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รูปแบบการวิจัยทางคลินิก

เพียงทอง นรากร 
กลุ่มวิชาการและประสานงานวิจัยทางคลินิก

 Cohort studies หมายถึง การวิจัยทางคลินิกในผู้ป่วย 

กลุ่มทีใ่ห้รบัการรกัษาด้วยยาและตดิตามผลการรกัษาในช่วงเวลาหนึง่ 

โดยเปรียบเทียบผลการรักษากับกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยา 

ดังกล่าว เป็นลักษณะของการเฝ้าสังเกต ติดตามผลการรักษา 

ซ่ึงมีความน่าเช่ือถือน้อยกว่าการวิจัยแบบสุ่มเข้ากลุ่มทีม่กีารควบคมุ 

(Randomized controlled trial) เนื่องจากทั้งสองกลุ่มมีความ 

แตกต่างกัน

 Retrospective cohort (Historical cohort) 
หมายถงึ การวจิยัทางคลนิกิทีผู่ป่้วยหรอืผูเ้ข้าร่วมโครงการวจิยัอาจจะ

ได้รบัยาหรอืไม่ได้รบัยากไ็ด้ รวมถึงอาจจะมปัีจจยัเสีย่งไม่เหมอืนกนัได้ 

และมีการติดตามผลการรักษาจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ตามท่ีได้ก�าหนด 

เป้าหมายไว้ โดยจะมีการน�าข้อมูลในอดีตที่เก็บไว้ในไฟล์หรือฐาน

ข้อมูลมาใช้ในการประเมินผล

 Cross-sectional studies หมายถึง การวิจัยทาง

คลินิก ซึ่งสามารถใช้ในการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างโรคและ

ปัจจยัต่าง ๆ  ทีช่่วงเวลาใดเวลาหนึง่ส�าหรับกลุม่ประชากรหนึง่ ๆ  ทัง้นี้ 

การวิจัยทางคลินิกแบบดังกล ่าวจะไม ่มีการเก็บบันทึกข ้อมูล 

ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่ได้รับยาและผลการรักษา ส่วนใหญ่ 

มักใช้ในการวิจัยทางคลินิกที่ต้องการเปรียบเทียบผลของการทดสอบ 

เพ่ือตรวจวินิจฉัยโรค บางคร้ังอาจเรียกว่าการวิจัยทางคลินิก 

แบบไปข้างหน้าเปรยีบเทยีบแบบปกปิดกบัมาตรฐานทีใ่ช้ในการทดสอบ 

การวิจัยทางคลินิกที่ผู ้วิจัยจะด�าเนินการวิจัยเพ่ือใช้ส�าหรับประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาที่ใช้ 

ในการรักษาโรคต่าง ๆ นั้น จะต้องมีการออกแบบรูปแบบการวิจัยทางคลินิกให้เหมาะสมกับปัจจัยที่จะท�าการศึกษา 

บทความนีจ้ะกล่าวถงึรปูแบบการวจิยัทางคลนิิกประเภทต่าง ๆ  ทีไ่ม่ใช่ระยะของการวจิยัทางคลินิก (Clinical phase)

 รูปแบบการวิจัยทางคลินิก มีหลายประเภท เช่น 

Case series and Case reports, Case control studies, 

Cohort studies, Randomized controlled clinical trials, 

Systematic Reviews, Meta-analysis, Cross-sectional 

studies, Qualitative Research, Observational study, 

Retrospective cohort (Historical cohort) เป็นต้น รูปแบบ

การวิจัยทางคลินิก มีดังต่อไปนี้

 Case series-Case reports หมายถงึ การวจิยัทาง

คลนิกิทีเ่ป็นลกัษณะการเกบ็รวบรวมรายงานเกีย่วกบัการรกัษาผูป่้วย

แต่ละรายหรือจะหมายถึงรายงานการรักษาของผู้ป่วยรายนั้น ๆ ก็ได้ 

แต่เนื่องจากเป็นรายงานการรักษาของผู้ป่วยแต่ละราย ไม่มีกลุ่ม

ควบคุมเปรียบเทียบผลการวิจัย จึงท�าให้มีความเชื่อมั่นทางสถิติน้อย

 Case control studies หมายถึง การวิจัยทางคลินิก 

ซึ่งผู ้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการวิจัยแบ่งเป็นกลุ ่มที่มีสภาวะของโรค

แบบหนึ่งเปรียบเทียบกับผู้ป่วยอีกกลุ่มท่ีไม่มีสภาวะของโรคแบบนี ้

ผู ้วิจัย (Investigator) จะรวบรวมข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กับโรคหรือการได้รับยาของผู้ป่วย ซ่ึงข้อมูลท้ังหมดจะเก็บรวบรวม

ได้จากเวชระเบียนของผู้ป่วยหรือเอกสารบันทึกต่าง ๆ ท่ีได้รับคืน 

จากผู้ป่วย ผลการวิจัยในลักษณะน้ีจะมีความน่าเช่ือถือน้อยกว่าการ

วจิยัแบบสุม่เข้ากลุ่มทีม่กีารควบคมุ (Randomized controlled trial) 

และแบบ cohort studies
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เพ่ือตรวจวนิจิฉยัโรค โดยเปรยีบเทยีบกลุม่ผูป่้วยทีไ่ด้รบัการตรวจ 

วินิจฉัยแบบใหม่ท่ีต ้องการประเมินผลเปรียบเทียบกับวิธ ี

การตรวจวินิจฉัยแบบมาตรฐาน มีการเปรียบเทียบความไว 

และความจ�าเพาะเจาะจงของวิธีการตรวจวินิจฉัยแบบใหม ่

และวิธีการตรวจวินิจฉัยแบบมาตรฐาน

 Qualitative research หมายถงึ การวจิยัทางคลินกิ

ซึ่งออกแบบเพื่อใช้ในกรณีต้องการตอบค�าถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ 

การตอบสนองของมนษุย์ต่อปัญหาสขุภาพด้านต่าง ๆ  มจีดุประสงค์ 

เพือ่อธบิาย ส�ารวจ และบรรยายเกีย่วกบัสภาวะการณ์ทีเ่กีย่วกับ

สุขภาพที่ต้องการศึกษา

 Randomized controlled clinical trials 

หมายถึง การวิจัยทางคลินิกท่ีมีการวางแผนอย่างรัดกุม 

มีระเบียบวิธีวิจัยที่ดีเพื่อศึกษาผลการรักษาระหว่างผู้ป่วยกลุ่ม 

ที่ได้รับยาและไม่ได้รับยาท่ีต้องการศึกษา และลดความล�าเอียง

ในการแปลผล เนื่องจากมีการสุ่มและปกปิด การวิจัยทางคลินิก

ดงักล่าวเป็นการวจิยัทีไ่ด้มกีารวางแผนไว้แล้วท�าให้ผลการศกึษา

มีความน่าเชื่อถือ

 Systematic reviews หมายถึง การวิจัยทาง

คลินิกที่เน้นการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อท่ีสนใจเพื่อตอบ

ค�าถามบางประการ ต้องมีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่ง

มรีะเบยีบวธิวีจิยัทีน่่าเช่ือถือเพือ่ประเมนิคณุภาพและผลการวจิยั

ทางคลนิกิทีต่อบโจทย์วจิยัทีต้่องการศึกษา ซ่ึงมีการก�าหนดเกณฑ์

การพิจารณาไว้ก่อนแล้ว

 A meta-analysis หมายถึง การวิจัยทางคลินิก

ซึ่งได้มีการรวบรวมสรุปผลการศึกษาจากหลาย ๆ งานวิจัย 

ทางคลนิกิในหวัข้อทีส่นใจโดยใช้การวเิคราะห์ทางสถติทิีย่อมรบั

ได้มาประเมินผลและรายงานการวิจัยดังกล่าว

Randomized Controlled Trial

Cohort studies

Case Control studies

Case Series/Case Reports

Animal resesrch

Meta-Analysis

Systematic Review

รูปที่ 1 การวิจัยทางคลินิกแบบต่าง ๆ

 จากรปูแบบของการวจิยัทางคลนิกิประเภทตา่ง ๆ  เริม่จากประเภท 

case series/ case reports ไปจนถึงประเภท meta-analysis นั้น 

การวิจัยทางคลินิกรูปแบบ meta-analysis จะมีความน่าเชือถือมากที่สุด 

มีความล�าเอียง (Bias) และข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 

 นอกจากนี ้รปูแบบการวจิยัทางคลินกิยงัสามารถแบ่งประเภทได้

หลายรูปแบบจากหลายมุมมอง เช่น 

 - การแบ่งประเภทตามลักษณะปัจจัยที่ต้องการประเมิน 

ซึ่งแบ่งเป็น การศึกษาเชิงส�ารวจ/ทดสอบและการน�ามาประยุกต์ใช ้

ในสถานการณ์จริง การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผล การศึกษาวิจัย 

ทางคลินิกระยะที่ 1-4 เป็นต้น

 - การแบ่งประเภทตามวิธีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ ่ม 

ซึ่งแบ่งเป็น การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ ่มท่ีได้รับยาทดสอบ 

กับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก การศึกษาเปรียบเทียบความเหนือกว่า หรือ

ความไม่ด้อยกว่าระหว่างยาสองสูตรต�ารับ เช่น non-inferiority หรือ 

superiority หรือ equivalence เป็นต้น ปัจจบัุนนี ้ เรามกัจะได้เหน็หลาย

โครงการวิจัยทางคลินิกที่มีการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของ 

ยาสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาว่าไม่ได้ด้อยไปกว่ายาสูตรเดิมนั่นเอง ส่วนการ

เปรียบเทียบความเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้เขียนมีประสบการณ์ตรงคือการศึกษา

ชีวสมมูลเปรียบเทียบอัตราเร็วและปริมาณยาที่ถูกดูดซึมระหว่างยาที ่

ผลิตใหม่กับยาอ้างอิง

 - การแบ่งประเภทตามการให้อาสาสมคัรทีเ่ข้าร่วมวิจยัได้รับยา 

แบบต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษาแบบไขว้กลุ่ม (Crossover) ที่พบได้มาก 

การศึกษาชีวสมมูลที่มีการให้ยาสองต�ารับ โดยอาสาสมัครรับประทานยา

ต�ารับที่ 1 แล้วมีช่วงเว้นระยะห่างของการให้ยาเพื่อให้ร่างกายได้ก�าจัด

ยาต�ารับที่ 1 ออกจากร่างกายแล้วให้อาสาสมัครรับประทานยาต�ารับที่ 2 

ส่วนการศึกษาแบบคู่ขนาน (Parallel) หมายถงึการให้ยาสองต�ารบัคู่ขนาน

กนัไปในอาสาสมคัรแต่ละกลุม่ ซึง่ในการศกึษาชีวสมมลูแบบน้ีไม่เป็นท่ีีนยิม 

แต่ก็สามารถพบได้ในกรณีการศึกษายาที่มีค่าครึ่งชีวิตนานมาก ๆ หรือยา

มีผลข้างเคียงรุนแรง 

 - การแบ่งประเภทตามขนาดของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ซึง่แบ่งเป็น 

การศึกษาแบบรายบุคคลจนถึงโครงการขนาดใหญ่ การศึกษาแบบ

ก�าหนดขนาดตัวอย่างตายตัว การศึกษาแบบเพิ่มขนาดตัวอย่างตามล�าดับ 

การศกึษาแบบทีม่ผีูเ้ข้าร่วมโครงการวจัิยจากหลายหน่วยวจิยั หรอื multi-

center 

 - การแบ่งประเภทตามการถูกสุ่มเลือกเข้าสู่กลุ่มการศึกษา 

ซึ่งแบ่งเป็น การศึกษาแบบสุ่มเข้ากลุ่มทั้งหมด (Randomized trials) 

ส�าหรับการศึกษาแบบนี้พบได้บ่อยที่สุด เช่น การศึกษาชีวสมมูล และการ

วจิยัทางคลนิกิระยะที ่2 หรอื 3 ส่วนอกีประเภท คอื การศกึษาทีม่อีาสาสมคัร 

ถูกสุ่มเข้ากลุ่มหรือสมัครใจเข้ากลุ่มเอง 
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 - การแบ่งประเภทตามชนิดของการปกปิดผู้เข้าร่วม

โครงการวิจัย ซ่ึงแบ่งเป็น การศึกษาแบบไม่ปกปิด (Open-label 

 t r ia ls )  สามารถพบได ้ ในการศึกษาชีวสมมูลที่ ไม ่ปกป ิด 

ทัง้อาสาสมคัรและแพทย์ผูว้จิยั แต่จะปกปิดส�าหรบัผูร่้วมด�าเนินการศกึษา 

ด้านวิเคราะห์ระดับยาในตัวอย่างชีวภาพเพื่อป้องกันการล�าเอียง 

ในการวิเคราะห์นั่นเอง การศึกษาแบบปกปิดผู ้ประเมินผลวิจัย 

(Single blind trials) การศึกษาแบบปกปิดผู้เข้าร่วมโครงการ 

(อาสาสมัคร) และผู ้ประเมินผลวิจัย (Double-blind trials) 

เอกสารอ้างอิง

1. เข้าถึงได้จาก http://guides.mclibrary.duke.edu/ebmtutorial/study-types. [เข้าถึงเมื่อ 5 เมษายน 2561]. 

2. พรรณี ปิติสุทธิธรรม และชยันต์ พิเชียรสุนทร ต�ำรำกำรวิจัยทำงคลินิก. พิมพ์ครั้งที่ 1. บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด  

 (มหาชน) พ.ศ. 2554. 

การศึกษาแบบปกปิดหลายฝ่าย (Triple-blind, หรือ Quadruple 

หรือ blind trials)

หวงัว่ารปูแบบของการวิจยัทางคลนิีกประเภทต่าง ๆ ท่ีได้สรปุ 

มาเล่าให้ฟังจะเป็นแนวทางในการเลือกออกแบบการวิจัยทางคลินิก

ให้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัยของแต่ละท่านหรือเป็นข้อมูลเพิ่มเติม 

ส�าหรบัการทบทวนวรรณกรรมด้านการวจิยัทางคลินกิให้มคีวามเข้าใจ

มากยิง่ขึน้นะคะ แล้วพบกันในฉบบัหน้าค่ะ จะได้น�าเรือ่งอ่ืน ๆ  ท่ีเกีย่วกับ 

การวิจยัทางคลินกิมาเล่าให้ฟังอกีค่ะ
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ค�ำนิยำมผู้สูงอำยุ

องค์การสหประชาชาติ ได้ให้ค�านิยามส�าหรับผู้สูงอายุไว้

ดังนี้ “ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ

มากกว่า 60 ปี นบัตัง้แต่อายุเกดิ”1 ซึง่ประเทศไทยเองกไ็ด้ให้ค�านยิาม

ส�าหรับผู้สูงอายุไว้เช่นเดียวกันกับองค์การสหประชาชาติ กล่าวคือ 

ได ้ก�าหนดค�านิยามไว ้ในพระราชบัญญัติผู ้สูงอายุ พ.ศ. 2546 

ให้ “บุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทยเป็นผู้สูงอายุ”2

นอกจากนี้องค์การสหประชาชาติ ได้แบ่งสังคมผู้สูงอายุ เป็น 

3 ระดับ ได้แก่ 

1. ระดบัการก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุ(Aging society) หมายถงึ

 - ประเทศที่มีประชากรอายุมากกว่า 60 ปี มากกว่า 

  ร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ

 - หรือมีประชากรอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป มากกว่า 

  ร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ

2. ระดบัสงัคมผูส้งูอายโุดยสมบรูณ์ (Aged society) หมายถงึ

 - ประเทศที่มีประชากรอายุมากกว่า 60 ปี มากกว่า 

  ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ

 - หรือมีประชากรอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป มากกว่า 

  ร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ

พร้อมหรือยัง
กับกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ

ดร.ภญ.ชัชฎา  โพธิพุกกณะ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม

"สังคมผู้สูงอายุ" เป็นค�าที่สังคมไทยเริ่มคุ้นชินกันมากขึ้น และมีหลากหลายมุมมองที่แตกต่างกันออกไป 

บ้างคดิว่าเป็นเรือ่งธรรมดาทีไ่กลตวั ไม่น่าจะมผีลกระทบอะไรต่อตนเองในขณะน้ีมากนัก บ้างเป็นกังวลว่าจะเผชญิหน้า 

กับมันและเอาตัวรอดได้อย่างไร ผู้เขียนเองก็เคยคิดว่า เรื่องนี้เป็นเร่ืองของอนาคตที่อีกนานกว่าตัวเองจะได้ก้าว

เข้าไป แต่เม่ือได้ศกึษาค้นคว้าเพ่ิมเตมิเกีย่วกบัสงัคมผูสู้งอาย ุจงึพบว่าขณะนีพ้วกเราทกุคน ไม่ว่าจะอายุมากหรือน้อย 

ก็ต่างก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุพร้อม ๆ กันแล้ว เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากจนคาดไม่ถึง ค�าถามคือพวกเรา 

เตรียมพร้อมแล้วหรือยัง?

3. ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society)

 - ประเทศที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่า 

  ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ

สถำนกำรณ์ของสังคมผู้สูงอำยุในประเทศไทย

ส�านักงานสถิติแห่งชาติระบุว ่า ประเทศไทยก้าวเข ้าสู  ่

aging society หรือระดับการก้าวเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ ตั้งแต ่

ปี พ.ศ. 2547-2548 และก�าลังจะก้าวเข้าสู่ aged society หรือ

สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2567-2568 จากการ

เปล่ียนแปลงไปของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงทัศนคติและค่านิยมของคนรุ ่นใหม ่

ที่มีแนวโน้มจะแต่งงานลดลง และมีบุตรน้อยลงเป็นสาเหตุส�าคัญ 

ที่ท�าให้โครงสร้างของประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป3 

โครงสร้างของประชากรของประเทศไทยท่ีจากเดิม (พ.ศ.

2513) มีลักษณะคล้ายพีระมิดฐานกว้าง คือ มีจ�านวนประชากร 

วัยเด็กมากสุด และวัยชราหรือผู้สูงวัยน้อยสุด แต่เมื่อมีอัตราการเกิด

ลดลง รวมไปถึงอายุเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้นจากการพัฒนาของการ

สาธารณสุขท�าให้โครงสร้างของประชากรค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปจน

ฐานของพีระมิดแคบลง ในขณะที่ส่วนยอดของพีระมิดกว้างขึ้น 
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แต่ในขณะที่ประเทศไทยก�าลังจะเปลี่ยนผ่านจาก aging 

society เข้าสู่ aged society เรายังคงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศ

ก�าลังพัฒนา หรืออาจพูดง่าย ๆ ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ 

แก่ก่อนรวย ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติที่มี 

ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ สงัคม และการสาธารณสุขของประเทศ 

รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย ว่าเรามีความพร้อม

ที่จะรับมือต่อผลกระทบด้านต่าง ๆ แล้วหรือไม่

ผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุต่อเศรษฐกิจและสังคม

แรงงานในระบบเศรษฐกิจท่ีลดลง ส่งผลกระทบให้การผลิต 

ในภาคอตุสาหกรรมและเกษตรกรรมลดลง ซึง่ท�าให้รายได้ของประชาชน 

ลดลงตามไปด้วยในขณะที่รายได้ของประชาชนลดลงแต่กลับมี

รายจ่ายที่มากข้ึน ส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านยาและสาธารณสุขอื่น ๆ 

ในการดแูลผูส้งูอาย ุซึง่อตัราส่วนของผูส้งูอายทุีต้่องดแูลต่อวยัท�างาน 

เพิ่มมากขึ้น4 ในทุก ๆ 10 ปี

● พ.ศ. 2543 วยัท�างาน 100 คน ต้องดแูลผูส้งูอาย ุ14.3 คน

● พ.ศ. 2553 วยัท�างาน 100 คน ต้องดแูลผูส้งูอาย ุ19.7 คน

● พ.ศ. 2563 วยัท�างาน 100 คน ต้องดแูลผูส้งูอาย ุ30.3 คน

นอกจากนี้ ผลผลิตท่ีได ้จากภาคอุตสาหกรรมและภาค

การเกษตรที่ลดลง ท�าให้ความสามารถในการส่งออกไปต่างประเทศ

ลดลง รายได้จากการเก็บภาษีของรัฐลดลงจากการที่ภาคครัวเรือน 

ประชาชนมีรายได้ลดลง รวมไปถึงภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่มีรายได้ลดลง 

รูปที่ 1 พีระมิดของประชากรของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2503-25733

ภาครัฐมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ส�าหรับการดูแลด้านสาธารณสุข

และสวัสดิการอื่น ๆ เพราะการดูแลผู้สูงอายุท�าให้มีความต้องการ

สินค้าอุปโภคและบริโภคที่จ�าเป็นส�าหรับผู้สูงอายุมากขึ้น เช่น เก้าอี้

รถเข็น และยารักษาโรค เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยต้องพึ่งพาการน�าเข้า

จากต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพของภาครัฐต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ (GDP)4 

- ปี 2553 = 2.25 % (เป็นภาระค่าใช้จ่ายบริการสุขภาพของ

ผู้สูงอายุ  = 0.6 % คิดเป็น 27 % ของค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพ

ทั้งหมด)

- ปี 2565 = 2.8 % (เป็นภาระค่าใช้จ่ายบริการสุขภาพของ

ผู้สูงอายุ = 1.1 % คิดเป็น 39 % ของค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพ

ทั้งหมด)

ผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุต่อการสาธารณสุข

จากการส�ารวจสุขภาวะผู้สูงอาย ุปี พ.ศ. 2556 พบว่า ผู้สงูอายไุทย 

ยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพต่าง ๆ5 ดังนี้ 

- ภาวะน�้าหนักเกินจนถึงระดับอ้วนอันตรายและเป็นโรค

เรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน

- การคัดกรองที่ยังไม่ครอบคลุม ท�าให้จ�านวนผู้สูงอายุท่ีมี

ปัญหาสุขภาพ หรือผู้ป่วยด้วยภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูงยังไม่ลดลง
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 - ปัญหาในการเข้าถึงบริการสุขภาพ แต่ยังคงสูญเสียโอกาสในการรักษา เนื่องจากการแจ้งผลการคัดกรองโรคไม่มีประสิทธิภาพ 

โดยพบว่า 2 ใน 5 ของผู้สูงอายุที่มีผลการคัดกรองของโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงผิดปกติ ไม่ทราบว่าตนเองเสี่ยงเป็นโรคดังกล่าว

 - พบผู้สูงอายุส่วนน้อยเพียงร้อยละ 26 ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ดังนั้นผู้สูงอายุจ�านวนมากจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเรื้อรัง

เพิ่มมากขี้น

ตารางที่ 1 แสดง 10 อันดับการสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2556 จ�าแนกตามเพศและรายโรค6

ข้อเสนอแนะส�าหรบัการเตรยีมความพร้อมส�าหรบัสงัคมผู้สงูอายุ 

โดยสมบูรณ์ (Aged society)

การประชมุหารอืขององค์การอนามยัโลก หรอื WHO (World 

Health Organization) ว่าด้วยเรือ่ง “Aging and health” ทีป่ระชมุ 

สรุปกรอบยุทธศาสตร์ระยะเวลา 5 ปี จากปี 2559-2563 ภายใต้

กรอบแนวคิดและวิสัยทัศน์ใหม่ว่า “A world in which everyone 

experiences Healthy Aging” รวมทั้งสิ้น 5 ประเด็น7 ได้แก่

1) ทกุประเทศต้องขับเคลือ่นนโยบายว่าด้วยเรือ่งของผู้สูงอายุ 

และการพัฒนาสุขภาวะ 

2) จะต ้องปรับระบบบริการสุขภาพที่สอดคล ้องตรง 

ความต้องการของผู้สูงอายุ 

3) สร้างสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ชุมชน เมือง และสังคม

ที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ 

4) การพฒันาระบบการดแูลระยะยาวทีเ่รยีกว่า Long-Term 

Care 

5) การก�ากับติดตาม ประเมิน วิจัยและพัฒนา

จากข้อสรุปกรอบยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า 

การเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายโุดยสมบรูณ์นัน้ 

จ�าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืทกุภาคส่วนทัง้ภาครฐัและเอกชน เพือ่ที่

จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูประบบ

บริการสุขภาพ งานส่งเสริมสุขภาพ งานบริหารจัดการ รวมท้ังการ 

จัดการด้านการเงินการคลัง เช่น เตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ไม ่ต ้องประสบปัญหาสุขภาพจนต้องอยู ่ในภาวะพึ่งพิง 

ส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายโุดยให้มพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ เพิม่คุณภาพ

การคดักรองโรคส�าหรบัผูส้งูอาย ุรวมถงึการแจ้งผลการตรวจและการ

ปฏิบัติตัวทั้งผู้ที่เป็นโรคและไม่เป็นโรค พิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง
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การบริหารจัดการ รวมถึงการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลและ 

งบประมาณ ให้รองรับจ�านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นก�าหนดมาตรฐานการ

ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และควบคุมคุณภาพการดูแลทั่วประเทศ และ

การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เป็นต้น 

อุตสาหกรรมยาในประเทศเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมีการ 

ปรบัตวัเพือ่ให้สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าวด้วยเช่นเดยีวกนั 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยและพัฒนายาในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

ที่พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองโรคปอด 

อุดกั้นเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งประเทศไทย 

ยังพึ่งพาการน�าเข้ายาในกลุ ่มน้ีเป็นมูลค่าสูงในแต่ละปี ซึ่งหาก

อุตสาหกรรมยาไทยสามารถวิจัยและพัฒนายาในกลุ่มต่าง ๆ นี้ได ้

ก็จะช ่วยลดภาระค ่าใช ้จ ่ ายในด ้านยาและการสาธารณสุข 

ของประเทศได้ รวมถงึการเพิม่การเข้าถงึยาของประชาชนให้มากยิง่ขึน้

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสังคมผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องท่ีไกลตัวพวกเรา

ทุกคนอีกต่อไป แต่กลับเป็นเรื่องใกล้ตัว และก่อให้เกิดผลกระทบ 

ต่อประเทศในหลาย ๆ  ด้าน การวางแผนเตรยีมรบัมอืกบัสิง่ท่ีก�าลงัจะ 

เกิดขึ้นจะต้องท�าให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด ซึ่งการจะแก้ปัญหา 

ให้ได้นั้นคงไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องเป็น

การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ปัญหาที่ซับซ้อนเช่นนี้จึงจะ

คลี่คลายไปได้
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ในอดีตการควบคุมปริมาณธาตุปนเปื้อนปฏิบัติตามแนวทาง

ของ “USP <231> Heavy metals”1 โดยอาศัยหลักการ 

เปรียบเทียบความเข้มของสีจากสารละลายตัวอย่าง (Metal 

sulfide) กับสารละลายมาตรฐาน (Lead sulfide) ซ่ึงเป็นวิธีการ

ทดสอบที่ง่ายไม่ซับซ้อน ราคาไม่แพง และใช้มานานกว่า 100 ป ี

แต่จากการทดสอบเพ่ือหาค่า % recovery ของธาตุหลายชนิด 

ตามวิธีการทดสอบใน USP <231> พบว่าให้ค่า % recovery ต�่า 

โดยเฉพาะ volatile elements เช่น ปรอท (Hg) สารหนู (As) 

ซีลีเนียม (Se) ส่งผลให้การตรวจวิเคราะห์หาปริมาณของธาตุ 

เหล่านี้ แสดงผลการทดสอบที่ไม่สอดคล้องกับค่าที่มีอยู่จริง นอกจาก

จะมคีวามถกูต้องแม่นย�าต�า่ (Low recovery) แล้วการตรวจวเิคราะห์

ธาตุปนเปื้อนตามวิธีใน USP <231> ยังมีข้อจ�ากัดอีกหลายประการ 

เช่น ไม่มีความจ�าเพาะเจาะจง (Not specific) ความไวในการ 

ทดสอบต�่า(Low sensitivity) และมีความแปรปรวนสูง (High 

variation)2-3 ในปัจจุบันการตรวจวิเคราะห์ธาตุปนเปื ้อนตามวิธี

ใน USP <231> ได้ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการส�าหรับการควบคุม

คณุภาพ และเปลีย่นมาใช้การตรวจวเิคราะห์ธาตปุนเป้ือนด้วยวธิตีาม 

USP <232> Elemental Impurities-Limits4 และ USP <233> 

Elemental Impurities-Procedures5 

การควบคุมปริมาณของธาตุปนเปื้อน
ในผลิตภัณฑ์ยาส�าเร็จรูป

ดร.พจมาลย์  บุญญถาวร
กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห์

ธาตุปนเปื้อนจัดเป็นสารปนเปื้อนอนินทรีย์ประเภทหนึ่งซึ่งอาจเป็นพิษต่อร่างกายได้หากได้รับในปริมาณมาก 

การปนเป้ือนของธาตปุนเป้ือนในผลติภณัฑ์ยาส�าเรจ็รปูเกดิได้จากหลายแหล่งทีม่า เช่น วตัถดุบิทางยา กระบวนการผลติ 

สิ่งแวดล้อม และอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาส�าเร็จรูป รวมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วย 

จึงจ�าเป็นต้องมีการควบคุมปริมาณของธาตุปนเปื้อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ดังนั้นการหาวิธีการทดสอบที่ดี

และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเกณฑ์การก�าหนดปริมาณท่ีเหมาะสมของการปนเปื้อนของธาตุแต่ละชนิดจึงมีความ

ส�าคัญอย่างย่ิง ซึ่งหลักการและแนวทางในการควบคุมปริมาณของธาตุปนเปื้อนนั้นมีข้อแนะน�าจากหลายแหล่ง

เช่น United States Pharmacopeia (USP), International Conference on Harmonisation guideline 

for elemental impurities (ICH Q3D) และ European Medical Agency’s scientific guidelines (EMA) 

ซึ่งในบทความนี้จะขออ้างอิงถึงเฉพาะข้อแนะน�าตาม USP

USP <232> : Elemental Impurities-Limits ได้แบ่ง

ประเภทของธาตุปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ยาส�าเร็จรูปออกเป็น 3 กลุ่ม 

(Class)4 ได้แก่ 

1. Class 1 เป็นกลุม่ธาตทุีม่คีวามเป็นพษิสงู และมโีอกาสพบ

ได้สูงในผลิตภัณฑ์ยาส�าเร็จรูป ได้แก่ Cadmium (Cd), Lead (Pb), 

Arsenic (As) และ Mercury (Hg) 

2. Class 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ class 2A ซึ่ง

เป็นกลุ่มธาตุที่มีโอกาสพบได้สูงมากกว่า ประกอบด้วย Cobalt (Co) 

Vanadium (V) และ Nickel (Ni) และ class 2B ซึ่งเป็นกลุ่มธาตุที่มี

โอกาสพบรองลงมา ได้แก่ Thallium (Tl), Gold (Au), Palladium 

(Pd), Iridium (Ir), Osmium (Os), Rhodium (Rh), Ruthenium 

(Ru), Selenium (Se), Silver (Ag) และ Platinum (Pt)

3. Class 3 เป็นกลุ่มธาตุที่มีความเป็นพิษต�่า ได้แก่ Lithium 

(Li), Antimony (Sb), Barium (Ba), Molybdenum (Mo), Copper 

(Cu), Tin (Sn) และ Chromium (Cr) 

การประเมินความเส่ียงของธาตุปนเปื้อนท�าได้โดยการหา

ปริมาณเพ่ือยืนยันว่าปริมาณที่มีการปนเปื้อนนั้นเป็นอันตรายต่อ 

ผู ้บริโภคหรือไม่ โดยหลักการประเมินความเสี่ยงและข้อก�าหนด

ปริมาณปนเปื้อนของธาตุแต่ละชนิดนั้นแตกต่างกันตามประเภทของ
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ธาตุและค่า permitted daily exposure (PDE) ซึ่งมีการศึกษาแล้ว

ว่าเป็นปริมาณธาตุปนเปื้อนท่ีหากได้รับเป็นประจ�าทุกวันจะไม่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามวิธีการให้ยา (Route 

of administration) เนื่องจากความเป็นพิษของธาตุปนเปื ้อน 

มีความสัมพันธ์กับชีวประสิทธิผลของยาในร่างกาย (Bioavailability) 

โดยแบ่งเป็น ยารับประทาน (Oral), ยาส�าหรับฉีด (Parenteral) และ 

ยาส�าหรับสูดดม (Inhalation)4

ธาตบุางชนดิไม่มคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัการประเมนิความเสีย่ง 
ในผลิตภัณฑ์บางประเภท แต่หากมีความตั้งใจเติมธาตุปนเปื ้อน
ลงไปในทุกขั้นตอนนับตั้งแต่ในกระบวนการผลิตวัตถุดิบทางยา 
(Drug substance), สารปรุงแต่งยา (Excipients) และผลิตภัณฑ์
ยาส�าเร็จรูป ผู้ผลิตจ�าเป็นต้องหาปริมาณเพื่อประเมินความเสี่ยง
ส�าหรับธาตุทุกชนิด โดยภาพรวมแนวทางการพิจารณาความเสี่ยง 
ตามประเภทของธาตปุนเป้ือน และค่า Permitted daily exposure (PDE) 
ของธาตแุต่ละชนดิแบ่งตามประเภทของการให้ยาแสดงดงัตารางที ่14

ตารางที่ 1  Permitted Daily Exposure (PDE) for elemental impurities4

Element Class Oral PDE (µg/day)
Parenteral PDE 

(µg/day)
Inhalation PDE 

(µg/day)

Cadmium; Cd 1 5 2 2

Lead; Pb 1 5 5 5

Arsenic; Ar 1 15 15 2

Mercury; Hg 1 30 3 1

Cobalt; Co 2A 50 5 3

Vanadium; V 2A 100 10 1

Nickel; Ni 2A 200 20 5

Thallium; Tl 2B 8 8 8

Gold; Au 2B 100 100 1

Palladium; Pd 2B 100 10 1

Iridium; Ir 2B 100 10 1

Osmium; Os 2B 100 10 1

Rhodium; Rh 2B 100 10 1

Ruthenium; Ru 2B 100 10 1

Selenium; Se 2B 150 80 130

Silver; Ag 2B 150 10 7

Platinum; Pt 2B 100 10 1

Lithium; Li 3 550 250 25

Antimony; Sb 3 1200 90 20

Barium; Ba 3 1400 700 300

Molybdenum; Mo 3 3000 1500 10

Copper; Cu 3 3000 300 30

Tin; Sn 3 6000 600 60

Chromium; Cr 3 11000 1100 3

 ธาตุปนเปื้อนตามประเภทการให้ยาที่ต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงแม้จะไม่ได้รับการเติมลงในขั้นตอนใด ๆ ของการผลิตโดยตั้งใจ
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ตามข้อแนะน�าใน USP <232> การก�าหนดปรมิาณของธาตปุนเป้ือนทีย่อมให้ปนเป้ือนได้ (Limits) ในผลติภัณฑ์ยาส�าเรจ็รปู ม ี3 วธิ ีดงันี้4

1.  Drug product analysis option เป็นวธิทีีใ่ช้ผลวเิคราะห์ปรมิาณธาตปุนเป้ือนจากผลิตภัณฑ์ยาส�าเรจ็รปูโดยตรง และน�ามาค�านวณ

ตามปริมาณยาที่ได้รับสูงสุดต่อวัน (Maximum daily dose) เทียบกับค่า PDE ต่อวัน (Daily Dose PDE) แสดงดังสมการที่ 1

   สมการที่ 1

Daily Dose PDE ≥ measured values (µg/g) × maximum daily dose (g/day)

2.  Summation option เป็นวิธีที่ใช้ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุปนเปื้อนแต่ละชนิดจากส่วนประกอบของยา (Drug components) 

แต่ละชนิด และน�ามาค�านวณรวมกันเทียบกับค่า Daily Dose PDE แสดงดังสมการที่ 2

   สมการที่ 2

Daily Dose PDE ≥ [ΣM1(CM × WM)] × DD

    โดย M คือ ส่วนประกอบแต่ละชนิดในรูปแบบยาต่อหน่วย

     CM คือ ความเข้มข้นของธาตุในส่วนประกอบ (µg/g)

     WM คือ น�้าหนักของส่วนประกอบในรูปแบบยาต่อหน่วย (g/dosage unit)

     DD คือ จ�านวนของหน่วยในปริมาณยาที่ได้รับสูงสุดต่อวัน (unit/day)

3. Individual option ส�าหรับผลิตภัณฑ์ยาส�าเร็จรูปที่มีขนาดการให้ยาไม่เกิน 10 g/day หากวัตถุดิบทางยาและสารปรุงแต่งยามี

ธาตุปนเปื้อนไม่เกินท่ีก�าหนด ก็สามารถยอมรับได้โดยไม่ต้องมีการค�านวณเพิ่มเติม ไม่ว่าส่วนประกอบต่าง ๆ จะผสมกันในสัดส่วนเท่าใดก็ตาม 

ซึ่งข้อก�าหนดปริมาณของธาตุปนเปื้อนแต่ละชนิดในวัตถุดิบทางยาและสารปรุงแต่งยาสามารถค�านวณได้ตามสมการที่ 1 โดยอ้างอิงค่า PDE 

จากตารางที่ 1 และใช้ค่าปริมาณการรับยาสูงสุดต่อวัน (Maximum daily dose) เท่ากับ 10 g/day เช่น ในการวิเคราะห์วัตถุดิบทางยาหรือ

สารปรุงแต่งยาส�าหรับยารับประทาน (Oral route) จะก�าหนดให้สามารถพบปริมาณ Mercury (Hg) ไม่เกิน 30 ÷ 10 = 3 µg/g ในขณะที่การ

วเิคราะห์วตัถดุบิทางยาและสารปรงุแต่งยาของยาส�าหรับสูดดม (Inhalation) จะก�าหนดปรมิาณ Mercury (Hg) ให้สามารถพบปรมิาณ Mercury 

(Hg) ไม่เกิน 1 ÷ 10 = 0.1 µg/g โดยวิธีนี้สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการตั้งข้อก�าหนดเฉพาะ (Specification) ด้านปริมาณธาตุปนเปื้อนของ

วัตถุดิบทางยาและสารปรุงแต่งยาได้

รูปที่ 1 วิธีวิเคราะห์ธาตุปนเปื้อนที่ถูกพัฒนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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ในรปูของสารละลาย จนเกดิการสลายตวักลายเป็นอะตอมหรือไอออน 

และอะตอมหรือไอออนเหล่านี้จะถูกน�าไปสู ่ขั้นตอนการตรวจวัด 

ตามเทคนิคต่าง ๆ ต่อไป ดังนี้

1. Inductively coupled plasma-Optical emission 

spectroscopy (ICP-OES)6 

เป็นวิธีที่ตรวจวัดปริมาณด้วยเทคนิค optical emission 

spectroscopy เมื่อสารละลายตัวอย่างสลายตัวกลายเป็นอะตอม 

อะตอมจะถูกกระตุ้น (Excited) ไปยังสถานะกระตุ้น (Exciting 

state) และบางส่วนกลายเป็นไอออน เรยีกว่าเกดิ atomization และ 

ionization เมื่ออะตอมหรือไอออนที่ถูกกระตุ้นกลับสู่สถานะเดิมจะ

ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละ

ธาตุและมีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของสารละลายที่วัด ดังแสดง

ในรูปที่ 2 เทคนิคน้ีมีความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ได้ในระดับ 

ppm (Parts per million)

ในส่วนของขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณของธาต ุ

ปนเปื ้อนนั้น ได้มีการพัฒนาวิธีวิเคราะห์มาเป็นล�าดับเพื่อให้ได ้

วิธีวิเคราะห์ที่ดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึนดังแสดงในรูปที่ 1 ตั้งแต่

ในปี ค.ศ. 2013 ได้มีการก�าหนดให้ใช้ USP <233> : Elemental 

Impurities-Procedures5 เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อตรวจ 

วิเคราะห์ธาตุปนเปื้อน โดยน�าเอาเทคนิค inductively coupled 

plasma (ICP) มาใช้ในการตรวจวิเคราะห์ เนื่องจากเทคนิคดังกล่าว 

สามารถแก้ไขข้อจ�ากัดต่าง ๆ ใน USP <231> ได้เป็นอย่างดี 

โดยเฉพาะ  ในเรือ่งของความจ�าเพาะเจาะจง (Specificity) และความ

ถูกต้อง (Accuracy) ของวิธีวิเคราะห์สามารถแสดงผลการทดสอบ

ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง พิสูจน์ได้จาก % recovery ดังแสดง

ตามตารางที่ 2

หลักการของเทคนิค inductively coupled plasma (ICP) 

คือ การให้ความร้อนในรปูของพลาสมาทีม่อีณุหภมูสิงูแก่สารตัวอย่างทีอ่ยู่

ตารางที่ 2 Effects on Test Samples of Heating/Temperature on Volatilization of Heavy Metals using ICP technique3

รูปที่ 2  แสดงเทคนิค ICP-OES

2. Inductively coupled plasma-Mass spectrometry 

(ICP-MS)6

เป็นวิธีที่ตรวจวัดปริมาณด้วยเทคนิค mass spectrometry 

เม่ือสารละลายตัวอย่างสลายตัวกลายเป็นไอออน ไอออนเหล่านี ้

จะถูกสกัดผ่าน interface เข้าไปยังระบบสุญญากาศผ่านไปยัง 

ส่วนของหน่วยวเิคราะห์มวลต่อประจ ุ(Mass selection) ซึง่ส่วนใหญ่ 

มักใช้แบบ quadrupole และตรวจวัดสัญญาณที่หน่วยตรวจวัด 

ไอออน (Detector) โดยสัญญาณที่ตรวจวัดได้จะสัมพันธ์กับ 
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ความเข้มข้นของสารละลายท่ีวัดดังแสดงในรูปท่ี 3 เทคนิคนี้มีความ

สามารถในการตรวจวิเคราะห์ได้ถึงระดับ ppb (Parts per billion) 

และ ppt (Parts per trillion)

แนวทางการวิ เคราะห ์ เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ์

ยาส�าเร็จรูปจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ น้ัน มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง

ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู ่เสมอเม่ือมีข้อมูลสนับสนุน

เพิ่มเติมและเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้ามากขึ้น เช่นเดียวกับแนวทาง 

การควบคุมปริมาณธาตุปนเปื้อนของ USP ที่พัฒนาจากข้อแนะน�าใน

บท <231> Heavy metals เปลี่ยนมาใช้ USP <232> Elemental 

Impurities-Limits และ USP <233> Elemental Impurities-

Procedures แทน เพื่อให้การควบคุมปริมาณธาตุปนเปื ้อน 

มีความถูกต้องแม่นย�ามากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาส�าเร็จรูปให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย

เช่นกัน

เอกสารอ้างอิง

 1. <231> Heavy metal. The United States Pharmacopeia 41 –The National Formulary 36, United States Pharmacopeia  

  Convention, Rockville, MD, 2018, page 6145-6147.

 2. Reddy MM. Harmonized Guideline on Limit and Testing of Elemental Impurities in Pharmaceutical Substances: A  

  Review. Pharmaceutical Regulatory Affairs. 2016.

 3. Narong L. New ICH and USP methods for elemental impurities in pharmaceutical product. ประชุมวิชาการเชิง 

  ปฎิบัติการ, 2018.

 4. <232> Elemental impurities-limits. The United States Pharmacopeia 41 –The National Formulary 36, United States  

  Pharmacopeia Convention, Rockville, MD, 2018, page 6147-6151.

 5. <233> Elemental impurities-Procedures. The United States Pharmacopeia 41 –The National Formulary 36, United  

  States Pharmacopeia Convention, Rockville, MD, 2018, page 6151-6155.

 6. รศ. แม้น อมรสิทธิ์ และคณะ, หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือ. “อะทอมิกอิมิสชันสเปกโทรสโกปี (Atomic Emission  

  Spectroscopy)”. 437-452, 468-477.

รูปที่ 3  เทคนิค ICP-MS แบบ quadrupole
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ยาพัฒนาจากสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบัน
รายการแรก : แคปซูลสารสกัดขมิ้นชัน

ปัณรส  ศิริกนกวิไล
กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

องค์ประกอบทางเคมีของขมิ้นชัน

ในเหง ้าของขมิ้นชันมีองค์ประกอบทางเคมีหลายชนิด 

โดยมีสารส�าคัญ ได้แก่ น�้ามันหอมระเหยและสารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์ 

(Curcuminoids) เคอร์คูมินอยด์เป็นสารสีเหลืองส้มซึ่งประกอบด้วย 

เคอร์คมูนิ (Curcumin) เดสเมทอกซเีคอร์คมูนิ (Desmethoxycurcumin) 

และบิสเดสเมทอกซีเคอร์คูมิน (Bisdesmethoxycurcumin) 

จากการศึกษาวิจัยพบว่าสารเคอร์คูมินอยด์มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

มากมายหลายด้าน รวมท้ังสามารถต้านอนุมูลอิสระและลดการ

อักเสบ โดยยับยั้งเอนไซม์และสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ 

ขม้ินชัน (Turmeric, Curcuma longa L.) จัดเป็นสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มีประวัติการใช้มา

ยาวนาน มีสรรพคุณเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเป็นสมุนไพรที่บรรจุอยู่ในต�ารายาของหลายประเทศโดยเฉพาะ

ในแถบเอเซีย เช่น อินเดีย จีน รวมถึงในประเทศไทยด้วย โดยตามต�ารายาไทย ใช้เหง้าใต้ดินบดเป็นผง รักษาแผล 

แมลงกัดต่อย กลากเกลื้อน1 และในบัญชียาจากสมุนไพร บัญชียาหลักแห่งชาติ ใช้ส�าหรับบรรเทาอาการแน่นจุก

เสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ2

หลายชนิด นอกจากนี้ยังพบมีความเป็นพิษต�่า

ด้วยคุณประโยชน์ของสารเคอร์คูมินอยด์ องค์การเภสัชกรรม

ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการต่อยอด จึงได้พัฒนาสารสกัดจาก 

ขม้ินชันท่ีมีสารเคอร์คูมินอยด์ในปริมาณสูง ผ่านกระบวนการสกัด 

และควบคุ มคุณภาพตามมาตรฐานสากลจน ได ้ ส า รสกั ด 

และผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสม�่าเสมอ ผ่านการทดสอบประสิทธิผล 

แ ล ะค ว ามปลอดภั ย จน เ กิ ด เ ป ็ น ผลิ ต ภัณฑ ์ แ อนติ อ อกซ  ์

(AntioxTM) 



15

วารสารเพื่อการวิจัยเเละพัฒนา องค์การเภสัชกรรม

ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 3 ประจ�าเดอืน กรกฎาคม - กนัยายน 2561 R&D NEWSLETTER GPO

แอนติออกซ์ (AntioxTM)

แอนติออกซ์หรือสารสกัดขม้ินชันในรูปแบบแคปซูลของ

องค์การเภสชักรรม ได้รบัการขึน้ทะเบยีนจากส�านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยาเป็นยาแผนปัจจบุนั เลขทะเบยีนที ่1A 1/60(H) เมือ่วนัที่ 

3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถือเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพรรายการแรก

ของประเทศไทยท่ีได้ข้ึนทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบัน โดยมีสรรพคุณ

บรรเทาอาการปวดในโรคข้อเข่าเสื่อม

ในประเทศไทยที่ผ่านมานั้น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

จะขึ้นทะเบียนในรูปแบบยาแผนโบราณหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ซึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะถูกน�ามาใช้เป็นตัวช่วยเสริมในการรักษาโรค 

ร่วมกับยาแผนปัจจุบัน ในส่วนของผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลสารสกัด 

ขมิน้ชนัขององค์การเภสชักรรมนัน้ถอืเป็นยาแผนปัจจบุนั ซึง่สามารถ

ใช้เป็นทางเลือกส�าหรับทดแทนยาแผนปัจจุบันในสรรพคุณบรรเทา

อาการปวดในโรคข้อเข่าเส่ือมได้ กล่าวคือ สามารถใช้ทดแทนยา 

แผนปัจจุบันในสรรพคุณเดียวกันโดยไม่ต้องรับประทานควบคู่กันไป 

ทั้งนี้เมื่อแอนติออกซ์ได้รับทะเบียนยาแผนปัจจุบันและ

ประชาชนได้รับทราบข่าวสารเกีย่วกับยาดังกล่าวมากขึน้ จงึเกดิค�าถาม

ขึ้นว่าระหว่างยาแคปซูลสารสกัดขมิ้นชันขององค์การเภสัชกรรม

และผลิตภัณฑ์ยาขมิ้นชันทั่วไปในท้องตลาดนั้นมีความแตกต่างกัน

อย่างไร ในวันนี้ผู้เขียนจึงได้สรุปความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ 

ประชาชนเกิดความเข้าใจและเลือกใช้ยาจากสมุนไพรขมิ้นชัน 

ได้อย่างถูกต้อง

รูปที่ 2  องค์การเภสัชกรรมรับมอบทะเบียนยาแอนติออกซ์จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ตารางแสดง  ความแตกต่างระหว่างยาขมิ้นชันและยาแคปซูลสารสกัดขมิ้นชัน (AntioxTM)

ยาขมิ้นชัน
(ยาจากสมุนไพร บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561)2

ยาแคปซูลสารสกัดขมิ้นชัน (AntioxTM)
(ยาพัฒนาจากสมุนไพร แผนปัจจุบัน)

รูปแบบ ยาแคปซูล ยาเม็ด 
ยาแคปซูล (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

ยาแคปซูล

ส่วนประกอบ
ส�าคัญ

วัตถุดิบผงเหง้าขมิ้นชัน
(Curcuminoids > 5 %w/w,

volatile oil > 6 %v/w)

ปริมาณผงเหง้าขมิ้นชัน
250 - 500 mg/capsule, tablet

วัตถุดิบเหง้าขมิ้นชัน
สกัดด้วยตัวท�าละลาย

(เอทานอล 96 %)

สารสกัดขมิ้นชัน
(Curcuminoids 82-88 %w/w)

สารส�าคัญ ใน 1 แคปซูลประกอบด้วยสารเคอร์คมูนิอยด์ 
(Curcuminoids) 12.5 – 25.0 mg (ปรมิาณสารส�าคญั
ข้ึนอยูกั่บปรมิาณผงเหง้าขมิน้ชันต่อแคปซลู/เมด็)

ใน 1 แคปซูลประกอบด้วยสารสกัดขมิ้นชัน 294.12 mg 
เทียบเท่าสารเคอร์คูมินอยด์ (Curcuminoids) 250 mg

สรรพคุณ บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ บรรเทาอาการปวดในโรคข้อเข่าเสื่อม

ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ 500 – 1,000 mg 
วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน

รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล 
วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในผู้ที่ท่อน�้าดีอุดตัน หรือผู้ที่ไวต่อยานี้ ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีการอุดตันของท่อน�้าดี หรือผู้ที่แพ้ยานี้

ข้อควรระวัง - ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน�้าดี ยกเว้น 
 ภายใต้การดูแลของแพทย์
- ควรระวังการใช้กับหญิงตั้งครรภ์ ยกเว้นภายใต้ 
 การดูแลของแพทย์
- ควรระวังการใช้กับเด็ก เนื่องจากยังไม่มีข้อมูล 
 ด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย
- ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม  
 (Anticoagulants) และยาต้านการจับตัว 
 ของเกล็ดเลือด (Antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่กระบวนการ 
 เมแทบอลิซึมผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450  
 (CYP 450) เนื่องจากสาร curcumin ยับยั้ง CYP  
 3A4, CYP 1A2 แต่กระตุ้นเอนไซม์ CYP 2A6
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยารักษาโรคมะเร็ง 
 บางชนิด เช่น doxorubicin, chlormethine 
 cyclophosphamide และ camptothecin  
 เนื่องจาก curcumin อาจมีผลต้านฤทธิ์ยาดังกล่าว

ไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์หรือระยะให้นมบุตร และควรใช้ด้วยความ
ระมัดระวังในผู้ป่วยที่เป็นนิ่วในถุงน�้าดี

ในบทความนี้ ท่านผู้อ่านคงจะได้รับความรู้และมีความเข้าใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรขมิ้นชันได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้นแล้ว 

ส่วนในตอนหน้า ผู้เขียนจะมาเล่าถึงขั้นตอนการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลสารสกัดขมิ้นชันขององค์การเภสัชกรรม กว่าขมิ้นชัน

จะมาเป็นยาแผนปัจจุบันในการบรรเทาอาการปวดในโรคข้อเข่าเสื่อมนั้น มีความเป็นมาและมีการศึกษาวิจัยด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย

อย่างไร อย่าลืมติดตามกันนะคะ 

เอกสารอ้างอิง
 1. นันทวัน บุณยะประภัศร, อรนุช โชคชัยเจริญพร (บรรณาธิการ). สมุนไพรไม้พื้นบ้ำน เล่ม 1. กรุงเทพฯ: ส�านักงานข้อมูลสมุนไพร  
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; 2539.
 2. กรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ. ยำขมิ้นชัน. ใน: ภาคผนวก 4 บัญชียาจากสมุนไพร. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยา 
  แห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561; 2561.
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2.  การเก็บข้อมูลอยู่ใน cloud server
การเก็บข้อมูลใน cloud server จะเหมือนกับข้อ 1 แต ่

ผู้ใช้งานไม่ต้องลงทุนสูงเน่ืองจากจะเป็นการแบ่งเช่าใช้งานเป็น 

บางส่วนตามทีต้่องการใช้งาน โดยหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารจะเป็นคนดแูล 

ตวั server เอง ดงันัน้การเกบ็ข้อมลูวธินีีจ้งึเป็นทีน่ยิมเป็นอย่างมาก 

ในการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ทั่วไปที่เก็บข้อมูลในชีวิตประจ�าวันและ

องค์กรขนาดไม่ใหญ่มากที่ไม่ต้องการลงทุนในส่วนของ server 

โดย cloud server ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในกลุม่ผูใ้ช้ทัว่ไป เช่น Google drive, 

iCloud, Microsoft one drive เป็นต้น ซึ่ง cloud server ก็ยังมี

การให้บริการ back up ข้อมูลในระดับองค์กรอีกด้วย ซ่ึงข้อดีของ 

การเก็บรักษาข้อมูล ในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์
ภก.สุชาติ  สุริยมิตรเสถียร

กลุ่มงานประกันคุณภาพงานชีวสมมูล

ในโลกยุคในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ที่ทุกคนจะมีข้อมูลในรูปแบบ electronic ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย 

วีดีโอ เอกสารส�าคัญต่าง ๆ และข้อมูลท่ีได้จากการท�างาน เช่น ข้อมูลดิบจากเครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

ข้อมูลการวิเคราะห์ผลทางด้านสถิติ รวมทั้งรายงานส�าคัญต่าง ๆ เป็นต้น เมื่อข้อมูลต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น 

มีความส�าคัญ การเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นเร่ืองที่ต้องใส่ใจเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันการเก็บรักษาข้อมูล 

electronic พบได้หลายรูปแบบ

รูปแบบของการเก็บรักษาข้อมูลทาง electronic1-3

1.  การเก็บข้อมูลอยู่ใน server
การเก็บข้อมูลอยู่ใน server มักจะใช้กับองค์กรที่มีขนาดใหญ่

เนือ่งจากต้องมกีารลงทนุสงูทัง้ในส่วนของห้องเกบ็ server โครงสร้าง

ภายในท่ีต้องมรีะบบป้องกนัต่าง ๆ  เช่น ระบบดบัเพลงิ ระบบกันไฟไหม้ 

ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต ระบบไฟส�ารอง และอื่น ๆ อีกหลายอย่าง 

นอกจากนีย้งัต้องมบีคุลากรผูเ้ชีย่วชาญมาคอยดแูลให้ server ท�างาน

ได้อย่างปกติตลอดเวลา จึงเป็นวิธีที่ต้องมีการลงทุนสูงมาก
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การเก็บข้อมูลใน cloud server นั้น คือ ข้อมูลสามารถเรียกกลับมา

ใช้ได้ง่าย มคีวามปลอดภยัสงู ม ีsoftware ช่วยในการ backup ข้อมลู

ตามเวลาได้ ท�าให้ลดข้อผิดพลาดจากการท่ีผู้ใช้ลืมท�าการส่งข้อมูล 

เข้าใน cloud server 

3.  การเก็บข้อมูลใน magnetic tape
การเก็บข้อมูลใน tape backup ไม่เป็นท่ีคุ้นเคยนักในหมู่ 

ผู้ใช้งานทั่วไป เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้องค์ประกอบในการ

ท�างานทีม่มีลูค่าสูงแต่ตวั tape เองมคีวามจุทีม่ากและมรีาคาถกู จงึมกั

จะถกูใช้ในการเกบ็ข้อมูลในระดบัองค์กรท่ีมคีวามพร้อมในระบบเครือ่ง

มอื ซึง่ข้อดกีค็อื อปุกรณ์มคีวามจมุาก ง่ายต่อการบรหิารจดัการส�าหรบั

ผู้ดูแลระบบ IT แต่ผู้ใช้งานทั่วไปจะเรียกดูข้อมูลได้ยากเนื่องจากต้อง

ใช้เครื่องมือเฉพาะในการดึงข้อมูล

4.  การเก็บข้อมูลใน Optical drives เช่น CD, DVD

การเก็บข้อมูลใน Optical drives ยังคงมีใช้อยู่ในปัจจุบัน

แต ่ มีปริมาณลดลงอย ่างมากเน่ืองจากมีการเก็บรักษาข ้อมูล 

ในอปุกรณ์อืน่ทีด่กีว่า เนือ่งจาก Optical drives สามารถแตกหกัและ

มรีอยขดีข่วนได้ ซึง่จะส่งผลให้ข้อมูลทีเ่ราเกบ็ไว้มคีวามเสยีหายได้ง่าย 

รวมไปถงึในปัจจบุนัอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการอ่าน/ เขยีนข้อมลูกถ็กูเอาออก

จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันในหลาย ๆ รุ่นแล้วเนื่องจาก

ความต้องการในการใช้ที่ลดลง 

5.  การเก็บข้อมูลใน External Hard Drive Storage

การเก็บข้อมูลใน External Hard Drive Storage เป็นการ

เก็บข้อมูลที่ง่ายต่อผู้ใช้งานทั้งการเก็บและการเรียกใช้ข้อมูล หากมี

การเก็บรักษาข้อมูลในระยะยาวแนะน�าให้เลือกใช้ hard drive ชนิด 

SSDs (Solid state drives) แทน HDDs (Hard disc drive) เนือ่งจาก 

SSDs ไม่มส่ีวนของอุปกรณ์ทีมี่การเคลือ่นไหวในระบบต่างจาก HDDs 

ที่จะมีจานแม่เหล็กหมุนอยู่ด้านใน ซึ่งส่งผลให้มีความทนทานของ

อุปกรณ์มากกว่าและยังมีประสิทธิภาพในการท�างานมากกว่าอีกด้วย 

ซึ่งราคาก็จะสูงกว่าด้วย ท้ังนี้หากผู้ใช้ต้องการใช้เก็บรักษาข้อมูลที่มี

ขนาดเล็กสามารถเลือกใช้ thumb drives แทนได้ซึ่งจะมีคุณสมบัติ

ที่เหมือนกับ SSDs
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ตารางที่ 1  กำรเปรียบเทียบรูปแบบกำรเก็บข้อมูลชนิดต่ำง ๆ

รูปแบบกำรเก็บข้อมูล ขนำดควำมจุ
ควำมสะดวกในกำร

รับ-ส่งข้อมูล
ควำมปลอดภัยของ

ข้อมูล
ควำมทนทำน

ต้องกำรผู้เชี่ยวชำญ
ในกำรดูแล

รำคำ/ควำมจุ

Server เพิ่มได้ไม่จ�ากัด ง่าย สูง สูง ต้องการ สูง

Cloud server
สามารถซื้อเพิ่มได้และ
มีแบบไม่จ�ากัดขนาด

ง่าย สูงมาก สูงมาก ไม่ต้องการ ต�่า

Magnetic tape >10 Terabytes
ยาก

(ต้องใช้อปุกรณ์เฉพาะ)
สูง สูง ต้องการ ปานกลาง

Optical drive DVD 4.7 Gigabytes ปานกลาง ปานกลาง น้อย ไม่ต้องการ สูง

External Hard Drive 
Storage

SSD 1-2 Terabytes
HDD 1-10 
Terabytes

ง่าย ปานกลาง ปานกลาง ไม่ต้องการ สูง

การเกบ็รกัษาข้อมลูทัง้ 5 รปูแบบทีก่ล่าวมาข้างต้นนัน้กจ็ะมทีัง้ข้อดแีละข้อเสยีท่ีแตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัลกัษณะงานทีจ่ะน�ามาใช้และงบ

ประมาณทีม่อียู ่ซึง่ไม่ว่าจะเลอืกใช้การเกบ็รกัษาข้อมลูรปูแบบใดนัน้หากข้อมลูทีเ่ราจะเกบ็มคีวามส�าคญัมาก ๆ  กค็วรมข้ีอมลูส�ารองไว้มากกว่า 1 

ที่หรือมากกว่า 1 รูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายในข้อมูลที่เราต้องการเก็บรักษาครับ
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โรคงูสวัดและระบาดวิทยา  
โรคงูสวัดเกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม herpes viruses ที่มีชื่อว่า 

varicella-zoster ซึ่งเป็นเชื้อเดียวกับโรคอีสุกอีใส (Chicken 

pox) จึงมักพบในคนที่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสมาก่อน ระหว่างปี พ.ศ. 

2551 - 2554 พบว่าผู้ป่วยโรคงูสวัดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยพบ 

ผู้ป่วยมากที่สุดในปี พ.ศ. 2554 จ�านวน 26,495 ราย หลังจากน้ัน

จ�านวนผู้ป่วยค่อย ๆ ลดลง ดังแสดงในรูปที่ 1 และเมื่อเปรียบเทียบ 

วัคซีนป้องกันงูสวัด (Zoster vaccine): 
วัคซีนของผู้สูงวัย

ชมพูนุท  ภักดีเจริญ
กลุ่มวิจัยชีววัตถุ

งูสวัด (Herpes zoster หรือ shingles) herpes มาจากภาษากรีก แปลว่า เลื้อย คลาน  ส่วน zoster 

มาจากภาษากรีกเช่นกัน แปลว่า พัน รัด ล้อมรอบ คาด  ส�าหรับค�าว่า shingles คือ ภาษาอังกฤษ แปลว่า โรคงูสวัด

ซึ่งเป็นโรคผิวหนังยอดฮิตของผู้สูงอายุในวัย 50 ปีขึ้นไป เนื่องจากภูมิคุ้มกันของร่างกายเริ่มอ่อนแอลง

ผูป่้วยในกลุม่อายตุ่าง ๆ  พบว่ากลุม่ผูส้งูอายใุนวยั 65 ปีขึน้ไป มจี�านวน

ผู้ป่วยสูงที่สุดในทุกปี ซ่ึงในปี พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านมา มีผู้ป่วยจ�านวน 

2,245 ราย ส�าหรับปี พ.ศ. 2561 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พบว่า 

มีผู้ป่วยโรคงูสวัดแล้ว 214 ราย โดยในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี 

มีมากที่สุด คือ 58 ราย1 

Varicella-zoster virus (VZV)

เป็นไวรสัทีม่ชีัน้ไขมนัห่อหุม้นวิคลีโอแคพซดิ (Nucleocapsid) 

หรอืเรยีกว่า envelope virus มไีกลโคโปรตนี (Glycoprotein spike) 

และมีสารพันธุกรรมชนิด DNA สายคู่ (Double - strand DNA) 

อยู่ภายใน nucleocapsid ดังแสดงในรูปที่ 2 การติดเชื้อในครั้งแรก 

ไวรสัจะแพร่กระจาย ท�าให้เกดิตุ่มน�า้ใส ท่ัวร่างกาย มอีาการไข้ ผูป่้วย

จะมอีาการคนั มกัพบบ่อยในเดก็ทีอ่ายตุ�า่กว่า 15 ปี หรอืทีเ่รารูจ้กักนั 

รูปที่ 1 จ�านวนผู้ป่วยโรคงูสวัด ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2551-25601

รูปที่ 2  โครงสร้างของไวรัส Varicella-zoster2
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ในชื่อ “อีสุกอีใส” (Chickenpox) นั่นเอง แต่ก็สามารถพบได้ในทุก

ช่วงอายุ หลังจากเช้ือแพร่กระจายแล้วเช้ือไวรัสจะเข้าไปฝังตัวอยู ่

ตามเส้นประสาท บรเิวณเส้นประสาทสมอง (Cranial nerve) และปมประสาท 

ไขสันหลัง (Dorsal root ganglia)3 เม่ืออายุมากขึ้นหรือภูมิคุ้มกัน 

ลดลงเชือ้ไวรสัน้ีจะสามารถก่อโรคได้อกีครัง้ ท�าให้เกดิ herpes zoster 

หรือ shingles หรือโรคงูสวัดนั่นเอง ดังรูปที่ 3 และรูปที่ 4

รูปที่ 3 Varicella-zoster virus เม่ือก่อโรคอีสุกอีใส (Chickenpox) แล้ว พบว่าเชื้อจะเข้ามาซ่อนตัวที่ dorsal root ganglion และ 

 สามารถกลับมาก่อโรคได้อีกครั้ง คือ โรคงูสวัด (Herpes zoster)4

รูปที่ 4 Varicella-zoster virus (VZV) แพร ่กระจายไปยัง 

 เส้นประสาทและท�าให้เกิดผื่นแดง มีตุ่มน�้าใส เรียงตัวตาม 

 แนวเส้นประสาท5 
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อาการของโรคงูสวัด

ผู้ป่วยจะมีไข้ ปวดเมื่อยตัว และเกิดผื่นแดง คัน เป็นทางยาว

ดังแสดงในรูปที่ 5 มักเกิดตามแนวเส้นประสาทของร่างกาย เช่น ตาม

ล�าตัว แขน ขา ตา เนื่องจากเส้นประสาทของร่างกายจะอยู่เป็นคู ่

ซ้าย - ขวา โดยปลายประสาททั้ง 2 ด้าน จะส้ินสุดในด้านน้ัน ๆ 

ไม่ต่อกันกับเส้นประสาทอีกด้านหน่ึง จึงเกิดเพียงด้านใดด้านหนึ่ง6 

อย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันที่ต�่ามาก ๆ  ก็อาจพบได้ทั้ง 2 ด้าน 

แต่พบได้น้อยมาก ผู้ป่วยจะมีอาการคันร่วมกับอาการเจ็บ ปวดแสบ

ปวดร้อนในบริเวณดังกล่าว พบผื่นงูสวัดได้มากท่ีสุดคือบริเวณอก 

และเอว หลงัจากนัน้ผืน่จะกลายเป็นตุม่พอง มนี�า้ใสในตุม่พองนัน้ และ

จะตกสะเก็ด สามารถหายเองได้ภายใน 2 - 3 สัปดาห์ แต่ในผู้ป่วย 

สงูอาย ุ(>50 ปี) บางรายอาจพบภาวะตดิเชือ้แบคทเีรยีร่วมด้วย เป็นต้น 

และส�าหรับผู้ป่วยท่ีมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยติดเชื้อ 

เอชไอวี หรือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ก�าลังรักษาด้วยเคมีบ�าบัดโรคอาจจะ 

รุนแรงและแพร่กระจายได้มากขึ้น7

รูปที่ 5  ลักษณะผื่นแดงของโรคงูสวัด8

การรักษา

การเลือกใช้วิธีรักษาผู้ป่วยโรคงูสวัดขึ้นกับภาวะภูมิคุ้มกัน 

ของผู ้ป่วยขณะนั้นและระยะของโรค ในผู ้ป่วยท่ีภูมิคุ ้มกันปกติ 

จะทานเพยีงยาแก้ปวดเนือ่งจากสามารถหายเองได้ ส�าหรับผู้ป่วยสูงอาย ุ

หรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องน้ันการทานยา acyclovir ภายใน 

48 - 72 ชัว่โมง จะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ หากตดิเชือ้แบคทเีรยี

ร่วมด้วยอาจต้องทานยาปฏิชีวนะร่วมกับการรักษา9 

การป้องกัน

เนื่องจากในผู้สูงอายุภูมิคุ้มกันจากเซลล์ (Cell-mediated 

immunity, CMI) จะมีปริมาณลดลงจึงท�าให้เชื้อไวรัสกลับมาก่อโรค 

อีกครั้ง ดังนั้นการพัฒนาวัคซีนที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันชนิด CMI 

จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่สามารถป้องกันโรคงูสวัดได้ วัคซีนส�าหรับป้องกัน 

โรคงสูวดัผลติจากเชือ้ไวรสั varicella-zoster  สายพนัธุ ์Oka ทีท่�าให้

อ่อนฤทธิ์ลง (Live attenuated vaccine) และได้รับการอนุญาตให้

ใช้ได้ครั้งแรกในประเทศอเมริกา ในปี ค.ศ. 2006 ในชื่อ Zostavax™ 

สามารถป้องกันโรคงูสวัดได้ 51 % และสามารถป้องกันโรคได้ 

อย่างน้อย 4 ปีหลังจากได้รับวัคซีน แต่อย่างไรก็ตามยังคงไม่แนะน�า 

ให้ฉีดในผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง เช่น ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ผู้ติดเชื้อ 

HIV ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หรือหญิงมีครรภ์) รวมถึง

ไม่แนะน�าให้ใช้วัคซีนน้ีในผู้ป่วยที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส

มาก่อน10

ปัจจบุนัมกีารพฒันาวคัซนีทีผ่ลติขึน้จากการใช้เทคโนโลยกีาร

ตดัต่อสารพนัธกุรรม (Recombinant vaccine) จาก glycoprotein E 

ของ varicella-zoster virus ร ่วมกับ AS01B adjuvant11 

การทดลองระดับคลินิกพบว่า recombinant vaccine นี้สามารถ

ป้องกนัการเกดิโรคงสูวดัได้ 90 % ในผู้สูงอาย ุ50 ปีขึน้ไป และช่วยลด

การเกิดอาการปวดปลายประสาทหลังจากเป็นงูสวัด (Postherpetic 

neuralgia, PHN)12  ในปี ค.ศ. 2017 recombinant zoster vaccine 

(Shingrix®, GSK) ได้รับการรับรองจาก US FDA และแนะน�าให้ใช้

กับผู้สูงอายุในวัย 50 ปีขึ้นไป โดยฉีด 2 ครั้ง ครั้งแรกและคร้ังท่ี 2  

ห่างกัน 2-6 เดือน13 ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อรับค�าแนะน�าก่อนการฉีด 

วคัซนี ห้ามใช้ในหญงิมคีรรภ์ ผูท้ีม่ภีมูคิุม้กันบกพร่อง หรอืผูท้ีม่อีาการ

แพ้รุนแรง

อย่างไรกต็าม การป้องกนัก่อนการเกดิโรคย่อมดกีว่าการรกัษา 

ดังนั้นการออกก�าลังกาย การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง จึงเป็น

แนวทางที่ดีที่สุดเนื่องจากเมื่อร่างกายแข็งแรง ภูมิคุ้มกันจะสามารถ

ก�าจดัเช้ือก่อโรคต่าง ๆ  ได้ อีกทัง้ยงัมวีคัซนีเพือ่ป้องกันโรค หากเจ็บป่วย 

แล้วไปพบแพทย์ เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยโดยเร็วที่สุดก็จะช่วยลดความ

รุนแรงของโรค ลดการแพร่กระจายของโรคและลดการสูญเสียจาก

โรคงูสวัดได้เช่นเดียวกัน
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ข้อก�าหนดส�าคัญของห้องปฏิบัติการ GLP1

1. Resources เป็นการก�าหนดมาตรฐานของบคุลากร สถานที่ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้

2. Characterization เป็นการก�าหนดมาตรฐานของสารทีจ่ะ

ใช้ทดสอบและระบบทีจ่ะทดสอบ เช่น สารเคม ีสารละลาย และน�า้ยา

ทดสอบต่าง ๆ ต้องมีฉลากบอกความเข้มข้น วันหมดอายุ หรือที่มา 

ให้ชัดเจน เป็นต้น

3. Rules เป็นข้อก�าหนดต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัยและทดลอง 

(Protocol)

4. ระบบเอกสาร (Documentation) เช่น ข้อมลูดบิ การเกบ็

ข้อมูล การรายงาน เป็นต้น

5. ระบบประกนัคณุภาพ (Quality assurance) เพ่ือให้ข้อมลู

ที่ได้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ

ระบบเอกสารในห้องปฏิบัติการ GLP 
(Good Laboratory Practice)

เฉลิมขวัญ  โยทัยเที่ยง 
กลุ่มศึกษาชีวสมมูล

Good Laboratory Practice (GLP) คือ ระบบคณุภาพทีเ่ก่ียวข้องกับกระบวนการขององค์กร (Organizational 

process) และห้องปฏิบัติการที่ด�าเนินงานทดสอบ หรือด�าเนินโครงการวิจัย/ พัฒนาด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ในระยะก่อนคลินกิ (Pre-clinic) โดยระบบคณุภาพดังกล่าวต้องแสดงให้เหน็ว่าหน่วยงานหรอืองค์กรได้มีการวางแผน

การท�างานที่ชัดเจน สามารถด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีมาตรฐาน มีการตรวจสอบจากผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กบัการศกึษาวจัิยนัน้ ๆ  อย่างสม�า่เสมอ การลงบนัทกึข้อมลูต่างๆต้องสามารถสอบกลบัได้ สามารถจดัเก็บและเรยีกคนื

ข้อมูลได้อย่างมีระบบ ตลอดจนมีการท�ารายงานอย่างมีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งปัจจุบันระบบคุณภาพ GLP 

ถูกประกาศใช้กับห้องปฏิบัติการศึกษาชีวสมมูล โดยส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยก�าหนด

ให้ทุกห้องปฏิบัติการที่ด�าเนินการศึกษาชีวสมมูลต้องได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน OECD GLP หรือ ISO/

IEC 17025 ซึ่งเป็นระบบคุณภาพที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก จึงจะสามารถน�าข้อมูลการศึกษาไปยื่นขึ้นทะเบียนยาได้ 

องค์ประกอบของการจัดการระบบเอกสารในห้องปฏิบัติการ 
GLP (Good Laboratory Practice)2

ความหมายและความส�าคัญของการจัดการงานเอกสาร 

หมายถึง กระบวนการในการจ�าแนก จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ

เพื่อให้ความส�าคัญของการเก็บเอกสาร โดยถือว่าเอกสารเป็นเสมือน

ความจ�าของระบบงาน และเอกสารใช้เป็นหลักฐานส�าคัญที่ต้อง 

เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบหรือค้นคว้าในอนาคต จึงจ�าเป็นต้องมีการ

เก็บเอกสารที่ดีเพื่อรวบรวมเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ 

เอกสารไม่ช�ารุดเสียหาย สะดวกต่อการค้นหาเม่ือต้องการใช้ ซึ่งผู้ม ี

หน้าที่ในการเก็บเอกสารจ�าเป็นต้องมีความรู้ด้านการเก็บเอกสาร

เป็นอย่างดีด้วย ดังนั้น ก่อนจะเก็บเอกสารจะต้องมีการวางแผน 

ไว้ล่วงหน้าให้พร้อมโดยค�านึงถึงส่ิงต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น สถานที่

เก็บเอกสาร อุปกรณ์ส�าหรับเก็บเอกสาร ระบบการจัดเก็บเอกสาร 
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ขัน้ตอนในการปฏบิตัเิกีย่วกบัเอกสาร เป็นต้น แหล่งเกบ็เอกสารเปรยีบ

เสมอืนศนูย์ความจ�าหลกัฐานของระบบงานไว้ทัง้หมด การเกบ็เอกสาร

ต่าง ๆ เหล่านี้ไว้รวมกันเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อรวบรวมเอกสารท่ีมีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกันจัดเข้าไว้

ให้เป็นหมวดหมู่และแหล่งเดียวกัน

2. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการค้นหา

3. เพื่อให้เอกสารอยู่ในที่ที่ปลอดภัย

4. เพื่อเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต

โดยต้องมีเจ ้าหน้าท่ีประจ�าห้องเก็บเอกสารด้วย ผู ้ ท่ีมี 

ส่วนเกี่ยวข้องกับเอกสาร มี 2 ฝ่าย คือ

1.  ผู้จัดเก็บเอกสาร จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

และมคีวามช�านาญในการจัดเก็บเอกสารตามระบบ พร้อมท้ังเป็นผูท้ีม่ี 

ความละเอยีดรอบคอบและมรีะเบยีบวนิยั หน้าทีโ่ดยตรงคอื เป็นผูจ้ดั 

เอกสารที่ได้รับเข้ามาเก็บเข้าแหล่งเก็บเอกสารอย่างถูกวิธี และ 

จดัเกบ็ความเรียบร้อย ดแูลจดัการเกีย่วกบัเอกสาร บ�ารุงรกัษาเอกสาร

ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ และคอยให้บริการแก่ผู้ท่ีมีความประสงค์

จะขอใช้เอกสารด้วย

2.  ผู้ใช้เอกสาร เป็นผู้น�าเอกสารจากแหล่งเก็บเอกสารไปใช้

เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อระบบงาน จงึถือว่าเป็นผูท้ีม่คีวามส�าคญัต่อการ

จัดเก็บเอกสาร เพราะผู้ใช้เอกสารต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของการใช้เอกสารที่ผู้จัดเอกสารได้ก�าหนดไว้ เพื่อให้

เอกสารอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา

จากข้อก�าหนดจะเห็นได้ว่า การจัดการเอกสารในระบบ 

ตามระบบคุณภาพ GLP มีความส�าคัญอย่างมาก โดยการมีระบบ

จดัการเอกสาร (Document control) เข้ามาควบคุม ช่วยจดัระเบยีบ

เอกสารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีประโยชน์ ดังนี้ 

1. ควบคุมการสร้างและรูปแบบของระบบเอกสารให้เป็น 

ไปในทิศทางเดียวกัน

2. ควบคุมเอกสารให้เป็นปัจจุบัน (Version Control) 

โดยเอกสารที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขในแต่ละครั้ง จะถูกเรียกคืน 

เก็บมาท�าลาย และจัดเอกสารฉบับใหม่ส�าหรับการใช้งานทันที 

เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลและความซ�้าซ้อนของเอกสาร

3. สามารถค้นหาข้อมูลเอกสารได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว

4. มีเอกสารหลักฐานส�าหรับอ้างอิงในอนาคต

5. มีสถานที่เก็บเอกสาร (Archive) ที่สามารถเข้าถึง 

เอกสารได้ตามสิทธิ์ที่ถูกก�าหนดไว้ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

6. มีข้อมูลก�าหนดการใช้งานห้องเก็บเอกสารการจัดเก็บ

เอกสารเข้า – ออก การก�าจัดเอกสารตามระยะเวลาที่ก�าหนด 

ทั้งน้ีการเก็บเอกสารจะให้ได้ผลดีน้ัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 

5 ประการ คือ

1. เจ้าหน้าที่เก็บเอกสาร ซึ่งเป็นผู้ที่จะท�าหน้าที่ดูแลรักษา 

เอกสารให้อยู ่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตลอดเวลา มีหน้าท่ี 

เก็บรวบรวมเอกสารให้เป็นหมวดหมู่และเป็นระบบ

2. เอกสาร ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ Hard copy/ Soft copy  

ซึ่งเอกสารเหล่านี้ต้องเก็บรักษาเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป 

3. Standard Operating Procedure (SOP) ซึ่งอธิบาย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความเป็นระเบียบ ครบถ้วน เอกสาร 

ไม่ช�ารุดเสียหาย และสามารถสืบค้นหาได้ทันทีเมื่อต้องการใช้

4. อปุกรณ์ในการจดัเกบ็ เช่น แฟ้มเอกสาร ตู้เกบ็เอกสาร ฯลฯ

5. สถานที่ในการจัดเก็บ มีการจัดสถานที่ในการเก็บ 

เอกสารอย่างเป็นสัดส่วนและเพียงพอ มีการควบคุมอุณหภูมิ 

และความชื้น มีการป้องกันปลวก เป็นต้น 
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องค์ประกอบของการบริหารงานเอกสาร3

การบรหิารงานเอกสารทีม่ปีระสทิธภิาพ ต้องมกีารมอบหมาย 

หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู ้ปฏิบั ติงาน โดยต้องท�าหน้าที ่

ดังต่อไปนี้

1. การวางแผน เป็นการเตรียมการล่วงหน้าในการปฏิบัติ

งานเอกสาร โดยพิจารณาจากขั้นตอนในการด�าเนินงานเกี่ยวกับ

เอกสารเป็นหลัก รวมถึงการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ 

ในการจดัเกบ็เอกสาร เตรยีมบคุลากรทีม่คีวามรูใ้นการจดัเกบ็เอกสาร 

ซึ่งจ�าเป็นต้องก�าหนดการปฏิบัติงานเอกสาร ดังนี้

 1.1 การบรหิารงานเอกสาร ก�าหนดสถานทีท่ีจ่ะบรหิาร

งานเอกสารในส่วนของการจัดเก็บเอกสาร

 1.2 การฝึกอบรมพนักงาน ให้มีความรู้เกี่ยวกับการ

บริหารงานเอกสาร เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเอกสารมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะพนักงานท่ีได ้รับมอบหมายให ้ รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

งานเอกสารจะต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้าน

เอกสารได้อย่างถกูต้อง โดยท�าการฝึกอบรมพนกังานทีรั่บผิดชอบเกีย่ว

กับงานเอกสารก่อนเข้ารับการปฏิบัติงานในหน้าที่

 1.3 ก�าหนดสถานที่เก็บเอกสาร ต้องก�าหนดสถานที ่

เกบ็เอกสารให้เหมาะสมกบัการบรหิารงานเอกสารทีก่�าหนดให้จดัเกบ็

รูปแบบของเอกสาร และจัดสถานท่ีให้เป็นสัดส่วนชัดเจนในการเก็บ

เอกสารส�าคัญหรือเก็บเอกสารระหว่างปฏิบัติงาน โดยก�าหนดพื้นที่

ให้เหมาะสมเพียงพอและมีความปลอดภัย

 1.4 ก�าหนดอายขุองเอกสาร เอกสารแต่ละฉบบัมคีวาม 

ส�าคัญแตกต่างกันและความส�าคัญของเอกสารจะเป็นตัวก�าหนด 

อายุการเก็บเอกสาร ดังนั้นพนักงานที่มีหน้าที่จัดเก็บเอกสารจะ

ต้องทราบระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารประเภทใดเก็บไว้กี่ปี 

เอกสารชิ้นใดจะต้องเก็บรักษาตลอดไป เอกสารส�าคัญมีอะไรบ้าง 

เม่ือครบก�าหนดเวลาการเก็บรักษาจะต้องท�าลายเอกสาร เพื่อลด 

ต้นทุนในการจัดเก็บ

 1.5 ก�าหนดวธิกีารโอนเอกสารทีป่ฏบิตัเิสรจ็เรยีบร้อยแล้ว 

ไว้ในแหล่งเก็บเอกสารเฉพาะเพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บเอกสารระหว่าง

ปฏิบัติงานเพียงพอซึ่งจะใช้วิธีการโอนเป็นงวด ๆ หรือโอนต่อเนื่อง

เรื่อย ๆ ขึ้นอยู่กับปริมาณเอกสาร 

 1.6 การก�าหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารส�าคัญ หรือเป็น

ความลับสุดยอดไม่สามารถเปิดเผยให้บุคคลภายนอกรับรู้ ต้องเก็บ

เอกสารไว้ในแหล่งที่มีความปลอดภัยอย่างรอบคอบ ไม่ให้เกิดความ

เสียหายต่อ โดยจัดเก็บในแหล่งเก็บเฉพาะเอกสารส�าคัญ ถ้าปริมาณ

เอกสารส�าคัญมีจ�านวนมากอาจจะจัดเก็บแยกตามหมวดหมู่ของ

เอกสาร หรือถ้าปริมาณเอกสารไม่มากอาจจะจัดเก็บเอกสารรวมกัน

ไว้ในแฟ้มเดียวก็ได้

 1.7 การท�าลายเอกสาร เป็นการน�าเอกสารท่ีไม่มี

ประโยชน์แล้ว หรือครบก�าหนดอายุการเก็บเอกสารน�าเอกสาร 

จากแหล่งเก็บเอกสารออกมาท�าลาย เพื่อให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บ

เอกสารที่เข้ามาใหม่ การท�าลายเอกสารต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มี

อ�านาจ อนุมัติให้ท�าลายเอกสารจึงจะท�าลายเอกสารได้ ส่วนเอกสาร

ที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มีวิธีการท�าลายเหมือนเอกสารที่เป็น 

กระดาษแต่การท�าลายใช้วธิกีารลบข้อมลูออกจากระบบคอมพวิเตอร์

เท่านั้น

จะเห็นได้ว่าเอกสารในห้องปฏบิตักิารตาม Good Laboratory 

Practice (GLP) น้ันมีปริมาณมาก ดังน้ันการดูแลเอกสารอย่างเป็น

ระบบจึงมีความส�าคัญอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดเก็บเอกสาร

ได้อย่างมีระเบียบ ถูกต้อง ไม่สูญหาย อีกทั้งยังสามารถสืบค้นได้อย่าง

สะดวกอีกด้วย

เอกสารอ้างอิง

 1. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม.(2017). แนวทำงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรทดสอบสู่ Good Laboratory  

  Practice (GLP). เข้าถึงได้จากhttp://ccpe.pharmacycouncil.org  [เข้าถึงเมื่อ 2 มีนาคม 2561].

 2. Noina.(2552). กำรจัดเก็บเอกสำร. เข้าถึงได้จาก http://noinanzaa.blogspot.com [เข้าถึงเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2561]. 

 3. Ms.Jidapa Pankaew IT.2. วชิำกำรพฒันำงำนด้วยระบบคณุภำพ. เข้าถงึได้จาก http://www.phayaotc.ac.th [เข้าถงึเมือ่ 6 มถินุายน  

  2561].
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อนุสิทธิบัตรอื่น ๆ ที่น่าสนใจ3 (เอกสารอ้างอิง)

1. อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 3328 ผู ้ขอรับสิทธิบัตร องค์การ

เภสัชกรรม ชื่อการประดิษฐ์ ส่วนผสมสมุนไพรและสารสกัดส�าหรับ

ใช้ในโรคมะเร็ง ซึ่งองค์ประกอบของสมุนไพรประกอบด้วย สารสกัด

สมุนไพร 7 ชนิด ได้แก่ มะไฟเดือนห้า พุทธรักษา แทงทวย พญายอ  

ปีกไก่ด�า เหงอืกปลาหมอ และข้าวเยน็เหนอืข้าวเยน็ใต้ โดยทีอ่งค์การ

เภสัชกรรมได้รับการถ่ายทอดสูตรการผลิตจากคุณหมอสมหมาย 

ทองประเสริฐ และองค์การเภสัชกรรมได้ท�าการวิจัยและทดสอบฤทธิ์

ต่าง ๆ จนผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ GPO Phytoplex capsules 

เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา 
ตอน สมุนไพรมะเร็ง

ภญ.ลักษมีเพ็ญ  สารชวนะกิจ
กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน ในฉบบันีผู้เ้ขยีนได้พยายามจะหาหวัข้อมาเล่าให้ฟังเพือ่ให้ทันยุคสมยั ซึง่ในช่วงนีข่้าวทีด่งั 

คงไม่พ้นคดีหวยสามสิบล้าน คดีเสือด�า และเรื่องของหมอแสง ดังน้ันเรื่องท่ีผู้เขียนพอจะหยิบยกมาคุยเพื่อให ้

เข้ากับคอลัมน์ของผู้เขียนที่เป็นเร่ืองของทรัพย์สินทางปัญญาก็คือเรื่องของสมุนไพรรักษามะเร็งของหมอแสง 

หมอแสงเป็นใครกันนะ หมอแสงชือ่จรงิคอื1 นายแสงชัย แหเลศิตระกูล ไม่ได้จบด้านแพทย์อะไรมาหรอกนะคะ แต่ชาว

บ้านพากนัเรยีกหมอ เพราะท่านแจกยาสมนุไพรรกัษามะเร็ง แล้วก็มข่ีาวว่าจะข้ึนทะเบยีนให้เป็นหมอพืน้บ้าน ซึง่ผูเ้ขยีน

ขอข้ามประเดน็นีไ้ปนะคะ เอาเป็นว่าเรามาดปูระเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัทรพัย์สนิทางปัญญากนัดกีว่า ก่อนอืน่เรามาดกัูนว่า 

สมนุไพรของหมอแสงประกอบด้วยอะไรบ้าง จากทีอ่่านข้อมลูจากหนังสือพมิพ์หลายฉบบั ก็รวบรวมได้ว่าสมนุไพรหลกั 

ท่ีใช้มี 3 ชนิด2 ได้แก่ ข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้ เห็ดกระถินพิมาน และเกสรพิลังกาสา โดยน�ามาผสมรวมกับ 

ร�าข้าว ผูเ้ขยีนจงึไปค้นข้อมลูดวู่า ในประเทศไทยเราได้มกีารจดสทิธบิตัรอะไรบ้างเกีย่วกบัสมนุไพรมะเรง็ แล้วสมนุไพร 

ของหมอแสงมีการจดสิทธิบัตรไว้ไหม จากการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ไม่พบว่า 

หมอแสงได้มีการจดสิทธิบัตรไว้นะคะ แต่พบอนุสิทธิบัตรอื่น ๆ3 ที่น่าสนใจดังนี้

(จีพีโอ ไฟโทเพล็กซ์ แคปซูล) ขึ้นทะเบียน : ยาแผนโบราณ 

เลขทะเบียนที่ G 71/54

2. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 5117 ผู้ขอรับสิทธิบัตร นางมณฑา  

พทุธสิตัย์ ชือ่การประดษิฐ์ ยาสมนุไพรไทยรกัษามะเร็ง ซ่ึงองค์ประกอบ 

ของสมุนไพรไทยประกอบด้วย  พริกไทย  ดีปลี  กานพลู และข้าว

เย็นเหนือข้าวเย็นใต้

จากข้อมูลที่ได้ สังเกตได้ว่าสูตรสมุนไพรรักษามะเร็งจะมีแต่

อนุสิทธิบัตรเท่านั้นไม่มีสิทธิบัตร ผู้เขียนขออธิบายความแตกต่างของ

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรให้ฟังอย่างคร่าว ๆ ดังสรุปในตารางต่อไปนี้

อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

1. อายุความคุ้มครอง 6 ปี และต่ออายุได้อีกสองครั้ง คร้ังละสองป ี

รวมเป็นทั้งหมด 10 ปี 

20 ปี

2. เงื่อนไขในการให้สิทธิ ต ้องเป ็นการประดิษฐ ์ใหม ่ และประยุกต ์ใช ้

ทางอุตสาหกรรมได้

ต้องเป็นการประดิษฐ์ใหม่  มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น 

และประยุกต์ใช้ทางอุตสาหกรรมได้
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ในการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเรื่องเก่ียวกับสมุนไพร 

ต้องมาดูว่าขัดต่อมาตรา 9 (1)4 หรือไม่ ซ่ึงมาตราดังกล่าวกล่าวถึง

การประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ จุลชีพและส่วนประกอบ 

ส่วนใดส่วนหนึง่ของจลุชีพทีม่อียูต่ามธรรมชาติ สตัว์ พชื หรอืสารสกดั

จากสัตว์หรือพืช จะเห็นได้ว่าการน�าสมุนไพรเดี่ยวมาใช้ไม่สามารถ 

จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสมุนไพรตัวน้ันได้ แต่ส�าหรับสูตรผสม

สมุนไพรนั้นเป็นการน�าสิ่งที่มีอยู ่แล้วตามธรรมชาติมาใช้ร่วมกัน

เป็นองค์ประกอบทางสมุนไพรจึงไม่ขัดกับมาตราน้ี เพราะไม่ได้ขอ

ความคุ้มครองสมุนไพรท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ แต่ขอความคุ้มครอง

สูตรสมุนไพรที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ผลในการรักษาเฉพาะ โดยที่สูตร

สมุนไพรนี้ยังไม่มีผู ้ใดเคยน�าสูตรดังกล่าวมาใช้ จึงถือว่าเป็นการ 

ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ แต่ในกรณีน้ีท่ีเป็นการจดในรูปขององค์ประกอบ 

ของสมุนไพรที่เป็นการรวมกันหลาย ๆ ชนิด และสมุนไพรก็ไม่ได้ผ่าน

การดัดแปลงส่วนประกอบใด ๆ เป็นแค่การรวมเข้าด้วยกัน จึงไม่

ถอืว่าเป็นการประดษิฐ์ทีม่ขีัน้การประดษิฐ์ทีส่งูขึน้จนถึงระดบัทีจ่ะจด 

สิทธิบัตรได้ ดังนั้นจึงมักตกอยู่ในเกณฑ์ของการขอรับความคุ้มครอง

ในรปูของอนสิุทธบัิตรเท่านัน้ เพือ่เป็นการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา

ภายในประเทศ ซึง่ยงัไม่มเีทคโนโลยทีีส่งูมาก การวจิยัและพฒันาเป็น

ระดับพื้นฐาน 

จากสทิธบิตัรและอนสุทิธบิตัรต่าง ๆ  ทีผู่เ้ขยีนได้ท�าการสบืค้น 

มานัน้ ผูเ้ขยีนมาสงัเกตดวู่าสมนุไพรตวัใดทีน่ยิมน�ามาประกอบอยูใ่นสตูร 

ของสมุนไพรส�าหรับรักษามะเร็ง ผู้เขียนพบว่ามีสมุนไพรที่มักมีอยู่

ในสูตรส�าหรับรักษามะเร็งคือ ข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้นั่นเองค่ะ  

ดังนั้นควรจะมีการวิจัยและพัฒนาศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรดังกล่าว 

ต่อไป เห็นไหมค่ะท่านผู้อ่าน ประโยชน์ของข้อมูลสิทธิบัตรและ 

อนุสิทธิบัตรที่ได้ก็คือส่งเสริมให้มีการพัฒนาต่อยอดต่อไปนั่นเอง 

ซึ่งนั่นก็เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของการส่งเสริมให้มีการจดสิทธิบัตร 

โดยหน่วยงานที่รับจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ก็คือกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญาน้ันเองและกรมทรัพย์สินทางปัญญา ก็ควรจะต้องไม่ลืม

เป้าหมายที่จะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของประชาชนในประเทศ 

และท�าหน้าที่ปกป้องสิทธิของประชาชนในประเทศให้มากกว่าท่ีจะ

ปกป้องสทิธขิองต่างชาตทิีเ่ข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทย  

เอกสารอ้างอิง

 1. เปิดที่มาประวัติ “หมอแสง” เขำคือควำมหวังผู้ป่วยมะเร็ง; เข้าถึงได้จาก https://www.dailynews.co.th/regional/626183; 

  [เข้าถึงเมื่อ 21 มีนาคม 2561].

 2. เปิดใจ “หมอแสง” แจกสมนุไพรบ�ำบดัมะเรง็ฟร!ี 12:22 น. 6 พ.ย. 2560; เข้าถงึได้จาก https://www.pptvhd36.com/news/%E0 
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