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บทคัดย่อ
ธรรมชาติของเด็กทุกคนต้องการเล่น และทากิจกรรมทางกายต่าง ๆ ตามช่วงวัย เด็กโรคหัวใจพิการแต่
กาเนิดก็มีความต้องการเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามการรับรู้และความเข้าใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
กายที่เหมาะสม ยังเต็มไปด้วยข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อชีวิตของเด็ก ส่งผลให้ผู้ปกครองมีพฤติกรรม
การเลี้ยงดูแบบปกปูองมากจนเกินไป รวมไปถึ งจากัดการทากิจกรรมและการออกกาลังกายของเด็ก พยาบาล
เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กและผู้ปกครองมากที่สุดจึงมีบทบาทสาคัญในการสร้างความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับ
กิจกรรมทางกายที่ปลอดภัย บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางและบทบาทของพยาบาลในการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กโรคหัวใจ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจ และให้การส่งเสริมกิจกรรมทางกายได้
อย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการเจริญเติบโต และพัฒนาการสมวัย
คาสาคัญ: กิจกรรมทางกาย, เด็ก, โรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
ABSTRACT
Naturally, every child needs movement, play, and activities. Children with congenital
heart disease also have the same needs. However, parents' perception and understanding of
proper physical activity still full of doubts about safety. This effected to parenting
overprotection behavior that means limit physical activities and exercise of their child. Nurses
who familiar with the child and their parents play important roles to give information for
understanding and awareness of safety physical activity among children with congenital heart
disease. This article aims to propose guidelines/roles of nurses in promoting physical activity
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in children with heart disease. It is allowed parents to be confident and can promote
physical activity appropriately that benefit for children with congenital heart disease to have
a good quality of life and catch up normal growth and development.
Keywords: Physical Activities, Children, Congenital Heart Disease

บทนา
โรคหั ว ใจพิ ก ารแต่ ก าเนิ ด (congenital
heart disease [CHD]) เป็นความผิดปกติด้าน
โครงสร้ า งของหั ว ใจและหลอดเลื อ ดที่ ต รวจพบ
ตั้งแต่แรกคลอด (Bakheet, Metwalley & AbdelRaheem, 2013) จากรายงานอุบัติการณ์ทั่วโลก พบ
ประมาณ 8 ถึ ง 10 ราย ต่ อ ทารกแรกเกิ ด มี ชี พ
1,000 ราย โดย 1 ใน 4 ราย มีความผิดปกติรุนแรง
และเป็นอันตรายต่อชีวิต ต้องได้รับการรักษาโดย
การผ่าตัดภายในขวบปีแรก (Centers for Disease
Control and Prevention [CDC], 2018) ในประเทศ
ไทยพบอุบั ติการณ์ป ระมาณ 8 รายต่อทารกแรก
เกิ ด มี ชี พ 1,000 ราย (Pongpanich, 2006)
โรคหัวใจพิการแต่กาเนิดในเด็กที่ตรวจพบได้บ่อย
ได้แก่ atrial septal defect (ASD), ventricular
septal defect (VSD) และ patent ductus arteriosus
(PDA) (Laohaprasittiporn et al., 2005) ซึ่งจัดอยู่
ในกลุ่มโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดชนิดไม่เขียวที่มีรูรั่ว
ส่งผลให้มีการไหลลัดวงจรของเลือดจากหัวใจห้อง
ซ้ายไปยังขวา
โรคหั ว ใจพิ ก ารแต่ ก าเนิ ด ชนิ ด ไม่ เ ขี ย ว
จาเป็นต้องได้รับการรักษาเนื่องจากผลกระทบจาก
การไหลลัดวงจรของเลือดจะส่งผลให้ความดันเลือด
ใน pulmonary artery สูงขึ้น ทาให้หัวใจต้อง
ทางานหนั กมากขึ้น และเกิดภาวะหั ว ใจวายได้ใน

ที่ สุ ด นอกจากนี้ ใ นระยะยาวจะก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดขนาดเล็กในปอดอย่าง
ถาวร เกิ ด แรงต้ า นทานหลอดเลื อ ดในปอดและ
หัวใจห้องล่างขวามีมากขึ้น หัวใจห้องล่างขวาปรับ
ตั ว หนาและยื ด ขยายใหญ่ ขึ้ น ท าให้ เ ลื อ ดด าทั่ ว
ร่ า งกายกลั บ เข้ า สู่ หั ว ใจห้ อ งบนขวา ไหลผ่ า น
tricuspid valve ลงสู่ห้องล่างขวาลดลง เกิดการ
คั่งค้างของเลือดดาในอวัยวะต่าง ๆ เช่น การโปุง
พองของหลอดเลือดดาที่คอ เท้าบวม ตับโต
แนวทางการรักษาเด็กโรคหัวใจพิการแต่
กาเนิดสามารถทาได้โดยการใช้ยาเพิ่มประสิทธิภาพ
การบี บ ตั ว ของหั ว ใจเพื่ อ ควบคุ ม ภาวะหั ว ใจวาย
การสวนหั ว ใจเพื่อตรวจวินิจฉัยและแก้ไขปิดรูรั่ว
และการผ่าตัดเพื่อการแก้ไขปิดรูรั่วได้โดยตรง ซึ่ง
ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบันสามารถทา
การรักษาและช่วยให้เด็กโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
รอดชีวิตและเจริญเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้น
แต่ในระยะยาวกลับพบว่าเด็กกลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อ
ภาวะหลอดเลือดแข็ง (atherosclerosis) มีการ
หนาตัวขึ้นของผนังหลอดเลือดชั้นในจากการสะสม
ของไขมั น จนกระทั่ ง เกิ ด การตี บ ตั น ท าให้ เ กิ ด
โรคหั ว ใจและหลอดเลื อดตามมาเมื่อเด็กเข้าสู่ วัย
ผู้ใหญ่ (Gielen, Laughlin, O’Conner & Duncker, 2015)
การมีกิจกรรมทางกายอย่างสม่าเสมอ เช่น เดิน นั่ง
วิ่ง และออกกาลังกาย จะช่วยให้เกิดการเผาผลาญ
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และมี ก ารใช้ พ ลั ง งานของกล้ ามเนื้ อ สามารถลด
ปัจจัยเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดแข็งตัว ได้ในระยะ
ยาว (Colberg et al., 2016)
กิจกรรมทางกาย (physical activity) คือ
การเคลื่อนไหวของร่างกายในอิริยาบถต่าง ๆ อย่าง
มีโครงสร้างและแบบแผนที่แน่นอน ทาให้ร่างกาย
เกิ ด การเผาผลาญและใช้ พ ลั ง งานของกล้ ามเนื้ อ
เช่น การเดิน การนั่ง การวิ่ง รวมถึงการออกกาลัง
กาย (exercise) ในระยะยาวหากเด็กโรคหัวใจ
พิการแต่กาเนิดมีกิจกรรมทางกายอย่างสม่าเสมอ
และเพีย งพอ รวมถึงการมีพฤติกรรมในการดูแ ล
สุขภาพที่ดีจะช่วยปูองกันการเกิดภาวะหลอดเลือด
แข็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไขมันในเลือดสูง
โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง ภาวะกระดูกพรุน
และโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นอกจากนี้การส่งเสริม
ให้ เ ด็ ก ได้มี กิ จ กรรมทางกายยั ง สามารถช่ ว ยเพิ่ ม
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มีพัฒนาการ
ด้านการเคลื่อนไหวสมวัย รู้สึกผ่อนคลายและรู้จัก
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (Takken et al., 2013)
เด็ ก ทุ ก คนต้ อ งการการเคลื่ อ นไหว เล่ น
และทากิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ
ร่ า งกาย พั ฒ นาการด้ า นจิ ต สั ง คม อารมณ์ และ
สติปั ญญา เด็กโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดก็มีความ
ต้องการเช่น เดีย วกัน แต่จ ากการศึ กษาที่ผ่ านมา
พบว่า เด็กโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดมีความสามารถ
ในการทากิจกรรมทางกายและการออกกาลังกาย
ลดลง (exercise capacity) (McCrindle et al.,
2007; Takken et al., 2012) ทั้งนี้เกิดจากความ
วิ ต กกั ง วลของผู้ ปุ ว ยเด็ ก และผู้ ป กครองเกี่ ย วกั บ
ผลกระทบของการมีกิจ กรรมทางกายต่อ ผลลั พธ์
ทางสุขภาพและการรอดชีวิต (Trojnarska et al.,
2009) อย่างไรก็ตามการรับรู้และความเข้าใจของ
ผู้ปกครองเด็กที่โรคหัวใจพิการแต่กาเนิด เกี่ยวกับ

กิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ยังเต็มไปด้วยข้อสงสัย
เกี่ยวกับความปลอดภัยต่อชีวิตของเด็ก (Longmuir
& McCrindle, 2009) ส่งผลให้ผู้ปกครองมีพฤติกรรม
ปกปู อ งและจ ากั ด การมี กิ จ กรรมทางกาย ท าให้
ผู้ ปุ ว ยเด็ ก มี กิ จ กรรมทางกายต่ ากว่ า มาตรฐานที่
องค์การอนามัยโลกแนะนา โดยเด็กแรกเกิด ถึง 5
ปี ควรมีกิจกรรมทางกายที่หลากหลาย อย่างน้อย
วันละ 180 นาที และเด็กอายุ 6 ถึง 17 ปี ควรมี
กิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนัก อย่างน้อย
วันละ 60 นาที (World Health Organization [WHO],
2009) ทั้งนี้การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอจะช่วย
เพิ่มความสามารถในการออกกาลังกาย ซึ่งเป็นข้อ
บ่งชี้ถึงภาวะสุขภาพและอัตราการรอดชีวิตเมื่อเข้า
สู่วัยผู้ใหญ่ (Steeds & Oakley, 2004)
พยาบาลเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและให้การดูแลเด็ก
โรคหั ว ใจพิ ก ารแต่ ก าเนิ ด และครอบครั ว อย่ า ง
ต่อเนื่อง จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการให้
ความรู้ ค าแนะน า เกี่ ยวกั บข้ อปฏิ บั ติต่ าง ๆ เพื่ อ
สร้ า งการรั บ รู้ แ ละความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ
ความเสี่ยงและประโยชน์ที่ เด็กจะได้รับจากการมี
กิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ ดังนั้นบทความนี้จึง
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้อมูล เกี่ยวกับกิจกรรมทาง
กายและบทบาทของพยาบาลในการส่ ง เสริ ม
กิจกรรมทางกายของเด็กโรคหัวใจแต่กาเนิด เพื่อ
เป็นแนวทางแก่พยาบาลในการสร้างความเข้าใจ
และการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางกายที่ปลอดภัย
ให้แก่ผู้ปกครองในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายได้
อย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
สมวัย
โรคหัวใจพิการแต่กาเนิด VSD, ASD และ PDA
โรคหั ว ใจพิ ก ารแต่ ก าเนิ ด เกิ ด จากความ
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ผิ ด ปกติท างกายวิ ภ าคของโครงสร้ า งหั ว ใจ หรื อ
ระบบหลอดเลือดในช่วงสร้างอวัยวะตั้งแต่ทารกอยู่
ในครรภ์ ข องมารดา แบ่ ง ตามอาการทางคลิ นิ ก
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่ไม่มีอาการเขียว
(acyanotic heart disease) และกลุ่มที่มีอาการ
เขียว (cyanotic heart disease) โรคหัวใจพิการ
แต่กาเนิดชนิดที่ตรวจพบได้บ่อย ได้แก่ VSD, ASD
และ PDA ตามลาดับ (Laohaprasittiporn et al.,
2005) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีอาการเขียว เนื่องจาก
ร่ างกายยั ง คงได้ รั บ เลื อ ดแดงที่ มีค วามอิ่ม ตัว ของ
ออกซิ เ จนในหลอดเลื อ ดแดงไปเลี้ ย งส่ ว นต่ า ง ๆ
ของร่างกาย ดังนี้
1. โรคหัวใจพิการแต่กาเนิด VSD เป็น
ความผิดปกติที่มีรูรั่วที่ผนังกั้น เวนติเคิล ส่งผลให้มี
การไหลลัดของเลือดจากซ้ายไปขวา (left-to-right
shunt) เพิ่ ม ปริ ม าณเลื อ ดที่ หั ว ใจห้ อ งขวาล่ า ง
(volume overload) ปริมาณเลือดที่มากเพิ่มขึ้นจะ
ไหลผ่าน pulmonary valve ผ่าน pulmonary
artery และเข้าสู่ป อด จึงทาให้มีปริ มาณเลื อด
จานวนมากกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้าย ส่งผลให้เกิด
หัวใจห้องบนซ้ายโต (left atrial enlargement) จาก
การยืดขยายเพื่อรองรับปริมาณเลือดที่เพิ่มมากขึ้น
ไหลผ่าน mitral valve ลงสู่หั วใจห้องล่างซ้าย
ส่ งผลให้ หั ว ใจห้ องล่ างซ้ายยื ดขยายและโต (left
ventricular hypertrophy and enlargement)
หากหั ว ใจห้ อ งล่ า งซ้ า ยไม่ ส ามารถปรั บ ตั ว รั บ
ปริ ม าณเลื อ ดที่ สู ง ขึ้ น จะท าให้ ค วามดั น เลื อ ดใน
หัวใจห้องล่างซ้ายสูงขึ้นมากในขณะที่หัวใจคลายตัว
เต็มที่ (left ventricular end diastolic pressure)
และยังส่งผลทาให้ความดัน เลือดในหั วใจห้องบน
ซ้ายสูงขึ้นตามไปด้วย เป็น ผลทาให้ป ริมาณเลือด
แดงที่ ฟ อกจากปอดกลั บ เข้ า สู่ หั ว ใจห้ อ งบนซ้ า ย
ลดลง เกิ ด ภาวะเลื อ ดคั่ ง ในปอด (pulmonary

congestion) หรือภาวะปอดบวมน้า (pulmonary
edema) ทาให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน
ก๊า ซลดลง และเกิ ด ภาวะหั ว ใจซี ก ซ้ า ยวาย (left
side heart failure) ผู้ปุวยเด็กจะมีอาการหายใจ
เร็ ว เหนื่ อ ยหอบ นอนราบไม่ ไ ด้ และมีค วามดั น
เลือดใน pulmonary artery สูงขึ้น
2. โรคหัวใจพิการแต่กาเนิด ASD เป็น
ความผิดปกติที่มีรูรั่วที่ผนังกั้นห้องหัวใจบนทาให้มี
เลือดลัดวงจรจากซ้ายไปขวา มีพยาธิสภาพของโรค
เช่นเดียวกับ VSD
3. โรคหัวใจพิการแต่กาเนิด PDA เป็น
ความผิดปกติของ ductus arteriosus ที่เชื่อมอยู่
ระหว่าง aorta และ pulmonary artery ยังคง
เปิ ด อยู่ ห รื อ ปิ ด ไม่ ส นิ ท หลั ง คลอด โดยปกติ ห ลั ง
คลอดหลอดเลือดนี้ควรปิดตั้งแต่ 10-15 ชั่วโมง
หลังคลอด และปิดสมบูรณ์ภายใน 15-20 วัน บาง
รายอาจกิ น เวลาหลายเดื อ นโดยเฉพาะทารกที่
คลอดก่ อ นก าหนด หรื อ มี น้ าหนั ก ตั ว น้ อ ย ท าให้
เลือดแดงจานวนหนึ่งที่หัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวส่ง
มายัง aorta ไหลลัดผ่าน ductus arteriosus ไป
ยัง pulmonary artery ทาให้มีเลือดลัดวงจรจาก
ซ้ายไปขวา
จากพยาธิสภาพสามารถกล่าวได้ว่า VSD
ASD และ PDA ขนาดเล็ก มีความเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะหัวใจวายน้อย ผู้ปุวยเด็กสามารถทากิจกรรม
ต่าง ๆ ได้ตามปกติ VSD และ ASD ที่มีรูรั่วขนาด
กลางและใหญ่ในระยะก่อนการผ่าตัด มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดภาวะหัวใจวาย จึงจาเป็นต้องเพิ่มความ
ระวังมากขึ้นหากผู้ปุวยเด็กมีอาการหายใจเร็วและ
เหนื่ อ ยหอบขณะท ากิ จ กรรม ควรให้ ห ยุ ด ทั น ที
สาหรับ VSD และ ASD ที่มีรูรั่วขนาดกลางอาจทา
การรักษาด้วยวิธีสวนหัวใจเพื่อใส่ อุปกรณ์ปิดรูรั่ ว
(device closure) และการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด
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เพื่อเย็บและซ่อมแซมรูรั่วขนาดใหญ่ (VSD, ASD
closure) สาหรับ PDA มักทาการผ่าตัดแบบปิด
เพื่อผูกเส้นเลือดเกิน หนีบด้วยคลิบหนีบเส้นเลือด
หรื อตัดขาดออกจากกัน แล้ว เย็ บ ปิดปลายทั้งสอง
ข้าง (PDA ligation) โดยภายหลังผ่าตัด 3 ถึง 6
เดือน กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบไหลเวียน
เลื อ ดจะเป็ น ปกติ ห รื อ ใกล้ เ คี ย งปกติ ม ากที่ สุ ด
(Mocumbi et al., 2011) ผู้ปุวยเด็กจึงสามารถทา
กิ จ กรรมทางกายได้ อ ย่ า งปลอดภั ย โดยไม่ มี
ข้อจากัด (Haseba et al., 2018)
กิจกรรมทางกาย (physical activity)
กิจกรรมทางกาย หมายถึง การเคลื่อนไหว
ของร่ างกายในอิริ ย าบถต่าง ๆ ทาให้ ร่ างกายเกิด
การเผาผลาญ และใช้พลังงานของกล้ามเนื้อ การ
วั ด พลั ง งานจากการท ากิ จ กรรมต่ า ง ๆ วั ด จาก
ปริมาณออกซิเจนที่ร่างกายใช้ไปในการทากิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่ง โดย 1 ลิตรของออกซิเจนที่ใช้ไป
จะมี ค่ า เท่ า กั บ 5 กิ โ ลแคลอรี หรื อ อาจใช้ ห น่ ว ย
แสดงค่ า พลั ง งานต่ อ หนึ่ ง หน่ ว ยเวลา เรี ย กว่ า
Metabolic Equivalent หรือ MET ในการบอก
จานวนเท่าของการใช้พลังงานในกิจกรรม เทียบกับ
ขณะนั่งพัก โดย 1 MET มีค่าเท่ากับ 3.5 มิลลิลิตร
ของออกซิเจน/น้าหนักตัว
กิ จ กรรมทางกายแบ่ ง ตามความเข้ ม ข้ น
ออกเป็น 3 ระดับ คือ เบา ปานกลาง และหนัก
โดยกิจกรรมทางกายระดับเบา (น้อยกว่า 3 METs)
คือ การเคลื่อนไหวร่างกายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน
เช่น การยืน การนั่ ง การเดินระยะทางสั้ น ๆ และการ
ทางานบ้ าน กิจกรรมทางกายระดับปานกลาง (3 ถึง 6
METs) คือ การเคลื่ อนไหวร่ างกายที่ทาให้ รู้สึ ก
เหนื่อยและมีเหงื่อซึม แต่ในระหว่างที่ทากิจกรรม
ยังสามารถพูดเป็น ประโยคได้ เช่น การเดินเร็ว ๆ

การปั่นจักรยาน และกิจกรรมทางกายระดับหนัก
(มากกว่า 6 METs) คือ การเคลื่อนไหวร่างกายที่มี
การทาซ้า และต่อเนื่องทาให้รู้สึกเหนื่อยมากจนไม่
สามารถพูดเป็นประโยคได้ เช่น การวิ่ง การเดินขึ้น
บันได การออกกาลังกาย
กิ จ กรรมทางกายประกอบไปด้ ว ย 4
ประเภทกิจกรรม (Ainsworth et al., 2000) ดังนี้
1) กิจกรรมการดาเนินชีวิตประจาวันด้วย
ตนเอง (active living) เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวันมีการใช้พลังงานในกิจกรรมเทียบกับ
ขณะนั่งพักน้อยกว่า 3 METs เช่น การทากิจวัตร
ประจาวัน
2) กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (activity for
health) เป็นกิจกรรมที่มีความเข้มข้นระดับปาน
กลาง มีการใช้พลังงานในกิจกรรมเทียบกับขณะนั่ง
พักเท่ากับ 3 ถึง 6 METs ที่ต้องออกแรงอย่าง
ต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นาที เช่น การเดิน-วิ่งอย่าง
น้อย 30 นาที การปั่นจักรยาน การเต้นตามจังหวะ
เพลง
3) การออกกาลังกายเพื่อสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย (exercise for fitness) กิจกรรมที่มีความ
เข้มข้นระดับปานกลางถึงหนัก ที่ต้องออกแรงทา
กิจกรรมอย่างน้อยครั้งละ 60 นาที เป็นประจาทุก
วัน เช่น การเดินเร็ว ๆ การวิ่งเร็ว ๆ และการออก
กาลังกาย
4) การฝึกเพื่อการกีฬา (training for sports)
กิจกรรมที่มีความเข้มข้นระดับหนัก มีการเคลื่อนไหว
ร่ า งกายโดยใช้ ก ล้ า มเนื้ อ มั ด ใหญ่ มี ก ารท าซ้ า มี
รูปแบบและฝึ กฝนต่ อเนื่ องเป็นประจาทุกวัน เช่ น
การฝึ ก ฝนเพื่ อ เป็ นนั กกี ฬาฟุ ตบอล ว่ ายน้ า และ
บาสเกตบอล
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในผู้ปุวยเด็ก
โรคหัวใจพิการแต่กาเนิดควรคานึงถึงพยาธิสภาพ
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ของโรค ช่วงวัยและระดับพัฒนาการ เช่น ผู้ดูแล
ส่งเสริมให้ผู้ปุวยเด็กอายุ 3 ปีปั่นจักรยานสามล้อ
อายุ 5-7 ปี เล่นวิ่งหลบสิ่งกีดขวาง เป็นต้น หากรู
รั่วมีขนาดเล็กและปิดได้เองหลังคลอด ผู้ปุวยเด็ก
สามารถทากิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่มีข้อจากัด รูรั่ว
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในระยะก่ อ นผ่ า ตั ด
ผู้ปุวยเด็กสามารถทากิจกรรมได้ตามปกติ แต่ต้อง
เฝูาระวังอาการภาวะหัวใจวาย เนื่องจากปริมาณ
เลือดหัวใจห้องขวาล่างที่เพิ่มขึ้นอย่างมากร่วมกับมี
ภาวะความดั น หลอดเลื อ ดปอดสู ง (pulmonary
hypertension)
การท ากิ จ กรรมทางกายในระยะ 1-2
สัปดาห์หลังผ่าตัด ผู้ปุวยเด็กสามารถทากิจกรรมที่
มีความเข้มข้นระดับเบา (light intensity) และ
ระดับปานกลาง (moderate intensity) ได้อย่าง
ปลอดภัย สาหรับการทากิจกรรมทางกายที่มีความ
เข้มข้นระดับกลางถึงหนัก (vigorous intensity)
อาจต้องรอประมาณ 3-6 เดือนหลังผ่าตัด เพื่อให้
กระดูกหน้ าอกเชื่อมประสานกันอย่ างสมบู รณ์ มี
ความหมายและรายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมทางกายในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
ความก้ า วหน้ า ทางการแพทย์ ท าให้
สามารถตรวจหาโรคหั ว ใจพิก ารแต่ก าเนิ ดตั้ งแต่
ทารกอยู่ครรภ์ของมารดา และสามารทาการรักษา
โดยการผ่ า ตัดได้ใ นขวบปี แรก ช่ ว ยให้ เ ด็กกลุ่ ม นี้
รอดชี วิ ต เข้ า สู่ วั ย ผู้ ใ หญ่ ม ากเพิ่ ม ขึ้ น แต่ จ าก
การศึกษาที่ผ่ านมาพบว่า เด็กโรคหั ว ใจพิการแต่
ก าเนิ ด มี ค วามสามารถในการออกก าลั ง กาย
(exercise capacity) และมีกิจกรรมทางกายลดลง
(McCrindle et al., 2007; Takken et al., 2012)
ทั้ ง นี้ เ กิ ด จากความวิ ต กกั ง วลของผู้ ปุ ว ยเด็ ก และ
ผู้ ป กครองเกี่ ย วกั บ ผลลั พธ์ ท างสุ ขภาพ และการ

รอ ดชี วิ ต ห าก มี กิ จ กร รม ท าง กา ย ตา มป ก ติ
(Trojnarska et al., 2009) ซึ่งความสามารถใน
การออกกาลังกายเป็นปัจจัยสาคัญในการทานาย
ผลลั พ ธ์ทางสุ ข ภาพ และการรอดชีวิต ของผู้ ปุว ย
โรคหัวใจพิการแต่กาเนิด (Diller et al., 2005)
การดูแลและส่งเสริมให้เด็กโรคหัวใจพิการ
แต่กาเนิดมีกิจกรรมทางกายอย่างสม่าเสมอและ
เพียงพอ จะช่วยปูองกันการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง
โรคหั วใจและหลอดเลื อด โรคไขมันในเลื อดสู ง โรคอ้วน
โรคความดันโลหิตสูง และภาวะกระดูกพรุน รวมถึง
เป็นการช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและส่งเสริม
พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Strong et al., 2005)
โดยธรรมชาติเด็กทุกคนต้องการการเคลื่อนไหว เล่น
และทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ
ร่ างกาย พั ฒ นาการด้ า นจิ ต สั ง คม อารมณ์ และ
สติปัญญา เด็กโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดก็มีความ
ต้องการเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามการรั บรู้และ
ความเข้าใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย
ที่ยังเต็มไปด้วยข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อ
ชีวิตของเด็ก (Longmuir & McCrindle, 2009)
ส่ ง ผลให้ ผู้ ป กครองมี พ ฤติ ก รรมปกปู อ ง (over
protection) และจากัดการมีกิจกรรมทางกายในเด็ก
กลุ่มนี้
การที่ เ ด็ ก โรคหั ว ใจพิ ก ารแต่ ก าเนิ ด มี
กิจกรรมทางกายลดลง สาเหตุอาจไม่ได้เกิดจาก
ปั จ จั ย ทางสรี ร วิ ท ยา เช่ น การมี ร ะบบไหลเวี ย น
เลือดผิ ดปกติส่งผลให้มีความสามารถในการออก
กาลังกายลดลง เนื่องจากหลายการศึกษาที่ผ่านมา
แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
ในการออกกาลังกาย ผู้ปกครอง และทีมบุคลากร
สุขภาพมีความเกี่ยวข้องกัน ดังการศึกษาของเคา
ฉาง ซุย วู และไซ (Kao, Chang, Chiu, Wu, &
Tsai, 2009) พบว่า เด็กโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
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ชนิด VSD, ASD และ TOF ที่มีอายุ 9 ถึง 12 ปี
และได้ รั บ การผ่ า ตั ด เพื่ อแก้ ไ ขความผิ ด ปกติ แ ล้ ว
อย่ า งน้ อ ย 1 ปี มี กิ จ กรรมทางกายน้ อ ยกว่ า เด็ ก
ปกติวัยเดีย วกัน เนื่ องจากผู้ ป กครองมีความวิตก
กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อชีวิต จึงจากัดการมี
กิจกรรมทางกายของเด็ก สอดคล้องกับการศึกษา
เชิงคุณภาพของนู มอสกา และคณะ (Naumoska
et al., 2012) พบว่า ผู้ปกครองเด็กโรคหัวใจพิการ
แต่กาเนิดอายุ 5 ถึง 14 ปี มีการรับรู้ว่าโรคหัวใจ
พิการแต่กาเนิดเป็นโรคที่คุกคามชีวิตของเด็ก จึง
เป็ น เหตุ ใ ห้ มี พ ฤติ ก รรมก าหนดบทบาท ควบคุ ม
และคอยช่วยเหลือเด็กในการทากิจกรรมต่าง ๆ จน
เกินความจาเป็น นอกจากนี้ยังมีการการรับรู้และ
ความเข้าใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการมีกิจกรรมทางกายในเด็กโรคหัวใจพิการแต่
กาเนิดไม่ถูกต้อง ดังการศึกษาของลองเมียร์ และ
แมคครินเดิล (Longmuir & McCrindle, 2009)
พบว่า ร้อยละ 70 ผู้ปกครองของเด็กโรคหัวใจพิการ
แต่กาเนิดชนิดเขียวอายุ 6 ถึง 11 ปี ภายหลังการ
ผ่าตัด Fontan operation จานวน 64 ราย จากัด
การมี กิจกรรมทางกายของเด็ก ทั้งที่แพทย์ ผู้ รักษา
รายงานว่าอนุญาตให้เด็กมีกิจกรรมทางกายได้ยกเว้น
กิ จกรรมประเภ ทแข่ งขั นกี ฬา กล่ าว ได้ ว่ า
ความสามารถในการออกกาลังกาย ผู้ปกครอง และ
ทีมบุคลากรสุขภาพมีความสัมพันธ์กัน
บทบาทของพยาบาลในการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
พยาบาลเป็นผู้ ที่ใกล้ ชิดและให้ การดูแลเด็ก
โรคหัวใจพิการแต่กาเนิดอย่างต่อเนื่อง การให้ข้อมูล
เป็ นส่ วนหนึ่ งในหน้ าที่ หลั กของพยาบาลในการให้
ค าแนะน า ข้ อเสนอแนะที่ เป็ น ประโยชน์ เพื่ อให้
บุคคลสามารถนาไปใช้ในการดารงสุขภาวะ ดังนั้น

การสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องโดยการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ที่ได้รับ
จากการมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอจะช่วยให้
เด็กมีการเจริญเติบโต พัฒนาการ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี พยาบาลควรมีบทบาท ดังนี้
1. ประเมิน สภาพร่ า งกาย ก่อนที่จะให้
คาแนะนาในเรื่องของการส่งเสริมหรือกระตุ้นให้
เด็กโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดให้มีกิจกรรมทางกาย
ได้ เด็กปุว ยต้องได้รับการประเมินสภาพร่างกาย
จากแพทย์และพยาบาลว่าไม่มีภาวะความดันหลอด
เลื อ ดปอดสู ง และภาวะหั ว ใจวาย โดยสามารถ
ประเมินได้จากการตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง
(Echocardiogram หรือ Echocardiography) หรือ
การตรวจด้วยการออกกาลัง (exercise stress test) เพื่อ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพความสามารถสู ง สุ ด ของ
ร่างกายและหัวใจขณะที่ออกกาลังกาย ร่วมกับการ
ตรวจร่ างกายไม่พบว่า มีอ าการและอาการแสดง
ของภาวะหัวใจวาย หรือภาวะความดันในปอดสูง
เช่น หั ว ใจโต หั ว ใจเต้นเร็ว หายใจเร็ว และตับโต
(Babu, Padmakumar, Maiya, Mohapatra & Kamath,
2016) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการให้ ข้อมูล เกี่ยวกับ
ระดับ ของกิ จกรรมทางกายที่ค วามเหมาะสมกั บ
พยาธิสภาพของ สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่
ผู้ ปุ ว ยเด็ ก และผู้ ดู แ ล ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ผู้ ปุ ว ยเด็ ก มี
กิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ
ระดับความรุนแรงของโรค
2. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
กายที่เหมาะสม ทุกครั้งที่ผู้ปุวยเด็กและผู้ดูแลมา
พบกุมารแพทย์โรคหัวใจ พยาบาลควรเน้นย้าและ
ให้ข้อมูลกิจกรรมทางกาย ซึ่งจะแบ่งออกเป็นระยะ
ก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด
2.1 ระยะก่อนผ่าตัด กิจกรรมที่
เหมาะสมและปลอดภัยกับผู้ปุวยเด็ก VSD ASD
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และ PDA ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเข้มข้นระดับเบา
เช่น การทากิจวัตรประจาวัน ระดับปานกลาง เช่น
การเดิน-วิ่ง การปั่นจักรยาน การเต้นตามจังหวะ
เพลง ที่ต้องออกแรงอย่ างต่อเนื่ องอย่ างน้ อย 30
นาที ซึ่งลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมจะแตกต่างกัน
ไปตามขนาดของรูรั่ว คือ
2.1.1) รู รั่ ว ขนาดเล็ ก รอให้ ปิ ด
เอง ผู้ ปุวยเด็กสามารถทากิจกรรมและออกกาลั ง
กายได้ตามปกติ
2.1.2) รู รั่ ว ขนาดปานกลางถึ ง
ขนาดใหญ่ ระยะก่อนปิดรูรั่ว ผู้ปุวยเด็กสามารถทา
กิ จ กรรมที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น ระดั บ เบา เช่ น การท า
กิจวัตรประจาวันด้วยตนเอง การก้าวเดินช้า ๆ แต่
ยังไม่สามารถออกกาลังกายหรือเล่นกีฬาแข่งขันได้
เนื่องจากมีปริมาณเลือดไหลลัดจากซ้ายไปขวามาก
ปริมาณเลือดไปปอดจึงมากขึ้นตามไปด้ว ย ทาให้
ปริมาณเลือดที่ไหลกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายและ
ไหลลงสู่ หั ว ใจห้ อ งล่ า งซ้า ยเพิ่ ม มากขึ้ น ส่ งผลให้
หัวใจห้องล่างขวาต้องทางานอย่างหนักและความ
ดัน ในปอดสู ง ผิ ด ปกติ ในขณะที่ ท ากิ จ กรรมหรื อ
ออกก าลั ง กายจึ ง ท าให้ ผู้ ปุ ว ยเด็ ก มี อ าการภาวะ
หัวใจวาย ได้แก่ หอบเหนื่อย และหายใจเร็ว ดังนั้น
ผู้ดูแลควรให้ผู้ปุวยเด็กหยุดพักทันที
2.2 ระยะหลังผ่าตัด ในระยะ 36 เดือนภายหลังผ่าตัด ผู้ปุวยเด็กควรมีกิจกรรมที่มี
ความเข้มข้นระดับปานกลางถึงหนัก เช่น การออก
กาลังกายเพื่อสร้างสมรรถภาพทางกาย (exercise
for fitness) ทั้งนี้จะต้องคานึงถึงพัฒนาการ ความ
สนุกสนานและความหลากหลายเป็นสาคัญ ทาอย่าง
น้อยครั้งละ 60 นาที เป็นประจาทุกวัน นอกจากนี้
ควรควบคุมดูแลให้ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เช่น นั่งดู
ทีวี ใช้คอมพิวเตอร์ และเล่นวิดีโอเกม ไม่ควรเกิน 2
ชั่วโมงต่อวัน โดยกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับ

เด็กโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด VSD, ASD, และ
PDA หลังผ่าตัด (Strong et al., 2005) มี
รายละเอียดดังนี้
2.2.1) รู รั่ ว ขนาดปานกลางถึ ง
ขนาดใหญ่ ระยะหลังปิดรูรั่ว แบ่งตามการรักษาที่
ได้รับ ดังนี้
ก า ร ส ว น หั ว ใ จ ( cardiac
catheterization) โ ด ย ก า ร ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์ ปิ ด รู รั่ ว
(device closure) เนื่องจากผู้ปุวยเด็กจะมีแผลที่
บริเวณขาหนีบและจะหายเป็นปกติภายใน 10-14
วัน ดังนั้นระยะ 2 สัปดาห์แรกควรส่งเสริมให้ผู้ปุวย
เด็กมีกิจกรรมทางกายที่มีความเข้มข้นระดับเบา
เช่น การทากิจวัตรประจาวัน การยืน และก้าวเดิน
ช้า ๆ ด้วยตนเอง จากนั้นจึงเพิ่มระดับความเข้มข้น
ของกิจกรรมภายใต้ความคิดเห็นและการดูแลของ
แพทย์ เ พื่อ ลดความเสี่ ย งอุ ปกรณ์เ ลื่ อนหลุ ด เมื่ อ
ครบ 6 เดือน อุปกรณ์จะถูกปกคลุมด้วยเยื่อบุภายใน
ผนังของหัวใจ (endocardium) อย่างสมบูรณ์ ผู้ปุวย
เด็ ก จึ ง จะสามารถเล่ น กี ฬ า ออกก าลั ง กายและ
แข่งขันกีฬาได้ตามปกติ
การผ่าตัด VSD closure และ
ASD closure ในระยะต้นภายหลังผ่าตัด1 ถึง 2
สั ป ดาห์ แ รกนี้ ผู้ ดู แ ลควรดูแ ลไม่ใ ห้ ผู้ ปุ ว ยเด็ ก ท า
กิจกรรมที่อาจทาให้เกิดการกระทบกระแทกหรือ
หกล้ม เพราะมีผลต่อการยึดติดและเชื่อมประสาน
ข อ ง แ ผ ล ผ่ า ตั ด ที่ บ ริ เ ว ณ กึ่ ง ก ล า ง ห น้ า อ ก
(sternotomy wound) ซึ่งจะหายเป็นปกติต้องใช้
เวลาประมาณ 3-6 เดือนภายหลังผ่าตัด ดังนั้นใน
ระยะนี้ควรเริ่มส่งเสริมให้ผู้ปุวยเด็กทากิจกรรมที่มี
ความเข้มข้นระดับเบาถึงปานกลาง ได้แก่ การทา
กิ จ วั ต รประจ าวั น ด้ ว ยตนเอง การก้ า วเดิ น ช้ า ๆ
หลังจาก 6 เดือน ผู้ปุวยเด็กสามารถทากิจกรรมที่มี
ความเข้ ม ข้ น ระดั บ หนั ก ได้ อย่ า งปลอดภั ย ได้ แ ก่
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การออกกาลั งกายแบบแอโรบิ ก เช่น การวิ่งเล่ น
การปั่น จักรยาน และการกระโดด เล่ นกีฬา หรือ
แข่งขันกีฬา เป็นต้น
3. จั ด ท า ข้ อ แ น ะ ที่ เ ห ม า ะ ส ม เ ป็ น
รายบุคคล สิ่งสาคัญที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก
ปุวยและผู้ดูแลในการเกี่ยวกับการทากิจกรรมทาง
กาย คื อ ความปลอดภั ย และไม่ ขั ด กั บ แผนการ
รั ก ษา ดั ง นั้ น พยาบาลควรวางแผนการส่ ง เสริ ม
กิจกรรมทางกายร่วมกับแพทย์ผู้รักษา และมีการ
ลงความเห็ น หรื อ ค ารั บ รองจากแพทย์ ผู้ ท าการ
รักษาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางแก่ทีม
สุขภาพระดับปฐมภูมิ ผู้ปกครอง เด็ก ตลอดจนครู
ที่โรงเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับ
ผู้ปุวยเด็กแต่ละราย เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความ
ปลอดภัยในการส่งเสริมให้เด็กออกกาลังกายขณะ
อยู่บ้านหรือโรงเรียน
4. ประเมินการมีกิจกรรมทางกายของ
ผู้ป่วยเด็กทุกครั้งที่มาพบกุมารแพทย์โรคหัวใจ
โดยการสอบถามจากผู้ดูแลและผู้ปุวยเด็ก ร่วมกับ
ประเมิน พัฒ นาการทุกด้านโดยเฉพาะพัฒนาการ
ด้านการเคลื่อนไหว (gross motor skill) จนกว่า
เด็กจะบรรลุทักษะขั้นพื้นฐานทั้งหมด เช่น การยืน
เดิน และวิ่ง กระโดด รวมถึงการส่งวัต ถุโดยอาศัย

การทางานประสานกันของตาและกล้ามเนื้อมัดเล็ก
เช่น การขว้าง จับ และเตะวัตถุหรือสิ่งของ
บทสรุป
การที่ เ ด็ ก โรคหั ว ใจพิ ก ารแต่ ก าเนิ ด มี
กิจ กรรมทางกายลดลงทั้ง ในระยะก่ อ นและหลั ง
ผ่าตัด เนื่องจากความสามารถในการออกกาลังกาย
ลดลง สาเหตุสาคัญอาจเกิดจากการรับรู้และความ
เข้าใจของผู้ปกครองยังเต็มไปด้วยข้อสงสัยถึงความ
ปลอดภั ย ขณะเด็ ก ออกก าลั ง กาย จึ ง จ ากั ด และ
ควบคุ ม การท ากิ จ กรรมทางกายของเด็ ก จนเกิ น
ความจาเป็น พยาบาลมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งใน
การร่วมประเมินสภาพผู้ปุวย เพื่อ ให้ข้อมูลและขอ
ความร่ ว มมื อ จากแพทย์ ผู้ รั ก ษาในการเขี ย น
ข้ อ แนะน า ข้ อ จ ากั ด และการอนุ ญ าต เป็ น ลาย
ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร แ ก่ ที ม สุ ข ภ า พ ร ะ ดั บ ป ฐ ม ภู มิ
ผู้ปกครอง เด็ก ตลอดจนครูที่โรงเรียน เพื่อสร้าง
ความมั่นใจถึงความปลอดภัยในการส่งเสริมให้เด็ก
มี กิ จ กรรมทางกายอย่ า งเพี ย งพอและสม่ าเสมอ
รวมทั้ ง การให้ ค าแนะน าแก่ ผู้ ป กครองในการท า
กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมในผู้ปุวยเด็กแต่ละราย
อั น จะส่ ง ผลดี ต่ อ เด็ ก ทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ
สังคม และสติปัญญา
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