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สํานักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา

หัวขอเรื่อง เวชศาสตรตรงเหตุ–ชื่อนั้นสําคัญไฉน เปนความตองการของผูเขียนเพื่อเสนอขอมูลความ
คิดเห็นสวนบุคคล ใหนักวิชาการไทยที่มีความเห็นตางเกี่ยวกับรูปศัพทบัญญัติภาษาไทยของ Precision Medicine
และรู ป ศั พ ท ภ าษาอั ง กฤษที่ ใ ช กั น อี ก หลายชื่ อ ในรู ป แบบต า ง ๆ ได แ ก Personalized Medicine, Targeted
Medicine, และแมกระทั่ง Personalized Precision Medicine
Precision Medicine เปนชื่อที่นายแพทย Andrew Zimolzax และนายแพทย Louis Fiore อางว า
ศาสตราจารย Clayton Christensen แหงวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮารวารด เปนผูใชศัพท Precision
Medicine เมื่อ พ.ศ. 2551 ตอมาในป พ.ศ. 2554 ก็พบการศัพท Precision Medicine ใน Google Trends และ
ฐานขอมูล PubMed และปรากฏในบทความ Toward Precision Medicine: A New Social Contract? เขียน
โดย Susan Desmond-Hellmann ซึ่งลงพิมพอยูในวารสาร Science Translational Medicine ฉบับวันที่ 11
เมษายน ค.ศ. 2012 11 Vol 4 Issue 127
ในบริบทของ Precision Medicine นักวิชาการไทยอาศัยการแปลศัพทภาษาอังกฤษ precision เปนไทย
บั ญ ญั ติศั พ ท วา เวชศาสตร แ ม น ยํ า แต นัก วิ ช าการไทยและต า งชาติ สวนมากจะยึ ด Precision Medicine ใน
ความหมายที่ ค รอบคลุ ม จุ ดประสงค Precision Medicine Initiative ของนายบารั ค โอบามา ประธานาธิ บดี
ประเทศสหรั ฐอเมริกา ที่ ก ล า วสุ น ทรพจน แ ถลงการณ แ ห ง รั ฐ (State of the Union Address) เมื่ อ วั นที่ 20
มกราคม พ.ศ. 2558 ในการเสนอแนวปฏิบัติและอนุมัติเงิน 251 ลานเหรียญสหรัฐใหสถาบันสุขภาพแหง ชาติ
ทํ า การศึ ก ษาข อ มูลโรคโดยเฉพาะโรคมะเร็ง และเบาหวาน โดยอาศั ยรู ปแบบผลงานของ Craig Venter และ
Francis Collins ที่ถอดรหัสลําดับการเรียงตัวของคูเบสในสายดีเอ็นเอมนุษยและบรรยายที่ทําเนียบขาวเมื่อ พ.ศ.
2546 เพื่อใหสรางรูปแบบจําลองพยากรณความเสี่ยง (risk prediction models) และระบบใหคะแนน (scoring
system) จากขอมูลความผิดปรกติที่พบที่ลําดับคูเบสในสายขดคูดีเอ็นเอที่ตรวจพบ ผนวกกับขอมูลตัวกํา หนด
ชีวภาพ สภาพแวดลอม และวิถีชีวิต ซึ่งจะนําไปสูรูปแบบการปองกัน การบําบัดรักษา ดวยวิธีที่จําเพาะตรงเหตุ ซึ่ง
นักวิชาการสวนใหญยึดถือปฏิบัติ
ผูเขียนในฐานะประธานพจนานุกรมศัพทแพทยของราชบัณฑิตยสภา จึงยินยอมใหบัญญัติ Precision
Medicine วา เวชศาสตรหรือเวชกรรมตรงเหตุ ในบริบทพันธุกรรมจําเพาะของผูปวยปจเจกที่ไดขอมูลวินิจฉัย
จากการวิเคราะหโมเลกุลของดีเอนเอ ประกอบกับขอมูลดานสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิต
สําหรับชื่อ Personalized Medicine นั้นไดบัญญัติศัพทภาษาไทยวา “เวชศาสตรจําเพาะบุ ค คล”
ศัพทนี้เกิดมากอน Precision Medicine ในบริบทเวชปฏิบัติปจเจก (Individualized Medicine) เชน การตรวจ
หมูเลือดอารเอชกอนการใหเลือด ศัพท Personalized Medicine ยังมีการใชครอบคลุมเวชปฏิบัติทั่วไปของการ
บําบัดรักษาผูปวยเฉพาะบุคคล เชนในกรณีโรคเบาหวาน โรคติดเชื้อบางชนิด ทํานองลางเนื้อชอบลางยา ผูเขียน
เคยมีบทความ personalized medicine เลาเรื่อง Molly กับ Adam ลงพิมพในพุทธชินราชเวชสารฉบับ พ.ศ.
2557 เลมที่ 21 หนา 360–361
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สรุปขอแตกตางระหวาง “เวชศาสตรจําเพาะบุคคลหรือเวชศาสตรปจเจก” กับ “เวชศาสตรตรงเหตุหรือ
เวชกรรมตรงเหตุ” คือ เวชศาสตรจาํ เพาะบุคคลเปนเวชปฏิบัติการวินิจฉัยโรคในรูปแบบเวชกรรมทั่วไปสําหรับแต
ละผูปวย ในขณะที่เวชศาสตรตรงเหตุมุงการปฏิบัติเพื่อวินิจฉัยอัตลักษณระดับอณูของความผิดปรกติเพื่อใหการ
บําบัดรักษาที่ตรงกับเหตุนั้น ๆ

แนะนําการอางอิง

สมชัย บวรกิตติ. เวชศาสตรตรงเหตุ–ชื่อนั้นสําคัญไฉน. ใน: นรัตถพล เจริญพันธุ และสมชัย บวรกิตติ. บทความการ
ประชุมวิชาการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย ๔.๐. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล. ๒๕๖๒: หนา ๑–๒.
Bovornkitti S. Precision Medicine: What’s in a Name? In: Charoenphandhu N. and Bovornkitti S.
Proceedings of Precision Medicine in Thailand 4.0. Bangkok: Mahidol University. 2019:1–2.
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ความสําคัญของการแพทยแมนยําตอสาธารณสุข
The Importance of Precision Medicine to Public Health.
ยงยุทธ ยุทธวงศ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

บทคัดยอ

การแพทยแมนยํา ใชความรูและขอมูลเกี่ยวกับยีนสของมนุษยและผลของสิ่งแวดลอม เพื่อทําใหสามารถ
ทํานาย ปองกัน และรักษาโรคตาง ๆ ไดอยางแมนยํามากกวาเดิม สงผลดีตอสุขภาพของบุคคล การแพทยแมนยํา
จัดเปนสวนสําคัญของเวชกรรมตรงเหตุซึ่งกินความหมายกวางกวา การแพทยแมนยํามีความสําคัญมาก แมจะมีขอ
กังขาในแงที่มีคาใชจายสูงขึ้นและยังไมแมนยําเต็มที่ อีกทั้งขอมูลเชนโอกาสการเกิดโรค อาจทําใหผูไดข อมูลมี
ความปริวิตกหรือ “ตีตนไปกอนไข” มากเกินไป
ขอมูลบุคคลจํานวนมากทําใหสามารถทราบสุขภาวะของประชากรกลุมตาง ๆ และดําเนินงานสาธารณสุข
ไดอยางแมนยํามากขึ้น อยางไรก็ดีสาธารณสุขแมนยําที่ขึ้นอยูกับการแพทยแมนยํานั้น ยังตองมีการพัฒนาอีกมาก
ทั้งยังตองการงบประมาณและบุคลากรที่มีความรูความชํานาญทั้งในดานสาธารณสุขทั่วไปและดานการแพทย
แมนยําระดับประชากร รัฐควรใหความสําคัญแกสาธารณสุขแมนยํา เนื่องจากจะสงผลดีตอสุขภาวะของประชาชน
โดยรวม โดยควรเรงสรางความสามารถและการดําเนินงานในการนําความรูดานการแพทยแมนยํามาผสมผสานกับ
สาธารณสุขอยางเหมาะสมและคุมคา

การแพทยแมนยําคืออะไร

การแพทยแมนยํา คือการแพทยที่มีความแมนยําในดานการวินิจฉัย การรักษาและการปองกันโรคภัยไข
เจ็ บ ทั้ ง ช ว ยให ดํ า รงสุ ข ภาพที่ ดี จากการนํ า ความก า วหน า ของวิ ท ยาการในด า นต า ง ๆ มาใช ที่ สํ า คั ญ คื อ
ความกาวหนาดานความรูและขอมูลเกี่ยวกับยีนสของมนุษยและผลของสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีและศิลปะใน
การแพทยสมัยใหม (หุนยนตผาตัด เครื่องมือแพทยขนาดจิ๋ว ปญญาประดิษฐเพื่อชวยในการวินิจฉัยและรักษา การ
วิเคราะหขอมูลดานสุขภาพขนาดใหญ ฯลฯ) ความกาวหนาของการแพทยแมนยําเกิดขึ้นจากความรวมมือระหวาง
บุคลากรสามฝายที่สําคัญ คือ บุคลากรการแพทย นักวิทยาศาสตร (นักพันธุศาสตรระดับโมเลกุล นักชีวสารสนเทศ
ฯลฯ) และวิศวกร (วิศวกรหุนยนต วิศวกรระบบอัจฉริยะ ฯลฯ)
การแพทยแมนยําทําใหตรวจวินิจฉัยโรค เชน มะเร็งบางชนิดที่มาจากพันธุกรรมไดอยางแมนยําดวยการ
ตรวจจากข อ มูลพั นธุก รรม การรั กษาโรคพันธุ กรรมบางชนิ ดก็อ าจทํ า ได โดยการปรั บแต งยี น (gene editing)
ตัวอยางเชน ผูที่เปนทาลัสซีเมีย หรือมีฮีโมโกลบินผิดปรกติ นอกจากนั้นการแพทยแมนยํายังรวมถึงการพัฒนายา
วัคซีน และระบบอัจฉริยะในการดูแลรักษา เชน ยาสําหรับมะเร็ง ซึ่งรูกลไกการเกิดโรคในระดับโมเลกุล
ข อ มู ลสุ ข ภาพระดั บใหญ ร วมกั บการเรี ยนรู โดยเครื่ อ งจั ก รฉลาด (machine learning) ทํ า ให มี ข อ มู ล
สาธารณสุขที่แมนยําขึ้น โยงกับสาเหตุตาง ๆ (พันธุกรรม สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต ฯลฯ) ไดดีขึ้น จึงทําใหหาแนวทาง
ปองกัน แกไขปญหาสาธารณสุขไดดีขึ้น นอกจากนี้ ขอมูลอื่นนอกจากสุขภาพ (สิ่งแวดลอม สังคม) ก็มีความสําคัญ
ในการหาสาเหตุและแนวทางปองกัน แกไขปญหาสาธารณสุข และควรนํามาใชประกอบดวย
การแพทยแมนยําพัฒนาขึ้นพรอมกับการเปลี่ยนจุดเนนทางการแพทย จากการรักษาโรค เปนการดูแล
สุขภาพทั้งระดับตัวบุคคลและระดับชุมชน โดยมีเรื่องที่มีความหมายเกี่ยวโยงกันหลายเรื่อง เชน
บทความการประชุมวิชาการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย ๔.๐
วันที่ ๖–๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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การแพทยสวนบุคคลหรือเวชศาสตรเฉพาะบุคคล (Personalized medicine) ซึ่งหมายถึง การแพทย
ที่เจาะจงดูแลแตละบุคคลตามลักษณะทางพันธุกรรมและสภาวะแวดลอมที่ไดผานมา
การแพทยจําแนกกลุม (Stratified medicine) ซึ่งหมายถึง การแพทยที่ดูแลกลุมคนที่จัดเปนประเภท
เดียวกัน เชน มีภาวะทางพันธุกรรมใกลเคียงกัน มีสภาวะแวดลอมทางสังคมแบบเดียวกัน หรือมีฐานะความเปนอยู
คลายคลึงกัน
การแพทยจีโนมิค (Genomic medicine) ซึ่งหมายถึง การแพทยที่ใชหลักการการเขาใจพันธุกรรมของ
บุคคล ทั้งในสาระของรหัสพันธุกรรมและการแสดงออกมาใชในการวินิจฉัย รักษาและปองกันโรค และรักษา
สุขภาพ
การแพทยแมนยําสงผลดีไมเพียงเฉพาะตอแตละบุคคลเทานั้น แตสงผลมายังชุมชน และสังคมโดยรวม
ดวย ดังแสดงในรูปที่ 1 เพราะขอมูลและความรูตาง ๆ เฉพาะบุคคล สามารถนํามารวมและวิเคราะหได เนื่องจาก
มีความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใชประมวลผลขอมูลขนาดใหญ (big data) ได ทําใหสามารถได
ขอสรุป ไมเพียงเฉพาะสําหรับปจเจกบุคคลเทานั้นแตสําหรับชุมชนตาง ๆ ได โดยจัดจําแนกชุมชนตามลักษณะ
ของกลุม

รูปที่ 1 การแพทยแมนยํามีผลทั้งตอบุคคลและชุมชน
ภาพโดย ยงยุทธ ยุทธวงศ

การแพทยแมนยําและเวชกรรมตรงเหตุ

เวชกรรมตรงเหตุ (Precision medicine) คือเวชกรรมที่แพทยดําเนินการตอบสนองปญหาดานสุขภาพ
และโรคภัยไขเจ็บไดตรงกับเหตุที่แทจริง มีความคลายคลึงและสัมพันธกันกับการแพทยแมนยํา ในประเด็นสําคัญ
ตอไปนี้
 เวชกรรมตรงเหตุเปนผลของความแมนยําทางการแพทยที่มาจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งทําให
วินิจฉัยไดตรงและถูกตอง รักษาไดตรงและถูกตอง ปองกันไดตรง ถูกตองและกวางขวาง
 เวชกรรมตรงเหตุมีความหมายกวาง นอกเหนือจากการใชความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เชน การดูแลดานจิตใจ ความเชื่อถือและวัฒนธรรม
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อาจมองกวาง ๆ วาเวชกรรมตรงเหตุอันมีการแพทยแมนยํา (หรือการแพทยจีโนมิค) เปนรากฐาน ไมเพียงมี
ผลต อ การดู แ ลรั ก ษาป จเจกบุ ค คลเท า นั้ น แต สง ผลมายั ง การดู แ ลรั ก ษาชุ ม ชน และสาธารณสุ ข โดยรวมด ว ย
เนื่องจากความกาวหนาในการวิเคราะหขอมูลสุขภาพขนาดใหญ ทําใหสามารถมีขอสรุปที่สําคัญสําหรับคนกลุม
ตาง ๆ ในสังคมดวย ตัวอยางเชน กลุมคนที่สภาวะทางพันธุกรรมที่ตองการการดูแล เพื่อไมใหเกิดโรคบางชนิด เชน
มะเร็งเตานม ไมใหเกิดการแพยาหรือสารอาหารบางชนิด ดังนั้นเมื่อนําความรูใหมนี้มาผนวกกับการวิเคราะหดาน
สังคมและเศรษฐกิจ จึงสงผลดีมายังนโยบายและแนวปฏิบัติดานการดูแลสุขภาวะของทุกคนในสังคม ไมเพียง
เฉพาะผูที่มีทุนทรัพยสําหรับใชจายในการรักษาสุขภาพของตนเทานั้น ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2. เวชกรรมตรงเหตุอันมีการแพทยแมนยําเปนพื้นฐาน มีผลกระทบทั้งตอบุคคล ชุมชน และสาธารณสุขโดยรวม
ภาพโดย ยงยุทธ ยุทธวงศ

การแพทยแมนยําทําใหสาธารณสุขแมนยําขึ้น

ขอมูลสุขภาพของบุคคล เมื่อมีจํานวนมากขึ้นประกอบกันเปนขอมูลสุขภาพระดับใหญ ซึ่งสามารถนํามา
ประมวลผล และเรียนรูโดยเครื่องจักรฉลาดทําใหมีขอมูลสาธารณสุขที่แมนยําขึ้น สามารถนําไปโยงกับสาเหตุ
ตาง ๆ (พันธุกรรม สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต ฯลฯ) ไดดีขึ้น และหาแนวทางปองกัน แกไขปญหาสาธารณสุขไดดีขึ้น
ขอมูลอื่นนอกจากสุขภาพ (สิ่งแวดลอม สังคม) ก็มีความสําคัญในการหาสาเหตุและแนวทางปองกัน แกไขปญหา
สาธารณสุข
การแพทยแมนยําสามารถชวยใหพัฒนานโยบายสาธารณสุข และมาตรการตาง ๆ ไดดีขึ้น ตัวอยาง เชน
สามารถคํานวณความคุมคาของมาตรการทางสาธารณสุข เชน การใชวัคซีนชนิดตาง ๆ การตรวจยีนการแพยา
การดื้อยาของจุลชีพ การใชยาใหตรงกับลักษณะทางพันธุกรรมของผูรับการรักษา

ผลขางเคียงของการแพทยแมนยําตอการแพทยและสาธารณสุขในอนาคต

คาดไดวาการแพทยแมนยําจะมีผลตอการแพทยและสาธารณสุขมากขึ้นเปนลําดับ ผลดังกลาวอาจไม
เพียงเปนผลดีเทานั้น แตอาจเปนผลขางเคียงและเปนขอควรระวังที่ควรคํานึงถึงดวย เชน
บทความการประชุมวิชาการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย ๔.๐
วันที่ ๖–๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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• คาวิจัยและพัฒนา คาเครื่องมือใหม คาการใชปญญาประดิษฐ คาบุคลากร ฯลฯ เปนปจจัยสําคัญที่ราคา
แพง ประเทศที่ยังไมพัฒนาดานการแพทยแมนยําเชนประเทศไทยอาจตกขบวนได
• การแพทยแมนยํามีแนวโนมมุงการรักษามากกวาการปองกัน เพราะการรักษามุงที่ตัวบุคคลและนํ า
ผลตอบแทนทางการเงินมากกวา ขณะที่การปองกันมักถูกละเลย และถูกมองวาเปนเรื่องของรัฐหรือ
สวนรวม แตในระยะยาวแลว การปองกันจะสงผลโดยรวมตอสุขภาวะมากกวา และมีผลดานสาธารณสุข
โดยรวมมากกวา ดังนั้น รัฐควรมีนโยบายมุงดานการปองกันโดยพัฒนาสาธารณสุขแมนยํา
• มีแนวโนมของการแพทยแมนยําที่จะมองหาโรคที่อาจไมเกิด โดยเชื่อการทํานายของยีนมากเกินไป ซึ่ง
การลงทุนเพื่อการตรวจวินิจฉัยและทํานายโรคตองการผลตอบแทน จึงอาจทําใหมีการปนโรค (แบบปน
หุน) เพื่อใหไดผลตอบแทนสูง ตัวอยาง เชน การทํานายมะเร็ง ฯลฯ แพทยและบุคลากรที่เกี่ยวของตอง
ยึดหลักจริยธรรมในการดูแลรักษา ไมใชหลักผลตอบแทน
• การแพทยเปนทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร เทคโนโลยีเปนสวนสําคัญ แตไมทั้งหมด การแพทยแมนยําและ
ระบบอัตโนมัติเพิ่งพัฒนาขึ้นใหม ยังไมถูกเสมอไป แมจะดีขึ้นเรื่อย ๆ
• มีขอควรระวังดานจริยธรรมของการแพทยแมนยํา ซึ่งรวมถึง การนําขอมูลสวนบุคคลไปใชหรือเผยแพร
การปรับเปลี่ยนยีนที่สงผลทางพันธุกรรมไปยังรุนตอ ๆ ไป และการตกแตงรูปลักษณเพื่อความงาม

การแพทยแมนยําควรนําไปสูสาธารณสุขแมนยํา

การแพทยแมนยําจะมีการพัฒนาอยางรวดเร็วอยางแนนอน จากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เร็วขึ้นเรื่อย ๆ อยางไมมีทางหยุดยั้ง สิ่งที่ควรระวัง นอกจากในเรื่องผลขางเคียงที่กลาวมาขางบนแลว
ยังเปนเรื่องการแบงแยกสังคมมนุษย ใหเปนกลุมของผูที่ไดประโยชน อันไดแกผูที่มีรายไดดีและอยูในประเทศที่
ร่ํารวย และกลุมของผูที่ตกยุค เนื่องจากยากจนและอยูในประเทศที่ยังไมพัฒนา เรื่องเชนนี้ เกิดขึ้นมาแลว เมื่อมี
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อยางรวดเร็ว เกิดสิ่งที่เรียกวา การแบงแยกทางดิจิทัล (digital divide) ระหวางผูที่
เขาถึงและผูที่เขาไมถึงเทคโนโลยีนี้ ในทํานองเดียวกัน มีแนวโนมวา หากไมมีนโยบายและมาตรการของรัฐที่
เหมาะสม ผูที่เขาถึงการแพทยแมนยําจะไดผลประโยชน และเกิดความแปลกแยกกับผูที่ไมไดรับผลประโยชน ซึ่ง
แนวทางที่ จ ะป อ งกั น และแก ไ ข คื อ การที่ รั ฐ ส ง เสริ ม ให ก ารแพทย แ ม น ยํ า พั ฒ นาไปในแนวทางที่ เ กิ ด
สาธารณประโยชนใหมากที่สุด นั่นคือ ใหการแพทยแมนยํานําไปสูสาธารณสุขแมนยํา เพื่อที่จะใหสังคมโดยรวม
ไดผลประโยชนจากความกาวหนาที่สําคัญนี้ ไมเพียงเฉพาะบางคน บางกลุม บางเหลาเทานั้น

แนะนําการอางอิง
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ศูนยวิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดยอ

ทาลัสซีเมียเปนโรคพันธุกรรมที่พบไดบอยที่สุดโรคหนึ่งของโลก รวมถึงในประเทศไทย ทุกปจะมีผูปวย
ทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงรายใหมเกิดขึ้นประมาณ 5,000 ราย ทําใหปจจุบันมีผูปวยทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงใน
ประเทศไทยกวา 100,000 ราย ทําใหตองใชงบประมาณจํานวนมากในการดูแลรักษาผูปวยทาลัสซีเมีย
ผูปวยทาลัสซีเมียโดยเฉพาะในกลุมเบตาทาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี (β-thalassemia/Hb E) พบวามี
ความหลากหลายของอาการทางคลินิก ตั้งแตอาการรุนแรงมากซึ่งผูปวยตองเติมเลือดเปนประจํา ไปจนถึง
อาการน อยมากจนแทบไม มีอาการผิ ดปรกติ ใด ๆ ความหลากหลายของอาการพบวาเกิดจากปจ จัย ทาง
พันธุกรรม ทั้งชนิดของการกลายพันธุของยีนเบตาโกลบิน ปฏิสัมพันธรวมกับแอลฟาทาลัสซีเมีย และปจจัยจาก
ฮีโมโกลบินเอฟ ปจจุบันบริษัท BGI ไดทําความบันทึกขอตกลงกับประเทศในแถบลานชาง–แมน้ําแมโขง เพื่อ
ทําการตรวจวิเคราะหจีโนมเพื่อศึกษาหาปจจัย ทางพันธุกรรมตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยี Next Generation
Sequencing (NGS)
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ตองการจะควบคุมปองกันโรคทาลัสซีเมียชนิดรุนแรง โดยปจจุบัน
ใชวิธีตรวจคา MCV/MCH การวิเคราะหชนิดฮีโมโกลบิน และการตรวจดีเอ็นเอเพิ่มเติมในหญิงตั้งครรภและ
สามี เพื่อกําหนดคูเสี่ยง เพื่อใหการปรึกษาทางพันธุศาสตรที่เหมาะสมแกคูสมรส แตการศึกษาโดยนักวิจัยจาก
ประเทศจีนพบวา การวินิจฉัยโดย NGS สามารถตรวจพบคูเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากวิธีดั้งเดิม 35 คูจากทั้งหมด 10,111
คู คิดเปนรอยละที่เพิ่มขึ้นถึง 23.2
การรักษาผูปวยโรคทาลัสซีเมียในอดีตและที่ยังใชกันทั่วไปจะเปนการรักษาตามอาการ คือ ไดรับเลือด
เมื่อมีภาวะซีด และใหยาขับเหล็กเมื่อมีภาวะเหล็กเกิน การตอบสนองตอการรักษา เชน การใชยาขับเหล็กชนิด
deferiprone (GPO-L1) การใชยาไฮดรอกซียูเรีย (hydroxyurea) เพิ่มระดับฮีโมโกลบินเอฟ พบวามีความ
แตกตางกันในผูปวยแตละราย การใชเภสัชพันธุศาสตร (pharmacogenomics) มาชวย จะทําใหผูปวยไดรับ
การรักษาอยางเหมาะสม
ในปจจุบัน การรักษาโรคทาลัสซีเมีย ใหหายขาดสามารถทําไดโดยการเปลี่ยนถายเซลลตน กํ า เนิ ด
(hematopoietic stem cell transplantation) และการทํายีนบําบัด (gene therapy) การศึกษาพบวาการ
ทํายีนบําบัดโดยการใช Zynteglo (LentiGlobin) ทําใหเซลลตนกําเนิดของผูปวยสามารถผลิตฮีโมโกลบินเอง
ได และลดความตองการในการไดรับเลือด โดยบางรายไมตองไดรับเลือดอีกเลยภายหลังการรักษา
จะเห็นไดวาการศึกษาเพื่อคนหาปจจัยทางพันธุกรรมที่สงผลตออาการและการตอบสนองตอการรักษา
ของผูปวย จะทําใหสามารถวางแผนการควบคุมปองกัน และการรักษาอยางมีประสิทธิภาพแกผูปวยตอไป

บทความการประชุมวิชาการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย ๔.๐
วันที่ ๖–๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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โรคโลหิตจางทาลัสซีเมีย

ทาลัสซีเมีย เปนโรคโลหิตจางเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปรกติของยีนที่เกี่ยวของในการสังเคราะหสาย
โกลบินซึ่งเปนองคประกอบของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ทําใหเม็ดเลือดแดงแตกงายและมีอายุสั้นกวาปรกติ
ผูที่เปนโรคจะมีอาการแตกตางกันตั้งแต มีภาวะซีดเล็กนอยซึ่งไมมีผลตอการดํารงชีวิต จนถึงมีอาการรุนแรง
โดยจะมีภาวะวะซีดมาก ตัวเหลืองตาเหลือง ตับมามโต รูปหนาเปลี่ยนแปลง และการเจริญเติบโตผิดปรกติได
ผูปวยโรคทาลัสซีเมียชนิด Hb Bart’s hydrops fetalis จะมีอาการรุนแรงมากจนเสียชีวิตตั้งแตอยูในครรภ
มารดาหรือภายหลังคลอดไมนาน จากอาการซีดมาก บวมน้ํา หัวใจวาย สวนผูที่ไมเปนโรคหรือเปนพาหะจะมี
สุขภาพแข็งแรงเชนเดียวกับคนปรกติ แตสามารถถายทอดยีนทาลัสซีเมียไปสูบุตรได และจะเสี่ยงตอการมีบุตร
เปนโรคทาลัสซีเมีย ถาแตงงานกับผูที่เปนพาหะของยีนทาลัสซีเมียกลุมเดียวกัน
ในประเทศไทยพบพาหะทาลัสซีเมียประมาณรอยละ 30–40 ของประชากร หรือประมาณ 18–24
ลานคน และมีผูปวยโดยรวมประมาณ 6 แสนคน ในจํานวนนี้เปนผูปวยทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงจํานวน 1 แสน
ราย โดยในแตละปประเทศไทยมีมารดาที่เสี่ยงตอการมีบุตรเปนโรคทาลัสซีเมียประมาณ 5 หมื่นคน และมีเด็ก
แรกคลอดปวยเปนโรคทาลัสซีเมียประมาณ 12,000 ราย (เปนผูปวยทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงจํานวน 5,000
ราย) การรั กษาสามารถรั กษาให ห ายขาดไดโ ดยการปลู ก ถายเซลล ตน กําเนิด แตไมส ามารถทํ าได ทุ ก คน
เนื่องจากมีคาใชจายในการดําเนินการสูงมาก และตองมีผูบริจาคไขกระดูกที่เขากันไดกับผูปวย การรักษา
โดยทั่วไปจึงเปนการรักษาแบบประคับประคองตามอาการ และพบวากระทรวงสาธารณสุขตองใชงบประมาณ
ในการรักษาพยาบาลผูปวยปละไมนอยกวา 5000–6000 ลานบาท1

เวชกรรมตรงเหตุในโรคโลหิตจางทาลัสซีเมีย

1. เวชกรรมตรงเหตุดานการวินิจฉัย
ปจจุบันทางกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยมีนโยบายการสงเสริม ปองกัน และควบคุมโรค
โลหิตจางทาลัสซีเมีย โดยใหหญิงตั้งครรภทุกคนไดรับการใหคําปรึกษาทางพันธุศาสตรสําหรับทาลัสซีเมียและ
ไดรับการตรวจคัดกรองดวยวิธีการตรวจหาผูที่มีเม็ดเลือดแดงขนาดเล็ก โดยใชวิธีตรวจความสมบูรณของเม็ด
เลื อ ด (complete blood count; CBC) เพื่ อ ดู ค า เฉลี่ ย ขนาดของเม็ ด เลื อ ดแดง (mean corpuscular
volume; MCV) และความเขมของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง (mean corpuscular hemoglobin; MCH)
หรือใชการทดสอบความเปราะบางของเม็ดเลือดแดงชนิดหลอดเดียว (one-tube osmotic fragility test;
OF) รวมกับการทดสอบฮีโมโกลบินไมเสถียรโดยการตกตะกอนสีดวย dichlorophenol-indophenol (DCIP
precipitation test) หากพบผลเลือดผิดปรกติจะตามสามีมาตรวจคัดกรอง ถาผลคัดกรองผิดปรกติทั้งคู จะทํา
การตรวจยืนยันดวยวิธีการวิเคราะหชนิดฮีโมโกลบินและการตรวจดีเอ็นเอเพิ่มเติมวาเปนคูสมรสเสี่ยงที่มีโอกาส
มีบุตรเปนโรคทาลัสซีเมียชนิดรุนแรงหรือไม หากมีความเสี่ยงจะไดรับการใหคําปรึกษาในการตรวจวินิจ ฉัย
ทารกในครรภกอนคลอด (prenatal diagnosis) ตอไป2, 3
ในปจจุบันเทคโนโลยีทางดานชีววิทยาระดับโมเลกุลมีความกาวหนาไปมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีการ
วิเคราะหลําดับคูเบสดีเอ็นเอ ดวยเทคโนโลยีการวิเคราะหลําดับเบสดีเอ็นเอ Next Generation Sequencing
(NGS) ทําใหสามารถวิเคราะหลําดับเบสมนุษยทั้งจีโนมในเวลาที่สั้นลงและมีคาใชจายที่ถูกลงอยางมาก มีการ
ประยุกตใชงานไดอยางหลากหลายมากขึ้น ชวยใหการศึกษาเรื่องที่มีความซับซอนไดแมนยํามากขึ้น ซึ่งจะเกิด
ประโยชนอยางยิ่งในการประยุกตใชในดานการแพทย ทั้งการวินิจฉัยโรค และการพัฒนาวิธีการบําบัดรักษาโรค
ที่เกิดจากความผิดปรกติทางพันธุกรรม การศึกษาโดยทีมนักวิจัยจากประเทศจีน ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ
๘
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เวชกรรมตรงเหตุในโรคทาลัสซีเมีย

วิธีการตรวจวินิจฉัยทาลัสซีเมียดวยวิธีมาตรฐาน (การตรวจคัดกรองและการตรวจยืนยัน) เปรียบเทียบกับการ
ใชเทคโนโลยี NGS โดยการศึกษาทําในกลุมประชากรเชื้อคนสายไตพบวา การใชเทคโนโลยี NGS ตรวจพบ
ความชุกของทาลัสซีเมียสูงถึงรอยละ 49.5 ในขณะที่การใชวิธีมาตรฐานจะตรวจพบเพียงรอยละ 304 อีก
การศึกษาในคูส มรสชาวจี นจํานวน 10,111 คู ใน 5 มณฑลทางใตของประเทศจี น เปรียบเทียบการใช วิ ธี
มาตรฐานกับเทคโนโลยี NGS พบวาการใชวิธีมาตรฐานตรวจพบคูเสี่ยงการมีบุตรเปนโรคทาลัสซีเมียจํานวน
151 คู แตหากตรวจดวยเทคโนโลยี NGS พบคูเสี่ยง จํานวนเพิ่มเปน 186 คู จะเห็นไดวาดวยเทคโนโลยี NGS
สามารถชวยในการคนหาคูเสี่ยงไดเพิ่มขึ้นถึง 35 คู หรือคิดเปนรอยละที่เพิ่มขึ้น 23.25 จากผลการศึกษา ทําให
ในอนาคตการใชเทคโนโลยี NGS อาจเขามามีบทบาทสําหรับการตรวจวินิจฉัยทาลัสซีเมียในกลุมประชากร
เพื่อใหไดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดการควบคุมปองกันโรคโลหิตจางทาลัสซีเมีย
2. เวชกรรมตรงเหตุดานการรักษา
หลักการรักษาผูปวยโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียสวนใหญเปนการดูแลรักษาสุขภาพแบบประคับประคอง
กลาวคือ การรักษาดวยการใหเลือดเพื่อรักษาภาวะซีด และทําใหผูปวยมีการเจริญเติบโตใกลเคียงปรกติ การ
เปลี่ยนแปลงกระดูกใบหนามีนอย และการรักษาภาวะเหล็กเกินในผูปวยดวยยาขับธาตุเหล็ก อยางไรก็ดีจาก
การศึ กษาในต า งประเทศพบว า การตอบสนองของผูป ว ยต อยาขับ เหล็ กชนิด deferiprone (L1) มี ความ
หลากหลาย กลไกหนึ่งที่อาจอธิบายผลตอระดับยาในเลือดและประสิทธิผลในการขับธาตุเหล็กคือกระบวนการ
ในการกําจัดยาออกจากรางกาย ซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการ glucuronidation ที่ถูกควบคุมโดยยีน Uridineglucuronyltransferase (UGT1A1)6
อีกวิธีในการรักษาผูปวยโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียชนิดเบตาทาลัสซีเมีย ทําไดโดยการใชยากระตุน การ
สรางฮีโมโกลบินเอฟ โดยพบวาผูปวยเบตาทาลัสซีเมียที่มีระดับฮีโมโกลบินเอฟสูง จะมีระดับความรุนแรง
นอยกวา โดยยาที่นํามาใชในการกระตุนฮีโมโกลบินเอฟในปจจุบัน ไดแก ยาไฮดรอกซียูเรีย แตในผูปวยแตละ
รายจะมีอัตราการตอบสนองตอการักษาดวยยาไฮดรอกซียูเรียไมเทากัน ปจจุบันยังไมพบปจจัยที่ใชทํานายการ
ตอบสนองตอยาไฮดรอกซียูเรียที่แนชัด7 การใช Pharmacogenetics และ Pharmacogenomics มาศึกษา
จะชวยทํานายการตอบสนองตอการใชยาขับธาตุเหล็กและยากระตุนการสรางฮีโมโกลบินเอฟ ในผูปวยได
การรักษาผูปวยโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียใหหายขาดทําไดโดยการปลูกถายเซลลตนกําเนิด ซึ่งแหลง
ของเซลลตนกําเนิดมาจากไขกระดูก สายสะดือของทารก หรือเลือด (peripheral blood) ซึ่งตองมีการตรวจ
หมูเนื้อเยื่อ (HLA) อยางนอย 10 ชนิด ในผูบริจาคและผูรับเพื่อหาความเขากันได ซึ่งชวยลดอัตราการเกิดภาวะ
graft versus host disease (GVHD) แตอัตราประสบความสําเร็จในการหาหมูเ นื้อเยื่อที่เขากันได มีเพียงรอย
ละ 30–60 เทานั้น8 การใชเซลลตนกําเนิดของผูปวยเองมาแกไขดัดแปลงพันธุกรรม ที่เรียกวา ยีนบําบัด (gene
therapy) จึ ง เป น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ทํ า ให ล ดอั ต ราการเกิ ด ภาวะ GVHD ลดความจํ า เป น ในการใช ย ากด
ภูมิคุมกันตลอดชีวิต อยางไรก็ดียังคงตองเฝาระวังผลเสียที่อาจมีไดในระยะยาวคือ การเกิดมะเร็งในผูปวยจาก
การใชไวรัสพาหะ (viral vector) ในการนํายีนที่ตองการเขาเซลลของผูปวย การติดตามผูปวยทาลัสซีเมียราย
แรกที่ไดรับยีนบําบัดมาประมาณ 11 ป พบวาประสบความสําเร็จเปนอยางดี ผูปวยไมตองไดรับการเติมเลือด
เปนประจําอีก และตรวจไมพบมะเร็งจากการทํายีนบําบัด ในการวิจัยที่ผานมามีผูปวยทาลัสซีเมียเขารวม
ทั้งหมด 22 ราย เปนผูปวยชาวไทย 4 ราย ซึ่ง 15/22 ราย มีระดับฮีโมโกลบินเหมือนคนปรกติ ไมตองเติมเลือด
อีก และอีก 7/22 ราย แมยังคงตองเติมเลือดแตก็ลดจํานวนครั้งและปริมาณเลือดที่ตองเติมลงได9
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เวชกรรมตรงเหตุมีสวนเกี่ยวของกับการดูแลรักษาผูปวยทาลัสซีเมียอยางครบวงจรและแมนยํา ตั้งแตการ
วินิจฉัยจนถึงการรักษาดวยวิทยาการและเทคโนโลยีกาวหนาในปจจุบัน จึงเปนไปไดที่ผูปวยจะมีชีวิตยืนยาวขึ้น
รวมกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถทําประโยชนใหสังคมและประเทศชาติไดเฉกเชนคนปรกติทั่วไป
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คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

มะเร็งปอดเปนมะเร็งที่พบไดบอยมาก ขอมูลผูปวยมะเร็งในป พ.ศ. 2561 พบวา มีผูปวยมะเร็งปอดทั่ว
โลกประมาณ 2.1 ลานคน และเสียชีวิตจากมะเร็งปอด 1.7 ลานคน โดยมะเร็งปอดเปนมะเร็งที่มีอัตราการตาย
สูงสุด1 ประเทศไทยพบอุบัติการณเสียชีวิตจากมะเร็งปอดเปนอันดับที่ 2 รองจากมะเร็งตับ การรักษามะเร็งปอด
ในหลายสิบปที่ผานมายังไดผลไมดีนัก เมื่อเปรียบเทียบผลการรักษามะเร็งปอดในชวง พ.ศ. 2518–2520 และชวง
พ.ศ. 2551–2557 พบวา อัตราการรอดชีวิตใน 5 ป เพิ่มจากรอยละ 12 เปนรอยละ 20 ซึ่งนอยมากเมื่อเทียบกับ
มะเร็งชนิดอื่น ๆ เชน มะเร็งเตานมที่มีอัตราการรอดชีวิตใน 5 ป เพิ่มจากรอยละ 75 เปนรอยละ 912 มะเร็งปอด
แบงออกไดเปน adenocarcinoma (พบประมาณรอยละ 40), squamous cell carcinoma (รอยละ 25), large
cell carcinoma (รอยละ 10) และ small cell carcinoma (รอยละ 20) แนวทางการรักษาผูปวยมะเร็งปอดใน
ปจจุบัน นอกจากจะจําแนกเซลลมะเร็งตามลักษณะรูปรางแลว สิ่งที่มีประโยชนมากคือ การแบงชนิดเซลลตาม
molecular profile เพื่อกําหนดแผนการรักษาที่เหมาะกับผูปวยแตละราย

การรักษาแบบมุงเปา (Targeted Therapy)

มะเร็งปอดที่มีวิวัฒนาการของการรักษามากที่สุดในชวง 15 ปที่ผานมา ไดแก มะเร็งปอดชนิด nonsmall cell lung carcinoma; NSCLC (ได แ ก adenocarcinoma, squamous cell carcinoma แ ล ะ large
cell carcinoma) พบวา ผูปวย NSCLC ประมาณรอยละ 80 ที่ไดรับการวินิจฉัยในครั้งแรกจะอยูในระยะลุกลาม
ไมสามารถรักษาใหหายขาดได จําเปนตองใชการรักษาดวยยาที่ออกฤทธิ์ ทั่วรางกาย (systemic treatment)
เพื่อใหผูปวยมีชีวิตยืนยาวขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในป พ.ศ. 2538 มีรายงานการศึกษาวิเคราะหเชิงอภิมาน (meta-analysis) ที่แสดงวาการรักษามะเร็ง
ปอดระยะลุกลามดวยเคมีบําบัดดวยสูตรยาที่ประกอบดวยยา cisplatin เปนหลัก เปรียบเทียบกับการรักษาแบบ
ประคับประคอง ผลการรักษาดวยเคมีบําบัดจะมีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ เพิ่มจาก 4
เดือนเปน 6 เดือน3 ป พ.ศ. 2543 การรักษาโรคมะเร็งปอด NSCLC จะเปนการใชสูตรยาเคมีที่ประกอบไปดวย
platinum compound (cisplatin or carboplatin) รวมกับยาเคมีบําบัดรุนที่ 3 (gemcitabine, vinorelbine,
paclitaxel และ docetaxel) แตผลการรักษามะเร็งปอด NSCLC ก็ยังไมดีมากนัก โดยมีระยะเวลาการอยูรอดโดย
โรคสงบ (disease free survival, DFS) ประมาณ 3–4 เดือน อัตราการรอดชีวิตโดยรวม (overall survival, OS)
ประมาณ 7–9 เดือนเทานั้น และพบวาสูตรยาที่ใชไดผลใกลเคียงกัน4 และยังไมมีการเลือกใชสูตรยารักษาตาม
มิญชวิทยา (histology) หรือตัวกําหนดทางชีวภาพ (biomarker) เมื่อโรคกลับมาเปนใหม (relapse of disease)
ยาที่เปนมาตรฐานลําดับที่สอง คือ docetaxel5
แนวทางการรักษามะเร็งดวยเคมีบําบัดโดยแยกตามมิญชวิทยาเริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2551 โดยมีการศึกษา
เปรี ย บเที ย บ cisplatin/pemetrexed กั บ cisplatin/gemcitabine พบว า ผลการรั ก ษาด ว ย cisplatin/
pemetrexed จะได ผ ลดี ใ นกลุ ม nonsquamous cell carcinoma อย า งมี นั ย สํ า คั ญ 6 ทํ า ให ก ารรั ก ษาด ว ย
cisplatin/pemetrexed เป น มาตรฐานยาเคมี บํ า บั ด สํ า หรั บ การบํ า บั ด NSCLC ที่ เ ป น nonsquamous cell
carcinoma ในปจจุบัน อยางไรก็ตามผลการรักษาดวยเคมีบําบัดในผูปวยมะเร็งปอดยังไมดีนัก
บทความการประชุมวิชาการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย ๔.๐
วันที่ ๖–๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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ยุคของการพัฒนาการรักษามะเร็งปอดตาม molecular profile ของเซลลมะเร็งเริ่มตนขึ้นใน พ.ศ. 2547
หลั ง การพบ oncogene-driven คื อ epidermal growth factor receptor (EGFR) ซึ่ ง เป น transmembrane
receptor protein ออกฤทธิ์ ก ระตุ นการทํ า งานของเอนไซม tyrosine kinase ทํ า ให เซลล ม ะเร็ ง มีการแบ งตัว
เพิ่มขึ้น และมีการศึกษาทดลองรักษามะเร็งปอดดวยการยับยั้งการออกฤทธิ์ของ EGFR ตอเซลลมะเร็ง ที่เรียกวา
เปนการรักษาแบบมุงเปา (targeted therapy) ตามมา
งานวิ จัยการรั ก ษา NSCLC แบบ first-line therapy ด วยยาที่ อ อกฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง tyrosine kinase ของ
EGFR (EGFR tyrosine kinase inhibitors; EGFR-TKI) ในรุ น ที่ 1 ได แ ก gefitinib และ erlotinib มี ขึ้ น ตั้ ง แต
พ.ศ. 2552 งานวิจัย IPASS7 เปรียบเทียบการรักษามะเร็งปอดระยะแพรกระจายแบบ first-line ดวยยา gefitinib
เทียบกับเคมีบําบัด พบวา ผูปวยที่มีการกลายพันธุของ EGFR (EGFR mutation) ที่ยีนคู 19 และ 21 เมื่อไดรับยา
gefitinib จะมีการรอดชีวิตโดยโรคสงบ (progression free survival : PFS) สูงกวากลุมที่ไดยาเคมีบําบัดอยางมี
นัยสําคัญ (HR 0.48, 95% CI: 0.36–0.64; p < 0.001) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวา แตผูปวยที่เปน wild type
mutation (mutation negative) จะมี PFS ต่ํ า กว า กลุ ม ที่ ไ ด เ คมี บํ า บั ด (HR 2.85, 95% CI: 2.05–3.98;
p <0.001) งานวิจัย Optimal study8 เปรียบเทียบการรักษามะเร็งปอดที่มี EGFR mutation ระยะแพรกระจาย
แบบ first-line ดวยยา erlotinib เทียบกับเคมีบําบัด พบวา กลุมที่ไดรับยา erlotinib จะมีคา PFS ดีกวาเคมี
บําบัดอยางมีนัยสําคัญ (PFS 13.1 เดือน และ 4.6 เดือน, HR 0·16, 95% CI: 0.10–0.26; p < 0.001) งานวิจัยทั้ง
สองสรุปไดชัดเจนวา ยา EGFR-TKI รุนที่ 1 สามารถรักษาผูปวย NSCLC ที่มี EGFR mutation ไดโดยมี PFS สูง
กวาเคมีบําบัด และมีขอมูลวา NSCLC ที่มี EGFR mutation มักจะเกิดที่ยีนคู 19 และ 21 พบบอยในมะเร็งปอด
adenocarcinoma ผูปวยเพศหญิง ไมสูบบุหรี่ และชาวเอเชีย
มีการทดลองยา EGFR-TKI รุนที่ 2 ไดแก afatinib ในงานวิจัย LUX-Lung 39 และ LUX-Lung 610 ใน
การบําบัดรักษามะเร็งปอดระยะแพรกระจายที่มี EGFR mutation แบบ first-line เทียบกับยาเคมีบําบัด พบวา
afatinib จะมี PFS สูงกวาเคมีบําบัดอยางมี นัยสําคั ญ ในงานวิจัย LUX-Lung 3 กลุมผูปวยที่มีการกลายพั น ธุ
(mutation) ของ exon 19 ที่ ได รั บยา afatinib จะมี ก ารรอดชี วิตทั้ ง หมด (overall survival; OS) สู ง กว า คื อ
33.3 เดือน เทียบกับเคมีบําบัด 21.1 เดือน (HR 0.54, 95% CI: 0.36–0.79) งานวิจัย LUX-Lung 6 ยา afatinib
จะมี OS ที่สูงกวา คือ 31.4 เดือน เทียบกับเคมีบําบัด 18.4 เดือน (HR 0.64, 95% CI: 0.44–0.94)
ผลการบําบัดรักษามะเร็งปอดในปจจุบันคา OS จะมีปจจัยเกี่ยวของมาก เนื่องจากผูปวยที่รักษาลมเหลว
จากสูตรยาหนึ่ง ก็จะสามารถเปลี่ยนไปรับการรักษาดวยยากลุมอื่น ทําให OS ของผูปวยเปนผลรวมของยาหลาย ๆ
สูตร โดยสรุปแลวจากรายงานการรักษาดวยยา EGFR-TKI รุนที่ 1 และรุนที่ 2 ขางตน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
แผนการรักษาผูปวย NSCLC ระยะลุกลามจาก histology approach ไปสู molecularly-based approach ใน
ปจจุบัน
การรักษามะเร็งปอดที่มี EGFR mutation ที่ยีนคูที่ 19 และ 21 ดวย EGFR-TKI ผูปวยมักจะตอบสนอง
ตอการรักษาที่ประมาณ 9–11 เดือน หลังจากนั้นจะมีการดื้อยา เซลลมะเร็งที่ดื้อยามักเกิดจาก mutation ของ
T790M receptor ที่ exon 20 มากกวารอยละ 50 การเกิด mutation นี้สามารถใหการรักษาไดดวยยา
EGFR-TKI รุนที่ 3 คือ osimertinib โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบยา osimertinib กับยาเคมีบําบัด cisplatin/
pemetrexede ในผูปวยที่เซลลมะเร็งเกิด T790M mutation พบวา กลุมที่ได osimertinib จะมีการตอบสนอง
ดีกวายาเคมีบําบัด (รอยละ 71 เทียบกับรอยละ 31, p < 0.001) และมีคา PFS ที่สูงกวา (10.1 เดือน และ 4.4
เดือน, HR 0.03, 95% CI: 0.23–0.41)11
การใช osimertinib เปน first-line therapy จากงานวิจัย Flora trial12 ศึกษาผูปวย EGFR mutation
ที่ exon 19 และ 21 เทียบกับการใชยา EGFR-TKI ที่เปนรุนที่ 1 คือ gifitinib และ erlotinib พบวา osimertinib
จะใหผลการรักษาที่ดีกวาอยางมีนัยสําคัญคือ มี PFS ที่ 18.9 และ 10.2 เดือนตามลําดับ (p < 0.001) และจะชวย
๑๒
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ลดการลุกลามของโรคและการเสียชีวิตลงรอยละ 54 ผลขางเคียงรุนแรงพบนอยกวาการรักษาดวย gefitinib และ
erlotinib โดยการศึกษานี้ไมไดเปรียบเทียบกับ EGFR-TKI รุนที่ 2 คือ afatinib และ dacomitinib
ปจจุบันยังไมสามารถสรุปไดวา ผูปวย NSCLC ที่มี EGFR mutation ควรจะเริ่มใหยาในรุนใดกอน ขอมูล
ในปจจุบันยัง ตอ งรอผลอั ตราการรอดชี วิตที่สมบูรณ จาก Flora trial และผลการศึกษา phase II APPLE trial
เปรี ยบเที ยบการให ยา osimertinib เป นยาแรกเที ยบกั บให gefitinib ตามด วย osimertinib เมื่ อ กลุ ม ผู ปว ย
gefitinib มีการลุกลามของโรค13 อยางไรก็ตามจากขอมูลของ PFS และประสิทธิภาพของยาในการปองกันมะเร็งที่
สมอง อาจจะสนับสนุนใหมีการใช osimertinib เปน first-line
นอกจากการตรวจหา EGFR mutation แลวยังมีการตรวจหา oncogene-driven อื่น ๆอีก เชน ALK,
ROS1, BRAV และเลือกใชยา targeted therapy ตาม oncogene-driven ปจจุบันถาหากไมสามารถใหยาที่ออก
ฤทธิ์เฉพาะที่ oncogene-driven ได การใหเคมีบําบัดก็ยังเปนการรักษาที่เหมาะสมอยู

ภูมิคุมกันบําบัด (Immunotherapy)

การรักษามะเร็งดวยการใชระบบภูมิคุมกันของรางกายตอตานเซลลมะเร็ง เปนแนวทางการรักษาใหมที่
ไดรับการกลาวถึงอยางมากในปจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อมีรายงานการรักษามะเร็งปอดดวย immunotherapy ที่ให
ผลการรักษาที่ดีมากตั้งแต พ.ศ. 2558 เปนตนมา เปนที่ทราบกันมานานวา รางกายมีกลไกการทําลายเซลลมะเร็ง
โดยอาศั ย lymphocyte มี ก ารพบโปรตี น ที่ ผ นั ง ของ lymphocyte ที่ เ ป น cell surface receptor เรี ย กว า
programmed cell death-1 (PD-1) มี ห น า ที่ สํ า คั ญ คื อ เป น immune checkpoint เมื่ อ PD-1 บนผิ ว
lymphocyte จับกับ ligand ของมัน (PD-L1) ซึ่งอยูบนผิวของเซลลมะเร็ง จะสงผลให lymphocyte ไมออกฤทธิ์
ทําลายเซลลมะเร็ง หลักการรักษาดวย immunotherapy คือ ใช immune checkpoint inhibitors (ICIs) ไป
ออกฤทธิ์ ยับยั้ ง anti-cancer immunity inhibitory signals การรั ก ษามะเร็ ง ด วย immunotherapy จั ดเป น
นวัตกรรมการรักษาที่สําคัญในทศวรรษนี้
งานวิจัยการรักษา NSCLC ดวย immunotherapy ในระยะแรกเปนการรักษาผูปวยแบบ second-line
therapy เปรียบเทียบกับยาเคมีบําบัดมาตรฐาน คือ docetaxel มีงานวิจัยที่สําคัญ 4 รายงาน โดยใชยา ICIs ซึ่ง
เป น PD-1 inhibitor ได แ ก nivolumab และ pembrolizumab และ PD-L1 inhibitor คื อ atezolizumab
การศึ ก ษาแรก CheckMate-01714 เปรี ย บเที ย บ nivolumab กั บ docetaxel ในผู ป ว ย squamous NSCLC
พบวา ยา nivolumab ทําให OS และ PFS ดีกวา docetaxel อยางมีนัยสําคัญ (OS 9.2 และ 6.0 เดือน, PFS
3.6 และ 2.8 เดือน ตามลําดับ) ผลขางเคียงระดับ 3 และ 4 พบในผูปวยได nivolumab รอยละ 7 และในผูปวย
ได docetaxel รอยละ 55 การศึกษา CheckMate-05715 เปรียบเทียบ nivolumab กับ docetaxel ในผูปวย
nonsquamous NSCLC พบวา ยา nivolumab ทําให OS ดีกวา docetaxel อยางมีนัยสําคัญ (OS 12.2 และ
9.4 เดือน ตามลําดับ) สวน PFS ไมพบความแตกตางของทั้งสองกลุม (PFS 2.3 และ 4.2 เดือน ตามลําดับ)
การศึ ก ษา Keynote-01016 ศึ ก ษาผู ปวย NSCLC ที่ มี PD-L1 มากกว า ร อ ยละ 1 โดยใช ยา pembrolizumab
ขนาด 2 มก./กก. และ 10 มก./กก. เทียบกับ docetaxel พบวา ผูปวยได pembrolizumab 2 มก./กก. มี OS
สูงกวา docetaxel อยางมีนัยสําคัญ (OS 10.4 เดือน และ 8.5 เดือน ตามลําดับ) แต PFS ในผูปวยทั้งสองกลุมไม
ตางกัน (PFS 3.9 เดือนและ 4.0 เดือน ตามลําดับ) กลุมที่ได pembrolizumab 10 มก./กก. จะมี OS สูงกวา
docetaxel อยางมีนัยสําคัญ (OS 12.7 เดือน และ 8.5 เดือน ตามลําดับ) PFS ในผูปวยทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน
(PFS 4.0 เดื อ นและ 4.0 เดื อ น ตามลํ า ดั บ ) และเมื่ อ แยกกลุ ม ผู ป ว ยที่ มี ร ะดั บ PD-L1 มากกว า ร อ ยละ 50
ยา pembrolizumab ทั้งสองขนาดจะมีคา PFS สูงกวา docetaxel อยางมีนัยสําคัญ
การศึกษาที่ 4 คือ OAK study17 เปรียบเทียบ atezolizumab กับ docetaxel ในผูปวย NSCLC พบวา
atezolizumab จะมีคา OS สูงกวา docetaxel อยางมีนัยสําคัญ (OS 13.8 และ 9.6 เดือน ตามลําดับ) สวน PFS
บทความการประชุมวิชาการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย ๔.๐
วันที่ ๖–๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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ของผูปวยทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน (PFS 2.8 และ 4.0 เดือน ตามลําดับ) การศึกษาทั้ง 4 การศึกษา พบวา
ผลขางเคียงระดับ 3–4 จาก ICIs นอยกวา docetaxel มาก ถึงแมวา การรักษาดวย ICIs ผูปวยจะมี OS ที่ดีกวา
ยา docetaxel แต ก ารตอบสนองต อ การรั ก ษาด ว ย ICIs ยั ง มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ระดั บ ของ PD-L1 ไม ชั ด เจน
เนื่องจากการศึกษา CheckMate-017 ผลการรักษาไมขึ้นกับระดับ PD-L1 ใน CheckMate-057 ผลการรักษา
ขึ้นอยูกับระดับ PD-L1 ใน KEYNOTE-010 ระดับ PD-L1 ที่สูงกวารอยละ 50 จะไดผลดีที่สุด และใน OAK study
ผลการรักษาไมขึ้นกับระดับ PD-L1 ดังนั้นการใชระดับ PD-L1 ชวยทํานายผลการรักษายังรอผลการศึกษาเพิ่มเติม
แตมีแนวโนมวา ระดับ PD-L1 จะสัมพันธโดยตรงกับผลการรักษา จากงานวิจัยทั้ง 4 รายงาน สงผลใหบทบาทของ
docetaxel ในการรักษามะเร็งแบบ second-line ลดลงอยางมาก
ในป พ.ศ. 2559 มี ร ายงานการรั ก ษามะเร็ ง ปอด NSCLC ด ว ย ICIs แบบ first-line therapy ได แ ก
Keynote-024 18 ศึ ก ษา pembrolizumab เปรี ย บเที ย บกั บ platinum-based chemotherapy ในผู ป ว ย
NSCLC ที่มี PD-L1 มากกวารอยละ 50 และไมพบ mutation ของ EGFR และ anaplastic lymphoma kinase
gene (ALK) การศึกษานี้กําหนดใหผูปวยกลุมไดรับเคมีบําบัดที่มีโรคลุกลามขึ้น (disease progression) ใหการ
รักษาตอดวย pembrolizumab ผลการศึกษาพบวา pembrolizumab จะมี PFS ดีกวากลุมยาเคมีบําบัดอยาง
นัยสําคัญ (PFS 10.3 เดือนและ 6.0 เดือน ตามลําดับ) อัตราการรอดชีวิตที่ 6 เดือน pembrolizumab ดีกวากลุม
ยาเคมีบําบัดอยางนัยสําคัญ (อัตราการอยูรอดที่ 6 เดือนเปนรอยละ 80.2 และรอยละ 72.4 ตามลําดับ) และพบ
ผลขางเคียงจากการรักษาดวยยา pembrolizumab นอย
โดยสรุปแลวการรักษามะเร็งปอดในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา ผูปวย NSCLC มีการเปลี่ยนแปลงแนว
ทางการรักษาเพิ่มจาก histology approach เปน molecular approach อีกทั้งมีการคนพบ oncogene-driven
จํานวนมาก เชน EGFR, ALK, ROS1 และ BRAV ตลอดจนมีการใช targeted therapy บําบัดมะเร็งปอดที่ มี
mutation ของ oncogene-driven มีการใช immune checkpoint inhibitors มารักษาผูปวย NSCLC ที่มี PDL1 positive ทั้งในแบบ first-line และ second-line ผลการรักษาดวยการใช targeted therapy และ ภูมิคุมกัน
บําบัด ทําใหผลการรักษาผูปวย NSCLC มี OS และ DFS ดีขึ้นมากและมีผลขางเคียงของยานอยกวาเคมีบําบั ด
อยางชัดเจน
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บทนํา

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เวชกรรมในปจจุบันมีความซับซอนมากขึ้น ความกาวหนาในดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานพันธุกรรม และ
พยาธิสรีรวิทยาของโรคตาง ๆ ทําใหการปองกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเปนที่มาของแนวคิด “เวชกรรมตรง
เหตุ” (precision medicine) ที่เปนแนวทางในการปองกันและรักษาโรค โดยคํานึงถึงความแตกตางของปจจัยดาน
พันธุกรรม สิ่งแวดลอม และการใชชีวิตในแตละบุคคล ซึ่งเดิมเคยเรียกกันวา เวชกรรมเฉพาะบุคคล (personalized
medicine) อย างไรก็ ตามความรูดานเภสั ชพันธุ ศาสตร (pharmacogenetics) ก็ เป นส วนหนึ่ งที่ สําคั ญของเวชศาสตรตรงเหตุ โดยศึกษาเหตุทางพันธุกรรมที่สงผลตอการตอบสนองของบุคคลกับยาบางชนิด1
ยารุนใหมที่ออกจําหนายในชวงทศวรรษที่ผานมามีความจําเพาะตอพยาธิสรีรวิทยามากขึ้น ทําใหได
ผลการรักษาที่ดีขึ้นมาก และมีผลขางเคียงลดลงโดยเฉพาะยามะเร็ง2 โรคทางระบบประสาทเองก็มีความกาวหนา
เชนกัน ยารุนใหมจะอยูในกลุมที่ใชรักษาโรคเหตุพันธุกรรมจําเพาะ ซึ่งอาจพบไดไมบอย แตถือวาไดเปลี่ยนแปลง
ผลการรักษาอยางมาก ซึ่งเดิมโรคเหลานี้มักรักษาไมไดหรือมีการพยากรณโรคที่ไมดี ทําใหผูปวยเกิดความพิการ
ระยะยาวและเสียชีวิตกอนวัยอันควร ในโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบประสาทมักเกี่ยวของกับการตายของ
เซลลประสาทในสมองหรือในไขสันหลังที่เปนไปอยางตอเนื่อง และมักเกี่ยวของกับอายุ เชน ลักษณะเวชกรรมจะ
ขึ้นกับความผิดปรกติที่เกิดขึ้นในตําแหนงตาง ๆ ของระบบประสาท ที่นาจะมีความเกี่ยวของกับปจจัยภายใน เชน
พันธุกรรม และภายนอก เชน สิ่งแวดลอม การใชชีวิต การติดเชื้อ3
ขั้นตอนการประเมินสําคัญ 4 ขั้นตอน ในหลักการของเวชกรรมตรงเหตุในโรคระบบประสาท4 ไดแก
1. การประเมินทางพันธุกรรมอยางรอบดาน (Comprehensive genetic assessment)
การประเมินนี้ทําไดไมวาจะเปนการกลายพันธุจําเพาะในโรคที่พบไดบอย หรือความแปรผันของยีนใน
กลุ ม ประชากร ซึ่ ง จะได ป ระโยชน ใ นการศึ ก ษาโรคที่ พ บบ อ ย และเป น ป ญ หาสํ า คั ญ เทคนิ ค ใหม ๆ เช น
microarray, next generation sequencing (NGS), genome-wide associated studies (GWAS) จ ะ ทํ า ใ ห
การวินิจฉัยแยกโรคและปจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมแมนยําขึ้น
2. การจําแนกกลุมโรค
ขอมูลดานพันธุกรรมจะชวยจําแนกกลุมโรคตามความผิดปรกติทางพันธุกรรมแทนที่จะใชเกณฑตาม
ลักษณะเวชกรรมที่ใชอยูเดิม สงผลใหมีความเขาใจตอพยาธิสรีรวิทยาของโรคดีขึ้น
3. ตัวกําหนดทางชีวภาพ (biomarkers)
ปจจุบันมีการใชตัวกําหนดนี้ในดานการวินิจฉัย การติดตามผลการรักษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
จนถึงการพยากรณโรค ซึ่งรวมถึงการตรวจเลือดหรือสิ่งสงตรวจหาสารตาง ๆ การตรวจทางประสาทสรีรวิทยา
การตรวจทางรั ง สี วิท ยา เช น magnetic resonance imaging (MRI) และ positron emission tomography
(PET) scan
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4. การปรับเปลี่ยนการรักษา
ความรูใหมที่เกิดขึ้นขางตนจะนําไปสูรูปแบบการรักษาใหมที่หวังวาจะชวยปองกัน ชะลอ หรือหยุดการ
เสื่อมของเซลลประสาท โดยใชยาที่มีความจําเพาะเจาะจงขึ้นที่ใชความรูทางพันธุกรรมเปนพื้นฐานไปสูการรักษา
ระดับบุคคล
บทความนี้จะกลาวถึงโรคสําคัญที่มีความกาวหนาในดานนี้ ซึ่งสงผลถึงแนวทางการรักษาใหมที่ไดผลดี
และสามารถนํ า ไปใช ไ ด จริ ง ในเวชปฏิ บัติ ป จจุ บัน ได แ ก โรคกล า มเนื้ อ อ อ นแรงจากไขสั น หลั ง เสื่ อ ม (spinal
muscular atrophy; SMA) โรค hereditary transthyretin amyloidosis โรคกลา มเนื ้อ เจริญ เพี ้ย นดูเ ชนน
(Duchene muscular dystrophy) โรคลมชัก และโรคปวดศีรษะไมเกรน

โรคกลามเนื้อออนแรงจากไขสันหลังเสื่อม

โรคกลามเนื้อออนแรงจากไขสันหลังเสื่อมเกิดจากการกลายพันธุแบบ nonsense หรือ frame shift ของ
ยี น survival motor neuron 1 (SMN1) ที่ ส ร า งโปรตี น ในการทํ า หน า ที่ ข องเซลล ป ระสาทสั่ ง การ (motor
neuron) ผูปวยจะมีความรุนแรงแตกตางกันจากระดับการกลายพันธุของยีนนั้น ในรายที่รุนแรงจะมีอาการออน
ปวกเปยกตั้งแตแรกคลอด หายใจลมเหลว และมีชีวิตรอดไมกี่เดือน จนถึงรายที่เปนนอย คือเริ่มมีอาการชวงวัยรุน
และมีชีวิตยืนยาวจนถึงวัยผูใหญ แตจะมีอาการออนแรง เดินไมไดหรือความพิการระยะยาว
จากความรูดังกลาวจึงมีความพยายามอยางตอเนื่องในหลายทศวรรษที่ผานมาเพื่อพัฒนาการรักษาใน
แนวทางนี้ จนกระทั่งมีการศึกษาที่ไดผลและเปนที่ยอมรับ คือ การใหยาหรือสารที่ปรับการอานรหัสพันธุกรรมใหมี
การสรางสาย RNA จากยีน SMN2 และเพิ่มปริมาณโปรตีนเพื่อทดแทนโปรตีนที่ขาดไป5 การศึกษาในระยะแรก
จะใชการฉีดยา nusinersen ผานทางการเจาะหลังเพื่อใหยาในน้ําไขสันหลัง ในผูปวยที่เริ่มมีอาการในวัยราว 2
เดือน ซึ่งพบวาไดผลอยางดียิ่ง6 ทําใหโอกาสการรอดชีวิตสูงขึ้นมาก ลดการชวยหายใจ และกําลังกลามเนื้อดีขึ้น
ชัดเจน การศึกษาตอมาในเด็กวัย 3 เดือน7 หรือในเด็กที่มีอาการภายหลังในปแรก8 ก็ไดผลไปในทางเดียวกัน ใน
ที่สุด ยานี้จึงเปนยาที่ไดรับการยอมรับจากองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาใหใชในผูปวยโรคนี้ที่ โดยตองมี
การตรวจหายีนกลายพันธุขางตนกอน อยางไรก็ตาม ยานี้มีราคาสูงมากราว 750,000 ดอลารสหรัฐในปแรก และ
375,000 ดอลลารสหรัฐในปถัด ๆ ไปตลอดชีวิต9 จึงเปนที่วิพากษวิจารณมากมายเกี่ยวกับคาใชจาย ความคุมคา
และการเขาถึงการรักษา
ตอมามีการวิจัยการรักษาดวยการทดแทนยีน (gene replacement therapy) โดยฉีด adenovirus ที่มี
การตัดตอยีน SMN เขาไปในไวรัส เขาไปในในรางกายผูปวยเพียงครั้งเดียว สามารถทําใหผูปวยมีชีวิตยืนยาวขึ้น
พัฒนาการดีขึ้นกวาผูที่ไมไดรับยาอยางชัดเจน10 ถึงแมวาผูปวยในการศึกษายังไมมากนัก แตก็ถือวาเปนการรักษา
ยุคใหมที่ไดผลอยางดียิ่งในโรคที่มีความรุนแรงสูงที่รักษาไมได ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 องคการอาหารของ
สหรัฐอเมริกาจึงอนุมัติการรักษาแบบนี้ (Onasemogene abeparvovec–xioi) ในผูปวยที่มีอายุนอยกวา 2 ป
อยางไรก็ตามคาใชจายถือวาสูงมากราว 2 ลานดอลลารสหรัฐ ตอการรักษาแตละครั้ง11
จะเห็นไดวา ความกาวหนานี้เปนความสําเร็จครั้งยิ่งใหญของการรักษาในแนวทางที่จําเพาะกับผูปวยที่มี
ยีนผิดปรกติ โดยการตรวจยีนเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโดยใชความรูในเรื่องดังกลาวเปนฐาน และตอยอดจนใชได
ในปจจุบัน อยางไรก็ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นยังคงเปนอุปสรรคที่สําคัญในการเขาถึง

โรค hereditary transthyretin amyloidosis

โรคนี้เปนโรคที่ถายทอดยีนกายที่มีการกลายพันธุของยีน TTR ที่สรางโปรตีน transthyretin จึงมีการ
สะสมสาร amyloid ในอวัยวะตาง ๆ ทั่วรางกาย เชน เสนประสาท หัวใจ ไต ทางเดินอาหาร ทําใหเกิดอาการ
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ตาง ๆ ตามอวัยวะนั้น ๆ หากมีอาการทางหัวใจจะถึงแกชีวิตไดในเวลา 2–5 ป เดิมการรักษาดวยยาจะไมไดผล แต
ที่ไดผลคือการผาตัดปลูกถายตับที่ทําไดยาก ผูปวยจึงจะตองตรวจยีนนี้กอนการรักษา หากพบจึงจะใหการรักษา
ด ว ยสารที่ มี ผ ลควบคุ ม การแสดงออกของยี น ที่ เ รี ย กว า RNA interference (RNAi) สารนี้ จ ะยั บ ยั้ ง การสร า ง
transthyretin ที่ ตั บ เช น ยาที่ ชื่ อ ว า patisiran ฉี ด เข า หลอดเลื อ ดดํ า ทุ ก 3 สั ป ดาห พบว า สามารถลดระดั บ
transthyretin ในเลือดลงได การเคลื่อนไหว อาการทางเสนประสาทและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 12 ยาอีกชนิดเช น
inotersen ออกฤทธเชนเดียวกัน และใหผลการรักษาไปในทางเดียวกันที่ชะลอโรคและเพิ่มคุณภาพชีวิตผูปวยได13
ผลขางเคียงพบไมไดแตกตางจากยาหลอกนัก ยาทั้งสองนี้จึงไดรับการยอมรับใหวางจําหนายในสหรัฐอเมริกาและ
ยุโรปแลวในป พ.ศ. 2561

โรคกลามเนื้อเจริญเพี้ยนดูเชนน (Duchene muscular dystrophy)

โรคกลามเนื้อชนิดนี้ เปนโรคกลามเนื้อที่รุนแรง พบไดถึง 1 ใน 3,600–6,000 รายของทารกเพศชาย เกิด
จากการกลายพันธุของยีน dystrophin (DMD; locus xp21.2) ซึ่งโปรตีน dystrophin เปนสวนสําคัญของเยื่อหุม
กลามเนื้อ จึงทําใหเกิดการสลายของกลามเนื้ออยางตอเนื่อง14 ผูปวยมักไดรับการวินิจฉัยชวงวัยเด็กตอนตน อายุ
ประมาณ 5 ป ทําใหพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวจะลดลงเรื่อย ๆ จนไมสามารถเดินไดเองในชวงกอนวัยรุน และ
เสียชีวิตกอนวัยผูใหญจากภาวะแทรกซอน เชน การหายใจ หัวใจ ความพิการทางกระดูก การดูแลรักษาผูปวย
เหลานี้ในปจจุบันจึงเปนการรักษาแบบประคับประคอง และปองกันหรือแกไขภาวะแทรกซอน การรักษาดวยยา
นั้นมีขอมูลการใชยาสเตียรอยดที่ไดผลในดานการชะลอโรคในชวงแรกเทานั้น แตก็มีผลขางเคียงมากเชนกัน15
ในชวงหลายทศวรรษที่ผานไป จึงมีความพยายามในการที่จะบรรเทาการขาดโปรตีน dystrophin จาก
frameshift mutation ของยี นนั้ น ทํ า ให mRNA ขาดหายไป โดยปรั บการทํ า งานหรื อ การอ า นรหั สยี นที่ ข าด
หายไปที่ในตําแหนง exon 51 ที่มักเปนตําแหนงที่พบบอยที่สุด ที่เรียกวา exon skipping ใหการสราง mRNA
เกิดขึ้นตอเนื่อง ทําใหสามารถสราง mRNA ตอไปได ถึงแมวาจะมีสายสั้นลงก็ตาม จึงสรางโปรตีน dystrophin ขึ้น
ไดแตสายจะสั้นลงโดยพอทําหนาที่ไดบาง15
ยาสองชนิดที่ไดรับการศึกษาอยางกวางขวาง ไดแก eteplirsen16 และ drisapersen17 ซึ่งเริ่มจากการศึกษาระยะสั้นวาไดผลดี พบการสรางโปรตีนนี้เพิ่มขึ้นในผูปวย จากนั้นจึงมีการศึกษาติดตามผูปวยระยะยาวหลาย
ปก็พบวา ผลการรักษายังไดผลดีตอเนื่อง และพัฒนาการดานการเดินหรือเคลื่อนไหวดีกวากลุมที่ไมไดรับยาหรือ
กลุมควบคุมในอดีต เชน ผูปวยที่ไดรับยา drisapersen จะเดินไดใน 6 นาที เฉลี่ย 453.5 เมตร เทียบกับกลุม
ควบคุมที่จะเดินไมไดในชวงอายุเดียวกัน ผลขางเคียงที่เกิดขึ้นมักเกี่ยวของกับการฉีดยา เกล็ดเลือดต่ํา ซึ่งตอง
ติดตามตอไป องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาจึงอนุมัติการใชยานี้ในผูปวยที่มีการกลายพันธุของยีนใน
ตําแหนง exon 51 ซึ่งพบในผูปวยโรคนี้ประมาณรอยละ 13 การรักษาแนวทางนี้จึงเปนการปฏิวัติการรักษาที่ไม
เคยมีมากอน และเปนความสําเร็จจากการพัฒนาขององคความรูอยางตอเนื่อง จนถึงการใชจริงในผูปวย และคาด
วาจะเปนที่แพรหลายในอนาคต รวมกับการรักษาอื่น ๆ ใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาก18, 19 อยางไรก็ตาม
ราคายานี้ไดถูกกําหนดไวสูงถึง 300,000 ดอลลารสหรัฐตอป20

โรคลมชัก

เวชกรรมตรงเหตุนั้น นอกจากที่เกี่ยวกับในดานการรักษาที่เกี่ยวของกับพันธุกรรมแลว ยังรวมถึงปจจัยใน
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ผาตัดในรายที่ใชยาไมไดผล การรักษาแนวใหมในโรคลมชักไดเนนการพยากรณหรือการเฝาระวังโรคลมชักดวย
บทความการประชุมวิชาการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย ๔.๐
วันที่ ๖–๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, กรุงเทพฯ ประเทศไทย

๑๙

Precision Medicine in Neurological Disease

เครื่องมือสมัยใหม เนื่องจากโรคลมชักมักเกิดอาการขึ้นทันที และสงผลตามมามากมายหลังการชักแตละครั้ง ไมวา
จะเปนอุบัติเหตุ การทํางาน คุณภาพชีวิตในที่สุด
ในรายที่ ไ ม ต อบสนองต อ การรั ก ษาตามปรกติ ใ นระยะยาว จึ ง มี ค วามพยายามในการใช ข อ มู ล จาก
การศึกษาตาง ๆ ในการพยากรณการชักหรือผลการรักษาระยะยาว หลังจากที่หยุดยา แตก็ไมสามารถตอบคําถาม
นี้ในรายบุคคลไดทั้งหมด21 จึงเริ่มมีการใชอุปกรณในการกระตุนสมองเฉพาะสวนหรือกระตุนเสนประสาทโดยฝงไว
ในระยะยาวเพื่อหยุดการชัก หรือบรรเทาอาการใหไดมากที่สุด การฝงอุปกรณนี้ในสมองสามารถประมวลผล
คลื่นไฟฟาสมองเพื่อทํานายการชักที่จะเกิดขึ้นได โดยใชขอมูลเพื่อดูแนวโนมการชักในระดับ วัน เดือน หรือป ทํา
ใหสามารถปรับการรักษาตามความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในขณะนั้น ผูปวยจึงมีสวนรวมในการรักษามากขึ้น และปรับ
การรักษาหรือกิจกรรมที่อาจกระตุนใหชักไดอยางเหมาะสมในแตละบุคคล22
ป จจุ บันมี ก ารพั ฒ นาการใช อุ ปกรณ ที่สวมใส (wearable device) เช น นาฬิ ก าข อ มื อ โดยใช ปญ ญาประดิษฐ เพื่อตรวจติดตามและทํานายการชัก ตลอดจนเตือนผูปวยหรือญาติในกรณีดังกลาว23 อุปกรณบางชนิด
จะมีประโยชนในการเฝาระวังผูปวยหากเกิดการชักในเวลากลางคืนหรือตรวจจับการชักที่แมนยําขึ้น

โรคปวดศีรษะไมเกรน

โรคนี้เปนโรคที่พบบอยมากทั่วโลก ทั้งยังทําใหคุณภาพชีวิตลดลงอยางมาก การรักษาสวนใหญมักเปนการ
รักษาอาการปวดศีรษะเฉียบพลัน และการใชยาปองกันระยะยาวในผูปวยบางรายที่ปวดบอย ใชยาไมไดผล หรือมี
ผลขางเคียงจากยาแกปวด จากความรูดานพยาธิสรีรวิทยาที่เกี่ยวของของโรคนี้ พบวาสารสื่อประสาทหนึ่งที่
นาสนใจ คือ calcitonin genre related peptide (CGRP) สารนี้มีระดับสูงขึ้นทั้งในชวงที่มีและไมมีอาการปวด
จึงมีการพัฒนายาที่ยับยั้งการทํางานของสารนี้ในการบรรเทาอาการปวดเฉียบพลัน การศึกษาในระยะแรกพบวา
ไดผลบางแตมีผลขางเคียงสูงโดยเฉพาะตับอักเสบ จึงหยุดการศึกษาไปชวงหนึ่ง ในชวงทศวรรษที่ผานมา ความรู
ดานแอนติบอดีที่จําเพาะกับเปาหมายเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหสามารถพัฒนาแอนติบอดีที่มีฤทธิ์ยับยั้งการ
ทํางานของสาร CGRP ไมวาจะยับยั้งตัวสาร CGRP เองโดยตรงหรือยับยั้งที่ตัวรับของ CGRP
การวิจัยในชวงหลังจึงเนนไปที่การใชยานี้เปนยาปองกันในผูปวยที่มีความรุนแรงสูง ปวดศีรษะไมเกรน
แบบเรื้อรังที่ใชยาอื่นไมไดผล และมีความพิการจากโรคมาก24 ยานี้สามารถลดความรุนแรงของการปวด ลดจํานวน
ครั้งของการปวด และจํานวนวันที่ปวดอยางมีนัยสําคัญ ยาแอนติบอดีสามชนิดที่ไดรับการยอมรับจากองคการ
อาหารและยาของของสหรั ฐ อเมริ ก าให ใ ช ย านี้ ใ นผู ป ว ยไมเกรนเรื้ อ รั ง ได แ ก erenumab, galcanezumab,
fremenezumab องคกรวิชาชีพทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกาไดแนะนําใหใชยานี้ตามขอบงชี้ขางตน25, 26 ในปจจุบัน
ยากลุมนี้มีการศึกษาเพิ่มเติมในโรคปวดศีรษะอื่น เชน ปวดศีรษะคลัสเตอร ซึ่งพบวาไดผลดีเชนกัน27

สรุป

ความกาวหนาดานเวชกรรมตรงเหตุ ทําใหการรักษาในโรคเหตุพันธุกรรมหลายชนิดกลายเปนโรคที่รักษา
ได เทคโนโลยีสมัยใหมทําใหการวินิจฉัยทําไดงายขึ้น ปรับการรักษาใหตรงตามบุคคล เพื่อใหไดผลการรักษาที่ดี
ที่สุด อยางไรก็ตาม การเขาถึงการรักษาเหลานี้ยังคงเปนปญหา เนื่องจากคาใชจายที่เกี่ยวของ เชื่อวาในอนาคต
นาจะดีขึ้น และเพิ่มทางเลือกในการรักษาโรคทางระบบประสาทอื่น ๆ ตอไป
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Precision Medicine in Parkinson’s Disease
ยุวดี พิทักษปฐพี

สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บทนํา

โรคพารกินสัน (Parkinson’s disease; PD) เปนโรคของความเสื่อมของเซลลประสาทที่ผลิตสารโดปามีน
(dopamine) ซึ่งอยูที่บริเวณกานสมองสวนบน (midbrain) ทําใหผูปวยมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปรกติโดยจะเรียก
รวมวากลุมอาการผิดปรกติที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว (motor symptoms) นอกจากนี้พบวาผูปวยโรคพารกิน
สันนั้นมีความเสื่อมของสารสื่อประสาทชนิดอื่น ๆนอกจากสารโดปามีน เชน สารซีโรโทนิน (serotonin) สารอะ
ซิทิลโคลีน (acetylcholine) และ สารนอรเอพิเนฟริน (norepinephrine) ทําใหเกิดกลุมอาการผิดปรกติ ที่ไม
เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว (non-motor symptoms) รวมดวย โรคพารกินสันมักพบในประชากรที่อายุเกินกวา
60 ป แต ก็ สามารถพบได ใ นกลุ ม ประชากรที่ อ ายุ น อ ยกว า 40–50 ป ได เช นกั น (young-onset Parkinson’s
disease; YOPD) ความชุกโดยรวมของโรคพารกินสันพบประมาณรอยละ 0.31 และพบความชุกของโรคเพิ่มขึ้นใน
ผูปวยที่อายุมากขึ้น

พยาธิสภาพ

โรคพารกินสันเกิดจากการเสื่อมตายของเซลลประสาทในสวน Substantia nigra โดยเฉพาะในสวน
Substantia nigra pars compacta (SNc) การตรวจทางพยาธิ วิ ท ยาสมองในผู ป ว ยโรคพาร กิ น สั น พบว า
substantia nigra ที่เดิมมีสีเขมคอนขางดําในคนปรกติก็จะพบวามีสีจางลงไปในคนไขพารกินสัน2

ลักษณะเวชกรรม

อาการและอาการแสดงทางเวชกรรมแบงออกเปนกลุมอาการผิดปรกติที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว ไม
ว า จะเป น อาการสั่ น ขณะพั ก (tremor-at-rest) อาการเคลื่ อ นไหวช า (bradykinesia) อาการฝ ด เกร็ ง ของ
กลามเนื้อ (rigidity) การทรงตัวที่ไมมั่นคง (loss of postural reflexes) เปนตน และกลุมอาการผิดปรกติที่ไม
เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว สวนใหญของผูปวยมักจะมีอาการเหลานี้ ไดแก ทองผูก, การไดกลิ่นลดลง, อาการ
ผิ ด ปรกติ ท างพฤติ ก รรมระหว า งการนอนหลั บ ในช ว งที่ มี ก ารกลอกตาเร็ ว (rapid eye movement sleep
behavior disorder; RBD) เปนตน

การวินิจฉัยและการรักษา

ปจจุบันเกณฑการวินิจฉัยโรคพารกินสันในเวชปฏิบัติยังคงยึดตามเกณฑการวินิจฉัยทางเวชกรรมของ
United Kingdom Parkinson’s Disease Society Brain Bank (UKPDS-BB) ซึ่งใหความแมนยําในการวินิจฉัย
บทความการประชุมวิชาการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย ๔.๐
วันที่ ๖–๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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ถึงรอยละ 80–903 อยางไรก็ตามการวินิจฉัยโรคพารกินสันขณะที่มีการเคลื่อนไหวผิดปรกติตามเกณฑการวินิจฉัย
ดังขางตน พบวามีการเสื่อมของเซลลประสาทที่ผลิตสารสื่อประสาท dopamine ไปแลวประมาณรอยละ 50–604
ดานการรักษาในปจจุบันใชการรักษาโดยใหกินยากลุมโดปามีน (Dopaminergic drugs) เปนหลักเพื่อ
ชวยใหการเคลื่อนไหวและคุณภาพชีวิตของผูปวยดีขึ้น อยางไรก็ตามยังไมมีวิธีการปองกัน ชะลอการดําเนินโรค
และรักษาโรคพารกินสันใหหายขาด

ตัวกําหนดทางชีวภาพ (Biomarker)

เนื่องจากความตองการศึกษาสาเหตุการเกิดโรคพารกินสัน การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา ตั้งแต
ระยะเริ่มแรก ตัวกําหนดทางชีวภาพจึงมีประโยชน ไดแก
1. เพื่อพยากรณความเปนไปไดที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเกิดโรคพารกินสัน
2. เพื่อใหการวินิจฉัยโรคพารกินสันไดตั้งแตในระยะแรก ๆโดยที่ยังไมมีอาการผิดปรกติทางการ
เคลื่อนไหว
3. เพื่อพยากรณการดําเนินโรคของผูปวยหลังจากไดรับการวินิจฉัยโรคพารกินสันแลว
4. เพื่อพัฒนายาที่มีเภสัชพลศาสตรและจลศาสตรที่เหมาะสมและตรงจุดหรือการรักษาในรูปแบบใหม
ๆที่แมนยําตอบสนองตออาการของโรคในผูแตละราย
ในปจจุบันมีความพยายามในการคิดคนวิธีการวินิจฉัยโรคของโรคพารกินสันดวย biomarker กันมากขึ้น
เพื่อชวยในการวินิจฉัยในการวินิจฉัยโรคตั้งแตที่ผูปวยยังไมมีอาการโดย biomarker ประกอบดวย
1. อาการนํา (Prodromal symptom) เชน การไดกลิ่นลดลง อาการผิดปรกติทางพฤติกรรมระหวาง
การนอนหลับในชวงที่มีการกลอกตาเร็ว ภาวะซึมเศรา อาการทองผูก
2. สิ่งสงตรวจที่เปนสารคัดหลั่ง จากน้ําลาย เลือด หรือน้ําไขสันหลัง
3. สิ่งสงตรวจที่เปนเนื้อเยื่อ เชน ชิ้นเนื้อจากตอมน้ําลาย ผิวหนัง หรือ ทางเดินอาหารสวนตาง ๆ
4. การตรวจทางรังสีวิทยา เชน การตรวจอัลตราซาวนดูลักษณะของกานสมองสวนบน การถายภาพ
ทางรังสีเพื่อศึกษาโครงสรางของสมองและศึกษาการทํางานและเมตาบอลิซึมของสมองสวนตาง ๆ
5. การตรวจสารพันธุกรรมที่อาจเกี่ยวของกับโรคพารกินสันจากเลือด
อยางไรก็ตามการวินิจฉัยโรคในปจจุบันยังอาศัยอาการและอาการแสดงทางเวชกรรมของผูปวยเปนหลัก
การตรวจเพิ่มเติมดวยตัวกําหนดทางชีวภาพตัวใดตัวหนึ่งยังไมสามารถใชในการวินิจฉัยโรคพารกินสันได และยัง
ตองการงานวิจัยเพิ่มเติมตอไป5

เวชกรรมตรงเหตุ

เนื่องจากโรคพารกินสันเปนโรคที่มีความซับซอน ปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเกิดไดจากทั้งปจจัยทาง
กรรมพันธุและสิ่งแวดลอม6 อาการของโรคมีความเกี่ยวของกับหลายระบบทั้งสวนที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว
และส วนที่ ไม เกี่ ยวข อ งกั บการเคลื่ อ นไหว ดั ง นั้ นการวางแผนรั ก ษาอย า งเป นองคร วมโดยคํ า นึ งถึ ง ป จจั ยทาง
พันธุกรรม อาการเดนของความผิดปรกติทางการเคลื่อนไหวและอาการที่ไมเกี่ยวของทางการเคลื่อนไหว โอกาส
หรือความเสี่ยงที่จะเกิดผลขางเคียงของยาในผูปวยแตละคนจะนําไปสูการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมมากที่สุด
ในการการวางแผนการรักษาผูปวยโรคพารกินสันควรคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ดังนี้
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1. พันธุศาสตร
ชวยบงบอกถึงความนาจะเปนในการเกิดโรคพารกินสันในผูปวยตั้งแตระยะกอนที่จะมีอาการนําของโรค
พารกินสัน อยางไรก็ตามจากการศึกษารูปแบบความเชื่อมโยงในจีโนม (Genome wide association surveys;
GWAS) ปจจุบันพบความผิดปรกติของยีน 19 ยีนบน 23 ตําแหนง7 ซึ่งยังไมสามารถอธิบายโรคพารกินสันที่มี
ประวัติถายทอดทางพันธุกรรมไดอีกเปนจํานวนมาก โดยความผิดปรกติหรือการกลายพันธของยีนเปนพื้นฐานของ
พยาธิสภาพการเกิดโรคพารกินสัน เชน ทําใหเกิดอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น การทํางานผิดปรกติของไมโทคอนเดรีย การ
รวมตัวที่ผิดปรกติของโปรตีน alpha synulein (Oligomeric α-synuclein)8 ซึ่งการพบความผิดปรกติของการ
ทํางานของยีน อาจนําไปสูการพบกลไกการเกิดโรคพารกินสันในคนนั้น ๆ และพัฒนาการรักษาที่จําเพาะเพื่อยุติ
การเกิดกลไกดังกลาว
2. เภสัชพันธุศาสตร (Pharmacogenetics หรือ Pharmacogenomics)
คือศาสตรที่ศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางพันธุกรรมตอการตอบสนองของยา และเปนศาสตรที่มีบทบาท
มากขึ้นในการเปนสวนหนึ่งของการดูแลผูปวย โดยเฉพาะในแงของการคัดกรองผูปวยที่โอกาสตอบสนองกับยาได
สู ง แต มี ค วามเสี่ ย งต อ การเกิ ด อาการไม พึ ง ประสงค จ ากยาต่ํ า ในโรคพาร กิ น สั น การศึ ก ษาทางด า น
pharmacogenomics เชน การศึกษาการกลายพันธุของยีน Catechol-O-methyl transferase (COMT) gene
ซึ่งอาจสงผลทําใหเกิดการตอบสนองตอยาลีโวโดพาเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นกับชนิดของการกลายพันธุของอั ลลีล
(allele)9 อยางไรก็ตามการประยุกตใชในเวชปฏิบัติยังตองการการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
3. อายุ
เปนปจจัยสําคัญในการวางแผนการรักษาในโรคพารกินสันเพื่อลดโอกาสการเกิดผลขางเคียงและการเกิด
การตอบสนองตอยาไมสม่ําเสมอ (motor complication)10 เชนในแงผลขางคียงจากยา ในผูปวยอายุมากกวา
60 ป ในทางเวชปฏิบัติมักจะไมไดรับการรักษาดวยยา anticholinergic เนื่องจากมีความเสี่ยงของการเกิดผล
ขางเคียงจากรักษาดวยกลุมยาดังกลาวไดสูง
4. โรครวม (Comorbidities)
ผูปวยโรคพารกินสันสวนใหญเปนผูปวยสูงอายุ ดังนั้นอาจมีโรครวมอื่น ๆ รวมดวยซึ่งเปนอีกปจจัยที่ตอง
คํานึงถึงในการวางแผนการรักษาผูปวยเชน ในผูปวยโรคพารกินสันที่มีอาการประสาทหลอน แนวทางการใหยา
กลุม neuroleptics เพื่อลดอาการอาจตองระวังภาวะหัวใจเตนไมสม่ําเสมอ หรือในผูปวยที่มีอาการที่ไมเกี่ยวของ
ทางการเคลื่อนไหวเชน ซึมเศรา แพทยควรตรวจเพิ่มเติมหาโรครวมที่อาจพบรวมกันได เชน ไทรอยดต่ําหรือ
ไทรอยดเปนพิษ
5. บุคลิกภาพ
การพิจารณาการรักษาควรคํานึงชนิดของบุคลิกภาพของผูปวย เนื่องจากชนิดของบุคลิกภาพบางรูปแบบ
มีความเสี่ยงตอการเกิดผลขางเคียงจากการใชยาในกลุมเสริมโดปามีน (dopamine agonists) เชน บุคลิกภาพ
ชนิดชอบแสวงหาสิ่งแปลกใหม (novelty seeking) หรือแสวงหารางวัล (reward seeking) มีความเสี่ยงตอการ
เกิดภาวะ Impulse control disorders (ICD) คืออาการขาดความยับยั้งชั่งใจในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แมวาสิ่งนั้น
จะสงผลกระทบรายแรงตอตนเองหรือผูอื่นก็ตาม โดยอาการที่เจอไดบอยคืออาการ เลนการพนัน (pathological
gambling) ความตองการทางเพศสูง (hypersexuality) อาการซื้อของมากผิดปรกติ (compulsive shopping)
และการกินอาหารมากผิดปรกติ (compulsive eating) และ Dopamine dysregulation syndrome (DDS) คือ
อาการติดยารักษาโรคพารกินสัน และมีความตองการใชยาในปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ แมวาจะมีอาการไดระดับยา
สูงเกินไป เชน มีอาการหยุกหยิกรุนแรง ดังนั้นหากพิจารณาใชยากลุมเสริมโดปามีนควรเฝาระวังผลขางเคียง
ดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นได
บทความการประชุมวิชาการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย ๔.๐
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6. รูปแบบการใชชีวิต
แพทยควรคํานึงถึงรูปแบบการใชชีวิตของผูปวยในการวางแผนการรักษา เชน รูปแบบยาที่ใช ยาออกฤทธิ์
สั้นหรือยาวเพื่อใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
7. เภสัชเศรษฐศาสตร (Pharmacoeconomics)
ในการพิจารณาเลือกใชยานอกจากคํานึงถึงผลของการรักษาแลวควรคํานึงถึงคาใชจา ย สิทธิ์การเบิกจาย
ยา เพื่อนํามาสูการเลือกยาใหเหมาะสมกับผูปวยในชวงเวลานั้น ๆ มากที่สุด
8. ชนิดของอาการไมเกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว (Non motor subtypes)
ลักษณะที่แสดงออกมาของอาการไมเกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวนอกจากจะเกี่ยวของกับการลดลงของ
สารสื่อประสาท dopamine แลวยังเกี่ยวของกับสารสื่อประสาท acethylcholine, noradrenerine, serotonin
อาการจึงมีไดตั้งแตปญหาเรื่องความคิดความจําไปจนถึงการนอนหลับ11 ดังรูปที่ 1 การรักษาตรงเหตุจึงควรใหการ
รักษาตามสารสื่อประสาทที่ลดลงในกลุมอาการตาง ๆ รวมถึงเฝาระวังอาการที่ไมเกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวที่อาจ
เกิดขึ้นตามมาได

รูปที่ 1 แผนภูมภิ าพสรุปแนวทางการรักษา precision medicine ในโรคพารกินสัน

Dyskinesia = อาการหยุกหยิกเปน ภาวะแทรกซอนทางการเคลื่อนไหวในผูปวยโรคพารกินสันหลังไดรับการรักษาดวยยากลุมโดปามีน,
ICD=Impulse control disorders, DDS=Dopamine dysregulation syndrome, LD response= Levodopa response,
PD= Parkinson’s disease. (ภาพโดย ภญ.ตรีชฎา บุญจันทร)
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เวชศาสตรตรงเหตุในโรคพารกินสัน

สรุป

การรักษาตรงเหตุในโรคพารกินสันมีความทาทายในเวชปฏิบัติ เนื่องจากตัวโรคมีความหลากหลายทาง
พันธุกรรม อาการและอาการแสดง งานวิจัยทั้งในแงของพันธุศาสตรและเภสัชพันธุศาสตร จึงตองการความรวมมือ
จากองคกรและทุกประเทศทั่วโลก เพื่อใหไดกลุมประชากรการศึกษาขนาดใหญเพื่อไดผลสรุปจากการศึกษาที่
ชัดเจน
การนําความรูด งั กลาวมาพัฒนาการรักษาโรคพารกินสันอยางตรงจุด รวมกับการดูแลผูปวยอยางเปนองค
รวมและรอบดานเชน คํานึงถึงอายุ บุคลิกภาพ โรครวม รูปแบบการดํารงชีวิต รวมดวยจะนําไปสูการวางแผนการ
ดูแลผูปวยแตละคนอยางจําเพาะเจาะจงและเกิดประโยชนแกผูปวยสูงสุด

แนะนําการอางอิง
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เวชกรรมตรงเหตุดานการปองกัน
Precision Medicine: Preventive aspect
สาครินทร บุญบรรเจิดสุข และ สุรัคเมธ มหาศิริมงคล

บทนํา

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

ดวยความรูการแพทยและชีววิทยาระดับโมเลกุลที่มีความกาวหนาไปอยางมาก รวมกับเทคโนโลยีการ
ถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษยที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นและตนทุนต่ําลง การประยุกตองคความรูและเทคโนโลยีการ
ถอดรหัสพันธุกรรมทําใหเกิดเปนการแพทยแนวใหม เรียกวา การแพทยแมนยํา (Precision medicine)
การแพทยแมนยําเปนการประยุกตใชขอมูลดานพันธุกรรม สภาพแวดลอม และวิถีชีวิต ที่จําเพาะตอ
ผูปวยแตละคน มาปรับกระบวนการปองกัน การวินิจฉัย และการรักษาที่ตรงจุดและเหมาะสมที่สุดสําหรับผูปวย
รายบุคคล โดยการปรับแนวทางการปองกันเปนสิง่ ที่คาดวาจะเปนประโยชนสูงสุด1, 2
การปองกันโรค รวมไปถึงการวินิจฉัยโรคตั้งแตระยะแรก เปนมาตรการที่สําคัญในทางการแพทยแ ละ
ระบบสุ ข ภาพ การนํ า แนวทางการแพทย แ ม น ยํ า มาประยุ ก ต ใ ช อย า งเหมาะสมและมี ค วามคุ ม ค า จะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปองกันและวินิจฉัยโรค และชวยลดคาใชจายทางสาธารณสุขในระยะยาว3
ในแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกสประเทศไทย (Genomics Thailand) พ.ศ. 2563–2567 ไดระบุ
มาตรการที่สําคัญ คือดานการวิจัยและการประยุกตใช โดยหัวขอวิจัยหลักที่จะดําเนินการมี 5 ดาน ซึ่งเปนกลุมโรค
ที่ในปจจุบันมีองคความรูเพียงพอ ที่คาดวาจะมีการใหบริการการตรวจโดยใชเทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรมในการ
ใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขในระดับประเทศ ไดแก
1. โรคมะเร็ง
2. โรคที่ไมไดรับการวินิจฉัยและโรคหายาก (Undiagnosed and rare disease)
3. โรคไมติดตอ (Non-communicable diseases)
4. โรคติดเชื้อ
5. เภสัชพันธุศาสตร (Pharmacogenomics)
ในบทความนี้ จะระบุ ถึ ง แนวคิ ดและตั วอย า งการประยุ ก ต ใช ก ารแพทย แ ม น ยํ า ในการป อ งกั น และ
วินิจฉัยโรคที่คาดวาจะเกิดขึ้นภายในระยะแรกของแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกสประเทศไทยของ 5 กลุมโรค
ดังกลาว

1. โรคมะเร็ง

โรคมะเร็งเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน พันธุกรรม สารกอมะเร็ง การติดเชื้อบางชนิด เชน ไวรัสตับอักเสบ
บี ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัส Human Papillomavirus (HPV) โดยผูปวยสวนหนึ่งเปนผูปวยมะเร็งที่ถายทอดทาง
พันธุกรรม (hereditary cancer)
มะเร็งที่ถายทอดทางพันธุกรรม มักพบผูปวยมะเร็งไดหลายคนในครอบครัวเดียวกัน และในผูปวยที่ตรวจ
พบการกลายพันธุอาจพบมะเร็งไดในหลายอวัยวะ โดยมะเร็งครอบครัวพบไดประมาณรอยละ 8–12 จากผูปวย
มะเร็งทั้งหมด4 การตรวจการกลายพันธุจะชวยวินิจฉัยมะเร็งครอบครัวในผูปวยกลุมนี้ได รวมถึงอาจสามารถตรวจ
คั ดกรองในประชากรกลุ มเสี่ ยง และเป นพื้ นฐานสํ า คั ญสํ า หรับมาตรการคัดกรองมะเร็ง เพื่อ ป องกั นมะเร็งใน
ครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวตรวจพบการกลายพันธุที่เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งสูงกวาประชากรทั่วไป เชน ก)
การตรวจกลายพันธุในยีน BRCA1/BRCA2 สําหรับผูปวยมะเร็งเตานมและมะเร็งรังไขที่ถายทอดทางพันธุกรรม
บทความการประชุมวิชาการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย ๔.๐
วันที่ ๖–๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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(hereditary breast and ovarian cancer)5 ข) การตรวจกลายพันธุในยีน MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 เพื่อ
คัดกรองมะเร็งลําไสใหญ (hereditary nonpolyposis colorectal cancer หรือ Lynch syndrome)6
สําหรับมะเร็งที่สัมพันธกับการติดเชื้อไวรัสนั้น สามารถคัดกรองไดดวยการตรวจการติดเชื้อไวรัส เชน การ
ตรวจ HPV DNA ในตัวอยางปสสาวะหรือตัวอยางจากชองคลอด เพื่อคนหาผูติดเชื้อไวรัส HPV ที่เปนกลุมเสี่ยงตอ
การเกิดมะเร็งปากมดลูก (cervical cancer) โดยไวรัสกอมะเร็งบางชนิดสามารถปองกันไดดวยวัคซีน เชน วัคซีน
ปองกันการติดเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเปนสาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูก7 หรือวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบี ซึ่งการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเหลานี้รวมกับการใหวัคซีน เปนมาตรการสําคัญของการควบคุมมะเร็ง
กลุมที่สัมพันธกับการติดเชื้อ

2. โรคที่ไมไดรับการวินิจฉัยและโรคหายาก (Undiagnosed and rare disease)

โรคหายาก (rare disease) มีนิยามวาเปนโรคที่มีอุบัติการณต่ํากวา 1 ใน 2,000 คน แตดวยจํานวนโรค
หายากที่มีจํานวนมากถึง 5,000–7,000 โรค โดยรวมแลวจึงอาจพบผูปวยโรคหายากไดประมาณรอยละ 6–8 ของ
ประชากร8 โดยรอยละ 80 ของโรคหายากมีสาเหตุมาจากพันธุกรรม8 เนื่องจากโรคหายากเปนโรคที่พบไดไมบอย
ทําใหวินิจฉัยโรคจากอาการและอาการแสดงไดยาก ตองอาศัยแพทยที่มีประสบการณสูง เปนปจจัยสําคัญที่ทําให
การวินิจฉัยลาชา ผูปวยบางรายอาจไมไดรับการวินิจฉัยที่ถูกตองตลอดชีวิตทําใหผลการรักษา และคุณภาพชีวิต
ของผูปวยและครอบครัวไมดีเทาที่ควร
การแพทยแมนยําหรือการแพทย จีโนมิก สไดมีการนําเอาเทคโนโลยี ถอดรหัสพั นธุ กรรมสมรรถนะสู ง
Next Generation Sequencing (NGS) เขามาใชประกอบการวินิจฉัยตั้งแตระยะเริ่มตน ซึ่งเปนประโยชนอยาง
มากในกลุมผูปวยเด็กที่เขารับการรักษาในหอดูแลผูปวยวิกฤต9 และยังเปนประโยชนในการตรวจคัดกรองภาวะ
พาหะ (carrier) สําหรับสมาชิกครอบครัวของผูปวย เพื่อชวยปองกันการเกิดโรคซ้ําในสมาชิกในครอบครัวรุนตอไป

3. โรคไมติดตอ (Non-communicable diseases)

โรคไมติดตอ เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะไตวาย
เรื้อรัง และภาวะหัวใจหองบนเตนระริก (atrial fibrillation) เปนกลุมโรคไมติดตอที่พบไดบอยและเปนปญหา
สาธารณสุขที่สําคัญทั่วโลก แนวทางการปองกันโรคไมติดตอในปจจุบันมุงเนนไปที่การดําเนินมาตรการสงเสริม
สุขภาพและลดปจจัยเสี่ยง เชน การลดผูสูบบุหรี่หนาใหม การลดอัตราการใชเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวัยรุน ซึ่งจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ถาคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงระดับบุคคลที่แตกตางกันทั้งจากปจจัยทางดานพันธุกรรม สิ่งแวดลอม
และวิถีชีวิต ในปจจุบันมีนําการแนะนําระดับบุคคลมาใชกันแพรหลาย เชน การใชแอปพลิเคชั่นในโทรศัพทมือถือ
เพื่อปรับวิถีชีวิต
โดยทั่วไปแลวความเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรคในกลุมนี้จะเกิดจากความแตกตางในการทํางานของยีน
หลายสิบยีนหรือหลายรอยยีนรวมกัน นักวิจัยไดพัฒนาการประเมินความเสี่ยงโดยการรวบรวมความเสี่ยงจากยีน
เสี่ยงทั้งหมดที่ทราบของแตละโรครวมเปนคะแนนที่เรียกวา Polygenic risk scores (PRS) ซึ่งเปนการประเมิน
ความเสี่ยงของโรคโดยใชคะแนนความเสี่ยงรวมของยีนเปนจํานวนมาก โดยแตละยีนนั้นสงผลตอความเสี่ยงของ
โรคไมมากนัก10 ซึ่งชุดของยีนที่สงผลก็อาจมีความหลากหลายแตกตางกันไปในแตละเชื้อชาติ11 การที่สามารถ
จําแนกความเสี่ยงของแตละบุคคลไดจึงทําใหสามารถปองกันหรือควบคุมโรคไดดีขึ้น เชน ในกลุมประชากรที่มี
ความเสี่ยงสูงทางพันธุกรรมตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ พบวาจะไดรับประโยชนจากการใชยาในกลุม statins
เพื่อปองกันการเกิดโรค (primary prevention) มากกวากลุมที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมต่ํากวา12
๓๐
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เวชกรรมตรงเหตุดานการปองกัน

4. โรคติดเชื้อ

โรคติดเชื้อที่ยังเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ไดแก โรคเอดส วัณโรค ไขเลือดออก โรคมาลาเรีย
กามโรค ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ติดเชื้อปรสิตกอมะเร็ง โรคพิษสุนัขบา รวมถึงโรคติดเชื้ออุบัติใหม
(emerging infectious diseases)
การถอดรหั ส พั น ธุ ก รรมด ว ย Next Generation Sequencing (NGS) ทั้ ง ของผู ป ว ย และเชื้ อ ก อ โรค
สามารถชวยในการวินิจฉัยที่รวดเร็ว แมนยํา ใหยา antibiotics ไดเหมาะสม ลดอัตราการดื้อยา (antimicrobial
resistance, AMR) และปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อ ตัวอยางเชน การตรวจ Whole Genome Sequencing
(WGS) ในผู ปวยวั ณ โรค และการนํ า ข อ มู ลความแตกต า งพันธุ ก รรมที่ จํา แนกโดยการนั บ Single nucleotide
polymorphism (SNP) เพื่อวิเคราะห cluster analysis13, 14 คนหาเสนทางการแพรกระจายของโรค เชน การ
แพร ร ะบาดของวั ณ โรคในเรื อ นจํ า การแพร ร ะบาดของวั ณ โรคในโรงเรี ย น การแพร ร ะบาดของวั ณ โรคใน
สถานพยาบาล และนําไปสูมาตรการปองกันการระบาดที่ตรงกลุมประชากร เพื่อตัดวงจรการระบาดใหรวดเร็ว
โดยปจจุบันประเทศอังกฤษไดมีนโยบายตรวจ WGS ในผูปวยวัณโรคทุกราย ซึ่งแนวการควบคุมโรคนี้ยังใชไดกับ
ประเมินแหลงโรคของการแพรระบาดของกามโรค การประเมินแหลงโรคของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อจาก
การใชเข็มรวมกัน เมื่อประกอบกับระบบขอมูลระบาดในระดับประเทศ และการตอบสนองการระบาดที่รวดเร็ว
จะชวยใหเกิดการสาธารณสุขแมนยํา (Precision Public Health)

5. เภสัชพันธุศาสตร

เภสัชพันธุศาสตร (Pharmacogenomics) คือการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษยที่มีผลตอการ
เกิดผลขางเคียงจากการไดรับยา หรือการตอบสนองตอยา นําไปสูการปองกันการเกิดอาการไมพึงประสงคทาง
ระบบผิวหนังชนิดรุนแรง (Severe Cutaneous Adverse Reaction: SCAR รวมถึง SJS/TENS) เชน การตรวจ
ยีน HLA-B*15:02 สําหรับยา Carbamazepine15 และ HLA-B*58:01 สําหรับยา allopurinol16
ในประเทศไทยพบวาอัตราการรายงานภาวะไมพึงประสงค จากยาลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตมีก ารนํ า
เภสัชพันธุศาสตรเขาสูระบบสาธารณสุขในป ค.ศ. 2009 ซึ่งเปนเพราะความพรอมของเภสัชกรในการใชเภสัชพันธุ
ศาสตร เพื่อ ประโยชน ของผู ปวย และระบบพัฒนาคุ ณภาพโรงพยาบาลที่ มี ตัวชี้ วัดติ ดตามการเกิดภาวะไมพึง
ประสงคที่ปองกันไดอยางตอเนื่อง

สรุป

ในปจจุบัน การแพทยแมนยําเปนกระบวนการสําคัญในการดูแลรักษาผูปวยในหลายโรค ที่สําคัญคือการ
ปองกันและวินิจฉัย ซึ่งจะชวยเพิ่มความแมนยําและประสิทธิภาพในการลดอุบัติการณของโรคแลว ยังชวยลด
คาใชจายของระบบสุขภาพในระยะยาว
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เครื่องมือสารสนเทศชีวศาสตรและแอลอารอารโปรตีน ในการออกแบบวัคซีนเลปโตสไปรา

การประยุกตใชเครื่องมือสารสนเทศชีวศาสตรและแอลอารอารโปรตีนสูเวชกรรมตรงเหตุ
เพื่อการเห็นทะลุสูวิธีที่ดีกวาในการออกแบบวัคซีนเลปโตสไปรา
Implementation into Health Care Delivery: From Bioinformatics Tools and
Leucine-Rich Repeat Proteins to Precision Medicine: Insight for the Better
Leptospira Vaccine Design

ศิริวรรณ พราพงษ

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

บทคัดยอ

เนื่องจากเชื้อกอโรคเลปโตสไปรามีมากกวา 260 ซีโรวาร ดังนั้น การตรวจสอบรายละเอียดโปรตีนและ
คนหาอิพิโทปปที่มีศักยภาพเชิงภูมิคุมกัน ในจีโนมของเชื้อเลปโตสไปราประเภทกอโรคโดยเฉพาะสายพันธุทองถิ่น
ในปศุสัตวไทย จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสสําหรับปศุสัตวไทย การมุงตรงสูการ
คนหายีนระบุโปรตีนที่มีอิพิโทปปกระตุนระบบภูมิคุมกันโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสารสนเทศชีวศาสตร
โปรแกรมเอ็ ม เฮชซี เพรด (MHCPred) ทํ า การทํ า นายลํ า ดั บเปปไทด อิ พิ โ ทปป ข องเซลล ที (predicted T-cell
epitope peptide sequence) ตอเอชแอลเอ อัลลีล (HLA allele) ตาง ๆ โดยโปรแกรมเอ็มเฮชซีเพรด เวอรชั่น
2.0 (MHCPred v.2.0) และเปปไทด อิ พิ โ ทปป ข องเซลล ที ที่ ถู ก คํ า นวณได ได รั บ การตรวจสอบศั ก ยภาพการ
ปฏิสัมพันธกับเซลลที โดยโปรแกรมคลาสหนึ่ง อิมมูโนเจนิซิตี้ จากแหลงรวมการวิเคราะหไออีดีบี ตอดวยการ
ประเมินความถูกตองและยืนยันความเชื่อถือไดโดยการสรางโครงรางสามมิติ ดวยเทคนิคโฮโมโลจีโมเดลลิ่งดวย
โปรแกรมโมเดลเลอรของดิสโคเวอรรี่ สตูดิโอ 3.0 (MODELER in Discovery studio 3.0) และการทําดอกกิ้ง
โมเลกุ ล (molecular docking) ของโครงสร า งซั บซ อ นระหว า ง เอชแอลเอ อั ล ลี ล (HLA allele) กั บเปปไทด
อิพิโทปป ดวยโปรแกรมของดิสโคเวอรรี่ สตูดิโอ 3.0 (Protein docking in Discovery studio 3.0) เพื่อยืนยัน
ความน า เชื่ อ ถื อ ในข อ มู ล ศั ก ยภาพการเป น สารกระตุ น ภู มิ คุ ม กั น ของโปรตี น เคยู _เซ็ ด _แอลอาร อ าร _2271
(KU_Sej_LRR_2271) เพื่อความคุมคาในการศึกษาในหองปฏิบัติการแบบเปยกและในสัตวทดลองตอไป
จากผลการพิ สูจน ในห อ งปฏิ บัติก ารเป ยก คณะนั ก วิ จัยมี ค วามเชื่ อ มั่ นในผลการคํ า นวณ โดยคาดว า
แอลอารอารโปรตีนเคยู_เซ็ด_แอลอารอาร_2271 เปนหนึ่งในโปรตีนที่คํานวณได เหมาะสําหรับการเปนวัคซีน
ปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสตอไป และขณะนี้ไดทําการพิสูจนความสามารถในการปกปองสัตวทดลองโกลเดนแฮม
สเตอรจากการไดรับเชื้อเลปโตสไปราแลว และอยูในระหวางการพัฒนาตอยอดใหเปนวัคซีนสําหรับปศุสัตวตอไป
จากตัวอยางดังกลาว จึงขอแนะนําใหนักวิจัยใชศาสตรทางชุดเครื่องมือสารสนเทศชีวศาสตร โปรแกรม
การคนหาอิพิโทปป การตรวจสอบศักยภาพการปฏิสัมพันธกับเซลลที โดยโปรแกรมคลาสหนึ่ง อิมมูโนเจนิซิตี้ การ
สรางโครงรางสามมิติดวยเทคนิคโฮโมโลจีโมเดล การทําดอกกิ้งโมเลกุลซับซอน เพื่อยนระยะเวลาการคนหาและ
ตรวจสอบอิ พิ โ ทปป ที่ มี ศั ก ยภาพก อ นการดํ า เนิ น งานในห อ งปฏิ บั ติ ก ารแบบเป ย ก เพื่ อ ประหยั ด เวลาและ
งบประมาณในงานวิจัยมุงสูเวชกรรมตรงเหตุเพื่อการออกแบบวัคซีนวิธีที่ดีสําหรับอนาคต
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วันที่ ๖–๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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การใชเครื่องมือสารสนเทศชีวศาสตรและแอลอารอารโปรตีนสูเวชกรรมตรงเหตุ เพื่อการเห็น
ทะลุสูวิธีทดี่ ีกวาในการออกแบบวัคซีนเลปโตสไปรา

เนื่องจากเชื้อกอโรคเลปโตสไปรามีมากกวา 260 ซีโรวาร และจากการศึกษายีนที่ระบุการสรางโปรตีนที่มี
กรดแอมิโนลูซีนซ้ําซ้ําจํานวนมาก (ลูซีน ริช รีพีท หรือ แอลอารอาร) บนจีโนมของเชื้อเลปโตสไปราดวยเทคนิค
และชุดเครื่องมือทางสารสนเทศชีวศาสตร ในเบื้องตนมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสําหรับการ
ตรวจแยกเชื้อเลปโตสไปราโดยเทคนิคอณูชีวภาพ เมื่อไดศึกษาลึกซึ้งจึงพบขอมูลบงชี้การปรากฏของยีนดังกลาว
จํานวนมากบนจีโนมของเชื้อเลปโตสไปราประเภทกอโรคมากกวาบนจีโนมของเชื้อเลปโตสไปราประเภทไมกอโรค
ประกอบกับขอมูลของโปรตีนที่มีลูซีน ริช รีพีท หรือแอลอารอารโปรตีน ในเชื้อโรคชนิดอื่น ๆ มีรายงานหนาที่
หลากหลายทั้งในดานการกระตุนระบบภูมิคุมกัน การเหนี่ยวนําใหแบคทีเรียแทรกตัวสูเซลลเจาบาน รวมทั้งการ
เกิดปฏิสัมพันธระหวางเซลลเจาบานและเชื้อโรคจนเหนี่ยวนําสูการกอโรคขึ้น เปนตน ดังนั้นการตรวจหาอิพิโทปป
ที่มีศักยภาพเชิงภูมิคุมกันในโปรตีนที่มีลูซีน ริช รีพีท ของเชื้อเลปโตสไปราประเภทกอโรคโดยเฉพาะสายพั นธุ
ทองถิ่นในปศุสัตวไทย จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสสําหรับปศุสัตวไทย
การมุงตรงสูการคนหายีนที่ระบุการสรางแอลอารอารโปรตีนในฐานขอมูลจีโนมของเชื้อ เลปโตสไปรา
บอร ก ป เ ตอร เ ซไนด สเตรนแอล550 (L550) และสเตรนเจบี 197 (JB197) โดยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ท าง
สารสนเทศชีวศาสตร จึงพบยีนที่ระบุการสรางแอลอารอารโปรตีนจํานวน 7 คู มีลําดับเบสเหมือนกันรอยละรอย
ในเชื้อทั้งสองสเตรน การตรวจสอบรายละเอียดและคนหาอิพิโทปปที่มีศักยภาพเชิงภูมิคุมกันดวยโปรแกรมเอ็มเฮช
ซีเพรด (MHCPred) โปรตีนเชิงทฤษฎีของยีนทั้ง 7 คู พบวาแอลอารอารโปรตีน 2 คูคือ โปรตีนแอลบีเจ_2012
(LBJ_2012) กับโปรตีนแอลบีเจ_2271 (LBJ_2271) ของสเตรนเจบี197 และโปรตีนแอลบีแอล_1038 (LBL_1038)
กับโปรตีนแอลบีแอล_0836 (LBL_0836) ของสเตรนแอล550 มีอิพิโทปปจํานวนมากที่มีศักยภาพเชิงภูมิคุมกันสูง
กวา เมื่อเทียบเคียงกับอิพิโทปปของโปรตีนแอนติเจนที่ไดรับศึกษาและการยอมรับใหเปนโปรตีนแอนติเจนที่ ดี
สําหรับเชื้อเลปโตสไปรา เชน โปรตีนลิคเอ (LigA) โปรตีนลิปแอล32 (LipL32) โปรตีนลิปแอล36 (LipL36) โปรตีน
ลิปแอล41 (LipL41) และโปรตีนโอเอ็มพีแอล1 (OMPL1) โดยโปรตีนแอลบีเจ_2012 และโปรตีนแอลบีเจ_2271
ไดรับการทํานายวาเปนโปรตีนผิวเซลลดานนอกของเชื้อ และลําดับกรดแอมิโนที่ไดรับการทํานายมีความเหมือน
อยางสูงกับโปรตีนของเชื้อในสายพันธุกอโรคอื่น ๆ จึงทําใหโปรตีนทั้งสองมีความเหมาะสมที่จะไดรับการศึกษา
พัฒนาตอไปเพื่อเปนวัคซีน
จากผลข า งต น จึ ง ทํ า การใช โ ปรแกรมเอ็ ม เฮชซี เ พรด (MHCPred) คํ า นวณอิ พิ โ ทปป ข องโปรตี น
แอลบีเจ_2271 ไดตรวจพบอยางนอย 14 อิพิโทปปที่เปนอิพิโทปปสําหรับเซลลที และมีจํานวน 8 อิพิโทปปที่
ปรากฏบนตําแหนงภายนอกของสวนโปรตีนที่ฝงตัวในผิวเซลลหรือทรานสเมมเบรนโดเมน (Transmembrane
domain; TM domain) โดยทั้ง 8 อิพิโทปปไดรับการคํานวณวา มีบางอิพิโทปปสามารถปฏิสัมพันธกับทั้งเอ็มเอชซี
ชนิดที่ 1 และเอ็มเอชซีชนิดที่ 2 (MHC type I and MHC type II) และ 6 ใน 14 อิพิโทปปไดรับการคํานวณวา
ตั้งอยูในตําแหนงที่เปนแอลอารอารโมทิฟ (LRR motif) ดังนั้น ทําใหโปรตีนแอลอารอารแอลบีเจ_2271 เปน
โปรตีนที่ควรไดรับการศึกษาศักยภาพการกระตุนภูมิคุมกันตอไป
เนื่องจากคณะนักวิจัยสนใจแกปญหาการเกิดโรคฉี่หนูในปศุสัตวไทย จึงไดทําการศึกษาตอยอดโดยการ
โคลนยีนจากดีเอ็นสกัดของจีโนมของเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุกอโรคในปศุสัตวไทยคือ เลปโตสไปรา ซีโรวารเซด
โร (serovar Sejroe) และไดคนพบออรโทล็อคของยีนแอลบีเจ_2271 (LBJ_2271) ในจีโนมของเชื้อเลปโตสไป-รา
ซีโรวารเซดโร จึงตั้งชื่อวา ยีนเคยู_เซ็ด_อาร21_2271 (KU_Sej_R21_2271) เมื่อตรวจสอบโดยเทคนิคสารสนเทศ
ชีวศาสตรสามารถระบุการสรางโปรตีนเชิงทฤษฎี คณะนักวิจัยจึงตั้งชื่อวา แอลอารอารโปรตีนเคยู_เซ็ด_แอลอาร
อาร_2271 (KU_Sej_LRR_2271)
๓๔

Proceedings of Precision Medicine in Thailand 4.0
6–8 Aug 2019, Bangkok, Thailand

เครื่องมือสารสนเทศชีวศาสตรและแอลอารอารโปรตีน ในการออกแบบวัคซีนเลปโตสไปรา

ยีนเคยู_เซ็ด_อาร21_2271 (KU_Sej_R21_2271) และโปรตีนในเชิงทฤษฎีแอลอารอารโปรตีนเคยู_
เซ็ด_แอลอารอาร_2271 (KU_Sej_LRR_2271) ไดรับการตรวจสอบโดยโดยเทคนิคสารสนเทศชีวศาสตรแลวมี
ความคลายกับยีนแอลบีเจ_2271 (LBJ_2271) และโปรตีนแอลบีเจ_2271 (LBJ_2271) ของเชื้อเลปโตสไปรา
สเตรนเจบี197 (JB197) ในระดับรอยละ 98 และรอยละ 98.5 ของลําดับเบสในสายดีเอ็นและลําดับกรดแอมิโน
ของโปรตีน ตามลําดับ
แอลอารอารโปรตีนเคยู_เซ็ด_แอลอารอาร_2271 ซึ่งเปนโปรตีนในเชิงทฤษฎี ไดรับการทํานายลํา ดับ
เปปไทด อิ พิ โ ทปป ข องเซลล ที (predicted T-cell epitope peptide sequence) ต อ เอชแอลเอ อั ล ลี ล (HLA
allele) ตาง ๆ โดยโปรแกรมเอ็มเฮชซีเพรด เวอรชั่น 2.0 (MHCPred v.2.0) และเปปไทดอิพิโทปปของเซลลที่ถูก
คํานวณได ไดรับการตรวจสอบศักยภาพการปฏิสัมพันธกับเซลลที โดยโปรแกรมคลาสหนึ่ง อิมมูโนเจนิซิตี้ จาก
แหลงรวมการวิเคราะหไออีดีบี เมื่อเปปไทดอิพิโทปปของเซลลทีจากการคํานวณและไดรับการตรวจสอบศักยภาพ
ในการปฏิสัมพันธกับเซลลทแี ลว จึงไดรับการประเมินความถูกตองและยืนยันความเชื่อถือไดโดยการสรางโครงราง
สามมิติดวยเทคนิคโฮโมโลจีโมเดลลิ่ง ด วยโปรแกรมโมเดลเลอร ของดิสโคเวอรรี่ สตูดิโอ 3.0 (MODELER in
Discovery studio 3.0) และการทํ า ด อ กกิ้ ง โมเลกุ ล (Molecular docking) ของโครงสร า งซั บ ซ อ นระหว า ง
เอชแอลเอ อัลลีล (HLA allele) กับเปปไทดอิพิโทปปดวยโปรแกรมของดิสโคเวอรรี่ สตูดิโอ 3.0 (Protein docking
in Discovery studio 3.0) เพื่อยืนยันความนาเชื่อถือในขอมูลศักยภาพการเปนสารกระตุนภูมิคุมกันของโปรตีน
เคยู_เซ็ด_แอลอารอาร_271 เพื่อความคุมคาในการศึกษาในหองปฏิบัติการแบบเปยกและในสัตวทดลองตอไป
เมื่อแอลอารอารโปรตีนเคยู_เซ็ด_แอลอารอาร_2271 ซึ่งเปนโปรตีนในเชิงทฤษฎีไดรับการตรวจสอบ
ยืนยันศักยภาพการเปนสารกระตุนภูมิคุมกันโดยคลาสหนึ่ง อิมมูโนเจนิซิตี้ โปรแกรมโมเดลเลอรและโปรตีนดอกกิ้ง
ของดิสโคเวอรรี่ สตูดิโอ สามจุดศูนย เรียบรอยแลว จึงไดทําการสรางแอลอารอารโปรตีนเคยู_เซ็ด_แอลอารอาร_
2271 ขึ้น โดยเทคนิคตัดตอแบบรีคอมบิแนนทยีนกับดีเอ็นเอพาหะประเภทสรางโปรตีนได โดยบังคับใหผลิต
โปรตีนในเซลลเจาบาน เอสเชอรริเชีย โคไล โปรตีนที่ไดรับจากการผลิตโดยเซลลเจาบาน อี โคไล จะไดรับการทํา
บริสุทธิ์และตรวจสอบศักยภาพภูมิคุมกัน เบื้องตน โดยเวสตเทอรนบลอตอิมมูโนดีเทคชั่น ตรวจวัดความสามารถ
ในการมีปฏิสัมพันธระหวางโปรตีนกับสารน้ําเลือดจากหนูและกระตายที่มีภูมิคุมกันเขมขนตอเชื้อเลปโตสไปราสาย
พันธุตาง ๆ ผลการพิสูจนปรากฏวา แอลอารอารโปรตีนเคยู_เซ็ด_แอลอารอาร_2271 ที่ผลิตได มีศักยภาพในการ
ปฏิสัมพันธกับสารน้ําเลือดที่มีภูมิคุมกันเขมขนตอเชื้อเลปโตสไปรา ซีโรวาร เซ็ดโร บัลลัม อิคเทอรโรฮีโมราจิเย
และบราทิสลาวา เปนตน (serovar; Sejroe, Ballum, Ictero-haemorrhagiae, and Bratislava, etc.)
ผลการพิสูจนสรางความเชื่อมั่นใหคณะนักวิจัยมุงสูการพัฒนาเพื่อใหแอลอารอารโปรตีนเคยู_เซ็ด_แอล
อารอาร_2271 เปนหนึ่งในโปรตีนสําหรับการเปนวัคซีนปองกันโรคเลปโตสไปโรซีสตอไป และขณะนี้ไดทําการ
พิสูจนความสามารถในการปกปองสัตวทดลองโกลเดนแฮมสเตอรจากการไดรับเชื้อเลปโตสไปราแลวและอยูใน
ระหวางการพัฒนาตอยอดใหเปนวัคซีนสําหรับปศุสัตว
จากตัวอยางความสําเร็จของงานที่ไดเลามา จึงขอแนะนําใหนักวิจัยใชศาสตรทางชุดเครื่องมือสารสนเทศ
ชีวศาสตร โปรแกรมการคนหาอิพิโทปป การตรวจสอบศักยภาพการปฏิสัมพันธกับเซลลที โดยโปรแกรมคลาสหนึ่ง
อิ ม มู โ นเจนิ ซิ ตี้ การสร า งโครงร างสามมิติดวยเทคนิ ค โฮโมโลจี โมเดล การทํ า ด อ กกิ้ ง โมเลกุ ลซับซ อ น เพื่ อ ย น
ระยะเวลาการคนหาและตรวจสอบอิพิโทปปที่มีศักยภาพกอนการดําเนินงานในหองปฏิบัติการแบบเปยก เพื่อ
ประหยัดเวลาและงบประมาณในงานวิจัยมุงสูเวชกรรมตรงเหตุเพื่อการเห็นทะลุสูการออกแบบวัคซีนวิธีที่ดีกวา
อดีต
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Epigenetics: An Advanced Knowledge of Health Science
for Signal Triggering in Human Disease
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บทคัดยอ

อภิพันธุกรรม (Epigenetics) เปนองคความรูดานวิทยาศาสตรสุขภาพที่เชื่อมโยงความรูเรื่อ งเซลล
หนวยพันธุกรรม ดีเอ็นเอ กับสิ่งภายนอกรางกายคือ สิ่งแวดลอม พฤติกรรม จิตใจ (สวนนี้วิทยาศาสตรยังเขาไมถึง)
และอารมณ บทความนี้อธิบายความกาวหนาในการวิจัย ที่นําไปสูการเปดมิติใหมีความเขาใจในความเปนองครวม
ของมนุษยและสรรพสิ่ง คําวา “สุขภาพ” มีความหมายหลายมุมมอง เพื่อใหสอดคลองกับประเด็นที่ผูเขียนกําลัง
อธิบาย จึงไดบัญญัติความหมายของสุขภาพเปน 4 ระดับ
ระดับที่ 1 การมีรางกายที่ครบถวนสมบูรณ มีอวัยวะครบถวน และทุกสวนทํางานไดเปนปรกติ
ระดับที่ 2 การมี ขอ 1. รวมกับวิถีชีวิตที่ถูกตองเหมาะสม การใชชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสมในสังคม
ระดับที่ 3 การมี ขอ 2. รวมกับการไดอยูในที่อาศัยที่มีสิ่งแวดลอมที่ดี
ระดับที่ 4 การมี ขอ 3. รวมกับการมีจิตวิญญาณที่ดี มุงเอื้อประโยชนใหสวนรวม ไมเบียดเบียนเอารัด
เอาเปรียบ
มุมมองนี้ บงชี้ถึง รางกาย พฤติกรรมการดําเนินชีวิต สภาวะจิตใจ และสิ่งแวดลอม คือองคประกอบที่
หลอหลอมเปน สุขภาพที่เปนองครวม เปาหมายที่แทจริงของคนเรา คือ การมีสุขภาพระดับ 4 อันเปนสุขภาพที่มี
ประโยชนตอการสรางสันติสุขในสังคม มีความบริบูรณของความเปนมนุษย บทความนี้ชี้ใหเห็นวาหากจะไดสาระ
ทางสุขภาพไดอยางครบถวน ตองมองใหเห็นมิติองครวม โดยใชองคความรู อภิพันธุกรรม เชื่อมโยงระหวางปจจัย
ภายนอกกับกลไกระดับหนวยพันธุกรรม
คําสําคัญ: อภิพันธุกรรม, เหนือยีน, ดีเอ็นเอ, หนวยพันธุกรรม, สุขภาพ
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Abstract
Epigenetic is health science that links between knowledge of cell, gene, DNA versus
environment, behavior, spirit and mind (rarely accessed by science), emotion. This article explains
research on DNA, gene, and cell for the better understanding on health.
There are many perspectives on heath definition. Health in the context of this article is
divided into 4 categories:
Level 1. Normal anatomical and physical body.
Level 2. Contents in Level 1 with appropriate life style in society.
Level 3. Contents in Level 2 with good habitat and environment.
Level 4. Contents in Level 3 with spiritual intention for charity.
These perspectives on health indicate that health is implying body, life style, mind and
spirit, and environment. The definition is for the benefit of peaceful society. For fulfilling
humanity, health level 4 is an ultimate goal for human. An attempt of this article is to elaborate
on holistic dimension of health through epigenetic approach.
Key words: Above gene, Epigenetic, DNA, Gene, Health

บทนํา

ในอดีต เราไดเนนการทําใหคนเรามีสุขภาพดีโดยการใชศาสตรทางดานแพทยทําให รางกาย อวัยวะ
ระบบ กลไกการทํางานของรางกาย มีครบ มีความสมบูรณ มีความเปนปรกติ มีรางกายที่มีการทํางานของอวัยวะ
ในระบบตาง ๆ ไดอยางครบถวน เปนปรกติ จึงเปนผูที่มีสุขภาพดี ตอมาเราไดเนนการอนามัย เพื่อใหลดความเสี่ยง
จากการเปนโรคติดตอ (communicable disease) เชน การบริโภคอาหารและน้ําดื่มที่ใชความรอนทําลายเชื้อ
โรค การจัดการดานสาธารณสุขในชุมชนตั้งแตระดับเล็กจนถึงระดับใหญ จนประสบความสําเร็จในการควบคุมการ
แพรกระจายโรคติดตอได เชน โรคระบบทางเดินอาหาร เชน อหิวาตกโรค ไทฟอยด โรคจากพาหะ เชน กาฬโรค
ไขเลือดออก มาลาเรีย ทําใหประชากรไดอยูในที่อาศัยที่มีสิ่งแวดลอมที่ดี
ตอมาแมเราสามารถควบคุมการแพรกระจายของโรคติดตอ เรากลับเผชิญปญหาจากความเสื่อมทาง
รางกาย เชน โรคเบาหวาน หัวใจ ระบบสมองและประสาท อันเกิดในอวัยวะ และระบบตาง ๆ ในรางกาย ซึ่งจัด
อยูในกลุมโรคไมติดตอ (noncommunicable disease) แนวทางการจัดการสุขภาพในระดับที่สูงขึ้นไปอีก จึงเนน
การใชวิถีชีวิตที่ถูกตองเหมาะสม เชน การควบคุมโภขนาการ การออกกําลังกาย และการพักผอนที่ถูกวิธี รวมถึง
การใชศาสตรการชะลอวัย และการไดอยูในที่อาศัยที่มีสิ่งแวดลอมที่ดี ปจจุบัน องคความรูดาน เซลล ดีเอ็นเอ สาร
พันธุกรรม การทํางานระดับเซลล และการทํางานระดับโมเลกุลมีมากขี้น จึงนํามาสูการสรางความเขาใจและการ
กําหนดยุทธศาสตรการจัดการดานวิทยาศาสตรสุขภาพมากยิง่ ขึ้น โฉมหนาทางวิชาการทางวิทยาศาสตรสุขภาพจึง
เปลี่ยนไป เมื่อโครงการจีโนมมนุษย (Human Genome Project) สิ้นสุดลงในป ค.ศ. 2003 เราเขาใจวาเราจะ
สามารถจัดการโรคตาง ๆ ในมนุษยได แตเรากลับพบวา เรายังขาดความรูเรื่องการควมคุมการทํางานของสาร
พันธุกรรม ขอมูลเซลลในรางกายกวา 200 ชนิด เซลลแตละชนิดมีรหัสพันธุกรรมที่เหมือนกัน แตทําหนาที่แตกตาง
กัน ความรูดานอภิพันธุกรรมเปนคําตอบที่ชวยอธิบายทําใหเราเขาใจกลไกการทํางานเซลลไดงายขึ้น
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ความรูใหม: การสงสัญญาณสูการเกิดโรคในมนุษย

รูปแบบรางกายของคนมีพิมพเขียวมาจากสารพันธุกรรมที่ถูกบรรจุอยูในถุงเล็ก ๆ ที่เรียกวา ถุงนิวเคลียส
ที่มีอยูในเซลลของรางกาย สารพันธุกรรม คนทั่วไปรูจักในชื่อวา ดีเอ็นเอ (DNA: deoxyribonucleic acid) ดีเอ็น
เอ ในถุงนิวเคลียส มีเสนสายดีเอ็นเอ สองเสนที่พันเปนเกลียวคูวนเขาหากัน (double helix) เหมือนบันไดเวียน
ขวา และเกลียวคูนี้ขดตัวแนนจนทําใหสารพันธุกรรมไดเปนจํานวนมากถูกบรรจุในถุงนิวเคลียสได
ดีเอ็นเอนี้มีสวนที่เปนรหัสพันธุกรรมที่กําหนดลักษณะปรากฎออกมา เชน สีตา รูปรางลักษณะ หนาตา
เราเรียกวา ยีน (gene) หรือหนวยพันธุกรรม เสนสายดีเอ็นเอเสนหนึ่งมีหนวยพันธุกรรมมาจากแม อีกเสนหนึ่งมี
หนวยพันธุกรรมมาจากพอ กอใหเกิดเปนหนวยพันธุกรรมจําเพาะในแตละคน ที่ทําใหมีรูปพรรณสัณฐานแตกตาง
กันไป มีโอกาสในการเปนโรคตาง ๆ ไมเหมือนกัน หนวยพันธุกรรมดีเอ็นเอ ยังสามารถถายทอดลักษณะไปยัง
สิ่งมีชีวิตรุนถัดไป ปจจุบันเราทราบวามนุษยมี หนวยพันธุกรรมมากกวา 30,000 หนวย

กฎธรรมชาติการทํางานระดับโมเลกุลภายในเซลล

กฎทางธรรมชาติวาดวยการควบคุมการถายทอดทางกรรมพันธุจากสารพันธุกรรมสูโครงสรางและการ
ทํางานพื้นฐานระดับเซลล มีลําดับดังแสดงในรูปที่ 11:

รูปที่ 1 การทํางานระดับโมเลกุลภายในเซลล
ภาพโดย ภญ.ตรีชฎา บุญจันทร

หนวยพันธุกรรมนั้นถูกถอดรหัส (transcription) จากรูปของ ดีเอ็นเอ ใหเปนเสน อารเอ็นเอ ที่มีความ
ยาวของเสนสายนั้นที่เปนไปตามความยาวของหนวยพันธุกรรมนั้น เสนอารเอ็นเอจึงยาวเปนทอน ๆ ไมยาวเหยียด
ตอเนื่องแบบเสนสายดีเอ็นเอ
เสนอารเอ็นเอ จึงลอยไปไกลและหลุดออกมาจากถุงนิวเคลียสโดยไหลหลุดรอดรูเล็ก ๆ ที่เยื่อหุมถุง
นิวเคลียสออกมาสูสวนชั้นนอกของเซลลได สวนชั้นนอกของเซลล คือสวนที่เรียกวาไซโตพลาสซึ่ม เปนสวนที่มีการ
สรางโปรตีนโดยการแปลรหัส (translation) จากสายอารเอ็นเอ
โปรตีนที่ถูกสรางมีบทบาทหลักสองประการ ประการแรกเปน “โครงสรางและสวนประกอบ” ของเซลล
และเนื้อเยื่อ ประการที่ สองเป น “โมเลกุลแหงการทํางาน” ในกิจการระดับเซลล รางกายจะยืนยงอยู ได จาก
บทบาทหนาที่ของโปรตีนเหลานี้ ซึ่งถูกควบคุมดวยดีเอ็นเออีกทีหนึ่ง โดยผานการแปลรหัสเปนสัญญาณอารเอ็นเอ
ตอไปนี้ เปนขอมูลที่นักวิทยาศาสตร ไดทดลอง และสรุปผล
1. จากการศึ ก ษากลุ ม คนชาวโอกิ นาวา ประเทศญี่ ปุ น พบว า คนโอกิ นาวาที่ มี อ ายุ ยื น เมื่ อ ย า ยถิ่ นฐาน
การดํารงชีวิตออกไปอยูประเทศตะวันตก ใชชีวิตตามวัฒนธรรมแบบชาวอเมริกัน กลุมคนโอกินาวากลุน
นั้นมีคาเฉลี่ยอายุลดลงอยางมีนัยสําคัญ2
บทความการประชุมวิชาการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย ๔.๐
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2. เซลลตนกําเนิดตอบสนองตอสิ่งเราทางกลไกอภิพันธุกรรม คณะวิจัยในไทยไดพิสูจนวา สารสกัดจากพืช
ทองถิ่นในประเทศไทยสามารถกระตุนเซลลตนกําเนิด ใหกลายเปนเซลลระบบประสาทได3
3. เซลลมะเร็งกอตัวจากการกระตุนทางกลไกอภิพันธุกรรม4 การปดสวิชตยีนที่สรางโปรตีนยับยั้งการโตของ
เนื้องอก (tumor suppressing protein) ทําใหคน ๆ นั้นมีโอกาสเปนมะเร็งมาก
4. เซลลอาจฆาตัวเอง หรือกลายเปนเซลลชนิดอื่น โดยการกระตุนทางกลไกอภิพันธุกรรม5
จึงสรุปไดวาสิ่งแวดลอม เชน อาหาร การไดรับสารเคมีหรือยา สงผลตอการเปลี่ยนแปลงการแสดงออก
ทางรางกาย โดยใชกระบวนการทางอภิพันธุกรรม และอาจจะนําไปสูการเกิดโรคภัยตาง ๆ การดํารงวิถีชีวิตที่
สมดุลบริโภคอาหารที่มีประโยชน การออกกําลังกายสม่ําเสมอ การหลีกเลี่ยงสารเคมีตาง ๆ สามารถสรางการเปด/
ปดสารพันธุกรรมที่เปนประโยชนตอรางกายในระยะยาวได
คนเราทุกคนอาจมีหลาย ๆ อยางที่ดูเหมือนหรือคลายกับบรรพบุรุษ แตสุขภาพและการเกิดโรคอาจ
แตกตางกันได ปจจุบันนักวิทยาศาสตรไดคนพบวา Epigenetics เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอสุขภาพยิ่งกวาการพบ
ความผิดปรกติในรหัสดีเอ็นเอ อาหารและสภาพแวดลอมจึงมีผลกระทบตอการเกิดโรคมากกวา ขอมูลใหมจาก
การวิจัยพบวารหัสดีเอ็นเอที่เหมือนกันของสมาชิกในครอบครัวไมจําเปนตองแสดงภาวะการเกิดโรคที่เหมือนกัน
ดังนั้นหากเราดําเนินชีวิตและบริโภคอาหารที่เหมาะสม ก็สามารถลดความเสี่ยงการเปนโรคตาง ๆ ได

กลไกการควบคุมการแสดงออกของยีนหรือหนวยพันธุกรรม

หนวยพันธุกรรมในเซลลมี 30,000 หนวย แตไมไดทํางานพรอมกันไปหมดทั้ง หากแต การทํางานของ
หนวยพันธุกรรมตองผานการ เปด/ปด สวิทช ใหมีการทํางานและไมใหมีการทํางาน หนวยพันธุกรรมบางหนวย
อาจถูกเปดใชตลอด เปดใชในบางชวง หรือไมถูกเปดใชเลยก็ได กระบวนการควบคุมนั้น ใชกระบวนการปฏิกิริยา
ทางเคมี เชน ปฏิกิริยาเมทิลเลชั่น (methylation) หรือการเติมหมูเมทิล และอะเซทิลเลชั่น (acetylation) หรือ
การเติมหมูอะเชทิล นอกจากนี้ยังมีกระบวนการอื่น ๆ เชน ฟอสฟอรริลเลชั่น (phosphorylation) ยูบิควิทิลเลชั่น
(ubiquitylation) และซูมอยเลชั่ น (sumoylation) กระบวนการเหลา นี้มี ผลตอการอา นรหั สของสายเกลี ย วคู
ดีเอ็นเอ เชน การปรับโครงสรางทางกายภาพของสายเสนคูที่พันเปนเกลียวรอบแทงโปรตีนฮิสโตน (histone) ให
คลี่ออกจากการพันมวนรอบแทงโปรตีนฮิสโตน รวมทั้งการคลายเกลียว เพื่อใหมีการอานรหัส คือ กลไกควบคุม
การเปดการทํางานของยีน หรือในทางตรงกันขาม ปรับโครงสรางทางกายภาพของสายเสนคูที่พันเปนเกลียวรอบ
แทงโปรตีนฮิสโตน พันมวนรอบแทงโปรตีนฮิสโตน เพื่อไมมีการอานรหัสหรือปดการใชหนวยพันธุกรรมนั้น การ
ทํางานของยีนจะถูกควบคุมเปนชุดเมื่อรางกายตอบสนองตอสิ่งเราจากภายนอก ทั้งดาน การทํางานของเซลล
อวัยวะ ระบบในรางกาย การเสื่อม การเกิดโรค อารมณ และพฤติกรรมของคน ๆ นั้น จึงปฏิเสธไมไดวามนุษยเรา
อยูภายใตอิทธิพลของสิ่งแวดลอมรอบขาง เปนอิทธิพลเหนือพันธุกรรมหรืออภิพันธุกรรม
ปจจุบัน มีการศึกษาอภิพันธุกรรม งานวิจัยมุงเนนปฏิกิริยาเมทิลเลชั่นเปนสวนใหญ ในชีวิตประจําวันของ
คนเรา สิ่งรอบขางอาจกอผลลบตอรา งกายและนํ าไปสู การกอ ให เกิ ดโรค ดวยกระบวนการกระตุนทางระบบ
อภิพันธุกรรม (Epigenetic) ไดแก อาหาร สารเคมี อากาศ ฝุน ควัน พลังงานลบ น้ํา สารเคมี เครื่องนุงหม ใยสังเคราะห ทัศนคติเชิงลบ เสียง คลื่นพลังลบ จากเดิมเราคิดแบบแยกสวน แตขอมูลทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
บงชี้วา เราไมอยูแบบแยกสวนกับสิ่งรอบขางอีกตอไป6
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การตอบสนองระดับเซลล โดยกลไกของอภิพันธุกรรม

เซลลมี ดีเอ็นเอ ซึ่งเปนรหัสกํากับ โครงสราง สวนประกอบ และการทํางานของเซลล ศาสตรองคความรู
ใหม พบวาไมใชเพียงแค ดีเอ็นเอ เทานั้นที่ควบคุมรูปลักษณของมนุษย ควบคุมการเกิดโรคตาง ๆ ในคน แตพบวา
มีสิ่งที่ควบคุมการทํางานของ ดีเอ็นเอ โดยการเปด/ปด การทํางานของยีนในเสนสาย ดีเอ็นเอ ทําใหมนุษยและ
สิ่งมีชีวิตตาง ๆ มีชะตาชีวิตที่อยูภายใตอิทธิพลการชักนําของสิ่งรอบขาง และลึกเขาไปถึงจิตใจ การตอบสนองใน
การดําเนินวิถีชีวิตที่ออกมาเปนพฤติกรรมในรูปแบบตาง ๆ และสิ่งแวดลอม สงผลตอการควบคุมการทํางานของ
ยีนทั้งสิ้น องคความรูนี้ อาจนําไปสู ทีทา กระบวนการใหม ในการดูแล ปองกัน รักษาโรคตาง ๆ ในมนุษยได
1.
2.
3.
4.

ตอไปนี้ เปนขอมูลที่นักวิทยาศาสตร ไดทดลองและสรุปผล
เซลลตนกําเนิด ตอบสนองตอสิ่งเรา ทางกลไก อภิพันธุกรรม คณะวิจัยในไทยไดพิสูจนวา สารสกัดจาก
พืชทองถิ่นในประเทศไทยสามารถกระตุนเซลลตนกําเนิด ใหกลายเปนเซลลระบบประสาทได3 **1
เซลลมะเร็ง กอตัวจากการกระตุนทางกลไกอภิพันธุกรรม4
เซลลอาจฆาตัวเอง หรือกลายเปนเซลลชนิดอืน่ โดยการกระตุนทางกลไกอภิพันธุกรรม5
สิ่งแวดลอมจากภายนอกรางกาย เชน อาหาร สารเคมีอากาศฝุน ควัน พลังงานลบ น้ํา สารเคมี
เครื่องนุงหม ใยสังเคราะห ทัศนาคติเชิงลบ เสียง คลื่นพลังลบ สามารถสงผลเชิงลบตอรางกาย อันอาจ
เปนสาเหตุใหเกิดโรคได6

การสั่งงานอภิพันธุกรรมจากภายนอกเขาสูเซลลและยีน7

สิ่งภายนอกที่มีโมเลกุลเล็กสามารถมาเกาะกับตัวรับบนผิวเยื่อหุมเซลล การเกาะระหวางโมเลกุลสัญญาณ
ที่เรียกวา Ligand จะเกาะไดตองมีโครงสรางที่มีความจําเพาะพอเหมาะกัน เปรียบไดกับ ลูกกุญแจที่สามารถสอด
เข า ไปที่ รู แ ม กุ ญ แจได (Key and Lock) ในที่ นี้ Ligand โมเลกุ ลสั ญ ญาณคื อ ลู ก กุ ญ แจ (Key) ส วนตั วรั บคื อ แม
กุญแจ เมื่อมีการเกาะกัน ตัวรับจะมีรูปทรงที่เปลี่ยนไป ทําใหสงสัญญาณเขาไปภายในเซลลได เพราะตัวรับจะมี
โครงสรางสวนปลายมีไวสําหรับเลือกจับกับ Ligand ในขณะที่สวนโคนฝงจมทะลุเยื่อหุมเซลล เขาไปสูสวนที่เปน
ของเหลวภายในเซลล การแปรเปลี่ยนรูปรางของตัวรับตรงสวนโคนมีผลตอการเลือกจับกับโมเลกุลโปรตีนภายใน
เซลลที่มีความจําเพาะ แลวจะเปนปฏิกิริยาลูกโซ 2, 3, และ 4 ตามลําดับในรูปที่ 2 ในขั้นที่ 4 (ในบางกรณี อาจมี
ขั้นตอนมากกวาหรือนอยกวา 4 ขั้นตอนก็ได) จะเกิดผลตอการเปด/ปด การทํางานของยีน การอธิบายระดับเซลล
ตามภาพนี้จะสรางความเขาใจถึงกลไกการสั่งงานอภิพันธุกรรมในเบื้องตนได แมวากลไกจะมีความซับซอนมากกวา
นี้ก็ตาม

** ดูภาพถายเซลลระบบประสาทที่พัฒนาจากเซลลตนกําเนิดโดยคณะนักวิจยั ไทย ไดจาก Kongros K, Bunyaratvej A, Viyoch J and Sila-asna
M. The effect of the seed extract of Mucuna gigantean on the expression of neural markers in mesenchymal stem cells.
Journal of Medicinal Plants Research. 2012; 6 (7):1297–1303
บทความการประชุมวิชาการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย ๔.๐
วันที่ ๖–๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, กรุงเทพฯ ประเทศไทย

๔๑

Epigenetics: An Advanced Knowledge of Health Science for Signal Triggering in Human Disease.

รูปที่ 2 การสั่งงานอภิพันธุกรรม จากภายนอกเขาสูเซลลและยีน
ภาพโดย ภญ.ตรีชฎา บุญจันทร

พฤติกรรมและปจจัยที่เกี่ยวกับอภิพันธุกรรม ในการปองกัน การบําบัดรักษา และการกําเนิด
โรคในมนุษย

มี ป จ จั ย หลายอย า ง (รู ป ที่ 3) ชั ก นํ า ให เ กิ ด โรคและการเปลี่ ย นแปลงทางร า งกายได โ ดยอาศั ย กลไก
อภิพันธุกรรม ไดแก อาหาร ภาวะกลางวันกลางคืน ฤดูกาล การไดรับเชื้อกอโรค โดยเฉพาะอยางยิ่ง เชื้อไวรัส
สารเคมี การใชยาแบบผิด ๆ สถานภาพการเงิน (ทําใหเกิดความเครียด) การออกกําลังกาย แบคทีเรียปรกติท่ี
อาศัยอยูในรางกาย ยารักษาโรคบางประเภท การแพทยทางเลือก การเขาสังคม และ ภาวะจิตใจ และ อารมณ
การเปลี่ยนแปลงทางรางกายอาจเปนทางบวก (ในกรอบสีเขียว) หรือทางลบ (ในกรอบสีเแดง) หรือเปนไปไดทั้ง
สองทาง (ในกรอบสีเทา) ขึ้นอยูกับลักษณะของปจจัยนั้น ๆ
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รูปที่ 3 พฤติกรรมและปจจัยที่เกี่ยวกับอภิพันธุกรรม ในการปองกัน การบําบัดรักษา และการกําเนิดโรคในมนุษย
ภาพโดย ภญ.ตรีชฎา บุญจันทร

สรุป

พันธุกรรม อภิพันธุกรรม พฤติกรรมและสิ่งแวดลอมมีผลตอสุขภาพ จึงควรจัดการสุขภาพอยางองครวม
เพื่อใหมนุษยชาติมีสุขภาพที่มีความกลมกลืนในการใช วิถีชีวิต (พฤติกรรม) จิตวิญญาณ (ผูไมเบียดเบียน) โดยไม
เบียดเบียนตอสถานอาศัย ดังแสดงในรูปที่ 48

รูปที่ 4 การจัดการสุขภาพอยางองครวม จะตองมีความกลมกลืนในการใชวิถีชีวิต จิตวิญญาณ โดยไมเบียดเบียนตอสถานอาศัย
ภาพโดย ภญ.ตรีชฎา บุญจันทร

บทความการประชุมวิชาการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย ๔.๐
วันที่ ๖–๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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การจัดการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย:
ศักยภาพใหมของ "-โอมิกส" และ "ชีวสารสนเทศ"
“Bioinformatics” and "-Omics",
Keystones to Drive in Thailand Precision Medicine.
อานนท บุณยะรัตเวช

สถาบันบัวบาตร, มูลนิธิพัฒนายั่งยืน และ สํานักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา

บทนํา

เทคโนโลยีการหาลําดับคูเบสมีการพัฒนาเทคนิคใหม ๆ ทําไดรวดเร็วขึ้น มีตนทุน และคาใชจายที่ถูกลง
ทําใหการวิเคราะหขอมูลจีโนมเปนเรื่องใกลตัว และมีผลตอการจัดการสุขภาพเกิดบริการใหมขึ้นมาคือ เวชกรรม
ตรงเหตุ (precision medicine)
เวชกรรมตรงเหตุ คือ การจัดการทางสังคม ดูแล รักษาโรค แนวทางทางใหม ที่ไดผลเลิศ ตรงประเด็น
ตรงสาเหตุ อันเกิดจากวิชาการ ความรู และเทคโนโลยีระดับโมเลกุล ที่สะสมมาจากงานวิจัย เวชกรรมตรงเหตุยัง
เปนรูปลักษณใหมในมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล ในรูปแบบใหมดานหลักสูตรการเรียนการสอน โครงสราง
หลักสูตร ภาควิชา คณะ การวินิจฉัยและการรักษาโรค จึงตองมีการจัดการรูปลักษณองคกร ระบบ ตําแหนง
บุ ค คลากรในประเทศไทย ด า นการจั ด การเวชกรรมตรงเหตุ เข า ไปแทนรู ป แบบเก า ในมหาวิ ท ยาลั ย และ
โรงพยาบาล
เทคโนโลยีชีวภาพทํา ให เกิ ดขอมู ลดาน “-โอมิกส (-omics)” 6 ระดั บ ไดแก จีโนมิกส (genomics)
ทรานสคริปโตมิกส (transcriptomics) โปรตีโอมิกส (proteinomics) เมตาโลโบมิกส (metalobomics) อีพิจีโน
มิ ก ส (epigenomics) และเมต า จี โ นมิ ก ส (metagenomics) การพั ฒ นาวิ ท ยาการด า นคอมพิ ว เตอร โดยใช
คณิตศาสตร สถิติ และวิทยาการคอมพิวเตอรมาพัฒนาเปนโปรแกรม ระบบการเก็บขอมูล การวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูล ตลอดจนการแปลผล เกิดเปนวิทยาศาสตรชีวภาพแขนงใหมมีชื่อ “ชีวสารสนเทศ หรือไบโอ
อินฟอรเมติกส (bioinformatics)” ซึ่งเปนวิชาการที่สําคัญที่กอใหเกิดศาสตรใหมที่เรียกวา เวชกรรมตรงเหตุ
โปรแกรมการสรางรูปแบบจําลองจากคอมพิวเตอร อันจะเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑยา รักษาโรค
การวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคทางพันธุกรรม การวินิจฉัยไดลวงหนากอนเปนโรคจริง
ขอมูล “-โอมิกส (-omics)” 6 ระดับ นําไปสูเทคโนโลยีหาลําดับคูเบสที่พัฒนาขึ้นใหม ที่เรียกวา Next
Generation Sequencing (NGS) ซึ่ ง เป น การหาลํ า ดั บ คู เ บสทั้ ง หมดตลอดสายดี เ อ็ น เอ (whole genome
sequencing; WGS) ของจีโนมมนุษยซึ่งมีความยาว 3 พันลานคูเบส (base pair) การหาลําดับเบสในเอ็กโซม
มนุษย (exome sequencing) ซึ่งมีความยาว 50 ลานเบส หรือการหาลําดับเบสของบริเวณเฉพาะของจีโนมหลาย
ๆ บริเวณที่สนใจ (panel or targeted sequencing) จากหลายตัวอยางที่มีความยาวรวมกันเปนลานเบสได
ศูนยปฏิบัติการ "-โอมิกส" (Laboratory "-Omics" Center) จะตองพัฒนาเทคโนโลยีทั้ง 6 ระดับ เหลานี้
เพื่อการตรวจหาลําดับเบสไดสมบูรณ การเลือกใชเทคโนโลยีตาง ๆ ขึ้นอยูกับความคุมคา ความประหยัด และ
ลักษณะงานที่เชื่อมโยงครอบคลุมในมิติตาง ๆ โดยมีผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ NGS ออกแบบงาน มีการแบงปน
ข อ มู ล ระหว า งศู น ย ป ฏิ บัติ ก าร เพื่ อ ให ศู น ย เ ป น ศั ก ยภาพใหม ข องเวชศาสตร ต รงเหตุ ซึ่ ง เป นงานท า ทายของ
มนุษยชาติ และที่สําคัญมาก ๆ คือ ตองสามารถผนวกเขากับกระบวนการควบคุมระดับเหนือยีนหรืออภิพันธุศาสตร
(epigenetics) อันเกี่ยวของจึงจะเขาถึงเวชศาสตรตรงเหตุอยางแทจริงและสมบูรณแบบ
บทความการประชุมวิชาการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย ๔.๐
วันที่ ๖–๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, กรุงเทพฯ ประเทศไทย

๔๕

“Bioinformatics” and "-Omics", Keystones to Drive in Thailand Precision Medicine

บทความนี้จะกลาวถึงศาสตรดาน -โอมิกส 6 ระดับ เทคโนโลยี next-generation sequencing (NGS)
6 วิธีการ และขอแนะนํา 6 ขอ ผูเขียนขอเรียกวา “ศาสตร 6 ระดับ 6 วิธีการ และ 6 ขอแนะนํา” ที่ควรนํามาใช
เปนยุทธศาสตรและแนวทางในการจัดการตั้งศูนยโอมิกสทั้ง 2 ศูนย ไดแก ศูนยขอมูลชีวสารสนเทศ และศูนยโอ
มิกสทั้ง 6 องคประกอบ ในประเทศไทย

ศาสตรดา น -โอมิกส 6 ระดับ

ศู นย ปฏิ บัติก าร "-โอมิ ก ส " (Laboratory "-Omics" Center) จะต อ งพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่เกี่ ยวข อ งกั บ
ศาสตรดานโอมิกสทั้ง 6 ระดับตอไปนี้
ระดับที่ 1 ระดับดีเอ็นเอ จีโนม (Genome) และจีโนมิกส (Genomics)1–4
จีโนมิกส คือ การศึกษาหาดีเอ็นเอ (DNA) ทั้งหมดที่มีอยูในสิ่งมีชีวิตแตละชนิด โดยเนนจีโนมในมนุษย
กอน ไดแก พันธุกรรมทั้งหมด และพันธุกรรมที่เปนตัวกําหนดขอมูลสําหรับการสรางโปรตีนทั้งหมดที่จํา เป น
สําหรับสิ่งมีชีวิต ไดแก โปรตีนที่เปนตัวกําหนดรูปรางหนาตาหรือฟโนไทป โปรตีนที่เกี่ยวกับการทํางานของอวัยวะ
รางกายหรือพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต จีโนมของมนุษย พืช และสัตวนั้น มี 2 สวน ไดแก ยีน และสวนที่ไมใชยีน สวน
นี้ยังไมทราบหนาที่ที่แนชัด แตในการศึกษาจีโนมิกสนั้นตองศึกษาทั้งหมดทั้งสวนที่เปนยีนและไมใชยีน ในแตละคน
มีจีโนม 2 ชุด โดยมาจากทางพอ 1 ชุด จากทางแม 1 ชุด จีโนมมนุษยมีจํานวน 3,000 ลานคูเบส
ระดับที่ 2 ระดับอารเอ็นเอ ทรานสคริปโตม (Transcriptome) และทรานสคริปโตมิกส
(Transcriptomics)4
ทรานสคริปโตมิกส คือ การศึกษาหาลําดับนิวคลีโอไทดใน RNA ทั้งหมดของเซลล (ซึ่งไดแก messenger
RNA รวมทั้ง non-coding RNA) ที่เกิดจากการแสดงออกของยีนตาง ๆ ในจีโนม จากขอมูลการศึกษาจีโนมของ
มนุษย5 นักวิทยาศาสตรไดประมาณจํานวนยีนของมนุษยไวราว 30,000 ยีน แตพบวา ผลผลิตของยีนภายในเซลล
มีความหลากหลายมากกวา จํา นวนยี นที่ประมาณไวมาก ซึ่งความแตกตางของการแสดงออกและขบวนการ
ดั ดแปลงของ RNA transcript (RNA processing) ในเซลล ตา งชนิ ดกั นและในสภาวะต า ง ๆกั น เป น ป จจั ย ที่
สําคัญอันหนึ่งที่ทําใหเกิดความหลากหลายของผลผลิตของยีนในมนุษยดังกลาว
ความรูที่ไดจากทรานสคริปโตมิกสทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานของเซลล การศึกษาทรานสคริปโตมของเซลลที่มีพยาธิสภาพหรือเปนโรค สามารถนําไปสูการคนพบยีนใหม ๆ ที่มีการแสดงออกที่สัมพันธ
กับโรคนั้น ๆ ซึ่งความรูที่ไดจากการศึกษาหนาที่และบทบาทของยีนดังกลาวในแงพยาธิกําเนิดของโรค อาจจะ
นําไปพัฒนาการตรวจวินิจฉัยหรือการพยากรณโรคที่ดีและแมนยําขึ้น หรืออาจใชผลผลิตของยีนนั้นเปนโมเลกุล
เปาหมายสําหรับการพัฒนายาเพื่อการปองกันและรักษาโรคนั้นไดตอไป ทรานสคริปโตมิกส จึงมีประโยชนอยาง
มากในการสรางความรูดานชีววิทยาของมนุษย รวมทั้งกลไกและสาเหตุของโรคตาง ๆ
วิธีการทําทรานสคริปโตมิกสถูกออกแบบเพื่อใหได 3 เปาหมายดังตอไปนี้6,7
การรูรหัสเบสในยีน เปนการตรวจวาในคน ๆ นั้นมีรหัสเบสในยีนที่เปนปรกติหรือไม ยังไมสามารถตรวจ
ความผิดปรกติดานปริมาณการทํางานของยีนเหลานี้ได จึงตองมีวิธีการตรวจสอบปริมาณการทํางานของยีนเหลานี้
ดวย และตองออกแบบการทดสอบดังตอไปนี้
1. ทําบัญชีรายการ RNA transcript ทั้งหมด (Transcript cataloging) เปนการศึกษาโครงสราง RNA
transcript ทั้งหมดที่เกิดจากการแสดงออกของยีนในจีโนม เพื่อใหได RNA ที่ถูกถอดรหัสจากยีน ที่มีโครงสรางที่
หลากหลายกวาขอมูลดานยีนที่ใชสราง RNA transcript นั้น รวมทั้ง RNA transcript ที่เกิดจากขบวนการ RNA
processing
๔๖
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2. ระดับการแสดงออกของ RNA ที่ถูกถอดรหัสจากยีนตาง ๆ อาจจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงแสดงถึง
การทําหนาที่ของ RNA นั้น ๆ ชวยใหรูถึงพยาธิกําเนิดของยีนในเซลลมะเร็ง เปนตน เปนการศึกษาระดับการ
แสดงออกของ RNA ที่ถูกถอดรหัสจากยีนในเซลลชนิดใดชนิดหนึ่ง (เชน เซลลปรกติ, เซลลมะเร็ง ฯลฯ) ในสภาวะ
หรือเวลาหนึ่ง ๆ (เชน ในสิ่งแวดลอม หรือ ระยะ differentiation ตาง ๆกัน) การทําขอมูลทรานคริปโตม เปน
Transcriptome profiling ตรวจสอบการทําหนาที่ของยีน ขอมูลนี้ถูกนํามาใชเปนแนวทางหนาที่ของยีนนั้น ๆ
เพื่อชวยรักษาโรคโดยละเอียดยิ่งขึ้นและตรงเหตุตอไป
3. การทํ า ความเชื่ อ มโยงของทรานคริ ป โตม (Transcriptome networking) เป น การศึ ก ษาความ
เชื่อมโยงเกี่ยวกับการควบคุมการแสดงออกของ RNA ที่ถูกถอดรหัสจากยีน ซึ่งแสดงถึงขอมูลจากจีโนมที่สรางเปน
ผลผลิตที่ทําหนาที่ภายในเซลล โดยควบคุมการถอดรหัส โดยอาศัยโปรตีนที่เปน transcription factor และสวน
ของยีนที่ควบคุมการถอดรหัส (transcriptional regulatory element)
อนึ่ง transcription factor ชนิดหนึ่ง ๆ อาจควบคุมการแสดงออกของยีนไดหลายยีน ผลผลิตของยีนตัว
หนึ่ ง อาจไปควบคุ ม การแสดงออกของยี น Transcriptome networking มี ป ระโยชน อ ย า งมากในการเข า ใจ
การแสดงออกของยีน
ระดับที่ 3 ระดับโปรตีโอม (proteome) และโปรตีโอมิกส (Proteomics)8
โปรตีโอมิกส เปนการศึกษาโปรตีนทุกชนิดที่เปนผลผลิตของยีนทั้งหมด โดยศึกษาโครงสราง การทํางาน
บริเวณและภาวะที่พบโปรตีนเหลานั้น รวมถึงความสัมพันธระหวางโปรตีนชนิดตาง ๆ
โปรตีนที่ถูกกํากับ มีหลัก ๆ เพียงสองกลุมใหญ คือ
1. โปรตีนโครงสราง (structural protein) โปรตีนกลุมนี้ที่ทําหนาที่เปนสวนประกอบของโครงสรางของ
รางกาย เชน คอลลาเจนของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โปรตีนกลุมนี้มีบทบาทสําคัญดานลักษณะปรากฏ
(phenotype) ทําใหมนุษยแตละคนแตกตางกันไป5 เชนสีผิว สีผม สีตา
2. โปรตีนดานกระบวนการแปรรูปอณู (metabolic protein) เปนกลุมโปรตีนที่ทําหนาที่เปน
กระบวนการตาง ๆ เพื่อใหชีวิตดํารงอยูได ไดแก
ก. โปรตีนขนสง (transport protein) เชนการจับและนําพาแกสออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด
เชน ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง
ข. โปรตี น เอนไซม (enzyme) ในกระบวนการต า ง ๆ เช น กระบวนการหายใจ กระบวนการ
สังเคราะหโปรตีน กระบวนการยอยอาหาร
ค. โปรตีนหนาที่สะสม (storage protein) คือ โปรตีนที่สะสมเปนอาหาร
ง. โปรตีนหนาที่เกี่ยวกับการยืดหด (contractile protein) ไดแก แอกตินและไมโอซิน ของเซลล
ของกลามเนื้อ
จ. โปรตีนหนาที่ปองกัน (protective protein) คือ โปรตีนที่เปนภูมิคุมกันโรคใหกับรางกาย เชน
แอนติบอดี โปรตีนกลุมดานกระบวนการเพื่อการดํารงชีวิตนี้ กําหนดสมรรถนะของแตละคน
หากในโปรตี น เหล า นี้ มี ค วามผิ ด ปรกติ จะทํ า ให เ กิ ด โรคได 9 การที่ ค นแต ล ะคนมี โ ปรตี น ที่
คุณสมบัติแตกตางกัน กระบวนการทางชีววิทยายอมมีความแตกตางกันในดานตาง ๆ ทําใหเกิด
ความผิดปรกติ และเปนโรคตาง ๆ ได

บทความการประชุมวิชาการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย ๔.๐
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ระดับที่ 4 ระดับการทํางานของโปรตีน เมตาโลโบม (Metalobome) และเมตาโลโบมิกส
(Metalobomics)10
เมตาโลโบมิกส เปนการศึกษาชุดของสารเมตาโบไลทขนาดโมเลกุลเล็ก ไดแก สารตัวกลาง ฮอรโมน
สารสัญญาณ สารตัวกลางทางชีวภาพ หรือเมตาโบไลท (metabolite) ที่พบในตัวอยางทางชีวภาพ เชน สัตวเซลลเดียว21 หรือในมนุษยที่มีความผิดปรกติ เชน โรคเบาหวาน จะมีฐานขอมูลของเมตาโบไลทท่ีมีความจําเพาะ
โดยเปรียบเทียบฐานขอมูล The Human Metabolome Database (HMDB) การเรียกชื่อสาร metabolite ตอง
สอดคล อ งกั บ transcriptomics และ proteomics กระบวนการเมต า โลโบมเป น พลวั ต (dynamic) รวดเร็ ว
นับเปนวินาทีตอวินาที การวิเคราะหสารเมตาโบไลท ณ. จุดชวงเวลาหนึ่งจึงทําไดยาก จะใชวิธีการวิเคราะหชนิด
เดียวก็ไดผลไมสื่อถึงความเปนจริงตามธรรมชาติสักเทาไหร เนื่องจากสารเมตาโบไลทมีความแปรปรวนสูง ตองใช
เครื่องมือชนิดพิเศษ เชน Mass Spectra (MS) และ Nuclear Magnetic resonance (NMR) แลวตรวจกับขอมูล
ในฐานขอมูล HMDB ซึ่งไดพัฒนาเปน version 4.0 แลวเมื่อป พ.ศ. 2561 ครอบคลุม 113,993 เมตาโบไลท ใน
จํานวนนี้ 5,702 เมตาโบไลท ไดมีขอมูลลําดับกรดแอมิโนในโปรตีน (protein sequences) แลว

ระดับที่ 5 ระดับเหนือยีน (อีพิจีโนม; Epigenome) และอีพิจีโนมิกส (Epigenomics)
อีพิจีโนมิกส คือการศึกษาเกี่ยวกับความจีโนมและโปรตีนบางอยางของเซลล ที่เปลี่ยนไปในแงของการ
ควบคุมการแสดงออกของยีน โดยกระบวนการ อีพีเจเนติกส (Epigenetics) ซึ่งคือกระบวนการดัดแปลงยอนกลับ
บนดีเอ็นเอหรือฮิสโตน (histone)
อีพิเจเนติกส หรืออภิพันธุศาสตร (Epigenetics) คือ การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงลําดับ ดีเอ็นเอ ตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน
แบบนี้เชนการเติมหมูเมทิลบนดีเอ็นเอหรือการถอนหมูอะเซทิลออกจากฮิสโตนเปนการยับยั้งการแสดงออกของ
ยีนนั้น ๆ โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงของลําดับดีเอ็นเอในยีนนั้น ๆ11
การควบคุมการแสดงออกในลักษณะนี้อาจสามารถคงอยู ไดหลัง เซลลแ บง ตัวและอาจคงอยูขา มไปสู
สิ่งมีชีวิตรุนลูกและรุนตอ ๆ ไปได แตจะไมมีการเปลี่ยนแปลงและไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของลําดับดีเอ็นเอ
ของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ โดยมีปจจัยที่นอกเหนือจากพันธุกรรม ที่ทําใหยีนแตละยีนแสดงออกเปลี่ยนแปลงไปจากที่
ควรเปน12
ตัวอยางหนึ่งของกระบวนการ "อีพิเจเนติกส" คือการจําแนกชนิดเซลล (cellular differentiation) ซึ่ง
ระหว า งขั้ น ตอนพั ฒ นาการนั้ น เซลล ต น กํ า เนิ ด ที่ มี ศั ก ยภาพชนิ ด เป น ไปได ทุ ก ประเภทของเซลล ใ นร า งกาย
(totipotent) จะแบ ง ตั ว และเปลี่ ย นแปลงกลายเป น เซลล ที่ ส ามารถเป น เซลล ช นิ ด อื่ น ๆ หลายสายพั น ธุ
(pluripotent) ของสิ่งมีชีวิตชนิดยูคาริโอตในสั ตว ชนิ ดนั้ น13 ซึ่งก็จะแบงตัวและพัฒนาตอไปกลายเปนเซลล ที่
แตกตางกัน เชน เซลลผิวหนัง เซลลประสาท เซลลกลามเนื้อ เซลลเม็ดเลือด และเซลลกระดูก โดยที่เซลลตาง ๆ
ใชกระบวนการ "อีพิเจเนติกส" ที่ทําใหยีนบางยีนทํางาน และยีนบางยีนไมทํางาน ตอมาพบวาปจจัยภายนอกเชน
สิ่งแวดลอม อารมณ พฤติกรรม วิถีชีวิต ก็เกี่ยวของกับ "อีพิเจเนติกส" ไดเชนกัน14
ระดับที่ 6 ระดับเมตาจีโนม (Metagenome) และเมตาจีโนมิกส (Metagenomics)15
บนโลกนี้ จุลินทรียมีมากอนพืช สัตว และมนุษยกวาพันลานป ขอจํากัดเดิมของการศึกษาเมตาจีโนมิกส
คือศึกษาไดเฉพาะกลุมตัวอยางจุลินทรียที่สามารถนํามาเพาะเลี้ยง แตมีเพียงรอยละ 1 เทานั้นที่สามารถนํามา
เพาะเลี้ยงศึกษาไดในหองทดลอง การศึกษาจีโนมจึงมีเฉพาะของจุลินทรียชนิดที่ไดมีการเพาะเลี้ยง จึงนับเปนเพียง
จํานวนเล็กนอย นอกจากนั้นยังไมสามารถศึกษาถึงความสัมพันธระหวางจุลินทรที่อยูในสภาพธรรมชาติได
๔๘
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การจัดการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย: ศักยภาพใหมของ "-โอมิกส" และ "ชีวสารสนเทศ"

เทคโนโลยีใหมทางเมตาจีโนมิกส สามารถศึกษาสารพันธุกรรมทั้งหมดของสังคมจุลินทรียในสิ่งแวดลอม
หนึ่ง ๆ ได เราจึงรูถึงความสัมพันธของกลุมประชากรจุลินทรีย และวิเคราะหถึงแตละองคประกอบโดยวิธีใชเทคนิค
สกัดดีเอ็นเอโดยตรงออกมาจากตัวอยางที่ตองการศึกษา ไมจําเปนตองผานการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย ดังนั้น
วิธีการเมตาจีโนมิกสจึงสามารถศึกษาจุลินทรียไดทุกชนิดรวมถึงชนิดที่ไมสามารถเพาะเลี้ยงได (มีมากถึงรอยละ 99
ของจุลินทรียทั้งหมดในธรรมชาติ) วิธีการทางเมตาจีโนมิกสเริ่มตั้งแตการสกัดดีเอ็นเอจากตัวอยางในสิ่งแวดลอม
จากนั้นจึงวิเคราะหดีเอ็นเอเหลานั้นดวยวิธีการตาง ๆ กันไป ซึ่งสวนใหญจะมุงเนนไปที่การคนหายีนที่แสดงสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพและยาชนิดใหม ๆ และการคนหาสารชีวภาพใหม ๆ
เมตาจีโนมิกส คือ การวิเคราะหจีโนมของจุลินทรียทั้งหมดที่มีในหนึ่งชุมชีพ การศึกษาจีโนมที่เกินกวา
หนึ่งจีโนมขึ้นไป
การศึกษาจุลินทรียโดยใช Metagenomics ชวยใหเขาใจ
1. ความสัมพันธของจุลินทรียในธรรมชาติแบบองครวม
2. ดานวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หรือ
3. ประยุกตใชกับงานไดหลากหลาย เชน การเขาใจถึงความสําคัญของจุลินทรียที่อาศัยรวมกันในลําไสของ
มนุษย บทบาทตอการยอยและดูดซึมอาหาร และการเกิดโรคอวน
4. ชวยในการคนหาจุลินทรียใหมที่มีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑที่นําไปใชในงานดานการเกษตร
อุตสาหกรรม และการแพทย ไดโดยไมจําเปนตองสามารถเพาะเลี้ยงจุลินทรียเหลานั้น นับเปนแนวทางที่
เปดโลกทัศนเขาไปในโลกของจุลินทรียไดอยางกวางไกล
การมีอิทธิพลตอยีนไดแกลําดับนิวคลีโอไทด และการควบคุมการเปด/ปดการแสดงออกของยีน ตลอดจน
การสังเคราะหสารกอประโยชนตอรางกาย มีหลายปจจัยจากภายนอกเซลลในรางกายมนุษย ปจจัยหนึ่งที่สําคัญ
เปนปจจัยหลักที่มีเทคโนโลยีตรวจสอบได คือ จุลินทรียที่มีอยูทั่วไปตามธรรมชาติ
การศึกษาจุลินทรียโดยวิธี Metagenomics มี 2 วัตถุประสงค16 คือ
1. Function-based metagenomics คือ การวิเคราะหจีโนมของจุลินทรียเชิงหนาที่ คนหาผลผลิตจาก
จุลินทรียในสิ่งแวดลอมนั้น ๆ ที่มีหนาที่สรางประโยชนเชน เอนไซม ยาปฏิชีวนะ หรือสารอื่น ๆ
2. Sequence-based metagenomics คื อ การวิ เ คราะห จี โ นมเชิ ง ลํ า ดั บ เบส 16S ribosomal RNA
gene (16S rRNA) เพื่อระบุชนิดของจุลินทรียในกลุมประชากรที่ศึกษานั้นเปนประโยชนทางชีวเวช เชน
การศึกษาจุลินทรียที่มีสมบัติเปน probiotic การศึกษาสายพันธุแบคทีเรียที่สามารถผลิตกรดแลคติกใน
ถังหมัก การศึกษากลุมจุลินทรียที่เพิ่มออกซิเจนในบอบําบัดน้ําเสีย
เมตาจีโนมิกสนับเป นเทคโนโลยี ที่สําคั ญในการค นหาสารชีวโมเลกุ ลใหม ๆ17 และใชวิเคราะห ค วาม
หลากหลายทางพันธุกรรมของจุลินทรียในชุมชีพ การคนพบยีนชนิดใหม ๆ ทําใหเราทราบถึงโครงสรางและหนาที่
ของจุลินทรียภายในชุมชีพ ซึ่งอาจจะนําไปสูการใชแกปญหาทั้งดานการแพทย การเกษตร และอุตสาหกรรมได
โดยตองมีบูรณาการ และการเปรียบเทียบอยางชาญฉลาด จึงจะไดผลคุมคา18

บทความการประชุมวิชาการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย ๔.๐
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6 วิธีการ

ศูนยปฏิบัติการ "โอมิกส-" (Laboratory "-Omics" Center) จะตองใชเทคโนโลยี next-generation
sequencing (NGS) 6 วิธีการ ดังนี้:
1. Whole Genome Sequencing (WGS) การหาลํ า ดั บ นิ ว คลี โ อไทด ที่ ส มบู ร ณ ค รบถ ว นในสิ่ ง มี ชี วิ ต
(complete DNA) ไม วา จะเป น chromosomal DNA, mitochondrial DNA ในสั ตว หรื อ ดี เอ็ น เอใน
chloroplast ของพืช
2. Exome sequencing การเลือกอานเฉพาะลําดับนิวคลีโอไทดที่เปนสวนรหัส (coding) และเกี่ยวของ
กับเกิดโรครอยละ 85
3. Targeted panel sequencing การศึกษาพันธุกรรมพื้นฐานของมนุษย เพื่อใหเขาใจถึงการเกิดโรค
โดยจะทําการตรวจความหลากหลายลําดับนิวคลีโอไทด เพื่อใหทราบถึงตําแหนงของพันธุกรรมที่มีการ
กลายพันธุ ไปจากเดิมดวยชุดของยีนปรกติที่รูลําดับ เปนการตรวจโรคเปาหมาย เชน มะเร็งเตานม มะเร็ง
ปอด มะเร็งเม็ดเลือด
4. Transcriptome sequencing (RNA-Seq) อีกชื่อหนึ่งคือ whole transcriptome shotgun
sequencing (WTSS) เปนการใชเทคโนโลยี next-generation sequencing (NGS) เพื่อใหไดขอมูลการ
มีอยูและปริมาณของ RNA ในตัวอยางชีวภาพ ณ ขณะหนึ่ง RNA-Seq บอกถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ทรานสคริปโตมในเซลล เปนการศึกษาลําดับ RNA ทั้ง coding คือ mRNA และ non coding RNA เชน
small RNA ไดแก miRNA, siRNA, piwiRNA ของสิ่งมีชีวิต โดยศึกษาการทํางานที่หลากหลายของ mRNA
sequencing และ small RNA sequencing
5. Epigenome sequencing การตรวจสอบความปรับเปลี่ยนระดับเหนือยีน (epigenetic modification)
ซึ่งมีผลตอการแสดงออกของยีน แตไมมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของลําดับในยีน สวนใหญเปนการ
เปลี่ยนแปลงของ DNA methylation (methylome) และ histone รวมถึง Epigenetic Reprogramme
6. Metagenome Sequencing การศึกษาสารพันธุกรรมทั้งหมดที่มีอยูในสิ่งแวดลอม (metagenomics)
เชน จุลินทรียที่มีอยูตามธรรมชาติในปริมาณ และประเภทในแตละชุมชีพของจุลินทรียไดอีกดวย อาจเรียก
environmental genomics, ecogenomics หรือ community genomics

6 ขอแนะนํา:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

๕๐

ศูนยปฏิบัติการ "-โอมิกส" (Laboratory "-Omics" Center) ควรดําเนินการ 6 ขอแนะนํา ดังนี้:
ตั้งศูนยขอมูลใหญทางชีวภาพ (Big Biological Data Center) หรือศูนยชีวสารสนเทศ (Bioinformatics
Center) และ
ตั้งศูนยปฏิบัติการ "-โอมิกส" (Laboratory "-Omics" Center)
สรางหลักสูตร "-โอมิกส" และ "ชีวสารสนเทศ" ในมหาวิทยาลัย
เปดบริการเทคโนโลยี NGS ในประเทศไทย
ตั้งกรรมการยุทธศาสตรเวชกรรมตรงเหตุ (Precision Medicine Strategic Committee ) กระทรวง
การอุดมศึกษา (หลักสูตร) (วิจัย) (สรางตนแบบการบริการ) กระทรวงสาธารณสุข (บริการสุขภาพแก
ประชาชน)
ตั้งกรรมการนโยบายโอมิกส แหงชาติ (National OMICS Policy Committee) องคประกอบ 16 ทาน
โดยมี นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีฝายกฎหมายเปนรองประธานกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน (1 ใน 5 ทานทําหนาที่เลขาธิการ) รัฐมนตรีตางประเทศ การอุดมศึกษา สาธารณสุข
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กลาโหม อุตสาหกรรม พาณิชย เกษตร ทองเที่ยว และวัฒนธรรม (9 กระทรวง) เปนกรรมการ
Laboratory "-Omics" Center
การจัดการตั้งศูนยโอมิกสทั้ง 2 ศูนย คือ ศูนยขอมูลชีวสารสนเทศและศูนยโอมิกสทั้ง 6 องคประกอบใน
ประเทศไทย จะสรางภาวะความเปนผูนําในการจัดการเวชกรรมตรงเหตุในภูมิภาคอาเชียน จะทําใหประเทศไทย
กาวสูการเปนศูนยกลางของ Medical Hub ของโลก และยังจะเอื้อใหเกิด Medical Tourism ในประเทศไทยและ
อาเซี่ยน อันเปนอัตลักษณเดนและเอกลักษณในภูมิภาคนี้
นอกจากนี้ยังกอใหเกิดศักยภาพทางการอุตสาหกรรม และการเกษตร อันเปนโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศไทยที่ไดพัฒนาอยางตอเนื่อง ศูนยโอมิกสทั้ง 6 ตองทํางานสอดประสานกันเปนทีม และเปนการบริหาร
จั ดการที่ ใช อ งค ค วามรู แ ละเทคโนโลยี ที่เ ป น นวั ตกรรมของโลกมาจั ดการในประเทศไทย ต อ ยอดจากฐานที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่เกาทรงดําเนินการมาตลอด 70 ป ตามพระราชปณิทานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่สิบอยางแทจริง19 และเปนไปเพื่อประชากรโลก20

สรุป

ผูเขียนไดเสนอขอแนะนําสําหรับการจัดการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย โดยการนําศักยภาพใหมของ
"-โอมิกส" และ "ชีวสารสนเทศ" มาใชในการตั้งและจัดการศูนยโอมิกสทั้ง 2 ศูนย คือ ศูนยขอมูลชีวสารสนเทศและ
ศูนยโอมิกสทั้ง 6 ศูนยปฏิบัติการ "-โอมิกส" (Laboratory "-Omics" Center) จะตองพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
ตราจหา การเลือกใชเทคโนโลยีขึ้นอยูกับความคุมคา ความประหยัด และลักษณะงานที่เชื่อมโยงครอบคลุมในมิติ
ตาง ๆ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ NGS ออกแบบงานจากศูนยทั้ง 2 โดยนําสองกลุมมาเชื่อมกัน เปนศักยภาพ
ใหมของเวชกรรมตรงเหตุซึ่งเป นงานทา ทายของมนุษ ยชาติ และที่สําคัญมาก ๆ คือ ตองสามารถผนวกเข ากั บ
กระบวนการควบคุมระดับเหนือยีนที่เกี่ยวของ จึงจะเขาถึงศาสตรแหงเวชกรรมตรงเหตุอยางแทจริงและสมบูรณแบบ
การจัดการเวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทย โดยการนําศักยภาพใหมของ "-โอมิกส" และ "ชีวสารสนเทศ"
มาใช หากศูนยปฏิบัติการ การดําเนินการโดยใชศาสตร 6 ระดับ 6 วิธีการ และ 6 ขอแนะนํา ผูเขียนเห็นวาจะ
เปนผลดีตอประเทศชาติและประชาชน ความสําเร็จในการจัดการจะปรากฎผลไดในไมชา Precision Medicine
จะถูกทะยอยนํามาชวยมนุษยชาติตั้งแตแรกเริ่ม และมีความบริบูรณไดภายใน 5 ป และมีผลพวงตามมาในดานอื่น
ๆ อีกหลาย ๆ ดาน ผูบริหารระดับประเทศตองรีบตัดสินใจตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร เพื่อจัดการเวชกรรมตรง
เหตุและวิชาการที่เปนนวัตกรรมดานตาง ๆ ในการพัฒนาประเทศไทย และตั้งกรรมการนโยบาย เพื่อกาวสูความ
เปนผูนําดานการจัดการศักยภาพใหมของนวัตกรรมใหกับสังคมระดับประเทศอยางทั่วถึงและเปนธรรมใหกับ
ประชาชนคนไทยและโลก เพื่อมนุษยชาติ
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