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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กป่วยโรคหัวใจพิการแต่
กำ เนิด อายุ 0 – 3 ปี และประสบการณ์การจัดการด้านอาหารแก่เด็กป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำ เนิดที่มีภาวะ
ขาดสารอาหาร ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำ เนิด 
อายุ 0 – 3 ปี จำ นวน 64 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย และผู้ดูแลเด็ก จำ นวน 12 คน 
คดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง เกบ็รวบรวมข้อมูลของเดก็ป่วยดว้ยแบบสอบถามข้อมลูสว่นบุคคลและ
แบบบันทึกน้ำ หนักตัว สำ หรับผู้ดูแลเด็ก เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยสถิติพรรณนา และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยเด็กมีน้ำ หนักต่ำ กว่าเกณฑ์ร้อยละ 53.2 น้ำ หนักค่อนข้างน้อยร้อยละ 23.4 
และน้ำ หนกัตามเกณฑร์อ้ยละ 23.4  ประสบการณก์ารจดัการดา้นอาหารของผูด้แูลในผูป้ว่ยเดก็โรคหวัใจพกิาร
แต่กำ เนิด แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่  1) ติดตามภาวะโภชนาการโดยเปรียบเทียบกับพัฒนาการและการ
เจริญเติบโตของเด็กปกติ 2) กระตุ้นให้นมและตามใจให้กินอาหารที่ชอบ 3) ดูแลให้อาหารแก่ผู้ป่วยเด็กเช่น
เดียวกับผู้ใหญ่ที่เป็นโรคหัวใจ  และ 4) ผลกระทบของภาวะขาดสารอาหารต่อสุขภาพของผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ
 ผลการวจัิยครัง้นีส้ามารถนำ ไปเปน็ขอ้มลูพืน้ฐานสำ หรบัพฒันาแนวทางในการใหค้วามรูแ้กผู่ด้แูลเกีย่ว
กับการจัดอาหารให้กับผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ เนิดให้มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น 
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Nutritional status and experience of caregiver in food management for children
with congenital heart disease aged 0 – 3 years in southern border provinces 
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Abstract
 This descriptive research aimed to study nutritional status and explore the caregivers’ 
experiences of food management for children with congenital heart disease (CHD) who had 
malnutrition in Naradhiwat Pattani and Yala.  A simple random sampling of 64 children and a 
purposive random sampling of 12 caregivers were used. Data were collected on children with CHD 
using a personal questionnaire and growth chart. As for the caregiver, data were collected by an 
in-depth interview. Descriptive statistics and content analysis were conducted to analyze the data.  
 The results of this study showed that children with CHD had underweight with 53.2%, 
low weight 23.4%, and normal weight 23.4% respectively. The food management experience of 
caregivers for children with CHD was based on four major components: (1) monitoring nutrition 
status by comparing with growth and development of normal children, (2) encouraging milk feeding 
and indulging in the food they like, (3) providing the same food as adults with heart disease for 
children with CHD, (4) impact of malnutrition on health status of children with CHD.
 The results of this study could be provided as the basic information to develop the guideline 
of health education for caregivers to prepare foods and to promote better nutritional status for their 
children with CHD.
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 โรคหัวใจพิการแต่กำ เนิดเป็นความผิดปกติ
ของโครงสร้างหัวใจและหลอดเลือด พบประมาณ 8 
คนต่อทารกเกิดมีชีพ 1,000 คน1 แบ่งออกได้เป็น 
2 ชนิด คือ หัวใจพิการแต่กำ เนิดชนิดไม่มีอาการ ตัว
เขยีว (acyanotic congenital heart disease) และทีม่ี
อาการตวัเขยีว (cyanotic congenital heart disease) 
เดก็ปว่ยแตล่ะรายจะมอีาการและอาการแสดงแตกตา่ง
กนัขึน้อยูก่บัชนดิ ตำ แหนง่ และขนาดความรนุแรงของ
ความผดิปกต ิเดก็ปว่ยประมาณรอ้ยละ 30 จะไมแ่สดง
อาการผิดปกติใด ๆ สามารถใช้ชีวิตและเจริญเติบโต
ไดเ้ชน่เดยีวกบัเดก็ปกต ิในขณะทีค่รึ่งหนึง่จำ เป็นตอ้ง
รักษาด้วยยาและการผ่าตัด จากรายงานขององค์การ
อนามยัโลก (World health organization, WHO) พบ
ว่า ทารกจำ นวน 2.68 ล้านคน ต้องเสียชีวิตจากโรค
หัวใจพิการแต่กำ เนิด ประเทศสมาชิกจึงต่างให้ความ
สำ คัญกับการป้องกันสาเหตุและการส่งเสริมสุขภาพ
ของเด็กป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำ เนิด2 เด็กป่วยโรค
หัวใจพิการแต่กำ เนิดต้องเผชิญกับอาการและอาการ
แสดงของโรค เชน่ เหนือ่ยงา่ย หายใจเรว็ ตวัเขยีว รบั
ประทานอาหารหรอืนมไดน้อ้ย รวมถงึภาวะแทรกซอ้น
ต่าง ๆ เช่น ปอดบวม หัวใจวาย ความดันในหลอด
เลอืดปอดสงู และภาวะสมองขาดออกซเิจนเฉยีบพลนั 
สิง่เหลา่นีส้ง่ผลใหเ้ดก็ปว่ยโรคหวัใจพิการแตก่ำ เนดิรบั
รูว้า่ตนเองมคีณุภาพชวีติทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจ
อยูใ่นระดบัต่ำ 3 และมกัมปีญัหาเกีย่วกบัภาวะขาดสาร
อาหารและการเจริญเติบโตล่าช้า4 
 จากการศึกษาของเพชรลดา เพ็ชรเรือนทอง 
และคณะ5 พบว่า เด็กป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำ เนิด
ที่เข้ารับการรักษาในตึกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิในจังหวัดสงขลา มีการเจริญเติบโตและ
พฒันาการลา่ชา้กวา่เดก็ปกตอิยา่งมนียัสำ คญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .001 โดยพบวา่เดก็โรคหวัใจพกิารแตก่ำ เนดิ
ชนิดไม่เขียวและชนิดเขียวมีน้ำาหนักต่ำากว่าเกณฑ์ 
ร้อยละ 34.8 และ 72.7 ใกล้เคียงกับผลการศึกษา

ความเป็นมาและความสำ คัญของปัญหา ของ ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ และคณะ6 ซึ่งพบว่า เด็ก
ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำ เนิดที่เข้ารับการรักษาในตึก
ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ มีน้ำ 
หนกัต่ำ กวา่เกณฑ ์รอ้ยละ 66.67 สะทอ้นใหเ้หน็วา่ผู้
ป่วยเด็กโรคหวัใจพกิารแต่กำ เนดิส่วนใหญ่มภีาวะขาด
สารอาหาร  โดยมักเกิดจากการรับประทานอาหารได้
น้อย หรือต้องหยุดเป็นพัก ๆ เนื่องจากมีอาการหอบ
เหนือ่ย7 อกีทัง้การเผชญิกบัความเจบ็ปว่ยเรือ้รงัทำ ให้
เด็กป่วยต้องใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น พลังงานที่เด็ก
ป่วยได้รับจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 
แต่เมื่อพิจารณาถึงวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร
ในพื้นที่ซึ่งมักชอบรับประทานอาหารที่มีรสหวาน มัน 
และมักปรุงอาหารท่ีมีส่วนประกอบของกะทิ น้ำ มัน 
และเนื้อติดมัน ซึ่งอาหารเหล่านี้จะมีพลังงานสูง จาก
พฤติกรรมการบริโภคดังกล่าวควรจะทำ ให้ปัญหาการ
ขาดสารอาหารในเด็กป่วยลดน้อยลงได้ แต่จากการ
ศึกษากลับพบว่าเด็กป่วยส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาขาด
สารอาหาร ซึ่งขัดแย้งกับพฤติกรรมการบริโภคของ
พื้นที่ จึงควรทำ การศึกษาซ้ำ และวิเคราะห์ข้อมูลใน
เชงิลกึ เพือ่คน้หาสาเหตทุีแ่ทจ้รงิ และสามารถกำ หนด
แนวทางการดแูลดา้นโภชนาการแกเ่ดก็ปว่ยไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ    
 การดูแลด้านภาวะโภชนาการของเด็กป่วย
โรคหัวใจพิการแต่กำ เนิด ถือเป็นความท้าทายอย่าง
มาก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ความเชื่อ ภาษา และวิถีชีวิต จากการ
ศึกษาของอัจฉรา จั่นเพ็ชร์ และคณะ8 พบว่า มารดา
มสุลมิทีม่บีตุรปฐมวยัจะเลอืกใหบ้ตุรรบัประทานเฉพาะ
อาหารฮาลาลตามหลกัศาสนา จะไมใ่หเ้ดก็รบัประทาน
ปลาจนกว่าจะพูดคำ ว่าปลาได้ จัดอาหารให้เด็กเช่น
เดียวกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว และบางราย
ไมไ่ดจ้ดัใหเ้ดก็ดืม่นม ปญัหาการเจรญิเตบิโตลา่ชา้ของ
เด็กป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำ เนิดอายุ 0 – 3 ปี ใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จึงไม่ได้เกิดจากพยาธิสภาพ
ของโรคเพียงอย่างเดียว แต่ยังคงเชื่อมโยงกับหลัก
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ความเชื่อและวิถีชีวิตท่ีจะต้องทำ การศึกษาในเชิงลึก 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริง และนำ ไปสู่การแก้ไข
ปัญหาที่ตรงประเด็น เพื่อให้เด็กป่วยโรคหัวใจพิการ
แต่กำ เนิดมีการเจริญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ปกติและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาภาวะโภชนาการของผูป้ว่ยเด็ก
โรคหัวใจพิการแต่กำ เนิดอายุ 0 – 3 ปี ในจังหวัด
ชายแดนใต้
 2. เพื่อศึกษาประสบการณ์การจัดการด้าน
อาหารของผูด้แูลเดก็ปว่ยโรคหวัใจพกิารแตก่ำ เนดิอาย ุ
0 – 3 ปี ในจังหวัดชายแดนใต้

วิธีดำ เนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิพรรณนา เพือ่
ศึกษาระดับภาวะโภชนาการของเด็กป่วยโรคหัวใจ
พิการแต่กำ เนิด อายุ 0 – 3 ปี โดยใช้วิธีการวิจัย
เชิงปริมาณ (descriptive research) และศึกษา
ประสบการณข์องผูด้แูลเกีย่วกบัการจดัการดา้นอาหาร
ของเด็กป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำ เนิดอายุ 0 – 3 
ปี โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (descriptive 
qualitative method) ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(in-depth Interview) เกบ็รวบรวมขอ้มลูระหวา่งเดอืน
มกราคม 2559 – กันยายน 2560
 ประชากร คือ เด็กป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยเด็ก
โรคหัวใจพิการแต่กำ เนิดอายุ 0 - 3 ปี ที่เข้ารับการ
รักษาในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนราธิวาสราช
นครินทร์ ปัตตานี และยะลา ระหว่างเดือนมกราคม 
2559 – กันยายน 2560 จำ นวน 660 คน
 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1. เด็กป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำาเนิดอายุ 
0 - 3 ปี ที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก โรง
พยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ปัตตานี และยะลา 
โดยแบ่งสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างตามจำ นวนประชากรใน

เวชระเบียนของแต่ละโรงพยาบาล หลังจากนั้นจึงนำ 
รายชื่อมาจับฉลากแบบไม่ใส่คืน (sampling without 
replacement) รวมจำ นวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำ นวน 
64 คน โดยมีเกณฑ์คัดเข้า ดังนี้ เป็นเด็กป่วยโรค
หัวใจพิการแต่กำ เนิดอายุ 0 – 3 ปี ที่เข้ารับการ
รักษาในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลทั่วไปใน 3 
จังหวัดชายแดนใต้ และผู้ปกครองยินยอมให้เด็กป่วย
โรคหัวใจพิการแต่กำ เนิดเข้าร่วมโครงการวิจัย
 2. ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ดูแลเด็กป่วยซึ่งเป็นผู้
ให้ข้อมูลเก่ียวกับประสบการณ์การจัดการด้านอาหาร
ของเด็กป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำ เนิดอายุ 0 – 3 ปี 
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) จากผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่
กำ เนิดอายุ 0 – 3 ปี ซึ่งมีภาวะขาดสารอาหาร 
สามารถส่ือสารภาษาไทยได้ และมีความยินยอมเข้า
ร่วมการวิจัย ผู้วิจัยสัมภาษณ์จนมีความอิ่มตัวของ
ข้อมูล โดยมีจำ นวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 12 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
2 ส่วน คือ 
 1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและแบบ
บนัทกึน้ำ หนกัตวัของเดก็ปว่ยโรคหวัใจพกิารแตก่ำ เนดิ
อายุ 0 – 3 ปี และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดูแลเด็ก
ป่วยโรคหัวใจ
 2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก มีลักษณะเป็น
คำ ถามปลายเปิด ประกอบด้วยคำ ถามเปิดประเด็น
และคำาถามแบบเจาะลึกในเรื่อง การติดตามด้าน
โภชนาการของผูป่้วยเด็ก การได้รบันมและอาหารเสรมิ 
พฤติกรรมการจัดอาหารให้แก่เด็กป่วย และผลของ
ภาวะขาดสารอาหารต่อเด็กป่วย ซึ่งผู้วิจัยสร้างแนว
คำ ถามขึน้จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ผา่น
การพจิารณาโดยผูท้รงคณุวฒุดิา้นการวจิยัเชงิคณุภาพ 
จำ นวน 3 ท่าน จากนั้นผู้วิจัยได้ปรับเครื่องมือตามข้อ
เสนอแนะ และนำ เครื่องมือไปทดลองเก็บข้อมูลกับผู้
ดูแล จำ นวน 2 ราย แล้วนำ มาเรียบเรียงให้มีความ
สอดคล้องก่อนนำ ไปเก็บข้อมูลจริง
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. หลงัผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้
วิจัยทำ หนังสือถึงผู้อำ นวยการโรงพยาบาลนราธิวาส
ราชนครินทร์ ปัตตานี และยะลา เพื่อขออนุมัติ
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการของโรง
พยาบาลทั้ง 3 แห่ง
 2. เมื่อผ่านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของโรง
พยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ปัตตานี และยะลา 
ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการเก็บข้อมูล และขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลในหน่วยงานโรงพยาบาลนราธิวาส
ราชนครินทร์ ปัตตานี และยะลา 
 3. ผู้วิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเด็กป่วยโรค
หวัใจพกิารแตก่ำ เนดิทีม่าใชบ้รกิารในโรงพยาบาล และ
ขออนุญาตผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการ
เกบ็ขอ้มูล และขออนญุาตเกบ็ขอ้มลู เมือ่ไดร้บัอนญุาต
จากผู้ปกครองจึงดำ เนินการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย
เดก็โรคหวัใจพกิารแตก่ำ เนดิ โดยใชแ้บบบนัทกึขอ้มลู
ส่วนบุคคลและแบบบันทึกน้ำ หนักตัว
 4. ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ซึ่งเป็นผู้ดูแล
เด็กป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำ เนิดท่ีมีภาวะขาดสาร
อาหารที่มีความเต็มใจและอนุญาตให้ไปพบท่ีบ้าน  
โดยผู้วิจัยแนะนำ ตัว บอกวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล และ
สัมภาษณ์พร้อมบันทึกเทปโดยใช้แบบบันทึกข้อมูล
ส่วนบุคคล แบบบันทึกภาคสนาม และแนวคำ ถามใน
การสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง
 5. ถอดข้อความจากเทปบันทึกเสียงเพื่อนำ 
ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
 การวิจัยครั้ งนี้ผู้ วิจัยขออนุมัติจากคณะ
กรรมการจริยธรรมของมหาวิทยาลัยนราธิวาส        
ราชนครินทร์ และจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของโรง
พยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ปัตตานี และยะลา ผู้

วิจัยได้ดำ เนินการในการพิทักษ์สิทธิ์ พร้อมกับชี้แจง
สิทธิในการบอกเลิกเข้าร่วมโครงการวิจัยถ้าผู้ดูแลมี
ความเหนื่อยล้าและไม่สะดวกในการให้ข้อมูล ซึ่งการ
ปฏิเสธการให้ข้อมูลนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อการดูแล
รกัษา พรอ้มใหก้ลุม่ตวัอยา่งลงนามในแบบยนิยอมการ
เข้าร่วมวิจัย โดยผลการวิจัยจะนำ เสนอในภาพรวม 
     
การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. ขอ้มลูส่วนบคุคลและภาวะโภชนาการของ
ผูป้ว่ยเดก็โรคหวัใจพกิารแตก่ำ เนดิวเิคราะหข์อ้มลูโดย
สถิติพรรณนา
 2. ขอ้มลูประสบการณก์ารจัดการด้านอาหาร
ในเดก็ป่วยโรคหวัใจพกิารแตก่ำ เนดิของผูด้แูลวเิคราะห์
ขอ้มลูโดยวธิกีารวเิคราะหเ์ชงิเนือ้หา (content analysis)
แล้วสรุปเป็นประเด็นสำาคัญ วิเคราะห์ข้อมูล และ
สมัภาษณเ์พิม่เตมิจนขอ้มลูอิม่ตวั จงึจดัแยกหมวดหมู่
ของข้อมูลตามแนวข้อคำ ถาม ตรวจสอบความชัดเจน 
ความครบถ้วน โดยมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลโดยใช้หลักสามเส้า (triangulation) จากผู้
ให้ข้อมูล 12 ราย พบว่าข้อมูลที่สัมภาษณ์ไม่แตก
ต่างกันและมีความอิ่มตัวของข้อมูล แล้วจึงนำ ไปสรุป
ผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัย
 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ
พิการแต่กำ�เนิดอายุ�0�–�3 
 กลุม่ตัวอยา่งเป็นเพศชายจำ นวน 37 คน คดิ
เป็นร้อยละ 57.8 เพศหญิงจำ นวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.2 ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำ เนิดชนิด
ไม่เขียวจำ นวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 70.31 และ
ชนดิเขยีวจำ นวน 19 คน คดิเปน็รอ้ยละ 29.69 กลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่เข้ารับการศึกษา จำ นวน 58 
คน คิดเป็นร้อยละ 90.6 กำ ลังศึกษาระดับอนุบาล 
จำ นวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 มีอายุระหว่าง     
6 – 12 เดือน และ 13 – 18 เดือน จำ นวน 13 
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คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 20.3 พบแพทย์ตามนัด 
1 – 5 ครั้ง จำ นวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 98.4 
และมาพบแพทย์ตามนัด 6 – 10 ครั้ง จำ นวน 1 
คน คิดเป็น ร้อยละ 1.6 สำ หรับการพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล ส่วนใหญ่เคยพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
1 – 3 ครัง้ จำ นวน 41 คน คดิเปน็รอ้ยละ 64.1 รอง
ลงมา คือ ไม่เคยพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จำ นวน 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 สุดท้ายพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลมากกว่า 3 ครั้ง จำ นวน 5 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 7.8 โดยกลุ่มตัวอย่างมีภาวะแทรกซ้อน คือ 
ปอดอักเสบ จำ นวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 
ท้องเสียจำ นวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 
 กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นผู้ดูแลมีความเก่ียวข้อง
เป็นมารดา จำ นวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 
เป็นผู้ดูแลเด็กป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำ เนิดชนิดไม่
เขียว จำ นวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 เกือบ

ทั้งหมดเป็นเพศหญิง จำ นวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.67 สำ เร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จำ นวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 เป็นแม่บ้าน จำ นวน 8 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.67 ครอบครวัมรีายได้ต่อเดือน
อยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท จำ นวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 58.33 และมีประสบการณ์ในการดูแล
ผู้ป่วยน้อยกว่า 1 ปี จำ นวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.33  
 ภาวะโภชนาการของเด็กป่วยโรคหัวใจ
พิการแต่กำ�เนิด�อายุ�0�–�3�ปี
 กลุ่มตัวอย่างมีน้ำาหนักอยู่ในระดับต่ำากว่า
เกณฑ์จำ นวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 รองลง
มา คือ มีน้ำ หนักอยู่ในระดับค่อนข้างน้อยและอยู่ใน
ระดับตามเกณฑ์ จำ นวน 15 คน และคิดเป็นร้อยละ 
23.4 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่�1 ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ เนิด อายุ 0 – 3 ปี (n=64)
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             กลุ่มตวัอยา่งมนี ้าหนักอยูใ่นระดบัต ่ากว่าเกณฑ ์จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.2 รองลงมา 
คอื มนี ้าหนกัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งน้อยและอยูใ่นระดบัตามเกณฑ ์จ านวน 15 คน และคดิเป็นรอ้ยละ 23.4 
ดงัแสดงในตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 ภาวะโภชนาการของผูป่้วยเดก็โรคหวัใจพกิารแต่ก าเนิด อาย ุ0 – 3 ปี (n=64) 

ภาวะโภชนาการ จ านวน ร้อยละ 
     ตามเกณฑ ์
     ค่อนขา้งน้อย 
     ต ่ากว่าเกณฑ ์ 

(+ 1.5 SD ถงี - 1.5) 
 <- 1.5 ถงึ – 2 SD 
< – 2 SD 

15 
15 
34 

23.4 
23.4 
53.2 

 
 ประสบการณ์ของผู้ดแูลเก่ียวกบัการจดัการด้านอาหารในเดก็ป่วยโรคหวัใจพิการแต่
ก าเนิด วเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพได ้4  ประเดน็  ไดแ้ก่ 
  1.  ติดตามภาวะโภชนาการโดยเปรียบเทียบกบัพฒันาการและการเจริญเติบโตของ
เดก็ปกติ 
                ผูดู้แลเดก็ป่วยโรคหวัใจพกิารแต่ก าเนิดจะประเมนิและรบัทราบขอ้มลูการเจรญิเตบิโตด้าน
รา่งกายของป่วยเดก็อยูเ่สมอ โดยส่วนใหญ่จะมกีารชัง่น ้าหนกัตวัเดก็ป่วยทุกครัง้ทีน่ าผูป่้วยมาพบแพทย์
ตามนดัและจะเปรยีบเทยีบกบัเดก็ปกตใินวยัเดยีวกนั  เพื่อตดิตามว่าความกา้วหน้าของการเจรญิเตบิโต
โดยเฉพาะน ้าหนกัตวั ดงัค ากล่าวของผูด้แูลซึง่เป็นมารดาของเดก็ป่วยโรคหวัใจแต่ก าเนิด กล่าวว่า  
  “ลกูก๊ะ (พีส่าว) ตวัเลก็มาก เขากก็นินะ แต่ตวัยงัเลก็ ยิง่หลงั ๆ น ้าหนกัไมเ่พิม่เลย มาหา 
                     หมอชัง่น ้าหนกัทุกทกีเ็ท่าเดมิตลอด”  
    
               “มาหาหมอทุกทพียาบาลเขาจะชัง่น ้าหนกัใหทุ้กครัง้ แต่น ้าหนกัน้องไมค่่อยเพิม่ พยาบาล 
                 บอกว่าน ้าหนกัต า่กว่าเกณฑท์ุกครัง้เลย” 
 ผูดู้แลจะมกีารเปรยีบเทยีบการเจรญิเตบิโตของผูป่้วยกบัญาตหิรอืเพื่อนผูป่้วยในวยัเดยีวกนั 
ดงัค ากล่าวของผู้ดูแลซึ่งเป็นมารดาของเด็กป่วยโรคหวัใจพิการ 4 อย่างของฟัลลอท (Tetralogy of 
Fallot; TOF) เล่าว่า  
             “ลกูไมค่่อยกนิ ยิง่อายเุพิม่ขึน้ตวักเ็ลก็ลงเรือ่ย ๆ พอไปเทยีบกบัลกูพีล่กูน้องทีอ่ายเุท่ากนั 
              เหน็ชดัเลยว่าลกูเราตวัเลก็มาก  เตี้ยกว่าลกูของญาต.ิ.. ”  
           2. กระตุ้นให้นมและตามใจให้อาหารท่ีชอบ    
           เนื่องจากเด็กป่วยโรคหวัใจพิการแต่ก าเนิดมกัจะดื่มนมได้น้อยกว่าเด็กปกติเพราะมอีาการ
หายใจเหนื่อย และมกัจะส าลกัในขณะทีด่ื่มนม  ดงันัน้ผูด้แูลจงึมคีวามกงัวลในการใหน้ม  จงึพยายามให้
นมและอาหารอื่นๆ ทีเ่ดก็พอจะกนิได ้ ดงัค ากล่าวของผูด้แูลซึง่เป็นมารดาของเดก็ป่วยโรค TOF ทีก่ล่าว
ว่า  
  “ลกูกนินมแลว้เหนือ่ย แลว้กร็อ้ง พอลกูเหนือ่ยกไ็มก่ลา้ใหก้นิแลว้ กลวัลกูจะหายใจไมท่นั  

 ประสบการณ์ของผู้ดูแลเก่ียวกับการ
จัดการด้านอาหารในเด็กป่วยโรคหัวใจพิการแต่
กำ�เนิด วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้ 4  ประเด็น  
ได้แก่
 1.�ติดตามภาวะโภชนาการโดยเปรียบ
เทียบกับพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก
ปกติ
 ผู้ดูแลเด็กป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำ เนิดจะ
ประเมินและรับทราบข้อมูลการเจริญเติบโตด้าน
ร่างกายของป่วยเด็กอยู่เสมอ โดยส่วนใหญ่จะมีการ
ชั่งน้ำ หนักตัวเด็กป่วยทุกครั้งท่ีนำ ผู้ป่วยมาพบแพทย์

ตามนัดและจะเปรียบเทียบกับเด็กปกติในวัยเดียวกัน  
เพื่อติดตามว่าความก้าวหน้าของการเจริญเติบโตโดย
เฉพาะน้ำ หนักตัว ดังคำ กล่าวของผูดู้แลซึ่งเป็นมารดา
ของเด็กป่วยโรคหัวใจแต่กำ เนิด กล่าวว่า 
 “ลกูกะ๊ (พีส่าว) ตวัเลก็มาก เขากก็นินะ แต่
ตวัยงัเลก็ ยิง่หลงั ๆ  น้ำ หนกัไมเ่พิม่เลย มาหาหมอชัง่
น้ำ หนักทุกทีก็เท่าเดิมตลอด” 
 “มาหาหมอทุกทีพยาบาลเขาจะชั่งน้ำ หนัก
ให้ทุกครั้ง แต่น้ำ หนักน้องไม่ค่อยเพิ่ม พยาบาลบอก
ว่าน้ำ หนักต่ำ กว่าเกณฑ์ทุกครั้งเลย”
 ผู้ดูแลจะมีการเปรียบเทียบการเจริญเติบโต
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ของผู้ป่วยกับญาติหรือเพ่ือนผู้ป่วยในวัยเดียวกัน ดัง
คำ กลา่วของผูด้แูลซึง่เปน็มารดาของเดก็ปว่ยโรคหวัใจ
พิการ 4 อย่างของฟัลลอท (Tetralogy of Fallot; 
TOF) เล่าว่า 
 “ลูกไม่ค่อยกิน ย่ิงอายุเพิ่มขึ้นตัวก็เล็ก
ลงเรื่อย ๆ พอไปเทียบกับลูกพี่ลูกน้องที่อายุเท่า
กันเห็นชัดเลยว่าลูกเราตัวเล็กมาก เตี้ยกว่าลูกของ
ญาติ...” 
 2.�กระตุน้ใหน้มและตามใจใหอ้าหารทีช่อบ   
 เนื่องจากเด็กป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำ เนิด
มักจะดืม่นมไดน้อ้ยกวา่เดก็ปกตเิพราะมอีาการหายใจ
เหนื่อย และมักจะสำ ลักในขณะที่ดื่มนม  ดังนั้นผู้ดูแล
จงึมคีวามกงัวลในการใหน้ม  จงึพยายามใหน้มและอา
หารอื่นๆ ที่เด็กพอจะกินได้  ดังคำ กล่าวของผู้ดูแลซึ่ง
เป็นมารดาของเด็กป่วยโรค TOF ที่กล่าวว่า 
 “ลูกกินนมแล้วเหนื่อย แล้วก็ร้อง พอลูก
เหนือ่ยกไ็ม่กลา้ใหก้นิแลว้ กลวัลกูจะหายใจไมท่นั กลวั
เค้าสำ ลัก หรือไม่ก็เขียว สงสารลูก กินได้แค่ไหนก็
หยุดแค่นั้น กินอะไรได้ก็จะให้กิน”
 นอกจากนีผู้ด้แูลเดก็ซึง่เปน็บดิาของเดก็ปว่ย
โรค TOF ซึ่งกล่าวว่า 
 “ตอนนีล้กูไมค่อ่ยไดก้นินม ถา้กนิกจ็ะกนินม
เปรี้ยว ลูกชอบกิน ผมก็ให้กิน ได้กินนมเปรี้ยวบ้างก็
ยงัดกีวา่ไม่ยอมกนิเลย ถา้กลบัมาบา้นกจ็ะยอมกนินม
ขวดบ้างเพราะเห็นน้องกิน 
 ตัวเองก็จะกินแบบน้อง แต่ถ้าอยู่มาเลย์กับ
ผม ส่วนใหญ่ก็นมเปรี้ยวอย่างเดียว”
 นอกจากน้ียังพบว่ามารดาท่ีนับถือศาสนา
อิสลามจะให้ลูกดื่มนมแม่จนกระทั่งอายุครบ 2 ปีโดย
ไม่ให้ดื่มนมอื่น ๆ ควบคู่กับการดื่มนมแม่  เนื่องจาก
เชื่อว่าเป็นการแสดงบทบาทแม่ที่ดีตามหลักศาสนา 
และไม่มีความรู้ว่าสารอาหารในนมแม่จะมีคุณภาพลด
ลงหลงัจากบตุรอาย ุ1 ขวบ ดงัคำ กลา่วของแมท่ีม่บีตุร
ปว่ยเปน็โรคผนงัหวัใจหอ้งลา่งรัว่ (Ventricular septal 
defect; VSD) ซึ่งกล่าวว่า

 “ตอนนี้ลูกอายุเกือบ 2 ปีแล้ว แต่ยังให้กิน
นมแม่อย่างเดียว ไม่ได้ให้นมอื่น เพราะการให้ลูกกิน
นมจนครบ 2 ขวบจะถือว่าเราทำ หน้าที่แม่ได้ดี” 
 ผูด้แูลเดก็ปว่ยบางรายไดเ้ลีย้งแพะทีบ่า้นและ
มีความเชื่อว่านมแพะเป็นนมที่มีสารอาหารสูง จึงนำ 
นมแพะซึง่บบีสดจากเตา้มาใหเ้ดก็ปว่ยดืม่ โดยนมแพะ
ดงักลา่วไมไ่ดผ้า่นกรรมวธิกีารฆา่เชือ้ จงึมคีวามเสีย่งที่
จะทำ ให้เด็กป่วยมีการติดเชื้อในทางเดินอาหารได้ง่าย 
ตรงกับคำ กล่าวของผู้ดูแลที่เป็นยายของเด็กป่วยโรค 
VSD ได้กล่าวว่า 
 “ตอนนีใ้หห้ลานกนินมแพะทกุวนัเลย เพราะ
เค้าบีบสดจากเต้า แล้วก็เอามาให้กินได้เลย ไม่ ต้อง
ยุ่งยาก เขาบอกกันมาว่าถ้าเด็กตัวเล็กแล้วให้กินนม
แพะ เด็กจะตัวโตขึ้น ก็เลยให้หลานกินด้วย”
 ในส่วนของการตามใจใหอ้าหารทีช่อบ พบวา่ 
เด็กป่วยมักจะรับประทานอาหารได้น้อย โดยเกิดจาก
หลายสาเหตุ เช่น เบื่ออาหาร รับประทานขนมกรุบ
กรอบก่อนมื้ออาหาร ห่วงเล่น ซึ่งผู้ดูแลซึ่งเป็นพี่สาว
ของเด็กป่วยโรค ASD กล่าวว่า 
 “เวลาเรากินขนมก็จะให้น้องกินด้วย บางที
กินจนอิ่ม แล้วน้องก็ไม่ยอมกินข้าว ก็โดนแม่ว่าบ้าง 
แต่ถ้าไม่ให้ น้องจะร้อง เราสงสารน้อง หลัง ๆ แม่
บอกว่าให้ซื้อและแอบกินข้างนอกเลยไม่ให้น้องเห็น 
น้องจะได้กินข้าวบ้าง ไม่งั้นก็กินแต่ขนม”
 ผู้ดูแลเด็กซึ่งเป็นบิดาของเด็กป่วยโรค TOF 
ซึ่งกล่าวว่า 
 “ผมอยู่มาเลย์กับพี่ชาย แล้วลูกคนที่ป่วยนี่
แหละ สว่นใหญก่ซ็ือ้ใหก้นิตามทีล่กูอยากกนิ ไสก้รอก
บ้าง ลูกชิ้นบ้าง บางทีก็ขนมซอง แล้วค่อยกินข้าว
พร้อมผมหรือพี่ชาย ก็เลี้ยงกันเองแบบนี้ ลูกเลยไม่
ค่อยกินข้าว”
 3.�ดูแลให้อาหารแก่ผู้ป่วยเด็กเช่นเดียว
กับผู้ใหญ่ที่เป็นโรคหัวใจ  
 การจัดอาหารให้แก่เด็กป่วยโรคหัวใจพิการ
แตก่ำ เนดิ ผูด้แูลสว่นใหญม่คีวามเขา้ใจผดิวา่ การดแูล
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ด้านอาหารสำ หรับผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ เนิด
เหมือนกบัการดแูลในผูใ้หญท่ีเ่ปน็โรคหวัใจ เปน็เหตผุล
หน่ึงทีท่ำ ใหเ้ดก็ปว่ยน้ำ หนกัตวันอ้ย เนือ่งจากอาหารที่
ไดร้บัมีแคลอรีต่่ำ  เพราะผูด้แูลหลกีเลีย่งไมใ่หเ้ดก็ป่วย
รบัประทานอาหารทีป่รงุดว้ยวธิกีารทอดและผดั รวมถงึ
ไม่ให้อาหารที่มีส่วนประกอบของกะทิและน้ำ มัน ดังที่
มีผู้ดูแลหลายคนซึ่งเป็นมารดาของเด็กป่วยโรค ASD 
กล่าวว่า 
 “เวลาไปซือ้ขา้วตม้ใหล้กูจะเอาแคข่า้วกบัเนือ้
ไก ่ไม่กลา้ใหใ้สก่ระเทยีมเจยีว เหน็ในผูใ้หญท่ีเ่ปน็โรค
หัวใจเค้าไม่กิน เราก็ไม่กล้าให้ลูกกิน” 
 ผู้ดูแลเด็กซ่ึงเป็นมารดาของเด็กป่วยโรค 
VSD ซึ่งกล่าวว่า
 “ขนมที่ใส่กะทินี่ลูกกินได้เหรอ พ่อเป็นโรค
หัวใจหมอห้ามไม่ให้กิน พอลูกเป็นโรคหัวใจก๊ะก็เลย
ไม่ให้ลูกกินกะทิด้วย”
 นอกจากน้ีผู้ดูแลบางรายเตรียมอาหารให้แก่
เด็กป่วยเช่นเดียวกับลูกคนอื่น ๆ ไม่ได้จัดอาหารที่มี
ความเหมาะสมกับเด็กป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำ เนิด
โดยเฉพาะ ดังคำ กล่าวของผู้ดูแลซ่ึงเป็นยายของเด็ก
ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (Partial ductus 
Arteriosus; PDA) เล่าว่า 
 “เม๊าะมีหลาน 4 คน อยู่ที่บ้าน ก็ทำ กับข้าว
ให้เค้าเหมือนกันทุกคนนั่นแหละ ไม่ได้แยกทำ  มัน
ไม่ทัน ต้องดูหลานหลายคน”
 คำ กล่าวของผู้ดูแลเด็กซ่ึงเป็นบิดาของเด็ก
ป่วยโรค TOF ซึ่งกล่าวว่า
 “ส่วนใหญ่ผมกับลูกกก็ินเหมือนกนันั่นแหละ 
มีเผ็ดอย่าง จืดอย่าง ลูกก็กินที่จืด ๆ  ถ้าวันไหนไม่มีก็
ทอดไข่เอา”
 ผู้ดูแลบางส่วนไม่มีเวลาในการจัดเตรียม
อาหารให้เด็กป่วย เนื่องจากต้องทำ งานนอกบ้าน จึง
มีการจัดเตรียมอาหารสำ หรับเด็กป่วยคราวละ 2 – 3 
วัน หรือเลือกซื้อตามรายค้าที่ขายทั่วไป ผู้ดูแลหลาย
รายซึ่งเป็นมารดาของเด็กป่วยโรคหัวใจ กล่าวว่า 

 “ส่วนใหญ่ตอนเช้าจะไปซื้อข้าวต้มตามร้าน
มาให้ลูก เป็นข้าวต้มไก่ ขนมอะไรง่าย ๆ เพราะเรา
ต้องรีบไปทำ งาน ตอนเย็นก็ดีหน่อยพอได้ทำ กับข้าว
บ้าง แต่วันไหนยุ่ง ๆ ก็ไปซื้อเอาที่ตลาดนัดแถวข้าง
บ้าน”
 “ส่วนใหญ่จะทำ กับข้าวไว้ให้ลูกทีละ 2 – 3 
วัน แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ พอจะให้ลูกกินมื้อต่อไปก็
เอามาอุ่น แต่ถ้าเป็นเสาร์ อาทิตย์ ไม่ได้ไปทำ งานก็
จะทำ ให้ลูกใหม่ทุกมื้อ”
 4.�ผลกระทบของภาวะขาดสารอาหารตอ่
สุขภาพของเด็กป่วย 
 ภาวะขาดสารอาหารทำ ให้สุขภาพของเด็ก
ป่วยทรุดโทรมลง ติดเชื้อง่าย พัฒนาการล่าช้า และ
สูญเสียโอกาสในการรับการรักษา ดังคำ กล่าวของเด็ก
ป่วยซึ่งเป็นบิดาของเด็กป่วยโรค TOF ซึ่งกล่าวว่า 
 “หมอนดัจะผา่แลว้แตก่ไ็มไ่ดผ้า่ซกัท ีน้ำ หนกั
ตัวลูกไม่เพิ่มเลย นัดแล้วก็ต้องเลื่อน หมอบอกแกตัว
เล็กเกินถ้าผ่ากลัวลูกจะเป็นอันตราย”
 ผูดู้แลซึง่เป็นยายของเด็กป่วย PDA กลา่ววา่
 “หลานตัวเล็ก น้ำ หนักน้อย พอใครในบ้าน
เป็นหวัดนิดหน่อย ก็ติดเขาไปหมด แล้วก็เป็นหนัก  
กว่าเขา บางทีต้องไปนอนโรงบาล 2 – 3 วัน พอ
ไข้แล้วก็ไม่กินอีก ตัวก็ยิ่งเล็ก หมอบอกถ้าตัวเล็กก็จะ
ป่วยบ่อย ป่วยหนักกว่าคนอื่น”
 ผู้ดูแลซึ่งเป็นมารดาของเด็กป่วยโรค TOF 
กล่าวว่า 
 “เห็นเด็กคนอื่นพอผ่า (ผ่าตัด) ไปแล้ว ตัว
เขาก็โตขึ้น น้ำ หนักเพิ่มขึ้น แต่ลูกเรายังไม่ได้ผ่า ก็
เพราะตัวเล็กนี่แหละ แล้วก็เป็นหวัดบ่อย เลยไม่ได้
ผ่าสักที เราอยากให้ลูกได้ผ่า จะได้ตัวโตขึ้นเหมือน
คนอื่น”

การอภิปรายผลการวิจัย
 ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ
พิการแต่กำ�เนิด�อายุ�0�–�3�ปี
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 กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเด็กป่วยโรคหัวใจพิการ
แต่กำ เนิด อายุ 0 – 3 ปี ในจังหวัดชายแดนใต้ ส่วน
ใหญ่มีน้ำ หนักต่ำ กว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 76.6) โดยอยู่
ในระดับค่อนข้างน้อย ร้อยละ 23.4 และอยู่ในระดับ
ต่ำ กว่าเกณฑ์ ร้อยละ 53.2 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเด็กป่วย
ที่ขาดสารอาหาร โดยปัจจัยที่มีผลต่อภาวะขาดสาร
อาหาร เช่น ภาวะหัวใจวาย ภาวะความดันในหลอด
เลอืดปอดสงู รายไดข้องครอบครวัต่ำ  ไดร้บัอาหารทีม่ี
ไขมนันอ้ย ครอบครวัมลีกูมากกวา่ 2 คนซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยที่ผ่านมา9 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ครอบครัวของ
เด็กป่วยมีรายได้ของครอบครัวอยู่ระหว่าง 5,000 – 
10,000 บาท อีกทั้งผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นมุสลิมซึ่งจะ
มีจำ นวนบุตรมากกว่า 2 คนต่อครอบครัว เหตุผลดัง
กล่าวอาจเป็นข้อจำ กัดในการจัดเตรียมอาหารให้แก่
เด็กป่วย และการดูแลตอบสนองความต้องการการ
ดูแลของเด็กป่วยได้น้อยลง อีกทั้งเด็กป่วยส่วนใหญ่
เคยพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลซึง่เกดิภาวะแทรกซอ้น 
คอื ปอดอกัเสบ และตดิเชือ้ในทางเดนิอาหาร การเจบ็
ป่วยเรื้อรังและเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรง ทำ ให้ผู้
ป่วยมีอัตราการเผาผลาญเพิ่มขึ้น ร่วมกับได้รับสาร
อาหารนอ้ยลง จงึเปน็อกีปจัจยัหนึง่ทีส่ง่ผลใหเ้ดก็ปว่ย
มีภาวะน้ำ หนักต่ำ กว่าเกณฑ์ เด็กป่วยโรคหัวใจพิการ
แต่กำาเนิดจึงมีน้ำาหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์การเจริญ
เติบโตของเด็กปกติ5 
 ประสบการณ์ของผู้ดูแลเกี่ยวกับการจัดการ
ด้านอาหารในเด็กป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำ เนิด อายุ 
0 – 3 ปี สามารถอภิปรายได้ดังนี้
 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้ดูแลเด็กโรค
หัวใจพิการแต่กำ เนิดอายุ อายุ 0 – 3 ปี ส่วนใหญ่
จะมีความเห็นตรงกันว่าผู้ป่วยเด็กเจริญเติบโตช้ากว่า
ปกติ จึงสนใจติดตามภาวะโภชนาการเด็กอย่างต่อ
เนือ่ง โดยจะสงัเกตจากการชัง่น้ำ หนกัตวัผูป้ว่ยทกุครัง้
ที่นำ ผู้ป่วยมาพบแพทย์ตามนัด ซึ่งผู้ดูแลเด็กป่วยโรค
หัวใจพิการแต่กำ เนิดทุกรายจะเปรียบเทียบจากการ

ประเมนิน้ำ หนกัตามเกณฑอ์าย ุซึง่จะ บง่บอกถงึสภาพ
การขาดสารอาหารโดยรวม ทั้งโปรตีนและพลังงาน
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำ ให้เด็กตัวผอม10 นอกเหนือจากนี้
ผู้ดูแลจะมีการประเมินการเจริญเติบโตของผู้ป่วยเด็ก
ด้วยวิธีการเปรียบเทียบรูปร่างของผู้ป่วยเด็กกับญาติ
หรอืเพือ่นในวยัเดียวกนั พบวา่เด็กป่วยโรคหวัใจพกิาร
แตก่ำ เนดิจะมรีปูรา่งผอมและตวัเตีย้กวา่เดก็ปกต ิ ซึง่
เปน็การประเมนิภาวะโภชนาการจากการเจรญิเตบิโตที่
ช้ากว่าเด็กปกติเช่นเดียวกับการศึกษาอื่น ๆ11

 นอกจากนี้ผู้ดูแลส่วนใหญ่จะให้ความสำ คัญ
กับการชั่งน้ำาหนักตัวของผู้ป่วยมากกว่าการเจริญ
เติบโตในส่วนอืน่ ๆ  ทัง้ส่วนสูงและความยาวรอบศรีษะ 
เนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้ง่ายและมีการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รวมถึงมักเป็นเกณฑ์ที่แพทย์
จะใช้ในการกำ หนดระยะเวลาในการผ่าตัด ผู้ดูแลจึง
ให้ความสำ คัญกับการติดตามนำ หนักตัวมากที่สุด ใน
ส่วนของการติดตามด้านส่วนสูงมักเกิดจากการเทียบ
เคียงกับเด็กในวัยเดียวกันเท่านั้น แต่ไม่มีการวัดส่วน
สูงหรือความยาวรอบศีรษะอย่างจริงจัง อาจเนื่องมา
จากเป็นการเปลีย่นแปลงอย่างชา้ ๆ  ผูด้แูลจงึไม่ไดใ้ห้
ความสำ คัญเท่าท่ีควร การติดตามภาวะโภชนาการ
ของเดก็โรคหวัใจพกิารแตก่ำ เนดิในจงัหวดัชายแดนใต้
สว่นใหญจ่งึเปน็การชัง่น้ำ หนกัตวัผูด้แูลจงึเปรยีบเทยีบ
น้ำ หนักตัวของเด็กป่วยกับการเจริญเติบโตกับเด็กคน
อื่น ๆ ในวัยเดียวกัน
 ผู้ดูแลเด็กป่วยโรคหัวใจใช้วิธีการกระตุ้นให้
นมและการตามใจให้อาหารที่ชอบเป็นสาเหตุสำ คัญที่
เด็กป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำ เนิดได้รับนมและอาหาร
เสรมิไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการของรา่งกาย ผลจาก
การศึกษาในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ดูแลขาดความรู้และ
ทักษะในการให้นมและอาหารเสริมที่จำ เป็นสำ หรับ
เด็กโรคหัวใจซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมา12 
นอกจากนี้ผู้ดูแลบางรายยังให้ผู้ป่วยเด็กด่ืมนมเปรี้ยว
แทนนมแม่หรือนมผงสำ หรับทารก ทำ ให้ผู้ป่วยไม่ได้
รับสารอาหารที่จำ เป็นจากนมแม่ ซึ่งผู้ป่วยเด็กโรค
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หวัใจพกิารแตก่ำ เนดิควรไดร้บัการสง่เสรมิใหไ้ดร้บันม
แม่ หรือปั๊มนมแม่ผสมนมผงให้ได้พลังงาน 24 – 30 
แคลอรี/ออนซ์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับพลังงานที่เพียงพอ
ตอ่ความตอ้งการของรา่งกาย และควรใหผู้ป้ว่ยเดก็ดูด
นมแมใ่นชว่งกลางคนืหรอืตอนรุง่เชา้เพือ่สง่เสรมิความ
ผูกพันระหว่างมารดาและผู้ป่วยเด็ก3  
 นอกจากนีย้งัพบวา่ผูด้แูลซึง่เปน็มารดามสุลมิ
จะให้เด็กป่วยดื่มนมแม่จนอายุ 2 ขวบ โดยไม่ได้ให้
นมสำ หรับเด็กอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งหลังจากขวบปีแรก
คุณภาพสารอาหารในนมแม่จะลดลง การให้นมแม่
เพียงอย่างเดียวจนอายุ 2 ขวบ เป็นสาเหตุหนึ่งของ
การขาดสารอาหารในเด็กป่วย12 และยังพบประเด็นที่
สำ คัญจากการศึกษาครั้งนี้คือ เด็กป่วยบางรายได้รับ
การดูแลให้ดื่มนมแพะซ่ึงบีบสดจากเต้า โดยไม่ผ่าน
กรรมวิธีในการฆ่าเชื้อหรือการตรวจสอบคุณภาพ จึง
อาจเป็นอีกเหตุผลที่ทำ ให้เด็กป่วยได้รับสารอาหาร
ไม่เพียงพอและได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจากการดื่ม
นมที่ไม่สะอาดและทำ ให้เกิดอาการท้องเสียได้ ดังนั้น
พยาบาลควรส่งเสริมให้นำ อาหารในท้องถิ่น มาเป็น
อาหารเสริมอย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น แพะที่
เปน็สตัวเ์ลีย้งประจำ ทอ้งถิน่ นยิมนำ มาประกอบอาหาร 
และนมแพะสดสามารถหาไดง้า่ย ราคาถกูกวา่นมอืน่ ๆ
มีสารอาหารโปรตีน พยาบาลควรให้ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการทำ ให้น้ำ นมแพะปราศจากเชื้ออย่างถูกต้องการ
ก่อนนำ มารับประทาน             
 ในสว่นของการตามใจใหร้บัประทานอาหารที่
ชอบ พบวา่ ปจัจยัทีท่ำ ใหผู้ป้ว่ยเดก็ไดร้บัอาหารเสรมิที่
ไมเ่หมาะสมนัน้เกดิจากผูด้แูลสว่นใหญข่าดความรูด้า้น
โภชนาการในการดูแลอาหารท่ีเหมาะสมกับเด็กโรค
หัวใจ และผู้ดูแลรู้สึกสงสารผู้ป่วยเด็กท่ีมีปัญหาด้าน
การกินอาหารเมื่อผู้ป่วยอยากรับประทานอะไร มักจะ
ตามใจตามทีผู่ป้ว่ยเดก็ตอ้งการ โดยอาหารสว่นใหญท่ี่
ผู้ป่วยมักขอรับประทาน เช่น ขนมกรุบกรอบ ลูกชิ้น 
ไส้กรอก อาหารเหล่านี้นอกจากจะทำ ให้เด็กป่วยรู้สึก

อิ่มจนไม่อยากรับประทานข้าวแล้ว ยังมีส่วนประกอบ
ของโซเดียมสูง ซึ่งจะทำ ให้อาการของเด็กป่วยเด็กแย่
ลงได้ นอกจากน้ีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังยังทำ ให้รู้สึกเบื่อ
อาหาร ประสิทธิภาพการย่อยและการดูดซึมอาหาร
ลดลง เด็กป่วยจึงได้รับพลังงานไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย7 ดังนั้นพยาบาลควรมีบทบาท
สำ คญัในการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการใหอ้าหารเสรมิและ
สารอาหารตา่งๆ สำ หรบัเดก็ปว่ยโรคหวัใจแกญ่าตแิละ  
ผู้แลอย่างต่อเนื่อง13

 จากการศึกษาครั้งนี้ พบประเด็นสำ คัญว่าผู้
ดแูลจดัอาหารใหแ้กผู่ป้ว่ยเดก็โรคหวัใจพกิารแตก่ำ เนดิ
เชน่เดียวกบัผูใ้หญ่ทีเ่ป็นโรคหวัใจ เนือ่งจากผูดู้แลส่วน
หนึ่งมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดอาหารให้กับผู้
ป่วยโรคหัวใจ โดยคิดว่าผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่
กำ เนิดควรได้รับอาหารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ที่มีปัญหา
ในระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น ไม่ให้ผู้ป่วยรับ
ประทานขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิ ไม่ปรุงอาหาร
ด้วยวิธีการทอดหรือผัด ไม่ใส่หอมเจียวในข้าวต้ม ซึ่ง
การได้รับอาหารที่มีไขมันต่ำ มีความสัมพันธ์กับภาวะ
ขาดสารอาหารในผูป้ว่ยเดก็โรคหวัใจพกิารแตก่ำ เนดิ9 
เนื่องจากผู้ดูแลขาดความรู้เกี่ยวกับพยาธิสภาพของ
โรคหัวใจพิการแต่กำ เนิด จึงคิดว่าโรคหัวใจพิการแต่
กำ เนิดและโรคหัวใจในผู้ใหญ่เป็นโรคเดียวกัน และ
ตอ้งดแูลเหมอืนกนั รว่มกบัการดแูลบคุคลในครอบครวั
มักขึ้นอยู่กับการตัดสินในของปู่ ย่า ตา ยาย หรือผู้
ที่มีอายุมากสุดในบ้าน8 ดังนั้นพยาบาลควรให้ความรู้
เรื่องอาหารกับผู้ดูแลเด็กป่วยโดยเฉพาะผู้ดูแลหลักใน
ครอบครัว เพื่อให้ผู้ดูแลมีความรู้และสามารถให้การ
ดแูลแกเ่ดก็ปว่ยโรคหวัใจพกิารแตก่ำ เนดิในการจดัการ
ด้านอาหารและโภชนาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 ส่วนผลกระทบของภาวะขาดสารอาหารต่อ
สขุภาพของผูป้ว่ยเดก็ ภาวะขาดสารอาหารเปน็สาเหตุ
การเจบ็ปว่ยทีส่ำ คญัของเดก็โรคหวัใจพกิารแตก่ำ เนดิ9 
เนื่องจากผู้ป่วยเด็กจะมีภูมิคุ้มกันร่างกายที่ลดลง จึง
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เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย และจากการศึกษาครั้งน้ีพบ
ว่า ภาวะน้ำ หนักต่ำ กว่าเกณฑ์มีผลให้ผู้ป่วยเด็กต้อง
เลื่อนกำ หนดการผ่าตัดออกไปเรื่อย ๆ ทำ ให้เด็กป่วย
ต้องเผชิญกับการเจ็บป่วยที่ยาวนานขึ้น เด็กป่วยโรค
หวัใจพกิารแตก่ำ เนดิหลายคนมอีาการรนุแรงขึน้ หรอื
ตอ้งเผชญิกบัภาวะแทรกซอ้น เชน่ การตดิเชือ้ในระบบ
ทางเดินหายใจ พัฒนาการล่าช้า และยิ่งนานก็เหมือน
กับน้ำ หนักตัวของเด็กป่วยจะเพิ่มช้าขึ้นเรื่อย ๆ สิ่ง
เหล่านี้ก่อให้เกิดความเครียดแก่ผู้ดูแล เปรียบเสมือน
การรอคอยที่ไม่สามารถกำ หนดระยะเวลาที่ชัดเจนได้ 
และเด็กป่วยเองก็มีโอกาสที่อาการจะแย่ลงหรือเสีย
ชีวิตในระหว่างการ รอคอย ภาวะขาดสารอาหารใน
เดก็ปว่ยโรคหวัใจพกิารแตก่ำ เนดิจึงเปน็สิง่สำ คญัทีก่อ่
ให้เกิดความเครียดในผู้ดูแล การสูญเสียโอกาสในการ
รักษาตัว และมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
โดยผู้ดูแลมีความคาดหวังว่าเด็กป่วยจะมีน้ำ หนักตัว
เพิ่มขึ้นและเข้ารับการผ่าตัดได้โดยเร็ว เพื่อโอกาสใน
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังการผ่าตัด14 

ข้อเสนอแนะในการนำ ผลการวิจัยไปใช้
 จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ายัง
มีเด็กโรคหัวใจแต่กำ เนิดจำ นวนมากที่มีปัญหาด้าน
โภชนาการส่งผลให้ได้รับการรักษาท่ีล่าช้า และมีผล
กระทบตอ่คณุภาพชวีติ ประสบการณข์องผูด้แูลในการ
จัดการด้านโภชนาการในผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจสะท้อน
ให้เห็นว่า ผู้ดูแลยังขาดความรู้ในการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการอย่างถูกต้องและเหมาะสม พยาบาลควร
พัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและฝึกทักษะ
แก่ผู้ดูแล โดยใช้แหล่งอาหารที่มีประโยชน์ร่วมกับวิถี
ชวีติของชมุชน ชว่ยสง่เสรมิความรูแ้ละพฤตกิรรมของ
ผู้ดูแลในการจัดการอาหารสำ หรับเด็กป่วยโรคหัวใจ
พกิารแตก่ำ เนดิอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม เพ่ือใหเ้ดก็
ไดรั้บการดแูลมภีาวะโภชนาการทีด่ ีรา่งกายแขง็แรงไม่
เกดิภาวะแทรกซอ้นและมคีวามพรอ้มสำ หรบัการผา่ตดั
ตามแผนการรักษาต่อไป

References
1. Daymont C, Neal A, Prosnitz A, Cohen MS.
  Growth in children with congenital heart 
 disease. Pediatrics. 2013;131(1):e236-42.
2.  World Health Organization.Congenital 
 anomalies. [Internet]. 2016 [cited 2018
 October 22]. Available from: www.who.
 int/fact-sheets/detail/congenital-anomalies.
3.  Yingrengreung S, Rachawat P. Proviging care
  for congenital heart disease for good quality 
 of life. Journal of Boromarajonani Colleage 
 of Nursing Nakhonratchasima. 2014; 20(1): 
 5 – 14. (in Thai).  
4.  Noori NM, Moghaddam MN, Teimouri A, Boryri
  T, Hassan AS. Evaluation of growth status in 
    children with congenital heart disease: a case
  - control study. Int J Pediatr. 2017; 12(5): 
 6503 –14. 
5.  Petruentong P, Srichantaranit A, Prasopkitikum
  T. Growth and development in children with 
    congenital heart disease. Songklanagarind 
 Journal of Nursing. 2018; 38(1): 10 – 21. 
 (in Thai).
6.  Wangsawat T, Phiban A, Piboonrungroj P,
  Hayeese W. The effect of educational 
 program on knowledge and role of caregivers
  with congenital heart disease aged 0 – 3 years 
 in Naradhiwas hospitals. Naradhiwas: Princess
  of Naradhiwas University; 2015. (in Thai).
7.  Lohmae U, Karunan K, Jehdoloh S, Pat-
 tanasombutsook M. Caring for children with 
 congenital heart disease:impact and assist
  guidelines. Journal of Nursing Public Health 
 and Education. 2017; 18(3): 39 – 45. 
 (in Thai).

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 256292



8.  Chunpetch A, Sivadomrongpong W, Yeepaloh
  M. Beliefs about foods and food preparation 
    experiences for childhood with malnutrition
  of native Muslim mothers living in Yala 
 province. Journal of Nursing and Education.
  2014; 7(3): 24 – 34. (in Thai).
9.  Vaidyanathan B, Nair SB, Sundaram KR,
  Babu UK, Shivaprakasha K, Rao SG,et,al. 
    Malnutrition in children with congenital heart
  disease determinants and short term impact 
 of corrective intervention. Indian Pediatr. 2008;
  45(7): 541 – 6. 
10. Parimanon C, Chaimay B, Woradet S.
  Nutritional status and factors associated 
 with nutritional status among children aged 
 0 – 5 years: Literature Review. The 
 Southern College Network Journal of 
 Nursing and Public Health. 2017; 5(1): 
 329 – 42. (in Thai).
11. Eman M., Alshayma AA, Naglaa A. Growth

  in children with congenital heart disease. 
 Zagazig University Medical Journal. 2018;
  24(5): 365 – 70.  
12. Awasthi S,  Verma T,  Sanghvi  T, Frongillo
  E A.  Path to severe acute malnutrition in          
 children below 2 years of age: Findings
  of qualitative research in Uttar Pradesh, 
 North India. Clin Epidemiol Glob Health.
  2019;  7(2): 246-52.
13. Somchue N, Sanasuttipun W, Srichantaranit
  A. The Effect of a teaching program on 
 knowledge and behaviors of caregivers
  to promote nutrition in children with acyanotic 
 congenital heart disease. Nursing Science
  Journal of Thailand. 2016; 34(3):79-93
14. Mali MA, Cuscudo MM, Alchieri JC.
 Congenital heart disease and impacts on 
 child development. Brazilian Journal of 
 Cardiovascular Surgery. 2016; 31(1): 31 – 7. 

Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing Vol. 30 No.2 (July - December) 2019 93


