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มะเร็งเปนโรคที่นาสะพึงกลัว ผูปวยที่ไดรับคำาบอกเลาวาเปน 

มะเร็งนั้นนอยคนนักที่จะรับทราบความจริงได สวนใหญจะรูสึก

เหมือนถูกตัดสินประหารชีวิต  อยางไรก็ตาม การรักษาโรคมะเร็ง

นั้นไดพัฒนามาตลอดตั้งแตมียารักษานอยมาก  จนถึงยาเคมีบำาบัด

ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมกับการใชรังสีรักษา การผาตัด ตลอด

จนการปลูกถายไขกระดูก ทำาใหผูปวยมีชีวิตยืนยาวย่ิงขึ้น  โดยใช 

ชีวิตอยางมีความสุขและมีคุณภาพ สามารถทำางานเลี้ยงดูครอบครัว 

ใชชีวิตเปนประโยชนตอสังคมไดในระยะหนึ่ง  ในบางรายก็สามารถ

หายขาดจากโรคนี้ได  อยางไรก็ตาม ผูปวยสวนใหญมักจะกลับ

เปนใหมในระยะเวลา 1-5 ป ตามลักษณะของโรคและการรักษา 

การกลับเปนใหมของโรคนี้เปนสิ่งที่ทำาความโศกเศราแกผูปวย 

ครอบครัว และแพทยผูรักษา

TargetTherapy

ยุคของการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในการรักษามะเร็ง โดยเฉพาะ

มะเร็งระบบเลือดซึ่งเปนตัวนำารอง เริ่มตนประมาณป ค.ศ. 1995 

เปนยุคของการรักษาแผนใหมซึ่งทำาใหไดผลดีมากขึ้น  โดยการใชยา

หรือสารสังเคราะหจำาพวก Targettherapyกลไกสำาคัญของการ

ออกฤทธิ์คือการใชยาหรือสารดังกลาวจูโจมเฉพาะที่เซลลมะเร็ง  

ตำาแหนงที่จูโจมนั้นอาจแบงเปน 2 ที่ กลาวคือ

1. การจูโจมที่ผิวของเซลล โดยใช monoclonal antibody จับ

กับ antigen ที่ผิว ทำาใหเซลลมะเร็งถูกทำาลายงายข้ึน monoclonal 

antibody ตัวแรกท่ีนำามาใชคือ MABTHERA หรือ Rituximab1  

(anti CD20) รักษามะเร็งระบบน้ำาเหลืองไดผลดีมาก  โดยเฉพาะ 

Diffuse large cell non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) และ 

low grade NHL เนื่องจากมะเร็ง NHL ทั้ง 2 ชนิดนี้พบในปจจุบัน

มากที่สุดกวารอยละ 50 ของ NHL ทั้งหมด ทำาใหอัตราการหายขาด

จากโรคนี้มีไมนอยกวารอยละ 50 จากการศึกษาเพิ่มเติมเปรียบ

เทียบผลของการใชยานี้รวมกับเคมีบำาบัด เปรียบเทียบการใชยาเคมี

บำาบัดขนาดสูงแลวตามดวยการปลูกถายไขกระดูก (Hematopoietic 

stem cellls transplantation) หลังได complete remission 

ปรากฏวาผลจากการใช Rituximab รวมกับเคมีบำาบัดดีกวา โดย

ผูปวยหยุดยาไดและมีชีวิตยืนยาวเกิน 5 ป

2. การใชยาปรับ DNA หรือ gene ที่กอใหเกิดมะเร็ง ทำาใหมะเร็ง

หยุดยั้งการเจริญเติบโต มียาหลายกลุมใชรักษาหลายโรค กลาว

คือ

2.1 ยาที่ใชรักษา chronic myeloid leukemia (CML) 

ไดแก imatinib (Glivec) กลไกที่ยาออกฤทธิ์คือ ยับยั้งการทำางาน

ของ BCR-ABL ซึ่งเกิดจาก fusion ของ gene BCR และ gene 

ABL กลายเปน gene complex ที่ผิดปกติมีฤทธิ์กระตุนการแบง

ตัวขยายตัวของเซลลระบบ myeloid จนเกิดเปน CML ขึ้น  ยาตัว

นี้เปนยาตัวแรก ซึ่งไดผลดีมาก ปรากฏวาทำาใหผูปวย CML เขา 

complete remission อยางนอยๆ รอยละ 80 ของผูปวยทั้งหมด 

และมีชีวิตยืนยาวนานเกือบ 10 ป ในระยะโรคสงบ2  แตมีขอเสีย

คือ ไมสามารถหยุดยาได เพราะถาหยุดยาโรคจะกำาเริบทันที

2.2 ยารักษา myelodysplastic syndrome (MDS) กลุม 

high risk ซึ่งใกลจะกลายเปน acute leukemia ไดแกกลุม DNA-

targeted hypomethylation3 สามารถหยุดยั้งการเจริญเติบโต

ของเซลลในระยะใกลเปนมะเร็ง โดยปรับการทำางานของ DNA เพื่อ

ทำาใหเกิด cell differentiation หยุดยั้ง proliferation และเกิด 

apoptosis  ปจจุบันมียา 2 ตัว ตัวแรกคือ azacitidine (5-aza-

cytidine)4 และ decitabine (5-aza 2 deoxycytidine)5  ซึ่ง

พัฒนาจากตัวแรก   การศึกษายากลุมนี้เปรียบเทียบกับการใชวิธี

เดิมคือเคมีบำาบัดและการรักษาประคับประคอง ปรากฏวายากลุม 

Target therapy สามารถทำาใหผูปวยเขาสูระยะสงบไดมากกวา โดย

มีผลขางเคียงนอยกวา และผูปวยมีคุณภาพชีวิตดีกวา  สำาหรับยา 

azacytidine นั้นจากการศึกษาตอมาสามารถรักษา acute myeloid 

leukemia ในคนสูงอายุโดยทำาใหโรคเขาระยะสงบ ประมาณ 

รอยละ 24 ของผูปวย มี median survival ประมาณ 7.7 เดือน6  

ขอดีของยานี้คือมีผลขางเคียงนอยมาก และทำาใหผูปวยมีชีวิต 

อยูอยางมีคุณภาพ

2.3 ยารักษา multiple myeloma7-9 ออกฤทธิ์หลายตำาแหนง 

บทความพิเศษ

TargetTherapyความกาวหนาในการรักษามะเร็ง
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เชน ออกฤทธิ์หาม proteasome7  ปรับระบบภูมิตนทานโดยเฉพาะ

กด cytokine tumor necrotic factor (TNF) a  ตัดทอนการ

เชื่อมโยงระหวาง stroma cell ที่ไปกระตุนเซลลมะเร็ง และหาม 

angiogenesis  ปจจุบันมียาอยู 3 ตัว คือ Bortezomib7 (Velcade), 

Thalidomide8 และ Lenadomide9 สำาหรับ Velcade นี้มีฤทธิ์หาม 

proteasome และฤทธิ์อื่นๆ ดังที่กลาวแลว (รูปที่ 1)  ปรากฏวายา 

กลุมนี้ไดผลดีมาก สามารถทำาใหผูปวยเขา complete remission 

และมีชีวิตยืนยาวตอไปอยางมีความสุขและมีคุณภาพ แตขอเสีย

ของยากลุมนี้คือเมื่อโรคเขาระยะสงบแลวหยุดยาก็มักจะกำาเริบ 

มีผลขางเคียงคือ neuropathy และ hypercoagulability ได

เนื่องจากยาทั้งหมดที่กลาวมานี้มีราคาแพงมากคนธรรมดา

ไมสามารถจะใชยาเหลานี้ไปไดตลอดชีวิตดังนั้นจึงมีการศึกษา

การปลูกถายไขกระดูกหลังจากโรคสงบลงเพื่อใหผูปวยหายจาก

โรคโดยไมตองใชยาที่มีราคาแพงมากเหลานี้ปรากฏวาในผูปวย

CMLการปลูกถายไขกระดูกไดผลไมสูดีเทาการใชGlivecจึง

แนะนำาใหใชยาไปตลอดชีวิต2  ถาโรคกลับเปนซ้ำาก็ใชยาอื่นที่มี

ประสิทธิภาพดีกวาแตราคาแพงกวา  สวนในกลุม MDS และ 

multiple myeloma นั้นยังอยูในระหวางศึกษา  ที่มีผูศึกษาไวมาก

คือ คนไข mulitple myeloma ซึ่งเปนผูปวยสูงอายุ ผลจากการ

ปลูกถายไขกระดูกจึงอาจไมดีนัก  ดังนั้นจึงมีแนวโนมวาผูปวย 

multiple myeloma อาจตองใชยาไปตลอดชีวิต9  สวน MDS 

นั้นเนื่องจากเปนโรคในผูปวยสูงอายุซึ่งการเปลี่ยนถายไขกระดูกมัก

จะไมไดผลดีนัก ดังนั้นผูปวยอาจตองใชยาไปตลอดชีวิตจนกวาจะ

โรคจะกลับเปนซ้ำา

ปจจุบันมียา target therapy รักษามะเร็งหลายชนิด แตเนื่อง

จากผูเขียนเปน hematologist จึงมีความรูนอย และไมขอกลาว

รายละเอียด นอกจากเทาที่ไดมีโอกาสขอความรูจาก oncologist 

ปรากฏวาผูปวยมะเร็งชนิดอื่นๆ เมื่อใช target therapy ถาอาการ

ดีขึ้น หรือได remission ก็คงตองใชยาดังกลาวตอเนื่องไปตลอด

ความสำาเร็จในการรักษามะเร็งซ่ึงทำาใหผูปวยมีอายุยืนยาวอยางมี

คุณภาพและอาจหายขาดไดเปนจุดกาวหนาอันสูงสุดในวงการแพทย

เปนความปลาบปลื้มสำาหรับแพทยที่ทำาการรักษาเปนความสุขอยาง

ยิ่งสำาหรับผูปวยและครอบครัวนับวาเปนกุศลอยางยิ่งตอเพื่อน

มนุษยไดอยางไรก็ตามในโลกนี้มิไดมีสิ่งใดที่ไดมางายๆอุปสรรค

ตางๆยอมมีอยูซึ่งจำาเปนตองพิจารณาแกไขใหเขาภาวะสมดุลย

1)  ตำาแหนงที่ขัดขวางการกระตุนของ stromal cells และเซลลมะเร็ง   2)  การกด cytokine (TNF a, IL6 ถูกกดทำาใหเซลล

มะเร็งไมเจริญเติบโต)   3)  Nuclear factor kappa B ถูกกดโดย Bortezomib   4)  Thalidomide ขัดขวาง T cells และ NK 

cell ไมใหกระตุนเซลลมะเร็ง   5)  ลด angiogenesis

รูปที่1  กลไกการออกฤทธิ์ของยา Target therapy (Bortezomib และ Thalidomide) ในรักษาโรค multiple myeloma (ดัดแปลง

จาก Ref. 7)
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อุปสรรคในการใชยาTargettherapyในคนไทย

1. ราคายาที่ใชแพงมาก ตั้งแต MABTHERA ที่รักษา NHL 

แตก็ยังโชคดีที่สามารถหยุดยาไดในระยะอันสมควร แมกระนั้นยา

นี้ก็มิไดเขาถึงคนไทยทุกคน เพราะรัฐบาลไมสามารถแบกรับภาระ

ดังกลาวได คงสามารถใหความคุมครอง ภายใตเงื่อนไขทางการ

แพทยและประเภทของบุคลากรที่รัฐพิจารณาใหไดรับความคุม

ครองเทานั้น

มาถึงยา Glivec ซึ่งใชอยางต่ำาๆ วันละ 4 เม็ด (เม็ดละประมาณ 

1,000 บาท) และใชตลอดชีวิต รัฐจะเอาเงินที่ไหนมาจายได?  ปจจุบัน

ผูปวยบัตรทองไดรับความเอื้อเฟอจากมูลนิธิแมกซซึ่งมีโครงการ

ชวยเหลือผูปวยมะเร็งนานาชาติใหใชยาGlivecไดโดยอาจมีการ

ตกลงกับบริษัทเจาของยาใหเหมาะสมสำาหรับขาราชการพนักงาน

รัฐวิสาหกิจอาจรวมทั้งเจาหนาที่ของรัฐดวยจะไดรับความคุมครอง

จากรัฐภายใตเง่ือนไขการพิจารณาของกรรมการแพทย  ประชาชน

ซึ่งอยูในระบบประกันสังคมซ่ึงจายเงินไวลวงหนาดวยความหวังวา

เม่ือปวยจะไดรับการดูแลที่ดีแตเมื่อปวยเปนCMLก็ไมไดรับยา

Glivec เพราะทางประกันสังคมจะเกี่ยงใหโรงพยาบาลเปนผูรับ

ผิดชอบซึ่งทางโรงพยาบาลแบกรับภาระไมไหวดังนั้นผูปวยจึง

ไมไดรับยาขนานวิเศษนีค้งไดยาเคมีบำาบัด คือ hydroxyurea 

ซึ่งรักษากันมานานและสามารถทำาใหเขา remission ไดในระยะ

เวลาหนึ่งโดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสมควร ถามีโอกาสปลูกถาย

ไขกระดูกก็อาจหายไดในบางราย ซึ่งอันนี้เปนวิธีที่แพทยใชรักษา 

CML ในสมัยกอนมียา Glivec ใชและเปนวิธีที่มีประโยชนเพราะ 

ผูปวยจำานวนหนึ่งเขาระยะโรคสงบและเปลี่ยนถายไขกระดูกไดสำาเร็จ 

ทำาใหโรคอยูในระยะสงบไปไดนาน จนอาจหายขาดได

ยากลุมที่รักษา MDS คือ azacitidine และ decitabine และ

ยากลุมที่ใชรักษา myeloma คือ Velcade และ Thalidomide 

ปจจุบันผูปวยที่ไดรับการคุมครองคือเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งรัฐ

ตองดูแลทั้งนี้โดยการพิจารณาของกรรมการแพทยในการใชยา   

ผูปวยกลุมอื่นไมไดรับการรักษา เพราะยาราคาแพงมาก นอก

จากจะเปนมหาเศรษฐีเทานั้น

สรุปแลวคนไทยท่ีมีโอกาสเขาถึงการรักษาดวยยาTargettherapy

มีจำานวนนอยมาก

2. รัฐจายเงินคารักษาพยาบาลผูปวยดังกลาว (แมจะเปน 

กลุมนอย) เปนจำานวนมิใชนอยในแตละป  นอกจากนั้นยังมียาประ

เภทอื่นๆ ซึ่งมีราคาแพงมากมิใชนอย เชนยาทางหัวใจ ยากันลิ่มเลือด 

ประเทศไทยมิใชประเทศร่ำารวย  ดังนั้นในระยะหลังเมื่ออยูในสภาพ

ใกลลมละลายเพราะตองใชยาราคาแพงมากรวมกับการเบิกจาย

เงินไมรัดกุมมีทางรั่วไหลมากรัฐจึงพยายามตัดทอนยาที่จายใหใน

บัญชียาหลักใหนอยลงจนผูที่อาศัยใบบุญของรัฐเกิดความเดือด

รอนสุภาษิตไทยนั้นมีวา“ยามดีใชยามไขรักษา”แตปจจุบัน

สุภาษิตนี้ใชไมไดสำาหรับบุคลากรของรัฐซึ่งใชชีวิตในการรับใชรัฐ

มาตลอดทั้งนี้เพราะรัฐบาลขาดแคลนงบประมาณและคงจะลม

ละลายลงสักวันหนึ่งเนื่องจากการใชเงินอยางขาดระบบฟุมเฟอย

มีการรั่วไหลตลอดเวลาโดยรัฐแกไขไมถูกจุดการใชเงินของรัฐอยาง

ฟุมเฟอยนี้พิจารณาแลวสวนใหญมาจากฝายการเมืองซ่ึงเปนฝาย

ริเร่ิมซ่ึงไมเก่ียวกับการแพทย  แตก็มีผลกระทบตอการใชงบประมาณ

เพ่ือการรักษาพยาบาล–การสาธารณสุขอยางมาก โครงการใหญซ่ึง

ริเร่ิมน้ีราษฎรก็มิไดมีสวนรูเห็นดวย

ดังน้ันการดูแลสุขภาพของคนไทยจึงอยูในสภาพลมเหลว ยุง

เหยิงประชาชนไดรับประโยชนไมสมกับเจตจำานงที่วางไว

การแกไข

เราจะแกไขอยางไรเพื่อใหคนไทยไดรับการรักษาโดยเขาถึง

ยาที่ดีที่สุดโดยเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ?กอน

อื่นเราควรจะตองทราบความจริงตางๆ ตอไปนี้ และพยายามแกไข

โดยการรวมมือกันจากบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย

1. ยาตางๆ ที่ไดกลาวขางตนราคาแพงมากเพราะเปนคา

ลิขสิทธิ์ในการคนควาและเปนระบบผูกขาดความจริงบริษัทยาขาม

ชาติเหลาน้ีควรจะรูจักพอในการคากำาไรกับความเจ็บไขของเพื่อนมนุษย

แตสำานึกดังกลาวถูกปดบังดวยความโลภที่เกินพอราคายาที่ตั้งไวจึง

สูงมากเกินกวาความเปนจริงถาเมื่อไรระบบmonopolyหมด

ไปราคายาก็จะถูกลง ระยะเวลาที่มีลิขสิทธิ์คุมครองยาควรลด

ลงราคาควรคิดใหเหมาะสมเพื่อประเทศที่กำาลังพัฒนาจะไดมีโอ

กาสใชยาเหลานี้ได

2. ประเทศอินเดียและประเทศจีนผลิตยาราคาแพงใชเอง

มานานแลวและก็ไดผลดีดวยเชนยาThalidomideผลิตขาย

เม็ดละ100มก.ราคาเม็ดละ50บาท(ยาoriginalซึ่งองคการ

อาหารและยารับมาใชในประเทศไทยเวลานี้ราคาแพงมากกลาว

คือ ยาหนึ่งเม็ด (50 มก.) ราคาประมาณ 800 บาท  สำาหรับ

ยา Glivec ผูเขียนไมมีรายละเอียด แตเชื่อวาราคาถูกกวายาจาก 

บริษัทขามชาติไมต่ำากวา 10 เทา  ประชากรของประเทศดังกลาว

จึงเขาถึงยารักษาโรคไดผูเขียนเคยใช Thalidomide ผลิตจาก

ประเทศอินเดียซึ่งผูปวยขวนขวายหามาเอง ในขณะที่เมืองไทยยัง

ไมมียานี้รักษาโรค MM  ปจจุบันผูปวยยังมีชีวิตอยูหลังไดรับการ

รักษา และอยูในภาวะโรคสงบเต็มที่ เปนเวลานานถึง 6 ป  และเทา

ที่ทราบยาตัวนี้ไมมีลิขสิทธิ์ทางอย.นาจะศึกษาขอมูลเพื่อพิจารณา

ใชทดแทนยาชนิดเดียวกันซึ่งมีราคาแพงมหาศาล

3. องคการอาหารและยา (อย.) ของกระทรวงสาธารณสุข

มีหนาที่พิจารณาจัดหายาที่มีประสิทธิภาพ ราคาเหมาะสมกับ

ฐานะของประเทศไทยเพื่อใหคนไทยสวนใหญไดเขาถึงยาการ

ทำางานขององคการอาหารและยาควรจะประสานกับแพทยสมาคม
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วิชาชีพเพื่อใหไดประโยชนเต็มที่คือไดยาคุณภาพดีราคาไมแพง

เปนที่ทราบกันดีวาผูรับผิดชอบอย.ของกระทรวงสาธารณสุขนั้น

สวนใหญเปนแพทยหรือเภสัชกรซึ่งควรคำานึงถึงความรับผิดชอบ

ทำาหนาที่ของตนเองใหดีท่ีสุดโดยคิดถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีต้ัง  

ความสุขสบายของตนเปนส่ิงรองลงมา  รวมทั้งแพทยซึ่งมีความภาค

ภูมิใจในการใชยาทันสมัยที่มีประสิทธิภาพดีมาก ก็ควรมีวิจารญาณ

รอบดาน มิใชใชแตยาอยางเดียว ถาเรารูจักคิดถึงประโยชนสวน

รวมและผูที่รับผิดชอบทุกฝายทำาหนาที่ใหดีที่สุด ประชาชนไทยจะ

เขาถึงยาไดมากขึ้น สงวนเงินของรัฐบาลไวใชในสิ่งที่จำาเปนตอไป 

4. องคการเภสัชกรรมไทยซึ่งเปนหนวยที่มีความสำาคัญอยาง

ยิ่งในการผลิตยาที่มีคุณภาพสำาหรับประชาชนชาวไทย แตเปนท่ี

นาเสียดายมากท่ีการทำางานขององคกรเภสัชกรรมมีประสิทธิภาพ

นอยมากเพราะขาดความสนใจแกไขปรับปรุงคนควา วิจัยใน

การผลิตยาใหมีประสิทธิภาพที่ใชไดเภสัชกรซึ่งศึกษาดวยหลักสูตร

รวมเวลาเทากับแพทยควรมีโอกาสใชความรูความสามารถทำางาน

ที่มีคุณคาดังกลาวถารัฐสนับสนุนเต็มที ่ประเทศไทยควรจะรูจักยืน

บนลำ�แขงของตนเอง สามารถผลิตยาที่จำาเปนไดอยางมีคุณภาพ 

ควรจะซื้อยาจากตางประเทศโดยควรพิจารณาถึงราคายาและคุณภาพ

ที่ดีเหมาะสมใหนอยลงเทาที่จะทำาได 

บทบาทของอาจารยแพทยและสมาคมวิชาชีพ

ในระหวางที่ประชากรยังไมมีโอกาสเขาถึงยาTargettherapy

ขอใหอาจารยแพทยไดสอนใหศิษยแพทยสามารถรักษาผูปวยดวย

ยาเคมีบำาบัดหรือยาอื่นๆที่ทำาใหโรคทุเลาลงจนสามารถใชชีวิต

ที่เหลืออยูอยางมีความสุขและมีคุณภาพ เปนหนาท่ีของ อาจารย

แพทย สมาคมวิชาชีพ จะใหคำาแนะนำาวิธีการรักษาที่เหมาะสม

ใหแกแพทยรุนนองเพื่อชวยเหลือผูปวยที่นาสงสารเหลานี้ใหไดรับ

การรักษาที่เหมาะสมและดีที่สุดเทาที่จะทำาไดไมควรจำากัดความ

คิดตนเองไวกับยาที่มีคุณภาพสูงราคาแพงใหผลเลิศเทานั้นควร

นึกถึงผูปวยทั่วๆไปดวยวาถาไมมีโอกาสเขาถึงยาแพงคุณภาพดี

แลวจะมีทางเลือกอะไรที่เอื้อเฟอเขาไดบางความคิดอยางนี้เปน

จริยธรรมเกี่ยวกับน้ำาใจของแพทยที่ควรมีตอผูปวยของเราทั่วไป

และควรปลูกฝงใหแพทยรุนหลังมีจิตสำานึกดังกลาวดวย

อยาลืมวาการรักษามะเร็งนั้นมีจุดประสงคอยู3ขั้นตอนคือ

1. Palliativetreatmentในระยะสุดทายโดยการใหกำาลัง

ใจผูปวยดูแลใหไดรับความสบายท่ีสุดไมทนทุกขทรมานจากโรค

รายดวยความเจ็บปวด

2. รักษาใหเขาremissionใหนานที่สุดโดยใหมีชีวิตที่มี

ความสุขและคุณภาพเทาที่จะทำาได

3. รักษาใหหายขาดได

แพทยทุกคนสามารถทำาไดทุกขอและเปนหนาท่ีท่ีแพทยทุกคน

ควรพยายามทำาดวย

ผูเขียนขอฝากความหวังไวกับผูที่รับผิดชอบแตละหนวยงาน

ตั้งแตองคการอาหารและยาของกระทรวงสาธารณสุข องคการ

เภสัชกรรมของประเทศไทยอาจารยแพทยและสมาคมวิชาชีพ

ไดโปรดทบทวนปรึกษาหารือกันโดยพยายามทำาหนาที่ของทานใหดี

ที่สุดเพื่อประโยชนของผูปวยไทยและเพื่อปรับฐานะทางเศรษฐกิจ

ของประเทศใหเหมาะสมและอยูรอดตอไปไดอยางดีที่สุด
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