteria  หรือ 1 Majorcriteria 
รว่มกบั 2 Minor criteria  พรอ้มหลกัฐานว่าผูป่้วยเพิ่งติดเชือ้ มาไม่นานดงันี ้ 1) Major criteria ไดแ้ก่ หวัใจอกัเสบ 
(carditis), ขอ้อักเสบหลายขอ้ (polyarthritis),โคเรีย(chorea) subcutaneous nodules, Erythema marginatum 
2) Minor criteria ไดแ้ก่ fever, joint pain, previous history of 
rheumatic fever (Porth, 2015) 
 การรักษา มีวตัถปุระสงค ์2 อย่าง(Gerber et al., 2009) คือ 
 1) การก าจดัและปอ้งกนัการติดเชือ้ beta hemolytic streptococci group A และรกัษาอาการของโรค โดย
ใหย้าปฏิชีวนะกลุม่เพนนิซิลิน ไดแ้ก่ Benzathine penicillin G 6,000,000 U ฉีดเขา้กลา้ม, Pennicillin V 500 มก.
วันละ 3 เวลา , Amoxicillin 40-60 มก. วันละ 2 เวลากรณีผู้ป่วยแพ้ยาเพนนิซิลินอาจให้ยาอื่น ๆ ได้แก่  
erythromycin, azithromycin, Clindamycin   เป็นตน้ 
 2) การรกัษาตามอาการทางคลินิก โดยในรายที่หวัใจปกติใหน้อนพกั 2 สปัดาห ์ แต่ถา้หวัใจมีการอักเสบ
หรือมีหวัใจโตนอนพกั 4-6 สปัดาห ์ หลงัจากนัน้ เริ่มท ากิจกรรมได ้และรกัษาตามอาการไดแ้ก่ 
 - อาการหวัใจอกัเสบ ใหย้ากลุม่ salicylate (aspirin) และsteroid(prednisolone) 
 - อาการหวัใจวาย ใหย้าขบัปัสสาวะและยาดิจิทอลลิส ยาขยายหลอดเลือดงดอาหารเคมี 
 - อาการขอ้อกัเสบรกัษาดว้ยยายากลุม่ salicylate ยาแกอ้กัเสบชนิด NSAID (naproxen, tolmetin) 
 - อาการเคลื่อนไหวผิดปกติให้ยาควบคุมการเคลื่ อนไหวผิดปกติในรายที่มีอาการรุนแรง เช่น 
phenobarbital, haloperidol, diazepam, valproate, carbamazepine 
 
1.2 การอักเสบของเยื่อบหุัวใจ (Endocarditis/Infective endocarditis) 



 การอกัเสบของเยื่อบหุวัใจอาจพบการอกัเสบที่ลิน้ หรือเยื่อบหุวัใจ สว่นใหญ่เกิดจากเชือ้แบคทีเรียไดแ้ก่ เชือ้ 
streptococcus viridans, staphylococcus aurus, Enteric bacteria โดยมีสาเหตจุาก การเสพยาเสพติดแบบฉีด
เขา้หลอดเลือด ติดเชือ้ จากปากและฟัน ติดเชือ้ หลงัผ่าตดัลิน้หวัใจการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล เช่น ในผูป่้วยที่มี
การใส่สายสวนคาที่หลอดเลือดด า (venous catheter) หตัถการต่าง ๆ และการผ่าตดัในโรงพยาบาล เป็นปัจจยัที่
ก่อใหเ้กิดการติดเชือ้ ได ้เชือ้ ที่ส  าคญั ไดแ้ก่ coagulase negative staphylococci, S.aureus, enterococci และ
MRSA การติดเชือ้ ในผูป่้วยไตวายที่ลา้งไต และยงัพบรายงานว่าเชือ้กลุม่ Chlamydia, Rickettsia, Mycoplasma 
รวมถึงเชือ้ราก็สามารถก่อโรคไดเ้ช่นกัน พบไดท้ั่วโลกประมาณ 5 - 15 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปีเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง (สิรภพ ทัพมงคล ,2560,อรทัยพาชีรัตน์ , 2551) พยาธิสรีรวิทยา โดยปกติเยื่อบุหัวใจจะมี
คณุสมบตัิในการปอ้งกนัเชือ้ แบคทีเรียแต่เม่ือถกู 
ท าลายก็เกิดกระบวนการhemostasis และเกิด nonbacterial throbotic endocardial lesion และกลายเป็น 
vegetation เม่ือแบคทีเรียเขา้สูก่ระแสเลือดจากสาเหตตุ่าง ๆ ก็จะไปเกาะและเจริญเติบโตที่เอนโดคารเ์ดียม เก็รด
เลือดแูละไฟบรนิจะไปเกาะบรเิวณนีเ้กิดเป็น vegetation และมีขนาดโตขึน้ เรื่อย ๆ เม็ดเลือดขาวไม่สามารถก าจดั
เชือ้ ได้เนื่องจากมีเกล็ดเลือดดูและไฟบรินห่อหุ้มอยู่ร่างกายจะมีการสรา้งเนือ้เยื่อขึน้ มาใหม่ท าให้ปกคลุม 
vegetation และอาจมีหินปนูมาเกาะท าใหเ้กิดการรั่วหรือฉีกขาดได ้และมี emboli หลดุลอยเขา้กระแสเลือด หรือ
ระบบไหลเวียนของปอด ภาวะแทรกซอ้นที่พบ ไดแ้ก่ ภาวะหวัใจวาย ภาวะลิ่มเลือดอดุตนัหลอดเลือด หลอดเลือด
โป่งพองจากการติดเชือ้ (Porth, 2015; Prendergast & Tornos, 2010; Williams & Hopper, 2015) 
 อาการและอาการแสดง (Williams & Hopper, 2015) ไดแ้ก่ 
 - การติดเชือ้ ในระบบต่าง ๆ จะมีอาการมีไขห้นาวสั่นปวดศีรษะ เบื่ออาหาร น า หนกัลดอ่อนเพลีย 
 - อาการแสดงของโรคหวัใจ เช่น เหนื่อยหอบ บวมเขียวนิว้ปุม้ฟังเสียงหวัใจ ไดเ้สียงmurmur มา้มหรือตบัโต
กลางคืนอาจมีอาการหอบเหนื่อย นอนราบไม่ไดห้รืออาการที่บ่งถึงภาวะหวัใจหอ้งลา่งซา้ยลม้เหลว 
 - มีการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหรือมีจุดเลือดออก เช่น subconjuctival hemorrhage, splinter hemorrhage, 
Oslers node ( จุดแดง กดเจ็บบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า) Roth s spot ( จุดเลือดออกที่choroids plexusบน retina) 
Janeway’ s lesion ( จดุแดง กดไม่เจ็บ มกัพบที่ฝ่าเทา้) 
 - อาการของหลอดเลือดถูกอุดตันจาก emboliจาก vegetation  ที่ลิน้หัวใจที่มีการติดเชือ้ความเสี่ยงของ 
embolism จะพบสูงสุดในช่วง 2 สปัดาหแ์รก เช่น หลอดเลือดสมองอุดตัน ผูป่้วยจะมีอาการของโรคสมองขาด
เลือด เช่น แขนขาอ่อนแรง ปากเบีย้วพูดไม่ชัดหมดสติ  เป็นตน้ หลอดเลือดปอดมีอาการไอเป็นเลือด หายใจ
ล าบากเจ็บหนา้อก ท าใหเ้นือ้ ปอดตาย 
 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่า ผล CBCมี WBC สงู Hb, Hct. ต ่า ESRเร็ว Hemoculture  พบเชือ้ 
แบคทีเรียการตรวจ echocardiogram ปัจจุบนัมีการใช ้tranesophageal echocardiography (TEE) ซึ่งสามารถ
ตรวจพบพยาธิสภาพที่มีขนาดเล็กเท่ากับ 1 มม.ไดแ้ละมีประสิทธิภาพดีกว่า transthoracic echocardiogramจะ
พบ vegetation  ที่ลนิห้วัใจที่มีการติดเชือ้ (อรทยั พาชีรตัน ์, 2551) 
 การรักษา (มนัส ปะนะมณฑาและคณะ, 2561;สิรภพ ทัพมงคล, 2560) การใหย้าตา้นจุลชีพส าหรบัการ
ติดเชือ้ endocarditis ที่เกิดจาก เชือ้ viridians group streptococci และstreptococcusbovis เช่น Penicillin G 



sodium12-18 mU/day IVทกุ 4-6 hr., Ceftriaxone sodium 2 g IV/IM OD, Vancomycin 30 mg/kg/day IV  แบ่ง
ใหทุ้ก 12 hr. การรักษาอาการของภาวะหัวใจลม้เหลว การใหย้าตา้นการแข็งตัวของเลือด เช่น Heparin, Low 
molecular weight heparin (LMWH), Warfarin  
 การผ่าตัดเปลี่ยนลิน้หัวใจซึ่งมีข้อบ่งชีข้องผูป่้วยที่มีการติดเชือ้ เยื่อบุหัวใจที่จ  าเป็นตอ้งไดร้บัการผ่าตัด
เปลี่ยนลิน ้
หวัใจ ไดแ้ก่ มีภาวะหวัใจลม้เหลว เกิดลิ่มเลือดไปอุดเสน้เลือดในร่างกาย (systematic embolism) มีภาวะสมอง
ขาดเลือด มีการติดเชือ้อย่างต่อเนื่องมีการติดเชือ้ที่ลิน้หวัใจเทียม 
 
1.3 เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (pericarditis) 
 เยื่อหุม้หัวใจอักเสบ หมายถึง การอักเสบของเยื่อหุม้หัวใจที่ติดอยู่กับหวัใจ แบ่ง เป็น ชนิดเฉียบพลนัและ
ชนิดเรือ้รงัสาเหตมุกัเกิดจาการติดเชือ้ ไวรสัโดยเกิดหลงัการติดเชือ้ ทางเดินหายใจ การติดเชือ้ไวรสั พยาธิ เชือ้รา 
เชือ้แบคทีเรียกลุม่ streptococcus, tuberculosis, staphylococcus, โรคขอ้อกัเสบจากอบุตัิเหตหุรือเกิดภายหลงั
กลา้มเนือ้ หวัใจตาย (Dressler’ s syndrome) มะเรง็ลกุลามการฉายแสง (Smeltzer et al., 2010) 
 อาการและอาการแสดง ผูป่้วยจะมีอาการเจ็บบรเิวณใตก้ลางกระดกูหนา้อกรา้วไปคอซา้ยไหล่ และหลงั
อาการจะรุนแรงขณะหายใจอาการปวดจะรุนแรงเมื่อนอนราบจะดีขึน้ เมื่ออยู่ในท่านั่งและโนม้ตวัไปขา้งหนา้ ตอ้ง
แยกออกจากอาการเจ็บหนา้อกจากกลา้มเนือ้ หัวใจตาย ฟังเสียงหัวใจไดย้ินเสียงเสียดสีกันของเยื่อหุม้หัวใจ 
(pericardial friction rub) มีไขม้ีอาการของภาวะหวัใจลม้เหลว ภาวะเทรกซอ้นที่ส  าคญั คือการมีน า้ ในช่องเยื่อหุม้
หวัใจปรมิาณมากจนท าใหห้วัใจถกูกด เรียกว่าภาวะ cardiac temponade  โดยอาจมีน า้ ในเยื่อหุม้หวัใจประมาณ 
20-50 ซีซี. ท าให้ปริมาณเลือดที่เข้าและออกจากหัวใจลดลง เส้นเลือดที่คอโป่ง ชีพจรเบาขณะหายใจเข้า 
(McCance et al., 2010) 
 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ CBC พบ WBC สูง ESR สูง ตรวจพบเชือ้ในกระแสเลือดกรณีติดเชื ้อ
แบคทีเรียการตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจพบมีคลื่นไฟฟ้าหวัใจพบ ST, T wave  ยกสงูขึน้ ในทุก lead หรือมีภาวะหวัใจ
หอ้งบนเตน้พลิว้การตรวจ echocardiogramพบเยื่อหุม้หวัใจหนาตวั 
 การรักษา วัตถุประสงคใ์นการรกัษาเพื่อแกไ้ขสาเหตุที่ท  าใหเ้กิดโรค และบรรเทาอาการเฝ้าระวังภาวะ 
cardiac temponade โดยการใหส้ารน า ทางหลอดเลือดด าเพื่อเพิ่มปรมิาณเลือด การใหย้าลดการอกัเสบและแก้
ปวด เช่น แอสไพริน ไอบูโพรเฟรน สเตียรอยด ์ ในผูป่้วยรายที่มีน า้ ในเยื่อหุม้หวัใจ  (pericardial effusion) รกัษา
โดยการเจาะบรเิวณเยื่อหุม้หวัใจเพื่อดดูเอาน าออกเรียกว่าการท าpericardiocentesis หรือใส่สายระบายน า จาก
เยื่อหุม้หวัใจ เรียกว่า pericardial window (Smeltzer et al., 2010) 



 
รูปแสดง การเจาะช่องเยื่อหุม้หวัใจ (pericardiocentesis)ทีม่า 
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การพยาบาลผู้ป่วยทีม่ีการติดเชือ้ทีหั่วใจ 
  การพยาบาลผูป่้วยที่มีการติดเชือ้ที่หวัใจ โดยใชก้ระบวนการพยาบาล ดงันี ้   
  1. การประเมินสภาพ (assessment) โดยการซกัประวตัิและตรวจรา่งกายรายละเอียด ไดแ้ก่ 
  - การซักประวัติ ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตเก่ียวกับการติดเชือ้ เช่น ไขรู้มาติก การติดเชือ้ ในกระแส
เลือด การติดเชือ้ระบบทางเดินหายใจ โรคหวัใจก าเนิด ความผิดปกติของลิน้หวัใจการไดร้บัการรกัษาโดยการใส่
อปุกรณเ์ขา้ไปในรา่งกาย เช่น สายสวนหลอดเลือด การใหส้ารน า้ทางหลอดเลือดด า การใชย้ากดภมูิคุม้กนั การใช้
สารเสพติดรวมถึงอาการและอาการแสดงของโรค เช่นอาการเจ็บบรเิวณใตก้ลางกระดกูหนา้อกรา้วไปคอซา้ยไหล่
และหลงั ซึ่งตอ้งแยกโรคกบัเจ็บหนา้อกจากกลา้มเนือ้ หวัใจขาดเลือด ปวดตามขอ้ มีการเคลื่อนไหวผิดปกติอาการ
หอบเหนื่อยจากภาวะหวัใจลม้เหลว 
  - การตรวจร่างกาย มกัพบความผิดปกติ ไดแ้ก่   
   1) ไขรู้มาติก มกัพบหวัใจอกัเสบ (carditis) ฟังหวัใจไดย้ินเสียงฟู่  (murmur) และบางครัง้ ตรวจ
พบเสียงเสียดสีกันของเยื่อหุม้หวัใจ (pericardial rub) ขอ้อักเสบ (arthritis) ปวดขอ้ที่มีการอักเสบปวดบวมแดง
รอ้นที่ขอ้มีอาการเดินล าบาก การเคลื่อนไหวผิดปกติจากระบบประสาท  (Sydenham’ s chorea) ปุ่ มใตผ้ิวหนัง 
(Subcutaneous nodules) ผื่นแดงที่ผิวหนัง (Erythema marginatum) มีขอบชัดเจนเป็นหยัก ๆ ไม่นูน ไม่คัน 
ขนาดตุ่ม 1-3 เซนติเมตร เกิดที่ล  าตัวหรือแขนขา มีไขสู้ง ปวดขอ้ ปวดทอ้ง เลือดก าเดาไหล เบื่ออาหาร คลื่นไส้
อาเจียน 
   2) การอกัเสบของเยื่อบหุวัใจ การติดเชือ้ ในระบบต่าง ๆ จะมีอาการมีไขห้นาวสั่นปวดศีรษะ เบื่อ
อาหาร น า้หนกัลดอ่อนเพลีย เหนื่อยหอบ บวมเขียวนิว้ปุ้ม ฟังเสียงหวัใจไดเ้สียง murmur ตรวจพบมา้มหรือตบัโต 
หอบเหนื่อย นอนราบไม่ได้ มีการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหรือมีจุดเลือดออก เช่น  subconjuctival hemorrhage, 
splinter hemorrhage, Osler’ s node ( จุดแดง กดเจ็บบริเวณฝ่ามือ  ฝ่าเท้า) Roth’s spot ( จุดเลือดออก
ที่choroids plexusบน retina) Janeway’ s lesion ( จุดแดง กดไม่เจ็บ มกัพบที่ฝ่าเทา้) อาการของหลอดเลือดถูก
อดุตนัจาก emboli จาก vegetation  ที่ลิน้ หวัใจที่มีการติดเชือ้ เช่น หลอดเลือดสมองอดุตนั ผูป่้วยจะมีอาการแขน
ขาอ่อนแรง ปากเบีย้วพูดไม่ชดัหมดสติ  เป็นตน้ หลอดเลือดปอด มีอาการไอเป็นเลือด หายใจล าบากเจ็บหนา้อก 
ท าใหเ้นือ้ปอดตาย 
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   3) การอกัเสบของเยื่อหุม้หวัใจ ฟังเสียงหวัใจไดย้ินเสียงเสียดสีกนัของเยื่อหุม้หวัใจ (pericardial 
friction rub) มีไข้มีอาการของภาวะหัวใจลม้เหลว หอบเหนื่อยนอนราบไม่ได้ บางรายอาจมีอาการของภาวะ 
cardiac temponade คือเสน้เลือดที่คอโป่ง ชีพจรเบาขณะหายใจเขา้ เป็นตน้ 
  - ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่า ผล CBCมี WBC สูง Hb, Hct. ต ่า ตรวจ  erythrocyte 
sedimentation rate (ESR) และC-reactive protein test (CRP) พบค่าสูง Hemoculture พบเชือ้ แบคทีเรียเช่น 
beta hemolytic streptococci group A คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) จะพบ PR interval ยาวกว่าปกติ ST, T wave  
ยกสูงขึ ้น ในทุก  lead  ภาวะหัวใจห้องบนเต้นพลิ ้ว  ภาพถ่ายรังสี  (X-ray) พบ เงาหัวใจโตกว่าปกติ  
(cardiomegaly)และมีลักษณะการคั่ งของเลือดในปอด (pulmonary congestion) คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ 
(Echocardiogram) อาจพบลิน ้หวัใจรั่ว เยื่อหุม้หวัใจหนาตวั และมีน า้ ในช่องเยื่อหุม้หวัใจพบมี vegetation  ที่ลิน้
หวัใจที่มีการติดเชือ้ 
 
  2. การวินิจฉัยการพยาบาล (nursing diagnosis) และการวางแผนการพยาบาล (planning) 
   วตัถุประสงคใ์นการพยาบาลผูป่้วยที่มีการติดเชือ้ ที่หวัใจ ไดแ้ก่ มีการไหลเวียนเลือดที่เพียงพอ
ลดการติดเชือ้ บรรเทาปวดจากการอกัเสบของเยื่อหุม้หวัใจ ปอ้งกนัการเกิดภาวะแทรกซอ้นจากการอกัเสบติดเชือ้ 
ของหวัใจ ขอ้วินิจฉยัการพยาบาลที่พบบ่อย มีดงันี ้    
  1. ปริมาณเลือดทีอ่อกจากหัวใจใน 1 นาทลีดลงเน่ืองจากการบีบตัวของหัวใจไม่มีประสิทธิภาพ
จากเยื่อบุหัวใจอักเสบ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ 
  อธิบายพยาธิสรีรวิทยา :  เมื่อเกิดการอกัเสบติดเชือ้ ของโครงสรา้งหวัใจ ไดแ้ก่ เยื่อบหุวัใจเยื่อหุม้หวัใจ
และกลา้มเนือ้หวัใจจะท าใหเ้กิดความผิดปติในการท าหนา้ที่  เช่น ในผูป่้วยที่มีเยื่อหุม้หวัใจอกัเสบและอาจเกิดน า้
คั่งในเยื่อหุม้หวัใจท าใหไ้ม่สามารถคลายตัวเต็มที่เพื่อรบัเลือดเขา้สู่หัวใจ ในผูป่้วยที่มีการอักเสบของเยื่อบุหัวใจ
ส่งผลใหล้ิน้หวัใจเกิดการตีบหรือรั่ว และการอกัเสบของกลา้มเนือ้ หวัใจท าใหก้ารบีบตวัไดล้ดลง เป็นสาเหตใุหม้ี
ปรมิาณเลือดที่ออกจากหวัใจใน 1 นาทีลดลง 
  ข้อมูลสนับสนุน  :  ปลายมือปลายเทา้เย็นซีดเหงื่อออก เป็นลม ปัสสาวะออกนอ้ย หวัใจเตน้เร็ว ชีพจร
เบา BP < 90/60 mmHg. ความรูส้กึตวัลดลง เหนื่อยหอบบวมตามปลายมือปลายเทา้ 
  วัตถุประสงค ์  :  เพื่อใหผู้ป่้วยมีการไหลเวียนเลือดที่เพียงพอการติดเชือ้ลดลง 
  เกณฑก์ารประเมินผล ไม่มีอาการเหนื่อยหอบนอนราบไม่ได ้บวมกดบุ๋ม สญัญาณชีพปกติ  : T=36.5-
37.5°C, P 60 - 100/min, RR12-20 /min, BP90/60 - 140/90 mmHg. ปลายมือปลายเทา้อุ่น capillary refill time 
<2วินาทีปัสสาวะออก >30 มล./ชม. หรือ> 0.5 มล./กก./ชม. ฟังเสียงปอดไม่มีเสียง crepitationผลตรวจ CBC พบ 
WBC 5,000 - 10,000, ESR ปกติผลเพาะเชือ้ จากเลือดไม่พบแบคทีเรีย 
 
  กิจกรรมการพยาบาล 
  - ประเมินภาวะพร่องออกซิเจน ไดแ้ก่อาการหอบเหนื่อย ใชก้ลา้มเนือ้ ช่วยหายใจ นอนราบไม่ได ้เจ็บ
หนา้อก 



  - ให้oxygen cannula หรือ oxygen mask with bag  เพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไปเลีย้งเนื ้อเยื่อ
เพียงพอ 
  - จัดท าศีรษะสูง 45 องศาเพื่อลดปริมาณเลือดที่ไหลกลบัสู่หัวใจลดความตอ้งการใชอ้อกซิเจนและให้
ปอดขยายตวั 
  - ดแูลใหผู้ป่้วยนอนพกัผ่อนบนเตียงเพื่อลดความตอ้งการใชอ้อกซิเจนและลดการท างานของหวัใจ 
  - ช่วยเหลือการท ากิจวตัรประจ าวนัและสง่เสรมิการท ากิจกรรมตามความเหมาะสม 
  - ประเมินสญัญาณชีพทุก 2-4 ชม. กรณีผูป่้วยมีไขใ้หก้ารพยาบาลเพื่อลดไขโ้ดย ใหด้ื่มน า้เช็ดตวัลดไข ้
ดแูลใหย้าพาราเซตามอลตามแผนการรกัษาของแพทย ์ 
  -บนัทกึ I/O  ทกุ 8 ชม. 
  - ดูแลใหไ้ดร้บัยาตามแผนการรกัษาและสงัเกตอาการขา้งเคียง ไดแ้ก่ ยาขับปัสสาวะ เช่น  Lasix ยาใน
กลุ่มช่วยเพิ่มการบีบตัวของหัวใจ เช่น dopamine, dobutamine, lanoxin ยาปฏิชีวนะที่ตรงกับเชื ้อ เช่น 
Gentamycin, cloxacillin, penicillin 
  - ติดตามผลการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการเช่น CBC, Hemoculture 
  ประเมินผล :  ผูป่้วยไม่มีอาการหอบเหนื่อย ไม่บวม สญัญาณชีพ ปลายมือปลายเทา้อุ่น  ปัสสาวะออก 
50 มล./ชม. ฟังเสียงปอดไม่มีเสียงผิดปกติ 
 
  2. ปวดเฉียบพลันจากการอักเสบติดเชือ้ของหัวใจ 
  อธิบายพยาธิสรีรวิทยา :  การอักเสบติดเชือ้ ของเยื่อหุม้หัวใจผูป่้วยจะมีอาการเจ็บบริเวณใตก้ลาง
กระดูกหนา้อกรา้วไปคอซา้ยไหล่และหลงัอาการจะรุนแรงขณะหายใจอาการปวดจะรุนแรง ฟังเสียงหัวใจไดย้ิน
เสียงเสียดสีกนัของเยื่อหุม้หวัใจ 
  ข้อมูลสนับสนุน :  เจ็บหนา้อกแบบเข็มแทง pain score 8 คะแนน, EKGพบ ST, T wave  ยกสงูขึน้ใน
ทกุ lead 
  วัตถุประสงค:์ เพื่อบรรเทาปวดและความไม่สขุสบาย 
  เกณฑก์ารประเมินผล :  ไม่มีอาการเจ็บหนา้อก pain score 0-3คะแนนนอนหลบัพกัผ่อนได ้สีหนา้สด
ชื่นผลตรวจ EKG  ไม่พบ ST segment หรือT wave ยกสงูขึน้ในทกุ lead  การตรวจเลือดไม่พบเชือ้แบคทีเรีย 
  กิจกรรมการพยาบาล 
  - ประเมินอาการปวดบรเิวณความรุนแรง 
  - การจดัท าในท่านั่งและโนม้ตวัไปขา้งหนา้ เพื่อบรรเทาอาการปวด 
  - ดูแลใหย้าแก้ปวดตามแผนการรักษา เช่น มอรฟี์น และยาแก้ปวดแบบไม่มีสเตียรอยด ์ (naproxen, 
tolmetin) และสงัเกตภาวะแทรกซอ้นจากยา 
  - ดแูลใหผู้ป่้วยไดร้บัการพกัผ่อนและช่วยเหลือในการท ากิจกรรม 
  - แนะน าการใชเ้ทคนิคผ่อนคลาย และการเบี่ยงเบนความสนใจ 
  - จดัสิ่งแวดลอ้มใหเ้งียบสงบลดการกระตุน้ผูป่้วย 



  - อธิบายถึงสาเหตขุองอาการเจ็บหนา้อก การผ่อนคลายอารมณต์งึเครียด 
  - ตอ้งประเมินสญัญาณชีพอย่างนอ้ยทกุ 15 นาทีติดตามคลื่นไฟฟ้าหวัใจ ในผูป่้วยที่มีเยื่อหุม้หวัใจอกัเสบ
อาจเกิดภาวะหวัใจถกูกด (cardiac temponade) อาจท าใหป้รมิาณเลือดที่ไปเลีย้งรา่งกายไม่เพียงพอ ถา้มีอาการ 
BP ต ่ากว่า 90/60 มม. ปรอทค่า CVP สูงชีพจรเบาขณะหายใจเขา้ หอบเหนื่อยแน่นหนา้อก ปลายมือปลายเทา้
เย็น หนา้มืด เวียนศีรษะ ปัสสาวะออกนอ้ย ใหร้ายงานแพทย ์ และเตรียมท า pericardiocentesis 
  ประเมินผล :ผูป่้วยมีสีหนา้สดชื่น นอนหลบัพกัได ้คะแนนความปวด 3 คะแนน 
 
  3. ปวดเรือ้รังจากการอักเสบของข้อเน่ืองจากมีการติดเชือ้จากไข้รูมาติก 
  อธิบายพยาธิสรีรวิทยา  :  ไข้รูมาติกเป็นอาการที่ เกิดขึน้ หลังได้รับเชื ้อ แบคทีเรียβ-hemolytic 
streptococci group Aอาจเริ่มจากมีการติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจส่วนตน้และรุกลามไปสู่การติดเชือ้ของ
เนือ้เยื่อเก่ียวพนัธใ์นร่างกาย เช่น ตามขอ้ต่อต่าง ๆ ท าใหเ้กิดการอกัเสบของขอ้และมีอาการปวด บวม แดงรอ้นที่
ขอ้อาจท าใหม้ีอาการเคลื่อนไหวล าบาก 
  ข้อมูลสนับสนุน : ปวดขอ้ที่มีการอกัเสบปวดบวม แดงรอ้นที่ขอ้ เดินล าบาก 
  วัตถุประสงค ์ บรรเทาปวดลดการอกัเสบติดเชือ้ ของขอ้ 
  เกณฑก์ารประเมินผล ไม่มีอาการปวดบวมแดงรอ้นที่ขอ้ pain score 0-3 คะแนน นอนหลบัพกัผ่อนได ้
สีหนา้สดชื่น การเคลื่อนไหวของขอ้ปกติ 
  กิจกรรมการพยาบาล 
  - ประเมินต าแหน่ง ความรุนแรงของอาการปวด 
  - ดูแลใหน้อนพัก 2-4 สปัดาหแ์ละเริ่มมีกิจกรรมได ้6 สปัดาห ์ เป็นตน้ไป ถ้ามีภาวะติดเชือ้ ที่หัวใจร่วม
ดว้ยเริ่มมีกิจกรรมไดห้ลงั 2 เดือน 
  - ช่วยเหลือผูป่้วยในการท ากิจกรรมหรือกิจวตัรประจ าวนั 
  - ดูแลให้ยาลดการอักเสบของข้อ ได้แก่ salicylate (aspirin) ตามแผนการรักษาของแพทย์  โดย ให้
รบัประทานหลงัอาหารทนัทีระวงัการเกิดผลขา้งเคียงไดแ้ก่ ปวดทอ้ง หอูือ้ อาเจียน 
  - ในผู้ป่วยบางรายได้รับยา steroid(prednisolone) ให้รับประทานหลังอาหารทันที่สังเกตอาการ
เลือดออกในทางเดินอาหารและเฝา้ระวงัภาวะน า คั่งในรา่งกาย ตามแผนการรกัษา 
  - ดูแลใหย้าปฏิชีวนะ เช่น Benzathine penicillin G 6,000,000 U ฉีดเขา้กลา้ม หรือ Pennicillin V 500 
มก.รบัประทานวนัละ 3 เวลา 
  ประเมินผล ผูป่้วยไม่มีอาการบวมแดงรอ้นที่ขอ้ เคลื่อนไหวขอ้ไดป้กติอาการปวดลดลง pain score 0-3
คะแนนนอนหลบัพกัผ่อนได ้สีหนา้สดชื่น 
 
4. สมองได้รับเลือดไม่เพียงพอเน่ืองจากเอ็มโบไลหลุดลอยไปอุดหลอดเลือดสมองจากการติดเชือ้ที่เยื่อ
บุหัวใจ 



  อธิบายพยาธิสรีรวิทยา  :  เม่ือแบคทีเรียเขา้สูก่ระแสเลือดจะไปเกาะและเจรญิเติบโตที่เอนโดคารเ์ดียม 
เกล็ดเลือดและไฟบรนิจะไปเกาะบรเิวณนีเ้กิดเป็น vegetation และมีขนาดโตขึน้เรื่อย ๆ เม็ดเลือดขาวไม่สามารถ
ก าจัดเชือ้ ไดเ้นื่องจากมีเกล็ดเลือดและไฟบรินห่อหุม้อยู่ร่างกายจะมีการสรา้งเนือ้เยื่อขึน้มาใหม่ท าใหป้กคลุม 
vegetation และอาจมีหินปนูมาเกาะท าใหเ้กิดการรั่วหรือฉีกขาดได ้และมี emboli หลดุลอยเขา้กระแสเลือดไปอุด
ตนัหลอดเลือดแดงที่สมองและท าใหส้มองไดร้บัเลือดไม่เพียงพอ 
  ข้อมูลสนับสนุน แขนขาอ่อนแรง ปากเบีย้วพดูไม่ชดั ผล Echocardiogram พบ vegetation  ที่ลิน้หวัใจ
ผล CT brain พบ embolic stroke 
   วัตถุประสงค ์ ปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้นจากการเคลื่อนไหวไดล้ดลง 
  เกณฑก์ารประเมินผล ไม่เกิดแผลกดทบั ขอ้ติดแข็ง ปอดอกัเสบ 
  กิจกรรมการพยาบาล 
  - ประเมินสญัญาณชีพและระดบัความรูส้กึตวัทกุ 1 ชั่วโมง 
  - ใหอ้อกซิเจนตามแผนการรกัษา 
  - การดูแลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซอ้นจากการเคลื่อนไหวไดล้ดลง ไดแ้ก่ ป้องกันแผลกดทับ ขอ้ติดแข็ง 
ปอดอกัเสบ   เป็นตน้ 
  - อธิบายญาติเก่ียวกบัอาการของผูป่้วยและใหก้ าลงัใจ 
  - ดแูลใหย้ารกัษาการติดเชือ้ ที่เยื่อบหุวัใจ เช่น Gentamycin, cloxacillin, penicillin 
  การประเมินผล ผูป่้วยรูส้กึตวัดี ไม่เกิดแผลกดทบั ขอ้ติดแข็ง ปอดอกัเสบ 
 
 5. ความทนในการท ากิจกรรมลดลงเน่ืองจากปริมาณเลือดทีส่่งออกจากหัวใจลดลงจากการติดเชือ้
ของหัวใจ 
  อธิบายพยาธิสรีรวิทยา  :  เมื่อเกิดการอกัเสบติดเชือ้ ของหวัใจท าใหก้ารบบีตวัไดล้ดลง เป็นสาเหตุใหม้ี
ปรมิาณเลือดที่ออกจากหวัใจใน 1 นาทีลดลง และท าใหค้วามทนในการท ากิจกรรมลดลง 
  ข้อมูลสนับสนุน  :  ผูป่้วยมีอาการหอบเหนื่อยขณะออกแรง 
  วัตถุประสงค ์  :  ผูป่้วยมีความทนต่อกิจกรรมเพิ่มขึน้ 
  เกณฑก์ารประเมินผล  :  ผูป่้วยมีความทนต่อกิจกรรมเพิ่มขึน้ ตามขีดความสามารถโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงของสญัญาณชีพ สญัญาณชีพขณะท ากิจกรรมอยู่ในเกณฑท์ี่ยอมรบัได ้คือเพิ่มมากกว่าเดิมรอ้ยละ 
20 
  กิจกรรมการพยาบาล 
  - ประเมินความสามารถในการท ากิจกรรม สงัเกตอาการและอาการแสดงผิดปกติเม่ือท ากิจกรรม เช่น มี
อาการเหนื่อยลา้ หายใจล าบาก ใจสั่นเจบ็หนา้อก 
  - ประเมินสญัญาณชีพทกุ 4 ชั่วโมง ในขณะผูป่้วยท ากิจกรรมอาจพบอตัราการเตน้ของหวัใจ และการ
หายใจเพิ่มขึน้ หากเพิ่มมากกว่าเดิมรอ้ยละ 20 ใหล้ดการท ากจิกรรม 



  - ดแูลใหผู้ป่้วยไดร้บัการพกัผ่อนเพื่อใหผู้ป่้วยไดม้ีการสงวนพลงัหลงัจากท ากิจกรรมและจดัล าดบั การท า
กิจกรรมอย่างเหมาะสม จดัใหม้ีช่วงพกัระหว่างท ากิจกรรม 
  - เสนอแนะใหผู้ป่้วยวางแผนในการจ ากดัคนเยี่ยม การใชโ้ทรศพัท ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่จ าเป็นที่
รบกวนการพกัผ่อน 
  - ช่วยเหลือในการท ากิจวตัรประจ าวนัตามความเหมาะสม 
 
  6. ผู้ป่วยและครอบครัววิตกกังวลเก่ียวกับการเจ็บป่วย 
  ข้อมูลสนับสนุน : ผูป่้วยมีสีหนา้กงัวล นอนไม่หลบั สอบถามเก่ียวกบัอาการของตนเองบ่อย ๆ 
  วัตถุประสงค ์ ผูป่้วยและครอบครวัมีความวิตกกงัวลลดลง 
  เกณฑก์ารประเมินผล มีการแสดงความวิตกกงัวลและความกลวัลดลงในระดบัที่จดัการได ้มี
ความสามารถในการเผชิญและขอ้ความช่วยเหลือในการแกปั้ญหา 
  กิจกรรมการพยาบาล 
  - ประเมินระดบัความกงัวลอาการของความวิตกกงัวล เช่น กระสบักระสา่ย เหงื่อออก เก็บตวัและวิธีการที่
ใชล้ดความวิตกกงัวล แหลง่ช่วยเหลือ 
  - กระตุน้ใหผู้ป่้วยและญาติระบายความรูส้กึรบัฟังดว้ยท่าทีที่เต็มใจ โดยพยาบาลควรใหเ้วลาผูป่้วยและ
ครอบครวัในการระบายถึงสิ่งที่กลวัและกงัวล 
  - ใหผู้ป่้วยและครอบครวัไดแ้สดงความรูส้กึเก่ียวกบัการอกัเสบติดเชือ้ ของหวัใจ 
  - ใหค้ าแนะน าเก่ียวกบั สภาพแวดลอ้ม อปุกรณท์างการแพทย ์ เช่น เครื่อง EKG monitor การด าเนินของ
โรค แนวทางการรกัษา 
  - จดัสิ่งแวดลอ้มใหเ้งียบสงบ เพื่อลดการกระตุน้ผูป่้วย 
  - อธิบายญาติใหเ้ขา้ใจว่าความวิตกกงัวลของญาติจะมีผลต่อผูป่้วย 
  - แนะน าเทคนิคการผ่อนคลายที่ผูป่้วยใชไ้ดผ้ล 
  - ใหผู้ป่้วยละครอบครวัมีสว่นรว่มในการตดัสินใจหรือรว่มในการดแูลเพื่อเป็นการเพิ่มพลงัอ านาจให้
ผูป่้วยจะช่วยใหผู้ป่้วยรูส้กึว่ายงัควบคมุตนเอง และสิ่งแวดลอ้มได ้
  ประเมินผล :  ผูป่้วยและครอบครวัมีการแสดงความวิตกกงัวลและความกลวัลดลงบอกเลา่ในสิ่งที่ 
ตนเองกลวั ขอ้ความช่วยเหลือในการแกปั้ญหา 
 
2. การพยาบาลผู้ป่วยโรคลิน้หัวใจ (Valvular heart disease:VHD)  
  โรคลิน้หวัใจเป็นโรคที่มีความผิดปกติของการเปิดและปิดของลิน้หวัใจไดไ้ม่เต็มที่โดยมีการเกิดลิน้หัวใจ
ตีบหรือรั่ว ท าใหผู้ป่้วยเกิดภาวะหวัใจลม้เหลวตามมาได ้ความผิดปกติของลิน้หวัใจ ไดแ้ก่ ลิน้ไมตรลัตีบ ลิน้ไมตรลั
รั่ว ลิน้เอออรต์ิคตีบ ลิน้เอออรต์ิครั่ว นอกจากนียงัมีลิน้ไตรคสัปิดตีบหรือรั่ว ลิน้พลัโมนิคตีบหรือรั่ว แต่พบไดไ้ม่บ่อย 
สาเหตคุวามผิดปกติของลิน้หวัใจแบ่งเป็น 2 สาเหต ุ( McCance , Huether, Brashers & Rote, 2010) คือ 
  1) ความผิดปกติของลิน้หวัใจแต่ก าเนิด (congenital malformation) 



  2) ความผิดปกติของลิน้หวัใจภายหลงั (acquired valvular heart disease) เช่น ไขรู้มาติกซึ่งเกิดจากการ
ติดเชื ้อ เบต้าฮีโมไลติคสเตรปโตคอคคัส กรุปเอที่พบในล าคอการติดเชื ้อ ที่ผนังเยื่อบุหัวใจ  (Infective 
endocarditis:IE) การเสื่อมตามวัยของลิน้หวัใจการฉีกขาดของโครงสรา้งหวัใจ และสาเหตุอื่น ๆ เช่น กลา้มเนือ้ 
หวัใจตาย ความดนัโลหิตสงูอบุตัิเหต ุ เป็นตน้ 
  ความผิดปกติของลิน้หวัใจแบ่งตามต าแหน่งของลิน้ โดยมกัพบการเสียหนา้ที่ของหัวใจซีกซา้ยมากกว่า
ซีกขวาอาจเนื่องมาจากหัวใจซีกซา้ยมีความสูง ส่วนหัวใจซีกขวามีความดันต ่า ความผิดปกติของลิน้หัวใจที่พบ
บ่อย (ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2551; Amsterdam et al., 2014; McCance et al., 2010) มีดงันี ้   
  1) ลิน้หวัใจไมตรลัตีบ (Mitral valve stenosis) ลิน้หวัใจไมตรลัตีบเป็นการตีบแคบไม่สามารถเปิดปิดได้
เต็มที่ของลิน้ไมตรลั สาเหตุอาจเกิดจากการติดเชือ้ ไขรู้มาติค ความพิการของลิน้ แต่ก าเนิด มีหินปูนเกาะที่ลิน้
หัวใจท าใหม้ีการหนาตัว ดึงรั้ง ของโครงสรา้งลิน้หวัใจเกิดอุดกั้น การไหลเวียนของเลือดจากหวัใจหอ้งบนซา้ยสู่
หอ้งล่างซา้ย และเกิดการไหลวน เมื่อเกิดการตีบแคบของลิน้หัวใจมากขึน้แรงดันในหวัใจหอ้งบนซา้ยจะเพิ่มขึน้ 
การบีบตวัแรงขึน้ ท าใหผ้นงัหวัใจหอ้งบนซา้ยขยายขนาดและบางลง หรืออาจเกิดผนงัหนาตวัขึน้ความดนัภายใน
ปอดสงูขึน้อาจท าใหเ้กิดภาวะน า ท่วมปอดแูละปรมิาณเลือดที่ออกจากหวัใจใน 1 นาทีลดลง และมีผลท าใหห้วัใจ
หอ้งล่างขวาท างานเพิ่มขึน้ และเกิดการหนาตวัตามมา การบีบตวัของหวัใจหอ้งบนที่ไม่มีประสิทธิภาพท าใหเ้กิด
การขงัของเลือดในหวัใจหอ้งบนซา้ย และกระตุน้ใหเ้กิดการสรา้ง thrombi และอาจหลดุลอยในรูปของ emboli ไป
อุดหลอดเลือดและท าใหเ้กิดการขาดเลือดของอวยัวะในร่างกายได ้โดยเฉพาะสมอง  อาการและอาการแสดง 
ผูป่้วยจะมีอาการและอาการแสดงของภาวะหวัใจลม้เหลว เช่น เหนื่อย หายใจล าบากเม่ือออกแรงหรือนอนราบ ไอ
เป็นเลือดบวมกดบุ๋ม หัวใจห้องบนเต้นสนั่พลิ ้ว (atrial fibrillation:AF) ฟังได้ยินเสียงฟู่ ในช่วงได้แอสโตลิค 
(diastolic murmur) 
  2) ลิน้หวัใจไมตรลัรั่ว (Mitral valve regurgitation) ลิน้หวัใจไมตรลัรั่วเป็นภาวะที่ลิน้ไมตรลัไม่สามารถปิด
ตวัไดส้นิทท าใหม้ีเลือดไหลยอ้นกลบัจากหวัใจหอ้งล่างซา้ยมาในหวัใจหอ้งบนซา้ยเมื่อหวัใจบีบตวั โดยสาเหตอุาจ
เกิดจาก ใบลิน้ ฐานรอบลิน ้หวัใจกวา้งขึน้ จากภาวะหวัใจหอ้งลา่งหนาตวั chordae tendinae และกลา้มเนือ้แพพิ
ลารีเสื่อมหรือฉีกขาด หวัใจหอ้งบนซา้ยตอ้งรบัเลือดจ านวนมากและเลือดจะไหลกลบัสูห่วัใจหอ้งลา่งซา้ยเม่ือหวัใจ
คลายตวั การมีเลือดไหลยอ้นกลบัท าใหห้วัใจหอ้งลา่งซา้ยตอ้งบีบตวัมากขึน้ เพื่อใหม้ีเลือดส่งไปเลีย้งรา่งกาย ท า
ใหม้ีการขยายขนาดและหนาตวัขึน้ ของหวัใจหอ้งบนซา้ยและหอ้งล่างซา้ย อาการและอาการแสดง ผูป่้วยจะมี
อาการของภาวะหวัใจลม้เหลว เช่น เหนื่อย หายใจล าบากเมื่อออกแรงหรือนอนราบ บวมกดบุ๋ม หวัใจหอ้งบนเตน้
สั่นพลิว้ ฟังไดย้ินเสียง murmur 
 
  3) ลิน้เอออรต์ิคตีบ (Aortic valve stenosis) ลิน้เอออรต์ิคตีบแคบลงท าใหม้ีการขดัขวางการไหลเวียนของ
เลือดจากหวัใจหอ้งล่างซา้ยไปหลอดเลือดเอออรต์า้เพื่อไปเลีย้งร่างกายลดลงในช่วงหวัใจบีบตัว แรงดนัในหวัใจ
หอ้งลา่งซา้ยเพิ่มขึน้ กลา้มเนือ้ หวัใจหอ้งลา่งซา้ยหนาตวั (hypertrophy) หรือมีการยืดขนาดของหวัใจหอ้งลา่งซา้ย
ได ้การหนาตัวของกลา้มเนือ้ หัวใจท าใหค้วามดันในหัวใจหอ้งล่างซา้ยเพิ่มขึน้เมื่อคลายตัว สา เหตุเกิดจากมี
แคลเซียมเกาะที่ลิน้ หรือการหดตวัและแข็งตวัของลิน้จากไขรู้มาติค อาการและอาการแสดง ผูป่้วยจะมีอาการ



หายใจล าบากเมื่อออกแรง เหนื่อย นอนราบไม่ได้ เจ็บหนา้อก ฟังไดย้ินเสียงฟู่ ในช่วงซีสโตลิค (systolic murmur) 
หมดสตเิม่ือออกแรงจากการมีเลือดไปเลีย้ง 
สมองลดลง 
  4) ลิน้เอออรต์ิครั่ว (Aortic valve regurgitation) ลิน้เอออรต์ิครั่วเป็นภาวะที่ลิน้เอออรต์ิคไม่สามารถปิด
ตวัไดส้นิทเม่ือหวัใจคลายตวั ท าใหเ้ลือดจากเอออรต์า้ไหลยอ้นกลบัเขา้มาในหวัใจหอ้งลา่งซา้ยปรมิาณเลือดที่ไหล
ไปเลีย้งร่างกายลดลง ท าใหห้ัวใจหอ้งล่างซา้ยตอ้งรบัเลือดจากหัวใจหอ้งบนซา้ยและเอออรต์า้ จึงเกิดการยืด
ขยายตวัและหนาตวัของหวัใจหอ้งล่างซา้ยตามมา ผูป่้วยจะไม่มีอาการถา้ร่างกายสามารถปรบัชดเชยได ้ อาการ
และอาการแสดง ผูป่้วยจะมีอาการของหวัใจหอ้งล่างซา้ยวาย เช่น หายใจล าบาก เจ็บหนา้อกเหนื่อย นอนราบ
ไม่ไดใ้จสั่นหัวใจเตน้เร็ว ฟังไดย้ินเสียงฟู่ ในช่วงไดแ้อสโตลิค (diastolic murmur) ชีพจรจะแรง pulse pressure
กวา้งโดยความดันซีสโตลิคจะสูงแต่ความดันไดแ้อสโตลิคจะต ่า เอกซเรยท์รวงอกพบหัวใจมีขนาดโตขึน้ หรือมี
เลือดคั่งที่ปอด คลื่นไฟฟ้าหวัใจพบ QRS  สงูจากหวัใจโต 
  การรักษาผู้ ป่วยโรคลิ้นหัวใจ  มีเป้าหมายเพื่อให้มีการไหลเวียนเลือดที่พียงพอและไม่ เกิด
ภาวะแทรกซอ้น เช่น emboli ไปอดุตนัหลอดเลือด ( Amsterdam et al., 2014) แบ่งเป็น 2 วิธี คือ 
  1. การใช้ยา ไดแ้ก่ 
  - ยาดิจิตอลลิส (digitalis) เพื่อรกัษาภาวะหวัใจเตน้เรว็ เช่น ไดจ้อกซิน (digoxin) ยาออกฤทธิ์โดยเพิ่มแรง
บีบตัวของกลา้มเนือ้ หัวใจในท าใหม้ีปริมาณเลือดออกจากหัวใจเพิ่ มขึน้อาการเป็นพิษจากยาได้แก่ คลื่นไส้
อาเจียน ปวดทอ้ง ทอ้งเสีย เบื่ออาหารง่วงซมึ ปวดศีรษะ ตามวัมองเห็นแสงสีเขียวหรือเหลือง 
  - ยาตา้นการแข็งตวัของเลือด (Anticoagulant) เพื่อลดการเกิดทรอมบสั เช่น 
   a) ยาเฮพาริน (Heparin) วิธีการใหย้า heparin จะหยดทางหลอดเลือดด าช้า ๆ โดยใชเ้ครื่อง 
Infusion pump 
   b) ยา Low molecular weight heparin (LMWH) เช่น Fraxiparin, enoxaparin เป็นยาที่ใหโ้ดย
การฉีดยาเขา้ชัน้ ใตผ้ิวหนงั ผลขา้งเคียงที่พบบ่อย คือเกิด ecchymosis หรือ hematoma บรเิวณที่ฉีดยา 
   c) ยา Warfarin  เป็นยาตา้นการแข็งตวัของเลือดชนิดรบัประทานออกฤทธิ์ยบัยัง้การแข็งตัวของ
เลือด ท าใหc้lotting factor II, XI, IX, และX ที่ถูกสรา้งจากตบัไม่สามารถออกฤทธิ์ได ้จึงท าใหเ้ลือดแข็งตวัลดลง 
ผูป่้วยบางรายมีภาวะหวัใจหอ้งบนเตน้สั่นพลิว้และบางรายเกิดลิ่มเลือดในหวัใจหอ้งบนซ้าย และอาจเกิดการอุด
ตนัของหลอดเลือดตามมาได ้ฤทธิ์อนัไม่พึงประสงคท์ี่พบไดบ้่อย คือภาวะเลือดออกผิดปกติภาวะลิ่มเลือดอุดตัน 
และการตายของเซลล์ผิวหนัง การตรวจประเมินผลของการใช้ยาวาร์ฟาริน คือการตรวจเลือดหาระดับ 
prothombin time (PT) และInternational normalized ratio (INR) ค่าปกติคือ 1.2 แต่ในกรณีที่ผูป่้วยไดร้บัยาวาร์
ฟารินค่า INR ที่อยู่ในเกณฑก์ารรกัษาอยู่ในช่วงระหว่าง  2.0-3.0 ส่วนในผูป่้วยใส่ลิน้หัวใจเทียมชนิดโลหะซึ่งมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะลิ่มเลือดอดุตนัค่า INR ที่อยู่ 
ในเกณฑก์ารรกัษาอยู่ในช่วงระหว่าง 2.5-3.5 ( พนัธุเ์ทพ องัชยัสขุศิร,ิ 2551) 
  - ยาปฏิชีวนะในรายที่เกิดการติดเชือ้ ที่ลิน้หวัใจ 



  - การรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว โดยให้ยาขยายหลอดเลือดและยาขับปัสสาวะ Loop diuretic และ
Potassium sparing diuretic 
  -  ยาขยายหลอดเลือด เช่นกลุม่ ACEI  ไดแ้ก่ Enarapril, captopril   เป็นตน้ 
  2. การผ่าตัด การผ่าตัดลิน้หัวใจมี 2 แบบคือผ่าตัดแบบปิดโดยไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม และ
ผ่าตดัแบบเปิดซึ่งมีหลายวิธีโดยใชเ้ครื่องปอดแูละหวัใจเทียม โดยมีวิธีการผ่าตดั (เกศศิริ วงษค์งค าและอรชมุา นา
กรณ ์, 2559) ดงันี ้   
  2.1 การขยายหรือถ่างลิน้ตีบดว้ยบอลลนู (Balloon valvulotomy) โดยไม่ตอ้งท าผ่าตดัท าในผูป่้วยที่มีลิน้ 
หัวใจตีบ แพทยจ์ะใส่สายเข้าไปทางหลอดเลือดด าบริเวณขาหนีบผ่านทางเอเตรียมไปยังลิน้ไมตรัลและโป่ง
บอลลูนเพื่อขายรูลิน้หัวใจ ถา้เป็นลิน้เอออรต์ิคจะใส่สายไปทางหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบหลงัท าตอ้งระวังเรื่อง
เลือดออกที่บรเิวณขาหนีบ ภาวะแทรกซอ้นจากการถ่างลิน้ ตีบดว้ยบอลลนูอาจท าใหล้ิน้หวัใจรั่วได ้
  2.2 การท าผ่าตดัเพื่อซ่อมลิน้หวัใจ (valve repair) ในกรณีที่ผูป่้วยมีลิน้ หวัใจรั่วลิน้หวัใจตีบ หรือวงแหวน
พยงุลิน้ยืดขยาย (valve ring anuloplasty) 
  2.3 การผ่าตดัเปลี่ยนลิน้หวัใจ (valve replacement) (รายละเอียดอยู่ในเอกสารเรื่องการพยาบาลผูป่้วย
ผ่าตัดหัวใจ) โดยการน าลิน้หัวใจเทียม (prosthetic valve แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1)Caged-ball valve  หรอ ball in 
cage valve 2) Tilting disc valve  หรือ mono leaflet  มีลิน้หวัใจเป็นแผ่นเดียว และ3) Bileaflet valve  มีลิน้หวัใจ
เป็น 2 แผ่นและลิน้ หัวใจที่ท  ามาจากเนือ้ เยื่อของสิ่งมีชีวิต(biologicprosthesis หรือ tissue valve) เช่น หมู ลิน้
หวัใจคน เป็นตน้ 
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคลิน้หัวใจ 
  การพยาบาลผูป่้วยโรคลิน้หวัใจโดยใชก้ระบวนการพยาบาล ดงันี ้   
  1. การประเมินสภาพ (assessment) โดยการซกัประวตัิและตรวจรา่งกาย 
  - ซักประวัติ เก่ียวกับการเจ็บป่วยในอดีต เช่น โรคหวัใจหรือโรคลิน้ หวัใจแต่ก าเนิดการเจ็บป่วยดว้ยไขรู้
มาติก การติดเชือ้ ที่ผนงัเยื่อบหุวัใจ โรคกลา้มเนือ้ หวัใจตาย โรคความดนัโลหิตสงู เคยประสบอบุตัิเหตอุาการและ
อาการแสดงของผูป่้วยไดแ้ก่ ผูป่้วยจะมีอาการและอาการแสดงของภาวะหวัใจลม้เหลว เช่น เหนื่อย หายใจล าบาก
เมื่อออกแรงหรือนอนราบ ไอเป็นเลือด เจ็บหนา้อก บวมกดบุ๋ม ใจสั่นหมดสติและควรประเมินประเมินทางดา้น
จิตใจเก่ียวกับการรบัรูต้่อโรค ความเครียด ความวิตกกังวลและความกลวัรวมทัง้ ผลต่อการประกอบอาชีพ และ
ทางดา้นสงัคมของผูป่้วย (Smeltzer et al., 2010) 
  - การตรวจร่างกาย พบ บวมกดบุ๋ม หัวใจหอ้งบนเตน้สั่นพลิว้ (atrial fibrillation:AF) ฟังไดย้ินเสียงฟู่
ในช่วงไดแ้อสโตลิค (diastolic murmur) ซีสโตลิค (systolic murmur) ชีพจรจะแรง pulse pressure กวา้ง 
  - ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ CBCมี WBC สงู Hb, Hct. ต ่า Hemoculture  พบเชือ้แบคทีเรียใน
รายที่มีความผิดปกติของลิน้ หัวใจจากการติดเชือ้ เอกซเรยท์รวงอกพบหัวใจมีขนาดโตขึน้ หรือมีเลือดคั่งที่ปอด 
คลื่นไฟฟ้าหัวใจพบ QRS  สูงจากหัวใจโต คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ  (Echocardiogram) อาจพบลิน้หัวใจรั่ว 
กลา้มเนือ้ หวัใจหนาตวั และพบมี vegetation ที่ลิน้หวัใจในรายที่มีการติดเชือ้ 



 
  2. การวินิจฉัยการพยาบาล (nursing diagnosis) และการวางแผนการพยาบาล (planning) 
  วตัถุประสงคใ์นการพยาบาลผูป่้วยโรคลิน้หวัใจไดแ้ก่ ผูป่้วยมีปริมาณเลือดที่ส่งออกต่อนาทีเพียงพอต่อ
การเลีย้งเนือ้เยื่อร่างกาย สามารถท ากิจกรรมได้ตามสภาพ มีความรูใ้นการดูแลตนเองและป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซอ้น ขอ้วินิจฉยัการพยาบาลที่พบบ่อยมีดงันี ้   
  1) ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจลดลงเน่ืองจากการบีบตัวของหัวใจไม่มีประสิทธิภาพจากลิน้
หัวใจตีบ/ร่ัว 
  อธิบายพยาธิสรีรวิทยา : ลิน้หวัใจตีบหรือรั่ว ท าใหม้ีการขดัขวางการไหลเวียนของเลือดจากหวัใจ ไหล
ย้อนกลับเข้ามาในหัวใจรวมทั้ง ผู้ป่วยมักมีกล้ามเนื ้อ ของหัวใจหนาตัวขึน้ ท าให้การบีบตัวของหัวใจไม่มี
ประสิทธิภาพ เกิดหวัใจลม้เหลวและปรมิาณเลือดที่ออกจากหวัใจใน 1 นาทีลดลง 
  ข้อมูลสนับสนุน :  ปลายมือปลายเทา้เย็นซีดบวมตามรา่งกาย ความรูส้กึตวัเปลี่ยนแปลง ปัสสาวะออก
<30 มล./ชม. หรือ< 0.5 มล./กก./ชม. หวัใจเตน้เรว็ ชีพจรเบา BP < 90/60 mmHg. ผล Echocardiogram พบลิน ้
หวัใจตีบหรือรั่ว ฟังเสียงหวัใจไดย้ินเสียง murmur 
  เกณฑก์ารประเมิน ผูป่้วยไม่มีอาการหอบเหนื่อย ไม่มีอาการบวมตามร่างกาย ผิวหนงัอุ่น ไม่ซีด ชีพจร
ส่วนปลายเต้นแรง capillary filling test <2วินาทีสัญญาณชีพปกติ  : PR 60 - 100/min, BP 90/60 - 140/90 
mmHg,. ปัสสาวะออก >30 มล./ชม. หรือ> 0.5 มล./กก./ชม., CXR ไม่พบภาวะน า้เกิน, I/O สมดลุ 
  กิจกรรมการพยาบาล 

- วดัสญัญาณชีพทกุ 2-4 ชม. สงัเกตการเปลี่ยนแปลงของความดนัโลหิต และความแรงของชีพจร 
- ฟังเสียงปอดแูละเสียงหวัใจทกุ 2- 4 ชั่วโมง 
- จดัท่านอนศีรษะสงูหรือท่า fowler 45 องศา 
- ใหอ้อกซิเจนตามแผนการรกัษา เป็นการเพิ่มความเขม้ขน้ของออกซิเจน การใหอ้อกซิเจน พิจารณาให้

เหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย โดยผูป่้วยควรมีระดบัออกซิเจนในเลือด (O2sat) มากกว่า 95% 
- ติดตามคลื่นไฟฟ้าหวัใจ จงัหวะการเตน้ จากเครื่องมอรน์ิเตอรค์ลื่นไฟฟ้าหวัใจ 
- สงัเกตอาการบวมตามรา่งกาย และหากผูป่้วยที่มีอาการบวมตามสว่นต่าง ๆ ของรา่งกาย ประเมินภาวะ

บวมตามสว่นต่าง ๆ ของรา่งกาย ตวงน า และปัสสาวะ ชั่งน า หนกัตวัทกุ 
- ดแูลพลิกตะแคงตวั อย่างนอ้ยทกุ 2 ชั่วโมง ปอ้งกนัการเกิดแผลกดทบั และรายงานแพทย ์ 
- ดูแลให้ผู้ป่วยพักผ่อนบนเตียงและช่วยเหลือในการท ากิจวัตรประจ าวัน  และควรมีการพักขณะท า

กิจกรรม 
- ดูแลใหผู้้ป่วยไดร้บัยาตามแผนการรกัษา เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาดิจิทาลิส ยาวารฟ์าริน  และสังเกต

อาการขา้งเคียงจากยา 
ประเมินผล  :  ผูป่้วยรูส้กึตวัดีไม่มีอาการหอบเหนื่อย ไม่มีบวมผิวหนงัอุ่น ไม่ซีด ชีพจรสว่นปลายเตน้แรง 

สญัญาณชีพปกติปัสสาวะออก 50 มล./ชม. I/O สมดลุ 
 
  2) มีภาวะน ้าเกินเน่ืองจากกลไกชดเชยของร่างกายเมื่อมีปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจลดลง 



  อธิบายพยาธิสรีรวิทยา :  โรคลอน้หวัใจตีบและรั่วท าใหก้ารบีบตวัของหวัใจหอ้งเวนตรเิคิลซา้ยหรือเวน
ตรเิคิลขวาลดลงมีผลท าใหป้รมิาณเลือดที่ไหลเวียนไปเลีย้งไตลดลงท าใหอ้ตัราการกรองลดลงและไตเก็บโซเดียม
และน า้ไวม้ากขึน้ มีการหลั่งแอนตีไดยเูรติคฮอรโ์มนท าใหม้ีการขบัปัสสาวะลดลงเกิดน าเกินตามมา 
  ข้อมูลสนับสนุน :  มีอาการเหนื่อยเมื่อท ากิจกรรม บวมที่ขาทัง้ 2 ขา้งระดบั 3 ปัสสาวะออกนอ้ย หลอด
เลือดด าที่คอโป่งน า้หนกัเพิ่มขึน้ 2.5 กิโลกรมัใน 1 สปัดาห ์ ฟังปอดมีเสียง crepitation 
  วัตถุประสงค:์ ผูป่้วยมีภาวะสมดลุของสารน า้และอิเลคโตรไลท ์ 
  เกณฑก์ารประเมินผล มีปรมิาณน า้เขา้เท่ากบัน า้ออกหรือมีปรมิาณน า้ออกมากกว่า น า้หนกัตวัอยู่ใน
เกณฑ ์อาการบวมที่ขาลดลง สญัญาณชีพปกติเสียงปอดปกติหลอดเลือดด าที่คอไม่โป่ง ค่า CVP ปกติ ค่าอิเลค
โตรไลทป์กต ิ
  กิจกรรมการพยาบาล 
  - ประเมินภาวะบวมตามสว่นต่าง ๆ ของรา่งกาย ตวงน า้ และปัสสาวะ 
  - บนัทกึสารน า เขา้ออกรา่งกายทกุ 4-8 ชม. 
  - จ ากดัน า้ดื่มเพื่อปอ้งกนัการคั่งของน า้ที่ปอด และการบวม ผูป่้วยที่มีภาวะบวมและหายใจล าบากจาก 
pulmonary congestion ควรไดร้บัน า้ไม่เกินวนัละ 1,000 มิลลิลิตรหรือตามแผนการรกัษา 
  - ชั่งน า้หนกัตวัทกุวนั เพื่อประเมินภาวะน าเกินการชั่งน า้หนกัจะเป็นวิธีการที่ดีแมผู้ป่้วยจะมนี า้เกินเพียง
เล็กนอ้ย น า้หนกัตวั 1 กิโลกรมัเท่ากบัน า 1,000 มล. 
  - วดัสญัญาณชีพ ฟังเสียงปอด เสียงหวัใจทกุ 2-4 ชม. 
  - ดแูลใหไ้ดร้บัอาหารใหเ้หมาะสมซึ่งในผูป่้วยที่มีภาวะหวัใจลม้เหลวเรือ้รงัจะมีภาวะทพุโภชนาการอาหาร
ที่ผูป่้วยควรไดร้บัควรเป็นอาหารอ่อนย่อยง่าย ครัง้ละนอ้ยใหผู้ป่้วยเคีย้ววอย่างละเอียด ไม่รีบเร่ง ไม่ควรกินอิ่ม
เกินไป เพราะอาจท าใหห้วัใจตอ้งท างานเพิ่มขึน้ 
  - ดแูลใหผู้ป่้วยไดร้บัยาขบัปัสสาวะตามแผนการรกัษา และติดตามผลเกลือแรใ่นรา่งกายโดยเฉพาะโปแต
สเซียม รวมทัง้จดัอาหารที่มีโปแตสเซียมสงู เช่น กลว้ย สม้ มะละกอ 
  ประเมินผล :  มีปริมาณ า้ออกมากกว่าน า้เขา้ น า้หนกัตวัลดลงมาอยู่ในเกณฑเ์ดิม ไม่มีอาการบวมที่ขา 
สญัญาณชีพปกติเสียงปอดไม่มี crepitation หลอดเลือดด าที่คอไม่โป่ง ผลตรวจอิเลคโตรไลทป์กติ 
 
  3) ความทนในการท ากิจกรรมลดลง 
     อธิบายพยาธิสรีรวิทยา :  โรคลิน้ หวัใจตีบหรือรั่วท าใหเ้กดิภาวะหวัใจลม้เหลวและสมรรถภาพของ
หวัใจลดลง มีอาการเหนื่อยง่ายเวลาท ากิจกรรมหรือท ากิจวตัรประจ าวนั แต่หากภาวะหวัใจลม้เหลวรุนแรงมาก
ผูป่้วยอาจมีอาการหอบเหนื่อยแมน้อนพกั 
  ข้อมูลสนับสนุน :  ผูป่้วยมีอาการหอบเหนื่อยแมท้ างานบา้นหรือท ากิจวตัรประจ าวนั ผูป่้วยมีความทน
ในการท ากิจกรรมในระดบัเล็กนอ้ยถึงปานกลาง โดยไม่มีอาการหายใจล าบาก หวัใจเตน้ผิดจงัหวะ 
  เกณฑก์ารประเมินผล ผูป่้วยมีความทนต่อกิจกรรมเพิ่มขึน้ ตามขีดความสามารถ โดยไม่มีอาการ
หายใจล าบาก หวัใจเตน้ผิดจงัหวะ สญัญาณชีพขณะมีกิจกรรมและหลงัมีกิจกรรมอยู่ในเกณฑป์กติ 



  กิจกรรมการพยาบาล 
  - วางแผนการท ากิจกรรมกบัผูป่้วยและญาติ 
  - กระตุน้ใหพ้ลิกตะแคงตวับ่อย ๆ อย่างนอ้ยทกุ 2 ชั่วโมง โดยเฉพาะผูป่้วยที่มีอาการบวมตามสว่นต่าง ๆ 
ของรา่งกาย เพื่อปอ้งกนัแผลกดทบั ในผูป่้วยที่มีอาการบวมของขากระตุน้ใหม้ีการบรหิารขอ้เทา้และขาเพื่อ
สง่เสรมิการไหลเวียนเลือดสว่นลา่ง 
  - ดแูลใหผู้ป่้วยไดร้บัการพกัผ่อนเพื่อใหผู้ป่้วยไดม้ีการสงวนพลงัหลงัจากท ากิจกรรมและจดัล าดบัการท า
กิจกรรมอย่างเหมาะสม จดัใหม้ีช่วงพกัระหว่างท ากิจกรรม 
  - ช่วยเหลือในการท ากิจวตัรประจ าวนัและควรมีการพกัขณะท ากิจกรรม 
  - ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการมีกิจกรรมและการสงวนพลงังานในการท ากิจกรรม ดงันี ้   ผูป่้วยหวัใจลม้เหลวที่
มีอาการคงที่แลว้ แนะน าวิธีการเพิ่มความทนในการท ากิจกรรม และวิธีการสงวนพลงังานในการท ากิจกรรม 
โดยเฉพาะกิจวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตนเองโดยไม่เหนื่อยลา้ 
  -อธิบายใหญ้าติและผูป่้วยเห็นความส าคญัของการออกก าลงักาย เพื่อช่วยปอ้งกนักลา้มเนือ้ลีบ เพิ่มกา
ไหลเวียน 
  - แนะน าใหท้ ากิจกรรมที่ปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้น เช่น การคั่งของเลือดในหลอดเลือดด าที่ขาโดยการบรหิาร
ขอ้ต่าง ๆ 
  - เสนอแนะใหผู้ป่้วยวางแผนในการจ ากดัคนเยี่ยม การใชโ้ทรศพัท ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่จ าเป็นที่
รบกวนการพกัผ่อน 
  ประเมินผล :  ผูป่้วยมีความทนในการท ากิจกรรมเพิ่มขึน้ ไมม่ีอาการหายใจล าบาก หวัใจเตน้ผิดจงัหวะ 
สญัญาณชีพขณะมีกิจกรรมและหลงัมีกิจกรรมอยู่ในเกณฑป์กติ 
 
4) ผู้ป่วยและครอบครัวขาดความรู้ในการดูแลตนเองเก่ียวกับโรคลิน้หัวใจ 
  อธิบาย :  โรคลิน้หวัใจมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอ้น เช่น ลิ่มเลือดอดุกัน้ หลอดเลือดแดงการเกิดหวัใจ
ลม้เหลวได ้ความรูแ้ละทกัษะในการดแูลตนเอง เป็นสิ่งที่จ  าเป็นที่ท  าใหผู้ป่้วยเขา้ใจไดถ้กูตอ้งและใหค้วามรว่มมือ
ในการรกัษา และท าใหส้ามารถปรบัเปลี่ยนวิถีชีวิตใหเ้ขา้กบัแผนการรกัษาและปอ้งกนัการภาวะแทรกซอ้นช่วยให้
ผูป่้วยมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
  ข้อมูลสนับสนุน ผูป่้วยและญาติไม่ทราบว่าอาการของตนเกิดจากอะไร และตอ้งดแูลตนเองอย่างไร 
  เกณฑก์ารประเมินผล ผูป่้วยสามารอธิบายการด าเนินของโรค แนวทางการรกัษา และวิธีการดแูล
ตนเองเก่ียวกบัโรคลิน้หวัใจไดถ้กูตอ้ง 
  กิจกรรมการพยาบาล 
  - อธิบายเก่ียวกบัความผิดปกติของลิน้หวัใจและการด าเนินโรค 
  - อธิบายเรื่องยาที่ผูป่้วยไดร้บั เช่น Warfarin, Lasix, Digitalis, ACEI และการเฝา้ระวงัผลขา้งเคียงจาก
การใชย้า 



  - การสอนจบัชีพจรในรายที่ไดร้บัยาดิจิทอลลสิ และงดยาเม่ือชีพจรนอ้ยกว่า 60 ครัง้/นาท ีการเปลี่ยนท่า
ชา้ ๆ ในรายที่ไดร้บัยาขยายหลอดเลือด การออกก าลงักายและหยดุพกัเม่ือเจ็บหนา้อก ใจสั่นและการมาตรวจตาม
นดั 
  - การสงัเกตและปอ้งกนัภาวะหวัใจลม้เหลว เช่น การจ ากดัเกลือ อาการขาดน า้ การชั่งน า้หนกัการ
ประเมินอาการบวม 
  - อธิบายใหญ้าติและผูป่้วยเหน็ความส าคญัของการออกก าลงักาย เพื่อช่วยปอ้งกนักลา้มเนือ้ลีบ เพิ่มการ
ไหลเวียน 
  - แนะน าใหเ้หน็ความส าคญัของการรกัษาต่อเนื่องและการมาตรวจตามนดั 
 
  5) วิตกกังวลเก่ียวกับภาวะเจ็บป่วย 
  อธิบาย  :  โรคลิน้ หวัใจมกัมีอาการแบบค่อยเป็นค่อยไป เม่ือการด าเนินของโรคมากขึน้ และรุนแรงขึน้ 
ผูป่้วยจึงจะมีอาการและอาการแสดง โดยมกัพบว่าผูป่้วยจะมีอาการหวัใจลม้เหลวอาจมีความวิตกกงัวลที่อาจเกิด
จากการมีภาวะหอบเหนื่อย หายใจล าบากรวมทัง้ ท าใหม้ีผลตอ่การด าเนินชีวิต เช่นการท ากิจกรรมไดล้ดลง สง่ผล
ใหอ้าจเกิดความกงัวลและความกลวัรวมทัง้ การกลวัตายได ้
  ข้อมูลสนับสนุน :  ผูป่้วยมีสหีนา้กงัวล นอนไมห่ลบั สอบถามเก่ียวกบัอาการของตนเองบ่อย ๆ 
  วัตถุประสงค:์ ผูป่้วยและครอบครวัมีความวิตกกงัวลและความกลวัลดลง 
  เกณฑก์ารประเมินผล มีการแสดงความวิตกกงัวลและความกลวัลดลง มีท่าที่ผ่อนคลาย มี
ความสามารถในการเผชิญและขอ้ความช่วยเหลือในการแกปั้ญหา 
  กิจกรรมการพยาบาล 
  - ประเมินระดบัความกงัวลอาการของความวิตกกงัวล เช่น กระสบักระสา่ย เหงื่อออก เก็บตวัและวิธีการที่
ใชล้ดความวิตกกงัวล แหลง่ช่วยเหลือ 
  - กระตุน้ใหผู้ป่้วยและญาติระบายความรูส้กึรบัฟังดว้ยท่าทีที่เต็มใจ และอธิบายว่าเป็นความรูส้กึที่เกิดขึน้ 
ไดต้ามปกติ 
  - จดัสิ่งแวดลอ้มใหเ้งียบสงบ เพื่อลดการกระตุน้ผูป่้วย 
  - อธิบายถึงสิ่งแวดลอ้มและเครื่องมือทางการแพทยท์ี่ใชก้บัผูป่้วย 
  - อธิบายญาติใหเ้ขา้ใจว่าความวิตกกงัวลของญาติจะมีผลต่อผูป่้วย 
  - ใหข้อ้มลูเก่ียวกบัแนวทางการรกัษาและความกา้วหนา้ในการรกัษา 
  - แนะน าเทคนิคการผ่อนคลายที่ผูป่้วยใชไ้ดผ้ล 
  - ใหผู้ป่้วยและครอบครวัมีสว่นรว่มในการตดัสินใจหรือรว่มในการดแูลเพื่อเป็นการเพิ่มพลงัอ านาจให้
ผูป่้วยจะช่วยใหผู้ป่้วยรูส้กึว่ายงัควบคมุตนเอง และสิ่งแวดลอ้มได ้
  ประเมินผล :  ผูป่้วยและครอบครวัมีการแสดงความวิตกกงัวลและความกลวัลดลงบอกเลา่ในสิ่งที่
ตนเองกลวั ขอ้ความช่วยเหลือในการแกปั้ญหา 
 



  สรุป ผูป่้วยโรคหวัใจอกัเสบติดเชือ้ และโรคลิน้หวัใจมกัท าใหเ้กิดการบีบตัวของหัวใจไม่มีประสิทธิภาพ 
และเกิดภาวะแทรกซอ้นที่พบไดบ้่อย คือการเกิดลิ่มเลือดอุดกัน้ ในหลอดเลือดแดง เช่น หลอดเลือดในสมอง และ
การเกิดภาวะหัวใจลม้เหลว การพยาบาลผูป่้วยโรคหัวใจอักเสบติดเชือ้ และโรคลิน้หัวใจมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้
ผูป่้วยมีปริมาณเลือดที่ส่งออกตอนาทีเพียงพอต่อการเลีย้งเนือ้ เยื่อร่างกายสามารถท ากิจกรรมไดต้ามสภาพ มี
ความรูใ้นการดแูลตนเองและปอ้งกนัการเกิดภาวะแทรกซอ้น เพื่อใหผู้ป่้วยมีคณุภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

เกศศิร ิวงษค์งค า และอรชมุา นากรณ ์. (2559). การพยาบาลศลัศาสตรผ์ูป่้วยหวัใจและหลอดเลือด.กรุงเทพฯ :  
เอ็นพีเพรส. 

มนสั ปะนะมณฑา, ชยัสิทธิ์ แสงทวีสิน, กฤตยวิ์กรม ดรุงคพ์ิศิษฏก์ลุ, สเุทพ วาณิชยก์ลุ, สมเกียรติ โสภณ ธรรม
รกัษ และคณะ. (2561) แนวทางการปฏิบตัิมาตรฐานการวินิจฉยัและการดแูลรกัษาผูป่้วยโรคไขรู้มาติกใน
ประเทศไทย . retrieve 
formhttp://www.thaiheart.org/images/column_1291454908/ARFGuideline.pdf 

ณฐัพล อฬุารศิลป์ และพรภทัร ธรรมสโรช. (2016). Infective endocarditis as a cause of acute ischemic 
stroke: case series and review literature. Journal of Thai Stroke socity.15.(3), 131-138. 

ผอ่งพรรณ อรุณแสง. (2551). การพยาบาลผูป่้วยโรคหวัใจและหลอดเลือด. พิมพค์รัง้ที่ 5. ขอนแก่น :คลงันานา
วิทยา. 
พนัธุเ์ทพ องัชยัสขุศริ.ิ (2551). โรคลิ่มเลือดอดุตนัและเลือดออกง่ายในผูใ้หญ่. กรุงเทพฯ :  ชยัเจรญิ. 
สิรภพ ทพัมงคล. (2560). Surgical strategy for infective endocarditis in this Era. การอบรมวิชาการระยะสัน้ 

ครัง้ที่ 4. สมาคมศลัยแพทยท์รวงอกแห่งประเทศไทย. 
ส านกัพฒันาวิชาการแพทย ์ กรมการแพทยก์ระทรวงสาธารณสขุ. (มปป). แนวทางเวชปฏบิตัิโรคลิน้หวัใจพิการ

ส าหรบัโรงพยาบาลระดบัปฐมภมูิ. กรุงเทพฯ :  ชมุนมุสหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทย. 
อรทยั พาชีรตัน ์. (2551). ต าราโรคเยื่อบหุวัใจอกัเสบติดเชือ้ . ขอนแก่น :  แอนนาออฟเซต. 
Amsterdam, E. A., Wenger, N. K., Brindis, R. G., Casey, D. E., Ganiats, T. G., Holmes, D. R., ...& 

Levine, G. N. (2014). 2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with non-ST-
elevation acute coronary syndromes: a report of the American College of Cardiology/American 



Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Journal of the American College of 
Cardiology, 64(24), e139-e228. 

Gerber, M. A., Baltimore, R. S., Eaton, C. B., Gewitz, M., Rowley, A. H., Shulman, S. T., & Taubert, K. A. 
(2009). Prevention of rheumatic fever and diagnosis and treatment of acute Streptococcal 
pharyngitis: a scientific statement from the American Heart Association Rheumatic Fever, 
Endocarditis, and Kawasaki Disease Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the 
Young, the Interdisciplinary Council on Functional Genomics and Translational Biology, and the 
Interdisciplinary Council on Quality of Care and Outcomes Research: endorsed by the American 
Academy of Pediatrics. Circulation, 119(11), 1541-1551. Retrieve from https://www.ncbi.nlm.nih. 
gov/pubmed/19246689 

McCance ,K.L., Huether,S.E.,Brashers,V.L.,& Rote, N.S.(2010). Pathophysiology The etiologic Basis for 
Disease in Adults and Children . (6th ed.). Missouri  : Mosby Elsevier 

Porth, C.M. (2015). Essentials of Pathophysiology. (4 th ed.). Philadelphia  : Lippincott Williams and 
Wilkins 
Prendergast, B. D., & Tornos, P. (2010). Surgery for infective endocarditis: who and when?. Circulation, 

121(9), 1141-1152. 
Smeltzer S. C., Bare B.G., Hinkle, J., L. & Cheever, K., H. (2010). Brunner & Suddarth’s textbook of 

medical-surgical nursing. (12thed.).Philadelphia :Lippincott Williams &Wilkins. 



เอกสารประกอบการสอนวิชา 9553304            การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 (Adult Nursing II)
จำนวนหน่วยกิต 2(2-0-4)                       ภาคการศึกษา 1/2564 

                  อาจารย์ผู้สอนรัชนี  ผิวผ่อง 

บทที ่7  การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่แบบองคร์วมทีม่ีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนเก่ียวกับหัวใจและหลอดเลือด 
 7.4 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 

1. สาเหต ุพยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงของหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ 
2. การวินิจฉยัและการอ่านคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ 
3. การรกัษาภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ 
4. การพยาบาลผูป่้วยที่มีภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
1. ระบสุาเหต ุพยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงของภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะได ้
2. สามารถแปลคลื่นไฟฟ้าหวัใจพืน้ฐานได ้
3. บอกแนวทางการรกัษาภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะได ้
4. วิเคราะหปั์ญหาทางการพยาบาลและวางแผนใหก้ารพยาบาลของผูป่้วยที่มีภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ

ได ้
สื่อการสอน 

- สื่อการสอนอิเลคโทรนิค (power point) 
- เอกสารประกอบค าสอน 
- กรณีตวัอย่าง 

การวัดผลและประเมินผล 
- สงัเกตจากการซกัถามขณะเรียน 
- ผลการวิเคราะหก์รณีตวัอย่าง 
- สอบกลางภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 



การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 
 
 ภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะเป็นภาวะที่พบบ่อย โดยผูป่้วยมกัมีอาการใจสั่น รูส้ึกหวัใจเตน้เร็ว บางครัง้ไม่เป็น
อนัตรายอาการหายเองได ้แต่ในบางครัง้ภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะท าใหเ้ลือดที่ออกจากหวัใจแต่ละครัง้ไม่เพียงพอ
ต่อความตอ้งการของร่างกาย การเตน้ผิดจงัหวะอาจท าใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้น เช่น ลิ่มเลือดอุดตนัส่วนต่าง ๆ ของ
รา่งกาย เช่น ปอด สมองและท าใหเ้กิดอาการผิดปกติของอวยัวะที่เกิดลิ่มเลือดอดุตนัท าใหผู้ป่้วยและครอบครวัเกิด
ความวิตกกังวลตามมา พยาบาลจึงจ าเป็นต้องมีความรูพ้ืน้  ฐานในการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อใหท้ราบว่า
คลื่นไฟฟ้าหัวใจใดเป็นอันตรายต่อชีวิตและสามารถประเมินการท างานของหวัใจผูป่้วยไดด้ี  ช่วยเหลือผูป่้วยที่มี
ภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะไดเ้พื่อใหผู้ป่้วยปลอดภยัตามมา 
 
สาเหตุของหัวใจเต้นผิดจังหวะ 
 สาเหตุการเกิดหัวใจเตน้ผิดจังหวะในผูป่้วยแต่ละคนจะแตกต่างกัน สาเหตุที่มักพบ (McCance, Huether, 
Brashers & Rote, 2010) ดงันี ้   
 1. ปัจจยัที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได ้เช่น เพศ อาย ุ(มากกว่า 70 ปี) และพนัธุกรรม เป็นตน้ 
 2. ปัจจยัเสี่ยงที่เกิดจากโรคหัวใจ เช่น โรคหวัใจรูมาติก โรคหวัใจวาย โรคลิน้ หวัใจรั่ว/ตีบ โรคหลอดเลือด
หวัใจตีบ และกลา้มเนือ้ หวัใจขาดเลือด เป็นตน้ 
 3. ปัจจยัเสี่ยงที่ไม่เก่ียวกับโรคหวัใจ เช่น โรคปอดอกัเสบ โรคความดนัโลหิตสงู โรคเบาหวาน โรคอว้น การ
สบูบหุรี่ ความไม่สมดลุของสารน า และเกลือแร ่ภาวะไทรอยดเ์ป็นพิษ การติดเชือ้ในกระแสเลือด เป็นตน้ 
 
พยาธิสรีรวิทยาของหัวใจเต้นผิดจังหวะ 
 ความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหวัใจ เป็นความผิดปกติของอตัรา จงัหวะ หรือรูปรา่ง เรียก หวัใจเตน้ผิดจงัหวะ 
(arrhythmia) การจ าแนกความผิดปกติของหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ ตามสาเหตุ แบ่งได ้3 กลุ่ม คือ1) Automaticity 2) 
Disturbances in Conduction 3) Reentry of impulses (ผ่องศรี  ศรีมรกต และคณะ , 2553; McCance et al., 
2010) ดงันี ้    
 1. ความผิดปกติของ automaticity เป็นผลมาจากจุดก าเนิดของเซลลท์ี่เป็นตัวกระตุน้หัวใจในกลา้มเนือ้ 
หวัใจ (pacemaker) ซึ่งหมายถึง SA node เป็นจุดก าเนิดในการกระตุน้การเตน้ของหวัใจ ปกติมีอตัราการเตน้ของ
หัวใจอยู่ระหว่าง 60 - 100 ครัง้/นาที SA node ควบคุมดว้ยระบบประสาทผ่านเสน้ประสาท vagus การกระตุน้
ระบบประสาทซิมพาเธติคจะเพิ่มอตัราการกระตุน้ ในทางตรงกันขา้ม ถา้การกระตุน้จากระบบประสาทพาราชิม
พาเธติคหรือเสน้ประสาท vagus การเตน้ของหวัใจจะลดลง ในความผิดปกตินีจ้ะมีการน าไฟฟ้าจากต าแหน่งอื่น ๆ 
ที่ไม่ใช่ SA node เรียกว่า ectopic pacemaker ท าใหเ้กิดการบีบตัวของหัวใจ คลื่นไฟฟ้าหวัใจแตกต่างจากปกติ 
หากมีการน าไฟฟ้าจาก AV junction เรียกว่า 
escape pacemaker อตัราการเตน้ของหวัใจจะลดลงประมาณ 40-60 ครัง้ /นาทีหาก AV junction ท าหนา้ที่ไม่ได้
จะมีการน าไฟฟ้าที่ต  ่ากว่า เช่น bundle branches หรือ purkinje fiber  ท าใหห้วัใจเตน้ชา้กว่า40 ครัง้ /นาทีการเกิด



ความผิดปกติอาจเกิดก่อนการกระตุน้ SA node ตามปกติ ความผิดปกติของ automaticity อาจเกิดจากการขาด
เลือดของกลา้มเนือ้ หัวใจ ภาวะโปแตสเซียมสูง ภาวะแคลเซียมต ่าภาวะพร่องออกซิเจน ภาวะ digoxin toxicity 
การไดร้บัยา atropine   เป็นตน้ 

2. ความผิดปกติจาก Conduction เกิดการปิดกั้น ทางเดินกระแสไฟฟ้าท าเกิดการส่งกระแสไฟฟ้าชา้หรือ
หยุดการส่งสัญญาณ ท าใหค้ลื่นไฟฟ้าหัวใจจะกวา้งกว่าปกติและมีผลต่อปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจลดลง 
สาเหตอุาจเกิดจากกลา้มเนือ้ หวัใจขาดเลือด การอกัเสบของ AV node การกระตุน้กระแสประสาทเวกัส ความไม่
สมดลุของเกลือแร ่พิษจากยาดิจิตอลลิส การไดร้บัยากลุม่เบตา้บล็อคเกอร ์ 
 3. ความผิดปกติจาก Reentry of impulse มีการกระตุ้นกล้ามเนือ้ หัวใจด้วยกระแสไฟฟ้าเดิม เกิดการ
ไหลวนของกระแสไฟฟ้า จึงท าใหเ้กิดการกระตุน้การเตน้ของหัวใจก่อนก าหนด ท าใหเ้กิดectopic beats และ
ectopic rhythms ภาวะหัวใจเตน้ผิดจังหวะที่พบจากสาเหตนุี ้ไดแ้ก่ หัวใจหอ้งบนเตน้สั่นพลิว้(Atrial fibrillation: 
AF) และภาวะหวัใจหอ้งลา่งเตน้สั่นพลิว้ (Ventricular fibrillation: VF) 
 อาการและอาการแสดง อาการและอาการแสดงของผูป่้วยขึน้ อยู่กับอตัราการเตน้ของหวัใจและการบีบ
ตัวซึ่งส่งผลต่อปริมาณเลือดที่ออกจากหวัใจใน 1 นาทีและการน าเลือดไปเลีย้งส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ในผูป่้วย
อาจไม่มีอาการแสดงใด ๆ เลยเพราะรา่งกายสามารถปรบัชดเชยได ้แต่ในผูป่้วยบางรายอาจเกิดอนัตรายจนท าให้
เสียชีวิต อาการและอาการแสดงที่พบบ่อย ไดแ้ก่อาการใจสั่น(palpitation) ผูป่้วยจะมีอาการเหมือนหัวใจสะดดุ 
เตน้ระรวั เตน้แรง หวัใจกระโดด เหมือนมีคนมาตีกลองในหวัใจและอาจมีอาการจุกที่คออาการมึนศีรษะ หนา้มืด
เหมือนจะเป็นลมหรือวบูหมดสติ (Syncope) อาการเหนื่อย เจ็บหนา้อก และอาการอื่น ๆ เช่น ความดนัโลหิตต ่า 
ตัวเย็น ปลายมือปลายเทา้เย็น เหงื่อออกมาก และบวม หากเกิดหัวใจเตน้ผิดจังหวะรุนแรงจะมีอาการสับสน 
หายใจล าบาก ความดนัโลหิตต ่ามาก หมดสติ อาการเกรง็ชกัและเสียชีวิตกะทนัหนั (ศรนิรตัน ์ ศรีประสงค ์, 2555) 
  
 การวินิจฉัย 
 1. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram: EKG/ECG) เป็นการตรวจเพื่อบนัทึกผลรวมความต่าง
ศักด์ิไฟฟ้าทั้ง หมดที่เกิดขึน้ ในแต่ละเซลลก์ลา้มเนือ้หัวใจโดยวางแผ่นน าคลื่นไฟฟ้าที่ผิวหนัง (electrode) ใน
ต าแหน่งต่าง ๆ ของหวัใจ เพื่อใชใ้นการวินิจฉยัชนิดของหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ ภาวะกลา้มเนือ้ หวัใจขาดเลือด ภาวะ
กลา้มเนือ้ หัวใจโต ความผิดปกติของเกลือแร่บางชนิดในร่างกาย การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอดเวลา การติด 
holtor monitor และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจแบบมาตรฐาน ดงันี ้    
 1) การตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจแบบมาตรฐาน หรือ Standard 12 lead EKG  เป็นการบนัทึกคลื่นไฟฟ้าหวัใจ 
12 leads  โดยมีต าแหน่งในการวาขั้ว ไฟฟ้าที่นิยมใช้มี 2 ชนิด คือในแนว Frontal plane ไดแ้ก่ limb lead และ
Augmented limb lead ส่วนแนว Horizontal plane คือ Precordial lead  หรือถ้าเป็นระบบขั้ว สายสื่อ ( lead 
system) แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือสายสื่อชนิด 2 ขั้ว (bipolar lead) และสายสื่อชนิดขั้ว เดียว (unipolar lead) (ปิ
ยะนตัต ์ วฒันประสาน, 2559; ยงยทุธ สหสักลุ, 2554; พิกลุ ตนัติธรรม, 2559; องคก์าร เรืองรตันอมัพร และไพศาล 
บญุศิรคิ  าชยั, 2552) ดงันี ้   

1) สายสื่อชนิด 2 ขัว้ (bipolar lead) หรือ Limb lead ไดแ้ก่ Lead I (ระหว่างแขนขวากับแขนซา้ย) 



Lead II (ระหว่างแขนขวากบัขาซา้ย) และ Lead III (ระหว่างแขนซา้ยกบัแขนซา้ย) 
 2) สายสื่อชนิดขัว้เดียว (unipolar lead) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

2.1) Augmented limb lead ไดแ้ก่ Lead aVR (แขนขวา) Lead aVL (แขนซา้ย) Lead aVF (ขา
ซา้ย) ดงัรูปที่ 2 
  2.2) Precordial lead/ Unipolar chest lead  ดงัรูปที่ 3 ไดแ้ก่ 

 - V1 อยู่ช่องซี่โครงที่ 4 ดา้นขวา ชิดขอบกระดกู sternum 
 - V2 อยู่ช่องซี่โครงที่ 4 ดา้นซา้ย ชิดขอบกระดกู sternum 
 - V3 อยู่ระหว่าง V2 กบั V4 
 - V4 อยู่ช่องซี่โครงที่ 5 ดา้นซา้ยตรงแนวกลางกระดกูไหปลารา้  
 - V5 อยู่ช่องซี่โครงที่ 5 ดา้นซา้ยตรงแนว anterior axillary line  
- V6 อยู่ช่องซี่โครงที่ 5 ดา้นซา้ยตรงแนว mid-axillary line 
 

 
  
   

รูปที ่1 แสดงต าแหน่งการติด Limb lead ทีม่า shorturl.at/ktDPW 
    รูปที ่2 แสดงต าแหน่งการติด Augmented limb lead ทีม่า shorturl.at/cjCQR 
     รูปที ่3 แสดงต าแหน่งการติด Precordial lead ทีม่า shorturl.at/etHVY 

 
1. การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ปิยะนัตต ์ วัฒนประสาน ,2559; องคก์าร  เรืองรัตนอัมพรและ

ไพศาล บญุศิรคิ  าชยั ,2552)  โดยมีหลกัการแปลผลคือ 1) Rate ดอูตัราว่าเร็วหรือชา้กว่า 2) Rhythm ดจูงัหวะว่า
สม ่าเสมอหรือไม่ 3) P wave สังเกตการเตน้ของหัวใจว่ามี P wave หรือไม่ 4) P-R interval ว่าปกติ และมีค่า
เท่ากันหรือไม่ 5) QRS complex ว่าแต่ละตัวมีความกวา้งเท่ากันหรือไม่ 6) T wave ว่ามีลักษณะทิศทางเป็น
อย่างไรและรูปร่างเป็นอย่างไร 7) ST segment เบนออกจาก isoelectric line หรือไม่ 8) Q-T interval อยู่ใน
มาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่ ดงันี ้

รูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi29c-BhozaAhVLQ48KHb71A-4QjRx6BAgAEAU&url=http://www.sci.utah.edu/~macleod/bioen/be6000/labnotes/ecg/descrip.html&psig=AOvVaw3yzanekGkF0UON448dptEf&ust=1522224321843547
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji59XYhIzaAhULrI8KHbXjDy4QjRx6BAgAEAU&url=http://what-when-how.com/paramedic-care/diagnostic-ecgthe-12-lead-clinical-essentials-paramedic-care-part-1/&psig=AOvVaw1605feJI2zS5uY5wmI2wE5&ust=1522222436529365
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj96cqM_YvaAhXLLo8KHa7ZBLQQjRx6BAgAEAU&url=https://www.primemedicaltraining.com/12-lead-ecg-placement/&psig=AOvVaw3wGHHqXyHVUwCrT2s-9cXl&ust=1522221781964050


1.1 อัตราการเต้นของหัวใจ (Rate) ปกติอยู่ในช่วง60-100 ครัง้ต่อนาที ถา้อตัราการเตน้ของหัวใจ
นอ้ยกว่า 60 ครัง้ต่อนาทีเป็นความผิดปกติ เรียก หวัใจเตน้ชา้ (bradycardia) อตัราการเตน้ของหวัใจมากกว่า 
100 ครัง้ต่อนาที เป็นความผิดปกติ เรียก หวัใจเตน้เรว็ (tachycardia) 

การอ่านอตัราการเตน้ของหัวใจใหด้ทูี่ช่วงแบ่งบนกระดาษบนัทึกคลื่นไฟฟ้าหวัใจและความเร็วของ
กระดาษ ซึ่งความเร็วมี 2 ขนาด คือ 50 มม./วินาที และ 25 มม./วินาที การบนัทึกโดยทั่วไฟใช ้25 มม./วินาที 
จะท าให ้

 
 

วิธีการค านวณอัตราการเต้นของหัวใจ มี 3 วิธี ดงันี ้
  วิธีที ่1 กฎแห่ง 6 วินาที (6-second rule) 
สามารถใชก้บัหวัใจที่เตน้สม ่าเสมอและไม่สม ่าเสมอ โดย นบัจ านวน QRS complex ในช่วง 6 วินาที(30 ช่อง
ใหญ่) คณูดว้ย 10 หรือนบัจ านวน QRS complex ในช่วง 3 วินาทีคณูดว้ย 20 ก็จะไดอ้ตัราการเตน้ของหวัใจใน 1 
นาที 
การเทียบบญัญัติไตรยางคโ์ดยดชู่องระหว่าง R ถึง R ที่อยู่ติดกนั (R-R interval) 

วิธีที ่2 กฎแห่ง 1,500 วินาที ใชก้บัการค านวณคลื่นไฟฟ้าหวัใจที่เดตน้สม ่าเสมอ โดยดชู่วง
ระหว่าง R wave ที่อยู่ติดกนัใหน้บัจ านวนช่องสี่เหลี่ยมเล็กว่ามีก่ีช่อง น ามาหาร 1,500 หรอืนบัจ านวน
ช่องใหญ่ว่ามีก่ีช่อง น ามาหาร 300 ก็จะไดอ้ตัราการเตน้ของหวัใจใน 1 นาท ี

 อตัราการเตน้ของหวัใจ  =     1,500  หรือ =        300  
           จ านวนช่องเล็ก                   จ านวนช่องใหญ่ 

                                                      
  วิธีที ่3 กฎ R ต่อ R ใชก้บัคลืน่ไฟฟ้าหวัใจที่สม ่าเสมอ โดยดชู่วง R-R interval ว่าห่างกนัก่ีช่อง

ใหญ่แลว้จ าตวัเลข 300, 150, 100, 75, 60, 50 ส าหรบัช่วงหา่ง 1, 2, 3, 4, 5, 6 ช่องใหญ่  

▪ 1 ช่องเล็ก (1 มม.) มคี่าเท่ากบั 0.04 วินาท ี

▪ 5 ช่องเล็กหรือ 1 ช่องใหญ่ (5 มม.) เท่ากบั 0.2 วินาท ี

▪ ความสงูแต่ละช่องเล็กคิดเป็นความแรงของกระแสไฟฟ้า 

เท่ากบั 0.1 มิลลิโวลท ์

 

รูปที ่4 แสดงช่วงแบ่งบนกระดาษบนัทึกคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ 
ทีม่า https://goo.gl/SYSxFp 



 

รูปที ่5 แสดงการค านวณคลื่นไฟฟ้าหวัใจดว้ยกฎ R ต่อ R 

ทีม่า http://www.medicine-online.com/html/ecg/e0001en_files/07.htm 
1.2 จังหวะการเต้น (rhythm) สิ่งที่ควรสังเกต R-R interval ปกติมีจังหวะที่สม ่าเสมอ หากไม่

สม ่าเสมอเกิดจากภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ (arrhythmia) 
1.3 P wave  ตรวจดูว่ามีP wave ในแต่ละ QRS complex หรือไม่ รูปร่างเป็นอย่างไร ดูช่วงความ

กวา้งและความสงู  P wave  ปกติกวา้งไม่เกิน 0.12 วินาที และสงูไม่เกิน 2.5 มม. 
1.4 P-R interval (หรือ P-Q interval) วดัจากจุดเริ่มของ P wave ไปยงัจุดเริ่มของ QRS complex 

ค่าปกติไม่เกิน 0.2 วินาที ถา้ P-R interval ยาวกว่าปกติพบไดใ้น first degree AV block 
1.5 QRS complex ความกวา้งไม่เกิน 0.12 วินาที 
1.6 ST segment อยู่ต่อจาก QRS complex ใน standard limb lead ปกติจะไม่เบนออกจาก 

isometric line มากกว่า  1 มม. แต่ใน lead V1-3 อาจสงูไดถ้ึง 3  มม. 
1.7 T wave ปกติจะหวัตัง้ใน lead I,II, V5,V6 หวักลบั lead aVR 
1.8 U wave ค่อนขา้งราบเกิดตามหลงั T wave ปกติจะไม่เห็น 
1.9 Q-T interval ในคนปกติแปรไปตามการเตน้ของหวัใจ Q-T interval ปกติไม่เกิน 0.428 วินาที ดงั

แสดงในรูปที่ 6 

 
รูปที ่6 แสดงการเกิดคลื่นไฟฟา้หวัใจปกติและคลื่นไฟฟ้าหวัใจแบบปกติ 

ทีม่า http://www.bem.fi/book/15/15x/1504x.htm 
1.3 P wave  ตรวจดวู่ามPี wave ในแตล่ะ QRS complex หรือไม่ รูปรา่งเป็นอย่างไรดชู่วง

ความกวา้งและความสงู  P wave  ปกติกวา้งไม่เกิน 0.12 วินาที และสงูไม่เกิน 2.5 มม. 
1.4 P-R interval (หรือ P-Q interval) วดัจากจดุเริ่มของ P wave ไปยงัจดุเริ่มของ QRS complex 

ค่าปกติไม่เกิน 0.2 วินาที ถา้ P-R interval ยาวกว่าปกติพบไดใ้น first degree AV block 

http://www.bem.fi/book/15/15x/1504x.htm


1.5 QRS complex ความกวา้งไม่เกิน 0.12 วินาท ี
1.6 ST segment อยู่ต่อจาก QRS complex ใน standard limb lead ปกติจะไม่เบนออกจาก 

isometric line มากกว่า  1 มม. แต่ใน lead V1-3 อาจสงูไดถ้งึ 3  มม. 
1.7 T wave ปกติจะหวัตัง้ใน lead I,II, V5,V6 หวักลบั lead aVR 
1.8 U wave ค่อนขา้งราบเกิดตามหลงั T wave ปกติจะไม่เหน็ 
1.9 Q-T interval ในคนปกติแปรไปตามการเตน้ของหวัใจ Q-T interval ปกติไม่เกิน 0.428 วินาที 

 
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติ  

ลกัษณะคลื่นไฟฟ้าหวัใจผิดปกติแบบต่าง ๆ สาเหตกุารเกิด อาการแสดง และการรกัษา (ปิยะนตัต ์ วฒัน
ประสาน, 2559; พิกลุ ตนัติธรรม ,2559; องคก์าร เรืองรตันอมัพร และไพศาล บญุศิรคิ  าชยั, 2552) มีดงันี ้   

1. Sinus bradycardia 
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Rate 40-60 ครัง้/นาทีจงัหวะการเตน้สม ่าเสมอ P wave รูปรา่งปกติ น าหนา้ 

QRS complex ทกุตวั PR interval, QRS,T waveปกติ เหมือน normal sinus rhythm ดงัแสดงในรูปที่ 7 

สาเหตุ พบใน คนปกติที่แข็งแรง นกักีฬา สงูอาย ุ โรคหวัใจ หรือไดร้บัยา B-blocker, amiodarone, 
digitalis 

อาการและอาการแสดง มักไม่มีอาการนอกจากในรายที่มีอัตราการเตน้ของหัวใจลดลงมาก และ
cardiac output  ไม่เพียงพอผู้ป่วยอาจเป็นลมและเจ็บหน้าอกได้ คล าชีพจรและฟังเสียงหัวใจจะได้จังหวะ
สม ่าเสมอและอตัราชา้ 40-60 นาที 

การรักษา จะรกัษาเมื่อมีอาการแสดงของ cardiac output ไม่เพียงพอ เช่น เป็นลม ความดันโลหิตต ่า 
เจ็บหนา้อกและหวัใจลม้เหลว พบ PVC บ่อยครัง้โดยการใหย้า atropine 0.5 มก. ฉีดทางหลอดเลือดด าหรืออาจ
ใหi้soproterenol 1 มก. ผสมในสารละลายหยดทางหลอดเลือดด าชา้ ๆ ถา้ยาไม่ไดผ้ลจ าเป็นตอ้งใส่ temporary 
pacemaker หลีกเลี่ยงการใหย้าที่ท  าใหห้วัใจเตน้ชา้ลง เช่น digitalis, ยากัน้เบตา้ 

 

 
 
 
 
 

รูปที ่7 แสดงคลื่นไฟฟ้าหวัใจแบบ Sinus bradycardia 
 ทีม่า http://www.mykentuckyheart.com/medical-information/arrhythmias/sinus-bradycardia.html 
 
2.  Sinus tachycardia 

ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Rate มากกว่า 100 ครัง้/นาทีจงัหวะการเตน้สม ่าเสมอ P wave ปกติ 

http://www.mykentuckyheart.com/medical-information/arrhythmias/sinus-bradycardia.html
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEiaftk4zaAhWBqI8KHUhkD7IQjRx6BAgAEAU&url=http://www.mykentuckyheart.com/medical-information/arrhythmias/sinus-bradycardia.html&psig=AOvVaw240VZpljOwGdO2E9qCqW0W&ust=1522228100743017


น าหนา้ QRS complex ทกุตวั PR ปกติคงที่ ดงัแสดงในรูปที่ 8 

สาเหตุ เกิดจากการตอบสนองต่อภาวะตกใจหรือเครียด ออกก าลงักาย หลงัจ ากดัื่มชา กาแฟ 

แอลกอฮอล ์ หรือสบูบหุรี่ี่ คนอว้นไดร้บัยากระตุน้หวัใจ เช่น adrenaline, atropine, dopamine ภาวะที่มีการ 
เพิ่ม cardiac output เช่น ไข,้ hyperthyroidism, โลหิตจาง 

อาการและอาการแสดง ผูป่้วยบางรายไม่มีอาการแต่ถา้อตัราการเตน้เรว็มากจะรูส้กึใจสั่น เหนื่อย
หายใจไดไ้ม่เต็มที่ซึ่งถา้หวัใจเตน้เรว็มากท าใหไ้ปเพิ่มความตอ้งการใชอ้อกซิเจนน าไปสูห่วัใจขาดเลือด 

การรักษา รกัษาตามสาเหต ุเช่น มีไขก้็ใหก้ารลดไข ้ใชเ้ทคนคิการผ่อนคลาย 

 
รูปที ่8 แสดงคลื่นไฟฟ้าหวัใจแบบSinus tachycardia  

ทีม่า https://scrubsandpearlsblog.wordpress.com/2014/09/30/ekg-basics/ 
3. Sinus arrhythmia 

ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  Rate มากกว่า 100 ครัง้/นาท ีจงัหวะการเตน้สม ่าเสมอ P wave ปกติ 
น าหนา้ QRS complex ทกุตวั PR ปกติ คงที่ 

สาเหตุ เกิดจากการตอบสนองต่อภาวะตกใจหรือเครียด ออกก าลงักาย หลงัจากด่ืมชา กาแฟ 
แอลกอฮอล ์หรือสบูบหุรี่ คนอว้นไดร้บัยากระตุน้หวัใจ เช่น adrenaline, atropine, dopamine ภาวะที่มีการเพิ่ม 
cardiac output เชน่ ไข,้  hyperthyroidism, โลหิตจาง 

ลักษณะทางคลีนิค ผูป่้วยบางรายไม่มีอาการแต่ถา้อตัราการเตน้เรว็มากจะรูส้กึใจสั่น  เหนื่อยหายใจไดไ้ม่
เต็มที่ซึ่งถา้หวัใจเตน้เรว็มากท าใหไ้ปเพิ่มความตอ้งการใชอ้อกซิเจนน าไปสูห่วัใจขาดเลือด 

การรักษา รกัษาตามสาเหต ุเช่น มีไขก้็ใหก้ารลดไข ้ใชเ้ทคนคิการผ่อนคลาย 

 

 
รูปที ่9 แสดงคลื่นไฟฟ้าหวัใจแบบ Sinus arrhythmia  

ทีม่า http://physioknowledgebd.blogspot.com/2016/02/sinus-arrhythmia_25.html 
4. Sinus pause หรือ sinus arrest 
 ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จังหวะเตน้ไม่สม ่าเสมอ RR ไม่คงที่ P wave น าหนา้ QRS complex ทุกตัว 
และ PRปกติ แต่จะมี P wave และ QRS หายไป 1 รอบเนื่องจากมีการขดัขวางการสรา้งคลื่นไฟฟ้าที่ SA node 

http://physioknowledgebd.blogspot.com/2016/02/sinus-arrhythmia_25.html
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0tZOqlYzaAhWE6Y8KHe_zDuoQjRx6BAgAEAU&url=https://scrubsandpearlsblog.wordpress.com/2014/09/30/ekg-basics/&psig=AOvVaw0b7BTRgnfEO2tJaNJEvdtw&ust=1522228522558124


สาเหตุ ระบบประสารทเวกัสถูกกระตุ้นหรือขาดเลือดมาเลีย้ง SA node ได้รับยาดิจิตาลิส ควินิดีน 
กลา้มเนือ้หวัใจตาย พิษจากยาดิจิตอลลิส 

ลักษณะทางคลีนิค ผูป่้วยอาจรูส้ึกว่าหวัใจหยุดเตน้ช่วงนาน คล าชีพจรพบช่วงเวลาระหว่างการเตน้ขอ
หวัใจแต่ละครัง้นาน บางรายอาจมีอาการเลือดไปเลีย้งสมองไม่เพียงพอ เช่น หนา้มืด เป็นลม เวียนศีรษะ 

การรักษา ถา้เกิดขึน้ชั่วครู่จากระบบประสาทเวกัสอาจหายเองได ้ถา้ SA node หยุดนานเกินไปใหย้า 
atropine 0.5 มก.ฉีดทางหลอดเลือดด า หรืออาจให ้isoproterenol 1 มก. ผสมในสารละลายหยดทางหลอดเลือด
ด าชา้ๆ ถา้ยาไม่ไดผ้ลจ าเป็นตอ้งใส ่temporary pace maker 

 
รูปที ่10 แสดงคลื่นไฟฟ้าหวัใจแบบ Sinus arrhythmia  
ทีม่า http://www.rnceus.com/ekg/ekgsar.html 

5. Sick sinus syndrome 
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จงัหวะการเตน้ไม่สม ่าเสมอ มีการ pause ที่มากกว่า 3 วินาทีในช่วงของ sinus 

arrest อตัราการเตน้มีทัง้ braddycardia และ tachycardia มี P wave ถา้เป็น sinus rhythm จะมีรูปรา่งปกติ ช่วง 
sinus arrest หรือ AF จะไม่เหน็ P wave PR interval ปกตหิรือยาวขึน้ QRS complex ปกติ ดงัแสดงในรูปที่ 11 

สาเหตุ การน าคลื่นไฟฟ้าจากSA nodeและAV conduction ผิดปกติ มีโครงสรา้งของ SA node ที่เสียไปอาจ
เกิดจากการอกัเสบหรือการเสื่อมสภาพ 

ลักษณะทางคลินิก ใจสั่น เวียนศีรษะ 
การรักษา ในภาวะ braddycardia ตอ้งใส ่pacemaker และใหย้าเพื่อรกัษาภาวะ tacchycardia 

 
รูปที ่11 แสดงคลื่นไฟฟ้าหวัใจแบบ Sick sinus syndrome  

ทีม่า http://ajcc.aacnjournals.org/content/16/3/294/F1.expansion 
6. Supraventricular tachycardia (SVT) 

ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Rate เรว็ (150-250 ครัง้/นาท ี) สม ่าเสมอ P wave อาจหวัตัง้หรือหวักลบั
บางครัง้มองไม่เห็น หรือตามหลงั QRS และมี QRS ตวัแคบปกติ มกัเกิดทนัทีและหยดุทนัที อาจเริ่มตน้จาก PAC 
ดงัแสดงในรูปที่ 12 

 สาเหตุ มีจดุก าเนิดการเตน้เหนือหวัใจหอ้งลา่ง พบในผูใ้หญ่ตอนตน้ มกัไม่มีสาเหตุ 
ลักษณะทางคลีนิค เวียนศีรษะ ใจสั่น เป็นลม หายใจไม่เต็มที่ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqjKXzlozaAhULvY8KHb_ABc0QjRx6BAgAEAU&url=http://www.rnceus.com/ekg/ekgsar.html&psig=AOvVaw3CFrA4LKeoMVkEEg0Eme3-&ust=1522228885225005
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_rq2I94vaAhVHuI8KHbagCYIQjRx6BAgAEAU&url=http://ajcc.aacnjournals.org/content/16/3/294/F1.expansion&psig=AOvVaw2gqe6F2z68ohqPN0RqPYNq&ust=1522220335421511


การรักษา ถ้าฉุกเฉิน คือ ผู้ป่วยมีอาการการไหลเวียนเลือดลดลง เช่น เป็นลม ความรูส้ึกตัวลดลง เจ็บ
หนา้อก ความดนัโลหิตต ่า ภาวะหวัใจลม้เหลว จะตอ้งท าใหอ้ตัราการเตน้ของหวัใจกลบัมาเป็นปกติอย่างรวดเร็ว
ดว้ยการ รกัษาดว้ยไฟฟ้าโดยท า synchronized cardioversion ถา้ไม่ฉุกเฉินจะใชย้า ยาที่เป็นตวัเลือกตวัแรก คือ 
Adenosine 
 

 
รูปที ่12 แสดงคลื่นไฟฟ้าหวัใจแบบ Supraventricular tachycardia 

ทีม่า https://www.acls.net/quizzes/acls-pretest/supraventricular-tachycardia.htm 
7. Atrial Fibrillation 

ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Atrial rate 400-700 ครัง้/นาที ventricular rate มกัจะไม่สม ่าเสมอ ถา้ 
>100 ครัง้ เรียกว่า Rapid vent. Response (RVR) 60-100 ครัง้/นาที เรียกว่า Moderate vent. response 
(MVR) < 60 ครัง้/นาท ีเรียกว่า Slow ventricular response (SVR) P wave หายไป มี fibrillation wave 
เห็นชดัใน II, III, aVF, V2 ลกัษณะเป็นเสน้หยกัไปมา ไม่สม ่าเสมอ QRS ปกติ  ดงัแสดงในรูปที่ 13 

สาเหตุ พบในคนปกติที่ไม่มีโรคหัวใจขณะที่มีภาวะตึงเครียด อ่อนเพลีย และมักพบในผู้ที่เป็น
โรคหวัใจที่มีการเปลี่ยนแปลงของกลา้มเนือ้หวัใจ หลอดเลือดแดงโคโรนารี่ 

ลักษณะทางคลีนิค ผูป่้วยรูส้กึใจสั่น ขึน้กับอตัราการเตน้ของหวัใจที่เรว็ นบัอตัราชีพจรสว่นปลายจะไดน้อ้ย
กว่าการฟังที่หวัใจ เพราะเวนตริเคิล้บีบตวัดว้ยความแรงที่ไม่เท่ากัน ถ้าหัวใจเตน้ดว้ยอัตราที่เร็วอยู่นานผูป่้วยจะมี
อาการแสดงของภาวะหวัใจวาย 

การรักษา ผูป่้วยที่มีอาการแสดงของภาวะหวัใจวาย หรือเจ็บหนา้อก จ าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาดว้ยไฟฟ้า
โดยท า synchronized cardioversion 
 

 
รูปที ่13 แสดงคลื่นไฟฟ้าหวัใจแบบ Atrial Fibrillation 

 ทีม่า https://www.acls.net/quizzes/acls-pretest/supraventricular-tachycardia.htm 
8. Atrial Flutter  

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYivb6mIzaAhUTT48KHbhBBVEQjRx6BAgAEAU&url=https://www.acls.net/quizzes/acls-pretest/supraventricular-tachycardia.htm&psig=AOvVaw1-ndJIgWB6hZ8JyYpu8Zyn&ust=1522229204256097


ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  Atrial rate 250-350 ครัง้/นาที จังหวะสม ่าเสมอหรือไม่สม ่าเสมอ มี Flutter 
wave     (F wave) ลักษณะคล้ายฟันเลื่อยแทน P wave เห็นชัดใน lead II, III, aVF, V1 มี Ventricular rate ไม่
แน่นอน จงัหวะสม ่าเสมอหรือไม่สม ่าเสมอ ดงัแสดงในรูปที่ 14 

สาเหตุ มกัพบในผูป่้วยโรคหวัใจแต่ก็อาจพบในผูท้ี่ไม่เคยเป็นโรคหวัใจมาก่อน 
ลักษณะทางคลีนิค อาการแสดงขึน้กับอตัราการเตน้ของเวนตรเิคิล้ ถา้เวนตริเคิล้ตอบสนองต่อคลื่นไฟฟ้า

จากเอเตรียมดว้ยอตัรา 1:2 (150 ครัง้ต่อนาที) ผูป่้วยจะรูส้กึใจสั่น แน่นหนา้อก เหนื่อยง่าย 
การรักษา ผูป่้วยที่มีอาการแสดงของภาวะหวัใจวาย หรือเจ็บหนา้อก จ าเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาดว้ยไฟฟ้า

โดยท า synchronized cardioversion 

 
รูปที ่14 แสดงคลื่นไฟฟ้าหวัใจแบบ Atrial Flutter 

ทีม่า https://www.unm.edu/~lkravitz/EKG/atrialfibrillation.html 

 
9. Premature ventricular contraction: PVC 

ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ไม่พบ ectopic P wave น าหนา้ PVC แต่อาจพบ sinus P wave ที่ไม่สมัพนัธก์บั 
QRS คลื่นไฟฟ้าหวัใจแบบ PVC มีหลายชนิด ดงัแสดงในตารางที่ 1  
 สาเหตุ เวนตริเคิลปล่อยไฟฟ้าแทรกเขา้มาในจงัหวะปกติ ตวัแทรกจะเป็น QRS กวา้งและสงูมากกว่าปกติ 
มีรูปรา่งแปลกประหลาดไดห้ลายแบบ มกัเกิดจากกลา้มเนือ้หวัใจขาดออกซิเจน กลา้มเนือ้หวัใจขาดเลือด พิษของ
ยาดิจิทาลิส ความไม่สมดลุของเกลือแร ่การไดร้บัยาเกินขนาด ภาวะที่มีการหลั่ง catecholamine มาก เช่น เครียด 
กงัวล ดื่มกาแฟ 

ลักษณะทางคลีนิค มีอาการใจสั่นเหมือนหวัใจกระโดด ฟังเสียงหวัใจหรือจบัชีพจรจะรูส้ึกมีช่วงหยดุที่นาน
ตามหลงัการเกิดจงัหวะก่อนก าเนิด 

การรักษา ในคนปกติที่ไม่เกิดจากสาเหตรุา้ยแรงไม่ตอ้งรกัษา แต่ถา้ PVC เกิดบ่อยจะน าไปสู่การเกิด VT, 
VF จ าเป็นต้องรักษาโดยการใหย้าตา้นหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น amiodarone, lidocaine ในผู้ป่วยที่มีเกลือแร่
ผิดปกติตอ้งแกไ้ขก่อน โดยเฉพาะผูป่้วยที่มีโปแตสเซียมต ่าตอ้งไดเ้กลือแรท่ดแทน 

ตารางที ่1 แสดงคลื่นไฟฟ้าหวัใจผิดจงัหวะแบบ Premature ventricular contraction 



ชนิดของ PVC ภาพประกอบ 

- Premature ventricular contraction คลื่น 
QRS เกิดก่อนก าหนด รูปรา่งตา่งจากปกติ และ
กวา้งกว่า 0.12 sec Rate  และrhythm ช่วงที่เกิด 
PVC จงัหวะจะไม่สม ่าเสมอ 

 
ที่มา https://sites.google.com/a/umich.edu/borjiginlab 
/ecm/ecm-ecg-rat-library/ventricular_arrhythmias/pvc 

- Bigeminy PVC คือ มี PVC สลบักบั การ
เตน้ปกติ 1 ครัง้ 
 

 
ทีม่า https://www.practicalclinicalskills.com/ekg-
referencetype/30/Premature-Ventricular-Complex-
Bigeminy  

- Trigeminy PVC คือ มี PVC สลบัการเตน้
ปกติ 2 ครัง้ 

 
ทีม่า 
https://www.practicalclinicalskills.com/ekgpractice- 

drill-directory-detail?category=PVCtri 
- Couplet PVC คือ มี PVC ตอ่เนื่องกนั 2 

beat  
 

 
ทีม่า http://www.ecgclass.co.uk/2013/01/all-

aboutventricular- 
ectopics.html 

- Triplet PVC คือ มี PVC ต่อเนื่องกนั 3 
beat 

 

 
ทีม่า 

http://www.frca.co.uk/article.aspx?articleid=100688 



ชนิดของ PVC ภาพประกอบ 

- Short run VT คือ มี PVC ต่อเนื่องกนั  
มากว่า  3 beat 
 

 
ทีม่า 

https://sites.google.com/site/medicnote/cardiology/pvc 
 

10. Premature Atrial contraction (PAC) 
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Rate มกัจะปกติ หลงัเกิด PAC แลว้มีการ delay ก่อน normal beat คลืน่ P 

wave  เกิดเรว็กว่าก าหนดและรูปรา่งต่างไปจาก sinus P waves คลืน่ QRS ปกติ หรืออาจผิดปกติก็ได ้ ถา้ระบบ
เหนี่ยวน า ventricle ผิดไป (Aberrant conduction) ดงัแสดงในรูปที่ 15 

สาเหตุ คนปกติ เครียด  เหนื่อยลา้ CHF, RHD, CAD, โรคปอดเรือ้รงัไดร้บั digitalis, ภาวะโปแตสเซียมใน
เลือดต ่า 

ลักษณะทางคลีนิค จะไม่มีอาการฟังเสียงการเตน้ของหวัใจอาจไดย้ินเสียงแทรกที่เกิดขึน้กอ่นเวลา 
การรักษา ไม่ตอ้งรกัษา 

 
รูปที ่15 แสดงคลื่นไฟฟ้าหวัใจแบบ Premature Atrial contraction 

ทีม่า http://www.frca.co.uk/article.aspx?articleid=100686 
11. First - degree AV block 

ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ P wave 1 ตวั ตามดว้ย QRS 1 ตวั ตามปกติ PR interval ยาวมากกว่า 0.20 

วินาทีสาเหตพุบในคนปกติที่มี vagal tone เพิ่ม นกักีฬา โรคหวัใจ ผลจากยา digitalis ดงัแสดงในรูปที่ 16 

ลักษณะทางคลีนิคไม่พบอาการผิดปกติ ดไูดจ้ากคลื่นไฟฟ้าหวัใจ 
การรักษาไม่ตอ้งรกัษา แต่ถา้เกิดจากยา digitalis ใหห้ยดุยาและระวงัในการใชค้รัง้ต่อไป 

 
รูปที ่16 แสดงคลื่นไฟฟ้าหวัใจแบบ First - degree AV block 



ทีม่า
https://www.pinterest.com/pin/366973069609418755/?lp=truehttps://goo.gl/SXimgh 

12. Second - degree AV block ,Mobitz I (Wenckebach) 
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ P wave , QRS complex รูปร่างปกติ PR interval จะค่อยๆ ยาวออกเรื่อยๆ จน

มีการปิดกัน้อย่างสมบรูณ ์ที่ AV node และไม่ปรากฏQRS complex จึงมีจงัหวะไม่สม ่าเสอเนื่องจากมีหายไปหนึ่ง
จงัหวะในแต่ละช่วง P wave ตวัหนึ่งจะไม่มี QRS complex ดงัแสดงในรูปที่ 17 

สาเหตุ เกิดตามมาพบไดใ้นคนปกติ นักกีฬาไดร้บัยาบางอย่าง โรคหัวใจโดยเฉพาะ AV node มีการขาด
เลือด หรือระบบประสาทเวกสัถกูกระตุน้มากไป 

ลักษณะทางคลีนิค ขึน้อยู่กับการเตน้ของเวนตริเคิล้ถา้อยู่ในอตัราปกติผูป่้วยอาจไม่มีอาการ คล าชีพจร
หรือฟังเสียงหวัใจจะไดจ้งัหวะการเตน้ที่ไม่สม ่าเสมอ 

การรักษาไม่ตอ้งรกัษา ยกเวน้ในรายที่มีปัญหาดา้นการไหลเวียนเลือด 

 
รูปที ่17 แสดงคลื่นไฟฟ้าหวัใจแบบ Second - degree AV block ,Mobitz I  

ทีม่า http://medlibes.com/entry/second-degree-av-block-i 
13. Second - degree AV block Mobitz II 

ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ P wave ปกติ เกิดสม ่าเสมอ P wave บางตวั มี QRS ตามมาปกติ และPR 

คงที่แต่บางตวัไม่มี QRS ตามมา ventricle เตน้นอ้ยกว่า atrium ดงัแสดงในรูปที่ 18 

สาเหตุ พบในผูป่้วยโรคหวัใจ เช่น Anterior wall MI เช่นเดียวกบั First - degree AV block ยกเวน้ ยา
ดิจิตอลลิส 

อาการและอาการแสดง ขึน้อยู่กับการเตน้ของเวนตริเคิล ถา้เวนตริเคิลเตน้นอ้ยกว่า 50 ครัง้/นาที 
ผูป่้วยจะรูส้ึกเจ็บหนา้อก เหนื่อย หรือมีอาการเลือดไปเลีย้งสมองลดลง ถา้เกิดการปิดกัน้ 3:1 หรือ 4:1 จะมี
ผลต่อการไหลเวียนเลือดลดลง 

การรักษา Second - degree AV block Mobitz II จะน าไปสู่ complete heart block หรือ ventricle 
standstill ผูป่้วยจะไดร้บัการใส่เครื่องกระตุน้หัวใจชนิดชั่วคราวไวก้่อน หรือใหย้า atropine, isoproterenol 
และงดยาตา้นหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ 

 
รูปที ่18 แสดงคลื่นไฟฟ้าหวัใจแบบ Second - degree AV block Mobitz II 

ทีม่า http://www.wikiwand.com/en/Heart_block 



14. Third- degree AV block :CHB 
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ P wave ปกติ มีจังหวะการเตน้สม ่าเสมอ มีจ านวนมากกว่า QRS เกิดจากเอ

เตรียมเตน้เป็นอิสระจากเวนตริเคิล QRS ไม่สมัพันธ์กับ P wave เกิดขึน้สม ่าเสมอหรืออาจไม่สม ่าเสมอ รูปร่าง
ขึน้อยู่กบัต าแหน่ง Ectopic pacemaker คลื่นPP, RR คงที่ แต่ PR เปลี่ยนแปลง ดงัแสดงในรูปที่ 19 

สาเหตุ SA node ถกูปิดกัน้อย่างสมบรูณไ์ม่สามารถผ่นเวนตรเิคิล้ได ้

ลักษณะทางคลีนิค คล าชีพจรหรือฟังเสียงหวัใจพบอตัราการเตน้ของหวัใจที่สม ่าเสอแต่ชา้มาก ผูป่้วยมี
อาการของสมองขาดเลือด เช่น เป็นลม หมดสติ และชกั บางรายมีอาการหวัใจลม้เหลว  

การรักษา ผูป่้วยตอ้งไดร้บัการใสเ่ครื่องกระตุน้หวัใจชนิดชั่วคราวทนัทีที่ พบ Third- degree AV blockและ
ถา้สาเหตเุกิดจากมีการท าลายอย่างถาวรตอ้งใสเ่ครื่องกระตุน้หวัใจชนิดถาวร 

 
รูปที ่19 แสดงคลืน่ไฟฟ้าหวัใจแบบ Third- degree AV block ทีม่า 

http://www.rnceus.com/ekg/ekgthird.html 
 
 
 
15. Junctional rhythm 

ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นภาวะที่ AV node ปล่อยกระแสไฟฟ้าเอง อาจเกิดขณะที่ SAnode 
ปล่อยกระแสไฟฟ้าไม่ได ้มักพบในภาวะกลา้มเนือ้หัวใจขาดเลือด P wave หัวกลับไปคนละทางกับ QRS 
บางครัง้อยู่ใน QRS ท าใหม้องไม่เห็น ดงัแสดงในรูปที่ 20 

 
รูปที ่20 แสดงคลื่นไฟฟ้าหวัใจแบบ Junctional rhythm 

ทีม่าhttps://www.unm.edu/~lkravitz/EKG/JunctionalRhy.html 
 

16.  Idioventricular rhythm 
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นภาวะที่เวนตรเิคิลปลอ่ยกระแสไฟฟ้าเอง เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าจากระดบั

ที่สูงกว่า เช่น SA node หรือ AV node ลงมา QRS complex กว้างกว่า 0.12 sec รูปร่างไม่ปกติ การเกิด 
QRS สม ่าเสมอไม่มี P wave ใหเ้ห็นเลย อตัราการเตน้ของหวัใจชา้ 20-40 ครัง้ต่อนาที ดงัแสดงในรูปที่ 21 



สาเหตุ พบในโรคหวัใจระยะทา้ยๆ 
ลักษณะทางคลินิก ความดนัโลหิตต ่า ปรมิาณเลือดที่ออกจากหวัใจลดลง ชพีจรชา้ < 45 ครัง้/นาที 

อาจคล าชีพจรไดห้รือไม่ได ้ถา้คล าไม่ไดแ้ต่มีคลื่นไฟฟ้าหวัใจ เรียก ภาวะ pulseless electrical activities 
(PEA) เป็นลม หมดสติ ผูป่้วยไม่รูส้กึตวั เกิดภาวะหวัใจลม้เหลวและช็อกตามมา 

การรักษา ท า CPR โดยการป๊ัมหวัใจและใหย้ากระตุน้หวัใจ เช่น adrenaline  แกส้าเหตทุี่ท  าใหไ้ม่มีชีพจร 
 

 
รูปที ่21 แสดงคลืน่ไฟฟ้าหวัใจแบบ Idioventricular rhythm  

ทีม่า https://ekg.academy/learn-ekg?courseid=315&seq=8 
17. Torsades de Pointes (TdP) 

ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็น VT ชนิดหนึ่ง แต่ว่ามีอัตราการเตน้ของหัวใจเร็วมาก เกือบเป็น VT 
สลบั VF บางครัง้เรียก polymorphic VT อตัรา150-250 ครัง้/นาที ดงัแสดงในรูปที่ 22 

สาเหตุ  Drugs, electrolyte imbalance, CHD 
การรักษา  ให้แมกนีเซียมซัลเฟตทดแทน การช็อคหัวใจด้วยไฟฟ้า รายละเอียดใน algorithm 

tachycardia 

 
รูปที ่23 แสดงคลื่นไฟฟ้าหวัใจแบบ Torsades de Pointes 

ที่มา http://tikir.reitschule-pegasus.co/torsade-de-pointes/ 

18. Ventricular tachycardia (VT) 
 ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อตัราเตน้ของเวนตริเคิลเรว็ อยู่ระหว่าง 140-200 ครัง้/นาที หรืออาจเรว็กว่านี ้

จงัหวะ 
ค่อนขา้งสม ่าเสมอ P wave มองไม่เห็น P-R interval วดัไม่ได ้QRS complex กวา้ง รูปร่างไม่ชดัเจน ดงัแสดงใน
รูปที่ 23 

สาเหตุ พบนอ้ยในคนที่ปกติ พบบ่อยในผูป่้วยโรคหวัใจ โดยเฉพาะโรคกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลือด ภาวะไม่
สมดลุของอิเล็คโตรไลท ์



ลักษณะทางคลีนิค ผูป่้วยจะรูส้กึใจสั่น เหนื่อยและเจ็บหนา้อก ความดนัโลหิตจะต ่าลงและมีอาการแสดง
ของภาวะหัวใจวายเนื่องจากปริมาณเลือดที่ออกจากหวัใจต่อนาทีลดลง คล าชีพจรไดเ้บาเร็ว และในบางครัง้อาจ
คล าชีพจรไม่ได ้

การรักษา ช็อคหวัใจดว้ยไฟฟ้า ใหย้าตา้นการเตน้ผิดจงัหวะของหวัใจ เช่น lidocaine, amiodarone  

 

 
รูปที ่23 แสดงคลื่นไฟฟ้าหวัใจแบบ Ventricular tachycardia  
ทีม่า https://ekg.academy/learn-ekg?courseid=315&seq=9 

19. Ventricular Fibrillation 
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Rate เร็วมากจนวดัไม่ได ้Rhythm ไม่สม ่าเสมอ ไม่เป็นระเบียบ P wave 

ไม่พบ QRS complexes or T wave แยกไม่ได ้ดงัแสดงในรูปที่ 24 

สาเหตุ พบบ่อยในผูป่้วยโรคหัวใจ โดยเฉพาะโรคกลา้มเนือ้หัวใจขาดเลือด ผูป่้วยที่มี PVC เกิดบน T 
wave  
(R on T) พิษจากดิจิตอลลิส และภาวะหวัใจวาย 

ลักษณะทางคลีนิค ผูป่้วยจะหมดสติทันที คล าชีพจรส่วนปลายไม่ได ้ฟังไม่ไดย้ินเสียงหัวใจ และวัด
ความดนัโลหิตไม่ได ้การไหลเวียนเลือดหยดุ ถา้ผูป่้วยไดร้บัการช่วยเหลือไม่ทนัใน 2-3 นาทีจะเสียชีวิต 

การรักษา ท า CPR ช็อคหวัใจดว้ยไฟฟ้า และให้ยา amiodarone , adrenaline 
 

 
รูปที ่24 แสดงคลื่นไฟฟ้าหวัใจแบบ Ventricular Fibrillation  

ทีม่า https://acls-algorithms.com/rhythms/ventricular-fibrillation/ 
20. Asystole(cardiac standstill) เป็นภาวะที่หวัใจไม่มีการผลิตคลื่นไฟฟ้า จึงไม่มีคลื่นไฟฟา้ใดๆ  

ลักษณะทางคลีนิค ผูป่้วยหมดสติ คล าชีพจรส่วนปลายไม่ได ้ฟังไม่ไดย้ินเสียงหัวใจ และวัดความดัน
โลหิตไม่ได ้การไหลเวียนเลือดหยดุ ดงัแสดงในรูปที่ 25 

การรักษา ท า CPR โดยการป๊ัมหวัใจและใหย้ากระตุน้หวัใจ เช่น adrenaline  



 
รูปที ่25 แสดงคลื่นไฟฟ้าหวัใจแบบ Asystole 

ทีม่า http://www.rnceus.com/ekg/ekgasystole.html 
 
การรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 

การรกัษาผูป่้วยที่มีภาวะหวัใจเตน้ผิดจังหวะ เพื่อแกไ้ขหรือควบคุมภาวะหัวใจเตน้ผิดจงัหวะ ลดอาการ
ป้องกันการเกิดซ า้ และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซอ้นซึ่งอาจน ามาสู่การเสียชีวิตได ้การรกัษาผูป่้วยที่มีภาวะหัว
ใจเตน้ผิดจงัหวะ (Smeltzer, Bare, Hinkle & Cheever, 2010) มีดงันี ้    

1. การรกัษาโดยการกระตุน้ระบบประสาทอตัโนมตัิ (Autonomic intervention) 
2. การรกัษาโดยการใชย้า 
3. การรกัษาดว้ยไฟฟ้า (Electrical therapy) 
4. การรกัษาดว้ยการใสเ่ครื่องกระตุน้หวัใจ (pacemaker ) 
5. การจีไ้ฟฟ้าที่หวัใจ (Transcatheter radio frequency ablation: RFA) 

1. การรักษาโดยการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ 
 จงัหวะการเตน้ของหวัใจอยู่ภายใตก้ารควบคมุของระบบประสาทอตัโนมตัิทัง้ระบบประสาท sympathetic 
และ parasympathetic ดงันัน้ในผูป่้วยที่มีความผิดปกติในจงัหวะการเตน้ของหวัใจ จึงสามารถใหก้ารรกัษาไดด้ว้ย
การกระตุน้หรือลดการท างานระบบประสาท ดงันี ้

1.1 การกระตุ้นระบบประสาท parasympathetic (vagal stimulation) 
 การกระตุ้นการท างานของระบบประสาท parasympathetic (vagal stimulation) ท าให้มีการน า 
impulses ผ่านบรเิวณ AV node ชา้ลง ท าใหเ้กิด AV block เป็นผลใหอ้ตัราการเตน้ของหวัใจชา้ลง  

- Carotid sinus massage โดยการนวดบริเวณ carotid sinus ซึ่งอยู่ที่  internal carotid artery บริเวณ
เหนือต่อ common carotid artery การหาต าแหน่งของ carotid sinus ท าไดโ้ดยการคล าชีพจรที่บริเวณ anterior 
triangle ของคอทาง lateral และเหนือต่อ thyroid cartilage ควรท าการนวดครัง้ละข้างเป็นเวลาประมาณ 5-10 
วินาที 

 



รูปที ่26 แสดงการนวดบรเิวณ carotid sinus ทีม่า https://coreem.net/tag/svt/feed/ 
 

- การท า Valsalva maneuver โดยการกดที่บรเิวณทอ้งของเด็กหรือใหผู้ป่้วยเป่าถงุยางที่สามารถวดั
ความดนัได ้โดยใหผู้ป่้วยเป่าถงุยางจนกระทั่งมีความดนัมากกว่า 40 mmHg และกลัน้เอาไวเ้ป็นเวลา ประมาณ 15 
วินาที 

1.2 การกระตุ้นระบบประสาท sympathetic ในกรณีที่หวัใจมีการเตน้ชา้ผิดปกติเช่นในกรณีของ 
complete atrioventricular block หรือ sinus node dysfunction หรือเกิดจากการกระตุน้เสน้ประสาท vagus 
สามารถรกัษาโดยการให ้atropine (10-40 ugm/Kg) หรือ epinephrine (0.1-1 ugm/Kg/min.) หรือ isoproterenol 
ทางหลอดเลือดด าในขนาด 0.1-0.25 ugm/Kg/min 

 
2. การรักษาโดยการใช้ยา (อภิชาติ สคุนธสรรพแ์ละศรณัย ์ ควรประเสรฐิ, 2555) ไดแ้ก่ 
 1) Epinephrine 1:1000 (Adrenaline)ใช้ในผู้ ป่ วย  cardiac arrest: VF, VT, asystole, PEA เพื่ อ เพิ่ ม
ความดนัโลหิตและอตัราการเตน้ของหวัใจ อาจใหe้pinephrine infusion แก่ผูป่้วย bradycardia ที่มีอาการและไม่
สนองตอบต่อ atropine  หรือต่อ pacing  ขนาด 2-10 ไมโครกรมัต่อนาที แลว้ปรบัตามการสนองตอบของผูป่้วย 
ผลขา้งเคียง อาจท าใหก้ลา้มเนือ้ หวัใจตอ้งการใชอ้อกซิเจนมากขึน้ เนื่องจากยาจะไปเพิ่มความดนัโลหิตและอตัรา
การเตน้ของหวัใจ 
 2) Adenosine การออกฤทธิ์ระงบักิจกรรมของ AV node และsinus node ท าใหห้วัใจเตน้ชา้ลง ขอ้บ่งใช้

ผูป่้วย 
stable และคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นแบบ narrow complex regular tachycardia เช่น SVT ผู้ป่วย stable, narrow 

complex  
regular tachycardia ขณะ ร อท า  cardioversion ผู้ ป่ ว ย  stable, regular, monomorphic, wide complex 

tachycardia  
โดยใช้เป็นการวินิจฉัยและการรักษา ขนาด 6 มก.ฉีดทางหลอดเลือดด าอย่างรวดเร็วใช้วิธี double syring 

technique ตาม 
ด้วย NSS 20 มล. พร้อมยกแขนสูง ให้ซ ้า  ขนาด 12 มก. ทางหลอดเลือดด า ผลข้างเคียง hypotension, 

bronchospasm,  
chest discomfort 
 3) Digoxinออกฤทธิ์ cardiac glycosides โดยออกฤทธิ์เป็น positive inotopes ท าให ้AVconduction ชา้

ลง ขอ้ 
บ่งใช ้stable narrow complex regular tachycardia, ควบคุม ventricular rate ใน atrial fibrillationผลขา้งเคียง   
bradycardia 
 4) Dopamine ยามีทั้ง ฤทธิ์กระตุ้น adrenergic ใช้ในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตต ่าขนาดอาจให้ยา 

dopamine  

https://coreem.net/tag/svt/feed/


infusion ในอตัราการหยด 2 - 20 ไมโครกรมั/กก./นาทีผลขา้งเคียง เกิด tachycardiaและvasoconstriction 
 5) Lidocaine การออกฤทธิ์ ยบัยัง้ sodium channel ขอ้บ่งชี ้monomorphic VT ในผูป่้วยที่มีอาการคงที่

ขนาดที่ 
ใหค้รัง้แรกคือ 0.5 - 0.75 มก./กก. ใหไ้ดถ้ึง 1 - 1.5 มก./กก. ซ า ได ้0.5 - 0.75 มก./กก. ทกุ 5 - 10 นาทีขนาดสงูสดุ
ไม่เกิน 3 มก./กก. ผลขา้งเคียง พดูชา้ ซมึ ชกั หวัใจเตน้ชา้ 
 6) Atropine การออกฤทธิ์ ใชร้กัษา bradycardia ที่มีอาการฉุกเฉิน ถา้ผูป่้วยไม่สนองตอบต่อ atropine 

ถือเป็น 
ขอ้บ่งชีใหใ้ช ้transcutaneous pacing ขนาดที่ให0้.5 มก. ฉีดทางหลอดเลือดด า (ในประเทศไทยมีขนาด 0.6 mg. 
สามารถใชไ้ด)้ ซ า้ไดเ้ม่ือตอ้งการแต่รวมไม่เกิน 1.5 มก. 
 7) Magnesium การออกฤทธิ์ เป็น cofactor ของการท างานระดับเซลล์ในการขนส่งSodium และ

potassium  
แมกนีเซียมแนะน าใหใ้ชเ้พื่อรกัษา torsades de pointes VT ที่อาจมีหรือไม่มีหัวใจหยุดเตน้ร่วมดว้ย ขนาดของ 
magnesium sulfate ที่ใชค้ือ 1 - 2 กรมั เจือจางใน D5W ฉีด IV นาน 5 -60 นาทีถา้ผูป่้วยอาการคงที่ควรฉีดชา้ ๆ 
ถา้ผูป่้วย 
อาการไม่คงที่อาจฉีดเรว็ขึน้ ได ้ผลขา้งเคียง ความดนัโลหิตต ่า เป็นพิษต่อระบบประสาทและกดการหายใจ 
 8) Verapamil และ Diltiazem การออกฤทธิ์ชะลอการน าไฟฟ้าผ่าน AV node และลดอัตราการเตน้ของ

หวัใจใน 
ผูป่้วยที่เป็น atrial tachycardia ขยายหลอดเลือด และลดการบีบตวัของหวัใจ ขอ้บ่งชี  ้stable, narrow complex 
tachycardia ที่ ไม่สามารถควบคุมได้จากการให้adenosine หรือหลังท า vagal maneuver และใช้ควบคุม 
ventricular rate ใน atrial fibrillation หรือ atrial flutter  ขนาดที่ให้15 - 20 มก. ทางหลอดเลือดด าผลข้างเคียง 
hypotension, bradycardia 

 
3. การรักษาด้วยไฟฟ้า (Electrical therapy) เป็นการกัษาภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะในภาวะฉกุเฉิน เพื่อใหเ้ซลล์
กลา้มเนือ้ หวัใจเกิด depolarization แบ่งเป็น 2 วิธีคือ 

3.1 การใช้กระแสไฟฟ้าในการช็อกไฟฟ้าหัวใจ (Defibrillation) ใชใ้นการรกัษาผูป่้วยที่มีคลื่นไฟฟ้า
หัวใจแบบ VF และ pulseless VT เพื่อท าให้จังหวะการเต้นของหัวใจกลับมาปกติให้เร็วที่สุด การปล่อย
กระแสไฟฟ้าโดยตรงทนัที่ผ่านหวัใจใน phase ใดก็ไดข้อง cardiac cycle ท าใหเ้กิดการ depolarization พรอ้ม ๆ 
กนัท าใหส้ามารถหยดุภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ 

ข้ันตอนการปฏิบัติ  
1. จดัใหผู้ป่้วยอยู่ในที่ปลอดภยัห่างจากน า้ ไม่สมัผสักบัโลหะ  
2. เปิดเครื่อง defibrillator  
3. หมนุปุ่ มเลือกพลงังานไฟฟ้าสงูสดุของเครื่อง defibrillator 

  - เครื่องแบบ monophasic ใหเ้ลือกพลงังาน 360 จลู 



- เครื่องแบบ biphasic ใหเ้ลือกพลงังาน 120 -200 จลู 
4.ทาเจลใหท้ั่วที่หนา้สมัผสั ไมใ่หไ้หลเยิม้เพราะอาจท าใหฟ้้าลดัวงจรได ้
5. กดปุ่ ม lead select ใหข้ึน้ค าว่า paddle  
6. วาง paddle ที่ทา electrolyte gel แลว้ลงบนผิวหนงัโดยวางที่ต าแหน่ง apexและ sternum    
7. กดปุ่ ม charge ไฟ 
8. แจง้ทีม นบัหนึ่ง (ฉนัถอย) สอง(คณุถอย) และ สาม (ทกุคนถอย)  
9. กดปุ่ ม discharge ที่ paddle หรือที่เครื่อง defibrillator เพื่อปลอ่ยพลงังานไฟฟ้า 
10. ท า CPR ต่อทนัท ี

 
3.2 การท า synchronized cardioversion ขอ้บ่งใชใ้นการท า ผูป่้วยมีภาวะหวัใจเตน้เรว็ผิดปกติจนท าให้

เกิดอาการ ความดนัโลหิตต ่า การไหลเวียนลม้เหลว ระดบัความรูส้กึตวัลดลง เจ็บหนา้อกเฉียบพลนั หวัใจลม้เหลว
เฉียบพลนั 

ข้ันตอนการปฏิบัติ คล้ายกับการท า defibrillation แตกต่างคือ  
1. ติด electrode และสายอย่างนอ้ย 3 อนัเขา้ตวัเครื่อง 
2. กดปุ่ ม synchronized (sync) ที่ตวัเครื่อง เครื่องจะหา R wave และมีไฟเรืองแสงพรอ้มเสียงและมี

สญัลกัษณแ์สดงว่าพรอ้มปลอ่ยกระแสไฟฟ้าในต าแหน่ง QRS กดปุ่ มช็อค 
3. การเลือกพลงังานไฟฟ้า 50-100 จลู 
4. การท าชารท์ ช็อคแบบเดียวกบั defibrillation 
 

 4.การรักษาด้วยการใส่เคร่ืองกระตุ้นหัวใจ (cardiac pacing /pacemaker) (ปิยะนตัต ์  วฒัน
ประสาน, 2559, พิกลุ  ตนัติธรรม, 2559) เป็นเครื่องช่วยสง่กระแสไฟฟ้าเทียมจาก SA node หรือ purkinje ในผูป่้วย
ที่มีการน ากระแสไฟฟ้าลม้เหลว ขอ้บ่งชีใ้นการใสเ่ครื่อง pacemakerในกรณีที่หวัใจเตน้ชา้ แบบ second AV block 
mobitz type II, complete heart block, Junctional bradycardia, Sick sinus syndrome และเกิด low cardiac 
output หรือในกรณี tacchyarrythmia เพื่อ overdrive สว่นประกอบของ pacemaker ประกอบดว้ย 1) เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า(pulse generator) ประกอบดว้ย rate, output, sensitivity, asynchronous, demand, on off bettery, 
pace sense indicator 2) สายสื่อไฟฟ้า (lead) แบ่งเป็นสายสื่อชนิดขัว้เดียวและ 2 ขัว้ คลื่นไฟฟ้าหวัใจของผูป่้วย
ที่ใสเ่ครื่องกระตุน้หวัใจจะม ี capture beat เป็นการ depolarization ของกลา้มเนือ้หวัใจเกิดตามหลงัการกระตุน้
ดว้ยกระแสไฟ (pacing spike) เป็นขีดแคบๆ ปรมิาณกระแสไฟที่ใชก้ระตุน้เรียกว่า output หน่วยเป็นมิลลิแอมแปร ์
sensitivityคือความไวของเครื่องในการรบัคลื่นR wave ของผูป่้วยและยบัยัง้ไม่ใหเ้ครื่องสง่ output มากระตุน้ การ
ใสเ่ครื่องกระตุน้หวัใจ แบ่งเป็น ชนิดชั่วคราวและชนิดถาวร  

4.1 การใสเ่คร่ืองกระตุ้นหัวใจชนิดช่ัวคราว (Temporary pacemaker) ตวัเครื่องกระตุน้ไฟฟ้า อยู่
ภายนอกรา่งกาย มี 3 แบบ ดงันี ้   

1) Transcutaneous pacing โดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านผิวหนงับริเวณหนา้อก และดา้นหลงั



ของผูป่้วย ใชก้ระแสไฟฟ้า 50-100 mA อาจท าใหม้ีอาการเจ็บปวดมากไดเ้พราะกระตุน้ผ่านกลา้มเนือ้และกระดกู  
เหมาะส าหรบัใชง้านในการช่วยชีวิตฉกุเฉิน 

2)  Transvenous pacing การใสส่าย lead ผ่านหลอดเลือดด า internal jugular, subclavian หรือ 
femeral 

3)  Epicardial pacing การใสส่าย lead ที่ epicardial ท าในกรณีผูป่้วยผ่าตดัหวัใจ 
ข้ันตอนการปฏิบัติในการท า เตรียมผิวหนงับริเวณที่จะติดแผ่น electrode ถา้มีขนมากควรโกนขนออก 

ติด pad ที่  sternum /apex เปลี่ยนสายเป็น Electrode pad cable และต่อกับ Electrode pad เปิดเครื่องเพื่อ
แสดงภาพคลื่นไฟฟ้าหวัใจ  ติด ECG cable และ Select lead เป็น I หรือ II หรือ III กดปุ่ ม pacer ตัง้อตัราเร็วของ
การกระตุ้น (heart rate) (ปกติตั้งไว้ที่  80 -100ครั้งต่อนาที)  เลือก Mode (Fixed Mode/Demand mode) เป็น 
Demand Mode ตัง้ค่ากระแสไฟฟ้า 

- กรณีเร่งด่วนให้ใช้วิธีเริ่มกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าสูงสุด (200 มิลลิแอมแปร์) เมื่อหัวใจจับ
กระแสไฟฟ้า(capture) แลว้จึงค่อยๆลดกระแสไฟฟ้าลงมาจนถึงจุดต ่าสดุที่ยงัจบักระแสไฟฟ้าได ้หลงัจากนัน้เพิ่ม
กระแสไฟฟ้าขึน้ไปใหค้งที่อยู่ที่ระดบัสงูกว่าจดุต ่าสดุประมาณ 10%  

- กรณี bradycardia ที่ไม่ถึงกับ cardiac arrest ใหเ้ริ่มกระตุน้ดว้ยกระแสไฟฟ้าต ่าสุดก่อน 10 มิลลิ
แอมแปร แล้วค่อยเพิ่มกระแสไฟฟ้าจนมีคลื่นไฟฟ้าทุก beat หลังจากนั้นเพิ่มกระแสไฟฟ้าขึน้ไปให้คงที่อยู่ที่
ระดบัสงูกว่าจดุต ่าสดุประมาณ 10% 

    
รูปที ่26 แสดงการใสเ่ครื่อง pacemakerแบบชั่วคราว  

ทีม่า https://accessemergencymedicine.mhmedical.com/Content.aspx?bookid=683 
http://gogopixlibrary.com/pacing%20wires%20removal 

4.2 ใส่เคร่ืองกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Permanent pacemaker) เป็นการใส่สายและเครื่องกระตุน้
ไฟฟ้าในตัวผูป่้วย ในผูป่้วยที่มีหวัใจเตน้ชา้ผิดปกติที่รกัษาเบือ้งตน้แลว้ไม่สามารถกลบัมาเตน้ปกติได ้จึงตอ้งใช้
เครื่องกระตุ้นชนิดถาวร โดยต้องมีการผ่าตัดเพื่อวางต าแหน่งสายและเครื่อง และเมื่อผู้ป่วยได้รับการใส่
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบชั่ วคราวแบบถาวรลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจจะเปลี่ยนไป โดยมีPacing spike คือ
กระแสไฟฟ้าจากตัวเครื่องปล่อยออกมาผ่านทางสาย lead ไปกระตุ้นกล้ามเนือ้หัวใจ ถ้ากระตุ้นได้จะเกิด 
depolarization wave ตามหลงัมาเรียกว่า Capture ซึ่งเป็น Depolarization ของกลา้มเนือ้ หวัใจ ซึ่งเกิดตามหลงั
การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า (pacing spike) (พิกุล ตันติธรรม , 
2559) ดงัแสดงในรูปที่ 27 

http://gogopixlibrary.com/pacing%20wires%20removal
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiusZnGwI3aAhXKqY8KHXRgBOIQjRx6BAgAEAU&url=https://clinicalgate.com/cardiovascular-therapeutic-management/&psig=AOvVaw2dHJoa8LIHari_ywJzFwpC&ust=1522274472994923
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimkvO7wY3aAhXHL48KHU8vCE8QjRx6BAgAEAU&url=https://accessemergencymedicine.mhmedical.com/Content.aspx?bookid=683&aid=57703371&psig=AOvVaw26VBYv7GsQzN9EfVwYs0gq&ust=1522274699969273
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim84OCxY3aAhUGR48KHcilCewQjRx6BAgAEAU&url=http://gogopixlibrary.com/pacing+wires+removal&psig=AOvVaw10KOhvVIp2qhshI5MPpTRv&ust=1522275474116711


 
 

รูปที ่27 แสดงการใสเ่ครื่องกระตุน้หวัใจชนิดถาวร และคลื่นไฟฟ้าหวัใจของผูป่้วยที่ใสเ่ครื่องกระตุน้หวัใจ 
ทีม่า https://oregon.providence.org/our-services/p/pacemaker-implant/ 

 
5. การรักษาโดยใช้คลื่นไฟฟ้าความถี่สูง (Radiofrequency ablation: RFA) เป็นการรักษาด้วย

คลื่นไฟฟ้าความถ่ีสงู ใชก้ระแสไฟฟ้าที่มีความถ่ีสงูเท่ากับคลื่นวิทยุผ่านสายสวนไปทางหลอดเลือดด าไปในจีจุ้ด
ก าเนิดการเต้นผิดปกติของหัวใจในป่วยที่ เป็น SVT, AF, atrial flutter, WPW ท าให้เนื ้อเยื่อตายเป็นหย่อมๆ 
ภาวะแทรกซอ้นหลงัท าอาจเกิดภาวะหัวใจเตน้ชา้จาก AV block ได ้การดแูลหลงัท าการรกัษาโดยใชค้ลื่นไฟฟ้า
ความถ่ีสูงผู้ป่วยตอ้งนอนหงายราบเหยียดข้างที่ท  านาน 4-6 ชั่วโมง ประเมินชีพจร dorsalis pedis ข้างที่แทง 
หลงัจากนัน้หลีกเลี่ยงการนั่งยองๆ ขดัสมาธิ พบัเพียบนาน 2 สปัดาห ์เพื่อใหก้ารไหลเวียนเลือดที่ขาไหลไดส้ะดวก
(สรุพนัธ ์สิทธิสขุ, 2555) 
 
การพยาบาลผู้ป่วยทีม่ีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 

การพยาบาลผูป่้วยที่มีภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ โดยใชก้ระบวนการพยาบาล ดงันี ้    
1) การประเมินสภาพ (assessment) โดยการซกัประวตัิและตรวจรา่งกาย 

- การซักประวัติถึงอาการและอาการแสดงของภาวะหวัใจเตน้ผิดจังหวะ เช่น อาการใจสั่น หัว
ใจเตน้แรง จกุที่คอมึนศีรษะ หนา้มืดเหมือนจะเป็นลม วบูหมดสติ เหนื่อย เจ็บหนา้อก และอาการอื่น ๆ เช่น ตวัเย็น 
ปลายมือปลายเทา้เย็น เหงื่อออกมาก และบวม หากเกิดหัวใจเตน้ผิดจังหวะรุนแรงจะมีอาการสบัสน หายใจ
ล าบาก ความดนัโลหิตต ่ามาก หมดสติ อาการเกร็งชกัและเสียชีวิตกะทนัหนัรวมถึงสาเหตขุองภาวะหวัใจเตน้ผิ ด
จังหวะ ไดแ้ก่ โรคประจ าตัว เช่น โรคหัวใจรูมาติก โรคหัวใจวาย โรคลิน้หัวใจรั่ว/ตีบ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 
กลา้มเนือ้ หวัใจขาดเลือด โรคปอดอกัเสบ โรคความดนัโลหิตสงูโรคเบาหวาน โรคอว้น ภาวะไทรอยดเ์ป็นพิษ การ
ติดเชือ้ ในกระแสเลือด และประวัติทางพันธุกรรมพฤติกรรมที่เป็นปัจจยัเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ี่ การด่ืมชา กาแฟ 
ความเครียด การใชย้าประจ าตวัที่เก่ียวกับโรคหวัใจ และตอ้งประเมินดา้นจิตสงัคมรวมทัง้ การรบัรูข้องผูป่้วยและ
ครอบครวัเก่ียวกบัภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ ความกลวัและความวิตกกงัวลดว้ย 

- การตรวจรา่งกาย โดยประเมินระดบัความรูส้กึตวั อาจมีอาการกระสบักระสา่ย หมดสติ วดัสญัญาณชีพ 
อาจพบ ชีพจรเบา ไม่สม ่าเสมอ หรือจับชีพจรไม่ได ้ความดันโลหิตต ่า อุณหภูมิต ่า หายใจเร็ว หายใจล าบาก 
ผิวหนงัเย็น ซีด ปลายมือเขียว capillary filling มากกว่า 2 วินาทีฟังเสียงปอด พบ crepitation หรือ wheezing 

-  ผลการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจ พบ หวัใจเตน้ผิดจงัหวะ ผลตรวจเลือดหาค่า 
electrolyte พบ มีเกลือแรต่ ่าหรือสงูกว่าปกติ ผลตรวจฮอรโ์มนธัยรอยด ์พบ ค่าสงู 

2) การวินิจฉัยการพยาบาล (nursing diagnosis) และการวางแผนการพยาบาล (planning) วตัถปุระสงค์

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxhKnjv43aAhUQ2o8KHQ-dAT0QjRx6BAgAEAU&url=https://oregon.providence.org/our-services/p/pacemaker-implant/&psig=AOvVaw0gdkDMBXsHIbYdBJ1f51oU&ust=1522274173983655
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjew-3mjZDaAhUFs48KHSx_DwEQjRx6BAgAEAU&url=https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=92&contentid=P07980&psig=AOvVaw2t4SsRB-S8w_-g7Sa6xCpL&ust=1522363947343776


ในการพยาบาลผูป่้วยที่มีภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ ไดแ้ก่ คลืน่ไฟฟ้าหวัใจกลบัคืนสูภ่าวะปกติ ผูป่้วยมีปรมิาณเลือดออก
จากหวัใจเพียงพอต่อความตอ้งการของรา่งกาย ปอ้งกนัภาวะแทรกซอ้นจากหวัใจเตน้ผิดจงัหวะผูป่้วยและครอบครวัมี
ความรูใ้นการดแูลตนเอง และลดความวิตกกงัวล ขอ้วินิจฉยัการพยาบาลที่พบบ่อยมี (วิจิตรา กสุมุ, 2556; ผ่องศรี ศรี
มรกตและคณะ, 2553, พิกลุ ตนัติธรรม, 2559; Smeltzer et al., 2010) ดงันี ้   
1. ปริมาณเลือดทีสู่บฉีดออกจากหัวใจใน 1 นาทลีดลงจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ 

อธิบายพยาธิสรีรวิทยา : ปรมิาณเลือดที่ออกจากหวัใจต่อตอนาทีสามารถค านวณไดจ้ากผลคณูของปริมาณ
เลือดที่หวัใจบีบตวัใน 1 ครัง้ และอตัราการเตน้ของหวัใจตอนาทีเมื่อผูป่้วยมีภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะทัง้แบบหวัใจเตน้
เร็ว (tachycardia) และแบบเตน้ชา้ (bradycardia) และการเตน้ไม่เป็นจงัหวะท าใหป้ริมาณเลือดที่สบูฉีดออกจากหวัใจ
ใน 1 นาทีลดลง 

ข้อมูลสนับสนุน ผูป่้วยรูส้ึกใจสนั่หนา้มืด จะเป็นลม, แน่นหนา้อก, ชีพจรไม่สม ่าเสมอ, HR<60 หรือ> 100 
ครัง้ ้/นาที, BP<90/60 มม.ปรอท, ปลายมือปลายเทา้เย็น, หมดสต,ิคลื่นไฟฟ้าหวัใจผิดปกติ 

วัตถุประสงค:์ มีปรมิาณเลือดออกจากหวัใจเพียงพอต่อความตอ้งการของรา่งกาย 
เกณฑก์ารประเมิน ระดบัความรูส้ึกตวัปกติ ไม่มีอาการเจ็บหนา้อก คลื่นไฟฟ้าหวัใจปกติ  BP 140/90-90/60 

มม.ปรอท, HR 60 - 100 ครัง้/นาทีปัสสาวะออกมากกว่า 30 มล./ชม. หรือมากกว่า 0.5 มล./กก./ชม. 
กิจกรรมการพยาบาล : 
1) ประเมินการไหลเวียนเลือดไปเลีย้งอวยัวะต่าง ๆ ว่าเพียงพอหรือไม่ ไดแ้ก่ ประเมินระดบัความรูส้กึตวั อาการ

เจ็บหนา้ หายใจหอบเหนื่อย ชีพจรสว่นปลายเบา ผิวหนงัเย็น ปลายมือเขียว 
2) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหวัใจอย่างใกลช้ิด โดยติด EKG monitor 
3) วดัสญัญาณชีพทกุ ½-1 ชม. หากพบว่าผิดปกติใหร้ายงานแพทยท์นัที 
4) ท า EKG 12 lead  เพื่อหาชนิดของหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ และรายงานแพทยเ์ม่ือพบความผิดปกติ 
5) ใหผู้ป่้วย bed rest และใหอ้อกซิเจนตามแผนการรกัษา 
6) บนัทกึ I/O ทกุ 4-8 ชม. 
7) ดแูลใหส้ารน า ทางหลอดเลือดด าตามแผนการรกัษา 
8) ใหย้าตา้นหัวใจเตน้ผิดจังหวะตามแผนการรักษา และติดตามประเมินผลของยาและผลข้างเคียงอย่าง

ใกลช้ิด เช่น ความดนัโลหิตต ่าหวัใจเตน้ชา้ ปวดศีรษะ กลา้มเนือ้อ่อนแรง หวัใจวาย 
9) เพิ่มระดบัการท ากิจกรรมของผูป่้วยโดยประเมิน ความดนัโลหิต และอตัราการเตน้ของหัวใจและลดการใช้

ออกซิเจน 
10) เตรียมอปุกรณช์่วยชีวิตใหพ้รอ้มใชง้านและน ามาอยู่ใกลผูป่้วย 
11) ดแูลใหไ้ดร้บัยาตา้นการเตน้ผิดจงัหวะของหวัใจ เช่น adenosine, cordarone, propranolol หรือยากระตุน้

หวัใจ เช่น dopamine, adrenaline, atropine ตามแผนการรกัษา 
12) ช่วยแพทยใ์นการจดัการภาวะหัวใจเตน้ผิดจังหวะ เช่น การใชเ้ครื่องช็อกไฟฟ้า การใส่เครื่องกระตุน้หัวใจ 

ตามแผนการรกัษา 
13) เริ่มการท า cardiopulmonary resuscitation (CPR) 



ประเมินผล :  ผูป่้วยรูส้กึตวดัี ไม่มีอาการเจ็บหนา้อก คลื่นไฟฟ้าหวัใจปกติ BP 120/60 มม.ปรอท, HR 75 ครัง้/
นาทีปัสสาวะออกมากกว่า 40 มล./ชม. 

 
2. เสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดทีหั่วใจหลุดและอุดกันอวัยวะ 

อธิบาย  :  ภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะท าใหเ้กิดลิ่มเลือด (Thromboembolism)เป็นสาเหตทุี่พบไดบ้่อย สาเหตทุี่
ส  าคญัที่ท  าใหเ้กิดกอ้นเลือดคือหัวใจเตน้ผิดจังหวะแบบ atrial fibrillation อาจไหลไปอุดตนัตามหลอดเลือดส่วนปลาย 
ท าใหก้ารไหลเวียนเลือดไปเลีย้งอวยัวะส่วนปลายลดลง เม่ือการไหลเวียนเลือดไปเลีย้งอวยัวะส่วนปลายลดลงท าใหเ้นือ้ 
เยื่อขาดเลือดและการท าหนา้ที่ของอวยัวะผิดปกติตามมาได ้

ข้อมูลสนับสนุน :  ผูป่้วยมีอาการใจสนั่ชีพจรเรว็จงัหวะไม่สม ่าเสมอ คลื่นไฟฟ้าหวัใจเป็น AF 
วัตถุประสงค:์ ปอ้งกนัการเกิดลิ่มเลือดอดุกัน้อวยัวะ 
เกณฑก์ารประเมิน  :  ผูป่้วยมีระดบัความรูส้ึกตวดัี แขนขาไม่อ่อนแรง ไม่มีอาการ ดงันี ้เจ็บหนา้อก หายใจ

ลม้เหลว คล าชีพจรแขนหรือขา ทัง้ 2 ขา้งไดแ้รงดี ผิวหนงัอุ่น 
กิจกรรมการพยาบาล 
1) ประเมินอาการมีลิ่มเลือดอุดกัน้ อวยัวะอย่างนอ้ยเวรละ 1 ครัง้ ไดแ้ก่ ระดบัความรูส้ึกตวัเปลี่ยนแปลง แขน

ขาอ่อนแรง เจ็บหนา้อก หายใจลม้เหลว แขนหรือขาเย็นไม่เท่ากัน คล าชีพจรไม่ไดห้ากพบอาการดังกล่าวรีบรายงาน
แพทย ์ 

2) กระตุน้ใหผู้ป่้วยมีกิจกรรม เช่น ลกุนั่งออกก าลงักาย และช่วยเหลือตวัเองใหเ้รว็ที่สดุ 
3) ดแูลใหผู้ป่้วยไดร้บัยากนัเลือดแข็งตวั เช่น LMWH, warfarin และสงัเกตอาการเลือดออกตามไรฟัน ปัสสาวะ

เป็นเลือด อาเจียนเป็นเลือด มีรอยช า เป็นจ า ตามตวั ระวงัการเกิดอบุตัิเหตแุละใหค้วามรูใ้นการดแูลตนเองในการใชย้า 
4) ติดตามผลตรวจการแข็งตวัของเลือด เช่น PT, INR 
ประเมินผล : ผูป่้วยรูส้กึตวัดี แขนขา 2 ขา้งแรงดี ไม่มีอาการหอบเหนื่อย คล าชีพจรแขนหรือขาทัง้2 ขา้งไดแ้รง

ดี ผิวหนงัอุ่น 
 

3. ขาดความรู้ในการดูแลตนเองเก่ียวกับการใส่เคร่ืองกระตุ้นหัวใจ 
ข้อมูลสนับสนุน :  ผูป่้วยไม่ทราบว่าตนสามารถใชเ้ครื่องใชไ้ฟฟ้าไดไ้หม 
วัตถุประสงค:์ ผูป่้วยมีความรูใ้นการดแูลตนเองเก่ียวกบัการใสเ่ครื่องกระตุน้หวัใจ 
เกณฑก์ารประเมิน  :  ผูป่้วยบอกวิธีการดแูลตนเองไดถ้กูตอ้ง 
กิจกรรมการพยาบาล 
1) ลดความกังวลของผูป่้วยและญาติ โดยใหซ้กัถามขอ้สงสยั อธิบายวิธีการใส่เครื่องpacemaker การท างาน 

ชนิดของเครื่องและความจ าเป็น อธิบายพยาธิสภาพของโรคและแนวโนม้ในการใสเ่ครื่องชนิดถาวรและชั่วคราว 
2) ใหผู้ป่้วย bed rest 24 ชม.แรก หา้มขยบัแขนขา้งที่ใสเ่ครื่อง pacemaker เพื่อปอ้งกนัสายเลื่อนหลดุ 
3) การไหลเวียนโลหิตไม่คงที่หรือภาวะหัวใจเตน้ผิดจังหวะจากการใส่เครื่อง pacemaker โดย ติดตามผล 

Chest X-Ray หลงัการใส่เครื่องก าหนดจังหวะการเตน้ของหัวใจ เพื่อดูต าแหน่งสายสื่อสังเกตคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจ



บริเวณขอ้ต่อของแบตเตอรี่และการท างานของเครื่องทุก 8 ชั่วโมง สงัเกตชีพจร และบันทึกสญัญาณชีพทุก 4 ชั่วโมง 
สงัเกตภาวะเสื่อมของแบตเตอรี่ เช่น ไม่ปล่อยกระแสไฟ หรือปล่อยกระแสไฟกระตุน้ผิดจงัหวะ รีบรายงานแพทย ์ ให้
ผูป่้วย bedrest ลดการท ากิจกรรมของแขนในดา้นที่ใส่เครื่องเพื่อป้องกันขวัไฟฟ้าหลดุหรือเคลื่อนที่ระวงัไม่ใหข้อ้ต่อต่าง 
ๆ หลวมหรือแตกหกั สงัเกตภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะถา้มีใหร้ายงานแพทย ์ 

4) อาจเกิดภาวะเลือดออกบรเิวณที่ใสเ่ครื่อง ใหส้งัเกตและบนัทกึปรมิาณเลือดที่ออกจากแผล ติดตามผล Hct. 
5) ปวดแผลที่ใส่เครื่อง ประเมินระดบัความปวดแูละบันทึกอาการปวดแผล ดแูลใหย้าบรรเทาอาการปวดตาม

แผนการรกัษา เช่น พาราเซตามอล มอรฟี์น 
6) อาจเกิดการติดเชือ้ บรเิวณที่ใสเ่ครื่อง ท าความสะอาดแผลดว้ยเทคนิคปราศจากเชือ้ ทกุวนัสงัเกตอาการกด

เจ็บ บวมที่แผล วดัสญัญาณชีพทกุ 4 ชม. ใหย้าปฏิชีวนะตามแผนการรกัษา นดัตดัไหม 1 สปัดาหห์ลงัวนัใสเ่ครื่อง 
7) อาจเกิดขอ้ไหล่ติดจากการก าจดัการเคลื่อนไหว โดย กระตุน้ ใหอ้อกก าลงักายแบบ ROM ในวนัที่ 3 หลงัใส่

เครื่อง โดยเฉพาะขอ้ไหล ่หา้มยกแขนขา้งที่ใสเ่ครื่องเกิน 90 องศาหรือเกินระดบัหวัไหลเ่ป็นเวลา 4-6 สปัดาห ์ 
8) ใหค้วามรูใ้นการดแูลตนเองที่บา้น โดย สอนจบัชีพจร แนะน าใหส้งัเกตอาการผิดปกติ ไดแ้ก่ เวียนศีรษะ เป็น

ลม อ่อนเพลีย หวัใจเตน้ผิดจงัหวะ สงัเกตอาการติดเชือ้ ที่แผล เช่น ปวด บวม แดงรอ้น มีไข ้หนอง ใหม้าพบแพทย ์ ระวงั
อันตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสงู เช่น สถานีวิทยุ โทรทัศน ์ ไม่จับตอ้งเครื่องใชไ้ฟฟ้าที่ช  ารุด ตอ้งเลิกใชเ้ครื่องใชไ้ฟฟ้า
ทนัทีที่รูส้ึกมึนศีรษะ ชีพจรเบา หรือชา้ ใหอ้อกห่างจากไฟฟ้าแรงสงู 5 - 10 ฟุต ป้องกันการกระทบกระแทกบริเวณที่ฝัง
เครื่อง พกับตรประจ าตวัผูใ้ส่เครื่องกระตุน้หวัใจตลอดเวลาเพื่อยกเวน้เครื่องตรวจอาวธุ แจง้แพทยห์รือทนัตแพทยเ์มื่อ
ตอ้งท าหตัถการสามารถใชเ้ครื่องใชไ้ฟฟ้าไดต้ามปกติ เช่น เครื่องเป่าผม เครื่องดดูฝุ่ น เตาไมโครเวฟ เครื่องโกนหนวดได ้
ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เก่ียวกับไฟฟ้าแรงสงู หากตอ้งท าการช็อกไฟฟ้าหวัใจตอ้งวางแม่เหล็กตรงต าแหน่งเครื่องเพื่อให้
เครื่องหยดุท างาน ปกติแม่เหล็กจะเป็นรูปโดนทัหรือรูปตวัยู 

ประเมินผล :  ผูป่้วยบอกวิธีปฏิบตัิตวัหลงัใสเ่ครื่องกระตุน้หวัใจในระยะแรกและการดแูลตนเองที่บา้นได้ 
 

4. ผู้ป่วยกลัวและวิตกกังวลเก่ียวกับโรคและการรักษา 
อธิบาย  :  ภาวะหวัใจหยดุเตน้ 
ข้อมูลสนับสนุน :  ผูป่้วยบอกกลวั นอนไม่หลบั สีหนา้อิดโรย 
วัตถุประสงค:์ ลดความกลวัและวิตกกงัวลของผูป่้วย 
เกณฑก์ารประเมิน ผูป่้วยสีหนา้สดชื่น สนใจต่อสิ่งแวดลอ้มมากขึน้ มีปฏิสมัพันธ์กับคนในครอบครัวดีขึน้ 

ความวิตกกงัวลลดลง ผูป่้วยบอกว่าสบายใจขึน้ ท่าทางสงบนอนหลบัได ้
กิจการพยาบาล 
1) คน้หาสาเหตทุี่ท  าใหเ้กิดความกงัวลและความกลวั 
2) สรา้งสมัพนัธภาพก่อนใหก้ารพยาบาลทกุครัง้โดยแนะน าตวัเองและแสดงท่าทางเป็นมิตร บอกผูป่้วยทกุครัง้

ก่อนใหก้ารพยาบาล อธิบายเหตุผล และอุปกรณก์ารแพทยท์ี่ใช ้เช่น เครื่อง EKG monitor และเสียงเตือนของเครื่อง  
เป็นตน้ 

3) ใหผู้ป่้วยระบายความรูส้ึกถึงต่อการเกิดภาวะหวัใจเตน้ผิดจังหวะ และอาการของหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ และ



สาเหตขุองความกลวัและความวิตกกงัวล 
4) อธิบายเรื่องโรค แผนการรกัษา และในสิ่งที่ผูป่้วยวิตกกงัวล 
5) ใหค้วามส าคญักบัอาการที่ผูป่้วยบอก เช่น อาการใจสั่นหวัใจเตน้แรง จกุที่คอเหนื่อยเจ็บหนา้อก 
6) อนญุาตใหผู้ป่้วยและครอบครวัไดอ้ยู่รว่มกนัโดยล าพงัและใหม้ีสว่นรว่มในการตดัสินใจ 
7) แนะน าวิธีการผ่อนคลายความเครียด เช่น การท าสมาธิ การหายใจเขา้ออกยาว ๆ ลกึ ๆ 
ประเมินผล :  ผูป่้วยสีหนา้สดชื่น บอกว่าสบายใจขึน้ พดูคยุกับคนในครอบครวัมากขึน้นอนหลบัได ้
 

5. ครอบครัวมีความพร่องในการเผชิญความเครียด 
ข้อมูลสนับสนุน  :  ญาติสอบถามถึงอาการของผูป่้วยบ่อย ๆ ญาติรอ้งไหท้กุครัง้ที่มาเยี่ยมผูป่้วย 
วัตถุประสงค ์  :  เพื่อใหค้รอบครวัลดความวิตกกงัวลและปรบัตวักบัภาวะวิกฤตของผูป่้วย 
เกณฑก์ารประเมินผล :  สีหนา้ท่าทางผ่อนคลาย นอนหลบัยอมรบัและปรบัตวักบัภาวะวิกฤตของผูป่้วย 
กิจกรรมการพยาบาล : 
1. แนะน าตนเอง สรา้งสมัพนัธภาพและแสดงท่าทางที่เป็นมิตรกับญาติและครอบครวัผูป่้วย 
2. สื่อสารและให้ข้อมูลความก้าวหน้า อาการรวมทั้งแนวทางในการดูแลและรักษาที่ชัดเจนกับผู้ป่วยและ

ครอบครวัสม ่าเสมอ 
3. อธิบายและใหข้อ้มลูในสิ่งที่ครอบครวัสงสยัและกงัวลในขณะนัน้ 
4. สื่อสารและใหค้วามมั่นใจกับญาติว่าการดแูลที่ผูป่้วยไดร้บัเป็นสิ่งที่ดีที่สดุ 
5. การใชค้ าพดูที่ง่ายและคุน้เคยพยาบาลควรอธิบายใหญ้าติผูป่้วยเขา้ใจดว้ยภาษา 

ที่ง่ายเหมาะตามพืน้ ฐานความรูแ้ละประสบการณ ์ หลีกเลี่ยงการสนทนาถึงอาการของผูป่้วยกบัทีมวิชาชีพต่อหนา้ญาติ 
6. ใหผู้ป่้วยและครอบครวัไดม้ีสว่นรว่มตดัสินใจที่จะเลือกในการรกัษา 
7. ประเมินความตอ้งการของครอบครวัในการใชค้วามเชื่อทางศาสนาเขา้มาช่วยลดความวิตกกังวล เช่น การ

สวดมนต ์ 
8. ยืดหยุ่นเวลาในการเขา้เยี่ยมของญาติ และอาจใหญ้าติอยู่กบัผูป่้วยตามล าพงัการประเมินผล :สีหนา้ท่าทาง

ผ่อนคลาย ยอมรบัและพดูคยุถึงอาการและการเจ็บป่วยของผูป่้วย 
สรุป การพยาบาลผูป่้วยที่มีภาวะหัวใจเตน้ผิดจงัหวะ พยาบาลจะตอ้งมีความรูใ้นการประเมินและวิเคราะห์

คลื่นไฟฟ้าหวัใจ โดยตอ้งประเมินอย่างรวดเรว็ ถูกตอ้ง ครอบคลมุ และใหก้ารดแูลและปอ้งกันภาวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ
ไดอ้ย่างครอบคลุม วัตถุประสงคใ์นการพยาบาลผูป่้วยที่มีภาวะหัวใจเตน้ผิดจังหวะ ไดแ้ก่ คลื่นไฟฟ้าหัวใจกลบัคืนสู่
ภาวะปกติ ผูป่้วยมีปริมาณเลือดออกจากหวัใจเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย ป้องกันภาวะแทรกซอ้นจากหวั
ใจเตน้ผิดจงัหวะผูป่้วยและครอบครวัมีความรูใ้นการดแูลตนเอง และลดความวิตกกงัวล เพื่อช่วยปอ้งกนัการกลบัเป็นซ า้ 
และภาวะแทรกซอ้นของโรคน ามาซึ่งคณุภาพชีวิตที่ดีของผูป่้วย 
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บทที ่7  การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่แบบองคร์วมทีม่ีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนเก่ียวกับหัวใจและหลอดเลือด 
7.7 การพยาบาลผู้ป่วยทีม่ีความผิดปกติของหลอดเลือด 

1. การพยาบาลผูป่้วยที่มีความผิดปกติของหลอดเลือดแดง 
1.1 หลอดเลือดแดงสว่นปลาย (Peripheral arterial disease: PAD) 
1.2 หลอดเลือดแดงโป่งพอง (Aneurysm) 

2. การพยาบาลผูป่้วยที่มีความผิดปกติของหลอดเลือดด า 
2.1 หลอดเลือดด าลกึอดุตนั (Deep vein thrombosis) 
2.2 หลอดเลือดขอด (Varicose vein) 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายสาเหต ุพยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงของความผิดปกติของหลอดเลือดแดง 
และหลอดเลือดด าได ้
2. บอกการประเมินทางการพยาบาลส าหรบัผูป่้วยโรคหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดด าได ้
3. ระบขุอ้วินิจฉยัทางการพยาบาลและการพยาบาลส าหรบัผูป่้วยโรคหลอดเลือดแดงและหลอด 
เลือดด าได ้

สื่อการสอน 
- สื่อการสอนอิเลคโทรนิค (power point) 
- เอกสารประกอบค าสอน 
- กรณีศกึษา 

การวัดผลและประเมินผล 
- สงัเกตจากการซกัถามขณะเรียน 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค 
- การวิเคราะหก์รณีศกึษา 

 
 
 
 



 
 

การพยาบาลผู้ป่วยทีม่ีความผิดปกติของระบบหลอดเลือด 
 

ความผิดปกติของระบบหลอดเลือด หมายถึง ความผิดปกติของหลอดเลือดด าและหลอดเลือดแดง 
ซึ่งโรคของหลอดเลือดที่พบไดบ้่อย ไดแ้ก่ โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน หลอดเลือดแดงโป่งพอง หลอด
เลือดด าส่วนลึกอุดตนั และหลอดเลือดขอด ซึ่งระบบหลอดเลือดแดงมีความส าคญัต่อการน าพาและแลกเปลี่ยน
ออกซิเจนในรา่งกาย หากเกิดความผิดปกติ เช่น มีการโป่งพองหรือมีการอุดตนัของหลอดเลือดแดงก็จะท าใหเ้ซลล์
เนือ้ เยื่อไดร้บัเลือดไม่เพียงพอส่วนหลอดเลือดด าท าหนา้ที่น  าเลือดด าที่มีของเสียกลบัสู่หวัใจและไปฟอกที่ปอด 
หากหลอดเลือดด าส่วนลึกอุดกัน้ และหลอดเลือดขอดท าใหเ้ลือดด าไม่สามารถไหลกลบัสู่หวัใจไดเ้กิดการคั่งคา้ง
และท าใหเ้กิดอาการบวมตามมา พยาบาลมีความจ าเป็นที่จะตอ้งมีความรูแ้ละเขา้ใจในพยาธิสรีระการเกิดโรค 
ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคและภาวะแทรกซอ้นที่เกิดขึน้ รวมทัง้การประเมินภาวะสขุ ภาพ การตรวจวินิจฉัย และ
การน ากระบวนการพยาบาลมาใชใ้นการดูแลผูป่้วยที่มีความผิดปกติของระบบหลอดเลือด การวางแผนใหก้าร
พยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบหลอดเลือด เพื่อป้องกันภาวะเจ็บป่วยที่ รุนแรงและการเกิด
ภาวะแทรกซอ้นที่จะตามมา ในบทนีจ้ะกล่าวถึงการพยาบาลผูป่้วยที่มีความผิดปกติของหลอดเลือดแดง ไดแ้ก่ 
หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง (aneurysm) หลอดเลือดแดงอุดตัน (arterial occlusion) การพยาบาลผู้ป่วยที่มี
ความผิดปกติของหลอดเลือดด า ไดแ้ก่ หลอดเลือดด าส่วนลึกอุดกั้น (Deep vein thrombosis) และหลอดเลือด
ขอด (varicose vein) ดงัจะกลา่วต่อไป 
 
ความผิดปกติของหลอดเลือดแดง 

หลอดเลือดแดงเป็นหลอดเลือดที่มีแรงดนัสงู ผนงันาตวั ท าหนา้ที่น  าเลือดแดงที่มีปรมิาณออกซิเจนสงูไป
เลีย้งเนือ้เยือ้ ของร่างกาย เมื่อเกิดความผิดปกติของหลอดเลือดแดงท าใหเ้ซลลไ์ดร้บัออกซิเจนไม่เพียงพอความ
ผิดปกติของหลอดเลือดแดงที่พบไดบ้่อย ไดแ้ก่ หลอดเลือดแดงอุดตนั (Arterial occlusion) และหลอดเลือดแดง
โป่งพอง (Aneurysm) ดงันี ้    

1. โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Peripheral Arterial disease: PAD) โรคหลอดเลือดแดงสว่นปลาย
อดุตนัเกิดจากหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) เกิดจากการอกัเสบท าใหเ้กิดการตีบตนัเกิดจากมีสิ่งหลดุไป
อุดหลอดเลือดหรือมีลิ่มเลือด ซึ่งอาจท าใหเ้กิดการขาดเลือดเฉียบพลนัหรือเรือ้รงั แบ่งเป็น โรคหลอดเลือดแดงอดุ
ตนัแบบเฉียบพลนัและแบบเรือ้รงั 
  พยาธิสรีรวิทยา โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย มักเกิดจากโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัวมักเกิดจากโรค
หลอดเลือดแดงแข็งตวั(atherosclerosis) และเกิดตีบแคบหรือการอดุตนัของหลอดเลือด ท าใหก้ารไหลเวียนเลือด
ไปเลีย้งอวัยวะส่วนปลายลดลง โดยมีสาเหตุการเกิดโรค ไดแ้ก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมนัใน
เลือดสงูประวตัิพนัธุกรรม และผูม้ีภาวะอว้น การสบูบหุรี่ และบางรายท าใหเ้กิดแผล การเกิดหลอดเลือดแดงอุดตนั
แบบเฉียบพลนั (Acute arterial occlusion) มกัมาจากการมีกอ้นเลือดหลดุลอยมาอุดหลอดเลือด(embolism) ซึ่ง
สาเหตทุี่ส  าคญัที่ท  าใหเ้กิดกอ้นเลือดคือหวัใจเตน้ผิดจงัหวะแบบ atrial fibrillation ลิ่มเลือดที่เกาะหลอดเลือดแลว้



ลอยหลดุออกมา และเกิดจากการท าหตัการเช่น การใส่สายเขา้ไปในหลอดเลือดแดง ส่วนโรคหลอดเลือดแดงอุด
ตันแบบเรื ้อ  รัง  (Chronic arterial occlusion) มักเกิดจากหลอดเลือดแดงแข็ง ภาวะหลอดเลือดอักเสบ 
(Thromboangitis obliterans/  buerger’ s disease) เมื่อการไหลเวียนเลือดไปเลีย้งอวยัวะสว่นปลายลดลงท าให้
เนือ้ เยื่อขาดเลือดและเซลลต์าย (necrosis) (Porth, 2015) 
  อาการและอาการแสดง  มีอาการและอาการแสดงที่ส  าคญั 6 อาการ คือ (บรูพา  กาญจนบตัร  และไว
กลู  สถาปนาวตัร, 2555 ; Porth, 2015) 
  1) ปวด (Pain) จะเป็นอย่างเฉียบพลนัในบรเิวณต ่าจากจดุที่อดุตนั เป็นลกัษณะอาการปวดตือ้ ๆ และมี
ความรูส้กึหนกั ๆ 
  2) ซีด (Pallor) เป็นที่เกิดจากการขาดเลือดแูละเป็นผลจากการหดตวัของหลอดเลือด 
  3) คล าชีพจรไม่ไดห้รือคล าไดเ้บา (Pulselessness) 
  4) อณุหภมูิของบรเิวณที่ต ่ากว่าจดุอุดตนัจะเย็น (Poikilothermia) 
  5) มีอาการชา (Paresthesia) จากมีการขาดเลือดของเสน้ประสาทบรเิวณนัน้ 
  6) อ่อนแรง (Paralysis) แขนขาขา้งนัน้ หรือสว่นที่อยู่ต  ่ากว่าจดุอดุตันอาจเคลื่อนไหวไม่ได ้
  ในผูป่้วยที่มีการขาดเลือดเรือ้ รงั (Chronic limb ischemia) สามารถพบได ้คือ มีอาการปวดเมื่อออกแรง
และจะดีขึน้ เมื่อไดพ้กั (Intermittent claudication) หากผูป่้วยมีอาการปวดในขณะพกับ่งบอกว่าอาการเป็นรุนแรง 
(Rest pain) เกิดแผลหรือเนือ้ตาย (Ulceration/gangrene) แผลหายชา้และยงัพบว่า แขนขาขา้งนัน้ ไม่มีขน หรือ
เล็บผิดรูป (dystrophic nail) มือเทา้ขา้งที่ผิดปกติจะเย็น ยกแขนขาขา้งที่ผิดปกติขึน้ จะซีดมากขึน้ แต่ถา้พกัแลว้
จะเริ่มแดงขึน้ (Raising pale, resting rubor) (เกศศิร ิ วงษค์งค าและอรชุมา  นากรณ,์ 2559; บรูพา  กาญจนบตัร  
และไวกลู  สถาปนาวตัร, 2555 ) 
 

การวินิจฉัยความผิดปกติของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 
1. การตรวจ ABI (Ankle-brachial index) เป็นการตรวจเพื่อดูอัตราส่วนของความดันหลอดเลือดแดง

บริเวณขอ้เทา้ (Ankle pressure) และแขน (Brachial pressure) โดยค านวณจากความดนัซีสโตลิคสงูสดุที่ขาหาร
ดว้ยความดันซีสโตลิคสูงสุดที่แขน การแปลผล ค่า ABI= 0.91-1.30 ปกติ ค่า ABI= 0.71-0.90 มีอุดตันเล็กนอ้ย 
ค่า ABI= 0.41-0.70 มีอุดตนัปานกลาง ค่า ABI< 0.40 มีการอุดตนัรุนแรง ถา้ ABI มากกว่า 1.30 แสดงว่ามีถาวะ
หลอดเลือดแดงแข็ง พบในกรณีผู้ป่วยเบาหวานที่มีแคลเซียมจับในหลอดเลือดมาก และกรณีที่ มีหลอดเลือด 
Subclavian-axillary-brachial ตีบทั้ง 2 ข้างจะท าใหค้่า ABI สูงกว่าปกติดว้ย (บูรพา  กาญจนบัตร  และไวกูล  
สถาปนาวตัร, 2555) 

2. การตรวจทางรงัสี ไดแ้ก่ การตรวจโดยใชค้ลื่นเสียงและแปลงออกมาเป็นสญัญาณภาพ (Duplex scan) 
การตรวจเอกซเรยค์อมพิวเตอร ์(computer scan) สามารถระบตุ าแหน่งและความรุนแรงของหลอดเลือดที่ตีบตนั 

3. การตรวจ Angiogram เป็นการฉีดสารทึบแสงเขา้หลอดเลือด ซึ่งมีทัง้ แบบฉีดเขา้หลอดเลือดด าและ
แบบฉีดเข้าหลอดเลือดแดงซึ่งจะใช้สารทึบแสงน้อยกว่า ก่อนท าตอ้งประเมิน  Creatinine ก่อน ถ้ามากกว่า 2 
mg/dl ไม่ควรท าเพราะอาจเกิดภาวะไตวายเฉียบพลนัได ้



 
การรักษา มี 3 วิธี ดงันี ้   
1. การควบคุมปัจจยัเสี่ยงที่ท  าใหเ้กิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง เช่น ควบคุมระดับน า้ตาลในเลือด ควบคมุ

ความดันโลหิต ควบคุมไขมันในเลือด และเลิกสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ส  าคัญรวมถึงการพยายามหลีกเลี่ยงในสภาวะ
แวดลอ้มที่มีควนัหรือไอ (Secondary Smoking) การออกก าลงักาย และการลดน า้หนกั 

2. การรกัษาดว้ยยา (บูรพา  กาญจนบตัร  และไวกูล  สถาปนาวตัร, 2555) โดยใหย้าในกลุ่มยาตา้นการ
แข็งตวัของเลือด (anticoagulant) ไดแ้ก่ Heparin เพื่อลดการเกิดลิ่มเลือดเพิ่มขึน้ บริเวณที่ลิ่มเลือดอุดตนั และใน
ภายหลงัอาจปรบัมาเป็น warfarin ยาละลายลิ่มเลือด (Thrombolysis) เพื่อสลาย thrombus ในโรคหลอดเลือด
แดงอุดตนัเฉียบพลนั โดยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดเขา้บริเวณหลอดเลือดที่มีกอ้นเลือดอยู่ ซึ่งจะท าภายหลงัการ
ท า Angiogram ซึ่งทราบต าแหน่งของลิ่มเลือดที่อุดตนัแลว้ กลุ่มยาตา้นกระบวนการเกิด thrombus ไดแ้ก่ ยาตา้น
เกล็ดเลือด (antiplatelet) เพื่อยับยัง้ การท างานของเกล็ดเลือดเช่น ยาแอสไพริน คลอพิโดเกรล (Plavix) ยาตา้น
การแข็งตัวของเลือด (anticoagulant) เช่น แฮฟพาริน ยา low-molecular weight heparin(LMWH) ยาวารฟ์าริน 
และการใหย้าบรรเทาอาการปวด เช่น มอรฟี์น 
(morphine) หรือเพทธิดีน (pethidine) 

3. การผ่าตดั (บรูพา  กาญจนบตัร  และไวกลู  สถาปนาวตัร, 2555) ไดแ้ก่ 
 3.1 การท า Percutaneous angioplasty (PTA) โดยการใช้บอลลูนถ่างขยายหรือมีการใส่ขดลวด

เพื่อขยายหลอดเลือดในต าแหน่งที่มีการอดุตนัของหลอดเลือดแดง ซึ่งเป็นวิธีการที่ไดร้บัความนิยมในปัจจบุนั 
         3.2 การท าผ่าตดัทางเบี่ยงหลอดเลือดแดง (Bypass Surgery) คือเทคนิคทางการผ่าตดัที่แกปั้ญหา

การอุดตนัของหลอดเลือดโดยการหาทางน าเลือดลดัจากบริเวณเหนือต่อจุดอุดตนัไปตามท่อไปสูบ่ริเวณใตต้่อจดุ
อดุตนั 

 3.3 การตัดขา (Amputation) จะท าในกรณีที่ผู้ป่วยมีหลอดเลือดแดงอุดตันและเกิดอวัยวะส่วน
ปลายตายและติด เชือ้ ไม่สามารถรกัษาดว้ยวิธีการอื่น การผ่าตัดนี ้แบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลกัไดแ้ก่ Above knee 
amputation และBelow knee amputation 
 
การพยาบาลผู้ป่วยทีม่ีปัญหาหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 
   การพยาบาลผูป่้วยที่มีปัญหาหลอดเลือดแดงสว่นปลาย โดยใชก้ระบวนการพยาบาล ดงันี ้    

1. การประเมินสภาพ (assessment) โดยการซกัประวตัิและตรวจร่างกาย จะพบความผิดปกติ ไดแ้ก่ มี
อาการของอวยัวะสว่นปลายขาดเลือด คือลกัษณะอาการทางคลินิก 6 ประการ  ไดแ้ก่ อาการปวด ซีดจากการขาด
เลือด คล าชีพจรไม่ไดห้รือคล าไดแ้รงไม่เท่ากัน 2 ขา้ง ในการคล าชีพจรนิยมบอกความแรงของชีพจรเป็น 4 ระดบั 
คือไม่มีชีพจร (0) ชีพจรเบาลง (1+) ชีพจรปกติ (2+) และชีพจรแรงมากกว่าปกติ (+3) อุณหภูมิของอวัยวะส่วน
ปลายจะเย็น และมีอาการชา เป็นตะคริว มีอาการปวดเมื่อออกแรงและจะดีขึน้ เมื่อไดพ้ัก หากมีอาการปวด
ในขณะพกัเป็นอาการที่บอกว่าโรครุนแรงขึน้ ซึ่งอาการปวดจะมีทัง้แบบเฉียบพลนัและเรือ้ รงัขึน้ อยู่กับชนิดของ
ความผิดปกติของหลอดเลือดว่าเป็นแบบเฉียบพลนัหรือเรือ้รงั สิ่งที่กระตุน้ใหเ้กิดอาการปวด ไดแ้ก่ การเดินหรือ



การออกแรง อากาศเย็น (ธิดารตัน ์ พานชูวงศ ์ , เกศรินทร ์อุทริยะประสิทธิ์, สวิุมล กิมปี และวรรณี สตัยวิวฒัน ์ , 
2551) ในผูป่้วยบางรายตรวจพบแผล และมีประวตัิแผลหายชา้ หรือเกิดเนือ้ ตาย แขนขาขา้งนัน้ ไม่มีขน หรือเล็บ
ผิดรูป มือเทา้ข้างที่ผิดปกติจะเย็น ยกแขนขาข้างที่ผิดปกติขึน้ จะซีดมากขึน้ แต่ถ้าพักแลว้จะเริ่มแดงขึน้ การ
ทดสอบ capillary refill time มากกว่า 4 วินาทีและผลการตรวจพิเศษ ไดแ้ก่ ผลตรวจ ABI< 0.9 ผล duplex scan 
หรือผลการตรวจเอกซเรย ์คอมพิวเตอร ์ พบ หลอดเลือดแดงสว่นปลายตีบแคบหรืออดุตนั 
  นอกจากนีใ้นผูป่้วยที่มีปัญหาหลอดเลือดแดงสว่นปลายยงัมีผลต่อคณุภาพชีวิตในดา้นความสามารถใน
การท ากิจกรรม การประกอบอาชีพ การเขา้สงัคม ท าให้เกิดภาวะพึ่งพาครอบครวัและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางอารมณแ์ละเกิดภาวะซมึเศรา้ตามมา จึงควรประเมินผลกระทบทางดา้นจิตใจของผูป่้วยและญาติดว้ย 
  2. การวินิจฉยัการพยาบาล (nursing diagnosis) และการวางแผนการพยาบาล(planning) วตัถปุระสงค์
ในการพยาบาลผูป่้วยที่มีปัญหาหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ไดแ้ก่ มีการไหลเวียนเลือดไปเลีย้งอวยัวะส่วนปลายได้
เพียงพอการปอ้งกนัเนือ้ เยื่อถกูท าลายจากการไหลเวียนเลือดลดลงบรรเทาอาการปวด และการดแูลความสมบรูณ์
ของผิวหนังการป้องกันแผลติดเชือ้ (เกศศิริ วงษ์คงค าและอรชุมา นากรณ์ , 2550; Smeltzer et al., 2010) ข้อ
วินิจฉยัการพยาบาลที่พบบ่อย ดงันี ้       

 
1) การไหลเวียนเลือดไม่มีประสิทธิภาพ (Ineffective tissue perfusion) 

อธิบายพยาธิสรีรวิทยา:โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายมกัเกิดจากโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว
จากผนังหลอดเลือดหนาตวัขึน้จากไขมันสะสมที่ผนังหลอดเลือด เรียกว่า Atherosclerotic plaque ในช่วงแรกที่
ร่างกายยงัปรบัตัวได ้plaque ที่ใหญ่ ขึน้นัน้ยงัไม่ท าใหเ้กิดอาการเพราะหลอดเลือดจะยงัขยาย ออกด้านนอกได้
ต่อเมื่อ plaqueใหญ่ขึน้ก็จะขยายเขาไปในหลอดเลือด จนท าใหห้ลอดเลือดตีบลงและการไหลเวียนเลือดไมดี 
(poor perfusion) และความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดเสียไป เมื่อเลือดไหลเวียนรวดเร็วไปกระแทกผนงัหลอด
เลือดท าใหผ้นงัหลอดเลือดและplaqueแตกออกเกิดเลือดออกใน plaque และมีกอ้นเลือดขึน้ซึ่งกอ้นเลือดอาจไหล
ไปอดุตนัตามหลอดเลือดสว่นปลาย ท าใหก้ารไหลเวียนเลือดไปเลีย้งอวยัวะสว่นปลายลดลงเมื่อการไหลเวียนเลอืด
ไปเลีย้งอวยัวะสว่นปลายลดลงท าใหเ้นือ้เยือ้ขาดเลือดและเซลลต์ายตามมาได ้

ข้อมูลสนับสนุน: มีอาการปวดขาเมื่อเดิน ผิวหนังอวัยวะส่วนปลายซีด เย็น คล าชีพจรส่วน
ปลายไม่ได ้ผลตรวจ ABI< 0.9 

วัตถุประสงค:์ มีการไหลเวียนเลือดไปเลีย้งอวยัวะสว่นปลายไดเ้พียงพอ 
เกณฑก์ารประเมิน ผิวหนงัอุ่นไม่ซีด ชีพจรสว่นปลายแรง capillary refill < 2 วินาที 
กิจกรรมการพยาบาล: 
1) แนะน าใหพ้ักบนเตียงไม่ควรเดินและไม่ควรบีบนวด  เพราะอาจท าใหล้ิ่มเลือดหลุดไปอุด

หลอดเลือดสว่ยปลายได ้
2) จดัใหน้อนศีรษะสงูเล็กนอ้ย ปลายเทา้หรืออวยัวะที่มีหลอดเลือดแดงตีบแคบหรืออดุตนัอยู่ต ่า

กว่าหวัใจ เพื่อใหเ้ลือดไหลเวียนไปเลีย้งไดเ้พียงพอ 



3) ดูแลให้ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดและยาต้านเกล็ดเลือดตามแผนการรักษา  เช่น 
Enoxaparin, Aspirin โดยแนะน าใหร้บัประทานหลงัอาหารทนัที และสงัเกตภาวะเลือดออกในรา่งกาย 

4) บันทึกลกัษณะ ความแรงชีพจรส่วยปลายของอวัยวะที่มีลิ่มเลือดอุดตันเปรียบเทียบกับขา้ง
ปกติ ทกุ 4 ชั่วโมง 

5) หลีกเลี่ยงการประคบรอ้นเพราะผูป่้ วยมีอาการชาอาจท าใหเ้กิดแผลไหมไ้ด ้
6) แนะน าใหผู้ป่้วยรักษาความอบอุ่นบริเวณขา  หลีกเลี่ยงอุณหภูมิหนาวเย็น เพราะจะท าให้

หลอดเลือดหดตัวและขาดเลือดยิ่งขึน้ ควรสวมใส่ถุงเทา้ตอ้งอยู่ในที่อากาศเย็น ไม่สวมเครื่องแต่งกายที่รดัแน่น 
หลีกเลี่ยงท่านั่งที่พับขา เช่น พับเพียบ ไขว่หา้ง เพื่อส่งเสริมการขยายตัวของหลอดเลือดและป้องกันการกดทับ
หลอดเลือด 

การประเมินผล : อาการปวดลดลง ผิวหนงัอวยัวะส่วนปลายอุ่น สีไม่ซีด ชีพจรส่วนปลายแรง 
2+ capillary refill < 2 วินาที  
 

2) ปวดเฉียบพลัน/ปวดเรือ้รังจากการขาดเลือดไปเลีย้งส่วนปลาย (Acute pain/Chronic pain 
relate to ischemia to lower extremities) 

อธิบายพยาธิสรีรวิทยา: หลอดเลือดแดงสว่นปลายตีบแคบลง การไหลเวียนเลือดไปเลี่ยง
อวยัวะสว่นปลายลดลงท าใหเ้นือ้ เยื่อขาดเลือด เกิดการเผาผลาญแบบไม่ใชอ้อกซิเจนและเกิดกรดแูลติคและกรด
ไพรูวิคท าใหก้ระตุน้ปลายประสาทรบัความรูส้กึเจ็บปวดสง่ไปตามใยประสาทขนาดเล็ก (เอเดลตา) และใยประสาท
ซีไปยงัไขสนัหลงัน าขึน้ สูส่มองไปยงัธาลามสั สญัญาณประสาทของความเจ็บปวด จะไปกระตุน้ที่ประสาท
อตัโนมตัิในไฮโปธาลามสั โดยจะเรง่การท างานของประสาทซิมพาเธติกใหห้ลั่งอิปิเนฟรนิเพิม่มากขึน้ มีผลท าให้
อตัราการเตน้ของหวัใจ ความดนัโลหิตและอตัราการหายใจเพิ่มมากขึน้ 

ข้อมูลสนับสนุน: ผูป่้วยบอกว่ามีอาการปวดขาเวลาเดิน เดินไดร้ะยะทางใกล้ๆ  ตอ้งนั่งพกั
เพราะปวด 

ขา สีหนา้นิ่ว คะแนนความปวด 5 คะแนน อาการปวดเป็นมากขึน้ เม่ืออากาศเย็น 
วัตถุประสงค:์เพื่อบรรเทาอาการปวดและผูป่้วยสขุสบาย 
เกณฑก์ารประเมิน: ผูป่้วยสีหนา้สดชื่น ไม่บอกปวดแผล pain score นอ้ยกว่า 3 คะแนน 

สญัญาณชีพอยู่ในเกณฑป์กต ิ
กิจกรรมการพยาบาล: 
1) ประเมินระดบัความรุนแรงของความเจ็บปวดโดยใช ้numeric rating scale โดยสอบถาม

ผูป่้วยมีคะแนน 0-10 คะแนน 0 คือไม่ปวด 1-3 คือ ปวดเล็กนอ้ย 4-6 คือปวดปานกลาง 7-10 คือปวดมาก 
2) อธิบายใหผู้ป่้วยทราบถึงเหตผุลของอาการปวดเนื่องมาจากลิ่มเลือดอดุตนัในหลอดเลือดที่มา

เลีย้งเทา้ 
3) ดแูลใหไ้ดร้บัยาแกป้วดแบบฉีดตามแผนการรกัษา เช่น morphine sulfate, pethidine หรอืยา

พาราเซตามอลและสงัเกตอาการขา้งเคียงจากยา 



4) แนะน าใหผู้ป่้วยใชเ้ทคนิคผอ่นคลายความปวด โดยการผ่อนคลายกลา้มเนือ้การหายใจเขา้
ออกยาวๆ ลกึๆ 

5) แนะน าใหญ้าติลบูสมัผสัเบาๆ ไปบนผิวหนงั ท าใหก้ลา้มเนือ้ และหลอดเลือดคลายตวั การ
ไหลเวียนเลือดดีขึน้ 

6) ดแูลใหผู้ป่้วยไดร้บัการพกัผอ่น หลีกเลี่ยงการเดินหรือการใชง้านอวยัวะที่มีหลอดเลือดสว่น
ปลายผิดปกติเพราะเมื่ออวยัวะที่มีเลือดไปเลีย้งไม่เพียงพอถกูใชง้านท าใหเ้กิดการเผาผลาญแบบไม่ใชอ้อกซิเจน
และเกิดกรดแลติคและกรดไพรูวิคท าใหก้ระตุน้ปลายประสาทรบัความเจ็บปวด 

7) แนะน าใหผู้ป่้วย หลีกเลี่ยงอณุหภมูิหนาวเย็นเพราะจะท าใหห้ลอดเลือดหดตวัและขาดเลือด
ยิ่งขึน้ ควรสวมใสถ่งุเทา้ตอ้งอยู่ในที่ๆ อากาศเย็น เพื่อปอ้งกนัหลอดเลือดหดตวัและการไหลเวียนเลือดลดลงสง่ผล
ใหเ้กิดอาการปวดมากขึน้ 

การประเมินผล :ผูป่้วยมีสีหนา้สดชื่น นอนหลบัพกัได ้คะแนนความปวดลดลง สญัญาณชีพ
ปกติ 

 
3) ความทนในการท ากิจกรรมลดลงจากอาการปวดเมื่อออกแรง (Activity intolerance relate to 

claudication) 
อธิบายพยาธิสรีรวิทยา : หลอดเลือดแดงสว่นปลายตีบแคบลง การไหลเวียนเลือดไปเลีย้ง

อวยัวะสว่นปลายลดลงท าใหเ้นือ้ เยื่อขาดเลือด เกิดการเผาผลาญแบบไม่ใชอ้อกซิเจนและเกิดกรดแูลติคและกรด
ไพรูวิคท าใหก้ระตุน้ปลายประสาทรบัความรูส้กึเจ็บปวด สิ่งที่กระตุน้ใหเ้กิดอาการปวด ไดแ้ก่ การเดินหรือการออก
แรง อากาศเย็น ดงั นัน้ อาจท าใหก้ารเคลื่อนไหวและการท ากจิกรรมลดลง 

ข้อมูลสนับสนุน: ผูป่้วยบอกว่ามีอาการปวดขาเวลาเดินหรือท ากิจกรรม 
วัตถุประสงค:์ สามารถท ากิจกรรมไดเ้พิ่มขึน้จนเป็นปกต ิ
เกณฑก์ารประเมิน: ผูป่้วยเดินไดร้ะยะทางไกลขึน้ โดยไม่ปวดขา 
กิจกรรมการพยาบาล: 
1) ประเมินความสามารถในการเคลื่อนไหวเก่ียวกบัระยะทาง 
2) อธิบายใหผู้ป่้วยทราบถึงความส าคญัในการเคลื่อนไหวและพยาธิสภาพของโรคที่มีผลต่อการ

ท ากิจกรรมไดล้ดลง 
3) วางแผนรว่มกบัผูป่้ วยในการท ากิจกรรมเพื่อสง่เสรมิการเคลื่อนไหว ดงันี ้ควรเดินต่อเนื่อง

อย่างนอ้ย 30 นาทีต่อวนั หลีกเลี่ยงการเดินเม่ือมีอาการปวด และเริ่มเดินหลงัอาการปวดดีขึน้ ควรค่อยๆเริ่มดว้ย
การออกก าลงักายเบาๆ และชีใ้หผู้ป่้ วยเหน็ความส าคญัของการเดินโดยไม่ค านึงถึงความเร็วและระยะทาง แนะน า
ผูป่้วยใหบ้นัทกึระยะทางและเวลาที่ท  ากิจกรรม 

4) ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการใชย้าตา้นเกล็ดเลือด ไดแ้ก่ การออกฤทธิ์ของยา และผลขา้งเคียงของยา 
การประเมินผล :ผูป่้วยบอกประโยชนข์องการท ากิจกรรมไดถ้กูตอ้ง และเดินไดร้ะยะทางมาก

ขึน้โดยไม่ปวดขา 



 
 
 

4) ขาดความรู้ในการดูแลตนเองทีบ่้านเก่ียวกับโรคหลอดเลือดส่วนปลาย 
ข้อมูลสนับสนุน:จากการสอบถามผูป่้วยไม่ทราบการปฏิบัติตัวเก่ียวกับโรคหลอดเลือดส่วน

ปลาย ผูป่้วยมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคซ า้ เช่น อว้น สบูบหุรี่ มีโรคประจ าตวัเป็นเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู 
เกณฑก์ารประเมิน : ผูป่้วยสามารถบอกวิธีการปฏิบตัิตวัเก่ียวกบัโรคไดถ้กูตอ้ง 
กิจกรรมการพยาบาล ใหค้วามรูผู้ป่้วยและครอบครวัในการปฏิบตัิตนเม่ือกลบับา้น 
1) อธิบายผูป่้วยเก่ียวกบัสาเหตกุารเกิดโรค พยาธิสภาพของโรค 
2) อธิบายเรื่องการใชย้า ไดแ้ก่ การออกฤทธิ์ วิธีการ ขนาดขอ้ควรระวงั ขอ้หา้มผลขา้งเคียงจาก

ยา การรบัประทานยาอย่างต่อเนื่องหา้มหยดุยาเอง ยาที่ผูป่้วยจะไดร้บั เช่น Aspirin, clopidogrel 
3) การจดัสิ่งแวดลอ้มใหเ้ป็นระเบียบเพราะอาจท าใหเ้กิดอบุตัิเหตแุละเกิดแผลที่ขาขา้งที่มีหลอด

เลือดสว่นปลายอดุตนั 
4) ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการดแูลขาและเทา้ที่มีหลอดเลือดสว่นปลายอดุตนั ไดแ้ก่ 
- การท าความสะอาดขาและเทา้ ระหว่างนิว้เทา้ดว้ยน า้ สบู่อ่อนๆ และเช็ดใหแ้หง้ 
- การปอ้งกนัการเกิดแผลที่เทา้โดยการสวมรอ้งเทา้หุม้สน้ที่ไม่รดั การตรวจแผลที่เทา้ และการท า

ความสะอาดเมื่อเกิดแผลที่เทา้ 
- การหลีกเลี่ยงอนัตรายจากอุณหภูมิ เช่น ใส่ถุงเทา้เมื่อตอ้งอยู่ในที่ๆ อากาศเย็นหรือหลีกเลี่ยง

อณุหภมูิหนาวเย็นเพราะจะท าใหห้ลอดเลือดหดตวัและขาดเลือดยิ่งขึน้ หลีกเลี่ยงการแช่น า้อุ่น การวางกระเป๋าน า้ 
รอ้นเพราะอาจท าใหเ้กิดอาการไหมไ้ดเ้นื่องจากผูป่้วยมีอาการชา 

- ควรสวมเสือ้ผา้ที่นุ่ม หลีกเลี่ยงการสวมใส่เครื่องแต่งกายที่รดั เพราะอาจท าใหก้ารไหลเวียน
เลือดไม่ด ี

- หลีกเลี่ยงท่านั่งที่พับขา เช่น พับเพียบ ไขว่หา้ง เพื่อส่งเสริมการขยายตัวของหลอดเลือดและ
ปอ้งกนัการกดทบัหลอดเลือด 

- แนะน าใหค้วบคุมปัจจัยเสี่ยง เช่น กรณีผู้ป่วยสูบบุหรี่ แนะน าใหผู้้ป่วยเลิกบุหรี่  เพราะสาร
นิโคตินท าใหห้ลอดเลือดแดงหดตวัท าใหเ้ลือดไปเลีย้งไดล้ดลง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมนัสงู ควบคมุระดบัน า้ ตาล
ในเลือด ควบคมุความดนัโลหิต หลีกเลี่ยงและจดัการความเครียด 

5) การมาตรวจตามนัดและอาการผิดปกติที่ผูป่้วยตอ้งมาพบแพทยก์่อนวนันัด เช่น ปวดขา ขา
ชา ผิวหนงัซีด คล า้ เย็นและอ่อนแรง 

6) ใหค้วามรูใ้นการเลือกอาหารที่เหมาะสมกบัโรค และหากมีแผลที่เทา้แนะน าอาหารที่สง่เสรมิ
การหายของแผล เช่น อาหารที่มีไวตามินซี เอ โปรตีนและสงักะสี หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวาน มนั เค็ม ชา กาแฟ 
น า้ อดัลม เป็นตน้ 



ประเมินผลการพยาบาล ผูป่้วยและญาติสามารถตอบค าถามในการดแูลตนเองเก่ียวกบั 
อาหาร ยา การออกก าลงักาย การมาตรวจตามนดั อาหารผิดปกติที่ตอ้งมาก่อนนดั การฟ้ืนฟสูภาพรา่งกายได ้ 

นอกจากนีใ้นผูป่้วยที่ไดร้บัการผ่าตดัหลอดเลือดแดง ไดแ้ก่ การท า Percutaneous angioplasty 
(PTA) ขอ้วินิจฉยัการพยาบาลคลา้ยผูป่้วยที่ท  า PTCA หลอดเลือดหวัใจ ปัญหาทางการพยาบาลที่มกัพบ ไดแ้ก่ มี
โอกาสเกิดภาวะแทรกซอ้นจากถ่างขยายหลอดเลือดดว้ยบอลลนู ใหด้กูารวางแผนการพยาบาลในเอกสารเรื่องการ
พยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ส่วนในผู้ป่วยรายที่ไดร้บัการท าผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดแดง (Bypass 
Surgery) มีขอ้วินิจฉัยการพยาบาลที่พบบ่อย คือเสี่ยงต่อการสูญเสียอวัยวะส่วนปลายจากการเกิดภาวะหลอด
เลือดเทียมอดุตนั 

 
5) ข้อวินิจฉัยการพยาบาล เสี่ยงต่อหลอดเลือดสว่นปลายอดุตนัซ า้ หลงัการผ่าตดั 

อธิบายพยาธิสรีรวิทยา: การผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดที่ขาเป็นการต่อหลอดเลือดใหม่ลดั
ขา้มจดุที่มีการตีบตนัโดยอาจใชห้ลอดเลือดของผูป่้วยเองหรือหลอดเลือดเทียม (bypass)หรือในบางรายอาจไดร้บั
การผ่าตดัเอากอ้นเลือดออก (embolectomy)การเลาะเอาผนงัหลอดเลือดดา้นในที่แข็งตวัออก (endarterectomy) 
หรือการท าบอลลนูหลอดเลือดแดงที่ขา (balloon angioplasty) ภายหลงัผ่าตัดผูป่้วยมีโอกาสเกิดการอุดตนัของ
หลอดเลือดที่ท  าการผ่าตดัได ้

ข้อมูลสนับสนุน: หลงัผ่าตดัคล าชีพจรปลายเทา้ไดเ้บา สีของผิวหนงัปลายนิว้ ซีดเย็น capillary 
refill 3 วินาที 

เกณฑก์ารประเมิน : อวยัวะส่วนปลายที่มีการผ่าตดัทางเบี่ยงหลอดเลือดมีผิวหนงัอุ่น การรบั
ความรูส้ึกไม่ลดลง ไม่ปวดเมื่อเกรง็กลา้มเนือ้ สามารถขยบันิว้ ได ้คล าชีพจรสว่ยปลายไดแ้รงดี capillary refill <3 
วินาที 

กิจกรรมการพยาบาล: 
1) ประเมินการไหลเวียนของหลอดเลือดส่วนปลายและการท าหนา้ที่ของหลอดเลือดเทียม โดย 

คล าชีพจรส่วนปลายและการฟังการไหลของหลอดเลือดบริเวณที่ ต ่ากว่าการผ่าตัด ด้วยเครื่อง droppler 
ultrasound สมัผสัผิวหนงับรเิวณชีพจรต าแหน่งที่ต  ่ากว่าจดุที่มีการอดุตนั หากชีพจรเบา อณุหภมูิเย็นหรือสีผิวหนงั
ซีด ไม่สามารถเคลื่อนไหวกลา้มเนือ้สว่นปลายโดยการกระดกหรือหมนุปลายเทา้ได ้ใหร้ายงานแพทยโ์ดยด่วน 

2) จดัใหน้อนศีรษะสงูเล็กนอ้ย ประมาณ 30 องศา ปลายเทา้อยู่ต ่ากว่าหวัใจ 
3) หลีกเลี่ยงท่านั่งท่านอนที่ท  าใหเ้กิดการกดทบัที่แผล/บรเิวณหลอดเลือดเทียม หลีกเลี่ยงการ

นอนงอขา นอนตะแคง นั่งไขว่หา้งทบัต าแหน่งหลอดเลือดเทยีม 
4) บนัทกึสญัญาณชีพและคะแนนความปวด ถา้ปวดมากกว่า 3 คะแนน ดแูลใหไ้ดร้บัยาแกป้วด

ตามแผนการรกัษา 
5) กระตุน้ใหผู้ป่้วยเคลื่อนไหวรา่งกายโดยเรว็เพื่อสง่เสรมิการไหลเวียนเลือดและการฟ้ืนตวัของ

รา่งกายโดย การพลิกตะแคงตวั การกระดกปลายเทา้ขึน้ลง การหายใจและการไออย่างมีประสิทธิภาพ 



6) ดแูลใหผู้ป่้วยไดร้บัยาตา้นการแข็งตวัของเลือดด า เช่น heparin, enoxaparin ตามแผนการ
รกัษาและเฝา้ระวงัภาวะแทรกซอ้นของยา ไดแ้ก่ การมีจดุจ า้เลือด การเกิดภาวะเลือดออกภายในรา่งกาย 

7) ติดตามผลการตรวจระดบัการแข็งตวัของเลือดตามแผนการรกัษา 
 

2. หลอดเลือดแดงโป่งพอง (Aneurysm) หลอดเลือดแดงโป่งพอง หมายถึง การขยายขนาดของหลอด
เลือดแดงเฉพาะที่ไม่คืนกลบัเหมือนเดิม โดยมีขนาดโตกว่าเสน้ผ่านศนูยก์ลางปกติ 1.5 เท่า อาจเกิดขึน้ ตลอดทั่ว
ทุกดา้นของผนงัหลอดเลือดหรือดา้นใดดา้นหนึ่ง เมื่อความแข็งแรงของหลอดเลือดแดงลดลงเกิดจากมีแรงดันใน
ผนงัหลอดเลือดมีผลกบัการโป่งพองของหลอดเลือด เมื่อแรงดนัในหลอดเลือดเพิ่มขึน้ ท าใหม้ีการขยายขนาดการ
โป่งพองของหลอดเลือด และหากไม่ไดร้บัการรักษาหลอดเลือดที่โป่งพองจะเกิดการแตกต าแหน่งที่พบบ่อยของ
หลอดเลือดโป่งพอง คือในช่องทอ้ง (Abdominal aortic aneurysm: AAA) หลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณหนา้อก 
(Thoracic aortic aneurysm) และบริเวณหลอดเลือดแดงที่แขน  (femeral artery) และขา (popliteal artery) 
แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ False aneurysm  คือการโป่งพองในระหว่างชั้น ของหลอดเลือดแดง เป็น dissecting 
aneurysm อีกชนิดหนึ่ง ท าใหม้ีเลือดขงัอยู่นอกชัน้ ผนงัของหลอดเลือดแดง และTrue aneurysm  คือการโป่งพอง
ของหลอดเลือดแดงทั้ง 3 ชั้น และอาจมีการเรียกชื่อตามรูปร่างการโป่งพอง เช่น ลักษณะคล้ายถุงเรียกว่า 
Saccular aneurysm  การโป่งพองของผนังหลอดเลือดโดยรอบเป็นรูปกระสวย เรียกว่า Fusiform aneurysm 
(Porth, 2015) สาเหตุจากโรคที่ท  าใหเ้กิดความเสื่อมของหลอดเลือดจึงท าใหผ้นังหลอดเลือดไม่แข็งแรง  ไดแ้ก่ 
สาเหตเุกิดจากเป็นแต่ก าเนิด (congenital) เช่น marfan’ s syndrome  การอกัเสบติดเชือ้ (Inflammatory) เช่นการ
ติดเชือ้ ซิฟิลิส การไดร้ับบาดเจ็บ (Traumatic) และการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด (Arterosclerosis) ซึ่งเป็น
สาเหตุที่พบไดบ้่อยเป็นผลท าใหม้ีการตีบแคบของหลอดเลือด สาเหตุที่ส  าคัญที่ท  าใหเ้กิด arterosclerosis คือ
ภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่ี่ โรคเบาหวานอว้น ความเครียดและพันธุกรรม (McCance, 
Huether, Brashers & Rote, 2010) 

 
รูปแสดง  ลักษณะและต าแหน่ งการโ ป่งพองของหลอดเลือดแดงที่ มา  https://goo.gl/f1bo93 และ
https://goo.gl/L3Ai2P  

  อาการและอาการแสดง ผูป่้วยที่มีหลอดเลือดโป่งพองอาจยงัไม่มีอาการในระยะแรก จนกว่าขนาดของ
กอ้นหลอดเลือดโป่งพองจะใหญ่ขึน้ และมีการกดเบียดอวัยวะขา้งเคียง โดยแยกอาการตามต าแหน่งของหลอด
เลือดโป่งพองที่พบบ่อย เป็น 2 ต าแหน่ง คือ 
  1) หลอดเลือดแดงสว่นหนา้อกโป่งพอง (thoracic aortic aneurysm) หากกอ้นไปกดเบียดหลอดลมท าให้
ผูป่้วยมีอาการหายใจล าบากหรือเสียงแหบ กลืนล าบากได้ อาการปวดที่หนา้อกหรือดา้นหลงักระดกูหนา้อกอย่าง

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit4-yIqKnaAhXMrY8KHUSXBiIQjRx6BAgAEAU&url=https://cdemcurriculum.com/thoracic-aortic-dissection/&psig=AOvVaw3V1Zgd_ThVi5QQhO7nZ-P-&ust=1523229986692806


รุนแรงและต่อเนื่องปวดขยายไปถึงหลงั และในรายที่มีการแตกของหลอดเลือดแดง ( rupture aneurysm) เลือด
ไหลเขา้ไปในเยื่อหุม้หวัใจ ท าใหเ้กิดภาวะ cardiac tamponade และเกิดภาวะช็อกตามมา 
  2) หลอดเลือดแดงส่วนท้องโป่งพอง (Abdominal aortic aneurysm) อาจคล าได้ก้อนเต้นตาม ชีพจร
บริเวณทอ้ง (pulsatile mass) ส่วนในผู้ป่วยที่มีการแตกของหลอดเลือดโป่งพองมักมีอาการปวดทอ้งปวดหลงั
บริเวณดา้นล่าง (low back pain) หรือปวดหลงัมาขาหนีบ (flank pain) ปวดทอ้งรา้วมาดา้นหลงั (McCance et 
al., 2010) 
  การวินิจฉัย การตรวจ ultrasound เป็นการตรวจที่มีความไวและแม่นย า ส่วนการตรวจ CT scan หรือ 
angiogram  เมื่อตอ้งการความละเอียดและวางแผนการผ่าตดั ผลตรวจ พบว่า มีแคลเซียมเกาะตวักันที่ผนังของ
หลอดเลือดที่โป่ง เงาของหลอดเลือดเอออรต์า้กวา้งออกไป หรือมีหลอดเลือดปริแตก (Smeltzer, Bare, Hinkle & 
Cheever, 2010) 
  การรักษาโรคหลอดเลือดแดงโป่งพอง มี 3 วิธี (บูรพา กาญจนบัตร และไวกูล สถาปนาวัตร, 2555; 
Smeltzer et al., 2010) ไดแ้ก่ 
  - การควบคมุปัจจยัเสี่ยง ปัจจยัเสี่ยงที่ท  าใหเ้กิดโรคหลอดเลือดแดงโป่งพองจะช่วยในการควบคมุขนาด
ของหลอดเลือดแดงที่โป่งพองไม่ใหข้ยายขนาดอย่างรวดเรว็ เช่น หยดุสบูบหุรี่ี่ ควบคมุ ความดนัใหอ้ยู่ในระดบัปกติ   
เป็นตน้ 
  - การใชย้า ผูป่้วยที่มีความดนัโลหิตสงูจะไดร้บัยาลดความดนัโลหิตที่มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด เช่น โซเดียม 
ไนโตรปรสัไซดห์ยดทางหลอดเลือดด าชา้ ๆ โดยใหค้วามดนัโลหิตลดลงถึงระดบัปกติหรือในระดบัที่มีเลือดไปเลีย้ง
อวยัวะที่ส  าคญัไดเ้พียงพอแต่ยานีห้ากใหน้านเกิน 48 ชั่วโมงอาจเกิดพิษจาก cyanide ไดแ้ละมีการใชย้าอื่น ๆ รว่ม
ดว้ย คือยากลุ่มปิดกั้น เบตา้ (beta-blocker) เช่น propranolol เพื่อลดการบีบตวัของหวัใจ ลดแรงดนัเลือดที่ไหล
ไปยงับรเิวณที่โป่งพอง 
  - การผ่าตัด ท าในรายที่มีอาการปวด กอ้นโตมากจนกดเบียดอวัยวะขา้งเคียง เสน้ผ่านศูนยก์ลางกวา้ง
มากกว่า 5 เซนติเมตร มีการแตกของหลอดเลือด การผ่าตดัมี 2 วิธี (บูรพา กาญจนบตัร และไวกูล สถาปนาวตัร, 
2555) ไดแ้ก่ 
   1) การผ่าตดัใสห่ลอดเลือดเทียมผ่านทางช่องทอ้ง (Open repair with graft replacement) เป็น
การผ่าตัดเพื่อแกไ้ขหลอดเลือดที่โป่งพองหรือปริแตก โดยการน าหลอดเลือดเทียมใส่ทดแทน ผูป่้วยจะมีแผลใน
แนว long mid line แต่ในผูป่้วยที่ไดร้บัการผ่าตดัหลอดเลือดแดงใหญ่สว่นทรวงอกจะมีแผลบรเิวณ mid sternum 
หรือดา้นขา้งผนงัทรวงอก (thoracotomy) 
   2) การรักษาผ่านทางสายสวน (Endovascular) เป็นการรักษาในภาวะที่ไม่เร่งด่วน  (elective 
case) นิยมใชม้ากในปัจจุบันเพราะผูป่้วยจะฟ้ืนตัวเร็ว แผลมีขนาดเล็ก โดยการใส่หลอดเลือดเทียมไปในหลอด
เลือดแดงที่ขาหนีบ (femoral artery) เพื่อเข้าไปแก้ไขความผิดปกติของหลอดเลือดแดงที่โป่งพองด้วยการใส่
ขดลวดค า ยนั ถา้เป็นการรกัษาผ่านทางสายสวนแกไ้ขความผิดปกติของหลอดเลือดแดงที่หนา้อกโป่งพอง เรียกว่า 
Thoraco- Endovascular aneurysm repair (TEVAR) ผูป่้วยจะมีแผลผ่าตัดที่บริเวณ ขาหนีบทัง้ ้2 ขา้ง การดูแล



หลังผ่าตัด โดย การประเมินอาการบวม ปวด จากการมีก้อนเลือดคั่ งและภาวะเลือดออกในต าแหน่งที่ผ่าตัด 
ติดตามการไหลเวียนเลือดของอวยัวะสว่นปลายอย่างใกลช้ิด  
  
การพยาบาลผู้ป่วยทีม่ีหลอดเลือดแดงโป่งพอง 
  การพยาบาลผูป่้วยที่มีปัญหาหลอดเลือดแดงสว่นปลาย โดยใชก้ระบวนการพยาบาล ดงันี ้   
  1. การประเมินสภาพ (assessment) โดยการซกัประวตัิและตรวจร่างกาย จะพบความผิดปกติ ไดแ้ก่ 
ผูป่้วยอาจมีอาการหนา้มืด ปวดทอ้งรา้วไปที่หลงัหรือบั้น เอว (Flank pain) เจ็บหนา้อกทะลไุปดา้นหลงั ปวดหลงั
ส่วนล่าง และอาจคล าไดก้อ้นที่เตน้ตามชีพจรบรเิวณทอ้ง (pulsatile mass) ผูป่้วยที่มี thoracic aortic aneurysm 
หากกอ้นไปกดเบียดหลอดลมท าใหผู้ป่้วยมีอาการหายใจล าบากหรือเสียงแหบกลืนล าบากได ้และควรซกัประวตัิ
เพื่อหาสาเหตกุารเกิดโรค ไดแ้ก่ ประวตัิการเจ็บป่วยดว้ยโรค marfan’ s syndrome  การติดเชือ้ ซิฟิลิส การไดร้บั
บาดเจ็บ ภาวะไขมนัในเลือดสงู ความดนัโลหิตสงู สบูบุหรี่ี่ โรคเบาหวาน อว้น ความเครียด และโรคทางพนัธุกรรม 
ตรวจรา่งกาย พบ อาการหายใจล าบากหรือเสียงแหบ คล าไดก้อ้นที่เตน้ตามชีพจรบรเิวณทอ้ง การวดัสญัญาณชีพ 
พบว่า มีความดันโลหิตสูงมากกว่า140/90 มิลลิเมตรปรอท และหากในรายที่มีหลอดเลือดแดงใหญ่แตก 
(aneurysm rupture) อาจพบอาการแสดงของภาวะช็อก เช่น เป็นลม หน้ามืด ความดันโลหิตต ่า ผลการตรวจ 
ultrasound หรือ CT scan  พบว่า หลอดเลือดแดงโป่งพอง หรือปรแิตก 
    
  2. การวินิจฉัยการพยาบาล (nursing diagnosis) และการวางแผนการพยาบาล(planning)  
  วตัถปุระสงคใ์นการพยาบาลผูป่้วยที่มีปัญหาหลอดเลือดแดงโป่งพอง ไดแ้ก่ การปอ้งกนัภาวะ 
ช็อกจากการเสียเลือด ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซอ้นหลงัผ่าตดั ลดความวิตกกังวลของผูป่้วยและครอบครวั ขอ้
วินิจฉยัการพยาบาลที่พบบ่อย (เกศศิร ิวงษค์งค าและอรชมุา นากรณ ์, 2559; Smeltzer et al., 2010) ดงันี ้    

1) เสี่ยงต่อภาวะช็อกจากหลอดเลือดแดงทีท้่องแตก 
   อธิบายพยาธิสรีรวิทยา :  ความแข็งแรงของหลอดเลือดแดงลดลงเกิดจากมีแรงดันในผนัง
หลอดเลือดมีผลกับการโป่งพองของหลอดเลือดแูละเมื่อแรงดนัในหลอดเลือดเพิ่มขึน้ ท าใหม้ีการขยายขนาดการ
โป่งพองของหลอดเลือด และหลอดเลือดอาจแตกเมื่อขนานมากกว่า 5.5 เซนติเมตร การแตกของหลอดเลือดแดง
ใหญ่ท าให้เลือดออกปริมาณมากและไหลเข้าสู่อวัยวะภายใน เช่น ช่องท้อง เยื่อหุ้มหัวใจ ช่องอก เกิดภาวะ 
hypovolemic shockตามมา หากไม่ไดร้ับการรักษาทันทีผู้ป่วยอาจเสียชีวิต หรือแมไ้ดร้ับการผ่าตัดฉุกเฉินก็มี
โอกาสเสียชีวิตรอ้ยละ 50 
   ข้อมูลสนับสนุน :  ญาติใหป้ระวตัิว่าปวดทอ้งรา้วไปที่หลงั (Flank pain) คล าไดก้อ้นที่เตน้ตาม
ชีพจรบรเิวณทอ้ง ผล CT abdomen พบ มีหลอดเลือดแดงโป่งพอง 3x4 เซนติเมตร 
   วัตถุประสงค ์  :  ปอ้งกนัการเกิดภาวะช็อกจากหลอดเลือดแดงที่ทอ้งแตก 
   เกณฑก์ารประเมิน  :  ปลายมือปลายเทา้อุ่น สญัญาณชีพอยู่ในเกณฑป์กติ สญัญาณชีพปกติ 
อุณหภูมิ 36.5-37.5 0 ซ ชีพจร 60 - 100 ครัง้/นาทีหายใจ 12-16 ครัง้/นาทีความดันโลหิต 90 - 140/60-90 ม.ม.
ปรอท ปรมิาณ I/O สมดลุ ระดบั Hct. 35-45mg%, Hb >12 mg% 



   กิจกรรมการพยาบาล : 
1) จดัใหผู้ป่้วยนอนบนเตียง 
2) ดแูลใหอ้อกซิเจน 
3) ช่วยเหลือการท ากิจวตัรประจ าวนั 
4)งดการตรวจหนา้ทอ้ง กดหนา้ทอ้ง เนื่องจากจะท าใหห้ลอดเลือดโป่งพองที่ทอ้งแตก 
5) ประเมินสญัญาณชีพ ทกุ 1/2-1 ชั่วโมง โดยเฉพาะความดนัโลหิต ถา้ความดนัโลหิต 
สงูหรือต ่ากว่าปกติตอ้งรายงานแพทยท์นัที 
6) ดแูลใหย้าลดความดนัโลหิต เช่นยากลุม่ beta blocker ตามแผนการรกัษาและ 
สงัเกตภาวะแทรกซอ้นจากยา 
7) แนะน าผูป่้วยหา้มเบ่งถ่ายอจุจาระ ปัสสาวะ เพราะจะท าใหเ้พิ่มแรงดนัในช่องทอ้ง 
8) ดแูลใหไ้ดร้บัสารน า้ทางหลอดเลือดด าหรือเลือดตามแผนการรกัษา 
9) ประเมินอาการหลอดเลือดแตก คือปวดมากบรเิวณหลงั ทอ้งรา้วไปขาหนีบหรือขา 
อาการปวดเกิดขึน้ ทันทีและรุนแรง ใหร้ายงานแพทยท์ันที่เตรียมผูป่้วยเพื่อเขา้รบัการผ่าตัด

ด่วน และ 
อาการช็อกจากการเสียเลือด ไดแ้ก่ ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตต ่า ปัสสาวะออกนอ้ย เหงื่อ

ออก ตวั 
เยน็ มีอาการซีด ระดบัความรูส้กึตวัลดลง capillary refill time ชา้ ควรรายงานแพทยท์นัที 
10) บนัทกึปรมิาณสารน า เขา้และออกจากรา่งกาย โดยผูป่้วยจะไดร้บัการคาสายสวน 
ปัสสาวะควรออกมากกว่า 30 มล.ต่อชั่วโมง 
11) สง่ตรวจและติดตามผล Hct, Hb ตามแผนการรกัษา 
การประเมินผล ปลายมือปลายเทา้อุ่น ไม่มีอาการปวดทอ้งรุนแรง pain score 1-2 
คะแนน สญัญาณชีพปกติ ปรมิาณ I/O สมดลุ 

 
 2) เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดหลอดเลือดแดงที่ท้อง :  ปวดแผล, ลิ่ม

เลือดอุดตันของหลอดเลือด, อวัยวะส่วยปลายขาดเลือด (ล าไส้, ไขสันหลัง) 
   อธิบายพยาธิสรีรวิทยา :  การเสียเลือดปริมาณมากจากหลอดเลือดแดงใหญ่ปริแตก ร่วมกับ
การผ่าตัดแบบเปิด (open repair)โดยท าการผ่าตัดผ่านช่องทอ้งในแนว long midlineหรือแนว retroperitoneal 
เพื่อซ่อมแซมหลอดเลือด (aneurysmectomy) โดยมีการหนีบหลอเลือด ผูป่้วยอาจไดร้บัภาวะแทรกซอ้นหลงัผ่าตดั 
เช่น ไตวาย เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดด าส่วนลึก เกิดรูรั่วระหว่างรอยเชื่อมของหลอดเลือด ลิ่มเลือดอุดตันของ
หลอดเลือด และอวยัวะสว่ยปลายขาดเลือด 
   ข้อมูลสนับสนุน :  ไดร้บัการผ่าตดัหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องทอ้ง 
   วัตถุประสงค ์  :  ปอ้งกนัการเกิดภาวะแทรกซอ้น 
   เกณฑก์ารประเมิน  :  ไม่เกิดภาวะแทรกซอ้นหลงัผ่าตดัหลอดเลือดแดงในช่องทอ้ง 



   กิจกรรมการพยาบาล 
  1) บรรเทาอาการปวดแผล โดย ประเมินอาการปวดแผลเป็นระยะโดยใชเ้ครื่องมือ  numeric 
rating scale ดแูลใหย้าแกป้วดตามแผนการรกัษา คือ มอรฟี์น (morphine) 3 มก. เจือจางฉีดเขา้ทางหลอดเลือด
ด าชา้ ๆ เม่ือปวดแผลและสงัเกตภาวะแทรกซอ้นจากยา วดัสญัญาณชีพ ก่อนและหลงัใหย้ามอรฟี์น 
   2) เฝา้ระวงัภาวะไตวาย โดย บนัทกึ I/O หากปัสสาวะลดลงนอ้ยกว่า 0.5 มล./กก./ชั่วโมง 
รายงานแพทย ์ ติดตามผลการตรวจ BUN, Cr. ตามแผนการรกัษา 
   3) ปอ้งกนัการอดุตนัของหลอดเลือดเทียม โดย ประเมินการไหลเวียนของเลือดบรเิวณขา สงัเกต
สีผิว อุณหภูมิ และชีพจรบริเวณเทา้ ขอ้พบั ขาหนีบ และปลายเทา้หลงัการผ่าตดั ดแูลใหไ้ดร้บัยาตา้นการแข็งตัว
ของเลือด เช่น แฮพพารนิตามแผนการรกัษาเพื่อปอ้งกนัหลอดเลือดอุดตนัและสงัเกตภาวะเลือดออกจากการไดร้บั
ยา 
   4) ปอ้งกนัอวยัวะสว่ยปลายขาดเลือด โดย ประเมินการท างานของอวยัวะสว่นปลาย เช่น ไตเสีย
หนา้ที่ซึ่งอาจเกิดจากการผ่าตัดเหนือเสน้เลือดแดงไปเลี ้ยงไตการอ่อนแรงของขาทัง้ 2 ขา้งอาจเกิดจากเลือดไป
เลีย้งไขสนัหลงัไม่เพียงพอจึงท าใหเ้กิดอมัพาตของขา เฝ้าระวงัและปอ้งกันภาวะล าไสข้าดเลือด และภาวะ spinal 
cord ischemia ดงันี ้   ประเมินการท างานของล าไส ้โดยการฟังเสียงล าไสเ้คลื่อนไหวตวั สงัเกตการณถ์่ายเหลว 
ถ่ายเป็นเลือด ปวดทอ้งบรเิวณ left lower quadrant เป็นอาการของล าไสใ้หญ่อกัเสบจากการขาดเลือด หากพบให้
รายงานแพทย ์ ประเมินการเคลื่อนไหวของแขนขา 2 ขา้งออกก าลงักายโดยใหผู้ป่้วยกระดกและเหยียดปลายเทา้ 
เพื่อกระตุน้การไหลเวียน 
  การประเมินผล :  ผูป่้วยปวดแผลเล็กนอ้ย pain score 2-3 คะแนน คล าชีพจร dorsalis pedis ทัง้ 2 ขา้ง
ไดแ้รงดี ผูป่้วยสามารถยกขาได ้motor power grad 5 เสียง bowel sound ปกติ 
 
ความผิดปกติของหลอดเลือดด า 

1. หลอดเลือดด าลึกอุดก้ัน (Deep vein thrombosis: DVT) 
หลอดเลือดด าลึกอุดกัน้ เป็นสาเหตสุ  าคญัที่ท  าใหอ้ตัราการเสียชีวิตและอตัราการป่วยในผูป่้วยอายุ

รกรรมและศลัยกรรมเพิ่มสงูขึน้ เนื่องจากภาวะแทรกซอ้นรุนแรงและอนัตรายถึงชีวิตนั่นคือการหลดุของลิ่มเลือดไป
อุดที่หลอดเลือดด าของปอด (pulmonary embolism) หลอดเลือดด าลึกอุดกั้น หมายถึงการมีลิ่มเลือดในหลอด
เลือดด าส่วนลึก กลไกการเกิดมี 3 กลไก คือ 1) การไหลเวียนของหลอดเลือดด าลดลงหรือหยุดนิ่ ง 2) ภาวการณ์
แข็งตัวของเลือดง่ายกว่าปกติ 3) การบาดเจ็บของหลอดเลือด (เกศศิริ วงษ์คงค าและอรชุมา นากรณ์ , 2559; 
McCance et al., 2010) สาเหตทุี่ท  าใหเ้กิดมีหลายสาเหต ุดงันี ้ ขาดการเคลื่อนไหว (immobilization) ท าใหไ้ม่มี
การบีบตวัของกลา้มเนือ้ กระบวนการเกิดโรค (disease process) เช่น การติดเชือ้ ในกระแสเลือด โรคมะเร็ง แรง
กด เช่น ความอว้น การตัง้ครรภ ์ และกอ้นเนือ้งอก 
อุบัติเหตุ (Trauma) ปัญหาในการแข็งตัวของเลือด เช่น ขาด antithrombin III การผ่าตัด เช่น ผ่าตัดกระดูก และ
โรคมะเรง็ (McCance et al., 2010) 



อาการและอาการแสดง มีการบวมสว่นลา่งจากการอดุตนัมกับวมที่แขนหรือขาขา้งใดขา้งหนึ่ง เป็นผล
จากการอดุตนัของหลอดเลือดด าท าใหเ้ลือดไหลเวียนกลบัเขา้สูห่วัใจไดล้ดลงผิวหนงับรเิวณที่มีลิ่มเลือดอุ่น
ผิดปกติ เกิดจากการขยายตวัของหลอดเลือด ปวด อาจมีอาการปวดตงึน่อง (calf pain) จากการบวมของเนือ้ เยื่อ
รอบการอกัเสบ 

การวินิจฉัย 
1. ตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการโดยการตรวจ D-dimer เป็นสารที่เกิดจากกระบวนการ 

thrombolysis ของไฟบนิ ค่าปกตินอ้ยกว่า 0.25 ไมโครกรมัต่อมิลลิลิตร การตรวจพบ D-dimer บ่งชีว่้ามี
กระบวนการการแข็งตวัของเลือดเกิดขึน้ 

2. การท าอลัตราชาวน ์ มีความแม่นย าเชื่อถือได ้ซึ่งจะเห็นเป็นลิ่มเลือดในหลอดเลือด ขอ้จ ากดั 
ไม่สามารถตรวจในต าแหน่งที่หลอดเลือดด าอยู่ลกึ เช่น Iliac vein ที่อยู่ในช่องทอ้ง เป็นตน้ 

3. การตรวจ venography ท าโดยแทงเข็มที่หลอดเลือดด าบรเิวณเทา้แลว้ฉีดสารทบึแสงรว่มกบั
การรดั tourniquet ที่ขอ้เทา้เพื่อบงัคบัสารทบึแสงใหไ้หลเขา้หลอดเลือดด าลกึ แลว้ถ่ายภาพ เป็นวิธีที่มีความ
แม่นย าสงู แต่เป็นวิธีการตรวจที่สอดใสส่ายเขา้ผูป่้วย และในผูป่้วยบางรายไม่สามารถฉีดสารทบึแสงได ้

4. การตรวจ CT scan ท ารว่มกบัการฉีดสารทบึแสงเขา้หลอดเลือดด า ใชใ้นกรณีที่สงสยัมหีลอด
เลือดด าอดุตนัในต าแหน่งที่เห็นไม่ชดัเจนดว้ยอลัตราชาวน ์ 

การป้องกันและรักษา จดุมุ่งหมายของการรกัษา DVT เพื่อปอ้งกนัการเกิดโรค รกัษาอาการบวม 
ปอ้งกนัและลดโอกาสเกิดโรคซ า้ ดงันี ้   

1) ปอ้งกนัการเกิดลิ่มเลือด โดย การใหย้าแฮฟารนิในผูป่้วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดด าอยู่ลกึ
อดุตนั การยกขาสงู การใหส้ารน า เพียงพอกระตุน้ใหผู้ป่้วยมีการเคลื่อนไหวรา่งกายโดยลกุออกจากเตียง การใช้
เครื่องบีบไลล่มเป็นจงัหวะในผูป่้วยที่จ  ากดัการเคลื่อนไหวทัง้ จากพยาธิสภาพและจากการรกัษา เช่น หลงัผ่าตดั
กระดกู การใชถ้งุน่องผา้ยืดชนดิรดั (compression stockings) มกัใชต้ ่ากว่าเข่าเนื่องจากใสไ่ดง้่าย ผูป่้วยชอบ
มากกว่าโดยช่วยบีบรดัหลอดเลือดด าท าใหเ้พิ่มความเรว็ในการไหลเวียนของเลือดด าจากอวยัวะสว่นปลาย การ
ออกก าลงักาย เพื่อใหม้ีการไหลเวียนของเลือดด าเพิ่มขึน้เช่น การกระดกปลาย เทา้ 5 นาทีความเรว็ 15 ครัง้ ้ตอ
นาทีการกระดกขอ้เทา้และหมนุขอ้เทา้ ในกรณี 
ผูป่้วยเดินไดก้ระตุน้ใหเ้ดิน (Sareeso & Utriyaprasit, 2011) 

2) การรักษา การใช้ยาตา้นการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant) เช่น heparin,enoxaparin, warfarin
เพื่อลดการเกิดลิ่มเลือดเพิ่มขึน้ ไดแ้ก่ การใชย้าละลายลิ่มเลือด (thrombolytic) เช่น สเตร็ปโตไคเนส การใส่ cava 
filter คือตวักรองที่เป็นตาข่ายส าหรบัใส่ใน inferior vena cava โดย filter เป็นตวัดกัจบั thrombus ที่หลดุออกมา
จากหลอดเลือดด าลกึไม่ใหไ้ปอดุที่หลอดเลือดปอด ปอ้งกนัการเกิด pulmonary embolism และการผ่าตดัเอากอ้น
เลือดออก(thrombectomy) 
 
 
 

 



 
 
 

รูปแสดง การใสc่ava filter ที มาhttp://circ.ahajournals.org/content/133/6/e383 
 

การพยาบาลผู้ป่วยทีม่ีหลอดเลือดด าลึกอุดก้ัน 
การพยาบาลผูป่้วยที่มีปัญหาหลอดเลือดด าลกึอดุตนั โดยใชก้ระบวนการพยาบาลดงันี ้   
1. การประเมินสภาพ (assessment) โดยการซกัประวตัิและตรวจรา่งกาย จะพบความผิดปกติ 

ไดแ้ก่ มีประวตัิขาดการเคลื่อนไหว เช่น เกิดโรคที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได ้เช่น อมัพาต การผ่าตดักระดกู 
อว้นมีการตั้งครรภ ์ เคยประสบอุบตัิเหตแุละมีโรคประจ าตัวเป็นมะเร็ง มีอาการบวมแดงปวดตึงน่อง (calf pain) 
กดเจ็บบริเวณแนวหลอดเลือดด าส่วนลกึ เสน้รอบวงขามากกว่าขา้งปกติตรวจพบ  Homan’ s sign positive  คือมี
อาการปวดที่น่องเม่ือกระดกปลายเทา้ขึน้ (dorsiflexion) ผลตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการพบผลตรวจเลือด D-dimerสงู 
ผลอลัตราชาวน ์ หรือตรวจ CT scanพบมีลิ่มเลือดหรือมีการอดุตนัในหลอดเลือดด าสว่นลกึ 

2. การวินิจฉัยการพยาบาล (nursing diagnosis) และการวางแผนการพยาบาล (planning)  
วตัถปุระสงคใ์นการพยาบาลผูป่้วยที่มีปัญหาหลอดเลือดด าลกึอดุตนั ไดแ้ก่ บรรเทาอาการปวด เพิ่มการไหลเวียน
ของเลือดด าอย่างมีประสิทธิภาพ และปอ้งกนัการเกิดภาวะแทรกซอ้นและการเกิดซ า้ ของโรค ขอ้วินิจฉยัการ
พยาบาลที่พบบ่อย (เกศศิรวิงษค์งค าและอรชุมา นากรณ ์, 2559; Smeltzer et al., 2010) ดงันี ้    

1) ปวดเฉียบพลันเน่ืองจากการไหลเวียนหลอดเลือดด าลดลง 
อธิบายพยาธิสรีรวิทยา : หลอดเลือดด าอุดกัน้ เกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนเลอืด

ท าใหม้ีการไหลเวียนชา้ลง เซลลบ์หุลอดเลือดถกูท าลายจากการท างานของสารขยายหลอดเลือดลดลง ท าให้
หลอดเลือดคลายตวั ภาวะที่แรงดนัหลอดเลือดฝอยสงูขึน้ จากการอดุกัน้ ระบบไหลเวียน ท าใหข้องเหลวในหลอด
เลือดฝอยถกูกรองออกไปยงัช่องว่างระหว่างเซลลเ์กิดอาการบวม และปวดจากมีเลือดด าคั่งที่ขา 

ข้อมูลสนับสนุน :  ขาขา้งขวาปวดบวมปวดตงึน่อง ขนาดรอบวงขาขา้งขวามากกว่าขา้งซา้ย 
วัตถุประสงค ์  :  บรรเทาปวดแูละสง่เสรมิการไหลเวียนของหลอดเลือดด า 
เกณฑก์ารประเมิน  :  ผูป่้วยสีหนา้สดชื่น ปวดลดลง pain score 0-3คะแนนขนาดเสน้รอบวง

ขาลดลง 
กิจกรรมการพยาบาล : 
1) ดแูลใหผู้ป่้วยนอนพกับนเตียงอธิบายใหท้ราบถึงสาเหตแุละพยาธิสภาพการเกิดหลอดเลือด

ด าสว่นลกึอดุตนั 
2) ช่วยเหลือผูป่้วยในการท ากิจวตัรประจ าวนั 
3) จดัใหน้อนยกขาสงู กว่าหวัใจเพื่อเพิ่มการไหลกลบัของเลือดด า (venous return)และลด

อาการบวม 
4) หลีกเลี่ยงการนั่ง เป็นเวลานานการนั่งยอง นั่งพบัขา เพื่อสง่เสรมิการไหลเวียนกลบัของเลือด

ด า 



5) กระตุน้ใหผู้ป่้วยบรหิารเทา้และขอ้ทา้ (foot & ankle exercise) ในผูป่้วยที่สามารถปฏิบตัิได้
เอง (passive exercise) ส าหรบัผูป่้วยที่ไม่สามารถปฏิบตัไิดเ้องพยาบาล ควรบรหิารใหผู้้ป่วย (active exercise)
เพื่อเพิ่มการไหลกลบัของเลือดด าอีกทัง้ยงัช่วยเพิ่มความเรว็ในการไหลของเลือดด าที่ขา 

6) สง่เสรมิใหผู้ป่้วยดื่มน า้ในปรมิาณที่เพียงพออย่างนอ้ย 2,500 มล.ต่อวนั ในรายที่ไม่ไดจ้  ากดั
น า้ 

เพราะการขาดน า้ เป็นการเพิ่มความหนืดของเลือดเป็นปัจจยัสง่เสรมิใหเ้ลือดแข็งตวัเรว็ขึน้ 
7) วดัรอบขาผูป่้วยทกุวนัเพื่อเปรียบเทียบว่ามีอาการบวมลดลงหรือไม่ 
8) ดแูลใหไ้ดร้บัยาบรรเทาอาการปวดตามแผนการรกัษา 
9) ดแูลใหไ้ดร้บัยาตา้นการแข็งตวัของเลือด เช่น enoxaparin, warfarin ตามแผนการรกัษาและ

เฝา้ระวงัผลขา้งเคียงจากยา เช่น ภาวะเลือดออกทัง้ ้ภายในและภายนอกรา่งกาย หลีกเลี่ยงการฉีดยาเขา้กลา้ม ถา้
เลี่ยงไม่ไดใ้หก้ดนาน 5 - 10นาทีและใชเ้ข็มเบอรเ์ล็กในการฉีด เช่น เบอร ์25 

การประเมินผล ผูป่้วยสีหนา้สดชื่น ปวดลดลง pain score 2 คะแนนขนาดเสน้รอบวงขาลดลง 
 

2) อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดด าส่วนลึกอุดก้ัน เน่ืองจากขาดความรู้ความ
ในการดูแลตนเอง 

อธิบายพยาธิสรีรวิทยา : หลอดเลือดด าลกึอดุกัน้ มีการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดด าสว่นลกึ
บางครัง้ลิ่มเลือดหลดุลอยไปตามกระแสเลือด หากลอยไปอดุหลอดเลือดที่ปอดมีผลท าใหเ้กดิลิ่มเลือดไปอดุที่
หลอดเลือดด าของปอด (pulmonary embolism) ท าใหเ้กิดภาวะพรอ่งออกซิเจนหรือในรายที่เกิดกอ้นเลือดขนาด
ใหญ่อาจท าใหเ้กิดหวัใจขา้งขวาลม้เหลวและความดนัเลือดต ่าเกิดภาวะช็อกตามมา และถา้ลิ่มเลือดอุดหลอด
เลือดที่สมองก็ท าใหเ้กิดภาวะสมองขาดเลือดและการท างานของสมองสว่นนัน้ลดลง 

ข้อมูลสนับสนุน : จากการซกัถามผูป่้วยไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคนีไ้ดอ้ย่างไร และไม่ทราบว่า
ตอ้งดแูลตนเองอย่างไร 

วัตถุประสงค ์  :  ผูป่้วยมีความรูใ้นการดแูลตนเองและไม่เกิดภาวะแทรกซอ้นของหลอดเลือด
ด าสว่นลกึอดุกัน้ 

เกณฑก์ารประเมิน  :  ผูป่้วยสามารถตอบค าถามในการดแูลตนเองเก่ียวกบัหลอดเลือดด าสว่นลกึอดุ
กัน้ได ้

กิจกรรมการพยาบาล : 
1) ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบักายวิภาค พยาธิสรีระวิทยาของหลอดเลือดด าและผลที่เกิดจากหลอดเลือด

ด าสว่นลกึอดุตนั ไดแ้ก่ การบวมจากแรงดนั hydrostatic ในหลอดเลือดด าสงูขึน้ และเกิดแรงดนัในเนือ้เยื่อสงูขึน้ 
2) ใหค้วามรูผู้ป่้วยและญาติงดการบีบนวดบรเิวณที่เป็น เนื่องจากอาจเกิดลิ่มเลือดหลดุลอยไป

อดุอวยัวะอื่นได ้เช่นหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดด าที่ปอด เป็นตน้ 
3) ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการใชย้าตา้นการแข็งตวัของเลือด 



4) แนะน าใหง้ดการสบูบหุรี่ี่ลดน า หนกัเพราะความอว้นท าใหเ้พิ่มแรงในหลอดเลือด และท าให้
การแข็งตวัของเลือดเพิ่มขึน้ 

5) ใหค้วามรูผู้ป่้วยในการดแูลเทา้ ปอ้งกนัการเกิดแผลที่เทา้เพราะหากเกิดแผลจะท าใหเ้กิดแผล
เรือ้รงั 

ไดเ้นื่องจากการไหลเวียนเลือดด ากลบัสูห่วัใจไดไ้ม่มีประสทิธิภาพ 
6) ใหค้วามรูผู้ป่้วยและครอบครวัในการสงัเกตอาการผิดปกติที่ตอ้งมาโรงพยาบาล ไดแ้ก่ 

การรบัความรูส้กึที่เทา้ลดลงอาการเย็นและสีผิวหนงัที่เทา้เปลีย่น มีอาการบวมและปวดมากขึน้ 
7) แนะน าใหผู้ป่้วยสงัเกตอาการกอ้นเลือดอดุหลอดเลือดปอด (pulmonary embolism) ซึ่งเป็น

ภาวะแทรกซอ้นที่พบไดบ้่อย เช่น เจ็บหนา้อก ไอเป็นเลือด หายใจตืน้หอบเหนื่อย หวัใจเตน้เรว็อาการแสดงของ
ภาวะขาดออกซิเจนหมดสติและอาการหลอดเลือดสมองอดุตนั (embolic stroke) ไดแ้ก่อาการแขนขาอ่อนแรง 
หนา้เบีย้วพดูไม่ชดั   เป็นตน้ หากมีอาการตอ้งรีบมาโรงพยาบาล 

8) การมาตรวจตามนดัทกุครัง้เพื่อติดตามผลการตรวจระดบัการแข็งตวัของเลือด ซึ่งค่า INR 
ควรอยู่ในระดบั 2-3 เท่า 
 

2. เส้นเลือดขอด (Varicose veins) 
เสน้เลือดขอด เป็นความผิดปกติของเสน้เลือดด าส่วนตื ้น มกัเป็นที่ขา มีความผิดปกติคือมีการ

โป่งพองขยายตัว ยืดยาวออก คดงอที่สามารถมองเห็นได ้โดยขึน้ กับขนาดและความลึกของเสน้เลือดที่ผิดปกติ 
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเสน้เลือดขอดที่ขา ไดแ้ก่ เพศหญิง การไดร้บัฮอรโ์มน พันธุกรรม น า้หนักตัวมาก อาชีพที่
ตอ้งยืนนาน ๆ อายุที่มากขึน้ การตั้งครรภ ์ พยาธิสรีรวิทยาเกิดจากเสน้เลือดด าเกิดจากการที่มีแรงดนัในเสน้เลือด
ด าที่สงูขึน้ ขณะที่รา่งกายมีการเคลื่อนไหว ท าใหผ้นงัเสน้เลือดด ามีการอ่อนแอโป่งพองออกของเสน้เลือดและท าให้
ลิน้ ภายในเสน้เลือดปิดไม่สนิท มีผลท าใหเ้กิดการไหลยอ้นกลบัของเลือดด าท าใหเ้กิดการโป่งพองออกของเสน้
เลือดโดยเกิดในเสน้เลือดด าสว่นตืน้ 

อาการและอาการแสดง ผูป่้วยส่วนหนึ่งจะไม่มีอาการแต่มาพบแพทยด์ว้ยเหตุผลของความ
สวยงามหรือความวิตกกังวล อาการที่พบบ่อย เช่น ปวดขา อาการหนกั ๆ ร  าคาญบรเิวณขา เม่ือยลา้ที่ขาง่าย ปวด
ตบุ ๆ ที่ขา ขาบวม เป็นตะคริว อาการมักดีขึน้ ถา้ยกขาสงู อาการแสดงอื่นที่เกิดร่วม เช่น ขาบวมผิวหนงัมีสีคล า 
เป็นแผลเรือ้ รงัที่เทา้ และปัญหาดา้นความสวยงามของขา ผูป่้วยที่เสน้เลือดขอดจะรูส้กึเสียความงดงามของขา 

การรักษาเส้นเลือดขอด (บรูพา กาญจนบตัร และไวกลู สถาปนาวตัร, 2555) วตัถปุระสงคใ์น
การรกัษา เพื่อความสวยงาม บรรเทาอาการปวด ปอ้งกนัและรกัษา ภาวะแทรกซอ้น เช่น การเกิดแผลที่เทา้ และ
ปอ้งกนัการเกิดซ า้ ดงันี ้    

1. Compression therapy โดยการใชผ้า้ยืด (elastic bandage) ถงุเทา้รดัเสน้เลือดขอด 
(graduated compression stocking) เป็นสิ่งส  าคญัในการรกัษาเสน้เลือดขอด เพื่อบรรเทาอาการปวดบวมและ
การเกิดแผลได ้ขอ้หา้มใชวิ้ธีนีใ้นผูป่้วยที่มีเสน้เลือดแดงอดุตนั 

2. Wound and skin care การดแูลแผลที่เกิดจากหลอดเลือดขอดเพื่อปอ้งกนัการติดเชือ้ 



3. Venoactive drugs ยาในกลุม่นีส้กดัมาจากพืช ช่วยเพิ่ม venous tone ที่ผนงัหลอดเลือด มี
ผลใหล้ดอาการปวดขา มกัใชร้ว่มกบัวิธี Compression 

4. Sclerptherapy โดยการฉีดสารเขา้ไปในหลอดเลือดท าใหเ้สน้เลือดมีการอกัเสบและเกิดไฟ
โบรสิส  

ยึดผนงัหลอดเลือดเขา้หากนัท าใหเ้กิดการอดุตนัตีบ 
5. การผ่าตดั Vein ligation and stripping เป็นการผ่าตดัเพื่อผกูและตดัเสน้เสน้เลือดบรเิวณ 

SFJ และมีอีกแผลบรเิวณเข่าตามต าแหน่ง GSV และท าการตดัหลอดเลือดออก 
6. การผ่าตดั Phleblectomy เป็นการผ่าตดัเพื่อเอาเสน้เลือดขอดออก 
การพยาบาลผู้ป่วยทีม่ีเส้นเลือดขอด การพยาบาลผูป่้วยที่มีปัญหาเสน้เลือดขอด โดยใช้

กระบวนการพยาบาล ดงันี ้   
1. การประเมินสภาพ (assessment) โดยการซกัประวตัิและตรวจรา่งกาย จะพบความผิดปกติ 

ไดแ้ก่ ซกัประวตัิพบว่าผูป่้วยมีปัจจยัเสี่ยงในการเกิดโรคเสน้เลือดขอด ไดแ้ก่ การไดร้บัฮอรโ์มนทดแทน ประวตัิคน
ในครอบครวัมีเสน้เลือดขอด รูปรา่งอว้น BMI มากกว่า 25 กิโลกรมั/เมตร 2 ประกอบ อาชีพที่ตอ้งยืนนาน ๆ เช่น 
พนกังานขายของ ครูพยาบาล มีประวตัิการตัง้ครรภม์าก่อน บางรายอาจเกิดอาการปวดขา อาการหนกั ๆ ร  าคาญ
บรเิวณขา เมื่อยลา้ที่ขา เป็นตะครวิ การตรวจรา่งกาย พบ เสน้เลือดขอดที่ขา ผิวหนงัมีสีคล า มีแผลเรือ้รงัที่เทา้ ขา
บวม 

2. การวิ นิจฉัยการพยาบาล (nursing diagnosis) และการวางแผนการพยาบาล 
(planning) วตัถุประสงคใ์นการพยาบาลผูป่้วยที่มีปัญหาหลอดเลือดแดงโป่งพอง ไดแ้ก่ การส่งเสริมการไหลเวียน
เลือดในหลอดเลือดด า ขอ้วินิจฉยัการพยาบาลที่พบบ่อย (Smeltzer et al., 2010) ดงันี ้    

1) การไหลเวียนหลอดเลือดด าไม่มีประสิทธิภาพ 
ข้อมูลสนับสนุน :  ผูป่้วยรูปร่างอว้น BMI มากกว่า 30 กิโลกรมั/เมตร 2 ท างานเป็นพนักงาน

ขายของ ตรวจพบเสน้เลือดขอดที่ขา มีแผลเรือ้รงัที่เทา้ ขาบวม มีอาการปวดขา อาการหนกั ๆ ร  าคาญบริเวณขา 
เม่ือยลา้ที่ขา เป็นตะครวิ 

วัตถุประสงค ์  :  สง่เสรมิการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดด าใหม้ีประสิทธิภาพ 
เกณฑก์ารประเมิน  :  ผูป่้วยไม่มีอาการขาบวม ปวดขา อาการเมื่อยลา้ที่ขา เป็นตะคริว เสน้

เลือดขอดที่ขาไม่เพิ่มขึน้ 
กิจกรรมการพยาบาล : 
1. ประเมินการไหลเวียนของหลอดเลือดด า ไดแ้ก่ จับชีพจรส่วนปลาย ประเมินอาการบวม 

ทดสอบ  
capillary filling สีผิวหนงัที่และอณุหภมูิ ตรวจดแูผลที่ผิวหนงั 

2. แนะน าผูป่้วยใหห้ลีกเลี่ยงการปฏิบตัิ ดงันี ้   การยืนเฉย ๆ นั่งหอ้ยขา การนั่งไขว่หา้ง การนั่ง
บนเก้าอีท้ี่ไม่สูงมาก เพื่อให้เท้าสามารถสัมผัสพืน้ ได้หรือนั่ งเก้าอีให้ลึก สวมใส่ถุงน่องประคองหลอดเลือด 



(graduated compression stocking) พนัดว้ย elastic bandage ตัง้แต่ขอ้เทา้ถึงเข่า ออกก าลงักายสม ่าเสมอ เพื่อ
สง่เสรมิการไหลเวียนเลือดด า 

3. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยดื่มน า ในปริมาณที่เพียงพออย่างน้อย 2,500 มล.ต่อวัน เพื่อเพิ่มการ
ไหลเวียนเลือดด า 

4. ใหค้วามรูใ้นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเสน้เลือดขอด โดย แนะน าใหผู้ป่้วยมี
การเคลื่อนไหวและออกก าลงักายขา การยกปลายเทา้สงูจากเตียง 6-9 ฟตุ ครัง้ละ 10 - 15 นาทีจดัท่ายกขาสงูกว่า
ระดบัหวัใจหรือ 30 องศา การเคลื่อนไหวของขอ้ระยะสัน้ ๆ การหมนุและกระดกปลายเทา้ 

5. หากผูป่้วยมีแผล ประเมินแผลและดแูลท าความสะอาดแผล 
6. แนะน าหลีกเลี่ยงปัจจยัเสี่ยง เช่น ลดน า้หนกั การออกแรงเบ่ง บกของหนกั สวมเสือ้ผา้ 

รดัแน่น การยืนนาน ๆ 
7. การดูแลผู้ป่วยหลังท า Vein ligation and stripping ในช่วงวันแรกสังเกตภาวะเลือดออกที่

แผลบริเวณขาหนีบ ควรพนัผา้ elastic bandage ตงั ้แต่ปลายเทา้ถึงขาหนีบเพื่อป้องกันเลือดออก การที่ผิวหนงัมี
สีซีดูและการเกิดหอ้เลือดบริเวณที่มีการน าเสน้เลือดออกเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ ้น ไดดู้แลใหย้าแกป้วดตามแผนการ
รกัษา 

สรุป การพยาบาลผูป่้วยที่มีความผิดปกติของระบบหลอดเลือด เป็นความผิดปกติของหลอด
เลือดแดงที่พบบ่อย ไดแ้ก่ โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตนั เพื่อใหเ้ลือดแดงไปเลีย้งออกซิเจนไดเ้พียงพอใน
ผูป่้วยหลอดเลือดแดงโป่งพองหากมีอาการรุนแรงคือหลอดเลือดแดงแตกท าใหเ้กิดภาวะช็อกจากการเสียเลือด
ตามมา และในรายที่ไดร้บัการผ่าตดัซ่อมแซมหลอดเลือดอาจเกิดภาวะแทรกซอ้นหลงัผ่าตัด ไดแ้ก่  :  ปวดแผล , 
ลิ่มเลือดอุดตันของหลอดเลือด, อวัยวะส่วยปลายขาดเลือด (ล  าไส้, ไขสนัหลงั)ความผิดปกติของหลอดเลือดด า 
ไดแ้ก่ หลอดเลือดด าส่วนลึกอุดกั้น การพยาบาลที่ส  าคัญ คือบรรเทาอาการปวด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดด า
อย่างมีประสิทธิภาพ และปอ้งกนัการเกิดภาวะแทรกซอ้นและ 
การเกิดซ า้ของโรค ไดแ้ก่ หลอดเลือดที่ปอดมีผลท าใหเ้กิดลิ่มเลือดไปอุดที่หลอดเลือดด าของปอด  (pulmonary 
embolism) ท าใหเ้กิดภาวะพร่องออกซิเจนตามมาและการพยาบาลที่ส  าคัญโรคหลอดเลือดขอดคือการส่งเสริม
การไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดด าเพื่อท าใหเ้ลือดด าไม่สามารไหลกลบัสูห่วัใจไดด้ีและลดการคั่งคา้งของเลือดด า
และลดอาการบวม 
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บทที ่7  การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่แบบองคร์วมทีม่ีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนเก่ียวกับหัวใจและหลอดเลือด 
7.7 การพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูง 

1. ค ำจ ำกดัควำม ปัจจยัเสี่ยง พยำธิสรีรวิทยำ อำกำรและอำกำรแสดงของผูป่้วยที่มีควำมดนัโลหิตสงู 
2. กำรประเมินภำวะสขุภำพของผูป่้วยที่มีควำมดนัโลหิตสงู 
3. กำรรกัษำโรคควำมดนัโลหิตสงู 
4. กำรพยำบำลผูป่้วยที่มีภำวะควำมดนัโลหิตสงู 
5. กำรพยำบำลผูท้ี่มีควำมดนัโลหิตสงูวิกฤต 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม นกัศกึษำสำมำรถ 
1. บอกชนิด ควำมรุนแรง ปัจจยัเสี่ยงของโรคควำมดนัโลหิตสงูได ้

2. บอกแนวทำงกำรวินิจฉยั กำรรกัษำผูป่้วยโรคควำมดนัโลหิตสงูได ้

3. วิเครำะหปั์ญหำวำงแผนใหก้ำรพยำบำลของผูป่้วยโรคควำมดนัโลหิตสงูได ้

วิธีการเรียนการสอน 
- บรรยำย 
- อภิปรำยกลุม่ 
- วิเครำะหก์รณีศกึษำ 

สื่อการเรียนการสอน 
- สื่อกำรสอนอิเลคโทรนิค (power point) 
- เอกสำรประกอบค ำสอน 
- กรณีศกึษำ 
- แบบฝึกหดัก่อนเรียน 

การวัดผลและประเมินผล:  
1) สงัเกตจำกกำรซกัถำมขณะเรียน  
2) สอบกลำงภำค  
3) แบบฝึกหดัทำ้ยบท 

 
 
 



การพยาบาลผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูง 
 

โรคควำมดนัโลหิตสงูเป็นสำเหตกุำรตำยทั่วโลก สงูถึง 7.5 ลำ้นคน หรือรอ้ยละ 12.8 ของสำเหตกุำร
ตำยทัง้หมด (WHO, 2013) จ ำนวนผูท้ี่มีควำมดนัโลหิตสงูทั่วโลกพบว่ำมีจ ำนวนเกือบถึงพนัลำ้นคน ซึ่งสองในสำม
จะอยู่ในประเทศก ำลงัพฒันำ และมีกำรคำดกำรณว่์ำในปี   พ.ศ. 2568 จะมีควำมชุกของโรคควำมดนัโลหิตสงูทั่ว
โลกเพิ่มขึน้ ถึงเป็น 1.56 พนัลำ้นคน ส ำหรบัสถำนกำรณค์วำมดนัโลหิตสงูในประเทศไทย พบว่ำ ในรอบ 5 ปีที่ผ่ำน
มำ (  พ.ศ. 2556 -2560) มีอัตรำกำรป่วยดว้ยโรคควำมดันโลหิตสูง เพิ่มขึน้ จำก12,342.14 เป็น 14,926.47 ต่อ
ประชำกร 100,000 คน (ส  ำนักนโยบำยและยุทธศำสตรส์  ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ , 2560) โดยสำเหตุ
ส่วนใหญ่มำจำกปัจจัยกำรด ำเนินชีวิตที่ เปลี่ยนไป เช่น กำรมีกิจกรรมทำงกำยน้อย กำรบริโภคอำหำรที่มี
ส่วนประกอบของเกลือและไขมนัสงู เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ และกำรสบูบุหรี่ น  ำมำสู่กำรเกิดโรคโลหิตสงูที่เพิ่มขึน้ 
โรคควำมดันโลหิตสงูเป็นกำรเจ็บป่วยเรือ้รงัรกัษำไม่หำยโดยในระยะแรกโรคควำมดันโลหิตสงูจะไม่มีอำกำรแต่
เมื่อมีกำรด ำเนินของโรคต่อไปจะท ำใหเ้กิดกำรท ำลำยอวัยวะเป้ำหมำย ( target organ damage) ที่ส  ำคัญ เช่น 
หวัใจ สมอง ตำ ไต และเกิดภำวะแทรกซอ้น เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหวัใจ และโรคไต   เป็นตน้ 
ดังนั้น พยำบำลเป็นผูม้ีบทบำทส ำคัญทัง้ในกำรส่งเสริมสขุภำพป้องกันกำรเกิดโรค กำรรกัษำพยำบำลและกำร
ป้องกันกำรเกิดภำวะแทรกซอ้นจำกโรค รวมถึงกำรใหค้วำมรูใ้นกำรดแูลตนเองและสง่เสรมิใหผู้ป่้วยมีพฤติกรรมที่
ถกูตอ้งกำรปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภำพและกำรประเมินแหล่งสนบัสนนุทำงสงัคมเพื่อวำงแผนร่วมกบัผูป่้วยและ
ญำติ เพื่อปอ้งกนักำรเกิดภำวะแทรกซอ้นที่รุนแรงของโรคตำมมำได ้

 
ค าจ ากัดความของความดันโลหติสูง 

ควำมดนัโลหิตสงู คือภำวะที่มีระดบัควำมดนัโลหิตมำกกว่ำ 140/90 มม.ปรอท จ ำแนกระดบั ของควำม
ดนัโลหิตออกเป็น 7 ระยะ (สมำคมควำมดนัโลหิตสงูแห่งประเทศไทย, 2558) ดงันี ้    

ตารางที ่1 แสดงกำรจ ำแนกควำมดนัโลหิตสงูในผูใ้หญ่อำย ุ18 ปีขึน้ ไป 

การจ าแนก Systolic BP Diastolic BP 

- Optimal  <120 <80 
- Normal  120-129 80-84 
- High normal  130-139 85-89 
- Grade 1 hypertension (mild) 140-159 90-99 
- Grade 2 hypertension (moderate)   160-179 100-109 
- Grade 3 hypertension (severe)  ≥180 ≥110 
- Isolated systolic hypertension (ISH) >140  <90 

 
ชนิดของความดันโลหติสูง แบ่งตำมสำเหตกุำรเกิดได ้2 ชนิด (Porth, 2015) คือ 



1. ควำมดนัโลหิตสงูชนิดปฐมภูมิ (Essential hypertension/primary hypertension) พบผูป่้วยที่มีควำม
ดนัโลหิตสงูชนิดนีม้ำกที่สดุ และมกัมีควำมสมัพนัธก์บัอำยขุองผูป่้วยที่มำกขึน้ โดยมกัพบในคนที่มีอำย ุ40 ปีขึน้ไป 
พนัธุกรรมและปัจจยัทำงสิ่งแวดลอ้ม และในผูท้ี่มีปัจจยัเสี่ยง เช่น ประวตัิครอบครวัเป็นควำมดนัโลหิตสงู ขำดกำร
ออกก ำลงักำยเป็นตน้ 

2. ควำมดนัโลหิตสงูที่ทรำบสำเหต ุ(Secondary hypertension) เป็นควำมดนัโลหิตสงูที่มีผลมำจำกโรค
หรือภำวะบำงอย่ำงเช่น โรคไตวำยเรือ้รงั โรคของต่อมไรท้่อกำรตั้งครรภ ์ กำรไดร้ับยำคุมก ำเนิดและกำรไดร้ับ
สำรเคมีบำงชนิด 
 
ปัจจัยเสี่ยงทีท่ าให้เกิดภาวะความดันโลหติสูง 
 ปัจจัยเสี่ยงที่ท  ำใหเ้กิดควำมดันโลหิตสูงมีทั้งปัจจัยที่เสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนไดม้ักเก่ียวข้องกับพฤติกรรม
สขุภำพที่ไม่เหมำะสม เช่น กำรสบูบุหรี่ กำรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กำรรบัประทำนอำหำรที่มีปริมำณเกลือ
โซเดียมมำกเกินไป และปัจจยัเสี่ยงที่ปรบัเปลี่ยนไม่ได ้เช่น อำยุ เพศ พนัธุกรรม (McCance,Huether, Brashers 
& Rote, 2010) ดงันี ้

1. ปัจจัยทีป่รับเปลี่ยนไม่ได้ 
- ประวัติครอบครัว กำรถ่ำยทอดทำงพนัธุกรรมไม่ชดัเจนแต่พบว่ำบุคคลที่มีพ่อแม่และญำติสำย

ตรงเป็นควำมดันโลหิตสูงจะมีโอกำสเกิดควำมดันโลหิตสูงเร็วขึน้  และอำจเนื่องมำจำกกำรมีสิ่งแวดล้อมที่
เหมือนกนัดว้ย เช่น ลกัษณะกำรรบัประทำนอำหำร  

- อายุ กำรเกิดควำมดันโลหิตสูงเพิ่มขึน้ตำมอำยุเนื่องจำกหลอดเลือดมีควำมยืดหยุ่นลดลง มัก
พบว่ำผูส้งูอำย ุ60 ปีขึน้ไปมีควำมดนัโลหิตสงูกว่ำ 140/90 มม.ปรอท 

- เพศ เพศชำยเป็นควำมดนัโลหิตสงูมำกกว่ำเพศหญิง และจะพบอตัรำกำรเกิดใกลเ้คียงกนั 
ระหว่ำงเพศชำยกบัหญิงเมื่อผูห้ญิงอยู่ในวยัหมดประจ ำเดือน  

    - เชือ้ชาติ คนผิวด ำเป็นควำมดนัโลหิตสงูมำกกว่ำคนผิวขำว 
2. ปัจจัยทีป่รับเปลี่ยนได้ 

  - ความอ้วน ผูท้ี่มีภำวะอว้นโดยเฉพำะมีไขมันส่วนเกินบริเวณเอวและทอ้งหรือเรียกว่ำมีลกัษณะ
แบบรูปทรง แอปเป้ิล (Apple shape) ไดม้ำกกว่ำคนที่มีไขมนับรเิวณกน้ สะโพกและตน้ขำหรือเรียกว่ำ ทรงลกูแพร ์
(pear shape) ซึ่งหำกวัดจำกรอบเอวในผู้ชำยที่มีรอบเอวมำกกว่ำ 90 เซนติเมตรหรือ 36 นิว้ และในผู้หญิง
มำกกว่ำ 80เซนติเมตรหรือ 32 นิว้ ถือว่ำมีรอบเอวเกินมีโอกำสเกิดโรคควำมดนัโลหิตสงูมำกขึน้ 

- การสูบบุหร่ี สำรนิโคตินในบหุรี่ท  ำใหค้วำมดนัโลหิตสงูขึน้ 
- บริโภคอาหารทีม่ีเกลือโซเดียมปริมาณสูง อำหำรที่มีโซเดียมสงูจะกระตุน้ใหม้ีกำรหลั่งฮอรโ์มน

แนทรียเูรติคมีผลใหค้วำมดนัโลหิตเพิ่มขึน้ และโซเดียมยงักระตุน้กำรหดรดัตวัของหลอดเลือด 
- การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลลแ์ละคาเฟอีน ผูท้ี่ดื่มแอลกอฮอล ์3 ออนซต์่อวนัท ำใหค้วำมดัน

โลหิตสงูขึน้ คำเฟอีนท ำใหค้วำมดนัโลหิตสงูขึน้ทนัทีแต่ไม่สงูตลอด 
- การออกก าลังกายไม่สม ่าเสมอ 
- ไขมันในเลือดผิดปกติ ไขมนัสงูท ำใหห้ลอดเลือดหนำและแข็งเกิด arthrosclerosis 



- ภาวะเครียด ผูท้ี่มีควำมเครียดและมีบุคลิกภำพแบบเอสมัพนัธ์กับกำรเกิดโรคควำมดนัโลหิตสงู 
ควำมเครียดท ำใหแ้รงตำ้นทำนหลอดเลือดสว่นปลำยเพิ่มขึน้ และกระตุน้กำรท ำงำนของระบบประสำทซิมพำเธติค 
ดงันัน้เม่ือมีภำวะเครียดนำน ควำมดนัโลหิตจะสงูขึน้ 
 
พยาธิสรีรวิทยาของโรคความดันโลหติสูง 
 ควำมดนัโลหิตสงูเกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของปรมิำณเลือดที่ออกจำกหวัใจใน 1 นำทีหรือแรงตำ้นของหลอด
เลือดแดงหรือทัง้สองอย่ำง โดยเมื่อ cardiac output  เพิ่มขึน้ เป็นผลมำจำกกำรมีอตัรำกำรเตน้ของหวัใจมำกขึน้
หรือปริมำณเลือดที่ออกจำกหัวใจ 1 ครัง้เพิ่มขึน้ (stroke volume) ซึ่งเป็นผลมำจำก 1) กำรท ำงำนของระบบ
ประสำทซิมพำเธติคถูกกระตุน้ ท ำใหก้ำรเตน้ของหวัใจเพิ่มขึน้ หลอดเลือดหดตวั 2) ควำมผิดปกติของระบบเรนนิ
นแองจิโอเทนซิน ( renin-angiotensin aldosterone system :RAAS) จำกเลือดไปเลี ้ยงไตลดลง โดย renin 
enzyme หลั่งมำจำก juxtaglomerular ของไตท ำปฏิกิริยำกับ renin substance จำกตบั เปลี่ยนเป็น angiotensin 
I แล้ว angiotensin converting enzyme (ACE) จำกปอดจะเปลี่ยน angiotensin I เป็น angiotensin II ท ำให้มี
กำรหดตัวของหลอดเลือด และไปกระตุน้ใหต้่อมหมวกไตหลั่งฮอรโ์มน aldosterone ท ำใหม้ีกำรดูดกลบัน ำและ
โซเดียม เกิดกำรคั่งคำ้งของน ำ และโซเดียมท ำใหค้วำมดนัโลหิตสงูขึน้ ตำมมำ และ3) มีกำรลดลงของแนทรยิูเรติค
เปปไทด ์(natriuretic peptide) โดยฮอรโ์มนนีเ้ก่ียวขอ้งกบักำรขบัโซเดียมที่ไต เม่ือมีกำรลดลงของแนทรยิเูรติคเปป
ไทดท์ ำใหก้ำรขบัโซเดียมและน ำ ลดลง เป็นผลใหค้วำมดนัโลหิตสงูขึน้  (McCance, Huether, Brashers,& Rote, 
2010)  
 
อาการและอาการแสดงของความดันโลหติสูง 
 ในระยะแรกที่ควำมดันโลหิตสูงเพียงเล็กนอ้ยหรือปำนกลำงผูป่้วยจะไม่ค่อยมีอำกำรจึงท ำใหผู้ป่้วยไม่
ทรำบว่ำตนเป็นควำมดนัโลหิตสงู จนกระทั่งควำมดนัโลหิตสงูมำกขึน้ อำกำรที่อำจพบได ้เช่น ปวดศีรษะ มกัปวด
บริเวณทำ้ยทอยโดยเฉพำะช่วงเชำ้หลงัตื่นนอนและหำยไปไดเ้อง หรือเวียนศีรษะ มึนงง ร่วมดว้ย เลือดก ำเดำไหล 
อำกำรหำยใจล ำบำกขณะออกแรง หรือท ำงำนหนกั และอำกำรเจ็บหนำ้อกจำกกลำ้มหวัใจขำดเลือด ภำวะควำม
ดนัโลหิตสงูท ำใหเ้กิดภำวะแทรกซอ้นแบบเรือ้รงัจำกแรงดนัในหลอดเลือดแดงที่สงูขึน้ เป็นเวลำนำนท ำใหเ้กิดกำร
ท ำลำยหลอดเลือดแดงและมีอำกำรที่เป็นผลจำกกำรท ำลำยอวัยวะเป้ำหมำย (target organ damage) (Porth, 
2015) ดงันี ้   
 

ระบบอวัยวะ อาการทางคลินิก 
หัวใจ กลำ้มเนือ้หัวใจเวนตริเคิลซำ้ยหนำตัวขึน้(Left ventricle hypertrophy) เป็นสำเหตุใหเ้กิด

ภำวะหวัใจลม้เหลว 
หลอดเลือดสมอง มีอำกำรหลอดเลือดสมอง ซึ่งอำจเกิดอำกำรชั่วครำวหรืถำวร 
หลอดเลือดส่วน

ปลาย 
คล ำชีพจรของหลอดเลือดบริเวณแขนขำไม่ได ้มำกกว่ำ 1 ต ำแหน่ง อำจมีอำกำรปวดแขน
หรือขำหลงัเลิกใชง้ำน 



ไต มีของเสียคั่ งในร่ำงกำย พบไข่ขำวในปัสสำวะมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1+ หรือพบ 
microalbumin ในปัสสำวะ 

ตา หลอดเลือดในชัน้ จอตำเสื่อม ตำมวัลงเรื่อย ๆ หลอดเลือดที่ตำแตก มีกำรซมึผ่ำนของ 
สำรในหลอดเลือดออกมำขำ้งนอกหรือเกิดรว่มกบัภำวะจอประสำทตำบวม บอด 

และยงัพบภำวะแทรกซอ้นเฉียบพลนัของภำวะควำมดนัโลหิตสงู คือภำวะควำมดนัโลหิตสงูวิกฤต แบ่งได้
เป็น 3 ประเภท (อินทนนท ์ อิ่มสวุรรณ, 2556) คือ 

1. ควำมดนัโลหิตสงูฉกุเฉิน (Hypertensive crisis/emergency) หมำยถึง ภำวะควำมดนัโลหิตมกัจะสงูที่
มำกกว่ำ 220/140 มิลลิเมตรปรอท เป็นภำวะควำมดนัโลหิตสงูที่มีอนัตรำยเฉียบพลนัต่ออวยัวะต่ำง ๆ ของรำ่งกำย 
(target organ damage) เช่น ภำวะเลือดออกในสมอง (intracerebral hemorrhage)ภำวะกลำ้มเนือ้ หัวใจตำย
เฉียบพลนั (acute myocardial infarction) ภำวะหัวใจหอ้งล่ำงซำ้ยวำยและน ำ้ท่วมปอด (acute left ventricular 
failure with pulmonary edema) ภำวะแน่นหนำ้อกจำกหลอดเลือดเลีย้งหวัใจตีบ (unstable angina) หลอดเลือด
แดงใหญ่ฉีกขำด (aortic dissection) และภำวะชกัจำกควำมดนัโลหิตสงูขณะตัง้ครรภ ์(eclampsia) 

2. ควำมดันโลหิตสูงเร่งด่วน (Hypertensive urgency) หมำยถึง ภำวะควำมดันโลหิตสูงที่มำกกว่ำ 
180/110 มิลลิเมตรปรอท ร่วมกับมีอำกำรของภำวะควำมดนัโลหิตสงู เช่นปวดศีรษะรุนแรง หอบเหนื่อย ฯลฯ แต่
ภำวะควำมดนัโลหิตสงูนัน้ ยงัไม่มีอนัตรำยเฉียบพลนัต่ออวยัวะต่ำง ๆ ของรำ่งกำย 

3. ควำมดนัโลหิตสงูรุนแรง (severe hypertension) หมำยถึง ภำวะควำมดนัโลหิตสงูที่มำกกว่ำ180/110 
มิลลิเมตรปรอท โดยที่ไม่มีอำกำรของภำวะควำมดันโลหิตสงู และไม่มีอันตรำยเฉียบพลนัต่ออวัยวะต่ำง ๆ ของ
รำ่งกำย 
 
การรักษาโรคความดันโลหติสูง 

กำรรกัษำควำมดนัโลหิตสงู แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
1. กำรรกัษำภำวะควำมดนัโลหิตสงูวิกฤต โดยในภำวะควำมดนัโลหิตสงูฉกุเฉินเป้ำหมำยคือลดควำมดนั

โลหิตทนัที โดยมกัใหย้ำลดควำมดนัโลหิตชนิดใหท้ำงหลอดเลือด ภำวะควำมดนัโลหิตสงูเรง่ด่วนเปำ้หมำยคือลด
ควำมดนัโลหิตภำยใน 24-72 ชั่วโมง มกัใหย้ำลดควำมดนัโลหิตชนิดรบัประทำนที่ออกฤทธิ์เร็ว ควำมดนัโลหิตสูง
รุนแรงเป้ำหมำยคือลดควำมดันโลหิตภำยใน 72 ชั่วโมง มักใหย้ำลดควำมดันโลหิตชนิดรบัประทำนที่ออกฤทธิ์

ยำวนำน (อินทนนท์ อิ่มสุวรรณ, 2556) ยำลดควำมดันโลหิตสูงทำงหลอดเลือด ได้แก่ Sodium nitropusside 
(NTP) หยดทำงหลอดเลือดด ำ แต่งำนวิจัยในระยะหลงัใหห้ลีกเลี่ยงกำรใช ้Sodium nitropusside เนื่องจำกอำจ
เกิดพิษจำก cyanide ได ้หำกใหใ้นอัตรำที่สูงและผู้ป่วยมีกำรท ำงำนของไต และตับบกพร่อง ยำ nicardipine 
(CCB) ผลขำ้งเคียงคือ ปวดศีรษะ หนำ้แดง หวัใจเตน้เรว็, 
nitroglycerine ผลขำ้งเคียงคือ ปวดศีรษะ อำเจียน 

2. กำรรกัษำโรคควำมดันโลหิตโดยทั่วไป มีเป้ำหมำยเพื่อลดควำมดันโลหิตลงมำนอ้ยกว่ำ150/90 มม.
ปรอท ในผูส้งูอำย ุ(> 60 ปี ) และนอ้ยกว่ำ140/90 มม.ปรอท ในผูท้ี่อำยนุอ้ยกว่ำ 60 ปี (James et al., 2014) และ



น้อยกว่ำ 130/80 มม.ปรอท ในผู้ป่วยที่เป็นเบำหวำนและมีภำวะควำมดันโลหิตสูง  (Porth, 2015)แบ่งเป็น 2 
ประเภท (สมำคมควำมดนัโลหิตสงูแห่งประเทศไทย, 2558) คือ กำรไม่ใชย้ำและกำรใชย้ำ 

1) กำรไม่ใชย้ำ โดยกำรปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่ำงๆที่จะท ำใหเ้กิดควำมดนัโลหิตสงูและป้องกันกำร
เกิดภำวะแทรกซอ้นจำกควำมดนัโลหิตที่ เพิ่มสงูขึน้ท ำไดใ้นผูป่้วยทุกรำยและใชร้่วมกับกำรรกัษำโดยกำรใชย้ำจะ
ท ำใหค้วบคมุควำมดนัโลหิตไดด้ีขึน้ต่อไป 

2) กำรใชย้ำยำที่ใชร้กัษำควำมดนัโลหิตแบ่งไดเ้ป็น 5 กลุม่ใหญ่ ๆ ดงันี ้    
    2.1) ยำขบัปัสสำวะ (Diuretic) มี 3 กลุม่ตำมกำรออกฤทธิ์ 

- Thiazide ยำในกลุ่มนี ้เช่น HCTZ เป็นยำที่ใชบ้่อยและมักจะเลือกใชใ้นอันดับแรก ๆ ออกฤทธิ์ที่
หลอดไต ส่งเสริมกำรขบัน ำ้ โซเดียม โพแทสเซียมและไฮโดรเจน จึงลดปรมิำณเลือดและน ำ้นอกเซลล ์ท ำใหค้วำม
ดนัโลหิตลดลง ผูป่้วยที่ไดย้ำกลุม่นีอ้ำจท ำใหข้ำดโพแทสเซียมได ้

- Loop diuretics เช่น flurosemide (lasix) ออกฤทธิ์ยบัยัง้ กำรดดูซึมโซเดียมและคลอไรดก์ลบัของ 
loop of henle ท ำใหม้ีกำรขบัน ำ และเกลือแรอ่อก ขบัน ำ ลดกำรบวม จึงท ำใหค้วำมดนัโลหิตลดลง 

- Spironolactone (aldactone) ยำในกลุม่นีส้ญูเสียโพแทสเซียมนอ้ย สำมำรถเก็บโพแทสเซียมไวไ้ด้
มำกกว่ำ 

2.2) ยำยบัยัง้เรนนินแองจิโอเทนซิน 
- Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor (ACEI) เช่น captropril, Enarapril ยำออกฤทธิ์ยบัยัง้กำร

เปลี่ยนแองจิโอเทนซิน 1 เป็นแองจิโอเทนซิน 2 จึงออกฤทธิ์เหมือนป้องกันกำรหลั่งเรนนิน เพิ่มแบรดีไคนินและพ
รอสตำแกลนดินท ำใหห้ลอดเลือดขยำยตัว ยำท ำใหค้วำมตำ้นทำนหลอดเลือดลดลง ผลขำ้งเคียง อำจท ำใหม้ี
โปแทสเซียมสงู เม็ดเลือดขำวต ่ำ ไอคนัตำมตวั และไตเสียหนำ้ที่ได ้

- Angiotensin II Recepter เป็นยำที่ออกฤทธิ์ตำ้นแองจิโอเทนซิน 2 ไม่ใหอ้อกฤทธิ์ต่อหลอดเลือด และ
ไม่ใหม้ีกำรกระตุน้กำรหลั่งแอลโดสเต่อโรนท ำใหล้ดควำมดนัโลหิตได ้

2.3) ยำยบัยัง้เบตำ้ (Beta-blocker) เช่น Inderal, propanolol, Metropolol ออกฤทธิ์ขดัขวำงกำรกระตุน้
เบตำ้ ท ำใหล้ดอตัรำกำรเตน้ของหวัใจและลดควำมตอ้งกำรกำรใชอ้อกซิเจนของกลำ้มเนือ้ หวัใจและลดควำมดนั
โลหิต 

2.4) ยำยับยั้งแคลเซียม (Cacium chanal blocker: CCB) เช่น nicardipine, herbesser, nifedipine 
(aldalate), verapamil, Diltiazem, amlodipine ยำออกฤทธิ์ปิดกั้นช่องทำงเข้ำของแคลเซียมในกลำ้มเนือ้เรียบ
ของหลอดเลือดแดง ท ำใหห้ลอดเลือดคลำยตวั อำกำรขำ้งเคียง ปวดศีรษะ มึนงง ใจสั่นอ่อนเพลีย คลื่นไส ้ควำม
ดนัโลหิตต ่ำปัสสำวะบ่อยเวลำกลำงคืน และขอ้เทำ้บวม 

2.5) ยำขยำยหลอดเลือดโดยตรง เช่น Hydralazine ออกฤทธิ์ที่หลอดเลือดแดงท ำใหก้ลำ้มเนือ้เรียบของ
หลอดเลือดแดงคลำยตวั หลอดเลือดขยำยและควำมตำ้นทำนของหลอดเลือดส่วนปลำยลดลงจึงท ำใหค้วำมดัน
โลหิตลดลง อำกำรขำ้งเคียง เช่น ควำมดนัโลหิตต ่ำเม่ือเปลี่ยนท่ำ ใจสั่น หวัใจเตน้เรว็และปวดศีรษะ 
 
การพยาบาลผู้ป่วยทีม่ีภาวะความดันโลหติสูง 



กำรพยำบำลผูป่้วยที่มีภำวะควำมดนัโลหิตสงู โดยใชก้ระบวนกำรพยำบำล ดงันี ้   
1. การประเมินสภาพ (assessment) โดยกำรซกัประวตัิและตรวจร่ำงกำย มีควำมส ำคญัมำกเพื่อจะได้

ประเมินถึงสำเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ท  ำใหเ้กิดโรคควำมดันโลหิตสูงในผู้ป่วยแต่ละบุคคล รวมทั้งแบบแผนกำร
ด ำเนินชีวิตกำรประเมินระดบัควำมรุนแรงของควำมดนัโลหิต และคน้หำปัจจยัเสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะแทรกซอ้นที่
รุนแรง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เพื่อหำแนวทำงในกำรรักษำและป้องกันกำรเกิด
ภำวะแทรกซอ้นที่รุนแรงต่อไป 

- กำรซกัประวตัิควรสอบถำมถึงควำมเสี่ยงในกำรเป็นโรคควำมดนัโลหิตสงู เช่น กำรสบูบุหรี่ ประวตัิคน
ครอบครวัป่วยเป็นโรคควำมดนัโลหิตสงู กำรบริโภคอำหำรที่มีเกลือโซเดียม ไขมันปริมำณสงู กำรดื่มเครื่องดื่มแอ
ลกอฮอลลแ์ละคำเฟอีน กำรออกก ำลงักำยไม่สม ่ำเสมอ ภำวะเครียด ระยะเวลำที่เริ่มมีภำวะควำมดันโลหิตสูง 
ระดับควำมดันโลหิต และยำที่ผูป่้วยไดร้บัรวมทัง้ควำมสม ่ำเสมอในกำรรบัประทำนยำ ผลในกำรรกัษำหรือกำร
ควบคมุควำมดนัโลหิตไดต้ำมเกณฑ ์ โรคแทรกซอ้นจำกภำวะควำมดันโลหิตสงูและพฤติกรรมในกำรดแูลตนเอง
เพื่อปอ้งกนัปัจจยัสี่ยงหรือควบคมุภำวะควำมดนัโลหิตสงู 

- กำรตรวจรำ่งกำย โดยกำรวดัสญัญำณชีพ ซึ่งตอ้งมีกำรวดัควำมดนัโลหิตที่ถกูตอ้ง คือกำรวดัในท่ำนอน
รำบ หรือถำ้เป็นกำรวดัในท ำนั่งตอ้งใหผู้ป่้วยนกัพักอย่ำงนอ้ย 5 นำทีและวำงแขนระดบัเดียวกับหวัใจ ขนำดของ 
cuff ที่ใชว้ดัประมำณ 2/3 ของควำมยำวตน้แขนและพนัใหพ้อดี ต ำแน่งของ cuff วำงทบับน brachial artery พอดี 
รวมทัง้ ้กำรตรวจชีพจรทั่วร่ำงกำย กำรชั่งน ำ หนัก ค ำนวณดัชนีมวลกำย และพบว่ำ ผูป่้วยมี BMI > 30 กก/ม 2 
กำรวัดรอบเอวอำจพบมีเส้นรอบวงเอวที่ เกินปกติ ในผู้ชำยมำกกว่ำ 90 เซนติเมตร ในผู้หญิงมำกกว่ำ 80 
เซนติเมตร กำรตรวจจอประสำทตำเพื่อดกูำรเปลี่ยนแปลงของเสน้เลือดที่ตำ หรือมีเลือดออกและกำรบวมของจอ
ประสำทตำ (papilledema) หรือไม่ หำกมีแสดงว่ำผูป่้วยมีภำวะควำมดนัโลหิตสูงที่รุนแรง กำรฟังเสียงปอดูและ
หวัใจเพื่อประเมินภำวะควำมผิดปกติของลิน้หวัใจและภำวะน ำ้ท่วมปอด กำรประเมินทำงระบบประสำทเพื่อคน้หำ
อำกำรของโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นภำวะแทรกซอ้นที่ส  ำคญัของผูป่้วยควำมดนัโลหิตสงู 

- ผลกำรตรวจทำงหอ้งปฏิบัติกำรกำรตรวจทำงหอ้งปฏิบัติกำรในผูป่้วยควำมดันโลหิตสูง เพื่อใช้ เป็น
ขอ้มลูเบือ้งตน้ว่ำผูป่้วยมีควำมดนัโลหิตที่รุนแรง หรือเกิดภำวะแทรกซอ้นของควำมดนัโลหิตสูง แลว้หรือไม่ เพื่อ
เป็นขอ้มลูพืน้ ฐำนและกำรเลือกใชย้ำในกำรรกัษำ ซึ่งมีกำรตรวจดงันี ้ กำรตรวจปัสสำวะเพื่อตรวจหำระดบัอลับูมิ
นที่ออกมำทำงปัสสำวะ กำรตรวจเลือด เช่น BUN, Cr., Electrolyte, FBS, Lipid profile กำรตรวจคลื่นไฟฟ้ำหวัใจ
เพื่อประเมินภำวะ LVH และกำรตรวจคลื่นเสียงสะทอ้นหวัใจควำมถ่ีสงู(echocardiogram) เพื่อดคูวำมสำมำรถใน
กำรบีบตวัของหวัใจ แต่อำจไม่จ ำเป็นตอ้งท ำในทกุรำย 

2. การวินิจฉัยการพยาบาล (nursing diagnosis) และการวางแผนการพยาบาล (planning) 
วตัถุประสงคใ์นกำรพยำบำลผูป่้วยโรคควำมดนัโลหิตสงู ไดแ้ก่ ป้องกันกำรเกิดภำวะแทรกซอ้นจำก

ควำมดนัโลหิตสงูวิกฤต เช่น เลือดออกในสมอง และป้องกันภำวะแทรกซอ้นจำกยำลดควำมดนัโลหิตสงู ผูป่้วยมี
ควำมรูแ้ละพฤติกรรมเก่ียวกับโรค ที่ถูกตอ้ง ไม่เกิดภำวะแทรกซอ้นจำกควำมดันโลหิตสูง ลดควำมวิตกกังวล
เก่ียวกบัโรค ขอ้วินิจฉยักำรพยำบำลที่พบบ่อย (ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2551;Smeltzer et al., 2010) ดงันี ้   

1) เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการมีความดันโลหติสูงวิกฤต 



อธิบายพยาธิสรีรวิทยา :  เมื่อควำมดนัโลหิตสงูขึน้ แดงจะหดตวั เพื่อรกัษำควำมดนัในหลอดเลือดแดง
ขนำดเล็กส่วนปลำยไม่ใหม้ำกเกินไป หำกควำมดนัโลหิตสงูมำกยิ่งขึน้ เกินควำมสำมำรถของ  autoregulation จะ
เกิดกำรเพิ่มขึน้ ของ systemic vascular resistance ท ำใหเ้กิดควำมดันโลหิตสูง ในหลอดเลือดแดงขนำดเล็ก
อย่ำงรวดเร็ว เกิดกำรฉีกขำดของผนงัหลอดเลือด plasma จะแทรกซึมเขำ้สู่ผนงัหลอดเลือดแดง หลอดเลือดแดง
จะตีบแคบลง ท ำใหอ้วยัวะสว่นปลำยขำดเลือด หำกเกิดขึน้ ที่สมองจะใหเ้กิดท ำภำวะสมองบวมและสมองท ำงำน
ผิดปรกติจำกภำวะควำมดนัโลหิตสงูที่เรียกว่ำ hypertensive encephalopathy (ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2551) 

ข้อมูลสนับสนุน :  ผูป่้วยมีอำกำรปวดศีรษะ ตำพรำ่มวั, pain score 8 คะแนน, BP=220/120 มม.ปรอท 
วตัถปุระสงค:์ ปอ้งกนัภำวะแทรกซอ้นจำกควำมดนัโลหิตสงูวิกฤต 

เกณฑ์การประเมิน  :  ไม่มีอำกำรปวดศีรษะ ตำพร่ำมัว ระดับควำมรูส้ึกตัวปกติ Glasgow coma 
score=15 คะแนน ไม่มีแขนขำอ่อนแรง ควำมดนัโลหิต<160/100 ใน 2-6 ชม. 

กิจกรรมการพยาบาล : 
1. ดแูลใหผู้ป่้วยพกัผ่อนบนเตียง และงดกิจกรรมโดยพยำบำลควรช่วยเหลือในกำรท ำกิจวัตรประจ ำวัน

เพื่อลดกำรกระตุน้และท ำใหค้วำมดนัโลหิตสงูขึน้ 
2. จดัท ำศีรษะสงู 30 องศำ และจดัศีรษะในแนวตรงเพื่อใหก้ำรไหลเวียนกลบัของเลือดด ำจำกสมอง 
3. สงัเกตอำกำรแทรกซอ้นของควำมดนัโลหิตสงูวิกฤต ไดแ้ก่ ปวดศีรษะ คลื่นไสอ้ำเจียน ตำพรำ่มวั ควำม

รูส้กึตวัเปลี่ยนแปลง หอบเหนื่อย 
4. กำรวัดและบันทึกควำมดันโลหิต่อย่ำงใกลช้ิด ทุก 5 - 15 นำทีในช่วงแรก เพื่อปรบัยำตำมควำมดัน

โลหิตที่สงู และวดัอย่ำงสม ่ำเสมอ และเกือบตลอดเวลำในผูป่้วยที่ควำมดนัโลหิตยงัควบคมุไม่ได ้
5. ดแูลใหไ้ดร้บัยำลดควำมดนัโลหิตสงูตำมแผนกำรรกัษำของแพทย ์ โดยภำวะควำมดนัโลหิตสงูวิกฤต มี

เป้ำหมำยในกำรลดควำมดนัโลหิตใหเ้ร็วที่สดุ และทีละนอ้ยและใหล้งสู่ควำมดนัโลหิตสงูวิกฤตระดบัสงูกว่ำปกติ
เล็กนอ้ยประมำณ 160/100 มม.ปรอท ในเวลำ 2-6 ชม. กำรลดควำมดนัโลหิตมำกและเร็วเกินไปจะท ำใหอ้วยัวะ
ต่ำง ๆ ไดร้บัเลือดลดลง ไดแ้ก่ 

- กำรใหย้ำ Sodium nitropusside ผสมใน D-5-W หยดเขำ้ทำงหลอดเลือดด ำชำ้ ๆ โดยใช้เครื่องควบคมุ
กำรหยดของสำรน ำ้ ยำจะออกฤทธิ์ขยำยหลอดเลือดด ำ และเพื่อปอ้งกนักำรสลำยตวัของยำเป็น cyanide เม่ือโดน
แสงซึ่งเป็นพิษต่อร่ำงกำย ท ำใหเ้กิดอำกำรคลื่นไสอ้ำเจียน จึงตอ้งกระดำษหรือผำ้สีทึบหรือด ำหุม้ขวดและสำย 
และยำที่ผสมแลว้อยู่ไดน้ำน 8 ชั่วโมง จึงไม่ควรผสมยำไว ้

- ดูแลใหผู้ป่้วยไดร้บัยำลดควำมดันโลหิตแบบรบัประทำน โดยส่วนใหญ่จะเป็นยำที่มีฤทธิ์ขยำยหลอด
เลือดโดยตรง เช่น hydralazine, Adalat และสงัเกตผลขำ้งเคียงจำกกำรไดร้ับยำ และป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ 
เนื่องจำกผูป่้วยอำจมีระดบัควำมดนัโลหิตลดต ่ำมำก และท ำใหเ้กิดอำกำรหนำ้มืดได้ ยำขบัปัสสำวะ เช่น HCTZ, 
furosemide ผลขำ้งเคียงท ำใหป้แตสเซียมและโซเดียมต ่ำ 

6. สงัเกตและบนัทกึเก่ียวกับสญัญำณประสำท เพรำะหำกควำมดนัโลหิตสงูมำก ๆ ผูป่้วยอำจเกิดหลอด
เลือดในสมองแตกหรือกำรไหลเวียนเลือดไปเลีย้งสมองลดลงได ้ถำ้มีอำกำรเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอ้ยตอ้งรีบ
รำยงำนแพทย ์ 



7. บนัทึกสำรน ำ้เขำ้ออกจำกร่ำงกำย่อย่ำงนอ้ยทุก 8 ชม. ถำ้ปัสสำวะออกนอ้ยกว่ำ 30 มล./ชม. ตอ้งรีบ
รำยงำนแพทย ์ 

8. ใหอ้อกซิเจนตำมแผนกำรรกัษำ 
9. ผูป่้วยอำจเกิดภำวะหวัใจวำยเฉียบพลนั จึงจะตอ้งสงัเกตอำกำรและอำกำรแสดงของภำวะหวัใจวำย 

เช่น เหนื่อยหอบนอนรำบไม่ได ้เป็นตน้ 
10. กำรดแูลใหไ้ดร้บัอำหำรอ่อนจืด 
11. ดแูลปอ้งกนัไม่ใหผู้ป่้วยเกิดอำกำรทอ้งผกู เพื่อหลีกเลี่ยงกำรเบ่งถ่ำยอจุจำระ 
ประเมินผล : ผูป่้วยรูส้ึกตัวดี ไม่มีอำกำรปวดศีรษะ ตำพร่ำมวั glasgow coma score=15 คะแนน ไม่มี

แขนขำอ่อนแรง ควำมดนัโลหิต 140/90 มม.ปรอท 
  
 2) ขาดความรู้เก่ียวกับโรค ภาวะแทรกซ้อน และการปฏิบัติตนเก่ียวกับโรคความดันโลหติสูง 
 อธิบาย :  ควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกับโรค กำรด ำเนินของโรคและกำรปฏิบตัิตวัที่เหมำะสมจะช่วยให้
ผูป่้วยใหค้วำมร่วมมือในกำรรกัษำและสำมำรถปฏิบัติตนไดถู้กตอ้งรวมทัง้ควบคมุควำมดนัโลหิตใหอ้ยู่ในเกณฑ์
ปกติ 
 ข้อมูลสนับสนุน : ผูป่้วยไม่ทรำบว่ำตอ้งดแูลตนเองอย่ำงไร ไม่สำมำรถควบคุมควำมดนัโลหิตได ้
 วัตถุประสงค์   :  ผูป่้วยและครอบครวัมีควำมรูเ้ก่ียวกับโรค กำรด ำเนินของโรคภำวะแทรกซอ้นจำก
ควำมดนัโลหิตสงู และวิธีปฏิบตัิตนที่เหมำะสมกบัโรค 
 เกณฑก์ารประเมิน : 
 1) ผูป่้วยบอกเก่ียวกบัโรค กำรด ำเนินของโรค และภำวะแทรกซอ้นจำกควำมดนัโลหิตสงู 
 2) ผูป่้วยบอกวิธีปฏิบตัิตนที่เหมำะสมกบัโรค 
 3) ควบคมุควำมดนัโลหิตใหอ้ยู่ในระดบั < 140/ 90 มม.ปรอท 
 กิจกรรมการพยาบาล : 
 1) ประเมินและคน้หำปัจจยัที่มีผลต่อกำรเรียนรูแ้ละประเมินควำมรูข้องผูป่้วย 
 2) วำงแผนกำรควบคมุควำมดนัรว่มกบัผูป่้วยและครอบครวั 
 3) ใหค้วำมรูแ้ก่ผูป่้วยและครอบครัวในเรื่อง ปัจจัยเสี่ยงของกำรเกิดโรค พยำธิสภำพ กำรรกัษำและ
ควบคมุควำมดนัโลหิตสงู รวมถึงภำวะแทรกซอ้นในกรณีที่ไม่สำมำรถควบคมุควำมดนัโลหิตใหอ้ยู่ในเกณฑป์กติได้ 
 4) อธิบำยแผนกำรรกัษำ เหตุผลของกำรใชย้ำแต่ละชนิด อำกำรขำ้งเคียงที่จะตอ้งสงัเกตและใหก้ำร
ดแูล (รำยละเอียดในเรื่องกำรรกัษำโดยกำรใชย้ำ) เนน้ใหเ้ห็นควำมส ำคญัในกำรรบัประทำนยำ หลีกเลี่ยงกำรซือ้
ยำมำรบัประทำนเอง 
 5) แนะน ำผูป่้วยและครอบครวัถึงวิธีกำรดแูลตนเองที่บำ้นอย่ำงถกูวิธีในเรื่อง กำรวดัและบนัทกึควำมดนั
โลหิตกำรรบัประทำนยำอย่ำงถูกตอ้งสม ่ำเสมอ กำรออกฤทธิ์และกำรระวังผลขำ้งเคียงจำกยำที่ไดร้บั และกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( life style modifications)ให้เหมำะสมกับโรคควำมดันโลหิตสูงซึ่งในกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูป่้วยเป็นเรื่องที่ยำกและตอ้งใชเ้วลำเพรำะเป็นพฤติกรรมที่เคยชินและปฏิบตัิมำระยะเวลำนำนแลว้ 



ซึ่งผู้ป่วยมักจะเกิดควำมทอ้แท ้เบื่อหน่ำยได ้พยำบำลจึงตอ้งใหก้ ำลังใจผู้ป่วยและครอบครัว แมป้รับเปลี่ยน
พฤติกรรมไดเ้พียงเล็กนอ้ย ดงันี ้   
 5.1) กำรลดน ำ หนกั เพื่อใหม้ีน ำ้ หนกัตวัไม่เกินเกณฑค์ือดชันีมวลกำย 25 kg/m2 จำกกำรศกึษำ พบว่ำ
เม่ือน ำ หนกัลดลง 10 กิโลกรมั ควำมดนัโลหิตจะลดลง 5 - 20 มม.ปรอท และควบคมุใหเ้สน้รอบวงเอวอยู่ในระดบั 
มำตรฐำน คือในผูช้ำยที่มีรอบวงเอวมำกกว่ำ 90 เซนติเมตรหรือ 36 นิว ้และในผูห้ญิงมำกกว่ำ 80 เซนติเมตรหรือ 
32 นิว้ 
 5.2) กำรจ ำกัดปริมำณเกลือในอำหำร ควรรบัประทำนเกลือไม่เกิน 6 กรมัต่อวนั หรือมีปริมำณโซเดียม
ไม่เกิน 2.4 กรมัต่อวนั หรือ 100 มิลลิโมล/วนั และควรแนะน ำผูป่้วยไม่ใหเ้ติมเครื่องปรุงที่มีรสเค็มในอำหำร เช่น 
อำหำรหมกัดอง ของเค็ม อำหำรตำกแหง้ อำหำรกึ่งส  ำเร็จรูป เนือ้ สตัวป์รุงรส เช่น แหนม หมยูอหมแูฮม ไสก้รอก 
และหลีกเลี่ยงอำหำรที่มีเกลือเป็นสว่นประกอบสงู เช่น กะปิ น ำ้ปลำ ซีอิว๊ อำหำรที่มีโซเดียมสงู เช่น ผงชรูสหรือโม
โนโซเดียมกลตูำเมต ขนมปัง ซึ่งมีสว่นผสมเป็นผงฟปูระกอบดว้ย สำรโซเดียมไบคำรบ์อเนต และขนมกรอบปรุงรส
ต่ำงๆ นอกจำกแนะน ำใหผู้้ป่วยรูจ้ักชนิดอำหำรที่มีเกลือโซเดียมสูงแลว้ กำรใหค้วำมรูเ้ก่ียวกับกำรอ่ำนฉลำก
อำหำรเพื่อดปูรมิำณโซเดียมขำ้งฉลำกก็เป็นสิ่งส  ำคญั 
 เป็นตน้ 
 5.3) กำรรบัประทำนอำหำร ควรรบัประทำนอำหำรแบบ DASH คืออำหำรที่มีผกัผลไมห้รือมีกำกใยใน
ปริมำณมำก และมี low-fat dairy product และหลีกเลี่ยงอำหำรที่มีไขมนอิ่มตัว เช่น เครื่องในสัตว ์ หนังสัตว ์ 
อำหำรที่ปรุงดว้ยน ำ มนัในปรมิำณมำก เช่น อำหำรทอด และกำรรบัประทำนอำหำรใหพ้อเหมำะกับควำมตอ้งกำร
ของรำ่งกำย 
 5.4) กำรจ ำกดัเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ์ ผูป่้วยโรคควำมดนัโลหิตสงูไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เกินวนัละ 30 มล. เพรำะแอลกอฮอลท์ี่มำกกว่ำ 30 มล.มีควำมสมัพนัธก์บัควำมดนัโลหิตสงู แต่กำรงดด่ืมเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอลจ์ะดีกว่ำกำรดื่ม 
 5.5) กำรออกก ำลงักำย ควรมีกำรออกก ำลงักำยแบบแอโรบิคอย่ำงสม ่ำเสมอ อย่ำงนอ้ยสปัดำหล์ะ 3-5 
วัน ๆ ละ 30-45นำทีซึ่งกำรออกก ำลงักำยขนำดปำนกลำง เช่น เดินเร็ว วิ่งเหยำะ ๆ ว่ำยน ำ้สำมำรถลดควำมดนั
โลหิตไดป้ระมำณ 10 มม.ปรอท ไม่ควรออกก ำลงักำยแบบ Isometric เช่น ยกน ำ้หนกัที่ใชน้  ำ้หนกัมำกเพรำะกำร
ในขณะที่ยกน ำ หนกัจะมีกำรเกรง็กลำ้มเนือ้ ท ำใหค้วำมดนัโลหิตสงูขึน้ แต่สำมำรถยกน ำ้หนกัที่ใชน้  ำ้หนกัค่อนขำ้ง
เบำ กำรออกก ำลงักำยที่ตอ้งหำ้มในผูป่้วยโรคควำมดนัโลหิตสูง คือ กำรออกก ำลงักำยเพื่อกำรเอำชนะ หรือกำร
แข่งขนั ซึ่งตอ้งออกแรงทนัทีทนัใด 
 5.6) กำรผ่อนคลำยควำมเครียด สำมำรถเลือกวิธีกำรผ่อนคลำยในเทคนิคต่ำง ๆ ที่ผูป่้วยชอบและพอใจ 
หรืออำจใช้หลำย ๆ วิธีร่วมกันก็ได ้เช่น กำรท ำสมำธิ กำรฝึกคลำยกล้ำมเนือ้ กำรนอนเป็นวิธีผ่อนคลำยที่ดี 
เนื่องจำกตอนนอนกลำ้มเนือ้ จะคลำยตวัท ำใหค้วำมดนัโลหิตลดลง 
 5.7) กำรงดสบูบุหรี่ กำรสบูบุหรี่หรือกำรสดูควันบหุรี่ท  ำใหเ้กิดควำมดนัโลหิตสงูขึน้เนื่องจำกินโคตินใน
บุหรี่ท  ำใหห้วัใจเตน้เร็วและหลอดเลือดสว่นปลำยหดตวั ท ำใหค้วำมดนัโลหิตสงูขึน้ จึงควรแนะน ำใหผู้ป่้วยเลิกสบู
บหุรี่ 



 6) กำรให้ค ำแนะน ำกำรเปลี่ยนอิริยำบถช้ำ ๆ เพื่อป้องกันควำมดันโลหิตต ่ำเมื่อเปลี่ยนท่ำ(postural 
hypotension) ซึ่งเป็นผลจำกกำรที่ผูป่้วยไดร้บัยำลดควำมดนัโลหิต เช่น เมื่อเปลี่ยนจำกท่ำนอนเป็นยืนไม่ควรลกุ
ขึน้ ยืนทนัทีควรเปลี่ยนเป็นท ำนั่งก่อนประมำณ 1 นำทีคอยเปลี่ยนท่ำยืน และควรเปลี่ยนอิริยำบถบ่อย ๆ เช่น ไม่
ควรยืนหรือนั่งนำน ๆ ถำ้จ ำเป็นควรขยบัขำหรือเดินไปมำ 
 7) กำรหลีกเลี่ยงกำรเบ่งหรือกลั้น หำยใจ (valsalva maneuver) เพรำะอำจท ำใหค้วำมดันในช่องอกสงู
และสง่ผลใหค้วำมดนัโลหิตสงูขึน้ ทนัที 
 8) ใหค้วำมรูผู้ป่้วยและญำติในกำรสงัเกตอำกำรผิดปกติ เช่น ควำมดนัโลหิตสงูกะทนัหนัปวดศีรษะมำก 
เจ็บหนำ้อก หำยใจล ำบำก น ำ หนกัเพิ่ม บวม ตำมวั เลือดก ำเดำไหล 
 9) แนะน ำใหผู้ป่้วยเห็นควำมส ำคญัในกำรดแูลตนเองและกำรรกัษำอย่ำงส ่ำเสมอ และกำรมำตรวจตำม
นดั 
 10) เปิดโอกำสใหผู้ป่้วยซกัถำมปัญหำหรือท ำควำมเขำ้ใจอย่ำงถูกตอ้ง อำจใหผู้ป่้วยอธิบำยแสดงควำม
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนควำมคิดในกำรปฏิบตัิตน 
 11) ใหก้ ำลงัใจผูป่้วยและครอบครวัเม่ือปฏิบติัตนและควบคมุควำมดนัโลหิตไดอ้ยู่ในเกณฑป์กติ 
 ประเมินผล : ผูป่้วยตอบค ำถำมเก่ียวกับโรค กำรด ำเนินของโรค ภำวะแทรกซอ้นจำกควำมดนัโลหิตสงู 
และวิธีปฏิบตัิตนที่เหมำะสมกบัโรค ควำมดนัโลหิตประมำณ 130-140280-90 มม.ปรอท 
 
 3)ไม่สุขสบายเน่ืองจากปวดศีรษะ 
 อธิบายพยาธิสรีรวิทยา :  ควำมดนัโลหิตสงู มีผลต่อหลอดเลือดสมอง ท ำใหม้ีกำรคั่ งเลือดในหลอด
เลือดสมอง ควำมดนัในเลือดของสมองเพิ่ม กระตุน้ควำมรูส้กึปวด โดยอำกำรปวดมกัเป็นตอนตื่นนอน ปวดบรเิวณ
ทำ้ยทอย อำจปวดตบุ ๆ นำน 2-3 ชั่วโมง และอำจรุนแรงท ำใหผู้ป่้วยไม่สขุสบำย(ผ่องพรรณ อรุณแสง, 2551) 
 ข้อมูลสนับสนุน :  ผูป่้วยบอกปวดศีรษะที่ทำ้ยทอย ปวดจนนอนไม่หลบั 
 วัตถุประสงค:์ บรรเทำอำกำรปวดศีรษะ 
 เกณฑก์ารประเมิน  :  ผูป่้วยบอกว่ำปวดศีรษะลดลง สขุสบำย พกัหลบัได ้
 กิจกรรมการพยาบาล : 
 1) แนะน ำใหผู้ป่้วยพักผ่อนบนเตียงหรืองดกำรท ำกิจกรรมในช่วงที่มีอำกำรปวดรุนแรงเพื่อส่งเสริมให้
ผ่อนคลำยและลดสิ่งกระตุน้ 
 2) ประคบเย็นบริเวณศีรษะ นวดตน้คอและหลงัเพื่อช่วยลดกำรขยำยตวัของหลอดเลือดท ำใหผู้ป่้วยสขุ
สบำยบรรเทำอำกำรปวดศีรษะ 
 3) จดัสิ่งแวดลอ้มใหส้งบเพื่อลดสิ่งกระตุน้และท ำใหผู้ป่้วยสขุสบำย 
 4) หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ท  ำใหเ้กิด valsalva maneuver ไดแ้ก่ กำรเบ่งอจุจำระ ไอกำรกม้หรืองอตวั 
 5) ช่วยเหลือผูป่้วยในกำรท ำกิจกรรมและแนะน ำใหท้ ำกิจกรรมชำ้ ๆ เช่นกำรเปลี่ยนอิรยิำบถ เพรำะอำจ
มีอำกำรวิงเวียน ตำพรำ่มวัรว่มกบัปวดศีรษะและอำจท ำใหค้วำมดนัโลหิตต ่ำขณะเปลี่ยนท่ำอำจเกิดอบุตัิเหตไุด ้



 6) ดแูลใหไ้ดร้บัอำหำรอ่อน ย่อยง่ำย ดแูลควำมสะอำดช่องปำก ลดกำรใชพ้ลงังำนและสง่เสรมิควำมสขุ
สบำย ลดอำกำรคลื่นไสอ้ำเจียน 
 7) ดแูลใหไ้ดร้บัยำลดปวด เช่น พำรำเซตำมอล และยำนอนหลบัตำมแผนกำรรกัษำ เพื่อบรรเทำอำกำร
ปวดและท ำใหผ้่อนคลำย 
 8) ดูแลใหไ้ดร้บัยำลดควำมดันโลหิตตำมแผนกำรรกัษำเพื่อลดควำมดันในหลอดเลือดสมองบรรเทำ
อำกำรปวดศีรษะ 
 ประเมินผล : ผูป่้วยสีหนำ้สดชื่น สขุสบำย และไม่มีอำกำรปวดศีรษะ 
 
  
 4) วิตกกังวลเก่ียวกับโรคความดันโลหติสูง 
 อธิบาย :  โรคควำมดนัโลหิตสงูเป็นโรคเรือ้รงั และในกำรควบคมุโรคนอกจำกกำรใชย้ำเพื่อลดควำมดนั
โลหิตผูป่้วยยงัตอ้งปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมรว่มดว้ย 
 ข้อมูลสนับสนุน ผูป่้วยและครอบครวัมีสีหนำ้วิตกกงัวล 
 วัตถุประสงค ์ เพื่อลดควำมกลวัและควำมวิตกกงัวลของผูป่้วยและครอบครวั 
 เกณฑก์ารประเมิน 
 - ผูป่้วยและครอบครวัสอบถำมถึงวิธีกำรแกปั้ญหำและกำรดแูลตนเอง 
 - ผูป่้วยและครอบครวัมีควำมวิตกกงัวลลดลง 
 กิจกรรมการพยาบาล : 
 1) สรำ้งสัมพันธภำพกับผู้ป่วยและแสดงท่ำทีสงบ เป็นมิตร และสรำ้งควำมมั่นใจ เพื่อใหเ้กิดควำม
ไวว้ำงใจและควำมร่วมมืออนัดี และเพื่อใหผู้ป่้วยรบัรูไ้ดว่้ำจะไดร้บัควำมช่วยเหลืออย่ำงเต็มที่ซึ่งจะช่วยลดควำม
กลวัและควำมวิตกกงัวลได ้
 2) กระตุน้ใหผู้้ป่วยและครอบครวัระบำยควำมรูส้ึกกลัวและวิตกกังวล ยอมรับสิ่งที่ผู้ป่วยแสดงออก 
สอบถำมถึงวิธีแกปั้ญหำ เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนขอ้มลูในกำรใหก้ำรสนบัสนนุดำ้นจิตใจและลดควำมตงึเครียด 
 3) ใหผู้ป่้วยและครอบครวัมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในกำรดูแลตนเอง เช่น เป้ำหมำยในกำรควบคุม
ควำมดันโลหิตกำรเลือกวิธีกำรในกำรควบคุมควำมดันโลหิต เช่น วิธีกำรออกก ำลงักำย วิธีกำรควบคุมปริมำณ
เกลือในอำหำร   เป็นตน้ 
 4) อธิบำยเก่ียวกับแนวทำงกำรดูแลรกัษำอย่ำงละเอียด ซึ่งผูป่้วยและครอบครวัอำจไดร้บัขอ้มูลจำก
แพทยแ์ลว้ แต่อำจจะลืมหรือยงัรบัรูไ้ดไ้ม่หมดเนื่องจำกอยู่ในภำวะเครียด อำจมีผลต่อสมำธิและควำมจ ำ 
 5) จดัสิ่งแวดลอ้มใหเ้งียบสงบลดสิ่งกระตุน้ผูป่้วย 
 6) ดแูลใหไ้ดร้บัยำลดควำมวิตกกังวลตำมแผนกำรรกัษำของแพทยเ์พื่อใหผู้ป่้วยผ่อนคลำยและลดกำร
ท ำงำนของหวัใจ 
 ประเมินผล : ผูป่้วยและครอบครวัถำมถึงวิธีกำรรกัษำโรคกลำ้มเนือ้ หวัใจขำดเลือด ท่ำทำง 
สีหนำ้ไม่วิตกกงัวล หลบัพกัผ่อนได ้



 
 สรุป โรคควำมดันโลหิตสูงเป็นกำรเจ็บป่วยเรือ้รงัหำกไม่รกัษำหรือดูแลตนเองไม่ถูกตอ้งอำจเกิดกำร
ท ำลำยอวยัวะเป้ำหมำยที่ส  ำคญั เช่น หวัใจ สมอง ตำ ไต และเกิดภำวะแทรกซอ้น เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรค
หลอดเลือดหวัใจ และโรคไต ปัญหำกำรพยำบำลที่ส  ำคญั ไดแ้ก่ เสี่ยงต่อกำรเกิดภำวะแทรกซอ้นจำกกำรมีควำม
ดนัโลหิตสงูวิกฤต ขำดควำมรูเ้ก่ียวกับโรค ภำวะแทรกซอ้น และกำรปฏิบตัิตนเก่ียวกับโรคควำมดนัโลหิตสงู ไม่สขุ
สบำยเนื่องจำกปวดศีรษะ และวิตกกงัวลเก่ียวกบัโรคควำมดนัโลหิตสงูวตัถปุระสงคใ์นกำรพยำบำล ไดแ้ก่ ปอ้งกนั
กำรเกิดภำวะแทรกซอ้นจำกควำมดนัโลหิตสงูวิกฤต เช่นเลือดออกในสมอง และปอ้งกนัภำวะแทรกซอ้นจำกยำลด
ควำมดนัโลหิตสงู ผูป่้วยมีควำมรูแ้ละพฤติกรรมเก่ียวกบัโรคที่ถกูตอ้ง ไม่เกิดภำวะแทรกซอ้นจำกควำมดนัโลหิตสงู 
ลดควำมวิตกกังวลเก่ียวกับโรค เพื่อใหผู้ป่้วยสำมำรถดแูลตนเองไดถู้กตอ้ง และเขำ้รบักำรรกัษำสม ่ำเสมอ ไม่เกิด
ภำวะแทรกซอ้นของโรคตำมมำ 
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