คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี จับมือ มจธ. วิจัยพัฒนาวัสดุฉลาดเพื่องานทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่ วมมือกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี (มจธ.) เพื่อร่ วมมือด้ านวิชาการ วิจัยพัฒนา สร้ าง
องค์ ค วามรู้ นวั ต กรรม แลกเปลี่ ย นความรู้ และประสบการณ์ ในด้ า นวั ส ดุ ฉ ลาดเพื่ อ งานทาง
การแพทย์ จั ดขึ้นเมื่ อวั นพุ ธ ที่ 24 เมษายน 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิ ตร ศรี ธ รา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาลรามาธิ บ ดี
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล กล่า วว่า ความร่ ว มครั ง้ นี น้ ับ เป็ นโอกาสอัน ดี ที่ คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์พฒ
ั นานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND CENTER) ซึ่งเป็ นศูนย์ที่มี
เป้าหมายในการพัฒ นา ผลักดันแนวคิด เพื่ อสร้ างนวัตกรรมทางการแพทย์ ให้ สามารถนาไปใช้ และ
จาหน่าย รวมทังเผยแพร่
้
ไปสู่สงั คมในเชิงพาณิชย์ จะได้ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุรี ซึง่ นับว่าเป็ นความร่วมมือที่สาคัญยิ่งในการสร้ างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อให้ เกิดความร่วมมือด้ าน
วิชาการ วิจยั พัฒนา สร้ างองค์ความรู้ นวัตกรรม แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้ านวัสดุฉลาดเพื่อ
งานทางการแพทย์ระหว่างบุคลากรของทังสองฝ่
้
าย
รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
หัวหน้ าห้ องปฏิ บัติก ารวัส ดุฉ ลาด กล่าวว่า ห้ องปฏิ บัติก ารวัส ดุฉ ลาด ได้ มี ความร่ ว มมื อ กับทางคณะ
แพทยศาสตร์ รามาธิบดี เมื่อประมาณ 2 ปี ที่ผ่านมา โดยได้ รับความร่วมมือในเรื่ องของการพัฒนาอุปกรณ์
ถ่างขยายผนังหัวใจห้ องบนจากวัสดุฉลาด โดยมีทีมของรามาธิบดีคือ อาจารย์ นพ. กฤษฏา มี มขุ และ รศ.
นพ. ธี ร ภัท ร ยิ่ ง ชนม์ เ จริ ญ อาจารย์ ส าขาวิ ช าโรคหัว ใจ ภาควิ ช าอายุร ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บดี เป็ นผู้ร่วมให้ ความเห็นและร่ วมพัฒ นา จนกระทั่ง ปั จ จุบันทางที ม วิจัยสามารถ
ออกแบบพัฒนาอุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจ ที่จะช่วยแก้ ปัญหาผู้ป่วยที่เป็ นโรคหัวใจล้ มเหลว โดยพบว่ามี
ประชากรในประเทศไทยเป็ นโรคหัวใจล้ มเหลวและมีแนวโน้ มในการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ปี พ.ศ 2555 มีผ้ เู สียชีวิตประมาณ 43,272 คน และในปี พ.ศ.2557 มีผ้ เู สียชีวิตประมาณ 54,204 คน ซึ่ง
คาดว่าในอนาคตจะมีผ้ เู สียชีวิตที่สงู มากขึ ้นเรื่ อย ๆ ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทรัพยากรในวัยทางาน และ
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็ นปั ญหาที่ต้องได้ รับการแก้ ไข ซึ่งโรคหัวใจล้ มเหลว (Heart Failure; HF)
เป็ นภาวะที่หวั ใจไม่สามารถรักษาระดับของการไหลเวียนเลือดให้ เพียงพอต่อความต้ องการของร่างกายได้ มี
สาเหตุหลักมาจาก โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, โรคกล้ ามเนื ้อหัวใจผิดปกติ, และความดันโลหิตสูง เป็ นต้ น ซึง่
สาเหตุดงั กล่าวทาให้ หวั ใจทางานหนักจนเกิดอาการล้ าและไม่สามารถสูบฉี ดเลือดเพื่อไปเลี ้ยงส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายได้ อย่างเพียงพอต่อความต้ องการของร่างกาย ทาให้ ผ้ ปู ่ วยมีอาการเหนื่อยง่าย, อ่อนเพลีย, หัว

ใจเต้ นเร็วผิดปกติ, บวมน ้าตามข้ อเท้ า, บวมน ้าในปอด และอาจถึงขันเสี
้ ยชีวิต โดยแนวทางการรักษาจะทา
การรักษาตามอาการเช่น การให้ ยาขยายหลอดเลือด, การให้ ยาช่วยการทางานของกล้ ามเนื ้อหัวใจ, การให้
ยาลดอาการบวมน ้า และการผ่าตัด วิธีการรักษาในแบบต่าง ๆ อาจมีผลกระทบทาให้ ระบบภายในร่างกาย
ทางานหนักขึน้ รวมถึงผลกระทบจากการผ่าตัด อาจทาให้ ผ้ ูป่วยมีอาการทรุ ดลง ทางคณะวิจัยจึง มี
แนวคิดที่จะใช้ อปุ กรณ์ที่ช่วยในการเจาะผนังกันหั
้ วใจห้ องบน เพื่อลดความดันภายในหัวใจห้ องบนซ้ าย ซึ่ง
ช่วยลดภาระการทางานของหัวใจ ทาให้ หวั ใจของผู้ป่วยสูบฉี ดเลือดได้ สะดวกและมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดี
มากยิ่งขึ ้น โดยอุปกรณ์นี ้มีชื่อว่า Atrial Flow Regulator (AFR) หรื อ Interatrial Shunt Device (IASD) เป็ น
อุป กรณ์ ที่ ผ ลิ ต จากวัส ดุผ สมจ ารู ป (Shape memory alloy) ซึ่ ง ท ามาจากโลหะผสมระหว่ า งนิ ก เกิ ล ไทเทเนียม (NiTi) ที่มีความสามารถจดจารูปร่างและคืนรูปได้ (Shape memory effect) และมีความยืดหยุ่น
สูง (Superelastic) จึงสามารถติดตังผ่
้ านสายสวนที่มีขนาดเล็ก ๆ ได้ ช่วยลดความเสี่ยงจากการผ่าตัด
ใหญ่และช่วยให้ ผู้ป่วยสามารถฟื น้ ตัวจากการรักษาได้ อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับการผ่าตัดเปิ ดทรวงอก

อุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้ องบนต้ นแบบ

ขันตอนการอุ
้
ดรอยรั่วที่ผนังหัวใจห้ องบนด้ วยสายสวนหัวใจ
ความร่วมมือครัง้ นี ้ จะเป็ นการร่วมกันวิจยั พัฒนานวัตกรรมด้ านวัสดุฉลาดเพื่องานทางการแพทย์

ซึ่งสามารถขยายผลไปเป็ นการพัฒนาอุปกรณ์ อื่นๆต่อไปซึ่งจะเป็ นการบูรณาการความรู้ ระหว่างแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรที่ มีความรู้ เฉพาะทางเพื่อให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ ส่งผลให้ คนไทยได้
เข้ าถึง การแพทย์ ที่ทันสมัย นอกจากนี จ้ ะมี การให้ การสนับสนุนด้ านคาปรึ กษา ให้ ความรู้ ด้ านวิช าการ
รวมทังการแลกเปลี
้
่ยนประสบการณ์ด้านวัสดุฉลาดเพื่องานทางการแพทย์ ส่งเสริ มการนาผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมด้ านวัสดุฉลาดไปสู่การใช้ ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้ เป็ นที่
ประจักษ์ ตอ่ สังคม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่นาไปสู่
ประเทศที่พฒ
ั นาในอนาคตต่อไป
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