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ปจั จุบนั โรคหัวใจและหลอดเลือด(cardiovascular disease) เป็ นสาเหตุของการเสียชีวติ ทีส่ ำ� คัญมาก
ของประชากรโลก โดยองค์การอนามัยโลกพยากรณ์วา่ ในปี ค.ศ.2020 จะมีประชากรในประเทศก�ำลังพัฒนา
เสียชีวติ จากโรคหัวใจและหลอดเลือดถึงร้อยละ 70 ของการเสียชีวติ ทัง้ หมด ซึง่ สวนทางกับการเสียชีวติ ใน
ประเทศทีร่ ่ำ� รวยทีม่ แี นวโน้มลดลงจากการควบคุมปจั จัยเสีย่ งของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทัวถึ
่ ง ใน
ประเทศไทยโรคนี้มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี ในผูใ้ หญ่   ท�ำให้ประเทศต้องสูญเสียทรัพยากรในการรักษาผูป้ ว่ ย
เหล่านี้เป็นจ�ำนวนมหาศาล จากการศึกษาพบว่าการเกิด atherosclerosis นัน้ อาจจะก่อตัวตัง้ แต่ในวัยเด็กและ
สัมพันธ์กบั ปจั จัยเสีย่ งในการเป็นโรคหัวใจโคโรนารี่ (coronary risk factors)1 เนื่องจากเด็กยังไม่ถงึ วัยทีจ่ ะปว่ ย
เป็ นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย (myocardial infarction)หรือมีอาการจากโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆ เราจึงไม่
มุง่ เน้นทีก่ ารรักษาโรคในเด็กแต่จะให้ความส�ำคัญกับการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพโดยส่งเสริมพฤติกรรม
ั ย
ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพ แพทย์และบุคลาการทางการสาธารณสุขซึง่ มีหน้าทีป่ ้ องกันโรคควรจะทราบว่ามีปจจั
หลายๆอย่างเกีย่ วข้องกับโรคหัวใจและหลอดเลือดและควรค�ำนึงถึงปจั จัยเหล่านี้ในการประเมินความเสีย่ งต่อ
การเกิดโรคในเด็ก เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงหัวข้อส�ำคัญสามอย่างซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินเด็กทีใ่ ช้
เป็ นประจ�ำใน preventive cardiology ได้แก่ 1) atherosclerosis 2) ภาวะอ้วน และ 3) การสูบบุหรี2่
Atherosclerosis ยังคงเป็ นสาเหตุน�ำของการเสียชีวติ และความพิการในประเทศทีเ่ จริญแล้ว สาเหตุ
ของ atherosclerosis นัน้ เกิดจากปจั จัยเสีย่ งอย่างชัดเจน ปจั จัยเสีย่ งของโรคหัวใจบางปจั จัยอยูน่ อกเหนือ
ความควบคุมเช่น พันธุกรรมหรืออายุ แต่ปจั จัยบางอย่างอาจเปลีย่ นแปลงได้ (modifiable) เช่น ภาวะไขมัน
ในเลือดสูง (hyperlipidemia) หรือกิจกรรมทางกาย (physical activity) และปจั จัยบางอย่างสามารถหลีกเลีย่ ง
ได้เช่นสูบบุหรี่
จุดมุง่ หมายในการดูแลพืน้ ฐานคือการป้องกันโรคและป้องกันการเกิดของปจั จัยเสีย่ งต่างๆตัง้ แต่เด็ก
ปจั จัยเสีย่ งของ atherosclerosis ทีส่ ำ� คัญในเด็กและวัยรุน่ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่ ภาวะไขมันใน
เลือดสูง สูงอายุ เพศชาย ประวัตคิ รอบครัวเป็ นโรคหัวใจขาดเลือดตัง้ แต่อายุน้อย มีนิสยั ไม่ออกก�ำลังกาย
(sedentary lifestyle) และภาวะอ้วน2,3
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การลดภาวะคอเลสเตอรอลสูงในเลือด (hypercholesterolemia) เป็ นเป้าหมายขัน้ แรก (primary target) ในการป้องกัน atherosclerosis การวัดคอเลสเตอรอลรวม (total cholesterol) จะผนวกเอา
คอเลสเตอรอล ต่างๆทัง้ หมดได้แก่ low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), high-density lipoprotein
cholesterol (HDL-C), และ very low-density lipoprotein cholesterol (VLDL-C). LDL-C นัน้ เป็ นตัวก่อให้เกิด
atherosclerosis ในขณะที่ HDL-C จะเป็ นตัวป้องกันการเกิดโรคหัวใจโคโรนารี่ ปจั จัยทางพันธุกรรมและสิง่
แวดล้อมมีบทบาทส�ำคัญทีจ่ ะก่อให้เกิดภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ระดับคอเลสเตอรอลในพลาสมาเป็นผล
มาจากปริมาณและชนิดของไขมันทีร่ บั ประทานเข้าไปและความ สามารถในการสร้างและท�ำลาย คอเลสเตอรอล
ในภาวะคอเลสเตอรอลสูงแบบพันธุกรรมนัน้ พบได้ประมาณหนึ่งต่อห้าร้อยคน เด็กทีม่ คี วามผิดปกติชนิดนี้จะ
มีระดับ LDL-C สูงประมาณ 200-300 มิลลิกรัมต่อเดซิลติ ร (2-3 เท่าของระดับปกติ)
แม้ว่าผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ หลายจะเห็นพ้องต้องกันว่าการป้องกันโรคหัวใจเป็ นเรื่องส�ำคัญ แต่ยงั มีขอ้ ขัด
แย้งกันอยู่ในบางประการเช่น 1)จะเริม่ คัดกรองเมื่ออายุเท่าไร 2) ใครบ้างสมควรได้รบั การคัดกรอง และ
3) จะรักษาผูท้ ม่ี รี ะดับคอเลสเตอรอลสูงอย่างไร อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้กุมารแพทย์ควรใช้แนวทางปฏิบตั ซิ ง่ึ
สนับสนุ นโดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาและสมาคมกุมารแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกาไปก่อน4,5
(ตารางที่ 1 และ 2)
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อายุ
(ปี )
0-2

2-6

ตารางที่ 1 ตารางการส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดในเด็ก*

ประวัติ
ครอบครัว**
-โรคหัวใจก่อนวัย
(อายุ ≤ 55 ปี)
-บิดามารดาระดับ
คอเลสเตอรอล ≥
240 มก/ดล

ความดัน
อาหาร
โลหิ ต
-คัดกรองระดับ -บันทึกน�้ำ
-ประวัตคิ วาม -ประวัตอิ าหาร
คอเลสเตอรอล หนัก ส่วนสูง ดันโลหิตสูง -การให้อาหาร
ในบิดามารดา ลงใน growth ในครอบครัว ในวัยเด็กมีผล
chart
ต่อความชอบ
-บิดามารดา
ในภายหลัง
อ้วนหรือไม่
-บันทึกประวัติ
-ตรวจระดับ
-บันทึกน�้ำ
-วัดความดัน -ประวัตอิ าหาร
ครอบครัวล่าสุด ไขมันหลังอด หนัก ส่วนสูง โลหิตเมือ่
-อาหารไขมัน
-โรคหัวใจก่อนวัย อาหาร (fasting และ BMI ลง อายุ 3 ปี (ดู อิม่ ตัวต�ำ่ รวม
(อายุ ≤ 55 ปี)
lipid screen- ใน growth
ว่าสูงกว่า
ถึงนมไข
-บิดามารดาระดับ ing)
chart
90 หรือ 95 มัน 1% หรือ
คอเลสเตอรอล ≥ -ตรวจ
-BMI perpercentile
ปราศจากไขมัน
240 มก/ดล
คอเลสเตอรอล centile
ส�ำหรับเพศ -รับประทาน
รวม
อายุ น�้ำหนัก) เกลือแต่พอควร
คอเลสเตอรอล

อ้วน

6-10

-บันทึกประวัติ
ครอบครัวล่าสุด
-โรคหัวใจก่อนวัย
(อายุ ≤ 55 ปี)
-บิดามารดาระดับ
คอเลสเตอรอล ≥
240 มก/ดล

-ตรวจระดับ
ไขมันหลังอด
อาหาร (fasting
lipid screening)
-ตรวจ
คอเลสเตอรอล
รวม

-บันทึกน�้ำ
หนัก ส่วนสูง
และ BMI ลง
ใน growth
chart
-BMI percentile

-วัดความดัน
โลหิต
-วัด percenttile ของ
ความ
ดันโลหิต

-ประวัตอิ าหาร
-อาหารไขมัน
อิม่ ตัวต�่ำ รวม
ถึงนมไข
มัน 1% หรือ
ปราศจากไขมัน
-รับประทาน
เกลือแต่พอควร

> 10

-บันทึกประวัติ
ครอบครัวล่าสุด
-โรคหัวใจก่อนวัย
(อายุ ≤ 55 ปี)
-บิดามารดาระดับ
คอเลสเตอรอล ≥
240 มก/ดล

-ตรวจระดับ
ไขมันหลังอด
อาหาร (fasting
lipid screening)
-ตรวจ
คอเลสเตอรอล
รวม

-บันทึกน�้ำ
หนัก ส่วนสูง
และ BMI ลง
ใน growth
chart
-BMI percentile

-วัดความดัน
โลหิต
-วัด percent-tile ของ
ความ
ดันโลหิต

-ประวัตอิ าหาร
-อาหารไขมัน
อิม่ ตัวต�่ำ รวม
ถึงนมไข
มัน 1% หรือ
ปราศจากไขมัน
-รับประทาน
เกลือแต่พอควร

การออก
ก�ำลัง
-การออก
ก�ำลังในบิดา
มารดา
-แนะน�ำข้อ
เสียการดูทวี ี
หรือวิดโี อ
-สนับสนุน
การเล่น
ระหว่างเด็ก
และบิดา
มารดา
-จ�ำกัด
พฤติกรรม
ทีอ่ ยูก่ บั ที ่
เช่นดูทวี แี ละ
วิดโี อ
-ประวัตกิ าร
ออกก�ำลัง
-การใช้ชวี ติ
และกิจกรรม
ในครอบครัว
-จ�ำกัด
พฤติกรรม
ทีอ่ ยูก่ บั ที ่
เช่นดูทวี แี ละ
วิดโี อ
-ประวัตกิ าร
ออกก�ำลัง
-การใช้ชวี ติ
และกิจกรรม
ในครอบครัว
-กิจกรรมที ่
ใช้แรงปาน
กลางถึงหนัก
ในแต่ละวัน
-จ�ำกัด
พฤติกรรมที ่
อยูก่ บั ที ่

สูบบุหรี่
-การสูบบุหรีใ่ น
บิดา มารดาหรือ
คนในบ้าน
-ถ้าสูบแนะน�ำให้
เลิกหรือเข้ารับ
การบ�ำบัด
-การสูบบุหรีใ่ น
บิดา มารดาหรือ
คนในบ้าน
-ถ้าสูบแนะน�ำให้
เลิกหรือเข้ารับ
การบ�ำบัด
-ให้คำ� ปรึกษาการ
หลีกเลีย่ งบุหรี ่
-การสูบบุหรีใ่ น
บิดา มารดาหรือ
คนในบ้าน
-ถ้าสูบแนะน�ำให้
เลิกหรือเข้ารับ
การบ�ำบัด
-ให้คำ� ปรึกษาการ
หลีกเลีย่ งบุหรี ่
-การสูบบุหรีใ่ น
บิดา มารดาหรือ
คนในบ้าน
-ประเมินการสูบ
บุหรีใ่ นเด็ก
-ถ้าสูบแนะน�ำให้
เลิกหรือเข้ารับ
การบ�ำบัด
-ให้คำ� ปรึกษาการ
หลีกเลีย่ งบุหรี ่

การประเมินเด็กใช้อกั ษรตัวตรง การให้คำ� ปรึกษาใช้อกั ษรตัวเอียง
**รวมทัง้ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า และอา
*ดัดแปลงจาก Williams CL, Hayman LL, Daniels SR, et al. Cardiovascular health in childhood: A statement for health professionals from the Committee on Atherosclerosis, Hypertension, and Obesity in the Young (AHOY) of the Council on Cardiovascular Disease in the Young, American Heart
Association. Circulation. 2002 Jul 2;106:143-604.
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ตารางที่ 2. การแบ่งภาวะไขมันในเลือดสูงในเด็กและ
วัยรุ่นที่มีประวัติครอบครัวมีไขมันสูงผิดปกติหรือมีโรคหัวใจและหลอดเลือดก่อนวัยอันควร*
ระดับความรุนแรง
Total Cholesteriol (mg/dL)
LDL Cholesterol (mg/dL)
ปกติ (acceptable)
< 170
< 110
ก�้ำกึง่ (borderline)
170-199
110-129
สูง
≥ 200
≥ 130
*ดัดแปลงจาก National Cholesterol Education Program:Report of the Expert Panel on Blood Cholesterol Levels in Children and Adolescents. Pediatrics.
1992;89:525.6

ค�ำแนะน�ำในการคัดกรองภาวะไขมันในเลือดสูง

ในปีพ.ศ.2552 สมาคมกุมารแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา7ได้รายงานเรือ่ ง การคัดกรองไขมันและสุขภาพ
ของหัวใจในเด็กมาแทนแถลงการณ์ของเดิมซึง่ ถูกยกเลิกไป ในรายงานได้กล่าวถึงอุบตั กิ ารณ์ของโรคอ้วน
ในเด็กและการเพิม่ ขึน้ ของความเสีย่ งในการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและ
หลอดเลือดในเด็กโตและผูใ้ หญ่ เป้าหมายในการคัดกรองคือระดับไขมันในเลือดในเด็กและวัยรุน่ เด็กอ้วนน�้ำ
หนักเกินถูกจัดอยูใ่ นกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งเป็ นพิเศษแม้จะไม่มปี ระวัตคิ รอบครัวหรือความเสีย่ งอืน่ ๆก็ตาม
รายงานดังกล่าวเน้นย�้ำเรื่องการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยปฏิบตั ติ ามแนวทางของการให้
อาหารทีเ่ หมาะสมและเพิม่ กิจกรรมทางกาย (physical activity) รวมถึงการทบทวนการใช้ยาต่างๆและข้อบ่ง
ชีใ้ นการรักษาภาวะไขมันผิดปกติ
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากหน่วยงานให้ความรูเ้ กีย่ วกับคอเลสเตอรอลแห่งชาติ (National Cholesterol Education
Program-NCEP) ของสหรัฐอเมริกาแนะน�ำว่าการเข้าถึงเด็กไขมันในเลือดสูงอาจท�ำได้ทงั ้ ในระดับประชากร
หรือในผูป้ ่วยเป็ นรายๆไป แต่ยงั คงไม่แนะน� ำให้ท�ำการคัดกรองในเด็กทุกราย แม้ว่าการอาศัยแต่ประวัติ
ครอบครัวอย่างเดียวจะท�ำให้เด็กทีม่ ไี ขมันในเลือดสูงทีไ่ ม่ได้รบั การวินิจฉัยอีกจ�ำนวนมาก8

การคัดกรองในประชากร (Population screening)

NCEP แนะน�ำว่าเด็กอายุเกิน 2 ปี ควรปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนดังตารางที่ 3 โดยขัน้ ตอนที่ 1 นัน้ จะให้อาหาร
ทีไ่ ขมันค่อนข้างต�่ำคือพลังงานจากไขมันไม่เกินร้อยละ 30 ของแคลอรีทงั ้ หมด ไขมันอิม่ ตัวน้อยกว่าร้อยละ 10
ของแคลอรีทงั ้ หมด และคอเลสเตอรอลทัง้ หมดไม่เกินวันละ 300 มก. ส่วนเด็กอายุต่ำ� กว่า 2 ปีไม่ตอ้ งจ�ำกัดไข
มัน ในเด็กการให้อาหารควรมีความหลากหลาย ไม่ทานอาหารซ�้ำๆและเพียงพอส�ำหรับการเจริญเติบโตเพือ่ ให้
มีน้�ำหนักและส่วนสูงทีเ่ หมาะสม ส�ำหรับบิดามารดาการให้อาหารแก่เด็กควรปฏิบตั ติ ามข้อแนะน�ำในตารางที่ 4
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ตารางที่ 3 การให้อาหารตามขัน้ ตอนของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา

สารอาหาร
แคลอรี
ไขมันทัง้ หมด
ไขมันอิม่ ตัว (saturated fat)
ไขมันไม่อมิ่ ตัวเชิงซ้อน (polyunsaturated fat)
ไขมันไม่อมิ่ ตัวเชิงเดีย่ ว (monounsaturated fat)
คาร์โบไฮเดรต
โปรตีน
คอเลสเตอรอล (มก./วัน)

ขัน้ ตอนที่ 1
เพียงพอส�ำหรับการเจริญเติบโต
≤ ร้อยละ 30 ของแคลอรีทงั ้ หมด
< ร้อยละ 10 ของแคลอรีทงั ้ หมด
ร้อยละ 10 ของแคลอรีทงั ้ หมด
ปริมาณแคลอรีจากไขมันทีเ่ หลือ
ประมาณร้อยละ 55 ของแคลอรีทงั ้ หมด
ประมาณร้อยละ 15-20 ของแคลอรีทงั ้ หมด
< 300

ขัน้ ตอนที่ 2
เหมือนกัน
เหมือนกัน
≤ ร้อยละ 7
เหมือนกัน
เหมือนกัน
เหมือนกัน
เหมือนกัน
< 200

*ดัดแปลงจาก National Cholesterol Education Program: Report of the Expert Panel on Blood Cholesterol Levels in Children and Adolescents. Pediatrics.
1992;89:525.6

ตารางที่ 4 การให้อาหารในเด็กอายุมากกว่า 2 ปี :
ข้อแนะน�ำส�ำหรับบิดา มารดาและครอบครัวทัวไป
่

•
•
•
•
•
•
•
•
•

การให้อาหารในเด็กอายุมากกว่า 2 ปี
จัดสมดุลระหว่างพลังงานทีไ่ ด้จากอาหารกับการออกก�ำลังเพือ่ ให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างปกติ
ให้มกี ารเล่นหรือออกก�ำลังปานกลางถึงหนักวันละ 60 นาที
รับประทานผักและผลไม้ทกุ วัน และจ�ำกัดน�้ำผลไม้ทห่ี วาน
ใช้น้�ำมันพืชหรือเนยเทียมชนิดทีม่ ไี ขมันอิม่ ตัวหรือ trans fatty acid ต�่ำทดแทนเนยหรือไขมันจากสัตว์
รับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนทีม่ าจากธัญพืชทีข่ ดั สีน้อยเช่นข้าวกล้อง ข้าวสาลี ถัว่ งา แทนข้าวขาวหรือแป้งขาว
ลดอาหารหรือเครือ่ งดืม่ ทีใ่ ช้ความหวานจากน�้ำตาล
ดืม่ นมไขมันต�่ำหรือปราศจากไขมัน
รับประทานปลาโดยเฉพาะปลาทีไ่ ขมันปลามีโอเมกา 3 ควรใช้การต้ม อบหรือนึ่งแทนการทอด
ลดปริมาณเกลือในอาหาร

ดัดแปลงจาก Gidding SS, Dennison BA, Birch LL, et al. Dietary recommendations for children and adolescents: a guide for practitioners: consensus
statement from the American Heart Association. Circulation. 2005;112:2061-20759
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การคัดกรองในเด็กแต่ละราย (Individual screening)

นอกจากจะมีคำ� แนะน�ำเกีย่ วกับอาหารส�ำหรับประชากรทัวไปแล้
่
ว NCEP ยังมีคำ� แนะน�ำส�ำหรับการ
ประเมินความเสีย่ งและวัดระดับคอเลสเตอรอลในเด็กอายุมากว่าสองปีทม่ี ปี ระวัตคิ รอบครัวซึง่ หมาย ถึงบิดา
มารดา และญาติสายตรงเกิดโรคหัวใจโคโรนารีกอ่ นอายุ 56 ปี ภาวะโรคหัวใจเหล่านี้ได้แก่กล้ามเนื้อหัวใจตาย
(myocardial infarction), angina pectoris, โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (peripheral vascular disease),
โรคเส้นเลือดในสมอง (cerebrovascular disease), การเสียชีวติ เฉียบพลัน sudden cardiac death รวมถึง
coronary atherosclerosis ทีแ่ สดงโดยภาพรังสีหลอดเลือด(angiography) หรือประวัตกิ ารขยายเส้นเลือดหัวใจ
ด้วยบอลลูนหรือผ่าตัด coronary bypass นอกจากนี้เด็กทีม่ บี ดิ ามารดามีระดับคอเลสเตอรอลรวมสูงกว่า 240
มก./ดล. ควรจะได้รบั การคัดกรองด้วย เด็กทีไ่ ม่ทราบประวัตคิ รอบครัวหากมีปจั จัยเสีย่ งอืน่ ๆเช่นสูบบุหรี่ อ้วน
รับประทานอาหารทีม่ คี อเลสเตอรอลและไขมันอิม่ ตัวมากหรือเป็ นเบาหวานก็ควรได้รบั การคัดกรองเช่นกัน
ส่วนบิดามารดาทีไ่ ม่ทราบระดับคอเลสเตอรอลของตนเองก็ควรได้รบั ค�ำแนะน�ำให้ไปรับการตรวจ lipid profile
จากค�ำแนะน�ำของ NCEPเด็กทีม่ ปี ระวัตคิ รอบครัวเป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือดก่อนวัยควรจะตรวจ
fasting lipid profiles อันประกอบด้วย คอเลสเตอรอลรวม, LDL-C, HDL-C และ triglyceride หากเด็กมีประวัติ
ครอบครัวเพียงคอเลสเตอรอลสูงแต่ไม่มโี รคหัวใจก่อนวัยแนะน� ำให้ตรวจคอเลสเตอรอลรวมเท่านัน้ สมาคม
แพทย์โรคหัวใจและกุมารแพทย์ได้เสนอการแบ่งผูป้ ว่ ยตามความเสีย่ งเป็ น 3 ระดับดังในตารางที่ 5 และจาก
แผนภูมทิ 1่ี แล้วให้การรักษาตามเป้าหมายตามขัน้ ของความเสีย่ งนัน้ และส�ำหรับผูป้ ว่ ยกลุม่ โรคจ�ำเพาะทีม่ ี
ความเสีย่ งต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดให้ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในตารางที่ 6 และ 7.
ตารางที่ 5 การจ�ำแนกโรคต่างๆตามล�ำดับความเสี่ยงต่อโรค coronary

ขัน้ ความเสี่ยง
Rationale
โรคหรือภาวะผิดปกติ
Tier I : ความเสีย่ งสูง (high มีอาการของโรคหัวใจโคโรนารี -Homozygous familial hypercholesterolemia
risk)
เมือ่ อายุน้อยกว่า 30ปี
-เบาหวาน type 1
-โรคไตเรือ้ รัง หรือโรคไตระยะสุดท้าย
-หลังผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจ
-Kawasaki disease ทีเ่ พิง่ มี coronary aneurysm
Tier II : ความเสีย่ งปาน Accelerated atherosclerosis: -Heterozygous familial hypercholesterolemia
กลาง (moderate risk)
pathophysiological evidence -Kawasaki disease ทีม่ ี regressed coronary aneurysm
-เบาหวาน type 2
-Chronic inflammatory disease
Tier III : มีความเสีย่ งขัน้ High-risk setting for acceler- -รอดชีวติ จากการรักษามะเร็ง
ต้น (at risk)
ated atherosclerosis : epide- -โรคหัวใจพิการแต่กำ� เนิด
miological evidence
-Kawasaki disease ทีไ่ ม่มพี ยาธิสภาพของ coronary
artery
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ตารางที่ 6 ค�ำแนะน�ำในการรักษาส�ำหรับ Tier I,II,และ III
ค�ำแนะน�ำในการรักษา Tier I,II และ III

การเจริ ญเติ บโต / อาหาร
• ประเมินภาวะโภชนาการของเด็ก, ให้ความรูเ้ กีย่ วกับอาหารทุกราย:จ�ำกัดไขมันรวม < ร้อยละ 30, ไขมันอิม่
ตัว<ร้อยละ10, ปริมาณคอเลสเตอรอล <300 มก/วัน, หลีกเลีย่ ง trans fats ; ให้พลังงานเพียงพอส�ำหรับการ
เจริญเติบโต
• ค�ำนวณ percentile ตามเพศ/ส่วนสูง
o ถ้า BMI เริม่ ต้น > 95th percentile:
→ ขัน้ ตอนที่ 1:
 เด็กและครอบครัวฝึกลดพลังงานทีไ่ ด้รบั ให้เหมาะสมตามอายุ
 ติดตาม อาหาร/น�้ำหนักของเด็กทุก 2-4 สัปดาห์เป็ นเวลา 6 เดือน แล้วค�ำนวณ BMI ซ�้ำที่ 6
เดือน
 ให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับการออกก�ำลังกาย
o ถ้า BMI > 85th percentile ใน tier I, > 90th percentile ใน tier II,หรือ > 95th percentile ใน tier III:
→ ขัน้ ตอนที่ 2 :
 ส่งต่อไปลดน�้ำหนัก ร่วมกับโปรแกรมออกก�ำลังกายทีเ่ หมาะสมกับสภาวะหัวใจ
ความดันโลหิ ต (Tier II และ III)
• วัดและประเมินความดันโลหิตตามอายุ เพศและส่วนสูง
o ถ้า SBP และ/หรือ DBP = 90th-95th percentile หรือ BP > 120/80 มม.ปรอท(วัด 3 ครัง้ ห่างกันใน 1
เดือน)
→ ขัน้ ตอนที่ 1: ลดปริมาณแคลอรีทร่ี บั ประทาน, เพิม่ กิจกรรมการออกก�ำลังกายนาน 6 เดือน
o ถ้า SBP และ/หรือ DBP เริม่ ต้น > 95th percentile (วัดซ�้ำภายใน 1 สัปดาห์) หรือติดตาม SBP และ/
หรือ DBP ที่ 6 เดือนหาก > 95th percentile
→ ขัน้ ตอนที่ 2 : เริม่ ให้ยารักษาตาม Task Force Recommendation10
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ตารางที่ 6 ค�ำแนะน�ำในการรักษาส�ำหรับ Tier I,II,และ III (ต่อ)
ค�ำแนะน�ำในการรักษา Tier I,II และ III

ไขมัน
• LDL-C (tier II และ tier III)
o ดูตาราง 7 ค�ำแนะน�ำส�ำหรับ LDL-C tier I.
o ถ้า LDL-C เริม่ ต้น ≥ 130 มก/ดล.(tier II) หรือ > 160 มก/ดล.(tier III):
→ ขัน้ ตอนที่ 1: ฝึกการให้อาหาร จ�ำกัดไขมันรวม < ร้อยละ 30, ไขมันอิม่ ตัว<ร้อยละ7, คอเลสเตอรอล
<200 มก./วัน, หลีกเลีย่ ง trans fats นาน 6 เดือน
o ถ้าตรวจ LDL-C ซ�้ำได้ ≥ 130 มก/ดล.(tier II) หรือ > 160 มก/ดล.(tier III): และเด็กอายุ > 10 ปี
→ ขัน้ ตอนที่ 2: เริม่ รักษาด้วย statin โดยมีเป้าหมายลด LDL-C ให้ต่ำ� กว่า 130 มก/ดล.
• Triglycerides
o ถ้า TG เริม่ ต้น 150-400 มก/ดล.
→ ขัน้ ตอนที่ 1 :
 ฝึกการให้อาหารทีม่ ี simple carbohydrate ต�่ำและไขมันต�่ำ 
 ถ้า TG สูงสัมพันธ์กบั น�้ำหนักเกิน ส่งไปรับค�ำปรึกษาด้านโภชนาการเพือ่ ลดน�้ำหนัก ฝึกปรับ
สมดุลพลังงานและปรับกิจกรรมการออกก�ำลังกายตามค�ำแนะน�ำ
o ถ้า TG > 700-1000 มก/ดล.ตัง้ แต่เริม่ ต้นหรือเมือ่ ติดตาม
→ ขัน้ ตอนที่ 2 :
 พิจารณาให้ fibrate หรือ niacin หากอายุมากกว่า 10 ปี
 แนะน�ำให้ลดน�้ำหนักหาก triglyceride ทีส่ งู ขึน้ สัมพันธ์กบั น�้ำหนักเกินหรืออ้วน
น�้ำตาล (Tier I,II และ III, ยกเว้นผูป้ ่ วยเบาหวาน)
• ถ้า fasting glucose 100-126 มก/ดล.
→ ขัน้ ตอนที่ 1 :ลดปริมาณแคลอรีทร่ี บั ประทาน, เพิม่ กิจกรรมทางกายโดยมีเป้าหมายให้น้�ำหนักลดร้อยละ
5-10 ภายใน 6 เดือน
• ถ้าตรวจ fasting glucose ซ�้ำได้ 100-126 มก/ดล.
→ ขัน้ ตอนที่ 2 : ให้ยา insulin-sensitizingโดย endocrinologist
• ระดับน�้ำตาล > 200 มก/ดล.หรือ fasting glucose > 126 มก/ดล.ให้การวินิจฉัยเป็ นเบาหวาน→ส่งต่อไปรักษา
โดย endocrinologist
• รักษาระดับ Hb A1C < 7%
สูบบุหรี่ (Tier I, II,และ III)
→ ขัน้ ตอนที่ 1 : บิดามารดาสูบบุหรีท่ กุ ครัง้ ทีม่ าพบแพทย์, เด็กเริม่ สูบบุหรีเ่ มือ่ อายุ 10 ปี ให้คำ� ปรึกษาหยุด
บุหรีแ่ ละแนะน�ำให้บา้ นปลอดบุหรีส่ ำ� หรับทุกคน
→ ขัน้ ตอนที่ 2 : ส่งไปเลิกบุหรีเ่ มือ่ มีประวัตสิ บู บุหรี่

10

การป้องกันโรคหัวใจ

แรกขวัญ สิทธิวางค์กลู

ตารางที่ 6 ค�ำแนะน�ำในการรักษาส�ำหรับ Tier I,II,และ III (ต่อ)
ค�ำแนะน�ำในการรักษา Tier I,II และ III

กิ จกรรม (Tier I, II,และ III)
• ส�ำหรับเด็กทุกระดับ เข้าร่วมกิจกรรมตามค�ำแนะน�ำของแพทย์ทร่ี กั ษาโรคอยู่ ส�ำหรับโรคหัวใจเช่น Kawasaki
disease หรือโรคหัวใจพิการแต่กำ� เนิดให้ปรับกิจกรรมตามข้อแนะน�ำ
→ ขัน้ ตอนที่ 1 : ประวัตกิ จิ กรรมส�ำหรับเด็กแต่ละรายโดยมุง่ ไปยังเวลาทีใ่ ช้ในการเล่นและเวลาดูทวี หี รือ
คอมพิวเตอร์. เป้าหมายคือให้เล่นมากกว่า 1 ชัวโมงต่
่
อวันและจ�ำกัดการดูจอทีวหี รือคอมพิวเตอร์ ≤ 2 ชัวโมง
่
ต่อวัน
• ส่งเสริมกิจกรรมในทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง
→ ขัน้ ตอนที่ 2 : หลังจาก 6 เดือนหากบรรลุเป้าหมาย พิจารณาส่งต่อไป exercise testing รับค�ำแนะน�ำจาก
exercise therapist

ค�ำย่อ : BP= blood pressure, SBP = systolic blood pressure, DBP = diastolic blood pressure, LDL-C
= LDL cholesterol, และ TG = triglycerides
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ตารางที่ 7 ค�ำแนะน�ำในการรักษาจ�ำเพาะส�ำหรับเด็กที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคหัวใจ coronary

ค�ำแนะน�ำในการรักษาจ�ำเพาะ Tier I (ความเสี่ยงสูง)
• แนะน�ำอย่างเข้มงวดเกีย่ วกับอาหารตามอายุทเ่ี หมาะสม การท�ำกิจกรรม และการหยุดบุหรีส่ ำ� หรับทุกคน
• ให้การรักษาจ�ำเพาะเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายส�ำหรับ BP, LDL-C, glucose, และ HbA1C ดังในแผนภูมทิ ่ี 1 และให้
อาหารตามขัน้ ตอนที่ 1 และ 2 ดังตารางที่ 3
Homozygous FH
• การลด LDL โดยท�ำการถ่ายเปลีย่ นเลือด (apheresis) ทุก 1-2 สัปดาห์เริม่ ตัง้ แต่เมือ่ วินิจฉัยเพือ่ ลด LDL-C ให้
ต�่ำทีส่ ดุ ร่วมกับให้ statin และ cholesterol absorption inhibitor
• ให้การรักษาโดยแพทย์โรคหัวใจหรือผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งไขมัน (lipid specialist)
• ประเมิน BMI,BP และ fasting glucose รักษาตามขัน้ ตอนที่ 1 นาน 6 เดือน
• ถ้าไม่สามารถบรรลุเป้าส�ำหรับ tier I ท�ำตามขัน้ ตอนที่ 2
เบาหวานชนิ ดที่1
• รักษาระดับน�้ำตาลโดยแพทย์ระบบต่อมไร้ทอ่ ด้วยการติดตามระดับ glucoseและ ปรับ insulin เพือ่ รักษาระดับ
plasma glucose ให้น้อยกว่า 200 มก./ดล. และ HbA1c < 7%
• ประเมิน BMI, fasting lipids รักษาตามขัน้ ตอนที่ 1 นาน 6 เดือน
• ถ้า BP > 90th percentile รักษาตามขัน้ ตอนที่ 1 ร่วมกับไม่ใส่เกลือเพิม่ ในอาหารและเพิม่ การออกก�ำลังกายนาน
6 เดือน
• BP ยัง > 95th percentile อยูต่ ลอดเมือ่ เทียบกับอายุเพศและส่วนสูง ให้เริม่ ACE inhibitor เพือ่ ให้ BP เป้า
หมาย< 90th percentile หรือ < 130/80 มม.ปรอท
โรคไตเรือ้ รัง /โรคไตระยะสุดท้าย
• รักษาภาวะได้วายให้ได้ผลดีทส่ี ดุ โดยการ ล้างไตหรือปลูกถ่ายไต
• ประเมิน BMI,BP และ fasting glucose รักษาตามขัน้ ตอนที่ 1 นาน 6 เดือน
• ถ้าไม่ถงึ เป้าให้ทำ� ตามขัน้ ตอนที่ 2 คือรักษาด้วย statin หากอายุมากกว่า 10 ปีเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการรักษา
ในกลุม่ เสีย่ งสูง
Kawasaki disease ที่มี coronary aneurysm
• Antithrombotic therapy, จ�ำกัดการออกก�ำลังกาย ประเมิน myocardial perfusion โดยแพทย์โรคหัวใจ
• ประเมิน BMI,BP และ fasting glucose รักษาตามขัน้ ตอนที่ 1 นาน 6 เดือน
• ถ้าไม่ถงึ เป้าให้ทำ� ตามขัน้ ตอนที่ 2 คือรักษาด้วย statin หากอายุมากกว่า 10 ปีเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการรักษา
ในกลุม่ เสีย่ งสูง
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ค�ำแนะน�ำในการรักษา

ข้อมูลเกีย่ วกับปจั จัยเสีย่ งต่อโรคหัวใจในผูใ้ หญ่สว่ นใหญ่จะขึน้ กับค่า fasting LDL-C ดังนัน้ ในเด็กจึง
แนะน�ำให้ใช้คา่ fasting LDL-C เช่นกัน เนื่องจากระดับคอเลสเตอรอลเปลีย่ นแปลงไปตามอายุการรักษาจะ
ใช้คา่ percentile ทีเ่ กินจากเด็กปกติ ระดับคอเลสเตอรอลรวมทีม่ ากกว่า 200 มก./ดล.และ LDL-C มากกว่า
130 มก/ดลถือว่าสูง เพราะเป็ นค่าทีม่ ากกว่า percentile ที่ 95 ของเด็ก ส่วนระดับคอเลสเตอรอลรวมทีน่ ้อย
กว่า 170 มก./ดล.และ LDL-C น้อยกว่ากว่า 110 มก/ดล เป็ นค่าทีต่ ่ำ� กว่า percentile ที่ 75 ของเด็กถือเป็ น
ค่าทีเ่ หมาะสม และค่าทีอ่ ยูร่ ะหว่างนี้คอื borderline ค่าทีก่ ล่าวมานี้เป็ นค่าทีย่ อมรับโดย NCEP ซึง่ ได้ขอ้ มูล
จากงานวิจยั ในเด็ก
หากการตรวจคอเลสเตอรอลรวมครัง้ แรกหลังอดอาหารได้คา่ สูงกว่า 200 มก./ดล. หรือตรวจสองครัง้
ได้ borderline ต่อมาควรตรวจ lipid profile ซึง่ รวมถึง LDL-C ด้วย ค่าทีต่ ดั สินจะเป็ นค่าเฉลีย่ LDL-C สองค่า
สุดท้าย การรักษาให้ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำต่อไปนี้
• Acceptable (LDL-C < 110 มก./ดล.) ให้ตรวจคอเลสเตอรอลซ�้ำในอีก 5 ปี และแนะน�ำครอบครัว
ให้รบั ประทานอาหารตามขัน้ ตอนที่ 1 ของตาราง 3
• Borderline (LDL-C 110-129 มก./ดล.) แนะน�ำครอบครัวให้รบั ประทานอาหารตามขัน้ ตอนที่ 1เช่น
กันและให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับปจั จัยเสีย่ งต่างๆ และประเมินเด็กซ�้ำใน 1 ปี
• High (LDL-C > 130 มก./ดล.) ก่อนให้คำ� แนะน�ำควรถามประวัตกิ ารใช้ยาเช่น isotretinoin, steroid,
และดืม่ แอลกอฮอล์ เพือ่ หาสาเหตุทเ่ี ป็ น secondary cause ของ hypercholesterolemia นอกจากนี้ควรหา
สาเหตุอน่ื เช่นโรคตับ ไทรอยด์และไตด้วย (ตาราง 8)
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ตาราวที่ 8 สาเหตุของ secondary hypercholesterolemia6
Secondary Hypercholesterolemia

Exogenous
• ยา ได้แก่ corticosteroids, isotretinoin (Accutane), thiazides, ยากันชัก, beta-blockers, anabolic steroids
และยาคุมก�ำเนิดบางชนิด
• เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
• ความอ้วน
Endocrine และ metabolic
• Hypothyroidism
• เบาหวาน
• Lipodystrophy
• ตัง้ ครรภ์
• Idiopathic hypercalcemia
Storage diseases
• Glycogen storage disease
• Sphingolipidosis
Obstructive liver diseases
• Biliary atresia
• Biliary cirrhosis
• Alagille syndrome
Chronic renal diseases
• Nephrotic syndrome
อืน่ ๆ
• Anorexia nervosa
• Progeria
• Collagen disease
• Klinefelter syndrome
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การรักษาเริม่ ต้นโดยปรับอาหารให้ทำ� ตามขัน้ ตอนที่ 1 ในตาราง 3 ซึง่ เป็ นการรักษาทีป่ ลอดภัยและได้
ผลในเด็กทีม่ รี ะดับ LDL-C อยูท่ ่ี borderline ถึงสูง แต่อย่างไรก็ตามเด็กควรจะได้รบั แคลอรีทเ่ี พียงพอในขณะ
ทีล่ ดไขมันลง เนื่องจากอุบตั กิ ารณ์ของเด็กอ้วนหรือน�้ำหนักเกินในประชากรนัน้ มีจำ� นวนสูงขึน้ การลดน�้ำหนัก
ในเด็กเหล่านี้จงึ ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ แต่ในเด็กส่วนหนึ่งทีม่ ี hypercholesterolemia แต่น้�ำหนักไม่มาก
(ซึง่ ต่างจากผูใ้ หญ่) การจ�ำกัดแคลอรีจะไม่ใช่การรักษาหลักในเด็กเหล่านี้
ส�ำหรับเด็กที่ LDL-C ยังสูงกว่า 130 มก/ดล หลังจากปรับอาหารตามขัน้ ตอนที่ 1 มา 3 เดือนแล้ว
แนะน�ำให้ทำ� ตามขัน้ ตอนทีส่ องของตาราง 3 โดยจ�ำกัดไขมันอิม่ ตัวให้ต่ำ� กว่าร้อยละ 7 ของแคลอรี การจะท�ำ
ตามขัน้ ตอนทีส่ องอย่างมีประสิทธิภาพ หากเป็ นไปได้ ครอบครัวควรจะได้พบกับนักโภชนาการทีไ่ ด้รบั การ
อบรมการรักษาไขมันสูงในเด็ก ถ้ารักษาดัวยการปรับอาหารมานานกว่า 6- 12 เดือนแล้วในเด็กทีอ่ ายุมากกว่า
10 ปี และ LDL-C ยังสูงกว่า 190 มก./ดล.อาจพิจารณาให้การรักษาด้วย binding resins เช่น cholestyramine
หรือ colestipol การรักษาด้วยยาควรจะพิจารณาในเด็กทีย่ งั มี LDL-C มากกว่า 160 มก./ดล.ร่วมกับมีประวัติ
ครอบครัวของการเป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือดก่อนวัยอันควร(premature cardiovascular disease) ส่วน
อาหารในเชิงพาณิชย์เช่น margarine พิเศษท�ำจาก plant sterols และ stanols ทีม่ ขี ายใน supermarket ไม่
แนะน�ำโดย AHA/AAP 2005 เพราะอาจจะลดการดูดซึมของไวตามินทีล่ ะลายในไขมัน (fat soluble vitamin)
และ beta-carotene ยาอืน่ ในกลุม่ 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase inhibitor (HMG
CoA reductase inhibitor หรือ statin) ไม่แนะน�ำให้เป็ นประจ�ำในเด็ก แต่ควรปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญก่อนให้
การตรวจคัดกรองคอเลสเตอรอลและการรักษาด้วยการจ�ำกัดอาหารตามค�ำแนะน�ำสามารถกระท�ำได้
โดยกุมารแพทย์ทวไป
ั ่ โดยเริม่ จากประวัตคิ รอบครัว(ตาราง 1-3 ) หาสาเหตุทอ่ี าจเป็ นได้ของ hyper-cholesterolemia (ตาราง 8) และให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับโภชนาการ นอกจากนี้ควรมองหาปจั จัยเสีย่ งต่อโรคหัวใจ
coronary เพือ่ จะได้คดั กรองสมาชิกอืน่ ในครอบครัวเพราะปจั จัยเสีย่ งบางอย่างมักเป็นปญั หาร่วมในครอบครัว
เดียวกัน หากกุมารแพทย์ใดทีไ่ ม่มนใจในการให้
ั่
การรักษาเด็กทีม่ ไี ขมันในเลือดสูงรุนแรงทีไ่ ม่ตอบสนองต่อ
การจ�ำกัดอาหารหรือเป็ นเด็กทีม่ ปี ระวัตคิ รอบครัวเป็ นโรคหัวใจก่อนวัยก็อาจส่งต่อให้ผเู้ ชีย่ วชาญร่วมรักษา
โดยกุมารแพทย์ผนู้ นั ้ ควรจะผูต้ ดิ ตามดูแลอาการทัวไปของผู
่
ป้ ว่ ย

โรคอ้วนและการออกก�ำลังกาย

โรคอ้วนเพิม่ ความเสีย่ งต่อโรคหัวใจเนื่องจากมีความสัมพันธ์กบั dyslipidemia, ความดันโลหิตสูง,
ภาวะดือ้ ต่ออินสุลนิ (insulin resistance) และ glucose intolerance และอาจจะมีปจั จัยอื่นทีย่ งั ไม่ทราบอีก
การประเมินว่าเด็กคนไหนอ้วนขึน้ กับอายุ เพศ และ percentile ของ body mass index (BMI) เด็กทีม่ ี BMI
มากกว่า 95 percentile ถือว่าอ้วน (obesity) และหาก BMI อยูร่ ะหว่าง 85 และ 95 percentile ถือว่าน�้ำหนัก
เกิน (overweight) แต่ถา้ เป็ น CDC(Center for Disease Control) จะเรียกเด็กที่ BMI percentile อยูร่ ะหว่าง
85-95 ว่ามีความเสีย่ งทีจ่ ะน�้ำหนักเกินและเด็กที่ BMI percentile มากกว่า 95 ว่าน�้ำหนักเกิน(overweight)
ดังนัน้ เมือ่ อ่านข้อมูลจากแหล่งไหนควรจะพิจารณาค�ำจ�ำกัดความ (definition) ให้ดี ปจั จุบนั ยังไม่มหี ลักฐาน
ทีเ่ พียงพอทีจ่ ะให้คำ� แนะน�ำว่าควรจะตรวจคัดกรองเด็กน�้ำหนักเกินอย่างไร แต่ทางด้าน AHA มีความเห็นว่า
กุมารแพทย์ควรจะประเมิน BMI ของเด็กตัง้ แต่อายุ 2 ปีขน้ึ ไปและให้คำ� ปรึกษาบิดามารดาหรือผูป้ กครองเกีย่ ว
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กับการรับประทานและการออกก�ำลังกายของเด็ก และเด็กที่ BMI เกิน 95 percentile ควรได้รบั การคัดกรอง
ส�ำหรับความดันโลหิตสูง ความผิดปกติของกระดูกหรือโครงสร้าง ภาวะ hypoventilation (OSAS) และความ
ผิดปกติของ lipid และ glucose metabolism
ผูป้ ว่ ยทีน่ ้�ำหนักเกินหรือมีความเสีย่ งของน�้ำหนักเกินร่วมกับความเสีย่ งต่อโรคหัวใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
ควรทีจ่ ะได้รบั การประเมินโดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญสาขาต่างๆด้วย11 การรักษาผูป้ ว่ ยเหล่านี้ตอ้ งใช้หลายอย่าง
มาประกอบกันโดยเฉพาะการควบคุมอาหารและการออกก�ำลังซึง่ บิดามารดาต้องได้รบั ค�ำแนะน�ำและร่วมมือ
ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของเด็กด้วย
ความส�ำคัญของการออกก�ำลังกายเพือ่ ป้องกันหรือลดความเสีย่ งต่อโรคหัวใจนัน้ ได้รบั ความสนใจเพิม่
ขึน้ เรือ่ ยๆในหลายปีทผ่ี า่ นมานี้ โดยเฉพาะในผูใ้ หญ่นนั ้ การออกก�ำลังกายอย่างมากมีความสัมพันธ์กบั การลด
ลงของโรคหัวใจ
บุคลากรทางการแพทย์ควรกระตุน้ และให้กำ� ลังใจแก่เด็กในการออกก�ำลังกายเป็ นประจ�ำ  ข้อมูลจาก
Cochrane Review พบว่าแม้การจ�ำกัดอาหารและการออกก�ำลังกายอาจจะไม่ได้ผลในการป้องกันการเพิม่
ของน�้ำหนักตัวในโรคอ้วนบางรายแต่อย่างน้อยพฤติกรรมในการรับประทานอาหารและการออกก�ำลังกายจะ
ดีขน้ึ เด็กควรจะได้รบั การส่งเสริมให้มกี ารเคลื่อนไหวอยูเ่ สมอและมีการศึกษาพบว่าถ้าบิดามารดาเป็ นคนที่
คล่องแคล่วไม่อยูน่ ิ่งลูกก็จะเป็ นแบบนัน้ ข้อแนะน�ำเร็วๆนี้ของ AHA หรือAAP จึงเน้นให้เด็กออกก�ำลังกาย
อย่างเหมาะสมตามอายุ (ตารางที่ 9)11
ตารางที่ 9 ค�ำแนะน�ำในการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การให้คำ� แนะน�ำเกี่ยวกับการออกก�ำลังเพื่อสุขภาพ
เดิน ขี่จกั รยานและเล่นนอกบ้าน อาจใช้สนามเด็กเล่นหรื อโรงยิมและมีปฏิสมั พันธ์กบั เด็กอื่น
มีส่วนร่ วมในการช่วยงานบ้าน
เน้นการเล่น (play) มากกว่าออกก�ำลังกาย (exercise)
จ�ำกัดเวลาการดูทีวี วีดิโอหรื อเล่นคอมพิวเตอร์ให้นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง
เข้าร่ วมเล่นกีฬาหรื อเกมส์ของสโมสรหรื อชมรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เข้าร่ วมการออกก�ำลังกายของโรงเรี ยนเพื่อฝึ กความสัมพันธ์กล้ามเนื้อมัดใหญ่นาน 20 นาที เช่น เต้นร�ำ
ไปใช้โรงยิมของโรงเรี ยนหรื อชุมชนที่สามารถจัดให้เด็กใช้ได้อย่างปลอดภัย
มีโปรแกรมของโรงเรี ยนหรื อศูนย์นนั ทนาการในชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้แก่ชนกลุ่มน้อย ผูพ้ ิการหรื อ
ผูท้ ี่ฐานะยากจน
มีโอกาสออกก�ำลังกายที่สนุกสนาน เพิ่มพูนความมัน่ ใจกับเพื่อนๆ
ครอบครัวควรพาออกไปนอกบ้านเพื่อเดิน ขี่จกั รยาน ว่ายน�้ำและสันทนาการอื่นๆ
บิดามารดา ผูด้ ูแลเด็กแพทย์และบุคลากรของโรงเรี ยนควรเป็ นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวติ ที่กระตือรื อล้นไม่อยูน่ ิ่ง
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การสูบบุหรี่

ปจั จุบนั พบว่ามีหลักฐานทีแ่ สดงว่าบุหรีเ่ ป็ นปจั จัยเสีย่ งของโรคหัวใจเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ เพราะการสูบ
บุหรีม่ ผี ลต่อเสียต่อระดับไขมันในเลือดและความสามารถในการออกก�ำลังกาย เพิม่ การเกาะตัวของเกร็ดเลือด
ทีผ่ นังเส้นเลือด เพิม่ อุบตั กิ ารณ์ของโรคทางเดินหายใจ เพิม่ อุบตั กิ ารณ์ของการคลอดก่อนก�ำหนดในมารดาที่
สูบและเพิม่ อัตราตายในทารกทีจ่ ะเกิดมา นอกจากนัน้ ยังพบว่าเด็กทีไ่ ด้รบั ควันบุหรี่ (passive smoker) ก็มผี ล
เสียมาก โดยจะมีความเสีย่ งของโรคหลอดเลือดหัวใจ และมีการเปลีย่ นแปลงของ lipid profiles โดยจะมีการ
ลดลงของคอเลสเตอรอลทีม่ ปี ระโยชน์คอื HDLcholesterol
วัยรุน่ เป็ นวัยทีพ่ บมีการสูบบุหรีม่ ากทีส่ ดุ อายุทเ่ี สีย่ งทีเ่ ริม่ สูบบุหรีจ่ ะอยูป่ ระมาณ 12-16 ปี จากการ
ส�ำรวจในปีค.ศ. 2003 ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่ามีอตั ราการสูบบุหรีถ่ งึ ร้อยละ 22 ในเด็กมัธยมปลาย แม้วา่
เด็กบางคนจะไม่ตดิ บุหรี่ (nicotine dependent) จนกว่าจะสูบไปนาน 2-3ปีแต่บางคนก็อาจติดได้แม้จะสูบเพียง
100 มวนก็ตาม เด็กทีม่ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะเริม่ สูบบุหรีค่ อื : มีกลุม่ เพือ่ นทีส่ บู หรือมีคนในครอบครัว ผูป้ กครอง พี่
น้องสูบ ผูป้ กครองมีการศึกษาน้อย เด็กทีม่ มี ลี กั ษณะทีม่ คี วามเป็ นตัวของตัวเองและต่อต้าน (rebelliousness)
และไม่สนใจปญั หาทางสุขภาพ ดังนัน้ ถ้ากุมารแพทย์พบภาวะติดบุหรีใ่ นผูป้ กครอง ควรแนะน�ำถึงผลเสีย และ
ส่งเสริมให้ไปเข้าโปรแกรมเลิกบุหรี่ และกุมารแพทย์ควรเข้าไปมีบทบาทในการรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรีใ่ น
โรงเรียนและชุมชน
โดยสรุปจากหลักฐานเกีย่ วกับภาวะ atherosclerotic ในหัวใจทีพ่ บในผูใ้ หญ่ และปจั จัยเสีย่ งทีจ่ ะเริม่ พบ
ได้ตงั ้ แต่ในวัยเด็ก กุมารแพทย์จงึ ควรเริม่ ค้นหาและวินิจฉัยปจั จัยเสีย่ งต่างๆ รวมถึงเริม่ ให้ความรูเ้ พือ่ ป้องกัน
แก่ทงั ้ เด็กและครอบครัว เพือ่ มิให้ดำ� เนินไปเป็ นผูใ้ หญ่ทม่ี โี รคหัวใจและหลอดเลือดในทีส่ ดุ
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แผนภู
แสดงการจ�
ำแนกผู
ป้ ่กวยและรั
กษาตามความเสี
่ยงของโรคหั
แผนภูมมิ ทิ ที่ ี่ 11 แสดงการจ
าแนกผู
ป้ ว่ ยและรั
ษาตามความเสี
ย่ งของโรคหัวใจและหลอดเลื
อด วใจและหลอดเลือด
ขัน้ ตอนที่ 1
การจาแนกกลุ่ม
ความเสี่ยงตามโรค

ขัน้ ตอนที่ 2
ประเมิ นปัจจัยเสี่ยงทัง้ หมด
ถ้ามีปัจจัยเสี่ยง ≥ 2 ให้เลื่อน
ขัน้ ความเสี่ยงขึ้น 1 ขัน้

Tier I : ความเสี่ยงสูง

- Homozygous FH
- เบาหวาน type 1

- โรคไตเรือ้ รัง หรือโรคไตระยะสุดท้าย
- หลังผ่าตัดเปลีย่ นหัวใจ
- Kawasaki disease ทีเ่ พิง่ มี
coronary aneurysm

Tier II : ความเสี่ยงปานกลาง
- Heterozygous FH
- Kawasaki disease ทีม่ ี regressed
coronary aneurysm
- เบาหวาน type
- Chronic inflammatory disease

Tier III : ความเสี่ยงขัน้ ต้น

- รอดชีวติ จากการรักษามะเร็ง
- โรคหัวใจพิการแต่กาเนิด
- Kawasaki disease ทีไ่ ม่มพี ยาธิสภาพ
ของ coronary artery

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ หรือโรคที่เกิ ดร่วม
- Fasting lipid profile

- Fasting glucose
- ประวัตสิ บู บุหรี่
- ประวัติ โรคหัวใจก่อนวัยอันควรในญาติสายตรง (ชาย ≤ 55ปี, หญิง ≤ 65 ปี)
- ความดันโลหิต (วัดอย่างน้อย 3 ครัง้ คนละเวลา)
- BMI
- ประวัตกิ ารออกกาลังกาย

Tier I : ความเสี่ยงสูง

Tier II : ความเสี่ยงปานกลาง

- LDL cholesterol ≤ 100 มก./ดล.
- FG< 100 มก./ดล., HbA1C < 7 %

- LDL cholesterol ≤ 130 มก./ดล.
- FG< 100 มก./ดล., HbA1C < 7 %

Tier III : ความเสี่ยงบ้าง

ขัน้ ตอนที่ 3
เป้ าหมายของการ
รักษาในแต่ละ tier

- BMI ≤ 85 %ile สาหรับอายุและเพศ
- BP ≤ 90 %ile สาหรับอายุและเพศ

ขัน้ ตอนที่ 4
การเปลี่ยน lifestyle

Therapeutic Lifestyle Change
(TCL) ตาราง 6

Therapeutic Lifestyle Change
(TCL) ตาราง 6

Therapeutic Lifestyle Change
(TCL) ตาราง 6

ขัน้ ตอนที่ 5
การรักษาด้วยยา

ให้การรักษาเฉพาะโรค
ตาราง 7

ถ้ายังไม่บรรลุเป้ า พิ จารณาให้
ยารักษา - ตาราง 6

ถ้ายังไม่บรรลุเป้ า พิ จารณาให้ยา
รักษา – ตาราง 6

- BMI ≤ 90 %ile สาหรับอายุและเพศ
- BP ≤ 95 %ile สาหรับอายุและเพศ

18

- BMI ≤ 95 %ile สาหรับอายุและเพศ
- BP ≤95 %ile+5mmHg สาหรับอายุและเพศ

- LDL cholesterol ≤ 160 มก./ดล.
- FG< 100 มก./ดล., HbA1C <7%
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การดูแลสุขภาพที่บา้ น
(Home Health Care)

2

อิสราภา ชื่นสุวรรณ

บทน�ำ

ในปจั จุบนั เนื่องจากมีความก้าวหน้าทางการแพทย์มากขึน้ ท�ำให้ผปู้ ่วยเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
เช่น เด็กปว่ ยเป็ นโรคเรือ้ รัง เด็กพิการ เด็กทีป่ ว่ ยในระยะสุดท้าย เป็ นต้น สามารถมีชวี ติ ยืนยาวกว่าเดิมและมี
คุณภาพชีวติ ดีขน้ึ อย่างไรก็ตามผูป้ ว่ ยเด็กกลุม่ นี้ตอ้ งการการดูแลพิเศษในด้านต่างๆ โดยทีมสหวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาพอสมควร ซึง่ การดูแลเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทีโ่ รงพยาบาล
นัน้ อาจมีขอ้ จ�ำกัดหลายประการ เช่น มีคา่ ใช้จา่ ยสูง เป็นภาระกับครอบครัวในการพาผูป้ ว่ ยทางมาโรงพยาบาล
หรือมาเฝ้าผูป้ ว่ ยทีโ่ รงพยาบาล เสีย่ งต่อการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล มีผลต่อสภาวะจิตใจในการทีเ่ ด็กจะต้องมา
โรงพยาบาลเป็ นประจ�ำหรือต้องนอนโรงพยาบาลเป็ นเวลานาน จึงท�ำให้เกิดแนวทางการดูแลผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ นขึน้
เพือ่ ลดปญั หาดังกล่าว กุมารแพทย์และแพทย์ทวไปจึ
ั ่ งควรมีความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพทีบ่ า้ น
เพือ่ สามารถน�ำไปใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กเหล่านี้

ค�ำจ�ำกัดความ (definition)1,2

การดูแลสุขภาพทีบ่ า้ น (home health care) หมายถึง การดูแลผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ นซึง่ มีแบบแผนการดูแลให้
บริการทีเ่ ป็ นทางการโดยบุคลากรทางสาธารณสุข ซึง่ วิธกี ารทีน่ ิยมใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ นคือ การเยีย่ ม
บ้าน (Home visit) โดยบุคลากรสาธารณสุขซึง่ สามารถมาได้จากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล
นักสังคมสงเคราะห์ นักกายภาพบ�ำบัด เป็ นต้น โดยการดูแลสุขภาพทีบ่ า้ นนัน้ อาจมีความหลากหลายกันไป
ในแต่ละกรณี ตัง้ แต่การเยีย่ มบ้านครัง้ เดียวเพือ่ ประเมินช่วยเหลือหลังออกจากโรงพยาบาลจนถึงการติดตาม
เยีย่ มบ้านต่อเนื่องสม�่ำเสมอเพือ่ ฟื้นฟูสมรรถภาพ
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การดูแลสุขภาพทีบ่ า้ น (Home Health Care)

ชนิดของการเยี่ยมบ้าน3
ได้แก่

การเยีย่ มบ้านเพือ่ ให้การดูแลสุขภาพทีบ่ า้ นนัน้ สามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ออกได้เป็ น 4 ประเภท

1. การเยีย่ มบ้านกรณีเจ็บปว่ ย (The illness home visit) เป็ นการเยีย่ มบ้านเพือ่ ให้การดูแลรักษา
พยาบาลแก่ผปู้ ว่ ยทีบ่ า้ นไม่วา่ จะเป็ นการรักษาโรคฉุกเฉิน เช่น การให้การรักษาเบือ้ งต้นในกรณีเด็กเป็ นไข้
หวัด ท้องเสีย เป็ นต้น หรือการรักษาโรคเรือ้ รัง เช่น การท�ำกายภาพบ�ำบัดให้ผปู้ ว่ ยเด็กสมองพิการ (cerebral
palsy) การช่วยเหลือในการดูแลเด็กทีต่ อ้ งได้รบั ออกซิเจนทีบ่ า้ น เป็ นต้น
2. การเยีย่ มบ้านเพือ่ ประเมิน (The assessment home visit) เป็ นการเยีย่ มบ้านเพือ่ ประเมินสิง่
แวดล้อมในบ้านและชุมชนของผูป้ ว่ ย รวมทัง้ ผูท้ อ่ี าศัยในครอบครัวและชุมชนของผูป้ ว่ ย ซึง่ ส่งผลและมีบทบาท
ต่อการดูแลการเจ็บปว่ ยทีบ่ า้ น เช่น ประเมินผูด้ แู ลและวิธกี ารให้ยาแก่เด็กในกรณีทเ่ี ด็กมีปํญหาในการไม่ได้
รับยาตามแพทย์สงั ่ เป็ นต้น
3. การเยีย่ มบ้านเพือ่ ติดตามหลังออกจากโรงพยาบาล (The hospitalization follow-up home visit)
เป็นการติดตามเด็กและครอบครัวภายหลังการเจ็บปว่ ยด้วยโรคทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวติ ของผูป้ ว่ ย
และครอบครัวภายหลังจากทีอ่ อกจากโรงพยาบาล เช่น การติดตามเด็กคลอดก่อนก�ำหนดทีป่ ว่ ยด้วยโรคปอด
เรือ้ รังและต้องการดูแลต่อเนื่องทีบ่ า้ น เป็ นต้น
4. การเยีย่ มบ้านในกรณีผปู้ ว่ ยใกล้เสียชีวติ (The dying patient home visit) เป็ นการเยีย่ มบ้านผูป้ ว่ ย
ทีใ่ กล้เสียชีวติ ทีก่ ลับไปอยูท่ บ่ี า้ น เพือ่ ให้ชว่ ยเหลือเพือ่ ลดความทุกข์ทรมาณของผูป้ ว่ ย รวมทัง้ ประคับประคอง
ด้านจิตใจให้แก่ผปู้ ว่ ยและครอบครัว

ขัน้ ตอนการเยี่ยมบ้าน3,4

เพือ่ ให้การเยีย่ มบ้านแต่ละครัง้ นัน้ สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สงู สุด ผูท้ จ่ี ะไปเยีย่ มบ้าน
ควรมีการเตรียมการและมีแนวทางปฏิบตั เิ ป็ นขัน้ ตอน ซึง่ ขัน้ ตอนในการเยีย่ มบ้านในสามารถแบ่งออกได้เป็ น
3 ขัน้ ตอนหลักได้แก่
1. ขัน้ ตอนก่อนเยี่ยมบ้าน เป็ นขัน้ ตอนการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนของทีมเยีย่ มบ้านก่อนทีจ่ ะออก
ไปให้การดูแล ซึง่ การเตรียมตัวนัน้ ประกอบด้วย
• การก�ำหนดวัตถุประสงค์การเยีย่ มบ้าน ในแต่ละครัง้ ของการเยีย่ มบ้านอาจมีวตั ถุประสงค์แตก
ต่างกันไปตามความต้องการของผูเ้ ยีย่ มและผูร้ บั การเยีย่ ม ทีมผูเ้ ยีย่ มบ้านควรมีการก�ำหนดวัตถุประสงค์กนั
ให้ชดั เจน เช่น ต้องการเยีย่ มเพือ่ ประเมินความสามารถของผูด้ แู ลในการให้การดูแลเด็กพิการทีบ่ า้ น หรือ
ต้องการเยีย่ มเพือ่ ช่วยเหลือประคับประคองจิตใจเด็กปว่ ยระยะสุดท้าย เป็ นต้น ทัง้ นี้เพือ่ ให้ทมี สามารถท�ำงาน
ได้สอดคล้องกัน และไม่ใช้เวลามากเกินไป
• ศึกษาข้อมูลของผูป้ ่วยและสมาชิกในครอบครัว ทีมผูเ้ ยีย่ มบ้านควรมีความรูเ้ กีย่ วกับข้อมูลของ
ผูป้ ่วย เช่น โรคทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัย ปญั หาทีต่ อ้ งการการดูแลติดตามหลังจากทีก่ ลับไปอยู่ทบ่ี า้ น เป็ นต้น
รวมทัง้ ควรมีความรูเ้ กีย่ วกับสมาชิกในครอบครัวของผูป้ ว่ ย โดยควรมีการรวบรวมจัดท�ำแผนภูมคิ รอบครัว
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(Family tree) และศึกษาถึงบทบาทและปญั หาของสมาชิกในครอบครัวของเด็ก เช่น ใครเป็ นผูด้ แู ลหลัก (key
person) ระดับการศึกษา เศรษฐานะ ปญั หาสุขภาพของผูด้ แู ล เป็ นต้น
• ติดต่อนัดหมายวันและเวลาเยีย่ มบ้าน ทีมเยีย่ มบ้านควรมีการโทรศัพท์นดั หมายวันและเวลาทีจ่ ะ
ไปเยีย่ ม เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยและสมาชิกในครอบครัวได้มกี ารเตรียมตัวรับการเยีย่ ม เช่น ไม่ออกไปธุระนอกบ้าน
เป็ นต้น โดยครอบครัวควรมีเบอร์โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อกับทีมเยีย่ มบ้านได้ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง
เพือ่ ไม่ให้เกิดการเสียเวลาในการออกไปเยีย่ มแล้วไม่พบกับผูป้ ว่ ยหรือผูด้ แู ลหลัก
• เตรียมอุปกรณ์ การไปเยีย่ มบ้านในแต่ละครัง้ ควรมีการวางแผนเตรียมอุปกรณ์ทจ่ี �ำเป็ นต้องใช้ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเยีย่ ม เพือ่ ไม่ให้เกิดความขลุกขลักและเสียเวลาเนื่องจากไม่มอี ปุ กรณ์ดงั กล่าว
อุปกรณ์ทแ่ี นะน�ำว่าควรจะต้องน�ำติดตัวไปในการเยีย่ มบ้านนัน้ ประกอบด้วย
• แผนทีใ่ นการเดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อกับครอบครัวผูป้ ว่ ย
• แฟ้มบันทึกประวัตผิ ปู้ ว่ ย และการเยีย่ มบ้าน
• ใบสังยา
่
• อุปกรณ์พน้ื ฐานทีใ่ ช้ในการตรวจ เช่น หูฟงั (Stethoscope) ปรอทวัดไข้ เครือ่ งวัดความดัน ไม้
• กดลิน้ ไฟฉาย ชุดตรวจหูและตา (Otoscope and Ophthamoscope) ถุงมือใช้แล้วทิง้ (Disposable
gloves) เป็ นต้น
• อุปกรณ์อน่ื ๆ ทีจ่ ำ� เป็ นเฉพาะในการเยีย่ มผูป้ ว่ ยแต่ละราย เช่น เครือ่ งดูดเสมหะ อุปกรณ์เจาะ
• เลือด เป็ นต้น
2. ขัน้ ตอนขณะเยี่ยมบ้าน
ขัน้ ตอนในขณะเยีย่ มบ้านเพือ่ ให้การดูแลผูป้ ว่ ยนัน้ ขึน้ กับวัตถุประสงค์หลักของการเยีย่ มบ้านในผูป้ ว่ ย
แต่ละราย เช่น ถ้าเป็ นการเยีย่ มบ้านเพือ่ ดูแลเรือ่ งการให้ออกซิเจนทีบ่ า้ น อาจเน้นเกีย่ วกับการประเมินความ
สามารถการใช้อุปกรณ์เครื่องมือและการดูแลผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ นและให้การช่วยเหลือ หรือถ้าเป็ นการเยีย่ มบ้านผู้
ปว่ ยระยะสุดท้ายอาจเน้นเรือ่ งการประคับประคองจิตใจให้กบั เด็กและครอบครัว เป็นต้น อย่างไรก็ตามในขณะ
เยีย่ มบ้านนัน้ เพือ่ ให้สามารถดูแลผูป้ ว่ ยได้อย่างครอบคลุม ทีมผูเ้ ยีย่ มควรมีการประเมินผูป้ ว่ ยและครอบครัว
แบบองค์รวมด้วย ซึง่ การประเมินดังกล่าวอาจใช้แนวทางการประเมินและดูแลตามหัวข้อ INHOMENESS ซึง่
ประกอบด้าย
• การเคลือ่ นไหว (Immobility) หมายถึง การประเมินการเคลือ่ นไหวและการประกอบกิจวัตรประจ�ำ
วัน (activities of daily living) ของผูป้ ว่ ยเด็ก เช่น การกินอาหาร การเข้าห้องน�้ำ การอาบน�้ำ เป็ นต้น โดยการ
สอบถามหรือสังเกตกิจวัตรประจ�ำวันซึง่ อาจขอร้องให้ผปู้ ว่ ยหรือผูด้ แู ลปฏิบตั ใิ ห้ดู เพือ่ ประเมินว่าอะไรทีเ่ ป็ น
ปญั หาอุปสรรคในการปฎิบตั ดิ แู ลและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก และจะได้สามารถวางแผนแก้ไข
ปญั หาให้ต่อไป เช่น ในเด็กสมองพิการทีเ่ ป็ นรุนแรงอาจมีปญั หาในการทีผ่ ปู้ กครองจะป้อนอาหารเด็กในท่า
นัง่ จึงป้อนในท่านอนและท�ำให้เด็กส�ำลักและเป็ นปอดอักเสบได้บอ่ ย ผูเ้ ยีย่ มบ้านอาจต้องแนะน�ำการใช้เก้าอี้
ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับนังป
่ ้ อนข้าว เป็ นต้น นอกจากนี้ในการประเมินเรือ่ งการเคลือ่ นไหวอาจประเมินครอบคลุม
ถึงการเดินทางออกนอกบ้านของผูป้ ว่ ยและครอบครัว เช่น การเดินทางไปโรงพยาบาล การเดินทางไปท�ำ
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กิจกรรมอืน่ ๆ ว่ามีปญั หาอุปสรรคอย่างไรบ้าง
• โภชนาการ (Nutrition) ควรมีการประเมินเกีย่ วกับลักษณะภาวะโภชนาการของเด็ก เช่น มีภาวะ
ขาดอาหารหรือไม่ ประเมินชนิดและวิธกี ารกินอาหารว่าเหมาะสมกับวัยและโรคทีเ่ ป็ นหรือไม่
• สภาพบ้าน (Home environment) ประเมินเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมในบ้านและในละแวกบ้านว่ามี
ความเหมาะสมกับการดูแลผูป้ ว่ ยมาน้อยเพียงใด และมีปจั จัยทีส่ ง่ ผลเสียหรือเกือ้ หนุนต่อการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
ทีบ่ า้ นอย่างไรบ้าง
• สมาชิกในครอบครัว (Other people) ในการเยีย่ มบ้านควรมีการประเมินเกีย่ วกับสมาชิกทีอ่ ยูใ่ น
ครอบครัวด้วยเพือ่ ดูเกีย่ วกับบทบาทของสมาชิก เช่น ใครเป็นผูด้ แู ลหลักของเด็ก ใครเป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญใน
การตัดสินใจเมือ่ เกิดปญั หา การช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น นอกจากนี้ในไม่ควรลืมทีจ่ ะ
ประเมินซักถามเกีย่ วกับพีน่ ้องของเด็ก เนื่องจากในการดูแลเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษนัน้ ผูป้ กครองมักต้อง
ทุม่ เทและใช้เวลามากท�ำให้บางครัง้ ท�ำให้การดูแลและเวลาให้กบั พีน่ ้องคนอืน่ ๆ ลดลง ซึง่ มีการศึกษาพบว่าพี่
น้องของเด็กเหล่านี้มปี ญั หาในด้านจิตใจและอารมณ์มากกว่าเด็กปกติ5
• ยาและการรักษาอื่นที่ได้รบั (Medication) เป็ นการประเมินเกีย่ วกับดูแลเรือ่ งการให้ยา รวมทัง้
การให้รกั ษาอืน่ ๆทีบ่ า้ น เช่น การท�ำกายภาพบ�ำบัด เป็ นต้น เพือ่ ประเมินว่าผูด้ แู ลสามารถท�ำได้ถกู ต้องเหมาะ
สมมากน้อยเพียงใด และมีประเด็นใดทีอ่ าจท�ำเกิดความคลาดเคลื่อนผิดพลาดในการดูแล เช่น ประเมินว่า
ใครรับผิดชอบดูแลการกินยาของเด็ก เนื่องจากถ้าไม่มใี ครเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักอาจท�ำให้เด็กไม่ได้รบั ยาตาม
ก�ำหนด ประเมินวิธกี ารเตรียมและจัดยาให้แก่เด็ก เนื่องจากเด็กทีป่ ว่ ยเรือ้ รังมักได้รบั ยาหลายชนิด และบาง
ครัง้ มีความยุง่ ยากในการจัดยา เช่นต้องตัดยาบดผสมน�้ำ ผูเ้ ยีย่ มบ้านควรประเมินว่าผูด้ แู ลสามารถท�ำได้ดเี พียง
ใดหรือมีวธิ ใี ดทีจ่ ะจัดการให้การเตรียมยาท�ำได้งา่ ยขึน้ เพือ่ ลดความผิดพลาด เป็ นต้น นอกจากนี้การประเมิน
ซักถามเกีย่ วกับการใช้ยาทีบ่ า้ นจะท�ำให้ทราบว่ามีการได้รบั ยาซ�้ำซ้อนหรือได้ยาทีส่ ง่ ผลกระทบต่อกันหรือไม่
ในกรณีทเ่ี ด็กได้รบั การรักษาโดยแพทย์หลายคน และยังอาจท�ำให้ทราบข้อมูลเพิม่ เติมในกรณีทค่ี รอบครัวมี
การใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอย่างอืน่ เช่น ยาสมุนไพร วิตามิน อาหารเสริม เป็ นต้น ซึง่ จะได้ทำ� ให้ทมี ผูด้ แู ล
สามารถให้คำ� แนะน�ำอย่างเหมาะสมได้ต่อไป
• การตรวจร่างกาย (Examination) ในขณะเยีย่ มบ้านผูด้ แู ลควรมีการประเมินตรวจร่างกายเด็ก
ตามความเหมาะสมของการเยีย่ มบ้านในครัง้ นัน้ ๆ
• ความปลอดภัย (Safety) ประเมินเกีย่ วกับความปลอดภัยของสิง่ แวดล้อมในบ้านและบริเวณบ้าน
ของผูป้ ว่ ยว่าเหมาะสมกับอายุ พัฒนาการ และความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคนหรือไม่ เช่น เด็กทีต่ อ้ งใช้
รถเข็น (wheel chair) อาจต้องประเมินว่ามีสงิ่ กีดขวางทางทีท่ ำ� ให้เสีย่ งต่อการพลิกคว�่ำหรือไม่ หรือในเด็กที่
ต้องใช้ออกซิเจนทีบ่ า้ น อาจต้องประเมินว่ามีการจัดวางอุปกรณ์อย่างปลอดภัยหรือไม่ และผูด้ แู ลมีความรูเ้ กีย่ ว
กับการจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้หรือไม่ เป็ นต้น
• บริการต่างๆในชุมชน (Service) ประเมินเกีย่ วกับบริการต่างๆทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนของผูป้ ว่ ย ซีง่
ผูป้ ว่ ยและครอบครัวสามารถไปขอรับบริการ หรือสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแลผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ นได้ เช่น
ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งท�ำแผลเรือ้ รัง ต้องดูดเสมหะ หรือพ่นยาเป็ นประจ�ำ ควรประเมินว่ามีสถานีอนามัยหรือคลินิกใกล้
บ้านทีส่ ามารถไปรับบริการได้ในเบือ้ งต้นโดยไม่จำ� เป็ นต้องมาถึงโรงพยาบาลหรือไม่ เป็ นต้น
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• จิตวิญญาณ (Spiritual) ในการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษนัน้ ย่อมเป็นภาระทีเ่ พิม่ มาก
ขึน้ ของครอบครัว รวมทัง้ ส่งผลกระทบต่อภาวะจิตใจของเด็กและครอบครัวไม่มากก็น้อย ในเวลาทีไ่ ปเยีย่ มบ้าน
นัน้ ถือเป็นโอกาสดีทจ่ี ะได้พดู คุย ซักถาม เกีย่ วกับความเชือ่ และจิตวิญญาณของครอบครัว ซึง่ มักจะไม่มโี อกาส
ได้ประเมินในขณะทีใ่ ห้การดูแลรักษาทีโ่ รงพยาบาล ทัง้ นี้การได้รเู้ กีย่ วกับความเชือ่ ดังกล่าวย่อมท�ำให้ผดู้ แู ล
สามารถเข้าใจถึงวิธกี ารคิด การตัดสินใจเกีย่ วกับการดูแลรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยได้ดขี น้ึ และยังท�ำให้สามารถ
ช่วยเหลือประคับประคองด้านจิตใจได้อย่างเหมาะสมมากขึน้
3. ขัน้ ตอนหลังเยี่ยมบ้าน
หลังจากการเยีย่ มบ้านแล้ว เพือ่ ให้เกิดประโยชน์เต็มทีใ่ นการวางแผนเกีย่ วกับการให้การดูแลผูป้ ว่ ยที่
บ้านต่อไป ทีมผูเ้ ยีย่ มบ้านควรมีขนั ้ ตอนในการสรุปและวางแผนต่อไปดังนี้
• สรุปประเด็นที่ ได้จากการเยี่ยมบ้าน หลังจากการเยีย่ มบ้านแล้ว ควรมีการสรุปตามหัวข้อ
วัตถุประสงค์ทไ่ี ด้ตงั ้ ไว้ตอนก่อนทีจ่ ะไปเยีย่ มบ้านว่าสามารถบรรลุได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์หรือไม่ นอกจาก
นี้อาจสรุปเพิม่ เติมเกีย่ วกับประเด็นปญั หาใหม่ของเด็กและครอบครัวทีพ่ บเพิม่ เติมในการเยีย่ มบ้านครัง้ นัน้
• การบันทึกข้อมูล ในการให้การดูแลผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ นอย่างต่อเนื่อง ควรมีการจัดการบันทึกข้อมูลให้
เป็ นระบบเพือ่ ความสะดวกในการติดตามผูป้ ว่ ย ท�ำให้บุคลากรอื่นทีจ่ ะเข้ามาดูแลผูป้ ว่ ยต่อไปทราบถึงข้อมูล
การดูแลทีผ่ า่ นมาของผูป้ ว่ ยและสามารถใช้เป็ นหลักฐานต่อไปได้ เช่น ในบางประเทศสามารถใช้เป็ นหลักฐาน
ในการเบิกจ่ายค่าดูแลรักษาพยาบาลของผูป้ ว่ ยได้ เป็นต้น โดยอาจจัดท�ำเป็นรูปแบบสมุดหรือแฟ้มประจ�ำตัวผู้
ปว่ ย
• การวางแผนการดูแลต่อไป หลังจากการเยีย่ มบ้านแล้วทีมควรร่วมกันวางแผนในการดูแลขัน้ ต่อ
ไป เช่น ถ้ามีวตั ถุประสงค์ใดทีย่ งั ไม่บรรลุตามเป้าหมาย อาจวางแผนการไปเยีย่ มบ้านเพิม่ เติม หรือวางแผน
หาทีมทีจ่ ะสามารถช่วยเหลือผูป้ ว่ ยได้มากขึน้ มาร่วมกันดูแล เช่น ในกรณีการเยีย่ มบ้านเด็กปว่ ยระยะสุดท้าย
ั
แล้วพบว่าสมาชิกในครอบครัวมีปญหาวิ
ตกกังวลหรือซึมเศร้าทีไ่ ม่สามารถให้การดูแลได้โดยทีมเยีย่ มบ้าน อาจ
ต้องประสานงานกับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพือ่ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลครอบครัวซึง่ อาจเป็นการดูแล
ทีบ่ า้ น หรือนัดมาเพือ่ ให้การดูแลเพิม่ เติมทีโ่ รงพยาบาล เป็ นต้น

สรุป

ถึง แม้ว่า ในป จั จุ บ นั รูป แบบการให้ก ารดูแ ลสุข ภาพที่บ้า นส�ำ หรับ เด็ก ที่ม ีค วามต้อ งการพิเ ศษใน
ประเทศไทยนัน้ ยังไม่ชดั เจนและแพร่หลาย แต่คาดว่าในอนาคตรูปแบบการให้การดูแลดังกล่าวน่าจะมีเพิม่ ขึน้
เช่นเดียวกับในต่างประเทศ ซึง่ การดูแลดังกล่าวน่าจะส่งผลท�ำให้เกิดการดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวมได้ดขี น้ึ รวม
ทัง้ ท�ำให้ชมุ ชนสามารถมามีสว่ นร่วมในการดูแลผูป้ ว่ ยมากขึน้ ซึง่ ถ้ากุมารแพทย์และแพทย์ทวไปมี
ั ่ เจตคติทด่ี ี
และมีทกั ษะเกีย่ วกับการให้การดูแลผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ น คงเป็ นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญส่วนหนึ่งต่อไป
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