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 ภาพรวมของงานในปนี้มีประเด็นหลัก ๆ  มากมายทั้งแนวทาง
การรักษาและการปองกัน การจัดการโรคแทรกซอนตาง ๆ  ทั้ง 
opportunistic infections และ non-communicable diseases 
นโยบายการจัดการของแตละประเทศทั้งระดับภาครัฐและเอกชน    
ชองทางตาง ๆ  ในการเพิ่มการเขาถึงยาและการรักษา รวมถึง
วิวัฒนาการในการรักษาและการศึกษาวิจัยยาใหม ๆ ในฉบับนี้จะขอ
ยกบางเรื่องที่นาสนใจ มาเลาสูกันฟง 

ดร.ภญ.จิราพร  มงคลปยวัฒน
กลุ�มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม
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 The International AIDS Conference เป�นงานประชุมระดับโลกเกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัสเอชไอวี/เอดส� 
ที่ใหญ�ท่ีสุด จัดขึ้นคร้ังแรกในป� ค.ศ. 1985 ซ่ึงเป�นช�วงท่ีมีการแพร�ระบาดของโรคเอดส�สูงสุด และจัดมาอย�างต�อเน่ือง
โดย International AIDS Society ร�วมกับภาคส�วนต�าง ๆ และในป� ค.ศ. 2018 นี้ จัดขึ้นท่ีเมืองอัมสเตอร�ดัม                                  
ประเทศเนเธอร�แลนด� ระหว�างวนัที ่23-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ทีผ่�านมา ภายใต�แนวคิด “Breaking Barriers, Building 
Bridges” มีความมุ�งเน�นไปท่ีการเข�าถงึกลุ�มเป�าหมายหลักอย�างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะประเทศในแถบยโุรปตะวนัออก 
เอเชียกลาง และอัฟฟริกา ซึ่งยังมีอัตราการแพร�ระบาดของโรคอยู� และมีเป�าหมายในการสนับสนุนให�ประชากรกลุ�มเสี่ยง 
(เช�น กลุ�มชายรักชาย กลุ�มผู� ใช�ยาเสพติด กลุ�มสตรีและเด็กวัยรุ�น เป�นต�น) สามารถเข�าถึงยาไม�ว�าจะใช�ในการรักษา
หรือป�องกัน โดยไม�จํากัดเพศหรือเชื้อชาติ

WHO treatment guidelines 2018
 WHO ไดแนะนําแนวทางลาสุดในการรักษาโรคติดเช้ือ             
เอชไอวี/เอดส โดยมีการมุงเนนไปยังกลุมสตรีและเด็กวัยรุนหญิง        
รวมถงึการพจิารณาใชยากลุม Integrase strand transfer inhibitors 
(INSTIs) โดยเฉพาะ dolutegravir (DTG) และ raltegravir (RAL) 
แทนยากลุม Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors 
(NNRTIs) และ Protease inhibitors (PIs) ซึ่งอยูใน guideline เดิม 
 ในผูใหญและเด็กวัยรุ น จากการทบทวนการศึกษาตาง ๆ
อยางเปนระบบ รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงและประโยชนท่ีจะ             
ไดรับแลว WHO จึงพิจารณาใหใช DTG เปน 3rd agent รวมกับ    
ยากลุม Nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) 
อีก 2 ตัว ทั้งใน 1st, 2nd และ 3rd line regimen ของ WHO 2018 
recommendations ดังแสดงในตารางที่ 1-3  
 ในทารกและเด็ก ในป ค.ศ. 2017 มีผูปวยเด็กจํานวนเพียง          
ครึง่เดยีวทีไ่ดรบัยา และสวนใหญไดรบั Nevirapine-based regimen 
ซึง่ม ีviral suppression และการทนตอยายงัไมดนีกั จงึมกีารพจิารณา
การใช DTG และ RAL ในเด็ก ดังแสดงในตารางที่ 4-5
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ตารางที่ 1  First-line recommendations สําหรับผูใหญและ            
เด็กวัยรุน รวมทั้งสตรีมีครรภและสตรีใหนมบุตร1 

ตารางท่ี 4  First-line recommendations สาํหรบัเดก็และทารกแรกเกดิ2  

ตารางที่ 2  Second-line regimens สําหรับผูใหญและเด็กวัยรุน 
รวมทั้งสตรีมีครรภและสตรีใหนมบุตร1 

ตารางที่ 3  ลําดับทางเลือกในการรักษา สําหรับผูใหญและเด็กวัยรุน 
รวมทั้งสตรีมีครรภและสตรีวัยเจริญพันธุ1 

ตารางที่ 5  Second-line และ third-line recommendations 
สําหรับเด็ก2  

ขอแนะนําลาสุดของ WHO3 
 1. First-line antiretroviral (ARV) drug regimens :
แนะนําใหใช DTG-based regimen เปน preferred 1st line 
regimen สาํหรบัผูปวยในกลุมตามตารางที ่1 แตยงัไมแนะนาํสาํหรบั
กลุมสตรแีละวยัรุนทีม่คีวามเปนไปไดในการตัง้ครรภ อยางไรกต็ามถา
กลุมสตรีดังกลาวยังไมประสงคจะตั้งครรภ สามารถใช DTG รวมกับ
การใชยาคุมกําเนิดที่เหมาะสมได 
 แนะนําใหใช RAL-based regimen เปน alternative 1st   

line regimen ในทารกและเด็ก
 แนะนําใหใช RAL-based regimen เปน preferred 1st            
line regimen สําหรับเด็กแรกเกิด
  2. DTG safety in pregnancy :  ผลการศกึษาที ่Botswana 
พบวา DTG อาจทําใหเกิด neural tube defects (NTD) ในทารก
เมื่อมารดาไดรับ DTG กอนตั้งครรภ WHO จึงจะติดตามอยางจริงจัง
และจะประกาศเมื่อมีขอมูลเพิ่มเติม
 3. A Women-centered approach : Health services         
จะมุงเนนทีค่วามตองการและสทิธขิองสตร ีรวมทัง้ใหสตรไีดรบัขอมลู
และมีสิทธิในการตัดสินใจตอการรักษาของตัวเองมากขึ้น 
 4. Second-line ARV drug regimens : แนะนําใหใช DTG 
รวมกับยากลุม Nucleoside reverse transcriptase inhibitors 
(NRTIs) ที่เหมาะสม เปน preferred 2nd line regimen สําหรับ        
ผูปวยที่ลมเหลวในการรักษาดวย non-DTG- based regimens 
 5. ARV drug regimens for HIV post-exposure 
prophylaxis (PEP) : แนะนําใหใช DTG เปน preferred 3rd drug 
สําหรับ HIV post-exposure prophylaxis ทั้งในผูใหญ วัยรุน 
และเด็ก สวน atazanavir/r, darunavir/r, LPV/r และ RAL 
อาจพิจารณาเปน alternative 3rd drug
 จะเห็นไดว ามีการใชยากลุ มใหมคือ INSTIs เขาไปใน 
guideline เกือบทุกกรณี 

ยากลุม INSTIs ดีอยางไร? 
 ยากลุม INSTIs ไดแก RAL, DTG, Elvitegravir (EVG) และ 
Bictegravir (BIC) ไดรบัการอนุมตัโิดย FDA, EMA และ agencies ตาง ๆ  
เพื่อใชในการรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี รวมกับยาตานรีโทรไวรัสอื่น ๆ 
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 สาเหตุที่ ยากลุ  ม  INST Is  ถูกแนะนํา ให  ใช  ใน WHO 
recommendations เนือ่งจากเมือ่เทยีบกบัยาทีอ่ยูใน guidelines เดมิ 
เชน ยากลุม NNRTIs และ PIs แลว ยากลุม INSTIs มีประสิทธิภาพ
ในการตานไวรัสที่ดีกวาหรือเทียบเทา กดไวรัสเร็ว มีความทนตอยาดี       
พบการดือ้ยานอยมาก ม ีCD4 recovery มผีลขางเคยีงนอยกวา และมี
อัตราการหยุดใชยาตํ่า4

 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาที่ Botswana พบวา DTG           
อาจทําใหเกิด neural tube defects (NTD) ในทารกไดเมื่อใชกอน
การตั้งครรภ จึงแนะนําใหสตรีที่มีความประสงคจะตั้งครรภเร่ิมใช 
(หรือเปลีย่นมาใช) Efavirenz เปน 3rd drug แทน หรอืใช DTG ในสตรี
ทีม่คีรรภหลงัจาก 8 สปัดาหขึน้ไป5 ยากลุม INSTIs เปนยาทีค่อนขางใหม
จึงอาจยังไมพบขอเสียมากนัก จึงตองมีการศึกษาและเก็บขอมูล       
อยางตอเนื่องตอไป

PrEP: now and future
  PrEP หรือ Pre-exposure prophylaxis คือ การปองกัน
การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีโดยใชยาตานรีโทรไวรัสกอนท่ีจะมีการสัมผัส
เชื้อ ยาตานรีโทรไวรัสที่ใชในการปองกันอยางแพรหลาย คือ ยาเม็ด 
Tenofovir disoproxil fumarate (TDF)/ Emtricitabine (FTC) 
(300/200 mg) ซ่ึงใหผลการปองกันดีและมีความทนตอยาดี 
อยางไรก็ตามภาพรวมจากหลายการศึกษาพบวาประสิทธิภาพ          
ในการปองกันขึ้นอยูกับ adherence ของผูใชยา6 
  ปจจุบันมีการศึกษาการใชยาตัวอื่น ๆ และรูปแบบอื่น ๆ           
เพือ่เปนทางเลอืกใหผูใชสามารถเลอืกผลติภัณฑทีเ่หมาะสมกบัตวัเอง
มากขึ้น โดยยารูปแบบใหมที่กําลังอยูในชวงพัฒนา7 ไดแก

1.  Intravaginal rings: Dapivirine vaginal ring 
 Dapivirine เปนยากลุม NNRTIs ที่
ตานไวรัสเอชไอวีหลาย subtypes และเปน 
long-acting PrEP ท่ีอยูในรูปแบบ flexible 
silicone ring ซึ่งจะคอย ๆ ปลดปลอยตัวยา
ออกมา จงึมศีกัยภาพทีจ่ะเพิม่adherence ทีด่ี

มคีวามปลอดภยัสงู มผีลขางเคยีงนอย ไมมอีนัตรกริยิากบัยาคุมกาํเนดิ 
และยังไมพบการดื้อยา ผูหญิงสามารถเลือกใชเพื่อปองกันตัวเองได
โดยไมตองรอความสมคัรใจของผูชาย ใชงายและสะดวกสบาย ไมรบกวน
การมีเพศสัมพันธ การออกกําลังกาย หรือชีวิตประจําวัน มีตนทุน   
การผลิตตํ่าและเก็บที่อุณหภูมิหองได
 การศึกษา phase III ในผูหญิงอายุ 18-45 ป ซึ่งเปลี่ยน                
ring ทุกเดือน พบวาความเสี่ยงตอการติดเชื้อลดลง 54 % ซึ่งใน
อนาคตจะมีการพัฒนาตอไปเปนออกฤทธ์ินาน 3 เดือน และทําเปน 
multipurpose rings เชน levonorgestrel + dapivirine สําหรับ
ปองกันการตั้งครรภและปองกันการติดเชื้อเอชไอวีไปพรอมกัน

2.  Long-acting injectable PrEP: Cabotegravir 
 Cabotegravir เปนยากลุ ม INSTIs ในรูปแบบยาฉีด             

สตูรตาํรบัเปน nanosuspension formulation 
และออกฤทธิ์นานโดยฉีดทุก 1-3 เดือน ทําให 
adherence ดีขึ้น มีความทนตอการดื้อยาสูง

ขณะนี้อยู  ระหว างการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและ                    
ความปลอดภัยกับ TDF/FTC 

3.  Subcutaneous PrEP implants: TAF, CAB, EFdA (MK-8591)
 เปน PrEP ในรูปแบบฝง โดยยาจะ        
ปลดปลอยคงที่และออกฤทธิ์นานหลายเดือน     
ถึงหลายป สามารถใสและเอาออกงาย และอาจ
ใชรวมกับยาคุมกําเนิดได อยางไรก็ตามมีขอเสีย

คือจาํเปนตองใชสภาวะปลอดเชือ้ในการใสและถอดรวมทัง้อาจมแีผลเปน

4. Broadly neutralizing antibodies (bNAbs): Passive 
antibody protection (Phase IIB)
 ขณะน้ีกําลังอยูในระหวางการศึกษาวา passively infused 
monoclonal antibody (mAbs) สามารถปองกันการติดเชื้อ HIV-1 
ในผูใหญที่มีความเสี่ยงสูงไดหรือไม โดยในขั้นตอไปจะศึกษาปรับปรุง
เพื่อเพิ่มความแรงและคาครึ่งชีวิตโดยวิธีพันธุวิศวกรรม หรือศึกษา
การใช combination mAbs เพื่อชวยลด viral escape และเพิ่ม 
neutralization breadth 
 เมือ่ม ีPrEP หลายรปูแบบมากขึน้ใหผูใชเลอืก จะสามารถเพิม่ 
adherence ไดและเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันไดเกือบ 100 % 
ซึ่งการปองกันกอนที่จะติดเชื้อ ดีกวาติดเชื้อแลวตองรักษาตลอดชีวิต

Opportunistic infections (OI) 
  OI เปนภาวะการติดเชื้อรวมในผูปวยที่ติดเชื้อเอชไอวี เชน 
วัณโรค โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ เปนตน ซึ่งการดูแลผูปวยตอง
พิจารณาโรคเหลานี้รวมดวย โดยเฉพาะการใชยาเนื่องจากยารักษา
วัณโรค เชน rifampicin มีอันตรกิริยากับยาตานรีโทรไวรัสหลายตัว
รวมทั้งยากลุม INSTIs ดวย ซึ่งตองมีการปรับขนาดยาหรือเปลี่ยนยา
ในการรักษา4

  ปจจบุนั อตัราการตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบซมีมีากขึน้โดยเฉพาะ
ในกลุมชายรกัชายทีต่ดิเช้ือเอชไอว ีอยางไรกต็ามเมือ่เริม่การรกัษาดวย 
direct-acting antivirals (DAAs) เชน sofosbuvir, daclatasvir, 
velpatasvir ซึ่งอยูในรูปแบบรับประทาน มีความสะดวกในการใช
มากกวารปูแบบเดมิทีเ่ปนยาฉดี ทาํใหจาํนวนการตดิเชือ้ดงักลาวลดลง
และมีโอกาสรักษาใหหายขาดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีได8 

Non-communicable diseases (NCDs)9

 NCDs คือโรคที่ไมไดเกิดจากการติดตอโดยเชื้อ เชน โรคทาง
หลอดเลือดและหัวใจ โรคอวน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคทางปอด
และทางเดินหายใจ ซึ่งผูปวยที่ติดเชื้อเอชไอวีจะมีความเสี่ยงในการ 
เปนโรค NCDs มากกวาคนปกติ และมีอัตราการเสียชีวิตมากกวา 
เนื่องจากปจจัยดังตอไปนี้



5

วารสารเพื่อการวิจัยเเละพัฒนา องคการเภสัชกรรม

ปที่ 26 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 R&D NEWSLETTER GPO

- เพิ่มปจจัยเสี่ยงในการเกิด NCDs
- ผลจากการใชยาตานรีโทรไวรัสบางตัว เชน ทําใหนํ้าหนัก

เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลตออาการเบาหวานและโรคทางหัวใจ
และหลอดเลือดดวย 

- การติดเชือ้เอชไอวทีาํใหเกิดการอกัเสบและมี inflammatory
 marker เพิ่มขึ้น 

  ดังนั้นเพื่อเป นการปองกัน NCDs จึงควรมีการตรวจ 
screening หลงัจากเปลีย่นยาและตรวจประจาํป เชน fasting lipids, 
fasting blood sugar, body mass index เปนตน
 นอกจากนีค้วรมกีารดแูลรกัษาแบบบรูณาการคอืมกีารตดิตาม
ดูแลเกี่ยวกับโรค NCDs รวมดวยในผูปวยติดเชื้อเอชไอวี 

Accessibility
  ปจจุบันมีหลายโครงการท่ีมุงเนนและสนับสนุนใหประชากร
กลุมเสี่ยงสามารถเขาถึงขอมูลทั้งการปองกันและการรักษา เพื่อชวย
ใหมีการควบคุมการแพรระบาดของโรคไดดีขึ้น เชน

MTV sugar 
 MTV สรางซรียีเกีย่วกบัวยัรุนผวิสทีีเ่กีย่วของกับเรือ่งเพศและ
ยาเสพติด โดยสอดแทรกการปองกันและจัดการการติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส ซึ่งเปนการใหความรูแบบใหมและเขาถึงกลุมวัยรุนมากขึ้น           
ซึ่งหลังจากฉายซีรียดังกลาว พบวามีจํานวนผูเขารับการทดสอบการ
ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสองเทา และมีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธลดลง 55 %

Self-test kits
  ปจจบุนัประชากรกลุมเสีย่งสามารถทดสอบการตดิเชือ้เอชไอวี
ดวยตัวเองไดงายขึ้นโดยใช test kit ซึ่งในบางประเทศสามารถหาซื้อ
ไดตามรานขายยา

 ตัวอยาง test kit นี้สามารถทดสอบ
ไดงายเพยีงใชนํา้ลาย และทราบผลไดอยางรวดเรว็
เพียง 15-30 นาที และมีความแมนยําสูงถึง
มากกวา 99 % อยางไรก็ตาม ควรมีการตรวจ
เลือดซํ้าอีกครั้งเพื่อยืนยัน 

community
 มกีารกอตัง้กลุมตาง ๆ  สําหรบัผูตดิเชือ้หรอืประชากรกลุมเสีย่ง 
เพื่อใหความรู ใหกําลังใจ เสริมสรางความมั่นใจในการอยูในสังคมได
อยางปกติ เชน กลุมผูติดเชื้อแตกําเนิด กลุมชายรักชาย เปนตน

Next generation 
 ยาใหม ๆ ที่กําลังอยูในระหวางศึกษาวิจัย และมีความหวังวา
จะไดใชในอนาคต ไดแก 

- Elsufavirine 20 mg tablets (NNRTIs)
- GS-6207 (Capsid inhibitor)
- Vesatolomod/GS-9620 (TLR-7 agonist)
- RNA helicases inhibitors ซึง่อาจมผีลในการยบัยัง้มะเรง็ดวย 
-  HIV Vaccine ยงัอยูระหวางการพฒันาชวงตนในมนษุยและ

สัตว โดยใช Broadly neutralizing antibody (bNAb)       
ซึง่เบือ้งตนพบวาการฉดี bNAb (Passive immunization) 
ใหหนูและลิงสามารถปองกันการติดเชื้อเอชไอวีได แตการ
พัฒนาใชในคนมีความซับซอนกวามาก10
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เอชไอวีหลังจากไดรับการปลูกถายไขกระดูก         
ไดมาจุดคบเพลิงและกลาวสุนทรพจน เพื่อเปน
สัญลักษณแหงความหวังวาจะสามารถกําจัดโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส 
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ทีย่งัหาสาเหตแุนชดัไมไดนอกจากเกดิการกลายพนัธุของ CCR5 gene 
(CCR5-delta 32)10 ซึ่งตานการติดเชื้อเอชไอวีได แตก็เปนความหวัง
และแนวทางใหศึกษาตอไป

แผนภูมิ vaccine design10
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 เนื่องจาก influenza virus มีสายพันธุกรรมเปนชนิด RNA 
ซึ่งไมมี proofreading mechanism ทําใหอัตราการเกิด mutation 
ของ influenza virus เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะสายพันธุ A 
ซึง่แบงเปนชนดิยอย (Subtype) ตามความแตกตางของ glycoproteins
บนเปลอืกชัน้นอกของ influenza virus ไดแก hemagglutinin (HA) 
และ neuraminidase (NA)   
 Influenza virus มกีารเปลีย่นแปลงสารพนัธกุรรมตลอดเวลา 
(Genetic variation) แบงออกเปน 2 ชนิด คือ
 1. Antigenic drift เปนการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรม            
เพยีงเล็กนอย เนือ่งจากเกดิ RNA point mutation ทาํให amino acid        
มกีารเปลีย่นแปลงเพยีงหนึง่หรอืมากกวาหนึง่ตวั แตการเปลีย่นแปลงนี้
ไมมากพอที่ทําให HA และ/หรือ NA บนเปลือกชั้นนอกของไวรัส
เปลี่ยนแปลง
 2. Antigenic shift เกดิจาก gene reassortment คอืการที่
influenza virus 2 สายพนัธุ มกีารแลกเปล่ียนสายพนัธกุรรมทาํใหเกดิ
influenza virus สายพันธุใหมข้ึน ซึง่ไวรสัสายพนัธุนีม้กีารเปลีย่นแปลง
อยางมากของ HA และ/หรือ NA ที่แตกตางจากเดิมโดยสิ้นเชิง ทําให
เกิดการระบาดที่รุนแรงไปทั่วโลก เรียกวา pandemic influenza 
virus เชน H1N1 pandemic 2009 influenza virus ซึ่งเกิดจาก 
gene reassortment ของไวรัสท่ีแตกตางกัน 3 สายพันธุ ไดแก 
genetic จาก human influenza A H3N2, avian influenza            
A H1N1, และ swine influenza A H1N1 
 ปจจุบันวัคซีนปองกันไขหวัดใหญจะครอบคลุม 3 สายพันธุ 
ไดแก สายพันธุ A จํานวน 2 สายพันธุ และสายพันธุ B จํานวน 1         
สายพันธุ โดยสายพันธุที่ใชในการผลิตวัคซีนจะมีการเปลี่ยนทุกป

ตามการคาดคะเนการระบาดในปนั้น ๆ ซ่ึงจะประกาศโดยองคการ
อนามัยโลก (WHO) โดยแนวโนมการผลิตวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ         
ในอนาคตอันใกลจะครอบคลุม 4 สายพันธุไดแกสายพันธุ A จํานวน 
2 สายพันธุ และสายพันธุ B จํานวน 2 สายพันธุ
 อยางไรกต็าม ถาเราไดรบัเชือ้ไวรสัทีม่สีายพนัธุทีแ่ตกตางจาก
สายพันธุที่นํามาใชในการผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ หรือเมื่อ influenza 
virus เกิดการ mutation เปนสายพันธุใหม การฉีดวัคซีนปองกัน        
ไขหวดัใหญอาจไมสามารถปองกนัการตดิเชือ้ได ซึง่เปนคําถามทีค่ณุหมอ
ถูกถามเสมอวาทําไมฉีดวัคซีนแลวถึงยังเปนไขหวัดใหญไดอีก

วงจรชีวิตและเสนทางการเขาสูรางกายของ 
influenza virus
 Influenza virus เข า สู  ร  างกายโดยการจับกันของ 
hemagglutinin (HA) ซ่ึงเปน glycoprotein บนเปลือกนอกของ 
influenza virus กับ sialic acid ของ host cell จากนั้น influenza 
virus จะถูกนําเขาสู cytoplasm โดยขบวนการ endocytosis 
ภายใน endosome มีคา PH คอนขางตํ่าประมาณ 5-6 ซึ่งเปนคา
ทีม่คีวามสาํคญัตอการเปลีย่นแปลงรปูรางของ HA จากทีอ่ยูในรปู HA0 
กลายเปน HA1 และ HA2 ซ่ึง HA2 เปน fusion protein ทําใหเกดิการ
fusion ของ influenza virus และ endosome membrane  
นอกจากนี้ pH ตํ่าภายใน cytoplasm ยังกระตุนการเปดของ viral
M2 ion channel เหน่ียวนําใหเกิดการปลดปลอยของ viral 
ribonucleoproteins (vRNP) ซึง่จบัอยูกับ viral M1 protein หลงัจาก
vRNP ถูกปลดปลอยเปนอิสระแลวจะสามารถเขาสู  nucleus                
เกดิขบวนการ transcription และ translation ตอไป 1-4 (Figure 1)  

 Influenza virus เป�นไวรัสทีอ่ยู�ใน family Orthomyxoviridae ซึง่เป�นไวรัสทีม่เีปลือกนอกหุ�ม (Enveloped virus) 
และมีสารพันธุกรรมเป�นแบบ negative sense, single stranded RNA influenza virus แบ�งออกตาม antigenicity 
รวมถึงโครงสร�างโปรตีนของไวรัสเป�น 3 สายพันธุ� ได�แก� สายพันธุ� A, B, และ C  ซึ่ง influenza virus สายพันธุ�ที่ก�อให�
เกิดโรคระบบทางเดินหายใจในมนุษย� ได�แก� สายพันธุ� A และ B

แนวโน�มการรักษาและพัฒนายาต�านไวรัสไข�หวัดใหญ� 
Influenza virus (ตอนที่ 1)

แนวโน�มการรักษาและพัฒนายาต�านไวรัสไข�หวัดใหญ� 
Influenza virus (ตอนที่ 1)

ดร.ภญ.สิริวรรณ  ฉายะศรีวงศ
กลุ�มวิจัยชีววัตถุ
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neuraminidase ที่มีหนาที่ในการ cleavage sialic linkage ซึ่งเปน
ขั้นตอนสําคัญที่ทําให influenza virus เขาสูรางกายทางระบบ               
ทางเดินหายใจตั้งแตในระยะแรก เนื่องจากในระบบทางเดินหายใจ
มีสารคัดหลั่งต าง ๆ เพื่อปกปองร างกายจากการรุกรานของ
สิง่แปลกปลอม และสารคดัหลัง่จะจบักบั influenza virus โดยใชกลไก
sialic acid binding ทําให influenza virus ไมสามารถเขาสูรางกายได
นอกจากนี้ neuraminidase ยังมีสวนสําคัญในการปลดปลอย 
influenza particle ทีถ่กูสรางขึน้ออกจาก host cell รวมท้ังปองกนั
ไมให virus particle จับตัวกันเนื่องจากการจับกันของ HA กับ sialic 
receptor เมื่อ influenza virus ไมสามารถถูกปลดปลอยออกจาก 
host cell จงึไมสามารถแพรกระจายได ขอดขีองยากลุมนีค้อืสามารถ
ใชรักษาไดทั้งไขหวัดใหญที่เกิดจาก influenza A และ influenza B 
ซึ่งเหนือกวายาในกลุม M2-inhibitor6-10 

Figure 1  Influenza virus life cycle and target of therapeutic 

Figure 2 The available NA inhibitor drugs. (A) Tamiflu®, 
 oseltamivir, (B) Relenza®, zanamivir, (C) Inavir®, 
 laninamivir, and (D) Rapiacta®, peramivir

 Transcription ของ viral mRNA ภายใน nucleus เกดิขึน้ได
โดยใชขบวนการเดียวกันกับ cellular mRNA synthesis จากน้ัน 
viral mRNA ที่ถูก transcribe จะถูกสงออกไปยัง cytoplasm                   
เพ่ือเริม่ขบวนการ viral protein synthesis นอกจาก transcription แลว
ขบวนการ replication ก็เกิดใน nucleus เชนเดียวกัน โดย vRNP     
ที่ถูกสรางขึ้นก็ตองถูกสงออกไปยัง cytoplasm จากนั้นจะเกิดการ  
รวมตวักบั viral protein ตาง ๆ  ทีถ่กู translate จาก mRNA เกดิเปน
viral particle ใหม กอนที่จะถูกปลดปลอยออกจาก host cell          
ซึ่งขั้นตอนนี้ตองอาศัย neuraminidase ในการตัด binding site           
กับ sialic acid residual ที่อยูบน host cell surface 

ยาตานไวรัสทีใ่ชรักษาโรคไขหวัดใหญในปจจุบัน
 ในปจจุบันยารักษาโรคไขหวัดใหญที่ไดรับการรับรองจาก               
U.S. FDA ประกอบดวย 2 กลุมใหญ คือ 
 1. M2-inhibitors เชน amantadine และ rimantadine 
ยาในกลุมนี้ออกฤทธิ์ยับย้ังการทํางานของ viral M2 ion channel 
protein ทําให influenza virus ไมสามารถถูกปลดปลอยจาก 
endosome เขาสู nucleus ได influenza virus จึงไมสามารถเจริญ
เติบโตใน host cell ได เนื่องจากยากลุมนี้ออกฤทธิ์ที่ M2 protein
ซึ่งพบเฉพาะใน influenza A virus ยากลุมนี้จะรักษาไดเฉพาะ 
สายพันธุ A เทานั้น โดยไมสามารถรักษาไขหวัดใหญที่มีสาเหตุจาก 
influenza B virus ได นอกจากน้ีในปจจุบัน influenza virus              
ไดกลายพันธุไปจากเดิม เกิดไวรัสสายพันธุที่ดื้อตอ M2-inhibitors 
ทําใหยากลุมนี้ไมสามารถใชรักษาไขหวัดใหญได5, 8

 2. Neuraminidase inhibitors (NA inhibitors) เชน
oseltamivir (Tamiflu@; oral dosage form), zanamivir (Relenza@; 
oral inhalation) และ peramivir (Rapirab@; intravenous dosage 
form) ซึง่ไดรับทะเบยีนจาก U.S. FDA แลว และ laminamivir (Inavir@; 
oral inhalation) 3 ตัวแรกไดรับการ approve โดย U.S. FDA แลว 
ในขณะที่ laninamivir ไดรับการ approve เฉพาะในประเทศญี่ปุน 
(Figure 2) กลไกการออกฤทธ์ิของยากลุมน้ีคือยับย้ังการทํางานของ 

A

C

B

D

 ในปจจุบัน พบวา influenza virus มีการกลายพันธุเกิดเปน
สายพันธุที่ดื้อตอยากลุม NA inhibitors เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ 
oseltamivir ซึ่งเปน first line treatment สําหรับทั้ง seasonal flu 
และ pandemic flu เมื่อมีอัตราการใช oseltamivir สูง อัตราการ      
เกดิเชือ้ดือ้ยาตอ oseltamivir กส็งูขึน้ เมือ่เทยีบกบั NA inhibitors อ่ืน
เชน zanamivir ดังน้ันการพัฒนายารักษาโรคไขหวัดใหญจึงมี
ความสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจาก influenza virus มีการ
เปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมอยูตลอดทุกครั้งที่มีการ transcription 
ยาที่ใชรักษาโรคไขหวัดใหญพัฒนาขึ้นโดยมุ งเนนไปท่ีวงจรชีวิต           
(Life cycle) ของ influenza virus โดยตรง ไมวาจะเปน M2 
inhibitors หรือ NA inhibitors ซึ่งเปน product ของ influenza 
virus เม่ือเกิดการกลายพันธุ ขึ้น product เหลาน้ีก็อาจมีการ
เปล่ียนแปลง จนไมสามารถถูกยับยั้งไดดวยยารักษาโรคไขหวัดใหญ            
ชนิดเดิมไดอีกตอไป นักวิจัยทั่วโลกไดพยายามศึกษา คนควาและ
พฒันาหาโมเลกลุใหม ๆ  ทีมุ่งเปาไปที ่cellular mechanism เนือ่งจาก 
virus ตองอาศยั mechanism ตาง ๆ ของ host cell เพื่อใชในการ 
ดํารงชีพ ดังน้ันยาที่มุงเปาไปที่ host cell ก็นาจะมีความเปนไปได
ทีจ่ะมปีระสิทธภิาพยบัยัง้การเจรญิของ influenza virus แม influenza 
virus จะเกิดการกลายพันธุไปแลวก็ตาม
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การคนพบฤทธิ์ตานไวรัสไขหวัดใหญในนํ้าผึ้ง11, 12

 นอกจากยารักษาโรคไขหวดัใหญทีก่ลาวแลวขางตน ผลิตภณัฑ
จากธรรมชาติ (Natural product) ก็ไดรับความสนใจจากนักวิจัย        
ทั่วโลก ในการนําสารสกัดจากธรรมชาติมาวิจัยเพื่อหาสารออกฤทธ์ิ
หรือโมเลกุลใหม ๆ ที่มีฤทธิ์ตาน influenza virus นํ้าผึ้งเปนหน่ึง         
ในผลิตภัณฑจากธรรมชาติท่ีเราใชเปนอาหารมาเปนเวลานาน
และยังมีสรรพคุณทางยา เชน ฤทธ์ิตานเชื้อจุลชีพ ปองกันโรคหวัด         
เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการศึกษาวิจัยถึงสรรพคุณของน้ําผึ้ง วาสามารถยับยั้ง
การเจรญิของ influenza virus ได โดยงานวจิยัดงักลาวเปนการศกึษา
นอกรางกายมนุษย (In vitro study) เพื่อทดสอบ anti-influenza 
activity ของนํ้าผึ้งทั้งหมด 5 ชนิด ได แก manuka honey 
(Leptospermum scoparium), acacia (Robinia pseudoacacia), 
honeydew, buckwheat (Fagopyrum esculentum), renge 
(Astragalus sinicus)  ในการวจิยันีใ้ช Madin-Darby canine kidney 
(MDCK) cells และ influenza virus สายพันธุ A/WSN/33 (H1N1) 
โดยเพาะเลี้ยง MDCK cells ใน culture plate จากนั้นเจือจางนํ้าผึ้ง
ตัวอยางแตละชนิด (2-fold dilution) กอนเติมใน culture plate    
ที่บรรจุ confluent MDCK cells หลังจากนั้นทําการ infect MDCK 
cells ดวย influenza A/WSN/33 virus (250TCID

50
/ml) และ 

incubate ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 5 % CO
2
 เปนเวลา 2 วัน 

หลังจากนั้นจึงยอมสี MDCK cells ดวย crystal violet solution 
และประมวลผลจากการอานคาดูดกลืนแสง ที่ 560 นานาเมตร เพื่อ
นํามาคํานวณคา 50 % cell toxicity concentration (CC

50
) และ 

50 % virus inhibitory concentration (IC
50
) ของแตละตัวอยาง

 ผลการวจิยัพบวานํา้ผึง้สามารถยบัยัง้การเจรญิของ influenza 
virus สมัพนัธกบัปรมิาณ ความเขมขนของนํา้ผึง้ (Dose-dependent 
manner) โดยเทียบเปน relative crystal violet stain (%) MDCK 
cells ที่ยังมีชีวิตจะแสดงคาการดูดกลืนแสงท่ีสูงกวา MDCK cells          
ที่ถูกทําลายดวย influenza virus (Figure 3) ผลการศึกษายังพบวา
manuka honey มีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญของ influenza virus               
ไดดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับนํ้าผึ้งชนิดอื่น ๆ  โดย IC

50 
ของ manuka 

honey มีคานอยกวา IC
50

 ของนํ้าผึ้งชนิดอื่น (Table 1) คา IC
50         

หมายถึงความเขมขนของสารตัวอยางที่สามารถยับยั้งการเจริญ
ของไวรัสหรือสิ่งแปลกปลอมได 50 % ซึ่งถาคา IC

50
 นอย แสดงวา         

สารตัวอยางนั้นมีฤทธิ์ตานสิ่งแปลกปลอมที่ดี
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Figure 3 Anti-influenza activity of honey. Relative CV stain (%)
 is expressed as a percentage of the uninfected cell

 นอกจากน้ีนักวิจัยไดตั้งขอสังเกตวาอะไรที่ทําให manuka 
honey สามารถยับยั้ง influenza virus ไดอยางมีประสิทธิภาพ          
เมือ่เทียบกบันํา้ผ้ึงชนดิอืน่ ๆ  จากการศกึษาสวนประกอบภายในนํา้ผึง้
พบวา manuka honey มีสัดสวนของ methylglyoxal (MGO)               
ในปรมิาณทีส่งูกวานํา้ผ้ึงชนดิอืน่ ๆ  อยางมนียัสาํคญั ทาํใหนกัวจิยัไดมุง
ความสนใจไปที่ MGO วามีศักยภาพในการพัฒนาไปเปนโมเลกุลใหม
เพื่อใชรักษาโรคไขหวัดใหญในอนาคตไดหรือไม 
 เราจะมากลาวถึง MGO วามีประสิทธิภาพยับยั้ง influenza 
virus และมีศักยภาพในการพัฒนาไปเปนยาไดหรือไม ในตอนตอไป          
นะคะ
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งานประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน            
100 ป การสาธารณสุขไทยและงานมหกรรม
สมุนไพรแหงชาติครั้งที ่15
 กระทรวงสาธารณสุข รวมกับภาคีเครือขาย สภาวิชาชีพ                   
จดัประชมุวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ป การสาธารณสุขไทย
เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ป การสาธารณสุขไทย ภายใตแนวคิด
“เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ป แหงการพัฒนา” รวมกับงาน
มหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ครั้งท่ี 15 ภายใตหัวขอการจัดงาน
“โลกมัน่ใจ สมนุไพรไทย ภมิูปญญาไทย” โดยกรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลอืก รวมกบัภาคเีครอืขาย งานจดัขึน้ระหวางวนัที่
18 -21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร ศูนยแสดงสินคาและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 ในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ครั้งที่ 15 นั้นประกอบดวย 
โซนภูมิปญญา (Wisdom) โซนผลิตภัณฑ (Product) และโซนบริการ 
(Service) และประกอบดวย 7 กิจกรรมหลัก ไดแก
 1. การจดันทิรรศการและนวตักรรมระดบัชาตดิานการแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก ภายใตหัวขอ
การจัดงาน “Thailand Herbal Country”
 2. การจัดแสดงวิถีชีวิตชุมชนลานวัฒนธรรมภูมิปญญาทอง
ถิ่นดานสุขภาพและจัดแสดงสวนสมุนไพร
 3. การจัดบริการตรวจรักษาและใหคําปรึกษาแนะนํา               
ดานสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
 4. กจิกรรม “ตลาดความรูดานการแพทยแผนไทย การแพทย
พื้นบาน และการแพทยทางเลือก” (การฝกอบรมระยะสั้น) จํานวน 
18 หลักสูตร และกิจกรรมอบรมถายทอดความรูบนเวทีกลาง วันละ 
2 รอบ
 5. ประชมุวชิาการประจาํป ภายใตหวัขอ “ความหลากหลาย
การจัดการมะเร็ง”
 6. การจัดประกวดผลงานวิชาการประจําปการแพทยแผน
ไทย การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกแหงชาติครั้งที่ 15 
ภายใตหัวขอ “สมุนไพรและการแพทยแผนไทย”
 7. การจัดจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรที่มีคุณภาพและได
มาตรฐาน

ปณรส  ศิริกนกวิไล
กลุ�มวิจัยผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ

 องค�การเภสัชกรรมร�วมจัดงานประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 ป� การสาธารณสุขไทยและ                   
งานมหกรรมสมุนไพรแห�งชาติคร้ังท่ี 15 โดยชูเทคโนโลยีด�านการควบคุมคุณภาพและการผลิตยา พร�อมนิทรรศการ
แสดงนวัตกรรมสารสกัดขมิ้นชันและผลิตภัณฑ�แคปซูลสารสกัดขมิ้นชัน (AntioxTM) ซึ่งได�รับรางวัล Prime Minister 
Herbal Award รวมทั้งจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ�ช�องทางในการให�ความรู�ด�านสมุนไพรแก�ประชาชนผ�านทาง Line@ 
(@med-herb-guru)

องค�การเภสัชกรรมในงาน 100 ป� การสาธารณสุขไทย
และงานมหกรรมสมุนไพรแห�งชาติครั้งที่ 15
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 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเปนประธาน          
เปดงานพรอมกลาวปาฐกถา ในหวัขอ “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เพือ่สขุภาพ
คนไทย” โอกาสนี ้นายกรฐัมนตร ีไดมอบรางวัลหมอไทยดเีดนแหงชาติ
ประจําป 2561 ใหแก นายขาว เฉียบแหลม แพทยแผนไทย จังหวัด
ขอนแกน และมอบรางวลัเหรยีญขนุประเมนิวมิลเวชช ประจาํป 2561
ใหแกศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยประเสริฐ ทองเจริญ               
เพือ่ยกยองเชดิชูเกยีรต ิผูอทุศิตนดานงานปองกนัควบคมุโรคทีส่ามารถ
ใชความรูความสามารถประกอบวิชาชีพดานการสาธารณสุขใหเกิด
ประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ

องคการเภสชักรรมควารางวลัผลติภณัฑสมนุไพร
ดีเดนระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards 
(PMHA) ประจําป 2561
 รางวัลผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ (Prime Minister 
Herbal Awards: PMHA) ถือเป นรางวัลระดับชาติที่ จัดขึ้น                   
โดยกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก กระทรวงสาธารณสขุ   
โดยเปนโลรางวัลจากพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี        
เพื่อเชิดชูเกียรติผูประกอบการดานสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพร
ที่ไดมาตรฐาน
 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดดําเนิน
กิจกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ เพื่อพัฒนา
ผูประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพรทั้งดานกระบวนการผลิตตั้งแต
ตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า และเพื่อพัฒนาโครงสรางอุตสาหกรรม
สมุนไพรไทยใหมีศักยภาพท่ีเขมแข็งและเปนฟนเฟองหลักในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ทั้งนี้รางวัลผลิตภัณฑสมุนไพร
ดีเดนระดับชาติ จัดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2559 โดยในปดังกลาว
ผลิตภัณฑ Curmin Lift Anti-aging ผลิตภัณฑเครือ่งสําอางจากสารสกดั
ขมิ้นชันขององคการเภสัชกรรมไดรับรางวัลผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
สมนุไพรดเีดน และในป พ.ศ. 2560 องคการเภสชักรรมไดรบั 2 รางวลั 
ไดแก ผลิตภัณฑจีพีโอ ไฟโทเพล็กซ แคปซูล ไดรับรางวัลผลิตภัณฑ
ยาสมุนไพรดีเดนระดับชาติ และผลิตภัณฑจีพีโอ พรมมิ ชนิดเม็ด            
ไดรับรางวัลผลิตภัณฑเสริมอาหารสมุนไพรดีเดนระดับชาติ 
 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กรมการแพทยแผนไทย 
และการแพทยทางเลือกไดประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ และ/หรือ            
ผู ประกอบการที่ไดรับรางวัลผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ
ประจําป 2561 ดังนี้1

 1. ผลิตภัณฑยาสมุนไพรดีเดนระดับชาติ ไดแก 
- แอนติออกซ (AntioxTM) โดย องคการเภสัชกรรม
- ยาแคปซลูขมิน้ชันพลัส โดย บริษทั อวยอนัโอสถ จาํกดั
- มสัคลูสเปรย (MusCool SPRAY) โดย มลูนธิโิรงพยาบาล
 เจาพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจา

ภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
 2. ผลิตภัณฑเครื่องสําอางสมุนไพรดีเดนระดับชาติ ไดแก 

- ลาวิตา สการ แคร (La Vita Scar Care) โดย บริษัท 
เนเจอรไอเดีย จํากัด

 องคการเภสชักรรม รวมจดังานประชมุวชิาการและมหกรรม
แสดงผลงาน 100 ป การสาธารณสุขไทยและงานมหกรรมสมุนไพร
แหงชาติคร้ังที่ 15 โดยรวมจัดนิทรรศการภายใตแนวคิด “องคการ
เภสัชกรรม เสาหลัก ความมั่นคง ยั่งยืน ดานยา วัคซีน และเวชภัณฑ
ของประเทศ” มีการจัดแสดงผลงานที่ผานมาและแผนงานในอนาคต 
แสดงเครื่องจักรผลิตยา เครื่องมือในการตรวจสอบและควบคุม
คณุภาพ และกระบวนการสกดัสารสกดัจากสมุนไพรภายใตเทคโนโลยี
และมาตรฐานระดบัสากล พรอมจดักจิกรรมใหความรูเรือ่งการผลติยา
คุณภาพ การใชยาอยางสมเหตุสมผล และความรู ดานสมุนไพร            
โดยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา องคการเภสัชกรรม
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- ยาสีฟนผสมฟลูออไรดและสมุนไพร เดนตา เดนเต 
(DENTA DENTE’) โดย บริษัท มิลลิเมด จํากัด

- ซีคูลล (Ze-Cool) สเปรยระงับกล่ินปากสกัดจาก
สมุนไพรธรรมชาติ 100% โดย บริษัท เอ็มพาวเวอร
ไลฟ จํากัด

 3. ผลิตภัณฑเสริมอาหารสมุนไพรดีเดนระดับชาติ ไดแก 
- ซ-ีออยลโกลด (Ze-Oil Gold) โดย บรษิทั เอม็พาวเวอร

ไลฟ จํากัด
- เคอรควิมา ซ-ีอ ีโดย บรษิทั สกายไลน เฮลทแคร จาํกดั

 4. ผลิตภัณฑสปาสมุนไพรดีเดนระดับชาติ ไดแก 
- ลองกานอยด คูล แอนด อโรมา (COOL & AROMA) 

โดย บริษัท เดอพรีมาเอนเตอรไพรส จํากัด
- PATTRENA spa facial scrub โดย บริษัท กิฟฟารีน 

สกายไลน แลบบอราทอรี่ แอนด เฮลทแคร จํากัด
 5. ผลิตภัณฑสมุนไพร OTOP ดีเดนระดับชาติ ไดแก 

- หอมจัง ยาสีฟนสมุนไพร สูตรยอดนิยม โดย บริษัท       
พฤกชเวช จํากัด

- เจลอาบนํ้ามะขาม ขมิ้น นํ้าผึ้ง โดย สมุนไพรชญานิน
 6. ผูประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ ไดแก 
บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด
 7. ผูประกอบการ SME ผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ 
ไดแก หางหุนสวนจํากัด ฟลาวเวอรฟูด
 8. ผูประกอบการผลติวตัถดุบิสมุนไพรเพือ่สนบัสนนุการผลิต
ยาสมุนไพรดีเดนระดับชาติ ไดแก บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอม
ไทย-จีน จํากัด 
 9. โรงงานผลติยาสมนุไพรดเีดนระดบัชาตปิระเภทโรงพยาบาล 
ไดแก โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
 ผลิตภัณฑแอนติออกซ (AntioxTM) หรือยาแคปซูลสารสกัด
ขมิ้นชันขององคการเภสัชกรรม ไดรับรางวัลผลิตภัณฑสมุนไพรดี
เดนระดับชาติประจําป 2561 ในประเภทผลิตภัณฑยาสมุนไพรดีเดน   
ระดับชาต ิโดยรับรางวลัจาก นพ.เกียรตภิมู ิวงศรจติ อธบิดกีรมการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก ณ เวทีกลางงานมหกรรมสมุนไพร
แหงชาตแิละการประชมุวิชาการประจาํป การแพทยแผนไทย การแพทย
พืน้บาน และการแพทยทางเลอืกแหงชาต ิครัง้ที ่15 อาคารชาเลนเจอร 2 
อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

 แอนติออกซ (AntioxTM) ถือเปนยาพัฒนาจากสมุนไพร   
รายการแรกของประเทศไทยที่ไดขึ้นทะเบียนเปนยาแผนปจจุบัน           
มสีรรพคณุบรรเทาอาการปวดในโรคขอเขาเสือ่ม โดยองคการเภสชักรรม
ไดดําเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแอนติออกซอยางครบวงจร
ตัง้แตการคดัเลอืกวตัถดุบิขมิน้ชัน กระบวนการผลติและควบคมุคณุภาพ
ของสารสกัดและผลิตภัณฑตามมาตรฐานสากล รวมถึงขอมูล
การศึกษาวจิยัทางพรคีลินกิและคลินกิ โดยจากการศกึษาวจิยัทางคลนิกิ
พบวาแคปซูลสารสกัดขม้ินชันสามารถใชทดแทนยาแผนปจจุบันที่มี
สรรพคุณเชนเดียวกันได คือ บรรเทาอาการปวดในโรคขอเขาเสื่อม  
จากการศึกษาเปรยีบเทยีบประสทิธผิลและความปลอดภยัของสารสกดั
ขมิ้นชันแคปซูล กับยาตานอักเสบไอบูโบรเฟน ในการรักษาผูปวย
ขอเขาเสื่อม2-3

 ผูอานสามารถอานขอมูลเกี่ยวกับแอนติออกซ (AntioxTM) 
เพิ่มเติมไดที่บทความ “ยาพัฒนาจากสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนเปน
ยาแผนปจจุบันรายการแรก : แคปซูลสารสกัดขม้ินชัน” ในวารสาร         
เพือ่การวจิยัและพฒันา องคการเภสชักรรม (GPO R&D Newsletter)       
ปที่ 25 ฉบับที่ 3 ประจําเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561  

โครงการสงเสริมการสือ่สารความรูดานสมุนไพร
สูประชาชน (MedHerbGuru รอบรูเรือ่งสมุนไพร)
 โครงการ “MedHerbGuru รอบรูเรือ่งสมนุไพร” เปนโครงการ
สงเสริมการสื่อสารความรู ด านสมุนไพรสู ประชาชน เกิดจาก         
ความรวมมอืระหวางองคการเภสชักรรม และสํานกังานขอมลูสมนุไพร          
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเปนการสื่อสารความรู
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ดานสมุนไพรผานชองทาง Line 
official account (Line@) :                         
@ m e d - h e r b - g u r u  ทั้ ง นี้
มวีตัถุประสงคเพือ่รวบรวมขอมลู
วิ ช า ก า ร ด  า น ส มุ น ไ พ ร ที่ มี
ความถูกต องน  า เชื่ อถือจาก      
หนวยงานวิชาการและจัดทํา
เปนฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
เผยแพรผานทางสื่อสาธารณะ

บรกิารแกประชาชน และเพือ่สงเสรมิใหประชาชนเขาถงึขอมลูความรู
ดานสมุนไพรที่มีขอมูลถูกตองครบถวน และสงเสริมการใชสมุนไพร         
ที่ถูกตองทั้งในการใชเปนอาหารและผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ

 องคการเภสัชกรรมไดประชาสัมพันธโครงการ “MedHerb
Guru รอบรูเรื่องสมุนไพร” ในงาน 100 ป การสาธารณสุขไทยและ 
งานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติครั้งที่ 15 เพ่ือใหผูเขารวมชมงาน         
ไดทราบขอมูลของโครงการดังกลาว ทั้งนี้ สามารถติดตามบทความ
ที่นาสนใจดานสมุนไพรผานชองทาง Line@ โดยจะมีการสงบทความ
และ infographic ใหความรูดานสมุนไพรสัปดาหละ 1 ครั้ง พรอมมี
ผูเช่ียวชาญตอบคําถามใหแกผูมีปญหาดานสมุนไพรและสุขภาพ            
หากทานผูอานสนใจสามารถตดิตามผานทาง Line โดยเพ่ิมเพือ่นทาง  
ID Line : @med-herb-guru หรือสแกน qr code ดานลางนะคะ
 สําหรับผูสนใจรวมชมงานสมุนไพรดี ๆ พบกันไดในปหนา       
นะคะ กับงานมหกรรมสมุนไพรคร้ังที่ 16 ในชวงเดือนมีนาคม              
พ.ศ. 2562 แลวพบกันคะ

ตัวอยาง Infographic
ใน MedHerbGuru รอบรูเรื่องสมุนไพร

QR Code 
สําหรับเพิ่มเพื่อน MedHerbGuru รอบรูเรื่องสมุนไพร

เอกสารอางอิง
1. ประกาศกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เรื่อง ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards (PMHA) ประจําป 2561 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
2. Kuptniratsaikul V, Thanakhumtorn S, Chinswangwatanakul P, Wattanamongkonsil L and Thamlikitkul V. Efficacy and safety of Curcuma domestica 

extracts in patients with osteoarthritis. J Altern Complement Med. 2009; 15(8): 891-97.
3. Kuptniratsaikul V, Dajpratham P, Taechaarpornkul W, Buntragulpoontawee M, Lukkanapichonchut P, Chootip C et al. Efficacy and safety of Curcuma 

domestica extracts compared with ibuprofen in patients with knee osteoarthritis: a multicenter study. Clin Interv Aging. 2014; 9: 451-58.
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 ท้ังนี้ในการดําเนินงานวิจัยทางคลินิก ผูวิจัยและผูใหทุนวิจัย
จําเปนตองมีการบันทึกขอมูลและการจัดเก็บเอกสารสําคัญในชวง
กอนเริ่มการวิจัย ระหวางการวิจัย และหลังการวิจัยเสร็จสมบูรณ
หรือหลังยุติโครงการวิจัย ตามที่ไดระบุไวในหัวขอที่ 8.0 ของเอกสาร 
Integrated Addendum to ICH E6(R1) : Guideline for Good 
Clinical Practice E6(R2). Current Step 4 version dated 9 
November 2016. ซึง่เอกสารสาํคญัในนยิามศพัทของ ICH guideline 
E6 มีความหมายดังนี้  

 “เอกสารสําคัญ หมายถึง เอกสารซ่ึงไมวาพิจารณาแยกกัน
หรือรวมกัน ชวยใหสามารถประเมินการดําเนินงานวิจัยและคุณภาพ
ของขอมูลที่ได เอกสารน้ีใชแสดงวาผูวิจัย ผูใหทุนวิจัยและผูกํากับ
ดแูลการวจิยัปฎิบตัติามมาตรฐานจซีพี ีรวมทัง้ขอกาํหนดของระเบยีบ
กฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมด”

ประโยชนของการจัดเก็บเอกสารสําคัญ
 เอกสารสําคัญชวยใหบรรลุวัตถุประสงคอื่น ๆ ท่ีสําคัญ             
การจัดเก็บเอกสารสําคัญไวที่ผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยและผูใหทุนวิจัย         
ในเวลาที่เหมาะสม สามารถชวยการบริหารจัดการงานวิจัยของผูวิจัย
ของผูใหทุนวิจัยและของผูกํากับดูแลการวิจัยใหสําเร็จลุลวงไดดวยดี
เอกสารเหลานีย้งัเปนเอกสารทีม่กัไดรบัการตรวจสอบ โดยผูตรวจสอบ
การวิจัยอิสระของผู  ให ทุนวิจัย รวมทั้งการตรวจตราการวิจัย
โดยหนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเพื่อยืนยันความถูกตองของการดําเนินการวิจัยและ      
ความสมบูรณครบถวนของขอมูลทั้งหมดที่รวบรวม

เอกสารสําคัญสําหรับการดําเนินงานว�จัยทางคลินิก
ESSENTIAL DOCUMENTS FOR THE CONDUCT 

OF A CLINICAL TRIAL
ลลินทิพย  แซอื้อ

กลุ�มวิชาการและประสานงานวิจัยทางคลินิก

 การปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice, GCP) : เป�นมาตรฐานคุณภาพด�านจริยธรรมและ
ด�านวชิาการระดับสากลสาํหรับใช�ในการวางรูปแบบ การดาํเนินงาน การบนัทึกข�อมลู และการเขยีนรายงานการศกึษาวจิยั       
ในมนษุย� การปฎบัิตติามเกณฑ�มาตรฐานนี ้เป�นการรับประกันต�อสาธารณชนว�า สทิธคิวามปลอดภัย และความเป�นอยู�ท่ีดี
ของอาสาสมัครได�รับการคุ�มครองตามหลักจริยธรรมแห�งคําประกาศเฮลเซงกิ และผลการทดลองทางคลินิกเชื่อถือได� 
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เอกสารสําคัญประกอบดวย
 รายงานขั้นตํ่าของเอกสารสําคัญตาง ๆ แบงออกเปน 3 สวน 
ตามลําดับขั้นการวิจัยซึ่งปกติจะทําใหเกิดเอกสารสําคัญในลําดับ         
การวิจัยตาง ๆ ดังนี้
 1. กอนการวิจัยทางคลินิกจะเริ่มขึ้น
 2. ระหวางการวิจัยทางคลินิก และ
 3. หลังการวิจัยเสร็จสมบูรณหรือหลังยุติโครงการวิจัย
 โดยรายละเอียดจุดมุงหมายของเอกสารแตละชนิดและ      
รายละเอียดที่วาควรเก็บเอกสารเหลานี้ในสถานที่ของผูวิจัย/สถานที่
วิจัย หรือของผูใหทุนวิจัย หรือของทั้ง 2 ฝาย หรือไม เปนที่ยอมรับวา
เอกสารบางอยางสามารถรวบรวมไวดวยกนัไดโดยมขีอแมวาพรอมจะ
จําแนกขอมูลแตละสวนไดทันที ควรจัดทําแฟมขอมูลหลักข้ึน ตั้งแต

ตัวอยาง  เอกสารสําคัญบางหัวขอในชวงกอนเริ่มการวิจัย ดังนี้

ตัวอยาง  เอกสารสําคัญบางหัวขอในชวงระหวางการวิจัย ดังนี้

เริ่มต นทําการวิจัยไว ทั้งสถานที่ของผู วิจัย/สถาบันที่วิจัยและ
ที่สํานักงานของผูใหทุนวิจัย 
 สําหรับการปดการวิจัยขั้นสุดทายสามารถทําไดเฉพาะเมื่อ       
ผูกํากับดูแลการวิจัยทําการทบทวนเอกสารทั้งหมดที่มีอยูท้ังในแฟม
ขอมูลของผูวิจัย/สถาบันที่วิจัยและของผูใหทุนวิจัยและยืนยันวา
เอกสารสําคัญทั้งหมดเก็บอยูในแฟมขอมูลที่เหมาะสม ควรเตรียม
เอกสารใด ๆ หรือเอกสารทั้งหมดที่ระบุในแนวทางปฎิบัตินี้ไวพรอม
เพ่ือการตรวจสอบโดยผู ตรวจสอบการวิจัยจากผู ใหทุนวิจัยและ
การตรวจตราการวิจัยโดยหนวยงานควบคุมระเบียบกฎหมาย ท้ังนี้
ขอยกตัวอยางเอกสารสําคัญในบางหัวขอสําหรับชวงตาง ๆ ของ           
การวิจัย ดังนี้

ตัวอยาง  เอกสารสําคัญบางหัวขอในชวงกอนเริ่มการวิจัย ดังนี้ 

Title of Document Purpose Located in Files of
Investigator/
Institution

Sponsor

8.2.1 INVESTIGATOR’S BROCHURE To document that relevant and current 
scientific information about the investigational 
product has been provided to the investigator

X X

8.2.2 SIGNE PROTOCOL AND 
AMENDMENTS, IF ANY, AND 
SAMPLE CASE REPORT FORM 
(CRF)

To document investigator and sponsor 
agreement to the protocol/amendment(s) and 
CRF.

X X

8.2.3 INFORMMATION GIVEN TO
TRIAL SUBJECT
- INFORMED CONSENT FORM
(including all applicable 
translations)

To document the informed consent. X X

- ANY OTHER WRITTEN 
INFORMATION

To document that subjects will be given 
appropriate written information (content and 
wording) to support their ability to give fully 
informed consent.

X X

ตัวอยาง  เอกสารสําคัญบางหัวขอในชวงระหวางการวิจัย ดังนี้ 

Title of Document Purpose Located in Files of
Investigator/
Institution

Sponsor

8.3.1 INVESTIGATOR’S BROCHURE
UPDATE

To document that investigator is informed in a 
timely manner of relevant information as it 
becomes available.

X X

8.3.2 ANY REVISION TO :
- Protocol/amendment(s) and CRF
- informed consent form
- any other written information 
provided to subjects
- advertisement for subject 
recruitment (if used)

To document revisions of these trial related 
document that take effect during trial.

X X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยาง  เอกสารสําคัญบางหัวขอในชวงกอนเริ่มการวิจัย ดังนี้ 

Title of Document Purpose Located in Files of
Investigator/
Institution

Sponsor

8.2.1 INVESTIGATOR’S BROCHURE To document that relevant and current 
scientific information about the investigational 
product has been provided to the investigator

X X

8.2.2 SIGNE PROTOCOL AND 
AMENDMENTS, IF ANY, AND 
SAMPLE CASE REPORT FORM 
(CRF)

To document investigator and sponsor 
agreement to the protocol/amendment(s) and 
CRF.

X X

8.2.3 INFORMMATION GIVEN TO
TRIAL SUBJECT
- INFORMED CONSENT FORM
(including all applicable 
translations)

To document the informed consent. X X

- ANY OTHER WRITTEN 
INFORMATION

To document that subjects will be given 
appropriate written information (content and 
wording) to support their ability to give fully 
informed consent.

X X

ตัวอยาง  เอกสารสําคัญบางหัวขอในชวงระหวางการวิจัย ดังนี้ 

Title of Document Purpose Located in Files of
Investigator/
Institution

Sponsor

8.3.1 INVESTIGATOR’S BROCHURE
UPDATE

To document that investigator is informed in a 
timely manner of relevant information as it 
becomes available.

X X

8.3.2 ANY REVISION TO :
- Protocol/amendment(s) and CRF
- informed consent form
- any other written information 
provided to subjects
- advertisement for subject 
recruitment (if used)

To document revisions of these trial related 
document that take effect during trial.

X X
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ตัวอยาง  เอกสารสําคัญบางหัวขอหลังการวิจัยเสร็จสมบูรณหรือหลังยุติโครงการวิจัย ดังนี้

 นอกจากนี้ไดมีการทบทวน ICH HARMONISED GUIDELINE  
โดยเพิ่มหัวขอ ADDENDUM ซึ่งผูที่สนใจสามารถอานรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่หัวขอที่ 8.1 Introduction ในเอกสาร Integrated 
Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good Clinical 
Practice E6(R2). Current Step 4 version dated 9 November 
2016. 

เอกสารอางอิง
1. ดร.สุชาติ  จองประเสรฐิ (2552). การปฎบิตักิารวจิยัทางคลนิกิทีด่ ีฉบบัภาษาไทย (ปรบัปรงุใหม). กองควบคมุยา สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ.
2. Integrated Addendum to ICH E6(R1): Guideline for Good Clinical Practice E6(R2). Current Step 4 version dated 9 November 2016. 

 ทั้งนี้ในการจัดเก็บเอกสารสําคัญอยางเปนระบบ ผูวิจัยควร
จะตองจัดทํามาตรฐานในการปฎิบัติงาน (Standard Operation 
Procedures (SOPs)  สําหรับการจัดทํา Trail Master File (TMF) 
เพื่อเปนระบบจัดเก็บขอมูลมาตรฐานในรูปแบบที่สอดคลองกันซึ่งจะ
ชวยใหสามารถจดัเกบ็และจดัตาํแหนงเอกสารสําคัญ ทีเ่กดิขึน้ระหวาง
การวจิยัทางคลินกิไดอยางมปีระสิทธภิาพ และชวยใหเขาถงึไดงายขึน้
ไมวาจะดวยวัตถุประสงคใด 

 

ตัวอยาง  เอกสารสําคัญบางหัวขอหลังการวิจัยเสร็จสมบรูณหรือหลังยุติโครงการวิจัย ดังนี้ 

Title of Document Purpose Located in Files of
Investigator/
Institution

Sponsor

8.4.1 INVESTIGATIONAL 
PRODUCT(S) 
ACCOUNTABILITY AT SITE

To document that the investigational product(s) 
have been used according to the protocol to 
documents the final accounting of 
investigational product(s) received at the site, 
dispensed to subjects, returned by the subjects, 
and returned to sponsor.

X X

8.4.2 DOCUMENTATION OF 
INVESTIGATIONAL PRODUCT 
DESTRUCTION

To document destruction of unused 
investigational products by sponsor or at site.

X
(if destroyed 

at site)

X

8.4.3 COMPLETED SUBJECT 
IDENTIFICATION CODE LIST

To permit identification of all subjects enrolled 
in the trial in case follow-up is required. List 
should be kept in a confidential manner and for 
agreed upon time.

X X

8.4.4 AUDIT CERTIFICATE (if 
available)

To document that audit was performed. X X

8.4.5 FINAL TRIAL CLOSE-OUT 
MONITORING REPORT

To document that all activities required for trial 
close-out are completed, and copies of essential 
documents are held in the appropriate files.



16

วารสารเพื่อการวิจัยเเละพัฒนา องคการเภสัชกรรม

ปที่ 26 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม - มีนาคม 2562R&D NEWSLETTERGPO

 เภสัชภัณฑประเภทพนจมูก เปนเภสัชภัณฑท่ีมีตัวยาละลาย
หรอืแขวนลอยอยูในสารละลาย เพ่ือใชพนเขาไปในชองจมกู โดยอาศยั
เครื่องมือที่เรียกวาเครื่องพนยา (Sprayer) ซ่ึงเม่ือกดปุมหัวฉีดแลว 
ยาจะถูกพนออกมาในขนาดท่ีแนนอนโดยหวังผลการรักษาเฉพาะที่
(Local effect) หรือทั้งระบบรางกาย (Systemic effect) แมวา       
ยาพนจมูกจะมีคุณลักษณะหลายอยางเหมือนกับเภสัชภัณฑประเภท
อื่น ๆ แตก็อาจมีคุณลักษณะบางประการที่แตกตางออกไป เชน
ระบบปดของบรรจภุณัฑ ความคงตวัระหวางกระบวนการผลติ ซึง่ควร
ไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบในระหวางการวิจัยและพัฒนา 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยอาจสงผลตอความสามารถ
ของเภสัชภัณฑในการนําสงยาเขาสูรางกายของผูปวยได
 ปจจบุนัแนวทางการจดัทําขอกาํหนดมาตรฐานของเภสชัภณัฑ
จะอางอิงขอกําหนดที่ระบุในเภสัชตํารับ (Pharmacopeia) ที่นิยม     
ใชกันในแตละภูมิภาค เชน United States Pharmacopeia (USP), 
British Pharmacopeia (BP), European Pharmacopeia (EP)       
หรอื Japanese Pharmacopeia (JP) เปนตน  แตเภสชัภณัฑประเภท
พนจมูกยังมีขอมูลใหอางอิงนอย เนื่องจากมีผูผลิตนอยรายหรือยังติด

สิทธิบัตรอยู  แนวทางปฏิบัติที่นิยมใชสําหรับกําหนดขอกําหนด        
เภสัชภัณฑประเภทพนจมูก ไดแก Guideline on Pharmaceutical 
Quality of Inhalation and Nasal Products หรือ Guidance for 
Industry:   Nasal Spray and Inhalation Solution, Suspension, 
and Spray Drug Products-Chemistry, Manufacturing, and 
Controls Documentation โดยขอกาํหนดมาตรฐานของเภสชัภณัฑ
ประเภทพนจมูกตามแนวทางปฏิบัติทั่วไปจะประกอบดวยหัวขอ          
ดังตอไปนี้
 1. การพิสูจนเอกลักษณ (Identification) การทดสอบ
ตองสามารถระบุตัวยาสําคัญที่อยูในเภสัชภัณฑไดอยางถูกตอง และ
สามารถแยกความแตกตางระหวางตัวยาสําคญักบัสารประกอบอืน่ ๆ  
ที่มีโครงสรางใกลเคียงกันได โดยทั่วไปนิยมใชเทคนิคสเปกโทรสโกป 
หรือใชเทคนิคสเปกโทรสโกปรวมกับโครมาโทกราฟ เชน อินฟราเรด
สเปกโทรสโกป (Infrared spectroscopy) LC/MS หรือ GC/MS 
เปนตน
 2. การหาปริมาณตัวยาสําคัญ (Assay) เปนการตรวจหา
ปรมิาณตวัยาสาํคญัทีอ่ยูในเภสชัภณัฑ โดยวธิทีีใ่ชตองมคีวามจาํเพาะ

การกําหนดข�อกําหนดเฉพาะของเภสัชภัณฑ�
ประเภทพ�นจมูก

การกําหนดข�อกําหนดเฉพาะของเภสัชภัณฑ�
ประเภทพ�นจมูกประเภทพ�นจมูกประเภทพ�นจมูกประเภทพ�นจมูก

ดร.ภก.วีรภัทร วิโนทพรรษ
กลุ�มงานด�านพัฒนาวิธีวิเคราะห� กลุ�มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห�

 เภสัชภัณฑ�ประเภทพ�นจมูกมีการใช�กันมากในสถานพยาบาลสําหรับรักษาอาการภูมิแพ�หรืออาการผิดปกติ             
ทางจมูก เช�น คัดจมูก น้ํามูกไหล แต�ก็เป�นเภสชัภัณฑ�ท่ีมีราคาสงูและต�องนําเข�าจากต�างประเทศ การสนับสนุนให�มีการวจิยั
และพัฒนาเภสัชภัณฑ�ประเภทพ�นจมูก จึงเป�นการส�งเสริมให�ผู�ป�วยเข�าถึงยาสามัญที่มีคุณภาพ ประสิทธิผล และ                    
ความปลอดภัย ในราคาท่ีเหมาะสม โดยข�อกําหนดเฉพาะของเภสัชภัณฑ�เป�นสิ่งแรกที่ใช� ในการประเมินคุณภาพของ           
เภสัชภัณฑ� เพื่อให�ผู�ป�วยและแพทย�ผู�สั่งใช�ยามีความมั่นใจในเภสัชภัณฑ�
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ตอตัวยาสําคัญ ในบางกรณีวิธีท่ีใชสําหรับวิเคราะหหาปริมาณตัวยา
สําคัญอาจเปนวิธีเดียวกับการหาสารเจือปนหรือสารที่เกิดจากการ
สลายตัว
 3. การหาปรมิาณสารเจอืปนและสารทีเ่กดิจากการสลายตัว
(Impurities and degradation products) สารเจือปนในที่นี้       
รวมถงึสารเจอืปนอนิทรีย (Organic impurities) สารเจอืปนอนนิทรยี
(Inorganic impurities) และตวัทาํละลายตกคาง (Residual solvent) 
ควรมีการกาํหนดเกณฑ การยอมรับสาํหรบัสารเจอืปนและสารทีเ่กดิจาก
การสลายตวัแตละชนดิและสารเจอืปนทัง้หมด สาํหรบัเกณฑการระบุ
คุณสมบัติและขอมูลที่เก่ียวของอื่น ๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมจาก
แนวทางปฏิบัติของ ICH หัวขอ Q3 impurities
 4. ขนาดยาเฉลี่ยที่ถูกนําสงออกจากบรรจุภัณฑ (Mean 
delivered dose) ปริมาณของตัวยาสําคัญที่ถูกนําสงออกมาในการ
ใชยาหนึง่ครัง้ควรกาํหนดดวยการคาํนวณคาเฉลีย่ของผลการทดสอบ
ความสมํ่าเสมอในการนําสงยาออกจากบรรจุภัณฑ โดยปริมาณยา        
ทีถ่กูนาํสงออกมาจากบรรจภุณัฑตองไมเกนิ ± 15 เปอรเซน็ตจากคาที่
ระบุไวที่ฉลาก
 5. ความสมํา่เสมอของตวัยาสาํคญั (Content uniformity) 
การประเมินความสมํ่าเสมอของตัวยาสําคัญของเภสัชภัณฑประเภท
พนจมูก จะพิจารณาจากความสมํ่าเสมอในการสเปรย (Spray 
content uniformity) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหแนใจวาตัวยาสําคัญ
ที่ถูกพนออกมาจากเภสัชภัณฑในแตละครั้งมีความสมํ่าเสมอ
 6. ความสมํ่าเสมอในการนําสงยา (Delivered dose 
uniformity) การทดสอบความสม่ําเสมอในการนําสงยาออกจาก
บรรจุภณัฑควรมกีารทดสอบตามวธิทีดสอบในเภสชัตาํรบัทีน่าเชือ่ถือ 
หรอืวิธทีีผ่านการตรวจสอบความถกูตองของวธิวีเิคราะห โดยเกณฑที่
การประเมินควรมีความสอดคลองกับเกณฑที่กําหนดในเภสัชตํารับ
 7. การกระจายตัวของขนาดอนุภาคหรือหยด (Particle/
droplet size distribution) สําหรับเภสัชภัณฑประเภทพนจมูก
ควรมีการทดสอบและเกณฑการยอมรับสําหรับการกระจายขนาด
อนุภาคหรือหยด ซึ่งการกระจายตัวนี้มีความสําคัญและสงผลโดยตรง
ตอบริเวณออกฤทธิ์ของตัวยาสําคัญ เนื่องจากขนาดของอนุภาคหรือ
หยดจะสามารถทํานายไดวา ยาท่ีถูกปลอยออกไปจะเคลื่อนที่ไปยัง
บริเวณใดในรางกาย
 8. ปริมาณฝุนละออง (Particulate matter) สารละลาย
สําหรับเภสัชภัณฑประเภทพนจมูกควรมีการตรวจสอบอนุภาค         
ในบรรจภุณัฑ และมเีกณฑการยอมรบัทีเ่หมาะสม เพือ่เปนการยนืยนัวา
ในกระบวนการผลิตไมมีการปลอมปนของอนุภาค เนื่องจากการ
ปลอมปนของอนุภาคท่ีไมพึงประสงคอาจสงผลตอรูปแบบการพน 
อีกทั้งยังเปนการตรวจสอบวาภาชนะบรรจุมีความเหมาะสมสําหรับ
ใชบรรจุยา
 9.  รปูแบบละอองพน (Spray pattern) ลกัษณะของรูปแบบ
ของยาพนทีถู่กปลดปลอยออกมาจากเภสชัภณัฑเปนสิง่สาํคญัสําหรบั
การประเมนิสมรรถนะของปมทีน่าํสงยาออกมา  นอกจากนีย้งัมปีจจยั
อื่น ๆ ที่อาจสงผลตอรูปแบบละอองพน เชน แรงท่ีใชในการกดปม 

ดังนั้นการทดสอบการพนแบบสเปรยควรมีการทดสอบใหแนใจ
เพื่อควบคุมคุณภาพการปลอดปลอยตัวยาสําคัญออกจากเภสัชภัณฑ
ขั้นตอนการทดสอบที่แนะนําสําหรับรูปแบบละอองพนควรมี
รายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อใหสามารถทําซ้ําได นอกจากน้ีเกณฑ            
การยอมรับสําหรับรูปแบบละอองพนควรมีการกําหนดทั้งรูปราง         
และขนาดของละอองที่ถูกพนออกมา
 10. การทดสอบทางจุลชีววิทยา (Microbial limit test)         
การควบคมุคณุภาพทางจลุชวีวทิยาในเภสชัภณัฑประเภทพนจมกู ควรมี
วิธีทดสอบและเกณฑการยอมรับที่เหมาะสม สามารถศึกษาเพ่ิมเติม
จาก USP General Chapter <61> Microbiological Examination 
of Nonsterile Products : Microbial Enumeration Tests, <62> 
Microbiological Examination of Nonsterile Products : Tests of
Specified Microorganisms และ <1111> Microbiological 
Examination of Nonsterile Products : Acceptance Criteria       
of Pharmaceutical Preparations and Substances for 
Pharmaceutical Use โดยการทดสอบควรแสดงใหเหน็วาเภสัชภณัฑ
ทาํใหเกดิการเจรญิเตบิโตของเช้ือจลิุนทรยีและสามารถรกัษาคณุภาพ
ของผลิตภัณฑไดตลอดอายุที่ระบุบนฉลากของผลิตภัณฑยาพนจมูก
 11. นํ้าหนักบรรจุสุทธิ (Net fill weight) เภสัชภัณฑ
ประเภทพนจมูกควรมีเกณฑการยอมรับสําหรับน้ําหนักบรรจุสุทธิ    
ในภาชนะบรรจุ เพื่อยืนยันวาปริมาณของยาที่ถูกบรรจุในเภสัชภัณฑ   
ตรงตามทีร่ะบบุนฉลากเหมาะสม โดยสามารถศกึษาเพิม่เติมจาก USP 
General Chapter <755> Minimum Fill
 12. จาํนวนครัง้ในการใชยาตอหนึง่บรรจภัุณฑ (Numbers 
of actuations per container) จํานวนครั้งในการใชยาตอหนึ่ง
บรรจุภัณฑควรแสดงใหเห็นวาสามารถใชไดไมนอยกวาจํานวนท่ีระบุ
ไวที่ฉลาก
 13.  อัตราการรั่วไหล (Leak rate) ควรมีการทดสอบอัตรา
การรัว่ไหล และกาํหนดลงในขอกําหนดเฉพาะของเภสชัภณัฑประเภท
พนจมูก
 14. ความเปนกรด-ดาง (pH) ควรมีการควบคุมความเปน  
กรด-ดางใหอยูในชวงทีค่วบคุมได และมเีกณฑการยอมรบัทีเ่หมาะสม 
นอกจากน้ีควรคํานงึถงึความคงตวัของเภสชัภัณฑ รวมถงึไมกอใหเกดิ    
การระคายเคืองตอบริเวณที่ใช
 15. ความหนืด (Viscosity) สาํหรบัสตูรทีม่ตีวัทําละลายทีม่ี
ความหนืด ควรมีการควบคุมและทดสอบความหนืดของเภสัชภัณฑ 
เนื่องจากความหนืดจะมีผลตอการปลดปลอยตัวยาสําคัญและ         
ความคงตัวของผลิตภัณฑ
 ขอกําหนดมาตรฐานท่ีกลาวไวขางตนเปนเพียงขอแนะนํา
ที่ผูผลิตหรือผูนําเขาเภสัชภัณฑสามารถยึดเปนแนวทาง นอกจากนี้
ยังมีหัวขอทดสอบอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เหมาะสมกับเภสัชภัณฑประเภท      
พนจมกูในแตละรปูแบบ ซึง่ผูผลติหรือผูนาํเขาสามารถนาํไปพจิารณา
ปรับใชใหสอดคลองและเหมาะสม (ตารางที่ 1) โดยควรคํานึงถึง
คุณภาพของผลิตภัณฑยาพนจมูกเพื่อใหไดเภสัชภัณฑท่ีมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยตอผูใช
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ตารางที่ 1  หัวขอทดสอบสําหรับจัดทําขอกําหนดเฉพาะของเภสัชภัณฑประเภทพนจมูกรูปแบบตาง ๆ

Drug Product 
Specification Test

Pressurized 
Metered 

Dose Nasal 
Sprays

Nasal 
Powders 
(Device 

Metered)

Nasal Liquids

Single 
Use 

Drops

Multiple 
Use 

Drops

Single
Use 

Sprays
Non-Pressurized Multiple 
Use Metered Dose Sprays

Description Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Assay Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Moisture content Yes Yes No No No No

Mean delivered dose Yes Yes No Yes No Yes

Delivered dose uniformity Yes Yes No Yes No Yes

Content Uniformity/

Uniformity of dosage units No No Yes No Yes No

Leak rate Yes No No No No No

Microbial/Microbiology limits Yes Yes Yes** Yes Yes** Yes

Sterility No No Yes* Yes* Yes* Yes*

Preservative content No No Yes** Yes** Yes** Yes**

Number of actuations 
per container

Yes Yes No No No Yes

Particle/droplet size
distribution

Yes Yes No No Yes Yes

*If the product is sterile.
**If a preservative is present.
Reference: Guideline on Pharmaceutical Quality of Inhalation and Nasal Products

เอกสารอางอิง
1. ICH Harmonised Tripartite. ICH Q6A Specifications: Test Procedures and Acceptance Criteria for New Drug Substances and New Drug Products: 

Chemical Substances. The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH). 
Available at: http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/ Guidelines/Quality/Q6A/Step4/Q6Astep4.pdf. {Accessed October 17, 2018].

2. Guidance for Industry: Nasal Spray and Inhalation Solution, Suspensions,   and Spray Drug Products-Chemistry, Manufacturing and Controls 
Document. Available at: https://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidances/ ucm070575.pdf. [Accessed 
October 17, 2018].

3. Guidance on the Pharmaceutical Quality of Inhalation and Nasal Products. Available at: https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-
guideline/guideline-pharmaceutical- quality- inhalation-nasal-products_en.pdf. [Accessed October 17, 2018].

4. The United States Pharmacopeia 41 - The National Formulary 36, United States Pharmacopeia Convention, Rockville, MD, 2018.
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 เพื่อเปนการลดความสับสนของผูปวยและบุคลากรทางการ
แพทยในการใชยา กระทรวงสาธารณสุขจึงมีคําสั่งใหแกไขทะเบียน
ตํารับยาแผนปจจุบัน โดยใหแสดงช่ือสามัญทางยาของตัวยาสําคัญ    
บนฉลากและเอกสารกํากับยาเปนชื่อสามัญทางยาตามมาตรฐาน 
International Nonproprietary Names หรือ INN ตามคําสั่ง

International 
Nonproprietary Names (INN)

ภญ.นันทิชา  ตังคุปานันท
กลุ�มงานประกันคุณภาพงานวิจัยผลิตภัณฑ�

 คุณเคยสงสัยไหมว�า ยาแก�ปวด ลดไข� ที่เรามักใช�กันอยู�ทั่วไปในชื่อ “พาราเซตามอล” นั้นจะมีชื่อสามัญทางยาว�า
อะไรกันแน� ระหว�าง “Paracetamol” ก็ฟ�งดูคุ�นหู “Acetaminophen” ก็ดูคุ�นตา ซึ่งไม�ว�า จะเรียกอย�างไรก็เป�นยา                 
ตวัเดยีวกนั จะเป�นไปได� ไหมว�าถ�าเกิดผู�ป�วยไม�ทราบว�าท้ัง “Paracetamol” และ “Acetaminophen” น้ันเป�นยาตัวเดยีวกัน 
จะมีโอกาสไหมท่ีผู�ป�วยคนนั้นจะได�รับยาเกินขนาด ซึ่งอาจทําให�เกิดอันตรายได�โดยเฉพาะยาท่ีต�องรับประทานติดต�อกัน
เป�นระยะเวลานานหรือเป�นยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ (Narrow Therapeutic Index) เป�นต�น

กระทรวงสาธารณสุข ที่ 352/2560 เรื่อง แกไขชื่อสามัญทางยา
ของตัวยาสําคัญในฉลากและเอกสารกํากับยาของทะเบียนตํารับ   
ยาแผนปจจบุนั1 ดงันัน้ในบทความนีเ้ราจะมาทาํความรูจกักบั INN กันวา            
INN นั้นคืออะไร สามารถชวยลดความสับสน ความผิดพลาดในการ
สื่อสารหรือการใชยาของบุคลากรทางการแพทยและผูปวยไดอยางไร
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INN คืออะไร?
 ระบบ International Nonproprietary Names (INN) 

เปนระบบที่ใชในการเรียกช่ือสารทางเภสัชกรรมหรือตัวยาสําคัญ            

โดยแตละช่ือในระบบ INN นั้นมีความเปนเอกลักษณ (Unique)              

ไมซํ้ากัน จะตองมีความโดดเดนในดานเสียงและการสะกด ไมควร       

เปนชื่อที่ทําใหเกิดความสับสนกับชื่ออื่น ๆ  ที่ใชทั่วไป และเปนชื่อที่

ยอมรับกันทั่วโลก2 

 คุณลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งของระบบ INN ก็คือ 

“stem” ที่เปนสวนแสดงถึงความสัมพันธของสารในการออกฤทธิ์

ทางเภสชัวทิยา โดยการใช “stem” ผูประกอบวชิาชพีทางการแพทย 

เภสัชกรหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑทางเภสัชกรรมสามารถ       

รูไดวาสารนีเ้ปนของกลุมของสารทีม่ฤีทธิท์างเภสัชวทิยาทีค่ลายคลึงกัน 

เชน สารที่โครงสรางมีสวนประกอบของไอโอดีน จะใชช่ือข้ึนตนของ 

INN วา “io-”  ในขณะที่ beta-adrenoceptor antagonists จะใช

คําลงทายวา “-olol”3

ความเปนมาและจุดประสงค
 ระบบ INN ที่ใชกันอยูในปจจุบันไดริเริ่มขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2493 

(ค.ศ. 1950) โดยสภามติสมัชชาโลกแหงสหประชาชาติ (WHA3.11) 

(World Health Assembly resolution WHA3.11) และเริ่มใช

ครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953) ปจจุบันไดรับการดูแล

โดยองคการอนามัยโลก โดยจุดมุงหมายของระบบ INN คือเพื่อให

บุคลากรทางการแพทยมีช่ือท่ีใชเฉพาะของสารทางเภสัชกรรมหรือ

ตวัยาสาํคญั ซึง่ชวยในการบงชีย้าไดอยางชดัเจน ลดความเสีย่งตอการ

เกิดความสบัสนและความผดิพลาดในการใชยาของผูปวย และยงัชวย

อํานวยความสะดวกในการส่ือสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง

บุคลากรทางการแพทยและนักวิทยาศาสตรทั่วโลก3

วิธีการเขาถึงฐานขอมูลของระบบ INN 
 จากความสงสัยขางตนวายาแกปวด ลดไขที่เราเรียกกันวา   

“อะเซตามิโนเฟน” บาง “พาราเซตามอล” บาง จริง ๆ แลวจะมีชื่อ 

INN ทีใ่ชกนัอยางสากลวาอะไร เราจงึจะตองเขาสูฐานขอมลูของระบบ

INN โดยเราตองเขารวมเปนสมาชิกของ MedNet (เปนพื้นที่สําหรับ

การแบงบัน แลกเปลี่ยนขอมูลดานวิทยาศาสตรซึ่งดูแลโดยองคการ

อนามยัโลก (WHO) ผานทาง https://mednet-communities.net/

inn/ กอน ซึ่งไมมีคาธรรมเนียมใด ๆ ท้ังสิ้น การสมัครสมาชิกทําได   

ตามขั้นตอนดานลาง4 ดังนี้

 1. คลิกลิงกทางดานขวามือของหนาหลักตามกรอบสีแดง

รปูที ่1  หนาหลกัเวบ็ไซต https://mednet-communities.net/inn/

 

 2. เมือ่ปรากฏหนาใหกรอกขอมลู ใหกรอกขอมลูใหครบถวน

และกด “Accept Terms of Engagement and Join” ตามรปูดานลาง

รูปที่ 2  หนาเว็บสมัครสมาชิก

 

 3.  จากน้ันรออเีมลจาก MedNet INN เพือ่ใหเราทาํการยนืยนั

การสมัคร และรอการตอบกลับจาก MedNet INN ทางอีเมลอีกครั้ง 

โดยเม่ือไดรบัอเีมลจะปรากฏขอความวา “You are now a member 

of community 'INN.'” และจะใหเราทําการตั้งรหัสผานสําหรับใช

ในการเขาสูฐานขอมูล เมื่อการตั้งรหัสผานสําเร็จก็จะถือวาเราไดเปน

สมาชิกของ MedNet INN เรียบรอยแลว เราจึงจะสามารถเขาคนหา 

INN จากฐานขอมูลไดคะ
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การคนหา INN จากฐานขอมูล
 เมื่อสมัครสมาชิกเปนที่เรียบรอยแลว เราสามารถคนหา INN 

ไดดังนี้

 1. ทําการล็อกอินเขาระบบจากทางหนาหลักของ MedNet 

INN จะเขาสูฐานขอมูลของ MedNet INN โดยคลิกที่ INN Search 

เพื่อคนหา INN

รูปที่ 5  หนาตางแสดง INN และขอมูลเพิ่มเติมตาง ๆ

รูปที่ 3  หนาเว็บฐานขอมูลของ MedNet INN

รูปที่ 4  หนาเว็บ Search INN Lists และ Search Result

การใช INN
 INN มีวัตถุประสงคเพื่อใชในเภสัชตํารับ การติดฉลาก ใชใน
ขอมูลผลิตภัณฑ การโฆษณา และการสงเสริมการขายอื่น ๆ การขึ้น
ทะเบยีนยา ใชในวรรณกรรมทางวทิยาศาสตร และเปนพืน้ฐานสาํหรบั
การตั้งชื่อผลิตภัณฑ เชน ใชในการตั้งชื่อสามัญทางยา3 

การคัดเลือกชือ่ในระบบ INN
 ชื่อที่ ถูกเลือกนํามาใชในระบบ INN ไดรับการคัดเลือก          
โดยผูเชี่ยวชาญจากคณะกรรมการขององคการอนามัยโลก เกี่ยวกับ
เภสัชตาํรบัระหวางประเทศและการเตรยีมยา ขัน้ตอนการคดัเลอืก INN
จะเปนไปตามขั้นตอนหลักสามขั้นตอน ไดแก
 1. ผูผลติหรอืผูเสนอชือ่สงคาํขอเพือ่การเสนอชือ่สาํหรบั INN 
 2. ชื่อที่ถูกเสนอ “proposed INN” (prop. INN) ไดรับ           
การตรวจสอบคําขอแลวแลวจะถูกเผยแพรเพื่อใหแสดงความคิดเห็น
 3. ชื่อที่ถูกเสนอจะถูกเปลี่ยนสถานะเปน “recommended 
INN” (rec. INN) หากไมไดรับการคัดคานในชวงเวลาที่กําหนด

   

 2. เมื่อปรากฏหนา Search INN Lists ใหกรอกช่ือสามัญ            

ทางยาทีต่องการจะหา INN ตามรปูดานลางและกด Search จะปรากฏ

“Substance name” คลิกท่ีชื่อ INN เพื่อเขาไปดูขอมูลเพิ่มเติม         

จะปรากฏหนาตางแสดง INN และขอมูลเพิ่มเติมตาง ๆ ดังรูปที่ 4 

และ 5
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 หลักการเลือกชื่อสําหรับ INN จะตองเปนช่ือสําหรับใชเรียก
สารเดี่ยวท่ีสามารถระบุไดอยางชัดเจนดวยชื่อทางเคมีหรือสูตรตํารับ 
นโยบายของระบบ INN คอืจะไมเลอืกชือ่สาํหรบัสารผสมทีไ่มสามารถ
ระบไุดวาเปนสารอะไรบาง และ INN ไมไดใชสาํหรบัสมนุไพร (จากพชื) 
หรอืผลติภณัฑเกีย่วกับธรรมชาตบิาํบดั นอกจากนีย้งัเปนนโยบายของ
โครงการ INN ที่จะไมเลือกชื่อสําหรับสารที่มีประวัติการใชทางการ
แพทยที่เปนที่รูจักอันยาวนาน เชน alkaloids (เชน morphine, 
codeine) เปนตน
 ในกระบวนการคัดเลือก INN หากในระยะเวลาชวง 4 เดือน
หลงัจากการเผยแพรชือ่ prop. INN มกีารยืน่คดัคานอยางเปนทางการ
โดยบุคคลที่เห็นวา INN ท่ีเสนอน้ันขัดแยงกับชื่อหรือเครื่องหมาย 
ทางการคาที่มีอยู  องคการอนามัยโลกจะดําเนินการตามขั้นตอน          
เพื่อถอนชื่อที่ถูกคัดคานดังกลาว หรือพิจารณาชื่อที่เสนออีกครั้ง   
ตราบเทาที่การคัดคานยังคงมีอยู องคการอนามัยโลกจะไมเปลี่ยน
สถานะชื่อที่ถูกเสนอ prop. INN เปน rec. INN
 การเลือก INN ใหมนั้นเปนขั้นตอนที่มีความเขมงวด โดยเมื่อ
ไดรับแบบคําขอ INN สํานักงานเลขาธิการขององคการอนามัยโลก
จะตรวจสอบชื่อที่ถูกเสนอวาตรงตามท่ีกําหนดหรือไม มีความ
คลายคลงึกนักับ INN ทีเ่คยเผยแพร หรอืซํา้กับชือ่ทีม่อียูหรอืไม รวมถงึ
ชือ่หรอืเครือ่งหมายการคาทีม่อียูดวย ซึง่จะตองไมซ้ํากนั บนัทกึสรปุผล
ของการตรวจสอบเหลาน้ีและคําขอจะถูกสงตอไปยังผู เชี่ยวชาญ        
ดาน INN เพื่อแสดงความคิดเห็น เมื่อผูเชี่ยวชาญทั้งหมดเห็นดวยกับ
ชื่อนั้นที่ถูกเสนอ ก็จะดําเนินการแจงชื่อที่ถูกเลือก
 Prop. INN ที่ถูกเลือกนั้นจะไดรับการตีพิมพใน WHO Drug 
Information ซึ่งอนุญาตใหในระยะเวลา 4 เดือนน้ี สามารถแสดง
ความคดิเหน็และ/หรือคดัคานชือ่ทีเ่ผยแพรนีไ้ด เหตุผลในการคดัคาน

ตองระบุไวอยางชัดเจนและจะไดรับการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
เพื่อดําเนินการตอไป ผูใชจะถูกหามนําช่ือที่ถูกเสนอ prop. INN           
ไปใช จนกวา prop. INN นั้นจะถูกเปลี่ยนสถานะเปน rec. INN          
เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนหากมีการแกไขช่ือภายหลัง โดยจะมีการ
เผยแพรรายชื่อ INN จํานวนสองฉบับของทุก ๆ ป ในเว็บไซด
ขององคการอนามัยโลก (http://www.who.int/medicines/
publications/druginformation/innlists/en/)
 ขัน้ตอนสดุทายของกระบวนการคดัเลอืก เมือ่ชือ่ไดถกูเผยแพร
เปน rec. INN แลวจะไมสามารถแกไขได และพรอมสําหรับใชเปนชื่อ
ในการติดฉลาก สิ่งตีพิมพ ใชสําหรับการใหขอมูลทางยา ซึ่งจะชวย      
ในการระบุสารเคมีที่ใชงานกันอยูทั่วโลก เนื่องจากชื่อ INN มีอยู
ในโดเมนสาธารณะจงึอาจใชงานไดอยางเสร ีอยางไรกต็ามเรากไ็มควร
นําชื่อมาใชในการจดทะเบียนเปนชื่อหรือเครื่องหมายทางการคา3

 จากที่กลาวมาขางตนนี้ทําใหเราไดทราบกันแลวนะคะ              
วากวาจะไดช่ือ INN มาใชแตละช่ือน้ันตองผานการทบทวนและ
การคัดเลือกหลายขั้นตอน โดยใชความรวมมือของผู เชี่ยวชาญ                        
และบุคลากรหลายทาน ซึ่งทั่วโลกตางใหความสําคัญกับการระบุช่ือ
สารทางเภสัชกรรมหรือตัวยาสําคัญนี้ ชื่อในระบบ INN นั้นมีความ
เปนเอกลักษณ ไมซํ้ากับชื่ออื่น เปนชื่อที่ยอมรับและใชกันทั่วโลก                    
โดย INN น้ันมีความสําคัญ ไมวาจะสําหรับผูผลิตในการระบุสาร           
การติดฉลากหรือเอกสารกํากับยา การขึ้นทะเบียนยา หรือสําหรับ           
ใชในการสื่อสารกันของบุคลากรทางการแพทยทั่วโลก โดยเฉพาะ         
อยางยิ่งสําหรับผูปวยในการใชยา เพราะถาเกิดความสับสนหรือ           
ผดิพลาดในการใชยาขึน้แลว อาจทาํใหเกดิอนัตรายตอตวัผูปวยเองได
อยางเชนทําใหเกิดการใชยาซํ้าซอนขึ้นไดคะ 

เอกสารอางอิง
1. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. แกไขชื่อสามัญทางยาของตัวยาสําคัญในฉลากและเอกสารกํากับยาของทะเบียนตํารับยาแผนปจจุบัน. คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 

352/2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560. เขาถึงไดจาก http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/SitePages/INN25012018.aspx. [เขาถึงเมื่อ 22 กันยายน 2561].
2. Council for International Organizations of Medical Sciences. The WHO INN Programme: International Nonproprietary Names for pharmaceutical 

substances. What’s on @ CIOMS Special Newsletter. 2018. Available at: https://cioms.ch/wp-content/uploads/2018/08/CIOMS_Newsletter_INN_29Aug_
final.pdf. [Accessed September 22, 2018].

3. World Health Organization. Guidance on INN. Available at: http://www.who.int/ medicines/services/inn/innquidance/en/. [Accessed September 22, 
2018].

4. MedNet, World Health Organization. INN. Available at: https://mednet-communities.net/inn/ [Accessed September 22, 2018].
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 1. การศึกษาวิจัยในมนุษย (Clinical part) จะออกแบบ
วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย การคัดเลือกอาสาสมัคร การกํากับดูแล
อาสาสมัคร และการคุมครองอาสาสมัคร ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยากําหนดใหการศึกษาวิจัยในมนุษยตองเปนไปตาม
หลักการปฏิบัติการทางคลินิกท่ีดี GCP (Good Clinical Practice)                       
โดยทุกโครงการศกึษาวจิยัจะตองไดรบัอนมุตัจิากคณะกรรมการพจิารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย เพื่อพิทักษสิทธิ์และความปลอดภัยของ
อาสาสมัคร
 2. การวเิคราะหระดบัยาในตวัอยางชวีภาพ (Bioanalytical 
part) จะดําเนินการพัฒนาวิธีวิเคราะห (Method development) 
ตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห (Method validation)           
จนไดวิธีวิเคราะหที่เหมาะสม แลวจึงดําเนินการวิเคราะหระดับยา        
ในตัวอยางชีวภาพ (Bioanalysis) ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยากําหนดใหหองปฏิบัติการศึกษาชีวสมมูลตองไดรับการรับรอง

ความสามารถหองปฏบิตักิารตามมาตรฐาน GLP (Good Laboratory 
Practice) หรือ ISO/IEC 17025  
 3. การวิเคราะหคาพารามิเตอรทางเภสัชจลนศาสตร 
(Pharmacokinetic analysis) และการเปรียบเทียบทางสถิติ 
(Statistical comparison) หลังจากไดคาความเขมขนของระดบัยา
ในตวัอยางชวีภาพแลวจะคํานวณคาพารามเิตอรทางเภสชัจลนศาสตร
ทีเ่กีย่วของกบัชวีประสทิธผิลของยา เชน พืน้ทีใ่ตเสนโคงความสมัพนัธ
ระหวางความเขมขนของยาในเลือดกับเวลา (Area under the 
plasma concentration-time curve, AUC) ซ่ึงแสดงถึงปริมาณ
ของตัวยาที่ถูกดูดซึม C

max
 (Maximum Concentration) คือจุดท่ี

ระดับความเขมขนของยาในเลือดมีคาสูงสุดและ t
max

 (Time to 
maximum concentration) คอืเวลาหลงัเร่ิมใหยาจนกระทัง่ระดบัยา
ในเลือดมคีวามเขมขนสูงสุด  t

1/2
 (Half-life) คอื ระยะเวลาทีค่วามเขมขน

ของระดบัยาในเลือดลดลงครึง่หนึง่ และนาํคาทีไ่ดมาคํานวณทางสถติิ 

สุเมธ คุณเสงี่ยม
กลุ�มศึกษาชีวสมมูล

การรับรองมาตรฐานห�องปฏิบัติการด�านการศึกษาชีวสมมูล
ของสถาบันว�จัยและพัฒนา  องค�การเภสัชกรรม

โดย National Pharmaceutical Regulatory Agency 
(NPRA), Ministry of Health Malaysia

สุเมธ คุณเสงี่ยม

การรับรองมาตรฐานห�องปฏิบัติการด�านการศึกษาชีวสมมูลการรับรองมาตรฐานห�องปฏิบัติการด�านการศึกษาชีวสมมูลการรับรองมาตรฐานห�องปฏิบัติการด�านการศึกษาชีวสมมูล
ของสถาบันว�จัยและพัฒนา  องค�การเภสัชกรรมของสถาบันว�จัยและพัฒนา  องค�การเภสัชกรรมของสถาบันว�จัยและพัฒนา  องค�การเภสัชกรรม

โดย National Pharmaceutical Regulatory Agency โดย National Pharmaceutical Regulatory Agency 
(NPRA), Ministry of Health Malaysia(NPRA), Ministry of Health Malaysia

 การศกึษาชีวสมมลูเป�นการศกึษาเปรียบเทียบชีวประสทิธผิล (Comparative bioavailability) ระหว�างผลิตภัณฑ�
ยาสามัญ (Generic drugs) กับผลิตภัณฑ�ยาต�นแบบ (Original drugs) โดยเปรียบเทียบระดับยาในเลือดที่ระยะเวลา
ต�าง ๆ และเหตุการณ� ไม�พึงประสงค�หลังจากให�ผลิตภัณฑ�ยาทั้งสองในมนุษย� ท้ังนี้การศึกษาชีวสมมูลประกอบไปด�วย
หลายส�วน ดังนี้



24

วารสารเพื่อการวิจัยเเละพัฒนา องคการเภสัชกรรม

ปที่ 26 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม - มีนาคม 2562R&D NEWSLETTERGPO

โดยตัดสินชีวสมมูลจากคา 90 % confidence 
interval (90 % CI) ของสัดสวนพารามิเตอร 
AUC และ C

max
 (ภายหลัง log transformation) 

ระหวางผลิตภัณฑยาสามัญ (Generic drugs)          
และผลิตภัณฑยาตนแบบ (Original drugs)         
โดยมเีกณฑการยอมรับอยูในชวง 80.00-125.00 %
 หองปฏิบัติการดานการศึกษาชีวสมมูล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา องคการเภสัชกรรม              
รับผิดชอบวิเคราะหระดับยาในตัวอยางชีวภาพ 
โดยปฏิบัติตาม European medic ines 
agency (EMA) Guideline on bioanalytical 
method validation (2012), European 
medicines agency (EMA) Guideline on the 
investigation of bioequivalence (2010) 
และมาตรฐานสากลอื่น ๆ ทั้งนี้หองปฏิบัติการ    
กลุมศึกษาชีวสมมูลไดรับการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการที่ดี
(Good Laboratory Practice: GLP) จากสํานกัมาตรฐานหองปฏบิตักิาร 
กรมวทิยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสขุ ตัง้แตป พ.ศ. 2555
จนถงึปจจบุนั ซึง่ GLP เปนระบบคณุภาพขององคกรทีด่าํเนนิการศกึษา
วิจัยเกี่ยวกับ non-clinical health และ environmental safety 
โดยตองมีการวางแผนการศึกษาวิจัยท่ีชัดเจน มีการดําเนินการตาม
มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได มีการบันทึกขอมูล การรายงานผล
การศึกษา และการเก็บรักษาขอมูล (Archive) อยางเปนระบบ
 ยิ่ งไปกว านั้นห องปฏิ บัติการด านการศึกษาชีวสมมูล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา องคการเภสัชกรรม มีความตองการยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาชีวสมมูลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
หองปฏบิตักิาร และขยายตลาดการสงออกผลติภณัฑยาไปยงัประเทศ
สมาชิกในกลุมประเทศ ASEAN จงึไดรวมกับบริษทั อนิเตอรเนช่ันแนล             
ไบโอ เซอรวิส จํากัด (IBS) ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการศึกษาวิจัยทาง
คลนิกิ โดยองคการเภสชักรรมรบัผดิชอบวิเคราะหระดบัยาในตวัอยาง
ชวีภาพ วเิคราะหคาพารามเิตอรทางเภสัชจลนศาสตรและสถติ ิเพือ่ขอ
การรับรองมาตรฐานจาก National Pharmaceutical Regulatory 

Agency (NPRA), Ministry of Health Malaysia ซึ่งพิจารณาตาม 
Malaysian guideline for bioequivalence inspection (อางอิง
จาก ASEAN guideline for the conduct of bioequivalence 
studies) และ European medicines agency : EMA (Guideline 
on the investigation of bioequivalence และ Guideline on 
bioanalytical method validation) โดยไดรับการตรวจประเมิน
ระหวางวันที่ 18-22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และไดรับการรับรอง          
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 จากการที่หองปฏิบัติการศึกษาชีวสมมูล ของสถาบันวิจัย          
และพฒันา องคการเภสัชกรรมไดการรบัรองมาตรฐานจาก National 
Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA), Ministry of Health 
Malaysia ทําใหมั่นใจไดวาผลการศึกษาชีวสมมูลจากหองปฏิบัติการ
ของกลุมศกึษาชวีสมมลู องคการเภสชักรรม มคีวามนาเชือ่ถอืเปนไปตาม
มาตรฐานหองปฏิบัติการที่ดี อีกทั้งยังเปนการเพิ่มโอกาสทางการคา
โดยสามารถยื่นผลการศึกษาชีวสมมูลเพื่อขึ้นทะเบียนยาในประเทศ
มาเลเซียและประเทศสมาชิก ASEAN ไดอีกดวย

เอกสารอางอิง
1. Guideline on the investigation of bioequivalence, EMA, 2010.
2. Guideline on bioanalytical method validation, EMA, 2012.
3. Malaysian Guideline for Bioequivalence Inspection, National Pharmaceutical Control Bureau Ministry of Health Malaysia, 2014.
4. Asean guideline for the conduct of bioequivalence studies, 2015.
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 ตนกญัชา (Marijuana ช่ือวทิยาศาสตร Cannabis sativa L. 
Subsp. indica (Lam.) E. Small & Cronquist) มีความสูงไมถึง
2 เมตร ปลองหรือขอสั้น แตกกิ่งกานมากและแตกกิ่งเปนแบบสลับ
เปลือกไมเหนียว ลอกไดยาก ใหเสนใยสั้นมีคุณภาพตํ่า แผนใบ
เปนสีเขียวถึงเขียวจัด ใบมีประมาณ 5-7 แฉก การเรียงตัวของใบ
จะชิดกัน เมื่อออกดอกจะมียางที่ชอดอกมาก เมล็ดมีขนาดเล็ก                             
ผิวเมล็ดมันวาว ใบเม่ือนํามาสูบจะมีกลิ่นหอมคลายหญาแหง มีสาร 
Tetrahydrocannabinol (THC) ประมาณ 1-10 % การปลูกระยะ
หางระหวางตนจะกวาง เพราะปลูกเพื่อตองการใบ1

 กัญชาจดัเปนยาเสพตดิใหโทษทีอ่อกฤทธิห์ลายอยางตอระบบ
ประสาทสวนกลาง คือ ท้ังกระตุนประสาท กดและหลอนประสาท         
สารออกฤทธ์ิทีอ่ยูในกัญชามหีลายชนดิ แตสารสาํคญัทีส่ดุทีม่ฤีทธิต์อสมอง

และทาํใหรางกาย อารมณ และจติใจเปลีย่นแปลงไป คอื เตตราไฮโดร-
แคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol) หรือ THC ซึ่งมีอยูมาก      
ในสวนของยอดชอดอกกัญชา สาร THC นี้ในเบื้องตนจะออกฤทธิ์
กระตุนประสาท ทําใหผูเสพต่ืนเตน ชางพูด และหัวเราะตลอดเวลา  
ตอมาจะกดประสาท ทําใหผูเสพมีอาการคลายเมาเหลาอยางออน ๆ
เซือ่งซมึ และงวงนอน หากเสพเขาไปในปรมิาณมาก ๆ  จะหลอนประสาท
ทําใหเห็นภาพลวงตา หูแวว ความคิดสับสน ควบคุมตนเองไมได
 ปจจบุนักญัชาจดัเปนยาเสพตดิใหโทษประเภท 5 ตามมาตรา 7 (5)
แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 (แกไขลาสุด               
พ.ศ. 2560)2

 สารจากกัญชาที่มักนํามาใชมีสองตัวหลัก คือ tetrahydro-
cannabinol (THC) และ cannabidiol (CBD) 
  

ภญ.ลักษมีเพ็ญ  สารชวนะกิจ
กลุ�มงานด�านศูนย�ข�อมูลสิทธิบัตร กลุ�มสนับสนุนงานวิจัย

สิทธิบัตร
กัญชาในประเทศไทย

สิทธิบัตรสิทธิบัตร
กัญชาในประเทศไทยกัญชาในประเทศไทย

 สวสัดคี�ะท�านผู�อ�าน จากข�าวเก่ียวกบักญัชาจากแหล�งต�าง ๆ วนันีผู้�เขยีนจงึขอนาํเร่ืองสทิธบิตัรกัญชามาให�ความรู�         
กับผู�อ�านนะคะ ก�อนอื่นเรามาทําความรู�จักกัญชาก�อน
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 ดังนั้นผูเขียนจะเนนผลของการสืบคนสิทธิบัตรในประเทศไทยเฉพาะสารสําคัญหลักสองตัวนะคะ คือ THC และ CBD จากการสืบคน         
สิทธิบัตรจากเว็บไซตของกรมทรัพยสินทางปญญาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 พบคําขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวของ 10 คําขอ  (อาจมีการพบเพิ่มเติม 
แตขอยกมาแสดงแค 10 คําขอ) ดังนี้คะ

เลขที่คําขอ
(เลขใหม)

ผูขอรับสิทธิบัตร ชื่อการประดิษฐ ขอถือสิทธิ

0201004306

** CBD+THC

แอสตราเซเนกา เอบี การใชแบบใหมสําหรับ
การรกัษาโรคกรดไหลกลับ
ของกระเพาะและหลอด
อาหาร

การใชแคนนาบินอยด รีเซพเตอร อะกอนิสท หรือเกลือ             
ที่ยอมรับทางเภสัชกรรม หรือ ออฟทิคัล ไอโซเมอรของสาร
เหลาน้ัน สําหรับการผลิตเภสัชภัณฑสําหรับการยับยั้งการ
หยอนยานของกลามเนื้อหูรูดหลอดอาหารสวนลางแบบ
ชั่วคราว (TLESRs)

0501005232

** THC

ยโูร-เซลตีเกอ เอส.เอ. วิธีการสําหรับการทําให
ทรานส - (-)- เดลตา9-
เตตราไฮโดรแคนนาบนิอล 
และทรานส-(+)- เดลตา9-
เตตราไฮโดรแคนนาบนิอล 
บริสุทธิ์

สารผสมทรานส-(-)-เดลตา9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอล หรือ
ทรานส-(+)-เดลตา9-เตตราไฮโดร แคนนาบินอล ท่ีสารผสม
ทรานส-(-)-เดลตา9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอลประกอบดวย
อยางนอยประมาณ 98 เปอรเซนต โดยนํา้หนกัของทรานส-(-)-
เดลตา9-เตตราไฮโดรแคนนาบนิอลยดึตามปรมิาณทัง้หมดของ 
แคนนาบนิอยด และสารผสมทรานส-(+)-เดลตา9-เตตราไฮโดร
แคนนาบนิอลประกอบดวยอยางนอย ประมาณ 98 เปอรเซนต 
โดยนํ้าหนักของทรานส-(+)-เดลตา9-เตตราไฮโดรแคนนา         
บินอล ยึดตามปริมาณทั้งหมดของ แคนนาบินอยด

0601002456

** THC

ยโูร-เซลตีเกอ เอส.เอ. สวนผสมเชิงเภสัชกรรม
ที่ออกฤทธ์ิของแคนนา
บินอยดสําหรับรูปแบบ
ขนาดยาที่ถูกปรับปรุง

สารผสมซึ่งประกอบรวมดวย ทรานส-(+-)-เดลตา9-เตตระ
ไฮโดรแคนนาบินอลที่เปนผลึก และพาหะที่ยอมรับไดในทาง
เภสัชกรรม

0901002471

** CBD+THC

จีดับเบิลยู ฟาร มา 
ลมิเิตด็, โอซกึะ ฟารมา
คิวติคอล คอมปะนี 
ลิมิเต็ด

ผลในการตอตานเนื้องอก
ขอ งส า ร ผสมแคนนา           
บินอยด

สารรวมที่เปนยาสําหรับใชรักษาโรคมะเร็งประกอบดวย สาร
รวมของแคนนาบินอยดในปริมาณที่ไดผลในการทําเคมีบําบัด
ซึ่งรวมเอาปริมาณยาซึ่งถูกพิจารณาในระดับตํ่ากวาปริมาณที่
สารประกอบนั้นจะถูกใชเพียงชนิดเดียว

0901002472

** CBD+THC

จีดับเบิลยู ฟาร มา 
ลมิเิตด็, โอซกึะ ฟารมา
คิวติคอล คอมปะนี 
ลิมิเต็ด

ส า รผสมรวมแคนแน        
บินอยดกับสารเคมีบําบัด
ชนิดนัน-แคนแนบินอยด

องคประกอบทางเภสัชกรรมสําหรับใชบําบัดโรคมะเร็งท่ี
ประกอบรวมดวย หนึ่งชนิดหรือมากกวาของ แคนแนบินอยด
ในปริมาณที่ไดผลในการรวมกันกับนัน-แคนแนบินอยด                 
ที่ ซ่ึงหนึ่งชนิดหรือมากกวาของแคนแนบินอยดถูกเลือก                
จากกลุมท่ีประกอบรวมดวย:เททระไฮโดรแคนแนบินอล 
(THC); แคนแนบิไดออล (CBD)

1101003758

ร ะ บ บ  P C T 
วันที่ รับคําขอ 
20/12/2554

 ** CBD+THC

โอซกึะฟารมาควิตคิอล
คอมปะนี  ลิมิ เต็ด,        
จี ดับเบิลยู ฟาร มา           
ลิมิเต็ด

การใชไฟโตแคนนาบนิอยด
หรื อสารผสมของสาร         
ดังกลาวในการรักษาโรค
ลมบาหมู

1. ไฟโตแคนนาบินอยดจํานวนหน่ึงหรือมากกวาหนึ่งที่
เลือกจากกลุมที่ประกอบดวยเตตระไฮโดรแคนนาบิวาริน 
(THCV)และแคนนาบิไดออล(CBD) สําหรับใชในการรักษา
อาการชักทั่วไปและ/หรืออาการชักเฉพาะที่ (ขอถือสิทธิ       
ที่อยูบนหนา ประกาศโฆษณาในเว็บไซตของกรมทรัพยสิน
ทางปญญา)
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เลขที่คําขอ
(เลขใหม)

ผูขอรับสิทธิบัตร ชื่อการประดิษฐ ขอถือสิทธิ

2. แคนนาบิไดออล (CBD) สําหรับใชในการปองกันการชัก         
บางสวน ที่ซึ่ง CBD แสดงในจํานวนซึ่งจัดใหสําหรับการ   
ใหยาในแตละวันที่ไมนอยกวา 400 มิลลิกรัม (ขอถือสิทธิ
ที่กรมฯ นํามาคุยครั้งแรก)

3. แคนนาบิไดออล(CBD) ในจํานวนมากกวา 400 มิลลิกรัม 
สําหรับใชในการปองกันการชักบางสวน (ขอถือสิทธิที่ผูขอ
ไดแกไขตามคําส่ังของผูตรวจสอบกอนการประกาศโฆษณา)

1201004672

ร ะ บ บ  P C T 
วันที่ รับคําขอ 
12/09/2555

 ** CBD+THC
(มีสําเนาแฟม)

จี ดับเบิลยู ฟาร มา 
ลมิเิตด็, โอซกึะ ฟารมา
คิวติคอล คอมปะนี 
ลิมิเต็ด

ไฟ โตแคนนาบิ นอยด           
ในการรักษามะเร็ง

สารสกัดต นแคนนาบิส (Cannabis plant extract)                    
ที่ประกอบดวยสวนประกอบที่บรรจุ ไฟโตแคนนาบินอยด 
(phytocannabinoid) และสวนประกอบที่ไมบรรจุไฟโต
แคนนาบินอยด สําหรับการใชงานในทางการแพทย โดยที่
ส วนประกอบที่บรรจุไฟโตแคนนาบินอยดประกอบดวย 
อยางนอย 50 % (นํ้าหนัก/นํ้าหนัก) ของสารสกัดตนแคน
นาบิส และในที่ซ่ึงสารหลักไมใชเตตระไฮโดรแคนนาบินอล 
(tetrahydrocannabinol (THC)) หรือแคนนาบิไดออล 
(cannabidiol (CBD)) และสวนประกอบที่ไมบรรจุไฟโตแคน
นาบนิอยดทีป่ระกอบดวยอยางนอย 15 % (นํา้หนกั/ นํา้หนกั)

1201005115

ร ะ บ บ  P C T 
วันที่ รับคําขอ 
28/09/2555

* * C B D V 
(derivation of 
CDB)

จี ดับเบิลยู ฟาร มา 
ลมิเิตด็, โอซกึะ ฟารมา
คิวติคอล คอมปะนี 
ลิมิเต็ด

การใชงานของไฟโตแคน
นาบนิอยดแคนนาบดิวิาริน 
(CBDV) ในการรักษาของ
โรคลมบาหมู

จํ า น วนที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพทา ง ก า รบํ า บั ด ขอ ง ไฟ โ ต
แคนนาบินอยดแคนนาบิดิวาริน (Phytocannabinoid 
cannabidivarin) (CBDV) สาํหรบัการใชงานดงัยาตานการชกั 
(Anti-convulsant) ในการรักษาของโรคลมบาหมู

1301003751

ร ะ บ บ  P C T 
วันที่ รับคําขอ 
02/07/2556

 ** CBD+ยา
กลุม SAEDs

จี ดับเบิลยู ฟาร มา 
ลมิเิตด็, โอซกึะ ฟารมา
คิวติคอล คอมปะนี 
ลิมิเต็ด

ก า ร ใช  ไ ฟ โ ต แ ค น น า           
บินอยดแคนนาบิไดออล 
(CBD) รวมกับยาต าน     
โรคลมชัก แบบมาตรฐาน 
(SAED) ในการรักษาโรค
ลมชัก 

สตูรตาํรบัทางเภสชักรรม ทีป่ระกอบรวมดวย แคนนาบไิดออล
(CBD) ทีข่นาดใช มากกวา 400 มก./วนัรวมกบัหนึง่หรือมากกวา
หนึง่ชนดิ SAEDs ซึง่ถกูเลือกจากกลุมทีป่ระกอบดวย : วลัโพรเอต 
และ เอโธซูซิไมด

1401001619

ร ะ บ บ  P C T 
วันที่ รับคําขอ 
25/03/2557

 ** CBD+CBDV

จีดับเบิลยู ฟาร มา 
ลมิเิตด็, โอซกึะ ฟารมา
คิวติคอล คอมปะนี 
ลิมิเต็ด

องคประกอบทางเภสชักรรม
ที่ประกอบรวมถึง ไฟโต
แคนนาบินอยด แคนนา
บิดิวาริน (CBDV) และ
แคนนาบิไดออล (CBD)

องคประกอบทีป่ระกอบรวมถงึ หรอื ทีจ่าํเปนตองประกอบดวย 
ไฟโตแคนนาบินอยด แคนนาบิดิวาริน (CBDV) และ แคนนา
บิไดออล (CBD) 

หมายเหตุ  การสืบคนนี้จะคนไดเฉพาะคําขอที่ประกาศโฆษณาแลวเทานั้น
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 องคการเภสัชกรรมพบวามีหลายคําขอท่ีขัดตอ ม.9 (1)         
ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร3 ซึ่งสมควรถูกยกคําขอตั้งแตขั้นการ
ตรวจสอบเบื้องตนแลว แตปรากฏวาผานขั้นตอนมาถึงข้ันตอนการ
ประกาศโฆษณา ดังนั้นองคการเภสัชกรรมจึงไดดําเนินการต้ังแต          
เขาพบผูอํานวยการสํานักสิทธิบัตร กรมทรัพยสินทางปญญา และ        
จนถึงเขาพบอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาเพื่อขอทราบแนวทางที่
กรมทรัพยสินทางปญญาจะดําเนินการตอคําขอท่ีขัด ม.9 (1)              

 คําขอดังกลาวจึงถือไดวาไดรับความคุมครองแลวนับจาก            
วันที่มายื่นคําขอตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรฯ ซ่ึงทําใหเกิดเปน       
ภาระตอสังคมไทยทั้งที่กรมทรัพยสินทางปญญาควรทําหนาที่
ปกปองผลประโยชนของประเทศ และไมปลอยใหคําขอหลุดมาถึง
ขั้นตอนการประกาศโฆษณา ดังนั้นตอไปนี้ประชาชนทุกคนตอง         
ตื่นตัวในการติดตามสถานะการยื่นจดสิทธิบัตรกันนะคะ และ
เฝาระวังไมใหมีสิทธิบัตรท่ีขัดตอกฎหมายออกมา ซ่ึงจะเปนการ
ทาํใหประเทศชาตสิญูเสยีผลประโยชนอยางยิง่ หนาทีใ่นการตรวจสอบ
และคดัคานเปนหนาทีท่ีค่นไทยทกุคนพงึกระทาํไดตามพระราชบญัญตัิ
สิทธิบัตรคะ 
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อยางชัดเจน ซ่ึงไดรบัคําตอบวาตองรอจนถงึใหผูขอรับสิทธมิายืน่ตรวจ
สอบการประดิษฐ เนื่องจากผานกระบวนการตาง ๆ จนมาถึงขั้นตอน
ประกาศโฆษณาไปแลว ตอไปเปนขึน้ตอนทีต่องรอใหผูขอรบัสทิธิบตัร
ตองมายื่นคําขอตรวจสอบการประดิษฐโดยมีกําหนดวาตองมายื่น
คําขอตรวจสอบการประดิษฐภายในหาปนับจากวันประกาศโฆษณา 
กรมทรัพยสินทางปญญาจึงจะดําเนินการขั้นตอนตอไปได โดยอธิบดี
กรมทรัพยสินทางปญญารับปากวาจะเฝาระวังให

เครดิตภาพจาก ดร.สุชาดา

 จากคําขอที่พบจะเปนคําขอเก่ียวกับการสกัดกัญชามาใช          
ในการรักษาโรคตาง ๆ นะคะ ซึ่งผูเขียนพบวามีหลายประเทศที่ไดมี
การอนุญาตใหใชกัญชาในดานการแพทย เนนเลยนะคะวาการแพทย 
ไมไดมีการใหปลูกเสรี และพบขอมูลวามีท้ังประเทศที่รัฐดําเนินการ
เพาะปลูกเอง กับประเทศที่อนุญาตใหเอกชนดําเนินการแทน 
 ผูเขยีนอยากฝากทานผูอานทกุทานวา ไมใชเฉพาะกญัชานะคะ 
ที่ไดรับผลกระทบจากการปลอยใหมีคําขอสิทธิบัตรที่ขัดตอ ม.9 (1) 
แตพืชอื่น ๆ ก็ควรจะเฝาระวังไมใหมีการออกสิทธิบัตรใหดวยเชนกัน 
สําหรับวิธีการตรวจคนนั้นสามารถติดตอเพื่อขอคําแนะนําในการคน
ไดนะคะ ในฉบับนี้ขอจบเพียงเทานี้พบกันใหมฉบับหนา
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