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มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก
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ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากการแพร่ระบาดจากเชื้อ Covid 19 ตั้งแต่
ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมสนับสนุน
โรงพยาบาลราชวิถีและบุคลากรอย่างเต็มก�ำลังโดยได้รับ
ความอนุเคราะห์และประสานงานจาก คุณอภิพร  ภาษวัธน์
กรรมการมู ล นิ ธิ ฯ ให้ ที ม วิ ศ วกร SCG พั ฒ นานวั ต กรรม
ทางโครงสร้างและทางการแพทย์ โดยการจัดสร้าง ARI Clinic
อัจฉริยะพร้อม Modular Swab Unit ทีช่ ว่ ยให้แพทย์สามารถ
ตรวจคนไข้ได้อย่างปลอดภัย ภายในระบบห้องความดันบวก
และป้องกันการปนเปื้อนระหว่างคนไข้ด้วยระบบยูวี
Mobile Isolating Chamber with negative
pressure เป็ น การสร้ า งห้ อ งแยกเชื้ อ ความดั น ลบ ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงและรวดเร็ว
Capsule transfer with negative pressure ส�ำหรับ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ แบบปลอดภัย
และยั ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากบริ ษั ท นู ส กิ น
เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นผู้บริจาคจ�ำนวน
5 แสนบาท เพือ่ จัดสร้างห้องความดันลบ บนตึกสอาด ศิรพิ ฒ
ั น์
โรงพยาบาลราชวิถี จ�ำนวน 5 ห้อง (ห้องผ่าตัด 1 ห้อง,
ห้อง ICU 2 ห้อง, Semi-ICU 1 ห้อง และ Ward แยก 1 ห้อง)
หลังจากการแพร่ระบาดของเชือ้ Covid 19 อย่างต่อเนือ่ ง
ท�ำให้มคี วามต้องการใช้งบประมาณเร่งด่วน เพือ่ จัดหาอุปกรณ์
และครุภัณฑ์ในการป้องกันเชื้อ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับ
ทุกหน่วยงาน ทางมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก
ได้รบั เงินบริจาคจากการระดมทุนผ่านทางคุณพัชรวลี  อทุ ยานันท์
เติมเต็ม

ให้หนู
ฉบับประจ�ำเดือนเมษายน 2565

กองทุนสู้ภัย COVID-19

ในการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม ดังนี้
1. Negative-Pressured box (NegBox) เป็นอุปกรณ์สำ� คัญ
ใช้ส�ำหรับป้องกันแบบองค์รวม จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคอืน่ ๆ
จ� ำ นวนมากที่ ต ้ อ งเข้ า มารั บ การรั ก ษาและท� ำ หั ต ถการ
ในโรงพยาบาล นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ ยังได้สั่งผลิต
เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลอื่น ๆ ที่มีประโยชน์แก่แพทย์
ผู้ท�ำหัตถการ โดยได้จัดส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆ อาทิ
โรงพยาบาลราชวิถี   โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลเด็ก
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชืน่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงพยาบาลศู น ย์ ย ะลา และโรงพยาบาลเชี ย งราย
ประชานุเคราะห์
2. รถพยาบาลความดันลบ (Negative pressured Ambulance)
คั น แรกของกระทรวงสาธารณสุ ข พร้ อ มทั้ ง ครุ ภั ณ ฑ์
ทางการแพทย์ครบถ้วน ประกอบด้วย เครื่องมอนิเตอร์
สัญญาณชีพ, เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า เครื่องช่วยหายใจ
และแคปซู ล ความดั น ลบ โดยการบริ จ าคของมู ล นิ ธิ
เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กและภาคประชาชน
3. เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์
4. Infusion Pump เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดด�ำ
5. Capsule transfer ส�ำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ
6. ชุดคลุมปฏิบัติการ PPE
7. เครื่องฆ่าเชื้อ ด้วยระบบ UV จ�ำนวน 5 เครื่อง
1

ให้หนู

ชีวิตของหนู

ด.ญ.ณัฐชานันท์ กิจพะวงษ์

อายุ: 2 ปี
ภูมิลำ�เนา: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชนิดของโรค: มีรูรั่วผนังกั้นห้องหัวใจห้องล่าง (DORV remote VSD
multiple severe infundibular PC ^c severe cyanosis and spell)
เข้ารับการผ่าตัด: ปิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่างและซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
(LV-AO rerouting c^ closer remote VSD ^c Infundibuletomy c^ PU
sparing c^ direct closer of muscular VSD c^ fenestrated closured of ASD)
วันที่ผ่าตัด: วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565
น้องณัฐชานันท์หรือน้องณัชชาเป็นบุตรของคุณแม่
นันทพร  แสงอ่อน ประกอบอาชีพเป็นพนักงานโรงงาน อาศัย
อยู่ที่จังหวัดอยุธยา คุณแม่เล่าให้ฟังว่าตอนคลอดน้องที่
โรงพยาบาลอ่างทอง น้องมีอาการตัวเขียวและค่าออกซิเจนน้อง
ต�ำ่ มาก ทางโรงพยาบาลอ่างทองได้พยายามท�ำการรักษาน้อง
แล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้น จึงได้ท�ำเรื่องส่งตัวน้องมารักษาตัว
ต่อที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาล
เด็กตั้งแต่น้องอายุได้เพียง 2 วัน
ซึ่งทางโรงพยาบาลเด็กได้ท�ำการตรวจและวินิจฉัยว่า
น้องณัชชาเป็นโรคหัวใจพิการซ�้ำซ้อนชนิดเขียวและทาง
โรงพยาบาลเด็กได้ทำ� การรักษาเบือ้ งต้นโดยการท�ำบอลลูนหัวใจ
ให้จนน้องอาการดีขึ้นและสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านได้
เหมือนเด็กคนอื่น ๆ แต่คุณแม่ก็ยังคงพาน้องมารักษาและ
ติดตามอาการตามนัดมาโดยตลอด
จนกระทั่งน้องณัชชาอายุได้ 2 ขวบ น้องเริ่มมีอาการ
เขี ย วมากขึ้ น คุ ณ หมอจึ ง ได้ นั ด ให้ ท� ำ การสวนหั ว ใจและ
พอผลออกมา คุณหมอแนะน�ำว่าน้องควรจะต้องรีบเข้ารับ
การผ่าตัดหัวใจโดยด่วน ซึ่งทางโรงพยาบาลเด็กได้ประสาน
มาที่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ทางมูลนิธิฯ
จึงได้นดั ให้นอ้ งณัชชาเข้ามาท�ำการผ่าตัดหัวใจทีโ่ รงพยาบาล
ราชวิ ถี ซึ่ ง การผ่ า ตั ด ครั้ ง นี้ มี ค วามเสี่ ย งสู ง มากถึ ง 50%
ซึ่งคุณหมอได้แจ้งก่อนการผ่าตัดและให้คุณแม่เผื่อใจไว้ด้วย
ซึ่งคุณแม่กลัวและกังวลมาก

จนวันที่ 22 มกราคม 2565 น้องณัชชาได้เข้ารับ
การผ่าตัดหัวใจ ซึ่งผลการผ่าตัดทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี
หลั ง ผ่ า ตั ด ประมาณ 1 สั ปดาห์ น้ อ งมี อ าการปอดติ ด เชื้ อ
แต่ น ้ อ งก็ ส ามารถผ่ า นมั น ไปได้ น้ อ งณั ช ชารั ก ษาตั ว อยู ่
ที่ห้องไอซียูได้ประมาณ 17 วันก็สามารถออกมาอยู่ที่วอร์ด
ศั ล ยกรรมหั ว ใจได้ หลั ง จากนั้ น อาการของน้ อ งก็ ดี ขึ้ น
ตามล�ำดับและตอนนี้น้องสามารถกลับไปอยู่บ้านกับคุณแม่
และครอบครัวได้เรียบร้อยแล้ว

เติมเต็ม 2 ให้หนู

ชีวิตของหนู

ด.ญ.กัญญาณัฐ แพงศรี

อายุ: 1 เดือน
ภูมิลำ�เนา: จังหวัดอำ�นาจเจริญ
ชนิดของโรคหัวใจ: มีเส้นเลือดแดงใหญ่ของร่างกายสลับที่กัน
(D-TGA IVS S/P BAS)
เข้ารับการผ่าตัด: เข้ารับการผ่าตัดปิดรูรวั่ ผนังกัน้ ห้องหัวใจห้องบน
และซ่อมแซมส่วนอื่น ๆ (ASO c^ PDA division and closer ASD)
วันที่เข้ารับการผ่าตัด: วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
น้องกัญญาณัฐ แพงศรีหรือน้องเฟรนฟราย เป็นบุตร
ของคุณแม่ไก่แก้ว มีเพ็ง อาชีพรับจ้างทัว่ ไป อาศัยอยูท่ จี่ งั หวัด
อ�ำนาจเจริญ โดยคุณแม่ไก่แก้วเล่าให้ฟังว่า คุณแม่ได้ผ่าตัด
คลอดน้องที่โรงพยาบาลมุกดาหาร พอคลอดน้องออกมา
คุณหมอแจ้งว่าน้องมีอาการตัวเขียว ซึ่งคุณหมอสงสัยว่า
น้องจะเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำ� เนิด แต่เนือ่ งจากทีโ่ รงพยาบาล
ไม่มีคุณหมอเฉพาะทาง จึงได้ส่งตัวน้องไปรักษาตัวต่อที่
โรงพยาบาลอุบลราชธานี น้องเฟรนฟรายต้องรักษาตัวอยู่ที่
โรงพยาบาลอุบลราชธานีประมาณ 1 สัปดาห์ คุณหมอแจ้งว่า
ผลการตรวจน้องอย่างละเอียดพบว่าน้องเป็นโรคหัวใจพิการ
แต่ก�ำเนิด โดยมีเส้นเลือดหัวใจสลับขั้วกัน ซึ่งถ้าน้องไม่ได้รับ
การผ่าตัดรักษาโดยเร็ว น้องจะสามารถอยู่ได้ประมาณ 2
อาทิ ต ย์ เ ท่ า นั้ น ซึ่ ง ในเบื้ อ งต้ น คุ ณ หมอที่ โรงพยาบาล
อุบลราชธานีได้ทำ� การผ่าตัดรักษาอาการเบือ้ งต้นให้นอ้ งก่อน
และท�ำการส่งตัวน้องมารักษาตัวต่อที่สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินหี รือโรงพยาบาลเด็ก ซึง่ ทางโรงพยาบาลเด็ก
ก็ได้ประสานมาที่มูลนิธิฯ เพื่อท�ำการส่งตัวน้องมาเข้ารับการ
ผ่าตัดที่โรงพยาบาลราชวิถีโดยด่วน
น้องเฟรนฟรายได้เข้ารับการผ่าตัดเมื่อวันเสาร์ที่ 26
กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ซึ่ ง ผลการผ่ า ตั ด ก็ ร าบรื่ น ไปได้ ด ้ ว ยดี
น้องพักรักษาตัวอยูใ่ นห้องไอซียปู ระมาณ 1 อาทิตย์กส็ ามารถ
ย้ายออกมาอยู่ที่วอร์ดศัลยกรรมหัวใจเพื่อพักฟื้นต่อได้และ
อาการของน้องค่อย ๆ ดีขึ้น จนสามารถกลับไปอยู่บ้าน
กับคุณแม่และครอบครัวได้
คุณแม่รู้สึกดีใจและขอบคุณคุณหมอ และพยาบาล
ทุกท่านที่ช่วยให้น้องสามารถที่จะเจริญเติบโตได้เหมือนเด็ก
คนอื่น ๆ ต่อไป
เติมเต็ม 3 ให้หนู

จากใจ...ถึงใจ

ด.ญ.นริสา คิดดี

อายุ: 3 เดือน
ภูมิลำ�เนา: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรคหัวใจชนิด: Repair truncus arteriosus, PA bifurcation
with reconstruction Closure Aorta with Bovine pericardium
เข้ารับการผ่าตัด: C-VSD with Dacron patch, RV-PA Conduit
วันที่ผ่าตัด: วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

เติมเต็ม 4 ให้หนู

จากใจ...ถึงใจ

ด.ช.ชนสรณ์ มีชาญเชาว์

อายุ: 7 ปี 5 เดือน
ภูมิลำ�เนา: จังหวัดสมุทรสาคร
โรคหัวใจชนิด: TOF with Eevere supravalvular PS and PA
bifurcation stenosis, S/P MAPCA coils
เข้ารับการผ่าตัด: Total Correction with TOF with TAP,
monocusp MPA and LPA plasty
วันที่ผ่าตัด: วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

เติมเต็ม 5 ให้หนู

จากใจ...ถึงใจ

ด.ญ.ปัฐมวรรณ รัศมี

อายุ: 8 ปี 11 เดือน
ภูมิลำ�เนา: จังหวัดสมุทรสาคร
โรคหัวใจชนิด: VSD (Double committed type),
Prolapse RCC, Mild AR
การผ่าตัด: C-VSD
วันที่ผ่าตัด: วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565

เติมเต็ม 6 ให้หนู

จากใจ...ถึงใจ

ด.ช.ญาณัฐ พัดตาสิงห์

อายุ: 7 ปี 10 เดือน
ภูมิลำ�เนา: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรคหัวใจแบบ: Mitral atresia pulmonary artery VSD,
s/p Glenn
การผ่าตัด: Completion of Fontan
วันที่ผ่าตัด: วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565

เติมเต็ม 7 ให้หนู

จากใจ...ถึงใจ

ด.ช.กรวิชญ์ บุญฤทธิ์

อายุ: 14 ปี 3 เดือน
ภูมิลำ�เนา: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรคหัวใจชนิด: Severe MR, Marfan sydrome
เข้ารับการผ่าตัด: Mitral annuloplasty and
Mitral valvuloplasty
วันที่ผ่าตัด: วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เติมเต็ม 8 ให้หนู

จากใจ...ถึงใจ

ด.ช.ณัฐนนท์ บัวศรี

อายุ: 4 วัน
ภูมิลำ�เนา: กรุงเทพมหานคร
โรคหัวใจชนิด: D-TGA IVS c type I coronary ant.
C large PDA S/P BAS
เข้ารับการผ่าตัด: ASO c PDA division and direct closure ASD
วันที่ผ่าตัด: วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
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จากใจ...ถึงใจ

ด.ช.ธนวัฒน์ เครือหวัง

อายุ: 11 เดือน
ภูมิลำ�เนา: จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรคหัวใจชนิด: Large perimembranous VSD c FTT
เข้ารับการผ่าตัด: CVSD, PDA ligation, TV repair c direct
closure multiple PFO
วันที่ผ่าตัด: วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

เติมเต็ม 10 ให้หนู

ACTIVITY REVIEW
บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จ�ำกัด

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จ�ำกัด มอบเงินบริจาคสมทบทุนให้กับทางมูลนิธิฯ
ทางมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณบริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จ�ำกัด โดยคุณชนะ  จิระเลิศพงษ์
ที่ได้มอบเงินบริจาค จ�ำนวน 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก รวมทั้ง
ให้การสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมของทางมูลนิธิฯ ด้วยดีเสมอมา

IRPC
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค จ�ำนวน 100,000 บาท
ให้กบั มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ผ่าตัดรักษาเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำเนิด ในงานประชุมผู้ถือหุ้นของทางบริษัทฯ
ประจ�ำปี 2565 โดยมี พญ.กัญญลักษณ์ วิเทศสนธิ กุมารแพทย์โรคหัวใจ
ประจ�ำมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ผู้ใหญ่ใจดี
คุณปนัดดา อยูว่ ทิ ยา มอบเงินบริจาค จ�ำนวน 500,000 บาท ให้กบั มูลนิธเิ พือ่ สนับสนุน
การผ่าตัดหัวใจเด็ก รวมทั้งให้การสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมของทางมูลนิธิฯ ด้วยดีเสมอมา   

ผู้ใหญ่ใจดี
นพ.พีระพัฒน์ มกรพงศ์ และญาติ รวมทั้งกัลยาณมิตรได้ร่วมบริจาคเงินจ�ำนวน
130,540 บาท เพือ่ อุทศิ ให้แด่คณ
ุ แม่นภิ า นิธยายน รวมทัง้ เพือ่ ให้การสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรม
ของทางมูลนิธฯิ ให้สามารถด�ำเนินกิจกรรมตามปณิธานของคุณแม่นภิ าทีเ่ ป็นหนึง่ ในผูร้ ว่ มก่อตัง้
มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

KTC ใช้คะแนน KTC FOREVER ท�ำบุญสมทบเข้ามูลนิธิ
“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) เชิญชวนสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี
ร่วมส่งมอบความรักด้วยหัวใจ ผ่านการใช้คะแนน KTC FOREVER 1,000 คะแนน เปลี่ยนเป็น
เงินบริจาค 100 บาท สมทบทุน “เพือ่ ช่วยการผ่าตัดหัวใจเด็กยากจนของมูลนิธฯิ ” จัดซือ้ ยา เวชภัณฑ์
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำเนิด ซึ่งแต่ละครั้ง
มีค่าใช้จ่ายสูงมากและเกินจากสิทธิ์ที่ผู้ป่วยสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ โดยสามารถ
เลือกบริจาคคะแนนได้ 3 ช่องทาง 1) KTC PHONE 02-123-5000 2) แอป KTC Mobile ดาวน์โหลดแอปได้ที่
App Store และ Google Play 3) KTC Online ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/online ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565
...ก�ำลังใจที่ยิ่งใหญ่ของผู้ใหญ่ใจดีช่วยท�ำให้หนูมีชีวิตใหม่ กราบขอบพระคุณค่ะ/ครับ...
เติมเต็ม 11 ให้หนู

HEALTH
TALK

การป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดตั้งแต่วัยเด็ก

โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเป็นสาเหตุหมายเลขที่ 1 ของการเสียชีวติ ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว และจ�ำนวนประชากร
E MY HEART
ในประเทศไทยที่ เ สี ย ชี วิ ต จากสาเหตุ น้ี ก็ ก� ำ ลั ง เพิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ในปั จ จุ บั น นี้ น อกจากจ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยที่ เ ป็ น
I LOV
โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจอุ ด ตั น จะเพิ่ ม มากขึ้ น แล้ ว อายุ ข องผู ้ ป ่ ว ยที่ เ ป็ น โรคนี้ ก็ น ้ อ ยลงด้ ว ย เมื่ อ เที ย บกั บ สมั ย ก่ อ น
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้น่าจะเนื่องจากการเลียนแบบพฤติกรรมของประชากรทางซีกโลกตะวันตก ท�ำให้พฤติกรรมการด�ำรงชีวิต
ประจ�ำวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จนท�ำให้ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเพิ่มขึ้นอย่างมาก และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนี้
อาจเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งถ้ามีพฤติกรรมการด�ำรงชีวิตที่ไม่เหมาะสมแล้ว โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันก็อาจจะค่อย ๆ ก่อตัวขึ้น ตั้งแต่อายุยังน้อย
และการเปลี่ยนแปลงในหลอดเลือดจะค่อย ๆ เพิ่มมากขึ้นจนท�ำให้มีอาการเมื่อเป็นผู้ใหญ่ นอกจากกรรมพันธุ์แล้ว ปัจจัยเสี่ยงของการเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจมีหลายอย่าง เช่น ความอ้วน ความดันโลหิตสูง ระดับไขมัน (คอเลสเตอรอล) สูงในเลือด เบาหวาน การสูบบุหรี่ ขาดการออกก�ำลังกาย
เนื่องจากโรคหลอดเลือดแดงอุดตันจากตะกอนไขมัน ในความเป็นจริงเริ่มก่อตัวตั้งแต่ผู้ป่วยอยู่ในวัยเด็ก การป้องกันการเกิดโรคนี้จึงควร
เริ่มต้นตั้งแต่ในวัยเด็ก โดย
1. การส่งเสริมสุขภาพทั่วไปในเด็ก (ตารางที่ 1)
2. หาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน (ตารางที่ 2)
3. ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กที่ทราบปัจจัยเสี่ยงแล้ว (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพทั่วไปในเด็ก
จุดมุ่งหมายเพื่อสุขภาพ

ค�ำแนะน�ำ

1. อาหาร
❤
❤
❤
❤

การรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ
ให้มีน�้ำหนักที่เหมาะสม
ให้ระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ให้ระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ

❤
❤

แพทย์แนะน�ำชนิดและปริมาณอาหารที่ควรรับประทาน
เพื่อให้ได้มีน�้ำหนักตัวที่เหมาะสม
ถ้าเด็กอายุยังน้อยกว่า 2 ปี ไม่แนะน�ำการจ�ำกัดไขมันในอาหาร
ถ้าเด็กอายุมากกว่า 2 ปีแล้วให้รับประทานไขมันอิ่มตัวได้น้อยกว่า
10% ของแคลอรี่ต่อวัน และคอเลสเตอรอลน้อยกว่า 300 มก. ต่อวัน

2. การสูบบุหรี่
ไม่ริเริ่มการสูบบุหรี่
❤ ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่ “มือสอง”
❤ ผู้ที่สูบอยู่แล้วให้พยายามเลิกให้ได้
3. การออกก�ำลังกาย
❤

❤

❤
❤
❤

พยายามลดเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว เช่น
ดูโทรทัศน์ เล่นคอมพิวเตอร์ เล่นวิดีโอเกม หรือคุยทางโทรศัพท์
เป็นเวลานาน

❤
❤

แพทย์หมั่นถามเรื่องการสูบบุหรี่ตั้งแต่เด็กอายุ 10 ปี
ย�้ำถึงโทษของบุหรี่และย�้ำถึงการอย่าริเริ่มการสูบ
แนะน�ำให้หลีกเลี่ยงการเป็นผู้สูบบุหรี่ “มือสอง” ในทุก ๆ สถานที่
แนะน�ำให้เด็กออกก�ำลังทุกวัน (ประมาณวันละ 60 นาที)
จ�ำกัดเวลาที่ใช้ไปกับการกระท�ำที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว เช่น
จ�ำกัดการดูโทรทัศน์ไม่ให้เกิน 2 ชั่วโมง ต่อวัน

ตารางที่ 2 หาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
การประเมิน

ข้อแนะน�ำ

การประเมินทั่วไป
❤

❤
❤
❤
❤

ประวัตคิ รอบครัวเกีย่ วกับความอ้วน ความดันโลหิตสูง ระดับไขมันสูง
ในเลือด เบาหวาน สูบบุหรี่ โรคหัวใจก่อนอายุ 55 ปี ในเพศชาย
และก่อนอายุ 65 ปีในเพศหญิง
ตรวจส่วนสูงและน�้ำหนักอย่างสม�่ำเสมอ
วัดความดันโลหิตทุกครั้งที่ตรวจเด็กที่อายุมากกว่า 3 ปี
ประเมินเรื่องอาหารและการออกก�ำลังกาย
สอบถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในเด็กที่อายุมากกว่า 10 ปี

เติมเต็ม 12 ให้หนู

ตารางที่ 2 หาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน (ต่อ)
การประเมิน

ข้อแนะน�ำ

การประเมินจ�ำเพาะ
❤
❤
❤

ระดับไขมันในเลือดผิดปกติหรือไม่
ความดันโลหิตสูงผิดปกติหรือไม่
ส่วนสูงและน�้ำหนักผิดปกติหรือไม่

❤
❤

เริม่ ตรวจหาความผิดปกติในเด็กทีอ่ ายุมากกว่า 2 ปี หรือในครอบครัว
มีคนเป็นโรคหัวใจตั้งแต่อายุน้อยหรือระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
จ�ำกัดเวลาที่ใช้ไปกับการกระท�ำที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว เช่น
จ�ำกัดการดูโทรทัศน์ไม่ให้เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน

ตารางที่ 3 ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กที่ทราบปัจจัยเสี่ยงแล้ว
การลดปัจจัยเสี่ยง

ข้อแนะน�ำ

ระดับคอเลสเตอรอล
เป้าหมาย
❤ LDL-C (Low-Density Lipoprotein Cholesterol)
น้อยกว่า 160 มก./ดล.
❤ LDL-C น้อยกว่า 100 มก./ดล. ถ้าเป็นเบาหวาน

❤
❤
❤
❤

รับประทานคอเลสเตอรอล น้อยกว่าวันละ 200 มก.
เพิ่มอาหารที่มีใย (fiber) ซึ่งจะช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้บ้าง
ถ้าปฏิบัติดังข้างบนแล้วระดับ LDL-C ยังสูงอยู่ อาจจะต้องหาว่าเด็ก
มีโรคที่อาจจะเป็นสาเหตุ LDL-C สูงหรือไม่
ถ้าจ�ำเป็นจริง ๆ อาจต้องใช้ยาลดไขมันช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
5hk LDL-C มากกว่า 190 มก./.ดล. (ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่น
ร่วมด้วยอาจใช้ยา ถ้า LDL-C มากกว่า 160 มก./ดล.)

ระดับไขมันตัวอื่น ๆ
เป้าหมาย
❤ TG (Triglyceride) น้อยกว่า 150  มก./ดล.
❤ HDL-C (High-Density Lipoprotein Cholesterol)
มากกว่า 35 มก./ดล.

❤
❤
❤
❤

ลดน�้ำหนักตัว
ลดการรับประทานน�้ำตาล
หาโรคที่อาจท�ำให้ระดับ TG สูง ถ้าระดับ TG ไม่ลดลง
ในเด็กไม่แนะน�ำการใช้ยาลดระดับ TG ยกเว้น ถ้า TG
มากกว่า 400 มก./ดล.

การรักษาความดันโลหิตสูง
เป้าหมาย
❤ ให้ค่าความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติ  

❤
❤
❤
❤

ควบคุมน�้ำหนักตัว
ลดปริมาณเกลือ (น�้ำปลา) ในอาหาร
หาโรคที่อาจท�ำให้ความดันโลหิตสูง
ใช้ยาลดความดันโลหิต ถ้าการเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ผล

การควบคุมน�้ำหนัก
เป้าหมาย
❤ ให้ BMI (Body Mass Index) อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
รักษาเบาหวาน

❤

เป้าหมาย
❤ ให้ระดับน�้ำตาลในเลือดใกล้เคียงค่าปกติ

❤

❤

❤

ควบคุมอาหารและออกก�ำลังกาย
ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกทั้งครอบครัว
ควบคุมน�้ำหนักตัวโดยการควบคุมอาหารและออกก�ำลังกาย
รักษาความดันโลหิตสูง และระดับไขมันผิดปกติ ถ้ามีร่วมด้วย

หยุดสูบบุหรี่
เป้าหมาย
❤ สมาชิกทุกคนในครอบครัวเลิกสูบบุหรี่
ที่มา : ศาสตราจารย์นายแพทย์จุล ทิสยากร

❤

ให้ผู้สูบบุหรี่ทุกคนเลิกบุหรี่ ถ้าจ�ำเป็นให้ขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เติมเต็ม 13 ให้หนู

รายนามผู้บริจาค
คุณผุสดี  กัลยาณปยุต
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด อัฏฐวุฒิการเกษตร
คุณจันทรัสม์  สุริยเกียรติกุล
คุณภูมิศักดิ์  อรัญญาเกษมสุข
คุณนาฏวิภา  จินดาพร
คุณพิมพ์นิภา  โชคอุดมธนาศักดิ์
คุณวิไลลักษณ์  นาคากาวะ
คุณกันยนาถ  สวัสดี
คุณพีรวุฒิ  เลาหะพันธ์
คุณจันจิรา  ชาติสุวรรณ
คุณนัฐวรรณ  บุตะเขียว
คุณเมฑะกา  เหล่าขวัญสถิตย์
คุณกอบกุล  อินเอี่ยม
คุณนริศา  ไทยเสรีกุล
คุณสุรีย์  มานพสกุลพร
คุณสุนันทา  ประเสริฐบดินทร์
คุณอาทร  แดงสง่า
คุณกิตติยา  เตชวิวรรธน์
คุณศรีสมัคร  ช่องศรี
คุณอรรถพร  จันทร์สุวรรณ
พญ.กมลา  เตชวิวรรธน์
คุณจินตนา  วิวัฒน์เจริญกุล
คุณน�้ำฝน  กี้ธนสมบัติ
คุณพรวิบูล  ทิพยะวัฒน์
คุณถิระพล  ทิพยะวัฒน์
คุณพรศักดิ์  ทิพยะวัฒน์
คุณอนุทธัต  วนาเกษมสันต์
คุณพากร  ธัมพิพิธ
คุณสมชัย  ศิริมิตรตระกูล
คุณจงกล  สรรพคุณ
คุณสมพงษ์  ลอยไสว
คุณกุลนิตย์  สุนทรโอภาส
คุณจาเยสกุมาร  บูดารา
คุณภัทรภร  เดชศุภรพงษ์
คุณวิภาดา  ตั้งปกรณ์
คุณจิรัชฌา  ช่างเสถียรสวัสดิ์
คุณอารีรัตน์  วงศ์ศักดิ์มณี

คุณวิลาวัลย์  จตุรงค์พลาธิปัต
คุณชานนท์  สุคนธทรัพย์
คุณอัญชลี  ชุติมาวงศ์
คุณภิญโญ  สุคนธทรัพย์
คุณอรพินท์  ชุติมาวงศ์
คุณธนภร  เกษรสุจริต
คุณอัจฉรา  แสงซื่อ
คุณสุดธิดา  รัตนรักษ์
คุณภรดี  คงขันติ
คุณศิริพร  สถิตย์พนาพร
คุณภากร  รอดทองดี
คุณปราณี  อัศวธีระเกียรติ์
คุณวรวุธ  อรุณพงศ์ไพบูลย์
คุณไพบูรณ์  อัศวธีระเกียรติ์
คุณธนากร  เตชะนวการกุล
คุณสิริกาญจน์  ปรียะพานิช
คุณชมพูนุท  แซ่ตั้ง
คุณเชาว์รัตน์  ปรียะพานิช
คุณจุไรรัตน์  นิ่มนวล
คุณมนตรี  มีศรีกมลกุล
นพ.ชูศักดิ์  หนูแดง
คุณบัณฑูร  ล�่ำซ�ำ
คุณปาริชาติ  คฤหาสน์สุวรรณ
คุณนิภาพันธ์  พูนเสถียรทรัพย์
คุณปรางทอง  สิกขภัณฑ์
Mr.Numpol  Lawanyawatna
คุณชมภูนุท  จิรัฐติกร
Mr.Poom  Visitnorapat
คุณสุวัฒน์  วัฒนพรพรหม
คุณถาวร  ศรีสุวรรณ
พ.อ.สุภัทร  ทับทิมจรูญ
คุณอภิรักษ์  ผลลิน
คุณอรรถสุดา  เลิศกุลวัฒน์
คุณพรวิสาข์  ผลพูล
คุณพลวัฒน์  เลิศกุลวัฒน์
คุณวินัย  ม่วงอากาศ
คุณวีโนด  ตีราย
คุณธนิสรา  มัธยมจันทร์
คุณณัฐวรา  บุญใหญ่กว้าง
คุณโอบเอื้อ  มณีดิษฐ์
คุณธิปธนา  เพิ่มโสภา
คุณยุพเรศ  ไพศิริยืนยง
คุณสิริพันธ์  ชีวินวิไลพร
คุณศลิษา  โลพันธ์ศรี
คุณอังคณา  จิตรักนที
คุณเอกทิพย์  เปี่ยมวุฒิ
คุณชาตรี  ฟุ้งเกียรติน�ำสุข
คุณวราภรณ์  เกียรติวุฒิ
คุณสรายุทธ  ทรงสะอาด
คุณจันทนิตย์  โยชน์ชัยสาร
คุณกฤษฎา  ประดิษฐ์วรคุณ
คุณนพรัตนาภรณ์  โทถม
คุณยุดา  กีรติรักษ์
คุณพิชัย  ศรีสุพจนางกูร
คุณอ�ำพัน  ผันประเสริฐ
คุณธิดา  นาที
บริษัท เอ็นที 419 เซอร์วิส จ�ำกัด
คุณสมลักษณ์  วงศ์เพสย์วิเชียร
คุณกมลสุภา  ไวทยะโชติ
คุณพิชญ์  สุพงษ์
คุณฉันทนา  ไวทยะโชติ
คุณนันธ์ชนัน  น้อยนาค
คุณวรรัตน์  สุคนธทรัพย์
คุณอินรดา  สุวัฒนางกูร
คุณพงษ์ศักดิ์  เลาสวัสดิ์ชัยกุล และครอบครัว
คุณสมชัย - คุณพรทิพย์  เลิศมณีแดง และครอบครัว
คุณกฤชชัย - คุณสุมามาลย์  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
บริษัท ออเคสตร้ากรุ๊ปไทยแลนด์ จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
คุณพ่อสมมิตร - คุณแม่ปราณี  ทวีรุจจนะ
เติมเต็ม 14 ให้หนู

หัวใจดวงน้อย
รอแรงใจ

ยังคอยเต้นไหว
มาเติมเต็ม

ท่านสามารถบริจาคเงินเข้ามูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี
ออมทรัพย์หรือสั่งจ่ายเป็นเช็คในนาม “มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก”

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสนามเป้า
ธนาคารกรุงไทย
สาขาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
หรือส่งธนาณัติสั่งจ่าย ปณ. ราชเทวี 10401
ที่อยู่ : มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก
สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เลขที่บัญชี  051-2-32785-9
เลขที่บัญชี  210-0-27534-2
เลขที่บัญชี  029-2-44000-6
เลขที่บัญชี  672-1-05242-3

เงินบริจาคของท่านสามารถน�ำใบเสร็จรับเงินของมูลนิธฯิ ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ งการประกาศ
ก�ำหนดเป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 40 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2548 ล�ำดับที่ 601
(กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้ ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่าง ขอขอบคุณค่ะ)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................................................
มีความประสงค์ทจี่ ะบริจาคเพือ่ สนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กเป็นจ�ำนวนเงิน.............................................................................บาท
ที่อยู่................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .............................................................
โทรศัพท์..........................................................................................โทรสาร........................................................................................
พร้อมกันนี้ได้แนบ ¨ แนบเช็คธนาคาร.............................................................สาขา........................................................
สั่งจ่าย มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก
		
¨ แนบธนาณัติ ในนามมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก
สัั่งจ่าย ปณ. ราชเทวี 10401
		
¨ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร...........................................สาขา............................................
เมื่อวันที่.........................................................
ด้วยเงินบริจาคของท่านจะสามารถช่วยให้เด็ก ๆ ที่รอคอยอยู่ให้ได้รับการผ่าตัดหัวใจเร็วขึ้นและกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติ
ได้เร็วขึ้นอีก โดยเฉลี่ยเงินบริจาคประมาณ 50,000 บาท จะสามารถช่วยสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กได้ประมาณ 1-2 คน
ตามแต่ชนิดของโรคหัวใจ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี
โทรศัพท์ 0-2206-2900 ต่อ 40311, 40313 โทรสาร 0-2354-8317 Line ID: pcsf
www.facebook.com/pcsf.org หรือ Email: saveblueheart@yahoo.com
เติมเต็ม 15 ให้หนู

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ
ประธานกรรมการ

ท่านผู้หญิงรวิจิตร์

สุวรรณบุบผา

ม.ล.สุธาดา  

เกษมสันต์

ท่านผู้หญิงปรียา
ศ.ดร.เอกวิทย์
นายแพทย์สันต์
คุณพร้อมพรรณ

เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ณ ถลาง
ใจยอดศิลป์
ศิริพัฒน์

คุณหญิงอรุณวรรณ
คุณอภิพร
ศ.นายแพทย์อภิชัย
นายแพทย์สุรพจน์
ม.ล.อนุพร
พลตรีระพีพงศ์
คุณภคพรรณ
คุณวิภาดา

ศรีสมทรัพย์
ภาษวัธน์
คงพัฒนะโยธิน
แสงโชติ
เกษมสันต์
อุทยานันท์
ลีวุฒินันท์
ตั้งปกรณ์

คุณพัชรวลี

อุทยานันท์

รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

กรรมการ

กรรมการและเหรัญญิก

กรรมการและเลขานุการ

นายแพทย์พีระพัฒน์ มกรพงศ์

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ช่วยเป็นก�ำลังใจให้พวกเรา

มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก (PEDIATRIC CARDIAC SURGERY FOUNDATION) ช�ำระค่าไปรษณียากรแล้ว

สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี ตึกสอาด ศิริพัฒน์ ชั้น 3 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ใบอนุญาตเลขที่ 90/2553
โทรศัพท์ 0-2206-2900 ต่อ 40311, 40313  โทรสาร 0-2354-8317 Line ID : pcsf
ปณ.ดุสิต
www.facebook.com/pcsf.org หรือ email : saveblueheart@yahoo.com

กรุณาส่ง

(ย้าย หรือ เปลี่ยนที่อยู่ กรุณาแจ้งกลับมูลนิธิฯ ขอขอบคุณ)

ท่ า นสามารถแวะเยี่ ย มชมเว็ บ ไซต์ได้ ที่

www.saveblueheart.org
หรืหอนู www.pcsf.org
เติมเต็ม 16 ให้

