กรมการแพทย์ โชว์ นวัตกรรม “อิมมูโนฮีสโตเคมี”
เครืองตรวจชนิดมะเร็งจากชินเนือ ช่ วยวางแผนรักษาโรคมะเร็งอย่ างถูกต้ องแม่ นยํา
สถาบันพยาธิ วิทยา กรมการแพทย์ แถลงข่าวโชว์ความผูน้ ําในการให้บริ การตรวจชนิ ดมะเร็ งจากชิ นเนื อ
โดยเทคโนโลยียอ้ มอิมมูโนฮี สโตเคมีดว้ ยเครื องย้อมอัตโนมัติมากทีสุ ดในประเทศไทย ช่ วยให้แพทย์วินิจฉัย รั กษา
โรคมะเร็ งได้แม่นยําขึน

นายแพทย์ ณ รงค์ อภิ กุ ล วณิ ช รองอธิ บ ดี ก รมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์ เปิ ดเผยว่ า
กรมการแพทย์ มี บทบาทหน้าที ในการศึ กษา วิจยั ประเมิ น ถ่ายทอดองค์ความรู ้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
ประสานความร่ วมมื อกับหน่ วยงานต่ างๆ ทังภาครั ฐและเอกชน เพือสร้ างความเข้มแข็งของระบบเครื อ ข่ าย
ตลอดจนนํารู ปแบบการรักษาและเทคโนโลยีทีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสม เพือพัฒนาการแพทย์
ของประเทศสู่ มาตรฐานสากล โดยมีเป้ าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพทีดี ได้รับบริ การทางการแพทย์ทีมีคุณภาพ
กรมการแพทย์มี ห น่ ว ยงานในสั ง กัด ที มี ค วามเชี ยวชาญเฉพาะทางด้า นต่ า งๆ อาทิ โรคมะเร็ ง โรคผิ ว หนัง
โรคระบบประสาท โรคทรวงอก โรคกระดู กและข้อ โรคเด็ก และผูส้ ู งอายุ ซึ งอี กหนึ งหน่ วยงานที มี ความ
เชี ยวชาญเฉพาะด้านพยาธิ วิทยากายวิภาค คื อ สถาบันพยาธิ วิทยา มี หน้าที ในการศึ กษา วิเคราะห์ วิจยั พัฒนา
และถ่ า ยทอดองค์ค วามรู ้ แ ละเทคโนโลยี ท างการแพทย์ด้า นพยาธิ วิ ท ยาแก่ ส ถานบริ ก ารสุ ข ภาพทังภาครั ฐ
และภาคเอกชน บริ การตรวจและวินิจฉัยทางการแพทย์ สาขาพยาธิ วิทยา เพือพัฒนาวิชาการแพทย์เฉพาะทางด้าน
พยาธิ วิ ท ยา เพื อช่ ว ยให้ แ พทย์วิ นิ จ ฉั ย รั ก ษาโรคต่ า งๆได้อ ย่ า งถู ก ต้อ งแม่ น ยํา ขึ น เนื องจากการเจ็ บ ป่ วย
ของประชาชนในบางราย อาจจําเป็ นต้องผ่าตัดอวัยวะหรื อตัดชิ นเนื อออกมาตรวจทางพยาธิ วิทยา เพือดูความ
ผิ ด ปกติ ข องเนื อเยื อด้ว ยกล้อ งจุ ล ทรรศน์ และวิ นิ จ ฉั ย โดยพยาธิ แ พทย์ ซึ งเนื องอกหรื อ มะเร็ ง หลายชนิ ด
มีความจําเป็ นต้องตรวจพิเศษ เพือช่วยในการวินิจฉัย รักษา ทีเรี ยกว่า อิมมูโนฮีสโตเคมี (Immunohistochemistry)
ซึ งสถาบันพยาธิ วิทยา กรมการแพทย์ เป็ นหน่วยงานทีมีความชํานาญในการให้บริ การด้านนี
แพทย์ หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ ผู้อาํ นวยการสถาบันพยาธิวทิ ยา กล่าวว่า สถาบันพยาธิ วิทยา กรมการแพทย์
ํ
เป็ นผูน้ าํ ในการให้บริ การตรวจอิมมูโนฮีสโตเคมีทีมากทีสุ ดในประเทศไทย (70,000 การทดสอบ/ปี ) โดยมีนายา
ที ใช้ในการตรวจมากกว่า 200 ชนิ ด ด้วยเครื องย้อมอัตโนมัติ มี ระบบควบคุ มคุ ณภาพการย้อ ม และสามารถ
ให้บริ การแบบได้ผลภายในวันเดียว จึงทําให้มีผูใ้ ช้บริ การจากโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลภาครัฐ
และเอกชน ทังในกรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัด ส่ งชินเนื อหรื ออวัยวะมาตรวจเป็ นจํานวนมาก การให้บริ การ
เป็ นไปตามมาตรฐานจนได้รับการรับรองคุณภาพจากราชวิทยาลัยพยาธิ แพทย์แห่ งประเทศไทย ทังนี การบริ การ
อิมมูโนฮีสโตเคมี ช่วยให้ประชาชนได้รับการบริ การทางในด้านการวินิจฉัยโรคทีถูกต้อง แม่นยํา เพือการรักษา
ทีรวดเร็ ว ทําให้ผปู ้ ่ วยมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน
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-2นายแพทย์ ทรงคุณ วิญ ูวรรธน์ รองผู้อํานวยการด้ านการแพทย์ สถาบันพยาธิวิทยา กล่าวเพิมเติมว่า
อิ ม มู โ นฮี ส โตเคมี เป็ นการตรวจพิ เ ศษที อาศัย หลัก การของระบบภู มิ คุ ้ม กัน ของร่ า งกายโดยที เซลล์เ นื องอก
หรื อเซลล์มะเร็ งจะมีฉลากประจําเซลล์ทีเรี ยกว่าแอนติเจน (Antigen) ซึ งจะถูกนําไปฉี ดในหนูให้สร้างภูมิคุม้ กันที
เรี ยกว่า แอนติบอดี (Antibody) แล้วนําแอนติบอดีเหล่านี มาทํานํายาสําหรับตรวจเนื อเยือ การจับตัวกันของ
แอนติเจนบนเซลล์มะเร็ ง และแอนติบอดี ในนํายา จะทําให้เกิ ดปฏิกิริยาเคมี จนสามารถมองเห็นได้ดว้ ยกล้อง
จุลทรรศน์ วิธีการอิมมูโนฮีสโตเคมีช่วยในการวินิจฉัยชนิ ดของมะเร็ ง โรคติดเชือต่างๆ และช่วยในการพยากรณ์
โรค ตลอดจนคัดเลื อกยาสําหรั บรั กษาโรคมะเร็ งต่างๆ เช่ น มะเร็ งเต้านม มะเร็ งปอด มะเร็ งลําไส้ เป็ นต้น
จึงทําให้แพทย์สามารถวินิจฉัย วางแผนการรักษาผูป้ ่ วยและใช้ยารักษาในแต่ละรายได้เหมาะสมตามผลการตรวจ
ทางพยาธิ วิทยา
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