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2. องค์กรผู้รับผิดชอบและจัดการประชุมวิชาการ   บริษัท เอเซค ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 
3. หลักการและเหตุผลของโครงการ 

ปัจจุบันมีความตื่นตัวในการศึกษาปริมาณ รูปแบบลักษณะ และสารประกอบชีวโมเลกุลภายใน  
extracellular vesicles ของโรคต่าง ๆ เพราะไม่เพียงสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดชีวภาพในการสืบค้นร่องรอยของ
โรค การวินิจฉัยและพยากรณ์โรคเท่านั้น แต่ยังอาจใช้เป็นทางเลือกใหม่ในการนำประโยชน์จากความรู้ความ
เข้าใจในชีววิทยาของ extracellular vesicles มารักษาผู ้ป่วยโรคต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง เนื ่องจาก 
extracellular vesicles สามารถขนส่งยาเพื่อให้เข้าถึงเซลล์เป้าหมายได้เป็นอย่างด ี

extracellular vesicles ในโรคที่มีอุบัติการณ์สูงต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้แก่ โรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง เช่น โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง จัดเป็นโรคเรื้อรังร้ายแรงที่ทำให้ประชากรโลกเสียชีวิต
มากขึ้นในทุก ๆ ปี รวมถึงประเทศไทย โรคติดเชื้อและภูมิคุ ้มกัน เช่น โรคติดเชื้อมาลาเรีย ก็เป็นโรคที่พบ
อุบัติการณ์สูงในประเทศในเขตศูนย์สูตร และโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ทีจ่ัดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่
พบบ่อยที่สุดในประชากรไทย บริษัท เอเซค ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญในองค์
ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของ extracellular vesicles ในโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย พยาธิสภาวะการเกิดภาวะลิ่ม
เลือดอุดตัน และโรคหัวใจ รวมถึงวิธึคัดแยกคุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์จาก extracellular vesicles จึง
ได ้ เสนอจ ัดการประช ุมว ิชาการออนไลน ์ขึ้ น ในห ัวข ้อเร ื ่อง “Circulating Extracellular Vesicles: 
Pathophysiology and Clinical Implications in Thalassemia” เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์ได้เพิ ่มพูน
ความรู้และทักษะทางวิชาชีพในประเด็นดังกล่าว ให้มีความทันสมัยและสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในวิชาชีพต่อไป 

 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมงานมีประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ extracellular vesicles ในโรคธาลสัซีเมียที่
ถูกต้อง 

4.2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมงานมีประชุมมีความเข้าใจตัวชี้วัดชีวภาพในการสืบค้นรอยโรค การวินิจฉัยและ
พยากรณ์โรคธาลัสซีเมีย 

4.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับextracellular vesicles ใน
โรคธาลัสซีเมียที่แม่นยำ และชำนาญ 
 



5.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะทางวิชาชีพ

เกี่ยวกับ extracellular vesicles พยาธิสรีรวิทยาและผลกระทบทางคลินิกต่อโรคธาลัสซีเมียที่ถูกต้อง และมี
ความชำนาญในองค์ความรู้มากข้ึน 
 
6. เป้าหมาย นักเทคนิคการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนผู้ที่สนใจจำนวน 500 ท่าน 
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สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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14. ของเขตของเนื้อหาโดยสังเขป 
14.1 คำจำกัดความของ extracellular vesicles 

 เอ็กตราเซลลูลาร์เวสซิเคิล (extracellular vesicles) หรือฝุ ่นเซลล์ ประกอบไปด้วยเอ็กโซโซม 
(exosomes) และไมโครพาร์ทิเคิล (microparticles)  เป็นส่วนของผนังเยื่อหุ้มเซลล์ที่มีขนาดประมาณ 400  
– 1,000 นาโนเมตรและ 1,000 - 5,000 นาโนเมตร ตามลำดับ โดยที่ extracellular vesicles เกิดได้ทั้งจาก
การหลั่ง การสังเคราะห์ หรือการหลุดออกมาจากผนังเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์ชนิดต่าง  ๆ  เช่น เซลล์เม็ดเลือด
แดง เกล็ดเลือด เซลล์เม็ดเลือดขาว เซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด และเซลล์หัวใจ อาจเกิดได้ในร่างกาย ทั้งใน
สภาวะปกติหรือสภาวะเป็นโรค หรือเมื่อมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ การตายของเซลล์เมื่อถึงอายุขัย 
รวมทั้งการตายจากกระบวนการ apoptosis 

extracellular vesicles จึงมีทั้งชนิดที่ดีและชนิดที่สนับสนุนให้เกิดพยาธิสภาพของโรคที่รุนแรงมาก
ขึ้น ถ่วงดุลกันอยู่ในร่างกาย (homeostasis) ในสภาวะปกติของร่างกาย extracellular vesicles ที่หลั่งหรือ
สังเคราะห์ข้ึนมาจากเซลล์ เพ่ือทำหน้าที่ซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอ และป้องกันร่างกายจากพยาธิสภาพที่จะ
เกิดขึ้น แต่ถ้ามีปริมาณ extracellular vesicles ที่มากกว่าปกติ หรือชนิดที่สนับสนุนให้เกิดพยาธิสภาพ ก็ทำ
ให้ร่างกายเกิดโรคได้ 
 

14.2 บทบาทของ extracellular vesicles 
▪ ตัวบ่งชี้การวินิจฉัยและการพยากรณ์โรคที่อาจเกิดข้ึน 
▪ เครื่องมือบำบัด (therapeutic tools) 

เนื่องเพราะ extracellular vesicles ปฏิสัมพันธ์กับเซลล์เป้าหมายทำให้เกิดการนำพาถ่ายทอด
สารประกอบชีวโมเลกุลต่าง ๆ จาก extracellular vesicles ไปยังเซลล์เป้าหมาย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในทางที่ดี และสนับสนุนการเกิดพยาธิสภาพของโรค ซึ่งข้ึนอยู่กับปริมาณและสารประกอบชีวโมเลกุลนั้น ๆ 
ในปัจจุบ ันมีความตื ่นตัวในการศึกษาปริมาณ ลักษณะต่าง ๆ และสารประกอบชีวโมเลกุลภายใน 
extracellular vesicles ของโรคต่าง ๆ เพราะไม่เพียงแต่ใช้เป็นตัวชี้วัดชีวภาพ ในการสืบค้นรอยโรค การ
วินิจฉัยและพยากรณ์โรคเท่านั้น ยังอาจใช้เป็นทางเลือกใหม่ ๆ ในการนำประโยชน์จากความรู้ความเข้ าใจใน
ชีววิทยาของ extracellular vesicles มารักษาผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ได้ รวมทั้งใช้เป็นตัวขนส่งยาเพื่อให้เข้าถึงเซลล์
เป้าหมายที่ดีอีกด้วย 
 14.3 กระบวนการ EV isolation และ characterization 
 14.4 ประสบการณ์ที่ผ่านมากับ cell-derived extracellular vesicles ในโรคธาลัสซีเมีย 

▪ ปริมาณ cellular origin, oxidative stress และ proteomics 
▪ บทบาทในการกระตุ้นเกล็ดเลือดและการรวมกลุ่มของเซลล์ 
▪ บทบาทต่อ cardiac cell pathogenesis 

 



extracellular vesicles ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะอุดตันของลิ่มเลือดในผู้ป่วย เบต้า-ธาลัส
ซีเมีย การศึกษาของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ ทางด้านไมโครพาร์ติเคิลและเอ็กโซโซมในโรคต่าง ๆ พบมีปริมาณ 
extracellular vesicles สูงในผู้ป่วยเบต้า-ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบิน อี โดยเฉพาะในผู้ป่วยรายที่ตัดม้าม เมื่อ
เทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้ตัดม้ามและกลุ่มคนปกติ 

อีกทั้งยังพบว่าปริมาณ extracellular vesicles ที่สูงขึ้นจับตัวและกระตุ้นเกล็ดเลือด จับตัวกับเซลล์
เม็ดเลือดขาว เช่น โมโนไซต์ รวมทั้งเข้าไปในเซลล์บุผนังหลอดเลือด กระตุ้นทำให้เซลล์บุผนังหลอดเลือดเกิดมี
โมเลกุลที่เก่ียวกับการยึดติดเพิ่มมากขึ้น มีการสร้างไซโตไคน์ที่เก่ียวข้องกับการอักเสบมากขึ้น ทำให้เซลล์บุผนัง
หลอดเลือดเกิดการอักเสบ มีการจับตัวกับเกล็ดเลือดและเซลล์เม็ดเลือดขาว เกิดลิ่มเลือดอุดตันขึ้นใน 

 นอกจากนี ้ งานวิจ ัยยังพบว่า extracellular vesicles  ในเลือดของผู ้ป ่วยมีโปรตีนมากมาย 
โดยเฉพาะโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะ oxidative stress สำหรับงานวิจัย extracellular vesicles ที่เกี่ยวข้อง
กับเซลล์หัวใจ นอกจากจะพบว่าผู ้ป ่วยเบต้า -ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี pathogenesis จะมีปริมาณ 
extracellular vesicles จำนวนมาก ยังพบว่าใน extracellular vesicles ยังพบมีปริมาณเหล็ก โปรตีนเฟอริ
ติน และฮีโมโครม (hemochrome) มาก โดยเฉพาะผู ้ป่วยรายที่ตัดม้ามและมีภาวะเหล็กเกินในร่างกาย   
extracellular vesicles ที่พบสูงนี้ถจับตัวและเข้าไปในเซลล์หัวใจ ทำให้เซลล์หัวใจแบ่งตัว ภาวะการแบ่งตัว
เกินของเซลล์หัวใจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ อันอาจเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้หัวใจวายในผู้ป่วยเบต้า-
ธาลัสซีเมียในที่สุด 

 
15. วิธีสมัคร ดาวน์โหลดและ register ผ่านแอปพลิเคชัน Medical Leaders Thailand หรือเว็ปไซต์ 
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16. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE OA: @mltofficial หรือโทร 06-2374-3051 (คุณชนาภา: 
chanapa@asec-frontier.com) 
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