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ค าน า 
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บทน า 
ความเส่ียงทางคลินิกท่ีพบในผูป่้วยหลงัผ่าตดัหัวใจระยะวิกฤต ขณะท่ีอยู่ในไอซียท่ีูมกัพบคือ 

ภาวะเลือดออกมากหลงัผ่าตดั, ภาวะหัวใจเตน้ผิดจงัหวะ, ภาวะปริมาณเลือดออกจากหัวใจต่อนาทีลดลง, ภาวะไต
วายเฉียบพลนั และภาวะพร่องทางระบบประสาท การจดัการทางการพยาบาลโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์สืบคน้
ไดใ้นช่วงเวลาปัจจุบนัผสมผสานกบัความเป็นไปไดใ้นการประยุกต์ใชท้างคลินิกในไอซียสูถาบนัโรคทรวงอกโดย
การร่วมมือกนัของทีมพยาบาลท่ีมีความช านาญการทางคลินิกในการดูแลผูป่้วยหลงัผ่าตัดหัวใจไดจ้ดัท าแนวปฏิบติั 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการตั้งแต่ ตุลาคม 2554 ถึง มีนาคม 2555 โดยมีกรอบการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. ความส าคญัของปัญหาท่ีน าไปสู่การจดัท าแนวปฏิบติัการพยาบาล  
2. กลุ่มผูป่้วยเป้าหมาย  ผูใ้ชแ้นวปฏิบติั  
3. ค าส าคญัในการสืบค้น ขอบเขตการสืบคน้ประกอบดว้ยความหมาย สาเหตุการเกดิปัญหา วิธีการ

ประเมินภาวะต่างๆ วิธีการตรวจพบโดยเร็ว วิธีการทุกรูปแบบในการจดัการป้องกนัการเกดิปัญหา การ
แกไ้ขสถานการณ์โดยเร็ว  การป้องกนัการเกดิภาวะลม้เหลวหรืออนัตรายผลการสืบคน้ จ านวน
งานวิจยั ระดบัความน่าเช่ือถืองานวิจยั  ผลการสงัเคราะห์งานวิจยัและระดบัความน่าเช่ือถืองานวิจยั  
สรุปผลการน าไปใช้  เอกสารอา้งอิง 

4. สรุปแนวปฏิบติั   
 

สรุปเป็นแนวปฏิบติัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
1. แนวปฏิบติัการพยาบาล การจดัการภาวะปริมาณเลือดออกจากหัวใจต่อนาทีลดลงหลงัผ่าตดัหัวใจระยะ

วิกฤต 
2. แนวปฏิบติัการพยาบาล การจดัการภาวะเลือดออกมากหลงัผ่าตดัหัวใจระยะวิกฤต  
3. แนวปฏิบติัการพยาบาล การจดัการภาวะไตวายเฉียบพลนัหลงัผ่าตดัหัวใจระยะวิกฤต  

4. แนวปฏิบติัการพยาบาล การจดัการภาวะพร่องทางระบบประสาท หลงัผ่าตดัหัวใจระยะวิกฤต 

 

กลุ่มเป้าหมาย  ผูป่้วยท่ีเขา้รับการผ่าตดัหัวใจในระยะวิกฤต 
ผู้ใช้แนวปฏิบัติ พยาบาลผูป้ฏิบติังานไอซียู 
สถานที่ หอผูป่้วยหนักศลัยกรรมทรวงอกไอซียู สถาบนัโรคทรวงอก 
การปรับปรุง คร้ังท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560 
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แนวปฏิบตักิารพยาบาล การจัดการภาวะปริมาณเลือดออกจากหัวใจต่อนาทีลดลงหลังผ่าตดัหัวใจระยะวิกฤต  
สุปัญญา โพธิปัทมะ 
วราภรณ์ มาลยัทอง 
และลินดา บุญรอด 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา  
           ผลลพัธ์ส าคญัท่ีตอ้งการ ของการท าผ่าตดัหัวใจ คือการท่ีผูป่้วยมีความปลอดภยั จากภาวะแทรกซอ้นหรือส่ิง
ท่ีไม่พึงประสงค์ ซ่ึงโดยทัว่ไปมกัเกดิข้ึนไดต้ั้งแต่ระยะผ่าตดั และหลงัผ่าตดั ภาวะปริมาณเลือดออกจากหัวใจลดลง 
(Low cardiac output syndrome : LCOS) เป็นหน่ึงในภาวะแทรกซอ้นหลายอยา่ง ท่ีเกดิข้ึนไดโ้ดยทัว่ไป ในช่วงหลงั
ผ่าตดั ตั้งแต่   9.1% ( Pezzella,  Ferrais & Lancey, 2004) ถึง16% ในช่วง 2 ชัว่โมงแรกหลงัผ่าตดัหัวใจ (Currey & 
Botti, 2005) ท าให้มีผลต่อระบบไหลเวียนเลือดไม่คงท่ี อาจพบไดถึ้ง 50% เป็นเหตุให้อยูไ่อซียูนานเกนิ 48 ชัว่โมง 
ระยะวนันอนในไอซียแูละหอผูป่้วยพกัฟ้ืนนานมากข้ึน (Atoui, Ma, Langlois, & Morin, 2008) และ ส่งผลกระทบ
ต่อการมีภาวะแทรกซ้อนอ่ืน เช่นภาวะไตวายเฉียบพลนั การติดเช้ือ ท าให้มีอตัราตายประมาณ 22.8% ถึง 46.5% 
(Currey & Botti, 2005) low cardiac output syndrome คือการเกดิภาวะหัวใจลม้เหลวหลงัการผ่าตดั หรือการช็อก
จากหัวใจ เพราะการลดลงของปริมาณเลือดท่ีออกจากหัวใจ มกัจะเกดิในช่วง 6-18 ชัว่โมงหลงัการผ่าตดั บ่งบอกถึง
ความไม่เพียงพอของการก  าซาบของเลือดในอวยัวะต่างๆ ซ่ึงมีความสมัพนัธ์อยา่งสูงกบัความลม้เหลว ของระบบ
หายใจ ไต ตบัและระบบประสาท การจดัการให้การบ าบดัท่ีถูกตอ้ง จะช่วยป้องกนัการเกดิทุพลภาพในภายหลงัได้          
สาเหตุการเกดิ LCOS หลงัการผ่าตดัหัวใจมีไดจ้ากหลายปัจจยัดงัน้ี 

ปัจจยัเส่ียงไดแ้ก ่ประสิทธิภาพในการบีบตวัของกลา้มเน้ือหัวใจ (Ejection fraction: EF) ต ่า (<40%) กอ่น
ผ่าตดั อายมุากกว่า 70 ปี หัวใจโต เพศหญิง และ diastolic dysfunction มีประวติัไตวายเร้ือรังกอ่นผ่าตดั ท าการผ่าตดั
ด่วน (Maganti, Rao, Borger, Ivanov, & David, 2005; Atoui, et al., 2008)  ปัจจยัส่งเสริม ไดแ้ก ่ประสิทธิภาพการ
บีบตวัของหัวใจ (Contractility) ลดลง เน่ืองจากปฏิกริิยาการอกัเสบทั้งระบบ จากการท่ีเลือดสัมผสักบัพ้ืนผิวของ
วงจรเคร่ืองปอด หัวใจเทียม (CPB) จากการมีกลา้มเน้ือหัวใจตายกอ่นการผ่าตดัหรือระหว่างผ่าตดั กลา้มเน้ือหัวใจมี
การบวมอยา่งรุนแรง และ/หรือการท างานของ เวนทริเคิลขวา เสียหนา้ท่ี มีอตัราการเตน้ของหัวใจผิดจงัหวะ 
เน่ืองจากภาวะพร่องออกซิเจน ความไม่สมดุลกรดเบส และ อิเลก็โทรไลต์  มีความไม่เพียงพอของ preload 
เน่ืองจากการเสียเลือดมาก (> 100-300 ml/h หรือ มากกว่า 1 ลิตร/การผ่าตดั) (Foot, Fraser, & Mullany, 2005) มีการ
ซึมผ่านของน ้ า ออกนอกหลอดเลือดเขา้สู่ 3 rd space การมีภาวะน ้ าเกนิ (fluid overload) การมีปัสสาวะออกมาก การ
มีช่องหัวใจถูกบีบอดั (cardiac tamponade) การเพ่ิมข้ึนของ afterload จากความดนัโลหิตสูง ความดนัในหลอดเลือด
แดงปอดสูง (pulmonary hypertension) ท่ีมีค่าsystolic pulmonary artery pressure มากกว่า 35 mmHg (Zamanian,  
Haddad, Doyle, & Weinacker, 2007) อุณหภูมิกายต ่า (Hypothermia) และปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การใช้ positive end-
expiratory pressure ท่ีสูง ผลของยาท่ีกดการท างานของ left ventricular ท าให้เสียหนา้ท่ี เป็นตน้        ภาวะอุณหภูมิ
กายต ่า (Hypothermia) เป็นหน่ึงในปัจจยัส่งเสริมท่ีส าคญั ท าให้ผูป่้วยเกดิภาวะผิดปกติของระบบการท างานของ
ร่างกาย ส่งผลกระทบต่อหัวใจและหลอดเลือด เช่น อตัราการเต้นของหัวใจชา้หรือ เร็ว และเตน้ผิดจงัหวะ 
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(dysrhythmias) การเพ่ิมข้ึนของแรงตา้นภายในหลอดเลือด (increases SVR) และกระตุน้ให้เกดิการหนาวสัน่ 
(shivering) ท าให้เพ่ิมความตอ้งการใชอ้อกซิเจนและการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์มากข้ึน การเกดิภาวะขาด
ออกซิเจน ความดนัโลหิตสูง การเสียเลือดมากหลงัผ่าตดั และน ้ าตาลในเลือดสูง น าไปสู่การเกดิ LCOS หลงัการ
ผ่าตดัหัวใจ (Burns, Wojnakowski, Piotrowski, & Caraffa, 2009; Kunert, 2009)    

     ความตอ้งการแบบแผนท่ีชดัเจนต่อเน่ืองในการจดัการภาวะ LCOS หลงัการผ่าตดัหัวใจและผลกระทบท่ี
เกดิข้ึนในผูป่้วยกลุ่มเส่ียงหลงัผ่าตดัหัวใจระยะวิกฤต จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่                 
วัตถุประสงค์ เพ่ือลดความเส่ียงต่อการเกดิภาวะLow cardiac output และภาวะท่ีไม่พึงประสงค์ หลงัผ่าตดัหัวใจทั้ง
ผลลพัธ์ในระยะสั้นและระยะยาว 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เป็นแนวทางในการจดัการภาวะLow cardiac output ในผูป่้วยหลงัผ่าตดัหัวใจ อยา่งมีแบบแผนมาตรฐาน 
2. ลดการเกดิภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในระยะกลาง เช่น กลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือดระยะการผ่าตดั (perioperative 

Myocardial ischemia) ภาวะไตวายเฉียบพลนั ภาวะติดเช้ือ 
3. เป็นแนวปฏิบติัท่ีช่วยลดการเกดิผลกระทบในระยะยาว ทั้งดา้นจ านวนวนันอนในไอซียู ระยะเวลาการใช้

เคร่ืองช่วยหายใจ  การเกดิทุพลภาพ การเสียชีวิต ดา้นจิตใจของผูป่้วยและครอบครัว  และค่าใชจ่้าย  
4. มีความคุม้ค่าคุม้ทุน ในการใชท้รัพยากรท่ีมีให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อผูป่้วยและองค์กร  

แนวทางการศึกษาและสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ และ ฐานข้อมูล 

           วิธีด าเนินการ ตามกรอบการศึกษาและสืบค้นวรรณกรรม  
           กรอบการสืบคน้และการคดัเลือกงานวิจยัและหลกัฐานเชิงประจกัษ์ ผูศึ้กษาใชก้รอบการสืบคน้ PICO ตาม
แนวของ Craig & Smyth, (2002) และ Melnyk & Fineout-Overholt, (2005) โดยก  าหนดขอบเขตและเกณฑ์ในการ
สืบคน้งานวิจยัและหลกัฐานเชิงประจกัษด์งัน้ี  
P (problem, population) low cardiac output, cardiac surgery adult patient 
 I (Intervention) management, nursing, monitoring 
C (Comparison) ไม่มี  
 O (Outcome) care plan, hemodynamic 
           ฐานขอ้มูลในการสืบคน้  ใชฐ้านข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ เช่น  CINAHL, Ovid Full Text, Pro Quest, Med 
Consult, Nursing Consult, Pub Med, Science direct และ การสืบคน้ดว้ยมือ จากห้องสมุด  เลือกงานวิจยัตีพิมพ์
ในช่วง ค.ศ. 2003 - 2012  
           ค าส าคญัในการสืบคน้: Cardiac surgery, monitoring, hemodynamic, complication, low cardiac output, 
bleeding, arrhythmia, management 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
           พยาธิสรีรวิทยา สาเหตุ อาการ และอาการแสดงของ ภาวะปริมาณเลือดออกจากหัวใจลดลง  

การเกดิ LCOS บอกถึงการท าหนา้ท่ีของกลา้มเน้ือหัวใจไม่เพียงพอท าให้การก  าซาบของเลือดลดลง  (Sample, 2005) 
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 อาการและอาการแสดงของ LCOS ประกอบดว้ยลกัษณะของอาการช็อกท่ีมีอุณหภูมิร่างกายท่ีเยน็ core temp <36.5 
°C มีอาการหนาวสั่น (Currey & Botti, 2005) ปลายมือปลายเทา้เยน็ ชีพจรส่วนปลายเบา (Oliva & Monteiro da 
Cruz, 2003; Karhunen, Sihvo, Suojaranta-Ylinen, Rämö, & Salminen, 2006) มีภาวะเลือดออกมากจากท่อระบาย
ทรวงอก > 100 มล. /ชม. (Currey & Botti, 2005) ร่วมกบัการมีความดนัโลหิตต ่า คือ SBP < 80 mmHg และ DBP < 
60 mmHg (Currey & Botti, 2005; Karhunen et al., 2006)) และค่าเฉล่ียของความดนัเลือดแดง (mean arterial 
pressure: MAP) นอ้ยกว่า 60 mm Hg ค่า Cardiac output (CO) นอ้ยกว่า 5 L/min หรือ cardiac index (CI) นอ้ยกว่า 
2.2 L/min/m2, left atrial หรือ pulmonary capillary wedge pressure (PCWP) มากกว่า 20 - 25mm Hg, ท าให้มีความ
ตอ้งการใช้ ยา Inotropic เพ่ิมมากข้ึน เช่น Dopamine, Dobutamine, Epinephrine หรือ จ าเป็นตอ้งใช้เคร่ืองพยงุการ
ท างานของหัวใจ (IABP) ช่วยให้คงระบบไหลเวียนโลหิต เพ่ือให้  SBP> 90 mmHg และ CI > 2.2 L/min/m2 เป็น
เวลา  ≥ 30 นาที  โดยท่ี Electrolyte, ABG และ Preload ไดร้ับการแกไ้ขให้เป็นปกติ (Maganti et al., 2005; 
Karhunen et al., 2006; Açıl,  Türköz, Açıl, Sezgin, Baltalı, Gülcan, et al., 2006) และตรวจพบ ST segment rise > 2 
mm ท่ีบอกการมีกลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือดหลงัผ่าตดั (post op MI) ผลตรวจเลือดมีภาวะ acidosis คือ ค่า pH และ ค่า 
BE ต ่า (Karhunen et al., 2006)  
 

แนวทางการจัดการและการรักษาภาวะปริมาณเลือดออกจากหัวใจลดลง  

ผู้รับผดิชอบ  สุปัญญา โพธิปัทมะ วราภรณ์ มาลยัทอง และลินดา บุญรอด 
กลุ่มเป้าหมาย  ผูป่้วยท่ีเขา้รับการผ่าตดัหัวใจในระยะวิกฤต 
ผู้ใช้แนวปฏิบัติ พยาบาลผูป้ฏิบติังานไอซียู 
สถานที่ หอผูป่้วยหนักไอซีย ูสถาบนัโรคทรวงอก 
เป้าหมายส าคัญของการจัดการ เพ่ือให้มีการก  าซาบของเลือดอยา่งเพียงพอ ต่อเมตาบอลิซึมของ เน้ือเยื่อร่างกาย 
(Foot, et al., 2005; Smeltzer, Bare, Hinkle, & Cheever, 2008) โดยผูป่้วยท่ีเกดิ LCOS มกัเป็นผูป่้วยท่ีวิกฤตมาก ใน 
PACU หรือ ICU และมีความตอ้งการพยาบาลในการดูแลอยา่งน้อย 1:1 การจดัการตามบทบาทพยาบาล
ประกอบดว้ยบทบาทอิสระและบทบาทท่ีร่วมกบัแพทยใ์นการช่วยจดัการตามหลกัการปัจจยัการเกดิดงัน้ี คือ 
        วิธีปฏิบัติ 
1. เม่ือแรกรับผูป่้วยจากห้องผ่าตดัระยะฉับพลนั จดัการ ความเรียบร้อย ของสายส่ือเฝ้าระวงัสัญญาณชีพ ต่อ
เคร่ืองช่วยหายใจท่ีมี เคร่ืองมือให้ความอุ่นช้ืนผ่านทางเดินหายใจ รับส่งต่อขอ้มูลอุณหภูมิท่ีผิดปกติ ความเส่ียง 
สญัญาณชีพและปัญหาอ่ืนๆ จากทีมห้องผ่าตดั (AORN Recommended Practices Committee., 2007). 
2.  ประเมินสญัญาณชีพอ่ืนๆ เช่น ความดนัโลหิต ค่าเฉล่ียความดนัในเลือดแดง ความดนัในหลอดเลือดด าส่วนกลาง
และในปอด อตัราและลกัษณะการเตน้ของหัวใจ ความอุ่นเยน็ของผิวหนงับริเวณส่วนปลาย ความแรงของชีพจร
และการคืนกลบัของเลือดแดงส่วนปลาย (capillary refill) โดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีให้ความแม่นย  าสูงในการประเมิน 
hemodynamic pressure เช่น Pulmonary artery catheter เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิแกนในการท าผ่าตดัหัวใจและทรวงอก 
เช่น Pulmonary artery thermister, Nasopharyngeal และ Tympanic membrane (Auler, 2005; AORN 
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Recommended Practices Committee., 2007; NICE, 2008) ประเมินอุณหภูมิแกนร่างกายเม่ือแรกรับเพ่ือจ าแนก
ปัญหาอุณหภูมิกายต ่า 
 3.การประเมินหาสาเหตุโดยค านึงถึงประเด็นของภาวะแทรกซ้อนหลงัการผ่าตดั เช่น ประเมินระดบัความรู้สึกตวั 
แผลผ่าตดั การระบายเลือด จากท่อระบายเลือดทรวงอก จ านวนปัสสาวะ การอุดตนัหรือหดเกร็งของ coronary 
graft, valve malfunction, tamponade, bleeding (Pezzella, et al., 2004)  
4. ท าการประเมินระบบไหลเวียนเลือด (hemodynamic parameter) ประเมินภาวะสมดุล กรด เบส สารน ้ าและ 
อิเลก็โทรไลต์ ระดบัน ้ าตาลในกระแสเลือด ตามเกณฑ์มาตรฐานส าหรับ ช่วงระยะเร่ิมแรกหลงัการผ่าตดัหัวใจ ดงัน้ี  

 4.1 MAP 65-90 mmHg, CVP 8-12 mmHg, PCWP, Pulmonary artery diastolic pressure (PAD) 10-14 
mmHg CI >2.2-2.6 L/min/m2, Superior vena cava oxygen saturation (SsvcO2), mixed venous oxygen saturation 
(SvO2) >60%-70% (McKee, Sidebotham & Gladding, 2007) Capillary refill < 3 sec. ชีพจรส่วนปลาย 2+ 

4.2  HR > 70 bpm และ < 120 bpm ไม่มี dysrhythmia, (Currey & Botti, 2005) ST segment change <2ms 
4.3 ไม่มีภาวะ acidosis หรือ hypoxia: pH 7.35-7.45, pO2 100-150 mmHg, pCO2 35-45 mmHg BE±2, sat 

O2>95% SsvcO2, SvO2 >60%-70% (McKee, Sidebotham & Gladding, 2007) core body temperature 36-37.5 oC 
4.4 ผูป่้วย รู้สึกตวัดี ส่ือสารได้ถึงความรู้สึกอุ่นสบาย ไม่มีอาการหนาวสัน่ ผิวหนงัอุ่นแดง 
4.5 ระดับ อิเล็กโทรไลต์  ในกระแสเลือดปกติ  ระดับ  K+ > 4.5-5 mmol/l (Scherr et al, 2006; McKee, 

Sidebotham & Gladding, 2007), Mg++ >1.2 (Scherr et al, 2006) ระดบัน ้ าตาลอยูใ่นเกณฑป์กติ ≤180 mg/dL 
 (Lazar, McDonnell, Chipkin, Furnary, Engelman, Sadhu, & et al., 2009) 

4.6 มีภาวะสมดุลสารน ้ า  และ  urine > 0.5 ml/kg/hr ป ริมาณการเสียเลือดทางท่อระบายทรวงอก <100 
มิลลิลิตร /ชัว่โมง (Currey & Botti, 2005) 
5. การรักษาและป้องกนัภาวะอุณหภูมิกายต ่า (อุณหภูมิแกนร่างกายต ่ากว่า 36 OC) ใช้ผา้ห่มลมอุ่นไหลเวียน (Air 
forced warming blanket) (NICE, 2008) มีประสิทธิภาพท่ีดี  ทั้งในห้องผ่าตดัและหลงัผ่าตดั (Burns et al., 2009) การ
ใชร้ะบบลมอุ่นไหลเวียน ท าให้เพ่ิมอุณหภูมิไดเ้ร็วกว่าและลดระยะเวลาการท าให้อุณหภูมิ ถึงระดบั 36.0°C ดีกว่า
ผา้ห่มอุ่น (NICE, 2008)   การตั้งระดบัอุณหภูมิเคร่ืองท าความอุ่น การตั้งระดบัอุณหภูมิตั้งแต่ระดบัต ่า ปานกลาง 
(36.5°C-38°C) และระดบัสูง (42°C-43°C) โดยในระยะเร่ิมแรกมีการตั้งในระดบัสูง ต่อมามีการปรับลงเม่ืออุณหภูมิ
แกนใกลเ้คียง 37°C ดงันั้นควรตั้งแบบ aggressive เพ่ือคงระดบัอุณหภูมิแกน 36.5°C ตลอดช่วงผ่าตดัและ หลงัผ่าตดั
จนรุ่งเชา้ ไม่ควรตั้งให้เท่าระดบัอุณหภูมิห้อง (NICE, 2008)    ระยะเวลาการให้ความอุ่นดว้ย การใชร้ะบบลมอุ่น
ไหลเวียน เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิแกนใน ไอซียูใช้เวลาดงัน้ี จาก 35.0°C ถึง 35.5°C ใชเ้วลา 15- 37 นาที จาก 35.5°C ถึง 
36.0°Cใชเ้วลา 15 - 30นาที จาก 36.0°C ถึง 36.5°C ใชเ้วลาประมาณ 60 นาที (NICE, 2008) 
6. การจดัดา้นอตัราการเตน้ของหัวใจผูป่้วย ให้ได้พอเหมาะในอตัรา  80-100 คร้ัง/นาที และให้เป็น sinus rhythm 
จงัหวะการเตน้ของหัวใจ (rhythm) ตอ้งเฝ้าระวงัเป็นพิเศษเพราะมีผลกระทบต่อ hemodynamic มาก นั่นคือ 
supraventricular tachycardia หรือการเปล่ียนจากจงัหวะการเตน้แบบ sinus rhythm เป็น atrial fibrillation หรือ 
atrial flutter เพราะการท่ีขาด “atrial kick”  อาจน าไปสู่การลดลงของ cardiac output โดยทัว่ไป atrium จะช่วยเพ่ิม 
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ventricular filling volume   ประมาณ 20-40 %   (Miller, 2010) ดูแล เพ่ือปรับเพ่ิมอตัราและจงัหวะการเตน้ของ
หัวใจดว้ยการใช ้ temporary pace maker ให้เต็มท่ี   90-100 คร้ัง/นาที โดย ถา้ไม่มี heart block ให้ใชว้ิธี Atrial 
pacing และถา้มี heart blockใชว้ิธี A-V pacing  (Pezzella, et al., 2004) 
7. จดัการตามหลกัการตรวจพบเร็วและรักษาเร็ว (Early goal directed therapy)  

1. การเพ่ิม stroke volume อาจดว้ยการเพ่ิม contractility เช่นการใช้ inotropes ; dopamine, dobutamine, 
norepinephrine, amrinone, และ milrinone และ/หรือ ลด SVR ดว้ยการใชย้าขยายหลอดเลือด เช่น 
Nitroglycerin และ sodium nitroprusside ท าให้สามารถลด afterload ซ่ึงจะท าให้เพ่ิม stroke volume และ 
Cardiac Output (CO) 

2. จดัการดา้น preload เม่ือมีภาวะ hypovolemia และความดนัโลหิตต ่า (SBP < 100 mmHg, MAP < 75 
mmHg) 

- ถา้ PAD < 15 mmHg, Hct ≥ 25% ให้ Ringer’s lactate หรือ hetastarch 
-  ถา้ PAD ≥ 15 mm Hg แต่ Hct <25%ให้ PRBC  
- ให้เร่ิม dopamine (เร่ิม 3-5 mg/kg/min, maximum rate 15 microgram/kg/min) หรือยา inotropic อ่ืนๆ เม่ือ 

SBP≥ 100 mmHg, เร่ิม nitroglycerin (0.3-0.6 microgram/kg/min) 
ถา้ ความดนัโลหิตปกติหรือสูง (systolic≥ 100, MAP≥ 75)  
- PAD<15 mm Hg, Hct ≥25% ให้ Ringer’s lactate หรือ hetastarch 
- ถา้ Hct< 25% ให้ PRBC ติดตามผลการรักษาดว้ยสารน ้ า และ ยาขยายหลอดเลือด อยา่งต่อเน่ืองจนกว่าจะมี

ค่า CI ≥2.5โดยท่ีไม่ให้ค่า PAD > 15 mm Hg หรือ BP <100 mm Hg ( Pezzella, et al., 2004) 
ถา้หาก BP และ CO ยงัต ่า ใชอุ้ปกรณ์เพ่ือช่วยเหลือการเพ่ิมการก  าซาบเลือด เช่น เคร่ืองพยงุการท างานของ

หัวใจ (intra-aortic balloon pump: IABP) หรือ ventricular assist-device (VAD) (Pezzella, et al., 2004) 
วิธีอ่ืนๆ เช่น การป้องกนัการขาดสารน ้ า การถูกกดดว้ยฤทธ์ิของยา หรือการใช ้PEEP สูง การใช้ corticosteroid 

เพ่ือจดัการกบั inflammatory response การงดใช้ CPB procedures เม่ือท าเป็น beating heart การใช้ warm 
cardioplegia แทนการใช้ cold solution เพ่ือหยดุการเต้นของหัวใจและการใช้ heparin-coated CPB circuitry และ 
oxygenators เป็นตน้  
 

ความคุ้มค่าและผลลัพธ์ของโครงการ 

           ความเส่ียงและประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับ เป็นการเพ่ิมความเขม้งวดในการเฝ้าระวงัสญัญาณชีพ โดยมีเกณฑ์
การประเมินเพ่ิมเติมท่ีส าคญั ท าให้ผูป่้วยไดรั้บประเมินท่ีครอบคลุมและรวดเร็วมากข้ึน 
           ความแตกต่างระหว่างการใช้แนวทางใหม่และแนวทางเก่า คือการมีแบบแผนการปฏิบติัท่ีชดัเจน ระยะเวลา
การประเมินท่ีถ่ีมากข้ึน เกณฑ์การประเมินท่ีชดัเจน 
           ค่าใช้จ่ายในการใช้แนวทางใหม่ ไม่มีค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้เกดิการเปล่ียนแปลง ทั้งระยะสั้นระยะยาว และ
ไม่มีความเส่ียงทางจริยธรรม คุณธรรมท่ีเกดิจากการใชแ้นวทางใหม่  
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          การยอมรับและความต้องการในการใช้แนวทางใหม่ ตอ้งรอการประเมินจากโครงการน าร่องโดยการสอบถาม
ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติัและผลการปฏิบติักบัผูป่้วย  
 การวางแผนและวิธีด าเนินการ 
           การเตรียมความแม่นตรงของแนวปฏิบตัิ โดยน าเสนอโครงการตรวจสอบความเท่ียงตรงและแม่นย  า ดว้ย
ผูท้รงคุณวุฒิดงัน้ี ศลัยแพทยผู์ช้ านาญการดา้นผ่าตดัหัวใจและทรวงอก 1 ท่าน หัวหนา้งานหอผูป่้วยหนักศลัยกรรม
หัวใจ1 ท่าน พยาบาลผูช้ านาญการพิเศษดา้นผูป่้วยหนักศลัยกรรมหัวใจ1 ท่าน พยาบาลท่ีเช่ียวชาญในการดูแลผูป่้วย
ผ่าตดัหัวใจ 1 ท่าน 
           การน าแนวปฏิบัติสู่การปฏิบัติ 
1.ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือและปรึกษาหัวหนา้หอผูป่้วยหนกัไอซียศูลัยกรรมหัวใจ พยาบาลผูช้ านาญการ
พิเศษดา้นผูป่้วยหนักศลัยกรรมหัวใจ พยาบาลท่ีเช่ียวชาญในการดูแลผูป่้วยผ่าตดัหัวใจ ศลัยแพทย ์ 
2. จดัการประชุมน าเสนอวิธีการปฏิบติัให้ความรู้  
3. น าแนวปฏิบติั เขา้ปฏิบติัการ ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน เร่ิม พฤษภาคมถึง มิถุนายน 2555 ในหอผูป่้วยหนัก
ไอซียศูลัยกรรมหัวใจ สถาบนัโรคทรวงอก โดยจ านวนผูป่้วยผูใ้หญ่ท าผ่าตดัหัวใจแบบเปิดท่ีตอ้งใช้ในการน าร่อง
จ านวน 30 ราย ระยะเวลาการปฏิบติัคือ เม่ือแรกรับผูป่้วยจากห้องผ่าตดั  
4. การประเมินกระบวนการปฏิบติัตามแนวทางใหม่โดยประเมินตามเกณฑ์การประเมิน เช่นสัญญาณชีพ การเกดิ
ภาวะ LCOS, Arrhythmia, myocardial infarction, ระยะวนันอนพกัฟ้ืน หลงัผ่าตดัในไอซียู  ระยะวนันอนใน
โรงพยาบาล  ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติั  จดัเกบ็ผลลพัธ์และท าการเปรียบเทียบค่าทางสถิติ  
5. วธีิการเผยแพร่ในการใชแ้นวปฏิบติัโดย ท าการประเมินผลการทดลองใช้ แลว้น าเสนอต่อทีมคณะท่ีปรึกษาอีก
คร้ัง กอ่นการประกาศใช้ ในหน่วยงานไอซียู และน าเสนอผลการทดลองปฏิบติัต่อท่ีประชุมร่วมของพยาบาลผู้
ปฏิบติัการไอซียู โดยเขียนแนวปฏิบติัท่ีกระชบัสามารถอ่านและเขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยวางแนบในแบบบนัทึก
การพยาบาลวิกฤต และมีการติดตามประเมินผลการใชแ้นวปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง  
 การประเมินผลลัพธ์โครงการ ท าการประเมินโครงการกอ่นการตดัสินใจใชอ้ยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี  
           ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณ โดยมี specific clinical outcome คือ immediate postoperative adequate cardiac output 
การเกดิภาวะปริมาณเลือดออกจากหัวใจลดลง การมีหัวใจเต้นผิดจงัหวะ ปริมาณการเสียเลือดและการใช้เลือด ท า
การเปรียบเทียบประสิทธิผลของแนวทางใหม่กบัตน้ทุนของการรักษา  
   ผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพ โดยการประเมินความพึงพอใจ ความสามารถในการปฏิบติั การปฏิบติัตามแนวปฏิบติัของ
พยาบาลผูป้ฏิบติั ระยะวนันอนในไอซียู 
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แนวปฏิบตักิารพยาบาลการจัดการภาวะเลือดออกหลังผ่าตดัหัวใจในระยะวิกฤต 
ปราณีย์    แสงทอง 
พัชรา    นภาเพช็ร์ 

และวัชรี  กุศลเอ่ียม 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ภาวะเลือดออกหลงัการผ่าตดัในโรคหัวใจยงัเป็นประเด็นส าคญัซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่ออตัราการรอด
ชีวิตของผูป่้วย สาเหตุจากภาวะเลือดออกอาจเกดิจากการท่ีผูป่้วยมีปัญหาเลือดออกผิดปกติเดิมอยูแ่ลว้  หรืออาจเกดิ
จากขั้นตอนการผ่าตดัท่ีใชเ้วลานาน รวมถึงผลขา้งเคียงจากการใชเ้ลือดและส่วนประกอบของเลือดหลงัการผ่าตดั  
การเขา้ใจระบบกลไกการแข็งตวัของเลือด  การใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือดท่ีเหมาะสมและเพียงพอกบั
ผูป่้วย รวมถึงการใชย้าควบคุมการแข็งตวัของเลือดกจ็ะช่วยลดอุบติัการณ์ภาวะเลือดออกลงได้  
ทบทวนวรรณกรรม 
            Cardiopulmonary bypass กบัภาวะเลือดออก        ปัจจุบนัเทคโนโลยท่ีีถูกน ามาใช้ในการแลกเปล่ียนกา๊ซ
แทนปอด ประกอบดว้ยเคร่ืองมือ 2 ชนิด คือ Cardiopulmonary bypass (CPB) และ extracorporeal membrane 
oxygenation (ECMO) โดยหลกัการของเคร่ืองมือทั้ง 2 ชนิด จะน าเลือดจากหัวใจห้องบนขวา (right atrium) เพ่ือ
น าเขา้สู่เคร่ืองแลกเปล่ียนกา๊ซและน าเลือดกลบัเขา้มาทางเส้นเลือด  aorta ตามล าดบัโดย CPB จะใชใ้นช่วงของการ
ผ่าตดัหัวใจโดยเฉพาะโรคหัวใจท่ีพิการแต่ก  าเนิดหรือแมแ้ต่การปลูกถ่ายอวยัวะหัวใจส าหรับ  ECMO นั้นจะเป็น
เคร่ืองมือ ท่ีใชใ้นหน่วยเวชบ าบดัวิกฤติส าหรับผูป่้วยท่ีไม่สามารถตอบสนองต่อเคร่ืองช่วยหายใจท่ีใชต้ามปกติได้  
หรือในผูป่้วยท่ีไม่สามารถหยดุ  CPB ไดข้ณะการผ่าตดัและจ าเป็นตอ้งใช้ ECMO ต่อไปอยา่งไรกต็ามเน่ืองจากทั้ง 
CPB และ ECMO มีส่วนท่ีเป็น artificial surface เป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นเลือดจากร่างกายผูป่้วยท่ีไหลผ่านเขา้ไป และ
กระทบกบัพ้ืนผิวส่วนน้ีท าให้มีเลือดแข็งตวัง่าย ดงันั้นจึงมีการใชย้าตา้นการแข็งตวัของเลือดคือ heparin ในขนาด 
30,000 ยนิูต หรือ3 มก./กก. ในระหว่างใชเ้คร่ืองทั้ง 2 ชนิด และหลงัจากการหยดุใชเ้คร่ืองจึงใช  ้ protamine sulfate 
เป็น ตวัท าลายฤทธ์ิของ heparin ตามล าดบั ทั้งน้ีหลงัจากหยดุเคร่ือง CPB หลงัจากการผ่าตดั ปัญหาท่ีพบไดบ่้อยคือ 
การมีเลือดออกมาก จนมีผลกระทบต่อร่างกายโดยเฉพาะท่ีต าแหน่ง mediastinum และ chest tube ไดต้ั้งแต่ 16 ถึง 
110 มล./กก./วนั  ทั้งน้ีจะตอ้งพึงระวงั เม่ือพบเลือดออกมากกว่า 500 มล. ใน 1 ชัว่โมงแรก จ านวน 800 มล. ใน
ชัว่โมงท่ี 2  จ านวน 900 มล. ในชัว่โมงท่ี 3  จ านวน 1,000 มล. และ จ านวน 1,200 มล. ในชัว่โมงท่ี 4, 5 ตามล าดบั 
ส าหรับสาเหตุท่ีท าให้เกดิภาวะเลือดออกมากผิดปกติประกอบดว้ย 

1. การผ่าตดั โดยอาจเกดิจากชนิดของหัตถการ และความยากง่ายของหัตถการนั้นๆ และภาวะแทรกซอ้นท่ี
เกดิข้ึนระหว่างผ่าตดั 

2. ความผิดปกติของระบบกลไกการห้ามเลือดท่ีพบบ่อย  
               2.1 ระยะเวลาของ CPB พบว่าผูป่้วยท่ีตอ้งใช้ CPB ในระยะเวลานานจะมีผลต่อกลไกการห้าม
เลือดดงัไดก้ล่าวมาขา้งตน้ โดยจะมีผลกระทบหลกัต่อขบวนการ fibrinolysis รวมถึงการเกดิ Platelet dysfunction 
รวมถึงการลดลงของระดบัเกลด็เลือด   
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2.2 การท่ียงัพบมีฤทธ์ิของ heparin อยูเ่น่ืองจากไม่สามารถ neutralize ฤทธ์ิของ heparinดว้ย 
protamine sulfate ไดห้มด 

          2.3 การใช้ยาของผูป่้วยกอ่นผ่าตดัโดยเฉพาะ antiplatelet drugs เช่น aspirin, clopidrogel 
ท าให้มีผลต่อการท างานของเกลด็เลือด 
        2.4 การท่ีผูป่้วยมีภาวะเลือดออกง่ายอยูแ่ลว้เช่น Von Willebrand disease, acquired platelet 
dysfunction with eosinophilia (APDE) 
                2.5 การเกดิภาวะแทรกซ้อนหลงัจากผ่าตดัไดแ้ก  ่massive blood transfusion, DIC เป็นต้น 
            ระบบการแข็งตวัการเลือด (hemostatic system)  โดยปกติกลไกการห้ามเลือด มีบทบาทส าคญัในการ
ป้องกนัการร่ัวไหลของเลือด และรักษาให้เลือดไหลเวียนต่อไปได้ นอกจากน้ียงัท าหนา้ท่ีป้องกนัการแข็งตวัของ
เลือดในหลอดเลือดท่ีปกติไม่ให้เกดิการอุดตนัข้ึน การเกดิภาวะเลือดออกง่าย (bleeding disorders) เกดิจากความ
ผิดปกติของระบบการห้ามเลือด  ท่ีท างานนอ้ยเกนิไป ร่างกายจึงตอ้งมีระบบท่ีซบัซ้อน เพ่ือควบคุมให้การห้ามเลือด
เกดิข้ึน โดยประกอบดว้ย 2 ระยะคือ primary hemostasis และ secondary hemostasis ตามล าดบั โดยปกติส าหรับ
ระยะแรกหรือ primary hemostasis น้ีข้ึนกบัการท างานของเกลด็เลือดเป็นส าคญั เกดิในระยะเวลาเป็นวินาทีถึงนาที
หลงัไดร้ับอนัตราย เกลด็เลือดจะเขา้ไปยดึติดกบั subendothelium (platelet adhesion) ยดึติดกนัเอง (platelet 
aggregation) และหลัง่สารต่างๆออกมา (release reaction) เพ่ือกระตุน้เกลด็เลือด เกดิเป็น platelet plug ท าให้เลือด
หยดุได ้ (immediate bleeding) หลงัจากผ่านขบวนการ primary hemostasis จะเกดิการกระตุน้ปัจจยัการแข็งตวัของ
เลือดตามล าดบั จนเกดิเสน้ใย fibrin โดยมีสารตา้นการแข็งตวัของเลือดช่วยจ ากดัปฏิกริิยาให้อยู่เฉพาะท่ีแผล  และ
ไม่ลุกลามเกนิความจ าเป็น โดยในระยะน้ีจะใชเ้วลาเกดิในช่วงเวลาเป็นนาทีถึงชัว่โมง เสน้ใย fibrin จะสร้างความ
แข็งแรงให้ platelet plug ซ่ึงจะแตกท าลายไปในเวลาเป็นชัว่โมง ในกรณีท่ีไม่มี fibrin ท่ีมากพอมาเสริมความ
ผิดปกติของปัจจยัการแข็งตวัของเลือด จึงอาจเกดิเลือดออกหลงัจากเกดิภยนัตรายในเวลาเป็นชัว่โมงหรือเป็นวนั 
(delayed bleeding) อยา่งไรกต็ามหลงัมี fibrin มาเกาะแลว้ มีการเช่ือมโยงของ fibrin ในล่ิมเลือด (cross – linking) 
โดย factor XIIIa ท าให้ล่ิมเลือดมีความแข็งแรงข้ึนอีก และมีการกระตุน้ระบบละลายล่ิมเลือด (fibrinolysis ) ต่อมา
ในภายหลงั 

การใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือดระหว่างและหลงัผ่าตดั 
ชนิดของผลิตภณัฑแ์ละส่วนประกอบของเลือด 
1. Whole blood และ Packed red cell (PRC) ทั้งน้ี  

whole blood หมายถึงเลือดจ านวนประมาณ 450 มล. รวมกบัน ้ ายากนัเลือดแข็ง 50 มล. รวมเป็น 500 มล. 
โดยมี Red blood cell 200 มล. และมี hematocrit ประมาณ 36-44% ทั้งน้ี whole blood จะเกบ็ท่ีอุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส ไดน้าน 21-42 วนั ข้ึนกบัชนิดของน ้ ายากนัเลือดแข็งและ preservative solution ท่ีใช ้ ในปัจจุบนัการให้ 
whole blood จะพิจารณาให้ whole blood แกผู่ป่้วยเฉพาะเม่ือมีความตอ้งการทั้ง oxygen carrying capacity และ 
volume เท่านั้น ไดแ้กผู่ป่้วยท่ีตอ้งใช้เคร่ือง CPB และ ECMO นอกจากนั้นยงัใชใ้นผูป่้วยท่ีมีภาวะ acute blood loss 
เน่ืองจากเม่ือมีการเสียเลือดอยา่งเฉียบพลนั 25-30% ของ blood volume จนท าให้ผูป่้วยเกดิ hypovolemic shock ได ้
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ทั้งน้ีควรพิจารณาให้ whole blood ทดแทนเม่ือ hematocrit ลดต ่ากว่า 28% แต่ถา้มีการเสียเลือดน้อยกว่าน้ี ยงัไม่
จ าเป็นตอ้งให้เลือดโดยอาจพิจารณาให้ volume replacement ดว้ย crystalloid หรือ colloid กอ่น 

Packed red cell  ส าหรับ PRC เตรียมจากการแยกเอา plasma จ านวน 200-250 มล. ออกจาก whole blood 
โดยการป่ันแยกเลือดใหม่ดว้ย refrigerated centrifuge ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ทั้งน้ี PRC ควรมี hematocrit 
ประมาณ 70-80%  

การให้เลือด ส าหรับการให้เลือดนั้น ถา้เป็น whole blood จะตอ้งให้เลือดท่ีมีหมู่ ABO และ Rh(D) 
เหมือนกบัผูป่้วยเสมอ แต่ส าหรับ PRC ในกรณีท่ีไม่มี PRC หมู่นั้น เช่น ผูป่้วยหมู่ A และ B สามารถรับ PRC หมู่ O 
ได ้ผูป่้วยหมู่ AB สามารถรับ PRC หมู่ A หรือ Bไดย้กเวน้ถา้ไม่มีจึงให้ PRC หมู่ O แต่ส าหรับผูป่้วยหมู่ O จะตอ้ง
ไดร้ับ PRC หมู่ O เท่านั้น เม่ือไดรั้บเลือดต่างหมู่แลว้การจะกลบัไปรับเลือดหมู่เดิมเม่ือไรนั้น ข้ึนกบัว่ายงัตรวจพบ 
anti-A และหรือ anti-B ท่ีไดร้ับหรือไม่ หากตรวจไม่พบแลว้ จึงให้เลือดหมู่เดิมท่ีผล crossmatch เขา้กนัไดส่้วน
ผูป่้วยหมู่ Rh negative จะตอ้งไดร้ับเลือด Rh negative ลบ เสมอ ยกเวน้กรณี life threatening bleeding และผูป่้วยยงั
ไม่สร้าง anti-D เท่านั้น จึงให้เลือด Rh positive นอกจากนั้นเลือดทุกถุงจะตอ้งผ่านการท า cross-match ซ่ึงอ่านผล
ปฏิกริิยาระหว่างซีร่ัม หรือพลาสมาผูป่้วยกบัเมด็เลือดแดงท่ีจะให้ โดยอ่านท่ีอุณหภูมิห้อง 37 องศาเซลเซียส และท า 
indirect antiglobulin test รวมทั้งท า antibody screening ร่วมดว้ย เลือดท่ีจะให้ผูป่้วยได้ตอ้งมีผลการอ่านเป็นลบทุก
ขั้นตอน ทั้งน้ี กอ่นน าไปให้ผูป่้วยห้าม warm เลือดโดยไม่จ าเป็นยกเวน้กรณีให้ massive transfusion หรือให้เลือดใน
ปริมาณมากและเร็ว เช่นในผูใ้หญ่>50มล./นาที และในเด็ก >15มล./กก./ชัว่โมง จึงพิจารณา warm เลือดโดยใช้ 
blood warmer ท่ีถูกตอ้ง ถา้ไม่มีให้ใชน้ ้ าอุ่นท่ีมีการตรวจสอบอุณหภูมิแน่นอนแลว้ว่าไม่เกนิ 37องศาเซลเซียส เพ่ือ
ป้องกนัเมด็เลือดแดงแตก เลือดท่ี warm แลว้หากไม่ไดใ้ห้ผูป่้วยจะตอ้งท้ิงเลือดถุงนั้นโดยห้ามคืนธนาคารเลือดโดย
แจง้ว่าเลือดผ่านการ warm แลว้เพราะจะท าให้เช้ือท่ีอาจปนเป้ือนอยูใ่นเลือดถุงนั้นได ้
2. Platelet concentrate (PC) 
          ในปัจจุบนั PC มีหลายชนิดไดแ้ก ่random platelet, pool random platelet, single donor platelet (SDP) โดยท่ี 
1 ถุง ของ single donor platelet เท่ากบั 6-8 ถุง ของ random platelet และ1 ถุงของ pool random platelet เท่ากบั 4 ถุง 
ของ random platelet โดยจ านวนเกลด็เลือดท่ีให้ผูป่้วยส าหรับใน neonateให้ random platelet 10 มล./กก. และใน
เด็กและผูใ้หญ่ให้ random platelet 1ถุง/ 10 กก.หรือให้ SDP คร้ังละ 1 ถุง การให้เกลด็เลือดแกผู่ป่้วยควรให้ตามหมู่
เลือด ABO และ Rh(D) ของผูป่้วยโดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้เป็นผูป่้วยเด็ก กรณีไม่มีเกลด็เลือดตรงกบัหมู่เลือด ABO 
ของผูป่้วย ถา้จ าเป็นกอ็าจให้เกลด็เลือดหมู่อ่ืนแกผู่ป่้วยไดแ้ต่อาจมีผลต่อการเพ่ิมข้ึนของเกลด็เลือด เช่นให้ PC หมู่ 
AB (compatible plasma) หรือหมู่ O (incompatible plasma) แกผู่ป่้วย A หรือ B ให้ PC หมู่ A หรือ B แกผู่ป่้วยหมู่ 
AB รวมทั้งให้ PC หมู่อ่ืนแกผู่ป่้วยหมู่ O ส าหรับกรณีผูป่้วย Rh negative แต่ไดร้ับเกลด็เลือด Rh positive จะตอ้งให้ 
RhIG แกผู่ป่้วย ภายในเวลา 72 ชัว่โมงเพ่ือป้องกนัการสร้าง anti-D โดยให้ในขนาด 300 g ซ่ึงเพียงพอส าหรับการให้ 
random platelet (Rh positive) จ านวน 30 ถุง หรือ SDP (Rh positive) 3 ถุง โดยอตัราของการให้ประมาณ 4-10 มล.
ต่อนาที หรือให้เร็วเท่าท่ีผูป่้วยจะรับได้ โดยมากจะใชเ้วลาประมาณ 30-60 นาที แต่บางกรณีอาจให้ชา้กว่าน้ี 
ประมาณ 2 มล.ต่อนาที  
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ขอ้บ่งช้ีของการให้ platelet concentrate ประกอบดว้ย 
1.มีภาวะเลือดออกเน่ืองจากมีเกลด็เลือดต ่า < 50,000/L หรือมีเลือดออกใน CNS และ retinal procedures 
<100,000/L 
2.มีภาวะเลือดออกเน่ืองจากมีปัญหา platelet dysfunction ไม่ว่าจะมีจ านวนเกล็ดเลือดเท่าใดกต็าม
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลงัใช้เคร่ือง CPB หรือ ECMO 

       3. กอ่นการผ่าตดัท่ีมีเกลด็เลือดต ่า <50,000/L และ <100,000/L ส าหรับ CNS และretinal procedures 
4. การให้ prophylactic transfusion แกผู่ป่้วยท่ีมีปริมาณเกลด็เลือดต ่ามากจนเกดิภาวะเลือดออกเช่น  platelet 
count <5,000-10,000/ L 

3. Fresh Frozen Plasma (FFP)  
โดยปกติจะให้เม่ือมีการสูญเสีย coagulation factor โดยเฉพาะเม่ือมีการลดลงของ Factor หลายตวัเม่ือมี

ภาวะเลือดออกจาก massive transfusion, DIC, liver disease, Vitamin K deficiency และ warfarin reversal เป็นตน้
โดยจะให้ในขนาด 10-15 มล./ กก. จะเพ่ิมปริมาณ coagulation factor ไดป้ระมาณ 10-20 % ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัชนิดของ 
coagulation factor นั้นโดยให้ตามหมู่เลือด ABO ของผูป่้วย ไม่ตอ้งให้ตามหมู่ Rh(D) กรณีไม่มี FFP ตรงหมู่เลือด 
ABO ของผูป่้วย สามารถให้หมู่ AB แกผู่ป่้วยทุกหมู่ไดเ้พราะ FFP “AB” ไม่มี anti-A และ anti-B นอกจากน้ีผูป่้วย
หมู่ O ซ่ึงมี anti-A, B แลว้สามารถรับ FFP ทุกหมู่ได้ ส าหรับการให้ FFP ไม่ควรให้ free flow ควรให้ประมาณ 4-10
มล.ต่อนาที หรือเร็วกว่าน้ีเท่าท่ีผูป่้วยจะรับได ้ โดยมากจะใชเ้วลาประมาณ 30-60 นาที ห้ามให้นานเกนิ 4 ชัว่โมง 
ทั้งน้ีการให้ FFP ซ ้ าแกผู่ป่้วยบ่อยเท่าใดควรพิจารณาดูจาก half life ของแต่ละ coagulation factor ท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีขอ้
ควรระวงัคือการละลาย FFP ให้ผูป่้วยนั้นถา้ไม่ไดใ้ชห้ลงัผ่าตดัไม่สามารถน ากลบัมาแช่แข็งอีกได้ 
4. Cryoprecipitate 

ใน Cryoprecipitate มีส่วนประกอบของ Factor VIII , von Willebrand factor, FactorXIII และfibrinogen 
เป็นหลกัส่วนมากจึงน ามาใช้เพ่ือทดแทน Factor VIII ในผูป่้วยโรค Hemophilia A และ ให้เพ่ือทดแทน vWF ใน
ผูป่้วย vWD และผูป่้วยท่ีมีภาวะเลือดออกเน่ืองจาก platelet dysfunction เช่น ผูป่้วยโรคไตท่ีมี uremia นอกจากนั้น
ยงัให้เพ่ือทดแทน fibrinogen ในผูป่้วยท่ีมีภาวะเลือดออกเพราะมี fibrinogen ต ่ากว่า 100 มก./ดล. โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในผูป่้วยทางศลัยกรรมท่ีมีภาวะ DIC และมีภาวะเลือดออกจากสาเหตุต่างๆ เช่น shock, sepsis, massive blood 
transfusion เป็นตน้ ทั้งน้ีจ านวน Cryoprecipitate ท่ีให้ผูป่้วยท่ีตอ้งการเพ่ิม fibrinogen ควรให้ cryoprecipitate 
จ านวน 1 ถุง ต่อน ้ าหนกัตวั 5 กก. จะเพ่ิมปริมาณ fibrinogen ได ้ ประมาณ 60-100 มก./ดล. ทั้งน้ีการให้ 
Cryoprecipitate ไม่มีความจ าเป็นต้องให้ตามหมู่เลือด  ABO ของผูป่้วย 
 
แนวปฏิบตักิารพยาบาล 

1. มีการประเมินผูป่้วยท่ีมีภาวะเลือดออกง่ายไดแ้ก ่ มีโรคเลือดออกง่ายแต่ก  าเนิด เป็นโรคตับ โรคไต ไดร้ับยาบาง
อยา่งเช่น Aspirin , Warfarin , Heparin, Clopidogrel ฯลฯ 
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2. ประสานงานกบั คลงัเลือด ญาติ เพ่ือขอ ท า Single Donor Platelet (SDP)ในกรณีท่ีแพทยป์ระเมินผูป่้วยว่ามี
ความเส่ียงต่อภาวะเลือดออกมากผิดปกติหลงัผ่าตดั 

3. รับการส่งต่อขอ้มูลการให้เลือดและการสูญเสียเลือดจากพยาบาลห้องผ่าตดั  
4.  เฝ้าระวงัและบนัทึกสัญญาณชีพ ค่าแรงดนัในห้อง    หัวใจอยา่งต่อเน่ือง  และเม่ือมีอาการเปล่ียนแปลง ประเมิน

ภาวะ Hypotension, Pulsus paradoxus, Tachycardia 
5. รูดท่อระบายทรวงอก 2-3 น้ิวอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอโดยใชแ้รงดันต ่า  
6. สงัเกตการมีเลือดออกบริเวณแผลผ่าตดัและแผลรอบท่อระบายทรวงอก  
7. ในกรณีท่ีเลือดออกจากท่อระบายทรวงอกมากกว่า 500 cc / hrs หรือมีเลือดออกมากทันทีทนัใด สญัญาณชีพ

เปล่ียนแปลงให้รีบรายงานแพทยท์ันทีเพ่ือพิจารณาเพ่ือให้การรักษาไดถู้กตอ้ง  
8. เจาะ Hct, PT, PTT, Platelet  Count ตาม Protocol หลงัออกจากห้องผ่าตดัและเม่ือมีอาการเปล่ียนแปลง  
9. มีการประเมินเฝ้าระวงัขณะให้อยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะผูป่้วยท่ีมีอายุมาก EFต ่า หรือมีภาวะ Heart Failure กอ่น

หรือหลงัผ่าตดั และควรระมดัระวงัในการดูดเลือดส่งตรวจมากเกนิความจ าเป็น  
10. แจง้ให้ญาติทราบทุกคร้ังท่ีผูป่้วยตอ้งให้รักษาเพ่ิมเติม 
11. เตรียมเคร่ืองมือในการเปิด  Chest Emergency ให้พร้อมใชง้านในกรณีท่ีเขา้ห้องผ่าตดัไม่ทนั 
12. ให้ Blood product , Blood Component,และ Anticoagulant  เช่น Vit K, Transamine, Protamine ตามแผนการ

รักษา การให้ Protamine และ  Vit K ตอ้งเจือจางดว้ยน ้ ากลัน่ 10 ml และฉีดยาชา้ๆ ระวงัภาวะแทรกซอ้นขณะ
ให้ยา เช่น ความดนัโลหิตต ่า 

13. การเตรียมและให้ผลิตภณัฑข์องเลือด  
การเตรียม การให้เลือด  

1. ถา้เป็น whole blood จะตอ้งให้เลือดท่ีมีหมู่ ABO และ Rh (D) เหมือนกบัผูป่้วยเสมอ 
2. ส าหรับ PRC ในกรณีท่ีไม่มี PRC หมู่นั้น เช่น ผูป่้วยหมู่ A และ B สามารถรับ PRC หมู่ O ได ้

ผูป่้วยหมู่ AB สามารถรับ PRC หมู่ A หรือ Bไดย้กเวน้ถา้ไม่มีจึงให้ PRC หมู่ O แต่ส าหรับผูป่้วย
หมู่ O จะตอ้งไดร้ับ PRC หมู่ O เท่านั้น  

3. เลือดทุกถุงจะตอ้งผ่านการท า cross-match ซ่ึงอ่านผลปฏิกริิยาระหว่างซีร่ัม หรือพลาสมาผูป่้วย
กบัเมด็เลือดแดงท่ีจะให้ โดยอ่านท่ีอุณหภูมิห้อง 37 องศาเซลเซียส และท า indirect antiglobulin 
test รวมทั้งท า antibody screening ร่วมดว้ย เลือดท่ีจะให้ผูป่้วยไดต้อ้งมีผลการอ่านเป็นลบทุก
ขั้นตอน 

4. ห้าม warm เลือดโดยไม่จ าเป็นยกเวน้กรณีให้ massive transfusion หรือให้เลือดในปริมาณมาก
และเร็ว เช่นในผูใ้หญ่>50มล./นาที และในเด็ก >15มล./กก./ชัว่โมง จึงพิจารณา warm เลือด 

5. การอุ่นเลือดโดยใช้ blood warmer ท่ีถูกตอ้ง ถา้ไม่มีให้ใช้น ้ าอุ่นท่ีมีการตรวจสอบอุณหภูมิ
แน่นอนแลว้ว่าไม่เกนิ 37 องศาเซลเซียส เพ่ือป้องกนัเมด็เลือดแดงแตก  
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6. เลือดท่ี warm แลว้หากไม่ได้ให้ผูป่้วยจะตอ้งท้ิงเลือดถุงนั้นโดยห้ามคืนธนาคารเลือดโดยแจง้ว่า
เลือดผ่านการ warm แลว้เพราะจะท าให้เช้ือท่ีอาจปนเป้ือนอยูใ่นเลือดถุงนั้นได้ 

7. การให้ platelet concentrate มีขอ้บ่งช้ี คือภาวะเลือดออกเน่ืองจากมีปัญหา platelet dysfunction 
ไม่ว่าจะมีจ านวนเกลด็เลือดเท่าใดกต็ามโดยเฉพาะอยา่งยิง่หลงัใช้เคร่ือง CPB หรือ ECMO 

8. การให้เกลด็เลือดแกผู่ป่้วยควรให้ตามหมู่เลือด ABO และ Rh(D) ของผูป่้วยโดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้
เป็นผูป่้วยเด็ก กรณีไม่มีเกลด็เลือดตรงกบัหมู่เลือด  ABO ของผูป่้วย ถา้จ าเป็นกอ็าจให้เกลด็เลือด
หมู่อ่ืนแกผู่ป่้วยไดแ้ต่อาจมีผลต่อการเพ่ิมข้ึนของเกลด็เลือด 

9. จ านวนเกลด็เลือดท่ีให้ผูป่้วยส าหรับใน neonateให้ random platelet 10 มล./กก. และในเด็กและ
ผูใ้หญ่ให้ random platelet 1ถุง/ 10 กก.หรือให้ SDP คร้ังละ 1 ถุง 

10. อตัราของการให้เกลด็เลือดประมาณ 4-10 มล.ต่อนาที หรือให้เร็วเท่าท่ีผูป่้วยจะรับได  ้ โดยมาก
จะใชเ้วลาประมาณ 30-60 นาที แต่บางกรณีอาจให้ชา้กว่าน้ี ประมาณ 2 มล.ต่อนาที 

11. การให้ Fresh Frozen Plasma (FFP) เม่ือมีการสูญเสีย coagulation factor หลายตวั เม่ือมีภาวะ
เลือดออกจาก massive transfusion, DIC, liver disease, Vitamin K deficiency และ warfarin 
reversal เป็นตน้โดยให้ตามหมู่เลือด ABO ของผูป่้วย ไม่ตอ้งให้ตามหมู่ Rh (D) 

12. การให้ FFP จะให้ในขนาด 10-15 มล./ กก.ไม่ควรให้ free flow ควรให้ประมาณ 4-10มล.ต่อ
นาที หรือเร็วกว่าน้ีเท่าท่ีผูป่้วยจะรับได้ โดยมากจะใชเ้วลาประมาณ  30-60 นาที ห้ามให้นานเกนิ 
4 ชัว่โมง 

13. ขอ้ควรระวงั FFPท่ี ละลาย ถา้ไม่ไดใ้ชห้ลงัผ่าตดัไม่สามารถน ากลบัมาแช่แข็งอีกได้ 
14. การให้ Cryoprecipitate เพ่ือทดแทน Factor VIII ภาวะเลือดออกเน่ืองจาก platelet dysfunction 

ผูป่้วยโรคไตท่ีมี uremia นอกจากนั้นยงัให้เพ่ือทดแทน fibrinogen ในผูป่้วยท่ีมีภาวะเลือดออก
เพราะมี fibrinogen ต ่ากว่า 100 มก./ดล. โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในผูป่้วยทางศลัยกรรมท่ีมีภาวะ DIC 
และมีภาวะเลือดออกจากสาเหตุต่างๆ เช่น shock, sepsis, massive blood transfusion  

15. จ านวน Cryoprecipitate ท่ีให้ผูป่้วยท่ีตอ้งการเพ่ิม fibrinogen ควรให้ cryoprecipitate จ านวน 1 
ถุง ต่อน ้ าหนกัตวั 5 กก. จะเพ่ิมปริมาณ fibrinogen ได ้ ประมาณ 60-100 มก./ดล. การให้ 
Cryoprecipitate ไม่มีความจ าเป็นต้องให้ตามหมู่เลือด  ABO ของผูป่้วย 
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แนวปฏิบตักิารเฝ้าระวังความเส่ียงการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยหลังผ่าตดัท าทางเบีย่งหลอดเลือดหัวใจ 
อุษา  หะสิตะพงษ์ 

    พรรณี     บัลลงัก์ 
และจิราภรณ์   พักปาน 

ที่มาของโครงการ 
ภาวะไตวายเฉียบพลนัเป็นภาวะท่ีการท างานของไตลดลงอยา่งรวดเร็วท าให้มีการคัง่ของของเสียท่ีเกดิจาก

เมตะบอลิซึม (Metabolism) ของร่างกายมากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงอาจเกดิภายในเวลาไม่ก ีช่ัว่โมงหรืออาจใชเ้วลาหลายวนั  
ภาวะไตวายเฉียบพลนัหลงัผ่าตดั (Postoperative acute renal failure) เป็นภาวะแทรกซอ้นท่ีส าคญัภายหลงัการผ่าตดั
ท าทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery bypass graft) พบได ้ 2.4% ของจ านวนผูป่้วยท่ีไดร้ับการผ่าตดัท าทาง
เบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ  โดยใน 2.4% พบว่า 1.5% ไม่จ าเป็นต้องไดร้ับการรักษาโดยการลา้งไตแต่อีก 0.9% ตอ้ง
ไดร้ับการรักษาโดยการลา้งไต  ( Stallwood, Grayson, Mills, & Scawn, 2004 ) และพบว่าภาวะไตวายเฉียบพลนั
สมัพนัธ์กบัการเพ่ิมอตัราการเสียชีวิตซ่ึงพบ 63.7% เปรียบเทียบกบั 4.3% ในกลุ่มท่ีไม่มีภาวะแทรกซอ้น (Chertow, 
Levy, Hammermeister, Grover, & Daley, 1997)  เพ่ิมอตัราการป่วย ระยะเวลาการรักษาในหอผูป่้วยวิกฤตและ
ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล (Mangano, Diamondstonc, Ramsay, Aggarwai, Herskowitz, &  Mangano, 1998) 
โดยเฉพาะถา้ผูป่้วยมีความตอ้งการการฟอกเลือดลา้งไต (Dialysis) (Chertow, Lazarus, Christiansen, et al., 1997; 
Conlon, Staffor Smith, White, et al., 1999) 

จากผลกระทบดงักล่าวจะเห็นไดว้่าภาวะไตวายเฉียบพลนัเป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรง  ตอ้งการแนวทาง
ในการท านายความเส่ียงและการเฝ้าระวงั  ซ่ึงในปัจจุบนัในหน่วยงานยงัไม่มีแนวทางท่ีชดัเจน  ดงันั้นพยาบาลควรมี
ความสามารถในการท านาย  เฝ้าระวงั  ประเมินและป้องกนัภาวะไตวายเฉียบพลนั ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีส าคญั การ
จดัระบบการดูแล  การให้ความรู้กบับุคลากรในหน่วยงาน นอกจากน้ีภาวะไตวายเฉียบพลนัไม่สามารถป้องกนัหรือ
แกไ้ขไดโ้ดยวิชาชีพพยาบาลเพียงอยา่งเดียว  จึงตอ้งมีการประสานงานร่วมกบัทีมสุขภาพ  รวมถึงการตดัสินใจทาง
คลินิกบนหลกัฐานเชิงประจกัษ ์  
ความหมาย/ค านิยาม 

การผ่าตดัท าทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Graft) หมายถึง การผ่าตดัหัวใจแบบเปิด 
และท าทางเบ่ียงของเส้นเลือดหัวใจคือ น าเสน้เลือดอีกเส้น มาเช่ือมต่อเป็นทางเดินของเลือด ขา้มเสน้เลือดท่ีมีการ
อุดตนั  เพ่ือให้เลือดสามารถไหลผ่านเสน้เลือดน้ีแทน (Todd., 2005) 

ภาวะไตวายเฉียบพลนั  หมายถึง กลุ่มอาการท่ีมีการเส่ือมลงของการท างานของไตอยา่งเฉียบพลนั ท าให้
อตัราการกรองลดลง  มีการคัง่ของของเสีย  แต่อาการดงักล่าวไม่คงท่ีสามารถกลบัเขา้สู่ปกติไดภ้ายในระยะเวลาเป็น
ชัว่โมงหรือเป็นวนั (อจัฉรา, 2546; Kumar, & Clark, 2005) 
ลักษณะกลุ่มประชากรที่ใช้โครงการ 

1. ผูป่้วยมีอายมุากกว่า 15 ปี 
2. ไดร้ับการผ่าตดัท าทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ (CABG) 
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3. ไม่มีภาวะไตวายเฉียบพลนักอ่นผ่าตดั  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาการใช้แนวปฏิบัติ 

1. สามารถท านายความเส่ียงการเกดิภาวะไตวายเฉียบพลนัได้ 
2. ป้องกนัการเกดิภาวะไตวายเฉียบพลนัหลงัผ่าตัดท าทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ 
3. สามารถบริหารจดัการมอบหมายงานให้พยาบาลท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกนัดูแลผูป่้วยในแต่ละ

รายไดอ้ยา่งเหมาะสม   
ผู้น าแนวปฏิบัตไิปใช้ 

พยาบาลประจ าหอผูป่้วยหนัก (ICU) /พยาบาลประจ าหอผูป่้วยท่ีดูแลผูป่้วยกอ่นและหลงัผ่าตดั CABG 
การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ 

ระดบัของงานวิจยัท่ีคดัเลือกมาทั้งหมด 6 เร่ือง 
 

ล าดบั ช่ือเร่ือง งานวิจัย ระดับ 

1 The Incidence and Risk of Acute Renal Failure After Cardiac Surgery 
(Bove, Calabro, Landoni, Aletti, Marino, Crescenzi, et al.,2004) 

Observational 
studies 

4 

2 Identifying critically ill patients at high risk for developing acute renal 
failure: A pilot study (Chawla, Abell, Mazhari, Egan, Kadambi, Burke, 
Junker, et al., 2005) 

Retrospective 
studies 

4 

3 Independent Association between Acute Renal Failure and Mortality 
following Cardiac Surgery 
(Chertow, Levy, Hammermeister, Grover, Daley., 1998 ) 

Descriptive 
studies 

6 

4 Mild and moderate renal dysfunction: impact on short-term 
outcome(Simon, Luciani, Capuano, Miceli, Roscitano, Tonelli, et al., 
2007) 

Prospective 
studies 

4 

5 A Clinical Score to Predict Acute Renal Failure after Cardiac Surgery 
(Thakar, Arrigain, Worley, Yared., 2005) 

Descriptive 
studies 

6 

6 Nursing Care of the Patient Undergoing Coronary Artery Bypass 
Grafting (Martin, & Turkelson., 2006) 

Opinion of 
authorities 

7 

 
น างานวิจยัแต่ละเร่ืองมาสงัเคราะห์และสรุป กอ่นท่ีจะน าไปสร้างแนวปฏิบติั  ประกอบด้วย  

2 ขั้นตอน ไดแ้ก ่  การใชแ้บบประเมินเพ่ือท านายความเส่ียงในการเกดิภาวะไตวายเฉียบพลนั และการเฝ้าระวงัอยา่ง
มีแบบแผน   
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ความคุ้มค่าและผลลัพธ์ของโครงการ   
 ประเมินจากความเป็นไปไดใ้นการน าหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ ไปพฒันาโครงการท านายความเส่ียงและเฝ้า
ระวงัภาวะไตวายเฉียบพลนั โดยแนวคิดของ โพลิก และแบค (Pilot & Beck, 2004) 
การวางแผนและวิธีด าเนินการ 

 การวางแผนกจิกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินงานโครงการปฏิบติัตามหลกัฐานเชิงประจักษป์ระกอบดว้ย 
ดงัต่อไปน้ี 
ระยะที่ 1. ระยะของการค้นหาปัญหาทางคลินิก (Evidence triggered phase)  

1. ปัญหาที่ได้จากการปฏิบตังิาน (Practice triggered) จากประสบการณ์ตรงของผูป้ฏิบติังาน  
พบว่าผูป่้วยท่ีเกดิภาวะไตวายเฉียบพลนัแลว้จะส่งผลให้อตัราระยะเวลาการพกัรักษาตวัในหอผูป่้วยวิกฤตเพ่ิมข้ึน  
ค่าใชจ่้ายในการดูแลมากข้ึน และส่วนใหญ่ตอ้งไดร้ับการท า Hemodyalysis  เม่ือกลบัไปบา้นท าให้คุณภาพชีวิต
ลดลง  รวมถึงหน่วยงานยงัไม่มีแบบประเมินในการท านายความเส่ียงของการเกดิภาวะไตวายเฉียบพลนั  การ
ปฏิบติังานในปัจจุบนัเป็นการปฏิบติัตามความรู้ความช านาญของพยาบาลแต่ละบุคคล   

2. จากแหล่งความรู้ที่สัมพันธ์กับปัญหาที่ได้จากการปฏิบตัิงาน (Knowledge triggered)  
              จากการทบทวนวรรณกรรม จากต ารา บทความวิชาการ งานวิจยัต่างๆท่ีเก ีย่วขอ้ง พบว่าภาวะ  
ไตวายเฉียบพลนัพบได ้ พบได ้  2.4% หลงัผ่าตดัท าทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการเพ่ิมอตัราการ
เสียชีวิตซ่ึงพบ 63.7% เปรียบเทียบกบั 4.3% ในกลุ่มท่ีไม่มีภาวะแทรกซอ้น (Chertow, Levy, Hammermeister, 
Grover, & Daley, 1997)  เพ่ิมอตัราการป่วย ระยะเวลาการรักษาในหอผูป่้วยวิกฤตและระยะเวลาการนอน
โรงพยาบาล  โดยปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเกดิภาวะไตวายเฉียบพลนั ไดแ้ก ่ อายุ, ระดบัของ blood urea และ 
creatinine, ระยะเวลาของการใชเ้คร่ืองปอดและหัวใจเทียม, พบ carotid artery bruit, ค่า EF ต ่ากว่า 35%, เบาหวาน, 
การเพ่ิมข้ึนของน ้ าหนกัตวั, ภาวะความดนัโลหิตสูง,  โรคปอด (COPD), ชนิดของการผ่าตดั,  พ้ืนฐานการท างาน
ของไต,  การใช ้ IABP กอ่นการผ่าตดั,  มีประวติัผ่าตดัหัวใจมากอ่น,  NYHA class ระดบั 4, โรคของหลอดเลือด
ส่วนปลาย,  ระดบัความเขม้ขน้ของเลือดระหว่างการผ่าตดั,  ระยะเวลา aortic cross clamp, ปริมาณการน าส่ง
ออกซิเจนระหว่างผ่าตดั  

 นอกจากน้ีพบว่ามีการพฒันาแบบประเมินเพ่ือท านายความเส่ียงในการเกดิภาวะไตวายเฉียบพลนั  
(Thakar, Arrigain, Worley, Yared, & Paganini, 2005) และพบว่าแนวทางการป้องกนัท่ีดีท่ีสุด คือ การเฝ้าระวงัและ
ติดตามภาวการณ์ท างานของไตและระบบ Hemodynamic (Martin, & Turkelson., 2006) 
แนวทางการปฏิบตักิารพยาบาล 

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 การท านายความเส่ียงของการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน 

ท านายความเส่ียงในการเกดิภาวะไตวายเฉียบพลนัเม่ือผูป่้วยเขา้รับการรักษาในหอผูป่้วยวิกฤติวนัแรก  โดย
ใชแ้บบประเมิน Acute renal failure Score (Thakar, et al., 2005) ซ่ึงในแบบประเมินมีการแบ่งระดบัคะแนน
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ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 0-2 คะแนน, 3-5 คะแนน, 6-8 คะแนนและ 9-13 คะแนน ระดบัคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนแสดงระดบั
ความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนในการเกดิภาวะไตวายเฉียบพลนั         

 
Acute renal failure Score 

      
                               Risk Factor                                              Points 

Female gender       1 
Congestive heart failure      1 
Left ventricular ejection fraction < 35%    1 
Preoperative use of IABP     2 
COPD        1 
Insulin-requiring diabetes     1 
Previous cardiac surgery      1 
Emergency surgery      2 
Valve surgery only      1 
CABG with valve      2 
Other cardiac surgeries      2 
Preoperative creatinine 1.2 to 2.1mg/dl    2 
Preoperative creatinine >2.1    5 

      Total                   …………………….. 
ขั้นตอนที่ 2 การเฝ้าระวังการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน 

 มอบหมายงานให้พยาบาลท่ีมีประสบการณ์แตกต่างกนัดูแลผูป่้วยในแต่ละรายไดอ้ยา่งเหมาะสม   โดยใน
กลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูงจะใช้พยาบาลท่ีมีประสบการณ์การท างานและมีความเช่ียวชาญในระดบัสูงในการ
ดูแล  

 ติดตามค่าท่ีมีความสมัพนัธ์กบัระบบ hemodynamic และ renal function  ประกอบดว้ย PA  diastolic, PA  
systolic, Pulmonary capillary wedge pressure  (PCWP ), RAP/Central venous pressure (CVP), Blood 
pressure และ Urine Output  (Martin, Turkelson., 2006; Todd., 2005) 
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Hemodynamic parameter ค่าปกต ิ
PA  systolic 15-28 mmHg 
PA  diastolic 8-15 mmHg 
Pulmonary capillary wedge pressure (PCWP)  4-12 mmHg 
RAP/Central venous pressure (CVP) 2-6 mmHg 
Arterial blood pressure 100-130/60-90 mmHg 
Urine Output 0.5 cc/kg/hr 

 การเฝ้าระวงัตอ้งค านึงถึงค่าเหล่าน้ีเป็นหลกั  โดยมีแนวทางในการเฝ้าระวงัดงัน้ี 
แนวทางการเฝ้าระวัง 

1. ติดตามและบนัทึก PA  systolic, PA diastolic, Pulmonary capillary wedge pressure (PCWP), RAP/Central 
venous pressure (CVP), Arterial blood pressure , Urine Output ตาม routine post-op care 

2. เม่ือพบความผิดปกติรายงานแพทยเ์ก ีย่วกบัการเปล่ียนแปลงของระบบ Hemodynamic และปริมาณ
ปัสสาวะ เพ่ือให้การรักษา ซ่ึงแนวทางของการรักษาประกอบดว้ยการให้ Inotrope หรือการให้ Volume 

 

สรุปผลโครงการ 
 ภาวะไตวายเฉียบพลนัหลงัผ่าตดัท าทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจเป็นปัญหาท่ีส าคญัอีกปัญหาหน่ึง  เน่ืองจากมี
ความสมัพนัธ์กบัการเพ่ิมอตัราการเสียชีวิต  อตัราการป่วย ระยะเวลาการรักษาในหอผูป่้วยวิกฤตและระยะเวลาการ
นอนโรงพยาบาล ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องมีการพฒันาโครงการเพ่ือท านายความเส่ียงและเฝ้าระวงัการเกดิภาวะ
ไตวายเฉียบพลนัในผูป่้วยหลงัผ่าตดัท าทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของการใชห้ลกัฐานเชิงประจักษ ์
ซ่ึงโครงการท่ีได้พฒันาข้ึนประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ การท านายความเส่ียงและการเฝ้าระวงั   
ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะ 

โครงการเพ่ือท านายความเส่ียงและเฝ้าระวงัการเกดิภาวะไตวายเฉียบพลนัในผูป่้วยหลงัผ่าตดัท าทางเบ่ียง
หลอดเลือดหัวใจยงัมีขอ้จ ากดัท่ีตอ้งการพฒันาอีกหลายประการ  ไดแ้ก ่ 

1. โครงการท านายความเส่ียงควรมีการประเมินตั้งแต่ในระยะกอ่นผ่าตดั  เน่ืองจากปัจจยัแต่ละปัจจยัในแบบ
ประเมินจะเป็นปัจจยัในระยะกอ่นผ่าตดั  ดงันั้นการพฒันาโครงการต่อไปในอนาคตควรมีการติดต่อ
ประสานงานกบัหอผูป่้วยเพ่ือน าแบบประเมินไปใช้ 

2. ในกระบวนการของการศึกษาท่ีมีการฝึกปฏิบติังานและการท าโครงการ  ขั้นแรกกอ่นท่ีจะเร่ิมพฒันา
โครงการควรมีการพูดคุยกบัหัวหนา้หรือพยาบาลปฏิบติังานในหอผูป่้วยดว้ย  เพราะการเขา้ไปฝึกปฏิบติั
ต่างโรงพยาบาลตอ้งใชเ้วลานานในการคน้หาปัญหา  และบางปัญหาอาจไม่เป็นท่ีน่าสนใจ   

3. พยาบาลท่ีปฏิบติังานในหอผูป่้วยท่ีน าโครงการไปทดลองใช้  ควรมีการน าเสนอถึงความส าคญัและ
ประโยชน์ท่ีจะไดร้ับและมีการประสานงานท่ีดี ในการน าโครงการไปทดลองใช้ 
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การพยาบาล และการจัดการภาวะพร่องทางระบบประสาท หลังผ่าตดัหัวใจระยะวิกฤต  
   อังฉนา  ธนฤทธิมโนมยั 
   เชาวนี     ดุราศวิน 
    และปนัดดา   กล่ินมานพ 

ความส าคัญของปัญหา 
ภาวะพร่องทางระบบประสาท หลงัผ่าตดัหัวใจระยะวิกฤต (Neurologic dysfunction post cardiac surgery) 

หมายถึง ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท ท่ีเกดิไดป้ระมาณร้อยละ 1-30 ภาวะแทรกซ้อนท่ีพบไดบ่้อยท่ีสุด คือ  
encephalopathy และ stroke  มีผลท าให้ผูป่้วยต้องอยู่โรงพยาบาลนานข้ึน  มีโอกาสพิการ  และเสียชีวิตได้ 
ทบทวนวรรณกรรม 
ปัจจัยที่ท าให้เกิดภาวะพร่องทางระบบประสาทหลังผ่าตดัหัวใจ ใน 4 วนัแรกหลงัผ่าตดั ไดแ้ก ่

 ชนิดของการผ่าตดั 

 อายขุองผูป่้วย 

 Encephalopathy  พบไดป้ระมาณร้อยละ  8-32  หลงัการผ่าตดัหัวใจในผูสู้งอายุ 

 การมี  emboli  ขนาดเลก็ ๆ (Shower  of emboli) จ านวนมากหลุดไปอุดหลอดเลือดขนาดเลก็ในสมอง  

 ภาวะสมองขาดเลือด หรือ Stroke  หลงัผ่าตดัหัวใจพบไดร้้อยละ  3 หลงัผ่าตดั CABG 

 ความดนัโลหิตลดลงขณะผ่าตดั  หรือเกดิภาวะ  Shock  ระหว่างการผ่าตดั 

อาการพร่องทางระบบประสาทหลังผ่าตัดหัวใจ  อาการของผูป่้วยท่ีพบไดห้ลงัออกจากห้องผ่าตดั 

 อาการแขนอ่อนแรงทั้งสองขา้ง  โดยเฉพาะตน้แขนอ่อนแรงมากกว่าปลายแขนท่ีเรียกว่า  man  in  the  

barrel  syndrome 

 ภาวะ  sensory  aphasia  คือผูป่้วยไม่สามารถเขา้ใจภาพ 

 Visual  field  defect 

 ความผิดปกติของความรู้สึกตวัมีหลายรูปแบบ  ดงัน้ี 

1.  Clouding  of  consciousness  คือมีการลดลงของความต่ืนตวัและการรับรู้ท่ีส าคญัท่ีสุดของภาวะน้ีคือเสีย

สมาธิง่าย  ( inattention )  โดยอาจมีหรือไม่มี  disorientation  กไ็ด้ 

2. Confusion  มีอาการสบัสน  มีความผิดปกติดา้นการคิด  การตดัสินใจ  ความพกพร่องเกดิข้ึนอยา่งรวดเร็ว

และเห็นไดช้ดั  แปลความหมายของส่ิงกระตุน้ผิด  มกัไม่ท าตามสัง่  ผูป่้วยส่วนมากจะมี  disorientation  โดยเฉพาะ

ต่อเวลา  ในรายท่ีรุนแรงมกัมี disorientation  ต่อสถานท่ีและบุคคลดว้ย 

3. Disorientation  ผูป่้วยเร่ิมสูญเสียความรู้สึกตวั  สบัสนแมก้ระทัง่วนั  เวลา  และสถานท่ี  ร่วมกบัมีความ

ผิดปกติของความจ า  กรณีเป็นมากอาจถึงกลบัไม่สามารถระลึกความเป็นตนเองได้ 
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4. Delirium  เป็นภาวะท่ีมีความผิดปกติทาง  mental  state  อยา่งชดัเจนประกอบดว้ย  disorientation, fear, 

irritability, misperception of sensory  stimuli  และมกัพบลกัษณะ  visual  hallucination  ผูป่้วยมกัมีความผิดปกติ

ของ  self  recognition  โดยทัว่ไปมกัจะแสดงออกโดยการพูดเสียงดงั  พูดมาก  วุ่นวาย  อาการเกดิอยา่งรวดเร็ว  และ

มกัหายไปภายใน  4-7  วนั   

5. Obtundation  มีการลดลงของการต่ืนตวัเล็กน้อยถึงปานกลาง  จ ากดัการตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มถา้ไม่มี

ส่ิงกระตุน้  เช่น การพูดหรือสัมผสัผูป่้วยจะหลบัลึก  การถามค าถามจะไดร้ับค าตอบแค่เพียงเลก็นอ้ย  

6. Stupor  เป็นภาวะท่ีหลบัลึกมากหรือไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นตามธรรมดา  ยกเวน้เม่ือกระตุน้หลาย  ๆ 

คร้ังหรือกระตุน้ดว้ยความเจ็บปวด 

7. Coma  คือไม่พบการตอบสนองใด ๆ  แมว้่าจะกระตุน้ดว้ยความเจ็บปวด  ซ่ึงรอยโรคมกัพบเป็น  bilateral  

hemispheric  lesion  หรือ  brainstem  จึงจะอธิบายอาการได้ 

วิธีการประเมนิสภาพผู้ป่วยทางระบบประสาท ในการประเมินอาการทางระบบประสาทนั้น  พยาบาลจะตอ้งมีการ

สงัเกตและบนัทึกอาการการเปล่ียนแปลงการท างานของระบบประสาทสมองว่าการท างานของศูนยค์วบคุมการท า

หนา้ท่ีต่าง ๆ  ของร่างกายมีการท างานอยา่งเป็นไปตามปกติมากนอ้ยเพียงใด  พยาบาลจะสงัเกตและประเมินอาการ

ต่าง ๆ  เหล่านั้นได ้ โดยใชว้ิธีสงัเกตและบนัทึกอาการทางประสาทซ่ึงเป็นสากล  มีใชก้นัแพร่หลาย  ดงัน้ี 

1. การวดัระดบัความรู้สึกตวัโดยใช้  Glasgow  Coma  Scale (GCS) 

2. Motor Activity Assessment Scale (MAAS) 

3. การวดัส่วนท่ีมีพยาธิสภาพของสมอง  ไดแ้ก ่ รูม่านตา  การเคล่ือนไหวและก  าลงัของแขนขา  

4. การวดัสญัญาณชีพ ( vital signs ) 

  1. การวัดระดบัความรู้สึกตวั Glasgow  Coma  Scale = GCS  หลกัส าคญัคือ  วดัจากระดบัท่ีดีท่ีสุดท่ีผูป่้วย

ท าได ้ คิดคะแนนรวมสูงสุด  15  คะแนน  โดยผลคะแนนรวม  ระดบัคะแนนท่ีดีท่ีสุดคือ  15  และ  ระดบัต ่าสุดคือ  

3  ประกอบดว้ย  3  หัวขอ้ย่อย  คือ 

1. การลืมตา  (best  eye  opening  response) 

2. การพูดท่ีดีท่ีสุด  (best  verbal  response) 

3. การเคล่ือนไหวท่ีดีท่ีสุด  (best  motor  response) 

1.1 การลืมตา (eye  opening: E) การสงัเกต การลืมตาของผูป่้วย  ต้องดูหนงัตาบนว่าเปิดข้ึนหรือไม่  ใน
ผูป่้วยท่ีปิดตาไม่สนิทขณะหลบักถื็อว่าเป็นการหลบัตา  จะบนัทึกว่ามีการลืมตากต่็อเม่ือมีการยกหนงัตาบนให้เห็น  
ในกรณีท่ีตาบวมปิด จะใช้ C =  Close ในช่องไม่ลืมตา  แต่ไม่สามารถวดัไดว้่าเป็น  1  คะแนน  เพราะถา้ตาไม่บวม
ผูป่้วยอาจลืมตาเองเป็น  4  คะแนนกไ็ด้ 
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 เกณฑข์องการลืมตาท่ีผูป่้วยท าไดดี้ท่ีสุดมี  4  ระดบั  คือ 

 ลืมตาไดเ้อง  (spontaneous)  มีระดบัคะแนน  4 

 ลืมตาเม่ือเรียก  (to  speech)  มีระดบัคะแนน  3 

 ลืมตาเม่ือเจ็บ  (to  pain)  มีระดบัคะแนน  2 

 ไม่ลืมตาเลย  (none)  มีระดบัคะแนน  1 

1.2. การตอบสนองดว้ยการพูด (verbal: V) เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด เกณฑข์องการใชภ้าษาโตต้อบท่ีผูป่้วยสามารถ
ท าไดดี้ท่ีสุด  ในกรณีท่ีผูป่้วยมีการใส่  endotracheal  tube  หรือ  tracheostomy  tube  ไม่สามารถส่งเสียงไดจ้ะใชค้ า
ว่า  T  ในช่องคะแนน  1  คือไม่ส่งเสียง  แต่เม่ือนบัเป็นคะแนนจะไม่เท่าคะแนน  1  กไ็ด ้  เน่ืองจากเม่ือเอา  tube  
ออก  ผูป่้วยอาจพูดไดช้ดัเจน เกณฑค์ะแนน แบ่งออกเป็น  5  ระดบั  ดงัน้ีคือ 

 พุดคุยไดไ้ม่สบัสน  (orientated)  มีระดบัคะแนน  5 

 พุดคุยไดแ้ต่สบัสน  (confused)  มีระดบัคะแนน  4 

 ออกเสียงไดเ้ป็นค า  (words)                มีระดบัคะแนน  3 

 ส่งเสียงไม่เป็นค าพูด  (sounds)  มีระดบัคะแนน  2 

 ไม่ออกเสียงเลย  (none)                มีระดบัคะแนน  1 

1.3. การเคล่ือนไหวท่ีดีท่ีสุด (motor: M)  การใช้การเคล่ือนไหวโตต้อบน้ีเป็นการประเมินดูว่าผูป่้วย

สามารถเขา้ใจในค าสัง่ไดดี้หรือไม่เพียงใดในกรณีท่ีผูป่้วยรู้สึกตวัดีคงจะท าตามค าสัง่ได ้  แต่ในกรณีท่ีผูป่้วยไม่ค่อย

รู้สึกตวั  หรือท าตามค าสัง่ไม่ได้  จะมีการประเมิน  โดยการกระตุน้เจ็บ  ซ่ึงนิยมใชก้ารตรวจกระตุน้บริเวณปลายเลบ็

มือซ่ึงเป็นบริเวณเจ็บปวดง่าย  ผูป่้วยจะแสดงลกัษณะการเคล่ือนไหวต่อการกระตุน้ชดัเจน  ไม่นิยมท าการตรวจ

กระตุน้ท่ีปลายเลบ็เทา้  เพราะการตอบสนองของขาอาจจะมี  withdrawal  ของ  spinal  reflex  มาเก ีย่วขอ้งได ้ 

เกณฑข์องการใช้การเคล่ือนไหวโตต้อบท่ีดีท่ีสุด  ซ่ึงผูป่้วยท าไดแ้บ่งออกเป็น  6  ระดบัคะแนน  คือ  

 ท าตามค าสัง่                     มีระดบัคะแนน  6 

 ทราบต าแหน่งท่ีเจ็บ   มีระดบัคะแนน  5 

 ชกัแขนหนี    มีระดบัคะแนน  4 

 แขนขามีการเกร็งแบบศอกงอ มีระดบัคะแนน  3 

 แขนขามีการเกร็งแบบศอกเหยยีด  มีระดบัคะแนน  2 

 ไม่เคล่ือนไหวเลย   มีระดบัคะแนน  1 
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 2. การประเมนิระดับความรู้สึกตวัด้วย Motor Activity Assessment Scale (MAAS) ดงัตารางแสดง 

คะแนน สภาพผูป่้วย ตวัอยา่งพฤติกรรม 
6 Dangerously  agitated, 

Uncooperative 
ดึงท่อ  ดึงสาย  ทุบตีผูค้น  เขยา่เตียง  พยายามลงจากเตียง
บอกให้หยดุกไ็ม่หยดุ 

5 Agitated พยายามลุกนัง่  ลงจากเตียง  ดึงสาย  ท าตามค าบอกให้หยดุ
เพียงชัว่คราว  แลว้กท็ าใหม่  ไม่ค่อยเช่ือฟัง 

4 Restless  and  cooperative กระวนกระวาย  อยูไ่ม่สุข  แต่บอกให้หยดุได ้ ท าตามสัง่ 
3 Calm  and  cooperative รู้สึกตวัดี  สงบ  ร่วมมือท าตามสัง่ 
2 Responsive  to  touch 

Or  name 
ลืมตา  หนา้น่ิว  หันศีรษะ  ขยบัแขนขา  เม่ือกระตุ้นดว้ย
สมัผสั หรือเรียกเสียงดงั 

1 Responsive  only  to 
Noxious  stimuli 

ลืมตา  หนา้น่ิว  หันศีรษะ  ขยบัแขนขา  เม่ือกระตุ้นดว้ย
ความปวด 

0 Unresponsive ไม่รู้สึกตวั  ไม่ตอบสนองต่อความเจ็บปวด 
 

3. การวัดส่วนที่มพียาธิสภาพของสมอง 

3.1. ลกัษณะของรูม่านตา  (pupil)  ซ่ึงจะเป็นการสงัเกตและบันทึกการเปล่ียนแปลงของขนาดและปฏิกริิยา

ของรูม่านตาท่ีมีต่อแสงสว่าง  การเปล่ียนแปลงของรูม่านตาเป็นอาการท่ีเช่ือถือไดข้องต าแหน่งท่ีสมองถูกท าลาย

โดยกอ้นเลือดท่ีเกดิข้ึน  หรือกอ้นเน้ืองอกท่ีกดเบียดประสาทสมองคู่ท่ีสามท่ีทอดอยู่ใต้สมองส่วนเทมโปรัล  จะท า

ให้รูม่านตาขา้งเดียวกนัมีการเปล่ียนแปลง  คือมีปฏิกริิยาต่อแสงลดน้อยลง  ถา้ประเมินผลการตรวจกบัความผิดปกติ

ของระบบประสาทส่วนอ่ืนดว้ย  จะบอกถึงสภาวะการถูกกดหรือท าลายของเสน้ประสาทสมองท่ีสาม  หรือท่ี   brain  

stem  ได ้การสงัเกตและบนัทึกขนาด  และปฏิกริิยาท่ีมีต่อแสงสว่างของรูม่านตามีวิธีการดูดงัน้ีคือ  ใชไ้ฟฉายค่อย  

ๆ ฉายจากหางตามาหยดุตรงกลางตาสกัครู่  แลว้ผ่านเลยไปทางหัวตา  จะเห็นขนาดของรูม่านตา  ซ่ึงวดัขนาดเป็น

มิลลิเมตร  และปฏิกริิยาต่อแสงสว่าง  (Reaction)  คือการวูบหดเล็กลง  ดงัน้ีคือ 

+  = มีปฏิกริิยาดี 
S = มีปฏิกริิยาน้อย 
- = ไม่มีปฏิกริิยา 
C = ตาบวมปิด 

การบนัทึกใช้การบนัทึกลงช่องตาขา้งซา้ย  (left: L)  หรือตาขา้งขวา  (right: R) 
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3.2 การเคล่ือนไหว และก  าลงัแขนขา (motor power) ความผิดปกติของความเคล่ือนไหวของแขนขา  เช่น  
การอ่อนแรง  หรือการแข็งเกร็งของแขนขา  จะสามารถบอกถึงต าแหน่งของสมองท่ีถูกท าลายหรือการพยากรณ์ของ
ผูป่้วยได ้  

4. การวัดสัญญาณชีพ (vital signs) และอ่ืนๆ 
4.1 ประเมินระบบการท างานของหัวใจและหลอดเลือด  เม่ือมีอาการเปล่ียนแปลงทางระบบประสาท  

เกดิข้ึนเป็นไปในทางท่ีผิดปกติหรือเลวลงกว่าเดิม  จะมีผลเก ีย่วขอ้งกบัการท างานของระบบหัวใจและหลอดเลือด

เกดิข้ึนร่วมดว้ย  ซ่ึงเป็นไปตามกลไกของร่างกาย  กล่าวคือ  เม่ือมีความดนัในโพรงกะโหลกศีรษะสูง  อาการแสดง

การเปล่ียนแปลงของการท างานระบบหัวใจและหลอดเลือด  จะมี  Response ท่ีเรียกว่า Cushing’s response คือ 

systemic blood pressure สูงข้ึน 

4.2 ประเมินระบบการหายใจ ภาวะ  hypercapnia  และ  hypoxemia  มีความส าคญัต่อ  cerebral  blood  

flow  กล่าวคือ  เม่ือมีการคัง่ของ  CO2  หรือมี  O2  นอ้ยลงในเลือด  ทั้ง  2  ประการไม่ว่าจะเป็นอยา่งใดอยา่งหน่ึง  

จะมีผลต่อหลอดเลือดในสมอง  เพราะจะท าให้เกดิภาวะ  vasodilation  และจะท าให้เกดิภาวะของ  ICP  สูงข้ึน

เน่ืองจากการขยายตวัของหลอดเลือด  ท าให้  cerebral  blood  flow  เพ่ิมข้ึน 

4.3 ประเมินอุณหภูมิร่างกาย การเพ่ิมหรือลดของอุณหภูมิร่างกายหรือเม่ืออุณหภูมิของร่างกายมีการ

เปล่ียนแปลงจะท าให้มีผลต่อการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของ  cerebral  blood  flow  ดว้ย  กล่าวคือ cerebral  blood  flow  

จะเพ่ิมข้ึนประมาณ  6%  ถา้อุณหภูมิร่างกายเพ่ิมข้ึน  1  องศาเซลเซียส  เม่ือ cerebral  blood  flow  เพ่ิมข้ึนจะท าให้  

cerebral  blood  volume  เพ่ิมข้ึน  เป็นผลท าให้  ICP  สูงข้ึน  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะเม่ือร่างกายมีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน  

กระบวนการ  metabolism  ของร่างกายและ  cell  metabolism  จะเพ่ิมข้ึน  ท าให้ผลท่ีไดจ้ากกระบวนการ  

metabolism  คือ  CO2   และ  organic  acid  เช่น  lactic  acid  เพ่ิมข้ึน  ท าให้  vasodilation  และ  systemic  blood  

pressure  สูงข้ึน 

4.4 ประเมินอาการปวดศีรษะและอาการอาเจียน เพ่ือประเมินอาการของ ภาวะความดนัในโพรงกะโหลก

ศีรษะสูงข้ึน  และ ประเมินความสุขสบาย  ความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน  การนอนหลบั  มีการพกัผ่อนอยา่งเพียงพอ

ความวิตกกงัวลซ่ึงกอ่ให้เกดิความเครียดในผูป่้วยมากข้ึน 

4.5 ประเมินความสมดุลของน ้ าและอิเล็กโตรไลท์ ในร่างกาย  เป็นส่ิงจ าเป็นในผูป่้วยทางระบบประสาทท่ี

จะตอ้งไดร้ับการประเมินและไดร้ับการแกไ้ข เม่ือมีการประเมินตรวจพบปัญหาของผูป่้วย เม่ือเกดิภาวะ  

dehydration  จะมีผลในผูป่้วยท่ีมี  vasospasm  เพราะจะช่วยเสริมให้เกดิ vasospasm  มากข้ึนเน่ืองจากเลือดมีความ

เขม้ขน้และมีความหนืดมากกว่าปกติเพราะร่างกายขาดน ้ า  ในทางตรงขา้มผูป่้วยบางรายท่ีไดรั้บน ้ ามากเกนิไปกจ็ะ

ท าให้เกดิภาวะสมองบวมน ้ า  การประเมินความสมดุลของน ้ าและอิเล็กโตรไลท์ จะตอ้งมีการตวงจ านวนน ้ าเขา้/ออก

ร่างกายทุกชัว่โมง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในผูป่้วยท่ีมีภาวะ  DI  จ าเป็นตอ้งติดตามใกลชิ้ดมีการติดตามวดัระดบัของ  
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CVP  ตรวจความถ่วงจ าเพาะของน ้ าปัสสาวะ  ตลอดจนติดตามระดบัของโซเดียม  โปตสัเซียม  อิเลก็โตรไลท์ อยู่

เสมอ 

4.6 ประเมินสภาพโดยทัว่ไปของผูป่้วยและครอบครัวของผูป่้วย พยาบาลนอกเหนือจากการดูแลผูป่้วย แลว้  

จ าเป็นตอ้งประเมิน และร่วมรับรู้ปัญหาท่ีเก ีย่วขอ้งกบัความเจ็บป่วยของผูป่้วย ท่ีญาติผูป่้วยหรือบุคคลในครอบครัว

มีความวิตกกงัวล พยาบาลจะตอ้งเขา้ใจว่า  เม่ือประเมินสภาพไดว้่าผูป่้วยก  าลงัอยู่ในภาวะวิกฤต  นัน่หมายถึงว่า  

ญาติและบุคคลในครอบครัวของผูป่้วยจะอยูใ่นภาวะวิกฤตเช่นเดียวกนั  การรับฟังปัญหาและพร้อมท่ีจะให้การ

ช่วยเหลือจะเป็นส่ิงท่ีสามารถประเมินสภาพและความตอ้งการของผูป่้วยและครอบครัวไดเ้ป็นอยา่งดี 

การป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทในผู้ป่วยหลังผ่าตดัหัวใจ 
1.      ตอ้งมีการประเมินผูป่้วยกอ่นผ่าตดัเป็นอยา่งดี 

2. ควรมีการตรวจหลอดเลือดท่ีไปเล้ียงสมองกอ่นผ่าตดั  โดยการท า  carotid  duplex  ultrasound   

เช่น  การตรวจหลอดเลือดดว้ย  magnetic  resonance  angiography  (MRA) 

3.       ในระหว่างผ่าตดัควรระมดัระวงัไม่ให้ความดนัโลหิตลดลงมากจนเกนิไป 

4.  ควรระวงัในการรบกวนหลอดเลือด  Aorta  และระมดัระวงัในการ  suction  เลือดท่ีออกมา 

การรักษา 

 เม่ือเกดิภาวะสมองขาดเลือดแลว้ควรให้การรักษาอยา่งทนัท่วงทีเช่น  การให้ยาละลายล่ิมเลือด  

(thrombolytic  agent)  แต่ตอ้งระวงัในผูป่้วยหลงัผ่าตดั 

 Steroid  อาจให้ในกรณีเกดิจาก  cholesterol  embolism 

 ควรมีการควบคุมความดนัโลหิตให้เหมาะสมไม่ต ่าหรือสูงจนเกนิไป  

 ตอ้งมีการควบคุมระดบัสารน ้ าและเกลือแร่ให้เหมาะสม 

 มีการควบคุมระดบัน ้ าตาลในเลือดไม่ให้สูงหรือต ่าจนเกนิไป 

 กรณีสมองขาดเลือดจากภาวะ  Atrial  fibrillation  ผูป่้วยควรไดร้ับยา  anticoagulant  ในระยะยาว 

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะพร่องทางระบบประสาทหลังผ่าตดัหัวใจระยะวิกฤต 

 หาสาเหตุท่ีท าให้วิตกกงัวล  หรือกลวั  แพทยแ์ละพยาบาลตอ้งมีเวลาและตั้งใจคน้หาส่ิงเหล่าน้ีจาก

การพุดคุยกบัผูป่้วยและญาติ 

 ดูแลให้ผูป่้วยอยูอ่ยา่งสุขสบายกายและใจ  ทั้งเร่ืองอาหาร  ปัสสาวะ  อุจจาระ  ความสะอาดของ

ร่างกาย  เคร่ืองแต่งกาย  ท่ีนอนนุ่มพอเหมาะ  เปิดโอกาสให้ญาติใกลชิ้ดเขา้เยีย่มและอยูเ่ฝ้าอยา่ง

เพียงพอ  วิทยุกช่็วยให้ผูป่้วยติดตามสถานการณ์ของสงัคมภายนอกได้ 
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 กรณีผูป่้วยนอนไม่หลบัแพทยผู์ร้ักษาควรใชย้าระงบัประสาทเพ่ือให้ผูป่้วยจิตใจสงบ  ร่วมมือดี  รู้

เวลาสถานท่ีและบุคคลดี  ติดต่อส่ือสารรู้เร่ือง  พกัผ่อนนอนหลบัได ้  ถา้ผูป่้วยมีความเจ็บปวดร่วม

ดว้ยควรให้ยาแกป้วดร่วมดว้ยให้เพียงพอ  และเฝ้าดูอาการขา้งเคียงของยาแกป้วดท่ีให้ 

 ตอ้งประเมินระดบัการใชย้าระงบัประสาทเป็นระยะๆ  ใชเ้ป็นแนวทางในการให้ยา 

 ตอ้ง  monitor  vital  signs  และดูแลอาการผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ด 

 ประเมิน GCS, MAAS, motor power,เม่ือแรกรับจากห้องผ่าตดัและต่อเน่ืองทุกคร่ึง ถึง 1 ชัว่โมง

คน้หาความผิดปกติของพยาธิสภาพของสมอง  
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การพยาบาลผู้ป่วยที่มภีาวะหัวใจเต้นผดิจังหวะและการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยารักษาภาวะหัวใจเต้นผดิจังหวะ 
          ทวีศักด์ิ  จิตรเยน็ 
          สมมาศ  กฤษณา 
                       ดวงฤทัย    กุหลาบเพช็ร์ 
          และมลฤดี สิงหล 

นิยาม ภาวะหัวใจเตน้ผิดจงัหวะ (Dysrhythmias or Arrhythmias) หมายรวมถึงความผิดปกติของคล่ืนไฟฟ้า
หัวใจไม่ว่าเป็นอตัรา จงัหวะ หรือรูปร่างของแต่ละคล่ืน  

ปัจจัยเส่ียงและการป้องกัน (Risk factor and levels of prevention) 
ปัจจยัเส่ียง 
- กลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือด (Myocardial ischemia) เช่นในระหว่างทางท่ีมีการเจ็บหนา้อก กลา้มเน้ือหัวใจตาย

ภาวะหัวใจลม้เหลว 
- ภาวะขาดออกซิเจน ( hypoxia) 
- ความไม่สมดุลของระบบประสาทอตัโนมติั  (Autonomic nervous system imbalance) 
- ภาวะความเป็นกรดในร่างกาย (Lactic acidosis) 
- ความไม่สมดุล ของเกลือแร่ในร่างกาย โดยเฉพาะโปแตสเซ่ียม 
- ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โดยเฉพาะโรคของต่อมไธรอยด์  
- พิษจากยา (Drug toxicity) digitalis, beta-blockers 
- ความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด (Hemodynamic abnormalities) 
- การเปล่ียนแปลงของระบบการน าไฟฟ้า (Alterations in conduction, automaticity, or reentry) 
การป้องกัน (Levels of prevention) แบ่งออกเป็น 3 ระดบัดงัน้ี 
1. ระดบัปฐมภูมิ (Primary prevention) 

- ลดปัจจยัเส่ียงของการเกดิความผิดปกติของกลา้มเน้ือหัวใจ เช่นควบคุมระดบัไขมนัในเลือด, ลดการด่ืม
แอลกอฮอล์, การออกก  าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ, หลีกเล่ียงส่ิงท่ีกอ่ให้เกดิความเครียด 

2. ระดบัทุติยภูมิ (Secondary prevention) 
- ติดตามจงัหวะการเตน้ของหัวใจอยา่งต่อเน่ือง  
- ควบคุมการไหลเวียนโลหิตให้คงท่ี 
- ใชย้าควบคุมภาวะหัวใจเตน้ผิดจงัหวะ 

3. ระดบัตติยภูมิ (Tertiary  prevention) 
- รักษาภาวะหัวเตน้ผิดปกติชนิดรุนแรงอยา่งเร่งด่วน เช่น กระตุน้ดว้ยเคร่ืองไฟฟ้า  
- การใช้เคร่ืองกระตุน้หัวใจชนิดชัว่คราวหรือถาวร 
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การแปลผลคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 
1.   ผิดปกติชนิดใด 
2. มีความส าคญัมากนอ้ยเพียงใด 
3. ควรไดร้ับการรักษาพยาบาลอยา่งไร 

สาเหตุของการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆไดแ้ก ่

 การเปล่ียนแปลงของจุดก  าเนิดคล่ืนไฟฟ้า ( Disturbances in Impulse Generation) 
 ความผิดปกติของระบบการน าคล่ืนไฟฟ้า ( Disturbances in Conduction ) 

 
การเปลี่ยนแปลงของจุดก าเนิดคล่ืนไฟฟ้า ( Disturbances in Impulse Generation) 

I. ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่มจุีดก าเนิดจาก SA node (Dysrhythmias originating in the SA node) 
Sinus Tachycardia เกดิจาก SA node ปล่อยประจุไฟฟ้ามากกว่า 100 คร้ัง / นาที 
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

1. อตัรา  มากกว่า 100 คร้ัง / นาที 
2. จงัหวะ  ปกติ 
3. P wave  ปกติ 
4. QRS complex 0.04-0.01 วินาที 
5. PR interval  0.12-0.20 วินาที 

สาเหตุ เกดิจาก ระบบประสาทซิมพาเธติกท างานเพ่ิมข้ึน, ระบบประสาทพาราซิมพาเธติก, วากสั  
ท างานลดลง พบไดใ้น  

 ไข ้ 
 ภาวะออกซิเจนในเลือดต ่า ( Hypoxia ) 
 ความเครียด วิตกกงัวล ความเจ็บปวด 
  กลา้มเน้ือหัวใจตาย  
  หัวใจลม้เหลว 
 ภาวะท่ีร่างกายสูญเสียน ้ า, เลือด, ภาวะช็อค  
 ต่อมไธรอยด์ท างานมากเกนิไป ( hyperthyroidism ) 
 ภาวะคลัเซ่ียมสูง (hypercalcemia) 
 ยาต่างๆ เช่น Atropine, Nitrates, epinephrine, isoproterenol, caffeine, nicotine 
 การออกก  าลงักาย 

อาการและอาการแสดง ส่วนใหญ่ ไม่มีอาการ แต่ถา้อตัราการเตน้ของหัวใจเร็วมากอาจมีอาการใจสัน่ ความดนั
โลหิตต ่า เจ็บหนา้อก หัวใจลม้เหลว  
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การพยาบาล 
1. ประเมินและบนัทึกคล่ืนไฟฟ้าหัวใจอยา่งต่อเน่ือง  
2. คน้หาและแกไ้ขสาเหตุ เช่น ดูแลให้ไดร้ับการพกัผ่อน ( bed  rest ) เพ่ือลดความตอ้งการออกซิเจนของ 

ร่างกาย การเช็ดตวัเพ่ือลดไข ้เป็นตน้ 
3. ดูแลให้ไดรั้บยาตามการรักษา รวมทั้งสงัเกตภาวะแทรกซ้อนท่ีเกดิจากผลขา้งเคียงของยา เช่น digitalis, beta-

adrenergic blocking agents, calcium channel blockers 
 
Sinus Bradycardia เกดิจาก SA node ปล่อยประจุไฟฟ้าน้อยกว่า 60 คร้ัง / นาที 
 ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

1. อตัรา  นอ้ยกว่า 60 คร้ัง / นาที 
2. จงัหวะ  สม ่าเสมอ 
3. P wave  ปกติ 
4. PR interval  0.12-0.20 วินาที 
5. QRS complex 0.04-0.10 วินาที 

สาเหตุ  เกดิจาก ระบบประสาทพาราซิมพาเธติกท างานมากเกนิไป  

 ประสาทวากสั ( vagal tone ) ถูกกระตุน้ เช่น อาเจียน, การดูดเสมหะ, การเจ็บปวดอยา่งรุนแรง 
 กลา้มเน้ือหัวใจตาย (โดยเฉพาะ inferior wall MI ) 
 ภาวะโปตสัเซ่ียมในเลือดสูง ( hyperkalemia ) 
 โรคต่างๆ เช่น ต่อมไธรอยด์ท างานน้อยเกนิไป (  hypothyroidism ),  myxedema , obstructive jaundice 
 ยาต่างๆ เช่น calcium channel blockers, Amiodarone, beta – blockers 
 ความดนัในสมองสูงข้ึน 
 อุณหภูมิกายต ่า ( hypothermia ) 

อาการและอาการแสดง 

 ส่วนใหญ่มกัไม่มีอาการ ยกเวน้ในรายท่ีมีอตัราการเตน้ชา้มากจะท าให้ปริมาณเลือดท่ีออกจากหัวใจใน 1 
นาที ลดลง (low cardiac output ) ผูป่้วยอาจมีอาการเหน่ือยลา้ (Fatigue) , ความดนัโลหิตต ่า (Hypotension), 
เป็นลม (Syncope), ระดบัความรู้สึกตวัลดลง, หัวใจลม้เหลวได้ 

 อาจพบภาวะหัวใจห้องล่างเตน้ผิดจงัวะ (Ventricular arrhythmia) ท่ีท าให้เกดิภาวะคุกคามต่อชีวิตได้
เน่ืองจาก ventricle ท าหนา้ท่ีเป็น pacemaker cell แทน S.A node ซ่ึงปล่อยประจุไฟฟ้าชา้กว่าปกติ 

การพยาบาล 
1. ประเมินและติดตามคล่ืนไฟฟ้าหัวใจอยา่งต่อเน่ือง  
2. คน้หาและแกไ้ขสาเหตุ 
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3. ดูแลให้ไดรั้บยาตามการรักษารวมทั้งสงัเกตภาวะแทรกซ้อนท่ีเกดิจากผลขา้งเคียงของยา เช่น Atropine, 
Dopamine, Epinephrine, isoproterenol  

4. หลีกเล่ียงการใชย้าท่ีมีผลท าให้อตัราการเตน้ของหัวใจชา้ลง เช่น digitalis, morphine, beta-blockers และ 
รายงาน แพทยท์ราบ 

5. เตรียมผูป่้วยและอุปกรณ์ เช่น Transcutaneous Pacing, Trans venous pacing  
Sinus Arrhythmia  จุดก  าเนิดคล่ืนไฟฟ้าของจงัหวะการเตน้ของหัวใจทั้งหมดอยูท่ี่ SA node แต่อตัราการ
ปล่อยออกไม่สม ่าเสมอบางขณะเกดิเร็ว บางขณะเกดิชา้ ท าให้อตัราการเต้นเพ่ิมหรือลดเป็นช่วงๆ 
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

1. อตัรา อยู่ในช่วงปกติ 60 –100  คร้ัง /นาที แต่เร็วข้ึนในช่วงหายใจเขา้และชา้ ลงในช่วงหายใจออก 
2. จงัหวะ  ไม่สม ่าเสมอ 
3. P wave  ปกติ 
4. PR interval  อยูใ่นช่วงปกติ แต่ในช่วงอตัราเร็วและชา้จะแตกต่างกนัอยา่งน้อย 0.12 วินาที 
5. QRS complex ความกวา้งปกติคือ 0.04-0.10 วินาที 

สาเหตุ   เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงสรีรวิทยาของร่างกาย โดยอิทธิพลของประสาทวากสัท่ี SA node ซ่ึงอาจเกดิ
จาก reflex ควบคุมการไหลเวียนเลือดอนัใดอนัหน่ึงท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการหายใจ ท าให้อตัราการเตน้ของหัวใจชา้ลง
ในช่วงหายใจออกและเร็วข้ึนในช่วงหายใจเขา้ 
อาการและอาการแสดงไม่พบอาการและอาการแสดงท่ีผิดปกติ ถา้คล าชีพจรจะคล าชีพจรไดไ้ม่สม ่าเสมอ  
การพยาบาล 

1. ประเมินและติดตามคล่ืนไฟฟ้าหัวใจอยา่งต่อเน่ือง ภาวะ sinus arrhythmia ไม่มีผลต่อการไหลเวียนเลือด
เป็นภาวะหัวใจเตน้ผิดจงัหวะท่ีไม่มีอนัตรายใดๆ 

2. ประเมินคล่ืนไฟฟ้าหัวใจเพ่ือช่วยในการจ าแนกชนิดของภาวะหัวใจเตน้ผิดจงัหวะโดยให้ผูป่้วยกลั้นหายใจ
แลว้บนัทึกคล่ืนไฟฟ้าหัวใจจะพบว่าจงัหวะการเตน้จะสม ่าเสมอตลอด 

 

II.ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่มจุีดก าเนิดใน Atrium (Dysrhythmias Originating in the Atria )  
Premature Atrial Contractions (PAC)  เกดิจากการท่ีจุดก  าเนิดไฟฟ้าใน atrium (ectopic focus) ปล่อย

กระแสไฟฟ้า (impulse) กอ่น SA node จึงท าให้ atrium บีบตวักอ่นก  าหนด 
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

1. อตัรา   อยู่ในช่วงปกติ 60 – 100  คร้ัง / นาที  
2. จงัหวะ  สม ่าเสมอ ยกเวน้จงัหวะท่ีเป็น PAC ท่ีเกดิกอ่นก  าหนดท่ีควรจะเป็นและ ตามดว้ยช่วงหยดุสั้นๆ 
3. P wave รูปร่าง ขนาด ของ P ผิดปกติไปจาก P ท่ีเกดิตามจงัหวะปกติ อาจมีลกัษณะหัวกลบั ( inverted)  
4. PR interval  ปกติ แต่ในจงัหวะท่ีเกดิกอ่นอาจพบ PR interval สั้นหรือยาวกว่าปกติ  
5. QRS complex ปกติ 0.04-0.10 วินาทีและเกดิตามหลงั P wave เสมอ 
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สาเหตุ  
 ภาวะออกซิเจนในเลือดต ่า (hypoxia)  
 กลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือด ( myocardial ischemia ) 
 โรคล้ินหัวใจ และหัวใจห้องบนมีขนาดใหญ่ ( enlarged atria ) 
 ความเครียด, การสูบบุหร่ี, การด่ืมกาแฟ, แอลกอฮอล์ 
 ยา เช่น digitalis, quinidine, procainamide 

อาการและอาการแสดง โดยทัว่ไปมกัไม่พบอาการผิดปกติ ถา้มีจงัหวะท่ี atrium บีบตวักอ่นก  าหนดจ านวนมาก
ผูป่้วยอาจรู้สึกใจสัน่ (palpitation)  
การพยาบาล 

1. คน้หาและก  าจดัสาเหตุ 
2. ประเมินและติดตามคล่ืนไฟฟ้าหัวใจอยา่งต่อเน่ือง เพราะการเกดิ PAC บ่อยๆ อาจน าไปสู่การเกดิภาวะ

หัวใจ ห้องบนเต้นผิดจงัหวะ เช่น Atrial fibrillation, paroxysmal tachycardia 
3. สงัเกตความถ่ีของการเกดิ PAC เปรียบเทียบและบนัทึกกราฟไว ้ถา้ PAC เกดิข้ึนบ่อย มากกว่า 6 คร้ัง / 

นาทีรายงานแพทย  ์
4. ดูแลให้ไดรั้บยาตามการรักษารวมทั้งสงัเกตภาวะแทรกซ้อนท่ีเกดิจากผลขา้งเคียงของยาเช่น Digitalis  

 
Atrial Flutter (AF) เกดิจากจุดก  าหนดไฟฟ้าใน atrium ท าหนา้ท่ีเป็น Pacemaker cells และปล่อยประจุไฟฟ้าอยา่ง

รวดเร็ว ท าให้ atrium บีบตวัอยา่งรวดเร็วดว้ยอตัรา 220-350 คร้ัง / นาที ลกัษณะคลา้ยฟันเล่ือย (saw tooth 
appearance) ดงันั้น AV node ไม่สามารถน าประจุไฟฟ้าจาก atrium ทั้งหมดผ่านไปถึง ventricle ไดท้ าให้ 
ventricle ตอบสนองต่อ atrium ไดไ้ม่สม ่าเสมอ โดยอตัราการเตน้ของ atrium: ventricle อาจเป็น 2:1, 3:1, 
4:1 เป็นตน้ 

ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
1. อตัรา  อตัราการเตน้ของ ventricle แตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัจ านวนคล่ืนไฟฟ้า ท่ีน าผ่าน AV node ไป

ยงั ventricle ได ้
2. จงัหวะ atrium บีบตวัสม ่าเสมอ แต่อตัราการบีบตวัของ ventricle อาจสม ่าเสมอ หรือไม่กไ็ดข้ึ้นอยู่กบั

การน ากระแสไฟฟ้าบริเวณ AV node 
3. P wave ลกัษณะคลา้ยฟันเล่ือย ( saw tooth appearance ) เรียกว่า F wave เกดิข้ึน อยา่งสม ่าเสมอใน

อตัรา 220-350 คร้ัง / นาที 
4. PR interval  ไม่สามารถวดัได ้เน่ืองจากคล่ืนไฟฟ้าจาก atrium ท่ีจะผ่านไปสู่ ventricle ไม่สม ่าเสมอ  
5. QRS complex รูปร่างปกติ 0.04-0.10 วินาที 

สาเหตุ  

 โรคหัวใจรูห์มาติก (Rheumatic heart disease)  
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 ภาวะหัวใจลม้เหลว (congestive heart failure) 
 เยือ่หุ้มหัวใจอกัเสบ (pericarditis) 
 หลงัผ่าตดัหลอดเลือดหัวใจ (CABG) 

อาการและอาการแสดง อาการข้ึนอยู่กบัอตัราการบีบตวัของ ventricle ถา้ ventricle ตอบสนองต่อคล่ืนไฟฟ้า จากเอ
เตรียมดว้ย อตัราเร็ว 1: 2 อาจท าให้เกดิอาการใจสัน่, เจ็บหนา้อก, หายใจเหน่ือย (dyspnea) แต่ถา้ตอบสนองดว้ย
อตัรา 1: 4 อาจไม่แสดงอาการอะไร 

 

การพยาบาล 
1. ประเมินและติดตามคล่ืนไฟฟ้าหัวใจและวดัสญัญาณชีพอยา่งต่อเน่ือง 
2. ดูแลให้ไดรั้บยาตามการรักษารวมทั้งสงัเกตภาวะแทรกซ้อนท่ีเกดิจากผลขา้งเคียงของยา เช่น digitalis, 

quinidine sulfate, procainamide, propanolol 
3. เตรียมผูป่้วยและอุปกรณ์ในการช็อคหัวใจดว้ยไฟฟ้า (  cardioversion ) 

 
Atrial Fibrillation (Af)  เกดิจากจุดก  าเนิดไฟฟ้าหลายๆ จุดใน Atrium ( ectopic focus ) ท าหนา้ท่ีเป็น pacemaker 

cells ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาเร็วมากท าให้ atrium บีบตวัดว้ยอตัราเร็วท่ีไม่สม ่าเสมอ ประมาณ 350-600 
คร้ัง / นาที แต่กระแสไฟฟ้าสามารถผ่าน AV node ไปยงั ventricle ไดเ้พียงเลก็นอ้ย ท าให้จงัหวะการเตน้
ของ ventricle ชา้กว่าและไม่สม ่าเสมอ  

ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
1. อตัรา   ไม่สามารถวดัอตัราการเตน้ของ atrium ไดเ้น่ืองจากลกัษณะการบีบตวัของ atrium เป็น

แบบสัน่พร้ิว อตัราการเตน้ของ ventricle อยู่ในช่วงปกติ ( 60-100 คร้ัง / นาที) 
2. จงัหวะ  ไม่สม ่าเสมอ 
3. P wave  ไม่สามารถบอก P wave ไดช้ดัเจน อตัรามากกว่า 350 คร้ัง / นาที 
4. PR interval  ไม่สามารถวดัได ้เน่ืองจากไม่สามารถมองเห็น P wave ไดช้ดัเจน  
5. QRS complex รูปร่างและความกวา้งไม่เปล่ียนแปลง  

สาเหตุ   

 อาย ุ
 Thyrotoxicosis 
 โรคหัวใจ Rheumatic or Ischemic heart disease 
 ภาวะหัวใจลม้เหลว, ความดนัโลหิตสูง (palpitations) เยือ่หุ้มหัวใจอกัเสบ (pericarditis) 
 หลงัผ่าตดัหลอดเลือดหัวใจ (CABG) 

อาการและอาการแสดง 
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 ผูป่้วยจะบอกถึงอาการใจสั่น ( palpitations ) หรือหัวใจกระโดด 
 คล าชีพจรบริเวณขอ้มือ ( radial pulse ) ไดเ้บาๆ เน่ืองจากปริมาณเลือดท่ีบีบออกจากหัวใจในแต่ละคร้ัง

ลดลง การนบัชีพจรส่วนปลายจะไดน้้อยกว่าไดจ้ากการฟังท่ีหัวใจ เพราะ ventricle บีบดว้ยความแรงท่ี
ไม่เท่ากนั 

 ถา้ ventricle เตน้ดว้ยอตัราเร็วอยู่นาน ผูป่้วยจะมีอาการแสดงของภาวะหัวใจวาย โดยเฉพาะในรายท่ีมี
โรคหัวใจ อยู่กอ่นแลว้ 

การพยาบาล  

 กรณีท่ี atrial fibrillation เกดิข้ึนทันทีทนัใดหรือปรากฏดว้ยอตัราเร็ว 
1. ประเมินและติดตามคล่ืนไฟฟ้าหัวใจและสญัญาณชีพอยา่งต่อเน่ือง  
2. สงัเกตอาการและอาการแสดงท่ีเกดิข้ึน เช่น เหน่ือย เจ็บหนา้อก เป็นตน้ 
3. สงัเกตอาการและอาการแสดงท่ีเกดิจากการหลุดของล่ิมเลือด ( thrombus ) ในผนงั atrium เขา้สู่ระบบ

ไหลเวียน และเกดิการอุดก ัน้บริเวณหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (embolization) ท่ีไปยงัระบบอวยัวะ
อ่ืนๆโดยเฉพาะ สมอง ปอด แขนและขา 

4. ดูแลให้ไดร้ับยาตามการรักษาเช่น digoxin, beta-blockers, calcium channel blockers, procainamide, 
cordarone 

5. ดูแลให้ไดรั้บยาตา้นการแข็งตวัของเลือดตามการรักษา ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ามี ล่ิมเลือด (thrombus) 
หรือการอุดก ัน้ของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (embolization) เกดิข้ึนแลว้  

6. เตรียมผูป่้วยและอุปกรณ์ในการท า cardioversion 
 กรณีถา้ atrial fibrillation เป็นมานานและอตัราไม่เร็ว 

1. ประเมินและติดตามคล่ืนไฟฟ้าหัวใจและสญัญาณชีพอยา่งต่อเน่ือง  
2. สงัเกตอาการและอาการแสดงท่ีอาจน าไปสู่การเกดิภาวะหัวใจวาย หากพบอาการเปล่ียนแปลง รายงาน

ให้แพทย ์ทราบทันที 
3. ดูแลให้ไดรั้บยาตามการรักษารวมทั้งสงัเกตภาวะแทรกซ้อนท่ีเกดิจากผลขา้งเคียงของ ยา เช่น digoxin, 

beta-blockers, calcium channel blockers, procainamide  
 
Paroxysmal Atrial Tachycardia (PAT)  เกดิจากจุดก  าเนิดไฟฟ้าเปล่ียนจาก SA node ไปเป็น ectopic focus ท่ีส่ง
คล่ืนไฟฟ้าออกมาอยา่งรวดเร็ว 
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

1.       อตัราการบีบตวัของ atrium 150-250 คร้ัง/นาที 
2. จงัหวะสม ่าเสมอ 
3. P wave หัวตั้ง ( upright), แคบ, สูง, ใน Lead II ถา้ Atrium เตน้เร็วมาก อาจมองไม่เห็น P wave เพราะ 

P อาจซ่อนอยูใ่น T wave 
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4. PR interval อยูใ่นเกณฑป์กติ ( 0.12-0.20 วินาที) 
5. QRS complex 0.04-0.10 วินาที 

สาเหตุ 

 กลา้มเน้ือหัวใจตาย 
 อารมณ์, บุหร่ี, แอลกอฮอล,์ คาเฟอีน 
 คอพอกเป็นพิษ (thyrotoxicosis), พิษจากยา (Digitalis toxicity) 
 โรคหัวใจรูห์มาติก 

อาการและอาการแสดง 

 ใจสัน่ เวียนศีรษะ เน่ืองจากปริมาณเลือดท่ีไหลสู่หัวใจห้องล่างลดลง (decrease ventricle filling time) 
 ค่าความดนัเฉล่ียในหลอดเลือดแดงลดลง (mean arterial pressure) 

การพยาบาล 
1. ประเมินและติดตามคล่ืนไฟฟ้าหัวใจและสญัญาณชีพอยา่งต่อเน่ือง  
2. ดูแลให้ไดร้ับการพกัผ่อนลดปริมาณการใช้ออกซิเจนดูแลให้ไดร้ับออกซิเจนตามการรักษา  
3. ดูแลให้ไดร้ับยาตามการรักษาเช่น adenosine, verapamil, beta-blockers, sedatives 
4. การเตรียมผูป่้วยเพ่ือท า vagal stimulation เช่น carotid sinus massage, valsava’s maneuver 
5. การเตรียมผูป่้วยเพ่ือท า  Ablation 

 
Paroxysmal Supraventricular Tachycardia (PSVT) เป็นภาวะหัวใจเตน้ผิดจงัหวะท่ีอาจเกดิจาก SA node 
reentry, AV node reentry, intra-atrial reentry 
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

1. อตัรา 150-250 คร้ัง/นาที ในผูใ้หญ่ 
2. จงัหวะสม ่าเสมอ 
3. P wave ถา้อตัราท่ีเกดิเร็วมากจะมองไม่เห็น P wave ถา้มองเห็น P wave หัวกลบัใน Lead 2,3,aVF 
4. PR interval ถา้อตัราท่ีเกดิเร็วไม่สามารถวดั P-R interval ได้ 
5. QRS complex ปกติ (กวา้ง 0.04-0.10 วินาที)เกดิตามหลงั P wave 

สาเหตุ 

 ไข,้ ติดเช้ือ 
 Myocarditis, coronary artery disease, rheumatic heart disease, mitral valve prolapse, cardiomyopathy 
 Wolff-Parkinson-White syndrome 
 Hyperthyroidism, thyrotoxicosis 
 Caffeine แอลกอฮอล,์ บุหร่ี 
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 ความเครียด 
 อาจพบไดใ้นคนปกติท่ีไม่เป็นโรคหัวใจ 

อาการและอาการแสดง 

 ใจสัน่ หนา้มืด เป็นลม ความดนัโลหิตต ่า ซีด เขียว  เน่ืองจากปริมาณเลือดท่ีออกจากหัวใจต่อนาทีลดลง  
 หายใจเหน่ือย 
 เจ็บหนา้อกเน่ืองจากปริมาณเลือดท่ีไปเล้ียงกลา้มเน้ือหัวใจลดลงและความตอ้งการปริมาณออกซิเจน

เพ่ิมข้ึน 
การพยาบาล 

1. ประเมิน บนัทึกและติดตามคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ สญัญาณชีพอยา่งต่อเน่ือง  
2. ประเมินอาการและอาการแสดง ระดบัความรู้สึกตวัของผูป่้วยหากมีอาการเปล่ียนแปลงรายงานแพทยท์นัที  
3. ดูแลให้พกัผ่อนเพ่ือลดความตอ้งการปริมาณออกซิเจนของร่างกายและกลา้มเน้ือหัวใจและให้ออกซิเจน

ตามการรักษา 
4. ให้ยาตามการรักษา เฝ้าระวงัและสงัเกตภาวะแทรกซอ้นท่ีเกดิจากผลขา้งเคียงของยา  
5. เตรียมผูป่้วย อุปกรณ์และเคร่ืองมือกูชี้พให้พร้อมใช ้  เช่น การท า Valsava maneuver (การท า Valsava 

maneuver ถือเป็นขอ้ห้ามหากผูป่้วยมีอาการเจ็บหนา้อกท่ีเกดิจากมีโรคหลอดเลือดหัวใจร่วมดว้ย), carotid 
sinus massage (ควรท าดว้ยความระมดัระวงัโดยแพทยห์รือพยาบาลท่ีมีความรู้หรือประสบการณ์โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในผูสู้งอายุซ่ึงมกัมีอุบติัการณ์ของการมีการอุดก ัน้ของหลอดเลือดแดง obstructive atherosclerosis 
disease,เคร่ืองช๊อคไฟฟ้าหัวใจ (cardioversion), Emergency cart 

 
Junctional Dysrhythmias 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ไดแ้ก ่
1. ผิดปกติของจุดก  าเนิด เม่ือ SA node ไม่สามารถท าหนา้ท่ีเป็น pacemaker cells ไดต้ามปกติ AV junction  

จะท าหนา้ท่ีแทนโดยกระแสไฟฟ้าจะเร่ิมท่ี AV junction และขยายทัว่ atrium แลว้ผ่านลงไปท่ี Ventricle มีผลท าให้
ปริมาณเลือดท่ีออกจากหัวใจใน 1 นาทีลดลงเน่ืองจากปริมาณเลือดท่ีออกจาก atrium ลดลง (loss atrial kick) 

2. ความผิดปกติของการน าคล่ืนไฟฟ้า โดยมีการปิดก ัน้กระแสไฟฟ้าบริเวณ AV node ท าให้กระแสไฟฟ้าจาก 
Atrium ไม่สามารถผ่านไปยงั Ventricle ได ้
 

Junctional Rhythms AV node ท าหนา้ท่ี เป็น pacemaker cells แทน SA node ปล่อยประจุไฟฟ้าไดช้า้กว่าหรือไม่
สามารถปล่อยประจุไฟฟ้าได้ 
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

1. อตัรา 40-60 คร้ัง/นาที 
2. จงัหวะสม ่าเสมอ 
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3. P wave พบ P wave หัวตั้งใน Lead I และหัวกลบัใน Lead II, III, aVF เน่ืองจากประจุไฟฟ้าเดินทางทิศทาง
ตรงกนัขา้มจากปกติ กล่าวคือคล่ืนไฟฟ้าจาก AV node ไปกระตุน้ Atrium ในลกัษณะยอ้นกลบับางคร้ังอาจไม่เห็น P 
wave เน่ืองจากถูกซ่อนอยู่ใน QRS complex หรืออาจเกดิข้ึนกอ่นหรือหลงักไ็ด ้

4. PR interval ถา้ P wave น าหนา้ QRS complex  PR interval จะสั้นกว่า 0.12 วินาที 
5. QRS complexปกติถา้ junctional rhythms ท่ีเกดิข้ึนมีอตัราเร็วอยู่ระหว่าง 60-100 คร้ัง/นาที เรียก 

accelerated junctional rhythms ถา้ junctional rhythms ท่ีเกดิข้ึนมีอตัราเร็วมากกว่า 100 คร้ัง/นาที เรียก junctional 
tachycardia 
สาเหตุ 

 หลอดเลือดหัวใจตีบ ภาวะหัวใจลม้เหลว โรคหัวใจรูห์มาติก กลา้มเน้ือหัวใจตาย 
 ภาวะไม่สมดุลของเกลือแร่ 
 ยา เช่น beta-blockers, calcium channel blockers , Digoxin , central nervous system depressants 

อาการและอาการแสดง จะไม่ปรากฏอาการ แต่ถา้เต้นชา้มากอาจมีผลกระทบต่อระบบการไหลเวียนเน่ืองจาก
ปริมาณเลือดท่ีออกจากหัวใจต่อนาทีลดลง  

การพยาบาล 
1. แกไ้ขสาเหตุ 
2. ประเมินและบนัทึกคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ รายงานแพทยท์ราบถา้เกดิบ่อย  
3. หลีกเล่ียงการให้ยาท่ีมีผลท าให้หัวใจชา้ลง เช่น digitalis quinidine แลว้รายงานแพทยท์ราบ 
4. ในรายท่ีมีอาการ เช่นหัวใจเตน้ชา้ ดูแลให้ไดร้ับยา atropine ตามการรักษา 
5. เตรียมผูป่้วยและเคร่ืองกระตุน้หัวใจ  

 

Ventricular Dysrhythmias 
Premature ventricular Contraction (PVC) Ventricular บีบตวักอ่นก  าหนดเน่ืองจากมีจุดก  าเนิดไฟฟ้า (ectopic 
focus) อยู่ใน Ventricle นอกเหนือจากระบบการน าไฟฟ้าตามปกติท่ีมีจุดก  าเนิดไฟฟ้าจาก SA node ท าให้ขนาดและ
รูปร่างของ QRS complex เปล่ียนไปจากปกติ 
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

1. อตัราอยู่ในช่วงปกติ ถา้ PVC เกดิไม่บ่อยนัก 
2. จงัหวะสม ่าเสมอ ยกเวน้จงัหวะท่ีเกดิกอ่นก  าหนด และตามดว้ยช่วงหยดุชดเชยท่ีสมบูรณ์ (compensatory 

pause) ลกัษณะเฉพาะของ PVC คือช่วงระหว่างจงัหวะท่ีเกดิกอ่น PVC กบัจงัหวะท่ีตามหลงั PVC จะเท่ากบั 2 
จงัหวะท่ีปกติ 

3. P wave ไม่พบ P waveในจงัหวะท่ีเกดิกอ่นก  าหนด 
4. PR interval ไม่พบในจงัหวะ PVC เน่ืองจากคล่ืนไฟฟ้าท่ีท าให้เกดิ PVC ส่งมาจาก ventricle ไม่ไดส่้งมา

จากระบบการน าไฟฟ้าปกติ 
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5. QRS complex ขนาดกวา้งกว่า 0.12 วินาที และรูปร่างเปล่ียนไปจากปกติ  
6. T wave ท่ีตามหลงั PVC มีลกัษณะกวา้งและ amplitude สูงกว่าปกติ ส่วนใหญ่จะมีทิศทางตรงกนัขา้มกบั  

QRS complex 
สาเหตุ 

 กลา้มเน้ือหัวใจขาดเลือด (myocardial hypoxia) 
 โปแตสเซียมในเลือดต ่า (hypokalemia) คลัเซียมในเลือดต ่า (hopocalcemia) 
 ภาวะกรดในร่างกาย (acidosis) 
 การสวนหลอดเลือดหัวใจ (intracardiac catheters) 
 แอลกอฮอล์ คาเฟอีน นิโคติน 

อาการและอาการแสดง อาจไม่พบอาการผิดปกติ หรือบอกถึงอาการหัวใจเตน้กระโดด หรือใจสั่น เม่ือฟังเสียงหัวใจ
หรือจบัชีพจร จะรู้สึกมีช่วงหยดุท่ีนานตามหลงัการเกดิจงัหวะกอ่นก  าหนดซ่ึงเป็นลกัษณะของ PVC  

 

ชนิดของ PVC 
1. Bigeminy PVC ท่ีเกดิสลบักบัจงัหวะปกติตวัเวน้ตวั 
2. Trigeminy  PVC ท่ีเกดิข้ึน 1 ตวัสลบักบัจงัหวะปกติ 2 ตวั 
3. Quadrigeminy  PVC ท่ีเกดิข้ึน  1 ตวัสลบักบัจงัหวะปกติ 3 ตวั 
4. Couplet or Pair PVC ท่ีเกดิข้ึนเป็นคู่ๆ 
5. Short run PVC PVC ท่ีเกดิติดต่อกนั 2-3 จงัหวะ 

ลักษณะของ PVC ที่เป็นภาวะอันตรายและคุกคามต่อชีวิต 
ชนิด Ventricular tachycardia (VT), ventricular fibrillation (VF) 

1. PVC ท่ีเกดิถ่ีมากกว่า 6 ตวั / นาที 
2. PVC ท่ีเกดิตวัเวน้ตวักบัจงัหวะปกติ ( bigeminy ) 
3. PVC ท่ีเกดิจากจุดกระตุน้หลายๆ ต าแหน่งใน ventricle ( multifocal PVC ) 
4. PVC  ท่ีเกดิบน T wave ( R on T phenomenon ) 
5. PVC ท่ีเกดิติดต่อกนั 2-3 จงัหวะ ( Short run PVC ) 
6. PVC ท่ีเกดิจากกลา้มเน้ือหัวใจตาย 

การพยาบาล 
1. ประเมินและติดตามคล่ืนไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเน่ือง 
2. สงัเกตความถ่ีของการเกดิ PVC หากพบลกัษณะของ PVC ท่ีท าให้เกดิอนัตรายรีบรายงานแพทยท์ราบ  
3. คน้หาและแกไ้ขสาเหตุ เช่นระดบัโปตสัเซียมในเลือด พิษจากยา digitalis เป็นตน้ 
4. ดูแลให้ไดร้ับยาตามการรักษาและสงัเกตภาวะแทรกซอ้นท่ีเกดิจากผลขา้งเคียงของยาเช่น lidocaine เป็นตน้  
5. เตรียมเคร่ืองช็อคไฟฟ้าและอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตพร้อมใช้ เช่น defibrillator, emergency cart เป็นตน้ 
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Ventricular Tachycardia (VT) จุดก  าเนิดไฟฟ้าใน ventricle (ectopic focus) ส่งคล่ืนไฟฟ้าออกมากระตุน้ 
ventricle ในอตัราเร็วมากและสม ่าเสมอ และไม่สัมพนัธ์กบัการบีบตวัของ atrium โดยส้ินเชิงลกัษณะของ VT ชนิด
ต่างๆ มีดงัน้ี 

1. Nonsustained ventricular tachycardia  VT  ท่ีเกดิข้ึนติดต่อกนัน้อยกว่า 30 วินาที 
2. Sustained ventricular tachycardia  VT  ท่ีเกดิข้ึนติดต่อกนัมากกว่า 30 วินาที มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ

ระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกาย 
3. Monomorphic Ventricular tachycardia VT  ท่ีมีลกัษณะของ QRS complex รูปแบบเดียว ( uniform )  
4. Polymorphic Ventricular tachycardia  VT  ท่ีมีลกัษณะของ QRS complex ท่ีมีรูปแบบต่างกนั( multiform ) 

ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
1. อตัราเร็ว 150 – 250 คร้ัง / นาที 
2. จงัหวะสม ่าเสมอ 
3. P wave  ไม่พบ P wave และ P wave ไม่สัมพนัธ์กบั QRS complex 
4. PR interval วดัไม่ไดเ้น่ืองจากการบีบตวัของ ventricleไม่ไดเ้กดิจากการน าไฟฟ้าตามระบบการน าไฟฟ้า

ปกติ 
5. QRS complex ขนาดกวา้งมากกว่า 0.12 วินาที รูปร่างไม่ชดัเจนเป็นลกัษณะของ PVC ท่ีเกดิต่อเน่ืองกนั 
6. T wave มีทิศทางตรงกนัขา้มกบั QRS complex 

สาเหตุ 

 กลา้มเน้ือหัวใจตาย, กลา้มเน้ือหัวใจผิดปกติ ( cardiomyopathy ) 
 ภาวะโปตสัเซ่ียมในเลือดต ่า 
 พิษจากยา digitalis 
 การใส่สายกระตุน้หัวใจ ( pacing wire ) 

อาการและอาการแสดง หายใจหอบเหน่ือย ใจสั่น เวียนศีรษะ เจ็บหนา้อก หัวใจลม้เหลว หัวใจหยดุเตน้ (cardiac 
arrest) 

การพยาบาล 
1. บนัทึกคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ เม่ือพบคล่ืนไฟฟ้าหัวใจมีลกัษณะ VT รีบรายงานแพทยท์ราบและเตรียมพร้อมท่ีจะ

ให้การรักษาไดท้นัท่วงที 
2. ประเมินสภาพผูป่้วยและสญัญาณชีพอยา่งต่อเน่ือง  
3. ดูแลให้ไดร้ับยาตามการรักษาและสงัเกตภาวะแทรกซอ้นท่ีเกดิจากผลขา้งเคียงของยา 
4. เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการกูชี้วิตพร้อมใชไ้ดท้นัที เช่น เคร่ืองช็อคไฟฟ้าหัวใจ ( defibrillator ) , รถ

ฉุกเฉิน ( emergency cart ) เป็นตน้ 
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5. เตรียมผูป่้วยเพ่ือท า Synchronized cardioversion ในรายท่ีมีอาการและอาการแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของ
ระบบไหลเวียนโลหิต 

6. หากผูป่้วยเกดิ cardiac arrest สามารถท า CPR ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทันที 
 

Torsades de points เป็นรูปแบบหน่ึงของ ventricular tachycardia เกดิจากระยะคลายตวัของ ventricle ชา้ลง  
(delayed repolarization ) มีผลท าให้ระยะของ QT ยาวมากข้ึน QRS complex มีลกัษณะเปล่ียนแปลง (จาก positive 
deflection ไปเป็น negative deflection ) มีลกัษณะบิดในแกนราบ ( twisting ) 
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

1. อตัราเร็ว 150 – 300 คร้ัง / นาที 
2. จงัหวะสม ่าเสมอ หรือไม่สม ่าเสมอกไ็ด้ 
3. P wave  ไม่พบ P wave 
4. PR interval วดัไม่ได ้ 
5. QRS complex ขนาดกวา้งมากกว่า 0.12 วินาที รูปร่างไม่ชดัเจน ( bizarre ) 
6. Q –T interval มีความยาวกว่า 0.40 วินาที T wave มีลกัษณะกวา้งและราบ 

สาเหตุ 

 ระดบัโปตสัเซ่ียมในเลือดต ่า (hypokalemia) 
 ระดบั แมกนีเซ่ียมในเลือดต ่า (hypomagnesemia) 
 พิษจากยา เช่น procainamide, quinidine, amiodarone 
 โรคท่ีเกดิเก ีย่วกบักลา้มเน้ือหัวใจ 

อาการและอาการแสดง มีอาการใจสัน่ (palpitation) เป็นลมเน่ืองจากปริมาณเลือดท่ีออกจากหัวใจต่อนาทีลดลง  
การพยาบาล 

1. บนัทึกคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ เม่ือพบคล่ืนไฟฟ้าหัวใจมีลกัษณะ Torsade de pointes รีบรายงานแพทยท์ราบ และ
เตรียมพร้อมท่ีจะให้การรักษาไดท้นัท่วงที  

2. ประเมินสภาพผูป่้วยและสญัญาณชีพอยา่งต่อเน่ือง  
3. ดูแลให้ไดร้ับยาตามการรักษาและสงัเกตภาวะแทรกซอ้นท่ีเกดิจากผลขา้งเคียงของยา  เช่น แมกนีเซียม

ซลัเฟต 
4. เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการกูชี้วิตพร้อมใชไ้ดท้นัที เช่น เคร่ืองช็อคไฟฟ้าหัวใจ (defibrillator) , 

เคร่ืองกระตุน้การท างานของหัวใจ ( temporary overdrive pacing หรือ atrial pacing ) รถฉุกเฉิน เป็นตน้ 
5. หากผูป่้วยเกดิ ventricular fibrillation สามารถท า defibrillation และ CPR  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทันที  

 
Ventricular fibrillation (VF) การบีบตวัของ ventricle เกดิข้ึนเร็วและไม่สม ่าเสมอ ไม่ประสานกนั ท าให้เลือดถูก
บีบออกจากหัวใจไดน้อ้ยชนิดของ VF อาจแบ่งออกไดเ้ป็น coarse หรือ fine กไ็ด้ 
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ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
1. อตัรา  ไม่สามารถนบัได้ 
2. จงัหวะไม่สม ่าเสมอและเกดิต่อเน่ืองอยา่งไม่เป็นระเบียบ ( chaotic ) 
3. PQRST complex  ไม่สามารถแยกได้  

สาเหตุ 
1. กลา้มเน้ือหัวใจตายเฉียบพลนั 
2. PVC ท่ีเกดิบน T wave ( R on T ) 
3. พิษจากยา digitalis หรือ quinidine 
4. ผูป่้วยท่ีอยู่ในภาวะหัวใจวายระยะสุดทา้ย 

อาการและอาการแสดง  
1. หมดสติทนัทีท่ีเกดิ ventricular fibrillation 
2. คล าชีพจรส่วนปลายไม่ได ้ฟังเสียงหัวใจไม่ได ้วดัความดนัโลหิตไม่ได้ 
3. ผิวกายเขียวคล ้าอยา่งรวดเร็วและการไหลเวียนเลือดหยดุ 

การพยาบาล 
1. วินิจฉัยคล่ืนไฟฟ้าหัวใจท่ีเกดิข้ึนไดอ้ยา่งถูกต้องทนัที บนัทึกคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ ประเมินสภาพผูป่้วยแลว้ 

รายงานแพทยท์ราบทนัที 
2. เตรียมช็อคไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกต้องและช็อคไฟฟ้าภายใน 2 นาทีท่ีพบว่าเกดิ VF  
3. ท า CPR อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. ติดตามคล่ืนไฟฟ้าหัวใจบนัทึกสญัญาณชีพและประเมินสภาพผูป่้วยอยา่งต่อเน่ือง  
5. ดูแลให้ไดร้ับยาตามการรักษาอยา่งรวดเร็ว  

 
II ระบบการน าไฟฟ้าผดิปรกต ิ(Disturbances in conduction ) 

Atrioventricular blocks (AV block) หมายถึงการน าไฟฟ้าจาก atrium ไปยงั ventricle ชา้ลงหรือถูกขดัขวาง ความ
รุนแรงข้ึนอยู่กบัขนาด (degree) ท่ีถูกปิดก ัน้ แต่ละขนาดท่ีถูกปิดก ัน้อยูท่ี่ระดบัของ AV node หรือต ่ากว่า First 
degree AV Block การน ากระแสไฟฟ้าจาก SA node ไปยงั AV node ไดต้ามปกติ แต่จาก AV node ผ่านไปยงั 
ventricle ชา้ลงกว่าปกติ ท าให้ PR interval มีช่วงยาวข้ึนในขณะท่ี ventricle เตน้ตามปกติ 
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

1. อตัรา  อตัราการเตน้ 60-100 คร้ัง / นาที 
2. จงัหวะปกติ RR interval คงท่ี 
3. P wave ปกติ คือหัวตั้งใน lead II, P wave น าหนา้ QRS complex ทุกตวั 
4. PR interval ขนาดยาวกว่า 0.20 วินาที มีความยาวคงท่ี 
5. QRS complex  ขนาด 0.04 – 0.20 วินาที 
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สาเหตุ มกัเก ีย่วขอ้งกบัความเส่ือมของระบบการน าไฟฟ้าท่ีมีสาเหตุจาก 
 โรคหลอดเลือดหัวใจ, กลา้มเน้ือหัวใจอกัเสบ, กลา้มเน้ือหัวใจตาย 
 ยา เช่น beta – blockers, calcium channel blockers, digitalis toxicity 

อาการและอาการแสดง โดยปกติมกัไม่พบอาการและอาการแสดง การวินิจฉัยดูไดจ้ากคล่ืนไฟฟ้าหัวใจเท่านั้น เป็น
ภาวะหัวใจเตน้ผิดจงัหวะท่ีอาจเกดิอนัตรายโดยการน าไปสู่การเกดิ second-degree หรือ third-degree AV 
block 

การพยาบาล 
1. ประเมินและติดตามคล่ืนไฟฟ้าหัวใจอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะการวดั P-R interval 
2. รายงานแพทย ์ ถา้พบว่า P-R interval มีช่วงยาวเพ่ิมข้ึน หรือเปล่ียนไปเป็น second-degree หรือ third-

degree AV block 
3. ถา้ผูป่้วยอยู่ระหว่างการไดร้ับการรักษาด้วยยา digitalis หรือยาตา้นหัวใจเตน้ผิดจงัหวะควรหยดุยาและ

รายงานแพทยท์ราบ 
4. ให้ยาตามการรักษา เช่น atropine ในรายท่ีหัวใจเต้นชา้มาก 

 

Second-Degree AV block คล่ืนไฟฟ้าจาก atrium ไม่สามารถผ่านลงสู่ ventricle ได ้ เน่ืองจากระบบ การน าไฟฟ้า
หัวใจผิดปกติ second-Degree AV block มกัเกดิในระดบัของ AV node จ าแนกไดด้งัน้ี 

I. Second – degree AV block type I (Wenckebach or Mobitz type I)  คล่ืนไฟฟ้าหัวใจมีจุดก  าเนิด
ตามปกติท่ี  SA node  แต่เม่ือส่งต่อไปยงั AV node การน าคล่ืนไฟฟ้าผ่าน AV node ในจงัหวะต่อๆ ไปจะชา้ลง
เร่ือยๆ จนกระทัง่ถึงจงัหวะหน่ึงท่ีการน ามาจาก SA node ตกอยู่ในระยะ refractory ของจงัหวะท่ีน ามากอ่นหนา้ ท า
ให้ไม่เกดิ QRS complex ตามหลงั แต่จะมีช่วงหยดุท่ียาวแลว้จึงเกดิคล่ืนไฟฟ้าใหม่มากระตุน้ให้เกดิจงัหวะต่อไปใน
ลกัษณะเดิมเป็นช่วงๆ 
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

1. อตัราการเตน้ของ atrium 60-100 คร้ัง / นาที อตัราการเตน้ของ ventricle จะชา้กว่าและเป็น 1:2, 1:3,1:4 
ของเอเตรียม 

2. จงัหวะ อตัราการเตน้ของ atrium สม ่าเสมอ เน่ืองจากเวลาของการปิดก ัน้เป็นระยะคงท่ี อตัราการเตน้ของ 
ventricle จะไม่สม ่าเสมอ เน่ืองจากมีหายไปหน่ึงจงัหวะในแต่ละช่วง  

3. P wave รูปร่างปกติแต่อตัราเพ่ิมเป็น 2, 3 หรือ 4 เท่าของ ventricle  
4. PR interval ยาวข้ึนเร่ือยๆ และมีจงัหวะหน่ึงท่ีหายไป 
5. QRS complex ปกติ แต่ถา้การปิดก ัน้เกดิบริเวณท่ีต ่ากว่า AV node QRS complex จะกวา้งมากกว่าปกติ 

สาเหตุ มกัเก ีย่วขอ้งกบั 

 กลา้มเน้ือหัวใจตาย (inferior wall MI ) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการท่ีบางส่วนของ AV node ถูกท าลายจาก
การขาดเลือดไปเล้ียง หรืออาจมีสาเหตุจากประสาทวากสัถูกกระตุน้มากเกนิไป 
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 โรคหัวใจรูห์มาติก 
 ยาเช่น beta blockers, และ calcium channel blockers 

อาการและอาการแสดง ข้ึนอยูก่บัอตัราการเต้นของ ventricle ถา้อตัราการเตน้ของ ventricle ปกติผูป่้วยจะไม่มีอาการ
เปล่ียนแปลงใดๆ 
การพยาบาล 

1. ประเมินและติดตามอาการและอาการแสดงท่ีเกดิจากปริมาณเลือดท่ีออกจากหัวใจใน 1 นาทีลดลง 
2. ประเมินและติดตามคล่ืนไฟฟ้าหัวใจอยา่งต่อเน่ือง เพราะอาจน าไปสู่การเกดิ third degree AV block ได ้
3. ในผูป่้วยท่ีไดร้ับการรักษาดว้ยยา เช่น digitalis, quinidine งดยาไวก้อ่นแลว้รายงานแพทยท์ราบ 
4. เตรียมยาและอุปกรณ์พร้อมใช้เช่น atropine, temporary, pacemaker ถา้อตัราการเตน้ของหัวใจชา้มากจน

เกดิความผิดปกติของการไหลเวียนเลือด  
II. Second Degree AV block type ( Mobitz type II )   SA node ส่งคล่ืนไฟฟ้ากระตุน้ atrium ตามปกติ แต่

บางจงัหวะของคล่ืนไฟฟ้าจาก atrium จะถูกปิดก ัน้ท่ี AV node ไม่สามารถผ่านสู่ ventricle ได ้ผลคือจงัหวะการตน้
ของ atrium และventricle จะเปล่ียนแปลงไปตาม degree ของการถูกปิดก ัน้ โดยปกติการปิดก ัน้มกัเกดิในระดบัต ่า
กว่า AV node หรือ Bundle of His หรือ Bundle branches กไ็ด ้ท าให้ PR interval อยูใ่นเกณฑป์กติ ถา้ AV node มี
ความผิดปกติ ( AV node disease ) จะพบ PR interval ยาวกว่าปกติ ถา้การปิดก ัน้อยูท่ี่ Bundle of His จะพบ QRS 
complex ปกติ แต่ถา้การปิดก ัน้อยูท่ี่ Bundle branches QRS complex จะกวา้ง 
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

1. อตัรา ventricle เตน้ดว้ยอตัราท่ีชา้และเป็น 1:2,1:3, และ 1:4 ของ atrium 
2. จงัหวะการเตน้ของ atrium สม ่าเสมอ ส่วน ventricle อาจสม ่าเสมอหรือไม่กไ็ดข้ึ้นกบับริเวณท่ีปิดก ัน้ 
3. P wave รูปร่างปกติ แต่อตัราเพ่ิมเป็น 2, 3, 4 เท่าของ ventricle 
4. PR interval คงท่ี ความยาวปกติหรือยาวกว่าปกติกไ็ด้ 
5. QRS complex ปกติ ถา้การปิดก ัน้เกดิท่ี AV node และถา้การปิดก ัน้เกดิบริเวณท่ีต ่ากว่า AV node จะพบ 

QRS complex กวา้งข้ึน 
สาเหตุ ความผิดปกติของ AV node (organic disease) กลา้มเน้ือหัวใจตายเฉียบพลนั (anteroseptal wall MI) 
อาการและอาการแสดง ถา้ ventricle เตน้ดว้ยอตัราท่ีน้อยกว่า 50 คร้ัง / นาที ผูป่้วยอาจมีอาการแสดงถึงปริมาณเลือด
ท่ีออกจากหัวใจต่อนาทีลดลง เช่น เจ็บหนา้อก เหน่ือย เป็นลม เน่ืองจากเลือดไปเล้ียงสมองนอ้ยลง 
การพยาบาล 

1. ประเมินและติดตามอาการและอาการแสดงท่ีเกดิจากปริมาณเลือดท่ีออกจากหัวใจใน 1 นาทีลดลง  
2. ประเมินและติดตามคล่ืนไฟฟ้าหัวใจอยา่งต่อเน่ืองเพราะอาจน าไปสู่การเกดิภาวะ complete heart block 

หรือ cardiac stand still ได ้ 
3. ถา้ผูป่้วยไดร้ับการรักษาดว้ยยา digitalis หรือยาตา้นหัวใจเตน้ผิดจงัหวะ งดยาไวก้อ่นแลว้รายงานแพทย์

ทราบ 
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4. เตรียมยาและอุปกรณ์พร้อมใชไ้ดท้ันที เช่น atropine, temporary pacemaker 
Third Degree AV block or Complete heart block (3o AV block, CHB)  คล่ืนไฟฟ้าจาก SA node ถูกปิดก ัน้
อยา่งสมบูรณ์ไม่สามารถผ่านลงไปยงั ventricle ได ้ท าให้บริเวณ ventricle หรือ bundle เกดิจุดก  าเนิดไฟฟ้าข้ึนใหม่
เองและกระตุน้ให้ ventricle เตน้โดยไม่สัมพนัธ์กบัการเต้นของ atrium 
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

1. อตัรา atrium  เตน้ในอตัรา 60-100 คร้ัง / นาที ventricle เตน้ในอตัรา 30-40 คร้ัง / นาที  atrium  เตน้เป็น
อิสระจาก ventricle 

2. จงัหวะทั้ง atrium  และ ventricle จะเตน้ในจงัหวะสม ่าเสมอและเป็นอิสระจากกนั 
3. P wave ปกติ  
4. PR interval ไม่คงท่ี เน่ืองจากไม่มีความสัมพนัธ์ ระหว่างการเตน้ของ  atrium  และ ventricle 
5. QRS complex  รูปร่างและขนาดข้ึนอยูก่บัต าแหน่งท่ีปิดก ัน้ ถา้การปิดก ัน้และจุดก  าเนิดไฟฟ้าใหม่ใน 

ventricle อยูใ่กลก้บั AV node QRS จะมีรูปร่างปกติ แต่ถา้การปิดก ัน้และจุดก  าเนิดไฟฟ้าใหม่ อยูต่  ่าลงล่าง 
QRS complex จะมีขนาดกวา้งและรูปร่างเปล่ียนไป  

 

สาเหตุ  

 โรคหลอดเลือดหัวใจ, กลา้มเน้ือหัวใจตาย, ภาวะหัวใจลม้เหลว  
 ยา เช่น beta – blockers, calcium channel blockers, digitalis toxicity 

อาการและอาการแสดง 

 ผูป่้วยอาจแสดงอาการของภาวะเลือดไปเล้ียงสมองลดลง เช่น เป็นลม 
 อาจน าไปสู่ภาวะหัวใจเตน้ผิดจงัหวะท่ีร้ายแรง เช่น ventricular tachycardia, ventricular fibrillation 

เน่ืองจาก ectopic foci ใน ventricle ท าหนา้ท่ีส่งคล่ืนไฟฟ้าแทน ventricle ในอตัราท่ีเร็วกว่า 
การพยาบาล 

1. ประเมินและติดตามคล่ืนไฟฟ้าหัวใจอยา่งต่อเน่ือง เพราะอาจเกดิภาวะหัวใจเตน้ผิดจงัหวะร้ายแรง เช่น 
ventricular tachycardia, ventricular fibrillation ได ้

2. ประเมินอาการและแสดงอาการของผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ด โดยเฉพาะอาการ อาการแสดงของภาวะหัวใจวาย 
3. การเตรียมยาและให้ยาตามการรักษา เช่น atropine, dopamine 
4. การเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตพร้อมใชท้ันที เช่น temporary pacemaker, defibrillator 
5. ถา้เกดิ cardiac stand still สามารถท า CPR ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทันที 

 
Bundle Branch Block (BBB) Bundle branches เป็นส่วนหน่ึงของระบบการน าไฟฟ้าซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณผนงัก ัน้
ระหว่าง ventricle (intra ventricular septum ) เม่ือส่วนของ Bundle Branch ดา้นใดดา้นหน่ึงถูกปิดก ัน้เน่ืองจากโรค
คล่ืนไฟฟ้าจาก SA node สามารถน าผ่านไปยงั AV node และ Bundle of His ไดต้ามปกติ แต่จะเดินทางไปยงั 
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ventricle และท าให้ ventricle เกดิ depolarization ไดไ้ม่เท่ากนั ดา้นท่ีถูกปิดก ัน้คล่ืนไฟฟ้าจะเดินทางไปสู่ ventricle 
ชา้และท าให้เกดิ ventricle depolarization ชา้ลง จะพบว่า QRS complex มีขนาดกวา้งกว่าปกติ 
สาเหตุ พบไดใ้นคนปกติท่ีมีความผิดปกติของระบบการน าไฟฟ้ามาแต่ก  าเนิด อาจพบร่วมกบัโรคหลอดเลือดหัวใจ, 

ความดนัโลหิตสูง 
I. Right Bundle Branch Block (RBBB) การน าคล่ืนไฟฟ้าของ ventricle ดา้นขวาชา้ลง    
ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

1. อตัรา ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงปกติ 
2. จงัหวะสม ่าเสมอ 
3. P wave ปกติ 
4. PR interval ปกติ เน่ืองจากคล่ืนไฟฟ้าสามารถน าผ่านไปยงั ventricle ห้องใดห้องหน่ึงได้ตามปกติ  

 5.   QRS complex positive wide QRS complex กวา้งกว่า 0.12 วินาที หรือรูปหว า ( slur ) หรือรูปร่างคลา้ย 
M หรือ Rsr หรือรูปหว า ( slur ) เน่ืองจากการน าคล่ืนไฟฟ้าของ ventricle ดา้นขวาชา้ลง และอยูบ่นเสน้ isoelectric 
line large R wave ใน lead I มีลกัษณะ triphasic สงัเกตจากคล่ืนไฟฟ้าหัวใจใน lead V1 ลกัษณะ triphasic rsR ใน 
lead V1 ลกัษณ triphasic qRs ในlead V6 

 
สาเหตุ 

 พบไดใ้นคนปกติท่ีมีความผิดปกติของระบบการน าไฟฟ้ามาแต่ก  าเนิด  
 อาจพบร่วมกบัโรคหลอดเลือดหัวใจท่ีมีผลไปเพ่ิมความดนัใน ventricle ขวา, ความดนัโลหิตสูง 
 โรคหัวใจท่ีผนงั ventricle พฒันาการไม่สมบูรณ์, กลา้มเน้ือหัวใจตาย 

อาการและอาการแสดง โดยปกติมกัไม่พบอาการเปล่ียนแปลง ถา้เกดิข้ึนอยา่งเฉียบพลนัเน่ืองจากเป็น
ภาวะแทรกซอ้นเกดิร่วมกบักลา้มเน้ือหัวใจตาย การพยากรณ์ของโรคจะไม่ดีเพราะแสดงถึงบริเวณกลา้มเน้ือหัวใจ
ตายเป็นจ านวนมาก 
การพยาบาล 

1. ประเมินและติดตามคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ ควรติด lead ท่ี V 1 และ V 6 
2. เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมใช ้เช่น เคร่ืองกระตุน้หัวใจชัว่คราว 

2. Left Bundle Branch Block (LBBB) การน าคล่ืนไฟฟ้าของ ventricle ดา้นซา้ย ชา้ลง สามารถสงัเกตจาก
คล่ืนไฟฟ้าหัวใจใน lead V1 หรือ V6 

ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
1. อตัรา ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงปกติ 
2. จงัหวะสม ่าเสมอ 
3. P wave ปกติ 
4. PR interval ปกติ เน่ืองจากคล่ืนไฟฟ้าสามารถน าผ่านไปยงั ventricle ห้องใดห้องหน่ึงได้ตามปกติ  
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5. QRS complex กวา้งกว่า 0.12 วินาที negative wide QRS complex ใน lead V1 positive wide R wave 
ใน lead V6 S wave มีขนาดลึก QRS complex ใน lead I QRS complex อยูใ่ต้เส้น isoelectric line ใน 
lead I 

อาการและอาการแสดง 
1. อตัราการเส่ียงต่อการเสียชีวิตจากการไหลเวียนเลือดหยดุหรือคล่ืนไฟฟ้าหัวใจหยดุ ( cardiac stand 

stills ) เกดิได้สูง ในรายท่ี Bundle Branch Block ท่ีเกดิข้ึนทันทีทนัใดในผูป่้วยโรคกลา้มเน้ือหัวใจตาย
มกัแสดงว่ามีการท าลายแขนงของ Bundle of His ดว้ย 

2. การวินิจฉัยภาวะกลา้มเน้ือหัวใจตายเฉียบพลนัโดยอาศยัคล่ืนไฟฟ้าหัวใจไดไ้ม่ชดัเจนถา้ Left Bundle 
Branch Block เกดิร่วมกบักลา้มเน้ือหัวใจตามเฉียบพลนั เพราะคล่ืนไฟฟ้าของ Left Bundle Branch 
Block มกัปิดบงัลกัษณะของคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ  

การพยาบาล 
1. ประเมินและติดตามคล่ืนไฟฟ้าหัวใจอยา่งต่อเน่ือง หากพบลกัษณะคล่ืนไฟฟ้าหัวใจผิดปกติลกัษณะ 

Bundle Branch Block ควรบนัทึกไวท้ันทีและรายงานการเปล่ียนแปลงให้แพทยท์ราบ 
2. บนัทึกคล่ืนไฟฟ้าหัวใจทั้ง 12 ขั้วต่อ เพ่ือวินิจฉัยแยกสภาวะ block ท่ีเกดิข้ึน 
3. ประเมินและติดตามอาการการเปล่ียนแปลงของผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ดเพราะ Bundle Branch Block  มกั

เกดิกบักลา้มเน้ือหัวใจตายท่ีมีบริเวณกวา้ง 
4. เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมใชเ้ช่น เคร่ืองกระตุน้หัวใจชัว่คราว 
5. ถา้พบ Bundle Branch Block เกดิข้ึนในผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยยา digitalis หรือยาตา้นหัวใจเตน้ผิด

จงัหวะควรปรึกษาแพทยก์อ่นให้ยาคร้ังต่อไป 
 

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านหัวใจเต้นผดิจังหวะ 
 

Adenosine (ช่ือการคา้ adenocor) 

ข้อบ่งใช้  
 ช่วยปรับจงัหวะการเตน้ของหัวใจให้กลบัสู่สภาพปกติโดยเร็ว   
 ใชใ้นผูป่้วย PSVT, Wolff-parkinson-White Syndrome 

การออกฤทธิ์ ท าให้การน าคล่ืนโดยผ่านทาง AV node ชา้ลง รบกวน re-entry circuits ซ่ึงเก ีย่วขอ้งกบั AV node และ
ช่วยท าให้จงัหวะการเตน้ของหัวใจกลบัสู่สภาวะปกติ  

ขนาดที่ให้ 

 ขนาดเร่ิมตน้ ให้ 6 mg 
 ขนาดคร้ังท่ี 2 ถา้คร้ังแรกไม่หายภายใน 1-2 นาที ให้ซ ้ าอีก 12 mg 

อาการไม่พึงประสงค์  ( เกดิไม่นานเน่ืองจากค่าคร่ึงชีวิตสั้นมาก ) 
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 หนา้แดง, หายใจเหน่ือย, หลอดลมตีบ, แน่นหนา้อก, คล่ืนไส้อาเจียน 
ข้อห้ามใช้ 

 ในผูป่้วยท่ีมี 2-3 degree AV block (ยกเวน้ผูป่้วยท่ีใส่เคร่ืองกระตุน้หัวใจ)  
 ในผูป่้วย Sick Sinus syndrome  (ยกเวน้ผูป่้วยท่ีใส่เคร่ืองกระตุ้นหัวใจ) 
 ในผูป่้วยโรคหอบหืด 

ข้อควรระวัง 

 ระมดัระวงัในผูป่้วยท่ีมี Q-T interval ยาวกว่าปกติ 
 หลีกเล่ียงการให้ยาร่วมกบัยา Theophylline และ caffeine เพราะจะตา้นฤทธ์ิของ Adenosine ท าให้

ประสิทธิภาพของการออกฤทธ์ิของยาลดลง  
การพยาบาล 

1. วินิจฉัยคล่ืนไฟฟ้าหัวใจอยา่งถูกต้อง โดยตอ้งแยกจาก Atrial fibrillation, Atrial flutter (เพราะไม่ควรใชย้า 
Adenosine กบัภาวะหัวใจเตน้ผิดจงัหวะชนิด Atrial fibrillation, Atrial flutter ) 

2. บนัทึกและติดตามคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ สญัญาณชีพอยา่งต่อเน่ืองทั้งกอ่น ระหว่างและหลงัการให้ยา 
3. เตรียมเคร่ืองกระตุน้หัวใจ (cardioversion) 
4. ให้ขอ้มูลแกผู่ป่้วยเก ีย่วกบัผลขา้งเคียงของยาท่ีอาจเกดิข้ึน เช่นหายใจหอบเหน่ือย ซ่ึงอาการเหน่ือยท่ีเกดิข้ึน

จะทุเลาลง โดยแนะน าผูป่้วยให้หายใจเขา้-ออกลึกๆ 
5. ดูแลให้ผูป่้วยไดร้ับยาอยา่งถูกต้องตามขนาดการรักษาเพ่ือยาไดอ้อกฤทธ์ิอยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

เพราะค่าคร่ึงชีวิต ( half-life) ของยาสั้นมาก ( 9 วินาที ) โดยกอ่นให้ยาควรเลือกหลอดเลือดด าส่วยปลายท่ี
อยูใ่กลก้บัหัวใจมากท่ีสุด ให้ยาอยา่งถูกตอ้งตามขนาดคือขนาดเร่ิมตน้ 6 mg ขนาดยาคร้ังท่ี 2 เป็น 12 mg 
โดยแต่ละคร้ังห่างกนั 1-2 นาที ถา้ SVT  ไม่หายไปในการให้ยาในแต่ละคร้ัง ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดด า
อยา่งรวดเร็วภายใน 2 วินาที เม่ือฉีดยาหมดแลว้ ตอ้งใชส้ารละลาย 0.9 NSS drip เขา้ทางหลอดเลือดด าตาม
อยา่งรวดเร็ว เพ่ือให้แน่ใจว่า ไดร้ับยาครบถว้นและไม่มีส่วนของยาคา้งอยูใ่นสาย  

6. สงัเกตและบนัทึกคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ สญัญาณชีพ รวมทั้งอาการและอาการแสดงของผูป่้วยขณะและหลงั
ไดร้ับยา 

 
Amiodarone (ช่ือการคา้ Cordarone) 

ข้อบ่งใช้ 

 อาการหัวใจเตน้ผิดจงัหวะชนิด Supraventricular Tachycardia 
 อาการหัวใจเตน้ผิดจงัหวะชนิด Atrial fibrillation 
 ภาวะหัวใจห้องล่างเตน้ผิดจงัหวะ ( Ventricular Tachycardia ) 
 หัวใจเตน้ผิดจงัหวะซ่ึงเก ีย่วกบั Wolff – Parkinson – White Syndrome 
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การออกฤทธิ์ของยา ฤทธ์ิในการรักษาอาการหัวใจเต้นผิดจงัหวะ 
 เพ่ิมระยะเวลาของการเกดิ action potential ในระยะท่ี 3 ของหัวใจให้นานข้ึน 
 ลด sinus automaticity ท าให้หัวใจเตน้ชา้ลง 
 ปิดก ัน้ alpha, beta adrenergic แบบ non – competitive 
 เพ่ิม refractory period และลด myocardial excitability 
 ให้โดยการรับประทานจะให้ผลทางการรักษาหลงัจากไดร้ับยาไปแลว้ 1 สปัดาห์ เม่ือให้ยาคร้ังเดียวความ

เขม้ขน้ของยาในเลือดถึงระดบัสูงสุดประมาณ 3 – 7 ชัว่โมงภายหลงัการรับประทานยา 
 ให้ทางหลอดเลือดด ายามีประสิทธิภาพสูงสุดภายหลงัการฉีด 15 นาที และจะลดลงเร่ือยๆ ในเวลา 4 ชัว่โมง 

ขนาดที่ให้  

 ให้โดยการรับประทาน 
1. ขนาด 800 – 1600 mg/day เป็นเวลา 1 – 3 สปัดาห์ และให้ 600 – 800 mg/day นาน    4 สัปดาห์ 
2. ขนาดการด ารงรักษา ( maintenance dose ) 400 mg/day 

 ให้ทางหลอดเลือดด า 
1. ใน 24 ชัว่โมงแรก 1000 mg โดยแบ่งให้ดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1  ให้ 150 mg โดยผสมใน 5% D/W 100 ml ให้นานมากกว่า 10 นาที 
 ขั้นท่ี 2  ให้ 360 mg ใน 6 ชัว่โมง ( 1 mg/min ) 
 ขั้นท่ี 3  ให้ 540 mg ใน 18 ชัว่โมง ( 0.5 mg/min ) 

2. อาจให้ขนาด 0.5 mg/min นาน 2 – 3 สปัดาห์ถา้จ าเป็น 
3. หากมีภาวะหัวใจห้องล่างเตน้ผิดจงัหวะ (VT) เกดิข้ึน อาจให้ยาในแต่ละคร้ังไดใ้นขนาด 150 mg 

ภายใน 10 นาที ( ผสม 150 ใน 5% D/W 100 ซีซี ) 
4. หากตอ้งให้ยาทางหลอดเลือดด าเป็นเวลานานควรให้ทางหลอดเลือดด าส่วนกลาง      ( central line ) 

อาการไม่พึงประสงค์ 

 อาจท าให้ภาวะหัวใจลม้เหลวเพ่ิมมากข้ึน 
 ระหว่างการให้ยาทางหลอดเลือดด าอาจท าให้เกดิภาวะ ความดนัโลหิตต ่า  
 หัวใจเตน้ชา้ชนิด Sinus bradycardia 
 ภาวะหัวใจห้องล่างเตน้ผิดจงัหวะชนิด Polymorphic VT ( Torsade de pointes ) 
 หัวใจเตน้ผิดจงัหวะชนิด AV block 
 การท างานของต่อมไธรอยด์ผิดปรกติ ( Thyroid dysfunction ) อาจท างานมากเกนิไปหรือนอ้ยเกนิไปกไ็ด้ 
 ระบบการไหลเวียนโลหิตลม้เหลว  
 เกดิภาวะ pulmonary fibrosis 
 การอกัเสบของเสน้เลือดบริเวณท่ีฉีดยา 



แนวปฏิบัติการพยาบาลการจัดการความเส่ียงทางคลินิกหลงัผ่าตัดหัวใจระยะวิกฤต         54          
 

    หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทรวงอกไอซียู สถาบันโรคทรวงอก    

 ตะกอนขนาดเลก็มากในกระจกตา ( corneal microdeposits ) ท าให้มองภาพไม่ชดั 
 คล่ืนไส ้อาเจียน เบ่ืออาหาร 
 อาการสั่น ( Tremor ) , มึนงง ( dizziness ) 
 ระดบั digitalis ในเลือดสูงข้ึน 

ข้อห้ามใช้ 

 ห้ามใชใ้นผูป่้วยท่ีมีภาวะหัวใจลม้เหลว  
 อาการหัวใจเตน้ชา้ชนิด AV block, Sick Sinus Syndrome 
 ห้ามใชใ้นผูป่้วยระบบการไหลเวียนโลหิตลม้เหลวหรือความดนัโลหิตของหลอดเลือดแดงลดลงอยา่ง

รุนแรง 
 ห้ามใชใ้นผูป่้วยท่ีมีความผิดปรกติของต่อมไธรอยด์  
 ห้ามใชใ้นผูป่้วยท่ีมีประวติัแพ ้iodine หรือ amiodarone  

ข้อควรระวัง 

 ไม่ควรฉีดยาเขา้หลอดเลือดด าโดยตรง ในผูป่้วยท่ีมีความดนัโลหิตต ่า การหายใจลม้เหลวอยา่งรุนแรง 
โรคหัวใจ ลม้เหลว 

 ยา amiodarone ไม่สามารถเขา้ไดก้บั ( incompatible ) Aminophyline, heparin, cefamandol, cefazolin, 
sodium bicarbonate 

 การให้ยาทางหลอดเลือดด าควรใชเ้คร่ืองควบคุมการหยอดของยา (Volumetric pump ) 
การพยาบาล 

1. เตรียมส่งเลือดและติดตามผลการท างานของต่อมไธรอยด์และรายงานแพทยท์ราบกอ่นการให้ยา 
2. ประเมิน ติดตาม และบนัทึกคล่ืนไฟฟ้า หัวใจอยา่งต่อเน่ืองทั้งกอ่นให้ยา ขณะให้ยาและหลงัให้ยา

โดยเฉพาะ การวดัระยะของ Q – T interval และ P – R interval อยา่งต่อเน่ือง หากพบว่ามีการเปล่ียนแปลง
รายงานแพทยท์ราบ ผลท่ีมีต่อคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ ( EKG effects) 

3. วดัสญัญาณชีพอยา่งต่อเน่ืองทุก 15 นาที อยา่งน้อย 4 คร้ังจนกว่าสญัญาณชีพคงท่ีแลว้จึงวดัทุก 1 ชัว่โมง 
4. หมัน่สงัเกตต าแหน่งและบริเวณหลอดเลือดด าท่ีให้ยาหากพบเร่ิมมีรอยแดงอาจเกดิการอกัเสบของหลอด

เลือดด าได ้ควรเปล่ียนเส้นทนัที 
5. หลีกเล่ียงการผสมยาดว้ยความเขม้ข้นสูงเขา้ทางหลอดเลือดด าส่วนปลายเพราะจะท าให้เกดิหลอดเลือดด า

อกัเสบไดง่้าย 
6. ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจลม้เหลวหากพบรีบรายงานแพทยท์ราบ  
7. ติดตามผลการท างานของต่อไธรอยด์และตบั รวมทั้งระดบัโปตสัเซ่ียม แมกนีเซ่ียม, digitalis level ตามการ

รักษา 
8. ติดตามผล prothrombin time ถา้ผูป่้วยรับประทานยาป้องกนัการแข็งตวัของ ล่ิมเลือด เช่น warfarin 
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9. แนะน าผูป่้วยให้หลีกเล่ียงการถูกแสงแดด เพราะอาจท าให้สีของผิวหนงัเปล่ียนแปลงได ้ (gray – blue 
discolouration) 

10. ให้ขอ้มูลผูป่้วยหากพบว่ามีความผิดปกติเก ีย่วกบัการมองเห็นให้แจง้แพทยผู์ร้ักษาทราบทนัที  
 

Lidocaine hydrochloride ( ช่ือการคา้ Xylocard ) 

ข้อบ่งใช้ 

 ใชใ้นการรักษาหัวใจห้องล่างเตน้ผิดจงัหวะ (ventricular arrhythmias) Ventricular  
Tachycardia (VT), Ventricular  Fibrillation (VF) รวมทั้งPVC’s 

 ป้องกนัการเกดิ Ventricular  Fibrillation หลงัการเกดิภาวะกลา้มเน้ือหัวใจตาย 
การออกฤทธิ์ ออกฤทธ์ิในการรักษาหรือป้องกนัโรคหัวใจเตน้ผิดจงัหวะโดยช่วยให้ potential excitable 

membranes รวมทั้งเส้นประสาท กลา้มเน้ือและ secretory cells คงท่ี 
ขนาดที่ให้ 

 กรณีท่ีเกดิ VT  Bolus dose 1 mg/kg ฉีดนาน 3 นาที อาจให้ซ ้ าในขนาด 0.5 mg / kg ใน 10 นาที อาจให้ซ ้ า
ไดถึ้งขนาด 3 mg/kgให้ต่อทางหลอดเลือดด า (maintenance dose) 2-4 mg/min 

 กรณีVF Pulseless VT Bolus dose 1.5 mg/kg อาจให้ซ ้ าในขนาด 0.5 mg / kg ใน 10 นาที อาจให้ซ ้ าได้
ถึงขนาด  3 mg/kgให้ต่อทางหลอดเลือดด า (maintenance dose) 2-4 mg/min 

อาการไม่พึงประสงค์ 

 กดระบบการหายใจ 
 เวียนศีรษะ,สบัสน,มึนงง,ชา,คล่ืนไส้อาเจียน,หมดความรู้สึกเฉพาะแห่ง,ไม่สามารถบอกเวลา สถานท่ได้

ถูกตอ้ง,ตาพร่ามวั,สัน่,มีเสียงในหู 
 ชกั,หมดสติ,ความดนัโลหิตต ่า,ระบบไหลเวียนโลหิตลม้เหลว,หัวใจเตน้ชา้และหยดุเต้นได้ 

ข้อห้ามใช้ 

 ภาวะหัวใจเตน้ผิดจงัหวะชนิด Adam-strokes syndrome, severe heart block เน่ืองจากฤทธ์ิของยาจะไป
ระงบั ventricular pacemaker activity มีผลท าให้หัวใจหยดุเตน้ได  ้

 Supraventricular tachycardia 
ข้อควรระวัง  การให้ยา Bata-blockers และ cimetidine จะท าให้ระดบัของยา xylocard ในเลือดสูงข้ึน 
การได้รับยาเกินขนาดและการเกิดพิษ ส่วนใหญ่จะเกดิกบัระบบประสาทส่วนกลางและระบบหัวใจและหลอดเลือด 
ดงัน้ี 

 ผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง อาการเร่ิมแรกคือการชารอบปาก ล้ินหมดความรู้สึก ศีรษะเบา หูอ้ือ การ
มองเห็นบกพร่องและกลา้มเน้ือสั่นกระตุกเป็นอาการรุนแรงเกดิข้ึนกอ่นท่ีจะชกัหมดสติ 
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 ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด อาจเกดิภาวะความดนัโลหิตต ่าอยา่งรุนแรง หัวใจเตน้ชา้กว่าปกติ หัว
ใจเตน้ผิดจงัหวะและระบบหัวใจและหลอดเลือดลม้เหลวได ้ผลต่อระบบน้ีโดยทัว่ไปมกัเกดิภายหลงัอาการ
พิษของระบบประสาทส่วนกลาง 

การพยาบาล 
1. ประเมินและติดตามสญัญาณชีพ ระดบัความรู้สึกตวั คล่ืนไฟฟ้าหัวใจรวมทั้งผลข้างเคียงของยาอยา่ง

ต่อเน่ือง 
2. ประเมินอาการและอาการแสดงรวมทั้งเฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้นท่ีเกดิจากผลขา้งเคียงของยา 
3. เตรียมเคร่ืองช็อกไฟฟ้าและอุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อมใชท้นัที  
4. ดูแลให้ไดร้ับยาตามแผนการรักษา  
5. ติดตามผลทางห้องปฏิบติัการเก ีย่วกบัการท างานของไตและตบั  

 
Magnesium Sulfate 

ข้อบ่งใช้ 

 ใชร้ักษาหรือป้องกนัการเกดิ supraventricular และ ventricular arrhythmias ภายหลงัการเกดิกลา้มเน้ือหัวใจ
ตายหรือหลงัการผ่าตดัหัวใจ 

 ใชใ้นการรักษา Torsades de pointes และ VF หรือ Pulseless VT 
ขนาดที่ให้ 

 1-2 gm ผสมใน 5%D/W 10 ml ฉีดเขา้ทางหลอดเลือดด า 1-2 นาที 
 อาจให้โดยไม่ต้องผสมในผูป่้วยท่ีมีการเต้นผิดปกติของหัวใจชนิด VF หรือ Torsades de pointes 
 ให้ต่อ ( maintenance dose ) 0.5-1gm/hr จนครบ 24 hr 

อาการไม่พึงประสงค์ 

 ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ความดนัโลหิตต ่า, bradycardia, heart  block, cardiac  arrest 
 ผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง weakness, drowsiness, peripheral neuromuscular blockade, absent deep 

tendon reflex 
 ระบบการหายใจ กดการหายใจท าให้อตัราการหายใจลดลง อมัพาตของระบบทางเดินหายใจ  

การพยาบาล 
1. ประเมินและติดตามคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ สญัญาณชีพอยา่งต่อเน่ือง  
2. วดัสญัญาณชีพทุก 15 นาที หลงั bolus dose จนสญัญาณชีพไม่เปล่ียนแปลง 
3. ประเมินอาการและอาการแสดงรวมทั้งเฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้นท่ีเกดิจากผลขา้งเคียงของยา 
4. ประเมินอาการและอาการแสดงของภาวะ hypermagnesemia ( loss of deep tendon reflex, heart block, 

respiratory paralysis)\ 
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Digoxin (ช่ือการคา้ Lanoxin) 

ข้อบ่งใช้ 

 ใชก้บัผูป่้วยท่ีมีภาวะหัวใจลม้เหลว ( congestive heart failure ) 
 ใชล้ดอตัราการเตน้ของ ventricle ในผูป่้วย atrial  fibrillation, atrial flutter,    supraventricular tachycardia 

ขนาดที่ให้ 

 ทางปาก  loading dose 0.5-1mg แบ่งให้ 3 หรือ 4 dose ให้ห่างกนั 6-8 ชัว่โมง  
  Daily Maintenance dose 0.125-0.5 mg 

 ทางหลอดเลือดด า loading dose 0.5-1mg แบ่งให้ 3 หรือ4 dose ให้ห่างกนั 4-8 ชัว่โมง 
อาการไม่พึงประสงค์ 

1. Bradycardia, AV block, Digoxin toxicity, accelerated junctional rhythm 
2. คล่ืนไสอ้าเจียน ทอ้งเสีย ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย 
3. การมองเห็นผิดปกติ 

ข้อห้ามใช้ 

 WPW syndrome 
 VT, VF 
 Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy 

ข้อควรระวัง 

 ปฏิกริิยาระหว่างยา ( drug interaction ) 
 ยาท่ีมีผลให้ระดบั digoxinในเลือดลดลง ไดแ้ก ่antacids, kaopectate, neomycin sulfasalasine เป็นตน้ 
 ยาท่ีมีผลให้ระดบั digoxinในเลือดสูงข้ึน ไดแ้ก ่ Erythromycin, tetracycline, quinidine, Amiodarone, 

verapamil, spironolactone, Nicardipine 
การพยาบาล 

1. ติดตามระดบัโปตสัเซียมในเลือดกอ่นให้ยาถา้ กรณีท่ีผลโปตัสเซียมในเลือดต ่ากว่าปกติรายงานแพทยก์อ่น
การให้ยา 

2. ตรวจนบัชีพจรทุกคร้ังกอ่นการให้ยา ในรายท่ีชีพจรเต้นชา้กว่าปกติ 60 คร้ัง/นาที รายงานแพทยท์ราบกอ่น
ให้ยา 

3. ประเมินและติดตามคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ โดยเฉพาะ PR interval 
4. ประเมินและติดตามผล potassium และระดบั Digitalis ในเลือดตามการรักษา 
5. ประเมินอาการเป็นพิษจากยาเช่นอาเจียน 
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Propanolol (Inderal) 

ข้อบ่งใช้   

 ควบคุมอตัราการเตน้ของ ventricle ในรายท่ีผูป่้วยมีภาวะหัวใจเตน้ผิดจงัหวะชนิด atrial  fibrillation, atrial 
flutter 

 ใชใ้นการรักษา SVT 
 VT บางชนิด (exercise induced, digitalis  induced) 
 ลดอตัราการเกดิ VF และ sudden death หลงักลา้มเน้ือหัวใจตาย 

การออกฤทธิ์ ยบัย ั้งกระตุน้ประสาทซิมพาเธติกท่ี sinus node  ลด automaticity ใน Purkinje fibers 
ขนาดที่ให้ 

 ทางปาก  ขนาด 10-30 mg วนัละ 3-4 คร้ัง 
 ทางหลอดเลือดด า ขนาด 1-3 mg 

อาการไม่พึงประสงค์ 

 bradycardia, heart block, hypotension, CHF 
 nausea, vomiting, stomach discomfort, constipation, diarrhea 
 halluchospasm, fatigue, hypoglycemia, impotence 

ข้อห้าม 

 Bronchial asthma, Bronchospasm 
 COPD 

การพยาบาล 
1. ประเมินสญัญาณชีพและคล่ืนไฟฟ้าหัวใจอยา่งต่อเน่ือง 
2. ตรวจนบัชีพจรหรืออตัราการเตน้ของหัวใจกอ่นให้ยาถา้พบว่านอ้ยกว่า 60 คร้ัง/นาที หยดุยาไวก้อ่นแลว้

รายงานแพทยท์ราบ 
3. วดัความดนัโลหิตกอ่นให้ยาทุกคร้ัง ถา้ความดนัโลหิตซิสโตลิกนอ้ยกว่า 90 mmHg งดยาไวก้อ่นแลว้

รายงานแพทยท์ราบ 
4. กรณีให้ยาทางหลอดเลือดด าวดัความดนัโลหิตและสงัเกตติดตามคล่ืนไฟฟ้าหัวใจตลอดเวลา  
5. เฝ้าระวงัอาการ อาการแสดงท่ีเกดิจากผลแทรกซอ้นของยา 
6. เตรียมอุปกรณ์พร้อมใชไ้ดท้นัที เช่น Emergency cart, oxygen, temporary pacemaker 
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Atropine Sulfate 

ข้อบ่งใช้ 

 Symptomatic bradycardia (sinus, junctional, AV block) 
 Asystole 

ขนาดที่ให้ 

 Symptomatic bradycardia ให้ 0.5-1 mg ทางหลอดเลือดด า และอาจให้ซ ้ าไดทุ้ก 3-5 นาที (ให้ไดถึ้ง 
0.04 mg/kg) 

 Asystole ให้ 1 mg ทางหลอดเลือดด า และอาจให้ซ ้ าได ้ทุก 3-5 นาที (ให้ไดถึ้ง 0.04 mg/kg) 
 อาจให้ทาง Endotracheal tube ระหว่าง cardiac arrest (กรณีไม่สามารถให้ทางหลอดเลือดด าได)้ ขนาดท่ีให ้

2-2.5 mg 
อาการไม่พึงประสงค์ 

 tachycardia, chest pain 
 VT, VF (พบไดน้อ้ย) 
 Drowsiness, confusion, dizziness, insomnia, nervousness 
 Dry mouth, decreased GI motility, constipation, nausea 
 Urinary retention, hot flashed skin, rash 

ข้อควรระวัง 

 การให้ยาในขนาดท่ีนอ้ยกว่า 0.5 mg อาจท าให้เกดิ paradoxical bradycardia 
 อนัตรกริิยาของยา (drug interaction)ไม่สามารถเขา้กนัไดก้บั aminophyline, norepinephrine, sodium 

bicarbonate 
การพยาบาล 

1. ประเมินและติดตามสญัญาณชีพและคล่ืนไฟฟ้าหัวใจอยา่งต่อเน่ือง 
2. ประเมินอาการและอาการแสดงท่ีเกดิจากภาวะแทรกซอ้นของยา  
3. ให้ขอ้มูลผูป่้วยเก ีย่วกบัอาการแทรกซ้อนท่ีอาจเกดิข้ึนเช่น ปากแห้ง 
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