รพ.เลิดสิ น จับมือเครือข่ ายผลิตกระดูกและข้ อโลหะต้ นแขนส่ วนบน
ครั้งแรกในไทย ช่ วยผู้ป่วยมะเร็งกระดูก

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลเลิดสิ น ร่ วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์ โธปิ ดิกส์แห่งประเทศไทย
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริ ษทั คอสโม เมดิเทค จํากัด เปิ ดตัวนวัตกรรม
“กระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่ วนบน ” (Proximal Humerus Endoprosthesis) ผลิตได้เองเป็ นครั้งแรกใน ประเทศ
ไทย ผ่าตัดได้ผลดีในผูป้ ่ วยมะเร็ งกระดูก ลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มคุณภาพชีวติ
วันนี้ (24 มีนาคม 2560) ที่โรงพยาบาลเลิดสิ น กรุ งเทพมหานคร นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเร็ งกระดูกชนิดปฐมภูมิ เป็ นมะเร็ งชนิดที่สามารถรักษาให้หายขาดได้
หากมารับการรักษาเร็ ว โดยมีอุบตั ิการณ์การเกิดโรคประมาณ 8.7 ต่อประชากร 1 ล้านคน และมักเกิดในเด็กวัยเรี ยน
ทําให้เด็กเหล่านี้เสี ยโอกาสต่างๆ รวมทั้งพิการหรื อเสี ยชีวติ ได้ ปั จจุบนั การรักษาโดย การใช้ยาเคมีบาํ บัดร่ วมกับ
การผ่าตัด จะทําให้ผปู้ ่ วยมีโอกาสรอดชีวติ ที่ 5 ปี ร้อยละ 60 หากมะเร็ งยังไม่ลุกลาม ในกรณี ที่กอ้ นไม่ใหญ่มาก
การผ่าตัดรักษามะเร็ งกระดูก จะทําโดยการตัดกระดูกส่ วนที่เป็ นมะเร็ งออก ซึ่งมักจะรวมถึงข้อต่อบริ เวณนั้นด้วย
และใส่ กระดูกและข้อต่อโลหะทดแทน ซึ่ งจะต้องนําเข้าจากต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายสู ง ในผูป้ ่ วยบางรายไม่สามารถ
จ่ายค่ากระดูกและข้อโลหะได้ อาจจําเป็ นต้องผ่าตัดโดยใช้วธิ ี อื่น หรื อผ่าเชื่อมข้อ หรื อในบางกรณี อาจต้องตัดแขน
หรื อขาที่เป็ นออก เพื่อไม่ให้มะเร็ งลามไปที่อื่น ทําให้ผปู ้ ่ วยเสี ยโอกาสในการกลับไปทํางานหรื อดําเนินชีวติ
ที่ใกล้เคียงปกติ ซึ่ งการผ่าตัดมะเร็ งกระดูก แล้วใส่ กระดูกและข้อโลหะทดแทนนั้น มีมานานแล้ว แต่กระดูกและข้อ
โลหะนั้น ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลเลิดสิ น จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครื อข่าย
ทั้งภาครัฐและเอกชน ออกแบบและผลิตกระดูกและข้อโลหะ แบบแยกชิ้นปรับความยาวได้ เริ่ มโครงการโดยผลิต
กระดูกและข้อโลหะต้นแขนก่อน โดยมีเป้ าหมายเพือ่ ออกแบบและผลิตกระดูกและข้อโลหะส่ วนต้นแขนสําหรับ
คนไทย สามารถเลือกความยาวของโลหะให้สัมพันธ์กบั ความยาวของมะเร็ งที่ทาํ ลายกระดูกและมีคุณภาพ
เท่าเทียมกับของต่างประเทศในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้คนไทยที่ป่วยเป็ นมะเร็ งกระดูกมีโอกาสได้ใช้ เพิ่มคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีให้แก่ผปู้ ่ วย
นายแพทย์ ปิยะ เกียรติเสวี นายแพทย์ เชี่ยวชาญด้ านเวชกรรม สาขาออร์ โธปิ ดิกส์ ศูนย์การแพทย์เฉพาะ
ทางด้ านออร์ โธปิ ดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิ น กล่าวว่า โครงการวิจยั นี้เริ่ มจากอนุสาขาเนื้องอกกระดูกและระบบเนื้อเยือ่
เกี่ยวพัน ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์ โธปิ ดิกส์แห่งประเทศไทย กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์ โธปิ ดิกส์
โรงพยาบาลเลิดสิ น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ร่ วมออกแบบกระดูกและข้อโลหะต้นแขนแบบแยกชิ้น
ปรับความยาวได้
ร่ วมกับ ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิ ทธิ เสรี ประทีป ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยวิเคราะห์
ความเข้ากันได้ทางกายภาพ รู ปร่ างของกระดูกต้นแขนเทียมที่มีวางจําหน่ายในท้องตลาด กับข้อมูลกายวิภาคคนไทย
ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด และนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็ นพื้นฐานในการออกแบบกระดูกต้นแขนเทียมสําหรับ
/ผูป้ ่ วย…

-2ผูป้ ่ วย หลังจากนั้นได้ทาํ โครงการร่ วมกับ บริ ษทั คอสโม เมดิเทค จํากัด ผลิตกระดูกและข้อโลหะต้นแขนแบบ
แยกชิ้นปรับความยาวได้ข้ ึนมา โดยใช้โลหะผสมชนิด cobalt – chromium และ titanium เกรดสู ง ซึ่งเป็ นโลหะ
มาตรฐานที่สามารถนํามาใช้กบั มนุษย์ได้ (Medical grade) มีสิ่งเจือปนในโลหะน้อยมาก และได้รับการรับรอง
ตลอดจนผ่านการทดสอบคุณสมบัติความเป็ นพิษของวัสดุต่อเซลล์เพาะเลี้ยงมาแล้ว และนําไปฆ่าเชื้อ (sterilization)
โดยใช้ Gamma radiation ซึ่ งเป็ นวิธีการฆ่าเชื้อแบบมาตรฐานสําหรับโลหะวัสดุทางการแพทย์
ทั้งนี้ ได้มีการ ผ่าตัดใส่ กระดูกและข้อโลหะต้นแขนส่ วนบน
ที่ผลิตได้เองในประเทศไทย
ทดแทนกระดูกในผูป้ ่ วยมะเร็ งกระดูกบริ เวณต้นแขนและหัวไหล่ ให้แก่ผปู ้ ่ วย จํานวน 10 คน ภายหลัง
ผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน
ซึ่ ง ผูป้ ่ วยจํานวน 6 คน ได้รับการผ่าตัด
ที่โรงพยาบาลเลิดสิ น ผูป้ ่ วยจํานวน 3 คน ได้รับการผ่าตัด ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และผูป้ ่ วยอีก 1 คน
ได้รับการผ่าตัด ที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หลัง การผ่าตัดผูป้ ่ วยสามารถใช้งานแขนข้างที่ผา่ ตัดได้เหมือนกับข้อ
และกระดูกโลหะจากต่างประเทศ ไม่พบภาวะแทรกซ้อนใดๆ ในผูป้ ่ วยทั้ง 10 คน ผลเป็ นทีน่ ่าพอใจแก่ทีมผูว้ จิ ยั
เป็ นอย่างยิง่ ในอนาคตจะมีการขยายงานวิจยั นี้ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ เพือ่ รวบรวม ศึกษาข้อมูล นํามาพัฒนาต่อไป
รวมถึงขยายการออกแบบและผลิตกระดูกและข้อโลหะบริ เวณอื่นๆ ของร่ างกาย
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-ขอขอบคุณ24 มีนาคม 2560

