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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทิศทางของงานวิจยั และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพทย์ท่ี
เกีย่ วข้องกับเวชศาสตร์ฟ้ื นฟูทางด้านดวงตา ช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 การวิจยั นี้
เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มจักษุแพทย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านเซลล์ตน้ กําเนิด และตัวแทนจากบริษทั เอกชนทีใ่ ห้บริการทางด้านเซลล์ต้นกําเนิดในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบไม่คํานึงถึงความน่ าจะเป็ นของประชากรแต่ละกลุ่มที่จะได้รบั เลือก ใช้วธิ ีการเลือกตัวอย่างประชากรแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นี้มาจากศาสตร์เฉพาะทางที่ใหม่และมีจํานวนจํากัด
ผลการวิจยั พบว่า ในประเทศไทยนัน้ ยังไม่มกี ารนําเซลล์ต้นกําเนิดเพื่อนํามาใช้ในการรักษาโรคทางด้านดวงตาทีเ่ ป็ นการ
รักษามาตรฐาน ดังนัน้ กระบวนการทัง้ หมดยังอยู่ในโครงการวิจยั ทัง้ นี้ ทิศทางของงานวิจยั และพัฒนาทางด้านเซลล์ต้น
กําเนิดดวงตานัน้ มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ และผูเ้ ชีย่ วชาญส่วนใหญ่เห็นถึงศักยภาพทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ แต่
ไม่สามารถบอกได้ว่าจะเกิดขึน้ ภายในกีป่ ี ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กลุ่มโรคทีม่ กี ารวิจยั ด้วย นอกจากนี้ยงั มีอุปสรรคด้านธุรกิจเซลล์ต้น
กําเนิดซึ่งประกอบด้วย เรื่องของเงินสนับสนุ นหรือเงินลงทุนเพื่อใช้ในการนํ าเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ เรื่องของข้อบังคับ
ทางกฎหมาย และเรื่องบุคลากร ทัง้ นี้ ผลการศึกษาวิจยั ดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชนตลอดจน
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับการนํ าเซลล์ต้นกําเนิดมาใช้ในการรักษาโรคทางด้านดวงตา เช่น โรงพยาบาล บริษัทเอกชน หรือ
คลิ นิ ก ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารในการรัก ษาด้ ว ยเซลล์ ต้ น กํ า เนิ ด เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง แนวโน้ ม และทิ ศ ทางการเติ บ โดของธุ ร กิ จ
เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงและตอบสนองต่อกลุ่มผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: งานวิจยั และพัฒนา เซลล์ตน้ กําเนิด เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู ธุรกิจอุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพทย์
ABSTRACT
This research was conducted with a purpose to study the research & development trend for
medical services industry associated with Regenerative Medicine in Ophthalmology. The study
employing qualitative approach was carried out during July 2015 to February 2016. Data were collected
by using In-depth Interview and analyzed by using marketing theories. As a result, the analysis
demonstrated that the use of stem cell standard in eye’s disease treatment was limited in Thailand. All
processes are in research and development phase. The findings revealed the industry trend towards
research & development in regenerative medicine in Ophthalmology, and also demonstrated market
potential. Unfortunately, it is difficult to predict what will happen within a few years and these finding
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depends on specific types of eye disease. This research would help hospitals and medical centers involved
in using stem cell for eye’s disease treatment to understand the research & development trends, potential
growth of this business, target customers, including laws and regulations. The study will also help
managers in related businesses to effectively plan their business strategies in order to enhance customer
satisfaction.
Keywords: Research and Development, Stem Cell, Regenerative Medicine, Medical Service Industry

บทนํา

สุขภาพถือเป็ นพื้นฐานที่สําคัญต่อการดํารงชีวิต
และการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของมนุ ษย์ มนุ ษย์ต้องเผชิญ
กับ โรคร้า ยต่ า งๆ ในทุ ก ช่ ว งอายุ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น โรคมะเร็ง
โรคหัวใจ โรคผิวหนัง โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ตลอดจน
โรคทางดวงตา ซึง่ การเกิดโรคต่างๆ นัน้ เกิดจากพฤติกรรม
การใช้ ชี วิต ของมนุ ษ ย์ ท่ีแ ตกต่ า งกัน ทํ า ให้ ค นทัว่ โลก
ตระหนักถึงความสําคัญของการมีพฤติกรรมและสุขภาพทีด่ ี
จนทําให้มกี ารคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยี และการให้บริการ
ทางการแพทย์แ ขนงต่ า งๆ ออกมาซึ่ง ปั จ จุ บ ัน นี้ มีก าร
ให้ บ ริก ารทางการแพทย์ แ ขนงใหม่ ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ เวช
ศาสตร์ฟ้ื นฟู (Regenerative Medicine) ทีจ่ ะเข้ามาช่วยให้
คนทัวโลกมี
่
สุข ภาพ และมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีได้ในอนาคต
เ ว ช ศ า สต ร์ ฟ้ื น ฟู ถื อ เ ป็ น ก า ร แ พ ท ย์ แ ข น ง ใ ห ม่ ที่ มี
ความสามารถเฉพาะโดยมุ่งเน้นการทดแทน การซ่อมแซม
การฟื้ นฟูเซลล์ เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะทีเ่ สื่อมถอยหรือได้รบั
บาดเจ็บทัง้ จากความแก่ตามธรรมชาติและโรคภัยไข้เจ็บ
(Prasongchean,2012: 1-7) ซึ่ ง แตกต่ า งจากการรัก ษา
ส่วนใหญ่ ท่ีเป็ นเพีย งแค่การบรรเทาอาการของโรค หรือ
หยุดการก่อโรคไว้เพียงชัวคราว
่
การพัฒนาเวชศาสตร์ฟ้ื นฟู
จึงเป็ นการทํางานร่วมกันของนักวิจยั หลายแขนงในแวดวง
เภสัชศาสตร์และศาสตร์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
การสูญ เสีย การมองเห็น ถือ เป็ น ปั ญ หาที่สํา คัญ
ของมนุ ษย์ทุกคน จากการสํารวจจํานวนประชากรศาสตร์
ในประเทศไทยพบว่า จํานวนกลุ่มผูส้ งู อายุเพิม่ มากขึน้ ทํา
ให้ผู้ท่มี ีปัญหาทางด้านดวงตาเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ
และพัน ธุก รรมมีแ นวโน้ มเพิ่มสูงขึ้น จากการสํารวจวิจ ัย
ก่อนหน้านี้เกีย่ วกับการใช้เซลล์ต้นกําเนิดในการรักษาโรค
ทางดวงตา สามารถแบ่งกลุ่มโรคได้เป็ น 2 กลุ่มหลักๆ คือ
กลุ่มโรคทีเ่ กีย่ วกับจอประสาทตา (Retina) และ กลุ่มโรคที่
เกี่ ย วกั บ กระจกตา (Cornea) กลุ่ ม โรคที่ เ กี่ ย วกั บ จอ
ประสาทตา (Retina) ยกตัวอย่างเช่น

-

-

เช่น

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

โรคจอประสาทตาเสือ่ ม หรือ โรคอาร์พี (Retinitis
Pigmentosa) (RP) เ ป็ น โ ร ค ที่ ถ่ า ย ท อ ด ท า ง
พันธุกรรม พบได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยจอประสาท
ตาจะค่อยเสื่อมลงอย่างช้าๆ จนตาบอดในที่สุด
เกิดจากการเสื่อมสภาพของเซลล์รบั แสงของจอ
ประสาทตาเสือ่ ม ปั จจุบนั ยังไม่มกี ารรักษาใดๆที่
สามารถรักษาให้หายได้
โรคจอประสาทตาเสือ่ มในผูส้ งู อายุ (Age-Related
Macular Degeneration) (AMD) เป็ นโรคที่เ กิ ด
จากความเสื่อมสภาพของศูนย์กลางการมองทีจ่ อ
ประสาทตา มักพบในผูส้ งู อายุ มากกว่า 50 ปี ขน้ึ
ไป โดยโรคนี้ สามารถแบ่ ง ได้เ ป็ น 2 ชนิ ด คือ
ชนิ ด เปี ยก (Wet AMD) และ ชนิ ด แห้ ง (Dry
AMD) ปั จจุบนั ยังไม่มวี ธิ กี ารรักษาโรคนี้
กลุ่มโรคทีเ่ กีย่ วกับกระจกตา (Cornea) ยกตัวอย่าง

-

-

โรคภาวะเซลล์ต้นกําเนิดผิว กระจกตาบกพร่อ ง
( Limbal Stem Cell Deficiency) (LSCD) เ ป็ น
โรคที่เซลล์ต้นกําเนิดของผิวกระจกตาเสื่อมหรือ
เสียไปทําให้เส้นเลือดรุกเข้ามาในกระจกตาเกิด
การขุ่นมัวของกระจกตา พบได้ในโรคที่เกิดการ
แพ้รุ น แรง หรือ เกิด จากอุ บ ัติเ หตุ จ ากสารเคมี
เช่น กรด หรือ ด่างเข้าตา สามารถนํ าเซลล์ของ
ผูป้ ่ วยมาปลูกถ่ายเพื่อทําการรักษาได้
โรคสตีเวนจอห์นสันซินโดรม (Stevens-Johnson
Syndrome) (SJS) เป็ น โรคที่เ กิด จากปฏิกิริย า
ภูมคิ มุ้ กันของร่างกายผูป้ ่ วยตอบสนองผิดปกติต่อ
สิง่ แปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย เช่น จากยา หรือ
เชื้อ โรค ทํา ให้เกิด การอักเสบของเซลล์ผิว หนัง
และเยื่อ บุ ผิว ภายในอวัย วะทัว่ ร่ า งกาย รวมถึง
เยื่อบุผวิ กระจกตา โดยสาเหตุของการเกิดโรคนัน้
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ยังไม่ทราบแน่ชดั แต่เชื่อว่าเกิดจากปฏิกริ ยิ าของ
ระบบร่ างกาย การรักษาปั จ จุบนั ทํา ได้เ พีย งแค่
การประคับ ประคองอาการของโรคไม่ ใ ห้แ ย่ ล ง
เท่านัน้ นอกจากจะต้อ งใช้เทคนิคการปลูกถ่ า ย
เซลล์ต้นกําเนิดเข้ามาช่วย ทําให้การศึกษาเวช
ศาสตร์ฟ้ื นฟู (Regenerative Medicine) ที่เกี่ยวข้อง
กับการรักษาโรคทางดวงตานี้เป็ นสิง่ ทีน่ ่าสนใจต่อ
คนทัวโลก
่
จ า ก ก า ร สํ า ร ว จ ต ล า ด ทั ว่ โ ล ก ก่ อ น ห น้ า นี้
(Technavio, 2014) พบว่า การแพทย์แขนงใหม่น้ีมขี นาด
ของตลาดสูงถึง 19.63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ มีอตั รา
การเติบโตสูงถึง 19.79 % ในปี ค.ศ. 2014 ซึง่ ปั จจัยทีท่ ํา
ให้ ต ลาดนี้ มีแ นวโน้ ม เติ บ โตได้ แ ก่ ความก้ า วหน้ า ของ
งานวิจ ัย และพัฒ นา ความสํา คัญ ของนาโนเทคโนโลยี
ตลอดจนการเพิ่ม ขึ้น ของโรคที่ทํ า ให้เ กิด การเสื่อ มถอย
ต่างๆ หนึ่งในการให้บริการทางเวชศาสตร์ฟ้ื นฟูกค็ อื การ
นํ าเซลล์ต้นกําเนิด (Stem Cell) มาใช้ในการรักษา เซลล์
ต้นกําเนิดคือเซลล์อ่อนที่ยงั ไม่มหี น้าที่ทเ่ี ฉพาะเจาะจง จึง
สามารถแบ่ ง ตั ว เองขึ้น มาใหม่ ไ ด้ อ ย่ า งไม่ จํ า กัด และ
เจริญเติบโต เปลีย่ นแปลงเพื่อไปทําหน้าที่เฉพาะตามส่วน
ต่างๆ หรือ กลายเป็ นเซลล์ของเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ได้เกือบ
ทุกชนิดในร่างกาย เพื่อทดแทนเซลล์ท่เี สื่อมสภาพไป ใน
ประเทศไทยนัน้ มีขอ้ บังคับแพทยสภาเกีย่ วกับการปลูกถ่าย
เซลล์ต้นกําเนิดเพื่อการรักษา โดยการรักษายังมีขอบเขต
จํ า กัด เฉพาะโรคทางโลหิ ต วิ ท ยา เช่ น โรคโลหิ ต จาง
โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว สําหรับการใช้เซลล์ต้นกําเนิดใน
การรัก ษาโรคอื่นๆ นัน้ ล้ว นอยู่ใ นขัน้ ตอนการวิจ ัยทัง้ สิ้น
ปั จจุบนั มีผู้ป่วยจํานวนมากที่ได้รบั ความเจ็บปวดจากโรค
ตาต่างๆทีก่ ล่าวมาข้างต้น และ มีบริษทั ทีใ่ ห้บริการทางการ
แพทย์ต่าง ๆ ทีย่ งั ขาดความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับการ
ให้บ ริการทางการแพทย์ท่ีเ กี่ยวข้อ งกับ เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู
ทางด้านดวงตา เนื่องจากเป็ นศาสตร์การแพทย์ทค่ี ่อนข้าง
ใหม่ อาจส่งผลให้ผปู้ ่ วยตัดสินใจรับการรักษาโดยปราศจาก
ความรู้ความเข้าใจที่แท้จริง ก่อให้เกิดผลเสียกับสุขภาวะ
ร่างกายของตน หรือองค์กรต่างๆอาจตัดสินใจในเชิงธุรกิจ
โดยขาดความเข้าใจถึงทิศทางและแนวโน้ มเกี่ยวกับการ
ให้บ ริการทางการแพทย์ท่ีเ กี่ยวข้อ งกับ เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู
ทางด้านดวงตาที่ชดั เจน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
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ทางธุ ร กิ จ ต่ อ งองค์ ก รได้ งานวิ จ ั ย นี้ จึ ง มุ่ ง ศึ ก ษาการ
ให้บริการทางการแพทย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับเวชศาสตร์ฟ้ื นฟูทใ่ี ช้
เซลล์ ต้ น กํ า เนิ ด ในการรัก ษาโรคทางด้ า นดวงตา โดย
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิจ ัย นี้ คือ เพื่อ ศึก ษาทิศ ทางของ
งานวิจยั และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการให้บริการทาง
การแพทย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับเวชศาสตร์ฟ้ื นฟูทางด้านดวงตา

แนวคิ ด ทฤษฎี และ งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีแรงผลักดัน 5 ประการ (Porter, 1998). ไม
เคิล อี. พอร์เ ตอร์ ได้มีก ารพัฒ นาเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์ส ภาพตลาดเพื่อใช้พิจารณาโอกาส ความเสี่ย ง
และความน่ าสนใจของอุตสาหกรรม โดยวิเคราะห์จากแรง
ผลักต่างๆทัง้ 5 ประการ ที่มากระทําและส่งผลกระทบต่อ
บริษทั ในอุตสาหกรรมนัน้ เพื่อนํ าผลที่ได้ไปใช้ในการวาง
กลยุทธ์ หรือใช้ในการตัดสินใจว่าอุตสาหกรรมนัน้ น่ าเข้าไป
ลงทุ น หรือ ไม่ โดยแบ่ ง เป็ น 5 แรงผลัก ดัน ดังนี้ 1) การ
แข่ ง ขั น ภายในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น (Competitive
Rivalry) 2) การคุกคามของผูเ้ ข้ามาใหม่ในตลาด (Threat
of New Entrants) 3)การคุ ก คามของสิ น ค้ า ทดแทน
(Threat of Substitutes) 4) อํานาจในการต่อรองของผูข้ าย
วัตถุดบิ (Bargaining Power of Suppliers) และ 5)อํานาจ
ในการต่อรองของผูซ้ อ้ื (Bargaining Power of Customers)
ทฤษฎีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกในการดําเนิน
ธุ ร กิจ (PESTLE Analysis) (FME, 2013) ฟรานซิส เจ.
อากีล่า ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกทีส่ ามารถ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ องค์ก รได้ผ่ า นองค์ป ระกอบ 6 ตัว เพื่อ
วิเ คราะห์แ นวโน้ ม ของตลาด และภาพรวมของธุ ร กิจ ใน
อนาคต โดยการนํ า ปั จ จัย ภายนอกต่ า งๆ ที่ บ ริ ษั ท ไม่
สามารถควบคุ ม ได้ห รือ ยากต่ อ การควบคุ ม มาวิเ คราะห์
เพื่อให้องค์กรสามารถเตรียมพร้อมกับการเปลีย่ นแปลงของ
ปั จ จัย ต่ า งๆได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ประกอบด้ ว ย 1)
Politics (ปั จจัยทางนโยบายและการเมือง) 2) Economic
(ปั จ จัย ทางเศรษฐกิจ ) 3) Social (ปั จ จัย ทางสัง คมและ
วัฒ นธรรม) 4) Technology (ปั จ จัย ทางเทคโนโลยี) 5)
Legal (ปั จจัยทางกฎหมาย) และ 6) Environment (ปั จจัย
ทางสิง่ แวดล้อม)
ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักทางการตลาด ฟิ ลลิป คอต
เลอร์ และ แกรี่ อาร์มสตรอง (Kotler & Amstrong, 2014)
กล่าวถึง กระบวนการทางการตลาด ในการทําให้สนิ ค้าหรือ
บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเพื่อ
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ทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และสามารถทํากําไรให้กบั
องค์ก ร ผ่ า นการดํา เนิ น กิจ กรรม 4 ขัน้ ตอน คือ 1) การ
วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด 2) การเลือกตลาดเป้ าหมาย
3) การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด และ 4) การจัดการ
กับความพยายามทางการตลาด ซึง่ รวมไปถึง ส่วนประสม
ทางการตลาด หรือ 4P (Product, Price, Place, Promotion)
และ 4C (Consumer, Competitor, Community, Company)
ภิญนิตา ปราภสวัสดิ ์ (Prabhasawat, et.al.,2012)
ทําการวิจยั เรื่อง “Efficacy of cultivated corneal epithelial
stem cells for ocular surface reconstruction” พบว่า โรค
ทางด้านพื้นผิวกระจกตาขัน้ รุนแรงนี้ สามารถเกิดได้จาก
โรคต่ า งๆ เช่ น Steven-Johnson Syndrome (SJS) การ
บาดเจ็บจากสารเคมีแ ละความร้อ น สามารถทํ า ให้เ กิด
ความบกพร่องของเซลล์ต้นกําเนิดทีผ่ วิ กระจกตา (Limbal
Stem Cell Deficiency)(LSCD) การปลูกถ่ายเยื่อบุผวิ กระจกตา
( Cultivated Corneal Limbal Epithelial Transplantation)
(CLET) ยังคงประสบความสําเร็จในการซ่อมแซมหรือฟื้ นฟู
ความเสียหายของกระจกตาได้ในหลายกรณีทเ่ี กีย่ วข้องกับ
ความบกพร่องของเซลล์ตน้ กําเนิดทีผ่ วิ กระจกตา (LSCD)
งานวิจยั นี้ได้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีแรงผลักดัน 5
ป ร ะ ก า ร ( Porter’s Five Force Model) ท ฤ ษ ฎี ก า ร
วิเ คราะห์ปั จ จัย ภายนอกในการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ (PESTLE
Analysis) ทฤษฎีเ กี่ยวกับ หลัก ทางการตลาด เป็ นกรอบ
แนวคิดในงานวิจยั

วิ ธีการศึกษา

วิธกี ารศึกษาประกอบด้วยการศึกษาและค้นคว้า
ข้อ มู ล จากเอกสารหรือ การวิจ ัย เชิง เอกสาร จากนั น้ จึง
พัฒ นาเป็ น กรอบแนวคิด และดํ า เนิ น การโดยใช้วิธีเ ชิง
คุ ณ ภ า พ (Qualitative Method) เ นื่ อ ง จ า ก เ ป็ น วิ ธี ที่
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั วิธเี ชิงคุณภาพจะ
ช่ว ยให้ไ ด้ข้อ มูล เชิง ลึก ซึ่ง อาศัย การเก็บ ข้อ มูล ด้ว ยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีการออกแบบ
โครงสร้างของข้อคําถามที่สามารถนํ าไปใช้ในกระบวนการ
สัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง โดยเป็ นแต่ เพียงการกําหนด
แนวข้อคําถามแบบเปิ ดกว้าง หรือเป็ นการใช้แบบสัมภาษณ์
ปลายเปิ ด ซึง่ เป็ นกระบวนวิธกี ารวิจยั ทีม่ ผี ลทําให้ขอ้ คําถาม
มีความยืดหยุ่นและเปิ ดกว้าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั นี้ ได้แก่
จัก ษุ แ พทย์ หรือ ผู้เชี่ย วชาญทางด้า นเซลล์ต้น กํา เนิ ด ที่

เกี่ยวข้องกับดวงตาภายในโรงพยาบาล ศูน ย์วิจ ัย ต่ า งๆ
บริษัทเอกชนที่ให้บ ริการทางด้า นเซลล์ต้นกําเนิด ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ ท ราบถึ ง สถานะของการวิจ ัย และ
พัฒ นาในการนํ า เซลล์ต้ น กํ า เนิ ด มาใช้ใ นการรัก ษาโรค
ทางด้านดวงตาในประเทศไทย หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง กลุ่ม
ลู ก ค้ า หรื อ กลุ่ ม ผู้ ป่ วย ปั จจัย ต่ า งๆที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
อุตสาหกรรมนี้
คณะผู้วิจ ัย ได้ดํา เนิ น การคัด เลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
จากการเลือ กตัว อย่ า งประชากรโดยไม่อ าศัย หลัก ความ
น่าจะเป็ น (Non-probability sampling) เป็ นการสุม่ ตัวอย่าง
โดยไม่คาํ นึงถึงความน่าจะเป็ นของประชากรแต่ละกลุ่มทีจ่ ะ
ได้รบั เลือก ใช้วธิ กี ารเลือกตัวอย่างประชากรแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นี้
มาจากศาสตร์เฉพาะทางทีใ่ หม่และมีจาํ นวนจํากัด
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ
กลุ่มที่ 1 : จักษุ แพทย์ หรือ ผู้เชีย่ วชาญทางด้านเซลล์ต้น
กํ า เนิ ด ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ ดวงตาภายในโรงพยาบาลและ
ศูนย์วจิ ยั ต่างๆในประเทศไทย โดยแบ่งเป็ น
• จักษุแพทย์จากโรงพยาบาลศิรริ าช จํานวน 2 ท่าน
• จักษุแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จํานวน
1 ท่าน
• หัวหน้าศูนย์วจิ ยั เซลล์ตน
้ กําเนิดและเซลล์บาํ บัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํานวน 1 ท่าน
กลุ่มที่ 2 : บริษทั เอกชนทีใ่ ห้บริการทางด้านเซลล์ตน้ กําเนิด
ทางด้านดวงตา ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 บริษทั
ผูศ้ กึ ษาได้ดําเนินการขออนุ ญาตการทําวิจยั และ
เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ น้ีจากคณะกรรมการ
การทําวิจยั ในมนุษย์ หลังจากได้รบั การรับรองและอนุ ญาต
ผู้ศกึ ษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยยื่นหนังสือขอสัมภาษณ์
ไปยังโรงพยาบาล และ บริษทั เอกชนต่างๆเพื่อทีจ่ ะขอเข้า
ไปสัมภาษณ์กบั กลุม่ ตัวอย่างทัง้ สองกลุ่ม จากนัน้ นําข้อมูล
ทีไ่ ด้มารวบรวมเพื่อวิเคราะห์ถงึ ประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลอีกแนวทางนัน้ คือ
แบบสัมภาษณ์ ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิด ทฤษฏีดงั แสดง
ข้างต้น ในหัวข้อต่อไปนี้
• ทิศทางของงานวิจยั และพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
การให้บริการทางการแพทย์ท่เี กี่ยวข้องกับเวช
ศาสตร์ฟ้ื นฟู (Regenerative Medicine) ทางด้าน
ดวงตา
• ความคิด เห็น ของบุ ค คลทัว่ ไปที่ม ีต่ อ การรัก ษา
ด้วยเซลล์ตน้ กําเนิด
• การนํ า เซลล์ ต้ น กํ า เนิ ด มาใช้ ใ นการรัก ษาโรค
ทางด้านดวงตา
• การวิเ คราะห์ปัจจัยภายนอกในการดําเนิ นธุรกิจ
(PESTLE Analysis)
เครื่องมือถูกทบทวนและทดสอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในด้านการจัดการและการตลาด และผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านเซลล์ตน้ กําเนิดสองท่าน

การวิ เคราะห์ข้อมูล

การวิจยั ครัง้ นี้เ ป็ น การวิจ ัยเชิง คุณ ภาพ ใช้ก าร
วิเคราะห์เชิงอรรถาธิบาย พรรณนาความจากเอกสารทาง
วิช าการ และ งานทบทวนวรรณกรรมต่ า งๆ ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
โดยนํ า ข้อ มูลที่ได้ม าสรุ ปข้อ มูล วิเ คราะห์ข้อ มูล ตีความ
ข้อมูล เพื่อสามารถให้เหตุผล และสรุปผลการวิจยั ได้อย่าง
เหมาะสม

ผลการศึกษา

ผู้วิจ ัย ได้ แ บ่ ง การนํ า เสนอผลการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล
ออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ทิ ศทางของงานวิ จั ย และพั ฒ นาธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
กั บ เ ว ช ศ า ส ต ร์ ฟื้ น ฟู ( Regenerative Medicine)
ทางด้านดวงตา
ผลการศึกษา พบว่า ในประเทศไทยนัน้ ยังไม่มี
การนํ า เซลล์ ต้ น กํ า เนิ ด เพื่ อ นํ า มาใช้ ใ นการรัก ษาโรค
ทางด้านดวงตาทีเ่ ป็ นการรักษามาตรฐาน นอกจากกลุ่มโรค
ทางด้านโลหิตวิทยา ดังนัน้ กระบวนการทัง้ หมดยังอยู่ใน
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โครงการวิจยั ซึง่ ยังคงมีการทําการวิจยั และพัฒนาทางด้าน
เซลล์ตน้ กําเนิดอย่างต่อเนื่อง เช่น การวิจยั และพัฒนาเซลล์
ต้นกําเนิดเพื่อใช้ในการรักษาโรคทางด้านกระจกตาของ
โรงพยาบาลศิรริ าชนัน้ เริม่ ทําตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2007 หรือ การ
วิจ ัย และพัฒ นาเซลล์ต้ น กํ า เนิ ด เพื่อ ใช้ใ นการรัก ษาโรค
ทางด้านกระจกตาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซ่งึ เริม่ ทํา
ตัง้ แต่ ปี ค.ศ. 2005 และมีก ารตีพิม พ์ เ ป็ นเอกสารทาง
การแพทย์ออกมาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่า ทิศทาง
ของงานวิ จ ั ย และพั ฒ นาทางด้ า นเซลล์ ต้ น กํ า เนิ ด นี้ มี
แนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ เนื่องมาจากการให้ความสําคัญกับการ
ให้บ ริการทางการแพทย์ท่ีเ กี่ยวข้อ งกับ เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู
หรือเซลล์ต้นกําเนิด ทัง้ จากต่ างประเทศ และ ในประเทศ
ไทย เพราะเป็ นการแพทย์แขนงใหม่ทน่ี ํามาใช้ในการรักษา
โรคทีไ่ ม่สามารถรักษาได้ดว้ ยการรักษาในปั จจุบนั
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านเซลล์ตน้ กําเนิด กล่าวว่า
“บุคคลทัวไปจะคิ
่
ดว่าสเต็มเซลล์เป็ นตัว
รักษาได้หลายโรค ซึง่ จริงๆแล้วมันไม่ใช่
ตอนนี้ส ามารถรัก ษาได้แ ค่ โรคในกลุ่ ม
โรคเลือดเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ ควรเข้าใจ
ก่อนว่า สเต็มเซลล์มหี ลายประเภท อาจ
แบ่งได้เป็ น Embryonic Stem Cell (ES
Cell) เป็ น สเต็ม เซลล์จ ากตัว อ่ อ น และ
Adult Stem Cell แต่ไม่ใช่ทุกอวัยวะที ่
สามารถนํา Adult Stem Cell มาใช้ได้
เนือ่ งจากมีขอ้ จํากัด จากนัน้ ในปี 2006
มีการเอาเซลล์ผิว หนัง มาใส่ยีนส์ล งไป
ทําให้มนั กลายเป็ น Induced Pluripotent
Stem Cell (iPS Cell) ซึง่ เป็ นเซลล์ทมี ่ ี
คุณสมบัติเหมือนกับสเต็มเซลล์จากตัว
อ่อน เป็ นเซลล์ทหี ่ ลายคนให้ความสนใจ
ในการวิจยั เพือ่ นํามาใช้รกั ษาโรค”
โดยในปี ค.ศ. 2016 นี้คาดว่า ตลาดในกลุ่มนี้มี
มูลค่าสูงถึง 10.50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็ นอัตรา
การเติบโตเฉลีย่ 17.03% ประกอบกับความรุนแรงของโรค
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในโรคทีเ่ กีย่ วข้องกับดวงตา ซึง่ อาจทํา
ให้ผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็น และส่งผลต่ อคุณภาพชีวิต
ของตัวผู้ป่วยและคนรอบข้างอีกด้วย ด้วยเหตุ น้ี ทิศทาง
ของการวิจ ัย และพัฒ นาการให้บ ริก ารทางการแพทย์ ท่ี
เกี่ ย วข้ อ งกั บ เซลล์ ต้ น กํ า เนิ ด นี้ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
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เพื่อทีจ่ ะนํ าไปสู่การให้บริการในการรักษาทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
ในประเทศไทยและทัวโลก
่
หน่ วยงานในประเทศไทยที่ มีบทบาทในการ
วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ท า ง ด้ า น เ ซ ล ล์ ต้ น กํ า เ นิ ด คื อ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่ น โรงพยาบาลศิ ริ ร าช
โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ และโรงพยาบาลรามาธิ บ ดี
สําหรับงานวิจยั และพัฒนาเซลล์ต้นกําเนิดทางด้านดวงตา
นัน้ สามารถแบ่ง ได้เป็ น 2 กลุ่ม โรคหลักๆ คือ กลุ่ม โรค
ทางด้านกระจกตา (Cornea) และ กลุ่มโรคทางด้านจอตา
หรือ จอประสาทตา (Retina) ซึง่ ทัง้ สองกลุ่มโรคนี้ ยังอยู่ใน
ขัน้ การวิจยั ทีน่ ําเซลล์มาใช้ในการทดสอบความปลอดภัยใน
กลุ่มผูป้ ่ วยที่ยงั มีจํานวนน้อย การวิจยั และพัฒนาสามารถ
แบ่งเป็ น 4 ขัน้ คือ Pre-Clinical Trial เป็ น การทดลองใน
สัตว์ / Clinical Trial เป็ นการทดลองในคน จะแบ่งเป็ นระยะ
ย่ อ ยๆ 3 ระยะ (3 Phases) ซึ่ง จะดู ใ นเรื่อ งของความ
ปลอดภั ย (Safety) และ ประสิท ธิ ภ าพของการรัก ษา
(Efficacy) เป็ นขัน้ ๆ ในจํานวนคนทีเ่ พิม่ มากขึน้ / Approval
เป็ นการประเมิน และรับ รองจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ เช่ น
แพทยสภา และ สมาคมจัก ษุ แ ห่ ง ประเทศไทย ก่ อ นจะ
ออกเป็ น การรัก ษามาตรฐาน / และ Commercialization
เป็ นการนําตัวการให้บริการออกสูต่ ลาด
โดยกลุ่ ม โรคทางด้ า นกระจกตาอยู่ ใ นขัน้ การ
ทดลองทางคลินิก ระยะที่ 2 (Clinical Trial Phase 2) และ
กลุ่มโรคทางด้านจอตา (Retina) จะอยู่ในขัน้ การทดลอง
ทางคลินิก ระยะที่ 1 (Clinical Trial Phase 1) ซึ่งมีเพียง
โรงพยาบาลศิริราชเท่านัน้ ทีม่ ีการวิจยั และพัฒนาในกลุ่ม
โรคทางด้านจอตา (Retina)
เทคโนโลยีท่นี ํามาใช้ในการวิจยั และพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพทย์ท่เี กี่ยวข้องกับ
เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู ทางด้านดวงตานัน้ ถือว่ามีความสําคัญ
มากในการนํ ามาใช้ในการวิจยั และพัฒนาเซลล์ต้นกําเนิด
เพื่อ นํ า มาใช้ ใ นการรัก ษาผู้ ป่ วย โดย เทคโนโลยีห รื อ
เครื่องมือต่ างๆ ที่นํามาใช้นัน้ จะมีความเฉพาะทาง เช่น
เทคโนโลยี หรือ เครื่องมือในการเพาะเลีย้ งเซลล์ต้นกําเนิด
เพื่อใช้ในการเพาะเลีย้ ง เพิม่ จํานวน และ วิเคราะห์เซลล์ให้
มีความปลอดภัยก่อนนํ ามาใช้กบั ผู้ป่วย ในประเทศไทยมี
การนํ าเข้ า เทคโนโลยี ห รื อ เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ มาจาก
ต่างประเทศ ทําให้เทคโนโลยีท่ใี ช้ในประเทศไทยมีความ
ทั น สมั ย ใ ก ล้ เ คี ย ง ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า กั บ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
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เทคโนโลยีท่ดี ีก็จะส่งผลให้การวิจยั และพัฒนาเป็ นไปได้
ราบรื่ น มากยิ่ ง ขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีย ัง ส่ ง ผลต่ อ
สุขภาพของผูป้ ่ วยด้วย เพราะการนําเทคโนโลยีทด่ี มี าใช้ก็
จะทําให้สามารถควบคุมการวิจยั และการผลิตเซลล์เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําเซลล์ท่ไี ด้ไปใช้กบั ผู้ป่วย
ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผล

ส่ วนที่ 2 ผลการศึ กษาความคิ ดเห็นของบุคคล
ทัวไปที
่
่มีต่อการรักษาด้วยเซลล์ต้นกําเนิ ด

ผลการสัมภาษณ์ เชิ งลึกของ กลุ่มจักษุแพทย์
และ ผู้เ ชี่ ยวชาญทางด้ า นเซลล์ต้ น กํา เนิ ดที่
เกี่ยวข้องกับดวงตาภายในโรงพยาบาล
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของ กลุ่มจักษุแพทย์ และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเซลล์ต้นกําเนิดที่เกี่ยวข้องกับดวงตา
ภายในโรงพยาบาล พบว่า บุคคลทัวไปส่
่ วนใหญ่ยงั มีความ
เข้าใจผิดเกีย่ วกับการรักษาด้วย เซลล์ตน้ กําเนิด โดยคิดว่า
เซลล์ต้นกําเนิดนัน้ เป็ นสิง่ ที่สามารถนํ ามาใช้ในการรักษา
โรคได้หลายโรค มีความเข้าใจผิดจากการโฆษณาต่ างๆ
เช่ น การโฆษณาที่นํา เซลล์ต้น กํา เนิด มาอ้างในด้า นการ
เสริมความงาม เป็ นต้น
ผู้ เ ชี่ ย วช าญทางด้ า นเซลล์ ต้ น กํ า เนิ ด
ยังกล่าวอีกว่า
“บุค คลทัว่ ไป ยังมีความรู้หรือ ความเข้า ใจ
เกีย่ วกับ สเต็ ม เซลล์ น้ อ ยมาก ส่ ว นใหญ่
เข้า ใจผิด จากการโฆษณาต่ า งๆ อย่ า งใน
กรณี ข องโรคตา ถ้ า ใครคิด ว่ า เป็ น โรคตา
แล้ว คิด ว่ า จะฉี ด สเต็ม เซลล์เ ข้า ไปแล้ว จะ
หาย แสดงว่าเข้าใจผิด แต่กม็ คี นจํานวนมาก
ทีย่ งั คิดแบบนี้อยู่ อย่างไรก็ตาม ก็ต้องมีการ
ทําแบบสอบถามกับบุคคลอืน่ ๆด้วย เพือ่ ให้
ทราบว่ า บุ ค คลอืน่ ๆมี ค วามเห็ น อย่ า งไร
เกีย่ วกับสเต็มเซลล์”
•

ซึง่ ในปั จจุบนั จากข้อบังคับแพทย์สภาได้ระบุว่า
ในการปลูก ถ่ า ยเซลล์ต้นกํา เนิ ดนัน้ สามารถนํ า เซลล์ต้น
กําเนิดมาใช้ในการปลูกถ่ายรักษาได้เฉพาะในกลุ่มของโรค
โลหิตวิทยาเท่านัน้ ยังไม่ได้รบั รองการรักษาอื่นๆ ดังนัน้
บุคคลทัวไปจะต้
่
องเข้าใจความหมาย ประเภท และหน้าที่
ของเซลล์ต้น กํา เนิ ด ที่ถู ก ต้อ ง เพื่อ ไม่ ใ ห้เ กิด ความรู้ห รือ
ความเข้าใจทีผ่ ดิ นอกจากนี้ บุคคลทัวไปยั
่ งยอมรับในการ
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รักษาด้วยเซลล์ตน้ กําเนิด ซึง่ อาจจะเกิดจากความเข้าใจผิด
เกี่ยวกับเซลล์ต้นกําเนิด หรืออาจจะโดนหลอกว่าสามารถ
รัก ษาให้ ห ายจากโรคได้ จ ริง แต่ ก็ ต้ อ งขึ้น กับ กลุ่ ม โรค
อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นนี้เป็ นเพียงความคิดเห็นของ
จักษุ แพทย์ เพราะฉะนัน้ อาจจะต้องทําแบบสอบถามกับ
บุค คลอื่น ๆด้วย เพื่อ ให้ทราบว่า บุค คลอื่น ๆ มีค วามเห็น
อย่างไรเกีย่ วกับการรักษาด้วยเซลล์ตน้ กําเนิดแท้จริง
ผลการสัมภาษณ์ เชิ งลึก ของบริ ษัท เอกชนที่
ให้บริการทางด้านเซลล์ต้นกําเนิ ด
พบว่า ทางบริษทั มีความคิดเห็นว่า บุคคลทัวไป
่
ยังมีคนทีเ่ ข้าใจเรื่องการรักษาด้วยเซลล์ต้นกําเนิดน้อยกว่า
คนที่ยงั ไม่เข้าใจในเรื่องนี้ ส่วนใหญ่ จะเป็ นคนที่เข้าใจใน
เรื่องเซลล์ตน้ กําเนิดทีไ่ ม่ถูกต้อง เนื่องจากความรูด้ า้ นเซลล์
ต้นกําเนิดยังไม่ได้เป็ นสิง่ ที่ออกมาในวงกว้าง คนที่เข้าใจ
จริงจะเป็ นคนเฉพาะกลุ่มสายการแพทย์หรือนักวิจยั เท่านัน้
ซึ่ง การที่มีค นยอมรับ ในการรัก ษาด้ว ยเซลล์ ต้ น กํ า เนิ ด
น่ า จะเป็ น ผลมาจากข้อ มู ล ที่ไ ด้ร ับ มาว่ า เซลล์ต้ น กํ า เนิ ด
สามารถรักษาให้หายได้จริง เช่น การใช้เซลล์ต้นกําเนิด
รักษาโรคเลือด ซึง่ ได้การรับรองให้เป็ นการรักษามาตรฐาน
แล้ว แต่ พ อนํ า มาใช้ก ับ โรคอื่น แล้ ว ก็อ าจจะทํ า ให้ เ กิด
คําถามว่าการรักษาโรคอื่นๆ ด้วยวิธีการเดียวกันนัน้ เป็ น
มาตรฐานทีจ่ ะได้รบั การรับรองด้วยหรือไม่
•

ส่วนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์การนําเซลล์ต้นกําเนิ ดมาใช้
ในการรักษาโรคทางด้านดวงตา
• ผลการสัมภาษณ์ เชิ งลึกของ กลุ่มจักษุ แพทย์
และ ผู้เ ชี่ ยวชาญทางด้ า นเซลล์ต้ น กํา เนิ ดที่
เกี่ ยวข้องกับดวงตาภายในโรงพยาบาล และ
บริ ษัท เอกชนที่ ใ ห้ บ ริ ก ารทางด้ า นเซลล์ต้ น
กําเนิ ด
พบว่า ณ ตอนนี้ ยังไม่มกี ารนําเซลล์ต้นกําเนิดมา
ใช้ ใ นการรัก ษาโรคทางด้ า นดวงตา ที่ เ ป็ นการรัก ษา
มาตร ฐาน (standard treatment) เ นื่ องจ ากยั ง อยู่ ใ น
โครงการวิจ ัย อยู่ โดยจะแบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม คือ กลุ่ ม โรค
กระจกตา (Cornea) และ กลุ่มโรคจอตา (Retina) ซึ่งการ
วิจ ัย นั ้น จะแบ่ ง เป็ น 4 ขัน้ คื อ Pre-Clinical Trial เป็ น
การทดลองในสัตว์ / Clinical Trial เป็ นการทดลองในคน
จะแบ่งเป็ นระยะย่อยๆ 3 ระยะ (3 Phases) ซึง่ จะดูในเรื่อง
ของความปลอดภัย (Safety) และ ประสิทธิภาพของการ

73

รักษา (Efficacy) เป็ นขัน้ ๆ ในจํา นวนคนที่เพิ่ม มากขึ้น /
Approval เป็ นการประเมินและรับรองจากหน่ วยงานต่างๆ
เช่น แพทยสภา และสมาคมจักษุแห่งประเทศไทย ก่อนจะ
ออกเป็ น การรัก ษามาตรฐาน / และ Commercialization
เป็ นการนําการให้บริการออกสู่ตลาด (Teng, et.al., 2014).
โดยแพทย์ท่ีทํ า การวิจ ัย และ รัก ษานัน้ จะต้อ งเป็ น จัก ษุ
แพทย์ และเป็ นแพทย์เฉพาะทางในด้านดวงตา ต้องผ่าน
การยื่นอนุ มตั กิ ารทําวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยั ในคน และแพทยสภาก่อน ต้องมีความเชี่ยวชาญใน
ด้า นที่จ ะรัก ษาเป็ น อย่ า งดี และทีมวิจ ัยต้อ งมีข นาดใหญ่
ต้ อ งมี ที ม เพาะเลี้ ย งเซลล์ เป็ นผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการ
เพาะเลีย้ ง และต้องมีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั มาตรฐาน จักษุ
แพทย์สว่ นใหญ่ กล่าวถึง ความรูห้ รือใบอนุ ญาตของแพทย์
ทีจ่ ะสามารถมาทําการรักษาโดยใช้เซลล์ตน้ กําเนิดนัน้ ไว้ว่า
“จะต้ อ งเป็ น จัก ษุ แ พทย์ และ เป็ น แพทย์
เฉพาะทางในด้านดวงตา คือ ด้านกระจกตา
ห รื อ ด้ า น จ อ ต า เ ท่ า นั ้ น ต้ อ ง มี ค ว า ม
เชีย่ วชาญในด้านทีจ่ ะรักษาเป็ นอย่างดี และ
ทีม วิจ ัย ต้อ งมีข นาดใหญ่ ต้อ งผ่ า นการยืน่
อนุ มั ติ ก ารทํ า วิ จ ั ย จาก คณะกรรมการ
จริย ธรรมการวิจ ัย ในคน และ แพทยสภา
ก่ อ น และ ต้ อ งมีทีม เพาะเลี้ย งเซลล์ เป็ น
ผู้ เ ชี ย่ วชาญด้ า นการเพาะเลี้ ย ง ต้ อ งมี
ห้องปฏิบตั ิการ เพราะฉะนัน้ โรงพยาบาล
เล็กๆก็ทาํ ไม่ได้”
ซึง่ สอดคล้องกับ ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านเซลล์
ต้นกําเนิด ทีก่ ล่าวไว้วา่
“ตอนนี้มกี ฎหมายกําลังร่างอยู่ คือ แพทย์ที ่
จะสามารถรักษาจะต้องเป็ นผูเ้ ชียวชาญใน
่
สาขานัน้ ๆ โดยแพทยสภา กับ ราชวิทยาลัย
จะต้องกําหนดว่า โรคอะไรเป็ นมาตรฐาน ถ้า
โรคนัน้ เป็ นมาตรฐานแล้วก็จะต้องกําหนด
ต่อว่า โรคนี้ใครจะมีสทิ ธิร์ กั ษา และ จะต้อง
ทําอย่างไรถึงจะรักษาได้ เช่น โรคพยาบาลมี
ความสามารถในการปฏิบตั กิ าร ต้องพร้อม
ขนาดไหน ต้องให้ใครมาตรวจสอบ และ ที ่
สําคัญ แพทย์ตอ้ งระดับไหน ถึงจะทําการ
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รักษาโรคนัน้ ๆ ได้ ซึง่ แต่ละโรคก็จะไม่
เหมือนกัน
สําหรับกลุ่มโรคทางด้านกระจกตา (Cornea) นัน้
อยู่ในขัน้ การทดลองทางคลินิก (Clinical Trial) ระยะที่ 2
(Phase2) แต่การรักษากระจกตาเรียกได้ว่าเป็ นมาตรฐาน
ระดับหนึ่ง เพราะสามารถนํ ามาใช้ในการรัก ษาคนไข้ไ ด้
โดยไม่ต้องขออนุ มตั ิจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
ในคนแล้ว เพียงแต่ ยงั ไม่มชี ่ือการผ่าตัดที่อยู่ในระบบ ยัง
ไม่ได้อยู่ระบบประกันสุขภาพทัวไปของเมื
่
องไทย และเงินที่
ใช้ในการรักษาจะมาจากทุนงานวิจยั ของผูใ้ ห้การรักษา แต่
คาดว่า ภายใน 10 ปี ขา้ งหน้า ก็อาจจะได้รบั การรับรองให้
เป็ นการรักษามาตรฐานสําหรับผูป้ ่ วยได้ เนื่องจากการวิจยั
ในกลุ่ ม โรคด้ า นกระจกตา (Cornea) นั ้น ก็ ทํ า มาเป็ น
เวลานานแล้ว
ส่วนกลุ่มโรคทางด้านจอตา (Retina) นัน้ ยังอยู่
ในขัน้ การทดลองทางคลิ นิ ก (Clinical Trial) ระยะที่ 1
(Phase1) ซึง่ เป็ นระยะทีด่ คู วามปลอดภัย (Safety) ในกลุ่ม
ผูป้ ่ วยจํานวนน้อย และในอีก 5ปี หรือ 10ปี นัน้ อาจจะยัง
อยู่ในระยะที2่ หรือ 3 (Phase 2 or 3) ทีเ่ ป็ นการพิจารณา
ความปลอดภัย (Safety) และประสิทธิภาพของการรักษา
(Efficacy)
จักษุแพทย์ กล่าวถึง การนําเซลล์ต้นกําเนิด
มาใช้ในการรักษาโรคทางด้านดวงตาในประเทศไทย ไว้ว่า
“เป็ นโครงการวิจยั เกีย่ วกับ กระจกตา หรือ
Cornea มีที ่ จุฬา ศิรริ าช และ รามา โดยเค้า
จะ เ อ า เ ซ ลล์ ต้ น กํ า เ นิ ด ผิ ว ก ระ จ ก ต า
(Corneal Limbal Stem Cell) เอาไปปลู ก
ถ่าย มีการเอามาจากกระพุ้งแก้มบ้าง โดย
เอาเนื้อเยือ่ มาทําการปลูกถ่าย ซึง่ กระจกตา
จะมี 2 ฝั ง่ คือ เนื้อเยือ่ บุผวิ (epithelial) และ
เนื้อเยือ่ บุผวิ ชัน้ ใน (endothelial) ซึง่ เนื้อเยือ่
บุผวิ (epithelial) มีเอามาทําการวิจยั แล้ว แต่
เนื้อเยือ่ บุผวิ ชัน้ ใน (endothelial) ยังไม่มใี น
ไทย แต่ ที ่ญี ่ป่ ุ นมี ทํ า โดยเอา Induced
Pluripotent Stem Cell (iPS Cell) มาทํา แต่
ก็ยงั อยู่ในขัน้ ทดลอง”
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จักษุ แพทย์ อีกท่าน กล่าวถึง การนํ าเซลล์
ต้ น กํ า เนิ ด มาใช้ ใ นการรั ก ษาโรคทางด้ า นดวงตาใน
ประเทศไทย ไว้ว่า
“มีเ ป็ น โครงการวิจ ัย กระจกตาและจอตา
สํา หรับ กระจกตาก็ทํ า กัน มาแล้ ว ตัง้ แต่ ปี
2007 ตอนนี้ ก็ กํ า ลั ง ทํ า อยู่ แต่ ป ระเด็ น
ปั ญหาก็คอื ยังเป็ นเงินของการวิจยั ยังทําไป
เรือ่ ยๆ แต่ กรณีมนั ก็ยงั ไม่ได้เยอะมาก จน
ออกมาเป็ น การรักษามาตรฐาน เนือ่ งจาก
การเพาะเลี้ยงก็ยงั ไม่คงที ่ แต่กป็ ลอดภัย แต่
กระบวนการในการเพาะเลี้ย งก็ย ัง ไม่ เ ป็ น
มาตรฐาน หรือแม้แต่ในรายละเอียดขัน้ ตอน
ของการผ่าตัดเองก็ยงั มียบิ ย่อยทีย่ งั แตกต่าง
กัน ผู้ป่ วยยัง ไม่ เ ยอะพอ ถามว่ า มีค วาม
เป็ นไปได้มากน้อยเพียงใด ภายใน 5ปี 10ปี
ไหม ก็ยงั คงพัฒนาไปเรือ่ ยๆ ใน 5 ปี 10 ปี ก็
ไม่ รู้ แต่ ไ ม่ แ น่ อีก 10 ปี ก็อาจจะออกก็ไ ด้
เพราะมันก็เริม่ ทํานานมาแล้ว ก็เรียกได้ว่า
เป็ น มาตรฐานระดับหนึง่ แต่ยงั ไม่มชี อื ่ การ
ผ่าตัดทีอ่ ยู่ในระบบ ยังไม่ได้อยู่ระบบประกัน
สุขภาพทัวไปของเมื
่
องไทย เพราะ เงินทีใ่ ช้
ในการรักษามาจากทุนงานวิจยั ”
ซึง่ ปั ญหาของการวิจยั ทีม่ คี วามล่าช้าในการได้รบั
การรับ รองเป็ นการรักษามาตรฐานนัน้ มาจาก 2 ปั จ จัย
หลักๆ คือ 1) หนึ่ง เงินทุนของการวิจยั งบประมาณทีใ่ ช้ยงั
เป็ นงบประมาณของการวิจยั ซึ่งหมายความว่า ถ้าได้รบั
การสนับสนุ นในเรื่องของเงินทุนน้อย การวิจยั นัน้ ก็อาจจะ
ไปได้ช้า และใช้ร ะยะเวลานานในการที่จ ะพิสูจ น์ ผลการ
ทดลองไปแต่ ล ะขัน้ ตอน และ 2) จํ า นวนของผู้ ป่ วยที่
ดํ า เนิ น การศึก ษา (Cases) ยัง มีจํ า นวนน้ อ ย ทํ า ให้ก าร
ดํา เนิ น การต่ อ และขัน้ ตอน เพื่อ ที่จ ะไปทดลองในระยะที่
สูง ขึ้น ซึ่ง ต้ อ งทดสอบในผู้ป่ วยจํ า นวนมากๆ นั น้ ยัง ไม่
สามารถทําได้
สําหรับการนํ าเซลล์ต้นกําเนิดมาใช้ในการรักษา
โรคทางด้านดวงตาในต่างประเทศ เช่น อิตาลี และ ยุโรป
ได้ประกาศยอมรับให้การรักษาโรคกระจกตาด้วยการปลูก
ถ่ายเซลล์ต้นกําเนิด เป็ นการรักษามาตรฐาน เพราะเป็ น
เซลล์ของตัวเองที่ใช้รกั ษาตัวเอง ทัง้ ๆที่ยงั ไม่ถึงระยะที่ 3
สํา หรับ การเพาะเลี้ย งเซลล์ก็ใ ห้ก ารรับ รองและผู้ร ัก ษา
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สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ป่วยได้ และดําเนินการ
ผ่านระบบประกันสุขภาพ (Reimbursement) ได้ ซึง่ เป็ นสิง่
ทีป่ ระเทศไทยน่ าจะคาดหวังในอนาคตได้เช่นกันหลังจาก
การรักษาดังกล่าวได้รบั การรับรองให้เป็ นการรักษาแบบ
มาตรฐาน
ตอนที่ 4 การวิ เคราะห์ปัจจัยภายนอกในการดําเนิ น
ธุรกิ จ (PESTLE Analysis)
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกในการดําเนินธุรกิจ
เป็ นประเด็น ในการตัง้ คํ า ถามในการวิเ คราะห์ โดยจะ
แบ่ ง เป็ น ปั จ จัย ที่ส่ง ผลต่ อ การดําเนิ น งานวิจยั นโยบาย
สนับสนุนจากภาครัฐ เศรษฐกิจภายในประเทศ เทคโนโลยี
ทีน่ ํามาใช้ และกฎหมาย ซึง่ วิเคราะห์ได้ ดังนี้
• ผลการสัมภาษณ์ เชิ งลึกของ กลุ่มจักษุ แพทย์
และ ผู้เชี่ ยวชาญทางด้านเซลล์ต้นกําเนิ ดที่ เกี่ ยวข้อง
กับดวงตาภายในโรงพยาบาล
- ปั จ จั ย ห ลั ก ที่ ส่ ง ผ ลต่ อ ก า ร ดํ า เ นิ น
งานวิจยั ก็คือ เงิน สนับสนุ น (Grant) โครงสร้า งพื้น ฐาน
ต่ า ง ๆ ใ น ก า ร วิ จ ั ย ( Infrastructure) แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย
(Regulations)
- นโยบายในการสนับสนุ นจากภาครัฐนัน
้
นักวิจยั ส่วนใหญ่ได้รบั การสนับสนุ นบ้าง แต่ไม่มากนัก จึง
ต้องขอการสนับสนุนเพิม่ เติมจากหน่วยงานเอกชนอื่นๆ
- เศรษฐกิจ ภายในประเทศมีผ ลต่ อ การ
พัฒนาการวิจยั โดยมีผ ลกับ การวิจยั เรื่องเงิน ทุนที่ได้ร ับ
โดยนักวิจยั หวังให้รฐั บาลไม่มองผลกําไรหรือปลายนํ้าเป็ น
เป้ าหมายหลักมากเกินไป อย่างไรก็ดี ในมุมมองของผูป้ ่ วย
และผู้ดําเนินธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ฟ้ิ นฟู มองว่า
สภาพเศรษฐกิจส่งผลต่ อการเข้ามารักษาของผู้ป่วยน้ อย
เนื่ องจากผู้ป่วยจําเป็ น ต้อ งได้ร ับการรัก ษาอย่ างรวดเร็ว
และไม่สามารถประวิงเวลาเพื่อรอการรักษาได้
- ในด้ า นเทคโนโลยี ท่ี นํ า มาใช้ ม ี ค วาม
ทัน สมั ย ใกล้ เ คี ย งกั บ ต่ า งประเทศ เนื่ อ งจากอุ ป กรณ์
เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีต่างๆ ทีน่ ํามาใช้นัน้ นําเข้ามาจาก
ต่างประเทศ แต่ต้นทุนในการนําเข้าก็จะทําให้ค่าบริการสูง
กว่าการเข้ารับการรักษาในต่างประเทศมาก
- ด้า นกฎหมายนัน
้ จะมีแพทยสภา และ
คณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาลที่ควบคุมอยู่ แต่
เร็ว ๆ นี้ จะมีกฎหมายเซลล์ต้น กําเนิ ดโดยเฉพาะออกมา
บัง คับ ใช้ ทํ า ให้เ ห็น ถึง แนวทางในการวิจ ัย และรัก ษาที่
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ชัดเจนมากขึน้ ซึง่ ในส่วนของโรงพยาบาลรัฐ หรือศูนย์วจิ ยั
ของภาครัฐ นัน้ จะไม่ ค่อ ยได้ร ับผลกระทบ เพราะ ปฏิบ ัติ
ตามระเบียบอยูแ่ ล้ว แต่กฎหมายจะไปส่งผลต่อผูใ้ ห้บริการ
เซลล์ต้นกําเนิดเสริมความงามมากกว่าทีน่ ่ าจะมองว่าการ
ออกกฎหมายเซลล์ตน้ กําเนิดเป็ นเหมือนการเข้าไปควบคุม
ให้ทาํ งานยุ่งยากมากขึน้
ด้านหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องนัน้ มี โรงพยาบาลศิริ
ราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ซึ่ ง ก็ จ ะอยู่ ใ นขั น้ การวิ จ ั ย ในระยะที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น แต่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี จะเน้น
การวิจ ัยในด้า นกระจกตา (Cornea) เป็ น หลัก ในขณะที่
โรงพยาบาลศิรริ าช มีการวิจยั ทัง้ ด้านกระจกตา (Cornea)
และจอตา (Retina) เมื่อมองถึงสถาบันอื่นๆ หรือองค์กร
เอกชนที่จะเข้ามาในธุรกิจเซลล์ต้นกําเนิดทางด้านดวงตานี้
คาดว่าจะเข้ามาในธุรกิจยาก เนื่องจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
จะต้ อ งเป็ นจั ก ษุ แพทย์ เ ฉพาะทางนั ้ น ๆ และต้ อ งมี
ห้องปฏิบ ัติการ รวมถึงทีมเลี้ยงเซลล์ท่ีมีขนาดใหญ่ และมี
ความรู้ นอกจากนี้ยงั ต้องใช้เงินลงทุนเป็ นจํานวนมากอีกด้วย
• ผลการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ของบริ ษัท เอกชนที่
ให้บริการทางด้านเซลล์ต้นกําเนิ ด
- ปั จ จั ย ห ลั ก ที่ ส่ ง ผ ลต่ อ ก า ร ดํ า เ นิ น
งานวิ จ ั ย ก็ คื อ ความรู้ ข องหมอและบุ ค ลากร ความ
ตรงไปตรงมาของแพทย์ผใู้ ห้การรักษากับผูป้ ่ วย ทําให้เกิด
การบอกต่ อ ของลู ก ค้า เงิน ทุ น ที่ใ ช้ใ นการทํ า วิจ ัย และ
กฎหมายทีย่ งั คลุมเครือ
- นโยบายในการสนั บ สนุ น จากภาครัฐ
เนื่องจากเป็ นบริษทั เอกชน ก็จะไม่ได้รบั เงินสนับสนุ นจาก
ทางภาครัฐ ทางบริษัท ต้อ งหาเงิน สนับ สนุ นเอง ซึ่ง ส่ว น
ใหญ่กจ็ ะเป็ นเงินของผูร้ ว่ มหุน้
- เศรษฐกิจ ภายในประเทศมีผ ลต่ อ การ
พัฒนาการวิจยั มีผลกับการวิจยั เรื่องเงินทุน ส่วนเศรษฐกิจ
ส่ง ผลต่ อ การเข้า มารัก ษาของคนไข้ นัน้ น่ า จะมีผ ลน้ อ ย
เพราะเป็ นเรื่องของการเจ็บป่ วย ถึงเวลาทีจ่ ําเป็ นก็ต้องทํา
การรักษา
- ในด้ า นเทคโนโลยี ท่ี นํ า มาใช้ ม ี ค วาม
ทันสมัยเทียบเท่ากับต่างประเทศ เนื่องจากอุปกรณ์ เครื่องมือ
หรือ เทคโนโลยีต่างๆทีน่ ํามาใช้นนั ้ นําเข้ามาจากต่างประเทศ
- ด้านกฎหมายนัน
้ จะมีขอ้ บังคับกําหนด
ไว้บา้ งในเรื่องของการโฆษณาเกินจริง ซึง่ ตอนนี้กฎหมาย
ยังไม่ออกมา แต่ทางบริษัทคิดว่า ถ้ากฎหมายออกมาแล้ว
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จะยิ่ง เป็ น การควบคุ ม มากขึ้น ทํา ให้ก ารวิจ ัย และพัฒ นา
เป็ นไปได้ชา้ ลง ทําให้คนไข้ถูกจํากัดสิทธิได้
ด้านคู่แข่ง คู่แข่งก็คอื บริษทั เซลล์ต้นกําเนิดอื่นๆ
การเข้า มาทํ า ธุ ร กิ จ นี้ ทางบริ ษั ท คิ ด ว่ า ค่ อ นข้า งยาก
เนื่องจากผู้ท่จี ะทําต้องมีความรู้หรือมีท่ปี รึกษาที่มีความรู้
ด้า นเซลล์ต้น กํา เนิ ด กล่ า วคือ ต้อ งมีแ พทย์ท่ีมีค วามรู้มี
ความเชี่ยวชาญด้า นเซลล์ต้นกําเนิดและต้องมีเจ้าหน้ า ที่
ด้านต่างๆ เช่น นักวิทยาศาสตร์ และ นักเทคนิคการแพทย์
ในการเตรียมเซลล์

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ

ในประเทศไทย ยัง ไม่ มีก ารรับ รองการรัก ษา
มาตรฐานด้วยการนํ าเซลล์ต้นกําเนิดเพื่อนํ ามาใช้ในการ
รัก ษาโรคทางด้า นดวงตา ผลงานวิจ ัย ทัง้ หมดยัง อยู่ ใ น
ขัน้ ตอนการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ทิศทางของงานวิจยั และ
พัฒนาทางด้านเซลล์ต้นกําเนิดดวงตานัน้ มีแนวโน้ มเพิ่ม
สูงขึน้ และ มีศกั ยภาพทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมนี้
ทว่ า ปั ญ หาของการวิจ ัย ที่มีค วามล่ า ช้า ในการ
ได้ร ับ การรับ รองเป็ น การรัก ษามาตรฐานนั น้ มาจาก 2
ปั จจัยหลักๆ คือ หนึ่ง เงินทุนของการวิจยั งบประมาณทีใ่ ช้
ยังเป็ นงบประมาณของการวิจยั การสนับสนุ นในเรื่องของ
เงินทุนน้อยส่งผลให้การวิจยั ดําเนินไปได้ช้า และใช้ระยะ

เวลานานในการทีจ่ ะพิสูจน์ผลการทดลองไปแต่ละขัน้ ตอน
และ สอง จํานวนของผูป้ ่ วยทีด่ าํ เนินการศึกษา (Cases) ยัง
มีจาํ นวนน้อย ทําให้การดําเนินการต่อและขัน้ ตอน เพื่อทีจ่ ะ
ไปทดลองในระยะที่สูงขึน้ ซึ่งต้องทดสอบในผู้ป่วยจํานวน
มากๆ นัน้ ยังไม่สามารถทําได้
ผลการศึก ษาวิจยั ในครัง้ นี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ
องค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชนตลอดจนทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การนํ า เซลล์ ต้ น กํ า เนิ ด มาใช้ ใ นการรัก ษาโรคทางด้ า น
ดวงตา เช่ น โรงพยาบาล บริษัท เอกชน หรือ คลินิ ก ที่
ให้บริการในการรักษาด้วยเซลล์ตน้ กําเนิด
บุคคลทัวไปส่
่ วนใหญ่มคี วามรูเ้ กี่ยวกับการรักษา
โดยใช้เซลล์ตน้ กําเนิดน้อย หรือ มีความเข้าใจเกีย่ วกับการ
รักษาโดยใช้เซลล์ตน้ กําเนิดทีไ่ ม่ถูกต้อง ดังนัน้ สถาบันวิจยั
หรือ โรงพยาบาลควรจะมีการจัดทําศูนย์ให้ความรูท้ างด้าน
เซลล์ต้นกําเนิด ที่มกี ารรวบรวมข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เพื่อ
เป็ นข้อมูลส่วนกลาง ที่จะให้ความรู้ และ ประโยชน์ต่อทัง้
ผู้ป่ วย และหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งต่ า งๆ ทํา ให้ผู้ป่ วยรับ
ข้อ มูล ที่ถู ก ต้อ ง น่ า เชื่อ ถือ และศูน ย์วิจ ัย หรือ หน่ ว ยงาน
ต่ า งๆ สามารถใช้ ข้ อ มู ล นี้ ใ นการวิ จ ัย และพัฒ นาให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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