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 Nitrosamine คอื สารท่ีมหีมู่ nitroso ตอ่กับหมู ่amine (R1N(-R2)-N=O) ในสตูรโครงสรา้ง (รปูที ่1) ซึ่่ง่โครงสรา้งน้ี 
สามารถเกิดปฏิิกิริยา nitrosating ระหว่างหมู่ amines (Secondary, tertiary, หรือ quaternary amines) และหมู่  
nitrous acid (คือ เกลือของ nitrite salts ภายใต้สภาวะกรด)1

ดร.ภญ.ณััฐพร หงษ์์ศรีสุุข
กลุ่มประกันคุณภัาพื่งานวิิจััย

สถานการณ์โลกกับการปนเปื ้อนของ สถานการณ์โลกกับการปนเปื ้อนของ 
Nitrosamine ในผลิตภัณฑ์ยาNitrosamine ในผลิตภัณฑ์ยา
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รูปที่ 1		แสื่ดิงปฏิกิริยาการเกิดิ	nitrosamine1

	 สื่ารในกลุม่	nitrosamine	สื่ามารถพื่บัได้ิทั�วิไปในสิื่�งแวิดิล้อม	

เช่น	 มลพิื่ษในนำ�าหร่ออากาศึ	 เม่�อเกิดิการเผาไหม้หร่อระเบิัดิ	

ผลิตภััณฑ์อาหารโดิยเฉัพื่าะในเน่�อสื่ัตวิ์แปรรูป	 ผัก	 นำ�าดิ่�ม	 และ

ผลติภัณัฑ์ท่�ผ่านกระบัวินการแปรรปู	เช่น	ยาง	อาหารสื่ตัว์ิ	มนษุย์จังึม่	

โอกาสื่ไดิ้รับัสื่ารกลุ่ม	 nitrosamine	 จัากแหล่งดัิงกล่าวิข้างต้น	 

สื่ารในกลุ่ม	 nitrosamine	 จััดิวิ่าเป็น	 genotoxic	 agent	 ในสื่ัตวิ์ 

หลายชนดิิ	สื่ำาหรับัมนษุย์นั�น	International	Agency	for	Research	

on	 Cancer	 (IARC)	 จััดิให้สื่ารกลุ่มน่�ม่โอกาสื่เป็นสื่ารก่อมะเร็ง 

ในมนุษย์ในระดัิบั	“cohort	of	concern”	และแนะนำาให้ควิบัคุม 

ปริมาณสื่ารในกลุ่ม	 nitroso	 ในระดิับัท่�เท่ากับัหร่อตำ�ากวิ่าปริมาณ 

ท่�เสื่่�ยงจัะก่อมะเร็งหากไดิ้รับั2 

ท่�ใช้วิตัถดุิบิัจัากผู้ผลิตน่�	เหตกุารณ์น่�ทำาให้เกดิิการต่�นตวัิไปยงัประเทศึ

อ่�นทั�วิโลก	 ทางสื่หภัาพื่ยุโรปก็ม่มาตรการเร่ยกค่นยา	 valsartan	

tablets	ท่�ใช้วิัตถุดิิบัแหล่งน่�ทันท่2	และระงับัการรับัรอง	certificate	

of	suitability	to	the	monograph	of	the	European	Pharma-

copoeia	(CEP)	for	valsartan	(CEP	2010-072)	ของวิัตถุดิิบัจัาก

แหล่งน่�3	 ซึ�งสื่่งผลกระทบัต่อผลิตภััณฑ์ท่�ใช้วิัตถุดิิบัน่�ทั�งหมดิ	 รวิมถึง

ตรวิจัสื่อบัวิัตถุดิิบัจัากผู้ผลิตอ่�นท่�ม่กระบัวินการผลิตท่�คล้ายคลึงกัน	

สื่ำาหรับัประเทศึไทย	 สื่ำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 

ได้ิเร่ยกเกบ็ัค่นยา	5	ตำารบััท่�ใช้วัิตถดิุิบัดัิงกล่าวิจัากผูร้บััอนญุาต	2	ราย

เป็นการชั�วิคราวิ	ทั�งน่�หากผู้รบััอนญุาตสื่ามารถแก้ปัญหาการปนเป้ือน

ของสื่ารน่�ไดิ้ในผลิตภััณฑ์ไดิ้	 จัะสื่ามารถผลิตและจัำาหน่ายไดิ้4 ต่อมา

พื่บัการปนเปื้อนของสื่ารกลุ่ม	nitrosamine	ตัวิอ่�น	ค่อ	nitrosodi-

ethylamine	 (NDEA)3	 ในยากลุ่ม	 angiotension	 II	 receptor	

blockers	(ARBs)	ท่�ม่	tetrazole	ring	ในโครงสื่ร้าง	เช่น	irbesartan	

และ	losartan	ส่ื่งผลให้หน่วิยงานท่�กำากบััดูิแลเรย่กเกบ็ัคน่ผลติภัณัฑ์

ท่�ม่การปนเปื้อน	nitrosamine	ของทั�งสื่องรายการน่�เช่นกัน	

	 ในการน่�ทางสื่หภัาพื่ยุโรปและ	US	FDA	จัึงจััดิทำาข้อกำาหนดิ

เบั่�องต้น	(Interim	limits)	เพื่่�อกำาหนดิปริมาณการยอมรับัการปนเป้ือน	

ของสื่ารปนเปื ้อนกลุ ่ม	 nitrosamine	 ในผลิตภััณฑ์กลุ ่ม	 ARBs	 

สถานการณ์โลกกับการปนเปื้อนของ Nitrosamine ในผลิตภัณฑ์ยา 
ภญ.ดร.ณัฐพร  หงษ์ศรีสุข 

กลุ่มประกันคุณภาพงานวิจัย 
   Nitrosamine คือ สารที่มีหมู่ nitroso ต่อกับหมู่ amine (R1N(-R2)-N=O) ในสูตรโครงสร้าง (รูปที่ 1) 
ซึ่งโครงสร้างนี้สามารถเกิดปฏิกิริยา nitrosating ระหว่าง หมู่ amines (secondary, tertiary, หรือ quaternary 
amines) และหมู่ nitrous acid (คือ เกลือของ nitrite salts ภายใต้สภาวะกรด)1 

 
รูปที่ 1  แสดงปฎิกิริยาการเกิด nitrosamine1 

   สารในกลุ่ม nitrosamine สามารถพบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษในน้ำหรืออากาศ     
เมื่อเกิดการเผาไหม้หรือระเบิด ผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะในเนื้อสัตว์แปรรูป ผัก น้ำดื่ม และผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
กระบวนการแปรรูป เช่น ยาง อาหารสัตว์ มนุษยจ์ึงมีโอกาสได้รับสารกลุ่ม nitrosamine จากแหล่งดังกล่าวข้างต้น 
สารในกลุ่ม nitrosamine จัดว่าเป็น genotoxic agent ในสัตว์หลายชนิด สำหรับมนุษย์นั้น International 
Agency for Research on Cancer (IARC) จัดให้สารกลุ่มนี้มีโอกาสเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ในระดับ “cohort 
of concern”และแนะนำให้ควบคุมปริมาณสารในกลุ่ม nitroso ในระดับที่เท่ากับหรือต่ำกว่าปริมาณที่เสี่ยงจะก่อ
มะเร็งในหากได้รับ2  
 
การปนเปื้อนของ nitrosamine ในผลิตภัณฑย์าและมาตรการระยะสั้นของหน่วยงานกำกับดูแล 

อุบัติการณ์การปนเปื้อนของ nitrosamine ในผลิตภัณฑ์ยา เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 
เมื่อพบการปนเปื้อนของ N-nitrosodimethylamine (NDMA) ใน valsartan tablets1 เนื่องจากการเปลี่ยนวิธี
สังเคราะห์วัตถุดิบ valsartan ของบริษัทผู้ผลิตในประเทศจีน ทำให้ US FDA เรียกคืนยา valsartan tablets ที่ใช้
วัตถุดิบจากผู้ผลิตนี้ เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการตื่นตัวไปยังประเทศอื่นทั่วโลก ทางสหภาพยุโรปก็มีมาตรการเรียกคืน
ยา valsartan tablets ที่ ใช้วัตถุดิบแหล่งนี้ทันที2 และระงับการรับรอง certificate of suitability to the 
monograph of the European Pharmacopoeia (CEP) for valsartan (CEP 2010-072) ของวัตถุดิบจาก
แหล่งน้ี3 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบนี้ทั้งหมด รวมถึงตรวจสอบวัตถุดิบจากผู้ผลิตอื่นที่มีกระบวนการ
ผลิตที่คล้ายคลึงกัน สำหรับประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เรียกเก็บคืนยา 5 ตำรับที่ใช้
วัตถุดิบดังกล่าวจากผู้รับอนุญาต 2 รายเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้หากผู้รับอนุญาตสามารถแก้ปัญหาการปนเปื้อนของ
สารนี้ไดใ้นผลิตภัณฑ์ได้ จะสามารถผลิตและจำหน่ายได ้4 ต่อมาพบการปนเปื้อนของสารกลุ่ม nitrosamine ตัวอื่น 

	 อุบััติการณ์การปนเปื้อนของ	nitrosamine	ในผลิตภััณฑ์ยา

เกิดิขึ�นในเดิ่อนมิถุนายน	พื่.ศึ.	2561	เม่�อพื่บัการปนเปื ้อนของ	 

N-nitrosodimethylamine	 (NDMA)	 ใน	 valsartan	 tablets1 

เน่�องจัากการเปล่�ยนวิิธ่สัื่งเคราะห์วิัตถุดิิบั	 valsartan	 ของบัริษัท 

ผู้ผลิตในประเทศึจั่น	ทำาให้	US	FDA	เร่ยกค่นยา	valsartan	tablets	

	 การปนเปื้อนของ	 nitrosamine	 ในผลิตภัณฑ์ยาและ
มาตรการระยะสั้นของหน่วยงานก�ากับดูแล
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โดิยพื่ิจัารณาจัาก	Acceptable	intake	(AI)5	และแจั้งให้หน่วิยงาน

ท่�กำากับัดิูแลในแต่ละประเทศึใช้ข้อกำาหนดิน่�เป็นแนวิทางในการแจั้ง

บัริษัทผู้ผลิตในประเทศึและให้สื่มัครใจัในการเร่ยกค่นยาเม่�อพื่บัการ

ปนเปื้อนของ	nitrosamine	ในผลิตภััณฑ์	สื่ำาหรับัประเทศึไทย	อย.	

ไดิ้รับัแนวิทางน่�มาปฏิบััติเช่นกัน	โดิยกำาหนดิให้เภัสื่ัชเคม่ภััณฑ์ตัวิยา

สื่ำาคัญของยากลุ่ม	ARBs	ท่�ม่	tetrazole	ring	ในโครงสื่ร้างทางเคม่	

	 นอกจัากยาในกลุ่ม	 ARBs	 แล้วิยังพื่บัการปนเปื้อนของสื่าร

กลุ่ม	 nitrosamine	 ในผลิตภััณฑ์ยาตัวิอ่�น	 ไดิ้แก่	 rifampicin,	 

ranitidine	 และ	metformin	 extended	 release	 สื่ำาหรับัยา 

ในกลุ่มน่�หน่วิยงานท่�กำากับัดิูแลม่มาตรการท่�แตกต่างกัน	 เน่�องจัาก

การเร่ยกค่นยาต้องพิื่จัารณาควิามเสื่่�ยงของผูป่้วิยเม่�อได้ิรบััสื่ารปนเป้ือน

อย่างต่อเน่�องในระยะยาวิ	 (Long-term	 carcinogen	 exposure)	

และผลกระทบัต่อการจััดิการดิ้านคลินิกของผู้ป่วิยกรณ่ยาขาดิตลาดิ	

ยา	 rifampicin	 ซึ�งเป็น	 first	 line	 ในการรักษาวิัณโรคและยังใช้ใน 

การรักษาโรคติดิเช่�อท่�รุนแรงหลายชนิดิ	เม่�อพื่ิจัารณาควิามเสื่่�ยงของ

การไดิ้รับั	 nitrosamine	 และประโยชน์ในการรักษาของผู้ป่วิยแล้วิ 

จังึไม่ม่การเร่ยกเกบ็ัค่นยาในกลุม่น่�ในเวิลาน่�	อย่างไรกต็ามหากพื่บัว่ิา

มค่วิามเสื่่�ยงต่อผูป่้วิยมากขึ�น	อาจัมม่าตรการควิบัคมุในภัายหลัง	กรณ่

ยา	ranitidine	พื่บัว่ิาผลติภัณัฑ์	ranitidine	มก่ารปนเป้ือนของ	NDMA	

เกินเกณฑ์การยอมรับัและม่การเพื่ิ�มสูื่งขึ�นตามระยะเวิลาการเก็บั

รักษาโดิยเฉัพื่าะในอุณหภูัมิสูื่ง	 US	 FDA	 และสื่หภัาพื่ยุโรปจึังถอน	

ranitidine	ในตลาดิและแนะนำาให้ใช้ยาอ่�นในการลดิกรดิ3,	6	สื่ำาหรับั

ประเทศึไทย	อย.	ม่การเร่ยกค่นยา	 ranitidine	สื่ำาหรับัรับัประทาน 

ทุกทะเบั่ยนตำารับัยาและบัางทะเบั่ยนตำารับัยาสื่ำาหรับัรูปแบับัยาฉั่ดิ	

และแนะนำาให้ใช้ยาอ่�นในกลุม่	H2-blockers	หรอ่ยาในกลุม่	Proton	

Pump	Inhibitors	(PPIs)	แทนยา	ranitidine	รูปแบับัรับัประทาน7	

ล่าสืุ่ดิน่�ม่การพื่บัการปนเปื้อนของ	NDMA	ใน	metformin	รูปแบับั

ออกฤทธิ์เนิ�นนาน	 โดิยสื่หรัฐอเมริกาไดิ้ประกาศึเร่ยกเก็บัค่นยาจัาก

ท้องตลาดิ	ซึ�ง	 อย.	 ไดิ้ตรวิจัสื่อบัแล้วิวิ่าไม่ม่การนำาเข้าผลิตภััณฑ์ท่�ม่

การปนเปื้อนสื่ารดิังกล่าวิเข้ามาในประเทศึไทย8 

ไดิ้แก่	 valsartan,	 losartan,	 candesartan,	 olmesartan	 และ	

irbesartan	ท่�จัะนำาเข้ามาในราชอาณาจัักรไทยก่อนวินัท่�	1	เมษายน

พื่.ศึ.	2564		ต้องม่การควิบัคุมการปนเปื้อนของสื่ารในกลุ่ม	nitrosa-

mines	 แต่ละรายการให้ม่ปริมาณไม่มากเกินกวิ่าค่า	 Acceptance	

Daily	Intake	ของแต่ละรายการยา	ตามตารางท่�	1		

ตารางท่ี 1		เกณฑ์การยอมรับัการปนเป้ือนของสื่าร	nitosamines	ในเภัสัื่ชเคม่ภััณฑ์ตัวิยาสื่ำาคัญของกลุ่ม	ARBs

รายการยา
Acceptance Daily Intake  (ppm)

NDMA NDEA NMBA

Valsartan 0.3 0.083 0.3

Losartan 0.96 0.27 0.96

Irbesartan 0.32 0.088 0.32

Olmesartan 2.4 0.66 2.4

Candesartan 3.0 0.83 3.0

 

	 เกณฑ์การยอมรับการปนเปื้อนของสาร	 nitosamines	
ในเภสัชเคมีภัณฑ์ตัวยาส�าคัญและผลิตภัณฑ์ยา

	 หลังจัากม่การศึึกษาข้อมลูเพิื่�มเตมิเร่�องการปนเป้ือนของสื่าร

กลุ่ม	nitrosamine	US	FDA	ไดิ้ต่พื่ิมพื่์	Guidance	for	Industry	:	

Control	 of	 Nitrosamine	 Impurities	 in	 Human	 Drugs	 

(กันยายน	2020)1	 เพื่่�อวิางแนวิทางการดิำาเนินการในอนาคต	ซึ�งไดิ้

ระบัุชนิดิสื่าร	nitrosamine	จัำานวิน	6	ตัวิ	 ไดิ้แก่	NDMA,	NDEA,	

NMBA,	Nitrosoisopropyethylamine	(NIPEA),	N-nitrosodiiso-

propylamine	 (NDIPA),	 N-nitrosodibutylamine	 (NDBA)		 
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ตารางท่ี 2	 	แสื่ดิงช่�อ	CAS		number	และสูื่ตรโครงสื่ร้างทางเคมข่องสื่ารกลุม่	nitrosamine	8	ตวัิ	ท่�มโ่อกาสื่พื่บัในวิตัถดุิบิัและผลติภัณัฑ์ยา1,	9

Common Name and 

Chemical Name Acronym CAS # Structure
Chemical 

Formula

Acceptable 

Intake Limits 

(ng/day)

Nitrosodimethylamine; 

N-Methyl-N-nitrosomethanamine

NDMA 62-75-9 C
2
H

6
N

2
O 96

Nitrosodiethylamine; 

N-Ethyl-N-nitrosoethanamine

NDEA 55-18-5 C
4
H

10
N

2
O 26.5

N-nitrosomethylphenylamine NMPA 614-00-6 C
7
H

8
N

2
O 26.5	(USFDA)	/

34.5	(EMA)*

Nitrosoisopropyethylamine; 

N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine

NIPEA 16339-

04-1

C
5
H

12
N

2
O 26.5

Nitrosodiisopropylamine; 

N-Isopropyl-N-nitrosoisopropyl-

amine

NDIPA 601-77-4 C
6
H

14
N

2
O 26.5

N-Nitroso-N-methyl-4-aminobu-

tyric	Acid; 

4-[Methyl(nitroso)amino] butanoic	

acid

NMBA 61445-

55-4

C
5
H

10
N

2
O

3
96

Nitrosodibutylamine; 

N-Butyl-N-nitroso-1-butanamine

NDBA 924-16-3 C
8
H

18
N

2
O 26.5

1-methyl-4-nitrosopiperazine MeNP 16339-

07-4

C
5
H

11
N

3
O 26.5

*Limit	calculated	on	the	basis	of	harmonic	mean	TD50	derived	from	carcinogenic	potency	database	(CPDB)

	 Acceptable	Intake	limit	(AI)	ตามแนวิทางของ	Assessment	and	Control	of	DNA	Reactive	(Mutagenic)	Impurities	in	

Pharmaceuticals	to	Limit	Potential	Carcinogen	Risk	ICH	M7(R1)	คอ่	ปรมิาณท่�จัะทำาให้เกดิิควิามเส่ื่�ยงท่�จัะเกดิิมะเรง็ในมนษุย์ประมาณ	

1:	 100,000	 คน	 เม่�อไดิ้รับัสื่ารต่อเน่�องทุกวัินเป็นระยะเวิลา	 70	 ปี	 การเปล่�ยน	 AI	 limit	 ให้เป็นหน่วิย	 ppm	นั�นคำานวิณไดิ้จัาก	 drug’s	 

ท่�ม่โอกาสื่พื่บัในเภัสื่ัชเคม่ภััณฑ์ตัวิยาสื่ำาคัญและผลิตภััณฑ์ยา	ดิ้านสื่หภัาพื่ยุโรปม่ระบัุเพื่ิ�มเติมอ่ก	2	ตัวิค่อ	N-nitrosomethylphenylamine	

(NMPA)	และ	1-methyl-4-nitrosopiperazine	(MeNP)	รวิมเป็น	8	ตัวิ9	ดิังตารางท่�	2	
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maximum	daily	dose	(MDD)	ท่�ระบัใุนฉัลากและเอกสื่ารกำากบััยา

โดิยใช้สืู่ตรคำานวิณ	ppm	=	AI	 (ng)/MDD	 (mg)	ทั�งน่�ค่า	AI	 limit	 

ในตารางท่�	2	เป็นข้อกำาหนดิสื่ำาหรบััผลติภััณฑ์ยาท่�พื่บัสื่าร	nitrosamine	

เพื่่ยงตัวิเดิ่ยวิ	ในกรณ่พื่บัสื่าร	nitrosamine	มากกวิ่า	1	ตัวินั�นควิรม่

การกำาหนดิปริมาณ	 total	 nitrosamine	 ให้ไม่เกิน	 26.5	 ng/วิัน	 

(พื่ิจัารณาจัาก	AI	limit	ของ	nitrosamine	ชนิดิรุนแรงท่�สืุ่ดิ)	ดิังนั�น

ถ้าผลิตภััณฑ์ม่ขนาดิการใช้สูื่งสุื่ดิไม่เกิน	 880	mg/วัิน	 ควิรกำาหนดิ

ปรมิาณของ	 total	nitrosamine	 ไม่เกิน	0.03	ppm	 ในกรณ่พื่บัสื่าร	

nitrosamine	 ท่� ไม ่ไดิ ้ระบุัในตารางน่�	 ให ้กำาหนดิ	 AI	 limit	 

ตามแนวิทางของ	 ICH	 M7	 (R1)	 ประเมินผลกระทบัและติดิต่อ 

หน่วิยงานท่�กำากับัดิูแล	

secondary,	 tertiary,	 หร่อ	 quaternary	 amines	 ทั�งในขั�นตอน

เดิ่ยวิกันหร่อขั�นตอนอ่�น

	 3.	การใช้วิตัถดุิบิัท่�ปนเป้ือนในการสื่งัเคราะห์เภัสื่ชัเคมภั่ัณฑ์

ตัวิยาสื่ำาคัญ	(เช่น	solvents,	reagents	และตัวิเร่งปฏิกิริยา)

	 4.	การใช้	recovered	หรอ่	recycled	solvents,	reagents	

และตัวิเร่งปฏิกิริยา	 รวิมถึงการใช้บัริการบัริษัทจั้างเหมาช่วิงท่�ม่การ

ปนเปื้อนในกระบัวินการ	recovered

	 5.	การใช้สื่ารตั�งต้นหร่อ	 intermediate	 ท่�ปนเปื้อนจัาก 

ผู้ผลิตซึ�งใช้กระบัวินการท่�อาจัม่การตกค้างของ	nitrosamines	หร่อ	

nitrosating	agents	

	 6.	การปนเปื้อนเน่�องจัากกระบัวินการผลิตเกิดิการสื่ร้าง	

nitrosamine	intermediates	

	 7.	การปนเปื้อนข้ามกระบัวินการผลิตเน่�องจัากใช้สื่ถานท่�

และอุปกรณ์การผลิตร่วิมกัน

	 8.	เกิดิการปนเป้ือนระหว่ิางขั�นตอนการผลติเน่�องจัากควิาม

ผิดิพื่ลาดิในการปฏิบััติงาน

	 9.	กระบัวินการสื่ลายของสื่ารตั�งต้น	 intermediate	 และ

เภัสื่ัชเคม่ภััณฑ์ตัวิยาสื่ำาคัญ	 รวิมถึงสื่ารอ่�นท่�สื่ามารถสื่ลายไดิ้ 

ตามธรรมชาต	ิ(เช่น	สื่ารท่�มห่มู	่nitro	หรอ่	oxime)	หรอ่อยูใ่นสื่ภัาวิะ

ท่�ม่	nitrosating	agent	ซึ�งอาจัเกิดิระหวิ่างการเก็บัรักษา	การสื่ลาย

อาจัขึ�นกับัรูปโครงร่างผลึกและสื่ภัาวิะการเก็บัรักษา	(อุณหภัูมิ	หร่อ

ควิามช่�น)

	 10.	 การเล่อกใช้บัรรจัุภััณฑ์ท่�ม่การปนเปื้อนของ	 nitrosa-

mine	 เช่น	 ผลิตภััณฑ์ท่�เก็บัใน	 blister	 ม่ดิ้านท่�ปิดิดิ้วิยอะลูมิเน่ยม 

โดิยม่	nitrocellulose	ซึ�งสื่ารกลุม่	nitrosamine	สื่ามารถเกดิิได้ิจัาก

การสื่ลายของ	nitrocellulose	และ	amine	ท่�ม่นำ�าหนักโมเลกุลตำ�า 

จัากหมึกพื่ิมพื่์หร่อผลิตภััณฑ์ระหวิ่างการบัรรจัุดิ้วิยกระบัวินการ	 

heat-seal	และปนเปื้อนในผลิตภััณฑ์

	 11.	ปฏิกิริยาของหมู่	nitrosatable	nitrogen	ในสื่ารตั�งต้น

หร่อสื่ารปนเปื้อนใน	nitrosating	agent	ซึ�งพื่บัในผลิตภััณฑ์ช่วิงการ

พื่ัฒนาสืู่ตรตำารับัและช่วิงการเก็บัรักษา

วิธีทดสอบเพื่อหาปริมาณสารปนเปื้อน	nitrosamine	

		 		 เน่�องจัากปริมาณท่�ยอมรับัไดิ้	 (AI	 limit)	 ของสื่าร	 

nitrosamine	 ม่ปริมาณตำ�ามาก	 ดัิงนั�นวิิธ่ทดิสื่อบัท่�เหมาะสื่มต้องม่	 

ควิามไวิสื่งู	เพ่ื่�อให้สื่ามารถหาปรมิาณท่�ถูกต้องของ	total	nitrosamine	

ท่�ปริมาณไม่เกิน	26.5	ng/วิัน	วิิ ธ่ทดิสื่อบัท่�ใช ้ต ้องม่	limit	of	 

quantitation	(LOQ)	น้อยกวิ่าหร่อเท่ากับั	0.03	ppm	และให้ใช้ค่า	

LOQ	เป็น	reporting	threshold	ใน	certificate	of	analysis	(COA)	

ทั�งน่�ผูป้ระกอบัการสื่ามารถศึึกษาวิิธก่ารหาปรมิาณของ	nitrosamine	

ซึ�งไดิ้รับัการตรวิจัสื่อบัควิามถูกต้องของวิิธ่วิิเคราะห์จัากเวิ็ปไซต์ 

ของหน่วิยงานท่�ดิูแลกำากับั	USP	ซึ�งต่พื่ิมพื่์	general	chapter	USP	

<1469>	Nitrosamine	 impurities	 ใน	 Pharmacopeia	 forum		

46(5)10	และ	EDQM	ต่พื่ิมพื่์	draft	monograph	2.4.36.	N-Nitro-

samines	 in	 active	 substances	 ใน	 Pharmeuropa	 32.211	 

โดิยทั�วิไปเคร่�องม่อท่�เหมาะสื่มในการทดิสื่อบั		ค่อ	Gas	chromatography	

หร่อ	Liquid	chromatography	ต่อกับัเคร่�องตัวิจัับัสื่ัญญาณ	Mass	

spectrometer	ตัวิเดิ่ยวิหร่อสื่องตัวิต่อกัน	

	 สาเหตุของการปนเปื ้อนของสาร	 nitrosamine	 ใน
เภสัชเคมีภัณฑ์ตัวยาส�าคัญและผลิตภัณฑ์ยา

	 		 ทางสื่หภัาพื่ยุโรปไดิ้รวิบัรวิมสื่าเหตุจัของการปนเปื้อน 

ของสื่ารกลุ่ม	 nitrosamine	 ในเภัสัื่ชเคม่ภััณฑ์ตัวิยาสื่ำาคัญและ

ผลิตภััณฑ์ยา	ดิังน่�9

		 1.	 การใช้	sodium	nitrite	(NaNO
2
)	หร่อ	nitrosating	

agent	 ตัวิอ่�น	 	ๆ ในการผลิตท่�ม่หมู่	 secondary,	 tertiary,	 หร่อ	 

quaternary	amines	ทั�งในขั�นตอนเดิ่ยวิกันหร่อขั�นตอนอ่�น

		 2.	 การใช้	sodium	nitrite	(NaNO
2
)	หร่อ	nitrosating	

agent	ตัวิอ่�น	ๆ	ร่วิมกับั	reagent,	solvents	(เช่น	N,N-dimethyl-

formamide,	N,N-dimethylacetamide	และ	N-methylpyrroli-

done)	 และตัวิเร่งปฏิกิริยา	 ซึ�งม่โอกาสื่ทำาให้เกิดิการสื่ลายของ	 

   แนวทางการควบคุมการปนเปื้อนของ	 nitrosamine	 
ในเภสัชเคมีภัณฑ์ตัวยาส�าคัญและผลิตภัณฑ์ยา

	 US	FDA	และ	EMA	ม่การควิบัคุมในแนวิทางเดิ่ยวิกัน	ค่อ 

ให้ผู้ประกอบัการประเมินควิามเสื่่�ยงของการปนเปื้อนของสื่ารกลุ่ม	

nitrosamine	ในผลิตภััณฑ์ยา	ตามแนวิทางตาม	ICH	Q9	Quality	

risk	management	ให้เสื่ร็จัสื่ิ�นภัายในเดิ่อนม่นาคม	พื่.ศึ.	25641,	9	 

(สื่ำาหรับัผลิตภััณฑ์ช่วิวัิตถุ	 EMA	 ขยายกำาหนดิแล้วิเสื่ร็จัถึง	 1	 

กรกฎาคม	 พื่.ศึ.	 2564)	 หลังจัากกำาหนดิเวิลาผู้กำากับัดูิแลสื่ามารถ

ร้องขอรายงานจัากผู้ประกอบัการไดิ้	เม่�อพื่บัวิ่าม่ควิามเสื่่�ยงของการ

ปนเปื ้อน	 ผู ้ประกอบัการต้องทดิสื่อบัผลิตภััณฑ์ทันท่เพื่่�อย่นยัน
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ปริมาณท่�ตรวิจัพื่บั	โดิย	EMA	กำาหนดิให้แสื่ดิงผลปริมาณ	nitrosa-

mine	ในรูปแบับัตัวิเลข	(หน่วิย	ng	หร่อ	ppm)9,	12	และสื่่งรายงาน

ประเมนิควิามเสื่่�ยง	ผลการทดิสื่อบั	แนวิทางการลดิปรมิาณ	nitrosa-

mine	 และกรอบัเวิลาในการดิำาเนินการเพื่่�อลดิปริมาณของการ 

ปนเปื้อนสื่าร	 nitrosamine	 ในผลิตภััณฑ์	 โดิยผู้ประกอบัการต้อง

ดิำาเนนิการแก้ไขกระบัวินการและดิำาเนนิการด้ิานทะเบัย่นให้แล้วิเสื่รจ็ั

ภัายในเดิอ่นกนัยายน	พื่.ศึ.	2566	(US	FDA)	และ	26	กันยายน	พื่.ศึ.	2565	

(EMA)	หรอ่	1	กรกฎาคม	พื่.ศึ.	2566	(EMA	สื่ำาหรบััผลติภััณฑ์ชว่ิวิตัถ)ุ	

	 สื่ำาหรับัผูป้ระกอบัการท่�อยูร่ะหว่ิางดิำาเนนิการขึ�นทะเบัย่นให้

จัดัิทำารายงานประเมินควิามเสื่่�ยงการปนเป้ือนของสื่ารกลุม่	nitrosa-

mine	ในผลติภัณัฑ์ทนัทเ่พื่่�อไม่ให้กระทบัต่อระยะเวิลาในการดิำาเนนิการ	

เพื่่�อขึ�นทะเบัย่นตำารบััยา	สื่ำาหรบััตำารบััท่�ยงัไม่ได้ิขึ�นทะเบัย่นให้จัดัิทำา

รายงานประเมนิควิามเสื่่�ยงท่�จัะมก่ารปนเป้ือนของสื่ารกลุม่	nitrosa-

mine	 ทั�งในวิัตถุดิิบัและผลิตภััณฑ์	 ถ้าม่ควิามเสื่่�ยงให้ดิำาเนินการ

ทดิสื่อบัผลิตภััณฑ์และสื่่งพื่ร้อมกับัเอกสื่ารการขอขึ�นทะเบั่ยนตำารับั	

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบัการสื่ามารถสื่่งเอกสื่ารน่�เพิื่�มเติมหลังย่�น

เอกสื่ารขอขึ�นทะเบั่ยนไดิ้	 แต่อาจัม่ผลต่อกรอบัเวิลาท่�ใช้ในการ 

ขึ�นทะเบั่ยน		

	 เม่�อตรวิจัพื่บัการปนเป้ือนของสื่ารกลุม่	nitrosamine	ในผลติภััณฑ์	

ผู ้ประกอบัการควิรเพื่ิ�มหัวิข้อทดิสื่อบัน่�ในข้อกำาหนดิเฉัพื่าะของ

ผลติภัณัฑ์	โดิยกำาหนดิเกณฑ์การยอมรบััตาม	AI	limit	และตรวิจัสื่อบั

ปริมาณ	nitrosamine	ในผลิตภััณฑ์	ในกรณ่ผู้ประกอบัการสื่ามารถ

หาสื่าเหตแุละเข้าใจักระบัวินการปนเป้ือนของสื่ารกลุม่	nitrosamine	

ในผลิตภััณฑ์เป็นอย่างดิ่สื่ามารถเวิ้นการทดิสื่อบัไดิ้9,	 12	 ซึ�ง	 EMA	 

ให้ยกเว้ินการตรวิจัสื่อบัหาปรมิาณ	 nitrosamine	 ในผลิตภัณัฑ์ไดิ้ใน	 

2	กรณ่	ค่อ	

	 	1.	 กรณ่ปริมาณสื่ารปนเปื้อน	 nitrosamine	 ท่�ตรวิจัพื่บั 

ตำ�ากว่ิา	10	%	ของข้อกำาหนดิตาม	AI	limit	ในผลติภัณัฑ์ยาอย่างต่อเน่�อง	

และวิิธ่ทดิสื่อบัม่	LOQ	น้อยกวิ่าหร่อเท่ากับั	10	%	ของข้อกำาหนดิ

ตาม	AI	limit	ในผลติภัณัฑ์ยา	ผูป้ระกอบัการสื่ามารถตดัิหัวิข้อทดิสื่อบัน่�

ออกจัากข้อกำาหนดิเฉัพื่าะไดิ้

	 2.	 กรณป่ริมาณของสื่ารปนเป้ือน	nitrosamine	ตำ�ากว่ิา	30	%	 

ของข้อกำาหนดิตาม	AI	 limit	 ในเภัสื่ัชเคม่ภััณฑ์ตัวิยาสื่ำาคัญ	และวิิธ่

ทดิสื่อบัม่	LOQ	น้อยกวิ่าหร่อเท่ากับั	30	%	ของข้อกำาหนดิตาม	AI	

limit	ในเภัสื่ัชเคม่ภััณฑ์ตัวิยาสื่ำาคัญ	ผู้ประกอบัการสื่ามารถทดิสื่อบั

แบับั	skip-testing	ตามแนวิทางของ	ICH	Q6A	specifications:	test	

procedures	and	acceptance	criteria	for	new	drug	substanc-

es	and	new	drug	products:	chemical	substances	ไดิ้	

	 สื่ำาหรับัมาตรการระยะยาวิในประเทศึไทยนั�น	ตั�งแต่วิันท่�	1	

เมษายน	พื่.ศึ.	2564	เป็นต้นไป	การนำาเข้าเภัสัื่ชเคมภั่ัณฑ์ตวัิยาสื่ำาคญั

ในยากลุ่ม	 ARBs	 ไดิ้แก่	 valsartan,	 losartan,	 candesartan,	 

olmesartan	 และ	 irbesartan	 เข้ามาในราชอาณาจัักรไทย	 ต้องม่

การควิบัคุมการปนเป้ือนของสื่ารในกลุม่	nitrosamines		ให้มป่รมิาณ

ไม่มากเกินกวิ่า	0.03	ppm	ของแต่ละรายการสื่ารปนเปื้อน	และให้

เล่อกใช้เภัสัื่ชเคม่ภััณฑ์ตัวิยาสื่ำาคัญท่�ม่	 CEP	 กรณ่ท่�เภัสัื่ชเคม่ภััณฑ ์

ตัวิยาสื่ำาคัญนั�นไม่ย่�นขอการรับัรองจัาก	 EDQM	 หร่อไม่ม่	 CEP	 

ให้พิื่จัารณาจัาก	 COA	 วิ่าม่การตรวิจั	 NDMA	 และ/หร่อ	 NDEA	 

และ/หร่อ	 nitrosamine	 รายการอ่�นหร่อไม่	 ซึ�งผู้รับัอนุญาตควิร

พื่ิจัารณาควิามเหมาะสื่มของวิิธ่วิิเคราะห์ท่�ใช้ตรวิจัหาการปนเปื้อน	

ซึ�งต้องเป็นวิิธ่ท่�ม่ควิามไวิมากพื่อ	 และให้พิื่จัารณาปริมาณการ 

ปนเปื้อนของ	nitrosamines	แต่ละชนิดิไม่ให้เกินค่า	acceptance	

daily	intake	ในตารางข้อ	1	ดิ้วิย	

	 หน่วิยงานกำากับัดูิแลในประเทศึต่าง	ๆ	 เช่น	สื่หรฐัอเมริกา	 

สื่หภัาพื่ยุโรป	และ	อย.	อาจัม่มาตรการเพื่ิ�มเติมเพ่ื่�อควิบัคุมปริมาณ 

การปนเป้ือนสื่ารกลุม่	nitrosamine	ในผลติภัณัฑ์	ดิงันั�นผูป้ระกอบัการ

ในประเทศึไทยควิรเตร่ยมควิามพื่ร้อมเพื่่�อลดิควิามเสื่่�ยงในการ 

ปนเป้ือนของสื่าร	nitrosamine	ท่�อาจัเป็นสื่ารก่อมะเรง็ในมนษุย์และ

ควิามปลอดิภััยของผู้ใช้ยา



7

R&D NEWSLETTER ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน เมษ�ยน-กันย�ยน 2564

ว�รส�รเพื่อก�รวิจัยและพัฒน� องค์ก�รเภสัชกรรม

เอกสุารอ้างอิง
1.	 FDA.org	[homepage	on	the	Internet]	Control	of	Nitrosamine	Impurities	in	Human	Drugs.	Available	at	:	

https://www.fda.gov/media/141720/download.	[Accessed	Sep,	02,	2020].		
2.	 Ema.europa.eu	[homepage	on	the	Internet]	ASSESSMENT	AND	CONTROL	OF	DNA	REACTIVE	(MUTAGENIC)	

IMPURITIES	IN	PHARMACEUTICALS	TO	LIMIT	POTENTIAL	CARCINOGENIC	RISK	M7(R1).	Available	at:	https://
www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/ich-guideline-m7r1-assessment-control-dna-reac-
tive-mutagenic-impurities-pharmaceuticals-limit_en.pdf.	[Accessed	Mar,	31,	2017].

3.	 Ema.europa.eu	[homepage	on	the	Internet]	Lessons	learnt	from	presence	of			N-nitrosamine	impurities	
in	sartan	medicines.	Available	at:	https://www.ema.europa.eu/en/	documents/report/lessons-learnt-pres-
ence-n-nitrosamine-impurities-sartan-medicines_en.pdf.	[Accessed	Jun,	23,	2020].

4.	 ข่าวิประชาสัื่มพัื่นธ์	กลุ่มสื่่�อสื่ารองค์กร	กองพัื่ฒนาศัึกยภัาพื่ผู้บัริโภัคสื่ำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.	(2561,	14	
กรกฎาคม).	อย.	เร่ยกเก็บัค่น	“ยาวิาลซาร์แทน	(Valsartan)”	หลังพื่บัสื่ารก่อมะเร็งในวิัตถุดิิบั.	ปีงบัประมาณ	2561.

5.	 FDA.org	[homepage	on	the	Internet]	FDA	Updates	and	Press	Announcements	on	Angiotensin	II	Recep-
tor	Blocker	(ARB)	Recalls	(Valsartan,	Losartan,	and	Irbesartan).	Available	at:	https://www.fda.gov/drugs/
drug-safety-and-availability/fda-updates-and-press-announcements-angiotensin-ii-receptor-blocker-arb-re-
calls-valsartan-losartan.	[Accessed	Jul,	19,	2019].

6.	 FDA.org	[homepage	on	the	Internet]	FDA	Updates	and	Press	Announcements	on	NDMA	in	Zantac	(ranitidine).	
Available	at:	https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/	fda-requests-removal-all-raniti-
dine-products-zantac-market.	[Accessed	Apr,	01,	2020].

7.	 ข่าวิประชาสัื่มพัื่นธ์	กลุ่มสื่่�อสื่ารองค์กร	กองพัื่ฒนาศัึกยภัาพื่ผู้บัริโภัคสื่ำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.	(2563,	17	
เมษายน).	อย.	เร่ยกค่นยารานิทิดิ่น.	ปีงบัประมาณ	2563.

8.	 ข่าวิประชาสัื่มพัื่นธ์	กลุ่มสื่่�อสื่ารองค์กร	กองพัื่ฒนาศัึกยภัาพื่ผู้บัริโภัคสื่ำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.	(2563,	12	
ตุลาคม).	อย.แจังกรณ่	USFDA	เร่ยกค่นยาเบัาหวิาน	Metformin	ไม่พื่บัการนำาเข้ามาในไทย.	ปีงบัประมาณ	2564.

9.	 Ema.europa.eu	[homepage	on	the	Internet]	Questions	and	answers	for	marketing	authorization	holders/
applicants	on	the	CHMP	Opinion	for	the	Article	5(3)	of	Regulation	(EC)	No	726/2004	referral	on	nitrosamine	
impurities	in	human	medicinal	products.	Available	at:	https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/
nitrosamines-emea-h-a53-1490-questions-answers-marketing-authorisation-holders/applicants-chmp-opin-
ion-article-53-regulation-ec-no-726/2004-referral-nitrosamine-impurities-human-medicinal-products_en.pdf.	
[Accessed	Aug,	03,	2020].	

10.	Online.usppf.com	[homepage	on	the	Internet]	USP	pharmacopeia	forum	<1469>	Nitrosamine	impurities.		
Available	at:	https://online.usppf.com/usppf/document/GUID-

	 C97F817C-A383-4693-8E0C-2F0A0A371977_10101_en-US.	[Accessed	Sep,	01,	2020].
11.	Edqm.eu	[homepage	on	the	Internet]	Pharmeuropa	32.2	2.4.36.	N-Nitrosamines	in	active	substances.	

Available	at:	https://www.edqm.eu/en/news/pharmeuropa-322-just-released.	
		 [Accessed	Apr,	15,	2020].
12.	ma.europa.eu	[homepage	on	the	Internet]	CMDh	practical	guidance	for	Marketing	Authorisation	Holders	

of	nationally	authorised	products	(incl.	MRP/DCP)	in	relation	to	the	Art.	5(3)	Referral	on	Nitrosamines.	
Available	at:	https://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_

	 Medicines/CMD_h_/Advice_from_CMDh/Nitrosamins/CMDh_412_2019_Rev.8_2020_12_clean_PG_to_MAHs_
on_nitrosamines.pdf.	[Accessed	Dec	2020].



ดร.ภญ.วรารัตน์  ลิโมทัย
กลุ่มงานดิ้านพื่ัฒนาวิิธ่วิิเคราะห์		กลุ่มวิิจััยเภัสื่ัชเคม่วิิเคราะห์

การพัฒนาวิธีทดสอบการปลดปล่อยและการละลายการพัฒนาวิธีทดสอบการปลดปล่อยและการละลาย
ของเภสัชภัณฑ์ แบบ predictive dissolutionของเภสัชภัณฑ์ แบบ predictive dissolution

8

R&D NEWSLETTER ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน เมษ�ยน-กันย�ยน 2564

ว�รส�รเพื่อก�รวิจัยและพัฒน� องค์ก�รเภสัชกรรม

	 หนึ�งในเคร่�องม่อและเทคนิควิิธ่วิิเคราะห์ท่�ถูกนำามาใช  ้

อย่างแพื่ร่หลายในการคดัิเลอ่กสื่ตูรตำารบัั	คอ่	การทดิสื่อบัการปลดิปล่อย

และการละลายของตัวิยาสื่ำาคัญออกจัากสืู่ตรตำารับั	(Dissolution)	 

ซึ�งเป็นหวัิข้อทดิสื่อบัสื่ำาคัญท่�ถูกกำาหนดิในเภัสัื่ชตำารบััต่าง	ๆ 		อย่างไรกต็าม	

วิิธ่การทดิสื่อบัการปลดิปล่อยและการละลายของเภัสัื่ชภััณฑ  ์

ซึ�งถูกระบุัอยู่ในเภัสัื่ชตำารับันั�น	ม่วิัตถุประสื่งค์สื่ำาคัญเพื่่�อควิบัคุม

คุณภัาพื่ของผลิตภััณฑ์ยา	จึังอาจัไม่สื่ามารถบั่งบัอกถึงลักษณะ 

การปลดิปล่อยและการละลายของตัวิยาสื่ำาคัญออกจัากสืู่ตรตำารับั 

ภัายหลังการรับัประทานไดิ้		ดิ้วิยข้อจัำากัดิดิังกล่าวิ	การพื่ัฒนาวิิธ่การ

ทดิสื่อบั	in vivo	predictive	dissolution	ซึ�งสื่ามารถบั่งบัอกและ

คาดิการณ์ลักษณะการปลดิปล่อยและการละลายของตัวิยาสื่ำาคัญ

ออกจัากสืู่ตรตำารับัภัายหลังการรับัประทาน	จัึงเป็นเคร่�องม่อสื่ำาคัญ

ท่�ช่วิยให้การคัดิเล่อกสืู่ตรตำารับัเป็นไปอย่างม่ประสื่ิทธิภัาพื่มากขึ�น

	 หลักการของ	in vivo	predictive	dissolution	ประกอบัด้ิวิย	

การพื่จิัารณาถงึปัจัจััยต่าง	ๆ 	ซึ�งส่ื่งผลต่อการปลดิปล่อยและการละลาย

ของตัวิยาสื่ำาคัญออกจัากสูื่ตรตำารับัภัายหลังการรับัประทานยา	 

การทดิสื่อบัอันสื่ามารถบั่งบัอกถึงลักษณะการปลดิปล่อยและ 

การละลายของตวัิยาสื่ำาคญัออกจัากสูื่ตรตำารบััในร่างกาย	และนำาเอา

ปัจัจััยนั�น	ๆ	รวิมถึงผลการทดิสื่อบัการปลดิปล่อยและการละลาย 

มาใช้ในการคาดิการณ์ลักษณะทางเภัสื่ชัจัลนศึาสื่ตร์ของตวัิยาสื่ำาคญั	

(Pharmacokinetics)	ภัายหลังการรับัประทาน	โดิยการจัำาลองดิ้วิย

โปรแกรมคอมพื่ิวิเตอร์	(Simulation)	ดิังแสื่ดิงในรูปท่�	1

  เป้าหมายส�าคัญในการพัฒนายาใหม่ (New drug product) หรือยาสามัญ (Generic drug product)  
ก็เพ่่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิิภาพในการรักษาโรค ซ่ึ่่งขั้นตอนส�าคัญท่ีช่วยให้การพัฒนายาใหม่ 
หรือยาสามัญประสบความส�าเร็จอย่างรวดเร็ว คือ การคัดเลือกสูตรต�ารับอันมีประสิทธิิภาพ โดยต้องค�าน่งถ่ง 
หลายปัจจัยที่อาจส่งผลต่อสูตรต�ารับ เช่น คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของท้ังตัวยาส�าคัญและสารช่วยในสูตร
ต�ารับ ลักษณะการปลดปล่อยหรือการละลายของตัวยาส�าคัญออกจากสูตรต�ารับ คุณสมบัติด้านเภสัชจลนศาสตร ์
และเภสัชพลศาสตร์ เป็นต้น  โดยหากสามารถหาความสัมพันธิ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อสูตรต�ารับ 
ย่อมช่วยน�าทางให้การพัฒนาสูตรต�ารับประสบความส�าเร็จได้อย่างรวดเร็ว และได้ผลิตภัณฑ์ยาท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิิภาพในการรักษา

รูปที่ 1		หลักการของ	in vivo	predictive	dissolution1-2
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ว�รส�รเพื่อก�รวิจัยและพัฒน� องค์ก�รเภสัชกรรม

	 ทั�งน่�	ปัจัจัยัต่าง	ๆ 	ซึ�งส่ื่งผลต่อการปลดิปล่อยและการละลาย

ของตวัิยาสื่ำาคญัออกจัากสูื่ตรตำารบััภัายหลงัการรบััประทานยา	ได้ิแก่

		 1.	คุณสื่มบััติของตัวิยาสื่ำาคัญ	เช่น	คุณสื่มบััติทางเคม่และ

กายภัาพื่	(Physicochemical	property)	คณุสื่มบัตักิารละลายและ

ควิามสื่ามารถในการแพื่ร่ผ่าน	(Solubility	and	permeability)

		 2.	สื่่วินประกอบัในสืู่ตรตำารับั	เช่น	สื่ารช่วิยแตกตัวิ	สื่ารลดิ

แรงตึงผิวิ

	 3.	สื่ภัาวิะของทางเดิินอาหาร	เช่น	สื่ภัาวิะควิามเป็น 

กรดิ-ดิ่าง	(pH)	ปริมาตรของของเหลวิและนำ�าย่อยในทางเดินิอาหาร	

ควิามสื่ามารถในการดิูดิซึม	ซึ�งอาจัผันแปรไปตามสื่่วินต่าง	ๆ	 

ของระบับัทางเดินิอาหาร3

	 ปัจัจัุบัันม่การใช้	The	Biopharmaceutics	Classification	

System	(BCS)	เป็นเคร่�องม่อในการจัำาแนกกลุ่มของตัวิยาสื่ำาคัญ 

ตามคุณสื่มบััติการละลายนำ�าและควิามสื่ามารถในการแพื่ร่ผ่าน 

เน่�อเย่�อลำาไสื่้	ออกเป็น	4	กลุ่ม		อย่างไรก็ตาม	การจัำาแนกเป็น	 

4	กลุ่มดัิงกล่าวิอาจัไม่เหมาะท่�จัะนำามาใช้ในการคาดิการณ  ์

การละลายและการดิูดิซึมของตัวิยาสื่ำาคัญท่�ม่การละลายนำ�าไม่ด่ิ	

(BCS	class	II	และ	BCS	class	IV)	หร่อตัวิยาสื่ำาคัญท่�ม่คุณสื่มบััติ

การละลายนำ�าแบับัคาบัเก่�ยวิ	(Borderline	solubility)	เน่�องจัาก

สื่ภัาวิะควิามเป็นกรดิ-ดิ่าง	ปริมาณของนำ�าดิ่และนำ�าย่อยในทาง 

เดิินอาหาร	รวิมถึงไขมันในอาหารท่�รับัประทาน	อาจัสื่่งผลต่อ

คุณสื่มบััติการละลายและการดูิดิซึมของตัวิยาสื่ำาคัญในร่างกาย	 

ดิังนั�นการแบั่งกลุ่มย่อยของตัวิยาสื่ำาคัญท่�ม่การละลายนำ�าไม่ดิ่	 

(BCS	class	II	และ	BCS	class	IV)	เป็น	3	กลุ่มย่อย	ดิังแสื่ดิง 

ในตารางท่�	1	ตามคุณสื่มบััติควิามเป็นกรดิ-ดิ่างของตัวิยาสื่ำาคัญ	 

(กรดิ	ดิ่าง	กลาง)	จัะช่วิยบั่งบัอกถึงสื่ภัาวิะการละลายของตัวิยา

สื่ำาคัญในทางเดิินอาหารสื่่วินต่าง	ๆ	ไดิ้ดิ่ขึ�น4

ตารางที่ 1		ค่าการละลายและควิามสื่ามารถในการแพื่ร่ผ่านเน่�อเย่�อลำาไสื่้ของตัวิยาสื่ำาคัญตามหลักการ	BCS	sub-classification4

BCS sub-classification ค่าการละลายใน pH 2 ค่าการละลายใน pH 6.5
ค่าความสุามารถในการ
แพร่ผ่านเนื้อเยื่อลำาไสุ้

I สืู่ง สืู่ง สืู่ง

IIaa ตำ�า สืู่ง สืู่ง

IIbb สืู่ง ตำ�า สืู่ง

IIcc ตำ�า ตำ�า สืู่ง

III สืู่ง สืู่ง ตำ�า

IVaa ตำ�า สืู่ง ตำ�า

IVbb สืู่ง ตำ�า ตำ�า

IVcc ตำ�า ตำ�า ตำ�า

a	ม่ค่า	pKa	<	5
b	ม่ค่า	pKa	>	6
c	ไม่ม่	pKa	หร่อม่ค่า	pKa	<	0	หร่อ	pKa	>	8

		 ทั�งน่�	การแบ่ังกลุม่ตวัิยาสื่ำาคญัดิงัแสื่ดิงในตารางท่�	1		แสื่ดิงให้เหน็ถงึปัจัจัยัของสื่ภัาวิะในทางเดินิอาหารท่�ส่ื่งผลกระทบัต่อการละลาย

ของตวัิยาสื่ำาคญักลุม่ต่าง	ๆ 	ได้ิชดัิเจันมากขึ�น	และเป็นข้อมลูเบ่ั�องต้นสื่ำาหรับัการพื่ฒันาวิธิท่ดิสื่อบัท่�สื่ามารถบ่ังบัอกถงึลักษณะการปลดิปล่อย

และการละลายของตัวิยาสื่ำาคัญออกจัากสืู่ตรตำารับัในร่างกายไดิ้	โดิยไดิ้ม่การพื่ัฒนาวิิธ่ทดิสื่อบัเพื่่�อบั่งบัอกถึงลักษณะการปลดิปล่อยและ 

การละลายของตัวิยาสื่ำาคัญออกจัากสืู่ตรตำารับัในร่างกายดิ้วิยเทคนิค	และการออกแบับัเคร่�องม่ออันหลากหลาย	ไดิ้แก่
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ว�รส�รเพื่อก�รวิจัยและพัฒน� องค์ก�รเภสัชกรรม

	 1.	 การคัดิเล่อกและพัื่ฒนา	biorelevant	dissolution	

medium3	โดิยการใช้สื่ารละลายบััฟเฟอร์ท่�ม่ค่า	pH	และ	buffer	

capacity	ต่าง	ๆ	และอาจัม่การเติมสื่่วินผสื่มของสื่ารลดิแรงตึงผิวิ	 

และสื่่วินประกอบัอ่�น	ๆ	เพื่่�อจัำาลองสื่ภัาวิะต่าง	ๆ	ของทางเดิิน

อาหาร	เช่น	การเติม	bile	salt	หร่อ	phospholipid3	การเติมตัวิ 

ทำาละลายอนิทร่ย์	(1-octanol)	ใน	dissolution	medium	เพื่่�อจัำาลอง	 

absorption	compartment4-5

		 2.	 การออกแบับั	two-phase	dissolution4-5		โดิยใช้เน่�อเย่�อ	

CaCO2	ในการแบ่ังแยกสื่ารละลายบััฟเฟอร์ต่าง	pH4

	 3.		การออกแบับัเคร่�องม่อทดิสื่อบัการละลายท่�สื่ามารถ

จัำาลองลกัษณะการบัดิของกระเพื่าะและลำาไส้ื่6		หรอ่จัำาลองส่ื่วินต่าง	ๆ	 

ของระบับัทางเดิินอาหาร5

	 โดิยม่วิัตถุประสื่งค์สื่ำาคัญ	เพ่ื่�อให้ไดิ้วิิธ่และสื่ภัาวิะทดิสื่อบั

ท่�สื่ามารถจัำาลองลักษณะการปลดิปล่อยและการละลายของตัวิยา

สื่ำาคัญออกจัากสืู่ตรตำารับัภัายหลังการรับัประทาน

	 จัากข้อมูลเก่�ยวิกับัคุณสื่มบััติของตัวิยาสื่ำาคัญทั�งทาง

ดิ้านเคม่กายภัาพื่และเภัสัื่ชจัลนศึาสื่ตร์	ปัจัจััยสื่ภัาวิะอันแปรผัน 

ในแต่ละสื่่วินของทางเดิินอาหาร	และผลการทดิสื่อบัการปลดิปล่อย

และการละลายของเภัสื่ัชภััณฑ์ดิ้วิยวิิธ่ทดิสื่อบัท่�สื่ามารถบั่งบัอก 

ถึงลักษณะการปลดิปล่อยและการละลายของตัวิยาสื่ำาคัญออกจัาก 

สืู่ตรตำารับัในร่างกาย	เราสื่ามารถนำาข้อมูลดิังกล่าวิมาวิิเคราะห์และ

คาดิการณ์ระดิับัยาในเล่อดิภัายหลังการรับัประทานโดิยใช้สื่มการ

ทางคณติศึาสื่ตร์ผ่านโปรแกรมคอมพิื่วิเตอร์	เช่น	absorption	model	

ใน	GastroPlus,	Physiologically	Based	Pharmacokinetic	

model	(PBPK)	หร่อ	In-Vitro In-Vivo	Correlation	(IVIVC)4-5,7		ทั�งน่� 

เพื่่�อเป็นเคร่�องม่อ	ในการคัดิเล่อกตัวิยาสื่ำาคัญและสืู่ตรตำารับัท่�

เหมาะสื่ม	และทำาให้การพื่ัฒนาสืู่ตรตำารับัเป็นไปอย่างรวิดิเร็วิและ 

มป่ระสิื่ทธภิัาพื่	โดิยม่เป้าหมายเพื่่�อให้ได้ิผลิตภััณฑ์ยาท่�ให้ประสิื่ทธผิล

ในการรักษา	อ่กทั�งยังอาจัใช้เป็นข้อมูลสื่นับัสื่นุนดิ้านช่วิสื่มมูล 

กับัสืู่ตรตำารับัต้นแบับั

	 หลักการและการพื่ัฒนา	in vivo	predictive	dissolution	

ดิงักล่าวิข้างต้น	ทำาให้ได้ิวิิธท่ดิสื่อบัท่�สื่ามารถบ่ังบัอกถงึประสิื่ทธภิัาพื่

ของผลิตภััณฑ์ยาในเชิงคลินิก	และทำาให้เกิดิควิามรู ้ควิามเข้าใจั 

ถงึปัจัจัยัสื่ำาคญัท่�ส่ื่งผลต่อการปลดิปล่อยและการละลายของเภัสื่ชัภัณัฑ์

มากขึ�น	หากนำาข้อมูลดิังกล่าวิมาศึึกษาหาควิามสื่ัมพัื่นธ์กับัข้อมูล

คุณสื่มบััติทางเคม่กายภัาพื่ของผลิตภััณฑ์ยา	(เช่น	ปริมาณนำ�าในสืู่ตร

ตำารบัั	ควิามแขง็ของเมด็ิยา)	และปัจัจัยัสื่ำาคญัท่�ส่ื่งผลต่อกระบัวินการ

ผลิต	(เช่น	แรงตอกอัดิ)	จัะช่วิยกำาหนดิช่วิงการควิบัคุมคุณสื่มบััติ

ของผลิตภััณฑ์ยา	รวิมถึงปัจัจััยสื่ำาคัญท่�จัำาเป็นต้องควิบัคุมระหวิ่าง

กระบัวินการผลิต	เพื่่�อให้ไดิ้เภัสัื่ชภััณฑ์ท่�ม่คุณภัาพื่ตลอดิอายุของ

ผลิตภััณฑ์8

	 อย่างไรก็ตาม	การประดิิษฐ์เคร่�องม่อทดิสื่อบัท่�สื่ามารถ

จัำาลองสื่ภัาวิะการปลดิปล่อยและการละลายของตัวิยาสื่ำาคัญ 

ในร่างกายนั�นมค่วิามซับัซ้อนและอาจัต้องใช้เทคโนโลย่ขั�นสื่งูประกอบักบัั	

ควิามต้องการวิิธ่ทดิสื่อบัท่�ไม่ยุ ่งยาก	และสื่ะดิวิกต่อการใช้งาน	 

การคัดิเล่อก	biorelevant	dissolution	medium3	จัึงเป็นเทคนิค

และวิิธ่ทดิสื่อบัท่�นิยมนำามาใช้กันอย่างแพื่ร่หลาย	ทั�งน่�พื่ิจัารณาจัาก

คุณสื่มบััติทางเคม่กายภัาพื่ของตัวิยาสื่ำาคัญ	ดิังแสื่ดิงในรูปท่�	2

รูปที่ 2		สื่ภัาวิะการทดิสื่อบัท่�แนะนำาสื่ำาหรับัตัวิยาสื่ำาคัญซึ�งละลายนำ�าไม่ดิ่และม่คุณสื่มบััติควิามเป็นกรดิ-ดิ่าง	แตกต่างกัน3
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ว�รส�รเพื่อก�รวิจัยและพัฒน� องค์ก�รเภสัชกรรม

	 เน่�องจัากร่างกายมนุษย์ม่ควิามซับัซ้อน	การพื่ัฒนาวิิธ่

ทดิสื่อบัการปลดิปล่อยและการละลายของเภัสัื่ชภััณฑ์จึังต้องคำานึง

ถึงหลายปัจัจััยท่�อาจัสื่่งผลต่อการปลดิปล่อยและการละลายของ 

ตัวิยาสื่ำาคัญออกจัากสืู่ตรตำารับัภัายหลังการใช้	บัทควิามน่�ต้องการ

สื่ะท้อนให้เหน็ถงึปัจัจััยท่�ควิรคำานงึ	และแนะนำาเทคโนโลย่หลายแขนง			

อนัได้ิแก่	เทคนคิวิธิท่ดิสื่อบัการปลดิปล่อยและการละลายแบับัต่าง	ๆ	

และการใช้โปรแกรมคอมพิื่วิเตอร์สื่ำาหรบััคาดิการณ์ระดัิบัยาในเล่อดิ

ภัายหลงัการรับัประทาน	(Computer	simulation)	ท่�สื่ามารถนำามาใช้	

ร่วิมกันเพื่่�อพัื่ฒนาวิิธ่การทดิสื่อบัการปลดิปล่อยและการละลาย 

ของเภัสื่ัชภััณฑ์ท่�สื่ามารถบั่งบัอกถึงลักษณะการปลดิปล่อยและ 

การละลายของยาภัายหลังการรบััประทาน		ทั�งน่�เพื่่�อให้กระบัวินการ

พื่ัฒนาผลิตภััณฑ์ยาท่�ให้ประสื่ิทธิผลในการรักษาเป็นไปอย่าง 

ม่ประสื่ิทธิภัาพื่และรวิดิเร็วิมากขึ�น	สื่ำาหรับัเภัสื่ัชภััณฑ์รูปแบับัอ่�น 

อนัไม่ใช่รปูแบับัของแขง็สื่ำาหรบััรบััประทาน	อาจัสื่ามารถนำาหลกัการ

ท่�กล่าวิไวิ้ในบัทควิามน่�ไปประยุกต์ใช้ตามควิามเหมาะสื่ม
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	 	 อาการแสื่ดิงของโรค	COVID-19	ท่�พื่บัมากท่�สุื่ดิไดิ้แก่	 

อาการไข้	ไอ	อ่อนเพื่ล่ย	หายใจัขัดิ	ไม่ไดิ้กลิ�น	โดิยการดิำาเนินของโรค

ในผูป่้วิยบัางรายสื่ามารถทำาให้เกดิิอาการปอดิอักเสื่บัรนุแรง	(Severe	

acute	respiratory	syndrome)	และอาจัเส่ื่ยช่วิิตไดิ้		ซึ�งปัจัจุับััน 

ยังไม่ม่ยารักษาโรคน่�โดิยตรง		ดัิงนั�นการป้องกันและลดิการสัื่มผัสื่ 

เช่�อไวิรัสื่เพื่่�อลดิโอกาสื่การติดิเช่�อจัึงเป็นวิิธ่ท่�รณรงค์และแนะนำา2

 จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุิใหม่ (SARS-CoV-2) ท่ัวโลกในขณะนี้ ซึ่่่งก่อให้เกิด 
โรคในระบบทางเดินหายใจ ที่รู ้จักกันในชื่อ COVID-19  ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการด�าเนินชีวิตของคน 
เป็นจ�านวนมาก  ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ณ วันท่ี 19 เมษายน 2564 
รายงานผู้ติดเชื้อทั่วโลก จ�านวน 141,754,944 ราย และมีผู้เสียชีวิต จ�านวน 3,025,835 ราย1 (รูปที่ 1)
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ศุทธินี  สุันตอาจหาญปรีชา    
กลุ่มวิิจััยช่วิวิัตถุ

รูปที่ 1	 สื่ถานการณ์การระบัาดิของเช่�อไวิรสัื่โคโรน่าสื่ายพัื่นธุใ์หม่ตามจัำานวินผูป่้วิย	COVID-19	ทั�วิโลก	ประเทศึท่�มจ่ัำานวินผูป่้วิยเกนิ		1	ล้านราย	 
	 เช่น	สื่หรัฐอเมริกา	แม็กซิโก	บัราซิล	อินเดิ่ย	รัสื่เซ่ย	ฝรั�งเศึสื่	และสื่หราชอาณาจัักร	เป็นต้น	(ข้อมูล	ณ	วิันท่�	19	เมษายน	2564)

COVID - COVID - 1919 Vaccine Vaccine



   ในปัจัจุับันับัรษิทัผูผ้ลติและสื่ถาบัันวิิจัยัหลาย	ๆ 	แห่งม่ควิาม

พื่ยายามคิดิค้นวิัคซ่นป้องกันโรค	COVID-19	เพื่่�อเสื่ริมสื่ร้างระบับั

ภัูมิคุ้มกันให้เตร่ยมพื่ร้อมต่อสูื่้กับัการติดิเช่�อ	โดิยกลไกการทำางาน 

ของวิัคซ่นทุกชนิดิโดิยทั�วิไป	ค่อ	การให้ระบับัภัูมิคุ้มกันของร่างกาย 

ได้ิสื่มัผสัื่กบััเช่�อหรอ่ชิ�นส่ื่วินของเช่�อก่อโรค	โดิยการฉั่ดิวิัคซ่น	จัากนั�น

ระบับัภูัมคิุม้กนัของร่างกายจัะสื่ร้างภูัมต้ิานทานและจัดิจัำาเช่�อก่อโรค

นั�นไวิ้	เม่�อไดิ้รับัเช่�อไวิรัสื่อ่กครั�งจัากสื่ิ�งแวิดิล้อมจัะสื่ามารถกำาจััดิเช่�อ

ไปไดิ้ก่อนท่�จัะก่อโรค	หร่อก่อนท่�จัะแสื่ดิงอาการ	สื่ำาหรับั	COVID-19	

vaccine	พื่บัวิ่าสื่่วินท่�กระตุ้นระบับัภูัมิคุ้มกัน	ค่อ	S-protein	และ	

RBD	protein	ดิังนั�นการพื่ัฒนาวิัคซ่นสื่่วินใหญ่	จัึงมุ่งหมายให้ไดิ้

รูปที่  2	 จัำานวินร้อยละของ	candidate	COVID-19	vaccine	ทั�งหมดิท่�ม่การวิิจััยและพัื่ฒนา	แยกตาม	platform	technology	ท่�ใช	้ 
	 และตัวิอย่างผู้ผลิตวิัคซ่นกลุ่มท่�ม่ควิามก้าวิหน้า		(ข้อมูลจัาก	WHO	:	Draftlandscape		of	COVID-19	candidate	vaccines	 
	 วิันท่�	16	ธันวิาคม	2563)

โปรต่นเหล่าน่�เป็นผลิตภััณฑ์หลัก	หากแต่รูปแบับัของวิัคซ่นและ	

platform	technology	ท่�ใช้ต ่างกันไปในแต่ละบัริษัทผู ้ผลิต 

ตามแต่ควิามถนัดิและองค์ควิามรู้ท่�ม่อยู่แล้วิของผู้ผลิตแต่ละราย	 

(รูปท่�		2)3

  ทั�งน่�	ในจั่น	รัสื่เซ่ย	อังกฤษ	แคนาดิา	และสื่หรัฐอเมริกา 

ไดิ้อนุญาตให้ใช้วิัคซ่นป้องกันโรค	COVID-19	ในกรณ่ฉุักเฉัิน	 

(Emergency	Use	Authorization,	EUA)	และเริ�มให้วิัคซ่นแก ่

กลุ่มเสื่่�ยงและบัุคลากรทางการแพื่ทย์แล้วิ4	และอาจัม่การใช้วิัคซ่น 

เหล่าน่�ในคนไทยในอนาคต	ดัิงนั�นการทำาควิามรู้จัักวิัคซ่นแต่ละชนิดิ 

จัึงไม่ใช่เร่�องไกลตัวิอ่กต่อไป

  จัาก	candidate	vaccine	ทั�งหมดิ	223	รายการ	ทั�งท่�อยู่ใน	clinical	และ	pre-clinical		phase		จัะเห็นว่ิาสัื่ดิส่ื่วิน	platform	

technology	ท่�ใช้ในการพัื่ฒนา	COVID-19	vaccine	3	ลำาดัิบัแรก	ไดิ้แก่	protein	subunit,	viral	vector	และ	RNA	vaccine	ตามลำาดัิบั	

โดิยผู้ผลิตวิัคซ่นท่�ม่ควิามก้าวิหน้ามากท่�สืุ่ดิ	ไดิ้แก่	BioNTech/Pfizer,	Moderna	ท่�พื่ัฒนาวิัคซ่นชนิดิ	RNA	และ	University	of	Oxford/	

AstraZeneca	ท่�พื่ัฒนาวิัคซ่นชนิดิ	viral	vector	ซึ�งไดิ้รับัอนุมัติให้ใช้ในกรณ่ฉัุกเฉัิน4

	 	 องค์การเภัสื่ัชกรรมเองไดิ้ม่ควิามร่วิมม่อกับัมหาวิิทยาลัยและหน่วิยงานภัายนอกเพื่่�อวิิจััยและพื่ัฒนาวิัคซ่นป้องกันโรค	COVID-19	

ใน	3	platform	ดิ้วิยกัน	ค่อ	protein	subunit,	VLP	และ	inactivated	vaccine		

Candidate vaccines in development
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รูปที่  2 แผนภูมิแสดงจ านวนร้อยละของ candidate COVID-19 vaccine ทั้งหมดท่ีมีการวิจัยและพัฒนา แยกตาม 
platform technology ที่ใช้ และตัวอย่างผู้ผลิตวัคซีนกลุ่มที่มีความก้าวหน้า  (ข้อมูลจาก WHO: Draftlandscape  
of COVID-19 candidate vaccines วันที่ 16 ธันวาคม 2563) 
 

  จากรูปที่ 2 candidate vaccine ทั้งหมด 223 รายการ ทั้งที่อยู่ใน clinical และ pre-clinical  
phase  จะเห็นว่าสัดส่วน platform technology ที่ใช้ในการพัฒนา COVID-19 vaccine 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
Protein subunit, Viral vector และ RNA vaccine ตามล าดับ  โดยผู้ผลิตวัคซีนที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด ได้แก่ 
BioNTech/Pfizer, Moderna ที่ พัฒนาวัคซีนชนิด RNA และ University of Oxford/ AstraZeneca ที่ พัฒนา
วัคซีนชนิด viral vector ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ในกรณีฉุกเฉิน 

  องค์การเภสัชกรรมเองได้มีความร่วมมือทั้งกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกเพ่ือวิจัยและ
พัฒนาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ใน 3 platform ด้วยกัน คือ Protein Subunit, VLP และ Inactivated 
vaccine   
 

Moderna/NIAID,  
BioNTech/Pfizer, 
Curevac 

University of Oxford/ 
AstraZeneca, 
Gamaleya Research 
Institute,  
Janssen Pharmaceutical 

Sanofi Pasteur/GSK, 
Novavax,  
Chulalongkorn 
University/GPO Medicago Inc.,  

Siriraj Hospital Mahidol 
University/ GPO 

Sinovac,  
GPO/Dynavax/ 
PATH 
 



	 	 Vaccine	production	platform	(รูปท่�	3)	ท่�ม่การพัื่ฒนาในปัจัจุับัันม่ทั�งวัิคซ่นท่�พื่ัฒนาโดิยใช้เทคโนโลย่สื่มัยใหม่	(Recombinant	

technology)	และเทคโนโลย่ดัิ�งเดิมิในการผลติ	(Conventional	vaccine)		โดิยสื่ามารถแบ่ังได้ิเป็น	3	กลุ่มหลัก	ได้ิแก่	gene	based	vaccines	

(วิัคซ่นชนิดิ	DNA,	RNA,	viral	vector),	protein	based	vaccines	(วิคัซน่ชนดิิ	protein	subunit,	VLP)	และ	conventional	vaccine	(วิัคซ่น

ชนิดิ	inactivated	และ	live	attenuated	virus)		ควิามแตกต่างของเทคโนโลย่การผลิตวิัคซ่นแต่ละชนิดิม่รายละเอ่ยดิดิังต่อไปน่�

รูปที่  3  ภัาพื่รวิมของ	Vaccine	production	platform	แต่ละเทคโนโลย่ท่�ม่การพื่ัฒนาในปัจัจัุบััน

รูปที่  4		กระบัวินการถอดิรหัสื่พื่ันธุกรรมจัาก	DNA	จันไดิ้เป็นโปรต่น

1.  Gene based vaccines

 1.1  DNA vaccine  

	 	 จัากองค์ควิามรูเ้ร่�องการถอดิรหสัื่พื่นัธกุรรม	ในกระบัวินการ

สื่ังเคราะห์โปรต่นโดิยม่	DNA	เป็นแม่แบับัตั�งต้น	ประกอบัดิ้วิย	 

การถอดิรหัสื่จัาก	DNA	เป็น	messenger	RNA	(mRNA)	แล้วิจึัง

สื่ังเคราะห์โปรต่นจัากรหัสื่ท่�อ่านไดิ้จัาก	mRNA	ดิังแผนภัาพื่แสื่ดิง 

ในรูปท่�	4	ดิังนั�นจัึงม่การคิดิค้น	DNA	vaccine	โดิยอาศึัยหลักการ 

ดิังกล่าวิข้างต้น	

	 	 DNA	vaccine	เป็น	naked	DNA	สื่ายสื่ั�น	ๆ 	หร่อ	plasmid	

ท่�ม่รหัสื่พื่ันธุกรรมสื่่วินท่�จัะสื่ังเคราะห์เป็น	target	protein	ไดิ้แก่	

S-protein,	RBD	protein	หรอ่โปรตน่ท่�เก่�ยวิกับัการกระตุ้นภัมูคิุม้กนั

ต่อเช่�อ	SARS-CoV-2	เม่�อนำาสื่่ง	DNA	vaccine	เข้าสืู่่ร่างกายผู้รับั

วิัคซ่นแล้วิจัะสื่ังเคราะห์ไดิ้เป็น	target	protein	โดิยใช้เซลล์ใน

ร่างกายผู้รับัวิัคซ่นเป็นโรงงานในการผลิตวิัคซ่น	

  ข้อดี	สื่ามารถวิิจััยและพัื่ฒนาวัิคซ่นเพื่่�อการป้องกันโรค 

อบุัตัใิหม่ได้ิอย่างรวิดิเรว็ิในสื่ถานการณ์การระบัาดิ	มค่วิามคงสื่ภัาพื่ดิ่	

ผลิตปริมาณมากไดิ้ง่าย	ในเวิลาอันรวิดิเร็วิ
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  ข้อเสุีย	การนำาสื่่งวิัคซ่นไปยังเป้าหมายทำาไดิ้ยากเน่�องจัาก	

DNA	vaccine	จัะออกฤทธิ์ไดิ้ก็ต่อเม่�อ	DNA	นั�นผ่านชั�นเย่�อหุ้มเซลล์

และเย่�อหุม้นวิิเคลย่สื่เข้าไปได้ิ	แต่ระบับันำาส่ื่งยาในปัจัจับุันัยงัไม่สื่ามารถ

นำาสื่่ง	DNA	ไปสืู่่เป้าหมายท่�ต้องการไดิ้	ดิังนั�นการสื่ังเคราะห์	target	

protein	จังึไม่เกดิิขึ�น		นอกจัากนั�นยงัมค่วิามกงัวิลเร่�องควิามปลอดิภัยั

ของ	DNA	vaccine	เน่�องจัากวัิคซ่นชนิดิน่�ม่โอกาสื่ท่�จัะแทรกเข้าสูื่่

โครโมโซมของผูรั้บัวัิคซน่	และมโ่อกาสื่จัะถ่ายทอดิ	DNA	แปลกปลอม

ไปสืู่่ลูกหลานต่อไป

 

 1.2 RNA vaccine   
	 	 ม่หลักการคล้าย	DNA	vaccine	หากแต่ใช้การนำาสื่่ง	 

mRNA	ไปยังเซลล์เป้าหมายในร่างกายผู้รับัวัิคซ่นเพ่ื่�อสัื่งเคราะห ์

เป็น	target	protein	ต่อไป

  ข้อดี	mRNA	ไม่แทรกเข้าสูื่ ่โครโมโซมของผู ้ รับัวัิคซ่น	 

ดิังนั�นจัึงม่ควิามปลอดิภััยในเร่�องการกลายพัื่นธุ ์	และหลังจัาก

สื่ังเคราะห์	target	protein	ท่�ต ้องการไดิ้แล้วิ	mRNA	จัะถูก 

ย่อยสื่ลายโดิยกระบัวินการตามปกติของเซลล์	 นอกจัากนั�น 

ยงัสื่ามารถวิิจัยัและพื่ฒันาเพื่่�อตอบัสื่นองและป้องกนัโรคอบัุัตใิหม่ได้ิ

อย่างรวิดิเร็วิในสื่ถานการณ์การระบัาดิ	สื่ามารถผลิตปริมาณมาก 

ไดิ้ง่ายในเวิลาอันรวิดิเร็วิ	และใช้ต้นทุนการผลิตตำ�าเม่�อเท่ยบักับั 

วิัคซ่นชนิดิอ่�น	ๆ	

  ข้อเสุีย		RNA	vaccine	ม่ปัญหาเร่�องควิามคงสื่ภัาพื่และ

การนำาสื่่งไปยังเซลล์เป้าหมาย	หากแต่การวิิจััยและพื่ัฒนาไดิ้ 

ก้าวิกระโดิดิไปมาก	ทำาให้ปัจัจุับันั	RNA	vaccine	มค่วิามคงสื่ภัาพื่ด่ิขึ�น

และสื่ามารถนำาสื่่งไปถึงเป้าหมายไดิ้มากขึ�น	นอกจัากนั�นต้อง 

ตรวิจัสื่อบัควิามคงสื่ภัาพื่และลำาดิับัรหัสื่พัื่นธุกรรมของสื่าย	RNA	 

วิ่ายังคงลำาดัิบัท่�ถูกต้องทุกครั�งเม่�อจับักระบัวินการผลิต	ข้อดิ้อย 

อ่กอย่างหนึ�งของ	RNA	vaccine	ค่อ	ต้องเก็บัรักษาท่�อุณภัูมิตำ�า 

มาก	ๆ	ท่�	-80	องศึาเซลเซ่ยสื่	ถึง	-70	องศึาเซลเซ่ยสื่		อาจัทำาให้ม่

ปัญหาในการขนสื่่งและการเก็บัรักษาวิัคซ่น

 1.3 Viral Vector    
	 	 วิัคซ่นชนิดิน่�ใช้การนำาสื่่งสื่่วินของ	DNA	สื่ายสัื่�น	ๆ	ท่�อยู่บัน	

plasmid	ดิ้วิยไวิรัสื่ชนิดิอ่�นไปยังเซลล์เป้าหมาย	โดิย	DNA	สื่่วินท่� 

นำาส่ื่งไปนั�นมร่หสัื่พื่นัธกุรรมส่ื่วินท่�จัะสื่งัเคราะห์เป็น	target	protein	

เม่�อ	DNA	ท่�ต้องการถูกนำาสื่่งไปยังเซลล์เป้าหมายแล้วิก็จัะเกิดิ

กระบัวินการ	transcription	และ	translation	ไดิ้เป็น	target	 

protein	ต่อไปดิังกระบัวินการในรูปท่�	4	เน่�องจัากเทคโนโลย่น่� 

ใช้ไวิรัสื่อ่�นเป็นตัวินำาสื่่ง	(Vector)	วิัคซ่นจัึงม่ช่�อเร่ยกวิ่า	viral	vector	

ไวิรัสื่ท่�นิยมใช้เป็น	vector	ไดิ้แก่	Adenovirus	เป็นต้น	

	 	 วิคัซน่ชนดิิน่�สื่ามารถลดิข้อด้ิอยของ	DNA	vaccine	เร่�องการ 

นำาสื่่ง	DNA	ไปยังเซลล์เป้าหมาย	และม่ควิามสื่ามารถในการกระตุ้น	

ระบับัภัมูคิุม้กนัได้ิดิ	่อย่างไรกต็ามหากระบับัภูัมคิุม้กนัเคยเจัอกบััไวิรสัื่

ท่�ใช้เป็น	vector	มาก่อนอาจัสื่่งผลให้ประสื่ิทธิภัาพื่ของวิัคซ่นลดิลง

  ข้อด้อย	ขั�นตอนและกระบัวินการผลิตวิัคซ่นซับัซ้อนกวิ่า	

DNA	และ	RNA	vaccine	นอกจัากนั�นยังม่ข้อจัำากัดิในการผลิตให้ไดิ้

ปริมาณมากในระดิับัอุตสื่าหกรรม5-6 

  Gene based vaccines ทั้ง DNA vaccine, RNA  

vaccine และ viral vector ยังไม่เคยมีการใช้เป็นวัคซีนในมนุษ์ย์

มาก่อน ดังน้ันการอนุมัติการใช้วัคซีน COVID-19 จึงถือเป็น 

การอนุมัติการใช้วัคซีนที่มาจาก gene based technology  

เป็นครัง้แรกของโลก ซึง่ข้อมลูเรือ่งประสุทิธภิาพ ผลข้างเคียงของ

วัคซีนและความปลอดภัยในระยะยาวยังมีอยู่อย่างจำากัด

2. Protein based vaccines

 2.1 Protein subunit vaccine 
	 	 ผลิตภััณฑ์ท่�ใช้เป็นวัิคซ่นค่อ	S-protein,	RBD	protein	 

หร่อโปรต่นท่�เก่�ยวิกับัการกระตุ้นภูัมิคุ้มกันต่อเช่�อ	SARS-CoV-2	 

ซึ�งผลติได้ิจัากการใช้	recombinant	technology	ตดัิต่อย่นท่�เก่�ยวิข้อง

กับัการสัื่งเคราะห์โปรต่นท่�ต้องการลงในเซลล์ท่�ใช้ผลิต	จัากนั�น 

เล่�ยงเซลล์ในถังหมักแล้วิจัึงใช้โปรต่นท่�ผลิตไดิ้เป็นวิัคซ่นเพื่่�อกระตุ้น

ภัูมิคุ้มกันต่อไป	ปัจัจัุบัันม่ผลิตภััณฑ์วิัคซ่นชนิดิ	protein	subunit	

วิางขายอย่างแพื่ร่หลายในท้องตลาดิ

  ข้อด ีมค่วิามปลอดิภัยักว่ิา	gene	based	vaccines	สื่ามารถ

พื่ัฒนาไดิ้ง่าย	รวิดิเร็วิ	ม่ควิามสื่มำ�าเสื่มอในการผลิตและควิบัคุม

คุณภัาพื่ง่ายกวิ่า	VLP	และ	conventional	vaccine	นอกจัากนั�นยัง

สื่ามารถใช้กับับัุคคลท่�ม่ภัูมิคุ้มกันอ่อนแอไดิ้7

  ข้อเสีุย	protein	subunit	vaccine	กระตุน้ระบับัภูัมคิุม้กนั

ได้ิไม่ดิเ่ท่าวัิคซ่นใน	platform	อ่�น	ๆ 	ดิงันั�นในการบัรหิารยาต้องอาศัึย

การฉั่ดิ	booster	dose	หร่อใช้	adjuvant	ในตำารับัร่วิมดิ้วิย

 2.2 Virus-like Particle (VLP)    
	 	 VLP	ผลติโดิยการใช้	recombinant	technology	เช่นเดิย่วิ

กับั	protein	subunit	vaccine	แต่ผลิตภััณฑ์ท่�สื่ังเคราะห์ไดิ้จัะเป็น	

target	protein	บันเปล่อกท่�ม่รูปร่างคล้ายไวิรัสื่	จึังม่ช่�อเร่ยกวิ่า	 

virus-like	particle	ปัจัจุับัันการใช้วิัคซ่นท่�ผลิตดิ้วิยเทคโนโลย่	 

VLP	เป็นท่�ยอมรับัในวิงกวิ้าง

  ข้อดี	ม่ควิามปลอดิภััยในการใช้	และให้ระดิับัการกระตุ้น 

ภัูมิคุ้มกันใกล้เค่ยงกับัวิัคซ่นท่�เป็น	live	attenuated	virus	

  ข้อเสีุย การพื่ัฒนา	VLP	เพ่ื่�อใช้เป็นวิัคซ่นใช้เวิลาในการ

พื่ฒันานานและใช้เทคโนโลย่ท่�ซบััซ้อนในการผลติ	เม่�อเท่ยบักบััวัิคซ่น

ชนิดิอ่�น	ๆ	ท่�กล่าวิมาข้างต้น	นอกจัากนั�นยังม่ข้อจัำากัดิในการผลิต

เพื่่�อให้ไดิ้ปริมาณมากในระดิับัอุตสื่าหกรรม
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3. Conventional vaccine

 3.1 Inactivated virus     
	 	 เป็นวิัคซ่นท่�ใช้เทคโนโลย่ดิั�งเดิิมในการผลิต	โดิยการเล่�ยง

ไวิรัสื่ให้โตดิ้วิย	host	ท่�เหมาะสื่มแล้วิทำาให้หมดิฤทธ์ิ	(Inactivated)	

โดิยการใช้สื่ารเคม่	ควิามร้อน	หร่อการฉัายรังสื่่	เม่�อเช่�อไวิรัสื่ผ่าน

กระบัวินการ	inactivated	แล้วิจัะไม่เพิื่�มจัำานวินหร่อก่อโรคในผู้รับั

วิัคซ่น	แต่ยังสื่ามารถกระตุ ้นระบับัภูัมิคุ ้มกันไดิ้	วัิคซ่นชนิดิน่� 

ม่ควิามปลอดิภััย	ม่ระดัิบัการกระตุ้นภูัมิคุ ้มกันดิ่	เป็นเทคโนโลย่ 

ท่�ใช้อย่างแพื่ร่หลายและม่การใช้มายาวินาน

 3.2 Live attenuated virus      
	 	 ไวิรัสื่ชนิดิเช่�อเป็นอ่อนฤทธ์ิ	การผลิตวิัคซ่นชนิดิน่�ทำาไดิ้ 

โดิยการเล่�ยงไวิรัสื่ให้โตในสื่ภัาวิะท่�เหมาะสื่มแล้วิใช้สื่ารเคม่ทำาให ้

เช่�ออ่อนฤทธิล์ง	เช่�อไวิรสัื่อาจัจัะยงัสื่ามารถเตบิัโตและเพื่ิ�มจัำานวินได้ิ

แต่ไม่สื่ามารถก่อโรคไดิ้	วิัคซ่นท่�ไดิ้จัากการผลิตดิ้วิยเทคโนโลย่น่� 

ม่ควิามใกล้เค่ยงกับัไวิรัสื่ในธรรมชาติมากท่�สืุ่ดิ	และสื่ามารถกระตุ้น

ภัูมิคุ้มกันไดิ้มาก	

  ข้อควรระวัง		ในการผลิต	live	attenuated	vaccine	ค่อ 

มโ่อกาสื่ท่�เช่�อไวิรสัื่ท่�ถกูทำาให้อ่อนฤทธิจ์ัะกลบััมาเป็นเช่�อก่อโรค		และ

การใช้วิัคซ่นชนิดิน่�ม่ข้อควิรระวิังการใช้ในผู้ท่�ม่ภัูมิคุ้มกันบักพื่ร่อง

  ข้อเสุีย การพื่ัฒนา	conventional	vaccines	ใช้เวิลา 

พื่ัฒนาวัิคซ่นนาน	ม่ข้อควิรระวัิงต่อควิามปลอดิภััยของผู้ผลิตในช่วิง

ท่�ต้องสื่มัผสัื่กบััไวิรัสื่เช่�อเป็นก่อนท่�จัะถูกทำาให้อ่อนฤทธิ	์และต้องผลติ

ไวิรัสื่เป็นจัำานวินมากซึ�งต้องม่การควิบัคุมสื่ภัาวิะแวิดิล้อมท่�ด่ิและ 

ใช้พื่่�นท่�การทำางานท่�เป็น	biosafety	level	3	(BSL3)		

จัากท่�กล่าวิมาข้างต้นสื่ามารถสื่รุปไดิ้วิ่า	gene	based	 

vaccines	ม่ข้อดิ่เร่�องการวิิจััยและพัื่ฒนาสื่ามารถทำาไดิ้ไวิ	สื่ามารถ 

ตอบัสื่นองต่อสื่ถานการณ์การระบัาดิได้ิรวิดิเรว็ิ	มต้่นทนุตำ�า	แต่ยงัไม่ม่

การใช้เป็นวัิคซน่ในมนษุย์มาก่อน	ดัิงนั�นจังึมข้่อมลูเร่�องประสิื่ทธภิัาพื่

ผลข้างเค่ยงของวิัคซ่นและควิามปลอดิภััยในระยะยาวิอย่างจัำากัดิ	

protein	based	vaccine	ม่การใช้เป็นวัิคซ่นอย่างแพื่ร่หลาย	 

ม่ประสิื่ทธิภัาพื่ด่ิและม่ควิามปลอดิภััย	หากแต่การพัื่ฒนาใช  ้

เทคโนโลย่ซับัซ้อน	และอาจัจัะต้องใช้เวิลานานในการพื่ัฒนา		 

ในขณะท่�	conventional	vaccine	ไม่ต้องการองค์ควิามรู้ซับัซ้อน 

ในการพัื่ฒนาและผลิต		แต่ต้องคำานึงถึงควิามปลอดิภััยในระหวิ่าง

กระบัวินการผลิตและกระบัวินการทำาให้เช่�อหมดิฤทธิ์	ดัิงนั�น 

การเล่อกใช้วิัคซ่นและเล่อก	platform	technology	ในการวิิจััย 

และพัื่ฒนาจังึต้องคำานงึถึงข้อดิข้่อเสื่ย่และควิามปลอดิภัยัต่อผูบ้ัรโิภัค

อย่างรอบัคอบั
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ดร.ภญ.วิภาดา  ขาวรุ่งเรือง  
ภญ.วารุณี  เศวตประวิชกุล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

	 1.		GPO	THC		:		ใน	1	หยด	ประกอบด้วย	THC	0.5	มิลลิกรัม	มีข้อบ่งใช้ส�าหรับภาวะ

คลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบ�าบัด	 (Chemotherapy	 induced	 nausea	 and	 vomiting),	 ภาวะ 

ปวดประสาท	(Neuropathic	pain)	หรือใช้ตามแพทย์สั่ง

	 2.		GPO	CBD	 :	 ใน	1	มิลลิลิตร	ประกอบด้วย	cannabidiol	 (CBD)	100	มิลลิกรัม	 

มีข้อบ่งใช้ส�าหรับโรคลมชักที่รักษายาก	และโรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษา	(Intractable	epilepsy)	

หรือใช้ตามแพทย์สั่ง

	 3.		GPO	THC	:	CBD	(1:1)	:	ใน	1	มิลลิลิตร	ประกอบด้วย	THC	27	มิลลิกรัม	และ	

CBD	 25	 มิลลิกรัม	 มีข้อบ่งใช้ส�าหรับภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง	 (Spasticity)	 ในผู้ป่วยโรคปลอก

ประสาทเสื่อมแข็ง	(Multiple	sclerosis)	หรือใช้ตามแพทย์สั่ง
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ประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
กัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม

	 องค์การเภสัชกรรมได้ด�าเนิน
โครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชา
ทางการแพทย์อย่างครบวงจรต้ังแต่
การปลูก 	 การสกัดและการผลิต
ผลิตภัณฑ ์ 	 รวมถึ งการจ� าหน ่าย
ผลิตภัณฑ ์ กัญชาทางการแพทย ์	
สอดคล ้อง กับนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขท่ี ให ้ มีการศึกษาวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยี	 “กัญชา-กัญชง”	 
เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์	 โดยได้รับ
อนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาให ้ผลิตและจ�าหน ่าย
ผลิตภัณฑ ์สารสกัดกัญชาให ้ กับ 
สถานพยาบาล ท่ี ไ ด ้ รั บอนุญาต 
ในรปูแบบผลิตภณัฑ์สารสกดักญัชาแบบ
หยดใต้ล้ิน	จ�านวน	3	สูตร	ภายใต้รปูแบบ
พิเศษของการเข้าถงึยา	เพือ่รักษากรณี
จ� า เป ็นส� าหรับ ผู ้ ป ่ วย เฉพาะราย	 
(Special	Access	Scheme:	SAS)	ดังนี้	



ในปี	พ.ศ.	2563	องค์การเภสชักรรมได้จ�าหน่ายผลติภัณฑ์กญัชา	

ทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่มีคลินิก 

กัญชาทางการแพทย์	 จ�านวน	 88	 แห่ง	 และสนับสนุนผลิตภัณฑ ์

กัญชาทางการแพทย์เพื่อใช้ภายใต้รูปแบบ	 SAS	 และโครงการวิจัย	 

ให้แก่สถานพยาบาลและเครือข่ายวิจัย	 จ�านวน	 11	 แห่ง	 เพื่อให้ได้

ข้อมูลสนับสนุนด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยส�าหรับแพทย ์

ผูส้ัง่จ่ายกัญชาทางการแพทย์ใช้ประกอบการวินจิฉยัและให้การรกัษา 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการที่ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ชนิดหยด 

ใต้ลิ้นขององค์การเภสัชกรรมทั้ง	3	สูตร	ได้แก่	GPO	THC,	GPO	CBD	

และ	GPO	THC:CBD	(1:1)	ถูกน�าไปใช้ในคลินิกกัญชาทางการแพทย์

ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศ	 องค์การเภสัชกรรมจึงได้จัดให้ม ี

การประชุมวิชาการ	 เรื่อง	 ผลการศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทาง 

การแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมภายใต้รูปแบบพิเศษ	 SAS	 และ

โครงการวิจัยทางคลินิกขึ้นในวันที่	30	กรกฎาคม	2563	เพื่อรวบรวม

ข ้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ์กัญชา 

ทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม	 โดยมีแพทย์และเภสัชกร 

จากคลินิกกัญชาทั่วประเทศ	30	แห่ง	ตลอดจนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ 

กรมการแพทย์	 ได้แก่	 สถาบันประสาทวิทยา	 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	 ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ 

จากการการใช้ผลติภัณฑ์กญัชาทางการแพทย์ขององค์การเภสชักรรม

ในโรคและภาวะที่ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษา	ดังนี้

1.	ผลการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ในกลุ ่มโรคและ 
ภาวะที่ได้ประโยชน์

  โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา  

(Intractable epilepsy)1

สถาบันประสาทวิทยา	 และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาต ิ

มหาราชนิ	ี ได้ด�าเนนิโครงการตดิตามประสิทธผิลการใช้	GPO	CBD	สงู	 

ในผู้ป่วยเด็กโรคลมชักรักษายาก	 และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา	 

16	 ราย	 ที่ได้รับกันชักแล้วอย่างน้อย	 2	 ชนิดแต่ไม่สามารถควบคุม

อาการชักได้	 โดยการใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาที่มี	 CBD	 สูง 

ในผู้ป่วยเด็กจะควบคุมอัตราส่วน	 CBD:THC	 ในผลิตภัณฑ์ให้ได ้

อย่างน้อย	20:1	ในโครงการนีผู้ป่้วยได้รบั	CBD	ขนาดเฉลีย่อยูท่ี	่4.7	mg/kg	

ต่อวัน	ซึ่งสามารถควบคุมอาการชักในผู้ป่วย	10	ราย	(62	%)	จากการ

ประเมินความรู ้สึกของผู้ดูแลคิดว่าอาการชักดีข้ึน	 โดยมีคะแนน

ประเมนิเฉล่ียอยูท่ี	่ 5-6	คะแนน	จากคะแนนเตม็	7	คะแนนซึง่หมายถงึ	 
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ผูป่้วยมอีาการดขีึน้มาก	อย่างไรก็ตามมผีูป่้วย	6	ราย	ออกจากโครงการ

วจิยัเนือ่งจากมอีาการชกัแย่ลงหรอืไม่เปลีย่นแปลง	ส�าหรบัอาการข้าง

เคียงที่พบบ่อยได้แก่	อาการง่วงซึม	พฤติกรรมเปลี่ยน	และเบื่ออาหาร	

ซึ่งมักพบในช่วงแรกและดีข้ึนเม่ือลดขนาดยา	 นอกจากนี้ไม่พบความ

ผดิปกตขิองผลตรวจทางห้องปฏบัิตกิาร	เมือ่เปรยีบเทยีบผลการรกัษา

ของ	GPO	CBD	ซึง่เป็น	full	spectrum	พบว่ามแีนวโน้มทีจ่ะลดอาการ

ชักได้ดีกว่า	isolated	CBD	แสดงให้เห็นว่านอกจากปัจจัยภายในของ

ผูป่้วยแล้ว	สตูรต�ารบัและการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์ถอืเป็นปัจจยั

ส�าคัญต่อความส�าเร็จในการรักษาด้วยเช่นกัน

  ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง (Spasticity) ในผู้ป่วยโรคปลอก

ประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple sclerosis)2

สถาบันประสาทวิทยา	ได้ด�าเนินโครงการติดตามประสิทธิผล

การใช้	GPO	THC:CBD	 (1:1)	 ในการรักษาอาการกล้ามเนื้อหดเกร็ง 

ในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็งที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธี

มาตรฐาน	จ�านวน	7	ราย	 โดยขนาดยาเริ่มต้นอยู่ที่	 THC	2.7	mg	 :	

CBD	2.5	mg	ต่อวัน	(0.1	mL	ต่อวัน)	และค่อย	ๆ	ปรับขนาดยาขึ้น

จนได้ขนาดยาทีเ่หมาะสมภายใน	3	สัปดาห์	แต่ไม่เกนิ	THC	27	mg	:	CBD	

25	mg	 ต่อวัน	 (1	mL	 ต่อวัน)	 จากการประเมินโดยแพทย์พบว่า 

มีผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นจ�านวน	5	ราย	ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมิน

โดยผู้ป่วยว่าอาการกล้ามเน้ือเกร็งและอาการปวดดีขึ้นหลังได้รับ 

สารสกดักญัชา	โดยมคีะแนนความพึงพอใจต่ออาการปวดและอาการเกร็ง

เฉลี่ยอยู่ที่	5-6	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	7	คะแนน	ซึ่งหมายถึงผู้ป่วย

มีอาการดีขึ้นมาก	อย่างไรก็ตาม	มีผู้ป่วย	2	รายขอหยุดยาเนื่องจากมี

อาการปวดและอาการเกร็งมากขึ้น	 นอกจากนี้ยังมีการใช้	 GPO	

THC:CBD	 (1:1)	 ในผู้ป่วยกลุ่มโรค	neuromyelitis	optica	(NMO)	

จ�านวน	2	ราย	ทีม่อีาการปวดรุนแรง	พบว่าผลการรกัษาไม่ต่างจากเดมิ

จึงหยุดการรักษาด้วยสารสกัดกัญชา	 อาการข้างเคียงท่ีพบบ่อย 

ได้แก่	 อาการง่วงซึม	 ปากแห้ง	 เวียนศีรษะ	 และพบ	 hyperemesis	 
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	 องค์ประกอบทางเคมี



ในผูป่้วย	1	ราย	ท�าให้ผูป่้วยขอหยดุการรกัษา	เมือ่เปรยีบเทยีบผลการ

รักษาระหว่าง	GPO	THC:CBD	(1:1)	และ	Sativex®	ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์

กัญชาทางการแพทย์ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนในต่างประเทศ	พบว่า 

มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการกล้ามเน้ือหดเกร็งในผู ้ป ่วย 

ปลอกประสาทเสื่อมแข็งใกล้เคียงกัน	 แต่ยังต้องมีการเก็บข้อมูล 

เพิ่มเติมต่อไป	

2.	ผลการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ในกลุ ่มโรคและ 
ภาวะที่น่าจะได้ประโยชน์

  การดูแลผู ้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง  

(Palliative care)3

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	 ได้ด�าเนินโครงการวิจัยติดตามความ

ปลอดภยัและประสทิธผิลกญัชาทางการแพทย์ในการเพิม่คณุภาพชวีติ

ผูป่้วยมะเรง็ระยะสดุท้ายทีม่กีารดแูลรักษาแบบประคบัประคอง	 โดยมี 

ผู้ป่วยผ่านเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการ	14	ราย	ในโครงการนี้ผู้ป่วย

ได้รับ	GPO	THC:CBD	(1:1)	เฉลี่ยอยู่ที่	1-3	หยดต่อวัน	ขนาดสูงสุด

ไม่เกิน	4	หยดต่อวัน	(THC	4	mg	:	CBD	4	mg	ต่อวัน)	จากการ

ติดตามต่อเนื่องนาน	 3	 เดือน	 พบว่าอาการปวดของผู้ป่วยดีขึ้น	 

โดยมี	pain	score	ลดลงกว่า	50	%	จากตอนเริ่มต้น	อย่างไรก็ตาม 

มีการใช้ยาแก้ปวดในกลุ่ม	opioids	ร่วมด้วยในผู้ป่วยที่มีอาการ 

ปวดรุนแรง	ผูป่้วยส่วนใหญ่มีความอยากอาหารและน�า้หนกัตัวเพิม่ขึน้	

แต่ส�าหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ	anorexia	พบว่าความอยากอาหาร 

ไม่เพ่ิมขึน้	คาดว่าอาการเบือ่อาหารเป็นภาวะขึน้กบัตวัโรคเป็นส�าคญั
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เน่ืองจากพบการกระจายของมะเร็งไปยังระบบทางเดินอาหาร	

นอกจากน้ีผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดมีอาการนอนหลับดีขึ้น	

อาการข้างเคียงที่พบบ่อยได้แก่	 ปากแห้ง	 และพบว่าผู้ป่วยบางราย 

มีอาการเคลื่อนไหวช้า	 คิดช้า	 หูแว่ว	 (พบในผู ้ป ่วยที่มี	 brain	 

metastasis)	 ซึ่งอาการดังกล่าวดีข้ึนหรือหายไปหลังจากลดขนาด 

หรือหยุดยา	 ทั้งนี้การน�าสารสกัดกัญชาทางการแพทย์มาใช้เพื่อเพิ่ม

คุณภาพชีวิตผู ้ป ่วยมะเร็งควรมีการติดตามอาการของผู ้ป ่วย 

อย่างใกล้ชิด	 และควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านประสิทธิผลและ 

ความคุ้มทุนของแต่ละสภาวะปัญหาต่อไป

 

  โรคพาร์กินสัน4

โรงพยาบาลสกลนครได้ด�าเนินโครงการติดตามผลการรักษา

และความปลอดภัยของการใช ้น�้ามันสารสกัดกัญชาในผู ้ป ่วย 

พาร์กินสัน	 16	 ราย	 ที่ได้รับ	 GPO	 THC:CBD	 (1:1)	 ขนาดเฉล่ีย	 

3.2	หยดต่อวนั	(THC	3.2	mg	:	CBD	3.2	mg	ต่อวนั)	จากการประเมนิ

ความสามารถทางความคิด	 กิจวัตรประจ�าวัน	 และความสามารถ 

ในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยหลังจากได้รับ	 GPO	 THC:CBD	 (1:1)	 

นาน	 3	 เดือน	 พบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น	 ทั้งนี้อาการที่ไม่เกี่ยวข้อง 

กับการเคลื่อนไหวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับอาการที่เกี่ยวข้อง

กบัการเคลือ่นไหว	นอกจากนีผู้ป่้วยส่วนใหญ่มกีารนอนหลบัและคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น	 โดยไม่พบผลกระทบต่อความจ�าของผู้ป่วย	 อย่างไรก็ตาม 

ในผูป่้วยพาร์กนิสนัทีม่ภีาวะสมองเสือ่มร่วมด้วยอยูก่่อนการใช้สารสกัด

กญัชาทางการแพทย์	พบว่ามอีาการด้านความจ�าแย่ลง	อาการข้างเคยีง

ที่พบบ่อยได้แก่	 เวียนศีรษะ	 คอแห้ง	 ใจสั่น	 ง่วงซึม	 แต่ไม่พบความ 

ผิดปกติของผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถ 

ทนการรักษาได้ดี	 แม้ว่าผลการศึกษาเบื้องต้นจะมีแนวโน้มในทางที่ดี	

แต่ควรมกีารศกึษาการใช้ผลติภัณฑ์สารสกดักญัชาในผูป่้วยพาร์กนิสัน

ในระยะยาว	รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชา

ที่มี	CBD	สูง	เพื่อประเมินความแตกต่างระหว่างการใช้สารสกัดกัญชา

ทั้ง	2	สูตรต่อไป

3.	ผลการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ในกลุ ่มโรคและ 
ภาวะที่อาจจะได้ประโยชน์

  โรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ด�าเนินการวิจัยประสิทธิผลของ 

สารสกัดกัญชาต่อการยับย้ังการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในหลอด

ทดลอง	พบว่า	THC	และ	CBD	มผีลต่อการยบัยงัเซลล์มะเรง็แตกต่างกนั	

และพบแนวโน้มว่าการใช้	 THC	 ร่วมกับ	 CBD	 น่าจะให้ผลดีต่อ 

การยบัยัง้เซลล์มะเรง็มากกว่าการใช้	CBD	 เพยีงอย่างเดียว	นอกจากนี้

ยังพบว่าสารสกัดกัญชาให้ผลดีในการยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านม	 

ตับอ่อน	 และท่อน�้าดี	 มีความเป็นไปได้ที่จะน�าไปทดสอบในสัตว์ 

ทดลองต่อไป

  การด�าเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์

กรมการแพทย์ได ้ด�าเนินงานคลินิกกัญชาทางแพทย์ 

เพือ่ดูแลรกัษาผูป่้วยมะเรง็ระยะสุดท้ายแบบประคบัประคอง	โดยมีผูเ้ข้า

รับบริการทั้งหมด	 89	 ราย	 ตั้งแต่เดือนมีนาคม	 –	 กรกฎาคม	 2563	 

โดยมีการใช้	GPO	THC	ขนาด	0.5-5	mg	ต่อวัน	จ�านวนหยดเฉลี่ย 

อยู่ที่	 2.52	หยดต่อวัน	 (THC	1.3	mg	ต่อวัน	ควบคู่ไปกับการใช้ยา 

ที่ผู ้ป ่วยใช้อยู ่เดิมร่วมด้วย	จากการประเมินในผู ้ป ่วย	42	ราย 

มีการติดตามครบระยะเวลา	1	เดือนพบว่า	อาการปวด	เบื่ออาหาร	

และนอนไม่หลับดีข้ึน	 โดยอาการนอนไม่หลับเป็นอาการที่เห็นผล

ชัดเจนมากที่สุด	 อาการข้างเคียงที่พบบ่อยได้แก่	 ปากแห้ง/คอแห้ง	 

ในระดับที่ไม ่รุนแรง	 นอกจากนี้ยังพบอาการคล่ืนไส้	 อาเจียน	 

เวียนศีรษะ	 และเหนื่อยหอบ	 ในผู้ป่วยบางราย	 จากการเก็บข้อมูล 

ในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แสดงให้เห็นว่า	 การใช้	 THC	 ในขนาด 
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ต�่า	ๆ 	มีความปลอดภัย	และสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 

ระยะสดุท้ายได้	อย่างไรก็ตาม		การคดักรองผูป่้วย	การเฝ้าระวงัอาการ

ข้างเคียง	 และการให้ค�าแนะน�าที่ถูกต้องแก่ผู ้ป่วยเป็นสิ่งจ�าเป็น 

ในการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์5

	 นอกจากนีส้ถานพยาบาลต่าง	ๆ 	ได้แก่	สถาบนับ�าราศนราดรู	 

โรงพยาบาลเจ ้าพระยาอภัยภูเบศ	 โรงพยาบาลศรีนครินทร ์	 

โรงพยาบาลหาดใหญ่	โรงพยาบาลสกลนคร	โรงพยาบาลพุทธชินราช	

พษิณโุลก	และออริจนี	สหคลนิกิ	ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการ

ด�าเนินงานคลินิกกัญชาทางแพทย์	ซึ่งสถานพยาบาลหลายแห่งมีการ

ท�างานแบบบรูณาการระหว่างคลนิกิกญัชาแผนปัจจบุนัและแผนไทย		

โดยโรคและภาวะที่ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาได้แก่	 การดูแลผู้ป่วย

มะเร็งแบบประคับประคอง	อาการปวดประสาท	อาการปวดเรื้องรัง	

อาการนอนไม่หลับ	โรคพาร์กินสัน	อาการกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วย

ปลอกประสาทเสื่อมแข็ง	 อาการคล่ืนไส้อาเจียนจากยาเคมีบ�าบัด	 

โรคลมชักท่ีดื้อต่อยารักษา	 ภาวะเบ่ืออาหารและน�้าหนักลดในผู้ป่วย

เอดส์	โรควติกกงัวล	และสะเกด็เงนิ	จากการประเมนิโดยแพทย์ทีผ่่าน 

การอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการ 

ตอบสนองต่อการรกัษาทีด่	ีไม่พบอาการข้างเคยีงทีร่นุแรง	โดยอาการ

ข้างเคียงที่พบบ่อยได้แก่	ปากแห้ง	คอแห้ง	สับสน	มึนงง	ปวดศีรษะ	

ผื่น	ใจสั่น	และคลื่นไส้อาเจียน1 

	 จากผลการศึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย ์

ขององค์การเภสัชกรรมภายใต้รูปแบบพิเศษ	 SAS	 และโครงการวิจัย

ทางคลินิกแสดงให้เหน็ว่าผู้ป่วยมกีารตอบสนองต่อการรกัษาทีแ่ตกต่างกนั	

มีขนาดยาที่ เหมาะสมส�าหรับผู ้ป ่วยแต ่ละรายที่แตกต ่างกัน	 

จงึมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องปรบัขนาดยาให้เหมาะสมเพือ่ให้เกดิผลการ

รักษาสูงสุด	โดยไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	ทั้งนี้การใช้

กัญชาทางการแพทย์ควรจ�ากัดเฉพาะกรณีที่การรักษาด้วยวิธี

มาตรฐานต่าง	ๆ 	ไม่ได้ผล		หรืออาจเกิดอาการข้างเคียงท่ีผู ้ป่วย 

ไม่สามารถทนได้	และควรกระท�าอยูภ่ายใต้การควบคุมดแูลของแพทย์ 

ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวง

สาธารณสุขให ้การรับรอง	 และได ้รับอนุญาตจากส�านักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นผู้สั่งใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาได้6 

องค์การเภสัชกรรมได้ให้ความส�าคัญกับการควบคุมคุณภาพ 

ของผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ ์

ที่ได้มาตรฐาน	ปราศจากสิ่งเจือปน	และมีปริมาณสารส�าคัญใกล้เคียง

กันทุกรุ่นการผลิต	 เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ให้กับ

บคุลากรทางการแพทย์และผูป่้วย	ตลอดจนสนบัสนนุให้เกดิการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 เพ่ือตอบสนองความต้องการและเพิ่ม

โอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วย
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ชนาภรณั์  กงสุะเด็น
กลุ่มวิิชาการและประสื่านงานวิิจััยทางคลินิก

การบริหารโครงการ คืออะไร?การบริหารโครงการ คืออะไร?
ขั้นตอน Project Managenmentขั้นตอน Project Managenment
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	 การบัริหารโครงการ	(Project	managment)	ค่อ	การ

บัริหารทั�งเวิลา	และทรัพื่ยากรท่�ม่	เพ่ื่�อนำามาซึ�งควิามสื่ำาเร็จัของ

โครงการตามเป้าหมายและวิัตถุประสื่งค์ของโครงการภัายใน 

ระยะเวิลาและงบัประมาณท่�กำาหนดิไวิ้	การบัริหารโครงการจัึงต้อง 

ม่	project	manager	เป็นผู ้ท่�คอยดูิแล	ให้คำาแนะนำาควิบัคุม	 

และติดิตามผลการดิำาเนินงานของโครงการ	ให้เป็นไปตามแผนงาน

ท่�กำาหนดิขึ�น	เพื่่�อบัรรลุวัิตถุประสื่งค์ในการพัื่ฒนาระบับัร่วิมกัน	 

โดิยการบัริหารโครงการจัะประกอบัไปดิ้วิยขั�นตอนต่าง	ๆ	ดิังน่�

1. การเริ่มต้น (Initiating)

  Project คือ โครงการท่ีถูกจ�ากัดด้วยช่วงเวลาใดเวลาหน่่ง มีเวลาเริ่ม และเวลาส้ินสุดท่ีชัดเจน ย่ิงท�านาน 

เกินก�าหนด ยิ่งหมายความว่าการบริหารโครงการไร้ประสิทธิิภาพ

ในการวิางแผนการดิำาเนินงาน	จัากนั�นผู้บัริหารโครงการจัำาเป็นต้อง 

ปรึกษาบัุคลากรภัายในท่มเพื่่�อประเมินวิ ่าม่ควิามเป ็นไปไดิ  ้

ท่�จัะบัรรลุวัิตถุประสื่งค์ของโครงการหร่อไม่	โดิยสื่่วินมากจัะเป็น 

การประเมินควิามเป็นไปไดิ้เบั่�องต้นในการดิำาเนินงานในแต่ละสื่่วิน

วิ่าสื่ามารถทำาไดิ้มากน้อยแค่ไหน	และระยะเวิลาในการทำาโครงการ

เพื่่ยงพื่อตามท่�คาดิหวัิงไวิ้หร่อไม่	ในสื่่วินของการเริ�มต้นจัะรวิม 

ไปถึงการลงนามใน	“หนังสุือสุัญญารักษ์าความลับ”	ซึ�งเป็น 

สื่ัญญาระหวิ่างคู ่สื่ัญญาสื่องฝ่าย	โดิยท่�ม่คู ่สื่ัญญาฝ่ายหนึ�งเป็น 

ผู ้ เป ิดิเผยข้อมูล	และอ่กฝ่ายหนึ�งเป็นผู ้รับัข้อมูลดิังกล่าวินั�น	 

และ	“สัุญญาจ้างงาน”	ค่อ	สัื่ญญา	ท่�ทำาขึ�นระหวิ่างผู้วิ่าจั้าง	และ 

ผู้รับัจั้างเป็นการกำาหนดิรายละเอ่ยดิ	หร่อเป็นข้อตกลงเก่�ยวิกับั 

หน้าท่�ควิามรับัผิดิชอบัของทั�งสื่องฝ่าย	รวิมถึงเง่�อนไขต่าง	ๆ	ก่อนท่�

จัะเริ�มโครงการ

	 เจั้าของโครงการหร่อผู ้สื่นับัสื่นุนโครงการ	(Sponsor)	 

จัะต้องกรอกข้อมูลรายละเอ่ยดิโครงการ	ตลอดิจันข้อมูลท่�จัำาเป็น 
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2. การวางแผน (Planning) 

	 หลังจัากท่�โครงการไดิ้ผ่านขั�นตอนของการประเมินควิาม

เป็นไปไดิ้เบั่�องต้นแล้วิ	ในขั�นตอนน่�ก็จัะเป็นการวิางแผนโครงการ	 

โดิยจัะระบัรุายละเอย่ดิและกำาหนดิระยะเวิลาในแต่ละส่ื่วิน	ผูบ้ัรหิาร

โครงการม่หน้าท่�รวิบัรวิมข้อมูลท่�จัำาเป็นในการดิำาเนินงานแต่ละ

กิจักรรมจัากเจั้าของโครงการ	และประสื่านงานร่วิมกับัผู้ดิำาเนินงาน

หร่อสื่มาชิกภัายในท่ม	และสื่ร้างแผนงานท่�ทุกคนสื่ามารถเข้าถึงไดิ	้

นอกจัากนั�นการวิางแผนควิรจัะครอบัคลุมถึงวิิธ่บัริหารควิามเส่ื่�ยง 

ต่าง	ๆ	ดิ้วิย

3. การด�าเนินการ (Executing) 

	 หากโครงการม่การวิางแผนท่�ด่ิและครอบัคลุมมากพื่อ	 

ขั�นตอนการดิำาเนินการก็จัะทำาไดิ้ง่าย	โดิยหน้าท่�หลักของผู้บัริหาร 

โครงการ	 ค่อ	 การดิูแล	 ให ้คำาแนะนำา	 ควิบัคุม	 และติดิตาม 

การดิำาเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานท่�วิางแผนไวิ้ 

โดิยจัะต้องม่การตรวิจัสื่อบัและควิบัคุมอย่างใกล้ชิดิเพื่่�อป้องกัน 

ปัญหาท่�อาจัเกิดิขึ�นไดิ้	(จัะขอกล่าวิถึงในขั�นตอนถัดิไป)	บัุคลากร 

หร่อผู ้ดิำ า เนินงานสื่ามารถทำางานท่�ตัวิ เองไดิ ้รับัมอบัหมาย 

ไดิ ้อย่างถูกต้อง	ทั�งน่� 	เม่�อเกิดิปัญหาระหวิ่างการดิำาเนินงาน 

ผู้บัริหารโครงการม่หน้าท่�ประสื่านงานกับัผู้ท่�เก่�ยวิข้องเพื่่�อแก้ไข

ปัญหาดิังกล่าวิในทันท่

4. การตรวจสอบและควบคุม
    (Monitoring and Controlling) 

	 การตรวิจัสื่อบัและควิบัคมุเป็นขั�นตอนท่�ผูบ้ัรหิารโครงการ

ต้องกลับัมาพื่ิจัารณาเร่�อย	ๆ	และจัะต้องติดิต่อประสื่านงาน 

กับัเจั ้าของโครงการเพื่่�อรายงานควิามค่บัหน้าของโครงการ 

ในแต่ละกิจักรรม	โดิยส่ื่วินมากแล้วิขั�นตอนน่�จัะปฏิบััติไปพื่ร้อมกับั 

ขั�นตอนการดิำาเนินการ	เป้าหมายของการตรวิจัสื่อบัและควิบัคุม	ค่อ 

การดิูแลให้กิจักรรมทุกอย่างในโครงการเป็นไปตามแผนท่�กำาหนดิไวิ้	 

มิฉัะนั�นแล้วิงานทุกอย่างก็จัะดิำาเนินไปตามธรรมชาติ	หร่อไปตาม

อารมณ์ของผู้ปฏิบััติงาน	ยากท่�จัะทำาให้การปฏิบััติงานเป็นไปตาม

แผนท่�กำาหนดิไวิ้	นอกจัากน่�การตรวิจัสื่อบัและควิบัคุมอาจัจัะ

ต้องม่เอกสื่ารหร่อหลักฐานท่�สื่ามารถตรวิจัสื่อบัขั�นตอนหร่อการ 

ดิำาเนินงานกลับัไดิ้

									กล่าวิโดิยสื่รปุได้ิว่ิา	การตดิิตามและการควิบัคมุเป็นเคร่�องม่อ

สื่ำาคัญของกระบัวินการบัริหาร	และกระบัวินการวิางแผนทำาให ้

การดิำาเนินการเป็นไปตามวิัตถุประสื่งค์		นโยบัายท่�กำาหนดิไว้ิ 

ในการติดิตามและการควิบัคุมเป็นกิจักรรมท่�เก่�ยวิเน่�องกัน	มักจัะใช้

ควิบัคู่กัน	ไม่ได้ิม่การแยกกันอย่างอิสื่ระ	กล่าวิค่อเม่�อม่การติดิตาม 

ผลการทำางานว่ิาเป็นอย่างไรแล้วิ		ก็ต้องม่การควิบัคุมเพ่ื่�อปรับัปรุง

การปฏิบััติงานดัิงกล่าวิให้ไปสู่ื่ทิศึทางท่�ต้องการ	และในทางกลับักัน		 

หน่วิยงานใดิก็ตามท่�จัะทำาหน้าท่�ควิบัคุมก็ต ้องม่การติดิตาม 

ก่อนเสื่มอ	มิฉัะนั�นก็ไม่สื่ามารถควิบัคุมอะไรไดิ้

5. การปิดโครงการ (Closing) 

	 เป็นขั�นตอนสืุ่ดิท้ายของการบัริหารงานโครงการ	ผู้บัริหาร

โครงการจัะสื่่งมอบัรายงานผลการศึึกษาของโครงการให้กับัเจั้าของ

โครงการ	เป็นการสื่รุปการดิำาเนินการและควิามมุ่งหมายทั�งหมดิ 

วิ่าไดิ้สื่ำาเร็จัเสื่ร็จัสื่ิ�นโดิยครบัถ้วินหร่อไม่	ภัารกิจัหลักในขั�นน่�ค่อ 

การประเมนิโครงการโดิยเปรย่บัเทย่บัเป้าหมายสื่ดุิท้ายทั�งหลายท่�ได้ิ

วิางแผนไวิ้กับัผลท่�ไดิ้รับัจัริง	ทั�งในดิ้านคุณภัาพื่	ควิามแม่นยำา	และ

เวิลาท่�ใช้ไปในการทำาให้เกิดิผลสื่ำาเร็จั	เช่น	เป็นโครงการท่�ทำาไดิ้เสื่ร็จั

ก่อนเวิลาหร่อไม่	ม่ค่าใช้จั่ายตามหร่อตำ�ากวิ่างบัประมาณท่�กำาหนดิ 

หร่อไม่	เป็นผลงานท่�ม่คุณภัาพื่สูื่งและตรงตามท่�คาดิหวิังหร่อไม่	 

มปั่ญหามากน้อยเพื่ย่งใดิ	และรวิบัรวิมข้อมลูต่าง	ๆ 	ตลอดิจันรายงาน

ผลการศึึกษาของโครงการให้แก่เจั้าของโครงการ

	 อย่างไรก็ตามในแต่ละโครงการเม่�อปิดิโครงการแล้วิ	 

ควิรจัะม่การประเมินเพื่่�อนำามาปรับัใช้ในโครงการต่อไป
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•	 ม่ปัญหาอะไรเกิดิขึ�นบั้างในระหวิ่างการดิำาเนินโครงการ	

สื่าเหตุเกิดิจัากอะไร	ผู้ดิำาเนินโครงการไดิ้ใช้วิิธ่ใดิในการจััดิการ 

กับัปัญหา	ผลท่�ไดิ้รับัเป็นอย่างไร

•	 การปฏบิัตังิานของทม่งาน	มผ่ลต่อระยะเวิลาท่�ใช้ในการปฏบิัตัิ

มากน้อยเพื่่ยงใดิ

•	 ปัญหาทั�งภัายนอกและภัายในท่�เกิดิขึ�น	เป็นไปตามท่�คาดิไวิ้ 

ล่วิงหน้าหร่อไม่	เพื่ราะเหตุใดิ

•	 ม่ค่าใช้จั่ายตามงบัประมาณท่�ไดิ้รับัอนุมัติหร่อไม่	หากไม่	อะไร

เป็นสื่าเหตุ	และไดิ้แก้ไขปัญหานั�นอย่างไร

•	 ผลงานตามเป้าหมายมค่ณุภัาพื่ตามมาตรฐานท่�กำาหนดิไว้ิหรอ่ไม่	

เพื่ราะเหตุใดิ

•	 สื่ิ�งท่�เร่ยนรู ้จัากโครงการน่�ม่อะไรบั้าง	ม่คำาแนะนำาอย่างไร

สื่ำาหรับัการดิำาเนินโครงการต่อไป

อะไรบ้างที่ Project Manager ต้องควบคุม

Project Manager ต้องประเมินอะไรบ้าง?

Cost

Project
Manager

Communication

Risk 
Management

Human
Resource

Quality

Stakeholder

Time

Scope

Integration

Procurement

	 Human	resource	:	จััดิหาคนในทุก	ๆ	สื่ายงาน	ทุกควิาม

เช่�ยวิชาญ	ท่�จัำาเป็นต่อการ	support	โครงการ	เพื่่�อให้

โครงการดิำาเนินต่อไปไดิ้อย่างม่ประสื่ิทธิภัาพื่

	 Communication	:	การสื่่�อสื่ารกับัคนในท่ม	คนนอกท่ม	

หน่วิยงานต่าง	ๆ	ต้องชัดิเจัน

	 Risk	management	:	บัริหารควิามเสื่่�ยงท่�อาจัจัะเกิดิขึ�น

	 Stakeholder	management	:	stakeholder	ค่อทุกคน

ท่�ม่สื่่วินร่วิมกับัโครงการนั�น	ๆ	ไม่วิ่าจัะเป็นเจั้าของบัริษัท	 

ผู้ถ่อหุ้น	ท่มงาน	รวิมไปถึงชาวิบั้าน	หร่อผู้ท่�ม่ผลกระทบั	 

ทั�งเชิงลบั	และเชิงบัวิก	จัากโครงการ	

	 Integration	:	การผสื่มผสื่านทุกอย่างเข ้าดิ ้วิยกัน	 

ทั�งข้อมูล	บัุคลากร	ควิามรู้ของคนในท่ม	สื่ิ�งแวิดิล้อม	และ 

อ่กมากมาย

	 Scope:	วิางแผนไม่ให้งานหลุดิกรอบัในทุก	ๆ	ดิ้าน

	 Time:	ควิบัคมุให้อยูใ่นเวิลาท่�กำาหนดิ	อาจัต้องแบ่ังออกมา

เป็นงานย่อย	ๆ	แล้วิคอยติดิตาม

	 Cost:	ควิบัคุมราคาไม่ให้เกินงบัประมาณท่�ตั�งไวิ้

	 Quality:	คณุภัาพื่	และประสิื่ทธภิัาพื่ของงานต้องออกมาดิ่

	 Procurement:	จัดัิหาอุปกรณ์	เคร่�องมอ่	และอปุกรณ์ต่าง	ๆ 	 

ท่�จัำาเป็นต้องใช้เพื่่�อให้โครงการสื่ำาเร็จั
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	 ผูเ้ข่ยนขออธบิัายคร่าวิ	ๆ 	ก่อนว่ิา	ยาท่�วิางขายอยูใ่นท้องตลาดิ	

แบั่งเป็นสื่องประเภัทใหญ่	ๆ 	ค่อ	ยาต้นแบบ	(Original	drug)	ค่อ	ยา

ท่�ผ่านการวิิจััยและพื่ัฒนา	ซึ�งจัะต้องผ่านกรรมวิิธ่ต่าง	ๆ	มากมาย 

หลายขั�นตอน		ซึ�งเริ�มจัากการศึึกษาสื่ารตั�งต้นเป็นหม่�น	ๆ	ตวัิ	ว่ิาตัวิใดิ

จัะม่คุณสื่มบััติในการรักษาโรค	ทดิลองกับัสื่ัตวิ์ทดิลอง	เพื่่�อให้แน่ใจั

วิ่าสื่ารท่�วิิจััยขึ�นมานั�นม่ฤทธ์ิในการรักษาจัริงและม่ผลข้างเค่ยง 

น้อยท่�สืุ่ดิก่อนจัะนำาทดิสื่อบัในมนุษย์	ปัจัจัุบัันผู้ผลิตยาต้นแบับัจัะไดิ้

รับัสื่ิทธิบััตรผูกขาดิในการผลติยาท่�มส่ื่ทิธบัิัตรคุม้ครองอยู	่เม่�อสิื่�นสุื่ดิ 

อายสิุื่ทธบิัตัรลงแล้วิผูผ้ลติรายอ่�นจังึสื่ามารถผลติยาออกจัำาหน่ายได้ิ	

 สุ่วนยาสุามัญ	(Generic	drug)	ค่อ	ยาท่�ผลิตขึ�นภัายใต้

เคร่�องหมายการค้าอ่�นใดิ	ท่�ไม่ใช่เคร่�องหมายการค้าตามสื่ิทธิ 

ของผู ้ครองสื่ิทธิบััตรยา	แต่ม่ตัวิยาสื่ำาคัญเป็นชนิดิเดิ่ยวิกันกับั 

ยาต้นแบับั	โดิยจัะผลิตยามาหลังจัากยาต้นแบับั	ไดิ้รับัการรับัรอง	 

และอนุมัติให้ใช้ในการรักษาโรคและหมดิสื่ิทธิบััตรแล้วิ	ซึ�งอาจัจัะม่

สื่ตูรตำารบััเหมอ่นยาต้นแบับั	ทั�งน่�ยาสื่ามัญ	สื่ามารถอ้างองิการศึกึษา

วิจิัยัของยาต้นแบับัทำาให้ยาสื่ามญัมร่าคาถกูกว่ิายาต้นแบับัหลายเท่าตวัิ

อาจัถูกลงมากกวิ่า	90	%	เลยท่เดิ่ยวิ	

	 จัากการท่�ข ้อกำาหนดิ	18.53	ของ	CPTPP	กำาหนดิให  ้

ประเทศึสื่มาชิก	ต้องม่มาตรการคุ้มครองการวิางตลาดิยา	เจัตนา 

ของข้อบัทน่�	ค่อต้องการคุ้มครองเจั้าของสื่ิทธิบััตรยามากขึ�น	และ

ทำาให้การวิางขายยาสื่ามัญทำาไดิ้ยากขึ�น	ถ้าประเทศึไทยเข้าร่วิม	

CPTPP	สื่ำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไทยจัะม่ทางเล่อก	 

2	ทาง	ค่อ

ภญ.ลักษ์มีเพ็ญ  สุารชวนะกิจ

กลุ่มงานดิ้านศึูนย์ข้อมูลสื่ิทธิบััตรยา		กลุ่มสื่นับัสื่นุนงานวิิจััย

เรื่อง Patent linkageเรื่อง Patent linkage

 จากการที่ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิิการศ่กษาผลกระทบด้านการแพทย ์
และสาธิารณสุข จากประเด็นข้อบทของ CPTPP ท่ีก�าหนดให้ประเทศท่ีจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกต้องยกระดับมาตรฐาน
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประเด็นส�าคัญหน่่งในนั้น คือ Patent Linkage ผู้เขียนจ่งขอรวบรวมเน้ือหา 
ท่ีผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมมาให้อ่านกัน ซึ่่่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านท่ีจะท�าให้ผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับ Patent  
Linkage มากข่้น
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  ทางเลือกทีห่นึง่	คอ่	สื่ำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	

ต้องม่ระบับัแจั้งเต่อนเจั้าของสื่ิทธิบััตรยา	วิ่าม่บุัคคลอ่�นพื่ยายาม 

จัะวิางตลาดิยาท่�ยงัอยูใ่นระยะคุม้ครองสิื่ทธบัิัตร	เพ่ื่�อให้เจ้ัาของสิื่ทธบิัตัร

รู้ตัวิก่อนและอย.	จัะต้องยังไม่ขึ�นทะเบ่ัยนให้บัริษัทยาสื่ามัญจันกวิ่า

เจั้าของสื่ิทธิจัะดิำาเนินการมาตรการต่าง	ๆ	เช่น	สื่ิทธิทางศึาล 

เพื่่�อจััดิการการละเมิดิสิื่ทธิบััตร	ซึ�งโดิยปกติแล้วิบัริษัทผลิตยาสื่ามัญ

จัะย่�นขอจัดิทะเบั่ยนท่�สื่ำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	

ล่วิงหน้าก่อนหมดิอายสิุื่ทธบิัตัรยา		เพื่่�อท่�จัะสื่ามารถวิางขายยาสื่ามญั

ได้ิทนัทเ่ม่�ออายสุื่ทิธบิัตัรยาหมดิลง		ดิงันั�นทางเลอ่กน่�จัะทำาให้บัรษิทั

ผู้ผลิตยาต้นแบับัสื่ามารถหามาตรการอ่�น	ๆ	นำามาใช้เพื่่�อขัดิขวิาง 

การจัดิทะเบัย่นยาสื่ามญัให้ล่าช้าออกไปได้ิ	และนั�นหมายถึงยาสื่ามญั

ราคาถูกจัะออกวิางตลาดิไดิ้ช้าลง	ทำาให้คนไทยจัะต้องเสื่่ยเงินซ่�อยา

ต้นแบับัท่�ม่ราคาแพื่งยาวินานไปอ่กระยะเวิลาหนึ�ง		นอกจัากน่�การม่

ระบับัแจั้งเต่อนเจั้าของสิื่ทธิบััตรยาเช่นน่�ยังเป็นการเพิื่�มงานให	้ 

สื่ำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)		ต้องคอยมาแจั้งเต่อน

เม่�อม่บัริษัทยาสื่ามัญพื่ยายามท่�จัะวิางขายยาสื่ามัญสูื่่ตลาดิยาเพื่่�อ

แข่งขันในเชิงพื่าณิชย์

  ทางเลือกท่ีสุอง คอ่	ประเทศึสื่มาชกิต้องจัดัิให้มก่ระบัวินการอ่�น	

แทนศึาลท่�มาดิูแลป้องกันไม่ให้ม่การขึ�นทะเบั่ยนยากับับัุคคลอ่�น 

โดิยไม่ไดิ้รับัการยินยอมจัากผู้ทรงสิื่ทธิบััตร	ดัิงนั�นจึังไม่สื่ามารถใช้

ข้อมูลควิามปลอดิภััยและประสื่ิทธิภัาพื่ของยาท่�ม่สื่ิทธิบััตรยาไดิ้ 

นั�นค่อ	ห้ามสื่ำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	ใช้ข้อมูล 

ผลการทดิลอง		ผลการทดิสื่อบัยาต้นแบับัท่�ม่อยู่ในการอนุมัติยา

สื่ามัญท่�จัะมาจัดิทะเบ่ัยนยาไดิ้	ทั�ง	ๆ	ท่�ยาสื่ามัญนั�นเป็นสูื่ตรยาตัวิ

เดิย่วิกบััยาต้นแบับัทกุอย่าง	ทำาให้บัรษิทัยาสื่ามญัต้องลงทนุเพื่ิ�มมาก

ขึ�นเพื่่�อทดิสื่อบัผลการใช้ยาใหม่อ่กครั�ง	จึังทำาให้ยาสื่ามญัวิางตลาดิได้ิ

ช้าลง	และม่ต้นทุนท่�สืู่งมากขึ�น

		 สื่ำาหรับัในประเทศึไทยนั�น	สื่ำานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา	(อย.)	ทำาหน้าท่�เพ่ื่ยงดิูแลตรวิจัสื่อบัเร่�องควิามปลอดิภััยและ

ประสื่ิทธิผลของยาก่อนท่�จัะอนุญาตให้ม่การจัำาหน่ายในประเทศึ 

ซึ�งเป็นการคุ้มครองผู้บัริโภัคเป็นหลัก	โดิยบัังคับับัริษัทยาท่�ต้องการ

ขายยาในประเทศึไทยจัะต้องทำาการขออนมุตัขิึ�นทะเบัย่นยา	บัรษิทัยา

จัะละเวิ้นไม่กระทำาไม่ไดิ้		สื่ำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 

(อย.)	ของประเทศึไทย	ไม่ได้ิมห่น้าท่�ในการดูิแลเร่�องสิื่ทธบิัตัร	ส่ื่วินการรบัั	

จัดิสื่ิทธิบััตร	กรมทรัพื่ย์สิื่นทางปัญญาม่อำานาจัหน้าท่�ท่�จัะพิื่จัารณา 

ให้หร่อไม่ให้ควิามคุ ้มครองการผูกขาดิตลาดิให้กับัผู ้ย่�นคำาขอฯ	 

ตามเกณฑ์ดิ้านสิื่ทธิบััตร	เป็นสิื่ทธิในเร่�องการผูกขาดิในสิื่�งประดิิษฐ	์

แต่ไม่ไดิ้เป็นการบัังคับัให้เจั ้าของสื่ิทธิต ้องมาย่�นจัดิสื่ิทธิบััตร	 

ขึ�นอยู ่กับัควิามสื่มัครใจัการย่�นขอรับัสื่ิทธิบััตรก็เพื่่�อประโยชน  ์

ทางดิ้านการค้าของเจั้าของสื่ิทธิบััตร	และเจั้าของสื่ิทธิบััตรสื่ามารถ

ฟ้องศึาลทรัพื่ย์สิื่นทางปัญญาไดิ้	หากคิดิวิ่าผู้อ่�นละเมิดิสื่ิทธิบััตร 

ของตน	รวิมถึงสื่ามารถเร่ยกร้องค่าเส่ื่ยหายไดิ้	ดิังนั�นในควิามตกลง	

CPTPP	ท่�นำา	2	เร่�องน่�มาผูกโยงกัน	โดิยให้เจั้าหน้าท่�ของสื่ำานักงาน 
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เอกสุารอ้างอิง 
1.	 รายงานเร่�องการพื่จิัารณาผลกระทบัด้ิานการแพื่ทย์และสื่าธารณสื่ขุ	ของคณะอนกุรรมาธกิารศึกึษาผลกระทบัด้ิานการแพื่ทย์และสื่าธารณสื่ขุ

ในคณะกรรมาธิการวิิสื่ามัญพิื่จัารณาศึึกษาผลกระทบัจัากการเข้าร่วิมควิามตกลงท่�ครอบัคลุมและก้าวิหน้าสื่ำาหรับัหุ้นสื่่วินทางเศึรษฐกิจั 
ภัาคพ่ื่�นแปซฟิิก	(CPTPP)	โดิยกลุ่มงานคณะกรรมาธกิารกฬ่า	สื่ำานกักรรมาธกิาร	2	สื่ำานกังานเลขาธกิารสื่ภัาผูแ้ทนราษฎร,	ตลุาคม	2563.

2.	 เข้าใจั	CPTPP	อย่างถูกต้อง	ไขคำาตอบัทุกข้อกังวิล:	เข้าถึงไดิ้จัาก	https://www.dtn.go.th/th/news/	%E0%B9%80%E0%B8%8
2%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88-cptpp-%E0%B8%	AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8
%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%	81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-
%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%84%E0%	B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8
%E0%B8%81%E0%B8%	7%E0%B8%A5?cate=5cff753c1ac9ee073b7bd1c.	[เข้าถงึเม่�อ	20	มกราคม	2564].

คณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	จัำาเป ็นต้องตรวิจัสื่อบัวิ่า 

ยาช่�อสื่ามัญท่�มาขอขึ�นทะเบ่ัยนยาม่สื่ิทธิบััตรดิ้วิยหร่อไม่	นอกจัาก 

การตรวิจัสื่อบัคณุภัาพื่และควิามปลอดิภัยัของยาท่�มาขอขึ�นทะเบัย่น

จัึงเปน็การใช้ทรัพื่ยากรของประเทศึ	(กำาลงัข้าราชการ	เงนิเดิอ่น	ฯลฯ)	

เพื่่�อปกป้องผลประโยชน์ของบัรษัิทเอกชนโดิยเฉัพื่าะบัรษิทัยาข้ามชาติ

ท่�มาจัดิสื่ิทธิบััตรในประเทศึไทย	แทนท่�จัะให้ควิามสื่ำาคัญในการ

ปกป้องประโยชน์ของสื่าธารณะในเร่�องคุณภัาพื่และควิามปลอดิภััย

ของยาเท่านั�น

	 จัากท่�ผู ้ เข่ยนอธิบัายไวิ้ข ้างต้นนั�น	ในทางเลือกที่หน่ึง 

สื่ำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	ของประเทศึไทย 

ต้องม่ระบับัแจั้งเต่อนเจั้าของสิื่ทธิบััตรยาวิ่าม่บัุคคลอ่�นพื่ยายาม 

จัะวิางตลาดิยาท่�ยังอยู่ในระยะคุ้มครองสิื่ทธิบััตรนั�น	ในทางเล่อกน่�	

สื่ำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	จัำาเป็นต้องดิำาเนินการ

ให้ม่การเช่�อมโยงระบับัสิื่ทธิบััตรเข้ากับัระบับัการขึ�นทะเบั่ยนยา	 

ซึ�งระบับัการเช่�อมโยงน่�เร่ยกวิ่า	Patent	Linkage	นั�นเอง	สื่ำาหรับั 

การวิางระบับัการเช่�อมโยงสื่องระบับัเข้าดิ้วิยกันน่�จัะทำาอย่างไร 

เพื่่�อให ้ ม่ประโยชน ์สื่ำาหรับัการปกป้องประโยชน ์สื่าธารณะ 

โดิยไม่มุ่งแต่เร่�องปกป้องผลประโยชน์ของเอกชน	เป็นเร่�องท่�จัะต้อง

ติดิตามดูิกันต่อไป	เพื่ราะลำาพัื่งแค่ระบับัสื่่บัค้นสิื่ทธิบััตรก็ยัง 

มปั่ญหาในการส่ื่บัค้นข้อมลูอย่างมากเน่�องจัากระบับัไม่ม่ควิามเสื่ถ่ยร	

ข้อมูลท่�แสื่ดิงไม่ครอบัคลุมสิื่�งท่�ต้องการทราบั	เช่น	รายละเอ่ยดิ 

การประดิิษฐ์	เป็นต้น	อย่างไรพื่วิกเราคงต้องคอยติดิตามกันต่อไป 

นะคะ	สื่ำาหรับัฉับัับัหน้าจัะเป็นเร่�องอะไรคอยติดิตามกันต่อไป	 

สื่วิัสื่ดิ่ค่ะ	






