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ของประเทศไทย
อุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบทางยา

ของประเทศไทย
ดร.ภญ.อรศิริ  ศรีคุณ

กลุ่มวิจัยวัตถุดิบทางเภสัชกรรม

hydroxide	(บรษัิทไทยนครพฒันา),	Aspirin	(บรษิทัโรเดยี	ประเทศไทย),	

Erythromycin	 stearate/ethyl	 succinate	 (บริษัทลูปิน	 เคมีภัณฑ์	

ประเทศไทย),	Pyrazinamide	 (บริษัทลูปิน	 เคมีภัณฑ	์ประเทศไทย),		

และ	Deferiprone	(องค์การเภสัชกรรม)	แม้ว่าองค์การเภสัชกรรมจะ

สามารถวจิยัและพฒันาการผลิตวตัถดุบิจ �าเป็นอย่างเช่น	Oseltamivir	

phosphate	 (องค์การเภสัชกรรมร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

และ	BIOTEC),	Tenofovir	disoproxil	 fumarate	และ	Efavirenz	

ตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการจนถึงระดับกึ่งอุตสาหกรรมได้ส �าเร็จ	 

แต่การผลิตวัตถุดิบดังกล่าวเหล่านี้ในระดับอุตสาหกรรมยังมีข้อจ�ากัด

มากมายทั้งในเรื่องเงินลงทุน	 เทคโนโลยีในระดับอุตสาหกรรม	และ 

ความคุม้ทนุ	เนือ่งจากขนาดของตลาดในประเทศยงัไม่ใหญ่พอ	เป็นต้น

ามกลางการแข่งขนัอย่างสงูในปัจจบัุน สถานการณ์ตลาดยาของโลกมมีลูค่าเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

ในปี พ.ศ. 2559 ตลาดยามีมูลค่าสูงถึงประมาณ 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐ1 แต่เมื่อเทียบอัตรา

การเติบโตของตลาดยาส�าหรบักลุม่ประเทศทีม่กีารเจริญเตบิโตของตลาดยาเตม็ท่ีแล้ว (Mature) อย่างเช่น 

ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศในทวีปยุโรป และญี่ปุ่น ที่มีการพัฒนายาใหม่อย่างต่อเนื่องและ

ยังครองตลาดได้เป็นส่วนใหญ่ กลับน้อยกว่าอัตราการเติบโตของตลาดยาส�าหรับกลุ่มประเทศตลาดยา

เกิดใหม่ (Pharmerging) อย่างเช่น จีน อินเดีย เกาหลีใต้ บราซิล และรวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะ 

ในช่วง 10 ปีหลังจีนและอินเดียมีการผลิตวัตถุดิบทางยา  รวมถึงสารตั้งต้นในการผลิต (Fine chemicals) 

ออกสูต่ลาดจ�านวนมาก ความสามารถในการผลิตวตัถดุบิทางยาส่งผลให้ประเทศดงักล่าวสามารถพฒันา

ยาส�าเรจ็รปูได้ในราคาท่ีต�า่กว่าประเทศอืน่ ๆ  และรวมถงึการพฒันายาในรูปแบบใหม่ ๆ  เชือ่ว่าอกีไม่นาน

น่าจะสามารถพัฒนาตัวยาใหม่ออกสู่ตลาดได้ เนื่องจากยาเป็นปัจจัยสี่ เป็นสิ่งจ�าเป็นของคนในประเทศ

และไม่สามารถขาดแคลนได้ ความมัน่คงทางด้านยาจงึเป็นสิง่ท่ีทกุประเทศควรตระหนกั การสร้างรากฐาน

ของอตุสาหกรรมด้านยาจงึควรเป็นสิง่ทีท่กุประเทศควรให้การสนบัสนนุ โดยเฉพาะอย่างยิง่อตุสาหกรรม

ต้นน�้าอย่างเช่นอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบ

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย

 ถ้าแบ่งระดับอุตสาหกรรมยาออกเป็นสามระดับขั้นตามระดับ

ขั้นของเทคโนโลยีจากสูงไปต�่า	คือ	ขั้นที	่1	อุตสาหกรรมที่ผลิตยาใหม่

ออกสู ่ตลาด	 ขั้นที่	 2	 อุตสาหกรรมท่ีผลิตวัตถุดิบ	 และขั้นที่	 3	

อตุสาหกรรมทีผ่ลิตยาส�าเรจ็รปู	จะเหน็ว่าประเทศไทยมโีรงงานผลติยา

ในระดบัขัน้ที	่3	เป็นส่วนใหญ่และน�าเข้าวตัถดุบิตวัยาส �าคญัและสารช่วย	

ในต�ารับจากต่างประเทศเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต	์

	 ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิตยาประมาณ	150	แห่ง	และ 

มีเพียง	 5	 แห่งที่สามารถผลิตวัตถุดิบได้เองส �าหรับผลิตยาส�าเร็จรูป 

ในโรงงานนั้น	 ๆ	 โดยส่วนมากวัตถุดิบท่ีผลิตได้เป็นวัตถุดิบตัวเก่า	 

ไม่ต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต	 ยกตัวอย่างเช่น	Aluminium	
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	 ถงึแม้การพฒันาอตุสาหกรรมการผลติวตัถดุบิในประเทศจะต้อง

ใช้เงินลงทุนสูงเพียงใด	 การนิ่งอยู่กับที่ไม่ตัดสินใจก้าวไปข้างหน้า 

ก็ เท ่ากับการเดินถอยหลัง	 ความสามารถในการผลิตวัตถุดิบ 

เปรียบเสมือนสะพานเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนายาใหม่	และการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์	 จะเห็นได้ว่าประเทศที่สามารถควบคุมคุณภาพและราคา 

ของวัตถุดิบได้	 จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในราคาที่แข่งขันได ้

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 สามารถสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขันได้อย่างมาก

	 เมื่อพิจารณาสถานการณ์ตลาดยาในประเทศไทยพบว่ายังคง 

มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือมีมูลค่าการน�าเข้ายา

สูงกว่ามูลค่ายาท่ีผลิตในประเทศ	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 2548	 เป็นต้นมา	

จนถึงปัจจุบัน	และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย	ๆ	นั่นหมายถึงประเทศไทย 

มีความสามารถในการผลิตยาเพื่อแข่งขันในตลาดได้ลดลง	 ในขณะที ่

ความต้องการใช้ยาของคนในประเทศยงัคงสูงขึน้เรือ่ย	ๆ	ทัง้นีส่้วนหนึง่

อาจเกิดจากกลไกการแข่งขัน	ในตลาดยาใช้กลไกการแข่งขันด้านราคา

เป็นหลัก	ประเทศที่สามารถผลิตได้ในต้นทุนท่ีถูกกว่าจึงย่อมมีความ 

ได้เปรียบ	

	 เมื่อพิจารณาจากปัจจัยรอบด้าน	 จึงไม ่น ่าแปลกใจว ่า 

เพราะเหตุใดในประเทศท่ีมีตลาดยาขนาดเล็กจึงสร้างอุตสาหกรรม 

การผลิตวัตถุดิบได้ยาก	 แต่อย่างไรก็ดี	 เพื่อความมั่นคงด้านยา 

ของประเทศ	การสร้างอตุสาหกรรมการผลิตวตัถดุบิจงึเป็นเรือ่งท่ีละเลย

ไม่ได้เช่นกนั	แต่อาจต้องอาศัยความร่วมมอืจากภาครฐัในการสร้างกลไก

ต่าง	ๆ	เพื่อให้อุตสาหกรรมวัตถุดิบของประเทศสามารถยืนและก้าวไป

ข้างหน้าได้	 อย่างเช่น	 การร่วมมือจากภาคส่วนต่าง	ๆ	 ในการสร้าง

เทคโนโลยีการผลิต	 วัตถุดิบในระดับอุตสาหกรรม	 การลดภาษ ี

การน�าเข้าวัตถุดิบ	 การสร้างแรงจูงใจต่าง	ๆ	 เพื่อให้ต่างชาติสนใจ 

ในการร่วมทนุ	และการท�า	price	subsidy	เพือ่ให้ราคาวตัถุดบิสามารถ

แข่งขันได้ในระยะแรก

การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของอุตสาหกรรม
การผลิตวัตถุดิบทางยาของประเทศไทย

 ส�าหรับวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของอุตสาหกรรมการผลิต

วัตถุดิบทางยาของประเทศไทย	 ผู ้เขียนขออนุญาตหยิบยกข้อมูล 

บางส่วนจากรายงานการวิจัยเร่ืองสถานภาพทางเทคโนโลยีและ 

ขีดความสามารถของอุตสาหกรรมผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ของนายเชิญพร	

เต็งอ�านวย	และคณะ2	ดังนี้

 จุดแข็ง (Strength)
	 1.	 มคีวามพร้อมขั้นพื้นฐานของอตุสาหกรรมมากกวา่ประเทศ	

อืน่	ๆ 	ในอาเซยีน	อาท	ิหน่วยวจิยัในภาคส่วนต่าง	ๆ 	ทีม่บีคุลากรทีพ่ร้อม

จะเรียนรู้พัฒนาส �าหรับอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบยา	นอกจากน้ี

รูปที่ 1	 สถานทีผ่ลติวตัถดุบิยา	Deferiprone	ขององค์การเภสชักรรม	มกี�าลงัการ

ผลิต	 50	 ตันต่อปี	 (ปัจจุบันปริมาณการใช้วัตถุดิบ	 Deferiprone	 

ในประเทศประมาณ	10	ตันต่อปี)

ประเทศไทยยังมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถ

น�ามาใช้เป็นวัตถุดิบและสารตั้งต้นในการผลิตได้ในบางกรณี

	 2.	 มีขนาดของตลาดใหญ่เพียงพอที่จะผลิตวัตถุดิบที่มีผู้ผลิต

น้อยราย	 อย่างเช่น	 ยาขับเหล็ก	Deferiprone	 และ	Deferasirox	 

ส�าหรับใช้ในผู้ป่วยท่ีได้รับการถ่ายเลือดเป็นประจ�า	 หรือยารักษา 

โรคเอดส์ที่มีราคาสูงและไม่ติดสิทธิบัตร	 อย่างเช่น	 Darunavir,	 

Emtricitabine,	Ritonavir	และ	Lopinavir	เป็นต้น

	 3.	 มข้ีอได้เปรียบด้านต�าแหน่งภูมศิาสตร์เม่ือเทยีบกบัประเทศ	

อื่น	ๆ	 ในอาเซียน	 มีความสะดวกในการคมนาคมทั้งทางบก	 ทางน�้า	 

และทางอากาศ

	 4.	 มีการพัฒนาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาเป็นยาอย่างต่อเนื่อง	

ท�าให้มกีารวางรากฐานการวจัิยในสัตว์ทดลองและการศกึษาทางคลนิกิ

	 5.	 ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างสม�่าเสมอ	 แม้จะยัง 

ไม่ค่อยเห็นผลในเชิงรูปธรรม

 จุดอ่อน (Weakness)
	 1.	 ขนาดของตลาดยังเล็ก	ยังขาด	economy	of	scale	ท�าให้
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ไม่สามารถแข่งขันราคาวัตถุดิบที่มีจ�านวนผู้ผลิตมากรายได้	

	 2.	 ต้องพึง่พาการน�าเข้าสารตัง้ต้นจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่

	 3.	 ขาดแคลนผู้เช่ียวชาญในสาขา	chemical	 process	 

development	 ซึ่งจ�าเป็นส�าหรับการพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ 

ในระดับอุตสาหกรรม

	 4.	 ยังมีข้อด้อยเรื่องการเข้าถึงข้อมูลการตลาด	 และข้อมูล 

สิทธิบัตร

	 5.	 ขาดความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยกับการผลิตในระดับ

อุตสาหกรรม

	 6.	 มข้ีอด้อยทางด้านทกัษะภาษาองักฤษเมือ่เทยีบกบัประเทศ	

อื่น	ๆ 	ในอาเซียน	ส่งผลถึงการติดต่อสื่อสาร	และการจัดเตรียมเอกสาร

ตามมาตรฐานสากล

	 7.	 ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมมาตรฐานการผลิต

วัตถุดิบตามมาตรฐานสากล	(GMP)

	 8.	 ขาดความช�านาญในการผลิตสารมาตรฐานเพื่อควบคุม

คุณภาพ

	 9.	 สารตัง้ต้นส�าหรบัการผลติบางชนิดไม่มพีกิดัศลุกากร	ท�าให้

ไม่สามารถน�าเข้า	หรือต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่า

	 10.		 วัตถุดิบบางชนิดเป็นอาวุธสงครามท�าให้ไม่สามารถน�าเข้า

มาในประเทศได้

 โอกาส (Opportunities)
	 1.	 ตลาดยาช่ือสามัญในประเทศและประเทศใกล้เคียงยังมี 

แนวโน้มมูลค่าสูงขึ้นเรื่อย	ๆ	และมียาที่หมดสิทธิบัตรอย่างต่อเนื่อง

	 2.	 สามารถขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มี

ค่าแรงต�่ากว่า

	 3.	 ASEAN	Harmonization	สามารถเพ่ิมโอกาสให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางในการขึ้นทะเบียนยาในภูมิภาค

		 4.	 การร่วมทนุกับประเทศทีม่ศัีกยภาพในการผลติและมขีนาด

ตลาดใหญ่

	 5.	 การมีกลไกการแข่งขันด้านราคายาเพื่อลดต้นทุนที่ใช้ 

ทางด้านสาธารณสุขของรัฐ

 ภาวะคุกคาม (Threats)
	 1.	 ประเทศไทยขาดความเข้มแข็งในด้านการต่อต้านเรื่องการ

ยื่นจดสิทธิบัตรที่เป็น	evergreen	patent	และสิทธิบัตรที่ครอบคลุม

ถึงข้อบ่งใช้	ท�าให้เป็นการเกิดการเสียโอกาสในการผลิตวัตถุดิบและ 

ยาชื่อสามัญบางชนิด

	 2.	 มีข้อจ �ากัดซ่ึงเป็นการกีดกันทางการค้าจากประเทศคู่ค้า	 

ในรูปมาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มขึ้น

	 3.	 เขตการค้าเสรีอาเซียนและแนวทางการเปิดเสรีทางการค้า

ตามแนวทางขององค์การการค้าโลก	 (WTO)	ท�าให้เกิดการลดภาษี 

น�าเข้า	ซึ่งเป็นทั้งภาวะคุกคาม	และโอกาส

	 4.	 ประเทศเพื่อนบ้านสามารถจูงใจต่างชาติในการลงทุน 

สร้างโรงงานมากกว่าประเทศไทย	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อพิจารณาถึง

ค่าแรงขั้นต�า่

	 5.	 การร่วมลงทุนระหว่างบริษัทยาในกลุ่มประเทศที่มีการ 

เจรญิเตบิโตของตลาดยาเตม็ทีแ่ล้ว	และบรษิทัยาในกลุ่มประเทศตลาดยา	

เกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง	อย่างเช่น	จีนและอินเดีย	ท�าให้สามารถพัฒนา

ได้อย่างก้าวกระโดด	ท�าให้แข่งขันได้ยากยิ่งขึ้น

	 6.	 ค่านยิมของผู้บรโิภคและผู้ส่ังใช้ยาทีม่คีวามเชือ่ถือยาน �าเข้า

มากกว่ายาที่ผลิตในประเทศ
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เอกสารอ้างอิง
	 1.	 กองควบคุมยา	ส�านักงานอาหารและยา	กระทรวงสาธารณสุข
	 2.	 นายเชิญพร		เต็งอ�านวย	และคณะ,	รายงานการวิจัย สถานภาพทางเทคโนโลยีและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมผลิตเภสัชเคมีภัณฑ์ 

ในประเทศไทย	พฤษภาคม	2551.

รูปที่ 2	 ความแตกต่างในด้านความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานระหว่าง	Organic/Medicinal	Chemists	 และ	

Process	Chemists

 Organic/Medicinal Process
 Chemists Chemists

Mindset	 Biologist-like	 Engineer-like

Goal	 Diversity	 Target

Creativity	 Highly	encouraged	 Encouraged

Practicality	 Less	important	 Very	important

Selectivity	 Less	Important	 Very	important

Yield	 Important	 Extremely	important

Purity	 Important	 Extremely	important

Crystal	habit/	 Less	important	 Extremely	important
Structure 

ประเทศไทยควรเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิตวัตถุดิบหรือไม่

	 โดยสรปุประเทศไทยยงัพอมช่ีองทางในการพฒันาอตุสาหกรรม

การผลิตวัตถุดิบได้	 หากแต่ต้องพิจารณาคัดเลือกวัตถุดิบที่สามารถ

แข่งขันราคาได้	 และรวมถึงต้องมีการพัฒนาผู ้เช่ียวชาญในสาขา	 

 สรุป 

		 ส�าหรับวัตถุดิบจ�าเป็นที่ควรมีการสร้างเทคโนโลยีการผลิตภายในประเทศเพื่อป้องกันการขาดแคลน	 หากแต่มี	margin	 ไม่สูงพอ 

ให้เกิดความคุ้มทุน	การร่วมลงทุนกับบริษัทยาต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตวัตถุดิบดังกล่าวอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่น�ามาพิจารณา

chemical	 process	 development	 ให้มีปริมาณที่เพียงพอ	 

เพือ่สามารถพฒันาเทคโนโลยีการผลติอย่างต่อเนือ่ง	ทัง้นีค้วรตระหนกัถงึ	

ความแตกต่างระหว่างการสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ	 และการ

สังเคราะห์ในระดับอุตสาหกรรม	 (รูปที่	 2)	 ที่มีความแตกต่างกัน	 

ซ่ึงนักวิจัยในประเทศส่วนใหญ่มีความเช่ียวชาญการสังเคราะห์ 

ในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้น
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ภก.ระพีพัฒน์  ตัณฑวณิช                                                                  
กลุ่มงานวิจัยวัคซีนจากไวรัส	กลุ่มวิจัยชีววัตถุ

ประกอบด้วยการทดสอบ	3	หวัข้อ	ได้แก่	product	characterization,	

proof	 of	 concept/immunogenicity	 และ	 safety	 testing	 in	 

animals	 ซึ่งการทดสอบทั้งสามนั้นเป็นการทดสอบที่จะท�าให้มั่นใจ 

ได้ว่าวคัซนีทีจ่ะน�าไปศกึษาวจิยัในมนษุย์ในระยะการศกึษาทางคลนิกินัน้	

มีคุณภาพ	 มีความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ ้มกัน	 และมีความ 

ปลอดภัย	 ซึ่งการทดสอบสองหัวข้อหลังนั้นจะต้องท �าในสัตว์ทดลอง	

แม้ว่าการทดสอบในสัตว์ทดลองจะไม่สามารถยืนยนัอย่างแน่ชดัถงึความ

สามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยในมนุษย์ได้	 แต่ก็

เป็นการทดสอบด่านแรกที่สามารถแสดงถึงประสิทธิภาพและอันตราย

ใด	ๆ	ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก่อนที่วัคซีนนั้นจะถึงตัวมนุษย์	 โดยบทความ

ฉบับนี้จะบรรยายถึงการทดสอบความปลอดภัย	 (Safety	 testing	 

in	 animals)	 ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเช้ือตายเพียง 

อย่างเดียว

 หัวข้อที่ต้องทดสอบ

 หัวข้อทดสอบด้านความปลอดภัยในสัตว์ทดลองที่ส �านักยา		

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 ได้ก�าหนดไว้ในคู่มือ/ 

หลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนต �ารับยาชีววัตถุส�าหรับมนุษย์	 (Biological	

products)	 แบบ	ASEAN	HARMONIZATION	 น้ัน	มีหัวข้อจ�าเป็น 

ที่ทุกวัคซีนต้องส่งรายงานผลการทดสอบอยู	่3	หัวข้อ	ได้แก่

Preclinical Toxicity TestingPreclinical Toxicity Testing

ที่มาและความส�าคัญของการทดสอบ

 องค์การเภสัชกรรม	 (อภ.)	 ได้พัฒนากระบวนการผลิตวัคซีน 

ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเชื้อตาย	 (Split	 seasonal	 inactivated	

influenza	 vaccine)	 ช่ือ	 Tri	 Fluvac	 ส�าหรับฉีดเป็นประจ �าทุกปี 

เพือ่ป้องกนัการติดเชือ้ไข้หวดัใหญ่ทีจ่ะระบาดในปีนัน้	ๆ 		แต่ก่อนที	่อภ.	

จะพัฒนาวัคซีนได้ส �าเร็จจนกระทั่งได้รับทะเบียนต �ารับยาชีววัตถุ	 

และกระจายวัคซีนออกสู่ท้องตลาดให้ประชาชนได้ใช้อย่างท่ัวถึงนั้น	 

มีขั้นตอนหลายข้ันตอนท่ีจะต้องผ่านไปให้ได้เสียก่อน	หนึ่งในข้ันตอน

เหล่านั้น	ได้แก่	การทดสอบที่ไม่ใช่การศึกษาทางคลินิก	(Nonclinical	

testing)		ชือ่อาจฟังแล้วงง	ๆ 	หากจะอธบิายให้ฟังดงู่ายกคื็อการทดสอบ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ของเราในสัตว์ทดลอง	อันเป็นข้ันตอนส �าคัญก่อน 

จะน �าวัคซีนไปทดสอบในมนุษย์น่ันเอง	 หลายคนอาจจะสงสัยว่า	 

nonclinical	 testing	กับ	preclinical	 testing	ต่างกันอย่างไร	ก็จะ 

ขอยกความหมายที่องค์การอนามัยโลกก�าหนดไว้	(Annex	1	of	WHO	

Technical	Report	 Series,	No.	 927,	 2005)	มาขยายความให้ได ้

ทราบกันครับ	 nonclinical	 testing	 หมายถึงการทดสอบท้ังใน 

หลอดทดลอง	 (In vitro)	และในสัตว์ทดลอง	 (In vivo)	ทั้งก่อนและ

ระหว่างช่วงการศึกษาทางคลินิก	 ซ่ึงจะแตกต่างกับค�าว่า	preclinical	

testing	ซึ่งหมายถึงการทดสอบทั้งในหลอดทดลอง	 (In vitro)	 และ 

ในสัตว์ทดลอง	 (In vivo)	 ในช่วงก่อนการศึกษาทางคลินิกเท่านั้น	

นอกจากนี้	องค์การอนามัยโลกได้กล่าวถึง	preclinical	testing	ไว้ว่า
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ภก.ระพีพัฒน์  ตัณฑวณิช                                                                  
กลุ่มงานวิจัยวัคซีนจากไวรัส	กลุ่มวิจัยชีววัตถุ

	 1.	 	ความเป็นพิษที่เกิดจากการให้ยาครั้งเดียว	 (Single	dose	

toxicity)

	 2.	 	 ความเป็นพิษที่เกิดจากการให้ยาซ�้า	ๆ	 (Repeat	dose	

toxicity)

	 3.		ความทนเฉพาะที่	(Local	tolerance)	

	 ส�าหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเช้ือตายที่	 อภ.	 

ก�าลังด �าเนินการวิจัยและพัฒนาน้ัน	 ก็ได้ท�าการทดสอบทั้ง	 3	หัวข้อ 

แล้วเช่นกัน	โดยจะเล่าถึงการทดสอบดังต่อไปนี้

การทดสอบความเป็นพิษที่เกิดจากการให้ยา
ครั้งเดียว (Single dose toxicity)

 การทดสอบ	 single	 dose	 toxicity	 คือการทดสอบความ 

เป็นพิษจากการให้วัคซีนในสัตว์ทดลองเพียงหนึ่งครั้ง	 เพื่อสังเกตผล

ความเป ็นพิษที่ เกิดขึ้น	 การทดสอบน้ีมักเป ็นการทดสอบแรก 

ทางพิษวิทยาเพ่ือทดสอบความปลอดภัยในวัคซนีหนึง่	ๆ 	หรอืผูผ้ลิตอาจรวม	

การทดสอบนี้เข้ากับการทดสอบ	repeat	dose	toxicity	ก็ได้	ขึ้นอยู่

รูปที่ 1		แผนภาพแสดงกิจกรรมในการทดสอบ	single	dose	toxicity	ของวัคซีน	Tri	Fluvac

	 กลุ่มทดลอง	 จ�านวนสัตว์ทดลอง	 สารทดสอบ	 รายละเอียดการให้

	 	 (เพศผู้	+	เพศเมีย)	 	 สารทดสอบ

	 กลุ่มทดสอบ	 10	+	10	 Tri	Fluvac	 ฉีดเข้ากล้ามเนื้อขาหลัง

	 	 	 (0.5	มิลลิลิตร)	 ทั้งสองข้าง

	 กลุ่มควบคุมทางลบ	 10	+	10	 น�้าเกลือ	(0.5	มิลลิลิตร)	 ข้างละ	0.25	มิลลิลิตร

กับการตัดสินใจและประสบการณ์ในการผลิตวัคซีนของผู ้ผลิต 

แต่ละราย	

 พิษที่เกิดขึ้นในการทดสอบนี้อาจเกิดได้จาก 
	 1.	 แอนติเจนที่ใช้ในการกระตุ้นภูมิซ่ึงอาจเป็นเช้ือโรคหรือ 

สารพิษจากเชื้อโรคที่ถูกท�าให้อ่อนฤทธิ์หรือหมดฤทธิ์แล้ว	

	 2.	 องค์ประกอบอืน่	ๆ 	ในต �ารบัวคัซนี	เช่น	สารเพิม่ความคงตวั	

(Stabilizers)	สารกนัเสยี		(Antimicrobial	agents)		รวมทัง้สารเจอืปน	

(Impurities)	

	 3.	 อนัตรกริยิา	(Interaction)	ขององค์ประกอบต่าง	ๆ 	ในต�ารบั	

	 4.	 ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากวัคซีนนั้น	ๆ

	 ส�าหรับวิธีการทดสอบโดยคร่าว	ๆ	นั้นจะเริ่มจากการให้วัคซีน

ในสัตว์ทดลองชนิดที่เลือกแล้วว่าไว	 (Sensitive)	ต่อพิษของเชื้อหรือ

สารพิษที่น �ามาผลิตวัคซีนและสามารถสร้างภูมิต่อวัคซีนนั้น	 ๆ	 ได้	 

และหลังจากให้วัคซีนแล้วจะมีการประเมินผลความเป็นพิษท่ีเกิดขึ้น

จากวัคซีน 

การออกแบบการทดสอบ single dose toxicity

ตารางที่ 1		แผนการทดสอบ	single	dose	toxicity	ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเชื้อตายของ	อภ.	(Tri	Fluvac)	
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รูปที่ 2 	ค่าเฉลี่ยของน�้าหนักตัวหนูแรทกลุ่มที่ได้รับวัคซีนและน�้าเกลือทั้งเพศผู้และเพศเมียในการทดสอบ	single	dose	toxicity	ของวัคซีน	Tri	Fluvac

Average of animal body weight in single dose toxicity testing of
Tri Fluvac

Day of experiment
Male, NSS Female, NSSMale, Tri Fluvac Female, Tri Fluvac
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	 ส�าหรับการออกแบบการทดสอบ	 single	dose	 toxicity	นั้น	

อภ.	 ได้ใช้แนวทางตามหลักสากลขององค์การอนามัยโลกตามที ่

ประกาศใน	Annex	1	of	WHO	Technical	Report	Series,	No.	927,	

2005	 เป็นหลัก	 รวมกับแนวทางที่หน่วยงานสากลต่าง	 ๆ	ประกาศ	 

เช่น	OECD,	AALAS	โดยมีข้อควรค�านึงถึงดังนี้

	 1.	 โดยปกติใช้สัตว์ทดลองเพียงชนิดเดียว	 (1	 species)	และ

สายพันธุ์ที่ใช้เป็นสายพันธุ์ห่าง	(Outbred)

	 2.	 นอกจากสัตว์กลุ ่มทดสอบซึ่งให้วัคซีนแล้ว	 ควรมีสัตว ์

กลุ่มควบคุมทางลบ	(Negative	control)	ด้วย

	 3.	 จ�านวนสัตว์ทดลองท่ีใช้หากเป็นหนูเม้าส์	 (Mouse)	หรือ	

หนูแรท	(Rat)	ควรใช้สัตว	์10	ตัวต่อเพศต่อกลุ่ม	

	 4.	 อายุของสัตว์ฟันแทะ	 (Rodents)	 ให้ใช้สัตว์อายุ	 6	 -	 8	

สัปดาห์ในการทดสอบ	

	 5.	 ขนาดวัคซีนท่ีให้ในสัตว์ทดลองควรให้ขนาดวัคซีนสูงสุด 

ที่จะทดสอบในมนุษย์ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก

	 6.	 วิธีการให้วัคซีน	 (Vaccine	 administration)	 ควรเป็น 

วิธีเดียวกับที่จะให้ในมนุษย์

	 7.	 สงัเกตผลความเป็นพิษเป็นเวลา	14	วนั	โดยผลพษิทีสั่งเกตนัน้	

อาจสังเกตจากน �้าหนักตัวสัตว์ทดลอง	 (Animal	 body	 weight)	 

ปริมาณอาหารที่สัตว์กิน	 (Food	 consumption)	 อาการทางคลินิก 

ของสัตว์	 (Clinical	 observation)	 และการตรวจพิสูจน์ซากสัตว์	 

(Gross	necropsy)

 ผลการทดสอบ single dose toxicity
 

 ผลการทดสอบ	 single	 dose	 toxicity	 ของ	 Tri	 Fluvac	 

มีหลายหัวข้อ	 แต่หัวข้อที่ส�าคัญที่สุด	 คือ	น�้าหนักตัวของสัตว์ทดลอง	

(Animal	body	weight)	เนื่องจากเป็นตัวแปรที่มีความไว	(Sensitive)	

ในการแสดงผลความเป็นพิษในสัตว์ทดลองมากและติดตามได้ตลอด

ช่วงการทดลอง	ต่างจากการตรวจพิสูจน์ซากสัตว์	 gross	necropsy	 

ซึง่ดผูลได้เพียงครัง้เดยีวต่อหนึง่ชีวติของสัตว์ทดลอง	ผู้เขยีนจงึได้น�าผล

เรื่องน �้าหนักตัวของสัตว์ทดลองมาแสดง	ผลการทดสอบตามรูปที่	 2	

แสดงให้เห็นว่าสัตว์กลุ่มท่ีได้รับวัคซีน	 (Tri	 Fluvac)	 กับกลุ่มที่ได้รับ 

น�้าเกลือ	 (Normal	saline	solution,	NSS)	มีค่าเฉลี่ยของน�า้หนักตัว

ไม่แตกต่างกนัทัง้ในเพศผูแ้ละเพศเมยี	แสดงให้เหน็ว่าวคัซนี	Tri	Fluvac	

ของ	 อภ.	 มีความปลอดภัยต่อสัตว์ทดลองไม่แตกต่างกับน�้าเกลือ	 

(Normal	saline	solution,	NSS)	ท�าให้มคีวามมัน่ใจได้ว่าทัง้แอนตเิจน

และสูตรต �ารบัของวคัซีน	มคีวามปลอดภัยเหมาะสมทีจ่ะใช้ได้		นอกจาก

ผลน�้าหนักตัวของสัตว์ทดลองแล้ว	ผลการตรวจพิสูจน์ซากสัตว์ทดลอง

ก็ยังยืนยันถึงความปลอดภัยของวัคซีน	 Tri	 Fluvac	 เช่นเดียวกัน	 

แต่ทั้งน้ี	 ยังต้องมีการทดสอบความเป็นพิษที่เกิดจากการให้ยาซ �้า	ๆ	

(Repeat	dose	 toxicity)	 อีกการทดสอบหนึ่งก่อนที่จะน�าวัคซีนนี้ไป

ศึกษาวิจัยในมนุษย์
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	 3.	 ในการทดสอบ	 repeat	 dose	 toxicity	 ควรรวมการ 

ทดสอบความทนเฉพาะที	่(Local	tolerance)	เข้าไปด้วยเพื่อเป็นการ

ลดจ�านวนสัตว์ทดลองที่ต้องใช	้

	 4.	 นอกจากการประเมินผลความเป็นพิษท่ีได้กล่าวไว้ใน	 

single	 dose	 toxicity	 แล้ว	 ควรจัดให้มีการตรวจทางโลหิตวิทยา	 

(Hematology)	 และตรวจองค์ประกอบอื่น	 ๆ	 ของเลือด	 (Serum	

chemistry)	โดยตรวจ	4	จุดเวลา	ได้แก่

		 	 -		ก่อนเริ่มให้วัคซีน	

		 	 -		1	-	3	วันหลังจากให้วัคซีนครั้งแรก	

		 	 -		1	-	3	วันหลังจากให้วัคซีนครั้งสุดท้าย	และ	

		 	 -		14	วันหลังจากให้วัคซีนครั้งสุดท้าย	

	 เพื่อเป็นการประเมินผลทั้งความเป็นพิษจากการให้วัคซีนซ�้า	

(Repeat	 dose	 toxicity)	 ความเป็นพิษที่เกิดล่าช้า	 (Delayed	 

toxicity)	และเป็นการประเมินว่าร่างกายสามารถท �าให้ความเป็นพิษ

ดังกล่าวทุเลาลง	(Recovery)	ได้หรือไม่ด้วย

	 5.	 เมื่อครบก�าหนดการตรวจพิสูจน์ซากสัตว์ควรมีการเก็บ

เนื้อเยื่อของอวัยวะส �าคัญ	 เพื่อตรวจสอบทางจุลพยาธิวิทยา	 

(Histopathology)	 โดยควรให้ความส�าคัญเป็นพิเศษกับเน้ือเยื่อ 

ทางภูมิคุ้มกัน	(เช่น	ต่อมน�้าเหลือง	ต่อมไธมัส	ไขกระดูก	เป็นต้น)	และ

กลุ่มอวัยวะส�าคัญ	(สมอง	ไต	ตับ	อวัยวะสืบพันธุ์)	

	 6.	 การประเมินผลความเป็นพิษของการทดสอบความทน

เฉพาะที่จะประเมินจากอาการบวมแดงในเวลา	 48	 -	 96	ชั่วโมงของ

บรเิวณทีใ่ห้วคัซนีและการประเมนิทางจุลพยาธวิทิยา	(Histopathology)	

ของเนื้อเยื่อบริเวณที่ให้วัคซีน

 กลุ่มทดลอง	 จ�านวนสัตว์ทดลอง	 สารทดสอบ	 รายละเอียดการให้
	 	 (เพศผู้	+	เพศเมีย)	 	 สารทดสอบ

	 กลุ่มทดสอบ	 10	+	10	 Tri	Fluvac	(0.5	มิลลิลิตร)	 ฉีดเข้ากล้ามเนื้อขาหลังทั้งสองข้าง

	 กลุ่มควบคุมทางลบ	 10	+	10	 น�้าเกลือ	(0.5	มิลลิลิตร)	 ข้างละ	0.25	มิลลิลิตร

	 กลุ่มทดสอบการทุเลา	 10	+	10	 Tri	Fluvac	(0.5	มิลลิลิตร)	 ในวันที่	0	และ	21 

	 กลุ่มควบคุมทางลบของ	 10	+	10	 น�้าเกลือ	(0.5	มิลลิลิตร)	  
	 การทดสอบการทุเลา

 การทดสอบความเป็นพิษที่เกิดจากการให้ยาซ�า้ ๆ
 (Repeat dose toxicity)

 การทดสอบนีจ้ะมคีวามแตกต่างจากการทดสอบ	single	dose	

toxicity	 ตรงที่จะมีการให้วัคซีนในสัตว์ทดลองมากกว่าหนึ่งครั้ง 

เพื่อดูผลพิษจากการได้วัคซีนหลาย	 ๆ	 ครั้ง	 โดยในกรณีของวัคซีน 

ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเชื้อตาย	 จะมีการให้วัคซีนในสัตว์ทดลอง	 

2	 ครั้ง	 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกก�าหนดแนวทางไว้ว่าควรให้ 

วัคซีนในสัตว์ทดลองเป็นจ �านวนครั้งมากกว่าที่ต้ังใจจะให้ในมนุษย์ 

ซึ่งคือ	1	ครั้ง	

การออกแบบการทดสอบ repeat dose toxicity

 การทดสอบ	repeat	dose	toxicity	กย็งัคงท�าในหนแูรท	(Rats)	

โดยอาศัยแนวทางการทดสอบที่องค์การอนามัยโลกแนะน�าไว้ใน	 

Annex	1	of	WHO	Technical	Report	 Series,	No.	927,	2005	 

เป็นหลักส �าคัญเช่นเดิม	 โดยมีข้อควรค�านึงที่มากกว่า	 single	dose	

toxicity	ดังนี้

	 1.	 ควรมีสัตว์ทดลอง	2	กลุ่ม	ส�าหรับทดสอบผลความเป็นพิษ

และส�าหรับทดสอบว่าผลความเป็นพิษนัน้ทเุลาลงได้หรอืไม่	(Recovery	

group)	

	 2.	 ก�าหนดการให้วัคซีน	 (Dosing	 schedule)	 จ�านวนครั้ง 

ที่ให้วัคซีนควรมากกว่าจ�านวนครั้งที่จะให้วัคซีนในมนุษย	์ โดยช่วงห่าง

ของการให้วัคซีน	 (Dosing	 interval)	 ในสัตว์อาจสั้นกว่าช่วงห่างของ

การให้วัคซีนในมนุษย์	 เช่น	2	 -	3	สัปดาห์	ทั้งนี้อาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ระยะเวลาที่สัตว์ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนนั้น	ๆ 	มาช่วยในการ

ตัดสินใจ

ตารางที่ 2		แผนการทดสอบ	repeat	dose	toxicity	ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเชื้อตาย	ของ	อภ.	(Tri	Fluvac)	
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ผลการทดสอบ repeat dose toxicity

 ผลการทดสอบ	 repeat	 dose	 toxicity	 ของ	 Tri	 Fluvac	 

ก็มีหลายหัวข้อ	 เช่นเดียวกับผลการทดสอบ	 single	dose	 toxicity	 

แต่ในบทความน้ีผู้เขียนจะขอน�าผลเรื่องน �้าหนักตัวของสัตว์ทดลอง 

มาแสดงเพียงอย่างเดียว	ตามเหตุผลท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว	 ผลการ

ทดสอบตามรูปที่	 4	แสดงให้เห็นว่าสัตว์กลุ่มทดสอบ	 (Main	 group)	 

ที่ได้รับวัคซีน	(Tri	Fluvac)	กับกลุ่มที่ได้รับน�า้เกลือ	(Normal	saline	

รปูท่ี 4   ค่าเฉลีย่ของน �า้หนกัตัวหนแูรทกลุ่มทดสอบผลพษิท่ีได้รบัวคัซนีและน �า้เกลอืทัง้เพศผูแ้ละเพศเมยีในการทดสอบ	repeat	dose	toxicity	ของวคัซนี	Tri	Fluvac

Average of main group animal body weight in repeat dose 
toxicity testing of Tri Fluvac

Obervation date (day)
Male, NSS Female, NSSMale, Tri Fluvac Female, Tri Fluvac

Bo
dy

 w
ei

gh
t (

g)

300

275

250

225

200

175

150

125

100
0 7 2114

solution,	NSS)	มค่ีาเฉล่ียของน �า้หนกัตวัไม่แตกต่างกันทัง้ในเพศผูแ้ละ

เพศเมีย	แสดงให้เห็นว่าวัคซีน	Tri	Fluvac	ของ	อภ.	มีความปลอดภัย

ต่อสัตว์ทดลองไม่แตกต่างกับน�้าเกลือ	 (Normal	 Saline	 Solution,	

NSS)		นอกจากนีผ้ลการทดสอบอืน่	ๆ 	เช่น	ผลการตรวจพสิจูน์ซากสตัว์	

(Gross	 necropsy)	 และผลการตรวจสอบทางจุลพยาธิวิทยา	 

(Histopathology)	 ก็ยังท�าให้มีความมั่นใจได้ว ่าทั้งแอนติเจน 

และสูตรต �ารับของวัคซีน	 มีความปลอดภัยเพียงพอท่ีจะน�าวัคซีนนี ้

ไปศึกษาทดสอบในมนุษย์

รูปที่ 3  แผนภาพแสดงกิจกรรมในการทดสอบ	repeat	dose	toxicity	ของวัคซีน	Tri	Fluvac
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รปูท่ี 5   ค่าเฉล่ียของน�า้หนกัตัวหนแูรทกลุม่ทดสอบการทเุลาของผลพิษท่ีได้รับวัคซนีและน �า้เกลอืทัง้เพศผู	้

และเพศเมียในการทดสอบ	repeat	dose	toxicity	ของวคัซนี	Tri	Fluvac

สรุป

 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิดเช้ือตาย	 (Split	 seasonal	

inactivated	 influenza	 vaccine)	 ขององค์การเภสัชกรรม	 

(Tri	Fluvac)	ได้ผ่านการทดสอบความปลอดภยัในสตัว์ทดลอง	(Safety	

testing	in	animals)	แล้ว	โดยผลการทดสอบไม่พบความเป็นพิษของ

วัคซีนในสัตว์ทดลอง	ท�าให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของวัคซีนชนิดนี	้

และเมื่อรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบอื่น	 ๆ	 เช่น	 ผลการกระตุ้น 

ภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง	 (Immunogenicity)	และการศึกษาคุณภาพ

ของวัคซีน	(Product	characterization)	ยิ่งท�าให้	อภ.	ในฐานะผู้ผลิต	

มีความมั่นใจในวัคซีน	 Tri	 Fluvac	 ยิ่งขึ้นจนกระทั่งได้น�าวัคซีน	 

Tri	 Fluvac	นี้ไปด�าเนินการศึกษาวิจัยในมนุษย์	 โดยคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน	คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล	

ได้ทบทวนข้อมลูทัง้หมดแล้วเหน็ว่าวคัซนี	Tri	Fluvac	มคีวามปลอดภยั

มากพอทีจ่ะท �าการศกึษาวจัิยในมนษุย์ได้	จงึอนมุตัใิห้ด �าเนนิการศกึษา

วิจัยในมนุษย์ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล	“หลังจาก

การศึกษาวิจัยในมนุษย์ระยะที่	2	 เสร็จสิ้น	Tri	 Fluvac	จะเข้าสู่การ

ศึกษาวิจัยในมนุษย์ระยะที่	3	แล้วจึงขอขึ้นทะเบียนต�ารับยาชีววัตถุต่อ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาต่อไป”

 ส�าหรับน�้ าหนักตัวของกลุ ่มทดสอบการทุเลาของผลพิษ	 

(Recovery	 group)	ผลการทดสอบตามรูปที่	 5	แสดงให้เห็นว่าสัตว ์

ที่ได้รับวัคซีน	(Tri	Fluvac)	กับกลุ่มที่ได้รับน�า้เกลือ	(Normal	Saline	

Solution,	NSS)	มีค่าเฉลี่ยของน �้าหนักตัวไม่แตกต่างกันทั้งในเพศผู ้

และเพศเมีย	 แสดงให้เห็นว่าวัคซีน	 Tri	 Fluvac	 ของ	 อภ.	 มีความ

ปลอดภัยต่อสัตว์ทดลองไม่แตกต่างกับน�้าเกลือ	 (Normal	 Saline	

Solution,	NSS)	นอกจากนี้ผลการทดสอบอื่น	ๆ	 เช่น	ผลการตรวจ

พิสูจน์ซากสัตว์	 (Gross	 necropsy)	 และผลการตรวจสอบทาง 

จุลพยาธิวิทยา	 (Histopathology)	 ก็ยังท�าให้มีความมั่นใจได้ว่า 

ทั้งแอนติเจนและสูตรต�ารับของวัคซีน	มีความปลอดภัยเพียงพอที่จะ 

น�าวัคซีนนี้ไปศึกษาทดสอบในมนุษย์
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เขมจิรา  สุขแสวง
กลุ่มศึกษาชีวสมมูล

	 ปัจจุบันส �านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (Thai	 FDA)	

ยอมรับการยกเว ้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์	 (Biowaiver) 

ตาม	Biopharmaceutics	Classificatio 	System	 (BCS)	ซึ่งมีหลัก

การพิจารณาบนพื้นฐานของค่าการละลายในน�้า	 การซึมผ่านเซลล ์

ของตวัยาส�าคญัและการละลายของผลติภณัฑ์ยา	ซึง่เป็นปัจจยัหลักทีม่ี

ผลต่ออัตราและปริมาณการดูดซึมของยาจากผลิตภัณฑ์ยารูปแบบ

ของแข็งชนิดรับประทานที่ปลดปล่อยยาทันที	 โดยผลติภณัฑ์ดงักล่าว 

ทีม่คีณุสมบตัขิองตวัยาส�าคญัอยูใ่น	BSC	 class	 I	 (High	 solubility,	 

high	permeability)	 สามารถยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ได้ 

โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้

	 1.	 ตัวยาส�าคัญมีค่าการละลายสูง	 (High	 solubility)	 และ 

การซึมผ่านเซลล์สูง	(High	permeability)	ตาม	BCS	กลุ่มที่	1

	 2.	 ผลิตภัณฑ์ยามีการละลายเร็ว	(Rapidly	dissolving)	หรือ

มีการละลายเร็วมาก	(Very	rapidly	dissolving)

	 3.	 ไม่มีส่วนประกอบตัวยาไม่ส�าคัญ	(Excipients)	ที่อาจมีผล

ต่อการดูดซึมของยา	 และส่วนประกอบตัวยาไม่ส�าคัญในสูตรต�ารับ 

เป็นสารทีม่กีารใช้อย่างกว้างขวางและไม่มอีนัตรกิรยิาต่อเภสชัจลนศาสตร์	

ของตวัยาส�าคญั	กรณทีีมี่การใช้ส่วนประกอบตวัยาไม่ส �าคญัในปรมิาณ

สูงมากกว่าปกติหรือเป็นสารชนิดใหม่	 เป็นสารประกอบในต�ารับ	 

ต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติม

	 4.	 ไม่เป็นยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ	 (Narrow	 therapeutic	

index)

	 5.	 ไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบให้มีการดูดซึมในช่องปาก

	 6.	 ดลุระหว่างความเสีย่งและประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการยกเว้น

การศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์นั้น	 ยอมรับได ้ในทางสาธารณสุข	 

โดยพิจารณาจากข้อบ่งใช้	และดัชนีการรักษาของยา

	 ทั้งนี้	การศึกษาการละลายของยา	(Solubility	testing)	โดยวิธี	

Shake	 flas 	 method	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนว่าตัวยาส �าคัญ 

มีค่าการละลายสูง	(High	solubility)	มีขั้นตอนการศึกษาดังนี้

	 1.	 สบืค้นค่า	pKa	ของ	Active	Pharmaceutical	Ingredient	

(API)	ที่ต้องการศึกษาค่าการละลาย

	 2.	 การศึกษาการละลายของยา	 (Solubility	 testing)	 

จะด�าเนินการศึกษาในช่วง	pH	ตั้งแต่	1	-	7.5	ที่อุณหภูมิ	37	±	1	องศา

เซลเซียส	อย่างน้อย	3	ค่า	pH	 โดยต้องมีจ�านวนสภาวะ	pH	มากพอ 

ที่จะได้	pH	 -	solubility	profil 	ที่ถูกต้อง	จ�านวนสภาวะ	pH	ที่จะ 

ต้องท �าการศึกษาการละลายนั้น	 สามารถหาได้โดยอาศัยลักษณะ 

การแตกตวัของตัวยาส �าคญั	(Ionization	characteristics)	ตวัอย่างเช่น	

เมือ่	pKa	ของตวัยาส�าคญัเท่ากบั	3	-	5	ควรศกึษาการละลายท่ี	pH	=	

pKa,	pH	=	pKa+1,	pH	=	pKa-1	และ	pH	=	1.2,	4.5,	6.8	และ	7.5

	 3.	 เตรียมตัวกลางการละลายที่เหมาะสมตาม	 pH	 ท่ีก�าหนด 

ซึ่งขึ้นกับค่า	pKa	ของยาแต่ละชนิด

www.online-shop.eppendorf.us www.analiza.com

การศึกษาการละลายของยา

ส�าหรับการยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์
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เขมจิรา  สุขแสวง
กลุ่มศึกษาชีวสมมูล

www.cyprotex.com

www.xtalks.com/Optimize-Enabled-Drug-Products.ashx

เอกสารอ้างอิง 
 1.		คณะกรรมการอาหารและยา.	ระเบียบส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ยา

รูปแบบของแข็งชนิดรับประทานที่ปลดปล่อยยาทันที.	2550;	1-2.
		 2.		U.S.	Department	of	Health	and	Human	Services,	Food	and	Drug	Administration.	Guidance for industry, Waiver of in vivo 

bioavailability and bioequivalence studies for immediate-release solid oral dosage forms based on a biopharmaceutics 
classification syste .	2000;	2-3.

	 4.	 ใส่ผงยา	 (Active	 Pharmaceutical	 Ingredient:	API)	 

ที่ต้องการศึกษาการละลายใน	 Erlenmeyer	 flas 	และเติมตัวกลาง 

การละลายตามปริมาตรท่ีก�าหนด	 เขย่าและเติมผงยาเพิ่มเติมจนกว่า 

มีผงยาเหลือที่ก้น	 Erlenmeyer	 flas 	 (excess)	 ท้ังนี้การศึกษา 

การละลายในแต่ละตัวกลางการละลายให้ท�าการวิเคราะห์	3	ซ�า้

	 5.	 เขย่า	Erlenmeyer	flas 	โดยใช้เครื่อง	Shaker	ที่อุณหภูมิ	

37	±	1	องศาเซลเซียส	เป็นเวลาประมาณ	10	นาที

	 6.	 วัด	 pH	 และปรับให้ได้ค่า	 pH	 ตาม	 pH	 ของตัวกลาง 

การละลายนั้น	ๆ

	 7.	 เขย่าสารละลายโดยใช้เครื่อง	Shaker	ที่อุณหภูม	ิ37	±	1	

องศาเซลเซียส

	 8.	 เมื่อเขย่าครบ	24	และ	48	ชั่วโมง	ให้น�าตัวอย่างมาวัด	pH	

และปรับ	pH	ให้ได้ตาม	pH	ของตัวกลางการละลายนั้น	ๆ	และน�าไป

เขย่าต่อจนครบ	72	ชั่วโมง

	 9.	 เมื่อเขย่าครบ	 72	 ช่ัวโมง	 ให้น�าตัวอย่างมาวัด	pH	 และ 

ปรับ	pH	ให้ได้ตาม	pH	ของตัวกลางการละลายนั้น	ๆ

	 10.	เขย่าสารละลายเป็นเวลาประมาณ	10	นาที

	 11.	วัด	pH	กรณีได้ค่า	pH	ตาม	pH	ของตัวกลางการละลาย 

นั้น	 ๆ	 แล้วให้สุ่มสารละลาย	 Erlenmeyer	 flas 	 ละ	 3	 ซ�้า	 และ 

น�าสารละลายดังกล่าวมากรองด้วย	membrane	filte 	0.45	µm	และ

น�าไปหาค่าความเข้มข้นตามวิธีที่ระบุของยาชนิดนั้น	ๆ

	 หมายเหตุ	 กรณีพบว่าไม่เหลือผงยาใน	 Erlenmeyer	 flas 	 

ให้เติมผงยาลงไปเพิ่มจน	excess

	 จากการศึกษาการละลายของยา	(Solubility	testing)	โดยวิธี	

Shake	 flas 	method	 ถ้าตัวยาส�าคัญในขนาดความแรงสูงสุดที่มี 

ในท้องตลาด	 สามารถละลายได้ในตัวกลางการละลายปริมาตร	 250		

มิลลิลิตร	หรือน้อยกว่า	แสดงว่าตัวยาส�าคัญมีค่าการละลายสูง	 (High		

solubility)	 สามารถน�าข้อมูลไปใช้ประกอบเป็นเอกสารยื่นขอ 

การยกเว้นการศึกษาชีวสมมลูในมนษุย์	(Biowaiver)	ตาม	Biopharma-	

ceutics	Classificatio 	System	(BCS)	ได้
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สาหร่ายทะเล
อัญชุลี  เลิศสงคราม
กลุ่มวิจัยชีววิเคราะห์

	 3.	Brown	 seaweed	 (สาหร่ายสีน�า้ตาล)	 อยู่ในน่านน�้าทะเล 

ที่ลึกปานกลาง	 (Middle	 section)	มีขนาดยาวตั้งแต	่10	 เซนติเมตร	 

ถึง	 100	 เมตร	 สาหร่ายสีน�้าตาลเป็นสาหร่ายที่มีคุณค่ามากท่ีสุด	 

เพราะมีส่วนประกอบของ	amino	acids,	vitamins	และ	minerals	

มากที่สุด	ยกตัวอย่างเช่น	ascophyllum	nodosum	

(Seaweeds)

 าหร่ายทะเล เป็นพืชชั้นต�่า ไม่มีระบบท่อล�าเลียงอาหารจากรากสู่ล�าต้นและใบแบบพืชชั้นสูง

เช่น หญ้าทะเล แต่จะใช้วิธีดูดซับน�้าและแร่ธาตุจากน�า้ทะเลสู่เซลล์ต่าง ๆ โดยตรง พืชกลุ่มนี้

ไม่มีดอกและผล แต่แพร่กระจายพันธุ์ด้วยการสร้างสปอร์และแบ่งตัว สาหร่ายทะเลมีลักษณะมากมาย

หลายแบบ ตั้งแต่แบบที่เป็นแพลงก์ตอนลอยไปมาในน�้า ซึ่งมีขนาดเล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า  

บางชนิดเป็นเซลล์เดีย่ว บางชนดิจบัตวักนัเป็นกลุม่เซลล์ หรอืเป็นสาย จนถงึชนดิทีเ่ป็นต้นดคูล้ายพืชชัน้สงู

รูปที่ 2			สาหร่ายสีเขียว	(Green	algae)

รูปที่ 3			สาหร่ายสีน�้าตาล	(Brown	algae)

รูปที่ 1			สาหร่ายสีน�า้เงิน	(Blue	algae)

	 สาหร่ายทะเล	 แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่	ๆ	ตามโครงสร้างและ 

สีของสารสังเคราะห์แสง	ได้เป็น	4	กลุ่ม	คือ

	 1.	 Blue	 seaweed	 (สาหร่ายสีน �้าเงิน)	 จัดเป็นสาหร่าย	 

cell	 เดียว	 และมีขนาดเล็ก	 (Microscopic	 and	 unicellular)	 

ยกตัวอย่างเช่น	spirulina	

	 2.	Green	 seaweed	 (สาหร่ายสีเขียว)	 มีขนาด	 10	 -	 50	

เซนติเมตร	 จะพบบริเวณน�้าทะเลในส่วนที่ต้ืน	ๆ	 (Upper	 section)	 

ยกตวัอย่างเช่น	aosa,	fucus	vesiculosus	และ	laminaria	digitata	

	 4.	Red	seaweed	(สาหร่ายสีแดง)	อยูใ่นส่วนน่านน�า้ทีล่กึทีส่ดุ	

(Deepest	level)	มีขนาดยาวตั้งแต	่10	-	40	เซนติเมตร	ยกตัวอย่าง

เช่น	codium,	corallina	

 

รูปที่ 4			สาหร่ายสีแดง	(Red	algae)
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ยังมีเซลล์ขนาดใหญ	่สามารถเก็บเกี่ยวได้ง่าย	ผนังเซลล์บางจึงถูกย่อย

และดูดซึมได้เร็วกว่าสาหร่ายสีเขียวซึ่งมีผนังเซลล์หนา	

 - ใช ้เป ็นอาหารสัตว์	 สาหร่ายสามารถน�าไปเลี้ยงสัตว ์ 

กระเพาะเดี่ยว	เช่น	หมู	และสัตว์ปีกได้เป็นอย่างด	ีนอกจากนี้สาหร่าย

ยังเป็นอาหารที่จ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการเล้ียงสัตว์น �้าวัยอ่อนท่ีกินพืช 

เป็นอาหาร	 เช่น	ปลา	กุ้งและแพลงก์ตอนสัตว์	 เช่น	 ไรแดง	 ไรน�้าเค็ม	 

ในประเทศญี่ปุ่นใช้สาหร่ายเกลียวทองเลี้ยงปลาไหล	ปลาเทราต์	กุ้ง	 

ปลาคาร์ฟสี	 เป็นต้น	ท�าให้เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลา

สวยงามได้พัฒนาก้าวไกลออกไปมาก	

 - ใช้ในการก �าจัดน�้าเสีย	การใช้สาหร่ายในการก�าจัดน�้าเสีย 

ร่วมกับแบคทีเรีย	 โดยแบคทีเรียจะท�าการย่อยสารประกอบอินทรีย ์

ต่าง	ๆ	ที่มีอยู่	ได้แก่	โปรตีน	คาร์โบไฮเดรต	ไขมัน	ให้เป็นสารประกอบ				

อนินทรีย์	เช่น	แอมโมเนียม	ไนเตรต	คาร์บอนไดออกไซด์	และเกลือแร่

ต่าง	ๆ	 ในสภาพการเกิดที่มีอากาศ	 (Aerobic)	 หรือไม่มีอากาศ	 

(Anaerobic)	จากนัน้สาหร่ายจะใช้สารประกอบเหล่าน้ีในกระบวนการ

เมแทบอลิซึมต่าง	ๆ	 ส�าหรับสาหร่ายที่ได้จากระบบก�าจัดน�้าเสียนี	้ 

อาจน�ามาใช้เป็นอาหารสัตว	์ปุ๋ยพืชสด	หรือใช้ในการท�าก๊าซชีวภาพได	้ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 การศึกษาการเจริญเติบโตของสาหร่าย	 

Spirulina platensis	ทีเ่พาะเลีย้งในมลูหมผูสมมลูไก่ทีม่กีารหมนุเวยีน

ของสารอาหารแตกต่างกัน	 การผลิตสาหร่ายเกลียวทองจากน �้าท้ิง

โรงงานแป้งมันส�าปะหลงั	การเล้ียงสาหร่ายเกลียวทองจากน �า้ทิง้โรงงาน

น�้าอัดลม	เป็นต้น	

 - ใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ	สาหร่ายสีน�า้เงินแกมเขียว	(Blue	green	

algae)	รู้จักกันแพร่หลายในแง่ของการใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ	จากการวิจัย

ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	พบว่า

สาหร่ายสีเขียวแกมน�้าเงินในนาข้าวบางชนิดสามารถตรึงไนโตรเจน 

ในอากาศให้เป็นสารประกอบไนโตรเจน	 เช่น	แอมโมเนียม	 ท�าให้ข้าว

เจริญเติบโต	ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์	Anabaena	 sp.	และ	Nostoc	 sp.	 

พันธุ์ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	พบใน

ประเทศและให้ผลผลิตด	ีมีชื่อว่า	Anabaena siamensis 

 - ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส�าอาง	 สาหร่ายประกอบด้วย	 

สารเคมีบางชนิดที่ช่วยในการรักษาผิวหนัง	 ชนเผ่า	 Kanembu	 ท่ีอยู่

รอบทะเลสาบชาด	 ได้ใช้สาหร่ายเกลียวทองรักษาโรคผิวหนังบางชนิด	 

การศึกษาในประเทศญี่ปุ่นพบว่า	เครื่องส�าอางที่ผสมสาหร่ายและ 

สารสกัดจากสาหร่ายเกลียวทองช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้นและลดริ้วรอย	

ส่วนในประเทศไทยมีบริษัทหลายแห่งที่ใช ้สาหร่ายเกลียวทอง 

เป็นเครื่องส�าอางในรูปครีมบ�ารุงผิว	

 - ใช้ในอุตสาหกรรมยา	 นักวิทยาศาสตร์และนายแพทย ์

หลายท่านได้ทดลองใช้สาหร่ายเกลยีวทองในการป้องกันและรกัษาโรค

ต่าง	 ๆ	 เช่น	 โรคเบาหวาน	 โรคกระเพาะอาหาร	 อีกทั้งยังช่วย 

ส่วนประกอบทางเคมีที่ส�าคัญของสาหร่ายทะเล

 Amino acid:		ที่พบว่าเป็นองค์ประกอบในสาหร่ายทะเล	คือ	

Cysteine,	 Lysine,	Aspartic,	Glutamic,	 Proline,	Methionine,	

Tryptophane,	Arginine,	และ	Ornithine

 Vitamins:		ประกอบด้วย	A,	C,	B1,	B2,	B12,	E,	D	ซึ่งจะมี

ส่วนในการช่วยซ่อมแซมเส้นเลือดที่แตก	ช่วยในการสมานแผล	และยัง

มีฤทธิ์เป็น	antioxidants	(สารต้าน	free	radical)	ด้วย	

 Mineral salts:	 โดยเฉพาะอย ่างยิ่ ง	 magnesium,	 

potassium,	calcium	และ	silicon	ซึ่งจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับ	tonic	 

potential	ของ	cell	ป้องกัน	cell	เหี่ยว	และช่วยปรับสมดุลเกี่ยวกับ

ความชุ่มชื้นของเซลล์	(Cell)	

 Trace Elements:	ประกอบด้วย	Iodine,	Iron,	Manganese,	

Boron,	Cobalt,	Copper,	Zinc,	Bromium,	Nickel,	Strontium,	

Aluminum,	 Barium,	 Titanium,	 Silver,	 Gold,	 Chromium,	 

Fluorine,	Tin	ซึ่งแร่ธาตุเหล่าน้ีจะท�าหน้าท่ี	 catalysts	และช่วยเร่ง	

Biologic	 reactions	 ของสารต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนัง 

ได้เร็วที่สุด 

การใช้ประโยชน์จากสาหร่าย
 
 -  ใช้เป็นอาหารมนุษย์	มนุษย์รู้จักน�าสาหร่ายมาใช้เป็นอาหาร

เป็นเวลานานแล้ว	เช่น	จนี	ญีปุ่น่	ใช้สาหร่ายสนี�า้ตาล	(Laminaria)	และ

สาหร่ายสีแดง	 (Porphyra)	หรือท่ีเรียกว่า	 จีฉ่าย	มาท�าอาหารพวก

แกงจืด	 ญี่ปุ่นผสม	 Chlorella sp.	 ลงในชา	 ซุป	 น�้าผลไม้	 บะหม่ี	 

และไอศกรีม	 ส�าหรับห้องปฏิบัติการสาหร่ายตามธรรมชาติ	คัดแยก 

สายพันธุ์บริสุทธิ์	วิเคราะห์ปริมาณโปรตีน	40	-	50	%	ศึกษาปัจจัยที่

เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายในห้องควบคุมเพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการเล้ียงในอ่างขนาดใหญ่เพือ่เข้าสูอ่ตุสาหกรรม	ซึง่ผลงานวิจยั	

มีมากมาย	 เช่น	 การเพาะเล้ียงสาหร่าย	 Spirulina sp.	 ในอาหาร 

เลี้ยงเชื้อที่มีโซเดียมไบคาร์บอเนตระดับต่าง	ๆ	 กัน	 การคัดเลือกหา 

สภาวะที่ เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีน�้าเงินแกมเขียว 

Spirulina sp.	 เพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์	การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพันธุ ์

พื้นบ้าน	 เพื่อหาปริมาณโปรตีนเปรียบเทียบกับพันธุ์	 Scenedesmus 

acutus การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร ่าย 

จากการเพาะเลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ	2	ชนิด	

	 ส�าหรับสาหร่ายเกลียวทอง	 เป็นท่ีรู ้จักกันอย่างกว้างขวาง 

ในปัจจุบันในรูปของอาหารเสริมสุขภาพ	 เน่ืองจากมีคุณสมบัติเด่น 

คือ	 มีปริมาณโปรตีนสูงถึง	 60	%	 และเป็นโปรตีนท่ีประกอบด้วย 

กรดอะมโินทีจ่�าเป็นกระจดักระจายอยูใ่นเซลล์อย่างได้สัดส่วน	มวีติามนิ	

เกลอืแร่	และสารให้สธีรรมชาตจิ�านวนมาก	นอกจากนีส้าหร่ายเกลียวทอง	
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เอกสารอ้างอิง 
	 1.	 http://www.sptantawan.com/web/brazilnuts.doc
	 2.	 สุพรรษา	เตียวหยิน.	2557.	(ออนไลน์).	แหล่งที่มา	:	http://www.sl.ac.th/html_edu/cgi-bin/sl/main_php/print_informed.php?id_count_

inform=5384.	25	พฤษภาคม	2557

ลดความเครียดและความไม่สมดุลในร่างกาย	 ในประเทศฝรั่งเศสได้

ทดลองใช้ยาที่ผสมสาหร่ายเกลียวทองทาแผล	 ท�าให้แผลแห้งเร็วขึ้น	

ธาตุแมกนีเซียมในคลอโรฟิลล์ยังมีบทบาทอย่างส�าคัญในการรักษา

บาดแผล	มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อป้องกันการเกิดของแบคทีเรียและ

ช่วยสร้างเซลล์ขึน้มาใหม่ด้วย	คลอโรฟิลล์ในสาหร่ายมโีครงสร้างเหมอืน

สารสีแดงในเลือด	 (Hemoglobin)	 นักวิทยาศาสตร์จึงแนะน �าให้ใช ้

คลอโรฟ ิลล ์ รักษาโรคโลหิตจาง	 นอกจากน้ีสาหร ่ายบางชนิด 

มีสารปฏิชีวนะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย	์ได้แก	่cyanophycin	

หรือ	marinamycin	ซึ่งสารเหล่านี้มีคุณสมบัติในการยับย้ังการเจริญ

ของแบคทเีรยีทีเ่ป็นสาเหตขุองโรคต่าง	ๆ	ได้	สาหร่ายสนี�า้เงนิแกมเขยีว	

scytonema	 No.11	 เป็นสาหร่ายที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	แยกได้จากดินนาจังหวัดพิษณุโลก	พบว่า	

สามารถผลิตสารปฏิชีวนะ	 cyanobacterin	 ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นทั้ง	 

algicide	และ	bacteriocide	ทีย่บัย้ังการเจรญิเตบิโตของสาหร่ายและ

แบคทีเรียบางชนิดได้	

 - ใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ	 สาหร่ายสีแดงพวก	 Elidium,	 

Gracilaria	สามารถน�าไปสกัดท�าเป็นวุ้น	 เพื่อน�าไปใช้ในการประกอบ

อาหาร	 และเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์	 สาหร่ายสีน �้าตาลพวก	 

Laminaria,	Ascophyllum,	Macrocystis	น�าไปสกัดเป็นแอลจิน 

หรือแอลจิเนต	ซึ่งน�าไปใช้ในการท�านม			ขนมปัง		ไอศกรีม		ขนมหวาน		

ลูกกวาด		สบู	่	แชมพูสระผม	เป็นต้น	

 สรุป

 สาหร่ายเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อ 

สภาพแวดล้อมของโลกและความเป็นอยู่ของมนุษย์	 เป็นส่วนหน่ึงของ

ต้นทางห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ	 เป็นตัวการในการรักษาสมดุล 

ทางธรรมชาติ	สามารถสร้างสารพิเศษบางชนิดที่มีประโยชน์และโทษ

ต่อมนุษย์	 ฉะน้ันจึงมีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ

สาหร่ายเพือ่ทีจ่ะรวบรวมและจดัจ �าแนกให้เป็นระบบ	สามารถน�ามาใช้

ประโยชน์ต่อไปในอนาคต	

	 ปัจจุบันได ้มีพัฒนากรรมวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเป็น 

แหล่งอาหารโปรตีนแล้วยังได้น�าสายพันธุ ์สาหร่ายที่มีศักยภาพที่

สามารถผลิตในทางการค้า	 เช่น	 Chlorella,	 Scenedesmusbs	 

Spirulina,	Dunaliella,	Haematococcus	 มาศึกษาหาสภาวะท่ี 

เหมาะสมในการเพาะเล้ียงเพื่อผลิตสารอาหาร	 หรือสารเคมีที่มี 

มูลค่าสูง	 รวมทั้งวิธีการสกัด	 การน�าไปใช้ประโยชน์และการแปรรูป 

ในด้านต่าง	ๆ	อีกด้วย

www.fisheriescoastalfeed.blogspot.com/2012/11/blog-post.htm
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   ภาวะอ้วนลงพุง

ภาวะเมแทบอลิกซินโดรม
ภก.กิตติคุณ  ยั่งยืน
กลุ่มงานด้านบริหารงานวิจัย	กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย

หรือ

	 ภาวะอ้วนลงพุง	หรือภาวะเมแทบอลิกซินโดรม	 (Metabolic	

syndrome)	 คือ	 กลุ ่มอาการของภาวะผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การเมแทบอลิซึมของร่างกาย	 เป็นปัญหาทางสุขภาพที่เพิ่มความเสี่ยง

ต ่อการเกิดความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดและ 

โรคเบาหวานได้	 โดยจะสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มมากขึ้นและพบใน 

เพศหญิงมากกว่าเพศชาย	 จากข้อมูลการส�ารวจสุขภาพประชากรไทย	

เมื่อปี	 พ.ศ.	 2552	 พบภาวะเมแทบอลิกซินโดรมในประชากรไทย 

อายุ	20	ปีขึ้นไปเท่ากับร้อยละ	23.2	โดยมีความชุกในผู้หญิง	(ร้อยละ	

26.8)	 สูงกว่าผู้ชาย	 (ร้อยละ	 19.5)	 และความชุกจะเพ่ิมขึ้นตามอายุ 

ที่เพิ่มข้ึนจนสูงที่สุดในช่วงอายุ	 50	 -	 69	 ปีในผู้ชาย	 และช่วงอายุ	 

60	 -	 79	 ในผู้หญิง	นอกจากนี้	ผู้ชายในเขตเมืองมีภาวะเมแทบอลิก 

ซินโดรมสูงกว่าในเขตชนบท	 (ร้อยละ	 23.1	 และ	 17.9	ตามล�าดับ)	 

แต่ผู ้หญิงในเขตชนบทจะมีความชุกสูงกว่าในเขตเมือง	 (ร้อยละ	 

27.9	และ	 24.5	ตามล�าดับ)	ซึ่งภาวะนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับระบบ 

เอนโดครินและกระบวนการเมแทบอลิซึมของร่างกาย	 โดยลักษณะ

ทัว่ไปของภาวะเมแทบอลกิซนิโดรมนัน้	จะมกีารเพิม่ขึน้ของเซลล์ไขมนั

บริเวณล�าตัวช่วงเอวหรือช่วงท้องปริมาณมากจึงท�าให้มีลักษณะ 

อ้วนตรงกลางล �าตวัอย่างชดัเจน	โดยมกัจะเกดิร่วมกบัการมีระดบัไขมนั

ในเลือดผิดปกติ	 ได้แก่	 ระดับเอชดีแอลโคเลสเตอรอล	 (HDL-C)	 

ลดลง	ระดับไตรกลีเซอไรด์	(Triglycerides)	เพิ่มขึ้น	นอกจากนี้ยังพบ

ภาวะความดันโลหิตสูงและระดับน �้าตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอีกด้วย	 โดย

ประเทศไทยจะใช้เกณฑ์ดังต่อไปนีใ้นการบ่งชีภ้าวะเมแทบอลกิซินโดรม	

ซึ่งจะต้องเข้าได้กับลักษณะดังต่อไปนี้อย่างน้อย	 3	ข้อ	คือ	มีรอบเอว

มากกว่าหรือเท่ากับ	90	เซนติเมตร	ในผู้ชาย	หรือมากกว่าหรือเท่ากับ	

80	เซนตเิมตร	ในผูห้ญงิ	ระดบัไขมนัเอชดแีอล	โคเลสเตอรอล	(HDL-C)	

ในเลือดต�่ากว่า	 40	 มิลลิกรัม/เดซิลิตร	 ในผู้ชาย	 หรือต�่ากว่า	 50	

มลิลกิรมั/เดซิลติร	ในผูห้ญงิ	ระดบัไขมนัไตรกลเีซอไรด์	(Triglycerides)	

มากกว่า	 150	มิลลิกรัม/เดซิลิตร	ความดันโลหิตมากกว่าหรือเท่ากับ	

130/85	 มิลลิเมตรปรอท	 และมีระดับน�้าตาลในเลือดสูงกว่า	 100	

มิลลิกรัม/เดซิลลิตร	หรือเป็นเบาหวาน1,	2
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 โดยอาหารที่รับประทานควรมีปริมาณ

คาร์โบไฮเดรตน้อยลง	และควรรับประทานอาหารประเภท	ผัก	ผลไม้	

ธัญพืช	 เนื้อสัตว์ปีก	 และปลา	 แทนการใช้ยาลดน �้าหนักซึ่งจะลด 

ความอยากอาหารได้	เช่น	phentermine,	sibutramine	และ	orlistat		

การผ่าตดัทางเดินอาหารในผูท้ีมี่	BMI	มากกว่า	40	กโิลกรมั/ตารางเมตร	

หรือมากกว่า	 35	 กิโลกรัม/ตารางเมตร	และมีโรคร่วม	การใช้ยาลด

โคเลสเตอรอล	ได้แก่	ยากลุ่ม	statins,	ezetimibe,	nicotinic	acid,	

ยากลุ่ม	fibrate 	ยาลดระดับไขมัน	ได้แก่	ยากลุ่ม	fibrates 	statins,	

nicotinic	acid	และยังมีการใช้กรดไขมันโอเมก้า	3	ขนาดสูงอีกด้วย	

การใช้ยาลดความดันโลหิตในผู้ที่มีภาวะเมแทบอลิกซินโดรมแต่ไม ่

เป็นโรคเบาหวาน	 ได้แก่	 ยาที่ยับย้ังเอนไซม์ในการเปลี่ยนแอนจิโอ 

เทนซินวันเป็นแอนจิโอเทนซินท	ู(ACE	inhibitor)	และยาที่ใช้ขัดขวาง

การจับของแอนจิโอเทนซินทูกับตัวรับ	 (Angiotensin	 ll	 receptor	

blocker)	 และการจ�ากัดการรับประทานเกลือ	 การใช้ยารักษาโรค 

เบาหวาน	 เช่น	 bigunides	 และ	 thiazolidinediones	 เพื่อลด 

การดื้ออินซูลิน1,	3

	 ภาวะเมแทบอลิกซินโดรมมีความเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน 

ชนิดที่สอง	 โรคเบาหวานก็มีความเกี่ยวข้องกับเอนไซม์อะไมเลสและ

เอนไซม์	 α-glucosidase	 ซ่ึงเอนไซม์ทั้งสองเป็นเอนไซม์ท่ีย่อย

คาร์โบไฮเดรตโดยการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส	 (Hydrolysis)	 ได้เป็น

น�้าตาลกลูโคสแล้วถูกดูดซึมได้	 และถ้ามีการยับยั้งเอนไซม์เหล่านี ้

ก็จะท�าให้กลูโคสถูกดูดซึมได้ช้าลงหรือลดลง	 ท�าให้ระดับน�้าตาล 

ในเลือดหลังรับประทานอาหารลดลง	 ซ่ึงก็จะเป็นผลดีต่อการควบคุม 

โรคเบาหวานชนิดที่สองได้	ยาที่ใช้รักษาเบาหวานในปัจจุบันท่ีมีกลไก

ยับยั้งเอนไซม์อะไมเลสและเอนไซม	์α-glucosidase	ได้แก่	acabose, 

volgibose	แต่มีข้อเสีย	 คือ	 ยามีอาการไม่พึงประสงค์	 เช่น	ท้องอืด	 

ปวดท้อง	อาการไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับตับ	ไต	เป็นต้น1,	4

	 ในปัจจุบันได้มีรายงานว่ากระบวนเกิดภาวะเมแทบอลิก 

ซินโดรมนั้น	มีสาเหตุมาจากการดื้อต่ออินซูลิน	 (Insulin	 resistance)	

และความอ้วน	 โดยการดื้อต่ออินซูลินจะท�าให้เกิดการสะสมของ

ไตรกลีเซอไรด์และท �าให้ระดับน�้าตาลในเลือดสูงข้ึน	 ส่วนความอ้วน

บริเวณพุงจะท�าให้เกิดความดันโลหิตสูงและระดับไขมันผิดปกติ	 

และยังมีปัจจัยอื่น	ๆ	 ที่ท�าให้เกิดภาวะเมแทบอลิกซินโดรม	 เช่น	 

ออกซิเดทีฟ	 สเตรส	 (Oxidative	 stress)	 ภาวะโปรทรอมโบติก	 

(Prothrombotic	 state)	 การหลั่งโปรอินฟลามาโทรี	 ไซโตไคน	์ 

(Proinflammator 	cytokine)	ชนิดต่าง	ๆ	นอกจากนี้ในคนที่มีภาวะ

เมแทบอลิกซินโดรมจะมีระดับฮอร์โมนอดิโปเนคติน	 (Adiponectin)	

ในเลือดต �่า	 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการดื้อต่ออินซูลินอีกด้วย	 ดังน้ัน 

ภาวะเมแทบอลิกซินโดรมจึงเก่ียวข้องกับโรคเบาหวานชนิดที่สอง	 

ความดันโลหิตสูง	ไขมันในเลือดผิดปกต	ิซึ่งในปัจจุบัน	การรักษาภาวะ

เมแทบอลิกซินโดรมจะใช้การรักษาแบบใช้ยาและไม่ใช้ยา	การรักษา

แบบไม่ใช้ยา	 ได้แก่	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยลดน�้าหนัก	 เพราะ

การลดน �้าหนักจะสามารถเพิ่มความไวของอินซูลินได้	 โดยการที่ 

จะท �าให้น �้าหนักลดได้น้ันจะต้องมีการควบคุมอาหารร่วมกับการ 

ออกก �าลังกาย	 โดยควรใช้เวลาอย่างน้อย	 30	นาทีต่อวัน	 และการ 
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	 ภาวะน�้ าตาลในเลือดสูงสามารถพบได้บ ่อยในผู ้ที่มีการ 

เมแทบอลิซึมที่ผิดปกติ	เช่น	ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน	โดยการที่มีน�้าตาล 

ในเลอืดสงูท �าให้เร่งการเกิด	advanced	glycosylation	end	products	

(AGEs)	 ซึ่งเกิดโดยมีการเชื่อมต่อกันของหมู่อะมิโนของโปรตีนและ 

น�้าตาลริดิวซ์แบบไม่อาศัยเอนไซม์และไม่สามารถผันกลับได้	 และ	 

AGEs	 ที่เกิดขึ้นจะไปสะสมที่ผนังหลอดเลือดแล้วท �าให้เกิดอาการ

แทรกซ้อนทางหลอดเลือดขนาดเล็กที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวาน	 เช่น	

ความผิดปกติทางสายตา	 และถ้ามีสารที่สามารถยับยั้งกระบวนการ 

เกิด	protein	 glycation	 ได้ก็จะสามารถลดอาการต่าง	ๆ	ที่สัมพันธ ์

กับเบาหวานนี้ได้	นอกจากนี้ยังพบว่าการเกิด	 glycation	ยังสัมพันธ ์

กับหลายปฏิกิริยาทั้งที่เก่ียวกับ	 oxidative	 and	 nonoxidative	 

reactions	ซึง่ก่อให้เกดิ	advanced	glycation	end	products,	AGEs	

ได้เช่นกัน5,	6,	7

	 ภาวะเครียดออกซิเดชั่น	(Oxidative	stress)	และอนุมูลอิสระ	

(Free	radical)	ในร่างกาย	เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีท �าให้เกดิภาวะเมแทบอลกิ

ซินโดรมได้	 ในผู้ป่วยที่มีภาวะเมแทบอลิกซินโดรมมีระดับแอนต ิ

ออกซิแดนท์	 (Antioxidant)	 ในร่างกายต�่ากว่าผู้ที่ไม่เป็นเมแทบอลิก 

ซินโดรม	 ซึ่งอาจจะเกิดจากการบริโภคผัก	 ผลไม้ที่มีฤทธิ์เป็นแอนต ิ

ออกซิแดนท์น้อยเกินไป	และในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดท่ีสองจะมี 

ระดับซีรั่ม	 paraoxonase	 (PON1)	 ต�่ากว่าผู้ที่มีสุขภาพปกติอย่าง 

มนียัส �าคญั	ซึง่	PON1	มสีมบตัเิป็นแอนตอิอกซแิดนท์ทีม่คีวามเกีย่วข้อง

กับ	HDL-C	และ	LDL-C	อีกด้วย1,	8,	9

	 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า	ภาวะอ้วนลงพุงหรือภาวะเมแท 

บอลิกซินโดรม	 ก�าลังกลายเป็นปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญอันดับต้น	ๆ	 



ปีที่	23	ฉบับที	่2	ประจ�าเดือน	เมษายน	-	มิถุนายน	2559  

R&D NEWSLETTER
องค์การเภสัชกรรม
GPO

20

เอกสารอ้างอิง 
	 1.	 Eckel	RH.	The	metabolic	syndrome.	In:	Fauci	AS,	Braunwald	E,	Kasper	DL,	Hauser	SL,	Longo	DL,	Jameson	JL,	and	Loscalzo	J,	

editor.	Harrison’s principles of internal medicine. 17thed.	United	States	of	America:	McGrew-Hill;	2008.	p.	1509-14.
		 2.	 ส�านักงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย.	อ้วนลงพุง เมตาบอลิกซินโดรม.	2555	[cited	2555	December	10];	Available	from:	http://

www.hisro.or.th/main/?name=knowledge&file=readknowledge&id=3
		 3.	 ชัยชาญ		ดีโรจนวงศ์.	Metabolic Syndrome (โรคอ้วนลงพุง).	2006	[cited	2555	November	21];	Available	from:	http://hpe4.anamai.

moph.go.th/hpe/data/ms/	ms_chanchai.htm
		 4.	 Kim	JS,	Hyun	TK,	Kim	MJ.	The	inhibitory	effects	of	ethanol	extracts	from	sorghum,	foxtail	millet	and	proso	millet	on	a-glucosi-

dase	and	a-amylase	activities.	Food Chemistry.	2011;	124:1647-51.
		 5.	 Brownlee	M.	The	pathological	implications	of	protein	glycation.	Clin Invest Med.	1995	Aug;	18(4):275-81.
		 6.	 Stitt	AW.	Advanced	glycation:	an	important	pathological	event	in	diabetic	and	age	related	ocular	disease.	Br J Ophthalmol. 

2001;	85:746–753.	
		 7.	 Pun	PBL,	Murphy	MP.	Pathological	Significanc 	of	Mitochondrial	Glycation.	International Journal of Cell Biology.	2012;	1-13.
	 8.	 Ford	ES,	Mokdad	AH,	Giles	WH,	Brown	DW.	The	Metabolic	Syndrome	and	Antioxidant	Concentrations.	Diabetes.	2003;	52:2346–

2352.
	 9.	 Bansal	S,	Chawla	D,	Siddarth	M,	Banerjee	BD,	Madhu	SV,	Tripathi	AK.	A	study	on	serum	advanced	glycation	end	products	and	

its	association	with	oxidative	stress	and	paraoxonase	activity	in	type	2	diabetic	patients	with	vascular	complications.	Clinical 
Biochemistry.	2012;	1-6.

ของประเทศ	 ด้วยจ�านวนผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น	 ท�าให้

ต้องหันมาตระหนักในเรื่องของสุขภาพ	 การดูแลสุขภาพร่างกาย 

จึงถือเป็นส่ิงส �าคัญ	 ไม่ว่าจะเป็นการออกก�าลังกาย	การรับประทาน

อาหารที่มีประโยชน์	 การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ	 ส่ิงต่าง	 ๆ	 

เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งท่ีช่วยให้สุขภาพร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์	 

ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ	 ในปัจจุบันมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ในการดูแลสุขภาพ	ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรต่าง	ๆ	ที่ช่วยในเรื่องของการ

ควบคุมน�้าหนัก	น�้ามันปลาที่มีโอเมก้า	3	และวิตามินต่าง	ๆ	ก็มีส่วน 

ช่วยลดในเรื่องปัญหาด้านสุขภาพต่าง	 ๆ	 รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยง 

ในการเกิดภาวะอ้วนลงพุง	หรือภาวะเมแทบอลิกซินโดรมอีกด้วย

www.i-synes.com/update/Metabolic-syndrome
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     โรคไวรัสตับอักเสบ C
ภญ.ศิยา  นาคะประเวศ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม

รู้จัก
และการรักษา

 ไวรัสตับอักเสบซี	 ถูกค้นพบครั้งแรกในปี	 พ.ศ.	2532	 

เป็นไวรัสที่ท�าให้เกิดการอักเสบในตับ	 โดยสามารถท�าให้เกิดภาวะ 

ตบัอักเสบทัง้ชนดิเฉยีบพลนัและเรือ้รงั	ตลอดจนตบัแขง็และมะเรง็ตับ	

ไวรัสตับอักเสบชนิดน้ีเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรัง

มากกว่าชนิดอื่น	และยังไม่มีวัคซีนป้องกันการติดเช้ือ	ท�าได้เพียงการ 

ให้ยาต้านไวรัสและป้องกันการเกิดมะเร็งตับเท่านั้น1

อาการ	จนเมือ่ตบัถูกท �าลายไปมากพอควรหรอืมกีารอักเสบของตบัมาก	

ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลีย		เบื่ออาหาร

 l ตับแข็ง		ผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบซีนั้น		

ตับจะมีอาการอักเสบและถูกท�าลายไปเรื่อย	ๆ 	จนในที่สุดจะกลายเป็น

ตับแข็ง	 ซึ่งถ้าเป็นมากแล้วผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียมาก	 ดีซ่าน	 

ท้องมาน	และเกิดตับวายได้ในที่สุด

 l มะเร็งตับ	 	 ผู ้ป ่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังจะมีโอกาส 

เกิดมะเร็งตับได้มากกว่าคนปกติ	แต่มีรายงานว่าหากผู้ป่วยได้รับการ

รักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังอย่างถูกต้อง	 ก็สามารถลดโอกาสเกิด 

มะเร็งตับลงได้

	 ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีส่วนใหญ่จะไม่มีอาการใดๆ	 เลย	

จนกว่าจะมีการเสื่อมของตับมาก	ๆ	ซึ่งอาจใช้เวลา	10	-	30	ปีหลังจาก

ตดิเชือ้	จงึจะเร่ิมมอีาการทีส่งัเกตได้	ซึง่ตอนนัน้มกัเกดิภาวะตบัแขง็แล้ว	

เรียกว่ากว่าจะแสดงอาการก็ใช้เวลาหลายสิบป	ี โดยที่โรคจะด�าเนินไป

อย่างช้า	ๆ	ผู้ป่วยจะไม่รู้ตัวเลยว่ามีโรคอันตรายแอบซ่อนอยู่หากไม่ได้

รับการตรวจเลือด	ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีประมาณ	 15	 -	 20	%	

อาจหายจากโรคได้เอง	แต่ส่วนใหญ่	75	-	85	%	จะเป็นเรื้อรัง	และหาก

ไม่ได้รับการรักษาก็จะกลายเป็นโรคตับแข็ง	มะเร็งตับ	 และเสียชีวิต 

ในที่สุด2,	3

ภาวะที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี3

 l ตับอักเสบเฉียบพลัน	 	หลังจากไวรัสตับอักเสบซีเข้าสู ่

ร่างกายแล้วจะท �าให้เกิดการอักเสบของตับ	 แต่ส่วนมากผู้ป่วยจะไม่มี

อาการ	มีเพียงประมาณ	 25	-	30	%	ของผู้ป่วยจะมีอาการตัวเหลือง	 

ตาเหลือง	 ที่เรียกว่า	 ดีซ่าน	ดังนั้นผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่รู ้ว่าตัวเอง 

เกิดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแบบเฉียบพลัน

 l ตับอักเสบเรื้อรัง		ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีมากกว่า	

60	%	 จะเกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรัง	 ซ่ึงในระยะแรกผู้ป่วยมักจะไม่มี

รูปที่ 1			แสดงโครงสร้างและส่วนประกอบของไวรัสตับอักเสบซี2

รูปที่ 2			แสดงโครงสร้างของตับและถุงน�้าดีที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี2

 การติดต่อ2

	 ไวรสัตับอกัเสบซสีามารถตดิต่อได้ทางเพศสมัพนัธ์	หรอืทางการ

รับเลือด	 และส่วนประกอบของเลือดที่ไม่ใช่การบริจาคเลือด	 ได้แก	่ 

เม็ดเลือดขาว	 เม็ดเลือดแดง	 และเกล็ดเลือด	 โดยจะมีระยะฟักตัว

ประมาณ	6	-	8	สัปดาห์
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ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
และควรได้รับการทดสอบหาเชื้อ3

 l	 ผู้ที่เคยได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือด	 หรือการ 

ปลูกถ่ายอวัยวะก่อนปี	พ.ศ.	 2535	 เนื่องจากยังไม่มีการตรวจหาเช้ือ

ไวรัสตับอักเสบซี

 l	 ผู้ที่ส�าส่อนทางเพศ	หรือรักร่วมเพศ

 l	 ผู้ป่วยโรคเอดส์

 l	 ผู้ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 l	 ผู้ที่มีผลเลือดแสดงการอักเสบของตับ

 l	 ผู้ที่ติดยาเสพติด	ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน

 l	 ผู้ที่มีการสักตามตัว	 การใช้เข็มที่ติดเช้ือโรค	 สักผิวหนัง	 

เจาะห	ูฝังเข็ม

 l	 บคุลากรทางการแพทย์ทีถ่กูเข็มต �าจากผูป่้วยไวรสัตับอกัเสบซี	

เรื้อรัง

  l	 ทารกที่ เ กิดจากแม ่ที่มี เชื้อไวรัสตับอักเสบซี	 (ติดได ้ 

แต่พบน้อย)

 การรักษา

 ไวรสัตบัอกัเสบซีแบ่งออกเป็น	6	สายพนัธุ	์(Genotypes)		แต่ละ

สายพันธุ์ยังถูกแบ่งได้อีกหลายสายพันธุ์ย่อย	 (Subtypes)	 ด้วยกัน	 

การก �าหนดสายพันธุ์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับรหัสพันธุกรรมบนสาย	 RNA	 

ของไวรัส	โดยทั่วไปผู้ป่วยจะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเพียง	1	สายพันธุ์

เท่านั้น5	 โดยการแบ่งสายพันธุ ์ น้ีไม่เกี่ยวกับความรุนแรงของโรค 

แต่อย่างใด	แต่จะมีความแตกต่างกันในส่วนของสูตรยาและระยะเวลา

ที่ใช้ในการรักษา2

	 ส�าหรับไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ์ที่พบมากในประเทศไทย	คือ	

HCV-1	(34	%),	HCV-3	(47	%)	และ	HCV-6	(18	%)		ปัจจุบันยาที่ใช้

เป็นมาตรฐานในการรักษา	 (ตามแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไวรัส 

ตับอักเสบบีและซีเรื้อรังในประเทศไทย	ปี	พ.ศ.	2558)	คือ	การให้ยา	 

2	ตัวร่วมกัน	 ได้แก่	 ยาฉีดในกลุ่ม	 interferon	 ร่วมกับยา	 ribavirin	 

ซึ่งเป็นยารับประทาน	โดยมีรายละเอียดดังนี้

 การรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง
 สายพันธุ์ 1, 4 หรือ 66

 รักษาด้วย	pegylated	 interferon	และ	 ribavirin	นาน	48	

สปัดาห์	แต่ในกรณทีีม่ยีา	sofosbuvir	สามารถรกัษาด้วย	sofosbuvir 

ร่วมกับ	peginterferon	และ	ribavirin	เป็นเวลา	12	สัปดาห์

รูปที่ 4 		แผนภูมิแสดงการกระจายตัวของเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ์ต่าง	ๆ	ในโลก	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	(%)4

รูปที่ 3			แสดงการติดต่อของเชื้อไวรัสตับอักเสบซี2
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การรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง
สายพันธุ์ 2 หรือ 36

	 รักษาด้วย	pegylated	 interferon	และ	 ribavirin	นาน	24	สัปดาห	์แต่ในกรณีที่มียา	 sofosbuvir	อยู่ในสูตรการรักษา	จะสามารถ 

ลดระยะเวลาการรักษาลงได้ครึ่งหนึ่ง	(จาก	24	สัปดาห์	เหลือ	12	สัปดาห์)

 Pegylated interferon ร่วมกับ Ribavirin

Pegylated interferon alfa-2a: + Ribavirin:

	 ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง	ขนาด	180	µg		 	 1,000	mg	ส�าหรับผู้ป่วยที่มีน�า้หนักน้อยกว่า	75	kg

	 สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	 	 1,200	mg	ส�าหรับผู้ป่วยที่มีน�า้หนักตั้งแต่	75	kg	

	 	 	 ขึ้นไป

Pegylated interferon alfa-2b: + Ribavirin:

	 ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง	ขนาด	1-1.5	µg	 	 800	mg	ส�าหรับผู้ป่วยที่มีน�้าหนักน้อยกว่า	65	kg

	 ต่อน�า้หนัก	1	kg	สัปดาห์ละ	1	ครั้ง	 	 1,000	mg	ส�าหรับผู้ป่วยที่มีน�า้หนัก	65	-	85	kg	

	 	 	 1,200	mg	ส�าหรับผู้ป่วยที่มีน�า้หนัก	85	-	105	kg	

	 	 	 1,400	mg	ส�าหรับผู้ป่วยที่มีน�า้หนักตั้งแต	่105	kg		

	 	 	 ขึ้นไป

Sofosbuvir คือยาอะไร?
 

 Sofosbuvir	 เป็นยาในกลุ่ม	 direct-acting	 pyrimidine	 
nucleotide	 analog	 ได้รับการอนุมัติจาก	US	 Food	 and	Drug	 
Administration	 ส�าหรับการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีในประเทศ
สหรัฐอเมริกา	เมื่อปลายปี	ค.ศ.	20137	และเพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นยาในกลุ ่มยาควบคุมพิเศษ	 โดยคณะกรรมการอาหารและยา 
ในประเทศไทย	 เมื่อปลายปี	ค.ศ.	 2015	ที่ผ่านมา	 sofosbuvir	 เป็น	
prodrug	ที่ต้องผ่านกระบวนการ	metabolism	 เพื่อเปลี่ยนให้อยู ่
ในรูป	uridine	analog	triphosphate	ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์	ท�าหน้าที่
ยับยั้ง	NS5B	RNA-dependent	RNA	polymerase	(RdRp)	ซึ่งเป็น
เอนไซม์ที่ใช้ในการสร้างสาย	 RNA	 ของไวรัส	 ท�าให้การถอดรหัส
พันธุกรรมสิ้นสุดลง	 ส่งผลให้เกิดการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส	 
จากการศกึษาในหลอดทดลอง	พบว่า	sofosbuvir	ออกฤทธิค์รอบคลมุ
เชื้อไวรัสตับอักเสบซีทุกสายพันธุ์	 โดยไม่ออกฤทธ์ิต้าน	 (Antagonist	
effect)	เมื่อให้ร่วมกับ	interferon	หรือ	ribavirin7

     สูตรยาที่ใช้ในการรักษา สายพันธุ์ของ ระยะเวลา

    ไวรัสตับอักเสบซี ในการรักษา

Pegylated	interferon	+	Ribavirin	 สายพันธุ	์2	และ	3	 24	สัปดาห์

800-1,400	mg	ต่อวัน	ตามน�า้หนัก	

Sofosbuvir	400	mg	วันละครั้ง	+	Ribavirin	 สายพันธุ	์2	 12 สัปดาห์

800-1,000	mg	ต่อวัน

Sofosbuvir	400	mg	วันละครั้ง	+	Ribavirin	 สายพันธุ	์3	 12 สัปดาห์

800-1,000	mg	ต่อวัน	+	Peginterferon

รูปที่ 5			แสดงโครงสร้างและ	CAS	number	ของยา	Sofosbuvir8
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ข้อดีของยา Sofosbuvir7,8

 l	 ใช้ระยะเวลาในการรักษาสั้น

 l	 กรณีผู ้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ์	 2	 การน�า	 

Sofosbuvir	ซึ่งเป็นยากินมาอยู่ในสูตรการรักษาจะท�าให้ผู้ป่วยไม่ต้อง

ใช้ยาฉีด	pegylated	 interferon	ร่วมด้วย	ท�าให้ไม่ได้รับผลข้างเคียง

จาก	pegylated	 interferon	 (เช่น	 อาการผิดปกติบริเวณที่ฉีดยา,	 

Flu-like	 symptom	หรืออาการคล้ายไข้หวัดใหญ่	 โดยจะมีอาการ

เหมือนมีไข้	หนาวสั่น	หัวใจเต้นเร็ว	ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว	ปวดศีรษะ	

ซึ่งมักเกิดในระยะเวลา	1	-	2	ชั่วโมงหลังการฉีดยา)	และส่งผลต่อการ

เพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย

 l	 มีผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต �่า	 

เมื่อเทียบกับยาในกลุ่ม	interferon

 l	 สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยท่ีมีภาวะตับแข็ง	 (Compensate	

Cirrhotic	Hepatitis	C	patients)

Ref:	http://img.medscape.com/news/2014/dt_140404_money_pills_800x600.jpg

 l	 ม	ีresistance	barrier	สูง	และยังไม่พบรายงานการดื้อยา

จากการใช้ยานี	้

 l	 อัตราการรักษา	 (Cure	 rate)	 สูงกว่าการใช้	 interferon	 

โดยเฉพาะในการรักษาไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ	์1

	 จะเหน็ได้ว่ายา	sofosbuvir	มข้ีอดมีากมาย	นอกจากนีปั้จจบุนั

ยังมียาใหม่	ๆ	 ในรูปแบบรับประทานที่ได้ผลดีในการรักษาโรคไวรัส 

ตับอักเสบซีถูกพัฒนาออกมาอีก	 เช่น	daclatasvir	ซึ่งได้รับทะเบียน 

ในประเทศไทยแล้วเมือ่ปลายปี	พ.ศ.	2558	หรอืยาสตูรผสม	(Fix	dose	

combination)	ระหว่าง	sofosbuvir	กับ	ledipasvir	ที่เพิ่งได้รับการ

อนุมัติจาก	 USFDA	 เมื่อปลายปี	 พ.ศ.	 2558	 ที่ผ ่านมาเช่นกัน	 

อย่างไรก็ตาม	 ยาเหล่านี้ยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องของราคายาที่สูงมาก	 

ท�าให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้	 ก็ได้แต่หวังว่าในอนาคต 

อันใกล้จะมีการด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้	 เพื่อให้ผู ้ป่วยสามารถ 

เข้าถึงยา	 และได้รับการรักษาให้หายขาดจากโรคที่สามารถใช้ยา 

รักษาได้
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ภญ.สุชาดา พรมสุวรรณ์
กลุ่มงานด้านพัฒนาวิธีวิเคราะห์	กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห์

	 ในข้ันตอนการผลิตยาเตรียมในรูปแบบของแข็ง	 การอบแห้ง	

(Drying)	 เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญอย่างหน่ึงในกระบวนการการผลิตยา	 

หากผงยา	หรือแกรนูลท่ีอบได้รับความร้อนกระจายเท่ากันอย่างทั่วถึง	

ก็จะไม่พบปัญหาว่าบางส่วนแห้งไป	หรือบางส่วนชื้นไป	หากพบปัญหา

ดังกล่าว	อาจมีผลกระทบในขณะตอกเม็ดยา	และหรือตัวยาอาจเสื่อม

จากความชื้นในแกรนูลได้1

	 ตู้อบที่ใช้อบยามีกลไกการอบแห้งคือ	 ใช้อากาศเป็นตัวพา 

ความร้อน	 (Conventional	 heating)	 ซึ่งอาจท�าให้ความร้อนท่ีได ้

ไม่สม�า่เสมอ	ส�าหรบัตูอ้บแห้งรุน่ใหม่	ๆ 	ทีบ่รษิทัยาชัน้น �าในต่างประเทศ

อาจน �าตูอ้บแห้งทีท่นัสมยัใช้ระยะเวลาในการอบแห้งสัน้	เช่น	ไมโครเวฟ	

(Microwave	 heating)	 หรือรังสีอินฟราเรด	 ซ่ึงจะอบได้ถึงระดับ

โครงสร้างโมเลกุล	และใช้เวลารวดเร็ว1	ตัวอย่างครื่องมือที่มีจ �าหน่าย

เช่น	UItraWAVE®	ของบริษัท	Milestone2

คลื่นไมโครเวฟ (Microwave)3

	 การอบแห้งโดยใช ้คลื่นไมโครเวฟ	 (Microwave)	 เป ็น

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความถี่อยู่ในช่วง	300	MHz	 ถึง	 300	GHz	ที่

สอดคล้องกับความยาวคลื่น	 1	 เซนติเมตร	 (cm)	 ถึง	 1	 เมตร	 (m)	 

แสดงในรูปที่	 1	ความยาวคลื่นสามารถเคลื่อนที่เข้าไปในวัสดุต่าง	 ๆ	 

ด้วยความเร็วแสงแล้วท�าให้วัสดุร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยขบวนการ 

ที่เรียกว่า	Dielectric	heating	ขบวนการดังกล่าวท �าให้พลังงานของ

คลื่นไมโครเวฟซึ่งอยู ่ในรูปของสนามไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงาน 

ความร้อนภายในวัสดุได้อย่างรวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพสูง	

คลื่นไมโครเวฟ กับ

เภสัชศาสตร์งานด้าน

รูปที่ 1			แสดงช่วงความถี่ของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า	electromagnetic	radiation

 กลไกไดอิเลคตริค (Dielectric heating)2, 4

	 กลไกไดอิเลคตริค	 (Dielectric	 heating)	 คือ	 การใช้ 

คุณสมบัติของคล่ืนไมโครเวฟที่จะตอบสนองต่อโมเลกุลชนิดต่าง	ๆ	 

โดยจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเชิงไดอิเลคตริค	 (Dielectric)	ของสารนั้น	

คล่ืนไมโครเวฟจะถูกดูดกลืนด้วยโมเลกุลของน �้าได้ดีที่สุด	 เนื่องจาก

ความถี่ของการหมุนของโมเลกุลของน�้า	 ซ่ึงมีความเป็นเชิงขั้ว	 

(Dipole)	สงู	กบัความถีข่องคลืน่ไมโครเวฟทีค่วามถี	่2.45	GHz	เกดิการ	

ก�าทอน	 (Resonance)	กัน	ท�าให้น�้าสามารถดูดพลังงานของคลื่นได้ 

อย่างมปีระสทิธิภาพสงูสดุโดยพลงังานของคลืน่ไมโครเวฟมผีลกระทบ	

ต่อวัสดุอื่น	ๆ	น้อยมาก	น�้าจะถูกท�าให้ร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วจนระเหย

ออกไปหมด	 ดังน้ันพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นจึงใช้ในการระเหย 

ของความชื้นในสารโดยท่ีความร้อนดังกล่าวจะไม่ท�าให้โครงสร้าง 

เกิดการเสียหายถ้าหากมีการควบคุมที่เหมาะสม	

 ตัวอย่างงานวิจัย5

	 งานวิจัยที่ใช	้Microwave	heating	มาประยุกต์ใช้กับงานด้าน

เภสัชศาสตร	์ได้แก่	การน�าคลื่นไมโครเวฟมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

สูตรต �ารับยาไอบูโพรเฟน	 (Ibuprofen)	 (Controlled	microwave	

processing	applied	 to	 the	pharmaceutical	 formulation	of	

ibuprofen)	 การทดลองนี้	Model	drug	คือการน�ายาไอบูโพรเฟน	

(Ibuprofen)	มาใช้และมีสารเพิ่มปริมาณที่ต่างกันคือ	 steric	 acid	 

และ	polyvinylpyrrolidone	(PVP)	ซึ่งการทดลองได้ควบคุมอุณหภูมิ

ที่จ�าเพาะในการพัฒนาสูตรต�ารับโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ	 (Microwave)	

แสดงในรูปที	่2	และท�าการเปรียบเทียบกับวิธีการใช้อากาศเป็นตัวพา

ความร้อน	 (Conventional	heating)	นอกจากนี้ยังได้เปรียบเทียบ 

หาค่าของน�้าในสูตรต�ารับของทั้งสองวิธีนี้ด้วย	
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เอกสารอ้างอิง 
	 1.	 ไกรสีห	์อัมพรายน์.	กรณีศึกษาการวิจัยและพัฒนายา เตรียมรูปแบบของแข็ง เล่ม 1.	ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม	คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.
	 2.	 UltraWAVE	 technology	 	 http://www.milestonesrl.com/en/microwavedigestion/ultrawave/	 features.html#a1.	 Accessed	 

February	5,	2016.	
	 3.	 ยุทธพงศ ์	 เพียรโรจน์และคณะ.	การพัฒนาระบบการให้ความร้อนเพื่อการอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ.	http://e-nett.sut.ac.th/download/AE/

AE12.pdf.	Accessed	February	5,	2015.	
	 4.	 Himanshu.K.	Solanki,	Vipul	D.Prajaฟpati,	Girish	K.	Jani.	Microwave	Technology	-	A	Potential	Tool	in	Pharmaceutical	Science.	Int.J.	

PharmTech.	2010;2(3):1754-1761.
	 5.	 Laura	J.	Waters,	Susan	Bedford,	and	Gareth	M.	B.	Parkes.	Controlled	Microwave	Processing	Applied	 to	 the	Pharmaceutical	

Formulation	of	Ibuprofen.	PharmSciTech.	2011;12(4):1038-1043.

รูปที่ 2 		แสดงรูป	microwave	oven	ที่ใช้ในการทดลอง	และแผนภาพแสดงการท�างานของเครื่อง	microwave	oven5

	 ผลการทดลองได้จากการศึกษาวิเคราะห์สูตรต�ารับโดยใช้วิธี

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางความร้อน	 (Differential	 Scanning	 

Calorimetry)	และการศกึษาค่าการละลายของสตูรต�ารบั	(Dissolution	

studies)	พบว่าทัง้สองวธิไีม่ต่างกนัอีกทัง้โครงสร้างของยาไอบโูพรเฟน	

ไม่มกีารเปลีย่นแปลง	และไม่พบว่ามนี�า้มารบกวนในสตูรต�ารบั	อย่างไร

กต็าม	จะสงัเกตเหน็ความแตกต่างในค่าการละลายของสตูรทีใ่ช้	steric	

acid	และ	PVP	ซึ่งในสูตรที่มี	steric	acid	เมื่อเปรียบการให้ความร้อน

แบบ	 controlled	 heating	 microwave	 และ	 conventional	 

heating	พบว่าไม่มคีวามแตกต่างทัง้ด้านกายภาพ	และการละลายของ

สูตรต �ารับ	 แต่ในสูตรที่มี	 PVP	 เมื่อให้ความร้อนแบบ	 controlled	

heating	microwave	พบว่ามีค่าการละลายมากกว่าของสูตรต�ารับ 

ทีใ่ช้วธิใีห้ความร้อนแบบ	conventional	heating	ถงึ	27	%	(±	3.1	%)	

แสดงในรูปที่	 3	 ซ่ึงอาจจะเกิดได้จากหลายปัจจัยต้องท �าการศึกษา 

ต่อไป	ซึ่งในการทดลองนี้ไม่ได้ท�าการศึกษาไว้

	 จากตวัอย่างงานวจิยัข้างต้นพบว่าหากมกีารควบคุมท่ีเหมาะสม	

ซ่ึงจะเห็นว่าการอบแห้งโดยคลื่นไมโครเวฟมีความเหมาะสมที่จะน�า

ไปใช้เพื่อพัฒนาขบวนการอบแห้งประสิทธิภาพ	ดังนั้นในปัจจุบันจึงมี

การน�าเทคโนโลยนีีม้าประยกุต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง	ๆ 	เช่น	การอบแห้ง	

ในอุตสาหกรรมอาหาร	 	อุตสาหกรรมทางยา	 เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม 

การอบแห้งที่ใช้กลไกดังกล่าวมาข้างต้นจะต้องค �านึงถึงผลกระทบต่อ

โครงสร้างของยา	 หรือวัสดุแต่ละชนิดท่ีจะน �ามาใช้อบ	 เนื่องจาก

คุณสมบัติของคล่ืนไมโครเวฟที่จะตอบสนองต่อโมเลกุลชนิดต่าง	 ๆ	 

ไม่เท่ากัน	 โดยจะขึ้นกับคุณสมบัติเชิงไดอิเลคตริคของมัน	 ซึ่งต้อง

พิจารณาเป็นกรณี	ๆ	ไป	

	 จากที่กล่าวมาเทคนิคไมโครเวฟจึงอาจเป็นทางเลือกใหม ่

อีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยพัฒนากระบวนการอบแห้งสารอ่ืน	ๆ	 ท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงต่อไป	ทดแทนการใช้เครื่องอบแบบถาด		

รูปที่ 3	 แสดงค่าการละลายเปรียบเทียบสูตรต �ารับยา	 Ibuprofen	ที่	PVP	 เป็น
สารเพิม่ปรมิาณ	โดยวธิ	ีcontrolled	heating	microwave	(รูปสีเ่หลีย่ม)	
และ	conventional	heating	(รูปวงกลม)	ค่าที่ได้เกิดจากผลการทดลอง
หาค่าเฉลี่ยรวมกัน	3	ครั้ง	และค่า	S.D.	(error	bars)5
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1,	2,	3	และ	4	โดยอาจพิจารณาใช้ร่วมกับยาเพ็คกิเลตอินเตอเฟอรอน	

การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของจีโนไทป์	และในเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	

2558	องค์การอนามยัโลกได้บรรจุยาโซฟอสบเูวยีร์ในบญัชยีาหลกัของ

องค์การอนามัยโลก	 ปัญหาที่ส�าคัญ	 คือ	 โซฟอสบูเวียร์มีราคาแพง	 

ในสหรัฐอเมริการาคาเม็ดละประมาณ	30,000	บาท	หรือหากรักษา 

จนครบ	3	เดือน	จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ	2.5	ล้านบาท	สาเหตุที่ท�าให้	

โซฟอสบเูวยีร์	มรีาคาแพง	คอื	การได้รบัสทิธผูิกขาดตลาดจากสทิธบิตัร

ยาโซฟอสบูเวียร์	 น่ีเป็นตัวอย่างหน่ึงของยาท่ีมีค �าขอรับสิทธิบัตร 

จ�านวนมากที่ไม่น่าจะเข้าข่ายการได้รับสิทธิบัตร	 ดังตัวอย่างข้อมูล	 

ที่ระบุในรายงานการศึกษาสถานการณ์สิทธิบัตรยาโซฟอสบูเวียร	์ 

จากองค์การอนามยัโลก	(http://www.who.int/phi/	implementa-

tion/ip_trade/sofosbuvir_report_2014_09-02.pdf)	เช่น	ค�าขอรบั	

สิทธิบัตรที่เกี่ยวเนื่องกับโซฟอสบูเวียร์	 รหัส	 WO2005003147A2	 

และ	WO2008121634A2	มีลักษณะมาร์คุช	(Markush)	แต่กลับได้รับ

สิทธิบัตรในหลายประเทศ	เช่น	ออสเตรเลีย	อิสราเอล	ญี่ปุ่น	เม็กซิโก	

นิวซีแลนด์	 และสหรัฐอเมริกา	 โดยค�าขอรับสิทธิบัตรท่ีเป็นมาร์คุช	 

ภญ.ลักษมีเพ็ญ  สารชวนะกิจ

กลุ่มงานด้านศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตรยา	กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย

การผูกขาดตลาดยาเรื่อง

สิทธิบัตรยาผ่านช่องทางของกฎหมาย

ท�าไมยาแพง?

 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน	 ช่วงนี้ท่านผู้อ่านคงทราบข่าวเกี่ยวกับ 

ยาต้านไวรัสตับอักเสบตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า	 โซฟอสบูเวียร์	กันมาบ้างแล้ว

นะคะ	 ยาตัวนี้ ได ้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของ

สหรัฐอเมริกาและยุโรป	 ในเดือนธันวาคม	พ.ศ.	 2556	 และในเดือน

มกราคม	พ.ศ.	 2557	 ตามล�าดับ	 องค์การอนามัยโลกแนะน �าให้ใช ้

โซฟอสบูเวียร์ร่วมกับไรบาวิรินในการรักษาไวรัสตับอักเสบซี	 จีโนไทป	์
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องค์การเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อ	ยื่นเอกสารคัดค้านเพื่อประกอบการพิจารณาค�าขอรับสิทธิบัตรยาโซฟอสบูเวียร์

เอกสารอ้างอิง

	 1.		พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ

  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 มาตรา 30-34.

 2. รายงานการศึกษาสถานการณ์สิทธิบัตรยาโซฟอสบูเวียร์ จากองค์การอนามัยโลก;	http://www.who.int/phi/implementation/ip_trade/ 

	 	 sofosbuvir_report_2014_09-02.pdf;	วันที่สืบค้น	28	มกราคม	2559.

จะอ้างอิงถึงโครงสร้างทางเคมีของสารอย่างกว้าง	 ๆ	คือ	 มีโครงสร้าง 

แกนตัวหนึ่ง	 และมีกลุ่มสารที่หลากหลายมาต่อกับโครงสร้างแกน	 

ค�าขอรับสิทธิบัตรในรูปแบบน้ีเป็นการขอรับสิทธิบัตรแบบกว้าง	ๆ	

ครอบคลุมสารประกอบหลายตัว	 ซ่ึงไม่สมควรจะได้รับสิทธิบัตร	 

ที่ผ่านมาจึงมีการยื่นฟ้องคัดค้านการจดสิทธิบัตรยาน้ีในหลายประเทศ	

อาท	ิประเทศอนิเดยี	อยิปิต์	ปากสีถาน	บราชลิ	และอาร์เจนติน่า	เป็นต้น

ที่ประเทศอินเดียมีการยื่นฟ้องคัดค้านสิทธิบัตรยานี้เป็นจ �านวนมาก	 

ทั้งจากบริษัทยาและภาคประชาสังคม	 โดยส�านักสิทธิบัตรได้ม ี

ค�าตัดสินแล้วว่าไม่รับการจดสิทธิบัตรยาโซฟอสบูเวียร์	แต่ทางบริษัท 

กิลิแอดได้อุทธรณ์ต่อ	 จากตัวอย่างของยาโซฟอสบูเวียร์นี้จะเห็นได้ว่า 

มีการใช้ช่องทางของกฎหมายสิทธิบัตรเพื่อผูกขาดตลาดยา	 จึงเป็น

สาเหตุส�าคัญของยาราคาแพง

	 ใครจะท�าหน้าทีส่อดส่องดแูลไม่ให้มสีทิธบิตัรทีไ่ม่มคีวามเหมาะสม	

ค�าตอบคอื	ประชาชนชาวไทยทกุคน	เพราะทกุคนต้องใช้ยาจงึมส่ีวนได้

ส่วนเสียกับสิทธิบัตร		ดังนั้น	ถ้าพบค�าขอรับสิทธิบัตรที่ไม่สมควรได้รับ	

และยังอยู่ในช่วงเวลาที่สามารถท�าการคัดค้านได้	คือ	ภายใน	 90	 วัน 

นับจากวันประกาศโฆษณา	 ก็สามารถยื่นเอกสารคัดค้านได ้ที่ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา	แต่ถ้าเกิน	90	วันแล้ว	ก็สามารถยื่นเอกสาร

เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ตรวจสอบใช้ประกอบการพิจารณา	

	 ในฐานะท่ีองค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ผลิตยา 

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในประเทศ	 และมีภารกิจ

รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ท่ีจ �าเป็นต่อสังคมไทยเพื่อประชาชน

สามารถเข้าถึงได	้จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ส�าคัญ	นั่นคือ	กลุ่มงาน

ด้านศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตรยา	ที่มีหน้าที่ส่วนหนึ่งคือ	 คอยสอดส่องดูแล

และติดตามค�าขอรับสิทธิบัตรที่ไม่เหมาะสมที่ไม่สมควรได้รับสิทธ	ิ 

และด �าเนินการคัดค้าน	 หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้กับกรมทรัพย์สิน 

ทางปัญญาเพื่อประกอบการพิจารณา	 นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สร้าง 

ความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อก�าจัดการใช้กฎหมาย

สิทธิบัตรเพื่อผูกขาดตลาดยาให้หมดสิ้นไป		

	 ส�าหรับผู้อ่านที่มีข้อมูล	 หรือพบเห็นสิทธิบัตรที่ไม่เหมาะสม	 

ก็สามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่	 กลุ่มงานด้านศูนย์ข้อมูลสิทธิบัตรยา		

สถาบันวิจัยและพัฒนา	 องค์การเภสัชกรรม	 ส�าหรับฉบับนี้ต้องขอจบ

เพียงแค่นี้ก่อน	ส�าหรับฉบับหน้าจะเป็นเร่ืองอะไร	อย่าลืมติดตามกัน 

นะคะ	สวัสดีค่ะ






