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ภัยเงียบจากการขาดธาตุเหล็ก
ที่ผู้ปกครองควรใส่ใจ

ดร.ภญ.จุรีรัตน์  ลลิตอุไร

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม

	 ปัจจุบันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กถือว่าเป็นปัญหา

สาธารณสุขระดับโลก	 ซ่ึงในประเทศไทยพบปัญหาโลหิตจางจากการ

ขาดธาตุเหล็กในประชากรทุกกลุ่มวัย	 โดยเฉพาะเด็กกลุ ่มปฐมวัย														

(อายุ	6	 เดือน	 -	5	ปี)	 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีร ่างกายมีการเจริญเติบโต																				

อย่างรวดเรว็จงึมคีวามต้องการธาตเุหลก็ปริมาณมาก	แต่เป็นช่วงวยัทีม่	ี

ข้อจ�ากดัเรือ่งการรบัประทานอาหาร	ไม่ว่าจะเป็นการเลอืกรบัประทาน	

หรือไม่สามารถทานอาหารที่แข็งหรือย่อยยากเกินไป	 แต่การได 	้																	

ธาตุเหล็กจากการรับประทานอาหารเป็นทางเดียวที่สามารถเพิ่ม																								

ธาตุเหล็กให้แก่ร่างกายได้	 เน่ืองจากร่างกายไม่สามารถสังเคราะห	์												

ธาตุเหล็กได้เองจ�าเป็นต้องได้รับจากภายนอกเท่านั้น1

	 ธาตุเหล็กเป็นแร่ธาตุที่จ �าเป็นต่อร ่างกายเนื่องจากเป็น																				

องค์ประกอบหลักในเม็ดเลือดแดงซ่ึงมีหน้าท่ีในการน �าออกซิเจนไป			

เลี้ยงส่วนต่างๆ	 ของร่างกาย	 และยังเป็นส่วนประกอบของเอนไซม	์													

หลายชนิดอีกด้วย2 

	 ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก	 คือ	ภาวะที่ร่างกายมี

จ�านวนเมด็เลือดแดง	หรอืความเข้มข้นของฮโีมโกลบนิ	(Hemoglobin)	

ในเลือดต �่ากว่าปกติ	ซึ่งเกิดจากร่างกายมีธาตุเหล็กไม่เพียงพอที่จะน�า

ไปสร้างเม็ดเลือด	 โดยหากปริมาณธาตุเหล็กในร่างกายของเด็กกลุ่ม

ปฐมวัยมีน้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านการเจริญเติบโต	

สตปัิญญา	และพฤตกิรรมของเดก็ในระยะยาว	ท�าให้เดก็มคีวามผดิปกติ

ของพัฒนาการ	ซึ่งบางส่วนไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้	นอกจากน้ี	

ยงัเจบ็ป่วยบ่อย	เซือ่งซมึ	เฉือ่ยชา	อ่อนเพลยีง่าย	และเกดิการติดเชือ้ง่าย	

อีกด้วย1,	2,	3

	 การป้องกนัปัญหาภาวะโลหติจางจากการขาดธาตเุหลก็ส �าหรบั

เด็กกลุ่มปฐมวัยเพื่อให้ได้ผลดีและยืนยาวมีข้อแนะน�า	ดังนี้1,	3

	 1.	 รั บประทานอาหารที่ มี ธ า ตุ เ ห ล็ กอย ่ า ง เพี ย งพอ																																				

โดยแหล่งอาหารที่มีธาตุเหล็กมาก	เช่น	เลือด	ตับ	เครื่องในไก	่เนื้อสัตว์												

ปลา	อาหารทะเล	และไข่แดง

	 2.	 รับประทานอาหารที่ มี วิ ตามินซีหรื อวิ ตามิน เอสู ง																										

พร้อมอาหารมือ้หลกั	เนือ่งจากวติามนิซแีละวิตามนิเอช่วยให้การดดูซึม															

ธาตุเหล็กดีขึ้น	อาหารที่ให้วิตามินซีสูง	เช่น	ผลไม้ตระกูลส้ม	สับปะรด	

ผักสดทุกชนิด	เช่น	ผักคะน้า	ผักกาดเขียว	ผักหวาน	เป็นต้น	อาหารที่

ให้วติามนิเอสูง	เช่น	ตบั	ไข่	ฟักทอง	แครอท	มะละกอสกุ	และมะม่วงสกุ

	 3.	 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ขัดขวางการดูดซึม															

ธาตุเหล็กพร้อมมื้ออาหารหลัก	 เช่น	ชา	กาแฟ	นม	ผลิตภัณฑ์จากนม	

นมถั่วเหลือง	 เป็นต้น	 โดยควรเปลี่ยนมารับประทานอาหารจ �าพวกนี้

ระหว่างมื้ออาหารแทน

	 4.	 พยาธิปากขอเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียเลือดท่ีอาจ																

ถูกมองข้าม	 การก �าจัดพยาธิปากขอด้วยการให้ยาถ่ายพยาธิจึงเป็น														

สิ่งจ�าเป็น

	 5.	 การให้ยาเสริมธาตุเหล็ก	โดยรูปแบบยาที่เหมาะสมกับเด็ก

กลุ่มปฐมวัย	 คือ	ยาน�้า	 เน่ืองจากรับประทานได้ง่ายกว่ายาในรูปแบบ	

ยาเม็ดซึ่งอาจมีปัญหาเรื่องการกลืน	ปัจจุบันยาน�า้เสริมธาตุเหล็กได้จัด

อยูใ่นชดุสิทธปิระโยชน์ด้านการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคในระบบ

หลักประกันสุขภาพแล้ว	ซึ่งทุกคนที่มารับบริการที่คลินิกสุขภาพเด็กดี	

ในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งจะได้รับยาน �้าเสริมธาตุเหล็ก																			

ตามแนวทางการส่งเสริมธาตุเหล็กส�าหรับประชาชนไทย	 โดยเด็กอาย	ุ

6	เดือน	-	2	ป	ีจะได้รับยาน�้าเสริมธาตุเหล็กที่มีปริมาณธาตุเหล็ก	12.5	
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เอกสารอ้างอิง
	 1.	 ส�านักโภชนาการ	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข.	คู่มือแนวทางการควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
	 2.	 http://haamor.com/th/โลหิตจาง/
	 3.	 http://www.who.int/nutrition/publications/en/ida_assessment_prevention_control.pdf
	 4.	 http://www.indianpediatrics.net/aug2004/aug-807-815.htm
	 5.	 Patil	S.	S.,	Khanwelkar	C.	C.	And	Patil	S.	K.	Conventional	and	newer	oral	iron	preparation. International Journal of Medical 

and Pharmaceutical Sciences	2012;	2	(3):	16-22
	 6.	 Drug Fact and Comparisons	2010.	Wolters	Kluwer	Health	Inc,	Missouri:	49-51
	 7.	 http://www.rxmed.com/b.main/b2.pharmaceutical/b2.1.monographs/CPS-%20Monographs/CPS-%20%28General%20Mono-

graphs-%20P%29/PALAFER.html

มิลลิกรัม	สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	และเด็กอายุ	2	-	5	ปี	จะได้รับยาน�้าเสริม

ธาตุเหล็กที่มีปริมาณธาตุเหล็ก	25	มิลลิกรัม	สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	

เพื่อลดอาการดังกล่าว	แต่ไม่ควรรับประทานพร้อมนมเนื่องจากจะลด

การดูดซึมของธาตุเหล็ก

	 2.	 การรับประทานยาน �้ า เสริมธาตุ เหล็กอาจท�าให ้ เกิด														

อุจจาระมีสีด�าซึ่งถือเป็นเรื่องปกติส�าหรับการรับประทานยาประเภทนี	้

เนื่องจากสีด�าที่เกิดขึ้นเป็นสีของธาตุเหล็กที่เหลือจากการดูดซึม																			

ดังนั้นผู้ปกครองไม่ควรตกใจแล้วให้เด็กหยุดรับประทานยา

	 3.	 การรับประทานยาน�้าเสริมธาตุเหล็กอาจท �าให้เกิดคราบ											

ฟันด�าแบบชั่วคราว	ในการให้ยากับเด็กอาจผสมยากับน�า้หรือน�า้ผลไม้

แล้วจึงรับประทานซึ่งอาจช่วยกลบกล่ินเหมือนสนิมของยาได้ด้วย	

นอกจากนั้นหลังจากรับประทานยาควรบ้วนปากทันที	และแปรงฟัน

อย่างสม �่าเสมอทุกวัน	หรือหากเกิดคราบฟันด �าแล้วให้แปรงฟันด้วย

เบคกิ้งโซดา	(โซเดียมไบคาร์บอเนต,	Sodium	bicarbonate)	

	 4.	 หากได้รบัธาตเุหลก็ในปรมิาณทีม่ากเกินไป	เช่น	รบัประทาน

ยาน�า้เสริมธาตุเหล็กความแรง	15	มิลลิกรัม	ใน	5	มิลลิลิตร	มากกว่า												

20	ช้อนชา	ใน	1	วัน	อาจส่งผลถึงชีวิตได้โดยเฉพาะในเด็ก	ดังนั้นควร

ระมัดระวังการเก็บยาน�้าเสริมธาตุเหล็กให้พ้นมือเด็ก	 เพื่อป้องกัน										

ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

	 5.	 ยาน�้าเสริมธาตุเหล็กเมื่อเปิดใช้แล้วอาจมีการปนเปื้อน											

ของเชื้อ	หรือท �าปฏิกริยาของยากับอากาศหรือความช้ืน	ซึ่งส่งผลถึง

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา	ดังน้ันควรอ่านรายละเอียด

ระยะเวลาในการใช้	 และการเก็บรักษาที่ผู ้ผลิตแนะน�าตามระบุ																						

ในฉลากยา

	 เด็กในวันนี้	 คือผู้ใหญ่ในวันหน้า	 การดูแลให้เด็กเจริญเติบโต														

ทัง้ทางด้านสขุภาพกาย	ใจ	และสตปัิญญา	จงึเป็นสิง่ส �าคญัของประเทศ	

ดังน้ันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กนับว่าเป็นสิ่งท่ีผู้ปกครอง 

ทุกคนควรให้การใส่ใจ	 ในปัจจุบันยังมีผู้ปกครองหลายท่านท่ีมองข้าม

ประเด็นนี้	 เนื่องจากเด็กไม่ได้แสดงอาการของโรคให้เห็นอย่างชัดเจน

เหมือนโรคอื่น	ๆ	จนท�าให้ภาวะโลหิตจางกลายเป็นภัยเงียบที่อันตราย

ส�าหรับเด็ก	การรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมควบคู่กับการให้ยาน �้า

เสริมธาตุเหล็กจึงเป็นวิธีป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

ที่ผู้ปกครองควรเริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีของประเทศในวันหน้า

	 ปัจจุบันยาน�้าเสริมธาตุเหล็กที่เข้าตามบัญชียาหลักแห่งชาติ	

พ.ศ.	2558		มีอยู่	2	รูปแบบ	คือ	ยาน�้าใสเฟอร์รัส	ซัลเฟต	 (Ferrous	

sulphate	oral	solution)		และยาน�า้แขวนตะกอนเฟอร์รัส	ฟูมาเรต	

(Ferrous	 fumarate	oral	 suspension)	ซึ่งมีประสิทธิภาพและการ											

ดูดซึมสู ่ร่างกายไม่ต่างกัน4	 แต่เฟอร์รัส	 ฟูมาเรตท�าให้เกิดอาการ														

ข้างเคยีงต่อทางเดนิอาหาร	เช่น	คลืน่ไส้	อาเจยีน	ปวดท้อง	ท้องผกูหรอื

ท้องเสีย	น้อยกว่าเฟอร์รัส	ซัลเฟต5	นอกจากนี้	 เฟอร์รัส	 ซัลเฟตยังมี	

ปัญหาเร่ืองความไม่คงตวัเนือ่งจากเกดิปฏกิิรยิาออกซเิดชัน	(Oxidation)	

ได้ง่าย	 ในขณะที่เฟอร์รัส	ฟูมาเรตมีความคงตัวมากกว่า	 ดังนั้นอาย	ุ												

ของยาเมื่อเปิดใช้แล้วของเฟอร์รัส	ฟูมาเรตจะมีอายุมากกว่า	แล้วยังมี

รสชาติที่ดีกว่าอีกด้วย4

ข้อแนะน�าในการรับประทานยาน�า้เสริมธาตุเหล็ก1, 2, 5, 6, 7

	 1.	 ควรรับประทานยาน �้าเสริมธาตุเหล็กขณะท้องว่าง	 คือ																	

หลังมื้ออาหารประมาณ	½	 -	1	ชั่วโมง	 เนื่องจากอาหารบางประเภท														

จะยับยั้งการดูดซึมยาได้	 แต่ถ้ามีการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร	

เช่น	คลื่นไส้	อาเจียน	ปวดท้อง	ก็ให้เปลี่ยนมารับประทานหลังอาหาร
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	 เมื่อเดือนกันยายน	พ.ศ.	 2558	ที่ผ่านมา	องค์การเภสัชกรรมได้ส่งผลงานพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดนก	 (Fluvac	H5)	 เข้าประกวด														
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ	ประจ�าปี	2558	 (NATIONAL	 INNOVATION	AWARDS	2015)	ด้านสังคม	และด้านเศรษฐกิจ	ที่จัดขึ้นโดยส�านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาต	ิ (องค์การมหาชน)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ด้านสังคม	จากผลงานที่ส่ง 
เข้าประกวดกว่า	40	ผลงาน

วัคซีนสัญชาติไทย
ภก.ธนกฤต  วิลาสมงคลชัย
กลุ่มงานวิจัยผลิตภัณฑ์โลหิต	กลุ่มวิจัยชีววัตถุ

รูปที่ 1	 นพ.	นพพร	ชื่นกลิ่น	ผู้อ�านวยการองค์การเภสัชกรรม	และตัวแทนคณะผู้วิจัย	เข้ารับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ	จาก	ดร.สมคิด	จาตุศรีพิทักษ์	รองนายกรัฐมนตร	ี

ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ	 เมื่อวันที่	 5	ตุลาคม	พ.ศ.	 2558	 (รูปบน)	พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	ด้านสังคม	 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ	 2558																				

(รูปล่าง)

หนึ่งความภาคภูมิใจ

นวัตกรรมแห่งชาติกับรางวัล
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รูปที่ 2				ผลิตภัณฑ์วัคซีน	Fluvac	H5

	 ก่อนอื่นผมอยากให้ท่านผู้อ่านท�าความรู้จักกับวัคซีนป้องกัน	
โรคไข้หวัดนก	 (Fluvac	H5)	หรือวัคซีนสัญชาติไทยท่ีผมได้เกริ่นไว	้														
ก่อนหน้านี้กันดีกว่า	 ว่าวัคซีนน้ีมีดีอย่างไรจึงได้รับรางวัลนวัตกรรม																			
แห่งชาติ	ประจ�าปี	2558		

วัคซีนนี้ คือ วัคซีนอะไร ? 
	 วัคซีนที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในครั้งนี้	 คือ	 วัคซีน
ป ้องกันไข ้ห วัดนกชนิดเชื้ อ เป ็นอ ่อนฤทธิ์ 	 สายพันธุ ์ 	 H5N2																																			
(A/17/turkey/Turkey/05/133)	หรือ	ชื่อการค้า	“Fluvac	H5”	ซึ่ง
อยู่ในรูปแบบของเหลวบรรจุในขวดแก้ว	แบบ	 single	dose	และใช้								
โดยการพ่นเข้าจมูก	ข้างละ	0.25	mL	(รูปที	่2)

กว่าจะมาเป็น “วัคซีนแห่งความภาคภูมิใจ”
	 องค์การเภสัชกรรมได้พัฒนาวัคซีนน้ีข้ึนโดยความช่วยเหลือ											
จากองค์การอนามัยโลก	 อันเป็นส่วนของ	 Global	 Action	 Plan														
ที่ องค ์การอนามัย โลกได ้ วาง โครงการในการเ พ่ิมศักยภาพ																																								
การผลติวคัซนีในประเทศก�าลงัพฒันา	เนือ่งจากได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า	
ก�าลังการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในช่วงป	ีพ.ศ.	 2550	นั้นไม่เพียงพอ	
หากเกิดการระบาดขึ้น	 ดังนั้นหากไม่เพิ่มศักยภาพการผลิตวัคซีน										
ไข้หวดัใหญ่ในประเทศก�าลงัพฒันา	เมือ่เกดิการระบาดของไข้หวดัใหญ่/
ไข้หวัดนก	มีโอกาสเป็นไปได้มากที่ประเทศก�าลังพัฒนาจะไม่สามารถ
เข้าถึงวัคซีนได้	 จากโครงการดังกล่าว	 ประเทศไทยโดยองค์การ
เภสัชกรรมเป็น	1	ใน	6	ประเทศที่ได้รับทุนจากองค์การอนามัยโลก												
ให้สร้างศักยภาพดงักล่าวข้ึน	เพือ่ให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองได้	
เมื่อเกิดการระบาด	 และอาจเป็นท่ีพึ่งของประเทศอื่น	ๆ	ในภูมิภาค															
ได้อกีด้วย	โดยองค์การเภสัชกรรมได้รบัทนุสนบัสนุนอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่	
ปี	พ.ศ.	2550	จนถงึปัจจบัุน	และได้รบัเช้ือไวรสัตัง้ต้นจาก	The	Institute	
of	Experimental	Medicine	(IEM)	ประเทศรัสเซีย	
	 ในด้านเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่												
ชนดิเชือ้เป็นอ่อนฤทธิน้ี์ได้ถกูพฒันาขึน้มาระยะหนึง่แล้ว	ต่อมาองค์การ
อนามัยโลกได้สนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตน้ี	 โดยมีประเทศไทย														
และประเทศอนิเดยีได้เริม่พฒันาการผลิตวคัซนีไข้หวดัใหญ่ชนดิเชือ้เป็น											
โดยใช้เทคโนโลยนีีพ้ร้อม	ๆ 	กนั	โดยประเทศไทยได้พัฒนาข้ึนเป็นวคัซนี
สายพนัธุ	์H1N1	และสายพนัธุ	์H5N2	เพือ่รองรบัการระบาด	ตามล�าดบั	
ในขณะที่ประเทศอินเดียได้พัฒนาขึ้นเป็นวัคซีนสายพันธุ์	H1N1	และ
สายพันธุ์ตามฤดูกาล

รูปที่ 4	 เอกสารข่าวตีพิมพ์โดย	U.S.	Department	of	Health	&	Human	

Services	ระบวุ่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกทีไ่ด้ด �าเนนิการศกึษาวจิยั

ของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์	 สายพันธุ์	H5														

ในมนุษย์

วัคซีนนวัตกรรมระดับโลก
	 วัคซีน	 Fluvac	H5	 เป็นหนึ่งในวัคซีนที่ประสบความส �าเร็จ												
ในการพัฒนาโดยองค์การเภสัชกรรม	ด้วยการสนับสนุนจากองค์การ
อนามัยโลก	 โดยวัคซีนนี้มีความใหม่ของผลิตภัณฑ์ทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากลโดยสามารถจ�าแนกได้เป็นวัคซีนใน	3	แรก	ดังนี้
 แรกที่ 1 -	 วคัซนีป้องกนัไวรสัไข้หวดันกชนดิเชือ้เป็นอ่อนฤทธิ์	

สายพันธุ	์A/17/turkey/Turkey/05/133	(H5N2)	
รูปแบบการพ่น	วัคซีนแรกของโลก

 แรกที่ 2 -	 วคัซนีป้องกนัโรคไข้หวดันกชนิดเชือ้เป็น	สายพนัธุ	์H5	
ที่ท �าการศึกษาวิจัยในมนุษย์เป็นรายแรกของโลก	
(รูปที่	4)

 แรกที่ 3 -	 วคัซนีป้องกนัไวรสัไข้หวดันกชนดิเชือ้เป็น	สายพนัธุ์	
H5	 แรกที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในกรณีมีการระบาด	
ในประเทศไทย	ในกลุ่มอายุระหว่าง	18	-	49	ปี	

รูปที่ 3			การฉีดไวรัสเข้าไข่ปลอดเชื้อเฉพาะ	หนึ่งในขั้นตอนการผลิตวัคซีนป้องกัน

โรคไข้หวัดใหญ่
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ด�าเนนิธรุกจิหรอืท่องเท่ียวภายในประเทศทีมี่การระบาด	ส่งผลกระทบ
ให้เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว
	 เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรองรับการระบาด	ป้องกันไม่ให้
เกิดความสูญเสียดังเช่นท่ีเคยเกิดในครั้งนั้น	 จึงเกิดเป็นแรงผลักดันให้
เกิดแนวคิดที่จะสร้างความม่ันคงด้านวัคซีน	 พร้อมที่จะรับมือกับ																	
การระบาด	องค์การเภสัชกรรมในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการผลิตยา
และวัคซีนของประเทศ	จึงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขในการพัฒนาศักยภาพการผลิตวัคซีนเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ด้านวัคซีน	 เพื่อความมั่นคงของประเทศด้านวัคซีน	 (National																					
Security)	ให้เกดิความมัน่ใจว่าประเทศไทยจะมวีคัซีนใช้ในกรณทีีม่กีาร
ระบาดของไข้หวัดนกได้

	 จากรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง											
ไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ	่		
ในประเทศไทย	 :	 ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ควบคุม	 โดยคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข	
วฒุสิภา	พบว่า	“ไวรสัไข้หวดัใหญ่จะมกีารระบาด
ใหญ่ทุก	10	-	40	ปี	และกระทรวงสาธารณสุข											
ได้เคยคาดการถึงความสูญเสียหากเกิดการ
ระบาดครัง้ใหม่ว่าจะมผู้ีป่วยอย่างน้อย	6.5	ล้านคน	
และคาดจ �านวนผู้เสียชีวิตอย่างน้อย	 6,500	 -	
35,000	 คน	 ขณะที่ส�านักงานคณะกรรมการ																
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได ้
รายงานผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากการระบาด
ของไข้หวัดนกในไตรมาสแรกของปี	พ.ศ.	2547	
ว่าท�าให้เกดิความเสยีหายมลูค่า	7,000	ล้านบาท	
หรือร้อยละ	0.5	ของ	GDP”1

เมียงมองรอบตัวในปัจจุบัน
	 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกและองค์การสุขภาพสัตว์โลก	
(OIE)	ณ	วันที่	22	เมษายน	พ.ศ.	2558	มีรายงานการระบาดของโรค															
ไข้หวัดนกชนิดรุนแรง	 Highly	 Pathogenic	 Avian	 Influenza																								
(HPAI)	ทั่วโลกตั้งแต่ต้นปี	พ.ศ.	2558	จนถึงปัจจุบัน	ยังไม่พบรายงาน
การตดิเช้ือในคน	แต่พบการระบาดของสายพันธ์ุ	H5	ในสตัว์ปีกทัง้หมด	
4	ทวีป	 27	ประเทศ	 โดยสายพันธุ์ท่ีพบการระบาด	 ได้แก่	 สายพันธุ์	
H5N1,	H5N2,	H5N3,	H5N6,	H5N8	 และ	H7N3	ทั้งนี้ประเทศ																						
ในทวีปเอเชียที่ยังพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีก	 ได้แก่															
จีน	 เวียดนาม	ภูฏาน	 อินเดีย	 อิสราเอล	พม่า	ปาเลสไตน์	 ไต้หวัน															
ฮ่องกง	เกาหล	ีและญี่ปุ่น2

	 สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากแนวทางในการป้องกันตนเองอย่าง
ง่าย	ๆ	ให้ห่างไกลจากโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล3	ดังนี้
	 -	 รักษาร่างกายให้แข็งแรงและอบอุ่น
	 -	 ล้างมือให้สะอาดด้วยน�้าและสบู่เป็นประจ�า
	 -	 เครื่องใช้ส่วนตัวไม่ควรใช้ปะปนกับผู้อื่น
	 -	 หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัด
	 -	 ไม่คลุกคลีหรือนอนร่วมกับผู้ป่วยในระยะท่ีมีการระบาด 

ของโรค

รูปที่ 5			การพ่นวัคซีน	Fluvac	H5

ข้อดีของวัคซีนนี้ที่คุณอาจยังไม่รู้
	 วัคซีน	 Fluvac	 H5	 ออกแบบให้น�าส่งโดยการพ่นเข้าจมูก																		
(รูปที่	 5)	 ซึ่งแตกต่างจากวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดเช้ือตาย																	
ทีน่ �าส่งโดยการฉดีเข้ากล้ามเนือ้	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัวัคซนีชนดิเช้ือเป็น
และชนิดเชื้อตายแล้ว	วัคซีนในรูปแบบเชื้อเป็นมีข้อด	ีดังนี้
	 -	 ใช้ระยะเวลาในการผลิตน้อยกว่าและให้ผลผลิตสูงกว่า
	 -	 อยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้งานเมื่อเกิดการระบาด	
	 -	 สามารถกระตุ ้นภูมิคุ ้มกันในระบบ	 cell-mediated																					

immune	system	ร่วมกับ	humoral	 immune	system		
ซึ่งวัคซีนชนิดเชื้อตายจะสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ ้มกัน												
ในระบบ	humoral	immune	system	เท่านั้น		

	 -	 สามารถกระตุ้นให้เกิด	 cross	 neutralizing	 immunity													
ต่อเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ ์อื่นได้ดีกว่าวัคซีนสายพันธุ ์
เดียวกันในรูปแบบเชื้อตาย	ส่งผลให้วัคซีนนี้มีลักษณะของ	
broader	 immunogenicity	มากกว่า	กล่าวคือ	สามารถ
ป้องกันไวรัสไข้หวัดนกท่ีมีสายพันธุ์ต่าง	 (Heterologous	
strain)	 ได้ดีกว่าวัคซีนชนิดเชื้อตายท่ีมีใช้อยู่เดิมป้องกันได้
เฉพาะสายพันธุ์ท่ีตรงกับสายพันธุ์วัคซีนเท่านั้น	 (Homo-	
logous	strain)

วัคซีนนี้ส�าคัญแค่ไหน?
	 ผมคดิว่าหลาย	ๆ	คนคงยงัจ�าเหตกุารณ์เมือ่ครัง้เกดิการระบาด
ของไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	H1N1	(2009)	ได้	ซึ่งเกิดผลกระทบ
และความสูญเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล	อาทิเช่น
	 -	 	มูลค่างบประมาณประเทศท่ีต้องสูญเสีย	 ในการระบาด															
ครั้งนั้น	 ประเทศไทยต้องน �าเข้าวัคซีนและยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ	่
Oseltamivir	เป็นเงินประมาณ	850	ล้านบาท	อีกทั้งวัคซีนที่สามารถ
สั่งซื้อได้ยังต้องรอการส่งมอบอีก	 4	 -	 5	 เดือน	 เน่ืองจากเราต้องไป 
เข้าคิวรอวัคซีน	ซึ่งกว่าเราจะได้วัคซีนมาก็ได้ล่วงเลยช่วงการระบาด
สูงสุดไปแล้ว
	 -	 คณุภาพชวีติของประชาชน	เมือ่มกีารระบาดของโรคใด	ๆ
กต็าม	ย่อมท �าให้ประชาชนวติกกงัวลและรู้สกึไม่ปลอดภยั	ก่อเกดิความ
วุน่วายและส่งผลกระทบต่อคณุภาพชวีติของประชาชนไทยอย่างชดัเจน
	 -	 เศรษฐกจิและการท่องเทีย่วของประเทศ	หากมกีารระบาด
ของโรคภายในประเทศ 	 ย ่อมมีผลกระทบต ่อความไม ่มั่นใจ																																				
ในความปลอดภัยของนักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติหากมา																
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 3. เอกสารแนะน�าความรู้เกี่ยวกับวัคซีนส�าหรับประชาชน ไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้ด้วย “วัคซีน”. กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข,	ส�านักงาน																	

หลักประกันสุขภาพ.

	 กลุ ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับ											
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ	่ประกอบด้วย3

	 -	 บุคลากรทางการแพทย์	 และเจ ้าหน้าที	่																
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย

	 -	 ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง	คือ	ปอดอุดกั้นเรื้อรัง	หอบหืด	
หัวใจ	หลอดเลือดสมอง	ไตวาย	มะเร็งที่ก�าลัง
ให้เคมีบ�าบัด	เบาหวาน	ธาลัสซีเมีย	ภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง	(รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ)

	 -	 บุคคลที่มีอาย	ุ65	ปีขึ้นไป
	 -	 หญิงมีครรภ์	อายุครรภ์	4	เดือนขึ้นไป
	 -	 ผู้ที่มีน�า้หนักมากกว่า	100	กิโลกรัมขึ้นไป
	 -	 ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
	 -		เด็กอายุ	6	เดือน	ถึง	2	ปี

	 -	 ในกลุ ่มเส่ียงสูงควรรับการฉีดวัคซีนตามก �าหนดเวลา																
ที่แพทย์แนะน�าเสมอ	 ในกรณีท่ีไม่สามารถมารับการ												
ฉีดวัคซีนได้ตามที่ก�าหนด	ควรรีบมารับการฉีดทันทีที่ท�าได้

	 เป็นอย่างไรกนับ้างครบักบัวคัซีน	Fluvac	H5	วคัซนีโดยคนไทย
ที่เป ็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและสากล	 แม้ว ่าปัจจุบันยังพบ																				
การระบาดของเช้ือไวรัสไข ้หวัดนกในแถบประเทศเพื่อนบ้าน																							
แต่หลังจากนี้คนไทยทุกคนก็สามารถมั่นใจได้ว่า	หากมีการระบาดของ
ไวรัสไข้หวัดนก	 สถานการณ์การระบาดจะสามารถถูกควบคุมได	้												
อย่างรวดเร็ว	 อันเน่ืองมาจากการมีความสามารถในการผลิตวัคซีน															
เป็นของตนเอง
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เส้นใย
เภสัชกรรม

ดร.ภก.ทศพล  นิจอนันต์
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม

เส้นใยแลกเปลี่ยนประจุ (Ion exchange fibers
	 Ion	 exchange	 fiber 	 เป็นรูปแบบใหม่ที่น�ามาใช้ในระบบ													

การแลกเปลี่ยนประจุ	โดย	ion	exchange	fiber 	คือ	วัตถุชนิดหนึ่งที่

เป็นเส้นต่อเนื่องที่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุได้	โดย	ion												

exchange	 fiber 	แบ่งออกเป็น	2	ชนิด	 ได้แก่	 เส้นใยที่ผลิตจากพืช	

สัตว์	กระบวนการทางธรณีวิทยา	 เช่น	การกร่อน	 เป็นต้น	และเส้นใย													

ที่ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์	เช่น	พอลิเมอร์	(พอลิไวนิลแอลกอฮอล	์และ

พอลิไวนิลคลอไรด์	เป็นต้น)	ซึ่งเป็นที่นิยมมากกว่าเส้นใยที่ผลิตจากพืช	

สัตว ์	 กระบวนการทางธรณีวิทยา	 เส ้นใยท่ีเตรียมได ้นี้ มีขนาด																					

เส้นผ่านศูนย์กลางระดับนาโนเมตรซึ่งมีความน่าสนใจในการน �ามาใช้											

แลกเปลี่ยนประจุเน่ืองจากเส้นใยระดับนาโนเมตรมีสัดส่วนระหว่าง

พื้นที่ผิวต่อปริมาตรที่สูง	มีค่าแรงต้านทานแรงดึงตามยาวสูง	มีรูขนาด

เล็กและมีความพรุนสูง	ด้วยลักษณะและคุณสมบัติดังกล่าวนั้น	ท�าให้

โอกาสที่จะได้	 ion	 exchange	 fiber 	 ที่มีความสามารถในการ												

แลกเปลีย่นประจสุงูจากการเตมิหมูฟั่งก์ชนัแลกเปลีย่นประจบุนเส้นใย

ระดับนาโนเมตรเป็นไปได้มาก	 เทคนิคที่ใช้ในการผลิตเส้นใยระดับ												

นาโนเมตรมีด้วยกันหลายเทคนิค8	 ได้แก่	 ดรอวิ่ง	 (Drawing),																					

การสังเคราะห์แผ่นแม่แบบ	 (Template	 synthesis),	 การแยกเฟส	

(Phase	separation),	การเกิดเส้นใยได้ด้วยตนเอง	(Self-assembly)	

และเทคนคิอเิลก็โตรสปินนิง่	(Electrospinning)	ซึง่แต่ละเทคนคิมข้ีอด	ี	

และข้อเสียแตกต่างกัน	 เทคนิคที่นิยมใช้มากที่สุดคือ	 เทคนิคอิเล็กโตร		

สปินนิง่	เนือ่งจากเป็นเทคนิคทีง่่ายและสามารถควบคมุขนาดและรปูร่าง	

ของเส้นใยทีไ่ด้เป็นอย่างด	ีในกระบวนการอเิลก็โตรสปินนิง่นัน้ประกอบด้วย	

3	ส่วนส�าคัญ	 ได้แก่	หลอดบรรจุสารละลายพอลิเมอร์ที่ติดเข็มโลหะ	

(Syringe	with	metal	 needle)	 แหล่งก�าเนิดศักย์ไฟฟ้าก�าลังสูง	

(High-Voltage	DC	 supply)	 และวัสดุรองรับเส้นใย	 (Collector)																	

กับการประยุกต์ใช้ทาง

แลกเปลี่ยนประจุ

วามสนใจเกี่ยวกับการน �าส่งยา เพปไทด์ โปรตีน ในรูปแบบควบคุมการปลดปล่อย ได้แก่                
การปลดปล่อยยาแบบคงที่ ออกฤทธิ์เนิ่น ออกฤทธิ์เฉพาะที่ มีเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950 

จนถึงปัจจบัุน ระบบการแลกเปลีย่นประจเุป็นระบบทีม่กีารน�ามาใช้ในการควบคมุการปลดปล่อยยา รปูแบบ
ที่รู้จักกันดีคือ เรซินแลกเปล่ียนประจุ (Ion-exchange resins) โดยมีการน �ามาประยุกต์ทางเภสัชกรรม           
กับยาและสารปรุงแต่งยาเพื่อเพิ่มความคงตัวของยา กลบรสขมของยา เพิ่มการละลายของยา ใช้ในการ 
น�าส่งยาในรปูแบบออกฤทธิน์าน และควบคุมการปลดปล่อยยาโดยมีการจดสิทธิบัตร ion-exchange resins 
และผลิตขายในเชิงพาณิชย์ เช่น cholestyramine1 และ Kayexalate®2 เป็นต้น ทั้งนี้เส้นใยแลกเปลี่ยน
ประจุ (Ion exchange fibers) ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับ            
นาโนเมตร กระบวนการแลกเปล่ียนประจุเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การบรรจุยาและการปลดปล่อยยาจาก ion 
exchange fibers มีประสิทธิภาพมากกว่าสารโมเลกุลใหญ่ เช่น ยาเพปไทด์ โปรตีน สามารถเข้าถึงหมู่            
แลกเปลี่ยนประจุได้ง่ายกว่า ion-exchange resins3 มีการน�า ion exchange fibers มาใช้ในงานด้านการ 
แยกสาร เช่น ion chromatography4 ใช้ในการก�าจดัไอออน เช่น arsenic ion, fluoride ion, phosphate 
ion และไอออนที่อยู่ในน�า้กระด้าง5 ใช้ในการก�าจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในอากาศ6 และใช้ในการดูดซับ และ
ตรึงโปรตีนหรือเอนไซม์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ7 เป็นต้น
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รูปที่ 1			กระบวนการอิเล็กโตรสปินนิ่ง

ดังแสดงในรูปที่	 1	 และ	 2	 กระบวนการอิเล็กโตรสปินนิ่ง	 เกิดขึ้น																	

จากการให้ศักย์ไฟฟ้าแรงสูงแก่สารละลายพอลิเมอร์หรือพอลิเมอร์

หลอมเหลวที่บรรจุในหลอดผ่านเข็มโลหะ	 จนสารละลายพอลิเมอร์													

มแีรงผลกัทางไฟฟ้ามากกว่าค่าความหนดืและแรงตงึผวิของสารละลายน้ัน	

สารละลายจะพุ่งออกจากปลายของเข็มโลหะไปยังวัสดุรองรับเส้นใย	

ซึ่งจะเกิดการระเหยของตัวท�าละลายจนได้เส้นใยของแข็งไปสะสม													

บนวัสดุรองรับเส้นใยในลักษณะที่ไม่ได้ทอ	(Non-woven)9 

	 คุณสมบัติของ	 ion	exchange	 fiber 	 ในทางอุดมคติน้ันคือ	

โครงสร้างหลักและหมู่แลกเปล่ียนประจุต้องมีความคงตัวทางเคม	ี														

รวมถงึมคีวามสามารถในการแลกเปล่ียนประจสุงูและมสีมบตัเิชงิกลทีด่ี10		

โครงสร้างของเส้นใยแลกเปล่ียนประจุมีส่วนประกอบ	2	ส่วน	 ได้แก่	

โครงสร้างหลักท่ีเป็นสายโซ่พอลิเมอร์และหมู่ฟังก์ชนัทีแ่ลกเปลีย่นประจุ

บวกหรอืประจลุบทีจ่บัตรงึกับโครงสร้างหลักด้วยพนัธะทางเคม	ี(รปูที	่2)	

โดยทั่วไปจะเป็นพันธะโคเวเลนต์	

รูปที่ 2			เครื่องมือและลักษณะเส้นใยที่เกิดขึ้นในกระบวนการอิเล็กโตรสปินนิ่ง
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ชนิดของ ion exchange fiber
	 Ion	exchange	fiber 	สามารถจ �าแนกได้	2	ชนดิ	ตามคณุสมบตัิ

ของโครงสร้างและหมู่ฟังก์ชัน	ได้แก่

	 1.	 Cation	exchange	fiber 	(เส้นใยแลกเปลี่ยนประจุบวก)	

มกัมหีมูฟั่งก์ชนัทีถู่กตรงึไว้บนโครงสร้าง	เช่น	-SO3
-
	และ	-COO

-
	เป็นต้น		

	 2.	 Anion	 exchange	 fiber 	 (เส้นใยแลกเปล่ียนประจุลบ)														

มักมีหมู่ฟังก์ชันที่ถูกตรึงไว้บนโครงสร้าง	เช่น	-NH3
+
,	-NH2

+ 
และ	-NH

+ 

เป็นต้น	

	 Ion	exchange	 fiber 	ยังสามารถแบ่งเป็นชนิดย่อย	ๆ																					

ตามลกัษณะความเป็นกรดหรอืเบสของหมูฟั่งก์ชนัทีแ่ตกตวัให้ประจไุด้	

(ตารางที่	1)	ดังนี้

ตารางที่ 1			ชนิดของ	ion	exchange	กับหมู่ฟังก์ชันแลกเปลี่ยนประจุ

 ชนิด หมู่ฟังก์ชันแลกเปลี่ยนประจุ

Strong	acid	cation	exchange	fibers -SO3
-

Weak	acid	cation	exchange	fibers -COO
-
,	-PO3

-

Strong	base	anion	exchange	fibers -N
+
(R)3

Weak	base	anion	exchange	fibers -NR2	,	-NHR,	-NH2

	 1.		Strong	acid	cation	exchange	fiber 	(เส้นใยแลกเปลีย่น

ประจุบวกชนิดกรดแก่)	

	 2.		Weak	acid	cation	exchange	fiber 	(เส้นใยแลกเปลี่ยน

ประจุบวกชนิดกรดอ่อน)	

	 3.		Strong	base	anion	exchange	fiber 	(เส้นใยแลกเปลีย่น

ประจุลบชนิดด่างแก่)	

	 4.		Weak	base	anion	exchange	fiber 	(เส้นใยแลกเปลี่ยน

ประจุลบชนิดด่างอ่อน)	

รูปที่ 3			โครงสร้างทางเคมีของ	ion	exchange	fiber 	(ซ้าย)	และ	ion	exchange	fibe 	เมื่อส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน	(ขวา)

แนวทางในการผลิต ion exchange fibers
	 แนวทางในการผลติ	ion	exchange	fiber 	ม	ี2	แนวทาง	ได้แก่	

แนวทางแรกคือ	การใช้พอลิเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันแลกเปลี่ยนประจุอยู ่

ในโครงสร้าง	 (Ionic	 polymer)	 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วพอลิเมอร์เหล่านี้																					

ไม่สามารถท�าให้เกดิเส้นใยได้โดยเทคนคิอเิลก็โตรสปินนิง่	แก้ปัญหาโดยการ	

ผสมพอลิเมอร์ท่ีมีความสามารถเกิดเส้นใยได้	 เช ่น	 พอลิไวนิล	

แอลกอฮอล์	 (Polyvinyl	alcohol,	PVA)11	หรือพอลีเอทิลีนออกไซด	์

(Polyethylene	 oxide,	 PEO)12	 ลงไปในพอลิเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน											

แลกเปล่ียนประจุอยู่ในโครงสร้าง	แนวทางที่สองคือ	การใช้พอลิเมอร	์												

ทีไ่ม่มหีมูฟั่งก์ชันแลกเปลีย่นประจ	ุ(Nonionic	polymer)	ในโครงสร้าง	

ในการผลิตเป็นเส้นใยระดับนาโนเมตรก่อน	แล้วค่อยเติมหมู่ฟังก์ชัน		

แลกเปล่ียนประจุโดยใช้ปฏิกิริยาเคมีให้เกิดพันธะทางเคมีระหว่างกัน	

โดยทั่วไปจะเป็นพันธะโคเวเลนต์	ตัวอย่างเช่น	ปฏิกิริยาซัลโฟเนชัน	

(Sulfonation)13	 ส�าหรับการเติมหมู่ฟังก์ชันแลกเปลี่ยนประจุชนิด															

ประจบุวก	ปฏกิริยิาควอเทอไนเซชัน	(Quaternization)9	หรอือะมเินชนั	

(Amination)14-15	 ส�าหรับการเติมหมู่ฟังก์ชันแลกเปลี่ยนประจุชนิด													

ประจลุบ	พอลเิมอร์ทีม่หีมูฟั่งก์ชันแลกเปลีย่นประจอุยูใ่นโครงสร้างท่ีมี

การน�ามาใช้ในการเตรียมเป็น	ion	exchange	fiber 		ได้แก่	ไคโตแซน	

(Chitosan)11	พอลิแซ็คคาไรด์	 (Polysaccharide)12	พอลิอะคริลิค									

แอซิด	(Poly	(acrylic	acid)16,	PAA)	พอลิสไตรีนซัลโฟนิคแอซิด	(Poly	
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(styrene	 sulfonic	 acid),	PSSH)16	พอลิสไตรีนซัลโฟนิคโคมาเลอิค	

แอซิด	(Poly	(styrenesulfonic	acid-co-maleic	acid),	PSSA-MA)16  

ส่วนพอลิเมอร์ที่ไม่มีหมู่ฟังก์ชันแลกเปลี่ยนประจุในโครงสร้าง	 ได้แก่																		

พอลิสไตรีน	(Polystyrene,	PS)13	พอลิไวนิลไพริดีน	 (Poly(4-vinyl-	

pyridine),	P4VP)13	พอลิโพรพิลีน	(Polypropylene,	PP)14	และพอลิ													

เตตระฟรูออโรเอทลีิน	(Poly	(tetrafluoroethylene) 	PTFE)14	เป็นต้น

ข้อดีของเส้นใยแลกเปลี่ยนประจุ3

	 1.		Ion	exchange	fiber 	มีการแลกเปลี่ยนประจุง่ายกว่า	ion	

exchange	 resins	 เนื่องจากหมู่ฟังก์ชันแลกเปล่ียนประจุ

อยู่ทั้งบนพื้นผิวและด้านในของเส้นใย

	 2.	 พืน้ทีผ่วิในการแลกเปลีย่นประจุของ	ion	exchange	fiber 	

มากกว่า	ion	exchange	resins	

	 3.		การบรรจุยาโมเลกุลใหญ่เข้าไปใน	ion	exchange	fiber 	

ง่ายกว่าและความสามารถในการควบคุมการบรรจ	ุและการ

ปลดปล่อยยาเที่ยงตรงมากกว่า

	 4.	 มีคุณสมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนที่ด	ี

	 5.	 โครงสร้างของ	 ion	 exchange	 fiber 	มีความเฉ่ือยต่อ														

สารเคม	ี(Chemical	inertness)	

	 6.	 สามารถต่อกิง่ด้วยสายโซ่พอลเิมอร์ไปท่ีโครงสร้างของ	ion	

exchange	 fiber 	 ได้จ�านวนมาก	ท�าให้เกิดหมู่ฟังก์ชัน												

แลกเปลี่ยนประจุได้มาก	

การประยกุต์ใช้ ion exchange fibers ทางเภ ชักรรม17, 18

	 การประยุกต์ใช้	 ion	 exchange	 fiber 	ทางเภสัชกรรมนั้น			

นิยมใช้	 ion	exchange	 fiber 	 ในการกักเก็บยาเพ่ือเพิ่มเสถียรภาพ	

ของตัวยาที่มีเสถียรภาพต �่า	 นอกจากนี้ยังใช้ในการควบคุมการ												

ปลดปล่อยยาในเวลาและบริเวณที่ต้องการ	 และเพิ่มการดูดซึมยา																					

เข้าสู่ร่างกาย	โดยส่วนใหญ่ใช	้ ion	exchange	fiber 	ในการน�าส่งยา

แบบให้ทางผิวหนังและการรับประทาน	 	 ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการ

จ�าหน่ายเภสัชภัณฑ์ในการน�าส่งยาที่ผลิตจาก	ion	exchange	fiber 	

สรุป
	 ion	exchange	 fiber 	 เป็นรูปแบบที่น่าสนใจในการน�ามาใช้

ควบคุมการปลดปล่อยยา	การผลิต	ion	exchange	fiber 	ขึ้นกับชนิด

ของพอลิเมอร์ที่เลือกใช	้ion	exchange	fiber 	มีให้เลือกใช้หลายชนิด

ตามความเหมาะสมกับยาที่น�ามาบรรจุไม่ว่าจะเป็นชนิดแลกเปลี่ยน

ประจุบวกหรือแลกเปล่ียนประจุลบอย ่างแรงหรืออย ่างอ ่อน																						

การประยกุต์ใช้	ion	exchange	fiber 	ในทางเภสชักรรมอยูใ่นขัน้ตอน												

การวิจัย	 โดยบรรจุยาใน	 ion	exchange	 fiber 	 เพื่อเพิ่มเสถียรภาพ

ของยาและควบคุมการปลดปล่อยยา	แต่ยังไม่ปรากฏ	ion	exchange	

fiber 	ในท้องตลาด	
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Pharmacometrics
ดร.ภญ.วรารัตน์  ลิโมทัย
กลุ่มงานด้านพัฒนาวิธีวิเคราะห์		กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห์

	 หลาย	ๆ	คนอาจจะสงสัยว่า	pharmacometrics	คืออะไร													

และมีความส �าคัญอย่างไรกับอุตสาหกรรมยา	 วันนี้เราจะมาท�าความ

รู้จักกันค่ะ

	 Pharmacometrics	 เป ็นศาสตร ์ที่วิวัฒนาการมาจาก																				

เภสัชจลนศาสตร์	 (Pharmacokinetics)	 และเภสัชพลศาสตร์																				

(Pharmacodynamics)	 โดยเป็นศาสตร์ที่รวบรวมความรู้จากศาสตร์

ต่าง	ๆ	ได้แก่	cell/system	biology,	pathology,	clinical	pharma-

cology,	pharmacokinetics/pharmacodynamics,	 statistics,												

และ	 data	 analysis	 มาบูรณาการและพัฒนาเป็นโมเดลทาง		

คณิตศาสตร์เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการน�าส่งยา										

ในรูปแบบต่าง	ๆ	เข้าสู่ร่างกาย	ทั้งนี้โดยมีหลักการและขั้นตอนโดยย่อ	

ดังนี้

	 1.	 ศึกษาท�าความเข้าใจปรากฏการณ์ต ่าง	ๆ	ที่ เกิดขึ้น																						

ในร่างกายทั้งในสภาวะที่เกิดโรคและไม่เกิดโรค	 โดยมีความมุ่งหมาย											

เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงปัจจัยต่าง	ๆ 	ที่จะมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยา

และการขจดัยาออกจากร่างกาย	รวมถงึการสร้างโมเดลทางคณติศาสตร์

เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

	 2.	 	อธิบายปรากฏการณ์ทาง	pharmacokinetics/pharma-

codynamics	ที่เกิดขึ้นหลังจากการน �าส่งยาด้วยสมการ	 และโมเดล	

ทางคณิตศาสตร์	โดยค�านึงถึงปัจจัยต่าง	ๆ 	ที่อาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์

ของยาและการขจัดยาออกจากร่างกาย

	 3.	 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง	pharmacokinetics	และ	

pharmacodynamics	 ท้ังน้ีเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสัมพันธ์

ระหว่างระดับยาในเลือดกับฤทธิ์การรักษาหรือความเป็นพิษของยา		

รวมถึงท�าให้เกิดความเข้าใจและคาดการณ์ระยะเวลาในการออกฤทธิ์

ของยา	พร้อมทั้งอาจสร้างเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ	์											

ผลที่อาจเกิดขึ้นในเหตุการณ์จ�าลองของการศึกษาทางคลินิก

	 จากหลักการและวิธีการดังกล่าวท �าให้เราสามารถอธิบาย

ปรากฏการณ์ทาง	 pharmacokinetics/pharmacodynamics																					

ทีเ่กดิขึน้หลังจากการการน�าส่งยาเข้าสู่ร่างกายได้	และสามารถคาดการณ์	

ถงึปรากฏการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้เม่ือให้ยาขนาดต่าง	ๆ	ในรปูแบบการให้ยา	

ทีแ่ตกต่างกนั	รวมถงึสามารถคาดการณ์ปรากฏการณ์และผลการรกัษา

ในประชากรกลุ่มต่าง	ๆ

	 จากหลักการและวิธีการของ	pharmacometrics	 ดังกล่าว											

ข้างต้นนั้น	ท�าให้มีการน�าศาสตร์ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ	

ดังนี้

	 1.	 ประเมินปัจจัยต่าง	ๆ	ที่อาจมีผลต่อ	pharmacokinetics/

pharmacodynamics	ของยา	อนัอาจส่งผลต่อประสทิธผิลในการรกัษา	

เช่น	อายุ	เพศ	เชื้อชาต	ิโรคที่เป็นอยู	่น�า้หนัก	เป็นต้น

	 2.	 ออกแบบขนาด	 (Dose)	 และเวลา	 (Time)	 ในการให้ยา	

(Dosage	regimen)	ส�าหรบัการศกึษาทางคลนิกิในระยะแรก	(Clinical	

study	phase	I)	และระยะที่	2	(Clinical	study	phase	II)	ทั้งนี้โดย

อาศัยข้อมูลทาง	pharmacokinetics/pharmacodynamics	 ท่ีได้								

จากผลการศึกษาในสัตว์ทดลอง	(Preclinical	study)

	 3.	 น�าเอาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา	preclinical	 study	และ	

clinical	 study	 phase	 I/II	 มาใช้ในการคาดการณ์และประเมิน

ประสิทธิผลในการรักษาของยาใหม่	 เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่า

จะด�าเนินการศึกษาทางคลินิกในระยะต่อไปหรือไม่

	 4.	 น�าเอาข้อมูลการศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครสุขภาพด	ี	

มาใช้ในการคาดการณ์ประสิทธิผลและความเสี่ยงในการรักษาผู้ป่วย

กลุ่มต่าง	ๆ 	เช่น	ผู้ป่วยโรคตับ	หรือโรคไต		ผู้ป่วยเด็ก		และผู้ป่วยสูงอาย	ุ

เนื่องจากผู ้ป่วยกลุ ่มดังกล่าวอาจมีระบบการขจัดยาที่ไม่สมบูรณ	์									

เทียบเท่ากับกลุ่มอาสาสมัครสุขภาพดี	นอกจากน้ียังมีการน �ามาใช้

ประเมินและคาดการณ์ขนาดการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว

	 5.	 น�ามาประยุกต์ใช้ในการประเมินความเท่าเทียมกันในทาง	

pharmacokinetics/pharmacodynamics	 (Bioequivalence	

study)	ระหว่างสองสูตรต�ารับ

	 ทัง้นี	้เครือ่งมอืทีใ่ช้ในทาง	pharmacometrics	จะเป็น	software	

ต่าง	 ๆ	 ที่สามารถประมวลผลและสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร 	์																					

โดยเฉพาะอย่างยิง่	non-linear	mixed	effect	model*	 โดยทีม่กีาร 

ใช้กันอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาต	ิและเป็นที่ยอมรับส�าหรับการ												

ขึ้นทะเบียนยาในสหรัฐอเมริกาน้ัน	 ได้แก่	 NONMEM,	 Phoenix®                 

โดยใช้ประกอบกับโปรแกรมทางสถิติอื่น	ๆ 	เช่น	SPSS,	SAS,	R	เป็นต้น



ปีที่	23	ฉบับที่	1	ประจ�าเดือน	มกราคม	-	มีนาคม	2559  
องค์การเภสัชกรรม
GPOR&D NEWSLETTER

13

	 จากข้อมูลดงักล่าวจะเหน็ได้ว่า	pharmacometrics	เป็นศาสตร์

ที่มีประโยชน์และมีความส �าคัญส�าหรับอุตสาหกรรมยาใหม่	 โดยเป็น

เครือ่งมอืช่วยให้การประมวลผลข้อมูลทีไ่ด้จากการศกึษาในสตัว์ทดลอง

และการศึกษาทางคลินิกในระยะต่าง	ๆ	นั้นเป็นไปอย่างมีหลักการ					

ท�าให้การพัฒนายาใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยลด											

อัตราความเสี่ยงของความผิดพลาดในการตัดสินใจพัฒนายาในระยะ

ต่าง	ๆ

	 ในปัจจบุนับรษัิทยาชัน้น�าต่าง	ๆ	มกีารน�าเอาศาสตร์ดงักล่าวมา	

ประยุกต์ใช้เป็นฐานในการตัดสินใจพัฒนายาใหม่ในทุกแขนง	 ดังนั้น	

หากต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมยาใหม่ในประเทศไทยให้เข้มแข็ง										

และเตบิโตไปในทศิทางทีถ่กูต้อง	การประยกุต์น �าเอา	pharmacometrics	

มาใช้ในการประมวลผลเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจส �าหรับ												

การพัฒนายาน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอันชาญฉลาด

Note:	*	Non-linear	mixed	effect	model	เป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์	

ที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง	ๆ	 ในรูปแบบที่ไม่ใช่เชิง												

เส้นตรง	โดยมกีารพจิารณาถงึปัจจยัทัง้ท่ีเป็นตวัแปรท่ีแสดงผลแน่นอน

อธิบายได้	 (Fixed	 effect)	 และตัวแปรที่แสดงผลแบบแปรปรวน													

ซึ่งอธิบายไม่ได้	(Random	effect)
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กันยา  หว่านณรงค์
กลุ่มวิจัยชีววิเคราะห์

	 จากกรณนีกัแสดงชือ่ดงั	"ปอ"	ทฤษฎ	ีสหวงษ์	ล้มป่วยด้วยภาวะ
แทรกซ้อนรุนแรงจากโรคไข้เลือดออก	ท�าให้สังคมไทยเกิดการตื่นตัว
มากขึน้กบัการระวงัป้องกันโรคไข้เลอืดออก	แม้ทมีแพทย์ทีต่รวจรกัษา
จะออกมายืนยันว่าอาการป่วยของนักแสดงหนุ่มเป็นภาวะที่เกิดขึ้น
เฉพาะบุคคล	 ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นโรคไข้เลือดออกทุกรายก็ตาม	 
แต่เพือ่ความไม่ประมาท	เราควรจะรูเ้ท่าทนัอนัตรายของโรคไข้เลอืดออก	
นี้กันอย่างถ่องแท้	เพื่อระมัดระวังป้องกัน	

Dengue	virus	764	x	555 Dengue	virus,	computerartwork	478	x	395

โรคไข้เลือดออก
(Dengue hemorrhagic fever)

รคไข้เลือดออก คือ โรคติดเชื้อซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) อาการของโรคนี้                     

มีความคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดในช่วงแรก จึงท�าให้ผู้ป่วยเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่าตนเป็นเพียง          

โรคไข้หวัด และท�าให้ไม่ได้รับการรักษาท่ีถูกต้องในทันที โรคไข้เลือดออกมีอาการและความรุนแรงของ         

โรคหลายระดับ ตั้งแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยไปจนถึงเกิดภาวะช็อก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท �าให้ผู้ป่วย          

เสียชีวิต เริ่มระบาดในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ 2501 สถิติในปี พ.ศ. 2558 รายงานโดย กลุ่มโรค                   

ไข้เลือดออก ส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีอัตราป่วย 213.12 

และอัตราป่วยตาย 0.21 ซึง่หมายความว่า ในประชากรทกุ 100,000 คน จะมีผู้ที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกได้ถึง 

213.12 คน และมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ 0.21 คน1

สาเหตุและเชื้อที่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออก2

          โรคไข้เลือดออก	เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลายบ้าน	(Aedes	

aegypti)	ตัวเมีย	 บินไปกัดคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก	 โดยเฉพาะช่วง											

ที่มีไข้สูง	 เชื้อไวรัสแดงก่ีจะเพิ่มจ�านวนในตัวยุงประมาณ	 8	 -	 10	 วัน	 

โดยเชื้อจะไปที่ผนังกระเพาะและต่อมน�้าลายของยุง	เมื่อยุงกัดคนก็จะ																							

แพร่เชื้อสู่คน	เชื้อจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ	2	-	7	วันในช่วงที่มีไข	้

หากยุงกัดคนในช่วงนี้ก็จะรับเชื้อไวรัสมาแพร่ให้กับคนอื่น	



ปีที่	23	ฉบับที่	1	ประจ�าเดือน	มกราคม	-	มีนาคม	2559  
องค์การเภสัชกรรม
GPOR&D NEWSLETTER

15

 เชื้อไวรัส Dengue	มี	4	ชนิดคือ	Dengue	1,	2,	3	และ	4	 

โดยปกติไข้เลือดออกที่พบกันท่ัว	ๆ	 ไปทุกปี	มักจะเกิดจากเชื้อไวรัส	

Dengue	ชนิดที่	3	หรือ	4	แต่ที่มีข่าวมาในระยะนี้จะเป็นการติดเชื้อ 

ในสายพันธ์ุที	่2	เป็นสายพันธ์ุที่พบได้ประปราย	แต่อาการมักจะรุนแรง

กว่าสายพันธ์ุที	่3,	4	และต้องเป็นการติดเชื้อซ�้าครั้งที่	2	(Secondary	

infection)

การติดเชื้อไวรัส Dengue
 ไวรัสเดงกี่	เป็น	single	strandcd	RNA	ไวรัส	อยู่ใน	family	

flavivirida 	มี	4	 serotypes	 (DEN1,	DEN2,	DEN3,	DEN4)	ซึ่งมี	

antigen	 ของกลุ ่มบางชนิดร่วมกัน	 จึงท�าให้มี	 cross	 reaction																			

กล่าวคือ	 เมื่อมีการติดเชื้อชนิดใดชนิดหนึ่งแล้ว	 จะมีภูมิคุ ้มกันต่อ												

เชื้อไวรัสชนิดนั้นอย่างถาวรตลอดชีวิต	แต่จะมีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสเดงกี่

อีก	3	ชนิด	ในช่วงระยะสั้น	ๆ	ประมาณ	6	 -	12	 เดือน	 (หรืออาจสั้น																	

กว่านี้)	 ดังนั้นผู้ที่อยู่ในพื้นท่ีท่ีมีไวรัสเดงก่ีชุกชุมอาจมีการติดเชื้อ	 3	 

หรือ	4	ครั้งได้

 องค์การอนามัยโลก	 ได้จ�าแนกกลุ่มอาการโรคที่เกิดจากการ		

ติดเชื้อไวรัสเดงกี่ตามลักษณะอาการทางคลินิก	ดังต่อไปนี้

	 Undiffiferentiat 	 fever	 (uf)	หรือกลุ่มอาการไวรัส	พบใน

ทารกหรือเด็ก	จะปรากฏเพียงอาการไข้	2	 -	3	วัน	บางครั้งอาจมีผื่น												

แบบ	 maculopapula	 rash	 มีอาการคล้ายคลึงกับโรคที่เกิดจาก																	

เชื้อไวรัสอื่น	ๆ	ซึ่งไม่สามารถวินิจฉัยได้จากอาการทางคลินิก

	 ไข้เดงกี่	 (Dengue	 Fever,	DF)	มักเกิดกับเด็กโตหรือผู้ใหญ่										

อาจมีอาการไม่รุนแรง	 คือ	 มีอาการไข้ร่วมกับปวดศีรษะ	ปวดรอบ

กระบอกตา	 ปวดกล้ามเน้ือ	 ปวดกระดูก	 และมีผื่น	 บางรายอาจมี														

จุดเลือดออกที่ผิวหนัง	ตรวจพบ	 tourniquet	 test	positive	 ผู้ป่วย											

ส่วนใหญ่มีเม็ดเลือดขาวต �่าได้	 	 โดยท่ัวไปแล้วไม่สามารถวินิจฉัยจาก

อาการทางคลินิกได้แน่นอน	 ต้องอาศัยการตรวจทางน �้าเหลือง/													

แยกเชื้อไวรัส

	 ไข้เลือดออกเดงก่ี	 (Dengue	 hemorrhagic	 fever,	 DHF)														

มีอาการทางคลินิคเป็นรูปแบบท่ีค่อนข้างชัดเจน	 คือ	 มีไข้สูงลอย																

ร่วมกับอาการเลือดออก	 ตับโต	 และมีภาวะช็อกในรายท่ีรุนแรง																		

ในระยะมไีข้จะมีอาการต่าง	ๆ 	คล้าย	DF	แต่จะมลีกัษณะเฉพาะของโรค	

คือ	มีเกล็ดเลือดต�า่และมีการรั่วของพลาสมา	ซึ่งถ้าพลาสมารั่วออกไป

มาก	ผูป่้วยจะมภีาวะชอ็กเกดิขึน้	ทีเ่รยีกว่า	dengue	shock	syndrome	

(DSS)	สามารถตรวจพบได้จากการที่มีระดับฮีมาโตคริต	 (Hct)	 สูงขึ้น		

มีน�้าในเยื่อหุ้มช่องปอดและช่องท้อง

อาการของผู้ที่ติดเชื้อโรคไข้เลือดออก
          หลังจากได้รับเชื้อจากยุงที่เป็นพาหะแล้ว	ประมาณ	5	-	8	วัน	
(ระยะฟักตัว)	 ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการของโรคท่ีเป็นรูปแบบค่อนข้าง	
เฉพาะ	4	ประการ	เรียงตามล�าดับการเกิดก่อนและการเกิดหลัง	ดังนี้

          ไข้สูงลอย	:	ไข้	39	-	40	องศาเซลเซียส	ประมาณ	2	-	7	วัน																			
ทุกรายจะมีไข้สูงเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน	 ส่วนใหญ่ไข้จะสูงเกิน	 38.5	
องศาเซลเซยีส	ไข้อาจสงูถึง	40	-	41	องศาเซลเซยีสได้	ซึง่บางรายอาจมี	
อาการชักเกิดขึ้น		ผู้ป่วยมักจะมีหน้าแดง	(Flushed	face)	อาจตรวจ
พบคอแดง	(Injected	pharynx)	ได้	แต่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะไม่มีอาการ
น�้ามูกไหล	 หรืออาการไอ	 ซ่ึงช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคจากหัดใน													
ระยะแรก	 และโรคระบบทางเดินหายใจได้	 เด็กโตอาจบ่นปวดศีรษะ	
ปวดรอบกระบอกตา
	 ในระยะไข้นี้	 อาการทางระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อย	 คือ											
เบ่ืออาหาร	 อาเจียน	บางรายอาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วย	ซึ่งใน										
ระยะแรกจะปวดโดยท่ัวไป	 และอาจปวดท่ีชายโครงขวาในระยะ													
ที่มีตับโต	
 อาการเลือดออก	 :	อาการเลือดออกท่ีพบบ่อยท่ีสุดท่ีผิวหนัง	
โดยจะตรวจพบว่าเส้นเลือดเปราะ	แตกง่าย	 การท�า	 torniquet	 test	
ให้ผลบวกได้ตั้งแต	่2	-	3	วันแรกของโรค	ร่วมกับมีจุดเลือดออกเล็ก	ๆ	
กระจายอยู่ตามแขน	ขา	ล�าตัว	รักแร้	อาจมีเลือดก�าเดา	หรือเลือดออก
ตามไรฟัน
	 ในรายที่รุนแรงอาจมีอาเจียน	 และถ่ายอุจจาระเป็นเลือด											
ซ่ึงมักจะเป็นสีด �า	 (Malena)	 อาการเลือดออกในทางเดินอาหาร															
ส่วนใหญ่จะพบร่วมกับภาวะช็อก	
 ตับโต	ส่วนใหญ่จะคล�าพบตับโตได้ประมาณวันที่	3	-	4	นับแต่
เริ่มป่วยตับจะนุ่มและกดเจ็บ
 ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือด หรือช็อก	:	มักจะเกิด
ช่วงไข้จะลด	เป็นระยะทีม่กีารรัว่ของพลาสมา	ซึง่จะพบทกุรายในผูป่้วย
ไข้เลือดออกเดงกี่	โดยระยะรั่วจะมีประมาณ	24	-	28	ชั่วโมง
										ประมาณ	1	ใน	3	ของผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรง	มีภาวะการไหล
เวยีนล้มเหลวเกดิขึน้	เนือ่งจากมกีารรัว่ของพลาสมาออกไปยงัช่องปอด/
ช่องท้องมาก	 เกิด	 hypovolemic	 shock	 ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการ												
กระสับกระส่าย	มือเท้าเย็น	ชีพจรเบาเร็ว	ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง	
ตรวจพบ	pulse	pressure	แคบ	 เท่ากับหรือน้อยกว่า	20	มม.ปรอท	
(ค่าปกต	ิ30	-	40	มม.ปรอท)			ภาวะชอ็กทีเ่กดิขึน้นีจ้ะมกีารเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเรว็	ถ้าไม่ได้รับการรกัษาผูป่้วยจะมีอาการเลวลง	รอบปากเขยีว	
ผิวสีม ่วง 	ๆ 	ตัวเย็นชืด 	จับชีพจรและ/หรือวัดความดันไม ่ ได 	้																														
(Profound	 shock)	 ภาวะรู้สติเปลี่ยนไป	 และจะเสียชีวิตภายใน														
12	-	24	ชัว่โมงหลงัเริม่มภีาวะชอ็ก	หากว่าผูป่้วยได้รับการรกัษาอาการชอ็ก	
อย่างทันท่วงที	 และถูกต้องก่อนที่จะเข้าสู่ระยะ	profound	 shock													
ส่วนใหญ่ก็จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

การรักษา3

	 เนือ่งจากยงัไม่มกีารพฒันายาฆ่าเชือ้ไวรัสเดงกี	่การรกัษาโรคนี้
จึงเป็นการรักษาตามอาการเป็นส�าคัญ	 กล่าวคือ	 มีการใช้ยาลดไข	้																
เช็ดตัว	 และการป้องกันภาวะช็อก	 ยาลดไข้ที่ใช้มีเพียงชนิดเดียว	 คือ												
ยาพาราเซตามอล	 (Paracetamol)	 ขนาดยาที่ใช ้ในผู ้ใหญ่คือ	
พาราเซตามอลชนิดเมด็ละ	500	มลิลกิรมั	รบัประทานคร้ังละ	1	-	2	เมด็	
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เอกสารอ้างอิง
 1.	 กลุ่มโรคไข้เลือดออก	ส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข.	สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2554.	Available	at:	

http://dhf.ddc.moph.go.th/2554.htm.	Accessed	June,5,2012.	
	 2.	 กลุ่มโรคไข้เลือดออก	ส�านักโรคติดต่อน�าโดยแมลง	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข.	คู่มือการประเมินผลตามตัวชี้วัดงานป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออกระดับจังหวัด ปี 2553.	พิมพ์ครั้งที่	1.	กรุงเทพมหานคร:	2543.1-12.	
	 3.	 เภสชักรหญงิ	วภิารกัษ์	บญุมาก	ภาควชิาเภสชักรรม	คณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/

article/102

ทุก	4	 -	6	ชั่วโมง	 โดยไม่ควรรับประทานเกินวันละ	8	 เม็ด	 (4	กรัม)													
ส่วนขนาดยาท่ีใช้ในเดก็คอื	พาราเซตามอลชนิดน �า้	10	-	15	มลิลกิรมัต่อ	
น�้าหนักตัว	1	กิโลกรัมต่อครั้ง	ทุก	4	-	6	ชั่วโมง	โดยไม่ควรรับประทาน
เกินวันละ	5	ครั้ง	หรือ	2.6	กรัม	ยาพาราเซตามอลนี้เป็นยารับประทาน
ตามอาการ	 ดังนั้นหากไม่มีไข้ก็สามารถหยุดยาได้ทันที	 ส่วนยา													
แอสไพรินและไอบูโปรเฟนเป็นยาลดไข้เช่นกัน	แต่ยาทั้งสองชนิดนี	้			
ห้ามน �ามาใช้ในโรคไข้เลือดออก	 เนื่องจากจะยิ่งส่งเสริมการเกิดภาวะ
เลือดออกผิดปกติจนอาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้	
	 ในส่วนการป้องกันภาวะช็อกน้ัน	กระท �าได้โดยการชดเชยน �้า												
ให้ร่างกายเพื่อไม่ให้ปริมาตรเลือดลดต�่าลงจนท�าให้ความดันโลหิตตก	
แพทย์จะพิจารณาให้สารน�้าตามความรุนแรงของอาการ	 โดยอาจให	้											

www.ssotansum.com

ผู้ป่วยด่ืมเพียงสารละลายเกลือแร่	 โออาร์เอส	 หรือผู้ป่วยบางราย												
อาจได้รบัน�า้เกลือเข้าทางหลอดเลือดด�า	ในกรณทีีผู่ป่้วยเกดิภาวะเลอืด
ออกผิดปกติจนเกิดภาวะเสียเลือดอาจต้องได้รับเลือดเพิ่มเติม																
อย่างไรก็ตาม	 จะต้องเฝ้าระวังภาวะช็อกดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
เนื่องจากภาวะนี้มีความอันตรายต่อชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก
	 ปัจจุบนัโรคไข้เลือดออกเป็นโรคทีม่อีตัราการป่วยตายน้อย	เพยีง	
0.21	คนต่อประชากร	1	แสนคน	ท�าให้คนไม่ค่อยตื่นตัว	สาเหตุอาจจะ
มาจากผู้ป่วยคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรดาท �าให้ไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงท	ี
โดยเฉพาะเมือ่มอีาการไข้สงูลอยควรรบีไปพบแพทย์	เพือ่ทีจ่ะได้รบัการ
รักษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
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โรคคอมพิวเตอร์

บุษป์รัตน์  การะโชติ
กลุ่มวิชาการและประสานงานวิจัยทางคลินิก

	 		 การจ้องหน้าจอนาน	ๆ	ท�าให้กล้ามเนื้อรอบดวงตาเกร็งตัว	
เมื่อมองแสงสีของภาพจากจอที่ฉูดฉาด	 	 เคลื่อนที่เร็ว	 	ท�าให้ประสาท
ตาล้า	 เกิดอาการตาแห้ง	 ซ่ึงเม่ือเป็นแบบน้ีบ่อยครั้งเข้าก็จะส่งผลให้
ประสาทตาเสื่อมสภาพเร็วข้ึน	 	 นอกจากน้ียังอาจเส่ียงเป็นโรค
คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม	(Computer	vision	syndrome)	หรือโรค
ซีวีเอส

สาเหตุ
		 	 เกดิจากพฤตกิรรมการมองจอภาพทีใ่กล้เกนิกว่าครึง่ฟตุหรอื
ประมาณ	6	นิ้ว	เป็นเวลานาน	ๆ 	ท�าให้ต้องใช้กล้ามเนื้อรอบดวงตาและ
ประสาทตาในลกัษณะเพ่งจอตลอดเวลา	จนเกดิอาการดวงตาตงึเครยีด	
ตาล้า	ตาช�า้	ตาแดง	แสบตา	มองภาพได้ไม่ชดัเจน	และมกัจะเกดิอาการ
ปวดศีรษะตามมา	 ซ่ึงท้ังหมดคือสัญญาณเตือนของการเกิดโรค
คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม	 และหากปล่อยท้ิงไว้ยังมีโอกาสที่จะเกิด	

ภาวะสายตาสั้นเพิ่มขึ้นถึง	30	%	นอกจากการใช้สายตากับหน้าจอ
คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานแล้ว	 ยังเกิดมาจากต�าแหน่งการจัดวาง
คอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสม	 มีแสงสว่างหรือแสงสะท้อนจากจอ
คอมพิวเตอร์มากเกินไป	 ระยะห่างระหว่างดวงตากับจอคอมพิวเตอร์	
ท่านั่งท�างานไม่เหมาะสม	หรืออาจเกิดมาจากความผิดปกติทางสายตา

อาการ
	 คนที่ท�างานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานาน	ๆ	
เช่น	เกนิสองถงึสามชัว่โมง	มกัจะมอีาการปวดตา	แสบตา	ตามวั	ตาแห้ง		
น�้าตาไหล	มองเห็นภาพซ้อน	ตาโฟกัสช้า	เคืองตา	ดวงตาล้า	และบ่อย
ครัง้ทีจ่ะมอีาการปวดหวัร่วมด้วยปวดคอ	ปวดไหล่	หรอืปวดหลงั	ระดบั
ความรุนแรงของอาการจะเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาท่ีใช้สายตาอยู ่
หน้าจอ

(Computer Vision Syndrome)
วิชั่นซินโดรม

จจุบันคนท�างานหรือตั้งแต่วัยเรียนใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมากขึ้นและใช้ทุกช่วงเวลา เช่น 

ท�างาน ไปเท่ียว หรอืยามพกัผ่อน บางคนจ้องแต่จอและกดปุ่มสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ตลอดเวลา 

ซึ่งพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายและผลเสียต่อสุขภาพร่างกายได้ เช่น 

อาการปวดเมื่อย ตาเสื่อม นิ้วล็อค โรคอ้วน และโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร เป็นต้น
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เอกสารอ้างอิง 

 1.  แพทย์เตือน จ้องมือถือ คอมพิวเตอร์นาน เสี่ยงเป็นโรคซีวีเอส.	ค้นเมื่อ	19	พฤศจิกายน	2558,	จากเว็บไซต์	http://health.kapook.com/view			

104028.html

 2.  “ซีวีเอส” (CVS) โรคยอดฮิตคนติดจอ.	ค้นเมื่อ	19	พฤศจิกายน	2558,	จากเว็บไซต์		http://www.thairath.co.th/content/537529

 3.  จ้องมอืถือ-คอมฯ นาน ระวัง ! สธ.เตอืนเสีย่งโรค ′ซวีเีอส′ แนะสตูร 20-20-20.	ค้นเมือ่	19	พฤศจกิายน	2558,	จากเวบ็ไซต์	http://www.matichon.

co.th/news_detail.php?newsid=1442724131

การแก้ไขและป้องกัน
 l	 วางหน้าจอคอมพวิเตอร์ให้ห่างจากดวงตาประมาณ	20	-	28	
นิว้	และควรให้จดุกึง่กลางของหน้าจออยูต่�า่กว่าระดบัสายตาในแนวราบ
ประมาณ	4	-	5	นิ้ว	
 l	 ปรับแสงสว่างหน้าจอให้พอเหมาะและไม่สว่างเกินไป	
 l	 หากงานในหน้าที่ต้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันทุก	1	-	2	
ชั่วโมง	ควรพักการใช้สายตาเป็นระยะ	โดยใช้สูตรการพักสายตา	20	-											
20	-	20	คือ	ละสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุก	20	นาที	แล้วมอง
ไปที่วัตถุที่อยู่ไกลอย่างน้อย	20	ฟุต	นานประมาณ	20	วินาท	ี		
 l	 ขณะท �างานหน้าจอควรฝึกกะพริบตาบ่อย	 ๆ	 และหาก 
แสบตามากอาจใช้น�า้ตาเทียมช่วย
 l	 ควรปรับห้องและบริเวณท �างานอย่าให้มีแสงสะท้อนจาก
หน้าต่าง	หรือหลอดไฟบริเวณเพดานห้องสะท้อนเข้าตา
 l	 ไม่หันจอภาพเข้าหน้าต่าง
 l	 ควรใช้แผ่นกรองแสงวางหน้าจอ	หรือใส่แว่นกรองแสง

 l	 ปรับเก้าอี้นั่งให้พอเหมาะ	 โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ใช้แว่นตา		
2	ชัน้	จะต้องตัง้จอภาพให้ต�า่กว่าระดบัตา	เพือ่จะได้ตรงกบัเลนส์แว่นตา
 l	 หากมสีายตาผิดปกตหิรือโรคตาบางอย่างอยู	่ควรแก้ไขและ
รักษาโรคตาที่เป็นอยู่ควบคู่ไปด้วย

สรุป
	 อาการของโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม	(Computer	vision	
syndrome)	หรือโรคซีวีเอส	แม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง	แต่ก็ก่อให ้
เกิดความร �าคาญ	 ประสิทธิภาพของงานลดลง	 หากได้รับการแก้ไข										
จะท�าให้ท �างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ท�างานอย่างเป็นสุขขึ้น	 และ									
วิธีการแก้ไขส่วนใหญ่ท�าได้ไม่ยาก	ดังนั้นเมื่อใช้งานคอมพิวเตอร์แล้ว		 
มีอาการทางตา	ควรปรึกษาจักษุแพทย์เสมอเพื่อหาสาเหตุก่อนสรุปว่า	
เป็นอาการเกิดจากใช้งานคอมพิวเตอร์ดังกล่าว	 ซึ่งบางครั้งอาจม	ี							
โรคทางตาอื่น	ๆ	ร่วมอยู่ด้วยได้
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	 ตัวอย่างชีวภาพ	 (Study	 samples)	 ถือเป็นสิ่งส�าคัญในการ

ศึกษาชีวสมมูล	 และมีมูลค่าท่ีไม่สามารถประเมินได้	 การเก็บรักษา

ตวัอย่างชวีภาพอย่างถูกต้อง	เหมาะสม	และปลอดภยัจงึเป็นส่ิงทีจ่�าเป็น

อย่างยิ่ง

	 การศึกษาชีวสมมูล	คือ	การศึกษาเปรียบเทียบชีวประสิทธิผล	

(Comparative	 bioavailability)	 ระหว่างผลิตภัณฑ์ยาทดสอบ															

(Test	products)	และผลิตภัณฑ์ยาอ้างอิง	 (Reference	product)											

โดยเปรยีบเทยีบระดบัยาในตวัอย่างชวีภาพท่ีระยะเวลาต่าง	ๆ 	หลงัจาก

ให้ผลิตภัณฑ์ยาท้ังสองแก่อาสาสมัคร	 ซ่ึงหลังจากอาสาสมัครลงนาม											

ในหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการ													

ด้วยความสมัครใจ	 และผ่านการคัดกรองตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก

อาสาสมัครที่ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัยน้ัน	ๆ	แล้ว	อาสาสมัครจะ												

เข้าพักในสถานท่ีทดลองทางคลินิก	 รับประทานผลิตภัณฑ์ยา	 และ

ท�าการเก็บตัวอย่างชีวภาพของอาสาสมัครที่เวลาต่าง	ๆ	ตามที่ระบุไว้

ในโครงร่างการวิจยั	โดยตวัอย่างชวีภาพจากอาสาสมัคร	1	คน	จะแบ่งเกบ็	

เป็น	 2	หลอด	ตัวอย่างชีวภาพหลอดท่ี	1	(First	 lot)	 จะมีปริมาตร												

เพียงพอต่อการวิเคราะห์ในครั้งแรก	 ซ่ึงหากจ�าเป็นต้องวิเคราะห์ซ�้า													

จะต้องใช้ตัวอย่างชีวภาพหลอดที่	 2	 (Second	 lot)	 ในการวิเคราะห์	

ทั้งนี้ตัวอย่างชีวภาพที่ได้จากอาสาสมัครจะต้องเก็บไว้อย่างเหมาะสม

ตามที่โครงร่างการวิจัยก�าหนด	 ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพแช่เช็ง																

(Frozen)	คือเก็บใน	freezer	ที่ควบคุมอุณหภูมิที	่-65	องศาเซลเซียส	

(±10	องศาเซลเซียส)		

		 การขนส่งตัวอย่างชีวภาพจากศูนย์วิ จัยทางคลินิกมายัง												

ห้องปฏิบัติการเพื่อท �าการวิเคราะห์ระดับยาจ �าเป็นต้องมีการควบคุม

อุณหภูมิระหว่างการขนส่งให้อยู ่ในเกณฑ์ตามที่โครงร่างการวิจัย	

ก�าหนดเช่นกัน	 โดยส่วนใหญ่จะใช้น�้าแข็งแห้งในการขนส่งเพื่อรักษา

อณุหภมูใินระหว่างการขนส่งไม่ให้สงูกว่า	-55	องศาเซลเซยีส	โดยมกีาร

บันทึกอุณหภูมิตลอดการขนส่งด้วย	data	 logger	ทั้งนี้ในการขนส่ง

ตัวอย่างชีวภาพหลอดที	่1	 (First	 lot)	และหลอดที่	2	 (Second	lot)	

ควรขนส่งแยกกันเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

การเก็บตัวอย่างชีวภาพเพื่อใช้ในการศึกษาชีวสมมูล 

	 1.	 เก็บตัวอย่างชีวภาพในห้อง	 deep	 freezer	 ที่สามารถ

ควบคุมการเข้าถึงตัวอย่างชีวภาพได้	 เพื่อป้องกันการเข้าถึงตัวอย่าง

ชีวภาพจากบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง	และมีการลงบันทึกการเข้าออก

ห้อง	deep	freezer

	 2.	 Freezer	 ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างชีวภาพจะต้องต่อกับ												

ไฟส�ารอง	 และมีการบ�ารุงรักษาอยู่เสมอ	 เพื่อให้สามารถเก็บรักษา

ตัวอย่างชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

	 3.	 มีการติดตามอุณหภูมิของ	 freezer	 จาก	data	 logger	

ที่ท �าการโปรแกรมให้บันทึกอุณหภูมิทุก	ๆ	15	นาที	 โดยวาง	probe	

ของ		data	logger	ในต �าแหน่งทีม่อีณุหภมูสิงูทีส่ดุใน	freezer	(Hottest	

spot)	 และ	 print	 out	 ข้อมูลเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิที่บันทึกได้																		

ในทุก	ๆ	วัน	และท�าการสอบเทียบ	data	logger	ทุก	ๆ	1	ปี

การเก็บรักษาตัวอย่างชีวภาพ
วัชรี  สืบแก้วอุทัย

กลุ่มศึกษาชีวสมมูล
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เอกสารอ้างอิง

	 1.	 เอกสาร	Standard	Operating	Procedures	(SOPs)

		 2.	 คู่มือการใช้งาน	Sensaphone®400

ระบบป้องกันตัวอย่างชีวภาพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
	 1.	 มีระบบไฟส�ารองส�าหรับ	 freezer	 ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ													

เพื่อให้	freezer	ท�างานได้อย่างปกติในกรณีที่เกิดไฟดับ

	 2.	 มีระบบ	CO
2
	backup	 ส�าหรับ	 freezer	 โดยมีลักษณะ													

เป็นถังบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความดันสูง	 ซ่ึงต่ออยู่กับระบบ

เซ็นเซอร์ของ	freezer		ในกรณีที่อุณภูมิของ	freezer	สูงเกินอุณหภูมิ

ที่ก�าหนดไว้	ตัวเซ็นเซอร์จะสั่งให้ระบบ	CO
2
	backup	ท�าการปล่อย										

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใน	 freezer	 เพื่อรักษาความเย็น													

ให้อยู่ในระดับที่คงที่	

	 3.	 ระบบติดตามอุณหภูม	ิมีอยู่	2	ระบบ	ได้แก่	ระบบติดตาม	

อุณหภูมิของ	 freezer	ที่เรียกว่า	 sensaphone	 และระบบติดตาม

อุณหภูมิของ	data	logger	โดยทั้ง	2	ระบบนี้จะมีลักษณะการท�างาน

ที่คล้ายกัน	 คือจะมีการส่งสัญญาณเตือนใน	 2	 กรณีใหญ่	 ๆ	 ได้แก่																			

1.	ไฟฟ้าดับ	และ	2.	อุณหภูมิของ	freezer/data	logger	สูงเกินกว่า														

อุณหภูมิที่ก�าหนดไว้	โดยระบบ	sensaphone	จะท�าการโทรแจ้งตาม

เบอร์โทรศัพท์ที่ได้บันทึกไว้	 ส่วนระบบติดตามอุณหภูมิของ	 data													

logger	 จะท �าการส่ง	 SMS	ตามเบอร์โทรศัพท์ท่ีได้บันทึกไว้แทนการ	

โทรออก

 โดยระบบป้องกันตัวอย่างชีวภาพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทุก

ระบบจะถกูตรวจเชก็อยูเ่สมอไม่ว่าจะเป็นระบบไฟส�ารอง,	ระบบ	CO
2 

Backup,	ระบบ	Sensaphone	และระบบติดตามอุณหภูมิของ	Data	

logger	เพือ่ให้ระบบสามารถท�างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพสงูสดุเพือ่

การเก็บรักษาตัวอย่าง

	 ทั้งน้ี	 กลุ่มศึกษาชีวสมมูล	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 ได้มีการ									

เก็บตัวอย่างชีวภาพส�าหรับการศึกษาชีวสมมูลเป็นไปตามข้อก�าหนด 

ทีก่ล่าวมาข้างต้น	จงึสามารถมัน่ใจในระบบการเกบ็รกัษาตวัอย่างชวีภาพ	

ระหว่างการศึกษาชีวสมมูลและการเก็บตัวอย่างหลังสิ้นสุดการศึกษา
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เหนือระดับน�้ าทะเล	 ค�าว ่า	 Hippophae	 ในชื่อนั้นมีที่มาจากภาษาละติน																												

โดย	“Hippo”	แปลว่า	ม้า	(Horse)	และ	“Phaos”	แปลว่า	ส่องแสง	(Shine)	เนือ่งจาก		

ในอดตี		ใบและกิง่ของซบีคัธอร์นถกูน�ามาใช้เป็นอาหารม้า	เชือ่กนัว่าท�าให้ม้ามนี�า้หนกั

ดีและมีขนที่เป็นเงางาม

ซีบัคธอร์น (Sea buckthorn)

ภญ.พรพรหม  คล่องค�านวณการ

กลุ่มงานประกันคุณภาพงานชีวสมมูล		กลุ่มประกันคุณภาพงานวิจัย

	 ตั้งแต่อดีต	มนุษย์รู้จักการน �าสารสกัดจากพืช	

มาใช้ประโยชน์มากมาย	 ท้ังในแง่ของการรักษาและ

ป้องกันโรค	ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง	

โดยสารสกัดเหล่าน้ีส่วนมากได้มาจากสารทุติยภูม	ิ

( Secondary 	 metabol i te ) 	 ที่ พื ชสร ้ า งขึ้ น																																						

เพื่อตอบสนองต่อความจ�าเป็นบางประการต่อการ											

ด�ารงชวีติ	เช่น	ป้องกนัตวัเองจากจุลชีพและแมลงต่าง	ๆ	

ที่มารบกวน	 หรือเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม													

สารทุติยภูมิดังกล่าวนี้	 ถือเป็นแหล่งของยารักษาโรค	

และอาหารเสริมมากมายส�าหรับมนุษย์

	 ซบีคัธอร์น	(Sea	buckthorn)	มชีือ่วทิยาศาสตร์

คือ	 Hippophae rhamnoides	 จัดอยู ่ ในวงศ 	์															

Elaeagnaceae	 	ลักษณะเป็นไม้พุ่ม	ผลัดใบ	มีหนาม		

มีระบบรากท่ีแข็งแรงและซับซ้อน	 ซึ่งสามารถใช้

ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกเนื่องจากเป็นพืชที่ช่วย											

ตรึงไนโตรเจนได้	 ผลมีสีเหลือง-ส้ม	 ออกช่วงปลาย												

ฤดูร้อน	 พบกระจายอยู ่ทั่วไปทั้งแถบเอเชีย	 ยุโรป														

และอเมริกาเหนือ	 โดยมากจะขึ้นในแถบท่ีมีอากาศ														

หนาวเย็นและระดับความสูง	 2,500	 -	 4,000	 เมตร														
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ด้วยวิธี	 agar-diffusion	 assay	 (ท �าโดยการ	 spread	 หัวเชื้อของ

แบคทีเรียชนิดต่าง	ๆ	ปริมาณ	 0.2	 มิลลิลิตร	 ลงบน	 plate	 ท่ีมี												

อาหารเล้ียงเช้ือ	 (Agar)	 จากน้ันเจาะหลุม	 (Wells)	 ที่มีขนาดเส้น											

ผ่านศูนย์กลาง	 8	 มิลลิเมตร	 แล้วใส่สารสกัดที่ความเข้มข้นต่าง	 ๆ		

ปริมาณ	0.1	มิลลิลิตร	ลงในแต่ละ	well	ต่อมาน�า	plate	ดังกล่าวไป	

incubate	 ตามเวลาและอุณหภูมิที่ก �าหนด	 แล้วจึงวัดผลโดยการ										

หาเส้นผ่านศูนย์กลางของ	 inhibition	 zone	 ท่ีสารสกัดสามารถ														

ยับยั้งการเจริญของเช้ือได้)	 ผลที่ได ้ท�าให้เราทราบว่าสารสกัด																							

ดงักล่าวนีส้ามารถยบัยัง้การเจรญิของเชือ้หลายชนดิได้ด	ีทัง้	B. cereus,  

P. aeruginisa,  S. aureus		และ	E. faecealis	(ดังแสดงในตาราง											

ที่	 1)	 ซ่ึงฤทธ์ิต้านแบคทีเรียน้ีเป็นหลักฐานยืนยันท่ีดีถึงภูมิปัญญา													

ของคนในสมัยก่อนที่ใช้ซีบัคธอร์นเพ่ือรักษาโรคผิวหนัง	 	นอกจากนี	้											

ในงานวจิยัอืน่	ๆ 	ยงัพบว่าสารสกดัจากใบของซบีคัธอร์นมฤีทธ์ิต้านไวรสั	

(Antivirus	 activity)	 จ�าพวก	 influenz 	 viruses	 และ	 herpes																			

viruses	อีกด้วย

	 ซีบัคธอร์นได้ถูกบรรจุอยู่ในต�ารับยาจีนสมัยโบราณ	 ในยุคของ

ราชวงศ์ถัง	 เมื่อกว่าพันปีมาแล้ว	 นอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานว่า									

ชาวเอเชียและชาวยุโรปในสมัยโบราณก็รู ้จักการใช้ประโยชน์จาก											

พืชชนิดนี้เช่นกัน	 โดยพบว่าชาวทิเบตและมองโกเลียใช้ผล	 (Berries)	

ของซีบัคธอร์นรักษาอาการไอ	 ปรับระบบการไหลเวียนของเลือด														

และระบบย่อยอาหาร	ชาวรัสเซียและชาวอินเดียแถบเทือกเขาหิมาลัย

ใช้ส �าหรับรักษาโรคผิวหนัง	 ดีซ่าน	 หอบหืด	 และเป็นยาระบาย																			

ชาวเอเชียกลางใช้ส�าหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูงและลดอาการ

อักเสบ	 เป็นต้น	 ต่อมาเม่ือวิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้า	 จึงได้										

มีการศึกษาถึงสารสกัดที่ได้จากพืชชนิดนี้อย่างกว้างขวางมากขึ้น													

ท�าให้พบว่าซีบัคธอร์นเป็นพืชท่ีมีสรรพคุณในด้านต่าง	 ๆ	ที่น่าสนใจ

มากมาย	ตัวอย่างเช่น	ฤทธ์ิต้านแบคทีเรีย	 (Antibacterial	 activity)	

โดยการศึกษาของ	Upadhyay	และคณะ	พบว่าเมื่อน�าสารสกัดจาก											

ใบของซีบัคธอร์นที่ความเข้มข้นต่าง	ๆ	มาท�าการทดสอบฤทธ์ิในการ

ยับยั้งการเจริญของเชื้อ	 โดยใช้	 ampicillin	 เป็น	positive	 control	

ตารางที่ 1	 แสดงฤทธิ์ของสารสกัดจากใบของซีบัคธอร์นในการการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียชนิดต่าง	ๆ	aqueous	และ	hydroalcoholic	

extract	ได้จากการแช่สกัดผงของใบแห้งในน�า้	และ	70	%	ethanol	(1:5	w/v)	ตามล�าดับ

	 ฤทธิ์ที่น ่าสนใจในล�าดับต่อมา	 คือ	 ฤทธิ์ต ้านอนุมูลอิสระ												

(Antioxidant	 activity)	 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในฤทธิ์ท่ีส�าคัญของส่วน				

ประกอบในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชส �าอางหลายชนิด	 โดยการ

ศึกษาของ	 Chauhan	 และคณะ	 พบว่า	 เมื่อท�าการทดสอบฤทธ์ิ																				

antioxidant	ของสารสกัดที่ได้จากเมล็ดของซีบัคธอร์นที่ความเข้มข้น

ต่าง	ๆ	ด้วยวิธี	DPPH	 assay	 (ท�าโดยให้สารตัวอย่างท �าปฏิกิริยากับ	

DPPH	 (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl)	 ซ่ึงเป็นอนุมูลอิสระท่ี													

เสถียร	มีสีม่วง	เมื่อ	DPPH	ได้รับอิเล็กตรอนหรืออนุมูลอิสระไฮโดรเจน	

จะเปลี่ยนเป็น	DPPH:H	ติดตามผลการทดลองโดยวัดการดูดกลืนแสง

ของสารละลายที่ความยาวคลื่น	517	นาโนเมตร	ซึ่งเป็นค่าการดูดกลืน

แสงของ	DPPH	 แล้วน�ามาเข้าสมการเพื่อค �านวณหา	 antioxidant	

activity	percentage)	ผลปรากฏว่าสารสกัดดังกล่าวแสดงฤทธิ์เป็น	

antioxidant	ที่ดี	 โดยฤทธ์ิที่ได้จะสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น														

(ดังแสดงในตารางที่	2)

ตารางที่ 2 แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดที่ได้จากเมล็ด											

ของซีบัคธอร์นเมื่อท�าการทดสอบด้วยวิธี	DPPH	assay
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	 จากข้อมูลข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าซีบัคธอร์นเป็นพืชที่แสดง

สรรพคุณที่น่าสนใจมากมาย	 จึงได้มีผู้พยายามศึกษาถึงองค์ประกอบ

ทางเคมทีีม่อียูใ่นพืชชนดินีแ้ละฤทธิท์างชวีภาพอืน่	ๆ 	(ดงัแสดงในตาราง

ที่	3)	ตลอดจนการทดสอบในสิ่งมีชีวิตเพื่อประเมินความปลอดภัย															

โดยให้หนูทดลองได้รับสารสกัดจากใบของซีบัคธอร์น	 (Aqueous													

extract)	ในขนาด	100	มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน	เป็นเวลานาน	90	วัน	

ซึ่งไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ใด	ๆ

	 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าสารสกัดของซีบัคธอร์นแสดงสรรพคุณในด้านต่าง	ๆ	มากมาย	 จึงท�าให้ซีบัคธอร์นเริ่มเป็นท่ีสนใจมากขึ้น	

เนื่องจากพืชชนิดนี้น่าจะสามารถใช้เป็นแหล่งของสารเคมีหรือสารอาหารที่มีประโยชน์อันจะน �าไปสู่การผลิตอาหารเสริมและเครื่องส�าอางได	้															

ท�าให้การศึกษาวิจัยเพื่อหา	bioactive	substance	หรือฤทธิ์ในด้านอื่น	ๆ	จากพืชชนิดนี้ยังคงด�าเนินต่อไป

ตารางที่ 3			แสดงสารต่าง	ๆ	ที่พบในซีบัคธอร์นและสรรพคุณที่ได้มีการศึกษาไว้	

เอกสารอ้างอิง 

 1.		Michel,	T.,	Destandau,	E.,	Floch,	G.L.,	Lucchesi,	M.E.,	and	Elfakir,	C.	2012.	Antimicrobial,	antioxidant	and	phytochemical	investi-

gations	of	sea	buckthorn	(Hippophaë rhamnoides	L.)	leaf,	stem,	root	and	seed.	Food Chemistry,	131:	754-760.

	 2.		Fan,	J.,	Ding,	X.,	and	Gu,	W.	2007.	Radical-scavenging	proanthocyanidins	from	sea	buckthorn	seed.	Food Chemistry,	102:	168-

177.

	 3.		Chauhan,	A.S.,	Negi,	P.S.,	and	Ramteke,	R.S.	2007.	Antioxidant	and	antibacterial	activities	of	aqueous	extract	of	Seabuckthorn	

(Hippophae rhamnoides)	seeds.	Fitoterapy,	78:	590-592.

	 4.	 	Upadhyay,	N.K.,	Kumar,	M.S.Y.,	and	Gupta,	A.	2010.	Antioxidant,	cytoprotective	and	antibacterial	effects	of	Sea	buckthorn													

(Hippophae rhamnoides	L.)	leaves. Food and Chemical Toxicology,	48:	3443-3448.

	 5.		Gupta,	A.,	and	S,	G.	2011.	Medicinal		and		therapeutic		potential		of		Sea		buckthorn		(Hippophae  rhamnoides	L.).	Journal of 

Ethnopharmacology,	138:	268-278.

	 6.		Yamasaki,	K.,	Hashimoto,	A.,	Kokusenya,	Y.,	Miyamoto,	T.	and	Sato,	T.	1994.	Electrochemical	method	for	estimating	the	antiox-

idative	effects	of	methanol	extracts	of	crude	drugs.	Chemical and Pharmaceutical Bulletin,	42:	1663-1165.
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มัรยัม  ดือเร๊ะ
กลุ่มศึกษาชีวสมมูล

	 ประเทศญ่ีปุ ่นเป็นประเทศหมู่เกาะท่ีต้องเจอกับภัยพิบัติ														
จากธรรมชาต	ิเช่น	แผ่นดินไหว	สึนาม	ิพายุไต้ฝุ่น	และภูเขาไฟระเบิด	
แต่ประชาชนในประเทศญี่ปุ ่นก็ไม ่ เคยที่จะหนีป ัญหาภัยพิบั ติ																									
จากธรรมชาติ	 อีกทั้งประชาชน	 รัฐบาล	 และหน่วยราชการ	 กลับ																							
ช่วยกันแก้ไขปัญหาและหามาตรการการป้องกันจากภัยพิบัต	ิ																										
จากธรรมชาติ	 เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถรับมือกับภัยพิบัต	ิ														
เหล่านั้นได้
	 รัฐบาลประเทศญ่ีปุ่นมีมาตรการป้องกันแผ่นดินไหวและสึนามิ
ที่ดี	มีการสร้างสถานท่ีหลบหนีภัยไว้ล่วงหน้า	 มีการออกกฎระเบียบ											

ในการสร ้างตึกและอาคารบ ้านเรือนให ้สามารถต ้านทานภัย																														
จากแผ่นดินไหว	 มีการตรวจสอบตึกและอาคาร	 ถ้าพบว่ามีสภาพท่ี 
ไม่แข็งแรง	ก็จะมีการรื้อถอนหรือเสริมโครงสร้างใหม่	มีการวางแผน																
การอพยพและเตรยีมฝึกซ้อมตามแผนอพยพ	 โดยตามถนนหรอืสถานที	่
สาธารณะจะมีป้ายเขียนแสดงการอพยพสู่ที่สูง	มีการเตรียมอาหาร												
และยาส�าหรับการอพยพ	 มีการให้ความรู ้และข้อปฏิบัติในกรณีท่ี														
เกดิแผ่นดินไหวและสนึามใิห้กับประชาชนเป็นประจ �า	ซึง่มข้ีอควรปฏิบตัิ
ดังต่อไปนี้

การฝึกซ้อมอพยพ

มาตรการการป้องกันแผ่นดินไหว
ประเทศญี่ปุ่นและ ในคลื่นสึนามิ
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	 1.	 กรณีอยู่ในบ้านหรือในอาคาร	ถ้าเกิดแผ่นดินไหวให้หลบ
เข้าไปอยูใ่ต้โต๊ะ	และหลกีเลีย่งบรเิวณทีอ่าจมสีิง่ของหล่นใส่หรอืล้มทบั	
เช่น	บริเวณตู้	หรือหลอดไฟ	ถ้าไม่มีโต๊ะให้เอาสิ่งของรอบข้างปิดหน้า
และปิดศีรษะ	 ให้หลีกเลี่ยงบริเวณใกล้กระจก	 ควรอยู่ในบ้านหรือ																	
ในอาคารจนกว่าจะหยุดการสั่นสะเทือน	 จากน้ันให้ออกจากอาคาร											
แล้วหาบริเวณที่ปลอดภัยที่อยู่ในท่ีโล่ง	 ซ่ึงห่างไกลจากอาคารต่าง	ๆ													
ก่อนออกจากบ้านควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและแก๊สหุงต้มให้หมด															
เพราะอาจท�าให้เกิดไฟไหม้ได้	 ไม่ควรใช้ลิฟต์ในขณะเกิดแผ่นดินไหว							
แต่ถ้าเกิดแผ่นดินไหวขณะอยู่ในลิฟต์ให้รีบออกจากลิฟต์ทันที
	 2.	 กรณีอยู่ภายนอกบ้านหรือนอกอาคาร	ถ้าเกิดแผ่นดินไหว	
ให้อยูห่่างจากตึกอาคาร	เสาไฟ	สายไฟฟ้า	ต้นไม้	สะพานลอย	ป้ายต่าง	ๆ 	
หรือสิ่งของที่อาจจะหล่นใส่		

	 3.	 ข้อปฏิบัติหลังการเกิดแผ่นดินไหว	 ควรเปิดโทรทัศน	์ วิทยุ	
เพื่อรอฟังข่าวและเตรียมรับมือกับ	 after	 shock	 ควรใส่รองเท้า																			
เพือ่ป้องกนัการเหยยีบบรเิวณสิง่ก่อสร้างท่ีเสยีหาย	กระจกหน้าต่างแตก	
เป็นต้น	 แต่ถ้าอยู ่บริเวณชายหาด	 ให้คอยฟังประกาศเตือนเรื่อง																					
คล่ืนสึนามิ	 รวมทั้งให้รีบขึ้นที่สูงบริเวณที่ปลอดภัย	 เพราะอาจจะ															
มีสึนามิตามมา
	 4.	 ข้อปฏิบัติในกรณีที่ เกิดภัยสึนามิในกรณีที่อยู ่ในบ้าน																
เมื่อได ้ยินประกาศเตือนเรื่องคลื่นสึนามิจะต้องแจ้งให ้สมาชิก																														
ในครอบครัวทุกคนทราบและต้องให้ทุกคนในครอบครัวอพยพ																			
ออกจากบ้านทนัท	ีแต่ถ้ากรณทีีอ่ยูใ่นโรงเรยีน	 เมือ่ได้ยนิประกาศเตอืนภยั	
คลื่นสึนาม	ิ ให้ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของครูหรือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน															
กรณีที่อยู่ที่ชายหาดหรือชายฝั่งทะเล	 เมื่อรู้สึกว่าแผ่นดินสั่นสะเทือน													
ให้ย้ายไปยังพื้นที่สูงกว่าทันที	โดยไม่ต้องรอเสียงประกาศเตือนภัย		

				www.scbchallenge.com	

	 ทุกครั้งเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหรือสึนามิ	สิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องค�านึงถึงนั้นก็คือ	 จะต้องมีสติ	อย่าเพ่ิงตกใจ	และไม่ควรเชื่อข่าวลือต่าง	ๆ																						
และอย่าแพร่ข่าวลือที่ไม่แน่ชัด	เพราะจะท�าให้เกิดความวุ่นวายได	้รวมทั้งปฏิบัติตนตามข้อแนะน�าที่กล่าวมาข้างต้น

เอกสารอ้างอิง

	 ส�านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว	กรมอุตุนิยมวิทยา	www.seismolog:tmd.go.th
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ซุปเปอร์ฮีโร่
ภญ.ลักษมีเพ็ญ  สารชวนะกิจ

กลุ่มงานด้านศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตรยา		กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย

นื่องจากผู้เขียนเป็นคนที่ชอบชิม ชม แชะ 

และเขียนรีวิวอาหาร เป็นงานอดิเรก จึงได้

รับเชิญจากเพื่อนชาวแคนาดาให้ไปเปิดหูเปิดตา              

ในร้านอาหารย่านสขุมุวทิ มเีหรอค่ะของฟรจีะพลาด 

ร้านที่ไปมีบรรยากาศดีมากค่ะ ผู้เขียนเพลิดเพลิน             

กับการถ่ายรูปมากมาย มีอุปกรณ์ให้แปลงกาย              

เยอะแยะเลยค่ะ เกบ็ภาพมาฝากค่ะ มาชมภาพเลยนะ

อุปกรณ์ให้เล่นเพียบ สนุกเพลิดเพลินมาก อาหารก็อร่อย 

โมเดลเหล่า

แบตแมนมาแล้วค่ะ

	 ชิม	ชม	แชะ	ติดตามได้ที่อินสตราแกรมนะคะ	....อุ๊ย!	ไม่ใช่แระ

นี่มันคอลัมน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาค่ะ	 กลับเข้าเร่ืองดีกว่า	 ผู้เขียน

เห็นโมเดลเยอะแยะเต็มร้านเลย	 ในสมองอันน้อยนิดจึงคิดไปว่า														

พวกโมเดลเหล่านีม้ลิีขสิทธ์ิไหมนะ	เอาหละในฐานะทีผู่เ้ขยีนท�างานด้าน											

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	 ก็เลยสงสัยขึ้นมาว่าถ้าเอาโมเดลมา										

ตั้งโชว์จะโดนจับลิขสิทธิ์ไหมเนี่ย	 ผู ้อ่านคงเคยทราบข่าวว่ามีการ											

จับลิขสิทธิ์	 ขนาดเปิดเพลงในร้านยังโดนลิขสิทธิ์เพลงเลย	 ทั้ง	ๆ	ที	่												

ซ้ือแผ่นแท้มาเปิดนะ	 ผู้เขียนก็ยังงง	ๆ	กับเรื่องลิขสิทธ์ิเพลงนะคะ															

แล้วจะหาข้อมูลมาเล่าต่อค่ะ	กลับมาที่โมเดลเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่กันค่ะ	

แล้วเอาโมเดลมาตั้งจะโดนจับรึเปล่า	 เกิดความงุนงงสงสัย	 เลยต้องหา

ข้อมูลมาเล่าสู่กันฟัง	 ถ้าท่านผู้อ่านมีข้อมูลเพิ่มเติม	 หรืออยากแชร์											

ข้อมลู	กส่็งมาได้นะคะ	พวกตวัการ์ตนูและเหล่าซุปเปอร์ฮโีร่จะมลีขิสทิธิ์

นะคะ	เรามาศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์กันก่อนดีกว่าค่ะ

 ลิขสิทธิ์	หมายถึง	 สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท�าการใด	ๆ														

เกี่ยวกับงานที่ผู ้สร ้างสรรค์ได้ริเ ร่ิมโดยการใช้สติปัญญาความรู	้																						

ความสามารถ	 และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์	

โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น	 โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตาม				
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ประเภทที่กฎหมายลิขสิทธ์ิให้คุ้มครอง	 โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความ

คุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน

กฎหมายลิขสิทธิ์	 ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์	 9	 ประเภท																	

ตามที่กฎหมายก�าหนด	ได้แก่

	 1.	 งานวรรณกรรม	 (หนังสือ	 จุลสาร	 สิ่งพิมพ์	 ค�าปราศรัย		

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ฯลฯ)

	 2.	 งานนาฏกรรม	(ท่าร�า		ท่าเต้น	ฯลฯ)	

	 3.	 งานศิลปกรรม	 (จิตรกรรม	 ประติมากรรม	 ภาพพิมพ์		

ภาพถ่าย		ศิลปประยุกต	์ฯลฯ)

	 4.	 งานดนตรีกรรม	(ท�านอง	ท�านองและเนื้อร้อง	ฯลฯ)

	 5.	 งานสิ่งบันทึกเสียง	(ซีดี)	

	 6.	 งานโสตทัศนวัสดุ	 (วีซีดี	 ดีวีดี	 ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพ													

และเสียง)

	 7.	 งานภาพยนตร์	

	 8.	 งานแพร่เสียง	แพร่ภาพ	

	 9.	 งานอื่นใดในแผนกวรรณคด	ีวิทยาศาสตร์	หรือศิลปะ

	 การแจ้งข ้อมูลลิขสิทธิ์ต ่อกรมทรัพย์สินทางปัญญามิได ้																	

เป็นการรบัรองสทิธิข์องเจ้าของลขิสิทธิแ์ต่อย่างใด	แต่เป็นเพยีงการแจ้ง

ต่อหน่วยงานราชการว่าตนเองเป็นเจ้าของสิทธิ์ในผลงานลิขสิทธิ์ที่แจ้ง

ไว้เท่านัน้	โดยผูแ้จ้งต้องรบัรองตนเองว่าเป็นเจ้าของผลงานทีน่�ามาแจ้ง

ข้อมูลลิขสิทธิ์และหนังสือรับรองที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให	้												

ก็มิได้รับรองว่าผู้แจ้งเป็นเจ้าของงานลิขสิทธ์ิแต่อย่างใด	 หากมีข้อ											

โต้แย้งเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์	 ผู้แจ้งจ �าเป็นต้องพิสูจน์											

ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นเอง

	 จะเห็นได้ว ่าพวกโมเดลซุปเปอร์ฮีโร ่นี้จัดอยู ่ในประเภท	

ศลิปกรรม	ซึง่ศลิปกรรมตามความหมายของกฎหมายจะหมายความถึง	

งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 งานจติรกรรม	ได้แก่	งานสร้างสรรค์รูปทรงทีป่ระกอบด้วย

เส้น	แสง	สี	หรือสิ่งอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน													

ลงบนวัสดุอย่างเดียวหรือหลายอย่าง

	 (2)	 งานประตมิากรรม	ได้แก่	งานสร้างสรรค์รปูทรงทีเ่กีย่วกบั

ปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้

	 (3)	 งานภาพพิมพ์	 ได้แก่	 งานสร้างสรรค์ภาพด้วยกรรมวิธี

ทางการพมิพ์	และหมายความรวมถงึแม่พมิพ์หรอืแบบพมิพ์ทีใ่ช้ในการ

พิมพ์ด้วย

	 (4)	 งานสถาปัตยกรรม	 ได้แก่	 งานออกแบบอาคารหรือส่ิง												

ปลูกสร้าง	งานออกแบบตกแต่งภายในหรือภายนอก	ตลอดจนบริเวณ

ของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง	 หรือการสร้างสรรค์หุ่นจ�าลองของอาคาร

หรือสิ่งปลูกสร้าง

	 (5)	 งานภาพถ่าย	ได้แก	่งานสร้างสรรค์ภาพที่เกิดจากการใช้

เครื่องมือบันทึกภาพโดยให้แสงผ่านเลนซ์ไปยังฟิล์มหรือกระจก	 และ

ล้างด้วยน�้ายาซ่ึงมีสูตรเฉพาะ	 หรือด้วยกรรมวิธีใด	ๆ	อันท�าให้เกิด											

ภาพขึ้น	หรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอย่างอื่น

	 (6)	 งานภาพประกอบ	แผนที่	 โครงสร้าง	ภาพร่าง	หรืองาน

สร้างสรรค์รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์	 ภูมิประเทศ	 หรือ

วิทยาศาสตร์

	 (7)	 งานศิลปประยุกต์	ได้แก่	งานที่น�าเอางานตาม	(1)	ถึง	(6)	

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างรวมกันไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน													

นอกเหนือจากการช่ืนชมในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น	 เช่น	น�าไป

ใช้สอย	น�าไปตกแต่งวัสดุหรือสิ่งของอันเป็นเครื่องใช้ หรือน�าไปใช้ 

เพื่อประโยชน์ทางการค้า

	 ทั้งนี้	 ไม่ว่างานตาม	 (1)	ถึง	 (7)	 จะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่			

และให้หมายความรวมถึงภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย

	 จะเห็นได้ว่าผู้สร้างสรรค์ตัวการ์ตูนลิขสิทธิ์ท่ีท�าเป็นโมเดล												

หรอืน�าไปตกแต่งสินค้า	เช่น	กระเป๋า	รองเท้า	เพือ่ประโยชน์ทางการค้า 

จะจัดเป็นงานศิลปประยุกต์	 ซึ่งระยะเวลาการคุ ้มครองลิขสิทธ์ินี้									 

จะมีอายุ	25	ป	ี ไม่ใช่	50	ปี	ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	พ.ศ.	2537	

มาตรา	 22	 ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้

สร้างสรรค์งานนัน้ขึน้	แต่ถ้าได้มกีารโฆษณางานนัน้ในระหว่างระยะเวลา

ดังกล่าว	ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก	

	 ส�าหรับร้านอาหารหรือร้านกาแฟท่ีซื้อโมเดลเหล่านี้มาตั้ง														

การซ้ือมาจากผู้จ�าหน่ายถือได้ว่าเป็นการได้รับสิทธิมา	 จึงสามารถน�า

เอามาตั้งโชว์ได้โดยไม่ผิด	 แต่ร้านที่ท �าโมเดลจ �าหน่ายหละจะมีความ									

ผิดไหม	 ผิดแน่ถ้าโมเดลเหล่านั้นมีลิขสิทธิ์	 เพราะเป็นการน�ามาผลิต										

เพื่อประโยชน์ทางการค้า	 ดังนั้นก่อนท�าการผลิตจึงควรเช็กข้อมูลก่อน	

ผู้เขียนมีเคสเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิที่เกิดขึ้น	 ซึ่งผู้เขียนคิดว่าเป็นประโยชน์

อย่างย่ิง	 เพราะสมัยน้ีมีการหากินกับความไม่รู ้ของคนท�ามาหากิน												

ทั่ว	ๆ 	ไป	เรียกได้ว่ามีข่าวจับลิขสิทธิ์แบบรีดไถ่หากินบนความทุกข์ของ

คนอื่น	อย่างกรณีลิขสิทธ์ิตัวการ์ตูนโดเรม่อน	ท่านผู้อ่านทราบไหมว่า

มันหมดอายุไปแล้ว	 เรามาดูตัวอย่างคดีที่ท�าให้ทราบว่าลิขสิทธิ	์																	

ตัวการ์ตูนนี้ได้หมดอายุไปแล้วกันค่ะ

     ตัวอย่างค�าพิพากษา

		 	 ค�าพิพากษาศาลฎีกาที	่5756/2551

		 	 พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม	โจทก์

		 	 นาย	XXXX		จ�าเลย

		 	 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์	พ.ศ.	2537	มาตรา	4,	22

	 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจ �าเลยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ														

พ.ศ.	2537	มาตรา	4,	6,	8,	15,	27,	31,	61,	70,	75,	76	และให้

ผ้าเช็ดหน้า	กระเป๋าสตางค	์พัด	พัดลม	และที่คลุมผมอาบน�า้	ของกลาง

ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์	และสั่งให้จ่ายเงิน

ค่าปรับฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ก่ึงหนึ่งให้แก่ผู ้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของ													

ลิขสิทธิ์	จ�าเลยให้การรับสารภาพศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา														
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ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

วินิจฉัยว่า	มีปัญหาข้อกฎหมายท่ีต้องวินิจฉัยเสียก่อนว่างานตามฟ้อง 

ยังเป็นงานที่มีลิขสิทธ์ิอยู ่หรือไม่	 เห็นว่า	 คดีน้ีโจทก์บรรยายฟ้อง															

กล่าวอ้างว่าผู้เสียหายเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในงานท่ีน�าภาพตัวการ์ตูน										

โดราเอมอนมาดัดแปลงเป็นงานศิลปะ	 ใช้ประยุกต์กับวัสดุส่ิงของ			

เคร่ืองใช้	เสือ้ผ้า	เครือ่งนุง่ห่ม	และน �ามาใช้ประโยชน์ทางการค้า	ลักษณะ

งานตามฟ้องจึงเข้าลักษณะเป็นงานศิลปประยุกต์	กล่าวคือ	 งานที่น�า													

เอางานภาพการ์ตูนไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนนอกเหนือจากการชื่นชม										

ในคุณค่าของตัวงานดังกล่าวนั้น	 โดยน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า										

ตามนิยามของค�าว่า	 งานศิลปประยุกต์	 ในมาตรา	 4	พระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์	พ.ศ.	2537	 เม่ือตามเอกสารท้ายฟ้องซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของ

ค�าฟ้องระบุไว้ว่า	 งานของผู้เสียหายมีการโฆษณาครั้งแรกเมื่อวันที่	1	

ธันวาคม	2512	ที่ประเทศญี่ปุ่น

	 ดังนั้น	 เมื่องานศิลปประยุกต์ตามมาตรา	 22	พระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์	พ.ศ.	2537	บัญญัติไว้ว่าลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุ	

25	 ปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก	 เม่ืองานตามฟ้องมีการ 

โฆษณางานครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2512	 งานดังกล่าวซึ่งมี											

อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์	 25	 ปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก									

จึงมีอายุการคุ้มครองอยู่ถึงเพียงวันที	่1	ธันวาคม	2537	ขณะเกิดเหตุ

ตามฟ้องคดีนี้ในวันที่	 3	 สิงหาคม	 2549	 งานที่น�าภาพตัวการ์ตูน														

โดราเอมอนมาดัดแปลงเป็นงานศิลปะ	 ใช้ประยุกต์กับวัสดุสิ่งของ			

เครือ่งใช้เสือ้ผ้า	เครือ่งนุง่ห่ม	และน�ามาใช้ประโยชน์ทางการค้าตามฟ้อง

จึงไม่มีลิขสิทธิ์อีกต่อไป	 การกระท�าของจ�าเลยจึงไม่อาจเป็นความผิด

ตามฟ้องที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น	ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล	กรณีไม่จ�าต้องวินิจฉัย	

ในปัญหาข้ออ่ืนตามอทุธรณ์ของโจทก์ต่อไปเพราะไม่อาจเปล่ียนแปลงผล	

แห่งคดีไปได้	อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้นพิพากษายืน										

	 จะเห็นว่าตัวการ์ตูนโดเรม่อนเป็นงานศิลปประยุกต์	 มีอายุ													

การคุ้มครอง	 25	ปี	 ซึ่งคุ้มครองถึงวันที่	 1	 ธันวาคม	 2537	 เท่านั้น																				

ดังนั้นถ้ามีใครโดนขู ่จับลิขสิทธิ์โดเรม่อนก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะ															

บอกไปเลยค่ะว่ามนัหมดอายคุวามคุม้ครองแล้ว	และอ้างค�าตดัสนิน้ีของ

ศาลได้เลยค่ะ	

	 ผู้เขยีนหวงัว่าท่านผูอ่้านคงได้รับประโยชน์และมคีวามรูเ้พิม่เติม

มากขึ้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะคะ	พบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีค่ะ

เอกสารอ้างอิง

	 พ.ร.บ.	ลิขสิทธิ	์พ.ศ.	2537	แก้ไขปรับปรุงครั้งที	่2	เมื่อ	5	ก.พ.	2558	ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่	5756/2561
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