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การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
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ประกริต รัชวัตร์ พย.ม.**

บทคัดย่อ

เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดมักมีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การได้รับการ
ดูแลสุขภาพที่ดีนับเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อคุณภาพชีวิตของเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด บทความนี้มีวัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดเพือ่ การมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ทีม
สุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลควรให้ข้อมูลและคำ�แนะนำ� เกี่ยวกับ สาเหตุ อาการ การรักษา ผลที่จะเกิดตามมา การ
ปฏิบัติตัวและการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความสามารถของบิดามารดาในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการ
แต่กำ�เนิดได้สอดคล้องกับอาการและความรุนแรง ตลอดจนให้เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดสามารถดำ�เนินชีวิต
ภายใต้ข้อจำ�กัดทางกาย นอกจากนี้พยาบาลควรทำ�การประเมินคุณภาพชีวิตเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดและ
ความต้องการช่วยเหลือสนับสนุนทั้งจากบิดามารดาและตัวเด็กป่วย ตามช่วงอายุและระดับของการเจริญเติบโต
เพื่อเข้าใจในสถานการณ์เจ็บป่วยของเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
คำ�สำ�คัญ:

โรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด เด็ก คุณภาพชีวิต คำ�แนะนำ�
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Providing Care for Children with Congenital Heart Disease for Good Quality of Life
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Abstract

Children with congenital heart disease often have complex health problems that required special care.
Receiving good health care is an important factor to quality of life of children with congenital heart disease.
This article aims to promote participation of parents in taking care of their child with congenital heart disease
towards good quality of life. Healthcare team especially nurses should provide information and guidance related
to etiology, symptoms, treatments, health consequences, practices, and continuous healthcare for promoting
parents’ ability in providing care for their child with congenital heart disease according to symptoms and severity. Moreover, nurses should assess quality of life of children with congenital heart disease and support needs
of parents and patient according to age and growth levels in order to gain more understanding about situation
of illness among children with congenital heart disease leading to the good quality of life.
Keywords: congenital heart disease, children, quality of life, recommendation

บทนำ�

โรคหั ว ใจพิ ก ารแต่ กำ � เนิ ด นั บ เป็ น สาเหตุ
อั น ดั บ สองของการเสี ย ชี วิ ต ในทารกและเด็ ก ของ
ประเทศกำ � ลั ง พั ฒ นา (WHO, 2014) บทความนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความรู้สำ�หรับใช้ในการส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็ก
โรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดส่งผลให้มีความผิดปกติของ
หัวใจหรือหลอดเลือดตั้งแต่แรกเกิดแบ่งเป็น 2 ชนิด
คือ ชนิดที่ไม่มีอาการเขียว (acyanosis) เช่น VSD ASD
PDA หรือ aortic stenosis, coarctation of aorta เป็นต้น
และ ชนิดที่มีอาการเขียว (cyanosis) เช่น Tetralogy of
Fallot, TGA เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดบางรายโดย
เฉพาะชนิดเขียวจำ�เป็นต้องได้รับการผ่าตัด ซ่อมแซม
ระบบการไหลเวียนโลหิต ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้
ชิดเนือ่ งจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ใช้ระยะ

เวลานานในการรักษา นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการ
ที่มีอาการรุนแรงหรือมีการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ
ต้องได้รับการติดตาม พบว่าผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการ
แต่ก�ำ เนิดมักมีปญ
ั หาด้านการเจริญเติบโตทีล่ า่ ช้า มีการ
เปลี่ยนแปลงของภาพลักษณ์ ดำ�เนินชีวิตภายใต้การมี
ข้อจำ�กัดจากการพร่องของสมรรถภาพร่างกาย ขาดการ
ยอมรับของสังคม ส่งผลให้ประสบกับภาวะคับข้องใจ
วิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า แม้ความเจริญทางการ
แพทย์และวิทยาการในปัจจุบันส่งผลให้ผู้ป่วยมีอัตรา
การรอดชีวิตและมีอายุที่ย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ดีพบว่าผู้ป่วยยังคงประสบกับปัญหาสุขภาพ
ที่ซับซ้อนและต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ในระยะ 10
ปีมานี้ในต่างประเทศมีรายงานการใช้แบบประเมิน
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดที่มา
รับการรักษาในคลินกิ และได้รบั การยอมรับว่าเป็นส่วน
หนึ่งของการรักษา จัดเป็นทางเลือกในการประเมิน
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ผลลัพธ์ทางคลินิก (Nousi & Christou, 2010)
1. การประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กโรค
หัวใจพิการแต่กำ�เนิด
คุณภาพชีวิตสะท้อนถึงการรับรู้ของผู้ป่วย
เกี่ยวกับผลกระทบของความเจ็บป่วยและการรักษา
ที่มีต่อการดำ�รงชีวิต การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของ
เด็กทางบวกจะสะท้อนถึงความสำ�เร็จในการปรับตัว
และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การประเมินคุณภาพชีวิต
ทั้ ง จากบิ ด ามารดาและตั ว เด็ ก ป่ ว ยอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจะ
ทำ�ให้ได้ข้อมูลสำ�หรับใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดที่ครบถ้วน (Uzark,
Jones, Slusher, Limbers, Burwinkle, & Varni, 2006)
เครื่องมือที่นิยมใช้สำ�หรับประเมินคุณภาพชีวิตเด็ก
โดยทั่วไป (PedsQL) พัฒนามาจากแนวคิดสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก (Szabo, 1996)
จำ�นวน 23 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ การทำ�หน้าที่
ของร่างกาย (8 ข้อ) การทำ�หน้าที่ทางอารมณ์ (5 ข้อ)
การทำ�หน้าที่ทางสังคม (5 ข้อ) และการทำ�หน้าที่ใน
โรงเรียน (5 ข้อ) โดยทำ�การประเมินด้วยตนเองแบบคู่
ขนานเปรียบเทียบระหว่างเด็กกับบิดามารดา โดยมีคำ�
ตอบ ให้เลือก 3 ระดับ คือ 0 = ไม่มีปัญหา 2 = มีปัญหา
บางครั้ง และ 4 = มีปัญหามาก สำ�หรับผู้ป่วยเด็กอายุ
8-18 ปี แบบสอบถามที่ใช้มีคำ�ตอบ ให้เลือก 5 ระดับ
คือ 0 = ไม่เคยมีปัญหา 1 = เกือบจะไม่เคยมีปัญหา 2 =
มีปญ
ั หาบางครัง้ 3 = มีปญ
ั หาบ่อยครัง้ และ 4 = มีปญ
ั หา
เสมอ โดยข้อความทางลบจะถูกนำ�มากลับคะแนน จาก
นั้นนำ�คะแนนมาแปลงให้อยู่ระหว่าง 1-100 คะแนน
โดยประมวลผลคะแนนคุณภาพชีวิตด้านจิตสังคมจาก
ผลการรวมคะแนน 3 ด้าน คือ การทำ�หน้าทีท่ างอารมณ์
สังคมและโรงเรียน การแปรผลโดยคะแนนสูงหมายถึง
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เครื่องมือสำ�หรับใช้ในการประเมินคุณภาพ
ชีวติ ของเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดทีใ่ ช้ในคลินกิ เป็น
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่อาการของโรค

(7 ข้อ) การรับรู้ด้านภาพลักษณ์ (3 ข้อ) การรักษาความ
วิตกกังวล (4 ข้อ) ปัญหาด้านสติปัญญา (5 ข้อ) และ
การสื่อสาร (3 ข้อ) นอกจากนี้ยังมีข้อคำ�ถามแฝงเกี่ยว
กับความร่วมมือในการรักษาด้านการรับประทานยา
จำ�นวน 5 ข้อ ผลการประเมินยึดคะแนนเฉลี่ยคุณภาพ
ชีวิตในเด็กปกติที่มีช่วงอายุเดียวกันเป็นเกณฑ์เปรียบ
เทียบ แปลผลว่าผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด
เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการมีคุณภาพชีวิตตํ่าในกรณีผู้ป่วย
เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด มีคะแนนตํ่ากว่าคะแนน
เฉลี่ยของเด็กปกติ1 standard deviation ผลการสำ�รวจ
การรับรู้คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่
กำ�เนิดและบิดามารดาที่มารับการรักษาแผนกผู้ป่วย
นอกพบว่า ผู้ป่วย 1 ใน 5 รับรู้ว่าตัวเองมีคุณภาพชีวิต
ด้านจิตสังคมอยู่ในระดับตํ่า โดยผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ
พิการแต่ก�ำ เนิดชนิดรุนแรงรับรูว้ า่ ตนเองมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตสังคมอยู่ในระดับตํ่า
และบิดามารดาเด็กป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดรับรู้
เกีย่ วกับระดับของคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยในระดับทีต่ าํ่
กว่าการรับรู้ของผู้ป่วยแต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
(Uzark et al, 2006)
2. ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ เด็กโรค
หัวใจพิการแต่กำ�เนิด
การทบทวนงานวิจัยพบปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวติ เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด ได้แก่ การ
เจริญเติบโตที่ล่าช้าและภาพลักษณ์ (Dalieno, Mapelli,
& Volpe, 2006; Nakou, 2001) ความวิตกกังวล อาการ
ซึมเศร้า (Gupta, Giuffre, Crawford, & Waters, 1998)
ระดับความเครียด เศรษฐกิจสังคมและ การศึกษาของ
บิดามารดา (Nousi & Christou, 2010) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
		 2.1 การเจริญเติบโตที่ล่าช้า และภาพ
ลักษณ์
ความรุนแรงของโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดนับ
เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจาก
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การที่มีอัตราการเจริญเติบโตของร่างกายที่ล่าช้าทั้งนํ้า
หนักและส่วนสูง โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามผิดปกติของ
หัวใจชนิดมีอาการเขียวซึ่งมักมีอัตราการเจริญเติบโต
ที่ล่าช้ามากกว่า โดยเริ่มพบเมื่อยังมีอายุน้อย ตั้งแต่วัย
ทารก (Nakou, 2001; Dalieno, Mapelli, & Volpe, 2006)
นอกจากนีก้ ารเปลีย่ นแปลงของภาพลักษณ์ทงั้ ในระยะ
ก่อนและหลังผ่าตัดนับเป็นปัญหาสำ�คัญที่มักพบใน
ตลอดช่วงระยะของการรักษา ปัญหาทีพ่ บในระยะหลัง
ผ่าตัดได้แก่การมีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่ที่หน้าอก ซึ่ง
เป็นการตอกยํา้ การเจ็บป่วยและมักถูกซักถามจากผูค้ น
รอบข้างโดยเฉพาะภายในโรงเรียน ทำ�ให้กลายเป็นเด็ก
เก็บกดและแยกตัวจากผู้คน เนื่องจากมีความอายและ
รู้สึกผิดจากภาพลักษณ์ของตนเอง ซึ่งเด็กจำ�เป็นต้อง
ได้รับการประคับประคองจากครอบครัวและบุคลากร
เพื่ อ ช่ ว ยในเรื่ อ งการปรั บ ตั ว และเผชิ ญ สถานการณ์
(Nakou, 2001)
		 2.2 ความวิตกกังวล และซึมเศร้า
		 การมีข้อจำ�กัดทางกายในเด็กโรคหัวใจ
พิการแต่กำ�เนิดมักทำ�ให้ไม่สามารถทำ�หน้าที่ต่างๆได้
ตามปกติ ต้องงดเว้นกิจกรรมที่ชอบทำ� ส่งผลให้เกิด
ความรู้สึกโดดเดี่ยว แยกตัวออกจากสังคม มีความรู้สึก
ว่าตัวเองเข้าสังคมได้ยาก ขาดการยอมรับจากสังคม
ที่โรงเรียน และถูกปฏิเสธ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วย
หัวใจพิการแต่กำ�เนิดชนิดเขียวและที่มีอาการรุนแรง
ต้องขาดเรียนเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ส่ง
ผลเสียต่อการเรียน และบางรายพบว่ามีความสามารถ
ในการคิด การจำ�อยู่ในระดับตํ่า (Nousi & Christou,
2010) ความวิตกกังวล และซึมเศร้าในเด็กโรคหัวใจ
พิการแต่ก�ำ เนิดมักเป็นประเด็นทีถ่ กู ละเลยอาจเนือ่ งมา
จากผูป้ ว่ ยไม่สามารถสือ่ สารความต้องการได้เอง สาเหตุ
ของความวิตกกังวล และซึมเศร้าเกิดจากการที่ต้องเข้า
รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหลายๆ ครั้ง การต้อง
รับประทานยาทุกวันอย่างต่อเนื่อง และการมีชีวิตภาย
ใต้ข้อจำ�กัดต่างๆเนื่องมาจากสภาพร่างกาย โดยมักพบ

อาการแสดงของความวิตกกังวล และซึมเศร้าในผูป้ ว่ ย
ที่มีปัญหาหัวใจพิการแต่กำ�เนิดที่มีความซับซ้อน หรือ
อยูใ่ นระยะสุดท้ายของชีวติ ทีม่ คี วามกลัวในความตายที่
จะมาถึง (Gupta, Giuffre, Crawford, & Waters, 1998)
		 2.3 ความเครียด ของบิดามารดา
		 โรคหั ว ใจพิ ก ารแต่ กำ � เนิ ด จั ด เป็ น โรค
รุนแรงส่งผลให้บิดามารดาเด็กเกิดความเครียดวิตก
กังวลและมีความรู้สึกไม่แน่นอนในผลลัพธ์การรักษา
และการรอดชีวิตของบุตร (อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์
และ รัตนาวดี ชอนตะวัน, 2554) บิดามารดามีการ
ตอบสนองต่อภาวะคุกคามทางสุขภาพของบุตรด้วยวิธี
การต่างๆ เช่น แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค
อาการ การดำ�เนินของโรค และการกลับเป็นซํา้ (กานดา
เลาหศิลป์, อารีย์วรรณ อ่วมตานี, สุดา เลาห์สัฒนะ,
และณัฐพร ไพศาล, 2554) พบว่ามีสาเหตุจากการขาด
ข้อมูล หรือ ความไม่ชัดเจนของข้อมูล เกี่ยวกับอาการ
การรักษา และอาการข้างเคียงของการรักษาทำ�ให้ไม่
สามารถจัดการหรือคาดการณ์ในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
ได้ ดังนัน้ บิดามารดาทำ�การตัดสินใจต่างๆ อันส่งผลเสีย
ต่อการดูแลและคุณภาพชีวติ ของเด็กโรคหัวใจพิการแต่
กำ�เนิด (นํ้าทิพย์ แก้ววิชิต และ กัลยาณี ท่าจีน, 2550)
นอกจากนี้พบว่าบิดามารดาที่มีระดับการศึกษาน้อย
มักไม่เห็นความสำ�คัญของการแสวงหาความช่วยเหลือ
ทางการแพทย์ หรือติดต่อพาบุตรเข้ารับการรักษาโดย
เฉพาะในระยะก่อนการวินจิ ฉัยโรค อันส่งผลเสียต่อการ
ทำ�งานของระบบหัวใจ การไหลเวียนโลหิตและระบบ
การหายใจ เนื่องจากได้รับการรักษาที่ล่าช้า (Nousi &
Christou, 2010) นอกจากนี้พบว่าปัญหาทางการเงินมี
ความสำ�คัญต่อการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบิดาและ
มารดา หรือระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวส่งผล
เสียต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด
เนือ่ งจากครอบครัวเป็นสิง่ แวดล้อมทีม่ คี วามเป็นพลวัต
(Nakou, 2001)
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3. แนวทางการดู แ ลผู้ ป่ ว ยเด็ ก โรคหั ว ใจ
พิการแต่กำ�เนิดเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การดูแลรักษาสุขภาพทีด่ นี บั เป็นปัจจัยสำ�คัญ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิด
โดยทั่วไปเด็กที่มีหัวใจพิการแต่กำ�เนิดมีความต้องการ
การดูแลที่แตกต่างกันตามช่วงอายุ ความรุนแรง และ
ระยะของการเจริญเติบโต เริ่มจากวัยทารกซึ่งจำ�เป็น
ต้องพึ่งพาการดูแลทั้งหมดจากบิดามารดา ในวัยเด็ก
ที่มีความต้องการที่แตกต่างจากเดิม เช่น ต้องการมี
สัมพันธภาพกับเด็กในวัยเดียวกัน และความรูต้ า่ งๆ เข้า
สู่วัยรุ่นที่ต้องการมีอิสระ การดูแลหลักผู้ป่วยต้องได้
รับการดูแลด้านโภชนาการ การป้องกันภาวะซีด การ
ขาดสมดุลของสารนํ้าและเกลือแร่ การได้รับวัคซีน
ที่ครอบคลุมโรคทั่วไปและไข้หวัดใหญ่ การได้รับยา
ปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มหัวใจก่อน
รับการรักษาทางทันตกรรมรวมทั้ง การรักษาภาวะติด
เชื้อแบคทีเรียอย่างทันท่วงที การมาตรวจตามนัด (ศรี
สมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์, 2553; ชญาภา วันทุม และ สุ
พรรณี สุม่ เล็ก, 2555) การหลีกเลีย่ งอยูใ่ นภูมปิ ระเทศที่
เป็นภูเขาสูงซึง่ มีปริมาณออกซิเจนน้อย และในสถานที่
ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมแิ บบฉับพลัน (Nousi
& Christou, 2010)
3.1 การส่งเสริมพัฒนาการ
		 การมี พั ฒ นาการล่ า ช้ า นั บ เป็ น ปั ญ หา
สำ�คัญในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด ดังนั้นจึงควร
ทำ � การประเมิ น พั ฒ นาการผู้ ป่ ว ยเด็ ก หั ว ใจพิ ก ารแต่
กำ�เนิดทุกราย อายุตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี ทั้ง 4 ด้านโดย
ใช้แบบคัดกรองของเดนเวอร์ II ได้แก่ 1) พัฒนาการ
ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม (personal-social
development) เป็นการประเมิน การปรับตัวของเด็ก
เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และการดูแลช่วยเหลือ
ตนเอง 2) พัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก (fine
motor-adaptive development) เป็นการประเมินการ
มอง การใช้มือหยิบจับสิ่งของ การทำ�งานประสานกัน

ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา 3) พัฒนาการด้านภาษา
(language development) เป็นการประเมินการได้ยิน
ความเข้าใจภาษา และการใช้ภาษา และ4) พัฒนาการ
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (gross motor development) เป็นการประเมินการทรงตัวและการเคลื่อนไหว
ร่างกาย เช่น การนั่ง การเดิน การกระโดด การคัดกรอง
เหล่านีจ้ ะช่วยให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การส่งต่อแต่เนิน่ ๆ เพือ่ เข้า
รับการกระตุ้นพัฒนาการ นอกจากนี้บิดามารดาผู้ป่วย
เด็กหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดควรได้รบั คำ�แนะนำ�ให้มคี วาม
รูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการเจริญเติบโตและการมีพฒ
ั นาการ
ตามวัย เพื่อสร้างความเข้าใจในสภาพการณ์ที่เป็นจริง
ของเด็กที่มีโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด ในบางครั้งพบว่า
บิดามารดามีพฤติกรรมที่ปกป้องมากเกินความจำ�เป็น
ข้อแนะนำ�ทางการแพทย์อนุญาตให้เด็กทีม่ หี วั ใจพิการ
แต่กำ�เนิดซึ่งมีอาการรุนแรงระดับปานกลางสามารถ
ทำ�กิจกรรมต่างๆได้เช่นเดียวกับเด็กปกติ ในทางกลับ
กันในเด็กที่มีหัวใจผิดปกติระดับรุนแรงสมควรได้รับ
การช่วยเหลือและระแวดระวังจากครู เช่นการเดินทาง
มาโรงเรียนกับผู้ปกครองโดยพามาส่งเพื่อให้เด็กสงวน
พลังงานไว้ใช้ในการทำ�กิจกรรมต่างๆขณะอยูท่ โี่ รงเรียน
(Bjarnason-Wehrens et al, 2007)
เด็กโรคหัวใจพิการกำ�เนิดที่มีความผิดปกติ
เล็กน้อยมักมีพัฒนาการตามวัย ตรงข้ามกับเด็กโรค
หัวใจพิการแต่กำ�เนิดชนิดเขียวร่วมกับภาวะหัวใจวาย
(congestive heart failure) หรือในเด็กหัวใจพิการแต่
กำ�เนิดที่มีภาวะหัวใจวายซึ่งมักมีพัฒนาการล่าช้าโดย
เฉพาะด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ในการคลาน นั่ง
หรือเดินเนื่องจากการมีนํ้าหนักตัวเพิ่มขึ้นน้อย ดังนั้น
ผู้เลี้ยงดูควรได้รับคำ�แนะนำ�เรื่องความสำ�คัญของการ
ดูแลให้เด็กได้รับสารอาหารและการกระตุ้นให้มีการ
พัฒนาการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม มีรายงานว่า 1 ใน 3
ของผู้ป่วยเด็กที่มีหัวใจพิการแต่กำ�เนิดที่เคยเข้ารับการ
ผ่าตัดพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า ใน 3 ด้าน คือ การช่วย
เหลือตนเองและสังคม การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และ
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การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Weinberg, Kern, Weiss, &
Ross, 2011) การศึกษา ในผู้ป่วยหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิด
ชนิดซับซ้อนที่เคยรับการผ่าตัดตั้งแต่แรกเกิดในระยะ
เข้าสู่วัยเรียน โดย Shillingford Glanzman, Ittenbach,
Clancy, Gaynor, and Wernovsky (2008) พบปัญหา
สมาธิ สั้ น และมี ภ าวะไม่ อ ยู่ นิ่ ง (Attention Deficit
Hyperactive Disorder) นอกจากนี้ เ ด็ ก โรคหั ว ใจ
พิการแต่กำ�เนิดมักมีการแสดงออกทางด้านอารมณ์
เช่น depress, separation anxiety การนอนฝันร้าย
และมีพัฒนาการถดถอยต่างๆ เช่น การขับถ่าย การ
รับประทานอาหาร ภายหลังการพักรักษาตัวในโรง
พยาบาล หรือเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ผู้ดูแลควรได้รับคำ�
แนะนำ�เกีย่ วกับการเผชิญปัญหาทีบ่ า้ นในระยะแรกหลัง
การจำ�หน่าย โดยใช้วธิ กี ารปลอบโยน การให้ความมัน่ ใจ
แก่เด็ก และติดต่อขอความช่วยเหลือเช่น การรักษาโดย
การเล่นบำ�บัด (play therapy) กรณีที่มีปัญหาเรื้อรัง
(O’Brien & Boisvert, 1989)
3.2 ด้านโภชนาการ
		 ผู้ ป่ ว ยเด็ ก ที่ มี หั ว ใจพิ ก ารแต่ กำ � เนิ ด
และในรายที่มีความผิดปกติซับซ้อนมักมีปัญหาด้าน
โภชนาการจากการดูดนมได้นอ้ ย มักใช้เวลานานในการ
ดูดนม และไม่มีความอยากอาหาร (Woodward, 2011)
ควรส่งเสริมการเลี้ยงด้วยนมแม่ตราบเท่าที่ทารกมีนํ้า
หนักตัวเพิ่มขึ้น ถ้าต้องการเพิ่มจำ�นวนแคลอรีในช่วง
กลางวันสามารถปั๊มนมมารดามาผสมกับนมผงให้ได้
พลังงาน 24 -30 แคลอรี/ออนซ์ และพยายามให้ดูด
นมมารดาในช่วงกลางคืนและรุ่งเช้าเพื่อส่งเสริมความ
ผูกพันระหว่างแม่ลูกและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ของทารก และควรจัดให้อยู่ในที่เงียบสงบขณะให้นม
ทารก กรณีให้นมผสมควรได้รบั พลังงาน 120-150 กิโล
แคลอรี/นํ้าหนักตัว 1 กก/วัน ในรายที่มีนํ้าหนักตัวเพิ่ม

น้อยผู้ป่วยจำ�เป็นต้องได้รับการดูแลด้านโภชนาการ
เป็นพิเศษเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่มีพลังงานเพียงพอ
โดยใส่สายให้อาหารทางจมูก (nasogastric) หรือทาง
กระเพาะอาหารโดยตรง (gastrostomy) หรือให้ดูดเอง
ทางปากในช่วงกลางวันและคำ�นวณพลังงานที่ขาดให้
ทางสายให้อาหารในช่วงกลางคืน ผู้ป่วยทุกรายควรได้
รับการประเมินภาวะโภชนาการโดยการพล็อตกราฟ
เปรียบเทียบระหว่างนํ้าหนักและส่วนสูงทุกครั้งที่มา
รับการตรวจ เพื่อเฝ้าระวังด้านโภชนาการในรายที่มีนํ้า
หนักตํ่ากว่าเปอร์เซนไทล์ที่ 5 ตามปกติผู้ป่วยในระยะ
แรกเกิด – อายุ 3 เดือน ควรมีนํ้าหนักเพิ่มขึ้นวันละ 30
กรัม และมีนํ้าหนักตัวเพิ่มขึ้นวันละ 20 กรัม จนอายุ
ครบ 6 เดือน และเพิม่ อีกวันละ 12-15 กรัม ระหว่างอายุ
6 – 12 เดือน (Kliegman, Behrman, Jenson, & Stanton,
2007)
3.3 ด้านการได้รับยา
		 ผู้ป่วยเด็กที่มีหัวใจพิการแต่กำ�เนิดควร
ได้รับยาทั้งในระยะก่อนและหลังการผ่าตัด ดังนั้นบิดา
มารดาและครอบครัวควรได้รับคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับชื่อ
ยา ข้อบ่งชี้การใช้ยาแต่ละชนิด วิธีการให้และปริมาณ
ยาที่ให้ในแต่ละมื้อ ตารางที่ 1 แสดงเกี่ยวกับรายการยา
ทีผ่ ปู้ ว่ ยโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดมักได้รบั ประกอบด้วย
ยาต้านเกร็ดเลือด/การแข็งตัวของเลือด (antiplatelet/
anticoagulant) ยาขับปัสสาวะ (diuretic) ยาช่วยการ
หดตัวของหลอดเลือดและการบีบตัวของกล้ามเนื้อ
หัวใจ (inotropic) และยารักษาภาวะหัวใจวาย (afterload
reducing) ในรายทีม่ คี วามดันหลอดเลือดปอดสูงอาจได้
รับยาขยายหลอดเลือด กรณีสงสัยอาการเป็นพิษจาก
การใช้ยาควรเจาะเลือดตรวจสอบระดับยาในกระแส
เลือด และสังเกตภาวะแทรกซ้อนทางไต เช่น มีปสั สาวะ
ออกน้อย
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ตารางที่ 1 ประเภทและข้อควรระวังของตัวอย่างยาที่ใช้กับผู้ป่วยเด็กที่มีหัวใจพิการแต่กำ�เนิด
ชื่อยา
Inotrope
Digoxin

Antiplatelet/anticoagulant
Aspirin
Warfarin

ข้อควรระวัง
ติ ด ตามระดั บ ยา และค่ า อิ เ ล็ ค โทรลั ย ท์ ใ นกระแสเลื อ ด หลี ก เลี่ ย ง
ภาวะ:โพแทสเซียมสูงหรือตํ่า ภาวะแคลเซียมสูง ภาวะแมกนีเซียมตํ่า และ
ห้ามหยุดยากะทันหัน กรณีอาเจียนไม่ควรให้ยาซํา้ รายงานถ้ามีอาการคลืน่ ไส้
อาเจียน
พิจารณางดยาขณะมีไข้เพื่อป้องกันภาวะ Reye’s syndrome
ขนาดยาปรับตามระดับ INR (international normalized ratio) ซึ่งควบคุมได้
ยากในเด็กอายุ < 5 ปี รายงานถ้าเลือดออกง่าย จํ้าเลือด รอยฟกชํ้า เลี่ยงการ
เล่นปะทะ

Afterload reducers
Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors
Lisinopril
อาจมีภาวะโพแทสเซียมสูงร่วมกับไตทำ�หน้าทีผ่ ดิ ปกติหรือร่วมกับการได้รบั
ยาขับปัสสาวะที่สงวนโพแทสเซียม (potassium-sparing diuretics); ติดตาม
Captopril
ภาวะความดันตํ่าเมื่อปรับขนาดยา
Enalapril
Angiotensin II receptor blockers
Losartan
อาจมี ภ าวะโพแทสเซี ย มสู ง ; ควรเลี่ ย งการใช้ ย าขั บ ปั ส สาวะที่ ส งวน
โพแทสเซียม
Diuretics
Furosemide
ติดตามภาวะขาดนํา้ และอิเล็คโทรลัยท์ ให้รบั ประทานอาหารทีม่ โี พแทสเซียม
สูง
Spironolactone
เป็นยาขับปัสสาวะทีส่ งวนโพแทสเซียม; หลีกเลีย่ งการให้ยาเสริมโพแทสเซียม
รายงานถ้ามีอาการเป็นพิษจากโพแทสเซียม
Pulmonary vasodilators
Sildenafil
ห้ามหยุดยากะทันหันอาจทำ�ให้เกิดภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงกำ�เริบ
ที่มา: “Keeping Children with Congenital Heart Disease Healthy,” by C. S. Woodward, 2011, Journal of
Pediatric Health Care, 25(6), 375.
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		 3.4. ด้านการป้องกันการเจ็บป่วย
		 การป้องกันการติดเชื้อ
		 เด็กที่หัวใจพิการแต่กำ�เนิดจัดเป็นกลุ่ม
เสี่ยงติดเชื้อแบคทีเรียที่เยื่อหุ้มหัวใจ (endocarditis)
จากการที่แบคทีเรียในกระแสเลือดเข้าไปในหัวใจผ่าน
ทางลิ้นหัวใจ หรือรูรั่วที่ผิดปกติ สมาคมโรคหัวใจแห่ง
สหรัฐอเมริกา (The American Heart Association)
แนะนำ�ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากอย่าง
สมํ่าเสมอ โดยการแปรงฟัน ใช้ไหมขัดฟันและมาพบ
ทันตแพทย์ ตั้งแต่อายุครบ 1 ปี และบางกรณีก่อนการ
รักษา หรือทำ�ความสะอาดฟันผู้ป่วยบางรายอาจต้อง
ได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เช่นในกรณี
ที่หัวใจพิการร่วมกับมีอาการเขียว ผู้ป่วยที่ใส่ลิ้นหัวใจ
เทียม เป็นต้น

		 การได้รับวัคซีน
		 ศู น ย์ ค วบคุ ม และป้ อ งกั น โรคของ
สหรัฐอเมริกา (Center for Disease Control and Prevention: CDC, 2010) แนะนำ�ให้เด็กที่มีหัวใจพิการแต่
กำ�เนิดได้รับวัคซีน ตามกำ�หนด เพื่อป้องกันโรคคอตีบ
บาดทะยัก ไอกรน หัด หัดเยอรมัน คางทูม ตับอักเสบเอ
ตับอักเสบบี โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่เกิดจากการติด
เชื้อแบคทีเรีย (Haemophilus influenzae type b; Hib)
วัคซีนโรคปอดอักเสบ (Pneumococcal) โรคสุกใส
โปลิโอ (IPV) และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย โดย
ยกเว้นวัคซีนบางชนิดในเด็กหัวใจพิการแต่กำ�เนิดที่
โรคร่วม เช่น DiGeorge syndrome ทำ�ให้เกิดภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง หรือม้ามผิดปกติ (asplenia) ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 วัคซีนสำ�หรับเด็กที่มีหัวใจพิการแต่กำ�เนิด (CHD)
วัคซีน

CHD

CHD ร่วมกับ
CHD ร่วมกับภาวะ
ม้ามทำ�งานผิดปกติ
พร่องภูมิคุ้มกัน
DpT
√
√
√
MMR
√
√
*
Hep A
√
√
√
Hep B
√
√
√
Hib
√
√
√
Pneumococcal (PCV13)
√
√^
√^
Rotavirus
√
√
*
Varicella
√
√
*
Inactivated Polio Vaccine
√
√
√
Meningococcal
√
√#
√#
Inactivated Influenza Vaccine
√
√
√
√ ควรให้ได้รบั วัคซีนตามกำ�หนด; * ต้องตรวจระดับภูมคิ มุ้ กันก่อนให้วคั ซีน; ^ ถ้ามีภาวะเสีย่ ง Pneumococcal ให้
เพิ่มในเด็กอายุ 5-6 ปี; # ถ้ามีภาวะเสี่ยง Meningococcal ให้ MCV4เพิ่มในเด็กอายุ 2-10 ปี
ที่มา: “Keeping Children with Congenital Heart Disease Healthy,” by C. S. Woodward, 2011, Journal of
Pediatric Health Care, 25(6), 377.
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4. บทสรุป
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดโดย
เน้นการมีสว่ นร่วมของบิดามารดาในการดูแล เด็ก ด้าน
การส่งเสริมพัฒนาการ ด้านโภชนาการ ด้านยา และด้าน
การป้องกันการเจ็บป่วย ทีมสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาล
ควรให้ข้อมูล คำ�ชี้แจง และคำ�แนะนำ�แก่บิดามารดา
เด็กที่มีหัวใจพิการแต่กำ�เนิด เกี่ยวกับ สาเหตุ อาการ
การรักษา การปฏิบตั ติ วั และผลทีจ่ ะเกิดตามมาจากโรค
หัวใจพิการแต่กำ�เนิด เพื่อส่งเสริมให้บิดามารดาเกิด
ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นในความสามารถการให้
ความช่วยเหลือและดูแลบุตรที่มีหัวใจพิการแต่กำ�เนิด
การขาดความรู้ และความชัดเจนในข้อมูลความรุนแรง
ในความเจ็บป่วยของบุตร จะส่งผลเสียต่อการตัดสินใจ
ในการดูแล ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคลากร
สุขภาพ นอกจากนีพ้ ยาบาลควรทำ�การประเมินคุณภาพ
ชี วิ ต และความต้ อ งการช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ทั้ ง จาก
บิ ด ามารดาและตั ว เด็ ก ป่ ว ยตามช่ ว งอายุ การเจริ ญ
เติบโต และความรุนแรงของโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อการ
มี คุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด

เอกสารอ้างอิง

กานดา เลาหศิลป์, อารียว์ รรณ อ่วมตานี, สุดา เลาห์สฒั นะ,
และ ณั ฐ พร ไพศาล (2554). ประสบการณ์
ของพ่ อ และแม่ ที่ ลู ก ได้ รั บ การรั ก ษาด้ ว ยการ
ผ่าตัดหัวใจแบบเปิด. วารสารการพยาบาลและ
สุขภาพ, 5(2), 106-116.
ชญาภา วันทุม, และ สุพรรณี สุ่มเล็ก (2555). การเสริม
สร้างสุขภาพเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดหลัง
การผ่าตัดของผู้ดูแล. วารสารพยาบาลศาสตร์
และสุขภาพ, 35(1), 1-9.
นํ้าทิพย์ แก้ววิชิต, และกัลยาณี ท่าจีน. (2550). ความรู้
และบทบาทของบิดามารดาในการดูแลบุตรโรค
หัวใจ. สงขลานครินทร์เวชสาร, 25(4), 273-282.

13

ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์ (2553). การพยาบาลผู้ป่วย
เด็กโรคหัวใจแต่กำ�เนิด: หลักการและแนวทาง
ปฏิบัติ. วารสารพยาบาลศาสตร์, 28(2), 13-22.
อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์, และ รัตนาวดี ชอนตะวัน
(2554). การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดใน
ระยะก่อนผ่าตัดหัวใจ: ผลกระทบต่อครอบครัว.
วารสารพยาบาลศาสตร์, 29(Suppl2): 7-18.
Bjarnason-Wehrens, B., Dordel, S., Schickendantz,
S., Krumm, C., Bott, D., Sreeram, N., &
Brockmeier, K. (2007). Motor development
in children with congenital cardiac disease
compared to their healthy peers. Cardiology in
the young, 17, 487–498.
Centers for Disease Control and Prevention. (2010).
Recommended immunization schedule for
persons age 0 through 18 years. Retrieved
April, 2014, from http://www.cdc.gov/
vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescentshell.html
Dalieno, L., Mapelli, D., & Volpe, B. (2006). Measurement of cognitive outcome and quality of life
in congenital heart disease. Heart, 92, 569-574.
Gupta, S., Giuffre, R. M., Crawford, S., & Waters, J.
(1998). Covert fears, anxiety and depression
in congenital heart disease. Cardiology in the
Young, 8(4), 491-499.
Kliegman, R., Behrman, R., Jenson, H., & Stanton, R.
(2007). Kliegman: Nelson Textbook of Pediatrics (19th ed.). Philadelphia, PA: Saunders
Elsevier.
Nakou, S. (2001). Measurement of quality of life in the
health care field: Applications in child birth.
Archives of Hellenic Medicine. 18(3), 254-266.

14

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557

Nousi, D., & Christou, A. (2010). Factors affecting
the quality of life in children with congenital
heart disease. Health Science Journal, 4(2),
94-99.
O’Brien, P., & Boisvert, J. T. (1989) Discharge planning for children with heart disease. Critical
care Nursing Clinics of North America, 1(2),
297-305.
Shillingford, A. J., Glanzman, M. M., Ittenbach, R. F.,
Clancy, R. R., Gaynor, J. W., & Wernovsky, G.
(2008). Inattention, hyperactivity, and school
performance in a population of school-age
children with complex congenital heart
disease. Pediatrics, 121, 759-767.
Szabo, S. (1996). The World Health Organization
Quality of Life (WHOQOL) assessment
instrument. In: Spiker, B. (Ed.), Quality of Life
in Clinical Trials (pp. 355–362). Philadelphia,
PA: Lippincott-Raven Publishers.

Uzark, K., Jones, K., Slusher, J., Limbers, C. A.,
Burwinkle, T. M., & Varni, J. W. (2006).
Quality of life in children with heart disease as
perceived by children and parents. Pediatrics,
121(5), e1060-67.
Weinberg, S., Kern, J., Weiss, K., & Ross, G. (2011).
Developmental screening of children diagnosed
with congenital heart defects. Clinical Pediatrics, 20, 497-501.
Woodward, C. S. (2011). Keeping children with
congenital heart disease healthy. Journal of
Pediatric Health Care, 25 (6), 373-378.
World Health Organization. (2014). Congenital
anomalies. Retrieved April, 2014, from http://
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs370/en/

