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กันยา  หวานณรงค
กลุ�มวิจัยชีววิเคราะห�

เชือ้จลุนิทรยี  กบั   เครือ่งสาํอางเครือ่งสาํอางเชือ้จลุนิทรยี  เชือ้จลุนิทรยี  เชือ้จลุนิทรยี  กบักบั         เครือ่งสาํอางเครือ่งสาํอางเครือ่งสาํอาง
 อาจกล าวได ว าป จจุ บันน้ี เครื่องสําอาง
เปนผลิตภัณฑหน่ึงท่ีมีความจาํเปนตอชวีติประจาํวนั 
ของทกุเพศและทุกวยั ผูบรโิภคใชเครือ่งสําอาง เชน สบู 
ยาสีฟน และยาสระผม เพื่อทําความสะอาดรางกาย 
หรอืใชเครือ่งสาํอาง เชน ซรีัม่ โลชัน่ แปง และลปิสติก 
เปนตน เพือ่บํารงุผวิและเพือ่ความสวยงาม เครือ่งสําอาง 
สวนใหญมีรูปลักษณภายนอกท่ีสวยงาม ใชภาชนะ
บรรจทีุมี่สีสันและรปูแบบทีดึ่งดูดใจผูบรโิภค แตในการ
เลือกซือ้เครือ่งสาํอาง เรามักมองขามความปลอดภยั
ทางดานจุลินทรีย ซึ่งในความเปนจริง เครื่องสําอาง
เปนผลิตภัณฑท่ีไมไดปราศจากเชื้อ ซึ่งอาจมีเชื้อ           
กอโรคปนเปอนอยู ถึงแมวาเครื่องสําอางจะเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดอันตราย
จากจุลินทรียคอนขางตํ่าก็ตาม แตก็มีบางคนเกิด
การติดเชื้อจุลินทรียจากการใชเครื่องสําอางได 

๏ ธรรมชาติและโครงสรางของผิวหนัง 
 เนือ่งจากเครือ่งสาํอางสวนใหญใชกบัผวิภายนอก ความเขาใจ
เรื่องธรรมชาติและโครงสรางของผิวหนังจึงมีความสําคัญ 
 ผิวหนังเปนอวัยวะขนาดใหญของรางกาย มีน้ําหนักรวม
ประมาณ 4 กิโลกรัม ปกคลุมพื้นท่ีผิว 1.8 ตารางเมตร ผิวหนัง                   
มีความสําคัญมาก เชน ปองกันสิ่งแปลกปลอมเขาสูรางกาย เก็บกัก
ความชุมช้ืน และชวยรักษาควบคุมอุณหภูมิของรางกาย ผิวหนัง           
แบงไดเปน 3 ชั้น ไดแก1

 1. ชั้นหนังกําพรา (Epidermis) 
 2. หนังแท (Dermis) 
 3. ชั้นไขมัน (Subcutaneous tissue) 
 ในช้ันหนังกําพรา (Epidermis) แบงยอยออกเปนหลายชั้น            
ชัน้นอกสดุของชัน้หนงักาํพราเรยีกวาชัน้ขีไ้คล (Stratum corneum) 
ซึ่งประกอบไปดวยเซลลผิวหนังที่ไมมี nucleus และ keratin 
เปนสวนประกอบหลัก ทําใหปกปองรางกายจากสภาวะแวดลอมไดดี 
ที่ผิวชั้นนี้รวมทั้งตามรูขุมขนจะพบจุลินทรียไดหลายกลุม ดังนี้
 1. กลุม Propionibacterium ไดแก P. acne (ทําใหเกิดสวิ), 
P. granulosum และ P. avidum 
 2. กลุ ม Micrococcaceae ไดแก Staphylococus 
epidermidis และพวก Aerobic coryneform 

 3. กลุม Fungi จําพวก Yeast ไดแก Malassezia furfur 
(ทําใหเกิดเกลื้อน) 
 สําหรับปริมาณและชนิดของเช้ือจุลินทรียตาง ๆ จะแตกตาง     
กนัไปแลวแตลกัษณะผวิของแตละคน  นอกจากนีผ้วิหนงัแตละบรเิวณ 
กม็ปีรมิาณและชนดิของเช้ือจลิุนทรยีตาง ๆ  แตกตางกันดวย อยางไรกด็ี
แมว าบนผิวหนังของเราจะมีเชื้อจุลินทรีย มากมายหลายชนิด                  
แตผวิหนงัชัน้ขีไ้คล (Stratum corneum) ของเรากม็คีวามแขง็แรง แหง
มีสภาวะเปนกรดออน ๆ pH ของผิวหนังจะอยูท่ีประมาณ 4.1-6.8 
ขึ้นอยูกับสภาพผิวของแตละคน ซึ่งไมเหมาะกับการเจริญเติบโต
ของเช้ือจุลินทรีย ประกอบกับผิวหนังยังมีวงจรการหลุดลอกของผิว 
(Exfoliate) ซึ่งจะชวยกําจัดเชื้อจุลินทรียออกไปได นอกจากนี้นํ้ามัน
ที่หลอเลี้ยงผิวตามธรรมชาติยังมีสารที่สามารถตอตานเชื้อจุลินทรีย     
ไดอีกดวย ดังนั้นแมวาผิวหนังจะมีจุลินทรียมากมาย แตธรรมชาติ        
ของผิวหนงัในภาวะปกตกิม็กีลไกการทาํความสะอาดและรักษาสมดลุ

ของชนิดและปริมาณจุลินทรียที่ผิวหนังอยู 

๏ ผลเสียจากการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย
 ในเครือ่งสําอาง
 อยางที่ทราบกันวาผิวหนังและเยื่อบุออนของมนุษยมีกลไก
ปองกันอันตรายจากจุลินทรียอยูแลว แตระบบปองกันนี้ก็มีขีดจํากัด 
และไมสามารถทํางานไดอยางสมบูรณตลอดเวลา ทําใหเครื่องสําอาง
ทีม่เีชือ้จลิุนทรียปนเปอนสรางปญหาขึน้ได โดยเฉพาะในกลุมผูสงูอายุ
ผูที่มีปญหาผิวหนัง ผิวที่มีบาดแผล ผูที่เปนโรคผิวหนัง และเด็กอายุ
ตํ่ากวา 3 ป แตกรณีที่มีปญหามากท่ีสุดและเกิดอันตรายรายแรง
บอยที่สุด มักเกิดกับเครื่องสําอางที่ใชรอบดวงตา และแชมพู (แชมพู
ไหลเขาตา) เพราะผิวหนังรอบดวงตานั้นบอบบางมาก และในดวงตา
มีความชื้นสูง หากเครื่องสําอางน้ันมีเชื้อจุลินทรียที่กอโรคอยาง 
Pseudomonas aeruginosa ปนเปอนอยู ก็สามารถกอใหเกิด
อันตรายรายแรงถึงขั้นตาบอดได   
 สวนการปนเปอนเชื้อ Clostridium spp. อาจกอใหเกิดการ
อักเสบที่รุนแรง และเปนฝได

รูปที่ 1  แสดงภาพบรรจุภัณฑเครื่องสําอาง2
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 เชือ้จลิุนทรียทีป่นเปอนในเคร่ืองสาํอางอาจเปนเชือ้กอโรค
เชื้อฉวยโอกาส รวมทั้งเช้ือไมกอโรค การเจริญของจุลินทรีย                   
ทีป่นเปอนในเครือ่งสาํอาง  สามารถทาํใหเกิดการเปลีย่นคณุสมบตัิ
ทางเคมี และลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑได เชน ทําให
ความเหนียว กลิ่น และสีของเครื่องสําอางเปลี่ยนไป เกิดการ
แยกเฟสและเกิดการตกตะกอนซ่ึงสงผลกระทบตอความคงตัว
ของเครื่องสําอาง เปนตน ดังนั้นการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย          
จงึเปนปญหาหนึง่ทีม่คีวามสาํคญัมากในอตุสาหกรรมเครือ่งสาํอาง 
ทําใหตองมีการใสสารกันเสียลงไปในเครื่องสําอาง ซ่ึงจะตอง
มีฤทธิ์อยูตลอดระยะเวลาที่ผูบริโภคใชผลิตภัณฑ โดยสามารถ
ทาํลายเชือ้จลุนิทรยีทีอ่าจปนเปอนระหวางการใชเครือ่งสาํอางได
ซึ่งในระหวางการใชเครื่องสําอางก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการ          
ปนเปอนเชื้อจุลินทรียไดหลายทาง ไดแก การแบงเครื่องสําอาง
ออกมาใชนิ้วมือแตะครีมมาทาผิว และใชแปรงมาสคารามาปด
ขนตา เนื่องจากผิวหนังและขนตาเรามีจุลินทรียอยู เปนตน และ
การเติมนํ้าประปาลงไปในเครื่องสําอาง เชน แชมพู ครีมนวดผม
ซึ่งนํ้าประปาไมได ปราศจากเชื้อ และยังเปนการเจือจาง
ความเข มข นของสารกันเสียให ตํ่าลงทําให ประสิทธิภาพ

การตานจุลินทรียลดลง  

๏ ขอกําหนดของเชือ้จลิุนทรยี
 ในเครือ่งสําอาง3 

 ในอตุสาหกรรมเครือ่งสาํอาง เมือ่มกีารพฒันาเครือ่งสาํอาง
ออกมาหนึ่ งสูตรจะต องมีการทดสอบประสิทธิภาพของ                        

สารกันเสียในสูตรดังกลาว วาสามารถทําลาย                
เช้ือจุ ลินทรีย ที่อาจปนเป  อนในระหว าง                    
การใช  เครื่องสําอางได  เพื่อให  ผู บริโภค
มีความปลอดภัยจากจุลินทรีย   อนึ่งในป                    
พ.ศ. 2559 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง กําหนดลักษณะของเครื่องสําอาง
ที่หามผลิต นําเขา หรือขาย ซึ่งมีขอกําหนด
เกี่ยวกับเชื้อจุลินทรียอยูดวย โดยมีประเด็น
หลัก ๆ อยู 3 ประเด็น คือ 

รูปที่ 2  แสดงการติดเชื้อจุลินทรยที่เล็บ4

รูปที่ 4 แสดงภาพเซลล 
 ของจุลินทรียท่ี ได
 จากการยอมแกรม6

รูปที่ 3  แสดงการติดเชื้อจุลินทรียที่ตา5

 1. เครือ่งสาํอางตองไมตรวจพบเชือ้กอโรค ไดแก Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans และ 
Clostridium spp. (เฉพาะเครื่องสําอางผสมสมุนไพร) 
 2. เครือ่งสําอางทีใ่ชรอบดวงตา เครือ่งสําอางทีสั่มผัสกบัเยือ่บอุอน
และเครือ่งสําอางสําหรบัเดก็อายตุํา่กวา 3 ป ตองมจีาํนวนรวมของแบคทเีรยี 
ยีสต และรา ที่เจริญเติบโตโดยใชอากาศ (Total aerobic plate count) 
ไมเกิน 500 โคโลนีตอกรัม (cfu/g)* หรือลูกบาศกเซนติเมตร
 สวนเครื่องสําอางอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตองมีจํานวนรวมของ
แบคทเีรยี ยสีต และรา ทีเ่จรญิเตบิโตโดยใชอากาศ (Total aerobic plate 
count) ไมเกิน 1,000 โคโลนีตอกรัม (cfu/g) หรือลูกบาศกเซนติเมตร 
 3. วิธีการตรวจเชื้อจุลินทรียที่กลาวถึงในขอ 1 กับ 2 เปนวิธีที่ใช
โดยมทีีม่าจาก ISO (International Organization for Standardization) 
หรือ USP (United States Pharmacopeia) หรือวิธีอื่นที่เปนมาตรฐาน
สากลที่เปนที่ยอมรับ 
 * Colony Forming Units หรือ cfu หมายถึงจํานวนโคโลนี              
ของเชื้อจุลินทรีย ซึ่งเชื้อ 1 ตัวจะเกิดเปน 1 โคโลนีเมื่อนําไปเพาะเชื้อ                 
ตวัอยาง เชน พบเชื้อ 50 cfu/g หมายความวาในเครื่องสําอาง 1 กรัม 
มีเชื้ออยู 50 ตัว เปนตน
 ในการเลือกใชเคร่ืองสําอาง ผูบริโภคควรคํานึงถึงประสิทธิภาพ               
และความปลอดภยัดวยการเลอืกซือ้ผลติภณัฑจากบรษิทัผูผลิตท่ีนาเชือ่ถอื
โดยมีสถานที่ผลิต วันที่ผลิตหรือวันหมดอายุ และไดรับการรับรองจาก   
สํานกัคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และท่ีสําคัญผูบรโิภคควรศกึษาวธิี
ใชตามคาํแนะนาํอยางถกูตอง และไมควรผสมหรอืเจอืจางผลิตภัณฑใชเอง 
ซึ่งอาจทําใหเกิดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียและอาจเกิดอันตรายขึ้นได

เอกสารอางอิง
1. โครงสรางและการทํางานของผิว. เขาถึงไดจาก https://www.eucerin.co.th/about-skin/
 basic-skin-knowledge/skin-structure-and-function. เขาถึงเมื่อ 2 สิงหาคม 2560.
2. Available from : http://www.gpo.or.th/Default.aspx?tabid=88&amp;mid=446&am

p;ctl=AricleView&amp;articleId=900 Accessed October, 2017.
3. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดลักษณะของเครื่องสําอาง
 ที่หามผลิต นําเขา หรือขาย พ.ศ. 2559: 20. 
4. Available from : http://www.alwaysayurveda.net/2016/08/pseudomonas-

aeruginosa-infection-ayurvedic-treatment.html Accessed October, 2017.
5. Available from :  http://breannarachelgorry.weebly.com/ history-of-pseudomonas-

aeruginosa.html Accessed October, 2017.
6. Available from : https://eclectickle.wordpress.com/2011/07/19/what%E2%80%99s-

in-a-name-sometimes-everything/ Accessed October, 2017.
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3 
เรื่องที่ควรรูกอนทํา

  Process Scale-up3 เรื่องที่ควรรูกอนทํา
  3  3Process Scale-up

เรื่องที่ควรรูกอนทํา
Process Scale-up
เรื่องที่ควรรูกอนทํา

๏ ความแตกตางระหวางการสังเคราะห 
 ใน scale เล็กและใหญ
 วิธีการสังเคราะหในหองปฏิบัติการจะมีความแตกตาง               
จากวิธีทีใ่ชในการผลติจรงิอยูมาก  เพราะเครือ่งมอืท่ีใชในการผลิตจรงิจะมี
ความแตกตางและมคีวามซบัซอนกวาเครือ่งมอืทีใ่ชในหองปฏบัิตกิาร
รวมถึงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นอาจมีอันตรายซอนอยู หากไมศึกษา
และทําความเขาใจใหดีกอนทําการขยายขนาดการผลิต ตัวอยางเชน               
ในรูปที่ 1 เปนอุณหภูมิจากการสังเคราะหสารท่ีเปนปฏิกิริยา
คายความรอนทีเ่กิดขึน้ในระดบัหองปฏบิตักิารโดยใชเคร่ืองทาํปฏกิริยิา
ขนาด 1 ลิตร และรูปที่ 2 โดยใชเครื่องทําปฏิกิริยาขนาด 1,000 ลิตร
 จากกราฟในรูปท่ี 1 จะเห็นไดวา การสังเคราะหในระดับ               
หองปฏิบัติการนั้นอุณหภูมิท่ีเกิดขึ้นจากการทําปฏิกิริยาที่คาย                  
ความรอนออกมาทําใหอุณหภูมิภายในเคร่ืองทําปฏิกิริยาขนาดเล็ก
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้นซึ่งดูไมนากลัวและไมมีอันตราย แตเมื่อ
ทําการขยายขนาดการผลิตโดยใชเครื่องทําปฏิกิริยาที่มีขนาดใหญขึ้น 
(รูปที่ 2)

รูปที่ 1  อุณหภูมิภายในเครื่องทําปฏิกิริยาขนาด 1 ลิตร  

รูปที่ 2  อุณหภูมิภายในเครื่องทําปฏิกิริยาขนาด 1,000 ลิตร

วสันต  คงในขาว
กลุ�มวิจัยวัตถุดิบทางเภสัชกรรม

 การพฒันาสารหรอืวตัถดิุบทางยาตัวใหม ๆ
นักเคมีและวิศวกรเคมีจําเปนตองมีความเขาใจ         
ในกระบวนการสังเคราะหท่ีเกิดขึ้นรวมถึงคา
ตัวแปรตาง ๆ  ทีใ่ชในกระบวนการ เชน อณุหภมิูท่ีใช
ในการทําปฏิกิริยา อุณหภูมิท่ีใชในการตกผลึก                
คาความรอนที่เกิดจากปฏิกิริยา เปนตน เพื่อให
เกิดความปลอดภัยและสามารถทําการขยาย
ขนาดไปสูการผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมได 
นักเคมีจะเปนผูคิดคนวิธีการสังเคราะหเพื่อใหได
สารหรือตัวยาใหม ๆ ในขณะที่วิศวกรเคมีจะทํา
หนาท่ีคิดหาวิธีและประเมินวาวิธีการสังเคราะห
ของสารหรือตัวยาน้ัน ๆ จะสามารถนําไปขยาย
ขนาดการผลิตหรอืท่ีเรยีกวา process scale-up 
ไดหรือไมอยางไร

อุณหภูมิภายในเครื่องทําปฏิกิริยาจะเพิ่มสูงขึ้นมาจากการคาย              
ความรอนของปฏกิิรยิาเปน 490 K หรอื 217 องศาเซลเซยีส ในขณะที่
การคายความรอนของปฏิกริยิาทีเ่กดิขึน้ยงัคงมคีาเหมอืนกบัท่ีทดลอง
ในหองปฏิบตักิาร สาเหตทุีอ่ณุหภมูภิายในเครือ่งทาํปฏิกริยิาพุงสงูขึน้
อยางรวดเร็ว เนื่องมาจากการใชเครื่องทําปฏิกิริยาที่มีขนาดใหญ
ปรมิาตรของเครือ่งเพิม่เปน 100 เทา แตพืน้ทีผ่วิของเครือ่งทําปฏิกริยิา
ที่ ใช  ในการแลกเปลี่ยนความร อนหรือดึงความร อนออกจาก                    
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ปฏิกิริยานั้นเพิ่มขึ้นมาเพียงแค 20 เทา ซ่ึงมีคานอยกวามากเมื่อ
เทยีบกับปรมิาตรทีเ่พิม่ข้ึน จงึทําใหอณุหภมูภิายในเครือ่งทาํปฏกิริยิา
ที่มีขนาดใหญ เพิ่มสูงขึ้นมามากกวาเครื่องทําปฏิกิริยาที่มีขนาดเล็ก 
ดังรูปที่ 2
 หากนักเคมีและวิศวกรเคมีขาดความระมัดระวังและไมใสใจ
ในเรื่องนี้ ก็อาจทําใหเกิดผลเสียหายตออุปกรณและเปนอันตรายตอ                 
ผูปฏบิตังิานระหวางทาํการผลติในระดบัอุตสาหกรรมได ดงันัน้ในการ
ขยายขนาดการผลิตจากหองปฏิบัติการไปสูระดับท่ีใหญขึ้น จะตอง
คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้

1. ขอมูลทางดานอุณหพลศาสตร 
 (Thermodynamics)

 การศึกษาขอมูลทางดาน thermodynamics ของปฏิกิริยา
เคมีที่เกิดขึ้น จะชวยทําใหนักเคมีและวิศวกรเคมีมีความเขาใจถึง
ปฏิกิริยาที่จะนํามาใชในกระบวนการสังเคราะหวาในปฏิกิริยานั้น ๆ
มีการคายความรอนเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด ซึ่งจะชวยทําใหนักเคมี
สามารถตัดสินใจวาจะพัฒนาขั้นตอนในกระบวนการสังเคราะห                
ทางเคมีนั้นไดอยางไร เชน เปลี่ยนวิธีการสังเคราะหใหม หรือปรับ
อัตราการเติมสารใหเร็วขึ้นหรือชาลงซ่ึงสงผลตอการคายความรอน                  
ของปฏกิิริยา เพือ่ใหเหมาะสมกบัความสามารถของระบบทาํความเยน็
ของเครื่องทําปฏิกิริยาที่จะนํามาใช หรือกลาวสั้น ๆ  ไดวา ขอมูล          
ทางดาน thermodynamics จะชวยทําใหเขาใจถึงกระบวนการ          
ความปลอดภัยในการขยายขนาดการผลิต 

ขอมูลทางดาน thermodynamics ที่สําคัญประกอบดวย

 - The change enthalpy of reaction (∆Hrxn)                    
เปนคาปริมาณความรอนท่ีผานเขาออกจากระบบหรือเคร่ืองทํา
ปฏิกิริยาซ่ึงมีหนวยวัดเปนคาพลังงาน และมักจะคํานวณใหอยูในรูป
ของพลังงานตอปริมาณสาร 1 mole ท่ีถูกใชไปในการทําปฏิกิริยา            
เชน ∆Hrxn ของปฏิกิริยามีคาเทากับ -250 kJ/mole นั่นหมายถึง          
สารตั้งตนที่ถูกใชไปในการทําปฏิกิริยา 1 mole จะมีพลังงานปลอย
ออกมาจากระบบ 250 kJ  ดังน้ันคา ∆Hrxn จึงเปนตัวแปรหนึ่งที่มี
ความสําคัญตอการขยายขนาดการผลิต เพราะจะทําใหวิศวกรเคมี
รู วาพลังงานที่ปลอยออกมาจากปฏิกิริยาท่ีนักเคมีเลือกมาใชเปน             
วิธีการสังเคราะหนั้นอันตรายเพียงใด และสามารถนําคาดังกลาว          
มาคํานวณไดวาความสามารถของระบบทําความเย็นที่ใชในการผลิต                  
มคีวามสามารถเพยีงพอทีจ่ะรองรบัปรมิาณความรอนทีป่ลอยออกมา
จากปฏิกิริยานั้นไดหรือไม ถาระบบทําความเย็นที่ใชในการผลิต          
ไมสามารถรองรับได นักเคมีจําเปนตองพัฒนาวิธีการสังเคราะหใหม
ใหมีความปลอดภัยมากขึ้น

รูปที่ 3   ภาพแสดงอุณหภูมิเมื่อปฏิกิริยาไมสามารถควบคุมได1

  tx  = เวลาที่ระบบทําความเย็นของเครื่องทําปฏิกิริยา
      ใชงานไมได
  TMRad  = Time-to-Maximum-Rate ชวงเวลาที่จะทํา
      ใหเกิดปฏิกิริยาขางเคียงเมื่อระบบทําความเย็น
      ไมสามารถใชงานได

 - Heat flow of reaction (Qr) เปนคาปริมาณความรอน
ของปฏิกิริยาที่ปลอยออกมาเมื่อเทียบกับเวลา ซึ่งคานี้จะใชดูวา          
ณ เวลาหนึ่ง ปริมาณความรอนที่ปลอยออกมาสูงสุดมีคาเทากับ
เทาใด (Maximum heat flow, Qrmax) ซึง่ในการขยายขนาดการผลติ             
ที่ปลอดภัยไมควรมีคาสูงกวา 30 W/L
 - Adiabatic temperature increase (∆Tad) เปนชวง          
ของอณุหภมูขิองสารทีอ่ยูในเครือ่งทาํปฏกิริยิาทีส่ามารถขึน้ไปไดสงูสดุ 
เมื่อระบบทําความเย็นของเครื่องทําปฏิกิริยาใชงานไมไดในระหวาง
ที่มีการทําปฏิกิริยาอยู ตามรูปที่ 3 โดยคา Tp คืออุณหภูมิของ
กระบวนการที่ใชในการทําปฏิกิริยา เพื่อความปลอดภัยในการขยาย
ขนาดการผลิตคาของ ∆Tad ไมควรสูงกวา 50 K หากสูงกวานี้นักเคมี
ควรพิจารณาเปลี่ยนวิธีการสังเคราะหใหม
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 - Maximum Temperature of the Synthesis 
Reaction (MTSR) คือคาอุณหภูมิสูงสุดของปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้น
เมื่อระบบทําความเย็นที่ใชดึงความรอนออกจากเครื่องทําปฏิกิริยา          
ไมสามารถใชงานไดในระหวางท่ีมีการทําปฏิกิริยาอยู ซ่ึงคานี้ไมควร
มากกวาคาจุดเดือดของตัวทําละลายที่ใชในกระบวนการสังเคราะห
 ข อมูลทางด าน thermodynamics เหล าน้ีสามารถ              
ทําการทดลองหาคาไดจากการทดลองในหองปฏิบัติการดวยเครื่อง 
Reaction Calorimeter ซึ่งมีขนาดของตัวเครื่องทําปฏิกิริยาเทากับ 
1 ลิตร ขอมูลที่ไดจากเครื่องสามารถนํามาใชวิเคราะหเพื่อคัดเลือก
ปฏกิริิยาทีเ่หมาะสมท่ีจะนาํมาใชในการขยายขนาดการผลติไปสูระดบั 

รูปที่ 4  ตัวอยางผลการทดลองโดยใชเครื่อง Reaction Calorimeter1

pilot และอุตสาหกรรมได ดังตัวอยางในรูปที่ 4
 จากรปูที ่  4   เปนการทาํปฏกิริยิาระหวาง   methyl - isonicotinate                
กับ NaBH4 โดยมี ethanol เปนตัวทําละลาย ในขั้นตอนของการทํา
ปฏิกิริยาไดเติมสาร NaBH4 ที่เปนของแข็งแบบครั้งเดียว สงผล             
ใหคา enthalpy และ Qmax มีคาสูงเกินไป สามารถกอใหเกิดอันตราย
ในการขยายขนาดไปสูระดับอุตสาหกรรม ดังนั้นการแกปญหานี้
อาจเพียงแคทดลองเปลี่ยนการเติมสารแบบกะ (Batch) เปนแบบกึ่ง
ตอเนื่อง (Semi - batch) แทน ก็จะชวยลดคาความรอนท่ีเกิดขึ้น           
ในระหวางการทําปฏิกิริยาและสามารถใชเปนวิธีขยายขนาดการผลิต
ไปสูอุตสาหกรรมได
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รูปที่ 5  Thermal conversion ที่มีความสัมพันธเทียบกับเวลา2

2. ขอมูลทางดานจลนศาสตร
 (Kinetic of reaction) 
 โดยทั่วไปแลวนักเคมีจะเปนผูออกแบบวิธีการสังเคราะหสาร 
และวิศวกรเคมีจําเปนตองมีความเขาใจในกลไกของปฏิกิริยาเคมี               
ที่นักเคมีออกแบบไว ซึ่งตัวแปรที่สําคัญท่ีวิศวกรเคมีตองสนใจคือ 
คาคงที่ของปฏิกิริยา (Rate constant, k0 ) และ activation energy 
(Ea) เพราะคาเหลานี้มีความสัมพันธตออุณหภูมิ ดังนั้นการควบคุม        
คาอุณหภูมิภายในเครื่องทําปฏิกิริยาใหเปนไปตามที่กําหนดนั้น                 
เปนหนาทีที่ว่ศิวกรเคมีจะตองทําใหได อีกทัง้เมือ่ทราบคาตัวแปรตาง ๆ
ที่เกี่ยวของทางดาน kinetic ของปฏิกิริยา จะชวยทําใหนักวิจัย
ทราบไดวาปฏิกิริยาเกิดเร็วหรือชาเพียงใด และสิ่งใดท่ีจะทําให
เกิดปฏิกิริยาขางเคียง (Undesired reaction) แลวสงผลตอ                     
ความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑที่เราตองการ เชน ลําดับของการเติม 
reagent หรือความเร็วรอบของการกวนปฏิกิริยา เปนตน
 ขอมลูจากเคร่ือง Reaction Calorimeter ยงันาํมาใชคดัเลือก
หาสภาวะที่เหมาะสมในการทําปฏิกิริยาได ดังแสดงในรูปที่ 5                  
จะเห็นวาเมื่อนําขอมูลท่ีไดจากเครื่อง Reaction Calorimeter           
มา plot กราฟระหวางเวลากับ thermal conversion ซ่ึงจะ
แสดงใหเห็นวาแตละปฏิกิริยาที่มีสภาวะการทดลองที่ไมเหมือนกัน          
สภาวะใดจะทําใหเกิดปฏิกิริยาไดดีกวากัน

 นอกจากนี้ยังสามารถนําคา heat flow มาใชคํานวณ                     
หาคา rate constant และ activation energy ของปฏิกิริยา             
เพื่อนําสองคานี้มาใช ในการคํานวณหาคาความรอนที่ เกิดขึ้น             

ในปฏิกิริยาที่จะใชผลิตในระดับอุตสาหกรรมไดเชนกัน

3. การเลือกใชเครือ่งมือทีเ่หมาะสม
 การสังเคราะหสารในหองปฏิบัติการมักจะใช อุปกรณ              
ในหองปฏบิตักิารทัว่ไปทีไ่มมคีวามซบัซอนมากนกั เพราะเปนการวจิยั
เพื่อใหไดสารใหม ๆ อยางรวดเร็วโดยไมคํานึงถึงปริมาณของสาร
ที่จะสังเคราะหได แตเม่ือทําการขยายขนาดการผลิต เครื่องมือ                        
ในอุตสาหกรรมจะตางออกไปจากหองปฏิบัติการมาก เชน เครื่องทํา
ปฏิกิริยา เครื่องอบ เครื่องแยกสาร ดังนั้นวิธีที่ใชในอุตสาหกรรม     
หรือในระดับ pilot จึงตองคํานึงถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จะนําวิธีการ
สังเคราะหจากหองปฏิบัติการไปผลิตในระดับอุตสาหกรรม เชน 
วิธีในการเติมสารเขาสูเครื่องทําปฏิกิริยา การกวนสารใหละลาย 
กระบวนการแยกสารออกจากกัน เปนตน วิศวกรเคมีจึงมีหนาท่ี
เลือกใชเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ในการผลิตสาร เพื่อใหไดวิธีการ
สังเคราะหสารเหมอืนกบัในหองปฏิบตักิารมากทีสุ่ดเพือ่ใหไดลกัษณะ
และคุณสมบัติของสารที่เหมือนเดิม
 จากท้ัง 3 หัวขอดังกลาวคือส่ิงจําเปนที่วิศวกรเคมีควรทํา 
การศึกษากอนทําการขยายการผลิตไปในระดับ pilot และระดับ
อุตสาหกรรม ซึ่งจะชวยทําใหวิศวกรเคมีมั่นใจไดวาการใชเครื่องมือ  
ทีม่ขีนาดใหญขึน้จะสามารถผลติสารออกมาไดผลเหมอืนกบัท่ีนกัเคมี
สังเคราะหไดในหองปฏิบัติการ

เอกสารอางอิง
1. METTLER TOLEDO. What do we learn from Reaction Calorimetry?. Available from : www.mt.com/process-safety. Accessed June, 2017.
2. Robert J. Warner and P.E. Gloor, SC Johnson Polymer, USA. Determination of kinetics using the RC1 Reactor calorimeter. A paper from the RC User Forum 

Europe, Interlaken. 1995.
3. Ralph N. Landau, Donna G. Blackmond, and Hsien-Hsin Tung, Merck & Co. Inc. A calorimetric investigation of an exothermic reaction : Kinetic and Heat flow 

modeling. A paper from the RC User Forum Europe, Interlaken. 1993.
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ภก.ธรรศ  ธารีสุชีวกุล
กลุ�มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม

ฆาตกรเงียบ!ฆาตกรเงียบ!
11 สัญญาณของโรคมะเร็งที่มักมองขาม11 สัญญาณของโรคมะเร็งที่มักมองขาม

 ปจจุบันคงตองยอมรับกันวาการแพทยสมัยใหมมีการนํา
เทคโนโลยีตาง ๆ มาใชอยางแพรหลาย ชวยใหแพทยสามารถ
ตรวจวินิจฉัยโรคอยางแมนยําและรักษาไดทันทวงที ทําใหอัตรา
การตายของประชากรลดลงจากอดตีอยางเห็นไดชดั แตยังมีโรค
ไมติดตอเรื้อรังอีกชนิดหน่ึง ซึ่งคนสวนใหญท่ีเปนมีอัตรา                
การตายสูง คอื โรคมะเรง็ จากสถติสิาธารณสุขของสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา          
โรคมะเร็งเปนสาเหตุการเสียชีวิตมากท่ีสุดของคนไทยติดตอกัน
ต้ังแตป พ.ศ. 25431 อยางไรก็ตามโรคมะเรง็สวนใหญมีระยะเวลา
ในการทําใหกอโรคนานและเกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป ผูปวย
จึงสามารถสังเกตอาการแสดงของโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรก                
หรือสัญญาณของโรคมะเร็งได หากตรวจพบโรคไดเร็ว โอกาส
การรักษาหายขาดจะเพิ่มสูงขึ้น ท้ังน้ีสัญญาณของโรคมะเร็ง              
ซึ่งสามารถสังเกตเห็นไดชัดมี 11 ขอ ดังแสดงในรูปที่ 1
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1. นํ้าหนักลดไมทราบสาเหตุ
 (Unexplained weight loss)10-11

 นํา้หนกัรางกายลดประมาณ 10 % ในชวง 6 เดือน โดยไมทราบ

สาเหตุ ไมมีการควบคุมอาหาร หรือการออกกําลังกายเพิ่มเติม                 

ซึ่งอาจจะเปนอาการแสดงระยะเริ่มตนของโรคมะเร็งตับออน            

กระเพาะอาหาร หลอดอาหาร หรือปอด

2. มีไขไมทราบสาเหตุ (Unexplained fever)
 ไขสามารถเกิดจากโรคมะเร็งไดเชนกัน โดยจะเปนไขเรื้อรัง        

หรือเปน ๆ หาย ๆ ไมทราบสาเหตุ ซ่ึงอาจเปนอาการแสดงเริ่มตน         

ของโรคมะเร็งตอมนํ้าเหลือง หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว12

3. เหนือ่ยหรือเมือ่ยลาตอเนือ่งเปนเวลานาน 
 (Constant fatigue)
 อาการเหนื่อยลาที่ไมดีขึ้นแมไดรับการพักผอนที่เพียงพอแลว 

พบไดทั่วไปในผูปวยมะเร็งที่มีความรุนแรงของโรคมากขึ้น อาจเปน

อาการแสดงเริ่มตนของมะเร็งเม็ดเลือดขาว ลําไสใหญ และกระเพาะ

อาหาร12

รูปที่ 1  สัญญาณของโรคมะเร็ง 11 ขอ2-9

สัญญาณของโรคมะเร็ง

4. ปวดรางกายตอเนือ่งเปนเวลานาน 
 (Persistent pain)11-14

 ผูปวยมะเร็งสามารถพบอาการปวดไดทุกสวนของรางกาย            

ซ่ึงพบไดในผูปวยมะเร็งที่มีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในระยะ

ที่มีการแพรกระจายของมะเร็ง มักเปนอาการปวดที่ไมทราบสาเหตุ           

และเปนมานานกวา 4 สัปดาห

เหนื่อย/เมื่อยลาตอเนื่อง

กลืนลําบาก/อาหารไมยอย

มีกอนที่เตานม/รางกาย

เลือด/สารคัดหลั่งออกผิดปกติ

ไอเรื้อรัง

การเปลี่ยนแปลงในชองปาก

ระบบขับถายเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักลดไมทราบสาเหตุ

มีไขไมทราบสาเหตุ

ปวดรางกายตอเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง
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 ๏ อาการปวดศีรษะอาจสัมพันธกับโรคมะเร็งสมอง

 ๏ อาการปวดชองทองอาจเปนอาการแสดงของโรคมะเร็ง

กระเพาะอาหาร หรือตับออน

 ๏ อาการปวดหลงัเกดิขึน้จากโรคมะเรง็รงัไข ไสตรง ลาํไสใหญ 

หรือตับออน

 ๏ อาการปวดไหลอาจเปนอาการแสดงของโรคมะเร็งปอด

5. พบการเปลีย่นแปลงของผิวหนัง 
 (Changes in your skin)11-12

 มะเรง็อาจเกดิจากการเปลีย่นแปลงของผวิหนงับางอยาง เชน 

มีสีที่เปลี่ยนแปลงไป รูสึกเจ็บคันบริเวณนั้น ผิวหนังมีการเติบโตเร็ว

ผิดปกติ ซึ่งอาจนําไปสูมะเร็งผิวหนังได นอกจากน้ันการมีเลือดออก

ที่ผิวหนังโดยไมทราบสาเหตุ หรือแผลเรื้อรังรักษาไมหายอาจเปน

สัญญาณของโรคมะเร็งผิวหนังไดเชนกัน3

6. ระบบขับถายมีการเปลีย่นแปลง
  (Changes in your bowel habits
 or bladder function)11-12

 การเปลี่ยนแปลงของระบบขับถาย เชน ทองผูก/ทองเสีย              

เปนเวลานาน ขนาดของอุจจาระเปลี่ยนแปลง มีเลือดปนกับอุจจาระ 

หรืออุจจาระมีสีดํา อาจเปนอาการแสดงของมะเร็งลําไสใหญ หรือ           

ไสตรง นอกจากน้ีการปวดระหวางปสสาวะ มีเลือดปนกับปสสาวะ    

ความแรงของปสสาวะเพิ่ม/ลดลง อาจเปนสัญญาณของโรคมะเร็ง

กระเพาะปสสาวะ ไต หรือตอมลูกหมากก็ได

7. พบการเปลีย่นแปลงในชองปาก
 (Mouth changes)11-12

 การพบฝาขาวหรือแผลในชองปากนานมากกวา 3 สัปดาห  

อาจเปนอาการแสดงของผูปวยโรคมะเรง็ชองปาก โดยเฉพาะอยางยิง่

ในผูปวยที่สูบบุหรี่ หรือดื่มแอลกอฮอลเปนประจํา

8. มกีอนทีเ่ตานมหรอืสวนอืน่ ๆ  ของรางกาย 
 (Abnormal lump)11-12

 กอนตามทีต่าง ๆ  ในรางกายอาจเปนสญัญาณของโรคมะเรง็ได 

โดยเฉพาะบริเวณเตานม ลูกอัณฑะ ตอมนํ้าเหลือง (พบกอนบริเวณ        

ขาหนีบ รักแร คอ) หรือชองทอง

9. กลืนอาหารลําบาก และอาหารไมยอย 
 (Trouble swallowing and indigestion)
 การกลืนอาหารยาก หรืออาหารไมยอย (ทองอืด แนนทอง) 

อาจเกิดจากโรคมะเร็งหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร หรือคอหอย 

(Pharynx cancer) แตพบวาอาการแสดงนี้มักเกิดจากสาเหตุอื่น

มากกวา12
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10. เลือดหรือสารคัดหลัง่ออกผิดปกติ (Unusual bleeding or discharge)12

 การที่มีเลือดออกสามารถเกิดขึ้นไดทั้งมะเร็งในระยะแรก และระยะหลัง อาจพบนํ้าหรือของเหลวหลั่งออกมาตามทวารตาง ๆ เชน จมูก     

หู ปาก

 ๏ ไอเปนเลือด อาจเปนอาการแสดงของโรคมะเร็งปอด

 ๏ ประจําเดือนมาก/นอยผิดปกติ อาจมีสาเหตุจากโรคมะเร็งปากมดลูก หรือเยื่อบุมดลูก

 ๏ เลือดออกจากหัวนม อาจมีสาเหตุมาจากมะเร็งเตานม

11. ไอเรื้อรัง (Persistent cough)11-12

 การไอเรือ้รังไมทราบสาเหตตุอเนือ่งมากกวา 3 สปัดาห และอาการคอย ๆ  แยลง รวมถงึการไอเปนเลอืดอาจจะเปนสญัญาณของโรคมะเรง็

ปอดได นอกจากนีเ้สยีงแหบ (Hoarseness) อาจเกดิจากโรคมะเร็งกลองเสียง หรือตอมไทรอยดก็เปนได

 สัญญาณของโรคมะเร็งที่กลาวมาขางตนเปนอาการแสดงท่ีพบ
ไดบอย ในความเปนจริงยังมีอาการแสดงอื่น ๆ ที่ไมไดกลาวไวขางตน           
การหม่ันสังเกตรางกายและสุขภาพเปนประจาํอาจเปนทางหนึง่ท่ีจะชวย
ใหตรวจพบโรคมะเร็งไดต้ังแตระยะแรก ๆ อยางไรก็ดีอาการท่ีกลาวมา
ไมสามารถระบุไดวาเปนโรคมะเร็ง เปนเพียงสัญญาณเตือนเทาน้ัน                
ไมควรวิตกกังวล  หรือรีบดวนสรุป จึงแนะนําใหพบแพทย เพื่อใหแพทย
พิจารณาประกอบการวินิจฉัย คนหาสาเหตุ และทําการรักษาตอไป
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 วัคซีนถือเปนหนึ่งผลิตภัณฑที่ ไวตอ
การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิอย างมาก
หากอุณหภูมิที่ ใช  ในการเก็บวัคซีนมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากอุณหภูมิ ท่ี เหมาะสม
คุณภาพของวัคซีนดั งกล าวอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไป ซึ่ งจะส งผลให วัคซีนน้ัน
ไมสามารถกระตุนใหรางกายสรางภมิูคุมกันได 
รวมท้ังอาจกอใหเกิดอาการไมพึงประสงค            
หลังไดรบัวคัซนีดวย จึงจะเห็นไดวาการควบคมุ
อุณหภูมิ ท้ังในระหว างกระบวนการผลิต 
การขนสง ไปจนถึงการเก็บรักษากอนการใช
วคัซีนน้ันมีความสําคญัตอคณุภาพของวคัซีน
อยางมาก

ภญ.นภาวรรณ  ตั้งศุภนิมิตรชัย
กลุ�มวิจัยชีววัตถุ

 ระบบลูกโซความเย็นของวัคซีน (Vaccine cold chain 

system) จึงเปนระบบที่ใชควบคุมการขนสงวัคซีนใหดําเนิน              

ไปอยางถูกตองเพื่อใหมั่นใจไดวาวัคซีนไดรับการขนสงและ             

จัดเก็บภายใตอุณหภูมิที่เหมาะสม และมีความคงสภาพกอน             

การใชวัคซีนนั้น ๆ  ทั้งนี้ วัคซีนแตละชนิดมีความไวตออุณหภูมิ

หรือสภาวะที่แตกตางกัน1,2 บางชนิดอาจไวตอความรอน                 

หรอืบางชนดิอาจไวตอความเยน็จดั รวมถึงบางชนดิอาจไวตอแสง

ดังแสดงในตารางท่ี 1 โดยปจจยัตาง ๆ เหลานี ้ลวนสงผลกระทบ

ตอคณุภาพของวัคซีนทั้งสิ้น

ระบบลูกโซความเย็นของวัคซีน
(Vaccine cold chain system)
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วัคซีน อุณหภูมิที่เหมาะสมในการจัดเก็บ ข�อควรระวังในการจัดเก็บ

Live bacteria 

บีซีจี (BCG) 2 - 8 องศาเซลเซียส เก็บใหพนจากแสง

Toxoids and inactivated bacterial component

คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดท้ังเซลล (DTwP) 

และวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไรเซลล 

(Tdap, DTaP)

2 - 8 องศาเซลเซียส หามแชแข็ง

Live virus

โปลิโอชนิดกิน (OPV) แชแข็ง 

(-15 ถึง -25 องศาเซลเซียส)

หากวัคซีนละลายแตยังคงเย็นอยู 

(อุณหภูมิตํ่ากวา 8 องศาเซลเซียส) 

ใหรีบแชแข็งภายใน 24 ชั่วโมง

Inactivated virus

โปลิโอชนิดฉีด (IPV) 2 - 8 องศาเซลเซียส หามแชแข็ง

ไขสมองอักเสบเจอี (Inactivated JE) 2 - 8 องศาเซลเซียส หามแชแข็ง

ตับอักเสบเอ (HAV) 2 - 8 องศาเซลเซียส หามแชแข็ง

ไขหวัดใหญ (Influenza) 2 - 8 องศาเซลเซียส หามแชแข็ง

Live-attenuated virus

ไขสมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเปน (Live JE) 2 - 8 องศาเซลเซียส หามแชแข็ง

หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR), หัด-หัดเยอรมัน-

คางทูม-อีสุกอีใส (MMRZ)

2 - 8 องศาเซลเซียส เก็บใหพนจากแสง

โรตา (Rota) 2 - 8 องศาเซลเซียส หามแชแข็ง

Recombinant vaccines

ตับอักเสบบี (HBV) 2 - 8 องศาเซลเซียส หามแชแข็ง

มะเร็งปากมดลูก (HPV) 2 - 8 องศาเซลเซียส หามแชแข็ง

ตารางที ่1 อุณหภูมิทีเ่หมาะสมและขอควรระวังในการจัดเก็บวัคซีนแตละชนิด3-4
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อุปกรณทีใ่ชในระบบลูกโซความเย็นวัคซีน5

 1. ตูเยน็ โดยปรบัอณุหภมูใิหอยูในชวง 2 - 8 องศาเซลเซียส

และควรเก็บวคัซนีในปริมาณท่ีเหมาะสม เพ่ือใหความเยน็สามารถ

ถายเทและหมุนเวียนภายในตูได โดยทั่วไปแลวจะสํารองวัคซีน

ในปริมาณที่เพียงพอตอการใชประมาณ 1 เดือน และควรใส                

ice pack อยางนอย 4 กอนในชั้นแชแข็งของตูเย็น

 2. หีบเย็น (Cold boxes) เปนกลองที่หุมดวยฉนวน

เก็บความเย็นและมีชองสําหรับบรรจุ ice pack เพื่อใหสามารถ

ควบคุมอุณหภูมิในระหวางการขนสงวัคซีนได หรือสามารถนํา

มาบรรจวุคัซนีแทนไดเมือ่ไฟฟาดบันานหรอืตูเยน็เสยี หบีเยน็ทีด่ี

ควรเก็บความเย็นไดเปนเวลาอยางนอย 2 วัน ทั้งนี้ เมื่อเริ่มบรรจุ

วคัซนีลงในหบีเยน็แลว กลองจะถกูปดและจะไมมกีารเปดกลองนี้

จนกวาจะมีการใชวัคซีน

 3. กระติกวัคซีน (Vaccine carriers) เปนกลองที่มี

ขนาดเล็กกวาหีบเย็น ใชเพ่ือเก็บวัคซีนไวช่ัวคราวหากไฟฟาดับ                    

เปนเวลานาน หรือใชในระหวางการขนสงวัคซีน ภายในกระติก

สามารถบรรจุ ice pack เพื่อรักษาอุณหภูมิของวัคซีนไดเปน   

ระยะเวลาประมาณ 18 - 50 ชั่วโมง

 4. Ice pack เปนซองหรือกลองพลาสติกที่บรรจุนํ้า                

โดยจะนาํไปแชแขง็กอนใช และบรรจลุงในหบีเยน็หรอืกระตกิวคัซนี

เพื่อรักษาความเย็นภายในกลอง 

 5. เครื่องมือที่ใชตรวจสอบอุณหภูมิ เชน data logger

 6. รถขนสงควบคุมอุณหภูมิ หรือรถบรรทุกหองเย็น

รูปที่ 1  หีบเย็น (Cold box) และกระติกวัคซีน (Vaccine carrier)

การตรวจสอบระบบลูกโซความเย็น6-7

1. การขนสง
 ควรมีการตรวจรับรองกระบวนการบรรจุและการขนสง
วัคซีน เพ่ือใหมัน่ใจไดวาวธิกีารบรรจุดังกลาวสามารถรกัษาสภาวะ
ในการขนสงวัคซีนใหอยูภายใตชวงอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ถูกตอง
ตามทีผู่ผลิตกาํหนด ทัง้นีก้ารตรวจรบัรองกระบวนการบรรจแุละ
การขนสงน้ัน จะประกอบดวย 3 สวนหลกั ๆ  คอื การตรวจรบัรอง
การออกแบบ (Design Qualification: DQ) การตรวจรบัรองการ
ทาํงาน (Operational Qualification: OQ) และการตรวจรบัรอง
สมรรถนะ (Performance Qualification: PQ) โดยแตละหัวขอ 
มีรายละเอียดดังนี้
 1.1 ก า รต ร วจ รั บ รอ งก า รออกแบบ  ( De s i g n 
Qualification: DQ) ควรออกแบบการทดสอบบนพื้นฐาน            

ของความตองการของผูใชงาน รวมทั้งสามารถประเมินขอจํากัด
ของรูปแบบการขนสงได โดยอยางนอยควรมีการทดสอบ
กระบวนการบรรจุและขนสงที่ขนาดการบรรจุนอยที่สุดและ         
มากที่สุด ภายใต 2 สภาวะแวดลอม คือ ที่อุณหภูมิสูงและ 
อุณหภูมิตํ่า ท้ังนี้ขอมูลที่ไดจากการทดสอบจะใชเปนขอมูล
ยืนยันวารูปแบบการบรรจุดังกลาวมีความเหมาะสมกอนการ
ตรวจรับรองการทํางานตอไป
 1.2 การตรวจรับรองการทํางาน (Operational 
Qualification: OQ) เปนการทดสอบภายใตสภาวะแวดลอม        
ที่จําลองขึ้น โดยใน protocol จะตองระบุรูปแบบการบรรจุ 
วิธีการบรรจุ รวมถึงกําหนดเกณฑการทดสอบในแตละหัวขอ           
ท่ีไดจากการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการขนสง เชน             
ระยะเวลาในการขนสง รูปแบบและปริมาณการบรรจุ อุณหภูมิ
ของผลิตภัณฑและอุณหภูมิในขณะขนสง เปนตน ท้ังนี้ควรทํา  
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การทดสอบซํา้อยางนอย 3 ครัง้และผลการทดสอบตองผานเกณฑ
ในทุกหัวขอ
 1.3 การตรวจรับรองสมรรถนะ (Performance 
Qualification: PQ) จะทําการทดสอบที่สภาวะแวดลอมจริง 
โดยใน protocol ตองระบุจํานวนของสถานที่สงและสถานที่รับ 
จาํนวนครัง้ในการขนสง และชวงเวลาทีด่าํเนนิการขนสงในแตละป 
ทั้งนี้ตองดําเนินการทดสอบซํ้า 3 ครั้ง และผลการทดสอบตอง
ผานเกณฑในทุกหัวขอเชนเดียวกับการตรวจรับรองการทํางาน 
ทั้งนี้ในแตละรอบการทดสอบใหทดสอบท้ังในชวงเวลาท่ีรอน
ที่สุดและเย็นที่สุดของป เพื่อใหขอมูลที่ไดครอบคลุมกับอุณหภูมิ
ของสภาพแวดลอมขณะขนสงที่สูงท่ีสุดและตํ่าที่สุดที่ตองดําเนิน
การขนสงจริง รวมถึงเปนการยืนยันรูปแบบการบรรจุวาสามารถ           
รักษาอุณหภูมิของผลิตภัณฑใหอยูในเกณฑที่กําหนดไดทั้งใน
สภาวะแวดลอมทีอ่ณุหภมิูสงูและต่ํา นอกจากนีย้งัสามารถใชเปน
ขอมูลสนับสนุนหากเกิดความผิดพลาดในระหวางกระบวนการ
ขนสงไดดวย

2. การจัดเก็บ
 2.1 ตรวจสอบอุณหภูมิของตู เย็นที่ เก็บวัคซีนอยาง
สมํ่าเสมอ จัดทําแบบบันทึกอุณหภูมิของตูเย็นในแตละวัน           
และติดบันทึกดังกลาวไวบริเวณหนาตูเย็น โดยใหบันทึกอุณหภูมิ
ของตูเย็น 2 เวลาตอวัน และบันทึกอยางนอย 5 วันตอสัปดาห         
เพือ่เปนการตรวจสอบประสทิธภิาพการทาํงานของตูเยน็ รวมถงึ
สามารถสังเกตความผิดปกติของตูเย็นไดหากอุณหภูมิที่อานไดมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
 2.2 หากอุณหภูมิของตูเย็นมีคาอยูนอกชวงที่กําหนด            
คือ มีคาตํ่ากวา 2 องศาเซลเซียส หรือสูงกวา 8 องศาเซลเซียส           
ใหตรวจสอบการทาํงานของตูเยน็วายงัคงเปดอยูหรือไม ตรวจสอบ
แหลงจายไฟ ตรวจสอบยางขอบประตูตู เย็นวามีการฉีกขาด         
หรือไม รวมถึงเรียกชางเพื่อดําเนินการซอมตูเย็นหากมีการ        
เสยีหายหรือชาํรดุ ไมควรปรับเปลีย่นการต้ังคาอุณหภูมขิองเครือ่ง
ใหตํา่ลงหากอณุหภมิูตูเยน็มีคาสงูกวา 8 องศาเซลเซียส เนือ่งจาก

อาจทําใหวัคซีนเกิดการแชแข็งและเสื่อมคุณภาพได
 2.3 การตรวจสอบอุณหภูมิของวัคซีนที่เก็บในหีบเย็น 
หรือกระติกวัคซีนใหอยูในชวงที่กําหนด โดยใหบรรจุ ice pack 
ในจํานวนท่ีเหมาะสมตามขนาดของหีบเย็นหรือกระติกวัคซีน            

วางหีบเย็นหรือกระติกไวในที่รมและปดฝาใหสนิท

การจดัการกบัเหตุการณฉกุเฉนิในระบบลกูโซความเย็น3

 หากเกิดเหตุการณฉุกเฉินข้ึนในระหวางกระบวนการ
ขนสง เชน ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในรถเสีย ทําใหไมสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิขณะขนสงใหอยูในชวงที่กําหนดได เราสามารถ
ใชผลการทดสอบจากการตรวจรบัรองสมรรถนะ (Performance 
Qualification) เพื่อยืนยันผลการขนสงวาผลิตภัณฑที่ได       
ดําเนินการขนสงนั้นยังคงอยู ในชวงอุณหภูมิตามท่ีกําหนด            
แมวาจะเกิดเหตุการณฉุกเฉินขึ้นในขณะขนสง
 ในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉินขึ้นในขณะจัดเก็บ เชน 
ระบบไฟฟาขัดของ ปลั๊กตูเย็นหลุด หรือตูเย็นเสีย ใหทําการ        
ขนยายวัคซนีทีอ่ยูในตูเยน็ดงักลาวลงในหีบเยน็หรอืกระตกิวคัซนี
ท่ีมีการบรรจุ ice pack ไวแลวเปนการช่ัวคราว แตหากปญหา
ท่ีพบนั้นใชเวลาแกไขนาน ใหทําการขนยายวัคซีนไปเก็บท่ีตูเย็น
อื่นกอน ท้ังนี้ในชวงท่ีเกิดเหตุการณฉุกเฉินข้ึน ใหทําการบันทึก
ลงในแบบบันทึกอุณหภูมิประจําวันดวย นอกจากนี้ควรมีการ          
ติดปาย “หามดึงปลั๊กตูเย็น” หรือ “หามปดสวิตซ breaker ของ
ตูเยน็” รวมถึงควรแยกเตาเสียบของตูเย็นออกจากเครือ่งมืออืน่ ๆ
เพือ่ปองกนัการดึงปลัก๊ผดิ และหากมีการตอกบัระบบสาํรองไฟฟา 
ควรมกีารทดสอบความพรอมของระบบไฟฟาสาํรองเพือ่ใหสามารถ
จายไฟฟาทดแทนหากระบบไฟฟาหลักขัดของได
 จากที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นไดวา ระบบลูกโซความเย็น
ของวคัซนีนัน้มคีวามสาํคญัในการรกัษาคณุภาพของวคัซีนอยางมาก 
วัคซีนควรไดรับการขนสงและจัดเก็บภายใตอุณหภูมิที่เหมาะสม
ตอวัคซีนแตละชนิดเพื่อใหมั่นใจไดวา วัคซีนไดรับการขนสงนั้น
ยังคงมีคุณภาพดี และสามารถกระตุนระบบภูมิคุมกันของผูรับ
วัคซีนได

เอกสารอางอิง
1. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. ตําราวัคซีนและการสร�างเสริมภูมิคุ�มกันโรคป� 2556. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา; 2558.
2. Centers for Disease Control. Vaccine Management: Recommendations for Handling and Storage of Selected Biologicals. Available from : https://wonder.cdc.gov/

wonder/prevguid/p0000075/p0000075.asp#head001005000000000. Accessed June 23, 2017.
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4. Kumru, O.S., et al., Vaccine instability in the cold chain: Mechanisms, analysis and formulation strategies. Biologicals, 2014; 42(5): 237-259.
5. World Health Organization. Immunization in practice: a practical guide for health staff. Geneva: WHO; 2015. 
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 ยาในรูปแบบของแข็งเปนรูปแบบยาท่ีพบได
มากท่ีสุด โดยสวนใหญจะเปนยาเม็ดตอกอดัธรรมดา
หรือเปนแคปซูล  ซึ่งเปนรูปแบบท่ีพกพาไดงายและ
สะดวกในการรบัประทาน แตสาํหรบัผูปวยทีมี่ปญหา
การกลืนหรือจําเปนตองจํากัดปริมาณน้ํา เชน                    
ในผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจลมเหลว ทําใหยาเม็ดตอกอัด
ธรรมดาหรือยาแคปซูลเปนอุปสรรคสําหรับการใช
ในผูท่ีมีภาวะดังกลาว ดังน้ันึงมีการพัฒนารูปแบบ
ยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก (Orodispersible 
tablets, ODT) เพื่อใหผูท่ีมีภาวะดังกลาวสามารถ   
ใชยาไดอยางสะดวกและเหมาะสม 
 ยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก (Orodispersible 

tablets, ODT) หรือในชื่ออื่น ๆ เชน orally disintegrating 

tablets, mouth-dissolving tablets, rapid-dissolving 

tablets, fast-disintegrating tablets, fast-dissolving tablets 

การศึกษาชีวสมมูลสําหรับยาเม็ด
ชนดิแตกตวัเรว็ในชองปาก (Orodispersible tablets)

ภก.อนัส  ซันเฮม
กลุ�มศึกษาชีวสมมูล

โดยความหมายตาม European Pharmacopoeia คือรูปแบบ         

ยาเม็ดท่ีมีการแตกตัวอยางรวดเร็วในชองปากภายใน 3 นาที        

กอนที่จะกลืนลงไป ขอดีของยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก            

มหีลายประการ เชน มคีวามคงตัวด ีพกพาไดงาย ควบคมุการผลิต
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ใหมีปริมาณตัวยาสําคัญแมนยําไดง ายเนื่องจากเปนยาเม็ด

และสามารถรับประทานไดโดยไมใชนํ้า กลืนงาย เหมาะสําหรับ          

ผูปวยที่มีปญหาการกลืนหรือตองจํากัดปริมาณนํ้า1 ปจจัยสําคัญ

ทีท่าํใหตวัยาสําคญัในยาเมด็ชนดิแตกตัวเรว็ในชองปากถูกละลาย

ออกมาในชองปากและดูดซึมโดยตรงผานทางเยื่อบุชองปาก 

(Buccal mucosa) คือตําแหนงการวางยาในชองปาก และ         

ระยะเวลาที่ตัวยาแตกตัวในชองปาก รวมถึงปจจัยจากสูตรตํารับ

เชน สารที่ใชเคลือบ (Coated substance) หากมีขอมูลทีพ่สิจูน

ไดวา ตัวยาสําคัญไมไดดูดซึมภายในชองปาก และการดูดซึม

สวนใหญเกิดขึน้ทีท่างเดนิอาหาร กส็ามารถศกึษาความเทาเทียมกัน

ของผลิตภัณฑภายใต Biopharmaceutics Classification 

System (BCS) Approach เพื่อยกเวนการศึกษาชีวสมมูล             

ในมนุษย (Biowaiver) ได ถาไมสามารถทํา biowaiver ได            

ก็จําเปนที่จะตองทําการศึกษาชีวสมมูลในมนุษย

การออกแบบการศกึษาชวีสมมูลของยาเม็ดชนดิแตกตวัเร็วในชองปาก มหีลกัเกณฑดังตอไปนี้
 1) ผลิตภัณฑยาอางอิง (Reference medicinal product) ท่ีสามารถรับประทานไดท้ังแบบรับประทานรวมกับนํ้า

และไมรบัประทานรวมกับน้ํา (With or without water) การศกึษาชวีสมมลูตองดาํเนนิการศกึษาแบบไมรบัประทานรวมกบันํา้ (Without 

water) เพ่ือใหใกลเคยีงกบัวตัถปุระสงคทีต่องการของรปูแบบยา ODT โดยเฉพาะอยางยิง่ยาทีม่กีารละลายและดดูซมึบางสวนทีช่องปาก

ซึ่งถาพบวาการรับประทานยาแบบไมรับประทานรวมกับนํ้า (Without water) นั้นใหผลวามีชีวสมมูลกัน ก็จะสามารถแสดงไดวา

การรับประทานรวมกับนํ้า (With water) นั้นมีชีวสมมูลดวย

 2) ผลิตภัณฑยาอางอิงที่สามารถรับประทานไดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เชน ตองรับประทานรวมกับนํ้าเทานั้น (Only with 

water) การศึกษาชีวสมมูลตองทําตามรูปแบบที่ผลิตภัณฑยาอางอิงทําเทานั้น

Sequence 1

Sequence 2

Period 1 Period 2

= ผลิตภัณฑอางอิง (Reference Product)

= ผลิตภัณฑเปรียบเทียบ (Test product)

รูปที่ 1  Conventional two-way crossover design
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 3) ผลิตภัณฑยาอางอิงที่สามารถรับประทานไดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เชน ตองรับประทานรวมกับนํ้าเทานั้น (Only with 

water) และผลิตภัณฑเปรียบเทียบ (Test product) ตองการท่ีจะเพิ่มเติมรูปแบบการรับประทาน เชน ทําใหสามารถรับประทาน              

แบบไมรับประทานรวมกับนํ้าได (Without water) ตองดําเนินการศึกษาชีวสมมูลแบบรับประทานรวมกับนํ้า (With water) 

เหมือนวิธีบริหารยาของผลิตภัณฑอางอิง และรูปแบบท่ีตองการเพิ่มเติม (Without water) โดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑอางอิง              

ที่ใชการบริหารยาตามปกติ (Only with water) 

 ในขอ 1) และ 2) ใหทําการทดลองแบบ conventional two-way crossover design ดังรูปที่ 1 สวนขอ 3) ใหทําการทดลอง

แบบ 3 treatment, 3 period, 6 sequence design (3 x 3, 6 sequence crossover design) ดังรูปที่ 2

A=ผลิตภัณฑอางอิง (only with water)

B=ผลิตภัณฑเปรียบเทียบ (with water)

C= ผลิตภัณฑเปรียบเทียบ (without water)

Sequence 2

Sequence 1

Period 1 Period 2 Period 3

Sequence 3

Sequence 4

Sequence 5

Sequence 6

 A B C

 B A C

 A C B

 B C A

 C A B

 C B A

รูปที่ 2  3 treatment, 3 period, 6 sequence design (3 x 3, 6 sequence crossover design)

 การบริหารยาของการศึกษาชีวสมมูลของยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก แบบไมรับประทานรวมกับนํ้า (Without water) ตองดื่มนํ้า 

20 มิลลิลิตรกอนวางยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปากบนลิ้น และตองไมดื่มนํ้าหลังรับประทานยา เปนเวลาอยางนอย 1 ชั่วโมง

      สวนรูปแบบยาอื่น เชน orodispersible films, buccal tablets or film, sublingual tablets และ chewable tablets เปนตน                       

ก็ใหศึกษาชีวสมมูลดวยวิธีแบบเดียวกับผลิตภัณฑยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก2

 การศึกษาชวีสมมลูมคีวามสาํคญัอยางยิง่ เนือ่งจากในปจจุบนัยาสามัญ (Generic drugs) ถกูนาํมาใชทดแทนยาตนแบบ (Original drugs) 

อยางกวางขวาง ซ่ึงการศึกษาชีวสมมูลจะเปนหลักประกันวาผลิตภัณฑยาสามัญเหลาน้ันเปนไปตามมาตรฐาน มีความเทาเทียมกับยาตนแบบ               

ในทุกดาน โดยเฉพาะการศกึษาชวีสมมลูของรปูแบบยาท่ีมกีารปลดปลอยแบบพเิศษ ดงัเชนยาเมด็ชนดิแตกตวัเรว็ในชองปาก ดงัทีก่ลาวมาขางตน

ซึ่งมีขอกําหนดที่แตกตางจากรูปแบบของยาเม็ดทั่วไป ดังนั้นจึงตองศึกษาขอกําหนดตาง ๆ ใหดีกอนทําการศึกษาชีวสมมูล เพื่อใหไดผลที่ถูกตอง

และนาเชื่อถือมากที่สุด

เอกสารอางอิง
1. Dey P, Maiti S. Orodispersible tablets: A new trend in drug delivery. Journal of Natural Science, Biology and Medicine. 2010;1(1):2-5.
2. Committee for medicinal products for human use (CHMP). Guideline on the investigation of bioequivalence. European Medicines Agency. 2010. Available from: 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2010/01/WC500070039.pdf. Accessed August 18, 2017.
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การกําหนดขอกําหนดมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑยาตามแนวทางปฏิบัติของ ICH

การกําหนดขอกําหนดมาตรฐานการกําหนดขอกําหนดมาตรฐานการกําหนดขอกําหนดมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑยาตามแนวทางปฏิบัติของ ICHของผลิตภัณฑยาตามแนวทางปฏิบัติของ ICHของผลิตภัณฑยาตามแนวทางปฏิบัติของ ICH

 ส่ิงใดมีคุณอนันตอีกดานหน่ึงมักมีโทษมหันต 

“ยา” ก็เชนกัน ยาสามารถรักษาและบรรเทาโรคราย

นานาชนิด แตหากใชอยางไมถูกตองหรือใชยาท่ี

ไมมีคุณภาพก็อาจเกิดผลรายตอรางกายได ดังน้ัน          

กอนท่ีผลิตภณัฑยาจะถกูนํามาใชในกระบวนการดแูล

สุขภาพของประชาชน จะตองมีการควบคุมคุณภาพ

ของยาใหไดมาตรฐานเสียกอน โดยยาท่ีไดมาตรฐาน

น้ันคือยาท่ีมีคุณลักษณะเปนไปตามขอกําหนด

มาตรฐาน (Specifications) ที่ ไดขึ้นทะเบียนไว          

การกําหนดขอกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑยา

จึงเปนขั้นตอนสําคัญในการควบคุมคุณภาพของ

ผลิตภัณฑยาตั้งแตขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา 

ภญ.นภัสวรรณ  ภูรีจารุโรจน
กลุ�มงานด�านพัฒนาวิธีวิเคราะห� กลุ�มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห�

 การกําหนดขอกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑยาโดยทั่วไป 

มักอางอิงขอกําหนดมาตรฐานจากตํารับยา (Pharmacopoeia) 

ทีไ่ดรบัความเช่ือถอืแตกตางกนัไปในแตละภูมภิาค เชน United States

 Pharmacopoeia (USP), British Pharmacopoeia (BP), European 

Pharmacopoeia (EP) หรือ Japanese Pharmacopoeia (JP)

เปนตน เมื่ออุตสาหกรรมยาขยายขนาดขึ้น แหลงอางอิงตํารับยาที่มี

เน้ือหาแตกตางกันสงผลใหเกิดความลาชาและส้ินเปลืองงบประมาณ

ในการขอขึ้นทะเบียนยา The International Council for 

Harmonisat ion of  Techn ica l  Requ i rements  fo r 

Pharmaceuticals for Human Use หรือ ICH จึงไดถือกําเนิดขึ้น

และเขามามีบทบาทในการประสานขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ

ทางการแพทยที่มีความแตกตางกันในแตละภูมิภาคของโลก

ใหสอดคลองกนัมากขึน้ เพือ่ใหผูผลติยาไดมแีนวทางปฏบัิตใินการวิจยั

และพัฒนาเปนไปในแนวทางเดียวกัน ปจจุบันประเทศไทยยอมรับ

แนวทางปฏิบัติของ ASEAN Guideline for Drug Registration 

มาใชเปนแนวทางหลักในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑยา ซ่ึงอางอิง         
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มาจากแนวทางปฏิบตัขิอง ICH เชนกนั บทความนีจ้งึหยบิยกแนวทาง

ปฏิบัติของ ICH ในการกําหนดขอกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ

ประเภทเภสัชเคมีภัณฑในหัวขอ Q6A มากลาวถึงเพื่อใหเกิดความ

เขาใจในหลักการกําหนดขอกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑยา            

ที่หลายประเทศใชรวมกันเพื่อเปนแนวทางในการนําไปประยุกตและ

ปรับใชไดตอไป

 การกาํหนดขอกาํหนดมาตรฐานของผลติภณัฑยาเปนพืน้ฐาน

สําคัญในการออกแบบวิธีการศึกษาวิจัยเพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอ

ในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑยาใหเปนไปตาม

ความตองการของผูผลิตโดยอยูในกรอบของกฎหมายและขอกําหนด

ของแตละประเทศ เพื่อขึ้นทะเบียนยาในประเทศนั้น โดยทั่วไป

การกําหนดหัวขอทดสอบและวิธีวิเคราะหมักอางอิงจากตํารับยา 

(Pharmacopoeia) ทีไ่ดรบัการยอมรบัในแตละประเทศ คณะทาํงาน

ของ ICH จึงไดจัดตั้ง The Pharmacopoeial Discussion Group 

ซึ่งประกอบไปดวยตัวแทนจาก EP, JP และ USP เพื่อประสานขอมูล

ในตํารับยาทั้งสามใหสอดคลองกันเพื่อใหผูผลิตสามารถนําขอมูลวิธี

วเิคราะหและเกณฑการยอมรับไปใชในการข้ึนทะเบยีนยาในภมูภิาคท่ี

ยอมรบัตาํรบัยาดงักลาวได อยางไรกต็ามวธิวีเิคราะหอืน่นอกเหนอืจาก

ที่ระบุไวในตํารับยารวมถึงวิธีท่ีใชเทคโนโลยีใหมก็สามารถนํามาใชได

หากไดรับการพิสจูนแลววามปีระสทิธภิาพในการวเิคราะหผลติภณัฑยา

ไดเทียบเทาหรือเหนือกวาวิธีท่ีระบุไวในตํารับยา โดยตองผานการ

ตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหตามแนวทางปฏิบัติของ ICH 

หัวขอ Q2

 การกําหนดขอกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑยาตาม

แนวทางปฏิบัติของ ICH นั้นไดแบงหัวขอทดสอบเปนสองสวน 

ไดแก หัวขอทดสอบท่ัวไป และหัวขอทดสอบจําเพาะ โดยหัวขอ

ทดสอบทั่วไปสําหรับผลิตภัณฑยา สามารถนําไปใช ได กับ        

ผลิตภัณฑยาทุกรูปแบบประกอบดวย 4 หัวขอ ไดแก

1. การอธิบายลักษณะ (Description)
 เปนการอธิบายลักษณะเชิงคุณภาพ เชน ขนาด รูปราง และสี 

หากลกัษะณะเหลานีม้กีารเปลีย่นแปลงระหวางการผลติหรอืระหวาง

การเก็บรักษา ควรมีการตวจสอบวามีผลกระทบตอคุณภาพของ

ผลิตภัณฑยาหรือไม และระบุเกณฑการยอมรับใหครอบคลุม แตหาก

เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีระหวางการเก็บรักษาควรมีการวิเคราะห

เชิงปริมาณรวมดวย

2. การพิสูจนเอกลักษณ (Identification)
 เปนการพิสูจนเอกลักษณของตัวยาสําคัญในผลิตภัณฑยา          

โดยสามารถแยกความแตกตางของตวัยาสําคญัออกจากสารประกอบ

ชนิดอื่นที่มีโครงสรางทางเคมีใกลเคียงกันได ซึ่งควรใชวิธีวิเคราะห

จําเพาะตอตัวยาสําคัญ เชน อินฟราเรดสเปกโทรสโกป สวนการใช

เทคนิคทางโครมาโทกราฟนั้น หากใชเพียงวิธีเดียวโดยการพิจารณา 

retention time ถือวาไมมีความจําเพาะ หากใชรวมกันสองวิธี

โดยหลักการในการแยกของทัง้สองวธินีัน้แตกตางกนั หรอืรวมเขาเปน

วิธีเดียวกัน เชน HPLC/UV diode array, HPLC/MS หรือ GC/MS

ถือวาเปนวิธีที่ยอมรับได

3. การหาปริมาณตัวยาสําคัญ (Assay)
 เปนการตรวจหาปริมาณตัวยาสําคัญที่ตองมีความจําเพาะ  

และระบุความคงสภาพของตัวยาสําคัญในผลิตภัณฑยาได ในหลาย

กรณีวิธีสําหรับการหาปริมาณตัวยาสําคัญและการหาปริมาณสาร



21

วารสารเพื่อการวิจัยเเละพัฒนา องคการเภสัชกรรม

ปที่ 24 ฉบับที่ 4 ประจําเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 R&D NEWSLETTER GPO

เจือปนอาจเปนวิธีเดียวกัน และผลวิเคราะหความสม่ําเสมอของ

ปริมาณตัวยาสําคัญในผลิตภัณฑยา (Content uniformity of 

dosage units) สามารถนํามาใชแทนผลการหาปริมาณตัวยาสําคัญ

ไดหากวิธีวิเคราะหที่ใชมีความเหมาะสม 

4. การหาปริมาณสารเจือปน (Impurities)
 การหาปริมาณสารเจือปนนี้รวมถึงสารเจือปนอินทรีย  

(Organic impurities) สารเจือปนอนินทรีย (Inorganic impurities) 

และตัวทําละลายตกคาง (Residual solvent) ดวย ซึ่งสามารถศึกษา

เพิ่มเติมไดในแนวทางปฏิบัติของ ICH หัวขอ Q3 สําหรับสารเจือปน

อนิทรยีหากเปนสารเจอืปนทีเ่พิม่ขึน้ไดจากกระบวนการผลติหรอืการ

สลายตัว จะตองกําหนดเกณฑการยอมรับแยกเปนรายชนิดทั้งที่ระบุ

ชนิดไดและระบุชนิดไมได

 สวนหัวขอทดสอบจําเพาะน้ันพิจารณาจากรูปแบบของ

ผลติภณัฑยา 3 รูปแบบไดแก ยาเมด็และยาแคปซลูชนดิเปลอืกแขง็             

ยานํ้าชนิดรับประทาน และยาฉีด โดยแตละรูปแบบมีรายการ

ทดสอบจําเพาะดังนี้

1. ยาเม็ดและยาแคปซูลชนิดเปลือกแข็ง
 มีหัวข อทดสอบจําเพาะ ได แก  การละลายของตัวยา

สาํคัญออกจากผลติภณัฑยา (Dissolution) การแตกตวั (Disintegration) 

ความแข็งและความกรอน (Hardness/Friability) ความสมํ่าเสมอ

ของปริมาณตัวยาสําคัญในผลิตภัณฑยา (Content uniformity of 

dosage units) ปริมาณนํ้า (Water content) และปริมาณจุลชีพ 

(Microbial limits)

2. ยานํ้าชนิดรับประทาน
 มีหัวขอทดสอบจําเพาะ ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH) 

ปริมาณจุลชีพ (Microbial limits) ปริมาณสารกันเสียตานจุลชีพ 

(Antimicrobial preservative content) ปริมาณสารกันเสียตาน

ออกซิเดชัน (Antioxidation preservative content) ปริมาณ

แอลกอฮอล (Alcohol content) สารปนเปอนจากบรรจุภัณฑ 

(Extractables) และความสม่ําเสมอของปริมาณตัวยาสําคัญ              

ในผลิตภัณฑยา (Content uniformity of dosage units) สําหรับ

ผลิตภัณฑยาที่เปนรูปแบบยาหนวยเดี่ยว นอกจากน้ีผลิตภัณฑยานํ้า

บางรูปแบบ เชน ยานํ้าแขวนตะกอน ยานํ้าแขวนตะกอนชนิดผง                

ผสมแหง อาจมีหัวขอทดสอบจําเพาะอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน การละลาย

ของตวัยาสาํคญัออกจากผลติภณัฑยา (Dissolution) การกระจายตวั

ของขนาดอนภุาค (Particle size distribution) ความสามารถในการ       

กระจายตวัใหม (Redispersibility) คณุสมบตักิารไหล (Rheological 

properties) เวลาในการกระจายตัวของผงยาในนํ้ากระสายยา 

(Reconstitution time) และปริมาณนํ้า (Water content)

3. ยาฉีด
 มีหัวขอทดสอบจําเพาะ ไดแก ความสม่ําเสมอของปริมาณ        

ตวัยาสําคัญในผลิตภัณฑยา (Content uniformity of dosage units) 

ความเปนกรด-ดาง (pH) ความปราศจากเช้ือ (Sterility) ชวีพษิภายในตวั

และสารกอไข (Endotoxins/pyrogens) ละอองธุลี (Particulate 

matter) สารปนเปอนจากบรรจุภัณฑ (Extractables) ออสโมลาริตี

(Osmolarity) และสําหรับยาฉีดบางรูปแบบอาจมีหัวขอทดสอบ

จําเพาะเพิ่มเติม เชน ปริมาณสารกันเสียตานจุลชีพ (Antimicrobial 

preservative content) ปริมาณสารกันเสียตานออกซิเดชัน 

(Antioxidation preservative content) ปริมาณนํ้า (Water 

content) ความสามารถในการกระจายตัวใหม (Redispersibility) 

การกระจายตัวของขนาดอนุภาค (Particle size distribution) 

เวลาในการกระจายตัวของผงยาในนํ้ากระสายยา (Reconstitution 

time) และการทดสอบอุปกรณนําสงยา (Functionality testing of 

delivery systems)

 อยางไรกต็ามขอกําหนดมาตรฐานทีก่ลาวไวในแนวทางปฏบิติั

ของ ICH เปนเพียงขอแนะนําหนึ่งเทาน้ัน ผูผลิตสามารถพิจารณา

นําไปปรับใชใหสอดคลองและเหมาะสมกับแตละผลิตภัณฑและ                    

ขอกําหนดภายในประเทศที่ตองการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑนั้นได          

โดยคํานงึถงึความสําคัญของขอกาํหนดมาตรฐานวาเปนกรอบกาํหนด

คุณภาพของผลิตภัณฑยาเพื่อใหไดยาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ

ความปลอดภัยมาสูระบบสาธารณสุข หากมีขอกําหนดมาตรฐาน

ที่เปนเสมือนด่ังแมพิมพท่ีดีของผลิตภัณฑยาแลว ยอมทําใหได

ผลิตภัณฑยาทีด่ตีามมาซ่ึงจะเปนประโยชนตอทัง้การดแูลสขุภาพของ

ประชาชนและความนาเชื่อถือของผูผลิตดวย
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 โรคไขเลือดออก (Dengue hemorrhagic fever, DHF) 
เปนปญหาสาธารณสุขของโลก ประมาณการณวาท่ัวโลก มีผูปวย
จากการติดเชื้อไวรัสเดงกี 96 ลานคนตอป พบในเอเชีย 80 %  
และในลาตินอเมรกิา 14 %1  ทัง้น้ีองคการอนามัยโลกต้ังเปาหมาย
ในการตอสูกับโรคไขเลือดออกไววา ภายในป พ.ศ. 2563         
อัตราการเสียชีวิตจากโรคไข เลือดออกจะลดลง 50 %                    
ซึ่งแนวทางจะตองประกอบดวย 3 องคประกอบในการควบคุม
และปองกันโรคไขเลือดออกใหไดผลดีคือ2

 1. ปรับปรุงการควบคุมยุงลายซ่ึงเปนพาหะของโรค 
(Improved vector control)
 2. ปรับปรุงวิธีการดูแลรักษาผู ปวยโรคไขเลือดออก 
(Improved case management)
 3. พฒันาใหไดวคัซนีทีมี่ประสิทธิผล (Effective vaccine 
development)

โรคไขเลือดออก
 ไขเลือดออก (Dengue hemorrhagic fever -

DHF) เปนโรคติดเช้ือซ่ึงมีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกี 

(Dengue virus) โดยมียุงลายบานเปนพาหะนําโรค 

อาการของโรคนี้จะคลายคลึงกับโรคไขหวัดในชวงแรก        

แตมักจะไมคอยมีอาการคัดจมูก นํ้ามูกไหล หรือไอมาก

อยางผูปวยทีเ่ปนไขหวดั จงึทาํใหผูปวยเขาใจคลาดเคล่ือน

ไดวาตนเปนเพยีงโรคไขหวดัและทาํใหไมไดรบัการรกัษา

อยางถูกตองตั้งแตแรก สวนอาการและความรุนแรง        

ของโรคก็มีหลายระดับตั้งแตไมมีอาการหรือมีอาการ

เล็กนอยไปจนถึงเกิดภาวะช็อกซึ่งเปนสาเหตุทําให                   

เสียชีวิต (ความรุนแรงของการติดเช้ือขึ้นอยู กับอายุ 

ภาวะภูมิคุมกัน และความรุนแรงของเชื้อไวรัส)

สาเหตุของโรคไขเลือกออก
 เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus)4 ชนิด 

RNA จัดอยูใน family Flaviviridae มี 4 serotype 

ไดแก ชนิด 1, 2, 3 และ 4 (DEN-1, DEN-2, DEN-3, 

DEN-4) โดยลักษณะการติดเชื้อไวรัสเดงกี serotype 

หนึ่งจะทําใหเกิดภูมิคุมกันตอ serotype นั้นตลอดไป 

(Homotypic immunity) และจะสามารถปองกนัขามไป

ยังไวรัสเดงกีซีโรทัยพอื่นไดเพียงชั่วคราว (Heterotypic 

immunity) ผูปวยจึงสามารถติดเชื้อไวรัสเดงกีซีโรทัยพ

อื่น ๆ ที่แตกตางจากการติดเชื้อครั้งแรกได และเกิดการ

ติดเชื้อครั้งตอมาเรียกวา การติดเชื้อแบบทุติยภูมิ 

 พาหะนาํโรคไขเลือดออกคือ ยงุลายบาน (Aedes 

aegypti) ตัวเมียจะกัดและดูดเลือดของผูปวยที่เปน          

โรคไขเลือดออกกอน (เชื้อไวรัสเดงกีในเลือดของผูปวย

จะเขาไปฟกตวัและเพิม่จาํนวนในตวัยงุและเช้ือนีส้ามารถ        

มีชีวิตอยู ในตัวยุงไดตลอดอายุของยุง คือ ประมาณ                  

อัจจิมา  กาญจนภา
กลุ�มสนับสนุนงานวิจัย

โรคไขเลือดออก
และวัคซีนปองกันโรคไขเลือดออก
โรคไขเลือดออกโรคไขเลือดออก
และวัคซีนปองกันโรคไขเลือดออกและวัคซีนปองกันโรคไขเลือดออก

รูปที่ 1  ยุงลายบาน (Aedes aegypti)3
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1-2 เดือน) แลวจึงไปกัดคนท่ีอยูใกลเคียงในรัศมีไมเกิน 400 เมตร ซึ่งจะเปน

การแพรเชื้อไปใหคนอื่น ๆ ตอไป ยุงชนิดนี้เปนยุงที่ออกหากิน (กัดคน) ทั้งในเวลา

กลางวนัและกลางคนื (เดมิยงุลายนยิมออกหากนิในเฉพาะเวลากลางวนั แตในระยะ

หลังพบวายุงลายมีการออกหากินในเวลากลางคืนดวย) 

 การดําเนินโรคของ DHF แบงออกเปน 3 ระยะ คือ 3 แบบ คือ ไขเดงกี

(Denque Fever-DF), ไขเลอืดออก หรอืไขเลอืดออกเดงก ี(Dengue hemorrhagic 

fever-DHF) และไขเลือดออกเดงกีที่ช็อก (Denque Shock Syndrome-DSS)

อาการของไขเลือดออกแบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก5-6

 อาการของไขเลือดออก (ระยะไขสูง) ผูปวยจะมีไขสูงเกิดขึ้นอยางฉับพลัน 

39-41 องศาเซลเซียส มีลักษณะเปนไขสูงลอยตลอดเวลา (รับประทานยาลดไข             

ก็มักจะไมลด) หนาแดง ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว กระหายนํ้า ซึม มักมี

อาการเบือ่อาหารและอาเจียนรวมดวยเสมอ อาจคลาํพบตับโตและมอีาการกดเจบ็

เล็กนอย ในบางรายอาจมีอาการปวดทองในบริเวณใตลิ้นปหรือชายโครงดานขวา 

หรือปวดทองทั่วไป หรืออาจมีอาการทองผูกหรือถายเหลว สวนในเด็กอายุตํ่ากวา 

1 ป อาจพบอาการไขสูงรวมกับอาการชักได 

 ในชวง 24-48 ชั่วโมงแรกของการเจ็บปวย ผูปวยอาจมีอาการผิวหนังแดง

บริเวณใบหนา ลําคอ และหนาอก สามารถพบไดประมาณ 50-80 % ของผูปวย 

เกิดจากการที่มีหลอดเลือดฝอยใตผิวหนังขยายตัว หากเอามือกดจะมีสีจางลง 

 การทดสอบทูร นิเคต (Tourniquet test)             

สวนใหญจะใหผลบวกตั้งแตเริ่มมีไขได 2 วันเปนตนไป 

และในวงกลมเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว มักจะพบจุดเลือด

ออกมากกวา 10-20 จุดเสมอ

 ในระยะน้ีผูปวยจะมีไขสูงประมาณ 2-7 วัน            

ถาไมมีอาการรุนแรง สวนมากไขจะลดลงในวันท่ี 5-7

แตบางรายอาจมีไขเกิน 7 วันก็ได จะเขาสู อาการ

ระยะที่ 2

 ระยะที่ 2 ระยะช็อกและมีเลือดออก หรือระยะ

วิกฤติ ชวงวันท่ี 3-7 ของโรคซึ่งถือวาเปนชวงท่ีวิกฤติ

ของโรค ไขจะเริ่มลดลง แตจะมีอาการปวดทองและ

อาเจียนบอยขึ้น ซึมมากขึ้น กระสับกระสาย เหงื่อออก 

ปลายมือเทาเย็น ปสสาวะออกนอย ชีพจรเตนมากกวา 

120 ครั้ง/นาที และมีความดันตํ่า ซึ่งเปนอาการของ        

ภาวะช็อก ถาเปนรุนแรง ผูปวยอาจมีอาการไมคอย         

รู สึกตัว ตัวเย็นชืด ปากเขียว คลําชีพจรไมได และ

ความดันตกจนวัดไมได หากไมไดรับการรักษาอยางทัน

ทวงที ก็อาจทําใหเสียชีวิตไดภายใน 1-2 วัน 

 ผูปวยอาจมอีาการเลอืดออกตามผวิหนงัเนือ่งจาก

เสนเลือดเปราะ หรืออาจมีเลือดกําเดาไหล เลือดออก

ตามไรฟน อาเจียนเปนเลือดสด ๆ หรือเปนสีกาแฟ             

ถายอุจจาระเปนเลอืดสด ๆ  หรอืเปนสนีํา้มันดบิ ๆ  ถาเลือดออก

มักจะทําใหเกิดภาวะช็อกรุนแรงและผูปวยอาจเสียชีวิต

ในเวลาอันรวดเร็ว

 ในระยะนี้จะกินเวลาประมาณ 24-72 ชั่วโมง         

ถาหากผูปวยสามารถผานชวงวิกฤติน้ีไปไดก็จะเขาสู

ระยะที่ 3 ตอไป

รูปที่ 2  แสดงอาการของไขเลือดออกระยะที่ 1 หลอดเลือดฝอยใตผิวหนังขยายตัว6

รูปที่ 3  แสดงอาการของไขเลือดออกระยะที่ 1
  ออกผื่นไขเลือดออก6

 วันที่ 3 ของไข อาจมีผื่นปนแดงคลายหัด ไมคัน ขึ้นตามแขนขา และลําตัว

ซึง่จะเปนอยูประมาณ 2-3 วนั ผ่ืนชนดิน้ีมกัจะเริม่ขึน้ทีห่ลงัมอื หลังเทา แลวกระจาย

ไปยังแขนขา และลําตัวในภายหลัง ในบางรายอาจพบผื่นลักษณะเปนจํ้าเลือด

หรือจุดเลือดออกท่ีมีลักษณะเปนจุดแดงเล็ก ๆ  รวมดวย ขึ้นตามหนา แขน ขา  

ซอกรักแร และในชองปาก ซึง่เปนตวับอกวาเกลด็เลือดในรางกายตํา่ลง และบางราย

อาจมีเลือดออกตามไรฟน หรือเลือดกําเดาไหลได
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    ระยะที่ 3 ระยะฟ นตัว ในรายท่ีมีภาวะช็อกไมรุนแรง               

เมื่อผานวิกฤติชวงระยะที่ 2 ไปแลว อาการก็จะดีขึ้นอยางรวดเร็ว           

หรอืแมแตผูปวยทีม่ภีาวะชอ็กรนุแรง เมือ่ไดรบัการรักษาอยางถกูตอง

และทนัทวงทกีจ็ะฟนตวัเขาสูสภาพปกต ิโดยอาการทีแ่สดงวาดขีึน้นัน้ 

คอื ผูปวยจะเริม่อยากรบัประทานอาหาร แลวอาการตาง ๆ  กจ็ะกลบัคนื 

สูสภาพปกติ ชีพจรเตนชาลง ความดันโลหิตกลับมาสูปกติ ปสสาวะ

ออกมากขึ้น ในบางรายอาจพบผื่นซึ่งมีลักษณะจําเพาะขึ้นเปนวง

เล็ก ๆ สีขาว ๆ บนปนสีแดงตามผิวหนัง

การวินิจฉัยโรคไขเลือดออก
 แพทยสามารถวินิจฉัยโรคไขเลือดออกไดจากอาการที่แสดง

เปนหลัก โดยเฉพาะอาการไขสูง 39-41 องศาเซลเซียส หนาแดง 

เปลือกตาแดง อาจคลําไดตับโต กดเจ็บ มีผื่นแดง หรือจุดแดงจํ้าเขียว

โดยไมมอีาการคดัจมกู นํา้มกูไหล ไอ หรอืเจบ็คอ รวมกบัการมปีระวตัิ

โรคไขเลือดออกของคนที่อาศัยอยูบริเวณเดียวกัน หรือมีการระบาด

ของโรคในชวงนั้น ๆ และการทดสอบทูรนิเคตใหผลบวก ซึ่งจะชวย

ขนาดเสนผาศนูยกลาง 1 นิว้ ก็แสดงวาไดผลบวก แตถานอยกวา 10 จดุ

กแ็สดงวาไดผลลบ ซึง่ในผูปวยไขเลอืดออกนี ้การทดสอบจะไดผลบวก

ไดมากกวา 80 % ตัง้แตเริม่มไีขได 2 วนัเปนตนไป แตในชวง 1-2 วนัแรก

อาจยังใหผลลบได แตในคนที่เปนโรคเลือดที่มีเกล็ดเลือดตํ่า เชน          

โลหิตจางอะพลาสติก ไอพีที หรือคนที่เปนไขหวัด หรือไขอื่น ๆ                        

กอ็าจใหผลบวกไดเชนกนั สวนในผูปวยไขเลอืดออกทีอ่ยูในภาวะชอ็ก

หรือกําลังจะช็อก หรือผูปวยที่อวนมาก (ความดันที่วัดอาจจะไมกด

ทับเสนเลือด เน่ืองจากมีช้ันไขมันที่หนามาก) หรือผูปวยท่ีผอมมาก          

(ความดันที่วัดไมกระชับวงแขน) การทดสอบนี้อาจใหผลลบลวงได

 ไขเลือดออกมักแยกออกจากไขหวัดไดอยางชัดเจน โดยท่ี        

ไขเลือดออกจะไมมีอาการคัดจมูกน้ํามูกไหล อาจมีไขสูง หนาแดง 

ตาแดง หรือมีผ่ืนขึ้นคลายหัด แตก็สามารถแยกออกจากหัดได           

โดยผูปวยที่เปนหัดจะมีน้ํามูกและไอมาก และตรวจพบจุดค็อปลิก 

(Koplik’s spot) ซึ่งเปนจุดสีขาว ๆ  เหลือง หรือแดง ขนาดเล็ก ๆ  

คลายเมด็งาทีก่ระพุงแกมดานในบรเิวณใกลฟนกรามลางหรือฟนกราม

ดานบนสองซี่สุดทาย นอกจากน้ีอาการไขสูงโดยไมมีนํ้ามูกยังอาจ

สนับสนุนการวินิจฉัยโรคน้ีได ผลตรวจเลือด ซีบีซี (CBC) จะตรวจ

พบเกล็ดเลือดตํ่า เม็ดเลือดขาวคอนขางตํ่าและความเขมขนของ

เลือดสูง เพียงเทานี้ก็สามารถวินิจฉัยโรคไดเปนสวนใหญแลว แตใน

บางราย หากอาการ ผลการตรวจรางกาย และผลเลือดในเบ้ืองตน

ยังไมสามารถวินิจฉัยโรคได ในปจจุบันก็มีวิธีการสงเลือดไปตรวจหา

ภูมิคุมกันตานทานตอเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งจะชวยทําใหการวินิจฉัยโรคนี้

ไดอยางแมนยํามากขึ้น

 การทดสอบทูรนิเคต (Tourniquet test) เปนการทดสอบ

โดยใชเครื่องวัดความดันรัดเหนือขอศอกของผูปวยดวยคาความดัน

กึ่งกลางระหวางความดันชวงบนและความดันชวงลางของคนคนน้ัน

เปนเวลานาน 5 นาที (ถาไมมเีครื่องวัดความดนั กอ็าจใชยางหนงัสติก๊

รัดเหนือขอศอกใหแนนเล็กนอย ใหยังพอคลําชีพจรที่ขอมือได               

เปนเวลานาน 5 นาที) ถาพบวามีจุดเลือดออกหรือจุดแดงเกิดขึ้นที่

บริเวณทองแขนใตตําแหนงที่รัดเปนจํานวนมากกวา 10 จุดในวงกลม      

ทําใหดูคลายไขหวัดใหญ ไทฟอยด มาลาเรีย ไขผื่นกุหลาบในทารก 

ตับอักเสบจากไวรัสระยะแรก โรคฉี่หนู เปนตน

 ในชวงฤดูฝนหรือในชวงที่มีการระบาดของไขเลือดออก              

ถาพบผูที่มีอาการไขสูงเฉียบพลัน ไมว าจะเด็กเล็กหรือผู ใหญ                 

ควรทดสอบทูรนิเคต หรือตรวจพิเศษอื่น ๆ  เพิ่มเติม เพื่อพิสูจน              

ไขเลือดออกทุกราย

วิธีรักษาโรคไขเลือดออก
 ในปจจบุนัยงัไมมยีารกัษาโรคไขเลอืดออกโดยตรง หากอาการ

ไมรุนแรงโรคนี้จะหายไดเอง ดังน้ันการรักษาจึงเปนเพียงการรักษา          

ไปตามอาการเปนสําคัญ กลาวคือ ใหยาลดไข เช็ดตัว ใหดื่มนํ้ามาก ๆ 

เพื่อปองกันภาวะช็อก และการรักษาภาวะแทรกซอนตาง ๆ  ที่อาจจะ

เกิดขึ้น

รูปที่ 4  การทดสอบทูรนิเคต (Tourniquet test)
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วิธีปองกันโรคไขเลือดออก
 แมวาในปจจุบันกําลังมีการพัฒนาวัคซีนปองกันการติดเช้ือไวรัสเดงกี แตก็ยังไมมียาที่สามารถฆาเชื้อไวรัสชนิดนี้ได ดังนั้นวิธีปองกัน                 

โรคไขเลือดออกที่ดีที่สุด คือ การควบคุมยุงลายใหมีจํานวนลดลง ดวยวิธีการดังตอไปนี้

 1.  ควบคุมแหลงเพาะพันธุของยุงลายและกําจัดยุงลายทั้งลูกน้ําและตัวเต็มวัย เชน ใสทรายอะเบท (Abate) ชนิด 1 % ลงในตุมนํ้า             

โองนํ้า และภาชนะกักเก็บนํ้าทุกชนิด ในอัตราสวน 10 กรัม/นํ้า 100 ลิตร (ตุมมังกรขนาด 8 ปบ ใหใสทรายอะเบท 2 ชอนชา สวนตุมซีเมนต

ขนาด 12 ปบ ใหใสทรายอะเบท 2.5 ชอนชา) และควรเติมใหมทุก 2-3 เดือน เปนวิธีที่เหมาะกับภาชนะที่ไมสามารถใสปลากินลูกนํ้าได สวนนํ้า

ที่ใสทรายอะเบทสามารถนํามาใชดื่มกินไดอยางปลอดภัย

 2. หาวิธีปองกันอยาใหยุงลายกัดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน 

 3. ใหความรูสขุศกึษาแกประชาชนเมือ่เขาใกลฤดฝูนและรวมกนัรณรงคใหมกีารทาํลายแหลงเพาะพนัธุยงุไปพรอม ๆ   กนัทัง้ในบาน  โรงเรยีน 

และแหลงชุมชนอยางนอยปละ 2-3 ครั้ง และจะตองทําพรอมกันทั่วประเทศโดยการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ จึงจะไดผลตอการควบคุมยุงลาย

 4. ผูปกครองของเด็กควรสงสัยไวกอนวา บุตรหลานที่มีอาการไขสูงในชวงฤดูฝนอาจเกิดจากโรคไขเลือดออก และควรรีบพาบุตรหลาน

ไปรับการตรวจรักษาโดยเร็ว

 5. เนือ่งจากไขเลอืดออกเปนโรคระบาดโดยมยีงุเปนตวัแพรพนัธุ ดงันัน้เมือ่มคีนในบานหรอืขางบานเปนไขเลือดออก ควรบอกคนในบาน

หรือขางบานดวยวามีไขเลือดออก และควรแจงสาธารณสุขใหมาฉีดพนยาเพื่อฆายุง
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มาตรการปองกนัควบคุมโรคคือ การฉดีวคัซนี
ปองกันไขเลือดออก
 ปจจุบันมีวัคซีนปองกันไขเลือดออกท่ีไดรับการขึ้นทะเบียน   

จากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา จาํนวน 1 ชนดิโดยมีชือ่ 

การคาวา เดง-แวก-เซีย (Dengvaxia®) กําหนดการฉดี 3 เข็มที ่ 0, 6

และ 12 เดือน โดยกําหนดใหฉีดแกบุคคลอายุ 9-45 ปวัคซีนน้ี 

เปนวัคซีนชนิดเชื้อเปนท่ีทําใหออนฤทธ์ิลงจนไมกอโรค แตสามารถ

สรางภูมิคุมกันโรค

 วัคซีนดังกลาวสามารถกระตุนภูมิไดดี หากเปนผูที่เคยติดเชื้อ

ไวรัสเดงกีมากอน ผลจากการวิจัยพบวา วัคซีนสามารถลดการปวย

จากไวรัสเดงกีรวมโดยไมแยกสายพันธุของเชื้อในเด็กอายุ 9-16 ป 

ไดรอยละ 65.6 หากแยกตามสายพันธุสามารถลดการปวยจากไวรัส              

เดงกีสายพันธุที่ 1, 2, 3 และ 4 เทากับ รอยละ 58.4 รอยละ 47.1     

รอยละ 73.6 และรอยละ 83.2 ตามลําดับ นอกจากนี้ วัคซีนสามารถ

ลดการนอนโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีไดรอยละ 80.8   

และลดการปวยรุนแรงจากการติดเช้ือไวรัสเดงกีได รอยละ 92.9 

ฉีดวัคซีนในผู ที่มีภูมิต อไวรัสเดงกีอยู แลว สามารถลดการปวย                 

จากการติดเชือ้ไวรสัเดงกไีด รอยละ 81.9 ในขณะทีผู่ทีไ่มมภีมูมิากอน

เมื่อไดรับวัคซีนจะสามารถลดการปวยจากการติดเช้ือไวรัสเดงกีได 

รอยละ 52.5

ขอแนะนาํขององคการอนามัยโลกเรือ่งวัคซีน
ปองกันไขเลือดออก
 องคการอนามยัโลกใหขอแนะนาํทีส่าํคญัวา ประเทศท่ีควรฉีด

จะตองมีความชุกตอการติดเชื้อไวรัสเดงกีและอยูในระดับมากกวา      

รอยละ 70 แตหากความชกุอยูในระดบัตํา่กวารอยละ 50 แลว ไมควรนาํ

วัคซีนมาใช อยางไรก็ตามการใชวัคซีนปองกันไขเลือดออกนี้เปนเพียง

สวนหนึง่ของมาตรการปองกนัโรคไขเลอืดออกแบบองครวม กลาวคือ

ประเทศยังคงตองเรงรัดมาตรการควบคุมกําจัดลูกนํ้ายุงลายและยุง

ตวัแกใหมปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหสามารถปองกนัประชาชนจากการปวย

และเสียชีวิตจากโรคไขเลือดออกไดอยางแทจริง            

 ขอแนะนาํของกรมควบคมุโรคเก่ียวกบัวัคซีนปองกนัไขเลอืดออก 

กรมควบคุมโรคภายใตขอแนะนําจากคณะอนุกรรมการสรางเสริม

ภูมิคุมกันโรค เล็งเห็นวาวัคซีนปองกันไขเลือดออกเปนความหวัง           

ที่สําคัญในการปองกันโรคไขเลือดออกของประเทศไทย แตเพื่อให        

เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนการพิจารณานําวัคซีนดังกลาว

มาใชในเชิงสาธารณะ หรือในแผนงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคนั้น 

จาํเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองพจิารณาอยางรอบดาน โดยใชขอมลูความชกุ

ตอการติดเชื้อไวรัสเดงกีในประชากรไทยกลุมอายุตาง ๆ อยูกอนแลว

มาประกอบการพจิารณาเพือ่หากลุมอายุทีเ่หมาะสมแกการใหบรกิาร

วัคซีน โดยในขณะนี้กรมควบคุมโรคอยู ระหวางการศึกษาขอมูล          

ดังกลาว นอกจากนี้ตองพิจารณาถึงความคุมคาทางเศรษฐศาสตร     

ในภาพรวมของประเทศ และผลกระทบเชิงงบประมาณท่ีจะเกิดขึ้น    

เมือ่นาํวคัซนีมาใชดวย อยางไรกด็หีากประชาชนสนใจทีจ่ะไดรบัวคัซนี

ดงักลาวอาจขอคาํปรกึษาจากแพทย และพจิารณาถงึประโยชนทีจ่ะไดรบั

วาคุมคาหรือไมกอนตัดสินใจรับวัคซีนปองกันไขเลือดออก
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 สวัสดีคะทานผูอาน ในฉบับนี้ผูเขียน
ขอนํา เรื่ องของลิขสิท ธ์ิและ สิทธิบัตร              
มาอธิบายใหผูอานไดเขาใจกันนะคะ เพราะ             
ผู  เขียนเองก็ยังพบวามีคนใชสองคําน้ี
สับสนกัน บางคนพูดถึ ง เรื่ องยาว  า                   
ไมสามารถผลิตยาสามัญออกจําหนายได
เพราะมีลิขสิทธิ์ซึ่งไมถูกตอง ท่ีไมสามารถ
ผลิตยาสามัญออกจําหนายไดเพราะยา
มีสิทธิบัตร กอนอื่นขออธิบายแตละคํา
กอนเลยนะคะ

ความแตกตางระหวางลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตร
 ลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และ

ฉบับแกไขพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และลิขสิทธิ์ 

(ฉบับ 3) พ.ศ. 2558 

 ลิขสิทธ์ิ หมายถึง สิทธิแตผู เดียวที่จะทําการใด ๆ                   

ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคไดทําขึ้น1

 งานอันมีลิขสิทธิ์มีอะไรบาง : งานสรางสรรคท่ีจะไดรับ

ความคุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ตองเปนงานในสาขา 

วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ

ภาพยนตร  สิง่บันทกึเสยีง งานแพรเสยีงแพรภาพ รวมถงึงานอืน่ ๆ

ในแผนกวรรณคดีวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ งานเหลานี้         

ถือเปนผลงานท่ีเกิดจากการใชสติปญญา ความรู ความสามารถ 

และความวิริยะอุตสาหะ ในการสรางสรรคงานใหเกิดขึ้น

ซึ่ งถือเป นทรัพย สินทางป ญญาประเภทหน่ึงที่มีคุณค า                        

ทางเศรษฐกิจ2

 สิทธิบัตร (Patent) จะหมายถึง หนังสือสําคัญที่

รัฐออกใหเพื่อคุ มครองการประดิษฐ (Invention) หรือการ

ออกแบบผลิตภัณฑ (Product design) ที่มีลักษณะตามที่

กฎหมายกําหนด เปนสิทธิพิเศษที่ใหผู ประดิษฐคิดคนหรือ            

ผู ออกแบบผลิตภัณฑมีสิทธิที่จะผลิตสินคา จําหนายสินคา

ลิขสิทธิ์ไมใชสิทธิบัตรอยาสับสนลิขสิทธิไ์มใชสิทธิบัตรอยาสับสน
ภญ.ลักษมีเพ็ญ  สารชวนะกิจ

กลุ�มงานด�านศูนย�ข�อมูลสิทธิบัตรยา กลุ�มสนับสนุนงานวิจัย
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แตเพียงผูเดยีว ในชวงระยะเวลาหน่ึง ซึง่การประดษิฐ (Invention) 

จะหมายถึง ความคิดสรางสรรคเก่ียวกับลักษณะ องคประกอบ 

โครงสรางหรือกลไกของผลิตภัณฑ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต   

การรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้น หรือ

ทําใหเกิดผลิตภัณฑขึ้นใหมที่แตกตางไปจากเดิม เชน กลไกของ

เครื่องยนต ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม            

ไมใหเนาเสียเร็วเกินไป เปนตน3

 จะเห็นไดวาทั้งลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรนั้น ถือเปนทรัพยสิน

ทางปญญา แลวทรัพยสินทางปญญาคืออะไร ทรัพยสิน              

ทางปญญา หมายถึง สิทธิทางกฎหมายท่ีใหเจาของสิทธิ หรือ 

"ผูทรงสทิธ"ิ มอียูเหนอืสิง่ทีเ่กดิจากความคิดสรางสรรคทางปญญา

ของมนุษย โดยอาจแบงทรัพยสินทางปญญาออกได 2 ประเภท

หลกั คอื (1) ทรพัยสนิทางอุตสาหกรรมและ (2) ลขิสทิธิ ์ สาํหรับ

ทรัพยสินทางอตุสาหกรรมยงัแบงออกไดอกี 5 ประเภท ไดแก (1) 

สิทธิบัตร (2) อนุสิทธิบัตร (3) เครื่องหมายการคา (4) ความลับ

ทางการคา และ (5) สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (6) แบบผังภูมิของ

วงจรรวม (7) คุมครองพันธุพืช (8) ภูมิปญญาทองถิ่น

 ผูเขียนจะไมขอลงลึกในรายละเอียด แตหวังวาทานผูอาน

คงพอจะทราบความหมายและความแตกตางของคําวาลิขสิทธิ์

และสิทธิบัตรแลวนะคะ และคงจะไมมีการใชผิด โดยเฉพาะ           

เร่ืองของยาสามัญที่มีการพูดถึงบอย ๆ  และใชกันผิดวายานี้

เราไมสามารถผลิตยาสามัญไดเพราะมีลิขสิทธิ์จริง ๆ แลวคือเรา

ไมสามารถผลิตยานี้เปนยาสามัญไดเนื่องจากติดสิทธิบัตร               

สําหรับยานั้นโดยทั่วไปบริษัทยาตนแบบที่ไดคิดคนยาตัวใหม 

สูตรใหม กรรมวิธีการสังเคราะหใหม จะมีการยื่นจดสิทธิบัตรไว

เพ่ือคุมครองสิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนด ท่ีใหผูประดิษฐคิดคน

หรือผูออกแบบผลิตภัณฑ มีสิทธิที่จะผลิตสินคา จําหนายสินคา

แตเพียงผูเดียว ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงการคนขอมูลสิทธิบัตร

เก่ียวกับยานั้นตองใชผูเช่ียวชาญและมีประสบการณในการคน

เพื่อตรวจสอบขอมูล

 ดังนั้นผลิตภัณฑยาตัวหนึ่งนั้นจะมีเรื่องของทรัพยสินทาง

ปญญามาเกี่ยวของมากมาย ไดแก ชื่อการคา (Trade name), 

เครือ่งหมายการคา (Trademark) และสทิธบิตัร (Patent) เปนตน 

ดังนั้นเราควรตองเขาใจความหมายและขอบเขตการคุมครอง         

เพือ่ปกปองสทิธขิองเราเองนะคะ หนาท่ีในการตรวจสอบสทิธบิตัร

และคดัคานสทิธบัิตรเปนหนาท่ีของคนไทยทุกคนท่ีไดรบัผลกระทบ

และสามารถตรวจสอบและยื่นเรื่องคัดคานสิทธิบัตรท่ีไมชอบ          

ดวยกฎหมายไดดวยตนเองที่กรมทรัพยสินทางปญญาคะ
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