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การประชุ ม ๒ ปี แ รกจั ด ในโรงแรมในกรุ ง เทพมหานคร ในหั ว ข้ อ อาชี ว เวชศาสตร์ ด ้ า นสุ ข ภาพ
เกี่ยวกับโรคเหตุใยหิน   เนื่องจากขณะนั้นก�ำลังมีปัญหาที่รัฐบาลก�ำลังด�ำเนินการพิจารณายกเลิกการน�ำเข้า
ใยหิ น มาใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมไทย การประชุ ม ครั้ ง แรกจั ด วั น ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่ อ ง
“เสวนาการใช้ใยหินในอุตสาหกรรม – จ�ำเป็นหรือไม่”  
การประชุ ม ครั้ ง ที่ ๒ จั ด วั น ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่ อ ง “การใช้ ใ ยหิ น ไครโซไทล์ ใ น
อุตสาหกรรมไทย และผลกระทบต่อสุขภาพ”
การประชุมครั้งที่ ๓ จัดเมื่อวันที่ ๒๘ และ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการประชุมภูมิภาค ในหัวข้อ “The Medical Status of ASEAN Countries”
การประชุมครั้งที่ ๔ จัดเมื่อวันที่ ๑๗ และ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๐ ณ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาและ Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Science
ในหัวข้อ “Sino-ASEAN Conference on Precision Medicine”
การประชุมครั้งที่ ๕ จัดเมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “International Conference on Precision Medicine”
การประชุมอาศรมสุขภาพครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๖ จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๖-๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๓ วัน ชื่อการประชุม   “Precision Medicine in Thailand 4.0” ซึ่งเป็นเรื่องวิชาการ
ก้ า วหน้ า ต่ อ เนื่ อ งจากการประชุ ม ๒ ครั้ ง ที่ ผ ่ า นมา คื อ Sino-ASEAN Conference on Precision
Medicine ที่ จั ด ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา เมื่ อ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ International Conference
on Precision Medicine ที่จัดร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปีที่แล้ว จึงเชื่อและ
หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมวิชาการทาง Precision Medicine ที่จะให้ความรู้ทางวิชาการ
ด้านเวชศาสตร์ตรงเหตุที่ก้าวหน้าเป็นล�ำดับต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งคาดการณ์จากจ�ำนวน
วิทยากรเพิ่มมากขึ้นกว่าการประชุม ๕ ครั้งที่ผ่านมา เพราะต้องเพิ่มวันประชุมเป็น ๓ วัน และมีวิทยากร
รั บ เชิ ญ จากหลายสถาบั น ตลอดจนราชบั ณ ฑิ ต และภาคี ส มาชิ ก หลายท่ า นมาร่ ว มเป็ น วิ ท ยากรในงานนี้
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์สมชัย บวรกิตติ พ.ด.
                            FRCP, FRACP, Hon.FACP
               ราชบัณฑิต ส�ำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
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สารจาก
นายกราชบัณฑิตยสภา
งานนี้จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับส�ำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ซึ่งได้รับการสนับสนุน
เป็นอย่างดีจาก ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)
ราชบัณฑิตยสภาเป็นที่รวมของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งร่วมกันบ�ำรุงสรรพวิชาเป็นแหล่งอ้างอิงและเผยแพร่
องค์ความรู้ที่ถูกต้องให้แก่สังคม ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา การแพทย์พัฒนาไป อย่างรวดเร็วและก้าวหน้า
ถึงระดับยีนหรือโมเลกุล เวชกรรมตรงเหตุ หรือ Precision Medicine เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความ
ก้าวหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็น การรักษาโรคด้วยยา ด้วยการบริหารยาโดยอิงตามพันธุกรรมของผู้ป่วย หรือการ
ใช้ เ ทคนิ ค ทางพั น ธุ วิ ศ วกรรมหรื อ ชี ว วิ ท ยาระดั บ โมเลกุ ล ในการรั ก ษาโรคที่ ย าก เช่ น โรคมะเร็ ง บางชนิ ด
ราชบั ณ ฑิ ต ยสภาขอขอบคุ ณ การสนั บ สนุ น จากสถาบั น เจ้ า ภาพร่ ว ม ตลอดจนที ม งาน
ที่ ร ่ ว มจั ด งาน ได้ แ ก่ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.สมชั ย บวรกิ ต ติ ส� ำ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ราชบั ณ ฑิ ต ยสภา
ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ภาคีสมาชิก ส�ำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา และรักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้
ขอบคุณครับ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล
นายกราชบัณฑิตยสภา
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สารจาก
ประธานสำ�นักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
เวชกรรมตรงเหตุ หรือ Precision Medicine เป็นศาสตร์ใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และได้รับ
การพิสูจน์แล้วว่าสามารถป้องกันหรือรักษาโรคยาก ๆ หลายโรคอย่างได้ผล ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งบางชนิด
โรคพันธุกรรม เช่น โรคทาลัสซีเมีย ซึ่งมีผู้เริ่มน�ำมาใช้รักษาโรคในประเทศไทยบ้างแล้ว ในต่างประเทศ
มี พั ฒ นาการอย่ า งก้ า วกระโดดน� ำ ไปสู ่ ก ารรั ก ษาโรคที่ มี ค วามท้ า ทายมาก เช่ น การติ ด เชื้ อ HIV
หรือโรคเอดส์ หรือการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยใช้อวัยวะของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ โดยไม่ต้องรอผู้บริจาค งานประชุมนี้
มีความส�ำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญชั้นน�ำในด้านนี้ของประเทศไทย ซึ่งชาวไทยจะได้เห็น
พัฒนาการของศาสตร์นี้ในประเทศไทยอย่างครบถ้วนและรอบด้าน ทั้งศักยภาพที่แท้จริงของศาสตร์แขนงนี้
ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น การให้ ค วามรู ้ แ ก่ ป ระชาชนในลั ก ษณะคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค หรื อ เพิ่ ม ความรอบรู ้ ท างสุ ข ภาพ
(health literacy) เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี ที่สื่อสารเกินจริงจนอาจท�ำให้ผู้ป่วยเกิดความ
เข้าใจผิดจนละเลยการรักษาตามขั้นตอน หรือเสียทรัพย์ ในการรักษาที่ไม่มีประสิทธิภาพจริงตามที่อ้าง เป็นต้น
ในงานประชุมนี้ จะมีการบรรยายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็งที่รักษาได้
ด้วยเวชกรรมตรงเหตุ โรคทางเมแทบอลิซึม เช่น โรคทางต่อมไร้ท่อ โรคอ้วน โรคเลือด อาทิ โรคมะเร็ง
เม็ ด เลื อ ดขาว และโรคทาลั ส ซี เ มี ย ตลอดจนโรคของระบบทางเดิ น ปั ส สาวะ โรคสมอง และโรคปอด
กล่าวคือครอบคลุมทุกส่วนทุกอวัยวะของร่างกาย
ขอบคุณครับ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นสพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร
ประธานสำ�นักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
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สารจาก
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ
ในนามของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ทัง้ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาสุขภาพ สังคม
และสิง่ แวดล้อม และการพัฒนาเชิงพืน้ ที่ โดยจัดสรรทุนวิจยั ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรม ซึ่งในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการที่สนับสนุนการดําเนินงานในประเด็น สําคัญต่าง ๆ
ของประเทศ มีการกาํ หนดเป้าหมายการวิจยั ทีช่ ดั เจน มีแนวทางการขับเคลือ่ นไปในทิศทาง เดียวกัน ไม่ซำ�้ ซ้อนและ
มองเห็นภาพรวมของงานวิจยั ได้อย่างชัดเจน ทาํ ให้การใช้งบประมาณของประเทศเกิด ประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยภายใต้การบริหารโครงการวิจัยท้าทายไทย เป็นรูปแบบการบริหาร จัดการโครงการขนาดใหญ่
ที่มีการบูรณาการสหสาขาวิชา มีความท้าทายของโจทย์วิจัย เป้าหมายมีความ ชัดเจน ผลผลิตที่ได้ส่งผล
กระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของประเทศในการแก้ไขในเรือ่ งนัน้ ๆ โดยโครงการวิจยั การแพทย์แม่นยาํ ในโรคมะเร็ง
(Precision Medicine in Cancer) เป็นโครงการทีเ่ ริม่ ดาํ เนินการในปี ๒๕๕๙  มีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัย
หลักในการดาํ เนินการ โดยมีระยะเวลาในการดาํ เนินการวิจยั เป็นเวลา ๓ ปี ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการวิจยั ในปีที่ ๓
โครงการวิจัย “การแพทย์แม่นยําในโรคมะเร็ง (Precision Medicine in Cancer)” มีแนวคิดจาก
ปัจจัยทางพันธุกรรมมีผลต่อการเกิดโรค และการดําเนินโรคเรื้อรังต่าง ๆ ทุกชนิด รวมถึงผลการตอบสนองต่อ
การรักษา และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งในปัจจุบันความก้าวหน้าในเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ ทําให้เกิด
การพัฒนาวิธีการตรวจลําดับจีโนมที่รวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง โดยตัวอย่างในการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
พันธุศาสตร์กับโรคเรื้อรังที่เห็นผลชัดเจนที่สุด คือในกลุ่มโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ๑ ของ
คนไทย การพัฒนาแนวทางการรักษาจากเดิม มาเป็น Precision medicine จึงเป็นแนวคิดใหม่ที่เลือกการ
รักษาที่ตรงจุดและเหมาะสมที่สุดสําหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยอาศัยข้อมูลจากการตรวจพันธุกรรมของผู้ป่วย
รายนัน้   ๆ ทําให้ เข้าใจกลไกทีซ่ บั ซ้อนของโรค ปัจจัยทีแ่ ตกต่างกันของผูป้ ว่ ย และสามารถเลือกการรักษาทีเ่ หมาะ
สมทีส่ ดุ สาํ หรับผูป้ ว่ ยแต่ละราย เป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่สาํ หรับการรักษาพยาบาลและการวิจยั ทางการแพทย์  
ซึ่งจากผลงานใน ๒ ปีที่ผ่านมาพบว่าฐานข้อมูลของยีนหรือลักษณะความผิดปกติระดับโมเลกุลของมะเร็งของ
คนไทย ได้แก่ มะเร็งเต้านมชนิด triple negative มะเร็งศีรษะและลําคอ และมะเร็งสมอง อาจมีความแตก
ต่างจาก ผู้ป่วยต่างประเทศ   ซึ่งส่งผลให้สามารถวินิจฉัยและพยากรณ์โรคได้ถูกต้องมากขึ้นและสามารถเปิดให้
บริการกับ ผู้ป่วยมะเร็งทางคลินิกได้จริง สําหรับการสร้างเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งจากผู้ป่วยและการทดสอบยาใน
รูปแบบ organoids และ xenograft ในปลาม้าลาย มีศักยภาพในการช่วยบ่งชี้ถึงยาที่ผู้ป่วยมะเร็งในแต่ละรายมี
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โอกาส ตอบสนองมากทีส่ ดุ ได้ รวมถึงการร่วมพัฒนาแนวทางมาตรฐานในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งในระดับชาติ
ซึ่งหากโครงการวิจัย “การแพทย์แม่นยําในโรคมะเร็ง (Precision Medicine in Cancer)” ดําเนินการสําเร็จ
เกิดการขยายผลและผลักดันให้การตรวจทางพันธุศาสตร์สาํ หรับโรคมะเร็งเป็นบริการทีม่ าตรฐาน ใช้ในโรงพยาบาล
ที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้แพร่หลาย ทั้งในด้านการรักษาและการป้องกัน อันจะนําไปสู่วิธีการรักษาโรคมะเร็งอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งพัฒนาวิธีการตรวจและเลือกการรักษาสําหรับผู้ป่วยที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคนไทยต่อไป
ขอบคุณครับ

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ
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สารจาก
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในนามมหาวิทยาลัยมหิดล  รูส้ กึ ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจจากราชบัณฑิตยสภาให้
เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการประชุมวิชาการ“เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค ๔.๐ ” (Precision Medicine
in Thailand 4.0) ซึง่ จะเป็นเวทีของนักวิชาการจากทัว่ ประเทศได้แลกเปลีย่ นความรู้ ความเชีย่ วชาญ  ความก้าวหน้า
และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง  โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เป็นสถาบันการ
ศึกษาชั้นน�ำของประเทศมีความเข้มแข็งและความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  จึงเป็นหน้าที่ส�ำคัญที่จะเผยแพร่  ติดตามความก้าวหน้า  แสวงหา
ความร่วมมือในการท�ำงานวิจยั ซึง่ จะเป็นกลไกส�ำคัญทีจ่ ะพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการสาธารณสุข
และการดูแลสุขภาพประชาชน โดยใช้วิชาการที่มีฐานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
ส�ำหรับการประชุม “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค ๔.๐” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ - ๘ สิงหาคม
๒๕๖๒ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร มีหัวข้อและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ได้แก่
๑. Precision Medicine: Current Situation in Thailand โดย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์มานพ พิทักษ์ภากร  มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. Artificial Intelligence, the Enabler of Precision Medicine โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
๓. ความส�ำคัญของการแพทย์แม่นย�ำต่อสาธารณสุข โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๔. Realizing the Potential of Precision Medicine: Opportunities, Needs,
Challenges and Solution Strategies โดย ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์ รักษาการ
รองผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นอกจากนี้ ยั ง มี ป ระเด็ น ที่ น ่ า สนใจ อาทิ การรั ก ษาโรคธาลั ส ซี เ มี ย หายขาดโดยใช้ ห ลั ก การ
Precision Medicine การรั ก ษาอาการแพ้ ย า การปรั บ ปริ ม าณยาก่ อ นการ Treatยา โดยวิ นิ จ ฉั ย
จากระดับยีนเฉพาะรายบุคคล เป็นต้น
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มหาวิทยาลัยมหิดล เชื่อมั่นว่าความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตรในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์   เพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา การลดขั้นตอนความซ�้ำซ้อน ช่วยให้ผู้ป่วย
สามารถฟื้นตัวใช้ชีวิตปกติได้เร็วยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
ในโอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณส�ำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้และให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง
								
ขอบคุณครับ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ  
มหาวิทยาลัยมหิดล
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HOW TO TAILOR CANCER
PRECISION MEDICINE
TO REAL WORLD CLINICAL CARE?
Manop Pithukpakorn
Mahidol University

Cancer is among the best examples to demonstrate the benefit of precision medicine.
Oncogenic genome alterations that cause abnormal cell growth, invasiveness and metastasis
could be revealed by tumor genome sequencing. Actionable mutations found in cancer
could be used to select appropriate treatment with targeted therapy. Many somatic tests
become companion diagnostics for various cancer types such as BCR-ABL for chronic
myeloid leukemia, EGFR for non-small cell lung cancer, RAS for colorectal cancer, IDH1 for
glioblastoma and BRAF for melanoma. Comprehensive cancer panels are available to broaden
the possibility of identified actionable mutations and increase potential drug targets.
Germline genetic testing for cancer is also used to identify hereditary cancer syndromes
which could be found in 8-12% of cancer patients. Besides germline and tumor genome
testing, precision medicine could also be applied for cancer in various ways. Fresh tumor
tissues resected from patients could be cultured to establish primary cancer cell lines and
grow them into 3D model as known as ‘cancer organoids’. These organoids are used to
study biological profiles of individual cancer and for high-throughput cancer drug testing.
However, there are limitations of precision medicine in real world cancer care.
Technological advancement in cancer diagnostics makes scientists and physicians understand
the disease much better than before. But those diagnostic tests are costly and information
generated from testing is not always actionable. Cancer drugs, particularly targeted therapy,
are still not available for every identified target. Even the patients who actionable mutations are
identified with available specific drugs, minority of them could afford the cost of their treatment.
Diagnostic tests that have been proved useful in many countries such as germline testing for
hereditary breast/ovarian cancer and hereditary colorectal cancer, remain not reimbursable in
Thailand and many developing countries. Those limitations need to be addressed and the solution
could arise with the cooperation among policymakers, health system organization, physicians
as well as patient’s and advocacy groups to expedite the appropriate clinical application of
this new paradigm in cancer treatment and improve patient’s outcome without
unacceptable financial burden.
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PERSONALIZED NEOANTIGEN-BASED
CANCER IMMUNOTHERAPY
Trairak Pisitkun

Center of Excellence in Systems Biology, Faculty of Medicine,
Chulalongkorn University

Although advanced cancer therapeutics have already existed in recent years, the high
failure and low survival rate are still existent. The primary reason for the disappointment of
those treatments is possibly from the high heterogeneity of genetic background in different
types of cancer as well as in different individual patients. So, the unmet need for new treatment
options that can be tailored for each person is urgently required. Cancer immunotherapy has
come to be a robust approach for several types of cancer because it exploits our immune
systems to attack cancer cells, so it is a promising strategy to eliminate cancer. To develop
personalized cancer immunotherapy such as cancer vaccine, it is essential to characterize
the specific targets which can be selectively recognized by the immune system. Cancer cells
classically contain a high number of somatic mutations that do not emerge in normal cells.
Those mutated peptides can be presented on the tumor cell surface in complex with human
leukocyte antigen (HLA) class I protein; this HLA-mutated-peptide complex could potentially
be immunogenic and recognized by T cells as a neoantigen. Therefore, identification of
neoantigens is an essential step to improve the development of cancer vaccine approach
and help in the prediction of patient response to checkpoint inhibitors. Here we discuss our
progress in the development of personalized neoantigen-based cancer immunotherapy.
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การรักษาเฉพาะบุคคลด้านเซลล์บำ�บัดมะเร็ง
ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำ�บัดมะเร็ง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลั ก การรั ก ษามะเร็ ง ด้ ว ยภู มิ คุ ้ ม กั น บ� ำ บั ด เป็ น แนวทางการรั ก ษาที่ ใ ช้ ศั ก ยภาพของระบบ
ภู มิ คุ ้ ม กั น ของร่ า งกายที่ มี ค วามจ� ำ เพาะสู ง และในขณะเดี ย วกั น มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว เพื่ อ
ตอบสนองต่อเซลล์มะเร็งที่มีการกลายพันธุ์ให้ดื้อต่อยาได้ ดังนั้นยาแอนติบอดีกลุ่ม Checkpoint inhibitor
ที่ท�ำให้ระบบภูมิคุ้มกันที่ถูกกดไว้กลับมาท�ำงานได้ จึงได้ผลดีมากในผู้ป่วยมะเร็งบางส่วน อย่างไรก็ตาม
ผู้ป่วยมะเร็งยังไม่ตอบสนองต่อยากลุ่มนี้เพียงอย่างเดียว
สาเหตุที่ส�ำคัญคือผู้ป่วยยังไม่มีเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันที่จะท�ำลายมะเร็งได้เพียงพอในร่างกาย  ดังนั้น
การรักษาโดยการกระตุ้นหรือการเติมเซลล์เม็ดเลือดขาวที่สามารถท�ำลายมะเร็งได้เข้าไปในร่างกายผู้ป่วยจึงเป็น
อีกกระบวนการหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจพัฒนาเป็นจ�ำนวนมาก  
การรักษาด้วยเซลล์เป็นการรักษาที่มีความซับซ้อน ต้องการห้องปลอดเชื้อที่สามารถผลิตเซลล์ที่
ได้มาตรฐานได้ นอกจากนี้เทคโนโลยีปัจจุบันท�ำให้มีการพัฒนาวิธีการรักษาโดยการดัดแปลงยีนของเซลล์
เม็ดเลือดขาวท�ำให้เซลล์เหล่านั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือลดข้อจ�ำกัดต่าง ๆ ได้ด้วย การผลิตเซลล์มักจะใช้
เซลล์จากตัวผู้ป่วยเอง ซึ่งจะไม่มีปัญหาเรื่องความเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อแต่อาจจะมีข้อจ�ำกัดเรื่องปริมาณและ
คุณภาพของเซลล์จากผู้ป่วย หรืออาจจะใช้เซลล์จากผู้บริจาคที่มีสุขภาพดี แต่ก็มีข้อควรระวังเรื่องผลข้าง
เคียงจากการต่อต้านได้   ส�ำหรับตัวอย่างเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันที่สามารถน�ำมาใช้รักษาโรคมะเร็ง ได้แก่
๑. การใช้ NK-cells และ NK-T cells เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่สามารถฆ่าเซลล์แปลกปลอมโดย
เฉพาะเซลล์มะเร็งได้ดี จนได้ชื่อว่าเป็น “เซลล์นักฆ่า” เป็นเซลล์ที่สามารถน�ำมาเลี้ยงเพิ่มจ�ำนวนได้โดยไม่
ยุ่งยากมากนัก ไม่ต้องกระตุ้นด้วยแอนติเจนที่จ�ำเพาะ จึงเป็นเซลล์ยอดนิยมที่มีผู้สนใจใช้จ�ำนวนมาก แต่ขั้น
ตอนการรักษาต้องมีการเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนโดยการให้เคมีบ�ำบัดเพื่อท�ำให้เซลล์ที่ใส่เข้าไปอยู่รอดได้เพิ่มขึ้น
และต้อ งใส่เซลล์มากกว่าหนึ่งครั้งเนื่องจากเซลล์มีอายุขัยจ�ำ กัด โดยมีร ายงานจ�ำ นวนมากว่ า NK-cells
และ NK-T cells ใช้ได้ผลดีในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดชนิด Acute Myeloid Leukemia สามารถรักษา
ผู ้ ป ่ ว ยที่ ก ลั บ เป็ น ซ�้ ำ หลั ง การปลู ก ถ่ า ยเซลล์ ต ้ น ก� ำ เนิ ด ซึ่ ง ไม่ ต อบสนองต่ อ การรั ก ษาด้ ว ยวิ ธี เ คมี บ� ำ บั ด แล้ ว
ได้ส�ำเร็จเกิน ๕๐% อย่างไรก็ตามผลการทดลองรักษามะเร็งชนิดก้อนส่วนใหญ่ได้ผลไม่ค่อยดี เนื่องจาก
มะเร็งชนิดก้อนมักมีกลไกที่จะหลบหลีกจากการถูกฆ่าด้วยเซลล์เม็ดเลือดขาวได้ ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ยัง
ต้องพัฒนากระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ NK-cells และ NK-T cells และเพื่อให้เซลล์ดังกล่าว
สามารถหลบหลี ก สั ญ ญาณการยั บ ยั้ ง การท� ำ งานของเซลล์ ภู มิ คุ ้ ม กั น จากเซลล์ ม ะเร็ ง และเซลล์ แ วดล้ อ ม
ของเซลล์ ม ะเร็ ง ได้ ด ้ ว ย ดั ง นั้ น การรั ก ษามะเร็ ง ก้ อ นด้ ว ยวิ ธี นี้ จึ ง ยั ง ไม่ ใ ช่ ก ารรั ก ษาที่ แ นะน� ำ ในปั จ จุ บั น
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๒. เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ส�ำคัญต่อการท�ำลายเซลล์มะเร็งอีกชนิดคือ T-cell โดยมีจุดเด่นเรื่องความ
จ�ำเพาะและความจ�ำต่อแอนติเจน ดังนั้นหลักการที่ส�ำคัญของการเลี้ยง T-cell เพื่อน�ำมาใช้ในการรักษาจ�ำเป็น
ต้องผ่านการกระตุน้ ให้มคี วามจ�ำเพาะต่อเซลล์มะเร็งก่อนแล้วเพิม่ จ�ำนวนให้เพียงพอก่อนจะใส่กลับสูร่ า่ งกายผูป้ ว่ ย
(Adoptive T cell therapy) โดยมีรายงานความส�ำเร็จของการรักษาผู้ป่วยมะเร็งบางชนิดโดยการเลี้ยง
และใส่ T-cell ที่อยู่รอบๆก้อนมะเร็งหรือที่เรียกว่า Tumor infiltrating lymphocytes (TIL) ซึ่งเชื่อว่าเป็น
T-cell ทีม่ คี วามจ�ำเพาะต่อเซลล์มะเร็งเข้าไปในผูป้ ว่ ย  อย่างไรก็ตามการเลีย้ ง TIL ใช้เวลานานและมีความยุง่ ยากมาก
ในทางปฏิบัติและมีข้อจ�ำกัดจากที่จะได้ปริมาณ TIL ที่เพียงพอจากก้อนมะเร็ง  จึงมีผู้ใช้ T-cell จากเลือดแทน
แต่ข้อจ�ำกัดส�ำคัญคือในเลือดมีปริมาณ T-cell ที่จ�ำเพาะต่อมะเร็งปริมาณน้อย การกระตุ้นด้วยแอนติเจน
จากมะเร็งทั้งหมดที่มีแอนติเจนเหมือนเซลล์ปกติเป็นส่วนใหญ่ท�ำให้กระตุ้นได้ไม่ค่อยดีมากนัก การใช้เฉพาะ
แอนติเจนที่มีความแตกต่างหรือที่เรียกว่านีโอแอนติเจนน่าจะเป็นแนวทางที่ได้ผลดีที่สุด  
๓. การรักษาด้วย T-cell ที่มีการดัดแปลงเป็น chimeric antigen receptor T-cells (CAR T-cells)
โดยน� ำ เลื อ ดจากผู ้ ป ่ ว ยมาแยกเซลล์ เ ม็ ด เลื อ ดขาวชนิ ด T-cell แล้ ว ท� ำ การดั ด แปลงให้ มี ก ารแสดงออก
ของ receptor ที่สามารถจับกับโมเลกุลเป้าหมายบนผิวของเซลล์มะเร็งได้อย่างจ�ำเพาะและใส่กลับให้
ผู้ป่วยเพื่อไปท�ำลายเซลล์มะเร็ง การรักษาโดยใช้ CAR T-cells ที่จ�ำเพาะต่อ CD19 ซึ่งเป็นโมเลกุลบน
เซลล์ ม ะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาวและมะเร็ ง ต่ อ มน�้ ำ เหลื อ งชนิ ด B-cell เป็ น วิ ธี ที่ ไ ด้ ผ ลดี ม ากในผู ้ ป ่ ว ย
ทั้ ง เด็ ก และผู ้ ใ หญ่ ที่ เ กิ ด relapse หรื อ ไม่ ต อบสนองต่ อ การรั ก ษาอื่ น ๆ แล้ ว พบว่ า สามารถรั ก ษาให้
หายได้ สู ง ถึ ง ๘๐% ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การค้ น พบนวั ต กรรมการรั ก ษาที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ในยุ ค ปั จ จุ บั น
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การตรวจคัดกรองมะเร็ง
และการรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล
ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ�

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนือ่ งจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการตรวจพันธุกรรม และการประมวลผลการตรวจซึง่ เป็นข้อมูล
มหาศาล ตลอดจนความเข้าใจในความเปลีย่ นแปลงทางพันธุกรรมต่อโอกาสการเกิดมะเร็ง และการเปลีย่ นแปลง
ทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อการตอบสนองต่อการรักษาได้แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ในปัจจุบันจึงมีการตรวจ
และให้คำ� แนะน�ำในการคัดกรองโรคมะเร็งและการรักษามะเร็งทีเ่ ป็นแบบเฉพาะเจาะจงมากขึน้ ไปในแต่ละบุคคล
ผู้ป่วยมะเร็งราวร้อยละสิบ จะมีความเสี่ยงสูงในการเกิดเป็นมะเร็งที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน
ส่งเสริมมะเร็ง หรือ ยีนต้านการเกิดมะเร็งทีม่ มี าแต่กำ� เนิด ซึง่ อาจจะได้รบั ถ่ายทอดมา หรือเพิ่งเกิดขึน้ ก็ได้ มียนี ที่
ค้นพบว่าเพิม่ ความเสีย่ งในการเกิดมะเร็งเหล่านี้ ในปัจจุบนั กว่า ๑๐๐ ยีน ถ้าผูป้ ว่ ยมะเร็งหรือครอบครัว ตรวจพบ
การกลายพันธุ์ของยีนดังกล่าวนี้ ก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างชัดเจน สมควรได้รับการวางแผนการตรวจคัดกรอง
ที่เหมาะสม เช่น รูปแบบของการตรวจที่มีความไว หรือจ�ำเพาะมากขึ้น ตลอดจนใช้ยาในการป้องกัน หรืออาจจะ
มีการผ่าตัดอวัยวะดังกล่าวเพือ่ ป้องกันมิให้เกิดโรคขึน้ มาภายหลัง หากไม่มกี ารตรวจคัดกรองทีใ่ ช้ได้ผล ผูป้ ว่ ยและ
ครอบครัวเหล่านี้ ควรได้รับการดูแล ประเมินความเสี่ยง และส่งตรวจทางพันธุกรรมที่เหมาะสม โดยแพทย์และ
ผู้ให้ค�ำแนะน�ำทางพันธุศาสตร์ ที่เชี่ยวชาญและคุ้นเคยกับพันธุศาสตร์ของมะเร็ง ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยยังมี
ข้อจ�ำกัดอย่างมากในเรื่องราคาในการตรวจ และการเข้าถึงบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านนี้ นอกเหนือไป
จากนัน้ ในผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ ซึง่ ไม่มกี ารกลายพันธุใ์ นยีนมะเร็งความเสีย่ งสูง แต่เกิดมะเร็งขึน้ จากปัจจัยหลายปัจจัย
ทัง้ พันธุกรรมทีม่ ผี ลไม่มากนัก และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างพันธุกรรมและสิง่ แวดล้อม การตรวจหา
ปัจจัยเหล่านี้ เพือ่ จัดแยกผูป้ ว่ ยตามความเสีย่ ง ยังท�ำไม่ได้ดนี กั ในทางปฏิบตั ิ เนือ่ งจากกระบวนวิธกี ารศึกษาจะต่าง
จากยีนความเสีย่ งสูง จ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าในการศึกษาจะต้องมีจำ� นวนมหาศาล และเชือ้ ชาติกม็ ผี ลส�ำคัญต่อความถี่
ของความผันแปรทางพันธุกรรม ซึ่งส่งผลให้เราไม่สามารถใช้ข้อมูลจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับคนไทยได้
มะเร็งเกิดจากการกลายพันธุ์ในเนื้อเยื่อหรือเซลลมะเร็ง ท�ำให้ไม่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตของ
เซลล์ได้ การค้นพบว่ายีนใดมีการท�ำงานมากไป หรือน้อยเกินไปที่เป็นตัวส�ำคัญในกลไกการเกิดมะเร็ง จะน�ำไปสู่
การค้นหา และการเลือกใช้ยาที่มีประสิทธิภาพ ตรงกับมะเร็งนั้น การตรวจทางพันธุกรรม และการประมวลผลที่
ท�ำได้อย่างรวดเร็วในปัจจุบนั ท�ำให้สามารถตรวจตัวบ่งชีท้ างชีวภาพได้พร้อม ๆ กัน ได้หลากหลายรูปแบบมากขึน้
เชื่อว่าจะช่วยให้สามารถคัดเลือกผู้ป่วยเพื่อใช้ยาที่เหมาะสมซึ่งอาจจะต้องใช้ร่วมกันมากกว่าหนึ่งชนิด ไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มยาพุ่งเป้า กลุ่มยาที่มีผลทางภูมิคุ้มกัน ตลอดไปจนถึง การพัฒนาวัคซีนมะเร็ง หรือการรักษาด้วยเซลล์
ที่ผ่านการดัดแปลงทางพันธุกรรม ให้ตรงกับแต่ละบุคคลต่อไป ซึ่งในส่วนหลังนี้ ยังคงอยู่ในระหว่างการวิจัยและ
ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ไม่ได้ใช้กันในทางเวชปฏิบัติทั่วไป คงต้องเฝ้าติดตามบริบทในการใช้ในประเทศไทยต่อไป
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PRECISION MEDICINE AND ALZHEIMER
DISEASE & ASSOCIATED DEMENTIA
Vorapun Senanarong
Mahidol University

Alzheimer disease (AD) is characterized by wide heterogeneity in cognitive and behavioral
syndromes, risk factors and pathophysiological mechanisms. Cognitive change in people at risk of
AD can be predicted by various models including clinical measures, cognitive measures, behavioral
measures, brain imaging, and amyloid loading. Sex difference is found in certain genetic risks,
life expectancy,structural brain, and response to treatment The goals of precision medicine in AD
are to identifying or differentiating parameters across the spectrum of the disease. Utilizing systembased endophenotypes, biomarkers and surrogate markers help stratify the heterogeneity of AD.
Precision medicine facilitates the way from conventional clinical diagnostic and drug development
towards breakthrough innovation such as various artificial intelligence and drug developments.
Dementia risk score could identify person at risk of dementia in community.   To prevent
dementia, early recognition of persons at high risk of dementia is imperative. Thai dementia
risk score was based on a community study of 1973 elders in Thailand. The prevalence of
dementia was 4.12% in this cohort. The risk scores are consisted of age (>67 years), years of
education, working status, memory complaint, currently working status, body weight (>48 kgms),
having neuropsychiatric problems, and physical mobility (timed get up & go >19 sec).
Thai dementia risk score forecasted dementia with ROC area under curve 0.876; 95% CI=0.8390·913. When the cut - off point 8.5 was used, the sensitivity was 87.5% and the specificity was 72.4%.
ApoE gene is one of dementia risk gene. Prevalence of ApoE4 in Asia was 38-45% for
heterozygous allele and 5-10% for homozygous allele. Current next generation sequencing
(NGS) technique being able to identify genetic risks in dementia. NGS has revealed new variants
of risk genes in few different cohorts.  At the early onset dementia (EOD) clinic at Siriraj Hospital,
we have found ABCA7 genetic variants of early and late onset Alzheimer disease patients. Some
had family history of dementia, some did not. We also reported new variant of APP gene in
Thai EOD families. Some of these EOD presented with rapidly progressive dementia. Some had
Hashimoto Encephalitis antibodies. Genotype and phenotype of EOD Thai families are varied.
Finally, precision medicine can aid therapeutic choices in neurodegenerative
dementia. ApoE genotype and numbers of cerebral microbleeds are examples for
immunotherapy choices in Alzheimer disease.
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PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION
(PAH): FROM BENCH TO PRACTICE
สุรีย์ สมประดีกุล

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาวะ PAH เป็นกลุม่ อาการทีเ่ กิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดแดงปอด ซึง่ เป็นหลอดเลือดทีร่ บั เลือดด�ำ
จากหัวใจด้านขวาเข้าสู่ปอดก่อนที่จะแลกเปลี่ยนออกซิเจนให้เป็นเลือดแดงแล้วกลับเข้าสู่หัวใจด้านซ้าย
และส่งออกไปเลีย้ งร่างกายส่วนต่าง ๆ พยาธิสภาพทีเ่ กิดขึน้ ในหลอดเลือดแดงปอดจะท�ำให้หลอดเลือดเหล่านัน้
ตีบแคบลงเป็นผลให้เลือดจากหัวใจช่องขวาผ่านเข้าสู่ปอดได้น้อยลง ท�ำให้หัวใจช่องขวาต้องท�ำงานเพิ่มมากขึ้น
จนท�ำให้มีความดันในหลอดเลือดแดงปอด สูงขึ้น หัวใจช่องขวามีขนาดโตขึ้น จนในที่สุดหัวใจช่องขวาอ่อนแรง
ผูป้ ว่ ยจะมีอาการเหนือ่ ยง่ายเวลาออกแรง เป็นลม ขาและท้องบวม จนในทีส่ ดุ เสียชีวติ จากภาวะหัวใจช่องขวาวาย
ภาวะ PAH อาจเกิดโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือ Idiopathic PAH อาจมีผู้ป่วย PAH ในครอบครัวเดียวกันหลายคน
(familial pulmonary arterial hypertension หรือ FPAH) ซึง่ อาจเกิดจากยีนกลายพันธุ์ bone morphogenetic
protein receptor type II (BMPR2 mutation) สาเหตุ ห รื อ กลุ ่ ม โรคอื่ น ที่ พ บ PAH ได้ ด ้ ว ย
เช่น โรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue disease เช่น SLE, scleroderma) การติดเชื้อ HIV (AIDS)
โรคหัวใจพิการแต่ก�ำเนิด การได้รับยาหรือสารพิษบางประเภท เช่น ยาลดน�้ำหนัก เป็นต้น กลไกการเกิด
ความผิดปกติที่หลอดเลือดแดงปอดที่มีรายงาน พบการเปลี่ยนแปลงของผิวชั้นในของผนังหลอดเลือดแดงปอด
ที่ เ รี ย กว่ า เอ็ น โดธี เ ลี ย ม (endothelium) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยเซลล์ เ อ็ น โดธี เ ลี ย มจ� ำ นวนมากเรี ย งกั น อยู ่
โดยเซลล์เหล่านี้ สร้างสารเคมีหลายชนิด เช่น โพรสตาไซคลิน (prostacyclins) ไนทริกออกไซด์ (nitric oxide)
ธร็อมโบแซน (thromboxane) เอ็นโดธีลนิ (endothelin) เป็นต้น ทัง้ นีส้ ารเหล่านีม้ หี น้าทีท่ ำ� ให้หลอดเลือดหดตัว
หรือขยายตัว ปรับความสมดุลและความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือด ควบคุมการผลิตและการเติบโตของเซลล์
เยือ่ บุหลอดเลือดและเนือ้ เยือ่ รอบ ๆ หลอดเลือด และลดการจับตัวของลิม่ เลือดและเกล็ดเลือด ซึง่ อาจท�ำให้เกิดการ
อุดตันของรูหลอดเลือดได้ ในผูป้ ว่ ย PAH มีความผิดปกติเกิดขึน้ ในหลอดเลือดแดงปอด ภาวะสมดุลของสารต่าง ๆ
ที่ผนังหลอดเลือดเสียไป เช่น มีระดับสารเอ็นโดธีลินและธร็อมโบแซนสูงขึ้น มีระดับสารโพรสตาไซคลิน
และไนทริก ออกไซด์ลดลง ท�ำให้เกิดการเพิม่ จ�ำนวนของเซลล์เยือ่ บุชนั้ ในและชัน้ นอกของผนังหลอดเลือดจนท�ำให้
หลอดเลือดมีผนังหนาขึน้ เซลล์ทที่ ำ� หน้าทีห่ ดและขยายหลอดเลือดเปลีย่ นแปลงเกิดเป็นพังผืดรัดท�ำให้หลอดเลือด
ขยายไม่สะดวก เซลล์เยื่อบุที่หลุดลอกรวมกับเม็ดเลือด เกล็ดเลือดเกาะกลุ่มเป็นลิ่มเลือดอุดตันรูหลอดเลือด
สาเหตุเหล่านี้ท�ำให้รูหลอดเลือดแดงปอดแคบลง เลือดจึงไหลจากหัวใจเข้าสู่ปอดลดลง หัวใจช่องขวาต้อง
ท� ำ งานหนั ก มากขึ้ น จนในที่ สุ ด เกิ ด ภาวะหั ว ใจด้ า นขวาวาย การค้ น พบกลไกเหล่ า นี้ น� ำ ไปสู ่ ก ารค้ น คว้ า
พัฒนาการรักษาภาวะ PAH ด้วยยาชนิดต่าง ๆ เช่น ลดผลของเอ็นโดธีลินต่อหลอดเลือด โดยการใช้ยากลุ่ม
endothelin receptor antagonist การเพิ่มระดับโพรสตาไซคลินโดยใช้ยากลุ่ม prostacyclin analog หรือ
prostacyclin receptor agonist เพิ่มระดับไนทริกออกไซด์ ด้วยยากลุ่ม phosphodiesterase-5-inhibitor
หรือ guanylate cyclase stimulator เป็นต้น ซึ่งยาเหล่านี้ได้มีการใช้รักษาผู้ป่วย PAH พบว่าสามารถ
บรรเทาอาการ ชะลอการด�ำเนินโรค เพิ่มคุณภาพชีวิต และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย PAH ได้
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เวชศาสตร์ตรงเหตุกับโรคหลอดเลือดสมอง
สมศักดิ์ เทียมเก่า

สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มวิจัยโรคหลอดเลือดสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) เป็นโรคทีพ่ บบ่อยและเป็นสาเหตุการเสียชีวติ อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย
ข้อมูลของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแสดงว่าตัง้ แต่ พ.ศ. ๑๕๕๓ - ๒๕๖๑  โรคมีแนวโน้มสูงขึน้ มาตลอด
และผู ้ ป ่ ว ยโรคหลอดเลื อ ดสมองอุ ด กั้ น ได้ รั บ การรั ก ษาด้ ว ยมาตรฐานสู ง ขึ้ น ส่ ง ผลให้ อั ต ราตายลดลงแต่
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตกเลือดยังมีอัตราตายสูงไม่เปลี่ยนแปลง  (ตารางที่ ๑)
ตารางที่ ๑ อุบัติการโรคหลอดเลือดสมอง จากสิทธิการรักษาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป

หมายเหตุ : * อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน อายุตั้งแต่ ๑๕ ปี
สิทธิการรักษาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

โรคหลอดเลือดสมองมี ๒ ชนิด คือชนิดขาดเลือดกับชนิดตกเลือด   ซึ่งในปัจจุบันนั้นการรักษาผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด มีวิธีด้วยยาละลายลิ่มเลือดและหรือการท�ำผ่าตัดเอาลิ่มเลือดในหลอดเลือด
แดงออก และพัฒนาระบบ stroke fast track ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็ว อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่ได้รับ
การรักษานั้นก็ยังไม่ได้ผลดีเหมือนกันทุกราย บางรายเกิดภาวะตกเลือดในสมองหลังการรักษาด้วยยาละลาย
ลิ่มเลือด ตลอดจนการรักษาป้องกันการเป็นซ�้ำด้วยการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง ควบคุมระดับน�้ำตาล
ควบคุ มภาวการณ์เ ต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะ และการควบคุ ม ระดั บไขมั นในเลื อ ด และการรั ก ษาด้ วยยา
ต้านเกล็ดเลือดหรือยาต้านการจับลิ่ม ยังไม่มีประสิทธิภาพ  ผู้ป่วยส่วนหนึ่งก็ยังเกิดโรคหลอดเลือดสมองอีกทั้ง ๆ
ที่ได้รับการรักษาอย่างดี จึงเชื่อว่าผู้ป่วยแต่ละคนน่าจะมีปัจจัยปัจเจกที่แตกต่างกัน ส่งผลให้โอกาสการ
เกิ ด โรคหลอดเลื อ ดสมอง และการตอบสนองการรั ก ษา รวมทั้ ง การเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นจากการรั ก ษา
การเกิดโรคซ�้ำที่แตกต่างกัน จึงเป็นที่มาของการแพทย์ที่เรียกว่า precision medicine
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อย่างไรก็ตามการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง ลักษณะความผิดปรกติ
ทางระบบประสาทที่เกิดขึ้น ความรุนแรงของอาการผิดปรกติ รวมทั้งโรคร่วมที่พบในผู้ป่วยแต่ละรายนั้น
ก็ มี ค วามแตกต่ า งกั น หลากหลายมาก ดั ง นั้ น การน� ำ หลั ก การของ precision medicine จึ ง ยั ง มี สิ่ ง
ที่ ต ้ อ งศึ ก ษาวิ จั ย ในแต่ ล ะขั้ น ตอนของการเกิ ด โรค การวิ นิ จ ฉั ย การรั ก ษา และน� ำ มาพั ฒ นาต่ อ ยอดสู ่
การน� ำ มาใช้ ไ ด้ จ ริ ง ทางเวชกรรม   การบรรยายนี้ น� ำ เสนอแนวทางที่ มี ก ารใช้ ใ นประเทศไทยแล้ ว เท่ า นั้ น
๑. กลุ่มโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากพันธุกรรม เช่น CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant
Arteriopathy with Sub-cortical Infarcts and Leukoencephalopathy) ทางคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด�ำเนินการศึกษา
๒. การวิ นิ จ ฉั ย โรคหลอดเลื อ ดสมองชนิ ด ขาดเลื อ ดเฉี ย บพลั น ประเมิ ณ ความรุ น แรง
ขนาดของเนื้ อ สมองบริ เ วณขาดเลื อ ดว่ า สามารถให้ ก ารรั ก ษาด้ ว ยยาละลายลิ่ ม เลื อ ด และการท� ำ
intra-arterial thrombectomy ได้ห รือไม่ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพิ จารณาคั ด เลื อ กผู ้ ป่ วยที่ มี ความเหมาะสม
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่
สถาบันฝึกอบรมเฉพาะทางมีการตรวจรักษาดังกล่าว
๓. การวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดเฉียบพลัน ประเมินความ
รุนแรงของอาการผิดปรกติทางระบบประสาท และโอกาสเกิดภาวะตกเลือดในสมองแทรกซ้อนการรักษา
ด้วยยาละลายลิ่มเลือด (post thrombolytic intracerebral hemorrhage) ด้วยการศึกษาปัจจัยท�ำนาย
โอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การศึกษา prediction of symptomatic intracranial hemorrhage
after intravenous thrombolysis in acute ischemic stroke: the symptomatic intracranial
hemorrhage score โดย Thanin Lokeskrawee และคณะ ซึ่งมีความแม่นย�ำในระดับดี ก็สามารถน�ำมาใช้
ทางเวชกรรม เพื่อการคัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมในการรักษา ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
๔. การศึกษาทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับ metabolism ของยาต้านเกล็ดเลือดและยาต้านการจับลิ่ม
เช่น การศึกษา the impact of genetic polymorphisms of drug metabolizing enzymes on the
pharmacodynamics of clopidogrel under steady state conditions และ Pharmacokinetic
and pharmacodynamic variation associated with VKORC1 and CYP2C9 polymorphisms in Thai
patients taking warfarin  ท�ำให้การใช้ยาดังกล่าวมีความเหมาะสม และปลอดภัยยิ่งขึ้น
๕. การพัฒนาระบบสายด่วนบริการผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง ( stroke fast track) ให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
ท�ำให้ผปู้ ว่ ยสามารถเข้าถึงระบบบริการได้รวดเร็วทีส่ ดุ เพือ่ ได้รบั การรักษาเร็วทีส่ ดุ โดยการ mapping ทุกชุมชนว่า
ถ้ามีผปู้ ว่ ยมีอาการผิดปรกติทางระบบประสาท และสงสัยว่าเป็น acute stroke ต้องรีบเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล
ไหน โดยผ่านระบบ application ชื่อ FAST TRACK และยังสามารถเรียกรถพยาบาลผ่าน application นี้ได้ด้วย
ดังนั้น precision medicine in stroke ในประเทศไทยจึงมีความก้าวหน้า และการใช้ดังกล่าวข้างต้น
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PRECISION MEDICINE IN AIRWAY DISEASES
กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ความรู้ในเรื่องโรคหืด (asthma) และ หลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (chronic obstructive pulmonary
disease: COPD) โดยเฉพาะพยาธิก�ำเนิดเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยอาศัยวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่น genomics,
proteomics, metabolomics ท�ำให้ทราบรายละเอียดของกลไกการเกิดโรคทัง้ สองนีม้ ากขึน้ และท�ำให้ปจั จุบนั
ยอมกันรับว่าทั้งโรคสองนี้มีความหลากหลายมาก จึงท�ำให้สามารถแบ่งได้เป็น phenotypes และ endotypes
ผลดังกล่าวท�ำให้เปลี่ยนแปลงแนวคิดการรักษาปัจจุบันจาก “one-size-fit-all” ไปสู่ precision medicine
ซึ่งต้องค�ำถึงเรื่องความแตกต่างทางด้าน genes, environment lifestyle ส�ำหรับผู้ป่วยแต่ละรายอย่างไรก็ตาม
การรักษาใหม่ ๆ ที่จะมารองรับ precision medicine เกิดขึ้นช้ามาก ไม่ทันสถานะการณ์ และนอกจากนั้น
precision medicine จะมีประสิทธิภาพได้ต้องอาศัย biomarkers ในการแยกกลุ่มผู้ป่วยรายที่จะได้ประโยชน์
จากการรักษานั้นมากที่สุด ออกจากผู้ป่วยรายที่ไม่ได้ประโยชน์เลยแต่เกิดผลข้างเคียงของการรักษามากที่สุด
โดยอาศัย predictive biomarker และอาศัย response biomarkers ในการท�ำนายการตอบสนองต่อการ
รักษาของผู้ป่วยแต่ละราย ตลอดจนการบอกว่าผู้ป่วยรายใดมีพยากรณ์โรคเลวร้ายในขณะที่ยังไม่แสดงอาการ
แย่ลงด้วย prognostic biomarkers ปัจจุบันนี้ precision medicine ช่วยในการรักษาโรคหืดขั้นรุนแรง
โดยการพัฒนาการรักษาผู้ป่วยด้วย biologics เช่น anti-immunoglobulin E, anti-interleukin (IL)-5,
anti-IL-4 receptor alpha, anti-thymic stromal lymphopoietin (TSLP) monoclonal antibody
และสามารถท�ำนายได้วา่ ผูป้ ว่ ยรายใดเหมาะแก่รกั ษาด้วยยากลุม่ นี้ จึงท�ำให้ผลประเมินทางด้าน cost effectiveness
ค่อนข้างสูง ส�ำหรับ precision medicine ใน COPD อยู่ในขั้นการเลือกใช้ยาพ่น long-acting beta2 agonists
(LABA), long-acting anti-muscarinic receptor antagonists (LAMA) และ inhaled corticosteroids
รวมทั้ง PDE4 inhibitor และ macrolides  ให้เหมาะสมกับ phenotypes แต่ละชนิด และก�ำลังมีการพัฒนา
ยาใหม่และการศึกษาผลการรักษาของยาในกลุ่ม biologics กับผู้ป่วย COPD สรุปว่า precision medicine
เหมาะสมกับโรคหลอดลมที่มีความซับซ้อน และตอบสนองน้อยต่อยาทั่วไปที่ใช้รักษาโรคนั้น ๆ
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AI THE ENABLER OF PRECISION MEDICINE
Yodchanan Wongsawat

Department of Biomedical Engineering, Faculty of Engineering
Mahidol University

In this talk, firstly, the idea on how to improve the precision medicine using the artificial
intelligence (AI) will be introduced. After that various applications of using AI to enhance the
development of precision medicine technology will be mentioned, e.g. 1. precision medicine using
brain-computer interfacing technology, 2. precision medicine using bio-inspired circuits, 3. precision
medicine using machine learning. Finally, the future role of AI in precision medicine will be discussed.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE,
THE ENABLER OF PRECISION MEDICINE
สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติ
ภาคีสมาชิก สำ�นักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

ปัจจุบันเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีรูปแบบใหม่
ที่ท�ำให้คอมพิวเตอร์มีลักษณะเสมือนมนุษย์หรือจักรกลอัจฉริยะ ทั้งในเรื่องของความคิด การวิเคราะห์ โดยใช้
โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์มาประมวลผลหรือน�ำมาฝังไว้กบั อุปกรณ์ เพือ่ ท�ำให้เกิดระบบจักรกลอัจฉริยะ ในทางการ
แพทย์เทคโนโลยี AI ได้เข้ามามีบทบาทในการน�ำมาวินจิ ฉัยโรค รวมถึงการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลจ�ำนวนมาก
เพื่อใช้ศึกษาโรคที่หายาก การใช้หุ่นยนต์เพื่อการผ่าตัดอวัยวะในส่วนที่เข้าถึงยาก หรือการเพิ่มศักยภาพ
การรักษาพยาบาลโดยใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพือ่ วางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยในต่างประเทศ
ได้มีการพัฒนานวัตกรรมในด้านสุขภาพโดยใช้ AI ตัวอย่างเช่น การวินิจฉัยโรคที่เกิดจากดวงตา ซึ่งมีผลท�ำให้
สูญเสียการมองเห็น โดยการน�ำเทคโนโลยีนี้มาใช้จะช่วยลดอัตราการสูญเสียการมองเห็นของผู้ที่มีความเสี่ยง
โรคนี้ลงได้มากกว่า ๕๐% และนอกจากนี้มีการน�ำ  AI มาใช้ในระบบการสแกนสมองเพื่อถอดรหัสเวลาการฟื้น
จากอาการโคม่าของคนไข้ ซึ่งพบว่า AI สามารถท�ำนายได้แม่นย�ำเกือบ ๙๐% ส�ำหรับประเทศไทยมีการน�ำ
เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ ในการปรับปรุงคุณภาพของระบบการให้บริการเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้กบั ผูป้ ว่ ย โดยเป็นรูปแบบของแอปพลิเคชัน เช่น โปรแกรมฮุกกะทีส่ ามารถลงทะเบียนพบแพทย์
แบบออนไลน์ แสดงข้อมูลการใช้ยาและแจ้งเตือนคนไข้ให้รับประทานยา และสามารถดูประวัติการรักษาของ
คนไข้ได้ผ่านแอปพลิเคชัน รวมทั้งระบบอัจฉริยะในการวิเคราะห์โรคจากภาพถ่ายจอตา เป็นต้น นอกจากนั้น
ยังมีการน�ำระบบ Cloud มาปรับใช้ในการติดตามดูแลผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนือ่ ง จากโรงพยาบาลถึงชุมชน ผ่านโปรแกรม
Thai COC ซึง่ ในขณะนีก้ ระทรวงสาธารณสุขก�ำลังร่วมวิจยั การน�ำเทคโนโลยี AI มาพัฒนา เพือ่ ช่วยในการวินจิ ฉัย
โรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา จากภาพถ่ายจอประสาทตา และการน�ำโปรแกรม AI มาใช้ในการแปลผลภาพถ่าย
รังสีทรวงอกในการวินิจฉัยวัณโรคเบื้องต้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถน�ำโปรแกรมดังกล่าวมาใช้ด�ำเนินการได้ภายใน
ปี ๒๕๖๔ และในอนาคตเทคโนโลยีทางการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี AI จะถูกน�ำมา
ใช้ในทางการแพทย์เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อม ทัง้ ภาครัฐและเอกชนควรส่งเสริม
ให้เกิดการวิจยั และนวัตกรรม เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี AI มาใช้ทางด้านการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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เทคโนโลยีโอมิกส์เซลล์เดี่ยวสำ�หรับ
เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค ๔.๐
SINGLE-CELL OMICS FOR PRECISION MEDICINE IN THAILAND 4.0
วโรดม เจริญสวรรค์

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Systems Biology of Diseases Research Unit คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3
กลุ่มภารกิจศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1
2

เวชกรรมตรงเหตุหรือ precision medicine เป็นหนึ่งในเป้าหมายส�ำคัญในการพัฒนาประเทศไทย
ในยุค ๔.๐ การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและบุคลากรในสาขาดังกล่าวและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น ชีวสารสนเทศ ชีววิทยาระบบ จึงมีความส�ำคัญในการสร้างพื้นฐานเพื่อต่อยอดให้บรรลุผลการวินิจฉัย
และรักษาโรคอย่างแม่นย�ำในแต่ละบุคคล ตรงตามวัตถุประสงค์ของเวชกรรมตรงเหตุ ในปัจจุบันนี้นอกจาก
เทคโนโลยีที่ช่วยให้แพทย์และนักวิจัยศึกษาและค้นคว้าหาวิธีการรักษาเฉพาะบุคคล เช่น เทคโนโลยีจีโนมิกส์
(genomics) แล้ว ยังมีการเริ่มพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ความแตกต่างของโรคในแต่ละบุคคล เช่น มะเร็ง ด้วย
ความละเอียดถึงระดับเซลล์ หรือที่เรียกว่า เทคโนโลยีโอมิกส์เซลล์เดี่ยว (single-cell omics technology)
ซึ่งจะช่วยให้การรักษาท�ำได้แม่นย�ำยิ่งขึ้นอีก ถึงแม้เทคโนโลยีด้านโอมิกส์เซลล์เดี่ยวจะเริ่มเป็นที่แพร่หลาย
ในวงกว้างในต่างประเทศ การใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวในประเทศไทยยังอยู่ในวงจ�ำกัด และยังจ�ำเป็น
ต้องได้รับการพัฒนาและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ใช้งานได้จริงในการการวินิจฉัยและรักษาโรคต่อไป
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PRECISION MEDICINE IN THALASSEMIA
กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์

ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ธาลัสซีเมียเป็นโรคพันธุกรรมที่พบได้บ่อยที่สุดโรคหนึ่งของโลก รวมถึงในประเทศไทย ทุกปีจะมีผู้ป่วย
ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงรายใหม่เกิดขึ้น ประมาณ ๕,๐๐๐ ราย ท�ำให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
ในประเทศไทยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ราย ท�ำให้ต้องใช้งบประมาณจ�ำนวนมากในการดูแลรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
ผู้ป่วยธาลัสซีเมียโดยเฉพาะในกลุ่ม เบต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี (ß-thalassemia/Hb E) พบว่า
มีความหลากหลายของอาการทางคลินิก ตั้งแต่อาการรุนแรงมากต้องเติมเลือดเป็นประจ�ำ  ไปจนถึงอาการ
น้อยมากจนแทบไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ ความหลากหลายของอาการนี้พบว่าเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม
ทัง้ ชนิดของการกลายพันธุข์ องยีนเบตาโกลบิน ปฏิสมั พันธ์รว่ มกับแอลฟ่าธาลัสซีเมีย และปัจจัยจาก ฮีโมโกลบิน เอฟ
ปัจจุบันบริษัท BGI ได้ท�ำความบันทึกข้อตกลงกับประเทศในแถบ ล้านช้าง-แม่น�้ำแม่โขง เพื่อท�ำการตรวจ
วิเคราะห์จีโนม ศึกษาหาปัจจัยทางพันธุกรรมต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS)
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ต้องการจะควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง โดยปัจจุบัน
ใช้วิธีตรวจค่า MCV/MCH การวิเคราะห์ชนิดฮีโมโกลบิน และการตรวจดีเอ็นเอเพิ่มเติมใน หญิงตั้งครรภ์และสามี
เพื่ อ ก� ำ หนดคู ่ เ สี่ ย ง จะได้ ใ ห้ ก ารปรึ ก ษาทางพั น ธุ ศ าสตร์ ที่ เ หมาะสมแก่ คู ่ ส มรส แต่ ก ารศึ ก ษาโดย
นักวิจัยจากประเทศจีนพบว่า การวินิจฉัยโดย NGS สามารถตรวจพบคู่เสี่ยงเพิ่มขึ้นจากวิธีดั้งเดิม ๓๕ คู่
จากทั้งหมด ๑๐,๑๑๑ คู่ คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้นถึง ๒๓.๒
ส� ำ หรั บ การรั ก ษา ผู ้ ป ่ ว ยจะได้ รั บ การรั ก ษาตามอาการ คื อ ได้ รั บ เลื อ ดเมื่ อ มี ภ าวะซี ด และให้ ย า
ขับเหล็กเมื่อมีภาวะเหล็กเกิน การตอบสนองต่อการรักษา เช่น การใช้ยาขับเหล็ก ชนิด Deferiprone
(GPO-L1) การใช้ยาเพิ่มระดับฮีโมโกลบินเอฟ ไฮดรอกซียูเรีย (Hydroxyurea) พบว่ามีความแตกต่างกัน
ในผู้ป่วยแต่ละราย การใช้ Pharmacogenomics มาช่วย จะท�ำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม
การรั ก ษาโรคธาลั ส ซี เ มี ย ให้ ห ายขาดท� ำ ได้ โ ดยการเปลี่ ย นถ่ า ยไขกระดู ก และการท� ำ ยี น บ� ำ บั ด
(Gene therapy) ซึ่งการท�ำยีนบ�ำบัด โดยการใช้ Zynteglo (LentiGlobin) ท�ำให้ไขกระดูกผู้ป่วยสามารถผลิต
ฮีโมโกลบินเองได้ และลดความต้องการในการได้รบั เลือด โดยบางรายไม่ตอ้ งได้รบั เลือดอีกเลยภายหลังการรักษา
จะเห็นได้ว่าการศึกษาเพื่อค้นหาปัจจัยทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่ออาการและการตอบสนองต่อการ
รักษาของผู้ป่วย จะท�ำให้สามารถวางแผนการควบคุมป้องกัน และการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ป่วยต่อไป
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เวชกรรมตรงเหตุ
จะช่วยให้กระดูกแข็งแรงได้หรือไม่
นรัตถพล เจริญพันธุ์

ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา สำ�นักวิทยาศาสตร์
หัวหน้าหน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓
ผู้อำ�นวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
๔
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑

๒

สังคมไทยเริ่มตื่นตัวเรื่องโรคกระดูกพรุนมากขึ้นจากข้อมูลเรื่องสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศ
ผู้ที่อายุเกิน ๖๕ ปี กว่าร้อยละ ๓๐ จะพบโรคกระดูกพรุนได้ ที่ผ่านมายังไม่มีการใช้เวชกรรมตรงเหตุรักษาโรค
กระดูกพรุนโดยตรง แต่มีงานวิจัยจ�ำนวนมากที่ยืนยันชัดเจนว่า ประสิทธิภาพของยารักษาโรคกระดูกพรุนหลาย
ขนาน เช่น ยาลดการสลายกระดูกในกลุม่ บิสฟอสฟอเนต ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยทางพันธุกรรมของผูป้ ว่ ยด้วย นอกจากนี้
ล�ำดับเบสทีเ่ ปลีย่ นไปเพียงเล็กน้อยของยีนตัวรับวิตามินดี หรือพาราไทรอยด์ฮอร์โมน สามารถท�ำให้ความหนาแน่น
ของกระดูกน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ส่วนประสิทธิภาพของการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารเข้าสู่ร่างกายก็ขึ้นอยู่กับ
เพศและอายุ กล่าวคืออัตราการดูดซึมแคลเซียมของผู้หญิงมีแนวโน้มดีกว่าผู้ชาย และลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ชนิดของโปรตีนขนส่งแคลเซียมที่เซลล์เยื่อบุผิวล�ำไส้ยังเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ เช่น
ในระหว่างการตั้งครรภ์และให้นมบุตร เซลล์อาจสร้างโปรตีนขนส่งแคลเซียมแตกต่างจากภาวะปรกติ ท�ำให้
อัตราการดูดซึมแคลเซียมเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งหากต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีแคลเซียมสูงต้องค�ำนึง
ถึงโปรตีนขนส่งแคลเซียมที่เปลี่ยนไปด้วย มิฉะนั้นผลลัพธ์อาจไม่เป็นไปตามที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้ อนึ่ง ในช่วง
ทศวรรษทีผ่ า่ นมา ความเข้าใจเรือ่ งยีนและโปรตีนทีเ่ พิม่ หรือลดการสลายกระดูกท�ำให้เกิดยาชนิดใหม่ ๆ มากมาย
อาทิ ชีววัตถุประเภทโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีเป้าหมายต่อ RANKL หรือ sclerostin เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีชีววัตถุที่ใช้รักษาโรคทางพันธุกรรมที่ในอดีตท�ำได้เพียงรักษาแบบประคับประคอง เช่น การใช้โมโนโคลนอล
แอนติบอดีตอ่ FGF-23 ส�ำหรับรักษาโรค X-linked hypophosphatemia (XLH) ในอนาคตอีกไม่ไกล ความเข้าใจ
เรือ่ งยีนและชีววิทยาระดับโมเลกุลซึง่ อธิบายพยาธิกำ� เนิดของโรคกระดูกพรุน หรืออัตราการดูดซึมแคลเซียมทีน่ อ้ ย
ลงในผูส้ งู อายุ จะเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญส�ำหรับเวชกรรมตรงเหตุทชี่ ว่ ยให้กระดูกแข็งแรง การรักษามีความแม่นย�ำและ
มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกระดูกหัก ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพกระดูกที่ดีตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุ
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เวชกรรมตรงเหตุ
สำ�หรับโรค OSTEOSARCOMA
ดำ�เนินสันต์ พฤกษากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรคมะเร็งกระดูก osteosarcoma เป็นโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยในเด็ก ปัจจุบันทั่วโลกมีอัตราการรอดชีพ
ที่ห้าปีประมาณ ๖๐% เมื่อเข้ารับการรักษาด้วยวิธีเคมีบ�ำบัดและการผ่าตัด ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดสามสิบปี
ยังไม่มีวิธีการรักษาใหม่ที่สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้   ส�ำหรับประเทศไทยมีอัตราการรอดชีพที่ห้าปี
ประมาณ ๔๕% แม้การรักษาในประเทศไทยจะใช้วิธีการรักษาตามมาตรฐานสากล ยังมีปัจจัยอีกมากมาย
ที่ท�ำให้อัตราการรอดชีวิตไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวัง การค้นหาสาเหตุและสร้างแนวทางการรักษาใหม่ ๆ  
รวมทั้งการน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างรวดเร็วถือเป็นพันธกิจที่ส�ำคัญของกลุ่มวิจัย
การน� ำ เสนอต่ อ ไปนี้ เ ป็ น หนึ่ ง ตั ว อย่ า งของการค้ น หาและพลั ก ดั น ให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการรั ก ษา
บนพื้นฐานจากการวิเคราะห์การแสดงออกของโปรตีนในผู้ป่วยมะเร็ง osteosarcoma
วิธีการ: ท�ำการทบทวนและรวบรวมงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บงาน proteomics ของเนื้ อ เยื่ อ และ
เซลล์ ม ะเร็ ง osteosarcoma ในฐานข้ อ มู ล ทางการวิ จั ย คั ด เลื อ กโปรตี น ที่ มี ก ารแสดงออกมาก
ผิดปกติเมื่อน�ำข้อมูลมาเปรียบเทียบกันระหว่างเนื้อเยื่อปกติ หรือสถานการณ์ที่น่าสนใจต่าง ๆ รวบรวม
โปรตีนที่ถูกคัดเลือกจับคู่กับยาที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบัน จากนั้นท�ำการคัดเลือกยาเพื่อน�ำมาศึกษาต่อโดย
ใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบระหว่างฤทธิข์ องยาและระดับยาทีอ่ ยูใ่ นช่วงของการใช้งานในมนุษย์ ท้ายสุดคือการคัดเลือก
ยาที่ดีที่สุดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เพื่อทดลองในหนูทดลอง
ผลการวิจัย: การคัดเลือกโปรตีนจากฐานข้อมูล และการจับคู่ยาที่มีใช้ในปัจจุบัน ได้ค้นพบยาที่เป็น
FDA-approved non-anticancer drugs ดังนี้ Mycophenolic acid (MPA), Ribavirin, Leflunomide,
Azathioprine, และ Digoxin จากการวิเคราะห์กับ osteosarcoma cell lines ห้าชนิดพบว่า MPA เป็นยา
ที่ออกฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์ได้ดีในระดับยาที่สามารถใช้ได้จริงในมนุษย์ MPA ออกฤทธิ์ยับยั้งการเคลื่อนตัวของ
เซลล์มะเร็งในปริมาณยาระดับต�่ำเมื่อน�ำไปทดลองในหนูทดลองพบว่า MPA สามารถยั้งยั้งการโตของก้อนมะเร็ง
osteosarcoma ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ ๕๗.๔ ± ๑๑.๑% และลดการเกิด lung metastasis ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญเช่นกัน
สรุป: ระดับยา MPA ๒๐๐ mg/kg/day (เทียบเท่ากับระดับยาขนาดต�่ำที่ใช้ส�ำหรับการรักษาผู้ที่ได้รับ
การปลูกถ่ายอวัยะวะ) สามารถควบคุมการเจริญเติบโตมะเร็ง osteosarcoma ได้ดี และยังมีผลต่อการควบคุม
การแพร่ ก ระจายไปปอดได้ เ ป็ น อย่ า งดี เ ช่ น กั น เนื่ อ งจากยา MPA สามารถมี ก ารใช้ อ ยู ่ แ ล้ ว ในมนุ ษ ย์
จึงสามารถวางแผนเพื่อใช้ในการทดลองในมนุษย์ได้อย่างรวดเร็วในขั้นตอนถัดไป
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เวชกรรมตรงเหตุกับสาธารณสุข
ศราวุธ คงการค้า

ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวชกรรมตรงเหตุ (precision medicine) เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าเป็นการบูรณาการข้อมูลทาง
พันธุกรรม, ตัวชี้วัดชีวภาพ (biomarker), สภาพทางจิตใจและสังคม, พฤติกรรมและอื่น ๆ ของผู้ป่วย
เพื่อออกแบบแนวทางวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยแต่ละคน แม้ว่าเวชกรรมตรงเหตุอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ในทาง
สาธารณสุขแล้ว ประเทศต่าง ๆ เพิ่งมีการตื่นตัวและน�ำความรู้เกี่ยวกับเวชกรรมตรงเหตุมาประยุกต์ใช้กับ
สาธารณสุขเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งเป็นการพลิกโฉมวงการแพทย์อีกครั้งเมื่อเวชกรรมตรงเหตุที่เน้นการดูแลผู้ป่วย
แต่ละคนอย่างเจาะจง (personalized) ได้มีส่วนในการดูแลประชากรระดับมหภาค (large population)
บทบาทของเวชกรรมตรงเหตุในวงการสาธารณสุขเช่น สร้าง platform ที่เกื้อหนุนต่อ clinical trials
ส�ำหรับการรักษาตรงเป้า (targeted therapies), การค้นหาตัวชี้วัดชีวภาพที่ส่งผลต่อการเพิ่มหรือลดความ
เสี่ยงในการเกิดโรคที่พบบ่อย, การสร้าง classification แบบใหม่ของโรค โดยฉพาะมะเร็งชนิดต่าง ๆ ที่มีการ
แสดงออกทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน, การระบุสาเหตุรวมไปถึงการท�ำนายการตอบสนองของยาในผู้ป่วย
แต่ละคน ฯลฯ นอกจากนี้ ในยุคปัจจุบันที่ทุกคนมี smartphone ใช้ เราสามารถดึงข้อมูลจาก application
และ social media ต่าง ๆ มาสนับสนุนให้แต่ละคนทราบโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคของผู้ใช้โทรศัพท์แต่ละคน
โดยอาศั ย ข้ อ มู ล ต่ า งๆ มาประกอบกั น ทั้ ง ทางพั น ธุ ก รรม, สภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม, รวมถึ ง กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น
เช่น การออกก�ำลังกาย อาหารที่รับประทาน หรือแม้แต่คุณภาพการนอนหลับ เมื่อแต่ละคนสามารถเฝ้าติดตาม
ความเสี่ยงในการเป็นโรคของเขาเอง จะเป็นการสร้างความกระตือรือร้นและสนับสนุนให้การป้องกันโรคประสบ
ความส�ำเร็จ สอดคล้องกับนโยบายทางสาธารณสุขทีเ่ น้นหนักไปทางป้องกันมากกว่ารักษา (preventive medicine)
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PRECISION MEDICINE:
PREVENTIVE ASPECT
สาครินทร์ บุญบรรเจิดสุข
สุรัคเมธ มหาศิริมงคล

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ด้วยความรู้การแพทย์และชีววิทยาระดับโมเลกุลที่มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก ร่วมกับเทคโนโลยีการ
ถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นและต้นทุนต�่ำลง การประยุกต์องค์ความรู้และเทคโนโลยี
การถอดรหัสพันธุกรรมท�ำให้เกิดเป็นการแพทย์แนวใหม่ เรียกว่า การแพทย์แม่นย�ำ  (Precision medicine)
การแพทย์แม่นย�ำเป็นการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลด้านพันธุกรรม (genes), สภาพแวดล้อม (environment) และ
วิถีชีวิต (lifestyle) ที่จ�ำเพาะต่อผู้ป่วยแต่ละคน มาปรับกระบวนการ ป้องกัน นิจฉัย และการรักษาที่
ตรงจุดและเหมาะสมที่สุดส�ำหรับผู้ป่วยเป็นรายบุคคลโดยการปรับแนวทางการป้องกัน เป็นสิ่งที่คาดว่า
จะเป็นประโยชน์สูงสุด (๑, ๒)
การป้ อ งกั น โรค (prevention) รวมไปถึ ง การวิ นิ จ ฉั ย โรคตั้ ง แต่ ร ะยะแรก (early diagnosis)
เป็นมาตรการที่ส�ำคัญในทางการแพทย์และระบบสุขภาพ การน�ำแนวทางการแพทย์แม่นย�ำมาประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสมและมีความคุ้มค่า จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและวินิจฉัยโรคจะช่วยลดค่าใช้จ่าย
ทางสาธารณสุขในระยะยาว (๓)
ในแผนปฏิบัติการ บูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗)
ได้ระบุมาตรการทีส่ ำ� คัญ คือด้านการวิจยั และการประยุกต์ใช้ โดยหัวข้อวิจยั หลัก ทีจ่ ะด�ำเนินการ มี ๕ ด้าน ซึง่ เป็น
กลุ่มโรคที่ในปัจจุบันมีองค์ความรู้เพียงพอที่คาดว่าจะมีการให้บริการการตรวจโดยใช้เทคโนโลยีถอดรหัส
พันธุกรรมในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับประเทศได้แก่
- โรคมะเร็ง (Cancer)
- โรคที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและโรคหายาก (Undiagnosed and rare disease)
- โรคไม่ติดต่อ (Non-communicable diseases)
- โรคติดเชื้อ (Infectious diseases)
- เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics)
การวิจัยทั้งห้าด้านนี้เป็นการวิจัยที่เน้นการน�ำไปใช้ประโยชน์ หรือ implementation research เป็นหลัก
ซึง่ เป็นการวิจยั ทีจ่ ะเร่งรัดให้มกี ารน�ำเทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรมเพือ่ ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาแนวทาง การประเมิินการใช้ประโยชน์ และการประเมินความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นน�ำด้านการแพทย์แม่นย�ำในเอเชีย
สรุป
ในปัจจุบัน การแพทย์แม่นย�ำเป็นกระบวนการส�ำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยในหลากหลายโรค
ที่ ส� ำ คั ญ คื อ การป้ อ งกั น และวิ นิ จ ฉั ย ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ความแม่ น ย� ำ และประสิ ท ธิ ภ าพในการลดอุ บั ติ ก ารณ์
ของโรคแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของระบบสุขภาพในระยะยาว

เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค ๔.๐

๑๘

IMPLEMENTATION
INTO HEALTH CARE DELIVERY

จากเครื่องมือสารสนเทศชีวศาสตร์และแอลอาร์อาร์โปรตีน
สู่เวชกรรมตรงเหตุเพื่อการเห็นทะลุสู่วิธีที่ดีกว่าในการออกแบบวัคซีนเลปโตสไปรา
FROM BIOINFORMATICS TOOLS AND LEUCINE-RICH REPEAT PROTEINS TO PRECISION MEDICINE:
INSIGHT FOR THE BETTER LEPTOSPIRA VACCINE DESIGN
ศิริวรรณ พราพงษ์

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื่องจากเชื้อก่อโรคเลปโตสไปรามีมากกว่า ๒๖๐ ซีโรวาร์ ดังนั้น การตรวจสอบรายละเอียดโปรตีน
และค้นหาอิพิโทปป์ที่มีศักยภาพเชิงภูมิคุ้มกัน ในจีโนมของเชื้อเลปโตสไปราประเภทก่อโรคโดยเฉพาะสาย
พันธุ์ท้องถิ่นในปศุสัตว์ไทย จึงมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสส�ำหรับปศุสัตว์ไทย
การมุง่ ตรงสูก่ ารค้นหายีนระบุโปรตีนทีม่ อี พิ โิ ทปป์กระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กันโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทาง
สารสนเทศชีวศาสตร์ โปรแกรมเอ็มเฮชซีเพรด (MHCPred) ท�ำการท�ำนายล�ำดับ ที เซลล์ เปปไทด์ อิพิโทปป์
(predicted T-cell epitope peptide sequence) ต่อ เอชแอล เอ อัลลีล (HLA allele) ต่าง ๆ โดยโปรแกรม
เอ็มเฮชซีเพรด เวอร์ชั่นสองจุดศูนย์ (MHCPred v.2.0) และที เซลล์ เปปไทด์ อิพิโทปป์ ที่ถูกค�ำนวณได้ ได้รับการ
ตรวจสอบศักยภาพการปฏิสมั พันธ์กบั ที เซลล์ โดยโปรแกรมคลาสหนึง่ อิมมูโนเจนิซติ ี้ จาก แหล่งรวมการวิเคราะห์
ไออีดีบี ต่อด้วยการประเมินความถูกต้องและยืนยันความเชื่อถือได้โดยการสร้างโครงร่างสามมิติด้วยเทคนิค
โฮโมโลจีโมเดลลิ่งด้วยโปรแกรมโมเดลเลอร์ ของ ดิสโคเวอร์รี่ สตูดิโอ สามจุดศูนย์ (MODELER in Discovery
studio 3.0) และการท�ำด้อกกิ้งโมเลกุล (Molecular docking) ของโครงสร้างซับซ้อนระหว่างเอชแอล เอ อัลลีล
(HLA allele) กับเปปไทด์อิพิโทปป์ ด้วยโปรแกรมของดิสโคเวอร์รี่ สตูดิโอ สามจุดศูนย์ (Protein docking in
Discovery studio 3.0) เพือ่ ยืนยันความน่าเชือ่ ถือในข้อมูลศักยภาพการเป็นสารกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันของโปรตีนเคยู
ขีดเซ็ดขีดแอลอาร์อาร์ขีดสองสองเจ็ดหนึ่ง เพื่อความคุ้มค่าในการศึกษาต่อไปในห้องปฏิบัติการแบบเปียกและ
ในสัตว์ทดลองต่อไป จากผลการพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการเปียก คณะนักวิจัยมีความเชื่อมั่นในผลการค�ำนวณโดย
คาดว่าโปรตีนแอลอาร์อาร์โปรตีนเคยูขีดเซ็ดขีดแอลอาร์อาร์ขีดสองสองเจ็ดหนึ่ง เป็นหนึ่งในโปรตีนที่ค�ำนวณได้
เหมาะส�ำหรับการเป็นวัคซีนป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสต่อไป และขณะนี้ได้ท�ำการพิสูจน์ความสามารถในการ
ปกป้องสัตว์ทดลองโกลเด้นแฮมสเตอร์จากการได้รบั เชือ้ เลปโตสไปราแล้ว และอยูใ่ นระหว่างการพัฒนาต่อยอดให้
เป็นวัคซีนส�ำหรับปศุสตั ว์ตอ่ ไป จากตัวอย่างดังกล่าวจึงขอแนะน�ำให้นกั วิจยั ใช้ศาสตร์ทางชุดเครือ่ งมือสารสนเทศ
ชีวศาสตร์ โปรแกรมการค้นหาอิพโิ ทปป์ การตรวจสอบศักยภาพการปฏิสมั พันธ์กบั ที เซลล์ โดยโปรแกรมคลาสหนึง่
อิมมูโนเจนิซิตี้ การสร้างโครงร่างสามมิติด้วยเทคนิคโฮโมโลจีโมเดล การท�ำด้อกกิ้งโมเลกุลซับซ้อน เพื่อย่นระยะ
เวลาการค้ น หาและตรวจสอบอิ พิ โ ทปป์ ที่ มี ศั ก ยภาพก่ อ นการด� ำ เนิ น งานในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารแบบเปี ย ก
เพื่อประหยัดเวลาและงบประมาณในงานวิจัยมุ่งสู่เวชกรรมตรงเหตุเพื่อการออกแบบวัคซีนวิธีที่ดีส�ำหรับอนาคต
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ทำ�นายการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงได้
ด้วยการตรวจยีน

PREDICTION OF DRUG-INDUCED SEVERE CUTANEOUS REACTIONS BY GENETIC TESTING
วิจิตรา ทัศนียกุล

ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถึงแม้วา่ การใช้ยาจะเป็นแนวทางหลักในการรักษาโรค แต่กอ็ าจก่อให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์แก่ผปู้ ว่ ยได้
ซึง่ อาการไม่พงึ ประสงค์จากยาบางชนิด เช่น การแพ้ยา โดยทัว่ ไปมักไม่สมั พันธ์กบั ฤทธิท์ างเภสัชวิทยา และขนาดของ
ยาทีไ่ ด้รบั   ท�ำให้แพทย์ไม่สามารถระบุได้วา่ ผูป้ ว่ ยรายใดจะเกิดการแพ้ยา การแพ้ยาทีพ่ บมากทีส่ ดุ ได้แก่ การแพ้ยา
ทางผิวหนัง ซึ่งอาจมีตั้งแต่ชนิดที่ไม่รุนแรง จนกระทั่งถึงชนิดที่งรุนแรงถึงแก่ชีวิต เช่น Stevens-Johnson
Syndrome (SJS), Toxic Epidermal Necrolysis (TEN)  และ Drug reaction with eosinophilia and
systemic symptoms (DRESS)   ส�ำหรับการแพ้ยาแบบ SJS และ TEN ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน คือ มีผนื่ ขึน้ ตามตัว
มีการอักเสบของเซลล์ผิวหนัง ท�ำให้เกิดการหลุดลอกของผิวหนังชั้นหนังก�ำพร้า รวมถึงมีการอักเสบของ
เยื่อบุอวัยวะต่าง ๆ ร่วมด้วย โดย SJS จะมีการหลุดลอกของผิวหนังน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ผิวของร่างกาย
และมีอตั ราการเสียชีวติ มากถึงร้อยละ ๕  ส่วน TEN จะมีการหลุดของผิวหนังมากกว่าร้อยละ ๓๐ ของพืน้ ทีผ่ วิ ของ
ร่างกาย และมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ ๒๐ - ๔๐ ส�ำหรับ DRESS นอกจากจะมีผื่นขึ้นตามร่างกายแล้ว
มักเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น ตับอักเสบร่วมด้วย และมีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ ๑๐  จากข้อมูลย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ - ปัจจุบัน พบว่าส�ำหรับยาที่เป็นสาเหตุหลัก ๕ อันดับแรกของการเกิด SJS/TEN ในประเทศไทย
พบว่าเกิดจากจากยา Co-trimoxazole, allopurinol, carbamazepine และ amoxicillin
ในอดีตที่ผ่านมาแพทย์ไม่มีโอกาสทราบล่วงหน้าได้ว่าผู้ป่วยรายใดจะเกิดอาการแพ้ยาทางผิวหนัง
ชนิดรุนแรงหลังได้รบั ยา  ทราบแต่เพียงว่าอาจเกีย่ วข้องกับพันธุกรรมของผูป้ ว่ ย ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ระวัตคิ รอบครัว
ที่เคยเกิดแพ้ยาเหล่านี้จะมีความเสี่ยงสูงที่จะแพ้ยาเกิดขึ้นได้   แต่ปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยด้านพันธุศาสตร์
เพื่อค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับการแพ้ยาชนิดต่าง ๆ
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จากงานวิจัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศพบว่าความแตกต่างทางพันธุกรรมของยีน human
leukocyte antigen (HLA) เกี่ยวข้องกับการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงจากยาหลายชนิด เช่น การเกิด
SJS/TEN จากยากันชัก carbamazepine สัมพันธ์กับการที่ผู้ป่วยมียีน HLA ชนิด B*15:02 การเกิด SJS/TEN
หรือ DRESS จากยาลดกรดยูริก allopurinol ที่ใข้รักษาโรคเก๊าต์สัมพันธ์กับการที่ผู้ป่วยมียีน HLA ชนิด
B*58:01 การแพ้ยาทางผิวหนังที่เกิดจากยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวี abacavir สัมพันธ์กับการที่ผู้ป่วยมียีน HLA
ชนิ ด ยี น B*57:01 นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ความสั ม พั น ธ์ ข องยี น HLA กั บ การเกิ ด แพ้ ย าทางผิ ว หนั ง ชนิ ด
รุนแรงของยาบางชนิดจะมีความจ�ำเพาะเจาะจงกับเชื้อชาติ (ethnicity specific) ของผู้ป่วยด้วย ซึ่งข้อมูล
งานวิ จั ย เหล่ า นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ชั ด เจนว่ า ยี น HLA หลายชนิ ด สามารถใช้ เ ป็ น เครื่ อ งหมายทางพั น ธุ ก รรม
ที่จะช่วยในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อยาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
ส� ำ หรั บ ประเทศไทยมี ก ารให้ บ ริ ก ารตรวจยี น เพื่ อ ป้ อ งกั น การแพ้ ย าทางผิ ว หนั ง ชนิ ด รุ น แรงใน
โรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัยหลายแห่งรวมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
และเมือ่ เร็ว ๆ นี้ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้บรรจุการตรวจยีน HLA-B*15:02 ก่อนการใช้ยากันชัก
carbamazepine ในชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท� ำ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยสิ ท ธิ บั ต รทองสามารถเข้ า ถึ ง การบริ ก ารตรวจยี น นี้
โดยไม่ ต ้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยเพิ่ ม เติ ม การตรวจยี น เพื่ อ คั ด กรองผู ้ ป ่ ว ยก่ อ นการได้ รั บ ยาบางชนิ ด จึ ง เป็ น
แนวทางการแพทย์ใหม่ที่จะช่วยให้แพทย์เลือกใช้ยาได้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ลดความเสี่ยงในการ
เกิดอาการแพ้ยาที่รุนแรง ท�ำให้การรักษาผู้ป่วยมีความแม่นย�ำและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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ผลของการแพทย์แม่นยำ�ต่อสาธารณสุข
ยงยุทธ ยุทธวงศ์

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

การแพทย์แม่นย�ำ (เวชกรรมตรงเหตุ) ใช้ความรูแ้ ละข้อมูลเกีย่ วกับยีนส์ของมนุษย์และผลของสิง่ แวดล้อม
เพื่อท�ำให้สามารถท�ำนาย ป้องกัน และรักษาโรคต่าง ๆ ได้อย่างแม่นย�ำมากกว่าเดิม ส่งผลดีต่อสุขภาพของบุคคล
แม้จะมีข้อกังขาในแง่ที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และยังไม่แม่นย�ำเต็มที่ อีกทั้งข้อมูล เช่น โอกาสการเกิดโรคอาจท�ำให้
ผูไ้ ด้ขอ้ มูลมีความปริวติ กหรือ “ตีตนไปก่อนไข้” มากเกินไป  ข้อมูลบุคคลจ�ำนวนมากท�ำให้สามารถทราบสุขภาวะ
ของประชากรกลุ่มต่าง ๆ และด�ำเนินงานสาธารณสุขได้อย่างแม่นย�ำมากขึ้น  อย่างไรก็ดี สาธารณสุขแม่นย�ำที่
ขึน้ อยูก่ บั การแพทย์แม่นย�ำนัน้ ยังต้องมีการพัฒนาอีกมาก ทัง้ ยังต้องการงบประมาณและบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วาม
ช�ำนาญทั้งในด้านสาธารณสุขทั่วไป และด้านการแพทย์แม่นย�ำระดับประชากร รัฐบาลสมควรให้ความส�ำคัญแก่
สาธารณสุขแม่นย�ำ  เนื่องจากจะส่งผลดีต่อสุขภาวะของประชาชนโดยรวม โดยควรเร่งสร้างความสามารถและ
การด�ำเนินงานในการน�ำความรู้ด้านการแพทย์แม่นย�ำมาผสมผสานกับสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
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การจัดการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย:
ศักยภาพใหม่ของ “-โอมิกส์” และ “ชีวสารสนเทศ”
BIOINFORMATICS A KEYSTONE TO DRIVE “-OMICS” ASPECT IN THAILAND PRECISION MEDICINE
อานนท์ บุณยะรัตเวช
ราชบัณฑิต สำ�นักวิทยาศาสตร์, ประธานมูลนิธิพัฒนายั่งยืน (PYY Foundation)

สิบหกปีหลังโครงการพันธุกรรมมนุษย์ (Human Genome Project) วิทยาการถูกพัฒนาไปอย่างมาก
โดยนักวิทยาศาสตร์ ๒ กลุ่ม ดังนี้
๑. กลุ่มเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ (Computational Technology) การพัฒนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน
ปัจจุบนั สามารถรองรับการเก็บข้อมูลปริมาณมาก ๆ ทางชีวภาพได้ในทุกรายละเอียด ตัง้ แต่ นิวคลีโอทายด์ในสาย ดี
เอ็น เอ จ�ำนวน มากถึง ๓,๐๐๐ ล้านตัว รวมถึงข้อมูลอืน่ ๆ จ�ำนวนมากมายมหาศาล การสร้างโปรแกรมวิเคราะห์
ส�ำเร็จรูปสามารถช่วยให้ Precision Medicine มีคณ
ุ ค่าด้านการวินจิ ฉัย และด้านการรักษา อย่างแม่นย�ำน่าอัศจรรย์
ภายใต้การจัดอย่างถูกวิธีโดยใช้เทคนิค ปัญญาประดิษฐ์ (Arteficial Intelligence)
๒. กลุ่มข้อมูลทางชีวภาพ (Biological Data) หรือ ชีวสารสนเทศ (BioInformatics)  นักวิทยาศาสตร์สามารถ
จัดการความเป็นไปของสิ่งมีชีวิตให้ระดับชั้นลึก ๆ ต้นแหล่งได้ (-โอมิกส์)
-โอมิกส์ (-Omics) คือ กระบวนการทางชีวภาพระดับลึกถึงขั้นโมเลกุล ข้อมูลทางชีวภาพ (Biological
data) ของสิ่งมีชีวิต มี ๓ ชั้น ๑ กระบวนการ
ชั้นที่ ๑ คือ ระดับยีน หรือ ดี เอ็น เอ (Genomics) ชั้นที่ ๒ คือ ระดับ อาร์ เอ็น เอ (Transcriptomics) คือ RNA
ทัง้ หมดในเซลล์ (messenger RNA และ non-coding RNA) ทีเ่ กิดจากยีนต่าง ๆ ในจีโนมประมาณ ๓๐,๐๐๐ ยีน
ชัน้ ที่ ๓ คือ ระดับ โปรตีน (Proteomics)  และ ๑ กระบวนการของสารตัวกลางในระดับโมเลกุล (Metalobomics)
เพื่อการอยู่รอด และการเติบโตพัฒนาของเซลล์ โดยมีเส้นทางของกระบวน (Pathway) ที่เป็นอิสระ และไขว้กัน
เป็นกลไกการท�ำงานของเซลล์ที่ตอบสนองสิ่งเร้า (ส่งสัญญาณ) ต่อกัน อาจเป็นสัญญาณภายในร่างกายกระตุ้น
กันเองเช่น ฮอร์โมน ไซโตไคน์ และเซลล์มะเร็ง  หรือได้รบั จากภายนอกร่างกาย เช่น แบคทีเรีย ไวรัส และยา สารเคมี
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในมนุ ษ ย์ ใ นปั จ จุ บั น นี้ นั ก วิ ท ยาศาตร์ ส ามารถพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ ส ามารถ
เข้าไปจับต้องทั้งการเก็บข้อมูล และการเข้าไปจัดการ ๓ ชั้น ๑ กระบวนการนี้ได้ จึงเกิดศักยภาพใหม่
ที่ท�ำให้เกิดรูปแบบทางเวชศาสตร์ เป็นมิติใหม่ที่พลิกโฉมอย่างสิ้นเชิง เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย จึงต้อง
มีการจัดการวิชาการด้านนี้ในประเทศไทย โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานระดับศูนย์ปฏิบัติการอย่างน้อย ๒ ศูนย์ คือ
๑. ศูนย์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ทางชีวภาพ (Big Biological Data Center) หรือ ศูนย์ชวี สารสนเทศ (Bioinformatics Center)
๒. ศูนย์ปฏิบัติการ “-โอมิกส์” (Laboratory “-Omics” Center)
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เทคโนโลยีหาล�ำดับเบสที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ เรียกว่า Next Generation Sequencing (NGS)  
NGS สามารถหาล�ำดับเบสทั้งหมดตลอดเส้นสาย ดี เอ็น เอ ของจีโนมมนุษย์ (Human genome)
ซึ่งมีความยาว ๓ พันล้านเบส การหาล�ำดับเบสเอ็กโซมมนุษย์ (Exome Sequencing) ซึ่งมีความยาว
๕๐ ล้านเบส หรือ การหาล�ำดับเบสของบริเวณเฉพาะของจีโนมหลาย ๆ บริเวณที่สนใจ (Panel or Targeted
sequencing) จากหลายตัวอย่างที่มีความยาวรวมกันเป็นล้านเบสได้
ศูนย์ปฏิบัติการ “-โอมิกส์” (Laboratory “-Omics” Center) จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้
เพือ่ การตราจหาการเลือกใช้เทคโนโลยี ขึน้ อยูก่ บั ความคุม้ ค่า ความประหยัด และลักษณะงานทีเ่ ชือ่ มโยงครอบคลุม
ในมิติต่าง ๆ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ NGS ออกแบบ
งานจากศูนย์ทั้ง ๒ ต้องน�ำสองกลุ่มมาเชื่อมกัน เป็นศักยภาพใหม่ของ Precision Medicine
เป็นงานท้าทายของมนุษยชาติ และที่ส�ำคัญมาก ๆ คือ ต้องสามารถผนวกเข้ากับกระบวนการควบคุมระดับ
เหนือยีน (Epigenetics) อันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต และพฤติกรรม (โปรดอ่านในเอกสารประกอบการบรรยาย,
Epigenetics) จึงจะเข้าถึงศาสตร์แห่ง Precision Medicine อย่างแท้จริง และสมบูรณ์แบบ หากเริ่มต้นยิ่งเร็ว
เท่าไหร่ ยิง่ เกิดผลดีตอ่ ประเทศชาติ และประชาชน เท่านัน้ ความส�ำเร็จจะปรากฏผลได้ในไม่ชา้ คาดว่า Precision
Medicine จะถูกน�ำมาช่วยมนุษยชาติได้ภายใน ค.ศ. ๒๐๒๓ ผู้บริหารระดับประเทศต้องรีบตัดสินใจให้เป็น
นโยบายของประเทศ มีผู้รอรับบริการ Precision Medicine ในประเทศไทย และทั่วโลก จ�ำนวนนับพันล้านคน
ความเป็นผู้น�ำในการจัดการ Precision Medicine ในภูมิภาคอาเซียน จะท�ำให้ประเทศไทยก้าว
ผงาดสู่การให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ Medical Hub ของโลก และยังจะเกิดบรรยากาศให้เกิด
Medical Tourism ในประเทศไทย และอาเซียน อันเป็นอัตลักษณ์เด่น และเป็นเอกลักษณ์ในภูมิภาคนี้
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ระบบนำ�ส่งยามุ่งเป้าชนิดตอบสนองสิ่งเร้า
สำ�หรับการบำ�บัดมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่
พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ๑,๒
๑

๒

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำ�นักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

ข้อจ�ำกัดการใช้เคมีบ�ำบัดเพื่อรักษามะเร็งเกิดจากอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงและการดื้อยา ท�ำให้ผล
การรักษาไม่ได้ผล การรักษาอาศัยระบบน�ำส่งยาแบบมุ่งเป้าชนิดตอบสนองต่อสิ่งเร้าจึงเป็นทางเลือกที่สามารถ
ลดอาการไม่พึงประสงค์และความเป็นพิษต่ออวัยวะอื่นและหรือเซลล์ปรกติ แนวคิดในการประยุกต์ใช้ระบบ
น�ำส่งยาแบบตอบสนองต่อสิง่ เร้าเพือ่ มุง่ เป้าส�ำหรับการบ�ำบัดมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ ขึน้ อยูก่ บั ความผิดปรกติของสภาพ
แวดล้อมระดับจุลภาคของเนือ้ งอกและเซลล์มะเร็ง เช่น ความเป็นกรดด่างลดลง ศักย์รดี อกซ์เปลีย่ นไป อุณหภูมิ
ทีส่ งู กว่าปรกติ  ความผิดปรกติของสภาพแวดล้อมภายในเซลล์เหล่านี้ รวมถึงสิง่ เร้าภายนอก เช่น สนามแม่เหล็ก
อัลตราซาวด์ และแสง สามารถใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระบบน�ำส่งยาที่ควบคุมการปลดปล่อยยาหรือเพิ่ม
การน�ำส่งยาเข้าสู่เซลล์ ช่วยเพิ่มการน�ำส่งยาไปสู่เซลล์มะเร็งเป้าหมายและประสิทธิภาพในการฆ่าเซลล์มะเร็ง
ในการบรรยายนีจ้ ะกล่าวถึงภาพกว้างของการใช้ระบบน�ำส่งยาแบบตอบสนองต่อสิง่ เร้า เพือ่ การบ�ำบัด
รักษาแบบมุ่งเป้าส�ำหรับมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ พร้อมยกตัวอย่างงานวิจัยที่ออกแบบระบบน�ำส่งยาแบบตอบ
สนองต่อสิ่งเร้า เช่น ความเป็นกรด ศักย์รีดอกซ์ที่เปลี่ยนไป โดยการสังเคราะห์หรือเตรียมระบบน�ำส่งยา
การทดสอบในหลอดทดลอง และในสัตว์ทดลอง   
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REALIZING THE POTENTIAL OF
PRECISION MEDICINE:
OPPORTUNITIES, NEEDS,
CHALLENGES AND SOLUTION STRATEGIES
Prasit Palittapongarnpim

Professor in Microbiology,
Executive Vice President of the National Science and Technology Development Agency.

With the whole human genome sequencing costs well below 1000 USD, genomic
sequencing (WGS) is becoming affordable for clinical practices and public health disease control.
The technology has been useful for diagnosis of rare genetic diseases, predicting and classifying
cancers, predicting drug responses as well as diagnosis of infectious diseases. However, there is
no standard “human” genomic sequences. Each individual is slightly but significantly different
from the others. So is each population. Precise evidences are, therefore, required for practicing
precision medicine. The population of Thailand is notoriously diverse. As a medical hub, the
diversity of patients in Thai healthcare system even multiplies. There are needs to verify
current knowledge, generate new one and adapt it to managing patients in Thailand. In order to
achieve this, several bottle neck needs to be addressed, including the shortage of workforces
on bioinformatics and related computation biological disciplines, knowledgeable physicians,
pharmacists, genetic counselors and so on. In long run, genomics has enormous potential for
job creation in addition to improving the standard of healthcare. In short terms, progresses in
genomics require mechanisms to promote close interaction and collaboration between people
from various disciplines ranging from physicians, dentists, pharmacologists, geneticists, epidemiologists, medical technologists, public health experts, anthropologists, evolutionary biologists,
microbiologists, molecular biologists, computer scientists, statisticians, mathematical modelers,
etc. Each contributes his/her own expertise to solve problems that one alone would not have a
slight chance to succeed. The critical success factor is the mandatory changes in working culture
and training. Only with that the potential of the precision medicine would be finally realized.
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เวชกรรมตรงเหตุเพื่อการกำ�จัดโรคมาลาเรีย
ศศิธร ผู้กฤตยาคามี ๑,๒
สมชัย บวรกิตติ ๒
๑

๒

สำ�นักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืนเพือ่ “การควบคุมและก�ำจัดโรคมาลาเรีย” ต้องสนธิความร่วมมือทัง้ ระดับชาติและ
นานาชาติ ด้วยสหยุทธศาสตร์แบบตรงเหตุและครบวงจร ปัจจุบันแม้ความชุกของโรคมาลาเรียได้ลดลงในหลาย
ภูมิภาครวมทั้งประเทศไทย แต่ยังคงมีอุปสรรคต่อการก�ำจัดโรคมาลาเรีย ได้แก่ ภาวะดื้อยาอาร์ติมิซินินของเชื้อ
ฟัลซิปารัมในภูมิภาคอาเซีย ผู้ติดเชื้อมาลาเรียทั้งเชื้อฟัลซิปารัมและเชื้อไวแวกซ์ ที่ไม่แสดงอาการเป็นแหล่ง
แพร่เชื้อมาลาเรียที่ส�ำคัญ และการขาดแคลนวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้ทำ� การศึกษาวิจยั ทางการแพทย์โดยมุ่งเน้นที่นวัตกรรมของเครื่องมือตรงเหตุ
ส�ำหรับการก�ำจัดมาลาเรีย ได้แก่ ๑. การปรับปรุงการรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ  ๒. การระบุขอบเขตการแพร่กระจาย
ของมาลาเรียดื้อยาอาร์ติมิซินิน ๓. การปรับปรุงการป้องกันโรคมาลาเรีย และ ๔. การปรับใช้และการพัฒนา
วัคซีนส�ำหรับโรคมาลาเรีย ได้แก่การศึกษาวัคซีน RTS,S ร่วมกับยาบ�ำบัดเชื้อมาลาเรีย เพื่อเสริมประสิทธิภาพ
และยืดเวลาการป้องกันมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม และการประเมินวัคซีนไวแวกซ์เพื่อความปลอดภัยและ
แม่นย�ำ โดยการทดสอบควบคุมการติดเชื้อไวแวกซ์ในอาสาสมัคร ซึ่งก�ำลังเริ่มด�ำเนินการร่วมกับสถาบันเจนนอร์
มหาวิทยาลัย อ๊อกฟอร์ด โครงการวัคซีนจะช่วยป้องกันมาลาเรียทัง้ ในระดับบุคคลและระดับชุมชน และโครงการ
ทั้งหมดจะช่วยสนับสนุนโครงการก�ำจัดโรคมาลาเรียในประเทศไทยและในประเทศอื่น ๆ
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PRECISION MEDICINE
IN NEUROMUSCULAR DISEASE
Kongkiat Kulkantrakorn

Division of Neurology, Department of Internal Medicine,
Faculty of Medicine, Thammasat University

Substantial progress has been made in the treatment of neuromuscular disease, particularly
those with a genetic basis. Many “untreatable” diseases have now become “treatable”
with more efficacy and less side effect. Recent FDA approval of these agents has moved
the innovations to clinical practice. For the past few decades, corticosteroid has
been proved to prolonged ambulation time in Duchenne muscular dystrophy which is
the most common inherited muscle disease in childhood. Nevertheless, the life expectancy
has not improved much. Antisense oligonucleotide therapy is specific for subgroups of
deletions or promoting read-through of a nonsense dystrophin gene mutation. Gene transfer
therapy aims to restore dystrophin expression and function. Based on clinical trial data,
the clinical course and natural history of this disease have improved substantially.  
Spinal muscular atrophy, the deadly anterior cell disease in childhood, it the common cause
of floppy infant syndrome. In patients with severe type, they will never sit and will die
before their first birthday.  Gene therapy with a single intravenous of adenoviral vector
carrying human SMN1 (survival motor neuron) sequence provided improvement
in motor function and survival. Intrathecal nusinersen (an antisense oligonucleotide)
which increased SMN protein in motor neuron also showed similar results.
In terms of acquired autoimmune neuromuscular disease, myasthenia is a great
example. Autoantibody against acetylcholine receptor or post synaptic neuromuscular junction
activates compliment cascade and damages the post synaptic membrane. This mechanism leads
to worse long term outcome if the patient is not adequately treated. Eculizumab is a humanizeก
monoclonal antibody that specifically binds to human terminal complement protein C5, inhibiting
enzymatic cleavage and the formation of membrane attack complex. It is now approved in refractory
generalized myasthenia gravis. Based on preliminary studies, it also shows promising results in   
neuromyelitis optica, Guillain Barre syndrome and other immune medicated diseases.
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Editing the patient’s genome itself by using enzymatic clustered regularly spaced
short palindromic repeats (CRISPR)-Cas9 gene editing technique, can precisely edit DNA. Early
result in SOD 1 mutated mouse model of amyotrophic lateral sclerosis showed longer
survival, as well as in Duchenne muscular dystrophy animal model. However, the DNA change
can also cause life long side effect. Many hurdles are ahead and it is still far from human use.
However, many exciting treatments are costly and may not be affordable by most
patients. Even in the USA, it raises the concern whether the treatment should be covered
by health care coverage scheme. More data on cost effectiveness, when compared to
standard or no treatment, are required for policy makers and society to make the decision.
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การแก้ไขการกลายพันธุ์ในเซลล์ต้นกำ�เนิด
ที่ได้จากผู้ป่วยโรคพันธุกรรม
กัญญา ศุภปีติพร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีเซลล์ต้นก�ำเนิดที่เกิดจากการเหนี่ยวน�ำ  (induced pluripotent stem cells) เมื่อร่วม
กับความก้าวหน้าทางเทคนิคการตัดต่อแก้ไขรหัสพันธุกรรมภายในเซลล์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(gene editing) เช่น TALENs และ CRISPR Cas9 ท�ำให้สามารถสร้างเซลล์ที่ท�ำงานได้ปกติจากเซลล์ผู้ป่วย
โรคพันธุกรรม ไปจนถึงการน�ำเซลล์ปกติไปดัดแปลงเพื่อปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มคุณสมบัติ ท�ำให้เหมาะสมกับ
การรักษาทั้งการน�ำไปใช้ในผู้ป่วยเองและใช้ในผู้อื่น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การใช้เซลล์ต้นก�ำเนิดระบบเลือด
ในการรักษาผู้ป่วยแม้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ป่วยจ�ำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถหาเซลล์
ต้นก�ำเนิดเม็ดเลือดที่เข้ากันได้มาปลูกถ่าย ถ้าเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถน�ำไปใช้สร้าง
เซลล์ในการรักษาโรคระบบเลือดแทนเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดเลือดที่ได้จากผู้บริจาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย จะเป็นประโยชน์อย่างมากในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทีมผูว้ จิ ยั ประสบความส�ำเร็จในการสร้าง
เซลล์ต้นก�ำเนิดที่ได้จากการเหนี่ยวน�ำจากผู้ป่วยโรคพันธุกรรมที่รุนแรง Wiskott-Aldrich syndrome (WAS)
เซลล์ตน้ ก�ำเนิดดังกล่าวถูกน�ำมาใช้ในการศึกษากลไกการเกิดโรค นอกจากนี้ การแก้ไขยีนสามารถท�ำในเซลล์ตน้
ก�ำเนิดทีไ่ ด้จากผูป้ ว่ ยและน�ำไปสูก่ ารสร้างเกล็ดเลือดทีม่ คี ณ
ุ สมบัตปิ กติในหลอดทดลองได้  โรค WAS มีความผิด
ปกติทางภูมิคุ้มกัน ถ้าไม่สามารถหาไขกระดูกที่เข้ากันได้มาปลูกถ่าย ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดจะเสียชีวิตตั้งแต่อายุ
ยั ง น้ อ ย การใช้ เ ทคโนโลยี เ ซลล์ ต ้ น ก� ำ เนิ ด และเทคนิ ค การตั ด ต่ อ รหั ส พั น ธุ ก รรมในเซลล์ ต ้ น ก� ำ เนิ ด จาก
ผู ้ ป ่ ว ยโรค WAS ได้ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเป็ น ไปได้ ข องการรั ก ษาที่ จ� ำ เพาะและแม่ น ย� ำ  อั น จะเป็ น
ประโยชน์ อย่างยิ่งในการพัฒนาเทคโนโลยี เ ซลล์ ต ้ นก� ำ เนิ ดไปสู ่ ก ารน� ำ ไปใช้ ในโรคพั นธุ ก รรมระบบเลื อ ด
ที่พบบ่อยชนิดอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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PRECISION MEDICINE IN AGING MEN
วชิร คชการ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

นับตัง้ แต่ได้มี sequencing genome ท�ำให้ววิ ฒ
ั นาการด้าน biotechnology ก้าวหน้าไปมากอย่างรวดเร็ว
ในระยะเวลาเพียงไม่นานมานี้ การรักษาโรค การป้องกันโรค บางอย่างในแต่ละบุคคล สามารถท�ำได้ง่ายขึ้น
เมื่อเรามีข้อมูล genome sequencing จนสามารถ อาจจะพูดได้ว่า แนวทางการดูแลรักษา สามารถเลือก
วิธีการที่ถูกต้องในแต่ละคน อย่างถูกวิธี ตรงตามระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งในการดูแลผู้ชายสูงวัย ก็สามารถ
น� ำ วิ ธี ก ารดั ง กล่ า วมาปรั บ ใช้ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม ท� ำ ให้ ก ารให้ ก ารรั ก ษาในบางโรคสามารถเลื อ กยา
และวิ ธี ก ารรั ก ษาประกอบได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง รวมถึ ง สามารถชะลอความผิ ด ปกติ แ ละความเสื่ อ ม
ของอวัยวะต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ซึ่งสามารถแยกออกเป็นด้าน ๆ ได้ดังนี้
๑. การดู แ ลรั ก ษามะเร็ ง ต่ อ มลู ก หมาก ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากมะเร็ ง ต่ อ มลู ก หมากเป็ น ปั ญ หาส�ำ คั ญ ใน
เพศชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติตะวันตก ที่น�ำมาสู่การสูญเสียทรัพยากร และเป็นสาเหตุการตายที่ส�ำคัญ การ
คิดค้นเพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุง การวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก การคัดกรองหามะเร็งระยะต้น การเลือกวิธี
การรักษาที่เหมาะสม ถูกต้อง ทั้งนี้มะเร็งต่อมลูกหมากมีความเกี่ยวข้องกับ กรรมพันธุ์ เชื้อชาติ สายพันธุ์
มีการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากสามารถติดตามย้อนไปได้ว่ามีการสืบทอดทางกรรมพันธุ์ได้
ร้อยละ ๔๒ (๙๕% confidence interval) ท�ำให้มีประเด็นที่สามารถศึกษา ท�ำวิจัยต่อเนื่อง อาทิเช่น
การหา gene targets, กลไกการออกฤทธิ์ ของยาที่ยับยั้งการโต และการกรจายตัวของมะเร็ง กลไกการ
ดื้อต่อการรักษา ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้ว่า การดูแลรักษามะเร็งต่อมลูกหมากจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒. การดูแลรักษาต่อมลูกหมากโต มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ถึงแม้ว่า
ต่อมลูกหมากโต จะเป็นการเปลี่ยนแปลงตามวัยก็ตาม แต่อาการของผู้ป่วยมีหลากหลายมากมาย ตั้งแต่อาการ
น้อยจนไม่ต้องรักษา ถึงขั้นต้องท�ำผ่าตัด และต้องท�ำผ่าตัดซ�้ำในเวลาไม่นาน รวมถึงมีอาการข้างเคียงของการ
ด�ำเนินโรค การให้ยาแต่ละชนิดเพื่อท�ำการรักษา ผู้ป่วยก็ตอบสนอง ไม่เหมือนกัน ดังนั้น precision medicine
จะเข้ามามีบทบาทในการคัดกรองผู้ป่วย กลุ่ม high risk ต่อการด�ำเนินโรค เลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมได้
๓. ฮอร์โมนเพศที่ลดลง อยู่ในความสนใจของผู้ป่วยและแพทย์ ที่จะท�ำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เพราะ
ในสภาพปัจจุบัน ที่มนุษย์มีอายุยืนขึ้น เป็นสังคมผู้สูงอายุ การให้ฮอร์โมนทดแทนจะท�ำให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิต
และสุขภาพที่ดีขึ้น ดังนั้น precision medicine จะท�ำให้เราสามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้เหมาะสม เลือกวิธี
การให้ ฮ อร์ โ มนทดแทนที่ เ หมาะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี อ าการข้ า งคี ย งน้ อ ย รวมถึ ง ป้ อ งกั น
การพร่องฮอร์โมนก่อนวัย
๔. ความมบกพร่องในสมรรถภาพทางเพศ (erectile dysfunction) ในปัจจุบัน การให้ยาก
ลุ่ม PDE5 inhibitors ผู้ป่วยยังมีการตอบสนองต่อยาที่แตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติบางประการ
ในระดับ gene รวมถึงความบกพร่องในสมรรถภาพทางเพศก่อนวัย ก็มีความผิดปกติในระดับ gene เช่นกัน
ดังนั้น precision medicine สามารถท�ำให้ การเลือกวิธีการรักษา เลือกยาที่เหมาะสม คัดกรองผู้ที่มี
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อหัวใจ และป้องกันความบกพร่องในสมรรถภาพทางเพศก่อนวัยอีกด้วย
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PRECISION MEDICINE
IN PULMONARY DISEASE
กรีฑา ธรรมคำ�ภีร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรคของระบบทางเดินหายใจและปอดที่มีการใช้ precision medicine หลายโรค ในบทความนี้เลือก
ประเด็นด้านการรักษามะเร็งปอด และการวินจิ ฉัยเชือ้ วัณโรคดือ้ ยา เนือ่ งจากมะเร็งปอดเป็นโรคทีพ่ บบ่อยมากทัว่
โลก มีการพยากรณ์โรคไม่ดี ผลการรักษาในช่วงหลายสิบปีทผี่ า่ นมาดีขนึ้ ไม่มาก ผูป้ ว่ ย non-small cell lung cancer
(NSCLC) ระยะลุกลามมักจะรักษาด้วยเคมีบ�ำบัด สูตรยาเคมีบ�ำบัดที่นิยมตั้งแต่ปี ๒๐๐๐ ได้แก่ยา platinum
compound (cisplatin or carboplatin) ร่วมกับ third-generation drug ไม่มกี ารเลือกสูตรยาตาม histology
หรือ biomarker พบว่ามะเร็งจะตอบสนองต่อการรักษาเพียงประมาณร้อยละ ๒๐ - ๓๐ และค่า median survival
ประมาณ ๗ - ๙ เดือนเท่านัน้ มีการศึกษา cisplatin/pemetrexed  เทียบกับ cisplatin/gemcitabine ในปี ๒๐๐๘
พบว่าผลการรักษาด้วย cisplatin/pemetrexed  จะได้ผลดีกว่าเฉพาะกลุม่ nonsquamous cell carcinoma เท่านัน้
ท�ำให้การรักษาด้วยเคมีบ�ำบัดเริ่มจ�ำแนกตาม histology อย่างไรก็ตามผลการรักษาด้วยเคมีบ�ำบัดก็ยังไม่ดีนัก
ยุคของ oncogene-driven เริ่มจากมีการพบ epidermal growth factor receptor (EGFR) ซึ่งเป็น
transmembrane receptor protein ทีก่ ระตุน้ tyrosine kinase activity ในปี ๒๐๐๔ มีการพบ EGFR mutation
ในมะเร็งปอดชนิด adenocarcinoma มักจะเกิดทีต่ ำ� แหน่งยีนคู่ ๑๙ และ ๒๑ สัมพันธ์กบั มะเร็งในผูห้ ญิง ไม่สบู บุหรี่
และชาวเอเชีย มะเร็งปอดที่มี EGFR mutation จะตอบสนองต่อการรักษาแบบ targeted therapy ด้วยยา
EGFR-TKI ประกอบไปด้วย first generation ได้แก่ gifitinib และ erotinib ผลการรักษามี progression-free
survival (PFS) และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเคมีบ�ำบัด ส�ำหรับยากลุ่ม second generation เช่น afatinib รักษา
ผู้ป่วยที่มี mutation ที่ exon ๑๙ จะเพิ่มอัตราการรอดชีวิต หลังจากรักษาด้วย EGFR-TKI ประมาณ ๙ - ๑๑
เดือน มักจะมีการดื้อยา โดยมากกว่าร้อยละ ๕๐ เกิดจาก mutation ของ T790M receptor ที่ exon ๒๐
การใช้ EGFR TKI ที่เป็น third generation คือ osimertinib รักษาผู้ป่วยที่พบ T790M จะได้ผลดีกว่าการให้
เคมีบ�ำบัดอย่างมาก นอกจากการตรวจหา EGFR mutation แล้วยังมีการตรวจหา oncogene-driven อื่น ๆ
อี ก เช่ น ALK, ROS1, BRAV และเลื อ กใช้ ย า targeted therapy ตาม oncogene-driven
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การรักษาด้วย immunotherapy หลักการรักษาที่ส�ำคัญคือใช้ immune checkpoint inhibitors
(ICIs) ไปออกฤทธิ์ยับยั้ง anti-cancer immunity inhibitory signals เริ่มต้นตั้งแต่ปี ๒๐๑๙ มีการศึกษาแบบ
RCT phase III ใน  PD-1 inhibitor ได้แก่ nivolumab และ pembrolizumab และ PD-L1 inhibitor ได้แก่
atezolizumab ในการรักษา NSCLC แบบ second line เทียบกับ docetaxel พบว่าอัตราการรอดชีวิตและ
ผลข้างเคียงต�่ำกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญ รายงานการรักษา first line เปรียบเทียบ pembrolizumab กับเคมีบ�ำบัด
ใน NSCLC ที่มี PD-L1 มากกว่าร้อยละ ๕๐  พบว่ามี PFS อัตราการรอดชีวิต และคุณภาพชีวิตดีกว่าเคมีบ�ำบัด
พบว่าในประเทศไทยและทั่วโลกมีเชื้อวัณโรคดื้อยาเพิ่มมากขึ้น การวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาที่รวดเร็ว
และแม่ น ย� ำ จะช่ ว ยให้ เ ริ่ ม การรั ก ษาได้ เ ร็ ว ส่ ง ผลให้ ค วามรุ น แรงของโรคลดลง ผลการรั ก ษาดี ขึ้ น และ
ลดการแพร่เชื้อในชุมชน การตรวจหาเชื้อวัณโรคในเสมหะด้วยวิธีการ nucleic acid amplification
test จะได้ผลรวดเร็วกว่าการย้อมเชื้อ และมีความแม่นย�ำใกล้เคียงการเพาะเชื้อ ปัจจุบันมีการใช้ Xpert
MTB/RIF system เป็น screening test เพื่อหาเชื้อวัณโรคและการดื้อยา rifampicin มีความไวร้อยละ ๙๕
และความจ�ำเพาะร้อยละ ๙๘ เมื่อเทียบกับการทดสอบความไวยาจากการเพาะเชื้อ ส�ำหรับการตรวจด้วย
Line probe assay ความจ�ำเพาะสูง สามารถใช้เทียบเคียงกับได้กบั การเพาะเชือ้ และ drug-susceptibility testing
ต่อยา INH, rifampicin, aminoglycosides และ fluoroquinolone
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GENOMICS THAILAND
นุสรา สัตย์เพริศพราย

นักเทคนิคการแพทย์ชำ�นาญการ
ศูนยพันธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข้อมูลพันธุกรรมหรือข้อมูลดีเอ็นเอ เป็นตัวก�ำหนดลักษณะของมนุษย์รวมถึงความเสีย่ งในการเป็นโรคต่าง ๆ
ปัจจุบันมีการแพทย์แนวใหม่ที่เรียกว่าการแพทย์จีโนมิก ส์ที่ใช้ข้อมูลดีเอ็นเอเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น
ใช้ในการวินิจฉัยโรค การเลือกยาหรือการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม และการใช้ข้อมูลดีเอ็นเอในการบอก
ความเสี่ยงในการเป็นโรค เช่น โรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน
ปัจจุบันเทคโนโลยด้านการแพทย์สามารถถอดรหัสดีเอ็นเอของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ต้นทุนที่เหมาะสม ข้อมูลดีเอ็นเอได้กลายเป็นข้อมูลส�ำคัญ น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการแพทย์อย่างสิ้นเชิง
ในประเทศ ที่มีมาตรฐานการแพทย์ในระดับสูง เช่น สหรัฐอเมริกา หรือ อังกฤษ มีการน�ำข้อมูลดีเอ็นเอ
มาใช้ประโยชน์ทาง การแพทยฺ์อย่างแพร่หลาย และประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีโอกาสรักษาหายขาด
มากขึ้น มีคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีขึ้น
แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย มุ่งที่จะปรับเปลี่ยนระบบการบริการการแพทย์ของ
ประเทศ ให้เกิดมาตรฐานใหม่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ด้วยการใช้เทคโนโลยีถอดรหัสดีเอ็นเอที่ทันสมัย ร่วมกับ
การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เช่น Big Data Analysis และ Artificial Intelligence (AI) มาช่วยให้การวินิจฉัยโรค
แม่นย�ำมากยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสการรักษาหาย ลดความเสี่ยงในการใช้ยาที่ไม่ได้ผล หรือแพ้ยา และช่วยป้องกันโรค
เช่น มะเร็ง ความดัน เบาหวาน หัวใจ ประชาชนจะได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
มีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ ตามแนวทางการแพทย์
แม่นย�ำหรือ Precision Medicine
นอกจากนั้ น ประเทศไทยจะมี เ ทคโนโลยี น วั ต กรรมการแพทย์ ใ นระดั บ สู ง ที่ ป ระชาชนส่ ว น
ใหญ่ ข องประเทศ สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ผ่ า นระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า และระบบประกั น สั ง คม
และยิ่งก่อให้เกิดการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการแพทย์ของประเทศทสามารถรองรับความต้องการ
ทั้งจากในประเทศและนอกประเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นผู้น�ำศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ของภูมิภาค เอเชีย
เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ มี น าคม ๒๕๖๒ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ก ารบู ร ณาการ
จีโนมิกส์ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ที่ประกอบไปด้วยมาตรการด้านต่าง ๆ ทั้งการส่งเสริมการวิจัย
พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารการแพทย์ พั ฒ นาการจั ด การและวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สุ ข ภาพ พั ฒ นาบุ ค ลากรการ
แพทย์ และส่ ง เสริ ม ความรู ้ เ ท่ า ทั น การแพทย์ น วั ต กรรมให้ แ ก่ ป ระชาชน ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ก ารดู แ ลรั ก ษา
การส่ งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเกิดประโยชน์สู งสุดต่อผู ้ป่วย เกิดอุตสาหกรรมการแพทย์ สมัยใหม่
รองรับความต้องการของประชาชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
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T CELL RECEPTOR SIGNALING:
FROM BENCH TO PATIENTS
สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

การตอบสนองของสิง่ มีชวี ติ ต่อสิง่ แวดล้อมอาศัยการส่งสัญญาณภายในเซลล์ ระบบภูมคิ มุ้ กันแบบจ�ำเพาะ
(adaptive immune system) มีเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดที (T cell) ท�ำหน้าทีส่ ำ� คัญในการตอบสนองต่อต้านจุลชีพ
ก่อโรคและต่อต้านมะเร็งโดยการส่งสัญญาณการกระตุน้ ผ่านตัวรับทีผ่ วิ เซลล์ (T cell receptor) ความรูเ้ กีย่ วกับ
การส่งสัญญาณภายในเชลล์นี้ (T cell receptor signaling) ได้น�ำมาสู่การค้นคว้าวิจัยเพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ
ในการป้องกันโรคติดเชื้อและการตอบสนองที่ไม่พึงประสงค์ของภูมิคุ้มกัน ตลอดจนการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง โดย
การปรับสภาวะทางภูมคิ มุ้ กันแบบจ�ำเพาะและมุง่ เป้า (targeted immunotherapy) รวมถึงการรักษาแบบเฉพาะ
บุคคล (personalized medicine) ซึง่ ก�ำลังได้รบั ความสนใจจากวงการวิทยาศาสตร์ดา้ นการแพทย์เป็นอย่างมาก
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NANOMEDICINES:
ANTIMICROBIAL TARGETING
Teerapol Srichana

Drug Delivery System Excellence Centre, Department of Pharmaceutical Technology,
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkla University

Nanoparticles are used for site specific drug delivery. This technique required
drug dose is lowered therefore side-effects are lowered significantly as the active agent is
deposited in that region only. This highly selective approach can reduce costs and side effects
to the patients. Various nanoparticles such as liposomes, liquid crystals, micelles find an
application. Liquid crystal and micelles synthesized in house are used for drug encapsulation.
Nanodelivery system together with drug targeting to the organ can deliver drug
molecules to the desired location. A targeted medicine reduces the drug dose and side effects.
Nanomedicines may improve drug bioavailability both at specific places in the body and
over a specified period of time. The molecules are targeted and delivered to precised cells.
Thus nanoparticles are promising tools for drug delivery advancement. The biodistribution of
nanoparticles is still under investigated due to the difficulty in targeting specific organs. Efforts
are made to optimize and understand the potential and limitations of nanoparticulate systems.  
It is expected that the benefits will be gained from nanotechnology including lower drug toxicity,
improved bioavailability, reduced cost of treatment and extended economic life of proprietary drugs.
Some examples of drug delivery systems are examples of research work on amphotericin B
and rifampicin in drug delivery systems were demonstrated the successful stories of
nanotechnology.  We can use the liquid crystal as nanocubic and nanovesicle to encapsulate
the drugs into the system to give more effectiveness with less toxicity to the cells.  
Key words: Nanpootherapeutics, Stem cells, Genetic disorders

เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค ๔.๐

๓๖

PRECISION MEDICINE FOR RARE DISEASE
Teerapol Srichana

Drug Delivery System Excellence Centre, Department of Pharmaceutical Technology,
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Prince of Songkla University

Nanomedicine and nanotechnology provides an early detection and prevention of
diseases resulting in improved diagnosis, proper follow-up and treatment. Nowaday biological
testings can be performed quickly and become more sensitive and reliable. Potential
impact of nanoscience on healthy care is summarized and given in in this presentation.
Nanomedicines may improve drug bioavailability both at specific places in the body and
over a specified period of time. The molecules are targeted and delivered to precised cells.
Unique nanostructures were designed for controllable regulation of proliferation and
differentiation of stem cells by designing unique nanostructures. This will lead to stem cell-based
therapeutics for the prevention, diagnosis and treatment of human diseases.   Viruses are
prevented to infect human by nanocoatings over proteins on viruses that could stop viruses
from binding to cells. Nanorobots of nanosized delivery systems could break apart kidney stones,
clear plaque from blood vessels, carry drugs to tumor cells. In the new era of personalized medicine
we can have in vitro diagnostics, in vivo diagnostics, nanotherapeutics and theranostics.
Current and future health care challenges are in the area of infectious diseases, cancer,
genetic disorders, aging, obesity and addiction. Gene Therapy may be a solution in
several diseases by employing electrostatic gene condensation, efficient cellular entry,
non-toxicity and high gene expression/silencing.
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ ๒ และ ๓ มิติ
ในการเตรียมรูปแบบยาเฉพาะบุคคล
APPLICATION OF 2D AND 3D PRINTING TECHNOLOGY IN PERSONALIZED MEDICINE
กัมปนาท หวลบุตตา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เนือ่ งด้วยความหลากหลายและความแตกต่างในคนละชาติ เพศ อายุ น�ำ้ หนัก โรคประจ�ำตัวและลักษณะ
เฉพาะต่าง ๆ ส่งผลให้รูปแบบการรักษาโรคด้วยยาปริมาณและรูปแบบที่เหมือนกันไม่สามารถเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการรักษา การปรับขนาดยาในรูปแบบเดิมที่ปรับได้ไม่ละเอียด ความแม่นย�ำต�่ำ  อาจส่งผลให้เกิดผล
ข้างเคียงจากการใช้ยา เทคโนโลยีการพิมพ์ยาทั้งแบบ ๒ และ ๓ มิติเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกประยุกต์ใช้ใน
การปรับขนาดยาและเตรียมยาเฉพาะบุคคลที่มีความต่างทั้งในแง่เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพันธุศาสตร์
รวมถึงเทคโนโลยีดังกล่าวยังรองรับรูปแบบการรักษาและรับยาทางไกล (telemedicine) การพิมพ์ยาทั้งแบบ
๒ และ ๓ มิตมิ รี ปู แบบของเทคนิคในการพิมพ์ทหี่ ลากหลาย แต่โดยทัว่ ไปแล้วในการพิมพ์ยามักจะนิยมใช้เทคนิค
printing-based inkjet systems, nozzle-based deposition systems และ laser-based writing systems
โดยแต่ละเทคนิคมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน ในการเตรียมยาด้วยการพิมพ์ทั้งแบบ  ๒ และ ๓ นิยมใช้พอลิเมอร์ใน
การพิ ม พ์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น สารเพิ่ ม ปริ ม าณหรื อ สารควบคุ ม การปลดปล่ อ ยยา อย่ า งไรก็ ต ามมี เ พี ย งพอลิ เ มอร์
บางชนิดเท่านั้นที่สามารถน�ำมาใช้ในการพิมพ์ได้ขึ้นกับคุณสมบัติของพอลิเมอร์และเทคนิคในการเตรียม
นอกเหนือจากการปรับขนาดยาอย่างละเอียดและแม่นย�ำแล้วการพิมพ์ยาทั้งแบบ ๒ และ ๓ มิติสามารถใช้
ในการเตรียมรูปแบบเภสัชภัณฑ์ของแข็งที่มีโครงสร้างซับซ้อนและบรรจุยาหลายชนิดได้   ในการผลิตหรือ
พิมพ์ยานั้นต้องมีการปรับค่าพารามิเตอร์ของเครื่องเช่น อัตราการพิมพ์ อุณหภูมิการพิมพ์ ความละเอียดใน
การพิมพ์ และอีกหลายปัจจัยเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกมาตามที่เขียนไว้ในไฟล์ CAD (computer-aided design)
ความคงตัวของยาก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องค�ำนึงถึง โดยสรุปแล้วเทคโนโลยีการพิมพ์ยาทั้งแบบ   ๒ และ ๓ มิติ
มี ค วามเป็ น ไปได้ สู ง ที่ จ ะถู ก ใช้ ใ นการเตรี ย มยาเฉพาะบุ ค คลเนื่ อ งจากเทคโนโลยี มี ร าคาถู ก ลง
ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ได้ สามารถเตรี ย มยาได้ อ ย่ า งแม่ น ย� ำ  อย่ า งไรก็ ต ามคงยั ง ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา
ระบบเพื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพและตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของการพิ ม พ์ เ พื่ อ ความปลอดภั ย สู ง สุ ด ของผู ้ ป ่ ว ย
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PHARMACOGENOMICS AND EPIGENETICS:
UPDATE AND FUTURE DIRECTIONS
อานนท์ บุณยะรัตเวช
สมชัย บวรกิตติ

ราชบัณฑิต สํานักวิทยาศาสตร์ง ราชบัณฑิตยสภา

Genomics เป็นศาสตร์หนึ่งในชีววิทยาที่จับประเด็น ในด้านโครงสร้าง หน้าที่การท�ำงานวิวัฒนาการ
การเทียบเคียง และการสืบค้นชุดค�ำสั่งของพันธุกรรมทั้งหมด ที่แสดงผลต่อสิ่งมีชีวิต โดยสามารถเชื่อมโยง
กับการสืบทอดสายพันธุ์ได้
เภสั ช พั น ธุ ศ าสตร์ (pharmacogenetics หรื อ pharmacogenomics) คื อ ศาสตร์ ที่ ร วม
Pharmacology และ Genomics เข้าด้วยกันเป็นการศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางพันธุกรรมต่อการ
ตอบสนองของยา และเป็นศาสตร์ที่มีบทบาทมากขึ้นในการเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะ
ในแง่ของการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเหมาะต่อยาหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา
อภิพันธุกรรม (Epigenetics) คือ พันธุศาสตร์ด้านกระบวนการเหนือพันธุกรรม คือองค์ความ
รู ้ ท างพั น ธุ ศ าสตร์ ซึ่ ง ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงการแสดงออกของยี น ที่ เ กิ ด จากกระบวนการอื่ น
นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงล�ำดับนิวคลีโอไทด์ในเส้น ดี เอ็น เอ ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงการ
แสดงออกของยีนแบบนี้ เช่น การ “เติม”  หมู่เมทิลบน ดี เอ็น เอ หรือการ “ถอน” อะเซทิลออกจากฮีสโตน
เป็นการยับยั้งการแสดงออกของยีนนั้น ๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงล�ำดับนิวคลีโอไทด์ในเส้น ดี เอ็น เอ
ความรู ้ เ รื่ อ งเซลล์ หน่ ว ยพั น ธุ ก รรม ดี เ อ็ น เอ ในร่ า งกายมนุ ษ ย์ ไ ด้ ถู ก น� ำ มาเชื่ อ มโยงกั บ สิ่ ง ภายนอก
ร่างกาย คือสิ่งแวดล้อม พฤติกรรม จิตใจ (ส่วนนี้วิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึง) และ อารมณ์
การบรรยายนี้ อธิบายความก้าวหน้าในการวิจัย ที่จะน�ำไปสู่การเปิดมิติให้มีความเข้าใจในความ
เป็นองค์รวมของมนุษย์และสรรพสิ่ง คือ การมีร่างกายที่ครบถ้วนสมบูรณ์ร่วมกับวิถีชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม
การใช้ ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสมในสั ง คมร่ ว มกั บ การได้ อ ยู ่ ใ นที่ อ าศั ย ที่ มี สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ร ่ ว มกั บ การ
มี จิ ต วิ ญ ญาณที่ ดี มุ ่ ง เอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ ส ่ ว นรวม ไม่ เ บี ย ดเบี ย นเอารั ด เอาเปรี ย บ Precision Medicine
จึงครอบคลุม ถึง พฤติกรรมการด�ำเนินชีวิต สภาวะจิตใจ และ สิ่งแวดล้อม คือองค์ประกอบที่หล่อหลอม
เป็นสุขภาพที่เป็นองค์รวม คือ Epigenetics การบรรยาย Epigenetics นี้จะชี้ประเด็นส�ำคัญว่า “ท�ำไม
ใน Precision Medicine จึงต้องมี Epigenetics” ตรงเหตุ ! ตรงประเด็น !
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เวชศาสตร์ตรงเหตุในการรักษาโรคพาร์กิสัน
PRECISION MEDICINE IN PARKINSON’S DISEASE: HOW CLOSE ARE WE
ยุวดี พิทักษ์ปฐพี

สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease; PD) เป็นโรคของความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่ผลิตสาร
โดปามีน (Dopamine) ซึ่งอยู่ที่บริเวณก้านสมองส่วนบน (Midbrain) ท�ำให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวที่ผิด
ปกติโดยจะเรียกรวมว่ากลุ่มอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว (Motor symptoms) นอกจาก
นี้ พ บว่ า ผู ้ ป ่ ว ยโรคพาร์กินสันนั้นมีความเสื่อ มของสารสื่ อ ประสาทชนิ ด อื่ น ๆ นอกจากสารโดปามี น เช่ น
สารซีโรโทนิน (Serotonin) สารอะซิทิลโคลีน (Acetylcholine) และ สารนอร์เอพิเนฟริน (Norepinephrine)
เป็ น ต้ น ท� ำ ให้ เ กิ ด กลุ ่ ม อาการผิ ด ปกติ ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเคลื่ อ นไหว (Non-motor symptoms)
ปัจจุบันเกณฑ์การวินิจฉัยโรคพาร์กินสันที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในเวชปฏิบัติยังคงยึดตามเกณฑ์การ
วินิจฉัยทางคลินิกของ United Kingdom Parkinson’s Disease Society Brain Bank (UKPDS-BB)
ซึ่งให้ความแม่นย�ำในการวินิจฉัยถึงร้อยละ ๘๐ - ๙๐ อย่างไรก็ตามการวินิจฉัยอาศัยอาการทางคลินิกขณะ
ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย พบว่ามีความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่ผลิตสารโดปามีนไปแล้วประมาณ ๕๐ - ๖๐%
ในปั จ จุ บั น มี ค วามพยายามในการคิ ด ค้ น วิ ธี ก ารวิ นิ จ ฉั ย โรคของโรคพาร์ กิ น สั น ด้ ว ยตั ว ชี้ วั ด ทางชี ว ภาพ
(Biomarker) กันมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ๑. สิ่งส่งตรวจที่เป็นสารคัดหลั่ง เช่น จากน�้ำลาย เลือด หรือ
น�้ำไขสันหลัง ๒. สิ่งส่งตรวจที่เป็นเนื้อเยื่อ เช่น ชิ้นเนื้อจากต่อมน�้ำลาย ผิวหนัง หรือ ทางเดินอาหารส่วนต่าง ๆ
๓. การตรวจทางรั ง สี วิ ท ยา เช่ น การตรวจอั ล ตราซาวน์ ดู ลั ก ษณะของก้ า นสมองส่ ว นบน การถ่ า ยภาพ
ทางรังสีเพื่อศึกษาโครงสร้างของสมองและศึกษาการท�ำงานและเมตาบอลิซึมของสมองส่วนต่าง ๆ และ
๔. การตรวจสารพันธุกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันจากเลือด ซึ่งผลจากการศึกษาดังกล่าวอาจ
จะน�ำไปสู่กระบวนการของการวินิจฉัยและรักษาด้วยหลักการเวชศาสตร์ตรงเหตุ (Precision Medicine)
โดยวัตถุประสงค์ในการบูรณาการประโยชน์ของตัวชี้วัดทางชีวภาพกับการวินิจฉัยและรักษาด้วยหลัก
การเวชศาสตร์ตรงเหตุ มีอยู่ ๔ ประการ ได้แก่ ๑. เพื่อพยากรณ์ความเป็นไปได้ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเกิด
โรคพาร์กินสัน ๒. เพื่อให้การวินิจฉัยโรคพาร์กินสันได้ตั้งแต่ในระยะแรก ๆ โดยที่ยังไม่มีอาการผิดปกติทางการ
เคลื่อนไหว ๓. เพื่อพยากรณ์การด�ำเนินโรคของผู้ป่วยหลังจากได้รับการวินิจฉัยโรคพาร์กินสันแล้ว และ
๔. เพื่อพัฒนายาที่มีเภสัชพลศาสตร์และจลศาสตร์ที่เหมาะสมและตรงจุดหรือการรักษาในรูปแบบใหม่ ๆ
ที่แม่นย�ำตอบสนองต่ออาการของโรคในผู้แต่ละราย ซึ่งจะน�ำไปสู่การดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องในหลาย
มิติและท�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วยรวมถึงอาจจะสามารถน�ำไปสู่การชะลอการด�ำเนินโรค
หรื อ ท้ า ยที่ สุ ด เพื่ อ พั ฒ นารั ก ษาโรคให้ ห ายขาดรวมถึ ง ป้ อ งกั น การเกิ ด โรคพาร์ กิ น สั น ได้ ต ่ อ ไปในอนาคต
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เวชศาสตร์ตรงเหตุ ชื่อนั้นสำ�คัญไฉน
สมชัย บวรกิตติ
สำ�นักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

การวินจิ ฉัยโรคตัง้ แต่โบราณจวบปัจจุบนั อาศัยข้อมูลจากประวัตกิ ารเจ็บป่วย สภาพแวดล้อมและวิถชี วี ติ   
ร่วมกับผลการตรวจร่างกายประกอบกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ต่อมาเมื่อสองสามทศวรรษที่ผ่านไป
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ลงลึกไปถึงระดับสนเทศอณูเวชพันธุศาสตร์ ท�ำให้สามารถ
ทราบหน่วยพันธุกรรมและการกลายพันธุ์ในสายดีเอนเอและการเปลี่ยนแปลงของสารเคียงต่าง ๆ เช่น โปรตีน
สารแปรรูปอณู จุลชีวินในกาย ท�ำให้เข้าใจก�ำเนิดพยาธิระดับพันธุกรรมชัดเจน แต่ในช่วงแรก ๆ ความรู้จาก
ประสบการณ์ ยั ง กระจั ด กระจาย ต่ อ เมื่ อ Francis Collins และ J. Craig Venter ได้ แ ถลง
เมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ว่ า สามารถอ่ า นล� ำ ดั บ คู ่ เ บสทั้ ง หมดในสายดี เ อ็ น เอได้ และเมื่ อ วั น ที่
๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายบารัคฅ์ โอบามา กล่าวสุนทรพจน์สหบาลแห่งรัฐ และจัดสรรเงินให้สถาบัน
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ไ ปด� ำ เนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย ในชื่ อ precision medicine initiative เพื่ อ หาสาเหตุ
โรคทางเวชพันธุศาสตร์ เพื่อน�ำไปสู่การป้องกันและบ�ำบัดรักษาที่ถูกต้องตรงเหตุ ทางหอสมุดแห่งชาติ
สถาบันสุขภาพแห่งชาติจึงระงับการใช้ชื่อเวชศาสตร์ปัจเจก (individualized medicine) และเวชศาสตร์
เฉพาะบุคคล (personalized medicine) โดยอ้างว่าเป็นชื่อเก่าที่มีนัยไม่ตรงกับเวชปฏิบัติ
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