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ก้าวใหม่วงการแพทย์ไทย แพทย์ธรรมศาสตร์ ร ั กษาเส้นเลือดหั วใจเกิ น
ด้วยวิ ธีสวนหั วใจในทารกคลอดก่อนกําหนดสํ าเร็ จเป็ นครั งแรกในเมืองไทย
รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู ้ อํานวยการโรงพยาบาล แจ้ งว่า เมือวัน ที 27 ธันวาคม 2559 ที ม
แพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ ทําการรักษาเส้ นเลือดหัวใจเกินด้ วยวิธีการสวนหัวใจในทารกคลอด
ก่อนกําหนดสําเร็จเป็ นครั งแรกในเมืองไทย ทั งนี“เส้ นเลือดหัวใจเกิน” เป็ นเส้ นเลือดทีเชือมต่อระหว่างเส้ นเลือด
ปอดและเส้ น เลือดแดงใหญ่ ซึงมีความสําคัญ ในช่วงที ทารกอยู่ใ นครรภ์ เพราะเส้ นเลือดดังกล่าวจะทํ าหน้ าที นํา
สารอาหารและออกซิเจนไปเลี ยงร่างกาย เนืองจากทารกทีอยู่ในครรภ์นั นยังไม่สามารถหายใจเองได้ ตามปกติแวเมื
ล้ อ
เด็กคลอดออกมาเส้ นเลือดเกินนี จะปิ ดลง แต่สําหรับทารกทีคลอดก่อนกําหนดและมีนํ าหนักน้ อยจะมีอุบัติการณ์ของ
การคงอยู่ของเส้ นเลือดหัวใจเกินสูง ซึงมีสาเหตุมาจากหลายปั จจัยด้ วยกัน โดยทีมแพทย์ผู ้ ดูแลรักษา ประกอบด้ วย
ผศ.นพ.รัฐพล ว่องวันดี กุมารแพทย์โรคหัวใจ ผศ.นพ.บุญชู ศิริจงกลทอง กุมารแพทย์โรคหัวใจ ผศ.พญ.สุดาทิพย์
โฆสิตะมงคล กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด อ.พญ.วรัญญา เลิศไพฑูรย์พันธ์ วิสัญญี แพทย์ และ พญ.ปวีณา กาละดี
แพทย์ประจําบ้ านต่อยอดกุมารแพทย์โรคหัวใจ
ด้ าน ผศ.นพ.รัฐพล ว่องวันดี กุมารแพทย์โรคหัวใจ ผู ้ ทําการรักษาผู ้ ป่วยด้ วยวิธีดังกล่าวเป็ นรายแรก
ของไทยได้ สําเร็จ เปิ ดเผยว่า สําหรับกรณีทีมีเส้ นเลือดเกินในทารกคลอดก่อนกําหนดนั นส่งผลให้ เกิดภาวะหัวใจวาย
ได้ โดยทารกจะหอบเหนือย อาจต้ องใส่ท่อช่วยหายใจนาน นอกจากนี ยังส่งผลต่อปริ มาณเลือดทีไปเลี ยงอวัยวะที
สําคัญลดลง เช่น ไต ลําไส้ เป็ นต้ น ซึงอาจทําให้ เกิดภาวะลําไส้ เน่าตายหรือไตวายได้ ทั งนี เราจะทราบว่าทารกมีภวาะ
เส้ นเลือดหัวใจเกินดังกล่าวได้ จากการตรวจพบเสียงฟู ่ ในหัวใจ คลําชีพจรได้ แรง เอกซเรย์ปอดพบหัวใจโตและมีเลือด
ไปปอดมาก และตรวจยืนยันด้ วยวิธีเอคโคคาร์ดิโอแกรม (Echocardiogram)
ในด้ านการรักษาภาวะดังกล่าวด้ วยวิธีการสวนหัวใจและใช้ อุปกรณ์ปิดเส้ นเลือดหัวใจเกินในทารก
คลอดก่อนกําหนด เป็ นอีกทางเลือกหนึงทีเริ มทําการรักษามาไม่นาน ในปั จจุบันเริ มด้ วยการให้ ยาปิ ดเส้ นเลือดเกิน
เช่น อินโดเมตทาซิน (indomethacin) ไอบิวพรอเฟนไลซีน (ibuprofen lysine) เป็ นต้ น หากใช้ ยาไม่ได้ ผล แพทย์จะ
เลือกวิธีการผ่าตัด ด้ วยวิธีการผูก หนีบ หรือตัดเส้ นเลือดหัวใจเกิน โดยศัลยแพทย์ทรวงอกทีมีความชํานาญ ส่วนการ
สวนหัวใจและใช้ อุปกรณ์ปิดเส้ นเลือดหัวใจเกินในทารกคลอดก่อนกําหนดนั นเป็ นอีกทางเลือกหนึงทีเริ มมีการทํามา
เมือไม่กีปี มานี และสําหรับในประเทศไทยยังไม่เคยมีการรักษาด้ วยวิธีนี มาก่อน โดยขั นตอนการสวนหัวใจนั นจะเริม
มีต่อด้ านหลัง

ด้ วยการใส่สายสวนผ่านเส้ น เลือดดํา ใหญ่ ที ขาหนี บ ของทารก ผ่านเส้ น เลือ ดดําใหญ่ หัวใจ และเส้ น เลือดเกิ น
ตามลําดับ แล้ วปล่อยอุปกรณ์ปิดเส้ นเลือดเกิน ซึงอุปกรณ์ทีใช้ เป็ นโลหะจํารูปนิทินอล (nitinol) เป็ นส่วนผสมระหว่าง
นิกเกิลและไทเทเนียม มีคุณสมบัติ มีความยืดหยุ่นสูง คืนรูปเดิมได้ และไม่เป็ นสนิม
วิธีการรักษาด้ วยวิธีสวนหัวใจเพือปิ ดเส้ นเลือดเกินในทารกคลอดก่อนกําหนดนี มีความยากลําบาก
เนืองจากเส้ นเลือดเด็กทารกนั นมีขนาดเล็กมาก ดังนั นแพทย์จึงใช้ อัลตราซาวด์เพือช่วยดูเส้ นเลือดขณะแทงเ
ข็ม ทําให้
เพิมความแม่นยํามากขึ น นอกจากนี ทารกกลุ่มนี จะมีภาวะอุณหภูมิตําง่าย ซึงเป็ นอันตรายมากในทารกคลอดก่
อน
กําหนด ระหว่างการรักษาจึงต้ องใช้ เครืองทําความอบอุ่นให้ แก่ทารก อีกทั งยังพบว่าระหว่างทําการรักษาอุปกรณ์อาจ
หลุดหรือไปขวางเส้ นเลือดทีอยู่ข้างเคียงได้ เนืองจากเส้ นเลือดของทารกมีขนาดเล็กมาก วิธีการรักษาดังกล่าวนี ยังถือ
เป็ นวิธีใหม่ทีอาจเป็ นทางเลือกหนึงในการช่วยแบ่งเบาภาระของศัลยแพทย์ทรวงอก
ผศ.นพ.รัฐพล ให้ ข้อมูลปิ ดท้ ายว่า สําหรับผู ้ ป่วยรายนี เป็ นบุตรคนที2 ของแฝดสาม คลอดเมืออายุ
ครรภ์ 29 สัปดาห์ นํ าหนักแรกคลอด1,330 กรัม เมือทีมแพทย์ตรวจพบความผิดปกติได้ ร่วมกันวางแผนการรักษา
ร่วมกับผู ้ ปกครองของผู ้ ป่วย และตัดสินใจทําการรักษาเมือทารกมีอายุเพียง12 วัน เนืองจากเด็กมีภาวะหัวใจวาย ทีม
แพทย์ได้ ใช้ เวลาทําการรักษารวม 58 นาที โดยขณะนี ทารกยังอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์ในหอผู ้ ป่วยทารกแรกเกิด
วิกฤต
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