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“หนูอยากกลับบ้านเร็ว  ๆ จัง”

	 เป็นค�ำพูดที่อยู่ในใจของเด็กทุก	 ๆ	 คนหลังผ่ำตัดหัวใจ	 หนู	 ๆ	 

จะรู้บ้ำงไหมว่ำ	“พวกเราทุกคนก็อยากให้หนูแข็งแรงและกลับบ้าน 

ไปอยู่กับครอบครัวไว ๆ เช่นกันค่ะ” 

	 เพื่อให ้เด็กได ้กลับบ้ำนเร็ว	 ทีมงำนกำยภำพบ�ำบัดของ 

โรงพยำบำลรำชวิถีร่วมกับสถำบันโรคหัวใจก�ำหนดโปรแกรมทำง

กำยภำพบ�ำบดัเพือ่ป้องกนัและรกัษำภำวะแทรกซ้อนทำงระบบหำยใจ

ทั้งก่อนและหลังผ่ำตัด	 (เช่น	 ภำวะปอดแฟบ	 ปอดอักเสบ	 เป็นต้น)	 

รวมถึงภำวะกำรตึงตัวของกล้ำมเนื้อไหล่และหลังที่เกิดขึ้นหลังผ่ำตัด

	 เด็กและผู ้ปกครองจะได้รับโปรแกรม	 “ปอดโปร่ง”	 โดย 

นักกำยภำพบ�ำบัด	 ซึ่งประกอบด้วยสื่อกำรเรียนรู ้	 เช ่น	 กังหัน	 

กระดำษทิชชู่	 หรือตุ๊กตำท่ีจะสอนผู ้ปกครองถึงวิธีกำรปฏิบัติที่มี

ประโยชน์ต่อลูกน้อยหลังผ่ำตัด	 ได้แก่	 กำรฝึกหำยใจ	 กำรจัดท่ำทำง	 

และกำรฝึกไอ	 ทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มกำรไหลเวียนอำกำศในปอด	 และ 

ให้เด็กสำมำรถไอไล่เสมหะออกได้ดีไม่เจ็บแผลมำก
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	 ในช่วง	 1-5	 วันหลังผ่ำตัดหัวใจ	 อำกำรที่อำจพบได้ในเด็กคือ	

อำกำรเหนื่อย	มีเสมหะในปอด	เด็ก	ๆ	จะได้รับกำรจัดท่ำเพื่อบรรเทำ

อำกำรเหนื่อยและระบำยเสมหะ	 บำงครั้งอำจมีกำรเคำะปอด	 (ใน 

บำงรำยท่ีจ�ำเป็น)	 จำกนักกำยภำพบ�ำบัด	 ท�ำให้เสมหะท่ีเหนียวข้น 

และอยู่ในส่วนลึกของทำงเดินหำยใจถูกขับออกด้วยกำรไอได้ง่ำยขึ้น

	 เมื่อเด็กไม่หอบเหนื่อยแล้วนักกำยภำพบ�ำบัดจะให้เด็ก 

ออกก�ำลังกำยในรูปแบบกำรเล่นอุปกรณ์ต่ำง	 ๆ	 (ท่ีไม่หนักมำก)	 และ

สำมำรถจูงเดินได้	เพื่อให้ร่ำงกำยแข็งแรงก่อนกลับบ้ำน

	 ผู้ปกครองเป็นผู้สนับสนุนคนส�ำคัญในกำรให้กำรรักษำทำง

กำยภำพบ�ำบัดอย่ำงต่อเนื่อง	 เช่น	กำรเคำะปอด	กำรลูบหลังตำมที่ได้

รับกำรพิจำรณำจำกนักกำยภำพบ�ำบัด	 กำรเตือนลูกให้ยืดหลังตรง 

เพื่อไม่ให้หลังค่อมหรือตัวเอียง	 กำรช่วยขยับแขนหรือหัวไหล่ให้เด็ก 

ในรำยทีเ่ดก็ไม่กล้ำเคลือ่นไหวเตม็ท่ีเพรำะควำมปวดหรอืตงึตวัของแผล

ผ่ำตัด	 ผู้ปกครองจะได้รับค�ำแนะน�ำ/กำรบ้ำนท่ีจะใช้ฝึกเด็กต่อที่บ้ำน

เพื่อให้เด็กมีร่ำงกำยท่ีแข็งแรง	 เติบโตตำมวัย	 และมีควำมสุขกับ

ครอบครัวและสังคม

	 เคล็ดลับส�ำคัญของกำรรักษำ	 คือควำมร่วมมือจำกคุณพ่อ 

คุณแม่	ผู้ปกครอง	และพวกหนู	ๆ	ที่น่ำรักทั้งหลำยนะคะ
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ข้อแนะน�า

การปฏิบัติตัวในหอผู้ป่วยเด็กศัลยกรรมหัวใจ

ส�าหรับผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็ก

ก่อนการผ่าตัด

  การฝึกหายใจเพื่อเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด ได้แก่

	 	 ฝึกเป่ำกังหันลมหรือกระดำษทิชชู่พร้อมเล่ำนิทำนประกอบเพื่อจูงใจ 

ให้เด็กฝึกอย่ำงสม�่ำเสมอ	โดยฝึกชุดละ	7-10	ครั้ง	วันละ	2	ชุด

1.

“เตรียมดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”
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  การฝึกไอไล่เสมหะ มี 4 ขั้นตอน

	 	 2.1	 หำยใจเข้ำ

	 	 2.2	 พยุงแผลผ่ำตัด	(ที่หน้ำอก/ชำยโครง)	ด้วยตุ๊กตำที่กอดกระชับได้ดี

	 	 2.3	 อ้ำปำกกว้ำง

	 	 2.4	 ไอไล่เสมหะออก	ควรฝึกชุดละ	3	ครั้ง	วันละ	2	ชุด

2.
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  การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนือ้หวัไหล่ด้วยการออกก�าลงักาย

	 	 3.1	 ยักไหล่	ขึ้น-ลง	ควรฝึกชุดละ	5	ครั้ง	วันละ	2-3	ชุด

3.
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	 	 3.2	 หมุนไหล่เป็นวงกลม	ควรฝึกชุดละ	5	ครั้ง	วันละ	2-3	ชุด
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หลังผ่าตัด

	 เด็กมักมีอำกำรหอบเหนื่อยและมีเสมหะ	 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้จะช่วยบรรเทำ

อำกำรหอบเหนื่อยและระบำยเสมหะ	เด็กจึงจะฟื้นตัวได้ไวและกลับบ้ำนได้เร็ว...

  การจัดท่าเพื่อบรรเทาอาการหอบเหน่ือยเพื่อให้เด็กหายใจ 

  โล่งข้ึน	จดัให้เดก็อยูใ่นท่ำศรีษะสงู	เช่น	นอนตะแคงศรีษะสูง	นัง่พิงหมอน	 

	 	 หลังตรงไม่ห่อหลัง	เป็นต้น

1.

“หายไว ได้ดังใจ”
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  การจัดท่า เคาะปอดเพื่อไล่เสมหะ

	 	 ในเด็กที่มีเสมหะ	ผู้ปกครองสำมำรถเคำะปอดเด็ก	เมื่อจัดท่ำดังรูป

  2.1 ในเด็กโต	 ท่ำของเด็กและลักษณะกำรวำงมือขณะท�ำกำรเคำะปอด	

บรเิวณทีน่กักำยภำพบ�ำบดัแนะน�ำ

2.
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  2.1 ในเดก็ทารก	ท่ำของเดก็และลกัษณะกำรวำงมอืขณะท�ำกำรเคำะปอด

 ข้อควรระวัง
	 	•	 กำรเคำะปอดควรท�ำก่อนมือ้อำหำรหรอืหลงัมือ้อำหำรอย่ำงน้อย	1	ชัว่โมง	 

	 	 เพื่อป้องกันกำรอำเจียนหรือส�ำลักอำหำรเข้ำปอด

	 		•	 เคำะปอดบริเวณแผ่นหลังที่ได้รับกำรแนะน�ำจำกนักกำยภำพบ�ำบัด	 

	 	 ข้ำงละ	20	ครั้ง/ชุด		วันละ	3	ชุด

	 		•	 หลีกเลี่ยงกำรเคำะบนกระดูกสันหลัง
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  ลูบหลังเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของอากาศในปอด

	 	 เมื่อเด็กอยู่ในท่ำนอนตะแคงหรือท่ำนั่ง	ผู้ปกครองควรลูบไปตำมแผ่นหลัง

ของเด็กด้วยแรงปำนกลำงและสม�่ำเสมอ	จะท�ำให้เขำรู้สึกผ่อนคลำยและสงบลง

3.
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  การบริหารหลังผ่าตัดอย่างง่าย

	 	 หลังผ่ำตัดเด็กจะอยู่ในท่ำไหล่ห่อ	 ตัวเอียง	 คอเอียง	 เนื่องจำกปวดตึง 

แผลผ่ำตัด	กำยบริหำรจะช่วยลดควำมตึงของกล้ำมเนื้อคอ	บ่ำ	ไหล่	และแก้ไขท่ำทำง

ที่ผิดปกติได้	โดยท�ำท่ำละ	5-7	ครั้ง/รอบ	วันละ	3	รอบ

  4.1 การบริหารหัวไหล่

          •  ยักไหล่ ขึ้น-ลง              •  หมุนไหล่เป็นวงกลม

4.
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   • ยกแขนขึ้น-ลง ยกแขนทีละข้ำงหรือสองข้ำงพร้อมกัน

   • กางแขน-หุบแขน กำงแขนไม่เกินระดับหัวไหล่	 
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  4.2 การบริหารล�าตัว

	 	 	 หลังกำรผ่ำตัดหัวใจเด็กมักจะงอตัวหรือเอียงตัวเนื่องจำกปวดตึง

บำดแผล	ผูป้กครองควรให้เดก็ออกก�ำลงักำยล�ำตัว	เพือ่เพิม่ควำมยดืหยุน่และกระตุน้

ให้เด็กยืดล�ำตัวให้ตรงอยู่เสมอ

   4.2.1 เอีย้วตวัขวา-ซ้าย	โดยเอีย้วตวัไปทำงขวำโดยให้วำงมอืท้ังสอง

ข้ำงบนเตียง	ท�ำสลับข้ำง
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   4.2.2 เอยีงตวัขวา-ซ้าย	โดยแขนซ้ำยวำงบนเตียงข้ำงล�ำตัว	มอืขวำ

วำงบนศีรษะ	 เอียงล�ำตัวไปทำงซ้ำยจนรู้สึกตึงเล็กน้อยบริเวณชำยโครงขวำ	 ท�ำเช่น

เดียวกันในอีกด้ำน
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 ผู้ปกครองสามารถแก้ไขท่าไหล่ห่อ หลังค่อม ของเด็ก ซึ่งเกิด

หลงัผ่าตดัในเดก็ส่วนใหญ่ โดยใช้มือแตะและดันหลงับรเิวณบัน้เอวข้ึน 

พร้อม ๆ กับพูดกระตุ้นให้เด็กยืดตัวตรงขึ้นบ่อย ๆ

ก่อนท�า                                     หลังท�า
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  การเดินออกก�าลังกาย

	 	 ประมำณวันที่	3	เมื่อเด็กดูสบำยขึ้น	ไม่เหนื่อย	ผู้ปกครองสำมำรถพำเด็ก

เดินช่วงสั้น	ๆ	ประมำณ	10-15	เมตร/รอบ	วันละ	2-3	รอบ	ขณะเดินและหลังเดิน	 

ผูป้กครองหมัน่สงัเกตอำกำรเหนือ่ยของเดก็ได้จำกกำรหำยใจทีแ่รงและเรว็ขึน้	ควรให้

เด็กหยุดเดิน	นั่งพักเมื่อมีอำกำรเหนื่อย	และเดินต่อได้เมื่อเหนื่อยน้อยลง

5.
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 ข้อแนะน�า
   •	 ควรจัดตัวเด็กให้อยู่ในท่ำตะแคงบ่อย	ๆ	อย่ำงน้อยทุก	2-3	ชั่วโมง

 

   •	 ขณะเด็กรับยำพ่นละอองอยู่	 ควรให้เด็กนั่งในท่ำที่สบำยเพื่อให้ละอองยำ 

	 	 ผ่ำนได้ดี



18

	 1.	 งดกำรออกก�ำลังกำยที่รุนแรงและต่อเนื่องเป็นเวลำ	 

12	 สัปดำห์	 ได้แก่	 ขี่จักรยำน	 ว่ำยน�้ำ	 วิ่งเล่นต่อเนื่องไม่ได้หยุดพัก	

กระโดดโลดเต้น	 กีฬำที่มีกำรแข่งขันหรือกระแทกกระท้ัน	 เพรำะรอย

ผ่ำที่กระดูกหน้ำอกจะเชื่อมติดและแข็งแรงดีพอใน	6	สัปดำห์

	 2.	 ไม่ยกกระเป๋ำนักเรยีนหรอืสะพำยกระเป๋ำนกัเรยีนเป็นเวลำ	

6	สัปดำห์

	 3.	 คณุสำมำรถพำเดก็ออกไปเดนินอกบ้ำนได้	แต่ไม่ควรพำเด็ก

ไปในที่แออัด	 ซึ่งอำจเกิดกำรติดเชื้อในระบบทำงเดินหำยใจ	 เช่น	

ศูนย์กำรค้ำ	โรงภำพยนตร์	เป็นต้น

ข้อแนะน�าการปฏิบัติตัวที่บ้าน
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ภาคผนวก

นิทานเรื่อง “กังหันน้อยเล่นลม”

	 เล่นลมเป็นกงัหนัทีท่�ำด้วยพลำสตกิบำงเบำสแีดงเป็นมนัระยบั	แต่งแต้มด้วย

ลวดลำยสีสะท้อนแสง	 มีทั้งสีเงิน	 ทอง	 และเขียว	 ด้ำมส�ำหรับถือเป็นหลอดใสบรรจุ 

ลูกกวำดหลำกสี	ยำมต้องลม	เล่นลมหมุนติ้ว	สีสันต่ำง	ๆ	ส่งประกำยวำววับ	แต่เมื่อ 

มำอยู่ตรงมุมของร้ำนของเล่นที่ติดเครื่องปรับอำกำศเย็นฉ�่ำ	 กังหันน้อยไม่มีโอกำส 

ถูกลมเลย	เล่นลมจึงหงอยเหงำ

	 ลูกค้ำเข้ำมำในร้ำนมิได้ขำด	 เลือกซื้อของเล่นที่ถูกใจติดมือกลับไป	 เด็กหญิง

เล็ก	ๆ	คนหนึ่งสวมกระโปรงบำนสีชมพู	จูงมือแม่มำที่มุมร้ำน

 “ดูสิ...หนูน้อยคนนี้ต้องชอบเราแน่ ๆ”	 ตุ๊กตำหมีที่อยู่ใกล้กับเล่นลมพูดกับ

ตุ๊กตำหมูอ้วนอย่ำงมั่นใจ

 “เธอชอบเราต่างหาก เราเป็นหมูออมสินน่ะ เก็บเงินได้ด้วย” 

ตุ๊กตำหมูโอ้อวด

	 แต่แล้วเด็กผูห้ญงิกค็ว้ำตุก๊ตำหนนู้อยผมทองไป	ท�ำให้ตุ๊กตำหมแีละตุก๊ตำหมู

เลิกเถียงกัน

 “คงไม่มใีครสนใจกงัหนัอย่างเราหรอกนะ”	เล่นลมพูดกบัตัวเองอย่ำงซึมเศร้ำ
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	 ในไม่ช้ำหญิงสำวคนหนึ่งก้ำวเข้ำมำในร้ำน	กวำดสำยตำมอง

ของเล่นนำนำชนิดแล้วเธอก็มำหยุดอยู่หน้ำเล่นลม

 “ขอซื้อกังหันค่ะ”	เสียงเธอบอกเจ้ำของร้ำน

 “ไชโย”	 เล่นลมร้องล่ันด้วยควำมดีใจ	 ในท่ีสุดเขำก็ได้ออกไปสู่โลกภำยนอก

พร้อมกับเพื่อนของเล่น

	 หญิงสำวพำเล่นลมมำที่โรงพยำบำลใหญ่	 เข้ำไปในห้องท่ีมีเด็กสองสำมคน

นอนอยู่บนเตียง	 ทุกคนดูอ่อนเพลียเพรำะผ่ำนกำรผ่ำตัดหัวใจ	 เธอเป็นนักกำยภำพ 

บ�ำบัดมีหน้ำที่ท�ำกำยภำพบ�ำบัดให้เด็ก	ๆ	หลังจำกกำรผ่ำตัด

	 หญิงสำวน�ำกังหันไปแจกเด็กทุกคน	 แล้วสอนกำรฝึกหำยใจโดยใช้กังหัน 

เป็นเครื่องล่อใจเด็ก

 “วันนี้เรามาเล่นเป่ากังหันกันดีกว่า”	พี่กำยภำพฯ	ชักชวนเด็ก	ๆ	

 “หนูเป่าลมออกมานะคะ แล้วกงัหนักจ็ะหมนุ ท�าอย่างนีน้ะคะ”	พีก่ำยภำพฯ

เป่ำลมให้ดูเป็นตัวอย่ำง

	 กำรเป่ำลมท�ำให้ปอดขยำยตัวได้ดี	

ช่วยให้เด็กไอไล่เสมหะออกได้ง่ำย

 “เป่ากังหันตามพี่นะคะ แล้วหนูจะหายเร็ว ๆ 

ได้กลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่”
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	 เด็ก	 ๆ	 ท�ำตำมแต่เด็กตัวเล็กท่ีสุดกลับนอนนิ่ง	 ไม่ยอมหยิบเล่นลมข้ึนมำ 

เป่ำลม

 “น้องฝ้ายท�าไมไม่เป่ากังหันล่ะคะ”	พี่กำยภำพฯ	ถำมด้วยน�้ำเสียงอ่อนโยน

 “ฝ้ายเจ็บแผล ฝ้ายคิดถึงแม่”	น้องฝ้ำยตอบพร้อมกับร้องไห้

 “ไม่เป็นไรค่ะ อย่าร้องไห้สิคะ หายเจ็บแผลแล้วค่อยเป่าก็ได้ พ่ีกายภาพฯ  

ไม่บังคับ”

	 น้องฝ้ำยอำยุเพียง	3	ขวบ	เป็นโรคหัวใจรั่วมำตั้งแต่เกิด	กินนมน้อย	กินข้ำว

น้อย	 จึงมีร่ำงกำยซูบผอม	 เวลำเห็นพ่ี	 ๆ	 ว่ิงเล่นกันน้องฝ้ำยอยำกเล่นสนุกตำม 

ประสำเด็กบ้ำง	 แต่ก็วิ่งไม่ได้เพรำะเหนื่อยมำก	 ท�ำให้น้องฝ้ำยหงุดหงิด	 ร้องไห้งอแง

อยู่เป็นประจ�ำ	 พ่อแม่น้องฝ้ำยเป็นชำวนำอยู่ต่ำงจังหวัด	 แต่ควำมรักลูกจึงพำมำ 

รกัษำตวัทีก่รงุเทพฯ	บงัเอิญช่วงผ่ำตดัพีส่ำวของน้องฝ้ำยป่วยหนกัต้องเข้ำโรงพยำบำล	

พ่อแม่มำไม่ได้	ให้น้ำสำวมำดูแลน้องฝ้ำยแทน

 “ฝ้ายร้องไห้ท�าไม”	 น้ำสำวมำเยี่ยมพอดี	 “น้าซ้ือขนมมาฝากน่ะ แล้วชวน 

น้องหมีมาด้วย”	 น้ำหยิบตุ๊กตำหมีออกมำจำกถุงส่งให้	 เป็นตุ๊กตำตัวโปรดที่น้องฝ้ำย

กอดเล่นอยู่เสมอ	น้องฝ้ำยยิ้มทั้งน�้ำตำ

 “ฝ้ายคิดถึงแม่ เมื่อไหร่แม่จะมาซักที”

 “เร็ว ๆ นี้แหละจ้ะ ฝ้ายคนเก่ง อย่าร้องไห้อีกนะ”	น้ำปลอบโยน



22

คืนนั้นน้องฝ้ำยวำงเล่นลมไว้ข้ำงหมอน	 นอนกอดน้องหมีแล้วก็คิดถึงแม ่

จนหลับไป	 เล่นลมเสียใจที่น้องฝ้ำยไม่เล่นด้วย	 เขำคิดว่ำจะต้องท�ำอะไรซักอย่ำง	 ใน

ขณะที่หลับน้องฝ้ำยฝันว่ำเข้ำไปอยู่ในดินแดนแห่งหนึ่ง	 เต็มไปด้วยกังหันน้อยใหญ่ที่

สงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวเพรำะปรำศจำกลมพัดผ่ำน

“น้องฝ้าย ฉันอยู่ทางนี้”	น้องฝ้ำยได้ยินเสียงเรียกเบำ	ๆ 	หันไปพบกังหันน้อย

ที่พี่กำยภำพฯ	ใจดีให้เมื่อตอนกลำงวัน

“ฉันชื่อเล่นลมจ้ะ เพราะฉันชอบเล่นกับลม เวลาลมพัดท�าให้ฉันหมุน ฉันจะ

มีความสุข แต่ที่นี่ไม่มีลม ฉันกับเพื่อน ๆ จึงเหงามาก”	เล่นลมเล่ำเรื่องรำวให้ฟัง

“ท�าไมถึงไม่มีลมล่ะจ๊ะ”	น้องฝ้ำยสงสัย

“วนัก่อนนัน้แม่มดใจร้ายผ่านมา เหน็พวกเราก�าลงัร่าเริงเล่นลมอยู ่เลยอจิฉา 

สาปให้ลมหยุดพัดจนกว่าจะมีใครเข้ามาในดินแดนของเราและท�าให้เราหมุนอีกครั้ง

หนึ่ง น้องฝ้ายช่วยพวกเราหน่อยเถอะ”	เล่นลมขอร้อง

“ช่วยอย่างไรล่ะ” 

“ก็ช่วยเป่าลมให้ฉันหมุนน่ะสิ”	เล่นลมบอก

น้องฝ้ำยรีบเป่ำลม	กังหันน้อยหมุนติ้ว	ทันใด	

สำยลมก็พัดผ่ำนมำท�ำให้กังหันอื่น	ๆ	หมุนแข่งกันอย่ำงรำ่เริง
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“ขอบใจจ้ะน้องฝ้ายที่ช่วยให้เราพ้นค�าสาป น้องฝ้ายอยากได้อะไรเราก็ขอ

อวยพรให้น้องฝ้ายได้ในสิ่งที่ต้องการนะจ๊ะ”	กังหันทั้งหลำยอวยพร

“ฝ้ายคิดถึงแม่ อยากให้แม่มาหาฝ้ายเร็ว ๆ”

เช้ำวันรุ่งขึ้นพี่กำยภำพฯ	แปลกใจที่เข้ำมำเห็นน้องฝ้ำยเป่ำกังหัน

“หายเจ็บแผลแล้วเหรอ ดีค่ะ พี่จะสอนให้น้องฝ้ายเป่าลมนะคะ”

น้องฝ้ำยเปำ่ลมตำมที่พี่กำยภำพฯ	สอน	อำกำรของน้องฝำ้ยหำยเร็วขึ้น	และ

เล่นลมก็สนุกสนำนไปด้วย	เย็นวันนั้นเองน้องฝ้ำยได้พบแม่	ไม่กี่วันน้องฝ้ำยก็แข็งแรง

กลับไปอยู่กับพ่อแม่	 ได้วิ่งเล่นกับพี่	 ๆ	 โดยไม่เหน็ดเหน่ือยและได้ไปโรงเรียนพร้อม

เพื่อนในปีหนำ้ด้วย

ส่วนเล่นลมยังคงเป็นเพื่อนกับเด็กคนอื่น	ๆ	ที่เจ็บป่วยเหมือนน้องฝ้ำยต่อไป

“เล่นลม”

11	มิถุนำยน	2543
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กิจกรรมการออกก�าลังกายควรก�าหนดขึ้นอย่างเหมาะสม

กับสภาพร่างกายและระยะเวลาหลังการผ่าตัด เพื่อให้เด็ก

ท�าได้สม�่าเสมอ ได้แก่ กายบริหาร การเดิน การเล่น 

บางประเภท ฯลฯ จึงจะเกิดผลที่ดีต่อการฟื้นฟูสุขภาพ

ร่างกายและจิตใจของเด็กหลังผ่าตัดหัวใจ

ตัวอย่างกิจกรรมและการออกก�าลังกายที่เหมาะสม

• เดินทำงรำบในระยะทำงที่เด็กเกิดอำกำรเหนื่อยเพียงเล็กน้อย

และเพิ่มระยะทำงกำรเดินหรือระยะเวลำให้นำนข้ึนเพื่อไม่เกิด

อำกำรเหนื่อย

• ว่ำยน�้ำภำยหลังผ่ำตัด	 6	 สัปดำห์	 ครั้งละ	 15-20	 นำที	 (ระยะทำง

เริ่มจำก	30-50	เมตร	ระยะเวลำเริ่มจำก	3-5	นำที)

• ขี่จักรยำนไปโรงเรียนได้ภำยหลังผ่ำตัด	8-10	สัปดำห์

• เดินขึ้นบันได	1	ขั้น	ภำยหลังผ่ำตัด	2	สัปดำห์

• สำมำรถเล่นกีฬำที่ไม่แข่งขันหรือเกิดแรงปะทะภำยหลังผ่ำตัด

6	สัปดำห์ขึ้นไป

สนับสนุนโดยมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก 

โรงพยาบาลราชวิถี

หากมีข้อสงสัยควรปรึกษานักกายภาพบ�าบัดทันทีเพื่อผลการรักษาที่ดี

ติดต่อนักกายภาพได้ที่ 0-2354-8108-37 หรือ 0-2644-7000-13 ต่อ 2604โทรศพัท ์02-206-2900 ตอ่ 11305 หรอื 11306
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คณะผูจัดทํา

1.นางธัญญลักษณ ธนโรจนวณิช เน้ือหา

2. นางขวัญตา เน้ือหาและกํากับภาพ

3. นายพัฒนกร

4. น.ส.บุษกร

ชินวัฒนชัย 

วิภาทิน  

ธนะสาร  

ตรวจทานเน้ือหา

ตรวจทานเน้ือหา

5. น.ส.สาวิตรี

6. น.ส.เพ็ญประภา

ทรัพยเจรญิกูล ตรวจทานเน้ือหา

แจมใส  จัดทํารูปเลม

คณะนายแบบและนางแบบ

1. ด.ช.ศราวุฒิ เนียมสุวรรณ

2. ด.ช.ปณณฑตั เรืองดิษฐ

3. ด.ช.นครินทร พะวันรัมย

4. ด.ญ. แพรวดาว หมูแสนกอ

5. ด.ช. ธนันทวัฒน หมื่นพันชัย

เพ่ือผลการรักษาท่ีดี ปรึกษานักกายภาพบําบัด ไดท่ี......

โทร. 02-206 2009 ตอ 11306 
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