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วารสารเพื่อการวิจัยเเละพัฒนา องคการเภสัชกรรม

ปที่ 25 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม - มีนาคม 2561R&D NEWSLETTERGPO

รางวัลสมุนไพรดีเดนระดับชาติ (Prime Minister Herbal Awards: PMHA) เปนรางวัลระดับชาติท่ีมี
การจัดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2559 โดยกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
และโลรางวัล Prime Minister Herbal Awards (PMHA) ลงนามโดยทานนายกรัฐมนตรี เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติ
ผูประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีไดมาตรฐาน ซ่ึงเม่ือป พ.ศ. 2559 ผลิตภัณฑ Curmin Lift Anti-aging
สารสกัดจากขมิ้นชันโดยองคการเภสัชกรรมไดรับรางวัลผลิตภัณฑเครื่องสําอางสมุนไพรดีเดน

ประกาศคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาคัดเลือกผูรับ

รางวัลผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ เรื่องผลการคัดเลือก

ผลติภณัฑสมนุไพรดเีดนระดบัชาติ Prime Minister Herbal Awards 

(PMHA) ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 25602 รายชื่อ

ผลิตภัณฑ และ/หรือ ผูประกอบการที่ไดรับรางวัลผลิตภัณฑสมุนไพร

ดีเดนระดับชาติ ประจําป 2560 ดังนี้

1. ผูประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ ไดแก 

บริษัท อวยอันโอสถ จํากัด

2. ผูประกอบการ SME ผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติิ 

ไดแก บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส จํากัด

3. ผูประกอบการผลิตวัตถดุบิสมนุไพรเพือ่สนบัสนนุการผลติยา

สมนุไพรดเีดนระดบัชาติ ไดแก บรษิทั เวชพงศโอสถ (ฮกอนัตึง๊) จํากดั

4. โรงงานผลติยาสมนุไพรดเีดนระดับชาต ิประเภทโรงพยาบาล

ไดแก โรงพยาบาลกุดชุม

5. ผลิตภัณฑยาสมุนไพรดีเดนระดับชาติ ไดแก

 - Capsika-25 Lotion โดย บริษัท บางกอกแล็ป แอนด 

คอสเมติค จํากัด

 - ยาหอมภูลประสิทธิ์ โดย บริษัท ภูลประสิทธิ์ จํากัด

 - จีพีโอ ไฟโทเพล็กซ แคปซูล โดย องคการเภสัชกรรม

6. ผลิตภัณฑเครื่องสําอางสมุนไพรดีเดนระดับชาติ ไดแก

 - J I VA  S u p e r  R e v i t a l i z e r  H a i r  S e r u m

โดย บริษัท ช เนเจอร จํากัด

 - ครมีบาํรงุผิวหนากูดแกนิค เพือ่วยั 40 ปขึน้ไปโดยเฉพาะ 

โดย บริษัท กูดแกนิค จํากัด

 - ลาวติา ไวทลั ไบรท เซรัม่ โดย บรษิทั เนเจอรไอเดีย จาํกดั

7. ผลิตภัณฑเสริมอาหารสมุนไพรดีเดนระดับชาติ ไดแก

 - นํ้ามันขาวกลองสกัดวิถีธรรมชาติ ตรา ริชเตอรอลส

ดร.ภญ.ปยพร พยัฆพรม

กลุมว�จัยผลิตภัณฑธรรมชาติ

สําหรับป พ.ศ. 2560 เพื่อใหการคัดเลือกผลิตภัณฑ

สมนุไพรดเีดนระดบัชาตมิปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้และสามารถสงเสรมิ

ผูประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานและเปน

ที่ยอมรับไดอยางตอเนื่อง กรมการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือกจึงไดเพิ่มประเภทรางวัล จากเดิม 4 ประเภท เปน

9 ประเภท1 ดังนี้

1. ผลิตภัณฑยาสมุนไพรดีเดนระดับชาติ

2. ผลิตภัณฑเครื่องสําอางสมุนไพรดีเดนระดับชาติ

3. ผลิตภัณฑเสริมอาหารสมุนไพรดีเดนระดับชาติ

4. ผลิตภัณฑสปาสมุนไพรดีเดนระดับชาติ

5. ผลิตภัณฑสมุนไพร OTOP ดีเดนระดับชาติิ

6. ผูประกอบการ SME ผลติภัณฑสมุนไพรดเีดนระดบัชาติิ

7. ผูประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ

8. ผู ประกอบการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อสนับสนุน

  การผลิตยาสมุนไพรดีเดนระดับชาติ

9. โรงงานผลิตยาสมุนไพรดีเดนระดับชาติ ประเภท

  โรงพยาบาล



3

วารสารเพื่อการวิจัยเเละพัฒนา องคการเภสัชกรรม

ปที่ 25 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม - มีนาคม 2561 R&D NEWSLETTER GPO

โดย บริษัท เมดิฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด

 - พลูคาวสกัดพลัส โดย บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด

 - จีพีโอ พรมมิ ชนิดเม็ด โดย องคการเภสัชกรรม

8. ผลิตภัณฑสปาสมุนไพรดีเดนระดับชาติ ไดแก

 - SATIRA ANTI CELLULITE MASSAGE OIL โดย บริษัท 

ผลิดา จํากัด

 - Rice for Life Collection by IplusQ โดย บริษัท

ไอ พลัส คิว จํากัด

9. ผลิตภัณฑสมุนไพร OTOP ดีเดนระดับชาติ ไดแก

 - GeshGaeSorn Solution Herbal Shampoo

โดย บริษัท ช เนเจอร จํากัด

องคการเภสัชกรรมไดรับรางวัลสมุนไพรดีเดนระดับชาติ 

PMHA ประจําป 2560 จํานวน 2 รางวัล ไดแก ผลิตภัณฑ

จีพีโอ ไฟโทเพล็กซ แคปซูล ไดรับรางวัลผลิตภัณฑยาสมุนไพรดี

เดนระดับชาติ และผลิตภัณฑจีพีโอ พรมมิ ชนิดเม็ด ไดรับรางวัล

ผลิตภัณฑเสริมอาหารสมุนไพรดีเดนระดับชาติ โดยองคการ

เภสัชกรรมไดรับมอบโลรางวัลเชิดชูเกียรติผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดน

ระดับชาติจาก พล.ร.อ.ณรงค พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เม่ือ

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในพิธีเปดงานมหกรรมสมุนไพรแหง

ชาติและการประชุมวิชาการประจําปการแพทยแผนไทย การแพทย

พื้นบานและการแพทยทางเลือกครั้งที่ 14 ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

จังหวัดนนทบุรี 

ผลิตภัณฑจีพีโอ พรมมิ ชนิดเม็ด ไดรับคัดเลือกใหเปน

ผลิตภัณฑเสริมอาหารสมุนไพรดีเดนระดับชาติ เปนผลิตภัณฑ

ทีอ่งคการเภสชักรรมไดนาํผลงานวจิยั “พรมม ิสมนุไพรบาํรงุความจาํ” 

ซึ่งมี รศ.ดร. กรกนก อิงคนินันท จากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

นเรศวร เปนหัวหนาคณะวิจัย ภายใตการสนับสนุนงบประมาณ

การวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ที่ไดทําการ

ศึกษาวิจัยสารสกัดสมุนไพรพรมมิที่ผลิตในรูปแบบเม็ดอยางตอเน่ือง

จนมผีลการศึกษาวจัิยทีน่าเช่ือถอื องคการเภสัชกรรมไดนาํมาตอยอด

พัฒนากระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมแบบครบวงจรจนได

เป นผลิตภัณฑเสริมอาหาร สารสกัดมาตรฐานพรมมิชนิดเม็ด

ชวยชะลอความเส่ือมของสมองซึง่เกีย่วของการเรยีนรูและการเกบ็ขอมูล

บํารุงสมองและความจํา การทดสอบทางเภสัชวิทยาตอการเรียนรู

และความจําในสัตวทดลอง พบวา พรมมิสามารถปองกันการสูญเสีย

ความจําในสัตวทดลองที่ถูกชักนําใหเกิดภาวะสูญเสียความจําได

โดยสัตวทดลองไดรับสารสกัดพรมมิ ขนาด 20, 40 และ 80 มิลลิกรัม

ผลิตภัณฑจีพีโอ ไฟโทเพล็กซ แคปซูล ไดรับรางวัล

ผลิตภัณฑยาสมุนไพรดีเดนระดับชาติ เปนผลิตภัณฑที่องคการ

เภสชักรรม ไดพฒันาจากตํารับยาพืน้บานจากภมูปิญญานาํมาตอยอด

ความรูทางการวจิยั สูผลติภณัฑสมนุไพรคณุภาพ ซึง่จากการรวบรวม

ขอมลูการวจัิยเก่ียวกบัสมนุไพรตํารบัดงักลาว พบวาสารสกดัสมนุไพร

ตํารับนี้มีฤทธิ์ยับยั้งการสรางหลอดเลือดใหม (Anti-angiogenesis)

ในหนูทดลอง และสารสกัดสมุนไพรตํารับน้ีได ผ านการศึกษา

ดานความเปนพิษเรื้อรังเรียบรอยแลว และในป พ.ศ. 2552 องคการ

เภสัชกรรมไดรับความรวมมือจาก Dabur Research Foundation 

ประเทศอินเดีย ในการทบทวนผลการศึกษาวิจัยท้ังหมดที่ผานมา 

และทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อใหทราบถึงกลไกการออกฤทธิ์ของ

สมนุไพรตาํรบัน้ี โดยทาํการศกึษาฤทธิย์บัยัง้การสรางหลอดเลอืดใหม

ในหลอดทดลอง และในสัตวทดลองเพิม่เตมิ พบวาสารสกดัสมนุไพรฯ 

มีฤทธิ์ยับยั้งการสรางหลอดเลือดใหม และยังมีฤทธิ์ในการกระตุน

การทํางานของระบบภูมิคุมกัน สอดคลองกับการศึกษาวิจัยกอนนี้

ที่ทําในประเทศไทย ซึ่งฤทธิ์ทั้งสองดังกลาวเปนกลไกที่สําคัญของ

การพัฒนายาตานมะเร็งสมัยใหม สําหรับสมุนไพรตํารับนี้มีสวนผสม

ของสมุนไพร 8 ชนดิ ประกอบดวย พุทธรกัษา มะไฟเดอืนหา ปกไกดาํ

พญายอ เหงือกปลาหมอ แทงทวย ขาวเย็นเหนือและขาวเย็นใต

โดยขณะนี้ยาดังกลาวไดรับการอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ใหขึน้ทะเบยีนเปนยาแผนโบราณแลวตัง้แตเดอืน

กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 โดยสรรพคุณ คือ แกนํ้าเหลืองเสีย 
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ตอกโิลกรมันํา้หนกัตวั เปนระยะเวลา 2 สปัดาห หลงัจากนัน้ทาํใหสตัว

ทดลองสญูเสยีความจาํ โดยใช AF64A(AF) ปรากฏวา สตัวทดลองทีไ่ด

รบัสารสกดัพรมมมิคีวามจําทีด่กีวาสตัวทดลองทีไ่มไดรบัพรมม ิจงึเหน็

ไดวาพรมมสิามารถปองกนัการสญูเสยีความจาํได และผลการทดลอง

ทางพิษวิทยาเรื้อรังพบวา เมื่อใหสัตวทดลองไดรับสารสกัดพรมมิ

ในขนาดที่สูงกวาขนาดที่ใชปกติในคนเปนระยะเวลา 9 เดือน พบวา

ไมพบความผิดปกติเกิดขึ้นกับหนูขาวที่ไดรับสารสกัดพรมมิ ในขนาด 

30, 60, 300 และ 1,500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมนํ้าหนักตัว 

นอกจากน้ี ยังไดมีการศึกษาทางคลินิกในกลุมอาสาสมัคร

สุขภาพดี อายุ 55 ปขึ้นไป จํานวน 60 คน ที่คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยแบงใหอาสาสมัคร 30 คน ไดรับ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารพรมมิ และอาสาสมัครอีก 30 คน ไดรับยา

หลอก โดยใหรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหารพรมมิ ขนาด 300 

มิลลิกรัม (1 เม็ด) และขนาด 600 มิลลิกรัม (2 เม็ด) ตอวัน เปน

เวลา 3 เดือน ปรากฏวากลุมอาสาสมัครท่ีรับประทานผลิตภัณฑ

เสริมอาหารพรมมิมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทรงตัว เพิ่มการตื่นตัวตอสิ่งเรา มสีมาธมิากข้ึน เพิม่ความสามารถใน

การเรียนรูและความจาํ คลายอาการซึมเศรา จากการศึกษายังไมพบ

อาการพิษและภาวะขางเคียงใด ๆ และจากการทดลองทางคลินิก

พบวา อาสาสมคัรอายมุากกวา 55 ป ไดรบัผลติภัณฑเสรมิอาหารพรม

มิเวลา 2 เดือนขึ้นไป จะมีความสามารถในการเรียนรูและมีความจํา

เพ่ิมมากขึน้ โดยขณะนีพ้รมมขิององคการเภสชักรรมไดรบัการอนญุาต

จากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปนผลติภณัฑเสรมิ

อาหารตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556

สําหรับป 2560 นี้ นอกเหนือจากที่ผูประกอบการที่ไดรับ

รางวัล PMHA จะมีการนําเสนอผลงาน ผลิตภัณฑที่ไดรับรางวัล 

ในรูปแบบวีดีทัศน และรวมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑที่ได

รับรางวัลในพื้นที่โซนนิทรรศการ PMHA แลว สถาบันการแพทย

แผนไทยไดมกีารจดัอบรมและเสวนา ทีน่าสนใจเพือ่ใหผูประกอบการ

เอกสารอางอิง 

1. เอกสารเผยแพร รางวัลสมุนไพรดีเดนระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards (PMHA) ป 2560 จัดทําโดย สถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทยแผนไทยและ

 การแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.

2. ประกาศคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาคัดเลือกผูรับรางวัลผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกผลิตภัณฑสมุนไพรดีเดนระดับชาติ Prime 

 Minister Herbal Awards (PMHA) ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560.

ที่ไดรับรางวัล PMHA ไดมีการพัฒนาศักยภาพในดานตาง ๆ

เชน วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2560 มีการบรรยายเรื่อง “สรางมูลคา 

เพิ่มรายไดดานนวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ” วิทยากรโดย 

ผศ.ดร.อรัญ วานิชกรและวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560 มีการเสวนา

เรื่อง “การปนแบรนด PMHA” วิทยากรโดย ดร.เอกศักดิ์ แดงเดช

(ดร.ปู รายการ START UP THAILAND) เปนตน นอกจากน้ียัง

มีการจัดตั้งทีมชาติสมุนไพรไทย ซึ่งประกอบดวยผู ประกอบการ

ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไดรับรางวัล PMHA เพื่อมาผนึกกําลังรวมกัน

เพื่อที่จะทําใหผลิตภัณฑสมุนไพรสามารถเปนที่ยอมรับและนิยม

ใชทั้งภายในประเทศและตางประเทศ สําหรับผู ที่สนใจสามารถ

ติดตามไดที่  Facebook: ผลิตภัณฑสมุนไพรดีเด นระดับชาติ 

Prime Minister Herbal Awards

นอกจากองคการเภสชักรรมจะไดรบัรางวลัสมนุไพรดเีดนระดบั

ชาต ิPMHA แลวในงานมหกรรมสมนุไพรแหงชาตคิรัง้ที ่14 ระหวางวนัท่ี 

30 สงิหาคม - 3 กนัยายน พ.ศ. 2560 ณ อมิแพค เมอืงทองธาน ีองคการ

เภสัชกรรมกม็กีารจดันทิรรศการ “องคการเภสชักรรม 4.0 มติขิองสาร

สกดัจากสมนุไพร” โดยมนีกัวจัิยของสถาบันวจิยัและพัฒนาใหความรู

เกีย่วกบัการวจิยั พัฒนา การผลิตดวยเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและวทิยาการ

สมัยใหม พิเศษสําหรับปนี้คือองคการเภสัชกรรมไดมีการจําลอง

หองปฏิบัติการดานการสกัดสมุนไพรเพื่อใหประชาชนไดเห็นเครื่อง

มือที่ใชในการสกัดสารสําคัญจากสมุนไพร กระบวนการกวาจะไดมา

ซ่ึงสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพรขององคการเภสัชกรรม

ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถมาฟงการบรรยายของนักวิจัยและ

รวมพดูคุยซกัถามกับนกัวจิยัได ซึง่ไดรบัการตอบรบัท่ีดจีากประชาชน

เปนอยางยิง่ นอกจากนี ้ยงัมกีารจาํหนายผลิตภณัฑจากธรรมชาตภิายใต

ชือ่ Curmin by GPO ทีม่กีารวจิยัและพฒันามากวา 10 ป มาจําหนาย

ในราคาพเิศษดวย หากทานใดทีพ่ลาดงานมหกรรมสมนุไพรแหงชาตคิรัง้

ที ่14 โปรดตดิตามและพบกนัใหมในงานมหกรรมสมนุไพรแหงชาตคิรัง้

ที ่15 ในชวงตนเดอืนกันยายน พ.ศ. 2561 นะคะ 
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ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุตํารายาป พ.ศ. 2556 ไดระบุตํารายาใหใชอางอิงเปนตํารายาแผนปจจุบัน และตํารายา

แผนโบราณ ซึ่งสามารถนํามาใชอางอิงเปนมาตรฐานเบื้องตนได  อยางไรก็ตามไดมีการออกรางประกาศวาดวยเรื่องระบุตํารายา ในป พ.ศ. 2560

เพื่อรับฟงความคิดเห็นแตยังไมไดบังคับใชอยางเปนทางการ ซึ่งมีขอแตกตางเปรียบเทียบกับฉบับเดิม ดังแสดงในตารางที่ 1 

ดร.ภญ.เสาวลักษณ หวังสินสุจร�ต
ภญ.นภัสวรรณ ภูร�จารุโรจน

กลุมงานดานพัฒนาว�ธีว�เคราะห  กลุมว�จัยเภสัชเคมีว�เคราะห

ในการผลิตยาน้ันจาํเปนตองมีมาตรฐานอางองิคณุภาพท่ีนาเชือ่ถอืเพ่ือใหยาทีผ่ลิตขึน้มปีระสิทธภิาพ
และความปลอดภัยเหมาะสมตอการนําไปใชใหเกิดประสิทธิผล ดังนั้นตํารายา (Pharmacopoeia) ตาง ๆ
จึงถูกนํามาใชเปนแหลงอางอิงสําคัญในการกําหนดมาตรฐานการผลิตยาตัวอยางตํารายาท่ีเปนที่รูจัก
และไดรับการยอมรับกันอยางแพรหลาย เชน ตํารายาของสหรัฐอเมริกา (The United States 
Pharmacopeia and The National Formulary, USP-NF), ตํารายา (The British Pharmacopoeia, 
BP), ตํารายาของสหภาพยุโรป (European Pharmacopoeia, Ph.Eur.), ตํารายาของญี่ปุน (Japanese 
Pharmacopoeia, JP) และตํารายาระหวางประเทศ (International Pharmacopoeia, Ph.Int.) จัดทํา
โดยองคการอนามัยโลก (WHO) ซึ่งเนื้อหาของตํารายาแตละประเทศหรือภูมิภาคจะมีโครงสรางคลายคลึง
กันแตมีความแตกตางกันในรายละเอียดและรายการยาที่ถูกบรรจุไว แมวาปจจุบันจะมีการประมวลเนื้อหา
ของ USP-NF, BP, Ph.Eur. และ JP ใหสอดคลองกันมากขึ้น (Harmonization) แตการทําความเขาใจใน
โครงสรางเนื้อหาของตํารายาแตละฉบับและขอแตกตางที่ควรสังเกต ก็จะเปนประโยชนตอการสืบคนขอมูล
และนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนมากย่ิงขึ้น ดังน้ันบทความน้ีจึงขอกลาวถึงลักษณะโครงสรางเน้ือหาของ
ตํารายาตาง ๆ และความถี่ในการตีพิมพ รวมทั้งแหลงขอมูลเพ่ิมเติมท่ีนาสนใจ เพ่ือเปนประโยชนตอการ
ติดตามขอมูลที่เปนปจจุบันและนําไปใชอางอิงในการตรวจสอบคุณภาพยาตอไป
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ตารางที่ 1  เปรียบเทียบตํารายา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. 2556 และฉบับราง1, 2

โครงสรางหลักของตํารายาประกอบไปดวย 3 สวนหลัก

ที่เหมือนกัน ดังนี้ 

1. General notice เปนสวนอธิบายคําจํากัดความของ

ขอความตาง ๆ และขอมูลที่จําเปนตอการตีความหรือแปลผลเกณฑ

ตาง ๆ ที่ใชในตํารายานั้น 

2. General chapter หรือ general monograph 

เปนสวนที่กลาวถึงการทดสอบและรายละเอียดวิธีการทดสอบทั่วไป

ทีใ่ชในการวเิคราะหตามหวัขอตาง ๆ ในตาํรายานัน้ โดยแตละตาํรายา

ใชวิธีการเรียกแตกตางกันไป เชน บทที่เก่ียวของกับการทดสอบ 

dissolution ใน USP-NF จะใชระบุดวยเลขบทคือ <711>, ใน BP

ระบุหัวขอในลักษณะ Appendix XII B, ใน Ph.Eur ระบุหัวขอ

ในลักษณะ 2.9.3, ใน Ph.Int ระบุหัวขอใน method of analysis 

หัวขอที่ 5.5 เปนตน

3. Monograph หรือ specific monograph เปนสวนที่

ระบุวิธีการตรวจสอบคุณภาพและขอกําหนดมาตรฐานเฉพาะของ

แตละวัตถุดิบตัวยาสําคัญ ผลิตภัณฑยา และสารปรุงแตง

นอกจากนี้ยังมีสวนประกอบอื่น ๆ ในตํารายา ซึ่งอธิบาย

รายละเอียดเพิ่มเติมจากเน้ือหาส วนหลัก เช น "reagents, 

indicators, and solutions" ที่อธิบายลักษณะภายนอก การเตรียม

สารละลายและการวิเคราะหหาปริมาณของสารน้ัน ๆ "reference 

tables" กลาวถึงตารางอางอิงตาง ๆ เชน คาการละลาย นํ้าหนัก

อะตอม "description and solubility" ซึ่งอธิบายลักษณะภายนอก

และการละลายของสาร หรอื "infrared reference spectra" ทีแ่สดง 

infrared spectra  ที่สามารถนาํไปใชอางองิในการตรวจคุณลกัษณะ

เฉพาะเพื่อระบุชนิดของสาร (Identification) ได

ตํารายาของสหรัฐอเมริกา หรือ  The United States 

Pharmacopeia-National Formulary (USP-NF) 

USP-NF มีลักษณะของการรวมหนังสือ 2 เลมเขาไวดวยกัน 

โดย เลมที่ 1 คือ USP ซึ่งจะเกี่ยวของกับมาตรฐานของวัตถุดิบตัวยา

สําคัญ เภสัชภัณฑ และผลิตภัณฑเสริมอาหาร3 และเลมที่ 2 คือ NF

ซึ่งจะกลาวถึงมาตรฐานของสารปรุงแตงที่ใชในเภสัชภัณฑ โดยใน

แตละสวนจะเรียงลําดับ monograph ตามตัวอักษร

USP-NF จะมีการตีพิมพฉบับเต็มปละ 1 ครั้ง ในชวงเดือน

พฤศจิกายน และจะมีผลบังคับใชเปนทางการในเดือนพฤษภาคม

ของปถัดมา และในระหวางปจะมีการออกฉบับเพิ่มเติม หรือ 

supplement จํานวน 2 ฉบับ ในชวงเดือนกุมภาพันธและมิถุนายน 

โดยจะมีผลเปนทางการในเดือนสิงหาคมและธันวาคมตามลําดับ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุตํารายา ป พ.ศ. 2556
ราง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุตํารายา ป พ.ศ...

(ซึ่งออกใหรับฟงความคิดเห็นในป พ.ศ.2560)

ตํารายาแผนปจจุบัน
1. ตํารายาของประเทศไทย ฉบับที่ 2 เลมที่ 1 และฉบับเพิ่มเติม
2. ตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย เลมที่ 1-3 และฉบับเพิ่มเติม
3. ตํารายาระหวางประเทศ ฉบับพิมพครั้งที่ 4 และฉบับเพิ่มเติม
4. ตํารายาของสหรัฐอเมริกา ฉบับพิมพครั้งที่ 34 (ค.ศ. 2011)
 และฉบับเพิ่มเติม
5. ตํารายาของอังกฤษ ฉบับ ค.ศ. 2011 เลมที่ 1-5 และฉบับเพิ่มเติม 
 รวมถึงตํารายาของอังกฤษ (สัตวแพทยศาสตร) ฉบับ ค.ศ. 2011
 และฉบับเพิ่มเติม
6. ตํารายาของสหภาพยุโรป ฉบับพิมพครั้งที่ 7 (ค.ศ. 2010)
 และฉบับเพิ่มเติม

ตํารายาแผนปจจุบัน
1. ตํารายาของประเทศไทย ฉบับที่ 2 เลมที่ 1 และฉบับเพิ่มเติม
2. ตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย เลมที่ 1-4 และฉบับเพิ่มเติม
3. ตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 และฉบับเพิ่มเติม
4. ตํารายาระหวางประเทศ ฉบับพิมพครั้งที่ 5 และฉบับเพิ่มเติม
5. ตํารายาของสหรัฐอเมริกา ฉบับพิมพครั้งที่ 39 (ค.ศ. 2016)
 และฉบับเพิ่มเติม
6. ตํารายาของอังกฤษ ฉบับ ค.ศ. 2016 เลมที่ 1-6 และฉบับเพิ่มเติม 
7. ตํารายาของสหภาพยุโรป ฉบับพิมพครั้งที่ 8 (ค.ศ. 2016)
 และฉบับเพิ่มเติม
8. ตํารายาของญี่ปุน ฉบับพิมพครั้งที่ 17 และฉบับเพิ่มเติม

ตํารายาแผนโบราณ
1. ตําราเวชศึกษาของพระยาพิศณุประสาทเวช
2. ตําราแพทยศาสตรสงเคราะห เลม 1-3
3. ตําราแพทยศาสตรสงเคราะห ฉบับหลวง เลม 1-2
4. ตําราคัมภีรแพทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ เลม 1-3
5. ตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย เลมที่1-3 และฉบับเพิ่มเติม

ตํารายาแผนโบราณ
1. ตําราเวชศึกษาของพระยาพิศณุประสาทเวช 
2. ตําราแพทยศาสตรสงเคราะห เลม 1-3
3. ตําราแพทยศาสตรสงเคราะห ฉบับหลวง เลม 1-2
4. ตําราคัมภีรแพทยแผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ เลม 1-3
5. ตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย เลมที่1-4 และฉบับเพิ่มเติม
6. ตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 และฉบับเพิ่มเติม
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รวมถึงเอกสารเพิ่มเติมซ่ึงเผยแพรบนเว็บไซต ไดแก Interim 

Revision Announcements หรือ IRAs ซึ่งจะเผยแพรและมีผลเปน

ทางการในเดือนมกราคม มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม กันยายน  

และพฤศจิกายน และ revision bulletins ซ่ึงเผยแพรเปนประจํา

ตาํรายาขององักฤษ หรอื The British Pharmacopoeia (BP)

BP จะมีการแยกสวน monograph ของวัตถุดิบตัวยาสําคัญ 

และ monograph ของผลติภณัฑยา ซ่ึงแตกตางจาก USP  นอกจากนี้

BP ยังรวบรวมขอมูล monograph ของ Ph.Eur. ไวดวย โดย BP 

จะมีการตีพิมพทุกป ปละ 1 ฉบับในชวงเดือนสิงหาคม เพื่อมีผล

ใหใชอยางเปนทางการในเดือนมกราคมของปถัดไป7 ซึ่งฉบับปจจุบัน 

คือ BP2018  นอกจากเน้ือหาที่ตีพิมพในตํารายาแลว ในเว็บไซต

ของ BP ยังมีสวนท่ีใหขอมูลท่ีนาสนใจอื่น ๆ ดวย เชน draft text 

และ notice of intend to revise BP monograph ซึ่งจะมีการ

เผยแพรรางของ monograph ที่จะตีพิมพเพื่อใหสาธารณะไดเขามา

ใหทบทวนและใหความเห็นกอนตีพิมพ นอกจากนั้นยังมีตัวอยาง

ของขอมูลผลวิเคราะหตาม BP monograph ในสวนของ example

test results เพิ่มเติมดวย

ทกุเดอืน โดยเนือ้หาทีป่รากฏใน supplements, IRAs, และ revision 

bulletins จะถูกรวบรวมไปตีพิมพใน USP-NF ฉบับเต็มฉบับถัดไป 

ซึ่งฉบับปจจุบันคือ USP41-NF36 ตีพิมพในเดือนพฤศจิกายน ป ค.ศ. 

2017 และมีผลบังคับใชเปนทางการในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 20183

นอกจากนี้ยังมีบทความและขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ USP-NF ที่นาสนใจซึ่งสามารถเขาถึงไดบนเว็บไซตของ USP เชน

- Errata เปนรายการขอแกไขขอความหรือเนื้อหาที่พิมพผิดหรือมีขอผิดพลาดใน USP4

- Pharmacopeial forum เปนรางบทความที่จะเพิ่มเติมลงใน USP-NF เปดใหสาธารณะไดเขามาใหทบทวนและใหความเห็น หากไมมี

  ขอแกไขใดก็จะถูกนําไปตีพิมพในฉบับที่เปนทางการตอไป5 

- Chromatographic column เปนขอมูลเสริมเกี่ยวกับตราสินคา รุน และขนาดของคอลัมม ที่ใชในแตละหัวขอทดสอบของแตละ 

  monograph6 
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ตาํรายาของสหภาพยโุรป
(European Pharmacopoeia, Ph.Eur)

Ph.Eur มีความคลายคลึงกับ BP มาก เน้ือหาสวนใหญ
ที่ปรากฏใน Ph.Eur จะพบใน BP แตเนื้อหาบางสวนที่ปรากฏใน BP 
อาจไมพบใน Ph.Eur เชน หัวขอทดสอบบางอยางและ monograph 
ของผลติภณัฑยา  เนือ่งจากปจจบุนั Ph.Eur จะกลาวถงึ monograph 
ของวัตถุดิบตัวยาสําคัญเทาน้ัน Ph.Eur น้ันจะมีการตีพิมพทุก 3 ป
ในเดือนกรกฎาคม และมีผลเปนทางการในเดือนมกราคมของป
ถัดไป ซึง่ฉบบัปจจบุนัคอื ฉบบัตพิีมพครัง้ที ่9 ตพีมิพในเดอืนกรกฎาคม
ป ค.ศ. 2016 และเริม่มผีลเปนทางการในเดอืนมกราคม ป ค.ศ. 2017 
อยางไรกต็ามจะมกีารตพีมิพฉบบัเพิม่เตมิในเดอืนเมษายน  กรกฎาคม  
และมกราคมของทุกป8 

เอกสารอางอิง
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตํารายา ป พ.ศ. 2556. 2556; 10 มิถุนายน. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 130 ตอนพิเศษ 69 ง. หนา 14.

2. เอกสารสาํหรบัการประชมุรับฟงความคดิเห็นตอกฎหมายลาํดบัรองท่ีออกตามพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. 2510 เรือ่ง รางประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ระบตุาํรายา พ.ศ. .... . 

 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560.

3. The United States Pharmacopeial Convention. USP-NF. USP. 2018. Available from: http://www.uspnf.com. Accessed January 2, 2018.

4. The United States Pharmacopeial Convention. Errata. USP. 2018. Available from: http://www.uspnf.com/official-text/errata. Accessed January 2, 2018.

5. The United States Pharmacopeial Convention. Pharmacopeial Forum. USP. 2018. Available from: http://www.uspnf.com/pharmacopeial-forum. 

 Accessed January 2, 2018.

6. The United States Pharmacopeial Convention. Chromatographic Columns. USP. 2018. Available from: http://www.usp.org/resources/

 chromatographic-columns. Accessed January 2, 2018.

7. Medicines & Healthcare products Regulatory Agency. British Pharmacopoeia. 2018. Available from: https://www.pharmacopoeia.com. Accessed 

 January 2, 2018.

8. European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare. European Pharmacopoeia (Ph. E ur.) 9th Edition. Edqm. 2018. Available from: 

 https://www.edqm.eu/en/european-pharmacopoeia-9th-edition. Accessed January 2, 2018.

9. WHO Department of Essential Medicines and Health Products. The International Pharmacopoeia Seventh Edition, 2017. The International 

 Pharmacopoeia. 2017. Available from: http://apps.who.int/phint/en/p/about/. Accessed January 2, 2018.

ตาํรายาระหวางประเทศ
(International Pharmacopoeia, Ph.Int.)

Ph.Int. เปนตํารายาที่จัดทําโดยองคการอนามัยโลก (The 
World Health Organization, WHO) ซึง่สามารถเขาคนหาขอมลูได
ในเว็บไซต http://apps.who.int/phint/en/p/about/ โดยไมเสีย
คาใชจาย ฉบบัปจจบุนัคอื ฉบบัตพีมิพครัง้ที ่7 ตพีมิพในป ค.ศ. 20179 

ซึ่งความถี่ในการตีพิมพลาสุดตั้งแตป ค.ศ. 2015 คือ ปละ 1 ฉบับ 
ในการศึกษาวิจัยและพัฒนายาใหมตลอดจนถึงกระบวน

การผลิตลวนมีผลตอคุณภาพของยาทั้งสิ้น หากมีมาตรฐานอางอิง
คุณภาพที่เหมาะสมยอมเปนประโยชนตอการควบคุมคุณภาพของยา
ใหเปนไปตามเปาหมายทีค่าดหวงั  การศึกษาตาํรายาดวยความเขาใจ
อยางถูกตองและติดตามขอมูลที่เปนปจจุบันอยูเสมอจึงเปนพื้นฐาน
สําคัญในการวางแผนกระบวนการควบคุมคุณภาพยาท้ังระบบ
หากผูผลิตยามีระบบการควบคุมคุณภาพที่ดีและเชื่อถือไดแลวยอม
เปนประโยชนตอผูบรโิภคและระบบสาธารณสุขในวงกวางดวยเชนกนั
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วิถีชีวิตของคนยุคสมัยใหม ทําใหเราใชงานดวงตาหนักเพิ่มมากขึ้น เชน การดูโทรทัศนเปนเวลานาน
การอานหนังสือ ในสภาพแสงท่ีไมเหมาะสมและการทํางานหนาจอคอมพิวเตอรตลอดวันจนกลายเปน
สวนหน่ึงของชวีติของพนกังานออฟฟศ และท่ีสําคญัคอื การใชโทรศพัทสมารทโฟนและแท็บเล็ตท่ีหลาย ๆ  คน
ติดจนงอมแงม ซึง่แสงจาจากอปุกรณ การกะพรบิตาท่ีนอยลง ขนาดตัวหนังสือท่ีเลก็จนตองเพง รวมทัง้ทาทาง
การเลนท่ีมักถือขึ้นมาใกลหรือกมลงไปจนเกือบชิดหนาจอ ลวนสงผลทําใหดวงตาถูกใชงานอยางหนัก
ดวงตาลาหรือเกิดปญหาทางสายตา และปญหานี้พบเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกกลุมอายุ

 เลือกใชแว นตาใหเหมาะสม การเลือกใสแว นตา

กเ็ปนอกีหนึง่วธิทีีด่เีชนกนั  เพราะแวนตาในสมยันีส้ามารถชวยกรองแสง

จากคอมพวิเตอรได  นอกจากน้ียงัรวมไปถงึการเลอืกแวนตาใหเหมาะ

กับคาสายตาอีกดวย

 การนอนหลบัพกัสายตา วธินีีเ้ปนวธิทีีง่าย เพยีงแคนอนหลบั

พักสายตาสัก 10-20 นาที ก็จะทําใหอาการปวดเมื่อยตา ตาพรา ตา

ลานั้นลดลง

นอกจากนี้อาหารท่ีรับประทานก็มีสวนสําคัญตอการบํารุง

สขุภาพดวงตา การรับประทานผกัผลไมหลากสทีีอ่ดุมไปดวยสารตาน

อนุมูลอิสระ จะสงผลดีอยางยิ่งตอสุขภาพดวงตา

• วิตามินเอ เปนวิตามินท่ีเกี่ยวของกับการทําหนาที่ของ

ดวงตาโดยตรง วติามนิเอมคีวามสมัพนัธตอเรตนิาของดวงตา โดยพบวา

วิตามินเอเกือบทั้งหมดในรางกายสะสมบริเวณเรตินาและเนื้อเยื่อ

ภายในดวงตา ทีม่คีวามสาํคญัตอการมองเหน็ วติามนิเอพบมากในผกั

ผลไมสีสม เชน แครอท และผักใบเขียว เชน ผักโขม

• ลทูนีและซแีซนทนี เปนสารกลุมแคโรทีนอยด  พบมากทีส่ดุ

ตรงบริเวณจุดศูนยกลางของเรตินา จะชวยดูดซับแสงสีนํ้าเงิน

กอนที่จะสงผลเสียตอดวงตา พบไดในพืชที่มีสีเหลืองและแดง 

เชน พรกิ ดอกดาวเรอืง และไขแดง ทาํหนาทีใ่นการปกปองอนุมลูอิสระ

อันเกิดเนื่องจากรังสียูวีจากแสงแดด และการลดความเสี่ยงของ

การเกิดความเสื่อมของตาอันมีสาเหตุมาจากอายุที่เพิ่มขึ้น

บุษปรัตน การะโชติ
กลุมว�ชาการและประสานงานว�จัยทางคลินิก

คุณสามารถถนอมดวงตาใหยังมีสุขภาพที่ดีขึ้นไดโดยปองกัน

หลกีเลีย่งปจจัยตาง ๆ  ดงักลาวทีท่าํใหเกดิความเสือ่มของดวงตา และ

ผอนคลายสายตาดวยวิธีตาง ๆ ดังนี้ 

 พกัสายตาเปนระยะ คณุสามารถพกัสายตาเปนระยะ ๆ  ได

ดวยการกระพรบิตาถี ่ๆ  เพือ่เพิม่ความชุมชืน่ใหกบัดวงตา หรอืเปล่ียนไป

มองไปทีไ่กล ๆ  ละสายตามามองสิง่อ่ืนบาง รวมถึงมองไปในทีท่ีม่สีเีขยีว

ก็จะชวยเพิ่มความผอนคลายใหกับสายตา

 หยอดนํ้าตาเทียม เม่ือใชสายตาจองหนาจอนานเกินไป

อาจทําใหลืมกระพริบตา และทําใหตาแหง น้ําตาเทียมสามารถชวย

เพิ่มความชุมชื้นใหกับดวงตา ลดอาการระคายเคืองได โดยเฉพาะผูที่

เปนตอลม และตอเนื้อ

 ปรับแสงในการอานหนังสือใหเพียงพอ แสงในการอาน

หนังสือถือเปนเรื่องสําคัญ ควรจะปรับใหแสงมีความพอดีที่จะทําให

เราเห็นตัวหนังสือไดอยางชัดเจน ไมควรจะปรับใหแสงจาเกินไป

เพราะจะทําใหแสงสะทอนเขาตา และไมควรอานหนังสือในที่ที่แสง

ไมพอ เพราะจะทําใหยิ่งตองใชสายตาในการเพงมองมากขึ้นไปอีก

 ลดความสวางของหนาจอคอมพิวเตอร หากนั่งทํางาน

ไปสักพักแลวรูสึกเมื่อยลาสายตา ใหลองลดความสวางของหนาจอลง 

แตไมควรลดความสวางจนมองเห็นไมชัด
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• แอนโธไซยาโนไซด  ชวยปองกนัปญหาตาบอดในเวลากลางคืน

ไดดี ทั้งยังพบสารฟลาโวนอยดหลายชนิดที่ชวยเสริมประสิทธิภาพ

การไหลเวยีนของเลอืดในหลอดเลอืดฝอยของดวงตา พบมากใน ผัก ผล

ไมที่มีสีนํ้าเงินและมวงเขม เชน บิลเบอรรี บลูเบอรรี แบล็คเคอรเรนต

เปนตน

• วิตามินบี มีการศึกษาพบวาวิตามินบี1 และบี12 อาจมี

บทบาทในการชะลอการเกิดตอกระจกได โดยแหลงที่มีวิตามิน

ชนิดนี้มาก ไดแก ตับ ไข เนื้อสัตว นมสด

• วิตามินซี เปนท่ีรู จักกันดีของการชะลอความแกของ

รางกาย ดวยคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระ (Antioxidant) นอกจากนี้ 

ที่ตายังพบวา อาจชวยชะลอการเกิดตอกระจกไดอีกดวย ผลไมท่ีมี

วิตามินซีมาก ไดแก ฝรั่ง สม สับปะรด มะขามปอม สวนผัก ไดแก

พวกกะหลํ่าดอก บร็อคโคลี่

• วติามนิอ ี เปนวติามนิอกีตวัหน่ึงทีม่คีณุสมบตัติานอนมูุลอสิระ

ซึง่มอียูในเซลลรับแสงทีจ่อประสาทตา และจากการศกึษาพบวา อาจมี

บทบาทชวยชะลอการเกดิตอกระจกเชนเดยีวกนั พบไดในนํา้มนัธญัพชื 

นํ้ามันดอกคําฝอย ขาวโพด ถั่วเหลือง

• โอเมกา 3 เปนกรดไขมันที่มีบทบาทสําคัญในการรักษา

ภาวะตาแหง ซึ่งพบมากในปลาทะเล เชน ปลาแซลมอน ปลาซารดีน 

ผลไมที่พบได เชน ผลกีวี

• สังกะสี มีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระ และจากการศึกษา

พบวามีสวนชวยในการทําใหจอประสาทตาเสื่อมที่เปนอยูแลวเปนชา

ลง โดยแหลงที่พบสังกะสีไดแก หอยนางรม ตับ เนื้อสัตว

• สารสกัดจากใบแปะกวย นอกจากคุณสมบัติเพิ่มเลือด

ไหลเวียนไปที่สมองแลว ยังมีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระในทางตา

จากการศกึษาเรว็ ๆ  นีพ้บวา อาจชวยรักษาลานสายตาผดิปกตใินตอหนิ

บางชนิดได

ดวงตาเปนอวัยวะสําคัญที่สุดอยางหนึ่งที่ควรตองทะนุถนอม

ดูแลใหดี ซ่ึงนอกจากสารอาหารที่บํารุงสุขภาพตาเหลานี้แลว

การออกกําลังกายใหสายตาหรือการบริหารดวงตาเพื่อเปนการผอน

คลายความเม่ือยลาเปนอีกวิธีหน่ึงที่จะชวยใหกลามเนื้อตาแข็งแรง 

และมีสุขภาพตาที่ดีมองโลกสดใสไปอีกนาน

เทคนิคการบริหารดวงตาใหมีสุขภาพดีนั้นมีหลากหลายวิธี 

เชน การนวดกลามเนื้อตางาย ๆ ตามขั้นตอนตอไปนี้

ทาที่ 1 นวดมุมบนของเบาตา

• วางหัวแมมือบนเปลือกตาดานบนบริเวณหัวตา

• นิ้วทั้ง 4 ที่เหลือวางบริเวณหนาผาก

• ใชหัวแมมือกดคลึงนวดจากหัวตาไปใหรอบดวงตา 

• นวดรอบขอบตา 4 – 5 ครั้ง

ทาที่ 2 นวดแกม

• แนบนิ้วชี้กับนิ้วกลางแตะบริเวณขางรูจมูก หัวแมมือวาง

  บริเวณคาง

• ลดนิ้วกลางลง แลวใชนิ้วชี้นวดบริเวณแกมใหทั่ว

• นวดซํ้า 4 – 5 ครั้ง
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ทาที่ 3 นวดดั้งจมูก

• ใชนิ้วหัวแมมือกับนิ้วชี้ คีบดั้งจมูกบริเวณระหวางตาทั้งสองขาง

• นวดบริเวณระหวางตาทั้งสองขาง โดยนวดลงกอนแลวนวดขึ้น 

• ทําซํ้า 4 – 5 ครั้ง

ทาที่ 4 นวดบริเวณรอบเบาตา

• กํานิ้วมือทั้ง 4 หลวม ๆ แลวใชนิ้วหัวแมมือกดเบา ๆ บริเวณขมับ

• ใชขอที่ 2 ของนิ้วชี้นวดบริเวณเบาตา

• ดานบน : เริ่มจากหัวคิ้วไปสิ้นสุดที่ปลายคิ้ว

• ดานลาง : จากดานหวัตาลางไปสิน้สดุดานหางตาลางทาํซ้ํา 4 – 5 ครัง้

นอกจากนี้ ยังมีวิธีการบริหารดวงตาแบบโยคะ โดยตองถอดแวนหรือคอนแทคเลนสออกกอน แลวทําตามขั้นตอนงายๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 หลับตาแลวถูฝามือสองขางเขาหากันไปมาอยางเร็วจนรูสึกรอน

ขั้นตอนที่ 2 ประคบฝามือทั้งสองขางนาบกับหนังตานานประมาณ 1 นาที ใหรูสึกถึงความรอนที่แผจากฝามือสูดวงตา

ขั้นตอนที่ 3 ผอนคลายความเครงเครียดทั้งมวลลงพรอมทั้งหายใจลึก ๆ นํามือออก ลืมตาขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 เคลื่อนสายตาจากซายไปขวา โดยมองไปยังที่ไกล ๆ จากมุมซายสุด แลวกวาดสายตาไปยังมุมขวาสุด ทําซํ้ากัน 4 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 5 ทําซํ้าขั้นตอนที่ 1-3 แลว เคลื่อนสายตาจากมุมขวาบนไปยังมุมซายลางเปนเสนทแยงมุม ทําซํ้ากัน 4 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 6 ทําซํ้าขั้นตอนที่ 1-3 แลว เคลื่อนสายตาโดยกวาดสายตาเปนวง (ทิศทางตามเข็มนาฬกา) ทําซํ้ากัน 4 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 7 ทาํซํา้ข้ันตอนที ่1-3 แลว เคลือ่นสายตาจากบนสดุลงมายงัจดุลางสดุ โดยมองไปยงัจดุไกล ๆ  ทีส่ดุดานบน แลวกวาดสายตา

    ลงมายังจุดดานลางอยางชา ๆ ทําซํ้ากัน 4 ครั้ง

ความเสื่อมของดวงตาหากเกิดข้ึนแลวคงยากที่จะยอนกลับไปดีดังเดิม อยาปลอยใหพฤติกรรมทํารายดวงตาอยางซํ้า ๆ โดยไมดูแล

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแตวันนี้ และใสใจเลือกอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพและเพื่อดวงตาที่สดใสของคุณ
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ไขหวัดใหญหรือ influenza เปนโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจอยางเฉียบพลัน โดยมีเชื้อตนเหตุ
เปนเชือ้ไวรสัซึง่สามารถแพรระบาดไดอยางกวางขวาง สามารถติดตอคนไดเปนจาํนวนมาก1 โดยเฉพาะการ
ระบาดอยางย่ิงใหญในป ค.ศ. 1918-1919 หรอืท่ีรูจกักนัในชือ่ Spanish influenza ไวรสัไขหวดัใหญไดแพร
กระจายไปท่ัวโลก สงผลกระทบตอประชากรจาํนวนมาก คาดวามีผูเสียชวีติประมาณ 20-40 ลานคน2 ไวรสั
ไขหวัดใหญแบงออกเปน 3 ชนิดตามคุณสมบัติทางภูมิคุมกันและชีววิทยา คือ ชนิด A, B และ C3 เนื่องจาก 
influenza C มคีวามรนุแรงนอยและไมมีความสําคญัในการแพรระบาด1 จงึไมใชเปาหมายในการผลิตวคัซนี

การระบาดของไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุสเปน

(Spanish influenza) ป ค.ศ. 1918 ทําใหมีผูปวยจํานวนมาก

การใหวัคซีน เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการปองกัน

การติดเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ โดยทั่วไปวัคซีนไขหวัดใหญ ประกอบ

ไปดวย influenza A 2 สายพันธุ และ influenza B 1 สายพันธุ

ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุในทุก ๆ ป เนื่องจากไวรัสสามารถ

เปลีย่นแปลงลกัษณะโปรตนีทาํใหเกดิไวรสัสายพนัธุใหมขึน้มาไดเรือ่ย ๆ

ทําใหภูมิคุ มกันในรางกายของผู ที่เคยติดเชื้อหรือผู ที่ไดรับวัคซีน

มากอนไมสามารถปองกันการตดิเชือ้ของไวรสัสายพนัธุใหมได1  องคการ

อนามัยโลก (World Health Organization) จึงประกาศสายพันธุ

ของไวรัสที่คาดวาจะระบาดในเดือนกุมภาพันธและเดือนกันยายน

ของทุกป รวมทั้งแยกเชื้อไวรัสสายพันธุดังกลาวสงใหโรงงานผูผลิต

ภญ.ธีรนันท  ธีรเวชเจร�ญชัย

กลุมว�จัยชีววัตถุ

เพือ่ใหสามารถผลติวคัซนีไดกอนทีจ่ะเกดิการระบาดอยางกวางขวาง4

นอกจากวัคซีนจะสามารถปองกันโรคไดในผู ที่ไดรับวัคซีนแลว

ยังสามารถปองกันโรคในผูที่ไมไดรับวัคซีนไดอีกดวย เนื่องจากวัคซีน

ชวยลดปริมาณเช้ือกอโรค และลดระยะเวลาในการแพรกระจายของ

เชื้อได5

 

ไวรัสไขหวัดใหญ (Influenza virus) 

ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 100 nm6 

 ชนิดของวัคซีน

วัคซีนไขหวัดใหญแบงเปน 2 ชนิด คือ วัคซีนชนิดเชื้อตาย 

และวัคซีนชนิดเช้ือเปนออนฤทธ์ิ วัคซีนเช้ือตายสามารถกระตุ น

ใหเกิดภูมิตานทาน (แอนติบอดี้) ดานสารนํ้า (Humoral immunity)

ไดสูง เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อกอโรค โดยท่ัวไปอยูใน

รปูแบบยาฉดี7 สวนวคัซนีชนดิเชือ้เปนออนฤทธิน์ัน้นอกจากจะกระตุน

ใหเกิดแอนติบอดี้แลว ยังสามารถกระตุนใหเกิดภูมิคุมกันดานเซลล 
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(Cell-mediated immunity)8 แมจะไมมีหนาท่ีในการปองกันโรค 

แตสามารถกําจัดเชื้อไวรัสและชวยใหฟ นตัวจากการเจ็บปวยได9

ซึ่ งการกระตุ นทั้ ง  2 ชนิด น้ี มีความคล ายกับการกระตุ นภูมิ

ตามธรรมชาติมากกวาวัคซีนชนิดเชื้อตาย10 นอกจากนี้การใหวัคซีน

ชนดินี ้บรหิารโดยการพนทางจมกู ทาํใหไมเกดิการเจบ็ปวดเนือ่งจาก

ไมจําเปนตองใชเข็ม11 ในปจจุบันน้ีวัคซีนไขหวัดใหญที่ใชกันทั่วโลก

สวนใหญเปนวคัซนีชนิดเชือ้ตายขนาดมาตรฐาน ซ่ึงในบางกรณทีีว่คัซนี

ชนดินีจ้ะกระตุนภมูไิดตํา่ในบางกลุมประชากร เชน ผูสงูอาย ุหรอืวคัซนี

ที่ใชปองกันการระบาดใหญของไขหวัดใหญ12 ทําใหตองใชวัคซีน

ขนาดสงูและวคัซนีจาํนวนมากตามลาํดบั จงึมคีวามจาํเปนตองพฒันา 

adjuvant ซึ่งเปนสารท่ีชวยเพิ่มการตอบสนองของภูมิคุมกันมาชวย

ใหวัคซีนกระตุนภูมิไดสูง โดยอาจชวยกระตุนทั้งดาน humoral 

immunity และ cell-mediated immunity ซึ่งมีขอดี คือ มีความ

คลายกับการกระตุนภูมิตามธรรมชาติ และยังทําใหสามารถใหวัคซีน

ดวยวิธีอื่นนอกจากการฉีด เชน การใหวัคซีนทางจมูก13 การใหวัคซีน

ทางปาก14

 สารชวยเพิ่มการตอบสนองทางภูมิคุมกัน (Adjuvant)

Adjuvant คือสารประกอบหรือ ระบบนําสงที่มีคุณสมบัติ

ในการชวยเพิม่การตอบสนองทางภมูคิุมกนั สารตวัแรกทีใ่ช คอื alum 

ซึ่งมีความเปนพิษ (Toxicity) และทําใหเกิดอาการอักเสบในบริเวณ

ทีฉ่ดีสงู15  ดงันัน้จงึพฒันาระบบนาํสงยาชนดิใหม เชน ชนดิไขมนั (Lipid-

based vehicle) ซ่ึงมีความเปนพษิตํา่ พบอาการอกัเสบในบรเิวณทีฉ่ดี

เพียงเล็กนอย และยังพบวาสามารถกระตุนภูมิไดในหนูแรทดวย11

โดยเฉพาะระบบนําสั่งยานีโอโซม (Niosomes) ซึ่งประกอบไปดวย

สาร 3 ชนิด คือ สารลดแรงตึงผิวชนิดไมมีประจุ (Non-ionic 

surfactants) ทีม่คีวามคงตวัทางเคมแีละชวีวิทยา16 คอเลสเตอรอลซึง่เปน

สเตอรอยดธรรมชาติ ชวยใหเกิดโครงสราง 2 ชั้น (Bilayer) โดยชวย

ลดอตัราการปลดปลอยสารออกจากระบบนําสง และเพิม่ความแขง็แรง

ของระบบ17 และโมเลกุลที่มีประจุซึ่งชวยเพิ่มความคงตัวของระบบ

โดยการเกิดแรงผลักทางไฟฟา (Electrostatic repulsion) ทําให

ไมเกิดการรวมตัวกันของนีโอโซม18 การพัฒนาวัคซีนไขหวัดใหญ

ชนดิเชือ้ตายโดยใชนโีอโซมเปน adjuvant นัน้ นอกจากจะมคีวามปลอดภยั 

เนื่องจากเชื้อตายไมสามารถเปล่ียนเปนเชื้อกอโรคไดแลว นีโอโซม

ยงัชวยเพ่ิมการกระตุนภมูใิหคลายกับธรรมชาต ิ(Natural immunity) 

นอกจากนี้ยังชวยใหวัคซีนอยูในกระแสเลือดไดนานขึ้น และควบคุม

การปลดปลอยวคัซนีจากระบบนาํสงยาได อยางไรกต็าม ระบบนาํสง

ยาชนิดนี้ตองมีการควบคุมขนาด การกระจายขนาดและประจุของ

นโีอโซมโดยใชเครือ่ง Zetasizer19  ซึง่ปนการทดสอบทีจ่าํเปนตองเพิม่

ขึ้นมา เพื่อใหการผลิตมีความสมํ่าเสมอทําใหผลิตภัณฑมีความคงตัว 

โดยระบบนําสงยานีโอโซมชวยใหสามารถเก็บวัคซีนไดถึง 10 เดือน

ไมวาจะเก็บที่อุณหภูมิหองที่ 4 องศาเซลเซียส หรือท่ี -20 องศา

เซลเซียส แตหากตองการเกบ็นานกวานีอ้าจจาํเปนตองพัฒนาเปนสตูร

ทําแหงเยือกแข็ง ซึ่งมีขอมูลวาเก็บรักษาไดถึง 18 เดือน14 

การพัฒนา adjuvant ของวัคซีนไขหวัดใหญดวยนีโอโซม

ชวยใหวัคซีนกระตุนภูมิไดสูงและยังคลายกับการกระตุนภูมิตาม

ธรรมชาติทําใหสามารถผลิตวัคซีนไดจํานวนมากและกระตุ นภูมิ

ในผูสูงอายุได นอกจากนี้ยังไมเกิดการเจ็บปวด เนื่องจากสามารถ

บริหารยาได  โดยการพ นจมูก อย างไรก็ตามจําเป นต องซื้อ

เครื่องมือซึ่งมีราคาแพง เพื่อทดสอบความคงตัวของวัคซีนใน

ระบบนีโอโซม
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อนุภาคแสงจํานวนหนึ่งที่ทะลุผานไป ขณะที่บางสวนจะชนเขากับ

โมเลกลุสารแลวเปลีย่นทศิทาง ในการชนกนันัน้โดยสวนมากพลงังาน

ของแสงหลังการชนจะไมเปลี่ยนแปลง เปนการชนแบบยืดหยุ น

ทีเ่รยีกวา rayleigh scattering แตจะมอีนภุาคแสงสวนนอยทีพ่ลงังาน

หลังการชนเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนพลังงานกับ

โมเลกุลของสาร หรือเรียกวาเปนการชนแบบไมยืดหยุน โดยแสงอาจ

มีความถี่มากขึ้นหรือนอยลงก็ได การเปล่ียนแปลงพลังงาน หลังเกิด

การชนนี้เรียกวา raman scattering หากอนุภาคแสงเขาชนโมเลกุล

ในสภาวะพื้น ความถี่หลังการชนจะลดลง เรียกวา stokes raman 

scattering แตหากอนุภาคแสงเขาชนโมเลกุลในสภาวะกระตุน

ความถีห่ลงัการชนจะเพิม่ขึน้ เรยีกวา anti-stokes raman scattering 

(รูปที่ 1) โดยทั่วไปแลวนิยมวัดการเกิด stokes raman scattering 

เนื่องจากสารจะอยูในสภาวะพื้น (รูปที่ 2) นอกจากนี้สารแตละ

ชนิดจะเปลี่ยนความถี่ของแสงไดแตกตางกัน และยังใหความเขม

ของแสงที่กระเจิงออกมาไมเทากันอีกดวย จึงสามารถนําวิธี raman 

spectroscopy มาใชในการศึกษาโครงสรางของสารได

รูปที่ 1  แสดงการเกิด scattering แบบตาง ๆ

ภก.เมธัส  ซอปติพร
กลุมศึกษาชีวสมมูล

รามาน สเปกโตรสโคป (Raman spectroscopy) เปนเทคโนโลยีทาง vibrational spectroscopy
ท่ีอาศยัหลักการกระเจงิของอนภุาคแสงเม่ือชนกับโมเลกลุของสาร โดยสนใจทีอ่นุภาคแสงท่ีมกีารกระเจงิแบบ 
raman ซ่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงพลังงานของอนุภาคหลังการชน แมวาวิธีการน้ีจะมีขอจํากัดบางประการ
แตก็ ไดรับการพัฒนา อยางตอเน่ืองจนกระท่ังมีขอดีหลายประการเหนือวิธีการวิเคราะหชนิดอื่น ๆ
ซึ่งบทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายหลักการและการประยุกต ใชทางเภสัชกรรมของ raman 
spectroscopy

ประวัติ1

Raman spectroscopy เปนเครื่องมือวิเคราะหท่ีทํางาน

โดยอาศัยปรากฏการณการกระเจิงแสงแบบ raman (Raman 

scattering) โดยทางทฤษฎแีลว raman spectroscopy จดัเปนวธิกีาร

วเิคราะหทีด่ ีแตในยคุแรกเริม่กลบัไมไดเปนทีน่ยิมนาํมาใชกนัเนือ่งจาก

1. ความยากในการวัด เน่ืองจากความเขมแสงที่เกิดจาก 

raman scattering นั้นนอยมาก

2. การใชแสงกระตุนทําใหเกิด fluorescence ซ่ึงมีความ

เขมแสงและสัญญาณที่มากกวาจนบดบัง raman scattering

3. ตัวอยางสารท่ีถูกลําแสงเปนเวลานานยอมจะเกิดการ

สลายตัวไดมากขึ้นดวย จนกระท่ังในทศวรรษ 1970s ไดมีการนํา

แหลงกําเนิดแสงแบบ laser มาใช ประกอบกับการพัฒนาของ

เคร่ืองมอืตาง ๆ สงผลใหเกิดการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญในการนาํ raman

spectroscopy มาใชท่ัวโลก เชนการนําแสง laser แบบ near-

infrared (NIR) มาใช จะชวยปองกันการเกิด fluorescence และ

การเสือ่มสลายของสารได จนเริม่มกีารพฒันาอปุกรณสาํหรบั raman 

spectroscopy เพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการอานผลไดชัดเจน

มากยิ่งขึ้น จนในชวงท่ีผานมาเครื่องมือทาง raman จัดเปนอุปกรณ

ที่มีขนาดเล็กกวาเครื่องมืออื่น ๆ ใชงายกวา และใหผลที่เช่ือถือได

จนพัฒนามาใชในทางอุตสาหกรรมอยางหลากหลาย

หลักการของ raman spectroscopy2

การวิเคราะหโดย raman spectroscopy อาศัยหลักการ

กระเจิงของแสงที่เกิดจากอนุภาคแสงเขาชนโมเลกุลของสาร สมมติ

ใหแสง laser ความยาวคลื่นหน่ึงผานสารของเหลวท่ีโปรงแสง จะมี
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รูปที่ 2  เปรียบเทียบการเปลี่ยนระดับพลังงานของ electron ในปรากฏการณตาง ๆ

Raman vs IR spectroscopy3

สามารถแบงเปนประเด็นตาง ๆ ได (ตารางที่ 1) ดังนี้ 

1. Infrared spectroscopy เกิดจากการที่โมเลกุล

ดดูพลงังานจากคลืน่ทีม่คีวามถีต่รงกนักบัพลงังานระหวางระดบัชัน้ของ

อะตอมจนเกิดการสั่นแลวคายพลังงานเพื่อกลับสู สภาวะเดิม

ขณะที ่ raman spectroscopy เกิดจากการทีอ่นภุาคแสงเขาชนโมเลกลุ

ของสารแลวเกิดการสั่น จากน้ันสารจึงคายพลังงานกลับคืนใหแสงที่

กระเจิงออกไป

2. การสั่นท่ีนับเปน IR active เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

dipole moment ของโมเลกุลเมื่อเกิดการสั่น  ดังนั้นสารบางชนิด

ที่ไมมี dipole moment ก็อาจเปน IR active ไดหากการสั่นทําให

เกิด dipole moment เชนการสั่นแบบไมสมมาตร สวนการสั่น

ที่นับเปน raman active เกิดจากการเปลี่ยนแปลง polarizability

ในการส่ัน ยกตัวอยางเชน สารที่มี symmetric center รูปราง

โมเลกุลแบบ linear เชน CO
2
 หากพันธะเกิดการยืดหดแบบสมมาตร

จะไมเกิดการเปลี่ยนแปลง dipole moment แตมีการเปลี่ยนแปลง 

polarizability เล็กนอย จึงเปน IR inactive แต raman active

แตหากพันธะเกิดการยืดหดแบบไมสมมาตร จะเกิดการเปลี่ยนแปลง 

dipole moment ขึ้นจึงเปน IR active แต raman inactive

3. ทั้งสองวิธีสามารถใชตรวจสารไดทั้งสถานะของแข็ง 

ของเหลว และแกส โดยวิธี IR spectroscopy จะมีวิธีการเตรียม

ตัวอยางสารแตกตางกันไปตามแตละสถานะของสาร แต raman 

spectroscopy ไมจําเปนตองมีขั้นตอนการเตรียมตัวอยาง สามารถ

นําไปตรวจไดเลย
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ตางรางที่ 1  สรุปความแตกตางระหวาง raman และ infrared spectroscopy

Raman IR

สาเหตุการเกิด เกิดจากการกระเจิงของแสง เกิดจากการดูดกลืนแสง

ลักษณะการสั่น เปนการสั่นที่เกิดจากการเปลี่ยน polarizability เปนการสั่นที่เกิดจากการเปลี่ยน diploe moment

การเตรียมตัวอยาง ไมจําเปนตองมีขั้นตอนการเตรียมตัวอยาง ขั้นตอนการเตรียมตัวอยางคอนขางยุงยาก

อิทธิพลจากนํ้า สามารถใชกับสารละลายในนํ้าได นํ้าจะรบกวนการตรวจเนื่องจากมีการดูดแสงเขาไป

คาใชจาย เครื่องมือที่ใชมีราคาสูง เมื่อเทียบกันแลวราคาถูกกวา

การประยุกตใช raman spectroscopy4-16

Raman spectroscopy สามารถประยุกตใชไดทั้งใน process analytical technology (PAT) ซึ่งสามารถใชไดในการตรวจคุณภาพ

ของผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตในระหวางกระบวนการผลิต (Real time process) ในการตรวจสอบทางเคมี และในการทดสอบทาง

ชีวภาพ เชน 

-  การตรวจรูปผลึก (Polymorphs) ของผงยาที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดกระบวนการ crystallization และ drying (รูปที่ 3)  และ drying 

ของยา carvedilol พบรูปผลึกที่แตกตางกันตามสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง

รูปที่ 3  Raman spectral data ของยา carvedilol ในรูปผลึกแบบที่ 1 และ 2 และแบบที่ 5 ในรูป solvate
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-  การวัดความเปนเนื้อเดียวกันของสารผสม (Homogeneity) ในกระบวนการผสม (Mixing process) (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 แสดงการใช raman spectroscopy ในการตรวจสอบความเปนเนื้อเดียวกันของตัวยาสําคัญ และสารชวย
 โดยการสังเกต raman signal ซึ่งเปนคาคงที่ เมื่อสารมีความเปนเน้ือเดียวกัน เมื่อผสมสารดวย high sheer 
 mixer

-  การตรวจสอบชั้นเคลือบในกระบวนการเคลือบ active 

coating โดยการใช pan coater ทดสอบโดยใช probe ผานแสง 

excitation laser บนบรเิวณพืน้ทีท่ีก่าํหนดไวแลวเกบ็ขอมลู spectra 

จากนั้นวิเคราะหขอมูลโดยเปรียบเทียบ raman spectral data กับ

ความหนาของชั้นเคลือบ

-  การวิเคราะหรูปผลึกของผงยา paracetamol และ

ตรวจหาปรมิาณของรปูผลกึท้ัง 2 ทีพ่บในผงยา การตรวจหายาปลอม 

(Counterfeit) โดยการตรวจตัวยาสําคัญในเม็ดยา เชน การตรวจหา

ยาปลอม sildenafil และ tadalafil

-  การนาํเครือ่งมือทาง raman spectroscopy รวมกบัเครือ่ง

มือวิเคราะหอื่น ๆ เพื่อใชในงานวิเคราะหทางชีวภาพ การจําแนก 

bacteria การศึกษาโปรตีน p53 ที่เปน wild type กับโปรตีน p53 

ที่เกิดการ mutation ใน serum ของมนุษย การศึกษาอันตรกิริยา

ระหวางโปรตีน เปนตน

Raman spectroscopy มีบทบาทที่สําคัญในงานทางดาน

เภสัชกรรมหลายดาน โดยเฉพาะทางดานการวิเคราะห ซึ่งมีท้ังขอดี

และขอเสีย เมือ่เทยีบกบัเครือ่งมอือืน่ในงานวเิคราะห แนวโนมในการ

พฒันาของ raman spectroscopy เปนไปทางดาน PAT ในอตุสาหกรรม

เปนหลักเพื่อใหสามารถวิเคราะหคุณภาพของเภสัชภัณฑไดในทุกขั้น

ตอน ทกุรปูแบบเภสัชภณัฑที ่raman spectroscopy สามารถวเิคราะห

ไดเปนไปอยางแมนยํา นอกจากนี้อาจมีการพัฒนาเพื่องานวิเคราะห

คุณภาพสําหรบัเภสัชภัณฑทีว่างขายในทองตลาด และการพัฒนาทาง

ชวีภาพเพือ่งานวนิจิฉยัโรค โดยการตอยอดจากการจาํแนกแบคทเีรยี

และเซลลมะเรง็ เพือ่ใหผูปวยไดรบัการรักษาทีร่วดเรว็และทันทวงที
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แนวทางการตรวจรักษาและปองกันการติดเชื้อเอชไอวีของ

ประเทศไทย ประจําป 2560 (Thailand National Guidelines

on HIV/AIDS Treatment and Prevention 2017)1 แนะนํา

ใหเริ่มการรักษาดวยยาตานเอชไอวีท่ีทุกระดับ CD4 โดยพบวา

การใหยารักษาแกผูติดเชื้อเอชไอวีที่มี CD4 > 500 cells/mm3

จะมีประโยชนในการลดโรคท่ีเปน serious AIDS-related และ 

serious non-AIDS มากกวากลุมผูปวยที่ไดรับยาเมื่อจํานวน CD4 

ลดลงเหลือ ≤ 350 cells/mm3  นอกจากนี้การเริ่มรักษาดวยยา

ตานไวรัสเร็วยังเปนการปองกันการติดเชื้อในผูปวยรายใหมอีกดวย 

เนื่องจากขอจํากัดทางความสามารถของเครื่องมือ ทําใหบางครั้ง

ตรวจไมพบไวรัสเอชไอวี ซ่ึงในความจริงแลวอาจมีไวรัสเอชไอวี

อยูในกระแสเลือดของผูปวย และสามารถนําไปสูการเกิดผูติดเชื้อ

เอชไอวีรายใหมได

หน่ึงในยาตานไวรัสท่ีใชกันมากท่ีสุดในการรักษาผูปวยติดเชื้อเอชไอวี คือ Tenofovir Disoproxil 
Fumarate (TDF) ซึ่งเปนยาที่มีประสิทธิภาพ และผูปวยสามารถทนตอยาไดดี แตเนื่องจากการรักษาโรค
ติดเชื้อเอชไอวี จําเปนตองรับประทานยาอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลานาน ประกอบกับแนวทางการรักษา
ในปจจุบันแนะนําใหเริ่มรักษาดวยยาตานไวรัสเร็วขึ้น จึงทําใหพบอุบัติการณการเกิดผลขางเคียงของ
ยา TDF ตอไตและกระดูกมากขึ้น ปจจุบันไดมีการคนพบยาใหมซึ่งสามารถชวยลดผลขางเคียงตอไต
และกระดูกได ยาตัวนั้นคือ Tenofovir Alafenamide Fumarate (TAF)

ภญ.จ�ฑารัตน  ศศิวชิรางกูล
กลุมว�จัยและพัฒนาเภสัชกรรม

โดยทั่วไปแลวผู ปวยที่ติดเชื้อเอชไอวีจะไดรับการรักษา

ดวยยาตานไวรัสเอชไอวีสามถึงส่ีชนิดเพื่อลดอัตราการดื้อยา และ

จดัเปนการรกัษาการตดิเชือ้เอชไอวทีีม่ปีระสิทธภิาพสงู หรอืทีเ่รยีกวา

Highly Active Antiretroviral Therapy: HAART ซึ่งสูตรยา

ตานเอชไอวตีามแนวทางการตรวจรกัษาและปองกนัการติดเช้ือเอชไอวี

ของประเทศไทย ประจําป 2560 (Thailand National Guidelines 

on HIV/AIDS Treatment and Prevention 2017)1  ไดแนะนําให

ใชยาในกลุม Nucleoside/Nucleotide Reverse Transcriptase 

Inhibitors (NRTIs) และกลุม Non-Nucleoside Reverse 

Transcriptase Inhibitors (NNRTIs) เปนทางเลือกแรก แตในกรณี

ที่ผูปวยไมสามารถทนตอยาในกลุม NNRTIs ได สามารถเปลี่ยนไปใช

ยาสูตรทางเลือก คือยาในกลุม Protease Inhibitors (PIs) หรือกลุม 

Integrase Inhibitors (INSTI) ได ดังตารางที่ 1

Tenofovir
Disoproxil Fumarate (TDF)
และTenofovir Alafenamide 
Fumarate (TAF)
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ตารางที่ 1 สูตรยาตานเอชไอวีที่แนะนําเปนสูตรแรกและสูตรทางเลือกในการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีของประเทศไทย ประจําป 2560

NRTIs backbone

+

NNRTIs

+ ในกรณีที่ผูปวย
ไมสามารถกินยา 

NNRTIs ได

ยาตัวที่สามอื่น ๆ
แนะนํา แนะนํา แนะนํา
TDF/FTC*

EFV หรือ RPV ยากลุม PIs
LPV/rTDF/3TC

หรือทางเลือก หรือ หรือ
ABC/3TC
AZT/3TC

NVP ATV/r
หรือทางเลือก
ยากลุม INSTI

• RAL หรือ
• EVG/c/TDF/FTC หรือ
• DTG

TDF = Tenofovir Disoproxil Fumarate
FTC = Emtricitabine
3TC = Lamivudine
ABC = Abacavir
AZT = Zidovudine
EFV = Efavirenz
RPV = Rilpivirine

NVP   = Nevirapine
LPV/r = Lopinavir/ritonavir
ATV/r = Atazanavir/ritonavir
RAL    = Raltegravir
EVG/c/TDF/FTC = Elvitegravir/cobicistat/
Tenofovir Disoproxil Fumarate/Emtricitabine
DTG   = Dolutegravir

* องคการอนามยัโลก (WHO) และแนวทางการตรวจรกัษาและปองกนัการตดิเชือ้เอชไอว ีประเทศไทย พ.ศ. 2560 แนะนาํใหรบัประทาน

ยาเม็ดรวม Tenofovir Disoproxil Fumarate/Emtricitabine (TDF/FTC) ขนาด 300/200 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้งในผูที่ยังไมติดเชื้อเอชไอวี 

เพื่อปองกันการติดเชื้อเอชไอวี กอนมีการสัมผัสที่เสี่ยงตอการติดเชื้อ

จากตารางแนวทางการตรวจรักษาและปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ของประเทศไทย ประจําป 2560 จะเห็นวา TDF เปนยาตานไวรัส

พื้นฐาน และเปนยาที่ใชในการรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีมากที่สุด2 โดยทั่วไปแลวในการรักษาจะใหรับประทานยา TDF ครั้งละ 1 เม็ด (300 

มิลลิกรัม) วันละ 1 ครั้ง รวมกับการรับประทานยาตานไวรัสตัวอื่น ๆ ซ่ึงยา TDF น้ันถือวามีความปลอดภัย และผูปวยสามารถทนตอยาไดดี

แตเนื่องจากยา TDF มีขนาดการใชตอวันคอนขางสูง ประกอบกับการรักษาผูปวยติดเชื้อเอชไอวีนั้น ตองรับประทานยาทุกวันอยางตอเนื่อง และ

ปจจุบันมีการเริ่มใชยาตานไวรัสเร็วขึ้น ทําใหผูปวยมีโอกาสไดรับผลขางเคียงจากการใชยา TDF มากขึ้นดวย เชน การเกิดพิษตอไต และกระดูก

ดังนั้นผูที่รับประทานยา TDF ควรไดรับการตรวจติดตามการทํางานของไต รวมถึงเฝาสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น 

Tenofovir Alafenamide Fumarate หรือ TAF (มีโครงสรางทางเคมีเปรียบเทียบกับ Tenofovir (TFV) และ Tenofovir Disoproxil 

Fumarate (TDF) ดังรูปที่ 1) เปนยาใหมที่กําลังไดรับความสนใจ เพราะสามารถชวยลดผลขางเคียงที่มีตอไต และกระดูก แตยังคงประสิทธิผล

ในการยับยั้งไวรัสเอชไอวีไดเทียบเทากับยา TDF  

รูปที่ 1  รูปแสดงโครงสรางทางเคมีของ Tenofovir (TFV), Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF)
     และ Tenofovir Alafenamide Fumarate (TAF)3

Tenofovir Alafenamide Fumarate หรือ TAF เปน 

prodrug อีกรูปหนึ่งของ tenofovir เชนเดียวกับ TDF ซ่ึงยาทั้ง

สองนี้จะสามารถออกฤทธ์ิไดเม่ือถูกเปลี่ยนไปอยูในรูป tenofovir 

diphosphate ซึ่งในกระบวนการนี้ทําให TAF มีขอดีเหนือกวา TDF 

กลาวคือ ในขั้นแรก TDF จะถูกเปลี่ยนในพลาสมาเปน tenofovir 

กอน จากนั้นจึงมีการขนสง tenofovir ไปยังเซลลเปาหมาย และเกิด

กระบวนการฟอสโฟรีเลชั่น (Phosphorylation) ไดเปน tenofovir 

diphosphate ซึ่งขอเสียท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการดังกลาวนี้คือการ

ทําใหมีปริมาณ tenofovir ในพลาสมาจํานวนมาก ซึ่งจะนําไปสูการ

เกิดพิษตอกระดูก ไต และอวัยวะหรือเนื้อเยื่ออื่น ๆ ไดมากตามไป

ดวย ในขณะที่ TAF จะถูกขนสงไปยังเซลลเปาหมายเปนหลัก แลวจึง

เปลี่ยนเปน tenofovir และ tenofovir diphosphate ภายในเซลล

ตามลําดับ ดังรูปที่ 2  จากการศึกษาพบวา ปริมาณ TAF ในกระแส

เลือดมีนอยกวา TDF ถึง 90 %4  เพราะ TAF มีความจําเพาะตอเซลล

มากกวา จงึเปนผลทาํให TAF มคีวามปลอดภยัมากกวา TDF นอกจาก

นี้ TAF ยังถูกดูดซึมเขาเซลลไดดีกวา5 TDF ดังนั้นในการรักษาจึงใช

ยา tenofovir alafenamide ในขนาดเพียง 25 mg ขณะที่ตองใช

ยา TDF ถึง 300 mg  

หมายเหตุ



22

วารสารเพื่อการวิจัยเเละพัฒนา องคการเภสัชกรรม

ปที่ 25 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม - มีนาคม 2561R&D NEWSLETTERGPO

รูปที่ 2 รูปแสดงกระบวนการเปลี่ยนแปลง Tenofovir Disoproxil 
 Fumarate (TDF) และ Tenofovir Alafenamide Fumarate 
 (TAF) เปน tenofovir diphosphate3

ตัวอยางการเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยใน TDF 
และ TAF ดังนี้

1. Efficacy: ประสิทธิผลในการยับยั้งไวรัสเอชไอวีไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

รูปที่ 3 กราฟเปรียบเทียบประสิทธิผลการยับยั้งไวรัสเอชไอวีของ TDF 
 และ TAF6

2. Safety on bone: TAF มีผลดีตอ bone mineral 
density มากกวา TDF อยางมีนัยสําคัญ

รูปที่ 4 กราฟเปรียบเทียบผลของ TDF และ TAF ตอคา bone 
 mineral density7

 3. Safety on kidney: TAF มีผลดีในการเปลี่ยนแปลงคา 

eGFR มากกวา TDF อยางมีนัยสําคัญ

รูปที่ 5 กราฟเปรียบเทียบผลของ TDF และ TAF 
 ตอการเปลี่ยนแปลงคา eGFR7

4. Safety on lipids: TAF มผีลเพิม่ระดบั total cholesterol, 

LDL-C และ triglyceride มากกวา TDF

รูปที่ 6 เปรียบเทียบผลของ TAF (VEMLIDY®) และ TDF ตอ
 ระดับไขมันประเภทตาง ๆ7

จากผลการศึกษา พบวา TAF มีประสิทธิผลในการยังยั้บ

ไวรสัเอชไอวไีดไมแตกตางจาก TDF แต TAF มผีลดตีอกระดกู และไต

มากกวา  อยางไรก็ตามพบวา TAF ยังมีขอเสียในเรื่องการเพิ่มระดับ

ไขมันในเลือด  นอกจากนี้ TAF ยังไมไดถูกบรรจุเขาบัญชียาหลักแหง

ชาติ และยังคงมีราคาสูงอยูในปจจุบัน
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ในชวงใกลวันสงกรานตเชนน้ีเปนชวงท่ีหลายทานคงกําลังเฝาคอยอยางใจจดใจจอ เน่ืองจาก
มีวันหยุดยาวรอใหผู ที่รักการเดินทางไดใชเวลาไปกับการทองเท่ียวอยางเต็มอ่ิมกับคนที่รักเสียที
บางทานอาจจะถือโอกาสนี้เดินทางไปตางประเทศ ทองเที่ยวไปในสถานท่ีแปลกใหมหรือเพลิดเพลินไป
กับการชอปปง ทั้งนี้หากหนึ่งในผูรวมเดินทางของทานมีโรคประจําตัวเปนโรคเบาหวานและตองใชยาฉีด
อินซูลินอยางสม่ําเสมอแลวละก็ กอนการเดินทางอยาลืมที่จะพาผูรวมเดินทางของทานไปพบแพทย
ประจําตัว เพื่อขอใบรับรองแพทยและขอคําปรึกษาในการปรับขนาดและการปรับเวลาของยาฉีดอินซูลิน
ในกรณีที่ตองเดินทางขามเขตแบงเวลา (Time Zone) ทีละหลายชั่วโมง มีการรายงานวาการเดินทางไป
ยังสถานที่ที่มีการปรับเปลี่ยนเวลาทีละตั้งแต 5 ชั่วโมงขึ้นไป มีผลเพิ่มปจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะนํ้าตาล
ตกและภาวะขาดนํา้ในผูปวยเบาหวานท่ีใชอนิซลิูนทดแทนไดสูง โดยเฉพาะระหวางการเดนิทางขามประเทศ
และชวงใน 24 ชั่วโมงแรกของการเดินทางดวย ทั้งนี้อาจเกิดจากความสับสนเรื่องเวลาในการฉีดอินซูลิน
สงผลใหปริมาณอินซูลินในกระแสเลือดมีปริมาณมากหรือนอยเกินไปในระหวางเดินทางได ดังนั้นแพทย
หลายทานจงึแนะนําใหมีการปรบัขนาดและเวลาในการบรหิารยาในระหวางการเดินทางเพือ่ลดความเส่ียง
จากกรณีขางตนดวย1-3

รูปที ่1 ตัวอยางเภสัชจลนศาสตรของการใหอินซูลินทดแทนแบบ 
 basal-bolus regimen โดยให basal insulin (เสนสีแดง)
 ไดแก glargine วันละ 1 คร้ัง และ determir วันละ 2 คร้ัง
 รวมกับ bolus insulin (เสนสีดํา) ไดแก aspart, lispro 
 หรือ glusine กอนม้ืออาหาร4

ภญ.ฉัตร�น  สิร�ปทุมรัตน
กลุมประกันคุณภาพงานว�จัย

โดยปกติร  างกายจะมีปริมาณอินซูลินตามธรรมชาติ

หลัง่จากตบัออนในระดบัตํา่ ๆ ตลอดเวลา และจะหลัง่มากขึน้เมือ่ไดรบั

การกระตุนโดยอาหาร ดังน้ันในการใหอินซูลินทดแทนจึงพยายาม

เลียนแบบอินซูลินตามธรรมชาติโดยเป นการให อินซูลินแบบ

basal-bolus regimen (รูปท่ี 1) แบงออกเปนการให basal 

insulin ซึ่งควบคุมระดับนํ้าตาลระหวางมื้ออาหารและระหวางการ

นอนหลับ อินซูลินที่ไดรับมักมีขนาดไมสูงแตออกฤทธิ์ไดนาน ไดแก 

intermediate insulin (NPH, Lente) และ long acting insulin 

(Glargine, Detemir) สวน bolus insulin จะใหกอนอาหารสําหรับ

ควบคุมระดับนํ้าตาลที่สูงขึ้นเมื่อรับประทานอาหาร เปนอินซูลินชนิด

ออกฤทธิเ์ร็ว ไดแก rapid acting insulin (Lispro, aspart) และ short 

acting insulin (Regular insulin)4

การบริหารยาฉีดอินซูลิน
สําหรับการเดินทางไปตางประเทศ
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การไดรับอนิซลูนิทดแทนในเวลาท่ีเหมาะสมจะชวยใหสามารถ

ควบคุมระดับอินซูลินในกระแสเลือดไดใกลเคียงกับการทํางานของ

อินซูลินในรางกายตามธรรมชาติไดตลอดท้ังวัน ท้ังนี้การเดินทาง

ไปในตางประเทศซึ่งมีการปรับเปลี่ยนของเวลามาก ๆ อาจมีผลตอ

การฉีด bolus insulin นอยจึงไมจําเปนตองปรับเวลาในการฉีดใหม 

ใหยึดวิธีปฏิบัติเดิมคือฉีดกอนรับประทานอาหาร 15-30 นาที (ขึ้นกับ

ชนิดของอินซูลินท่ีผู ปวยไดรับ) แตการเดินทางไปตางประเทศ

มักมีผลตอการฉีด basal insulin มากกวา เนื่องจากการปรับเปลี่ยน

เวลาทีละมาก ๆ อาจมีผลใหผูปวยสับสนเรื่องเวลาในการฉีดอินซูลิน 

หรอืบางครัง้พบวาเวลาทีป่รบัเปลีย่นใหมไมสะดวกตอการฉดีอนิซูลนิ 

เชน ปกติฉีด basal insulin วันละ 1 ครั้ง เวลา 20.00 น. แตเมื่อเดิน

ทางไปสหราชอาณาจักรตองปรับเวลาใหชาลง 6 ชั่วโมงซึ่งตรงกับ

เวลา 14.00 น.แทน ซึ่งเวลาดังกลาวเปนชวงที่คนสวนใหญจะทํา

กิจกรรมอยู นอกบานอาจจะไม สะดวกที่จะฉีดอินซูลินทําให 

ขาดความรวมมอืในการใชยา สงผลใหไมสามารถควบคมุระดบันํา้ตาล

ในเลือดได ดังนั้นเม่ือมีการเดินทางไปตางประเทศจึงมีขอแนะนํา

ให ผู ป วยปรึกษาแพทยเพื่อปรับวิธีการฉีดอินซูลินในประเทศ

ปลายทางอยางเหมาะสม ไมซบัซอน ผูปวยสามารถปฏบิตัติามไดงายทีส่ดุ2

โดยจะขอยกตัวอยางโดยพิจารณาเฉพาะสวนของ basal insulin

เพื่อใหเห็นภาพที่เขาใจงายเปนกรณีตาง ๆ ดังนี้

กรณีที่  1 การเดินทางไปประเทศทางทิศตะวันตก 

(Westward travel)2

ประเทศท่ีอยู ทางฝ งตะวันตกเวลาจะชากวาประเทศไทย

ดังนั้นเมื่อเดินทางไปประเทศทางฝงตะวันตกจะมี 1 วันที่มีระยะเวลา

ยาวนานกวาปกติ จึงมีโอกาสเสี่ยงในการไดรับ basal insulin ชากวา

ปกติ อาจทําใหมีปรมิาณอนิซลูนิในรางกายไมเพยีงพอในระหวางวนัได 

จงึควรมกีารปรับขนาดยาและเวลาในการบรหิารยาในระหวางเดนิทาง 

ดังตัวอยางสถานการณตอไปนี้

สถานการณท่ี 1 ผู ปวยเบาหวานกําลังจะเดินทางจาก

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (GMT+7) ไปยังกรุงลอนดอน

สหราชอาณาจักร (GMT+1) โดยฉีด glargine ซึ่งเปน basal insulin 

ทกุวนั  วนัละ 1 คร้ัง จาํนวน 20 ยนูติ เวลา 20.00 น. (เวลาประเทศไทย)

รวมกับฉีด bolus insulin กอนอาหาร 3 เวลา (เชา กลางวัน เย็น) 

โดยเที่ยวบินเริ่มออกเดินทางวันท่ี 1 ต.ค. เวลา 10.00 น. (เวลา

ประเทศไทย) ใชเวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง 

การปรับเวลาและขนาดยามีขอแนะนําการปฏิบัติ (รูปที่ 2) 

โดยใหผูปวยฉีด glargine 20 ยูนิต ครั้งสุดทายในคืนวันที่ 30 ก.ย.

ซึ่งเปนวันกอนเดินทาง ในเวลา 20.00 น. ตามเวลาปกติ ในตอนแรก

ใหตั้งนาฬกาเปนเวลาประเทศไทย (Departure time) กอน เมื่อถึง

เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ใหฉีด basal insulin ในขนาด

เพียงครึ่งเดียวของปกติ คือฉีด glargine เพียง 10 ยูนิต เทานั้น จาก

นั้นปรับเวลาใหเปน 14.00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักร (Arrival 

time) เมื่อถึงเวลา 20.00 น. ตามเวลาสหราชอาณาจักร ใหฉีด 

basal insulin ในปริมาณที่เหลือ คือ ฉีด glargine อีก 10 ยูนิต

หลังจากนั้นใหกลับมาฉีด glargine 20 ยูนิต ตอน 20.00 น. ตามเวลา

สหราชอาณาจักรทุกวันของการเดินทาง

รูปท่ี 2 การคํานวณการปรับเปล่ียนขนาดและเวลาในการฉีดอินซูลิน
 ตามสถานการณท่ี 1 เมื่อเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยัง
 กรุงลอนดอน (ดดัแปลงจาก Extensive clinical experience:
 a simple guide to basal insulin adjustments for long-
 distance travel)2
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Travel Dose = Normal Dose × (0.9 - 
Number of Time Zones Crossed

Hours between Basal Insulin Doses )

โดย Travel Dose คือ ขนาดอินซูลินที่ปรับแลว 

 Normal Dose คือ ขนาดอินซูลินที่ผูปวยไดรับตามปกติ

 Number of Time Zones Crossed คือ จํานวนเสนเขตแบงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป 

 Hours between Basal Insulin Doses คือ ระยะหางของเวลา (ชั่วโมง) ระหวางมื้อที่ฉีด basal insulin กรณีที่ฉีดวันละ 1 ครั้ง 

จะเทากับ 24 ชั่วโมง หากฉีดวันละ 2 ครั้ง จะเทากับ 12 ชั่วโมง 

สถานการณท่ี 3 ผู ปวยเบาหวานกําลังจะเดินทางจาก

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (GMT+7) ไปยังเมืองโอคแลนด 

ประเทศนิวซีแลนด (GMT+13) โดยฉีด glargine ซึ่งเปน basal 

insulin ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง จํานวน 20 ยูนิต เวลา 20.00 น. 

(เวลาประเทศไทย) รวมกับฉีด bolus insulin กอนอาหาร 3 เวลา

(เชา กลางวัน เย็น) โดยเที่ยวบินเริ่มออกเดินทางวันที่ 1 ต.ค. เวลา 

10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ใชเวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง 

แทนคาเพือ่หาขนาดอนิซูลนิทีป่รบัลดลงดงัสตูรขางตนไดดงันี้

Travel Dose = 20 × (0.9 - 
6
24

)

 = 13 units

ดงันัน้ขนาดอนิซลิูนทีป่รบัแลวสาํหรบัผูปวยรายนีค้อื 13 ยนูติ 

หลงัการฉดี basal insulin  ในขนาดและเวลาตามปกตใินวนักอนการ

เดินทาง แลวในวันที่ 1 ต.ค. เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย 

ใหผูปวยฉีด basal insulin ขนาด 13 ยูนิต จากนั้นปรับเปนเวลา

ตามประเทศนิวซีแลนด คือ 2.00 น. เมื่อถึงเวลา 20.00 น. ตามเวลา

ประเทศนิวซีแลนดอีกครั้งใหใชยาขนาด 20 ยูนิตตอไป

การแบงให basal insulin ขนาดครึ่งหนึ่งของปกติ 2 เวลา 

มีขอดีในการชวยยืดระยะเวลาการออกฤทธ์ิของ basal insulin

ใหครอบคลุมตลอดการเดินทางขามประเทศ ซ่ึงหากเปนการเท่ียว

ระยะเวลาสั้น ๆ ไมก่ีวันอาจฉีดเวลาในประเทศไทยตามปกติไมตอง

ปรับขนาดยาก็ไดโดยฉีด basal insulin เวลา 20.00 น. (เวลา

ประเทศไทย) ซ่ึงจะตรงกับเวลา 14.00 น. (เวลาสหราชอาณาจักร)

แตจะสังเกตวาเวลาดังกลาวไมสะดวกท่ีจะหยิบเข็มอินซูลินมาฉีดเลย

เพราะคนสวนใหญมักจะอยูในท่ีสาธารณะทําใหอาจจะลืมที่จะฉีด

อิซูลินใหตรงเวลาได ดังนั้นการปรับเวลานอกจากจะชวยใหการ

ทองเที่ยวครั้งนี้สะดวกมากขึ้น และทําใหความรวมมือในการฉีด

อินซูลินของผูปวยเพิ่มขึ้นดวย

สถานการณท่ี 2 ผู ปวยเบาหวานกําลังจะเดินทางจาก

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (GMT+7) ไปยังกรุงลอนดอน

สหราชอาณาจักร (GMT+1) เชนเดียวสถานการณที่ 1 แตฉีด 

determir ซ่ึงเปน basal insulin ทกุวนั วนัละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 10 ยนูติ 

เวลา 8.00 น. และ 20.00 น. (เวลาประเทศไทย) รวมกับฉีด bolus 

insulin กอนอาหาร 3 เวลา (เชา กลางวัน เย็น) โดยเที่ยวบินเริ่มออก

เดินทางวันที่ 1 ต.ค. เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ใชเวลาเดิน

ทางประมาณ 12 ชั่วโมง 

สําหรับสถานการณนี้ใหปฏิบัติในทํานองเดียวกับสถานการณ

ที่ 1 คือ ฉีด determir ขนาดครึ่งหนึ่งของปกติ คือฉีดเพียง 5 ยูนิต 

ในเวลา 8.00 น. (เวลาประเทศไทย) ณ วันที่เดินทาง (1 ต.ค.) และ

ฉีดอีก 5 ยูนิต ในเวลา 8.00 น. (เวลาสหราชอาณาจักร) จากนั้นใน

ระหวางที่อยูในสหราชอาณาจักรใหฉีด determir วันละ 2 ครั้ง ครั้ง

ละ 10 ยูนิต ตามปกติ ในเวลา 8.00 น. และ 20.00 น. แตเปนเวลา

ของสหราชอาณาจักร

กรณทีี ่2 การเดนิทางไปประเทศทางทิศตะวนัออก (Eastward 

travel)2

ประเทศทีอ่ยูทางฝงตะวนัออกของประเทศไทยเวลาจะเรว็กวา

ประเทศไทย ดังนั้นเมื่อเดินทางไปประเทศทางฝงตะวันออกเวลาจะ

ส้ันลง การปรับขนาด basal insulin ระหวางการเดินทางควรปรับ

ใหมีขนาดลดลงประมาณ 10 % ของขนาดปกติ ซึ่งพิจารณารวมกับ

กับระยะทางของในการเดินทางระหวางประเทศดวย คํานวณขนาด

อินซูลินระหวางการเดินทางดังนี้
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รูปท่ี 3 การคํานวณการปรับเปล่ียนขนาดและเวลาในการฉีดอินซูลิน
 ตามสถานการณที ่3 เมือ่เดนิทางจากกรุงเทพมหานครไปยังเมือง
 โอคแลนด (ดัดแปลงจาก Extensive clinical experience:
 a simple guide to basal insulin adjustments for
 long-distance travel)2

สถานการณท่ี 4 ผู ปวยเบาหวานกําลังจะเดินทางจาก

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (GMT+7) ไปยังเมืองโอคแลนด 

ประเทศนิวซีแลนด (GMT+13) เชนเดียวกับสถานการณที่ 3 แตฉีด 

determir ซึง่เปน basal insulin ทกุวนั วนัละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 10 ยนูติ 

เวลา 8.00 น. และ 20.00 น. (เวลาประเทศไทย) รวมกับฉีด bolus 

insulin กอนอาหาร 3 เวลา (เชา กลางวัน เย็น) โดยเที่ยวบินเริ่มออก

เดินทางวันที่ 1 ต.ค. เวลา 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) ใชเวลา

เดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง

แทนคาเพือ่หาขนาดอนิซลิูนทีป่รบัลดลงดงัสตูรขางตนไดดงัน้ี

Travel Dose = 10 × (0.9 - 
6
12

)

 = 4 units

ดังนั้นขนาดอินซูลินที่ปรับแล วสําหรับผู ป วยรายนี้ คือ

4 ยูนิต หลังการฉีด basal insulin ในขนาดและเวลาตามปกติ

ในวันกอนการเดินทางแลว ในวันที่ 1 ต.ค. เวลา 8.00 น. ตามเวลา

ประเทศไทย ใหฉีด detemir 10 ยูนิต โดยเมื่อถึงเวลา 20.00 น.

ลดขนาด detemir ลงเหลือ 4 ยูนิต  แลวปรับเปนเวลาตามประเทศ

นิวซีแลนด คือ 2.00 น. เมื่อถึงเวลา 8.00 น. ตามเวลาประเทศ

นิวซีแลนด ใหใชยาขนาด 10 ยูนิตตอไป

จะเห็นวาเม่ือมีการเดินทางขามประเทศที่ตองปรับเวลาทีละ

หลายชั่วโมง แพทยจะมีแนวทางในการปรับขนาดและเวลาในการฉีด

อินซูลินแตกตางกัน ขึ้นกับระยะทางและทิศที่จะเดินทางไปเพื่อเพิ่ม

ความรวมมอืในการฉดีอนิซลิูนของผูปวยและลดความเสีย่งในการเกดิ

ภาวะนํา้ตาลตกในระหวางการเดนิทาง  ทัง้นีก้อนการเดนิทางนอกจาก

การพบแพทยเพ่ือวางแผนการใชอินซูลินในการเดินทางแลว อยาลืม

ขอใบรบัรองแพทยใหเรยีบรอย เนือ่งจากผูปวยควรพกเขม็ฉดีอนิซลูนิ

และขวดอินซูลินท้ังหมดที่ใชในการทองเที่ยวติดตัวตลอดเวลารวมถึง

นําขึ้นไปบนเครื่องบินดวย จึงตองมีใบรับรองแพทยเพื่อยืนยัน

ความจําเปนของการใชอินซูลินเพื่อยื่นใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบ3, 5 

โดยใบรบัรองแพทยควรเปนภาษาองักฤษ ระบชุือ่ผูปวย โรคประจาํตวั

ยาหรืออาหารที่แพ ช่ือและหมายเลขโทรศัพทของบุคคลที่สามารถ

ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน และหากมีบัตรประจําตัวผูปวยอยาลืมที่จะ

พกตดิตวัเสมอ เชนนีแ้ลวสามารถสนกุสนานกบัการทองเทีย่วไดอยาง

สบายใจไดอีกขั้นหนึ่งแลว หากผูอานมีขอสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

การเตรียมตัวของผูปวยเบาหวานสําหรับการทองเที่ยว สามารถ

หาขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเองไดจาก www.diabetestravel.org

เปนตน
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สวัสดีคะทานผูอาน ในฉบับน้ีผูเขียนจะขอนําความรูเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ผานระบบมาดรดิมาอธิบายใหฟงนะคะ เพราะเครือ่งหมายการคานัน้เปนเครือ่งมือนําทางทางการคาท่ีสาํคญั
การสงออกสินคาไปจาํหนายยงัตางประเทศ เจาของเครือ่งหมายการคาจงึมคีวามจาํเปนตองจดทะเบียนขอรบั
ความคุมครองสิทธใินประเทศตาง ๆ กอนสงสินคาไปจาํหนาย เพ่ือปองกันปญหาการละเมิดเครือ่งหมายการคา 
และมิใหผู  ใดนําเครื่องหมายการคาของตนไปจดทะเบียนในตางประเทศโดยมิไดเปนเจาของ ซึ่งขณะน้ี
กรมทรพัยสนิทางปญญา ไดมีนโยบายในการสงเสรมิการใหบรกิารขอรบัความคุมครองเครือ่งหมายการคา
ในตางประเทศดวยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย โดยการเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริด 
(Madrid protocol) ซึ่งเปนระบบที่อํานวยความสะดวกแกผูประกอบการไทยในการย่ืนคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาไปยังตางประเทศ โดยผูขอจดทะเบียนสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ไปยังประเทศท่ีเปนภาคพีธีิสารมาดรดิ จาํนวน 98 ประเทศท่ัวโลก ซึง่ดูรายชือ่ประเทศไดท่ี1 http://www.wipo.
int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf (ขอมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 
2560) ดวยคําขอจดทะเบียนเพียง 1 ฉบับ ชําระคาธรรมเนียมและคาดําเนินการ เพียงครั้งเดียว
ดวยเงินสกุลเดียวโดยกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ไดบรรลุขอตกลงในพิธีสารมาดริดแลว
เมือ่เดอืนสิงหาคม 2560 และผูประกอบการสามารถยืน่คาํขอจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคาผานระบบมาดรดิได
ตั้งแตวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป

กอนอืน่เรามาทาํความรูจกัระบบมาดรดิ (Madrid system) 

กันกอนดีกวานะคะ เริ่มตนจาก Madrid agreement (1891)

ซึ่งมีขอจํากัดในเร่ืองคุณสมบัติของผูจะเขาเปนสมาชิก ระยะเวลา

ในการปฏิเสธคาํขอ ภาษาทีใ่ช (จงึทาํใหเกดิความไมสะดวกเทาทีค่วร)

ตอมา Madrid protocol (1989) มีความยืดหยุนมากกวา สามารถ

สนองความตองการของสมาชิกไดดีข้ึน หลักการของ Madrid 

protocol2 มีอะไรบางนั้น สรุปไดดังนี้

• สมาชกิอาจเปนประเทศ รฐั หรอืองคการระหวางประเทศ

• ภาษาที่ใชสามารถเลือกใชภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือ

สเปนก็ได

• ระยะเวลาในการปฏิเสธการรับจดทะเบียน ขอใชระยะ

เวลา 18 เดือน (Agreement กําหนดไว 12 เดือน)

• สามารถเลือกสํานักงานทะเบียนตนกําเนิดไดไมว า

ภญ.ลักษมีเพ็ญ สารชวนะกิจ
กลุมงานดานศูนยขอมูลสิทธิบัตรยา กลุมสนับสนุนงานว�จัย

จะเปนการมสีถานประกอบการอยางแทจรงิ หรือการมภูีมลิาํเนา หรอื

การที่ผูขอมีสัญชาติ

• สมาชิกอาจเลือกเก็บคาธรรมเนียม individual fee แทน 

supplementary fee และ complementary fee ได

• อายุทะเบียนมีกําหนด 10 ป และอาจตออายุไดคราวละ 

10 ป (Agreement กําหนดไว 20 ป)

ตอไปเราจะมาเรยีนรูกนัวาหลกัการทัว่ไปของการจดทะเบยีน

ตามพิธีสารมาดริดมีอะไรบางนะคะ หลักการมีดังนี้คะ2

• ตองมีคําขอเบื้องตนหรือทะเบียนเบื้องตน (Basic mark)

ในประเทศภาคีเปนพื้นฐาน

• มีความสัมพันธระหวางผูขอจดทะเบียน กับประเทศภาคี

นัน้ ๆ  ไดแก สัญชาต ิ(Nationality)  ภูมลํิาเนา (Domicile) หรอืสถาน

ประกอบการ (Establishment) 
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• คําขอระหวางประเทศสามารถระบุประเทศภาคีที่ตองการความคุมครองไดหลายประเทศ 

• กําหนดระยะเวลาปฏิเสธรับจดทะเบียนไวชัดเจน

• สามารถระบคุวามคุมครองประเทศภาคเีพิม่เติมภายหลังได

• ทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศเปนอิสระจากคําขอ/ทะเบียนเบื้องตนเมื่อพน 5 ป

• อายุทะเบียน 10 ป และตออายุได

• ศูนยการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับทะเบียน อยูที่สํานักทะเบียนระหวางประเทศ (International bureau) ของ WIPO

ขั้นตอนการจดทะเบียนสรุปไดตามแผนผังตอไปนี้

ขั้นตอนการจดทะเบียนขั้นตอนการจดทะเบียน

ตรวจสอบความถูกตองสอดคลองกับ

คำขอ/ทะเบียนเบื้องตน

ตรวจสอบความถูกตองสอดคลองกับ

คำขอ/ทะเบียนเบื้องตน

• ตรวจสอบความถูกตอง

• บันทึกคำขอในทะเบียนระหวางประเทศ

• ประกาศโฆษณาคำขอในหนังสือประกาศโฆษณา

• ออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน

• แจงใหสำนักงานทะเบียนประเทศที่ระบุขอความคุมครอง

 เพื่อดำเนินงานตอไป

• ตรวจสอบความถูกตอง

• บันทึกคำขอในทะเบียนระหวางประเทศ

• ประกาศโฆษณาคำขอในหนังสือประกาศโฆษณา

• ออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน

• แจงใหสำนักงานทะเบียนประเทศที่ระบุขอความคุมครอง

 เพื่อดำเนินงานตอไป

ตรวจสอบสาระสำคัญเพื่อพิจารณารับจดทะเบียนตรวจสอบสาระสำคัญเพื่อพิจารณารับจดทะเบียน

12(18) เดือน
ปฏิเสธคำขอ

12(18) เดือน
ปฏิเสธคำขอ

12(18) เดือน
ไมปฏิเสธคำขอ = รับจดทะเบียน

12(18) เดือน
ไมปฏิเสธคำขอ = รับจดทะเบียน

ยื่นคำขอผานสำนักงาน

ทะเบียนตนกำเนิด

(Office of Origin)

ยื่นคำขอผานสำนักงาน

ทะเบียนตนกำเนิด

(Office of Origin)

สำนักทะเบียน

ระหวางประเทศ

(International Bureau)

สำนักทะเบียน

ระหวางประเทศ

(International Bureau)

สำนักทะเบียนประเทศ

ที่ระบุขอความคุมครอง

(Office of Desigunted)

สำนักทะเบียนประเทศ

ที่ระบุขอความคุมครอง

(Office of Desigunted)

ผูเขียนหวังวาขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชนแกผูประกอบการหรือผูที่สนใจจะทําการคาระหวางประเทศนะคะ เพราะเปนระบบการยื่น

จดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่สะดวก ประหยัดเวลา และคาใชจาย  พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ
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