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ขาวประชาสัมพันธ   

โรงพยาบาลจุฬาภรณ เปดตัว“หองผาตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด” 

อัจฉริยะแหงการผสมผสานสูความเปนเลิศ ดานการผาตัดผูปวยโรคซับซอน ทางหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก 

กรุงเทพฯ 19 มีนาคม 2562– ดวยพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี        

องคประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ท่ีทรงมีพระประสงคใหโรงพยาบาลจุฬาภรณเปนท่ีพ่ึงของประชาชนคนไทยทุกระดับ ใหไดรับการรักษาท่ีได

มาตรฐาน ทรงมีพระดําริใหขยายการใหบริการจากโรงพยาบาลเฉพาะทางดานโรคมะเร็งเปนสถาบันการแพทยครบวงจร และสรางโรงพยาบาล

สวนตอขยายมายังอาคารศูนยการแพทยจุฬาภรณเฉลิมพระเกียรติ โดยมีศูนยหัวใจและหลอดเลือดเปนหน่ึงในศูนยแหงความเปนเลิศ           

ท่ีมีศักยภาพในการรองรับดูแลผูปวยหัวใจครบทุกสาขาและครบวงจร โดยในป 2562 น้ี ทางศูนยหัวใจและหลอดเลือดไดเปดใหบริการ หองผาตัด

หัวใจและหลอดเลือดไฮบริด (Hybrid Endovascular Operating Theatre) อัจฉริยะแหงการผสมผสานหองปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอด

เลือดรวมกับหองผาตัดท่ีทันสมัย เพ่ือการทํางานรวมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพของศัลยแพทย รังสีแพทย อายุรแพทยหัวใจ วิสัญญีแพทย 

พยาบาล นักเทคโนโลยีหัวใจเช่ียวชาญดานเครื่องหัวใจและปอดเทียม และเจาหนาท่ีรังสีเทคนิคอยางเปนระบบ เพ่ือชวยรักษาผูปวยโรค

ซับซอนใหไดรับการผาตัดรักษาอยางมีประสิทธิภาพ แมนยํา และทันเวลา พรอมเทคโนโลยีลาสุดเครื่องเอกซเรยตรวจสวนหลอดเลือดชนิด

ระนาบเดียว แบบ flex move พรอมระบบการเคลื่อนท่ีของ C-arm เคลื่อนท่ีไดอยางอิสระรอบตัวผูปวยและทุกตําแหนงของหองผาตัด       

ดวยหนาจอขนาดใหญ 58 น้ิวทําใหสามารถแสดงภาพหลอดเลือดไดอยางชัดเจน พรอมดวยเทคนิคพิเศษในการเก็บขอมูลภาพไดท้ังขณะหมุนไป    

และกลับ สามารถนําภาพจากเครื่อง CT และ MRI มาสรางเปนภาพ 3 มิติ เพ่ือกําหนดตําแหนงหลอดเลือดไดอยางแมนยํา (Vascular Navigation) 

เพ่ิมศักยภาพในดานการผาตัดรักษาผูปวยโรคซับซอนทางหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก ใหไดรับการผาตัดรักษาอยางมีประสิทธิภาพ  

ศาสตราจารย นายแพทยนิธิ มหานนท เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ กลาววา “ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตและเจ็บปวยดวย

โรคหัวใจและหลอดเลือดสูงเปนอันดับ 2 รองจากโรคมะเร็ง ขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 ระบุวา มีผูปวยโรคหัวใจและหลอด

เลือด 432,943 ราย มีผูเสียชีวิตดวยโรคน้ี 20,855 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 57 รายตอป สวนใหญพบในกลุมอายุ 60 ปข้ึนไป ทางโรงพยาบาล

จุฬาภรณไดเล็งเห็นความสําคัญ จึงไดจัดตั้งศูนยหัวใจและหลอดเลือด โดยมุงมั่นท่ีจะพัฒนาใหเปนหน่ึงในศูนยแหงความเปนเลิศท้ังในดานการ

ตรวจรักษาพยาบาลผูปวย ควบคูกับการศึกษาคนควาวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมการรักษาใหมๆ เพ่ือแกปญหาดานสุขภาพท่ีสําคัญของประเทศ 

เปดใหบริการตรวจรักษาอยูท่ีอาคารศูนยการแพทยจุฬาภรณเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณสวนตอขยายในศูนยราชการ ถนนแจง

วัฒนะ ซอย 5 ใหบริการตรวจรักษาแบบครบวงจร ตั้งแตการตรวจสุขภาพหัวใจ การตรวจวินิจฉัยโรค การตรวจรักษาทางหองปฏิบัติการสวน

หัวใจและหลอดเลือด ดวยเทคโนโลยีเครื่องตรวจสวนหลอดเลือดชนิดระนาบเดียวเครื่องแรกในอาเซียนไปจนถึงการฟนฟูสมรรถภาพหัวใจ 

และการสงเสริมการดูแลเชิงปองกัน   ดวยทีมสหสาขาวิชาชีพ และทีมแพทยหัวใจท่ีเตรียมพรอมทุกสถานการณฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง” 

“ในป 2562 น้ี เปนปท่ีโรงพยาบาลจุฬาภรณ กาวเขาสูปท่ี 10 ของการเปดดําเนินงาน ดวยความมุงมั่นพัฒนาจึงไดนําเทคโนโลยีทางการแพทย

ท่ีเปนเลิศ และนวัตกรรมการรักษาเพ่ือรองรับการดูแลผูปวยไดอยางครบวงจรมากข้ึน ซึ่งในสวนของศูนยหัวใจและหลอดเลือด ไดเปดบริการ 

“หองผาตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด” ซึ่งเปนอีกหน่ึงนวัตกรรม ท่ีเรามุงพัฒนาเพ่ือรองรับการผาตัดในผูปวนท่ีมีโรคซับซอนทางหัวใจ    

หลอดเลือด และทรวงอก ใหไดรับการรักษาอยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนกับผูปวยอยางสูงสุด”  

ดาน รองศาสตราจารย นายแพทยวรวงศ ศลิษฏอรรถกร ท่ีปรึกษาประจําศูนยหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ กลาววา “หอง

ผาตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด เปนนวัตกรรมการผสมผสานเทคโนโลยีการสวนหัวใจและหลอดเลือด รวมเขากับหองผาตัดท่ีทันสมัย      

เพ่ือการทํางานรวมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพของดานตาง ๆ อยางเปนระบบ เพ่ิมศักยภาพในการรักษาผูปวยโรคซับซอนใหไดรับการผาตัดรักษา
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อยางมีประสิทธิภาพ ความอัจฉริยะของหองผาตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด คือ เปนท่ีรวมของสุดยอดเทคโนโลยีของการผาตัดเขากับ

เทคโนโลยีทางดานภาพรังสีชวยใหการผาตัดในบริเวณท่ีผาตัดในบริเวณท่ีผาตัดยากสามารถทําไดอยางราบรื่นปลอดภัยมากข้ึน เชน การผาตัด

หลอดเลือดแดงใหญสวนโคง (Aortic Arch Surgery) ซึ่งเดิมเปนการผาตัดท่ีอันตราย ผาตัดยาก อัตราการเสียชีวิตจากการผาตัดคอนขางสูง 

เมื่อใชเทคนิคการผาตัดรวมกับการใชอุปกรณหลอดเลือดเทียมแบบขดลวดหุมกราฟ (Aortic Stent Graft) รวมกับเทคโนโลยีหองผาตัดไฮบริด 

ชวยลดระยะเวลาการผตัด ลดอัตราการเสียชีวิตและพิการหลังผาตัด เปนตน นอกจากน้ี หองผาตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด ยงัมีระบบนําทาง

ท่ีสามารถกําหนดตําแหนงการรักษาไดอยางแมนยํา และจดจําตําแหนงจากการถายภาพรังสีครั้งลาสุดได เมื่อมีการเปลี่ยนตําแหนงผูปวย ก็สามารถ

อางอิงจากจุดเดิมไดโดยไมตองถายภาพทางรังสีใหม ลดปริมาณรังสีท่ีผูปวยจะไดรับ พรอมระบบเช่ือมตอสัญญาณขอมูลจากฐานขอมูล       

ของผูปวยในโรงพยาบาลท้ังผลการตรวจ ภาพเอกซเรยคอมพิวเตอร ขอมูลภาพอัลตราซาวดหัวใจ เพ่ือประกอบการตัดสินใจของแพทยระหวางการผาตัด

ไดตลอดเวลา รวมถึงมีเทคโนโลยีการประชุมทางไกลแบบ Real Time สําหรับการปรึกษาทีมแพทยจากภายนอกขณะผาตัดไดตลอดเวลา” 

นายแพทยสุขสันต กนกศิลป แพทยท่ีปรึกษาอาวุโสและศัลยแพทยหัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลจุฬาภรณ เปดเผยวา “ดวยทีมแพทย

ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอกท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน รวมถึงบุคลากรสหสาขาวิชาชีพท่ีรวมปฏิบัติงานในหองผาตัดรวมไปถึงการดูแล

ผูปวยของศูนยหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ ทําใหเรามีศักยภาพท่ีจะสามารถทําหัตถการไดครอบคลุม ท้ังในกลุมการผาตัด

รักษาโรคหัวใจท่ีเปนการผาตัดแบบเปด (Open Heart Surgery) ซึ่งเราใชคือเครื่องหัวใจและปอดเทียม โดยนักเทคโนโลยีหัวใจท่ีไดรับ      

การฝกฝนอยางจริงจังและมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางสามารถควบคุมเครื่องไดอยางปลอดภัย นอกจากน้ี หองน้ียังสามารถใชในการผาตัด

รักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญโปงพองในชองอก (Thoracic Aortic Aneurysm) และในชองทอง (Abdominal Aortic Aneurysm) การผาตัด

เปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออรติค (Aortic valve) แบบไมตองผาตัดเปดหนาอก ลดอัตราการเสียชีวิตและพิการ ในกลุมผูปวยท่ีเสี่ยงตอการผาตัดแบบ

เปดหนาอก การผาตัดหัวใจแบบแผลเล็ก ลุกล้ํารางกายนอย เปนนวัตกรรมท่ีชวยใหผูปวยฟนตัวจากการผาตัดไดเร็ว ระยะเวลาพักรักษาตัว    

ในโรงพยาบาลสั้นลง เจ็บแผลนอยลง กลับไปมีกิจวัตรประจําวันไดเร็วข้ึน การผาตัดมะเร็งปอดในระยะเริ่มตน ในระยะท่ีกอนมะเร็งมีขนาดเล็ก

มาก รวมกับการใชเทคโนโลยีของหองผาตัดไฮบริด สามารถกําหนดตําแหนงของกอนมะเร็งขนาดเล็กไดอยางแมนยํา ชวยใหสามารถเก็บรักษา

เน้ือปอดท่ีดีไวได บาดแผลเล็ก เจ็บนอย ผูปวยฟนตัวไดเร็ว สามารถกลับไปทํากิจวัตรประจําวันไดเร็วกวาวิธีผาตัดแบบแผลเปด และการผาตัด

หัวใจเด็กท่ีมีความซับซอน เทคโนโลยีหองผาตัดไฮบริดจะชวยลดระยะเวลาการผาตัด ลดอันตรายจากการผาตัด ชวยใหอัตราการเสียชีวิต    

และพิการหลังการผาตัดลดลง เชน หัตถการในการปดรูติดตอระหวางหลอดเลือดแดงใหญในชองอกกับหลอดเลือดแดงท่ีปอดในเด็กเล็ก (PDA) 

รวมกับการผาตัดหัวใจแบบเปด สําหรับโรคหัวใจพิการแบบซับซอน ชวยใหระยะเวลาการผาตัดสั้นลง และผลการผาตัดดีข้ึนอยางชัดเจน” 

เทคโนโลยีหองผาตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริดท่ีทันสมัยน้ีชวยใหแพทยหลายสาขาความเช่ียวชาญ สามารถรวมมือใหการรักษาผูปวย

โรคหัวใจ หลอดเลือด และโรคทางทรวงอกท่ีซับซอนไดอยางกลมกลืน ลดระยะเวลาการผาตัด ลดอัตราการเสียชีวิตหรือพิการหลังผาตัด     

ชวยในการรักษาโรคท่ียุงยากได ทําใหผลการผาตัดดีข้ึน เปนท่ีพ่ึงสําหรับผูปวยโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอกท้ังในผูใหญและเด็กได     

อยางแทจริง ท้ังน้ี หองผาตัดหัวใจและหลอดเลือดไฮบริด ศูนยหัวใจและหลอดเลือด เปดใหบริการอยูท่ีอาคารศูนยการแพทยจุฬาภรณ     

เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณในศูนยราชการ ถนนแจงวัฒนะ โดยผูปวยกลุมโรคหัวใจและหลอดเลือดท่ีแพทยวินิจฉัยพบวามีขอบงช้ี   

ท่ีตองทําหัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดทางหองปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด หรือ ตองเขารับการผาตัดและรักษาในกลุมโรค  

ท่ีซับซอน ทางหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอกสําหรับผูปวยสิทธิขาราชการ และสิทธิประกันสุขภาพถวนหนาท่ีสถานพยาบาลตนสังกัดสามารถ

สงตอผูปวยมาเขารับการรักษา สามารถติดตอเขารับบริการได โดยมีแพทยเฉพาะทางหัวใจและหลอดเลือดคอยใหคําปรึกษาและรองรับ

สถานการณฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายเขารับบริการไดท่ีสายดวนโรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ            

โทร. 06 4585 5197 

 

สําหรับสื่อมวลชน หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอฝายประชาสัมพันธและการตลาด โรงพยาบาลจุฬาภรณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร

การแพทยเจาฟาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 

54 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0 2576 6833-36 


