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ดร.ภญ.รัชนีกร  เจวประเสริฐพันธุ�
ภญ.จุฑารัตน�  ศศิวชิรางกูล

กลุ�มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม

     

 โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบแบงออกเปน 2 กลุม คือกลุมไวรัส
ตบัอกัเสบทีต่ดิตอจากการรบัประทานอาหารและนํา้ ไดแก ตบัอกัเสบ
ชนิดเอ และชนิดอี และกลุมไวรัสตับอักเสบที่ติดตอทางเลือด การใช
เขม็ฉดียารวมกนั การสมัผัสสารคดัหลัง่ทางเพศสมัพนัธ และการตดิตอ
จากแมสูลูก ไดแก ตับอักเสบชนิดบี ชนิดซี และชนิดดี ซึ่งติดตอกัน
งายกวาเชือ้เอชไอว ีเพราะเชือ้สามารถอยูในสิง่แวดลอมไดนานหลายวนั
โรคไวรัสตับอักเสบหากไมไดรับการรักษาอยางถูกตอง จะทําใหเกิด
โรคตับแข็ง มะเร็งตับ และเสียชีวิตในที่สุด1

 การเขาถึงวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ
และชนิดบี ทําใหอัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ และชนิดบี
ลดลงอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามพบวาอัตราการติดเชื้อไวรัส           
ตับอักเสบชนิดซีเพิ่มสูงขึ้น โดยในป พ.ศ. 2558 มีจํานวนผูติดเชื้อ
รายใหม จาํนวน 1.75 ลานราย พบมากในประเทศแถบเมดเิตอรเรเนยีน 
และยโุรป (รอยละ 2.3 และ 1.5 ตามลาํดบั) รอยละ 14 - 45 ของผูปวย
ตรวจไม พบเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี อย างไรก็ตามในเวลา                          
6 เดือนตอมา ผูปวยรอยละ 60 - 80 มีการดําเนินโรคไปสูโรคตดิเชือ้
ไวรสัตับอกัเสบชนดิซเีร้ือรงั และรอยละ 15 - 30 มีอาการโรคตับแข็ง
และมะเร็งตับภายในระยะเวลา 20 ป ดังแสดงในรูปที่ 1

รัชนีกร เจวประเสริฐพันธุ�

 “2030” ความพยายามในการยุติการแพร�กระจาย
ของเชื้อไวรัสตับอักเสบ

 ปจจบุนัมผูีปวยทีม่กีารตดิเชือ้ไวรสัเอชไอวี/เอดส รวมกับไวรสั
ตับอักเสบชนิดซี จํานวน 2.3 ลานราย3-4 จากการศึกษาพบวาผูปวย        
โรคติดเช้ือไวรัสเอชไอวี/เอดส มีความเส่ียงในการติดเช้ือตับอักเสบ  
ชนิดซี มากกวาคนทั่วไปถึง 4 เทา5 ท้ังนี้หากผูปวยโรคติดเชื้อไวรัส
เอชไอวี/เอดส มีการใชสารเสพติดชนิดฉีดรวมดวย ความเสี่ยง              
จะมากกวาคนทั่วไปถึงกวา 7 เทา6 และการดําเนินโรคในผูปวยโรค          
ตดิเชือ้ไวรสัเอชไอว/ีเอดส สามารถพฒันาไปสูโรคตบัแขง็และมะเรง็ตบั
ไดเร็วกวาคนทั่วไป (รอยละ 45 - 75 ของผูปวยโรคตับอักเสบชนิดซี 
ใชเวลาเพียง 1 ป)7

 โรคติดเช้ือไวรัสตับอักเสบชนิดซี เปนโรคติดเช้ือท่ีเปนปญหา
ทางดานสาธารณสุขทีสํ่าคัญของประเทศไทย เนือ่งจากเปนสาเหตุของ
โรคตบัแขง็และมะเรง็ตบั ซ่ึงเปนมะเรง็ทีพ่บบอยในคนไทย จาํแนกเปน 
7 จีโนไทป คือ จีโนไทป 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 78 สําหรับประเทศไทย

รูปที่ 1  การดําเนินของโรคไวรัสตับอักเสบชนิดซี2
รูปที่ 2  การกระจายตัวของเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแตละจีโนไทป
 ในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก9

Course of illness with Hepatitis C

 ในป� พ.ศ. 2558 มีรายงานจํานวนผู�ป�วยโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบท่ัวโลก จํานวน 325 ล�านราย ในจํานวนนี้
เป�นผู�ป�วยติดเชือ้ไวรัสตบัอกัเสบชนิดบี จาํนวน 257 ล�านราย (ประมาณร�อยละ 0.7 - 6.2 ของจาํนวนประชากรท้ังหมด)            
และผู�ป�วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี จํานวน 71 ล�านราย (ประมาณร�อยละ 0.5 - 2.3 ของจํานวนประชากรทั้งหมด) 
โดยมีผู�เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อดังกล�าวจํานวน 1.4 ล�านรายต�อป� และอัตราการตายจากโรคน้ีสูงเป�นลําดับ 7                   
ของสาเหตุการตายทั่วโลก 
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มีรายงานความชุกของผูติดเชื้อตับอักเสบชนิดซีประมาณ 1 ลานราย 
แบงเปนจีโนไทป 1 รอยละ 32.5, จีโนไทป 2 รอยละ 0.5, จีโนไทป 3 
รอยละ 46.1 และจีโนไทป 6 รอยละ 20.9 ซึ่งจีโนไทป 3 เปนจีโนไทป
ที่พบมากที่สุดในประเทศไทยและมาเลเชีย อยางไรก็ตามสําหรับ
ประเทศอื่น ๆ ในแถบ southeast asia พบวามีความแตกตางเรื่อง
ความชุกของจีโนไทป เชน พมา เวียดนาม และลาว พบผูปวยจีโนไทป 
6 มากที่สุด (รอยละ 95, 54.4 และ 49 ตามลําดับ) ในขณะที่สิงคโปร 
ฟลปิปนส และอนิโดนีเชยี พบผูปวยจีโนไทป 1 มากทีสุ่ด (รอยละ 91, 
73.1 และ 72.7 ตามลําดับ)10

อาการของโรคไวรัสตับอักเสบชนิดซี11 
 ระยะฟกตัวของโรคไวรัสตับอักเสบชนิดซีอยูที่ 2 สัปดาหถึง 
6 เดือน12 โดยผู ปวยไวรัสตับอักเสบชนิดซีเฉียบพลัน (Acute  
hepatitis C) สวนใหญมกัไมคอยแสดงอาการ หรือแสดงอาการคลาย           
ไขหวัดทั่วไป ซึ่งอาการเหลานี้อาจหายไดเองภายในเวลาไมก่ีสัปดาห 
แตเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีท่ียังอยูในรางกายสามารถพัฒนาตอไป
เปนโรคไวรัสตบัอกัเสบชนดิซเีรือ้รงั (Chronic hepatitis C) ซึง่ชวงแรก
มักไมแสดงอาการเชนกัน แตเม่ือโรคดําเนินไปมากแลวผูปวยจะมี
อาการออนเพลยีงาย ไมมีแรง อาจพบอาการคลืน่ไส เบือ่อาหาร ปวดทอง
บรเิวณใตชายโครงขวา คนั ตวัเหลอืง ตาเหลอืง ทองมาน และอาจพบ
อาการนอกตับ (Extrahepatic manifestations) รวมดวย 

แนวทางการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบชนิดซี
 แมปจจุบันจะยังไมมีวัคซีนสําหรับปองกันโรคไวรัสตับอักเสบ
ชนิดซี ดังเชนโรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ หรือชนิดบี แตโรคไวรัสตับ
อักเสบชนิดซี เปนโรคท่ีสามารถรักษาใหหายขาดได ในขณะที่โรค
ไวรัสตับอักเสบชนิดบีนั้น ยังไมอาจกลาวไดวาสามารถรักษาให
หายขาด เปนการรักษาเพียงเพื่อยับยั้งการแบงตัวของไวรัสชนิดบี 
และการอักเสบของตับ11 
 ยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบชนิดซี แบงเปน 2 กลุมใหญ ดังนี้

 2.1) ยาที่เปนอนุพันธของ
สารนิวคลีโอไซด (Nucleoside 
analog): ได แก   ยาไรบาไวริน 
(Ribavirin) ซ่ึงกลไกการออกฤทธ์ิ        
ยังไมทราบแนชัด แตเชื่อวาเหนี่ยวนํา
ใหเกิดการกลายพันธุ ระหวางการ

รปูที ่3 Pegylated Interferon14

รูปที่ 4 Ribavirin 200 mg 
 tablets

รูปที่ 5 Sofosbuvir 400 mg 
 tablets

 1. ยาฉีดอินเตอรเฟอรอน (Interferon injections) :
ออกฤทธิ์ยับยั้งการแบงตัวของเซลลไวรัส และยังชวยเสริมระบบ
ภูมิคุมกันรางกายของผูปวยใหดีขึ้น13 ไดแก เพกอินเตอรเฟอรอน 
(Pegylated interferon; Peg-IFN) 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากเปนยาฉีด
ทําใหไมสะดวกในการบริหารยา
ประกอบกั บมี ผ ลข  า ง เ คี ย งที่         
คอนขางรุนแรง ทาํใหผูปวยบางราย
ไมสามารถบริหารยาจนครบระยะ
เวลาการรักษาได              

ถายทอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัส นําไปสูการยับยั้งการแบงตัว 
หรือการกาํเนิดใหมของไวรสัได15 โดยทัว่ไปแลวการบรหิารยาไรบาไว
รินน้ันจะใหรวมกับยาฉีดอินเตอรเฟอรอนในผูปวยติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบชนิดซี 
 2.2) ยาตานไวรสัทีอ่อกฤทธิย์บัยัง้การแบงตัวของเชือ้ไวรสั
โดยตรง (Direct-acting antiviral 
agents; DAAs) : ยากลุมนีจ้ดัวาเปน
ยาที่มีประสิทธิภาพสูง และเนื่องจาก
เปนยารับประทาน จึงใชเปนหลัก         
ในการรักษาปจจุบัน โดยสามารถ
ยบัยัง้กระบวนการตาง ๆ  ในวงจรชวีติ
ของไวรัสตับอักเสบชนิดซีไดโดยตรง แบงไดเปน 3 กลุมคือ 
 1. NS3/4A Protease inhibitorsเชน Telaprevir (เทลา       
ฟรเีวียร), Boceprevir (โบเชพฟรเีวยีร), Grazaprevir (กราโซฟรเีวยีร)
 2. NS5A inhibitors เชน Daclatasvir (ดาคลาทาสเวียร), 
Ledipasvir (เลดิพาสเวียร), Elbasvir (เอลบาสเวียร), Velpatasvir 
เวลพาทาสเวียร
 3. NS5B Polymerase inhibitorsเชน Sofoabuvir                 
(โซฟอสบูเวียร) ซึ่งการบริหารยากลุมนี้ไมนิยมใชเปนยาเดี่ยว แตจะ
ใชรวมกับยาอื่นในกลุม หรือยาไรบาไวรินในการรักษา ทั้งนี้การรักษา
จะขึ้นอยู  กับจีโนไทปของเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีของผู ป วย         
ประกอบกับแพทยผูพิจารณา เลือกใชยา
 ในปจจบุนั ประเทศไทยมียารกัษาโรคไวรสัตบัอักเสบชนดิซี16 ดงันี้
 - ยาฉีด Pegylated interferon alfa 2a หรือ 2b
 - ยาเม็ด Ribavirin 200 mg และ 400 mg
 - ยาเม็ด Sofosbuvir 400 mg
 - ยาเม็ด Daclatasvir 30 mg และ 60 mg
 - ยาเมด็สตูรผสม Ledipasvir/Sofosbuvir 90 mg/400 mg 
 - ยาเม็ดสูตรผสม Elbasvir/Grazoprevir 50 mg/100 mg
 - ยาเมด็สูตรผสม Sofosbuvir/Velpatasvir 400 mg/100 mg
ซึ่งแนวทางการดูแลรักษาผู ป วยไวรัสตับอักเสบชนิดซี เรื้อรัง                  
ในประเทศไทย ป พ.ศ. 2561 (Thailand Practice Guideline for 
Management of Chronic Hepatitis C 2018)16 แบงตามจีโนไทป 
ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 โดยยา Pegylated interferon alfa 2a 
หรือ 2b, Ribavirin, Sofosbuvir และ Ledipasvir ไดรับการบรรจุ            
อยูในบัญชียาหลักแหงชาติเรียบรอยแลว 

 2. ยาตานไวรัส (Antiviral medications) แบงเปน                  
2 กลุมยอย ดังนี้
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ตารางที่ 1  แนวทางการดูแลรักษาผูปวยไวรัสตับอักเสบชนิดซี เรื้อรังในประเทศไทย ป พ.ศ. 2561 (สําหรับผูปวยใหมที่ไมพบอาการตับแข็ง)

Genotype
Sofosbuvir+Pegylated 

interferon+Ribavirin
Sofosbuvir+Daclatasvir Sofosbuvir/Ledipasvir Sofosbuvir/Velpatasvir Elbasvir/Grazoprevir

Genotype 1a 12 weeks 12 weeks

8 weeks if HCV RNA 

<6,000,000 IU/ml

12 weeks 12 weeks

16  week s  w i t h 

RIBAVIRIN if HCV RNA 

>800,000 IU/ml*

Genotype 1b 12 weeks 12 weeks

12 weeks

8 weeks if HCV RNA 

<6,000,000 IU/ml

12 weeks 12 weeks

Genotype 2** 12 weeks 12 weeks 12 weeks

Genotype 3 12 weeks 12 weeks 12 weeks 12 weeks with SOF

Genotype 4 12 weeks 12 weeks 12 weeks 12 weeks

Genotype 5 or 6 12 weeks 12 weeks 12 weeks

* 12 weeks without Ribavirin in HCV genotype 1a without baseline NS5A RASs
** 12 weeks Sofosbuvir and Ribavirin in HCV genotype 2 without cirrhosis

ตารางที่ 2  แนวทางการดูแลรักษาผูปวยไวรัสตับอักเสบชนิดซี เรื้อรังในประเทศไทย ป พ.ศ. 2561 (สําหรับผูปวยใหมที่พบอาการตับแข็ง)

Genotype
Sofosbuvir+Pegylated 

interferon+Ribavirin
Sofosbuvir+Daclatasvir Sofosbuvir/Ledipasvir Sofosbuvir/Velpatasvir Elbasvir/Grazoprevir

Genotype 1a 12 weeks with RIBAVIRIN

24 weeks, no RIBAVIRIN

12 weeks 12 weeks 12 weeks

16 weeks with

RIBAVIRIN if HCV 

RNA >800,000 IU/ml*

Genotype 1b 12 weeks with RIBAVIRIN

24 weeks, no RIBAVIRIN

12 weeks 12 weeks 12 weeks

Genotype 2** 12 weeks with RIBAVIRIN 

16 - 24 weeks, no 

RIBAVIRIN

12 weeks 12 weeks

Genotype 3 12 weeks 24 weeks with RIBAVIRIN 12 weeks 12 weeks with SOF

Genotype 4 12 weeks with RIBAVIRIN

24 weeks with RIBAVIRIN

12 weeks 12 weeks 12 weeks

Genotype 5

or 6

12 weeks with RIBAVIRIN

24 weeks, no RIBAVIRIN

12 weeks 12 weeks

* 12 weeks without Ribavirin in HCV genotype 1a without baseline NS5A RASs
** 12 weeks Sofosbuvir and Ribavirin in HCV genotype 2 without cirrhosis 
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 สําหรับแนวทางการรักษาผูปวยไวรัสตับอักเสบชนิดซี เรื้อรังตามองคการอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) 20189 

แนะนําใหใชยาในกลุม DAAs ที่สามารถรักษาไดทุก genotypes (Pangenotypic DAAs) ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4

ตารางที่ 3 แนวทางการรักษาผูปวยไวรัสตับอักเสบชนิดซี เรื้อรังตามองคการอนามัยโลก (WHO) 2018 (สําหรับผูปวยอายุ 18 ปขึ้นไปที่ไมพบ
  อาการตับแข็ง)

HCV-infected persons without cirrhosis

Glecaprevir/Pibrentasvir Sofosbuvir/Daclatasvir Sofosbuvir/Velpatasvir

8 weeks* 12 weeks 12 weeks

* Persons with HCV genotype 3 infection who have received interferon and/or ribavirin in the past should be treated for 16 weeks.

ตารางที่ 4 แนวทางการรักษาผูปวยไวรัสตับอักเสบชนิดซี เรื้อรังตามองคการอนามัยโลก (WHO) 2018 (สําหรับผูปวยอายุ 18 ปขึ้นไปที่พบ
  อาการตับแข็ง)

HCV-infected persons with compensated cirrhosis
Glecaprevir/Pibrentasvir Sofosbuvir/Daclatasvir Sofosbuvir/Daclatasvir Sofosbuvir/Velpatasvir
12 weeks* 24 weeks 12 weeks may be 

considered in countries 
where genotype 3 
distribution is known and 
prevalence is  <5 %

* Persons with HCV genotype 3 infection who have received interferon and/or ribavirin in the past should be treated for 16 weeks.

 จากแนวทางตาง ๆ ในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบชนิดซี  
แสดงใหเหน็วาโรคนีส้ามารถรกัษาใหหายขาดได ภายในระยะเวลาไมนาน
ซึ่งปจจุบันมียารักษาโรคไวรัสตับอักเสบชนิดซีท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
ผลขางเคียงตํ่า สะดวกตอการบริหารยา เนื่องจากอยูในรูปแบบยา
รบัประทาน และยาหลายตวัไดถกูบรรจอุยูในบญัชยีาหลกัเรยีบรอยแลว 
ดังน้ันผูปวยโรคไวรัสตับอักเสบชนิดซีสามารถเขาถึงยาไดมากขึ้น 
เพิ่มโอกาสในการรักษาอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สําหรับโรคไวรัส
ตับอักเสบชนิดเอ และชนิดบีนั้น ปจจุบันมีวัคซีนสําหรับปองกัน

โรคดังกลาวแลว ทําใหในอนาคตจะสามารถลดจํานวนผู ป วย               
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบลงได ดังนั้นหากทุกทานมีความเขาใจ รูจัก
ระมัดระวัง ปองกันตนเอง เขารับการวินิจฉัยและรักษาอยาง
ทันทวงที ดวยการรักษาที่มีประสิทธิภาพในปจจุบันนั้น จะชวยทําให
บรรลุเปาหมายขององคการอนามัยโลกที่คาดวาจะยุติอุบัติการณ
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบไดภายในป ค.ศ. 2030 (สามารถ                
ลดอัตราการเกิดผู ติดเชื้อรายใหมลงได  90 % และลดอัตรา
การเสียชีวิตลงได 65 %)
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 ปจจุบันยาตานไวรัสไขหวัดใหญชนิดท่ียับยั้งการทํางานของ

เอนโซม Neuraminidase (NA inhibitors) เชน oseltamivir, 

zanamivir, laninamivir, และ peramivir ยังเปนยารักษาหลักที่มี

ประสิทธิภาพในการรักษา influenza virus อยางไรก็ตามอุบัติการณ

ของการเกิดเชื้อไวรัสที่ดื้อตอ NA inhibitors ก็ยังคงเปนปญหา

ที่สําคัญ ดังนั้นการใชยาที่มีกลไกการออกฤทธิ์ที่ตางกันเพื่อเสริมฤทธิ์

ของ antiviral drugs เปนอีกทางเลือกที่นักวิจัยใหความสนใจ 

ซึ่งหลักการให ยาที่มีกลไกการออกฤทธิ์ต างกันเพื่อเสริมฤทธิ์              

การรักษานี้ไดนํามาใชในสูตรการรักษาโรคติดเช้ือไวรัสอื่นท่ีมีการเกิด

การดื้อยาสูง เชน HIV 

ดร.ภญ.สิริวรรณ  ฉายะศรีวงศ�
กลุ�มวิจัยชีววัตถุ

แนวโน�มการรักษาและพัฒนายาต�านไวรัสไข�หวัดใหญ�
Influenza virus  (ตอนที่ 2)

 หลังจากตอนที่แล�ว เราทราบว�า manuka honey มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ influenza virus ใน MDCK cells 
สูงกว�าน้ําผ้ึงชนิดอื่น ๆ และจากการศึกษาพบว�า manuka honey มีปริมาณของ methylglyoxal (MGO) สูงกว�า               
นํา้ผ้ึงชนิดอืน่ ๆ  ทําให�นักวจิยัสนใจถงึสรรพคุณของ MGO ว�าจะเป�นสารสาํคัญหลกัทีทํ่าให� manuka honey มีฤทธิต์�าน 
influenza virus ซึ่ง MGO มีคุณสมบัติต�านไวรัสอื่นมากมาย เช�น foot-and-mouth disease virus1, Newcastle 
disease virus2 สําหรับฤทธิต์�าน influenza virus ของ MGO น้ัน ได�มีการรายงานต้ังแต�ป� ค.ศ. 1957 โดยเป�นการศกึษา
ในไข�ไก�ฟ�ก (Embryonated eggs)3 ซึ่งฤทธิ์ต�าน influenza virus อาจจะมาจาก α-keto-aldehyde compounds     
แต�การศึกษาครั้งนั้นยังไม�สามารถอธิบายกลไกการออกฤทธิ์ต�าน influenza virus ได� 

Figure 1  Manuka honey
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การทดสอบความเปนพษิตอเซลล (Cytotoxicity) 

และฤทธิ์ยับยั้ง influenza virus ของ MGO4

   การศึกษาฤทธิ์ cytotoxicity ของ MGO ในหลอดทดลอง 

(In vitro) เปนการศึกษาเพื่อดูวานอกจากฤทธิ์ตาน influenza           

virus แลว MGO ยังมีฤทธิ์ทําลาย cell หรือไม โดยการทดสอบนี้ใช

MDCK cell เชนเดียวกับท่ีไดนําเสนอในบทความตอนที่แลว                    

โดยเริม่จากการเพาะเลีย้ง MDCK cells ใน culture plate (24-well 

plate) จากนั้นเจือจาง MGO ในความเขมขนตาง ๆ (0-2,100 µM)

โดยความเขมขนที่ใชในการศึกษา cytotoxicity จะมากกวาที่ใชใน

การศึกษาฤทธิ์ตาน influenza virus จากน้ันเติม MGO ที่เจือจาง

ในความเขมขนตาง ๆ ลงใน culture plate ที่เพาะเลี้ยง MDCK 

cells และ incubate ที่อุณหภูมิ 37 ํC, 5 % CO
2
 เปนเวลา 3 วัน  

แลวเติม WST-1 (Water-soluble tetrazolium salt) reagent 

ลงใน culture plate และ incubate 3 ชัว่โมง จากนัน้ วดัจากดดูกลนื

แสงที ่450-650 นาโนเมตร เพือ่ตรวจ cell viability และทาํการยอม

สี MDCK cells ดวย crystal violet solution (CV) โดยเริ่มจากการ 

fix cell 70 % ethanol เปนเวลา 5 นาที จากนั้นยอมเซลลดวย CV 

solution 5 นาที แลวประมวลผลดวยการอานคาดูดกลืนแสงที่ 560 

nm แลวนํามาคํานวณคาความเขมขนที่ทําใหเซลลตาย 50 % (50 % 

cell toxicity concentration (CC
50
))  

 จากการศกึษาพบวา CC
50
 ของ MGO ทีไ่ดจากวธิ ี WST-1assay

และ CV assay มีคาไมแตกตางกัน (1.6 ± 0.4 mM vs. 1.4 ± 0.4 mM, 

ตามลําดับ) (Figure 2B) เนื่องจาก CV assay เปนวิธีที่สะดวกและ

ประหยดัเวลากวา WST-1 assay ซึง่ตองใชเวลาในการบมถงึ 3 ชัว่โมง

กอนอานผล ดังนั้นในการศึกษาหลังจากน้ี นักวิจัยจึงเลือกวิธี            

CV assay ในการหาคา CC
50
 ตอไป

   สาํหรับฤทธิย์บัยัง้ influenza virus ผลการศกึษาพบวา MGO 

สามารถยบัยัง้ viral cytopathic effect (CPE) ของ influenza virus 

ในทุกสายพันธุตามความเขมขนของ MGO โดย IC
50
 ของ MGO ที่ใช

ตานการเจริญของ A/WSN/33 มีคา 240 ± 190 µM (Figure 2D, 

Table 1) และคา selective index (SI =CC
50
/IC

50
) มคีาเทากบั 5.8  

ซึง่คา SI นีจ้ะเปนตวับงชีว้าสารตวันัน้เหมาะสมที่ใชในการพัฒนาเปน

ยาหรือไม โดยปกติคา SI ควรมีคาสูง ซึ่งหมายความวาสารดังกลาวมี

ฤทธิต์านไวรสัสงู ในขณะเดยีวกนักม็คีวามเปนพษิตอเซลลตํา่ นอกจาก

นีย้งัมกีารวดัคาปริมาณไวรสัในกลุมตวัอยางทีใ่ส MGO ทีค่วามเขมขน

ที่ 700 µmol เปรียบเทียบกับกลุมควบคุมที่ไมมี MGO พบวาในกลุม

ที่ไมมี MGO พบไวรัสปริมาณ  สูงถึง 5.9 X 105 ± 3.3 X 105 TCID
50
/

ml ในขณะที่ไมพบไวรัสในกลุมตัวอยางที่มี MGO ที่ความเขมขนที่ 

700 µmol (Figure 2D) 

   นอกจากการศึกษาความเปนพิษตอเซลล (Cytotoxicity) 

โดยการวัดคาการดูดกลืนแสงแลวนั้น ยังมีการถายภาพ MDCK cells 

ที่ถูกเพาะเล้ียงดวย MGO ท่ีความเขมขนตางกัน ทั้งในสภาวะที่               

ที่ถูก infect และไมถูก infect ดวย influenza virus (A/WSN/33) 

(Figure 2D, 2E) จะเห็นวา MGO ไมเปนพิษตอเซลล แมจะใชท่ี

ความเขมขนสูงถึง 1,400 µM (Figure 2D) ดังนั้นนักวิจัยจึงใชความ

เขมขนของ MGO ที่ 1,400 µM ในการศึกษาฤทธิ์ตานการเจริญของ 

A/WSN/33 (Figure 2E) จะเห็นวาเมื่อ infect cell ดวย influenza 

virus ในสภาวะทีไ่มม ีMGO จะเกดิ CPE แตถา infect cell ในสภาวะ

ที่มี MGO การเกิด CPE ใน MDCK cells จะลดลงแปรผันตรงกับ  

ความเขมขนของ MGO กลาวคือความสามารถในการ infect cells 

ของ influenza virus จะลดลงเมื่ออยูในสภาวะที่มี MGO  

 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาฤทธ์ิของ MGO ในการยับยั้ง 

influenza A virus สายพันธุตาง ๆ เทียบกับประสิทธิภาพของ NA 

inhibitors (Table 1) ใน MDCK cells โดยเจือจาง NA inhibitors 

และ MGO (2-fold dilution) กอนเติมสารตัวอยางแตละชนิด

ลงใน MDCK cells หลังจากน้ันทําการ infect MDCK cells 

ดวย influenza virus หลากหลายสายพันธุ (1000TCID
50

/ml) 

และ incubate ที่อุณหภูมิ 37 ํC, 5 % CO
2
 เปนเวลา 3 วัน 

แลวยอมสี MDCK cells ดวย crystal violet solution และ

ประมวลผลจากการอานคาดูดกลืนแสง ที่ 560 nm เพื่อนํามา

คํานวณคา the 50 % cell toxicity concentration (CC50)             

และ the 50 % virus inhibitory concentration (IC50) ของแตละ

สารตัวอยาง

 ผลการศึกษาพบวา คา IC
50

 ของ MGO ในการยับยั้ง 

influenza A virus ของแตละสายพันธุ นั้นมีคาไมแตกตางกัน 

ซึ่งตรงขามกับ IC
50
 ของ NA inhibitors ที่มีคาแตกตางกันในแตละ

สายพันธุคอนขางมาก และบางสายพันธุมีแนวโนมจะเกิดการดื้อตอ 

NA inhibitors โดยเฉพาะสายพันธุ A/Nagasaki/HA-58/2009                   

ซึ่งเกิดการ mutation ที่ตําแหนง H275Y บน NA gene ทําใหเชื้อดื้อ

ตอยา oseltamivir (IC
50 

> 875µM) และยังเกิด cross-resistance 

กับ peramivir ดวย ซึ่งมีการศึกษายืนยันวา mutation ที่ตําแหนง          

H275Y ทําใหเกิด resistance ตอ oseltamivir และยังเกิด                

cross-resistance ตอ peramivir แตจะไมเกิด cross-resistance 

ตอ zanamivir5  

   จากการทดลองดังกลาว จะเห็นวายากลุ มท่ีเปน NA 

inhibitors มแีนวโนมประสทิธิภาพลดลงในการตาน influenza virus

ลดลง นอกจากนี้ oseltamivir และ peramivir ไมสามารถยับยั้ง

การเจริญของสายพันธุ  A/Nagasaki/HA-58/2009 ซึ่งเกิดการ                   
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Figure 2  Anti-influenza viral activity of MGO.

(A) Chemical structure of MGO. (B) Cytotoxicity of MGO was measured by the WST-1 assay (open triangles) or CV staining (closed circles). Relative OD values (%) are 

expressed as the percentage of cells without MGO treatment. (C) Cell morphology of uninfected MDCK cells treated with increasing concentrations of MGO was compared

with those of untreated cells. Bar = 100 mM. (D) Anti-influenza viral activity of MGO. MDCK cells  were treated with (closed symbols) or without (open symbols)  

A/WSN/33 virus in the presence of MGO. Antiviral activity was measured using the WST-1 assay (triangles) or CV staining (circles). Relative OD values (%) are expressed 

as the percentage of uninfected cells (open symbols) without MGO treatment. Virus yields in the supernatants were also determined and represented (gray diamonds). 

(E) Cell morphology of infected MDCK cells treated with increasing concentration of MGO shown in (D) was compared with those of uninfected cells. Bar = 100 mM. 

The data are representative of three independent experiments.
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กลายพันธุและเกิดการดื้อตอยาแลว แต MGO ยังคงมีประสิทธิภาพ

ยับยั้ง influenza A/Nagasaki/HA-58/2009 ไดดี ไมตางจากฤทธิ์

ยับยั้งสายพันธุอื่น

 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคา SI ของ MGO แลวนั้น พบวามี

คาตํ่ามากเมื่อเทียบกับ NA inhibitors กลาวคือความตางของ               

Table 1  Efficacy of NA inhibitors and MGO against various strains of influenza A virus

Compound CC
50

a (µM) Virus Subtype IC
50

a(µM) SIb

MGO 1.4×103 ± 400 WSNc 

PR8d 

HKe 

Duck Penf

HA-58g

H1N1

H1N1

H3N2

H5N2

H1N1

240 ± 190

360 ± 130

420 ± 140

180 ± 20

250 ± 140

5.8

3.9

3.3

7.8

5.6

Oseltamivir 1.8×103 ± 30 WSN 

PR8

HK 

Duck Pen 

HA-58g

H1N1

H1N1

H3N2

H5N2

H1N1

2.5 ± 0.5

9.4 ± 0.9

0.71 ± 0.03

7.9 ± 4.9

>870

740

190

2.6×103

230

<2.1

Zanamivir >100 WSN 

PR8

HK 

Duck Pen 

HA-58g

H1N1

H1N1

H3N2

H5N2

H1N1

0.11 ± 0.02

0.024 ± 0.001

0.11 ± 0.03

1.1 ± 0.02

0.11 ± 0.02

>890

>4.1×103

>890

>88

>910

Laninamivir >170 WSN 

PR8

HK 

Duck Pen 

HA-58g

H1N1

H1N1

H3N2

H5N2

H1N1

1.2 ± 0.3

1.6 ± 0.1

3.0 ± 0.8

45  ± 4

3.2 ± 0.3

>140

>100

>58

>3.8

>53

Compound CC
50

a (µM) Virus Subtype IC
50

a(µM) SIb

Peramivir >1.5×104 WSN 

PR8

HK 

Duck Pen 

HA-58g

H1N1

H1N1

H3N2

H5N2

H1N1

0.011 ± 0.004

0.061 ± 0.020

<0.0050

0.0040 ± 0.0004

>2.5

>1.4×106

>2.5×105

>3.1×106

>3.5×106

N/A
a IC

50
: 50 % inhibitory concentration, CC

50
: 50 % cytotoxic concentration

b SI: selective index = CC
50
/IC

50c A/WSN/33
d A/Puerto Rico/8/34 
e A/Hong Kong/8/68
f A/duck/Pennsylvania/1/84 
g A/Nagasaki/HA-58/2009

ความเขมขนทีส่ามารถยบัยัง้การเจรญิของ influenza virus กบัความ

เขมขนที่เปนพิษตอเซลลมีคาตํ่า ทําให MGO อาจจะไมเหมาะที่จะนํา

มาใชพัฒนาเปนยาตานไวรัสแบบเดี่ยวได
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Figure: 3  Virucidal activity of MGO. 

(A) Plaque formation in the presence of MGO. Representative data from duplicate independent experiments are presented. (B) Effect of MGO on plaque numbers. Plaques 

in Figure 2A were counted and the percentage of plaque inhibition relative to infected controls (virus only) was determined  for each drug concentration. Means of 

duplicate samples are shown as relative plaque  numbers. Data are presented as the mean ± SD. (C) Time-dependent virucidal activity of MGO. Data are presented as 

the mean  ± SD of duplicate measurements

กลไกการออกฤทธิ์ตาน influenza virus ของ 
MGO4

 การศกึษากลไกการออกฤทธิต์าน influenza virus ของ MGO 

ใชวิธี Plaque reduction assay ซึ่งเปนการทดสอบวาสารตัวอยาง

สามารถลดการติดเชื้อใน cell culture ไดหรือไม โดยการนับจํานวน 

plaque ทีล่ดลงเมือ่ใชสารตวัอยาง เทยีบกบัไมใชสารตวัอยาง โดยใน

การทดสอบ จะมีการใส MGO ใน 4 รูปแบบที่แตกตางกันดังนี้

 1.  Pre-treatment of MDCK cell: เปนการใส MGO               

ลงไปใน culture plate ท่ีบรรจุดวย confluent MDCK cells             

กอนที่จะ infect ดวย influenza virus ขั้นตอนนี้เปนการทดสอบวา 

MGO มีฤทธิ์ปองกันการติดเชื้อไดหรือไม

 2.  Pre-treatment of virus: เปนการผสม MGO เขาดวย

กันกับ influenza virus solution แลว incubate ที่อุณหภูมิหอง 

เปนเวลา 1 ชั่วโมง กอนนํา influenza mixture ท่ีได infect ลง 

confluent MDCK cells 

 3.  The treatment occurred during infection: ทําการใส

MGO และ influenza virus solution ลงใน culture plate ที่บรรจุ 

confluent MDCK cells 

 4.  Treatment of cell after infection: หลงัจาก incubate 

MDCK cells ที่ถูก infect ดวย influenza virus แลว MDCK cells 

จะถูก overlaid ดวย agarose gel ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะผสม MGO 

ลงไปใน agarose solution กอน overlay
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 จากการทดลอง พบวารูปแบบที่ 1 การ Pre-treatment of 

MDCK cell ดวย MGO ที่ความเขมขน 170 µM และ 700 µM นั้น 

ลดการเกดิ plaque เพยีงเลก็นอย จาก 100 % ในกลุม control เปน 

86.5 % ± 2.6 % และ 85.7 % ± 0.4 % ที่ความเขมขน 170 µM

และ 700 µM ตามลําดับ สําหรับผลของการ pre-treatment                     

of influenza virus ดวย MGO (รูปแบบที่ 2) พบวาการเกิด plaque 

ของไวรัสถูกยับยั้งอยางสมบูรณ โดย MGO ทั้ง 2 ความเขมขน 

(170 µM และ 700 µM) ซึ่งแสดงวา MGO มีฤทธิ์ virucidal activity

คือสามารถทําลายไวรัสไดกอนท่ีไวรัสจะไปติดเซลลเพาะเลี้ยง 

นอกจากนี ้ในรูปแบบที ่3 และ 4 MGO ยงัสามารถลดการเกดิ plaque 

ในระดบัปานกลางและดกีวาการใชรปูแบบที ่1 กลาวคอื เมือ่ใส MGO 

ลงใน MDCK cells พรอมกับการ infect ดวย influenza virus                                     

ในทั้ง 2 ความเขมขน (% relative plaque number = 24.8 % 

± 2.0 % และ 2.3 % ± 0.1 % ตามลําดับ) และการให MGO                   

หลงัจาก infect ดวย infection (72 % ± 10 % และ 14.7 % ± 0.6 %

ตามลาํดับ) (Figure 3A, 3B) ในการทดลองนี ้ใช zanamivir (100 nM)

เปน control โดยกลไกการออกฤทธ์ิของ zanamivir คือยับยั้ง        

การปลดปลอยไวรัสใหมออกจากเซลล ดังนั้นจึงให zanamivir ในรูป

แบบที่ 3 ผลการทดลองชี้วาเมื่อให MGO ที่ความเขมขน 170 µM 

ในรูปแบบเดียวกัน สามารถยับยั้งการเจริญของไวรัสไดในระดับที่

ใกลเคียงกับ zanamivir (% Relative plaque number = 24.8 % 

± 2.0 % และ 29 % ± 3.8 % ในสภาวะที่มี 170 µM MGO และ 

zanamivir ตามลําดับ)

   เพื่อเปนการยืนยันฤทธิ์ virucidal activity ของ MGO          

นักวิจัยไดทําการผสม influenza virus solution และ MGO              

ที่ความเขมขน 170 µM และ 700 µM แลว incubate เปนเวลา

Table 2  The synergistic effect of combination of MGO and NA inhibitors against A/WSN/33 Virus infection in MDCK cells

Concentration 
of MGO 

(µM)

Oseltamivir Zanamivir Laninamivir Peramivir

IC
50
 (µM) *Relative ratio IC

50
 (µM) Relative ratio IC

50 
(µM) Relative ratio IC

50
 (µM) Relative ratio

0 1.8 ± 0.08 1.0 0.30 ± 0.19 1.0 0.25 ± 0.01 1.0 0.028 ± 0.015 1.0

5.4 2.0 ± 0.31 1.1 0.37 ± 0.25 1.2 0.22 ± 0.03 0.86 0.0055 ± 0.001 0.20

22 0.58 ± 0.22 0.32 0.046 ± 0.02 0.15 0.14 ± 0.07 0.53 0.0033 ± 0.0020 0.12

170 <0.020 <0.011 <0.0010 <0.0033 <0.010 <0.04 0.0033 ± 0.0020 <0.0054

*Relative ratio คือคาเปรียบเทียบระหวาง IC
50
 ของ NA inhibitors ที่ความเขมขนของ MGO ตาง ๆ

 เทียบกับ IC
50 

 ของ NA inhibitors นั้น เมื่อไมมีการใชรวมกับ MGO

10 นาที, 1 ชั่วโมง, และ 3 ชั่วโมง กอนนําไวรัสไป infect                     

ใน confluent MDCK cells พบวา MGO ที่ความเขมขน 700 µM 

สามารถยับยั้งการเกิด plaque ไดต้ังแต 10 นาทีแรกหลังการบม           

และการใช MGO ที่ 170 µM สามารถยับยั้งการเกิด plaque ไดเมื่อ

บมครบ 1 ชั่วโมง  (Figure 3C)

Synergistic effect ที่เกิดจากการใหยารวมกัน
ของ MGO กับ NA inhibitors4

 ผลการศึกษาที่ผานมาพบวา MGO มีฤทธ์ิตาน influenza 

virus แตอาจจะไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะใช MGO ในการรักษา

เนื่องจากคา selective index (SI) ของ MGO มีคาคอนขางตํ่า

เมื่อเทียบกับ SI ของ NA inhibitors (Table 1) อยางไรก็ตามจากผล

การศึกษา Plaque reduction assay พบวากลไกการออกฤทธิ์ของ 

MGO ตางจาก NA inhibitors กลาวคอื MGO ออกฤทธิแ์บบ virucidal 

activity ทําลาย influenza virus โดยตรงต้ังแตกอนไวรัสจะเขาสู 

cell (Figure 3A, 3B) ในทางกลับกัน NA inhibitors ออกฤทธิ์ยับยั้ง         

การทํางานของ neuraminidase ซึ่งมีผลยับยั้งการปลดปลอยของ

ไวรัสที่ถูกสรางขึ้นใหมออกจาก host cell 

 ดังนัน้นักวจิยัจงึสนใจท่ีจะนาํ MGO มาใชรวมกับ NA inhibitors 

เพื่อเสริมฤทธิ์กัน จาก Table 2 พบวาเมื่อมีการใช MGO รวมกับ NA 

inhibitors IC
50
 ของ NA inhibitors จะลดลงอยางมีนัยสําคัญ เชน 

เมื่อให MGO ท่ีความเขมขน 170 µM รวมกับ oseltamivir IC
50 

ของ oseltamivir ลดลงจาก 1.8 µM เปน <0.02 µM หรือประมาณ 

100 เทา และเม่ือพิจารณาคา SI (Table 3) พบวา SI ของ NA 

inhibitors เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน แสดงวา MGO ชวยเสริมให NA 

inhibitors มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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Table 3  The combination of MGO and NA inhibitors increase SI value against A/WSN/33 

NA inhibitor

SI value

NA inhibitor only combination with
170 µM MGO 

Oseltamivir

Zanamivir

Laninamivir

Peramivir

740

>890

>140

>1.2×106

9×104

>1.0×105

>1.7×104

>1×108

Table 4 The synergistic effect of combination of MGO and oseltamivir against oseltamivir-resistant 
  pandemic virus infection in MDCK cells

Concentration 
of MGO

(µM)

6.25 TCID
50

100 TCID
50

IC
50
 of oseltamivir (µM) Relative ratio IC

50
 of oseltamivir (µM) Relative ratio

0 200 1 >1000 1

25 110 0.55 ND N/A

100 7.7 0.038 ND N/A

125 <3.9 <0.019 448 <0.45

250 <3.9 <0.019 46 <0.046

 (ND = not determined; N/A = not applicable)

   นอกจากนี้การใช MGO รวมกับ oseltamivir ยังสามารถ

ยับยั้งการเติบโตของ influenza virus สายพันธุ A/Nagasaki/HA-

58/2009 ซึ่งเปนสายพันธุที่ดื้อยา oseltamivir เมื่อพิจารณาผล         

การทดลองใน Table 4 จะพบวาเมื่อให oseltamivir เพียงตัวเดียว

IC
50

 ของ oseltamivir >1000 µM หรือ 200 µM เมื่อ infect                       

ดวย influenza virus ที่ 100TCID
50
/well และ 6.25TCID

50
/well 

ตามลําดับ แตเมื่อมีการใชรวมกับ MGO ที่ความเขมขน 100 µM IC
50
 

ของ oseltamivir ลดลงมาเปน 7.7 µM เมื่อ infect ดวย influenza 

virus ที ่6.25TCID
50
/well ผลของ synergistic effect ระหวาง MGO 

กับ oseltamivir เมื่อ infect  ดวย influenza virus ที่ 100TCID
50
/

well ก็พบวาสามารถเสริมฤทธิ์ของ oseltamivir ไดดีขึ้น เมื่อความ

เขมขนของ MGO เพิ่มมากขึ้น 

  นอกจาก MGO จะสามารถยับยัง้การเตบิโตของ influenza 

A viruses ไดแลว MGO กย็งัสามารถยบัยัง้การเติบโตของ influenza 

B viruses6 ทัง้สายพนัธุที ่sensitive ตอ NA inhibitors และสายพนัธุ

ที่ดื้อตอ NA inhibitors แสดงใหเห็นวา MGO ออกฤทธิ์แบบไมขึ้นกับ

สายพันธุของไวรัส (Strain-independent manner) และกลไกการ

ออกฤทธิข์อง MGO อาจจะไมเก่ียวของกบัสวนประกอบของ virus เชน 

HA และ NA เนือ่งจาก influenza virus เปนไวรสัทีม่กีารเปลีย่นแปลง

พันธุกรรมอยางรวดเร็ว ทําใหโครงสรางของ HA, NA เปลี่ยนแปลงไป

ทําใหยาที่มีเปาหมายที่สวนประกอบของไวรัสเชน NA inhibitors         

ไมสามารถใชยับยั้งการเติบโตของไวรัสที่เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมได 

 ในปจจุบันนักวิจัยจํานวนมากมุงความสนใจไปที่ cellular 

cofactor ที่สําคัญสําหรับการเจริญเติบโตของ influenza virus เชน           

Raf/MEK/ERK-cascade และ transcription factor nuclear 

factor kappa B (NF-ҡB)7-10 เมื่อเกิดการติดเชื้อ influenza virus              
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จะกระตุน Raf/MEK/ERK-cascade เพื่อใชในการ propagation            

ของไวรัส ในขณะเดียวกันถาเกิดการยับยั้ง cascade นี้ จะสงผล

ตอการทํางานของ nuclear export protein ทําใหเกิดการสะสม

ของ vRNP ในนิวเคลียส ไมสามารถเกิดการสรางของไวรัสใหมได11-12          

เชนเดยีวกบั NF-ҡB ทีม่บีทบาทสาํคญัตอการเติบโตของไวรสั โดยเพิม่ 

vRNP export8, 13 โมเลกลุทีม่ผีลตอ NF-ҡB pathway มรีายงานวา

มีฤทธิ์ antiviral activity เชน acetylsalicylic acid (ASA)13 

  นอกจากนี้มีการศึกษาพบวา MGO สามารถยับยั้ง tumor 

necrosis factor-α-induced NF-ҡB activation ซึง่ฤทธิใ์นการยบัยัง้

แปรผันตรงกับระดับความเขมขนของ MGO14 สอดคลองกับผลการ

ทดลองขางตนวา MGO ออกฤทธิแ์บบ dose-dependent manner4, 6

การวจิยัทีมุ่งเนนทีก่ารยบัยัง้ cellular pathway อาจจะเปนเปาหมาย

ใหมในการพฒันายารกัษา influenza virus เนือ่งจากยงัไมพบรายงาน

ของเชื้อไวรัสที่ดื้อตอยาที่มีเปาหมายที่ cellular pathway เชน Raf/

MEK/ERK-cascade และ NF-ҡB 

บทสรุป
 จากขอมลูทัง้หมดขางตนอาจสรปุไดวา MGO มคีวามสามารถ

ในการตานการเจริญของ influenza viruses ทั้งสายพันธุ A และ B 

รวมทั้งสายพันธุที่เกิดการดื้อตอยา NA inhibitors และยังสามารถ

เสรมิฤทธิก์ารรกัษาของ NA inhibitors ไดอกีดวย ดงันัน้ MGO นาจะ

เปนตัวเลือกที่ดีในการเปน universal anti-influenza agent 

ในการพฒันายาท่ีใชในการรกัษาโรคทีเ่กดิจาก influenza virus ทีร่วมถงึ

สายพันธุ resistant pandemic influenza viruses ในอนาคต 

เอกสารอางอิง

1.   Ghizatullina N.K. Effect of methylglyoxal on infectivity and antigenicity of foot-and-mouth disease virus. Acta Virologica 1976; 20:380-386. 

2. Tiffany B.D., Wright J.B., Moffett R.B., et al. Antiviral compound. Aliphalic glyoxals,α-hydroxyaldehydes and related compounds. Journal of the 

American Chemical Society 1957; 79:1682-1687.

3.   De Bock C.A., Brug J., Walop J.N. Antiviral activity of glyoxals. Nature 957; 179:706-707.

4. Charyasriwong S., Watanabe K., Rahmasari R., Matsunaga A., Haruyama T., Kobayashi N. In vitro evaluation of synergistic inhibitory effects of 

neuraminidase inhibitors and methylglyoxal against influenza virus infection. Archives of Medical Research. 2015; 46:8-16. 

5. Gubareva L.V., Webster R.G., Hayden F.G. Comparison of the activities of zanamivir, oseltamivir, and RWJ-270201 against clinical isolates of influenza 

virus and neuraminidase inhibitor-resistant variants. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2001; 45 3403–3408. 

6. Charyasriwong S., Haruyama T., Kobayashi N., In vitro evaluation of the antiviral activity of methylglyoxal against influenza B virus infection.                    

Drug Discoveries & Therapeutics. 2016; 10(4):201-210. 

7. Julkunen I., Sareneva T., Pirhonen J., Ronni T., Melén K., Matikainen S. Molecular pathogenesis of influenza A virus infection and virus-induced 

regulation of cytokine gene expression. Cytokine & Growth Factor Reviews. 2001; 12:171-180. 

8. Nimmerjahn F., Dudziak D., Dirmeier U., Hobom G., Riedel A., Schlee M., Staudt L. M., Rosenwald A., Behrends U., Bornkamm G.W., Mautner J. Active 

NF-kappaB signalling is a prerequisite for influenza virus infection. Journal of General Virology. 2004; 85:2347-2356. 

9. Santoro M.G., Rossi A., Amici C. NF-kappaB and virus infection: Who controls whom. The EMBO Journal. 2003; 22:2552- 2560. 

10. Pinto R., Herold S., Cakarova L., Hoegner K., Lohmeyer J., Planz O., Pleschka S. Inhibition of influenza virus- induced NF-kappaB and Raf/MEK/ERK 

activation can reduce both virus titers and cytokine expression simultaneously in vitro and in vivo. Antiviral Research. 2011; 92:45-56. 

11. Pleschka S., Wolff T., Ehrhardt C., Hobom G., Planz O., Rapp U.R., Ludwig S. Influenza virus propagation is impaired by inhibition of the Raf/MEK/

ERK signalling cascade. Nature Cell Biology. 2001; 3:301-305. 

12. MEK inhibition impairs influenza B virus propagation without emergence of resistant variants. FEBS Letters. 2004; 561:37-43. 

13. Mazur I., Wurzer W.J., Ehrhardt C., Pleschka S., Puthavathana P., Silberzahn T., Wolff T., Planz O., Ludwig S. Acetylsalicylic acid (ASA) blocks influenza 

virus propagation via its NF-kappaB-inhibiting activity. Cellular Microbiology. 2007; 9:1683-1694. 

14. Laga M., Cottyn A., Van H.F., Vanden B.W., Haegeman G, Van O.P., Vandekerckhove J., V ancompernolle K. Methylglyoxal suppresses TNF- alpha-

induced NF-kappaB activation by inhibiting NF- kappaB DNA-binding. Biochemical Pharmacology. 2007; 74:579-589. 



14

วารสารเพื่อการวิจัยเเละพัฒนา องคการเภสัชกรรม

ปที่ 26 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562R&D NEWSLETTERGPO

 ในการทําปฏิกิริยาเคมีเพื่อสังเคราะห วัตถุดิบทางยา 
กระบวนการตกผลึกถูกเลือกนํามาใชเพื่อแยกสารผลิตภัณฑท่ีเปน
ของแข็งใหมีความบริสุทธ์ิ เน่ืองจากเปนวิธีท่ีทําไดงาย และสามารถ
ขยายขนาดการทดลองไปจนถึงในระดับอุตสาหกรรมได ตางจากวิธี
การแยกสารใหบริสุทธิ์ดวยวิธีโครมาโตกราฟ (Chromatography)             
ที่มีข อจํากัดในการผลิตวัตถุดิบทางยาในระดับอุตสาหกรรม                     
การศึกษาวิธีในการตกผลึกน้ันตองมีการศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีผล  
ตอการตกผลึกรวมดวย โดยปจจัยเหลาน้ีจะสงผลเก่ียวเน่ืองกันไป

ดร.จักรพันธุ�  เนรังษี
กลุ�มวิจัยวัตถุดิบทางเภสัชกรรม

การตกผลึกสําหรับวัตถุดิบทางยา

ทัง้กระบวนการตกผลกึ เชน การเปลีย่นสดัสวนของตวัทาํละลายผสม
จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงระดับของความอิ่มตัว การเปลี่ยน
อุณหภูมิจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงความหนืดและระดับของ   
ความอิ่มตัว หรือแมแตการกวนก็จะมีผลตอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูม ิ
โดยหลาย ๆ ปจจัยน้ีจะมีผลตอนิวเคลียสผลึก (Nucleation)                      
และการขยายขนาดของผลึก(Crystal growth) ซึ่งอาจสงผลตอ        
การเกิดภาวะพหุสัณฐาน (Polymorphism) และรูปลักษณะผลึก 
(Crystal habit) ได

 กระบวนการตกผลึกเป�นกระบวนการที่ทําให�สารเกิดความบริสุทธิ์ โดยกระบวนการนี้จะถูกนํามาใช�ในการแยกสาร
มัธยันต� ซ่ึงเกิดขึ้นในขั้นตอนระหว�างกระบวนการสังเคราะห�วัตถุดิบทางยา (Active pharmaceutical ingredients; 
APIs) และใช�แยกสารผลิตภัณฑ�เพื่อให�สารเกิดความบริสุทธิ์ ในขั้นตอนสุดท�าย โดยกระบวนการตกผลึกน้ีเป�น
ปรากฏการณ�ทีอ่นุภาคในของเหลวหรือสารละลายรวมตวักนัอย�างเป�นระเบียบแล�วเกิดเป�นผลึก (Crystal) ซึง่กระบวนการ
ตกผลึกประกอบด�วย 2 ขั้นตอนหลักคือ การเกิดนิวเคลียสผลึก (Nucleation) และการขยายขนาดของผลึก (Crystal 
growth)1 โดยโครงสร�างของผลึก รูปแบบผลึก และขนาดผลึกของวัตถุดิบทางยาที่ได�จากการตกผลึกมีบทบาทสําคัญ
อย�างยิ่งในการนําไปใช�ประโยชน�ในทางเภสัชกรรมต�อไป
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รูปแบบการตกผลึก2

 การตกผลึกสามารถทําได 3 วิธี คือ
 1. ลดปริมาณของตัวทําละลายลง เชน วิธีการระเหย                
ตัวทําละลายโดยใช vacuum evaporator โดยระเหยตัวทําละลาย          
ไปเรื่อย ๆ จนสารละลายเกิดการอิ่มตัวยิ่งยวด และในที่สุดก็จะเกิด
การตกผลึกออกมา
 2. ลด หรือเพิ่มอุณหภูมิ เปนวิธีที่ทําใหตัวถูกละลายละลาย
ไดนอยลง จนอยูในสภาพอิ่มตัวยิ่งยวดในที่สุด สวนตัวทําละลายก็จะ
ตกผลึกออกมา
 3. เปล่ียนธรรมชาติของระบบ โดยการเติมสารใด ๆ ที่ไป
ทําใหสมบัติของตัวทําละลายเปลี่ยนไปหรือดึงตัวทําละลายไปละลาย         
ในสารอื่น ซึ่งมีสภาพการละลายท่ีดีกวา หรือเติมตัวถูกละลายที่มี
สภาพละลายไดสูงกวาตัวถูกละลายเดิม ไปดึงเอาตัวทําละลายมาจับ
 การตกผลกึโดยใชตวัทาํละลายเปนอกีเทคนคิหนึง่ในการทาํให
วัตถุดิบทางยามีความบริสุทธิ์มากขึ้น ซึ่งเปนวิธีที่ง ายและไดรับ
ความนิยม โดยอาศัยเรื่องของความสามารถในการละลายในตัว            
ทําละลายที่แตกตางกัน ของวัตถุดิบทางยาท่ีตองการตกผลึกและ
สารเจือปนโดยวัตถุดิบทางยาที่ตองการตกผลึกจะตองละลายไดนอย
ในตัวทําละลายที่อุณหภูมิปกติ แตสามารถละลายไดดีท่ีอุณหภูมิสูง  
สวนสารเจือปนจะละลายไดดีท้ังอุณหภูมิปกติและอุณหภูมิสูงหรือ
ไมละลายเลย และเมื่อทําใหของเหลวเย็นลงวัตถุดิบทางยาที่ตองการ
ตกผลึกจะตกผลึกออกมา ในขณะที่สารเจือปนจะยังคงละลาย             
อยูในของเหลว ตัวอยางของการตกผลึกดวยวิธีนี้ เชน การตกผลึก
deferiprone (L1) โดยละลาย crude deferiprone ในนํ้า จากนั้น
ใหความรอนจน deferiprone ละลายหมด จนไดของเหลวใส           
แลวคอย ๆ ลดอุณหภูมิของเหลวจนถึงอุณหภูมิหอง ก็จะเกิดการ

ตกผลึกของ deferiprone หลังการกรองก็จะไดผลึกสีขาวของ 
deferiprone ที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้น
 การตกผลึกเปนวิธีทําใหวัตถุดิบทางยาซึ่งเปนของแข็งและ       
มีส่ิงเจือปนในปริมาณท่ีไมมากนักมีความบริสุทธ์ิมากขึ้น แตสําหรับ
วัตถุดิบทางยาที่มีการปนเปอนอยูจํานวนมาก การตกผลึกอาจใช          
ไมไดผล จาํเปนตองแยกเอาสิง่ปนเปอนนัน้ ๆ  ออกโดยวธิอ่ืีนกอน เชน 
วธิทีางโครมาโตรกราฟ หรอืวธิกีารสกัด เปนตน แลวจงึนาํวตัถดุบิทาง
ยาที่แยกไดไปตกผลึกเพื่อใหไดสารที่บริสุทธิ์ขึ้น 
 กรณีที่วัตถุดิบทางยาสามารถละลายไดดีทั้งที่อุณหภูมิปกติ
และที่อุณหภูมิสูงจะใชตัวทําลายตัวทําลายตัวเดียวไมได ตองใช              
ตัวทําละลายผสมในอัตราสวนที่เหมาะสม โดยตัวทําละลายท้ังสอง
ตองละลายเปนเน้ือเดียวกันไดดี และตัวทําละลายชนิดหนึ่งละลาย
วัตถุดิบทางยาไดดี สวนตัวทําละลายอีกชนิดหนึ่งละลายไดนอยมาก
หรือไมละลายเลย 
 การตกผลึกเพื่อใหไดวัตถุดิบทางยาโดยใชตัวทําละลาย          
ผสมดวยวิธี antisolvent ทําไดโดยละลายวัตถุดิบทางยาท่ีตองการ
ตกผลึกดวยตัวทําละลายที่ละลายวัตถุดิบทางยาไดดีในขณะรอน       
ดวยปริมาณนอยที่สุดที่วัตถุดิบทางยาละลายไดหมด จนของเหลวอยู
ในภาวะอิ่มตัวยิ่งยวด (Supersaturation) จากนั้นคอย ๆ เติม ตัวทํา
ละลายทีส่องทีไ่มละลายวตัถดุบิทางยา (Antisolvent) จนสารละลาย
เริ่มขุน จากนั้นใหความรอน ถาของเหลวใสขึ้นใหตั้งทิ้งไวใหเย็นก็
จะเกิดการตกผลึก แตถาใหความรอนแลวของเหลวยังขุนอยูใหเติม              
ตวัทาํละลายแรกทลีะนอย พรอมใหความรอนจนของเหลวมลีกัษณะใส
จากนั้นตั้งทิ้งไวใหเย็น ผลึกจะตกออกมา ตัวอยางตัวทําละลายผสม
ไดแก น้ํากับเอธานอล และเอธิลอะซิเตตกับไซโคลเฮกเซน เปนตน 
(ตารางที่ 1)

รางที่ 1  แสดงคูของตัวทําละลายแรกและตัวทําละลายที่สองพรอมกับคา Dielectric constant3

Solvent 1 (More polar) Solvent 2 (Less polar)

 Solvent Dielectric constant Solvent Dielectric constant

Water
Water

Methanol
Ethanol
Acetone
Acetone

Diethyl ether
Ethyl acetate
Ethyl acetate

Dichloromethane
Toluene

78.3
78.3
32.6
24.3
20.7
20.7
4.34
6.02
6.02
9.08
2.38

Ethanol
Acetone

Dichloromethane
Acetone

Diethyl ether
Petroleum ether

Hexane
Cyclohexane

Petroleum ether
Petroleum ether
Petroleum ether

24.3
20.7
9.08
20.7
4.34
1.90
1.89
1.97
1.90
1.90
1.90
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 คา dielectric constant เปนคาที่บงบอกวาตัวทําละลายใด          
แตกตัวเปนไอออนไดดี สําหรับสารประกอบไอออนิกและสารอินทรีย
ทีม่ขีัว้สงู จะละลายไดดใีนตวัทาํละลายท่ีมคีา dielectric constant สงู
แตสําหรับสารอินทรียท่ีมีขั้วตํ่าก็จะละลายในตัวทําละลายที่มีคา 
dielectric constant ตํ่า
 ในการละลายสารควรจะใชตวัทาํละลายในปรมิาณทีน่อยทีส่ดุ
ไมควรใชตัวทําละลายในปริมาณท่ีมากเกินไป เพราะจะทําใหสาร
ตกผลึกไดนอย เสียเวลาในการตกผลึกและสิ้นเปลืองตัวทําละลาย         
อีกดวย กอนทําการตกผลึกควรมีการทดสอบการละลายของสาร         
ในตวัทาํละลายแตละชนดิวาสามารถละลายไดดหีรอืไมในตวัทาํละลาย
ใดบาง แลวจับคู solvent-antisolvent สําหรับปฏิกิริยานั้น ๆ
 ตัวอยางของการตกผลึกโดยใช antisolvent คือการตกผลึก
ของ 2-(2-hydroxyphenyl)-4H-benzo[e][1,3]oxazin-4-one 

(Benzoxazinone) ซ่ึงเปนสารตัง้ตนในการสังเคราะหยา deferasirox 
เพื่อใหมีความบริสุทธิ์มากขึ้น ซ่ึงสาร benzoxazinone ที่จะนํามา
ตกผลึกจะมีสาร diimide เจือปนโดยกระบวนการตกผลึก เริ่มตน
จากการนํา benzoxazinone ที่ไมบริสุทธิ์มาละลายในตัวทําละลาย 
dichloromethane แลวคนทิ้งไวเปนเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นกรอง
แยกสาร diimide ซึ่งไมละลายในตัวทําละลายออก แลวนําของเหลว
ที่ไดจากการกรองมาตกผลึกดวย Hexane ซึ่งการเลือก antisolvent 
จะพิจารณาจากการจับคูของ solvent-antisolvent ในตารางท่ี 1               
โดยคอย ๆ หยด Hexane ลงในของเหลวที่มี benzoxazinone      
ละลายอยู จากน้ันกวนเปนเวลา 1 ชัว่โมง แลวระเหยตวัทาํละลายออก 
กจ็ะไดผลึกของ benzoxazinone แลวจงึกรองผลึก benzoxazinone 
ก็จะไดผลึก benzoxazinone ที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้น ดังแสดง         
ในแผนภาพที่ 1

 ในทางกลับกัน ถาเติมของเหลวท่ีมีวัตถุดิบทางยาละลายอยู
ลงไปในตัวทําละลายที่ละลายไดนอยหรือ antisolvent จะทําให
เกิดภาวะอิ่มตัวยิ่งยวดอยางรวดเร็ว จนทําใหเกิดนิวเคลียสผลึกขึ้น        
อยางรวดเร็วตามไปดวย ทําใหไดผลึกท่ีมีขนาดเล็ก ซ่ึงองคประกอบ
ของสารในของเหลวที่ตกผลึกจะมีผลตอรูปผลึก (Crystal form)           
และรูปลักษณะผลึก (Crystal habit) อีกดวย3

แผนภาพที่ 1  แสดงการตกผลึกของ Benzoxazinone

 จากทีไ่ดกลาวมาในเบือ้งตน กระบวนการตกผลกึมคีวามสําคญั
อยางยิ่งในเชิงอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบทางยา ดังนั้น วิธีการ
ตกผลึกที่เลือกใช ตองเปนวิธีที่งายตอการผลิต สามารถลดตนทุน      
การผลิตได มีความปลอดภัยและไมกอใหเกิดความเสี่ยงและอันตราย
ตอผูปฏิบัติงาน 

เอกสารอางอิง

1.  การตกผลึก. เขาถึงไดจาก: http://www.suwattana.net/elements_compounds/ page5.html [เขาถึงเมื่อ มกราคม 2562].
2.  Crystallization / การตกผลึก. เขาถึงไดจาก: http://www.foodnetworksolution.com/ wiki/word/0268/crystallization-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A

3%E0%B8%95%E0%B8% 81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81. [เขาถึงเมื่อ มกราคม 2562].
3.  Stieger, N., Liebenberg, W. Recrystallization of Active Pharmaceutical Ingredients. Crystallization – Science and Technology. 2012; 183-204.

Benzoxazinone
+

Diimide

Benzoxazinone
in

Dichloromethane

Diimide

Benzoxazinone
Dichloromethane

Hexaneของเหลว

ของแข็ง
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 ป  จจุ บั นหลายประ เทศ มีการจั ด ทํ าตํ า รายาอ  า งอิ ง                   
เพื่อกําหนดมาตรฐานคุณภาพของยาใหเปนมาตรฐานสากล เชน 
The United States Pharmacopeia and The National Formulary 
(USP-NF) ของสหรัฐอเมริกา, The British Pharmacopoeia (BP)
ของสหราชอาณาจักร, European Pharmacopoeia (Ph.Eur.) 
ของสหภาพยุโรป และ Japanese Pharmacopoeia (JP) ของ
ประเทศญี่ปุ น เปนตน แตละตํารายาจะระบุขอกําหนดและวิธี
ตรวจสอบคุณภาพของตัวยาสําคัญและผลิตภัณฑยาแตละชนิด
ไวในสวนที่เรียกวา specific monograph ซึ่งเปนวิธีที่ผานการ
ตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห (Method Validation) 
เรียบรอยแลว ทําใหสามารถใชเป นแหลงอ างอิงที่น าเชื่อถือ
และเป นแนวทางในการเลือกใช   column ในเ บ้ืองต นได  

โดยในบทความนี้จะขอกลาวถึงและยกตัวอยางจาก USP- NF              
ของสหรัฐอเมริกา 
 คุณสมบัติของ column ที่ระบุใน specific monograph 
สวนใหญจะประกอบไปดวย หนาตัดภายใน (Internal diameter), 
ความยาว (Length), ขนาดอนุภาค (Particle size) และชนิดของ
สารที่บรรจุอยูภายใน (Column packing) โดย column ที่สามารถ
นาํมาใชไดจะตองมคุีณสมบตัทิีเ่หมอืนและครบตามทีร่ะบใุน specific 
monograph นัน้ ๆ  โดยจะมกีารกาํหนดรหสัของชนดิสารตามตวัอยาง
ในรูปที่ 11และมีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อเปนขอมูลสนับสนุน
ในสวนของยี่หอ column ที่ตํารายาอางอิงแนะนําตาม specific 
monograph ตามรูปที่ 2 (http://www.usp.org/resources/
chromatographic-columns)

ภญ.ภาวิตา  ทัพจีน
กลุ�มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห�

การเลือกใช� HPLC Columns ให�สอดคล�อง
ตามตํารายาอ�างอิง

 High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) เป�นเทคนิคการวเิคราะห�ทางเคมีสาํหรับควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ�ท่ีได�รับความนิยมในหลายอุตสาหกรรมรวมถึงอุตสาหกรรมยา เน่ืองจากความสามารถในการแยกสารได�
หลายชนิด มีความจาํเพาะเจาะจงสงู ประหยัดเวลา และสามารถทดสอบได�ทัง้เชิงคุณภาพและปริมาณ เทคนิค HPLC อาศยั
หลักการพืน้ฐานทางโครมาโทกราฟ� (Chromatography) ท่ีแยกความแตกต�างของการเคล่ือนท่ีของสารตามความชอบ
ต�อเฟส 2 ชนิด คือ เฟสเคล่ือนท่ี (Mobile phase) และเฟสอยู�กับท่ี (Stationary phase) ซึง่ก็คือ column ในการวเิคราะห�
ด�วย HPLC นั่นเอง  นับตั้งแต�ป�ศริสตศักราช 1966 ซึ่งเป�นป�แรกที่มีการรายงานถึงการใช�เทคนิค HPLC ในการวิเคราะห�
ทางเคมี เทคนิคนี้ก็ได�รับการพัฒนาต�อยอดและนําไปใช�กันอย�างแพร�หลาย และสิ่งสําคัญที่ทําให�เทคนิค HPLC สามารถ
แยกสารได�อย�างหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย�างชัดเจนคือ การพัฒนาของ column (Stationary phase) 
ที่ผลิตออกมาแข�งขันกันในท�องตลาด และเมื่ออุตสาหกรรมยามีการเจริญเติบโตขึ้นจากการพัฒนาของตัวยาหรือตํารับ
ยาใหม� ๆ การพัฒนาวิธีวิเคราะห�จึงเป�นกระบวนการสําคัญในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ�ยาเพื่อให�ผู�บริโภคได�รับยา
ทีด่แีละมีประสทิธภิาพ ในบทความนีจ้ะขอกล�าวถึงหนึง่ในขัน้ตอนสาํคัญของการพฒันาวธิวีเิคราะห� คือหลักการเบือ้งต�น   
ในการเลือกใช� column โดยเฉพาะการเลือกให�เหมาะสมตามข�อกําหนดที่ระบุในตํารายาอ�างอิง (Pharmacopoeia)
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รูปที่ 1  ตัวอยางรหัสที่ระบุชนิด column ตาม USP41-NF36
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 จากการสืบคนในขางตน กรณีท่ีไมสามารถจัดหา column 
ขนาดและยี่หอตรงตาม specific monograph ได ตํารายาอางอิง        
ไดกําหนดเกณฑพิจารณาคุณสมบัติ column ที่ถือวาเทียบเทา
และสามารถใชไดตาม specific monograph ระบุอยูใน general 
chapter <621> หัวขอ system suitability โดยมีการกําหนด
ขอบเขตของการปรับสภาวะของการวิเคราะห รวมถึง stationary 
phase หรือ column ใหคงสภาวะการวิเคราะหที่เหมาะสมและให
ผลวิเคราะหมีประสิทธิภาพตามท่ีตองการโดยมีหลักการในการเลือก
ดังตอไปนี้

รูปที่ 2  ตัวอยางฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของ USP-NF สําหรับสืบคน column

Column packing
 Column แตละชนดิจะมหีมูฟงกชัน่สาํหรบัทาํปฏกิรยิาในการ
แยกสาร เชน alkyl group (-C

8
H

17
,-C

18
H

37
), cyano group (-CN), 

amino group (-NH
2
), phenyl group หรือ cyclic group (-C

6
H

5
) 2

เปนตน โดยการเลือก column เพื่อนํามาใชแทนกัน จะตองเปน
ชนิดเดียวกัน เพื่อคงคุณสมบัติการทําปฏิกริยาแยกสารที่เหมือนเดิม
ดังนั้นในการเลือก column จึงควรตรวจสอบชนิดของ column 
packing ใหแนใจวาตรงตามที่ระบุใน specific monograph              
โดยเบื้องตนสามารถตรวจสอบไดจากรหัสของ column ที่ระบุใน 
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USP-NF หวัขอ chromatographic columns ตามตวัอยางในรปูที ่11

ซึ่งบริษัทผูผลิตหลายแหงจะมีการจัดหมวดหมูของ column ของตน
พรอมระบุรหัสตาม pharmacopoeia เพื่อใหงายตอการสื่อสารและ
สืบคนของผูใชงาน

ขนาดอนุภาค (Particle size, dp) และความยาว 
(Length, L)3

 ขนาดอนุภาคและ/หรือความยาวของ column สามารถ           
ปรับไดในอัตราสวนของความยาวตอขนาดอนุภาค (L/dp ratio)            
อยูในชวง -25 % ถงึ 50 % ของ column ตาม specific monograph 
หรอืคาจาํนวนเพลททางทฤษฏ ี(Number of theoretical plates, N) 
อยูในชวง -25 % ถงึ 50 % ของ column ตาม specific monograph 
โดยทีก่ารปรบัเปลีย่นดงักลาวสามารถกระทาํไดตอเมือ่ระบบเปนแบบ 
Isocratic เทานั้น

หนาตัดภายใน (Internal diameter, dc)3

 การพิจารณาปรับเปลี่ยนขนาดหนาตัดภายใน column            
จะพจิารณาควบคูกบัการปรบัอตัราเรว็ของเฟสเคลือ่นที ่(Flow rate, F)
และขนาดอนุภาค (Particle size, dp) ตามสมการ และสามารถ
กระทําไดตอเมื่อระบบเปนแบบ Isocratic เทานั้น

ตัวอยางการคํานวณ3

 • Specific monograph column : 150-mm length (L) x 
4.6-mm internal diameter (dc); 5-µm particle size (dp), Flow 
rate (F

1
) : 1.5 mL/min 

 L/dp ratio = 30000 (-25 %  to 50 % = 22500 – 45000, 
ชวง L/dp ratioที่สามารถปรับได)
 • Column : 75-mm length (L) x 2.1-mm internal 
diameter (dc) ; 2.5-µm particle size (dp)
 1) L/dp ratio = 30000 (อยูในชวง L/dp ratio ที่สามารถ
  ปรับได)
 2)  Flow rate (F

2
)

 F2 = 0.6 ml/min (อตัราเรว็ทีค่าํนวนไดสามารถเปลีย่นแปลง
ไดไมเกิน ± 50 %, เฉพาะระบบที่เปน Isocratic เทานั้น)

 อยางไรก็ตามหากมีการปรับ column วิธีวิเคราะหดังกลาว       
จะจดัเปนวธิตีามตาํรายาอางองิได กต็อเมือ่ผลของ system suitability 
test ผานตามทีร่ะบุใน specific monograph ซึง่มีพารามเิตอรตาง ๆ
เชน resolution (ประสิทธิภาพการแยกสองพีคออกจากกัน, Rs), 
asymmetry (ความสมมาตรของพีค, As), number of theoretical 
plates (จาํนวน plate ตามทฤษฎขีอง column, N) และ separation 
factor (ลําดับการแยกของสองพีค, α) เปนตน

 ดงันัน้ การเลอืกใช HPLC columns ใหสอดคลองตามตาํรายา
อางอิง จะตองคํานึงถึงชนิดของ column ใหมีชนิดเดียวกัน            
เปนหลัก และสามารถปรับเปลี่ยนขนาดภายในเกณฑท่ีกําหนด               
โดยผลการวิเคราะหจะตองให system suitability ผานตามเกณฑ
ของ specific monograph โดยอาจมีการทวนสอบหรือตรวจสอบ
ความถูกตองของวิธีวิเคราะหเพิ่มเติม

เอกสารอางอิง

1.  Chromatographic Columns, The United State Pharmacopeia 41-The National Formulary 36. 2018, United States Pharmacopeia Convention, 
Rockville, MD, page 5774-5779.

2.  รศ.ชูติมา ศรีวิบูลย. โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง High Performance Liquid Chromatography (HPLC). ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
การวิเคราะหโดยเครื่องมือโครมาโทกราฟ Analysis by Chromatographic Instruments. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง; 2546: 47-122.

3.  <621>CHROMATOGRAPHY, The United State Pharmacopeia 41-The National Formulary 36. 2018, United States Pharmacopeia Convention, 
Rockville, MD, page 6363-6375.
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 Sean Brady ไดทําการตรวจวิเคราะหตัวอยางดินจาก 2,000 
แหลงที่มีความแตกตางทางดานภูมิศาสตร เพื่อคนหายาปฏิชีวนะ
กลุมใหมดวยเทคนิค culture-independent natural product 
discovery โดยสกัดดีเอนเอของเชื้อแบคทีเรียจากตัวอยาง จากนั้น
ทําการสแกนหาลําดับกรดนวิคลอีกิท่ีเกีย่วของกบัการสราง calcium-
binding motif ซึ่งเปนตําแหนงสําคัญในการทําลายเชื้อแบคทีเรีย
ประกอบไปดวยลาํดับกรดอะมโิน กรดแอสปารตกิ-X-กรดแอสปารตกิ-
ไกลซีนภายในโมเลกุล เมื่อไดขอมูลลําดับเบสแลวจึงนําไปรวบรวม
เปนฐานขอมูลจากน้ันคัดเลือกยีนท่ีตองการ (Biosynthetic gene 

clusters) ถายทอดสูแบคทเีรยีกลุม Streptomyces แลวทาํการหมกั
เพื่อใหสรางสารสําคัญ (รูปที่ 1) ไดแก malacidins ซึ่งมีโครงสราง
เปนไลโปเพปไทดจํานวน 10 โมเลกุลจัดตัวเรียงกันเปนวงกลม                  
มี 2 ชนิด ไดแก malacidin A และ malacidins B (รูปที่ 2) จัดอยู
ในกลุมยาปฏิชีวนะที่ตองการแคลเซียมในการออกฤทธิ์ (Calcium-
dependent antibiotics) เชนเดียวกนักบั daptomycin friulimicin 
laspartomycin และ taromycin เปนตน โดยสารชนิดน้ีเปนสาร          
ที่ถูกพบมาเปนเวลานานแตไมมีการบันทึกหรือกลาวถึงอาจเนื่องจาก
ยังไมพบวิธีที่เหมาะสมในการผลิตสารดังกลาว3

กันยา  หว�านณรงค�
กลุ�มวิจัยชีววิเคราะห�

นักว�ทยาศาสตร�พบยาปฏิชีวนะใหม�จากตัวอย�างดิน

 ป�จจุบันแม�ว�าจะมีการผลิตยารักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรียในหลาย ๆ กลุ�ม แต�อัตราการด้ือต�อยารักษายังคงมี               
แนวโน�มที่สูงขึ้นและอัตราการตายของผู�ป�วยที่ติดเชื้อแบคทีเรียยังมีแนวโน�มสูงขึ้นถึง 10 เท�าในป� ค.ศ. 2050 เนื่องจาก
เชื้อแบคทีเรียมีการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมและปรับตัวเพื่อการอยู�รอดสูง นักวิทยาศาสตร�นําทีมโดย Sean Brady 
มหาวิทยาลัยร็อกกี้เฟลเลอร�พบความหวังใหม�ของการรักษาโรคติดเชื้อดื้อยากลุ �ม methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA) ซึ่งเป�นแบคทีเรียแกรมบวกในกลุ�มที่ดื้อต�อยาหลายกลุ�มในป�จจุบัน ก�อโรคผิวหนัง 
ทําให�เกิดปอดอักเสบ และก�อให�เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด โดยปกติเชื้อนี้จะอาศัยอยู�ตามผิวหนัง ประมาณ 1 ใน 3         
ของคนปกติจะมีเชื้อ S. aureus อยู�ตามร�างกายโดยปราศจากโรคแต� 2 ใน 100 คนจะมี MRSA ซึ่งเป�นเชื้อดื้อยาอยู�ตาม
ร�างกาย หากไม�มีอาการบาดเจ็บเกิดแผลบริเวณผิวหนังจะมีความเสี่ยงตํ่าในการเกิดการติดเชื้อ1

รูปที่ 1  การคนพบยาตานจุลชีพกลุม calcium-independent จากตัวอยางดิน2
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 รูปที่ 2  โครงสรางของ malacidins4 รูปที่ 3  โครงสรางของสาร malacidins2

 สาร malacidins มกีลไกการออกฤทธิท์ีแ่ตกตางไปจากยาอืน่
ในกลุมเดยีวกันโดย malacidins จบักบั lipid II บนผวิของเยือ่หุมเซลล
ยบัยัง้การสงัเคราะหผนงัเซลลของเชือ้ในสวนทีจ่าํเปนตองใชแคลเซยีม
ในการสังเคราะห (Calcium-dependent manner) เชนเดียวกับ 
vancomycin ดงันัน้ malacidins จงึสามารถยบัยัง้ไดทัง้เชือ้แบคทเีรยี
ที่ดื้อยาแบบ vancomycin-intermediate และvancomycin 
resistant (รูปที่ 3) แต daptomycin น้ันจับกับ cytoplasmic 
membrane phospholipids และ oligomer ทําใหเกิดการยับยั้ง
การสังเคราะหผนังเซลล รบกวนสมดุลน้ําภายในเซลล เซลลสูญเสีย
รูปรางและการทํางาน สวน friulimicin นั้นจับกับ undecaprenyl 
phosphate ซึ่งเปน lipid II precursor สาเหตุอาจเน่ืองมาจาก
malacidins มีโครงสรางแตกตางจากสารอื่นในกลุมเดียวกัน โดย 
malacidins ไมมีโครงสรางของ calcium-binding motif และมี
โครงสรางบางสวนที่แตกตางไปจาก daptomycin และ friulimicin
 นอกจากนั้นได มีการทดสอบประสิทธิภาพในสิ่งมีชีวิต 
โดยทดสอบในโมเดลแผลของหน ูการทดลองทาํโดยทา malacidin A                    

หลังจากเกิดแผลเปนเวลา 24 และ 72 ชั่วโมงไมพบการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียบริเวณแผล ในขณะที่กลุมที่ไดรับยาหลอกพบ MRSA 
เฉลี่ยที่ 5.5 log และ 7.0 log ที่ 24 ชั่วโมงและ 72 ชั่วโมงตามลําดับ 
ในดานของความปลอดภัยไดมกีารศกึษาพษิและการทาํลายเมด็เลอืด 
(Haemolytic activity) ในสตัวเล้ียงลกูดวยนมโดยใชขนาดสงูสุดทีใ่ช
ในการรักษาไมพบความแตกตางระหวางยาหลอกและ malacidin A  
นอกจากนั้นการศึกษายังไมพบการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียหลังจากมี
การกระตุนใหเชื้อเกิดการดื้อยาแมจะทดสอบนานถึง 20 วัน 
 การคนพบยารักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรียใหมในดินเปนการ
พิสูจนวายังมียารักษาอยูอีกมากมายซึ่งสามารถใชในเชื้อท่ีดื้อยาท่ียัง
ไมถูกคนพบ แตอยางไรก็ตามยาตานจุลชีพไมควรถูกนําไปใชอยาง
พรํ่าเพรื่อ เชน นําไปใชโดยไมมีขอบงใช หรือนําไปใชเพื่อปองกันการ
ติดเชื้อแบคทีเรียในปศุสัตว หากยังเปนเชนนี้ถึงแมจะมีการคิดคนยา
รักษาโรคใหม ๆ ขึ้นมาแตก็คงไมสามารถใชรักษาโรคติดเช้ือท่ีดื้อยา
ไดอีกตอไป

เอกสารอางอิง
1.  Gonzalez Gompf S. What Is MRSA Infection? Pictures, Symptoms, Treatment & Causes [Internet]. MedicineNet. 2018 Available at: https://www. 

medicinenet.com/mrsa_ infection/article.htm. [Accessed July 21, 2018].
2.  Hover B, Kim S, Katz M, Charlop-Powers Z, Owen J, Ternei M et al. Culture-independent discovery of the malacidins as calcium-dependent 

antibiotics with activity against multidrug-resistant Gram-positive pathogens. Nature Microbiology. 2018;3(4):415-422. 
3.  Dirt yields potent antibiotics. Nature. 2018; 554(7693): 407-407.
4.  King A. Soil search unearths new class of antibiotics [Internet]. Chemistry World. 2018. Available at: https://www.chemistryworld.com/news/soil-search-

unearths-new-class-of-antibiotics-/3008658.article. [Accessed July 21, 2018].
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ภก.อนัส  ซันเฮม
กลุ�มศึกษาชีวสมมูล

แนวทางการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร�
และการประเมินทางคลินิกของรูปแบบยา  modified release 

ตามแนวทางการศึกษาของ European
 Medicines Agency  (EMA)  2013  (ตอนที่  2)

 จากตอนท่ี 1 ท่ีได�กล�าวถึงประเภทของรูปแบบยา modified release เอกสารต�าง ๆ ท่ีใช�ในการขอขึ้นทะเบียน           
และสิง่ทีต่�องปฏบัิติในการขอขึน้ทะเบียนรูปแบบยา modified release ของยาสามัญใหม�มาแล�วนัน้ ในตอนท่ี 2 น้ีจะอธบิาย
ถงึสิง่ทีต่�องปฏบัิติในการขอขึน้ทะเบียนยาในรูปแบบ modified release ของยาท่ีมีการ ขึน้ทะเบียนในรูปแบบ immediate 
release แล�ว
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สิ่งที่ตองปฏิบัติ ในการขอขึ้นทะเบียนยา modified 
release dosage form ที่มีการขึ้นทะเบียนในรูป
แบบ immediate release แลว
 ยารูปแบบ modified release ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยใชความ

สัมพันธของการตอบสนองของรางกายทางเภสัชวิทยา/พิษวิทยา

กับบริเวณที่ตองการใหยา/เมตาบอไลทไปถึง เทากันกับรูปแบบ 

immediate release โดยไมจําเปนที่จะตองให dose เทากัน

 โดยทัว่ไป modified release formulations จะไมมชีวีสมมลู

กบัรปูแบบ immediate release formulations ของตวัมนัเอง ดงันัน้

ขอมูลทาง pharmacokinetic เพียงอยางเดียวจึงไมเพียงพอสําหรับ

ใชในการประเมิน benefit/risk ratio จึงตองทําการศึกษาดานคลินิก

เพิ่มเติม

 สูตร modified release formulations ใหม จะตองมีการ

ศึกษาทาง pharmacokinetic, pharmacodynamics, ผลของ

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในทางคลินิก และอาจเพิ่มเติม

การศกึษา pharmacokinetic ของ metabolic profile ทีอ่าจจําเปน

ตองทําในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารยาไปจากเดิม 

เชน ยา immediate release dosage form บริหารยาโดยการ

รบัประทานแตยา modified release บรหิารยาโดยแปะทีผ่วิหนงั เปนตน

การศึกษาทาง pharmacokinetic
 คณุลกัษณะทาง pharmacokinetic ของ modified release 

ที่ตองศึกษาใน in vivo มีดังนี้

 1) อัตราและปริมาณการดูดซึม (Rate and extent of 

absorption), ความผนัผวน (Fluctuations) ของความเขมขน

ของยาที่ steady state

 อัตราและปริมาณการดูดซึมของ modified release

ควรประเมินเทียบกับ immediate release โดยใหเทียบท้ังแบบ 

single dose และ multiple dose 

 การหาความสัมพันธของความเขมขนกับเวลาของ modified 

release formulation ทําไดโดยใหยาในรูปแบบ immediate 

release formulation เพื่อใหไดข อมูลของการดูดซึมสะสม 

(Cumulative absorption) เทียบกับเวลา (Time profile) ของ 

modified release formulation ขอมูลทั้งปริมาณการดูดซึมสะสม

และอัตราการดูดซึมเทียบกับเวลาจะใชเปนขอมูลสนับสนุนวายานี้          

มีลักษณะการปลดปลอยยาอยางไร

 ในกรณีที่ต องการใหยา modified release dosage 

formulation แกผูปวย หลังจากที่ไดรับยาในรูปแบบ immediate 

release formulation มากอน (Switching) จะตองศึกษาระยะเวลา

จนถึงความเขมขนที่ steady state หลังจาก switching เพื่อใชเปน

ขอมูลในขอบงใชของยากรณีที่จะเปล่ียนไปใชยารูปแบบ modified 

release dosage formulation ในผูปวยทีใ่ชยารปูแบบ immediate 

release formulation อยูแลว

 การประเมินขนาดยาความแรงตาง ๆ ถาตัวยาสําคัญของ 

modified release มีลักษณะทางเภสัชจลนศาสตรเปนแบบ linear 

pharmacokinetics อาจทําการเปรียบเทียบกับ immediate 

release formulation ทั้ง single dose และ multiple dose         

เพียงแคขนาดยาเดียว

 แตถาตัวยาสําคัญของ modified release มีลักษณะทาง

เภสัชจลนศาสตรเปนแบบ non-linear pharmacokinetics จําเปน

ตองทําการเปรียบเทียบกับ immediate release formulation           

ทั้ง single dose และ multiple dose อยางนอยทั้งขนาดยาสูงสุด

และตํ่าสุด ซ่ึงถาผลแสดงวามีความแตกตางกัน จะตองเพิ่มขนาดยา   

ที่ตองนํามาเปรียบเทียบ

รูปที่ 1  กราฟแสดงความสัมพันธระหวางขนาดยา และความเขมขนของยาที่ steady-state แบบ Linear และ Non-linear kinetics2
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 2) ความแปรปรวนระหวาง subject (Inter-subject 
variability) ทาง pharmacokinetic จากสูตรตํารับยา
 รูปแบบ modified release dosage form ตองมีคาความ
แปรปรวนไมเกินกวา immediate release dosage form
 3) ปจจัยที่สงผลกับประสิทธิภาพของยา modified 
release dosage form
 -  อาหาร
 ในการศึกษาชีวประสิทธิผล (bioavailability) ของรูปแบบ
modified release จําเปนตองศึกษาผลของยาเมื่อใหรวมกับอาหาร
โดยอาสาสมคัรรบัประทานอาหารไขมนัสงูและพลงังานสงู  (High-fat
(50 % ของแคลอรี่ในอาหารทั้งหมด) high-calorie (800 - 1000 
กิโลแคลอรี่)) มีโปรตีนและคารโบไฮเดรตประมาณ 150 และ 250         
กิโลแคลอรี่ตามลําดับกอนใหยา 30 นาที โดยจะตองบันทึกขอมูล
ปริมาณของโปรตีน คารโบไฮเดรตและไขมันที่อาสาสมัครไดรับดวย
 การออกแบบการศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของอาหารกับยา
ขึน้กบัวาการศกึษาใน immediate release ไดผลเปนอยางไร และออกแบบ
การศึกษาใหเหมาะสมในการศกึษาของ modified release ตอไป
 ถากรณีที่ผลการศึกษาใน immediate release ไมพบวา
อาหารมีผลกับยา ใหทําการศึกษาแบบ 2-way cross-over study
design ของ modified release ทั้ง fasted และ fed condition
 ถากรณทีีผ่ลการศกึษาใน immediate release พบวาอาหาร
มีผลกับยา ใหทําการศึกษาแบบ 4-way cross-over study design 

รูปที่ 2  ตารางแสดงความแตกตางระหวาง Linear และ Non-linear kinetics3

ของ modified release ทั้ง fasted และ fed condition และของ 
immediate release ทั้ง fasted และ fed condition
 ความสมัพนัธทางคลนิกิของผลระหวางอาหารกบัยา ควรตอง
ประเมินทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัย ยิ่งกวานั้นหากมีขอมูล
ของการใชยารวมกบัอาหารชนดิตาง ๆ  อาจนาํมาใชเปนขอมลูสนบัสนนุ
ในการใชยาได
 -  ผลของยากับระบบทางเดินอาหาร (Gastro-intestinal 
function)
 ถายารูปแบบ modified release ที่ศึกษา มักเปนยาที่ใช
รวมกับยาที่สงผลตอระบบทางเดินอาหาร (เชน ยาในกลุม opioids) 
จาํเปนทีจ่ะตองทาํการประเมนิประสทิธภิาพของยารปูแบบ modified 
release ในสภาวะที่ไดรับยานั้นดวย
 ถายาที่ทดสอบ ตั้งใจนํามาใชในผูปวยที่มีปญหาเก่ียวกับ        
ทางเดินอาหาร การศึกษายา modified release dosage form          
ตองทําในผูปวยเหลานั้นดวย
 รูปแบบยา modified release ถูกออกแบบมาเพื่อผูปวย
ไดรับความสะดวกมากขึ้นในการใชยาและแพทยสามารถรักษา                   
ไดมีประสทิธภิาพมากขึน้จากความรวมมอืในการใชยาของผูปวยท่ีดขีึน้ 
ดังนั้นการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตรของรูปแบบยา modified 
release จึงมีความสําคัญ เพื่อใหไดขอมูลของอัตราและปริมาณ          
การปลดปลอยยา สามารถนําไปใชอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งยังมีรายละเอียดอีกมากที่จะกลาวถึงตอไปในฉบับหนา

เอกสารอางอิง
1. Committee for medicinal products for human use (CHMP). Guideline on the pharmacokinetic and clinical evaluation of modified release dosage 

forms. European Medicines Agency. 2013. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/ Scientific_ guideline/2013/03/
WC500140482.pdf. [Accessed March 23, 2018].

2. Ayattalla. Phar431: Nonlinear Pharmacokinetics (04/16/15). Quizlet Inc. Available at: https://quizlet.com/79661503/phar431-nonlinear-pharmacokinetics-
041615-flash-cards. [Accessed January 02, 2019].

3. Alexander Turner. Nonlinear Pharmacokinetics. Slide Player. Available at: https:// slideplayer.com/slide/9401469/. [Accessed January 02, 2019].
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 Anello แบรนดกระเปาสะพายหลังที่มีจุดเดนตรงโครงเหล็ก

บริเวณฝาเปดปด ที่ทําใหสามารถเปดกระเปาออกเปนทรงส่ีเหล่ียม

ไดอยางกวาง ออกแบบและผลติโดยบรษิทั Carrot บรษิทัผลติกระเปา

ที่กอตั้งในป ค.ศ. 1988 และมีสํานักงานใหญอยูท่ีเมืองโอซากา 

ประเทศญี่ปุน โดยเริ่มผลิตในป ค.ศ. 2005 และเร่ิมวางจําหนาย

กระเปาเปแบบมีโครงเหล็กอยางท่ีนิยมในปจจุบันตั้งแตเดือน

พฤศจิกายน ป ค.ศ. 2014 เปนตนมา ปลายป ค.ศ. 2014 ทางบริษัท

ไดเปดตัวกระเปา anello รุนยอดนิยมเรียกกันวา “คุจิ งะเนะ” 

口金 ออกแบบใหมีปากกระเปากวาง โดยไมเพียงสามารถบรรจุ

ของไดมาก แตยังสะดวกที่จะตรวจสอบของที่อยู ในกระเปาดวย                   

ผูออกแบบกระเปา anello รุนยอดนยิม เปดเผยวา แนวคดิเริ่มตนคือ 

“กระเปาคณุแม”1 ทีส่ามารถใสไดทัง้ขวดนม กานํา้ ผาออม และเสือ้ผา

ของลูกนอย โดยถึงแมจะใสของจํานวนมากก็ไมเปลี่ยนรูปราง และ

สะดวกในการสะพาย คาํวา anello มาจากภาษาอติาล ีมคีวามหมายวา

“วงปของตนไม” (Annual ring or Tree rings)2 ซึ่งแสดงถึง

ความมุงมัน่ทีจ่ะพฒันา และออกแบบกระเปาอยางไมหยดุยัง้ พรอม

สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ในทุกคอลเลคชั่น เหมือนกับวงปของตนไม หรือ

อีกนัยหน่ึงคือ การพัฒนาอยางตอเน่ืองไมมีที่ส้ินสุดแบบ infinite 

ภญ.ลักษมีเพ็ญ  สารชวนะกิจ
กลุ�มงานด�านศูนย�ข�อมูลสิทธิบัตรยา

เคร�่องหมายการค�า (ตอน) กระเป�า Anello

 สวสัดคี�ะท�านผู�อ�าน ในวนันีจ้ะมาเล�าให�ฟ�งถึงเร่ืองสนิค�าปลอม สนิค�าก�อปป�� หรือเลียนแบบนะคะ ทีจ่ะหยบิมาพดูถึง
ในวันนี้คือ กระเป�าชื่อดังที่วัยรุ�นกําลังฮิตค�ะ
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เครื่องหมายการคา ANELLO  
รายละเอียด

Current Trademark Owners : CARROT COMPANY CO., LTD.

 ไดมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่ประเทศญี่ปุน

 เรามาทําความรูจักเคร่ืองหมายการคากันกอนนะคะวา

เครื่องหมายการคานั้นคืออะไร มีกี่ประเภท

 เครื่องหมายการคา3 หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ

หรือตราที่ใชกับสินคาหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายท่ีใหความคุมครอง

ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543               

มี 4 ประเภท ดังตอไปนี้            

 1. เครื่องหมายการคา (Trade mark) คือเครื่องหมายที่ใช

กับสินคา เพื่อแสดงวาสินคาท่ีใชเครื่องหมายน้ันแตกตางกับสินคา         

ที่ใชเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น เชน บรีส  มามา กระทิงแดง 

เปนตน

 2. เครื่องหมายบริการ (Service mark) คือ เครื่องหมาย

ที่ใชกับบริการ เพื่อแสดงวาบริการท่ีใชเครื่องหมายน้ันแตกตางกับ

บริการที่ใชเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น เชน เครื่องหมายของ

สายการบิน ธนาคาร โรงแรม เปนตน  

 3. เค ร่ืองหมายรับรอง (Cert ificat ion mark) คือ 

เครื่องหมายที่เจาของเครื่องหมายรับรองใชกับสินคาและบริการ        

ของบุคคลอื่น เพื่อเปนการรับรองคุณภาพของสินคา หรือบริการนั้น

เชน เชลลชวนชิม แมชอยนางรํา ฮาลาล (Halal) เปนตน

 4.  เครื่องหมายรวม (Collective mark) คือ เครื่องหมาย

การคาหรือเครื่องหมายบริการท่ีใชโดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุม

เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุมบุคคล หรือองคกรอื่นใด

ของรัฐหรือเอกชน เชน ตราชางของบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด  

เปนตน 

 ย่ิงสินคาขายดี มีราคา คนนิยม ก็ยอมตามมาดวยของกอปป 

ราคาถูกแถมบางรายก็กอปเหมือนของจริงมาก เรามาดูดีกวานะคะ

วาของแทเคามีอะไรใหสังเกตบาง

 anello เทาที่ผูเขียนไดเลือกซื้อมาใช กวาจะเลือกไดใบที่ทรง

ไมเบ้ียวก็หลายใบเลยทีเดียว เน่ืองจากจางหลายโรงงานในจีน

ผลิต การตัดเย็บ ความเรียบรอยของแตละโรงงานก็ไมเหมือนกันคะ 

ส วนเรื่องโลโกก็ดูยากอีก ท่ีญ่ีปุ นเองโลโกในร านเดียวกันที่มี

ใบตัวแทนยังโลโก ไม  เหมือนกันเลยคะ ก็เ น่ืองจากผลิตที่จีน                

นั่นแหละคะ ผูเขียนเลยขอเลือกโลโกแบบรุนแรก ๆ  เพื่อความมั่นใจ

คือขวดสองขวดที่ไขวกันนั้นจุดตัดของขวด 2 ใบ ตองมีจุดตัดใหเห็น

สี่เหลี่ยมภายในไดชัดเจนตามภาพน้ีเลยคะ ของผู เขียนเองซื้อที่

หางดังแถวสยาม

 สําหรับแปกของตัวรัดหูกระเปานั้นของเดิมจะเปนรูปดาวแต

ตอนหลังจะเปนโลโก carrot co. ดังภาพ ตามใบแจงของบริษัทเอง

ดานลางน้ีคะ4
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 อันนี้เปนการดูหลัก ๆ นะคะ ชิ้นสวนอื่น ๆ ไมแนนอนคะ 

แตละโรงงานไมเหมือนกัน แตถาเปนกระเปาที่มีแหลงผลิตหลายที่ 

เชน kipling สังเกตไดจากปายคะวาผลิตแหลงไหน มีทั้งเวียดนาม 

อินโดนีเซีย และจีน เทาที่ซื้อใชเอง ผูเขียนคิดวา กระเปา Kipling         

ที่ผลิตจากอินโดนีเซียฝมือจะเรียบรอยกวาเยอะคะ วัสดุโอเคกวา       

ยังไงผูอานลองสังเกตดูนะคะ (ความรูสึกสวนตัวคะ) ผูเขียนหวังวา

คงเปนประโยชนกับผูอานในการเลือกซื้อกระเปานะคะ ถูกหรือแพง

ไมสําคัญ สําคัญที่เราพอใจดีกวาคะ ผูเขียนตองขอลาไปเที่ยวกอน

พรอมหิ้วกระเปาใบเกง ไวพบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ

เอกสารอางอิง 
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