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เมื่อวันที่ 28 พ.ค. พ.ศ. 2562 รศ. ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย อาจารย์ประจาภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทย์
ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย เปิดเผยว่า
มะเร็งท่อน้าดีเป็นปัญหาสุขภาพสาคัญของคนไทย มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณปีละ 6,000 - 10,000 คน ซึ่งเป็นตัว
เลขที่สูงที่สุดในโลก เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียาใด ๆ ให้ผลน่าพอใจ การรักษาที่อาจได้ผลมีเพียงการผ่าตัดที่ทาได้เฉพาะ
ในผู้ป่วยจานวนไม่กี่รายเท่านั้น (ไม่เกิน 5 คนจากผู้ป่วย 100 คน) ดังนั้นการวิจัยค้นคว้าหายาที่จะใช้ได้ผลดีกับมะเร็งนี้
จึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งยวดและต้องรีบดาเนินการ
ล่ า สุ ด ที ม นั ก วิ จั ย จากคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริร าชพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ยมหิ ดล ร่ ว มกั บ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ค้นพบและ
ผลักดันแนวทางการรักษาใหม่สาหรับมะเร็ งร้ายนี้ โดยอาศัยจุดอ่อนจาเพาะอันหนึ่งของมะเร็งท่อน้าดีที่พึ่งพาโปรตีนที่
ควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ (cell cycle regulators) ได้แก่ CDK 4 และ Cyclin D1 ในการดารงชีวิตและเจริญเติบโต
เป็นพฤติกรรมที่คล้ายมะเร็งเต้านมชนิดหนึ่ง การค้นพบนี้จะนาไปสู่แนวทางการรักษาใหม่ที่ใช้ยาต้านการออกฤทธิ์ของ
โปรตีน CDK4-Cyclin D ไปทาลายมะเร็งท่อน้าดีโดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการทดลองที่โรงพยาบาลศิริราชแสดง
ว่ามะเร็งท่อน้าดีไวต่อยาชนิดนี้มาก และครอบคลุมมะเร็งท่อน้าดีได้หลายประเภท นักวิจัยได้ทาการยืนยันในโมเดลที่

สามารถเป็นตัวแทนผู้ป่วยในหลายระดับเพื่อความมั่นใจ โดยใช้โมเดลที่เสมือนผู้ป่วยในการทดสอบทั้งแบบ 2 มิต,ิ 3 มิติ
และในสัตว์ทดลอง นามาสู่ผลการทดลองที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะนาไปสู่การทดลองในมนุษย์เป็นลาดับต่อไป
ทั้งนี้หัวหน้าโครงการวิจัย ได้กล่าวถึงประโยชน์และข้อดีที่เป็นจุดเด่นของงานวิจัยชิ้นนี้ ต่อการพัฒนาแนวการ
รักษาโรคมะเร็งท่อน้าดี ว่าการค้นพบพฤติกรรมของมะเร็งท่อน้าดีนี้สาคัญมาก เพราะทาให้เราเชื่อมโยงความรู้เข้ากับ
การรักษาได้ทันที ยาที่ใช้ยับยั้งโปรตีนกลุ่มนี้มีอยู่แล้วหลายตัว เช่น Palbociclib, Ribociclib, และ Amebaciclib ซึ่งมี
ความเป็นพิษต่าเมื่อเทียบกับยาเคมีบาบัด โดยเป็นยารับประทานวันละครั้ง และมีข้อมูลด้านความปลอดภัยพร้อมอยู่
แล้ว ขณะนี้เริ่มมีการใช้รักษามะเร็งอื่น ๆ ในประเทศไทย เช่น มะเร็งเต้านม จึงสามารถนามาปรับใช้กับมะเร็งท่อน้าดีได้
อย่างรวดเร็ว และลัดการทดสอบได้หลายขั้นตอน ซึ่งจะช่วยเร่งการใช้ประโยชน์จากแนวทางใหม่นี้ให้ผู้ป่วยมะเร็งท่อ
น้าดีได้ประโยชน์เร็วที่สุด
การยับยั้งโปรตีนในสองกลุ่มดังกล่าวแล้วได้ผลเป็นอย่างดีมากนั้นค่อนข้างอยู่เหนือความคาดหมาย เพราะ
รายงานชิ้น ส าคัญที่ผ่ านมาจะไม่พ บการกลายพันธุ์ ของโปรตี น CDK4-Cyclin D อย่างชัดเจนในมะเร็ ง ท่อ น้าดี แต่
เนื่องจากทีมวิจัยนี้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโปรตีน จึงตรวจพบร่องรอยของความผิดปกติ “ผลการวิเคราะห์ชิ้นเนื้อของ
ผู้ป่วยไทยอย่างละเอีย ด และประสบการณ์ในการทาวิจัยเชิงลึ กเกี่ยวกับโปรตีนดังกล่ าวมานาน ทาให้เห็นร่องรอย
บางอย่างของโปรตีนกลุ่มนี้ซ่อนอยู่ ในเนื้อเยื่อมะเร็งที่วิเคราะห์ จึงเร่งพิสูจน์ทราบอย่างละเอียดจนนามาสู่การทดสอบ
การใช้ยาและผลที่น่าพอใจ นอกจากนี้ทีมวิจัยยังเสนอวิธีการทานายล่วงหน้าว่าผู้ป่วยคนใดจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้
ประโยชน์จากยานี้ เวลาปฏิบัติจริงแพทย์ก็จะเลือกใช้ยาได้อย่างประสิทธิภาพโดยผู้ป่วยไม่จาเป็นต้องได้รับยาหากไม่
ได้ผลอีกด้วย นับว่างานวิจัยนี้ส่งผลกระทบทั้งทางเศษฐกิจและนโยบายอย่างแท้จริง”

เซลล์มะเร็งในท่อน้้าดี

โครงการวิจั ยนี้ ได้รับ การสนับ สนุ นจากหลายหน่วยงาน อาทิ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),
ส านั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.), e-Asia Joint Research Project รวมถึ ง คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผลการทดลองได้รับความสนใจจากแพทย์และนักวิทยาศาสตร์
จานวนมาก นามาสู่การตีพิมพ์ในวารสาร Hepatology อันเป็นวารสารสาคัญทางการแพทย์ระดับนานาชาติที่มีผู้สนใจ
มาก ทั้งนี้เพราะมะเร็งท่อน้าดีเริ่มกลายเป็นปัญหาสาคัญต่อประชากรทั่วโลก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มพบผู้ป่วยใน
ตะวันตกจานวนมากขึ้นเช่นกัน

“ ทีม วิจัย มุ่ง มั่น ที่จ ะรัก ษาชีวิต หรือ เพิ่ ม คุ ณ ภาพการรั ก ษาให้กับ ผู้ป่ว ยชาวไทยเป็น หลั ก เพราะผู้ป่ว ย
ไทยขาดโอกาสในการรั ก ษาจริ ง ๆ โรคมะเร็ ง ท่ อ น้า ดี แ ต่เ ดิ ม ไม่ ใ ช่ปั ญ หาของโลกตะวัน ตก จึง ไม่ค่ อ ยมี ก ารวิ จั ย
หรือ แนวทางการรัก ษาถูก พัฒ นาขึ นจากโลกตะวัน ตกออกมา เราจึง ต้อ งท้า เองแ ละต้อ งรีบ โดยความร่ว มมื อ
ร่ว มใจของทีม วิจัย ทั งหมด และการท้า งานเป็น ทีม เป็น ปัจ จัย ส้ า คัญ อย่า งยิ่ง ต่อ ความส้ า เร็จ ของโครงการนี
เนื่องจากต้ องใช้ ทรั พ ยากรต่า ง ๆ และวิทยาการที่ ทันสมัย ที่สุ ด ในการเอาชนะความท้ าทายนี ขณะนีเราไม่ ได้ นิ่ ง
นอนใจและเร่ งค้น คว้าต่ อยอดงานวิจั ย นี อย่ างเต็ ม ความสามารถ” ....รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวนนท์กล่าวทิ้งท้าย

