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คำนำ 

โรคหัวใจพิการแตกำเนิดชนิดเขียวท่ีมีการสลับข้ัวกันของหลอดเลือดใหญท่ีออกจากหัวใจ 

Transposition of the great arteries (TGA) เปนโรคหัวใจพิการแตกำเนิดชนิดรุนแรงในทารกแรกเกิด 

ทารกจะมีอาการเขียวมากและอาจเสียชีวิตทันทีหลังคลอด หากไมไดรับการรักษาอยางทันทวงทีดวยการสวน

หัวใจขยายรูท่ีผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน Balloon atrial septostomy (BAS) เพื่อชวยใหมีการผสมกัน

ระหวางเลือดแดงและเลือดดำดีข้ึน ชวยใหอาการเขียวนอยลง ชวยใหทารกสามารถมีชีวิตอยูรอด เพื่อรอรับ

การรักษาดวยการผาตัดแกไขความผิดปกติของหัวใจตอไป การสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังกั้นหัวใจหองบนดวย

บอลลูน (BAS) เปนหัตถการชนิดรุกราน (Invasive) เพื่อชวยชีวิตเรงดวนในทารกแรกเกิดโรคหัวใจพิการแต

กำเนิดรุนแรง เปนหัตถการท่ีมีความยุงยากซับซอน ตองดูแลใกลชิด และรวดเร็ว อาจเกิดภาวะแทรกซอนไดท้ัง

ขณะทำหัตถการและหลังการทำหัตถการ ดังนั้นทารกจะไดรับการทำหัตถการจากทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีมีความ

เช่ียวชาญดานเทคนิคเฉพาะของหองสวนหัวใจ ซึ่งพยาบาลหองสวนหัวใจเปนหนึ่งในทีมสุขภาพท่ีมีบทบาท

สำคัญเปนอยางยิ่ง จึงจำเปนตองมีความรู ความเขาใจ มีทักษะ และความเช่ียวชาญพิเศษ สามารถเตรียมทุก

อยางใหพรอมและสามารถปฏิบัติการรวมกับแพทยเพื่อใหการทำหัตถการดำเนินไปไดอยางราบรื่น ใหการ

พยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาล คำนึงถึงผูปวยและครอบครัวเปนสำคัญ เกิดผลลัพธทางการพยาบาลท่ีดี

คือ ประสบผลสำเร็จในการทำหัตถการสวนหัวใจ ผูปวยไดรับความปลอดภัยและไมเกิดภาวะแทรกซอนจาก

การทำหัตถการ 

กรณีศึกษาฉบับนี้จัดทำข้ึนโดยการศึกษาคนควารวบรวมความรูจากเอกสารตางๆ  ตำราวิชาการ 

งานวิจัย  และประสบการณในการปฏิบัติงาน  จึงหวังวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานและผูท่ี

สนใจศึกษาคนควา  เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยท่ีไดรับการทำหัตถการสวนหัวใจขยายรู
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บทท่ี 1  

บทนำ 

 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

Transposition of the great arteries (TGA) เปนโรคหัวใจพิการแตกำเนิดชนิดเขียวท่ีมีการสลับข้ัว
กันของหลอดเลือดใหญท่ีออกจากหัวใจ โดยหลอดเลือดแดงใหญเอออรตาออกมาจากหัวใจหองลางขวาซึ่งรับ
เลือดดำมาจากรางกาย (โดยปกติเอออรตาจะออกมาจากหัวใจหองลางซาย) สวนหลอดเลือดพัลโมนารีอารเตอ
รีออกจากหัวใจหองลางซายซึ่งรับเลือดแดงท่ีฟอกแลวจากปอด (โดยปกติเลือดพัลโมนารีอารเตอรีจะออกมา
จากหัวใจหองลางขวา) ทำใหเลือดท่ีไปปอดผานเลือดพัลโมนารอีารเตอรเีปนเลือดแดง สวนเลือดท่ีไปเล้ียง
รางกายผานเอออรตาเปนเลือดดำ ทำใหทารกมีอาการเขียวมากและอาจเสียชีวิตทันทีหลังคลอด ทารกจึงอยูใน
ภาวะวิกฤตท่ีจำเปนตองไดรับการชวยชีวิตอยางเรงดวน ดวยการทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังกั้นหัวใจ
หองบนดวยบอลลูน (Balloon atrial septostomy: BAS) ซึ่งเปนหัตถการการสวนหัวใจท่ีมีความสำคัญเพื่อ
ชวยชีวิตเรงดวนในทารกแรกเกิดโรคหัวใจพิการแตกำเนิดท่ีจำเปนตองมีทางไหลเวียนของเลือดผานระดับเอเท
รียม (Interatrial communication) ชวยใหเลือดแดงท่ีผานการฟอกแลวจากปอด สามารถไหลผานรูท่ีผนังกั้น
หัวใจหองบน จากหองบนซายสูหองบนขวา ไหลลงสูหองลางขวาและออกสูเอออรตาไปเล้ียงรางกาย  ชวยให
เลือดดำท่ีผานการใชแลวจากรางกาย สามารถไหลผานรูท่ีผนังกั้นหัวใจหองบน จากหองบนขวาสูหองบนซาย 
ไหลลงสูหองลางซายและออกพัลโมนารีอารเตอรีไปฟอกท่ีปอด เปนการรกัษาแบบประคับประคอง 
(Palliative) เพื่อรอเวลาการทำผาตัดแกไข อยางไรก็ตามในการขยายรูท่ีผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูนใน
หองสวนหัวใจอาจเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรงไดท้ังขณะทำหัตถการและหลังการทำหัตถการ อาทิเชน มีการฉีก
ขาดท่ีตำแหนงตางๆในหัวใจ หัวใจเตนผิดจังหวะขณะทำหัตถการ เปนตน ผูปวยจะไดรับการทำหัตถการจาก
ทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญดานเทคนิคเฉพาะของหองสวนหัวใจ ซึ่งจากขอมูลสถิติป 2559 2560 
และ 2561 พบวามีทารกแรกเกิดถูกสงตอมายังสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชิเพื่อทำหัตถการสวนหัวใจ
ขยายรูท่ีผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน จำนวน 15 ราย 17 ราย และ 9 ราย ตามลำดับ และพบวาการทำ
หัตถการประสบความสำเร็จ ไมเกิดภาวะแทรกซอนจากการทำหัตถการ 

การทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน จะประสบความสำเร็จนอกจากจะ

ข้ึนอยูกับความสามารถและประสบการณของแพทยผูเช่ียวชาญทางโรคหัวใจแลว ส่ิงท่ีสำคัญและมีสวนชวยให

การทำหัตถการนี้สำเร็จคือการพยาบาลท่ีดี พยาบาลเปนหนึ่งในทีมสุขภาพเปนผูมีบทบาทสำคัญในการ

ปฏิบัติการรวมกับแพทยในการทำหัตถการจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาศักยภาพดานการดูแล โดยบูรณาการ

ความรูเกี่ยวกับกายวิภาค สรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจแตกำเนิด การขยายผนังกั้นหัวใจ

หองบนดวยบอลลูน จำเปนตองมีความรูและพัฒนาทักษะในการใหการพยาบาลดวยเครื่องมือพิเศษและ

เทคโนโลยีช้ันสูง สามารถประยุกตใชความรูและพัฒนาแนวทางการดูแลผูปวยไดอยางเหมาะสมและกาวทันกับ

วิทยาการสมัยใหมตลอดเวลา รวมท้ังเขาใจความตองการของพอแมผูปวยเด็กเปนอยางดี เพื่อเปนแนวทางใน

การใหขอมูลเกี่ยวกับส่ิงท่ีผูปวยเด็กจะไดรับ ชวยเตรียมผูปวยและพอแมใหมีความมั่นใจในความปลอดภัย และ
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ใหความรวมมือในการตรวจรักษา และการท่ีจะทำใหการปฏิบัติการพยาบาลมีคุณภาพและชัดเจนยิ่งข้ึน 

จำเปนตองมีทฤษฎีการพยาบาลมาเปนกรอบแนวคิดในการปฏิบัติการพยาบาล จึงไดนำทฤษฎกีารพยาบาล

ของโอเร็มรวมกับกระบวนการพยาบาลมาประยุกตใชในการใหการพยาบาลทารกแรกเกิดโรคหัวใจพกิารแต

กำเนิดชนิดท่ีมีการสลับข้ัวกันของหลอดเลือดใหญท่ีออกจากหัวใจท่ีจำเปนตองไดรับการชวยชีวิตอยางเรงดวน 

ดวยการทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน (Balloon atrial septostomy) 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของโรคหัวใจพิการแตกำเนิดชนิดเขียวท่ีมีการสลับข้ัวกันของ 
หลอดเลือดใหญท่ีออกจากหัวใจ (Transposition of the great arteries) กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา 
และข้ันตอนการทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน (Balloon atrial 
septostomy) 

2. เพื่อศึกษาถึงบทบาทพยาบาลหองสวนหัวใจในการเขารวมทำหัตถการสวนหัวใจผูปวยใหดำเนิน 
ไปไดดวยดี รวดเร็ว ถูกตองและมปีระสิทธิภาพท้ังในระยะกอนสวนหัวใจ ขณะสวนหัวใจและหลังสวนหัวใจ 

3. เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนในแตระยะของการดูแลรักษา 
4. เพื่อเปนคูมือหรือแนวทางใหพยาบาลหองสวนหัวใจในการดูแลผูปวยโรคหัวใจพิการแตกำเนิด 

ชนิดเขียวท่ีมีการสลับข้ัวกันของหลอดเลือดใหญท่ีออกจากหัวใจ (Transposition of the great arteries) ท่ี
ไดรับการทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน (Balloon atrial septostomy) 
 

เหตุผลในการเลือกศึกษา 

 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี เปนศูนยความเปนเลิศเฉพาะทางโรคหัวใจ (COE) ดังนั้นจึงมี
ผูปวยทารกแรกเกิดจำนวนมากท่ีถูกสงตัวมาเขารับการรักษาตอ ซึ่งโรคหัวใจพิการแตกำเนิดชนิดเขียวท่ีมีการ
สลับข้ัวกันของหลอดเลือดใหญท่ีออกจากหัวใจ เปน 1 ในโรคท่ีสงตอผูปวยมารับการทำหัตถการสวนหัวใจขยาย
ผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน ซึ่งการขยายรูท่ีผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน (balloon atrial 
septostomy) ในหองสวนหัวใจ ซึ่งเปนหัตถการชนิดรุกราน (Invasive) เพื่อชวยชีวิตเรงดวนในทารกแรกเกิดท่ี
มีโรคหัวใจพิการแตกำเนิดรุนแรงท่ีจำเปนตองมีทางไหลเวียนของเลือดผานระดับ atrium (interatrial 
communication) หัตถการมีความยุงยากซับซอน ตองดูแลใกลชิด และรวดเร็ว อาจเกิดภาวะแทรกซอนไดท้ัง
ขณะทำหัตถการและหลังการทำหัตถการ ดังนั้นผูปวยจะไดรับการทำหัตถการจากสหสาขาวิชาชีพท่ีมีความ
เช่ียวชาญดานเทคนิคเฉพาะของหองสวนหัวใจ ซึ่งพยาบาลหองสวนหัวใจเปนหนึ่งในทีมสุขภาพท่ีมีบทบาท
สำคัญเปนอยางยิ่ง จึงจำเปนตองมีความรู ความเขาใจ มีทักษะ และความเช่ียวชาญพิเศษ สามารถเตรียมทุก
อยางใหพรอมเพื่อใหการทำหัตถการ ดำเนินไปไดอยางราบรื่น ใหการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาล 
คำนึงถึงผูปวยและครอบครัวเปนสำคัญ เกิดผลลัพธทางการพยาบาลท่ีดีคือผูปวยไดรับความปลอดภัยและไมเกิด
ภาวะแทรกซอนจากการทำหัตถการ 
 
ระยะเวลาท่ีศึกษา 

23 กุมภาพันธ - 20 มีนาคม 2561 
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ข้ันตอนการดำเนินงาน 

1. เลือกกรณีศึกษาจากผูปวยท่ีมารับบริการ 

2. ศึกษาคนควาหาขอมูลความรูวิชาการจากตำรา เอกสารตาง ๆ และจากประสบการณการ 

ปฏิบัติงาน 

3. รวบรวมขอมูลพื้นฐานของผูปวย ศึกษาแผนการรักษาของแพทย 

4. ปรึกษาพยาบาลผูชำนาญการ และ กุมารแพทยผูรักษา 

5. รวบรวมขอมูล วิเคราะหปญหา 

6. วางแผนการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล โดยนำทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็มรวมกับกระบวนการ 

พยาบาลมาประยุกตใช 

7. ปฏิบัติการพยาบาลตามแผนการพยาบาล และ ประเมินผลการพยาบาล 

8. สรุปผลการจัดทำกรณีศึกษา ตรวจสอบโดยผูชำนาญการ 

9. ปรับปรุงแกไขและจัดพิมพรูปเลม 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูปวยโรคหัวใจพิการแตกำเนิดชนิดเขียวท่ีมีการสลับข้ัวกันของหลอดเลือดใหญท่ีออกจากหัวใจ  
(Transposition of the great arteries) ท่ีมารับการทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังกั้นหัวใจหองบนดวย
บอลลูน (Balloon atrial septostomy) ไดรับบรกิารท่ีมีคุณภาพ ถูกตองตามมาตรฐานวิชาชีพ ปลอดภัยไมมี
ภาวะแทรกซอนและประคับประคอง (Palliative) รักษาชีวิตไวเพื่อรอเวลาการทำผาตัดแกไขตอไป 

2. เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพยาบาลหองสวนหัวใจในการเขาชวยแพทยทำหัตถการ
สวนหัวใจขยายรูท่ีผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน (Balloon atrial septostomy)  

3. ใชเปนเอกสารอางอิงไดในการศึกษาคนควาของพยาบาลดานการสวนหัวใจ พยาบาลวิชาชีพ 
นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรทางการแพทยท่ีสนใจท่ัวไป 
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บทท่ี 2   

ทบทวนวรรณกรรม 

ความหมาย 

โรคหัวใจพิการแตกำเนิดชนิดเขียวท่ีมีการสลับข้ัวกันของหลอดเลือดใหญท่ีออกจากหัวใจ 
(Transposition of the great arteries :TGA) หมายถึง โรคหัวใจพิการแตกำเนิดชนิดท่ีเกิดความผิดปกติใน
โครงสรางของหัวใจ โดยหลอดเลือดเอออรตาออกมาจากหัวใจหองลางขวา ซึ่งปกติหลอดเลือดเอออรตาจะ
ออกมาจากหัวใจหองลางซาย สวนหลอดเลือดพัลโมนารีอารเตอรีออกจากหัวใจหองลางซาย ซึ่งปกติหลอด
เลือดพัลโมนารีอารเตอรีจะออกมาจากหัวใจหองลางขวา ทำใหเลือดท่ีไปปอดผานหลอดเลือดพัลโมนารอีาร
เตอรีเปนเลือดแดง สวนเลือดท่ีไปเล้ียงรางกายผานหลอดเลือดเอออรตาเปนเลือดดำ 

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาท่ีเก่ียวของ 

หัวใจเปนอวัยวะท่ีมีความสำคัญตอการมีชีวิตของมนุษย โดยทำหนาท่ีสงออกซิเจนใหแกเซลลและ
เนื้อเยื่อตางๆ ของรางกาย หัวใจถูกสรางในชวง 6 – 8 สัปดาหแรกหลังปฏิสนธิ จนเปนหัวใจท่ีพัฒนาอยาง
สมบูรณและเจริญเติบโตตอไปในชวงหลังจากนั้น ซึ่งหัวใจของคนเรามีลักษณะเปนโพรง มี 4 หอง โดยแบงเปน
หองบน 2 หองเรียก เอเตรียม (Atrium) และหองลาง 2 หอง เรียกวา เวนตริเคิล (Ventricle) หัวใจหองบน
ซายและลางซายมีล้ินไบคัสพิดค่ันฺ (Bicuspid) อยู สวนหองบนขวาและลางขวามีล้ินไตรคัสพิด (Tricuspid) ค่ัน
อยู ซึ่งล้ินท้ังสองทำหนาท่ีคอยปด-เปด เพื่อไมใหเลือดไหลยอนกลับ หัวใจทำหนาท่ีสูบฉีดเลือดโดยการบีบตัว
และคลายตัวของกลามเนี้อหัวใจเปนจังหวะ ทำใหเลือดไหลไปตามหลอดเลือดตางๆ  หองเอเตรียมขวาจะรับ
เลือดจากหลอดเลือดดำ ช่ือ ซุพีเรียเวนาคาวา (Superior Vena cava: SVC) ซึ่งนำเลือดมาจากศรีษะและแขน 
และรับเลือดจากหลอดเลือดดำ  ช่ือ อินฟเรียเวนาคาวา (Inferior Vena cava: IVC) ซึ่งนำเลือดมาจากลำตัว
และขาเขาสูหัวใจ เมื่อเอเตรียมขวาบีบตัว เลือดจะเขาสูเวนตริเคิลขวาโดยผานล้ินไตรคัสพิด เมื่อเวนตริเคิลขวา
บีบตัวเลือดจะผานล้ินพัลโมนารีเซมิลูนาร (Pulmonary Semilunar Valve) ซึ่งเปดเขาสูหลอดเลือดแดง
ช่ือพัลโมนารีอารเตอรี (Pulmonary Artery: PA) หลอดเลือดนี้นำเลือดไปยังปอดเพื่อแลกเปล่ียนแกส โดย
ปลอยคารบอนไดออกไซดและรับออกซิเจน เลือดท่ีมีออกซิเจนสูงนี้จะไหลกลับสูหัวใจทางหลอดเลือดดำช่ือพลั
โมนารีเวน (Pulmonary Vein: PV) เขาสูหัวใจหองเอเตรียมซายเมื่อเอเตรียมซายบีบตัว เลือดก็จะผานล้ิน
ไบคัสพิดเขาสูหองเวนตริเคิลซาย แลวเวนตริเคิลซายบีบตัวดันเลือดใหไหลผานล้ินเอออนติกเซมิลูนาร (Aortic 
Semilunar Valve) เขาสูเอออรตา (Aorta) ซึ่งเปนหลอดเลือดแดง  ขนาดใหญจากเอออรตาจะมีหลอดเลือด
แตกแขนงแยกไปยังสวนตาง ๆ ของรางกาย 

พยาธิสภาพของหัวใจและหลอดเลือดในผูปวยท่ีมีโรคหัวใจพิการแตกำเนิด ทำใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ในการไหลเวียนของโลหิต (hemodynamic) และมีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงในหัวใจและหลอดเลือดติดตาม
มา ความเขาใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทาง hemodynamic ท่ีเกิดข้ึน มีประโยชนในการอธิบายอาการ 
อาการแสดง การตรวจพบทางคลินิก ความผิดปกติของภาพรังสีปอดและคล่ืนไฟฟาหัวใจ สามารถใชในการ
วินิจฉัยหรือวางแผนการดูแลรักษาพยาบาลผูปวย เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงลักษณะการไหลเวียนของโลหิต
ในภาวะปกติ  



6 
 
 

การไหลเวียนของโลหิตในภาวะปกติ 

การไหลเวียนโลหิตในรางกายแบงเปน 2 ระบบ 

1.วงจรการไหลเวียนผานปอด (Pulmonary circulation) 

การไหลเวียนของโลหิตในระบบนี้ รับโลหิตดำจากหลอดเลือดดำใหญ (systemic veins) ไดแก ซุพี
เรียเวนาคาวา (superior vena cava, SVC) และ อินฟเรียเวนาคาวา (inferior vena cava, IVC) เขาสูหัวใจ
ทางหัวใจหองบนขวา (right atrium, RA) แลวไหลลงสูหัวใจหองลางขวา (right ventricle, RV) และไปปอด
ทางหลอดเลือดพัลโมนารีอารเตอรี (pulmonary artery, PA) ในภาวะปกติการไหลเวียนของโลหิตในระบบนี้
มีความดันโลหิต ความตานทานของหลอดเลือดและความเขมขนของออกซิเจนต่ำ (low pressure, low 
resistance และ low oxygen saturation) 

2. วงจรไหลเวียนท่ัวกาย (Systemic circulation) 

ระบบไหลเวียนโลหิตในระบบนี้รับโลหิตแดงจากหลอดเลือดพัลโมนารีเวน (pulmonary veins, PV) 
เขาสูหัวใจทางหัวใจหองบนซาน (left atrium, LA) แลวไหลลงสูหัวใจหองลางซาย (left ventricle, LV) และ
ไปยังหลอดเลือดเอออรตา (aorta, AO) เพื่อนำออกซิเจนและสารอาหารไปเล้ียงอวัยวะตางๆ ของรางกาย การ
ไหลเวียนของโลหิตในระบบนี้มีความดันโลหิต ความตานทานของหลอดเลือดและความเขมขนของออกซิเจนสูง 
(high pressure, high resistance และ high oxygen saturation)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงการไหลเวียนโลหิตในรางกาย 

ท่ีมา: https://pathumthong09.wordpress.com 

https://pathumthong09.wordpress.com/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95circulation-system/
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การไหลเวียนโลหิตของทารกขณะอยูในครรภมารดา (Fetal circulation) 

ขณะท่ีทารกอยูในครรภมารดา รกทำหนาท่ีในการแลกเปล่ียนอาหารและออกซิเจนระหวางทารกกับ
มารดา ปอดยังไมมีการขยายตัวและมีการหดตัวของกลามเนื้อของหลอดเลือดแดงภายในปอด การไหลเวียน
ของโลหิตใน pulmonary circulation จึงมีความตานทานสูงเมื่อเทียบกับ systemic circulation และ
เนื่องจากการท่ีมีโลหิตไหลไปปอดนอยรวมกับปริมาณของโลหิตท่ีไหลกลับจากรกมาทาง umbilical vein เขา
สู IVC มีปริมาณมาก ความดันโลหิตของ RA จึงสูงกวา LA ทำใหมีการเปดของ foramen ovale 

การไหลเวียนของโลหิตของทารกในครรภมารดาจึงมีลักษณะดังนี้  

1. โลหิตท่ีไหลจาก IVC ซึ่งมาจาก umbilical vein และมีออกซิเจนสูง หลังจากไหลเขาสู RA จะไหล
ผาน foramen ovale ไปยัง LA ตอไปยัง LV และ ascending aorta ไปเล้ียงสวนของรางกายบริเวณศรีษะ  

2. โลหิตท่ีไหลมาจาก SVC ซึ่งมีปริมาณออกซิเจนต่ำ หลังจากไหลเขาสู RA จะไหลไปยัง RV และ PA 
จากนั้นจะไหลผาน ductus arteriosus ตอไปยัง descending aorta และรวมกับโลหิตท่ีไหลจาก 
ascending aorta ไปเล้ียงอวัยวะสวนลางของรางกายและไปแลกเปล่ียนออกซิเจนท่ีรก 

การไหลเวียนโลหิตของทารกใน ครรภมารดาจึงตองอาศัยท้ัง foramen ovale และ ductus 
arteriosus ถามีการปดของ ductus arteriosus ต้ังแตทารกอยูในครรภ เชนในกรณีท่ีมารดาไดรับยาในกลุม 
prostaglandin inhibitor ทำใหทารกเกิดภาวะหัวใจลมเหลวต้ังแตอยูในครรภ (hydrop fetalis) ได 

การเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนโลหิตของทารกภายหลังคลอด 

ภายหลังคลอด มีการขยายตัวของปอดเพื่อทำหนาท่ีในการแลกเปล่ียนกาซออกซิเจนรวมกับมีการ
คลายตัวของกลามเนื้อเรียบของหลอดเลือดแดงในปอดและทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงดังนี ้

1. ความดันโลหิตและความตานทานของหลอดเลือดแดงในปอดลดลง เมื่อมีการขยายตัวของปอด
ความดันโลหิตและความตานทานของหลอดเลือดแดงในปอดจะลดลงอยางรวดเร็วโดยเฉพาะใน 24 ช่ัวโมงแรก
หลังคลอด หลังจากนั้นจึงลดลงอยางชาๆ ความดันโลหิตและความตานทานของหลอดเลือดแดงจะลดลง
เทากับผูใหญเมื่อทารกอายุประมาณ 6-8 สัปดาห สำหรับทารกคลอดกอนกำหนดกลามเนื้อเรียบของหลอด
เลือดแดงภายในปอดมีการเติบโตและพัฒนาการไมเต็มท่ี ทำใหการลดของความดันโลหิตและความตานทาน
ของหลอดเลือดในปอดเร็วกวาทารกท่ีคลอดครบกำหนด 

2. การปดของ foramen oavale การขยายตัวของหลอดเลือดแดงในปอดภายหลังคลอด ทำให
ปริมาณโลหิตท่ีไหลไปปอดเพิ่มข้ึน ปริมาณโลหิตท่ีไหลกลับจาก PV เขาสู LA จึงเพิ่มข้ึน รวมกับมีการลดลง
ของปริมาณโลหิตท่ีไหลกลับจาก IVC ทำใหความดันใน LA สูงกวา RA จึงเกิดการปดของ foramen ovale 
แตพบวามีประชากรประมาณรอยละ 15-20 ท่ียังมีการเปดของ foramen ovale อยู 

3. การปดของ ductus arteriosus ภายหลังคลอดปอดมีการขยายตัว ทำใหมี oxygen tension 
(PaO2) สูงข้ึนและระดับprostaglandins ลดลง (prostaglandin ในทารกสวนใหญสรางจากรก) ทำใหเกิด
การหดตัวของกลามเนื้อใน ductus arteriosus และการไหลของโลหิตผาน ductus arteriosus ลดลง ทำให
เกิดการปดของ ductus arteriosus ท่ีไมสมบูรณ (functional closure) เมื่อทารกอายุประมาณ 10-15 
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ช่ัวโมง หลังจากนั้นเริ่มมีกอนเลือด (thrombosis) และมีการเติบโตของเชลล (proliferation) ของช้ัน
endothelium ทำใหเกิดการปดอยางถาวรเมื่อทารกอายุประมาณ 3 สัปดาห สำหรับทารกคลอดกอนกำหนด 
ductus arteriosus มีการตอบสนองตอออกซิเจนไมดี และปอดซึ่งทำหนาท่ีในการทำลาย prostaglandin 
ทำงานไดไมสมบูรณ ทำใหมีระดับprostaglandins สูง การหดตัวของกลามเนื้อใน ductus arteriosus ไม
สมบูรณ จึงทำใหพบอุบัติการณของการเปดของ ductus arteriosus ไดบอยในทารกเหลานี้ 

4. การเปล่ียนแปลงใน ventricles ภายหลังคลอดความตานทานของหลอดเลือดในปอดลดลง ทำให
ความหนาของกลามเนื้อของ RV ลดลง (thick wall ventricle to thin wall ventricle) มีผลใหความยืดหยุน 
(compliance) ของ RV เพิ่มข้ึนและ end-diastolic pressure ลดลง สวนกลามเนื้อของ LV มีความหนา
เพิ่มข้ึนจากการท่ีตองสูบฉีดโลหิตไปเล้ียงอวัยวะตางๆ ของรางกายท่ีมีความตานทานสูง 

โดยสรุปภายหลังคลอดจะมีการปดของ foramen ovale, ductus arteriosus และมีการลดลงของ
ความตานทานของหลอดเลือดในปอด ผูปวยท่ีโรคหัวใจพิการแตกำเนิดจึงมีระยะเวลาของการเกิดอาการและมี
อาการแสดงแตกตางกันเชนผูปวย TGA ซึ่งตองอาศัยการเปดของ foramen ovale และ ductus arteriosus 
เพื่อใหมีการผสมของเลือดแดงและเลือดดำ จึงมีอาการเขียวรุนแรงภายใน 0-3 วันหลังคลอดเนื่องจากมีการปด
ของ foramen ovale และ ductus arteriosus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงการไหลเวียนของโลหิตของทารกในครรภมารดาและภายหลังคลอด 

ท่ีมา: http://www.deanza.edu/faculty/kandulaanita/anitalab18-vessels.pdf 
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โรคหัวใจพิการแตกำเนิดชนิดเขียวท่ีมีการสลับข้ัวกันของหลอดเลือดใหญท่ีออกจากหัวใจ Transposition 
of the great arteries (TGA) 

เปนโรคหัวใจพิการแตกำเนิดชนิดเขียวท่ีมีการสลับตำแหนงของเสนเลือดใหญ 2 เสนท่ีออกจากหัวใจ 
โดยเสนเลือดแดงใหญเอออรตาจะออกมาจากหัวใจหองลางขวา (ปกติจะออกมาจากหัวใจหองลางซาย) สวน
เสนเลือดพัลโมนารีจะออกจากหัวใจหองลางซาย (ปกติจะออกมาจากหัวใจหองลางขวา) ทำใหเลือดท่ีไปเล้ียง
รางกายเปนเลือดดำ สวนเลือดท่ีไปปอดเปนเลือดแดง ทารกจะมีอาการเขียวมากและอาจเสียชีวิตทันทีหลัง
คลอด 
 
อุบัติการณและระบาดวิทยา 

TGA เปนโรคหัวใจพิการแตกำเนิดพบประมาณ 1:2100 ถึง 1:4500 ของทารกแรกเกิด หรือประมาณ
รอยละ 7-8 ของโรคหัวใจพิการแตกำเนิด พบในเพศชายมากกวาเพศหญิง ประมาณ 2:1 และเพิ่มเปน 3:1 ใน
กรณี intact ventricular septum 
 
สาเหตุ 
 สาเหตุท่ีแทจริงยังไมทราบแนชัด แตพบวาโรคหัวใจพิการแตกำเนิดชนิดนี้ มีอัตราการเกิดลดลงรอย
ละ 50 ในกลุมแมท่ีไดรับวิตามินบำรุงระหวางการต้ังครรภ นอกจากนี้ยังพบอุบัติการณลดลงถาหลีกเล่ียงการ
ไดรับสารพวกยาฆาแมลงระหวางการต้ังครรภ 3 เดือนแรก โอกาสพบโรคนี้เพิ่มข้ึน ในแมท่ีเปนโรคเบาหวาน 
และพวกท่ีมีประวัติครอบครัว 

ชนิดของโรค 

Transposition of the great arteries (TGA) เปนโรคหัวใจแตกำเนิดชนิดมีอาการเขียวท่ีมีเลือดไป
ปอดมาก มีลักษณะพยาธิสภาพท่ี pulmonary artery ติดตอกับ left ventricle และ aorta ติดตอกับ right 
ventricle ทำใหเมื่อเลือดดำท่ีมีความเขมขนของออกซิเจนต่ำไหลกลับเขาสูหัวใจทาง right atrium ลงสู right 
ventricle และออกสู aorta เปนเลือดดำไปเล้ียงรางกาย แลวกลับเขาสูหัวใจใหมทาง right atrium ในขณะท่ี
เลือดแดงท่ีผานการฟอกจากปอดแลว ไหลผานทาง pulmonary vein เขาสู left atrium ลงสู  left 
ventricle ออกสู pulmonary artery เปนเลือดแดงกลับไปฟอกท่ีปอด แลวกลับเขาสูหัวใจใหมทาง left 
atrium เปนลักษณะของ 2 วงจรคือ วงจรของเลือดดำท่ีไปเล้ียงร่างกาย (systemic circulation) และวงจร

ของเลือดแดงท่ีไปฟอกท่ีปอด (pulmonary circulation) ซึ่งแยกจากกัน  
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ภาพท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบกายวิภาค ระหวาง Normal heart กับ Transposition of great arteries  

ท่ีมา: https://www.anatomynote.com/human-anatomy/heart/normal-heart-and-
hypertrophic-cardiomyopathy/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงชองทางติดตอกันระหวาง 2 วงจร ใน Transposition of great arteries 
ท่ีมา: http://www.embryology.ch/anglais/pcardio/patholcardio05.html 
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ในความเปนจริงถาไมมีการเช่ือมโยงหรือทางติดตอกันระหวาง 2 วงจรนี้ ผูปวย TGA จะไมสามารถมี
ชีวิตอยูได การติดตอกันระหวางวงจร ท้ังสองในผูปวย TGA เกิดข้ึนได 3 ระดับ คือ 

1.ระดับ great arteries ไดแก PDA 
2.ระดับ atrium ไดแก patent foramen ovale  หรือ ASD 
3.ระดับ ventricle ไดแก VSD 
การท่ีมีทางติดตอถึงกันระหวาง 2 วงจร ทำใหบางสวนของเลือดดำท่ีกลับเขาหัวใจทาง systemic 

venous return สามารถผานไปปอดได ในขณะเดียวกันบางสวนของเลือดแดงจาก pulmonary circulation 
สามารถผานเขาสู systemic circulation ทำใหเลือดท่ีออกทาง aorta ท่ีไปเล้ียงรางกายมีความเขมขนของ
ออกซิเจนไมต่ำเกิดไปนัก การผสมกันของเลือดดำและเลือดแดง เปนวิธีท่ีธรรมชาติชวยใหผูปวย TGA มีชีวิต
อยูได ตอมาเมื่อทางติดตอถึงกันระหวาง 2 circulation ปดลง การผสมกันของเลือดลดลง เลือดท่ีไปเล้ียง
รางกายมีความเขมขนของออกซิเจนต่ำลง จนผูปวยไมสามารถมีชีวิตอยูได 

พยาธิสภาพ 

 พยาธิสภาพใน TGA นอกจากความผิดปกติของหลอดเลือดแดงใหญเอออรตลและพัลโมนารีท่ีออก
จากตำแหนงผิดปกติแลว ยังมีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสวนตางๆของหัวใจหลายประการ ลักษณะของสวน
ตางๆของหัวใจใน TGA มีการเปล่ียนแปลงหลายอยางในหัวใจ เชน ปกติพบวาเวนตริเคิลซายจะมีขนาดใหญ
กวาเวนตริเคิลขวา ต้ังแตทารกอยูในครรภมารดา และเมื่อคลอดก็จะพบวา ผนังของเวนตริเคิลซายยิ่งหนาข้ึน 
ขณะเดียวกันผนังของเวนตริเคิลขวาก็จะบางตัวลง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดมีผลจากการท่ีเวนตริเคิลซายทำงาน
หนัก สูกับแรงตานทานในหลอดเลือดของรางกาย ขณะท่ีเวนตริเคิลขวาตองทำงานตอตานกับแรงตานทานใน
ปอด ซึ่งจะลดลงตามลำดับหลังคลอด แตใน TGA จะพบในทางตรงขาม ต้ังแตอยูในครรภ ดังนั้น จึงพบวา เวน
ตริเคิลซายมีผนังหนาตอนแรกคลอด และผนังจะบางลงภายใน 2-3 สัปดาห จนกระท่ัง 2-4 เดือน ส่ิงเหลานี้
เกิดในพวกท่ี เวนตริเคิลไมมีรูรั่ว แตในกรณีท่ีมี รูท่ีผนังกั้นหองลาง VSD พบแตกตางออกไปโดยพบวาเวนตริ
เคิลซายจะหนาตัวเพิ่มข้ึนนอยกวาปกติ จนกระท่ังประมาณอายุ 1 ป ผนังจึงมีความหนาเหมือนปกติ กรณีของ 
TGA และไมมีรูท่ีผนังกั้นหองลาง แตมีการตีบของทางเดินเลือดทางดานซาย (left ventricular outflow 
tract obstruction :LVOTO) หรือ pulmonary stenosis พบวาเวนตริเคิลซายหนากวาเวนตริเคิลขวา การ
วางตำแหนงของหลอดเลือดใหญ พบวาเอออรตาวางตัวทางดานหนาและคอนไปทางขวาของพัลโมนารีเปน
สวนใหญ อยางไรก็ตามการวางตัวของหลอดเลือดแดงใหญท้ังสองจะแตกตางกัน แตหลอดเลือดโคโรนารี ่จะ
พบลักษณะตางๆหลายแบบ ในเรื่อง pulmonary vascular disease ใน TGA พบไดในกรณีท่ีไมไดรับการ
ผาตัดภายใน 1-2 สัปดาห สำหรับกรณีท่ีไมมี VSD หรือภายใน 1-2 เดือน สำหรับกรณีท่ีมี VSD ซึ่ง 
pulmonary vascular disease จะพบคลายกับท่ีพบใน large VSD 

ความผิดปกติอื่นท่ีพบรวม coexisting cardiac anomalies ประมาณรอยละ 75 ไมพบความผิดปกติ
อื่น นอกเหนือจาก patent foramen ovale หรือ ASD ประมาณรอยละ 20 มี VSD และท่ีเหลือรอยละ 5 
พบวามี LVOTO ซึ่งจะปรากฏอาการภายหลัง 

การมีรูท่ีผนังกั้นหองลาง VSD เปนความผิดปกติท่ีพบบอยในพวก TGA และชนิดของ VSD ท่ีพบไม
แตกตางจากท่ีพบใน VSD ท่ัวไป และบางครั้งสามารถพบลักษณะ Malalignment ของ ventricular septum 
ได สวน PDA เปนความผิดปกติท่ีพบมากกวาครึ่งของ TGA และจะปดประมาณอายุ 1 เดือน ยกเวนในกรณี 
PDA มีขนาดใหญ จะทำใหเกิด pulmonary vascular disease ไดเร็ว 
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พยาธิสรีรวิทยาท่ีเกิดข้ึนใน TGA แยกไดเปนกรณีตางๆข้ึนอยูกับความผิดปกติท่ีพบรวมดวย ไดแก 
VSD,PDA,LVOTO เปนตน ทำใหพยาธิสรีรวิทยาท่ีเกิดข้ึน มีลักษณะตางๆเชน พยาธิสรีรวิทยาท่ีเกิดข้ึนใน 
TGA with intact ventricular septum พยาธิสรีรวิทยาท่ีเกิดข้ึนใน TGA with large VSD หรือ large PDA  
และพยาธิสรีรวิทยาท่ีเกิดข้ึนใน TGA with large VSD and LVOTO 
 
การดำเนินของโรค 

การดำเนินของโรคใน TGA ข้ึนอยูกับองคประกอบของความผิดปกติ ไดแก VSD,PDA,ASD, LVOTO 
เปนตน องคประกอบเหลานี้มีผลตอการดำเนินโรค ดังจะกลาวแยกเปนกรณีไป 

TGA with intact ventricular septum กรณีนี้ทำใหเลือดดำและเลือดแดงแยกออกจากกัน ไมมีการ
ผสมกัน ซึ่งการผสมกัน mixing ทำใหปรากฏอาการต้ังแตอายุนอย สวนใหญทารกพวกนี้จะมี ASD เปนตัวท่ี
ชวยใหมีการผสมกันของเลือดดำและเลือดแดงในระดับเอเตรียม ทำใหมีชีวิตอยูได กรณีท่ี VSD มีขนาดนอย
กวา 3 มม. จะมีอาการเชนเดียวกัน นอกจากนี้จะมี dynamic LVOT obstruction ได กรณีท่ี ASD มีขนาด
ใหญหรือหลังไดรับการทำ atrial septostomy ทำใหเกิด hypoxic spell ได 

TGA with large VSD or large PDA ความผิดปกติพวกนี้จะปรากฏอาการตอนหลัง 2 สัปดาหแลว 
โดยเริ่มปรากฏอาการเขียว และทำใหมี pulmonary venous hypertension ตามมาดวยอาการภาวะหัวใจ
ทำงานลมเหลว เนื่องมาจากเลือดไปปอดมาก ตอมาทำใหเกิด pulmonary vascular obstructive disease 
การเปล่ียนแปลงนี้เปนผลใหปริมาณเลือดไปปอดลดลงในภายหลัง 

TGA with large VSD and left ventricular outflow tract obstruction ความผิดปกตินี้พบนอย 
เนื่องจากมีการขวางทางเดินเลือดไปปอด ทำใหปริมาณเลือดไปปอดนอยลง ในขณะเดียวกันก็เกิดการผสมกัน
ของเลือดดำและเลือดแดงไมดี จึงมีอาการคลายในกรณีท่ีเปน Tetralogy of Fallot (TOF) โดยปรากฏอาการ
เขียวต้ังแตแรกเกิด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5   แสดงกายวิภาคศาสตร และสรีรวิทยา TGA 

ท่ีมา: https://thoracickey.com/transposition-of-the-great-arteries-4/ 
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อาการและอาการแสดง 
 
TGA with intact ventricular septum เกิดอาการต้ังแตอายุนอย และมาดวยอาการและอาการแสดง ดังนี ้

อาการเขียว (cyanosis)  
อาการหายใจเร็ว (tachypnea)  
อาการหัวใจเตนเร็ว (tachycardia)   
นิ้วโปง (Clubbing of fingers and toes) พบหลังอายุ 6 เดือน 

                                                                                                                                           
TGA with large VSD or large PDA ทำใหปรากฏอาการเขียว (Cyanosis) รวมกับภาวะหัวใจทำงานลมเหลว 

อาการหัวใจเตนเร็ว (tachycardia)                                                                        
อาการหายใจเร็ว (tachypnea)                                                                             
อาการตับโต (hepatomegaly)                                                                                                  
เสียงหายใจผิดปกติ crepitation บริเวณชายปอด                                                                             
เสียงหัวใจผิดปกติ pan systolic murmur บริเวณ left lower eternal border                                              
เสียง mid diastolic murmur หรือ gallop                                                                                   
เสียง S2 แคบ และ pulmonary component ดังข้ึน 

  

การวินิจฉัย 

การตรวจรางกาย 

มักจะพบวาสวนใหญเปนเด็กครบกำหนด ตัวโต ชีพจรปกติ ตรวจทางดานหัวใจ  การเตนของ right 
ventricle อาจจะแรงข้ึนเล็กนอย เสียง first heart sound มักปกติ second heart sound สวนใหญจะเปน
เสียงเด่ียวและดังข้ึน มักจะไมไดยิน murmur หรือไดยิน systolic murmur เบาๆ มักจะไดเกินระดับ 2 ใน 6 
บริเวณต้ังแต left mid to upper sternal border ขอบของตับมักจะคลำไดวาโตกวาปกติเล็กนอย 

ในกรณีท่ีเด็กมีอาการเขียว cyanosis เกิดจากมีปริมาณออกซิเจนในเลือดแดงต่ำ วัด pulse 
oximeter จะไดคาต่ำ การดูคา blood gas ในเลือดแดง ในกรณีท่ีไมมีการผสมกันของเลือดดำและเลือดแดง 
ออกซิเจนในเลือดจะมีคาต่ำมาก แตกรณีท่ีมีการผสมกันของเลือดดำและแดงท่ีระดับใดระดับหนึ่ง พบวา
ปริมาณออกซิเจนจะสูงกวา และพบวาไมสามารถเพิ่มปริมาณของออกซิเจนไดมากดวยการให 100% 
ออกซิเจน ถาไมไดรับการแกไขท่ีถูกตองก็จะตามมาดวยภาวะ acidosis นอกจากนี้พบวาระดับของ 
hemoglobin จะอยูในเกณฑปกติตอนแรกคลอด สวนภาวะ polycythemia จะเกิดเมื่ออายุเกิน 3 เดือนและ
ตามมาหลังการรักษาดวยวิธี palliation โดย balloon atrial septostomy 
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ภาพรังสีทรวงอก  

 เปนการตรวจเบ้ืองตนและผลการตรวจท่ีบอกการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน อาจตองรอเวลา พบวาใน
ระยะแรกคลอด หัวใจมีขนาดปกติ รวมท้ังหลอดเลือดในปอดก็ปกติเชนกัน ส่ิงท่ีพบวาผิดปกติแรกคลอด ซึ่ง
เปนลักษณะเฉพาะของโรคนี้คือ หัวใจเปนรูปไขนอนตะแคง (egg-shaped) การเห็นบริเวณข้ัวหัวใจมีขนาดเล็ก 
เนื่องมาจากการวางตัวของหลอดเลือดแดงใหญท้ังสองวางซอนในแนวหนาหลัง ซึ่งในเด็กเล็กจะเห็นไมชัดเจน
เนื่องจากตอมไธมัสใหญในเด็ก หลัง 1 สัปดาหจึงจะเห็นไดชัดยิ่งข้ึน นอกจากนี้ สามารถเห็นลักษณะของภาวะ
หัวใจทำงานลมเหลว ทำใหหัวใจโตข้ึน หรือปริมาณเลือดไปปอดมากข้ึน เห็นหลอดเลือดท่ีไปปอดเพิ่มข้ึน 
(increase pulmonary vascular marking) ยกเวนในกรณีท่ีมี LVOTO ทำใหเลือดไปปอดไดนอย ซึ่งพบใน
พวกท่ีมี VSD ทำใหเห็นหัวใจขนาดปกติและมีปริมาณหลอดเลือดในปอดนอยลง คลายท่ีพบใน TOF 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 6 แสดงภาพถายรังสีทรวงออก “egg on string” 

ท่ีมา: https://www.pinterest.com/pin/537687643007037893/?autologin=true 

คลื่นไฟฟาหัวใจ  

     ในวันแรกๆจะพบลักษณะ right ventricle เดนซึ่งเปนปกติของเด็กแรกเกิด หลังอายุ 3 วันไปแลว อาจพบ
ลักษณะของ upright T wave ใน right chest leads 

คลื่นเสียงสะทอนหัวใจ  

      ชวยไดอยางมากในการวินิจฉัย และการวินิจฉัยแยกโรคจากภาวะอื่น ภาพท่ีไดคือ  

1. หลอดเลือดท่ีออกจากหัวใจทางดานซายจะส้ัน และมี early bifurcation (คือเปนหลอดเลือดแดงท่ีไปปอด 
จะแยกแขนงไปปอดดานขวาและซาย) เห็นไดชัดในทา subcostal view 
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2. จากทา short-axis view ท่ีบริเวณขอบซายของกระดูก sternum ดานบน เพื่อดูภาคตัดขวางท่ีระดับของ 
aortic และ pulmonic valve จะพบวา aortic valve จะอยูทางดานหนาและขวาตอ pulmonic valve ซึ่ง
โดยปกติแลว pulmonic valve จะอยูทางดานหนาและซายตอ aortic valve  

3. ในทา long-axis view ท่ีขอบซายของกระดูก sternum จะพบเสนเลือดท้ังสองเสนคือ aorta และ main 
pulmonary artery ออกมาขนานกันแทนท่ีจะไขวกันตามปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 แสดงภาพคล่ืนเสียงสะทอนหัวใจ Transposition of great arteries 

ท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=afIgrfCaB-8 

 

การรักษา 

เนื่องจากอาการแสดงของผูปวย TGA จะมี right to left shunt ข้ึนอยูกับปริมาณโลหิตท่ีไหลไปปอด 
การดูแลรักษาผูปวย TGA เหลานี้กอนการทำผาตัด (total correction) จึงมีความสำคัญ 

ในกรณีท่ีเด็กเขียวและหอบเหนื่อยคงตองให oxygen แกภาวะความเปนกรดในรางกาย พยายาม
รบกวนเด็กใหนอยท่ีสุด การใช Prostaglandin E1 หยดเขาทางหลอดเลือด ในขนาดเริ่มต้ังแต 0.01 
microgram/kg/min เพื่อเปด ductus arteriosus จะชวยใหเด็กแดงข้ึนได  เปนการรอเวลาในชวงการสงตอ
ผูปวย ขอเสียของการใชยาตัวนี้นอกจากจะมีราคาแพงแลวอาจมีผลขางเคียงท่ีรุนแรงได เชน การหยุดหายใจ 
(apnea) โดยเฉพาะเมื่อเด็กไดรับยาท่ี drip อยูเร็วเกินขนาด อาจมคีวามดันโลหิตต่ำ และไขสูง 
(hyperthermia) เปนตน  ดังนั้นตองคอย monitor คาความอิ่มตัวของ oxygen ในเลือด และภาวะความเปน
กรดในรางกาย ถามีปญหาจึงควรพิจารณาใหดวยความระมัดระวัง 

 

https://www.youtube.com/watch?v=afIgrfCaB-8
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    การรักษาเรงดวน เพื่อชวยชีวิตในระยะแรก ตองทำการขยายรูผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน 
(Balloon atrial septostomy, BAS) เพื่อเปนการเปดผนังกั้นระหวางหัวใจหองบนท้ัง 2 หอง (atrial 
septum) ใหมีการผสมของเลือดท่ีระดับของหัวใจหองบน BAS เปนการสวนหัวใจเพื่อการรักษาท่ีทำมากท่ีสุด
ในทารกแรกเกิด เปนหัตถการท่ีจำเปนและสามารถชวยชีวิตในผูปวยโรคหัวใจพิการแตกำเนิด ท่ีมีพยาธิสภาพ
แบบ transposition physiology ท่ีมีอาการเขียว (cyanosis) มาก จากการท่ีมีการผสมกันของเลือดแดงและ
เลือดดำท่ีไมเพียงพอ จากการท่ีมี atial septal defect (ASD) หรือมี patent foramen ovale (PFO) ขนาด
เล็ก ผูปวย TGA จะไดรับประโยชนอยางมากจากการขยายชองทางติดตอระหวางหัวใจหองบนขวาและซาย 
ดวยบอลลูน (Balloon atrial septostomy, BAS)  เปนการรักษาภาวะฉุกเฉินในโรคหัวใจแตกําเนิด 
(Emergency in congenital heart diseases) ชวยใหผูปวยสามารถมีชีวิตอยูเพื่อรอรับการรักษาโดยการ
ผาตัด สลับเสนเลือดท่ีออกจากหัวใจท้ัง 2 เสน (arterial switch operation) คือ ทำการสลับ aorta และ 
main pulmonary artery ใหกลับมาปกติตอไป 

 

การทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังก้ันหัวใจหองบนดวยบอลลนู(Balloon atrial septostomy, BAS) 

การทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน (balloon atrial septostomy; 
BAS) ถือเปนการสวนหัวใจท่ีมีความสำคัญสามารถรักษาภาวะฉุกเฉินในทารกแรกเกิดโรคหัวใจพิการแตกำเนิด
ท่ีจำเปนตองมีทางไหลเวียนของเลือดผานระดับ atrium (interatrial communication) โดย Rashkind และ 
Miller ไดเริ่มทำเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1966 เพื่อเปด interatrial communication สำหรับผูปวย 
Transposition of the Great Arteries เปนการรักษาแบบประคับประคอง (Palliative) เพื่อรอเวลาการทำ
ผาตัดสลับเสนเลือดท่ีออกจากหัวใจท้ัง 2 เสน (arterial switch operation) คือ ทำการสลับ aorta และ 
main pulmonary artery ใหกลับมาปกติตอไป 

ขอบงช้ีในการทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังก้ันหัวใจหองบนดวยบอลลูน  

การทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน ถือเปนหัตถการท่ีมีความสำคัญ 
สามารถรักษาภาวะฉุกเฉินในผูปวยโรคหัวใจพิการท่ีจำเปนตองมีทางไหลเวียนของเลือดผานระดับ atrium ซึ่ง
ขอบงช้ีท่ีผูปวยควรไดรับการทำ BAS มีดังนี้ 

1. ผูปวย Transposition of the Great Arteries  ในรายท่ีไดรับ Prostaglandin E1 หยดเขาทาง
หลอดเลือดเต็มท่ีแลว แตยังเขียวมาก ควรไดรับการทำ BAS 

2. ผูปวย Pulmonary atresia (PA) ในรายท่ีไมสามารถเปด RVOT ไดและมี restrictive ASD และ/
หรือ PFO ควรไดรับการทำ BAS ไวเพื่อเปดทางไหลเวียนเลือดภายในหัวใจเพราะ hemodynamic ในผูปวย
กลุมนี้ข้ึนอยูกับทางติดตอของ RA กับ LA โดยถามี ASD และ/หรือ PFO ขนาดใหญ เลือดจะผาน Right to 
left ไปหัวใจและหลอดเลือดซายได แตถามี RV ขนาดเล็กมาก และรูเปด ASD และ/หรือ PFO เล็กไมเพียงพอ
เลือดจะกลับสูหัวใจดานขวาไมได ทำใหมี Systemic venous congestion และอาจมี Low cardiac output 
ตามมาได 
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3. ผูปวย Tricuspid atresia (TA) ซึ่งโรคนี้จะไมมทีางติดตอไหลเวียนเลือดจาก RA สู RV สงผล
ใหhemodynamic ในผูปวยกลุมนี้ข้ึนอยูกับทางติดตอของ RA กับ LA โดยถามี ASD และ/หรือ PFO มีขนาด
ไมเพียงพอเลือดกลับสูหัวใจดานขวาไมมีทางออก ทำใหมี Systemicvenous congestion และอาจมี Low 
cardiac output ตามมาได ดังนั้นควรไดรับการทำ BAS 

4. ผูปวย Hypoplastic Left Heart Syndrome (HLHS) ในรายท่ี foramen ovale มีขนาดเล็ก เด็ก
จะเกิด Pulmonary congestion มีอาการเขียวมากรวมกับอาการหอบเหนื่อยการทำ BAS จะชวยลด 
Pulmonary congestion และเพิ่มคา PaO2 ได แตมักจะชวยไดช่ัวคราว 

การทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังก้ันหัวใจหองบนดวยบอลลนูในหองสวนหัวใจ 

หองสวนหัวใจเปนงานท่ีใหบริการเฉพาะ บริการดานการทำหัตถการตรวจวินิจฉัยและรักษาชนิด
รุกราน (Invasive) แกผูปวยกลุมโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งมีความยุงยากซับซอน ตองดูแลใกลชิด 
และรวดเร็ว พรอมใหบริการตลอดเวลาเพื่อแกไขภาวะวิกฤตหัวใจ การทำ BAS ในหองสวนหัวใจจึงมีขอดี คือ
ทำในหองท่ีควบคุมความสะอาดไดดีกวา สามารถ Monitor intracardiac pressure ไดงายกวา การ
ใชFluoroscopy guide ในการขยับสายสวนหัวใจทำไดงายกวาและสามารถใชฉีดสีเพื่อดู Coronary artery 
anatomy ได ผูปวยจะไดรับการทำหัตถการจากสหสาขาวิชาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญดานเทคนิคเฉพาะของหอง
สวนหัวใจ ประกอบดวยบุคลากร 3 กลุม คือ 1) แพทย ไดแก กุมารแพทยเช่ียวชาญหัวใจ และวิสัญญีแพทย 2) 
พยาบาลวิชาชีพ ไดแก พยาบาลสงเครื่องมือ (Scrub nurse) พยาบาลชวยเหลือรอบนอก (Circulating 
nurse) และ พยาบาลวิสัญญี 3) นักเทคนิคทางการแพทย ไดแก นักรังสีเทคนิค และพนักงานวิทยาศาสตร
การแพทยหรือนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก โดยมีเปาหมายเพื่อผูปวยเกิดความปลอดภัยและไมมี
ภาวะแทรกซอนจากการทำหัตถการ ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมความพรอมกอนทำหัตถการ 

เมื่อมีความจำเปนตองทำหัตถการสวนหัวใจเพื่อขยายชองทางติดตอท่ีผนังกั้นหัวใจหองบนดวย
บอลลูน จะพบวาการไหลเวียนโลหิตของผูปวยจะคงท่ีหรือไมมีข้ึนอยูกับการไหลเวียนติดตอกันของเลือด
ระหวางหัวใจหองบน ขวา-ซาย ดังนั้นส่ิงสำคัญคือ จะตองทำการสวนหัวใจเพื่อขยายชองทางติดตอท่ีผนังกั้น
หัวใจหองบนดวยบอลลูน กอนเปนอันดับแรก แลวจึงทำการสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยโรคเปนลำดับตอไป 

 

การเตรียมความพรอมกอนทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังก้ันหัวใจหองบนดวยบอลลูน 

1. หองสวนหัวใจท่ีมีเครื่องถายภาพรังสี (Fluoroscopy equipment) ชนิดหัวเอกซเรย 2 ระนาบ (Bi  
plane) หรือ ชนิดหัวเอกซเรย 1 ระนาบ (Single plane) ก็เพียงพอสำหรับการทำหัตถการนี ้

2. ปดเครื่องปรับอากาศในหองสวนหัวใจท่ีจะทำหัตถการ อุนผาและเตียงดวยเครื่องอุนไฟฟา 
(Electric warmer) เพื่อปองกันผูปวยมีอุณหภูมิกายต่ำ 

3. เตรียมเครื่อง Echocardiogram ไว เพื่อแพทยใชทำเพื่อยืนยันตำแหนงของบอลลูนตลอดการทำ
หัตถการ 
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4. อุปกรณทำ Vascular access ไดแก Micropuncture Kit/18 torque wire (s) และทอนำสาย
สวน (introducer sheath) ขนาด 4 French (Fr) สำหรับ Monitor arterial line และ introducer sheath 
6 Fr สำหรับ ใส Septostomy balloon 

5. ผสม heparin solution (อัตราสวน Heparin 1,000 unit : 0.9% Normal saline 1,000 ml.) 
สำหรับสวนลาง introducer sheath และ catheter เพื่อปองกันล่ิมเลือดท่ีคางในสาย 

6. Dome setting เพื่อ monitor intracardiac pressure ระหวางทำหัตถการ 

7. Septostomy balloon เชน Miller Atrioseptostomy Catheter (Edwards 
Lifesciences,Germary) เปนสายสวนหัวใจชนิดพิเศษท่ีมีบอลลูนยางยืดทรงกลมขนาดเล็กติดท่ีปลายสายสวน 
ซึ่งตรงบริเวณปลายสายท่ีบอลลูนติดอยู จะโคงเปนมุม 35 องศา ชวยใหปลายสายเอียงเปนมุมท่ีพอเหมาะ
สามารถดันปลายสายจาก RA ผานรูท่ีผนังกั้นหัวใจหองบนเขาสู LA ไดงาย และหากปลายสายทำมุมไมพอดี
กับรูท่ีผนังกั้นหัวใจ สามารถใช ลวดดาม (wire stylet) ท่ีมาพรอมกับสายสวน ใสเขาไปจนถึงปลายสายแลว
บิดลวดดามใหเปนมมุตามท่ีตองการได สายสวนหัวใจชนิดนี้เปนชนิดท่ีไมมีรูปลาย ไมสามารถใชวัดความดัน
และฉีดสารทึบรังสี รวมท้ังไมสามารถผาน Wire เพื่อเปนไกดนำทางได ตัวบอลลูนยางยืดทรงกลมมีขนาดความ
จุ 4 มิลลิลิตร เมื่อขยายบอลลูนดวย น้ำ Normal saline จำนวน 1 มิลลิลิตร จะไดบอลลูนเสนผาศูนยกลาง
ขนาด 13 มิลลิเมตร เมื่อขยายบอลลูนดวย น้ำ Normal saline จำนวน 2 มิลลิลิตร จะไดบอลลูน
เสนผาศูนยกลางขนาด 16 มิลลิเมตร และ เมื่อขยายบอลลูนดวย น้ำ Normal saline จำนวน 4 มิลลิลิตร จะ
ไดบอลลูนเสนผาศูนยกลางขนาด 19 มิลลิเมตร ตามลำดับ และปลายอีกดานของสายสวน (ตรงขามกับ
บอลลูน) จะมีตัวล็อคซึ่งจะทำการล็อคขณะท่ีกระตุกบอลลูนโดยการดันตัวล็อคตรงตำแหนงท่ีมีลูกศรไป
ดานขางของปลายสายสวน ชวยปองกันไมให น้ำ Normal saline จากบอลลูนไหลออกมา ซึ่งจะทำใหขนาด
ของบอลลูนเล็กกวาความตองการ 

8. อุปกรณอื่นๆ ตามความตองการแพทยท่ีตองการเพิ่มเติม เชน Multipurpose JR catheter 0.014 
coronary exchange wire หรือ  Z-5 septostomy  catheter เปนตน 
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ภาพท่ี 8 แสดงสายสวนหัวใจชนิดพิเศษท่ีมีบอลลูนยางยืดทรงกลมขนาดเล็กติดท่ีปลายสายสวน 
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ข้ันตอนการทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังก้ันหัวใจหองบนดวยบอลลนู 

1. หลอดเลือดท่ีจะทำหัตถการ (Vascular access) สามารถทำไดท้ังผาน Umbilical vein 
(Umbilical access) และ Femoral vein (Femoral access) ใส Sheath ขนาด 6 Fr สำหรับ ใส 
Septostomy balloon 

2.เตรียม Balloon catheter โดยตอปลายดานท่ีติดกับตัวล็อคกับกระบอกฉีดขนาด 5 มิลลิลิตร ท่ี
บรรจุ   Normal saline (NSS) จำนวน 4 มิลลิลิตร (ไมผสมกับ Contrast media ทำใหสามารถ fill up และ 
deflate balloon ไดเร็ว) ดูดอากาศจากบอลลูนหลายๆครั้ง จนกวาอากาศหมดจากบอลลูน 

3. ใส Balloon septostomy catheter ผาน introducer sheath ข้ึนไปสู RA และผานไประหวาง
ผนังกั้นหองหัวใจหองบน (Interatrial communication) โดยทิศทางของ Catheter ตองหันไปทางซายและ
ดานหลังเพื่อเขาสู LA (หากการผาน Balloon catheter ทำไดยาก สามารถใช Multipurpose หรือ JR 
catheter เพื่อผาน Wire และวางไว Right upper pulmonary vein จากนั้นใช 0.014 coronary 
exchange wire เพื่อเปล่ียนเปน Balloon catheter ชนิด ท่ีมีปลายเปด เชน Z-5 septostomy catheter 
ทำให Balloon catheter สามารถใสผาน wire เขาสู LA ได) 

4. ยืนยันตำแหนงของ Balloon catheter จากภาพ Echocardiogram ซึ่งสามารถทดสอบไดโดย
การดันน้ำ NSS 0.5 มิลลิลิตร เขาไปในบอลลูน จะชวยใหเห็นบอลลูนพองลอยอยูใน LA ระวังไมให balloon 
อยูผิดตำแหนงซึ่งจะทำใหเกิดภาวะแทรกซอนตามมาได เชน  

4.1 left atrial appendage หรือ the right atrial appendage ในผูปวยท่ีมี juxtaposed right 
atrial appendage ซึ่งจะอยูหลังและซายกวาปกติ เมื่อขยายบอลลูนจะพบวารูปรางของบอลลูนผิดปกติ ซึ่ง
สามารถเห็นไดชัดเจนจากภาพ echocardiogram 

4.2 เสนเลือดดำจากปอดดานซาย (left pulmonary veins) โดยจะเห็นตำแหนงของบอลลูนอยูนอก
หัวใจ เมื่อขยายบอลลูนจะเห็นรูปรางบอลลูนเปนลักษณะของหลอดเลือด สามารถทำใหเกิดการฉีกขาดของ
หลอดเลือดได 

4.3 MV หรือเขาไปใน LV ทิศทางของบอลลูนจะไปทาง caudal และ lateral ในภาพ PA และ 
caudal ในภาพ lateral ซึง่จะขวางทางเดินของเลือดทำใหความดันโลหิตลดลงและเกิดการฉีกขาดของล้ิน
หัวใจ การดูภาพจาก echocardiogram จะทำใหเห็นตำแหนงไดชัดเจนข้ึน 

4.4 RV โดยตำแหนงของบอลลูนจะอยูหนากวาในภาพ lateral  

4.5 Coronary sinus ตำแหนงของบอลลูนจะอยูหลังและ caudal กวาใน4ภาพ lateral เมื่อขยาย
บอลลูลจะเห็นบอลลูนเปนลักษณะ sausage-like คล่ืนไฟฟาหัวใจอาจเกิด ST-T change หรือหัวใจเตนชาได 

5. การขยายบอลลูนใน LA ใชน้ำ NSS ในปริมาณ ตามขนาด balloon ท่ีตองการ ซึ่งการขยายรูผนัง
กั้นหัวใจจะคอยๆ เพิ่มขนาดของบอลลูนข้ึน ทำใหรูท่ีผนังกั้นหัวใจเกิดการฉีกขาดและมีขนาดใหญข้ึน จนทำให
เกิดไหลเวียนของเลือดผานระดับ atrium (interatrial communication) ไดอยางเพียงพอ 
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6. ดึงบอลลูน จนแนบกับ Inter-atrial septum (IAS) และกระตุกอยางรวดเร็ว (Rapid forceful 
jerk) โดยออกแรงท่ีนิ้วและขอมือ ไมใชแรงจากแขนและขอศอกเพื่อใหบอลลูนผานมาใน RA และหยุดเหนือตอ 
IVC จากนั้นเล่ือนบอลลูนไปอยูกึ่งกลางของ RA และยุบบอลลูนอยางรวดเร็ว 

7. ขยับบอลลูนเขาใน LA ทำวิธีเดิมซ้ำจนกวาจะไมมีแรงตานระหวางการดึงบอลลูนผานผนังกั้นหัวใจ 
หรือจนกวาจะไดขนาดรูผนังกั้นหัวใจ (Interatrial communication) ท่ีตองการ ความแตกตางของความดัน
ระหวาง RA และ LA ไมควรเกิน 2 mmHg ทำใหเกิดการฉีกขาดของรูผนังกั้นหัวใจ ทำใหรูท่ี atrial septum 
ขยายขนาดใหญข้ึน ชวยใหมีการผสมกันระหวางเลือดแดงและเลือดดำดีข้ึน ทำใหมีเลือดแดงออกออกสู aorta 
ไปเล้ียงรางกายมากข้ึน ทำใหอาการเขียวนอยลง 

8. เมื่อทำหัตถการเสร็จแลว ยุบบอลลูนและดึงบอลลูนออก  

9. ตรวจ Echocardiogram เพื่อดูขนาดของ interatrial communication และดูน้ำในเยื่อหุมหัวใจ
ท่ีอาจเกิดในระหวางการทำหัตถการ 

10. Off sheath  

 

 

ภาพท่ี 9 แสดงการทำ Balloon atrial septostomy 

ท่ีมา: https://www.pinterest.com/pin/388294799120963366/ 



22 
 
 

ภาวะแทรกซอนการทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังก้ันหัวใจหองบนดวยบอลลูน (balloon atrial 
septostomy) 

1. การทำ BAS ผิดตำแหนง ทำใหเกิดการฉีกขาดท่ีตำแหนงตางๆ ในหัวใจ เชน มีการฉีกขาดระหวาง 
RA และ IVC จากการกระตุก balloon catheter มาท่ี IVC หรือ มีการฉีกขาดของเสนเลือดดำจากปอด
ดานซาย (left pulmonary veins) หรือ balloon catheter อยูท่ีตำแหนง TV, MV หรือเขาไปใน LV หาก
ขยายบอลลูนแลวจะขวางทางเดินของเลือดทำใหความดันโลหิตลดลงและเกิดการฉีกขาดของล้ินหัวใจ หรือ
Balloon catheter อยูท่ีตำแหนง coronary sinus หากขยายบอลลูนแลว คล่ืนไฟฟาหัวใจอาจเกิด ST-T 
change หรือหัวใจเตนชาได เมื่อเกิดภาวะแทรกซอนควรรีบใหสารน้ำและเลือดเพื่อชวยรักษาระดับความดัน
โลหิตกอน 

2. Balloon rupture และ Embolization ของช้ินสวน balloon ใช snare catheter เพื่อนำ
ช้ินสวนนั้นออกมาแตถาไมสามารถจับช้ินสวนนั้นได ตองปรึกษาศัลยแพทยเพื่อผาตัด 

3. บอลลูนไมสามารถยุบได จำเปนตองขยายบอลลูนจนบอลลูนแตกจึงจะสามารถนำบอลลูนออกจาก
ตัวผูปวยได 

4. ภาวะแทรกซอนจากล่ิมเลือด (Tromboembolism) 

5. Vascular injuries จากใส sheath ท่ีมีขนาดใหญ 

6. หัวใจเตนผิดจังหวะ ขณะทำหัตถการ 

ภาวะแทรกซอนของโรคหัวใจพิการแตกำเนิดชนิดเขียวท่ีมีการสลับข้ัวกันของหลอดเลือดใหญท่ีออกจาก
หัวใจ 

 ผูปวย TGA ท่ีไมมีรูท่ีผนังกั้นหองลาง VSD มักเสียชีวิตจากภาวะขาดออกซิเจนและหัวใจวาย ต้ังแตใน
เดือนแรกหลังเกิดถาไมไดรับการรักษานอกจากจะมีรูรั่วท่ีผนังกั้นเอเตรียม ในสวนผูปวย TGA  ท่ีมีรูท่ีผนัง
กั้นหองลาง VSD และไมมีล้ินหัวใจพัลโมนารี่ตีบ มักจะเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายในวัยทารก ถามีชีวิตรอด
สวนมากจะมีภาวะหลอดเลือดแดงปอดแข็ง (Eisenmenger’s complex ) ในสวนผูปวย TGA  ท่ีมีรูท่ีผนัง
กั้นหองลาง VSD และมีล้ินหัวใจพัลโมนารี่ตีบ อาจเสียชีวิตจากภาวะขาดออกซิเจนหรือโรคแทรกซอนทาง
สมอง เชน ฝในสมอง 

เด็กท่ีมีหลอดเลือดใหญสลับข้ัว จะมีอาการเขียว เหนื่อย ต้ังแตชวงแรกของชีวิต และอาจเสียชีวิต
อยางรวดเร็วหากไมไดรับการรักษาท่ีถูกตอง  โดยทารกอาจยังมีชีวิตอยูไดระยะหนึ่งเพราะเลือดดำอาจไปปอด
ไดเล็กนอยทาง patent foramen ovale (PFO) หรือ patent ductus arteriosus (PDA) และมีเลือดแดงไป
เล้ียงรางกายไดเล็กนอยทาง PFO หรือ PDA เชนกัน แตเมื่อ ductus arteriosus ปดทารกจะเสียชีวิต จัดเปน 
duct-dependent congenital heart disease จำเปนตองใชยา prostaglandin E1 หยดเขาหลอดเลือดดำ
เพื่อเปด ductus arteriosus ชวยใหทารกรอดตอไปไดระยะหนึ่ง หรือทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังกั้น
หัวใจหองบนดวยบอลลูนชวยใหเลือดไหลเวียนไดดีข้ึนช่ัวคราวกอน เขารับการรักษาดวยการผาตัดสลับหลอด
เลือด (arterial switch operation : ASO) ตอไป 
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บทท่ี 3   

 การพยาบาล  

ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม (Orem’s self-care Theory)      

           ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม เปนแนวคิดท่ีสรางข้ึนหรือคนพบจากความเปนจริงเกี่ยวของกับการ
พยาบาล มีวัตถุประสงคเพื่อบรรยาย อธิบาย ทำนาย หรือ กำหนดวิธีการพยาบาล เปนทฤษฎีทางการพยาบาล
ท่ีรูจักแพรหลายในวิชาชีพพยาบาล และมีการนำไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาล เปนพื้นฐานของ
การสรางหลักสูตรในโรงพยาบาลบางแหง และเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยทางการพยาบาล โอเร็ม อธิบาย
มโนทัศนของการดูแลไววา “ การดูแลตนเองเปนการปฏิบัติกิจกรรมท่ีบุคคลริเริ่มและกระทำเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกตนเองในการดำรงไวซึ่งชีวิต สุขภาพ และความเปนอยู  อันดี ”  การสรางทฤษฎีการดูแลตนเอง 
โอเร็ม ใชพื้นฐานความเช่ือท่ีนำมาอธิบายมโนทัศนหลักของทฤษฎี ไดแก 

1. บุคคล เปนผูมีความรับผิดชอบตอการกระทำของตนเอง 
2. บุคคลเปนผูท่ีมีความสามารถและเต็มใจท่ีจะดูแลตนเองหรือผูท่ีอยูในความปกครองของตนเอง 
3. การดูแลตนเองเปนส่ิงสำคัญ และเปนความจำเปนในชีวิตของบุคคลเพื่อดำรงรักษาสุขภาพชีวิตการ

พัฒนาการ และความเปนปกติสุขของชีวิต (Well Bing) 
4. การดูแลตนเองเปนกิจกรรมท่ีเรียนรูและจดจำไวไดจากสังคม ส่ิงแวดลอมและการติดตอ ส่ือสารท่ี

ซ้ำกันและกัน 
5. การศึกษาและวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอบุคคล 
6. การดูแลตนเองหรือการดูแลผูอยูในความปกครองหรือผูอื่นเปนส่ิงท่ีมีคาควรแกการยกยองสงเสริม 
7. ผูปวย คนชรา คนพิการ หรือทารกตองไดรับการชวยเหลือดูแลจากบุคคลอื่น เพื่อสามารถท่ีจะ

กลับมารับผิดชอบดูแลตนเองได ตามความสามารถท่ีมีอยูขณะนั้น 
8. การพยาบาลเปนการบริการเพื่อมนุษย ซึ่งกระทำโดยมีเจตนาท่ีจะชวยเหลือสนับสนุนบุคคลท่ีมี

ความตองการท่ีดำรงความมีสุขภาพดีในชวงระยะเวลาหนึ่งทฤษฎีทางการพยาบาลของโอเร็ม ประกอบดวย3 ทฤษฎี
ท่ีสำคัญ ไดแก 

1. ทฤษฎีดูแลตัวเอง (Self – care Theory) 
2. ทฤษฎีความพรองในการดูแลตนเอง (The theory of self-care deficit) 
3. ทฤษฎีระบบพยาบาล (The theory of nursing system)    

1. ทฤษฎีดูแลตัวเอง (Self – care Theory) 
เปนแนวคิดท่ีอธิบายการดุแลตนเองของบุคคล และการดูแลบุคคลท่ีพึ่งพอ กลาวคือ บุคคลท่ีมีวุฒิ

ภาวะเปนผูใหญและกำลังเขาสูวัยผูใหญ มีการเรียนรูในการกระทำและผลของการกระทำเพื่อสนอง ตอบความ
ตองการดูแลตนเองท่ีจำเปน โดยการควบคุมปจจัยท่ีมีผลตอหนาท่ี หรือพัฒนาการของบุคคลเพื่อคงไวซึ่งชีวิต 
สุขภาพ และความผาสุก การกระทำดังกลาวรวมไปถึงการกระทำเพื่อบุคคลท่ีตองพึ่งพาซึ่งสมาชิกในครอบครัว
หรือบุคคลอื่น 
      แนวคิดของโอเร็ม  การดูแลตนเองเปนรูปแบบหนึ่งของการกระทำอยางจงใจและมี เปาหมาย ซึ่ง
เกิดข้ึนอยางเปนกระบวนการประกอบดวย 2 ระยะสัมพันธกัน คือ 
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ระยะท่ี 1 เปนระยะของการประเมินและตัดสินใจ ในระยะนี้บุคคลจะตองหาความรูและขอมูลเกี่ยวกับ
สถานการณท่ีเกิดข้ึน และสะทอนความคิด ความเขาใจในสถานการณ และพิจารณาวาสถานการณ นั้นจะ
สามารถเปล่ียนแปลงไดหรือไม อยางไร มีทางเลือกอะไรบาง ผลท่ีไดรับแตละทางเลือกเปนอยางไร แลวจึง
ตัดสินใจท่ีจะกระทำ                            

ระยะท่ี 2 ระยะของการกระทำและประเมินผลของการกระทำ ซึ่งในระยะนี้จะมีการแสวงหา
เปาหมายของการกระทำ ซึ่งเปาหมายมีความสำคัญเพราะจะชวยกำหนดทางเลือกกิจกรรมท่ีตองกระทำและ
เปนเกณฑท่ีจะใชในการติดตามผลของการปฏิบัติกิจกรรม            

วัตถุประสงคหรือเหตุผลของการกระทำการดูแลตนเองนั้น โอเร็ม เรียกวา การดูแลตนเองท่ี
จำเปน (Self-care requisites) ซึ่งเปนความต้ังใจหรือเปนผลท่ีเกิดไดทันทีหลังการกระทำ การดูแลตนเองท่ี
จำเปนมี 3 อยาง คือ การดูแลตนเองท่ีจำเปนโดยท่ัวไป ตามระยะพัฒนาการ และเมื่อมีภาวะเบ่ียงเบนทางดาน
สุขภาพ (Orem, 2001 : 47-49) ดังนี้ 

1. การดูแลตนเองท่ีจำเปนโดยท่ัวไป (Universal self-care requisites) เปนการดูแลตนเองท่ี
เกี่ยวของกับการสงเสริม และรักษาไวซึ่งสุขภาพและสวัสด์ิภาพของบุคคล และการดูแลตนเอง เหลานี้จำเปน
สำหรับบุคคลทุกคน ทุกวัย แตจะตองปรับใหเหมาะสมกับระยะพัฒนาการ จุดประสงค และกิจกรรมการดูแล
ตนเองท่ีจำเปนโดยท่ัวไปมีดังนี้    
          1.1 คงไวซึ่งอากาศ น้ำ และอาหารท่ีเพียงพอ           
               1.1.1 บริโภคอาหาร น้ำ อากาศ ใหเพียงพอกับหนาท่ีของรางกายท่ีผิดปกติ และคอยปรับตัว
ตามความเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอก            
               1.1.2 รักษาไวซึ่งความคงทนของโครงสรางและหนาท่ีของอวัยวะท่ีเกี่ยวของ      
               1.1.3 หาความเพลิดเพลินจากการหายใจ การด่ืม และการรับประทานอาหาร โดยไมทำให
เกิดโทษ      

1.2 คงไวซึ่งการขับถายและการระบายใหเปนไปตามปกติ            
                   1.2.1 จัดการใหมีการขับถายตามปกติท้ังจัดการกับตนเองและส่ิงแวดลอม            
                   1.2.2 จัดการเกี่ยวกับกระบวนการในการขับถายซึ่งรวมถึงการรกัษาโครงสราง และหนาท่ีให
เปนไปตามปกติและการระยายส่ิงปฏิกูลจาการขับถาย            
                    1.2.3 ดูแลสุขวิทยาสวนบุคคล             
                    1.2.4 ดูแลส่ิงแวดลอมใหสะอาดถูกสุขลักษณะ       

1.3 คงไวซึ่งความสมดุลระหวางการมีกิจกรรมและการพักผอน              
                    1.3.1 เลือกกิจกรรมใหรางกายไดเคล่ือนไหวออกกำลังกายการตอบสนองทางอารมณ ทาง
สติปญญา และมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นอยางเหมาะสม             
                    1.3.2 รับรูและสนใจถึงความตองการการพักผอนและการออกกำลังกายของ
ตนเอง              
                     1.3.3 ใชความสามารถ ความสนใจ คานิยม และกฎเกณฑจากขนบธรรมเนียมประเพณี เปน
พื้นฐานในการสรางแบบแผนการพักผอน และการมีกิจกรรมของตนเอง    

1.4 คงไวซึ่งความสมดุลระหวางการอยูคนเดียวกับการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น                
1.4.1 คงไวซึ่งคุณภาพและความสมดุลท่ีจำ เปนในการพัฒนาเพื่อเปนท่ีพึ่งของตนเอง และ

สรางสัมพันธภาพ กับบุคคลอื่นเพื่อท่ีจะชวยใหตนเองทำหนาท่ีได อยางมีประสิทธิภาพรูจักติดตอของความ
ชวยเหลือจากบุคคลอื่นในเครือขายสังคมเมื่อจำเปน            
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   1.4.2 ปฏิบัติตนเพื่อสรางมิตร ใหความรัก ความผูกพันกับบุคคลรอบขาง เพื่อจะไดพึ่งพาซึง่
กันและกัน               

1.4.3 สงเสริมความเปนตัวของตัวเอง และการเปนสมาชิกในกลุม         
1.5 ปองกันอันตรายตางๆ ตอชีวิต หนาท่ี และสวัสด์ิภาพ 

1.5.1 สนใจและรับรูตอชนิดของอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
        1.5.2 จัดการปองกันไมใหเกิดเหตุการณท่ีอาจจะเปนอันตราย 

1.5.3 หลีกเล่ียงหรือปกปองตนเองจากอันตรายตาง ๆ 
1.5.4 ควบคุมหรือขจัดเหตุการณท่ีเปนอันตรายตอชีวิต และสวัสด์ิภาพ          

1.6 สงเสริมการทำหนาท่ีและพฒันาการใหถึงขีดสูงสุด ภายใตระบบสังคมและความ สามารถ
ของตนเอง (Promotion of normalcy) 

1.6.1 พัฒนาและรักษาไวซึ่งอัตมโนทัศนท่ีเปนจริงของตนเอง 
                  1.6.2 ปฏิบัติในกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการของตนเอง 
                   1.6.3 ปฏิบัติกิจกรรมท่ีสงเสริมและรักษาไวซึ่งโครงสรางและหนาท่ีของบุคคล (Health 
promotion & preventions) 

1.6.4 คนหาและสนใจในความผิดปกติของโครงสราง และหนาท่ีแตกตางไปจากปกติ 
ของตนเอง (Early detection) 

2. การดูแลตนเองท่ีจำเปนตามระยะพัฒนาการ (Developmental self-care requisites) เปนการ
ดูแลตนเองท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการพัฒนาการของชีวิตมนุษยในระยะตางๆ เชน การต้ังครรภ การคลอดบุตร 
การเจริญเติบโต เขาสูวัยตางๆ ของชีวิต และเหตุการณท่ีมีผลเสียหรือเปนอุปสรรค ตอพัฒนาการ เชน การ
สูญเสียคูชีวิต หรือบิดามารดา หรืออาจเปนการดูแลตนเองท่ีจำเปนโดยท่ัวไปท่ีปรับใหสอดคลอง เพื่อการ
สงเสริมพัฒนาการ การดูแลตนเองท่ีจำเปนสำหรับกระบวนการพัฒนาการแบงออกเปน 2 อยางคือ      

2.1 พัฒนาและคงไวซึง่ภาวะความเปนอยูท่ีชวยสนับสนุนกระบวนการของชีวิตและพัฒนาการ
ของชีวิตและพัฒนาการท่ีชวยใหบุคคลเจริญเขาสูวุฒิภาวะในระหวางท่ี  
                 2.1.1 อยูในครรภมารดา และการคลอด 
                 2.1.2 ในวัยทารก วัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ วัยชรา และในระยะต้ังครรภ        

1.2  ดูแลเพื่อปองกันการเกิดผลเสียตอพัฒนาการโดยจัดการเพื่อบรรเทาเบาบางอารมณ  
เครียดหรือเอาชนะตอผลท่ีเกิดจาก 
                 2.2.1 การขาดการศึกษา 
                 2.2.2 ปญหาการปรับตัวทางสังคม 
                 2.2.3 การสูญเสียญาติมิตร 
                 2.2.4 ความเจ็บปวย การบาดเจ็บ และการพิการ 
                  2.2.5 การเปล่ียนแปลงเนื่องจากเหตุการณตาง ๆ ในชีวิต  
                 2.2.6 ความเจ็บปวยในข้ันสุดทายและการท่ีจะตองตาย 

3. การดูแลตนเองท่ีจำเปนในภาวะเบ่ียงเบนทางดานสุขภาพ (Health deviation self-
care requisites) เปนการดูแลตนเองท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากความพิการต้ังแตกำเนิด โครงสรางหรือหนาท่ีของ
รางกายผิดปกติ เชน เกิดโรคหรือความเจ็บปวย และจากการวินิจฉัย และการรักษาของแพทย การดูแลตนเอง
ท่ีจำเปนในภาวะนี้มี 6 อยางคือ    



26 
 
 

3.1 แสวงหาและคงไวซึ่งความชวยเหลือจากบุคคลท่ีเช่ือถือได เชน เจาหนาท่ีสุขภาพ 
อนามัย    

3.2 รับรู สนใจ และดูแลผลของพยาธิสภาพ ซึ่งรวมถึงผลท่ีกระทบตอพัฒนาการของ 
3.3 ปฏิบัติตามแผนการรักษา การวินิจฉัย การฟนฟู และการปองกันพยาธิสภาพท่ีเกิดข้ึนอยางมี

ประสิทธิภาพ     
3.4 รับรูและสนใจท่ีจะคอยปรับและปองกันความไมสุขสบายจากผลขางเคียงของการรักษา 

หรือจากโรค     
3.5 ดัดแปลงอัตมโนทัศนและภาพลักษณในการท่ีจะยอมรับภาวะสุขภาพของตนเอง ตลอดจน

ความจำเปนท่ีตนเองตองการความชวยเหลือเฉพาะจากระบบบริการสุขภาพ รวมท้ังการปรับบทบาทหนาท่ี
และการพึ่งพาบุคคลอื่น การพัฒนาและคงไวซึ่งความมีคุณคาของตนเอง        

3.6 เรียนรูท่ีจะมีชีวิตอยูกับผลของพยาธิสภาพหรือภาวะท่ีเปนอยูรวมท้ังผลของ การวินิจฉัย 
และการรักษาในรูปแบบแผนการดำเนินชีวิต ท่ีสงเสริมพัฒนาการของตนเองใหดีท่ีสุดตามความสามารถท่ี
เหลืออยู รูจักต้ังเปาหมายท่ีเปนจริงซึ่งจะเห็นวาการสนองตอบตอความตองการการ ดูแลตนเองในประเด็นนี้ 
จะตองมีความสามารถในการผสมผสานความตองการดูตนเองในประเด็นอื่นๆ เขาดวยกัน เพื่อจัดระบบการ
ดูแลท่ีจะชวยปองกัน อุปสรรคหรือบรรเทาเบาบางผลท่ีเกิดจากพยาธสิภาพ การวินิจฉัย และการรักษาตอ
พัฒนาการของตนเอง  

ความสามารถในการดูแลตนเอง (Self-care agency)ความสามารถในการดูแลตนเองเปนมโนมติท่ี
กลาวถึงคุณภาพอันสลับซับซอนของมนุษย ซึ่งบุคคลท่ีมีคุณภาพดังกลาวจะสราง หรือพัฒนาการดูแลตนเองได 
โครงสรางของความสามารถในการดูแลตนเองมี 3 ระดับ คือ (Orem, 2001 : 258-265) 1. ความสามารถใน
การปฏิบัติการเพื่อดูแลตนเอง (Capabilities for self-care operations) 2. พลังความสามารถในการดูแล
ตนเอง (Power components:enabling capabilities for self-care) 3. ความสามารถและคุณสมบัติข้ัน
พื้นฐาน (Foundational capabilities and disposition)  

1. ความสามารถในการปฏิบัติการเพื่อการดูแลตนเอง  (Capabilities for self - care operations) 
(Orem, 2001 : 258-260)เปนความสามารถท่ีจำเปน และจะตองใชในการดูแลตนเองในขณะนั้นทันที ซึ่ง
ประกอบดวยความสามารถ 3 ประการ คือ      

1. การคาดการณ (Estimative) เปนความสามารถในการตรวจสอบสถานการณและ 
องคประกอบในตนเองและส่ิงแวดลอมท่ีสำคัญสำหรับการดูแลตนเอง ความหมาย และความตองการในการ
ปรับการดูแลตนเอง  

2. การปรับเปล่ียน (Transitional) เปนความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับส่ิงท่ีสามารถควร 
และจะกระทำเพื่อสนองตอบตอความตองการในการดูแลตนเองท่ีจำเปน  

3. การลงมือปฏิบัติ (Productive operation) เปนความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
เพื่อสนองตอบตอความตองการดูแลตนเองท่ีจำเปน    

2. พลังความสามารถในการดูแลตนเอง (Power components:enabling capabilities for self-
care)  (Orem, 2001 : 264-265)    โอเร็ม มองพลังความสามารถท้ัง 10 ประการนี้ ในลักษณะของตัวกลาง 
ซึ่งเช่ือมการรับรูและการกระทำของมนุษย แตเฉพาะเจาะจงสำหรับการกระทำอยางจงใจเพื่อการดูแลตนเอง 
ไมใชการกระทำโดยท่ัวไป พลังความสามารถ 10 ประการนี้ ไดแก      
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2.1 ความสนใจและเอาใจใสในตนเอง ในฐานะท่ีตนเปนผูรับผิดชอบในตนเอง รวมท้ังสนใจและ
เอาใจใสในตนเอง ในฐานะท่ีตนเปนผูรับผิดชอบในตนเอง รวมท้ังสนใจและเอาใจใสภาวะแวดลอม  

2.2 ความสามารถท่ีจะควบคุมพลังงานทางดานรางกายของตนเองใหเพียงพอ สำหรับการริเริ่ม 
และการปฏิบัติการดูแลตนเองอยางตอเนื่อง         

2.3 ความสามารถท่ีจะควบคุมสวนตางๆ ของรางกายเพื่อการเคล่ือนไหวท่ีจำเปนในการริเริ่ม 
หรือปฏิบัติการเพื่อดูแลตนเองใหเสร็จสมบูรณ และตอเนื่อง         

2.4 ความสามารถท่ีจะใชเหตุใชผลเพื่อการดูแลตนเอง         
2.5 มีแรงจูงใจท่ีจะกระทำการดูแลตนเอง เชน มีเปาหมายของการดูแลตนเองท่ีสอดคลอง 

กับคุณลักษณะและความหมายของชีวิต สุขภาพ และสวัสดิภาพ         
2.6 มีทักษะในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลตนเองและปฏิบัติตามท่ีไดตัดสินใจ           
2.7 มีความสามารถในการเสาะแสวงหาความรูเกี่ยวกับการดูแลตนเองจากผูท่ีเหมาะสม  

และเช่ือถือได สามารถจะจดจำและนำความรูไปใชในการปฏิบัติได         
2.8 มีทักษะในการใชกระบวนการทางความคิดและสติปญญา การรับรู การจัดกระทำ การติดตอ 

และการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น เพื่อปรับการปฏิบัติการดูแลตนเอง         
2.9 มีความสามารถในการจัดระบบการดูแลตนเอง         
2.10 มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติการดูแลตนเองอยางตอเนื่อง และสอดแทรกการดูแล 

ตนเองเขาไปเปนสวนหนึ่งในแบบแผนการดำเนินชีวิตในฐานะบุคคลซึ่งมีบทบาทเปนสวนหนึ่งของครอบครัว
และชุมชน  

3. ความสามารถและคุณสมบัติข้ันพื้นฐาน (Foundational capabilities and disposition) (Orem, 
2001 : 264-265) เปนความสามารถข้ันพื้นฐานของมนุษยท่ีจำเปนสำหรับการกระทำอยางจงใจ (Deliberate 
action) โดยท่ัวๆ ไป ซึ่งแบงออกเปน     

3.1 ความสามารถท่ีจะรู (Knowing) กับความสามารถท่ีจะกระทำ (Doing) (ทางสรีระและ 
จิตวิทยาแบงเปนการรับความรูสึก การรับรู ความจำ และการวางตนใหเหมาะสม เปนตน)    

1.2  คุณสมบัติหรือปจจัยท่ีมีผลตอการแสวงหาเปาหมายของการกระทำ ความสามารถและ 
คุณสมบัติข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย  
            3.2.1 ความสามารถและทักษะในการเรียนรู ไดแก ความจำ ความสามารถในการอาน เขียน
นับเลข รวมท้ังความสามารถในการหาเหตุผลและการใชเหตุผล 
            3.2.2 หนาท่ีของประสาทรับความรูสึก (Sensation) ท้ังการสัมผัส การมองเห็น การ ไดยิน 
การไดกล่ิน และการรับรส  
            3.2.3 การรับรูในเหตุการณตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกตนเอง 
            3.2.4 การเห็นคุณคาในตนเอง 
            3.2.5 นิสัยประจำตัว 
            3.2.6 ความต้ังใจ 
             3.2.7 ความเขาใจในตนเอง  
             3.2.8 ความหวงใยในตนเอง  
            3.2.9 การยอมรับตนเอง 
            3.2.10 ระบบการจัดลำดับความสำคัญ รูจักจัดแบงเวลาในการกระทำกิจกรรมตาง ๆ  
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            3.2.11. ความสามารถท่ีจะจัดการเกี่ยวกับตนเอง เปนตนจะเห็นวาหากบุคคลขาด
ความสามารถและคุณสมบัติข้ันพื้นฐานเหลานี้ เชน ผูปวยไมรูสึกตัว ยอมขาดความสามารถในการกระทำ
กิจกรรมท่ีจงใจ และมีเปาหมายโดยท่ัวไป และไมสามารถจะพัฒนาความสามารถเพื่อสนองตอบตอความ
ตองการดูแลตนเองได นั่นคือขาดท้ังพลังความสามารถเพื่อสนองตอบตอความตองการการดูแลตนเองได นั่น
คือขาดท้ังพลังความสามารถ 10 ประการ และความสามารถในการปฏิบัติการเพื่อดูแลตนเองการประเมิน
ความสามารถในการดูแลตนเอง โดยประเมินวาบุคคลสามารถจะกระทำการดูแลตนเอง เพื่อสนองตอบตอ
ความตองการการดูแลตนเองท่ีจำเปนในแตละขอท่ีใชแจกแจงไวนอกจากโครงสรางของความสามารถในการ
ดูแลตนเองของบุคคลยังตองคำนึงถึงปจจัยพื้นฐานซึ่งมีอิทธิพลตอความสามารถในการดูแลตนเอง  
 
2. ทฤษฎีความพรองในการดูแลตนเอง (The Theory of  Self – care  Deficit) 

เปนแนวคิดหลักในทฤษฎีของโอเรม เพราะจะแสดงถึงความสัมพันธระหวางความสามารถในการดูแล
ตนเองและความตองการการดูแลตนเองท้ังหมดในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งความสัมพันธดังกลาวนัน้มีได
ใน 3 แบบ ดังนี้ 

1. ความตองการท่ีสมดุล  ( Demand is  equal to  abilities :  TSCD =  SCA ) 
2. ความตองการนอยกวาความสามารถ (Demand is less than abilities : TSCD <SCA) 
3. ความตองการมากกวาความสามารถ (Demand is greater than abilities : TSCD >SCA) 

ในความสัมพันธของ 2 รูปแบบแรกนั้นบุคคลสามารถบรรลุเปาหมายความตองการการดูแลตนเองท้ังหมด
ได  ถือวาไมมีภาวะพรอง (no deficit) สวนในความสัมพันธท่ี 3 เปนความไมสมดุลของความสามารถท่ีมีไม
เพียงพอท่ีจะตอบสนองความตองการการดูแลตนเองท้ังหมดจึงมีผลทำใหเกิดความบกพรองในการดูแล
ตนเอง  ความพรองในการดูแลตนเองเปนไดท้ังบกพรองบางสวนหรือท้ังหมด  และความพรองในการดูแล
ตนเองเปนเสมือนเปาหมายทางการพยาบาล 
 
3. ทฤษฎีระบบพยาบาล (The Theory of Nursing System)  

เปนกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการกระทำของพยาบาล เพื่อชวยเหลือบุคคลท่ีมีความพรองในการดูแล
ตนเองใหไดรับการตอบสนองความตองการการดูแลตนเองท้ังหมดและความสามารถในการดูแลตนเองของ
บุคคลไดรับการดูแลใหถูกนำมาใช ปกปอง และดูแลตนเอง  โดยใชความสามารถทางการพยาบาล ระบบการ
พยาบาลเปนระบบของการกระทำท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาตามความสามารถและความตองการการ
ดูแลของผูรับบริการ ซึ่งระบบการพยาบาลไดแบงออกเปน 3 ระบบ โดยอาศัยเกณฑความสามารถของบุคคล
ในการควบคุมการเคล่ือนไหวและการจัดกระทำ 

1. ระบบทดแทนท้ังหมด (Wholly compensatory  nursing  system) 
เปนบทบาทของพยาบาลท่ีตองกระทำเพื่อทดแทนความสามารถของผูรับบริการ โดยสนองตอบตอ

ความตองการการดูแลตนเองท้ังหมด ชดเชยภาวะไรสมรรถภาพในการปฏิบัติกิจกรรม การดูแลตนเองและชวย
ประคับประคองและปกปองจากอันตรายตาง ๆ และผูท่ีมีความตองการระบบการพยาบาล   แบบนี้ คือ   

1.1 ผูท่ีไมสามารถจะปฏิบัติในกิจกรรมท่ีจะกระทำอยางจงใจ ไมวารูปแบบใดๆ ท้ังส้ิน เชน  
ผูปวยท่ีหมดสติ หรือ ผูท่ีไมสามารถควบคุมการเคล่ือนไหวได ไดแก ผูปวยอัมพาต ผูปวยไมรูสึกตัว 

1.2 ผูท่ีรับรูและอาจจะสามารถสังเกต ตัดสินใจเกี่ยวกับดูแลตนเองได และไมควรจะ 
เคล่ือนไหวหรือจัดการเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวใด ๆ ไดแก ผูปวยดานออรโธพีดิกสท่ีใสเฝอก หรือกระดูกหลังหัก 
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1.3 ผูท่ีไมสนใจหรือเอาใจใสในตนเอง ไมสามารถตัดสินใจอยางมีเหตุผลในการดูแล 
ตนเอง เชน ผูปวยทีมีปญหาทางจิต 

2. ระบบทดแทนบางสวน  ( Partly  compensatory  nursing  system ) 
เปนระบบการพยาบาลใหการชวยเหลือท่ีข้ึนอยูกับความตองการและความสามารถของผูปวย โดย

พยาบาลจะชวยผูปวยสนองตอบ ตอความตองการการดูแลตนเองท่ีจำเปนโดยรวมรับผิดชอบในหนาท่ีรวมกัน
ระหวางผูปวยกับพยาบาล  ผูปวยจะพยายามปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องท่ีเปนการตอบสนองตอความตองการดูแล
ตนเองท่ีจำเปนเทาท่ีสามารถทำได  สวนบทบาทของพยาบาลจะตองปฏิบัติกิจกรรมการดูแลบางอยางสำหรับ
ผูปวยท่ียังไมสามารถกระทำได  เพื่อชดเชยขอจำกัดและเพิ่มความสามารถของผูปวยในการดูแลตนเอง และ
กระตุนใหมีการพัฒนาความสามารถในอนาคต การพยาบาลระบบนี้ผูปวยตองมีบทบาทในการปฏิบัติกิจกรรม
การดูแลบางอยางดวยตนเอง ผูท่ีมีความตองการการพยาบาลแบบนี้ คือ 

2.1 ตองจำกัดการเคล่ือนไหวจากโรค หรือการรักษา แตสามารถเคล่ือนไหวไดบางสวน 
2.2 ขาดความรูและทักษะท่ีจำเปนเพื่อการดูแลตนเองตามความตองการการดูแลตนเองท่ี 

จำเปน 
2.3 ขาดความพรอมในการเรียนรูและกระทำในกิจกรรมการดูแลตนเอง 

3. ระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและใหความรู (Educative supportive nursing  system)  
เปนระบบการพยาบาลท่ีจะเนนใหผูปวยไดรับการสอนและคำแนะนำในการปฏิบัติการดูแลตนเองรวมท้ัง การ
ใหกำลังใจและคอยกระตุนใหผูปวยคงความพยายามท่ีจะดูแลตนเองและคงไวซึ่งความสามารถในการดูแล
ตนเอง   

ระบบการพยาบาลท้ัง 3 ระบบเปนกิจกรรมท่ีพยาบาลและผูปวยกระทำเพื่อตอบสนองความตองการ
การดูแลตนเองท้ังหมด โดยมีวิธีการกระทำไดใน 5 วิธีดังนี ้
         1. การกระทำใหหรือกระทำแทน 
         2. การช้ีแนะ เพื่อชวยใหผูปวยสามารถตัดสินใจและเลือกวิธีการกระทำได 
         3. การสนับสนุน เพื่อชวยใหผูปวยคงไวซึ่งความพยายาม และปองกันไมใหเกิด 
 ความลมเหลว 
          4. การสอน เปนการพัฒนาความรูและทักษะท่ีเฉพาะ 
          5. การสรางส่ิงแวดลอม 
การพยาบาลจะมีประสิทธิภาพไดนั้น ข้ึนอยูกับความสามารถทางการพยาบาล (Nursing agency : NA)  
เปนความสามารถของพยาบาลท่ีไดจากการศึกษา และฝกปฏิบัติในศาสตรและศิลปะทางการพยาบาล ปจจัยท่ี
มีผลตอความสามารถทางการพยาบาล คือ 

1. ความรู 
2. ประสบการณ 
3. ความสามารถในการลงมือปฏิบัติ 
4. ทักษะทางสังคม 
5. แรงจูงใจในการใหการพยาบาล 
6. อัตมโนทัศนของตนเกี่ยวกับการพยาบาล   

ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม เปนทฤษฎีท่ีประกอบดวย  3 ทฤษฎียอย และประกอบดวย 
6 มโนทัศน ท่ีมีความสัมพันธกัน 
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การประยุกตใชทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็มในการพยาบาลเด็ก 
 เด็กไมสามารถดูแลตนเองไดเพราะขอจำกัดดานอายุและระดับพัฒนาการ  โดยความเปนจริงเด็กควร
ไดรับการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองใหเปนไปอยางตอเนือ่งและมีแบบแผน  โดยเริ่มต้ังแตแรกเกิด
และพัฒนาตลอดวัยเด็กไปจนโตเปนผูใหญ เด็กจะไดมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอนามยัท่ีดีเปนการสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรค ซึ่งจัดเปนความตองการการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ เปนการพัฒนาทักษะในการ
ดูแลตนเองอยางมีสวนรวมซึ่งจะทำใหเด็กยอมรับภาวะโรคเมื่อเกิดความเจ็บปวย  และมีการพัฒนาทักษะการ
พึ่งพาตนเอง เพื่อปองกนัภาวะแทรกซอนจากโรค สงผลใหเด็กมีการเจริญเติบโตไปในทางท่ีดีข้ึน 
 ตามแนวคิดของโอเร็ม (Orem,1985) การดูแลตนเองเปนพฤติกรรมของการเรียนรูในขณะท่ีเด็ก
เติบโตข้ึน ความสามารถและคุณสมบัติข้ันพื้นฐานสำหรับการกระทำอยางจงใจโดยท่ัวๆไป รวมถึงการดูแล
ตนเองจะพัฒนาตามไปดวย เด็กในแตละชวงอายุจะเรียนรูทักษะใหมๆในการดูแลตนเอง และพัฒนาสวนท่ี
เรียนรูใหดีข้ึนภายใตขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละสังคม เด็กเล็กจะเรียนรูพฤติกรรมและการกระทำท่ี
ตอบสนองตอความตองการในการดูแลตนเองจากบิดามารดาหรือผูดูแล ซึ่งโอเร็มเรียกบุคคลท่ีตองดูแลสมาชิก
ท่ีอยูภายใตความรับผิดชอบวา Dependent care agent ซึ่งจะทำใหเด็กไดรับการชวยเหลือในการดูแลตนเอง 
และมีพัฒนาการเปนไปอยางเหมาะสมท้ังดานรางกาย จิตใจ และจิตสังคม เมื่อเด็กเติบโตข้ึนจะมีการเรียนรู
เพิ่มเติมจากบุคคลอื่นๆในสังคม ไดแก ครู เพื่อน เปนตน 
 พยาบาลไมสามารถดูแลเฉพาะตัวเด็กได ดังนั้นการพยาบาลเด็กจึงตองเกี่ยวของกับครอบครัวดวย 
เมื่อเด็กเจ็บปวยครอบครัวจะมีบทบาทสำคัญ ซึ่งเทเลอร (Taylor,1989) มองครอบครัวตามกรอบแนวคิดของ
โอเร็มเปน 3 ลักษณะ คือ 
1. ครอบครัวเปนปจจัยพื้นฐานท่ีกำหนดความตองการและความสามารถในการดูแลตนเอง 
2. เปนหนวยท่ีรับผิดชอบดูแลบุคคลท่ีอยูภายใตความรับผิดชอบ 
3. เปนหนวยของผูรับบริการ 
 ดังนั้นพยาบาลตองมองครอบครัวเปนเสมือนหนวยท่ีตองรับผิดชอบดูแลบุคคลท่ีอยูภายใตความ
รับผิดชอบในการพยาบาลท่ีผูรับบริการเปนเด็ก พยาบาลอาจเกี่ยวของโดยเปนผูใหการพยาบาลโดยตรง หรือ
ชวยเหลือบิดามารดาและผูดูแลในการเรียนรูท่ีจะใหการดูแลอยางตอเนื่อง หรือเรียนรูการรวมมือกับเจาหนาท่ี
ในทีมสุขภาพ พยาบาลจะเลือกวิธีการในการชวยเหลือเด็กท่ีเหมาะสม โดยตระหนักถึงปจจัยในเรื่องอายุการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กเปนสำคัญ โดยการชวยเหลือทารกและเด็กเล็ก อาจเริ่มต้ังแตการกระทำ
แทน (Acting for or doing for) และการสรางส่ิงแวดลอมท่ีสงเสริมการพัฒนาความสามารถในการดูแล
ตนเอง สำหรับเด็กโตควรใหการช้ีแนะและสนับสนุนใหเด็กกระทำกิจกรรมการดูแลตนเอง ตองคำนึงถึงสภาวะ
สุขภาพของเด็กดวย การพยาบาลเด็กมีความแตกตางจากการพยาบาลผูใหญเนื่องจากอายเุปนสำคัญ อายุเปน
สัญญาณท่ีบงบอกถึงวิธีการดูแล และการติดตอส่ือสารกับเด็ก   บอกถึงความตองการการดูแลในเรื่องการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ ตลอดจนผลกระทบของการเจ็บปวยตอพัฒนาการ การท่ีวุฒิภาวะเด็กยังไมเจริญ
เต็มท่ีสังคมจึงไมไดคาดหวังวาเด็กจะตองมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการตัดสินใจท่ีจะดูแลตนเองเหมือน
ผูใหญ แตทารก เด็ก และวัยรุนยังตองพึง่พาและไดรับการดูแลจากผูใหญท่ีมีความรับผิดชอบ พยาบาล
จำเปนตองมีความรูในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กแตละวัย เพื่อสงเสริมใหเด็กมีการพัฒนา
ความสามารถอยางเหมาะสม รวมท้ังความรูความเขาใจในเรื่องการสรางสัมพันธภาพระหวางพยาบาลกับผูปวย
ท่ีเปนเด็กในวัยตางๆ ท้ังนี้เพื่อใหเด็กเกิดความไววางใจ และรูสึกวาพยาบาลเปนผูใหญท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ 
สนใจในตัวเขา ซึ่งจะทำใหเกิดความรวมมือในการรักษาพยาบาล 
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 เด็กท่ีตองการการดูแลตอเนื่องและบิดามารดาไมสามารถตอบสนองหรือรับผิดชอบในการดูแลเด็กได 
อาจจะตองแบงความรับผิดชอบในการดูแลระหวางบิดามารดากับพยาบาล เชน เด็กมีอาการปวยหนัก หรือใช
เครื่องมือซับซอน พยาบาลจะเปนผูดูแลทดแทนท้ังหมด บิดามารดาจะมีสวนรวมในการรับรูแผนการพยาบาล
สุขภาพ และประคับประคองใหความรักความอบอุนกับเด็ก เมื่ออาการดีข้ึนการปรับบทบาทระหวางพยาบาล
กับบิดามารดาก็อาจจะเปล่ียนแปลงไปอีก จะเห็นไดวาทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็มไดใหเปาหมายท่ีชัดเจน
สำหรับการปฏิบัติการพยาบาล โดยพยาบาลจะมีการออกแบบและวางแผนการพยาบาลท่ีมุงเนนความสามารถ
ในการดูแลตนเองของเด็ก และเพิ่มความสามารถของครอบครัวในการดูแลเด็ก 
 

สำหรับกรณีศึกษา  ผูศึกษาไดนำทฤษฎีของโอเร็มมาประยุกตใชในการดูแลและใหการพยาบาลผูปวย
ในทุกระยะของการดูแลผูปวยรายนี้  โดยนำปจจัยข้ันพื้นฐานมาวิเคราะหและพิจารณาโดยเริ่มต้ังแตนำทฤษฎี
การพยาบาลของโอเร็มรวมกับกระบวนการพยาบาลมาประยุกตใชในการใหการพยาบาลทารกแรกเกิด
โรคหัวใจพิการแตกำเนิดชนิดท่ีมีการสลับข้ัวกันของหลอดเลือดใหญท่ีออกจากหัวใจ (Transposition of the 
great arteries:TGA) ท่ีไดรับการทำหัตถการสวนหัวใจขยายผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน (Balloon atrial 
septostomy : BAS ) ต้ังแตอายุระดับพัฒนาการ  ระบบครอบครัว  สภาพท่ีอยูอาศัย  สังคมและวัฒนธรรม  
ภาวะสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ  ประเมินความตองการการรักษาพยาบาลในการดูแลตนเอง  ความ
พรองในการดูแลตนเอง  ระบบบริการท่ีใช จากการศึกษาผูปวยรายนี้เปนเด็กทารกไมสามารถดูแลตัวเองไดจึง
จำเปนตองมีผูดูแลคือพอ  แม  ผูดูแล ท่ีจำเปนตามระยะพฒันาการเพื่อสงเสริมพัฒนาการของผูปวยและ
พัฒนาการท่ีชวยใหผูปวยเจริญเติบโตเขาสูภาวะปกติตองดูแลและปองกันการเกิดผลเสียตอพัฒนาการโดยให
ความรูบิดา มารดา  หรือผูดูแลผูปวยรายนี้ใหมีพัฒนาการท่ีดีไมเกิดความพิการในอนาคตสงผลใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีตอไป ขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล พยาบาลคือผูดูแลชวยเหลือผูปวยเด็กท่ีมีความพรองในการดูแล
ตนเอง ใหไดรับการตอบสนองความตองการการดูแลตนเองท้ังหมด เพื่อใหการดูแล ถูกนำมาใช ปกปอง โดยใช
ความสามารถทางการพยาบาล ผูปวยรายนี้เปนทารกแรกเกิดท่ีมีความผิดปกติและความพิการแตกำเนิด ท่ีตอง
ไดรับการดูแลรักษาหลังคลอดทันที พยาบาลเปนผูท่ีมีบทบาทสำคัญในการดูแลผูปวยในทุก ๆ ดาน เพื่อให
ผูปวยหายจากภาวะการเจ็บปวยปจจุบัน ชดเชยภาวะไรสมรรถภาพในการปฏิบัติกิจกรรม การดูแลตนเอง และ
ชวยประคับประคอง ปกปองอันตรายตาง ๆ และผูท่ีมีความตองการตามระบบการพยาบาล 

 
การพยาบาลตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ 

การพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพหนวยตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ นั้นครอบคลุมท้ังระยะกอนทำ
หัตถการ ขณะทำหัตถการและหลังทำหัตถการ หรือต้ังแตแรกรับถึงสงตอผูปวยไปยังหอผูปวย ซึ่งทุกระยะเส่ียง
ตอการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆได โดยการเตรียมความพรอมของผูปวยท้ังดานรางกายและจิตใจ กอนทำ
หัตถการ การเตรียมเครื่องมือเครื่องใชในการทำหัตถการ การชวยแพทยทำหัตถการตามความซับซอนและ
ประเภทของการทำหัตถการ การเฝาระวังและใหการชวยเหลือผูปวยเมื่อมีอาการเปล่ียนแปลงท่ีจะกอใหเกิด
อันตรายในระหวางทำหัตถการและหลังการทำหัตถการ รวมท้ังปฏิบัติการชวยชีวิตผูปวยในภาวะวิกฤติ โดย
ปฏิบัติการภายใตหลักของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
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บทบาทพยาบาลวิชาชีพหนวยตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ 
บทบาทพยาบาลวิชาชีพหนวยตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ หมายถึง พฤติกรรมและการปฏิบัติของ 

พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในหนวยตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ  
เปนพยาบาลดูแลผูปวยกลุมเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีตองไดรับการตรวจสวนหัวใจเพื่อการวินิจฉัยและ
การรักษาชนิดรุกราน (Invasive) บทบาทพยาบาลวิชาชีพหนวยตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ ประกอบดวย 4 
บทบาท ไดแก บทบาทดานผูปฏิบัติการพยาบาล บทบาทดานผูควบคุมดูแลเครื่องมอืในการทำหัตถการ 
บทบาทดานผูใหความรูและใหคำปรึกษา และบทบาทดานผูพัฒนาและควบคุมคุณภาพบริการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. บทบาทดานผูปฏิบัติการพยาบาลหมายถึง พฤติกรรมและการปฏิบัติของพยาบาล วิชาชีพท่ี 
ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการกระทำการพยาบาลโดยตรงแกผูปวยกลุมเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด ในหนวย
ตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ ประกอบดวยการประเมิน วางแผน และปฏิบัติการพยาบาลแก ผูปวยโดยใช
กระบวนการพยาบาล ครอบคลุมดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ ติดตามผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของ คล่ืนไฟฟาหัวใจ (ECG) ภาพรังสีปอด และผลการตรวจวินิจฉัยรวมทางระบบหัวใจ
และหลอดเลือดเกี่ยวกับผลการตรวจหัวใจดวยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (Echocardiogram; ECHO) ผลการตรวจ
สมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise stress test; EST) หรือผลการตรวจหัวใจดวยภาพคล่ืน
สะทอนในสนามแมเหล็ก (Magnetic resonance imaging; MRI) ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพข้ันพื้นฐาน (BLS) 
และข้ันสูง (ACLS) ใชเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟา (Defibrillator) บริหารยาและปองกันความคลาดเล่ือนทางยา 
กลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด และยากลุมท่ีมีความเส่ียงสูง (High alert drug) ดูแลผูปวยระหวางการไดรับ
สารทึบรังสีอยางใกลชิ ประสานงานกับแพทย พยาบาล วิสัญญีแพทย นักรังสีเทคนิค นักเทคโนโลยีหัวใจ และ
บุคลากรท่ีเกี่ยวของ เพื่อวางแผนใหการดูแลผูปวย ตลอดจนส่ือสารเพื่อการสงตอผูปวยระหวาง หนวยงาน
ภายในและภายนอกโรงพยาบาล 

2. บทบาทดานผูควบคุมดูแลเครื่องมือในการทำหัตถการ หมายถึง พฤติกรรมและการปฏิบัติของ 
พยาบาลวิชาชีพในการดูแลจัดการเครื่องมือและเวชภัณฑใหเพียงพอพรอมใชกอนการสวนหัวใจเตรียมความ
พรอมของเครื่องมือท่ีตองใชในภาวะฉุกเฉินใหพรอมใชงานอยูตลอดเวลา ตรวจบำรุงรักษาเครื่องมือท่ีใชในการ
ทำหัตถการ และหลังการใชงานใหพรอมใชและปลอดภัย 

3. บทบาทดานผูใหความรูให และคำปรึกษา หมายถึง พฤติกรรมและการปฏิบัติของพยาบาล 
วิชาชีพท่ีใหคำแนะนำผูปวยและญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวท่ีถูกตองกอนทำ หลังการทำหัตถการ รวมท้ัง
สนับสนุนใหผูปวยและญาติมีสวนรวมในการวางแผนการรักษาพยาบาล และใหความรวมมือในการ
รักษาพยาบาล ใหคำปรึกษาแกพยาบาลหอผูปวยอื่น กรณีท่ีผูปวยมีปญหา เกี่ยวกับการตรวจรักษาพิเศษสวน
หัวใจ ท้ังกอนและหลังทำหัตถการ ตลอดจนใหคำปรึกษา แนะนำ สอน นิเทศงานแกผูมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ 

4. บทบาทดานผูพัฒนาและควบคุมคุณภาพบริการหมายถึง พฤติกรรมและการปฏิบัติ ของพยาบาล 
วิชาชีพท่ีมีการปฏิบัติงานตามหลักการดูแลผูปวย (Patient safety) เชนการระบุตัวผูปวย การปองกนัความ
ผิดพลาดจากการทำหัตถการ หรือการปองกันการติดเช้ือ ปรับปรุงแนวทางการดูแลผูปวยโดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษพัฒนางานประจำท่ีปฏิบัติใหเปนงานวิจัย (Routine to research) สืบคนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อ
พัฒนาองคความรูใหม ประยุกตใชงานวิจัยท่ีเปนประโยชณกำหนดแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด(Best practice) ใน
การดูแลผูปวยได บริหารจัดการขอมูลของผูปวย กำหนดตัวช้ีวัดวัดผลลัพธคุณภาพการดูแลผูปวยและ นำ
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ผลลัพธทางการพยาบาลมาปรับปรุง/พัฒนา คุณภาพการพยาบาลอยางตอเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ รวมท้ัง
เผยแพรแนวปฏิบัติทางการพยาบาล ท่ีเปนเลิศเพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหเปนท่ียอมรับในองคกร
วิชาชีพ 
 
การพยาบาลระยะกอนการตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ 

1. ประเมินปญหา ความเส่ียง ความตองการ ของผูปวยตามวัตถุประสงคของการตรวจรักษาพิเศษ
สวนหัวใจ เชน การตรวจรักษาเพื่อวินิจฉัย เพื่อบำบัดรักษา และเพื่อวินิจฉัยและบำบัดรักษา ครอบคลุมท้ังดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ และปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมของผูปวยและครอบครัวกอนรับการตรวจรักษา
พิเศษสวนหัวใจ 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ประสานงานกับทีมพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวของท้ังในและนอกหนวยงาน เพื่อวาง
แผนการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ 
 2. ประเมิน/เยี่ยมผูปวยกอนรับการตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ โดย 
 - สรางสัมพันธภาพ กับผูปวยและครอบครัว  
 - ตรวจสอบความถูกตองช่ือ สกุล และตัวผูปวย เพื่อปองกันการใหบริการผิดคน 
 - ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารในเรื่องของคำส่ังการตรวจรักษา การลงนามยินยอม เอกสารสิทธิ
ในการรักษาพยาบาล ผลการตรวจรางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
 - ประเมินปญหาและความตองการของผูปวย โดยรวบรวมขอมูลผูปวยจากการซักประวัติ การตรวจ
รางกาย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ผลการตรวจทางรังสี หรือผลการตรวจอื่นๆ รวมท้ังความพรอมดาน
รางกาย จิตใจของผูปวยและครอบครัว 
 - นำขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห และปรึกษารวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการนำมาวางแผนการดูแลและ
เฝาระวังผูปวยใหครอบคลุมปญหาและความตองการของผูปวยในขณะรับบริการตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ 
 - ใหคำแนะนำขอมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจรักษาแกผูปวยและครอบครัว ในประเด็นตอไปนี้ 
  - ข้ันตอนและเครื่องมือในการตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ 
  - ผลขางเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
  - วิธีการส่ือสาร และการขอความชวยเหลือในทุกระยะของการตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ 
  - การปฏิบัติตัวกอน ขณะ และหลังตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ 
 - เปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัว ซักถามขอสงสัยเพื่อลดความวิตกกังวล 
 - ประสานงานใหกับทีมการรักษาพยาบาลท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน ดังนี ้
  - การเตรียมสภาพรางกายและจิตใจของผูปวยใหตรงตามชนิดของตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ 
  - เตรีมผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ผลการตรวจทางรังสี และผลการตรวจอื่นๆท่ีจำเปน 
  - กรณีท่ีพบอาการความผิดปกติใหวางแผนการดูแลเฝาระวัง และเตรียมการแกไขปญหา
ภาวะฉุกเฉินท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
 - บันทึกทางการพยาบาลและสงตอขอมูลท่ีเปนประเด็นสำคัญ/ภาวะเส่ียงท่ีพบกับทีมตรวจรักษา
พิเศษสวนหัวใจ 
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 2. การเตรียมความพรอมของเครื่องมือ/อุปกรณ/ยาและเวชภัณฑ กอนการใหบริการตามวัตถุประสงค 
ของการตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ เชน การตรวจรักษาเพื่อวินิจฉัย เพื่อบำบัดรักษา และเพื่อวินิจฉัยและ
บำบัดรักษา เพื่อความพรอมใชและความปลอดภัยของผูปวย 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ตรวจสอบและเตรียมความพรอมใชของเครื่องมืออุปกรณในการตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ 
 2. ตรวจสอบและเตรียมความพรอมใชของยาและเวชภัณฑในการตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ 
 3. ตรวจสอบและเตรียมความพรอมใชของเครื่องมือท่ีใชในภาวะฉุกเฉิน ไดแก รถและอุปกรณชวยฟน
คืนชีพ เครื่องกระตุกหัวใจ 
 4. ตรวจสอบและเตรียมความพรอมของหองในการตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ เชน พื้นท่ีสะอาด พื้นท่ี
ปนเปอน เปนตน 

 
การพยาบาลขณะตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ 
 ใหการเฝาระวัง ดูแลผูปวยขณะตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ ตามวัตถุประสงคของการตรวจรักษา
พิเศษสวนหัวใจ เชน การตรวจรักษาเพื่อวินิจฉัย เพื่อบำบัดรักษา และเพื่อวินิจฉัยและบำบัดรักษา 

แนวทางปฏิบัติ 
 1. ตรวจสอบความถูกตองของตัวบุคคล ประวัติการรักษา ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ผลการ
ตรวจทางรังสีหรือผลการตรวจอื่นๆ 
 2. อธิบายขอมูลท่ีเกี่ยวของเพื่อใหผูปวยและครอบครัวคลายความวิตกกังวล และใหความรวมมือใน
การตรวจรักษา 
 3. เปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัว ชักถาม และแสดงความคิดเห็น 
 4. แนะนำการปฏิบัติตนของผูปวย/ครอบครัว และวิธีส่ือสารกับทีม ในระหวางการตรวจรักษา 
 5. จัดทาผูปวยใหเหมาะสม และระวังการเปดเผยรางกายสวนท่ีควรปกปด 
 6. ทำความสะอาดผิวหนังเฉพาะท่ีใหถูกตองตามหลักเทคนิคปลอดเช้ือ 
 7. เฝาระวังอาการ/อาการแสดงของผูปวย เชน การรูสติ สัญญาณชีพ อาการผิดปกติท่ีอาจคุกคาม
ชีวิต ปฏิบัติการดูแลใหผูปวยปลอดภัยจากการใชอุปกรณและเครื่องมือ รวมท้ังอำนวยความสัดวกตางๆ 
 8. ตรวจสอบความพรอมของเครื่องมือเครื่องใช/เวชภัณฑและยาท่ีจำเปนไดทันเวลารวมท้ังเผาระวัง
อาการท่ีอาจเกิดการเปล่ียนแปลง 
 9. ปองกันภาวะแทรกซอนท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนกับทุกอวัยวะ ตลอดระยะเวลาของการตรวจรักษา 
 10. ทบทวนระบบความพรอมการชวยเหลือผูปวยในภาวะฉุกเฉิน เชน ระบบชวยฟนคืนชีพ การ
จัดการกรณีอุปกรณ/เครื่องมือท่ีอาจขัดของขณะปฏิบัติงาน หรือ การใชเครื่องมืออื่นๆ เพิ่มเติม เปนตน 
 11. สังเกตความกาวหนาของกระบวนการตรวจรกัษาพิเศษสวนหัวใจ คาดการณถึงความตองการและ
ปญหาของทีมงาน ตลอดจนจัดการใหการตรวจรักษาดำเนินไปไดอยางราบรื่น 
 12. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของอืน่ๆ  
 13. ใชและหรือเฝาระวังการทำงานของเครื่องมือพิเศษใหสามารถทำงานไดตามปกติ มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย 
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 14. จัดการ ควบคุมส่ิงแวดลอมเพื่อลดปจจัยรบกวนหรือส่ิงเราท่ีอาจเปนสาเหตุ หรือปจจัยใหเกิด
ภาวะแทรกซอน ความไมสุขสบายหรือรบกวนประสาทสัมผัสหรือการรับรูของผูปวย เชน การควบคุมแสง 
เสียง อุณหภูมิใหเหมาะสมหรือการจัดบรรยากาศใหรูสึกผอนคลาย 
 15. ประสานความรวมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อใหแผนการรักษาไดปฏิบัติอยางครบถวนในเวลา
ท่ีกำหนด 
 16. จัดการการส่ือสารระหวางทีมสหสาขาวิชาชีพ และครอบครัวของผูดูแล 
 17. บันทึกขอมูลการตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ 
 
การพยาบาลผูปวยท่ีเขารับการทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังก้ันหัวใจหองบนดวยบอลลูน    
(Balloon atrial septostomy; BAS) 

การทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน Balloon atrial septostomy 
(BAS) ในหองสวนหัวใจ เปนการชวยชีวิตเรงดวนในทารกแรกเกิดท่ีมีโรคหัวใจพิการแตกำเนิดรุนแรง การ
พยาบาลผูปวยเปนการทำงานรวมกันกับกุมารแพทยเช่ียวชาญหัวใจ วิสัญญีแพทย นักรังสีเทคนิค และนัก
เทคโนโลยีหัวใจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูปวยไดรับความปลอดภัยและไมเกิดภาวะแทรกซอนจากการทำ
หัตถการ 

การพยาบาลผูปวยในหองสวนหัวใจ บทบาทหนาท่ีแบงออกไดตามลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ คือ     
ทำหนาท่ีเปนพยาบาลสงเครื่องมือ (Scrub nurse) และพยาบาลชวยรอบนอก (Circulating nurse) ซึ่งมี
บทบาทความรับผิดชอบดังนี ้

1. พยาบาลสงเครื่องมือ (Scrub nurse) มีบทบาทความรับผิดชอบดังนี้ 
  1.1 โทรสอบถามขอมูลผูปวยจากพยาบาลหอผูปวยวิกฤต (NICU) เพื่อเตรียมพรอมรั[ผูปวย

ทำหัตถการ 
  1.2 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการทำหัตถการใหพรอมใชรวมท้ังผสมสารละลาย

ผสมปองกนัการแข็งตัวของเลือด (Hepainized saline) 
  1.3 เปดชุดเครื่องมือแพทยโดยตองปูผาพลาสติกกันน้ำท่ีปลอดเช้ือ เพื่อปองกันการปนเปอน

ท่ีเกิดจากการไหลซึมของสารน้ำท่ีใชในการทำหัตถการกับโตะเครื่องมือ เปดเครื่องมือและอุปกรณท่ีเตรียมไว
ลงในชุดเครื่องมือแพทยรวมท้ังเท Hepainized saline ท่ีเตรียมไวและ 10% Povidone-Iodine ลงในถวยใน
ชุดเครื่องมือแพทย 

  1.4 เปดชุดผาและเส้ือคลุมปลอดเช้ือและถุงมือปลอดเช้ือ 
  1.5 สวมชุดตะกั่วกันรังสีแผนปองกันไทรอยดแวนตากันรังสีและลางมือโดยใชเทคนิค 

Surgical hand washing 
  1.6 ใสเส้ือคลุม และใสถุงมือปลอดเช้ืออยางถูกวิธี 
  1.7 จัดเตรียมโตะเครื่องมือ ตรวจนับอุปกรณท่ีมากับชุดเครื่องมือแพทยและเตรียมความ

พรอมของเครื่องและอุปกรณท่ีเปดไว 
  1.8 เตรียมและสงเครื่องมืออุปกรณตามลำดับ และตามความตองการของแพทยอยาง

ถูกตองและถูกวิธีอุปกรณของมีคมตองสงอยางถูกตองและจัดเก็บอยางถูกวิธีเพื่อมิใหเกิดอันตรายกับทีม
ผูปฏิบัติงาน 
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  1.9 สังเกตการณทำหัตถการทุกข้ันตอนสามารถวางแผนการเตรียมและสงอปุกรณลำดับ
ตอไปไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสม 

  1.10 กรณี Balloon ruptureและEmbolization ของช้ินสวน Balloon สามารถเตรียม
และสงเครื่องมือพิเศษเพื่อใหแพทยนำช้ินสวนนั้นออกมา 

  1.11 เครงครัดตอเทคนิคการปลอดเช้ือขณะทำหัตถการและตองมีความละเอียดรอบคอบตอ
การไลฟองอากาศในอุปกรณทุกชนิดไมใหมีอยูในชุดอุปกรณ 

  1.12 ตรวจนับอุปกรณเมื่อเสร็จหัตถการ แยกของมีคม แยกอุปกรณท่ีตองท้ิงขยะติดเช้ือ
และอุปกรณอื่นๆไว หองลางเครื่องมือเมื่อส้ินสุดหัตถการและชวยพยาบาลชวยรอบนอกจัดเก็บเครื่องมือและ
อุปกรณตางๆ ใหเขาท่ี 

  1.13 ดูแลผูปวยระหวางท่ีแพทยกดแผลหามเลือดขณะ Off sheath หรือชวยแพทยเปล่ียน 
Sheath เปน Double lumen sheath หรือ Triple lumen sheath คาไวเพื่อใหยาหรือสารน้ำได 

  1.14 ดูแลเช็ดทำความสะอาดรางกายใหกับผูปวย พรอมท้ังเปล่ียนผาท่ีเปยกช้ืน และหมผา
อุน 

  1.15 ชวยเคล่ือนยายผูปวยจากเตียงไปยังตูควบคุมอุณหภูมิสำหรับเคล่ือนยายทารกแรกเกิด 
(Transport incubator) เพื่อสงตอผูปวยไปยังหอผูปวยวิกฤต (NICU) 

2. พยาบาลชวยเหลือรอบนอก (Circulating nurse) มีบทบาทความรับผิดชอบดังนี้ 
   2.1 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณตางๆ รวมท้ังเวชภัณฑตางๆ ท่ีตองใชในการทำหัตถการ

ใหครบถวนรวมกับพยาบาลสงเครื่องมือ 
   2.2 เตรียมอุนผาและเตียงดวยเครื่องอุนไฟฟา (Electric warmer) รวมท้ังปด

เครื่องปรับอากาศในหองสวนหัวใจท่ีทำหัตถการ เพื่อปองกันผูปวยมีอุณหภูมิกายต่ำ 
  2.3 ตรวจสอบช่ือ-นามสกุล ใหตรงกับปายขอมือ และประวัติของผูปวย ประเมินอาการ

ท่ัวไป และประเมินสัญญาณชีพของผูปวยเมื่อแรกรับเขาหองสวนหัวใจ  
  2.4 ชวยพยาบาลสงเครื่องมือเปดชุดเครื่องมือแพทยและเครื่องมืออุปกรณโดยใชหลัก 

Aseptictechnique 
  2.5 ชวยสวมเส้ือคลุมปลอดเช้ือใหกับพยาบาลสงเครื่องมือ และแพทย 
  2.6 จัดทาผูปวยใหถูกตอง เหมาะสม 

2.7 ติดตามดูข้ันตอนของการทำหัตถการตลอดเวลา เพื่อชวยในการเตรียมเครื่องมือ 
เครื่องใชท่ีแพทยตองการเพิ่มเติมไดทันเวลา 

  2.8 ประสานงานกับธนาคารเลือด จัดเตรียมเลือดไวใหพรอมใชไดทันทีท่ีวิสัญญีแพทย
ตองการ 

2.9 ดูแลผูปวยระหวางท่ีแพทยกดแผลหามเลือดขณะ Off sheath หลังจากนั้นทำความ 
สะอาดรางกายของผูปวย เปล่ียนผาสะอาดและหมผาหมอุนใหกับผูปวยเมื่อเสร็จส้ินการทำหัตถการ 

   2.10 ชวยดูแลเคล่ือนยายผูปวยจากเตียงไปยังตูควบคุมอุณหภูมิสำหรับเคล่ือนยายทารก
แรกเกิด (Transport incubator) 

   2.11 ใหขอมูลกับญาติเกี่ยวกับหัตถการท่ีผูปวยจะไดรับในหองสวนหัวใจพอสังเขป โดยให
สอดคลองกับคำอธิบายของแพทยดูแลและปลอบโยนญาติใหคลายความวิตกกังวลและกลัวตอเหตุการณวิกฤต
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ท่ีเกิดข้ึนกับผูปวย หากทำหัตถการนานเกิน 2ช่ัวโมงควรแจงขอมูลใหญาติทราบถึงระยะของการทำหัตถการท่ี
ดำเนินอยู 

   2.12 ประเมินและสรุปสภาพของผูปวยกอนออกจากหองสวนหัวใจโทรสงขอมูลผูปวยกับ
พยาบาลหอผูปวยวิฤต (NICU) และสงตอผูปวยเพื่อดูแลตอไป 

 
อุปกรณพื้นฐานในการทำสวนหัวใจโดยตองผานการอบปราศจากเช้ือประกอบดวย  

1. ชุดผานึ่งสะอาดปราศจากเช้ือ 1 ชุด ใชสำหรับแพทยและพยาบาล ประกอบดวย 
 - เส้ือกาวน 3 ตัว 
 - ผาเช็ดมือ 3 ผืน 

 2.  ชุดผานึ่งสะอาดปราศจากเช้ือ 1 ชุด ใชคลุมบนตัวผูปวย ประกอบดวย 
 - ผาส่ีเหล่ียมขนาด 36x 36 นิ้ว 5 ผืน  
 - ผาส่ีเหล่ียมสองช้ันขนาด 50 x 50 นิ้ว 1 ผืน 
 - ผาส่ีเหล่ียมเจาะกลางขนาด 3x 3 นิ้ว จำนวน 2 ชอง จำนวน 1ผืน  
 3.  ชุดพลาสติกปราศจากเช้ือประกอบดวย 

     -  คลุมกลอง  x-ray 2 ช้ิน  
     -  ฉากกันรังสี 2 ช้ิน  
     -  แทนควบคุมการทำงานของเครื่องตรวจสวนหัวใจ 1 ช้ิน 

4.  ชุดอุปกรณสวนหัวใจประกอบดวย 
 - ผาส่ีเหล่ียมสองช้ันขนาด 50 x 50 นิ้ว 3 ผืน 
 - ผาส่ีเหล่ียมขนาด 25x 5 นิ้ว 1 ผืน 
 - กาละมัง stainless ขนาด 1500 CC 1ใบ 
 - ถวยstainless ขนาด 50 CC 4 ใบ 
 - ชามรูปไตขนาด 8 ” 1 ใบ 
 - sponge forcep 2 ช้ิน ใชหนีบผากอซ เพื่อทายาฆาเช้ือท่ีผิวหนังกอนทำหัตถการ 
 - aterial clamp โคง 1 ช้ิน 
 - ขันน้ำ ขนาด 1,000 CC 2  ใบ   
 - Tooth forcep 1 ช้ิน  
 - ดามมีด 1 ช้ิน ดามมีดพรอมใบมีดสำหรับ ชวยถางขยายปากแผลกอนใสทอนำสายสวน 
หัวใจ 

5. อุปกรณสายสวนหัวใจ 
                     - Septostomy balloon 

6.  อุปกรณอื่น ๆ 
 - syringe  ขนาด 1 - 2 ซีซ.ี 8 -10 อัน สำหรบัเก็บเลือดตัวอยางเลือด 
    - syringe  ขนาด 5 ซีซ.ี 1 อัน 

- syringe  ขนาด 10 ซีซ.ี 3 อัน 
    - syringe  ขนาด 20 หรือ50 ซีซ.ี 1 อัน 
 -  สารทึบรังสี(Contrast ) ใช Ultravist 
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 - Micropuncture Kit/18 torque wire (s) 
 - ทอนำสายสวนหัวใจสำหรับเด็ก (introducer sheath ) ขนาด 6 F ความยาว 7 ซม. พรอม
ลวดนำทาง ( guide wire ) 
 - ชุดตอหลายทาง (manifold) พรอมชุดตอวัดความดันพรอมสาย ( pressure monitoring 
line and transducer ) 1 ชุด 
 - ใบมีดสำหรับ ชวยถางขยายปากแผลกอนใสทอนำสายสวนหัวใจ 
 - ถุงมือปราศจากเช้ือ 
 - ผาพลาสติกกันน้ำปราศจากเช้ือสำหรับปูบริเวณปลายเตียง และคลุมบริเวณขาผูปวย 2-3 
ผ่ืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10 แสดงอุปกรณพื้นฐานในการทำสวนหัวใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 แสดงสายสวนหัวใจชนิดพิเศษท่ีมีบอลลูนยางยืดทรงกลมขนาดเล็กติดท่ีปลายสายสวน 
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การชวยแพทยแทงเสนเลอืดดำ 
 การแทงเสนเลือดดำท่ีขาหนบีนับเปนหัตถการแรกท่ีจำเปนและสำคัญสำหรับการสวนหัวใจ และเปน
ตำแหนงท่ีใชบอยในเด็ก ข้ันตอนการแทงเสนเลือดดำท่ีขาหนีบมีดังนี้ 
 1. สวนใหญใช general anesthesia โดยการใสทอหลอดลมคอหรือการใหยาใหหลับ เชน 
midazolam ขนาด 0.1 มก./กก./ครั้ง รวมกับ fentanyl 1 ไมโครกรัม/กก./ครัง้ ทางเสนเลือดดำ 
 2. การจัดทาผูปวย อาจใชผาแข็งหนุนบริเวณสะโพกใหสูงข้ึนเพื่อใหเสนเลือดมาอยูชิดกับผิวหนังมาก
ข้ึน สวนตำแหนงขาท้ังสองขางอาจใหเขาอยูชิดกันหรือจัดใหขากางออกจากกันเล็กนอย 
 3. ใชเทคนิคปลอดเช้ืออยางเต็มท่ีไดแก การฟอกและทาผิวหนังดวยน้ำยาฆาเช้ือ เชน Hibiscrub หรือ 
betadine solution มีการปูผาท่ีปราศจากเช้ือ โดยเปดชองเฉพาะท่ีจะแทงเสนตรงขาหนีบท้ังสองขาง แพทย
และผูชวยทำการลางมือ สวมหมวก ใสเส้ือกาวน และสวมถุงมือท่ีปราศจากเช้ือ 
 4. ทำการฉีดยาชาเฉพาะท่ีในบริเวณผิวหนังและช้ันใตผิวหนังท่ีจะแทงเข็มเพื่อใสทอนำสายสวน ดวย 
0.2% Xylocain without adrenaiine ขนาด 0.5 มล./กก./ครั้ง ขอควรระวงั คือ อยาฉีดยาชาเขาเสนเลือด
โดยตรงโดยดูดด syringe กอนเสมอวาไมไดเลือดไหลยอยกลับมาเพื่อใหแนใจวาไมไดเขาเสนเลือดแน เพราะ
อาจทำใหเกิดภาวะหัวใจเตนไมเปนจังหวะได  
 5. การแทงเสนเลือดดำท่ีขาหนีบ 

 5.1 ใชนิ้วมือขางท่ีไมถนัดคลำตำแหนงของชีพจรของ Femoral artery (FA) 

 5.2 ใชเข็มขนาด 20-22 G ท่ีตอ syringe ไวแลว แทง medial ตอ FA ประมาณ 0.5-1 ซม. ทำมุม 
ประมาณ 15-30 องศา โดยใหแนวของเข็มท่ีแทงขนานไปกับแนวของเสนเลือด โดยท่ัวไป FV จะอยูใตตอ
ผิวหนังไมเกิน 1.3-1.5 ซม. ขอควรระวงั คือ ตำแหนงท่ีแทงควรอยูใตตอ inguinal ligament เพราะถาแทงใน
ตำแหนงท่ีสูงกวา มักจะแทงไดงายกวาแตอาจมีปญหาเวลากดหามเลือดหลังดึง ทอนำสายสวนออก เนื่องจาก
ช้ันใตผิวหนังมีนอยกวา ซึ่งเข็มท่ีใชแทงจะใชเข็มท่ีมี stylet อยูในปลอกพลาสติก (Jelco) 

 5.3 ระหวางแทงเข็ม ใหดูด syringe เบาๆเปนระยะ เพื่อใหไดในจังหวะท่ีเข็มผานผนังดานบนของ
เสนเลือด (one-wall technique) เมื่อสามารถดูดไดเลือดไหลยอยอยางดีแลว แสดงวาขณะนี้เข็มไดแทงเขาสู 
Femoral vein (FV) แลว ใหยึดปลายเข็มไว ปลด syringe ออกโดยไมใหเข็มขยับ และเนื่องจากเข็มท่ีใชแทง
เปนเข็มท่ีมี stylet อยูในปลอกพลาสติก (Jelco) ดังนั้นเมื่อดูดไดเลือดไหลยอนดีแลว ใหขยับเข็มเขาไปอีก
ประมาณ 1 ม.ม. แลวคอยๆหมุนใหปลอกพลาสติกไหลตามเขาไป (เพราะขณะนั้นมีเฉพาะปลายเข็มเขาไปใน
เสนเลือดแตตัวท่ีเปนปลอดพลาสติกอาจยังอยูดานนอก) กรณีท่ีแทงเข็มลงไปลึกมากแลว แตยังดูดไมไดเลือด
ใหคอยๆ ดึงเข็มข้ึนมาพรอมดูด syringe เบาๆ เปนระยะ ถาไดเลือดไหลยอนอยางดีใหปฏิบัติตามข้ันตอนท่ี
กลาวมา (two-wall technique) ควรพยายามใช one-wall technique มากกวาเพราะจะไมทำใหเกิดรูท่ี
ผนังของเสนเลือดดานหลัง 

 5.4 เมื่อเข็มอยูในเสนเลือด (ดูดเลือดยอนกลับไดเปนอยางดี) ใหใส guide wire ท่ีมีขนาด
เหมาะสมกับ sheath ผานเขาสูเสนเลือด ตองไดความรูสึกวาสามารถใส guide wire ผานไปไดโดยงาย ไมมี
แรงตาน ถาไมสามารถใส guide wire ไดสะดวกใหถอกเข็มออกและเริ่มข้ันตอนการแทงเข็มเขาสูเสนเลือด
ใหม อาจใช J-tip guide wire ซึ่งมีปลายท่ีเปนหัวโคงมากกวา straight guide wire ระหวางท่ีใส guide wire 
ใหเฝาระวังภาวะหัวใจเตนไมเปนจังหวะท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ี guide wire ไปสัมผัสกับผนังของหัวใจ 
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โดยเฉพาะในเด็กเล็กมากๆ และอาจใช fluoroscopy เพื่อเช็คตำแหนงของ guide wire วาอยูในตำแหนงท่ี
เหมาะสมหรือไม เพราะในบางครั้งต้ังใจแทง FV แตอาจแทงเขา FA ได 

 5.5 เมื่อ guide wire อยูในสนเลือดเรียบรอยแลว ใหกรีดผิวหนัง ขอควรระวัง คือ หลีกเล่ียงการ
ทำให guide wire ไดรับความเสียหายจาก blade หรือไมควรกรีดผิวหนังในเด็กเล็ก เพราะการใส sheath ท่ี
มีตัวถางขยาย (dilator) โดยมี guide wire เปนตัวนำ ท่ีเรียกวา Seldinger technique ตัว dilator สามารถ
ผานผิวหนังและช้ันใตผิวหนังโดยไมยากลำบาก ขอควรระวังคือ guide wire และ sheath ตองมีความ
เหมาะสมไมใช guide wire ท่ีขนาดเล็กเกินไป เพราะ guide wire อาจมีการหักงอได ถา guide wire มีขนาด
ใหญเกินไป sheath จะไมสามารถใส ผาน guide wire เขาไปได เทคนิคในการใส sheath และ dilator ให
ดันพรอมหมุนจะทำใหใสเขาไปไดงาย  

 5.6 เมื่อใส sheath เขาไดจนสุดแลว ใหถอด guide wire และ dilator ออก ทำการตรวจสอบวา
สามารถดูดเลือดไดสะดวกหรือไมจาก sheath พรอมดูดเลือดท้ิงไปเล็กนอย เพราะอาจมีล้ิมเลือดปนอยูบาง 
เมื่อสามารถดูดเลือดไดสะดวกแลว ให flush sheath ดวย diluted heparin เพื่อปองกันล้ิมเลือดอุดตันใน 
sheath   

 

ข้ันตอนการสงเคร่ืองมือชวยทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังก้ันหัวใจหองบนดวยบอลลูน       
(Balloon atrial septostomy : BAS ) 

การเปนพยาบาลสงเครื่องมือขณะทำหัตถการสามารถสงอุปกรณตามลำดับและตามความตองการของ
แพทยอยางถูกตองและถูกวิธี สังเกตการณ  ทำหัตถการ ทุกข้ันตอน สามารถวางแผนการสงอุปกรณลำดับ
ตอไปไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสม มีไหว พริบในการประยุกตเครื่องมือใหเหมาะสมกับข้ันตอนการทำ
หัตถการ อุปกรณของมีคมตองสงอยางถูกตองและจัดเก็บอยางถูกวิธีเพื่อมิใหเกิดอันตรายกับทีมผูปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 1 ข้ันตอนการสงเครื่องมือชวยทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน 

ข้ันตอนการสงเคร่ืองมือ หนาท่ีของพยาบาลสงเคร่ืองมือ 
วัตถุประสงคและ 
วิธีการใชเคร่ืองมือ 

1. จัดทาผูปวย  - ใชผาแข็งหนุนบริเวณสะโพกให
สูงข้ึน และจัดขาท้ังสองขางใหกาง
ออกจากกันเล็กนอย 

- เพื่อใหเสนเลือดมาอยูชิดกับ
ผิวหนังมากข้ึน 

2. Skin Preparation - ใชผากอสชุบน้ำยา Hibiscrub  
ฟอกผิวหนังบริเวณ ขาหนีบท้ัง 2 
ขาง วนหข้ึนไปถึงบริเวณหนาทอง 
และลงมาจนถึงตนขาท้ังสองขาง 
ตามวิธีการปราศ จากเช้ือและเช็ด
ออกดวยผากอสแหง 
- ขณะฟอกผิวหนังใชน้ำยาฟอก
พอประมาณอยาใหไหลเปยกผาลง 
ตัวเด็ก 

- เพื่อลดจำนวนแบคทีเรียบน
ผิวหนัง เตรียมพรอมสำหรับการ
ทำหัตถการสวนหัวใจอยาง
ปราศจากเช้ือ 
 
 
- เพื่อปองกันการสูญเสียความรอน
จากตัวเด็กไปมาก เพราะเด็ก
จะตองไดรับความเย็นอีกนาน
ตลอดการสวนหัวใจ 

3. Paint 
   - Sponge forceps 
   - Cup betadine solution    
   - Cup 70% Alcohol 

- ทายาฆาเช้ือท่ีผิวหนังกอนทำ
หัตถการ โดยใช Sponge force 
หนีบผากอซ ชุบน้ำยา betadine 
solution และ 70% Alcohol 
ตามลำดับ 

- เพื่อใหผิวหนังสะอาดชวยลดการ
แพรกระจายของเช้ือโรค และชวย
ปองกันการติดเช้ือบริเวณท่ีจะทำ
หัตถการสวนหัวใจ 

4. Sterile  Field                    
- ผาพลาสติกกันน้ำปราศจากเช้ือ     
 
- ชุดพลาสติกใสปราศจากเช้ือคลุม
กลอง  x-ray คลุมฉากกันรังสี  
คลุมแทนควบคุมการทำงานของ
เครื่องตรวจสวนหัวใจ 
 
- ผาส่ีเหล่ียม 
 
 

- ปูผาพลาสติกกันนำ้ปราศจากเช้ือ
บริเวณปลายเตียง และบริเวณขา
ผูปวย 
- คลุมกลอง  x-ray ฉากกันรังสี 
และแทนควบคุมการทำงานของ
เครื่องตรวจสวนหัวใจดวยพลาสติก
ใสปราศจากเช้ือ 
 
- ปูผาส่ีเหล่ียมทีละผืน ปูสามดาน
โดยเปดบริเวณขาหนีบท้ัง 2 ขาง
สำหรับแทงเสนเลือดเพื่อทำการ
สวนหัวใจไว  

- เพื่อปองกันการปนเปอนท่ีเกิด
จากการไหลซึมของสารน้ำท่ีใชใน
การทำหัตถการ 
- พลาสติกใสปองกันการติดเช้ือ 
และสามารถมองเห็นปุมตางๆท่ีใช
ควบคุมการทำงานของเครื่องตรวจ
สวนหัวใจได 
 
- เพื่อใหผาท่ีคลุมบริเวณสวนหัวใจ
มีความหนากวางเพียงพอเพื่อท่ีจะ
ปองกันการปนเปอนของเช้ือโรค
ชวยลด และปองกันการติดเช้ือ 
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ข้ันตอนการสงเครื่องมือชวยทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน (ตอ) 

ข้ันตอนการสงเคร่ืองมือ หนาท่ีของพยาบาลสงเคร่ืองมือ 
วัตถุประสงคและ 
วิธีการใชเคร่ืองมือ 

- ผาส่ีเหล่ียมเจาะ ชนิดท่ีมีชอง
ส่ีเหล่ียมเจาะ จำนวน 2 ชอง 

- ปูผาส่ีเหล่ียมคลุมบริเวณขาผูปวย
ไปจนถึงปลายเตียง 
- ส่ีเหล่ียมเจาะกลางปูเปนข้ัน
สุดทาย 

 

5. ชวยแพทย แทงเสนเลือดดำท่ี
ขาหนีบดานขวา 
  - 0.2% Xylocain without 
adrenaiine ขนาด 0.5 มล./กก./ 
ครั้ง  
 
 
 
- เข็มขนาด 22 G ท่ีตอ syringe 
ซึ่งเข็มท่ีใชแทงจะใชเข็มท่ีมี stylet 
อยูในปลอกพลาสติก (Jelco) 
 

- สง syringe ยาชาใหแพทยทำ
การฉีดยาชาเฉพาะท่ีในบริเวณ
ผิวหนังและช้ันใตผิวหนังท่ีจะแทง
เข็มเพื่อใสทอนำสายสวน โดย
แพทยจะดูด syringe กอนเสมอวา
ไมไดเลือดไหลยอยกลับมาเพื่อให
แนใจวาไมไดเขาเสนเลือดแน 
 
- สงเข็มขนาด 22 G ท่ีตอ syringe
ใหแพทยทำการแทงเสนเลือดทำท่ี
ขาหนีบดานขวา โดยแพทยจะใช
นิ้วมือขางท่ีไมถนัดคลำตำแหนง
ของชีพจรของ FA แลว แทง 
medial ตอ FA ประมาณ 0.5-1 
ซม. ทำมุม ประมาณ 15-30 องศา 
โดยใหแนวของเข็มท่ีแทงขนานไป
กับแนวของเสนเลือด  
- ระหวางแทงเข็ม แพทยจะทำการ
ดูด syringe เบาๆเปนระยะ เมื่อ
สามารถดูดไดเลือดไหลยอยอยางดี
แลว แสดงวาขณะนี้เข็มไดแทงเขา
สู FV แลว  
- แพทยจะยึดปลายเข็มไว ปลด 
syringe ออกโดยไมใหเข็มขยับ 
เนื่องจากเข็มท่ีใชแทงเปนเข็มท่ีมี 
stylet อยูในปลอกพลาสติก 
(Jelco) ดังนั้นเมื่อดูดไดเลือดไหล
ยอนดีแลว ตองขยับเข็มเขาไปอีก
ประมาณ 1 ม.ม. แลวคอยๆหมุน
ใหปลอกพลาสติกไหลตามเขาไป 

- ขอควรระวัง คือ อยาฉีดยาชาเขา
เสนเลือดโดยตรง เพราะอาจทำให
เกิดภาวะหัวใจเตนไมเปนจังหวะได 
 
 
 
 
 
- โดยท่ัวไป FV จะอยูใตตอผิวหนัง
ไมเกิน 1.3-1.5 ซม. ขอควรระวัง 
คือ ตำแหนงท่ีแทงควรอยูใตตอ 
inguinal ligament เพราะถาแทง
ในตำแหนงท่ีสูงกวา มักจะแทงได
งายกวาแตอาจมีปญหาเวลากด
หามเลือดหลังดึง ทอนำสายสวน
ออก เนื่องจากช้ันใตผิวหนังมีนอย
กวา 
- เพื่อใหไดในจังหวะท่ีเข็มผานผนัง
ดานบนของเสนเลือด (one-wall 
technique)  
 
 
 
 
 
 
- เพราะขณะนั้นมีเฉพาะปลายเข็ม
เขาไปในเสนเลือดแตตัวท่ีเปน
ปลอด 
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- straight guide wire ท่ีมีขนาด
เหมาะสมกับ sheath 
 
 
 
 
 
- J-tip guide wire 
 
 
 
 
 
 
 
- blade 
 
 
 
 
 

- กรณีท่ีแทงเข็มลงไปลึกมากแลว 
แตยังดูดไมไดเลือดแพทยจะคอยๆ 
ดึงเข็มข้ึนมาพรอมดูด syringe 
เบาๆ เปนระยะ ถาไดเลือดไหล
ยอนอยางดีจะปฏิบัติตามข้ันตอนท่ี
กลาวมา (two-wall technique)  
- สง guide wire ดานนิ่มใหแพทย
ทำการใส guide wire ผานเขาสู
เสนเลือด 
 
 
 
 
- อาจใช J-tip guide wire ซึ่งมี
ปลายท่ีเปนหัวโคงมากกวา 
straight guide wire ระหวางท่ีใส 
guide wire ใหเฝาระวังภาวะหัว
ใจเตนไมเปนจังหวะ 
 
 
 
- สงมีดผาตัดใหแพทยและผากอส 
1 ช้ิน โดยสงดามมีดใหเขามือ
แพทย เพื่อใชกรีดผิวหนัง ขอควร
ระวัง คือ หลีกเล่ียงการทำให 
guide wire ไดรับความเสียหาย
จาก blade  
- หรือไมควรกรีดผิวหนังในเด็กเล็ก
เพราะการใส sheath ท่ีมีตัวถาง
ขยาย (dilator) โดยมี guide wire 
เปนตัวนำ ท่ีเรียกวา Seldinger 
technique ตัว dilator สามารถ
ผานผิวหนังและช้ันใตผิวหนังโดย
ไมยากลำบาก  

- ควรพยายามใช one-wall 
technique มากกวาเพราะจะไม
ทำใหเกิดรูท่ีผนังของเสนเลือด
ดานหลังพลาสติกอาจยังอยูดาน
นอก 
 
- ขณะใส guide wire ควรได
ความรูสึกวาสามารถใส guide 
wire ผานไปไดโดยงาย ไมมีแรง
ตาน ถาไมสามารถใส guide wire 
ไดสะดวกใหถอกเข็มออกและเริ่ม
ข้ันตอนการแทงเข็มเขาสูเสนเลือด
ใหม 
- อาจเกิดข้ึนจากการท่ี guide 
wire ไปสัมผัสกับผนังของหัวใจ 
โดยเฉพาะในเด็กเล็กมากๆ และ
อาจใช fluoroscopy เพื่อเช็ค
ตำแหนงของ guide wire วาอยูใน
ตำแหนงท่ีเหมาะสมหรือไม เพราะ
ในบางครั้งต้ังใจแทง FV แตอาจ
แทงเขา FA ได 
- ชวยถางขยายปากแผลกอนใสทอ
นำสายสวนหัวใจ 
 
 
 
- ขอควรระวังคือ guide wire 
และ sheath ตองมีความ
เหมาะสมไมใช guide wire ท่ี
ขนาดเล็กเกินไป เพราะ guide 
wire อาจมีการหักงอได ถา guide 
wire มีขนาดใหญเกินไป sheath 
จะไมสามารถใส ผาน guide wire 
เขาไปได  



44 
 
 

ข้ันตอนการสงเครื่องมือชวยทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน (ตอ) 

ข้ันตอนการสงเคร่ืองมือ หนาท่ีของพยาบาลสงเคร่ืองมือ 
วัตถุประสงคและ 
วิธีการใชเคร่ืองมือ 

- ทอนำสายสวน (sheath) พรอม
ตัวถางขยาย (dilator) ขนาด 6F 
ความยาว 7  
 

- สงทอนำสายสวน (sheath) 
พรอมตัวถางขยาย (dilator) ให
แพทยทำการใส sheath และ 
dilator โดยมี guide wire เปน
ตัวนำ เมื่อใส sheath เขาไดจนสุด
แลว แพทยจะถอด guide wire 
และ dilator ออก ทำการ
ตรวจสอบวาสามารถดูดเลือดได
สะดวกหรือไมจาก sheath พรอม
ดูดเลือดท้ิงไปเล็กนอย เพราะอาจ
มีล้ิมเลือดปนอยูบาง เมื่อสามารถ
ดูดเลือดไดสะดวกแลว ให flush 
sheath ดวย diluted heparin 
เพื่อปองกันล้ิมเลือดอุดตันใน 
sheath 

- เทคนิคในการใส sheath และ 
dilator ใหดันพรอมหมุนจะทำให
ใสเขาไปไดงาย 

5. ชวยแพทยทำหัตถการสวนหัวใจ
ขยายผนังกั้นหัวใจหองบนดวย
บอลลูน 
- Balloon septostomy 
catheter  (Miller 
Atrioseptostomy Catheter : 
Edwards Lifesciences) 
- syringe หัวล็อค ขนาด 5 ml ท่ี
บรรจุ Normal saline (NSS) 
จำนวน 4 ml (ไมผสม Contrast 
media) 

เตรียม Balloon septostomy 
cathete โดย 
- ดึงลวดดาม (wire stylet) ออก 
- ตอ syringe หัวล็อค ขนาด 5 ml 
ท่ีบรรจุ Normal saline (NSS) 
จำนวน 4 m กับปลายของสาย
สวน (ตรงขามกับบอลลูน) ท่ีมีตัว
ล็อค และมีสัญลักษณเปนรูปลูกศร
ติดอยูท่ีปลายสายสวน  
- ดูดอากาศจากบอลลูนหลายๆ
ครั้ง จนกวาอากาศหมดจาก
บอลลูน  
- สง Balloon septostomy 
catheter ใหแพทยทำการ ใส 
Balloon septostomy catheter 
ผาน sheath ข้ึนไปสู RA และผาน
ไประหวางผนงักั้นหองหัวใจหอง 
บน (Interatrial 
communication)  

- เตรียมอุปกรณใหพรอมใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพื่อทดสอบยืนยันตำแหนงของ 
Balloon catheter จากภาพ 
Echocardiogram  
- ถา บอลลูนอยูท่ี left atrial 
appendage หรือ the right 
atrial appendage ในผูปวยท่ีมี 
juxtaposed right atrial 
appendage ซึ่งจะอยูหลังและ 
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- ดันน้ำ NSS 0.5 ml เขาไปใน
บอลลูน จะชวยใหเห็นบอลลูนพอง
ลอยอยูใน LA 
- พยาบาลตองระวังไมให balloon 
อยูผิดตำแหนงซึ่งจะทำใหเกิด
ภาวะแทรกซอนตามมาได 
โดยประเมินตำแหนงของบอลลูน
จากภาพ Echocardiogram หรือ 
ภาพ angiogram ในขณะท่ีดันน้ำ
เพื่อใหบอลลูนพอง  
 

ซายกวาปกติ เมื่อขยายบอลลูนจะ
พบวารูปรางของบอลลูนผิดปกติ 
ซึ่งสามารถเห็นไดชัดเจนจากภาพ 
echocardiogram 
- ถาบอลลูนอยูท่ี เสนเลือดดำจาก
ปอดดานซาย (left pulmonary 
veins) โดยจะเห็นตำแหนงของ
บอลลูนอยูนอกหัวใจ เมื่อขยาย
บอลลูนจะเห็นรูปรางบอลลูนเปน
ลักษณะของหลอดเลือด สามารถ
ทำใหเกิดการฉีกขาดของหลอด
เลือดได 
- ถาบอลลูนอยูท่ี MV หรือเขาไป
ใน LV ทิศทางของบอลลูนจะไป
ทาง caudal และ lateral ในภาพ 
PA และ caudal ในภาพ lateral 
ซึ่งจะขวางทางเดินของเลือดทำให
ความดันโลหิตลดลงและเกิดการ
ฉีกขาดของล้ินหัวใจ การดูภาพ
จาก echocardiogram จะทำให
เห็นตำแหนงไดชัดเจนข้ึน 
- ถาบอลลูนอยูท่ี RV โดยตำแหนง
ของบอลลูนจะอยูหนากวาในภาพ 
lateral 
- ถาบอลลูนอยูท่ี Coronary sinus 
ตำแหนงของบอลลูนจะอยูหลัง
และ caudal กวาใน4ภาพ lateral 
เมื่อขยายบอลลูลจะเห็นบอลลูน
เปนลักษณะ sausage-like 
คล่ืนไฟฟาหัวใจอาจเกิด ST-T 
change หรือหัวใจเตนชาได 
- ตัวบอลลูนยางยืดทรงกลมมี
ขนาดความจุ 4 ml เมื่อขยาย
บอลลูนดวย น้ำ NSS 
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- ดันน้ำเพื่อขยายบอลลูนใน LA ใช
น้ำ NSS ในปริมาณ ตามขนาด 
balloon ท่ีตองการ ซึ่งการขยายรู
ผนังกั้นหัวใจจะคอยๆ เพิ่มขนาด
ของบอลลูนข้ึน ทำใหรูท่ีผนังกั้น
หัวใจเกิดการฉีกขาดและมีขนาด
ใหญข้ึน จนทำใหเกิดไหลเวียนของ
เลือดผานระดับ atrium 
(interatrial communication) 
ไดอยางเพียงพอ 
- หลังจากดันน้ำเพื่อขยายบอลลูน
ใน LA  ในปริมาณ ตามขนาด 
balloon ท่ีแพทยตองการแลว 
พยาบาลหทำการล็อคบอลลูน โดย
ดันตัวล็อคตรงตำแหนงท่ีมีลูกศรไป
ดานขางของปลายสายสวน  
- แพทยดึงบอลลูน จนแนบกับ 
Inter-atrial septum (IAS) และ
กระตุกอยางรวดเร็ว (Rapid 
forceful jerk) โดยออกแรงท่ีนิ้ว
และขอมือ ไมใชแรงจากแขนและ
ขอศอกเพื่อใหบอลลูนผานมาใน 
RA และหยุดเหนือตอ IVC จากนั้น
เล่ือนบอลลูนไปอยูกึ่งกลางของ RA 
 
 
 

จำนวน 1 ml จะไดบอลลูน
เสนผาศูนยกลางขนาด 13 mm 
เมื่อขยายบอลลูนดวย น้ำ NSS 
จำนวน 2 ml จะไดบอลลูน
เสนผาศูนยกลางขนาด 16 mm 
และ เมื่อขยายบอลลูนดวย น้ำ 
NSS จำนวน 4 ml จะไดบอลลูน
เสนผาศูนยกลางขนาด 19 mm 
ตามลำดับ 
- การล็อคเปนการชวยปองกัน
ไมให น้ำ NSS จากบอลลูนไหล
ออกมา ขณะท่ีกระตุกบอลลูนซึ่ง
จะทำใหขนาดของบอลลูนเล็กกวา
ความตองการ 
 
- ปองกันการไมใหบอลลูนถูก
กระตุกเขามาใน IVC ซึ่งอาจทำให 
IVC เกิดการฉีดขาดได 
 
- ทำหัตถการสวนหัวใจขยายผนัง
กั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูนซ้ำจน
ความแตกตางของความดัน
ระหวาง RA และ LA ไมควรเกิน 2 
mmHg ทำใหเกิดการฉีกขาดของรู
ผนังกั้นหัวใจ ทำใหรูท่ี atrial 
septum ขยายขนาดใหญข้ึน ชวย
ใหมีการผสมกันระหวางเลือดแดง
และเลือดดำดีข้ึน ทำใหมีเลือดแดง
ออกออกสู aorta ไปเล้ียงรางกาย
มากข้ึน และเลือดดำออกออกสู 
PA ไปฟอกท่ีปอดไดมากข้ึน  
ทำใหอาการเขียวนอยลง 
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 - เฝาระวังคล่ืนไฟฟาหัวใจ ความ
ดันโลหิต คาความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนท่ีปลายนิ้ว ขณะท่ีแพทย
ทำกระตุกบอลลูน ถาพบความ
ผิดปกติตองรีบรายงานแพทย 
– พยาบาลทำการยุบบอลลูนอยาง
รวดเร็ว เมื่อประเมินจากภาพ 
Echocardiogram แลวเห็นวา
ตำแหนงของบอลลูนอยู RA แลว 
- แพทยทำการขยับบอลลูนเขาใน 
LA ทำวิธีเดิมซ้ำ 
- พยาบาลชวยแพทยทำหัตถการ
สวนหัวใจขยายผนังกั้นหัวใจหอง
บนดวยบอลลูนซ้ำจนกวาจะไมมี
แรงตานระหวางการดึงบอลลูน
ผานผนังกั้นหัวใจ หรือจนกวาจะได
ขนาดรูผนังกั้นหัวใจ (Interatrial 
communication) ท่ีตองการ  
- ทำยุบบอลลูนและแพทยทำการ
ดึงบอลลูนออก 
- ประเมินผลการทำหัตถการ 

 
 
 
 
 
- การตรวจ Echocardiogram 
เพื่อดูขนาดของ interatrial 
communication และดูน้ำในเยื่อ
หุมหัวใจท่ีอาจเกิดในระหวางการ
ทำหัตถการ 

6. Off sheath และกดหามเลือด - ใชนิ้วช้ี นิ้วกลาง นิ้วนาง มือขาง
ซาย กดวางฉากแนบกับเสนเลือด 
เหนือปากแผลหาง 1 cm ดึงทอนำ
สายสวนออก 
- ใชเวลากดหามเลือดนาน
ประมาณ 15 นาที โดยกดอยาง
ตอเนื่อง จนแนใจวาเลือดหยุด  
- ปดแผลดวยกอสท่ีพับเปนกอน 
ปดทับกอสดวยพลาสเตอรชนิดยืด
ได 

ใชนิ้วมือกดหามเลือดชวยใดใชแรง
ในการกดไดอยางเหมาะสม 
เทคนิคการถอดทอนำสายสวน
หัวใจออกจากหลอด เลือด โดย
การปลอยใหเลือดไหลพุงออกจาก
ปากแผลเล็กนอยกอนกดหามเลือด 
เพื่อปองกันการเกิดล่ิม เลือดอุดตัน
ในหลอดเลือดสวนปลาย 
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ภาวะแทรกซอนขณะทำการหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังก้ันหัวใจหองบนดวยบอลลูน (balloon 
atrial septostomy) 

1. การทำ BAS ผิดตำแหนง ทำใหเกิดการฉีกขาดท่ีตำแหนงตางๆ ในหัวใจ เชน มีการฉีกขาดระหวาง 
RA และ IVC จากการกระตุก balloon catheter มาท่ี IVC หรือ มีการฉีกขาดของเสนเลือดดำจากปอด
ดานซาย (left pulmonary veins) หรือ balloon catheter อยูท่ีตำแหนง TV, MV หรือเขาไปใน LV หาก
ขยายบอลลูนแลวจะขวางทางเดินของเลือดทำใหความดันโลหิตลดลงและเกิดการฉีกขาดของล้ินหัวใจ หรือ
Balloon catheter อยูท่ีตำแหนง coronary sinus หากขยายบอลลูนแลว คล่ืนไฟฟาหัวใจอาจเกิด ST-T 
change หรือหัวใจเตนชาได เมื่อเกิดภาวะแทรกซอนควรรีบใหสารน้ำและเลือดเพื่อชวยรักษาระดับความดัน
โลหิตกอน 

2. Balloon rupture และ Embolization ของช้ินสวน balloon ใช snare catheter เพื่อนำ
ช้ินสวนนั้นออกมาแตถาไมสามารถจับช้ินสวนนั้นได ตองปรึกษาศัลยแพทยเพื่อผาตัด 

3. บอลลูนไมสามารถยุบได จำเปนตองขยายบอลลูนจนบอลลูนแตกจึงจะสามารถนำบอลลูนออกจาก
ตัวผูปวยได 

4. ภาวะแทรกซอนจากล่ิมเลือด (Tromboembolism) 

5. Vascular injuries จากใส sheath ท่ีมีขนาดใหญ 

6. หัวใจเตนผิดจังหวะ ขณะทำหัตถการ 

การเฝาระวังการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต 

 การประเมินทางคลินิก 

- การดู ไดแก การดูสีเล็บ สีผิว การดู capillary refill 
- การคลำ ไดแก การคลำชีพจร สามารถบอกอัตรา และจังหวะการเตนของหัวใจ ความแรงของชีพ 

จรโดยคลำท่ีหลอดเลือดแดง temporal, carotid, radial, brachial จะชวยประเมิน cardiac output ได

อยาง คราว ๆ เปนประโยชนกรณีท่ีเครื่องติดตามคล่ืนไฟฟาหัวใจหรือเครื่องวัดความดันโลหิตมีปญหา 

- การฟง ไดแก การฟงเสียงหัวใจ โดยการใช precordial stethoscope สามารถบอกจังหวะ และ 

- อัตราการเตนของหัวใจ แตไมสามารถชวยประเมินระบบไหลเวียนโลหิตได การใหยาระงับ 

ความรูสึกจะกดการทำงานของหัวใจ ทำใหหลอดเลือดขยาย และความดันโลหิตลดลง การเสียน้ำและเลือดใน

ระหวางหัตถการสวนหัวใจ หรืออื่น ๆ จึงตองมีเครื่องมือติดตามเฝาระวังเพิ่มเติม 

การติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจ (electrocardiogram, EKG) เพื่อเฝาระวังภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ  

และกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด ท่ัวไปติด lead ECG ท่ี 3 ตำแหนง คือ แขนขวา แขนซาย และขาซาย และเลือก

ติดตามคล่ืนไฟฟาหัวใจ lead II เนื่องจากมองเห็น P wave ชัดเจนท่ีสุด  

การวัดความดันโลหิต (noninvasive arterial blood pressure monitoring, NIBP) บงบอก 

ถึงการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต โดยวัดความดันโลหิตระหวางทำหัตถการความถ่ีอยางนอยทุก 5 นาที 

การเลือกขนาด cuff ใหเหมาะสมโดยความยาวของ cuff เทากับ 2/3 ของความยาวเสนรอบวงของแขนหรือ
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ขาท่ีจะพัน ขนาด cuff ท่ี เล็กเกินไปจะทำใหไดคาความดันโลหิตท่ีสูงกวาความเปนจริง และมีความ

คลาดเคล่ือนมากกวาการใช cuff ท่ีใหญเกินไป ควรเลือก cuff ท่ีมีความยืดหยุนเหมาะสม เพื่อใหความแมนยำ

ในการวัด 

การติดตามเฝาระวังอุณหภูมิกาย (body temperature) 

 เนื่องจากหองสวนหัวใจ มีการต้ังอุณหภูมิหองไวคอนขางต่ำ เพื่อรักษาอุปกรณเทคโนโลยีสูงใหใชงาน
ไดนาน การฟอกทำความสะอาดบริเวณท่ีจะทำหัตถการสวนหัวใจ เชน บริเวณขาหนีบท้ัง 2 ขาง เวลาท่ีทำเปน
ระยะเวลานาน ออกซิเจนและยาสลบชนิดไอระเหยแหงและเย็น อาจทำใหเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำได จึงตอง
ติดตามอุณหภูมิอยางตอเนื่อง การวัดอุณหภูมิทำได หลายตำแหนง แตท่ีนิยมใช คือการวัดอุณหภูมิในหลอด
อาหาร โดยใสสายวัดอุณหภูมิเขาไปประมาณ 1/3 ของหลอดอาหาร คาท่ีไดจะบอกถึงอุณหภูมิของแกนกลาง
ของรางกาย 
 
ยาสำหรับใชกรณีฉุกเฉิน 

- Adrenaline หรือ Epinephrine ออกฤทธิ์ผานท้ัง alpha และ beta receptors เปน patent  

vasopressor agent ทำใหชวยเพิ่มความดันเลือดไดดี หัวใจเตนเร็ว แรงข้ึน สามารถเพิ่ม cardiac output 

แกผูปวยได มีผลตอระบบอื่นรวมดวย เชน ลดการหล่ัง insulin เพิ่มการหล่ัง glucagon ทำใหน้ำตาลในเลือด

ของผูปวยสูงข้ึนได มีผลตอระบบกลามเนื้อ ทำให lactate สูง หามผสมกับสารละลายท่ีเปนดาง เพราะยาจะ

หมดฤทธิ์ทันที 

 ขนาดท่ีใช  Inotropic support : 0.05 – 1 มค./กก./นาที ทางหลอดเลือดดำ 

   Resuscitation : 0.01 มก./กก. (0.1 มล./กก.ของการเจือจาง Adrenaline 1 : 

10000) เขาทางหลอดเลือดดำ  ทางหลอดลม  ทางไขกระดูก 

- Dopamine จะกระตุน pre – synaptic beta receptor ทำใหสวนปลายของระบบประสาท 

อัตโนมัติ sympathetic มีการหล่ัง adrenaline และ noradrenaline ซึ่งจะไปกระตุน beta receptorอีกที 

มีผลทำใหหัวใจเตนเร็วข้ึน และมีการบีบตัวมากข้ึน และการใชในขนาดสูงทำใหมีการบีบตัวของเสนเลือดแดง

ส ว น ป ล า ย แ ล ะ เพิ่ ม  peripheral vascular resistance  เมื่ อ ใช ใน ข น า ด ต่ ำ  dopamineก ร ะ ตุ น 

dopaminergic receptor ในไตทำให renal blood flowและ urine output เพิ่มข้ึน 

 ขนาดท่ีใช Inotropic support : 2 – 20 มค./กก./นาที 

   Renal dose เพื่อเพิ่ม renal blood flow และ urine output : 2 – 5 มค./กก./

นาที 

- Ephedrine เปนยาในกลุม Vasopressor ออกฤทธิ์ผานทาง alpha & beta receptor ทำให

หลอด 

เลือดสวนปลายหดตัว เพิ่มความดันเลือดและหัวใจเตนเร็ว ใชรักษาในผูปวยท่ีมีความดันเลือดต่ำรวมกับหัว

ใจเตนชา ขนาดท่ีใช 6 – 12 มก. ทางหลอดเลือดดำ ใหไดทุก 5-10 นาที ในเด็กควร titrate dose 

ขอควรระวัง หลีกเล่ียงการใชยานี้ในผูปวยท่ีไดรับยากลุม monoamine oxidase inhibitor (MAOI) อาจเสพ
ติดได 
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ภาวะแทรกซอนของการทำหัตถการสวนหัวใจ 
1. การมีเลือดออกจากบริเวณตำแหนงท่ีแทงสายสวนหัวใจ เปนภาวะแทรกซอนท่ีพบบอยและเปน 

สาเหตุหลักของ morbidity และ mortality  

2. ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ ทำใหปริมาณเลือดท่ีออกจากรางกายลดลง 

3. การมีเลือดออกภายในอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย ไดแก หัวใจ กลามเนื้อหัวใจ ปอด สมอง และไต 

4. การมีล่ิมเลือดอุดตันท่ีอวัยวะสวนปลาย ในสมอง หรือในปอด ภายหลังการสวนหัวใจ 

5. ปฏิกิริยาการแพ (Allergic reaction) สารทึบแสง 

6. การติดเช้ือบริเวณแผล จากการทำหัตถการ 

7. ภาวะตัวเย็น (Hypothermia) โดยเฉพาะในเด็กเล็ก 

8. การวางบอลลูน/อุปกรณ/ขดลวด ผิดตำแหนง หรือมีการเคล่ือนท่ีของอุปกรณ 

9. การอุดตันหลอดเลือดท่ีไมต้ังใจจะอุด (Embolization)  

10. ล้ินหัวใจรั่ว (Value regurgitation)  

11. ตาย พบนอยมาก มักพบในเด็กแรกเกิด หรือเด็กเล็ก ข้ึนอยูกับอาการรุนแรงของโรค รวมท้ังข้ันตอน 

ในการสวนหัวใจท่ียุงยากซับซอน 

การพยาบาลหลังตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ 
 ใหการพยาบาลผูปวยหลังการตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ 
 แนวทางปฏิบัติ 
 1. ประเมินและเฝาระวัง อาการ และอาการแสดง ไดแก ระดับความรูสึกตัว สัญญาณชีพ ระดับความ
เจ็บปวด ปญหาและความตองการของผูปวย 
 2. จัดการชวยเหลือ แกไขกรณีพบความผิดปกติ หรือมีแนวโนมจะเกิดความผิดปกติ 
 3. ตรวจสอบและประเมินภาวะแทรกซอน ของผูปวยกอนเคล่ือนยายออกจากหองสวนหัวใจ 

4. ตรวจสอบและประเมินความพรอมกอนเคล่ือนยายผูปวยออกจากหองสวนหัวใจ 
5. บันทึกขอมูลทางการพยาบาลลงในแบบบันทึกทงการพยาบาล 
6. ประสาน/สงตอขอมูลระหวางการตรวจรักษา ใหกับผูปวย/ ครอบครัว และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

โดยเฉพาะขอมูลท่ีตองเฝาระวัง ดูแล และจัดการดูแลตอเนื่อง 
7. เปดโอกาสใหผูปวยและครอบครัวสอบถามขอของใจและปญหาตางๆ จากการตรวจรักษาพิเศษ

สวนหัวใจ 
พยาบาลวิชาชีพหนวยตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจเปนบุคลากรหลักในทีมสุขภาพ เปนผูมีความรู 

ความสามารถเฉพาะทางในการดูแลผูปวยแตกตางจากพยาบาลวชิาชีพท่ัวไป หนาท่ีหลักของพยาบาวิชาชีพ
หนวยตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ คือ การใหบริการการพยาบาล ซึ่งตองอาศัยทักษะความเช่ียวชาญ พิเศษ ท้ัง
ดานความรูและทักษะการปฏิบัติงาน ภายใตการทำงานเปนทีม ซึ่งขอบเขตของการพยาบาล นั้นครอบคลุมท้ัง
ระยะกอนทำหัตถการ ขณะทำหัตถการและหลังทำหัตถการ ซึ่งทุกระยะเส่ียงตอการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ
ได มีการเตรียมความพรอมของผูปวยท้ังดานรางกายและจิตใจกอนทำหัตถการ การเตรียมความพรอมในการ
ชวยทำหัตถการตามความยุงยากซับซอน และประเภทของการทำหัตถการ การเตรียมเครื่องมือเครื่องใชในการ
ทำหัตถการ การชวยแพทยระหวางทำหัตถการ การเฝาระวังและใหการชวยเหลือผูปวยเมื่อมีอาการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะกอใหเกิดอันตรายในระหวางการทำหัตถการและหลังการทำหัตถการ เปนผูใหความรูและ
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คำปรึกษาแกผูปวยและญาติ บริหารจัดการประสานงานและติดตอส่ือสารกับสหสาขาวิชาชีพ ตลอดจนเปน
ผูใชและดูแลเครื่องมืออุปกรณท่ีใชในการทำหัตถการ รวมท้ังพัฒนาและควบคุมคุณภาพบริการ จัดการความ
ปลอดภัยและบริหารความเส่ียงในหนวยตรวจรักษาพิเศษสวนหัวใจ 
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บทท่ี 4 
 

กรณีศึกษา 
การพยาบาลผูปวยเด็กโรคหัวใจพิการแตกำเนิด ชนิดท่ีมีการสลับตำแหนงของหลอดเลือดแดงใหญท้ังสอง

กับหัวใจหองลางซายและขวา (Transposition of the Great Arteries; TGA)  
 

โดยการทำหัตถการสวนหัวใจ ในภาวะเรงดวน   
 ผูปวยกรณีศึกษาเปนเด็กชายแรกเกิด อายุ 1 วัน ไดรับการตรวจวินิจฉัยวาเปนโรคหัวใจพิการแตกำเนิด

ชนิดท่ีมีการสลับตำแหนงของหลอดเลือดแดงใหญท้ังสองกับเวนตริเคิลซายและขวา (ventriculo-arterial 

discordance) โดยหลอดเลือดแดงเอออรตาออกมาจากเวนตริเคิลขวาและหลอดเลือดแดงพัลโมนารีออกมา

จากเวนตริเคิลซาย (Transposition of the Great Arteries; TGA)  

 ผูศึกษาไดทำการศึกษาจากประวัติการเจ็บปวย อาการและอาการแสดง แผนการรักษา เพื่อมุงเนนใน

การรักษา การพยาบาล  ท้ังกอน ขณะ และหลังการทำหัตถการสวนหัวใจ โดยการขยายรูผนังกั้นหัวใจหองบน

ดวยบอลลูน การปองกันและหาแนวทางการแกไขภาวะแทรกซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึนได โดยนำเอากระบวนการ

พยาบาลมาใชในการวางแผนการพยาบาล  เพื่อใหผูปวยปลอดภัย ดังกรณีศึกษานี้   

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 - จากการสัมภาษณและการตรวจรางกาย 
 - จากแฟมประวัติและผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของผูปวย 
 - จากบิดา – มารดาผูปวยท่ีใหขอมูล 
 
ขอมูลท่ัวไป 
 ผูปวย   เด็กชายไทย 
 อายุ   1 วัน 
 เช้ือชาติ   ไทย 
 สัญชาติ   ไทย 
 ศาสนา   พุทธ 
 การศึกษา  ยังไมไดเรียนหนังสือ 
 ภูมิลำเนา  กรุงเทพมหานคร  
 อาชีพ   ในปกครอง 
 วันท่ีรับไวในโรงพยาบาล วันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 
 การวินิจฉัยโรคปจจุบัน Transposition of the Great Arteries  
 การสวนหัวใจ  Balloon atrial septostomy  
 วันสวนหัวใจ  วันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 
 อาการสำคัญ  มีอาการเขียว หลังคลอด 20 ช่ัวโมง 
 



53 
 

ประวัติการเจ็บปวย 
 คลอดปกติอายุครรภ 39 สัปดาห ท่ีโรงพยาบาลสมุทรสาคร Apgar score 1 นาที 9 คะแนน, 5 นาที 
10 คะแนน, 10 นาที 10 คะแนน  น้ำหนักแรกคลอด 3,080 กรัม หลังคลอด 20 ช่ัวโมง มีการอาการเขียว ท่ี
ริมฝปากและปลายมือปลายเทา วัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนผานทางผิวหนัง ( Oxygen Saturation) ท่ีมือ
ขวาไดคาเทากับ 65% หลังจากนั้นไดรับการชวยเหลือโดยไดรับออกซิเจนแบบกลองครอบศีรษะ(Oxygen 
head box) และวัดคา Oxygen Saturation ไดเทากับ 72 % จึงไดรับการชวยเหลือโดยการใสทอชวยหายใจ 
(ETT No.3.5) และไดรับยาเพื่อเปดหลอดเลือด ดักตัสอารเทอริโอซัส (Ductus Arteriosus) PGE1 200 mcg 
+ 10%DW up to 10 ml Ⓥ drip 0.3 ml/hr (0.03 mcg/kg/min) มี ภ า ว ะ ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต ต่ ำ 
(Hypotension) ไดรับ Dobutamin 40 mg + 10%DW up to 10 ml Ⓥ drip 1 ml/hr (20 mcg/kg/min) 
Dopamine 40 m g + 10%DW up to 10 ml Ⓥ drip 1 ml/hr (20 mcg/kg/min) Adrenaline 0.2 m g 
+ 10%DW up to 10 ml Ⓥ drip 1 ml/hr (0.1 mcg/kg/min) วัดคา Oxygen Saturation ท่ีมือขวา(pre 
duct) = 74-76% และท่ีเทา(post duct) = 74-76%  ภาพรังสีทรวงอกพบลักษณะหัวใจเปนรูปไขตะแคง 
(egg on string) จึงสงตัวมารับการรักษาตอท่ีสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  
 อาการแรกรับ วันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 เวลา 15.45 น.ใสทอชวยหายใจ (Endotracheal 
Tube; ET-Tube) บีบ Anesthetic Bag เขียว ท่ีริมฝปากและปลายมือปลายเทา Oxygen Saturation = 
70% อุณหภูมิรางกาย 37.5 องศาเซลเซียส อัตราการเตนของหัวใจ 168 ครั้งตอนาที ความดันโลหิต 50/34 
mmHg ให on ET-Tube with Ventilator งดน้ำและนม ใหสารน้ำทางหลอดเลือดดำ 10%D/N/5 500 cc. 
Ⓥ 7.6 cc./ช่ัวโมง  ตรวจหัวใจดวยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (Echocardiogram; ECHO) พบ TGA & IVS & PDA 
restrictive ASD 2.5 min  เตรียมเลือด (G/M) PRC 2 Unit สงหองสวนหัวใจเพื่อทำหัตถการขยายรูผนังกั้น
หัวใจหองบนดวยบอลลูน (Balloon Atrial Septostomy; BAS) 
 
ประวัติการเจ็บปวยบุคคลในครอบครัว 
 สมาชิกในครอบครัวไมมีใครเจ็บปวยดวยโรครายแรงใด บิดาและมารดาอาชีพรับจาง สุขภาพแข็งแรง 
 
ประวัติการรับภูมิคุมกันโรค 
 ยังไมไดรับภูมิคุมกันโรคเนื่องจากมีปญหาโรคหัวใจพิการแตกำเนิด ไดรับการสงตัวมารักษาตอท่ี
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชิน ี
 
ประวัติสวนตัว 
 เปนบุตรคนท่ีสอง บุตรคนแรกแข็งแรงดี มารดาแจงวาขณะต้ังครรภแข็งแรงดี ฝากครรภตามปกติ
ตลอดตามท่ีแพทยนัด 
 
ท่ีอยูอาศัยและสิ่งแวดลอม 
 เปนบานไมอยูในสวน เปนครอบครัวเดียว 
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การประเมินสภาพรางกาย 
 อาการแรกรับ วันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 เวลา 15.45 น.ใสทอชวยหายใจไว (Endotracheal 
Tube) No.3.5  ตรึงติดไวท่ีบริเวณมุมปากดานซายลึก 9 เซนติเมตร on Setting Ventilator ไว มีอาการ 
เขียว ท่ีริมฝปากและปลายมือปลายเทา Oxygen Saturation = 70% อุณหภูมิรางกาย 37.5 องศาเซลเซียส 
อัตราการเตนของหัวใจ 168 ครั้งตอนาที ความดันโลหิต 50/34 mmHg ให 
 
การตรวจทางหองปฏิบัติการ 
ตารางท่ี 2  แสดงผลการตรวจเลือด Complete Blood Count 
 

รายการ 23ก.พ61 27ก.พ.61 1 มี.ค.61 9 มี.ค.61 10 มี.ค.61 11 มี.ค.61 คาปกติ 
White Blood cell 22580  

H 
13330  

 
13480  

 
5670  

L 
6380 

L 
5090 

L 
7800 - 15910 

Red Blood cell 4740000 4540000 455000 4630000 4830000 3800000 3160000 – 
4630000 

Hemoglobin 15.3 14.7 14.4 13.5 13.4  
 

11.0 10.0 – 15.3 

Hematocrit 41.8 41.5  
 

44.0 40.8 39.1  
L 

33.7 30.5 – 45.0 

MCV 88.2 L 89.4 
L 

96.8 88.1 81.0  
L 

88.6 89.4 – 99.7 

MCH 32.3 31.7 31.7 29.2 
L 

27.7 28.9 29.9 – 34.1 

MCHC 36.6 H 35.4  
 

32.8 
L 

33.1 34.3 32.6  
L 

32.7 – 35.1 

Platelet Count 297000 360000 394000 120600 
L 

140000  140000 
H 

140000 - 
440000 

RDW-CV 15.3 
L 

16.4 
 

14.3 
L 

15.2 16.4 
 

14.7 
 

14.3 – 16.8 

MPV 9.9 10.9 
 

8.3 
L 

9.3 11.8 10.1 
 

10.1 – 12.1 

Neutrophils 76 
H 

49 
H 

60 
H 

78 
H 

76 
H 

78 
H 

14 – 55 

Eosinophils  - 6 
H 

2 1 - 1 0-5 

Lymphocytes 13 
L 

36 
 

26 
L 

14 
L 

17 
L 

16 
L 

34 - 77 

 
การวิเคราะหผลการตรวจ  
 คาสวนใหญอยูในเกณฑปกติ 
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ตารางท่ี  3 แสดงผลการตรวจเลือด Blood chemistry และ Blood Electrolyte 
 

รายการ 5 ม.ีค.61 7 ม.ีค.61 9 มี.ค.61 11 มี.ค.61 15 มี.ค.61 คาปกติ 
Protein 4.6 4.63 4.55 4.18 5.66 4.40 – 7.60 

g/dL 
Albumin 3.38 3.41 3.11 2.86 3.85 8.80 – 5.40 

g/dL 
Globulin 1.22 1.22 1.44 1.32 1.81 1.80 – 3.20  

g/dL 
Bilirubin 
Total 

1.60 0.85 0.76 0.52 0.31 <1.5  mg/dL 

Bilirubin 
Direct 

0.64 0.44 0.49 0.33 0.20 < 0.60 mg/dL 

Bilirubin 
Indirect 

0.96 0.43 0.27 0.19 0.11 0.00 – 0.50 
mg/dL 

AST (SGOT) 97 47 12 9 14 10 – 84 Unit/L 
ALT (SGPT) 18 8 2 3 4 5 – 60 Unit/L 
Phos 
phatase  

56 91 86 99 171 < 449 Unit/L 

BUN 9.91 24.18 13.62 11.54 N/A 1.40 – 11.65 
mq/dL 

Creatinine 0.43 0.64 0.43 0.49 N/A 0.31 – 0.88 
mq/dL 

Triglyceride 83 163 63 59 250 27 – 125 
mq/dL 

Glucose 221 118 147 94 N/A 60 – 100
  
mg/dL 

Sodium 139 147 148 140 134 132 – 142 
mg/dL 

Potassium 2.75 3.05 2.58 3.75 5.68 3.40 – 6.00 
Chloride 102 108 118 113 93 97 - 108 
Carbon 
dioxide 

22.3 24.6 20.9 23.1 26.8 13.0 - 29 

Calcium 
Total 

1.75 1.88 2.28 2.22 2.54 2.25 – 2.75 

Phosphorus 4.90 4.87 4.25 3.96 7.71 3.90 – 6.90 

Magnesium 0.88 0.85 0.93 0.70 0.88 0.62 – 0.91 

 

การวิเคราะหผลการตรวจ  

 พบวามี Albumin ต่ำ  มีภาวะ Hypokalemia  
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ตารางท่ี  4 แสดงผลการตรวจเลือด Blood Gas 
 

รายการ 
5  

ก.พ.61 

6 

ก.พ.61 

7 

ก.พ.61 

8 

ก.พ.61 

10 

ก.พ.61 

11 

ก.พ.61 

12 

ก.พ.61 

13 

ก.พ.61 

14 

ก.พ.61 

15 

 ก.พ.61 
คาปกติ 

PH 7.528 7.492 7.551 7.526 7.467 7.488 7.370 7.458 7.427 7.406 7.35- 

7.50 

PCO2 26.4 28.2 27.7 23.6 23.1 29.9 45.7 38.8 42 41.5 35-45 

mmHg 

PO2 87.2 84.5 103.2 83.8 106.1 69.8 79.9 104.4 83.3 121.7 75-100 

mmHg 

HCO3 21.5 21.1 23.7 19.1 16.3 22.2 25.8 26.9 27.1 25.5 22-26 

mm/L 

ABE 0.3 -0.8 2.6 -1.6 -5.2 0.0 0.1 3 2.4 0.7 -2.4+2.3 

mm/L 

 

การวิเคราะหผลการตรวจ  

 ผล Blood Gas สวนใหญพบวาเกิดภาวะ Respiratory Alkalosis 

   

การตรวจพิเศษ 

 23 กุมภาพันธ 2561 ภาพรังสีทรวงอกพบลักษณะหัวใจเปนรูปไขตะแคง (egg on string) 

 23 กุมภาพันธ 2561ตรวจหัวใจดวยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (Echocardiogram) พบ TGA IVS PDA 

restrictive ASD 2.5 min 

 2 มีนาคม 2561 ตรวจหัวใจดวยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (Echocardiogram) พบ TGA IVS S/P BAS. 

ASD 5.8 mm, bidirectional shunt but more Lt to Rt shunt. No TR, no MR, no AR, no LVOTO, 

no RVOTO, Confluent PA branch No chamber enlargement. Good LV systolic function. Left 

aortic arch, no CoAT, no pericardial effusion. PDA 2.5 mm, Lt to Rt shunt. 

 20 มีนาคม 2561 ตรวจหัวใจดวยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (Echocardiogram) พบ TGA IVS Post 

arterial switch. No AS, Good ventricular function. No TR. No MR, Pulmonary flow gradient 25 

mmHg. Some anarrowing of supravale (both) without significant stenosis, No effusion. 
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การวินิจฉัยโรค 

 Transposition of the Great Arteries (TGA) 

 

การวินิจฉัยโรคและพยาธิสภาพ 
        ผูปวยไดรับการวินิจฉัย Transposition of the Great Arteries (TGA) 

 

ตารางที 5 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบผูปวยกับทฤษฎี 
ทฤษฎี ผูปวย 

Transposition of the great arteries (TGA) 
เปนสาเหตุของอาการเขียวท่ีเกิดจากโรคหัวใจพิการ
แตกำเนิดในทารกแรกเกิดท่ีพบบอยท่ีสุด คือ รอยละ 
5 ลักษณะผิดปกติท่ีสำคัญคือ มี pulmonary artery 
ออกจาก left ventricle และ aorta ออกจาก right 
ventricle เปน การเดิน เลือดแบบกระแสขนาน 
(parallel circuit) ทารกจำเปนตองมีรูหรือทางเช่ือม
ใหมีการผสมกันของเลือดดำและเลือดแดงเพื่อความ
อยูรอด 
 
มักจะพบวาสวนใหญเปนเด็กครบกำหนด ตัวโต     
ชีพจรปกติ 
 
ผูปวยมักมี อาการ visible cyanosis ต้ังแตชวงแรก 
เกิดจากมีปริมาณออกซิเจนในเลือดแดงต่ำ วัด pulse 
oximeter จะไดคาต่ำ 
 
 
 
ตรวจทางดานหัวใจ  การเตนของ right ventricle 
อาจจะแรงข้ึนเล็กนอย  
 
เสียงของหัวใจ first heart sound มักปกติ second 
heart sound สวนใหญจะเปนเสียงเด่ียวและดังข้ึน  
มักจะไมไดยิน murmur หรือไดยิน systolic 
murmur เบาๆ มักจะไดเกินระดับ 2 ใน 6 บริเวณ
ต้ังแต left mid to upper sternal border  
 

มีอาการเขียว หลังคลอด 20 ช่ัวโมง ไมตอบสนองตอ
การใหออกซิเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลอดปกติอายุครรภ 39 สัปดาห 
 
 
Room air คา Oxygen Saturation = 65%  
Oxygen box คา Oxygen Saturation =72 %  
ใสทอชวยหายใจ คา Oxygen Saturation  
ท่ีมือขวา(preduct) = 74-76%  
ท่ีเทา(postduct) = 74-76%  
 
Active precordium 
 
 
Normal S1 S2 
+/- SEM gr Ι - Π at LPSB 
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ทฤษฎี ผูปวย 
ขอบของตับมักจะคลำไดวาโตกวาปกติเล็กนอย 
 
การตรวจภาพถายรังสีทรวงออก มักพบขนาดของเงา
หัวใจใหญกวาปกติ และมีลักษณะของข้ัวหัวใจดานบน 
เล็ก เรียกวา “egg on string” เกิดจากการท่ี great 
arteries ท้ังสองซอนอยูในแนวเดียวกัน ทำให base 
ของหัวใจแคบ 
 
การตรวจ EKG มักจะไมมีความผิดปกติท่ีจำเพาะ
เจาะจง 
 
 TGA with intact ventricular septum หมาย ถึง 
การมี great arteries ออกสลับตำแหนงโดยไมมี VSD 
และมี mixing ของเลือดทาง  ASD หรือ PDA ผูปวย
มักมีอาการเขียวมากข้ึนเมื่อ PDA ปดหรือเล็กลง หรือ 
ASD มีขนาดเล็ก 

1 cm below right costal margin 
 
ภาพรังสีทรวงอกพบลักษณะหัวใจเปนรูปไขตะแคง 
(egg on string) 
 
 
 
 
Normal EKG 
 
 
23 กุมภาพันธ 2561 
ตรวจหัวใจดวยคล่ืนเสียงความถ่ีสู(Echocardiogram) 
พบ TGA IVS PDA restrictive ASD 2.5 min 
 

 
การรักษา (ยาและหัตถการ) 
การทำหัตถการสวนหัวใจ 

 วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561 ไดรับการทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน      

Balloon Atrial Septostomy (BAS)  

การผาตัด  

 วันท่ี 5 มีนาคม 2561 ไดรับการผาตัดสลับเสนเลือด Arterial Switch Operation (ASO)  

 

ยาท่ีผูปวยไดรับ 

Prostaglandin E1 (PGE1) 

 คุณสมบัติ 

 เปนกรดไขมันตัวหนึ่งจากธรรมชาติ มีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาท่ีชวยใหหลอดเลือดขยายตัว รวมไปถึง

หลอดเลือด ductus arteriosus ซึ่งมีความไวตอ PGE1 สูง จึงมีการนำยา PGE1 มาใชในทารกท่ีเปนโรคหัวใจ

แตกำเนิดชนิดท่ีตองอาศัย ductus arteriosus เพื่อใหมีระดับออกซิเจนในเลือดเพียงพอ และมีการกระจาย

ของเลือดไปเล้ียงรางกายสวนลางได ขนาดท่ีให การใหทางหลอดเลือดดำ ขนาด 0.05-0.1 mcg/kg/min แลว

คอยๆเพิ่มขนาดยาจนไดผลในการรักษา 0.4 mcg/kg/min และลดขนาดลงต่ำสุดท่ียังใหผลในการรักษา 

0.005-0.01 mcg/kg/min  
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อาการขางเคียง  

ไข (10 %) หยุดหายใจ (12 %) ความดันโลหิตต่ำ(4%) หัวใจเตนชาลงหรือเร็วข้ึน(4%) ชัก(4%) 

 การเฝาระวังทางการพยาบาล 

 เฝาระวังภาวะหยุดหายใจ โดยอาการไมพึงประสงคจากยาข้ึนกับขนาดยาท่ีใช  

 

Adrenaline 

 คุณสมบัติ 

 รักษาภาวะหัวใจวาย ทำใหหลอดเลือดหดตัว ใชรักษาภาวะความดันโลหิตต่ำ ช็อก และการไหลเวียน

เลือดท่ีหัวใจและสมองลดลง ออกฤทธิ์ กระตุนจุดรับ alpha และ beta- adrenergic ภายในระบบซิมพาเธติค 

ทำใหเพิ่มท้ังความดันโลหิตคาบนและคาลาง เพิ่มความแรงในการหดตัวของกลามเนื้อหัวใจ เพิ่มเลือดไปเล้ียง

หัวใจและสมองมากข้ึน ขนาดท่ีให ในผูปวยเด็ก การใหทางหลอดเลือดดำ ขนาด 0.1-0.3 ml/kg/ครั้ง ของยาท่ี

มีความเขมขน 1: 10,000 (เทากับ 0.01-0.03 mg/kg หรือ 10-30 mcg/kg) โดยใหเรว็ๆทางหลอดเลือดดำ

หรือฉีดเขาหัวใจ ใหซ้ำไดทุก 3-5 นาที หรือใหทาง IV drip 0.05 mcg/kg/min และเพิ่มขนาดสูงสุดไดถึง 1 

mcg/kg/min 

อาการขางเคียง 

ถาไดรับยาเปนเวลานานๆ จะทำใหเกิดปฏิกิริยากับหัวใจ และการไหลเวียน เชนเกิดความดันโลหิตสูง 

ชีพจรเตนเร็ว หัวใจเตนไมเปนจังหวะ 

การเฝาระวังทางการพยาบาล 

ติดตามสังเกตสัญญาชีพ และปริมาณปสสาวะอยางใกลชิด 

 

Dopamine 

คุณสมบัติ 

 รักษาภาวะช็อกจากกลามเนื้อหัวใจตาย อุบัติเหตุ septicemia ผาตัดหัวใจ ไตวายและผูปวยท่ีมีภาวะ

หัวใจวาย ออกฤทธิ์กระตุนตัวรับ dopaminergic, beta และ alpha adrenergic ทำใหหลอดเลือดสวนปลาย

ตีบ เพิ่มแรงบีบตัวของหัวใจ เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปสูอวัยวะในชองทอง ซึ่งผลการออกฤทธิ์ของยาจะ

ข้ึนกับขนาดท่ีให ในผูปวยเด็ก การใหทางหลอดเลือดดำ ขนาด 1-20 mcg/kg/min (สูงสุด 20-50 

mcg/kg/min) โดยไมผสมในสารละลายท่ีมี NaHCO3 

อาการขางเคียง 

คล่ืนไส อาเจียน ความดันโลหิตต่ำหรือสูง หัวใจเตนไมเปนจังหวะ ชีพจรเตนเร็ว ใจส่ัน เจ็บหนาอก 

หายใจหอบเหนื่อย ปวดศีรษะ 

การเฝาระวังทางการพยาบาล 

ติดตามสังเกตสัญญาชีพ และปริมาณปสสาวะอยางใกลชิด 
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Dobutamine 

คุณสมบัติ 

 รักษา cardiogenic shock รักษาผูปวย cardiac output ต่ำ และภาวะหัวใจวาย คลายคลึงกับ 

dopamine ยกเวนจะมีผลตอตัวรับ alpha-adrenergic เพียงเล็กนอย โดยมีผลตอ beta 1- adrenergic 

กอน เพื่อปรับ cardiac output (CO) จากการเพิ่มอัตราการเตนของหัวใจ และเพิ่มความดันโลหิต ซึ่งเปนการ

เพิ่มแรงบีบตัวของหัวใจ โดยไมทำใหหัวใจเตนผิดจังหวะ ขนาดท่ีให ในผูปวยเด็ก การใหทางหลอดเลือดดำ 

ขนาด 1-20 mcg/kg/min (สูงสุด 20-40 mcg/kg/min) โดยไมผสมในสารละลายท่ีมี NaHCO3 

อาการขางเคียง 

 ปวดศีรษะ คล่ืนไส ความดัน systolic และอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มข้ึน เจ็บหนาอก ใจส้ัน หายใจ

ต้ืน น้ำตาลในเลือดสูง 

การเฝาระวังทางการพยาบาล 

ติดตามสังเกตสัญญาชีพ และปริมาณปสสาวะอยางใกลชิด 

 

Cefotaxime 

คุณสมบัติ 
รักษาการติดเช้ือในกระแสเลือดท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรียแกรมลบท่ีตอบสนองตอยารักษา  

การติดเช้ือ gonococcal แบบแพรกระจาย เปนหนึ่งในยากลุม Cephalosporin รุนท่ี 3 กลไกในการออกฤทธิ์คือ 
ทำใหผนังเซลลแบคทีเรียแตก เมตาบอลิซึมท่ีตับเปนสารท่ีออกฤทธิ์คือ desacetylcefotaxime  
ยาจะไปท่ัวรางกาย ขับออกทางไต 

อาการขางเคียง 

พบนอยแตอาจพบผ่ืนแดง เสนเลือดดำอักเสบ ถายเหลว เม็ดเลือดขาวต่ำและ granulocytopenia 

การเฝาระวังทางการพยาบาล 

สังเกตุอาการแพ เชน ผ่ืนแดง ถายเหลว 

 

Ampicillin 

 คุณสมบัติ 

 ใชรักษาโรคติดเช้ือ Enterococcus ในระบบตาง ๆ เชน UTI, แบคทีเรีย การติดเช้ือในทางเดินน้ำดี 

ยานี้เปนยาเลือกตัวแรกในการรักษาโรคติดเช้ือ Ente rococcus  โดยใชรวมกับ Am inog ly cos ides  

 อาการขางเคียง 

 ทำใหเกิดเปนแบบ maculopapular ไดบอย คล่ืนไส อาเจียน ปวดทอง อุจจาระเหลวและรวง 

การเฝาระวังทางการพยาบาล 

สังเกตุอาการแพ เชน ผ่ืนแดง ถายเหลว 
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Fentanyl 

 คุณสมบัติ 

 เปนยาในกลุม Synthetic phenylpiperidine-derivative opioid agonist ออกฤทธิ์โดยจับกับ mu 

(m) receptors เปนหลักท่ีบริเวณสมองและไขสันหลัง ทำใหมีผลบรรเทาอาการปวดได มีขอบงใชเพื่อบรรเทา

อาการปวดอยางตอเนื่อง 

 อาการขางเคียง 
 ระมัดระวังการใชเปนพิเศษในผูท่ีมีประวัติแพยากลุม opioids อาจทำใหงวงซึม ความดันเลือดต่ำ กด

การหายใจ หัวใจเตนชาลง อาจทำใหเกิดกลามเนื้อแข็งเกร็งผิดปกติ อาจทำใหเกิดคล่ืนไส อาเจียน 

การเฝาระวังทางการพยาบาล 

ติดตามสังเกตสัญญาชีพ 

 

1. การพยาบาลกอนทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังก้ันหัวใจหองบนดวยบอลลูน 

ปญหาท่ี  1. ผูปวยขาดความพรอมกอนเขารับการทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังก้ันหัวใจหองบนดวย

บอลลูน 

ขอมูลสนับสนุน  
- ผูปวยถูกสงตัวมาเขารับการทำหัตถการสวนหัวใจขยายรท่ีูผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน 

เปนกรณีเรงดวน 
วัตถุประสงคการพยาบาล 

- เพื่อใหผูปวยมีความพรอมสำหรับการทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน  
เกณฑการประเมินผล 

- ผูปวยมีความพรอมสำหรับการทำหัตถการ 
กิจกรรมพยาบาล 

1. ตรวจสอบผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ไดแก CBC, electrolyte, BUN, Cr, PT, PTT, INR 
และรายงานแพทยเมื่อผลการตรวจทางหองปฏิบัติการผิดปกติ เพื่อดำเนินการแกไขและเฝาระวังตอไป 

2. เตรียมผลการตรวจ EKG และ Chest X-ray ใหพรอม เพื่อใชประกอบการวินิจฉัย 
3. ตรวจสอบหนังสือยินยอมการทาหัตถการตรวจสวนหัวใจ ซักถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคท่ี

เปนและการไดรับขอมูลและการเตรียมความพรอมกอนมาหองตรวจสวนหัวใจ 
4. ตรวจสอบและบันทึกประวัติการไดรับยาตางๆ 
5. ประเมินระดับความรูสึกตัวประเมินสัญญาณชีพ และรายงานแพทยเมื่อสัญญาณชีพผิดปกติ เพื่อ

ดำเนินการแกไข หรือเฝาระวังตอไป 
6. ประเมินสีผิว และความแรงของชีพจรสวนปลายของขาท้ัง 2 ขาง 
7. ตรวจสอบบริเวณขาหนีบท้ัง 2 ขาง 
8. ตรวจสอบวาผูปวยไดงดน้ำงดอาหาร 4-6 ช่ัวโมงกอนการตรวจหรือไม ตรวจสอบใหผูปวยไดรับ

สารละลายทางหลอดเลือดดำ ตามแผนการรักษาของแพทย 
การประเมินผลการพยาบาล 

- ผูปวยมีความพรอมสำหรับการทำหัตถการสวนหัวใจ 
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ปญหาท่ี  2. บิดา มารดา ของผูปวยมีความวิตกกังวลเก่ียวกับโรค การสวนหัวใจ ผลการรักษาและการ
ดูแลบุตรตอไป  
ขอมูลสนับสนุน 
  - บิดา มารดา ของผูปวยมีสีหนาเครงเครียด ครุนคิด สีหนาแสดงความวิตกกังวล  

- บิดา มารดา ไมเขาใจเกี่ยวกับโรคท่ีเปนอยู และวิธีการสวนหัวใจท่ีจะไดรับ โดยซักถามเกี่ยวกับ 
การสวนหัวใจ สาเหตุ แนวทางการรักษาและโอกาสรอดของชีวิต 

- ผูปวยใสทอหลอดลมคอ และเครื่องชวยหายใจต้ังแตแรกรับ 
วัตถุประสงคการพยาบาล 
 - เพื่อใหบิดา มารดา คลายความวิตกกังวลและลดความเครียด รับรูและเขาใจแนวทางการรักษา 
 - เพื่อใหบิดา มารดา ทราบขอมูลและข้ันตอนการดูแลรักษาท่ีผูปวยจะไดรับ เขาใจและรับรูถึงสภาวะ
การเจ็บปวยของบุตร รวมท้ังอาการเปล่ียนแปลงตางๆ ของบุตรท่ีเกิดข้ึน 
เกณฑการประเมินผล 
 - บิดา มารดา ของผูปวยมีสีหนาสดช่ืนข้ึน 

- รับฟงและเขาใจเกี่ยวกับการสวนหัวใจมากข้ึนกวาเดิม เขาใจเหตุผลของการรักษาพยาบาลและให
ความรวมมือในการรักษาพยาบาล 
กิจกรรมพยาบาล 

1. ใหการตอนรับดวยทาทีท่ีเปนมิตร พรอมจะใหความชวยเหลือ พูดคุยกับ บิดา – มารดา ดวยคำพูด
ท่ีสุภาพ ออนโยนเปนกันเอง 

2. อธิบายเกี่ยวกับโรคท่ีเปนอยู วิธีการสวนหัวใจ แผนการดูแลรักษาและ เครื่องมืออุปกรณทาง
การแพทยตาง ๆ ท่ีใชกับผูปวย รวมท้ังการพยาบาลท่ีสำคัญท่ีจำเปนตองใหในชวงนั้น ๆ เชน การใสเครื่องชวย
หายใจดวยภาษาท่ีเขาใจงาย อาจตองใชระยะเวลาในการสวนหัวใจประมาณ 1-2 ช่ัวโมง หลังสวนหัวใจผูปวย
จะกลับไปพักรักษาท่ีหออภิบาลผูปวยหนัก NICU ซึ่งบิดา มารดา สามารถเขาเยี่ยมผูปวยไดตามเวลา 

3. เปดโอกาสใหบิดา-มารดา ของผูปวยไดซักถามพูดคุย ถึงอาการท่ีเปนและแนวทางการรักษา กบั
กุมารแพทยท่ีทำการรักษา 

4. ประเมนิความวิตกกังวล ทาทีตาง ๆ ท่ีแสดงออก พรอมท้ังเปดโอกาสใหระบายความรูสึกตาง ๆ 
รวมท้ังยอมรับทาทีปฏิกิริยาท่ีตอบสนองตอความเครียดนั้น และความตองการของบิดา-มารดา พรอม
ตอบสนองตามความเหมาะสม   

5. ดูแลใหบิดา-มารดานั่งรออยูดานหนาหองตรวจสวนหัวใจ จนกวาผูปวยจะทำหัตถการเสร็จ
เรียบรอย พรอมแจงใหบิดา-มารดาทราบวา สามารถสอบถามอาการของผูปวย และผลการทำหัตถการสวน
หัวใจ จากแพทยหรือพยาบาลไดตลอดเวลา 

6. ปลอบโยนและพูดใหกำลังใจแกบิดา – มารดา และใหขอมูลตาง ๆ อธิบายให บิดา – มารดา ทราบ
วา ผูปวยจะไดรับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพโดยประกอบดวยกุมารแพทยโรคหัวใจ พยาบาลหองสวน
หัวใจ วิสัญญี และพยาบาลประจำตึก เปนอยางดี 
การประเมินผลการพยาบาล 

- บิดา – มารดา รับทราบขอมูล คลายกังวลและมีสีหนาสดช่ืนข้ึน เขาใจการดำเนินโรควายังมี
ความหวังสามารถรักษาใหหายได 

- บิดา – มารดา รับทราบและเขาใจถึงข้ันตอนการสวนหัวใจ และสภาวะหลังการสวนหัวใจ เขาใจถึง 
เหตุผลของการรักษาและใหความรวมมือในการรักษา 
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2. การพยาบาลขณะการทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังก้ันหัวใจหองบนดวยบอลลูน 

 

 ปญหาท่ี  1. เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูที่ผนังก้ันหัวใจ

ห้องบนดว้ยบอลลูน 

ขอมูลสนับสนุน  
 - ผูปวยไดรับการสวนหัวใจขยายรท่ีูผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน ซึ่งเปนหัตถการประเภทท่ีมี
ความเส่ียงสูง 
วัตถุประสงคการพยาบาล 

- เพื่อเฝาระวังปองกนัและลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนขณะทำหัตถการสวนหัวใจ ขยายรท่ีูผนังกั้น
หัวใจหองบนดวยบอลลูน 

- เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลและการจัดการภาวะแทรกซอนอยางถูกตองและเหมาะสมทันทวงที ไม
เกิดภาวะแทรกซอนท่ีรุนแรง 
เกณฑการประเมินผล 

- ขณะทำหัตถการผูปวยปลอดภัย ไมเกิดภาวะแทรกซอน หรือหากเกิดภาวะแทรกซอนสามารถให
การดูแลและชวยเหลือผูปวยไดอยางทันทวงที ไมเกิดภาวะแทรกซอนท่ีรุนแรง 
กิจกรรมพยาบาล 

กิจกรรมการพยาบาลของพยาบาลชวยรอบนอก (Circulating nurse) 
1. จัดเตรียมหองตรวจสวนหัวใจใหสะอาด และพรอมใชงาน 
2. จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณการแพทยท่ีใชในการตรวจสวนหัวใจใหพรอมใชงานไดทันที ไดแก 

ชุดผาทำหัตถการปราศจากเช้ือและชุดเส้ือกาวนปราศจากเช้ือสำหรับแพทยและพยาบาลใสเขาทำหัตถการ ชุด
เครื่องมือแพทยปราศจากเช้ือ (set catheterization) เครื่อง defibrillator อุปกรณ suction อุปกรณสาหรับ
การใหออกซิเจน 

3. จัดเตรียมยาท่ีจำเปนสำหรับใชในงานหองสวนหัวใจไดแก atropine adrenaline ใหพรอมฉีด หาก
จำเปนตองใชในกรณีฉุกเฉิน 

4. เตรียมเตียงตรวจสวนหัวใจ ปูผายางและผาปูเตียงใหเรียบรอย  
5. จัดเตรียมเครื่องควบคุมอุณหภูมิกาย (warm blanket) ใหพรอมใชงานสำหรับผูปวยท่ีเปนทารก 

เพื่อปองกันการเกิดภาวะ hypothermia ขณะท่ีทำหัตถการสวนหัวใจ 
6. ชวยแตงตัวใหแพทยและ scrub nurse ดวยหลักการสะอาดปราศจากเช้ือ 
7. ชวยเปดอุปกรณทางการแพทยสำหรับการตรวจสวนหัวใจ ดวยหลักการสะอาดปราศจากเช้ือ 
8. หลังจากรับผูปวยเขาหองตรวจสวนหัวใจ ดูแลใหผูปวยนอนราบบนเตียงตรวจ แลวติดสายวัด

คล่ืนไฟฟาหัวใจ วัดความดันโลหิต ติดอุปกรณวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนท่ีฝามือ 
9. ประเมินอาการ ระดับความรูสึกตัว สัญญาณชีพ ไดแก อัตราการเตนของหัวใจ ความดันโลหิต คา

ความอิ่มตัวของออกซิเจนท่ีฝามือ พรอมลงบันทึกทางการพยาบาล โดยบันทึกสัญญาณชีพของผูปวยทุก 5 
นาที รวมถึงเฝาระวังและสังเกตคล่ืนไฟฟาหัวใจตลอดเวลา และรายงานแพทยเมื่อพบความผิดปกติ 

10. บันทึกข้ันตอน กระบวนการตรวจสวนหัวใจ อุปกรณตาง ๆ ท่ีใช เพื่อเปนหลักฐานในการ
ปฏิบัติการพยาบาล 

11. ใหความชวยเหลือผูปวยทันที เมื่อเกิดภาวะแทรกซอนข้ึน 
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12. จัดสงเครื่องมือ และอุปกรณเพิ่มเติมดวยหลักการสะอาดปราศจากเช้ือ 
13. ตรวจสอบความเรียบรอยของผูปวย ใหพรอมสงไปรับการดูแลท่ีหองสังเกตอาการ เพื่อสงตอ

ขอมูลการทำหัตถการ และผลการตรวจใหกับพยาบาลประจำหองสังเกตอาการ 
กิจกรรมการพยาบาลของพยาบาลสงเครื่องมือ (Scrub nurse) 
1. เตรียมอุปกรณทางการแพทยสำหรับการทำหัตถการตรวจสวนหัวใจใหพรอมใชงานรวมกับ 

พยาบาลชวยเหลือรอบนอก (circulating nurse) กอนเขาชวยเหลือแพทยในการทำหัตถการ 
2. ลางมือแบบ surgical clean เรียบรอยแลว ใสเส้ือคลุมสะอาดปราศจากเช้ือ และถุงมือสะอาด

ปราศจากเช้ือใหถูกวิธี 
3. ปูผาสะอาดปราศจากเช้ือคลุมรถสงเครื่องมือ ใชสำหรับเตรียมอุปกรณทางการแพทยท่ีใชในการ

ตรวจสวนหัวใจ 
4. ปูผาสะอาดปราศจากเช้ือคลุมตัวผูปวย โดยปูผาดานใกลตัวกอน และเปดชองบริเวณขาหนีบท้ัง 2 

ขาง 
5. เตรียมอุปกรณสาหรับการตรวจสวนหัวใจใหพรอมสำหรับการใชงานไดทันที ไดแก เข็มเจาะหลอด

เลือด ทอนำสายสวน สายสวนหัวใจ โดยการ flush ไลอากาศ เพื่อปองกันการเกิด air emboli 
6. ยืนในตำแหนงท่ีสามารถสงเครื่องมือ และชวยเหลือแพทยในการทำหัตถการไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

สงเครื่องมือตามลำดับข้ันตอนการทำหัตถการ 
7. ติดตาม และเฝาระวังการเปล่ียนแปลงของสัญญาณชีพ และคล่ืนไฟฟาหัวใจอยางใกลชิด หากพบ

ความผิดปกติรีบรายงานแพทย  
การประเมินผลการพยาบาล 

- ขณะทำหัตถการผูปวยปลอดภัย ไมเกิดภาวะแทรกซอน  
- ผลการทำหัตถการสวนหัวใจ โดยการขยายรท่ีูผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน ในผูปวยเปน

ผลสำเร็จตามแนวทางการรักษา 
Procedure: Right and left heart catheterization was performed via 6 Fr. RFV sheath. 

The procedure has been performed under GA. Procedure time 32 min, Total fluoro time 3.10 
min. Total fluoro dose 10.08 mGy. Total dye 10 ml. BP = 67/36(44) mmHg, กอนทำหัตถการ O2 
Sat = 72% และหลังทำหัตถการ O2 Sat = 89% 

Comment  
1. A sheath 6 Fr. Was punctured into the right femoral vein under ultrasound guiding. 
2. Balloon atrial septostomy under Echo guidance was performed by Edwards Fogarty 

balloon catheter successfully with the total number of 2 trials with maximal balloon 
inflation 3.5 ml. After procedure, interatrial communication was measured 5.8 mm in 
diameter. 

3. Ascending aortogram showed normal coronary origins. 
Final diagnosis: TGA with intact ventricular septum with successful balloon atrial septostomy  
 Plan : Consult CVT for arterial switch operation 
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ปญหาท่ี  2. เสี่ยงตอภาวะอุณหภูมิรางกายต่ำ (hypothermia) 

ขอมูลสนับสนุน 

- ศูนยควบคุมความรอนยังเจริญไมเต็มท่ี 

- ไขมันใตผิวหนังมีนอย ผิวหนังบาง 

- พื้นท่ีผิวกายมาก เมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว 

- ตอมเหงื่อยังพัฒนาไมเต็มท่ี ไมสามารถตอบสนองตอความเย็นโดยการส่ันของกลามเนื้อได 

- อุณหภูมิหองสวนหัวใจคอนขางเย็น 

- การฟอกทำความสะอาดผิวหนัง และทายาฆาเช้ือ 

- ยาระงับความรูสึกมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด 

- จากสารน้ำท่ีมีสวนผสมของ Heparin ใชในการ flush สายสวน มีอุณหภูมิต่ำ 

- บริเวณท่ีทำหัตถการ เปยก แฉะ จากสารน้ำหรือเลือดผูปวย 

วัตถุประสงคการพยาบาล 

- เพื่อใหอุณหภูมิรางกายอยูในเกณฑปกติ คือ 36.5 ± 0.5 องศาเซลเซียส 

กิจกรรมการพยาบาล 

1. กอนนำผูปวยเขาหองสวนหัวใจ ใหความอบอุนแกเตียงประมาณ 3 – 5 นาที โดยใชผาหม 

ประกอบเขากับทอเปาลมของเครื่องเปาลมรอน (forced air warmer) 

2. อุนวัสดุท่ีใชกับผูปวย เชน หมอนรองศีรษะ ผาหอศีรษะ ผาปูท่ีนอน 

3. ขณะใชงานผาหมใหวางคลุมพื้นท่ีผิวกายใหมากท่ีสุด ปรับเพิ่ม ลดอุณหภูมิ เครื่องเปา 

ลมรอนใหสมดุลเหมาะสมกับอุณหภูมิกาย 

4. วัดอุณหภูมิกายอยางตอเนื่อง พรอมบันทึก 

ประเมินผลการพยาบาล 

 ไมพบภาวะอุณหภูมิกายต่ำ (Hypothermia) อุณหภูมิรางกายอยูในชวง 36.5 – 37.2 องศาเซลเซียส 

 

ปญหาท่ี  3. เสี่ยงตออันตรายท่ีเกิดจากภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmias) 

ขอมูลสนับสนุน 

การทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน แพทยดึงบอลลูน จนแนบกับ 

Inter-atrial septum (IAS) และกระตุกอยางรวดเร็ว (Rapid forceful jerk) มีความเส่ียงตอการเกิดภาวะหัว

ใจเตนผิดจังหวะ 

วัตถุประสงคการพยาบาล 

- เพื่อเตรียมความพรอมในการดูแลรักษาภาวะหัวใจเตนจังหวะปกติ ระหวางท่ีทำหัตถการสวน 

หัวใจทันทวงที 
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กิจกรรมการพยาบาล 

1. ติดตามเฝาระวังสังเกตคล่ืนไฟฟาหัวใจ  EKG อยางตอเนื่อง ตลอดเวลา 

2. ติดตามเฝาระวังความดันโลหิต อัตราการเตนของหัวใจ ใหอยูในเกณฑปกติ พรอมท้ังรายงาน 

แพทยทันทีเมื่อพบความผิดปกติ 

3. เตรียมเครื่องกระตุนการทำงานของหัวใจดวยกระแสไฟฟา( Defibrillator) พรอมใชงาน 

4. เตรียมยาท่ีจำเปนสำหรับใชในภาวะวิกฤติ เชน Adenosine, Atropine, Adrenaline, NaHCO3,  

Dopamine, Calcium gluconate เปนตน 

5. มีการวางแผนสำรองสำหรับขอความชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

ประเมินผลการพยาบาล 

- พบภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะระหวางท่ีทำการสวนหัวใจเล็กนอย ไมสงผลตอ Hemodynamic  

สัญญาณชีพอยูในเกณฑท่ียอมรับได คาความดันโลหิตอยูในเกณฑไมต่ำกวา 20% ของคาปกติ เทากับ 90/50 

มม.ปรอท อัตราการเตนของหัวใจ 140 – 160 ครั้ง/นาที  

 

ปญหาท่ี  4. เสี่ยงตอการบาดเจ็บของเสนประสาท brachial plexus injury จากการจัดทานอนเพือ่ทำ

หัตถการสวนหัวใจ 

ขอมูลสนับสนุน 

- มีการยกแขนท้ังสองขางข้ึนไวดานบนเหนือศีรษะ เพื่อไมใหกีดขวาง บดบังภาพรังสีระหวางท่ีทำ 

หัตถการสวนหัวใจ 

วัตถุประสงคการพยาบาล 

- เพื่อใหผูปวยปลอดภัยจากการบาดเจ็บของเสนประสาท brachial plexus injury ระหวางท่ีทำ 

การสวนหัวใจ 

เกณฑการประเมิน 

- ผูปวยไดรับการดูแลจัดทานอนอยางเหมาะสม 

กิจกรรมการพยาบาล 

1. ดูแลจัดทานอนผูปวย โดยยกแขนท้ังสองขางข้ึนไวดานบน โดยทำมุมไมเกิน 90 องศา เพื่อปองกัน

การ 

ดึงรั้งของเสนประสาท brachial plexus  

2. หาผามาประคับประคอง support แขนท้ังสองขาง ใหผูปวยอยูในทาท่ีสุขสบายท่ีสุด 

3. ตรวจสอบตำแหนง ระวังการกดทับท่ีอาจเกิดข้ึนได 

ประเมินผลการพยาบาล 

- หลังการตรวจเยี่ยมผูปวยหลังไดรับยาระงับความรูสึกไมพบอาการของการบาดเจ็บของ 

เสนประสาท brachial plexus ผูปวยไมรองงอแง สามารถขยับและยกแขนท้ังสองขางไดปกติ 
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3. การพยาบาลหลังทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังก้ันหัวใจหองบนดวยบอลลูน   

ปญหาท่ี  1. มีโอกาสเกิดภาวะเลือดออกท่ีแผล (bleeding) ภายหลังการทำหัตถการ 

ขอมูลสนับสนุน  
 - ผูปวยหลังทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน ซึ่งเปนหัตถการประเภทท่ีมี
ความเส่ียงสูง 
วัตถุประสงคการพยาบาล 
 - เพื่อใหผูปวยมีความปลอดภัยจากภาวะแทรกซอนหลังการทำหัตถการ 
เกณฑการประเมินผล 
 - ไมเกิดภาวะแทรกซอน หรือหากเกิดภาวะแทรกซอนสามารถใหการดูแลและชวยเหลือผูปวยไดอยาง
ทันทวงที ไมเกิดภาวะแทรกซอนท่ีรุนแรง 
กิจกรรมพยาบาล 

1. ประเมินระดับความรูสึกตัวและสัญญาณชีพของผูปวย ไดแก อัตราการเตนของหัวใจ ความดัน
โลหิต อัตราการหายใจ ระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนท่ีฝามือ และลงบันทึกทุก 10 นาที ประเมินสีผิว และ 
ชีพจรสวนปลายบรเิวณปลายเทาท้ัง 2 ขาง เฝาระวังและสังเกตคล่ืนไฟฟาหัวใจตลอดเวลา รายงานแพทยเมื่อ
พบความผิดปกติ 

2. ดูแลการถอดทอนำสายสวน และกดแผลหามเลือด โดยใชนิ้วมือกดบริเวณเหนือตำแหนงแทงเข็ม 
(Femoral puncture site) ประมาณ 1-2 ซม. และกดอยางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 10 นาทีหรือจนกวา
เลือดจะหยุด และแรงท่ีใชในการกดหามเลือดตองใชแรงกดท่ีไมทำใหคลำชีพจรไมพบ จากนั้นปดแผลดวย 
gauze และ พลาสเตอรผายืดแบบมีกาว 

3. สังเกตบรเิวณแผล วามีเลือดออก (Bleeding) หรือเลือดออกค่ังในช้ันใตผิวหนัง (Hematoma) 
หรือไม หากพบตองรีบกดแผลหามเลือดและรายงานแพทยทันที 

4. ประเมินความรูความเขาใจของบิดา-มารดาเกี่ยวกับการดูแลผูปวยหลังการทำหัตถการ และให
คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลผูปวยภายหลังการทำหัตถการ ไดแก ใหเหยียดขาขางท่ีทำหัตถการ หามยกหรืองอ
ขา เปนเวลา 6 ชม. ระวังไมใหแผลโดนน้ำ  

5. ดูแลใหความอบอุนแกรางกาย (Keep warm) ใหอุณหภูมิรางกายอยูในระดับปกติ 
6. สงผูปวยกลับหอผูปวย NICU โดยส่ือสารเพื่อการสงตอผูปวยใหผูปวยไดรับการดูแลตอเนื่อง 

การประเมินผลการพยาบาล 
 - ไมเกิดภาวะแทรกซอน 

 

ปญหาท่ี  2. เสี่ยงตอการเกิดลิ่มเลือดอุดตันท่ีอวัยวะสวนปลายจากบริเวณท่ีใสสายสวน 
ขอมูลสนับสนุน 
  - ผูปวยหลังทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูนความเส่ียงสูงตอการเกิดล่ิม
เลือดอุดดัน 
วัตถุประสงคการพยาบาล 

- เพื่อปองกันอันตรายจากภาวะล่ิมเลือดอุดตันท่ีอวัยวะสวนปลาย 
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เกณฑการประเมินผล 
- ไมเกิดภาวะล่ิมเลือดอุดตันท่ีอวัยวะสวนปลายหรือหากเกิดภาวะแทรกซอนสามารถใหการดูแลและ

ชวยเหลือผูปวยไดอยางทันทวงที ไมเกิดภาวะแทรกซอนท่ีรุนแรง 
กิจกรรมพยาบาล 
กิจกรรมการพยาบาลในหอผูปวย 

1. ชวยดูแลจัดทานอนท่ีเหมาะสม ใหผูปวยนอนราบ (ศีรษะสูงไดไมเกิน 30 องศา) 6-12ช่ัวโมง โดย
ใหขาขางท่ีมีแผลเหยียดตรงไมงอขอสะโพก ใชไมพันดวยผานุมๆรองใตสะโพกจนถึงปลายเทา แลวพันทับดวย
ผานุมอีกครั้ง ไมใหไมดามขาเล่ือนหลุด 

2. ประเมินและเปรียบเทียบชีพจรสวนปลาย (dorsalis pedis pulse) ของขาขางท่ีทำ ทุก 15 นาที 4 
ครั้ง, ทุก 30 นาที 4 ครั้ง, ทุก 1 ช่ัวโมง 4 ครั้ง เมื่ออาการคงท่ีครั้งตอไปทุก 4 ช่ัวโมง 

3. สังเกตสีผิว ความอุนของผิวหนัง ( skin perfusion) และความแรงของชีพจรของขาขาง ท่ีมี
แผลเปนระยะๆ ถาปลายขามีสีคล้ํา หรือ ซีด เย็น ชีพจรเบาลงหรือคลำชีพจรไมได บันทึกและ รายงานแพทย 
ใหการชวยเหลือเบ้ืองตนโดยการยกขาขางท่ีมีแผลใหสูงและ keep warm ไวเพื่อชวยให เลือดดำไหลเวียนไดดี
ข้ึน อาจจำเปนตองไดรับยา heparin ตามแผนการรักษาของแพทย 

4. สังเกตการณขับถายปสสาวะ ในรายท่ีไมสามารถปสสาวะไดเองภายใน 4 -6 ช่ัวโมง หลังการตรวจ
สวนหัวใจ หรือปสสาวะออกนอยกวาปกติ ( คาปกติ 0.5 - 1.0 CC. / kg. / hr.) ควรรายงาน แพทยท้ังนี้ตอง
ดูแลไมใหผูปวยมีภาวะ dehydration จากสาเหตุท่ีตอง งดน้ำและอาหาร (NPO) กอนและขณะตรวจสวน 
หัวใจหรือรับการรักษาทางสายสวน 

5. จดบันทึกปริมาณน้ำเขา-ออกทุก 8 ช่ัวโมง 
การประเมินผลการพยาบาล 
 - ไมเกิดภาวะล่ิมเลือดอุดตันท่ีอวัยวะสวนปลายของขา 

 - dorsalis pedis pulse ท่ีหลังเทาปกติเทากันท้ัง 2 ขาง 

 

ปญหาท่ี  3. ไมสุขสบายเนื่องจากตองถูกจำกัดทานอน  

ขอมูลสนับสนุน 

  - ผูปวยไดรับการดูแลจำกัดทานอนท่ีเหมาะสม โดยนอนราบ ใหขาขางท่ีมีแผลเหยียดตรงไมงอขอ

สะโพก 

วัตถุประสงคการพยาบาล 
 - เพื่อใหผูปวยสุขสบาย 
เกณฑการประเมินผล 

- ผูปวยพักผอนนอนหลับได 
กิจกรรมพยาบาล 

พยาบาลในหอผูปวย 

 1. จัดใหผูปวยอยูในทานอนหงาย หรือตะแคงใหขาขางท่ีมีแผลเหยียดตรง 6-12 ช่ัวโมง ใชหมอนเล็ก

หรือผานุมรองตามขอพับและปุมกระดูก 

 2. ชวยพลิกตะแคงตัวใหผูปวยเปนระยะ เพื่อคลายอาการปวดเมื่อย 
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 3. แลใหยาแกปวดตามแผนการรักษาของแพทย 

 4. สงเสริมและสนับสนุนใหญาติไดใกลชิดและมีสวนรวมในการดูแลผูปวย 

5. อธิบายใหญาติเห็นความจำเปนของการนอนเหยียดขาตรงขางท่ีมีแผลเพื่อ ปองกันการเกิดล่ิมเลือด

อุดตัน และมีเลือดออกใตผิวหนังบริเวณแผลท่ีใสสายสวนหัวใจ 

6. จัดสภาพแวดลอมใหสงบ เพื่อใหผูปวยไดพักผอนอยางเต็มท่ี 
การประเมินผลการพยาบาล 

- ผูปวยพักผอนนอนหลับได 
 

ปญหาท่ี  4. เสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนจากภาวะพรองออกซิเจน 

ขอมูลสนับสนุน 
- เปนโรคหัวใจพิการแตกำเนิดชนิดท่ีมีการสลับตำแหนงของหลอดเลือดแดงใหญท้ังสองกับเวนตร ิ

เคิลซายและขวา โดยหลอดเลือดแดงเอออรตาออกมาจากเวนตริเคิลขวาและหลอดเลือดแดงพัลโมนารีออกมา
จากเวนตริเคิลซาย (Transposition of the Great Arteries :TGA) จึงมีเลือดดำปนเลือดแดงออกไปเล้ียง
รางกาย 

- O2 Sat อยูระหวาง 80 – 85 %  
- ตองใสทอชวยหายใจและใสเครื่องชวยหายใจ 

วัตถุประสงคของการพยาบาล 
- เพื่อปองกันภาวะแทรกซอนจากภาวะพรองออกซิเจน 
- สงเสริมใหไดรับออกซิเจนอยางเพียงพอ 

เกณฑการประเมินผล 
เนื้อเยื่อของรางกายไดรบัออกซิเจนเพียงพอตามพยาธิสภาพของโรค TGA O2 Sat ไมต่ำกวา 80 % 

กิจกรรมพยาบาล 
1. จัดทาผูปวยใหนอนศีรษะสูง 30 องศา จัดใหศีรษะและคอของผูปวยอยูในแนวตรงเพื่อให 

ออกซิเจนเขาสูปอดไดดี และเปล่ียนทานอนของผูปวยทุก 2 ช่ัวโมง เพื่อใหเลือดไหลเวียนไดดี และปองกันแผล
กดทับ 

2. ดูแลใหไดรับการชวยการหายใจ และควบคุมการทำงานของเครื่องชวยหายใจใหถูกตองตาม 
แผนการรักษา สังเกตและเฝาระวังอาการเปล่ียนแปลงของผูปวย หลังจากมีการปรับเปล่ียนการรักษา เชน การ
ลดเปอรเซ็นตของออกซิเจน และลดอัตราการหายใจ สังเกตสีผิว การเคล่ือนไหวของทรวงอกและการหายใจ
สัมพันธกันกับเครื่องชวยหายใจ 

3. ประเมินการขาดออกซิเจน โดยใชเครื่องวัดและติดตามความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 
อยางตอเนื่อง ถาลดต่ำกวา 80 % รายงานแพทยเพื่อปรับเปล่ียนการรักษา 

4. ผูปวยอาจเกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ (Ventilator Associated  
Pneumonia : VAP) การพยาบาลท่ีสำคัญคือ  

- การลางมือโดยการใช 5 movement ของ WHO (องคการอนามัยโลก)  
- การดูแลความสะอาดในชองปากและฟนทุก 8 ชม. 
- การดูแลจัดทานอนและการพลิกตะแคงตัวทุก 2 ชม. 
- การดูแลใหอาหารทางสายยาง 
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- การดูดเสมหะและการดูแลทอทางเดินหายใจและสวนประกอบของเครื่องชวยหายใจ 
- สังเกตและบันทึกอาการเปล่ียนแปลงของผูปวย เชน การหายใจเร็วและหอบมากข้ึน  

อัตราการเตนของหัวใจเร็วข้ึน มีไขสูง มีเสมหะในปอดมากข้ึน สีผิวเขียวคล้ำ ซึ่งอาจแสดงถึงพยาธิสภาพของ
ปอดท่ีเลวลง 

- เก็บเสมหะและเลือดเพาะเช้ือ ตามแผนการรักษา ติดตามผลเพาะเช้ือ ความไวของยา 
ตอเช้ือ พรอมท้ังรายงานแพทย 

- ใหยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษา 
- ติดตามผลการ x-ray ปอด เพื่อทราบการเปล่ียนแปลงหลังใหการรักษา 

5. เจาะเลือดสงตรวจ Blood gas เพื่อดูภาวะกรดดาง คาออกซิเจน และ CO2 ในรางกาย  
6. ใหยาคลายกลามเนื้อและยาทำใหสงบ ตามแผนการรักษา เมื่อผูปวยเริ่มเคล่ือนไหว หายใจ 

ตานเครื่อง หรือด้ินกระสับกระสาย เพื่อลดการใชออกซิเจนและชวยใหการใชเครื่องชวยหายใจมีประสิทธิภาพ 
กอนใหยาตองตรวจสอบใหแนใจกอนวาทอหลอดลมไมเล่ือนหลุด เพราะยานี้ทำใหผูปวยเปนอัมพาต ไม
สามารถหายใจเองได 

7. จัดใหผูปวยอยูในตูอบ (Incubator) เพื่อควบคุมอุณหภูมิรางกายใหอยูระหวาง 36.5 –  
37.0 องศาเซลเซียส และเมื่อจำเปนตองนำผูปวยออกจากตูอบ ใหหอตัวและหอดวยผาหนา ๆ แลวรีบนำผูปวย
เขาตูอบทันที เมื่อเสร็จจากการทำกิจกรรมพยาบาล เพื่อลดการใชออกซิเจน จากการปองกันการสูญเสียความ
รอนในรางกาย 

8. ดูดเสมหะตามความจำเปน เมื่อฟงไดเสียงเสมหะในปอดเพื่อใหทางเดินหายใจโลง ความดัน 
ท่ีใชในการดูดประมาณ 60 – 80 มิลลิเมตรปรอท ใชสายดูดเสมหะขนาด 6 Fr. เพื่อใหเหมาะสมกับขนาดของ
ทอหลอดลมของผูปวย ใชเวลาในการดูดแตละครั้งไมควรเกิน 10 วินาที ระหวางการดูดเสมหะแตละครั้ง ให
ออกซิเจน 100 เปอรเซ็นต และชวยการหายใจดวยการบีบ Bag จนกระท่ังคาความอิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือดและอัตราการเตนของหัวใจเปนปกติ จึงทำการดูดเสมหะซ้ำไปอีก เพื่อปองกันการขาดออกซิเจนและปอด
แฟบ 

9. วางแผนการพยาบาลและจำกัดกิจกรรมพยาบาล และหลีกเล่ียงการปฏิบัติท่ีกอใหเกิดความ 
เจ็บปวดหรือกระตุนใหผูปวยรอง ตอตานหรือด้ินรนกระสับกระสายเพื่อลดการใชพลังงานของผูปวย และลด
การใชออกซิเจน 

10. ทำความสะอาดรางกายดวยความนุมนวลและรวดเร็วโดยเช็ดตัวดวยผาอุนวันละ 1 ครั้ง  
ในชวงท่ีผูปวยมีอาการไมดีหรือตัวเย็นมากจะเช็ดทำความสะอาดท่ีสำคัญ คือ ในชองปาก จมูก ตา และอวัยวะ
สืบพันธุ เพื่อใหผูปวยสุขสบาย ดูแลทำความสะอาดและเปล่ียนเส้ือผาใหทันทีหลังการขับถายเพื่อใหผูปวยสุข
สบาย และรบกวนผูปวยใหนอยท่ีสุด 
การประเมินผลการพยาบาล 
 ผูปวยไดรับการทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน Balloon Atrial 
Septostomy (BAS) เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 หลังทำหัตถการสวนหัวใจ คา O2 Sat ของผูปวย อยู
ระหวาง 80 – 85 % สงกลับหอผูปวย NICU อยางปลอดภัย 
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4. การพยาบาลกอนทำผาตัดสลับเสนเลอืด Arterial Switch Operation (ASO)  

ปญหาท่ี  1. เตรียมความพรอมของผูปวยเพื่อทำผาตัด Arterial Switch Operation (ASO) 
ขอมูลสนับสนุน  
 - ผูปวยตองเขารับการผาตัด Arterial Switch Operation (ASO) 
วัตถุประสงคการพยาบาล 

- ผูปวยมีความพรอมในการทำผาตัด 
เกณฑการประเมินผล 
 - ผูปวยมีความพรอมในการทำผาตัด 
กิจกรรมพยาบาล 

1. ตรวจสอบผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ไดแก CBC, electrolyte, BUN, Cr, PT, PTT, INR 
และรายงานแพทยเมื่อผลการตรวจทางหองปฏิบัติการผิดปกติ เพื่อดำเนินการแกไขและเฝาระวังตอไป 

2. เตรียมผลการตรวจ EKG Chest X-ray ECHO และผลการสวนหัวใจใหพรอม เพื่อใชประกอบการ
วินิจฉัย 

3. ตรวจสอบหนังสือยินยอมการทำผาตัด  
4. ตรวจสอบและบันทึกประวัติการไดรับยาตาง ๆ 
5. ประเมินระดับความรูสึกตัวประเมินสัญญาณชีพ และรายงานแพทยเมื่อสัญญาณชีพผิดปกติ เพื่อ

ดำเนินการแกไข หรือเฝาระวังตอไป 
8. ตรวจสอบวาผูปวยไดงดน้ำงดอาหาร 4-6 ช่ัวโมงกอนการตรวจหรือไม ตรวจสอบใหผูปวยไดรับ

สารละลายทางหลอดเลือดดำ ตามแผนการรักษาของแพทย 
การประเมินผลการพยาบาล 

- ผูปวยมีความพรอมสำหรับการทำการทำผาตัด 
 

ปญหาท่ี  2. บิดา มารดา ของผูปวยมีความวิตกกังวลเก่ียวกับ การผาตัด ผลการรักษาและการดูแลบุตร 
ขอมูลสนับสนุน 
  - บิดา มารดา ของผูปวยมีสีหนาเครงเครียด ครุนคิด สีหนาแสดงความวิตกกังวล  
วัตถุประสงคการพยาบาล 
 - เพื่อใหบิดา มารดา คลายความวิตกกังวลและลดความเครียด รับรูและเขาใจแนวทางการรักษา 
เกณฑการประเมินผล 
 - บิดา มารดา ของผูปวยมีสีหนาสดช่ืนข้ึน 
กิจกรรมพยาบาล 

1. แสดงทาทีท่ีเปนมิตร พรอมจะใหความชวยเหลือ พูดคุยกับ บิดา – มารดา ดวยคำพูดท่ีสุภาพ 
ออนโยนเปนกันเอง 

2. อธิบายเกี่ยวกับโรคท่ีเปนอยู วิธีการผาตัด แผนการดูแลรักษาและ เครื่องมืออุปกรณทางการแพทย
ตาง ๆ ท่ีใชกับผูปวย รวมท้ังการพยาบาลท่ีสำคัญท่ีจำเปนตองใหในชวงนั้น ๆ เชน การใสเครื่องชวยหายใจดวย
ภาษาท่ีเขาใจงาย  

3. เปดโอกาสใหบิดา-มารดา ของผูปวยไดซักถามพูดคุย ถึงอาการท่ีเปนและแนวทางการรักษา กับ
กุมารแพทยท่ีทำการรักษา 
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4. ประเมินความวิตกกังวล ทาทีตาง ๆ ท่ีแสดงออก พรอมท้ังเปดโอกาสใหระบายความรูสึกตาง ๆ 
รวมท้ังยอมรับทาทีปฏิกิริยาท่ีตอบสนองตอความเครียดนั้น และความตองการของบิดา-มารดา พรอม
ตอบสนองตามความเหมาะสม   

5. ปลอบโยนและพูดใหกำลังใจแกบิดา – มารดา และใหขอมูลตาง ๆ อธิบายให บิดา – มารดา ทราบ
วา ผูปวยจะไดรับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพโดยประกอบดวยกุมารแพทยโรคหัวใจ พยาบาลหองผาตัด 
วิสัญญี และพยาบาลประจำตึก เปนอยางดี 
การประเมินผลการพยาบาล 

- บิดา – มารดา รับทราบขอมูล คลายกังวลและมีสีหนาสดช่ืนข้ึน เขาใจการดำเนินโรควายังมี
ความหวังสามารถรักษาใหหายได 
  
5. การพยาบาลหลังทำผาตัดสลับเสนเลอืด Arterial Switch Operation (ASO) 

ปญหาท่ี 1. ปริมาณเลือดท่ีออกจากหัวใจตอนาทีลดลง เนื่องจากกลามเนื้อหัวใจไดรับการบาดเจ็บจาก
กระบวนการผาตัด 
ขอมูลสนับสนุน 
 - ผูปวยหลังไดรับการผาตัดสลับเสนเลือด Arterial Switch Operation 
วัตถุประสงคการพยาบาล 

- ผูปวยไดรับออกซิเจนเพียงพอกับความตองการของรางกาย 
เกณฑการประเมินผล 
 - สัญญาณชีพอยู ในเกณฑปกติ  
กิจกรรมการพยาบาล 
 1. ตรวจและบันทึกอาการทางระบบประสาทไดแก ระดับความรูสึกตัว ขนาดรูมานตาและกําลังของ

แขนขาท้ัง 2 ขาง เนื่องจากผลจากการใชเครื่องปอดหัวใจเทียมและหลังผาตัดผูปวยไดรับยานอนหลับยังไมรูสึก

ตัวไมสามารถหายใจเองไดตองใสทอชวยหายใจ                                                                         

 2. วัดและบันทึกสัญญาณชีพไดแก อุณหภูมิกายชีพจร การหายใจ และความดันโลหิตโดยเฉพาะใน   

2 ช่ัวโมงแรกหลังผาตัดโดยวัดและบันทึกทุก 15 นาที 4 ครั้งและทุก 30 นาที 2 ครั้งหลังจากนั้นทุก 1 ช่ัวโมง

หรือตามสภาวะของผูปวย                                                                                                   

 3. สังเกตลักษณะและบันทึกปริมาณเลือดหรือซีรั่มท่ีออกจากสายระบายอยางตอเนื่องและใหสาย

ระบายตอลงขวดใตน้ำตลอดเวลา และจัดตําแหนงการวางของสายไมใหมีการหักพับงอเพื่อจะไดมีการระบาย 

ท่ีดี                                                                                                                              

 4. ติดตามผลภาพถายรังสีทรวงอก เพื่อดูตําแหนงทอระบายและการเปล่ียนแปลงของปอดและหัวใจ 

เพื่อตรวจหาความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน                                                                                                                   

 5. สังเกตอาการและอาการแสดงของภาวะเลือดออกในชองเยื่อหุมหัวใจ คือความดันในหลอดเลือด

ดําสวนกลางสูง ความดันในหัวใจหองบนซายสูง ความดันโลหิตต่ำ                                                    

 6. ติดตามและประเมินคาความดันของเลือดดําสวนกลางหรอืแรงดันเลือดของหัวใจหองบนขวาเพื่อ

ประเมินระดับของปริมาณน้ำและเลือดในรางกาย                                                                       
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 7. สังเกตอาการและอาการแสดงท่ีบงบอกถึงภาวะวิกฤตจากภาวะความดันในหลอดเลือดปอดสูง 

ไดแก คาความดันหลอดเลือดพัลโมนารีอารเทอรีมากกวา 50 เปอรเซ็นตของความดันซิสโตลิก ภาวะความดัน

โลหิตต่ำ ภาวะหัวใจเตนชาผิดปกติ ภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำและคาความดันของเลือดดำสวนกลางสูงขึน    

 8. ดูแลใหไดรับยาเพิ่มการบีบตัวของกลามเนื้อหัวใจ (inotropic  drug) และสังเกตอาการขางเคียง

ของยาเพื่อชวยกระตุนการทำงานของหัวใจใหเตนดีข้ึน                                                                 

 9. ติดตามผลการตรวจการทํางานของหัวใจ ดวยเครื่องตรวจคล่ืนเสียงสะทอนความถ่ีสูง

(echocardiogram) เพื่อประเมินการทํางานของหัวใจ                                                                

 10. สังเกตลักษณะของคล่ืนไฟฟาหัวใจจากเครื่องเฝาระวังและทําการบันทึกคล่ืนไฟฟาหัวใจ ขณะ

แรกรับ และคล่ืนไฟฟาหัวใจ 12 ตําแหน ง (EKG 12 Leads)                                                              

 11. สังเกตอาการและอาการแสดงของภาวะหายใจลมเหลว เชน หายใจเร็ว (tachypnea) และมีอก 

บุมรั้งขณะหายใจ (suprasternal, intercostals retraction) ชีพจร เบา เร็ว มือเทาเย็น เหงื่ออก มาก 

ปสสาวะนอยลง เพื่อประเมินการทํางานปอด                                                                           

 12. ตรวจสอบและบันทึกการปรับต้ังคาการทํางานของเครื่องชวยหายใจใหถูกตองตามแผน การรักษา

ทุก 1-2 ช่ัวโมง และเมื่อมีการปรับเปล่ียนคาการทํางานของเครื่องชวยหายใจ เพื่อใหผูปวย ไดรับการชวยเหลือ

ในการใชเครื่องชวยหายใจท่ีเหมาะสม                                                                                   

 13. ตรวจสอบตําแหนงของทอชวยหายใจใหอยูในตําแหนงท่ีถูกตอง ไมเล่ือนหลุด หัก พับ งอ ฟงลม

เขาออกปอดและการขยายตัวของทรวงอกเทากันท้ังสองขาง ทุก 8 ช่ัวโมง                                         

 14. สังเกตอาการและอาการแสดงของการขาดออกซิเจน เชน สังเกตอัตราการหายใจ สังเกตลักษณะ

การหายใจ สังเกตลักษณะสีผิว เปนตน                                                                                   

 15. ติดตามผลการวิเคราะห กาซในเลือดแดงเปนระยะๆ                                                        

 16. ดูแลใหไดรับยานอนหลับตามแผนการรักษาและสังเกตอาการขางเคียงของยา                                  

 17. ดูแลใหพักผอนและจัดส่ิงแวดลอมใหสงบ                                                                  

การประเมินผลการพยาบาล                                                                                        

 ลักษณะการหายใจปกติไมมีเหนื่อยหอบ สม่ำเสมอตามเครื่อง สามารถถอดเครื่องชวยหายใจไดวันท่ี 

12 มีนาคม 2561  ไมมีอาการเขียว ฟงปอดไมมีเสียงผิดปกติ คาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดอยูในชวง 

96-100 % ผลการถายภาพรังสีทรวงอกปกติไมมีภาวะปอดบวมหรือปอดแฟบ ผลการวิเคราะหกาซในเลือด

แดงอยู ในเกณฑปกติ 
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ปญหาท่ี  2. มีภาวะไมสมดุลของอิเล็คโตรไลท เนื่องจากผลการใชเคร่ืองปอดหัวใจเทียม 
ขอมูลสนับสนุน 
 - ไดรับการใชเครื่องปอดหัวใจเทียมในขณะผาตัด 
 - ไดรับยาขับปสสาวะหลังผาตัด 
วัตถุประสงคทางการพยาบาล 
 - เพื่อปองกันไมใหเกิดภาวะไมสมดุลของอิเล็คโตรไลท  
เกณฑการประเมินผล 
 - ไมพบอาการผิดปกติจากภาวะไมสมดุลของอิเล็คโตรไลท 
กิจกรรมการพยาบาล 
 1. ดูแลใหผูปวยไดรับสารน้ำ ยา และเลือดทางหลอดเลือดดำตามแผนการรักษา 
 2. ติดตามเฝาระวังสัญญาณชีพอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ 
 3. ติดตามผล Lab; Blood for Electrolyte  , Blood gas รายงานแพทยทันทีท่ีพบความผิดปกติ 
 4. ประเมินความสมดุลของสารน้ำท่ีรางกายไดรับและขับออก 
 5. ดูแลตรวจสอบตำแหนงท่ีใหสารน้ำ 
 6. สังเกตอาการและอาการแสดงของภาวะไมสมดุลของระดับอิเล็คโตรไลท 
การประเมินผลการพยาบาล 
 ไมพบภาวะความไมสมดุลของสารน้ำท่ีรางกายไดรับและขับออก โดยไดรับสารน้ำเฉล่ีย 400 มิลิลิตร
ตอวัน และ urine out put เฉล่ีย 380 มิลิลิตรตอวัน ตำแหนงท่ีใหสารน้ำไมมีบวมแดง ระดับซีรั่มโปแตสเซียม 
อยูในชวง 3.48-4.02 มิลลิโมลตอลิตร ระดับซีรั่มแคลเซียมอยูในชวง 2.28-2.60 มิลลิโมลตอลิตร ระดับซีรั่ม
แมกนีเซียมอยูในชวง 0.85-0.91 มิลลิโมลตอลิตร ระดับซีรั่มโซเดียมอยูในชวง 139-141 มิลลิโมลตอลิตร ซึ่ง
อยูในเกณฑปกติ หลังถอดเครื่องชวยหายใจ ผูปวยสามารถหายใจเองได ดูดนมไดทีละนอย และเพิ่มจำนวน
ตามสภาพท่ีรางกายผูปวยตองการและรับได โดยนมสำหรับเด็กทารกปริมาณ 50 มิลลิลิตร 6 มื้อตอวัน  จึง
หยุดใหสารน้ำทางหลอดเลือดดำ 
 
ปญหาท่ี  3. อาจเกิดการติดเช้ือของระบบตางๆ ของรางกายหลังผาตัดเนื่องจากภูมิตานทานลดลงจากผล
การใชเคร่ืองปอดหัวใจเทียม 
ขอมูลสนับสนุน 
 - การผาตัด ASO มีระยะเวลาท่ีใชเครื่องปอดหัวใจเทียมนาน 
วัตถุประสงคทางการพยาบาล 
 - ไมเกิดการติดเช้ือของระบบตางๆ ของรางกาย 
เกณฑการประเมินผล 
 - ไมพบอาการแสดงของการติดเช้ือของรางกาย 
กิจกรรมการพยาบาล 
 1. ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลโดยใชเทคนิคปราศจากเช้ือ  
 2. วัดและบันทึกการเปล่ียนแปลงของอัตราการหายใจ ชีพจร และอุณหภูมิรางกายทุก 4 ช่ัวโมง เพื่อ
ประเมินการติดเช้ือ  
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 3. ดูแลใหไดรับยาปฏิชีวนะ ตามแผนการรักษาและสังเกตอาการขางเคียงของยา  
 4. ดูแลความสะอาดของรางกายวันละ 1 ครั้ง และชองปาก เวรละ 1 ครั้ง  
 5. ดูแลจัดสภาพแวดลอมรอบตัวผูปวยให สะอาด 
 6. ติดตามผลการเพาะเช้ือของเสมหะและผลถายภาพรังสีทรวงอกเปนระยะๆ  
 7. สังเกตอาการและอาการแสดงของการติดเช้ือของแผลผาตัดและแผลบริเวณสายระบายทรวงอก 
สายระบายจากชองเยื่อหุมหัวใจ บริเวณสายตอกับเครื่องกระตุนการทํางานของหัวใจ (pacing wire) และ
บริเวณผิวหนังท่ีใสสายเขาหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดํา  
การประเมินผลการพยาบาล 
 ไมมีไข อุณหภูมิรางกายอยู ในชวง 36.7-37.2 องศาเซลเซียส หายใจปกติไมมีเหนื่อยหอบ ภาพถาย
รังสีทรวงอกไมพบภาวะปอดแฟบหรือปอดอักเสบ แผลแหงและรอบๆ แผลสะอาดดี ผลการเพาะเช้ือในเลือด
ปกติ 
ปญหาท่ี 4.  ไมสุขสบายเนื่องจากมีอาการปวดแผลผาตัด 
ขอมูลสนับสนุน 
 - มีแผลผาตัดท่ีบริเวณหนาอก 
 - มีด้ินขยับแขนขา ประเมิณความปวด Neonatal Infant Pain Scale: NIPS ได = 5 คะแนน  
วัตถุประสงคทางการพยาบาล 
 - มีความสุขสบายมากข้ึน 
เกณฑการประเมินผล 
 - ผูปวยพักหลับได 
กิจกรรมการพยาบาล 
 1.จัดทาไมให นอนทับแผลและสายหรือทอระบาย พรอมท้ังตรวจดูสายหรือทอระบายตางๆ ไมใหมี

การดึงรั้ง                                                                                                                       

 2. ใหการพยาบาลดวยความนุมนวล และเบามอื จะชวยให ผูปวยเกิดความสุขสบายมากข้ึน               

 3. ประเมินและบันทึกระดับความรุนแรงของความปวด (Neonatal Infant Pain Scale: NIPS)       

 4. ดูแลให ไดรับยาแกปวดเฟนตานิล (fentanyl) ตามแผนการรักษา                                      

 5. จัดรวมกิจกรรมการพยาบาลท่ีใหพรอมกันไดในครั้งเดียวกัน เพื่อลดการกระตุนบอยๆ                   

 6. จัดส่ิงแวดลอมใหเงียบสงบ  

ประเมินผลการพยาบาล 

 ประเมิณความปวด Neonatal Infant Pain Scale: NIPS ได = 5 คะแนน ผูไดรับยา fentanyl ตาม

แผนการรักษา ขนาด 3 mcg เขาหลอดเลือดดำ PRN ทุก 2 ช่ัวโมง โดยในวันท่ี 5 หลังผาตัด ไดรับยา 

fentanyl  2 ครั้ง ประเมิณความปวด NIPS หลังไดรับยา = 0 คะแนน และผูปวยพักหลับได 
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6. การพยาบาลระยะฟนฟแูละกอนจำหนายกลับบาน 
ปญหาท่ี  1. บิดา-มารดา ขาดความรูเร่ืองโรคและการฟนฟูสภาพผูปวย 
ขอมูลสนับสนุน  
 บิดา-มารดาซักถาม “ ตองอยูโรงพยาบาลนานเทาไร อีกกี่วันถึงจะไดกลับบาน” “ จะตองดูและ
อยางไรบาง” 
วัตถุประสงคทางการพยาบาล  
 บิดา-มารดาไดรับความรูเรื่องโรคและการฟนฟูสภาพผูปวย 
เกณฑการประเมินผล  
 บิดา-มารดามีความรูเรื่องโรคและการดูแลผูปวยเมื่อแพทยอนุญาตใหกลับบาน 
กิจกรรมการพยาบาล  
 1. ประสานใหบิดา-มารดาไดพบแพทยเจาของไข เพื่อรับฟงคำอธิบายและซักถามขอสงสัยในการ
รักษาจากแพทย 
 2. เปดโอกาสใหผูดูแลไดซักถามขอสงสัย ระบายความรูสึก 
 3. ใหสุขศึกษากอนกลับบาน แกบิดามารดา ดังนี้ 

3.1 สงเสริมและสนับสนุนในการเล้ียงดูบุตรดวยนมมารดา อธิบายถึงขอดีและประโยชนของ 
นมมารดาคือ สะอาด สะดวก ประหยัดและปลอดภัย และทารกยังไดรับภูมิตานทานโรคจากน้ำนมมารดาอีก
ดวย 

3.2 มารดาควรรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน เพื่อชวยในการสรางน้ำนม ถาน้ำนมมารดา 
ไมเพียงพอ จำเปนตองใหนมผสมแกบุตร ตองชงใหถูกสัดสวน การเตรียมตองสะอาด ขวดนม และขวดน้ำทำ
ความสะอาดและฆาเช้ือโรคโดยการตมในน้ำเดือดนาน 15 นาที และหามใชนมขนหวานเล้ียงดูบุตร เพราะจะ
ทำใหทารกขาดสารอาหารได 

3.3 แนะนำการใหนมท่ีถูกวิธี คือ อุมทารกใหอยูในทาท่ีศีรษะสูงกวาลำตัวและขณะดูดตอง 
ใหมีน้ำนมเต็มคอขวดอยูเสมอ เพื่อปองกันไมใหดูดลมเขาไปจะทำใหทองอืดและอาเจียนไดงาย และทำใหเด็ก
เรอทุกครั้งหลังใหนม 

3.4 ไมบังคับหรือกระตุนใหดูดนม ขณะท่ีเด็กไมอยากดูด เพราะจะทำใหเด็กอาเจียนไดงาย  
ถาเด็กอาเจียนใหจับตะแคงหนาไปดานใดดานหนึ่ง เพื่อปองกันการสำลัก 

3.5 อาการผิดปกติของบุตรท่ีตองรีบพาไปพบแพทย ไดแก หายใจเร็วข้ึน หรือตองใชแรงใน 
การหายใจมากข้ึน เขียวคล้ำ อาเจียนหรือไมยอมดูดนม โดยพาไปโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขท่ี
อยูใกลบานท่ีสุด 

3.6 การใหอาหารเสริมเมื่อเริ่มให ตองใหครั้งละนอย ถาผูปวยรับไดโดยไมมีอาการทองอืด 
อาเจียน จึงคอย ๆ เพิ่ม โดยเริ่มใหเมื่ออายุครบ 3 เดือน แตถาผูปวยปฏิเสธหรือทองอืด อาเจียน ตองเล่ือนไป
อีกสักระยะหนึง่จึงคอยเริ่มใหม 

3.7 มาตรวจตามนัดของแพทยทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการรักษา 
3.8 นำเด็กไปรับภูมิคุมกันโรคตามอายุ ณ สถานบริการสาธารณสุขหรือคลินิกใกลบาน 

สังเกตและกระตุนพัฒนาการใหเปนไปตามวัย 
ประเมินผลการพยาบาล 
 - บิดา-มารดา คลายความวิตกกังวลหลังไดพูดคุยกับแพทย 
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สรุป 
ผูปวยไดรับการทำหัตถการสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน Balloon Atrial 

Septostomy (BAS) เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 หลังทำหัตถการสวนหัวใจ สงกลับหอผูปวย NICU  
ใชเครื่องชวยหายใจตอ 3 วัน สามารถถอดทอชวยหายใจออก ผูปวยสามารถหายใจไดเอง คา O2 Sat ของ
ผูปวย อยูระหวาง 80 – 85 % และรอรับการรักษาดวยการผาตัดตอไป 

ผูปวยไดรับการรักษา โดยการผาตัด Arterial Switch Operation (ASO) เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 
หลังผาตัดใหรับการรักษาโดยการใชเครื่องชวยหายใจตอ 7 วัน จึงสามารถหยุดการใชเครื่องชวยหายใจและ
ถอดทอหลอดลมคอออกได และให O2 Canula 3 LPM เปนเวลา 7 วัน จึงหยุดใหออกซิเจน ไมพบอาการ
แทรกซอน ผูปวยสามารถหายใจไดเอง ดูดนมได ไมมีการติดเช้ือของแผลผาตัด ไมมีภาวะแทรกซอนใด ๆ 
แพทยอนุญาตใหกลับบานไดวันท่ี 20 มีนาคม 2561 รวมเวลาอยูในโรงพยาบาล 26 วัน 
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บทท่ี 5 

สรุปกรณีศึกษา วิจารณ ขอเสนอแนะและวางแผนการจำหนาย 

สรุปกรณีศึกษา 

 กรณีศึกษาเปนทารกเพศชายไทย อายุ 1 วัน  คลอดปกติอายุครรภ  39 สัปดาห  ท่ีโรงพยาบาล
สมุทรสาคร Apgar score 1 นาที 9 คะแนน, 5 นาที 10 คะแนน, 5 นาที 10 คะแนน น้ำหนักแรกคลอด 
3,080 กรัม หลังคลอด 20 ช่ัวโมง มีการอาการเขียว ท่ีริมฝปากและปลายมือปลายเทา วัดคาความอิ่มตัวของ
ออกซิเจนผานทางผิวหนัง ( Oxygen Saturation) ท่ีมือขวาไดคาเทากับ 65% ไมตอบสนองตอการให
ออกซิเจน และภาพรังสีทรวงอกพบลักษณะหัวใจเปนรูปไขตะแคง (egg on string) จึงไดรับการวินิจฉัยวาเปน
โรคหัวใจพิการแตกำเนิดชนิดรุนแรงในทารกแรกเกิด ชนิดท่ีจำเปนตองอาศัยการยังคงเปดอยูของ ดักตัสอารเท
อริโอซัส (ductus arteriosus) เพื่อใหมีระดับออกซิเจนในเลือดเพียงพอ ไดรับยาเพื่อเปดหลอดเลือด Ductus 
Arteriosus (PGE1) มีภาวะขาดออกซิเจน (Hypoxia) และภาวะความดันโลหิตต่ำ (Hypotension) ไดรับการ
ชวยเหลือโดยการใสทอชวยหายใจ (ETT No.3.5) ไดรับ Dobutamin, Dopamine และ Adrenaline ไดสง
ตัวมารักษาตอท่ีสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 ไดรับการตรวจ
หัวใจดวยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (Echocardiogram) พบ TGA IVS PDA restrictive ASD 2.5 min แพทยจึงทำ
การรักษาอยางรีบดวนดวยการสวนหัวใจขยายรูผนั งกั้น หัวใจหองบนดวยบอลลูน Balloon atrial 
septostomy (BAS) เพื่อชวยใหมีการผสมกันระหวางเลือดแดงและเลือดดำดีข้ึน ชวยใหอาการเขียวนอยลง 
ชวยใหทารกสามารถมีชีวิตอยูรอด เพื่อรอรับการรักษาโดยการผาตัดแกไขความผิดปกติของหัวใจตอไป โดย
ไดรับการผาตัดสลับเสนเลือด Arterial Switch Operation (ASO) เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 หลังผาตัดใหรับ
การรักษาโดยการใชเครื่องชวยหายใจตอ 7 วัน สามารถหยุดการใชเครื่องชวยหายใจและถอดทอหลอดลมคอ
ออกได และให O2 Canula 3 LPM 7 วัน จึงหยุดใหออกซิเจน ไมพบอาการแทรกซอน ผูปวยสามารถหายใจ
เองได ดูดนมไดทีละนอย และเพิ่มจำนวนตามสภาพท่ีรางกายผูปวยตองการและรับได จึงหยุดใหสารน้ำทาง
หลอดเลือดดำ ไมมีการติดเช้ือของแผลผาตัด ไมมีภาวะแทรกซอนใด ๆ แพทยอนุญาตใหกลับบานไดวันท่ี 20 
มีนาคม 2561 รวมเวลาอยูในโรงพยาบาล 26 วัน ไดรับคำแนะนำในการเล้ียงดูบุตร การสังเกตอาการผิดปกติท่ี
ตองรีบมาพบแพทย เชน หายใจหอบ เหนื่อย เขียว และแนะนำการมาพบแพทยตามนัด 
 
วิจารณและขอเสนอแนะ  

โรคหัวใจพิการแตกำเนิดชนิดท่ีมีการสลับข้ัวกันของหลอดเลือดใหญท่ีออกจากหัวใจ เปนสาเหตุของ

อาการเขียวท่ีเกิดจากโรคหัวใจพิการแตกำเนิดในทารกแรกเกิดท่ีพบบอยท่ีสุด ทารกจะมีอาการเขียวมากและ

อาจเสียชีวิตทันทีหลังคลอด หากไมไดรับการรักษาอยางทันทวงที ผูปวยรายนี้ไดรับยา PGE1 ชวยเปดหลอด

เลือด Ductus Arteriosus เพื่อใหมีระดับออกซิเจนในเลือดเพียงพอ ซึ่งการรักษาเพื่อชวยชีวิตเรงดวนท่ีสำคัญ 

คือ การสวนหัวใจขยายรูท่ีผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน Balloon atrial septostomy (BAS) เพื่อชวยใหมี

การผสมกันระหวางเลือดแดงและเลือดดำดีข้ึน ชวยใหอาการเขียวนอยลง ชวยใหทารกสามารถมีชีวิตอยูรอด 

เพื่อรอรับการรักษาโดยการผาตัดแกไขความผิดปกติของหัวใจตอไป 
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 การสวนหัวใจขยายรูผนังกั้นหัวใจหองบนดวยบอลลูน (BAS) เปนหัตถการชนิดรุกราน (Invasive) 

เพื่อชวยชีวิตเรงดวนในทารกแรกเกิดโรคหัวใจพิการแตกำเนิดรุนแรง เปนหัตถการมีความยุงยากซับซอน ตอง

ดูแลใกลชิด และรวดเร็ว อาจเกิดภาวะแทรกซอนไดท้ังขณะทำหัตถการและหลังการทำหัตถการ ดังนั้นทารก

จะไดรับการทำหัตถการจากสหสาขาวิชาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญดานเทคนิคเฉพาะของหองสวนหัวใจ ซึ่ง

พยาบาลหองสวนหัวใจเปนหนึ่งในทีมสุขภาพท่ีมีบทบาทสำคัญเปนอยางยิ่ง จึงจำเปนตองมีความรู ความเขาใจ 

มีทักษะ และความเช่ียวชาญพิเศษ สามารถเตรียมทุกอยางใหพรอมเพื่อใหการทำหัตถการ ดำเนินไปไดอยาง

ราบรื่น ใหการพยาบาลโดยใชกระบวนการพยาบาล คำนึงถึงผูปวยและครอบครัวเปนสำคัญ เกิดผลลัพธ

ทางการพยาบาลท่ีดีคือ ประสบผลสำเร็จในการทำหัตถการสวนหัวใจ ผูปวยไดรับความปลอดภัยและไมเกิด

ภาวะแทรกซอนจากการทำหัตถการ 
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