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ลักษณะทั่วไปของแบคทีเรียและการรักษาโรค    
ติดเชื้อแบคทีเรีย1

 แบคทีเรียเปนจุลชีพท่ีอาศัยอยู ในมนุษย สัตว พืช และ             

สิง่แวดลอม ซึง่มทีัง้ทีเ่ปนประโยชนและมโีทษตอมนษุย  โดยแบคทเีรยี

มักจําแนกเปนรูปรางกลม (Cocci) หรือแทง (Bacilli, Rods)                   

พึ่งออกซิเจน (Aerobes) หรือไมพึ่งออกซิเจน (Anaerobes)               

และการยอมติดสีแกรมบวกและลบ โดยโรคท่ีเกิดจากการติดเชื้อ

แบคทเีรยีนัน้ สวนหนึง่สามารถหายไดเอง เชน อจุจาระรวงเฉยีบพลนั 

ในขณะทีโ่รคตดิเชือ้แบคทเีรียหลายชนดิตองไดรบัการรกัษาทีจ่าํเพาะ 

คอื การใชยาตานจลุชพีทีม่ฤีทธิใ์นการยบัยัง้เช้ือแบคทเีรยี เชือ้แบคทีเรยี

แตละชนดิ จะมีความจาํเพาะกบัยาตานจลุชพีทีแ่ตกตางกนั เนือ่งจาก

กลไกการออกฤทธิข์องยา และความไวตอยาตานจลุชพีของเชือ้แบคทเีรยี

ที่แตกตางกัน

ดร.ประพิมพพักตร  เถื่อนสุคนธ
กลุ�มวิจัยชีววิเคราะห�

หนทางใหมแหงการกาวผาน
“ยุคหลังยาตานจุลชีพ”

หนทางใหมแหงการกาวผานหนทางใหมแหงการกาวผาน
“ยุคหลังยาตานจุลชีพ”“ยุคหลังยาตานจุลชีพ”

รูปที่ 1  แสดงกลไกการออกฤทธิ์ของยาตานจุลชีพ2

 ในสถานการณปจจุบันทั่วโลกตางเผชิญกับปญหาเชื้อดื้อยา ซึ่งสงผลตอทุกคน เนื่องจากการใชยาตาน

จุลชีพ หรือยาตานแบคทีเรียมากเกินความจําเปน จนทําใหเชื้อแบคทีเรียพัฒนาตัวเองสามารถสูกับยาตาน

จลุชพีได ในขณะทียั่งไมมยีาตานจลุชพีชนดิใหม ๆ  ซึง่ท่ัวโลกตางมคีวามกังวลในเรือ่งน้ี ดังเชนกรณ ีsuperbug                    

ท่ีเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา โดยศูนยปองกันและควบคุมโรคของสหรัฐ (CDC) ไดประกาศพบผูปวยวัย 70 ป

ท่ีดื้อตอยาตานจุลชีพทุกชนิด และไดเสียชีวิตลงเม่ือชวงเดือนกันยายน 2559 สถานการณเชื้อดื้อยาที่แยลง         

ทําใหไมแปลกใจเลยวาโลกเริม่กาวเขาสู “ยคุหลังยาตานจลุชพี” แตมนษุยชาติกยั็งไมยอมแพมีการคดิคนยาตาน

จลุชพีจากแหลงตาง ๆ  และคนหาเปาหมายใหมของการใชยาตานจลุชพีในการฆาเชือ้แบคทเีรยี ซึง่จะเปนแนวทาง

ในการพัฒนายาตานจุลชีพเพื่อใหสามารถตอสูกับเชื้อดื้อยาได



3

วารสารเพื่อการวิจัยเเละพัฒนา องคการเภสัชกรรม

ปที่ 25 ฉบับที่ 4 ประจําเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 R&D NEWSLETTER GPO

การดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียและสถานการณ
การดื้อยาในปจจุบัน1

 การดื้อยาตานจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียมี 2 ประเภท ไดแก

 1. การดื้อยาตานจุลชีพของแบคทีเรียตั้งแตกําเนิด (Intrinsic 

resistance) คือการด้ือยาท่ีเกิดจากความจําเพาะของแบคทีเรีย         

ซึ่งไมมีสวนประกอบที่เปนเปาหมายการออกฤทธิ์ของยาตานจุลชีพ

บางชนิดตั้งแตแรก เชน E. coli ดื้อตอยา vancomycin แม E. coli 

จะไมเคยสัมผัสกับ vancomycin มากอน

 2. การดื้อยาตานจุลชีพของแบคทีเรียท่ีเกิดข้ึนภายหลัง 

(Acquired resistance) คือการดื้อยาท่ีเกิดจากแบคทีเรียท่ีเคยไว          

ตอยาตานจุลชีพมากอน เกิดการกลายพันธุเปนเชื้อดื้อยาภายหลัง       

การสัมผัสกับยาตานจุลชีพชนิดน้ัน โดยการดื้อยาประเภทนี้เกิดจาก

กลไกหลายชนดิ เชน แบคทีเรยีสราง enzyme มาทาํลายยาตานจลุชพี 

แบคทเีรียปรับเปาหมายการออกฤทธิข์องยาตานจลุชีพ หรอืแบคทเีรยี

ขับยาตานจุลชีพออกจากเซลล

 สถานการณการดือ้ยาในปจจบุนัจากการรายงานของ CDDEP 

พบวา ในป 2015 อัตราการดื้อยากลุม aminopenicillins ของเชื้อ     

E. coli สูงกวา 50 % ทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย ประเทศ

แอฟริกาใตและประเทศไทยนัน้มกีารด้ือยาประมาณ 80 % นอกจากนี้

องคการอนามัยโลก (WHO) ไดรวบรวมสถานการณการดื้อยาตาน

จลุชพีทัว่โลกในป ค.ศ. 2014 และประมาณการผูเสยีชวีติจากเช้ือดือ้ยา         

ทั่วโลกวาอาจมากกวา 700,000 รายตอป และหากไมมีมาตรการ            

ที่เรงดวน เขมงวด และชัดเจน คาดวาในป ค.ศ. 2050 จะมีผูเสียชีวิต

ถึงปละ 10 ลานคน โดยสวนใหญจะอยูในเอเชียและแอฟริกา3

รปูที ่2  กราฟแสดงการดือ้ตอยาตานจลุชีพของเช้ือ E. coli ในป ค.ศ.20154

ตารางที่ 1 ยาตานจุลชีพชนิดตาง ๆ1

กลุมยาตานจุลชีพ ยาตานจุลชีพแตละขนานในกลุม

Aminoglycosides Gentamicin, Tobramycin, Amikacin, Netilmicin

Antipseudomonal Carbapenems Imipenem, Meropenem, Doripenem

Antipseudomonal Fluoroquinolones Ciprofloxacin, Levofloxacin

Penicillins+Beta-Lactamase Inhibitors Piperacillin-Tazobactam, Ticarcillin-Clavulanic acid

Folate Pathway Inhibitors Cotrimoxazole

Penicillins+Beta-Lactamase Inhibitors Ampicillin-Sulbactam

Polymyxins Colistin, Polymyxin B

Tetracyclines Tetracycline, Doxycycline, Monocycline, Tigecycline

ยาตานจุลชีพกลุมใหมจากดิน5

 จากการคนพบยาตานจุลชีพกลุ มใหม ซ่ึงเปนการคนพบ      

สาร malacidins ที่สังเคราะหจากกลุมเชื้อ Streptomyces ซึ่งเปน

แบคทเีรียอาศัยอยูในดิน โดยทาํการคดัเลอืกสายพนัธุของเชือ้แบคทเีรยี

และทาํการตดัตอยนีเขาสูเชือ้กลุม streptomyces เพือ่ใหเกิดกระบวน

การหมกัและสรางสารสําคญัออกมา โดยสาร malacidins นัน้สามารถ

ยับยั้งเชื้อ S. aureus ที่เกิดการดื้อยา methicillin (Methicillin-

resistant S. aureus หรอื MRSA) แตอยางไรก็ตาม สาร malacidins 

นัน้ยงัอยูในขัน้ตอนทดสอบประสทิธภิาพในสตัวทดลอง และผูวจิยัเอง

ก็พยายามเพิ่มประสิทธิภาพใหสามารถใชรักษาในผูปวยจริงได
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พยาธิตัวกลมสูยาตานจุลชีพ6

 เมือ่ไมนานมานีม้กีารคนพบสารสาํคญั ชือ่วา odilorhabdins 

ซึ่งสังเคราะหจากพยาธิตัวกลมท่ีอาศัยอยูในดิน (Xenorhabdus 

nematophila) โดยสารนี้มีฤทธิ์ในการฆาเชื้อแบคทีเรียทั้งแกรม

บวกและแกรมลบ รวมถึงเช้ือ Enterobacteriaceae ท่ีด้ือตอยา 

carbapenem (Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae) 

ซึ่งสารนี้มีกลไกในการฆาเช้ือดวยการเขาไปท่ี ribosome subunit 

แลวทําใหการสรางโปรตีนของเชื้อเกิดความผิดปกติ

การคนพบเปาหมายใหมในการออกฤทธิ์ของ
ยาตานจุลชีพ5

 สําหรับการคนพบเปาหมายใหมในการออกฤทธ์ิของยาตาน

จลุชพีนัน้ เร่ิมมาจากการศกึษาเก่ียวกับเชือ้ E. coli  ซ่ึงกอโรคอจุจาระรวง

และเปนเชือ้ทีม่กีารดือ้ยาคอนขางสูง โดยเช้ือ E. coli เปนเชือ้แกรมลบ

มีผนังหุมเซลล 3 ชั้น คือ plasma membrane, peptidoglycan         

cell wall และ outer membrane ซึ่งทําหนาที่ในการปกปองเซลล

ของแบคทีเรีย โดยนักวิทยาศาสตรคนพบวา outer membrane            

มีความเกี่ยวของกับการอยู รอดของเช้ือแบคทีเรียเปนอยางมาก              

โดยทําการทดลองดวยการสรางความเสียหายใหกับผนังหุมเซลล           

ของเชือ้ E. coli ดวยวธิตีาง ๆ  เชน การเพิม่/ลดแรงดนัอากาศอยางฉบัพลนั

การใชสารเคมีอยาง EDTA (สารที่มีฤทธิ์ในการทําลายเซลล) เปนตน 

จากนั้นทําการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเชื้อ E. coli และ

ตรวจสอบอตัราการรอดชีพของแบคทเีรยี หลงัการทดลอง ซึง่ปรากฏวา

หากแบคทีเรียตัวใดที่ outer membrane เกิดความเสียหายหรือ           

ถูกทําลาย เชื้อแบคทีเรียก็จะตายไปอยางรวดเร็ว เนือ่งจาก outer

membrane มผีลตอการสราง cell wall ของแบคทเีรยีและปกปองเซลล

จากสารเคมตีาง ๆ  ซึง่การคนพบความสําคัญของ outer membrane

ตอการอยูรอดของเชือ้แบคทเีรยีดงักลาวเปนแนวทางหนึง่ในการคิดคน

ยาตานจุลชีพตัวใหม7

 ปจจบุนัตามรายงานของ WHO และ CDC พบวา จากสารตาน

จลุชพีทีค่นพบ 28 ตวั มีเพยีง 2 ตวัเทานัน้ทีส่ามารถผลติออกมาเปนยา

ที่มีจําหนายในทองตลาดคือยา eravacycline และยา paediatric 

bedaquilin8 ถึงแมวาการคนหายาตานจุลชีพตัวใหมจะมีความยาก

ลําบากเพียงใด แตนักวิทยาศาสตรหรือนักวิจัยทั่วโลกก็ยังไมยอมแพ

ที่จะคนหายาเพื่อตอสูกับเชื้อแบคทีเรียดื้อยา อีกทั้งในประเทศตาง ๆ

ทั่วโลกก็มีมาตรการในการจัดการเชื้อดื้อยาดวยการรณรงคใหมีการ         

ใชยาอยางสมเหตสุมผล ซึง่การรวมแรงรวมใจกนันีจ้ะชวยใหเราสามารถ

กาว “ยุคหลังยาตานจุลชีพ” ได
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 กรดโฟลิก (Folic acid) หรือ วิตามินบี 9 (ขนาดแนะนํา

ตอวัน 400 - 600 ไมโครกรัม ขนาดสูงสุดตอวัน 1,000 ไมโครกรัม)1 

กรดโฟลิกมีความจําเปนตอการแบงตัวของเซลล โดยเฉพาะเซลล

เมด็เลอืดแดง และเปนตวัชวยสรางเซลลสมองของทารก การขาดกรด

โฟลิกในชวงตั้งครรภ 1-2 เดือนแรก จะทําใหการพัฒนาทางสมอง

และระบบประสาทของทารกผิดปกติได หรือเรียกวาความผิดปกติ                           

โภชนาการและวิตามินเสริมสําหรับคุณแม
กอนตั้งครรภ และระหวางตั้งครรภ

โภชนาการและวิตามินเสริมสําหรับคุณแมโภชนาการและวิตามินเสริมสําหรับคุณแม
กอนตั้งครรภ และระหวางตั้งครรภกอนตั้งครรภ และระหวางตั้งครรภ

โภชนาการและวิตามินเสริมสําหรับคุณแม
กอนตั้งครรภ และระหวางตั้งครรภ

โภชนาการและวิตามินเสริมสําหรับคุณแมโภชนาการและวิตามินเสริมสําหรับคุณแม
กอนตั้งครรภ และระหวางตั้งครรภ

โภชนาการและวิตามินเสริมสําหรับคุณแม
กอนตั้งครรภ และระหวางตั้งครรภ

 อาหารการกินของคุณแมกอนต้ังครรภจัดวามีความสําคัญอยางย่ิงสําหรับลูกนอยท่ีจะเกิดมา                                              
ในอนาคต คุณแมที่มีภาวะโภชนาการที่ดีตั้งแตกอนการตั้งครรภและในระหวางตั้งครรภ จะทําใหคุณแมแข็งแรง
ตลอดการต้ังครรภและลูกนอยคลอดออกมามีสุขภาพแข็งแรง อารมณดี และมีพัฒนาการสมวัย ดังน้ัน
ผูเปนแมจะตองเตรียมตัวใหมีภาวะโภชนาการที่สมบูรณและไมขาดสารอาหารสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิง
กรดโฟลกิ ธาตุเหล็ก โปรตีน และไอโอดีน ซึ่งในปจจุบันมีผลิตภัณฑที่ประกอบดวยวิตามินและเกลือแร จําหนาย
ในรูปแบบที่หลากหลาย ดังนั้นคุณแมจึงควรเลือกรับประทานอาหารและวิตามินเสริมในขนาดที่เหมาะสมดังนี้

ดร.ภญ.วิภาพรรณ  ผจงวิริยาทร
กลุ�มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม

ในการสรางหลอดประสาท (Neural tube defects, NTDs) ซึง่ภาวะที่

รนุแรงทีส่ดุ คอืภาวะทีไ่มมสีมองและกระโหลกศรีษะ (Anencephaly)             

แตทีพ่บบอยคอื กระดกูสนัหลังโหว (Spina bifida)  นอกจากนีย้งัพบ

ภาวะสมองโปง กรดโฟลิกพบไดในอาหาร เชน ไขแดง ตับ เปด ไก 

ผักใบเขียวเขม ผักโขม แครอท บร็อคโคลี่ กะหลํ่าดอก แคนตาลูป 

ฟกทอง อะโวคาโด และถั่ว2 
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 ธาตุเหล็ก (Iron) (ขนาดแนะนําตอวัน 27 มิลลิกรัม ขนาด

สูงสุดตอวัน 45 มิลลิกรัม)3 ธาตุเหล็กพบในเม็ดเลือดแดงในรูปของ

ฮีโมโกลบิน โดยเม็ดเลือดแดงทําหนาท่ีนําออกซิเจนไปยังปอด            

และเซลลเนื้อเยื่อตาง ๆ หลังจากน้ันเม็ดเลือดแดงจะถูกทําลาย         

และธาตุเหล็กจะถูกปลอยออกมา และนํากลับไปใชใหมในการสราง              

ฮีโมโกลบินและสรางเม็ดเลือดแดงใหมอีกครั้ง ซ่ึงสารอาหารสําคัญ           

ทีเ่กีย่วของในกระบวนการสรางเมด็เลอืดแดง ไดแก ธาตเุหลก็ กรดโฟลกิ

และวิตามินบี 12 ดังนั้นการขาดสารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง จึงสงผล

ใหการสรางเม็ดเลือดแดงลดนอยลง หรือเกิดเม็ดเลือดแดงลักษณะ

ผดิปกติ การขาดธาตเุหลก็ในระหวางต้ังครรภจะทาํใหเปนโรคโลหิตจาง

พัฒนาการทางสมองของลูกนอยไมดี มีผลตอระดับสติปญญา

และการเรียนรู4 แหลงอาหารท่ีมีธาตุเหล็กสูงไดแก เน้ือสัตว ตับ                  

หอยกาบ หอยนางรม ไขแดง ผักกูด ผักโขม ผักแวน ถั่วฝกยาว            

หนอไมฝรัง่ ใบชะพลู ใบตาํลงึ งาดาํ งาขาว ขาวโอต ถัว่เหลอืง ถัว่แดง2

 แคลเซียม (Calcium) (ขนาดแนะนําตอวัน 1,000-1,300 

มิลลิกรัม ขนาดสูงสุดตอวัน 3,000 มิลลิกรัม)7 แคลเซียมเปนแรธาตุ

สําคัญที่ชวยในการพัฒนากระดูกของทารก การขาดแคลเซียมอาจ

ทําใหทารกในครรภมีกระดูกไมแข็งแรงหรือทําใหเกิดกระดูกพรุนได

นอกจากนี้ยังชวยในการทํางานของกลามเนื้อและระบบประสาท         

ขณะที่คุณแมตั้งครรภทารกมีการดึงแคลเซียมจากคุณแมมาใช             

ดังน้ันคุณแมควรรับประทานแคลเซียมใหเพียงพอตอความตองการ

ของรางกายเพื่อปองกันไมใหสูญเสียมวลกระดูก แหลงของแคลเซียม 

ไดแก โยเกิรต นม ชีส ซีเรียล และปลาตัวเล็ก2

 วิตามินดี (Vitamin D) (ขนาดแนะนําตอวัน 15 ไมโครกรัม 

ขนาดสูงสุดตอวัน 100 ไมโครกรัม)7 วิตามินดีมีสวนชวยในการดูดซึม

แคลเซียมและฟอสฟอรัสใหดีขึ้น เพื่อชวยเสริมสรางความแข็งแรง       

ของกระดกูของทารกในครรภ ทําใหโครงสรางกระดูกมีความสมบูรณ

เม่ือทารกโตข้ึน โดยรางกายของคนเราสามารถรับวิตามินดีไดจาก

แสงแดดออน ๆ  ยามเชา นอกจากนั้นยังพบวิตามินดีในนม นํ้ามันปลา 

เปนตน2

 วติามนิซี (Vitamin C) (ขนาดแนะนาํตอวนั 80-85 มลิลกิรมั

ขนาดสูงสุดตอวัน 2,000 มิลลิกรัม)8 วิตามินซี เปนสารตานอนุมูล

อิสระที่ชวยในการปกปองเซลลไมใหถูกทําลายและชวยในการดูดซึม

ธาตเุหลก็ นอกจากนีย้งัเพิม่ภมูคิุมกนัแกรางกาย อาหารทีพ่บวติามนิซี

ไดแก ผลไมตระกูลสม สตรอเบอรรี่ มะละกอ มะเขือเทศ พริกหวาน 

และบร็อคโคลี่2

 วติามนิบ6ี (Vitamin B6) (ขนาดแนะนาํตอวนั 1.9 มลิลกิรมั 

ขนาดสูงสุดตอวัน 100 มิลลิกรัม)1 วิตามินบี6 ชวยลดอาการแพทอง

คลื่นไส อาเจียน ชวยในการสรางเม็ดเลือดแดง และชวยพัฒนาสมอง

ของลูกนอยในขณะตั้งครรภ เสริมสรางภูมิคุมกัน แหลงอาหารท่ีพบ

ไดแก เน้ือไก ปลา ตับ ไข ถั่วเหลือง แครอท กะหล่ําปลี ผักโขม          

เมล็ดทานตะวัน กลวย จมูกขาวสาลี2

 ไอโอดีน (Iodine) (ขนาดแนะนําตอวัน 220 ไมโครกรัม     

ขนาดสูงสุดตอวัน 1,100 ไมโครกรัม)3 ไอโอดีนเปนแรธาตุที่มี

ความสําคัญอยางมากตอการทํางานของตอมไทรอยด ในระหวาง            

ตั้งครรภตอมไทรอยดจะทํางานมากข้ึนทําใหรางกายมีความตองการ

ธาตุไอโอดีนมากขึ้น และการที่หญิงตั้งครรภไดรับไอโอดีนไมเพียงพอ

ตอความตองการมีโอกาสทําใหเปนโรคคอพอกได และจะสงผลถึง

ทารกโดยตรง คอื ทาํใหทารกมนีํา้หนกัตวันอย ตวัเลก็เกนิ มสีตปิญญา

ตํ่ากวาเด็กทั่วไป ความคิดความอานชาลง เชื่องชา งวงซึม การทํางาน

ของกลามเนือ้ไมประสานกนั ไอโอดนีพบไดมากในอาหารทะเลทุกชนิด 

รวมไปถึงผักที่ปลูกในดินที่มีแรธาตุไอโอดีนสูงดวย5 

 โปรตีน (Protein) (ขนาดแนะนําตอวัน 71 กรัม)2 โปรตีน

มีความสําคัญอย างมากในการสร างเซลล ของทารกในครรภ

ชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอ รวมไปถึงมีผลตอพัฒนาการของลูกนอย

ในครรภ นอกจากนี้โปรตีนมีบทบาทสําคัญในการสรางเนื้อเยื่อ              

เปนสวนประกอบของเซลล สรางรก สรางเมด็เลอืดแดง เพ่ือใหรางกาย

ของลกูนอยสมบรูณ ในขณะเดยีวกนัคณุแมกต็องการโปรตนีเพือ่บาํรงุ

และซอมแซมตนเองเชนกัน แหลงอาหารที่มีโปรตีนสูงไดแก เนื้อสัตว 

สัตวปก ถั่ว ไข นม เตาหู ชีส และรวมไปถึงอาหารทะเลดวย2, 6



7

วารสารเพื่อการวิจัยเเละพัฒนา องคการเภสัชกรรม

ปที่ 25 ฉบับที่ 4 ประจําเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 R&D NEWSLETTER GPO

  วิตามินบี12 (Vitamin B12) (ขนาดแนะนําตอวัน 2.6 

มิลลิกรัม)1 วิตามินบี12 มีสวนชวยในการพัฒนาระบบประสาท 

สังเคราะหดีเอ็นเอ และชวยในการสรางเม็ดเลือด ลดการเกิดภาวะ

หลอดประสาทไมปด แหลงอาหารที่พบวิตามินบี12 ไดแก หอย ปลา 

เนื้อสัตว สัตวปก ไข2

 สังกะสี (Zinc) (ขนาดแนะนําตอวัน 11-12 มิลลิกรัม ขนาด

สูงสุดตอวัน 40 มิลลิกรัม)3 สังกะสีชวยในกระบวนการเมตาบอลิซึม

ของกรดนวิคลอีกิ และการสงัเคราะหโปรตนีเอนไซมในรางกาย ควบคุม

การทํางานของรางกาย ลดภาวะความเครยีดและปรบัปรงุการทํางาน

ของระบบภูมิคุ มกันของรางกาย บํารุงสมองและระบบประสาท

มีผลตอการเจริญเติบโตของกระดูกทารกในครรภ คุณแมต้ังครรภ

ที่ขาดสังกะสี จะสงผลใหเกิดภาวะคลอดกอนกําหนด ทารกในครรภ

เติบโตชากวาปกติ สงผลใหเกิดความพิการ การเสียเลือดหลังคลอด 

แหลงอาหารทีพ่บสงักะส ีไดแก เนือ้สตัว สตัวปก ถัว่ ธญัพชื หอยนางรม2 

 นอกจากนี้ยังพบวา วิตามินที่หามรับประทานในระหวาง

ตั้งครรภ คือวิตามินเอ ในปริมาณที่มากกวา 25,000 IU (8,500 

ไมโครกรัม) ตอสัปดาห หรือ 10,000 IU (3,000 ไมโครกรัม) ตอวัน  

โดยเฉพาะในชวง 2 เดือนแรก เพราะอาจทําใหมีความเสี่ยงตอภาวะ

แทงบุตร หรืออาจทําใหทารกพิการแตกําเนิดได9 ซึ่งขนาดแนะนํา          

สําหรับหญิงตั้งครรภคือ 750 - 770 ไมโครกรัมตอวัน3

 องคการเภสัชกรรม (อภ.) ไดดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล

ในการสรางเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชากรไทยตลอด           

ชวงชีวิต และสนับสนุนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการใชยา

เพื่อลดอัตราการตายของมารดาและเพิ่มพัฒนาการเด็กใหสมวัย                

โดยองคการเภสัชกรรมไดวิจัยพัฒนาและผลิตยาวิตามินรวมแรธาตุ

สําหรับหญิงวัยเจริญพันธุ ที่มีโอกาสตั้งครรภ และหญิงตั้งครรภ                

ดังนี้

ลําดับ รายการยา ขนาดรับประทาน รายละเอียด

1 Folic F GPO 

(Folic acid 400 mcg)

1 เม็ดวันละครั้ง สําหรับ

หญิงวัยเจริญพันธุและ

หญิงตั้งครรภ

-  องคการอนามัยโลกแนะนําใหหญิงวัยเจริญพันธุที่มีโอกาสตั้งครรภ

 รบัประทานวติามนิ Folic acid ขนาด 400 ไมโครกรมั ทกุวนั กอนการตัง้ครรภ 

 2-3 เดือน และไดรับตอเนื่องใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ10

-  เขาบัญชียาหลักแหงชาติ บัญชี ก

-  คาดวาจะสามารถจําหนายในป พ.ศ. 2563

2 Ferrofolic* 

(Iron 60 mg/Folic acid 

2.8 mg)

1 เม็ดอาทิตยละครั้ง

สําหรับหญิงวัยเจริญพันธุ

-  องคการอนามัยโลก แนะนําปริมาณธาตุเหล็ก 60 มิลลิกรัม รวมกับกรด

 โฟลิก 2.8 มิลลิกรัม 1 เม็ดอาทิตยละครั้ง สําหรับหญิงวัยเจริญพันธุที่มี 

 โอกาสตั้งครรภ โดยใหเปนเวลา 3 เดือนกอนการตั้งครรภ11

-  มีจําหนายแลว

3 Iolic (Iodine 150 mcg/

Folic acid 400 mcg)

1 เม็ดวันละครั้ง สําหรับ

หญงิตัง้ครรภ และหญงิให

นมบุตร (6 เดือนแรกของ

การใหนมบุตร)

- องคการอนามัยโลก แนะนําปริมาณไอโอดีนสําหรับหญิงตั้งครรภ

 220 ไมโครกรัม ทั้งน้ีกระทรวงสาธารณสุข ไดมีการบังคับเติมไอโอดีน 

 ลงในเกลือบรโิภคทัง้หมด ดงันัน้เพือ่ปองกนัการไดรบัไอโอดนีมากเกินไป 

 จึงไดมีการพิจารณาปรับลดปริมาณไอโอดีนในยาเม็ดที่ใชเสริมใหกับ

 หญิงตั้ง ครรภ เหลือเพียง 150 ไมโครกรัมตอวัน

-  มีจําหนายแลว

4 Triferdine 150 

(Iron 60.61 mg/Iodine 

150 mcg/Folic acid 

400 mcg)

1 เม็ดวันละคร้ังสําหรับ

หญิงตั้งครรภและหญิงให

นมบุตร (6 เดือนแรกของ

การใหนมบุตร)

-  ยารวมวิตามินและเกลือแรที่เหมาะสมสําหรับหญิงตั้งครรภ

-  เขาบัญชียาหลักแหงชาติ บัญชี ก 

-  มีจําหนายแลว

*อภ.ผลิตยา Ferrofolic เพื่อสนับสนุนโครงการสาวไทยแกมแดงซึ่งเปนโครงการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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   การเตรียมความพรอมในเรื่องโภชนาการและอาหารเสริมของคุณแมชวงกอนตั้งครรภ และระหวางตั้งครรภมีความสําคัญอยางยิ่ง                

แตจะดียิ่งข้ึนไปอีกหากคุณแมเลือกรับประทานอาหารและวิตามินเสริมอยางหลากหลาย เพราะจะทําใหคุณแมไดรับสารอาหารครบถวน

ตามที่รางกายตองการ ซึ่งจะสงผลดีตอสุขภาพของลูกนอยที่อยูในครรภ 

เอกสารอางอิง

 1. Institute of Medicine (US) Panel on Micronutrients. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B
6
, Folate, Vitamin B

12
, 

Pantothenic Acid, Biotin, and Choline. Washington (DC): National Academics Press (US); 1998.
 2. National Health Service, London: National Health Service; c2017 [updated 2017 March 3; cited 2018 Jul 5], Available at: https://www.nhs.uk/

conditions/vitamins-and-minerals/ [Accessed July 9, 2018].
 3.   Institute of Medicine (US) Panel on Micronutrients. Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, 

Iodine, Iron, Manganese, Molybdemim, Nickel, Sillicon, Vanadium, and Zinc. Washington (DC): National Academics Press (US); 2001.
 4.   สํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คูมือแนวทางการควบคุมและปองกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
 5.   พุฑฒิรักษ วีระเศรษฐกุล. วิตามินคนทอง ควรกินแบบไหน วิตามินอะไรบางที่หามกิน, Available at : https://th.theasianparent.com/[Accessed July 9, 2018].
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ระบบขับถายเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักลดไมทราบสาเหตุ

ตัวอยางเครือ่งอบแหงทีใ่ชในอุตสาหกรรมยา
 กระบวนการอบแหงในอุตสาหกรรมยานั้น ถูกนํามาใช

ในการสังเคราะหวัตถุดิบทางยา โดยหลังจากที่ทําการตกผลึก

และกรองแยกผลิตภัณฑออกมาแลว จะตองนําผลิตภัณฑที่ได

ไปผานการอบแหง เพื่อไลความชื้นและตัวทําละลายออก กอนที่

จะนําไปเรงเพื่อลดขนาดของผงยาตอไป นอกจากนี้ในกระบวน

การผลิตยาเม็ดหรือแคปซูลจะตองมีการอบแหงแกรนูลกอนนํา

ไปใช  ในขั้ นต อ ไป หรือแม แต ตั วผงหรือสารสกัดสมุนไพร               

ก็เชนเดียวกัน ซ่ึงเครื่องอบแหงที่นํามาใชในอุตสาหกรรมยานั้น

มีอยู ด วยกันหลายประเภทดังนี้

ตูอบแบบถาด (Tray dryer)  
 เปนการนําวัตถุดิบวางไวในถาด ตะแกรง หรือแผนท่ีมีรูพรุน 

แลวเปาลมรอนขนานไปกบัผวิหนาวตัถดุบิ หรอืเปาตัง้ฉากกบักนถาด

ที่ยอมใหลมผานได ลมรอนจะผานเขาไปในช้ันวัตถุดิบทําใหความชื้น

ในวัตถุดิบลดลง ตูอบแบบน้ีจะทํางานแบบกะ (Batch)1, 2 

มุทิตา  ยันบูรพา

กลุ�มวิจัยวัตถุดิบทางเภสัชกรรม

การอบแหงในอุตสาหกรรมยาการอบแหงในอุตสาหกรรมยา
ระบบขับถายเปลี่ยนแปลง

การอบแหงในอุตสาหกรรมยา
ระบบขับถายเปลี่ยนแปลง

การอบแหงในอุตสาหกรรมยา
ระบบขับถายเปลี่ยนแปลง

การอบแหงในอุตสาหกรรมยา
ระบบขับถายเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักลดไมทราบสาเหตุการอบแหงในอุตสาหกรรมยานํ้าหนักลดไมทราบสาเหตุ

 การอบแหง เปนการกําจัดน้ําหรือตัวทําละลายออกจากวัตถุท่ีตองการใหความชื้นในวัตถุน้ันลดลง              
โดยสวนใหญวตัถนุัน้จะอยูในสถานะของแขง็ ซึง่นํา้หรอืตัวทําละลายท่ีระเหยออกจากวตัถน้ัุนไมจาํเปนตองระเหย
ท่ีจดุเดอืด แตใชอากาศพดัผานวตัถเุพือ่ดงึน้ําหรอืตัวทาํละลายออกมา โดยวตัถจุะแหงไดมากหรอืนอยขึน้อยูกบั
ธรรมชาติของวัตถุน้ันดวย1  ในการเลือกเครื่องอบท่ีจะนํามาใชงานน้ันจะพิจารณาจากหลาย ๆ ปจจัย เชน 
ลักษณะของผลิตภณัฑทีจ่ะนํามาอบ ปรมิาณและลักษณะความชืน้ของวัตถ ุปรมิาณของผลติภณัฑ ความคงตัว
ของผลิตภัณฑ รูปแบบของกระบวนการที่ตองการอบวาเปนแบบตอเนื่องหรือแบบกะ (Batch) เปนตน

รูปที่ 1  Cabinet tray dryer3
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เครือ่งอบภายใตสุญญากาศ (Vacuum dryer)
 หลักการของการอบวิธีนี้คือ เมื่อวางวัตถุดิบที่จะอบไว

ในเครื่องอบที่อยูภายใตสภาวะสุญญากาศแลวใหความรอน ผลตาง

ความดนัระหวางความดนัไอของตวัทําละลายกบัสญุญากาศทีผ่วิหนา        

เครือ่งทําแหงแบบฟลูอิดไดซเบด 
(Fluidized bed dryer)
 ใชวิธีเปาลมรอนเขาไปจากดานลางของชั้นวัตถุดิบที่วางบน

แผนท่ีมีรูพรุนเพ่ือใหวตัถุดบิลอยตัวเปนอสิระ ถาความเรว็ของลมรอน

เพิม่มากขึน้ถงึระดบัหนึง่วตัถดุบิจะเกดิการเคลือ่นไหว การเคลือ่นไหว

ของวตัถดุบินีม้ลีกัษณะเหมอืนกําลงัแขวนลอยอยูในอากาศทีไ่หลผาน 

การที่ชั้นของวัตถุดิบที่บรรจุอยูภายในเปลี่ยนสภาพจากอยูนิ่งมาเปน

สภาพแขวนลอยนี้ เรียกวา fluidization ซ่ึงอนุภาคแขวนลอยจะมี

พฤติกรรมเสมือนของไหล (Fluid-like state) การทําแหงดวยวิธีนี้

วัตถุดิบมีการสัมผัสกับลมรอนอยางสมํ่าเสมอ มีอัตราการถายเท      

ความรอนและมวลสูง สามารถลดความช้ืนของวัตถุดิบลงไดอยาง

รวดเร็ว5, 6 การอบดวยวิธีน้ีสามารถทําไดท้ังแบบ batch และแบบ

ตอเนื่อง

ตัวทําละลาย จะทําใหตัวทําละลายในวัตถุดิบระเหยเปนไอออกมา 

และเนื่องจากอุณหภูมิระเหยจะขึ้นอยูกับระดับความเปนสุญญากาศ 

ดังน้ันจึงเหมาะกับวัตถุดิบที่เส่ือมสภาพงายตอความรอน จึงใชการ 

อบแบบนี้ในอุตสาหกรรมเวชภัณฑและอาหาร1, 2

รูปที่ 2  Vacuum tray dryer4

รูปที่ 3  Fluidized bed dryer7

 ในปจจุบันการอบแหงโดยใชเครื่องทําแหงฟลูอิดไดซเบด

เปนที่นิยมใชกันมากในอุตสาหกรรมยา เพราะนอกจากจะใชในการ                          

อบแหงแลวยังมีการพัฒนาโดยสามารถพนสารละลายยึดเกาะลงบน

ผงยาที่กําลังแขวนลอยอยูในอากาศรอน จนกลายมาเปนเทคนิค         

ทีเ่รยีกวา fluidized bed granulation เทคนคินีเ้ปนการรวมขัน้ตอน

การทําแกรนูลแบบเปยกทั้งการผสม การทําแกรนูล และการอบแหง

ใหอยูในขั้นตอนเดียว5 รูปที่ 4 การทาํงานของ Fluidized bed granulator แบบ top spray 

 และ bottom spray8



11

วารสารเพื่อการวิจัยเเละพัฒนา องคการเภสัชกรรม

ปที่ 25 ฉบับที่ 4 ประจําเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 R&D NEWSLETTER GPO

เครือ่งทําแหงแบบแชเยือกแข็ง (Freeze dryer)
 เมื่อนําวัตถุดิบที่มีนํ้าอยูไปแชแข็งจนนํ้าในวัตถุดิบแข็งตัวเปน

นํา้แขง็ นํา้แขง็เหลานีเ้มือ่ไดรบัความรอนเพิม่ข้ึนและควบคมุความดนั

สุญญากาศใหเหมาะสมหรือควบคุมความดันใหเทากับหรือตํ่ากวา

ความดนั ณ จดุเปลีย่นสภาวะของนํา้ (Triple point of water) นํา้แขง็

จะสามารถระเหิดกลายเปนไอนํ้าได โดยไมตองเปลี่ยนสถานะเปน

เครือ่งทําแหงแบบพนฝอย (Spray dryer)
 ใชกับวัตถุดิบที่มีลักษณะเปนของเหลว โดยนําวัตถุดิบไป

พนเปนละอองฝอยเมื่อละอองสัมผัสกับอากาศรอนทําใหเกิดการ

ระเหยของตัวทําละลายอยางรวดเร็ว กลายเปนผงแหงของผลิตภัณฑ            

ตกลงมาดานลางของ drying chamber การอบดวยวิธีนี้เปนการอบ

ของเหลวกอน ใชกับการอบวัตถุดิบที่เสื่อมสภาพไดงายตอความรอน 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไดนํามาใชกันมากในการอบเวชภัณฑ จุลินทรีย 

อาหารที่มีสรรพคุณเฉพาะทางซึ่งไมตองการใหเปลี่ยนสภาพดวย           

ความรอน1, 9 ซึ่งในทางอุตสาหกรรมยาจะนํามาใชในการเตรียม

ผลิตภัณฑยาฉีดชนิดผงสําหรับละลายนํ้า การเตรียมผลิตภัณฑจาก

สมนุไพรใหอยูในรปูผงแหง โดยจะยงัคงสภาพสารสําคัญในสมนุไพรได

รูปที่ 5  Freeze dryer ในระดับหองปฏิบัติการ10

แบบตอเนื่อง ใชเวลาสั้นมาก และอนุภาคของผลิตภัณฑไมตองสัมผัส       

กับอุณหภูมิสูง จึงเหมาะกับสารที่ไมเสถียรตอความรอน นอกจากนี้

อนุภาคที่ไดมีลักษณะเปนเม็ดกลมสม่ําเสมอ และยังสามารถปรับ

ขนาดของอนุภาคไดดวยการปรับหัวพนละออง1, 6 นิยมใชวิธีนี้กับ                      

ยาผงสมุนไพร

รูปที่ 6  Spray dryer11
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การเลือกเครือ่งอบแหงทีเ่หมาะสม
 การเลอืกเคร่ืองอบแหงทีจ่ะนาํมาใชงานขึน้อยูกบัวัตถปุระสงคของการอบแหง เชน ตองการเวลาในการอบแหงใหนอยทีสุ่ด รกัษาคณุสมบตัิ

ของวัตถุดิบ หรือคงสภาพของรูปแบบผลึก การอบแหงดวยวิธีตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน มีทั้งขอดีและขอเสียตางกันดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งจะ

เปนตัวชวยในการพิจารณาเลือกเครื่องอบที่จะนํามาใชงานได

ตารางที่ 1  แสดงขอดีและขอเสียของเครื่องอบแหงแตละประเภท

ประเภทของเครื่องอบแหง ขอดี ขอเสีย

ตูอบแบบถาด 

(Tray dryer) 

ใชงานและทําความสะอาดงาย มีหลายขนาด

ความจุ เก็บตัวอยางไดงาย

ใชเวลานาน 

สารผสมกันไมดี

เครื่องอบภายใตสญุญากาศ 

(Vacuum dryer)

เหมาะกับสารที่ไมทนตออุณหภูมิสูง ใชเวลานาน 

ยากตอการขยายขนาด

เครือ่งทําแหงแบบฟลอูดิไดซเบด 

(Fluidized bed dryer)

สารมีความเปนเนื้อเดียวกันและไมจับตัว

กันเปนกอน ใชเวลาสั้น

ไมเหมาะกบัสารทีม่คีวามช้ืนสูงหรอืเปนของเหลว 

มกีารสูญเสียสารบางสวนทีห่ลุดออกไปกบัลมรอน 

สารเกิดไฟฟาสถิตยระหวางการอบ

เครื่องทําแหงแบบแชเยือกแข็ง 

(Freeze dryer)

เหมาะกับสารที่ไมตองการใหเปลี่ยนสภาพ

ดวยความรอน เก็บรักษาสารไดเปนเวลานาน

โดยยังคงคุณสมบัติเดิม

ใชเวลานานมาก

คาใชจายคอนขางสูง

เครื่องทําแหงแบบพนฝอย 

(Spray dryer)

สารที่ไดมีขนาดสมํ่าเสมอและสามารถควบคุม

ขนาดได เหมาะกับสารที่ไมเสถียรตอความรอน

ใชไดเฉพาะสารที่เปนของเหลวหรือสารละลาย

ตัวเครื่องมีขนาดใหญ

    นอกจากเครื่องอบแหงที่กลาวมาขางตนแลว ยังมีเครื่องอบแหงอีกหลายประเภทที่นํามาใชในอุตสาหกรรม เชน rotary cone dryer 

(Conical dryer), tumble dryer, drum dryer และ microwave dryer เปนตน ซึ่งการเลือกใชเครื่องอบแหงแตละประเภทใหเหมาะสม            

ควรคาํนงึถงึหลาย ๆ ปจจยั ทัง้คณุสมบตัแิละคณุลกัษณะของวตัถดุบิทีจ่ะนาํมาอบ ปรมิาณของวตัถดุบิ เวลาทีใ่ช รวมไปถงึคาใชจายในการอบ               

แตละครัง้วามีความคุมคาทั้งในแงตนทุนและพลังงานหรือไม เปนตน

เอกสารอางอิง

 1. iENERGY GURU. การอบแหง (Drying). Available at: https://ienergyguru.com/2015/09/drying/.  [Accessed June, 2018].
  2. Parikh D.M. Solids drying: basics and applications. Available at: http://www.researchgate.net/  publication/283088778_Solids_Drying_Basics_and4_

Applications. [Accessed June, 2018].
 3. Available at: http://pharmawiki.in/tray-dryer-working-principle-tray-dryers-theory-manufacturer-best-pharmaceutical-equipment/. [Accessed June, 

2018].
 4. Available at: https://www.process-heating.com/articles/86271-tips-for-drying-active-pharmaceutical-ingredients. [Accessed June, 2018].
 5. กิตติพงษ พัฒนทอง. การพัฒนาเครื่องทําแกรนูลแบบฟลูอิดไดซเบด ระดับเล็ก. Available at: http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/41017/9/

Kittipong_Ph_ch2.pdf. [Accessed June, 2018].
 6. am Ende, D.J. Chemical Engineering in the Pharmaceutical Industry: R&D to Manufacturing. New Jersey: 2011.
 7. Clifford Mitchell. DRYING. CONTENTS Introduction of Drying Applications of   Drying Theory of Drying Classification & Types of Dryers. Available at: 

https://slideplayer.com/ slide/10356670/. [Accessed June, 2018].
 8. Available at: https://www.slideshare.net/SwhHaideri/granulation-process-uploaded-on-slideshare. [Accessed June, 2018].
 9. อาทิตยา พัฒนิบูลย, ดร.อมรชัย อาภรณวิชานพ. เทคโนโลยีการอบแหง. Available at: http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/tn234a_p64-67.pdf. 

[Accessed June, 2018].
10. Available at: http://lab4life.ima-pharma.com/FreezeDryers. [Accessed June, 2018].
11. Available at:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/  S2452316X16300187. [Accessed June, 2018].
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 ภาวะกลืนลําบาก (Dysphagia) หมายถึง ภาวะที่ยากตอ 

การนําอาหารหรือของเหลวจากปากลงสูกระเพาะอาหาร1 เกิดขึ้น

ไดกับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอยางย่ิงในผูสูงอายุเปนปญหาสุขภาพ

ที่ควรไดรับการแกไข เน่ืองจากการกลืนลําบากน้ันอาจทําใหผูปวย

สําลัก ไมอยากอาหาร จึงเพ่ิมความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดโรคตาง ๆ                

ภญ.รวิวรรณ จันทรเจิด
กลุ�มงานด�านพัฒนาวิธีวิเคราะห� กลุ�มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห�

การทดสอบ Nasogastric tube 
กับผลิตภัณฑยา

 Nasogastric tube (NG tube) คือ สายยางสําหรับใหอาหาร หรือของเหลว โดยผานเขาทางรูจมูก
ไปสูกระเพาะอาหาร ใชสําหรับผูปวยท่ีไมสามารถกลืนไดเอง หรือท่ีเรียกวาภาวะกลืนลําบาก (Dysphagia)              
และยังใชสําหรับการดูดน้ํายอยและแกสออกจากกระเพาะอาหารเพื่อลดอาการแนนทอง (Gastric suction) 
การดดูน้ํายอยในกระเพาะอาหารออกมาตรวจ (Gastric analysis) การใสสารละลาย เพ่ือลางกระเพาะอาหาร               
ในผูปวยที่ไดรับสารพิษหรือยาเกินขนาด (Gastric lavage/ Irrigation) เปนตน

เชน โรคปอดอักเสบ (Aspiration pneumonia) โรคขาดสารอาหาร 

(Malnutrition) ภาวะขาดนํ้า (Dehydration) นํ้าหนักลด (Weight 

loss) หรอืภาวะทางเดนิหายใจอดุตัน (Airway obstruction) ซึง่ภาวะ

เหลานี้จะสงผลตอการฟนฟูสุขภาพของผูปวยอยางมาก2

รูปที่ 1  แสดงลักษณะทางกายภาพของการกลืนที่ปกติ
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 ผูปวยที่มีโรคประจําตัวหรือโรคที่ตองไดรับการรักษาดวยยา

หากมีภาวะการกลืนลําบากรวมดวย อาจทําใหผู ป วยไมอยาก               

รับประทานยา รับประทานยาลาชากวากําหนด เชน จากที่ควร             

รับประทานยามื้อเชาก็เลื่อนเปนม้ืออื่นหรือไมรับประทานยาเลย            

สงผลใหการรักษาไมเปนไปตามเปาหมาย ดงันัน้การแกไขภาวะการกลนื

ลําบากจึงเปนสิ่งที่จําเปนเพื่อใหผลการรักษาเปนไปตามเปาหมาย

ซึ่งการแกไขสามารถทําไดโดยแบงยาใหมีขนาดเล็กแลวผสมกับ

อาหารชิ้นเล็ก ๆ หรือละลายยากับนํ้าทําเปนยานํ้าแขวนตะกอน 

(Suspension) แลวบริหารยาผานทาง NG tube ใหกับผู ปวย 

อยางไรก็ตามการแบงยา หรือการทําใหเปนยานํ้าแขวนตะกอน           

จะตองคํานึงถึงเภสัชจลนศาสตร (Pharmacokinetics) ของยาดวย 

เชน อาจทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการดูดซึมยาจากระบบ   

ทางเดินอาหาร การกระจายของตัวยานั้น ๆ  ไปยังเนื้อเยื่อและอวัยวะ

ตาง ๆ และกระบวนการทําลายยา เปนตน3,4

รูปที่ 2  แสดงการบริหารยาผานทาง NG tube

 การบริหารยาผานทาง NG tube จะตองคํานึงถึงปริมาณยา

ที่ผู ปวยไดรับดวย เน่ืองจากวิธีการบริหารยาดังกลาวอาจมีตัวยา

ถูกดูดซับเกาะบนผิวของสายยาง หรือเกิดความไมเขากันของยา           

กบัสายยางได ดงันัน้การทดสอบการดูดซบัของสายยางและความเขากนั

ของยากับสายยางจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนเพื่อใหม่ันใจวาผูปวยจะไดรับยา

ในปริมาณที่ถูกตองและทําใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูปวย3,4 

 ตัวอยางการทดสอบ NG tube จาก Draft Guidance of 

the Food and Drug Administration (FDA) 

รูปที่ 3  กระบอกฉีดยาแบบพลาสติกและแบบแกว

  1. การวัดปริมาณตะกอนของผลิตภัณฑยา โดยเตรียมยา         

ที่จะทดสอบนํายามาละลายนํ้ากล่ันใหไดเปนยานํ้าแขวนตะกอน

ใสในกระบอกฉีดยา หมุนยาสัมผัสกับกระบอกฉีดยาใหท่ัว ตั้งท้ิงไว   

และอานปริมาณตะกอนที่เริ่มตน ต้ังท้ิงไว 15 นาทีและทําซํ้าตามวิธี

ขางตนแลวอานปรมิาณตะกอนอกีคร้ัง ปรมิาณตะกอนของยาบงบอก

ถึงคุณลักษณะเชิงคุณภาพของยา เชน ความเร็วในการตกตะกอน  

ความสามารถในการแขวนตะกอน การดูดซับของอนุภาคยากับผนัง

กระบอกฉดียา หรอืการเกาะตดิของอนภุาคยากบัผนงักระบอกฉดียา4
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 2. การวัดขนาดอนุภาคของผลิตภัณฑยา โดยเตรียมยาท่ีจะ

ทดสอบใหไดเปนยานํ้าแขวนตะกอนเชนเดียวกับขอที่ 1 จากนั้นนํา      

ยานํา้แขวนตะกอนทีไ่ดหลังเตรยีมเสรจ็ทนัทผีานกระบอกฉดียาทีต่อกบั

NG tube ไดเปนตัวอยางเริ่มตน ทําซํ้าอีกครั้งโดยใชยานํ้าแขวน  

ตะกอนที่ตั้งทิ้งไวแลว 15 นาที นําตัวอยางทั้งสองไปวัดขนาดอนุภาค 

สังเกตการเกาะติด และการอุดตันระหวางยากับกระบอกฉีดยา และ 

NG tube5

 3. การหาปรมิาณตวัยาสาํคญัเมือ่นาํยาผาน NG tube แลว

โดยเตรียมยาที่จะทดสอบใหไดเปนยาน้ําแขวนตะกอนเชนเดียว        

กบัขอที ่1 ทีเ่ริม่ตน และเมือ่ตัง้ทิง้ไว 15 นาท ีนาํนํา้กลัน่ผานกระบอก

ฉีดยาที่ตอกับ NG tube ปริมาณหนึ่ง จากนั้นนํายานํ้าแขวนตะกอน

PUR (polyurethane)  PVC (polyvinylchloride)    silicone

รูปที่ 4  NG tube ชนิดตาง ๆ

ทีไ่ดผานกระบอกฉดียาทีต่อกบั NG tube และนาํนํา้กลัน่ลางกระบอก

ฉีดยาที่ตอกับ NG tube อีกครั้งหนึ่ง นําสารละลายท้ังหมดท่ีได

ไปวเิคราะหหาปริมาณตวัยาสาํคญัเทยีบกบัปรมิาณตวัยาสําคญัท่ีไมผาน

กระบอกฉีดยาและ NG tube ในความเขมเขนเทากัน5

 การทดสอบขางตนเปนแนวทางการทดสอบยาที่ตองบริหาร

ผาน NG tube เพือ่ดคูวามเขากันไดและการดูดซบัของยากับกระบอก

ฉีดยาและสายยาง ซึ่งสงผลปริมาณตัวยาสําคัญที่ผูปวยจะไดรับ และ

ผลการรักษาที่คาดหวังของผูปวย บริษัทผูผลิตที่มีการผลิตยาท่ีตอง

ทดสอบ NG tube จึงควรคํานึงถึงการทดสอบหัวขอขางตนดวย       

เพื่อประโยชนสูงสุดที่ผูปวยจะไดรับ

เอกสารอางอิง

1. Mayo clinic staff. Dysphagia. Mayo clinic. 2018. Available at: https://www.mayoclinic.org/  diseases-conditions/dysphagia/symptoms-causes/
 syc-20372028. [Accessed June 1, 2018].
2. Nam-Jong Paik, MD, PHD. Dysphagia. Medscape. 2018. Available at: https://emedicine.medscape.com/article/2212409-overview. [Accessed June 1, 

2018].
3. Kenneth T. Moore, Mark A. Krook, Seema Vaidyanathan, Troy C. Sarich, C.V. Damaraju, Latty E. Fields. Rivaroxaban Crushed Tablet Suspension 

Characteristics and Relative Bioavailability in Healthy Adults When Administered Orally or Via Nasogastric Tube: The American College of 
Clinical Pharnacology. 2014.

4. Barry Crean, Cindy Finnie, Anna Crosby. Evaluation of Crushed Ticagrelor Tablet Dose: Recovery Following Crushing and Naso-Gastric Tube 
Passage Ex Vivo. Springer. 2013. Available at: https://link.springer.com/article/10.1007/s40268-013-0018-4#aboutcontent. [Accessed June 1, 2018]. 

5. FDA. Draft Guidance on Rivaroxaban. Food and Drug Administration. 2015. Available at: https://www.fda.gov/downloads/Drugs/Guidance                   
ComplianceRegulatoryInformation/ Guidances/UCM461150.pdf. [Accessed June 4, 2018].
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ภก.อนัส ซันเฮม

กลุ�มศึกษาชีวสมมูล

แนวทางการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร
และการประเมินทางคลินิกของรูปแบบยา

modified release ตามแนวทางการศึกษาของ 
European Medicines Agency (EMA) 2013 

(ตอนที่ 1)

แนวทางการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร

(ตอนที่ 1)

แนวทางการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร
และการประเมินทางคลินิกของรูปแบบยา

modified release ตามแนวทางการศึกษาของ 
European Medicines Agency (EMA) 2013 

(ตอนที่ 1)

 รูปแบบยา modified release คือรูปแบบยาที่มีอัตรา และ/หรือ ตําแหนงที่ปลดปลอยยา (Rate and/or 
site of release) แตกตางจากรปูแบบยา immediate release เม่ือเปรยีบเทียบในวิธีการบรหิารยาแบบเดยีวกนั 
(Same route) โดยปจจยัสําคญัในการพฒันารปูแบบยา modified release คอื เพือ่ตอบสนองความตองการ
ทางคลินิก ทั้งทางเภสัชจลนศาสตร (Pharmacokinetics) และทางเภสัชพลศาสตร (Pharmacodynamics) 
ตัวอยางเชน หากยาท่ีผูปวยใชอยูเปนรปูแบบยา immediate release ท่ีตองทานยา 3 ครัง้ตอวนั แตหากพฒันา
ใหยาปลดปลอยนานขึ้น ผูปวยอาจทานยาแค 1-2 ครั้งตอวัน หรือหากยาที่ผูปวยทานเปนยาที่ไมทนตอกรด
ในกระเพาะอาหาร หากพัฒนาใหยาไมปลดปลอยเม่ืออยูในกระเพาะอาหาร แตจะปลดปลอยเม่ือตัวยา
ถึงลําไสเล็กเทาน้ัน ก็จะทําใหผู ปวยไดรับยาตามขนาดท่ีทานไดอยางถูกตอง ไมสูญเสียตัวยาสําคัญ
ในทางเดินอาหาร เปนตน ซึ่งยาในรูปแบบ modified release จะตองมีการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร                 
เพื่อใหไดขอมูลของอัตราและปริมาณการปลดปลอยยา และสามารถนําไปใชอยางถูกตอง
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ประเภทของรูปแบบยา Modified release          
แบงไดดังนี้
 1. Prolonged release dosage forms คือรูปแบบยา       

ที่มีอัตราการปลดปลอยยาชากวา immediate release dosage 

forms

 2. Delayed release dosage forms คือรูปแบบยาที่เริ่ม

ปลดปลอยยาชากวา immediate release dosage form แตอัตรา

การปลดปลอยยาไมแตกตางจาก immediate release dosage form

 3. Multiphasic release dosage forms

  3.1 Biphasic release คอืรปูแบบยาทีแ่บงการปลดปลอย

ยาเปนสองชวง ชวงแรกยาจะถูกปลดปลอยในทันที (Immediate 

release) เพื่อใหระดับยาในเลือดเพิ่มข้ึนจนถึงระดับการรักษา 

(Therapeutic drug level) จากน้ันในชวงสอง ยาจะคอย ๆ               

ปลดปลอยอยางชา ๆ เพื่อใหระดับยาในเลือดยังคงอยู ในระดับ

การรักษาเปนเวลานาน

  3.2 Pulsatile release คือรูปแบบยาที่ออกแบบมาให

ปลดปลอยเฉพาะในเวลาที่ตองการ

 4. Multiple-unit คือรูปแบบยาที่ควบคุมการปลดปลอย       

ที่มีหลาย ๆ unit ใน 1 dose เชน ยาเม็ด 1 เม็ด ซึ่งประกอบดวย 

pellets หลาย ๆ อัน เปนตน

 5. Single-unit คือรูปแบบยาที่ควบคุมการปลดปลอย            

ที่มีเพียง unit เดียว เชน osmotic tablet

 6. Intramuscular (IM)/subcutaneous (SC) depot 

formulations คือรูปแบบยาฉีดที่ทําใหยาคอย ๆ ถูกปลดปลอย          

เขาสูรางกาย รวมถึงยารูปแบบฝง (Implants) ใตผิวหนังดวย

 7. Transdermal drug delivery systems (TDDS)               

คอืรปูแบบยาแบบแผนแปะ ทีค่วบคมุใหยาปลดปลอยผานทางผวิหนัง

เขาสูรางกาย 

รูปที่ 1-5  กราฟแสดงความเขนขนของยาในเลือดตอเวลาของรูปแบบยา Modified release ตาง ๆ

รูปที่ 1 Immediate release รูปที่ 2 Prolonged release

รูปที่ 4 Biphasic release รูปที่ 5 Pulsatile release

รูปที่ 3 Delayed release



18

วารสารเพื่อการวิจัยเเละพัฒนา องคการเภสัชกรรม

ปที่ 25 ฉบับที่ 4 ประจําเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561R&D NEWSLETTERGPO

 ตามแนวทางของ EMA 2013 ไดระบุถึงการศึกษาท่ีจําเปน  

ตองทําใน modified release drug ในมนุษย ไดแก คุณสมบัติของ

สารทีอ่อกฤทธิ ์วธิกีารบรหิารยา ประเภทของการนาํสงยา และขอบงใช

ในการรักษา

ขอพจิารณาในการพฒันารปูแบบยา Modified 
release ออกสูทองตลาด คือ
 1. ลักษณะทางกายภาพและกลไกของการปลดปลอยยา

 2. รูปแบบยา ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑท้ังใน in vitro         

และ in vivo

 3. ปริมาณสารสําคัญตอหนึ่งหนวยของยา

 4. ความสมเหตุสมผลในการใชรูปแบบยาใหม โดยเฉพาะ  

อยางยิง่ ขอบงใชและขนาดยาทีเ่หมาะสม ตวัอยางความสมเหตสุมผล

ในทางคลินิก เชน

  - Prolonged release dosage form เน่ืองจากการ

ออกฤทธิ์ที่ยาวนานกวา immediate-release form ทําใหลด             

ความผันผวนของระดับยาในเลือด สงผลใหออกฤทธ์ิไดตอเนื่อง             

และลดความรุนแรงของผลขางเคยีงจากยา ลดความถ่ีในการบรหิารยา           

ชวยเพิม่ความรวมมอืในการรักษาของผูปวย

  - Biphasic modified release form อาจใชเพือ่ตองการ

ใหยาออกฤทธิ์ไดทั้งเร็วและยาวนาน

  - Delayed release dosage form อาจใชเพื่อปองกัน

ยาถูกทําลายในกระเพาะอาหาร หรือปกปองกระเพาะอาหารจากยา 

หรือเพื่อใหยาถูกปลดปลอยในจุดที่ตองการ เชน ลําไสเล็ก แตอาจ          

ไมเหมาะสมกับยาที่ตองการใหออกฤทธิ์เร็ว

  - Pulsatile release dosage form อาจใชในการรักษา

ที่ตองการใหระดับยาในเลือดเพิ่มขึ้นในเวลาที่ตองการและลดความถี่

ในการบริหารยา

 ตามแนวทางของ EMA 2013 ไดแบงแนวทางการขึน้ทะเบยีน

ยาในรูปแบบ modified release ออกเปน 3 ประเภท ไดแก

  - การขึ้นทะเบียน modified release dosage form      

ของยาใหม

  - การขึ้นทะเบียน modified release dosage form

ของยาที่มีรูปแบบ immediate release ที่ขึ้นทะเบียนแลว

ในทองตลาด

  - การข้ึนทะเบียน modified release dosage form   

ของยาทีม่รีปูแบบ modified release dosage form ทีข่ึน้ทะเบยีนแลว

ในทองตลาด

รูปที่ 61 Multiple-unit

รูปที่ 83 Intramuscular(IM)/subcutaneous(SC) Depot รูปที่ 94 Transdermal drug delivery 

รูปที่ 72 Single-unit

รูปที่ 6-9  รูปรางและลักษณะของรูปแบบยา Modified release ประเภทตาง ๆ
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   ซึ่งในฉบับนี้จะอธิบายเพียงแคการขึ้นทะเบียน modified 

release dosage form ของยาใหมเทานั้น

สิง่ทีต่องทําในการขึ้นทะเบียนรูปแบบยา 
modified release ของยาใหม
 1. การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตรของ modified release 

formulation ของยาใหมในรูปแบบตาง ๆ

  - ตองมีข อมูลทางเภสัชจลนศาสตรของ modified 

release formulation ที่ครบถวน รวมถึงการศึกษาถึงปจจัยที่อาจ

สงผลตอประสิทธิภาพของ modified release formulation

  - เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการศึกษาซํ้าซอน ควรที่จะเริ่มศึกษา

เภสชัจลนศาสตรของยา modified release formulation ใหเรว็ทีส่ดุ

ในระหวางการศกึษาทางคลนิกิ ซ่ึงเมือ่เริม่ศกึษาใน phase 1 (เริม่ศกึษา

ในมนุษย) กจ็ะไดขอมูลของคาทางเภสชัจลนศาสตรพืน้ฐานในรปูแบบยา 

immediate release แลว เชน T
max

, Vd, Cl, elimination half-life,

route(s) of excretion จากน้ันจึงนําขอมูลขางตนมาศึกษาเภสัช

จลนศาสตรตอในรูปแบบยา modified release formulation และ

จะสามารถอธิบายถึงกลไกในการปลดปลอยยา รวมถงึความแตกตาง

ของสูตรตํารับ เชน การปลดปลอยยาที่แตกตางกันเมื่อใชสารชวย 

(Excipient) แตกตางกัน

  - ตองมีการศึกษาผลของอาหารกับการใช modified 

release formulation แบบทีบ่รหิารยาโดยการรบัประทาน เนือ่งจาก

อาหารอาจสงผลกระทบตอกลไกการปลดปลอยยาของ modified 

release formulation อาจทําใหเกิดการเพิ่มของระดับยาสงูขึน้มาก

ผิดปกติ (Dose dumping) และเกิดอันตรายตอผูใชยาได

 2. การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตรของ modified release 

formulation ของยาใหมในรูปแบบ Transdermal Drug Delivery 

Systems (TDDS)

  - โดยทัว่ไปกลไกของระบบนาํสงยาแบบ TDDS จะขึน้กบั 

ยา สูตรตํารับ และผิวหนังบริเวณที่บริหารยา ซึ่งในการศึกษาควรจะ

ทําการประเมินลักษณะการนําสงยา อัตราการปลดปลอยยา รวมถึง

การกกัเกบ็ยาโดยผิวหนงั และตองทาํทัง้ single และ multiple dose 

เพื่อศึกษาถึงการดูดซึมของยาที่ผิวหนังบริเวณตาง ๆ ความผันผวน   

ของระดับยา ความลาชาในการออกฤทธ์ิของยา (Lag-time) และ

ความเขมขนของยาตอเวลาหลังจากแกะแผนแปะออก รวมถงึมกีารทาํ 

in vitro-in vivo correlation (IVIVC) และในกรณทีีย่ามหีลายความแรง

ตองมีการศึกษาความเปนสัดสวนของยา (Dose proportionality) 

อยางเหมาะสม

  - การศึกษาใน phase 1 จะตองศึกษาผลขางเคียงทั่วไป

ของ TDDS เชน การระคายเคืองของผิวหนัง ความไวของผิวหนัง 

ความเปนพิษเมื่อโดนแสง การติดของแผนแปะ ผลที่เกิดขึ้นเมื่อทํา      

ซาวนา หรือทาครีมกันแดดขณะที่ใชแผนแปะอยู

 3. การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตรของ modified release 

formulation ของยาใหมในรูปแบบ IM/SC depot formulations

  - การศึกษาควรประเมินลักษณะการนําสงยาและอัตรา

การปลดปลอยยา เพื่อระบุวาเปนการปลดปลอยยารูปแบบใด เชน 

การปลดปลอยยาและความสัมพันธของขนาดอนุภาคกับสูตรตํารับ

การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร ควรจะศึกษาทั้ง single และ 

multiple dose และศึกษาถึงคุณลักษณะตาง ๆ เชน บริเวณของ

รางกายที่นําสงยามีการดูดซึมแตกตางกันในแตละบริเวณอยางไร 

(Application site-dependent absorption) ความผันผวนของยา 

(Fluctuation) และความลาชาในการออกฤทธ์ิของยา (Lag-time)    

โดยมีจุดมุงหมายเพื่อดู in vitro-in vivo correlation (IVIVC) และ

ในกรณทีีย่ามหีลายความแรงตองมกีารศกึษาความเปนสดัสวนของยา 

(Dose proportionality) อยางเหมาะสม

 ในสวนของการขึ้นทะเบียนรูปแบบยา modified release 

ของยาที่มีรูปแบบ immediate release ที่ขึ้นทะเบียนแลว

ในทองตลาด และการขึ้นทะเบียนรูปแบบยา modified release          

ของยาที่ มีรูปแบบยา modified release ที่ขึ้นทะเบียนแลว

ในทองตลาดจะกลาวถึงในฉบับตอไป
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สาเหตุของโรคซึมเศรา2

 โรคซมึเศรามปีจจยัการเกดิทีค่อนขางซบัซอนและหลากหลาย 
สาเหตุของโรคซึมเศราในผูปวยแตละรายอาจแตกตางกันไป ดังนี้
 การทํางานของสมอง โรคซึมเศราอาจมีสาเหตุมาจาก
การทํางานของสมองที่ผิดปกติ เน่ืองจากสารสื่อประสาทในสมอง 
(Neurotransmitters) ที่ไมสมดุลกัน โดยมีปริมาณมากหรือนอย       
เกินไป หรืออาจเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองท่ีมีช่ือวา  
เซโรโทนนิ (Serotonin) เมือ่สารเคมดีงักลาวมปีริมาณนอยลงจากเดมิ
ก็ทําใหผูปวยมีอาการปวยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และความคิด 
 พันธุกรรม โรคซึมเศรามักเกิดกับสมาชิกในตระกูลหรือ
ครอบครัวเดียวกัน หรือผูท่ีมีคนในครอบครัวเปนโรคน้ีมีโอกาสเส่ียง
ที่จะเปนมากขึ้น 2-3 เทา โดยเกิดจากการถายทอดทางพันธุกรรม       
ที่มีการทํางานผิดปกติจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง ทั้งนี้การท่ีมีคน          
ในครอบครัวเปนโรคซึมเศราไมจําเปนตองทําใหรุ นลูกหลานเปน           
โรคซึมเศราไปดวยเสมอไป จะตองประกอบกับปจจัยขออื่น ๆ ดวย
 บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย โดยนักจิตวิทยาชี้วาทัศนคติ       
และมมุมองตอโลกจะสงผลตอความรูสกึของเราเอง ดงันัน้จงึเปนไปได

โรคซึมเศรา (Major depressive disorder)โรคซึมเศรา (Major depressive disorder)โรคซึมเศรา (Major depressive disorder)โรคซึมเศรา (Major depressive disorder)โรคซึมเศรา (Major depressive disorder)
  สุพนิต  ศิริภาณุรักษ
กลุ�มสนับสนุนงานวิจัย

https://www.jw.org/th/สิ่งพิมพและวีดิทัศน/วารสาร/ตื่นเถิดฉบับที่1กุมภาพันธ2017/วัยรุนโรคซึมเศราวิธีชวยเหลือ/

 “โรคซึมเศรา” เปนโรคหน่ึงซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดในชวงชีวิตของคนเราเหมือนกับโรคทางกายอื่น ๆ                   
เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การเปนโรคซึมเศราไมไดหมายความวา ผูที่เปนนั้นจะเปนคนออนแอ ลมเหลว 
หรือไมมีความสามารถ แตเปนเพียงการเจ็บปวยอยางหน่ึง เกิดไดท้ังมีสาเหตุ เชน การสูญเสีย การหยาราง 
ความผิดหวงั และเกิดเองโดยไมมีสาเหตุใด  ๆ  ซึง่ในปจจบัุนโรคนีส้ามารถรกัษาหายไดดวยการใชยา  การรกัษา
ทางจิตใจ หรือทั้งสองอยางรวมกัน จากรายงานการศึกษาของธนาคารโลกรวมกับมหาวิทยาลัยฮารวารด
ไดวิจัยออกมาวา ในป 2020 โรคซึมเศราจะเปนปญหาสาธารณสุขระดับโลกอันดับที่ 2 รองลงมาจากโรคหัวใจ
หลอดเลือด เพราะปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม อยางไรก็ตามสถานการณโรคซึมเศราในประเทศไทย                    
ถือเปนปญหาที่เฝาจับตามองอันดับ 4 ซึ่งเปนเรื่องที่สังคมตองใหความสําคัญ เพราะโรคซึมเศราเปนเรื่องที่มี
ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมอยางมาก1

ที่ผูที่มีความมั่นใจในตัวเองตํ่า เกิดความวิตกกังวลงาย ชื่นชอบความ
สมบูรณแบบ ออนไหวตอการวิจารณ และชอบตําหนิตัวเอง จะมี         
แนวโนมเกิดภาวะซึมเศราไดงายกวา
 เหตุการณตึงเครียดในชีวิต เน่ืองจากความสามารถในการ
รบัมอืกบัปญหาและความสญูเสียของแตละคนทีไ่มเทากนั โรคซมึเศรา
ในหลายรายจึงเกิดข้ึนจากการเผชิญกับเหตุการณในชีวิตที่ตึงเครียด
หรืออยูในสภาวะยํ่าแย เชน ความเศราจากการสูญเสียบุคคลอันเปน
ที่รัก การตกงาน ปญหาดานความสัมพันธ การเผชิญความรุนแรง 
ครอบครัวที่เลี้ยงดูอยางเขมงวด หรือถูกคุกคามทางเพศ หรือแมแต
เหตุการณในดานดีอยางการสําเร็จการศึกษา การแตงงาน ก็สราง      
ความตึงเครียดและนําไปสูภาวะซึมเศราไดเชนกัน 
 อาการเจบ็ปวย โรคทีร่นุแรงและเรือ้รงัสามารถทาํใหเกดิภาวะ
แทรกซอนอยางอาการซมึเศราตามมา เชน ภาวะขาดฮอรโมนไทรอยด 
(Hypothyroidism) ซึ่งผู ปวยจะมีระดับฮอรโมนไทรอยดตํ่าเกิน 
จนทาํใหเหนือ่ยลาและเขาสูภาวะซมึเศราได นอกจากนีผู้ปวยโรคหัวใจ
สวนใหญพบวามีอาการซึมเศรา โดยจะสงผลใหผูปวยทําใหฟนตัวชา         
มปีญหาเกีย่วกบัหวัใจและหลอดเลอืด และมคีวามเสีย่งสงูท่ีจะเสยีชีวิต
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ภายใน 6 เดอืน และยงัมผีูปวยโรคเร้ือรงัอกีมากมายทีเ่สีย่งตอการเกดิ
ภาวะซมึเศรา เชน โรคพารกนิสนั อลัไซเมอร หลอดเลอืดในสมองแตก 
เอสแอลอี เอดส มะเร็ง เบาหวาน เปนตน
 การใชยารกัษาโรคบางชนดิ ผลขางเคยีงจากยาบางชนดิอาจ
ทาํใหผูปวยเกดิภาวะซึมเศราได เชน ยาจาํพวกสเตยีรอยด ยาบารบทิเูรต
(Barbiturates) ยาเบนโซไดอะซีปน (Benzodiazepines) ยารกัษาสวิ
ไอโซเทรทิโนอิน (Isotretinoin) ยาระงับปวดจําพวกมอรฟน และ
ยาตานไวรัสบางชนิด ยาเหลานี้ลวนเพิ่มความเสี่ยงตอภาวะซึมเศรา          
ดังนั้น หากมีอาการของภาวะซึมเศราหลังการใชยาใด ๆ ผูปวยตอง      
บอกแพทย เพื่อพิจารณาเปลี่ยนยาตัวใหมหรือลดปริมาณเพื่อกําจัด
ผลขางเคียงที่ทําใหเกิดภาวะซึมเศรา

ชนิดของโรคซึมเศรา3

 โรคซึมเศราแบงออกเปน 3 ชนิดดวยกัน ซ่ึงแตละชนิดมี          
รายละเอียดที่แตกตางกันไปดังนี้
 Major depression (โรคซึมเศราแบบรุนแรง) โรคซึมเศรา
ชนิดนี้จะรบกวนการทํางาน การรับประทานอาหาร การนอนหลับ 
การเรียน รวมทั้งอารมณสุนทรีย ซ่ึงอาการของโรคซึมเศราชนิดนี้            
จะเกิดเปนครั้ง ๆ แลวหายไป แตทั้งนี้ก็สามารถเกิดไดบอยครั้ง
 Dysthymia (โรคซมึเศราเรือ้รงั) เปนโรคซมึเศราชนดิทีอ่ยูใน
ภาวะที่รุนแรง และสามารถเปนแบบเรื้อรัง ทั้งนี้สามารถทําใหผูปวย
เกิดการสูญเสียความสามารถในการทํางานและความรูสึกที่ดีได
 Bipolar หรือ Manic-depressive illness (โรคซึมเศรา
อารมณตก) เปนโรคซึมเศราชนิดท่ีผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงทางดาน
อารมณ ซึง่เปนลกัษณะทีม่อีารมณแปรปรวนรนุแรงสลบัไปมาระหวาง
ความคิดฟุงซานขาดสติ (Mania) และภาวะซึมเศรา (Depression) 
สําหรับบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยสวนมาก            
จะคอยเปนคอยไป หากผูปวยในภาวะนี้ไมไดรับการรักษาจะทําให             
ผูปวยกลายเปนโรคจิตได

ความแตกตางของโรคซึมเศราและโรคเครียด
 โรคซึมเศรากับโรคเครียด จะมีลักษณะอาการที่ใกลเคียงกัน
จนทําใหบางครั้งผู ปวยไมสามารถแยกออกไดวา อาการที่เกิดขึ้น
มาจากความเครียดหรือโรคซึมเศรากันแน เราสามารถสังเกต
ความแตกตางระหวางทัง้ 2 โรค โดยโรคซมึเศราจะเกดิขึน้ในระยะยาว
การปลอยผานโดยรูสึกวามันเปนแคความเครียดจะไมชวยทําให
อาการดีขึ้นแตจะยิ่งแยลงเรื่อย ๆ ผูปวยจึงจําเปนตองไดรับการรักษา
เน่ืองจากสารเคมีในสมองผิดปกติ เพราะความเศราจะควบคุม         
ความรูสึกอยูตลอดเวลา สวนความเครียดท่ีไมไดเกิดจากโรคซึมเศรา 
ไมวาจะเกดิขึน้จากเหตกุารณใดกต็าม เมือ่สามารถแกปญหาดงักลาวได 
ไมนานก็จะกลับมาเปนปกติ แตโรคซึมเศราแมจะพยายามดึงใจ           
ตัวเองกลับมาอยางไรก็ไมสามารถทําใหรูสึกดีขึ้น 

http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/

WNPBH6106170010005

อาการของโรคซึมเศรา4

 ผูปวยอาจมีอาการหลงผิดหรือมีอาการประสาทหลอน ผูปวย
บางรายมีชวงเวลาที่มีอารมณซึมเศราหางกันเปนป ๆ สวนบางราย
อาจมอีาการตลอดเวลา ผูทีเ่ขาขายเปนโรคซมึเศรามักแสดงอาการเหลานี้
ออกมาพรอม ๆ กันภายในระยะเวลา 2 สัปดาห
 อาการทางกาย (Neurovegetative or Somatic Symptoms)
เชน เบื่ออาหาร นํ้าหนักลดลง หรือเพิ่มขึ้นเร็วมากอันเนื่องมาจาก          
การรบัประทานอาหารทีไ่มเหมอืนเดมิ ปวดศรีษะ ปวดทอง ออนเพลยี 
นอนไมหลับ แตในผูปวยบางรายก็นอนนานผิดปกติ
 อาการทางบคุลกิภาพ เชน มอีาการพูดชา พดูเสยีงเบา คดิชา 
มีการเคลื่อนไหวรางกายชาลง ตองการอยูคนเดียว บางรายมีอาการ
เครียด หงุดหงิดงาย กระสับกระสาย นั่งไมติด เดินไปมา ไมมีสมาธิ            
ไมสามารถจดจอกับสิ่งที่ทํา บางครั้งก็แสดงอาการหลง ๆ ลืม ๆ และ
ใชเวลานานในการตัดสินใจ
 อาการทางความคิด ผูปวยซึมเศรามักมีความคิดมองโลก        
แงราย วิตกกังวล ขาดสมาธิและความมั่นใจ รูสึกหมดหวัง ไมรูวา
จะทําอะไรตอไปหรือจะทําไปเพื่ออะไร ไมมีความสุขกับสิ่งของหรือ
กิจกรรมที่ชอบ เชน รูสึกเบื่อหนายอาหารโปรด ในรายที่มีอาการ               
มาก ๆ อาจหลงผิดมากจนเขาขั้นโรคจิต (Psychosis) เชน คิดวา               
คนอื่นจะมาทํารายตนเอง และคิดฆาตัวตายได
 อาการเหลานี้คืออาการของโรคซึมเศรา หากปลอยไวนานจะ
ทาํใหกลายเปนโรคซมึเศราเรือ้รงั ซ่ึงมอีาการรนุแรงกวานีม้าก โดยในเดก็
และวัยรุนอาการทีแ่สดงอาจจะแตกตางจากผูใหญ ทางทีด่คีวรปรกึษา
แพทยทันทีเพื่อรับการบําบัดสภาพรางกายและจิตใจอยางถูกตอง
กอนที่จะกอใหเกิดความสูญเสีย
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การรักษา5

 ผูปวยโรคซมึเศราเปนคนทีมี่อาการปวยทางอารมณซ่ึงตองการ
การรักษาเพราะหากปลอยไว ผูปวยอาจคิดสั้นฆาตัวตายได ปจจุบัน
การรักษาภาวะซึมเศรามีดวยกัน 3 วิธีหลัก ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของแพทยวาผูปวยเหมาะกับวิธีใด และอาจใชการรักษาควบคูกันไป
มากกวาหนึ่งวิธีก็ได
 การใชยาตานซมึเศรา (Antidepressants) เปนยาทีอ่อกฤทธิ์
ปรับสมดุลของสารเคมีในสมองที่ควบคุมอารมณและความเครียด           
ในผูปวยที่มีอาการคอนขางรุนแรง แพทยอาจใชยาตานซึมเศราผสาน
กับการบําบัดดวยการพูดคุย ใชเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห ยาจะออก
ฤทธิ์และอาจมีผลขางเคียงตอผูปวย เชน เบื่ออาหาร ทองผูก คลื่นไส
อาเจียน แตอาการเหลานี้จะคอย ๆ ดีขึ้นเมื่อรางกายปรับตัวตอยาได
 จิตบําบัด (Psychotherapy) การทําจิตบําบัดนับวาไดผลดี
ที่สุดสําหรับผูปวยที่มีภาวะซึมเศรานอยถึงปานกลาง ทั้งนี้สาเหตุและ
อาการของผูปวยจะเปนปจจัยใหนักบําบัดเลือกใชวิธีบําบัดท่ีตางกัน
ออกไป เชน การบําบัดเพื่อชวยปรับทัศนคติเพื่อชวยใหผูปวยเปลี่ยน
ความคดิในแงลบไปในทางท่ีดข้ึีน โดยการมองสิง่ตาง ๆ  รอบขางในแงดี
และตรงกบัความเปนจริง การบําบดัความสมัพนัธของผูปวยกับบคุคลอืน่ ๆ
หรือปญหาดานความสัมพันธท่ีอาจเปนเหตุของอาการซึมเศรา เชน 
การสือ่สารทีม่ปีญหา หรือการรบัมอืกบัการสญูเสยีบคุคลใกลชิด เปนตน 
 การรักษาดวยการกระตุนเซลลสมอง (Brain stimulation 
therapies) เมื่อผูปวยโรคซึมเศราไมตอบสนองตอการรักษาแบบอ่ืน 
หรืออยูในภาวะซึมเศราระดับรุนแรงถึงข้ันทํารายตนเองหรือคนอื่น         
ไมสามารถรกัษาโดยรอจนกวายาตานซมึเศราจะออกฤทธิไ์ด การรกัษา
ดวยการกระตุนสมองและเสนประสาทจึงกลายเปนวธิทีีป่ลอดภัยและ
ไดผลทีส่ดุ และไมไดมอีนัตรายอยางทีห่ลายคนเขาใจ ไดแก การกระตุน
สมองดวยกระแสไฟฟา (Electroconvulsive Therapy: ECT) และ
การกระตุนสมองดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Transcranial Magnetic 
Stimulation: TMS) 
 โรคซึมเศราเปนโรคที่สามารถรักษาใหหายได การรักษา
ที่สําคัญที่สุดคือการปฏิบัติตามแผนการรักษาของแพทย ท้ังนี้เพื่อให
อาการทุเลาจนหายดีในท่ีสุด ผูปวยตองรับประทานยาตามแพทยสั่ง
ใหครบถวน เปลี่ยนรูปแบบการใชชีวิต และใหความรวมมือกับ
นักจิตบําบัดในการรักษา มีผูปวยจากภาวะซึมเศราจํานวนมากตอง
ทรมานจากภาวะซมึเศราอยางยาวนาน เนือ่งจากไมไดเขารบัการตรวจ
และการรักษาจากแพทยอยางเหมาะสม

วิธีดูแลผูปวยโรคซึมเศรา6

 ปจจุบันนี้โรคซึมเศรามีโอกาสเกิดขึ้นไดกับทุกคน ทุกเพศ 
ทุกวัย หากเราสังเกตเห็นคนใกลชิดมีพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไป
และเขาขายของภาวะซึมเศราหรือเปนโรคซึมเศราแลว อยามองวา
เปนความคิดแงลบที่สรางข้ึนมาเอง มองโลกในแงรายเอง แตควร
เปดใจรับฟงและพยายามหาทางชวยเหลือเทาที่จะทําได เพราะ
โรคนี้สงผลรุนแรงแตอาการอาจจะดูเหมือนคนมีอารมณวิตกกังวล
เพียงเทานั้น ซึ่งคนใกลชิดนับวามีสวนสําคัญอยางมากในการชวย
ใหผู ปวยกาวผานภาวะซึมเศราไปได ผู ใกลชิดควรชวยชักจูงให
ผูปวยเขารับการวินิจฉัยและการรักษา โดยอาจชวยในการนัดหมาย
และไปพบแพทยพรอมผูปวย การดูแลผูปวยโรคซึมเศราอาจเปน
เรื่องยากและตองใชความอดทน ตองอาศัยความเขาใจ ใสใจ 
ใหกําลังใจ และคอยพูดคุยและรับฟงผูปวยอยูเสมอ รวมทั้งอาจชวน
ไปทํากิจกรรมเพื่อกระตุนใหแจมใสข้ึน เชน การชักชวนผูปวยเขา
รวมกิจกรรมทางสังคม หรืองานอดิเรกที่เคยใหความสนุกสนาน
ตอผูปวย เชน เดินเลน ชมภาพยนตร หรือเลนกีฬา แตไมควรผลักดัน
มากเกินไป และเร็วเกินกวาที่ผูปวยจะรับไดเพราะอาจไปเพิ่มความ
รูสึกไรคา ไรความสามารถใหมากข้ึน ไมควรเรียกรองใหผูปวยตอง
หายจากโรค อยางรวดเร็ว อยากลาวโทษผูปวยซึมเศราวาแสรงทํา
หรือข้ีเกียจ เพราะถึงแมผู ปวยที่ไดรับการรักษาก็ยังตองใชเวลา    
จึงจะมีอาการดีขึ้น และไมควรเพิกเฉยหากผู ปวยกลาวถึงเรื่อง          
การตายหรือไมอยากมีชีวิตอยู เด็ดขาด ควรรีบแจงแพทยหรือ
นักบําบัดทางจิตทันที
 เมื่อสังเกตแลววาตัวเองหรือคนใกลตัวกําลังตกอยูในสภาวะ
ซมึเศราทัว่ไป สามารถดูแลตวัเองหรอืผูปวยอยางงาย ๆ  เชน การออก
กาํลงักายตามควรกับสขุภาพ กจิกรรมนนัทนาการ สวดมนต นัง่สมาธิ 
หรือนอนพักผอนใหเพียงพอ แตวิธีที่ดีที่สุดคือการปรับทัศนคติของ
ตนเอง เชน มองโลกในแงบวก หรือมีความสุขกับส่ิงงาย ๆ รอบตัว
โดยเขาใจวาทุกอยางในชีวิตไมสมบูรณแบบ มีทั้งดีและไมดีปะปน      
กันไปจะชวยเปนภูมิคุมกันสภาวะอารมณเบื่อหนายที่จะทําใหเกิด
โรคซึมเศราตามมาได7

 ผูทีส่งสยัวาตนเองหรอืคนใกลชดิอาจเส่ียงปวยเปนโรคซมึเศรา
สามารถขอรับคําปรึกษาไดที่สายดวนสุขภาพจิต 1323 โทรฟรี               
24 ชัว่โมง หรอืรีบพาไปพบจติแพทย เพือ่ขอรบับรกิารไดทีโ่รงพยาบาล
จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศ
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 การผลติยาชวีวตัถโุดยกระบวนการทางชีวภาพ (Bioprocess)
ประกอบดวยกระบวนการหลัก 2 สวน ไดแกกระบวนการตนนํ้า 
(Upstream process) ซึ่งเปนกระบวนการเปลี่ยนวัตถุดิบใหเปน
ผลิตภัณฑในถังปฏิกรณชีวภาพ (Bioreactor) และกระบวนการ        
ปลายนํ้า (Downstream process) เปนกระบวนการแยกผลิตภัณฑ
ที่ตองการออกมาผานการคัดแยกเพื่อทําใหบริสุทธิ์2

 ในกระบวนการผลิตยาชีววัตถุ ซึ่งเครื่องมือและอุปกรณที่ใช
ทํามาจากเหล็กกลาไรสนิม (Stainless steel) ตองมีข้ันตอนการทํา
ใหปราศจากเชือ้กอนและหลงัการผลติ โดยวธิกีารทาํใหปราศจากเช้ือ
เชน กระบวนการนึ่งฆาเช้ือ (Autoclave sterilization) ระบบ
ทําความสะอาดแบบไมแยกชิ้นสวน (Clean In Place: CIP) และ
ระบบฆาเชื้อแบบไมแยกชิ้นสวน (Steam In Place: SIP)3 ทั้งนี้   
ตองมีการทําตรวจสอบการทําความสะอาด (Cleaning validation) 
ทําใหเพิ่มเวลาในการผลิตและทําใหตนทุนในการผลิตสูงขึ้น ตอมา
กระบวนการผลิตยาชีววัตถุไดมีการนําเทคโนโลยีระบบการใชงาน
เพียงคร้ังเดยีว (Single Use System: SUS)  มาปรบัใชกบักระบวนการ
ผลิตมากยิ่งขึ้นเพื่อลดเวลาในการผลิตลง ซ่ึงในปจจุบันอุตสาหกรรม
ชีวเภสัชภัณฑไดนํา Single Use System มาใชในการผลิตไมวา        
จะเปนการใชชุดกรอง ทอ หรืออุปกรณเชื่อมตอ (รูปท่ี 1) แตยังไมได
นํามาใชกับการผลิตทั้งระบบ4

ระบบการใชงานเพียงครั้งเดียว 
Single use system (SUS) กับการผลิตยาชีววัตถุ

ระบบการใชงานเพียงครั้งเดียว ระบบการใชงานเพียงครั้งเดียว 
Single use system (SUS) กับการผลิตยาชีววัตถุSingle use system (SUS) กับการผลิตยาชีววัตถุ

 ยาชีววัตถุ หมายถึง ยาแผนปจจุบันซึ่งผลิตจากส่ิงมีชีวิตโดยกระบวนการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย หรือเซลล
ชัน้สูง (Eukaryote cells) การสกัดสารจากเน้ือเยือ่ส่ิงมชีวีติท้ังมนุษย สัตว และพชื  (Extraction of substances 
from biological tissues including human, animal, and plant tissues (Allergens)) เทคนิคดีเอน็เอสายผสม 
(Recombinant DNA or rDNA techniques) เทคนิคการผสมตางพันธุ (Hybridoma techniques) การขยาย
พันธุจุลินทรียในตัวออนหรือสัตว (Propagation of 
microorganisms in embryo or animals) การสกัด
หรือแยกจากเลือดและพลาสมา (Derived from 
blood and plasma) หรอืกระบวนการอืน่ท่ีรฐัมนตรี
กําหนดเพิ่มเติมโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา1  

อัษฎาวุธ  จังสถิตย

   กลุ�มวิจัยชีววัตถุ

รูปที่ 1  อุปกรณในการสุมตรวจตัวอยางชนิดใชงานเพียงครั้งเดียว5

ระบบการใชงานเพียงครั้งเดียว
(Single Use System: SUS) กบัการผลติยาชีววัตถุ
 ระบบการใชงานเพียงคร้ังเดียว เป นเทคโนโลยี ท่ีใช 
ในการผลิตยาปราศจากเชื้อ ที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อใชแทน
อุปกรณที่นํามาใชซํ้าได6 แนวโนมการใช Single-use system               
ในการผลิตยาชีววัตถุเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดในระยะเวลา 10 ป
ที่ผานมา โดยพิจารณาเปอรเซ็นตการเติบโตทางการตลาดทั่วโลก 
และยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (รูปที่ 2) Single-use system 
ถูกนํามาใชตั้งแตการศึกษาในระดับวิจัยไปจนถึงการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม โดยแนวโนมของการใชงานในขณะนี้อยูในระดับของ
การวิจัยมากกวาในระดับของอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย7 (รูปท่ี 3) 
อยางไรก็ตามการเลือกใชระบบการใชงานเพียงครั้งเดียวก็มีทั้งขอดี
และขอควรระวัง ขึ้นอยูกับการเลือกใชวาสามารถเลือกใชอุปกรณ                       
ไดเหมาะสมหรือไม
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รูปที่ 2 รอยละการเตบิโตทางดานการตลาดทัว่โลกของอปุกรณทีเ่ปน

 แบบใชครั้งเดียว ในระยะเวลา 11 ปที่ผานมา (2006-2017)7

รูปที่ 3 รอยละการนําเอาเทคโนโลยีระบบการใชงานเพียงครั้งเดียว
 มาใชในการผลติทัว่โลกสําหรับการศกึษาทางคลนิกิและการผลิต
 เชิงพาณิชย8

รปูที ่4 ตารางแสดงขอดแีละขอจํากดัของระบบการใชงานเพียงครัง้เดยีว9

ขอดีและขอควรระวังของระบบการใชงาน
เพียงครั้งเดียว
 การนําเอาระบบการใชงานเพียงครั้งเดียวหรืออุปกรณที่ใช
เพียงครั้งเดียว มาปรับใชกับการผลิดในอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ        
มีทั้งขอดีและขอควรระวังในการนํามาใช การผลิตทุกครั้งจะยึดตาม
หลกัการผลติตามขอกาํหนด cGMP เพือ่ควบคุม ปองกนัการปนเปอน
จากเชื้อจุลินทรียและ adventitious agents9  

ขอดีของการใชเทคโนโลยีการใชงานเพียงครั้งเดียว
• ลดความเส่ียงจากการปนเปอนของผลิตภัณฑ เทคโนโลยี

การใชงานเพียงครั้งเดียวทําใหลดการปนเปอนขาม (Cross 
contamination) ระหวางรุนการผลิต และการปนเปอนขาม
เมื่อมีการเปลี่ยนชนิดผลิตภัณฑ

• ลดการลงทุนในการสรางโรงงาน การสรางและออกแบบ
พืน้ทีสํ่าหรบัการผลติผลติภณัฑตางชนดิในพืน้ทีผ่ลติเดยีวกัน
สามารถทําไดในกรณีที่ใชเทคโนโลยีการผลิตเพียงครั้งเดียว

 ซึ่งเปนขอดีและเหมาะสมอยางมากสําหรับโรงงานที่รับจาง
ผลิต เนื่องจากสามารถรองรับการผลิตไดหลากหลาย
ผลิตภัณฑ 

• ชวยลดระยะเวลาการผลิตในภาพรวม ในแงของเวลาที่ใช 
 ในการผลิตตอรอบจะชวยลดเวลาในการผลิต เนื่องจาก
 ไมจําเปนที่จะตองทําความสะอาดของเครื่องมือ เคร่ืองจักร 

สําหรับการผลิต 

ขอควรระวังของการใชเทคโนโลยีการใชงานเพียงครั้งเดียว
• ตองทําการตรวจสอบความสามารถในการถูกสกัด               

ออกมาของเน้ือวัสดุและการหลุดลอกของเนื้อวัสดุ 
(Leachables and extractables) เนื่องจากเทคโนโลยี
การใชงานเพียงครั้งเดียว สวนมากผลิตมาจากพลาสติก          
ไมว าจะเปนอุปกรณสําหรับการสุ มตัวอยาง ระบบทอ          
สายยาง แมกระทั่งชุดถังปฏิกรณชีวภาพ (รูปที่ 5)

• การกําจัดของเสีย หลังจากการผลิตโดยใชระบบการใชงาน
 เพียงคร้ังเดียว เน่ืองจากตองเปล่ียนอุปกรณทุกครั้งที่ทํา         

การผลิต ทําใหเกิดของเสียที่จําเปนตองกําจัดเพิ่มมากขึ้น           
ซึ่งสงผลโดยตรงกับคาใชจายที่จะเพิ่มขึ้นตามไปดวย   

• ขอจาํกดัของการเพิม่กาํลงัการผลติ (Scale up) เนือ่งจาก
ในปจจุบันระบบการใชงานเพียงคร้ังเดียวสามารถรองรับ
กําลังการผลิตไมเกิน 2,000 ลิตร แตเมื่อเทียบกับระบบ
การผลิตโดยใชสแตนเลสที่กําลังการผลิตสามารถรองรับได
มากกวา 2,000 ลิตร การยอมรับขอจํากัดในการเพิ่มกําลัง
การผลิตนี้ ถือวาเปนตัวแปรสําคัญอยางมาก หากมองวา
ในอนาคตจําเปนที่จะตองมีการเพิ่มกําลังการผลิตในระดับ
อตุสาหกรรม รวมไปถงึตนทนุในการผลติยอมสูงขึน้ตามไปดวย

 หากคํานวณตนทุนในระยะยาว
• ผู จัดจําหนายเทคโนโลยีมีจํานวนไมมาก เทคโนโลยี         

การใชงานเพียงครั้งเดียว ยังมีผู จัดจําหนายอยางจํากัด        
เมือ่เทยีบกบัการเตบิโตของเทคโนโลย ี ตวัอยางผูจดัจําหนาย

 ในปจจุบัน เชน Sartorius Stedim Biotech, Pall Corp., 
 EMD Millipore และ Thermo Fisher Scientific ทําใหตัว

เลือกในการเลือกใชงานของผูผลิตนอยลงตามไปดวย 



25

วารสารเพื่อการวิจัยเเละพัฒนา องคการเภสัชกรรม

ปที่ 25 ฉบับที่ 4 ประจําเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 R&D NEWSLETTER GPO

การตัดสินใจนําเอาระบบการใช งานเพียง          
ครั้งเดียวมาใช
 เนื่องจากการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาปรับใชกับ
กระบวนการผลิต มีความจําเปนท่ีจะตองพิจารณาใหรอบคอบ          
โดยจะตองมีการวางแผนท้ังทางดานของเทคนิคท่ีนํามาใช และทาง
ดานของตนทุนในการผลิต (รูปที่ 6) เชน ทางดานของความสามารถ
ในการผลิต และขอจํากัดของการผลิตวามีความเหมาะสมหรือไมกับ
ผลติภัณฑ ตัวอยางเชน การเพิม่กาํลังของการผลติในระดบัอตุสากรรม

(Scale up) ความทนตอแรงดัน อุณหภูมิ และความเขากันไดของ
ถุงพลาสติกที่จะนํามาใชเปนถังปฏิกรณชีวภาพ หรือแมแตทอ                 
ขอตอ และสายยางสําหรับการผลิต สวนในดานของการลงทุนนั้น 
ตองคํานึงถึงตนทุนในการออกแบบ การกอสรางโรงงาน ราคาตนทุน
ของการผลิต รวมไปถึงคาบํารุงรักษาเครื่องมือ วัตถุดิบ แรงงาน 
และคาใชจายในการกําจัดของเสีย ซึ่งแนนอนวาจะตองเพิ่มมากขึ้น
อยางหลีกเล่ียงไมไดหากมีการนําเอาระบบการใชงานเพียงครั้งเดียว      
มาใชในกระบวนการผลิต ทัง้นีก้ารยอมรบัความเส่ียงทีอ่าจเกดิจากวสัดุ        
ที่นํามาใชในระบบการใชงานเพียงครั้งเดียวตองมีการพิจารณาดวย 
เชน การดูดซับ (Adsorption) การถูกสกัดออกมาของเนื้อวัสดุและ
การหลุดลอกของเนื้อวัสดุ (Leachable and extractable) รวมถึง
ความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานที่ตองไดรับการฝกอบรมกอนการ
ปฏิบัติงาน การนําเอาระบบการการใชงานเพียงครั้งเดียวมาใช
ในกระบวนการผลิต จําเปนที่จะตองคงความสามารถในการผลิตได
อยางคงที่ และมีประสิทธิภาพเทาเทียมกันในทุก ๆ ครั้งของการผลิต
โดยทําการตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการผลิต (Process 
validation) นอกจากความเสี่ยงทางดานเทคนิคที่นํามาใชและการ
ลงทุนแลว ทางดานของกระบวนการผลิตตองมีความปลอดภัยและ        
มีคุณภาพ เปนไปตามขอตกลงหรือขอกําหนดในการผลิต11

รูปที่ 5  ชุดถังปฏิกรณชีวภาพระบบใชเพียงครั้งเดียว11

รูปที่ 6  แนวทางในการประเมินความเสี่ยงกอนการนําระบบการใชงานเพียงครั้งเดียวมาใช11
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 เทคโนโลยีระบบการใชงานเพียงครั้งเดียวไดเขามามีบทบาท  
ในอตุสากรรมยาอยางตอเนือ่งตัง้แตอดตีจนถึงปจจบุนั เพือ่ตอบสนอง
ตอความตองการของตลาด ซึง่จาํเปนทีจ่ะตองมีการศกึษาเปนอยางดี
กอนที่จะนํามาใช มองเฉพาะขอดีเพียงอยางเดียวตองมองถึง

ขอควรระวงัและประเมนิวาสามารถยอมรบักบัความเสีย่งทีจ่ะตามมา
ไดหรือไม เพื่อใหมั่นใจไดวาจะเกิดประโยชนและเพิ่มประสิทธิภาพ
สูงสุดตองานวิจัยและการผลิตยาชีววัตถุ
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 ระบบ PCT เปนขอตกลงระหวางประเทศสําหรับการขอรับ

ความคุมครองการประดิษฐในประเทศสมาชิก เพื่อใหสะดวกและ

ลดภาระของผูขอรับสิทธิบัตรท่ีตองการขอยื่นรับสิทธิบัตรในหลาย

ประเทศทั่วโลก โดยสามารถยื่นคําขอที่กรมทรัพยสินทางปญญา        

จากนั้นกรมทรัพยสินทางปญญาจะสงขอมูลใหกับองคการทรัพยสิน

ทางปญญาโลก ซึง่ผูขอรบัสทิธบิตัรจะตองทาํการเลอืกประเทศในการ

ตรวจสอบรางคําขอรับสิทธิบัตร เมื่อไดผลการตรวจสอบก็สามารถ

ดําเนินการในขั้นตอนขาเขาประเทศตอไป โดยเลือกวาจะไปยื่นจด          

ในประเทศใดบาง โดยที่คําขอนั้นจะตองดําเนินการภายใตกฎเกณฑ

และเงื่อนเวลาท่ีกําหนดไว การขอความคุมครองการประดิษฐผาน

ระบบนี้เปนวิธีที่มีประโยชนสําหรับผูขอที่ตองการความคุมครอง         

ในประเทศตาง ๆ จํานวนมาก ๆ นอกจากนี้ระบบยังมีเวลาที่ใหผูขอ

ไดศึกษาแนวโนมของตลาดและเตรียมความพรอมของตนกอนท่ีจะ

ตัดสินใจวาจะเขาสูตลาดในประเทศนั้น ๆ  หรือไม2

 สนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธบัิตร หรอืท่ีเรยีกกันทัว่ ๆ  ไปวา PCT (Patent Cooperation Treaty) 
เปนสนธิสัญญาความรวมมือระหวางประเทศดานสิทธิบัตร ท่ีวางระบบกฎเกณฑใหประเทศท่ีเขาเปนสมาชิก        
ตองปฏิบัติตามแนวคิดดังกลาว ถือกําเนิดมาจากการศึกษาวิจัยเพื่อหาทางแกปญหาความไมสะดวกในการ
ขอรบัความคุมครองสิทธบัิตรในระบบดัง้เดิม โดยไดรวมตวักันเปนภาคสีนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธบัิตร 
เพื่อความรวมมือในเรื่องการตรวจคนและการตรวจสอบคําขอรับความคุมครองสําหรับการประดิษฐ อีกท้ัง
ยังเปนการแกปญหาความซํ้าซอนในการดําเนินการของผูย่ืนคําขอไปยังสํานักงานสิทธิบัตรของแตละประเทศ 
ดังนั้นประเทศตาง ๆ จึงไดมีการจัดประชุมเพื่อยกรางสนธิสัญญาวาดวยความรวมมือดานสิทธิบัตร                        
ซึ่งไดมีการลงนาม ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1970 และมีผลบังคับใช                
เม่ือวันท่ี 24 มกราคม ค.ศ.1978 ซึ่งในขณะน้ันมีประเทศสมาชิกท้ังส้ิน 13 ประเทศ และในปจจุบันมีประเทศ         
ที่เขารวมเปนสมาชิกทั้งสิ้น 152 ประเทศ1 

สนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร
หรือ PCT คืออะไร

สนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตรสนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตรสนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตรสนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร
หรือ PCT คืออะไรหรือ PCT คืออะไร

ภก.ฐิติกร  ไชยแกว

 กลุ�มงานด�านศูนย�ข�อมูลสิทธิบัตรยา

กลุ�มสนับสนุนงานวิจัย
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ระบบ PCT ประกอบดวยขัน้ตอนการดาํเนินการ 
2 ขั้นตอน คือ
 1. ขั้นตอนระหวางประเทศ (International phase)              

เปนขั้นตอนที่ผูขอตองดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่ระบบกําหนดไว 

เชน การยื่นคําขอระหวางประเทศ การแกไขขอมูล (ถามี) การยื่น

ขอใหตรวจสอบระหวางประเทศ (ถาผูขอประสงค) การสํารวจตลาด         

เปาหมายและวิเคราะหความเปนไปไดในการเขาสูตลาดเปาหมาย   

การเตรยีมตวั/เอกสารในการขอความคุมครองการประดษิฐในประเทศ

เปาหมาย เปนตน

 2. ขัน้ตอนในประเทศ (National phase) เปนขัน้ตอนการขอ

ความคุมครองในประเทศตาง ๆ ที่ตองการ

 ระบบ PCT ไมใชระบบการจดทะเบียน กลาวคือ การที่คําขอ

ระหวางประเทศใดไดรับอนุมัติการจดทะเบียนในประเทศหนึ่งแลว           

ก็ไมไดหมายความวาจะไดรับการจดทะเบียนในประเทศอื่น ๆ ดวย 

ทั้งนี้เนื่องจากการอนุมัติการจดทะเบียนของแตละประเทศยอมขึ้น         

กับกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ประเทศไทยเขาเปนสมาชิกของสนธิ

สัญญาความรวมมอืดานสิทธบิตัร (PCT) เมือ่วนัที ่24 กนัยายน พ.ศ. 2552 

และเปนประเทศสมาชิกลําดับที่ 142

ประโยชนทีค่นไทยจะไดรบัจากการทีป่ระเทศไทย
เขาเปนสมาชิก PCT 
 1. เปดโอกาสใหคนไทย โดยเฉพาะผู ที่เปนนักประดิษฐ 

สามารถนําผลงานใหม ๆ ที่คิดคนได ไปยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร         

ในประเทศสมาชิกไดสะดวกและรวดเรว็ขึน้ เนือ่งจากสามารถยืน่คําขอ

เพียงครั้งเดียวก็สามารถระบุประเทศที่ตองการใหคําขอมีผลผูกพัน        

ในประเทศสมาชิกกี่ประเทศก็ไดตามที่ตองการ

 2. หากผู ยื่นคําขอประสงคจะใหมีการตรวจสอบถึงความ       

เปนไปไดที่จะไดรับสิทธิบัตร เชน ในเรื่องของความใหม ขั้นการ

ประดิษฐที่สูงขึ้น และการประยุกตใชไดในทางอุตสาหกรรม ก็ทําได        

โดยยืน่คาํรองขอใหสาํนกังานตรวจสอบขอมลูระหวางประเทศเบือ้งตน

ทําการตรวจสอบ ผลของรายงานที่ไดรับผูขอสามารถนํามาประกอบ

รูปที่ 1  แสดงขั้นตอนการดําเนินการของระบบ PCT2

การตัดสินใจวาจะดําเนินการขอรับความคุมครองสิทธิบัตรตอไป

หรือไม ซ่ึงเปนการลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธคําขอจดทะเบียน        

ในประเทศสมาชิกตาง ๆ

 3. เปนโอกาสทีด่สีาํหรบัคนไทยทีจ่ะขยายตลาดโดยนาํสนิคา

ไปขายในตางประเทศดวยความม่ันใจวาสินคาตัวใหมที่สงไปขายน้ัน 

จะไมถูกละเมิดหรือลอกเลียนแบบแลวนํามาผลิตขายแขงกับสินคา 

ของตน ทําใหเกิดความม่ันคงในการลงทุนซ่ึงจะสงผลดีตอเศรษฐกิจ

การสงออกของไทยตามไปดวย

 4. เปนการจงูใจใหคนตางประเทศมายืน่ขอรบัความคุมครอง

สิทธิบัตรในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหมีการถายทอด

เทคโนโลยีและเกิดการลงทุนในประเทศมากขึ้น เพราะชาวตางชาติ 

เกิดความเชื่อมั่นในระบบสิทธิบัตรของประเทศไทย
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ขอดีและขอเสียของระบบ PCT
ขอดีของระบบ PCT

 1. ยืน่คาํขอรบัสทิธบิตัรไดงาย โดยใชแบบฟอรมเดยีวกบัหลาย

ประเทศ

 2. มรีายงานผลการตรวจคนระหวางประเทศ เพือ่ตดัสนิใจยืน่

ขอรับความคุมครองในประเทศที่ตองการขอรับความคุมครอง

 3. ขยายเวลายื่นขอรับความคุมครองสิทธิบัตรแตละประเทศ 

ทําใหมีเวลาในการตัดสินใจวาจะมีความคุ มคาในการยื่นขอรับ

ความคุมครองในประเทศนั้นหรือไม

 4. กรณีที่ถูกละเมิด มีโอกาสดําเนินคดีในประเทศภาคี PCT 

โดยการกระทําอยางเปนทางการครั้งเดียวก็จะมีโอกาสมีผลทางคดี 

ในประเทศที่ละเมิดซึ่งเปนภาคี PCT

ขอเสียของระบบ PCT

 1. มคีาใชจายคอนขางสงู เนือ่งจากตองมคีาดาํเนนิการในการ

ยื่นในขั้นตอนระหวางประเทศที่คอนขางสูง

 2. ตองจัดทําคําขอรับสิทธิบัตรเปนภาษาอังกฤษ หรือภาษา

อื่นที่กําหนด

 จะเหน็ไดวา คาํขอ PCT มปีระโยชน และสะดวกมากในแงท่ีวา

ผูขอรับสิทธิบัตรไมตองยื่นคําขอเขาแตละประเทศโดยตรงดวยตัวเอง

ทีละประเทศ แตมีขอเสียคือมีคาใชจายในการดําเนินการคอนขางสูง 

แตสิ่งที่สําคัญคือคําขอ PCT ไมใชระบบรับจดสิทธิบัตร เพราะการ

จะไดรับจดสิทธิบัตรในแตละประเทศน้ันขึ้นกับการตรวจสอบตาม        

ขั้นตอนและเงื่อนไขของกฎหมายของแตละประเทศนั้นดวย ดังนั้น

คาํขอ PCT จะเปนเพยีงขัน้ตอนแรก ๆ  ของการขอรบัสทิธบิตัรเทานัน้ 

ไมมีการรับจดทะเบียนแตอยางใด 

สถิติคําขอที่ยื่นขอความคุมครองในไทยผานระบบ PCT2

ป พ.ศ.

คําขอที่ยื่นขอความ

คุมครองไปยังตางประเทศ

(PCT ขาออก)

คําขอที่ยื่น

ขอความคุมครองในไทย 

(PCT ขาเขา)

2552 4 -

2553 49 28

2554 51 2,150

2555 54 4,939

2556 65 5,659

2557 58 6,130

2558 99 6,120

2559 109 6,090

2560 91 6,086

รวม 580 37,202

มกราคม พ.ศ. 2561 

 ถึงแมระบบ PCT จะมีประโยชนและมีความสะดวก แตจาก

สถิติคําขอที่ยื่นขอรับความคุมครองในไทยผานระบบ PCT พบวา

คําขอที่ยื่นขอความคุมครองในไทย (PCT ขาเขา) มีจํานวนมากกวา

คําขอที่ยื่นขอความคุ มครองไปยังตางประเทศ (PCT ขาออก)

เปนจํานวนมาก ดังนั้นในการพิจารณาใหสิทธิบัตรตองคํานึงถึง

กฎหมายสิทธิบัตรภายในประเทศและคํานึงถึงผลประโยชนของ           

สวนรวมดวย โดยเฉพาะตางประเทศท่ีเขามายื่นคําขอรับสิทธิบัตร

ยาในประเทศไทยที่กรมทรัพยสินทางปญญา เน่ืองจากยาเปนสินคา

ที่เกี่ยวของกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ        

ถึงแมวาประเทศไทยจะเปนสมาชิกสนธิสัญญาความรวมมือดาน   

สิทธิบัตร (PCT) แตในการพิจารณาการใหสิทธิบัตรยาก็ตองพิจารณา

ตามกฎหมายสิทธิบัตรของไทยอยางเครงครัด ซึ่งการประดิษฐ           

ที่ขอรับสิทธิบัตรไดตองเปนการประดิษฐข้ึนใหม เปนการประดิษฐ          

ที่มีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น และเปนการประดิษฐที่สามารถประยุกต

ในทางอุตสาหกรรม3 เนื่องจากถาไดรับจดสิทธิบัตรยาก็จะทําให

ยาตัวน้ันไดรับความคุมครองถึง 20 ป ซ่ึงจะมีผลทําใหเกิดการ

ผูกขาดการขายของยาตัวนั้นในประเทศ สงผลใหยามีราคาแพงและ

ประชาชนสวนใหญไมสามารถเขาถึงยานั้นได ดังนั้นในการพิจารณา

ที่จะใหสิทธิบัตรยาตัวใดตองคํานึงถึงกฎหมายและผลกระทบท่ีอาจ

จะเกิดขึ้นกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศดวย
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