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โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

กับการรักษาดวยการผาตัด

อาหารสำหรับผูปวย
มะเร็งกระเพาะอาหาร
จ�ฬาฯ คืบหนาว�จัย

“วัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล”

ย้ำใชรักษาไมใชปองกัน พบอาสาสมัครภูมิข�้น
ผลขางเคียงนอยในมะเร็งไตและมะเร็งเม็ดสี
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สวัสดีปีใหม่ไทยส�ำหรับเดือนเมษายนที่ก�ำลังมาถึงในปีนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ ๆ คือ
อากาศทีร่ อ้ นจัดร่วมกับค่าไฟทีส่ งู ขึน้ ยูนติ ละ 4 บาท ไม่รวู้ า่ ดูจากตรงไหน แต่ทบี่ า้ นไปดูบลิ
มาใช้ประมาณ 1300 kWh (กิโลวัตต์ชวั่ โมง) หากดูตรงนีก้ เ็ สียสติไปเลยทีเดียว ค่าไฟเพิม่ ขึน้
70-80% หวังว่าคงจะดูที่จุดอื่นนะครับ หลัก ๆ ของปัญหาที่ค่าไฟขึ้นคือ ค่าน�้ำมันขึ้นจาก
ภาวะสงครามรัสเซียยูเครน และปัญหาเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ จากการที่ประเทศ
มหาอ�ำนาจต่าง ๆ พิมพ์แบงก์ออกมาเป็นว่าเล่นโดยไม่มีอะไรรองรับ ทั้งอเมริกา ยุโรปและ
ญี่ปุ่น คนที่เดือดร้อนจริง ๆ ก็พวกประเทศเล็ก ๆ อย่างพวกเรา...น่าสงสารจริง
อีกไม่กี่วันชาวกรุงเทพฯ และพัทยาก็จะได้มีโอกาสเลือกตั้งผู้ว่าฯ ซึ่งห่างเหิน
ไปเป็นเวลาประมาณ 7 ปี ครัง้ นีช้ าวกรุงมีคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาเป็นตัวเลือกหลายคนเลยทีเดียว
เดาไม่ถูกว่าใครจะมา แต่ผู้ว่าฯ ต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น คงต้องมีคนผิดหวังไปต้มน�้ำ
ใบบัวบกกินอย่างน้อยก็ 6-7 คน บางคนก็เสียใจด้วย บางคนก็อยากจะสมน�้ำหน้า....555
อีกไม่กี่วันก็รู้หมู่หรือจ่า
เรื่องโควิดก็ยังเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วง จ�ำนวนคนติดเชื้อยังสูงมากอยู่ แม้ว่า
ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง แต่เมื่อมีคนติดมาก ตัวเลขของคนไข้ที่มีอาการรุนแรงก็สูงขึ้น
เป็นเงาตามตัว จะเห็นว่าตัวเลขคนเสียชีวติ ไม่ตำ�่ กว่า 60-70 คนในแต่ละวัน ไม่ยอมลดเลย
ทีเดียว หากหลังสงกรานต์ตัวเลขคนป่วยหนักและเสียชีวิตไม่ลดลงละก็ สถานการณ์ของ
ประเทศเราก็น่าจะล�ำบาก....เฮ้ออออ
เรื่องการเมืองบ้านเราก็ยังมีความไม่แน่นอนสูง แต่ก็ต้องนับถือลุงตู่นะ จะไป
ไม่ไปแหล่ 3-4 ครั้งก็ยังสามารถยืนยงคงกระพันอยู่ได้ เป็นคนดวงแข็งจริง ๆ มันจะต้องมี
เหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่อะไรก็อะไรมาเบนความสนใจของชาวบ้านท�ำให้รอดพ้นการหลุดจาก
ต�ำแหน่งจนได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อโควิด สงครามรัสเซียยูเครน และแม้กระทั่งการจาก
ไปของดาราที่ชื่อแตงโม อย่างไรก็ตามคะแนนนิยมชมชอบของคนที่เคยเชียร์ก็ลดลงอย่าง
มากมาย เป็นเพราะผลงานไม่ประทับใจเท่าทีค่ วร คนแวดล้อมมีเรือ่ งเสือ่ มเสีย คะแนนความ
โปร่งใสลดลง ขณะทีค่ ะแนนความทุจริตในวงราชการและการเมืองสูงขึน้ อย่างมาก ล�ำบาก
มากครับหากจะไปต่อ ก็ต้องดูที่สว. กับพรรคร่วมละครับว่าผนึกก�ำลังกันหนาแน่นพอ
หรือไม่....อีกไม่นานก็คงจะรู้....
มาดูเรือ่ งราวในฉบับดีกว่า มีเรือ่ งของมะเร็งกระเพาะอาหารกับการรักษาด้วย
การผ่าตัด อาหารส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ยาใหม่ที่ใช้รักษาโรคล�ำไส้อักเสบ
ความก้าวหน้าของการใช้วคั ซีนในการรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล ซึง่ อยูร่ ะหว่างการวิจยั และ
พัฒนาของทางจุฬาฯ มีเรื่องราวของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกน�ำมาใช้แทนบุหรี่จริง แต่สุดท้ายก็
เป็นทีป่ ระจักษ์วา่ ภัยอันตรายก็ไม่นอ้ ยไปกว่ากันเท่าไหร่เลย นอกจากนัน้ ก็ยงั มีเรือ่ งราวของ
กัญชาที่เราควรจะต้องรู้ เนื่องจากรัฐบาลจะเปิดให้ปลูกเสรีในวันที่ 1 มิถุนายน ศกนี้แล้ว
และยังมีเรื่องราวน่าสนใจหลาย ๆ อย่างอีกเช่นเคย พลิกอ่านดูนะครับ....สวัสดี
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บทความ เนื้อหา และข้อความที่ปรากฏอยู่ในนิตยสาร Medical Focus
เป็ น ความคิ ด เห็ น ของแต่ ล ะบุ ค คลและทั ศ นคติ เ ฉพาะตั ว ของผู ้ เขี ย น
จึงอยู่เหนือความรับผิดชอบของผู้จัดท�ำนิตยสาร Medical Focus ผู้อ่าน
จึงต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจรับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยตัวเอง

เรื่องจากปก
Cover Story Focus

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
กับการรักษาด้วยการผ่าตัด
่ อ
สวัสดีทา่ นผูอ
้ า่ นทุกท่าน ฉบับนี้เป็นเรื่องของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ทีถ
ื เป็นภัย
เงียบที่น่ากลัวและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ จากโรคมะเร็งทั้งหมดทั่วโลกที
เดียว แม้วา่ ในประเทศไทยมีอต
ั ราการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารน้อย แต่กลับพบว่าผูป
้ ่วย
มักมีอาการรุนแรง และมีอัตราการเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูง

รศ. นพ.ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา สาขาศัลยศาสตร์
ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ท่ว
ั ไป
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เพือ่ ให้รจู้ กั โรคมะเร็งกระเพาะอาหารมากขึน้ คอลัมน์ Cover
Story ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย
ศั ล ยศาสตร์ ม ะเร็ ง วิ ท ยา สาขาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและ
ศั ล ยศาสตร์ ทั่ ว ไป ภาควิ ช าศั ล ยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับ
มะเร็งกระเพาะอาหาร
รศ. นพ.ไชยรัตน์ กล่าวว่า โรคมะเร็งกระเพาะอาหารพบมาก
ทีส่ ดุ ในกลุม่ ประเทศแถบเอเชียตะวันออก ได้แก่ ประเทศญีป่ นุ่ เกาหลี
จีน ส�ำหรับประเทศไทยพบมะเร็งกระเพาะอาหารไม่มาก แต่ทำ� ให้ผปู้ ว่ ย

เสียชีวติ จากโรคมะเร็งมาก โรคมะเร็งกระเพาะอาหารแบ่งเป็นหลายชนิด
เนือ่ งจากกระเพาะอาหารประกอบด้วยหลายส่วน ตัง้ แต่ชนั้ ผิวกระเพาะ
ชั้นใต้เยื่อบุกระเพาะ กล้ามเนื้อกระเพาะ และผิวด้านนอกกระเพาะ
ซึ่งสามารถเกิดมะเร็งได้ทุกชั้นของกระเพาะอาหาร แต่ชนิดที่พบบ่อย
คือ มะเร็งเยื่อบุผิวกระเพาะอาหารและมะเร็งกระเพาะอาหารชนิด
GIST ซึ่งเกิดใต้ชั้นผิวกระเพาะอาหาร ซึ่งมะเร็งเยื่อบุกระเพาะอาหาร
มีความรุนแรงและอันตรายกว่ามะเร็งกระเพาะอาหารชนิด GIST
สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ได้แก่
1.การทานอาหารบางชนิดที่กระตุ้นท�ำให้กระเพาะอาหาร
เกิดการอักเสบเรื้อรัง เช่น อาหารปิ้งย่าง อาหารรมควัน อาหารหมัก
ดอง อาหารที่เค็ม เป็นต้น เมื่อกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังแล้ว ก็จะ
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เยื่อบุผิวกระเพาะไปเรื่อย ๆ
จนกระตุ้นท�ำให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้
2. การติดเชือ้ เอช.ไพโลไร (H. Pylori) ซึง่ เชือ้ โรคนีจ้ ะปล่อย
สารบางอย่าง ท�ำให้เยื่อบุกระเพาะอาหารเปลี่ยนแปลงไป จนท�ำให้
กระเพาะอาหารเกิดเป็นมะเร็ง หรือท�ำให้เกิดการอักเสบเรือ้ รังจนกลาย
เป็นมะเร็งได้
3. การอักเสบของกระเพาะอาหารด้านบนที่เป็นรอยต่อกับ
หลอดอาหารหรือหลอดอาหารส่วนปลายเรื้อรัง ที่เกิดจากโรคกรด
ไหลย้อนทีผ่ ปู้ ว่ ยเป็นมานาน แล้วส่งผลท�ำให้เกิดเยือ่ บุกลายเป็นมะเร็ง
กระเพาะอาหารหรือมะเร็งรอยต่อกระเพาะอาหารกับหลอดอาหารได้
4. พันธุกรรม คนทีม่ พี อ่ แม่ หรือญาติ เป็นโรคมะเร็งกระเพาะ
อาหาร ก็มโี อกาสและความเสีย่ งจะเป็นโรคนีม้ ากกว่าคนอืน่ โดยเฉพาะ
คนที่มีญาติสายตรงเป็นตอนอายุน้อยกว่า 40 ปี หรือเป็นมะเร็ง
กระเพาะอาหารกันหลายคนในครอบครัว
5. การสูบบุหรี่ เพราะบุหรีก่ ระตุน้ ท�ำให้เกิดการระคายเคือง
กระเพาะอาหาร ส่งผลท�ำให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้
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อาการของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
โรคมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นโรคที่
มักไม่แสดงอาการในช่วงแรก ๆ เนื่องจากมี
อาการคล้ า ยกั บ การเป็ น กระเพาะอาหาร
อักเสบ แผลในกระเพาะอาหาร หรือกรดไหล
ย้อน นัน่ คือ ปวด เสียด ตือ้ จุก และแน่นบริเวณ
ใต้ลนิ้ ปี่ ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ เรอบ่อย
ปวดท้องก่อนและหลังรับประทานอาหาร ปวด
ท้องตอนท้องว่าง หรือปวดท้องกลางดึกมี
อาการปวดเป็น ๆ หาย ๆ
ถ้าหากเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ
หรือแผลในกระเพาะอาหาร เมือ่ ได้กนิ ยารักษา
ประมาณ 6-8 สัปดาห์ อาการดังกล่าวก็ควร
จะดีขนึ้ และหายไป ถ้ายังไม่หาย หรือเป็น ๆ หาย ๆ
ก็ควรมาพบแพทย์เฉพาะทางเพือ่ หาสาเหตุตอ่ ไป
นอกจากนี้ ยั ง มี อ าการที่ พ บได้ ใ น
ระยะที่เป็นมากแล้ว คือ
- ทานอาหารไม่ได้ ทานแล้วอาเจียน
เนื่องจากมีก้อนไปอุดตันกระเพาะอาหาร
- อาเจียนเป็นเลือด เนือ่ งจากมีภาวะ
เลือดออกทางเดินอาหารส่วนบน
- ถ่ายด�ำเหนียวคล้ายยางมะตอย
เนือ่ งจากมีภาวะเลือดออกทางเดินอาหารส่วนบน
- น�ำ้ หนักลดไม่ทราบสาเหตุ เบือ่ อาหาร
- ทานอาหารแล้วรู้สึกติด รู้สึกกลืน
อาหารไม่ได้
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หากมีอาการเหล่านี้ควรรีบมาพบ
แพทย์ทันที เพื่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยและ
รักษา อย่าปล่อยทิ้งไว้
การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
แพทย์ จ ะตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคมะเร็ ง
กระเพาะอาหาร โดยการส่องกล้องกระเพาะ
อาหาร ซึ่งท�ำได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ด้วย
เทคโนโลยีของการส่องกล้องที่มีการพัฒนาไป
อย่างมาก ประกอบกับประสิทธิภาพที่ดีของ
กล้องที่มีความคมชัด และแพทย์ที่สามารถ
ท�ำการส่องกล้องทางเดินอาหารก็มจี ำ� นวนมาก
โดยจะใช้เวลาส่องกล้องกระเพาะอาหารไม่
นาน เฉลี่ยประมาณ 15 นาที และแทบจะไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน สามารถประเมินได้แล้วว่า
เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือไม่ จากนัน้ ก็จะ
ตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ เพื่อยืนยันผลการวินิจฉัย
อีกครั้ง หลังจากนั้นแพทย์ก็จะท�ำ  CT Scan
ประเมินระยะของโรคอีก เพื่อวางแผนการ
รักษาที่เหมาะสมกับระยะของโรค
การรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบนั มี 3 วิธี
คือ
1. การใช้การผ่าตัดรักษา
2. การใช้ยารักษา ซึ่งมีหลายชนิด
เช่น ยาเคมี ยามุง่ เป้า (เป็นยาทีอ่ อกฤทธิเ์ ฉพาะ
เจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง) เป็นต้น

3. การใช้รังสีรักษา โดยที่โรคมะเร็ง
แต่ละชนิดใช้การรักษาที่แตกต่างกันไป
ส�ำหรับการรักษาโรคมะเร็งกระเพาะ
อาหารโดยเฉพาะมะเร็ ง เยื่ อ บุ ผิ ว กระเพาะ
อาหารนั้น ในระยะที่ท�ำให้โรคหายขาดได้
จ�ำเป็นต้องอาศัยการผ่าตัดเป็นการรักษาหลัก
ส่วนการให้ยาหรือการฉายรังสีนั้นเป็นการ
รักษาร่วมเพือ่ ลดโอกาสการกลับเป็นซ�ำ้ ของโรค
และเพิ่มอายุของผู้ป่วยให้ยืนยาวขึ้น
ดังนั้นผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร
ระยะที่รักษาได้ ต้องรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด
และการผ่าตัดปัจจุบันสามารถท�ำได้หลาย
แบบ ขึ้นกับระยะของโรคว่าเป็นมากน้อยแค่
ไหน โดยใช้วิธีการผ่าตัดดังนี้
1. การผ่าตัดแบบแผลเล็ก ทั้งแบบ
เจาะรูผา่ นกล้อง และการใช้หนุ่ ยนต์ชว่ ยผ่าตัด
2. การผ่าตัดแบบเปิดแผลใหญ่ปกติ
ในกรณีที่มะเร็งมีการแพร่กระจายไปที่อวัยวะ
อื่น ๆ ค่อนข้างมาก
ซึ่งการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหาร
นัน้ มีทงั้ การผ่าตัดทัง้ กระเพาะอาหารออก และ
การผ่าตัดเฉพาะบางส่วนของกระเพาะอาหาร
ออก ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู ่ กั บ ต� ำ แหน่ ง และการแพร่
กระจายของมะเร็ง
โดยทั่วไปการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะ
อาหารชนิดเยือ่ บุผวิ กระเพาะอาหาร นอกจาก
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จะต้องตัดกระเพาะอาหารออกแล้ว ยังจ�ำเป็นต้องตัดต่อมน�้ำเหลืองโดยรอบกระเพาะอาหารออกไปด้วย แต่หากเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารชนิด
GIST นั้นโดยทั่วไปจะตัดเฉพาะก้อนมะเร็งออกโดยไม่จ�ำเป็นต้องตัดต่อมน�้ำเหลืองโดยรอบไปด้วย
การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยหลังการรักษาโดยผ่าตัด
หลังจากการผ่าตัดรักษาแล้ว ผู้ป่วยบางคนจะไม่มีกระเพาะอาหาร หรือบางคนอาจจะมีกระเพาะอาหารแต่มีน้อยลง เนื่องจากโดนตัด
ออกไปบางส่วน ผู้ป่วยต้องปรับตัวเรื่องการทานอาหาร อาจจะต้องทานอาหารต่อมื้อน้อยลง แต่ทานถี่ขึ้น ทานอาหารชิ้นเล็ก ๆ บางคนมีผลข้าง
เคียงจากการตัดกระเพาะอาหาร เช่น ทานอาหารแล้วหน้ามืด ใจสั่น วิงเวียน หรือบางคนท้องเสียได้ และเนื่องจากการที่ไม่มีกระเพาะอาหาร
จะท�ำให้การดูดซึมแร่ธาตุและวิตามินบางชนิดแย่ลง ผูป้ ว่ ยจึงต้องได้รบั การเสริมแร่ธาตุและวิตามินบางชนิด รวมถึงค�ำแนะน�ำต่าง ๆ จากศัลยแพทย์
ว่าควรจะปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดอย่างไร และต้องได้รับการตรวจติดตามอย่างสม�่ำเสมอ
ทั้งนี้ รศ. นพ.ไชยรัตน์ ได้ฝากเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากมะเร็งกระเพาะอาหาร ว่า
1. ทานอาหารที่ดี มีประโยชน์
เพือ่ ลดโอกาสในการเป็นมะเร็ง เช่น ผัก ผล
ไม้สดที่มีวิตามินซี ก็จะช่วยลดโอกาสการ
เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้

2. ลดปัจจัยเสีย่ งทีท่ ำ� ให้เกิดมะเร็ง
กระเพาะอาหาร ได้แก่ อาหารเค็ม อาหาร
ปิ้งย่าง ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง
และท�ำให้เกิดมะเร็งได้ โดยเฉพาะเชื้อโรค
เอช.ไพโลไร (H. Pylori) เพราะเป็นตัวการ
ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร

4. ใครที่ไม่เคยมีอาการปวด
ท้องมาก่อน แล้วมีอาการปวดท้องเมื่อ
อายุ 50 ปี ควรได้รับการตรวจวินิจฉัย
5. ถ้าหากได้รับยารักษาโรค
กระเพาะอาหารต่ อ เนื่ อ งเป็นเวลา 2
เดือนแล้วก็ยังไม่หาย ก็ควรได้รับการ
ตรวจแบบส่องกล้องกระเพาะอาหาร
เพื่อหาสาเหตุของโรค และวางแผนการ
รักษาต่อไป

3. หากมีคนในครอบครัวหรือญาติสายตรงเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารอายุ
น้อยกว่า 40 ปี ควรจะมาตรวจกระเพาะอาหารถ้ามีอาการผิดปกติ เพราะหากเป็นโรคนี้
ตั้งแต่อายุยังน้อย ก็อาจเป็นความผิดปกติของยีนได้ การตรวจคัดกรองตั้งแต่เนิ่น ๆ
จะท�ำให้ผลการรักษาได้ผลดี
สุดท้ายนี้ โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ถึงแม้จะเป็นมะเร็งทีพ่ บได้นอ้ ยในคนไทย ผูป้ ว่ ยมักมีอาการทีร่ นุ แรงและรักษายาก ดังนัน้ การสังเกต
อาการและความผิดปกติของตนเองอยู่เสมอเป็นสิ่งส�ำคัญ หากมีอาการหรือปัจจัยเสี่ยงควรรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะหากตรวจพบเร็ว มีโอกาส
หายขาดจากมะเร็งกระเพาะอาหารได้
ส�ำหรับ Cover Story ฉบับต่อไปจะน�ำเสนอเรื่อง เชื้อแบคทีเรีย เอช.ไพโลไร (H. Pylori) ซึ่งเป็นสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญของ
การเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร ...อย่าลืมติดตามกันนะคะ
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FDA อนุมัติ Upadacitinib
ส�ำหรับรักษาโรคล�ำไส้อักเสบ

www.medscape.com, www.
healio.com, www.prnewswire.com,
www.pharmacytimes.com: เมื่อวันที่ 16
มีนาคม 2565 AbbVie แจ้งว่าส�ำนักงาน
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (Food and
Drug Administration) หรือ FDA ได้ให้การ
รับรอง upadacitinib (Rinvoq) ส�ำหรับใช้ใน
การรักษาผูท้ มี่ อี ายุตงั้ แต่ 18 ปีขนึ้ ไปทีเ่ ป็นโรค
ล�ำไส้อักเสบ (moderate to severe active
ulcerative colitis; UC) ทีต่ อบสนองได้ไม่ดพี อ
หรือไม่สามารถทนได้ตอ่ การรักษาด้วยยากลุม่
antitumor necrosis factor (TNF) agents
Upadacitinib นับเป็นยาตัวแรก
ในกลุม่ selective Janus kinase (JAK) inhibitors
ที่ได้รับการรับรองจาก FDA ส�ำหรับใช้ในการ
รักษาโรคระบบทางเดินอาหาร โดยนับเป็น
ข้อบ่งใช้ที่ 4 ของ upadacitinib ที่ได้รับการ
รับรองจาก FDA ซึง่ 3 ข้อบ่งใช้ที่ upadacitinib
ได้รับการรับรองจาก FDA ก่อนหน้านี้ ได้แก่
รั ก ษาผู ้ ที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 18 ปี ขึ้ น ไปที่ มี โรค
moderate-to-severe rheumatoid arthritis
(RA) ทีม่ กี ารตอบสนองไม่ดพี อ หรือไม่สามารถ
ทนได้ตอ่ การรักษาด้วยยากลุม่ TNF agents มาแล้ว
อย่างน้อย 1 ตัว, รักษาผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี
ขึน้ ไปทีม่ โี รค active psoriatic arthritis (PsA)
ทีม่ กี ารตอบสนองได้ไม่ดพี อหรือไม่สามารถทน
ได้ต่อการรักษาด้วยยากลุ่มTNF agents มา
แล้วอย่างน้อย 1 ตัว และรักษาผู้ป่วย refractory, moderate to severe atopic dermatitis (AD) ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
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ข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของ upadacitinib ที่ FDA ใช้
ประกอบการพิจารณาให้การรับรอง upadacitinib ในข้อบ่งใช้ล่าสุดดังกล่าว ก็คือผลลัพธ์
จาก 3 การศึกษาที่เป็นการศึกษาทางคลินิก
phase 3 randomized, double-blind,
placebo-controlled studies ได้ แ ก่
U-ACHIEVE และ U-ACCOMPLISH induction
trials และ U-ACHIEVE maintenance trial
โดยใน U-ACHIEVE และ U-ACCOMPLISH
induction trials เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่าง upadacitinib 45 mg รับประทานเพียง
วันละครั้งและ placebo เป็นเวลา 8 สัปดาห์
ขณะที่ U-ACHIEVE maintenance trial
เป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง upadacitinib 15 mg หรือ 30 mg รับประทานเพียง
วันละครัง้ และ placebo เป็นเวลา 52 สัปดาห์
โดยมี clinical remission เป็น primary
endpoint ของทั้ง 3 การศึกษา ซึ่งประเมิน
ด้วย modified Mayo score ส่วน secondary endpoints ของ U-ACHIEVE และ
U-ACCOMPLISH induction trials ได้แก่
endoscopic improvement, endoscopic
remission และ histologic-endoscopic
mucosal improvement ส�ำหรับ secondary endpoint ของ U-ACHIEVE maintenance trial คือ corticosteroid-free clinical remission
ผลการศึกษาใน U-ACHIEVE และ
U-ACCOMPLISH induction trials พบว่ามี

สัดส่วนของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั upadacitinib 45 mg
รับประทานเพียงวันละครั้งที่บรรลุถึงการมี
clinical remission ที่ 8 สัปดาห์ มากกว่า
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ผู้ป่วยที่ได้รับ placebo กล่าวคือ 26% และ
33% เทียบกับ 5% และ 4% ตามล�ำดับ โดยมี
onset of response ของ upadacitinib เกิด
ขึน้ ภายในเวลาอันรวดเร็วนับตัง้ แต่สปั ดาห์ที่ 2
ของการศึกษา ขณะเดียวกันกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั
upadacitinib 45 mg ยังมี secondary
endpoints ที่ดีกว่าอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับ
กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ placebo ด้วย
ขณะทีผ่ ลการศึกษาใน U-ACHIEVE
maintenance trial พบว่ามีสดั ส่วนของผูป้ ว่ ย
ทีไ่ ด้รบั upadacitinib 45 mg รับประทานเพียง
วันละครัง้ ทีบ่ รรลุถงึ การมี clinical remission
ที่ 52 สัปดาห์ มากกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ placebo
กล่าวคือ 42% (upadacitinib 15 mg) และ
52% (upadacitinib 30 mg) เทียบกับ 12%
ของกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ placebo นอกจากนี้
พบว่ามีสดั ส่วนของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั upadacitinib
ทีบ่ รรลุถงึ การมี corticosteroid-free clinical
remission ที่ 52 สัปดาห์ มากกว่าอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตเิ มือ่ เทียบกับกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั
placebo กล่าวคือ 57% (upadacitinib
15 mg) และ 68% (upadacitinib 30 mg)
เทียบกับ 22% ของกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั placebo
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จุฬาฯ คืบหน้าวิจัย “วัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล”
ย�ำ้ ใช้รกั ษาไม่ใช่ปอ้ งกัน พบอาสาสมัครภูมขิ นึ้ -ผลข้างเคียงน้อยในมะเร็งไตและมะเร็งเม็ดสี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลง
ข่าวผล “ความก้าวหน้าวัคซีนรักษามะเร็ง
เฉพาะรายบุคคล นวัตกรรมแห่งความหวังของ
สั ง คมไทย” โดยศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า น
ภู มิ คุ ้ ม กั น บ� ำ บั ด มะเร็ ง คณะแพทยศาสตร์
จุฬาฯ และ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ภายในงานเสวนาวิชาการ Chula the Impact
ครั้งที่ 7 เพื่อน�ำเสนอความคืบหน้าล่าสุดของ
นวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งด้วยวัคซีน
รศ. ดร. นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
โรคมะเร็ ง ครบวงจร รพ.จุ ฬ าลงกรณ์
สภากาชาดไทย  ให้ขอ้ มูลว่า ในปัจจุบนั การให้ยา
รักษามะเร็ง มีแนวทางหลัก 3 วิธี คือ 1. ยา
เคมีบ�ำบัด เป็นการรักษาที่ค่าใช้จ่ายไม่สูง มี
ประสิทธิภาพปานกลาง และอาจมีผลข้างเคียง
ทีม่ ากได้ 2. ยามุง่ เป้า เป็นการให้ยารักษาทีจ่ ำ� เพาะ

ต่อการกลายพันธุ์ของมะเร็ง มีประสิทธิภาพ
จ�ำเพาะเฉพาะในรายทีม่ กี ารกลายพันธุต์ รงกับ
ตัวยา อาการข้างเคียงมักจะไม่รนุ แรงเมือ่ เทียบ
กั บ ยาเคมี บ� ำ บั ด และ 3. ภู มิ คุ ้ ม กั น บ� ำ บั ด
ปัจจุบนั มีทงั้ การรักษาแบบการให้ยาแอนติบอดี
และการใช้เซลล์บ�ำบัด ซึ่งทั้งสองแนวทางนี้
ได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ ใช้ รั ก ษาโดยทั่ ว ไปแล้ ว
มีประสิทธิภาพดี ไม่จำ� เพาะกับชนิดมะเร็ง และ
ส่วนใหญ่ผลข้างเคียงน้อย แต่อาจมีผลข้างเคียง
ส่วนน้อยที่เกิดรุนแรงได้บางครั้ง
“โดยในการวิ จั ย และพั ฒ นาการ
รักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบ�ำบัด มุ่งเน้น
พัฒนาการรักษาใน 3 วิธีคือ เซลล์บ�ำบัดมะเร็ง
(CAR T-cells และ NK cells) วัคซีนรักษา
มะเร็งเฉพาะบุคคล (therapeutic cancer
neoantigen vaccine) และยาแอนติบอดีตา้ น
มะเร็ง (ยาภูมิต้านมะเร็ง, immune checkpoint inhibitor) ซึ่งภูมิคุ้มกันบ�ำบัดทั้ง 3 วิธี

นี้มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน และสามารถใช้รักษา
ร่วมกัน และใช้ร่วมกับการรักษามะเร็งด้วยวิธี
การอื่น ๆ ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษา เบื้องต้นในการศึกษาวิจัยวัคซีนมะเร็ง
เฉพาะบุคคลในมะเร็งไต และมะเร็งผิวหนัง
ชนิดเมลาโนมา (melanoma) หรือมะเร็ง
เม็ดสี” หัวหน้าศูนย์ฯ กล่าว
นพ.ไตรรักษ์ พิสษิ ฐ์กลุ หัวหน้าศูนย์
ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงการรักษาด้วย
วัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลว่า ทีมวิจัย
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ได้ พั ฒ นาวั ค ซี น รั ก ษามะเร็ ง เฉพาะบุ ค คล
มาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงขั้นตอนทดสอบทาง
คลินิกระยะที่ 1 ให้กับอาสาสมัครตั้งแต่เดือน
มกราคม 2564 นับเป็นการทดสอบทางคลินกิ
ครั้งแรกในประเทศไทย และในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ การผลิตวัคซีนเฉพาะบุคคลนี้
ต้องใช้ข้อมูลการกลายพันธุ์ที่ตรวจพบในผู้
ป่ ว ยรายนั้ น เพื่ อ กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การสร้ า ง
ภู มิ คุ ้ ม กั น ที่ จ� ำ เพาะต่ อ การกลายพั น ธุ ์ ข อง
มะเร็ง เนื่องจากมะเร็งของผู้ป่วยแต่ละคนมี
การกลายพันธุ์ส่วนใหญ่ท่ีต่างกัน การผลิต
วัคซีนจึงต้องท�ำทีละ 1 ราย เพื่อสร้างให้เกิด
การกระตุน้ ภูมคิ ม้ ุ กันทีจ่ ำ� เพาะและมีประสิทธิภาพ
ไว้ต่อสู้กับโรคมะเร็ง
“ส่ ว นการให้ วั ค ซี น รั ก ษามะเร็ ง
เฉพาะบุคคล เริ่มต้นด้วยการน�ำชิ้นเนื้อมะเร็ง
จากผู ้ ป ่ ว ยมาถอดรหั ส พั น ธุ ก รรมใช้ เวลา

ประมาณ 2 เดือน  เพือ่ ตรวจหาการกลายพันธุ์
ทีพ่ บในชิน้ เนือ้ มะเร็งเท่านัน้ ซึง่ ไม่พบในเซลล์
ปกติของร่างกาย และน�ำข้อมูลการกลายพันธุ์
มาผลิตเป็นชิ้นส่วนของโปรตีนของมะเร็งที่
กลายพันธุข์ นาดเล็ก ทีม่ เี พียงข้อมูลการกลาย
พันธุ์แต่ไม่สามารถก่อโรคได้ โดยไม่มีการฉีด
เซลล์มะเร็งเข้าในร่างกายแต่อย่างใด โดยผูป้ ว่ ย
ไม่ตอ้ งนอนโรงพยาบาล แต่จะต้องมารับวัคซีน
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จ�ำนวน 7 ครัง้ แบ่งเป็น 5 ครัง้ แรกภายใน 1 เดือน
และเว้นระยะในการฉีดอีก 2 เข็มเพื่อกระตุ้น
ไป 1-2 เดือน หลังฉีดวัคซีนเม็ดเลือดขาวชนิด
antigen presenting cells จะกินชิ้นส่วน
โปรตีนกลายพันธุ์ที่ผลิตไว้ และกระตุ้นเม็ด
เลือดขาวชนิดทีเซลล์ให้รู้จักการกลายพันธุ์
ของมะเร็งมากขึ้นอย่างจ�ำเพาะ”
นพ.ไตรรักษ์ กล่าวต่อว่า เบือ้ งต้นใน
1 ปีที่ผ่านมา การทดสอบวัคซีนรักษามะเร็ง
เฉพาะบุคคลกับอาสาสมัครผูป้ ว่ ยมะเร็งจ�ำนวน
4 ราย ซึง่ เป็นระยะที่ 4 (ระยะรุกราม) แบ่งเป็น
ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดสี 3 ราย และมะเร็งไต 1 ราย
พบว่าการฉีดวัคซีนมีความปลอดภัย พบผล
ข้างเคียงน้อย เช่น มีอาการปวดตรงจุดที่ฉีด
วัคซีน ไม่พบผลข้างเคียงรุนแรง และหลังจาก
การฉีดวัคซีน 3 สัปดาห์ พบว่าหลังจากฉีดไป
3 สัปดาห์สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในผู้ป่วย
ทัง้ 4 รายดีขนึ้ อย่างชัดเจน และเป็นการตอบสนอง
ทางภูมิคุ้ม กั น ที่ มีค วามจ� ำ เพาะต่ อ ชิ้ น ส่ ว น
การกลายพันธุ์ของผู้ป่วยมะเร็งรายนั้น ๆ
“ดังนั้นวัคซีนนี้จึงเป็นวัคซีนรักษา
มะเร็ง โดยน�ำข้อมูลจากชิน้ เนือ้ มะเร็งมาผลิต
วัคซีน ไม่ใช่วคั ซีนป้องกันมะเร็ง และในต่างประเทศ
เช่น ที่ม.ฮาร์วาร์ด ก็มีการศึกษาเช่นกัน และ
พบว่าการใช้วัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล
ร่วมกับการให้ยาแอนติบอดีที่ช่วยเสริมการ
ท�ำงานของภูมคิ มุ้ กันสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ
การรักษาให้สงู ขึน้ ได้ นับว่าการแพทย์ของไทย
นับว่าก้าวทันต่างประเทศ ” นพ.ไตรรักษ์ ย�้ำ
การท�ำงานของวัคซีน
ทั้ ง นี้ ที ม วิ จั ย ได้ ต รวจติ ด ตามการ
ตอบสนองทางพยาธิวิทยาในผู้ป่วย 1 ราย
นพ.ไตรรักษ์ กล่าวว่า เมือ่ ประเมินการกระจาย

ตัวของเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์ในชิ้นเนื้อ
มะเร็ง (T-cell tumor infiltration) พบถึง
การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ซึ่งก่อนฉีดวัคซีน
ตรวจพบเซลล์เม็ดเลือดขาวอยูบ่ ริเวณรอบนอก
ก้อนมะเร็งเป็นหลัก และหลังได้รบั วัคซีนพบว่า
เม็ดเลือดขาวมีการเปลีย่ นแปลง ตอบสนองใน
ทางบวก มีการกระจายตัวเข้าไปในชิ้นเนื้อ
มะเร็งมากขึ้น โดยปัจจุบันผู้ป่วยรายนี้อาการ
คงทีห่ ลังได้รบั การรักษาด้วยวัคซีนมะเร็ง และ
ตรวจติดตามเป็นเวลา 9 เดือน
นพ.ไตรรักษ์ กล่าวถึงถึงเป้าหมายว่า
หากมีการพิสูจน์ประสิทธิภาพของวัคซีนได้
ซึง่ อาจจะเร็วหรือภายใน 4 ปีขา้ งหน้า ทีมวิจยั
จะเดินหน้าเข้าสู่การทดสอบทางคลินิกระยะ
ถัดไป โดยเริม่ เปิดให้บริการในรพ.จุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เมือ่ งานวิจยั สามารถพิสจู น์ถงึ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย จะด�ำเนินการ
ขึ้นทะเบียน และในขณะเดียวกัน ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็ง จะท�ำการ
วิจยั และพัฒนายาแอนติบอดีรกั ษามะเร็ง หรือ
ยาภูมติ า้ นมะเร็งคูข่ นานด้วย ซึง่ ปัจจุบนั อยูใ่ น
ขั้ น ตอนการผลิ ต ในโรงงานและจะเริ่ ม การ
ทดสอบในสัตว์ทดสองภายในปีนี้ รวมไปถึง
การเริ่มทดสอบทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งในปี
2566 ซึ่งหากการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็ง
เฉพาะบุ ค คลและยาแอนติ บอดีป ระสบผล
ส�ำเร็จ จะสามารถใช้การรักษาทัง้ 2 วิธคี วบคูก่ นั
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งให้ดขี นึ้
และราคาทีจ่ ะช่วยให้ผปู้ ว่ ยเข้าถึงการรักษาได้
นอกจากนีท้ าง รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย
ได้ดำ� เนินการสร้างห้องปลอดเชือ้ พิเศษทัง้ เพือ่
การผลิตเซลล์และวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะ
บุคคลเพิ่มเติม ในอาคารบูรณาการวิจัยใหม่
ร่วมกับอาคารรักษาพยาบาลที่เน้นการดูแล
ผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างครบวงจร รวมกันเป็น
ศูนย์บูรณาการวิจัยและรักษาโรคมะเร็งของ
โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ซึง่ คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์
2567

เทคโนโลยี และนวัตกรรม
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มศว วิจัยสําเร็จชุดตรวจหา
เชื้อเล็ปโตสไปรา ใชเทคโนฯ

“ไบโอเซ็นเซอร”
เร็ว แมนยําลดโรคฉี่หนู

ศ. ดร.โกสุม จันทร์ศิริ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไบโอเซ็นเซอร์
แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ (มศว)

ศ. ดร.โกสุม จันทร์ศริ ิ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไบโอเซ็นเซอร์
แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ได้รับทุน
สนับสนุนจากส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ด�ำเนินโครงการการพัฒนาชุดทดสอบ
ดีเอ็นเอแบบแถบเพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อเล็ปโตสไปราที่ก่อโรคฉี่หนู
เนื่องจากโรคเล็ปโตสไปโรซิสก่อให้เกิดโรคได้ทั้งคนและสัตว์ ซึ่งในคน
ที่ติดเชื้อบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
โดยสาเหตุของโรคเกิดจากเชือ้ แบคทีเรียในกลุม่ เล็ปโตสไปรา
สายพันธุ์ Leptospira interrogans ซึ่งพบได้ทั่วไปในธรรมชาติ การ
วินิจฉัยเชื้อจากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย หรือสัตว์ที่เป็นรังโรค เช่น เลือด
น�ำ้ เหลืองและปัสสาวะ สิง่ ส่งตรวจจากสิง่ แวดล้อม เช่น น�ำ้ ทีม่ กี ารปนเปือ้ น
ของเชื้อ ด้วยวิธี MAT (micros copic agglutination test) และ IFA
(immuno fluoresent assay) เป็นวิธีที่ใช้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการ
เพราะง่าย สะดวก รวดเร็ว มีราคาถูก
อย่างไรก็ตามทั้ง 2 วิธี ยังมีข้อจ�ำกัดด้านความแม่นย�ำ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อการวางแผนรักษา ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค
ปัจจุบนั มีชดุ ทดสอบในการตรวจพันธุกรรมเชือ้ เล็ปโตสไปรา โดยอาศัย
วิธีการ Polymerase Chanin Reaction หรือ PCR ซึ่งต้องน�ำเข้ามา
จากต่างประเทศ
ศ. ดร.โกสุมกล่าวต่อว่า คณะผูว้ จิ ยั ประกอบด้วย ดร.สุพตั รา
อารีกิจ รศ. ดร.อุไรวรรณ โฆษิตานนท์ รศ. นพ.วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์

รศ. ดร.สมชาย สันติวฒ
ั นกุล รศ. ดร.พิชาภัค ศรียาภัย ดร.เกศปุญยวีศ์
บุญรอดดิษฐ์ ดร.พรพรรณ จรัสสิงห์ รศ. ดร.ทายาท ศรียาภัย และ
รศ. ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา จึงได้พฒ
ั นาชุดทดสอบดีเอ็นเอแบบแถบ
เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อเล็ปโตสไปรา อย่างง่าย สะดวกและรวดเร็ว
ในการตรวจหาเชื้อ โดยใช้เทคโนโลยีไบโอเซ็นเซอร์ที่มีศักยภาพด้าน
ความไว และความจ�ำเพาะสูงมาประยุกต์ใช้ในการตรวจเชื้อ เพื่อให้
สามารถวางแผนรักษา ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรค

“ชุดทดสอบฯ หรือ “Rapid Leptospira DNA strip test”
ใช้กระบวนการเพิม่ ขยายจ�ำนวนพันธุกรรมเฉพาะจุดของเชือ้ เล็ปโตสไปรา
พร้อมกับกระบวนการดีเอ็นเอตรวจจับ โดยใช้อุณหภูมิเดียวในระยะ
เวลาประมาณ 20 นาที หลังจากนั้นหยดส่วนผสมลงบนแผ่นทดสอบ
และอ่านผลเป็นแถบสี
จากการศึกษาพบว่า “Rapid Leptospira DNA strip test”
สามารถตรวจพบเชื้อเล็ปโตสไปราในปริมาณปนเปื้อนน้อยกว่า 1 ตัว
และมีความจ�ำเพาะสูงโดยไม่เกิดการจับกับเชื้อก่อโรคชนิดอื่น ๆ ด้วย
คุณสมบัติดังกล่าวสามารถน�ำชุดทดสอบนี้ไปใช้ในโรงพยาบาล สถาน
อนามัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพือ่ ลดระยะเวลาในการตรวจโรค
และลดขั้นตอนพร้อมทั้งเครื่องมือที่ยุ่งยาก
นอกจากนี้สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจวิเคราะห์
โรคเล็ปโตสไปโรซิสนอกสถานทีไ่ ด้ ในเขตชุมชนทีห่ า่ งไกลได้ จึงเหมาะ
เป็นวิธีที่ใช้ในการตรวจเพื่อเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค ป้องกันโรค และ
รักษาให้ผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที” ศ. ดร.โกสุมกล่าว
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อาหารสําหรับ

ผู้ปว
่ ยมะเร็งกระเพาะอาหาร

คุณรู ไหมวา “อาหาร” เปนสิ่งสําคัญสวนหนึ่งในการดูแลรักษาผูปวยโรคมะเร็ง การรับประทานอาหารให ไดสารอาหาร
เพียงพอเหมาะสม จะชวยเพิม่ คุณภาพชีวติ ของผูป ว ย คอลัมน RightStyle (วิถสี ขุ สาระ) ฉบับนีข้ อนําเสนอเกีย่ วกับเรือ่ งอาหาร
สําหรับผูปวยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร เปนอยางไรกันบางนั้นมาติดตามกัน
การจัดอาหารสําหรับผูป
้ ว
่ ยมะเร็งกระเพาะอาหาร

ข้าวแป้ง
ผูปวยมะเร็งกระเพาะอาหารคงตองหันมาใหความสําคัญตอการควบคุมคารโบไฮเดรต
รวมดวย เนือ่ งจากพบวา หากคารโบไฮเดรตมากไปอาจทําใหเกิดผลเสียตอโรคมะเร็งทีเ่ ปนอยูไ ด
พลังงานจากอาหารหมูน ย้ี งั คงไดรบั เทาเดิมคือ 55-60% ของพลังงานทัง้ หมด แตการไดรบั นัน้ ควรกระจาย
ใหมปี ริมาณคารโบไฮเดรตเทากันทุกมือ้ อาหาร ยกเวนในกรณีทเ่ี พิง่ ผาตัดกระเพาะออกไปบางสวน ควรแบงมือ้ อาหารและลดปริมาณคารโบไฮเดรต
ใหนอ ยเทาทีท่ าํ ได เพือ่ ลดอาการไมสบายทองรวมไปถึงคลืน่ ไสอาเจียน ควรรับประทานอาหารทีห่ ลากหลาย หากเบือ่ อาหารประเภทขาวอาจเปลีย่ น
เปนขนมปง หรือกวยเตีย๋ วราดหนาบางก็ได

เนือ้ สัตว์
การรับประทานเนือ้ สัตวมากอาจทําใหเสีย่ งตอการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารมากขึน้ โดยเฉพาะ
ในเนือ้ สัตวทต่ี ดิ มันมาก หรือในกรณีทม่ี กี ารปนเปอ นของสารเคมี เชน ในเนือ้ หมูอาจจะมีไขมันอยูเ ยอะ
และมีการปนเปอ นของสารเรงเนือ้ แดง ดังนัน้ ควรเลือกเนือ้ สัตวทมี่ ไี ขมันตํา่ จากแหลงหรือรานทีเ่ ชือ่ ถือได
วาไมมีการปนเปอนสารเคมี โดยควรไดรับโปรตีนวันละ 15% ของปริมาณพลังงานที่รางกายตองการ
แตละวัน แหลงโปรตีนทีด่ ที ส่ี ดุ คือ ไขไก ซึง่ เปนแหลงอาหารทีม่ กี รดอะมิโนครบทุกชนิด
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ไขมัน
ไขมันยังคงเปนสิ่งที่ควรจํากัด และดูแลเปนพิเศษ ควรงดเวนของทอด กะทิ และอาหารอื่น ๆ ที่มี
สวนประกอบไขมันสูง การปรุงประกอบอาหารโดยใชนํ้ามันมะกอกจะสามารถสงผลดีตอผูปวยมะเร็งได ดังมี
รายงานของการรับประทานอาหารแบบเมดิเตอรเรเนียน ซึ่งจะใชนํ้ามันมะกอกปรุงอาหาร พบวาอัตราเสี่ยง
ตอมะเร็งกระเพาะอาหารลดลง แตอยางไรก็ตาม ถึงมีขอ มูลวานํา้ มันมะกอกใหผลดีตอ ผูป ว ย แตไมไดหมายถึง
ดการรบประทานไขมนเทาทเปนไปได
การรับประทานไขมันมาก ๆ และจะสงผลดีตอ รางกาย ดังนัน้ ควรลดการรั
บประทานไขมันเทาทีเ่ ปนไปได

ผัก

พืชในกลุม ผักทีม่ สี าร Isoflavone มีรายงานทัง้ ชวยควบคุมเซลลมะเร็งและไมมผี ลตอการ
ควบคุมมะเร็ง แตอยางไรก็ตาม สารเหลานีก้ ย็ งั มีฤทธิต์ า นอนุมลู อิสระ จึงถือวาการรับประทานผัก
กลุม กะหลํา่ บล็อกโคลี่ ยังใหผลดีในการตานอนุมลู อิสระอยู ควรรับประทานผักใหไดวนั ละ 5 ทัพพี
ขึน้ ไป และมีรายงานถึงเห็ดหัวลิง วาสามารถใหผลดีในการลดการเกิดมะเร็งกระเพาะรวมไปถึงแผล
ในกระเพาะอาหารได
ะเพาะอาหารได

ผลไม้
ผ

ผลไมสามารถรับประทานไดทุกชนิด แตใหระมัดระวังในกรณีของการผาตัดกระเพาะแลวเทานั้น
หลั
ห งจากนัน้ สามารถเลือกรับประทานผลไมทไ่ี มมเี นือ้ หยาบเกินไปไดตามตองการ อาทิ มะละกอสุก สม เปนตน
นอกจากนี้ ทีส่ าํ คัญอีกอยางคือ หลังจากการผาตัดกระเพาะอาหารผูป ว ยมักจะเกิดกลุม อาการที่ เรียกวา
ddumping syndrome (เกิดจากการทีอ่ าหารผานกระเพาะอาหารเขาสูล าํ ไสเล็กเร็วเกินไป ทําใหมอี าการปวดเกร็ง
ชองทอง คลืน่ ไสอาเจียน ทองเสีย และอาจพบอาการนํา้ ตาลในเลือดตํา่ ได) รวมดวย ควรมีการดูแลอาหารพิเศษ
เพิ่มขึ้น คือ
- ทานอาหารใหลดปริมาณตอมือ้ ใหนอ ยลง แตรบั ประทานเพิม่ จํานวนมือ้ ขึน้ แทน
- ไมทานอาหารรอนจัด หรือเย็นจัดจนเกินไป
- ไมควรดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ว นประกอบของคารโบไฮเดรตสูง เชน พวกเครือ่ งดืม่ ธัญพืช
- ไมดม่ื นํา้ รวมกับมือ้ อาหาร ควรเวนระยะหางจากการรับประทานอาหาร
ระทานอาหาร 30 นาที
- ควรอยูใ นทากึง่ นัง่ กึง่ นอนขณะรับประทานอาหาร เพือ่ ใหออาหารเคลื
าหารเคลือ่ นตัวไดดขี น้ึ
- หลีกเลีย่ งอาหารทีม่ กี รดสูง เชน มะเขือเทศ สม มะนาว เปปนตน
- ควรรับประทานอาหารทีม่ แี พคติน (pectin) สูง เชน แอปเป
ปเปล พลัม พีช เปนตน
- ควรไดรบั แคลเซียมและวิตามิน บี 12 เสริมจะสามารถทําใหฟน ฟูรา งกายไดเร็วขึ้น
คําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับผูป
้ ว
่ ยมะเร็งกระเพาะอาหาร
- รับประทานอาหารออน ยอยงาย รสไมจดั เนือ้ สัตวทย่ี อ ยงาย เชน เนือ้ ปลา กุง ถาจะรับประทานเนือ้ สัตว
ทีย่ อ ยยากควรตมใหเปอ ยกอน หลีกเลีย่ งการรับประทานอาหารทีม่ กี ากมาก เชน เมล็ดพืช เปลือกผลไม ผักเยือ่ ใยหยาบ เปนตน
- เคีย้ วอาหารใหละเอียดกอนกลืนและรับประทานอาหารชา ๆ
- อาหารควรสะอาดสุกใหม งดอาหารทีค่ ดิ วาอาจจะปนเปอ นทําความสะอาดไมได เชน หอยทุกชนิด อาหารหมักดอง เนือ่ งจากนํา้ กรด
ทีช่ ว ยในการยอยและทําลายเชือ้ โรคมาจากกระเพาะ เมือ่ กระเพาะถูกตัด นํา้ กรดก็เหลือนอยลง อาหาร มือ และภาชนะควรลางใหสะอาดกอนปรุง
อาหารทีป่ รุงแลวปดใหมดิ ชิด และลางมือกอนรับประทานอาหาร
เปนอยางไรบางกับสิง่ ทีน่ าํ มาฝากกัน คงจะเห็นแลววา อาหารมีความสําคัญตอผูป ว ยมะเร็งกระเพาะอาหารอยางไร การรับประทาน
อาหารใหไดสารอาหารเพียงพอและเหมาะสมจะชวยใหเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูปวย ทําใหผูปวยแข็งแรงขึ้น ลดอาการแทรกซอน และมี
ความรูสึกดีขึ้นมีกําลังใจทีจ่ ะตอสูก บั โรคไดตอ ไป
ขอขอบคุณขอมูลจาก www.siamca.com ชมรมฟนฟูสุขภาพผูปวยโรคมะเร็งแหงประเทศไทย
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บุหรี่ ไฟฟา
ทําใหสูญเสีย
เสี่ยงโรคราย เสี่ยงตายกอนวัยอันควร

นักวิชาการเตือน ผูส้ บู บุหรีไ่ ฟฟ้าท�ำให้สญ
ู เสียอย่างมาก ทัง้
ทางเศรษฐกิจ เสี่ยงโรคร้ายแรง เสี่ยงตายก่อนวัยอันควร ชี้รัฐต้อง
มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าหน้าใหม่ในประเทศไทย
โดยคงกฎหมาย ห้ามน�ำเข้า ห้ามขาย บุหรี่ไฟฟ้า และเร่งบังคับใช้
กฎหมายกับผู้ลักลอบฝ่าฝืนอย่างจริงจัง
ผศ. ดร. นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์วจิ ยั และจัดการ
ความรูเ้ พือ่ การควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี กล่าวว่า การสร้างความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่จะเกิด
จากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในหมู่ประชาชน ทวีความส�ำคัญยิ่งขึ้นในรอบ
หลายเดือนทีผ่ า่ นมา เพราะมีผบู้ ริหารระดับสูงในคณะรัฐบาลบางท่าน
ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากผู้ส่งเสริมบุหรี่ไฟฟ้าจนเกิดการเคลื่อนไหว
ที่ จ ะปลดล็ อ คบุ ห รี่ ไ ฟฟ้ า จากสิ น ค้ า ที่ ถู ก ห้ า มน� ำ เข้ า และห้ า มขาย
ในประเทศไทย โดยน่าเป็นห่วงมากถ้าเยาวชนสามารถเข้าถึงบุหรีไ่ ฟฟ้า
ได้อย่างเสรี ไปลองเสพบุหรี่ไฟฟ้าที่มีฤทธิ์เสพติดสูงและมีอันตรายต่อ
สุขภาพรวดเร็วกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิม ซึ่งเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบ
เฉียบพลันชนิดร้ายแรงจากการถูกท�ำลายด้วยบุหรีไ่ ฟฟ้า (Electroniccigarette or Vaporing product use-Associated Lung Injury,
EVALI) จนท� ำ ให้ค นหนุ่ม คนสาวเสียชีวิต ดังรายงานในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
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“จากผลงานวิจยั ‘การประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จาก
บุหรีไ่ ฟฟ้าของประเทศไทย’ ของ รศ. ดร. ภญ.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์
และคณะ โดยใช้ แ บบจ� ำ ลองเพื่ อ ประเมิ น ต้ น ทุ น ความเจ็ บ ป่ ว ย
ครอบคลุมต้นทุนทางตรงค่ารักษาพยาบาล ต้นทุนทางอ้อมจากการ
ขาดงานเพือ่ มารับการรักษาพยาบาลทีโ่ รงพยาบาล และต้นทุนทางอ้อม
จากการเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร พบว่า ผูส้ บู บุหรีไ่ ฟฟ้ามีโอกาสเกิดโรค
EVALI และโอกาสของการเป็นผูส้ บู บุหรีใ่ นอนาคตเพิม่ ขึน้ 3.5 เท่าของ
ผู้ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า โดยเพศชายมีความน่าจะเป็นในการเป็นผู้สูบบุหรี่
ไฟฟ้าสูงกว่าเพศหญิง (19.15% : 0.87%) ทั้งนี้การประเมินจาก
แบบจ�ำลอง พบว่า ผู้ที่เริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ 15 ปี มีเพียง 27% เท่านั้น
สามารถเลิกสูบบุหรีไ่ ด้ทอี่ ายุเฉลีย่ 41 ปี และจะท�ำให้เกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจต่อคน 5,146,644 บาท ในเพศหญิง และ 5,438,790 บาท
ในเพศชาย” ผศ. ดร. นพ.วิชช์ กล่าว
ผศ. ดร. นพ.วิชช์ กล่าวสรุปว่า ผูส้ บู บุหรีไ่ ฟฟ้าท�ำให้เกิดความ
สูญเสียอย่างมาก ทัง้ ทางเศรษฐกิจ เสีย่ งโรคร้ายแรง และเสีย่ งเสียชีวติ
ก่อนวัยอันควร จึงมีความจ�ำเป็นส�ำคัญที่รัฐต้องมีมาตรการป้องกัน
ไม่ให้เกิดนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าหน้าใหม่ในประเทศไทย โดยคงกฎหมาย
ห้ามน�ำเข้า ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า และเร่งบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบ
ฝ่าฝืนอย่างจริงจัง
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มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาวิชาการหัวขอ

“กัญชา…ความจริงตองรู”
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองบริหารงานวิจัยจัดเสวนา
วิชาการ หัวข้อ “กัญชา…ความจริงต้องรู”้ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์
บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน พร้อมกล่าว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเสวนา โดยการเสวนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิ
สีสงั ข์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์
ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ผูช้ ว่ ย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สหภูมิ ศรีสมุ ะ สาขาวิชาเภสัชวิทยาคลินกิ
และพิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงพรจิรา ปริวชั รากุล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล อาจารย์ แพทย์หญิงจริยา ภูดิศชินภัทร ภาควิชา
เวชศาสตร์ปอ้ งกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาลและ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สัมมน โฉมฉาย ภาควิชาเวชศาสตร์
ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ด�ำเนินรายการ
โดย อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลือ้ ง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายการใช้ประโยชน์สารสกัดจาก
กัญชาในด้านการแพทย์และสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะ
มหาวิทยาลัยชัน้ น�ำด้านการแพทย์และสุขภาพ ควรมีบทบาทในการให้
ความรู้ ความจริงเกี่ยวกับประโยชน์และโทษ ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ข้อมูลจากงานวิจยั กรณีศกึ ษาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการใช้สารสกัด
กัญชาอย่างเหมาะสม ส�ำหรับประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชน เพื่อให้
เกิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง และสามารถใช้สารสกัดกัญชาได้อย่างเหมาะสม
รวมไปถึงมุมมองในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสสี งั ข์ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง การออกฤทธิข์ องกัญชา: ประโยชน์และโทษ
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ว่าการออกฤทธิ์ของสาร THC (tetrahydrocannabinol) มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ท�ำให้
เกิดประสาทหลอน ความจ�ำแย่ลง ส่วนการออก
ฤทธิข์ องสาร CBD (Cannabidiol) จะไม่มฤี ทธิ์
ต่อจิตและประสาท แต่ควรระวังเรือ่ งยาตีกลับ
เพราะจะไปยับยั้งการท�ำงานของเอนไซม์ที่ใช้
ท�ำลายยาอืน่ ซึง่ ผลจากการใช้กญั ชาในระยะยาว
จะมีผลต่อการพัฒนาการของสมอง โดยเฉพาะ
หากเริม่ ใช้ตงั้ แต่อายุนอ้ ยจะท�ำให้เกิดสติปญ
ั ญา
บกพร่อง ผลการเรียนตกต�ำ 
่ และหากติดกัญชา
ไปแล้ ว จะยิ่ ง ส่ ง ผลให้ เ พิ่ ม ความเสี่ ย งของ
โรคจิตเรื้อรัง เกิดอาการหลอดเลือดสมองหด
ตัวแบบผันกลับ ผลต่อระบบไหลเวียนเลือด
เมื่อใช้เป็นครั้งคราวจะเพิ่มอัตราการเต้นของ
หัวใจ ใจสัน่ หลอดเลือดขยาย ความดันต�ำ 
่ และ
เมือ่ ใช้เป็นเวลานาน หัวใจจะเต้นช้าลง หลอดเลือด
ขยาย ความดันต�่ำ ซึ่งผู้ที่ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
สาร THC เป็นส่วนประกอบคือ ผูท้ เี่ ป็นโรคหัวใจ
หรือมีปจั จัยเสีย่ งของโรคหลอดเลือดหัวใจ ผูท้ ี่
มีอาการของโรคอารมณ์แปรปรวน หรือโรค
วิตกกังวล สตรีมคี รรภ์ สตรีให้นมบุตร หรือสตรี
ทีม่ กี ารวางแผนการตัง้ ครรภ์ ซึง่ สาร THC จะส่ง
ผลกระทบให้ กั บ ผู ้ ที่ มี ก ลุ ่ ม โรคเหล่ า นี้ ใ ห้ มี
อาการแย่ลง โดยในปัจจุบนั กัญชาสามารถน�ำมา
ใช้ได้อย่างเสรี ในฐานะทีเ่ ป็นสถาบันการศึกษา
และสถาบันทางการแพทย์ จะต้องมีหน้าที่ให้
ความรูอ้ ย่างถูกต้อง โดยใช้หลักฐานทางวิชาการ
น�ำเสนอข้อมูล เพือ่ น�ำไปสูก่ ารใช้อย่างถูกวิธใี ห้
กับประชาชนต่อไป
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ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์
วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
กล่าวถึง กัญชากับมุมมองการใช้ทางการแพทย์
ปัจจุบนั และอนาคตว่า ในทางการแพทย์กญ
ั ชา
มี ป ระโยชน์ ก็ จ ริ ง แต่ ก ารใช้ จ ะต้ อ งมี ก าร
ควบคุมจากแพทย์หรือเภสัชกร หากมีการใช้
ในปริมาณที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะน�ำมาซึ่งโทษ
มากกว่าประโยชน์ ควรจะมีแหล่งผลิตทีถ่ กู ต้อง
ปลอดภัย มีการควบคุมเรือ่ งการสกัด ต้องมีขอ้
บ่งใช้ผลิตภัณฑ์ทถี่ กู ต้อง รวมไปถึงจะต้องมีการ
ให้ขอ้ มูล ให้ความรูก้ บั ประชาชนอย่างถูกต้องด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
สหภูมิ ศรีสมุ ะ สาขาวิชาเภสัชวิทยาคลินกิ และ
พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กล่าวถึงข้อบ่งใช้กัญชาทางการแพทย์เปรียบ
เที ย บกั บ ยาแผนปั จ จุ บั น ว่ า ในสาร THC
(tetrahydrocannabinol) จะท�ำให้มีอาการ
เมาเคลิม้ ประสาทหลอน แต่จะช่วยในเรือ่ งของ
การใช้สำ� หรับแก้อาเจียน ใช้ลดการปวด คลาย
กล้ามเนือ้ หากมีการใช้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา
นานจะมีการดื้อต่อสาร ท�ำให้ต้องเพิ่มขนาดที่
ใช้ และสามารถติดได้ ส่วนสาร CBD (Cannabidiol) จะต้านฤทธิ์เมาประสาทหลอน ท�ำให้
สงบ ลดอาการวุ่นวาย สามารถใช้ลดปวดได้
ไม่มีฤทธิ์เสพติด แต่อาจจะท�ำให้เบื่ออาหาร
คลื่นไส้ ทางเดินอาหารอาจมีปัญหา ผู้ใช้ยาจะ
ต้องรับทราบข้อมูลของสารทัง้ 2 ตัว ว่าสารไหน
ควรรักษาอาการใด ส�ำหรับกัญชาทางการแพทย์
จะต้องมีการประเมินผู้ป่วย ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม

ปัญหายาตีกัน ความเสี่ยงการติดสารเสพติด
และมีการท�ำความเข้าใจกับผู้ป่วยและญาติ
ว่าการออกฤทธิจ์ ะใช้เวลาครึง่ ชัว่ โมง ถึง 1 ชัว่ โมง
อาการจะค่อย ๆ ดีขนึ้ ซึง่ แพทย์จะมีการติดตาม
อย่างใกล้ชิด และรายงานเข้าระบบการใช้ยา
ซึ่งจะต้องเน้นย�้ำว่า สาร Cannabidiol มีทั้ง
ประโยชน์และโทษ ควรเลือกศึกษาสารและ
ขนาดให้ ถู ก ต้ อ งและแยกค� ำ ว่ า "การใช้ ย า
Cannabidiol ทางการแพทย์" จาก "การเสพ
กัญชา" ออกจากกัน การใช้ตอ้ งมีความรู้ ได้รบั
ค�ำแนะน�ำที่ถูกต้องจากแพทย์และเภสัชกร
ซึ่งหากใช้ไม่ถูกวิธีจะน�ำมาสู่การเจ็บป่วยหรือ
บาดเจ็บ ซึ่งปัจจุบันมีการเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น
เราจึงต้องเตรียมรับมือกับกัญชาอย่างรู้เท่า
รู้ทันต่อไป
รองศาสตราจารย์ แพทย์ ห ญิ ง
พรจิรา ปริวัชรากุล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล กล่าวถึง ฤทธิ์
ของสารในกัญชาต่อระบบประสาทและจิตใจว่า
ญาตินำ� ผูป้ ว่ ยมารักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
เนือ่ งจากมีอาการเห็นภาพหลอน ผวา ซึมเศร้า
พยายามฆ่าตัวตาย ญาติแจ้งว่าให้ยาแผนปัจจุบนั
รักษาอาการป่วยปกติ แต่ผปู้ ว่ ยมีอาการแปลก
ไปจึ ง พามาโรงพยาบาลและได้ ม ารั บ ทราบ
ทีหลังว่า ผู้ป่วยได้แอบใช้กัญญาที่ได้จากคน
รู้จัก โดยใช้ใบกัญชาสด 1 หยิบมือ ต้มกับน�้ำ
ดื่มทุกวันนาน 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นแม้หยุด
ใช้กญ
ั ชา แต่อาการไม่กลับสูร่ ะดับเดิมอีก ผูป้ ว่ ย
ยังมีชว่ งทีเ่ กิดอาการทางจิตเป็นระยะ การตัดสินใจ
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แย่ลง อาการซึมเศร้าทีเ่ คยสงบแล้วกลับมาก�ำเริบ แม้จะรักษาให้บรรเทา
ลง แต่ไม่มีช่วงที่กลับมาสดชื่นปกติอีกจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้
ใช้กัญชาจะท�ำให้มีภาวะเมากัญชา มีอาการสติสมั ปชัญญะผิดปกติ
อารมณ์ พฤติกรรมเปลีย่ นแปลงไป มีอาการซึมเศร้า หรือครืน้ เครงมากกว่า
ปกติ โรควิตกกังวลจากกัญชา มีอาการวิตกกังวลเกิดขึ้นระหว่างหรือ
ไม่นานหลังจากเมาหรือถอนพิษกัญชา เช่น อาการหวาดหวัน่ กังวล
กลัว ระบบประสาทไวต่อการกระตุน้ โรคจิตจากกัญชา เช่น มีอาการ
หลงผิด ประสาทหลอน ความคิดไม่เป็นระบบ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
กัญชาสามารถกระทบต่อความสามารถทางสมอง เพิ่มความเสี่ยงต่อ
ระบบจิตเวช และการฆ่าตัวตายได้ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ ควรให้ขอ้ มูล
สุขภาพกับผูท้ บี่ ริโภค เพือ่ ให้สงั คมอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข มีเศรษฐกิจ
ที่ดีบนพื้นฐานของสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีด้วย
อาจารย์ แพทย์หญิงจริยา ภูดศิ ชินภัทร ภาควิชาเวชศาสตร์
ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงกรณี
ศึกษาฤทธิข์ องสารในกัญชาในอาหารและอาการพิษจากการใช้กญ
ั ชาว่า
จากกรณีศกึ ษา ผูท้ รี่ บั ประทานคุกกีม้ ที ปี่ ริมาณสาร THC อยูท่ ี่ 0.109 mg/g
และสาร CBD อยู่ที่ 0.045 mg/g หลังจากรับประทานไป 1 ชั่วโมง
คนที่หนึ่ง มีอาการมึนศีรษะ หัวใจเต้นแรง รู้สึกเท้าไม่ติดพื้น ตัวลอย
เห็นตัวเองมีหลายคน รูส้ กึ เวลาผ่านไปเร็ว รูส้ กึ กึง่ หลับกึง่ ตืน่ ตลอดเวลา
เป็นอยู่ประมาณ 4 ชั่วโมง สุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาล และอีกสองคน
มีอาการน้อยกว่าคนแรก มีอาการเวียนหัว คลืน่ ไส้ รูส้ กึ ใจสัน่ ซึง่ ในคุกกีม้ สี าร
THC อยู่เพียงร้อยละ 0.0109 เท่านั้น โดยจากประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565
ระบุวา่ สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง ซึง่ เป็นพืชในสกุล
Cannabis ยกเว้น สารสกัดดังต่อไปนี้ สารสกัดที่มีปริมาณสารเตตรา
ไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน�้ำหนัก เฉพาะที่
ได้รับอนุญาตให้สกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงที่ปลูกภายในประเทศ

จะเห็นได้ว่าคุกกี้ร้านนี้ มีปริมาณสาร THC น้อย แต่ท�ำให้คนไข้มี
ผลกระทบทางด้านร่างกายด้วยเช่นกัน โดยในอนาคต หากไม่สามารถ
หลีกเลีย่ งในการใช้สารทีม่ สี ว่ นผสมของกัญชา ควรจะต้องมีการท�ำการวิจยั
และศึกษาหาข้อมูล เพือ่ หาจุดทีส่ ามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย ม ปประโยชน์
ทางการแพทย์ และไม่ก่อให้เกิดผลเสียกับสุขภาพของประชาชน
ในประเทศ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สัมมน โฉมฉาย ภาควิชา
เวชศาสตร์ปอ้ งกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล กล่าวถึง
มุมมองทางกฎหมายและโอกาสเกิดอุบตั เิ หตุทเี่ กิดจากการใช้กญ
ั ชาว่า
ส�ำหรับข้อควรระวังในการใช้กัญชา เมื่อหยุดเสพสามารถเกิดอาการ
ถอนยาได้อย่างชัดเจน ได้แก่ อาการนอนไม่หลับ อารมณ์ซึมเศร้า
กระวนกระวาย คลืน่ ไส้ ปวดท้อง การรักษาภาวะเสพติดกัญชามีความยาก
พอกับการรักษาภาวะติดยาบ้า ยาไอซ์ โคเคนและสุรา ซึง่ วัยรุน่ มีความ
เสีย่ งในการเสพติดมากกว่าผูใ้ หญ่ ผลโดยตรงของกัญชาต่อสุขภาพนัน้
สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงคือ
เด็ก อาจเกิดภาวะพิษจากการกินโดยอุบัติเหตุหรือเกินขนาด และ
ผูส้ งู อายุอาจมีแนวโน้มการใช้มากขึน้ เพือ่ รักษาอาการต่าง ๆ เช่น นอน
ไม่หลับ เบื่ออาหาร อาการปวด และอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะที่
เกิดบ่อยอยูแ่ ล้วในผูส้ งู อายุคอื พลัดตกหกล้ม หัวใจเต้นผิดจังหวะ โดย
ความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนและการท�ำงาน ย่อมส่งผลต่อการ
เกิดอุบตั เิ หตุและการท�ำงาน เนือ่ งจากเมือ่ มีการรับประทานเข้าไปแล้ว
จะท�ำให้มกี ารออกฤทธิช์ า้ และนาน ซึง่ ความเสียหายไม่ได้จำ� กัดเฉพาะ
ผูใ้ ช้สารกัญชา แต่รวมไปถึงผูอ้ นื่ ทีอ่ าจจะได้รบั ความเสียหาย การบาดเจ็บ
การรักษาพยาบาล อีกด้วย ส�ำหรับคนที่ไม่เคยลอง แนะน�ำไม่ให้ลอง
และควรศึกษาอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา ว่ามีปริมาณสาร THC
มากน้อยเพียงใด และหากต้องใช้ยาทีม่ สี ว่ นผสมของกัญชา ควรปรึกษา
แพทย์หรือเภสัชกรก่อนทุกครั้ง
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