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1 กรกฎาคม

วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี
"HIV ตรวจเร็ว รูก
้ อ
่ น ก้าวต่อได้"

…เรื่องนี้แม้จะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา แต่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวส�ำหรับ
บ้านเราทีเ่ คยมีประสบการณ์กบั เหตุการณ์กราดยิงครัง้ รุนแรงทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์
ที่เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งกลางเมืองโคราชเมื่อปี พ.ศ.2563...โดยเมื่อ
วันที่ 24 มิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา สภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสภา Congress ของสหรัฐอเมริกา
ได้ผา่ นร่างกฎหมายฉบับหนึง่ ทีม่ งุ่ ควบคุมความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนในสังคม
ของอเมริกนั ชน โดยเฉพาะการจ�ำกัดการเข้าถึงอาวุธปืนของผู้ที่มีอายุต�่ำกว่า 21 ปี
เพิม่ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางให้กบั โครงการด้านการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต
และการเพิม่ มาตรการรักษาความปลอดภัยให้กบั โรงเรียนทัง้ หลาย โดยมีผลบังคับ
ใช้ในทันทีหลังจากประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐอเมริกาลงนามในร่างกฎหมาย
ฉบับนีเ้ มือ่ วันที่ 25 มิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา...นับเป็นการเปลีย่ นแปลงครัง้ ส�ำคัญเกีย่ วกับ
การควบคุมอาวุธปืนในรอบเกือบ 30 ปีของประเทศที่อุตสาหกรรมอาวุธปืน และ
สมาคมผู้คลั่งไคล้การยิงปืนมีอิทธิพลคับฟ้า... 
ส�ำหรับโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 แม้สถานการณ์
ระบาดโดยรวมทั่วโลกจะอยู่ในช่วงขาลงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนส่วนใหญ่ของ
หลายประเทศทัว่ โลกกลับมาใช้ชวี ติ ได้เกือบจะเป็นปกติเหมือนในยุคก่อนทีจ่ ะเกิด
การระบาดใหญ่ทั่วโลกของโรคไวรัสร้ายตัวนี้ อย่างไรก็ตาม เชือ้ โควิด-19 กลาย
พันธุส์ ายพันธุ์ Omicron BA.4 และ BA.5 ทีว่ า่ กันว่าแพร่เร็วและรุนแรง ยังคงสร้าง
ความกังวลค่อนข้างมากให้หลายประเทศทัว่ โลก ซึง่ รวมถึงประเทศไทย...ท�ำให้กล้า ๆ
กลัว ๆ ที่จะถอด mask กันเลย... 
ส่วนการระบาดของโรคฝีดาษวานร (monkeypox) แม้จากรายงานล่าสุด
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ขององค์การอนามัยโลกที่รายงานว่า นับตั้งแต่วันที่
1 มกราคมจนถึงเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 จะมียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโรคฝีดาษ
วานรจากการยืนยันด้วยผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,413 คนและ
เสียชีวติ 1 คนใน 50 ประเทศ ซึง่ ส่วนใหญ่ถงึ ประมาณ 86% เป็น confirmed cases
ในยุโรป อย่างไรก็ตาม นายแพทย์ Tedros Adhanom Ghebreyesus ผูอ้ �ำนวยการ
องค์การอนามัยโลกแจ้งว่าการระบาดของโรคฝีดาษวานร ในขณะนี้ยังไม่จัดเป็น
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of
International Concern หรือ PHEIC) เหมือนอย่างโรค COVID-19
วกกลับมาทีเ่ รือ่ งราวทีน่ า่ สนใจในนิตยสาร Medical Focus (E-magazine)
ฉบับที่ 161 ปักษ์แรกเดือนกรกฎาคม 2565...มารูเ้ ท่าทัน โรคไวรัสตับอักเสบบี ภัยเงียบ
ทีส่ ามารถน�ำไปสูก่ ารเป็นโรคตับแข็งและมะเร็งตับได้...การผ่าตัดสร้างขากรรไกร
โดยใช้กระดูกน่องและต่อเส้นเลือดร่วมกับการใส่ฟนั ปลอมยึดด้วยรากเทียม ครัง้ แรก
ในประเทศไทย โดยคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล...ผลการศึกษาความคุม้ ค่า
ในประเทศไทยของแอนติบอดี “Evusheld” ในการป้องกันความเจ็บป่วยหนักและ
ตายจากโรค COVID-19 ในผูท้ มี่ ภี าวะภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง ซึง่ รวมถึงผูป้ ว่ ยล้างไต...
และในคอลัมน์ RightStyle Focus กับ 10 ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา
ที่ก�ำลังเป็นที่ฮือฮากันอยู่ในขณะนี้...อย่าพลาดกันเชียวนะครับ
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จึงอยู่เหนือความรับผิดชอบของผู้จัดท�ำนิตยสาร Medical Focus ผู้อ่าน
จึงต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจรับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยตัวเอง
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รูเ้ ท่าทัน.....

โรคไวรัสตับอักเสบบี
ภัยเงียบอันตราย
“โรคไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี ” ถื อ ว่ า เป็ น ภั ย
สุขภาพทีม
่ ค
ี วามส�ำคัญเป็นอย่างยิง
่ โดยเฉพาะใน
ประเทศไทยซึ่งนับเป็นประเทศที่มีอุบัติการณ์ใน
การเกิดโรคไวรัสตับอักเสบบีสูง เนื่องจากโรค
ไวรัสตับอักเสบบีสามารถน�ำไปสู่โรคตับแข็งและ
มะเร็งตับได้ หากไม่ได้รับการรักษาทีเ่ หมาะสม

อาจารย์ แพทย์หญิงศุภมาส เชิญอักษร
สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อให้เห็นถึงความส�ำคัญของโรคไวรัสตับอักเสบบี Cover Story
ฉบับนี้จึงขอน�ำเสนอเกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบบี โดยได้รับเกียรติจาก
อาจารย์ แพทย์หญิงศุภมาส เชิญอักษร สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ
ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้รายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคนี้
อาจารย์ แพทย์หญิงศุภมาส กล่าวว่า โรคไวรัสตับอักเสบบีเป็น
โรคไวรัสชนิดหนึ่งที่ส่งผลต่อเซลล์ตับของเราโดยตรง ท�ำให้ผู้ป่วยมีโอกาส
เป็นโรคตับแข็ง และมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคตับแข็งได้ เช่น มีตวั หรือตาเหลือง
มีท้องมานหรือน�้ำในช่องท้อง หรืออาจจะมีเส้นเลือดขอดที่หลอดอาหาร
ซึ่งผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์ด้วยอาการอาเจียนเป็นเลือดสด หรือถ่ายเป็น
เลือดสดได้ นอกจากนีย้ งั มีโอกาสท�ำให้เกิดมะเร็งตับได้มากกว่าผูท้ ไี่ ม่ได้เป็น
ไวรัสตับอักเสบบี
โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ
- โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี แบบเฉียบพลัน (เป็นแล้วหายภายใน
6 เดือน) ผู้ป่วยจะมีอาการเหมือนไวรัสตับอักเสบทั่วไป เช่น มีไข้ต�่ำ  ๆ
อ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม ถ้าเป็นแบบ
รุนแรงผู้ป่วยมีโอกาสตับวายได้
- โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี แบบเรื้อรัง (เป็นนานกว่า 6 เดือน)
โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักไม่มีอาการ ตรวจพบจากการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
การไปบริจาคเลือด หรืออาจจะมาพบแพทย์ดว้ ยภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ตับแข็ง
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ตัวตาเหลือง ท้องมาน อาเจียนเป็นเลือดสด
ถ่ายเป็นเลือดสด โรคมะเร็งตับ ซึ่งในบ้านเรา
ที่พบโดยส่วนใหญ่มักเป็นแบบเรื้อรัง
การติดต่อของโรคไวรัสตับอักเสบบี
โรคไวรัสตับอักเสบบีตดิ ต่อผ่านช่อง
ทางหลักคือผลิตภัณฑ์เลือด น�้ำเหลืองและ
สารคัดหลั่ง ซึ่งติดต่อได้โดย
1. จากแม่สู่ลูก มารดาที่เป็นไวรัส
ตับอักเสบบีที่ตั้งครรภ์มีโอกาสส่งผ่านเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบีไปสู่ทารกได้
2. จากคนสู่คน เช่น
- การรับผลิตภัณฑ์เลือดหรืออวัยวะ
จากคนที่มีไวรัสตับอักเสบบี
- การใช้เข็มฉีดยาเสพติดชนิดฉีด
เข้าเส้น หรือการใช้เข็มสักร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อ
-การใช้ ที่ โ กนหนวด ที่ ตั ด เล็ บ
แปรงสีฟนั ทีอ่ าจมีการปนเปือ้ นของเลือดร่วมกัน
-การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นไวรัส
ตับอักเสบบีโดยที่ไม่ได้ป้องกันก็จะมีโอกาส
ติดต่อกันได้
ส�ำหรับสารคัดหลัง่ อืน่ ๆ เช่น น�ำ้ ลาย
นับเป็นสารคัดหลัง่ ทีม่ ปี ริมาณไวรัสตับอักเสบบี
น้อยมาก ท�ำให้โอกาสในการติดต่อผ่านทาง
น�้ำลายเกิดขึ้นได้ยาก ยกเว้นกรณีมีแผลใน
ช่องปากหรือไรฟัน และไม่ติดต่อทางน�้ำนม
ดั ง นั้ น มารดาที่ ติ ด เชื้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี
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สามารถให้นมบุตรได้ตามปกติหากไม่ได้กนิ ยา
ต้านไวรัสอยู่ แต่ตอ้ งระวังอย่าให้หวั นมมีเลือด
ออก หรือมีบาดแผลซึ่งจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงใน
การติดเชื้อได้
การตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบบี
โรคไวรัสตับอักเสบบีสามารถตรวจ
วินิจฉัยได้โดยการตรวจเลือด ส�ำหรับการ
ตรวจอื่น ๆ จะเป็นการตรวจเพื่อประเมิน
ระยะและภาวะแทรกซ้อนของโรค เช่น การท�ำ
อัลตราซาวด์ชอ่ งท้อง การใช้เครือ่ งไฟโบรสแกน
หรือตรวจเลือดเพือ่ ประเมินระดับพังผืดในตับ
และไขมันในตับ เป็นต้น เมือ่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การ
ตรวจวินิจฉัยว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีแล้ว
ต้องมาตรวจประเมินระยะของโรคเพิม่ เติมว่า
เขาจะต้ อ งเข้ า สู ่ ก ารรั ก ษาด้ ว ยยาหรื อ ไม่
และแม้จะไม่มขี อ้ บ่งชีใ้ นการรักษาก็ยงั จ�ำเป็น
ต้องได้รับการติดตามอย่างสม�่ำเสมอเช่นกัน
การรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบี
การดูแลตนเอง
ผูป้ ว่ ยไวรัสตับอักเสบบีจะต้องมีการ
ดูแลตนเอง ดังนี้
1. การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ผูป้ ว่ ย
ไวรัสตับอักเสบบีควรต้องหลีกเลีย่ งปัจจัยเสีย่ ง
อืน่ ๆ เกีย่ วกับโรคตับเพิม่ ขึน้ เช่น งดเครือ่ งดืม่
ที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด, ไม่กินยาหรืออาหาร
เสริมโดยไม่จำ� เป็น, กินอาหารสุกและสะอาด,

อย่าให้นำ�้ หนักเกินมาตรฐาน เป็นต้น และควร
ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีเกี่ยวกับตับ เช่น ควบคุม
น�ำ้ หนัก, ออกก�ำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที
สัปดาห์ละ 5 ครั้ง เป็นต้น
2. การลดความเสีย่ งในการส่งผ่าน
โรคไวรัสตับอักเสบบีให้กับผู้อื่น เช่น แยก
อุปกรณ์ที่ใช้ที่มีโอกาสท�ำให้เลือดออกของ
ตนเองออกมา เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับใครต้อง
บอกเขาให้ทราบและต้องป้องกันอย่างเหมาะสม
ในหญิงที่ตั้งครรภ์ควรไปฝากครรภ์เนื่องจาก
จะมีการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีในหญิงทีม่ า
ฝากครรภ์ทกุ ราย เพื่อให้ได้รับยาหรือวัคซีนที่
จะสามารถลดการส่งผ่านเชื้อไปสู่ทารกใน
ครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การรักษาด้วยยา
ยาที่ใช้ในการรักษาโรคไวรัสตับอัก
เสบบีมี 2 กลุ่มคือ ยารับประทานและยาฉีด
แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนจะได้รับการรักษา
ด้วยยา ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยยา
คือ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดตับแข็งหรือ
มะเร็งตับ อันได้แก่
- ตรวจพบการอักเสบของตับอย่าง
เรื้อรัง โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่มีค่าเอนไซม์ของ
ตับสูงกว่าคนปกติเกิน 1.5-2 เท่าติดต่อกัน
มากกว่า 3 เดือนขึ้นไปโดยไม่มีสาเหตุอื่น เช่น
การดื่ ม แอลกอฮอล์ การกิ น ยาบางชนิ ด

เรื่องจากปก
Cover Story Focus

เป็นต้น

- มีจ�ำนวนเชื้อไวรัสบีในเลือดมาก ตามมาตรฐานการรักษา
ในเวชปฏิบัติไทยก�ำหนดว่าจ�ำนวนไวรัสปริมาณเกิน 2,000 IU/ml
- ตรวจพบพังผืดในตับมากระดับ 2 เป็นต้นไปหรือมีภาวะ
ตับแข็งแล้ว
1. ยารับประทาน กินง่าย แต่ระยะเวลาในการรักษาไม่
แน่นอน โดยส่วนใหญ่มักต้องกินยาไปเรื่อย ๆ เพื่อควบคุมจ�ำนวนเชื้อ
ในกระแสเลือด โอกาสในการหายขาดจากโรคน้อยกว่ายาฉีด ผลข้าง
เคียงจากยามักไม่ค่อยรุนแรง แต่สิ่งที่น่ากังวลคือการเกิดเชื้อดื้อยา ซึ่ง
เกิดจากชนิดของยา ธรรมชาติของไวรัส และพฤติกรรมการกินยาของ
ผู้ป่วย คือกินไม่สม�ำ่ เสมอ ละเลยไม่ให้ความส�ำคัญกับการกินยา
2. ยาฉีด มีโอกาสในการหายขาดจากโรคมากกว่ากลุม่ ยารับ
ประทาน มีระยะเวลาการใช้ที่แน่นอนคือ ประมาณ 1 ปี ผลข้างเคียง
จากยาค่อนข้างมากเกือบใกล้เคียงกับการได้ยาเคมีบ�ำบัด ท�ำให้ผู้ป่วย
ส่วนหนึง่ ไม่สามารถทนผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้ นอกจากนีร้ าคายา
ฉีดมีราคาที่สูงกว่ายาชนิดรับประทาน
ส�ำหรับผู้ป่วยบางคนที่ไม่มีข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยยายังคง
ต้องได้รับการติดตามจากแพทย์ต่อไป ทุก 3-6 เดือน หรือปีละครั้ง
เพราะธรรมชาติของไวรัสตับอักเสบบีนั้น หากมีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ภูมิคุ้มกันมากระตุ้น เช่น การพักผ่อนไม่เพียงพอ อาจท�ำให้ตัวโรค
ก�ำเริบขึ้นมาได้ ดังนั้นการติดตามอย่างสม�่ำเสมอจะช่วยป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนได้
“พาหะ” ไวรัสตับอักเสบบี คือการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี
ในอดีตมีการใช้ค�ำว่า พาหะของไวรัสตับอักเสบบี โดยหมาย
ถึงผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นไวรัสตับอักเสบบีแต่ไม่มอี าการ ท�ำให้ละเลยในการตรวจ
ติดตาม ในเวลาต่อมาพบว่าธรรมชาติของไวรัสตับอักเสบบีในผู้ป่วย
แต่ละรายไม่เหมือนกัน แม้ในรายทีบ่ อกว่าเป็นพาหะก็มโี อกาสเกิดตับ
แข็งและมะเร็งตับได้เช่นกัน ปัจจุบนั จึงไม่ควรมีคำ� ว่าพาหะไวรัสตับอัก
เสบบี เพราะพาหะคือเป็นไวรัสตับอักเสบบีจ�ำเป็นต้องได้รับการดูแล
ติดตามเหมือนผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีทุกราย

โรคไวรัสตับอักเสบบี รักษาให้หายขาดได้หรือไม่
ผูป้ ว่ ยโรคไวรัสตับอักเสบบีมโี อกาสหายขาดได้ทงั้ หายเองโดย
ธรรมชาติและจากการรักษาด้วยยา หากหายแบบธรรมชาติแล้วมักจะ
มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้น ส�ำหรับการหายจากการรักษาด้วยยาแม้จะเกิดขึ้น
ไม่งา่ ยนักแต่จะสามารถควบคุมการอักเสบของตับและลดโอกาสในการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนได้
การป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ท�ำได้โดย
- การป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก ซึ่งนับเป็นช่องทางการ
ติดเชื้อที่พบบ่อยที่สุด ปัจจุบันทารกแรกเกิดจะได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันไวรัสตับอักเสบบีหลังคลอดทุกราย ซึ่งวัคซีนจะออกฤทธิ์หลัง
ฉีดประมาณ 6 เดือน ส�ำหรับทารกทีม่ ารดาเป็นไวรัสตับอักเสบบี นอก
เหนือจากการพิจารณาให้ยากินเพื่อลดจ�ำนวนไวรัสในกระแสเลือด
ระหว่างการตั้งครรภ์ในช่วงสามเดือนสุดท้ายแล้วจะได้รับวัคซีนไวรัส
ตับอักเสบบีชนิดพิเศษทีส่ ามารถออกฤทธิเ์ พือ่ ป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
ได้ทันทีร่วมด้วย
- มีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกัน
- หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่มีการปนเปื้อนของเลือดร่วมกัน
เช่น เข็มฉีดยา มีดโกนหนวด แปรงสีฟัน การสัก
- ปรึกษาแพทย์เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
อาจารย์ แพทย์หญิงศุภมาส กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากให้เห็น
ถึงความส�ำคัญของโรคไวรัสตับอักเสบบี ถ้าเป็นโรคนีแ้ ล้วก็ขอให้คดิ ว่า
เป็นเพื่อนของเราอีกคนที่เราต้องดูแลเป็นอย่างดี ทั้งในแง่การป้องกัน
และการรักษา นอกจากนีผ้ ทู้ ตี่ อ้ งใช้ชวี ติ ร่วมกับผูป้ ว่ ยไวรัสตับอักเสบบี
อย่าไปรังเกียจเขา รู้ช่องทางการติดต่อและป้องกัน เราก็จะสามารถใช้
ชีวิตร่วมกับเขาได้อย่างสงบสุข
โรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นภัยเงียบทีอ่ าจจะไม่แสดงอาการ
ดังนั้นผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอย่านิ่งนอนใจควรรีบไปพบแพทย์
เพื่อตรวจประเมินและรักษา รวมทั้งต้องมาพบแพทย์เพื่อติดตาม
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในอนาคตที่อาจท�ำให้
เสียชีวิตได้ ส�ำหรับผู้ที่ไม่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีควรตรวจสุขภาพ
เป็นประจ�ำทุกปี รวมถึงควรฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี หาก
ร่างกายยังไม่มีภูมิคุ้มกัน
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แวดวงยา

Pharma News Focus
www.fda.gov, www.healio.com,
www.nejm.org: เมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2565
ส� ำ นั ก งานอาหารและยาของสหรัฐ อเมริก า
(Food and Drug Administration หรือ FDA)
ได้ให้การรับรอง baricitinib (Olumiant)
ยารับประทานชนิดเม็ด ส�ำหรับรักษาโรคผมร่วง
หรือศีรษะล้านเป็นหย่อม (alopecia areata)
ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดย baricitinib
นับเป็น systemic treatment ตัวแรกและตัวเดียว
เท่านั้นในปัจจุบันที่ได้รับการรับรองจาก FDA
ส�ำหรับรักษาโรคผมร่วงหรือศีรษะล้านเป็น
หย่อม ซึ่งเป็น autoimmune disease ที่เกิด
จากเม็ดเลือดขาวท�ำลายรากผม ท�ำให้ผมร่วง
เป็นหย่อม ๆ หรือเป็นกระจุก
FDA ให้ ก ารรับ รอง baricitinib
(Olumiant) ส�ำหรับผู้ใหญ่ที่มีโรคผมร่วงหรือ
ศีรษะล้านเป็นหย่อม ด้วยการรับประทาน
เพียงวันละครั้ง ซึ่งมีอยู่ 3 ขนาด ได้แก่ 4 mg,
2 mg และ 1 mg tablet โดยขนาดทีแ่ นะน�ำให้ใช้
คือ 2 mg/วัน และสามารถเพิม่ ได้ถงึ 4 mg/วัน
หากมีการตอบสนองต่อการรักษาได้ไม่ดีพอ  
Baricitinib เป็นยาแพทย์สั่งจ่าย
(prescription drug) ในยาเคมีสงั เคราะห์กลุม่
Janus kinase (JAK) inhibitors หรือ JAK
inhibitors ทีม่ กี ลไกการออกฤทธิด์ ว้ ยการยับยัง้
JAK-STAT (Signal Transducer and Activator
of Transcription) signaling pathways ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับพยาธิก�ำเนิด (pathogenesis)
immune-mediated และ/หรือ inflammatory
diseases หลายโรค รวมถึงโรคผมร่วงหรือ
ศีรษะล้านเป็นหย่อม
ข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของ baricitinib ในการรักษาโรคผมร่วง
หรือศีรษะล้านเป็นหย่อม ซึ่งเป็นที่มาของการ
ได้รบั การรับรองจาก FDA ในข้อบ่งใช้ดงั กล่าว
ประกอบด้วย 2 การศึกษาทางคลินิกแบบ
randomized, double-blind, placebocontrolled, phase III trials ได้แก่ BRAVE AA-1
และ BRAVE AA-2 ที่ด�ำเนินการโดยรศ. นพ.
Brett King (ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย Yale เมือง New Haven มลรัฐ
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FDA อนุมัติใช้ baricitinib
รักษาโรคผมร่วงเป็นหย่อม
Connecticut สหรัฐอเมริกา) และคณะ ซึ่งได้
รับการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของวารสาร
การแพทย์ New England Journal of Medicine
(NEJM) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
โดย BRAVE AA-1 และ BRAVE
AA-2 trials ท�ำในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
ทีม่ โี รคผมร่วงหรือศีรษะล้านเป็นหย่อมจ�ำนวน
รวมกันทัง้ สิน้ 1,200 คน ซึง่ ส่วนใหญ่มโี รคผมร่วง
หรือศีรษะล้านเป็นหย่อมระดับรุนแรง คือมี
Severity of Alopecia Tool (SALT) score
ตัง้ แต่ 50 คะแนนขึน้ ไป (SALT score 0 = ไม่มี
scalp hair loss ไปจนถึง SALT score 100 = มี
complete scalp hair loss) เปรียบเทียบ
ระหว่างการได้รบั baricitinib 2 mg, baricitinib
4 mg และ placebo เพียงวันละครัง้ เป็นเวลา
36 สัปดาห์ โดยมี primary outcome อยู่ที่
การมี hair regrowth หรือ SALT score 20
หรือน้อยกว่า 20 คะแนนที่ 36 สัปดาห์ของ
การศึกษา
ใน BRAVE AA-1 trial ทีท่ ำ� ในผูป้ ว่ ย
severe alopecia areata จ�ำนวน 654 คน
พบว่าทั้งกลุ่มที่ได้รับ baricitinib 2 mg และ
baricitinib 4 mg เพียงวันละครั้ง มีสัดส่วน
ของผู้ที่บรรลุถึงการมี hair regrowth หรือ
SALT score improvement ที่ 20 หรือน้อยกว่า

20 คะแนนที่ 36 สัปดาห์ มากกว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (P < 0.001) เมือ่ เทียบกับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั
placebo กล่าวคือ 22.8% จาก 184 คน และ
38.8% จาก 281 คน ตามล�ำดับ เทียบกับ
6.2% จาก 189 คนของกลุ่มที่ได้รับ placebo
ขณะที่ใน BRAVE AA-2 trial ที่ท�ำ
ในผู้ป่วย severe alopecia areata จ�ำนวน
546 คน พบว่า 35.9% จาก 234 คนของกลุ่ม
ทีไ่ ด้รบั baricitinib 4 mg เพียงวันละครัง้ และ
19.4% จาก 156 คนของกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ
baricitinib 2 mg เพียงวันละครัง้ บรรลุถงึ การ
มี hair regrowth หรือ SALT score 20 หรือ
น้อยกว่า 20 คะแนนที่ 36 สัปดาห์ของการ
ศึกษา ซึง่ แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(P < 0.001) เทียบกับ 3.3% จาก 156 คนของ
กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับ placebo
ส�ำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัย
โดยรวมของ BRAVE AA-1 และ BRAVE AA-2
trials พบว่า side effects ที่มีรายงานได้บ่อย
มากกว่าในกลุ่มที่ได้รับ baricitinib ไม่ว่าจะ
เป็นขนาด 2 mg หรือ 4 mg เมือ่ เทียบกับกลุม่
ที่ได้รับ placebo ได้แก่ upper respiratory
tract infections, headache, acne และ
high cholesterol (hyperlipidemia)

แวดวงยา

Pharma News Focus

สธ.เผยผลศึกษาแอนติบอดี “Evusheld”

ป้องกันโควิดในผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง มีความคุ้มค่าในผู้ป่วยล้างไต เตรียมน�ำมาใช้
เพื่ อลดการเสียชีวิต

นพ.รุง
่ เรือง กิจผาติ
หัวหน้าทีป
่ รึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒริ ะดับ 11)
ในฐานะประธานคณะกรรมการ MIU กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการศึกษาความคุม้ ค่าแอนติบอดี
“Evusheld” พบป้องกันป่วยหนักและเสียชีวติ ในผูท้ มี่ ภี าวะภูมคิ มุ้ กัน
บกพร่อง 3 กลุ่มในระยะ 6 เดือน มีความคุ้มค่าสูงสุดโดยเฉพาะผู้ป่วย
ล้างไต ซึง่ ปัจจุบนั เป็น 1 ใน 4 ของผูท้ เี่ สียชีวติ จากโรคโควิด 19 ทัง้ หมด
นพ.รุง่ เรือง กิจผาติ หัวหน้าทีป่ รึกษาระดับกระทรวง (นพ.
ทรงคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ 11) ในฐานะประธานคณะกรรมการ MIU
กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า วัคซีนโควิด 19 เป็นทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ
ในการป้องกันโรค ส่วน Evusheld เป็นแอนติบอดีออกฤทธิย์ าวสองชนิด
ได้แก่ tixagevimab และ cilgavimab ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ใน
ภาวะฉุกเฉินส�ำหรับป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19
ในผูท้ มี่ อี ายุ 12 ปีขนึ้ ไป และน�ำ้ หนักไม่ตำ�่ กว่า 40 กิโลกรัม ทีส่ หรัฐอเมริกา
เมื่อเดือนธันวาคม 2564 และยุโรปเมื่อเดือนมีนาคม 2565 โดยมี
ประโยชน์ส�ำหรับผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องปานกลางถึงรุนแรงที่
อาจตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโควิดได้ไม่ดี หรือคนที่มีข้อห้าม
ในการฉีดวัคซีน หรือไม่ยอมฉีดวัคซีน แต่พบว่ามีราคาสูงและยังไม่มี
การศึกษาเรือ่ งความคุม้ ค่าของการให้ Evusheld ในการป้องกันโรคโควิด 19
ทัง้ ในและต่างประเทศ คณะกรรมการ MIU โดยทีมวิจยั โครงการประเมิน
เทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ร่วมกับกรมควบคุมโรค
จึงได้ดำ� เนินการศึกษาการประเมินความคุม้ ค่าของ Evusheld ส�ำหรับ

ป้องกันโควิด 19 ในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในประเทศไทย โดย
ใช้แบบจ�ำลองทางเศรษฐศาสตร์ในการท�ำนายต้นทุนและผลลัพธ์ทาง
สุขภาพของการให้ Evusheld ในผูป้ ว่ ย 3 กลุม่ ได้แก่ ผูป้ ว่ ยล้างไต ผูป้ ว่ ย
ปลูกถ่ายอวัยวะ และผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องภูมิคุ้มกันของตนเอง
(autoimmune diseases) โดยอ้างอิงข้อมูลจากการวิจัยเชิงทดลอง
PROVENT trial และข้อมูลผู้ป่วยจริงในประเทศไทย
นพ.รุง่ เรืองกล่าวต่อว่า งานวิจยั นีพ้ บว่า Evusheld สามารถ
ป้องกันการติดเชือ้ โควิด 19 การป่วยหนักและเสียชีวติ ในผูป้ ว่ ยทัง้ 3 กลุม่
ในระยะเวลา 6 เดือนได้ นอกจากนี้ การตรวจคัดกรองระดับภูมิคุ้มกัน
ก่อนให้ Evusheld จะท�ำให้การใช้ Evusheld ในผูป้ ว่ ยมีความคุม้ ค่ามากขึน้
อีกทั้งยังลดภาระงบประมาณในการจัดซื้อ Evusheld ได้มากกว่าครึ่ง
ขณะทีร่ าคา Evusheld ทีใ่ ช้ในแบบจ�ำลองเท่ากับ 25,000-29,000 บาท
ต่อคน ส�ำหรับระยะเวลา 6 เดือนท�ำให้ Evusheld มีความคุม้ ค่าส�ำหรับ
ผู้ป่วยล้างไต และหากต้องการให้ Evusheld มีความคุ้มค่าในบริบท
ประเทศไทย รัฐบาลควรต่อรองราคาให้เหลือ 15,000 บาทส�ำหรับใช้
ในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ และ 7,800 บาทส�ำหรับใช้ในผู้ป่วยเกี่ยวกับ
ภูมิคุ้มกันตนเอง
ในอนาคตจ�ำเป็นต้องมีระบบติดตามผูป้ ว่ ยหลังได้รบั Evusheld
เพื่อประเมินระดับของแอนติบอดีในการยับยั้งการเพิ่มจ�ำนวนไวรัส
ในร่างกายกับเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่พบในประเทศไทยเป็นระยะ
นอกจากนีก้ ารท�ำสัญญาจัดซือ้ Evusheld ควรท�ำในระยะสัน้ หรือมีเงือ่ นไข
ในการยกเลิกการซือ้ ในสถานการณ์ทเี่ ชือ้ โควิดสายพันธุใ์ หม่เกิดการหลบหลีก
ภูมิต้านทานจาก Evusheld ซึ่งได้รายงานให้ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข รับทราบ
รายงานผลการศึกษาแล้ว จะได้เตรียมความพร้อมในการน�ำมาใช้ใน
ประเทศไทยเพือ่ ประโยชน์ของผูป้ ว่ ยต่อไป นพ.รุง่ เรืองกล่าวในตอนท้าย
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คณะทันตแพทย์ มหิดล ผ่าตัดสร้างขากรรไกร

โดยใช้กระดูกน่องและต่อเส้นเลือด ร่วมกับการใส่ฟน
ั ปลอมยึดด้วยรากเทียม

ครัง
้ แรกในประเทศไทย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชา
ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ได้ผา่ ตัดเนือ้ งอกในช่องปาก
และสร้างขากรรไกรโดยใช้กระดูกน่องและต่อเส้นเลือดร่วมกับการ
ใส่ฟนั ปลอมยึดด้วยรากเทียมครัง้ แรกในประเทศไทย นับเป็นการยกระดับ
การบูรณะขากรรไกรอย่างครบวงจร ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการผ่าตัดน�ำกระดูก
ขากรรไกรออก ต่อเนื่องไปถึงการใช้ระบบคอมพิวเตอร์วางแผน 3 มิติ
ในการน�ำกระดูกน่องมาบูรณะบริเวณช่องปาก ซึง่ ได้ลดระยะเวลาการ
รักษาเป็นอย่างมาก ผลการรักษามีความแม่นย�ำ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
ต่อผู้ป่วย นับเป็นอีกก้าวส�ำคัญของประเทศไทยที่ยกระดับการผ่าตัด
บูรณะใบหน้าและขากรรไกรให้ส�ำเร็จเร็วขึ้นและปลอดภัย
รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศริ ชิ ยั เกียรติ
ถาวรเจริญ (Sirichai Kiattavorncharoen) คณบดีคณะทันตแพทย
ศาสตร์ฯ กล่าวว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การ
ผ่าตัดและดูแลรักษาผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามผิดปกติของใบหน้าและขากรรไกร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การผ่าตัดรักษามะเร็งและเนือ้ งอกในช่องปาก มีการ
ส่งแพทย์และทันตแพทย์เรียนต่อเฉพาะทาง ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้เพิ่มขีดความสามารถในการผ่าตัดที่ยุ่งยากและซับซ้อนขึ้น
ปัจจุบันมีทีมผ่าตัดที่มีความเชี่ยวชาญ โดยสามารถให้การรักษาอย่าง
เป็นองค์รวม และสามารถให้การรักษาตั้งแต่ผ่าตัดจนกระทั่งถึงการ
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บูรณะการบดเคี้ยวได้เป็นอย่างดี โดยบุคลากรของโรงพยาบาลทันต
กรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถดูแลช่อง
ปากผูป้ ว่ ยได้อย่างเป็นองค์รวม และวางแผนทีจ่ ะพัฒนาเป็น Excellence
Center ด้านการผ่าตัดเนื้องอกและมะเร็งช่องปากในอนาคตอันใกล้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร
(Surakit Visuttiwattanakorn) ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง โรงพยาบาล
ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ให้ความส�ำคัญ
เรือ่ งการให้บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และเคารพใน
สิทธิของผู้ป่วยทุกคน และให้บริการอย่างเท่าเทียม สนับสนุนให้มีการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ทางทันตกรรมที่ทันสมัย
และมีเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
ของ HA รวมทั้งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้มารับบริการและ
ประชาชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยุทธศักดิ์ เกรียงเชิดศักดิ์
(Yutthasak Kriangcherdsak) หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล ได้กล่าวว่า ภาควิชาฯ มีวสิ ยั ทัศน์ในการพัฒนาการ
ดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติซ�้ำซ้อนของใบหน้าขากรรไกร เนื่องด้วย
ปัจจุบนั การรักษาทางการแพทย์สว่ นใหญ่ได้มกี ารพัฒนาน�ำเทคโนโลยี
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3 มิติมาใช้ ทางภาควิชาฯ จึงได้มีการจัดหาโปรแกรมวางแผน 3 มิติ
เพือ่ ช่วยเพิม่ ขีดความสามารถ ในการรักษาผูป้ ว่ ยลดระยะเวลาในห้องผ่าตัด
และเกิดผลประโยชน์ต่อผู้ป่วยเป็นสูงสุด
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์บวร คลองน้อย
(Boworn Klongnoi) หัวหน้าโครงการและทีมแพทย์ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การน�ำกระดูกน่องและเส้นเลือดมา
บูรณะขากรรไกรถือเป็นหัตถการที่ท�ำเพื่อบูรณะรอยโรคในช่องปากที่
ต้องได้รับการตัดขากรรไกรมาอย่างยาวนาน โดยมีการใช้ครั้งแรกเมื่อ
กว่า 20 ปีก่อน ประเทศไทยเริ่มน�ำกระดูกน่องมาบูรณะขากรรไกร
ในช่วงเวลาประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีครั้งใดที่สามารถบูรณะ
กระดูกขากรรไกรต่อเนือ่ งไปจนถึงการบูรณะฟันให้คนไข้สำ� เร็จภายใน
การรักษาเพียงครั้งเดียว ซึ่งการผ่าตัดในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับ
มาตรฐานการบูรณะขากรรไกรให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผูป้ ว่ ย โดยทีห่ ากไม่ได้รบั การรักษาบูรณะและท�ำฟันปลอมในห้องผ่าตัดเลย
อาจจะต้องรออย่างน้อย 1-2 ปี จึงจะได้รบั การใส่ฟนั เทียม หรือในบางครัง้
ด้วยความซับซ้อนของการรักษาผู้ป่วยอาจสูญเสียฟันไปเป็นการถาวร
อาจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์คณิน อรุณากูร (Kanin
Arunakul) แพทย์เจ้าของไข้ กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อการเริ่มต้น
วางแผนการรักษาผูป้ ว่ ยรายนีใ้ นครัง้ แรกว่า เนือ่ งด้วยผูป้ ว่ ยรายนี้ อายุ
อยูใ่ นวัย 20 ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรง จึงอยากวางแผนบูรณะขากรรไกร
และการสบฟันให้ได้ใกล้เคียงเดิมมากทีส่ ดุ มีเป้าหมายทีจ่ ะท�ำให้ผปู้ ว่ ย
สามารถกลับมาเคี้ยวอาหาร และใช้ชีวิตปกติได้เช่นเดิมอย่างรวดเร็ว
เพือ่ สภาวะจิตใจและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูป้ ว่ ย ซึง่ ต้องใช้ความรูค้ วาม
สามารถและการวางแผนอย่ า งเป็ น องค์ ร วมจากหลายสาขาและ
การช่วยวางแผนด้วยวิธีทางดิจิทัล มาพัฒนาการผ่าตัดให้มีความ
ถูกต้องแม่นย�ำ  เพื่อให้การรักษาส�ำเร็จทั้งหมดในขั้นตอนเดียว หรือ
เรียกการผ่าตัดลักษณะนี้ว่า “Jaw in a Day” โดยตนยังเชื่อมั่นในทีม
ผ่าตัดและทีมใส่ฟนั จึงตัดสินใจเลือกการวางแผนการรักษานี้ ซึง่ เป็นทาง
เลือกที่ดีที่สุดที่แพทย์สามารถสร้างให้ผู้ป่วยได้
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงวรุตตา เกษมศานติ์ (Warutta
Kasemsarn) อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี 3 มิติ
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มาใช้วางแผนการรักษาทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียล ได้กล่าวถึงขั้นตอนการวางแผนการผ่าตัด โดยเริ่มต้นจากการ
ตรวจใบหน้า การเอกซเรย์สามมิตขิ องกะโหลกศีรษะ การใช้เทคโนโลยี
สแกนช่องปาก เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ทงั้ หมดเข้าวางแผนในโปรแกรม 3 มิติ
จ�ำลองการผ่าตัดขากรรไกรบริเวณที่มีรอยโรคออกไป และใช้เอกซเรย์
3 มิติของกระดูกน่องมาทดแทน โดยวางแผนในโปรแกรมเพื่อให้เกิด
ความแม่นย�ำ และลดระยะเวลาการตัดแต่งในห้องผ่าตัด ทั้งนี้ได้มีการ
จัดท�ำแบบน�ำร่องการตัดกระดูกขากรรไกร และแบบน�ำร่องการตัด
กระดูกน่อง (surgical guide) ให้มีความพอดีกัน เมื่อผ่าตัดกระดูกขา
กรรไกรทีม่ รี อยโรคออกไป จึงมีการวางต�ำแหน่งของกระดูกน่องให้เป็น
ไปตามแนวของรากเทียมและฟันเทียม เพื่อให้สามารถบูรณะการสบ
ฟันของผู้ป่วยในห้องผ่าตัดได้ทันที โดยการท�ำวิธีนี้ต้องอาศัยความรู้
ความร่วมมือ และเทคโนโลยีด้านโปรแกรม 3 มิติ โดยจะมีการพิมพ์
ชิน้ งาน surgical guide โมเดลขากรรไกรสามมิติ และเหล็กยึดกระดูก
เฉพาะบุคคล การบูรณะโดยวิธกี ารดังกล่าวในต่างประเทศเริม่ น�ำมาใช้
ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ในประเทศไทยเริ่มมีการน�ำมาใช้ช่วง
2-3 ปีนี้ ซึ่งถือเป็นความท้าทายและอาจเป็นมาตรฐานใหม่ของการ
บูรณะขากรรไกร
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุขกาญจน์ เต็มค�ำขวัญ (Sukkarn
Themkumkwun) หนึ่งในทีมทันตแพทย์ผู้ผ่าตัด กล่าวว่า ความ
ส�ำเร็จครั้งแรกของประเทศไทยในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการมีความตั้งใจที่
จะท�ำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีที่สุด แม้ว่าจะต้องมีความยุ่งยากใน
การวางแผนมากขึน้ แต่การท�ำการวางแผนโดยโปรแกรม 3 มิตมิ าก่อน
ท�ำให้ลดเวลาในการผ่าตัดได้มาก ซึ่งมีผลต่อความส�ำเร็จในการรักษา
เนื่องจากเป็นการน�ำกระดูกและเส้นเลือดจากบริเวณขามาต่อกับ
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เส้นเลือดทีล่ ำ� คอ หากใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกินไปอาจท�ำให้เนือ้ เยือ่
ทีน่ ำ� มาปลูกไม่รอดชีวติ นอกจากทีมผ่าตัดแล้วก็ยงั มีทมี คณาจารย์ของ
ภาควิชาฯ ทันตแพทย์ประจ�ำบ้านและบุคลากรทีช่ ว่ ยกันสนับสนุนการ
รักษาเริ่มตั้งแต่การวางแผนการผ่าตัด การผ่าตัด การดูแลผู้ป่วยหลัง
ผ่าตัดอย่างดีตลอดมา จึงท�ำให้การรักษาประสบผลส�ำเร็จ และเป็นการ
ยกระดับที่มีความส�ำคัญของประเทศไทย ซึ่งการผ่าตัดผู้ป่วยในครั้งนี้
ยังได้เป็นการสร้างมาตรฐาน และเป็นหนึง่ ในตัวอย่างทีด่ ขี องการผ่าตัด
บริเวณใบหน้าและขากรรไกรที่ประสบผลส�ำเร็จ เป็นการแสดงให้เห็น
ว่าทีมแพทย์ของประเทศไทยนัน้ มีศกั ยภาพไม่นอ้ ยไปกว่าประเทศอืน่
โดยความส�ำเร็จของการผ่าตัดการสร้างขากรรไกรโดยใช้กระดูกน่อง
และต่อเส้นเลือดร่วมกับการใส่ฟันปลอมยึดด้วยรากเทียมครั้งแรก
ในประเทศไทยครัง้ นี้ จากการผนึกก�ำลังของทีมแพทย์ ทันตแพทย์ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยทีมทันตแพทย์
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลและทันตแพทย์เฉพาะทาง
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ โดย อาจารย์ ทันตแพทย์ปริญญา อมรเศรษฐชัย
(Parinya Amornsettachai) ได้วางแผนการสบฟันให้เหมือนเดิม โดย
น�ำเอาโปรแกรมวางแผนต�ำแหน่งรากเทียมที่ช่วยยึดฟันเทียม ท�ำให้
สามารถลดระยะเวลาในการรอใส่ฟนั เทียมไปได้มากกว่าปี ผูป้ ว่ ยกลับ
มามีโครงสร้างใบหน้าทีด่ เี หมือนก่อนผ่าตัด หายจากโรคเนือ้ งอกในช่อง
ปากและมีการสบฟันทีด่ ที นั ทีหลังการผ่าตัด มีรอยยิม้ ทีส่ วยงาม มีการ
ใช้เทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลมาช่วยในการสร้างชิ้นงานตั้งแต่ก่อน
ท�ำการผ่าตัด ซึง่ ท�ำให้ผลของการรักษามีความแม่นย�ำทีส่ ดุ เพือ่ ให้การ
ท�ำงานในห้องผ่าตัดเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
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ด้วยกระแสของกัญชา
ที่ได้รับความนิยมในขณะนี้
คอลัมน์ RightStyle Focus ฉบับนี้
ก็ถือโอกาสนำข้อมูลเกี่ยวกับ
“10 ข้อระวังการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา”
จากศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
มาฝากกันค่ะ
แม้ว่ากัญชาจะไม่ถูกก�ำหนดให้เป็นสารเสพติดแล้ว แต่ไม่
อาจเปลีย่ นแปลงความจริงทีว่ า่ THC ทีพ่ บในช่อดอกกัญชามีฤทธิท์ ำ� ให้
เกิดการเสพติด เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคทางจิตประสาท และมี
ผลกระทบต่อสุขภาพในระบบต่าง ๆ ส�ำหรับในช่วงที่ไม่มีการก�ำกับ
ดูแล การรู้เท่าทันและระวังความปลอดภัยด้วยตนเอง ถือเป็นการ
ป้องกันตัวเองและคนที่คุณรักได้อย่างดีที่สุด ซึ่ง 10 ข้อระวังการใช้
ผลิตภัณฑ์กัญชา มีดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.

กอนใชกัญชาควรศึกษาความเสี่ยงของผลกระทบที่จะ
เกิดขึน้ ตอตนเองในระยะสัน้ และระยะยาว ผูม โี รคประจําตัว
ปรึกษาแพทยกอ น และระวังการเกิดปฏิกริ ยิ าระหวางยา
ประจําตัวกับกัญชา หรือจะถูกสารกัญชารบกวนจนเกิด
ผลรายหรือไม
หากอายุนอ ยกวา 25 ป อยาใชชอ ดอกกัญชา หรือสาร
THC เนื่องจากมีโอกาสเกิดปญหาตอการพัฒนาทักษะ
ดานตาง ๆ ทางสมอง โดยเฉพาะดานการคิดอยางมีเหตุผล
ซึง่ พบวาหากมีการเสือ่ มแลว แมหยุดกัญชามานานเปนป
ก็ไมอาจคืนกลับเปนปกติ
การเริม่ ใช ควรเริม่ จาก THC (สารเมาหลอนและเสพติด)
ปริมาณนอย ไมควรใชในปริมาณสูง เพราะอาจเสี่ยง
ทําใหเกิดอาการหัวใจเตนผิดจังหวะ ตองเขารับการรักษา
ในหองฉุกเฉิน หรือ ICU ได
การสูบกัญชาแบบเผาไหม บารากุ หรือแบบบุหรีไ่ ฟฟา
ทําใหเกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจและเยื่อบุได
ซึง่ อาจเกิดไดจากตัวกัญชา สารละลาย หรือสารปนเปอ นอืน่
หากมีอาการควรหยุดสูบในทันที
ผูที่จะทดลองสูบ ไมควรสูบลึกมาก และอยาอัดหรือ
กลัน้ ไวในปอด เพราะจะไดรบั ปริมาณสารทัง้ THC และ
สารระคายเคืองตาง ๆ เขาสูร า งกายเยอะ ทําใหเกิดการ
ระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ

6.
7.

6.คนรอบขางที่ไมไดสูบอาจไดรับควันกัญชารวมดวย
ดังนั้นควรสูบในสถานที่ที่จัดเปนสัดสวนของคนสูบ
เลี่ยงการสูบในที่มีเด็ก คนทอง หรือผูปวยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ
หากมีสัญญาณของการติดกัญชา เชน ใชบอยและใช
มากขึ้น ทําใจไมใชลําบาก เสียเงินกับกัญชามากขึ้น
หรือคิดถึงการใชกัญชามากจนรบกวนการทํางาน การ
ดําเนินชีวติ หรือความสัมพันธกบั คนรอบตัว ใหปรึกษา
แพทยเพื่อควบคุมการใชกัญชา บุคคลรอบขางควรคุย
ดวยความเขาใจ และเปนมิตรเพือ่ ใหเขารับการบําบัด

8.
9.
10.

งดการขับขี่ยานพาหนะหรือการทํางานกับเครื่องจักร
ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง หลังจากการใชผลิตภัณฑกัญชา
และการใชผลิตภัณฑกญ
ั ชารวมกับการดืม่ สุรา จะทําให
ความสามารถในการขับยานพาหนะลดลงมาก
การเลือกผลิตภัณฑกญ
ั ชา ควรเลือกทีม่ คี วามนาเชือ่ ถือ
ระมัดระวังสารปนเปอนและเชื้อโรค หากเปนไปได
ควรเลือกผลิตภัณฑทข่ี น้ึ ทะเบียนอยางถูกตอง
10.หากเจอคนรอบขางไดรบั ผลกระทบทางสุขภาพ
จากอาหารหรือขนมทีใ่ สกญ
ั ชาโดยไมแจงผูบ ริโภค
ควรเก็บรายละเอียดชองทางการซือ้ ขาย ผลิตภัณฑ
ทีเ่ หลือ รวมถึงหีบหอ และติดตอสายดวนคุม ครอง
ผูบ ริโภค หรือนําสงทีโ่ รงพยาบาลพรอมกับผูป ว ย
เพือ่ ปองกันการกระจายของผลิตภัณฑทป่ี นเปอ น
THC โดยไมระบุเหลานี้

เปนอยางไรกับบางกับขอมูลทีเ่ รานํามาฝากกัน คงมีประโยชนอยางยิง่ สําหรับผูท ก่ี าํ ลังตัดสินใจใชผลิตภัณฑกญ
ั ชา ขอใหทกุ ทาน
รูเ ทาทัน ระวังความปลอดภัย และใชผลิตภัณฑกญ
ั ชาในทางทีเ่ หมาะสมนะคะ
ขอขอบคุณขอมูลจาก ศูนยพษิ วิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ประสบความส�ำเร็จ

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพกให้ผู้สูงอายุยากไร้จ�ำนวน 200 ข้อ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
บรรลุความส�ำเร็จผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกให้
แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ครบจ�ำนวน 200 ข้อจากผู้
ป่วยจ�ำนวน 150 คน พร้อมทั้งชูความเป็นผู้น�ำ
ด้านผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกเทียมด้วย
แผนเปิด “ศูนย์การผ่าตัดเปลีย่ นข้อธรรมศาสตร์”
ทีน่ บั เป็นการรวบรวมนวัตกรรมการผ่าตัด และ
การน�ำเทคโนโลยีแขนหุน่ ยนต์ชว่ ยผ่าตัดเปลีย่ น
ข้อเข่าข้อสะโพกเทียมมาใช้เป็นที่แรกในโรง
พยาบาลภาครัฐในประเทศไทย เพื่อช่วยเพิ่ม
ความแม่นย�ำในการวางต�ำแหน่งข้อ และลดการ
บาดเจ็บต่อเนือ้ เยือ่ โดยรอบ ทัง้ นีร้ วมทัง้ เพือ่ เป็น
การยกระดับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพก
เทียมให้มคี ณ
ุ ภาพในระดับนานาชาติ และคาดว่า
ศูนย์ฯ นีจ้ ะสามารถเปิดให้บริการในเร็ว ๆ นี้
รศ. นพ.ณั ฐพล ธรรมโชติ ผู้ช ่ว ย
ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยพั ฒ นากายภาพ กล่ า วว่ า
“ตลอดการด�ำเนินโครงการ “จิตอาสาผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเพื่อผู้ป่วยยากไร้” ท�ำให้เราทราบว่า
มีผู้ป่วยสูงอายุในประเทศเรายังขาดโอกาสใน
การเข้าถึงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพก
จ�ำนวนมาก ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างประชากร
ของประเทศที่ก�ำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดย
โครงการนีไ้ ด้รเิ ริม่ มาตัง้ แต่วนั ฉลองครบรอบ 85 ปี
ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี 2562
ซึ่งเกิดขึ้นจากด�ำริของ รศ. นพ.พฤหัส ต่ออุดม

ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลฯ และ รศ.เกศินี วิฑูร
ชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
การท�ำงานร่วมกับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช) ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้
ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อเข่าข้อสะโพกเสื่อมได้กลับ
มามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมและสามารถช่วย
ตนเองได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ลดการเป็น
ภาระแก่ครอบครัว
นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้
บุ ค ลากรทางการแพทย์ ไ ด้ มี โ อกาสใช้ ค วาม
สามารถของตนเองช่วยเหลือสังคม ด้วยการเข้าร่วม
เป็ น จิ ต อาสามาช่ ว ยท� ำ การผ่ า ตั ด นอกเวลา
ราชการ โครงการนี้ได้ท�ำมาต่อเนื่องเป็นเวลา
สามปี และภายในสองปีแรกเราได้เปลีย่ นข้อให้
ผู้ป่วยปีละ 100 ข้อ แต่ในปีนี้ได้ด�ำเนินการ
เปลีย่ นข้อให้ผป้ ู ว่ ยถึง 200 ข้อ ในเวลาเพียงสีเ่ ดือน
ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2564 ถึงเดือนมีนาคม

2565

“ศูนย์การผ่าตัดเปลีย่ นข้อธรรมศาสตร์”
เป็นหนึ่งในรูปแบบบริการพิเศษรูปแบบใหม่
ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ แบบวันสต็อป
เซอร์วิส เพื่อมอบความสะดวกสบายในการเข้า
รับบริการ และมุ่งเน้นคุณภาพการรักษาที่ดี
ที่สุด โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
การดูแลผู้ป่วยตลอดเส้นทางการรักษา เพื่อให้
ผู้ปว่ ยมีประสบการณ์การรักษาที่ดียิ่งขึ้น และ
ได้รับการผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าข้อสะโพกใหม่ทมี่ ี
คุณภาพสูงและสามารถใช้งานได้นาน ตามวิสัย
ทัศน์ของโรงพยาบาล 4.0 ด้วยระบบบริการทัน
สมัยและการรักษาพยาบาลด้วยนวัตกรรมการ
ระงับปวด การผ่าตัดเทคนิคใหม่ ๆ ทีม่ คี วามแม่นย�ำ
สูงขึ้น อาทิ การน�ำเทคโนโลยีแขนหุ่นยนต์มา
ช่วยผ่าตัดดังกล่าว” รศ. นพ.พฤหัส กล่าวสรุป
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MDCU's Next Step in
Research & Innovation

การเสวนาการวิจยั และพัฒนายาแอนติบอดีรกั ษามะเร็ง

ศ. ดร. พญ.ณัฏฐิยา หิรญ
ั กาญจน์
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมค
ิ ม
ุ้ กันบ�ำบัดมะเร็ง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ. นพ.ไตรรักษ์ พิ สิษฐ์กล
ุ
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพนั ธุ์ คณบดี พร้อมด้วย ศ. ดร. พญ.ณัฏฐิยา หิรญ
ั กาญจน์
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็ง และ อ. นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกันแถลงข่าว MDCU’s Next Step in Research & Innovation
และเสวนาการวิจยั และพัฒนายาแอนติบอดีรกั ษามะเร็ง เพือ่ น�ำเสนอความคืบหน้าของ
นวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบ�ำบัด โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกัน
บ�ำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่ง
จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีวาระครบรอบ 75 ปี “แพทย์จุฬาฯ
เพื่อคุณค่าของทุกชีวิต 75 years MDCU for All”
รศ. นพ.ฉันชาย สิทธิพนั ธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบนั คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยมีศนู ย์เชีย่ วชาญเฉพาะทาง จ�ำนวน 21 ศูนย์ และหน่วยปฏิบตั ิ
การวิจยั จ�ำนวน 38 หน่วย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมคิ มุ้ กันบ�ำบัดมะเร็ง เป็นหนึง่
ในตัวอย่างโครงการมุง่ เป้าส�ำคัญขององค์กร ทีผ่ นึกพลังจากหลายภาควิชา ทัง้ ภาคทางปรีคลินกิ
และทางคลินิก นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อร่วมกันท�ำวิจัยเพื่อพัฒนาการรักษามะเร็งที่
เป็นปัญหาสุขภาพส�ำคัญ โดยเน้นที่แนวทางการรักษาด้านภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็ง แต่ยังมี
ข้อจ�ำกัดหลายประการทีจ่ ะน�ำมาใช้จริงได้อย่างแพร่หลาย ทัง้ เรือ่ งของค่าใช้จา่ ยทีค่ อ่ นข้างสูง
ความซับซ้อนของกระบวนการ และยังต้องพัฒนางานวิจยั ต่อเนือ่ งให้ขยายผลได้ดกี บั ผูป้ ว่ ย
มะเร็งจ�ำนวนมากขึน้ แนวทางการรักษาด้วยภูมคิ มุ้ กันบ�ำบัดเป็นการรักษาแนวใหม่ ทีไ่ ม่ใช่
ยาสังเคราะห์จากเคมีแบบที่เราคุ้นเคยกัน ซึ่งแนวทางการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบ�ำบัดนี้มี
ด้วยกันหลายวิธี เช่น ยาแอนติบอดี ซึ่งเป็นยาที่ต้องสร้างจากเซลล์ที่มีชีวิต หรือที่เรียกว่า
ยา Biologics นอกจากนีย้ งั มีวธิ กี ารรักษาด้วยเซลล์เม็ดเลือดขาวของคนไข้เอง และการออกแบบ
วัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลอีกด้วย เนื่องจากคนไข้แต่ละคนเหมาะกับการรักษาที่ไม่
เหมือนกัน เราจึงต้องพัฒนาวิธีการเลือกคนไข้ที่เหมาะสมกับการรักษาต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย
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ในขณะที่ ศ. ดร. พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ กล่าวว่า ในระยะเวลากว่า 4 ปี ที่เรามุ่ง
มัน่ ท�ำวิจยั มาทัง้ ในด้านวิทยาศาสตร์พนื้ ฐานและการวิจยั ทางคลินกิ ขอสรุปผลงานของศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็ง ดังนี้
1. โครงการผลิตยาแอนติบอดีส�ำหรับการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบ�ำบัด เป็นแอนติบอดี
ทีป่ ลดล็อกสิง่ ทีเ่ ซลล์มะเร็งสร้างขึน้ เพือ่ ป้องกันตัวเอง ท�ำให้ภมู คิ มุ้ กันต้านมะเร็งของผูป้ ว่ ยกลับ
มาท�ำงานต่อสู้กับมะเร็งได้
2. โครงการวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล โดยออกแบบและสร้างวัคซีนที่จ�ำเพาะ
กับโปรตีนของเซลล์มะเร็ง แล้วน�ำมาให้ผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยสร้างภูมิต้านทานต่อโปรตีน
แปลกปลอมบนเซลล์มะเร็ง ท�ำให้มีการท�ำลายเซลล์มะเร็งด้วยระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย คล้าย
กับการต่อสู้เชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ขณะนี้ได้ทดลองรักษา
คนไข้ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐานไปแล้ว 5 ราย โดยได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจาก
หน่วยบริหาร และจัดการทุนด้านการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ขณะ
นี้ก�ำลังด�ำเนินการต่อเนื่องให้ครบ 12 รายส�ำหรับการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 1 และมีแผนที่

จะพัฒนาไปใช้ร่วมกับยาแอนติบอดีที่ปลดล็อก
การต่อต้านระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์มะเร็ง
3. โครงการพัฒนาการรักษามะเร็ง
ด้ ว ยวั ค ซี น ชนิ ด mRNA ซึ่ ง สามารถกระตุ ้ น
ภูมิคุ้มกันได้สูงมาก ดังที่เราเห็นตัวอย่างจาก
วัคซีนโควิด-19 มาประยุกต์ใช้ในเป็นวัคซีนรักษา
มะเร็งด้วย โดยเราได้ส่งนิสิตปริญญาเอกไปท�ำ
วิจยั ในสัตว์ทดลองร่วมกับ Prof. Drew Weissman
ที่ University of Pennsylvania ผลพบว่า
mRNA ที่กระตุ้นภูมิต่อก้อนมะเร็งได้ดี จะมี
ลักษณะต่างจาก mRNA ที่น�ำมาใช้ในวัคซีนโค
วิด-19 เล็กน้อย ต้องใช้ mRNA ชนิดที่กระตุ้น
การอักเสบได้สูงมากกว่า เพื่อหวังผลให้ท�ำลาย
เซลล์มะเร็งได้ดีที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็ต้อง
ท�ำให้ปลอดภัย มีผลข้างเคียงน้อยทีส่ ดุ ด้วย ขณะ
นี้ทีมวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ร่วมกับคณะ
วิ ท ยาศาสตร์ มี แ ผนพั ฒ นาต่ อ เนื่ อ งที่ จ ะน� ำ
เทคโนโลยี mRNA มาประยุกต์ใช้ในการรักษา
โรคมะเร็ง และพัฒนาห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อ
พิเศษส�ำหรับการผลิตวัคซีน mRNA ต้นแบบที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งได้
รับการรับรองแบบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาส�ำหรับการผลิตวัคซีน mRNA
เพื่อท�ำการวิจัยทางคลินิกและให้บริการภายใน
สถาบันเรียบร้อยแล้ว
4. โครงการเซลล์บ�ำบัดต่อมะเร็งต่อม
น�ำ้ เหลืองและมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมฟอยส์
ที่กลับเป็นซ�้ำหรือไม่ตอบสนองต่อการรักษา ซึ่ง
ต้องมีข้ันตอนการถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้มี
ความจ�ำเพาะต่อมะเร็ง เป็นที่น่ายินดีว่าเรา
พัฒนาห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อพิเศษส�ำหรับ
การผลิตเซลล์ที่ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ชั้น 8 ซึ่ง
ได้ รั บ การรั บ รองแบบจากส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการอาหารและยาส�ำหรับการผลิตเซลล์
เพื่อท�ำการวิจัยทางคลินิกและให้บริการภายใน
สถาบันเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังได้รับความ
ร่ ว มมื อ จากมหาวิ ท ยาลั ย นาโกย่ า ซึ่ ง เป็ น
มหาวิทยาลัยชั้นน�ำของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
ในขณะนี้ ก ารวิ จั ย อยู ่ ใ นขั้ น การทดสอบทาง
คลินิกระยะ 1 ได้ด�ำเนินการทดลองรักษาคนไข้
ไปแล้ว 5 ราย และต้องด�ำเนินการต่อเนื่องให้
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ครบ 12 ราย ซึ่งจะน�ำผลมารายงานต่อไป นอกจากนี้ทีมวิจัยเซลล์
บ�ำบัดยังได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และส�ำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) เพือ่ พัฒนาระบบเซลล์บำ� บัดต่อมะเร็งให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงขึ้นด้วย
5. โครงการพัฒนาวิธีการเลี้ยงเซลล์มะเร็งในรูปแบบ 3 มิติ
เพื่อคงสภาวะให้เหมือนมะเร็งที่โตอยู่ในร่างกายของผู้ป่วย เพื่อน�ำมา
ใช้ทดสอบนอกร่างกายว่ายาชนิดไหนน่าจะมีความเหมาะสมกับผูป้ ว่ ย
มากที่สุด ซึ่งทีมนักวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) เพื่อพัฒนาเพิ่มเติม
6. โครงการศึกษาปัจจัยที่น่าจะมีผลต่อการพยากรณ์การ
รักษาผู้ป่วยมะเร็งปอดโดยการศึกษาการแสดงออกของยีน เมตาบอ
ไลท์ในเลือด ร่วมกับปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ เช่น ภาวะโภชนาการและ
ลักษณะของจุลชีพในล�ำไส้ของผูป้ ว่ ย ซึง่ โครงการนีไ้ ด้รบั การสนับสนุน
จาก สวรส. และ วช. ซึง่ เป็นการวิจยั สหสถาบันร่วมกับโรงพยาบาลอืน่ ๆ
ด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ผลิตผลงาน
วิจัยเชิงประจักษ์ต่าง ๆ เหล่านี้ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายส�ำคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ในที่สุด
อ. นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล กล่าวว่า การรักษามะเร็งด้วยวิธี
ภูมิคุ้มกันบ�ำบัดโดยเฉพาะการใช้ยาแอนติบอดีรักษามะเร็ง ถือว่าเป็น
วิธกี ารรักษามาตรฐานในปัจจุบนั ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับทัว่ โลก มีประสิทธิภาพ
ในการรักษามะเร็งสูงและมีผลข้างเคียงต�่ำ  มีข้อบ่งชี้ส�ำหรับการรักษา
มะเร็งหลากหลายชนิด แต่อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยวิธีนี้ยังคงมีค่า
ใช้จ่ายที่สูงมากเป็นหลักกว่าแสนบาทต่อเข็ม ซึ่งท�ำให้ประชาชนทั่วไป
เข้าถึงได้ยาก ด้วยเหตุน้ีทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จึงได้พัฒนา
แพลตฟอร์มการพัฒนายาแอนติบอดีส�ำหรับการรักษามะเร็งด้วย
ภูมิคุ้มกันบ�ำบัดขึ้นมา เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนายากลุ่มนี้
ได้เอง ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาการน�ำเข้ายาเหล่านี้จากต่างประเทศ
เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศ และท�ำให้คนไทยทุกคนมี
โอกาสเข้าถึงยากลุ่มนี้มากขึ้น รวมถึงท�ำให้เรามีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีทัดเทียมนานาชาติ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้รับการรักษา
ที่ทันสมัยและช่วยเสริมเศรษฐกิจทางด้านการแพทย์ของประเทศไทย
ส�ำหรับแพลตฟอร์มการพัฒนายาแอนติบอดี ในขณะนี้เรามีความ
สามารถในการพัฒนายาแอนติบอดีทงั้ จากสัตว์ทดลองและจากมนุษย์
ด้วยเทคโนโลยีที่ทัดเทียมกับบริษัทยาชั้นน�ำในต่างประเทศ
ส�ำหรับความก้าวหน้าของการด�ำเนินโครงการพัฒนายา
แอนติบอดีตอ่ PD-1 ซึง่ เป็นยายุคใหม่ทมี่ คี วามส�ำคัญมากในการรักษา
มะเร็ง ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาให้ใช้ส�ำหรับรักษา
มะเร็งมากกว่า 30 ชนิดข้อบ่งชี้ โดยที่ผ่านมาเราได้เริ่มต้นพัฒนายา
แอนติบอดีต้นแบบจากหนูทดลองจนส�ำเร็จ ซึ่งน�ำไปสู่การพัฒนาใน
ระยะต่อไป เพือ่ ท�ำให้ยาแอนติบอดีมคี วามปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง
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ซึ่งจากผลการทดสอบประสิทธิภาพในหนูทดลองพบว่า ยาแอนติบอดี
ต้นแบบทั้ง 2 ตัว มีความสามารถในการยับยั้งก้อนมะเร็งอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะยาแอนติบอดีตน้ แบบตัวที่ 2 มีความสามารถ
ในการยับยั้งก้อนมะเร็งได้เหนือกว่ายาชั้นน�ำของต่างประเทศ จากผล
การทดลองดั ง กล่ า วท� ำ ให้ เรามี ค วามพร้ อ มในการผลิ ต ในระดั บ
อุตสาหกรรม ส�ำหรับแผนการพัฒนายาแอนติบอดีตอ่ PD-1 ในอนาคต
จะประกอบไปด้วยการผลิตในระดับอุตสาหกรรม การทดสอบความ
เป็นพิษ เภสัชจลศาสตร์ และพลศาสตร์ในลิง ก่อนที่จะทดสอบยา
แอนติบอดีในมนุษย์ต่อไป นอกเหนือจากการพัฒนายาแอนติบอดีต่อ
PD-1 เพื่อรักษามะเร็งโดยตรงแล้ว ขณะนี้ทีมพัฒนาเซลล์บ�ำบัดรักษา
มะเร็ง น�ำโดย อ. นพ.กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์ ได้ก�ำลังน�ำแอนติบอดีต่อ
PD-1 ที่เราพัฒนาขึ้นมานี้มาใส่ใน CAR-T cells เพื่อให้การรักษาด้วย
เซลล์บ�ำบัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส�ำหรับโครงการพัฒนายาแอนติบอดีชนิดอื่น ๆ ที่เราก�ำลัง
ด�ำเนินการอยู่ประกอบไปด้วยยาแอนติบอดีต่อ BCMA ส�ำหรับรักษา
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด myeloma ยาแอนติบอดีต่อ B7-H3 ส�ำหรับ
รักษามะเร็งชนิดก้อนหลายชนิด ยาแอนติบอดีตอ่ TIGIT ส�ำหรับรักษา
มะเร็งปอด นอกจากนั้นเรายังใช้แพลตฟอร์มการพัฒนายาแอนติบอดี
นี้ส�ำหรับพัฒนายาแอนติบอดีป้องกัน และรักษาโรคติดเชื้อ เช่น
COVID-19 และโรคแพ้ภมู ติ นเอง ทางทีมวิจยั ขอขอบพระคุณผูส้ นับสนุน
ทุก ๆ ฝ่าย ทั้งจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ช่วย
สนับสนุนและผลักดันให้คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สามารถพัฒนา
แพลตฟอร์มการพัฒนายาแอนติบอดีจนส�ำเร็จ และท�ำให้เราสามารถ
ด�ำเนินการพัฒนายาแอนติบอดีมาได้อย่างก้าวกระโดด
รศ. นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ กล่าวปิดท้ายว่า ถึงแม้ว่างานวิจัย
จากศูนย์จะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และได้รับความสนับสนุน
จากหลากหลายหน่วยงานและประชาชนทั่วไป แต่การศึกษาและวิจัย
ยังต้องใช้เวลาและเงินทุนในการท�ำงานวิจัยในขั้นต่อ ๆ ไปอีกเป็น
จ�ำนวนมาก จึงยังมีความจ�ำเป็นที่จะต้องหาแหล่งทุนทั้งจากภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนให้การวิจัยเกิดความ
ส�ำเร็จต่อไปอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัด
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อระดมทุนสนับสนุน และเพื่อให้
ความรูท้ ถี่ กู ต้องแก่ประชาชน ส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการร่วมบริจาคเพือ่ การวิจยั
สามารถบริจาคได้ทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ “คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เงินบริจาคเพื่อการวิจัย) เลขที่ 045304669-7 (กระแสรายวัน) ผู้ที่ต้องการใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี
สามารถติดต่อได้ทาง Line @cucancer

