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บทคัดย่อ
เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดมักพบภาวะแทรกซ้อนได้บ่อยกว่าเด็กปกติท่วั ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการติดเชื้อทาง
เดินหายใจ ซึง่ เป็นสาเหตุส�ำ คัญทีท่ �ำ ให้เด็กต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และเป็นสาเหตุหลักทีท่ �ำ ให้มอี ตั ราการเสียชีวติ
ในประเทศทีก่ �ำ ลังพัฒนา ซึง่ พฤติกรรมการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดของผูด้ แู ลจึงมีความสำ�คัญในการป้องกันการติด
เชื้อทางเดินหายใจเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิต บทความนี้มีเป้าหมายเพื่อนำ�เสนอแนวทางการดูแลเด็กโรค
หัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ ทางเดินหายใจ โดยผูแ้ ลควรให้ความสำ�คัญในการดูแลเด็ก ได้แก่ ภาวะโภชนาการ
การได้รบั การสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กัน การหลีกเลีย่ งไม่ให้สมั ผัสเชือ้ โรค การได้รบั ยาเพือ่ ป้องกันภาวะหัวใจวาย การป้องกันการติด
เชือ้ เยือ่ บุหวั ใจ เพือ่ ให้เด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดสามารถดำ�เนินชีวติ ภายใต้ขอ้ จำ�กัดทางกายได้อย่างปกติ และมีการเจริญ
เติบโตตามวัย อีกทัง้ พยาบาลควรให้ความรูแ้ ละข้อมูลทีถ่ กู ต้องเพือ่ เสริมสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูด้ แู ลในการดูแลเด็กเมือ่ กลับ
ไปอยูท่ บ่ี า้ น และสามารถให้การดูแลเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำ�สำ�คัญ: การป้องกัน, เด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิด, ติดเชือ้ ทางเดินหายใจ
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Abstract
		 Children with congenital heart disease may have more complications than normal children.

Especially, respiratory tract infection in children is a major cause of hospitalization and it increases
mortality rates among them. The evidence shows that most children aged under five years are at high
risk of respiratory tract infection. It has negative impacts on their quality of life, social activities, and
growth development. This article aimed to provide knowledge to prevent respiratory tract infection
among children with congenital heart disease. This article also presented knowledge and how to take
care of children with congenital heart disease including nutrition, immunization, avoiding crowded area,
medication to prevent heart failure, and endocarditis prevention. This article may assist nurses or
caregivers with confidence in caring for children and be able to provide effective care for children
with complications.
Keywords: prevention, congenital heart disease, respiratory tract infections

บทนำ�

โรคหั ว ใจพิ ก ารแต่ กำ� เนิ ด (congenital heart
disease) เป็นภาวะที่มีความผิดปกติของหัวใจ และ/หรือ
หลอดเลือดทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์มารดา1 ส่งผลให้การทำ�
หน้าที่ของระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติ มีความสัมพันธ์กับ
โครโมโซมที่ผิดปกติ2 โดยสาเหตุของการเกิดโรคยังไม่ทราบ
ชัดเจนพบได้ทว่ั ไปและพบได้บอ่ ยในทารกแรกเกิด อุบตั กิ ารณ์
การเกิดโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดประมาณ 8 รายต่อการเกิด
มีชพี 1,000 ราย3 หรือในแต่ละปีจะพบเด็กโรคหัวใจพิการแต่
กำ�เนิดประมาณ 40,000 คน/ปี ในประเทศสหรัฐอเมริกามี
อุบตั กิ ารณ์การเกิดโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิด ประมาณ 8 ราย
ต่อการเกิดมีชพี 1,000 ราย4 ส่วนในประเทศไทยพบทารกแรก
เกิดป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดมีอุบัติการณ์การเกิด
ประมาณ 7 รายต่อการเกิดมีชพี 1,000 ราย5 เด็กโรคหัวใจพิการ
แต่ก�ำ เนิดมีอตั ราการเสียชีวติ ประมาณร้อยละ 25 ซึง่ โรคหัวใจ
พิการแต่กำ�เนิดสามารถตรวจพบตั้งแต่ทารกแรกเกิดถึงอายุ
6 ปี โรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดบางชนิดจะแสดงอาการตั้งแต่
ภายหลังคลอดได้ไม่นาน แต่บางชนิดมีอาการน้อยในช่วง 48
ชั่วโมงแรกหลังคลอด แต่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
ซึ่งมีผลทำ�ให้เด็กอาจเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วเมื่อกลับไปอยู่ท่ี

บ้ า น ส่ ว นสาเหตุ ข องการเสี ย ชี วิต ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากภาวะ
แทรกซ้อนจากการติดเชื้อทางเดินหายใจและภาวะหัวใจวาย6
นอกจากนี้เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดต้องใช้ระยะเวลานาน
ในการรักษาและนอนอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน
มีพัฒนาการและการเจริญเติบโตที่ล่าช้ากว่าเด็กปกติ7 ดังนั้น
พฤติกรรมการดูแลของผูด้ แู ลเด็กเมือ่ กลับไปอยูท่ บ่ี า้ นจึงมีสว่ น
สำ � คั ญ ในการดู แ ลเด็ ก โรคหั ว ใจพิ ก ารแต่ กำ � เนิ ด ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดีและเจริญเติบโตได้
ตามวัย

ชนิดโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด

โรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ตาม
อาการทางคลินิกและการมีเลือดไปปอด แบ่งตามอาการทาง
คลินกิ คือ ชนิดมีอาการเขียว (cyanotic type) และชนิดไม่มี
อาการเขียว (acyanotic type) ชนิดมีอาการเขียว ได้แก่
เต็ทตะโลยี ออฟ ฟาโลท์ (tetralogy of fallot: TOF), การสลับ
ที่ของหลอดเลือดแดงใหญ่ (transposition of the great
arteries: TGA) และชนิดทีไ่ ม่มอี าการเขียว ได้แก่ ความผิดปกติ
ของผนังกัน้ หัวใจห้องบนมีรรู ว่ั (atrial septal defect: ASD),
ความผิดปกติของผนังกั้นหัวใจห้องล่างมีรูร่ัว (ventricular
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septal: VSD), การมีรเู ปิดระหว่างหลอดเลือดแดงเอออร์ตา้ กับ
หลอดเลือดแดงพัลโมนารี่ (patent ductus arteriosus: PDA)
สำ�หรับการแบ่งตามการมีเลือดไปปอด พบชนิดมีเลือดไปปอด
มากและมี เ ลื อ ดไปปอดน้ อ ย ชนิ ด มี เ ลื อ ดไปปอดมาก
(increased pulmonary blood flow) ได้แก่ โรคหัวใจพิการ
แต่กำ�เนิด VSD, ASD, PDA พบได้มากในเด็กอายุน้อยกว่า
2 ปี ชนิดมีเลือดไปปอดน้อย (decreased pulmonary
blood flow) ได้แก่ โรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิด TOF, หลอดเลือด
พัลโมนารีต่ บี หรือตัน (pulmonary stenosis: PS), ลิน้ ไตรคัส
ปิดตัน (tricuspid atresia: TA) ซึง่ โรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิด
ทีพ่ บได้มากทีส่ ดุ คือ VSD ร้อยละ 30.50 รูรว่ั ขนาดเล็กสามารถ
ปิดเองได้ภายในอายุ 1 ปี8

อาการเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด

อาการทางคลินกิ ทีพ่ บบ่อยในเด็กโรคหัวใจพิการแต่
กำ�เนิดการเปลีย่ นแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาของหัวใจ และการ
ไหลเวียนของเลือด ได้แก่
1. อาการเขียว (cyanosis) เกิดมีเลือดลัดวงจรจาก
หัวใจห้องขวาไปหัวใจห้องซ้าย ระดับของออกซิเจนในเลือดตํา่
มีความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน 5 กรัม/เดซิลติ ร ค่าความอิม่ ตัว
ของออกซิเจน 80-85% ซึง่ มี 2 ลักษณะ คืออาการเขียวทัว่ ตัว
(central cyanosis) เกิดจากเลือดที่ออกจากหัวใจไปเลี้ยง
ส่วนต่างๆ ของร่างกายมีปริมาณออกซิเจนต่าํ ขณะที่ปริมาณ
เลือดที่ออกจากหัวใจปกติ พบในโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด
ชนิดเลือดไหลลัดวงจรจากหัวใจซีกขวาไปซีกซ้าย พบได้บอ่ ยใน
เด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิด TOF อาการเขียวของอวัยวะส่วน
ปลาย (peripheral cyanosis) เกิดจากการไหลเวียนเลือดไป
เลีย้ งส่วนต่างๆ ของร่างกายลดลง จะมีอาการเขียวตามปลาย
มือปลายเท้า ริมฝีปาก พบในโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดชนิด
ทีม่ กี ารตีบแคบของหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิด
PS, TA9
2. ภาวะขาดออกซิเจนเฉียบพลัน (hypoxic spell)
พบบ่อยในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดชนิดเขียว โดยเฉพาะ
โรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิด TOF และ TGA เป็นภาวะทีส่ มองขาด
ออกซิเจนอย่างเฉียบพลัน จากการมีกิจกรรม เช่น ร้องไห้
มีกิจกรรมการเล่น ออกกำ�ลังกาย การดูดนมของทารก หลัง
รับประทานอาหาร และหลังถ่ายอุจจาระ มักพบได้บ่อยใน

ตอนเช้า เนื่องจากทำ�ให้มีแรงต้านทานในหลอดเลือดแดง
ร่างกายสูงขึ้น กระตุ้นการหลั่ง cathecholamine ทำ�ให้
กล้ามเนือ้ หัวใจมีการบีบตัวมากขึน้ เกิดการอุดกัน้ ของลิน้ หัวใจ
พัลโมนิคเลือดดำ�ไปที่ปอดลดลง เลือดไหลลัดวงจรจากหัวใจ
ห้องขวาไปซ้ายมากขึน้ ทำ�ให้เลือดทีไ่ ปเลีย้ งส่วนต่างๆ ของร่างกาย
มีออกซิเจนตา่ํ เนือ้ เยือ่ ร่างกายเกิดภาวะขาดออกซิเจนเฉียบพลัน10
3. ภาวะขาดสารอาหาร (malnutrition) พบได้ใน
เด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดเนือ่ งจากมีความซับซ้อนของหลอด
เลือดหัวใจและความอยากอาหารลดลง ใช้ระยะเวลาในการรับ
ประทานอาหารนาน มีความต้องการสารอาหารมากกว่าเด็ก
ปกติท่ัวไป11 จากรายงานการวิจัยพบว่าเด็กโรคหัวใจพิการ
แต่กำ�เนิดมีส่วนสูงและนํ้าหนักตํ่ากว่าเด็กปกติท่ัวไป และ
ตํา่ กว่า 5 เปอร์เซ็นไทล์ของเกณฑ์มาตรฐาน มีการเจริญเติบโต
ช้าร้อยละ 27 เนื่องจากการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอกับ
ความต้ อ งการของร่ า งกายและการมี อั ต ราการเผาผลาญ
พลังงานสูง ความรุนแรงของภาวะขาดสารอาหารมีความ
สัมพันธ์กบั ชนิดของโรคและความผิดปกติของหลอดเลือด12
4. ภาวะหัวใจวาย (congestive heart failure)
เป็นภาวะผิดปกติเกิดจากการที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือด
ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
ในขณะที่เลือดเข้าสู่หัวใจเพียงพอ เป็นผลทำ�ให้มีการคั่งของ
เลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายและปอด ภาวะหัวใจวายแบ่งออกเป็น
2 ชนิด ได้แก่ หัวใจซีกขวาวาย (right-side heart failure)
พบได้ในโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด ASD, VSD, PDA และ
หัวใจซีกซ้ายวาย (left-side heart failure) อาจพบได้ในโรค
ลิ้นหัวใจรั่ว และโรคหัวใจที่มีการตีบบริเวณหลอดเลือดแดง
เอออร์ตา้ (aorta)13
5. อาการเหนือ่ ยง่าย (dyspnea) เนือ่ งจากร่างกาย
ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอกับหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย เช่น การทำ�กิจกรรมต่างๆ วิง่ เดิน เล่น14
6. นิ้วมือนิ้วเท้าปุ้ม (clubbing of fingers and
toes) พบในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดชนิดเขียว เกิดจาก
ภาวะขาดออกซิเจนเรือ้ รังนาน 1-2 ปี ทำ�ให้มกี ารเพิม่ ของหลอด
เลือดฝอยเพือ่ ให้เลือดไปเลีย้ งนิว้ มือ และเท้ามากขึน้ ทำ�ให้เกิด
การหนาตัวของเนือ้ เยือ่ บริเวณนิว้ มือ และนิว้ เท้า13
7. ภาวะที่มีเม็ดเลือดแดงในร่างกายมากกว่าปกติ
(polycythemia) เป็นภาวะทีร่ า่ งกายมีระดับฮีมาโตคริตมาก
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กว่าร้อยละ 65 เนือ่ งจากการขาดออกซิเจนเรือ้ รังซึง่ ไปกระตุน้
ให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงออกมามากกว่าปกติ ทำ�ให้
เลือดมีปริมาณเม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติเกิดภาวะเลือดข้น
และลิ่มเลือดได้ง่าย มักพบในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด
ชนิดเขียว พบได้ในเด็กทีม่ อี ายุประมาณ 2 ปี13

การติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กโรคหัวใจพิการแต่
กำ�เนิด

การติดเชือ้ ทางเดินหายใจ (respiratory infection)
ในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด พบได้ท้ังการติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบนและส่วนล่าง การติดเชือ้ ทางเดินหายใจส่วนบน
ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ (influenza), ทอลซิลอักเสบ (tonsilitis)
การติดเชือ้ ทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่ หลอดลมเล็กอักเสบ
(bronchitis), หลอดลมฝอยอักเสบ (bronchiolitis) และ
ปอดอักเสบ (pneumonia) ซึง่ การติดเชือ้ ทางเดินหายใจพบ
ได้บอ่ ยในเด็กอายุ 3 เดือน ถึง 6 ปี และเป็นสาเหตุหลักของ
การเสียชีวติ อันดับแรกของเด็กอายุตา่ํ กว่า 5 ปี ในประเทศไทย
พบว่าเด็กอายุตา่ํ กว่า 5 ปี มีอบุ ตั กิ ารณ์ของการติดเชือ้ ระบบ
ทางเดินหายใจสูงถึง 11.2 ครัง้ ต่อคนต่อปี15 การติดเชือ้ ทางเดิน
หายใจในเด็กส่วนใหญ่เกิดในช่วงฤดูหนาว มีสาเหตุมาจากการ
ติดเชือ้ ได้หลายชนิดทัง้ จากเชือ้ แบคทีเรีย เช่น ไมโครพลาสม่า
นิมโมนิเอ่ (Mycoplasma pneumoniae) เชื้อไวรัส เช่น
ไรโนไวรัส (Rhinovirus) และจากเชือ้ respiratory syncytial
virus (RSV) ซึง่ เป็นสาเหตุส�ำ คัญของการเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล16 ในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี ร้อยละ 95 ส่วนใหญ่
มักพบมีการติดเชื้อซํ้า ซึ่งส่วนใหญ่ท่มี ีการติดเชื้อจะทำ�ให้เกิด
โรคปอดอักเสบทีก่ ลับเป็นซํา้ คือมีปอดอักเสบอย่างน้อย 2 ครัง้
ใน 1 ปี หรือ 3 ครั้งในตลอดชีวิต มักเกิดจากการติดเชื้อ
RSV มักเป็นสาเหตุหลักทีท่ �ำ ให้เด็กอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี เข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาล และมีอตั ราเสียชีวติ ทีเ่ พิม่ มากขึน้
ในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด17 จากการศึกษาความสัมพันธ์
อัตราการเจ็บป่วยของเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดที่ป่วยเป็น
โรคทางเดินหายใจติดเชือ้ RSV ในเด็กอายุ 2 ปี พบว่าจากการ
ศึกษาในเด็กจำ�นวน 71 คนทีเ่ ป็นเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิด
พบว่า 22 คนป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน
และใน 15 คนมีการติดเชือ้ ทางเดินหายใจจากเชือ้ RSV และ
ร้อยละ 41 ของเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดมีการติดเชือ้ ทาง

เดินหายใจด้วยเชื้อ RSV มีการกลับเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลซ้ํา และเข้ า รั บ การรั ก ษาตั ว ในหอผู้ป่ว ยวิ ก ฤติ
บางรายอาจถึงขัน้ เสียชีวติ ได้18
เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
RSV ทีร่ นุ แรง ทำ�ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหลายระบบ เป็น
สาเหตุหลักที่ทำ�ให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
เนื่องจากในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดจะมีการใช้ออกซิเจน
มากกว่าปกติ และถ้าหากมีการติดเชือ้ ทางเดินหายใจจะส่งผล
ต่อการใช้ออกซิเจนในร่างกายทีม่ ากกว่าปกติท�ำ ให้ไม่เพียงพอ
กับความต้องการของร่างกาย และทำ�ให้เกิดปอดบวมนา้ํ หรือ
มีเลือดคั่งบริเวณถุงลมปอด ร่างกายไม่สามารถกำ�จัดเชื้อโรค
ออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำ�ให้มีการอักเสบติดเชื้อที่ปอด
หัวใจห้องขวาทำ�งานหนักมากขึน้ มีขนาดโตขึน้ และแรงต้าน
ในหลอดเลือดของปอดสูงขึ้นจนทำ�ให้เกิดภาวะหัวใจวายและ
ส่งผลทำ�ให้เกิดการเสียชีวติ ได้19 ซึง่ การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการ
แต่ กำ� เนิ ด ที่มีก ารติ ด เชื้อทางเดิ น หายใจต้ องการดู แลแบบ
ประคับประคองและต้องได้รบั ออกซิเจนอย่างเพียงพอ ดังนัน้
ภายหลังเด็กถูกจำ�หน่ายจากโรงพยาบาลไปอยู่บ้านต้องได้
รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่เหมาะสม และสามารถควบคุม
อาการของโรคและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
ทำ�ให้เด็กป่วยมีสขุ ภาพแข็งแรง และได้รบั การผ่าตัดเพือ่ แก้ไข
ความผิดปกติของหัวใจในเวลาทีก่ �ำ หนดต่อไป20 ดังนัน้ การดูแล
เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดิน
หายใจต้องได้รบั การดูแลเพือ่ ลดความรุนแรงจากการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนจากการติดเชือ้ ทางเดินหายใจ และลดอัตราการกลับ
เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดเพื่อป้องกัน
การติดเชือ้ ทางเดินหายใจ

การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดเพือ่ ป้องกันการ
ติดเชือ้ ทางเดินหายใจ เมือ่ กลับไปอยูท่ บ่ี า้ น ควรได้รบั การดูแล
ที่มีประสิทธิภาพจากผู้ดูแล เพื่อตอบสนองความต้องการ
พืน้ ฐานหรือความต้องการทีซ่ บั ซ้อนของเด็กป่วยและครอบครัว
อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริม คงไว้หรือทำ�ให้
สุขภาพกลับคืนมาสูส่ ภาพปกติโดยทีค่ รอบครัวสามารถให้การ
ดูแลได้อย่างอิสระไม่ตอ้ งพึง่ พาทีมสุขภาพ21 โดยการได้รบั การ
ดูแลอย่างต่อเนือ่ งจากผูด้ แู ลทีบ่ า้ นมีสว่ นสำ�คัญในการป้องกัน
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การเกิดภาวะแทรกซ้อนในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด จาก
การศึกษาปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของผูด้ แู ลเด็กวัยเตาะแตะ ในตำ�บล
นางาม อำ�เภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม จำ�นวน 133 ราย พบ
ว่าการรับรูป้ ระโยชน์ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง
กับพฤติกรรมการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
ผู้ดูแลเด็กวัยเตาะแตะ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (r=.561,
p<.001) และการรับรู้สมรรถนะตนเองของผู้ดูแล มีความ
สัมพันธ์ทางบวกสูงกับพฤติกรรมการส่งเสริมการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของผูด้ แู ลเด็กวัยเตาะแตะ อย่างมีนยั สำ�คัญทาง
สถิติ (r=.786, p<.001) ดังนัน้ การดูแลทีบ่ า้ นบทบาทของผูด้ แู ล
จึงมีสว่ นสำ�คัญในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิด22 และ
จากการศึกษาการให้การดูแลและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องของผูด้ แู ล
เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดพบว่าปัจจัยความรู้เรื่องโรค การ
รักษา และการดูแลเด็กหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดมีความสัมพันธ์กบั
การให้การดูแลของผูด้ แู ลเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดในระดับ
ปานกลางอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r=0.51,
p<.01)23
จากการศึกษาของ Woodward11 พบว่าพฤติกรรม
การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด ได้แก่ การเจริญเติบโต
ภาวะโภชนาการ พัฒนาการ ภูมิต้านทาน การป้องกันเยื่อบุ
หัวใจอักเสบ ทันตกรรม และการดูแลในการป้องกันการติดเชือ้
ทางเดินหายใจในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด มีจุดมุ่งหมาย
เพือ่ ให้เด็กมีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง และป้องกันการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนโดยเฉพาะการเกิดภาวะหัวใจวาย โดยต้องได้รบั การ
ดูแล 4 เรือ่ ง ได้แก่ การได้รบั ภาวะโภชนาการเหมาะสมกับโรค
การได้รบั อาหารเสริมเพือ่ ป้องกันการสูญเสียพลังงานจากสาร
อาหารที่ได้รับ การหลีกเลี่ยงการได้รับเชื้อโรคจากบุคคลอื่น
เนื่องจากการแพร่กระจายเชื้อสามารถติดต่อกันได้ทางการ
สัมผัสหรือสารคัดหลัง่ และหลีกเลีย่ งในแหล่งแพร่กระจายเชือ้
ในช่วงฤดูหนาว เช่น กลุ่มควัน หมอก หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่
ชุมชนแออัด การได้รับการเสริมสร้างภูมิค้มุ กันหรือการได้รับ
วัคซีนตามตารางของกระทรวงสาธารณสุข และการได้รบั ยาโรค
หัวใจเพือ่ ป้องกันการเกิดภาวะหัวใจวาย เพือ่ ประคับประคอง
อาการของเด็กป่วย24 และพบการศึกษาของนา้ํ ทิพย์ แก้ววิชติ
และกัลยาณี ท่าจีน25 ศึกษาถึงบทบาทของบิดามารดาในการ
ดูแลบุตรโรคหัวใจในบิดาหรือมารดาที่มีบุตรอายุ 6 เดือนถึง

15 ปี ป่วยเป็นโรคหัวใจ เข้ารับการรักษาในคลินิกโรคหัวใจ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำ�นวน 82 ราย โดยใช้ทฤษฎี
การดู แ ลตนเองของโอเรมเป็ น กรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษา
เกี่ยวกับการดูแลเด็กโรคหัวใจในเรื่องอาหารและนํ้า อากาศ
การพักผ่อน การออกกำ�ลังกาย การขับถ่าย การป้องกันการติด
เชื้อที่ทำ�ให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ การป้องกันอุบัติเหตุ
การดู แ ลตามระยะพั ฒ นาการด้ า นร่ า งกาย ภาษา สั ง คม
สติปัญญา การดูแลตามภาวะเบี่ยงเบนสุขภาพในเรื่องการ
แสวงหาความช่วยเหลือจากแพทย์ การสังเกตอาการผิดปกติ
ที่เกิดขึ้น และการดูแลบุตรตามแผนการรักษา ผลการศึกษา
พบว่าบิดามารดามีคะแนนในบทบาทการดูแลบุตรโดยรวมอยู่
ในระดับสูง และมีการศึกษาพฤติกรรมการดูแลบุคคลที่ต้อง
พึง่ พาของมารดาทีม่ บี ตุ รวัยหัดเดินป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่
กำ�เนิดทีย่ งั ไม่ได้รบั การผ่าตัด โดยใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองของ
โอเรม เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยศึกษาการดูแลของ
มารดาในเรือ่ งการรับประทานยา การรับประทานอาหาร และ
การเฝ้าติดตามการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรค ในเด็กที่มา
ตรวจคลินกิ โรคหัวใจเด็ก โรงพยาบาลรัฐบาลระดับตติยภูมใิ น
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพิษณุโลก จำ�นวน 95 คน พบ
พฤติกรรมการดูแลของมารดาส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับสูง26 ดังนัน้
การดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดของผูด้ แู ลจึงเป็นสิง่ สำ�คัญ
ซึ่งผู้ดูแลจำ�เป็นต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากบุคลากรทางทีม
สุขภาพ โดยพยาบาลสามารถถ่ายทอดหรือให้ความรู้กับผู้
ดูแลได้ โดยการให้ความรู้ คำ�แนะนำ�เป็นบทบาทหนึ่งของ
พยาบาลซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาสมรรถนะพยาบาลเด็ก
โดยใช้เทคนิคเดลฟาย จากการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญจำ�นวน 20
คน ประกอบด้วยพยาบาลผูเ้ ชีย่ วชาญด้านบริหารจำ�นวน 4 คน
ผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูงสาขาการพยาบาลเด็กจำ�นวน 5 คน
อาจารย์พยาบาลสาขาการพยาบาลเด็กจำ�นวน 4 คน พยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการจำ�นวน 4 คน และกุมารแพทย์
จำ�นวน 3 คน และนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์ค�ำ นวณหาค่ามัธยฐาน
และค่าพิสยั พบว่าสมรรถนะด้านการสอนเป็นสมรรถนะหนึง่ ที่
มีความสำ�คัญในบทบาทหน้าทีข่ องพยาบาล โดยสามารถสอน
ให้ค�ำ แนะนำ�แก่ผปู้ ว่ ยเด็กและสมาชิกครอบครัวในการดูแลเด็ก
ป่วยและช่วงวัยได้ถกู ต้อง (Md = 5.0, IR = 0.00) และสามารถ
สอนให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้ป่วยเด็กและครอบครัวเพื่อการดูแล
สุขภาพอย่างต่อเนือ่ งได้ (Md = 5.0, IR = 0.75)27 ดังนัน้ ผูด้ แู ล
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เด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดเพือ่ การป้องกันการติดเชือ้ ทางเดิน
หายใจ ควรได้รับข้อมูลหรือคำ�แนะนำ�ที่ถูกต้องในการดูแล
เด็ก ได้แก่
1. ภาวะโภชนาการ เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด
ควรดูแลให้ได้รบั อาหารทีม่ ปี ระโยชน์และครบทุกประเภทอย่าง
เพียงพอ เนื่องจากมีอัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย
มากกว่าปกติ และไขมันที่สะสมในร่างกายมีน้อย เนื่องจากมี
ความต้องการในการใช้ออกซิเจนมากกว่าเด็กปกติ จากการ
ศึกษากลุม่ เด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดชนิดเขียวพบว่ามีภาวะ
ผอม และกลุม่ เด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดชนิดไม่เขียวมีภาวะ
เตีย้ เนือ่ งจากเด็กมีภาวะขาดออกซิเจนเรือ้ รัง ส่งผลต่อการเจริญ
เติบโตของเซลล์กล้ามเนือ้ ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย28 และจาก
การศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กโรคหัวใจ
พิการแต่กำ�เนิดชนิดไม่เขียวและเขียว ในเด็กอายุ 1-3 ปี ที่
หอผูป้ ว่ ยเด็ก โรงพยาบาลระดับตติยภูมแิ ห่งหนึง่ ในจังหวัดสงขลา
จำ�นวน 68 คน และเด็กปกติ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
มหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ในอำ�เภอหาดใหญ่ จำ�นวน 76 คน พบ
ว่าเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดชนิดไม่เขียวและเขียวมีนา้ํ หนัก
น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 34.80 และมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
ร้อยละ 41.30 เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กปกติ29 การได้รับสาร
อาหารอย่างเพียงพอจึงมีความสำ�คัญต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของสมอง พบว่ามีอัตราการไหลเวียนเลือดไปที่
ปอดมากกว่าปกติมผี ลต่อการแลกเปลีย่ นก๊าซออกซิเจน ทำ�ให้
เด็กทารกต้องการพลังงานวันละ 120-150 กิโลแคลลอรี/วัน
เพือ่ เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย โดยเฉพาะในเด็กโรค
หัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดมักพบการได้รบั สารอาหารไม่เพียงพอ มี
ผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย การหายของแผลช้ามีผลต่อ
เด็กทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดหัวใจ มีผลทำ�ให้ภมู คิ มุ้ กันลดลง ซึง่ ในเด็ก
โรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดบางรายต้องจำ�กัดอาหารเนื่องจากมี
ภาวะหัวใจวาย และพบการเจริญเติบโตทีไ่ ม่เป็นไปตามวัย ใน
เด็กทารกอัตราการเจริญเติบโตหรือนา้ํ หนักทีเ่ พิม่ มากขึน้ วันละ
5-10 กรัม ดังนั้นต้องเพิ่มนํ้านมแม่ หรือนมสูตรทารก ให้ได้
พลังงาน 30 กิโลแคลลอรี/่ ออนซ์ และในเด็กโรคหัวใจพิการแต่
กำ�เนิดวัยหัดเดิน วัยก่อนเรียนควรให้รบั ประทานอาหารทีม่ ธี าตุ
เหล็กได้แก่ ตับ ไข่แดง เลือดหมู เลือดไก่ เนือ้ สัตว์ พืชใบเขียว
เพื่อป้องกันภาวะซีด จะทำ�ให้การขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยง
ร่างกายได้อย่างเพียงพอ และอาหารโปรตีนสูง เช่น ไข่ นม

เนือ้ สัตว์ ควรเพิม่ อาหารประเภทปลา ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย
อย่างมาก ซึง่ เป็นอาหารเพือ่ สุขภาพมีผลทีด่ ตี อ่ การทำ�งานหัวใจ
ซึง่ ในปลามีไขมันโอเมก้า 3 ซึง่ ช่วยลดระดับโคเลสเตอรอลทีไ่ ม่
ดีและช่วยในการทำ�งานของหัวใจให้ดขี น้ึ และช่วยลดการเกิด
ภาวะหัวใจวาย30 นอกจากนีเ้ ด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดยังมี
ข้อจำ�กัดในการรับประทานอาหารในอาหารทีม่ โี ซเดียมตา่ํ หรือ
ลดอาหารทีม่ รี สเค็ม อาหารทีม่ โี ซเดียมเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะ
แทรกซ้อนในโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด มีผลทำ�ให้ความดันใน
หลอดเลือดสูงซึง่ เป็นผลโดยตรงจากโซเดียมในอาหาร อาหาร
จำ�พวกนี้ ได้แก่ อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ อาหารแช่แข็ง
ขนมกรุบกรอบ ไข่เค็ม และบะหมีก่ ง่ึ สำ�เร็จรูป ต้องดูปริมาณ
ส่วนผสมของโซเดียมในปริมาณน้อยหรือต้องไม่มเี ลย และการ
จำ�กัดน้าํ เป็นสิ่งที่สำ�คัญให้น้าํ แก่เด็กใน 24 ชั่วโมง และต้อง
จำ�กัดการให้นา้ํ ดืม่ แก่เด็กและนํา้ ทีอ่ อกจากร่างกายแก่เด็ก ใน
เด็กวัยหัดเดินและวัยก่อนเรียนควรใช้ภาชนะหรือถ้วยทีข่ นาด
เล็กแต่ใส่นา้ํ ในปริมาณเต็มภาชนะเพือ่ จะได้เป็นการจำ�กัดนํา้
2. การได้รบั การสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กัน เด็กโรคหัวใจ
พิ ก ารแต่ กำ � เนิ ด ควรรั บ วั ค ซี น เพื่ อ ป้ อ งกั น โรคให้ ค รบถ้ ว น
เนือ่ งจากเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดหากเกิดการติดเชือ้ ทำ�ให้
มีอาการรุนแรงมากกว่าปกติ11 สำ�หรับกระทรวงสาธารณสุขได้
กำ�หนดบริการวัคซีนพื้นฐานที่เด็กไทยทุกคนควรได้รับในเด็ก
อายุแรกเกิด-6 ปี มี 8 ชนิด ได้แก่ วัคซีนวัณโรค (BCG),
วัคซีนตับอักเสบบี (HBV), วัคซีนโปลิโอ (OPV, IPV), วัคซีน
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP), วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน
(MMR), วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE), วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก
(dT), และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (influenza)31 นอกจากนีพ้ บว่ามี
การใช้วคั ซีน palivizumab ในการป้องกันการติดเชือ้ ไวรัส RSV
ที่ เ ป็ น สาเหตุ ห ลั ก ของการติ ด เชื้ อ ทางเดิ น หายใจส่ ว นล่ า ง
เฉียบพลัน และมีความคุ้มค่าคุ้มทุนของการใช้วัคซีนในเด็ก
อายุตา่ํ กว่า 5 ปี สามารถช่วยลดการติดเชือ้ ทางเดินหายใจใน
เด็กได้ กลุม่ ตัวอย่างเป็นงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับการใช้วคั ซีน
ในเด็กทัง้ ในสุขภาพปกติ และเด็กกลุม่ เสีย่ ง ผลการศึกษาพบ
ว่าการใช้ palivizumab ในเด็กเกิดก่อนกำ�หนด ทีไ่ ม่มโี รคปอด
เรื้อรัง (chronic lung disease) และเด็กที่มีโรคปอดเรื้อรัง
สามารถลดอัตราการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลของเด็ก
ทัง้ สองกลุม่ ได้รอ้ ยละ 55 นอกจากนัน้ ยังสามารถลดอัตราการ
เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลของเด็กทีม่ คี วามผิดปกติของ
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หัวใจและหลอดเลือด (coronary heart disease) ได้32 ศูนย์
ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาแนะนำ�ให้ในเด็กโรค
หัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดควรได้รบั วัคซีนชนิดนี้ เพือ่ ป้องกันการติด
เชื้อทางเดินหายใจ สำ�หรับในประเทศไทยไม่ได้มีกำ�หนดใน
ตารางวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข แต่ในเด็กโรคหัวใจพิการแต่
กำ�เนิดสามารถรับวัคซีนตามกระทรวงสาธารณสุขได้กำ�หนด
บริการวัคซีนพื้นฐานที่เด็กไทยทุกคนควรได้รับได้ โดยยกเว้น
วัคซีนบางชนิดในเด็กหัวใจพิการแต่กำ�เนิดที่มีโรคร่วม เช่น
DiGeorge syndrome ทำ�ให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่อง ได้แก่
วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR), วัคซีนปอดอักเสบ,
วัคซีนโรต้า (rotavirus), วัคซีนอีสุกอีใส (varicellazoster)
และในเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดทีม่ มี า้ มผิดปกติ (asplenia)
ร่วมด้วย อาจต้องระมัดระวังการได้รับวัคซีน ได้แก่ วัคซีน
ปอดอักเสบ (pneumococcal vaccine) ดังนัน้ เด็กโรคหัวใจ
พิการแต่กำ�เนิดสามารถรับวัคซีนได้เหมือนเด็กทั่วไปตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกำ�หนดบริการวัคซีนพืน้ ฐานทีเ่ ด็กไทยทุก
คนควรได้รบั และควรได้รบั วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และ
โรคปอดอักเสบร่วมด้วยเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ ทางเดินหายใจ
และภาวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรง หากเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิด
ได้เข้ารับการรักษาอยูโ่ รงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน อาจเกิด
ความคลาดเคลื่อนไม่รับวัคซีนตามกำ�หนด ซึ่งอาจมีผลต่อ
ภูมิคุ้มกันโรคของเด็กป่วย ดังนั้นเด็กสามารถรับวัคซีนภาย
หลังวันกำ�หนดนัดรับวัคซีนได้7
3. การหลีกเลีย่ งไม่ให้สมั ผัสเชือ้ โรค เป็นการป้องกัน
การแพร่กระจายเชือ้ โรคทางเดินหายใจ โดยการแพร่กระจาย
ของเชือ้ โรคมีได้ 2 ทาง ทางตรงและทางอ้อม การแพร่กระจาย
ของเชือ้ โรคทางตรง ได้แก่ การติดต่อทางลมหายใจ (droplet
transmission) ขนาดของหยดทีม่ ขี นาดมากกว่า 5 ไมครอน
จากการไอ จาม พูด รูปร่างของหยดสามารถแพร่กระจายเข้าสู่
บุคคลอืน่ ได้ทางเยือ่ เมือก (ปาก จมูกหรือตา) สามารถอยูไ่ ด้ใน
อากาศระยะสั้นแต่กระจายไปได้ไกล 1 เมตร ขนาดหยดที่
เหนียวสามารถทำ�ให้เกิดการแพร่กระจายเชือ้ โรคได้ และการ
ติดต่อทางอากาศ (airborne transmission) การแพร่กระจาย
เชือ้ ผ่านทางอากาศและจากบุคคลทีต่ ดิ เชือ้ โรค ขนาดของหยด
น้อยกว่า 5 ไมครอน ขนาดเล็กทีย่ งั คงอยูใ่ นอากาศ สามารถ
เคลือ่ นทีไ่ ปได้ไกลกว่า 1 เมตร และยังคงอยูใ่ นอากาศได้นาน
ติดต่อโดยเชือ้ จะไปอยูท่ เ่ี ยือ่ เมือกหรือการสูดดม และการสัมผัส

โดยตรง (direct contact transmission) การติดเชือ้ ทางตรง
หรือสัมผัสโดยตรง การสัมผัสมือกับผู้ป่วยที่เพิ่งไอจามใส่มือ
ผูร้ บั จะติดต่อโดยนำ�เชือ้ โรคไปสัมผัสกับร่างกายทางปาก จมูก
ตา การแพร่กระจายของเชือ้ โรคทางอ้อมได้แก่ การสัมผัสทาง
อ้อม (indirect contact transmission) ติดต่อโดยมีส่ิง
ของเป็นพาหะนำ�ในการติดเชื้อโรค เช่น เตียงนอน เครื่อง
เฟอร์นิเจอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ท่ีติดเชื้อโรคทางเดิน
หายใจ ผูร้ บั จะสัมผัสกับเชือ้ โรคจากสิง่ ของต่างๆ แล้วมาสัมผัส
กับร่างกายของตัวเอง คือ ปาก จมูก ตา ดังนัน้ การดูแลเด็ก
เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อทางเดินหายใจ สามารถปฏิบัติได้
ดังนี้ ผู้ดูแลไม่ควรให้เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดคลุกคลี
ใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารติดเชือ้ ทางเดินหายใจ โดยแยกเด็กออก
จากผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารติดเชือ้ ทางเดินหายใจ หากผูด้ แู ลมีการติดเชือ้
ทางเดินหายใจ เช่น โรคหวัด ควรปิดปากจมูกด้วยผ้าปิดปาก
และจมูก ไม่ไอจามรดหน้าเด็ก การแพร่กระจายเชื้อที่เป็น
สาเหตุของการติดเชือ้ ทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันสามารถ
แพร่กระจายได้ทง้ั ทางการหายใจ การสัมผัสนํา้ มูกนํา้ ลายและ
เสมหะของผูป้ ว่ ย โดยเชือ้ อยูใ่ นสิง่ แวดล้อมจะมีอายุถงึ 4-6 วัน
ดังนัน้ เมือ่ มีการจับต้องเชือ้ โรคจะส่งผลให้เกิดการติดเชือ้ ได้ ต้อง
ล้างมือเมื่อจับต้องสิ่งของต่างๆ ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดิน
หายใจจะสามารถลดการติดเชือ้ ทางเดินหายใจได้ถงึ ร้อยละ 50
รวมถึงการทำ�ความสะอาดมือด้วยนํา้ ธรรมดาและสบู่ การล้าง
มื อ เป็ น การกำ � จั ด สิ่ ง สกปรก และเชื้ อ โรคออกจากมื อ ที่ มี
ประสิทธิภาพมาก สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ ได้เป็น
อย่างดี โดยเฉพาะการติดเชื้อทางเดินหายใจ17 และจากการ
ศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดหลัง
การผ่าตัดของผูด้ แู ล จำ�นวน 52 คน ในศูนย์สริ กิ ติ ์ิ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่นพบว่าการสร้างเสริมสุขภาพ
ด้านการเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากภาวะติดเชือ้ ในกลุม่
ตัวอย่างมีการสร้างเสริมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง โดย
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนน้อยที่สุด (X= 3.43, S.D.= 1.56)
เนื่องมาจากผู้ดูแลไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้ตรงกับ
ความเป็นจริง มีทกั ษะในการแสวงหาข้อมูล เข้าใจวิธกี ารรักษา
และใช้แหล่งประโยชน์ตา่ งๆ ได้นอ้ ย33 ดังนัน้ การดูแลเด็กโรค
หัวใจพิการแต่กำ�เนิดในการป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจ
ผู้ดูแลควรได้รับความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องในการดูแลเด็กเมื่อ
กลับไปอยูบ่ า้ น
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4. การได้รับยาเพื่อป้องกันภาวะหัวใจวาย ในเด็ก
โรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของโรคทีเ่ ด็กเป็นอยู่
สำ�หรับเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิด ยาทีม่ คี วามสำ�คัญในการ
ป้องกันภาวะหัวใจวาย คือ ยาดิจิทาลิสและยาขับปัสสาวะ34
ยากลุ่มดิจิทาลิสใช้เพื่อช่วยในการเพิ่มความแรงในการบีบตัว
ของกล้ามเนื้อหัวใจ ลดอัตราการเต้นของหัวใจ ขนาดของ
การให้ยาในเด็กจะให้เป็นลาน็อกซิน (lanoxin elixir) 50
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ปริมาณในการให้ยาแพทย์จะคำ �นวณ
จากนํา้ หนักตัวของเด็ก เช่น ในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี ปริมาณ
ในการให้ยา 10-12 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร และในเด็กทีอ่ ายุมาก
กว่า 2 ปี ปริมาณในการให้ของยา 8-10 ไมโครกรัม/กิโลกรัม
เนื่องจากยาชนิดนี้ในปริมาณยาที่ต่างกันจะมีผลข้างเคียงที่
แตกต่างกัน ในการให้ยาแต่ละครัง้ จะต้องคำ�นวณปริมาณและ
ช่วงเวลาในการออกฤทธิข์ องยา ในการให้ยาแต่ละครัง้ จะต้อง
ระมัดระวังในการให้ยาในเรือ่ งของปริมาณในการให้จะต้องได้
ครบตามที่แพทย์กำ�หนดไว้ โดยการใช้กระบอกฉีดยาหรือ
หลอดหยด (dropper) ในการให้ยา โดยการให้อย่างช้าๆ โดย
การให้ทางด้านข้างของมุมปากและลึกเข้าไปในปากเพือ่ ป้องกัน
การสำ�ลัก ในการให้ยาที่ดีท่ีสุดคือในขณะที่กระเพาะอาหาร
ว่าง (1 ชั่วโมงก่อนรับประทานอาหารหรือ 2 ชั่วโมงหลังรับ
ประทานอาหาร) สามารถให้ยาในปริมาณเล็กน้อยของอาหาร
ได้ถ้าหากเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน การให้ยาลาน็อกซิน
(lanoxin) ควรให้ตรงตามเวลาที่กำ�หนดเนื่องจากต้องรักษา
ระดับความคงตัวของยาในเลือด ถ้าหากพลาดการได้รบั ยา 1
ครัง้ ปริมาณการคงตัวของยาในกระแสเลือดจะหายไป ต้องใช้
เวลาประมาณหรือมากกว่า 12 ชั่วโมงจึงจะให้ปริมาณความ
คงตัวของยาเหมือนเดิม เนือ่ งจากจะต้องให้ยาในมือ้ ต่อไปตาม
ทีก่ �ำ หนดไว้ ห้ามให้ในปริมาณ 2 เท่าในยามือ้ ต่อไป ถ้าหากใน
กรณีทล่ี มื ให้ยา 2 มือ้ หรือ 1 วันควรรีบปรึกษาแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
โรคหัวใจเด็ก และควรหยุดการให้ยาในมือ้ นัน้ ถ้าหากก่อนให้ยา
อัตราการเต้นของหัวใจในเด็กทารกตํา่ กว่า 100 ครัง้ ต่อนาที ใน
เด็กอายุ 1-6 ปี อัตราการเต้นของหัวใจตํา่ กว่า 80 ครัง้ ต่อนาที
ในเด็กอายุมากกว่า 6 ปี อัตราการเต้นของหัวใจตํา่ กว่า 60 ครัง้
ต่อนาที9 และในกรณีทเ่ี ด็กอาเจียนยาออกมาภายใน 15 นาที
สามารถให้ยาเด็กซ้าํ เดิมได้ในปริมาณยาเท่าเดิม ผลข้างเคียง
ของยา คือ อาการในระบบทางเดินอาหาร เช่น เบื่ออาหาร
คลืน่ ไส้ อาเจียน ท้องเดิน ปวดท้อง เป็นต้น อาการทางระบบ

ประสาท เช่น ปวดศีรษะ กระสับกระส่าย เป็นต้น อาการทาง
หัวใจ เช่น หัวใจเต้นช้า หัวใจเต้นผิดจังหวะ อาจเกิดอันตราย
ถึ ง ชี วิ ต ได้ ทำ � ให้ ร ะดั บ โพแทสเซี ย มลดลง ข้ อ ควรระวั ง
ควรติดตามระดับยา และค่าอิเล็กโตรไลท์ในกระแสเลือด
ภาวะโพแทสเซียมสูงหรือตํา่ ภาวะแคลเซียมสูง ภาวะแมกนีเซียม
ตา่ํ และห้ามหยุดยากะทันหัน ยาขับปัสสาวะทีพ่ บบ่อยได้แก่
ฟูโรซีไมด์ (furosemide) ในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด
ใช้ในการลดปริมาณเลือดดาํ ทีก่ ลับเข้าสูห่ วั ใจ (preload) ในการ
ขับนํา้ ออกนอกร่างกาย และช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการทำ�งาน
ของหัวใจ ช่วยรักษาแบบประคับประคอง ขนาดในการให้ยา
2-5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/วัน การให้ในปริมาณมากอาจทำ�ให้
เกิดการสูญเสียอิเล็กโตรไลท์ โดยเฉพาะโพแทสเซียม หากลืม
ให้ยาในมื้อใดมื้อหนึ่ง สามารถให้รับประทานยาได้ทันทีท่นี ึก
ได้ และการให้ยาในมื้อต่อไปจะต้องห่างกัน 8 ชั่วโมง ห้าม
รับประทานยาเพิม่ เป็น 2 เท่าในมือ้ ถัดไป ผลข้างเคียงของยา
ได้แก่ การสูญเสียอิเล็กโตรไลท์โดยเฉพาะโพแทสเซียม ปากแห้ง
กระหายนํา้ อ่อนเพลีย ง่วงซึม กระสับกระส่าย ปวดกล้ามเนือ้
กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปัสสาวะน้อย หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้น
ผิดจังหวะ คลื่นไส้ อาเจียน นอกจากนี้ สามารถให้ป้องกัน
การสูญเสียโพแทสเซียมได้ โดยการให้อาหารทดแทนเช่น
กล้วย ลูกพรุน ลูกเกด ถั่ว ส้ม ข้อควรระวัง ติดตามภาวะ
ขาดน้ํ า และค่ า อิ เ ล็ ก โตรไลท์ ให้ รั บ ประทานอาหารที่ มี
โพแทสเซียมสูง7
5. การป้องกันการติดเชือ้ เยือ่ บุหวั ใจ เนือ่ งจากโรค
ของเหงือกและฟันเป็นสาเหตุส�ำ คัญของการติดเชือ้ บริเวณลิน้
หัวใจและหลอดเลือดหัวใจ เป็นสาเหตุหนึง่ ของการเกิดภาวะ
หัวใจวายได้ ในเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดมีปจั จัยเสีย่ งทำ�ให้
เกิดฟันผุได้หลายปัจจัย เช่น ในเด็กที่ดูดนมผสมจากขวดนม
ไม่ควรให้เด็กดูดขวดนมจนหลับ เพราะจุลนิ ทรียใ์ นช่องปากจะ
เปลีย่ นจากนา้ํ ตาลแลคโตสในนมให้เป็นกรด ละลายแร่ธาตุออก
จากตัวฟัน ทำ�ให้เกิดฟันผุ การรับประทานอาหารน้อยแต่บอ่ ย
ครัง้ บางครัง้ อาจต้องรับประทานอาหารในเวลาดึก และยาโรค
หัวใจบางชนิด เช่น digoxin มีส่วนผสมของนํ้าตาลซูโครส
เป็นตัวแขวนตะกอนมีผลทำ�ให้เกิดฟันผุ35 ด้านการดูแลสุขภาพ
ฟันและการป้องกันการติดเชือ้ เยือ่ บุหวั ใจ ร้อยละ 25 มารดา
ไม่พาเด็กมาพบทันตแพทย์ทกุ 6 เดือน เนือ่ งจากอยูไ่ กลจาก
โรงพยาบาล และไม่ทราบเหตุผลของการพาเด็กโรคหัวใจ
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พิ ก ารแต่ กำ � เนิ ด มาพบทั น ตแพทย์ ส่ ง ผลให้ เ ด็ ก มี ฟั น ผุ ถึ ง
ร้อยละ 80.536 ควรให้การดูแลเด็กแปรงฟันอย่างน้อยวันละ
2 ครั้งในตอนเช้าและก่อนนอน และควรบ้วนปากทุกครั้ง
หรือแปรงฟันภายหลังรับประทานอาหาร และใช้ยาสีฟันที่มี
ส่วนผสมของฟลูออไรด์ พาเด็กไปพบทันตแพทย์ทกุ 6 เดือน
หากพบว่าเด็กมีฟนั ผุเล็กน้อย มีเลือดออกตามไรฟัน และเหงือก
บวมควรปรึกษาทันตแพทย์ทนั ที

ข้อเสนอแนะเพือ่ การนำ�ไปใช้

เด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดโดยส่วนใหญ่มกี ารเจริญ
เติบโตและพัฒนาการที่ไม่เป็นไปตามวัย และมีโอกาสติดเชื้อ
ทางเดินหายใจได้งา่ ย จึงจำ�เป็นต้องได้รบั การดูแลทีแ่ ตกต่างไป
จากเด็กปกติทว่ั ไป ทัง้ ในเรือ่ งภาวะโภชนาการ การได้รบั การ
สร้างเสริมภูมคิ มุ้ กัน การหลีกเลีย่ งไม่ให้สมั ผัสเชือ้ โรค การได้
รับยาเพื่อป้องกันภาวะหัวใจวาย และการป้องกันการติดเชื้อ
เยือ่ บุหวั ใจ เพือ่ ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและส่งผลทำ�ให้
เสียชีวิต ดังนั้นผู้ดูแลควรได้รับความรู้หรือข้อมูลที่ถูกต้องใน
การดูแลเด็กเมื่อกลับไปอยู่ท่บี ้านจากทีมบุคลากรทางสุขภาพ
เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจในการดูแลเด็กและให้การดูแลทีถ่ กู ต้อง
โดยพยาบาลควรให้ความรู้หรือข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมแก่
ผู้ดูแล และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ดูแลจนสามารถดูแล
เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดิน
หายใจเมื่อ กลั บ ไปอยู่ท่ีบ้า นได้ ควรมี คู่มือ หนั ง สื อ หรื อ
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ในการดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดเพือ่

ป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจที่สามารถค้นหาเข้าถึงได้
สะดวกและเข้าใจได้ง่ายแก่ผ้ดู ูแลเมื่อเกิดความสงสัยในข้อมูล
เพื่อให้ผ้ดู ูแลเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถให้การดูแล
เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป

เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด มีโอกาสเกิดภาวะ
แทรกซ้อนหลายชนิด โดยส่วนใหญ่มาจากการติดเชือ้ ทางเดิน
หายใจ ซึ่งทำ�ให้เกิดระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
จากการใช้ออกซิเจนมากกว่าปกติ ทำ�ให้ออกซิเจนไม่เพียงพอ
กับความต้องการของร่างกาย และทำ�ให้เกิดปอดบวมนา้ํ หรือมี
เลือดคั่งบริเวณถุงลมปอด หัวใจห้องขวาทำ�งานหนักมากขึ้น
และแรงต้านในหลอดเลือดของปอดสูงขึ้นจนทำ�ให้เกิดภาวะ
หัวใจวายและส่งผลทำ�ให้เกิดการเสียชีวิตได้ และทำ�ให้เด็ก
ต้องเข้ารับการักษาตัวในโรงพยาบาลนานและบ่อยครั้ง ซึ่ง
ส่ ง ผลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาการของเด็ ก ตามมา
ดังนั้นการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดเพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจเป็นสิ่งสำ�คัญที่ผ้ดู ูแลต้องได้
รับความรู้หรือข้อมูลที่ถูกต้อง ได้แก่ ด้านภาวะโภชนาการ
การได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การหลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัส
เชือ้ โรค การได้รบั ยาเพือ่ ป้องกันภาวะหัวใจวาย และการป้องกัน
การติดเชือ้ เยือ่ บุหวั ใจ เพือ่ ป้องกันการเกิดการติดเชือ้ ทางเดิน
หายใจและลดภาวะแทรกซ้อนขณะกลับไปอยูท่ บ่ี า้ น เพือ่ ให้เด็ก
มีสขุ ภาพทีด่ ี เจริญเติบโตตามวัย
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