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ดร.ภญ.จุรีรัตน  ลลิตอุไร
กลุ�มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม

 ผลิตภัณฑยาพนจมูกเปนเภสัชภัณฑที่ตัวยาสําคัญ (Active 

ingredients) ละลายหรือแขวนลอยในสารละลายหรือสารผสม           

ของสารชวยอ่ืน ๆ (Excipients) เชน สารกันเสีย (Preservatives)           

สารเพิ่มความหนืด (Thickening agents) สารลดแรงตึงผิว 

(Surfactants) หรือสารบพัเฟอร (Buffering agents) เปนตน บรรจุ              

ในภาชนะบรรจุแบบไมมีแรงดัน (Nonpressurized) สําหรับพนยา

เขาไปทางชองจมูก โดยเมื่อกดปุ มหัวฉีด ยาจะถูกพนออกมา

ในปรมิาณทีแ่นนอน เพือ่หวงัผลการรกัษาเฉพาะที ่(Local effect) หรอื

ทั่วรางกาย (Systemic effect)1 การผลิตผลิตภัณฑยาพนจมูกเปน

เทคโนโลยใีหมของประเทศไทย โดยพบวาผลติภัณฑยาพนจมูกทีม่ขีาย

ในปจจบุนัเกือบทัง้หมดเปนผลติภณัฑยาตนแบบ (Innovator product)

ทีผ่ลิตจากตางประเทศซึง่มรีาคาแพง ทาํใหการเขาถงึยาของประชาชน

เปนไปไดยาก เน่ืองจากผลิตภณัฑยาพนจมกูเพือ่บรรเทาอาการอกัเสบ

เปนยาที่ตองใชตอเนื่อง ในปจจุบัน บริษัทตาง ๆ ในประเทศไทย

การศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑยาพนจมูก

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของผลิตภัณฑยาตนแบบ

และผลิตภัณฑยาสามัญ

 ต�นป�ท่ีผ�านมาป�ญหาฝุ�นละอองที่มีขนาดเส�นผ�านศูนย�กลางน�อยกว�า 2.5 ไมโครเมตร หรือ PM 2.5 ถือเป�น             
ป�ญหาใหญ�ที่ส�งผลต�อสุขภาพของทุกคน แม�ช�วงนี้ป�ญหาจะเบาบางลง แต�อีกไม�นานป�ญหาฝุ�น PM 2.5 ก็จะกลับมาอีก
และมีแนวโน�มท่ีจะเกิดป�ญหานี้ซํ้าเดิมทุกป� โดยทุกฝ�ายกําลังช�วยกันเสนอแนวทางป�องกันและลดการเกิดฝุ�น PM 2.5 
สําหรับผู�ที่มีสุขภาพแข็งแรง การใช�หน�ากากอนามัยที่เหมาะสมอาจเพียงพอสําหรับป�องกันผลกระทบ แต�สําหรับผู�ท่ีมี
ป�ญหาเร่ืองระบบทางเดินหายใจ การเผชิญกับฝุ�น PM 2.5 อาจทําให�อาการอักเสบของทางเดินหายใจรุนแรงมากขึ้น          
การใช�ผลิตภัณฑ�ยาพ�นจมกูเพือ่บรรเทาอาการอกัเสบของทางเดนิหายใจควบคู�กบัการใช�หน�ากากอนามยัจงึเป�นสิง่จาํเป�น
เพื่อควบคุมและบรรเทาอาการอักเสบ

https://www.consumerreports.org/health/using-nasal-decongestant-sprays-long-term-can-make-you-stuffier/
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จึงสนใจลงทุนและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑยาพนจมูกท่ีเปนผลิตภัณฑ          
ยาสามญั (Generic product) เพือ่ใหผูปวยไดใชผลติภณัฑยาพนจมกู
ทีม่คีณุภาพและประสทิธิผลเทยีบเทากับผลติภณัฑยาตนแบบในราคา
ทีเ่ขาถงึไดโดยการทดสอบเทยีบประสทิธผิลของผลติภณัฑยาตนแบบ
และผลิตภัณฑยาสามัญเพื่อใหมั่นใจวายาทั้งสองมีประสิทธิผล
เทยีบเทากนัจะตองทดสอบโดยการศกึษาชีวสมมลู (Bioequivalence)
 สําหรับยารับประทาน เชน ยาเม็ด แคปซูล หรอืยาแขวนตะกอน 
และยาฉีดเข ากล ามเนื้อ  การเปรียบเทียบประสิทธิผลของ
ผลิตภัณฑยาตนแบบกับผลิตภัณฑยาสามัญจะใชผลการศึกษา
ชีวสมมูลโดยการเปรียบเทียบปริมาณยาในเลือดหลังจากที่ไดรับยา
ชนิดนั้น ๆ ซึ่งหากเปนผลิตภัณฑยาพนจมูกท่ีหวังผลใหออกฤทธิ์           
ทั่วรางกายก็สามารถทําการศึกษาชีวสมมูลโดยการเปรียบเทียบ
ปริมาณยาในเลือดเหมือนตํารับยาทั่วไปได แตสําหรับผลิตภัณฑยา
พนจมูกที่หวังผลใหออกฤทธ์ิเฉพาะที่ เชน ผลิตภัณฑยาพนจมูกเพื่อ
บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินหายใจ การศึกษาชีวสมมูลจะ
แตกตางออกไป เนือ่งจากยารปูแบบนีผู้ใชยาจะไดรบัปรมิาณยาตอครัง้
ในปรมิาณนอยระดบัไมโครกรมัเพือ่หวงัใหออกฤทธิเ์ฉพาะที ่ปรมิาณยา
ทีจ่ะถกูดดูซมึเขาสูกระแสเลอืดจงึมปีรมิาณนอยเกินกวาทีจ่ะสามารถ
ตรวจสอบไดโดยวิธีการวิเคราะหโดยทั่วไป ดังนั้น การเปรยีบเทยีบ
ประสิทธิผลของยากลุมนี้จึงไมสามารถใชวิธีเปรียบเทียบปริมาณยา
ในเลือดได โดยยานํ้าใสสําหรับพนจมูก การศึกษาเปรียบเทียบ
ในหลอดทดลอง (Comparative in vitro studies) กเ็พยีงพอสาํหรบั 
การขึ้นทะเบียนยา แตสําหรับยาแขวนตะกอนสําหรับพนจมูก     
นอกจากจะตองทําการศึกษาเปรียบเทียบในหลอดทดลองแลว            
จะตองทําการศึกษาเปรียบเทียบทางคลินิก (Comparative clinical 
studies) เพิ่มดวย โดยมีรายละเอียดของแตละการศึกษา ดังนี้
 
 1. วิธีศึกษาเปรียบเทียบในหลอดทดลอง

2

   ประกอบดวย
  1.1 การเปรียบเทียบปริมาณยา (Content) ที่ไดจาก
การพนยาแตละครั้งจนถึงครั้งสุดทายที่ระบุในฉลากของผลิตภัณฑ         

ยาตนแบบและผลิตภัณฑยาสามัญ เพื่อพิสูจนวาผลิตภัณฑยาสามัญ
ใหปริมาณยาในแตละครั้งไดเทียบเทากับผลิตภัณฑยาตนแบบ            
และเมื่อพนยาทุกครั้งผูปวยจะไดรับปริมาณยาที่เทากันทุกครั้งตลอด
การใชยา
  1.2 การเปรยีบเทยีบการกระจายขนาดของละอองฝอย 
(Droplet size distribution) ของผลติภณัฑยาตนแบบและผลติภัณฑ
ยาสามญัหลงัจากพนยาดวยเครือ่ง Laser diffractometer เพือ่พสิจูนวา
หลังจากพนผลิตภัณฑยาสามัญ ละอองฝอยท่ีถูกพนไปเกาะติด           
ในโพรงจมูกในบริเวณเดียวกับผลิตภัณฑยาตนแบบ

https://www.azom.com/equipment-details.aspx?EquipID=1968

รูปที่ 1 เครื่อง laser diffractometer สําหรับวิเคราะหการกระจาย
 ขนาดของละอองฝอย

  1.3 การเปรียบเทียบปริมาณอนุภาคขนาดเล็ก (Small 
particles) และปริมาณละอองฝอยขนาดเล็ก (Small droplets)          
ดวยเครื่อง cascade impactor เปนการทดสอบเปรียบเทียบวาเมื่อ
พนผลิตภัณฑยาตนแบบและผลิตภัณฑยาสามัญเขาสูชองจมูกแลว      
จะมีปริมาณยาที่ผานเขาสูทางเดินหายใจสวนลางเปนปริมาณเทาไร 
โดยผลิตภณัฑยาสามญัจะตองมปีรมิาณอนุภาคขนาดเลก็ และปรมิาณ
ละอองฝอยขนาดเล็กนอยกวาหรือเทากับผลิตภัณฑยาตนแบบเพื่อ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑยาพนจมูก

https://www.copleyscientific.com/files/ww/brochures/Inhaler%20Testing%20Brochure%202019_Low%20%20Res.pdf

รูปที่ 2  สวนประกอบของเครื่อง cascade impactor
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  1.4 การเปรียบเทียบการกระจายขนาดอนุภาค 
(Particle size distribution) ของสารแขวนลอยในผลิตภัณฑยา
ตนแบบและผลิตภัณฑยาสามัญดวยกลองจุลทรรศน (Microscope) 
โดยจะทดสอบเฉพาะยาแขวนตะกอนสาํหรบัพนจมกูเทานัน้ เนือ่งจาก
ขนาดอนุภาค (Particle size) ของสารแขวนลอย ซ่ึงโดยทั่วไป คือ          
ตวัยาสาํคญั จะสงผลตออตัราการละลาย (Dissolution rate) ของยา
และการดูดซึมของยาภายในโพรงจมูก ดังนั้นจึงตองทําการศึกษา  
การกระจายตัวของอนุภาคและการรวมตัวกัน (Agglomeration)        
ของอนุภาคแขวนลอย ทั้งกอนที่จะพนยาและในละอองฝอยหลัง            
พนยาแลว และยังเปนการทดสอบประสิทธิภาพของปมในการทําให
อนุภาคที่รวมตัวกันแยกจากกัน (Deagglomeration)
  1.5 การเปรียบเทียบรูปแบบของละอองฝอยหลัง
จากพนยา (Spray pattern) เปนการเปรียบเทียบรูปถายดานหนา                      
ตัดของละอองฝอยท่ีระยะหางจากหัวฉีดสองระยะในชวงระหวาง            
2-7 เซนติเมตร โดยตองมีระยะหางอยางนอย 3 เซนติเมตร 
  1.6 การเปรยีบเทยีบรปูทรงของละอองฝอยหลงัจากพน
ยา (Plume geometry) เปนการเปรียบเทียบรูปทรงของละอองฝอย
ดวยการถายรูปดานขางของละอองฝอย
  1.7 การเปรียบเทียบปริมาณยาของผลิตภัณฑยา
ตนแบบและผลิตภัณฑยาสามัญหลังจากการพนยาท้ิงเมื่อเริ่ม
การใชผลิตภัณฑยาพนจมูกครั้งแรกเพื่อกระตุนใหป มทํางานเต็ม
ประสิทธิภาพ (Priming) และการเปรียบเทียบปริมาณยาหลังจาก
การพนยาทิง้เมือ่เริม่การใชยาอกีครัง้ หลงัจากหยดุใชยาเปนเวลาหนึง่ 
(Repriming) เชน 24 ชัว่โมง หรอื 7 วนั หลงัจากการพนยาครัง้สดุทาย 
เปนการทดสอบเพื่อใหมั่นใจวา เมื่อพนยาตามวิธีที่ระบุในฉลากหรือ
เอกสารกํากับยา ผูใชจะไดรับยาในปริมาณเทากับที่ระบุในฉลากหรือ
เอกสารกาํกบัยา โดยจาํนวนครัง้ทีผ่ลิตภณัฑยาสามญัจะตองพนยาทิง้
ตองมีจํานวนครั้งเทากับผลิตภัณฑยาตนแบบ แตหากผลิตภัณฑ

เอกสารอางอิง

1.  Guidance for Industry: Nasal Spray and Inhalation Solution, Suspensions, and Spray Drug Products-Chemistry, Manufacturing and Controls Document. 
Available at:  https://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation/guidances/ucm070575.pdf. [Accessed March 14, 2019].

2.  Guidance for Industry: Bioavailability and Bioequivalence Studies for Nasal Aerosols and Nasal Sprays for Local Action, Available at: https://www.fda.
gov/ downloads/Drugs/.../Guidances/ucm070111.pdf. [Accessed March 14, 2019].

ยาตนแบบไมไดระบุใหทําการพนยาทิ้งผู ผลิตผลิตภัณฑยาสามัญ           
ไมจําเปนตองทดสอบในหัวขอนี้

2. วิธีศึกษาเปรียบเทียบทางคลินิก
2

 เปนการเปรียบเทียบผลการรักษาของผลิตภัณฑยาตนแบบ
และผลิตภัณฑยาสามัญ โดยทําการประเมินผลจากการใชยาติดตอ
กันเปนเวลานาน 2 สัปดาหในอาสาสมัครที่ปวยเปนโรคจมูกอักเสบ                  
จากภูมิแพชนิดที่เปนเฉพาะฤดู (Seasonal allergic rhinitis)               
โดยอาสาสมคัรจะพนยาหลอก (Placebo) วนัละ 2 คร้ัง ทกุ 12 ชัว่โมง 
เปนเวลา 7 วนั แลวตอดวยการพนผลติภณัฑยาตนแบบหรอืผลติภณัฑ
ยาสามัญอยางใดอยางหนึ่ง วันละ 2 ครั้ง ทุก 12 ชั่วโมง เปนเวลา
14 วัน (ถึงแมวาการใชผลิตภัณฑยาพนจมูกตามที่ระบุในเอกสาร   
กํากับยาจะเปนการใชยาวันละ 1 ครั้ง หรือวันละ 2 คร้ัง ในการ
ศึกษาเปรียบเทียบทางคลินิกจะใหอาสาสมัครพนยาวันละ 2 ครั้ง
เชนเดียวกัน) โดยอาสาสมัครจะทําการประเมินอาการของตัวเอง                 
คือ นํ้ามูกไหล จาม อาการคันจมูก และ อาการคัดจมูก ตามชวงเวลา
ที่กําหนดแลวใหคะแนนตามระดับความรุนแรงของแตละอาการ

 จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาวิธีการศึกษาชีวสมมูลของ
ผลิตภัณฑยาพนจมูกชนิดออกฤทธ์ิเฉพาะที่มีความแตกตางจากยา
ในรปูแบบอืน่ ๆ  ซึง่มกีารศึกษาชีวสมมลูอยางแพรหลายในประเทศไทย 
โดยบางหัวขอจะตองใชเครื่องมือเฉพาะเทานั้น ซึ่งยังไมมีการนํา
เทคโนโลยีน้ีมาใชในอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ทําใหเปน              
อปุสรรคใหญทีจ่ะตองลงทนุเพ่ิมเพือ่จัดซือ้เครือ่งมอืตาง ๆ  ใหครบถวน
อีกทั้งยังตองพัฒนาบุคคลากร เพื่อรองรับกับเทคนิคใหม ๆ แตก็เปน
การลงทุนที่ คุ มค า เพื่อใหผู ใช มั่นใจไดว าผลิตภัณฑยาสามัญ                
มีประสิทธิผลและความปลอดภัยเทียบเทากับผลิตภัณฑยาตนแบบ
ในราคาที่เขาถึงได

https://www.slideshare.net/naineshpatel14/nasal-and-pulmonary-delivery-system-nainesh-patel

รูปที่ 3  แสดงรูปแบบและรูปทรงของละอองฝอยที่ไดจากการวิเคราะห
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 - พิธีไหวครูแพทยแผนไทย

 -  นิทรรศการ “การนวดไทย มรดกภูมิปญญาไทย”

 - นิทรรศการ “200 ตํารับยาดี สูการใชประโยชน”

 - สาธติและแสดงภมูปิญญาพืน้บาน การกนิ การดแูลสขุภาพ

ตามวิถีภูมิปญญาทองถิ่น (ภูมิปญญาพื้นบาน 4 ภาค)

องคการเภสัชกรรมรวมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติครั้งที่ 16

เนนนําเสนอความรูเรื่อง การนําสารสกัดกัญชามาใชทางการแพทย

 เมือ่วนัท่ี 6 มนีาคม พ.ศ. 2562 ศาสตราจารย�คลินิก เกียรตคุิณ นายแพทย�ป�ยะสกล สกลสตัยาทร รัฐมนตรวี�าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป�นประธานเป�ดงานมหกรรมสมุนไพรแห�งชาติและการประชุมวิชาการประจําป�การแพทย�แผนไทย 
การแพทย�พื้นบ�าน และการแพทย�ทางเลือกแห�งชาติ คร้ังท่ี 16 ณ ห�องประชุมฟ�นิกซ� 1 - 6 ศูนย�แสดงสินค�าและการ
ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยในป�นี้ผลิตภัณฑ�พลูจีนอล ของบริษัท ผลิตภัณฑ�สมุนไพรไทย จํากัด 
ซ่ึงเป�นบริษทัร�วมทุนขององค�การเภสชักรรม ได�รบัรางวลัผลติภณัฑ�ยาสมุนไพรดีเด�นระดบัชาต ิพลูจนีอล เป�นผลิตภัณฑ�
จากพลู (Piper betle linn.) พชืสมนุไพรทีรู่�จกักนัมานานในประเทศไทย โดย Betel oil ในพลูมีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการคัน
ฤทธิ์ชาเฉพาะที่ และฤทธิ์ในการฆ�าเช้ือโรคบางชนิด องค�การเภสัชกรรมจึงได�ทําการวิจัยและพัฒนาเพื่อใช�ทดแทนยา          
ในกลุ�มสเตยีรอยด� และเตรียมในรูปแบบเจล "พลูจนีอล" และได�ถ�ายทอดเทคโนโลยีให� บริษทั ผลิตภัณฑ�สมุนไพรไทย จาํกัด 
เป�นผู�ผลิตจําหน�าย

ปยพร  มังสังคํา
กลุ�มวิจัยผลิตภัณฑ�ธรรมชาติ

 ในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ครั้งที่ 16 ประกอบไปดวย

โซนภูมิปญญา (Wisdom) โซนผลิตภัณฑ (Product) โซนบริการ 

(Service) และการเสวนาวิชาการรวมทั้งมีการอบรมตลาดความรู

 โซนภูมิปญญา (Wisdom) ประกอบไปดวยวิถีชีวิตทองถิ่น  

ลานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพและสวนสมุนไพร
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 โซนผลิตภัณฑ (Product) จัดนิทรรศการและนวัตกรรม           

ระดับชาติดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทย

ทางเลือก ภายใตหัวขอการจัดงาน “เชื่อมั่นคุณภาพสมุนไพรไทย 

(Quality Assurance)”

 - ผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ Prime Minister 

Herbal Award (PMHA) ประจําป 2562

 - Herbs of Art

 - พระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร

 - การจัดจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีมีคุณภาพและได

มาตรฐาน

 โซนบรกิาร (Service) จดับรกิารตรวจรกัษาและใหคาํปรกึษา

แนะนําดานสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทย แพทยจีน และ        

การแพทยทางเลือก

 นอกจากนีย้งัมกีจิกรรม “ตลาดความรูดานการแพทยแผนไทย

การแพทยพืน้บาน และการแพทยทางเลอืก” (การฝกอบรมระยะสัน้)

จํานวนมากกวา 26 หลักสูตร รวม 52 รอบ และกิจกรรมอบรม

ถายทอดความรูบนเวทีกลาง วันละ 2 รอบ

กัญชาสายพันธุตาง ๆ (สายพันธุลูกผสมและสายพันธุไทย) และ

ประโยชนจากสารสกดักัญชาทางการแพทย รวมถึงแผนการดาํเนนิการ

ปลูกและผลิตสารสกัดตนแบบกัญชาทางการแพทย ทั้ง 3 ระยะ 

ไดแก ระยะที่ 1 นํารองศึกษาวิจัยพัฒนาการปลูกและสกัดในระดับ

หองปฏิบัติการ ระยะที่ 2 ศึกษาวิจัยพัฒนาสายพันธุ การปลูก และ

สกัดกัญชาในระดับกึ่งอุตสาหกรรม และระยะที่ 3 การปลูกและผลิต

สารสกัดกัญชาในระดับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังไดจัดใหมีกิจกรรม

พิเศษสงเสริมการเรียนรูและการมีสวนรวมโดยจุดถายรูปเชิง 3 มิติ              

กบัแปลงปลูกกัญชาทางการแพทย และภายในงานองคการเภสชักรรม

ไดนําผลิตภัณฑจากสมุนไพรและผลิตภัณฑธรรมชาติ ภายใตแบรนด  

จีพีโอ เคอรมิน จําหนายในราคาพิเศษ 

 นอกจากบริ เวณบูธหลักขององค การเภสัชกรรมแล ว                  

องคการเภสัชกรรมไดรับคัดเลือกจากกรมการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือกใหรวมจัดนิทรรศการในสวนของผลิตภัณฑ

สมุนไพรที่ไดรับรางวัลผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ Prime 

Minister Herbal Awards (PMHA) ประจําป 2559 - 2561            

โดยรางวลัผลติภณัฑสมนุไพรดีเดนระดบัชาต ิ(Prime Minister Herbal

Awards: PMHA) จดัขึน้ครัง้แรกในป พ.ศ. 2559 และองคการเภสชักรรม

ไดรับรางวัลผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ (Prime Minister 

Herbal Awards: PMHA) ประจําป 2559 - 2561 ดังนี้

 องคการเภสัชกรรมรวมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ           

ครัง้ท่ี 16 จดันทิรรศการภายใตแนวคดิ “องคการเภสัชกรรม องคกรหลัก

และผูนําเทคโนโลยีการวิจัย พัฒนา และผลิตสารสกัดจากสมุนไพร 

และสารสกัดต นแบบกัญชาทางการแพทย ” โดยภายในบูธ

มีนิทรรศการและกิจกรรมเก่ียวกับการวิจัยพัฒนาสารสกัดตนแบบ

กัญชาทางการแพทยและบทบาทหนาท่ีขององคการเภสัชกรรม             

มีการนําเสนอการปลูกตนกัญชาทางการแพทยตามมาตรฐาน GAP 
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ประจําป ประเภท ชื่อผลิตภัณฑที่ไดรับรางวัล

2559 ผลิตภัณฑเครื่องสําอางสมุนไพรดีเดนระดับชาติ1 Curmin Lift Anti-aging

2560 ผลิตภัณฑยาสมุนไพรดีเดนระดับชาติ2 ผลิตภัณฑจีพีโอ ไฟโทเพล็กซ แคปซูล

ผลิตภัณฑเสริมอาหารสมุนไพรดีเดนระดับชาติ2 ผลิตภัณฑจีพีโอ พรมมิ ชนิดเม็ด

2561 ผลิตภัณฑยาสมุนไพรดีเดนระดับชาติ3 แอนติออกซ (AntioxTM)

 นอกจากนี ้ในสวนของนทิรรศการ “พระราชบัญญตัผิลติภณัฑ

สมุนไพร” องคการเภสัชกรรมไดรับคัดเลือกจากกรมการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือกใหรวมจัดนิทรรศการในสวนของ

ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ได รับรองคุณภาพผลิตภัณฑสมุนไพรไทย 

(Quality Thai Herbal Product) กลุมผลติภณัฑเสรมิอาหาร และใช

ตราสญัลกัษณรับรองคณุภาพผลติภณัฑสมนุไพรไทย เพือ่ใหประชาชน

ไดรูจัก เชื่อมั่น ชอบ ใชผลิตภัณฑสมุนไพร และเปนการเพิ่มชองทาง

การตลาดใหผูประกอบการดานสมนุไพรไทย ท้ังนีอ้งคการเภสชักรรม

ไดรับการรับรองคุณภาพและใชตราสัญลักษณรับรองคุณภาพ

ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย กลุมผลิตภัณฑเสริมอาหารของผลิตภัณฑ        

จีพีโอ พรมมิ ชนิดเม็ด ในระดับดี ใบรับรองเลขท่ี QH62-3-0016           

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 สามารถนําตราสัญลักษณเปน 

“เฉลวหนึ่งดวง พื้นสีขาว” ไปใชติดบนผลิตภัณฑได 

 สําหรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑสมุนไพร ระดับดี               

ตราสัญลักษณมีลักษณะเปน “เฉลวหนึ่งดวง พื้นสีขาว” ผลิตภัณฑที่

ผานเกณฑพิจารณา ไดแก

 1) ได  รับเลขสารบบอาหาร ตามระเบียบสํานักงาน              

คณะกรรมการอาหารและยาวาดวยการดาํเนนิการเกีย่วกับเลขสารบบ

อาหาร และมีผลตรวจดานหองปฏิบัติการเรื่องสารตกคาง

 2) มีฉลากและโฆษณาแสดงขอมูลผลิตภัณฑตอผูบริโภค         

ตรงตามที่แจงและสอดคลองตามกฎหมาย

 3) วัตถุดิบสมุนไพรท่ีมีแหลงกําเนิดในประเทศไทยไมนอย

กวารอยละ 70 จากนํ้าหนักของปริมาณสมุนไพรที่ใชทั้งหมดในสูตร

ตํารับ

 สําหรับผูสนใจรวมชมงานสมุนไพรดี ๆ พบกันได  ในปหนา

กับงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ครั้งที่ 17 ในระหวางวันที่ 4 - 8 

มีนาคม พ.ศ. 2563 แลวพบกันคะ

เอกสารอางอิง

1. ประกาศกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เรื่อง ผลการคัดเลือกผูที่ไดรับรางวัลผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 
พ.ศ. 2559

2. ประกาศคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาคัดเลือกผูรับรางวัลผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ Prime Minister 
Herbal Awards (PMHA) ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

3. ประกาศกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เรื่อง ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards (PMHA) ประจําป 2561 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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ปจจุบันคนไทยรับประทานทุเรียนนอยลง 

 แมประเทศไทยจะเปนผู ผลิตทุเรียนรายใหญลําดับตน              

ของโลก แตการบริโภคทุเรียนภายในประเทศกลับสวนทางลดลง

อยางตอเนื่องจาก 6 กิโลกรัมตอหัวประชากรในป ค.ศ. 2008 

เหลือเพียง 1.46 กิโลกรัมตอหัวประชากรในป ค.ศ. 2016 (รูปที่ 1) 

ไมใชเพราะคนไทยชอบกินทเุรยีนนอยลง แตเปนเพราะราคาทีแ่พงขึน้

ทําใหกําลังซื้อของคนในประเทศลดลง ราคาทุเรียนที่พุ งสูงขึ้น          

เปนประวัติกาลนั้น เนื่องจากทุเรียนของไทยเราเปนท่ีตองการของ           

ตลาดโลกอยางมาก จนทําใหประเทศไทยกลายเปนเบอร 1 ของการ

สงออกทุเรียนไปทั่วโลกในป ค.ศ. 2016 โดยมียอดการสงออกอยูท่ี 

402.7 ลานตัน กินสวนแบงทางการตลาดการสงออกทุเรียนถึง 95 %

สําหรับประเทศที่นําเขาทุเรียนมากที่สุดในโลก ไดแก ประเทศจีน

(66 %) เวียดนาม (19 %) ฮองกง และสิงคโปร (4 %) ตามลําดับ

(รูปที่ 2)1

รอบรูเรื่อง “ทุเรียน”

ภก.นาวา  สุเทพากุล
กลุ�มวิชาการและงานวิจัยทางคลินิก

รูปที่ 1 ปริมาณการสงออกและการบริโภคทุเรียนตอหัว

           ของประเทศไทยในป ค.ศ. 2008 - 20161 รูปที่ 2  ผูนําเขาทุเรียนในตลาดโลก1

 หากมีใครถามว�าชอบรับประทานผลไม�ชนิดไหนมากที่สุด หลายคนอาจตอบเป�นเสียงเดียวกันว�า “ทุเรียน” เป�นแน� 
ด�วยทุเรียนมีรสสมัผัสท่ีหอมหวาน ละมนุ นุ�มลิน้ แบบท่ีหาไม�ได�จากผลไม�ชนดิใดบนโลกนี ้จงึทาํให�ใครหลายคนตกหลุมรัก
และหลงใหลชนิดท่ีเรียกว�าเหน็ทุเรียนที่ไหนเป�นต�องแวะชิมแวะซ้ือกันทุกที ่ “ทุเรียน” ได�รับขนานนามว�าเป�น “ราชาแห�งผลไม�
(The King of Fruits)” ด�วยเปลือกที่มีลักษณะเป�นหนามแหลมเปรียบเสมือนยอดมงกุฎของพระราชา การจะได�ลิ้มรส
ผลไม�ชนิดนี้จึงต�องอาศัยความใจถึงอยู�ไม�น�อย เพราะในป�จจุบันแบงค�เขียว ๆ แดง ๆ แทบไม�พอซื้อทุเรียนแม�ลูกย�อม ๆ         
จะซื้อทุเรียนแต�ละลูกเด๋ียวน้ีต�องใช�แบงค�ห�าร�อย แบงค�พัน เหลือเงินทอนกลับมาก็ไม�มาก บางคร้ังแทบไม�พอค�ารถขน
ทุเรียนกลับบ�านเสียด�วยซํ้า 
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คุณรูจักทุเรียนมากแคไหน

 ทุเรียนมีถิ่นกําเนิดบริเวณหมูเกาะอินโดนีเซีย ประเทศบรูไน 

และประเทศมาเลเซีย เปนไมยืนตนสูง 5 - 15 เมตร ผลมีขนาดใหญ 

มีหนามแหลม รสชาติหวานมัน2  ทุเรียนเปนพืชในสกุล (Genus) 

Durio ซึ่งมีอยูมากกวา 30 สปชีส (Species) มีอยางนอย 9 สปชีส

ทีร่บัประทานได และมเีพยีงสปชสีเดยีว คอื Durio zibethinus Murr. 

ที่มีการปลูกเชิงพาณิชยและไดรับความนิยมไปท่ัวโลก3 โดยทุเรียน

สปชีส Durio zibethinus Murr. มีอยูมากหมายหลายรอยสายพันธุ 

(Varieties) มีการตั้งชื่อเรียกและรหัสกํากับขึ้นตนดวยตัว D ตามดวย

หมายเลขแตกตางกันในแตละสายพันธุ เชน กบ (D99), ชะนี (D123), 

กานยาว (D158), หมอนทอง (D159) เปนตน เฉพาะประเทศไทย         

มีทุเรียนมากกวา 200 สายพันธุ แตละสายพันธุจะมีขนาดผล รูปราง 

กลิ่น สี เนื้อสัมผัส และรสชาติ ที่เฉพาะตัว สายพันธุที่ไดรับความนิยม

ปลูกมากทีสุ่ดในประเทศไทย คือ ชะน ีกระดมุ หมอนทอง และกานยาว2 

 คําวา ทุเรียน (Durian) มาจากภาษามาเลยคําวา ดูริ (Duri) 

แปลวาหนาม3 สวนชื่อสปชีส Durio zibethinus Murr. มีที่มาจาก  

ชื่อวิทยาศาสตรของชะมดแผงหางปลอง (Indian civet cat, Viverra 

zibetha) (รูปที่ 3) ซ่ึงชะมดสายพันธุนี้ชอบกินทุเรียนมากจนมีการ        

นําทุเรียนไปเปนเหยื่อลอในการดักจับ บางก็วาเพราะทุเรียนมีกล่ิน

คลายชะมดสายพันธุดังกลาว3

https://www.shutterstock.com/search/durian

รูปที่ 3  ชะมดแผงหางปลอง (Indian civet cat, Viverra zibetha)

https://en.wikipedia.org/wiki/Large_Indian_civet

https://mannaturecoconutmilk.com/blog/read/32

https://www.facebook.com/959176454196950/

posts/1778269975620923/

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgxw
CgzGfKKqwJMjVJshMFGjKBnnG?projector=1&messagePartId=0.3

http://www.soodded.com/?p=4047
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คุณคาทางโภชนาการของทุเรียน

 นอกจากทเุรยีนรสชาตอิรอยแลวยงัประกอบไปดวยสารอาหาร

หลกั (Macronutrients) สารอาหารรอง (Micronutrients) และเสนใย

ตารางที่ 1  แสดงคุณค�าทางโภชนาการต�อเนื้อทุเรียนสด 100 กรัมของทุเรียน 3 สายพันธุ�4

สารอาหารหลัก สารอาหารรอง เสนใยอาหาร
พันธุทุเรียน

หมอนทอง ชะนี กระดุม

สวนที่รับประทานได (%) 38 ± 2 29 ± 3 22 ± 5

ปริมาณนํ้า (กรัม) 69.3 ± 1.2 68.0 ± 3.4 58.3 ± 3.9

พลังงาน* (กิโลแคลอรี) 134–162 145 185

คารโบไฮเดรต (กรัม) 21.70–27.10 20.13 29.15

โปรตีน (กรัม) 1.40–2.33 3.10 3.50

ไขมัน (กรัม) 3.10–5.39 4.48 4.67

นํ้าตาล

ฟรุกโตส (กรัม) 0.15 0.26 0.33

กลูโคส (กรัม) 0.74 0.58 0.71

ซูโครส (กรัม) 13.69 15.71 17.89

มอลโทส (กรัม) 0.25 0.00 1.04

นํ้าตาลรวม (กรัม) 14.83 16.55 19.97

กรดไขมัน

กรดไขมันอิ่มตัว (มิลลิกรัม) 1565.70 1824.00 1751.40

กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยว (MUFA) (มิลลิกรัม) 1228.00 2144.00 2543.70

กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอน (PUFA) (มิลลิกรัม) 337.70 480.00 375.30

แรธาตุ

แคลเซียม (มิลลิกรัม) 4.298-6.134 5.44 3.75

ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) 25.79-33.59 32.96 36.70

โซเดียม (มิลลิกรัม) 6.14-15.66 11.84 19.60

โพแทสเซียม (มิลลิกรัม) 377.00-489.42 539.20 439.52

แมกนีเซียม (มิลลิกรัม) 19.28-24.87 23.36 23.35

เหล็ก (มิลลิกรัม) 0.18-0.23 0.45 0.33

ทองแดง (มิลลิกรัม) 0.13-0.15 0.27 0.23

แมงกานีส (มิลลิกรัม) 0.23-0.26 - -

สังกะสี (มิลลิกรัม) 0.15-0.21 0.45 0.37

เสนใยอาหาร

เสนใยอาหารชนิดละลายนํ้า (กรัม) 0.40-1.40 1.14 0.77

เสนใยอาหารชนิดไมละลายนํ้า(กรัม) 0.80-1.92 2.44 1.64

เสนใยอาหารทั้งหมด (กรัม) 1.20-3.39 2.91–3.58 2.41-3.17

หมายเหตุ *พลังงานคํานวณจากคารโบไฮเดรต 1 กรัม = 4 กิโลแคลอรี, โปรตีน 1 กรัม = 4 กิโลแคลอรี, ไขมัน 1 กรัม = 9 กิโลแคลอรี

อาหาร (Dietary Fibers) ที่มีคุณคาและมีคุณประโยชนตอรางกาย

มากมาย โดยสารอาหารเหลานีม้ปีรมิาณแตกตางกนัออกไปในทุเรยีน

แตละสายพันธุ ตัวอยางดังแสดงในตารางที่ 1
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ทุ เรียนอุดมไปด วยสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 

(Bioactive Compounds)
4

 นอกจากสารอาหารท่ัว ๆ ไปแลว ทุเรียนยังอุดมไปดวย            
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ดังตอไปนี้
  สารกลุ มโพลีฟนอล (Polyphenols) มีฤทธิ์โดดเดน
ดานการตานอนมุลูอสิระ (Antioxidant capacity) สารกลุมโพลฟีนอล
ที่พบสวนใหญเปนสารกลุ มฟลาโวนอยด (Flavonoids) ไดแก 
Flavanones (Hesperetin, Hesperidin), Flavonols (Morin, 
Quercetin, Rutin, Kaempferol, Myricetin), Flavones (Luteolin,  
Apigenin) และแอนโทไซยานิน (Anthocyanins) ในเน้ือทุเรียนสุก 
100 กรัมพบสารกลุมโพลีฟนอลเทียบเทากรดแกลลิก (GAE) 21.44 -
374.30 มลิลกิรมั และพบสารกลุมฟลาโวนอยดเทยีบเทาแคทชีนิ (CE)
1.90 - 93.90 มิลลิกรัม โดยทุเรียนหมอนทองเปนพันธุที่พบสาร          
ในกลุมโพลีฟนอลมากที่สุดและมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูงกวาทุเรียน
สายพันธุอื่น ๆ (ตารางที่ 2)

  สารกลุมกรดฟนอลิก (Phenolic acids) มีฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระ (Antioxidant capacity) ประกอบดวยอนุพันธสารในกลุม        

กรดไฮดรอกซซีนินามกิ (Cinnamic acid, Caffeic acid, p-Coumaric 
acid, Ferulic acid, p-Anisic acid) และอนุพันธสารในกลุม
กรดไฮดรอกซีเบนโซอิก (Gallic acid, Vanillic acid) 

  สารกลุมแทนนิน (Tannins) มีฤทธิ์ฝาดสมานและยับยั้ง
การเจริญของแบคทีเรีย ตรวจพบในทุเรียนพันธุหมอนทอง 29.60 - 
296.00 ไมโครกรัมตอเนื้อทุเรียน 100 กรัม 

  สารกลุมแคโรทีนอยด (Carotenoids) มีฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระ (Antioxidant capacity) ประกอบดวย บีตา-แคโรทีน 
(β-Carotene), แอลฟา-แคโรทนี (α-Carotene), บีตา-ครปิโทแซนทนี
(β-Crptoxanthin), ไลโคพีน (Lycopene), ลูทีน (Lutein)               
และซีแซนทีน (Zeaxanthin) ในเนื้อทุเรียน 100 กรัม พบสารกลุม
แคโรทีนอยดเทียบเทาบีตา-แคโรทีน (BCE) 222.88 – 6,000.00 
ไมโครกรัม

  วิตามินซีหรือกรดแอสคอรบิก (Ascorbic acid) มีฤทธิ์         
ตานอนุมูลอิสระ (Antioxidant capacity) พบสูงสุดในทุเรียน           
พันธุหมอนทองซ่ึงมีวิตามินซีประมาณ 54.76 – 347.80 มิลลิกรัม         

ตอเนื้อทุเรียน 100 กรัม

ตารางที่ 2  การทดสอบฤทธิ์ต�านอนุมูลอิสระในทุเรียน 6 สายพันธุ�4

พันธุทุเรียน

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระเทียบเทาสารตานอนุมูลอิสระมาตรฐาน Trolox (TE) 

ในหนวยไมโครโมลาร (µM) ตอเนื้อทุเรียนสด 100 กรัม

DPPH FRAP ORAC CUPRAC ABTS

หมอนทอง 97.93-1366.15 71.84-749.08 1903.40 427.65-1075.60 265.86-2352.70

ชะนี 128.00-245.60 232.10-457.43 2304.00 955.40 2091.40

กระดุม 250.20 667.20 2793.90 806.50 1773.20

กานยาว 209.09 204.70 - 845.50 1843.60

พวงมณี - 244.90 - 924.90 2020.40

กบตาขํา 192.60 513.60 2343.30 - -

หมายเหตุ DPPH, 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical; FRAP, ferric ion reducing antioxidant power; ORAC, oxygenradical absorbance capacity;  

  CUPRAC, cupric reducing antioxidant capacity; ABTS, 2,2’-azino-bis-3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid.

ที่มาของกลิ่นและรสชาติของทุเรียน
4

 ทุเรียนประกอบดวยสารประกอบที่ระเหยได (Volatile 

compounds) มากกวา 100 ชนิด ทําใหทุเรียนมีกลิ่นและรสชาติ

เฉพาะตัวที่แตกตางกันออกไปในแตละสายพันธุ สามารถแบงออก

เปนกลุม ๆ ไดดังนี้

  สารกลุ มซัลเฟอร (Sulphur compounds) ใหกลิ่น

ฉุนคลายหัวหอม เชน Ethanethiol, Propanethiol, Diethyl 

disulphide, Ethyl propyl disulphide, Diethyl trisulphide, 

3,5-Dimethyl-1,2,4-trithiolane, 1,1-Bis(ethylthio)-ethane 

เปนตน

  สารกลุมเอสเทอร (Ester) ใหกล่ินหอมหวานที่รุนแรง 

เชน Ethyl acetate, Methyl propanoate, Ethyl propanoate, 

Methyl-2-methylbutanoate, Ethyl butanoate, Propyl 

propanoate, Propyl 2-methylbutanoate, Propyl 

hexanoate, Ethyl heptanoate, Ethyl  octanoate                 

เปนตน
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  คีโตน (Ketones) ใหกลิ่นคลายโยเกิร ตและรสชาติ
ที่มันคลายเนย เชน 3-Hydroxy-2-butanone, 2-Hydroxy-3-
pentanone เปนตน
  แอลดีไฮด (Aldehydes) ใหกลิ่นที่หอมหวานและกลิ่นผล
ไม เชน Acetaldehyde เปนตน
  แอลกอฮอล (Alcohols) ช วยในการกระจายกลิ่น 
เชน Ethanol, 2-Methyl-1-butanol, 3-Methyl-1-butanol, 
2,3-Butanediol เปนตน

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของทุเรียน

 ผลตอระดับนํ้าตาลในเลือด4, 5

 ผลงานวิจัยของโรเบิรตและคณะ (2008) ระบุวา ทุเรียน            
มีคาดัชนีนํ้าตาล (Glycemic Index, GI,) เทากับ 49 ซึ่งตํ่ากวาแตงโม 
(GI = 55), มะละกอ (GI = 58) และสับปะรด (GI = 90) ที่เปนเชนนี้
ดวยเหตุผล 2 ประการ 4 คือ 
 1. เสนใยอาหารในทุเรียนทําใหการยอยอาหารชาลง สงผล
ใหการเปลี่ยนแปงเปนนํ้าตาลชาลงไปดวย 
 2. ไขมนัในทเุรียนทาํใหระยะเวลาในการบบีตวัของกระเพาะ
อาหารเพื่อดันอาหารลงสูลําไสเล็กนานขึ้น สงผลใหอัตราการดูดซึม
กลูโคสลดลง
 นอกจากนี้ ยังพบขอมูลสนับสนุนวาโพแทสเซียมที่พบจํานวน
มากในทุเรียนอาจชวยควบคุมสมดุลนํ้าตาลในเลือดได  อยางไรก็ตาม 
ยงัไมมกีารศกึษาวจิยัทัง้ในสตัวทดลองและในมนุษยทีย่นืยนัผลดงักลาว
ไดชัดเจน ดังนั้น ทุเรียนจึงไมเหมาะสําหรับผูที่มีโรคประจําตัว เชน 
โรคเบาหวานซึ่งตองควบคุมปริมาณนํ้าตาล รวมถึงผูปวยโรคไตเรื้อรัง
และภาวะหวัใจลมเหลวซึง่ตองควบคมุปรมิาณโพแทสเซยีม เนือ่งจาก
การไดรับโพแทสเซียมมากเกินไปจะสงผลทําใหเกิดภาวะหัวใจเตน        
ผิดจังหวะได4, 5

 ผลตอระดับไขมันในเลือด4, 5

 จากขอมูลงานวจิยัในสตัวทดลองพบวา ทเุรยีนสามารถปองกัน
การสะสมของไขมันทีต่ับและหลอดเลอืดเอออรตา (Aorta) ทีห่ัวใจได 
เนือ่งจากทเุรยีนชวยลดระดบัโคเลสเตอรอลรวม (Total Cholesterol, 
TC) ไขมันชนิดไมดี (Low-density lipoprotein cholesterol, 
LDL-C) และไตรกลีเซอไรด (Triglycerides, TG) สําหรับกลไก
ในการลดไขมัน เชื่อวาเกิดจากการยับยั้งการสรางกรดไขมันอิสระ        
และโคเลสเตอรอลในรางกายโดยสารสําคัญกลุมเอสเทอร 3 ตัวที่อยู
ในทุเรียน ไดแก ethyl propionate, methyl propionate และ 
propyl propionate4 อยางไรก็ตาม ในปจจุบันยังไมมีการศึกษา
วิจัยในมนุษยที่ยืนยันถึงประสิทธิผลในการลดระดับไขมันในเลือด
ของทุเรียน จึงไมควรรับประทานทุเรียนเพื่อหวังผลในการลดไขมัน          
ในทางตรงกนัขามพลังงานจาํนวนมากทีร่บัจากการรบัประทานทเุรียน
สามารถสะสมในรางกายและสรางเปนโคเลสเตอรอล สงผลใหระดับ
โคเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นได ดังนั้น ผูที่มีโรคประจําตัวซึ่งตอง
ควบคุมปริมาณไขมันในเลือด เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรค
ความดันโลหิตสูง จึงไมควรรับประทานทุเรียนเกินวันละ 1 เม็ดเล็ก 
ตามคําแนะนําของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข5 

 ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็ง4, 6

 อนุมูลอิสระ (Free radicals) เปนส่ิงที่เกิดขึ้นในรางกาย        
เปนปกติ โดยรางกายจะมีการกําจัดอนุมูลอิสระออกไปผานทาง
เอนไซมและสารตานอนมุลูอสิระ (Antioxidant) ตาง ๆ   อยางไรกต็าม 
หากเกิดการไมสมดุลกันระหวางการเกิดและการตานอนุมูลอิสระ
จะนําไปสูภาวะเครียดท่ีเกิดจากออกซิเดชัน (Oxidative stress)        
ในรางกาย ซึง่ในปจจบุนัพบวาเปนตนเหตขุองการเกดิโรคตาง ๆ  มากมาย
รวมถึงความผิดปกติของเซลลจนนําไปสูโรคมะเร็ง (รูปที่ 4)6 สารกลุม
โพลีฟนอลในทุเรียนชวยลดปริมาณสารอนุมูลอิสระในรางกายได      

http://eatingoxygen.com/oxygen-for-life/

รูปที่ 4  อนุมูลอิสระทําใหเกิดเซลลมะเร็ง
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โดยการรับหรือใหอิเล็กตรอนแกอนุมูลอิสระเพื่อใหเกิดความเสถียร

ของโมเลกลุ (รปูที ่5) จึงเปนการยบัยัง้ปฏกิริยิาออกซเิดชนัแบบลกูโซ 

(Chain oxidation reactions) ในรางกาย สวนโมเลกลุของโพลฟีนอล

แมจะขาดอิเล็กตรอนไป แตสามารถเกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน

ไปมา (Delocalized) ภายในโครงสรางทาํใหลดความรนุแรงของอนมุลู

อิสระท่ีเกิดขึ้นมาใหมได  เมื่ออนุมูลอิสระถูกทําลายหรือถูกทําให

ออนฤทธ์ิลง เซลลมะเร็งกไ็มอาจเจรญิเตบิโต นาํไปสูการตายตามโปรแกรม

ทีต่ัง้ไวตามธรรมชาต ิ(Programmed cell death) หรอือะพอพโทซสิ 

(Apoptosis) จากขอมลูงานวจิยัในหลอดทดลองพบวา ทเุรยีนสามารถ

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งเตานม (MCF-7) ไดถึง 40 % 

อยางไรก็ตาม จําเปนตองมีการศึกษาวิจัยในมนุษยตอไปในอนาคต4

https://www.quora.com/What-are-antioxidants-What-are-they-used-for

รูปที่ 5  กลไลการตานอนุมูลอิสระของสารตานอนุมูลอิสระ 

  (Antioxidant)

 ฤทธิ์ตานอัลไซเมอร (Alzheimer)7
 ปจจุบันสาเหตุการเกิดโรคอัลไซเมอรยังไมแนชัด ทราบแต

เพยีงวามคีวามเชือ่มโยงกบัการลดลงของสารสือ่ประสาทอะซตีีลโคลีน

(Acetylcholine neurotransmitter) ในสมอง การสะสมจับกัน          

เปนกอนของโปรตีนเบตาอะไมลอยด (β-amyloid plaque) และ

การพันกันยุงของใยประสาทเซลลสมอง (Neurofibrillary triangle) 

(รูปที่ 6) และการเกิดภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชัน (Oxidative 

stress) จากการศึกษาในหลอดทดลองและเซลลเพาะเลี้ยงพบวา          

สารสกัดจากทุเรียนพันธุหมอนทองสามารถยับยั้งการทํางานของ             

เอนไซมอะซีตีลโคลีนเอสเทอเรส (Acetylcholinesterase) ในการ

ทําลายสารสื่อประสาทอะซีตีลโคลีน ตานการเกาะกลุมกันของเบตา

อะไมลอยด และปองกนัการทาํลายเซลลประสาทจากเบตาอะไมลอยด

ดังนั้น ทุเรียนหมอนทองนาจะมีศักยภาพในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ

เสริมอาหารหรือเปนยาเพื่อรักษาโรคอัลไซเมอรได อยางไรก็ตาม 

จําเปนตองมีการศึกษาวิจัยในมนุษยตอไปในอนาคต

https://plasmalogen.me/en/risk-factors-and-causes-of-alzheimers/

รูปที่ 6  เซลลประสาทของคนปกติกับผูปวยอัลไซเมอร

คุณสมบัติโปรไบโอทิคส
4,8

 เนื้อทุเรียนมีปริมาณนํ้าและน้ําตาลที่เหมาะสมแกการหมัก 

(Fermentation) ของแบคทเีรยี ประเทศมาเลเซยีจงึมกีารหมกัทเุรยีน

เพื่อใชเปนเครื่องปรุงรสเรียกวา เต็มโพยะก (Tempoyak) จากขอมูล

การวิจัยพบวาเต็มโพยะกมีแบคทีเรียชนิดที่ผลิตกรดแลกติก (Lactic 

acid bacteria, LAB) แยกเปน 5 ชนิดรวม 7 สายพันธุ4 ไดแก 

  แล็กโทบาซิลลัส เฟอร  เมนตัม (Lactobacillus 

fermentum) จํานวน 1 สายพันธุ ไดแก DUR18

  แล็กโทบาซิลลัส แพลนทารัม  (Lactobacil lus 

plantarum) จํานวน 3 สายพันธุ ไดแก DUR2, DUR5 และ DUR8

  แล็กโทบาซิลลัส รูเทไร (Lactobacillus reutiri)           

จํานวน 1 สายพันธุ ไดแก DUR12

  แล็กโทบาซิลลัส คริสปาทัส (Lactobacillus crispatus) 

จํานวน 1 สายพันธุ ไดแก DUR4

  แล็กโทบาซิลลัส เพนโทซัส (Lactobacillus pentosus) 

จํานวน 1 สายพันธุ ไดแก DUR20

 แบคทีเรียในเต็มโพยะกจัดเปนโปรไบโอทิคส (Probiotics)  

เมือ่รบัประทานเขาไปแลวจะชวยใหรางกายมสุีขภาพทีด่ข้ึีน และอาจ

ชวยปองกันหรือรักษาโรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

ของจุลชีพในรางกายได เชน ทองเสีย ลําไสอักเสบ เปนตน8  

นอกจากน้ี แบคทีเรียในเต็มโพยะกยังผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด 

(Exopolysaccharide, EPS) ซึ่งสามารถทนตอกรดและนํ้าดี

ในทางเดนิอาหาร โดย EPS นัน้จดัเปนพรไีบโอตกิ (Prebiotic) ชนดิหนึง่

มปีระโยชนในการกระตุนการเจรญิของจลุนิทรยีภายในทางเดินอาหาร
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และชวยลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือดไดโดยการกระตุนแบคทีเรีย          

ที่อยู ในลําไสใหย อยสลายโคเลสเตอรอลและยับยั้งการดูดซึม

โคเลสเตอรอลผานผนังลําไส4, 9 

สรรพคุณตามตํารายาไทยของทุเรียน
9

 สรรพคุณตามตํารายาไทยระบุวา “รากทุเรียน” มีรสฝาดขม          

ใชแกไขและแกทองรวง “ใบทเุรยีน” มรีสขม เยน็เฝอน ใชแกไข แกดซีาน 

ขบัพยาธ ิและทาํใหหนองแหง “เปลอืกทเุรยีน” มรีสฝาดเฝอน ใชรกัษา

กลากเกลื้อน สมานแผล แกน้ําเหลืองเสีย พุพอง แกฝ ตานซาง 

“เนื้อทุเรียน” มีรสหวาน รอน ใชแกจุกเสียดในทอง ใหความรอนกับ

รางกาย บํารุงกําลัง แกโรคผิวหนัง ทําใหฝแหง และขับพยาธิไสเดือน

บทสรุป

 จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวาทุเรียนนั้นมีประโยชน

มากมาย การรับประทานทุเรียนแตพอดีจะทําใหรางกายไดรับ        

สารอาหารและสารออกฤทธ์ิทางชวีภาพทีส่งผลดตีอสขุภาพ แตถาหาก

รับประทานมากจนเกินพอดียอมสงผลเสียตอรางกายไดเชนกัน 

สุดทายนี้ ขอฝากเกร็ดความรูเล็ก ๆ นอย ๆ เรื่องรับประทานทุเรียน

อยางไรใหเปนสุข ใหทุกทานไดระมัดระวังกอนหยิบทุเรียนแสนอรอย

ขึ้นรับประทาน

รับประทานทุเรียนอยางไรใหเปนสุข

  ทเุรยีนเปนผลไมทีใ่หพลงังานสูง ทเุรยีน 1 เมด็ขนาดกลาง

ใหพลังงานเทียบเทาขาวเกือบ 1 ทัพพี ดังนั้น จึงไมควรรับประทาน

ทุเรียนเกินวันละ 2 เม็ดตามคําแนะนําของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสขุ ในวันทีร่บัประทานทเุรยีนควรควบคมุอาหารประเภทขาว

แปง ขนมหวานควบคูไปดวย เชน รับประทานทุเรียนแลวก็ไมควร         

รับประทานของหวานเพิ่มอีก หรือถาจะรับประทานทุเรียนวันน้ี           

ก็ใหรับประทานขาวและแปงนอยลง5 

  ไมควรรบัประทานทเุรยีนพรอมกบัเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอล

เพราะทุเรียนมีผลทําใหเอนไซมอัลดีไฮด ดีไฮโดรจีเนส (Aldehyde 

dehydrogenase) ในรางกายลดลง ซ่ึงเอนไซมดังกลาวมีหนาที่ 

เปล่ียนสารอลัดไีฮด (Aldehyde) ซึง่เปนสารพษิทีไ่ดจากกระบวนการ

เผาผลาญแอลกอฮอลเปนพลังงาน ใหเปนสารอื่นแลวถูกกําจัดออก

จากรางกายตอไป ดังนั้น การรับประทานทุเรียนพรอมกับเครื่องดื่ม

ที่มีแอลกอฮอลจะทําใหเกิดการสะสมของอัลดีไฮดในรางกาย ซึ่งจะ

ทาํใหเกดิอาการหนาแดง ชา วงิเวยีน และอาเจยีน จนเปนอนัตรายได10

  แนะนําใหกินทุเรียนพรอมกับมังคุด เพราะในมังคุดมีสาร

ตานการอกัเสบ ชวยแกเรือ่งรอนใน และยงัมีนํา้ในปรมิาณมาก การกนิ

ทุเรียนกับมังคุดจึงเขากันดี มีเสนใยอาหารสูง5

  สําหรับคนธาตุไฟ การกินทุเรียนทําใหเกิดโรครอนในและ

เจ็บคอไดงาย วิธีปองกัน คือ ดื่มนํ้าผสมเกลือแกงครึ่งชอนชา หรือดื่ม

นํ้าตามมาก ๆ เพื่อขับสารซัลเฟอรจะชวยลดอาการรอนในได10
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 ตัวทาํละลายตกคาง (Residual solvents) หมายถึง สารอนิทรยี

ทีส่ามารถระเหยได ทีน่าํมาใชเปนตวัทาํละลายในกระบวนการผลติตวัยา

สาํคัญ สารชวย (Excipients) และเภสชัภณัฑ ซึง่สารตกคางเหลานี้

เปนสารทีไ่มตองการใหมอียูในเภสชัภณัฑ1 ดงันัน้การวิเคราะหตวัทาํ

ละลายตกคางจึงมีความสําคัญในการควบคุมคุณภาพของเภสัชภัณฑ 

โดยขอกําหนดมาตรฐานของตัวทําละลายตกคางมีระบุอยูในเภสัช

ตาํรบัตาง ๆ เชน United States Pharmacopoeia (USP), British 

การควบคุมคุณภาพตัวทําละลายตกคาง

ในวัตถุดิบทางยาและเภสัชภัณฑ

ภญ.สุชาดา  พรมสุวรรณ
กลุ�มงานด�านพัฒนาวิธีวิเคราะห� กลุ�มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห�

Pharmacopoeia (BP) รวมถงึ ICH guidelines (The International 

Council for Harmonisation of Technical Requirements for 

Pharmaceuticals for Human Use, Guideline for residual 

solvents, Q3C) ซึ่งในรายละเอียดระบุถึงการแบงระดับความ           

เปนพษิ คาทีย่อมรบัไดของตวัทาํละลายตกคางชนดิตาง ๆ รวมถงึวธิี              

การวเิคราะหไวดวย โดยชนดิของตัวทาํละลายตกคางทีจ่ะตองควบคมุ

คณุภาพในวตัถดุบิจะแตกตางกนัขึน้กบัทางบรษิทัผูผลติแตละราย3, 4

 ยา หรือ เภสัชภัณฑ� เป�นหนึ่งในป�จจัยสี่ที่จําเป�นในการดํารงชีวิต ยาที่ดีมีคุณภาพให�ผลการรักษาแล�ว ยังต�อง
มีความปลอดภัยในการใช�ร�วมด�วย โดยในเภสัชภัณฑ�หนึ่ง ๆ นั้น ประกอบไปด�วยตัวยาสําคัญ และสารปรุงแต�ง
ชนิดต�าง ๆ ดังนั้นการผลิตยาที่มีคุณภาพจึงต�องคํานึงถึงและควบคุมคุณภาพของตัวยาสําคัญ และสารปรุงแต�ง
ให�เป�นไปตามข�อกําหนดมาตรฐาน เพื่อให�ม่ันใจได�ว�าในเภสัชภัณฑ�น้ันมีปริมาณตัวยาสําคัญที่เหมาะสม มีคุณสมบัติ             
ท่ีออกฤทธิ์รักษาได� นอกจากน้ั้ียังต�องคํานึงถึงปริมาณสารปนเป��อนต�าง ๆ ที่อาจพบได�ในวัตถุดิบตัวยาสําคัญ และ              
สารปรุงแต�งด�วย สารปนเป��อนในทางเภสัชกรรม แบ�งได�เป�น 3 ชนิด คือ organic impurities, inorganic impurities 
และตัวทําละลายตกค�าง (Residual solvents)1, 2 ซ่ึงในบทความน้ีจะกล�าวถึงเฉพาะในหัวข�อตัวทําละลายตกค�าง 
(Residual solvents) 
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 จากขอกําหนดมาตรฐานทั้ง USP<467>, BP(Ph. Eur. 

General texts 5.4) และ ICH guideline; Q3C(R7) ไดแบงกลุม

ของ residual solvents ตามความเส่ียงท่ีสงผลและเปนอันตราย           

ตอสุขภาพ เปน 3 กลุม3, 4, 5 ดังนี้

 กลุมที่ 1 -Class I solvents: Solvents that should be 

avoided สารในกลุมนี้เปนสารกอมะเร็งในมนุษยและเปนอันตราย         

ตอสิ่งแวดลอม ควรตองหลีกเลี่ยง หากเลี่ยงไมไดก็ควรจะพบ

ในปริมาณที่จํากัดตามขอกําหนด ดังที่แสดงไวในตารางที่ 1

 กลุมที ่2 -Class II solvents: Solvents should be limited 

เปนตัวทําละลายที่มีไดในปริมาณที่จํากัด สารในกลุมนี้ไมไดอันตราย

ถึงขั้นเปนสารกอมะเร็งในมนุษย แตก็กอใหเกิดพิษได โดยจะขึ้นกับ

ปริมาณที่ไดรับตอหนึ่งวัน (Permitted daily exposure, PDE) 

 กลุมที่ 3 -Class III solvents: Solvents with low toxic 

potential สารในกลุมนี้มีความเปนพิษตํ่าตอมนุษย และควบคุม

ปริมาณการไดรับ (คา PDE) ไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอวัน ซึ่งคา         

ความเขมขนของสารตกคางจะจํากัดที่ 5000 ppm

ตารางที่ 1  แสดงการแบ�งกลุ�มของ Residual solvents ตามระดับความรุนแรงและปริมาณความเข�มข�นที่ได�รับ3, 4, 5

Residual Solvent

Class
Assessment Solvent

Concentration

Limit (ppm)**
Concern

PDE***

(mg/day)

Class 1 

(Solvents to be 

avoided)

- Known human carcinogens

- Strongly suspected 

 human carcinogens

- Solvents particularly

 known to have 

 ozone-depleting 

 properties3

1) Benzene 2 Carcinogen -

2) Carbon tetrachloride 4 Toxic and 

environmental 

hazard

-

3) 1,2-Dichloroethane 5 Toxic -

4) 1,1-Dichloroethene 8 Toxic -

5) 1,1,1-Trichloroethane 1500 Environmental 

hazard
-

Class 2 

(Solvents to be 

limited)

- Nongenotoxic animal 

 carcinogens or possible 

 causative agents of other  

 irreversible toxicity, 

 such as neurotoxicity or 

 teratogenicity

- Solvents suspected of 

 other significant but

 reversible toxicities3

1) Acetonitrile 410

-

4.1

2) Chlorobenzene 360 3.6

3) Chloroform 60 0.6

4) Cumene 70 0.7

5) Cyclohexane 3880 38.8

6) 1,2-Dichloroethene 1870 18.7

7) 1,2-Dimethoxyethane 100 1.0

8) N,N-Dimethylacetamide 1090 10.9

9) N,N-Dimethylformamide 880 8.8

10) 1,4-Dioxane 380 3.8

11) 2-Ethoxyethanol 160 1.6

12) Ethylene glycol 620 6.2

13) Formamide 220 2.2

14) Hexane 290 2.9

15) Methanol 3000 30.0

16) 2-Methoxyethanol 50 0.5

17) Methylbutylketone 50 0.5

18) Methylcyclohexane 1180 11.8
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Residual Solvent

Class
Assessment Solvent

Concentration

Limit (ppm)**
Concern

PDE***

(mg/day)

19) Methylene chloride 600

-

6.0

20) N-Methylpyrrolidone 530 5.3

21) Nitromethane 50 0.5

22) Pyridine 200 2.0

23) Sulfolane 160 1.6

24) Tetrahydrofuran 720 7.2

25) Tetralin 100 1.0

26) Toluene 890 8.9

27) Trichloroethylene 80 0.8

28) Xylene* 2170 21.7

Class 3

(Solvents with low 

toxic potential)

- Solvents with low toxic  

 potential to humans;

 no health-based exposure 

 limit is needed3

(Limited by GMP or other quality-based requirements in drug substances, 

excipients, and drug products)

Acetic acid

Acetone

Anisole

1-Butanol

2-Butanol

Butyl acetate

tert-Butylmethyl ether

Dimethyl sulfoxide

Ethanol

Ethyl acetate

Ethyl ether

Ethyl formate

Formic acid

Heptane

Isobutyl acetate

Isopropyl acetate

Methyl acetate

3-Methyl-1-butanol

Methylethylketone

Methylisobutylketone

2-Methyl-1-propanol

Pentane

1-Pentanol

1-Propanol

2-Propanol

Propyl acetate

* Usually 60% m-xylene, 14% p-xylene, 9% o-xylene with 17% ethyl benzene.3

** Concentration (ppm) = (1000 µg/mg × PDE)/dose3 
*** PDE= Permitted daily exposure3

 การกําหนดเกณฑ ท่ีใช พิจารณาปริมาณตัวทําละลาย

ตกคางกลุมที่ 2 (Residual solvents class 2) และกลุมที่ 3

(Residual solvents class 3) สามารถทําได 2 วิธี โดยข้ึนกับคา       

PDE3, 4, 5 ตามที่แสดงไวในตารางที่ 1  

 วธิทีี ่1 เกณฑของตวัทาํละลายตกคาง กลุมที ่2 จะเปนไปตาม

concentration limit (ppm) ท่ีระบุไวในตารางท่ี 1 ซ่ึงคํานวณ

จากคา Permitted Daily Exposure (PDE) และปรมิาณการใชตอวนั

เทากับ 10 กรัม ในสวนของตัวทําละลายตกคางกลุมที่ 3 จะกําหนด

เกณฑไวที่ไมเกิน 5000 ppm เทากันทุกตัวทําละลาย ซึ่งเกณฑ

ดังกลาวน้ีสามารถนํามาใชกับทั้งตัวยาสําคัญ (Drug substances), 

สารชวยปรงุแตง (Excipients), dietary ingredients และ ผลิตภณัฑ 

(Official products) ท่ีไมทราบปริมาณการใชตอวัน หรือมีปริมาณ

การใชตอวันไมเกิน 10 กรัม 

 วิธีที ่2 เปนการใชคา PDE ควบคูกบัคาปรมิาณการใชยาตอวนั

ของผลิตภัณฑน้ัน ๆ ในการประเมิน ซ่ึงมักใชในกรณีที่ปริมาณ                  

การใชยาตอวนัมากกวา 10 กรมั หรอืในกรณทีีพ่บตวัทาํละลายตกคาง

ในวัตถุดิบที่เปนสวนประกอบในตํารับมากกวาเกณฑที่ระบุในวิธีที่ 1 

โดยการพิจารณาวิธีที่ 2 จะเปนการรวมปริมาณตัวทําละลายตกคาง
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ที่ตรวจพบจากสวนประกอบตาง ๆ  ทั้งหมดในตํารับ และคํานวณเปน

ผลรวมคาตวัทาํละลายตกคางนัน้ทีจ่ะไดรบัตอวนั ซึง่จะตองไมมากกวา

คา PDE ที่ระบุในตารางที่ 1

 เพือ่ใหเขาใจการพจิารณาทีแ่ตกตางกนัของ วธิทีี ่1 หรือ 2 นัน้

จึงขอยกตัวอยางตามตารางท่ี 2 ดังน้ี ผลิตภัณฑยาหน่ึง มีขนาด            

รับประทานยา 2 เม็ดตอวัน มีสวนประกอบในตํารับ 3 ชนิด ไดแก 

ตัวยาสําคัญ สารปรุงแตง 1 และสารปรุงแตง 2 ซ่ึงมี toluene 

อยู ในกระบวนการผลิตตัวยาสําคัญ และสารปรุงแตง ดังนั้น 

toluene จึงจัดวาเปนตัวทําละลายที่มีโอกาสปนเปอน (Likely to 

be present, LTBP) จึงตองมีการควบคุมคุณภาพ ทั้งนี้ หากเลือก

ควบคุมคุณภาพดวยวิธีที่ 1 จะกําหนดใหมีปริมาณ toluene            

ไดไมเกิน 890 ppm ตามตารางที่ 1 ดังน้ันจากตัวอยางในตารางที่ 2

จะพบวาตัวยาสําคัญ และสารปรุงแตง 1 ตรวจพบคา toluene 

สูงกวาเกณฑการยอมรับ จึงถือวาสารทั้งสองไมผานมาตรฐาน           

ตามวิธีที่  1 แตถ าหากพิจารณาเพิ่มเติมตามวิธีที่  2 ปริมาณ 

toluene จะมีการควบคุมที่ผลรวมของ toluene ในผลิตภัณฑยา

ที่ไดรับตอวัน ในตารางที่ 2 จะเห็นไดวา แมตรวจพบปริมาณ 

toluene ในตัวยาสําคัญ และสารปรุงแตง 1 เกินคามาตรฐาน คือ 

890 ppm แตเม่ือพิจารณาปริมาณ toluene รวมที่จะไดรับตอวัน 

และตามปริมาณยาที่ใช คือวันละ 2 เม็ด พบวามีปริมาณ toluene 

รวมเทากับ 1.42 มิลลิกรัมเทาน้ัน ซ่ึงนอยกวาคา PDE ของ toluene 

คือ 8.9 มิลลิกรัม

 หลังจากที่มีการพิจารณากําหนดเกณฑตัวทําละลายตกคาง            

ก็จะเขาสูขั้นตอนการวิเคราะห ตามเภสัชตํารับของสหรัฐอเมริกา           

และสหราชอาณาจกัร มกีารระบุรายละเอยีดวธีิมาตรฐานไว โดยใหใช

เทคนิคกาซโครมาโตกราฟ (Gas chromatography, GC)1 เนื่องจาก

เปนเคร่ืองมือท่ีมีความจําเพาะและเหมาะสมในการวิเคราะห               

สารระเหยได อยางไรก็ตามหากตัวทําละลายตกคางที่มีโอกาส           

ตรวจพบนัน้เปนตวัทาํละลายตกคางกลุมที ่3 เทานัน้สามารถใชการหา

Loss on drying แทนได โดยจะตองกาํหนดเกณฑไมเกนิ 0.5 % หรอื

เทียบเทา 5000 ppm ซ่ึงเปนการควบคุมผลรวมของตัวทําละลาย

ตกคางกลุมที่ 33, 4, 5

 สําหรับวิธีวิเคราะหท่ีใชเทคนิคกาซโครมาโตกราฟที่ระบุ             

ในเภสชัตาํรับของสหรฐัอเมรกิาและสหราชอาณาจักร จะมกีารแบงวธิี

การเตรียมตวัอยาง ตามคณุสมบตักิารละลายของตวัอยางทีจ่ะทาํการ

ทดสอบวาละลายนํา้หรือไม หากละลายนํา้ไดจะใชนํา้เปนตวัทําละลาย 

หากไมละลายนํา้จะใช dimethylformamide หรอืตวัทาํละลายอืน่ ๆ

จากนัน้จงึมาเลอืกรูปแบบการทดสอบโดยหากไมทราบวามีตวัทาํละลาย

ตกคางใดบาง ใหทดสอบตามแบบ screening หรือถาทราบวา                    

มีตัวทําละลายตกคางใดบาง ใหพิจารณาตอวาจะทดสอบเชิงคุณภาพ 

(Limit test) หรอืเชงิปรมิาณ (Quantification) ตามแผนภาพท่ี 13, 4, 5

 วธิวีเิคราะหซึง่เภสชัตาํรบักาํหนดไวม ี3 วธิ ีไดแก procedure 

A, procedure B และ procedure C โดย procedure A 

และ Procedure B เปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Limit test)                      

ในสวน procedure C เปนการหาเชิงปริมาณ (Quantification)3, 4

ซึ่งในเภสัชตํารับมีการระบุวิธีเตรียมไวอยางละเอียด ทั้งนี้สามารถ

เลือกใชวิธีวิเคราะหที่พัฒนาขึ้นเองไดตามความเหมาะสม โดยวิธี

วิเคราะหที่ใช ไมวาจะเปนวิธีที่พัฒนาขึ้นเองหรือวิธีตามเภสัชตํารับ

กต็าม ควรมกีารทวนสอบหรอืตรวจสอบความถกูตองของวธิวีเิคราะห 

โดยในเภสัชตํารับสหรัฐอเมริกา ฉบับ USP42 มีการเพ่ิมบทความ 

<1467> Residual solvents-Verification of compendial 

procedures and validation of alternative procedures เพือ่เปน

แนวทางในการตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหตัวทําละลาย

ตกคาง พรอมเกณฑการยอมรับ6

ตารางที่ 2  ตัวอย�างการพิจารณาตัวทําละลายตกค�าง

สวนประกอบในตํารับ ปริมาณในตํารับ(กรัม/1 เม็ด) ปริมาณ Toluene ที่ตรวจพบ Daily exposure (มิลลิกรัม)

(ppm) (มิลลิกรัม)

ตัวยาสําคัญ 0.1 1800 =0.1x1800/1000 =0.18x2

=0.18 =0.36

สารปรุงแตง 1 0.5 900 =0.5x900/1000 =0.45x2

=0.45 =0.9

สารปรุงแตง 2 0.2 400 =0.2x400/1000 =0.08x2

=0.08 =0.16

ผลิตภัณฑยา 0.8 - 0.71 1.42
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 การควบคุมคุณภาพและหาปริมาณตัวทําละลายตกคาง                  

ในวัตถุดิบและเภสัชภัณฑนั้นเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีผู ผลิตตอง                

คาํนงึถึง เพือ่ใหเกดิความมัน่ใจไดวาวตัถดุบิตวัยาสาํคญัทีน่าํมาใชผลติ

เปนเภสัชภัณฑสําเร็จรูปตาง ๆ นั้นมีความปลอดภัย เพราะปฏิเสธ

ไดยากวาในวัตถุดิบและเภสัชภัณฑจะปราศจากสารปนเปอนอยาง

สมบูรณ แตจะตองสามารถควบคุมใหมีปริมาณนอยที่สุด 

แผนภาพที่ 1 Determination of residual solvents and decision tree using Procedure A, B, and C3

 *LTBP =Likely to be present refers to 
 1) solvents used or produced in the final manufacturing step; 
 2) solvents used or produced in earlier manufacturing step that are not consistently removed by a validated process; and
 3) solvents properly declared by a validated supplier of a drug substance, excipient, or dietary ingredient.
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สาเหตุความเสื่อมของขอเขา
1

 เกิดจากกระดูกออนผิวขอเสื่อมสภาพ ไมมีความแข็งแรง
ที่จะรับแรงที่มากระทําที่ผิวข อ ข อและกระดูกอ อนผิวข อได 
รับบาดเจ็บ ทําใหขอเขามีความผิดปกติของกระดูกออนผิวขอ                    
โดยแบงแปน 2 ขั้น ดังนี้
 1. ความเสื่อมแบบปฐมภูมิ หรือไมทราบสาเหตุ เปนภาวะ         
ทีเ่กดิจากการเสือ่มสภาพของผวิกระดกูออนตามวยั โดยมีปจจยัสําคัญ 
ไดแก 
  - อายุ พบวา อายุ 40 ป เริ่มมีขอเสื่อม อายุ 60 ป           
เปนขอเขาเสื่อมไดถึงรอยละ 40
  - นํ้าหนักตัวท่ีเกิน น้ําหนักตัวมีความสัมพันธอยางมาก 
กับเขาเสื่อม
  - กิจกรรมบางอยางท่ีสงผลใหขอตองรับแรงกดมาก                   
จนเกินไป เชน การนั่งคุกเขา

โรคขอเสื่อม 

(Osteoarthritis)
อริน  วิกุล

กลุ�มงานด�านบริหารงานวิจัย  กลุ�มสนับสนุนงานวิจัย

 โรคข�อเสื่อม หมายถึง โรคที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ�อนผิวข�อ ทั้งทางด�านรูปร�าง โครงสร�าง 
การทํางานของกระดูกข�อต�อและกระดูกบริเวณใกล�ข�อ1 เป�นการอักเสบเร้ือรังของข�อท่ีกระดูกอ�อน ผิวข�อ                             
ถูกทําลาย และทําให�เกิดการอักเสบภายในข�อ ร�วมกับมีการเปล่ียนแปลงที่ขอบของข�อและกระดูกอ�อน
ที่อยู�ใต�กระดูกอ�อนผิวข�อ2 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นไม�สามารถกลับสู�สภาพเดิมและอาจมีความเสื่อมรุนแรงขึ้น
ตามลําดับ

  - ความบกพร องของส วนประกอบของข อ เช น                     
ขอเขาหลวม  กลามเนื้อตนขาออนแรง
 2. ความเส่ือมแบบทุติยภูมิ เปนความเส่ือมที่ทราบสาเหตุ 
เชน เคยประสบอุบัติเหตุมีการบาดเจ็บที่ขอ เสนเอ็น โรคขออักเสบ             
รูมาตอยด เกาท ขออักเสบติดเชื้อ โรคตอมไรทอ เปนตน

อาการของขอเสื่อม
1

 ความรุนแรงของอาการอาจแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับปจจัย         
ตาง ๆ เชน อายุของผูปวย หรือตําแหนงของขอตอ ผูปวยบางราย           
อาจมีอาการ osteoarthritis ไมรุนแรงมากนัก มีอาการแบบเปน ๆ
หาย ๆ ในขณะที่ผู ปวยบางรายกลับปรากฏอาการท่ีรุนแรงกวา             
หรือเกิดอาการขึ้นอยางตอเนื่อง จนอาจสงผลกระทบตอการใชชีวิต
ประจําวันได ทั้งนี้ ความรุนแรงของอาการอาจเพิ่มข้ึนอยางชา ๆ          
และมีอาการปวยที่แยลงในระยะยาว โดยอาการดังกลาว ไดแก
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 • เจ็บปวด เมื่อขยับขอตอ
 • อาการกดเจ็บ เมื่อมีการใชแรงกดบริเวณขอตอ
 • รูสึกหรือไดยินการเสียดสีของกระดูกขอตอ
 • ขอตอเกิดการติดแข็ง เมื่อขยับตัวหลังจากอยูนิ่ง ๆ หรือ
ไมไดทํากิจกรรมเปนเวลานาน เชน การตื่นนอนตอนเชา
 • เมื่อมีภาวะขอเสื่อมรุนแรง อาการปวดจะรุนแรงมากขึ้น
บางครั้งอาจคลําสวนกระดูกงอกไดบริเวณดานขางขอ เม่ือเกร็ง              
กลามเนื้อตนขาเต็มที่จะมีอาการปวดหรือเสียวบริเวณกระดูกสะบา 
หากมีการอักเสบจะมีขอบวม รอน และตรวจพบนํ้าในชองขอ ถามี             

ขอเสือ่มมานานจะพบวา เหยยีดหรอืงอขอเขาไดไมคอยสดุ กลามเนือ้
ตนขาลีบ ขอเขาโกง หลวม หรือบิดเบี้ยวผิดรูป ทําใหเดินและใชชีวิต
ประจําวันลําบาก และมีอาการปวดเวลาเดินหรือขยับ3

เกณฑการวินิจฉัยโรคขอเขาเสื่อม
3

 แพทยอาจใหผูปวยอธิบายลักษณะของอาการ ตําแหนงท่ี
ปรากฏอาการ ระยะเวลาที่ปวด และประวัติการเกิด osteoarthritis 
กับบุคคลในครอบครัว เพราะ osteoarthritis อาจถายทอดทาง
พันธุกรรมได นอกจากนี้ แพทยอาจตรวจรางกายหาอาการบวมแดง 

รูปที่ 1  รูปเปรียบเทียบขอเขาปกติกับขอเขาเสื่อม1  

รูปที่ 2  อาการของขอเขาเสื่อมแตละระยะ1
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อาการกดเจ็บ และขอจํากัดในการเคลื่อนไหวขอตอ รวมไปถึงการ
วินิจฉัยดวยวิธีอื่น ๆ ดังตอไปนี้
 • เอกซเรย แมกระดูกออนจะไมปรากฏบนภาพเอกซเรย 
แพทยอาจวินิจฉัยวากระดูกออนเสื่อมสภาพหรือหายไป โดยสังเกต
จากชองวางระหวางขอตอกระดูกบนภาพเอกซเรย
 • เอ็มอารไอ (Magnetic Resonance Imaging: MRI) 
เปนการใชคลื่นวิทยุและสนามแมเหล็กสรางภาพความละเอียดสูง
ของกระดูก เนื้อเยื่อออน และกระดูกออน แมไมนิยมใชวินิจฉัย 
osteoarthritis แตอาจชวยใหขอมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่อาการมีความ
ซับซอนได
 • การตรวจทางหองปฏบิตักิาร  ใชตรวจหาวาอาการเกดิขึน้
จากสาเหตอุืน่หรอืไม เชน การตดิเชือ้ทีข่อตอ โรคเกาท โรคขออกัเสบ
รูมาตอยด (Rheumatoid arthritis) เปนตน

การรักษาขอเสื่อม

 ไมมวีธิใีดทีร่กัษา osteoarthritis ใหหายขาดได เปาหมายของ
การรักษา คือ ลดอาการปวดและรักษาการทํางานของขอใหสามารถ      
ใชงานไดตามปกติ การรกัษาจงึไมเพยีงแคใหยาเพือ่บรรเทาอาการปวด
เทาน้ัน แตจะตองรักษาดวยการทํากายภาพบําบัดรวมดวย สําหรับ
ผูทีเ่ปนโรคขอเสือ่มรุนแรงการรกัษาดวยการผาตดัจะมบีทบาทสาํคญั
เพื่อทําใหการทํางานของขอดีขึ้นได โดยมีวิธีการรักษา ดังนี้
 1. การทํากายภาพบําบัด4

  การรักษาที่มีหลักฐานชัดเจนวามีประสิทธิภาพในการ
รักษาโรคขอเสื่อม ไดแก การออกกําลังกายโดยเฉพาะการบริหาร 
กลามเนื้อรอบขอ การใชอุปกรณชวยพยุง และการใชความรอน 
สําหรับการบําบัดดวยการทําสปา การนวด หรือการฝงเข็มนั้นพบวา
ชวยบรรเทาอาการปวดในระยะสั้น ๆ แตยังไมมีหลักฐานพิสูจนวามี
ประสิทธิภาพในการรักษาโรคขอเสื่อม
 2.  การรักษาดวยยา4

  ในปจจบุนัมยีาทีใ่ชรกัษาโรคขอเสือ่มหลายรปูแบบ ทัง้ชนดิ
ทาภายนอก ฉดีเขาขอและรบัประทาน ยาทาภายนอก ไดแก เจลทีท่าํ
จากสวนประกอบของพริก หรือ capsaicin gel ยารับประทานไดแก 
ยาตานการอักเสบ กลุมท่ีไมใชยาสเตียรอยด ยากลุมน้ีมีฤทธิ์ในการ
บรรเทาอาการปวดและลดอาการขอบวม สาํหรบัอาการปวดทีร่นุแรง 
อาจตองพึ่งยาบรรเทาอาการปวดกลุมอนุพันธของมอรฟน สําหรับ        
การฉีดยาสเตียรอยดหรือน้ําไขขอเทียม (Hyaluronic acid) นั้น
จะมีประโยชนในโรคขอเสื่อมบางชนิดและในผูปวยบางรายเทานั้น

 3. การผาตัดและหัตถการทางการแพทยอื่น ๆ3

  หากรกัษาดวยวธีิประคบัประคองแลวไมไดผล แพทยอาจ
พิจารณาถึงวิธีรักษา ดังตอไปนี้
  • การฉีดคอรติโซน
    การฉีดยาคอรติโคสเตียรอยดอาจชวยลดอาการ        
ปวดขอตอได (จํากัดใหทําไดเพียง 3-4 ครั้ง/ป เพราะยาอาจสราง 
ความเสียหายแกขอตอได)
  • การฉีดนํ้าหลอลื่นผิวขอเขา
    การฉีดยากรดไฮยาลูรอนิค (Hyaluronic acid)               
เพื่อชวยหลอล่ืนขอตอ อาจชวยบรรเทาอาการปวดขอเขาได เพราะ    
ยากรดไฮยาลรูอนคิจะทาํหนาทีค่ลายกบัสวนประกอบทีเ่ปนของเหลว
ในขอเขา
  • การผาตัดจัดแนวกระดูกใหม   
    อาจเป นทางเลือกที่ดีสําหรับผู ป วยที่มีป ญหา 
osteoarthritis บริเวณเขาขางใดขางหนึ่ง ศัลยแพทยจะผาตัดกระดูก
ดานบนหรือดานลางเขา แลวเพิ่มลิ่มกระดูกหรือกําจัดลิ่มกระดูกออก 
เพื่อชวยปรับตําแหนงกระดูกและแกนจากจุดรับนํ้าหนักหรือแรงกด
ในตําแหนงเดิมที่เสียหาย ใหเปลี่ยนจุดไปลงสวนของกระดูกท่ียังดี           
อยูแทน
  • การผาตัดเปลี่ยนขอตอ 
   การรักษาน้ีจะทําเม่ือผูปวยมีอาการปวดเขามาก 
และถูกจํากัดการเคล่ือนไหวอยางมาก ทั้งนี้ ขอตอเทียมอาจหลวม
และสึกหรอได จึงอาจจําเปนตองผาตัดเปลี่ยนขอตอใหมในอนาคต               
โดยทั่วไปการเปล่ียนผิวขอเทียมจะใหผลการรักษาที่ดี ผูปวยจะปวด
นอยลง และเขาจะกลับมาใชงานไดดีขึ้น อยางไรก็ตาม การผาตัด       
อาจเส่ียง เกดิการติดเชือ้หรอืมภีาวะเลือดออกได และอาจตองใชเวลา 
3-6 เดือน ในการทํากายภาพบําบัดจนฟนฟูเต็มที่

การปองกันขอเสื่อม
3

 • ลดนํ้าหนัก เพื่อชวยลดอาการตึงบริเวณขอตอ
 • ดูแลสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ
 • ออกกําลังกาย 
 • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจทําใหขอตอบาดเจ็บ เชน การวิ่ง 
การยกนํา้หนกั เพราะอาจทาํใหขอตอรบัแรงกระแทก หรอืรบันํา้หนกั
มากเกินไป
 • หลีกเล่ียงการน่ังอยูในทาเดิมเปนเวลานาน ควรปรับ           
ความสูงเกาอี้ใหเหมาะสม และขยับเปลี่ยนทาเปนระยะ

เอกสารอางอิง
1 โรคขอเขาเส่ือมและวิธีการถนอมขอเขาเทียม. เขาถึงไดจาก https://www.bangkokhospital.com/ th/disease-treatment/osteoarthritis-and-how-to-care.                             

[เขาถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2562].  
2.  โรคขอเสื่อม (Osteoarthritis). เขาถึงไดจาก https://www.honestdocs.co/musculoskeletal/ osteoarthritis. [เขาถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2562].
3.  ความหมาย ขอเสื่อม (Osteoarthritis). เขาถึงไดจาก https://www.pobpad.com/osteoarthritis. [เขาถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2562].
4.  โรคขอเสื่อม. เขาถึงไดจาก http://www.thairheumatology.org/โรคขอเสื่อม/. [เขาถึงเมื่อ 23 พฤษภาคม 2562].   
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ส่ิงท่ีตองปฏบัิติในการข้ึนทะเบียน modified release

dosage form ของยาท่ีมีรปูแบบ modified release

ที่ขึ้นทะเบียนแลว

 การขึ้นทะเบียนยา generic modified release ที่มีทะเบียน 
original modified release อยูแลวสามารถทาํได ถึงแมวาจะมสีารชวย
หรือกลไกการปลดปลอยท่ีแตกตางกัน โดยการออกแบบการศึกษา
เบื้องตนจะตองมีขอมูล ดังนี้ 
  1. Prolonged release formulation, Delayed 
release formulations ในรูปแบบยารับประทาน
   - ตองมีคุณลักษณะของตัวยาทดสอบ (Test product) 
เหมือนกับตัวยาเปรียบเทียบ (Reference product)
  - สารสําคัญจะตองไมถูกปลอยออกมามากผิดปกติ          
(ไมมี dose dumping) 
   - ประสิทธิภาพของทั้ งตัวยาทดสอบ และตัวยา           
เปรียบเทียบตองเทียบเทากันหลังจากใหยาแบบ single dose                    
และที่ steady state
   - ตองมีการศึกษาผลของอาหารตอยาท้ังตัวยาทดสอบ 
และตัวยาเปรียบเทียบ
   - ตองทําการศึกษาอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้

   1) Single-dose fasting study และ single-dose 
fed study ของตัวยาทดสอบ และตัวยาเปรียบเทียบ
    ตัวอยางรูปแบบการศึกษา single dose study               
ทั้ง fasting state และ fed state แบบ 4-period cross-over trial 
(ดังรูปที่ 1)
   2) Multiple-dose study ของตัวยาทดสอบ และ           
ตัวยาเปรียบเทียบ
    ทําการศึกษาเมื่อการศึกษาแบบ single dose 
study พบวา mean AUC

0-τ หลังจากใหยามีคานอยกวา 90 %                            
ของmean AUC

0-∞
 ทั้งของตัวยาทดสอบและตัวยาเปรียบเทียบ          

โดยทั่วไปจะทําการศึกษาแบบ fed study หรือ fasting study นั้น
จะตองทําตาม SmPC (Summary of Product Charasterictics) 
ของยาตนแบบ
  การเลือกขนาดของยาที่จะประเมิน :
   A.  Single-dose studies 
   ถามีขอมูลวายานั้น ๆ ควรรับประทานในสภาวะ fasting 
state หรือ fed state จะตองศึกษาในสภาวะที่ควรรับประทาน          
ของยานัน้ในทกุความแรงของยาทีม่ ีเวนแตจะพจิารณาทาํการศกึษาแบบ
bracketing evaluation (คือการศึกษาขนาดยาสูงสุดและต่ําสุด              

ภก.อนัส  ซันเฮม
กลุ�มศึกษาชีวสมมูล

แนวทางการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร�
และการประเมินทางคลินิกของรูปแบบยา  modified release 

ตามแนวทางการศึกษาของ European
 Medicines Agency  (EMA)  2013  (ตอนที่  3)

 จากตอนท่ี 2 กล�าวถึงสิ่งที่ต�องปฏิบัติในการขอขึ้นทะเบียนยารูปแบบ modified release ท่ีได�มีการขึ้นทะเบียน
ในรูปแบบ immediate release ไปแล�วนั้น ในตอนที่ 3 น้ีจะอธิบายถึงสิ่งท่ีต�องปฏิบัติในการขอขึ้นทะเบียนยารูปแบบ 
modified release ที่มีการขึ้นทะเบียนในรูปแบบ modified release ไปแล�ว
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รูปที่ 1  4-period cross-over trial

รูปที่ 2  กราฟแสดงระดับความเขมขนของระดับยาใน plasma, 
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รูปที่ 1  4-period cross-over trial 
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ซึ่งผลที่ไดจะถือวาขนาดยาท่ีอยูในระหวางน้ันใหผลท่ีไมแตกตางกัน) 
แตในกรณีที่ยานั้นสามารถทํา bio-waiver ไดจะทําเพียงแคขนาดยา
สูงสุดเพียงขนาดเดียว
  B) Multiple-dose studies   
  Multiple-dose studies จะทําการศึกษาขนาดยาสูงสุด
(ถามีข อมูลวามีการสะสมของยาในรางกาย) และสามารถทํา 
bio-waiver ไดถาเขาเกณฑของ the Guideline on the investigation 
of bioequivalence
 
 2. Multiphasic modified release products
 การศึกษาชีวสมมูลของยา multiphasic modified release 
จะพิจารณาจากรูปแบบของการปลดปลอยยาในแตละ phase                  
ถามีอยางนอย 1 phase ท่ีมีการปลดปลอยแบบ prolonged 
release ใหพิจารณาทําการศึกษาแบบ prolonged release 
formulations

 3. In t ramuscu la r /Subcutaneous  depot 
formulations
 ทําการศึกษาทั้งแบบ single-dose และ multiple-dose 
พิจารณาแบบเดียวกับ Prolonged release formulations
 การเลือกขนาดของยาที่จะประเมิน: ทําการศึกษาขนาด               
ยาเดียว ถาพบวายามีคุณสมบัติ dose proportional จากการศึกษา 
in-vitro dissolution profile โดยขนาดยาท่ีเลือกจะพิจารณาจาก 
pharmacokinetic และความปลอดภัยของอาสาสมัคร แตถายา
ไมมีคุณสมบัติ dose proportion ก็สามารถทํา bracketing 
evaluation ได

 4. Transdermal drug delivery system (TDDS)
 ยาสามัญที่จะทํารูปแบบ TDDS จะตองมีปริมาณยาและ
อัตราการปลดปลอยยาเทียบเทากับยาตนแบบ การศึกษาชีวสมมูล              
ของ TDDS จะพิจารณาทั้งคา pharmacokinetic และความสมมูล
ในการยึดเกาะกับผิวหนัง ซึ่งการศึกษาความสมมูลของการยึดเกาะ
กบัผวิหนงัควรจะทาํกอนการศกึษาความสมมลูทาง pharmacokinetic
เพื่อใหผลการศึกษาทาง pharmacokinetic มีความนาเชื่อถือ               
โดยการยึดเกาะของยาสามัญจะตองเทากับหรือมากกวายาตนแบบ 
ในสวนของบริเวณที่จะแปะแผน TDDS ก็จะตองออกแบบการศึกษา
ให TDDS ถูกแปะในตําแหนงเดียวกันทั้งยาสามัญและยาตนแบบ
 การเลือกขนาดของยาที่จะประเมินสําหรับรูปแบบยา 
TDDS: ทําการศึกษาที่ขนาดสูงสุด ถายานั้นมีคุณสมบัติ dose 
proportional และมี dissolution หรือ release profile 
ที่ ไม แตกต างจากยาต นแบบ ส วนในกรณีที่มีป ญหาในด าน
ความปลอดภัยของอาสาสมัคร จากการศึกษาดวยขนาดยาสูงสุด 
สามารถใชขนาดยาทีต่ํา่ลงมาในการศึกษาได
 ยาสามัญที่ทําการศึกษาจะตองมีการเกิดการระคายเคือง 
ความไวตอแสงของผิวหนัง และการแพที่ผิวหนังเทากับหรือนอยกวา
ยาตนแบบ 

 5. การทําขนาดยาใหมจากยา modified release 
dosage form ที่ผานการศึกษาชีวสมมูลแลว
 ถาขนาดยาที่ทําใหมอยูในชวงของขนาดยาสูงสุดและตํ่าสุด 
รวมถงึมคีวามเปนสัดสวนกนักบัยาเดิมทีท่าํการศึกษาชีวสมมลูแลวนัน้ 
สามารถทํา bracketing evaluation ได แตถายาไมเปนสัดสวนกัน    
ก็ใหทําตามวิธีของรูปแบบยานั้น ๆ ดังที่กลาวมาขางตน
 รูปแบบยา modified release ถูกออกแบบมาเพื่อใหผูปวย
ไดรับความสะดวกมากขึ้นในการใชยา และแพทยสามารถรักษาไดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นจากความรวมมือในการใชยาของผูปวยที่ดีขึ้น 
ดังนั้นการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตรของรูปแบบยา modified 
release จึงมีความสําคัญ เพื่อใหไดขอมูลของอัตราและปริมาณ
การปลดปลอยยา ซึ่งทําใหสามารถนํายาไปใชไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ

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].

รูทันโรคลมแดด

(Heat Stroke) 
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โรคลมแดด คืออะไร
1

 โดยธรรมชาติมนุษยจะพยายามรักษาอุณหภูมิร างกาย                 
ใหคงที่ประมาณ 37.2 ํC ชวงที่อุณหภูมิสูงกวารางกายเราโดยเฉพาะ
ในหนารอนซึ่งอาจสูงขึ้นไปถึง 40 ํC อุณหภูมิจากภายนอกจะไหล        
เขาสูรางกาย ถารางกายสามารถระบายความรอนออกไดจะไมเปน
ปญหาอะไร แตหากไมสามารถระบายไดจะเกิดภาวะ “โรคลมแดด 
(Heat Stroke)” ทําใหเสียชีวิตไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากสมองเปน
อวัยวะที่ไวตอความรอน หากรางกายไดรับความรอนสวนเกินสมอง       
จะตายกอน และเมือ่สมองตายจะทาํใหเกดิการลมเหลวในการทาํงาน
ของอวัยวะตาง ๆ และในที่สุดก็จะเสียชีวิตได
 ตามธรรมชาติมนุษยจะมีกลไกในการระบายความรอน คือ 
การทําใหเสนเลือดบริเวณผิวหนังขยายตัวเพื่อระบายความรอน และ
การขับเหงื่อออกมา เพราะเวลาเหงื่อระเหยจะดึงความรอนออกจาก
รางกายไปดวย แตหากรางกายไมสามารถระบายความรอนไดทัน
หรือดีพอ จะเริ่มมีสัญญาณเตือนอาการของโรคลมแดดเกิดขึ้น โดยมี
อาการทางสมอง คือ วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ สับสน คิดอะไรไมออก 
กระหายนํ้า จับตัวแลวรอนเหมือนจะเปนไข ดังนั้นเราจึงไมควรรอ
ใหอาการชดัเจนจนถงึขัน้มอีาการทางสมอง คอื ผูปวยเริม่พูดไมรูเรือ่ง
และหมดสติไป เพราะเมื่อถึงข้ันน้ันมักสายเกินไปตอการรักษา และ
อาจเปนอันตรายตอชีวิตของผูปวยได

โรคลมแดดแบงออกเปน 2 ประเภทคือ
2

 1) โรคลมแดดทีไ่มไดเกดิจากการใชกาํลงักายหนกั (Classical 
heat stroke or non exertional heat stroke: NEHS) โรคลมแดด
ประเภทน้ีเกิดจากความรอนในสิ่งแวดลอมที่มากเกินไป มักพบได
บอยในผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง ซึ่งทําใหไมสามารถทนตอสภาพอากาศ
รอนและการขาดนํา้ได โรคลมแดดประเภทนีย้งัสามารถเกดิขึน้กบัคน
ในทกุ ๆ  วัย โดยเกดิจากยารกัษาโรคบางชนดิ หรอื การดืม่เครือ่งดืม่ทีมี่
แอลกอฮอล สงผลตอความสามารถในการควบคมุอณุหภมูขิองรางกาย

 2) โรคลมแดดที่เกิดจากการใชกําลังกายหนัก (Exertional 
heat stroke: EHS) เชน การออกกาํลงักายทีห่กัโหมเกนิไป มกัเกิดขึน้
กบัคนอายนุอย นกักฬีา และทหารเกณฑทีฝ่กหนกัในอากาศทีร่อนจดั
และสภาพแวดลอมที่มีความชื้นสูง

วธีิการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนกอนนําสงโรงพยาบาล
3, 4

 1. ไมควรราดน้ําเย็นลงไปบนตัวผูที่มีอาการโดยตรง หรือใช
ผาเปยกคลมุตวัผูทีม่อีาการ เพราะจะทาํใหขดัขวางการระเหยของนํา้
ออกจากรางกายของผูที่มีอาการได
 2. เมื่อพบเห็นผูที่มีอาการเราควรพาผูที่มีอาการเขารมหรือ
หลบแดดกอน ถาผูทีม่อีาการใสเสือ้ผาหนาหรอืหลายชัน้ เราควรถอด
เสือ้ผาทีห่นา และทีไ่มจาํเปนออกกอน เพือ่ทีจ่ะชวยระบายความรอน
ออกจากรางกายผูที่มีอาการกอน 
 3. ประคองผูที่มีอาการใหนอนหงายราบไปกับพื้น หาผาชุบ    
นํา้เยน็เชด็ตวัใหผูทีม่อีาการ แลวแปะผาชบุนํา้เยน็ไวตามหลังคอ ซอกคอ 
รักแร ขอพับ และขาหนีบ หรือใชพัดลมไอเย็นเปาผูที่มีอาการควบคู
ไปดวย
 4. หานํ้าเปลาหรือนํ้าเกลือแรใหผู ที่มีอาการดื่มใหมาก ๆ           
เพื่อไมใหรางกายขาดนํ้า และปองกันไมใหรางกายสูญเสียเกลือแร
 5. รีบนําผูที่มีอาการสงโรงพยาบาลโดยดวน

รูทันโรคลมแดด

(Heat Stroke) 

ยุวดี  หุนมาตรา
กลุ�มประกันคุณภาพงานวิจัย

 สภาพอากาศทีร่�อนขึน้ในป�จจบัุน บางคนอาจจะคิดว�ายงัทนไหว แต�คุณรู�หรือไม�ว�าโรคลมแดดนัน้อยู�ไม�ไกลจากตัวคุณ 
มารู�จักโรคลมแดดและวิธีป�องกันตัวเองเบื้องต�น เพื่อไม�ให�โรคลมแดดเล�นงานเรากันค�ะ
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วิธีปองกันไมใหเปนโรคลมแดด
1, 3, 5

 1. พยายามหลกีเลีย่งการอยูกลางแดดจดัเปนระยะเวลานาน 
ควรอยูในที่ที่มีอากาศถายเทไดสะดวก ไมออกกําลังกาย หรือทํางาน
กลางแดดเปนเวลานาน แตถาตองการออกกําลังกายจริง ๆ ใหเลือก         
ออกกําลังกายตอนชวงเชา หรือชวงเย็นที่แดดไมแรงมาก และหาก
ออกกําลังกายนานกวา 1 ชั่วโมง ควรดื่มนํ้าเกลือแร เพื่อทดแทนนํ้า
และเกลือแรที่สูญเสียไป
 2. สวมใสเสื้อผาที่โปรงสบายและบาง สีออน ระบายอากาศ
ไดด ีไมรัดรูปจนเกนิไป เพือ่ใหผวิหนงัไดมกีารถายเทความรอนออกไป
ไดงายขึ้น 
 3. ควรใชอปุกรณกันแดด เชน รม หมวกปกกวาง แวนตากนัแดด
เพื่อไวสําหรับบังแดด และควรทาโลชั่นหรือครีมกันแดดกอนออก       
จากบานเสมอ
 4. ควรดืม่นํา้สะอาดใหเพยีงพอตอวนั ถาเปนไปไดควรดืม่นํา้
สะอาดชัว่โมงละ 1 ลติร หรอือยางนอยดืม่นํา้สะอาดใหไดวนัละ 8 แกว
ตอวัน หรือถาวันไหนเราออกจากบานแลวรูสึกวาอากาศวันน้ีรอน 
เราควรดื่มนํ้ากอนออกจากบานอยางนอย 1-2 แกว ถึงแมในชวง
ระหวางวนัเราจะไมรูสกึกระหายนํา้เลยกต็าม เรากไ็มควรปลอยใหตวัเอง
หรือรางกายขาดนํ้าจนรูสึกกระหายนํ้าหรือเกิดอาการ ริมฝปากแหง

 5. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล ชา กาแฟ
 6. รับประทานอาหารที่มีฤทธิ์เย็น เชน สลัดและผลไม
 7. เมื่อรูสึกวาอากาศรอนควรใชนํ้าพรมหรือใชเสปรยนํ้าแร
ฉีดตามผิวหนังและเสื้อผา หรือใชผาชุบนํ้าหมาด ๆ วางไวที่คอ              
เพื่อชวยลดอุณหภูมิในรางกายได
 8. พยายามสังเกตปสสาวะของตัวเอง หากไมคอยถาย            
หรือปสสาวะมีสีเขม แสดงวารางกายของเรากําลังขาดนํ้า ควรดื่มนํ้า
ใหมากขึ้นกวาเดิม
 9. ควรหลีกเล่ียงอยาใหเด็ก ผูสูงอายุ ผูที่มีโรคประจําตัว 
และสัตวเลี้ยงอยู ในรถที่จอดเอาไว โดยเฉพาะหากเราจอดรถไว         
กลางแดด เพราะภายใน 10 นาที อุณหภูมิในรถจะเพิ่มขึ้นมากกวา             
6 องศาเซลเซียส ซึ่งถือวามีอันตรายมาก
 10. ควรเฝาระวังผูสูงอายุ เด็กเล็ก และผูที่มีโรคประจําตัว 
เพราะเปนกลุมเสี่ยงที่จะเกิดโรคลมแดดไดมาก
 11. ผู ที่ใชยาบางชนิดหรือมีโรคประจําตัวที่มีความเสี่ยง        
ตอปญหาเมื่อตองเจอกับอากาศรอน ควรหลีกเลี่ยงอากาศรอนและ
หากมีสัญญาณของอาการที่ผิดปกติ ควรรีบหาทางรักษาหรือทําให
รางกายเย็นลงโดยเร็ว และหากจําเปนตองทํากิจกรรมหรือแขงกีฬา
ที่อยูในสภาพอากาศรอนหรือกลางแจง ควรตรวจสอบใหแนใจวามี
บริการทางการแพทยเตรียมพรอมอยูเสมอ
 12. ควรจัดการสภาพแวดลอมรอบ ๆ บานหรือที่อยูอาศัย          
ใหเย็นสบาย เชน การปดหนาตางหรือผามานบริเวณที่สัมผัส
กบัแสงแดดโดยตรง หรอืหากตองการนอนหลับพกัผอน ควรไปอยูในหอง
ที่เปดเครื่องปรับอากาศหรือพัดลม และควรปดไฟหรือเครื่องใชไฟฟา
ทีไ่มจาํเปน เพราะเครือ่งใชไฟฟาทีไ่มจาํเปนเหลานัน้เปนแหลงกาํเนดิ
ความรอน ทาํใหความรอนเพิม่มากขึน้ หรอืเราอาจจะหาตนไมมาปลกู
บรเิวณรอบ ๆ  บาน และหาอางนํา้มาวางไวบรเิวณทีอ่ยูอาศยัจะชวยให
อุณหภูมิเย็นลงได

ขอหามสําหรับการปฐมพยาบาล
4

 ไมแนะนําใหใชน้ําเย็นราดลงไปท่ีตัวผูปวยโดยตรง เพราะ          
จะทําใหรางกายของผูปวยเกิดการสั่นเทาของกลามเนื้อ และยังทําให
ความรอนภายในรางกายของผูปวยไมลดลงอีกดวย
 อยางไรก็ตาม เมื่อสงสัยวาผูปวยเปน heat stroke ตอง
พยายามลดอุณหภูมิกายของผูปวยใหเร็วที่สุดดวยวิธีการท่ีหาได            
แลวรีบนําผูปวยสงโรงพยาบาลทันที เพราะถาหากไมไดรับการรักษา
อยางทันทวงทีอาจทําใหเสียชีวิตได

เอกสารอางอิง

1. บทความเรือ่ง “ผลกระทบของความรอนตอสขุภาพและปจจยัทีเ่กีย่วของ” ของศ.ดร.นพ. พงศเทพ ววิรรธนะเดช อาจารยภาควชิาเวชศาสตรชมุชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลยั
เชียงใหม นักวิจัยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2.  เขาถึงไดจาก : https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/March-2016/heatstroke-symptoms-prevention. [เขาถึงเมื่อ 08 เม.ย. 62]  
3.  บทความเรื่อง “โรคลมแดด (Heat stroke)” ของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
4.  เขาถึงไดจาก : https://med.mahidol.ac.th/poisoncenter/th/bulletin/bul98/v6n2/Heatstroke. [เขาถึงเมื่อ 08 เม.ย. 62]  
5.  บทความเรื่อง “ชวงหนารอน ระวังโรคลมแดด อันตรายถึงตาย” ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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 ดอกไม นี้ เรียกว าดอกมูราคามิตามชื่อคนออกแบบ คือ 
Takashi Murakami เปนศิลปนชาวญี่ปุ น ถือเปนศาสดาศิลปะ 
แนวปอปของประเทศญี่ปุนเลยเชียว มุราคามิเกิดเมื่อป ค.ศ. 1962
ณ กรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่น จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีโท และเอก
สาขาจิตรกรรมญี่ปุนแนวประเพณี (Nihonga) จาก Tokyo National
University of Fine Arts and Music ผลงานสวนใหญของเขา                
ไดรับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือการตูนหรือนิยายภาพของญี่ปุ น                   
ที่เรียกวามังงะ (Manga) และอานิเมะ (Anime) มุราคามิใชความเขาใจ
อยางลกึซึง้ในการผสมผสานศลิปะตะวันตกกบัวัฒนธรรมปอปของญีปุ่น
เขาดวยกัน โดยนําทั้งสองสิ่งมาผนวกเขากับความรูและความเชี่ยวชาญ     
ในงานจิตรกรรมแบบประเพณีโบราณของญี่ปุ นผานตัวละครที่มีทั้ง      
ความนารักสดใสและประณีตวิจิตรบรรจงในแบบประเพณี1

 เอกลักษณของงานออกแบบท่ีมุราคามิสรางมักเปนการตูน         
แอนิเมชั่นสีสันสดใส ที่สําคัญมักมีลักษณะแบนราบเปนมิติเดียว ซึ่งเปน
เอกลักษณที่พบไดในงานศิลปะแบบประเพณีของญี่ปุน ผสานเขากับ
รูปลักษณอันติดตาเขาถึงงายของงานออกแบบท่ีดูคลายงานออกแบบ
โฆษณาซึ่งแฝงไปดวยแนวคิดในเชิงปรัชญาและวิพากษวิจารณสังคม       
รวมสมัย คลายงานออกแบบของศิลปนปอปอารต ผูยิ่งใหญอยางแอนดี้
วอรฮอล (Andy Warhol) แตปรับเปลี่ยนใหมใหกลายเปนแบบเฉพาะ
ของตัวเขาเอง นอกจากนั้นเขามักแตงกายในลวดลายสีสันสดใส          
โดยเสือ้ผาท่ีสวมใสมกัฉดูฉาดบาดตา ไมผดิอะไรกบัผลงานศลิปะของเขา

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

ทรัพยสินทางปญญา (ตอน) Murakami

 สวสัดีค�ะ ท�านผู�อ�านเมือ่ไม�ก่ีเดอืนทีผ่�านมา ผู�เขยีนได�พบว�ามีทีห่�อยกระเป�าท่ีฮติมากในหมู�วยัรุ�น ขายอนัหน่ึงหลายร�อย
ถึงพันกว�าบาทเลยเชียว ดอกอะไรเนี่ย.... อุทานในใจ  ลักษณะของสินค�าดังกล�าวตามภาพ ที่ขอยืมภาพมาจากเว็บขาย
ของเว็บหนึ่ง หน�าตาก็ตลกดีนะคะ สีสันสดใสมาก ผู�เขียนเลยลองเช็คข�อมูลดูว�าทําไมนิยมกันนักในหมู�วัยรุ�น

หรือในบางครั้งเขาก็แตงตัวเต็มยศเปนตัวการตูนเหมือนกับมาสคอต
ในนิทรรศการศิลปะที่จัดแสดงดังที่เขากลาววา “ผมอยากทําตัว            
เหมือนสินคาตัวอยางที่มีชีวิตไดทําหนาที่ปาวประกาศถึงศักยภาพ
และพลังศิลปะใหคนไดรับรู ” เปนอยางไรคะทานผู อาน ประวัติ                       
นาสนใจเลยทีเดียว
 อีกผลงานหน่ึงท่ีนาสนใจคือการรวมงานแฟช่ันท่ีโดงดังที่สุด
ของมุราคามิที่จับมือกันกับ มาร ก เจค็อบส (Marc Jacobs)                        
แหงแบรนดหลุยส วิตตอง (Louis Vuitton) ออกคอลเลคชั่นใหม
และไดเปดตัวในงานแฟชั่นโชวเสื้อผาสําหรับป ค.ศ. 2003 เมื่อเดือน
ตุลาคม ป ค.ศ. 2002 โดยการออกแบบนี้ประกอบดวย สัญญลักษณ LV 
เดิมที่จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาอักษรยอบนผืนผาใบ มาอยูในชุด
สามสิบสามสี (“สี Murakami”) ที่ถูกจัดเรียงบนพื้นหลังสีขาวหรือสีดํา 
(เรียกรวมวา, เครือ่งหมายอกัษรยอหลากส)ี และมนักป็ระสบความสาํเรจ็ 
โดยภายในเดอืนมีนาคม ค.ศ. 2003 กระเปาถอืทีมี่เครือ่งหมายอกัษรยอ
หลากส ีพรอมพืน้หลงัสขีาวเริม่มาถงึรานคาปลกีของหลยุส วิตตอง และ
ออกจําหนายสวนกระเปาถือทีม่พีืน้หลงัสดีาํถูกจาํหนายเพ่ือการขายปลกี
ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2003 ในเมื่อดังและขายดีก็ตองมีคนอยากทํา
ตามจริงไหมคะ 
 ผูเขียนจึงขอเลาถึงคดีทางกฎหมายระหวาง หลุยส วิตตอง             
และ Dooney & Bourke ใหฟงนะคะ เพราะหลังจากหลุยส วิตตอง
ออกจาํหนายรุนสมุีราคามน้ัิน ตอมาในป ค.ศ. 2003 Dooney & Bourke 
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(1) ความแข็งแกรงของเครื่องหมาย (2) ความคลายคลึงกันของ
เครือ่งหมายทัง้สอง (3) ความใกลเคยีงของผลติภณัฑ (4) ความสับสนจริง
(5) โอกาสที่โจทกจะเชื่อมชองวาง (6) ความเชื่อที่ดีของจําเลย
ในการยอมรับเคร่ืองหมาย (7) คุณภาพของผลิตภัณฑของจําเลย และ 
(8) ความซับซอนของผูบริโภค ศาลพิจารณาแตละปจจัยเชนเดียวกับ        
การสํารวจผูบริโภค ในทายที่สุดพบวาไมมีความนาจะเปนที่จะเกิด       
ความสับสน ดังนั้นศาลแขวงปฏิเสธคําสั่งเบื้องตนของ หลุยส วิตตอง
 ตอมาหลุยส วิตตอง ยื่นอุทธรณคําตัดสินของศาลแขวง                
และในวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2008 ศาลอุทธรณสหรัฐฯ ในรอบที่สอง
เห็นดวยกับศาลแขวงวาเครื่องหมายอักษรยอหลากสีของหลุยส วิตตอง
ได รับการคุ มครอง แต ได ยกเลิกการตัดสินของศาลแขวงที่ ใช 
การเปรียบเทียบแบบเคียงข างกันเพื่อพิจารณาความใกล เคียง                    
ของเครื่องหมาย ในการประเมินโอกาสของความสับสน ผูพิพากษา 
Richard Cardamone ถือวาถาจะกําหนดวาสองผลิตภัณฑมีความ
คลายคลึงกันอยางสับสน มันไมเหมาะที่จะทําการเปรียบเทียบ
แบบเทียบเคียง แทนการมุงเนนที่สภาพตลาดจริงและประเภทของ
ความสับสนที่ถูกกลาวหา ศาลระบุวาเพื่อกําหนดโอกาสที่จะเกิด        
ความสับสน “ศาลตองวิเคราะหความประทับใจโดยรวมของผูบริโภค
โดยพจิารณาจากบรบิททีม่กีารแสดงเครือ่งหมาย และ ‘จํานวนท้ังหมด
ของปจจยัทีอ่าจทาํใหเกดิความสบัสนในหมูผูซือ้ทีค่าดหวงั’ ศาลพบวา
ศาลแขวงใชการเปรยีบเทยีบแบบคูขนาน” อยางไมเหมาะสม เพือ่กําหนด
ความคลายคลงึกนัของเคร่ืองหมายการคาของหลยุส วติตองและ Dooney 
& Bourke แทนทีจ่ะใชการเปรยีบเทยีบแบบตอเนือ่งและเปรียบเทยีบกนั
ในตลาดศาลไดสงเรื่องนี้ตอศาลแขวง เพื่อพิจารณาใหม
 ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ศาลแขวงพิจารณาวา                   
ในขณะที่ผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมายที่มีปญหาน้ันมีความคลายคลึงกัน 
แตมีความแตกตางที่สังเกตได อันดับแรกเครื่องหมายอักษรยอหลากสี
ของหลุยส วิตตองประกอบดวยเครื่องหมายอักษรยอบนผืนผาใบ
ที่ไดรับการยอมรับแข็งแกรงและโดดเดน Dooney & Bourke                   
มีลักษณะเดนคือ “It Bags” ซึ่งเปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียน 
“DB”“ประการที่สองหลักฐานที่ไมมีขอโตแยงแสดงใหเห็นวาแตละ  
อักษรยอหรือรูปรางที่ประกอบดวยเครื่องหมายอักษรยอหลากสีของ
หลุย วิตตองมีสีเดียว ตัวอยางเชนทั้ง ‘L’และ ‘V’ ที่ประกอบดวยอักษร
ยอ ‘LV’ บนกระเปาถือมีสีเดียวกัน ในทางตรงกันขาม ‘D’ และ ‘B’ 
ประกอบดวยอักษรยอ ‘DB’ บนกระเปาถือมีสีตางกัน”
 สรุป จากกรณีนี้เราพบไดว าการพิจารณาทั้งสองรอบนั้น             
ศาลไมไดใชโอกาสในการสราง การปกปองเครือ่งหมายการคาทีแ่ข็งแกรง
สาํหรบันกัออกแบบ ศาลไดทิง้แนวคดิทีว่าผูออกแบบอาจใชความคิดและ
การออกแบบที่คลายกันของผูออกแบบรายอ่ืนโดยไมกลัวการละเมิด
เครื่องหมายการคา
 นอกจากผลงานขางตน มุราคามิยังมีผลงานอีกหลายอยาง                
แตผู เขียนขอนํามาเลาใหฟงแคน้ีกอนคะ สวนฉบับหนานั้นจะเปน
เรื่องอะไร รอติดตามกันนะคะ 
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(“DB”) ก็เปดตัวกระเปาถือ “It Bag” สินคาเครื่องหนัง ขนาดเล็ก
และอุปกรณเสริม มีการออกแบบลักษณะชุดอักษรยอ “DB” ในเจ็ดสี           
บนพื้นหลังสีขาว “It Bag” ไมไดมีกราฟกหรือรูปรางเพ่ิมเติมใด ๆ 
นอกเหนือจากอักษรยอบนพื้นหลังสีขาว3

 หลุยส วิตตอง ขอคําพิพากษาเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล
อางวามีการละเมิดเครื่องหมายการคาของรัฐบาลกลาง การแขงขัน
ท่ีไมเปนธรรมและการกําหนดแหลงกําเนิดที่ผิดและการลดสัดสวน
เครื่องหมายการคา นอกจากนี้ หลุยส วิตตอง ไดเรียกรองคาเสียหาย    
จากการละเมิดเครื่องหมายการคา การลดสัดสวนเครื่องหมายการคา
และการอางสิทธกิารแขงขนัทีไ่มเปนธรรมภายใตกฎหมายของรฐันวิยอรก
 วันท่ี 27 สิงหาคม ค.ศ. 2007 ผู พิพากษาเขตช่ือ Shira 
Scheindlin ไดตัดสินคดีการละเมิดเครื่องหมายการคาเนื่องจากการ
อางสิทธิการละเมิดเครื่องหมายการคาแมวาจะมีความถูกตองของ
เครื่องหมายอักษรยอหลากสี แตหลุยส วิตตองก็ไมสามารถแสดง          
ใหเห็นถึงความสับสนกับกระเปาของ Dooney & Bourke ได
 ในการประเมินความเปนไปไดของความสับสนศาลแขวง  
พิจารณาการทดสอบโพลารอยดแบบหลายปจจัยที่ไมพิเศษ ซึ่งรวมถึง 

ภาพกระเปาทั้งสองยี่หอเปรียบเทียบกัน3
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