เปิ ดตัว "เจแปน" หมาใส่ สายสวนรักษาโรคหัวใจตัวแรกของไทย
เปดตัว เจแปน หมาใสสายสวนรักษาโรคหัวใจตัวแรกของไทย ผลงานชิ้นโบวแดงทีมสัตวแพทยจุฬาฯ หลัง
หยิบเทคโนโลยีสายสวนมาใชแทนการผาตัดเปดชองอก ลดเจ็บ-ลดเสี่ยง-พักฟนนอย ประสิทธิภาพเทียบเทา
การทําบอลลูนหัวใจในคน เตรียมเดินหนาทําในหมาเล็ก-สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมปวยโรคหัวใจชนิดอื่นยกระดับ
วงการสัตวแพทยไทย

"ไมมีการบันทึกไววาสุนัขตายจากโรคหัวใจพีดีเอตอปมากเทาไร แตโรคหัวใจชนิดนี้เปนโรคหัวใจที่พบไดบอยที่สุด
โดยเฉพาะในสุนัขเล็ก เปนโรคที่ตรวจพบไดยากตองใชสัตวแพทยที่ชํานาญ ซึ่งสวนมากกวาจะแสดงอาการสุนัขตัว
นั้นก็ใกลถึงวาระเต็มที" ศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา บูรณกาล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เผยแกทีมขาวผูจัดการวิทยาศาสตร
ศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา อธิบายวา โรคหัวใจพีดีเอ (Patent Ductus Arteriosus) คืออาการผิดปกติของหัวใจเมื่อหลอด
เลือดที่เชื่อมระหวางหลอดเลือดแดงเอออรตาและหลอดเลือดพัลโมนารีอาเทอรี ซึ่งทําหนาที่เหมือนเปนวาลวแบง
เลือดหายไป ทําใหมีการผสมระหวางเลือดแดงและเลือดที่ไปปอด ซึ่งนําไปสูอาการหัวใจลมเหลว หัวใจโต ลิ้นหัวใจ
รั่ว ซึ่งเปนผลโดยตรงตอการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงรางกาย ถาไมไดรับการรักษาที่ถูกวิธีจะทําใหสุนัขตายกอนวัยอัน
ควร มักพบในสุนัขพันธุเล็กเชน ปอมเมอรเรเนียน ลาบราดอรและโกลเดนรีทรีฟเวอร พบในเพศเมียมากกวาเพศผู

ผศ.น.สพ.ภาสกร พฤกษะวัน ภาควิชาศัลยศาสตร กลาววาการรักษาเพื่อแกไขหัวใจที่ใชอยูเดิมคือการผาตัดเปด
ชองอกเพื่อเขาไปผูกหลอดเลือด ทวาวิธีนี้มีความเสี่ยงสูง ใชเวลานานในการพักฟน และสัตวจะเจ็บปวดมากอีกทั้ง
ยังมีภาวะแทรกซอนหลังผาตัดงาย จึงมีการพัฒนากระบวนการรักษาแบบทําหัตถการใสสายสวน คลายการทํา
บอลลู น หั ว ใจของคนเพื่ อ ใส อุ ป กรณ เ ข า ไปอุ ด หลอดเลื อ ดพี ดี เ อ ซึ่ ง เป น วิ ธี ที่ ทํ า ได ง า ย ไม ต อ งผ า ตั ด ใหญ
"วิธีใสสายสวนนี้มีมาประมาณ 20 กวาปสําหรับคน แตสําหรับการทําในสัตวนี่ถือเปนครั้งแรก ปกติเราจะใชวิธี
ผาตัดเปดชองอกมาตลอด แตเมื่อมีวิธีการใหมที่ดีกวา เจ็บนอยกวาเราจึงนํามาใชกับ "เจแปน" สุนัขเพศเมียพันธุ
โกลเดนรีทรีฟเวอรอายุ 2 ปที่ปวยเปนพีดีเอ ซึ่งเจาของก็เลือกที่จะทําการรักษาโดยไมใชวิธีผาตัดเปนครั้งแรก ซึ่ง
ประสบความสําเร็จเปนอยางดีดวยคณะทํางานจากทีมสัตวแพทยและความรวมมือจาก รศ.นพ.วสันต อุทัยเฉลิม
หมอคนที่ชํานาญเรื่องการผาตัดใสสายสวนในคน จากคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ"
ดาน สพ.ญ.ดร.สิริลักษณ สุรเชษฐพงษ ภาควิชาอายุรศาสตร เผยวา เจแปนมาพบแพทยดวยอาการเหมือนสุนัข
ปกติทั่วไป แตเมื่อตรวจรางกายพบวา มีเสียงผิดปกติของการเตนของหัวใจและเมื่อตรวจคลื่นสะทอนความถี่สูงพบ
มีการรั่วของลิ้นหัวใจมากถึง 3 ลิ้นจาก 4 ลิ้นและมีอัตราการเตนของหัวใจเร็วมากกวา 85 ครั้งตอวินาที และเมื่อ
ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจก็พบวาลิ้นหัวใจไมตรัล, พัลโมนิก, เอออรติกปดไมสนิท และหลอดเลือดพีดีเอผิดปกติ ทําให
หัวใจหองลางซายขยายใหญและมีการบีบตัวลดลง ทีมแพทยจึงประชุมและหารือกับเจาของสุนัขและเริ่มการรักษา
ดวยการใสอุปกรณเขาไปปดหลอดเลือด โดยจะเลือกใชอุปกรณอุดหลอดเลือดที่มีลักษณะคลายรมมาใชกับเจแปน
เพราะหลอดเลือดที่รั่วมีความกวางถึง 22 มิลลิเมตรซึ่งเกมาะสมกวาการใชขดลวดหรืออุปกรณอุดในรูปแบบอื่นๆ
ผศ.น.สพ.ภาสกร อธิบายแตละขั้นตอนวาในสวนของการรักษา จะเริ่มตั้งแตการวางยาสลบเจแปนแลวทําการสวน
สาย (catheter) เขาสูหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดําฟโมรัลผานกลองฟลูโอโรสโคป (fluoroscope) จากนั้นจึง
ฉีดสี (radiocontrast) เขาสูชองเปดของหลอดเลือดพีดีเอที่เอออรตา แลวจึงสวนอุปกรณปดหลอดเลือดชนิดมัล
ติ เ ลเยอร ไ นโตรนั ล เมส (multilayer nitronol mesh) ที่ มี ลั ก ษณะคล า ยร ม เข า สู เ ครื่ อ งโหลดในลั ก ษณะหุ บ
"สวนผานหลอดเลือดดําฟโมรัล หลอดเลือดดําเวนาคาวา หัวใจเอเตรียมขวา ลิ้นไตรคัสปด หัวใจเวนตริเคิลขวา
หลอดเลือดพัลโมนารีอารเทอรี สอดเขาสูหลอดเลือดพีดีเอ และเขาสูหลอดเลือดแดงใหญเอออรตาก็จะดันสวน
อุปกรณที่คลายรมใหกางออกพร อมกับดึ งสายเคเบิ้ลกลับ อัป กรณนี้ ก็จะเขาไปติด ในแองของหลอดเลือดพี ดีเ อ
หลังจากนั้นก็พบวาอัตราการเตนหัวใจของเจแปนลดลงทันทีเปน 50 ครั้งตอนาที ไมพบเสียงปกติของหัวใจและเมื่อ
ตรวจดวยคลื่นเสียงสะทอนความถี่สูงก็พบวาอุปกรณอยูในตําแหนงที่เหมาะสม จึงใหเจแปนพักฟน 1 วันแลวกลับ
บานได โดยนัดมาเช็คอาการทุกๆ 1 เดือน" ผศ.น.สพ.ภาสกรอธิบาย
สําหรับความยากงายของการใสอุปกรณใหกับเจแปน รศ.นพ.วสันต อุทัยเฉลิม หมอคนเพียง 1 เดียวที่เขามาชวย
การผาตัดในครั้งนี้เผยวา ไมใชเรื่องงายเพราะอุปกรณและเครื่องมือที่ใชไมเหมือนของคน และเปนครั้งแรกที่มาทํา
ในสัตว แตโดยรวมดวยสรีระของเจแปนที่คอนขางใหญ เสนเลือดดําที่โคนขาใหญทําใหการสวนใสหลอดเลือด
ราบรื่นดี แมจะใชเวลาหลายชั่วโมงเพราะปกติการทําบอลลูนในคนไขที่เขาถนัดจะใชเวลาเพียง 30 นาทีเทานั้น

"ในอนาคตผมก็หวังวาเราจะผาตัดไดเร็วขึ้น แลวก็ทําในสุนัขเล็กแบบปอมเมอเรเนียน หรือสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมที่
ปวยดวยโรคนี้ไดเชนกัน แตก็คงตองดูตัวอุปกรณอีกทีวามีความเหมาะสมแคไหน เสี่ยงแคไหนดวย จะลดราคาลงได
อีกหรือไม เพราะวิธีการใสสายสวนนี้มีคาใชจายสูงอยางกรณีนี้ก็ราวๆ 1 แสนบาทเพราะเปนอุปกรณที่นําเขาจาก
ตางประเทศที่มีราคาตอเสนตกอยูที่ประมาณ 4 หมื่นบาท ในขณะที่การผาตัดเปดชองอกก็ยังคงเปนวิธีที่ใชและมี
ราคาอยูในระดับหลักพันปลายๆ หรือหลักหมื่นตนๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยูกับเจาของสัตวดวย" รศ.นพ.วสันต กลาวแก
ผูจัดการวิทยาศาสตร
ทายสุด ปารดา ลิ่มอติบูลย เจาของนองเจแปน เผยวา รูสึกดีใจที่การตัดสิน ใจนํ าเจแปนเขารักษาดวยการใส
อุปกรณอุดหลอดเลือดประสบความสําเร็จ เพราะเจแปนเปนสุนัขที่ราเริง ออกกําลังเสมอจนเธอไมนึกวาจะปวย
เปนโรคหัวใจ แตโรคนี้เปนโรคแตเกิดเธอจึงทําใจและพาเจแปนเขารักษาเมื่อคณะแพทยเสนอวิธีการใหมเธอจึงตก
ลงทันที
"ตอนแรกทําใจไวแลววาคงรอด 50:50 แตพอผาตัดเสร็จนองหายไวมาก อาการดีวันดีคืน กลับมาซนไดเหมือนเดิม
ก็ยิ่งดีใจ เหมือนคุณหมอไดมอบชีวิตใหมใหกับเจแปน สําหรับคาใชจายแมจะสูงเกือบแสนบาทแตก็คุมเพื่อแลกกับ
สุนัขที่เรารัก เพราะไปตรวจที่ไหนก็ไมมีใครระบุไดบอกแควาหัวใจนาจะผิดปกติ บอกกับเราเพียงวานองคงอยูกับ
เราไดไมนาน ตอนนั้นใจสลายมาก พอมีทางอะไรที่จะรักษาเจแปนไดเลยลุยหมด ขอบคุณคุณหมออีกครั้งดวยคะ"
เจาของเจแปน กลาว
ทั้งนี้ การสัมภาษณพิเศษในหัวขอเรื่อง ความสําเร็จในการใชอุปกรณอุดหลอดเลือดเพื่อรักษาโรคหัวใจพีดีเอในสัตว
รายแรกของประเทศไทย จั ด ขึ้ น ที่ ห อ งประชุ ม 1 ชั้ น 3 อาคาร 50 ป คณะสั ต วแพทยศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2558

(จากซายไปขวา) ผศ.น.สพ.ภาสกร พฤกษะวัน, สพ.ญ.ดร.สิริลักษณ สุรเชษฐพงษ , รศ.นพ.วสันต อุทัยเฉลิม,
ปารดา ลิ่มอติบูลย, ศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา บูรณกาล และผศ.น.สพ.ดร.อนุศักดิ์ กิจถาวรรัตน

รศ.นพ.วสันต อุทัยเฉลิม อธิบายวิธีการใสอุปกรณอุดรอยรั่ว

อุปกรณปดหลอดเลือดพีดีเอชนิด multilayer nitinol mesh

สายสวน สายเคเบิ้ล เปนอุปกรณชวยสงอุปกรณปดหลอดเลือด

หลอดเลือดพีดีเออยูบริเวณรอยเลื่อมระหวางหลอดเลอดแดงเอออรตาและหลอดเลือดพัลโมนารีอาเทอรี
(ตามศรชี้)
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อุปกรณปดรอยรั่วมีหลายชนิด ทั้งแบบขดลวด แบบวงเหรียญ แตที่เจแปนใชคือแบบรม
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