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                 หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
(Thai Resources : Review Our Own Assets)

สายดนีย์ หวังพัฒนพาณิชย์

กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

	 จากพระราชกระแสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม

ราชกุมารี	 ที่ส�าคัญ	 คือ	 “ให้ท�างานตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล”  

จึงเป็นที่มาของการด�าเนินงาน	 3	 ฐานทรัพยากร	 ได้แก่	ทรัพยากร

กายภาพ	ทรัพยากรชีวภาพ	 และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	

ภายใต้ทรัพยากรทั้ง	3	ฐาน	อพ.สธ.	มีกรอบการด�าเนินงาน	3	กรอบ	

และมีกิจกรรมสนับสนุนการด�าเนินงาน	8	กิจกรรม	ได้แก่1

 

 • กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

  u	 กิจกรรมที	่1	:	กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช

  u	 กิจกรรมที่	2	:	กจิกรรมส�ารวจเกบ็รวบรวมพนัธกุรรมพชื

  u	 กิจกรรมที	่3	:	กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

 • กรอบการใช้ประโยชน์ 

  u	 กิจกรรมที่	4	:	กิจกรรมอนุรักษ ์และใช ้ประโยชน ์

พันธุกรรมพืช

  u	 กิจกรรมที	่5	:	กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช

  u	 กิจกรรมที	่6	:	กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช

 • กรอบการสร้างจิตส�านึก 

   u	 กิจกรรมที่	7	:	กิจกรรมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช

   u	 กิจกรรมที่	8	:	กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช

	 	เมือ่วนัที	่23	-	26	มนีาคม	2559	ผูเ้ขยีนได้มีโอกาสเข้าร่วมการ

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ	 “ทรัพยากรไทย	 :	หวนดูทรัพย์ส่ิง 

สินตน”	 จัดโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี 

(อพ.สธ.)	ณ	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	จงัหวดัขอนแก่น	โดยงานนทิรรศการ

จัดแสดงตั้งแต่วันที่	23	 -	29	มีนาคม	2559	ส่วนงานประชุมวิชาการ

ตั้งแต่วันที่	 24	 -	 26	มีนาคม	 2559	ซึ่งในการนี้องค์การเภสัชกรรม 

เข้าร่วมเสนอผลงานวชิาการในรปูแบบโปสเตอร์	และร่วมจดันทิรรศการ

	 องค์การเภสัชกรรมเป็นหนึ่งในหน่วยงานกลุ่ม	G4	 (กลุ่มการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร)	ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด �าริฯ	 ซึ่งประกอบไปด้วยหลายหน่วยงาน 

ที่เข้าร่วมสนองพระราชด�าริฯ	10	กลุ่ม	ได้แก่

  u	 กลุ่ม	G1	 :		 กลุ่มความมั่นคงทางทรัพยากร

  u	 กลุ่ม	G2	 :		 กลุม่สร้างจติส�านกึในการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื

  u	 กลุ่ม	G3	 :		 กลุ่มส่วนราชการที่เกี่ยวกับทรัพยากร

  u	 กลุ่ม	G4	 :		 กลุ ่มการอนุรักษ ์และใช ้ประโยชน ์จาก

ทรัพยากร

  u	 กลุ่ม	G5	 :		 กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด�าริ

  u	 กลุ่ม	G6	 :	 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ	และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

  u	 กลุ่ม	G7	 :		 กลุ่มนโยบายในเรื่องของทรัพยากร

  u	 กลุ่ม	G8	 :		 กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชด�าริ

  u	 กลุ่ม	G9	 :		 กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน

  u	 กลุ่ม	G10	 :	 กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริฯ

	 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	มีดังนี้

 • เป้าหมาย :	เพื่อพัฒนาบุคลากร	อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร

พันธุกรรมพืชให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย

 • วัตถุประสงค์ :

  u	ให้เข้าใจและเห็นความส�าคัญของพันธุกรรมพืช

  u	ให้ร่วมคดิ	ร่วมปฏบิตั	ิจนเกดิประโยชน์ถงึมหาชนชาวไทย

  u	ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ

รูปที่ 1		ฐานทรัพยากร	3	ฐาน

ทรัพยากรไทย :ทรัพยากรไทย :
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	 ปัจจุบันการด�าเนินงานของ	อพ.สธ.	ในกิจกรรมต่าง	ๆ	เป็นไป

ตามกรอบแผนแม่บท	ระยะ	5	ปีที่ห้า	(ตุลาคม	2554	-	กันยายน	2559)	

ในส่วนของ	อพ.สธ.		องค์การเภสชักรรม	มกีารด�าเนินงานตามกจิกรรม

ต่าง	ๆ	ดังนี้2

 • กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

  u	 การจัดสวนสมุนไพร	-	ไม้หอม

  u	 โครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข	์-	สักสยามินทร์

รูปที่ 2		บรรยากาศภายในบูธองค์การเภสัชกรรมในงานแสดงนิทรรศการ

	 • กจิกรรมท่ี 4 : กจิกรรมอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์พนัธุกรรมพชื

  u	 โครงการปลูกสมุนไพรเพื่อรองรับการผลิตยาในระดับ 

	 	 	 อุตสาหกรรม

  u	 โครงการแปรรูปสมุนไพรคุณภาพเพื่อใช้ในโรงงาน

  u	 โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการปลูกสมุนไพร 

	 	 	 เพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น

 • กจิกรรมท่ี 8 : กจิกรรมอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์พนัธุกรรมพชื

  u	 การเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและ 

	 	 	 นิทรรศการ
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เอกสารอ้างอิง
 1.  Available from: http://www.rspg.or.th
		 2.		Available	from:	http://svr2.gpo.or.th/rspg-gpo
		 3.		เอกสารการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ	อพ.สธ.	ครั้งที่	7	“ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”.	24-26	มีนาคม	2559,	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น

	 การประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิด	

“ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”	 เป็นการน�าเสนองานวิจัย 

ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรในด้านต่าง	 ๆ	ทั้งในด้านกายภาพ	 ชีวภาพ	 

และวัฒนธรรมภูมิปัญญา	 โดยเน้นในเรื่องการทบทวนอัตลักษณ์	 

ความเป็นมา	 ศักยภาพ	 ความสามารถ	 รวมถึงฐานข้อมูลต่าง	 ๆ	 

ในทรัพยากรที่มีอยู่	น�ามาประมวลและน�าเสนอเพื่อประโยชน์ในการ

ศึกษาวิจัยและพัฒนาทรัพยากรต่อไป

	 ในส่วนของการประชุมวิชาการมีการน�าเสนอผลงานวิจัยจาก 

นักวิจัยสาขาต่าง	 ๆ	 แบ่งเป็นภาคบรรยาย	 จ�านวน	 27	 เร่ือง	 และ 

ภาคโปสเตอร์	จ�านวน	71	เรื่อง	รวมทั้งสิ้น	98	เรื่อง	เนื้อหาจะมีความ

หลากหลายในทรัพยากรและสาขาวิชา	ประกอบด้วย	 เรื่องทางพืช	 

สัตว์	 แมลง	 จุลินทรีย์	พันธุศาสตร์	 เทคโนโลยีชีวภาพ	 เคมีวิเคราะห	์

วิทยาศาสตร์การอาหาร	 โภชนาการ	 วิทยาศาสตร์ทางทะเล	 และ

วัฒนธรรมภูมิปัญญา3	 ส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการจะเป็นการ 

น�าเสนอผลงานของ	อพ.สธ.	 และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�าริ

ประกอบไปด้วย

 u	 นิทรรศการหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด �าริในโครงการ	

อพ.สธ.	

 u	 นิทรรศการของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 u	 นิทรรศการโครงการ	อพ.สธ.	และหน่วยงานพิเศษอื่น	ๆ

 u	 นิทรรศการหน่วยงานท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้าน	 อบต.	

อบจ.	

	 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ	อพ.สธ.	มีการจัดประชุม

ทุก	 ๆ	 2	 ปี	 การประชุมครั้งถัดไปจะจัดในปี	 พ.ศ.	 2560	 มีชื่อ 

การประชุมภายใต้แนวคิดว่า	“ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้

เห็น” ณ	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ศูนย์สระบุรี	 จังหวัดสระบุรี	 

ท่านทีส่นใจกจิกรรมการด�าเนนิงาน	อพ.สธ.	และความก้าวหน้าด้านการ

วิจัยและพัฒนาขององค์การเภสัชกรรม	 อย่าลืมแวะเยี่ยมชมและ 

ร่วมท �ากิจกรรมที่บูธขององค์การเภสัชกรรมในปีหน้านะคะ............	 

See you next year at Saraburi.

รูปที่ 3		บรรยากาศภายในงานประชุมวิชาการ
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Drugs-Excipients InteractionDrugs-Excipients Interaction
ดร.พจมาลย์  บุญญถาวร

กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห์

	 ข้ันตอนของการวิจัยสูตรต �ารับยาประกอบด้วยขั้นตอนต่าง	ๆ	

เช่น	การตั้งสูตรต�ารับยา	(Drugs	formulation),	การควบคุมคุณภาพ	

(Quality	 control),	 การศึกษาชีวสมมูล	 (Bioequivalent	 study),	 

การทดลองทางคลินกิ	(Clinical	trial),	การศกึษาความคงตัว	(Stability	

study),	และการทดสอบทางจุลชีววิทยา	 (Microbial	 test)	 เป็นต้น	 

ซึ่งทุกส่วนล้วนมีความส�าคัญ	เพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพ	ประสิทธิภาพ	

และความปลอดภัยต่อคนไข้ที่ต้องอาศัยยานี้เพื่อรักษาโรค

	 หัวใจส �าคัญและเป ็นก ้าวแรกในการวิจัยต�ารับยา	 คือ	 

การพัฒนาสูตรต�ารับ	(Formulation	development)	สิ่งส�าคัญที่ต้อง

ค�านึงถึงในการพัฒนาสูตรต�ารับหนึ่ง	ๆ	ประกอบด้วย

	 1.		คุณสมบัติและข้อจ�ากัดของสารออกฤทธิ์	

	 2.		คุณสมบัติและข้อจ�ากัดของสารปรุงแต่งยา	

	 3.		ข้อดี	ข้อเสีย	และข้อจ�ากัดของกระบวนการผลิต	

	 โดยทั่วไปในสูตรต�ารับหน่ึง	 ๆ	 ประกอบด้วย	 สารออกฤทธิ์	

(Active	 pharmaceutical	 ingredients,	 APIs)	 ซึ่งออกฤทธิ ์

ในการรักษาโรคนั้นตามคุณสมบัติทางยา	 และยังประกอบด้วย	 

สารปรุงแต่งยา	 (Inactive	 pharmaceutical	 ingredients	 หรือ	 

excipients)	 อื่น	 ๆ	 มากกว่า	 1	 ชนิด	 	 โดยสารส �าคัญทั้งสองส่วน	 

จะถูกผสมรวมกันตามวิธีการผลิตที่เลือกใช้	 เพื่อผลิตออกมาเป็น 

ยารปูแบบต่าง	ๆ 	เช่น	ยาเมด็	(Tablet),	แคปซลู	(Capsule),	สารละลาย

ส�าหรับให้ทางปาก	 (Oral	 solution),	 สารแขวนตะกอนส�าหรับ 

ให้ทางปาก	 (Oral	 suspension),	 ยาเม็ดแบบให้แตกตัวในตัวกลาง 

ก่อนรับประทาน	 (Dispersible	 tablets),	 ยาเม็ดแบบแตกตัว 

ภายในช่องปาก	(Orally	disintegrating	tablets),	ยาฉีดพ่น	(Spray) 

และยาครีม	(Cream)	เป็นต้น

	 ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงอีกมุมหนึ่งของขั้นตอนการศึกษา	

และการพัฒนาสูตรต�ารับ	 โดยค�านึงถึงการเลือกใช้สารปรุงแต่งยา	 

ทีเ่หมาะสม	ทีผู่เ้ขยีนต้องกล่าวเช่นนีเ้พราะการเกดิปฏกิิรยิาระหว่างกนั

ของยาและสารเติมเนื้อยาหรือสารปรุงแต่งมีบทบาทส�าคัญอย่างมาก

ต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	 จึงเป็นส่วนที่ต้อง 

ให้ความสนใจตั้งแต่เริ่มต้น	

	 คุณสมบัติโดยทั่วไปของสารปรุงแต่งยาหรือสารเติมเนื้อยา	 

(Excipients)	ในสูตรต�ารับนั้น	มีหน้าที่ต่าง	ๆ	เช่น

	 1.	 ช่วยเพิ่มความคงสภาพของสารออกฤทธิ์	

	 2.	 ช่วยในการปรับชีวประสิทธิผลของสารออกฤทธิ์	

	 3.	 ช่วยรักษาความเป็นกรด-ด่าง	

	 4.	 ช่วยรักษาสภาพการไหลของยารูปแบบกึ่งแข็ง	

	 5.	 ท�าหน้าที่ในการยึดและช่วยในการแตกตัว	

	 6.	 ท�าหน้าที่ เป ็นตัวต ้านออกซิเดชัน	 และเป ็นตัวช ่วย 

	 	 การรวมกันของสารที่ไม่ละลายซึ่งกันและกัน	

	 7.	 ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับขนาดยาที่เหมาะสม	

	 8.	 เพื่อเหตุผลทางด้านความสวยงาม	

	 9.	 เพื่อการหาเอกลักษณ์	

	 ตัวอย่างการจ�าแนกประเภทของสารปรุงแต่งยาตามหน้าที่	

(Functions)	ในแบบยาเตรยีมรูปแบบของแขง็	(Solid	dosage	forms)		

และยาเตรียมรูปแบบของเหลว	(Liquid	dosage	form)	ดังนี้

A.	สารปรุงแต่งยา	 (Excipients)	ที่ใช้ในรูปแบบทางยาแบบของแข็ง	 

				(Solid	dosage	forms)		

 1. สารเพิ่มปริมาณ (Diluents)	 เช่น	 lactose,	Directly	

compressible	 starches,	 Dextrose,	 Sorbitol,	 

Microcrytalline	 cellulose	 และ	Dibasic	 calicium	

phosphate	dehydrate	เป็นต้น	ช่วยในการเตมิปริมาณ 

 2. สารยดึเกาะและสารยดึตดิ (Binders and Adhesives) 

เช่น	Gelatin,	Starch	paste,	polyvinyl	pyrrolidone,	

Glucose,	Carboxymethyl	cellulose	และ	Povidone	

เป็นต้น	ช่วยในการยึดเกาะของสารที่เป็นฝุ่นผง 

ที่มา:		http://ipec-rurope.org/newsletter.asp?nlaid=486&nlid=34
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 3. สารหล่อลื่น (Lubricants)	 เช่น	Talc,	 Stearic	 acid,	

Magnesium	sterate,	Polyethylene	glycol,	Surfac-

tants	และ	Vegetable	oil	เป็นต้น ช่วยเพิม่อตัราการไหล

ของแกรนลู (Granule) ลดแรงต้านระหว่างอนภุาค และ

ป้องกันภาวะเกาะติดของสารในเม็ดยาบนพื้นผิวที่แห้ง 

 4. สารช่วยไหล (Glidants)	 เช่น	 Colloidal	 silicone	 

dioxide,	Asbestos	 free	 starch	 และ	Corn	 starch	

เป็นต้น	ปรับคุณลักษณะการไหลของส่วนผสมที่เป็นผง

 5. สารช่วยแตกกระจายตัวและสารช่วยแตกกระจายตัว

ยวดยิ่ง (Disintegrants and Superdisintegrant) 

เช่น	Starch,	Clays,	Cellulose,	Cross	linked	polymer	

และ	 Cross	 povidone	 เป็นต้น	 ช่วยในการแตกตัว 

ของยาหลังจากได้รับยาเข้าสู่ร่างกาย

 6. สารเคลอืบ (Coating material)	เช่น	Hydroxypropyl-

methyl	 cellulose	 (HPMC),	 Synthetic	 polymer,	

Polysaccharides,	 Capsule	 coated	 by	 Gelatin,	 

povidone	 และ	 Ethyl	 cellulose	 เป็นต้น ใช้เคลือบ 

เม็ดยาเพื่อป้องกันความชื้น และช่วยให้การกลืนยา 

ที่มีผลจากรสชาติที่ไม่พึงประสงค์

B.	สารปรุงแต่งยา	 (Excipients)	ที่ใช้ในรูปแบบทางยาแบบของเหลว	 

				(Liquid	dosage	forms)

 1. ตัวท�าละลาย (Solvents) เช่น	Water,	Alcohol,	Acetic	

acid,	 Ethyl	 acetate	 และ	Acetone	 syrup	 เป็นต้น	 

ใช้ละลายสารในส่วนผสม และตัวช่วยท �าละลาย (Co- 

solvents)	 เช่น	 Ethanol,	 Sorbitol,	Glycerin	 และ	

Propylene	glycol	เป็นต้น	ช่วยเพิ่มการละลายของสาร

ในตัวท�าละลาย

 2. บัฟเฟอร์ (Buffer)	เช่น	Phosphate	buffers,	Acetate	

buffers	และ	Citric	acid	เป็นต้น	ช่วยรักษาระดับความ 

เป็นกรด-เบสในสูตรต�ารับ

 3. สารกันบูดท่ีเกิดจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์  

(Antimicrobial preservatives)	เช่น	Benzyl	alcohol,	

Butyl	paraben,	 Phenol	 และ	 Thiomersal	 เป็นต้น	

ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในสูตรต�ารับ

 4. สารต้านการเกิดออกซิเดชัน (Antioxidants)	 เช่น	

Ascorbic	 acid,	 Sodium	 bisulphate	 และ	 Butyl	 

hydroxyl	 toluene	 (BHT)	 เป็นต้น	 ช่วยควบคุม 

การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

 5. สารท�าให้เปียก (Wetting agents)	เช่น	Sodium	Lauryl	

Sulphate	(SLS)	และ	Tween	80	เป็นต้น	ช่วยท �าให้เปียก 

และช่วยในการแตกตวัของสารออกฤทธิท์ีไ่ม่ละลายในน�า้

 6. สารเพิ่มความหนืด (Thickening agent)	เช่น	Methyl	

cellulose,	Hydroxyethyl	cellulose	และ	Microcry- 

stalline	 cellulose	 เป็นต้น	 ช่วยป้องกันการจับตัว 

ตกตะกอน และปรับความหนืด

 7. สารแต่งรสหวาน (Sweetening agents)	เช่น	Sucrose,	

Sorbitol	และ	Saccharin	 เป็นต้น สารเพิ่มความหวาน  

(Flavors)	เช่น	Aromatic	water	และ	Syrup	เป็นต้น	

	 ในทางทฤษฎีนั้น	 คุณสมบัติของสารปรุงแต่งยา	 (Ideal	 

excipients)	ควรมีลักษณะและคุณสมบัติ	ดังนี้

		 	 a.	 มีเสถียรภาพทางเคม	ี(Chemically	stable)

			 	 b.	 ไม่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย	(Non	reactive)

		 	 c.	 ไม่ขึ้นกับอุปกรณ์และขั้นตอนการผลิต	 (Low	equip-

ment	and	process	sensitive)

		 	 d.	 เป็นสารเฉ่ือยในร่างกายมนษุย์	(Inert	to	human	body)

		 	 e.	 ไม่เป็นพิษ	(Non	toxic)

		 	 f.	 ตรงตามลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่ก�าหนด	 

(Acceptable	 with	 regards	 to	 organoleptic	 

characteristics

		 	 g.	 มีต้นทุนต�่า	(Economical)

		 	 h.	 มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ในสูตรต �ารับ	

(Having	efficienc 	in	regards	with	the	intended	 

use)

	 แม้ว่าในทางทฤษฎีน้ัน	 สารปรุงแต่งยาควรเป็นสารเฉ่ือย 

( Inert 	 substances) 	 ในการเกิดปฏิกิริยาต ่อสารออกฤทธิ	์ 

แต่ยังคงแสดงคุณสมบัติต่าง	ๆ	ตามหมู่ฟังก์ชัน	(Functional	groups)	

และเนื่องจากโดยทั่วไปปริมาณของสารปรุงแต่งยามีอยู่ในปริมาณ 

ที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปริมาณสารออกฤทธิ์	 (APIs)	และสัมผัสกัน

โดยตรง	 จึงมีโอกาสสูงที่จะท �าปฏิกิริยากัน	 อีกท้ังสารปรุงแต่งยา	 

อาจมีการปนเปื้อนสารไม่บริสุทธิ์	 (Residues)	 ต่าง	 ๆ	 ที่เกิดจาก

กระบวนการสังเคราะห์	ซึง่สารปนเป้ือนดงักล่าวอาจส่งผลต่อตวัยาหลกั

ในสูตรต�ารับได้เช่นกัน	ทั้งทางอันตรกิริยาทางกายภาพและทางเคมี	 

ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพ	ประสิทธิภาพ	และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ	์

จงึเป็นเร่ืองจ�าเป็นอย่างย่ิงทีจ่ะต้องท �าความเข้าใจ	เพือ่ท�าให้การพฒันา

สูตรต�ารับประสบความส�าเร็จ	

 อันตรกิริยาทางกายภาพ (Physical Interactions)

	 สารออกฤทธ์ิ	 (APIs)	 ยังคงสภาพเดิม	 ไม่ได้เกิดการสลาย	 

หรือเปล่ียนไปเป็นสารอ่ืน	 แต่เกิดอันตรกิริยาบางช่วงขณะกับสาร 

ปรุงแต่งยา	 แล้วท�าให้มีคุณสมบัติเปล่ียนไปช่ัวคราว	 จะไม่เกิดการ

เปล่ียนแปลงทางเคมี	 ซึ่งการเกิดอันตรกิริยาเช่นนี้จึงท�าให้เกิดท้ังผลดี	

และผลเสียต่อการปลดปล่อยของตัวยา	ดังน้ันการท �าความเข้าใจต่อ	 

ปฏิกิริยาข้างต้นนั้นจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยพัฒนาสูตรต �ารับ	

ตัวอย่างของการเกิดอันตรกิริยาทางกายภาพ	ดังนี้

	 1.	 การเกิดสารประกอบเชิงซ้อน	 (Complexation)	คือ	การ

เกิดพันธะระหว่างโมเลกุลชั่วขณะหน่ึง	 ท�าให้สารมี

คุณสมบัติการละลายที่เปล่ียนไป	ซึ่งการเกิดผลดังกล่าว 
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ตัวอย่าง	 อันตรกิริยาทางเคมี	(Chemical	interactions)		ระหว่างสารออกฤทธิ์	(APIs)	กับสารปรุงแต่งยา	สารเติมเนื้อยา	(Excipients)

 สารออกฤทธิ์ (APIs) สารปรุงแต่งยา ประเภทปฏิกิริยา

  สารเติมเนื้อยา (Excipients) (Type of reaction)

Chlorpromazine	 dextrose	 Maillard	reaction

Diethylstillbesterol	 Silicon	dioxide	 Oxidation

Primary	amine	type	 Sodium	stearyl	fumarate	และ	 Michael	addition

  sorbitan monooleate 

	 	 (Containing	double	bond)

 สารออกฤทธิ์ (APIs) สารปนเปื้อนในสารปรุงแต่งยา ประเภทปฏิกิริยา

  (Residue impurity in excipients) (Type of reaction)

Aspirin	 ความชื้นใน	polyvinyl	 Hydrolysis

	 pyrrolidine	และ	urea	

Raloxifene	hydrochloride	 เปอร์ออกไซด์ใน	povidone	และ	 Oxidation

	 crospovidone	

ตัวอย่าง	 อันตรกิริยาทางเคมี	 (Chemical	 interactions)	 ระหว่างสารออกฤทธิ์	 (APIs)	 กับสารปนเปื ้อนในสารปรุงแต่งยา	 

	 	 (Residue	impurity	in	excipients)

ตัวอย่าง			อันตรกิริยาทางเคมี	(Chemical	interactions)		ระหว่างสารออกฤทธิ์	(APIs)	กับสิ่งแวดล้อมอื่น	ๆ	เช่น	น�า้	อากาศ	และแสง

 ปฏิกิริยา ตัวเร่งการเกิดปฏิกิริยา หมู่ฟังก์ชัน ตัวอย่าง

ไฮโดรไลซิส	(Hydrolysis)	 น�้า	กรด	ด่าง	โลหะ	 เอสเทอร	์(Ester),	 ยาปฏิชีวนะ	วิตามิน	และ	

	 แอลคาไลน์	 เอไมด์	(Amide)	และ	 barbiturates

	 	 แลคโตน	(Lactone)	

ปฏิกิริยาการสลายตัว	 แสง	 Carbonyl	(C=O),	 Riboflavin 	Folic	acids,

โดยแสง	(Photolysis)	 		 nitro	aromatic,	 Nifedipine	และ

	 	 N-oxide,	alkenes,	 Prednisolone	and

	 	 aryl	chloride,	 Methylprednisolone

	 	 weak	C-H,	O-H,	 in	alcolic	preparation

	 	 sulfide 	และ	polyenes

ส ่งผลต ่อชีวประสิทธิผล	 (Bioavailabil ity)	 เช ่น	 

cyclodextrin	 ถูกน�ามาช่วยเพิ่มชีวประสิทธิผลของ	 

ursodeoxycholic	 acid	 โดยการเพิ่มความสามารถ 

ในการละลาย	 ในทางกลับกัน	สูตรต�ารับของ	 chlorpro- 

mazine	ที่มีส่วนประกอบของ	 polysorbate	 80	 และ	 

sodium	 lauryl	 sulphate	 ส่งผลให้เกิดการดูดซึมของ 

ตัวยาผ่านทางเยื่อหุ้มเซลล์ลดลง

	 2.	 การดูดซับที่พื้นผิวภายนอก	 (Absorption)	คือ	 การเกิด 

การดูดซับบริเวณผิวสัมผัสระหว่างโมเลกุล	 กล่าวคือ 

การดูดซับระหว่างกันแล้วท �าให้ตัวยาไม่ถูกปลดปล่อยใน 

ตัวท �าละลาย	 จึงท�าให้ลดชีวประสิทธิผลของยา	 เช่น 

Cetyl	pyridinium	chloride	cations	เกิดการดูดซับกับ	

magnesium	stearate	ซึง่ใช้เป็นสารหล่อลืน่ในสูตรต �ารบั	

ส่งผลให้ลดประสิทธิภาพของยาในการต่อต ้านเชื้อ

แบคทีเรีย	

 อันตรกิริยาทางเคมี (chemical interactions) 

	 เกิดจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารออกฤทธิ์	 (APIs)	 กับ	 

สิ่งแวดล้อมอื่น	 เช่น	สารปรุงแต่งยา,	สารปนเปื้อนในสารปรุงแต่งยา		

(Residue	 impurity	 in	 excipients),	 ออกซิเจน	 (Oxygen),	 แสง	 

(Photo),	 ความชื้น	 (moisture),	 อุณหภูมิ	 (Temperature)	 แล้ว 

ก่อให้เกิดสารใหม่	 (Undesired	products)	อย่างถาวร	ซึ่งส่งผลต่อ

คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยตรง	 จึงควรป้องกัน	 

และลดโอกาสการเกิดภายในสูตรต�ารับ	 ขอยกตัวอย่างของการเกิด

อันตรกิริยาทางเคม	ีดังนี้		
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เอกสารอ้างอิง 
 1.		http://www.ijapbc.com/files/4pdf 	(Pharmaceutical	Excipients:	A	review	2012).
		 2.		Sonali	S.	Bharate,	Sandip	B.	Bharate	and	Amrita	N.	Bajaj.,	Interactions	and	incompatibilities	of	pharmaceutical	excipients	with	

active	pharmaceutical	ingredients:	a	comprehensive	review.	J. Excipients and Food Chem.	2010;	1	(3):	p.	3-26.
		 3.		Nishath	Fathima,	Tirunagari	Mamatha,	Husna	Kanwal	Qureshi,	Nandagopal	Anitha	and	Jangala	Venkateswara	Rao.,	Drug-excipient	

interaction	and	its	importance	in	dosage	form	development.	J App Pharm Sci.	2011;	01(06):	p.	66-71.

	 อย่างไรก็ตาม	 ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษา	 Drugs-Excipients	 

interactions	 กันมากมาย	 แต่ก็ยังไม่เป็นท่ีแน่ชัดถึงกลไกการเกิด 

ปฏิกิริยาที่แท้จริง	 และจากรายงานข้างต้นเป็นการน �าเสนอเพียง 

ส่วนหนึ่งของการศึกษา	 Drugs-Excipients	 interactions	 ดังนั้น 

ในแต่ละการพัฒนาสูตรต �ารับจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจ 

และเลือกใช ้	 excipients	 ที่ เหมาะสมโดยสามารถเข ้ากันได ้	 

(Compatibility)	 กับสารออกฤทธ์ิ	 ซึ่งอาจจ�าเป็นต้องท�าการศึกษา	

drugs-excipient	 incompatibility	ด้วยการหาวิธีศึกษาท่ีเหมาะสม	

และถูกต้อง	 ตัวอย่างของวิธีการที่ได้ถูกน �ามาใช้กันอย่างกว้างขวาง	 

ได ้แก่	 differential	 scanning	 calorimetry	 (DSC),	 High	 

performance	 liquid	 chromatography	 (HPLC)	และ	 Infra-red	 

spectroscopy	(IR)

ที่มา: www.http://diyprepping.com/what-you-need-to-know-about-medicine-expiration-dates/
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Antimicrobial Resistance
A Global Concern

Antimicrobial Resistance
A Global Concern

พรรณรวี  โพธิ์เทียนทอง

กลุ่มวิจัยชีววัตถุ

	 จากผลการส�ารวจขององค์การอนามยัโลก	พบการแพร่กระจาย

ของเชื้อดื้อยาทั่วโลก	 และพบการแพร่กระจายของเชื้อมีกลไก 

การดื้อยารูปแบบใหม่อีกด้วย	 ในปี	 ค.ศ.	 2013	 พบผู้ป่วยวัณโรค 

ทีเ่กดิจากเชือ้วณัโรคดือ้ยาชนดิ	Multidrug	resistance	tuberculosis	

(MDR-TB)	กว่า	480,000	ราย		และพบการแพร่กระจายของเชือ้วณัโรค

ดื้อต่อยาตัวเลือกที่	 2	 (Extensively	drug-resistant	 tuberculosis	

(XDR-TB))	ใน	100	ประเทศทั่วโลก	อีกทั้งยังพบว่าอัตราส่วนของโรค	

ติดเชื้อที่มีสาเหตุจากเชื้อดื้อยาเพิ่มมากข้ึนท่ัวโลก	 เช่น	 โรคติดเชื้อ 

ที่ระบบทางเดินปัสสาวะ	ปอดบวม	 และการติดเชื้อในกระแสเลือด	 

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มจ�านวนของเชื้อดื้อยา 

เป็นปัญหาส�าคัญต่อสุขภาพของประชากรโลกที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิต

และการสูญเสียด้านเศรษฐกิจ	

	 ส�าหรับ	 R&D	Newsletter	 ฉบับนี้	 จะขอหยิบเอาแนวทาง 

ในการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคเหล่านี้	 รวมถึงวิธีการที่เราทุกคน 

จะช่วยกันควบคุม	 ลดจ�านวน	 และการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา 

กันนะคะ	แต่ก่อนที่เราจะควบคุมเชื้อโรคเหล่านี้ได	้เรามาท�าความรู้จัก 

กับธรรมชาติ	และสิ่งที่ก่อเกิดของเชื้อโรคดื้อยากันก่อนค่ะ

	 “Microbial”	หรือ	 “จุลินทรีย์”	 คือ	 สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก	 

ที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า	 และมีอยู่ทุกหนทุกแห่งรอบ	 ๆ	 

ตัวเรา	 ในส่ิงแวดล้อม	 รวมทั้งที่ตัวของเราเองด้วย	 จุลินทรีย์มีอยู ่

หลายชนิด	 ได้แก่	 แบคทีเรีย	 ไวรัส	 รา	 และปรสิต	 มนุษย์เราได้รับ 

ทั้งประโยชน์และโทษจากจุลินทรีย์	 ส�าหรับประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต 

เล็ก	ๆ 	เหล่านี้ที่ท�าหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายในระบบห่วงโซ่อาหาร		เราน�า

เอาจุลินทรีย์บางชนิดมาท�าอาหาร	เช่น	นมเปรี้ยว	โยเกิร์ต	เบียร์	หรือ	

ไวน์	หรือแม้แต่เราน�าจุลินทรีย์บางชนิดมาใช้เป็นยาในการรักษาโรค	

เช่น	 ยาเพนนิซิลิน	 เป็นต้น	 ส�าหรับโทษจากจุลินทรีย์	 ก็คือ	 มันก่อ 

โรคในมนุษย	์ สัตว	์และพืช	 เราเรียกจุลินทรีย์กลุ่มนี้ว่า	“เชื้อก่อโรค”	 

แต่มนุษย์เรามีการค้นพบส่ิงที่สามารถน �ามาใช้ควบคุม	 หรือก�าจัด 

เชื้อโรคเหล่านี	้ซึ่งก็คือยาปฏิชีวนะนั่นเอง	มนุษย์เรามีการใช้ยาเหล่านี้

กันมากว่า	 70	 ปี	 ตั้งแต่มีการค้นพบยาเพนนิซิลินและมีการค้นพบ 

ยาต้านจลุชพีตวัอืน่	ๆ 	ตามมาให้เราได้ใช้ในการรกัษาโรคอีกหลายชนดิ	

แล้วอะไรคือสาเหตุที่ท�าให้ยาท่ีเคยใช้ได้ผลในการรักษาเชื้อโรคเหล่านี้

กลับใช้ไม่ได้ผลอย่างที่เคยเป็นมา

 “Antimicrobial resistance” หรือเชื้อโรคดื้อยา เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านคงเคยได้ยิน

หรือรู้จักกันมาบางแล้ว แต่ทราบหรือไม่คะว่าปัจจุบันพบเช้ือโรคด้ือยาเพ่ิมจ�านวนและแพร่กระจาย 

ในสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรามากขึ้น และที่ส�าคัญ มันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกที เช้ือกลุ่มนี้ 

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชือ้ดื้อยาเหล่านี้ โดยท�าให้การรกัษาท�าได้ยากขึน้ 

ใช้ระยะเวลาในการรกัษานานขึน้ เสยีค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเพิม่มากขึน้ และก่อให้เกดิการสญูเสยีชวีติ

มากขึ้น
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เชื้อดื้อยาคืออะไร... 
	 เชื้อดื้อยา	คือ	เชื้อจุลินทรีย์ที่มีการพัฒนาตัวเองจนมีคุณสมบัติ

ในการต่อต้านยาที่เราใช้ในการควบคุมเชื้อนั้น	ๆ	ส่งผลให้ยาที่เราเคย

ใช้ได้ผลในการรักษา	ใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป

เชื้อดื้อยามาจากไหน...
	 ตามทฤษฎีแล้ว	 เชื้อดื้อยาสามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาต	ิ 

แต่อย่างไรก็ตาม	พฤติกรรมการใช้ยาของมนุษย์เราเป็นตัวกระตุ้นและ

ท�าให้เช้ือโรคกลุม่นีเ้พิม่จ�านวน	และแพร่กระจายมากขึน้	แล้วพฤตกิรรม

อะไรที่ไปกระตุ้นให้เกิดเชื้อดื้อยา..???		

	 การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม	 การขาดความรู ้ความเข้าใจ 

ในการใช้ยา	 อีกทั้งในปัจจุบันมีการใช้ยาในฟาร์มปศุสัตว์	 ดังนั้น 

เพื่อความเข้าใจกลไกการเกิดเชื้อดื้อยาตามธรรมชาติ	 และการ 

แพร่กระจายของเชื้อดื้อยา	ขอยกตัวอย่างการเกิดของแบคทีเรียดื้อยา

ดังรูปที่	 1	 และตัวอย่างการแพร่กระจายของแบคทีเรียดื้อยา 

ดังรูปที	่2			

ผลกระทบจากเชื้อดื้อยา...
	 1.	 การสูญเสียชีวิต	 เนื่องจากโรคติดเชื้อท่ีเกิดจากเช้ือดื้อยา 

มักจะท�าให้การรักษาด้วยวิธีมาตรฐานไม่ได้ผล	ท�าให้มีอาการป่วย 

ที่ยาวนานและมีค่าใช้จ ่ายในการรักษามากขึ้น	 และท�าให้อัตรา 

การตายสงูขึน้	โดยพบว่าผูป่้วยทีต่ดิเชือ้โรคดือ้ยามอีตัราการตายสงูกว่า

การติดเชื้อแบบปกติถึง	2	เท่า

	 2.	 การควบคุมโรคติดเชื้อท �าได้ยากขึ้น	 เมื่อผู ้ป่วยติดเช้ือ 

โรคทีด่ือ้ยาท�าให้ต้องรักษาอาการนานขึน้	เป็นการเพิม่อตัราเสีย่งในการ

แพร่กระจายเชื้อดื้อยาสู่ผู้ป่วยอื่นมากขึ้น

	 3.	 เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ	 เมื่อมีการติดเชื้อดื้อยาต่อยา

ตัวเลือกที่	1	จึงมีความจ�าเป็นต้องหาวิธีการรักษาที่ดีกว่า	 เช่น	การใช้

ยาทีแ่รงกว่า	(ยาตวัเลอืกที	่2)		หรอืต้องรบัการรกัษาเป็นระยะเวลานาน

ส่งผลให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งต่อตัวผู้ป่วยเองและครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น	

	 4.	 กระทบต ่อการรักษาโรคชนิดอื่น 	 เช ่น 	 การผ ่าตัด	 

การปลูกถ่ายอวัยวะ	และการรักษามะเร็งด้วยการให้ยาเคมี	 เนื่องจาก 

การรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้นนั้นท�าให้ผู้ป่วยอยู่ในภาวะเสี่ยง 

ต่อการติดเชื้อดื้อยาได้ง่ายขึ้น			

รูปที่ 1  การเกิดแบคทีเรียดื้อยา
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	 จากการส�ารวจการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาทั่วโลกในปี	ค.ศ.	

2014	ขององค์การอนามัยโลก	พบการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรีย

ดื้อยาทั่วโลก	 การรักษาโรคติดเช้ืออยู่ในภาวะเสี่ยง	 แสดงให้เห็นว่า 

โลกก�าลงัก้าวเข้าสูย่คุทีจ่ะไม่มยีาปฏิชวีนะ	หรอืยาปฏชิวีนะทีเ่คยใช้ได้ผล	

ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป	 ท�าให้ประชากรโลกอยู ่ในสถานการณ์ 

เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อที่ไม่มียารักษา

	 การศึกษาผลกระทบจากการติดเชื้อดื้อยาต ้านจุลชีพ 

ในประเทศไทย	 โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้ส�ารวจข้อมูลจาก 

โรงพยาบาล	1,023	แห่งทั่วประเทศในป	ีพ.ศ.	2553	พบว่าเชื้อจุลชีพ	

5	 ชนิด	 ที่พบบ่อยในโรงพยาบาลและมักดื้อยาปฏิชีวนะมากกว่า	 

1	ชนิด	ดังนี้	

	 1)	 เอสเชอริเชีย	 โคไล	 (Escherichia coli)	 ที่ท�าให้เกิด 

โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ	และทางเดินอาหาร	

	 2)	 เคลบซีลลา	นิวโมเนอี	 (Klebsiella pneumonia)	 ท�าให้

เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ	โรคปอดอักเสบ		

	 3)	 อะซีนีโตแบคเตอร์	 บอแมนนิอาย	 (Acinetobactor  

baumannii)	 ท�าให้เกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ	 เช ่น	 

โรคปอดบวม		

	 4)	 ซูโดโมแนส	แอรูจิโนซา	 (Pseudomonas aeruginosa)  

ที่ท�าให้เกิดโรคติดเชื้อหลายระบบในร่างกาย	 เช่น	 โรคปอดบวม	 

ติดเชื้อในกระแสเลือด	

	 5)	 สแตปฟิโลคอคคัส	ออเรียส	 (Staphylococcus aureus) 

ที่ดื้อต่อยาเมทีซีลิน	ท�าให้ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้นประมาณ	

3.24	ล้านวันต่อปี3 

	 จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาคงพอท�าให้ท่านผู้อ่านทราบถึง

อนัตรายทีเ่กดิจากเชือ้ดือ้ยากนับางแล้ว	ต่อจากนีจ้ะขอกล่าวถงึวธิกีาร

ที่ทุกคนจะช่วยกันลดจ �านวนเช้ือดื้อยา	 และแนวทางในการป้องกัน

ตนเองจากเชื้อดื้อยากันค่ะ

การป้องกันตนเองจากเชื้อดื้อยา
• การล้างมือ การล้างมือเป็นวิธีการง่าย	ๆ	ที่ช่วยลดการเพิ่มจ�านวน	

และการแพร่กระจายของเชื้อโรค	 เช่น	 โรคอุจจาระร่วง	 และ 

โรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ	 เช่น	ที่โรงพยาบาลรามาธิบด ี

มีการรณรงค์การล้างมือ	 ซึ่งพบว่าสามารถลดการติดเชื้อลงได้ปีละ	

10	%(4)	 	ดังนั้นการล้างมือเป็นการป้องกันตนเองท่ีดี	และลดการ 

แพร่กระจายของเชื้อโรค

• การบริโภคน �้าและอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ	 เพื่อป้องกัน 

เชือ้ดือ้ยาทีอ่าจปนเป้ือนในวัตถดุบิทีน่ �ามาเตรยีมอาหาร	การเตรยีม

และการเก็บอาหารที่ถูกสุขลักษณะนั้นจะช่วยลดการแพร่กระจาย

ของเชื้อดื้อยาจากอาหารได้		

• การฉีดวัคซีน	 เป ็นการสร ้างเสริมภูมิคุ ้มกันโรคที่ดี	 และมี

ประสิทธิภาพ	 วัคซีนสามารถป้องกันได้ทั้งผู ้ท่ีได้รับวัคซีนและ 

คนรอบข้าง	โดยสามารถควบคมุการติดเชือ้และลดการแพร่กระจาย

ของเชื้อโรค	

รูปที่ 2  การแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
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fs194/en
	 2.	 Antibiotic/Antimicrobial	Resistance.	Retrieved	April	18	2016;	from	Centers	for	Disease	Control	and	Prevention	(CDC)	Web	site:		

http://www.cdc.gov/drugresistance/
	 3.	 ส�านักงานนิเทศและประชาสัมพันธ์	 กระทรวงสาธารณสุข.	 (2556).	 สถานการณ์เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในไทย.	 สืบค้นเมื่อวันที่	 18	 เมษายน	 2559;	 
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Content/29021-เชื้อดื้อยาภัยเงียบคุกคามโลก.html

	 3.	 กรณีที่ต้องมีการใช้ยาปฏิชีวนะ	ต้องแน่ใจว่ามีการทดสอบ

ชัดเจนแล้วว่าจะต้องใช้ยาชนิดนั้นจริง	 ๆ	 และเป็นยาปฏิชีวนะที ่

เหมาะสมในการป้องกันรักษา

	 4.	 ทราบถึงลักษณะอาการ

เบื้องต้นของการติดเชื้อ	 การติดเชื้อ

บริเวณผิวหนังบางชนิดแสดงอาการ 

ให้เห็นชัดเจน	 เช่น	 การติดเชื้อกลุ่ม	

MRSA	 ที่ท�าให้บริเวณผิวหนังเกิดอาการบวมแดง	 เจ็บปวด	 หรือ 

เป็นหนอง	 หากผู้ป่วยสังเกตพบว่าบริเวณแผลผ่าตัด	 หรือผิวหนัง 

บริเวณที่ใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สอดเข้าไปในร่างกายมีลักษณะ

อาการดังกล่าว	หรือมีสิ่งผิดปกต	ิผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์ผู้รักษาทราบ

	 5.	 ผู้ป่วยควรสังเกตอาการท้องเสีย	

กรณีที่ผู ้ป ่วยมีอาการท้องเสียมากกว่า	 

3	 ครั้ง	 ภายใน	 24	 ชั่วโมง	 โดยเฉพาะ 

อย ่ า งยิ่ ง มี อาการท ้ อ ง เ สี ยห ลั งจาก 

รับประทานยาปฏิชีวนะ

	 6.	 การสร้างภูมิคุ ้มกันให้ตนเองการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ 	่ 

หรือวัคซีนอื่น	 ๆ	 ที่แพร่ระบาดเป็นประจ�า	 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง 

การติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นซ�้าซ้อนจากอาการป่วยที่เป็นอยู่

	 จากข้อมูลการส�ารวจการแพร่กระจาย	และการอุบัติใหม่ของ

เชือ้ดือ้ยาดงัทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น	คงจะพอท �าให้ท่านผูอ่้านเห็นถงึความ

ส�าคัญในการร่วมมือกันเพื่อลดจ�านวนเช้ือดื้อยา	 และสามารถป้องกัน

ตนเองและคนรอบข้างจากการติดเชื้อโรคเหล่านี้

• การใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อจ�าเป็น	 การใช้ยาปฏิชีวนะเม่ือจ �าเป็น	 คือ

การทีเ่ราน �ายามาใช้อย่างสมเหตผุล	เช่น	ในกรณทีีเ่ราป่วย	เป็นหวดั	

เจ็บคอ	 ซึ่งมักมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสที่ยาปฏิชีวนะ 

ไม่สามารถใช้ในการรักษาโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสได้	หากเรายังคง 

ใช้ยาในกรณีนี้จะเป็นการใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อไม่จ �าเป็นจะท �าให้ 

มีความเสี่ยงในการเกิดเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น

• การใช้ยาปฏิชีวนะให้ครบจ�านวนตามแพทย์สั่ง ถึงแม้อาการป่วย

จะดีขึ้นแล้วก็ตาม

• ไม่แบ่งยาปฏิชีวนะให้ผู้อื่นใช้หรือน�ายาของผู้อื่นมาใช้

การป้องกันตัวเองจากเชื้อดื้อยาเมื่อต ้องเข ้าไป 
รับการรักษาที่โรงพยาบาล...
	 โรงพยาบาลยังคงเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคดื้อยาส่วนมาก	

หลายชนดิ	ถงึแม้จะมีการควบคุมเช้ือโรคเหล่านีแ้ล้วกต็าม	กรมควบคุมโรค	

ของสหรัฐอเมริกาได ้ออกแนวทางในการปฏิบัติตัวของผู ้ป ่วย 

ที่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล	ดังนี้

	 1.	 การท�าความเข้าใจเกีย่วกบัการรกัษา

อาการป่วย	 ซักถามแพทย์เกี่ยวกับปัญหา 

ข ้ อกั ง วลสงสั ย เ กี่ ย วกั บวิ ธี ก า รที่ แพทย  ์

ใช้ในการป้องกัน	 กรณีที่ผู้ป่วยต้องเข้ารับการ

ผ่าตัด	หรือรับการรักษาที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์

ทางการแพทย์ท่ีต้องสอดเข้าร่างกาย	 ควรถาม

แพทย์เกี่ยวกับการป้องกันการติดเช้ือบริเวณ

แผลผ่าตัด	หรือการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดเพื่อลดการติดเชื้อ

	 2.	 การล้างมอื	ผูท้ีจ่ะมาสมัผสัผูป่้วย

ควรล ้างมือให ้สะอาดก ่อนที่จะสัมผัส 

ตัวผู้ป่วย	เพื่อเป็นการลดการติดเชื้อ	
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การศึกษาชีวสมมูลของยา

ภญ.เอกวรรณ อยู่สกุล 

กลุ่มศึกษาชีวสมมูล

รูปแบบการศึกษา ยาทดสอบ อาสาสมัคร และวิธีการศึกษา

	 อาสาสมัครจะได้รับการเจาะเลือด	 ณ	 เวลาต่าง	 ๆ	 ทั้งหมด	 

21 	 ครั้ ง 	 ตั้ งแต ่จุดก ่อนรับประทานยา 	 จนถึ ง 	 72 	 ชั่ ว โมง 

หลังรับประทานยา	หลังจากนั้นตัวอย่างเลือดจะถูกน �าไปปั่นแยกเป็น

พลาสมา	และน�าพลาสมาที่ได้ไปท�าการสกัด	และตรวจวิเคราะห์ระดับ

ยาในตัวอย่างโดยใช้เทคนิค	 Liquid	 chromatography-tandem	 

mass	 spectrometry	 ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง 

ของวิธีวิเคราะห์	 (Validation)	 โดยห้องปฏิบัติการกลุ ่มศึกษา 

ชีวสมมูลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ดี	 (Good	 

Laboratory	 Practice:	 GLP)	 จากส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 จากน้ันจึงน�าค่าความเข้มข้นของยาที่ได้ 

มาวิเคราะห์ค ่าพารามิเตอร ์ทางเภสัชจลนศาสตร ์แบบ	 non- 

compartment	 และน�าค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ท่ีได้	 

(ค่าเฉลี่ยของพื้นที่ใต้กราฟระหว่างระดับยาในพลาสมากับเวลาที่	 

0	ชัว่โมง	ถึงเวลาที	่72	ชัว่โมง;	AUC0-tlast,	ค่าเฉลีย่พืน้ทีใ่ตก้ราฟระหว่าง

ระดับยาในพลาสมากับเวลาที่	 0	 ชั่วโมง	 ถึงเวลาอนันต์;	 AUC0+∞,	 

ค่าระดับยาสูงสุดในพลาสมา;	Cmax)	มาค�านวณทางสถิติ	 โดยมีเกณฑ์

การยอมรบั	คอื	ช่วงความเชือ่มัน่	90	%	(90	%	confidenc 	interval)	

ของสัดส่วนพารามิเตอร	์AUC0-tlast,	AUC0-∞	และ	Cmax	ของยาทดสอบ

และยาอ้างอิงต้องอยู่ในช่วง	80.00-125.00

duloxetine มีฤทธิ์ยับย้ังการน �ากลับของ serotonin และ norepinephrine มีข้อบ่งใช้ 

ในผู้ใหญ่ส �าหรับรักษาโรคซึมเศร้า (Major depressive disorder) ใช้รักษาอาการปวด 

เส้นประสาทส่วนปลายเนื่องจากโรคเบาหวาน (Diabetic peripheral neuropathic pain) ใช้รักษาโรค

วิตกกงัวลทัว่ไป (Generalized anxiety disorder) และใช้รักษาโรค Fibromyalgia ท่ีมอีาการซมึเศร้า 

ร่วมด้วย เนื่องจากปัจจุบันนี้มีแนวโน้มการเกิดโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น องค์การเภสัชกรรมจึงได้วิจัย 

และพัฒนายาสามัญของ duloxetine ที่มีความปลอดภัยและให้ประสิทธิผลเท่าเทียมกับยาอ้างอิงขึ้น  

เพื่อเป็นหนึ่งทางเลือกให้แก่แพทย์ เภสัชกร และผู้ป่วยท่ีจ�าเป็นต้องใช้ยานี้ในราคาท่ีถูกกว่า เป็นการ 

ลดค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านสาธารณสุขของประเทศ

Duloxetine 60 มิลลิกรัมDuloxetine 60 มิลลิกรัม

 การศึกษาชีวสมมูล	คือ	การศึกษาเปรียบเทียบชีวประสิทธิผล	

(Comparative	bioavailability)	ระหว่างผลิตภัณฑ์ยาทดสอบ	(Test	

product)	และผลิตภัณฑ์ยาอ้างอิง	 (Reference	product)	 โดยการ

เปรียบเทียบระดับยาในเลือดที่ระยะเวลาต่าง	ๆ	หลังจากให้ผลิตภัณฑ์

ยาทั้งสองในมนุษย์	

	 องค์การเภสัชกรรมได้ด �าเนินการศึกษาชีวสมมูลแบบสุ่มไขว้

สลับของยาแคปซูล	 enteric	 coated	 duloxetine	 60	 มิลลิกรัม	 

ระหว่างยาทดสอบ	Duloxetine	GPO	 และยาอ้างอิง	 Cymbalta	 

(Lilly	 S.A.,	สเปน)	 โดยบริหารยาคร้ังเดียว	 (Randomized,	 single	

dose	และ	crossover	study)	ทั้งภายใต้สภาวะอดอาหาร	(Fasting)	 

และสภาวะได้รับอาหาร	 (Fed)	 ในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพด	ี	

เนื่องจากเป็นยาที่ได้รับการพัฒนาให้มีการควบคุมการปลดปล่อย 

ตวัยาตามสภาวะความเป็นกรด-ด่างในทางเดินอาหาร	โดยเว้นระยะห่าง	

ระหว่างการให้ยาทั้งสองต �ารับเป็นเวลา	 10	 วัน	 ซึ่งอาสาสมัคร 

ทีเ่ข้าร่วมการศกึษาจะต้องผ่านการคดักรองว่าเป็นอาสาสมคัรสขุภาพดี	

โดยต้องผ่านเกณฑ์จากการพิจารณาผลการตรวจร่างกาย	 (ส่วนสูง 

น�้าหนัก	 BMI	 และอายุ)	 ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	ผลตรวจทางห้อง 

ปฏิบัติการ	ค่าทางโลหิตวิทยา	ค่าทางชีวเคมีเลือด	ค่าทางเซรุ่มวิทยา	

ผลตรวจปัสสาวะ	และการซักประวัติการใช้ยา



14

วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนา	องค์การเภสัชกรรม

R&D NEWSLETTER
องค์การเภสัชกรรม
GPO ปีที	่23	ฉบับที	่3	ประจ�าเดือน	กรกฎาคม	-	กันยายน	2559  

เอกสารอ้างอิง 
 1.		Eli	Lilly,	สหรัฐอเมริกา.	ซิมบัลตา®	เอกสารก�ากับยา,	2554.
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		 3.		ศูนย์ศึกษาชีวสมมูล	องค์การเภสัชกรรม.	รายงานผลการศึกษาชีวสมมูลของยาแคปซูล	duloxetine	60	มิลลิกรัม	ในสภาวะได้รับอาหาร,	2556.

ผลการศึกษา

   

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของระดับยาในพลาสมากับเวลาของยาทดสอบ	(T)	และยาอ้างอิง	(R)

ในสภาวะอดอาหาร	[A]	และได้รับอาหาร	[B]	ตามล�าดับ	

	 ตารางแสดงค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ที่ได้จาก 

การศึกษา	 ได้แก่	 AUC0→tlast,	 AUC0→∞	 และ	 Cmax	 ของยาทดสอบ 

และยาอ้างอิงจากทั้งสองสภาวะ

	 จากการน�าค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ที่ได ้มา 

ค�านวณทางสถิติ	 พบว่า	 ในสภาวะอดอาหาร	 อัตราส่วนของค่า	 

AUC0→tlast,	AUC0→∞	 และ	Cmax	 ของยาทดสอบและยาอ้างอิงที่ช่วง 

ความเช่ือมัน่	90	%	(90	%	Confidenc 	interval)	มค่ีา	102.3	(95.27-

109.95),	 102.5	 (95.27-110.26)	 และ	 99.3	 (92.69-106.32)	 

ตามล�าดับ	ขณะที่ในสภาวะได้รับอาหารมีค่า	98.9	 (92.08-106.28),	

สภาวะที่ได้รับ ผลิตภัณฑ์ AUC0-tlast (ng.hr/mL) AUC0-∞ (ng.hr/mL) Cmax (ng/mL)

อดอาหาร	 ยาทดสอบ	 734.285	±312.7489	 757.394	±318.9508	 50.398	±20.1198

	 ยาอ้างอิง	 733.480	±367.9644	 757.065	±381.1285	 52.017	±23.3665

ได้รับอาหาร	 ยาทดสอบ	 1139.002	±499.3392	 1177.155	±528.4688	 71.048	±27.7275

	 ยาอ้างอิง	 1183.959	±706.5836	 1234.446	±804.7746	 75.578	±26.5869

98.8	 (91.80-106.39)	 และ	 92.7	 (85.18-100.90)	 ซึ่งค่าทั้งสามนี้ 

ของทั้งสองสภาวะต่างอยู่ในช่วงการยอมรับ	 80.00-125.00	 ดังนั้น 

จึงสามารถพิสูจน์ได้ว่าต�ารับยาแคปซูล	enteric	coated	duloxetine	 

60	มิลลิกรัม	ที่องค์การเภสัชกรรมผลิตมีชีวสมมูลกับต�ารับยาอ้างอิง	 

จึงสามารถยอมรับได้ว่ายาทั้งสองต�ารับมีความเท่าเทียมกันของ 

การบ�าบัดรักษาโรค	 (Therapeutic	 equivalence)	 และสามารถ 

ใช้แทนกันและกันได้	 ซึ่งขณะนี้องค์การเภสัชกรรมอยู ่ในระหว่าง 

การยื่นขึ้นทะเบียนยาต�ารับน้ีกับส�านักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา
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	 ในทางการแพทย์พบว่ามกีารน �ากลตูาไธโอนมาทดลองใช้ในการ

รักษาโรคต่าง	ๆ	ซึ่งยังไม่ได้รับการอนุมัติข้อบ่งใช้จากองค์การอาหาร

และยา	เช่น	ภาวะเป็นหมนัในเพศชาย	ปลายเส้นประสาทอกัเสบ	มะเรง็

กระเพาะอาหาร	หรือมะเร็งต่อมลูกหมาก	 วิธีการรักษามักท�าโดยการ

ฉีดเข้าทางหลอดเลือดด �าหรือเข้าที่กล้ามเนื้อ	 ผลข้างเคียงอย่างหน่ึง 

ที่น่าแปลกใจ	คือ	ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการฉีดกลูตาไธโอนน้ัน 

มีสีผิวที่ขาวขึ้น	 เนื่องมาจากกลูตาไธโอนสามารถยับยั้งเอนไซม ์

ไทโรซิเนส	(Tyrosinase)	ได้	และส่งผลให้เม็ดสีของผิวหนังเปลี่ยนจาก

เม็ดสีน �้าตาลด �าเป็นเม็ดสีชมพูขาว	 ด้วยเหตุนี้เอง	 จึงมีผู ้พยายาม 

น�าผลข้างเคียงของยามาใช้ในการท�าให้ผิวขาวขึ้น	 ซึ่งนับได้ว่าเป็นการ

น�ายามาใช้ในทางที่ผิดอีกรูปแบบหนึ่ง	โดยในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษา

ที่น ่าเ ช่ือถือยืนยันหรือรับรองประสิทธิภาพและประโยชน์ของ 

กลูตาไธโอนในการท�าให้ผิวขาวได้อย่างแท้จริง	 จึงไม่น่าแปลกใจที ่

กลูตาไธโอนไม่ผ่านการรับรองข้อบ่งใช้โดยองค์การอาหารและยา

ประเทศสหรัฐอเมริกาส�าหรับท�าให้ผิวขาว

	 ผลิตภัณฑ์กลูตาไธโอนท่ีพบในท้องตลาดส่วนใหญ่นั้นอยู่ในรูป

ยาเม็ดหรือผงละลายน �้าส�าหรับรับประทาน	ซึ่งกลูตาไธโอนนี้สามารถ

ถูกท�าลายได้ในทางเดินอาหารของมนุษย	์

	 ดังนั้น	ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการรับประทานกลูตาไธโอน 

ในรูปแบบของยารับประทานนั้นแทบจะไม่มีเลย	ที่ผ่านมาจึงพบว่าม ี

ผูพ้ยายามน �ากลูตาไธโอนในรปูแบบยาฉดีมาใช้แทนการรบัประทานกนั

มากขึ้น	 เนื่องจากเช่ือว่ากลูตาไธโอนชนิดฉีดน้ันมีประสิทธิภาพในการ

ท�าให้ผิวขาวได้ดีกว่าและเห็นผลเร็วกว่ากลูตาไธโอนชนิดรับประทาน

           (Glutathione)
ท�าให้ขาวจริงหรือ??

ลลินทิพย์ แซ่อื้อ 
กลุ่มวิชาการและประสานงานวิจัยทางคลินิก

ลูตาไธโอน (Glutathione) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เซลล์ในร่างกายมนุษย์สามารถสังเคราะห์

ได้เอง มีคุณสมบัติเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งท�าหน้าที่ในการปกป้องเนื้อเยื่อไม่ให้ถูกท�าลาย 

โดยสารอนุมูลอิสระที่สะสมอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย และที่ส�าคัญ 

ยังช่วยตับในการท�าลายและขจัดสารพิษออกจากร่างกายด้วย

กลูตาไธโอนกลูตาไธโอน
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เป็นต้น	 ซ่ึงเหตุการณ์เหล่าน้ีส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อผู ้ท่ีได้รับยา 

จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียว

	 ถงึแม้ว่ากลตูาไธโอนเป็นสารทีร่่างกายสร้างได้เองตามธรรมชาติ

แต่ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของกลูตาไธโอนชนิดฉีดหรือ 

ชนิดรับประทานเพื่อให้ผิวขาวใสนั้นยังไม่มีการพิสูจน์ผลที่ชัดเจน	 

ความปลอดภัยในการใช้ยาจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องค�านึงถึงและพึงระลึก

ไว้เสมอว่า	 “ไม่มียาชนิดใดในโลกท่ีปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์”	 ดังนั้น 

ก่อนการใช้ยาใด	 ๆ	 ก็ตามควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดเสียก่อน 

เพื่อความปลอดภัยของตนเอง

	 ประเด็นส�าคัญของการใช้ยาฉีดกลูตาไธโอนโดยเฉพาะการฉีด

เข้าหลอดเลือดด�านั้น	คือ	ความปลอดภัยจากการฉีดยา	 เนื่องจากผิว 

ที่ขาวข้ึนจากกลูตาไธโอนน้ันเป็นผลข้างเคียงของยาที่เกิดข้ึนชั่วคราว

เท่านั้น	หากต้องการให้ผลคงอยู่ไปตลอดจ�าเป็นต้องได้รับการฉีดซ�้า 

เป็นระยะท�าให้มีการสะสมยาในร่างกายมากขึ้นและอาจก่อให้เกิด

อันตรายในระยะยาวได้	 	 นอกจากนี้การฉีดยาจ �าเป็นต้องกระท�า 

โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่เชี่ยวชาญเท่านั้น	 เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจ 

เกิดขึ้นได้ระหว่างการให้ยา	 เช่น	 การฉีดยาในอัตราที่เร็วเกินไป	 

การตดิเชือ้ในกระแสเลอืดจากเครือ่งมอืทีไ่ม่สะอาด	การเกดิฟองอากาศ

อุดตันหลอดเลือดเน่ืองจากผู้ฉีดยาไล่ฟองอากาศในเข็มฉีดยาไม่หมด	

เอกสารอ้างอิง 
 1.		Available	from:	http://www.pharmacy.mahidol.ac.th
		 2.		Available	from:	http://cool-za.blogspot.com/2015/08/glutathione.html	Villarama	CD,	Maibach	HI.	Glutathione	as	a	depigment-

ing	agent:	an	overview.	Int	J	Cosmet	Sci	2005;	27:	147-53.
		 3.	 พิมลพรรณ		พิทยานุกุล.	สารกลูตาไธโอนช่วยให้ขาวได้จริงหรือ	[Online].	2008	Apr	22	[cited	2010	Feb	5].	Available	from:	URL:http://www.

consumerthai.org/old/cms/	index.php?option	=com_	content&task=view&id=1055&Itemid=38

ที่มา: http://www.essentialformulas.com/efi.cgim?template=more_about_me-
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สิวคืออะไร
	 สิว	(Acne	vulgaris)	เป็นการอักเสบเรื้อรังของผิวหนัง	โดยจะ

แสดงออกมาทั้งในรูปสิวหัวเปิด	(Open	comedones)	หรือสิวหัวปิด	

(Closed	 comedones)	 รวมถึงการอักเสบของผิวหนังที่มีลักษณะ 

เป็นผื่นนูน	 (Papules)	ตุ่มหนอง	 (Pustules)	ตุ่มใหญ่	หรือสิวหัวช้าง	

(Nodules	หรือ	cysts)	

ท�าไมถึงเป็นสิว
	 สิวเกิดจากการอักเสบของต่อมไขมันท่ีรูขุมขนบนผิวหนัง	 

(Pilosebaceous	 follicles)	 ซ่ึงสาเหตุของการเกิดสิวมีหลายปัจจัย 

ร่วมกัน	 ได้แก่	การแบ่งตัวของผิวหนังช้ัน	 stratum	 corneum	มาก 

เกินไป	 (Hyperkeratinization)	เชื้อแบคทีเรีย	Propionibacterium 

acnes	การผลิตไขมันที่มากเกินและกระบวนการอักเสบของผิวหนัง	

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่พบว่าฮอร์โมน	อาหารท่ีรับประทาน	และ

กรรมพันธุ์		ก็มีส่วนในการท�าให้เกิดสิว

ท�าอย่างไรไม่ให้เป็นสิว
	 เน่ืองจากสาเหตุของสิวมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	 ดังนั้นการ

ป้องกันการเกิดสิวสามารถท�าได้หลายอย่าง	 เช่น	 ลดการอุดตันของ 

รขูมุขนด้วยการล้างหน้าให้สะอาด	เลือกใช้ผลติภัณฑ์ทีไ่ม่ท�าให้เกดิการ

อุดตันของรูขุมขน	 ไม่เอามือไปสัมผัสผิวหน้าหากยังไม่ได้ล้างมือ 

ให้สะอาด	รบัประทานอาหาร	ขนมหรอืเครือ่งดืม่ทีม่นี �า้ตาลน้อย	ส�าหรบั

อาหารเสริมจ �าพวก	 zinc	probiotics	 และน �้ามันปลาพบว่ายังไม่ม ี

ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือมากพอในปัจจุบัน					

สิว ภญ.เจนจิรา  อังศุสิงห์
กลุ่มประกันคุณภาพงานวิจัย

เป็นโรคผิวหนังที่พบได้บ่อยในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ โดยมากสิวที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิวชนิดที่รุนแรง

แต่มักท�าให้ขาดความมั่นใจ จึงท�าให้มีผลิตภัณฑ์รวมถึงยาที่ใช้ในการรักษาสิวมากมาย  

อย่างไรก็ตาม ทุกคนควรท�าความเข้าใจถึงสาเหตุ การป้องกัน และแนวทางการรักษาอย่างถูกต้อง  

เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุด

ที่มา: http://cdn.gurl.com/wp-content/uploads/2012/04/ 

cartoon-acne.jpg

ที่มา: http://shapemindsoul.com/main-causes-of-adult-acne

ที่มา: http://www.clker.com/cliparts/c/0/e/e/

								1397630548714187588zit.svg.hi.png
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แนวทางการรักษาสิว
	 จากแนวทางการรักษาสิวด้วยยาของสมาคมแพทย์ผิวหนังสหรัฐอเมริกา	(American	Academy	of	Dermatology)	ได้มีแนวทางในการ

รักษาสิว	โดยแบ่งตามความรุนแรงของสิว	ดังนี้

ยาที่ใช้ในการรักษาสิว

ทางเลือกแรก

(1st	line	treatment)

ทางเลือกอื่น

(Alternative

treatment)

-	Benzoyl	peroxide	ชนิดทา

  

-	Retinoid	ชนิดทา

-	Benzoyl	peroxide	

		ชนิดทา	+	ยาปฏิชีวนะชนิดทา

   

-	Benzoyl	peroxide			

		ชนิดทา	+	Retinoid	ชนิดทา

  

-	Benzoyl	peroxide	

		ชนิดทา	+	ยาปฏิชีวนะ

		ชนิดทา	+	Retinoid	ชนิดทา		

  

-	เพิ่ม	Benzoyl	peroxide	

		ชนิดทา	หรือ	Retinoid			

		ชนิดทา	(กรณีที่ยังไม่ได้เริ่มใช้)

  

-	เปลี่ยนเป็น	Retinoid	

		ชนิดทาตัวอื่น

-	พิจารณาใช้	Dapsone			

		ชนิดทา

-	Benzoyl	peroxide	ชนิดทา	+

		ยาปฏิชีวนะชนิดทา

-	Benzoyl	peroxide	ชนิดทา	+		

		Retinoid	ชนิดทา

-	Benzoyl	peroxide	ชนิดทา	+

		ยาปฏิชีวนะชนิดทา	+	

		Retinoid	ชนิดทา

-	ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน	+

		Benzoyl	peroxide	ชนิดทา	+

		Retinoid	ชนิดทา

-	ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน	+

		Benzoyl	peroxide	ชนิดทา	+

		Retinoid	ชนิดทา	+	

		ยาปฏิชีวนะชนิดทา

-	เปลี่ยนไปใช้สูตรยาอื่น	

		ในทางเลือกแรก

-	เปลี่ยนยาปฏิชีวนะ		

		ชนิดรับประทาน

-	เพิ่มยาคุมชนิดรับประทาน

		หรือ	spironolactone		

		ชนิดรับประทาน	(เฉพาะเพศหญิง)

-	พิจารณาใช้	Isotretinoin	

		ชนิดรับประทาน

-	ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน	+

		Benzoyl	peroxide	ชนิดทา	+			

		ยาปฏิชีวนะชนิดทา

-	ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน	+

		Benzoyl	peroxide	ชนิดทา	+	

		Retinoid	ชนิดทา

-	ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน	+

		Benzoyl	peroxide	ชนิดทา	+

		Retinoid	ชนิดทา	+	

		ยาปฏิชีวนะชนิดทา

-	Isotretinoin	ชนิดรับประทาน

 

-	เพิ่มยาคุมชนิดรับประทาน	

		หรือ	spironolactone	

		ชนิดรับประทาน	(เฉพาะเพศหญิง)

-	เปลี่ยนยาปฏิชีวนะ	

		ชนิดรับประทาน

-	พิจารณาใช้	Isotretinoin	

		ชนิดรับประทาน

 น้อย (Mild) ปานกลาง (Moderate) รุนแรง (Severe)
ความรุนแรง

การรักษา

ชนิดทา
	 Benzoyl	peroxide	สามารถฆ่าเชื้อ	P. acnes	ซึ่งเป็นสาเหตุ

ของการเกิดสิว	 โดยการปล่อย	oxygen	 free	 radical	และสามารถ

ละลายหัวสิวได้	 ในปัจจุบันยังไม่พบรายงานการดื้อยานี้และเมื่อใช ้

ติดต่อกันเป็นเวลา	 5	 วันจึงจะเริ่มเห็นผล	 ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น 

ขณะใช้ยานี้	 เช่น	 การระคายเคือง	 เกิดรอยด่างบนเส้นใยของเสื้อผ้า 

หากสัมผัสโดนเสื้อผ้า	 เป็นต้น	 ทั้งนี้ประสิทธิผลและผลข้างเคียง 
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ของยานีข้ึน้อยูก่บัยาพืน้	(Base)	ความแรงของยา	รวมถงึระยะเวลาในการ	

สมัผสัยา	(Contact	time)	ในทางปฏบิตัมิกัใช้ยาน้ีควบคูกั่บยาปฏชิวีนะ

ชนดิทาเพือ่เพิม่ประสทิธผิลของยาในการฆ่าเชือ้และยงัสามารถลดการ

ดื้อยาของยาปฏิชีวินะชนิดทาได	้

	 ยาปฏชิวีนะ	การใช้ยาปฏชีิวนะชนดิทาเพยีงอย่างเดยีวจะท �าให้

เกิดการดือ้ยาของเชือ้แบคทเีรียได้		ดงัน้ันจงึต้องใช้ควบคูกั่บ	benzoyl	

peroxide	 ชนิดทาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของยาในการฆ่าเชื้อ	 รวมถึง 

ลดการดื้อยาของยาปฏิชีวนะชนิดทาได้	 ยาปฏิชีวนะท่ีนิยมน�ามาท�า 

เป็นยาใช้เฉพาะที	่ได้แก่	clindamycin	และ	erythromycin	โดยจาก

การศึกษาพบว่า	 erythromycin	 มีประสิทธิผลในการรักษาน้อยกว่า	

clindamycin	 เนื่องจากพบการดื้อยาของ	 staphylococci	 และ	 

P. acnes

	 Retinoid	 เป็นอนุพันธุ์ของกรดวิตามินเอ	มีฤทธ์ิละลายหัวสิว	

แก้ปัญหาการเกิดสิวตั้งแต่แรกเริ่มและต้านการอักเสบ	ตัวยาส�าคัญ 

ในยากลุ ่มนี้	 ได้แก่	 tretinoin	 adapalene	 tazarotene	 โดยม ี

เภสัชพลศาสตร์ที่แตกต่างกันไป	 tretinoin	 จะจับกับ	 retinoic	 acid	

receptor	ชนิด	α,	β	และ	 γ	แต่	 adapalene	และ	 tazarotene	 

จะจับกับ	 retinoic	 acid	 receptor	ชนิด	β	และ	 γ	 เท่าน้ัน	ส่งผล 

ให้ประสิทธิผลและความทนต่อยา	 (Tolerability)	 ของผู้ใช้มีความ 

แตกต่างกันเล็กน้อย	 การใช้ยาน้ีร่วมกับยาทาชนิดอื่นจะสามารถ 

เพิม่ประสทิธผิลในการรกัษาของยาทาชนดิอ่ืน	รวมถงึสามารถคงสภาพ

การรักษาสิวหลังจากหยุดยาชนิดรับประทานได	้	ปัจจุบันนิยมใช้รักษา

สิวทั้งชนิดหัวปิดและหัวเปิด	 โดยมีผลข้างเคียง	 ได้แก่	การแห้ง	ลอก	 

แดง	และระคายเคืองบรเิวณทีท่า	ซึง่แปรผนัตรงกับความเข้นข้นของยา	

ถึงแม้	 retinoid	 ชนิดทาจะมีข้อดีค่อนข้างมาก	 แต่ก็ข้อจ�ากัด	 คือ	 

บางสูตรต�ารับมีความคงตัวต�่า	 ท�าให้ไม่คงทนต่อแสงและสามารถ 

ถูกออกซิไดซ์	 (Oxidize)	 โดย	benzoyl	peroxide	ชนิดทาจนหมด 

ฤทธิ์ได้	 ดังนั้นจึงควรทายานี้ก่อนนอนและทากันแดดเพื่อลดการไว 

ต่อแสง	 (Photosensitivity)	 ของผิวหนัง	 การอักเสบของผิวหนัง

เนื่องจากโดนรังสี	 UV	 (Sunburn)	 และทาแยกกันคนละเวลากับ	 

benzoyl	peroxide	ชนิดทา	นอกจากน้ียังมี	 azelaic	 acid	 20	%	 

ทีเ่ป็นอนพัุนธุข์องกรดวติามนิเอ	ซึง่มฤีทธิล์ะลายหวัสวิ	ฆ่าเชือ้แบคทเีรยี

และต้านการอักเสบได้	แต่มีฤทธิ์อย่างอ่อน

	 Dapsone 5	%	 เจล	 มีฤทธิ์ลดการอักเสบปานกลาง	 เมื่อใช้ 

ยานี้ร่วมกับ	benzoyl	peroxide	ชนิดทาจะท�าให้ผิวหนังเปลี่ยนเป็น 

สีส้มถึงน�้าตาล	แต่สามารถปัดหรือล้างออกได้

	 Salicylic	 acid	 สามารถละลายหัวสิวได้	 อย่างไรก็ตาม

ประสิทธิผลในการรักษาสิวยังคงมีจ�ากัด

	 Sulfur	และ	Resorcinol	ยังคงขาดข้อมูลด้านประสิทธิผล

ชนิดรับประทาน
	 ยาปฏิชีวนะมีข้อบ่งใช้ในการรักษาสิวอักเสบที่มีความรุนแรง

ปานกลางถึงมาก	 โดยให้ใช้ร่วมกับ	 retinoid	ชนิดทา	และ	benzoyl	

peroxide	 ชนิดทา	 ยาปฏิชีวนะที่นิยมใช้ในการรักษาสิว	 ได้แก 	่ 

ยากลุ ่ม	 tetracycline	 erythromycin	 azithromycin	 และ	 

sulfamethoxazole/trimethoprim	 โดยส่วนมากมักมีฤทธ์ิต้าน 

การอักเสบนอกเหนือจากฤทธิ์ฆ่าเชื้อ	 ยกเว้น	 sulfamethoxazole/

trimethoprim	 ผลข้างเคียงท่ัวไปจากการใช้ยาปฏิชีวนะในการ 

รักษาสิว	 เช่น	อาการแพ้และโรคเชื้อราแคนดิดาในช่องคลอด	 เป็นต้น	

ส�าหรับยากลุ่ม	 tetracycline	 มักท�าให้ผิวหนังไวต่อแสงได้	 โดยมัก 

เกิดกับ 	 doxycylcine 	 มากกว ่า 	 minocycl ine 	 แต ่พบว ่า	 

minocycline	ท�าให้เกิดเสียงในหู	 (Tinnitus)	 เวียนศีรษะ	 รวมถึง 

การเปล่ียนสีของผิวหนัง	 เยื่อเมือกและฟัน	อันเน่ืองมาจากการสะสม

ของเม็ดสีที่บริ เวณดังกล ่าว	 ส�าหรับ	 sulfamethoxazole/ 

trimethoprim	 มีผลข้างเคียง	 อาทิเช่น	 อาการทางระบบทางเดิน 

อาหาร	 ไวต่อแสง	 ผื่นแพ้ยา	 (Stevens-Johnson	 syndrome	 และ	

toxic	 epidermal	 necrolysis)	 และความผิดปกติของเซลล์ 

ในระบบเลือด	 (Blood	 dyscrasia)	 ยาปฏิชีวนะกลุ่ม	 macrolide	 

มกัมีผลรบกวนระบบทางเดนิอาหาร	(Gastrointestinal	disturbances)	

และการแพ้ยาเช่นเดียวกบัยาในกลุ่ม	penicillins	และ	cephalosporins	

การให้ยาปฏชีิวนะชนดิรับประทานรกัษาสิวควรใช้ในระยะเวลาสัน้ทีส่ดุ	

ประมาณ	 3-4	 เดือน	ทั้งนี้หากใช้	 retinoid	ชนิดทา	หรือ	 retinoid	 

ขนิดทาร่วมกับ	benzoyl	peroxide	 ชนิดทาควบคู่กับยาปฏิชีวนะ 

ชนิดรับประทานด้วยจะท�าให้ได้ผลการรักษาที่ดี

	 ยาเ ม็ดคุมก�าเนิด 	 ฮอร ์ โมนผสมระหว ่ าง เอสโตรเจน	 

(Estrogen)	และโปรเจสติน	 (Progestin)	 เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่นิยม 

น�ามาใช ้รักษาสิว 	 เพราะนอกจากจะได ้ประโยชน ์ เ รื่องการ 

รักษาสิวแล้ว	 ยังท �าให้รอบประจ �าเดือนมาปกติ	 ลดภาวะเลือดจาง	

(Anemia)	 เนื่องมาจากประจ �าเดือนมามาก	 (Menorrhagia)	ลดการ

สร้างเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงที่รังไข่	 (Benign	 ovarian	 tumors)	 

รวมถึงสามารถลดความเส่ียงในการเกิดมะเร็งที่มดลูก	 รังไข่	 และ

ล�าไส้ใหญ่ได้อีกด้วย	 โดยฮอร์โมนโปรเจสตินในยาเม็ดคุมก �าเนิด 

ที่มา: http://utwpcr.com/2016/04/04/dermatology-acne-

								treatment-6-amazing-acne-treatments/
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เอกสารอ้างอิง 
	 1.	Guidelines	of	care	for	the	management	of	acne	vulgaris.	Zaenglein,	Andrea	L.	et	al.	J Am Acad Dermatol.	2015;	74(5):	945-73.

มีฤทธิ์ต้านฮอร์โมนแอนโดรเจน	 (Antiandrogenic)	ที่เป็นสาเหตุหนึ่ง

ของการเกิดสิว	 ด้วยการลดการสร้างฮอร์โมนแอนโดรเจนร่วมกับ 

การสร้าง	 sex	 hormone-binding	 globulin	 เพื่อให้มาจับกับ 

เทสโทสเตอโรนอสิระ	(Free	testosterone)	ซ่ึงเป็นฮอร์โมนแอนโดรเจน	

ที่ส�าคัญในเลือด	นอกจากนี้ยาเม็ดคุมก �าเนิดยังสามารถลดการอักเสบ

และการเกิดสิวได้	 ในปัจจุบันองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา	

(The	United	States	Food	and	Drug	Administration	หรือ	US	

FDA)	อนมุตัใิห้ใช้ฮอร์โมนสตูรผสมในการรกัษาสวิทัง้หมด	4	สตูร	ได้แก่	

ethinyl	 estradiol/norgestimate,	 ethinyl	 estradiol/ 

norethindrone	acetate/ferrous	fumarate,	ethinyl	estradiol/

drospirenone	 และ	 ethinyl	 estradiol/drospirenone/ 

levomefolate	โดยอาจพิจารณาใช้เดี่ยว	ๆ 	หรือใช้ร่วมกับยารักษาสิว

ตัวอื่นได้ตามความเหมาะสม

	 Spironolactone	ยังคงขาดข้อมูลด้านประสิทธิผล

	 Flutamide	 ไม่ได้รับอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของ

สหรัฐอเมริกาให้ใช้ในการรักษาสิว

	 Prednisolone	ขนาดต�า่	มข้ีอบ่งใช้ในผู้ทีเ่ป็นสวิรนุแรง	รวมถงึ

ป้องกันและรักษาสิวรุนแรงที่เกิดจากการใช้	 isotretinoin	 โดยอาจใช้ 

เป็นยาเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับยาเม็ดคุมก�าเนิดที่มีปริมาณเอสโตรเจนสูง

	 Isotretinoin	 เป็นไอโซเมอร์	 (Isomer)	 ของกรด	 retinoic	 

ใช้ในการรักษาสิวรุนแรงท่ีรักษาไม่หาย	หรือสิวท่ีมีความรุนแรงระดับ

ปานกลางที่รักษาไม่หายหรือกลับเป็นซ�้า	 (Relapse)	 อย่างรวดเร็ว 

หลังจากได้รับยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน	 มีรอยที่เกิดจากสิวและ 

มีผลต่อความมั่นใจในชีวิตประจ �าวัน	 โดย	 isotretinoin	 จะลดการ 

ผลิตไขมัน	 (Sebum)	 ลดการเกิดสิวและรอยท่ีเกิดจากสิวได้	 ผลการ

รักษาจะผันตรงกับขนาดยาที่ใช้	 ค�าแนะน�าในการรับประทานยานี ้

คือ	 ให้รับประทานหลังอาหารเนื่องจากยาจะดูดซึมได้ดี	ผลข้างเคียง	 

ที่เกิดจะคล้ายคลึงกับการได้รับปริมาณวิตามินเอมากเกินไป	 (Hyper-

vitaminosis	A)	อาการที่พบได้บ่อยคือ	 เยื่อบุผิวแห้ง	ซึ่งจะส่งผลให้ 

ผวิแห้ง	ปากแห้ง	ตาแห้งหรอืระคายเคอืง	จมกูแห้ง	และเลอืดก�าเดาไหล			

เป็นต้น	หลังจากหยุด	 isotretinoin	ชนิดรับประทานแล้วควรเว้นการ

ขัดผิวหรือท�าเลเซอร์เป็นเวลาอย่างน้อย	6-12	 เดือน	และห้ามใช้ยานี้

ในหญิงต้ังครรภ์หรือหญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์เนื่องจากอาจท�าให้ 

ทารกพิการได้

                                                        

การรักษาสิวทางเลือก
	 นอกจากการใช้ยารักษาสิวแล้ว	 ยังมีทางเลือกอื่นในการ 

รักษาสิวอีกมากมาย	 เช่น	 การท�าเลเซอร์	 หรือการใช้	 ayurvedic	 

compound	 ชนิดน�้า	 tea	 tree	 oil	 สารสกัด	 barberry	 ชนิด 

รับประทาน	และ	 gluconolactone	ชนิดน�้า	 เป็นต้น	แต่ยังมีข้อมูล 

การศึกษาอย่างจ�ากัดเพราะมีการใช้ที่ไม่แพร่หลายนัก

ที่มา: http://blog.23andme.com/wp-content/uploads/2010/11/ 

	cartoon-pills-300x284.png

ที่มา: http://www.justforwomensite.com/beauty



21

วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนา	องค์การเภสัชกรรม

R&D NEWSLETTER
องค์การเภสัชกรรม
GPOปีที	่23	ฉบับที	่3	ประจ�าเดือน	กรกฎาคม	-	กันยายน	2559  

โรคตาแห้งคืออะไร?1

	 ตาแห้ง	 เป็นโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของน �้าตาและบริเวณ

ผิวส่วนหน้าของดวงตา	 (Ocular	 surface)	 ท�าให้มีอาการต่าง	 ๆ	 

อาทิเช่น	 รู้สึกไม่สบายตา	 รบกวนการมองเห็น	และเกิดความไม่คงตัว

ของฟิล์มน �า้ตา	ซึง่อาจส่งผลให้เกดิอนัตรายต่อดวงตาได้	 โดยโรคตาแห้งนี	้

เกิดได้จากหลายสาเหตุ	

อาการของโรคตาแห้งมีอะไรบ้าง?2

	 อาการของโรคตาแห้ง	ได้แก่	ตาแห้ง	ระคายเคอืงตา	รูส้กึเหมอืน

มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตา	รู้สึกแสบร้อน	ปวดตา	เจ็บตา	มองเห็นภาพ

ไม่ชัด	ตาพร่า	และแพ้แสง	เป็นต้น

ส่วนประกอบของน�้าตา3 

	 น�้าตาของคนเรา	ประกอบไปด้วย	3	ชั้น	ได้แก่	

รูปที่ 1 	รูปแสดงโครงสร้างของฟิล์มน�้าตา3

“ตาแห้ง”“ตาแห้ง”
ภญ.ภัทริน  พันธุมิตร

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม

โรคใกล้ตัวที่ใครก็เป็นได้

จวัตรประจ �าวันและกิจกรรมต่าง ๆ ในทุก ๆ วันของแต่ละคนนั้นมีมากมาย ตั้งแต่ตื่นนอน  

อาบน�า้ รับประทานอาหาร เดินทางไปท�างาน เข้าประชุม ขับรถ ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้โทรศัพท์

มือถือ จนกระทั่งเข้านอน ตลอดเวลาท้ังวันนั้นดวงตาของเราต้องรับภาระหนักในการท �างานโดยไม่ได้

หยุดพักจนกว่าเราจะหลบัไป นอกจากนีว้ถิกีารใช้ชวีติของบางคนกย็งัเพิม่ภาระให้กบัดวงตาอกี อาทเิช่น 

นั่งท�างานหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวัน เพ่งสายตาขับรถเป็นเวลานาน ท�างานในห้องแอร์ตลอดทั้งวัน หรือ

ใส่คอนแทคเลนส์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จึงไม่แปลกที่หลาย ๆ  คนเคยมีอาการตาแห้ง เคืองตาหรือ

แสบตาได้
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 1.  ชั้นไขมัน (Lipid layer)

	 อยูด้่านนอกสุดและเป็นช้ันทีบ่างทีส่ดุ	โดยมคีวามหนาประมาณ	

0.015	ถึง	0.160	 ไมครอน	มีหน้าที่ส�าคัญ	คือ	ลดแรงตึงผิวของฟิล์ม 

น �้าตา	ช่วยให้ฟิล์มน�้าตามีความเรียบเนียน	 และชะลอการระเหยของ

น�้าตา

 2.  ชั้นสารน�้า (Aqueous layer)

	 อยู่ตรงกลาง	 มีความหนาประมาณ	 4	 ไมครอน	 ถูกสร้างจาก 

ต่อมน�้าตา	(Lacrimal	gland)	ประกอบด้วย	น�้า	และสารอื่น	ๆ	ทั้งสาร

ที่ละลายน �้าและไม่ละลายในน�้า	 เช่น	 เกลือแร่	 โปรตีน	 เปปไทด	์ 

ไลโซไซม์	(Lysozyme)	และสารอื่น	ๆ	ชั้นสารน�้านี้มีหน้าที่ส�าคัญ	คือ	

ปรับพ้ืนผิวให้เรียบเพื่อให้เหมาะสมกับการหักเหแสง	 ช่วยหล่อล่ืน

ระหว่างการกะพริบตาและการเคลื่อนไหวของดวงตา	 ให้ความชุ่มช้ืน	

ป้องกันฝุ่นละออง	 สิ่งสกปรก	 และเชื้อโรคที่อาจปะปนมากับอากาศ	

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งของสารอาหารส�าหรับเซลล์กระจกตาอีกด้วย	

 3.  ชั้นสารเมือก (Mucus layer)

	 เป็นช้ันที่อยู่ในสุดติดกับกระจกตา	มีความหนาประมาณ	 2.5	

ถึง	 5	 ไมครอน	 ชั้นนี้จะก่อตัวเป็นโครงสร้างคล้ายเจล	 ช่วยให้ผิว 

ชั้นนอกของกระจกตาเปียกได้ง่าย	 และช่วยให้น �้าตากระจายตัวได้ด ี

หลังจากกะพริบตา

	 ระบบน�า้ตาของเราน้ันมกีารเคล่ือนไหวตลอดเวลา	โดยประกอบด้วย	

3	 กระบวนการส�าคัญ	 คือ	 การหล่ังน�้าตา	 การระเหยของน �้าตา 

และการกะพริบตา	 ซึ่งโดยปกติกระบวนการดังกล่าวจะท�างานกัน 

อย่างสมดลุ	อย่างไรกต็าม	หากมคีวามผิดปกตเิกดิข้ึนกบักระบวนการใด	

กระบวนการหน่ึง	 ก็อาจเป็นสาเหตุให้ฟิล์มน�้าตาของเราสูญเสีย

ประสิทธิภาพในการท�างานไปได้

รูปที่ 2			แผนผังแสดงการแยกประเภทของโรคตาแห้ง1

โรคตาแห้งมีกี่ประเภท1, 2
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 1.  กลุ่มที่มีความผิดปกติในการสร้างน�้าตา 

	 ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการสร้างน �้าตา	 หรืออาจเรียกว่า	

“aqueous	tear	–	deficien 	dry	eye”	หรือ	“tear	deficien 	dry	

eye”	หรือ	“lacrimal	 tear	deficiency 	ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเกิดความ 

ผิดปกติของต่อมน �้าตาในการสร้างน �้าตาได้น้อยกว่าปกติ	 ซึ่งเกิดได้ 

จากหลายสาเหตุ	 เช่น	 กลุ่มอาการโจเกรน	 (Sjogren	 syndrome)	 

ต่อมน�า้ตาบกพร่อง	 ท่อน�้าตาอุดตัน	 ปฏิกิริยาตอบสนองผิดปกติท�าให้

การหลั่งน�้าตาน้อยกว่าปกติ	 (Refle 	 hyposecretion)	 รวมไปถึง 

การใช้ยาบางชนิด

 2.  กลุ่มที่มีการระเหยของน �้าตาผิดปกติ (Evaporative  

dry eye)

	 ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีการสร้างน �้าตาได้ตามปกติ	 แต่มีการระเหย 

ของน �้าตามากกว่าปกติ	 ซึ่งสาเหตุอาจเกิดได้จากปัจจัยภายในหรือ 

ปัจจัยภายนอก

		 	 1)		ปัจจัยภายใน	ได้แก่	

    l	ต่อมน�า้ตามยัโบเมียนผดิปกต	ิ(Meibomian	gland	

dysfunction)	 เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุด	 ซึ่งจากการที่ต่อมนี้ท�างาน 

ผิดปกติจะท �าให้การสร้างช้ันไขมันลดลงและส่งผลให้น�้าตาระเหย 

ออกง่ายขึ้น	

    l	เปลือกตามีความผิดปกติ

    l	อัตราการกะพริบตาต �่า	 เนื่องจากระยะห่างในการ

กะพริบตาที่นานขึ้นจะท�าให้ช่วงเวลาที่สูญเสียน�้านานขึ้นเช่นกัน

	 	 2)		ปัจจัยภายนอก	ได้แก่	

    l	ภาวะขาดวิตามินเอ	

    l	การใช ้ยาหยอดตาที่ มี สารกัน เสี ยบางชนิด 

ซึ่งอาจท�าลายพื้นผิวของดวงตา	

     l	สวมใส่คอนแทคเลนส์	

    l	โรคประจ�าตัวอื่น	ๆ 	เช่น	เยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ	้

    l	สภาพแวดล้อม

การตรวจประเมินโรคตาแห้ง2

	 ส�าหรับการประเมินโรคตาแห้ง	ประกอบด้วยหลายวิธี	ได้แก่	

   l		การประเมินจากอาการ	 โดยแพทย์จะสอบถามประวัติ

และอาการของผู้ป่วย	 หรือใช้แบบสอบถามท่ีเฉพาะเจาะจงกับโรค	 

อาทิเช่น	McMonnies	Dry	Eye	Symptom	Survey	และ	Ocular	

Surface	Disease	Index	(OSDI)

   l		การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ	 ได้แก่	 การทดสอบ	 

tear	fil 	stability,	ocular	surface	staining	และ	tear	hyperos- 

molarity	เป็นต้น	

	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากโรคตาแห้งแบ่งได้หลายประเภท 

ตามสาเหตุของการเกิดโรคดังที่ได้กล่าวข้างต้น	 ดังนั้นเมื่อสงสัยว่า 

ตนเองอาจเป็นโรคน้ี	ควรเข้ารับการตรวจรักษาจากจักษุแพทย์เพื่อ

วินิจฉัยอาการและหาสาเหตุที่แท้จริงของโรค

การรักษา2 
	 เนื่องจากเป้าหมายส�าคัญของการรักษา	 คือ	บรรเทาอาการ 

ตาแห้งของผู ้ป่วย	 ดังน้ันน�้าตาเทียมจึงเป็นตัวเลือกหลักส�าหรับ 

การรักษาโรคตาแห้งทุกชนิด	นอกจากนี้อาจมีการใช้ยาหรือการรักษา

อื่น	ๆ	 ตามประเภทโรคของผู้ป่วยร่วมด้วย	 เช่น	 ยาต้านการอักเสบ	 

ยากระตุ้นการสร้างเมือก	หรือการผ่าตัด	เป็นต้น

เลือกใช้น�้าตาเทียมอย่างไรให้เหมาะสม4, 5

	 ปัจจุบันมีน �้าตาเทียมในท้องตลาดมากมายหลากหลายยี่ห้อ	 

ซึ่งผู้ผลิตได้พัฒนาข้ึนเพ่ือท่ีจะเลียนแบบชั้นต่าง	 ๆ	 ของฟิล์มน�้าตา 

ตามธรรมชาติของมนุษย์	 ผู้ป่วยบางคนอาจคิดว่าใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ 

เหมือนกันหมด	 แต่ความจริงแล้วน�้าตาเทียมสามารถแบ่งได้หลาย

ประเภทและยังมีข้อแนะน�าในการเลือกใช้อีกด้วย	

 การแบ่งประเภทของน�้าตาเทียม

 1.  แบ่งตามการใช้งาน 

	 	 1.1		Single	Dose	Unit	

	 	 เป็นรูปแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง	 ปราศจากสารกันเสีย	 ซึ่ง 

รูปแบบนี้มักจะมีอายุหลังเปิดใช้งานไม่เกิน	1	วัน

		 	 1.2		Multiple	Dose	Unit	

	 	 เป็นรูปแบบที่หลังจากเปิดใช้งานแล้วสามารถเก็บไว้ใช้ได ้

หลายครั้ง	 โดยน�้าตาเทียมประเภทน้ีจะมีส่วนผสมของสารกันเสีย 

อยู่ด้วย	

 สิ่งที่ต้องค�านึงถึง 

	 ส�าหรับสารกันเสียท่ีนิยมใช้ในต �ารับน�้าตาเทียมประเภท	 

multiple	dose	unit	คือ	benzalkonium	chloride	 (BAK)	แม้ว่า	

BAK	 จะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ได้ดีกว่าสารกันเสีย 

อืน่	ๆ 	แต่มข้ีอเสยีคอื	ท�าลายเซลล์ผวิกระจกตา	(Corneal	epithelium)	

และท�าให้ฟิล์มน�้าตาแตกตัวทันทีที่ใช้	 จึงไม่สามารถตอบโจทย์การ 

รักษาตาแห้งได้ดีเท่าไร	นอกจากน้ีปัจจุบันก็มีผลิตภัณฑ์น �้าตาเทียม 

ที่ผสมสารกันเสียชนิดใหม	่ๆ	ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น	ตัวอย่างของ 

สารกันเสียดังกล่าว	 เช่น	 Purite®,	 Polyquad®,	 GenAqua®,	 

OcuPure®	และ	Dissipate®		เป็นต้น
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 2.  แบ่งตามรูปแบบ	เช่น	สารละลาย	เจล	ขี้ผึ้ง	เป็นต้น

 3.  แบ่งตามสารส�าคัญในต�ารับ6

	 	 3.1		สารให้ความชุ่มชื้น	(Demulcents)	

	 	 เป็นสารจ�าพวกพอลิเมอร์ที่ละลายน�้าได้	 ท�าหน้าที่ปกป้อง 

และหล่อลื่นผิวหน้าของเยื่อเมือก	 ช่วยลดอาการตาแห้งและ 

ระคายเคอืงตา	ประกอบด้วยกลุ่มต่าง	ๆ	ดังนี้	

  l		กลุ่ม	cellulose	derivatives	แบ่งเป็น	carboxyme- 

thylcellulose	sodium,	hydroxyethyl	cellulose,	hydroxypropyl	

methylcellullose	และ	methylcellulose	

   l		กลุ่ม	dextran	70

   l		กลุ่ม	gelatin

   l		กลุม่	polyols	ได้แก่	glycerin,	polyethylene	glycol	

300,	polyethylene	glycol	400,	polysorbate	80	และ	propylene	

glycol

   l		กลุ่ม	polyvinyl	alcohol

   l		กลุ่ม	povidone

		 	 3.2		สารหล่อลื่น	(Emollients)

   l		กลุ่ม	 lanolin	 ได้แก่	 anhydrous	 lanolin	 และ	 

lanolin

   l		กลุ่มน�า้มัน	 ได้แก่	 light	mineral	oil,	mineral	oil,	

paraffin 	petrolatum,	white	ointment,	white	petrolatum,	

white	wax	และ	yellow	wax

	 โดยสารส�าคัญท่ีอยู ่ ในต �ารับจะส ่งผลต ่อคุณสมบัติของ 

น�้าตาเทียม	 ได้แก่	 ความหนืด	 การยึดเกาะ	 และการกระจายตัว 

เคลือบผิวหน้าของดวงตาอย่างสม�่าเสมอ	 เป็นต้น	 น�้าตาเทียมที่มี 

ความหนืดมากมักจะถูกเลือกใช้ในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อน �้าตาเทียม

ที่มีความหนืดน้อย	 อย่างไรก็ตาม	น�้าตาเทียมกลุ่มที่มีความหนืดมาก 

มีข้อเสีย	 คือ	ท�าให้ผู้ป่วยมีการมองเห็นภาพเบลอ	 จึงเป็นข้อจ�ากัด 

ในการใช้น�า้ตาเทียมกลุ่มนี้เฉพาะช่วงกลางคืนหรือก่อนนอน4

เลือกใช้น�้าตาเทียมอย่างไรให้เหมาะกับผู้ป่วย 
	 การศึกษาของ	Majid	Moshirfar	(2014)5	ได้แนะน�าการเลือกใช้น�า้ตาเทียมโดยพิจารณาจากความรุนแรงของโรคและความต้องการของ

ผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

รูปที่ 3			รูปแสดงขั้นตอนการเลือกใช้น�้าตาเทียม5
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 การรักษาขั้นที่ 1 

	 เริม่ต้นการรักษาโดยพจิารณาเลอืกใช้น �า้ตาเทยีมทีป่ระกอบด้วย	

carboxymethylcellulose	 (CMC)	หรือ	hydroxypropylmethyl-

cellulose	 (HPMC)	หรือ	 hyaluronic	 acid	 เนื่องจากสารส�าคัญ 

ข้างต้นให้ประโยชน์ในการเพิ่มความสบายตาให้แก่คนไข้ได้สูงสุด

 การรักษาขั้นที่ 2 

	 หากการรักษาขั้นแรกที่เลือกใช้ไม่สามารถควบคุมอาการ 

ตาแห้งได	้อาจพิจารณาใช้สูตรต�ารับที่มี	polyethylene	glycol	400	

(PEG	400)	หรือ	propylene	glycol(PG)/glycerin	

 การรักษาขั้นที่ 3 และ 4

	 หากการรกัษาในขัน้ที	่1	และ	2	ยงัไม่สามารถลดอาการตาแห้งได้	

หรือในกรณีที่มีอาการตาแห้งแบบรุนแรง	อาจพิจารณาให้การรักษา 

รูปแบบอื่นเพิ่มเติม	เช่น	รูปแบบเจล	รูปแบบที่ผสมน�า้มัน	หรือรูปแบบ

ขี้ผึ้ง	 (ในรายที่มีอาการรุนแรงมาก	 อาจพิจารณาเริ่มต้นการรักษา 

ด้วยขั้นนี้ตั้งแต่แรก)

	 ทั้งนี้	 ความถี่และระยะเวลาในการรักษาแต่ละขั้น	 คือ	 

ใช้น�้าตาเทียมประมาณ	 3	ถึง	 4	ครั้งต่อวัน	 เป็นระยะเวลาอย่างน้อย	 

2	 เดือน	หากไม่สามารถลดอาการตาแห้งได้	 อาจขยับไปการรักษา 

ขั้นต่อไป	นอกจากนี้หากผู้ป่วยจ�าเป็นต้องใช้น�้าตาเทียมมากกว่า	 4	 

ถึง	6	ครั้งต่อวัน	ควรแนะน�าให้ผู้ป่วยใช้น�า้ตาเทียมชนิดปราศจากสาร

กันเสีย	(Single	dose	unit)	

บทสรุป
	 นอกจากดวงตาจะเป็นหน้าต่างของหัวใจแล้ว	 ดวงตายังเป็น

อวัยวะที่ส�าคัญต่อการด �าเนินชีวิตประจ�าวันของทุก	ๆ	คน	 ดังน้ัน 

เราควรที่จะหันมาใส่ใจดูแลทะนุถนอมดวงตาเพื่อให้เรามีดวงตาที่มี

สุขภาพดีอยู่ตลอดเวลา	 เมื่อไรที่เรารู้สึกถึงความผิดปกติ	 เราควรรีบ 

ไปพบแพทย์เพือ่รกัษาและไม่ควรปล่อยเอาไว้จนอาการทกุอย่างรนุแรง	

เพราะบางอย่างหากสูญเสียไปแล้วก็อาจจะไม่กลับมาเหมือนเดิมอีก

ที่มา:	http://cyberspaceandtime.com
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เปิดเพลงในร้านอาหารโดนจับลิขสิทธิ์!!!! สินค้าน้ันไม่ได้มีการระบุว่าห้ามท�าซ�้า	ดัดแปลง	หรือเผยแพร่	ดังนั้น	 
เราจะเอาไปตั้ง	 จะหิ้วไปโชว์ตามงานวัด	ห้างดัง	ก็คงไม่ผิดกฎหมาย	 
แต่ถ้าเป็นพวกแผ่นหนงั	ซดีเีพลง	จะมกีารแจ้งไว้ว่าห้ามท�าซ�า้	ดดัแปลง	
หรือเผยแพร	่ตรงค�าว่า	“เผยแพร่”	นี่แหละ	เป็นจุดที่เป็นช่องทางให้มี
การจับลิขสิทธิ์เกิดขึ้น	นั่นคือ	เมื่อคุณซื้อเพลงมา	คุณได้สิทธิในการฟัง 
ของคุณเท่านั้น	 ไม่มีสิทธิเอาเปิดในร้านอาหาร	หรือเปิดในงานปาร์ต้ี 
ทีบ้่านทีมี่คนเยอะ	ๆ 	เพราะถอืว่าเป็นการเผยแพร่ให้คนฟังและรูจ้กัเยอะขึน้	
อย่าเพิ่งงงนะคะ	 เรามาศึกษากฎหมายให้เข้าใจกันมากขึ้นดีกว่านะคะ	
ในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์	 พ.ศ.	 2537	 ได้อธิบายในมาตรา 4  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพลงดังนี้
	 “ลิขสิทธิ์”		หมายความว่า	 สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะท �าการใด	 ๆ	 
ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท�าขึ้น	
	 “ดนตรกีรรม”		หมายความว่า	งานเกีย่วกับเพลงทีแ่ต่งขึน้เพือ่
บรรเลงหรอืขบัร้อง	ไม่ว่าจะมที�านองและค�าร้องหรอืมีท �านองอย่างเดยีว	
และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงท่ีได้แยกและ 
เรียบเรียงเสียงประสานแล้ว			
	 “โสตทัศนวัสดุ”		หมายความว่า	 งานอันประกอบด้วยล�าดับ
ของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุ	 ไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างใดอันสามารถ 
ที่จะน�ามาเล่นซ�้าได้อีก	 โดยใช้เครื่องมือที่จ�าเป็นส�าหรับการใช้วัสดุนั้น	 
และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นด้วย	(ถ้ามี)
	 “ภาพยนตร์”		หมายความว่า	 โสตทัศนวัสดุอันประกอบด้วย
ล�าดับของภาพ	 ซึ่งสามารถน�าออกฉายต่อเน่ืองได้อย่างภาพยนตร์ 
หรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอื่นเพื่อน �าออกฉายต ่อเ น่ืองได ้ 
อย่างภาพยนตร์	 และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร ์
นั้นด้วย	(ถ้ามี)
	 “สิ่งบันทึกเสียง”		หมายความว่า	 งานอันประกอบด้วยล�าดับ
ของเสียงดนตรี	 เสียงการแสดง	หรือเสียงอื่นใด	 โดยบันทึกลงในวัสดุ 
ไม่ว่าจะมีลักษณะใด	 ๆ	 อันสามารถที่จะน�ามาเล่นซ�้าได้อีกโดยใช้ 
เครือ่งมอืทีจ่�าเป็นส �าหรบัการใช้วสัดุนัน้	แต่ทัง้นีม้ใิห้หมายความรวมถงึ
เสียงประกอบภาพยนตร์หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น
	 มาตรา	 ๕	 ได้กล่าวถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ	 ซึ่งมีสิทธ ิ
ดังต่อไปนี้
	 	 (๑)		ท�าซ�้าหรือดัดแปลง
	 	 (๒)		เผยแพร่ต่อสาธารณชน
														 (๓)		ให้เช่าต้นฉบับหรือส�าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร	์
โสตทัศนวัสด	ุภาพยนตร	์และสิ่งบันทึกเสียง

ตัดปัญหาลิขสิทธิ์กวนใจ
ภญ.ลักษมีเพ็ญ  สารชวนะกิจ
กลุ่มงานด้านศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตรยา

มาฟังเพลงเก่า ๆ กันดีกว่ามาฟังเพลงเก่า ๆ กันดีกว่า

	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน	 วันนี้เป็นเรื่องที่ผู ้เขียนได้ติดเอาไว้จาก 
ฉบับที่เล่าเรื่องหุ่นโมเดลลิขสิทธิ์นะคะ	 คือเรื่องลิขสิทธิ์เพลงน่ันเอง	 
ผู้เขียนก็มึนงงว่า	 เราซ้ือหุ่นลิขสิทธ์ิมาตั้งท่ีร้านอาหารเพื่อแต่งร้านนั้น
ไม่โดนจับเพราะถือว่าได้ซื้อสิทธิมา	 สิทธิจึงเป็นของเราจะเอาไป 
แต่งร้าน	 วางตั้งตรงไหนก็ได้	 แต่ถ้าเราซ้ือแผ่นซีดีมาแล้วมาเปิดเพลง 
ในร้านอาหารกลับโดนจับ	 งงไหมค่ะ	 ในฐานะที่เราเป็นชาวบ้านก็คง
เข้าใจว่าจ่ายเงนิซือ้มาแล้วสทิธกิค็วรเป็นของเราจะเอาไปเปิดทีไ่หนกไ็ด้	
แต่ว่าท �าไมเมื่อเอามาเปิดในร้านอาหารของเราแล้วโดนจับ	 มันเป็น 
ช่องว่างทางกฎหมายค่ะ	 กรณีลิขสิทธิ์หุ่นโมเดล	 ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 
ตัวการ์ตูนที่เอามาท�ากระเป๋า	พวงกุญแจ	หุ่นตั้งโชว์	 ซึ่งถ้าเป็นพวก
กระเป๋า	 เราก็คงสะพายกระเป๋าเดินไปตามห้างในที่สาธารณะ	 
เพือ่อวดให้คนอืน่เหน็ว่าเราใช้กระเป๋าอะไร	จะเหน็ว่าเมือ่เราซือ้สนิค้ามา	
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	 	 (๔)		ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
													 (๕)		อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม	(๑),	(๒)	หรือ	(๓)	โดยจะ
ก�าหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้	 แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะก�าหนด 
ในลักษณะที่เป็นการจ�ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้
	 กฎหมายได้มีการก�าหนด	 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
ไว้ในมาตรา	 32	นั่นคือ	การกระท�าแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น 
ตามพระราชบัญญัตินี้	 หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงาน 
อันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือน 
ถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร	มิให้ถือว่า
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
	 ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง	 การกระท �าอย่างใด 
อย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธ์ิตามวรรคหน่ึง	 มิให้ถือว่าเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์	ถ้าได้กระท�าดังต่อไปนี้
	 	 (๑)		วจิยัหรอืศกึษางานนัน้	อนัมใิช่การกระท �าเพือ่หาก�าไร
	 	 (๒)		ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง	หรือเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท
	 	 (๓)		ติชม	 วิจารณ์	หรือแนะน�าผลงานโดยมีการรับรู้ถึง 
ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
	 	 (๔)		เสนอรายงานข่าวทางสือ่สารมวลชนโดยมกีารรบัรูถ้งึ
ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
	 	 (๕)		ท�าซ�้า	 ดัดแปลง	น�าออกแสดง	หรือท�าให้ปรากฏ	 
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอ�านาจ 
ตามกฎหมาย	หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
	 	 (๖)		ท�าซ�้า	 ดัดแปลง	น�าออกแสดง	หรือท�าให้ปรากฏ 
โดยผู้สอน	เพือ่ประโยชน์ในการสอนของตน	อนัมใิช่การกระท�าเพือ่หาก�าไร
	 	 (๗)		ท�าซ�า้	ดัดแปลงบางส่วนของงาน	หรือตัดทอน	หรือ 
ท�าบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษา	 เพื่อแจกจ่ายหรือจ�าหน่าย 
แก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา	 ทั้งน้ีต้องไม่เป็นการกระท�า 
เพื่อหาก�าไร
	 	 (๘)		น�างานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบ 
ในการสอบ

ลิขสิทธิ์มีอายุกี่ปี???
	 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ	 พ.ศ.	 2537	 สามารถแบ่งอายุ 
แห่งการคุ้มครองได้เป็น	6	กรณี	ดังต่อไปนี้คือ
	 1)		อายุลิขสิทธิ์ทั่วไป	เป็นไปตามมาตรา	19	กล่าวคือ
	 	 ก)		กรณีผู้สร้างสรรค์คนเดียว	 ลิขสิทธ์ิมีอายุตลอดอาย ุ
ของผู้สร้างสรรค์	 และมีอยู่ต่อไปอีก	 50	ปี	นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก ่
ความตาย	(วรรคแรก)
	 	 ข)		กรณีหากผู้สร้างสรรค์ตายก่อนท่ีได้มีการโฆษณางาน 
ให้ลิขสิทธิ์มีอายุ	50	ปี	นับแต่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก	(วรรคสาม)
	 	 ค)		กรณีมีผู้สร้างสรรค์ร่วม	ลิขสิทธ์ิมีอายุตลอดอายุของ 
ผู้สร้างสรรค์ร่วม	 และมีอยู่ต่อไปอีก	 50	ปี	นับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วม 
คนสุดท้ายถึงแก่ความตาย	(วรรคสอง)

	 	 ง)		ในกรณีท่ีผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อน 
ที่ได้มีการโฆษณางาน	 ให้ลิขสิทธิ์มีอายุ	50	ปี	นับแต่ได้มีการโฆษณา 
เป็นครั้งแรก	(วรรคสี่)
	 2)		อายขุองลขิสทิธ์ิในกรณทีีผู่ส้ร้างสรรค์เป็นนติบุิคคล		(มาตรา	
19	วรรคท้าย)	กล่าวคือ	
	 	 ก)		ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล	และมิได้มีการน�า
งานน้ีออกโฆษณา	 ให้ลิขสิทธ์ิมีอายุ	 50	 ปี	 นับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้
สร้างสรรค์งานนั้น
	 	 ข)		ในกรณีที่ผู ้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล	 และได้มีการ 
โฆษณางานภายใน	 50	 ปี	 นับแต่มีการสร้างสรรค์งาน	 ให้ลิขสิทธิ ์
มีอายุต่อไปอีก	50	ปี	นับแต่ได้มีการโฆษณางานครั้งแรก
	 3)		อายขุองลิขสิทธิข์องงานสร้างสรรค์ทีผู้่สร้างสรรค์ใช้นามแฝง	
หรือไม่ปรากฏผู้สร้างสรรค	์เป็นไปตามมาตรา	20	กล่าวคือ	
	 	 ก)		ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อ 
ผู้สร้างสรรค	์ให้ลิขสิทธิ์มีอายุ	50	ปี	นับแต่ได้สร้างสรรค์งานขึ้น
	 	 ข)		ในกรณีที่มีการโฆษณางานสร้างสรรค์ดังกล่าวภายใน		
50	ปี	นับแต่มีการสร้างสรรค์งานขึ้น	ให้ลิขสิทธิ์มีอาย	ุ50	ปี	นับแต่ได้มี
การโฆษณาครั้งแรก
	 	 ค)		ในงานสร้างสรรค์ที่ผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝง	หรือไม่
ปรากฏตัวผู้สร้างสรรค์นี้	หากต่อมาทราบตัวผู้สร้างสรรค์	 ให้กลับไป 
ใช้อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามข้อ	1)	(อายุลิขสิทธิ์ทั่วไป)
	 4)		อายุลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย	 โสตทัศนวัสดุ	 ภาพยนตร์		 
สิ่งบันทึกเสียง	หรืองานเผยแพร่เสียงแพร่ภาพ	 เป็นไปตามมาตรา	21		
กล่าวคือ		
	 	 ก)		ลิขสิทธ์ิในงานภาพถ่าย	 โสตทัศนวัสดุ	 ภาพยนตร์	 
ส่ิงบันทึกเสียง	 หรืองานเผยแพร่เสียงแพร่ภาพที่ไม่ได้มีการโฆษณา 
ให้มีอายุ	50	ปี	นับแต่ได้สร้างสรรค์งานขึ้น
	 	 ข)		ถ้างานดังกล่าวได้มีการโฆษณาภายใน	 50	ปี	นับแต ่
ได้สร้างสรรค์ขึ้นให้ลิขสิทธิ์มีอาย	ุ50	ป	ีนับแต่ได้มีการโฆษณาครั้งแรก
	 5)	 อายุลิขสิทธ์ิในงานศิลปประยุกต์	 เป็นไปตามมาตรา	 22	
กล่าวคือ
	 	 ก)		ลขิสิทธิใ์นงานศลิปประยกุต์		ถ้ามไิด้มกีารโฆษณางาน
ให้มีอาย	ุ25	ปี	นับแต่ได้สร้างสรรค์งานขึ้น
	 	 ข)		หากงานดังกล่าวได้มีการโฆษณาภายใน	25	ปี	นับแต่
ได้สร้างสรรค์งานขึ้น	 ให้ลิขสิทธิ์มีอายุ	 25	ปี	นับแต่ได้มีการโฆษณา 
ครั้งแรก
	 6)		อายุลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้าง	 หรือ 
ตามค�าสั่ง	หรือในความควบคุม	เป็นไปตามมาตรา	23	กล่าวคือ
	 	 ก)		ลิขสิทธิ์ในงานที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้าง	หรือตาม 
ค�าสั่ง	หรือความควบคุมของกระทรวง	ทบวง	 กรม	หรือหน่วยงาน 
อื่นใดของรัฐ	 หรือของท้องถ่ินที่มิได้มีการโฆษณา	 ให้มีอายุ	 50	 ปี	 
นับแต่ได้สร้างสรรค์งานขึ้น
	 	 ข)		หากงานดังกล่าวได้มีการโฆษณาภายใน	50	ปี	นับแต่
ได้สร้างสรรค์งานขึ้น	 ให้ลิขสิทธิ์มีอายุ	 50	ปี	นับแต่ได้มีการโฆษณา 
ครั้งแรก
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เอกสารอ้างอิง 
	 1.		พระราชบัญญัติลิขสิทธิ	์พ.ศ.	๒๕๓๗	ปรับปรุงเมื่อวันที่	๕	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๘

 หมายเหต	ุการโฆษณาที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะต้องเป็นไปตาม
มาตรา	24	กล่าวคือ	จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วย

ผลเมื่อลิขสิทธิ์หมดอายุการคุ้มครอง
	 1)		งานนัน้ตกเป็นสาธารณสมบตั	ิผูใ้ดจะน �ามาใช้ประโยชน์กไ็ด้
ทั้งสิ้น	โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนและไม่ต้องขออนุญาตผู้เป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์อีก
	 2)		การน�างานอันมีลิขสิทธิ์ออกโฆษณาภายหลังจากที่อาย ุ
แห่งการคุม้ครองลขิสทิธิส์ิน้สดุลง	การโฆษณานัน้จะไม่ก่อให้เกดิลขิสทิธิ์
ขึ้นใหม่	(มาตรา	26)
	 ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นชัดเจนข้ึนนะคะ	ท่านผู้อ่าน 
ทั้งหลายคงเคยซ้ือหนังแผ่นดีวีดีหรือวีซีดีมาดูท่ีบ้านกันนะคะ	 เมื่อ 
เปิดมาจะมีท่อนประกาศว่า	ห้ามท�าซ�้า ดัดแปลง หรือเผยแพร่	ค�าว่า	
“เผยแพร่”	นี่แหละค่ะ	ถ้าท่านผู้อ่านจัดงานปาร์ตี้รวมรุ่นขึ้นมา	อาจจะ 
จัดที่บ้านเพื่อน	แล้วชวนเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยมาดูหนังกัน	มาเฮฮา
รวมรุ ่นกันสัก	30	คน	โดนจับฐานละเมิดลิขสิทธิในส่วนที่เอามา 
เผยแพร่สาธารณชนแน่นอนค่ะ	 ดังนั้นเช่นเดียวกัน	 ซื้อแผ่นเพลง 
มาเปิดที่ร้านอาหารก็จะอยู่ในข่ายที่น�ามาเผยแพร่สาธารณะนั่นเองค่ะ	
ดังนั้นถ้าจะเฮฮาปาร์ตี้	ดูหนังฟังเพลงกันเป็นกลุ่มใหญ่	ๆ	หรือจะน �า 
หนังหรือเพลงมาฉาย	 ไม่ว่าท่ีไหนท่ีเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะ	 
ก็ขอแนะน �าให้ใช้หนังหรือเพลงที่หมดอายุลิขสิทธ์ิแล้วนะคะ	 ดังนั้น 
มาฟังเพลงเก่า	ๆ	กันดกีว่า	ตดัปัญหาลขิสทิธิก์วนใจ	เพลงเก่า	ๆ	นัน้น่าฟัง	
และเป็นการอนุรักษ์เพลงเก่า	ๆ	ไว้ด้วยนะคะ	 ส�าหรับผู้ประกอบการ 
ที่คิดจะเปิดเพลงท่ีมีลิขสิทธ์ิ	 สามารถดูอัตราค่าลิขสิทธิ์ของค่ายเพลง
ต่าง	ๆ	ได้ที่ลิงค์น้ีค่ะ	 https://www.ipthailand.go.th/index.
php?option=com_content&	view=article&id=515&Itemid=279	
จะเห็นว ่าอัตราต่อปีก็ค ่อนข้างสูงนะคะ	 ส�าหรับห้าง	 โรงแรม	 
สายการบนิทีเ่ปิดเพลง	มน่ิาไปเดนิห้างเดีย๋วนีไ้ม่ได้ยนิเสยีงเพลงเลยค่ะ	
การเปิดเพลงตามห้างในความคิดของผู้เขียน	 เมื่อห้างเปิดให้คนฟัง	 
คนก็จะติด	 เป็นการโปรโมทเพลงให้คนติดหู	 แล้วก็ไปหาซื้อมาฟัง	 
คล้ายกับการโฆษณา	 ก็คล้ายกับบริษัทหนังแฟนตาซีที่มีโมเดล 
ซุปเปอร์ฮีโร่	 เค้ามีแนวคิดว่าการท่ีมีร้านเอาหุ่นมาตั้งโชว์เหมือนเป็น
ประชาสัมพันธ์ให้ถือว่าเป็นการโฆษณาให้ฟรี	 แต่กรณีของเพลง 
กลับคิดตรงข้ามคือ	 ขอเก็บเงินก่อน	ตอนนี้เดินไปไหนจึงไร้เสียงเพลง	
นอกจากเอามาเสียบหูฟังส่วนตัวเท่านั้น		
	 การมีกฎหมายนั้นมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อจัดระเบียบในสังคม	 
แต่ว่ากฎหมายเองก็ก่อให้เกิดปัญหากับสังคมมากมายเช่นกัน	ถ้าคน 
ที่ใช้แง่มุมทางกฎหมายมีนิสัย.......(ขอเว้นวรรคค่ะ)....ที่มาท�ามาหากิน
บนความทุกข ์ของชาวบ ้าน 	 เพราะกฎหมายย ่อมมีช ่องโหว 	่ 
หรือช่องยืดหยุ่นให้ตีความ	 ผู้เขียนนึกย้อนไปถึงบ้านเมืองสมัยก่อน 
ทีย่งัไม่มกีฎหมายด้านทรัพย์สนิทางปัญญา	ชาวบ้านมกีารร้องร�าท�าเพลง	
มีเพลงเกี่ยวข้าว	เพลงอีแซว	มีล�าตัด	สนุกสนานเฮฮา	มีเพลงกล่อมลูก	

ก็ไม่เห็นต้องมีลิขสิทธ์ิเพลงอะไร	 แม้กระทั่งเรื่องสิทธิบัตรเอง	 ก็ยัง 
มีคนคิดค้นประดิษฐ์สิ่งต่าง	 ๆ	 ขึ้นมาอยู ่ตลอดเวลา	 ไม่ต้องมีการ 
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้ยุ่งยาก	ดังน้ันผู้เขียนไม่คิดว่าถ้าเรา 
ไม่มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจะไม่มีใครอยากคิดอะไรใหม่	ๆ	
ไม่จริงค ่ะ	 กฎหมายเหล่านี้ก็มาจากประเทศมหาอ�านาจทั้งนั้น	 
เป็นการสร้างเงือ่นไขเพือ่ผลประโยชน์ของประเทศทีไ่ด้เปรยีบ	เมือ่พดูถงึ	
เรื่องนี้	 ก็ท�าให้นึกถึงข่าวเรื่องที่รัฐบาลไทยอยากเข้าร่วมความตกลง 
ต่าง	ๆ	กับค�ากล่าวที่ว่า	“จะตกรถ	ไม่ทันชาวบ้าน”	หรือถ้าไม่เข้าร่วม 
เมื่อไหร่จะพัฒนา	 ก็อาจกลายเป็นตกนรกทั้งประเทศ	 เมื่อเข้าร่วม	 
หรือเข้าร่วมแล้วท�าให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาให้สู้กับประเทศอื่นได้	
สังเกตได้จากอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยเคยรีบกระโจนเข้าสู่ระบบ 
สิทธิบัตรก่อนอินเดียถึง	10	ปี	ท�าให้อุตสาหกรรมยาของเราไม่ม ี
การพัฒนา	 ขณะที่อินเดียพัฒนาตัวเองถึง	10	ปีก่อนเข้าสู ่ระบบ 
สิทธิบัตรท�าให้อุตสาหกรรมยาของอินเดียในเวลานี้เข้มแข็งมาก	และมี
การพัฒนากว่าประเทศไทย	นอกจากเรื่องเหล่านี้แล้ว	ผู้ขียนยังนึกถึง
เรื่องนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร	 ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องท่ีท�าให้ประชาชน
หลายคนต้องเดือดร้อนเนื่องจากมีการใช้ช่องทางของกฎหมายของ 
คนบางกลุ่มในการหากินบนความทุกข์ของคนอื่น	 เมื่อก่อนไม่มี 
นิติบุคลหมู่บ้าน	 หมู่บ้านก็สงบสุขได้	 เพราะก็มีเทศบาลคอยดูแล 
ความเรียบร้อย	 มีการจัดตั้งชุมชนคอยช่วยเหลือกัน	 เป็นสังคม 
เอื้ออาทรตามนิสัยของคนไทย	 แต่ตอนหลังอาจเน่ืองจากความเครียด	
ความกดดัน	ความเห็นแก่ตัวที่มีมากขึ้น	และมีกฎหมายที่คนหัวหมอ
อาศัยอ�านาจกฎหมายมาหากิน	 กฎหมายเองจึงเป็นต้นเหตุท�าให ้
สังคมไม่สงบสุข	 ไว้ผู ้เขียนจะมาเล่าในเรื่องปัญหาของนิติบุคคล 
หมู่บ้านจัดสรรให้ฟังในคราวหน้านะคะ	ฉบับนี้ขอลาไปก่อนค่ะ		
	 ปล.	เห็นต่างได้แต่ไม่แตกแยก








