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Presenter
Presentation Notes
Thank you for your kind introduction, Good morning distinguish guest, I’m Arunrat Srichantaranit,  From the faculty of Nursing, Mahidol University, Thailand. It’s my honor to present  the research titled “ managing care for children with congenital heart disease after surgery: Thai Mothers’ experience” 
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• a ทุนนักวิจัยรุนใหมมหาวิทยาลัยมหิดล

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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หัวขอในการนําเสนอ

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

วัตถุประสงคการวิจัย

วิธีดําเนินวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล

ผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

Presenter
Presentation Notes
 I will divide my presentation into 5 partsAs shown in the slides



Presenter
Presentation Notes
Background and significance of the research



CHD : Global Health Problem

เปนความพิการแตกําเนิดที่พบมากที่สุด

พบ 8-10:1000 ทารกเกิดมีชีพ; เอเชียพบมากที่สุด

อัตราการเสียชีวิต 29% : 51% ในทารก ,7% ในวัยเด็ก

(American Heart Association, 2018; Van der Linde et al, 2011; 

WHO, 2008)

Presenter
Presentation Notes
May you have known before, Congenital heart disease or CHD is the most common congenital birth defect, and have been known as one of the main cause of death in the first year of life. It is generally found  that the incidence of CHD is  8 to 10  per 1000 live births, and Asia reported the highest CHD birth prevalence. As the mortality is very high not only in Asia but also in the western countries, CHD is the global health problem.
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พบโรค CHD 6-8: 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

50% ควบคุมอาการไดดวยการรับประทานยา

50% อาการรุนแรง และตองไดรับหัตถการ/การผาตัด

24% ตองไดรับการผาตัดภายในขวบปแรก

ภายหลังผาตัดมีภาวะแทรกซอน 1.3%, เสียชีวิต 0.4%

CHD ในประเทศไทย

Presenter
Presentation Notes
Similarly, in Thailand, CHD is the most common  among children admitted in the tertiary hospitals. There were  approximately 8,000 infants born with heart disease each year. These infants require urgentcardiac investigation. Half of the infants can be treated by medicine whereas nearly 50% or 4,000 infants must be treated by surgery, and 24%  require the surgical repair in the first years of life otherwise they will be die very soon.
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ทั่วประเทศมี 15 โรงพยาบาลที่มีแพทยโรคหัวใจเด็ก
และผาตัดหัวใจ
9 โรงพยาบาลอยูในกรุงเทพฯ 6 โรงพยาบาลอยูใน
ตางจังหวัด
เด็กรอผาตัดหัวใจจํานวนมาก หลังผาตัดจําหนายจาก
โรงพยาบาลเร็วข้ึน มารดามีภาระในการดูแลหลัง
จําหนายออกจากโรงพยาบาล 

(Pongpanich, 2012;The Cardiac Children Foundation, 
2018)

CHD : ปญหาระบบสุขภาพของประเทศ

Presenter
Presentation Notes
Although the current practice is to provide surgery as earlier as possible, there is only 20% of children actually undergo surgery at the recommended time. Due to the national lack of ped. Cardiologist and heart surgeons associated with low capacity of health care system in Thailand, it is an ideal if the infants receive a surgery in the first year of life. There are only 15 government hospitals which are able to perform pediatric heart surgery throughout the country , and 9 hospitals are located in Bangkok, the capital of Thailand while only 6 hospitals are in other provinces. Consequently, the children have been waiting almost 2 years for surgery.. Unfortunately these issues are the major factors affecting the outcomes of the surgery for children with CHD in Thailand.  According to  my pilot study at one university hospital , CHD children who had surgery had readmitted  with CHF about 1.3% , and die 0.4 % 



8

โปรแกรมการใหขอมูลอยางมีแบบแผนเพื่อลดความเครียด

และสรางความพึงพอใจ (สุชญาดา ขุนเสถียรและคณะ, 

2555) ลดความวิตกกังวลของมารดาผูปวยเด็กที่ไดรับการ

ผาตัดหัวใจแบบเปด (จริยา สายวารี และวันดี ชูชาติ, 

2549)

การทบทวนวรรณกรรม

Presenter
Presentation Notes
With given the impact of the children, an important consequence is that the parents  especially mothers have been increasing caring responsibilities. According to reduce hospital stay policy in Thailand, the children  undergone surgery was discharged earlier than before. As a result, mothers take a responsibility to take care of the child after discharge. They need to prevent their child’s complications and monitor their child’s symptoms, particularly heart failure. They need to maintain their child’s postoperative health status, and ensuring that their child is safe after surgery. Therefore, the postoperative parenting is critical period that mothers deal with the uncertainty of the child’s clinical and future.  Although complex care and medical treatments of this PERIOD increase caring responsibility, it appears that little study regarding mother’s experience in caring for the child after discharging from hospital.
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ประสบการณของพอแมท่ีลูกไดรับการผาตัดหัวใจแบบเปด –

ตัดสินใจอยางไรด,ี ผาตัดมีความเสี่ยง ตองเผ่ือใจไว ลูกอาจไมรอด

กลัวลูกไมฟน ตื่นจากยาสลบ...(กานดา เลาหศิลป และคณะ, 

2544)

ประสบการณของมารดาท่ีมีบุตรไดรบัการผาตัดหัวใจ : เปน

ความรูสึกไมแนนอน กลัววาบุตรมีอาการผิดปกติแลวดูแลไมได

กังวลกับการดูแลหลังผาตัด...(อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย, วัลยา 

ธรรมพนิชวัฒน, 2561). 

การทบทวนวรรณกรรม (ตอ)

Presenter
Presentation Notes
With given the impact of the children, an important consequence is that the parents  especially mothers have been increasing caring responsibilities. According to reduce hospital stay policy in Thailand, the children  undergone surgery was discharged earlier than before. As a result, mothers take a responsibility to take care of the child after discharge. They need to prevent their child’s complications and monitor their child’s symptoms, particularly heart failure. They need to maintain their child’s postoperative health status, and ensuring that their child is safe after surgery. Therefore, the postoperative parenting is critical period that mothers deal with the uncertainty of the child’s clinical and future.  Although complex care and medical treatments of this PERIOD increase caring responsibility, it appears that little study regarding mother’s experience in caring for the child after discharging from hospital.
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Maternal experiences making a decision about heart 

surgery--มารดามีความกดดันและตองพัฒนาความสามารถใน

การดูแลบุตร (Lan,Mu,& Hsieh,2007)

Parental experiences of their infant’s hospitalization 

for cardiac surgery-- มารดาพบความยุงยากในการดูแลทารก

หลังผาตัดขณะอยูในโรงพยาบาล และกังวลกับการท่ีจะดูแลบุตร

ภายหลังจําหนาย (Kosta et al, 2015).

การทบทวนวรรณกรรม (ตอ)

Presenter
Presentation Notes
With given the impact of the children, an important consequence is that the parents  especially mothers have been increasing caring responsibilities. According to reduce hospital stay policy in Thailand, the children  undergone surgery was discharged earlier than before. As a result, mothers take a responsibility to take care of the child after discharge. They need to prevent their child’s complications and monitor their child’s symptoms, particularly heart failure. They need to maintain their child’s postoperative health status, and ensuring that their child is safe after surgery. Therefore, the postoperative parenting is critical period that mothers deal with the uncertainty of the child’s clinical and future.  Although complex care and medical treatments of this PERIOD increase caring responsibility, it appears that little study regarding mother’s experience in caring for the child after discharging from hospital.
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ยังไมพบการศึกษาเก่ียวกับการจัดการของมารดาในการ

ดูแลบุตรภายหลังผาตัดหัวใจและจําหนายออกจาก

โรงพยาบาล

Presenter
Presentation Notes
With given the impact of the children, an important consequence is that the parents  especially mothers have been increasing caring responsibilities. According to reduce hospital stay policy in Thailand, the children  undergone surgery was discharged earlier than before. As a result, mothers take a responsibility to take care of the child after discharge. They need to prevent their child’s complications and monitor their child’s symptoms, particularly heart failure. They need to maintain their child’s postoperative health status, and ensuring that their child is safe after surgery. Therefore, the postoperative parenting is critical period that mothers deal with the uncertainty of the child’s clinical and future.  Although complex care and medical treatments of this PERIOD increase caring responsibility, it appears that little study regarding mother’s experience in caring for the child after discharging from hospital.



• เพื่ออธิบายการจัดการของมารดาในการดูแลผูปวยเด็ก 

ที่ไดรับการผาตัดหัวใจภายหลังจําหนายออกจากโรงพยาบาล

วัตถุประสงคของการวิจัย

Presenter
Presentation Notes
Therefore,  the  objective of this research is needed to explore  how Thai mothers managed the care  for children with CHD following cardiac surgery after discharge from hospital. 
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การออกแบบการวิจัย : การวิจัยแบบพรรณาเชิงคุณภาพ  

(Descriptive qualitative study)

ผูใหขอมูลหลัก: มารดาของผูปวยเด็กที่ไดรับการผาตัดหัวใจ

เปนครั้งแรก วัยแรกเกิด- 6 ป  จํานวน 30 คน

เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

วิธีดําเนินการวิจัย

Presenter
Presentation Notes
From a philosophy viewpoint,  I’ m interested in meaning that was how mothers make sense of their experience, qualitative is the most  appropriate  methodology.   I employed in depth interview as a method to get information from the informant. Once the ethical approval was obtained from IRB and ethical committee, I recruited the informants purposively from a pediatric cardiovascular ward  in Siriraj Hospital which is the main study setting.
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การเก็บรวบรวมขอมูล: สัมภาษณเชิงลึก จํานวน 3 ครั้ง  

(กอนจําหนาย 1 ครั้ง และหลังจําหนาย 2 ครั้ง) ครั้งละ 60-

90 นาที 

สถานที่เก็บขอมูล : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 1 แหง

ระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูล : 20 เดือน

การวิเคราะหขอมูล : การวิเคราะหเชิงเน้ือหา

(Content analysis)

วิธีดําเนินการวิจัย

Presenter
Presentation Notes
From a philosophy viewpoint,  I’ m interested in meaning that was how mothers make sense of their experience, qualitative is the most  appropriate  methodology.   I employed in depth interview as a method to get information from the informant. Once the ethical approval was obtained from IRB and ethical committee, I recruited the informants purposively from a pediatric cardiovascular ward  in Siriraj Hospital which is the main study setting.



Presenter
Presentation Notes
Findings,
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อายุเฉลี่ย 21-46 ป  ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ

65% จบมัธยมศึกษาช้ันปที่ 3 

60 % มีรายไดนอย

90% ภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด

ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไป ของมารดา 30 คน

Presenter
Presentation Notes
The informants’ age ranged from 21-46 years. All were Buddhist. Most of them had SECONDARY  school for 9 years while only one informant was illiterate.Among 30 Informants, 50%  had low income that earned around 8-10 US dollars. The informants’ homeland were in various parts of Thailand.  Also, the  mothers’ residences were spread throughout  Bangkok, and  country  meaning that travel time to the hospital varied widely, range from 30 min. to 2 hr.by taxi, or more than 12 hours for travelling to Siriraj Hosital.
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อายเุฉลี่ย 1 เดือน- 5 ป 6 เดือน, เพศชาย 56.7%

โรคหัวใจชนิดไมเขียว 53.4% (มากท่ีสุดคือ VSD) 

โรคหัวใจชนิดไมเขียว 46.6% (มากท่ีสุดคือ TOF)

ผาตัดหัวใจชนิดเปด (Open heart surgery) 86.7%

เปนโรคหัวใจชนิดซับซอนตองผาตัดมากกวา 1 ครั้ง 6 ราย

90% ใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพ

ขอมูลทั่วไปของผูปวยเด็กโรคหัวใจ 30 คน

Presenter
Presentation Notes
The childrens’ age ranged from 1-66 months. Most children are acyanosis, and get open heart surgery
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5 ประเด็นหลกั

ผลการวิจัย

• การจัดการการดูแลท่ีบาน

• การจัดการการดูแลเม่ือลูกไปโรงเรียน

• การไดรับความชวยเหลือจาก
ครอบครัว

การจัดการความ
เจ็บปวยของบุตร

• การจัดการกับความเครียด

• การจัดการกับเวลา
การจัดการกับตัวเอง

Presenter
Presentation Notes
Finding: I got 2 main themes The first theme was W Concerning for the child’s survival and safety.And the second theme was “ Doing my best to save my child’s life.”
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ประเด็นหลัก 1:การจัดการความเจ็บปวยของบุตร
ประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นยอย

1. การจัดการความ

เจ็บปวยของบุตร

1.1 การจัดการการดูแลที่

บาน

1. การควบคุมปริมาณน้าํ

และนม

2.การจํากัดอาหารเคม็

3.การใหยาตามขนาดและ

ตรงเวลา

4.การปองกันไมใหติดเชื้อ

5.การสังเกตอาการของ

บุตร

Presenter
Presentation Notes
 The first theme is entitled “ Concerning for the child’s survival and safety” that includes 4 Patterns : …
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การจัดการการดูแลที่บาน : การจํากัดอาหารเค็ม

“ หลังผาน่ี เคาไมใหกินเค็ม ไมใหกินหนมปง หนูก็เลยใหกิน

จืดไวดีกวา แตบานหนูติดเค็มทั้งบานเลย (หัวเราะ) แตของ

ลูกหนูก็ไมปรุง คือทํานํ้าแกงเหมือนกันแตชามของเคาไมตอง

ปรุง จะไดกินพรอมกัน ทําใหเปนปกติ เคาก็กินไดนะ” 
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การจัดการการดูแลที่บาน : การปองกันแผลติดเช้ือ

“ ตอนกลับมาบาน ชวงท่ีปดแผล พยาบาลบอกไมตองทําอะไร 

ปดแผลไวกันขี้ฝุน ถาผาปดแผลหลุดก็ไมตองทําอะไรเคาบอกแบบ

นั้น แตหนูไปซ้ือมาแปะเอง กลัวไมสะอาด ตอนนี้เปดแผลแลวหนูก็

ยังไมอาบน้ําใหลูก เช็ดตัวเอา กลัวแผลชื้น ถาเลนเหงื่อออกก็ตองไป

ผ่ึงพัดลม กลัวแผลจะชื้น สระผมก็ใหนอน บางทีกไปใหรานสระกลัว

แผลโดนน้ํา ” 
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ประด็นหลัก 1:การจัดการความเจ็บปวยของบุตร

ประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นยอย

1. การจัดการความ

เจ็บปวยของบุตร

1.2 การจัดการการ

ดูแลเมื่อบุตรไป

โรงเรียน

1. ประสานงานกับครู

และโรงเรียน

2. สอนใหบุตรดูแล

ตัวเอง

Presenter
Presentation Notes
 The first theme is entitled “ Concerning for the child’s survival and safety” that includes 4 Patterns : …
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การจัดการการดูแลเม่ือบุตรไปโรงเรียน: ประสานงานกับครูฯ

“ เรื่องอาหารนี่ บอกครูเคาไวแลววานองเปนโรคหัวใจ ใสผงชูรส

ไมได ไมใหกินเค็ม ขนมถุงก็ไมได ถาตัวไมรอนก็กินไอติมได ถาไอ

หรือเปนหวัดก็ไมใหกิน เราบอกเคาไวแลววาตองระวัง เวลาจะเลน

อะไร ก็ใหครูชวยดูวาไมใหเลนมาก กลัวเหนื่อย ครูก็ชวยดู ” 
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การจัดการการดูแลเมื่อบุตรไปโรงเรียน:สอนใหดูแลตัวเองฯ

“ จะบอกลูกวา เคากินเคม็ไมได หัวใจจะทํางานหนักเพราะเพิง่ไปผาตัดมา 

มันยังทํางานไมดี บอกเคาไวแลววาตองระวัง... เรื่องเลน ก็บอกวาอยาซน 

เด๋ียวหกลม หนาอกกระแทกแผลขางในยังไมหายดี... เวลาฝนตกก็บอกอยา

ออกไปนะลูก ลูกเปนโรคหัวใจเด๋ียวไมสบาย ตองนอนโรงพยาบาลหลายวัน 

เปนไขไมหาย เคาก็ฟงนะ” 



25

ประด็นหลัก 1:การจัดการความเจ็บปวยของบุตร

ประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นยอย

1. การจัดการความ

เจ็บปวยของบุตร

1.3 การไดรับความ

ชวยเหลือจาก

ครอบครัว

1. การไดรับความ

ชวยเหลือจากสามี

2. การไดรับความ

ชวยเหลือจากสมาชกิ

ครอบครัว

Presenter
Presentation Notes
 The first theme is entitled “ Concerning for the child’s survival and safety” that includes 4 Patterns : …
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การไดรับความชวยเหลือจากครอบครัว

: การไดรับความชวยเหลือจากสามี

“ พอเด็กชวยไดมากเลย เคาชวยดูลูก ชวยทุกอยาง อยางเรื่องยา

เคาไมไดปอน แตเคาจะคอยชวยดูวายาหมดรึยัง คอยเตือนวาอยา

ลืมใหยา จะชวยดูตอนลูกเลนวาเหนื่อยมั้ย ถาชวงไหนทองผูกก็หา

สม หรือ มะละกอมาใหลูกกิน เวลาเปดพัดลมก็จะเปดสายๆ ไมจอ 

ดูวาลูกรอนมั้ย เคาชวยเยอะ ชวยมากเลย เรื่องกําลังใจไมตองพูดถึง

เต็มเปยม (ยิ้ม)” 
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ประเด็นหลัก 2: การจัดการกับตัวเอง
ประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นยอย

2. การจัดการกับตัวเอง 2.1 การจัดการกับ

ความเครียด

1. ทําใจ 

2. เปรียบเทียบกับคนอ่ืน

ที่เปนมากกวา

3.  คิดเชิงบวก

4. ใหกําลังใจตัวเอง

5. พึ่งพาสิ่งศกัด์ิสิทธิ์
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การจัดการกับความเครียด: เปรียบเทียบกับคนอ่ืนที่เปนมากกวา

“ เวลาเครียดนะ เราก็มองไปเตียงอ่ืน เออลูกเรายังโชดดีกวาคนอ่ืน

เยอะท่ีผาแลวหายกลับบาน แตคนอ่ืนเคาเปนมากกวาเรา เคาหนัก

กวาเราอีก คิดแบบนี้ก็มีกําลังใจขึ้น ก็บอกตัวเอง เออไมตองเครียด

เนาะ คือ ถาเราเครียดเราอาจจะแยกวาลูกอีก (หัวเราะ) 

Presenter
Presentation Notes
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย

มารดาจัดการการดูแลโดย “ทําทุกอยางอยางดีท่ีสุดเพื่อใหบุตรมี

ชีวิตอยางปลอดภัย” 

ใหความสําคัญกับการจัดการความเจ็บปวย เพื่อใหบุตรแข็งแรง   

ไมกลับมาเจ็บปวยอีก

ปจจัยสําคัญในการจัดการกับความเครียดและความรูสึกไมแนนอน 

คือไดรับความชวยเหลือและกําลังใจจากสามีและสมาชิกครอบครัว 

และความคิดเชิงบวกเพื่อจัดการกับตัวเอง

Presenter
Presentation Notes
That are some parts of the findings. From my previous study, exploring family practices in caring for children with CHD prior to cardiac surgery. I found family tried their best to prepare the child for surgery as they perceived the cild may not survive. After they got information from the physician as well as they experiences in difficulty in caring for the child , they hope the child will be better or healthier than before. After the child had surgery, mother tried their best to save the child’s lives because they perceived this is the last choice to keep the child with them. However, the mother had many constraints including financial constraint, STRESS, etc.  
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ขอเสนอแนะ

พัฒนารูปแบบการใหขอมูลและคําอธิบายเก่ียวกับอาการและการ

ดูแลท่ีสอดคลองกับบริบทครอบครัว เพื่อสงเสริมการจัดการการ

ดูแลและการเผชญิความเครียดของมารดาภายหลังจําหนายออก

จากโรงพยาบาล

การวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาประสบการณและการจัดการการดแูล

ของมารดาท่ีมีบุตรเปนโรคหัวใจชนิดซับซอน (ตองผาตัดหลาย

ครั้ง)

Presenter
Presentation Notes
That are some parts of the findings. From my previous study, exploring family practices in caring for children with CHD prior to cardiac surgery. I found family tried their best to prepare the child for surgery as they perceived the cild may not survive. After they got information from the physician as well as they experiences in difficulty in caring for the child , they hope the child will be better or healthier than before. After the child had surgery, mother tried their best to save the child’s lives because they perceived this is the last choice to keep the child with them. However, the mother had many constraints including financial constraint, STRESS, etc.  
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