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ดร.คมกริช  หาสิตะพันธุ์
กลุ่มวิจัยวัตถุดิบทางเภสัชกรรม

ชื่อและลักษณะภายนอก องค์ประกอบทางเคมี

	 เม่ือพูดถึงผลไม้ท่ีชื่อ	 “มะขามป้อม”	 เช่ือว่าอาจมีบางคนท่ีไม่รู้จักและนึกภาพไม่ออกว่าผลไม้ชนิดน้ี 
มีลักษณะเป็นอย่างไร	 ผลของมะขามป้อมนั้นไม่ได้มีลักษณะตามชื่อคล้ายกับผลไม้ตระกูล	 “มะขาม”	 หรือ	 
“มะขามเทศ”	 แต่อย่างใด	 แต่กลับต่างออกไปโดยผลมีลักษณะเป็นทรงกลม	 สีเขียวอมเหลือง	 แต่ท่ีมีช่ือเรียก
ว่ามะขามน้ันน่าจะมาจากลักษณะของล�าต้น	 ก่ิงและใบ	 ท่ีคล้ายกับมะขามมากกว่า	 ปัจจุบันมะขามป้อม 
เริ่มเป็นท่ีรู ้จักมากขึ้นจากการน�ามาใช้ประโยชน์ ได้หลากหลาย	 ท้ังใช้เป็นอาหาร	 ยา	 และส่วนประกอบ 
ในเครื่องส�าอาง	 โดยในบทความน้ีเราจะมาเรียนรู้ถึงองค์ประกอบที่ส�าคัญที่มีส่วนท�าให้มะขามป้อมถูกน�าไป 
ใช้ประโยชน์ทางด้านเครื่องส�าอางกันครับ

 มะขามป้อม มชีือ่วทิยาศาสตร์ว่า Phyllanthus emblica L.  

และมีชื่อพ้อง Emblica officinalis อยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae  

มีชื่อสามัญ ได้แก่ Indian gooseberry และ Amla เป็นต้น ส่วนชื่อ 

พื้นเมืองที่เรียกกันตามแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ กันโตด 

ก�าทวด มั่งลู่ และสันยาส่า เป็นต้น มะขามป้อมจัดเป็นไม้ยืนต้น 

ขนาดกลาง ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว ลักษณะคล้ายใบแบบ 

ขนนก มีผลลักษณะค่อนข้างกลม สีเขียวอมเหลือง มีรสเปรี้ยว 

ปนฝาดและขม (รูปที่ 1)1 

รูปที่ 1  ลักษณะของใบและผลมะขามป้อม

มะขามป้อมกับประโยชน์ด้านความงาม

  มะขามป้อมประกอบด้วยสารประกอบทางเคมหีลายชนดิ 

ได้แก่ สารประกอบแทนนิน (Tannins), อัลคาลอยด์ (Alkaloids), 

สารประกอบฟีนอล (Phenolic compounds), กรดอะมโิน (Amino 

acids), คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrates), วิตามิน (Vitamin) และ

แร่ธาตุ ต่าง ๆ เป็นต้น (ตารางที่ 1 และ รูปที่ 2) ซึ่งสารประกอบ

แทนนินที่มีนั้นเป็นส่วนท�าให้มะขามป้อมมีรสชาติฝาด ส่วนสาร 

ประกอบฟีนอลก็ท�าให้มีคุณสมบัติยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ 

นอกจากนี้ มะขามป้อมยังอุดมไปด้วยวิตามินซี (Vitamin C) ซึ่งเป็น 

ที่ทราบกันอยู่แล้วว่ามีคุณสมบัติในหลาย ๆ ด้านที่เป็นประโยชน ์

อย่างมากต่อร่างกาย  ในปริมาณที่สูงมาก (478.56 mg/100 mL)2-3 

โดยมีมากกว่าผลไม้จ�าพวกส้มและมะนาวอีกด้วย 
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ตารางที่ 1  สารประกอบต่าง ๆ ในผลมะขามป้อม

ชนิดสารประกอบ สารประกอบ

แทนนิน (Tannins) Emblicanin A, Emblicanin B, Punigluconin, Pedunculagin,  
Chebulinic acid, Chebulagic acid, Corilagin, Geraniin, Ellagotannin

อัลคาลอยด์ (Alkaloids) Phyllantine, Phyllembein, Phyllantidine

สารประกอบฟีนอล (Phenol compounds) Gallic acid, Methyl gallate, Ellagic acid, Trigallyl glucose

กรดอะมิโน (Amino acids) Glutamic acid, Proline, Aspartic acid, Alanine, Cystine, Lysine

ฟลาโวนอยด์ (Flovonoids) Quercitin, Kaempferol

คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) Pectin

วิตามิน (Vitamin) Ascorbic acid (Vitamin C)

กรดคาร์บอกซิลิก (Carboxylic acid) Citric acid

รูปที่ 2 องค์ประกอบในผลมะขามป้อม

รูปที่ 3  โครงสร้างของสารประกอบแทนนิน สารประกอบฟีนอลและวิตามินบางชนิดที่พบในมะขามป้อม

3
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คุณประโยชน์

  จากการท่ีมะขามป้อมมอีงค์ประกอบทางเคมหีลากหลายชนดิ  

จึงท�าให้มีสรรพคุณที่หลากหลายเช่นกัน  ในอดีตหลายประเทศ 

เช่น  อินเดีย  ศรีลังกา  ทิเบต  จีน  รวมถึงประเทศไทยใช้มะขามป้อม 

เป็นส่วนประกอบในต�ารบัยาอายรุเวท โดยต�ารบัยาอายรุเวทของไทย

ทีม่มีะขามป้อมเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ ตรผีลา ประกอบด้วยสมนุไพร 

3 ชนิด  ได้แก่  สมอไทย สมอพิเภก และมะขามป้อม  โดยใช้ส�าหรับ

ช่วยปรบัสมดลุธาตแุละล้างพษิ และในต�ารายาของอนิเดยีนัน้ใช้ชะลอ 

การเส่ือมและการชราภาพ นอกจากนี ้ยงัใช้เป็นยาแผนโบราณส�าหรบั

บรรเทาและรักษาโรคต่าง ๆ  เช่น แก้ไอ ขบัเสมหะ เป็นยาระบาย ขบัลม  

ขับปัสสาวะ  ลดไข้  หอบหืด  แผลในกระเพาะอาหาร  เบาหวาน  

โรคผิวหนัง ผมหงอกก่อนวัย เป็นต้น

   ส�าหรับสรรพคุณทางด้านผิวหนัง  มีรายงานว่าสารสกัด

มะขามป้อมมีคุณสมบัติต้านการเกิดออกซิเดชัน  (Antioxidation) 

หรอืต้านอนมุลูอสิระทีเ่ป็นสาเหตใุนการเกดิริว้รอยท�าให้ดแูก่ก่อนวยั  

เน่ืองจากองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารประกอบที่มีส ่วนของ 

โพลีไฮดรอกซีฟีนอล  ได้แก่  วิตามินซี  กรดแกลลิก  (Gallic  acid),  

กรดเอลลจิกิ (Ellagic acid), สารกลุม่ฟลาโวนอยด์ และสารกลุม่แทนนนิ  

เป็นต้น  (รูปที่  3)  ซึ่งสารประกอบเหล่านี้มีคุณสมบัติในการต้าน 

อนุมูลอิสระที่ดี  นอกจากน้ี  ยังมีวิตามินซีในปริมาณที่สูงมาก  

ซึ่งมีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยเช่นกัน  จึงท�าให้มีการเข้าใจ

ว่าวิตามินซีเป็นสารส�าคัญหลักในการท�าหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระ  

ในมะขามป้อม  แต่มีรายงานว่าแท้จริงแล้วสารส�าคัญท่ีท�าหน้าที ่

ต้านอนุมูลอิสระในมะขามป้อมเป็นสารกลุ่มแทนนิน  ที่ประกอบ 

ด้วยสาร  Emblicanin  A,  Emblicanin  B,  Pedunculagin  และ  

Punigluconin  โดยสามารถออกฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระได้ยาวนาน

และมีความเสถียรมากกว่า4-5  ดังน้ัน  จึงมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของ 

การป้องกนัการเกิดริว้รอยได้ดกีว่า นอกจากน้ี ยงัมรีายงานการศกึษา 

การออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสในสารสกัดมะขามป้อม  

พบว่าสารสกัดมะขามป้อมสามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส 

(Anti-tyrosinase activity) ได้ด ีโดยมค่ีา % Inhibition คอื 48.38±4.77 %  

แสดงให้เห็นว่า สารสกัดมะขามป้อมสามารถช่วยท�าให้ผิวพรรณขาว 

กระจ่างใสได้เนื่องจากสามารถยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสี 

ในผิวหนังที่เกิดจากเอนไซม์ไทโรซิเนสได้6

   นอกจากสรรพคณุด้านผวิหนงัแล้วมะขามป้อมได้ถูกใช้เป็น

ยาแผนโบราณส�าหรบัช่วยกระตุน้การเจรญิเตบิโตของเส้นผม ซึง่ได้มี

การศกึษาพบว่า สารสกัดมะขามป้อมสามารถช่วยในการเจรญิเตบิโต 

ของเส้นผมและยืดระยะเวลาในการหลุดร่วงของเส้นผมด้วย 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับวติามนิซแีละสารคโีตโคนาโซล (Ketoconazole) 

พบว่า สารสกัดมะขามป้อมให้ผลการแบ่งตัวของ DP cell (Dermal  

papilla cell proliferation) ได้ดกีว่าวติามนิซแีละสารคโีตโคนาโซล 

ชี้ให้เห็นว่า วิตามินซีที่มีอยู่ในมะขามป้อมไม่ได้เป็นสารส�าคัญหลัก

ในการช่วยให้เส้นผม มีการเจริญเติบโตและลดการหลุดร่วง แต่น่า

จะเป็นสารในกลุม่ฟีนอลชนดิอืน่ ๆ  ในมะขามป้อมทีท่�าหน้าทีน่ีแ้ทน7

   จากข้อมูลการศึกษาดังกล่าวท�าให้สารสกัดมะขามป้อม 

มศีกัยภาพทีส่�าคญัในการน�ามาใช้เป็นวตัถดุบิในเครือ่งส�าอางชนดิต่าง ๆ  ได้  

เช่น คุณสมบัติในด้านการช่วยชะลอการเกิดริ้วรอย (Anti-aging  

agent) และท�าให้ผิวขาวกระจ่างใส (Whitening agent) และ

สามารถใช้ในผลิตภัณฑ์ส�าหรับดูแลเส้นผมเพื่อท�าให้เส้นผมแข็งแรง

และลดการหลดุร่วงได้ ปัจจบุนัองค์การเภสชักรรมได้วจัิยและพฒันา 

ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง โดยใช้ส่วนประกอบที่ได้จากสมุนไพร 

หลายชนดิ รวมถึงสารสกดัจากมะขามป้อมด้วยเช่นกนั โดยผลติภณัฑ์

ที่ใช้สารสกัดมะขามป้อมเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ Curmin Plus 

Whitening Cream ไม่เพียงเท่านี้องค์การเภสัชกรรมยังคงวิจัย 

และพฒันาผลติภณัฑ์อืน่ ๆ  ต่อไปเพือ่ให้ได้มาซึง่ผลติภณัฑ์ทีม่คุีณภาพ

และเหมาะกับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

เอกสารอ้างอิง
1. ฐานข้อมูลสมุนไพร  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  เข้าถึงได้จาก:  http://www.phargarden.com/main.

php?action=viewpage&pid=258 [เข้าถึงเมื่อ 29 มกราคม 2563].  
2. Khan K. H. Roles of Emblica officinalis in Medicine - A Review. Bot. Res. Intl. 2009; 2(4): 218-228.
3. Dasaroju S., Gottumukkala K. M. Current Trends in the Research of Emblica officinalis (Amla): A Pharmaco-

logical Perspective. Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res. 2014; 24(2): 150-159.
4. Chaudhuri R. K. Emblica Cascading Antioxidant: A Novel Natural Skin Care  Ingredient. Skin Pharmacol. 

Appl. Skin Physiol. 2002; 15: 374-380.
5. Ghosal S., et al. Active Constituents of Emblica officinalis. 1. The Chemistry and Antioxidant Activity of Two 

New Hydrolysable Tannins, Emblicanin A and B. Indian J. Chem. 1996; 35B: 941–948.
6. Sungthong B. and Phadungkit M.  Anti-Tyrosinase and DPPH Radical Scavenging Activities of Selected Thai Herbal Extracts  

Traditionally Used as Skin Toner. Phcog. J. 2015; 7: 97-101. 
7. Luanpitpong S., et al. Emblica (Phyllanthus emblica Linn.) Fruit Extract Promotes Proliferation in Dermal 

Papilla Cell of Human Hair Follicle. Res. J. Med. Plant. 2001; 5: 95-100.

4

R&D NEWSLETTER ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 ประจำาเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563

วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนา องคการเภสัชกรรม



 แนวทางการก�าหนดข้อก�าหนดมาตรฐานด้านการละลาย
ของผลิตภัณฑ์ยาในปัจจุบัน โดยทั่วไปอาจก�าหนดตามข้อก�าหนด
มาตรฐานของต�ารายาตามข้อก�าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยา
ต้นแบบ หรือตามแนวทางปฏิบัติส�าหรับอุตสาหกรรม (Guidance 
for industry) ขององค์การอาหารและยาของสหรฐัอเมรกิา (USFDA)  
ซึ่งอาศัยคุณสมบัติของตัวยาส�าคัญตามระบบจัดจ�าแนกตัวยา
ส�าคัญด้วยคุณสมบัติทางชีวเภสัชกรรม (The biopharmaceutics  
classification system, BCS) เป็นหลักเกณฑ์ส�าคัญ ซ่ึงระบบนี้
จ�าแนกประเภทของตัวยาส�าคัญจากคุณสมบัติด้านการละลายในน�้า 
(Aqueous solubility) และการซึมผ่านเซลล์ทางเดินอาหาร  
(Intestinal permeability) เป็น 4 ประเภท ได้แก่1-2

 BCS class 1: High solubility, High permeability 
ละลายน�้าและซึมผ่านเซลล์ได้ดี
 BCS class 2: Low solubility, High permeability 
ละลายน�้าไม่ดีแต่ซึมผ่านเซลล์ได้ดี

ภญ.นภัสวรรณ  ภูรีจารุโรจน์
กลุ่มงานด้านพัฒนาวิธีวิเคราะห์ กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห์

 ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาจ�าเป็นต้องมีข้อก�าหนดมาตรฐาน	 (Specification)	 ส�าหรับ
ผลิตภณัฑ์ยาแต่ละชนิด	เพ่ือให้สามารถม่ันใจได้ว่าผลิตภณัฑ์ยาทุกรุน่การผลิตมีคณุสมบัติเฉพาะเหมือนกันและ
ให้ผลการรักษาไม่แตกต่างกัน	ซึ่งก่อนที่ตัวยาส�าคัญ	(Active	pharmaceutical	ingredient)	จะเข้าสู่ร่างกาย
และเกิดผลการรักษาน้ัน	ผลิตภัณฑ์ยาจะต้องผ่านกระบวนการแตกตัว	 (Disintegration)	การปลดปล่อย	
(De-aggregation)	 และการละลาย	 (Dissolution)	 ในทางเดินอาหารเสียก่อน	จึงจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้	 
การทดสอบการละลาย	 (Dissolution	 test)	 ของตัวยาส�าคัญจากผลิตภัณฑ์ยาจึงเป็นวิธีท่ีนิยมน�ามาใช้ใน
การคาดการณ์ชีวประสิทธิผล	 (Bioavailability)	 ของผลิตภัณฑ์ยาชนิดรับประทานรูปแบบของแข็ง	 (Solid	
oral	dosage	form)	ดังนั้น	การพัฒนาวิธีทดสอบการละลายและก�าหนดข้อก�าหนดมาตรฐานด้านการละลาย 
ของผลิตภัณฑ์ยาให้สอดคล้องกับผลทดสอบทางคลินิก	 จึงเป็นหัวใจส�าคัญในการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ยา 
มีคุณสมบัติตามที่คาดหวังทั้งด้านผลการรักษา	(Efficacy)	และความปลอดภัย	(Safety)

แนวทางการก�าหนดข้อก�าหนดมาตรฐาน 
ด้านการละลายของผลิตภัณฑ์ยา

ท่ีสัมพันธ์กับผลทดสอบทางคลินิก

 BCS class 3: High solubility, Low permeability 
ละลายน�้าได้ดีแต่ซึมผ่านเซลล์ได้ไม่ดี
 BCS class 4: Low solubility, Low permeability 
ละลายน�้าและซึมผ่านเซลล์ได้ไม่ดี

   อย่างไรก็ตาม การก�าหนดข้อก�าหนดมาตรฐานด้านการ
ละลายตามคุณสมบัติด้านเคมีและกายภาพ และการทดสอบการ
ละลายแบบ in vitro ก็ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายส�าคัญในการ
คาดการณ์ชีวประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ยาได้ ดังน้ัน การก�าหนด
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยาที่สัมพันธ์กับผลทดสอบทางคลินิก  
(Clinically relevant specification, CRS) ซึ่งเป็นข้อก�าหนด
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ยาที่สามารถแยกความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ยาที่ให้ผลทดสอบทางคลินิกที่ต่างกันได้ ก็จะช่วยให้ 
การควบคุมคุณภาพสัมพันธ์กับเภสัชจลนศาสตร์ของยามากขึ้น 
รวมถึงเป็นประโยชน์ในการก�าหนดแนวทางการพัฒนาสูตรต�ารับ
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และกระบวนการผลิตด้วย แต่การก�าหนด CRS นั้นจ�าเป็นต้องใช้
ข้อมูลการศึกษาทางคลินิกและข้อมูลการศึกษาในมนุษย์ (In vivo) 
จ�านวนมาก ซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่สูงและยังมีข้อจ�ากัด
ในด้านจริยธรรมอีกด้วย3 USFDA จึงได้เสนอแนวทางในการก�าหนด 
CRS ตามระดับความสัมพันธ์กับผลทดสอบทางคลินิก เพ่ือให้ผู้ผลิต
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมของข้อมูล โดยแบ่ง
เป็น 3 แนวทาง4 ได้แก่
  แนวทางท่ี 1  “Range established based on batches 
tested in pivotal phase 3 clinical trials” เป็นการก�าหนดช่วง
การยอมรับของค่าการละลายโดยอาศัยข้อมูลจากข้อมูลการละลาย
ของรุ ่นการผลิตที่ท�าการทดสอบทางคลินิก (Clinical batch)  
โดยใช้วิธีการทดสอบการละลายท่ีแยกความแตกต่างของผลติภัณฑ์
ยาทีม่คุีณสมบตัต่ิางกันได้ (Discriminative dissolution method)  
ซึ่งอาจพัฒนาวิธีทดสอบจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัตถุดิบ
หรือกระบวนการผลิตบางประการจากการประเมินความเสี่ยง 
ในการผลติ แล้วน�าผลติภณัฑ์ยาทีไ่ด้จากการเปลีย่นแปลงมาทดสอบ
การละลายเปรียบเทียบกับการละลายของ clinical batch ดังน้ัน  
นอกจากต้องใช้วิธีทดสอบที่สามารถแยกความแตกต่างได้แล้ว  
การก�าหนดจุดเวลาทดสอบ (Timing) ก็เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะบอก
ความแตกต่างของค่าการละลายด้วยเช่นกัน ซึ่งค่าการยอมรับท่ีเป็น
แนวทางปฏบิตัขิององค์การอาหารและยาของสหรฐัอเมรกิา (USFDA) 
ยอมรับค่าการละลายท่ีแตกต่างจาก clinical batch ไม่เกิน 10 % 

หรือมี similarity factor (f
2
) มากกว่า 50 

  ตัวอย่างในรูปที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบ dissolution 
profile ของรุ่นการผลิตต่าง ๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ยาเทยีบกับ clinical batch เมือ่เปรยีบเทียบค่า similarity (f

2
)  

แล้ว พบว่า batch D มีการละลายแตกต่างจาก clinical batch  
จึงก�าหนดค่าการละลายและจุดเวลาทดสอบที่สามารถแยก 
ความแตกต่างของ batch D ออกจากรุน่การผลติอืน่ ๆ  ได้เป็นข้อก�าหนด
มาตรฐาน แนวทางนีท้ีมี่ต้นทนุน้อยกว่า แนวทางอืน่ ๆ  แต่ใช้การค�านวณ 
ทางสถิติเทียบกับ clinical batch เพียงรุ่นการผลิตเดียวเท่าน้ัน 
แนวทางนี้จึงเป็นแนวทางที่มีระดับความสัมพันธ์กับผลทดสอบ 
ทางคลินิกน้อยที่สุด 
    แนวทางที ่2 “Range established based on a range 
of release characteristics resulting in bioequivalence” เป็นการ
ก�าหนดช่วงการยอมรบัของค่าการละลายโดยอาศัยข้อมลูการละลาย 
ของรุ่นการผลิตทีม่กีารทดสอบชวีสมมลู (Bioequivalence) เทยีบกบั 
รุ่นการผลิตที่ท�าการทดสอบทางคลินิก (Clinical batch) โดยท�าการ 
ทดสอบชีวสมมูลกับหลายรุ ่นการผลิตซึ่งอาจมีสูตรต�ารับหรือ
กระบวนการผลิตแตกต่างกันหรือไม่ก็ได้ตามช่วงการออกแบบ  
(Design space) ของผู้ผลิต และน�าข้อมูลการละลายที่ทดสอบด้วย  
discriminative dissolution method ซึ่งเป็นการทดสอบ 
ในหลอดทดลอง (In vitro) มาเปรียบเทียบเพื่อหาช่วงของค่า 
การละลายที่ให้ผลทดสอบในมนุษย์ (In vivo) ไม่แตกต่างกัน 

CRS ตามระดับความสัมพันธ์กับผลทดสอบทางคลินิก เพ่ือให้ผู้ผลิต
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมของข้อมูล โดยแบ่งเป็น 
3 แนวทาง4 ได้แก่ 
   แนวทางที่ 1 “Range established based on batches 
tested in pivotal phase 3 clinical trials” เป็นการก าหนดช่วงการ
ยอมรับของค่าการละลายโดยอาศัยข้อมูลจากข้อมูลการละลายของรุ่น
การผลิตท่ีท าการทดสอบทางคลินิก (Clinical batch) โดยใช้วิธีการ
ทดสอบการละลายท่ีแยกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ยาท่ีมีคุณสมบัติ
ต่างกันได้ (Discriminative dissolution method) ซึ่งอาจพัฒนาวิธี
ทดสอบจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัตถุดิบหรือกระบวนการผลิต
บางประการจากการประเมินความเสี่ยงในการผลิต แล้วน าผลิตภัณฑ์ยา
ท่ีได้จากการเปลี่ยนแปลงนั้นมาทดสอบการละลายเปรียบเทียบกับการ
ละลายของ clinical batch ดังนั้นนอกจากต้องใช้วิธีทดสอบท่ีสามารถ
แยกความแตกต่างได้แล้ว การก าหนดจุดเวลาทดสอบ (Timing) ก็เป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีจะบอกความแตกต่างของค่าการละลายด้วยเช่นกัน ซึ่งค่า
การยอมรับท่ีเป็นแนวทางปฏิบั ติขององค์การอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกา (USFDA) ยอมรับค่าการละลายท่ีแตกต่างจาก clinical 
batch ไม่เกิน 10 % หรือมี similarity factor (f2) มากกว่า 50  

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 1  แสดงข้อมูลการละลายส�าหรับการก�าหนดข้อก�าหนดมาตรฐานตามแนวทางที่ 1
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  ตัวอย่างในรูปที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบ dissolution 
profile ของรุ่นการผลิตต่าง ๆ ท่ีมีผลทดสอบชีวสมมูลเทียบเท่ากับ 
clinical batch หากก�าหนดข้อก�าหนดมาตรฐานตามแนวทางที่ 1  
ซึ่งจะก�าหนดให้ Q = 80 % ที่จุดเวลาทดสอบ 15 นาที batch D  
จะไม่ผ่านข้อก�าหนดมาตรฐาน ท้ังท่ีเป็นรุ่นการผลิตให้ผลทดสอบ  
in vivo ไม่ต่างจาก clinical batch แต่หากผู้ผลติมข้ีอมลูการทดสอบ 
ชีวสมมูลและน�ามาประกอบการตดัสนิใจก�าหนดข้อก�าหนดมาตรฐาน
เป็น Q = 80 % ทีจ่ดุเวลาทดสอบ 20 นาท ีกจ็ะสามารถยอมรบัคุณภาพ
ของ batch D ได้ ซึง่ช่วยลดต้นทนุความสญูเสยีจากการปฏเิสธ (Reject) 
batch D หรอืรุน่การผลติอืน่ที่มีการละลาย Q = 80 % ในช่วงเวลา 
15 – 20 นาทีได้
  แนวทางท่ี 3  “Range established based on predictive  
and robust in vivo-in vitro correlations” เป็นการก�าหนดช่วง
การยอมรับของค่าการละลายจากข้อมูลสหสัมพันธ์ระหว่างผลการ
ทดสอบ in vitro และ in vivo (In vitro-in vivo correlation,  
IVIVC) โดยน�าผลการทดสอบของ clinical batch อย่างน้อย  
1 รุ่นการผลิต และรุ่นการผลิตอื่นที่มีการทดสอบ in vivo อย่างน้อย  
3 รุ ่นการผลิต มาวิเคราะห์ทางสถิติหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 
ผลการทดสอบ in vitro และ in vivo และน�ามาสร้าง IVIVC model  
เพือ่คาดการณ์ชวีประสทิธผิลจากค่าการทดสอบ in vitro ซ่ึงแนวทางนี้ 
จะเป็นแนวทางในการก�าหนดข้อก�าหนดมาตรฐานที่มีความสัมพันธ์
ทางคลินิกมากที่สุด ซึ่งหากสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูล in vivo และ in vitro ไปยงั critical process parameters 
(CPPs) และ critical material attributes (CMAs) ของการผลิต
ผลติภัณฑ์ได้ กจ็ะสามารถออกแบบ control strategy ของ product 
lifecycle ได้อย่างเหมาะสม5 
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รปูที ่2  แสดงข้อมูลการละลายส าหรับการก าหนดข้อก าหนด
มาตรฐานตามแนวทางที่ 2 

 
   ตัวอย่างในรูปท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบ dissolution 
profile ของรุ่นการผลิตต่าง ๆ ท่ีมีผลทดสอบชีวสมมูลเทียบเท่ากับ 
clinical batch หากก าหนดข้อก าหนดมาตรฐานตามแนวทางท่ี 1 ซึ่งจะ
ก าหนดให้ Q = 80 % ท่ีจุดเวลาทดสอบ 15 นาที batch D จะไม่ผ่าน
ข้อก าหนดมาตรฐาน ทั้งที่เป็นรุ่นการผลิตให้ผลทดสอบ in vivo ไม่ต่าง
จาก clinical batch แต่หากผู้ผลิตมีข้อมูลการทดสอบชีวสมมูลและน ามา
ประกอบการตัดสินใจก าหนดข้อก าหนดมาตรฐานเป็น Q = 80 % ท่ีจุด
เวลาทดสอบ 20 นาที ก็จะสามารถยอมรับคุณภาพของ batch D ได้ ซึ่ง

รูปที่ 2  แสดงข้อมูลการละลายส�าหรับการก�าหนดข้อก�าหนดมาตรฐานตามแนวทางที่ 2

   จากแนวทางการก�าหนดข้อก�าหนดมาตรฐานด้านการละลาย
ทีสั่มพันธ์กบัผลทดสอบทางคลินกิที่กล่าวมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่าหาก
ผู้ผลิตมีข้อมูลการศึกษาทางคลินิกหรือการศึกษาในมนุษย์มากขึ้น  
ก็สามารถก�าหนดข้อก�าหนดมาตรฐานในช่วงการยอมรับที่กว้าง 
มากขึ้นกว่าแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไป  จึงช่วยลดต้นทุนความสูญเสีย
จากการปฏิเสธรุ่นการผลิต  (Reject  batch)  ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน 
การผลิตได้ในระยะยาวโดยที่ยังรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา
ด้าน efficacy และ safety ได้  

7

R&D NEWSLETTER ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 ประจำาเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563

วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนา องคการเภสัชกรรม



  ตามสถติขิองกรมสขุภาพจติประจ�าปี 2561 พบคนไทยป่วยเป็นโรคซมึเศร้า 1.5 ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 2.2 ของประชากรไทย ขณะที่ 
มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทั่วโลกจ�านวนกว่า 300 ล้านคน2 ซึ่งข้อมูลในประเทศไทยสามารถจ�าแนกความชุกตามช่วงอายุได้เป็น วัยรุ่นร้อยละ 11.5 
วัยท�างานร้อยละ 62 และวัยสูงอายุร้อยละ 26.5 ทั้งนี้พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าชาย 1.7  เท่า  (รูปที่  1)  โดยโรคซึมเศร้าเป็นหนึ่งในสาเหตุ
ส�าคัญของการฆ่าตัวตาย ซึ่งมีรายงานว่าคนไทยฆ่าตัวตายส�าเร็จถึง 4,000 คนต่อปี3-4 

แนวทางใหม่ในการรักษาโรคซึมเศร้า
ด้วยยาพ่นจมูก

ดร.ภก.วชิรุณ  เตระโกศลพันธ์
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม

รูปที่ 1  ข้อมูลทางสถิติของโรคซึมเศร้าในประเทศไทย (กรมสุขภาพจิต, 2561)

	 โรคซึมเศร้า	 (Major	depressive	disorder)	 เป็นโรคทางจิตเวชท่ีผู้ป่วยจะมีความผิดปกติทางอารมณ	์
ท�าให้มีภาวะซึมเศร้าซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของสารสื่อประสาท	3	ชนิด	คือ	serotonin,	norepinephrine	และ	
dopamine	ส่งผลท�าให้มอีาการป่วยทัง้ร่างกาย	จติใจ	รวมถงึความรูสึ้กนกึคดิท่ีเป็นอนัตรายต่อการด�าเนินชวีติ1

“โรคซึมเศร้า” ภัยเงียบที่คุกคามใครหลายคน อาจรุนแรงถึงขั้นพรากชีวิตเขาเหล่านั้น

8

R&D NEWSLETTER ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 ประจำาเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563

วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนา องคการเภสัชกรรม



 การวินิจฉัยแยกโรคเพื่อวางแผนการรักษาภาวะซึมเศร้า 
ได้ถูกต้องและทันท่วงทีมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถประเมิน
ความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้ด ้วยตัวเองผ่านแบบสอบถามของ 
กรมสุขภาพจิต (http://prdmh.com/แบบประเมินโรคซึมเศร้า-
9-ค�าถาม-9q.html) หรือเข้ารับค�าปรึกษาจากนักจิตบ�าบัดหรือ
จติแพทย์ เนือ่งจากโรคซึมเศร้าสามารถรกัษาให้หายได้ด้วยการรกัษา
อย่างถูกวิธีภายใต้การดูแลจากจิตแพทย์ ซึ่งในหลายกรณีอาจต้อง
ใช้ยาต้านซึมเศร้าร่วมด้วย เพื่อช่วยปรับสมดุลของสารสื่อประสาท 
ในสมอง ส่งผลให้ผู ้ป่วยบรรเทาความกังวลและคลายซึมเศร้า  
โดยยาต้านซมึเศร้าแบ่งเป็นกลุม่ต่าง ๆ  ตามช่วงเวลาการค้นพบ5 ดงันี้
   1. ยารักษาโรคซึมเศร้าที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาก่อน 
ค.ศ. 1960 (First generation)
   a. Monoamine  oxidase  inhibitor  antidepressants 
(MAOIs) ได้แก่ Phenelzine, Tranylcypromine, Rasagiline และ 
Selegiline เป็นต้น
   b. Tricyclic antidepressants (TCA) ได้แก่ Amitripty-
line, Imipramine และ Nortriptyline เป็นต้น
  2. ยารักษาโรคซึมเศร้าที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ 
ค.ศ. 1970 (Second generation) 

   a.  Tetracyclic and unicyclic antidepressants ได้แก่ 
Bupropion, Mirtazapine, Amoxapine และ Maprotiline เป็นต้น
   b. Serotonin  antagonist  and  reuptake  inhibitors 
(SARIs) ได้แก่ Trazodone, Etoperidone และ Mepiprazol เป็นต้น
   c.  Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) 
ได้แก่ Fluoxetine, Sertraline, Fluvoxamine, Paroxetine และ 
Escitalopram เป็นต้น
   d. Selective  serotonin  and  norepinephrine  
reuptake inhibitors (SNRIs) ได้แก่ Venlafaxine และ Duloxetine  
เป็นต้น
   นับเป็นเวลากว่า 30 ปี นับตั้งแต่ยาต้านซึมเศร้ากลุ่มล่าสุด 
ถูกพัฒนาขึ้น จนกระทั่งเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2019 องค์การอาหาร
และยาแห่งสหรฐัอเมรกิา (U.S. FDA) ได้ขึน้ทะเบยีนต�ารบัยาพ่นจมกู  
Esketamine  เพื่อรักษาโรคซึมเศร้าที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้
ด้วยยาต้านซึมเศร้าชนิดรับประทานเพียงอย่างเดียว  ซึ่งออกฤทธิ์ 
ผ่านกลไกใหม่  โดยจับกับตัวรับ N-methyl-D-aspartate  (NMDA) 
ในระบบประสาทส่วนกลาง ภายใต้ชื่อการค้า Spravato จากบริษัท 
Janssen Pharmaceuticals, Inc.6 (รูปที่ 2) 

รูปที่ 2 ผลิตภัณฑ์ยาพ่นจมูก Spravato (https://www.spravato.com/)
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  ตัวยา Esketamine เป็นสเตอริโอไอโซเมอร์ (Stereoisomer) ของ Ketamine (รูปที่ 3) โดยจัดอยู ่ในกลุ ่มวัตถุออกฤทธ์ิ 
ต่อจิตประสาทประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ. 2559 ซึ่งสูตรต�ารับยาฉีด Ketamine hydrochloride  
มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์เป็นยาสลบ (บัญชี ง) ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ถึงแม้ว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา Esketamine ยังไม่ปรากฏ
ในรายการยาดังกล่าว แต่ต�ารับยาฉีด Esketamine ขึ้นทะเบียนเป็นยาสลบในหลายประเทศ อาทิ เยอรมนี ออสเตรีย สวีเดน และนอร์เวย ์
เป็นต้น และมีข้อบ่งใช้ในโรคซึมเศร้าของสูตรต�ารับยาพ่นจมูก Esketamine ในสหรัฐอเมริกาตามที่กล่าวมาข้างต้น

รูปที่ 4 บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ยา Spravato 
  (Prescription Information, Janssen Pharm, 2019)

  ผลการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคซึมเศร้าท่ีได้รับยาพ่นจมูก 
Esketamine  ร่วมกับยาต้านซึมเศร้าชนิดรับประทาน  เปรียบเทียบ
กับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกร่วมกับยาต้านซึมเศร้าชนิดรับประทาน 
พบว่ากลุม่ทีไ่ด้รับยา Esketamine มกีารควบคมุอาการของโรคซมึเศร้า 
ได้ดกีว่ากลุม่ทีไ่ด้รับยาหลอก โดยระยะเวลาทีก่ลบัมามอีาการซมึเศร้า 
ใช้เวลานานกว่ากลุ่มยาหลอกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติซึ่งอาการ 
ไม่พึงประสงค์ที่อาจพบได้ในผู้ป่วยที่ได้รับยาพ่นจมูก  Esketamine 

รูปที่ 3 โครงสร้างทางเคมีของ Esketamine (https://www.psych.ox.ac.uk/)

ได้แก่ บุคลิกภาพและการรับรู้ผิดปกติ เวียนศีรษะ มึนงง ง่วง คลื่นไส้ 
อาเจียน วิตกกังวล อิดโรย ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังต้อง
ระวงัภาวะอนัตรายจากความพยายามคดิฆ่าตวัตายหรอืท�าร้ายตวัเอง 
ซึง่พบอบุติัการณ์สงูกว่ากลุม่ยาหลอกในผูป่้วยทีอ่ายนุ้อยกว่า 25 ปี7-8

    การจัดจ�าหน่ายและการใช้ยา Spravato ในสหรัฐอเมริกา 
มีการควบคุมอย่างรัดกุมภายใต้โครงการ Risk Evaluation and 
Mitigation Strategy (REMS) ซ่ึงก�าหนดให้บุคลากรทางการแพทย์ 
และสถานพยาบาลที่มีการใช้ยาน้ีต้องผ่านการรับรองอย่างถูกต้อง 
เท ่านั้น โดยผู ้ป ่วยจะต้องใช ้ยานี้ที่สถานพยาบาลภายใต้การ
ควบคุมดูแลของบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบ 
ความถูกต้องและครบถ้วนของขนาดยา และต้องสังเกตการณ์ผู้ป่วย
ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงหลังการใช้ยาเพื่อเฝ้าระวังอาการข้างเคียง9-10

    ผลิตภัณฑ์ยา Spravato แต่ละบรรจุภัณฑ์มีปริมาณตัวยา  
Eskatamine 28 มลิลกิรมั ส�าหรบัการใช้งาน 2 ครัง้ต่อ 1 บรรจภัุณฑ์ 
เท่าน้ัน (พ่นเข้ารูจมูกซ้ายและขวา ข้างละ 14 มิลลิกรัม) อีกทั้งยัง
มีจุดสีแสดงสถานะการปลดปล่อยตัวยาจากบรรจุภัณฑ์10 (รูปที่ 4) 
ซึ่งผลิตภัณฑ์ Spravato มีราคา 295 ดอลลาร์สหรัฐต่อบรรจุภัณฑ ์
โดยการรักษาแต่ละครั้งผู้ป่วยจะได้รับยาในช่วง 56 - 84 มิลลิกรัม 
(2 - 3 บรรจุภัณฑ์) ในความถี่และขนาดยาที่ปรับตามความเหมาะสม 
ส�าหรับผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อให้มีความถี่น้อยครั้งที่สุดท่ีเพียงพอ 
ในการควบคมุอาการของโรคได้ ซึง่ท�าให้ค่าใช้จ่ายในการรกัษาด้วยยา
ดังกล่าวช่วงเดือนแรกที่ใช้ยาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง สูงถึง 4,700 - 6,800 
ดอลลาร์สหรฐั11 ทัง้นี ้บรษัิท Janssen Pharmaceuticals, Inc. ได้รเิร่ิม 
โครงการ Janssen CarePath Savings Program ร่วมกับระบบ
ประกันสุขภาพในสหรัฐอเมริกา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง
ผลติภณัฑ์ยาดงักล่าว ซึง่มกีารช�าระเงนิในหลายรปูแบบ เช่น co-pay, 
co-insurance หรือ deductible12 
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  จากข้อมลูข้างต้น เมือ่วเิคราะห์ความเป็นไปได้เชงินโยบาย
ของการใช้ยานีใ้นประเทศไทย   จะพบข้อจ�ากดัทางระบบสาธารณสุข
ของไทยทีแ่ตกต่างจากสหรฐัอเมรกิา ตัง้แต่ความพร้อมของบคุลากร   
ทางการแพทย์และสถานพยาบาลท่ีต้องได้รับการอบรมและ 
ขึน้ทะเบยีนในการประเมนิผูป่้วย สัง่จ่ายยา และตดิตามดแูลการใช้ยา
ตามระบบในโครงการ Risk Evaluation and Mitigation Strategy 
(REMS) ไปถงึระบบหลกัประกนัสขุภาพในประเทศไทยทีค่วบคมุดแูล
การเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วย
  ถึงแม้ว่าทิศทางของผลิตภัณฑ์ยาพ่นจมูกต้านซึมเศร้า 
ในประเทศไทยจะยังไม่มีความชัดเจนในเร็ววัน หากแต่เป้าประสงค์
หลักของบทความนี้มุ ่งหมายให้ผู ้อ ่านได้เล็งเห็นถึงการพัฒนา
นวัตกรรมทางเภสัชกรรมอย่างต่อเน่ืองในอุตสาหกรรมยา ตั้งแต่
ศึกษาหากลไกที่แตกต่างจากยากลุ ่มเดิมส�าหรับการรักษาโรค  

ไปจนถึงระบบน�าส่งยารูปแบบใหม่ ในกรณีนี้เป็นการบริหารยาผ่าน
ระบบทางเดินหายใจ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็นยาที่หวังผลการรักษาเฉพาะที่ (Local effect) หรือทั่วร่างกาย 
(Systemic effect) ปัจจบุนันกัวจิยัไทยได้ให้ความสนใจในการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ยาในกลุม่ยาสูดพ่นส�าหรบัทางเดนิหายใจ (Orally inhaled 
and nasal drug products: OINDPs) ส�าหรับรักษาและบรรเทา
อาการในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เช่น ภูมิแพ้ หอบหืด ปอดอุดกั้น
เรือ้รงั เป็นต้น ซึง่ยากลุม่นีม้มีลูค่าทางการตลาดระดับโลกสูงถงึ 31.64 
พนัล้านดอลลาร์สหรฐัในปี พ.ศ. 2561 และมแีนวโน้มจะเพิม่สงูขึน้ถึง  
33.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี พ.ศ. 256613 ดังน้ัน หาก 
นักวิจัยไทยสามารถผลิตยาสามัญในกลุ่มยาสูดพ่นน้ีได้ จะช่วยลด
ภาระค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขของไทย และเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนั
ของอุตสาหกรรมยาในประเทศและระดับสากล
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ข้อควรปฏิบัติในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ในห้องปฏิบัติการ

ไฟไหม้

	 การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นส�าคัญ	จึงต้อง
มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการท่ีดี	ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
ช่วยลดอันตรายและอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นได้	 ผู ้ปฏิบัติงานทุกคนต้องตระหนักและเข้าใจหลักการท�างาน	 
ในห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัย	 โดยสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	 (Personal	Protective	
Equipment	 :	 PPE)	 ขณะปฏิบัติงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด	 หากเกิดอุบัติเหตุ	 
ในห้องปฏิบัติการควรมีการแก้ไข	และป้องกันอย่างถูกวิธี	โดยอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดในห้องปฏิบัติการ	มีดังต่อไปนี้

มัรยัม  ดือเร๊ะ
กลุ่มศึกษาชีวสมมูล

 ตะเกียงก๊าซในห้องปฏิบัติการหรือแก๊สรั่ว กรณีที่เปลวไฟอยู่ใกล้กับสาร 

ที่ติดไฟง่ายท�าให้เกิดไฟไหม้ได้

 ปฏิกิริยาเคมีที่ท�าให้เกิดเปลวไฟหรือระเบิด

  ไฟฟ้าลัดวงจรจากฉนวนไฟฟ้าที่ช�ารุดหรือเสื่อมสภาพ การติดตั้งเครื่องมือ 

อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเดินสายไฟฟ้าไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ใช้เครื่องมือหรือ

อุปกรณ์มีคุณภาพต�่า เป็นต้น

สาเหตุ
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 กรณีไฟไหม้จากตะเกียงก๊าซ ให้รีบดับตะเกียงแล้วน�าสารที่ติดไฟง่ายออกจากบริเวณนั้น 

 กรณีที่เกิดเปลวไฟเล็กน้อย เช่น เกิดเปลวไฟในบีกเกอร์หรือภาชนะแก้วอื่น ๆ ให้ใช้ผ้าขนหนูเปียกคลุม  
หากไฟลุกลามออกไปในบริเวณกว้าง ให้ดับไฟโดยใช้ถังดับเพลิง 

 หากเสื้อผ้าที่สวมอยู่ติดไฟ ให้นอนกลิ้งลงบนพื้นเพื่อดับไฟและใช้ผ้าขนหนูเปียกคลุมตัว

 ห้องปฏิบัติการควรจัดให้มีถังดับเพลิงไว้บริเวณที่หยิบใช้ได้สะดวก ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรม
วิธีการใช้ถังดับเพลิงและการเลือกประเภทของถังดับเพลิง โดยจะมีสัญลักษณ์ที่ระบุบนถังดับเพลิง ซึ่งแบ่งตาม 
ประเภทของไฟ ดังนี้

 A :  เพลิงไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิง ของแข็ง เช่น ไม้ ผ้า กระดาษ และพลาสติก 

 B :  เพลิงไหม้ที่เกิดจากเชื้อเพลิงของเหลวติดไฟ และก๊าซติดไฟ เช่น น�้ามันเชื้อเพลิง และก๊าซหุงต้ม

 C :  เพลิงไหม้ที่เกิดจากวัสดุทางด้านไฟฟ้า  
     และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร

 D : เพลิงไหม้ที่เกิดจากโลหะต่าง ๆ ที่ติดไฟได้ เช่น  
     แมกนิเซียม เซอร์โคเนียม ไทเทเทียม 

 K :  เพลิงไหม้ที่เกิดจากน�้ามันที่ใช้ในการประกอบ 
     อาหาร (น�้ามันพืช น�้ามันเตา)

 ไม่น�าสารที่ติดไฟง่ายวางในบริเวณที่ใช้ตะเกียงก๊าซ

 ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ส�าคัญของสารเคมีก่อนน�ามาใช้

 มีการตรวจเช็คถังดับเพลิงเป็นประจ�า

 เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน ตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม�่าเสมอ 

แก้ไข1

วิธีการป้องกัน1

https://www.baanlaesuan.com/23873/maintenance/fire

https://www.dpu.ac.th/engreendpu/upload/content/files/Toxic%20waste %20handling.pdf
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 สารเคมีที่มีคุณสมบัติกัดกร่อนหกรดผิวหนัง

 ท�าความสะอาดสารเคมีที่หกทันทีด ้วยความ
ระมัดระวัง

 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกคร้ัง
ที่ปฏิบัติงาน

 ปฏิ บัติตามข ้อก� าหนดของห ้องปฏิ บัติการ 
อย่างเคร่งครัด

 มีการจัดเก็บเอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
สารเคมี (Material Safety Data Sheet : 
MSDS, SDS) ไว้ในห้องปฏิบัติการ

                                                                                          

 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

 เก็บเครื่องแก้วที่ช�ารุดออกจากห้องปฏิิบัติการ

 ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง หากพบ 
เครือ่งแก้วแตกหรอืหกัควรรบีเกบ็กวาดโดยเรว็ 
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

 ให้น�าเศษแก้วออกจากบาดแผลให้หมด ล้างแผล 
ด้วยน�้าสะอาด ใช้ผ้าสะอาดซับให้แห้ง และใส่ยาฆ่าเชื้อ 
เช่น โพวิโดนไอโอดีน

 ถ้าหากแผลใหญ่และลึกต้องท�าการห้ามเลือดโดยเร็ว 
โดยใช้นิ้วมือหรือผ้าที่สะอาดกดลงบนแผล ถ้าเลือด 
ยังออกมากให้ยกส่วนที่เลือดออกสูงกว่าส่วนอื่น ๆ  
ของร่างกายแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

 เครื่องแก้วแตกขณะปฏิบัติงาน

 ใช้เครื่องแก้วที่ช�ารุด (มีรอยร้าว บิ่น)

สาเหตุ

สาเหตุ

แก้ไข1

แก้ไข

วิธีการป้องกัน2

วิธีการป้องกัน

 https://th.wikihow.com/Treat-a-Cut-Finger-Step-1-3-Version-3.jpg

แก้วบาด1

ผิวหนังไหม้เกรียมจากสารเคมี1

 ให้ถอดเส้ือผ้าทีเ่ป้ือนออก และเช็ดหรือซบัสารเคมี 
ออกอย่างรวดเร็ว และล้างด้วยน�้าสะอาด

http://thainurseclub.blogspot.com/2013/10/blog-post_5.html         https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Glue-2nd-degree-burn.jpg
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http://thainurseclub.blogspot.com/2013/10/blog-post_5.html         https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Glue-2nd-degree-burn.jpg

 ก้มหรือวางสารเคมีใกล้ดวงตา อาจท�าให้ไอของ
สารเคมีหรือสารเคมีกระเด็นเข้าดวงตาได้

 ล้างตาด้วยน�้าสะอาดจ�านวนมาก ๆ ทันที 
พยายามลืมตาและกรอกตาในน�้านาน ๆ 

 สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

สาเหตุ

แก้ไข

วิธีการป้องกัน
สารเคมีเข้าตา1

 สูดไอระเหยของสารเคมีหรือก๊าซพิษซึ่งอาจเกิดขึ้น
จากการทดลอง อาจท�าให้เกิดอาการวิงเวียน คลื่นไส้ 
หายใจขัด ปวด ไอระเหยบางชนิดอาจกัดกร่อน
เนื้อเยื่อท�าให้ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ

 ให้รีบออกจากบริเวณที่มีไอระเหยของสารเคมี 

 หากพบว่ามผีูห้ายใจเอาก๊าซพษิเข้าไปมากจนหมดสติ 
หรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  ผู ้เข้าไปช่วยต้องใส่
หน้ากากป้องกนัก๊าซพิษ เพือ่เข้าไปช่วยน�าผูห้มดสติ 
ออกจากบริเวณนั้นทันที

 เมื่อปฏิบัติงานกับสารเคมีที่มีไอระเหยให้ท�า
ภายใต้ตู้ดูดควัน

 หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหย สวมใส่
หน้ากากป้องกันก๊าซพิษ  
 

  อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ผู้ปฏิบัติงาน

จงึควรปฏบิตังิานด้วยความระมัดระวัง รวมทัง้สวมใส่อปุกรณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 

ห้องปฏิบัติการ  ควรมีการบันทึกการเกิดอุบัติเหตุทุกคร้ัง 

เพื่อจะได้พิจารณาถึงสาเหตุ  แก้ไข  และป้องกันไม่ให้เกิด

เหตุการณ์ดังกล่าวซ�้า

เอกสารอ้างอิง
1.  คู่มือความปลอดภัยส�าหรับการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี  (Safety 

manual) เข้าถงึได้จาก: http://www.dpu.ac.th/engreendpu/
upload/content/files/Toxic%20waste%20handing.pdf 
[เข้าถึงเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2563]

2. ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  (Laboratory safety)  ปฏิมา  
มณีสถิตย์ เภสัชกรช�านาญการพิเศษ  เข้าถึงได้จาก:  http://
dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/drug/km/lab_other/
Laboratory%20safety.pdf [เข้าถึงเมื่อ 30 มกราคม 2563]

สาเหตุ

แก้ไข

วิธีการป้องกัน

การสูดไอระเหยหรือก๊าซพิษ2

https://www.singha-r-sa.org/th/                 

https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi3/solven/solvent.htm
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วิธี PCR คืออะไร?
 วิธี PCR หรือ Polymerase Chain Reaction เปนวิธีที่
คิดคนโดย Kary Mullis ในปี 19851 ถูกใชอยางแพรหลายในวงการ
วิจัยทางวิทยาศาสตรสำาหรับการใชเพิ่มปริมาณและตรวจหา DNA 
template โดยทัว่ไปวธิ ีPCR ประกอบไปดวยขัน้ตอนหลกั 3 ขัน้ตอน 
คือ (1) denaturation ที่ 95 องศาเซลเซียส เพื่อแยกสาย DNA 
template, (2) annealing ที ่55-60 องศาเซลเซยีส เพือ่ใหไพรเมอร  
(Primer) จับกับ DNA template และ (3) elongation ที่ 68-72 
องศาเซลเซียส เพื่อเติมสาย DNA โดยเอนไซม DNA polymerase 
(รปูที ่1) วธีิ PCR อาศยัการเปลีย่นแปลงอณุหภมูขิางตน เปนจำานวน 
20-40 รอบ (Cycle) เพื่อเพิ่มปริมาณ DNA ในอัตราเทากับ 2n  
ซึง่ n คอืจำานวนรอบของ PCR หลงัจากนัน้จงึตรวจวดั PCR product 
ดวยวิธี gel electrophoresis ซึ่งเปนการแยกขนาด DNA โดยใช

ไฟฟ้าผานตัวกลาง เชน agarose หรือ polyacrylamide แลวยอมสี 
DNA ดวย ethidium bromide หรือสารเรืองแสง และสองภายใต
แสง UV เพือ่วดัผล PCR จากการปรากฏขึน้ของ band PCR product 
เปรยีบเทยีบผลกบัตวัควบคมุบวก (Positive control) ตวัควบคุมลบ 
(Negative control) และเปรียบเทียบขนาดของ PCR product กับ 
DNA ladder 
 วิธี Reverse Transcription PCR (RT-PCR) เปนวิธีการ 
เพิ่มปริมาณและตรวจหา RNA template โดยจะเพิ่มขั้นตอนการ
สรางสาย DNA คูสม (Complementary DNA หรือ cDNA) ของ 
RNA template โดยใชเอนไซม reverse transcriptase (RT) จากนัน้
ทำา PCR และ gel electrophoresis ตามปกติ ขอดีของวิธี PCR และ  
RT-PCR คอืมคีวามไว (Sensitivity) และความจำาเพาะ (Specificity) สูง 

การใช้วิธี PCR ในกระบวนการ
พัฒนาการผลิตวัคซีน

ดร.ขุมชล  ไชยโย
กลุ่มงานวิจัยวัคซีนทั่วไป กลุ่มวิจัยชีววัตถุ

รูปที่ 1 หลักการทั่วไปของ PCR และ RT-PCR

	 กระบวนการพัฒนาวัคซีนมีความซับซ้อนและต้องการการควบคุมเป็นอย่างมากเพื่อให้วัคซีนที่ได ้
มีคณุภาพสม�า่เสมอ	ผู้พฒันาวคัซนีสามารถใช้วธีิ	PCR	ได้ในทุกขัน้ตอนของกระบวนการพฒันาวคัซีน	เพือ่ช่วย 
ในการประเมินคุณภาพของวัคซีนในด้านต่าง	ๆ	 เช่น	การศึกษาคุณลักษณะของเซลล์และไวรัสท่ีใช้ในการผลิต		 
การประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพ	การตรวจปริมาณไวรัส	การตรวจหาส่ิงปนเปื้อน	 (Adventitious	
agent)	 ในกระบวนการผลิต	 เป็นต้น	 ซึ่งจะกล่าวถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีน้ีในกระบวนการผลิตวัคซีน 
จากเซลล์เพาะเลี้ยงต่อไป
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 วิธี real-time PCR หรือ quantitative PCR (qPCR) 
เปนการประยุกตใช สารเรืองแสงเพื่อติดตามผลการทำา PCR 
ในแตละรอบ วิธี real-time PCR สามารถแบงตามวิธีการติดตาม
ผลเปน 2 แบบ ไดแก (1) SYBR green real-time PCR โดยใชสาร
เรืองแสง (Fluorescent dye) ซึ่งจับกับ DNA สายคูและเปลงแสง
ออกมา ปริมาณแสงที่เกิดขึ้นแปรผันตรงกับปริมาณ DNA ที่เพิ่มขึ้น  
(รูปที่ 2A) และ (2) Probe-based real-time PCR ใชโพรบติด 
สารเรืองแสง (Fluorescent probe) เชน TaqMan probe ซึ่งคือ 
DNA สายสัน้ทีต่ดิฉลากดวยสารเรอืงแสงทางดาน 5' และสารดดูกลืน 
พลังงาน (Quencher) ทางดาน 3' ในขณะที่เกิด annealing  
สาย probe จับกับสาย DNA แบบจำาเพาะตอกัน เมื่อมีการเติมสาย 
DNA โพรบจะถูกตัดดวย DNA polymerase ทำาใหสารเรืองแสง
สามารถปลอยพลังงานและเปลงแสง (Emission) ออกมาได เมื่อถูก
กระตุน (Excitation) ดวยแสงทีม่คีวามยาวคลืน่จำาเพาะ โดยปรมิาณ
แสงจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณโพรบที่ถูกตัดและ เครื่อง real-time PCR 
จะตรวจวดัและรายงานปรมิาณแสงทีเ่กดิในทกุรอบของการทำา PCR 
(รูปที่ 2B) ขอดีของ real-time PCR คือสามารถตรวจวัดปริมาณ 
(Quantification) ของสารพนัธกุรรมไดรวดเรว็เนือ่งจากไมตองอาศยั
วิธี gel electrophoresis ในการอานผล และมีความไวที่สูงขึ้นจาก
วิธี PCR ปกติ
 อยางไรก็ตามวิธี PCR, RT-PCR และ real-time PCR  
มคีวามเสีย่งตอการปนเป้ือนและเกดิผลบวกปลอมได (False positive)  
จึงจำาเปนตองมีระบบควบคุมการปนเปื้อน เชน การแยกตูสำาหรับ
เตรียมนำ้ายา ตู สำาหรับการเติมตัวอยาง และแยกหองสำาหรับ
กระบวนการทำา PCR  นอกจากนีย้งัมขีอจำากดัวาผลบวกในวธิ ีPCR นัน้ 
แสดงใหเห็นถึงการมีอยูของสารพันธุกรรมในตัวอยางเทานั้น ไมได 
บงบอกถึงความสามารถในการติดเชื้อ (Infectivity) แตอยางใด

 สามารถประยุกต์ใช้วิธี PCR, RT-PCR และ real-time 
PCR ในกระบวนการผลิตวัคซีนได้อย่างไร?
 การพัฒนาวั คซี น เ ริ่ มต  นจากคั ด เลื อกวั คซี นซึ่ งมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันโรค (Efficacy) ในสัตวทดลองในระดับ
หองปฏิบตักิาร จากนัน้จงึขยายขนาดการผลิต (Upscale) ใหเพยีงพอ
สำาหรบัศกึษาในชวงกอนการศกึษาทางคลนิกิ (Preclinical studies) 
และการวิจัยทางคลินิก (Clinical trials) กระบวนการผลิตวัคซีน
มักมีความซับซอน โดยเฉพาะวัคซีนที่ผลิตในส่ิงมีชีวิต ยกตัวอยาง
เชน วัคซีนเช้ือเปน ซ่ึงมีข้ันตอนหลักคือ (1) เพิ่มปริมาณเชื้อไวรัส 
ในเซลล (2) เกบ็เกีย่ว (Harvest) เช้ือไวรสัจากเซลลหรือนำา้เลีย้งเซลล  
(Supernatant) (3) กระบวนการทำาใหบริสุทธ์ิ (Purification)  
(4) การตัง้ตำารบัยา (Formulation) และ (5) การบรรจใุนภาชนะสดุทาย3  

เพื่อใหวัคซีนมีประสิทธิภาพและคุณภาพคงที่ จำาเปนตองมีการ
ควบคมุคณุภาพของการผลติอยางรดักมุในทกุข้ันตอนและในทกุสวน
ประกอบทีใ่ชในการผลิตตัง้แตเซลลทีใ่ชในการผลิต (Cell substrate), 
ไวรัสที่ใชในการผลิต (Viral stock) ผลิตภัณฑระหวางการผลิต 
(Intermediate product) และผลิตภัณฑสุดทาย (Final product) 
ซึ่งตองตรวจความปราศจากเชื้อ (Sterility), ความบริสุทธิ์ (Purity) 
และฤทธิ์ของวัคซีน (Vaccine potency) 
 ปัจจุบันมีแนวโนมการใช PCR มากขึ้น ในการตรวจ
วิเคราะหวัคซีนเชิงคุณภาพ ทั้งการตรวจคุณลักษณะของเซลลท่ีใช
ในการผลิต การตรวจในระหวางขั้นตอนยอยของกระบวนการผลิต 
ไมวาจะเปนการตรวจหาปริมาณไวรัส การวิเคราะหสิ่งปนเปื้อน  
โดยเฉพาะเชือ้โรคอืน่ ๆ  ทีอ่าจปะปนมากับวตัถดุบิในการผลติวคัซนี และ
การตรวจสิง่ปนเป้ือนจำาพวกสารพันธกุรรมตกคางของเซลลเพาะเลีย้ง 
ที่หลงเหลืออยู (Residual host cell DNA) เทคโนโลยี PCR และ 
real-time PCR จึงเปนสวนสำาคัญในการตรวจคุณภาพดังกลาว  
(รูปที่ 3) ทั้งนี้ การตรวจเชิงคุณภาพสามารถใชวิธี PCR, RT-PCR 
และ real-time PCR ในการตรวจได สวนการตรวจเชิงปริมาณ เชน
การตรวจวดัปรมิาณไวรสั ตรวจวดัปรมิาณสารพันธกุรรมตกคางของ
เซลลเพาะเลีย้งจำาเปนตองใชวธิ ีreal-time PCR ในการตรวจเทานั้น

รูปที่ 2 หลักการทั่วไปของ real-time PCR โดยใช (A) SYBR  
 Green I (B) TaqMan probe2

รูปที่ 3 การใช PCR ในกระบวนการผลติวัคซนีไวรสัจากเซลล4
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 รปูแบบการประยกุต์ใช้วธิ ีPCR, RT-PCR และ real-time 
PCR ในกระบวนการผลิตวัคซีน
 1. การตรวจคณุลกัษณะ (Characterization) ของเซลล์ 
และไวรัสที่ใช้ในการผลิต
 กระบวนการผลิตวัคซีนมีระยะเวลาการดำาเนินงาน 
ที่ยาวนานทำาใหอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของทั้งเซลล 
และไวรัสที่ใชในการผลิต นอกจากน้ียังมีความเสี่ยงตอการปนเปื้อน
ไดสูง ผูผลิตวัคซีนจึงจำาเปนตองตรวจคุณลักษณะเซลลและไวรัส
ที่ใชในกระบวนการผลิต (Cell substrate characterization)  
เชน การจัดเรียงโครโมโซม (Karyology), ความคงท่ีทางพันธุกรรม 
(Genetic stability), เอกลักษณ (Identity), คุณสมบัติในการ
กอเนื้องอก (Tumorigenicity) และตองปราศจากสิ่งปนเปื ้อน  
ซึ่งมีตนกำาเนิดมาจาก เซลล ไวรัส วัตถุดิบ ผูปฏิบัติงาน เครื่องมือ 
และวัสดุที่ใชในการผลิต
 ก า รต ร วจคุณลั กษณะขอ ง เ ซลล  แ ละ ไ ว รั สที่ ใ ช  
ในกระบวนการผลิตซึ่งสามารถนำาวิธี PCR มาประยุกตใชไดคือ  
การตรวจความคงทีท่างพนัธกุรรม การตรวจเอกลกัษณและการตรวจ
สิ่งปนเปื้อน
 การตรวจความคงท่ีทางพันธุกรรมของเซลลและไวรัส
จำาเปนตองตรวจตั้งแต stock จนถึงหลังกระบวนการผลิต ซึ่งจำาเปน
ตองไมมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม การตรวจความคงที่ทาง

พันธุกรรมในเซลลคือ วิธี DNA fingerprint ซึ่งเปนการตรวจหา 
รูปแบบของจีโนมโดยใช PCR เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมสวน short 
tandem region (STR) หรือสวนซำ้าส้ัน ๆ กระจายอยูทั่วจีโนม  
สวนการตรวจหาความคงที่ทางพันธุกรรมในไวรัสคือการตรวจ 
ลำาดบันวิคลีโอไทดยนีสวนตาง ๆ  หรอืทัง้จโีนมของไวรสั ดวยวธิ ีDNA 
sequencing ทั้งนี้ การตรวจหาความคงที่ทางพันธุกรรมสามารถ 
บงชี้ไดถึงเอกลักษณของเซลลและไวรัสไดในเวลาเดียวกัน
 กระบวนการผลิตวคัซนีใชเวลายาวนานและมสีวนประกอบ
หลายสวน จึงมีโอกาสที่จะมีสารปนเปื้อนไดมาก วิธี PCR สามารถ
ตรวจหาเชื้อปนเปื้อนที่มีอยู ในเซลลและไวรัสที่ใชในการผลิตได  
โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีที่เช้ือไวรัสที่ปนเปื้อนน้ันเพิ่มจำานวนไดชา 
ในเซลลเพาะเล้ียง วัคซีนที่ใชในมนุษยจำาเปนตองตรวจเชื้อไวรัส 
กอโรคในมนุษยและเชื้อไวรัสในลิงที่อาจกอโรคในมนุษยไดดังแสดง
ในตารางที่ 1 นอกจากนี้ วิธี PCR สามารถตรวจเชื้อไวรัสหลายชนิด
ไดในเวลาเดียวกัน (Multiplex PCR)
 การใชวิธี PCR ในการตรวจสิ่งปนเปื้อนจำาเปนตองทำาการ 
validate เพือ่แสดงใหเหน็ถงึความจำาเพาะ ความไวและความแมนยำา
ในการทำาซำ้า (Reproducibility) เพื่อให PCR มีประสิทธิภาพตามที ่
วางแผนไว นอกจากนี้ จำาเปนตองคำานึงถึงการออกแบบไพรเมอร  
การเลือกวิธีการสกัดสารพันธุกรรม จำานวนของตัวอยางท่ีตองการ
ทดสอบ ตัวควบคุมบวก และตัวควบคุมลบที่เหมาะสม 

เชื้อไวรัสก่อโรคในมนุษย์ เชื้อไวรัสในลิงที่อาจก่อโรคในมนุษย์

Hepatitis virus A, B และ C Simian polyomaviruses เช่น SV40

Entero viruses Simian foamy virus

HIV-1 และ HIV-2 Simian immunodeficiency virus

HTLV-1 และ HTLV-2 Simian retrovirus

Circoviruses Simian T-cell lymphotropic virus

Parvovirus B19

Human papillomaviruses

Human polyomaviruses

Human adenoviruses

Epstein-Barr virus

Human cytomegalovirus

Human herpes viruses 6, 7 และ 8

ตารางที่ 1  ตัวอยางไวรัสปนเปื้อน (Adventitious virus) ที่จำาเปนตองตรวจในวัคซีนที่ใชในมนุษย5
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 2. การตรวจหาปริมาณไวรัส (Virus quantification)
 การตรวจหาปริมาณไวรัสเปนการควบคุมคุณภาพในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการผลิต เชน การตรวจปริมาณไวรัสใน stock,  
การหาปริมาณไวรัสกอนติดเชื้อเขาสู  host เพื่อคำานวณ MOI  
(Multiplicity of infection), การหาปริมาณไวรสัระหวางการติดเชือ้ 
เพื่อศึกษาลักษณะการเพิ่มจำานวนของเช้ือไวรัสในชวงเวลาตาง ๆ  
(Replication kinetic), การหาปริมาณไวรัสหลังกระบวนการผลิต
จนกระทั่งถึงในผลิตภัณฑ (Finished product) 
 วธิกีารดัง้เดมิในการหาปรมิาณไวรสัคอืการวดัจากปรมิาณ
การติดเชื้อไวรัสใน host โดยวิธี plaque assay, 50 % Tissue 
culture infectious dose (TCID50) และ 50 % Egg infectious 
dose (EID50) ซึ่งใชเวลาในการวิเคราะหมากกวา 2 สัปดาห การใช
วิธี real-time PCR สามารถรนระยะเวลาลงเหลือ 2-3 วันและชวย
ในการตัดสินใจในระหวางการพัฒนากระบวนการผลิต (Process  
development) ได การหาปริมาณไวรัสโดยวิธี real-time PCR 
จำาเปนตองเปรียบเทียบกับ standard curve ซ่ึงสรางมาจาก 
เช้ือไวรัสทีท่ราบปริมาณจากวธิ ีplaque assay, TCID50, EID50 หรอื 
real-time PCR โดยชนิดของ standard curve จะเปนตัวกำาหนด
หนวยของ standard curve 
 3. การตรวจหาสารพนัธกุรรมตกค้างของเซลล์เพาะเลีย้ง 
(Residual host cell DNA)
 เมื่อใชเซลลในการผลิตชีววัตถุใด ๆ สารพันธุกรรมตกคาง
ของเซลลเพาะเลี้ยง จะเปนตัวชี้วัดความปลอดภัยตัวหนึ่งของ
ผลิตภัณฑ ซึ่งสารพันธุกรรมตกคางของเซลลเพาะเลี้ยงมีความเสี่ยง

ที่จะมีสวนประกอบของยีนกอมะเร็ง (Oncogene) หรือเชื้อไวรัสท่ี
สามารถติดเชื้อได ดังนั้น จึงมีขอกำาหนดใหผูผลิตตรวจวัดปริมาณ
สารพนัธกุรรมตกคางของเซลลเพาะเล้ียงในผลิตภัณฑ5 ผูผลิตสามารถ 
ลดความเส่ียงในการกอใหเกดิมะเรง็ (Oncogenicity) และการตดิเชือ้ 
ไวรัสไดโดยการลดปริมาณสารพันธุกรรมตกคางของเซลลเพาะเลี้ยง 
และลดขนาดของ DNA เหลานัน้ใหตำา่กวาขนาดความยาวทีย่นีทำางาน
ไดดวยเอนไซม DNAse หรอืการใชสารเคม ีนอกจากเหตผุลดานความ
ปลอดภัยแลว การติดตามสารพันธุกรรมตกคางของเซลลเพาะเลี้ยง 
ยงับงชีถ้งึความสมำา่เสมอของกระบวนการผลิตดวยเชนกัน ขอกำาหนด
ระบุวาในผลิตภัณฑชีววัตถุที่ใชในมนุษยในรูปแบบยาฉีด ระดับของ
สารพันธุกรรมตกคางของเซลลเพาะเลี้ยงที่ยอมรับไดคือตองตำ่ากวา 
10 ng/dose5

 เพื่อใหระดับสารพันธุกรรมตกคางของเซลลเพาะเลี้ยง
นอยกวา 10 ng/dose จำาเปนตองมีกระบวนการทำาใหบริสุทธิ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการลดปริมาณ DNA ลง วิธีการวิเคราะหปริมาณ 
DNA จำาเปนตองเปนวธิทีีม่คีวามไว ความจำาเพาะ และความแมนยำาสงู  
ดงันัน้ วธิ ีreal-time PCR จงึเปนวธิทีีเ่หมาะสม เพราะสามารถตรวจ 
ปรมิาณ DNA ไดในระดับ 15 femtogram (10-15) และมคีวามจำาเพาะ
ตอ host cell DNA โดยการออกแบบ primer และ probe ให
จำาเพาะตอจโีนมของเซลลเพาะเล้ียง เชนเดยีวกบัการตรวจวดัปรมิาณ
ไวรัสในตัวอยาง การวัดปริมาณสารพันธุกรรมตกคางของเซลล 
เพาะเลีย้งนัน้ตองเปรยีบเทยีบกบักราฟมาตรฐาน (Standard curve) 
ซึ่งเตรียมมาจาก host cell reference standard และคำานวณ 
ออกมาเปนปรมิาณสารพนัธกุรรมตกคางของเซลลเพาะเลีย้งในตวัอยาง

 วิธี PCR, RT-PCR และ real-time PCR เป็นวิธีที่มีความรวดเร็ว ความไว ความจ�าเพาะและ 

ความแม่นย�าในการตรวจคณุลกัษณ์ของเซลล์และไวรสัทีใ่ช้ในการผลติ การตรวจหาสิง่ปนเป้ือนในกระบวนการผลติ  

การตรวจหาปริมาณไวรัสท้ังในระหว่างกระบวนการผลิตและในผลิตภัณฑ์ และการตรวจวัดปริมาณ 

สารพันธุกรรมตกค้างของเซลล์เพาะเลี้ยงที่เหลืออยู่ในวัคซีน โดยท้ังกระบวนการตรวจสารพันธุกรรมด้วย  

real-time PCR สามารถออกผลได้ใน 3-4 ชั่วโมง จึงคุ้มค่าต่อการลงทุนในการพัฒนาเพื่อน�ามาประยุกต์ใช ้

ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์วัคซีน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการพัฒนาและผลิตวัคซีนได ้
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สายพันธุ์ของโคโรนาไวรัส
  โคโรนาไวรัส (Coronavirus: CoV) เป็นไวรสักลุม่ใหญ่ทีพ่บได้ 

ทั้งในคนและสัตว์ ถูกแยกเชื้อออกมาได้ครั้งแรกเม่ือปี ค.ศ. 1965  

เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจะพบลักษณะของเช้ือ 

เป็นรูปวงกลม มีก้านยื่นออกมารอบตัวเหมือนมงกุฎ (Crown) หรือ

รัศมีของดวงอาทิตย์ จึงเป็นที่มาของชื่อ Corona แสดงดังรูปที่ 1 

 ปกตโิคโรนาไวรสั สามารถแบ่งเป็น 6 สายพนัธุ ์โดย 4 สายพนัธุ ์ 

ประกอบด้วย Coronavirus 229E, Coronavirus NL63,Coronavirus  

OC43 และ Coronavirus HKU1 พบเป็นหนึง่ในสาเหตขุองการเกิด

โรคหวัดธรรมดาที่มีอาการไอ เจ็บคอ แต่อาการรุนแรงมาก ส่วนอีก 

2 สายพันธุ์ที่มีการติดเชื้อข้ามจากสัตว์มาสู่คน และท�าให้เกิดอาการ

รุนแรงคือ โรคซาร์ส (SARS) และโรคเมอร์ส (MERS) 

   โรคซาร์ส พบการระบาดครัง้แรกทีม่ณฑลกวางตุง้ทางตอนใต้ 

ของสาธารณรัฐประชาชนจีน สันนิษฐานว่าเกิดการติดเชื้อ SARS  

Coronavirus (SARS-CoV) ทีม่ค้ีางคาว ชะมด (Palm civet) เป็นพาหะ 

น�าโรค การระบาดของโรคซาร์สในขณะนัน้ทัว่โลกพบผูป่้วยโรคซาร์ส  

ทั้งสิ้นจ�านวน 8,098 ราย เสียชีวิต 774 ราย อัตราการเสียชีวิต 

คดิเป็นร้อยละ 10 ส�าหรบัประเทศไทยในช่วงทีม่กีารระบาดพบผูป่้วย

ยืนยันเพียง 1 ราย1 ปัจจุบันไม่พบการระบาดของโรค

   โรคเมอร์ส พบการระบาดครัง้แรกทีป่ระเทศซาอดุอิาระเบีย 

สันนิษฐานว่าเกิดการติดเช้ือ MERS Coronavirus (MERS-CoV)  

ที่มีค้างคาว อูฐ เป็นพาหะน�าโรค จากนั้นไวรัสก็พัฒนาจนสามารถ

ติดต่อสู่คนได้ ทั่วโลกพบผู้ป่วยโรคเมอร์ส ทั้งสิ้นจ�านวน 1,800 ราย  

เสยีชวีติ 640 ราย อตัราการเสยีชวีติคดิเป็นร้อยละ 36 ส�าหรบัประเทศไทย 

ในช่วงที่มีการระบาดพบผู้ป่วยยืนยันเพียง 2 ราย2 ปัจจุบันยังพบ 

ผู้ป่วยติดเชื้อนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์3 

รู ้จักและป้องกัน 
“โคโรนาไวรัสสายพันธุ ์ ใหม่ 2019”

สุภาพร  พรมโพธิน
กลุ่มวิจัยชีววิเคราะห์

	 เม่ือกลางเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2562	 เมืองอู่ฮั่น	สาธารณรัฐประชาชนจีน	พบการระบาดของโรคปอด
อกัเสบ	สาเหตุของโรคเกิดจาก	“โคโรนาไวรัสสายพนัธ์ุใหม่”	(Novel	Coronavirus)	ซ่ึงเป็นเชือ้ชนิดเดียวกนักับเชือ้
ที่ก่อให้เกิดโรคเมอร์ส	(MERS:	Middle	East	respiratory	syndrome)	หรือโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง	 
ในปี	 ค.ศ.	 2012	 และก่อให้เกิดโรคซาร์ส	 (SARS:	 severe	acute	 respiratory	 syndrome)	 ในปี	 ค.ศ.	 2002	 
การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่	 	ก�าลังสร้างความกังวลให้กับวงการสาธารณสุขท่ัวโลก	ดังน้ัน	 
เพ่ือให้รูเ้ท่าทันและป้องกนัการติดเชือ้โคโรนาไวรสัสายพนัธ์ุใหม่คนไทยจึงควรท�าความรูจั้กโคโรนาไวรสัสายพนัธุ์ใหม่	 
2019	และเรียนรู้วิธีป้องกันตนเองเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงติดเชื้อ

รูปที่ 1 โคโรนาไวรัสภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  (ที่มา:  

  https://phil.cdc.gov/Details.aspx?pid=15523CDC  

  สบืค้นเมือ่วนัที ่20 มกราคม 2563) 
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การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 

   การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เกิดขึ้นครั้งแรก 

ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงดังรูปที่ 2  

โดยพบผู้ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุ (Pneumonia of  

Unknown Cause) มอีาการไข้สงู ไอแห้ง ๆ  อ่อนเพลยี ผูป่้วยส่วนใหญ่ 

ท�างานในตลาดหรือมีประวัติเดินทางไปที่ตลาด South China  

Seafood Market ในเมอืงอูฮ่ั่น ซึง่เป็นตลาดทีม่กีารค้าสัตว์หลายชนดิ 

เช่น นก ไก่ฟ้า ง ูเครือ่งในกระต่าย และสตัว์ป่าอืน่ ๆ  ท�าให้สณันษิฐาน 

ว่าน่าจะเกิดจากการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน ซึ่งเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคปอด

อกัเสบคือ “โคโรนาไวรสัสายพนัธุใ์หม่ 2019” โดย Arnaud Fontanet  
ผู้อ�านวยการฝ่ายระบาดวิทยาแห่ง Paris’ Institut Paster ประเทศ

ฝรัง่เศส ระบวุ่า เชือ้ไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 ถือเป็นสายพนัธุท์ี ่7  

มีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ

เฉียบพลันรุนแรง (SARS) มากถึงร้อยละ 80 ผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะมีไข้  

ไอ หายใจล�าบาก และมีอาการท้องเสียร่วมด้วย 

   ณ วันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2563 มีรายงานว่าการระบาด

ของโคโรนาไวรัสสายพันธ์ุใหม่ 2019 สามารถตดิต่อจากคนสูค่นได้ และ

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 พบผู้ป่วย 

ติดเช้ือจ�านวน 205 ราย ประกอบด้วย ผู้ป่วยติดเช้ือในมณฑลหูเป่ย 

198 ราย กรุงปักกิง่ 2 ราย มณฑลกวางตุง้ 1 ราย ประเทศญีปุ่น่ 1 ราย 

สาธารณรัฐเกาหล ี1 ราย และประเทศไทย 2 ราย แสดงดงัรปูที ่3
มาตรการรบัมอืโคโรนาไวรสัสายพันธุใ์หม่ 2019 ส�าหรปัระเทศไทย

   ส�าหรับประเทศไทยได้มีเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

(Emergency  Operations  Center:  EOC)  เพ่ือเฝ้าระวังผู้ป่วยท่ี

เดนิทางมาจากเมอืงอูฮ่ัน่ ซึง่นกัท่องเทีย่วทกุคนจะได้รบับตัรเฝ้าระวงั 

สุขภาพ (Health Beware Card)  เพื่อสังเกตอาการ หากผู้ป่วยที่มี

อาการเข้าข่ายได้รับโรคจะถูกแยกและกักตัวจนกว่าจะมีการตรวจ

ยืนยันเช้ือก่อโรคได้  หากนักท่องเที่ยวติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ก็จะมีการ

ติดตามญาติท่ีเดินทางมาด้วยกันมาตรวจหาเชื้อด้วย  และป้องกัน

การแพร่เชื้อต่อไป

รูปที่ 2 ต�าแหน่งเมืองอู่ฮั่น  มณฑลหูเป่ย์  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  (ทีม่า:  https://www.cdc.gov/coronavirus/images/out 

 break-coronavirus-china-2019.png สืบค้นเมื่อวันที่ 20  

  มกราคม พ.ศ. 2563) 

รูปที่ 3 สถานการณ์การแพร ่ระบาดในจีนและต ่างประเทศ  

 (ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563) 

  (ท่ีมา:  https://news.thaipbs.or.th/content/288146  

  สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563)
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วิธีป้องกันตนเองเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ4 

  1. ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศ ให้หลีกเลี่ยงการอยู ่

ในสถานทีแ่ออดั หรือสถานทีท่ีม่มีลภาวะเป็นพษิ และไม่อยูใ่กล้ชดิผู้ป่วย 

ไอ จาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน

  2. หลีกเล่ียงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัส 

หรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย และ

หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรวมถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่สุก

  3. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน�้า และสบู่ หรือ

แอลกอฮอล์ เจลล้างมอื ไม่น�ามอืมาสัมผัสตา จมกู ปาก โดยไม่จ�าเป็น

  4. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน�้า  

ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถ 

เข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ

  5. รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ และนอนหลับพักผ่อน

ให้เพียงพอ

  6. หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ภายใน 14 วัน  

ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน�้ามูก 

หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือ

เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุทนัท ีพร้อมทัง้แจ้งประวัตกิารเดนิทาง เนือ่งจาก

มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงขั้น 

เสียชีวิตได้

เอกสารอ้างอิง
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http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=996 [เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2563].

2.  โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง  (โรคเมอร์ส) Middle-East  Respiratory  Syndrome  Coronavirus  (MERS-CoV) 

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  (ออนไลน์).(2559).  เข้าถึงได้จาก:  https://www.skho.moph.go.th/agendaup-

load/2559/08-2559/7.1.pdf [เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2563].

3. Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) – The United Arab Emirates (Online). Available at: 
https://www.who.int/csr/don/08-january-2020-mers-uae/en/ [Accessed 20 January 2020].

4.  ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  ภัยสุขภาพที่นักเดินทางต้องรู้จัก  (ออนไลน์).(2563).  เข้าถึงได้จาก:  https://www.posttoday.

com/life/healthy/611847 [เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2563].
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สาเหตุของโรคซึมเศร้า
   โรคซึมเศร้า บ่อยครั้งที่บุคคลอื่นซึ่งไม่ได้ป่วยเข้าใจว่า 
เป็นความอ่อนแอทีเ่กดิขึน้กบัตวับคุคล แต่แท้จรงิแล้วโรคซึมเศร้ามีปัจจยั
หลายอย่างทีไ่ม่ใช่ความอ่อนแอท้อแท้ในตวัเอง แต่เป็นความผดิปกต ิ
ที่เทียบได้กับโรค ๆ หนึ่ง สาเหตุหลัก ๆ นอกจากจะเกิดจากความ 
ผิดปกติของสารเคมีในสมอง เช่น เซโรโทนิน (Serotonin) และ 
นอร์อิพิเนฟริน (Norepinephrine) มีปริมาณลดต�่าลง หรือ 
กรรมพันธุ์แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นท่ีจะน�าไปสู่การเกิดโรคซึมเศร้าได ้เช่น 
ความเครียด วิถีชีวิตประจ�าวัน พฤติกรรมการบริโภค สิ่งแวดล้อม 
ลักษณะนิสัย หรือโรคประจ�าตัวบางชนิด เป็นต้น1

การรักษาโรคซึมเศร้า
   โรคซมึเศร้าสามารถรกัษาให้หายขาดได้ ยิง่ได้รบัการรกัษา
เร็วเท่าไร  อาการก็จะยิ่งดีขึ้นเร็วเท่าน้ัน  ในทางตรงกันข้าม  ยิ่งป่วย 
มานานก็ยิ่งรักษายาก  ในรายที่มีอาการมากจะรักษาด้วยยาต้าน 
ซึมเศร้า ส่วนในรายทีม่อีาการไม่มาก แพทย์จะรกัษาทางจติใจ ด้วยการ 
ช่วยเหลือชีแ้นะการมองปัญหาต่าง ๆ  ในมมุมองใหม่  แนวทางในการ 
ปรับตัว  หรือการหาส่ิงที่ช่วยท�าให้จิตใจผ่อนคลายความทุกข์ใจลง 
ร่วมกับการให้ยาต้านซึมเศร้าหรือยาคลายกังวลเสริมเมื่อจ�าเป็น2

   ปัจจบุนัมผีลงานวจิยัจ�านวนมากทีร่ะบถุงึการใช้ประโยชน์
จากกลุ่มจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพื่อใช้เป็นการรักษาเสริม  (Adjunct 
therapy)  ในอาการบกพร่องทางจิตเวช  โรคซึมเศร้า  วิตกกังวล 
มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท�าให้ผู้ป่วย
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น3-4

จุลินทรีย์บ�าบัด “โรคซึมเศร้า”  
ได้อย่างไร

 ดร.ฉัฏฐพิศุทธิ์  สัญชาติ
กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย

ทีม่า: http://www.peterboroughfht.com/wp-content/uploads/2013/06/Anxiety-and-Depression.jpg

	 “โรคซมึเศร้า”	ภัยเงยีบยุค	4G	ท่ีคร่าชวีติคนไทยไปไม่น้อย	จากข้อมูลของศนูย์โรคซมึเศร้า	กรมสขุภาพจติ	 
กระทรวงสาธารณสุข	พบว่า	คนไทยอายุ	15	ปีขึ้นไป	ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าร้อยละ	3	หรือประมาณ	1.5	ล้านคน	 
แต่เข้าถงึการรกัษาเพยีงร้อยละ	59	อกีร้อยละ	41	ยังไม่ได้รบัการดแูลรกัษา	ในขณะทีท่ั่วโลกมีผู้ป่วยกว่า	300	ล้านคน		 
นอกจากน้ี	โรคซมึเศร้ายังเป็นสาเหตุท่ีท�าให้คนไทยเสียชวีติก่อนวยัอนัควรมากถงึร้อยละ	70	รองจากโรคเบาหวาน 
และโรคหลอดเลือดสมอง	 และจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายส�าเร็จสูงกว่าคนท่ัวไปถึง	 20	 เท่า	 นับว่าเป็นอัตรา 
ที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก1
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จุลินทรีย์มีผลต่อโรคซึมเศร้าอย่างไร
   ระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ มีจุลินทรีย์อยู่เป็นจ�านวน
มากกว่าหนึ่งร้อยล้านล้านเซลล์ จุลินทรีย์เหล่านี้มีทั้งแบคทีเรีย  
ไวรสั รา หรือจลุชพีชนดิอืน่ ๆ  มากกว่า 1,000 ชนดิ ซ่ึงมคีวามสมัพนัธ์
ต่อการท�างานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ระบบย่อยอาหาร 
ระบบภูมิคุ ้มกัน ระบบขับถ่าย ระบบประสาทและสมอง เป็นต้น 
จลุนิทรย์ีบางชนดิมส่ีวนช่วยป้องกนัจลุนิทรย์ีก่อโรคได้ อย่างไรกต็าม 
เมื่อจุลินทรีย์บางชนิดมีจ�านวนมากเกินไปหรือลดน้อยลงไปจาก
สภาวะปกต ิร่างกายกอ็าจเกดิความผดิปกตไิด้เช่นกัน เช่น โรคตดิเชือ้ 
โรคล�าไส้แปรปรวน ภาวะอ้วน เบาหวาน ภูมิแพ้ หรือโรคทางจิตเวช 
เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล เป็นต้น5

   ในงานวิจัยทางการแพทย์ ระบุว่า ระบบประสาทล�าไส้
หรือระบบประสาทเอนเทอริก (Enteric Nervous System: ENS)   
คอื สมองทีส่องของมนษุย์  โดยจะท�างานแยกอสิระจากระบบประสาท
ส่วนกลาง (Central Nervous System: CNS) และไขสันหลัง และ
ยังค้นพบอีกด้วยว่า “ล�าไส้กับสมอง” และ “ล�าไส้กับโรคจิตเภท”  
มคีวามสมัพันธ์กัน จากข้อมูลวจิยัทางคลนิกิระบาดวทิยาและภมูคิุม้กนั
วทิยา มกีารศกึษายืนยันว่า ผลดังกล่าวเกิดจากการสื่อสารระหว่าง
จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารผ่านระบบประสาทเอนเทอริก 
Hypothalamus-pituitary-adrenal (HPA) axis และสมอง หรือที่
เรียกว่า “Microbiota-gut-brain axis” ซ่ึงจะเรียกจุลินทรีย์กลุ่มนี้
ว่า “ไซโคไบโอติก” หรือ “Psychobiotic”5-6

จุลินทรีย์ท�างานอย่างไร
  จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร (Gut microbiota)  
ท�าหน้าท่ีเป็นสือ่กลางในการส่งสญัญาณสื่อสารแบบโต้ตอบระหว่าง
ล�าไส้และสมอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการท�างานของระบบประสาท ระบบ
เผาผลาญ ฮอร์โมน ต่อมไร้ท่อ ภูมิคุ้มกันและระบบอื่น ๆ โดยอาศัย
กลไกหลัก (รูปที่ 1) ดังนี้4, 6-7

ที่มา: https://www.intelligentlabs.org/probiotics-for-depression-and-anxiety/

ที่มา: https://www.sunshinentc.com/probiotics-gut-brain-axis-and-psychiatry/

รูปที่ 1 Microbiota-gut-brain axis สมอง ทางเดนิอาหาร และ gut 
microbiota มีการสื่อสารผ่านหลายกลไก เช่น การสื่อสาร
ผ่านระบบประสาทเอนเทอรกิ (Enteric nervous system: 
ENS),  Hypothalamuspituitary-adrenal  (HPA)  axis 
ระบบประสาทอัตโนมัติเมแทบอไลต์และระบบภูมิคุ้มกัน4
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 1.  สื่อสารผ่านสารเคมีสื่อประสาท (Neurochemical compound) 
   จุลินทรีย์ในล�าไส้ จะมีการติดต่อกับระบบประสาทเอนเทอริกโดยตรง โดยผ่านกลุ่มเซลล์ประสาท submucosa plexus และ  
myenteric nerve plexus ท่ีท�าหน้าท่ีควบคุมการเคลื่อนไหวและการหลั่งสารของทางเดินอาหาร โดยมีต�าแหน่งอยู่ใกล้กับช่องในทางเดิน
อาหาร (Gut lumen) ซึง่เป็นทีอ่ยูข่อง gut microbiota มกีารศกึษาพบว่า gut microbiota สามารถสร้างและหลัง่ฮอร์โมนหรอืสารส่ือประสาท
บางชนดิได้ ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สารสื่อประสาทจากจุลินทรีย์สายพันธุ์ต่าง ๆ

สารสื่อประสาท จุลินทรีย์

Acetylcholine Lactobacillus, Bacillus

Dopamine Escherichia, Bacillus, Lactococcus, Lactobacillus, Streptococcus

GABA Bifidobacterium, Lactobacillus

Histamine Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, Enterococcus

Noradrenaline Escherichia

Norepinephrine Escherichia, Bacillus

Serotonin Streptococcus, Escherichia, Enterococcus, Lactococcus, Lactobacillus

  สารเหล่านี้จะไปส่งผลต่อการท�างานของเซลล์ประสาท 
เอนเทอริก สือ่สารกบัระบบประสาทส่วนกลางผ่านทางระบบประสาท
อตัโนมตั ิได้แก่ vagus nerve ซึง่อยูใ่นระบบประสาทพาราซมิพาเทตกิ 
จัดเป็นวิถีประสาทหลักใน gut-brain axis ที่มีผลควบคุมการท�างาน
ของสารสือ่ประสาทในทางเดนิอาหาร ซึง่ส่งผลให้มภีาวะซมึเศร้าและ
วิตกกังวลลดลง
 2.  สื่อสารผ่านทางระบบภูมิคุ้มกัน 
   การเกิดภาวะซึมเศร้า มีความเก่ียวข้องกับกระบวนการ
อกัเสบของระบบประสาท จลุนิทรย์ีในล�าไส้จะมผีลในการเปลีย่นแปลง 
ระดับสารไซโตไคน์ที่กระตุ ้นการอักเสบ (Pro-inflammatory  
cytokines) เมือ่ร่างกายเกดิความเครยีด แกน HPA axis จะถกูกระตุน้ 
และมกีารหลัง่ฮอร์โมนความเครยีด ได้แก่ คอร์ตซิอล (Cortisol) ซึง่มผีล 
ต่อการเปลี่ยนแปลงกลไกการป้องกันของระบบทางเดินอาหาร  
(Gut barrier function) ส่งผลให้จลุนิทรย์ีในล�าไส้มกีารเปลีย่นแปลง
และผลิตสารกระตุ้นการอักเสบ เช่น lipopolysaccharide จาก
แบคทเีรยีก่อโรค สามารถผ่านเข้าสูก่ระแสเลือดเพิม่ข้ึน และอาจผ่าน
เข้าสู่สมองมากขึ้น อีกท้ังกระตุ้นให้เกิดการหลั่งไซโตไคน์ที่กระตุ้น 
การอกัเสบเพ่ิมขึน้ เช่น interleukin-1 beta (IL-1 beta), IL-6, tumor  
necrosis factor (TNF) และ C-reactive protein ท�าให้เกดิการอกัเสบ
ของระบบประสาทมากขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับสาร
สื่อประสาทและวงจรประสาทในสมอง ท�าให้การท�างานของสมอง
ผิดปกติ ซึ่งมีความสัมพันธ์ท�าให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ อย่างไรก็ตาม 
จุลินทรีย์ทุกชนิดมี microbe associated molecular patterns  
(MAMPs) ซึง่อาจเป็นสารพนัธกุรรม ผนงัเซลล์ หรอืแฟลกเจลลาของ
แบคทีเรีย MAMPs จะถูกจดจ�าโดยระบบภูมิคุ้มกันผ่านกลุ่มตัวรับ 

ที่มา: https://www.intelligentlabs.org/probiotics-for-depression-and-anxiety/

ที่เรียกว่า pattern-recognition receptors และก่อให้เกิดปฏิกิริยา 
ทางภูมิคุ้มกัน มีการค้นพบว่า MAMPs ของแบคทีเรียโปรไบโอติก 
มบีทบาทในการกระตุน้ให้เกดิการหลัง่ไซโตไคน์ทีม่ฤีทธิต้์านการอกัเสบ 
เช่น IL-10 Lactobacillus rhamnosus ช่วยป้องกนัความเสยีหายต่อ 
gut barrier function โดยยับยั้ง TNF alpha และการส่งสัญญาณ
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ แบคทีเรียโปรไบโอติกอาจช่วยป้องกันการ 
กระตุ้นกระบวนการอักเสบที่เกิดจาก MAMPs ของจุลินทรีย์ก่อโรค 
โดยการแย่งจับกับตัวรับ Toll-like receptors (TLRs) อีกด้วย  
ดังนั้น ฤทธิ์ต้านอักเสบของแบคทีเรียโปรไบโอติกจึงอาจสัมพันธ์
กับฤทธ์ิต้านภาวะซึมเศร้าเช่นเดียวกับกลไกของยาต้านซึมเศร้า 
กลุ่มหลักในปัจจุบัน
 3.  สื่อสารผ่านสารเมแทบอไลต์โดยตรงไปยังสมอง 
  ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์โดยท่ัวไป ไม่สามารถ
ย่อยสารชีวโมเลกุลบางชนิดได้ เช่น resistant starch, fiber หรือ
พรไีบโอตกิ แต่จะอาศยัแบคทเีรยีในล�าไส้ในการช่วยย่อย และจะผลติ
กรดไขมันสายส้ัน (Short-chain fatty acids: SCFAs) ออกมา เช่น 
acetate, butyrate, lactate และ propionate สารเมแทบอไลต์
เหล่าน้ีช่วยปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันและเช่ือมโยงกับเซลล์ประสาท
โดยการกระตุน้ระบบประสาทซมิพาเทตกิในระบบประสาทอัตโนมตัิ 
(Autonomic nervous system) กรดไขมันสายส้ันดังกล่าว จะไป 
ควบคุมการสังเคราะห์ serotonin ซึ่งถูกสร้างที่ล�าไส้ประมาณ 
ร้อยละ 95 ของทั้งหมดในร่างกาย นอกจากน้ี แบคทเีรยีในทางเดนิ
อาหารอาจมผีลควบคมุระดบั serotonin โดยการเปลีย่นแปลงระดบั
เมแทบอไลต์ของ tryptophan ซ่ึงเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการ
สังเคราะห์ serotonin นอกจากกรดไขมันสายส้ันจะไปมีผลต่อการ
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เพิ่มระดับ serotonin แล้ว ยังไปเพิ่มระดับการแสดงออกของยีน 
brain-derived neurotrophic factor (BDNF) ในระบบประสาท
ส่วนกลางอีกด้วย ซึ่งท้ัง serotonin และ BDNF มีบทบาทส�าคัญ 
ในพยาธวิทิยาของโรคซมึเศร้า โดยในสมองของผูป่้วยซึมเศร้าจะมรีะดบั  
serotonin และ BDNF ลดลงในหลายบริเวณ เป็นต้น 
 4.  สื่อสารผ่านระบบต่อมไร้ท่อ
  จุลินทรีย์ในล�าไส้บางชนิด สามารถปลดปล่อยเปปไทด ์
ท่ีมีฤทธิ์ทางชีวภาพ (Biological active peptide) จากเซลล ์ 

enteroendocrine ได้ เช่น neuropeptide galanin ซึ่งเปปไทด์นี้
จะไปส่งผลต่อ gut-brain axis ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อระบบประสาท
โดยตรง
  จากทีก่ล่าวมา จลุนิทรย์ีในล�าไส้ โดยเฉพาะกลุม่จลุนิทรย์ี 
Psychobiotics  มีบทบาทส�าคัญ  ในการบรรเทาและรักษาอาการ
ของโรคจิตเวชดังกล่าวได้  ดังน้ัน  การรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ 
ในล�าไส้จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง
และลดความความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

 โรคซึมเศร้าหรือโรคจิตเวช เป็นภาวะอาการที่น่าเป็นห่วงอย่างมากในยุคปัจจุบัน นอกจากจะเกิดจาก

ความผดิปกตขิองสารเคมใีนสมองหรอืกรรมพนัธ์ุแล้ว ในยคุทีเ่ทคโนโลยีเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ย่อมท�าให้

วิถีการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ปรับเปลี่ยนไป ส่งผลให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายขาดความสมดุล รวมทั้งจุลินทรีย์

ในระบบทางเดินอาหาร วิธีที่ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้าในปัจจุบัน คือ การใช้ยาทางจิตเวช ซึ่งอาจส่งผลต่อ 

ความรู้สึกของผู้ป่วยในเชิงลบและอาจมีผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้ ทั้งนี้ การใช้ Psychobiotics เป็นอีก

ทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคซมึเศร้าและวติกกงัวล ร่วมกบัยาทางจติเวชเพือ่เป็นการรกัษาเสรมิให้ได้ผลอย่างม ี

ประสทิธภิาพมากขึน้ ปรบัปรุงสภาวะสมดลุในล�าไส้และสร้าง gut-brain axis ให้ดขีึน้ตามธรรมชาต ิอย่างไรกต็าม 

ยงัไม่มข้ีอสรปุทีแ่น่ชดัว่า จะต้องรับประทาน Psychobiotics สายพันธุ์ใด ปริมาณและระยะเวลาเท่าไหร่ จึงจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยโรคจิตเวช ซึ่งเป็นโจทย์วิจัยที่ท้าทายส�าหรับนักวิจัยในการคิดค้น วิจัยและ

พัฒนา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคจิตเวชมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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เทคโนโลยีการพิมพ์ยาสามมิติ

ภญ.ลักษมีเพ็ญ  สารชวนะกิจ
กลุ่มงานด้านศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตรยา

 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน	 ผู้เขียนก็ได้พยายามหาเนื้อเรื่องต่าง	ๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับนวัตกรรมและทรัพย์สินทาง
ปัญญามาเล่าให้ผู้อ่านฟัง	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่าง	ๆ	หรือประสบการณ์ต่าง	ๆ	
ของผู้เขียน	วันนี้ผู้เขียนไปอ่านเจอนวัตกรรมการพิมพ์ที่ใช้ด้านการแพทย์	 เลยอยากมาเล่าให้ฟัง	 นวัตกรรรมน้ี 
มีมานานแล้วตั้งแต่	ปี	ค.ศ.	2015	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา	(FDA)	อนุมัติทะเบียน	
Spritam	ซึ่งเป็นยาพิมพ์สามมิติครั้งแรกเพื่อรักษาอาการชักบางส่วน	การชักการกระตุกรัว	 และการชักกระตุก
เกร็งทั่วไป1	เทคโนโลยีที่ใช้เรียกว่า	เทคโนโลยี	ZipDose	เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เม็ดยาแตกตัวในปากด้วยน�้าเพียง
เล็กน้อย	สร้างโดย	Aprecia	Pharmaceuticals	ในโอไฮโอ

2
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 เทคโนโลยทีีอ่ยูเ่บือ้งหลงั ZipDose ได้รบัการพฒันาครัง้แรก 
ทีส่ถาบนัเทคโนโลยแีมสซาชเูซตส์ โดยนักวิจัยเริ่มท�างานในการพิมพ ์
3 มิติในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ก่อนท่ีบริษัท Aprecia จะซื้อ
เทคโนโลยีการพิมพ์ยาในต้นปี 2000 เครื่องพิมพ์ ZipDose นั้นมี
ขนาดประมาณ 6 ฟตุคณู 12 ฟตุ การใช้หวัฉดีขนาดเลก็ พ่นผงยาเป็น 
แผ่นบาง ๆ บนจาน จากน้ันเครื่องพิมพ์ท�าการหยดของเหลวเล็ก ๆ  
ลงบนผง เพื่อจับผงยาเข้าด้วยกันที่ระดับกล้องจุลทรรศน์ ท�าซ�้า 
สองขั้นตอนนี้จนกว่าเม็ดยาจะสูงถึงระดับท่ีเหมาะสม ผลิตภัณฑ ์
ขัน้สดุท้ายมลีกัษณะเหมอืนเม็ดยาทัว่ไป มคีวามสงูเพยีงเลก็น้อยและ

ด้านนอกที่หยาบกว่า ในขณะที่ยาส่วนใหญ่ใช้วัสดุเฉื่อยบรรจุเพื่อ
สร้างตัวเม็ดยา เทคโนโลยี ZipDose ช่วยให้ส่วนผสมที่ใช้งานจะถูก
บบีลงในพืน้ทีข่นาดเล็ก ดงันัน้ เมด็ยาเมด็เล็กหนึง่เมด็จงึมีปรมิาณยา 
ค่อนข้างสูง นั่นคือท�าให้ผู้ป่วยทานยาเม็ดเล็กลง3

   เทคโนโลยีการพิมพ์  3D  ได้มีการพัฒนาเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการยาส่วนบคุคลมากข้ึน เมือ่แพทย์สัง่ยา เภสชัจะจ่ายหมกึพมิพ์ 
ที่เป็นตัวยา  และคนไข้พิมพ์ออกมาเองโดยเครื่องพิมพ์สามมิติที่มีอยู่
ที่บ้าน ดังแผนภาพด้านล่าง  

รูปแบบเชิงทฤษฎีของยาพิมพ์ 3 มิติ ส�าหรับผู้ป่วย (แหล่งภาพ: ResearchGate)

  สิ่งที่ผู้เขียนน�ามาเล่าให้ฟังในฉบับนี้นั้น  ผู้เขียนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านนะคะ  ฉบับนี้ต้องลาไปก่อนแล้ว  ฉบับหน้าจะ
เป็นเรื่องอะไร อย่าลืมรอติดตามกันนะคะ
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