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สุเมธ  บุญเกิด
กลุ�มวิจัยวัตถุดิบทางเภสัชกรรม

รปูที ่1 การเกดิคลืน่ในชวงบบีอดัและชวงขยายซ่ึงจะเกดิฟองกาซ

 ขนาดเล็กและฟองแตกออก1

การประยุกตใชคลืน่เสยีงกับการสกดัพชืสมนุไพรการประยุกตใชคลืน่เสยีงกับการสกดัพชืสมนุไพร

 คลื่นเสียงที่มนุษยไดยินนั้นอยู ในชวงความถี่ 10 Hz 

ถึง 20 kHz ซึ่ งแตกต างจากคลื่นอัลตราซาวด ที่มีความถี่              

20 kHz ถึง 10 MHz เมื่อคลื่นเสียงเดินทางผานตัวกลาง

ทําใหเกิดคลื่นที่มีชวงบีบอัดของคลื่น เม่ือใชคลื่นอัลตราซาวด

ในตัวกลางที่เปนของเหลวจะเกิดฟองกาซขึ้นโดยมีความดัน

ประมาณ 2 ,000 บรรยากาศ และมีอุณหภูมิประมาณ 

2,000-10,000 เคลวิน ดังนั้นการแตกออกของฟองกาซ

ทําใหเกิด jet stream ซึ่งพุ งชนผนังเซลล หรืออนุภาคท่ี

แขวนลอยอยู ในของเหลว

 ในปจจุบันมีการนําพืชสมุนไพรมาใชประโยชน ไมวาจะเปนทางยา เครื่องสําอาง อาหาร ซ่ึงมีท้ัง          
การใชสวนตาง ๆ ของพืช หรือการใชสารสําคัญจากพืช เชน การใชสาร curcuminoids จากหัวของ
ขม้ินชัน สาร capsaicinoids จากพริก เปนตน การนําสวนตาง ๆ ของพืชมาใชน้ีมีท้ังการใชพืชสด
และพืชท่ีอบแหงแลวซ่ึงเปนวิธีการนําไปใชท่ีไมซับซอน แตการไดมาซ่ึงสารสําคัญน้ันในพืชแตละชนิด
มีวิธีการสกัดสารท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับวิธีท่ีใชในการสกัด ปริมาณตัวทําละลายท่ีใช เวลา อุณหภูมิ 
และขนาดของพืช แตท่ีจะกลาวในบทความน้ีจะเปนเทคนิคการสกัดสารดวยคลื่นอัลตราซาวด
(Ultrasound) ซ่ึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการสกัดใหรวดเร็ว ใชปริมาณตัวทําละลายลดลง 
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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กลไกในการสกัดพืชสมุนไพรดวยคลืน่อัลตราซาวด
 กลไกหลักมีดังตอไปนี้
 1. การแตกหักของผนังเซลล เมื่อใชคลื่นอัลตราซาวด         
จะเกิดปรากฏการณที่เรียกวา cavitation หรือการกัดกรอนของ
ผนังเซลลโดย jet stream เมื่อฟองอากาศแตกตัว 
 2. การกัดเซาะสารภายในเซลลพืช เมื่อผนังเซลลของพืช
แตกออกจะทําใหเกิดการกัดเซาะภายในเซลลพืชนั้น
 3. การเกิดกระบวนการแพรผานของของเหลวในเซลลพชื       
เพื่อชะเอาสารออกมา
 นอกจากกลไกหลกั   ๆ  เหลานีแ้ลวยงัมกีลไกอืน่ ๆ  ของการ
ใชคลื่นอัลตราซาวดเกิดข้ึนไดอีกเมื่อใชในแตละผลิตภัณฑ เชน 
sonoporation คือการชวยทําใหการแพรผานเยื่อหุ มเซลล
เพิ่มขึ้นดวยคลื่นอัลตราซาวด การเกิดแรงเฉือน (Shear force) 
จากผลของ cavitation ของฟองกาซโดยจะนําไปประยุกตใช                
ในกระบวนการทําใหเกิดอีมัลชัน
 ประโยชนของคลื่นอัลตราซาวดที่เหนือกวากระบวนการ
สกัดแบบด้ังเดิมที่ เห็นได ชัดคือ การเพ่ิมขึ้นของปริมาณ                          
สารสําคัญที่สกัดได ซึ่งพบในรายงานทางวิชาการจํานวนมาก 
เชน ในการสกดั chlorogenic acid จากใบอาตโิชค (Artichoke)           
ที่อุณหภูมิหองดวย 80 % เมทานอล เปนเวลา 15 นาที จะเพิ่ม
ปรมิาณสารไดมากกวาเดิมถงึ 50 % เมือ่มกีารใชคลืน่อลัตราซาวด
แทนการสกัดดวยวิธีแชยุ ย (Maceration) ที่อุณหภูมิหอง2

ผู  เขี ยนได ทดลองสกัดสาร capsa ic ino ids  จากพริก
โดยการใช ultrasonic bath3 ที่ 35 kHz 95 % เอทานอล
ที่ อุณหภูมิ  45 องศาเซลเซียส พบว าสามารถสกัดสาร 

capsaicinoids ไดปริมาณมากกวา 85 % จากวัตถุดิบตั้งตน

ตวัอยางงานวจิยัท่ีมีการใชคลืน่อัลตราซาวดชวยสกัด4

ตัวอยาง สารที่ตองการ

1. ชา สารประกอบอะโรมาติก

2. ไวน สารประกอบอะโรมาติก

3. Lavandula angustifolia นํ้ามันหอมระเหย

4. มะเขือเทศ ไลโคพีน

5. ราสเบอรรี แอนโธไซยานินส

6. เปลือกขาวสาลี สารประกอบฟโนลิก

7. พริกไทย สารประกอบฟโนลิก

 เนือ่งจากการสกดัดวยคลืน่อลัตราซาวดเปนกระบวนการ

ท่ีมีความซับซอนกวาการสกัดโดยวิธีท่ัวไป (Conventional 

method) ดงันัน้จงึควรมกีารควบคมุตวัแปรตาง ๆ  ทีม่ผีลกระทบ

ตอการสกดั ซึง่สงผลตอปรมิาณสารสกดัท่ีไดและการขยายขนาด

การผลิต โดยปจจัยเหลานี้แสดงไวในตาราง

ตัวอยาง สารที่ตองการ

Amplitude หรือ
ความเขมของคลื่น
เสียง หรือ กําลัง
ของคลื่นเสียง

ขนาดท่ีสูงทําใหหัวโพรบสึกกรอน
ทาํใหเกดิการกวนของระบบ ลดการ
เกิด cavitation นอกจากนั้นการใช
ความเขมของคลืน่เสยีงสงูอาจทาํให
สารที่ตองการสลายตัวได

ความถี่ จํากัดการเกิด cavitation โดยปกติ
นิยมใชในชวง 20 - 40 kHz

อุณหภูมิ อุณหภูมิที่สูงชวยใหเกิดการชะ
ระหวางตัวทําละลายและสาร

เวลา เวลาที่นานขึ้นชวยทําใหไดผลผลิต
มากขึ้น

ตัวทําละลาย ตัวทําละลายบางชนิดอาจระเหย
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและใชเวลานาน 
ความดันไอและแรงตึงผิวมีสวน
ทําใหเกิด cavitation

วัตถุดิบ ขนาดวัตถุดิบ อัตราสวนระหวาง       
ตัวทําละลายกับสมุนไพร

 สําหรับการวิจัยจําเปนตองเก็บขอมูลใหละเอียดขึ้น             

โดยอาจระบุปจจัยอื่น ๆ ไดแก 

 - สวนของสมุนไพรที่ใช เชน ใบ เปลือก ราก

 - ลักษณะทั่วไปของสมุนไพร อาจเปนชิ้น บดหยาบ หรือ

บดละเอียด ผานแรงหรือไม อีกทั้งวิธี หรือเครื่องมือที่ใชบด/ แรง

 - วิธีการอบแหงสมุนไพร เชน อบดวยเครื่องอบ ตากแหง

ดวยแสงแดด หรือผึ่งในรมจนแหง 

  - ปริมาณความชื้นในสมุนไพร บางครั้งตองทําการ

วิเคราะหปริมาณความชื้นในสมุนไพรดวย

 - ชนดิของเครือ่งอลัตราซาวด ชนดิโพรบ ซึง่เปนการใหคล่ืน

โดยตรง หรอืชนดิอาง (Cleaning bath) ซ่ึงเปนการใหคล่ืนทางออม

  - ตํ าแหน  งของโพรบ หรือตํ าแหน  งของภาชนะ

ใน cleaning bath
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 จากปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมาน้ัน amplitude หรือ                

ความเขมของคลื่นเสียงหรือกําลังของคลื่นเสียง เปนปจจัยท่ีมี

ความสําคัญมาก โดยสามารถหาได 2 วิธี5 ดังนี้

 วธิทีีห่นึง่ คอื chemical dosimetry เปนการวดั hydrogen 

peroxide (H
2
O

2
) ทีเ่กดิขึน้ในระหวางกระบวนการ ซึง่เปนผลจาก

การเกิด cavitation โดยเม่ือ นํ้า (H
2
O) ไดรับพลังงานมากพอ

จะแตกตัวออกเปน H+ และ OH- จากนั้นจะเกิด H
2
O

2
 โดยจะวัด

การเกิด H
2
O

2 
ดวยการทําปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีน 

(Iodine) ไดเปนสารละลายไอโอไดน (Iodide) และตรวจสอบ

ปริมาณดวย UV/Vis spectrometer ดังปฏิกิริยาเคมีตอไปนี้

 H
2
O  OH- + H+

 OH- + OH-   H
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วารสารเพื่อการวิจัยเเละพัฒนา องคการเภสัชกรรม

ปที่ 25 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561 R&D NEWSLETTER GPO

วิธัญญา  ชวเจริญพันธ
กลุ�มสนับสนุนงานวิจัย

 ปจจบัุนโลกไดเขาสูยคุเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge -

based Economy - KBE) งานตาง ๆ  จาํเปนตองใชความรูเพือ่สราง

ผลผลติใหเกิดมลูคาเพิม่มากยิง่ขึน้ การจดัการความรูเปนคาํกวาง ๆ

ที่มีความหมายครอบคลุมเทคนิค กลไกตาง ๆ มากมาย เพื่อ

สนบัสนนุใหการทาํงานของแรงงานความรู (Knowledge worker) 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลไกดังกลาวไดแก การรวบรวมความรู

ทีก่ระจัดกระจายอยูทีต่าง ๆ  มารวมไวทีเ่ดยีวกัน การสรางบรรยากาศ

ใหคนคิดคน เรียนรูสรางความรูใหม ๆ ขึ้น การจัดระเบียบ                   

ความรู ในเอกสาร และทําสมุดหนาเหลืองรวบรวมรายช่ือ

ผูมีความรูในดานตาง ๆ  และที่สําคัญที่สุด คือการสรางชองทาง

และเงื่อนไขใหคนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ระหว างกัน 

เพื่อนําไปใชพัฒนางานของตนใหสัมฤทธิ์ผล

ประเภทของความรู1, 2

 ความรูสามารถแบงออกเปนประเภทใหญ ๆ  ได 2 ประเภท
คือ 

 1. ความรู ชัดแจง (Explicit knowledge) เป น

ความรู ที่สามารถสื่อสาร ถ ายทอดออกมาไดอยางชัดเจน 

มีการบันทึกไว  เป นลายลักษณ อักษรและใช  ร  วมกันใน                  

รูปแบบตาง ๆ เชน คู มือปฏิบัติงาน หนังสือ ตํารา เว็บไซต 

เป นต น ถือเป นความรู ที่ รวบรวมได ง าย จัดระบบและ

ถายโอนโดยใชวิธีการดิจิทัลมีลักษณะเปนทฤษฎี สามารถ

แปลงเปนรหัสในการถายทอด  โดยวิธีการที่ เป นทางการ 

ไม จําเป นตองอาศัยการปฏิสัมพันธ กับผู อื่นเพื่อถ ายทอด

ความรู  

การบริหารจัดการองคความรู
(Knowledge management)
การบริหารจัดการองคความรูการบริหารจัดการองคความรูการบริหารจัดการองคความรู
((Knowledge managementKnowledge managementKnowledge managementKnowledge management))))

 ทุกวันนี้ การบริหารจัดการองคความรู (Knowledge management) หรือที่เรียกยอ ๆ วา KM                 
กลายเปนเรือ่งท่ีถาไมทราบ ก็อาจตามโลกไมทัน เพราะความรูคอืทรพัยากรท่ีมีคาท่ีสดุซ่ึงจะทําใหองคกร           
กาวไปขางหนาไดอยางรวดเร็ว ม่ันคง และปลอดภัยบนโลกท่ีนับวันย่ิงดูเหมือนวาจะหมุนเร็วข้ึนดวย
เทคโนโลยีและการแขงขัน

Modified from : https// knowledgemanagement2016. wordpress.com/. [Accessed February 18, 2018]
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 2. ความรูแบบฝงลึก (Tacit knowledge) คือ ความรู                           

ที่ฝงอยูในตัวคน ไมไดถอดออกมาเปนลายลักษณอักษร หรือ

บางครัง้กไ็มสามารถถอดเปนลายลกัษณอกัษรได ความรูทีส่าํคญั

สวนใหญ มีลักษณะเปนความรู แฝงเรนอยูในคนทํางานและ                 

ผูเชี่ยวชาญในแตละเรื่อง จึงตองอาศัยกลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู

ใหคนไดพบกัน สรางความไววางใจกัน และถายทอดความรู

ระหวางกันและกัน จึงเปนความรูที่ไมสามารถอธิบายโดยใช       

คาํพูดได มรีากฐานมาจากการกระทาํและประสบการณ มลัีกษณะ

เปนความเชื่อ ทักษะ และเปนอัตวิสัย (Subjectivity) ตองการ

การฝกฝนเพือ่ใหเกดิความชาํนาญ มลีกัษณะเปนเรือ่งสวนบุคคล 

มีบริบทเฉพาะ (Context-specific) ทําใหเปนทางการและ 

สือ่สารยาก เชน วจิารณญาณ ความลบัทางการคา วฒันธรรมองคกร

ทักษะ ความเชีย่วชาญในเรือ่งตาง ๆ และการเรยีนรูขององคกร 

เปนตน

 ความรูยิ่งมีลักษณะไมชัดแจงมากเทาไร การถายโอน               

ความรูจะยิง่กระทาํไดยากขึน้เทานัน้ ดังนัน้บางคนจึงเรยีกความรู

ประเภทนี้วาเปนความรู แบบเหนียว (Sticky knowledge)                  

หรือความรู แบบฝงอยู ภายใน (Embedded knowledge) 

สวนความรูแบบชัดแจง มีการถายโอนและแบงปนงาย จึงมีช่ือ           

อีกชื่อหนึ่งวา ความรูแบบรั่วไหลไดงาย (Leaky knowledge) 

ความสัมพนัธของความรูทัง้สองประเภทเปนสิง่ทีแ่ยกจากกนัไมได

ตองอาศัยซึ่งกันและกัน (Mutually constituted)3  เนื่องจาก

ความรู แบบฝงลึกเป นส วนประกอบของความรู ทั้ งหมด4                                

และสามารถแปลงใหเปนความรู แบบชัดแจงโดยการสื่อสาร         

ดวยวาจา

วงจรของความรู
 จากรูปแบบของเซซี (SECI model)5 เปนรูปแบบวงจร

เกลยีวความรู   (Knowledge spiral : SECI model) ซึง่เปนทฤษฎหีนึง่

ของการบริหารจัดการความรู ที่สามารถแสดงเปนแผนภาพ             

ที่เขาใจงาย สามารถอธิบายการบริหารจัดการองคความรูจาก            

มุมมองของการจัดการไหลเวียน (Flow) ของความรู จากความรู

ที่มีอยูในตัวคน หรือความรูแบบฝงลึก (Tacit knowlegde) 

แลวถอดออกมาเปนความรูแบบชัดแจง (Explicit knowledge)            

และหมุนวนกลับไปเปน tacit knowledge สลับไปมาได จนเกิด

การพัฒนาองคความรูใหม ๆ ไมหยุดนิ่ง เปนวงจรหมุนเวียน            

ตลอดเวลา ดังแสดงในรูปที่ 1 

รูปที่ 1  Nonaka SECI Model5

กระบวนการจัดการความรู 
(Knowledge management) 
 ประกอบดวย 7 กระบวนการ6, 7  ดังนี้ 

 1. การบงชี้ความรู (Knowledge identification) 

เปนการพิจารณาวาจะทําอยางไรใหองคกรบรรลุเปาหมาย               

โดยจะคัดเลือกวาจะใชเครื่องมืออะไร และขณะนี้เรามีความรู

อะไรบาง อยูในรปูแบบใด อยูทีใ่คร โดยอาจจะพจิารณาวาองคกร

มีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมายคืออะไร

 2. การสรางและแสวงหาความรู  (Knowledge 

creation and acquisition) สามารถทําไดหลายทาง เชน            

การสรางความรูใหม การแสวงหาความรูจากภายนอก การรกัษา        

ความรูเกา และการกําจัดความรูที่ใชไมไดแลว

 3. การจัดความรู  ให  เป นระบบ (Knowledge 

organization) เปนการวางโครงสรางความรู เพื่อเตรียมพรอม

สาํหรบัการเกบ็ความรูอยางเปนระบบเพือ่การเรยีกใชงานไดอยาง

รวดเร็วและถูกตองในอนาคต

 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge 

codification and refinement) เปนการปรับปรุงรูปแบบ

เอกสารใหเปนมาตรฐาน ใชภาษาเดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหา

ใหสมบูรณและเหมาะสม

 5. การเข าถึงความรู   (Knowledge access)                     

เป นการทําให ผู  ใช ความรู  เข าถึงความรู  ท่ีต องการได ง าย                           

และสะดวก โดยการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือ

การประชาสัมพันธบน webboard
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 6. การแบงปนแลกเปล่ียนความรู  (Knowledge 

sharing) ทําไดหลายวิธี ซึ่งจะแบงไดสองกรณี ไดแก explicit 

knowledge โดยอาจจดัทาํเปนเอกสาร ฐานความรู และเทคโนโลยี

สารสนเทศตาง ๆ  หรอื tacit knowledge โดยอาจจัดทาํเปนระบบ            

ทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชน          

แหงการเรียนรู  ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว 

และเวทีการแลกเปลี่ยนความรู เปนตน

 7. การเรียนรู (Learning) เปนการทําใหการเรียนรู            

เปนสวนหนึ่งของงาน เชน การเรียนรูจากการสรางองคความรู

การนําความรูไปใชใหเกิดการเรียนรูและประสบการณใหม ๆ 

และการนําความรูที่ไดไปหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง

รูปที่ 2 กระบวนการจัดการความรู 

 (Knowledge management process)8

ประโยชนของการบริหารจัดการองคความรู9

 การบริหารจัดการองคความรู คือ การใชประโยชนจาก

ความรูมาเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินงาน

ขององคกร เพื่อเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขันขององคกร             

อาจกลาวไดวาเปาหมายของการบริหารจัดการองคความรู                

มีประเด็นสําคัญ 3 ประการ คือ 

 1. เพื่อการพัฒนางานใหมีคุณภาพและสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น

 2. เพื่อการพัฒนาคน 

 3. เพื่อการพัฒนาฐานความรูขององคกร

ดวยเหตุนี้การบริหารจัดการองคความรูจึงมีประโยชน ดังนี้

 1. ปองกันการสูญหายของความรู

 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ

 3. เพิม่ความสามารถในการปรบัตวัและมคีวามยดืหยุน

 4. เพิ่มความไดเปรียบในการแขงขัน

 5. เปนการพัฒนาสินทรัพยทางปญญา

 6. เปนการยกระดบัผลติภณัฑและกระบวนการทํางาน

 7.  เปนการบริหารลูกคา

 8. เปนการพัฒนาทุนมนุษยในองคกร

 จะเห็นไดวา กวาจะไปถึงการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ได นั้น ทั่วทั้งองค กรต องมีการบริหารจัดการองคความรู 

เปนลําดับช้ันข้ึนมา จากตัวบุคคลมาเปนกลุมระดับผูปฏิบัติการ             

ระดบัแผนก ระดบักอง และระดบัฝาย จนกระทัง่ความรูตาง ๆ  ไดรับ

การบูรณาการสรางใหเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรู สําหรับ

โลกทศวรรษใหมนี้ ดวยเหตุนี้การบริหารจัดการองคความรู

จงึมคีวามสาํคญัเปนอยางมาก ถือวาเปน “ขมุทรพัยทางปญญา”

เพือ่ใชในการพฒันาบคุลากรและพฒันาองคกร และเปนทรัพยากร

ที่สําคัญของการสรางความไดเปรียบในการแขงขันขององคกร

อยางยั่งยืนในอนาคตได
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 น้ํามันหอมระเหย (Essential oil) คือ นํ้ามันที่พืช       

สรางขึ้นและเก็บไวในสวนตาง ๆ ของพืช เชน ดอก ใบ ผล ลําตน

เปลือก หรือเมล็ด ซ่ึงพืชแตละชนิดจะใหกลิ่นหอมที่มีลักษณะ

เฉพาะตวั นํา้มนัหอมระเหยน้ันเปนกลุมสารอนิทรยี มคีวามแตกตางกนั

ในพืชแตละชนิดและมีคุณสมบัติที่เดนชัด คือ เปนของเหลวใส

ไมมีสีหรือมีสีออน ๆ  มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและระเหยไดงาย

ที่อุณหภูมิปกติ หากไดสูดดมนํ้ามันหอมระเหยเขาไป โมเลกุล        

ของนํ้ามันหอมระเหยจะไปสัมผัสกับตัวรับประสาทสัมผัสกลิ่น

(Olfactory receptor) บรเิวณสวนบนของโพรงจมกู เกดิกระแส

ประสาทที่มีความแตกตางกันตามขนาดและรูปรางของโมเลกุล

นํ้ามันหอมระเหยจะสงผานไปยังกระเปาะประสาทรับกลิ่น 

(Olfactory bulb) และเสนประสาทรบักลิน่ (Olfactory nerve) 

สูสมองสวนระบบลิมบิค (Limbic system) ซึ่งเปนศูนยกลาง

ควบคุมเรื่องอารมณ หรือความรูสึก (Emotional center)

โดยมกีารสงกระแสประสาทเพือ่ทาํงานเชือ่มโยงกบัสมองสวนตาง ๆ  

การควบคุมคุณภาพนํ้ามันหอมระเหย
ใน aromatherapy

การควบคุมคุณภาพนํ้ามันหอมระเหยการควบคุมคุณภาพนํ้ามันหอมระเหยการควบคุมคุณภาพนํ้ามันหอมระเหย
ใน aromatherapyใน aromatherapy

ไดแก amygdala และ hippocampus ท่ีทําหนาที่เกี่ยวกับ

การแสดงอารมณ แรงขับทางเพศ และความทรงจํา ในสมอง

สวน cerebral cortex มีหนาท่ีเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู                            

การตัดสินใจ และสมองสวน hypothalamus มีหนาท่ีสําคัญ             

ในการควบคุมการทํางานของฮอรโมนตาง ๆ  ในรางกาย และ

ควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติอันมีผลตอการไหลเวียนโลหิต 

การหายใจและการเผาผลาญพลังงานของรางกาย นอกจากนี้

ภายในระบบลิมบิคยังมีเสนทางของระบบประสาทท่ีจะเชื่อมตอ

ไปยังศูนยสั่งการตาง ๆ  ในสมองใหมีการหลั่งสารส่ือประสาท                 

ชนิดตาง ๆ ท่ีมีคุณสมบัติตางกันออกมา เชน endorphine              

ชวยใหมีอารมณสุขใจ encephaline ชวยใหมีอารมณดีและ

ลดความเจ็บปวดและ serotonin ชวยทําใหสงบและผอนคลาย 

ดวยคุณสมบัติที่หลากหลายเหลานี้ ทําใหนํ้ามันหอมระเหย

ได รับความนิยมอย างแพร หลายในปจจุบันเพ่ือใช บําบัด

ความเครียดจากการทํางาน หรือมลภาวะตาง ๆ1, 2, 3, 4

พิสิษฐพล  ศรีจันทรทิพย
กลุ�มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห�

 Aromatherapy มาจากรากศพัท 2 คาํคอื aroma หมายถงึ ความหอมหรอืกลิน่หอม และ therapy 
หมายถงึ การบําบัดรักษา  ดงัน้ัน คําวา aromatherapy จงึหมายถงึ การบําบัดรกัษาดวยการใชกลิน่หอม
จากน้ํามันหอมระเหย เพ่ือทําใหสขุภาพจิตและสขุภาพกายดีข้ึน  ซ่ึงมีช่ือเปนทางการวา “สคุนธบําบัด”1, 2
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การบําบัดรักษาโรคดวยนํ้ามันหอมระเหย
 แบงไดเปน 2 ประเภท คือ
 1. บําบัดเพื่อการรักษาโรค 

 (Therapeutic/ Clinical aromatherapy)5

 เปนการใชนํ้ามันหอมระเหยที่มีความบริสุทธิ์เพื่อชวย

รักษา หรือบําบัดโรคทําใหสุขภาพแข็งแรงและตองอยูภายใต

การควบคุมจากผูเชี่ยวชาญเทานั้น การบําบัดเพื่อการรักษาโรค

สามารถแบงไดดังน้ี คือ จิตบําบัด (Psychoaromatherapy/

Aromachology) และสขุภาพองครวม (Holistic aromatherapy) 

 2. บําบัดเพื่อความงาม

 (Beauty and aesthetic aromatherapy)5

 การนําน้ํามนัหอมระเหยมาใชกบัรางกายภายนอกรวมกับ

การนวด อาบ ประคบ การสูดดม สูดไอนํ้า และการเผาอบหอง

ซึ่ งจะให ผลในการผ อนคลาย และนํามาเป นส วนผสม                  

ในเครื่องสําอาง บํารุงผิวชะลอความเหี่ยวยน นํ้ามันหอมระเหย              

ที่ใช ไดแก นํ้ามันลาเวนเดอร นํ้ามันซีดารวูด นํ้ามันทีทรี เปนตน 

ซึง่แตละวธิตีางกม็คีวามเหมาะสมในการใชแตกตางกนั แตอยางไร

ก็ตาม ควรระมัดระวังการใชในสตรีมีครรภเพราะอาจจะสงผล          

ตอทารกในครรภได 

องคประกอบทางเคมีของนํ้ามันหอมระเหย1

 นํ้ามันหอมระเหยเปนสารประกอบที่มีสวนผสมซับซอน       

ขององคประกอบทางเคมีหลายชนิด สวนใหญเปนสารประกอบ    

จาํพวกเทอรพนีส (Terpenes) สตูรโดยทัว่ไป คอื (C
5
H

8
)
n
 สามารถ

แบงตามองคประกอบทางเคมีได 3 ประเภท คือ

 1. โมโนเทอรพีนส (Monoterpenes) มีอะตอม

ของคารบอนเปนโครงสรางหลัก 10 อะตอม เกิดจากการนํา 

isoprene 2 ตัวมาเช่ือมตอกัน มีท้ังในรูปของสารเรียงตัวแบบ

เปนวง เชน limonene พบมากในนํ้ามันมะนาวและนํ้ามันผิวสม 

และเรียงตัวแบบไมเปนวง เชน β-myrcene และ linalool

 2. เสสควิเทอรพีนส (Sesquiterpenes) มีอะตอม          

ของคารบอนเปนโครงสรางหลัก 15 อะตอม เกิดจากการนํา 

isoprene 3 ตวัมาเชือ่มกนั เชน สาร β-caryophyllene พบมาก

ในนํ้ามันของฝรั่ง และสาร zingiberene พบมากในนํ้ามันสกัด

จากพืชตระกูลขิง 

 3. ฟนลิโพรพนีส (Phenylpropenes) มโีครงสรางหลัก

เปนวงอะโรมาติก (Aromatic ring) ตอกับอะตอมของคารบอน     

3 อะตอม เชน สาร eugenol/ cinnamic aldehyde 

พบในนํ้ามันหอมระเหยจากกานพลู อบเชยจีน และอบเชยลังกา 

 ตัวอยางของนํ้ามันหอมระเหยที่พบและมีความนิยมในปจจุบัน ไดแก eucalyptus oil, lemon oil และ lavender 

oil เปนตน
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ประเภทของนํ้ามันหอมระเหย 
 แบงตามคุณสมบัติของการระเหยเปน 3 กลุม คือ

 กลุ มที่ระเหยงาย (Top note) มีกลิ่นหอมแหลม                 

การสูดดมจะไดกลิ่นนํ้ามันหอมระเหยชนิดนี้กอนชนิดอื่น ๆ 

ลักษณะของกลิ่นช วยกระตุ น และแทรกซึมดี ส วนใหญ

ใหความรูสึกรอนหรือเย็น ใชสัดสวนรอยละ 5 - 20 ในตํารับ

ของน้ํามนัหอมระเหยทัง้หมด เชน โรสแมรี ่นํา้มนัโหระพา ตะไคร

เปปเปอรมินต เบอกาม็อท ซินนามอน ลาเวนเดอร ทีทรี 

และยูคาลิปตัส

 กลุ มที่ระเหยได เร็วปานกลาง (Middle note)                    

ใหความรู สึกอบอุน นุ มนวล มีผลตอการเผาผลาญพลังงาน             

ใชในสัดสวนตั้งแตรอยละ 50 - 80 ของตํารับ เชน กระดังงา

ลาเวนเดอร คาโมไมล โรสแมรี่ ไธม จูนิเปอร สม เจอราเนียม        

และกุหลาบ

 กลุมท่ีระเหยไดชา (Basic note) กล่ินจะมลีกัษณะท่ีหนกั 

ติดทน และดูดซึมสูผิวหนังไดดี เปนนํ้ามันที่ระงับความวุนวาย 

และชวยผอนคลาย ใชในปริมาณไมเกินรอยละ 5 ของตํารับ เชน 

ซีดารวูด มะลิ มารจอแรม เนโรลี และไมจันทน

การสกัดนํ้ามันหอมระเหย2

 พืชจะสรางและเก็บนํ้ามันไวที่สวนประกอบตาง ๆ ดังนั้น

จึ งต องมีวิธีการสกัด น้ํามันหอมระเหยออกมา ป จจุบัน

มี 3 วิธีใหญ ๆ คือ การกลั่น การสกัด และการบีบ/ คั้น 

 1. วธิกีารกลัน่ ยงัสามารถแบงไดอกีหลายวธิ ีเชน การกลัน่

ดวยไอนํ้า การกลั่นดวยการตมกับน้ํา การกลั่นดวยนํ้ากับไอนํ้า 

และการกลั่นแบบทําลาย

 2. วิธีการสกัด วิธีนี้ใชตัวทําละลายและไขมันในการสกัด 

(Enfleurage) ซึง่การสกดัดวยตวัทําละลายควรเลอืกตวัทาํละลาย        

ที่มีคุณสมบัติระเหยงาย มีความเปนขั้วตํ่า แยกออกจากนํ้ามัน      

ไดงาย แตขอเสยีของวธีินี ้คอืมคีาใชจายสูง สวนการสกดัดวยไขมนั

เปนวิธีที่นิยมใชสกัดนํ้ามันออกจากกลีบดอกไม

 3. การบีบ/ คั้น วิธีนี้ใชแรงอัดเพื่อทําใหนํ้ามันและนํ้า              

ไหลออกมา และแยกนํ้ามันออกโดยวิธีการปนดวยความเร็วสูง 

การวเิคราะหและควบคมุคณุภาพของน้ํามันหอมระเหย3

 ในการตรวจสอบคุณภาพของนํ้ามันหอมระเหยเพื่อ

ควบคุมคุณภาพ สามารถตรวจไดทั้งทางกายภาพและเคมี เชน 

ลักษณะทั่วไป ไดแก สถานะ สี และกลิ่น คุณสมบัติกายภาพ 

ไดแก ความหนาแนน ความถวงจาํเพาะ ดชันคีวามหกัเหของแสง        

การละลาย การหมุนระนาบของแสงโพลาไรซ และองคประกอบ         

ทางเคม ีไดแก การวเิคราะหโลหะหนกั และการวเิคราะหสารปลอมปน

 การตรวจวิเคราะหสามารถแบงเปน 2 ประเภทหลัก คือ

การวิเคราะหเชิงคุณภาพและการวิเคราะหเชิงปริมาณ 

 การวิเคราะหเชิงคุณภาพ เปนการพิสูจนเอกลักษณของ

นํา้มนัหอมระเหยแตละชนดิ วามีองคประกอบทางเคมเีปนอยางไร 

มีคุณลักษณะเฉพาะตัวตามที่ตองการหรือไม
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 การวิเคราะหเชิงปริมาณ เป นการตรวจวิเคราะห                    

หาปริมาณสารสําคัญ โดยจะมีการควบคุมปริมาณสารสําคัญ

ใหมีปริมาณอยูในชวงที่กําหนด ซึ่งทั่วไปใชแกสโครมาโทกราฟ            

(Gas chromatography, GC) เปนเทคนิคหลักในการวิเคราะห 

และใชการคิดคํานวณแบบรอยละของพื้นท่ีใตพีค (Peak area

percent) และในกรณทีีน่ํา้มนัหอมระเหยประกอบดวยสารหลายชนดิ

ในการตรวจวิเคราะหควรใชวิธีที่สามารถแยกสารผสมตาง ๆ         

ออกจากกันได เทคนิคหนึ่งที่นิยมใชคือ แกสโครมาโทกราฟ 

ท่ีใชคูกบัเทคนิคแมสสเปกโทรเมทร ี(Mass spectrometry, MS) 

ซึ่งเรียกการตรวจเอกลักษณดวยเทคนิคนี้วา GC fingerprint 

 ปจจุบันมีการจัดทําระบบมาตรฐานดานคุณภาพของ

นํา้มนัหอมระเหยโดยองคกรหรอืหนวยงานตาง ๆ  เพือ่การรบัรอง

ความปลอดภัยและคณุภาพของนํา้มนัหอมระเหยแตละชนดิ ระบบ

มาตรฐานดานคณุภาพทีส่าํคญัและนยิมใชในปจจุบนั มดีงัตอไปนี้

 1. The In te rnat iona l  Organ iza t ion fo r 

Standardization (ISO)

 2. The Essential Oil Association of the United 

State (EOA)

เอกสารอางอิง
1. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เรื่อง Aromatherapy. กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก.                          

สถาบนัการแพทยแผนไทย. กระทรวงสาธารณสุข. วันที่ 5 มกราคม 2548; ณ หองประชุมเบญจกูล ชั้นใตดินอาคารทรงไทย สถาบันการแพทยแผนไทย.
2. ประมวลสารสนเทศพรอมใช เร่ือง น้ํามันหอมระเหยและสคุนธบําบดั (Essential Oils and Aromatherapy). สํานกัหอสมดุและศนูยสารสนเทศวทิยาศาสตรและเทคโนโลย.ี 

กรมวิทยาศาสตรบริการ. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. กรกฎาคม 2553; ณ. ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.
3. นิจศิริ เรืองรังษี. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนํ้ามันหอมระเหย. สุคนธบําบัด. สํานักกิจการโรงพิมพ องคการสงเคราะหทหารผานศึก. 2007; 22-48.
4. ออมบุญ วัลลิสุต. บทความเผยแพรความรูสูประชาชน “อโรมาเธอราพี(Aromatherapy)”. คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. 2557. Available at http://www.

pharmacy. mahidol.ac.th/th/knowledge/article/225/. [Accessed December 19, 2017].
5. บทความและขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับนํ้ามันหอมระเหย. นํ้ามันหอมระเหยคืออะไร. BOTANICESSENCE. 2016. Available at: http://www.botanicessence.com/

essential-oil/ home/knowledge.jsp. [Accessed December 19, 2017].
6. Essential oils. European Pharmacopeia 9.0. 2017; 814-15.
7. Eucalyptus oils. European Pharmacopeia 9.0. 2017; 1349-50.
8. Lemon oils. European Pharmacopeia 9.0. 2017; 1411-12.
9. Lavender oils. European Pharmacopeia 9.0. 2017; 1410-11.

 3. The International Fragrance Research 

Association (IFRA)

 4. The Food and Drug Administration of the 

United State (FDA)

 5. The Flavor and Extracts Manufacturers 

Association of the USA (FEMA)

 6. The International Federation of Essential Oils 

and Aroma Trade (IFEAT)

 7. ตํารายา เชน British Pharmacopocia (BP), 

European Pharmacopocia (EP)6, 7, 8, 9 

 ป จ จุบัน  การใช   a romatherapy มีความนิยม

เพิ่มมากขึ้น ผูบริโภคสามารถเขาถึงนํ้ามันหอมระเหยไดงาย            

ผู ประกอบการธุรกิจนํ้ามันหอมระเหยควรมีความรู ในดาน                  

องคประกอบ และประเภทของนํา้มันหอมระเหย รวมถงึควรตระหนกั

ในการควบคณุคณุภาพใหไดมาตรฐาน เพือ่ใหไดนํา้มนัหอมระเหย

ที่มีคุณภาพ ผูบริโภคจะไดมีความมั่นใจในการนําไปใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุดดวยความปลอดภัย
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ชนิดของวัคซีน (Type of vaccine)
 สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม ดังนี้

 1. ท็อกซอยด (Toxoid)

 ใชปองกันโรคที่เกิดจากพิษ (Toxin) ของเชื้อแบคทีเรีย         

ไมไดเกิดจากตัวแบคทีเรียโดยตรง โดยการนําพิษของแบคทีเรีย  

มาทาํใหสิน้พษิ  (Detoxification)  แตยงัสามารถกระตุนใหรางกาย

สรางภมิูคุมกนัได เชน วคัซนีคอตีบและวคัซีนบาดทะยกั โดยท่ัวไป

เมือ่ฉดีทอกซอยดจะมไีขหรอืปฏกิริยิาเฉพาะทีเ่ลก็นอย แตถาเคย

ฉดีมาแลวหลายคร้ัง หรอืรางกายมภีมูคุิมกันสงูอยูกอนแลวอาจเกดิ

ปฏกิริยิามากขึน้ทาํใหมอีาการบวม แดง เจบ็บรเิวณทีฉี่ดและมไีขได

 2. วคัซนีชนดิเช้ือตาย (Inactivated หรอื Killed vaccine) 

  2.1 วัคซีนที่ทําจากแบคทีเรียหรือไวรัสทั้งตัวท่ีทําให

ตายแลว (Whole cell vaccine หรือ Whole virion vaccine) 

วคัซีนทีท่าํมาจากเชือ้แบคทเีรยีหรือไวรสัมกัจะทําใหเกดิปฏกิริยิา

บริเวณที่ฉีด บางครั้งอาจมีไขรวมดวย ไดแก วัคซีนไอกรน วัคซีน

วัคซีนและสารเสริมฤทธิ์วัคซีนและสารเสริมฤทธิ์
ที่มีผลกระตุนตอระบบภูมิคุมกัน
วัคซีนและสารเสริมฤทธิ์วัคซีนและสารเสริมฤทธิ์วัคซีนและสารเสริมฤทธิ์
ที่มีผลกระตุนตอระบบภูมิคุมกันที่มีผลกระตุนตอระบบภูมิคุมกันที่มีผลกระตุนตอระบบภูมิคุมกัน
วัคซีนและสารเสริมฤทธิ์
ที่มีผลกระตุนตอระบบภูมิคุมกัน
วัคซีนและสารเสริมฤทธิ์

 วัคซีน (Vaccine) เปนสารชีวภาพท่ีเตรียมข้ึนจากเชื้อจุลินทรียหรือสวนของเชื้อจุลินทรียซ่ึงจะ
มีกลไกชักนําใหรางกายสรางภูมิคุมกันท่ีจําเพาะตอจุลินทรียชนิดน้ัน วัคซีนเริ่มมีการพัฒนาในปลาย
คริสตศตวรรษท่ี 18 โดยแอดเวิรด เจนเนอร ไดทดลองวัคซีนปองกันโรคฝดาษ (Small pox)                   
 ในมนุษย ไดสําเร็จ ตอมาในคริสตศตวรรษที่ 20 ไดพัฒนาวัคซีนในเชิงพาณิชยออกมาเปนจํานวนมาก 
เชน วัคซีนท่ีไดจากสารพษิ (Toxin) วคัซีนท่ีไดจากเชือ้แบคทีเรยีท่ีทําใหหมดความเปนพิษ (Non-toxic)  
แตยังสามารถกระตุนระบบภูมิคุมกันได1 เปนตน

กนกพร  โพธิสมุทรโยธิน
กลุ�มวิจัยชีววัตถุ

อหิวาตกโรค วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด วัคซีนพิษสุนัขบา วัคซีน           

ตบัอกัเสบเอและวคัซนีไขสมองอกัเสบเจอชีนดินํา้ วคัซนีในกลุมนี้

มักจะตองเก็บไวในตูเย็น หามเก็บในตูแชแข็งเพราะจะทําให

แอนติเจนเสื่อมคุณภาพ

  2.2 วัคซีนท่ีทําจากบางสวนของแบคทีเรียหรือไวรัส               

ทีเ่กีย่วกบัการสรางภมูคิุมกนั (Subunit vaccine) วคัซนีในกลุมนี้ 

มกัมปีฏกิิรยิาหลงัฉดีนอย เชน วคัซีนตับอกัเสบบี วคัซนีไขหวดัใหญ 

วคัซีนปองกันโรคเยือ่หุมสมองอักเสบ (Haemophilus influenza 

type b vaccine หรือ Hib vaccine) วัคซีนไอกรนชนิดไรเซลล 

(Acellular pertussis vaccine) วัคซีนไขไทฟอยดชนิดวีไอ           

(Vi vaccine) และวัคซีนนิวโมคอคคัส

 3.  วคัซนีชนดิเชือ้เปนออนฤทธิ ์(Live attenuated vaccine) 

 ทําจากเชื้อที่ยังมีชีวิตอยูแตทําใหฤทธิ์ออนลง เชน วัคซีน

โปลโิอชนดิกิน วคัซนีรวมหดั - คางทมู - หดัเยอรมนั วัคซนีวัณโรค 

(BCG) และวัคซนีไขไทฟอยดชนดิกนิ วคัซีนในกลุมนี ้เมือ่ใหเขาไป         
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ในรางกายแลวจะยังไมมีปฏิกิริยาทันที เชน วัคซีนหัดจะทําให

เกิดอาการไขประมาณชวงวันที่ 5 ถึงวันที่ 12 หลังฉีด วัคซีน

ในกลุมนี้จะตองเก็บไวที่อุณหภูมิตํ่าตลอดเวลา (Cold chain) 

เพราะถาอุณหภูมิสูงขึ้นเชื้อจะตาย การใหวัคซีนจะไมไดผล

นอกจากนีถ้ารางกายมภีมิูคุมกันเดิมอยู อาจขดัขวางการออกฤทธิ์

ของวัคซีนได การใหวัคซีนกลุ มนี้แกผู ที่มีภูมิคุ มกันบกพรอง           

หรือผูที่ไดรับยาหรือสารกดภูมิคุมกันจะตองระมัดระวัง เพราะ

อาจมีอันตรายได 

ระบบภูมิคุมกัน (Immune system)
 ในรางกายของเราไดรับสิ่งแปลกปลอมมากมาย มีทั้ง        

เชือ้โรค ไดแก แบคทเีรีย เชือ้รา ไวรัส พยาธติาง ๆ  สารเคมีทีเ่จอืปน

อยู ในอากาศท่ีจะเข าสู ร างกายทางผิวหนัง ระบบหายใจ

ระบบยอยอาหาร หรือระบบหมุนเวยีนเลอืด รวมถงึสิง่แปลกปลอมอืน่

เชน เซลลที่กําลังเจริญเติบโตไปเปนเซลลมะเร็ง อวัยวะของผูอื่น

ทีป่ลกูถายเขามาในรางกาย การไดรบัเลอืดผดิหมู สารกอภมูแิพ ฯลฯ

สิง่แปลกปลอมทีร่างกายตรวจจับได เรยีกวา แอนติเจน (Antigen) 

แอนติเจนที่กระตุ นการทํางานของระบบภูมิคุ มกันเรียกวา             

อมิมูโนเจน (Immunogen)1 โดยปกติรางกายจะมกีารปองกันและ

กาํจดัสิง่แปลกปลอมทีเ่ปนอนัตรายตอรางกายโดยระบบภมิูคุมกนั 

(Immunity) ทําใหสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรค ไมสามารถเขาสู

รางกายไดโดยงาย ระบบภูมิคุ มกันสามารถแบงไดเปนแบบ               

2 ระบบ คือ 

 1. ภูมิคุมกันโดยกําเนิด (Innate Immunity) 

 เปนระบบภูมิคุมกันที่ติดตัวมาแตกําเนิด จัดเปนกลไก        

การปองกนัสิง่แปลกปลอมแบบไมจําเพาะเจาะจง ดงัแสดงในรปูที ่1 

กลไกปองกันสิง่แปลกปลอมแบบไมจําเพาะเจาะจง ไดแก

• ผิวหนังมีกรดไขมันที่ชวยยับยั้งและทําลายเชื้อโรค 

• เยื่อบุหลอดลม มีเซลลที่มีขน (Hairy cell) คอยพัดโบกเชื้อ

โรคใหออกไปจากหลอดลม

• นํ้ามูก นํ้าลาย นํ้าตา มีหนาท่ีชะลางเช้ือโรคออกไปจาก          

เยือ่บ ุอีกทัง้ในสารคดัหลัง่เหลานีย้งัม ีenzyme ทีม่คีณุสมบตัิ

ในการยอยทําลายเชื้อโรคอยางออน ๆ ได

• การไอ ชวยขบัไลสิง่แปลกปลอมทีเ่ราสาํลกัเขาไปในหลอดลม

และปอด

• Granulocyte เป นเม็ดเลือดขาวชนิดท่ีมี  granule 

มากมายในเซลล สวนใหญอยู ในกระแสเลือด มีหนาที่

 จัดการ antigen โดยกิน (Engulf )  เช้ือแบคที เรีย

 ฆาปรสิต เม่ือเซลลเหลานี้ กิน antigen เขาไปแลว จะใช

 enzyme ท่ีอยู  ใน granule ย อยสลายเชื้อโรคและ

 แปรสภาพเปนหนอง หากอยูในกระแสเลือดก็กลายเปนซาก

แลวถูกกําจัดไป

• Monocyte เปนเมด็เลอืดขาวทีม่จีาํนวนนอยในกระแสเลอืด 

มีหนาท่ีกินเช้ือโรคในกระแสเลือดและเก็บกินซากท่ีเกิดจาก

การทําลายเชื้อโรค

•  Macrophage เปน monocyte ที่อยูในเนื้อเยื่อ กระจายอยู

ในอวยัวะตาง ๆ  เมือ่กนิ antigen เขาไปแลว จะทาํหนาทีเ่ปน

 antigen presenting cell (APC) คอืสงสญัญาณจาก antigen 

ตอมาใหเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด T lymphocyte เพื่อ

 รับหนาที่ในการกําจัด antigen ตอไป

• Dendritic cell มีหนาที่เชนเดียวกับ macrophage 

 เซลลเม็ดเลือดขาวตาง ๆ  เหลานี้มีความสามารถในการ

จดจําตรงบริเวณพื้นผิวสัมผัสของ antigen โดยตรง เรียกวา    

pathogen-associated molecular patterns หรือ PAMPS 

จะเปนตําแหนงที่มีตัวรับ (Receptor) ที่จําเพาะตอเช้ือโรค             

แตละชนิด อยูบนพื้นผิวในเซลลเม็ดเลือดขาว1

 2. ภูมิคุมกันจําเพาะ (Acquired immunity)

 Acquired immunity คือภูมิคุมกันท่ีเกิดขึ้นภายหลัง  

หากเชื้อโรคสามารถฝาดานแรกเขาสู ใตเยื่อบุหรือผิวหนังที่มี

บาดแผลไดแลว เซลลตาง ๆ  ของระบบภมูคิุมกันจะพยายามกาํจดั

เชือ้โรคเหลานีใ้หออกไปพนจากรางกาย เซลลเหลานีเ้จรญิเตบิโต

มาจาก stem cell อันเปนเซลลตนกําเนิดในไขกระดูก ซึ่งเติบโต

แปรสภาพ (Differentiate) ไปเปนเซลลเม็ดเลือดชนิดตาง ๆ     รูปที่ 1  บทบาทการตอบสนองของ innate immunity
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แสดงในรปูที ่2 เมือ่เซลลเหลานีโ้ตเตม็ทีแ่ลวจงึออกมาสูกระแสเลอืด

ลองลอยไปอยูตามอวยัวะตาง ๆ  ทัว่รางกายตามหนาทีเ่ฉพาะของเซลล

แตละชนิด

รูปที่ 2  การกําเนิดของเซลลเม็ดเลือดขาว

ในระบบภมูคิุมกันใหเพ่ิมจาํนวนมากข้ึนอยางรวดเรว็ และ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทําลายเชื้อโรค

 Suppressor T-cells เปนเซลลที่ควบคุมการทําลาย         

หากพิสูจนแลววาเซลลที่แปลกปลอมเปนเซลลปกติ หรือ

สิ่งแปลกปลอมหมดพิษแลว เซลลจะมีการยุติการทําลาย

 Killer T-cells หรอื cytotoxic T cells เปนเซลลท่ีทําลาย

สิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคที่มีภูมิหรือมีสารอื่นอยูที่ผิว

เพื่อบงบอกวาเปนสารแปลกปลอม เซลลน้ีจะไมทําลาย

เซลลปกติของรางกาย

• Natural killer cell เปนเซลลเม็ดเลือดขาวที่มีหนาที่ทําลาย

เซลลมะเร็ง และเซลลที่ติดเชื้อไวรัส

ประเภทของภูมิคุมกันโรคในรางกาย 
 สามารถจําแนกได ดังนี้  

 1. Active immunity คือ การกระตุนภูมิคุมกันหลัง            

การใหแอนติเจนวัคซีน หรือท็อกซอยด ซึ่งการกระตุนภูมิคุมกัน

ชนิดนี้ตองใชเวลาใหรางกายสรางภูมิคุมกันขึ้นมา เชน การให

วัคซนี คอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก การกระตุนภูมิคุมกันชนิดนี้

รางกายจะสามารถจดจําเชื้อโรคได2

 2. Passive immunity คือ การกระตุนภูมิคุมกันจาก

การไดรับแอนติบอดีหรือแอนติท็อกซินโดยตรง การกระตุนภูมิ

ชนิดน้ีสามารถปองกันโรคไดทันทีโดยไมตองใชเวลาในการสราง

ภูมิคุ มกัน แตภูมิคุ มกันนั้นจะคงอยูในรางกายไดไมนานและ         

ที่สําคัญรางกายไมสามารถจดจําเชื้อโรคที่เขาสูรางกายได เชน 

การไดรับเซรุมแกพิษงู

 กระบวนการผลิตวัคซีนนั้นจะมีข้ันตอนของการทําให

บริสุทธิ์ในพวกแอนติเจนหรือท็อกซอยด (Purified vaccine)              

ซึง่เปนกระบวนการทีอ่าจสงผลตอโครงสรางของแอนตเิจนทาํให

ไมสามารถกระตุนภูมิคุมกันในรางกายได ทําใหตองมีการเติม

สารเสรมิฤทธิล์งในกระบวนการผลติวคัซีนเพือ่เพิม่ระดับภมูคุิมกนั2

สารเสริมฤทธิ์ (Adjuvant)
 สารเสริมฤทธิ์ คือ สารที่มีคุณสมบัติในการชวยเพ่ิม        

การตอบสนองทางภูมิคุมกัน คนพบโดย อเลกซานเดอร เกลนนี่

(Alexander Glenny) ซึง่ไดทาํการทดลองโดยนาํเกลอือลมูเินยีม

มาทดสอบและคนพบวา อลูมิเนียมสามารถเพ่ิมการตอบสนอง

ทางภูมิคุ มกันได3 ซ่ึงกลไกในการเกิดปฏิกริยาของอลูมิเนียม

สามารถอธิบายไดดังนี้

 1. กระตุนการทํางานของ B-cell เพื่อสรางแอนติบอดี้           

ใหมากขึ้น3

 Lymphocyte เปนเซลลที่อยูใน acquired immunity 

ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 ชนิด คือ

• B lymphocyte เมื่อสัมผัสกับ antigen แลวจะเปลี่ยนไป  

เปน plasma cell มีหนาที่ผลิตภูมิคุมกันดานสารนํ้าเรียกวา

 humoral immunity (HI) คือภูมิตานทาน (Antibody)           

ที่จําเพาะตอเชื้อแตละชนิด ประกอบดวยโปรตีน globulin 

ชนิดตาง ๆ ที่เรียกวา immunoglobulin มีทั้งหมด 5 กลุม

คือ IgG, IgA, IgM, IgD และ IgE ทําหนาที่จับกับ antigen 

แลวทําลายดวยวิธีการตาง ๆ ซึ่งภูมิตานทานเหลานี้จะอยู          

ในรางกายไปตลอดชีวิต มีเซลลที่สามารถแปรสภาพเปน

เซลลความจํา (Memory cell) ทําหนาที่จําเชื้อที่เคยพบแลว 

เมื่อเชื้อเดิมเขาสูรางกายอีกครั้ง เซลลความจําจะมีการสราง 

immunoglobulin ออกมาในปริมาณมากทนัทภีายในสปัดาห

 แรกที่ติดเชื้อ จึงสามารถกําจัดเชื้อโรคออกไปกอนกอโรค          

ตางจากการติดเชื้อในครั้งแรกที่ระดับภูมิตานทานขึ้นใน

สัปดาหที่ 21

•  T lymphocyte เริม่งานเมือ่ไดรบัสญัญาณจาก APC มหีนาที่

สรางภูมิคุมกันดานเซลล เรยีกวา cell-mediated immunity 

(CMI) ที่สําคัญมี 3 ชนิด คือ

 T helper หรือ CD4 มีหนาที่สงเสริมภูมิคุมกัน เมื่อ             

ไดรับสัญญาณจาก APC จะกลายเปน sensitized                  

T cell ที่สามารถหลั่งสารมากมายหลายชนิดออกมาจาก

 เซลลเรียกวา cytokines เพื่อกระตุนเซลลชนิดตาง ๆ        
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รูปที่ 3  กลไกการตอบสนองภูมิคุมกันที่ไมมีและมีสารเสริมฤทธิ์

ตารางที่ 1  ชนิดของวัคซีน และสารเสริมฤทธิ์7

 2. กระตุนการทํางานของ innate immunity  เนื่องจาก

กระบวนการทําวัคซีนใหบริสุทธิ์  มีผลทําใหมีการสูญเสีย 

pathogen-associated molecular patterns หรือ PAMPS 

ซึ่งเปนตัวรับที่อยูบนพื้นผิวของเม็ดเลือดขาว ตัวสารเสริมฤทธิ์          

จะทําหนาที่เปน PAMPS ทําใหสามารถกระตุ นการทํางาน

ของเซลลที่ทําหนาที่ในการนําเสนอแอนติเจน (antigen 

presenting cell, APC)4 แสดงในรูปที่ 3

 2. Liposome หรือ virosome เปน lipid layers 

ที่มี antigen อยู ใน lipid layers จะกระตุ นการทํางาน

ของ APCs   ใหมกีารนาํเสนอตอ MHC เพือ่กระตุน cytotoxic T cell

ใหกระตุนภูมิคุมกันเกิดขึ้น5

 3. Emulsion จะอยูในรปู oil in water หรอื water in oil

การออกฤทธิ์คลายกับ aluminum salt คือกระตุนการทํางาน

ของ APCs ทาํใหมกีารสราง antibody เพือ่มาทาํลายตวั antigen5

 4. Bacterial product สารเสริมฤทธิ์ชนิดนี้จะกระตุน

การอักเสบที่เกี่ยวของกับ toll-like receptor (TLR) ซ่ึง TLR 

จะไปกระตุนการทํางานของ T-lymphocyte5

กลไกการทํางานของสารเสริมฤทธิ์ 
(Mechanisms of Adjuvants)
 เมื่อนําวัคซีนที่มีสารเสริมฤทธิ์ฉีดเขาสูรางกาย บริเวณ

ตําแหนงที่มีการฉีดแอนติเจนที่มีการจับกับสารเสริมฤทธิ์

จะสามารถกระตุนภูมิคุมกันและยังทําหนาที่กระตุน antigen 

presenting cells หรือ APCs ซึ่งตัวสารเสริมฤทธิ์จะทําหนาที่

จบักบั antigen ใหอยูในรปู multi-molecular aggregates หรอื

การจับกลุมระหวาง antigen และตัวสารเสริมฤทธิ์ นอกจากนั้น

สารเสริมฤทธิ์ ยังสามารถนําเสนอ antigen ต อ major 

histocompatibility complexes (MHC) ได โดยตรง 

โดยไมตองผาน APCs5

ชนิดของสารเสริมฤทธ์ิ
 สารเสรมิฤทธ์ิทีม่ใีชอยูในปจจุบนั ดังแสดงไวในตารางท่ี 1 

ประกอบดวย

 1. Aluminum salt ทีจั่บกับ antigen จะทาํหนาทีก่ระตุน

การจับของ APCs และ macrophage ตรงบริเวณที่มีการ

ฉีดวัคซีน แต aluminum salt จะไมสามารถกระตุนการทํางาน

ของ T-lymphocyte (Th1-cell-mediated immunity)6

 การใชสารเสริมฤทธิ์เหมาะสมกับบุคคลที่มีภูมิคุ มกัน

บกพรองหรือบุคคลท่ีรับประทานยากดภูมิคุมกัน กลุมผูสูงวัย     

และในเด็กทารก มีการนําสารเสริมฤทธิ์มาใชในการผลิตวัคซีน

มากกวา 90 ป ซึ่งสารเสริมฤทธิ์ถือวาเปนสวนประกอบที่สําคัญ

ในการผลิตวัคซีนเพื่อที่จะนํามาเพิ่มประสิทธิภาพในการกระตุน     

ภมูคิุมกัน แตท้ังนีท้ั้งนัน้สารเสรมิฤทธิไ์มสามารถใชไดกบัทกุวคัซนี 

จงึตองมกีารศกึษาถงึความเหมาะสมตอการผลติวคัซนีแตละชนดิ 

และตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรับวัคซีนอีกดวย
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การคนพบไวรัส
 Nipah virus (NiV) เปนเชื้อไวรัสในวงศ (Family) 
Paramyxoviridae สกุล (Genus) Henipavirus พบครั้งแรก
ในป พ.ศ. 2542 ในประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร                  
ไวรัสดังกลาวกอใหเกิดสมองอักเสบ (encephalitis) ซึ่งไมทําให
เกดิโรครนุแรงในหม ูแตรนุแรงในมนุษย1 โดยพาหะนําโรคเกดิจาก
คางคาว flying foxes (Pteropus vampyrus) 
 ตอมาในป พ.ศ. 2544 พบการระบาดของเชื้อไวรัส NiV 
ในประเทศบังกลาเทศและประเทศอินเดีย ซึ่งสายพันธุที่พบ
นั้นแตกตางจากสายพันธุที่พบในประเทศมาเลเซียและประเทศ             
สิงคโปร ในปจจุบันยังพบการระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาวใน
ประเทศบังกลาเทศและประเทศอินเดีย โดยมีผูเสียชีวิตจํานวน 
17 ราย จากผูปวยจํานวน 18 ราย คิดเปนอัตราการเสียชีวิต              
สูงถึง 94 %2

โรคสมองอักเสบนิปาห 
(Nipah encephalitis)

โรคสมองอักเสบนิปาห โรคสมองอักเสบนิปาห 
(Nipah encephalitis)

ดร.ประพิมพพักตร  เถื่อนสุคนธ
กลุ�มวิจัยชีววิเคราะห�

 จากขาวการระบาดของเชื้อไวรัสในประเทศอินเดียท่ีกอใหเกิดโรคสมองอักเสบ ซ่ึงสรางความ           
ตืน่ตระหนกและความหวาดกลวัท่ัวโลก  เน่ืองจากปจจบัุนยังไมมียารักษาหรือวคัซีนปองกัน และมีอตัรา
การเสียชีวิตสูง ซ่ึงเชื้อไวรัสน้ันก็คือ “นิปาห ไวรัส” ถึงแมจะไมพบรายงานการติดเชื้อไวรัสดังกลาว
ในประเทศไทย แตก็มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการระบาดของเชื้อได เน่ืองจากเปนแหลงอาศัยของคางคาว               
ท่ีเปนพาหะนําโรค  ดังน้ันบุคลากรทางการแพทยและประชาชนจําเปนตองมีความรูอยางเพียงพอ           
ทั้งในเรื่องภาวะที่เกิดจากการติดเชื้อ สาเหตุ การวินิจฉัย  การรักษา  และการปองกันเพื่อเตรียมความ
พรอมหากเกิดการระบาดในประเทศไทยขึ้น

รูปที่ 1  การกระจายตัวทางภูมิศาสตรของการระบาดของ

 ไวรสัเฮนปิาห และคางคาวผลไมในวงศ pteropodidae
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การติดตอของโรค
 เชื้อไวรัส NiV สามารถติดตอไดโดยผานการสัมผัสกับสาร

คดัหล่ังจากคางคาว สกุร และคน ยกตัวอยางเชน การรบัประทาน

ตนปาลมดิบที่ปนเปอนกับสารคัดหลั่ง (Excretion) ของคางคาว

ที่ติดเชื้อ ซึ่งเชื้อไวรัส NiV สายพันธุที่พบในประเทศมาเลเซียและ

ประเทศสิงคโปรติดตอไดเฉพาะทางการสัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อ1 

สวนเช้ือไวรสั NiV สายพันธุทีพ่บในประเทศอนิเดียและบังคลาเทศ

มีรายงานการติดตอกันระหวางคนสูคน 

   หลังจากที่ผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาสมองอักเสบ จะมี

อาการชกั กอนเขาสูภาวะโคมาภายใน 24 ถงึ 48 ชัว่โมง ในผูปวย

ทีไ่มเสยีชวีติ พบวารอยละ 20 จะยงัคงมอีาการทางสมอง เชน ชกั 

หรือมีบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง2, 3 

การวินิจฉัย
 องคการอนามัยโลก (WHO) แนะนําใหใชผลตรวจ

ทางหองปฏิบัติการในการวินิจฉัยโรค ท้ังการตรวจ serology, 

PCR และ virus isolation, serum neutralization test, 

ELISA และใชเทคนิค RT-PCR ในการยืนยันผลการตรวจจาก

สารคัดหลั่ง เชน nasal swabs, cerebrospinal fluid, ปสสาวะ 

และเลือด หากไมสามารถตรวจได จะตองทําการจัดสงตัวอยาง

ภายใน 48 ช่ัวโมง โดยอุณหภูมิระหวางการขนสงควรจะอยูที่ 

4 องศาเซลเซียส แตหากเวลาในการขนสงเกิน 48 ช่ัวโมง 

ใหจัดสงตัวอยางโดยวิธีแชแข็ง4

แนวทางการรักษา
   สําหรับการรักษาโรคสมองอักเสบนิปาหที่มีสาเหตุ         

มาจากเช้ือ Henipavirus ยังเปนเพียงการรักษาตามอาการ

เทาน้ัน เนื่องจากปจจุบันยังไมมียาและวัคซีนท่ีสามารถรักษา

และปองกันโรคท่ีเห็นผลไดอยางชัดเจน5 ซ่ึงองคการอนามัยโลก 

หรือบริษัทยาท่ัวโลกตางคิดคนหรือพยายามใชยาตานไวรัส

อื่นในการรักษา เชน การทดลองใชยา Ribavirin ซ่ึงเปน

broad spectrum antiviral drug ในการรักษาผู ป วย

โรคสมองอักเสบนิปาหในประเทศมาเลเซีย พบรายงานวา

สามารถลดอัตราการตายของผูปวยไดถึง 36 %6 แตการศึกษา

อื่น ๆ ท่ีทําการทดลองในสัตวพบวา ยังไมมีประสิทธิภาพ

เพียงพอสําหรับลดอัตราการตายได   จึงมีการพัฒนายา 

antiviral อื่น ๆ เชน ยา Favipiravir ซ่ึงใหผลการรักษาที่ดี 

แต ยังคงอยู  ในข้ันตอนทดลองในสัตว  เท านั้น6 ป จจุบันนี้

องค การอนามัยโลกไดประกาศขอกําหนดของวัคซีนท่ีใช         

ในการปองกันโรคสมองอักเสบนิปาห  เพื่อเป นแนวทาง

ในการผลิตวัคซีนสําหรับโรคนี้8

รูปที่ 2  การติดตอของโรคสมองอักเสบนิปาห

ลักษณะทางคลินิก
 เชือ้ไวรัส NiV เมือ่เขาสูรางกายชองมนษุยแลว ตองใชเวลา

ในการฟกตัวตั้งแต 4 ถึง 14 วัน สามารถแสดงอาการไดภายใน 5 

ถึง 14 วันหลังจากไดรับเชื้อ ซึ่งอาการแบงออกเปน 3 ชวง ดังนี้

 ชวงที่ 1 ติดเชื้อแตไมแสดงอาการ 

 ชวงที่ 2 ระบบทางเดินหายใจติดเชือ้เฉยีบพลนั มอีาการ

เล็กนอยไปจนถึงรุนแรง เริ่มแรกจะมีอาการคลายไขหวัด คือ มีไข 

ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ อาเจียนและเจ็บคอ 

  ชวงที่ 3 สมองอักเสบ จะปรากฏอาการสับสน งวงซึม

การรับรูตัวเปลี่ยนไป มีอาการทางประสาท แตในผูปวยบางราย

จะพบภาวะปอดอักเสบที่มีลักษณะทางคลินิกไมเหมือนปอด

อักเสบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย หรือมีภาวะวิกฤตของระบบ

ทางเดินหายใจ เปนตน 
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การปองกันและการควบคุมโรค
  การปองกันจากสัตวสู คน ทําไดโดยการหลีกเลี่ยง       

การรับประทานยางสดจากตนอินทผาลัม ซึ่งอาจจะติดเชื้อ

ไวรัสนิปาร จากค  างคาวได   และไม ควรสัมผัสกับสัตว 

ที่มีโอกาสติดเชื้อ 

  การปองกันจากคนสู คน ทําได โดยการล างมือ          

หลังจากสัมผัสผูปวย และควรระมัดระวังการอยูใกลชิดกับผูปวย

หากมคีวามจาํเปน ตองรักษาระยะหางจากผูปวยประมาณ 1 เมตร 

เปนอยางนอย แยกของใชของผูปวยรวมทั้งใหทําความสะอาด

สิ่งของแยกออกจากกัน 

  การปองกันการแพรเช้ือในโรงพยาบาล ทําไดโดย

การแยกผู ป วยที่มีอาการไข ไมรู สึกตัว มีอาการชัก และ

หายใจลําบาก ไปยังหอผู ป วยที่ เสี่ยงตอการติดเชื้อนิปาห                          

ใช หนากากและสวมถุงมืออนามัยในระหวางที่มีการสอบ

ประวัติผู ปวย การตรวจรางกาย หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู ปวย

หากไมจําเปน และรายงานการพบผูปวยที่อาจติดเชื้อนิปาห

ใหหนวยงานที่เก่ียวของทราบทันที

  การเฝาระวังในหอผูปวยที่เสี่ยงตอการติดเชื้อนิปาห 

ใหจํากัดผูดูแลในหอผูปวยแยก

  การปองกันและการใหการรักษาแกผู ปวยนิปาห            

ทําไดดังนี้คือ ในกระบวนการเก็บสารตัวอยางควรสวมหนากาก

อนามัย N95 ถุงมือ และเสื้อคลุม ทําความสะอาดมือดวยสบู

เอกสารอางอิง
1. CDC. Nipah Virus (NiV). Available at: https://www.cdc.gov/vhf/nipah/index.html [Accessed 12 June 2018].
2. South-East Asia Regional Office. Nipah Virus. Available at: http://www.searo.who.int/entity/emerging_diseases/links/nipah_virus/en/ [Accessed 12 

June 2018].
3. World Health Organization. Nipah virus. Available at: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/nipah-virus [Accessed 14 June 2018].
4. World Health Organization. Nipah virus infection. Available at: http://www.searo.who.int/entity/emerging_diseases/links/CDS_Nipah_Virus.pdf?ua=1 

[Accessed 15 June 2018].
5. World Health Organization. Nipah virus - India. Available at: http://www.who.int/csr/don/31-may-2018-nipah-virus-india/en/ [Accessed 14 June 2018].
6. CHONG, Heng-Thay, et al. Treatment of acute Nipah encephalitis with ribavirin. Annals of neurology, 2001, 49.6: 810-813. 
7. DAWES, Brian E., et al. Favipiravir (T-705) protects against Nipah virus infection in the hamster model. Scientific reports, 2018, 8.1: 7604. 
8. World Health Organization. WHO Target Product Profile for Nipah virus Vaccine. Available at: http://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/

Nipah_virus_vaccineTPP.pdf [Accessed 13 June 2018].
9. Spiegel M. Guideline for Management, prevention and Control of Nipah Virus Infection including Encephalitis. Available at: https://www.medbox.org/

bangladesh/guideline-for-management-prevention-and-control-of-nipah-virus-infection-including-encephalitis/preview?q= [Accessed 14 June 2018].

หรือใช alcohol 70 % สวนการทําความสะอาดเครื่องมือ                        

ควรใชเครื่องมือท่ีใชแลวท้ิง แตหากตองนํากลับมาใชใหม

ควรทําความสะอาดโดยการใชความรอนหรือสารเคมี

  การกําจัดขยะติดเช้ือและขยะท่ีมีคม ควรแยกขยะ

ที่สามารถกําจัดไดและกําจัดไมไดออกจากกัน ขยะติดเชื้อ

ควรทําลายโดยการฆาเชื้อดวยความรอนหรือสารเคมี 

  หองทีม่คีวามเกีย่วของกบัเชือ้นปิาห ควรทําความสะอาด

หองดังกลาว อยางนอยวันละ 1 ครั้ง 

  การปองกันการติดเชื้อจากผูเสียชีวิตสูคน ทําไดโดย

การหลีกเลี่ยงการสัมผัสผูเสียชีวิต หากมีความจําเปนตองสัมผัส

ควรปองกนัตนเองโดยการลางมอืและอาบนํา้หลังจากมกีารสัมผัส 

และทําความสะอาดของใชของผูเสียชีวิต9
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สุชาดา  รักผึ้ง
กลุ�มศึกษาชีวสมมูล

อันตราย
ของสารเคมี
อันตรายอันตราย
ของสารเคมีของสารเคมี

การใชสารเคมีเปนปจจัยเสี่ยงที่อาจทําใหเกิดอันตรายได
โดยเฉพาะการใชสารเคมีในหองปฏิบัติการ 

ดังนั้น  ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ
ควรตระหนักถึงความสําคัญ และมีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีใหมากที่สุด 
เพื่อความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน 

บุคคลอื่นและสิ่งแวดลอม

ระบบสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายของสารเคมี และวัตถุอันตราย 

 ระบบสัญลักษณแสดงความเปนอันตรายของสารเคมีและวัตถุอันตราย ที่ใชกันทั่วไปมีหลายระบบ ดังตอไปนี้

  -  ระบบ NFPA (National Fire Protection Association)

  -  ระบบ UN (United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods)

  -  ระบบ EEC Class

  -  ระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals)

 โดยเนื้อหาในบทความนี้ผู เขียนจะกลาวถึง การจําแนกและการจัดกลุมความเปนอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS                       

ซึ่งมีรายละเอียด ดังที่จะกลาวตอไป
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ประเภทความเปนอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS  
 การจําแนกหรือการจัดกลุมความเปนอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS (The Globally Harmonized System of 

Classification and Labeling of Chemicals) สามารถจําแนกความเปนอันตรายของสารเคมีออกเปน 9 ประเภท1  ดังนี้

ประเภทความเปนอันตราย สัญลักษณ ประเภทความเปนอันตราย สัญลักษณ

1. วัตถุระเบิด

   (Exploding bomb)

2. กาซบรรจภุายใตความดนั

   (Gas cylinder)

3. สารออกซิไดซ

   (Flame over circle)
4. สารไวไฟ (Flame)

5. สารมีพิษ

   (Skull and crossbones)

6. สารระคายเคือง

   (Exclamation mark)

7. สารกัดกรอน 

  (Corrosion)

8. สารอันตราย

   ตอสิ่งแวดลอม 

   (Environment)

9. สารมีพิษสารอันตราย

   ตอสุขภาพ

   (Health hazard)
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การจัดเก็บสารเคมี
 สารเคมีควรจัดเก็บโดยจําแนกสารตามกลุมของความ

เปนอันตรายโดยมีขอพึงระวัง2  ดังนี้

ของเหลวไวไฟท่ัวไป เนื่องจากสาร oxidizer ท่ีเปนกาซจะมี        

ความไวตอปฏิกิริยาเคมี รวมท้ังสามารถทําปฏิกิริยากับโลหะ      

ตาง ๆ ได

 • สารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (Health hazard) 

ไดแก สารพิษตาง ๆ รวมถึงสารกอมะเร็ง (Carcinogen) และ      

สารที่กอใหเกิดความผิดปกติของพันธุกรรม (Mutagen) ควรมี

การแยกเกบ็ไวเฉพาะสวน รวมทัง้ควรกาํหนดใหผูทีไ่ดรับอนญุาต

เทานั้นที่สามารถใชงานสารประเภทนี้

ผลกระทบของสารเคมีที่มีตอรางกาย
 • ผลตอระบบทางเดนิหายใจ : ทาํใหเกดิความระคายเคอืง

ตอระบบทางเดินหายใจในสวนตน ทําลายเนื้อเยื่อปอด ทําลาย

ความยดืหยุนปอด หากสมัผสัสารเคมอียางตอเนือ่งเปนเวลานาน 

จะทําใหเกิดมะเร็งได เชน มะเร็งปอด มะเร็งโพรงจมูก

 • ผลตอผิวหนัง : ทําใหเกิดการระคายเคืองผิวหนัง 

ผวิหนังโดนทาํลาย หากสมัผสัสารเคมอียางตอเนือ่งเปนเวลานาน 

จะทําใหเกิดมะเร็งผิวหนังได

 • ผลตอตา : ทําใหเกิดอาการระคายเคือง แสบตา

เยื่อบุตาอักเสบ ตาพรามัว นํ้าตาไหล และหากไดรับสารเคมี               

ในปริมาณมาก จะทําใหเกิดตาบอดได

 • ผลตอระบบประสาทสวนกลาง : ทาํใหขาดออกซเิจน

ในเลอืด จะมผีลกระทบโดยตรงตอระบบประสาท เชน ตาพรามวั 

กลามเนื้อสั่น ชัก และการรับความรูสึกไมปกติ

 • ผลตออวัยวะภายใน เช น ตับ ไต เลือด มาม                 

และระบบสืบพันธุ เมื่อไดรับสารเคมีที่เปนพิษตออวัยวะภายใน             

จะทําใหระบบการทํางานผิดปกติได เชน ในระบบสืบพันธุ             

เมื่อไดรับสารเคมีที่เปนพิษจะทําใหเปนหมัน ระบบฮอรโมน

ทํางานผิดปกติ

การเขาสูรางกายของสารเคมี 
สารเคมีสามารถเขาสูรางกายได 3 ทาง3  ดังตอไปนี้

1. ทางจมูก : 

โดยการสูดดมไอระเหย

หรืออนุภาคของสารเคมีเขาสูระบบ

ทางเดินหายใจ

2. ทางปาก : 

โดยการกินสารเคมีเขาไป

ทําใหสารเคมีเขาสูระบบ

ทางเดินอาหาร

3. ทางผิวหนัง (หรือตา) : 

โดยการสัมผัส

กับสารเคมี

 • ควรแยกเก็บสารเคมีที่เปนของเหลวไวไฟออกจาก          

สารเคมทีีเ่ปน oxidizer เชน ไมควรเกบ็กรดอนิทรยี (Organic acids)

ทีม่กัมคีณุสมบติัตดิไฟได (Combustible) ไวรวมกบักรดอนนิทรยี 

(Inorganic acids) ซึ่งมีคุณสมบัติเปน oxidizer

 • ไมควรเก็บสาร oxidizer รวมกับสารเคมีประเภท
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วิธีปองกันตนเองจากสารเคมีอันตราย

 • สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีทุกครั้ง เชน แวนตา หนากาก ถุงมือ หมวกนิรภัย 

รองเทา และชุดปองกันสารเคมี 

 • ผูปฏิบัติงานทุกคนตองรูจักสารเคมีที่ใช โดยการศึกษาจาก SDS (Safety Data Sheet)

 • มีการจัดการสารเคมีที่ถูกตอง ไดแก การเก็บรักษา การใชในหองปฏิบัติการ และการกําจัดสารเคมีอยางถูกตอง

เอกสารอางอิง

1. การจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เปนระบบเดียวกันท่ัวโลก (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals-GHS).                              
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 2552.

2.  คูมือการบริหารและการจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ. กองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร. 2554.
3.  สารเคมีและของเสียอันตราย. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2560.

 • อาการเฉียบพลัน (Acute toxicity) เกิดจากการไดรับ             

สารเคมีในปริมาณที่มาก อาการจะแสดงออกโดยเร็ว อาจเปนภายใน

ชั่วโมงหรือวันหลังจากไดรับสารเคมี อาการท่ีเกิดข้ึน ไดแก เกิดผดผื่น

ระคายเคือง ผิวหนังไหม อักเสบ หนามืด วิงเวียน เปนตน

อาการที่เกิดจากการไดรับสารเคมีอันตราย

 • อาการเรื้อรัง (Chronic toxicity) เกิดจากการไดรับ                  

สารเคมีในปริมาณที่นอยตอเนื่องกัน อาการจะเกิดอยางชา ๆ ในเวลา

หลายเดือนถึงหลายปจึงจะแสดงอาการ อาการที่เกิดขึ้น ไดแก การเกิด

ความผิดปกติทางพันธุกรรม เชน การเปลี่ยนแปลงของ DNA และ          

การเกิดมะเร็ง (Carcinogenic) เปนตน

 ทั้งนี้หากมีความรูความเขาใจถึงอันตรายของสารเคมีก็จะทําใหเกิดความปลอดภัยแกผูปฏิบัติงาน บุคคลอื่น และสิ่งแวดลอม           

แตอยางไรก็ตามในหองปฏิบัติการ ควรมีการควบคุมและจัดการสารเคมี รวมถึงการดําเนินการฉุกเฉิน เชน กรณีสารเคมีหก รั่วไหล        

และการปฐมพยาบาลเบื้องตน การเลือกและใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลอยางถูกตองและเหมาะสมเพื่อใหเกิดความปลอดภัย                           

แกผูปฏิบัติงานดวย
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 ยาเม็ดชนิดแตกตัวในชองปาก (Orally disintegrating tablets, ODTs) เปนเภสัชภัณฑ                      
รูปแบบของแข็ง ซ่ึงสามารถแตกตัวในชองปากภายในเวลา 60 วินาที ยาเม็ดชนิดน้ีมีความเหมาะสม                    
ตอผูบริโภคเดก็และผูสงูอายุท่ีมักพบปญหาในการกลนืยาเม็ด หรอืในผูปวยท่ีตองเดนิทางและไมสามารถ
หานํ้าดื่มได

ยาเม็ดชนิดแตกตัวในชองปากยาเม็ดชนิดแตกตัวในชองปาก

ภญ.วิสุดา  มูฮําหมัด
กลุ�มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม

คุณสมบัติทางทฤษฎีของยาเม็ดชนิดแตกตัวในชองปาก                               
(Ideal properties of ODTs)1

 1. ไมตองการนํ้าในการกลืนเม็ดยา 

 2. การละลายหรือการกระจายของยาในชองปากเกิดภายในเวลา 60 วินาที

 3. สามารถบรรจุตัวยาสําคัญในตํารับไดในปริมาณสูง

 4. ตัวยาสําคัญสามารถเขากันไดกับองคประกอบอื่น ๆ ในตํารับ

 5. ใหรสสัมผัสที่ดีเมื่ออยูในชองปาก

 6. มีสวนของเม็ดยาหลงเหลือในปริมาณนอยเมื่อยาละลายในชองปาก

 7. มีความคงตัวตอสภาวะแวดลอม เชน ความชื้นและอุณหภูมิ

 8. สามารถประยุกตใหเขากับกระบวนการผลิตและเครื่องจักรที่มีอยู



24

วารสารเพื่อการวิจัยเเละพัฒนา องคการเภสัชกรรม

ปที่ 25 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561R&D NEWSLETTERGPO

ประโยชนของยาเม็ดชนิดแตกตัวในชองปาก 
(Advantages of ODTs)1

 1. สามารถใชยาไดกบัผูปวยทีม่ปีญหาในการกลนืเมด็ยา

เชน ผู สูงอายุ ผู ปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ผู ปวย

นอนติดเตียง ผูปวยโรคไตที่ตองจํากัดปริมาณนํ้า ผูปวยที่มีความ

ยากลําบากในการใหยา เชน ผูปวยจิตเวช

 2. ชวยเพิ่มความรวมมือในการใชยาใหแกผูปวยท่ีตอง

เดินทาง หรือผู ป วยท่ีไม มี เวลาและไม สามารถหานํ้าดื่ม                    

เพื่อรับประทานยาได

 3. ชวยปรับปรุงรสชาติของตํารับยา เพื่อปรับเปล่ียน

ทัศนคติของผูปวย โดยเฉพาะในผูปวยเด็กที่ไมชอบรับประทาน

ยาที่มีรสขม

 4. สามารถชวยใหตัวยาสําคัญถูกดูดซึมไดเร็วขึ้นจาก

บริเวณชองปาก หลอดอาหาร จึงอาจสงผลใหตัวยาสําคัญ          

ออกฤทธิ์ไดเร็วขึ้น 

 5. การดูดซึมยาบริเวณทางเดินอาหารกอนที่จะถึง                 

กระเพาะอาหารชวยเพ่ิมปริมาณยาที่ถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือด

(B ioava i lab i l i ty )  จึ งช  วยให ลดขนาดยาลง ส  งผลให 

ลดผลขางเคียงจากยาได

ขอไมพึงประสงคของยาเม็ดชนิดแตกตวัในชองปาก 
(Disadvantages of ODTs)1

 1. รูปแบบยามีคุณสมบัติดูดความชื้น จึงตองเก็บรักษา          

ยาไวในที่แหง และตองการบรรจุภัณฑที่เหมาะสมเพื่อรักษา           

ความคงสภาพของยา

 2. ลักษณะของยาเม็ดมีความกรอนเนื่องจากมีรูพรุน

จํานวนมาก เพื่อใหสามารถแตกตัวไดเร็วในชองปากเมื่อสัมผัส

กับนํ้าลาย 

 3. ในบางครั้งยาอาจใหรสสัมผัสที่ไมดี

ความทาทายในการตั้งตํารับยาเม็ด
ชนิดแตกตัวในชองปาก 
(Challenges in the formulation of ODTs)1

 1. ความแข็งและระยะเวลาในการแตกตัวของเม็ดยา 

(Mechanical strength and disintegration time)

 เนื่องจากยาเม็ดชนิดแตกตัวในชองปากตองตั้งตํารับ         

ใหมีการแตกตัวเร็วภายใน 60 วินาที สงผลใหยาเม็ดหลายตํารับ

มีคาความกรอนสูง จึงพบเม็ดยาแตกหักในระหวางการบรรจุ

และการขนสง แตหากเพิ่มความแข็งใหแกตํารับจะสงผลให

เพิ่มเวลาในการแตกตัวของเม็ดยา ดังนั้นการหาจุดที่เหมาะสม

ระหวางพารามิเตอรทั้งสองคาจึงเปนเรื่องที่สําคัญ

 2. การกลบรสชาติยา (Tastes masking)

 ยาหลายชนิดมีรสขม ดังนั้นรสชาติของยาที่แตกตัว           

หรือละลายในชองปาก จะสงผลตอความพึงพอใจของผูปวย

เปนอยางมาก ดังนั้นควรมีการกลบรสชาติของยา

 3. การละลายนํ้า (Aqueous solubility)

 สําหรับตัวยาที่สามารถละลายนํ้าได   อาจเกิดสาร

ผสมยูเทกติก (Eutectic mixtures) ซึ่งสงผลใหเกิดการลด

จุดเยือกแข็งลง อาจทําให สูญเสียโครงสร างของสารท่ีมี

สถานะคลายแกว (Glassy state) ไดในกระบวนการทําแหง

เนื่องจากการยุบตัวของสารท่ีมีหนาท่ีคํ้าจุนโครงสร างไป

ระหวางกระบวนการระเหิด ในบางครั้งสามารถปองกันได

ดวยการใชสารชวยทางเภสชักรรม เชน mannitol ในการเหนีย่วนาํ

ใหเกิดโครงสรางผลึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงใหแกโครงสราง

 4. ปริมาณตัวยาสําคัญ (Amount of drug)

 การประยุกตเทคโนโลยีในการตั้งตํารับ ODTs ถูกจํากัด

ดวยปริมาณตัวยาสําคัญที่ใสลงในตํารับ โดย USP ไดกําหนด

ใหยาเม็ด ODTs ไมควรมีนํ้าหนักเกิน 500 มิลลิกรัม สําหรับ

รูปแบบยาท่ีผานกระบวนการทําแหงเยือกแข็ง นอกจากนี้                 

ยาควรมีขนาด นอยกวา 400 มิลลิกรัมสําหรับยาท่ีไมละลาย 

และนอยกวา 60 มิลลิกรัม สําหรับยาที่ละลาย อาจเนื่องมาจาก

ยาเม็ด ODTs มีขอควรระวังในเรื่องความคงสภาพจากความชื้น 

จงึเปนขอจํากดัหนึง่ทีม่คีวามทาทายในการตัง้ตาํรบัยาเมด็ ODTs
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 5. สมบัติดูดความชื้น (Hygroscopicity)

 ยารูปแบบ ODTs โดยทั่วไปมักมีสมบัติในการ

ดูดความชื้น ทําใหไมสามารถคงสภาพทางกายภาพได

ในสภาวะที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง จึงตองการ    

บรรจุภัณฑที่สามารถปกปองยาจากความชื้นได

 6. รสสัมผัสในชองปาก (Mouth feel)

 ยาเม็ดชนิด ODTs ควรแตกตัวใหอนุภาคยา

ที่มีขนาดเล็กที่สุดภายในชองปาก นอกจากนั้น

การแตงกล่ินและการเติมสารที่ทําใหรูสึกเย็น เชน 

menthol สามารถชวยใหผู บริโภคไดรับรสสัมผัส         

ที่ดีขึ้นเมื่อใชยา

 7. การออกแบบบรรจุภัณฑที่ดี (Good 

packaging design)

 เพื่อปกปองยาจากความชื้นและอันตราย          

ตาง ๆ การออกแบบบรรจุภัณฑควรถูกคํานึงถึง          

เปนลําดับตน ๆ

รปูที ่1  กระบวนการทาํแหงเยอืกแขง็ (Freeze drying or lyophilization)2

รปูที ่2  ภาพตดัขวางทีแ่สดงใหเหน็รพูรนุจาํนวนมากในโครงสรางของยาเมด็ 

  ชนดิแตกตวัในชองปากทีต่ัง้ตาํรบัดวยกระบวนการทาํแหงเยอืกแขง็3

 2. การระเหิด (Sublimation)

 เปนการใชสารของแข็งที่ไมเกิดปฏิกิริยา  และสามารถระเหิดได เชน 

ammonium bicarbonate, benzoic acid, camphor, urea โดยนํามา

ตอกรวมกับองคประกอบอื่น ๆ ของตํารับ จากนั้นทําการระเหิดสารขางตน

โดยการทําแหงแบบสุญญากาศจะไดยาเม็ดที่มีรูพรุน

 3. การทําแกรนูลแบบหลอมเหลว (Melt granulation)

 ผงยาจะเกิดการรวมกลุมกัน (Agglomeration) โดยการใช binder 

เชน PEG 6000 ซึ่งสามารถหลอมเหลวไดระหวางกระบวนการโดยใช high 

shear mixer อุณหภูมิจะเพิ่มสูงกวาจุดหลอมเหลวของ binder ดังนั้นวิธีนี้

จึงไมตองการนํ้าหรือตัวทําละลายอินทรีย 

เทคโนโลยีในการตัง้ตาํรับยาเม็ด
ชนดิแตกตวัในชองปาก 
(Technologies for orodispersible tablets)1 
 1. กระบวนการทําแหงเยือกแข็ง 

  (Freeze drying or lyophilization)

 ตวัยาสาํคญัและองคประกอบอืน่ ๆ  จะถกูละลาย

หรือกระจายอยูในตัวทําละลาย จากน้ันสารละลาย            

จะถูกทําใหแข็งและกําจัดตัวทําละลายออก โดยไมใช

ความรอน ดังแสดงในรูปที่ 1 ดังนั้นจึงไมสงผลตอยาที่

ไมคงตัวที่อุณหภูมิสูง วิธีนี้ทําใหไดยาเม็ดที่มีรูพรุน

จึงสงผลใหการละลายของยาเร็วขึน้ ดังแสดงในรปูที ่2
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 4. กระบวนการหลอมปนนํ้าตาล 

  (Cotton candy process)

 เปนการนํา polysaccharides หรอื saccharides 

มาหลอมและปนเปนโครงสรางคลายเสนสายไหมเพือ่เปน

เมทริกซ (Metrix) ของยา โดยนํ้าตาลจะเกิดผลึกใหม 

(Recrystallized) ซึ่งจะชวยปรับปรุงคุณสมบัติการไหล

และการตอกอดั หลังจากนัน้นาํไปบดและผสมเขากบัตวัยา

สาํคญัและองคประกอบอืน่ ๆ  และนําไปตอกเปนเมด็ วธินีี้

อาศัยองคประกอบคือนํ้าตาลที่มีความสามารถในการ

ละลายสงู และรพูรนุของตํารับในการชวยใหยาเมด็แตกตวั

ไดเร็วในชองปาก2 และยังไดยาเม็ดที่มีความแข็งที่ดี

 5. การอัดรีดหลอมเหลว (Mass extrusion)

 เปนการหลอมสารผสมของผงยาเขาดวยกัน       

โดยการใชสารละลายผสมของ polyethylene glycol 

และ methanol จากนั้นนําไปดันผาน extruder หรือ 

syringe จะไดมวลรปูทรงกระบอก นาํมาตัดเปนชิน้จะได

ยาเม็ดตามขนาดที่ตองการ ดังแสดงในรูปที่ 3

 6. วิธีการตอกตรง (Direct compression)

 วิธีนี้ใชการเติมสาร superdisintegrants ซ่ึงเปนสารชวย

การแตกตัวยวดยิ่ง ในความเขมขนที่เหมาะสมลงในสูตรตํารับ จากนั้น

นําผงยาที่ผสมแลวไปตอกตรงเพื่อใหไดยาเม็ด

 โดยสรุปแลวยาเม็ดชนิดแตกตัวในชองปากมีขอดีหลายประการ  

ท้ังในดานเภสัชกรรม ดานคลินิก โดยการชวยปรับปรุงการดูดซึมยา        

เขาสูกระแสเลือด และชวยเพิ่มความสะดวกในการใชยาแกผูปวย 
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ภญ.ลักษมีเพ็ญ  สารชวนะกิจ
กลุ�มงานด�านศูนย�ข�อมูลสิทธิบัตรยา  กลุ�มสนับสนุนงานวิจัย

“ชื่อ IPHONE”“ชื่อ IPHONE”
สงครามเครื่องหมายการคา ตอน..สงครามเครื่องหมายการคา ตอน..สงครามเครื่องหมายการคา ตอน..

 เมื่อพูดถึงคําวา IPHONE ทานผูอานจะนึกถึงอะไรคะ          

สวนใหญก็จะนึกถงึโทรศพัทมอืถอืใชไหมคะ จะมใีครบางทีน่กึถงึ

กระเปายี่หอไอโฟน อยาพึงทําหนางงกันนะคะ มีกระเปายี่หอนี้

จริง ๆ คะในประเทศจีน 

 ในประเทศจีนนั้น IPHONE เปนเครื่องหมายการคาของ

ผลิตภัณฑเครื่องหนังยี่หอหนึ่ง ซึ่งเปนของบริษัท Xintong1

Tiandi ไดมีคดีการฟองรองระหวาง Apple ผูผลิตโทรศัพท                              

ท่ีมีเครื่องหมายการคา “iPhone” และผูผลิตเครื่องหนังที่ใช

ครื่องหมายการคาวา “IPHONE” เรามาศึกษาลําดับของ

เหตุการณกอน วาเกิดอะไรขึ้นบาง

 สวัสดีคะทานผูอาน ในฉบับน้ีผูเขียนจะมาเลาเรื่องสงครามเครื่องหมายการคาตอนะคะ หลังจาก    
ท่ีไดเคยเลาเรื่องของเครื่องหมายการคาของกาแฟย่ีหอหน่ึงท่ีไดมีการฟองรองกันในประเทศไทยเรา
และบรษัิทขามชาต ิก็ชนะคดีไป คราวน้ีเราจะมาดกูรณสีงครามเครือ่งหมายการคาในประเทศจนีกันบาง 
ประเทศจีนเปนประเทศท่ีมีการปกปองอุตสาหกรรมของคนในชาติอยางมากเลยนะคะ ดังจะเห็นไดจาก
หลาย ๆ คดีท่ีมีการฟองรองและตัดสิน ซ่ึงมีความแตกตางกับประเทศไทยของเราเปนอยางย่ิง เรามา
ศึกษากรณีฟองรองที่ผูเขียนนํามาเลาใหฟงในฉบับนี้กันคะ 

Available at : http://bbc.com/new/business-36200481.[Accessed February, 2018].
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 ป ค.ศ. 2002 : Apple ยื่นจดเครื่องหมายการคาคําวา 

"iPhone" ในประเทศจีน โดยระบุวาเปนชื่อผลิตภัณฑฮารดแวร

คอมพิวเตอรและซอฟตแวร

 ป ค.ศ. 2007 : Xintong Tiandi ผูผลิตเครื่องหนัง           

ในจีน ยื่นจดเครื่องหมายการคาเปนแบรนดกระเปาถือและ

ซองใสโทรศัพททําจากหนังดวยชื่อ “IPHONE”

 ป  ค.ศ. 2010 : Xintong Tiandi ได รับอนุมัติ

เครื่องหมายการคา “IPHONE” สําหรับผลิตภัณฑเครื่องหนัง             

ในประเทศจีนในป ค.ศ. 2010

 ป ค.ศ. 2012 : Apple ร องเรียนตอหนวยงาน

ดูแลเครื่องหมายการคาของจีนวา Xintong Tiandi ละเมิด

เครื่องหมายการคาดวยการเลียนแบบชื่อ “IPHONE”1  

 ป ค.ศ. 2013 : คําขอจดเครื่องหมายการคา “IPHONE”     

ของ Apple ไดรับการอนุมัติหลังการยื่นจดนาน 11 ป        

 ป ค.ศ. 2016 : Apple แพคดีในศาลสูง ดวยเหตุผล           

ที่ศาลยกขึ้นมาวา Apple มิอาจพิสูจนไดวาช่ือ “IPHONE”             

ที ่Apple พยายามปกปองนัน้เปนทีรู่จกัแพรหลายในประเทศจนี

มากอนป ค.ศ. 2007 หรือโดยนัยคือกอนที่ Xintong Tiandi 

จะจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแบรนดกระเปาหนังและซอง

โทรศัพท2

 นี่ขนาดยักษใหญอยางบริษัทแอปเปลนะคะ แลวถาเปน

อุตสาหกรรม SME ของไทยที่คิดไปทําตลาดในจีนนี้ ไมตอง                 

พูดถึงคะ ผูอานไดเคยไปรวมประชุมกับผูประกอบการไทยท่ี

สงสินคาออกไปยังประเทศจีน หรือขายของเองในประเทศไทย

ก็ยังโดนละเมิดทรัพยสินทางปญญา และผลิตสินคาราคาถูก            

ในประเทศจีนและสงมาขายแขงในประเทศไทยอยางมากมาย

เลยทีเดียว เปนท่ีนาปวดหัวเปนอยางยิ่งเลย ยังมีอีกหลายคดี           

ในประเทศจีน เห็นไดชัดเลยวาโลโกกอใหเกิดความเขาใจผิด 

เพราะวาตัวอักษรฟอนทแบบเดียวกัน แตในจีนก็ยังทําไดคะ        

แลวผูเขียนจะหาขอมูลมาเลาใหฟงตอไปนะคะ ฉบับนี้ตองลา          

ไปกอนคะ พบกันใหม สวัสดีคะ   

เอกสารอางอิง 

1. Available at: https://www.phonearena.com/news/Apple-loses-fight-
over-iPhone-trademark-in-China_id80742. [Accessed  February, 2018].

2. Available at: http://money.cnn.com/2016/05/04/technology/                       
apple-trademark-lawsuit-china/index.html. [Accessed February, 2018].
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