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1. เพื่อใหผูอานทราบถึงโครงสรางทางเคมีและหนาที่ของกลูตาไทโอน
2. เพื่อใหผูอานทราบถึงการนํากลูตาไทโอนไปใชประโยชนในทางการแพทย
3. เพื่อใหผูอานสามารถนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนตอสุขภาพในทางที่ถูกตอง
บทคัดยอ
ในปจจุบันการรักษาโรคเรื้อรังมักทําไดยากจึงไดมีแนวทางการรักษาเสริมดวยสารที่มีฤทธิ์ปรับ
สมดุลในรางกาย เชน กลูตาไทโอน (glutathione) กลูตาไทโอนเปนสารที่พบไดทั่วไปในผักและเนื้อสัต ว
โรคบางชนิด เกิดจากเซลลถูกทําลายโดยอนุมูลอิส ระ (free radical) ทั้ งนี้ กลูตาไทโอนเป นสารตา น
ออกซิเดชัน (antioxidant) ที่มีฤทธิ์กําจัดอนุมูลอิสระ ดังนั้นการเพิ่มระดับกลูต าไทโอนในรางกายจึงอาจ
ชวยบรรเทาอาการของโรคตาง ๆ ได อยา งไรก็ ตามกลู ตา-ไทโอนเข าสูเซลลไดน อยมาก จึงไดมีการ
พัฒนาโครงสรางทางเคมีเพื่อเพิ่มการนําสงกลูตาไทโอนเขาสูเซลล ซึ่งหลายการทดลองใหผ ลเปนที่นา
พอใจและมีแนวโนมที่จะนํากลูตาไทโอนไปใชปองกันและรักษาโรคไดหลายชนิด เชน โรคสมองเสื่อม
โรคจิตเภท โรคเอดส โรคพารคินสัน และกลุมอาการหายใจลมเหลว เปนตน อยางไรก็ตามในปจจุบันได
มีการนํากลูตาไทโอนไปใชในทางที่ไมเหมาะสมซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิต ดังนั้นจึงควรใช
กลูตาไทโอนภายใตการดูแลของแพทยผูเชี่ยวชาญ
คําสําคัญ กลูตาไทโอน, สารตานอนุมูลอิสระ ,อนุมูลอิสระ , เอนไซม, Glutathione ,antioxidant ,free radical ,
enzyme
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วารสารไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร)

บทนํา
กลูตาไทโอน (glutathione) มีโครงสรางเปน tripeptide (L--glutamyl-L-cysteinyl-glycine) (รูป
ที่ 1) สังเคราะห จากกรดอะมิโ น glycine, L-cysteine และ L-glutamic acid ซึ่งเริ่มจากการสร าง
glutamyl linkage ระหวาง L-glutamic acid กับ L-cysteine โดยการเรงปฏิกิริยาของเอนไซม glutamyl-cysteine synthase ปฏิกริยานี้เปน rate-limiting step ของการสังเคราะห ซึ่งเอนไซมนี้จะถูก
ยับยั้งโดยระดับของกลูตาไทโอนและ cysteine ที่เพิ่มขึ้น ปฏิกิริยาถัดมาเปนการเชื่อมหรือคอนจูเกต
ระหวาง glutamylcysteine กับ glycine โดยการเรงปฏิกิริยาของเอนไซม glutathione synthase1 ซึ่ง
cysteine จะมีหมู thiol หรือ -sulphydryl (-SH) ที่ไวตอการเกิดปฏิกิริยา กลูตาไทโอนมีน้ําหนั ก
โมเลกุลเพียง 307 จึงจัดเปน thiol compound ที่มีข นาดเล็ก2,3 พบกลูตาไทโอนไดทั้งในพืชและสัต วใน
รู ป ของ monomeric glutathione (reduced glutathione) และ dimeric glutathione (oxidized
glutathione หรือ glutathione disulfide หรือ diglutathione) กลูตาไทโอนสวนใหญสังเคราะหขึ้นในเซลล
ตับแลวผานเยื่อหุมเซลลออกมาสูกระแสโลหิตเพื่อไปยังอวัยวะตาง ๆ3 การสลายตัวของกลูตาไทโอนเกิด
จากการทํางานของเอนไซม -glutamyl transpeptidase และเอนไซม cysteinyl-glycine dipeptidase
โครงสรางที่แสดงฤทธิ์ชีวภาพ คือ หมู thiol ที่อยูบริเวณศูนยกลางของโมเลกุล (รูปที่ 1) มีความสําคัญ
ตอการเกิดปฏิกิริยารีดอกซที่ถูกกระตุนโดยเอนไซม glutathione peroxidase (GSH peroxidase) และ
glutathione disulfide reductase (GSSG reductase) ทําใหเกิดสารในกลุม disulfide, thioether และ
thiolester ในขณะที่การเกิดสารในกลุม thioether จะถูกกระตุนโดยเอนไซม GSH transferase3

รูปที่ 1 โครงสรางทางเคมีของกลูตาไทโอน3
กลูตาไทโอนมีความเกี่ยวของกับการแปรสัญญาณ การแสดงออกของยีน กระบวนการตายของ
เซลล การเพิ่ มจํ านวนเซลล และการทํางานของเอนไซม 3 เชน phosphorylase creatine kinase
carbonic anhydrase และ glutathione transferase กลูตาไทโอนเปนสารตานอนุมูลอิสระ (antioxidant)
ที่ร างกายสร างขึ้ น ได เอง ช วยปกป อ งเซลล จากการทํ า ลายโดยสารแปลกปลอมของระบบสิ่ งมี ชีวิ ต
(xenobiotics) ไดแก อนุมูลอิส ระ (free radical) และ hydroperoxides (เชน hydrogen peroxide ที่เกิด
จากเมแทบอลิซึมของไขมันและโปรตีนภายในรางกาย) กลูตาไทโอนจับกับสารพิษ ที่ชอบอิเลคตรอน
(electrophile) โดยมีเอนไซม glutathione S-transferase เปนตัวเรงปฏิกิริยา เกิดเปน glutathione S2:
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conjugates (เชน การกําจัด สารพิษ nitric oxide ในรูป ของ S-nitrosoglutathione) ซึ่งเปนการกําจัด
สารพิษแบบ Phase II detoxification โดยเปลี่ยนสารพิษที่ไมละลายน้ําหรือละลายน้ําไดนอย เชน โลหะ
หนัก ยาฆาแมลง หรือยาบางชนิด ใหกลายเปนสารที่ละลายน้ําดีขึ้นแลวกําจัดออกทางน้ําดีหรือ ปสสาวะ
โดยผาน mercapturate pathway ในรูปของ mercapturic acids2-4 มีรายงานวากลูตาไทโอนชวยปกปอง
เซลล ตั บ จากการได รั บ สารบางชนิ ด เช น แอลกอฮอล สารพิ ษ จากสู บ บุ ห รี่ และพาราเซตามอล
(paracetamol) เกินขนาด ช วยเพิ่มประสิ ทธิภาพการกํ าจัดอนุ มูลอิส ระของวิตามิน ซีและอี เสริ มสราง
ระบบภู มิ คุม กั น และกํ า จั ด สารพิ ษ โดยกระตุ น การทํ า งานของเอนไซม ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การกํ า จั ด สิ่ ง
แปลกปลอม เชน แบคทีเรีย และไวรัส โดยเฉพาะไวรัส เอดส ชวยควบคุมการสราง prostaglandins จึง
ลดอาการอั กเสบได และชว ยรักษาสมดุลของเซลล (cellular homeostasis) การสังเคราะหแ ละการ
ทําลายกลูตาไทโอนจะเกิดขึ้นใน -glutamyl cycle ซึ่งจะพบความผิดปกติข องวัฏจักรนี้ในผูปวยที่เปน
โรคระบบประสาทสวนกลาง กลูตาไทโอนไมเพียงปกปอ งเยื่อหุมเซลลจากการทําลายของอนุมูลอิสระ
เทานั้น แตยังชวยให sulphydryl group ของโปรตีนหลายชนิดคงตัวอยูในรูปที่ถูกรีดิวซเพื่อใหรางกาย
ทํางานเปนปกติ การทําลายเซลลแบบไมผันกลับเกิดจากเซลลไมสามารถรักษาระดับของกลูตาไทโอนให
เปนปกติ 2 ดังนั้น การรักษาสมดุล ของกลูตาไทโอน (GSH homeostasis) จึงทําใหมีสุขภาพดีและ
ปราศจากโรคตาง ๆ5
กลูตาไทโอนในเซลลที่มีการใชอ อกซิเจนเปนตัวบงชี้ที่มีความไวสูงมากที่บอกถึงการทําหนาที่
ของเซลลและการอยูรอดของเนื้อเยื่อในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ระดับของกลูตาไทโอนในเซลลและอวัยวะ
ตาง ๆ ของมนุษย เชน มาม ไต กระจกตา เม็ดเลือดแดง และเม็ดเลือดขาว มีคาประมาณ 0.1-10 มิลลิ
โมลาร พบความเขมขนสูงสุดในตับ (สูงถึง 10 มิลลิโมลาร) แตความเขมขนของกลูตาไทโอนในพลาสมา
และปสสาวะจะมีคาต่ํากวา 0.1 มิลลิโมลาร2 ภายในเซลลจะพบกลูต าไทโอนทั้งหมด (total glutathione)
ในรูปอิสระและในรูปที่จับกับโปรตีน กลูตาไทโอนอิสระอยูในรูปที่ถูกรีดิวซ (reduced form) ซึ่งจะถูก
เปลี่ยนใหอยูในรูปออกซิไดซ (oxidized form) ในขณะที่เซลลถูกทําลายโดยอนุมูลอิส ระ ทั้งนี้กลูต าไท
โอนจะถูกเปลี่ยนกลับไปอยูในรูปที่ถูกรีดิวซโดยการทํางานของเอนไซม glutathione reductase อยางไร
ก็ตามการเกิดปฏิกิริยา รีดอกซ (redox reaction) เชนนี้จะขึ้นอยูกับอัตราสวนระหวางจํานวนของ
กลูตาไทโอนในรูปที่ถูกรีดิวซกับรูปที่ถูกออกซิไดซ (GSH/GSSG) ในเซลลของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมจะมี
กลู ต าไทโอนในรูป ที่ ถู กรี ดิว ซ มากกวา รู ป ที่ ถู กออกซิ ไดซ เซลล ที่ อ ยู ในระยะพั ก จะมี อั ต ราส วนของ
GSH/GSSG สูงกวา 100 ในขณะที่เซลลที่ถูกทําลายโดยอนุมุลอิสระจะมีอัต ราสวนของ GSH/GSSG
ลดลง2 ยิ่งไปกวานั้นกลูตาไทโอนยังจับกับโปรตีนแลวกลายเปน glutathionylated proteins มีการคนพบ
วา glutathionylation เปนกระบวนสําคัญภายในเซลลที่ทําใหเกิด glutathionylhemoglobin ที่บงชี้ถึงการ
ทําลายเซลลโดยอนุมูลอิสระในระบบเลือดของมนุษย ในภาวะที่รางกายมีระดับของกลูต าไทโอนในรูปที่
ถูกรี ดิว ซลดลงและรูป ที่ถู กออกซิ ไดซเพิ่ มขึ้ น (GSH/GSSG ลดลง) มีความสัมพัน ธกับโรคที่เกิด จาก
ความบกพรองของภูมิคุมกัน เชน โรคปอด (idiopathic pulmonary fibrosis) โรคเอดส และกลุมอาการ
หายใจลมเหลว5 รวมถึงโรคเบาหวาน โรคตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี โรคตับแข็งจากการ
ดื่มสุรา โรคมะเร็ง โรคสมองเสื่อม โรคพารคินสัน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคโลหิตจาง โรคกลามเนื้อ
เสียการประสานงานจากสมองนอยและไขสันหลัง โรคปลายประสาทอักเสบ โรคหอบ โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง และความผิดปกติของกลามเนื้อหัวใจ เปนตน2 หนูทดลองที่ถูกชักนําใหกินอาหารมากกวาปกติมี
:

3

วารสารไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร)

ระดับของกลู ตาไทโอนในรูป ที่ถูกรีดิวซ ในตับลดลงถึง 45 เปอรเซ็นต เมื่อ เปรียบเทีย บกับหนูในกลุ ม
ควบคุม เซลลตับของหนูในกลุมควบคุมมีอัตราการสังเคราะหกลูตาไทโอนสูงกวาเซลลตับของหนูที่กิน
อาหารมากกวาปกติอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งการกินกลูตาไทโอนจะชวยปองกันการลดลงของระดับกลูตาไท
โอนในเซลลตับของหนูที่กินอาหารมากกวาปกติ6
สมองอุดมไปดวยกรดไขมันที่ไมอิ่มตัว นอกจากนี้เอนไซม superoxide dismutase, catalase
และ glutathione peroxidase ที่ใชปองกันการทําลายจากอนุมูลอิส ระในสมองยังทํางานไดต่ํากวาในตับ
และไต จึงทําใหสมองเกิด lipid peroxidation ไดงาย มีรายงานวาผูปวยโรคพารคิน สันมีระดับกลูต าไท
โอนใน substantia nigra ของสมองลดลง และบงชี้ถึงภาวะลุกลามของโรคที่เซลลสมองถูกทําลายโดย
อนุมูลอิสระ2 ในปค.ศ. 1954 ไดมีการเสนอวาอนุมูลอิสระเปนสาเหตุของความแก (ageing) เนื้อเยื่อที่แก
จะมีการสูญเสียกลูตาไทโอนภายในเซลล และเมื่อ อายุมากขึ้นระดับกลูตาไทโอนในเลือดจะลดลง ทั้งนี้
การลดลงของกลูตาไทโอนจะไมขึ้นอยูกับเพศ ไดมีการนํากลูตาไทโอนมาใชรักษาโรคชราเพื่อเสริมสราง
เซลลป ระสาทให สามารถต อต านกระบวนการตายของเซลลจากการชักนําของโดปามีน (dopamineinduced apoptosis)2 กลูตาไทโอนชวยเสริมสรางระบบภูมิคุมกันโดยกระตุนการทํางานของลิมโฟซัยท
กลู ต าไทโอนที่ ล ดลงจะยั บ ยั้ งการทํ า ลายเซลลที่ มี แ อนติ เ จนแปลกปลอมที่ ผิ ว เซลล ข อง CD8+ T
lymphocyte (cytotoxic lymphocyte) ในขณะที่ CD4+ T-lymphocyte (helper T-cell) ซึ่งเปนลิมโฟซัยท
ที่ควบคุมและประสานงานให B cell สรางแอนติบอดี และการเปลี่ยนของ T cell ไปเปน CD8+ T
lymphocyte จะถูกกระตุนมากขึ้ น คาดว าหมู thiol ในกลูตาไทโอนมีอิท ธิพลตอ การทํางานของระบบ
ภูมิคุมกัน2 อยางไรก็ตามกลไกเหลานี้ยังคงตองมีการศึกษาตอไปในระดับชีวโมเลกุล เนื้อ เยื่ อของเนื้อ
งอกที่ปอดมีระดับของเอนไซม glutathione reductase total glutathione peroxidase และ glutathione
S-transferase สูงกวาเนื้อเยื่อปกติของปอดอยางมีนัยสําคัญ และมีระดับกลูตาไทโอนที่อยูในรูปถูกรีดิวซ
ต่ํากว าเนื้อ เยื่อปกติของปอด ทั้งนี้ไมพบความแตกตางดั งกลา วอย างมีนั ยสําคั ญระหวางเนื้อเยื่ อของ
มะเร็งปอดและเนื้อเยื่อของเนื้องอกชนิดรายแรง ตอมาไดมีการนํากลูตาไทโอนมาใชการรักษาเนื้อ งอกที่
ดื้อยาและการฉายรังสี7,8 ดังนั้นการใหกลูตาไทโอนเขาสูรางกายจึงเปนแนวทางในการรักษาโรคทั้งหลาย
ดังกลาวขางตน
ฤทธิ์ตานออกซิเดชันของกลูตาไทโอน
สารที่มีห มู thiol ไดแ ก monothiols (glutathione และอนุ พันธ ข องมัน cysteine และ Nacetylcysteine) และ dithiols (-lipoic acid) หรือสารตานออกซิเดชัน ที่ไมมีหมู thiol เชน copper
chelator (bathocuproine sulfate) วิ ต ามิน ซี และฟลาโวนอยด (quercetin) สามารถกระตุ น การ
สังเคราะหกลูตาไทโอนภายในเซลลมะเร็งตับและเซลลมะเร็งปากมดลูกที่มี cysteine ได โดยพบวา lipoic acid และ quercetin มีฤ ทธิ์ดีที่สุด กลูตาไทโอนสามารถกําจัด อนุมูลอิสระไดเพราะเปนทั้งสารที่
ชอบนิวเคลียส (nucleophile) และสารที่ใหอิเลคตรอน (reductant) จึงทําปฏิกิริยาโดยตรงกับสารที่ชอบ
อิเลคตรอนหรือ สารรั บอิ เลคตรอน (oxidant) ทั้ งนี้ N-acetylcysteine ที่ ค วามเข มข น สู งจะลดการ
สังเคราะหกลูตาไทโอน เนื่องจากเกิด autooxidation สงผลใหมีอ นุมูลอิสระมากขึ้น จากการศึกษาทาง
คลินิกพบวา N-acetylcysteine และ -lipoic acid สามารถกระตุนการสังเคราะหกลูตาไทโอนไดดีที่สุด1
dihydrolipoate (lipoic acid ที่อยูในรูปที่ถูกรีดิวซ) มีฤทธิ์ตานออกซิเดชันดีกวา -lipoic acid และหาก
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นํามาใชรวมกั นจะเสริมฤทธิ์ตานออกซิเดชัน bathocuproine sulfate จะจับหรือคีเลตกับไอออนของ
ทองแดงจึ งชวยลดการทํา ลายเซลล โดยอนุ มูล อิส ระ อย างไรก็ ตาม bathocuproine sulfate จะเพิ่ ม
ปริ มาณของกลูต าไทโอนในเซลลม ะเร็ งตับ ไดเ พี ย งเล็ก น อ ยเท า นั้ น quercetin เป น สารจํ า พวก
polyphenols ที่ทําปฏิกิริยาโดยตรงกับอนุมูลอิสระแลวกลายเปนสารที่มีความไวต อปฏิกิริย าลดลง จึง
ชวยปกปองเซลลจากอนุมูลอิสระไดดี นอกจากนี้ยังสามารถกระตุนการสังเคราะหกลูตาไทโอนโดยมีผล
ตอ การแสดงออกของยีนที่ควบคุมเอนไซม -glutamyl-cysteine synthase1 วิต ามิน ซีไมมีผลเพิ่มการ
สังเคราะหกลูตาไทโอน เนื่องจากเขาสูเซลลไมได (มีเซลลเพียงไมกี่ชนิดเทานั้นที่สามารถนําวิตามินซี
เขาสูเซลลไดโดยตรง) ในขณะที่เซลลสวนใหญจะสามารถขนสง dehydroascorbic acid เขาสูเซลลได
ดีกวาและจะสะสมวิตามินซีในรูปนี้ภายในเซลลไดดีกวาดวย เซลลทั่วไปสามารถสราง ascorbate ไดจาก
dehydroascorbic acid โดยใชกลูตาไทโอนเปนสารใหอิเลคตรอน ดังนั้นหากมี ascorbate ในปริมาณที่
เพี ย งพอภายในเซลล จ ะทํ า ให เ ซลล ส ามารถกํ า จั ด อนุ มู ล อิ ส ระได ดี ซึ่ งวิ ต ามิ น ซี จะออกฤทธิ์ ต า น
ออกซิ เดชั น ได ดี ใ นเซลล ที่ ต อ งใช อ อกซิ เจนในการเจริ ญเติ บโต 1 อย า งไรก็ ต ามกลู ต าไทโอนจะเกิ ด
glutathionylation โดยสรางพันธะ disulfide กับ cysteine ในโปรตีนและกรดนิวคลินิก จึงสงผลเสีย ตอ
การทําหนาที่ของโปรตีนและกรดนิวคลิอิก นอกจากนี้กลูตาไทโอนและเมแทบอไลทของมันยังมีสวนรวม
ใน metal ion-mediated reaction ซึ่งเป นปฏิ กิริ ยาที่ ทําให เกิด อนุ มูลอิ สระเพิ่มขึ้ นและส งผลให เกิ ด
กระบวนการตายของเซลล (apoptosis) อย างไรก็ต ามในสภาวะที่กลูตาไทโอนทํ าใหเกิ ดอนุมูลอิ สระ
(oxidative process) อยางออน ๆ กลับชวยกระตุนใหเกิด การตอ ตานกระบวนการตายของเซลลและ
กระตุนการเพิ่มจํานวนของเซลลได1
การลดความเปนพิษของยาเคมีบําบัดดวย N-Acetylcysteine
ทารกเพศชายอายุ 46 วันที่ปวยดวยโรคมะเร็งเม็ดเลือ ดขาวเกิด มีอาการปลายประสาทอักเสบ
จากการไดรับยาเคมีบําบัด vincristine สงผลใหเปนอัมพาตและตอ งใชทอชวยหายใจ สามารถบรรเทา
อาการดังกลาวดวย levocarnitine, N-acetylcysteine และ pyridoxine ทั้งนี้จะกลับมามีอ าการปลาย
ประสาทอักเสบอีกครั้งใน 4 เดือ น ถัดมา9 จากหลายรายงานการศึกษาทางคลินิ กแบบ randomized,
controlled clinical trial พบวาสารตานออกซิเดชัน เชน วิตามินเอ วิตามินอี ซีลีเนีย ม melatonin Nacetylcysteine L-carnitine Co-Q10 และ ellagic acid สามารถลดความเปนพิษจากการใชยาเคมีบําบัด
ได โดยเฉพาะ N-acetylcysteine สามารถลดอาการปลายประสาทอักเสบจากการใช ยาเคมี บําบั ดได
ดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ10

การรักษาโรคสมองเสื่อมและโรคจิตเภทดวย N-Acetylcysteine
ในกระบวนการเมแทบอลิซึมจะเกิดอนุมูลอิสระที่เปนอันตรายตอเซลล โดยเฉพาะเซลลสมองที่มี
การใชออกซิเจนสูงก็จะมีอนุมูลอิสระเกิดขึ้นมากดวย ดีเอ็นเอในไมโตคอนเดรียของสมองจะไวตอการถูก
ทําลายโดยอนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้น จึงเปนสาเหตุของการทําลายเซลลประสาทภายในสมอง11 นอกจากนี้ใน
เซลลสมองที่ถูกทําลายยังมีระดับกลูตาไทโอนลดลงอีกดวย โรคจิต เภทเปนโรคเรื้อ รังที่มีระดับกลูตาไท
โอนในสมองลดลง มีรายงานวาหนูที่กิน N-acetylcysteine ขนาด 1 กรัม วันละ 2 ครั้ง จะมีระดับกลูตา
:
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ไทโอนในสมองเพิ่มขึ้น จากรายงานการศึกษาทางคลินิกแบบ randomized multicenter double-blind
placebo-controlled study พบวา ผูป วยที่ได รับยารักษาโรคจิต เภทรว มกั บ N-acetylcysteine จะมี
ระดับกลูตาไทโอนสูงขึ้น เพราะ N-acetylcysteine เปนสารตั้งตนในการสังเคราะหกลูต าไทโอนที่มีฤทธิ์
ตานออกซิเดชันจึงชวยลดการทําลายเซลลสมองจากอนุมูลอิสระได12 ดังนั้นการรักษาเสริม (adjunctive
treatment) ดวยการเพิ่มระดับกลูตาไทโอนในสมองจึงชวยใหอาการของผูปวยโรคจิตเภทดีขึ้น
การรักษา 5-Oxoprolinuria ดวย Ascorbate และ N-Acetylcysteine
5-Oxoprolinuria (pyroglutamic aciduria) เปนโรคที่ถายทอดทางกรรมพันธุ มีผลทําใหเมแทบอ
ลิซึมของกรดอะมิโนผิดปกติ มีภาวะขาดเอนไซม -glutamyl-cysteine synthase และมี 5-oxoproline
สะสมอยูในโลหิตและน้ําเลี้ยงสมองและไขสันหลัง จากรายงานการศึกษาในสตรีที่มีอายุ 45 ป ที่ปวยดวย
โรค 5-oxoprolinuria มีการทํ าลายเม็ดเลือดแดงและมีระดับกลูตาไทโอนลดลงอยางมาก เพราะขาด
เอนไซม -glutamyl-cysteine synthase สามารถรักษาไดดวย ascorbate หรือ N-acetylcysteine ทั้งนี้
การให ascorbate ในขนาดสู ง (0.7 มิลลิโมล/กิ โลกรั ม /วั น) หรือ N-acetylcysteine (6 7 มิ ลลิ โมล/
กิโลกรัม/วัน) เปนเวลานาน 1-2 สัปดาห ไมทําใหเกิดอาการขางเคีย งที่รุนแรง ascorbate สามารถเพิ่ม
ระดับกลูตาไทโอนในลิมโฟซัยทถึง4 เทา และพลาสมาถึง 8 เทา ในขณะที่ N-acetylcysteine สามารถ
เพิ่มระดับกลูตาไทโอนในลิมโฟซัยทถึง 3.5 เทา และพลาสมาถึง 6 เทา หลังจากหยุดการรักษาพบวา
ระดับกลูต าไทโอนในลิ มโฟซัยทและพลาสมาจะลดลงอย างรวดเร็ว 13 การรักษาดวย ascorbate เป น
เวลานานถึง 1 ป จะสามารถเพิ่มระดับกลูตาไทโอนในลิมโฟซัยท (4 เทา) และพลาสมา (2-5 เทา) ใน
ทํานองเดียวกันคาปริมาตรของเม็ดเลือดแดงตอปริมาตรของเลือดทั้งหมด (hematocrit) จะเพิ่มขึ้นจาก
25.4 เปอรเซ็นต ไปเปน 32.6 เปอรเซ็นต และจํานวนเม็ดเลือดแดงที่ยังออนอยู (reticulocyte count) จะ
ลดลงจาก 11 เปอรเซ็นต ไปเปน 4 เปอรเซ็นต สรุปไดวาสามารถใช ascorbate และ N-acetylcysteine
รักษาผูปวย 5-oxoprolinuria โดยเพิ่มระดับกลูตาไทโอนใหกลับมาเปนปกติ13
การรักษากลุมอาการหายใจลมเหลวดวย N-Acetylcysteine
จากรายงานการศึกษาทางคลินิกในผูปวยกลุมอาการหายใจลมเหลวอยางรุนแรงและผูปวยโรค
ปอดที่ดีเอ็นเอของเซลลถูกทําลายจากอนุมูลอิสระ เกิด lipid peroxidation และออกซิเดชันของโปรตีน มี
การปลดปลอยเอนไซม protease มีการเปลี่ย นแปลงของ transcription factor เชน activator protein-1
และ nuclear factor (NF-kappa B) จึงสงผลใหมีการแสดงออกของ proinflammatory gene เพิ่มขึ้น เมื่อ
ผูปวยไดรับ N-acetylcysteine ทางหลอดเลือดดําซึ่งจะแตกตัวให cysteine ที่เปน สารตั้งตนของการ
สังเคราะหกลูตาไทโอน จะมีผ ลเพิ่มการทํางานของเอนไซม glutathione S-transferase และมีระดับกลู
ตาไทโอนสูงขึ้น สงผลใหอาการของโรคดีขึ้นและอัตราการตายลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมที่
ไดรับ dextrose เขมขน 5 เปอรเซ็นต อยางไรก็ตามควรตองมีการศึกษาตอไปในประชากรกลุมใหญขึ้น14
การรักษาโรคพารคินสันดวยกลูตาไทโอนและ N-Acetylcysteine
ไดมีการนํากลูตาไทโอนมาทดลองใชกับผู ปวยโรคพารคินสั นโดยฉี ดกลูตาไทโอนขนาด 600
มิ ล ลิ กรั ม เข าสู ห ลอดเลื อ ดดํ า วั น ละ 2 ครั้ ง เป น เวลานาน 30 วั น พบว า ผูป ว ยมี อ าการดี ขึ้ น 42
เปอรเซ็นต (การเคลื่อนไหวและการพูดดีขึ้น อาการสั่นและหดหูลดลง) คาดวากลูตาไทโอนสงเสริมให
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การทํางานของสมองและการสงสัญญาณประสาทดีขึ้น ทั้งนี้กลูตาไทโอนจะเขาสูเซลลประสาทในสมอง
ไดยากและจะถูกเมแทบอไลซโดยเอนไซม glutathione S-transferase ใหกลายเปน -glutamyl-amino
acid หรือ glutamate และ cysteinylglycine ซึ่ง cysteinylglycine จะสามารถผาน blood brain barrier
เขาสูเซลลส มอง (astrocyte) ได จากนั้นเซลลสมองจะสังเคราะหกลูตาไทโอนจาก dipeptide ชนิดนี้15
นอกจากนี้ยังมีการรักษาโรคพารคิน สันดวยการฉีดกลูตาไทโอนรวมกับ N-acetylcysteine เขาสูหลอด
เลือดดํา เพราะ N-acetylcysteine จะแตกตัวให cysteine ที่สามารถผาน blood brain barrier เขาสูเซลล
สมอง และเปนสารตั้งตนของการสังเคราะหกลูตาไทโอนในสมอง15
การรักษาโรคเอดสดวย N-Acetylcysteine และ -Lipoate
N-Acetylcysteine เปนยาละลายเสมหะที่ใชกัน มานานจึงคอนขางปลอดภั ยตอมนุษย เมื่อ สาร
ชนิดนี้เขาสูเนื้อเยื่อจะเกิดปฏิกิริยา deacetylation เพื่อตัดหมู acetyl ออกไปกลายเปน cysteine ซึ่งเปน
สารตั้ ง ต น ในการสั ง เคราะห ก ลู ต าไทโอน อย า งไรก็ ต ามสารชนิ ด นี้ มี ค า อั ต ถชี ว -ประโยชน (oral
bioavailability) ต่ําประมาณ 10 เปอรเซ็นต จึงควรใหยาทางหลอดเลือดดํา16 -lipoate (thioctic acid)
เปนสารอาหารที่กระตุนการเจริญเติบโตของลูกไกและหนูทดลอง พบไดในผักและเนื้อสัต วตาง ๆ ซึ่งอยู
ในรูปของ lipoyllysine เมื่อให -lipoate (pro-glutathione agent) รวมกับ N-acetylcysteine สามารถ
เพิ่มการสังเคราะหกลู ตาไทโอนภายในและแสดงฤทธิ์ ตานเอดสโดยยับยั้งการแสดงออกของยีน NFkappa B และกดการทํางานของเอนไซม HIV type 1 reverse transcriptase สงผลใหจํานวนไวรัสเอดส
ลดลงอยางมีนัยสําคัญ16
การลดความเปนพิษของยาดวยกลูตาไทโอนและวิตามินซี
ในทางคลินิกกลูตาไทโอนสามารถปองกันการเกิดพิษตอไต (nephrotoxicity) ของยาเคมีบําบัด
cisplatin ซึ่งจัดเปนยาที่มีพิษตอเซลล (cytotoxic drug) ได นอกจากนี้กลูตาไทโอนยังไมมีผลกระทบตอ
ฤทธิ์ตานเนื้องอก (antitumor activity) ของ cisplatin อีกดวย 17 กลูตาไทโอนชวยลดความเปน พิษตอหู
(ototoxicity) ของยาปฏิชีวนะ gentamicin โดยพบวาหลังจากการฉีด gentamicin เข าใตผิ วหนัง (10
มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน) ของหนูทดลองที่ไดรับโปรตีนจากอาหารในปริมาณปกติ เปนเวลานาน 15 วัน จะ
ทําใหหนูสูญเสียการไดยิน แสดงวาโปรตีนหรือกรดอะมิโนที่มีซัลเฟอรไมสามารถชวยปองกันความเปน
พิษตอหูที่เกิดจาก gentamicin ได สําหรับหนูที่ไดรับโปรตีนต่ําจะมีระดับของกลูตาไทโอนใน cochlear
sensory epithelium ของหูชั้นในลดลง ซึ่งระดับของกลูตาไทโอนจะกลับมาเปนปกติและลดการสูญเสีย
การไดยินจากพิษของ gentamicin เมื่อไดรับ glutathione monoethyl ester (1.2 กรัม/กิโลกรัม/วัน)
รวมกับวิตามินซี (100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน)18
การกําจัดโลหะหนักดวยกลูตาไทโอนหรือ N-Acetylcysteine
มีรายงานวาการเพาะเลี้ยง Chinese hamster V79 cell ดวย L-buthionine-SR-sulfoximine ที่มี
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม -glutamyl-cysteine synthetase อยางจําเพาะเจาะจง จะทําใหระดับกลูตาไทโอนใน
เซลลลดลงประมาณ 95 เปอรเซ็นต โดยไมมีผลตออัตราการเจริญเติบโตของเซลล โปรตีนของเซลล และ
:
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โครสรางของโครโมโซม ในขณะที่เซลลที่ไดรับแคดเมียมในรูปของ CdCl2 จะมีระดับของกลูตาไทโอนใน
เซลลลดลง เพราะแคดเมียมมีความเปนพิษตอเซลล ทั้งนี้ความเปนพิษตอเซลลของแคดเมียมจะเพิ่มขึ้น
เมื่อเซลลไดรับ L-buthionine-SR-sulfoximine เปนเวลานานขึ้นกอนไดรับแคดเมียม แสดงวากลูต าไท
โอนสามารถปกป อ งเซลล จากความเป น พิ ษ ของโลหะหนั ก แคดเมี ย มได 19 และมี ร ายงานว า Nacetylcystein สามารถลดความเปนพิษตอไตของปรอทในรูปของ HgCl2 ได20
การทดแทนหรือการเพิ่มระดับกลูตาไทโอนในรางกาย
ถึงแมวากลูตาไทโอนจะถูกดูดซึมผานเยื่อบุกระเพาะอาหารหรือลําไสไดบางก็ตาม แตการ
รับประทานกลูตาไทโอนโดยตรงไมสามารถทดแทนกลูตาไทโอนภายในเซลลได ทั้งนี้มีรายงาน
การศึกษาแบบ controlled trial พบวาการรับประทานกลูตาไทโอนจะไมมีประโยชนตอรางกายอยางมี
นัยสําคัญ แตการรับประทานในปริมาณสูงอาจมีประโยชนตอผูป วยที่ขาดกลูตา-ไทโอน2 การทดแทน
กลูตาไทโอนสามารถทําไดโดยการรับประทานสารที่ชวยเพิ่มการสังเคราะหกลูตาไทโอน เชน วิตามินบี6
วิตามินซี -lipoic acid glutamine methionine whey protein ซีลีเนียม (Se) หรืออาหารที่มีกลูต าไท
โอนสูง (ผักขม มะเขือเทศ หนอไมฝรั่ง อะโวคาโด วอลนัท และเนื้อสัตว) cysteine เปนสารตั้งตนของวิถี
ชีวสังเคราะห กลูตาไทโอนในเซลล แตการรับประทาน cysteine ไมสามารถเพิ่มระดับกลูตาไทโอนใน
รางกายได เพราะ cysteine ถูกออกซิไดซไดงาย นอกจากนี้ยังมีรายงานความเปนพิษในหนูท ดลองดวย
21
การรับประทาน N-acetylcysteine จะเพิ่มระดับ cysteine ซึ่งเปนสารตั้งตน ของการสังเคราะหกลูตา
ไทโอน สงผลใหระดับกลูตาไทโอนในรางกายสูงขึ้น สําหรับ thiazolidine-4-carboxylate และ
2-methyl thiazolidine-4-carboxylate จัดเป น cysteine prodrug ที่ปราศจากหมู thiol อิสระ และ
สามารถแตกตัวให cysteine ได อยางไรก็ตาม thiazolidine-4-carboxylate มีความเปนพิษ และ
2-methyl thiazolidine-4-carboxylate จะให acetaldehyde ที่ไมตองการออกมาดวย ตอมาพบวา
L-2-oxothiazolidine-4carboxylate เขาสูเนื้อเยื่อ สวนใหญไดดีและจะถูกเปลี่ยนไปเปน cysteine โดย
เอนไซม 5-oxoprolinase ภายในเซลล โดยเฉพาะในเลนส ตาและเม็ด เลื อดแดงจะมี การทํ างานของ
เอนไซม ช นิด นี้ สูง ดั งนั้ น การให L-2-oxothiazolidine-4carboxylate จึงช วยเพิ่ มระดั บกลูต าไทโอนใน
เนื้อเยื่อสวนใหญ ในปจจุบันยังไมพบรายงานความเปนพิษตอมนุษยและหนูทดลอง
L-2-oxothiazolidine-4carboxylate มี ฤ ทธิ์ ต า นพิ ษ จากพาราเซตามอลได ดี ก ว า N-acetylcysteine
นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมการเจริญเติบโตของหนูทดลองและเพิ่มระดับกลูตาไทโอนในอวัยวะตาง ๆ ของ
หนูทดลองที่ไดรับอาหารที่ปราศจากกรดอะมิโนที่มีซัลเฟอร21
จากรายงานการศึกษาตอมาพบวา glutathione esters สามาถผานเยื่อหุมเซลลไดงายเพราะมี
ความชอบไขมัน (lipophilic) มากกวากลูตาไทโอน และจะถูกไฮโดรไลซภายในเซลลใหกลายเปนกลูตา
ไทโอนได16,22 การบริหาร glutathione monoester โดยการฉีด เขาผนังหนาทอ งหรือการรับประทานจะ
ไมทําใหเกิดพิษรายแรงตอ รางกาย และสามารถเขาสูอวัยวะสําคัญ เชน ตับ ไต มาม หัวใจ กลามเนื้อ
และปอด นอกจากนี้ยังเขาสูสมองและเลนสตาของเด็กได อยางไรก็ตาม glutathione monoester จะเขา
สูส มองของผู ใหญได เพี ย งเล็ กน อ ย ทั้ งนี้ ส ามารถเข า สู น้ํ า เลี้ ย งสมองและไขสัน หลั งได จากรายงาน
เกี่ยวกับการเขาสูเซลลของกลูตาไทโอนพบวา glutathione monoester สามารถเขาสูเม็ดเลือดแดง เม็ด
8:

ปท ี่ 6 ฉบับเดือนมกราคม – ธันวาคม 2554

เลือดขาว ไฟโบรบลาสท (fibroblast) และเซลลมะเร็งรังไขได glutathione monoesterส ามารถปกปอง
เซลลจากความเปนพิษของพารเซตามอล โลหะหนัก (แคดเมีย มและปรอท) cyclophosphamide และ
monocrotalide ใชรักษาความเปนพิษจากการใชยาเคมีบําบัด cisplatin ได ในสัตวทดลองที่เปนมะเร็งที่
กําเนิดจากเซลลเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของอวัยวะที่เปนกลามเนื้อ กระดูก และอวัยวะอื่น ๆ (fibrosarcoma)
เมื่อไดรับ glutathione monoester กอนไดรับยาเคมีบําบัด จะปกปองเซลลปกติจากความเปนพิษของยา
เคมีบํา บั ดได และยังชว ยปกปอ งเซลล ปกติ ได บา งหลั งจากที่ได รับรั งสีรักษา จึ งคาดว า glutathione
monoester มีสวนรวมในกระบวนการซอมแซมเซลล21 ตอ มาพบวา glutathione diester จะถูกขนสงไป
ยังเซลลไดเร็วกวา glutathione monoester และจะถูกเปลี่ยนไปเปน glutathione monoester ไดโดย
เอนไซม diester -esterase ในพลาสมาของหนูทดลอง16 อยางไรก็ตามไมพบเอนไซมชนิดนี้ในมนุษย
จากการศึกษาในสัตวทดลองพบวา glutathione diester มีประสิทธิภาพในการเพิ่มระดับกลูตาไทโอนได
ดีกวาและมีพิษต่ํากวา glutathione monoester21 มีรายงานวาสามารถทดแทนกลูตาไทโอนที่ลดลงดวย
glutathione monoester และ glutathione diester และใหร วมกั บ N-acetylcysteine หรื อ mercaptopropionylglycine ได นอกจากนี้ยังสามารถลดการสลายตัวของกลูตาไทโอนโดยยับยั้งเอนไซม
-glutamyl transpeptidase โดยการใช acivicin3
การพัฒนาการนําสงกลูตาไทโอนไปยังเซลลเปาหมาย เชน การหยดหรือพนเขาสูห ลอดลมจะ
ชวยใหกลูตาไทโอนเขาสูปอดและระบบไหลเวียนโลหิตไดดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น การเตรียมกลูตาไทโอนใน
รูปของไลโปโซม (liposome) ก็เปนระบบการนําสงยาที่มีประสิทธิภาพดี 23 เมื่อหนูทดลองกินหรือ ฉีด
glutathione ethyl ester (L--glutamyl-L-cysteinylglycyl ethyl ester) เขาใตผิวหนัง พบวาเอสเทอรช
นิดนี้จะผานเขาสูเซลลของตับ ไต มาม ตับออน และหัวใจ แลวถูกเปลี่ยนไปเปนกลูต าไทโอนภายใน
เซลล ทําใหระดั บกลู ตาไทโอนภายในเซลลสูงขึ้ น คาดวาจะสามารถนําเอสเทอรชนิ ดนี้มาใชเปน สาร
ปองกันรังสี (radioprotecting agent) เพื่อปองกันและรักษาความเปนพิษจากสารพิษตาง ๆ ปอ งกัน การ
กลายพัน ธุและโรคชรา24 นอกจากนี้ยังมีรายงานวาไมโตคอนเดรี ยในเซลลสมองของหนูทดลองที่ถู ก
ทําลายจะมีระดับกลูตาไทโอนลดลงและทําใหเกิดภาวะสมองขาดเลือดได ซึ่งการฉีด glutathione ethyl
ester เขาสู cerebral cortex ของหนูทดลองจะเพิ่มระดับกลูตาไทโอนในเซลลส มองจึงชวยปอ งกัน การ
ทําลายเซลลสมองได25
ขอควรระวังในการใชกลูตาไทโอน
ในปจจุบันสามารถเพิ่มระดับกลูตาไทโอนไดดวย glutathione esters N-acetyl cysteine lipoate glutamine และ methionine เปนตน หลายงานวิจัยที่สนับสนุนใหใชกลูตาไทโอนเปนเพียงการ
รักษาเสริมเทานั้น มีการนํากลูตาไทโอนมาใชในรูปของยาพนและยาฉีดเขาหลอดเลือดหรือกลามเนื้อ
อันตรายจากการฉีดกลูตาไทโอนอาจเกิดขึ้นไดยากเพราะชีวสังเคราะหข องกลูตาไทโอนถูกควบคุมโดย
ระบบเอนไซม ซึ่ งจะหยุ ด สร างกลู ต าไทโอนเมื่ อ มีร ะดั บกลู ต าไทโอนในร า งกายสู งพอเพีย ง ทั้ งนี้ จะ
พิจารณาฉีดกลูตาไทโอนในบางกรณี เชน การรักษาโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพราะมีเสนเลือดอุดตัน
หรื อ เพิ่ มการไหลเวี ย นโลหิต ในระหว า งการผ า ตัด ทํ าทางเบี่ ยงหลอดเลื อ ดหัว ใจ เพราะกลูต าไทโอน
:
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สามารถกระตุนการสราง nitric oxide ที่มีฤทธิ์ข ยายหลอดเลือดได26 อยางไรก็ตามอาจทําใหความดัน
โลหิตต่ําลงและสงผลเสียตอหัวใจ นอกจากนี้กลูต าไทโอนยังทําใหเกร็ดเลือ ดไมจับตัวกัน สงผลใหเลือด
หยุ ด ช า27 ดั งนั้ นจึ งควรฉี ด กลูต าไทโอนภายใต การดู แ ลของแพทยที่ มีความชํานาญเท า นั้น ยังไม มี
รายงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเปนพิษของกลูตาไทโอนจึงไมแนะนําใหใชในเด็ก สตรีมีครรภ และสตรีให
นมบุต ร ยาบางชนิดทํา ใหระดับของกลูต าไทโอนลดลง เชน ยารักษาโรคจิต เภท haloperidol ชักนํ า
ใหกลูตาไทโอนในสมองและตับลดลง28 ยารักษาโรคอัลไซเมอร cerebrolysin และยาแกปวด morphine
ทําใหหนูทดลองที่มีภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํามีกลูตาไทโอนในสมองลดลง29 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาควร
ใชกลูตาไทโอนในการรักษาโรคตาง ๆ ภายใตการดูแลของแพทยผูเชี่ยวชาญเทานั้น เพราะการใชกลูต า
ไทโอนที่ผิดวิธีหรือนําไปใชอยางไมถูกตองอาจทําใหเกิดอันตรายตอรางกายได
สรุป
กลูตาไทโอนเปนสารตานออกซิเดชันที่ใชในการรักษาเสริมสําหรับโรคตาง ๆ เชน โรคมะเร็ง
โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคจิตเภท โรคเอดส โรคพารคินสัน โรคสมองเสื่อม และการไดรับสารพิษหรือ
เชื้อโรคตาง ๆ เปนตน เนื่องจากกลูตาไทโอนเขาสูเซลล ไดนอยมากจึงนําสารบางชนิดที่ส ามารถเพิ่ม
ระดับกลูตาไทโอนในเซลลไดมาใช โดยเฉพาะ N-acetylcysteine ซึ่งเปน ยาที่ คอ นขา งปลอดภัย และ
สามารถแตกตัวให cysteine เปนสารตั้งตนในการสังเคราะห กลูตาไทโอนภายในเซลล อยางไรก็ตามไม
ควรใชกลูตาไทโอนหรือสารอื่น ๆ ที่มีฤทธิ์เพิ่มระดับกลูตาไทโอนในรางกายโดยไมจําเปนเพราะอาจทํา
ใหเกิดอันตรายได
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คําถาม
1. ขอใดคือกรดอะมิโนที่เปนสวนประกอบในโครงสรางของกลูตาไทโอน
1. Arginine lysine และ glutamic acid
2. Arginine cysteine และ glutamic acid
3. Glycine cysteine และ glutamic acid
4. Glycine lysine และ glutamic acid
5. Glycine lysine และ arginine
2. เอนไซมชนิดใดทําหนาเรงปฏิกิริยาการกําจัดสารพิษที่ชอบอิเลคตรอนโดยกลูตาไทโอน
1. -Glutamyl-cysteine synthase
2. -Glutamyl transpeptidase
3. Glutathione synthase
4. Glutathione S-transferase
5. Cysteinyl-glycine dipeptidase
3. หมูฟงกชันใดในกลูตาไทโอนที่สําคัญตอการออกฤทธิ์
1. Sulphydryl group
2. Thiol group
3. Sulphonyl group
4. Amide group
5. ขอ 1 และ 2
4. อวัยวะใดของมนุษยที่มีระดับกลูตาไทโอนสูง
1. ไต
2. ตับ
3. เลนสตา
4. ผิวหนัง
5. ถุงน้ําดี
5. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับกลูตาไทโอน
1. เซลลที่ถูกทําลายโดยอนุมุลอิสระมีอัตราสวนของ GSH/GSSG ลดลง
2. เซลลมะเร็งมีอัตราสวนของ GSH/GSSG เพิ่มขึ้น
3. โรคพารคินสันมีระดับกลูตาไทโอนในสมองเพิ่มขึ้น
4. เซลลปกติมีระดับกลูตาไทโอนในรูปที่ถูกรีดิวซต่ํากวาเซลลมะเร็ง
5. N-Acetylcysteine ชวยเพิ่มระดับกลูตาไทโอนภายในเซลล

:
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6. สารใดไมมีฤทธิก์ ระตุนการสังเคราะหกลูตาไทโอนภายในเซลลมะเร็ง
1. -Lipoic acid
2. N-Acetylcysteine
3. Quercetin
4. Bathocuproine sulfate
5. Alanine
7. สารใดชวยลดอาการปลายประสาทอักเสบจากการใชยาเคมีบําบัด
1. Pyridoxine
2. Levocarnitine
3. N-acetylcysteine
4. -Tocopherol
5. ถูกทุกขอ
8. ไมควรใชสารใดชวยเพิ่มระดับกลูตาไทโอนเพราะมีความเปนพิษสูง
1. Flavonids
2. Thiazolidine-4-carboxylate
3. Glutathione ethyl ester
4. Glutathione diesters
5. -Lipoate
9. ขอใดมีผลทําใหระดับกลูตาไทโอนในเซลลเพิ่มขึ้น
1. การยับยั้งเอนไซม -glutamyl-cysteine synthetase
2. การกระตุนเอนไซม glutathione synthase9
3. L-Buthionine-SR-sulfoximine
4. แคดเมียมในรูปของ CdCl2
5. ปรอทในรูปของ HgCl2
10. ขอใดไมใชผลขางเคียงที่เกิดจากการใชกลูตาไทโอน
1. หลอดลือดขยายตัว
2. ความดันโลหิตต่ํา
3. เลือดหยุดชา
4. เกร็ดเลือดทํางานผิดปกติ
5. หัวใจเตนผิดจังหวะ
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1. เพื่อใหผูอานไดทราบถึงอันตรายของสารพิษและโลหะหนักในอาหาร
2. เพื่อใหผูอานตระหนักถึงการปนเปอนของสารพิษและโลหะหนักในอาหารหลักที่รับประทานใน
ชีวิตประจําวัน
3. เพื่อใหผูอานสามารถนําความรูที่ไดไปใชใหเปนประโยชนตอสุขภาพรางกาย
บทคัดยอ
ในปจจุบันมีรายงานการปนเปอนของสารพิษหลายชนิดในอาหาร โดยเฉพาะสารกอ มะเร็งและ
สารที่เปนพิษตอยีน นอกจากนี้ยังพบวาการใชยาฆาแมลงและปุยเคมีทางการเกษตร รวมไปถึงการใชยา
ปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตวก็เปนสาเหตุสําคัญของการปนเปอนของสารพิษและโลหะหนักในอาหารตาง ๆ
สัตวทะเลหลายชนิดมีความสามารถในการสะสมโลหะหนักที่เปนพิษโดยเฉพาะปรอทที่มักพบในหอย กุง
และปลา นอกจากนี้ยังพบการปนเปอนของเชื้อโรคชนิดตาง ๆ เชน เชื้อโรควัวบา เชื้อ รา และแบคทีเรีย
เปนตน ดังนั้นในหลายประเทศทั่วโลกจึงมีมาตรการกําหนดปริมาณสารปนเปอนและโลหะหนักในอาหาร
(เชน ดีบุก ตะกั่ว สารหนู และปรอท เปนตน) ซึ่งจะทําใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัย อยางไรก็ตาม
สารพิษที่ปนเปอนในอาหารยังอาจมีที่มาจากวัสดุสําหรับผลิตบรรจุภัณฑ เชน กระดาษและพลาสติก
รวมไปถึงวิธีการปรุงอาหารที่ใชความรอนสูง และการใชวัตถุเจือปนอาหารบางชนิด
คําสําคัญ

สารพิษ , โลหะหนัก, การปนเปอน, อาหาร, Toxicant ,heavy metal ,contamination , food

:
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บทนํา
ในชีวิตประจําวันรางกายมนุษยตองการโปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรท วิตามิน และแรธาตุ เพื่อ
การเจริญเติบโตและชวยใหระบบตาง ๆ ในรางกายทํางานไดอยางปกติ เชน การตอตานเชื้อโรค และ
การเร งปฏิ กริ ย าเคมี ในร า งกาย 1 ทั้ งนี้ เพื่ อ สุ ข ภาพที่ ดี จึงควรบริ โ ภคอาหารปลอดภั ย เพราะจะไดรั บ
สารอาหารที่มีประโยชนตอรางกายและหลีกเลี่ยงการปนเปอน (contamination) ของสารพิษ (toxicant)
และโลหะหนัก (heavy metal) ในอาหาร (food) เมื่อรางกายรับประทานอาหารเขาไปจะเกิดกระบวนการ
ยอ ยใหอาหารมีข นาดโมเลกุ ลเล็ กลง ซึ่งในระหว างนี้ส ารพิษที่ป นเปอนอยูในอาหารจะถู กปลดปลอ ย
ออกมา 1 กลไกทางชีวเคมี ที่เกี่ยวขอ งกั บความเปน พิษ ของสารปนเปอ นในอาหาร ได แก การชั กนํา
(induction) หรือ การยับยั้ง (inhibition) เอนไซมบางชนิด การมีเอนไซมบางชนิดมากหรือนอ ยเกินไป
การไลที่ (displacement) ของ carrier protein การเกิด อันตรกิริยากับ endogenous receptor และการ
จัดเรียงผิดปกติ (derangement) ของกระบวนการที่ควบคุมผานเยื่อหุมเซลล เปนตน2
มีรายงานวาการทอดมันฝรั่งดวยความรอ นสูง asparagine ซึ่งเปนกรดอะมิโนในมันฝรั่งจะทํา
ปฏิกิริยากับสารประกอบบางชนิดในอาหารกลายเปน acrylamide ซึ่งเปนสารกอ มะเร็ง (carcinogen)1
อาหารที่ อุดมดวยคาร โบไฮเดรทเมื่อ ไดรั บความรอ นสูงจะเกิ ด acrylamide ปนเปอ นอยู ในอาหารนั้ น
สารพิษชนิดนี้เกิดจากปฏิกิริยา lipid oxidation หรือ Maillard reaction นอกจากนี้ปฏิกิริยาทั้งสองยัง
สามารถทําใหเกิดสารพิษกลุมอื่น ๆ ไดอีก เชน alcohols, aldehydes, hydrocarbons, furans, ketones,
pyrazines, pyridines, pyrroles, thiazoles และ thiophenes สารพิษเหลานี้จะทําลายโครโมโซม
(chromosome damage) และเปนพิ ษตอยีน (genotoxic)3 นอกจากนี้อาหารที่รับประทานเขาไปอาจ
เกิดปฏิกิริยากับธาตุบางชนิดสงผลใหชีวประสิทธิผลของธาตุนั้นเปลี่ยนแปลง เชน อาหารที่มี ใยอาหาร
มากจะมีปริมาณเหล็ก (Fe) ที่ถูกดูดซึมไดนอยกวาอาหารที่มีใยอาหารนอย ในขณะที่น้ําสมคั้นมีผ ลเพิ่ม
การดูดซึมเหล็กเขาสูรางกาย1 ดังนั้นชนิดของวัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารและวิธีการปรุงอาหารจึงมีผล
ตอการไดรับสารพิษเขาสูรางกาย วัตถุเจือปนอาหาร (food additives) เปนสารเคมีที่เติมลงไปในอาหาร
เพื่อแตงสี แตงกลิ่น หรือทําใหเนื้ออาหารมีสภาพดีขึ้น ซึ่งบางชนิดเปนอันตราย เชน tartrazine (FD &
C Yellow No. 5) เปนสารแตงสีเหลืองที่ทําใหเกิดผื่นคัน บวมแดง หอบหืด เนื้องอกที่ตอมไทรอยด และ
ทําลายโครโมโซม 4 การบริ โภคอาหารที่ป ระกอบด วยเอธานอล (ethanol) จะมีพิษตอ ระบบประสาท
(neurotoxicity) ทําใหเกิดการสะสมของไขมันในตับ ตับอักเสบ และตับแข็ง2
ในปจจุบันมนุษยไดตระหนักถึงอันตรายจากการปนเปอนของสารพิษในอาหาร จึงไดมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการผูเชี่ย วชาญวาดวยวัตถุเจือปนอาหาร (The Joint FAO:WHO Expert Committee on
Food Additives หรือ JECFA) ที่ทําหนาที่ประเมินความปลอดภัย ของวัต ถุเจือ ปนอาหาร และไดมีการ
นําเสนอปริมาณอาหารที่ยอมรับไดตอวัน (acceptable daily intake หรือ ADI) ซึ่งเปนคาที่บอกถึงระดับ
ความปลอดภัยตอการไดรับสารพิษปนเปอนในอาหาร5 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงการปนเปอ นของ
สารพิษและโลหะหนักในอาหาร การปลดปลอยของสารพิษจากบรรจุภัณฑ รวมทั้งการปนเปอนของเชื้อ
โรคในอาหาร ซึ่งจะกลาวถึงตอไป
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การปนเปอนของสารพิษในอาหาร
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) เปน สารประกอบไฮโดรคารบอนที่ประกอบดวย
คารบอน (C) และไฮโดรเจน (H) มีโครงสรางทางเคมีเปนวงเบนซีนตั้งแต 2 วงขึ้นไป มักพบการสะสมใน
ดินหรือเนื้อเยื่อ ของสิ่งมีชีวิต ในกระบวนการแปรรูปหรือ การปรุงอาหารอาจทําใหเกิด PAHs ได เชน
การเคี่ยวน้ําตาลดวยความรอนสูง การคั่วกาแฟ การหมักดอง หรือรมควัน PAHs อาจทําใหอวัยวะหลาย
ชนิดกลายเปนมะเร็ง แตไมมีผลตอ การพัฒนาตัวออนและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 1 ในปจจุบัน สามารถ
หลีกเลี่ยงการปนเปอนของ PAHs ในอาหาร โดยการแปรรูป หรือ การฆาเชื้อในอาหารดวยวิธี ohmic
heating ซึ่ง เป น การทํ า ให เกิ ด ความร อ นแบบ ohmic ที่ เ กิ ด จากความตา นทานต อ การไหลของ
กระแสไฟฟาในอาหาร สงผลใหเกิดความรอนภายในเนื้ออาหารไดอยางรวดเร็ว โดยไมตองผานตัวกลาง
ในการแลกเปลี่ยนความรอน1 ดังนั้น ohmic heating จึงชวยลดความเสี่ยงจากการเกิดสารพิษในอาหาร
และทําใหผลิตภัณฑอาหารมีคุณภาพดีอยางสม่ําเสมอ
ดีดีที (dichlorodiphenyltrichloroethane หรือ DDT) เปน ยาฆาแมลงที่สะสมในเยื่อ ไขมัน หาก
สะสมในระยะสั้นจะเกิดความเปนพิษตอระบบประสาท แตหากสะสมในระยะยาวจะเกิดความเปนพิษตอ
ตับ (hepatotoxicity) เมลามีน (melamine) ทําใหเกิด เนื้องอกในกระเพาะปส สาวะ (urinary bladder
tumor) และหากสะสมอยูเปนระยะเวลานานอาจทําใหเกิดนิ่วในทางเดินปสสาวะ (urinary calculus) ยา
ปฏิชีวนะในกลุม sulfonamides จะทําใหหนูทดลองเกิดการเปลี่ยนแปลงของสมดุลฮอรโมนไธรอยด โดย
มีการหลั่งของ thyroid stimulating hormone (TSH) เพิ่มขึ้น และเกิดเนื้องอกที่ thyroid follicular cell
ในขณะที่ยาปฏิชีวนะ sulfamethazine และ sulfamethoxazole ไมมีผลตอสมดุลของฮอรโมนไธรอยดใน
ลิง อยางไรก็ตามไมพบรายงานวา sulfonamides มีฤทธิ์กอมะเร็งในมนุษย di(2-diethylhexyl) phthalate
(DEHP) จัดเปนสารเสริมสภาพพลาสติก (plasticizer) ที่ทําใหหนูทดลองเกิดเนื้องอกในตับ อะฟลาท็อก
ซินบี1 (aflatoxin B1) เปนสารกอมะเร็งที่มีความรุนแรงมากในหนู (rat) แตจะมีความรุนแรงนอยลงในลิง
และหนู แ ฮมสเตอร (hamster) ทั้ งนี้ ไม มีฤ ทธิ์ ก อ มะเร็ ง ในหนู (mice)2 นอกจากนี้ ยั งมี ร ายงานว า
acrylamide, ethyl carbamate, PAHs, benzene, chloroform, methylmercury, naphthalene, และ
phenol เป น สารก อ มะเร็ งและมี พิ ษ ต อ ยี น มี ร ายงานว า อาหารที่ มี ก ารปนเป อ นของสารกํ า จั ด ไร
fenazaquin ทําใหหนูทดลองมีน้ําหนักตัวลดลง6 สารฆาเชื้อรา tebuconazole สามารถกระตุนตอมหมวก
ไตให ทํ า งานมากผิ ด ปกติ แ ละมี พิ ษ เรื้ อ รั ง ที่ ทํ า ให เ กิ ด ความพิ ก ารต อ ตั ว อ อ นในครรภ ข องสุ นั ข 6
polychlorinated biphenyls (PCBs) เปนสารที่ไดจากการสังเคราะห chorinated hydrocarbon เคยใช
เปนสวนประกอบของหมอแปลงไฟฟา สารหลอลื่น และหมึกพิมพ อาจทําใหเกิดพิษตอผูบริโภคโดยการ
ทําลายยีนและมีผลตอพันธุกรรม4
การปนเปอนของเชื้อโรคในอาหาร
ในยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการเฝาระวังอันตรายที่อาจเกิดจากการบริโภคเนื้อสัต วที่เปนโรควัว
บา (mad cow disease หรือ bovine spongioform encephalopathy) โรคนี้จะทําใหสมองฝอ ควบคุม
การเคลื่อนไหวของกลามเนื้อไมได ตาบอด พูดและกลืนอาหารไมได และเสียชีวิตในที่สุด4 การปนเปอน
ของแบคทีเรีย Escherichia coli ในอาหารจะทํ าใหผู ปว ยคลื่ นไส อาเจี ยน ปวดท อง และทอ งเสีย มี
รายงานวา E. coli 0157:H7 จะทําใหเกิดเลือดออกในลําไสใหญ ปสสาวะเปนเลือ ด และตอ มน้ําเหลือ ง
:

17

วารสารไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร)

อักเสบ สารพิษจากแบคทีเรียจะทําลายเม็ดเลือ ดแดงทําใหเลือดจับตัวเปนลิ่มในไตสงผลใหเกิดไตวาย
ผูปวยทารกหรือเด็กอาจเสียชีวิตได4 นอกจากนี้ยังพบการปนเปอนของแบคทีเรียและไวรัสในอาหารชนิด
ตาง ๆ ดังตารางที่ 1 และ 24
ตารางที่ 1 การปนเปอนของแบคทีเรียในอาหารชนิดตาง ๆ
แบคทีเรีย
Bacillus cereus
Campylobacter jejuni
Clastridium perfringens
E. coli 0157:H7
Listeria monocytogenes
Salmonella
Shigella
Staphylococcus aureus
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio vulnificus

อาหาร
ขนมปงของชาวเม็กซิกัน (taco) ปลาแซลมอน ขาวผัด
นมและเนยแข็งที่ไมไดผานกระบวนการพาสเจอรไรส ผักกาดหอม
ทาโกเนื้อสับ (beef taco) สลัดไก ลาซานญาเนื้อวัว (beef lasagna)
เนื้อวัวบด สลัด ถั่วงอก อัลฟลฟา (alfalfa)
เนื้อสัตว เนยแข็ง
ไก ไข ถั่วงอก อัลฟลฟา
เครื่องจิ้มจากถั่วบด (bean dip) พิซซาเนื้อ ผลไม
มัน ฝรั่งบด (mashed potato) แฮม สลัดไก
ปูปน กอน (crab cake) หอยนางรมดิบ
หอยนางรมดิบ

ตารางที่ 2 การปนเปอนของไวรัสในอาหารชนิดตาง ๆ
ไวรัส
Norovirus
Hepatitis A
Rotavirus

อาหาร
สลัดมัน ฝรั่ง เครื่องจิ้มจากผัก หอยนางรมดิบ พิซซาเนื้อ แฮม สลัดผักกาดหอม สลัดพาสตา
สตรอเบอรี่ ปู หัวหอมเล็ก กัวคาโมเล (guacamole) ซึ่งเปนเครื่องจิ้มจากผลอะโวกาโด
อาหารเรียกน้ํายอย สลัด ผลไม

จากรายงานการปนเปอ นของสารพิ ษ โลหะหนัก และเชื้อ โรค ในอาหารได สงผลให องคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations
หรือ FAO) และองคการอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) ใหความสําคัญกับความ
ปลอดภัยดานอาหาร ซึ่งหมายรวมถึงองคประกอบทางเคมีและจุลชีววิท ยาในอาหาร เพื่อใหผูบริโภค
ไดรับประโยชนสูงสุดจากการรับประทานอาหารโดยปราศจากสิ่งปนเปอน7
การปนเปอนของโลหะหนักในอาหาร
แคดเมียม (Cd) ที่ปนเปอนอยูในอาหารอาจทําใหเกิดพิษตอตับ ไต ปอด หัวใจ และหลอดเลือด
นอกจากนี้ยังผลเสียตอระบบภูมิคุมกันและระบบสืบพันธุ แคดเมียมจัดเปนสารกอมะเร็งและเปนตัวบงชี้
(biomarker) ในการเกิดมะเร็ง cadmium-selenium (CdSe) จัดเปนวัตถุที่มีขนาดเล็กในระดับนาโนเมตร
(nano-material) ซึ่ ง เกิ ด จากการนํ า แคดเมี ย มมาผสมกั บ ซี ลี เ นี ย ม (Se) ใช เ ป น สารกึ่ ง ตั ว นํ า
(semiconductor) ในคอมพิวเตอรและเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากอนุภาคนาโนมีขนาดเล็กมาก
จึงสามารถเขาสูเซลลของสิ่งมีชีวิตไดงาย ทําใหมีความเสี่ยงสูงในการเกิดพิษตออวัยวะที่ไดรับโลหะหนัก
เหลานี้ โดยแคดเมียมจะชักนําใหเซลลถูกทําลายโดยอนุมูลอิส ระ เกิด การทําลายดีเอ็นเอ และสงผลให
เกิดมะเร็ง8
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ซีลีเนียม (Se) ทําหนาที่เปนสารตานออกซิเดชัน (antioxidant) ที่พบไดในเอนไซมหลายชนิด 9
ซีลีเนียมจะจับกับโปรตีนในรางกายกลายเปน selenoproteins ที่มีฤทธิ์ตานการทําลายเซลลจากอนุมูล
อิสระ หากรางกายขาดซีลีเนียมอาจทําใหเกิดโรคหัวใจ ภาวะไธรอยดต่ํา และระบบภูมิคุมกันรางกาย
อ อ นแอลง ความเป น พิ ษ เรื้ อ รั งจากการได รั บซี ลี เนี ย มติ ด ต อ กั น เป น ระยะเวลานาน อาจทํา ให เกิ ด
selenosis ซึ่งมีอาการผมรวง เล็บเปราะแตกงาย ระบบทางเดินอาหารผิด ปกติ ผื่นแดงบนผิวหนัง ลม
หายใจมีกลิ่นคลายกระเทียม และระบบประสาทผิดปกติ10 การพิจารณาปริมาณซีลีเนียมที่ควรไดรับจาก
อาหารในแตละวัน จะขึ้นอยู กับความเขมขนของซีลีเนีย มในอาหารและปริ มาณอาหารที่บริโ ภคเขาไป
ทั้งนี้เนื้อสัตวและสัตวทะเลจัดเปนอาหารที่มีซีลีเนียมในปริมาณสูงกวาผักและผลไม10 ปริมาณซีลีเนียมที่
มีประโยชนตอสุขภาพกับปริมาณซีลีเนียมที่เปนพิษตอรางกายนั้นมีคาใกลเคียงกันมาก หรือกลาวไดวา
มีสวนตางของความปลอดภัยแคบ (narrow margin of safety) จากรายงานการศึกษาปริมาณซีลีเนียม
ในอาหารที่นิยมบริโภคในประเทศซาอุดิอาระเบีย พบวาเนื้อสัต วเปนอาหารที่มีซีลีเนียมในปริมาณสูง
ที่สุด (0.216–0.658 ไมโครกรัม/กรัม) รองลงมา คือ ไข (0.226 ไมโครกรัม/กรัม) และผลิตภัณฑจาก
ธัญพืช (0.043–0.165 ไมโครกรัม /กรัม) สํา หรับอาหารที่ มีปริ มาณซีลีเนี ยมต่ํ า ไดแก พืชตระกูลถั่ ว
(0.220–0.045 ไมโครกรัม/กรัม) ผลไม (0.004–0.032 ไมโครกรัม/กรัม) ผัก (0.001–0.067 ไมโครกรัม/
กรัม) หัวใตดินของพืช (0.001–0002 ไมโครกรัม/กรัม) ไขมันและน้ํามัน (0.002–0.007 ไมโครกรัม/กรัม)
นมและผลิตภัณฑจากนม (0.024–0.039 ไมโครกรัม/กรัม) และถั่วเปลือกแข็ง (0.015–0.145 ไมโครกรัม/
กรัม) สําหรับผักและผลไมนั้นพบวามีการปนเปอ นของซีลีเนียม 0.001–0.067 ไมโครกรัม/กรัม เมื่อ
พิจารณาถึ งปริมาณการบริ โภคอาหารพบว า แหล งอาหารสําคั ญที่ มีก ารปนเป อนของซีลีเนี ย ม ไดแ ก
ธัญพืช (30.2 เปอรเซ็นต) พืชตระกูลถั่ว (24.7 เปอรเซ็นต) และเนื้อ สัตว (20 เปอรเซ็นต) การคํานวณ
ปริมาณของซีลีเนียมที่รับประทานในแตละวันจะพิจารณาถึงความเขมขนของซีลีเนียมในสวนของอาหาร
ที่กินไดและขอมูลการบริโภคอาหารเปนประจําทุกวันซึ่งไดมาจาก 2 แหลง คือ ตารางสมดุลอาหารของ
ประเทศซาอุดิอ าระเบีย โดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture
Organization หรือ FAO) และแบบสอบถามจากประชากรในเมืองเจดดาห ประเทศซาอุดิอาระเบีย จาก
การวิเคราะหขอมูลพบวาประชากรไดรับซีลีเนียม 75.00-121.65 ไมโครกรัม/คน/วัน โดยพิจารณาจาก
ปริมาณซีลีเนียมในอาหารหลัก (เนื้อสัตว ผัก และขาวสาลี จัด เปนอาหารที่มีการปนเปอ นของซีลีเนียม
สูง) ทั้งนี้ปริมาณซีลีเนียมที่ควรไดรับจากอาหารในแตละวันดังกลาวยังเปนคาที่ใกลเคียงกับคาที่แ นะนํา
(72 ไมโครกรั ม/คน/วัน ) และค ามาตรฐานที่กํา หนดในประเทศออสเตรเลีย และนิ วซี แลนด (58-85
ไมโครกรัม/คน/วัน)10
จากรายงานการศึ กษาปริม าณซี ลี เนี ย มในอาหารเกาหลี พบว าอาหารที่ มี ความเข มข น ของ
ซีลีเนียมสูงมาก ไดแ ก ปลา หอย และผลิตภัณฑจากปลาและหอย (0.152–0.788 มิลลิกรัม/กรัม) ไข
(0.267 มิลลิกรัม/กรัม) เนื้อสัตว เปดและไก (0.043–0.324 มิลลิกรัม /กรัม) สําหรับผักและผลไมจะมี
ซีลีเนียมในปริมาณต่ํามาก (ต่ํากวา 0.052 มิลลิกรัม /กรัม)11 ปลาที่นิย มนํามาใชเปนวัต ถุดิบในการปรุง
อาหารเกาหลี แ ละมี ค วามเข ม ข น ของซี ลี เนี ย มสู งมาก ได แ ก ปลาจวดเหลื อ ง (yellow croaker)
Larimichthys polyactis Bleeker (0.788 มิลลิกรัม/กรัม) ปลาแอนโชวี่ (anchovy) Engraulis japonicus
Temminck & Schlegel (0.753 มิลลิกรัม /กรัม) และปลาแมกเคอเรล (mackerel) Scomber japonicus
Houttuyn (0.733 mg/g) สําหรับอาหารหลักของชาวเกาหลีที่พบการปนเปอ นของซีลีเนียม ไดแก ขาว
:
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และธัญพืช (34 เปอรเซ็นต) ปลาและหอย (21 เปอรเซ็นต) เนื้อ สัตว เปด และไก (20 เปอรเซ็นต)
ปริมาณซีลีเนียมที่ไดรับจากการรับประทานอาหารเกาหลีในชีวิตประจําวัน คือ 57.5 มิลลิกรัม/คน/วัน ซึ่ง
เปนคาที่ใกลเคียงกับการไดรับซีลีเนียมจากอาหารในประเทศอิตาลีและออสเตรเลีย11 สรุปไดวาเนื้อสัต ว
ที่มีซีลีเนียมอยูในปริมาณสูง ไดแก ปลา หอย เนื้อสัตว ไข แตผักและผลไมจะมีซีลีเนียมอยูในปริมาณต่ํา
มาก ทั้งนี้เพราะสัตวตองการซีลีเนียมในการเจริญเติบโต ขาวและธัญพืชจัดเปนอาหารจากพืชที่มีการ
ปนเปอ นของซี ลีเนีย มในปริมาณสูง จากการวิเคราะหขางตน พบว าอาหารเกาหลีมีความเขม ขน ของ
ซีลีเนียมใกลเคียงกับอาหารในออสเตรเลีย ซึ่งปลาและเนื้อ สัตวมีความเขมขนของซีลีเนียม 0.12–0.63
และ 0.046–0.38 มิลลิกรัม /กรัม ตามลํ าดั บ11 จากฐานขอ มูลของ United States Department of
Agriculture National Nutrient Database แสดงใหเห็นวาอาหารที่มีซีลีเนียมสูงมาก คือ ถั่วเปลือ กแข็ง
จากบราซิล (19.2 มิลลิกรัม/กรัม) รองลงมา คือ แปงสาลีและขาวบารเลย (0.71 และ 0.38 มิลลิกรัม/กรัม
ตามลําดับ)11 ปริมาณของซีลีเนียมที่ควรไดรับในแตละวันจะขึ้นอยูกับเชื้อชาติ เพศ อายุ และแหลงที่อยู
อาศัยของมนุษย โดยทั่วไปมนุษยจะไดรับซีลีเนียมประมาณ 10-70 ไมโครกรัม/วัน หากผูใหญหรือ เด็ก
ไดรับซีลีเนียมในปริมาณที่สูงกวา 5 หรือ 0.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ตามลําดับ จะเกิดพิษตอรางกายได9
มีรายงานพบการปนเปอนของบิสมัท (Bi) ในธัญพืช เห็ด ตน กะหล่ําดอก และผักทั่วไป การ
ปนเปอนของเทลลูเลียม (Te) ในกระเทียมและหอมหัวใหญ การปนเปอนของสารหนู (As) ในอาหารทาง
ตะวันออกเฉียงใตของสเปน ปลาเปนเนื้อสัตวที่พบการปนเปอนของสารหนูในปริมาณสูงที่สุด รองลงมา
คือ ผัก เมล็ดพืช และธัญพืช9 ในกลุมของผักพบวาเห็ด ผักกาดขม (endive) และแครอท มีการปนเปอน
ของสารหนู สู งที่สุ ด ในขณะที่ ผั กกาดแดง (chard) ผั กขม (spinach) และผั กชี ฝ รั่ ง (parsley) มี การ
ปนเปอนของพลวง (Sb) สูงที่สุด ผักที่มีการปนเปอนของซีลีเนียมสูงที่สุด ไดแก มะเขือมวง อาติโชค
(artichoke) ตนกะหล่ําดอก และผักกาดหอม อยางไรก็ตามความเขมขนของเทลูเลียมที่พบมีคาต่ํากวา
โลหะหนักชนิ ดอื่ น ๆ ทั้งนี้ พบวาเห็ ดมี ความเขมขน ของเทลู เลี ยมประมาณ 104 นาโนกรั ม/กรัม ใน
ตัวอยางแตงกวาญี่ปุนและอาติโชคมีการปนเปอนของบิสมัทสูงที่สุด9 เมล็ดพืชมีคาความเขมขนของสาร
หนูและซีลีเนียมต่ํากวาที่พบในผัก ซึ่งความเขมขนสูงสุดของสารหนูแ ละซีลีเนีย มที่พบในเมล็ดพืชมีคา
13-61 และ 15-270 นาโนกรัม/กรัม ตามลําดับ โดยทั่วไปเมล็ด พืชมีความเขมขน ของพลวง เทลลูเลียม
และบิสมัท ต่ํากวาที่พบในผัก สําหรับธัญพืชพบวามีความเขมขนของสารหนูแ ละซีลีเนีย มสูงกวาโลหะ
หนักชนิดอื่น ทั้งนี้รําขาวสาลี แปงหมี่หยาบ แปงไรน และขาว มีความเขมขนของสารหนูสูงที่สุด คาดวา
การปนเปอนของสารหนูอาจเกิดจากน้ําที่ใชในการเพาะปลูก หรือการปนเปอ นของสารหนูในวัต ถุดิบที่
นํามาใชในการเตรียมแปงหมี่จากขาวสาลี เนื่องจากพบความแตกตางระหวางความเขมขนของสารหนูใน
แปงหมี่จากขาวสาลี (86 ± 4 นาโนกรัม/กรัม) กับแปงหมี่ที่มีความเขมขนของสารหนูต่ํากวาขีดจํากัดของ
การวิเคราะห (limit of detection หรือ LOD)9 สําหรับการปนเปอ นของบิสมัทในธัญพืชพบวามีความ
เขมขนต่ํากวา LOD ในขณะที่พลวงและเทลูเลียมในตัวอยางสวนใหญมักมีคาต่ํากวา 2.9 และ 20 นาโน
กรั ม /กรั ม ตามลํ า ดั บ 9 อย า งไรก็ ต ามอาหารที่ กล า วมาข างต น มีค วามเข มข น ของโลหะหนั กต่ํ า กว า
กฏหมายกําหนดและสามารถนํ ามาบริโ ภคไดในชีวิตประจําวั น ทั้งนี้ป ริมาณสารหนูที่ บริโภคไดอ ยาง
ปลอดภัย คือ 10-200 ไมโครกรัม/วัน คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญวาดวยวัตถุเจือปนอาหารไดกําหนด
ปริ มาณการได รั บสารหนู จากอาหารได สูงสุ ด 0.002 มิล ลิ กรั ม /กิโ ลกรัม /วั น สภาวิ จัย แหงชาติ ข อง
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สหรัฐอเมริกา (US National Research Council) ไดแ นะนําการไดรับพลวงจากอาหารควรอยูชวง 50200 ไมโครกรัม/วัน ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนตอการบริโภคอาหารอยางปลอดภัย9
การปนเปอนของโลหะหนักในอาหารทะเล
เปนที่ทราบกันดีวาสัตวทะเลที่ไมมีกระดูกสันหลัง เชน หอยสองฝา หอยนางรม และหอยหาบ มี
ความสามารถในการสะสมโลหะหนัก ซึ่งความเขมขนของโลหะหนักในเนื้อเยื่อ จะขึ้นอยูกับระยะเวลาที่
สิ่งมี ชีวิ ต เหล า นี้สั มผัส กั บโลหะหนั ก อย างไรก็ ต ามมนุ ษย ยั งคงนิ ยมบริโภคอาหารทะเล โดยเฉพาะ
ประชากรที่อาศัยอยูใกลกับทะเลจะมีความเสี่ย งสูงที่จะไดรับโลหะหนักจากอาหารทะเล มีรายงานการ
วิเคราะหหาปริมาณโลหะหนักในหอยที่สุมเก็บตัวอยางจากอาว Todos os Santos ในประเทศบราซิล
โดยใชเทคนิค ICP-OES พบวาตัวอยางหอยนางรมมีความเขมขนของสังกะสี (Zn) ทองแดง แคดเมียม
และโพแทสเซียม (K) สูงที่สุด ซึ่งสอดคลองกับที่เคยมีรายงานวาหอยนางรมมีความสามารถในการสะสม
โลหะหนัก นอกจากนี้ยังพบวาในตัวอยางหอยนางรมมีความเขมขนของแคดเมียมและทองแดงสูงเกิน
เกณฑ มาตรฐาน ในขณะที่ ตัวอย างหอยสองฝาและหอยกาบมี ความเขมข นของสังกะสีสู งเกิน เกณฑ
มาตรฐานตามกฏหมายเกี่ยวกับอาหารปนเปอนในประเทศบราซิล (Brazilian Legislation for Food
Contamination) จึงแนะนําวาการบริโภคหอยเหลานี้อาจเปนอันตรายตอสุข ภาพ12 จากการระเบิดของ
ภูเขาไฟในนิวซีแลนดสงผลใหมีการปนเปอนของแคดเมียม ปรอท (Hg) และสารหนู ในแหลงน้ําทางตอน
เหนือของนิวซีแลนด13 ดีบุก (Sn) ในรูปของ tributyltin ถูกนํามาใชเปนสีกันเพรีย ง (anti-fouling paint)
สําหรับทาเรือเพื่อปองกันสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาเกาะติดตัวเรือ ดังนั้นจึงพบโลหะหนักหลายชนิดปนเปอน
ในเนื้อเยื่อของหอยแมลงภู ในปจจุบันประเทศนิวซีแลนดไดแนะนําใหเพิ่มความระมัดระวังการบริโภค
อาหารทะเลซึ่งหมายรวมถึงปริมาณและความถี่ในการรับประทาน โดยเฉพาะสตรีมีครรภ คนชรา และ
ทารก เนื่องจากอาหารทะเลสวนใหญมีการปนเปอนของปรอทและแคดเมียมในปริมาณสูง13 ดังนั้นการ
จํากัด ปริมาณการบริโภคอาหารทะเลจะลดโอกาสในการเกิด พิษที่เกิดจากการสะสมของโลหะหนักใน
เนื้อเยื่อตับออน นอกจากนี้ยังพบการปนเปอนของสารหนูและปรอทในผักสลัดน้ําและปลาไหลในประเทศ
นิวซีแลนด13 มีรายงานวาการบริโภคอาหารที่ปนเปอนดวยแคดเมีย มมีความสัมพันธกับการเกิดมะเร็ง
ตอมลูกหมาก ในขณะที่การบริโภคอาหารที่มีการปนเปอนของปรอทสูงและสังกะสีต่ําจะมีความสัมพันธ
กับการเกิดโรคออทิสติก (autism)13 อยางไรก็ตามมีรายงานวาการบริโภคปลาและหอยทะเลสามารถ
ปองกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด (myocardial infarction) ได14 ดังนั้นจึงควรเลือ กรับประทานอาหาร
ทะเลที่ปลอดภัยและไดมาตรฐานในปริมาณที่เหมาะสม
แคลเซียม (Ca) เปนสวนประกอบของกระดูกและฟน และมีความสําคัญตอกระบวนการแข็งตัว
ของเลื อด การหดตั วของกล ามเนื้อ การสงคําสั่งทางระบบประสาท การควบคุมสมดุ ลน้ํ าและแร ธาตุ
ทองแดงและเหล็กทําหนาที่เปนตัวเรงในปฏิกิริยาออกซิเดชันของรางกาย นอกจากนี้ยังพบทองแดงใน
hemocyanin ซึ่งเปนเม็ดสีในเลือดของสัตวน้ําที่มีเปลือกแข็ง มีรายงานวาเนื้อกุงกุลาดําและเนื้อ กุงขาวมี
แมกนีเซียม (Mg) ในปริมาณสูงที่สุด รองลงมา คือ แคลเซียมและเหล็ก ทั้งนี้เนื้อกุงกุลาดํามีความเขมขน
ของธาตุทั้ง 3 ชนิด สูงกวาในเนื้อกุงขาว และไมพบการปนเปอนของแคดเมียมและโคบอลท (Co) ในเนื้อ
กุงทั้งสองชนิด15 โดยทั่วไปแลวปลาและหอยจะมีความสามารถในการสะสมโลหะหนักโดยเฉพาะตะกั่ว
:

21

วารสารไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร)

แคดเมียม และปรอท โดยเฉพาะปลาทูนามีการปนเปอนของปรอทคอ นขางสูง16 ปลาบางชนิด สามารถ
สะสมโลหะหนักในเนื้ อเยื่อไดสูง เชน ปลาฉลาม ปลาทะเลขนาดใหญมีข ากรรไกรบนยาวคลายกระบี่
(swordfish) ปลาคิงแม็กเคอเร็ล (king mackerel) และปลาครีบคู (tilefish) ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการ
บริโภคปลาเหลานี้ในปริมาณสูงหรือเปนประจํา4
การปนเปอนของโลหะหนักในน้ํา
การปนเปอนของสารหนูในแหลงน้ําของประเทศอินเดียเปนสาเหตุของการสะสมสารหนูในเสน
ผมและการพบสารหนู ใ นป ส สาวะ โดยปกติ รา งกายสามารถขั บ สารหนู อ อกทางป ส สาวะได 5-40
ไมโครกรัม/วัน และสามารถสะสมสารหนูในเสน ผมได 80-250 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ในขณะที่ส ารหนู
1,000 ไมโครกรั ม /กิ โลกรัม จะทํ าให เกิ ด ความเป น พิ ษ ต อ ร างกาย องค การอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติไดกําหนดปริมาณสารหนูที่รางกายไดรับตอสัปดาห 3.32, 5.75 และ 12.9 ไมโครกรัม/
น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน ซึ่งจัดเปนการปนเปอนในระดับออน ปานกลาง และสูง ตามลําดับ ซึ่งสูงกวา
คาที่ยอมรับได (2.1 ไมโครกรัม/น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน)17 ตะกั่วเปนโลหะหนักที่มีอันตรายสูงตอ
ทารกและเด็ก โดยเฉพาะการปนเปอนของตะกั่วจากการกัดกรอนของทอน้ําที่มีตะกั่วเปนสวนประกอบ
ดังนั้นในปจจุบันจึงหลีกเลี่ยงการใชทอน้ําที่มีสวนผสมของตะกั่ว มีรายงานการวิเคราะหหาการปนเปอน
ของตะกั่วในน้ําประปาดวยเทคนิค atomic absorption spectrometry (AA) โดยวิเคราะหตัวอยางน้ําที่
ไหลออกจากท อ ในช วงกลางวั น และน้ํ า ค างคื น ในท อ ที่ สุ มเก็ บตั วอย า งน้ํ า จากเมื อ ง Bovenden,
Friedland, Duderstadt, Northeim และ Rosdorf ในประเทศเยอรมัน จากตัวอยางน้ําคางทอจํานวน
1,434 ตัวอยาง มีตัวอยาง 3.1 เปอรเซ็นต ที่มีความเขมขนของตะกั่วสูงเกิน 0.01 มิลลิกรัม /ลิตร (ตาม
เกณฑกําหนดน้ําดื่มขององคการอนามัยโลก) และมีตัวอยาง 0.6 เปอรเซ็นต ที่มีความเขมขนของตะกั่ว
สูงเกิน 0.04 มิลลิกรัม /ลิตร (ตามเกณฑกําหนดน้ําดื่มในประเทศเยอรมัน ) ในขณะที่ตัวอยางน้ําที่ไหล
ออกจากทอในชวงกลางวัน จํานวน 1,474 ตัวอยาง มีตัวอยางคิดเปน 2.1 เปอรเซ็นต ที่มีความเขมขน
ของตะกั่วสูงเกิน 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และมีตัวอยาง 0.2 เปอรเซ็นต ที่มีความเขมขนของตะกั่วสูงเกิน
0.04 มิลลิกรัม/ลิตร จากขอมูลการวิเคราะหดังกลาวทําใหตระหนักวามีการปนเปอนของตะกั่วในน้ําจาก
ทอในระดับที่เปนอันตรายตอรางกายโดยเฉพาะทารกและเด็ก ซึ่งความเขมขนสูงสุดของตะกั่วที่ปนเปอน
ในตัวอยางน้ําดังกลาวมีคาเทากับ 0.11 และ 0.15 มิลลิกรัม /ลิต ร ในน้ําคางคืนจากทอ และน้ําที่ไหลออก
จากทอในชวงกลางวัน ตามลําดับ18
การปนเปอนของยาฆาแมลงในน้ํา
ประเทศไทยจัดอยูในกลุมที่ใชย าฆาแมลงมากที่สุดที่ในแถบเอเชียใต ยาฆาแมลงที่นิยมใชกัน
มาก ไดแก 2,4-D, monocrotophos, metamidophos, atrazine, endosulfan, methyl parathion และ
paraquat ซึ่งสงผลใหพบการปนเปอนของโลหะหนักจากยาฆาแมลงในดิน และน้ํา19,20 มีรายงานพบการ
ปนเปอนของยาฆาแมลงในกลุม organochlorine pesticides ในแมน้ําเจาพระยา แมน้ําแมกลอง แมน้ํา
บางปะกง และแมน้ําทาจีน รวมทั้งบริเวณชายฝงของไทย น้ําในบริเวณชายฝงตะวันตกของจังหวัดกระบี่
มีความเขมขนของดีดีที 18-20 นาโนกรัม/ลิตร และน้ําในแมน้ําเจาพระยาตอนลางมีการปนเปอ นของยา
ฆาแมลง aldrin ที่มีความเขมขน 5 นาโนกรัม/ลิตร น้ําผิวดินและน้ําประปามีการปนเปอนของยากําจัด
22 :
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วัชพืช atrazine จึงคาดวาในกระบวนเตรียมน้ําประปาจากน้ําผิวดินไมสามารถกําจัด atrazine ออกไปได
น้ําประปาที่ เตรียมจากน้ําในแมน้ํา เจาพระยามีความเขมขนของสารตกคางจากการฆาเชื้อ โรคสูงกว า
น้ําประปาที่เตรียมจากน้ําในแมน้ําแมกลอง19 นอกจากนี้ยังพบสารตกคางจากการฆาเชื้อโรคในน้ําดื่ม
บรรจุขวด ในน้ําแข็งหลอดพบการปนเปอนของสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบและเมแทบอไลทของมันใน
ระดับความเขมขนสูง19 ซึ่งผลจากการศึกษานี้จะเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของน้ํา
ชนิดตาง ๆ ในประเทศไทย
การปนเปอนของโลหะหนักและสารพิษจากวัสดุสําหรับผลิตบรรจุภัณฑ
วัส ดุ บรรจุที่ นิ ย มใช เตรี ย มเปน บรรจุ ภั ณฑมักเป น พลาสติก (38 เปอร เซ็น ต ) รองลงมา คื อ
กระดาษและกระดาษแข็ง (30 เปอรเซ็นต) โลหะ (19 เปอรเซ็นต) แกว (8 เปอรเซ็นต) และวัสดุอื่น ๆ (5
เปอรเซ็นต)21 สามารถพบโครเมียม แคดเมียม และตะกั่ว ไดในกระดาษทั่วไป โครเมียม (VI) มีความ
เปนพิษตอมนุษยเนื่องจากเปนสารกอมะเร็งและกอกลายพันธุ แคดเมียมเปนพิษตอไตของสิ่งมีชีวิต และ
ตะกั่ว มีพิษต อระบบประสาท22 จากรายงานการศึกษาโลหะหนั กในวั สดุสํา หรับผลิต บรรจุภัณฑ เช น
กระดาษและกระดาษแข็ง พบวาในตัวอยางกระดาษสําหรับผลิตบรรจุภัณฑมีความเขมขน ของโครเมียม
0.25–0.50 ไมโครกรัม/กรัม ทั้งนี้ตรวจไมพบแคดเมียมและตะกั่วที่ระดับความเขมขน 0.12 และ 0.280.35 ไมโครกรัม/กรัม ตามลําดับ ในขณะที่ตัวอยางกระดาษแข็งสําหรับผลิตบรรจุภัณฑมีความเขมขน
ของโครเมียมในชวง 0.50–0.64 ไมโครกรัม/กรัม ทั้งนี้ตรวจไมพบแคดเมียมและตะกั่วที่ความเขมขน
0.09 และ 0.67-0.99 ไมโครกรัม/กรัม ตามลําดับ22 มีรายงานวาบรรจุภัณฑที่ทําจากกระดาษที่นํากลับมา
ใชใหมสามารถปลดปลอย diisobutyl phthalate (DiBP), dibutyl phthalate (DBP) และ benzophenone
ออกมาปนเปอนในอาหารแหงได ซึ่งสารเหลานี้จะทําลายระบบประสาทสวนกลาง ไต กระเพาะปสสาวะ
และทางเดินอาหาร นอกจากนี้ยังพบการปนเปอนของ xenoestrogens จากหมึกพิมพบนกระดาษแข็งที่
นํากลับมาใชใหมซึ่งอาจทําใหเกิดมะเร็งเตานมในสตรี ดังนั้นจึงควรระมัดระวังการปลดปลอยสารพิษตาง
ๆ จากการใชบรรจุภัณฑที่ทําจากกระดาษแข็งที่นํากลับมาใชใหม 21 bisphenol A (BPA) เปน plastic
monomer ที่ นิย มใชผ ลิต พลาสติกสําหรับบรรจุอาหาร มีผ ลกระทบตอระบบสืบพันธุแ ละมีฤ ทธิ์คลา ย
เอสโตรเจนจึงอาจทําใหเกิดมะเร็งเตานมได การสะสม BPA ในรางกายอาจทําใหเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือ ด เบาหวาน หรือความผิดปกติของเอนไซมในตับ ดังนั้นจึงไดมีการเฝาระวังการปลดปลอยสารที่
รบกวนฮอรโมนจากตอมไรทอ (endocrine disrupting compounds หรือ EDCs) จากบรรจุภัณฑชนิด
ตาง ๆ ที่ใชบรรจุอาหาร21 มีรายงานวาอาหารบางชนิดที่ประกอบดวย น้ํา น้ํามัน กรดอะซีติก (acetic
acid) เขมขน 3 เปอรเซ็นต หรือเอธานอลเขมขน 10 เปอรเซ็นต สามารถกระตุนการปลดปลอยสารพิษ
ออกจากบรรจุภัณฑได เชน การปลดปลอย pefluorinated compound จากกระดาษกันไขมัน (greaseproof paper) ที่ใชทําบรรจุภัณฑ ขวดบรรจุน้ําดื่มที่ทําจากpolyethylene terephthalate (PET) สามารถ
ปลดปลอย diethy hydroxy lamine (DEHA) ออกมาปนเปอนในน้ําดื่มได ขวดที่ทําจาก PET เหลานี้จะมี
ความปลอดภัยตอการใชเพียงครั้งเดียวเทานั้น หากนํามาใชซ้ําอาจเกิดการปนเปอนของ PET ในอาหาร
หรือเครื่องดื่มได ซึ่งเปนอันตรายตอ รางกายเพราะ PET เปนเปนสารกอมะเร็ง สารกอ การกลายพันธุ
และเปนพิษตอระบบสืบพันธุ21
:
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สรุป
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คําถาม
1. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับ acrylamide
1. เกิดจากการปรุงอาหารจําพวกไขมันดวยความรอนสูง
2. เกิดจากปฏิกิริยา reduction
3. เกิดจากปฏิกิริยา polymerization
4. อาจทําใหตาบอด
5. เปนสารกอมะเร็ง
2. ขอใดไมใชความเปนพิษจากการบริโภค tartrazine (FD & C Yellow No. 5)
1. ผื่นคัน บวมแดง
2. หอบหืด
3. โรคหัวใจและหลอดเลือด
4. เนื้องอกที่ตอมไทรอยด
5. ทําลายโครโมโซม
3. ขอใดผิดเกี่ยวกับ polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
1. เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีวงเบนซีนตั้งแต 2 วงขึ้นไป
2. เกิดจากกระบวนการแปรรูปที่ทําใหอาหารไหมเกรียม
3. เกิดจากการเคี่ยวน้ําตาลดวยความรอนสูง
4. มีผลตอการพัฒนาตัวออนและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
5. Ohmic heating ชวยลดการปนเปอนของ PAHs ในอาหาร
4. ขอใดผิดเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ปนเปอนดวยดีดีทีหรือเมลามีน
1. การสะสมดีดีทีอาจทําใหตับออนอักเสบ
2. การสะสมดีดีทีในระยะสั้นอาจเกิดความเปนพิษตอระบบประสาท
3. การสะสมดีดีทีในระยะยาวอาจเกิดความเปนพิษตอตับ
4. การสะสมเมลามีนในระยะสั้นอาจทําใหเกิดเนื้องอกในกระเพาะปสสาวะ
5. การสะสมเมลามีนในระยะยาวอาจทําใหเกิดนิ่วในทางเดินปสสาวะ
5. สารใดไมใชสารกอมะเร็ง
1. Polyphenol
2. Aflatoxin B1
3. Chloroform
4. Benzene
5. Naphthalene
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6. ข อใดไม ใชความเปน พิษที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ป นเป อนดวยแบคทีเรีย Escherichia coli
0157:H7
1. ไตวาย
2. เม็ดเลือดแดงมีรูปรางผิดปกติ
3. ตอมน้ําเหลืองอักเสบ
4. เลือดออกในลําไสใหญ
5. ปสสาวะเปนเลือด
7. ขอใดผิดเกี่ยวกับซีลีเนียม (Se)
1. ไมเปนพิษตอระบบประสาท
2. จําเปนตอการเจริญเติบโตของมนุษย
3. Selenoproteins มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
4. การขาดซีลีเนียมอาจทําใหเกิดโรคหัวใจ
5. การไดรับซีลีเนียมในระยะยาวอาจทําใหเกิด selenosis
8. สัตวทะเลชนิดใดที่เคยมีรายงานวามีความเขมขนของแคดเมียมและทองแดงสูงเกินเกณฑมาตรฐาน
ตามกฏหมายเกี่ยวกับอาหารปนเปอนในประเทศบราซิล
1. หอยกาบ
2. หอยนางรม
3. หอยสองฝา
4. กุง
5. ปู
9. ปลาชนิดใดมีความสามารถในการสะสมปรอท
1. Swordfish
2. King mackerel
3. Tilefish
4. Tuna
5. ถูกทุกขอ
10. โลหะหนักชนิดใดที่มีโอกาสตรวจพบไดในระดับความเขมขนสูงในกระดาษแข็งสําหรับผลิตเปน
บรรจุภัณฑ
1. สังกะสี (Zn)
2. ตะกั่ว (Pb)
3. แคดเมียม (Cd)
4. โครเมียม (Cr)
5. เหล็ก(Fe )
:
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ยากลุม SGLT2 Inhibitors: ทางเลือกใหมในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2
SGLT2 Inhibitors: The New Approach to Treat Type 2 Diabetes
ภก.สุรศักดิ์ วิชัย โย
กลุม งานคุมครองผูบ ริโภคและเภสัชสาธารณสุ ข สํานักงานสาธารณสุขจังหวั ดชั ยภูมิ

รหัส 1-000-SPU-000-1106-01
จํานวนหนวยกิต 2.0 หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง
วันที่รับรอง: 17 มิถุนายน พ.ศ.2554
วันที่หมดอายุ: 17 มิถุนายน พ.ศ.2556
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1. สามารถอธิบายกลไกการออกฤทธิ์ของยากลุม SGLT2 inhibitors
2. สามารถอธิบายคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตรของยา dapagliflozin
3. สามารถอธิบายผลทางคลินิกและผลอื่นๆของยา dapagliflozin
4. สามารถอธิบายอาการไมพึงประสงคแ ละอันตรกิริยาของยา dapagliflozin
บทคัดยอ
ยากลุม Sodium glucose co-transporter subtype 2 (SGLT2) inhibitors เปน ยากลุม
ใหมที่กําลังพัฒนาและศึกษาวิจัยในปจจุบัน โดยมีจุด มุงหมายในการรักษาโรคเบาหวานชนิด ที่ 2
ซึ่งยาสงผลลดระดับน้ําตาลในเลือดโดยเพิ่มการขับออกของกลูโ คสทางปส สาวะ กลไกการออก
ฤทธิ์จึงไมขึ้น กับอิน ซูลิน ซึ่งยา dapagliflozin เปน ยาในกลุ ม SGLT2 inhibitors ที่มีผ ลการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิกพบวาสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดไดดีทั้งการใชเดี่ย วและรว มกับยาอื่น
โดยยานี้ไมทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือ ดต่ํา นอกจากนี้ยังมีผลทําใหน้ําหนักตัวลดลง และผูป ว ย
สามารถทนตอยาไดดี ซึ่งอาการขางเคียงที่อาจพบ ไดแก การติดเชื้อ ระบบทางเดิน ปส สาวะและ
อวัย วะสืบพันธุที่สามารถหายไดเองหรือ รักษาโดยการใชย าตานจุลชีพตามมาตรฐานการรักษา
ทั่วไป ระดับฮีมาโตคริต (hematocrit) เพิ่มขึ ้น เล็กนอ ย และอาจพบภาวะขาดน้ํ าและการเสีย
สมดุลเกลือ แรในผูปวยที่ใชยานี้
คําสําคัญ: Diabetes, Sodium glucose co-transporter, SGLT2 inhibitors, Dapagliflozin
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บทนํา
การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหใกลเคียงกับเกณฑปกติ ถือเปนเปาหมายสําคัญในการรักษา
โรคเบาหวาน เนื่องจากชวยปองกันหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซอ นทางหลอดเลือดทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ รวมทั้งภาวะแทรกซอนทางระบบประสาทในอนาคต ซึ่งปจจุบันยาที่ใชในการรักษาเบาหวาน
มีวัตถุประสงคเพื่อลดภาวะดื้อตออินซูลิน (insulin resistance) เพิ่มการหลั่งอินซูลิน จํากัดการหลั่งกลูคา
กอน ชะลอการยอยคารโบไฮเดรต หรือใหอินซูลินทดแทน เปนตน1 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนายาใหมใน
การรักษาโรคเบาหวาน เพื่อใหการรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการเพิ่มการขับออกของกลูโคสทาง
ปสสาวะถือเปนทางเลือกใหมทางหนึ่งในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
Glucuretic Therapy1
Glucuretic therapy หมายถึง การกําจัดกลูโคสที่มีมากเกินออกจากรางกาย โดยการขับออกทาง
ปสสาวะ (เปนคําที่คลายคลึงกับ Diuretic therapy ซึ่งหมายถึง การกําจัดเกลือและน้ําที่มีมากเกิน โดย
การขับออกทางปสสาวะ) ซึ่งหากมองเพียงผิวเผินจะเห็นวาแนวคิดนี้ขัดแยงกับความเขาใจเดิมที่วา การ
มีกลู โคสปนมากั บปส สาวะเป นตั วบงชี้หนึ่ งในการวินิ จฉัย โรคเบาหวานและบอกถึงการควบคุมระดั บ
น้ําตาลไดไมดี แตปจจุบันทราบวา การเพิ่มการขับออกของกลูโคสทางปสสาวะ สามารถเปนอีกแนวทาง
หนึ่งเพื่อลดระดับน้ําตาลในเลือดโดยไมขึ้นกับผลของอินซูลิน
หนาที่ของ Sodium glucose co-transporter (SGLT)
ไต เปนอวัยวะที่มีความสําคัญในการรักษาสมดุลกลูโคส (glucose homeostasis) โดยทําหนาที่
3 ประการ คือ 1) การเกิด renal gluconeogenesis 2) การนํากลูโคสจากกระแสเลือดเขาสูเซลล และ 3)
การกรองและดูดกลับกลูโคส โดยสภาวะปกติ ไตจะดูดกลับกลูโคสที่ถูกกรองจาก glomerulus กลับเขาสู
กระแสเลือดทั้งหมด (ประมาณ 180 กรัมตอวัน ) ผานทางโปรตีนที่เปนตัวพา คือ sodium glucose cotransporter (SGLT) ซึ่งประกอบดวย SGLT1 และ SGLT2 ที่มีคุณสมบัติแตกตางกัน (ตารางที่ 1) ดังนี้
1) SGLT1 พบมากบริเวณลําไสเล็ก ซึ่งทําหนาที่เกี่ยวของกับการดูดซึมกลูโคส สวนที่ทอไตจะพบ
บริเวณ proximal convoluted tubule ตอนปลาย (S3 segment) (รูปที่ 1) ซึ่ง SGLT1 สามารถ
จับกับกลูโคสไดแนน (high affinity) แตจับไดปริมาณนอย (low capacity) จึงทําหนาที่ดูดกลับ
กลูโคสเพียงสวนนอย (ประมาณ 10 เปอรเซ็นตของปริมาณที่ถูกกรองไดทั้งหมด) โดยโซเดียมจะ
เคลื่อนผาน SGLT1 คูกับกลูโคส ในอัตราสวน 2 ตอ1 (sodium : glucose coupling ratio= 2 : 1)
2) SGLT2 พบมากบริเวณ proximal convoluted tubule ตอนตน (S1 และ S2 segment) (รูปที่ 1)
ซึ่ง SGLT2 จับกับกลูโคสอยางหลวมๆ (low affinity) แตจับไดปริมาณมาก (high capacity) จึง
สามารถดูดกลับกลูโคสไดประมาณ 90 เปอรเซ็นตของปริมาณที่ถูกกรองไดทั้งหมด โดยโซเดียม
จะเคลื่อนผาน SGLT2 คูกับกลูโคส ในอัตราสวน 1 ตอ1(sodium : glucose coupling ratio=1: 1)
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SGLT1 และ SGLT2 วางตัวอยูทางดาน luminal epithelium ของทอ ไต ทําหนาที่ ดูดกลั บ
กลูโคสดวยกระบวนการที่เรียกวา secondary active-transport เนื่อ งจากเปนการเคลื่อ นที่ของกลูโคส
จากบริเวณที่มีความเขมขนต่ําไปยังบริเวณที่มีความเขมขนสูงโดยอาศัยพลังงานไฟฟาเคมีที่เกิดขึ้นจาก
การเคลื่อนที่ของโซเดียมระหวางเซลล หลังจากนั้นกลูโคสจะถูกสงเขาสูกระแสเลือดโดยกระบวนการ
facilitated diffusion เนื่องจากเปนการลําเลียงสารจากบริเวณที่มีความเขมขน สูงไปยังบริเวณที่มีความ
เขมขนต่ําผานทางโปรตีนที่เปนตัวพาอีกชนิด หนึ่ง คือ glucose transporter-2 (GLUT2) ที่อยูทางดาน
basolateral membrane (รูปที่ 2)1,2,3,4,5
ตารางที่ 1. แสดง SGLT subtype และตําแหนงที่พบ2,5
Subtype
Substrates
SGLT1 Glucose & Galactose
SGLT2 Glucose
SGLT3 Glucose sensor
SGLT4 Glucose, mannose
SGLT5 Not known
SGLT6 Glucose, myo-inositol
* หมายถึงบริเวณที่พบมาก

Tissue Distribution
Intestine*, trachea, kidney, heart, brain, testis, prostate
Kidney*, brain, liver, thyroid, muscle and heart
Widely throughout the body in skeletal muscle, nervous system
Intestine, kidney, liver, brain, lung, trachea, uterus, pancreas
Kidney
Brain, kidney, intestine

ยากลุม SGLT2 Inhibitors
Phlorizin ซึ่งสกัดไดจากเปลือกตนแอปเปล โดยนักวิทยาศาสตรชาวฝรั่งเศส ในป ค.ศ. 1835
เปนสารตัวแรกที่พบวามีฤทธิ์ยับยั้ง SGLT แตเนื่องจากมีขอจํากัด คือ สารชนิด นี้ถูกดูด ซึมจากทางเดิน
อาหารไดไมดี ไมมีความจําเพาะเจาะจงตอ SGLT2 เพราะสามารถยับยั้ง SGLT ชนิดอื่น ๆได และไมมี
ความคงตัวเพียงพอที่จะนํามาใชในทางคลินิก หลังจากนั้นจึงไดมีการพัฒนายาที่มีความจําเพาะเจาะจง
ตอ SGLT2 เชน ยา sergliflozin และ remogliflozin ซึ่งปจจุบันไดหยุดทําการศึกษาวิจัยแลว ดวยเหตุผล
เกี่ย วกับการแขงขันทางดานธุรกิจ (result of evaluating circumstances including the development
status of SGLT2 inhibitors by competitors) ยา canagliflozin ซึ่งกําลังศึกษาวิจัยอยูใน phase III
นอกจากนี้ยังมีสาร BI10773 และ BI44847 ซึ่งอยูระหวางการพัฒนา เปนตน1,2

:
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รูปที่ 1. แสดงตําแหนงของทอไตที่ทําหนาที่ในการดูดกลับกลูโคส3

รูปที่ 2. แสดงหนาที่ของ SGLT1 และ SGLT2 ในการดูดกลับกลูโคส2
Dapagliflozin
Dapagliflozin มีโครงสรางทางเคมีป ระกอบด วย C-aryl glucoside (รูปที่3) เปน ยาในกลุ ม
“flozin” ที่โดดเดนที่สุด ในปจจุ บัน เนื่อ งจากมี ความจํ าเพาะสูง (selectivity) ในการยั บยั้ง SGLT2 1,2
(ตารางที่ 2) และจากการศึกษาผลเฉียบพลันของยาในหนูทดลอง (acute in vivo studies) โดยการใหกิน
ยาครั้งเดียว (single oral dose) ในขนาด 0.01-10 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม พบวา ยามีผล
เหนี่ย วนําการขับออกของกลูโคสทางปสสาวะ ทั้งในหนูป กติ (normal rats) และหนูที่เปนเบาหวาน
(diabetic rats) สงผลลดระดับกลูโคสในกระแสเลือดในหนูปกติ (รูปที่ 4), และลดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
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ในหนูที่เปนเบาหวาน (Zucker diabetic fatty rats) ไดอยางมีนัยสําคัญ (รูปที่ 5; ซาย) สวนการศึกษาผล
ตอเนื่องของยาในหนูทดลอง (chronic in vivo studies) โดยการใหกินยาในขนาด 0.01-1 มิลลิกรัมตอ
น้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม เปนเวลานาน 2 สัปดาห พบวา ยาสามารถลดระดับกลูโคสในกระแสเลือดได
อยางมีนัยสําคัญทั้งขณะอดอาหาร (fasting) และใหอาหาร (fed) (รูปที่ 5; ขวา)6

รูปที่ 3. แสดงโครงสรางทางเคมีของยา dapagliflozin4
ตารางที่ 2. แสดงผลการยับยั้ง SGLT1 และ SGLT2 ของยา dapagliflozin ในหลอดทดลอง6
Human SGLT2
Dapagliflozin 1.12  0.065 (n=18)
Phlorizin
35.6  4.2 (n=11)

Human SGLT1

Rat SGLT2

1,391  7 (n=16) 3.0  0.5 (n=5)
330  50 (n=10) 75  8 (n=4)

Rat SGLT1
620  70 (n=6)
302  30 (n=4)

Data are mean EC50  SE (nmol/l)

รูปที่ 4. แสดงผลการลดระดับกลูโคสในกระแสเลือดของยา dapagliflozin ในหนูปกติ 6
[○= vehicle, ♦ = 0.01 mg/kg, ▲= 0.1 mg/kg,

= 1 mg/kg, ■ = 10 mg/kg]

รูปที่ 5. แสดงผลการลดระดับกลูโคสในกระแสเลือดของยา dapagliflozin ในหนูที่เปนเบาหวาน6
(ซาย): ผลเฉียบพลันจากการใหยาครั้งเดียว
(ขวา): ผลตอเนื่องหลังจากใหยาวันละ 1 ครั้ง นาน 15 วัน
[ = vehicle, ■= 0.01 mg/kg, = 0.1 mg/kg, □= 1 mg/kg, *P < 0.0001, †P < 0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับ
vehicle]
:
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ผลการศึกษาทางคลินิกของยา dapagliflozin
List JF และคณะ ไดทําการศึกษาในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 จํานวน 389 ราย ซึ่งมีระดั บ
glycosylated hemoglobin (HbA1C) ระหวาง 7-10 เปอรเซ็นต และมี fasting plasma glucose (FPG)
มากกวา 140 มิลลิกรัมตอ เดซิลิต ร โดยใหผูปวยรับประทานยา dapagliflozin แบบ monotherapy ใน
ขนาด 2.5-50 มิลลิกรัม วันละครั้ง ตอ เนื่องเปนเวลา 12 สัปดาห พบวาสามารถขับกลูโคสออกมากับ
ปสสาวะได 52-85 กรัมตอวัน โดยสามารถลดระดับ HbA1C และ FPG เมื่อหักลบจากผลของยาหลอก
แลว (placebo-subtracted) ได 0.37-0.72 เปอรเซ็นต และ 10-25 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ตามลําดับ ซึ่งผล
การลดระดับน้ําตาลในเลือ ดขึ้นกับขนาดยาที่ไดรับ (concentration-dependent) โดยสามารถลดระดับ
HbA1C ไดสูงสุดที่ขนาดยาไมเกิน 10 มิลลิกรัมตอวัน (รูปที่ 6)7

รูปที่ 6. แสดงผลการลดระดับ HbA1C ของยา dapagliflozin ในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 7
Ferrannini E และคณะ ไดทําการศึกษาในผูปวยเบาหวานชนิด ที่ 2 จํานวน 485 ราย ซึ่งมี
ระดับ HbA1C ระหวาง 7-10 เปอรเซ็นต โดยใหผูปวยรับประทานยา dapagliflozin แบบ monotherapy
ในขนาด 2.5-10 มิลลิกรัม วันละครั้ง ตอเนื่องเปนเวลา 24 สัปดาห พบวาสามารถลดระดับ HbA1C และ
FPG เมื่อหักลบจากผลของยาหลอกแลว ได 0.35-0.66 เปอรเซ็นต และ 12-25 มิลลิกรัมตอ เดซิลิตร
ตามลําดับ8
Bailey CJ และคณะ ไดทําการศึกษาในผูปวยเบาหวานชนิด ที่ 2 จํานวน 546 ราย ซึ่งมีระดับ
HbA1C ระหว าง 7-10 เปอร เซ็ นต และมี FPG มากกวา 150 มิลลิกรัมต อเดซิ ลิ ตร โดยให ผูปว ย
รับประทานยา dapagliflozin ในขนาด 2.5, 5 และ 10 มิลลิ กรัม วั นละครั้ง แบบ add-on therapy
รวมกับยา metformin ขนาดตั้งแต 1,500 มิลลิกรัมตอวันขึ้นไป ตอ เนื่องเปนเวลา 24 สัปดาห พบวา
สามารถลดระดับ HbA1C และ FPG เมื่อหักลบจากผลของยาหลอกแลว ได 0.37-0.54 เปอรเซ็นต และ
12-18 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ตามลําดับ9
Wilding JPH และคณะ ไดทําการศึกษาในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 จํานวน 71 ราย ซึ่งมีระดับ
HbA1C ระหว าง 7.5-10 เปอรเซ็น ต และมี FPG มากกวา 150 มิลลิกรัมตอ เดซิลิตร โดยให ผูปว ย
รับประทานยา dapagliflozin ในขนาด 10 และ 20 มิลลิกรัม วันละครั้ง แบบ add-on therapy รวมกับ
อินซูลิน โดยลดขนาดยาอินซูลินลงครึ่งหนึ่ง ตอ เนื่องเปนเวลา 12 สัปดาห พบวาสามารถลดระดั บ
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HbA1C และ FPG เมื่อหักลบจากผลของยาหลอกแลว ได 0.70-0.78 เปอรเซ็นต และ 15-27 มิลลิกรัมตอ
เดซิลิตร ตามลําดับ10
ผลอื่นๆ ของยา dapagliflozin
ยา dapagliflozin สามารถทําใหน้ําหนักตัวลดลง โดยจะเห็นผลชัดเจนในชวงสัปดาหแรกของ
การใชยา ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิด จากฤทธิ์ osmotic diuresis ของยา (กลูโคสที่ถูกขับออกจะเพิ่ม
osmotic pressure ในทอไต ทําใหเกิด การดึงน้ําไวใน lumen ของทอไตแลวขับออกมาเปน ปสสาวะ
ปริมาณมากขึ้น) หลังจากนั้นน้ําหนักตัวจะลดลงอยางตอเนื่องโดยรวม 2-3 กิโลกรัม ในชวงระยะเวลา 6
เดือน จึงอาจเหมาะสําหรับผูปวยที่อวนหรือมีน้ําหนักเกิน และอาจเหมาะที่จะใชรวมกับยาเบาหวานที่ทํา
ใหน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น 1 นอกจากนี้ ยา dapagliflozin ยังสงผลลดความดันโลหิต ไดทั้งการใชเดี่ย ว หรือ
รวมกับยา metformin เปนระยะเวลา 12-24 สัปดาห ซึ่งยา dapagliflozin ขนาด 10 มิลลิกรัมตอวัน
สามารถลด systolic blood pressure (SBP) ได 3-5 mmHg และลด diastolic blood pressure (DBP)
ไดประมาณ 2 mmHg1,7,9,10 โดยไมมีผลตออัตราการเตนของหัวใจและไมเพิ่มโอกาสการเกิดอาการหนา
มืดหรือวิงเวียน (fainting) เปนตน1,7 จึงอาจเปนผลดีกับผูปวยที่มีโรคความดันโลหิตสูงรวมดวย1
เภสัชจลนศาสตรของยา dapagliflozin
ยา dapagliflozin ถูกดูด ซึ มจากทางเดิ น อาหารอยา งรวดเร็ ว ระดับยาในกระแสเลือ ดสูงสุ ด
ภายในเวลา (Tmax) ประมาณ 1 ชั่วโมง (อยูในชวง 0.5-4 ชั่วโมง) และหากรับประทานรวมกับอาหาร
พบวา Tmax เพิ่มเปน 4 ชั่วโมง โดยปริมาณยาที่ถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือด (AUC) ไมคอยเปลี่ย นแปลง
ยา dapagliflozin ถูกเปลี่ย นสภาพ (metabolize) ดวยเอ็น ไซม glucuronosyl transferase subtype
UGT1A9 ได เปน สารที่ ไม มีฤทธิ์ (inactive metabolite) แล วถูกขั บออกทางไต (renal clearance
ประมาณ 3-6 ml/min) และพบยาที่อยูในรูปเดิม (unchanged drug) ถูกขับออกมาทางปส สาวะไมเกิน
2.5 เปอรเซ็นต ยานี้มีคาครึ่งชีวิต (half-life) ประมาณ 16 ชั่วโมง 2
อาการไมพึงประสงคจากยา dapagliflozin
จากผลการศึกษาทางคลินิกในปจจุบัน พบความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะน้ําตาลในเลือ ดต่ํา จากยา
dapagliflozin นอย2,7 และหลังจากที่รับประทานยาในขนาด 2.5-20 มิลลิกรัมตอวัน เปนเวลา 12 สัปดาห
พบวาทําใหมี urine output แตละวันเพิ่มขึ้นประมาณ 107-375 มิลลิลิตร จึงอาจทําใหมีโอกาสเกิดภาวะ
ขาดน้ํ า (dehydration) และการเสีย สมดุลเกลือ แร (electrolyte imbalance) ได7 ส วนฤทธิ์ osmotic
diuresis ของยานั้น เมื่อใชยาเปนเวลานานสามารถทําใหระดับฮีมาโตคริตเพิ่มขึ้นเล็กนอย (ประมาณ 12 เปอร เซ็นต )1 นอกจากนี้การที่มีกลูโคสปนมากับปส สาวะอาจสงเสริมการเจริญเติ บโตของเชื้ อ โรค
(microbial growth) ซึ่งจะเปนสาเหตุทําใหเกิดการติดเชื้อ ระบบทางเดินปสสาวะและอวัยวะสืบพันธุได
(พบ 5-12 เปอรเซ็นต7 และ 8-13 เปอรเซ็นต9 ตามลําดับ) แตอ าการไมรุน แรงและสามารถหายไดเอง
หรือรักษาโดยการใชยาตานจุลชีพตามมาตรฐานการรักษาทั่วไป 1 ทั้งนี้สิ่งที่ควรแจงแกผูปวย คือ การ
:
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สังเกตและระมัดระวังการเกิดอาการผิดปกติที่เกี่ยวของกับภาวะขาดน้ํา และไมแ นะนําใหใชย ากลุมนี้ใน
ผูปวยที่มีประวัติการเกิดภาวะขาดน้ําหรือมีการติดเชื้อระบบทางเดินปส สาวะและอวัยวะสืบพันธุที่กลับ
เปนซ้ําบอยครั้ง1
อันตรกิริยาระหวางยา
ขอมูลเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาของยา dapagliflozin กําลังอยูในขั้นตอนของการศึกษาวิจัย
แตจากขอมูลทางเภสัชจลนศาสตรของยานี้ อาจคาดเดาไดวา ยา dapagliflozin ไมนาเกิดอันตรกิริยากับ
ยาอื่นที่ถูกเปลี่ยนสภาพผาน cytochrome P450 ที่ตับ1,2
สรุป
ยากลุม SGLT2 inhibitors เปน ยากลุมใหมที่พัฒ นาและศึกษาวิจัย โดยมีจุด มุงหมายในการ
รักษาโรคเบาหวานชนิด ที ่ 2 ซึ่งยาสามารถลดระดั บน้ํา ตาลในเลื อ ดโดยออกฤทธิ์ยับยั้งการดูด กลั บ
กลูโคสผานทาง SGLT2 ที่ทอไต จึงสงผลเพิ่มการขับออกของกลูโคสทางปสสาวะ และจากผลการศึกษา
ทางคลินิกของยา dapagliflozin แสดงใหเห็นวา ยาสามารถลดระดับ HbA1C ไดปานกลาง โดยที่ผูปวย
ทนต อ ยาได ดี ดัง นั้ น ยากลุ ม นี้ จึงอาจเป น อี กหนึ่ งทางเลื อ กในอนาคตสํ า หรั บการดู แ ลรั กษาผูปว ย
เบาหวานชนิดที่ 2
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คําถาม
1. ไตทําหนาที่ในการรักษาสมดุลกลูโคส (glucose homeostasis) โดยการกรองและดูดกลับกลูโคสที่
บริเวณใดของทอไต
1) Distal convoluted tubule
2) Proximal convoluted tubule
3) Ascending limb ของ Henle’s loop
4) Descending limb ของ Henle’s loop
5) Collecting tubule
2. Sodium glucose co-transporter subtype 2 (SGLT2) พบมากบริเวณใด และมีคุณสมบัติในการจับ
กลูโคสอยางไร
1) ลําไสเล็ก จับกับกลูโคสไดแนน (high affinity) แตจับไดปริมาณนอย (low capacity)
2) ลําไสเล็ก จับกับกลูโคสอยางหลวมๆ (low affinity) และจับไดปริมาณนอย (low
capacity)
3) ทอไตสวน proximal convoluted tubule จับกับกลูโคสไดแนน (high affinity) แตจับได
ปริมาณนอย (low capacity)
4) ทอไตสวน proximal convoluted tubule จับกับกลูโคสอยางหลวมๆ (low affinity) แต
จับไดปริมาณมาก (high capacity)
5) ทอไตสวน proximal convoluted tubule จับกับกลูโคสไดแนน (high affinity) และจับได
ปริมาณมาก (high capacity)
3. ยา dapagliflozin มีกลไกการออกฤทธิ์อยางไร
1) ยับยั้ง SGLT2 แลวสงผลเพิ่มการขับกลูโคสออกมากับปสสาวะ
2) ยับยั้ง SGLT2 แลวสงผลลดการดูดซึมกลูโคส
3) ยับยั้ง SGLT2 แลวสงผลเพิ่มการหลั่งอินซูลิน
4) ยับยั้ง SGLT1 แลวสงผลเพิ่มการขับกลูโคสออกมากับปสสาวะ
5 ) ยับยั้งSGLT1 แลวสงผลเพิ่มการหลั่งอินซูลิน
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4. จากการศึกษาในหลอดทดลองพบวายา dapagliflozin มีความจําเพาะเจาะจง(selectivity) ตอ
humanSGLT2 มากกวา humanSGLT1 ประมาณกี่เทา
1) 10 เทา
2) 50 เทา
3) 100 เทา
4) 1200 เทา
5) 2000 เทา
5. ยา dapagliflozin สามารถลดระดับ HbA1C ไดสูงสุด ในขนาดยาไมเกินกี่มิลลิกรัมตอวัน
1) 2.5 มิลลิกรัม
2) 5 มิลลิกรัม
3) 10 มิลลิกรัม
4) 15 มิลลิกรัม
5) 20 มิลลิกรัม
6. ยา dapagliflozin สามารถลดระดับ HbA1C โดยเฉลี่ยกี่เปอรเซ็นต
1) <1 เปอรเซ็นต
2) 1-1.5 เปอรเซ็นต
3) >1.5-2 เปอรเซ็นต
4) >2-2.5 เปอรเซ็นต
5) >2.5 เปอรเซ็นต
7. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตรของยา dapagliflozin
1) ถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารอยางรวดเร็ว
2) ถูกเปลี่ยนสภาพดวยเอ็นไซม glucuronosyl transferase (UGT1A9)
3) ขับออกทางไตในรูปเดิม (unchanged drug) ไมเกิน 2.5 เปอรเซ็นต
4) อาหารมีผลยืดระยะเวลาที่ทําใหระดับยาในกระแสเลือดสูงสุด (Tmax)
5) อาหารมีผลลดปริมาณยาที่ถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือด (AUC)
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8. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับขอดีของยา dapagliflozin
1) มีความเสี่ยงนอยตอการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
2) ยาสงผลลดอัตราการเตนของหัวใจ จึงอาจเหมาะกับผูปวยที่มีโรคหัวใจเตนผิดจังหวะ
รวมดวย
3) ยาทําใหน้ําหนักตัวลดลง จึงอาจเหมาะกับผูปวยที่อวนหรือมีน้ําหนักเกิน
4) ยาทําใหน้ําหนักตัวลดลง จึงอาจเหมาะที่จะใชรวมกับยาเบาหวานที่ทําใหน้ําหนักตัว
เพิ่มขึ้น
5) ยาทําใหความดันโลหิตลดลง จึงอาจเหมาะกับผูปวยที่เปนโรคความดันโลหิตสูงรวมดวย
9. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับอาการไมพึงประสงคของยา dapagliflozin
1) อาจทําใหเกิดภาวะขาดน้ําและเสียสมดุลเกลือแร
2) อาจทําใหติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะไดงาย
3) อาจทําใหเกิดการติดเชื้อที่อวัยวะสืบพันธแบบรุนแรงและดื้อยา
4) อาจทําใหระดับฮีมาโตคริตเพิ่มขึ้นเล็กนอย
5) ไมแนะนําใหใชยานี้ในผูปวยที่มีประวัติการเกิดภาวะขาดน้ํา
10. ขอใดถูก
1) SGLT2 ทําหนาที่ดูดกลับกลูโคสเพียง 10 เปอรเซ็นตของปริมาณกลูโคสทั้งหมดที่กรอง
ไดจาก glomerulus
2) SGLT2 ดูดกลับกลูโคสดวยกระบวนการ passive diffusion
3) ผลการลดระดับน้ําตาลในเลือดของยา dapagliflozin ไมขึ้นกับขนาดยาที่ไดรับ (doseindependent)
4) ผลการลดระดับน้ําตาลในเลือดของยา dapagliflozin ขึ้นกับอินซูลิน
5) จากขอมูลทางเภสัชจลนศาสตร ยา dapagliflozin ไมนาเกิดอันตรกิริยากับยาอื่นที่ถูก
เปลี่ยนแปลงโดย cytochrome P45
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วันที่หมดอายุ: 17มิถุนายน พ.ศ. 2556
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายความหมายของยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก
2. เขาใจสาเหตุและวัตถุประสงคของการกลบรสในยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก
3. ทราบหลักการของการกลบรสดวยวิธีตางๆ ในยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก
4. อธิบายขอดี ขอเสีย และการเลือกใชวิธีกลบรสในยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก
บทคัดยอ
ยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก
เปนยาเม็ดที่ออกแบบใหแตกตัวอยางรวดเร็วในชองปาก
ภายในเวลา 60 วินาที การแตกตัวอยางรวดเร็วทําใหยามีโอกาสสัมผัสกับปุมรับรสและเกิดการรับรสขึ้น
ดังนั้นเทคนิคการกลบรสจึงเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาตํารับ ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การเติม
สารใหความหวาน และการปองกันยาสัมผัสกับปุมรับรส การเติมสารใหความหวานเปนวิธีที่งายและมี
ราคาถูก แตกลบรสไดเพียงบางสวน สวนการปองกันยาสัมผัสกับปุมรับรสมีหลากหลายเทคนิค ไดแก
การเตรียมไมโครสเฟยร โซลิดดิสเพอรชัน การใชเรซินแลกเปลี่ยนไอออน และการเกิดสารประกอบ
เชิงซอน ประสิทธิภาพในการกลบรสขึ้นอยูกับสารกลบรสและสภาวะในการเตรียม ในการเลือกใชวิธีกลบ
รสตองคํานึงถึงประสิทธิภาพของการกลบรสควบคูกับคุณสมบัติของยา เชน ขนาดโมเลกุล ประจุ และ
ขนาดการใชยา รวมทั้งลักษณะของยาเม็ดที่ตองการ ปจจุบันมีการใชเทคนิคการกลบรสหลายเทคนิค
รวมกัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการกลบรส
คําสําคัญ: การกลบรส, ยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก, ยาเม็ด, การปองกันยาสัมผัสกับปุมรับรส, การรับรส
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บทนํา
เภสัชภัณฑที่จําหนายในปจจุบันมีหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนรูปแบบยาเม็ด แคปซูลแข็ง แคปซูล
นิ่ม ยาน้ํา ยาแขวนตะกอน และยาครีม เปนตน ทั้งนี้การเลือกใชเภสัชภัณฑใดขึ้นอยูกับความพึงพอใจ
ของผูบริโภคเปนสําคัญ หนึ่งในเภสัชภัณฑที่เปนที่นิยมและใชอยางแพรหลาย คือ เภสัชภัณฑรูปแบบ
ของแข็งโดยเฉพาะยาเม็ด เนื่องจากสะดวกในการใชงาน พกพาไดงาย สามารถพัฒนาดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยทําใหยามีคุณสมบัติออกฤทธิ์เร็ว ออกฤทธิ์นาน และลดผลขางเคียงจากการใชยาได อยางไรก็
ตามปญหาที่เปนขอจํากัดของยาเม็ด คือ การบริหารยา เนื่องจากตองอาศัยความรวมมือจากการใชยา
ของผูปวยในการกลืนยา ถึงแมจะมีการพัฒนาเปนเม็ดรี หรือเตรียมในรูปแบบยาเม็ดเคี้ยวแลวก็ตาม ยัง
ไมสามารถแกปญหาดังกลาวไดโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะในผูปวยเด็ก และผูสูงอายุ ทําใหเกิดปญหาจาก
การใชยา เชน ความรวมมือในการใชยาลดลง การรักษาโดยใชยาไดผลอยางไมเต็มที่ แนวทางหนึ่งที่จะ
สามารถแกปญหาดังกลาวได คือ การพัฒนาเปนยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก (oral disintegrating
tablets)
ยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก (oral disintegrating tablets; ODTs)
ยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก (oral disintegrating tablets; ODTs หรือ fast dissolving
tablets; FDTs หรือ orodisperse tablets)1 เปนรูปแบบยาเม็ดที่ออกแบบใหแตกตัวหรือละลายอยาง
รวดเร็วในชองปากเมื่อวางไวบนลิ้น เภสัชตํารับของยุโรป นิยามไววาเปนยาที่กระจายตัวหรือแตกตัว
ภายในเวลานอยกวา 3 นาที1 ขณะทีอ่ งคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาใหคําจํากัดวาเปนยาเตรียม
รูปแบบของแข็งที่แตกตัวอยางรวดเร็วเมื่อวางไวบนลิ้นภายในเวลานอยกวา 30 วินาที2 นอกจากนั้นแลว
ยังมีการกําหนดระยะเวลาในการแตกตัวนอยกวา 60 วินาทีอีกดวย1,2 ลักษณะการแตกตัวของยาเม็ดนี้จะ
เปนไปอยางรวดเร็ว ดังแสดงในรูปที่ 1 ทําใหการนําสงยาไมอาศัยการเคี้ยว หรือการดื่มน้ําจึงงายตอการ
บริหารยา และเปนการเพิ่มความรวมมือในการใชยาของผูปวยโดยเฉพาะผูปวยเด็ก ผูปวยสูงอายุ ผูปวย
จิตเวช ผูที่ไมสะดวกในการดื่มน้ํา หรือผูที่มีปญหาทางการกลืน นอกจากนั้นยังทําใหการออกฤทธิ์ของ
ยาเร็วขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับยาเม็ดทั่วไป3

รูปที่ 1 แสดงลักษณะการแตกตัวของยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก
Available at http://www.taiyo-yakuhin.com (20 June 2010)
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ลักษณะของ ODTs ที่ดี 4-6 ไดแก
1. มีการแตกตัวอยางรวดเร็วในชองปากภายในเวลา 60 วินาที
2. มีรสชาติดี ปราศจากรสขม และใหความรูสึกในปากที่ดี
3. มีความแข็งและความเปนรูพรุนเหมาะสม โดยการมีความพรุนมากเพื่อใหยาเม็ดแตกตัวอยาง
รวดเร็ว ขณะที่ยังคงความแข็งใหเพียงพอตอการขนสง
4. มีความคงตัว โดยเฉพาะความคงตัวตอความชื้นเนื่องจากมีการใชสารชวยในตํารับที่ละลายน้ํา
การกลบรส (taste masking)
การมีรสชาติดแี ละปราศจากรสขม เปนหนึ่งในลักษณะที่ดีของ ODTs เนื่องจากเมื่อยาแตกตัว
หรือละลายในปากแลวจะสัมผัสกับปุมรับรสบริเวณลิ้นเกิดการรับรสขึ้น ดังนั้นการมีรสชาติที่เหมาะสมจะ
เปนการเพิ่มการยอมรับของผูปวย รวมทั้งเพิ่มความรวมมือในการใชยาดวย รสชาติทดี่ ีอาจเกิดจาก
คุณสมบัติของยาเองที่ปราศจากรสขม ซึ่งพบไดนอย ทําใหเทคนิคการกลบรสเปนสิ่งที่จําเปนในการ
พัฒนา ODTs5 ลักษณะของเทคนิคที่ดีในการกลบรส5,7 ไดแก
1. มีตนทุนการผลิตนอย จากการใชสารเคมี เครื่องมือ อุปกรณ ที่หาไดงาย และมีขั้นตอนการ
เตรียมที่ไมซับซอน
2. ใชสารเคมีในการกลบรสที่มีความปลอดภัยและใชในปริมาณนอย เพื่อใหขนาดเม็ดยาไมใหญ
เกินไป
3. วิธีการกลบรสตองกลบรสที่ไมพึงประสงคของยาไดอยางสมบูรณโดยไมรบกวนการดูดซึมและ
ชีว ประสิทธิผลของยา

เทคนิคการกลบรส (taste masking technique)
เทคนิคในการกลบรสแบงเปน 2 ประเภท แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประเภทของเทคนิคในการกลบรส
ประเภทของเทคนิคการกลบรส
ตัวอยางวิธีการกลบรส
1. การเติมสารใหความหวาน และแตงกลิ่นรส การเติมน้ําตาล น้ําตาลแอลกอฮอล เชน ซูโครส
ไซลิทอล มอลโตส ซอรบิทอล แมนนิทอล และ
สารทําใหเกิดฟองฟู
2. การปองกันยาสัมผัสกับปุมรับรสบริเวณลิ้น การเคลือบในลักษณะไมโครสเฟยร การเตรียม
เปนโซลิดดิสเพอรชัน การใชเรซินแลกเปลี่ยน
ไอออน และการเกิดสารประกอบเชิงซอน
:
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1. การเติมสารใหความหวาน แตงกลิ่นรส
.
เทคนิคนี้เปนการเติมน้ําตาล หรือน้ําตาลแอลกอฮอล เชน ซูโครส ไซลิทอล มอลโตส ซอรบิทอล
แมนนิทอล และสารทําใหเกิดฟองฟู ทําใหเกิดการรับรสหวานหรือรสเปรี้ยวบริเวณลิ้น8 เพื่อบดบังรสของ
ยา สารเหลานี้ละลายไดรวดเร็วในน้ําลายทําใหเกิดรสชาติและความรูสึกที่ดีในชองปาก ปจจุบันมีการนํา
เทคนิคนี้มาใชในระดับอุตสาหกรรมการผลิต ODTs คือ WOWTAB, Zydis และ OraSolv5 โดยที่เทคนิค
WOWTAB และ Zydis ใชวิธีการเติมสารใหความหวาน สวนเทคนิค OraSolv ใชสารทําใหเกิดฟองฟู ซึ่ง
เตรียมโดยการตอกตรง เพื่อกลบรสและเปนกลไกในการแตกตัว การกลบรสเกิดจากรสเปรี้ยวของกรด
ขณะทีก่ ารแตกตัวเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีระหวางสารประกอบคารบอเนต เชน โซเดียมไบคารบอเนต
โซเดียมคารบอเนต โพแทสเซียมไบคารบอเนต และโพแทสเซียมคารบอเนต กับกรด เชน กรดซิตริก
และกรดทารทาริกทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด9 นอกเหนือจากนั้นการใชสารใหความหวานรวมกับ
สารแตงกลิ่นจากธรรมชาติหรือการสังเคราะหเปนการเพิ่มรสชาติและความรูสึกที่ดีในการใชยาใหดีขึ้น
อีกดวย มีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการกลบรสของตํารับ ODTs โดยการใชสารให
ความหวานที่แตกตางกันทั้งชนิดและปริมาณของสารใหความหวาน รวมทั้งเทคนิคในการเตรียม พบวา
การใชโยเกิรตผงเปนสารใหความหวานกลบรสไดดีกวามอลทิทอล
โดยการเติมสารใหความหวาน
ปริมาณมากขึ้น ทําใหประสิทธิภาพในการกลบรสสูงขึ้นดวย สวนเทคนิคในการเตรียมพบวา การเตรียม
เปนแกรนูลแหงมีความสามารถในการกลบรสมากกวาการเตรียมโดยการผสมใหเขากันทางกายภาพ
เทานั้น10 จากการทดสอบความสามารถในการกลบรส โดยทําการศึกษาในอาสาสมัครและประเมินเปน
คะแนนของรสชาติจากมากไปนอยสรุปไดวา เทคนิคนีม้ ีศักยภาพในการกลบรสที่ไมพึงประสงคของยา
และเปนวิธที ี่งาย ราคาถูก แตสามารถกลบรสไดเพียงบางสวนเทานั้น ทําใหตองใชสารใหความหวาน
และสารแตงกลิ่นรสในปริมาณมาก ซึ่งเปนการเพิม่ ตนทุนการผลิต รวมทั้งทําใหขนาดของเม็ดยาใหญขึ้น
อีกดวย10
2. การปองกันยาสัมผัสกับปุมรับรสบริเวณลิ้น
เทคนิคนีเ้ ปนการกลบรสที่ปองกันหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหวางยาและปุมรับรส เพื่อไมใหเกิด
สัญญาณประสาทในการรับรสของยา ไดแก การเคลือบในลักษณะไมโครสเฟยร การเตรียมเปนโซลิดดิส
เพอรชัน การใชเรซินแลกเปลี่ยนไอออน และการเกิดสารประกอบเชิงซอน การกลบรสดวยวิธีนมี้ ี
วัตถุประสงคเพี่อแกปญหาการกลบรสที่ไมสมบูรณของการเติมสารใหความหวานและสารแตงกลิ่นรส
2.1 ไมโครสเฟยร (Microsphere)
วิธีนี้เปนการกลบรสทางกายภาพ โดยใชสารเคลือบบริเวณผิวของยาปองกันการสัมผัสระหวาง
ยากับปุมรับรส พอลิเมอรที่ใชในการเคลือบไมละลายที่ pH 7.4 แตละลายในสภาวะที่เปนกรด เชน พอลิ
เมทาคริ เ ลต (polymethacrylate) ได แ ก ยู เ ดรจิ ต อี 100 (Eudragit®E100) และยู เ ดรจิ ต อี พี โ อ
(Eudragit®E PO) จึงปอ งกัน การละลายของยาในชองปากได ดังนั้นวิธีนี้ถือ ไดวาปองกันรสของยาได
อยางสมบูรณ การเคลือบที่ใชเปนการเคลือบพื้นผิวของยาที่มีขนาดเล็กในระดับไมครอนดวยการเคลือบ
บางๆ จึ งป อ งกั น การแตกของอนุ ภ าคที่ พบได ในการเคลื อ บโดยทั่ ว ไปเมื่ อ มี การตอกอั ด การเคี้ย ว
นอกจากนั้นแลวไมโครสเฟยรยังสามารถปลดปลอยยาไดอยางรวดเร็วภายในกระเพาะอาหารที่มีภาวะ
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เปนกรด จึงกลาวไดวาไมโครสเฟยรเหมาะสมตอการพัฒนาเปน ODTs ที่ใหความรูสึกที่ดีในชองปาก
จากการที่มีขนาดอนุภาคเล็ก และปราศจากรสขม วิธีการเตรียมไมโครสเฟยร ไดแก การแขวนลอยใน
อากาศ (air suspension) โคอะเซอเวชัน (coacervation) การแยกเฟส (phase separation) วิธีพนแหง
(spray drying) และการระเหยตัวทําละลาย (solvent evaporation)7 สําหรับวิธีที่ใชในการพัฒนา ODTs
ไดแก การระเหยตัวทําละลาย และวิธีพนแหง
การระเหยตัวทําละลาย เปนการเตรียมไมโครสเฟยรที่ใชตัวทําละลายในการละลายยาและพอลิ
เมอรที่ใชเคลือบ จากนั้นระเหยตัวทําละลายออกจนไดในลักษณะไมโครสเฟยร วิธีนี้เปนวิธีที่งายและใช
ขั้นตอนไมซับซอน ตัวอยางเชน11 การใชยูเดรจิตอี 100 (Eudragit®E100) เปนพอลิเมอรเตรียมกับยา
เพรดนิโซโลน (prednisolone) ยาและพอลิเมอรละลายในอะซิโตน จากนั้นเทอยางชาในพาราฟนเหลว
ชนิดเบา (light liquid paraffin) คนผสมจนกระทั่งอะซิโตนระเหยจึงเติมเฮกเซน จากคุณสมบัติของ
ของเหลวที่ไมเขากันทําใหเกิดแกนกลาง (core) ของยาในสารละลายและเกิดไมโครสเฟยรขึ้น ดังนั้นการ
เตรียมตองอาศัยสัดสวนที่เหมาะสมของของเหลวทั้ง 2 ชนิดเพื่อใหไดไมโครสเฟยรที่มีขนาดเล็ก
ประสิทธิภาพในการกลบรสของไมโครสเฟยรในตํารับ
ODTs
ประเมินในอาสาสมัครสุขภาพดี
เปรียบเทียบกับตํารับยาเม็ดเพรดนิโซโลนที่มีขายในทองตลาด พบวา ตํารับที่เตรียมจากไมโครสเฟยร
ไมพบความขม แตมีความรูสึกสากในปาก เนื่องจากมีสารชวยในตํารับและไมโครสเฟยรที่ไมละลายใน
น้ําลาย ขณะที่ยาเม็ดที่มีขายในทองตลาดจะมีรสขมมาก ดังนั้นเทคนิคการระเหยตัวทําละลายสามารถ
เตรียมไมโครสเฟยรที่มีคุณสมบัติในการกลบรส แตอนุภาคที่ไดมขี นาดใหญทําใหรูสึกสากในชองปาก
และตองกําหนดสภาวะตางๆ ในการเตรียมเพื่อใหไดไมโครสเฟยรที่เหมาะสม
วิธีพนแหงเปนวิธีที่ใชในการเตรียมไมโครสเฟยร
ที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในการพัฒนา
ตํารับ ODTs เนื่องจากใชเพียงขั้นตอนเดียวในการเตรียม สามารถควบคุมสภาวะในการเตรียมไดงาย
และใชเวลาในการเตรียมนอยกวาเทคนิคการระเหยตัวทําละลาย
วิธีนี้ยาและพอลิเมอรละลายหรือ
กระจายตัวในตัวทําละลาย จากนั้นสเปรยเพื่อทําใหแหงดวยความรอนจนไดในลักษณะไมโครสเฟยร
ตัวอยางการเตรียม12 เชน การใชยูเดรจิตอีพีโอ (Eudragit® E PO) เปนพอลิเมอรในการเตรียมกับยาฟา
โมทิดนี (famotidine) โดยเติมยูเดรจิตอีพีโอทีก่ ระจายตัวในน้ํา และสารละลายพีอีจี 400 (PEG 400) ใน
น้ําลงในฟาโมทิดีนที่มีขนาด 5 ไมครอน จากนั้นสเปรยดวย เครื่องพนแหง (spray drier) ลักษณะของไม
โครสเฟยรขึ้นอยูกับสภาวะของการเตรียม เชน ความเขมขนของสารและอัตราเร็วในการพนสาร ขนาด
ของไมโครสเฟยรจากวิธีนมี้ ีขนาดนอยกวา 10 ไมครอน เมื่อเพิ่มความเขมขนของสารและอัตราเร็วใน
การพนทําใหมีขนาดใหญขึ้นมีพื้นผิวขรุขระ และรูปรางไมกลม ประสิทธิภาพในการกลบรสของไมโครส
เฟยรจากวิธีนี้ในตํารับ ODTs ประเมินในอาสาสมัครสุขภาพดีเชนเดียวกับไมโครสเฟยรที่เตรียมจากการ
ระเหยตัวทําละลาย พบวา ตํารับที่เตรียมจากวิธีพนแหงมีศักยภาพในการกลบรส แตยังคงมีความรูสึก
สากในปากเนื่องจากไมโครสเฟยรที่ไมละลายในน้ําลาย แตการเตรียมดวยวิธีนี้มีขอดีที่เหนือกวาการ
ระเหยตัวทําละลายที่ใชขั้นตอนและระยะเวลาในการเตรียมนอยกวา ปจจุบันมีการใชเทคนิคนี้ในระดับ
อุตสาหกรรม คือ Advatab ในการเตรียม ODTs
2.2 โซลิดดิสเพอรชัน (Solid dispersion)
โซลิดดิสเพอรชัน13 คือ สภาวะที่สารประกอบหนึ่งชนิดหรือมากกวากระจายตัวอยูในตัวพา ใน
กรณีที่ใชตัวพามีความสามารถในการละลายน้ําดีจะทําใหตัวยาสําคัญละลายน้ําไดดีขึ้น
จากการเพิ่ม
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ความสามารถในการเปยกของยา ลดความเปนผลึกของยา และเปลี่ยนแปลงการจัดเรียงตัวของยา
นอกจากนั้นแลวยังสามารถนํามาใชในการกลบรส เมื่อยากระจายตัวในตัวพาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
จัดเรียงตัวของยา ดังแสดงในรูปที่ 2 ที่มีการเปลีย่ นแปลงรูปผลึกของยาไป

ตัวพา

ยา
โซลิดดิสเพอรชัน
รูปที่ 2 แสดงลักษณะการกระจายตัวของยาในตัวพา (โซลิดดิสเพอรชัน);
( ) แทนยาที่กระจายตัวในตัวพา และ ( ) แทนตัวพา

วิธีการเตรียมโซลิดดิสเพอรชันสามารถแบงได 3 วิธี คือ
1) การใชตัวทําละลาย (solvent method) เปนการละลายยาและตัวพาในตัวทําละลายทีเ่ หมาะสม เมื่อ
ระเหยตัวทําละลายออก ตัวยาจะกระจายอยูในเมทริกซ โดยสามารถใชเทคนิคอบแหง การอบแหง
ดวยระบบสุญญากาศ การทําแหงโดยใชลมรอน วิธีพนแหง หรือการทําแหงเยือกแข็ง (freeze
drying) ในการเตรียมได
2) การหลอมเหลว (hot melt method) เปนการผสมยาและตัวพาเขาดวยกัน จากนั้นใหความรอนจน
หลอมเหลว
และทําใหเย็นลงอยางรวดเร็วเพื่อใหไดตัวยาที่กระจายอยูในเมทริกซ
ในระดับ
อุตสาหกรรมยาสามารถใชเทคนิคการหลอมดวยความรอน (hot melt extrusion) ได
3) การใชตัวทําละลายและการหลอมเหลว เปนการละลายยาในตัวทําละลายแลวผสมในตัวพาที่หลอมไว
แลว จากนั้นระเหยตัวทําละลายออกเพื่อใหไดตัวยาที่กระจายอยูในเมทริกซ
ตัวอยางการกลบรสดวยวิธีการใชตัวทําละลาย14 โดยใชอารทีมีเธอร (artemether) มาพัฒนาเปนตํารับยา
เม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก ซึ่งยามีความสามารถในการละลายน้ําไดนอย ดังนั้นการพัฒนาตํารับยา
จึงมีทั้งมีการกลบรส และเพิ่มการละลายของยาดวย การพัฒนาใชโมโนอะมิโนไกลไซริซิเนตเพนตะไฮ
เดรต (monoamino glycyrrhyzinate pentahydrate) ซึ่งเปนสารใหความหวาน เปนตัวพาในการเตรียม
โดยละลายยาในเมทานอล และละลายตัวพาในน้ํา ผสมทั้ง 2 สวนใหเขากันและระเหยตัวทําละลายออก
ดวยการอบดวยความรอน จากนั้นนํามาเตรียมเปน ODTs โดยวิธตี อกตรง ตํารับ ODTs ที่เตรียมจากโซ
ลิดดิสเพอรชันมีความสามารถในการกลบรสมากกวาการผสมกันระหวางยาและตัวพาใหเขากันทาง
กายภาพเทานั้น โดยความสามารถในการกลบรสเกิดจากตัวพาทีม่ ีฤทธิ์ฝาดสมานไปทําใหโปรตีนจี (Gproteins)
ที่ทําหนาที่ในการรับรสเสียคุณสมบัติในการนําสงสัญญาณจึงสามารถลดระดับความขมได
นอกจากนั้นแลวตัวพายังมีรสหวาน และชวยลดการสัมผัสของยากับโปรตีนจี จึงชวยเสริมศักยภาพใน
การกลบรสอีกดวย สําหรับประสิทธิภาพในการกลบรสของโซลิดดิสเพอรชัน ทีด่ ีกวาการเตรียมดวยการ
ผสมใหเขากันทางกายภาพอยางเดียวนั้น เปนเพราะยากระจายตัวอยางสม่ําเสมอในตัวพา ทําใหปองกัน
การสัมผัสระหวางยากับปุมรับรสไดอยางสมบูรณ ในกรณีตัวพาชนิดอืน่ ๆที่ไมมีฤทธิ์ฝาดสมานเพื่อลด
ความสามารถของโปรตีนจีจะอาศัยคุณสมบัติที่ไมละลายในน้ําเพื่อใหยากระจายตัวอยางสม่ําเสมอลด
การสัมผัสของยากับปุมรับรสเพื่อกลบรสขมของยา นอกจากนั้นแลวยังสามารถเพิ่มความคงตัวของยาได
15
ตัวอยางเชน16 การกลบรสยาอะซีโคลฟแนค (aceclofenac) โดยใชยูเดรจิตอี 100 (Eudragit® E100)
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เปนพอลิเมอร เตรียมโดยวิธีการใชตัวทําละลายซึ่งละลายยาและพอลิเมอรในเอทานอล จากนั้นระเหยตัว
ทําละลายออก และนํามาเตรียมเปนยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก เมื่อประเมินประสิทธิภาพของการ
กลบรสในอาสาสมัครสุขภาพดีพบวาการใชยูเดรจิตอี 100 เปนพอลิเมอรในการเตรียมโซลิสดิสเพอรชัน
สามารถกลบรสขมของยาไดดี
2.3 เรซินแลกเปลี่ยนไอออน (Ion exchange resin)
เรซินแลกเปลี่ยนไอออน17 คือ สารพอลิเมอรไมละลายน้ําที่สามารถแลกเปลี่ยนไอออนได โดย
หมูแลกเปลี่ยนไอออนจะยึดติดอยูกับโคพอลิเมอร เรซินแลกเปลี่ยนไอออน แบงเปน 4 ชนิด คือ
1) เรซินแลกเปลี่ยนไอออนบวก (cationic exchange resin) คือ เรซินที่มีหมูแลกเปลี่ยนไอออนเปนหมูที่
มีประจุลบ จะแลกเปลี่ยนไอออนบวกของเรซินกับไอออนบวกอื่นที่อยูในสารละลาย
2) เรซินแลกเปลี่ยนไอออนลบ (anionic exchange resin) คือ เรซินที่มีหมูแลกเปลี่ยนไอออนเปนหมูทมีี่
ประจุบวกหรือเอมีน จะแลกเปลี่ยนไอออนลบของเรซินกับไอออนลบอื่นที่อยูในสารละลาย
3) เรซินแลกเปลี่ยนไอออนขั้วคู (zwitterionic exchange resin) คือ เรซินที่มีหมูแลกเปลี่ยนไอออนไดทั้ง
ประจุลบและประจุบวก สามารถแลกเปลี่ยนไดทั้งไอออนบวกและไอออนลบ
4) เรซินแลกเปลี่ยนไอออนจําเพาะ (specific ion exchange resin) คือ เรซินที่มีความชอบแลกเปลี่ยน
กับไอออนตรงขามบางชนิดเปนพิเศษ
เรซินแลกเปลี่ยนไอออนมีการนํามาใชในเภสัชกรรมดวยวัตถุประสงคหลายประการ ไดแก การ
นําสงยา กลบรสชาติที่ไมพึงประสงค เพิม่ ความคงตัวของยา และเปนสารชวยแตกตัว ยาที่อยูในรูปแตก
ตัวสามารถแลกเปลี่ยนเขาสูเรซินแลกเปลี่ยนไอออน โดยยาที่มีประจุบวกใชเรซินแลกเปลี่ยนไอออนบวก
และยาที่มีประจุลบใชเรซินแลกเปลี่ยนไอออนลบ เรซินแลกเปลี่ยนไอออนที่มียาบรรจุอยู เรียกวา เรซิ
เนต การบรรจุยาจะเปนไปตามปฏิกิริยา คือ
Resin-SO3- A+ + Drug+
และ Resin-(N(CH3)3+) B- + Drug-

Resin-SO3- Drug+ + A+
Resin-(N(CH3)3+) Drug- + B-

ยาจะจับกับเรซินจนกระทั่งมีไอออนอื่นมาแลกเปลี่ยน เชน สารละลายในกระเพาะอาหารที่มีไฮโดรเจน
โซเดียม และคลอไรดไอออน ทําใหยาถูกปลดปลอยออกมา และดูดซึมเขาสูรางกาย สวนเรซินจะไมถูก
ดูดซึม และขับออกจากรางกาย การปลดปลอยยาเปนไปตามปฏิกิริยา คือ
Resin-SO3- Drug+ + H+
Resin-SO3- H+ + Drug+
หรือ Resin-SO3- Drug+ + Na+
Resin-SO3- Na+ + Drug+
และ Resin-(N(CH3)3+) Drug- + ClResin-(N(CH3)3+)Cl- + Drugการกลบรสเกิดขึ้นเมื่อยาบรรจุในเรซินแลกเปลี่ยนไอออน ทําใหยาไมสามารถสัมผัสกับปุมรับรสและไม
แสดงรสของยาไดขณะที่ยาแตกตัวในชองปาก
จนกระทั่งยานําสงสูบริเวณกระเพาะอาหารจึงมีการ
แลกเปลี่ยนไอออนและปลดปลอยยาออกมา ตัวอยางการประยุกตใชเรซินแลกเปลี่ยนไอออนในการกลบ
:
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วารสารไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร)

รสของยา18 ไดแก การใชอินเดียน 234 (Indion 234) และ ทอลชัน 343 (Tulsion 343) เปนเรซินแลก
เปลี่ยนไอออนบวกบรรจุยาไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine) และทดสอบรสในอาสาสมัครสุขภาพดี
พบวา การบรรจุยาในเรซินแลกเปลี่ยนไอออนสามารถกลบรสของยาไดดี อาสาสมัคร 19 และ 18 คนไม
พบรสขมในเรซิเนตของการเตรียมดวยทอลชัน 343 (D-RT 343) และอินเดียน 234 (D-RI 234)
ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 3 และเมื่อนําเรซิเนตมาเตรียมเปน ODTs ยังคงคุณสมบัติในการแตกตัวของ
ยาโดยแตกตัวเร็วภายในเวลา 60 วินาที

รูปที่ 3 แสดงผลการประเมินรสของยา เรซิเนตดวยเรซินชนิด อินเดียน 234 และทอลชัน 34318
2.3 การเกิดสารประกอบเชิงซอน (Inclusion complex)
สารประกอบเชิงซอนเกิดขึ้นเมื่อโมเลกุลของยาเขาไปอยูในชองวางระหวางโมเลกุลของ สาร
เชิงซอน (complexing agent) ดวยแรงระหวางโมเลกุลตางๆ จึงลดปริมาณยาที่สัมผัสกับปุมรับรสและ
กลบรสของยาได สารเชิงซอนที่นิยมใช คือ ไซโคลเด็กซทริน (cyclodextrins)7 ซึ่งเปนสารประกอบจาก
โมเลกุลของน้ําตาล ประกอบดวยแอลฟา-ดี-กลูโคไพราโนไซด (α-D-glucopyranoside) อยางนอย 5
โมเลกุล เชื่อมดวยพันธะแอลฟา 1->4 ไกลโคซิดิก (α 1->4 glycosidic) ที่มีลักษณะเปนวงกลม ดาน
นอกประกอบดวยหมูที่ชอบน้ํา ขณะที่ภายในมีชองวางของหมูที่ไมชอบน้ําจึงเกิดสารประกอบเชิงซอน
กับยาภายในโมเลกุลของไซโคลเด็กซทริน โดยยาจะตองมีขนาดโมเลกุลที่เหมาะสมในการเกิดพันธะกับ
ไซโคลเด็กซทริน ดวยพันธะไฮโดรเจน (hydrogen bonds) พันธะไฮโดรโฟบิก (hydrophobic bonds)
หรือแรงแวนเดอรวาลส (vanderwaals forces) การเกิดสารประกอบเชิงซอนกับไซโคลเด็กซทริน ทําให
คุณสมบัติของยาดีขึ้น เชน ยามีการละลายเพิ่มขึ้น เพิ่มความคงตัวของยา กลบกลิ่นและรสที่ไมพึง
ประสงคของยา นอกจากนั้นแลวไซโคลเด็กซทรินยังมีรสหวานชวยในการกลบรสอีกดวย7 ไซโคลเด็กซ
ทรินแบงเปน 3 ประเภท ไดแก
1) แอลฟาไซโคลเด็กซทริน (α-cyclodextrin) เปนไซโคลเด็กซทรินที่มีน้ําตาล 6 โมเลกุล ไมนิยมใช
ในทางเภสัชกรรม เนื่องจากมีขนาดชองวางภายในโมเลกุลไมเหมาะสม
2) เบตาไซโคลเด็กซทริน (β -cyclodextrin) เปนไซโคลเด็กซทรินที่มีน้ําตาล 7 โมเลกุล นิยมใชในทาง
เภสัชกรรม เนื่องจากมีขนาดชองวางภายในโมเลกุลเหมาะสม และมีราคาถูกกวา
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3) แกมมาไซโคลเด็กซทริน (γ-cyclodextrin) เปนไซโคลเด็กซทรินที่มีน้ําตาล 7 โมเลกุล ไมนิยมใช
ในทางเภสัชกรรม เนื่องจากมีราคาสูง
โมเลกุลของยาที่อยูภายในไซโคลเด็กซทรินปองกันการสัมผัสระหวางยาและปุมรับรส
ทําใหไมเกิด
สัญญาณประสาทในการรับรส โดยสามารถเตรียมสารประกอบเชิงซอนดวยวิธีตางๆ ไดแก การบดนวด
(kneading) การระเหย (co-evaporation) โคอะเซอเวชัน (coacervation) วิธีพนแหง (spray drying)
และการทําแหงเยือกแข็ง (freeze drying) ตัวอยางการศึกษาเกิดสารประเชิงซอนของเบตาไซโคลเด็กซ
ทริน เพื่อกลบรสของยาเซทิริซีน (cetirizine) ดวยวิธีซูเปอรคริติคัลแอนตี้โซลเวนท (supercritical
antisolvent; SAS)19 ซึ่งเปนการทําใหยาที่ละลายในตัวทําละลายอินทรียตกตะกอนออกมา โดยใช
คารบอนไดออกไซดเปนของเหลวเหนือจุดวิกฤต วิธีนี้มีราคาถูกกวาการเตรียมสารประกอบเชิงซอนดวย
วิธีอื่นๆ ไมเปนพิษ หรือเกิดอันตราย เพราะสามารถกําจัดหรือนําคารบอนไดออกไซดมาใชใหมได
นอกเหนือจากนั้นยังลดขนาดของอนุภาคใหเล็กลงเหมาะในการเตรียมเปน ODTs ซึ่งมีขนาดในชวง
0.29–4.16 ไมครอน และมีการกระจายของขนาดที่แคบ ประสิทธิภาพการกลบรสทดสอบในอาสาสมัคร
สุขภาพดี พบวา การเตรียมสารประกอบเชิงซอนดวยวิธี SAS ลดระดับความขมของยาได ซึ่งเปนผลมา
จากยาเขาไปอยูในโมเลกุลของเบตาไซโคลเด็กซทริน จึงลดการสัมผัสของยาและปุมรับรส และการมีรส
หวานของเบตาไซโคลเด็กซทริน
สรุป
เทคนิคการกลบรสขมของยา และการพัฒนาเปนยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปากแบงเปน 2
วิธี คือ การเติมสารใหความหวาน และการปองกันยาสัมผัสกับปุมรับรส ซึ่งแตละวิธีมีความแตกตางกัน
ทั้งวิธีการเตรียม ขอดี ขอเสีย และประสิทธิภาพในการกลบรส ทั้งนี้ขึ้นอยูกั บคุณสมบัติของตัวยาสําคัญ
ชนิดและปริมาณของสารกลบรส ในการเลือกวิธีกลบรสนอกจากตองคํานึงถึงประสิทธิภาพของการกลบ
รสแลว ยังตองคํานึงถึงคุณสมบัติในการเตรียมเปนยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในปากที่ดีดวย
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คําถาม
1. ขอใดไมใชลักษณะของยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในปาก
1) มีการแตกตัวหรือละลายอยางรวดเร็วในชองปาก
2) อาศัยการเคี้ยว หรือการดื่มน้ําในการบริหารยา
3) เพิ่มความรวมมือในการใชยาของผูปวยทุกกลุม
4) ตองมีความพรุนของมากที่สุดเพื่อใหยาแตกตัวเร็ว
5) การกลบรสมีความจําเปนในการพัฒนาตํารับ
2. ขอใดไมใชเหตุผลในการกลบรสของตํารับยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในปาก
1) เพื่อเพิ่มความรวมมือในการใชยา
2) เนื่องจากยาสวนใหญมีรสขม
3) เพื่อลดโอกาสที่ยาสัมผัสกับปุมรับรส
4) เพื่อเพิ่มขนาดเม็ดยาของยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปาก
5) เพื่อทําใหเกิดความรูสึกในปากที่ดี
3. ขอใดคือขอดีของการเติมสารใหความหวานและแตงกลิ่นรสเพื่อกลบรส
1) เปนวิธีที่งาย สะดวก มีราคาถูก
2) กลบรสของยาไดอยางสมบูรณ
3) เพิ่มคาการละลายของยา
4) เพิ่มความคงตัวของยา
5) ถูกทุกขอ
4. ขอใดกลาวไมถูกตองสําหรับการปองกันยาสัมผัสกับปุมรับรสบริเวณลิ้น
1) เปนการกลบรสทางกายภาพของยา
2) เทคนิคในการเตรียมขึ้นอยูกับคุณสมบัติของยา
3) มีขั้นตอนและตนทุนการผลิตมากกวาการเติมสารใหความหวาน
4) สารกลบรสสงผลตอประสิทธิภาพในการกลบรส
5) มีขอดีที่ไมเกิดความรูสึกสากในปาก
5. พอลิเมอรชนิดใดที่ใชเปนสารเคลือบในการกลบรสดวยการเตรียมไมโครสเฟยร
1) พอลิเมอรที่ไมละลายที่ pH ของน้ําลาย แตละลายในสภาวะที่เปนกรด
2) พอลิเมอรที่ละลายไดดีในน้ําเพื่อเคลือบรอบผิวของยา
3) พอลิเมอรที่ละลายอยางรวดเร็วในปากเพื่อปลดปลอยยา
4) พอลิเมอร ที่ไม ละลายที่ pH ตา งๆของรางกายแต อ าศั ย การแพรแ ละการพองตัว ในการ
ปลดปลอยยา
5) พอลิเมอรที่มีคุณสมบัติในการควบคุมการปลดปลอยยาใหออกฤทธิ์เนิ่น
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6. ขอใดคือขอดีของการเตรียมไมโครสเฟยรโดยวิธีพนแหง
1) สามารถเพิ่ มค า การละลายของยาได ห ากใช พอลิ เมอร ที่ ไม ละลายในน้ํ า ลายแต ละลายใน
สภาวะกรด
2) ไมพบความรูสึกสากในปาก
3) ใชขั้นตอนและระยะเวลาในการเตรียมนอยกวาเทคนิคการระเหยตัวทําละลาย
4) มีประสิทธิภาพในการกลบรสมากกวาเทคนิคการระเหยตัวทําละลาย
5) ถูกทุกขอ
7. ขอใดคือเหตุผลที่โซลิดดิสเพอรชันสามารถกลบรสของยาได
1) ตัวพาบางชนิดมีฤทธิ์ทําใหปุมรับรสเสียคุณสมบัติในการนําสงสัญญาณประสาท
2) ตัวพาบางชนิดมีรสหวานจึงบดบังรสของยา
3) ยากระจายตัวอยางสม่ําเสมอในตัวพาลดการสัมผัสกับปุมรับรส
4) เพิ่มปริมาณสารในระบบจึงลดโอกาสที่ยาสัมผัสกับปุมรับรส
5) ถูกทุกขอ
8. คุณสมบัติที่สําคัญของยาในการกลบรสดวยการใชเรซินแลกเปลี่ยนไอออนคือขอใด
1) ขนาดโมเลกุล
2) ประจุและการแตกตัว
3) ความมีขั้ว
4) ขนาดการใชยา
5) น้ําหนักโมเลกุล
9. ขอใดไมใชลักษณะของการกลบรสดวยการเกิดสารประกอบเชิงซอนกับเบตาไซโคลเด็กซทริน
1) มีรสหวานเพิ่มขึ้น
2) สามารถเพิ่มการละลายของยา
3) เพิ่มความคงตัวของยา
4) ตองมีขนาดโมเลกุลยาที่เหมาะสม
5) การปลดปลอยยาจากตองการอาศัยไอออนในทางเดินอาหาร
10. หากยามีความสามารถในการละลายน้ําไดนอย และมีรสขม การกลบรสดวยหลักการใดสามารถ
แกปญหาทั้งสองของยาได
1) การเติมสารใหความหวานและแตงกลิ่นรส
2) การเตรียมโซลิดดิสเพอรชันและใชเรซินแลกเปลี่ยนไอออน
3) การเตรี ยมไมโครสเฟ ยร ดวยพอลิ เมอร ที่ไม ละลายในน้ําลายแต ละลายในสภาวะกรดและ
สารประกอบเชิงซอนกับเบตาไซโคลเด็กซทริน
4) การเตรียมโซลิดดิสเพอรชันดวยตัวพาที่ละลายน้ําไดดีแ ละสารประกอบเชิงซอ นกับเบตาไซ
โคลเด็กซทริน
5) ใชการกลบรสไดทุกวิธี
:
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1. อธิบายความสําคัญของการสื่อสารกับการใชยาของผูสูงอายุ
2. บอกปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการสื่อสาร
3. บอกขอควรระวังในการใชยาของผูสูงอายุ
4. บอกวิธีการสื่อสารกับผูสูงอายุเพื่อใหการใชยามีประสิทธิภาพ
5. เลือกเครื่องมือที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารดานยา
บทคัดยอ
การสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญของเภสัชกรในการปฏิบัติงานดานบริบาลเภสัชกรรม โดยปจจัยที่
มี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการสื่ อ สารประกอบด ว ย ผู ส ง สาร สาร ช อ งทาง และ ผู รั บ สาร รวมทั้ ง
สภาพแวดลอมในระหวางการสื่อสาร หากเภสัชกรมีทักษะในการสื่อสารที่ดียอมสงผลใหเกิด การใชย า
อยางเหมาะสม และเกิดความรวมมือในการใชยา โดยเฉพาะในผูสูงอายุ ซึ่งมีอุบัติการณและความถี่ใน
การเกิดโรคสูง และการเสื่อมสมรรถนะทางรางกายของผูสูงอายุ ทําใหตองมีความระมัดระวังในการใชย า
มากขึ้ น ดั งนั้ น เภสั ช กรควรทราบถึ ง วิ ธี การสื่ อ สารด านยากั บผู สู งอายุ เ พื่ อ ให เ กิ ด การใช ย าอย างมี
ประสิ ทธิภ าพ โดยทั กษะที่ พึงปฏิบัติ คือ เพิ่มระยะเวลาในการสื่ อสาร จัด สภาพแวดลอมที่ ปราศจาก
สิ่งรบกวน มีการสบตาในระหว างสนทนา พู ดชา ๆ ใชป ระโยคสั้ น ๆ งายๆ หรือ ใชอุ ป กรณ ชว ย โดย
เครือ่ งมือที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ไดแก การใชขนาดตัวอักษร การใชสีของฉลากยา และ
การใชสัญลักษณรูปภาพ เปนตน
คําสําคัญ: การสื่อสาร การใชยา ผูสูงอายุ
:
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Abstract
Communication is an important tool for a pharmacist to provide pharmaceutical
care. Factors affecting the communication effectiveness include; a sender, message, channel,
a receiver, and environment. A pharmacist who has good communication skills helps promote
the rational drug use and increasing drug compliance, especially in the elderly groups. Ever
since, the elderly have had the high incidence and more frequency of disease occurrence.
One main consideration is that drug use should be administered more carefully. Therefore, a
pharmacist must know the communication methods to the elderly to achieve the effectiveness
of drug use. The appropriate skills are the increase of communication time, the avoidance of
distraction, the eye contact, the slow speech, the concise sentence, or the helping
instruments. The instruments that help increase the effectiveness of communication include
the font size, the label color, and the pictogram.
Key words: Communication, Drug use, Elderly

การสื่อสารกับการใชยา
การอยูรวมกันในสังคมของมนุษยตองอาศัยการสื่อสารเปนเครื่องมือ ในการบอกความตองการ
ของตนเองตอผูอื่น รวมถึงเพื่อ ใหบรรลุต ามวัตถุประสงคในการทํางานตางๆ การปฏิบัติงานดานเภสัช
กรรมการบริบาล (pharmaceutical care) ของเภสัชกร ที่มุงเนนใหเกิดการใชยาที่ถูกตองแกผูปวยหรือผู
ที่มารับบริการ หรือ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานสุขภาพของผูปวยหรือผูที่มารับบริการ เปนงาน
ที่ตองอาศัยทักษะในการสื่อสารในระดับสูงสําหรับใหขอ มูล โนมนาวใจ สรางความสัมพันธที่ดี หรือให
เกิดการยอมรับและไดรับความรวมมือจากผูปวยหรือผูที่มารับบริการ ดังนั้น เภสัชกรจําตอ งเขาใจและ
ฝกฝนทักษะในการสื่อสารใหมีความเชี่ยวชาญ เพื่อใหการประกอบวิชาชีพมีประสิทธิภาพ
การสื่อสาร คือกระบวนการสําหรับแลกเปลี่ยนสารระหวางผูสงสารและผูรับสารโดยผาน
กระบวนการแปลรหัสหรือถอดรหัสของสาร เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายที่มากับสารนั้นๆ
กระบวนการสื่อสาร1ประกอบดวยปจจัยตางๆที่มีผลตอประสิทธิผลของการสื่อสาร ดังนี้
1.ผูสงสาร (sender) เปนผูที่ประสงคสื่อเรื่องบางอยางผานสารไปยังผูรับสาร การสื่อสารจะ
บังเกิดผลตามที่ตองการนั้นผูสงสารตองมีทักษะในการสื่อสาร
มีทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารตลอดจนมี
ความรูเกี่ยวระบบทางสังคม วัฒนธรรมในชุมชน
2.สาร (massage) คือเนื้อหา สาระที่ผูสงสารตองการสื่อความหมายใหผูรับสารไดรับรู โดยสารนี้
อาจจะอยูในรูปถอยคํา (วัจนภาษา, verbal) หรือไมเปนถอยคํา (อวัจนภาษา, non-verbal) เชนการใช
ภาษากาย กิริยาทาทาง สีหนา ดวงตา น้ําเสียง การแตงกายหรือภาษาเขียน หากสารนี้มีการปรุงแตง
หรือใชรหัสแฝงในเนื้อหา รูปแบบการปรุงแตงหรือรหัสนั้นๆตองเปนชนิดที่ผูรับสารเขาใจและสามารถ
แปลงกลับได จึงจะทําใหการสื่อสารนั้นบรรลุวัตถุประสงค
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3. ชองทาง หรือสื่อ (channel) คือ สิ่งที่นําสารจากผูสงสารไปยังการรับรูของผูรับสารโดยผาน
โสตประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแกตา หู กาย (ผิวหนัง) จมูก ลิ้น ชองทางในการสื่อสารแบงเปนชองทางตาม
ธรรมชาติ เชน อากาศ คลื่นเสียง แสงสวาง และชองทางที่มนุษยสรางขึ้น เชน วิทยุ โทรทัศน
4. ผูรับสาร (receiver, audience) เปนเปาหมายที่ผูสงสารประสงคจะใหรับสารที่สงไปหา การ
สื่อสารจะบังเกิดผลตามที่ตองการนั้นผูรับสารก็มีบทบาทสําคัญ เชนเดียวกับผูสงสารคือ ตองมีทักษะใน
การสื่อสาร มีทัศนคติที่ดีตอการสื่อสารตลอดจนมีความรูเกี่ยวระบบทางสังคม วัฒนธรรมในชุมชน
ในกระบวนการสื่อสารที่ดีตองเปนการสื่อสารแบบยอนกลับ(two way communication) โดยคู
สนทนาจะตองสลับบทบาทไปมาระหวางการทําหนาที่เปนผูสงสารและผูรับสาร
ตลอดเวลาที่ทําการ
สื่อสารกัน (รูปที่ 1)
สิ่งรบกวน
ผูสงสาร

สาร

ผูรับสาร

ชองทาง

ชองทาง

ผูรับสาร

สาร

ผูสงสาร

ขอมูลยอนกลับ
สิ่งรบกวน
รูปที่ 1 กระบวนการสื่อสาร

นอกจากนี้ ประสิ ทธิ ผ ลของการสื่อ สารขึ้ น กับสภาพแวดลอ มในชวงที่ มีการสื่ อสารด วย หาก
สภาพแวดลอ มไมเอื้อกระบวนการสื่อสารรบกวนถูกดวยอุปสรรค (barriers) ตางๆ เชน การมีเสียง
รบกวนในกระบวนการสื่อสาร การสื่อสารในสภาพอากาศที่ รอนหรือเย็นเกินไป การมีสิ่ งตางๆที่มา
ดึงดูดความสนใจของคูสนทนา จะทําใหประสิทธิผลของการสื่อสารลดลง
ในงานบริการดานสาธารณสุข การสื่อสารระหวางผูใหบริการและผูรับบริการเปน การใหขอ มูล
ทางวิชาการซึ่งมีภาษาโดยเฉพาะ ดังนั้นหากผูใหบริการไมตระหนักในเรื่อ งนี้จะทําใหเกิดชองวางของ
ความเขาใจในสารที่สงออกไประหวางผูรับบริการและผูใหบริการ เพราะฉะนั้น การพูดและเขาใจภาษา
เดียวกันเปนปจจัยพื้นฐานระหวางผูใ หบริการและผูใชบริการ อาจกลาวไดวา“การสื่อสารเปนขั้นแรกของ
การดูแลที่มีประสิทธิภาพ” เพราะหากผูใหบริการไมสามารถเขาใจในการสื่อสารกับผูมารับบริการยอมไม
สามารถจะซักถามหรือหาสาเหตุของการเจ็บปวยได การสื่อสารที่ดีชวยลดความขัดแยงและเพิ่มความพึง
พอใจในการใชบริการได2และชวยใหผลการรักษามีป ระสิทธิผลที่ดี สามารถปรับเปลี่ย นพฤติกรรมของ
ผูปวยได3-7
:

57

วารสารไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร)

เภสัชกรเปนบุคลากรดานสาธารณสุขที่มีหนาที่รับผิดชอบในการรับรู ความเขาใจและ
การใชยาของประชาชน ทําใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดจากการบริโภคยา และลดโอกาสการเกิด
อาการไมพึงประสงคของการใชยา ดังนั้นนอกจากการทําหนาที่ในการจัดหายาที่ดี มีคุณภาพมาไว
บริการประชาชนที่มีอาการเจ็บปวย
บทบาทในการจายยาใหกับผูปวยเปบบทบาทที่สําคัญไมนอย
เชนกันในการที่ดูแลสุขภาพของผูปวย
การจ ายยาที่ ดีต องยึด หลัก “ถู กโรค ถูก คน ถู ก ขนาด ถู กเวลา” หรือ เรีย ก “กฎ 5 R”ซึ่ ง
ประกอบดวย
R1 Right
การใหยาถูกตองกับคน คือ ตัวผูปวยที่แทจริง
Person
R2 Right Drug การใหยาที่เปนถูกชนิด ซึ่งมีสรรพคุณยาในการรักษาโรคของผูปวย
R3 Right Dose การใหยาที่ถูกขนาด คือ มีปริมาณ เปนมิลลิกรัม, เม็ด แคปซูล หรือ
เปนหยดที่เหมาะกับอาการโรคของผูปวย
R4 Right Route การให ย าที่ ถูก วิ ธีตามรูป แบบของยา เชน การรับประทานทางปาก
การใชทาทางผิวหนัง การใชหยอดตา หรือ การใชเหน็บที่ทวารหนัก
R5 Right time การใหยาที่ถูกเวลา เชน กอนอาหารเชา หรือ หลังอาหาร หรือใหเมื่อ
มีอาการ หรือใหวันละกี่ครั้ง
ซึ่งอาจจําเปนหลักงายๆ คือ “ยาของใคร ชนิดไหน ขนาดเทาไร ใหทางใด เวลาใด”
นอกจากนี้บทบาทที่สําคัญของเภสัชกรอีกประการ คือการใหคําแนะนําอื่นๆเพิ่มเติม เชน การ
ย้ําเตือนใหผูปวยใชยาใหถูกตอง คําแนะนําการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย
อยางสม่ําเสมอ การพักผอนใหเพียงพอ บทบาทตางๆนี้ลวนตองอาศัยการสื่อสารที่มีดี ดังนั้นทักษะการ
สื่อสารที่ดีจึงเปนสิ่งจําเปนในการจายยาใหกับผูปวยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชยาของผูปวย และ
เพิ่มความพึงพอใจในการใหบริการบริบาลเภสัชกรรมของผูปวย8
แนวโนมของปริมาณผูสูงอายุ
ในปจจุบันเทคโนโลยีดานทางการแพทยและสาธารณสุขมีการพัฒนาอยางรวดเร็วทําใหการดูแ ล
สุขภาพของมนุษยมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นสงผลให อายุขัยเฉลี่ยของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น9 โดยสัดสวน
ของกลุมผูสูงอายุ(บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไป)10ของประเทศไทยในป 2000 มีเพียง 9.4 %
และมีแนวโนมสูงขึ้น ในป 2005 มีสัดสวน 10.3 % ซึ่งคาดวาในป 2025 จะมีถึงรอยละ 20.011
สังคมในอนาคตจึงเปนสังคมของคนสูงวัย จากรายงานการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติใน
ป 2550 พบวาประชากรสูงอายุในประเทศไทยมีรอยละ 10.7 ของประชากรทั้งประเทศ12-13 ดังนั้นใน
อนาคตผูสูงอายุจึงเปนกลุมใหญที่มีความตองการใชบริการสาธารณสุข บุคลากรทางดานสาธารณสุขจึง
ตองพัฒนาทักษะการใหบริการสําหรับกลุมนี้
สุขภาพของผูสูงอายุ
อวัยวะตางๆในรางกายของมนุษยจะมีการเสื่อ มสมรรถนะในการทํางานผกผันตามอายุที่สูงวัย
ขึ้น ดังนั้น ผูสู งอายุจึงมีอุบัติการณของการเกิดโรค และความถี่ ของการเจ็บปวยที่ตองการบริการดา น
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สาธารณสุขมากขึ้นโดยเฉพาะการดูแลโรคเรื้อรัง โรคที่พบไดบอยในผูสูงอายุที่เปนผูปวยนอก 5 อันดับ
แรก คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปวดขอ โรคหลอดเลือดหัวใจและวัณโรคปอด14 ซึ่งเปน
โรคเรื้อรัง จําเปนตองไดรับการรักษาเปนระยะเวลานานหรือตลอดชีวิต นําไปสูภาวะพึ่งพาและทุพพล
ภาพ
ผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีระภาพและพยาธิสภาพของรางกายที่เสื่อมไปตามอายุที่
มากขึ้น อาทิเชน ระบบการยอยและการดูดซึมแมแตความทนตอการใชยายอมแตกตางไปจากวัยรุนและ
วัยผูใหญ15 ผูสูงอายุสวนใหญมักจะมีโรคประจําตัวอยู จึงตอ งมีความระมัดระวั งในการใชยาเพิ่มมาก
ขึ้นเปน พิเศษ การจ ายยาใหผู สูงอายุจึงตอ งมี ความใสใจเปน พิเศษ พบวามีการจ ายยาใหผู สูงอายุไม
เหมาะสมมีจํานวนไมนอย16
การใชยาในผูสูงอายุมขี อควรระวัง ดังนี้
1.การเกิ ดปฏิ กิริ ยาระหวา งยาที่ใชรว มกั น ทํ าใหป ระสิ ทธิ ผลของยาลดลง หรือ อาจกอ ให เกิ ด
อันตรายจากยาออกฤทธิมากเกินไป โดยทั่วไปผูสูงอายุสวนใหญไดรับยาหลายชนิดเพื่อรักษาอาการ
เจ็บปวยหลายอยาง ดังนั้นเพื่อใหสามารถใชยารวมกันไดแตเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาระหวางยา เชน หาก
ตองใชยาแกปวดควบคูกับยาลดกรดหรือยาเคลือบกระเพาะ เชน cimetidine หรือ alum milk ควรเวน
ชวงหางของการรับประทานยาทั้ง 2 ชนิดใหหางกันประมาณ 1-2 ชม. เพื่อปองกันการลดการดูด ซึมของ
ยาอีกตัวหนึ่ง
2.การหยิบยาผิด การลืมกินยาหรือการกินยาเกินขนาดจากการหลงลืม ทําใหผูสูงอายุอ าจเกิด
อันตรายจากการใชยา หรือ ไมสามารถควบคุมอาการของโรคได เชน ถาผูสูงอายุทมี่ ีอาการของความดัน
โลหิตสูงหากหลงลืมคิดวายังไมไดรับประทานยาลดความดันโลหิต แลวรับประทานยาซ้ํา 2 ครั้งในเวลา
ไลเรี่ยกัน จะทําใหระดับความดัน โลหิตลดลงต่ําเกินไป สงผลใหเกิดอาการหนามืด เวียนศีรษะซึ่งเปน
อันตรายตอผูสูงอายุมากเพราะอาจทําใหสมองขาดเลือดไปเลี้ยงได
3.การชอบรั บ ประทานอาหารเสริ ม 17 ยาสมุ น ไพรที่ ไม ไ ด รับการรั บ รองมาตรฐาน หรื อ การ
รับประทานยาชุดที่ซื้อรับประทานเองตามคําแนะนําของเพื่อ นบานหรือ ตามคําโฆษณา ปญหาของยา
สมุนไพรและยาแผนโบราณในประเทศไทย คือการนําสารสเตียรอยด (steroid) มาเจือปนในตํารับยา18
ทําใหผูปวยที่รับประทานยาเหลานี้มีอาการดีขึ้นในชวงแรกๆ แตการไดรับสารสเตียรอยดเปนเวลานานๆ
จะเกิดผลเสียตอสุขภาพอยางมาก โดยเฉพาะระบบการทํางานของไต ตับและการสรางกระดูก
นอกจากนี้ การเสื่อ มของอวั ย วะต า งๆของผูสู งอายุ ก อ ให เกิ ด อุ ป สรรคในการสื่อ สาร
เพิ่มขึ้น สงผลใหประสิทธิภาพของการสื่อสารลดลง พบวาในผูสูงอายุระบบสายตาจะเสื่อมลง19 เนื่องจาก
การเสื่อมของกลามเนื้อที่ชวยยึดเลนสสงผลตอการปรับโฟกัสของเลนส (elasticity of lens) ในการมอง
ระยะใกล การลดลงของขนาดรูมานตา (diameter of pupil) รวมทั้งลดความไวในการปรับขนาดรูมานตา
ที่ตอบสนองตอแสงสวาง นอกจากนี้อาจมีโรคตาบางชนิด เชน ตอกระจก ตอหิน 20 และการรับฟงเสียง
ของผูสูงอายุคุณภาพจะลดลง21-22ซึ่งเปนไปตามภาวะเสื่อมของอวัยวะในหู หรือ การมีขี้หูจํานวนมากอุด
ตัน แลวยังอาจมีสาเหตุมาจากการไดรับยาบางชนิด เชน ยาฟูโรซีไมด (furosemide) ยาปฎิชีวนะใน
กลุมอะมิโนไกโคไซด (aminoglycoside antibiotics) นอกจากนี้ผูสูงอายุอาจมีอ าการไดยินเสีย งอื้อในหู
:
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ตลอดเวลา(tinnitus) ซึ่งมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของหูชั้นกลางและหูชั้นใน หรือไดรับ
ยาบางชนิด เชนยาแอสไพริน (aspirin)20
การสื่อสารกับผูสูงอายุเพื่อการใชยาอยางมีประสิทธิภาพ
จากรายงานประชากรสูงอายุในประเทศไทยในป 2550 พบวารอยละ 23.9 ของผูสูงอายุที่อานไม
ออก เขียนไมได รอยละ 7.7 อาศัยอยูคนเดียว รอยละ 1 ไมมีใครดูแลเวลาเจ็บปวย รอยละ 21 มีปญหา
เรื่องของการมองเห็น รอยละ 14 มีปญหาเกี่ยวกับการไดยิน12ดังนั้นเพื่อใหการใชยาของผูสูงอายุมีความ
ถูกตองเกิดประโยชนสูงสุดในการรักษาอาการเจ็บปวย เภสัชกรตองใหความใสใจกระบวนการสื่อสารกับ
ผูสูงอายุ และประยุกตหลักการสื่อสารใหเหมาะสมเพื่อขจัดอุปสรรคตางๆที่เกิดเนื่องจากการถดถอยของ
พยาธิสภาพตางๆของผูสูงอายุทักษะการสื่อสารที่ตองตระหนักในการสื่อสารกับผูสูงอายุ23 ไดแก
1. การเพิ่มเวลาในการสื่อสารมากกวาการสื่อสารกับคนทั่วไปในเรื่องเดียวกัน เนื่องจากผูสูงอายุ
มีการรับรูสื่อตางๆ ลดลง ทั้งในการไดยิน การมองเห็น ดังนั้นเภสัชกรที่จายยาหรือใหคําแนะนําการใชยา
กับผูสู งอายุ ต องใจเย็ น ตอ งใหเวลาในการสื่อ สารมากขึ้น เพื่อ ผู สูงอายุ จะได มีเวลาทําความเขาใจกั บ
เนื้อ หาที่เภสัชกรสื่ อออกไป รวมทั้งการรวบรวมความเห็น เพื่อ ตอบโตหรื อซัก ถามในประเด็นที่ ยังไม
ชัดเจน3
2. การจัดบรรยากาศโดยรอบในการสื่อสารใหปราศจากสิ่งตางๆที่อาจกลายเปนสิ่งเราดึงความ
สนใจของผูสูงอายุไปจากกระบวนการสื่อสาร ควรเปนหองหรือบริเวณที่เงียบไมมีภาพหรือเสียงที่ดึงดูด
ความสนใจของผูสูงอายุ และภายในหองตองมีแสงสวางที่เพียงพอสําหรับการมองเห็นของผูสูงอายุ
3. การจัดตําแหนงการนั่งระหวางเภสัชกรและผูสูงอายุควรใหมีลักษณะที่มองเห็นซึ่งกันและกัน
ไดชัดเจนเพื่อเภสัชกรจะไดสังเกตอวจนภาษาที่ผูสูงอายุสื่อออกมา เชน การแสดงสีหนา อาอัปกิริยาตาง
ของผูสูงอายุแทนการพูดดวยวาจา24
4. การสบตาผูสูงอายุเปนทักษะหนึ่งที่ชวยใหไดขอมูล หรือยืนยันขอมูลที่ผูสูงอายุสื่อออกมา
5. การฟงโดยไมขัดจังหวะการพูดของผูสูงอายุ เนื่องจากผูสูงอายุสวนใหญจดจําเรื่องตางๆได
ไมนาน การถูกขัดจังหวะการพูด จะทําใหผูสูงอายุลืมเรื่องที่กําลังจะพูดได และไมควรปฏิเสธความเชื่อ
ตางๆที่ผูสูงอายุสื่อออกมา25 แตใหนํามาใชประกอบเพื่อสื่อใหเขาถึงผูสูงอายุ
6. การพูดตองพูดชาๆ ชัดเจนทุกคําและใชเสียงคอนขางดัง ปกติมนุษยสามารถรับคลื่นเสีย งได
ดีในชวง 20-20000 Hz (20 KHz) ในวัย ที่สูงขึ้นการรับรูความดังของเสียงนั้นขึ้น กับทั้งความเขมของ
เสีย ง (intensity)และระยะเวลาที่รับเสีย ง (duration of a sound) นอกจากนี้การใช ภาษาเดีย วกั บ
ผูสูงอายุ เชนภาษาทองถิ่นเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารได3,26
7. รูปแบบประโยคที่ใชในการสื่อสารตองเปนประโยคสั้นๆ ใชคํางายๆ เพื่อใหเขาใจงาย24
8. เนื้อ หาที่ สื่อสารแตล ะชวงควรมี เพีย งประเด็นเดียว เพื่อ ปองกัน ความสับสน กอ นเปลี่ย น
ประเด็นควรตองใหแนใจวาผูสูงอายุมีความเขาใจที่ชัดเจนในประเด็นที่พูดคุยกอนนั้น และควรตอ งมีการ
สรุปและทบทวนจุดที่สําคัญๆของการสื่อสารบอยๆ
9. การเขียนคําแนะนําหรือขอควรปฏิบัติงายๆที่ไดสื่อสารกันเรียบรอยแลวใหผูสูงอายุนําติดตัว
กลับบานเพื่อทบทวนปองกันการหลงลืม
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10. การสื่อสารอาจใชอุปกรณเสริม เชนแผนภูมิ หุนจําลอง รูปภาพ ประกอบการสื่อสาร
เพื่อใหผูสูงอายุสามารถมองภาพไดแทนการจินตนาการตามคําบอกกลาว ซึ่งชวยใหเขาใจในสิ่งที่อธิบาย
และจดจําไดดีขึ้น
11. ชวงเชาเปนเวลาที่เหมาะสมสําหรับการสื่อสารกับผูสูงอายุ
เครื่องมือที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อสารดานยา
ในการสื่อสารเพื่อใหผูสูงอายุสามารถใชยาไดอยางถูกตองนั้น นอกจากการสื่อ สารโดยตรงแลว
ยังสามารถใชเครื่องมืออื่นๆมาเสริมใหการสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน
1. การใชขนาดของตัวอักษร
ในกรณีผูสูงอายุสามารถอานหนังสือไดแตประสิทธิภาพของการมองเห็นลดลง หากฉลากยา/
ซองบรรจุยาใชขนาดอักษรที่ปกติที่คนทั่วไปมองเห็นไดชัดเจนอาจจะมีปญหาสําหรับคนสูงอายุ ดังนั้น
ควรปรับการเขียนฉลากยาสําหรับผูสูงอายุใหมีขนาดตัวโตๆ ใชปากกาที่มีเสนหนาพอสมควร
2. การใชสีของฉลากยา
สีน อกจากจะมี สวนชวยใหเกิด ความดึ งดู ดใจใหมองเห็ น ได งา ย ยังมีผ ลต อ ความรูสึกของผู ที่
มองเห็น27 สีตางๆ ที่เราสัมผัสดวยสายตาจะทําใหเกิดความรูสึกขึ้นภายในตอเรา ทันทีที่เรามองเห็นสี2829
การเลื อ กใชสี ให เหมาะสม จะชวยเพิ่ มประสิท ธิ ภาพของการมองเห็ นได เช น สี แดง ใหความรู สึ ก
กระตุน ความสําคัญ และอันตราย สีเขียว ใหความรูสึกความปลอดภัย สดชื่น สงบ เงียบ การผอ นคลาย
ธรรมชาติ กลุมสีรอนมีความสามารถในระดับสูงเกี่ยวกับการมองเห็นขอความหรือรูปภาพที่มีทัศนียภาพ
ในที่ใกลและโนมนาวความรูสึกในขณะที่มองเห็น
ดังนั้นฉลากยา/ซองบรรจุยาจึงมีสวนชวยใหผูสูงอายุใหความสําคัญกับการใหความรวมมือใน
การใชยาได นอกจากนี้การออกแบบฉลากใหมีการใชสีตัดกัน เชน สีเหลืองกับสีมวง สีสมกับ สีน้ําเงิน สี
แดง กับ สีเขียว ชวยใหเกิดความนาสนใจในฉลาก/ซองยาได
3. การใชสัญญลักษณรูปภาพ pictograms
ในกลุมผูสูงอายุที่มีปญหาดานสายตา หรือกลุมที่ไมสามารถอานหนังสือไดการสรางสัญลักษณ
รู ป ภาพ(pictorial label)ในการใช ย าจะช ว ยผู สู ง อายุ ใ นการบริ ห ารยาให ถู ก ต อ ง 30เช น รู ป ภาพที่
ประกอบดวยสัญลักษณของเวลาการบริหารยา และจํานวนเม็ดยาที่ตองรับประทานตอครั้ง ภาพที่แสดง
จะเปนภาพสี เพื่อใหเกิดความสวยงามและเชิญชวนใหมอง ซึ่งจะดีกวาที่เปนตัวหนังสือซึ่งมีขนาดที่เล็ก
และมีความไมชัดเจนของตัวหนังสือบนฉลากยา นอกจากนี้ฉลากชวยรูปภาพตอการระลึกไดของผูปวย
ถึงขอมูลการใชยา31

:
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ตัวอยางของฉลากรูปภาพ32 แสดงในรูปที่ 2

ใชรับประทาน

ยานี้เมื่อรับประทานแลวอาจทําใหเกิดอาการงวง

ใชรับประทานวันละ 4 ครั้ง พรอมอาหารและกอนนอน

รูปที่ 2 ตัวอยางฉลากรูปภาพ
4. การใชกลองใสย า(pill box) สําหรับแบงยาที่ผูสูงอายุตอ งใชในแตละชวงเวลาของวัน เชน เชา –
กลางวัน – เย็น – กอนนอน (กอนหรือหลังอาหาร) ซึ่งชวยใหผูปวยมีการใชยาไดถูกเวลา33-34 ปองกัน
การที่ผูสูงอายุหลงลืมวายังไมไดรับประทานยาในมื้อ นั้นจึงรับประทานซ้ําซึ่งกอใหเกิดอันตรายมาก ใน
ปจจุบันมีกลองใสยาที่สามารถตั้งเวลาเตือนเมื่อถึงเวลาที่ตองรับประทานยาได (รูปที่ 3)

กลองบรรจุยา(pill case) แบงตามเวลาที่ตองรับประทาน

รูปที่ 3 ตัวอยางกลองใสยา
กลองใสยาที่สามารถตั้งเวลาเตือนเมื่อถึงเวลาที่ตองรับประทานยา
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คําถาม
1. การสื่อสารมีความสําคัญกับการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอยางไร
1) เปนกระบวนการที่เภสัชกรใชหาปญหาที่ผูปวยไมใหความรวมมือในการใชยา
2) เปนกระบวนการที่เภสัชกรใชเพื่ออธิบายและแสดงวิธีการใชยาแกผูปวย
3) เปนกระบวนการที่เภสัชกรใชหาขอมูลสําหรับการวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให
เหมาะสมแกผูปวยเฉพาะราย
4) เปนกระบวนการที่เภสัชกรใชเพื่อใหขอมูลดานยาแกสาธารณะชน
5) ถูกทุกขอ
2. ประสิทธิผลในการสื่อสารขึ้นกับปจจัยขอใด
1) ผูสงสาร
2) ผูรับสาร
3) เนื้อหา
4) ชองทาง
5) ถูกทุกขอ
3. การสื่อสารแบบยอนกลับ คือขอใด
1) เภสัชกรใช Facebook กับกลุมเพื่อนๆ
2) เภสัชกรบันทึกขอเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนยาไวในแฟมประวัติผูปวยเพื่อใหใหแพทยที่
ดูแลพิจารณา
3) เภสัชกรสมชายไดสอบถามทางโทรศัพทกับแพทยเรื่องการเปลี่ยนยาใหกับผูปวยเพราะ
ผูปวยแพยาที่แพทยสั่งจายยา
4) รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแถลงนโยบายในที่ประชุมผูบริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข
5) บัณฑิตเขียนจดหมายสมัครงาน
4. ขอใดไมใชปญหาการใชยาที่อาจพบไดบอยในผูสูงอายุ
1) การลืมรับประทานยาเนื่องจากการหลงลืม
2) การเกิดปฏิกริยาระหวางยาที่ใชรวมกันจากการไดรับยาหลายชนิด
3) การไมมีเงินซื้อยาที่ตองใชรักษาอาการเจ็บปวย
4) การกําจัดยาออกจากรางกายไมมีประสิทธิภาพจากการเสื่อมสภาพของอวัยวะ
5) การใชยาไมถูกตองเนื่องจากมีปญหาในการมองเห็นฉลากยา
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5. การจายยาที่ดีควรยึด “กฎ 5R” ขอใดไมถูกตอง
1) Right drug
2) Right age
3) Right dose
4) Right time
5) Right person
6. อุปสรรคที่สําคัญในการสื่อสารกับผูสูงอายุคือขอใด
1) ผูสูงอายุตองการความสนใจจากผูอื่น
2) ผูสูงอายุไมมีความเขาใจในภาษาคนวัยอื่น
3) ผูสูงอายุมีการสื่อสารนอย
4) ผูสูงอายุมีพยาธิสภาพรางกายที่เสื่อมลง
5) ผูสูงอายุมีอารมณที่ไมคงที่
7. ขอใดที่อาจทําใหการสื่อสารกับผูสูงอายุไมสัมฤทธิผล
์
1) การใชฉลากยาเชนเดียวกับที่ใชในผูปวยทั่วไป
2) การแนะนําการใชยากับผูสูงอายุดวยเสียงดัง
3) การสื่อสารกับผูสูงอายุในหองที่เงียบ ไมมีเสียงรบกวน
4) การสบตาผูสูงอายุในขณะที่แนะนําการใชยา
5) การสื่อสารดวยภาษาทองถิ่นเดียวกับผูสูงอายุ
8. ขอใดที่เปนการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับผูสูงอายุ
1) การสื่อสารแกความเชื่อที่ไมถูกตองของผูสูงอายุ
2) การสื่อสารใชประโยคสื่อสารสั้นๆ
3) การเขียนคําแนะนําในการใชยาอยางละเอียดเพื่อนํากลับไปอานที่บาน
4) การสื่อสารใหผูสูงอายุใชจินตนาการตามสิ่งที่แนะนํา
5) การใชเวลาในการสื่อสารสั้นๆ
9. เครื่องมือที่ใชชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการแนะนําการใชยากับผูสูงอายุคือขอใด
1) ฉลากยาที่เขียนดวยปากกาเสนแหลมเล็ก
2) ซองยาที่ใชภาพขาวดําเพื่อสื่อวิธีการใชยา
3) กลองใสยาชนิดแบงยาที่ใชแตละวัน
4) ฉลากยาที่ใชตัวอักษรขนาดปกติทั่วไป
5) ฉลากชวยใหคําแนะนําที่เปนตัวอักษรดวยขอความที่ละเอียดครบถวน
:
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10. ฉลากยาสีใด ที่สื่อใหผูใชยาตองระวังในการใชยา
1) สีเขียว
2) สีเทา
3) สีดํา
4) สีแดง
5) สีขาว
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การบําบัดโรคดวย RNA interference (RNAi)
ภญ.ณยา วงษพูน
เภสัชกรชํานาญการ สํานักยา กลุมงานกําหนดมาตรฐาน
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

รหัส 1-000-SPU-000-1108-01
จํานวนหนวยกิต: 2.0 หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง
วันที่รับรอง: 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554
วันที่หมดอายุ: 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1. สามารถเขาใจถึงความสําคัญของกระบวนการ RNAi ในสิ่งมีชวี ิต
2. สามารถอธิบายถึงกลไกการทํางานของ RNAi และแยกความแตกตางระหวาง siRNA และ
miRNA
3. สามารถยกตัวอยางอุปสรรคและวิธีแกไขในการนํากระบวนการ RNAi ไปใชเพื่อรักษาโรค
4. สามารถยกตัวอยางกลุมโรคที่เปนเปาหมายในการรักษาดวยกระบวนการ RNAi
บทคัดยอ
หนึ่งในการคนพบทางวิทยาศาสตรพื้นฐานดานชีววิทยาที่ส รางประโยชนอ ยางยิ่งในการพัฒนา
ตอ ยอดสูวิทยาศาสตรประยุกตคือ การคนพบกระบวนการ RNA interference (RNAi) ซึ่งมีบทบาท
สําคัญในการควบคุมการแสดงออกยีน สามารถปองกันการบุกรุกของไวรัสโดยเฉพาะในเซลลพืช และยั้บ
ยั้งการแสดงออกของยีนเคลื่อนยายได (transposon) โดยผานการทํางานของอารเอนเอขนาดเล็ก เชน
siRNA miRNA หรือ shRNA ซึ่งสามารถกดหรือทําลายการแสดงออกของยีนเปาหมาย ณ ระดับที่
แตกตางกัน เชน ระดับการถอดรหัส หลังการถอดรหัส (post-transcription) หรือ การแปลรหัส หลักการ
ดังกลาวถูกนํามาประยุกตใชเกี่ยวกับ (1) การศึกษาหนาที่ของยีน (2) การนํามาใชเปนยา เรียกวา “ยีน
เทอราป” โดยมีกลุมโรคเป าหมาย เชน โรคติด เชื้อ ไวรัส โรคมะเร็ง โรคทางพัน ธุกรรม โรคตา และ
โรคหัวใจ เปนตน อยางไรก็ตามแมวาการรักษาโรคดวยวิธี RNAi จะมีขอเดนในเรื่องความจําเพาะในการ
รักษา แตยังมีปญหาที่สําคัญคือ การนําสงยาเขาสูเซลลเปาหมาย ความคงตัวและความปลอดภัย ซึ่ง
ยังคงตองมีการพัฒนาใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการนําไปใช ตอไป
คําสําคัญ: RNA interference, siRNA, miRNA, RNAi application
:
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บทนํา
นับตั้งแตมีการคนพบกระบวนการ RNAi ในสัตวประเภทหนอน Caenorhabditis elegans (C.
elegans) เมื่อป ค.ศ. 1998 โดย ศาสตราจารย Andrew Z. Fire และศาสตราจารย Craig C. Mello1 ซึ่ง
ตอ มาได รั บรางวั ลโนเบลสาขาสรี รวิ ท ยาในป ค.ศ. 2006 การศึ ก ษาได ส รุป ถึ งบทบาทสํ าคั ญของ
กระบวนการ RNAi ในการยั้บยั้งการแสดงออกของยีนใน C. elegans โดยการทําลายเอ็มอารเอนเอ
(mRNA) ซึ่งสงผลใหมีการแสดงออกทางกายภาพของ C. elegans เปลี่ยนแปลงไป จากขอสรุปนี้ทําใหมี
การศึกษาวิ จัย ต อ เนื่ อ งโดยสว นใหญมีทิ ศทางการทดสอบผลของกระบวนการ RNAi ต อเซลล ห รื อ
สิ่งมีชีวิตที่มีความสลับซับซอนที่สูงขึ้นใกลเคียงมนุษย เชน ในเซลลสัตวเลี้ย งลูกดวยนม เปนตน และ
ชวงหาปที่ผานมา มีความชัดเจนจากการศึกษาวิจัย วา หลักการของกระบวนการ RNAi สามารถนํามา
ประยุกตใชเพื่อ (1) เปนเครื่องมือในการศึกษาหนาที่ของยีนและ (2) เปนยารักษาโรคตาง ๆ ในมนุษย
ซึ่งจัดเปนการรักษาโรคดวยยีนจึงเรียกวา “ยีนเทอราป” (gene therapy) คาดวาในอนาคต RNAi จะถูก
พัฒ นาอย างตอ เนื่ องเพื่ อ เป น ทางเลือ กของการรั กษาโรคในมนุ ษยที่ สํ าคั ญอี กวิ ธี ห นึ่ง ชวงเวลาของ
วิวัฒนาการศึกษากระบวนการ RNAi แสดงไวตามรูปที่ 1 ซึ่งจะเห็นภาพหลังจากที่มีการคนพบ RNAi
ไมนานนัก ก็ไดนําไปสูการประยุกตใชอยางกวางขวางและรวดเร็วยิ่งนัก

พบว า siRNA สั ง เคราะห
สามารถกดการแสดงออกของ
ยีน ในเซลลสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
ในหลอดทดลอง

1998

การคนพบ RNAi
ใน C. elegans

2001

2002

ผลิ ต ภั ณ ฑ จ าก siRNA
ชนิ ด แรกถู ก ทดลองใช
รักษาโรคตาบางชนิดใน
มนุษย

2004

ประสบความสํ าเร็ จ ครั้ งแรกในการ
กดการแสดงออกของยีนโดย siRNA

การให siRNA เข า
กระแสเลื อ ด ในสั ต ว มี
กระดู ก สั น หลั ง ที่ ไ ม ใ ช
มนุษย

2006

Prof. Andrew Z. Fire และ
Prof. Craig C. Mello ไดรับ
รางวั ล โนเบลในการค น พบ
RNAi

รูปที่ 1 แสดงชวงเวลาของวิวัฒนาการศึกษากระบวนการ RNAi2
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กระบวนการ RNAi มีความสําคัญอยางไร
RNAi เปนกระบวนการตามธรรมชาติที่มีอ ยูในสิ่งมีชีวิตประเภทยูแคริโอตทุกชนิด การผลการ
คนพบกระบวนการ RNAi ใน C. elegans สามารถสรุปถึงบทบาทสําคัญไดเปนสองหลักการใหญ คือ 1)
บทบาทของ RNAi ตามธรรมชาติ กลาวคือ 1.1) เปนกลไกในการปอ งกัน เซลลจากการบุกรุกของไวรัส
โดยเฉพาะใน พืช3,4 สัต วประเภทหนอน และแมลงวัน 1.2) สามารถยั้บยั้งการแสดงออกของยีนสัญจร
(jumping genes) หรือ ทรานสโพซอน (transposons) จึงอาจชวยปอ งกัน ความเสียหายของจีโนมอัน
เนื่องมาจากยีน transposons ได5,6 1.3) เกี่ยวของกับการควบคุมการแสดงออกของยีน การเปลี่ยนแปลง
รูปรางเซลล การเพิ่มจํานวนเซลล กระบวนการตายของเซลล และควบคุมพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 7-9
และ 2) บทบาทในการนําไปประยุกตใช เชน 2.1) ใชศึกษาหนาที่ของยีน โดยใชกระบวนการ RNAi ยั้บ
ยั้งการแสดงออกของยีนที่ตองการศึกษาแลวสังเกตผลทางกายภาพที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ เชน ยั้บ
ยั้งการแสดงออกของยีน OCT4 และ NANOG แลวสังเกตผลการเปลี่ยนแปลงรูปรางและการเพิ่มจํานวน
ของเซลลตนกําเนิด10 เปนตน 2.2) ใชเปนยารักษาทางการแพทยในกลุมยีน เทอราป11-15 ดวยหลักการ
การยั้บยั้งการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคนั้นไว โดยมีกลุมโรคที่เปนเปาหมาย เชน โรค
ติด เชื้ อ จากไวรั ส เช น โรคเอดส และไขห วัด ใหญ (Influenza A) จากแบคที เรี ย พาราสิต เชน โรค
มาลาเรีย และจากเชื้อรา หรือ โรคไมติดเชื้อ เชน โรคมะเร็ง โรคทางพันธุกรรม โรคหัวใจ โรคตา
โรคทางชองปาก หรือ ใชรักษารวมกับการรักษาโรคดวยเซลลตนกําเนิด16 (รูปที่ 3) เปนตน
กลไกของ RNAi (Mechanism of RNAi)
RNAi เปน “ชื่อ” ของกระบวนการ ซึ่งเปนผลที่เกิดขึ้นจากการทํางานของกรดนิวคลีอิคประเภท
อารเอนเอขนาดเล็ก (small RNA) เชน siRNA (small interfering RNA) miRNA (micro RNA) หรือ
shRNA (short hairpin RNA) รวมกับโปรตีนที่เปนเอนไซมในกลุม RNase III ชื่อวา “Dicer” และโปรตีน
กลุม “Argonaute” กลไกของ RNAi ที่เกิดจากการทํางานของ siRNA และ miRNA เปนดังนี้
3.1 siRNA (small interfering RNA): เกิ ดจาก การใสอ าร เอนเอเสน คูยาว (long
dsRNA) ที่ถูกสังเคราะหขึ้นเขาไปในเซลลของสิ่งมีชีวิต เมื่อ เขาไปอยูในไซโตพลาสซึมแลวอารเอนเอ
เสนคูยาวจะถูกตัดใหมีขนาดสั้นลงโดย RNA specific endonuclease (Dicer) เหลือความยาวประมาณ
21-25 คูเบส 17 โดยที่ป ลายดา น 3’ ทั้งสองขางจะมีนิวคลีโอไทดยื่ นเหลื่อ มออกมา 2 นิวคลีโอไทด
ผลิตภัณฑที่ไดเรียกวา “small interfering RNA หรือ siRNA” จากนั้น siRNA จะเขาจับกับโปรตีนกลุม
Argonaute18 (ในมนุษยเปน AGO2) แลวรวมเปนโครงสรางเชิงซอน เรีย กวา RNA-induced silencing
complex (RISC)19 ซึ่งเอนไซม RNA helicase ที่อยูภายใน RISC จะใชแ ยก siRNA จากเสน คูใหเปน
เสนเดี่ยว โดยเสนที่มีลําดับการเรียงตัวของนิวคลีโอไทดที่เขาคูกับเอ็มอารเอนเอเปาหมายเรียกวาเส น
“Antisense” หรือ “Guide strand” สวนเสนที่เหลือเรียกวาเสน “Sense” หรือ “Passenger strand” ซึ่งจะ
ถูกตัดทิ้ง ตอมา Guide strand ที่อยูใน RISC จะพา RISC เขาจับกับเอ็มอารเอนเอเปาหมาย20, 21 อยาง
จําเพาะเจาะจงตามหลักการเข าคูกันของคูเบส จากนั้น Argonaute จะตั ดพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร
ระหวางนิวคลีโอไทดที่ 10 และ 11 บนเสนเอ็มอารเอนเอเปาหมายเมื่อนับจากปลาย 5’ ของเสน Guide
:
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strand22,23 ทําใหเสนเอ็มอารเอนเอเปาหมายสลายตัวอยางรวดเร็วเนื่องจากเมื่อตัดแลวที่ปลายทั้ง 5’
และ 3’ ไมมี Cap (m7G) และ Poly A ตามลําดับ ชวยในการปองกันการสลายตัวอีกตอไป24 (รูปที่ 2a)25
ดังนั้นจึงเปนการยั้ยยั้งการแสดงออกของยีน ณ ระดับหลังการถอดรหัส (post-transcriptional level) โดย
การทําลายเอ็มอารเอนเอเปาหมายกอนที่จะถูกแปลรหัส
3.2 miRNA (micro RNA): จัดเปนอารเอนเอขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่สิ่งมีชีวิตผลิตขึ้นมาได
เอง โดยเริ่มจากยีนที่มีหนาที่ผลิต miRNA ถูกถอดรหัสให miRNA เริ่มตน (pri-miRNA) โดยเปนอารเอน
เอสายคูที่มีรูปรางผสมกันระหวางกานและบวง (stem-loop) ความยาวประมาณ 65-70 นิวคลีโอไทด
จากนั้น pri-miRNA จะถูกเอนไซมในกลุม RNase III ชื่อวา “Drosha”26 ในนิวเคลียสตัดใหมีข นาดสั้นลง
แลวสงออกมาสูไซโตพลาสซึม เรียกวา Pre-miRNA เอนไซม Dicer จะตัด Pre-miRNA เหลือความยาว
ประมาณ 21-25 นิวคลีโอไทด เรียกวา miRNA (ประกอบดวยเสน Guide strand และเสน Passenger
strand เชนเดียวกัน) miRNA จะเขาจับกับโปรตีน Argonaute เกิดเปน RISC จะกําจัดเสน Passenger
strand ออกเหลือแตเสน Guide strand อยูใน RISC เทานั้น จากนั้น Guide strand จะพา RISC ไปจับ
กับเอ็มอารเอนเอเปาหมาย แตเนื่องจากโดยโครงสรางของ miRNA มีการเรีย งลําดับนิวคลีโอไทดที่ไม
เขาคูกับ RNA เปาหมายไดทั้งหมด (loop) ทําใหนิวคลีโอไทดระหวาง miRNA และเอ็มอารเอนเอเปา
หมายจับกันเปนบางสวนเทานั้น เชื่อวาการจับกันเปนบางสวนนี้ทําใหเอ็มอารเอนเอเปาหมายไมถูกตัด
โดยโปรตีน Argonaute แต miRNA จะไปกดการแสดงออกของยีนในระดับการแปลรหัส (translation
repression) หรือการสังเคราะหโปรตีน8,27,28 (รูปที่ 2b)
(a)

siRNA (human)

(b) miRNA (human)

รูปที่ 2 แสดงกลไกของกระบวนการ RNAi ที่เกิดจากการทํางานของ (a) siRNA และ(b) miRNA
ในเซลลมนุษย25
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ขอดีและสิ่งทีท่ าทายในการพัฒนาเพื่อนํา RNAi ไปประยุกตใช (Advantage and
Challengess of RNAi application)
4.1 ขอดี:
1. มีความจําเพาะสูง (Specificity): เนื่องจาก RNAi เขาจับกับเอ็มอารเอนเอเปาหมาย
ตามหลั ก การเข าคู กัน ของคู เ บส 15 ทํ า ให การรั กษาโรคด วยวิ ธี นี้ มีค วามจํ า เพาะสู ง ทํ า ให ถู ก นํ า มา
ศึกษาวิจัยในการรักษาโรคตาง ๆ เชนโรคมะเร็งและโรคทางระบบประสาท29-32 เปนตน
2. มีฤทธิ์สูง (Potency): มีหลายงานวิจัยกลาววา เทคโนโลยี RNAi มีฤทธิ์สูงกวาการ
รักษาดวยยีน แบบ antisense oligonucleotide33 โดยสามารถใชที่ความเขมขนต่ํ ากว าได 34,35 ทําให
สามารถลดขนาดและความถี่ในการใช จึงลดโอกาสการเกิดอาการไมพึงประสงคและเพิ่มความรวมมือใน
การใชยาในผูปวย
4.2 สิ่งที่ทาทายในการพัฒนา:
4.2.1 การนําสง (Delivery) การนําสง siRNA เขาสูเซลลเปนปญหาหลักของการนํา
RNAi ไปใชในการรักษา สาเหตุเนื่องมาจาก siRNA เปนโมเลกุลขนาดใหญและมีประจุลบเชนเดียวกับ
พลาสมาเมมเบรนของเซลลจึงทําให siRNA ผานพลาสมาเมมเบรนเขาสูเซลลไดนอย ดังนั้นเพื่อเปนการ
แกปญหาวาทําอยางไรจะให siRNA ถูกนําสงไปยังเซลลเปาหมายไดอยางเฉพาะเจาะจง และไมถูก
ทําลายดวย Rnase ในเลือดและในเนื้อเยื่อ จึงมีการพัฒนารูปแบบของการนําสง siRNA ดังนี้
(1) การนําสงเฉพาะที่ (Local delivery)36,37 เชน 1) การฉีด siRNA แบบเปลือย
(naked siRNA) เขา ดวงตาโดยตรงในการรั กษาโรคจอประสาทตาเสื่ อ ม (Age-related Macular
Degeneration, AMD)38 2) การฉีด siRNA เขาสูกอนเนื้อ งอกในการรักษามะเร็งเตานมในหนู39 3) การ
ใช กระแสไฟฟ าช วยนํ าส ง siRNA เขากล ามเนื้ อ40 4) การฉี ด siRNA เพื่ อ ให มีผ ลตอ ระบบประสาท
สวนกลาง เชน ฉีดเขาทางไขสันหลัง41 ฉีดเขาสมองสวนไฮโปธาลามัส42 หรือฉีดเขากานสมอง43 เปนตน
5) การให siRNA ทางจมูกในการรักษาโรคหอบหืด44 โรคซิสติกไฟโบรซิส และโรคติดเชื้อไวรัส ระบบ
ทางเดินหายใจ45-47 เปนตน
(2) การนําสงเขาสูกระแสเลือด (Systemic delivery) เชน 1) การฉีด siRNA
เขากระแสเลือดอยางรวดเร็วในปริมาณมาก ซึ่งพบวาวิธีนี้ไมมีความเหมาะสมที่จะใชในเซลลมนุษย48-50
2) การเชื่อมปลาย 3’ ของเสน sense ดวยคลอเลสเตอรรอล51,52 เพื่อชวยปองกันการทําลายจาก Rnase
และ การหุ ม siRNA ด วยโมเลกุล ที่มีป ระจุบวก 12,53-59 ซึ่ งสามารถนํ าสงไดทั้งแบบเฉพาะที่และเขา สู
กระแสเลือด เปนตน
4.2.2 ความคงตัว (Stability) จากการตอ งนําสง siRNA เขาสูเซลลเปาหมายไดแลว
siRNA ที่ถูกนําสงนั้นตองมีความสมบูรณและทํางานในเซลลเปาหมายไดดวย แตเนื่องจากในซีรั่มหรือ
เนื้อเยื่อมีเอนไซมไรโบนิวคลีเอสที่สามารถทําลาย siRNA แบบเปลือย ซึ่งเปน สาเหตุให siRNA แบบ
เปลื อ ยสลายตั ว อย า งรวดเร็ ว มี คา ครึ่ งชี วิ ต สั้ น ถู กขั บ ออกทางไตเร็ ว เหล า นี้ ลว นมี ผ ลสั ม พัน ธ กั บ
ระยะเวลาในการออกฤทธิ14์ ดังนั้นจึงมีการวิจัยเพื่อพัฒนาเพิ่มความคงตัวของ siRNA แบบเปลือ ยโดย
ปองกันการทําลายจากเอนไซมไรโบนิวคลีเอสดวยการใชสารเคมีเขามาปรับแตงโครงสรางของ siRNA
:
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แบบเปลือยที่ตําแหนงตาง ๆ เชน ที่พันธะไธโอเอท (Thioate linkage, P-S linkage) หรือ ที่ตําแหนง 2’
–OH 60,61 เปนตน
4.2.3 ความปลอดภัย (Safety) มีการพัฒนาการใช RNAi เพื่อ การรักษาในดานความ
ปลอดภัยดังนี้ (1) การจับยีนเปาหมายผิด พลาด (Off-target effects) 2,37,62-64 ซึ่งไมไดเกิดจากการใช
ปริมาณ siRNA ที่มากเกินไปแตอาจเกิดจากการออกแบบ siRNA ที่ยังไมจําเพาะเจาะจงเทาที่ควร (2)
การเกิดผลที่ไมตองการ (Non-specific effects) คือการที่ siRNA เขาจับยีนถูกเปาหมายแตเกิดผลอยาง
อื่นซึ่งไมใชผ ลที่ตอ งการ เชน กระตุนอินเตอรเฟยรอน 2,65,66 เปนตน (3) การอิ่มตัวของโปรตีนสําคัญ
Dicer และ RISC ในกระบวนการ RNAi ซึ่งอาจมีผลตอความสมดุลของการแสดงออกของยีนตาง ๆ เชน
ยีนมะเร็ง ซึ่งมีสวนควบคุมโดย miRNA ซึ่งใช Dicer และ RISC รวมกันกับ siRNA ดังนั้นการอิ่มตัวของ
Dicer และ RISC อันเนื่องมาจากการมี siRNA เพิ่มเขามาในเซลลจึงอาจเกี่ยวของกับการเกิดโรคมะเร็ง
67-69

4.2.4 ประสิทธิผล (Efficacy) ประสิทธิผลของการรักษาดวย RNAi เปนเรื่องทีไ่ ดรับการ
พัฒนามาโดยตลอดโดยเฉพาะ (1) การดื้อตอ RNAi ในโรคติดเชื้อ ไวรัส เนื่องจากไวรัส มีความสามารถ
ในการกลายพันธุ ยีนของตัวเองได ตลอดเวลาอยางรวดเร็วซึ่งอาจทําใหการใช RNAi ในครั้งตอไปไม
ไดผล70,71 อาจแกปญหาโดยออกแบบใหยั้บยั้งการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับการเกิดโรคหลาย ๆ
ยีนหรือ การใช รวมกับการรักษาแบบอื่น 66 (2) ระยะเวลาในการออกฤทธิ์สั้น ในกรณี ที่ใชรักษาโรค
เฉียบพลันการออกฤทธิ์สั้นอาจไมเปนปญหาในการรักษา แตถาเปนโรคเรื้อรังที่ตองใชระยะเวลาในการ
รักษาและการออกฤทธิ์นาน เชน โรคเอดส อาจเกิด ความไมส ะดวก เพราะจําเปน ตองให siRNA บอย
ขึ้น ดังนั้นจึงมีการพัฒนาขึ้นอีกขั้นโดยการ สรางพลาสมิดที่ผลิตอารเอนเอขนาดเล็กอีกชนิดหนึ่ง เรียกวา
short hairpin (shRNA) ซึ่งสามารถออกฤทธิ์ไดตอเนื่องและยาวนานในเซลลเปาหมายไดดีขึ้น
การประยุกตใช RNAi เพื่อนํามาศึกษาในโรคตาง ๆ (RNAi and human diseases)
1. โรคติดเชื้อ (Infectious) การใช RNAi ในการรักษาโรคติดเชื้อ โดยเฉพาะจากโรคเชื้อไวรัส
กําลังไดรับความสนใจเปนอยางมาก หลังจากมีรายงานการวิจัยในป ค.ศ. 2001 ที่พบวากระบวนการ
RNAi สามารถยั้บยั้งเชื้อไวรัส “Respiratory Syncytial Virus” (RSV) ได44,72-74 ทําใหมีการนําหลักการนี้
ไปพิสูจนในเชื้อไวรัส ชนิดอื่นๆ เชน ไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza virus) 75-78 ไวรัสเอชไอวี (Human
immunodeficiency virus, HIV)14,37,79-84 ไวรั ส เฮบพาไททิส (Hepatitis)85,86 และไวรัส ซาร (Severe
Acute Respiratory Syndrome, SARS)87,88 เปนตน นอกจากนั้น โรคติดเชื้อแบคทีเรีย เชน เชื้อวัณโรค
89
และ Pseudomonas aeruginosa90 โรคติดเชื้อปรสิต เชน มาเลเรีย 91,92 และที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ
Entamoeba histolytica93
2. โรคมะเร็ง (Cancer) กระบวนการ RNAi สามารถรักษาโรคมะเร็งโดย 1) ยั้บยั้งการทํางาน
ของยีนที่เปนสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง (Oncogenes) โดยตรง 29, 94-96 2) ยั้บยั้งการทํางานของยีนที่
เกี่ยวของกับประสิทธิผลของการรักษาดวยวิธีเคมีบําบัดเพื่อทําใหเซลลมะเร็งมีความไวตอ ยาเคมีบําบัด
เพิ่มขึ้น97,98 3) ยั้บยั้งการทํางานของยีนที่เกี่ย วขอ งกับการเจริญหรือ แพรกระจายของเซลลมะเร็ง99,100
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และ 4) ยั้บยั้งการทํางานของยีนที่เกี่ยวของกับการทําใหเซลลมะเร็งหลบระบบภูมิคุมกั นของรางกาย
101,102

3. โรคทางพัน ธุกรรม (Genetic diseases) มีการศึกษาพบวา RNAi สามารถนํามาใชในการ
รักษาโรคทางพันธุกรรมที่มียีนที่ผิดปกติแลวแสดงออกที่ทําใหเกิดโรคหรือ โรคที่เกิดจากความแตกตาง
ของนิ วคลี โ อไทด เพี ยงตํ า แหน งเดี ยวของยีน เดี ย วกั น ระหว างกลุม ประชากรหรื อ ที่ เรีย กว า “สนิ ป ส ”
(Single nucleotide polymorphisms, SNPs) ได เชน โรค Sickle cell anemia37 โรคสมองเสื่อมอัลไซ
เมอร (Alzheimer’s disease (AD)) 103 โรค Huntington’s disease (HD) โรค Machado-Joseph
disease (MJD) และโรค Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) เปนตน104-105
4. การนํามาศึกษาวิจัยรวมกับเซลลตนกําเนิด (Stem cell) มีศึกษาวิจัย โดยการนํา RNAi ที่
ยับยั้งการแสดงออกของยีนไวรัสโรคเอดส ใสในเซลลตน กําเนิดเม็ดเลือด (Hematopoietic stem cells,
HSCs) ของคนไขโรคเอดสเพื่อให HSCs ผลิตเซลลเม็ดเลือดขาวที่ตานทานการเพิ่มจํานวนไวรัส ได106109
(รูปที่ 3) นอกจากนั้นยังนํา RNAi มาใชศึกษาหนาที่ของ ยีนในเอ็มบริโอนิกสเต็มเซลลข องมนุษย
(human Embryonic stem cells, hESCs) โดยหลักการคือ ใช siRNA หรือ shRNA กดการทํางานของ
ยีนที่ตองการจะศึกษา เชน OCT3 หรือ SOX2 เปนตน แลวสังเกตผลที่เกิดขึ้น10

1

2)
3)

รูปที่ 3 แสดงโครงรางการศึกษาวิจัยในมนุษยในการนํา RNAi และเซลลตนกําเนิดมาใชรวมกัน
ในผูปวยโรคเอดส106
1) เก็บเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดจากเสนเลือดแขนงของผูปวยโรคเอดสเองกอนลดไขกระดูก
2) ใหไวรัสที่เปนพาหะนํา shRNA ที่ออกแบบมาใหยั้บยั้งการทํางานของยีนของไวรัส
เอดสเขาไปในเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด
3) ถายเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดที่ไดใหผูปวยโรคเอดสที่ถูกกดการสรางไขกระดูกแลว
5. โรคตา (Ocular diseases) มีงานวิจัยที่นํา RNAi มาประยุกตใชในสัต วทดลองเพื่อรักษาโรค
ตาเชน รักษาอาการอักเสบของตา110 โรคจอประสาทตาเสื่อ ม111 (Age-related Macular Degeneration,
AMD) และโรคตาชนิดอื่น112,113
:
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6. โรคหัวใจ (Cardiac diseases) มีการศึกษาพบวา กระบวนการ RNAi สามารถนํามาใชรักษา
โรคหั วใจวาย โดยมีเปา หมายที่ยีน “ฟอสโฟแลมแบน” (Phospholamban, PL)114-116 ซึ่งเปน ยีนที่ มี
ความสําคัญตอกลไกการเกิดโรคหัวใจวาย นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยพบวาเมื่อ ใชกระบวนการ RNAi ยั้บ
ยั้งการทํางานของยีน Arachidonate 5-lipoxygenase (ALOX5) แลวสามารถปองกันการเกิดกลามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดไดทั้งในเซลลเพาะเลี้ยงและในสัตวทดลอง117

6. สรุป
จากจุ ดเริ่ มต นในอดีต ของการคน พบกระบวนการ RNAi ใน C. elegans จนถึงการพิสู จน
หลัก การเพื่ อการนํ าไปใช ในหลอดทดลองและสัต วท ดลอง ทําให ณ ป จจุ บันนี้ มีค วามชัด เจนแล ววา
กระบวนการ RNAi สามารถนํามาประยุกตใชในการศึกษาหนาที่ของยีนและถูกนํามาศึกษาวิจัยในมนุษย
(clinical trial) โดยสวนใหญอยูในระยะที่ 1 หรือ 2 อยางไรก็ตามยังมีสิ่งที่ทาทายตอการพัฒนาในการนํา
กระบวนการ RNAi มาใชรักษาโรคในมนุษยใหเกิดประโยชนสูงสุดคือ การพัฒนาระบบนําสง ความคงตัว
ความปลอดภัย และประสิทธิผลของการรักษา คาดวาในอนาคต RNAi จะเปนวิธีการรักษาโรคในมนุษย
ทางชีวโมเลกุลที่เปนทางเลือกสําคัญอีกวิธีหนึ่ง
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คําถาม
1. ขอใดผิดเกี่ยวกับความสําคัญของกระบวนการ RNA interference (RNAi)
1) ถูกนํามาศึกษาวิจัยในโรคติดเชื้อและโรคทางพันธุกรรม
2) เปนการรักษาโรคดวยยีนรูปแบบหนึ่ง
3) เปนการทํางานของ siRNA miRNA และ shRNA
4) ชวยเสริมความสามารถของยีนทรานสโพซอน
5) ถูกนํามาใชศึกษาหนาที่ของยีน
2. ขอใดผิด
1) กระบวนการ RNAi ถูกนํามาศึกษาวิจัยในโรคติดเชื้อจาก ไวรัส แบคทีเรีย รา
ปรสิตและโรคมะเร็ง
2) กระบวนการ RNAi สามารถชวยบอกไดวา NANOG มีสวนทําใหเอ็มบริโอนิกสเต็ม
เซลลของมนุษยมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร
3) การทํางานของ miRNA เกี่ยวของกับการควบคุมการแสดงออกของยีน และพัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต
4) พืชใชกระบวนการ RNAi ในการปองกันการบุกรุกจากไวรัสเชนเดียวกับหนอนและ
แมลงวัน
5) การใชกระบวนการ RNAi ยั้บยั้งการแสดงออกของยีนทรานสโพซอนเปนสาเหตุให
จีโนมที่ทรานสโพซอนเขาแทรกเสียหาย
3. ขอใดถูกตองที่สุดเกี่ยวกับกลไกของ siRNA
1) มนุษยมียีนที่ผลิต siRNA ซึ่งมีลักษณะเปนสายคูยาวขึ้นมาเองได
2) Dicer, miRNA และ Argonaute เปนเอนไซมที่ใชในกลไกของ siRNA
3) เมื่อเสน Antisense หรือ Guide strand เขาจับกับเอ็มอารเอนเอเปาหมายแลว เอ็มอารเอนเอ
เปาหมายก็จะถูกตัดและสลายตัวไป
4) Long dsRNA, Dicer, Argonaute, RISC, Antisense strand และ Post-transciption
inhibition เกี่ยวของกับกลไกของ siRNA
5) Post-transciption inhibition เกิดจากการทํางานของสาย siRNA ทั้งสองเสน
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4. กลไกของ siRNA กับ miRNA ตางกันอยางไร
1) กลไก miRNA ใชเสน Sense หรือ Antisense ก็ไดในการเขาจับกับเอ็มอารเอนเอ
เปาหมาย
2) หลังจากที่ Drosha ตัดอารเอนเอสายคูยาวไมมีบวงแลวก็จะเรียกวา “siRNA”
3) siRNA ยั้บยั้งการแสดงออกของยีน ณ ระดับหลังการถอดรหัส สวน miRNA มักยั้บ
ยั้ง ณ หลังการถอดรหัสและระดับการแปลรหัส
4) miRNA ถูกผลิตจากยีนในนิวเคลียส สวน siRNA ถูกผลิตจากยีนในไซโตพลาสซึม
5) siRNA ใช เส น Passenger strand เข า จั บ เอ็ มอาร เอนเอเป า หมายในระดั บหลั งการ
ถอดรหัส
5. ความจําเพาะสูงของกระบวนการ RNAi มาจาก
1) กระบวนการทํางานเกิดขึ้นในนิวเคลียส
2) การมีโมเลกุลขนาดใหญทําใหหาเอ็มอารเอนเอเปาหมายไดงาย
3) การเปนอารเอนเอเหมือนเอ็มอารเอนเอเปาหมาย
4) การมีประจุทําใหเกิดแรงดูดตอเอ็มอารเอนเอเปาหมาย
5) การจับกับเอ็มอารเอนเอเปาหมายตามหลักการเขาคูกันของคูเบส
6. ขอใดถูกตองที่สุด เกี่ยวกับสิ่งที่ตองพัฒนาในการนํา RNAi ไปใชรักษาโรคในมนุษย
1) ระบบการนําสง เชน การนําสงดวย Peptide-based delivery
2) ความปลอดภัย เชน การออกแบบ siRNA สังเคราะหใหมีความจําเพาะตอยีน
เปาหมาย
3) ความคงตัว เชน การปรับโครงสรางของ siRNA ดวยสารเคมี
4) การศึกษาเรื่องขนาดยา (dose) เพื่อนําไปใชในการรักษา
5) ถูกทุกขอ
7. ขอใดถูก
1) Off-target effects คือ การจับยีนถูกเปาหมายของ RNAi แตเกิดผลอยางอื่นซึ่ง
ไมใชผลที่ตองการ
2) Non-specific effects คือ การจับยีนผิดเปาหมายของ RNAi แลวเกิดผลอยางอื่นซึ่ง
ไมใชผลที่ตองการ
3) การฉีด siRNA เขากระแสเลือดอยางรวดเร็วในปริมาณมากเปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวย
แกปญหาการออกฤทธิ์ที่สั้นของ siRNA
4) การอิ่มตัวของ Dicer และ Risc อาจเกี่ยวของกับสมดุลการแสดงออกของยีนอื่นซึ่ง ควบคุม
โดย miRNA
5) สําหรับผูปวยโรคเอดสตองการการออกฤทธิ์ที่สั้นของ siRNA
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8. ขอใดถูก
1) siRNA มีขนาดใหญและมีคุณสมบัติเปน cationic รวมถึงบริเวณ hydrophilic ของ
พลาสมาเมมเบรนเปนอุปสรรคตอการนําสง siRNA เขาสูเซลล
2) 2’ –FU, 2’ –FC, 2’ –OMe, 2’ –OH, DAP ทั้งหมดนี้เปนสารเคมีที่ใชในการพัฒนา
ความคงตัวของ siRNA
3) การหุม siRNA ดวยโพลิเมอรที่เปนประจุลบและเชื่อมกับแอนติบอดีเปนการพัฒนา
ระบบนําสง siRNA อีกวิธีหนึ่ง
4) การปรับแตงโครงสราง siRNA ดวยสารเคมีที่ตําแหนง 2’ –OH หรือ พันธะฟอสโฟ
ไดเอสเตอร สามารถชวยปองกันการถูกทําลายจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส หรือ
RNase ได
5) Peptide-based delivery เปนการนํากรดอะมิโนประจุลบในการชวยนําสง siRNA
9. กระบวนการ RNAi ถูกนํามาศึกษาวิจัยในโรคติดเชื้อชนิดใด
1) โรคที่เกิดจาก “สนิปส”
2) โรค Amyotrophic lateral sclerosis (ALS)
3) โรคติดเชื้อไวรัส เชน จากเชื้อ Respiratory Syncytial Virus และ SARs corona virus ซึ่งทํา
ใหเกิดโรค SARs
4) โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร
5) โรค Age-related Macular Degeneration (AMD)
10. ขอใดผิด
1) มีการศึกษาวิจัยพบวา ยีน Phospholamban และ Arachidonate 5-lipoxygenase
(ALOX5) เกี่ยวของกับการเกิดโรคหัวใจบางชนิด
2) มีการนํา RNAi มาศึกษาวิจัยในโรคที่เกิดจาก “สนิปส” เชน โรคการเสื่อมของเซลล
ประสาทหรือโรคโลหิตจาง
3) มีรายงานการวิจัยพบวา RNAi ชวยใหเซลลมะเร็งมีความไวตอยาเคมีบําบัดเพิ่มขึ้น
4) หลักการใช siRNA ตอโรคติดเชื้อ เอชไอวี คือ ออกแบบให siRNA เขายั้บยั้งเฉพาะยีนของ
ไวรัสเอชไอวีเทานั้นโดยไมยั้บยั้งการทํางานของยีนที่เปนตัวรับของ host
5) มีการศึกษาวิจัยโดยการนํา shRNA มาใชรวมกับเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือดในผูปวย
โรคเอดส
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เพื่อใหผูอาน

1. มีความเขาใจโดยสังเขปเกี่ยวกับหลักการออกแบบและแปลผลการศึกษาความคงสภาพระยะ
ยาวของเภสัชภัณฑโดยอาศัยหลักสถิติ
2. สามารถออกแบบการศึกษาความคงสภาพระยะยาวของเภสัชภัณฑไดอยางถูกตอง
3. สามารถแปลผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวของเภสัชภัณฑไดอยางเหมาะสม
4. คํานวณหาอายุการใชของเภสัชภัณฑไดอยางถูกตองตามหลักสถิติ
บทคัดยอ
การศึกษาความคงสภาพระยะยาว (long-term stability study) ของเภสัชภัณฑเปนการศึกษา
เพื่อกําหนดอายุการใช (shelf life) ของเภสัชภัณฑที่ผลิตออกวางจําหนาย และเพื่อใหการออกแบบ
การศึกษาความคงสภาพไดขอมูลที่เพียงพอ ที่จะแปลผลไดอยางนาเชื่อถือ โดยสิ้นเปลืองคาใชจายนอย
ที่สุด จําเปนตองอาศัยหลักการออกแบบและแปลผลการทดลองที่อิงหลักการทางสถิติ การออกแบบการ
ทดลองเชิงสถิติที่เหมาะสมสามารถลดจํานวนชวงเวลาที่ตองสุมตัวอยางและ/หรือลดจํานวนตัวอยางที่
ตองสุมมาทดสอบ โดยมีความแมนยําในการแปลผลในระดับที่ยอมรับได ทําใหลดตนทุนทีใ่ ชในการ
ทดสอบความคงสภาพของเภสัชภัณฑ บทความนี้กลาวถึงวิธีการออกแบบการศึกษาความคงสภาพระยะ
ยาวดังกลาว ที่เรียกวาการออกแบบที่ลดขนาดลง (reduced design) ทั้งวิธีการออกแบบการศึกษาความ
:
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คงสภาพแบบแบรกเกตติง (bracketing design) และวิธีการออกแบบการศึกษาความคงสภาพแบบเมท
ริกซิง (matrixing design) ตลอดจนวิธีการหาวันหมดอายุของยาโดยอาศัยหลักสถิติ พรอมตัวอยาง
ประกอบโดยจะกลาวถึงเฉพาะความคงตัวในแงของปริมาณตัวยาเทานั้น
คําสําคัญ : เภสัชภัณฑ การศึกษาความคงสภาพระยะยาว อายุการใช การออกแบบแบบเมทริกซิง และ การออกแบบ
แบบแบรกเกตติง

บทนํา
การศึกษาความคงสภาพของเภสัชภัณฑ เปนการดําเนินการหาหลักฐานเพื่อยืนยันวาคุณภาพ
ของเภสัชภัณฑเปลี่ยนไปอยางไรเมื่อเวลาผานไป ทําใหสามารถกําหนดอายุการใช (shelf life) ได โดย
ทดสอบคุณลักษณะตางๆ ที่เปนเปาหมายที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงระหวางการเก็บรักษาและมีแนวโนม
ที่จะมีอิทธิพลตอคุณภาพ ความปลอดภัย และ/หรือประสิทธิผล ดวยเหตุที่วาเภสัชภัณฑหมายถึง
รูปแบบยาเตรียมที่อยูในภาชนะบรรจุสุดทาย ดังนั้นการศึกษาความคงสภาพตองสามารถใชไดกับทุก
ความแรงและทุกภาชนะบรรจุ สําหรับเภสัชภัณฑใหมแลวจําเปนตองศึกษาแบบเรงเปนระยะเวลา 6
เดือน และตองศึกษาแบบยาวนานตลอดชวงระยะเวลาของวันหมดอายุ ดวยเหตุนี้สามารถกอใหเกิด
คาใชจายที่สูงในการศึกษาความคงสภาพได ทําใหเกิดเปนที่มาของการศึกษาความคงสภาพโดยอาศัย
หลักทางสถิติในการออกแบบที่เรียกวาการออกแบบแบบเมทริกซิง (matrixing design) หรือก็คือ
การศึกษาที่วา “เพียงสวนหนึ่งของตัวอยางทั้งหมดเทานั้นที่มีการทดสอบที่จุดใดๆจุดหนึ่งของการสุม
ตัวอยาง“ 1
มีการนําเสนอการศึกษาความคงสภาพ
โดยอาศัยหลักทางสถิติในการออกแบบเปนครั้งแรก
ในชวงตนของทศวรรษ 1980 ตอมาในป 1989 Nordbrock2 และ Wright3 ไดนําเสนอในการประชุมดาน
ความคงสภาพ 2 ครั้ง และ Nakagaki4 ไดนําเสนอในการประชุมโดยใชเทอมของ matrix และ bracket
หลังจากนั้น Nordbrock5 ไดนําเสนออีกครั้งในป 1991 และไดมีการตีพิมพครั้งแรกในวารสารในป 19926
นับแตนั้นเปนตนมาไดมีการนําเสนอและตีพิมพในหัวขอนี้อีกเปนจํานวนมาก บทความนี้จะกลาวถึงการ
ออกแบบการศึกษาความคงสภาพระยะยาวที่ใชกันทั่วไป ซึ่งรวมถึง full factorial design, fractional
factorial design และ reduced designs บางประเภทที่นําเสนอโดย Nordbrock6 และที่กําหนดขึ้นโดย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA)7 เพื่อที่จะแสดงใหเห็นถึงการ
ออกแบบเหลานี้ใหลองพิจารณาตัวอยางตอไปนี8้
ทําการผลิตเภสัชภัณฑใหมในรูปแบบของยาเม็ดใน 3 ความแรง คือ 15, 30 และ 60 มิลลิกรัม
และเลือกใชภาชนะบรรจุ 3 ชนิด คือ ขวดแกว บลิสเตอรแพ็กที่ทําจาก polyvinyl และหลอดทีท่ ําจาก
พลาสติกชนิด polyethylene ถาตองการศึกษาความคงสภาพของเภสัชภัณฑดังกลาวภายใตสภาวะปกติ
(อุณหภูมิหองที่ 25 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธที่รอยละ 60) เปนเวลา 4 ป ตองทําการศึกษา
โดยสุมตัวอยางมาที่ชวงเวลาตางๆ ตาม T1 โดยที่
T1 = (0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 และ 48 เดือน)
การศึกษาความคงสภาพของเภสัชภัณฑที่ทําการผลิต ตองไดขอมูลจากอยางนอย 3 รุนการ
ผลิต (batches) ดังนั้นถาออกแบบการศึกษาความคงสภาพเปน full factorial แลว การออกแบบจะเปน
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full factorial design ของตัวแปรอิสระ (คือ ตัวแปรที่มีผลตอความคงสภาพของเภสัชภัณฑ) จํานวน 2
ตัวแปร คือ ความแรงของยาและชนิดของภาชนะบรรจุตอ 1 รุนการผลิต โดยที่ศึกษาผลของระดับของตัว
แปรแตละตัวที่ตางกัน 3 ระดับ ทําใหไดจํานวนของการทดลอง (combination) ที่ออกแบบตาม full
factorial design เทากับ 27 combination (9 combination ตอรุนการผลิต 1 รุน) ตอหนึ่งชวงเวลาตาม
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนครั้งของการทดลองที่ออกแบบโดย full factorial design ของ 3 ตัวแปรที่ศึกษา 3
ระดับ (33 Full factorial design)8
Combination
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Batch
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Strength
15
15
15
30
30
30
60
60
60
15
15
15
30
30

Package
Bottle
Blister
Tube
Bottle
Blister
Tube
Bottle
Blister
Tube
Bottle
Blister
Tube
Bottle
Blister

Combination
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Batch
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Strength Package
30
Tube
60
Bottle
60
Blister
60
Tube
15
Bottle
15
Blister
15
Tube
30
Bottle
30
Blister
30
Tube
60
Bottle
60
Blister
60
Tube

ถาทดสอบความคงสภาพของแตละ combination เปนเวลา 4 ปตามชวงเวลา T1 ตองมีจํานวน
การทดสอบเทากับ 27 combination คูณดวย 9 ชวงเวลา (0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 และ 48 เดือน)
คือ 243 ครั้ง ซึ่งสิ้นเปลืองคาใชจายมาก จึงมีการเสนอใหใช fractional factorial design ออกแบบ
การศึกษาแทน คือไมเลือกทุก combination มาทดสอบแตวางแผนเลือกเฉพาะบาง combination
เทานั้น เปนการลดจํานวนการทดสอบเพื่อลดคาใชจาย โดยที่ยงั ไดความแมนยําของการทดสอบเพื่อหา
shelf life ที่นาเชื่อถือไดในระดับหนึ่งแมจะนอยกวาการใช full factorial design อยางไรก็ตามเนื่องจาก
การใช fractional factorial design จะทําใหการหาผลของปจจัยตางๆ ที่มีตอความคงสภาพของตัวยา มี
ความแมนยําที่ลดลง
ดังนั้นจึงมีการนําเสนอการออกแบบการศึกษาความคงสภาพอีกลักษณะหนึ่งที่
เรียกวา reduced design ที่นิยมใชกันไดแกการออกแบบแบบเมทริกซิง (matrixing design) และ การ
ออกแบบแบบแบรกเกตติง (bracketing design)
โดยพื้นฐานแลวการออกแบบการศึกษาความคงสภาพประกอบดวย 2 สวนดวยกันไดแกการ
เลือก design factor เชน ความแรงของยา และชนิดของภาชนะบรรจุ และการเลือกชวงเวลาที่สุม
ตัวอยาง เชน ทุก 3 เดือนในปแรก ทุก 6 เดือนในปที่สอง และทุกปหลังจากนั้นตามที่ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA) กําหนด9 ในการเลือก design factor นั้นอาจใช
full factorial design หรือ fractional factorial design ตามที่ไดกลาวมาแลว หรืออาจใชหลักการของการ
ออกแบบแบบแบรกเกตติงก็ได ในขณะที่การเลือกชวงเวลาที่สุมตัวอยางอาจสุมที่ทุกชวงเวลาที่กําหนด
หรือเลือกสุมเปนบางชวงเวลาโดยอาศัยหลักการของการออกแบบแบบเมทริกซิง
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หลักการของการทดสอบแบบเมทริกซิง (matrixing design)
ในแงของการลดคาใชจาย Nordbrock6 ไดเสนอใหลดจํานวนของชวงเวลาที่สุมตัวอยาง
(sampling interval) ลง โดยนําเสนอ subset ยอยตางๆของชวงเวลาที่สุมตัวอยาง (หนวยเปนเดือน)
สําหรับการศึกษาความคงสภาพเปนเวลานานจนถึง 4 ป ดังนี้ :
T2 = {0, 3, 9, 18, 36, 48}, T3 = {0, 6, 12, 24, 48}, T5 = {0, 3, 12, 36, 48}, T6 = {0, 6, 18,
48}, T7= {0, 9, 24, 48}, T8 = {0, 3, 9, 12, 24, 36, 48}, T9 = {0, 3, 6, 12, 18, 36, 48}, TA = {0, 6, 9,
18, 24, 48}
ในทางปฏิบัติจะแบง subset ขางบนเปน 3 กลุม คือ (a) T2 และ T3 (b) T5, T6 และ T7 (c) T8,
T9 และ TA ในการออกแบบการศึกษาความคงสภาพหนึ่งนั้น ถาเลือกกลุมแรกของ subset แลว ครึ่งหนึ่ง
ของการศึกษาจะดําเนินการที่ 0, 3, 9, 18, 36 และ 48 เดือน ในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งที่เหลือจะดําเนินการที่
0, 6, 12, 24 และ 48 เดือน ทําใหมีครึ่งหนึ่งของการศึกษาความคงสภาพดําเนินการที่แตละชวงเวลา
ยกเวนที่จุดแรกและจุดสุดทายของชวงเวลาคือ 0 และ 48 เดือน ทําใหสามารถลดการทดสอบลงไปได
ประมาณครึ่งหนึ่งจึงเรียกการออกแบบนี้วา one-half design หรือ one-half reduction โดยที่ถากลุมแรก
ของ subset นําไปใชรวมกับ complete (full) factorial design จะเรียกวาเปน complete-one-half
design
ถาเลือกกลุมที่สองของ subset หนึ่งในสามของการศึกษาความคงสภาพจะดําเนินการที่ 0, 3,
12, 36 และ 48 เดือน อีกหนึ่งในสามจะดําเนินการที่ 0, 6, 18 และ 48 เดือน และอีกหนึ่งในสามจะ
ดําเนินการที่ 0, 9, 24 และ 48 เดือน ทําใหลดการทดสอบไดประมาณสองในสาม เรียกการออกแบบนี้วา
one-third design หรือ two-third reduction โดยการออกแบบชนิดนี้ หนึ่งในสามของการศึกษาความคง
สภาพจะดําเนินการที่แตละชวงเวลา ยกเวนที่ 0 และ 48 เดือน และถานําไปใชรวมกับ complete
factorial design จะเรียกวาเปน complete-one-third design
สําหรับการเลือกใชกลุมที่สามของ subset หนึ่งในสามของการศึกษาจะดําเนินการที่ 0, 3, 9,
12, 24, 36 และ 48 เดือน อีกหนึ่งในสามจะดําเนินการที่ 0, 3, 6, 12, 18, 36 และ 48 เดือน และอีกหนึ่ง
ในสามจะดําเนินการที่ 0, 6, 9, 18, 24 และ 48 เดือน จะเห็นวาสองในสามของการศึกษาความคงสภาพ
ดําเนินการที่แตละชวงเวลา ยกเวนที่ 0 และ 48 เดือน ทําใหสามารถลดการทดสอบลงไปไดประมาณ
หนึ่งในสาม จึงเรียกการออกแบบนี้วา two-third design หรือ one-third reduction และถารวมกับ
complete factorial design จะเรียกวาเปน complete-two-third design
หลักการของการทดสอบแบบแบรกเกตติง (Bracketing design)
การออกแบบการศึกษาความคงสภาพแบบ reduced design อีกชนิดหนึ่งที่ใชกันคือ การ
ออกแบบแบบแบรกเกตติง ซึ่งเปนการออกแบบการศึกษาที่กําหนดใหเฉพาะตัวอยางที่อยูที่ตําแหนง
ปลายสุด (extreme) ของแตละปจจัยที่ทําการศึกษา เชน ความแรงของยา หรือขนาดบรรจุของเภสัช
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ภัณฑ ตองทําการทดสอบที่ทุกจุดของชวงเวลาที่ทําการสุมตัวอยาง โดยคาดหมายวาความคงสภาพของ
intermediate level แทนไดโดยความคงสภาพที่ไดจากการทดสอบที่ตําแหนงปลายสุด (extreme test)
การวางแผนการทดสอบแบบแบรกเกตติงและเมทริกซิง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาไดกําหนด Guidance for Industry
Q1D Bracketing and Matrixing Designs for Stability Testing of New Drug Substances and
Products ขึ้นมาในป 20037 สําหรับ long-term stability test โดยนําหลักการของ stability design ที่ได
มีผูนําเสนอมาประยุกตใชดังตอไปนี้
การออกแบบแบบแบรกเกตติง (Bracketing design)7,10
หมายความวาแผนการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑที่เมื่อทําการทดสอบ ณ เวลาหนึ่ง
เฉพาะตัวอยางที่มีความแรงหรือขนาดบรรจุสูงสุดและต่ําสุด ใชเปนตัวแทนของผลิตภัณฑที่มีความแรง
หรือขนาดบรรจุที่อยูระหวางสูงสุดและต่ําสุดนั้น เพื่อลดภาระการศึกษาโดยใชสถิติในการวางแผน10 การ
วางแผนการทดสอบชนิดนี้ไดแกการออกแบบการศึกษา
ซึ่งยอมใหเฉพาะตัวอยางที่ไดจากตําแหนง
ปลายสุดของชวงของปจจัยที่ศึกษา (เชน ความแรงของยา ขนาดของภาชนะบรรจุและหรือปริมาณที่
บรรจุ) เทานั้น ที่ไดรับการทดสอบในทุกจุดของเวลาทีส่ ุมทดสอบ ตารางที่ 2 แสดงการออกแบบการ
ทดสอบชนิดนี้สําหรับผลิตภัณฑที่มีการผลิตใน 3 ระดับสามความแรง คือ 50, 75 และ 100 มิลลิกรัม
และในขนาดความจุ 3 ขนาด คือ 15, 100 และ 500 มิลลิลิตร ตามลําดับ จะเห็นไดวาเฉพาะขนาดความ
แรงที่ 50 และ 100 มิลลิกรัม และที่มีขนาดความจุ 15 และ 500 มิลลิลิตร เทานั้นที่นําไปทดสอบ โดย
เก็บที่สภาวะการทดลองตามขอกําหนดสําหรับการหาความคงสภาพแบบระยะยาว (long-term stability
test) และสุมตัวอยางที่ชวงเวลาตางๆ เชน ที่ 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 และ 60 เดือนมาทดสอบทุก
ชวงเวลา
การวางแผนการทดสอบแบบเมทริกซิง (Matrixing design)
หมายความวา แผนการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑที่แบงการทดสอบเปนกลุมยอยทํา
การทดสอบตามหัวขอตางๆ สลับกัน ณ เวลาที่กําหนด ตัวอยางแตละกลุมจะสามารถเปนตัวแทนของ
ผลิตภัณฑ ตัวอยางที่ทดสอบแตละกลุมจะแตกตางกันในรุนผลิต ความแรงของยา ภาชนะบรรจุ
เหมือนกันแตขนาดบรรจุตางกัน หรือบางกรณีอาจตางชนิดกันได10
การวางแผนการทดสอบแบบเมทริกซิงที่ใชกันอยูเรียกกันวาเปน reduced design คือการ
ออกแบบที่ลดลงจาก full design โดยมีขอแมวาทุก combination ตองมีการทดสอบที่จุดแรก และจุด
สุดทาย และถาขอมูลของ long-term stability ทั้งหมดของ shelf life ที่นําเสนอยังไมสมบูรณ ณ เวลาที่
ยื่นขึ้นทะเบียน ทุก combination ตองทําการทดสอบที่เวลา 12 เดือน หรือจุดสุดทายของเวลากอนการ
ยื่นขอทะเบียน นอกจากนั้นทุก combination มีการทดสอบอยางนอย 3 ชวงเวลาซึ่งรวมเอาชวงเวลาตั้ง
ตนไวดวย ตัวอยางของการออกแบบแบบเมทริกซิง แสดงไวในตารางที่ 3 และ 4
:

93

วารสารไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร)

ตารางที่ 2 การออกแบบแบบแบรกเกตติงสําหรับเภสัชภัณฑ โดยศึกษาผลของปจจัย 2 ประการ คือ
ความแรง และขนาดบรรจุ7
Strength
Batch
Container
size

15 ml
100 ml
500 ml

1
T

50 mg
2
T

3
T

T

T

T

75 mg
2

1

3

1
T
T

100 mg
2
T

3
T

T

T

T = Sample tested

ตารางที่ 3

การวางแผนการทดลองแบบเมทริกซิงชนิด one-third reduction สําหรับศึกษาผลของ
ความแรงของเภสัชภัณฑ 2 ระดับ7

Time point (months)
Strength
S1

S2

Batch 1
Batch 2
Batch 3

0
T
T
T

Batch 1

T

Batch 2
Batch 3

T
T

3
T
T

T
T

6
T
T

T

12
T
T
T

T

T

T

T

T
T

T

9
T

18
T
T

T

36
T
T
T

T

T

T

T

T
T

T

24
T

T = Sample tested

ตารางที่ 3 แสดงการออกแบบการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความคงสภาพคือ ความแรงของยา (2
ระดับ) เปน full factorial design คือเลือกทุก combination ของปจจัยที่ทุกระดับ แตจะลดชวงเวลาที่สุม
ตัวอยาง ทําใหไมไดสุมตัวอยางมาทําการทดสอบที่ทุกชวงเวลาจึงเปน reduced design ไมใช full
design ในขณะที่ในตารางที่ 4 ในสวนของ matrixing on time points หมายถึงเลือกออกแบบศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอความคงสภาพไดแก ความแรงของยา (3 ระดับ) และขนาดของภาชนะบรรจุ (3 ระดับ)
เปน full factorial design คือทุก combination ของความแรงและขนาดของภาชนะบรรจุที่ทุกระดับของ
ทุกรุนการผลิตรวมกัน แตเลือกที่จะลดชวงเวลาที่สุมตัวอยางลงไปหนึ่งในสาม โดยที่คา T1, T2 และ T3
ในตาราง ตรงกับ TA (0, 6, 9, 18, 24, 48 เดือน) , T8 (0, 3, 9, 12, 24, 36, 48 เดือน) และ T9 (0, 3, 6,
12, 18, 36, 48 เดือน) ที่เสนอโดย Nordbbrock6 ตามลําดับ นั่นคือสุมแตละ combination มาทดสอบที่
เวลาตางกันไปตาม TA, T8 และ T9 แตใหทดสอบทุก combination ที่ 12 เดือน และจุดสุดทายที่ทําการ
ทดสอบคือที่ 36 เดือน ตามที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากขอมูลการศึกษานี้ยังไมสมบูรณครบ 60 เดือน
94 :
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สําหรับในสวนของ matrixing on time points and factors จะเลือกการออกแบบการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความคงสภาพ
ไดแก ความแรงของยาและขนาดของภาชนะบรรจุเปน fractional factorial design ของแตละรุนการผลิตรวมกัน กลาวคือไมได
ทําการสุมตัวอยางทั้ง 27 combination แตจะสุมมาเพียง 18 combination เทากับเปน one-third reduction ในแงของปจจัย และเลือก
ลดชวงเวลาที่สุมตัวอยางดวยเปน one-third reduction เหมือนเดิม จึงเปนการออกแบบแบบเมทริกซิง ทั้งในแงของปจจัยและ
ชวงเวลาที่สุมตัวอยาง

ตารางที่ 4

การวางแผนการทดลองแบบเมทริกซิงสําหรับศึกษาผลของปจจัย 2 ประการ คือ ความ
แรงและขนาดบรรจุของเภสัชภัณฑอยางละ 3 ระดับ7

Matrixing on time points
Strength
Container
size
Batch 1
Batch 2
Batch 3

A

S1
B

C

A

S2
B

C

A

S3
B

C

T1
T2
T3

T2
T3
T1

T3
T1
T2

T2
T3
T1

T3
T1
T2

T1
T2
T3

T3
T1
T2

T1
T2
T3

T2
T3
T1

A

S2
B

C

A

S3
B

C

Matrixing on Time Points and Factors
Strength
Container
size
Batch 1
Batch 2
Batch 3

A
T1

S1
B
T2
T3

T3

C

T2
T3

T1
T2

T1
T1
T2

T3

T1
T1
T2

T2
T3

T3

Key :
Time-point
(months)
T1
T2
T3

0
T
T
T

3

T
T

6

9

12

18

24

36

T

T
T

T
T
T

T

T
T

T
T
T

T

T

S1, S2 and S3 are different strengths. A, B and C are different container sizes. T = sample tested

การแปลผลขอมูล11, 12
เมื่อนําขอมูลจากทดสอบความคงสภาพ เขียนกราฟความสัมพันธระหวางปริมาณยาที่เหลืออยู
ในเภสัชภัณฑกับระยะเวลาทีท่ ําการเก็บรักษาภายใตสภาวะที่ระบุไว จะไดกราฟแตละเสนสําหรับเภสัช
ภัณฑหนึ่งรุนการผลิต เมื่อนําทุกจุดที่ plot ไปวิเคราะหโดย linear regression ก็จะไดเสนทํานายผล
(predicted line) ที่เปนเสนตรงดังแสดงในสมการที่ 1 และรูปที่ 1
Y
=
mX + b
[1]
สมการที่ [1] เปนสมการทํานายผล (predicted equation) ใชทํานายปริมาณตัวยา (คือ Y ใน
สมการ) วาจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรเมื่อเวลา (คือ X ในสมการ) เปลี่ยนไป คา m ในสมการคือ slope
ซึ่งก็คือคาคงที่ของอัตราการสลายตัวของยาแบบปฏิกิริยาอันดับศูนย (ซึ่งจะเปนจริงสําหรับการสลายตัว
:

95

วารสารไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร)

ของยาจาก 100% ไปเปน 90% ในทุกกรณี) และคา b ในสมการคือคา intercept หรือปริมาณยาแรกเริ่ม
นั่นเอง
เนื่องดวยแตละจุดที่อยูบนเสนไดมาจาก linear regression จึงมีการเบี่ยงเบนจากเสนเฉลี่ยไป
ทั้งในดานของคาที่ต่ํากวาและคาที่สูงกวา จึงตองกําหนดขอบเขตของการเบี่ยงเบนของจุดตางๆที่ plot
จริงจากเสนเฉลี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นไดในระดับความเชื่อมั่นทางสถิติตางๆ ซึ่งในที่นี้จะกําหนดใหยอมรับได
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% การเบี่ยงเบนจากเสนเฉลี่ยดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นทั้งดานบนและลางของเสน
จึงตองมีการคํานวณหาขอบเขตการเบี่ยงเบนที่ยอมรับไดของขอมูลจากเสนเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่น
95% โดยใชสูตรการคํานวณเชิงสถิติดังตอไปนี้

รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณยาที่เหลืออยูกับเวลาที่แทนดวยเสนเฉลี่ย และเสนแสดง
ขอบเขตของขอมูลที่เบี่ยงเบนไปจากคาเฉลี่ยที่ยอมรับไดที่ระดับความเชื่อมั่น 95%, yI’ 11
SY2

=

^

ความคลาดเคลื่อนของคาจริง (yi) และคาทํานายจากสมการ ( yi)

( y i - yi ) 2
n-2
คาต่ําสุดที่ระดับความเชื่อมั่น 95%, yi’
^

=

^

[3]

^

[4]
[5]

yi’
=
y i - g (X)
=
(mx + b) – g (X)
คาสูงสุดที่ระดับความเชื่อมั่น 95%, yi’’
yI”
=
g (X) =

96 :

[2]

+ g (X) =
(mx + b) + g (X)
t0.05,n-2.Sy. [ 1 + ( X – X ) 2 ] 1/2
n ( X - X )2
yi

ปที่ 6 ฉบับเดือนมกราคม – ธันวาคม 2554

เนื่องจากการทํานายปริมาณตัวยาที่เวลาหนึ่งอาจผิดไปจากคาเฉลี่ยได ทําใหเกิดความผิดพลาด
ในการทํานาย shelf life ของเภสัชภัณฑได ดังนั้นถาใชเสนขอบเขตที่ต่ํากวาที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
(95% lower limit confident level) แทนเสนเฉลี่ยในการหา shelf life แลว ถาเกิดการผิดพลาดออกจาก
เสนเฉลี่ยของคาปริมาณยาที่เหลือที่เวลาตางๆ ก็ไมกอใหเกิดปญหาของการทํานาย shelf life ที่นานกวา
ความเปนจริงขึน้ เลย เพราะไดทําการเผื่อไวแลวโดยคํานวณหา shelf life จากเสนขอบเขตที่ต่ํากวา
คาเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่น 95%12
การทดสอบความคงสภาพของเภสัชภัณฑในประเทศไทย
ในการวางแผนการศึกษาความคงสภาพ ตองวางแผนวาจะนําเภสัชภัณฑไปจําหนายที่ใดบาง
เชน ในประเทศที่อยูใน climatic zone ใด ตามที่ WHO กําหนด ประเทศไทยอยูใน Zone IVb คือเขต
อากาศรอน/ความชื้นสูงมากกวา (Hot /higher humidity) (กําหนดโดยประเทศในกลุม ASEAN) ตารางที่
5 กลาวถึงการขอกําหนดสําหรับการทดสอบความคงสภาพระยะยาว (long-term testing conditions)
สําหรับกําหนด shelf life ของตํารับยาที่ใชกับ Zone ตางๆ
ตารางที่ 5 สภาวการณของการทดสอบความคงสภาพระยะยาว13
Climatic zone
Zone I
Zone II
Zone III
Zone IV
Zone IVb

Temperature
21+2oC
25+2oC
30+2oC
30+2oC
30+2oC

Humidity
45%+5%RH
60%+5%RH
35%+5%RH
65%+5%RH
75%+5%RH

Minimum duration
12 months
12 months
12 months
12 months
12 months

Note : Zone I - temperate, Zone II - sub-tropical, Zone III - hot and dry, Zone IV – hot and tumid or tropical,
Zone IVb - hot /higher humidity (ASEAN)

การกําหนดอายุการใชยา (shelf life) จากขอมูลการศึกษาความคงสภาพระยะยาว11, 12
นอกจากการทดสอบความคงสภาพแบบเรงซึ่งเปนการหา shelf life ของยาชั่วคราว คือ 2 ป
เพื่อนําขอมูลไปขึ้นทะเบียนตํารับยาแลว ตองมีการทําการทดสอบความคงสภาพระยาว ซึ่งในการ
ดําเนินการทดสอบใหใชเภสัชภัณฑอยางนอยจํานวน 3 รุนการผลิต นําไปเก็บรักษาตามสภาวะที่ระบุ
ตามตารางที่ 5 และทําการสุมตัวอยางผลิตภัณฑยามาวิเคราะหและทดสอบตามชวงเวลาตางๆ คือ ที่
เวลา 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 และ 60 เดือน
รูปที่ 2 แสดงรูปของกราฟที่วาดจากขอมูลของเภสัชภัณฑ 3 รุนการผลิตที่นํามาทําการทดสอบ
หาความคงสภาพระยะยาว รูปที่อยูดานบนซายมือทั้ง slope และ intercept ของกราฟเสนตรงทั้ง 3 เสน
มีคาเทากันโดยประมาณ สามารถนําขอมูลทั้งหมดของ 3 รุนการผลิตมารวมกันได เพื่อเขียนกราฟรูป
ใหมหาคาคงที่ของอัตราเร็วในสลายตัว (slope) สวนรูปที่ระบุวา batch factors นั้น slope ของทั้ง 3 เสน
:

97

วารสารไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร)

Percent of label claim

เทากัน แตคา intercept ตางกัน รูปที่ระบุวา storage factors กราฟทั้งสามมี slope ไมเทากันแตมีคา
intercept เทากัน ในรูปที่ระบุวา interactive factors กราฟทั้งหมดมีคา slope และ intercept ไมเทากัน
ซึง่ เปนผลมาจากทั้ง batch และ storage factor ตางๆ11 ซึ่งในกรณีหลังทั้ง 3 กรณี จะเลือกการ
คํานวณหาอายุการใชยาจากรุนการผลิตที่ใหคา slope มากที่สุด เพื่อประกันถึงการทํานายอายุการใชยา
ที่ปลอดภัย

Time (months)
รูปที่ 2 กราฟแบบตางๆที่วาดจากขอมูลของเภสัชภัณฑ 3 รุนการผลิตที่นํามาทําการทดสอบหาความ
คงสภาพในระยะยาว12
ตัวอยางที่ 18
ศึกษาความคงสภาพของของยาเม็ดของตัวยาที่มีขนาดการใช 300 มิลลิกรัม เพื่อกําหนด shelf
life ของยา โดยนํายาเม็ดที่ผลิตจาก 5 รุนการผลิตมาเก็บที่อุณหภูมิหองในภาชนะบรรจุ 2 ชนิด ไดแก
ขวดที่ทําจากพลาสติกประเภท polyethylene ชนิดความหนาแนนสูง และบลิสเตอรแพ็ก (blister
packages) นํายาเม็ดมาทดสอบปริมาณยาที่เวลา 0, 3, 6, 9, 12 และ 18 เดือน ไดผลตามตารางที่ 6
ตัวอยางนี้มีการสุมตัวอยางจนถึง 18 เดือนเทานั้นไมถึง 60 เดือน และทําการทดสอบทุก combination ที่
ทุกชวงเวลา คือเปน complete (full) factorial design ดังนั้นจึงเปนการการออกแบบการศึกษาความคง
สภาพอยางธรรมดาที่สุด ไมใช reduced design
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหหาปริมาณยาคิดเปนรอยละของปริมาณที่ระบุบนฉลาก8
Package
Bottle

Blister
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Batch
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

0
104.8
103.9
103.5
101.5
106.1
102.0
104.7
102.5
100.1
105.2

3
102.5
101.9
102.1
100.3
104.3
101.6
101.3
102.3
101.8
104.1

Sampling Time (months)
6
9
101.5
102.4
103.2
99.6
101.9
100.3
101.1
100.6
101.5
101.1
100.9
101.1
103.8
99.8
100.0
101.7
101.4
99.9
102.4
100.2

12
99.4
100.2
99.2
100.7
99.4
101.7
98.9
99.0
99.2
99.6

18
96.5
98.8
101.0
98.4
98.2
97.1
97.1
100.9
97.4
97.5
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รูปที่ 3 ความคงสภาพของยาเม็ดที่บรรจุในขวดเมื่อเวลาผานไป 18 เดือน8
ในที่นี้จะเลือกขอมูลของยาเม็ดที่รุนการผลิตที่ 1 และบรรจุในขวด เพื่อแสดงการคํานวณหา
shelf life ของรุนการผลิตนี้ รูปที่ 3 แสดงขอมูลความคงสภาพของยาเม็ดที่บรรจุในขวดเมื่อเวลาผานไป
18 เดือนของรุนการผลิตที่ 1 จาก linear regression จะไดสมการทํานายรอยละของยาที่เหลือ (y) เปน
ฟงกชันของเวลา (x) ซึ่งแสดงโดยเสนตรงดังแสดงในรูปที่ 3 หาคา slope (m) ไดเปน -0.423 และ
intercept (b) ไดเปน 104.57 จากนั้นทําการคํานวณหาคาปริมาณของยาที่เหลือที่เวลาตางๆ ตามสมการ
^

ทํานายผล ( y = - 0.423x + 104.57) ไดเปนคาปริมาณยาที่ทํานาย (predicted drug content,

^

y

)

นําไปคํานวณหาคาความคลาดเคลื่อนของคาจริง (yi) และคาทํานายจากสมการ ( y I ) คือ SY2 โดยที่คา n
^

(จํานวนจุด) เทากับ 6 และจากตารางที่ 7 คา ( yi - yi ) 2 เทากับ 3.874
^

SY2

=

^

ความคลาดเคลื่อนของคาจริง (yi) และคาทํานายจากสมการ ( y i )

( yi - yi ) 2
=
3.874
=
0.969
n–2
(6-2)
SY
=
0.984
นําคาตางๆ ที่กลาวถึงไปคํานวณหาคาต่ําสุดที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ของปริมาณยาที่
เหลืออยู ( yi’) ที่เวลาหนึ่งๆ จากสูตรตางๆ ดังนี้
^

=

yi’
=
g (X) =

^

- g (X)
1/2
t0.05,n-2.Sy. [ 1 + (X – X ) 2 ]
n ( X - X )2
yi

:
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ซึ่งจากขอมูลดังกลาว X มีคาเทากับ 8 และ ที่ 95% confidence level คา t0.05,n-2 จากตาราง ttest เทากับ 2.132 สําหรับขอมูลการคํานวณตางๆ แสดงไวในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ขอมูลการคํานวณหา shelf life ของตัวอยางที่ 1
X
0
3
6
9
12
18

Y
104.8
102.5
101.5
102.4
99.4
96.5

XY
0
307.5
609
921.6
1192.8
1737

y

( y - y)

(X– X ) 2

104.57
103.30
102.03
100.76
99.49
96.96

0.05
0.64
0.28
2.68
0.01
0.21

64.00
25.00
4.00
1.00
16.00
100.00

^

^

g(X)
1.44
1.12
0.90
0.87
1.03
1.68

y'
103.13
102.18
101.13
99.89
98.46
95.27
^

ตัวอยางเชนที่เวลา 3 เดือน ไดคา x เทากับ 3 ไดคา y เทากับ 102.5 และคา y เทากับ 103.30
ดังนั้นคา ( X – X ) 2 เทากับ (3-8)2 คือ 25 และคา ( X - X )2 เทากับ 210
g (X)
=
2.132 x 0.984 (1/6 + 25/210)1/2
=
1.12
^
y’(3 months)
=
y (3 months)i - g (X) (3 months)
=
103.30 – 1.12
=
102.18
จากการคํานวณที่เวลา 3 เดือน จะไดคาของปริมาณยาที่เหลืออยูเทากับ 102.18% ที่ระดับ
ต่ําสุดของความเชื่อมั่น 95%
การคํานวณหา shelf life ของยาเม็ดรุนการผลิตที่ 1 ที่บรรจุในขวด ทําไดดังตอไปนี้
จากสมการ
^

y’

=
y i - g (X)
=
(mx + b) – [2.132 x 0.984 (1/6 + (x-8)2/210)1/2]
ถาตองการคา yi’ เทากับ 90% แลว คา x ที่หาไดจากสมการจะเปนเวลาที่จะมีปริมาณยา
เหลืออยูเทากับ 90% ที่ระดับต่ําสุดที่ความเชื่อมั่น 95% นั่นคือ shelf life ของยาเม็ดรุนการผลิตที่ 1 ที่
บรรจุในขวดนั่นเอง ดังนั้น
90
=
(-0.423x + 104.57) - [2.132 x 0.984 (1/6 + (x-8)2/210)1/2]
x
=
27.5
ตารางที่ 8 สรุปผล linear regression ของขอมูลความคงสภาพของยาเม็ดที่บรรจุในขวด8
Batch

Intercept

SE ()

Slope

SE ()

1
2
3
4
5
Pooled

104.57
103.50
102.67
101.51
105.29
103.51

0.676
0.742
0.800
0.488
0.614
0.374

-0.423
-0.280
-0.168
-0.135
-0.441
-0.289

0.068
0.075
0.080
0.049
0.062
0.038
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2

S
0.969
1.166
1.358
0.505
0.800
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จากการคํานวณกําหนด shelf life ของยาเม็ดรุนการผลิตที่ 1 ที่บรรจุในขวดไดเทากับ 27.5
เดือน ในทํานองเดียวกันสามารถคํานวณหา shelf life ของยาในรุนการผลิตที่ 2, 3, 4 และ 5 ในขวดได
เทากับ 33.5, 41.1, 51.4 และ 28.6 เดือนตามลําดับ เนื่องจากคา slope (คาคงที่ของอัตราการสลายตัว)
ของแตละรุนการผลิตของยาเม็ดที่บรรจุในขวดมีความแปรผันกันมากดังแสดงในตารางที่ 8 ทําใหไม
สามารถนําขอมูลมารวมกันแลวหา shelf life รวมกันได ซึ่งถาทําเชนนัน้ จะได shelf life เทากับ 39.5
เดือน ในกรณีนี้จึงกําหนดใหใช shelf life ของรุนการผลิตที่สั้นที่สุดคือรุนที่ 1 คือ 27.5 เดือน สําหรับยา
เม็ดชนิดนี้ที่บรรจุในขวด ทําใหไดขอสรุปของ shelf life ที่ปลอดภัยที่สุด
สรุป
การศึกษาความคงสภาพระยะยาวของเภสัชภัณฑ
จําเปนตองอาศัยหลักการทางสถิติชวย
ออกแบบการทดลอง เพื่อใหสามารถหาอายุการใชของเภสัชภัณฑไดอยางนาเชื่อถือโดยประหยัดตนทุน
ในการดําเนินการ ชนิดของการออกแบบการศึกษาความคงสภาพเชิงสถิติที่นิยมใชไดแกการออกแบบ
แบบแบรกเกตติงและการออกแบบแบบเมทริกซิง
นอกจากนั้นเพือ่ ใหการแปลผลการศึกษามีความ
นาเชื่อถือและยอมรับไดมากที่สุด ในการคํานวณหาอายุการใชยาจึงตองอาศัยหลักสถิติโดยกําหนดระดับ
ความเชือ่ มั่นไวที่ 95% คํานวณหาอายุการใชยาในแงของปริมาณตัวยาที่เหลือในเภสัชภัณฑ ไดจาก
ระยะเวลาที่จะมีปริมาณยาเหลืออยู 90% ของปริมาณที่ระบุไวบนฉลากที่ระดับต่ําสุดของระดับความ
เชื่อมั่น 95% ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการกําหนดอายุการใชของยาไมใหนานเกินจริง ดวยเหตุนี้การ
ออกแบบการศึกษาความคงสภาพระยะยาวโดยอาศัยหลักการทางสถิติจึงเปนประโยชนอยางมากตอ
อุตสาหกรรมยา

:
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คําถาม
1. ประเทศไทยจัดวาอยูใน zone ใดของ climatic zone
1) Zone I
4) Zone IV
2) Zone II
5) Zone IVb
3) Zone III
2. การศึกษาความคงสภาพของเภสัชภัณฑระยะยาวในประเทศไทย ควรทําในสภาวการณใด
ตอไปนี้
1) 21+2oC และ 45%+5%RH
4) 30+2oC และ 65%+5%RH
2) 25+2oC และ 60%+5%RH
5) 30+2oC และ 75%+5%RH
3) 30+2oC และ 35%+5%RH
3. ในการศึกษาความคงสภาพระยะยาว นอกเหนือจากทําการทดสอบที่เวลาเริ่มตนแลว ชวงเวลาที่
สุมตัวอยางมาทดสอบเมื่อเก็บไว คือ
1) ทุก 1 เดือนในปแรก ทุก 3 เดือนในปที่สอง และทุก 6 เดือนหลังจากนั้น
2) ทุก 1 เดือนในปแรก ทุก 3 เดือนในปที่สอง และทุกปหลังจากนั้น
3) ทุก 3 เดือนในปแรก ทุก 4 เดือนในปที่สอง และทุก 6 เดือนหลังจากนั้น
4) ทุก 3 เดือนในปแรก ทุก 4 เดือนในปที่สอง และทุกปหลังจากนั้น
5) ทุก 3 เดือนในปแรก ทุก 6 เดือนในปที่สอง และทุกปหลังจากนั้น
จากขอมูลของรุนการผลิตที่ 5 ของยาเม็ดที่บรรจุในบลิสเตอรแพ็ก ในตารางที่ 6 ของตัวอยางที่ 1 ใน
บทความ จงตอบคําถามในขอที่ 4-7 ตอไปนี้
4. ที่เวลา 9 เดือน รุนการผลิตนี้จะมีปริมาณของยาที่เหลืออยูตามที่คํานวณจากสมการทํานายผล
เทากับเทาไร
1) 99.4%
4) 102.4%
2) 100.1%
5) 104.1%
3) 101.1%
5. คา SY ของรุนการผลิตนี้เทากับเทาไร
1) 0.968
4) 1.143
2) 0.984
5) 1.165
3) 1.069
6. คา yi’ (95% lower limit confident level) ของปริมาณยาที่เหลืออยูที่เวลา 9 เดือนของรุนการ
ผลิตนี้เทากับเทาไร
1) 99.4%
4) 102.4%
2) 100.1%
5) 104.1%
3) 101.1%
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7. รุนการผลิตรุนนี้คํานวณหา shelf-life ไดเทากับกี่เดือน
1) 26.9
2) 27.5
3) 33.9
4) 34.4
5) 41.1
ในการศึกษาความคงสภาพของยาเม็ด 3 รุนการผลิต ที่มี dose เทากับ 50 mg, 75 mg และ 100 mg
บรรจุในภาชนะบรรจุ 2 ชนิด คือ บลิสเตอรแพ็ก และขวด ออกแบบการศึกษาตามตาราง ใหตอบคําถาม
ขอ 8-9
หมายเหตุ : ใหทุก combination ตองทําการทดสอบที่เวลา 12 เดือน และจุดสุดทายของเวลา
Strength
Container
Batch 1
Batch 2
Batch 3

Time-point
(months)
T1
T2
T3

50 mg
Blister
pack
T1
T2
T3

0

3

T
T
T

T
T

Bottle
T2
T3
T1

6

T
T

75 mg
Blister
pack
T2
T3
T1

9

12

T

T
T
T

T

Bottle
T3
T1
T2

18

T
T

100 mg
Blister
Bottle
pack
T3
T1
T1
T2
T2
T3

24

36

48

T

T
T

T
T
T

T

8. การศึกษาความคงสภาพตามตารางขางบนมีทั้งหมดกี่ combination
1) 5
2) 18
3) 21
4) 27
5) 39
9. การออกแบบการศึกษาความคงสภาพเปนแบบใด
1) Full factorial matrix design แบบ one-third reduction
2) Full factorial bracket design แบบ one-third reduction
3) Fractional matrix factorial design แบบ one-third reduction
4) Fractional bracket factorial design แบบ one-third reduction
5) Full factorial matrix design แบบ two-third reduction
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10. ถาออกแบบการศึกษาความคงสภาพระยะยาวของยาเม็ด 3 รุนการผลิต ที่มี dose เทากับ 50
mg, 75 mg และ 100 mg บรรจุในภาชนะบรรจุ 2 ชนิด คือ บลิสเตอรแพ็ก และขวด ดังกลาว
แบบ bracket สุมมาทดสอบที่เวลา 0, 3, 6, 9, 12,18, 24, 36, 48 และ 60 เดือน จะตองใช
จํานวนครั้งของการทดสอบเทากับกี่ครั้ง
1) 12
4) 120
2) 18
5) 180
3) 39

:
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เบาหวานและสารยับยั้งการดูดซึมกลับกลูโคสที่ไต
(Diabetes mellitus and renal glucose reabsorption inhibitors)
ภก.ผศ.ตอศักดิ์ อินทรไพโรจน และ ภญ.ผศ.ดร.ปทมวรรณ เผือกผอง
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

รหัส 1-000-SPU-000-1110-01
จํานวนหนวยกิต 2.0 หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง
วันที่รับรอง: 20 กันยายน พ.ศ. 2554
วันที่หมดอายุ: 20 กันยายน พ.ศ. 2556
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
หลังจากจบบทความนี้แลว ผูอานสามารถ
1. เขาใจและเปรียบเทียบยารักษาเบาหวานกลุมตางๆ ที่มีในปจจุบันกับสารยับยั้งการดูดซึมกลับของ
กลูโคสที่หลอดไตฝอย
2. เขาใจบทบาทของไตในกระบวนการรักษาภาวะธํารงดุลของกลูโคส (glucose homeostasis) ใน
รางกาย
3. เขาใจหลักการของการรักษาเบาหวานโดยการยับยั้งการดูดซึมกลับของกลูโคสที่หลอดไตฝอย
4. รูจ ักและติดตามความกาวหนาของสารที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการยับยั้งการดูดซึมกลับ
ของกลูโคสในการรักษาเบาหวาน
บทคัดยอ
โรคเบาหวานจัดเปนความผิดปกติที่มีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของผูปวยจํานวนมาก ทําใหมี
การคิ ด ค น ยาตา งๆ ออกมาหลายกลุ ม ซึ่ ง แต ล ะกลุ ม มี ก ลไกการออกฤทธิ์ ผลข า งเคี ย งตลอดจน
ความสามารถในการควบคุมระดับน้ําตาลเหมาะสมกับผูปวยในลักษณะที่แตกตางกัน เนื่องจากไตเปน
อวัยวะสําคัญที่เกี่ยวของกับภาวะธํารงดุลของกลูโคส โดยมีกลไกการดูดซึมกลับของกลูโคสหลังจากการ
กรองที่ โกลเมอรูลัส (glomerulus) ซึ่งอาศัย การทํางานของโปรตีน ขนสงกลูโคสและโซเดียม (sodium
glucose co-transporter) บริเวณหลอดไตฝอยสวนตน จึงมีการศึกษาสารที่ยับยั้งการทํางานของโปรตีน
ดังกลาวเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวาน ปจจุบันมีการศึกษาทางคลินิกพบวาสาร
:
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ดังกลาวทําใหมีการขับน้ําตาลออกทางปสสาวะ ซึ่งเปนการลดระดับกลูโคสในเลือดผูปวยโดยตรงทําให
ผู ป ว ยที่ ไม ส ามารถควบคุ ม ระดั บ น้ํ า ตาลได ด ว ยยาอื่ น ๆ ควบคุ ม ระดั บ น้ํ า ตาลในเลื อ ดไดผ ลดี ขึ้ น
นอกจากนี้ยังมีผลทําใหผูปวยมีน้ําหนักลดลงและมีผลขางเคียงนอย จึงมีความเปนไปไดที่จะนํามาใชเปน
ยารักษาเบาหวานในอนาคต
คําสําคัญ: SGLT2 inhibitors, Diabetes mellitus, Glucose reabsorption inhibitors

เบาหวานและยารักษาเบาหวาน
โรคเบาหวานเปนความผิดปกติทางเมแทบอลิซึม ทําใหมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาระดับปกติ
มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของการสรางหรือคัดหลั่งหรือการออกฤทธิ์ของอินซูลิน โรคเบาหวานแบง
ไดหลายประเภท ที่สําคัญไดแก เบาหวานชนิดที่ 1 (type 1 diabetes mellitus, T1DM) เกิดจากการที่
ตับออนไมสามารถสังเคราะหอินซูลินไดทําใหผูปวยตองไดรับอินซูลินจากภายนอก เบาหวานชนิดที่ 2
(type 2 diabetes mellitus, T2DM) มักเกิดจากภาวะดื้ออินซูลิน (insulin resistance) และเบาหวานที่
เกิดขึ้นระหวางตั้งครรภ (gestational diabetes mellitus) ซึ่งอาจพัฒนาขึ้นเปนเบาหวานชนิดที่ 2 ใน
อนาคตได ผูปวยเบาหวานอาจเกิดภาวะแทรกซอนที่สําคัญและเปนอันตราย เชนโรคเสนประสาท
(neuropathy) โรคไต (nephropathy) และโรคจอตา (retinopathy) รวมทั้งมีความเสี่ยงมากขึ้นตอความ
ผิดปกติในระบบหัวใจและหลอดเลือดและเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิต
อั ต ราการป วยเป น เบาหวานมี แ นวโนม เพิ่ ม มากขึ้ น โดยมี ป ระมาณการเพิ่ มขึ้ น ของผู ปว ย
เบาหวาน จากป ค.ศ. 2010 ซึ่ งมีผู ปวยรอยละ 6.4 ของประชากรโลกที่มีอายุร ะหว าง 20-79 ป หรื อ
ประมาณ 285 ลานคน เพิ่มเปนรอ ยละ 7.7 ในป ค.ศ. 2030 หรือ ประมาณ 439 ล านคน 1 การรักษา
เบาหวานชนิดที่ 2 ในปจจุบันมีจุดมุงหมายที่จะลดอาการเฉียบพลันและภาวะแทรกซอนตางๆ อันอาจทํา
ใหเกิดความพิการหรือเสียชีวิตโดยเฉพาะสาเหตุที่เกิดจากระบบหัวใจและหลอดเลือด ยารักษาเบาหวาน
ที่มีในปจจุบันสวนใหญมีแนวทางเกี่ยวกับกลไกของการเกิดภาวะดื้ออินซูลินและความผิดปกติข องการ
ทํางานของบีตาเซลลในตับออ น (pancreatic -cells) พบวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูปวยใน
เรื่องอาหารและการออกกําลังกายอยางเดียวมักไมเพีย งพอที่จะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือ ดของผูปวย
และการรักษาดวยยาก็มักจะลดประสิทธิภาพลงเมื่อระยะเวลาผานไป โดยพบวาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2
จํานวนมากกวาครึ่งไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลไดตามเปาหมายที่กําหนดไว (glycated hemoglobin
(HbA1C) 6.5-7.0%) ผลที่ต ามมาคื อ ผูปวยมั ก ได รั บยาลดระดั บน้ํ าตาลในเลื อ ดหลายชนิด ร ว มกั น
ตลอดจนมีความจําเปนตองใชอินซูลินจากภายนอก2, 3
ผูปวยเบาหวานสวนใหญมักมีภาวะน้ําหนักเกิน (overweight) หรือเปนโรคอวน (obesity)4 ซึ่งมี
ผลตอการเกิดภาวะดื้ออินซูลินและทําใหการรักษามีความซับซอนขึ้น ยารักษาเบาหวานที่มีใชในปจจุบัน
หลายชนิดรวมทั้งอินซูลินมีผลทําใหน้ําหนักของผูปวยเพิ่มขึ้น และยาหลักที่ใชในการรักษาจะออกฤทธิ์
หรือมีสวนหนึ่งของการออกฤทธิ์ขึ้นอยูกับกลไกการทํางานของอินซูลิน ยกเวนยาในกลุมยับยั้งเอนไซม
แอลฟา-กลูโคสิเดส (-glucosidase inhibitor) ซึ่งลดการยอยคารโบไฮเดรตในทางเดินอาหารและทําให
ชะลอการดูดซึมกลูโคสในลําไสเล็กสวนตน มีผลใหระดับกลูโคสในเลือดหลังอาหารลดลง5 ยารักษา
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เบาหวานกลุมตางๆ ที่มีใชในปจจุบันไดสรุปเปรียบเทียบไวในตารางที่ 1 นอกจากยาเหลานี้แลวยังมี
แนวคิดการรักษาใหมๆ ที่มุงไปในแนวทางที่ไมขึ้นกับกลไกของอินซูลินหรือทําใหน้ําหนักผูปวยเพิ่มขึ้น
และเหมาะสมกับการใชรวมกับยาหลักหรือยากลุมอื่นๆ ที่มีใชอยูในปจจุบัน บทบาทของไตที่เกี่ยวของ
กับภาวะธํารงดุลของกลูโคสจึงไดรับความสนใจมากขึ้น และไดมีการพัฒนาสารยับยั้งการทํางานของ
โปรตีนที่มีหนาที่ดูดซึมกลับกลูโคสในไตและมีโอกาสที่จะทําใหการรักษาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 มี
ความสมบูรณมากขึ้น จากการศึกษาทางคลินิกพบวาสารที่ยับยั้งการดูดซึมกลับกลูโคสทีห่ ลอดไตฝอย
หลายชนิด มีศักยภาพที่จะนํามาพัฒนาเปนยาสําหรับการรักษาผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ไดตอไป
ตารางที่ 1 ยารักษาเบาหวานกลุมตางๆ ที่มีใชในปจจุบัน เปรียบเทียบความเกี่ยวของกับกลไกการ
ทํางานของอินซูลิน การเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักตัว อาการขางเคียง กลไกการออกฤทธิ์และ
ลักษณะเฉพาะบางประการของยาแตละกลุม 6-11
ยา

-Glucosidase inhibitors

กลไกเกี่ยวกับอินซูลิน
เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการ
กลไกการ
คัดหลั่ง
ออกฤทธิ์
อินซูลิน
-

การเปลี่ยนแปลง
น้ําหนักตัว
ไมเ ปลี่ยนแปลง

Amylin agonists
(pramlintide)

√

-

ลงลง

Biguanides (metformin)

√

-

ไมเ ปลี่ยนแปลง

DPP-IV inhibitors

-

√

ไมเ ปลี่ยนแปลง

Glinides

-

√

เพิ่มขึ้น

GLP-1 receptor agonists

-

√

ลดลง

อาการขางเคียง

กลไกการออกฤทธิ์/หมายเหตุ

ทองรวง
ทองอืด

-ลดอัตราการยอยคารโบไฮเดรต
ในลําไสเ ล็ก
-ลดระดับกลูโคสหลังอาหาร
คลื่นไส
-ฉีดเขาใตผิวหนังกอนอาหารแต
ละมื้อในผูปวยที่ไดรับอินซูลิน
-ทําใหอาหารอยูในกระเพาะ
อาหารนานขึ้น (Slow gastric
emptying) และยับยั้งการหลั่งกลู
คากอน (glucose dependentmanner)
อาหารไมยอย
-ลดการสังเคราะหกลูโคสที่ตับ
(dyspepsia) ภาวะ -การออกฤทธิ์จําเปนตองอาศัย
กระเดียดกรดจาก อินซูลิน
แลค-ติก (lactic
acidosis)
เพิ่มความเสี่ยงตอ -ยับยั้งการทําลาย incretin
การเกิดมะเร็ง
(glucagon like peptide-1,
GLP-1)
-ทําใหระดับ GLP-1 เพิ่มขึ้น ทํา
ใหการหลั่งอินซูลินเพิ่มขึ้น
ยับยั้งการหลั่งกลูคากอน
ภาวะน้ําตาลต่ําใน -กระตุนการหลั่งอินซูลิน โดย
เลือด
การจับกับตําแหนง benzamino
ของตัวรับ sulfonylurea (SUR1)
ที่บีตาเซลล
คลื่นไส อาเจียน
-จับกับตัวรับ GLP-1 ที่บีตา
ทองรวง ตับออน เซลล ทําใหการหลั่งอินซูลินมาก
:
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ยา

กลไกเกี่ยวกับอินซูลิน
เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการ
กลไกการ
คัดหลั่ง
ออกฤทธิ์
อินซูลิน

การเปลี่ยนแปลง
น้ําหนักตัว

อาการขางเคียง

กลไกการออกฤทธิ์/หมายเหตุ

อักเสบ

ขึ้น และลดการหลั่งกลูคากอน
-เพิ่มการนํากลูโคสเขาเซลล
และลดการสรางกลูโคสที่ตับ
Sulfonylureas
เพิ่มขึ้น
ภาวะน้ําตาลต่ําใน -กระตุนการหลั่งอินซูลินโดยจับ
√
เลือด
กับ SUR1 ที่บีตาเซลล
Thiazolidinediones
เพิ่มขึ้น
พิษตอตับ
√
-เปน PPAR- ligand ทําให
กลามเนือ้ ไขมันและตับมีความ
ไวตออินซูลินมากขึ้น
-ลดการสรางกลูโคสที่ตับ
Bromocriptine
ไมเ ปลี่ยนแปลง
-Dopamine receptor (D2)
√
agonist
-ยังไมทราบกลไกชัดเจน
Colessevelam
ไม
เ
ปลี
่
ย
นแปลง
-จับกรดน้ําดีในทางเดินอาหาร
√
(Bile acid sequestrant)
-กระตุนการหลั่ง GLP-1 ในหนู
ขาว
คํายอ: DPP-IV, dipeptidyl peptidase -4; GLP-1, glucagon like peptide-1; PPAR-, peroxisome proliferator-activated receptor
gamma; SUR1, sulfonylurea receptor

โปรตีนขนสงกลูโคสและโซเดียม
โปรตีนขนสงกลูโคสเปนโปรตีนที่แทรกอยูในเยื่อหุมเซลล จําแนกไดสองกลุม12 ไดแกกลุมที่เปน
facilitative glucose transporter (GLUT) ซึ่งเปนโปรตีนขนสงกลูโคสในกลุม solute carrier family 2
(SLC2) และกลุม sodium-dependent glucose cotransporter (SGLT) ที่มีการขนสงรวมกับโซเดียม จัด
อยูในกลุม solute carrier family 5 (SLC5) โปรตีนขนสงกลูโคสในกลุม SGLT ที่มีการศึกษากันมาก
ไดแก SGLT1 และ SGLT2 พบวาบริเวณที่มี SGLT2 มากคือสวนแรกของหลอดไตฝอยสวนตน (S1
segment of proximal convoluted tubule, รูปที่ 1) ทําหนาที่ดูดซึมกลับไดสูงสุดประมาณรอยละ 90
ของปริมาณกลูโคสที่อยูในน้ํากรอง13 สวน SGLT1 พบมากในเซลลบุผนังลําไสซึ่งมีบทบาทสําคัญใน
กระบวนการดูดซึมกลูโคสและกาแลคโตสจากอาหาร นอกจากนี้ยังพบบริเวณสวนทายของหลอดไตฝอย
สวนตน (S2/3 segment) ซึ่งบริเวณนี้ SGLT1 มีหนาที่ในการดูดซึมกลับกลูโคสสวนที่ไมสามารถดูดซึม
กลับโดย SGLT2
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รูปที่ 1 การดูดซึมกลับกลูโคสบริเวณหลอดไตฝอยสวนตน ที่บริเวณหลอดไตฝอยสวนตนสวนแรก (S1
segment) ประมาณ 90% อาศัยการทํางานของ SGLT2 ในขณะที่สวนกลางและทาย (S2/3 segment)
ของหลอดไตฝอยสวนตน มีการดูดซึมกลับกลูโคสสวนที่เหลือโดย SGLT1 (คัดลอกจาก Bailey, C. J.,
Trends Pharmacol Sci, 2010 (32) pp. 63-71)
การดูดซึมกลับกลูโคสที่ไตอาศัยการทํางานของโปรตีนขนสงกลูโคสทั้งในกลุม SGLT และ
GLUT โดยบริเวณดานที่ติดน้ํากรองของเซลลบุหลอดไตฝอย (apical surface of tubular cell) อาศัย
SGLT1 และ SGLT2 เพื่อนํากลูโคสเขาสูเซลล กระบวนการขนสงกลูโคสจากน้ํากรองเขาสูเซลลบริเวณ
นี้เปนลักษณะตานความเขมขน (ความเขมขนของกลูโคสในน้ํากรองต่ํากวาภายในเซลล) จัดเปนการ
ขนสงที่ใชพลังงานทางออม (secondary active transport) ตองอาศัยการขนสงรวมกับโซเดียมที่มีความ
เขมขนภายนอกสูงกวาความเขมขนภายในเซลล การควบคุมความเขมขนของโซเดียมในเซลลใหต่ํากวา
ภายนอกอาศัยเอ็นไซม Na-K ATPase ที่อยูบริเวณดานฐานของเซลลผลักเอาโซเดียมออก SGLT2
สามารถขนสงกลูโคสไดมาก (high capacity) และมีลักษณะการจับแบบหลวมๆ (low affinity) สวน
SGLT1 จับกับกลูโคสไดแนน (high affinity) แตสามารถขนสงกลูโคสไดนอย (low capacity) การขนสง
กลูโคสโดย SGLT1 มีการลําเลียงกลูโคส 1 โมเลกุลรวมกับโซเดียมไอออน 2 อะตอม ในขณะที่การ
ขนสงกลูโคสโดย SGLT2 เปนการลําเลียงกลูโคส 1 โมเลกุลรวมกับโซเดียมไอออน 1 อะตอม (รูปที่ 2)
สวนทางดานขาง-ฐาน (basolateral) ของเซลลอาศัย GLUT1 and GLUT2 เพื่อนํากลูโคสเขาสูของเหลว
นอกเซลล (interstitial fluid) และดูดซึมเขาสูหลอดเลือดฝอยตอไป (รูปที่ 2)

:
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รูปที่ 2 การขนสงกลูโคสโดยเซลลบุผิวบริเวณหลอดไตฝอยสวนตน จากน้ํากรองเขาสูของเหลวนอก
เซลล (interstitial fluid) โดยโปรตีนขนสงกลูโคสและโซเดียม SGLT1 และ SGLT2 ทางดาน luminal
surface และโปรตีนขนสงกลูโคส GLUT1 และ GLUT2 ทางดานฐาน-ขาง (basolateral) ของเซลล
(คัดลอกจาก Bailey, C. J., Trends Pharmacol Sci, 2010 (32) pp. 63-71)
บทบาทของไตเกี่ยวกับภาวะธํารงดุลของกลูโคส
ไตเปนอวัยวะที่มีบทบาทในการกําจัดของเสียออกจากรางกายโดยการสรางปสสาวะ
ผาน
กระบวนการสําคัญ 3 ขั้นตอนไดแก การกรองโดยหลอดเลือดฝอยโกลเมอรูลัส (glomerular filtration)
กระบวนการดูดซึมกลับโดยหลอดไตฝอย (renal tubular reabsorption) และกระบวนการคัดหลั่งโดย
หลอดไตฝอย (renal tubular secretion) การกรองที่โกลเมอรูลัส (glomerulus) เปนกระบวนการแรกที่
กรองเอาสวนประกอบตางๆ ที่อยูในพลาสมาออกมาและอยูในรูปของน้ํากรอง ซึ่งมีสารตางๆ เชนน้ํา
กลูโคส กรดอะมิโนและเกลือแรหลายชนิดที่ยังเปนประโยชนตอรางกายอยูดวย หลังจากน้ํากรองไหลเขา
สูสวนหลอดไตฝอยบริเวณตางๆ จึงมีการดูดซึมสารเหลานั้นกลับเขาสูกระแสเลือด ในขณะเดียวกันก็มี
กระบวนการกําจัดสารที่รางกายไมตองการ โดยการคัดหลั่งจากกระแสเลือดเขาสูน้ํากรองดวย
กลูโคสที่ผานเขาสูโกลเมอรูลัสเกือบทั้งหมดจะถูกกรองและผานเขาสูหลอดไตฝอยสวนตน ซึ่ง
อัตราการกรองของไตปกติมีคาประมาณ 125 มิลลิลิตรตอนาที หรือประมาณ 180 ลิตรตอวัน ดังนั้นใน
คนปกติที่มีระดับน้ําตาลเฉลี่ย ประมาณ 90-100 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร จะมีปริมาณกลูโคสที่ถูกกรอง
โดยประมาณ 160-180 กรัมตอวัน2, 14 โดยกลูโคสทั้งหมดนี้จะถูกดูดซึมกลับเขาสูกระแสเลือด12
นอกจากเกี่ยวของกับกระบวนการดูดซึมกลับกลูโคสแลว ไตยังเปนอวัยวะที่สามารถสังเคราะกลูโคสได
โดยอาศัยกระบวนการ gluconeogenesis ในชั้นเปลือกไต (renal cortex) และนําไปใชเปนพลังงานในไต
หรือสงเขากระแสเลือด
ในทางกลับกันอาจดึงเอากลูโคสจากกระแสเลือดมาใชในขณะที่ไตมีความ
ตองการพลังงาน ดังนั้นไตจึงมีสวนสําคัญในการควบคุมระดับของกลูโคสในเลือดดวย14
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การยับยั้งการดูดซึมกลับกลูโคสที่หลอดไตฝอย
ในการรักษาเบาหวานดวยยา มีแนวคิดเดิมอยูที่การคิดคนสารที่มีผลเพิ่มความไวของเซลลตอ
อินซูลิน (insulin sensitivity) หรือการกระตุนใหมีการหลัง่ อินซูลินเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นกลไกการกําจัด
น้ําตาลออกทางไตจึงถือเปนแนวทางในการรักษาเบาหวานที่แตกตางไปจากเดิม โดยมีแนวคิดในการ
ยับยั้งการทํางานของ SGLT2 โดยไมยับยั้ง SGLT1 เนื่องจากลักษณะของผูปวยที่มีน้ําตาลในปสสาวะ
แตกําเนิด (familial renal glucosuria) ซึง่ เปนโรคทางพันธุกรรม มีการกลายพันธุของโปรตีนขนสง
กลูโคสชนิด SGLT2 (SGLT2 mutation) ทําใหมีน้ําตาลในปสสาวะแตไมมีความผิดปกติในการดูดซึม
กลูโคสในทางเดินอาหาร สามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยปกติ ในขณะที่ผูปวย intestinal glucosegalactose malabsorption ที่มีการกลายพันธุของ SGLT1 (SGLT1 mutation) เมื่อไดรับอาหารที่มี
กลูโคสหรือกาแลคโตส จะเกิดภาวะทองรวงและภาวะขาดน้ํารุนแรง12
พลอริซิน (Phlorizin) เปนสารในกลุมฟนอลิก โอ-กลูโคไซด (phenolic O-glucoside) ชนิดแรกที่
พบวามีฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมกลับกลูโคสที่ไต แยกไดจากเปลือกตนแอลเปลในป ค.ศ. 1835 โดยพบวา
หลังจากรับประทานพลอริซินทําใหเพิ่มการขับกลูโคสออกทางปสสาวะ และมีน้ําหนักตัวลดลง ตอมา
พบวาพลอริซินมีฤทธิ์ยับยั้งการขนสงกลูโคสเขาสูเม็ดเลือดแดง และยับยั้งการขนสงกลูโคสในลําไสและ
ไต หลังการคนพบ SGLT1 และ SGLT2 จึงทราบวาพลอ-ริซินมีฤทธิ์ยับยั้งโปรตีนทั้งสองชนิด ทําให
ทราบกลไกการกําจัดกลูโคสออกทางปสสาวะของ พลอริซินและทําใหพลอริซินไดรับความสนใจมากขึ้น
ตอมาพบวาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้ง SGLT1 อาจกอใหเกิดผลขางเคียง และจากการที่พลอริซินสามารถยับยั้ง
การทํางานของ SGLT1 ไดจึงทําใหผูที่ไดรับพลอริซินสวนใหญมีอาการทองรวง (osmotic diarrhoea)
นอกจากนี้พลอริซินยังถูกทําลายไดงายโดยเอนไซมบีตา-กลูโคซิเดสในลําไส
(intestinal
betaglucosidases) และถูกดูดซึมไดนอยจากระบบทางเดินอาหาร ทําใหการพัฒนาพลอริซินในการใชเปนยา
รักษาเบาหวานถูกจํากัดลง การพัฒนาสารยับยั้งการดูดซึมกลับกลูโคสที่หลอดไตฝอยสวนตนในระยะ
ตอมาจึงมุงเนนพัฒนาสารที่การเลือกยับยั้งเฉพาะ SGLT2 โดยยาที่เปนอุดมคตินอกจากมีความจําเพาะ
ตอ SGLT2 แลว ยังตองถูกดูดซึมไดดีในทางเดินอาหารและไมรบกวนการดูดซึมของกลูโคสที่ลําไสเล็ก
มีชีวปริมาณออกฤทธิ์ (bioavailability) ในรางกายที่ดี มีความปลอดภัยและผูปวยสามารถทนตอยา
(tolerability) ไดดี มีคาครึ่งชีวิต (half life) ในรางกายที่เหมาะสมที่จะใหไดโดยการรับประทานวันละครั้ง
สารยับยั้ง SGLT2
มีความพยายามคิดคนพัฒนาสารตางๆ ที่ยับยั้งการทํางานของ SGLT2 โดยบริษัทผูผลิตมีการ
ทดสอบฤทธิ์ของสารยับยั้งการทํางานของ SGLT2 หลายชนิดทั้งในสัตวทดลองและทางคลินิก (ตารางที่
2)
ในปจจุบันมีสารที่มีรายงานความกาวหนาการทดสอบทางคลินิก
เชน
แดปากลิโฟลซิน
(dapagliflozin) เซอกลิโฟลซิน (sergliflozin) แคนากลิโฟลซิน (canagliflozin) เรโมกลิโฟลซิน
(remogliflozin) ลักษณะโครงสรางทางเคมีของสารสวนใหญมีลักษณะเปน glucoside (รูปที่ 3) ซึ่งแด
ปากลิโฟลซินและแคนากลิโฟลซินมีลักษณะเปน C-glucoside สวนเซอกลิโฟลซินและเรโมกลิโฟลซินมี
:
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ลักษณะโครงสรางทางเคมีเปน O-glucoside ขอดีของสารที่เปน C-glucoside คือมีความคงตัวมากกวา
สารที่เปน O-glucoside เนื่องจากถูกทําลายโดยบีตา-กลูโคสิเดสในลําไสไดนอย15

รูปที่ 3 เปรียบเทียบลักษณะโครงสราง O-glucoside ของพลอริซิน เซอกลิโฟลซินและเรโมกลิโฟลซิน
และ C-glucoside ของแดปากลิโฟลซินและแคนากลิโฟลซิน 2, 16, 17
แดปากลิโฟลซินถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทบริสทอล-ไมเยอร สควิบบ (Bristol-Myers Squibb) ใน
การศึกษาทางคลินิกระยะที่ 2 (phase II clinical study) โดยใหแดปากลิโฟลซิน ขนาด 2.5-100
มิลลิกรัมตอวันเปนเวลา 14 วันในอาสามัครสุขภาพดี พบวาปริมาณกลูโคสในปสสาวะเพิ่มขึ้นตามขนาด
ของแดปากลิโฟลซิน แดปากลิโฟลซินมีคาครึ่งชีวิต (half-life) ประมาณ 17 ชั่วโมง ขนาดของแดปากลิ
โฟลซินประมาณ 25 และ 50 มิลลิกรัมตอวันทําใหการขับกลูโคสทางปสสาวะใกลคาสูงสุด (ประมาณ 3
กรัมตอชั่วโมง) จากการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร (pharmacokinetics) พบวาแดปากลิโฟลซินมีฤทธิ์
ทําใหมีกลูโคสในปสสาวะ (glucosuria) ไดมากกวา 24 ชั่วโมง ซึ่งเปนขอบงชี้วาสามารถใหแดปากลิโฟล
ซินไดวันละครั้ง แดปากลิโฟลซินไมมีผลตอระดับระดับของอิเล็กโทรไลตในปสสาวะและซีรั่ม ไมมีผลตอ
แอลบูมินและออสโมแลลลิตีของซีรั่ม แตอาจทําใหมีภาวะน้ําตาลต่ําเล็กนอยในเลือดโดยที่ไมมีอาการ
(mild asymptomatic hypoglycemia)18 ในการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 โดยใหแดปากลิโฟลซินขนาด
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2.5-50 มิลลิกรัมตอวัน เทียบกับเมทฟอรมิน (metformin) และยาหลอกในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 เปน
ระยะเวลา 12 สัปดาห พบวาแดปากลิโฟลซินสามารถทําใหมีกลูโคสในปสสาวะได 52-85 กรัมตอวัน
ผูปวยสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดีขึ้นเมื่อเทียบกับยาหลอก (HbA1c ลดลง 0.55 ถึง 0.90%
FBG ลดลง 16-31 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร) น้ําหนักของผูปวยลดลง 1.3-2.0 กิโลกรัม19 และจากการ
ทดสอบโดยใหรวมกับยาเบาหวานอื่น ไดแก ไพโอกลิทาโซน (pioglitazone) เมทฟอรมิน (metformin)
ไกลเมพิไรด (glimepiride) และซิตากลิปทิน (sitagliptin) พบวาสามารถใหแดปากลิทาโซนรวมกับยา
รักษาเบาหวานกลุมอื่นๆ ได โดยทางเภสัชจลนศาสตร แดปากลิโฟลซินไมมีผลตอความเขมขนสูงสุดใน
พลาสมา (maximum plasma concentration, Cmax) หรือพื้นที่ใตกราฟ (area under the curve, AUC)
ของยาที่ใหรวม และสามารถใหรว มกับยาดังกลาวไดโดยไมตองปรับขนาดยา อาการขางเคียงที่พบไดใน
ผูปวยที่ใชแดปากลิโฟลซินสวนใหญไดแกการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ (urinary tract infection)
คลื่นไส (nausea) ปวดศีรษะ (hadeache) และทองรวง (diarrhea)20
สําหรับเซอกลิโฟลซินคนพบโดยบริษัทคิสเซอิ (Kissei pharmaceuticals) และพัฒนาโดยบริษัท
แกล็กโซสมิทไคลน (Glaxo SmithKline) โดยทดสอบในรูปของเซอกลิโฟลซิน-เอแทโบเนท (sergliflozin
etabonate) ซึ่งเปนโปร-ดรัก (prodrug) และเปลี่ยนเปนเซอกลิโฟลซินในรางกาย จากการทดสอบทาง
คลินิกระยะที่ 2 โดยใหเซอกลิโฟลซิน-เอแทโบเนทขนาด 500-1000 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้งเทียบกับยา
หลอก ในผูที่มีน้ําหนักเกินหรือเปนโรคอวนจํานวน 18 คน เปนเวลา 14 วัน พบวาคาครึ่งชีวิตของยา
เฉลี่ยประมาณ 2 ชั่วโมง ทําใหมีน้ําตาลในปสสาวะโดยขึ้นกับขนาดเซอกลิโฟลซิน และมีผลทําใหเสียน้ํา
และอิเล็กโทรไลตทางปสสาวะมากขึ้นชั่วคราว แตไมมีผลตอระดับอินซูลินและอิเล็กโทรไลตในพลาสมา
มีผลลดน้ําหนักของผูเขารวมการทดสอบตามขนาดของยาที่ใหโดยมีคาเฉลี่ยของน้ําหนักลดลง 1.55 และ
1.74 กิโลกรัมในกลุมที่ไดรับยาขนาด 500 และ 1,000 มิลลิกรัมตามลําดับ ในขณะที่กลุมผูไดรับยาหลอก
มีน้ําหนักลดลง 0.09 กิโลกรัม ผูถูกทดสอบทนตอยาขนาด 500-1000 มิลลิกรัมวันละ 3 ครั้งไดดี ไมพบ
ผลขางเคียงที่รุนแรง การทํางานของไตหรือคาการกําจัดครีเอตินีน (creatinine clearance) ยังเปนปกติ
อยางไรก็ตามการใหเซอกลิโฟลซินในผูทดสอบมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นของระดับ microalbumin, Nacetyl-beta-D-glucosaminidase (proximal tubule derived enzyme) และ 2-microglobulin ใน
ปสสาวะ21 ลักษณะดังกลาวแสดงถึงความผิดปกติของการทํางานของไต การศึกษาเซอกลิโฟลซินทาง
คลินิกจึงหยุดลงในระยะที่สอง (discontinued in phase II) 22
แคนากลิโฟลซิน จัด เปน C-glucoside คลายแดปากลิโฟลซิน17 ไดมีการทดสอบทางคลินิกใน
ระยะแรก โดยใหแคนากลิโฟลซินขนาด 10-800 มิลลิกรัม ในอาสาสมัครสุขภาพดีจํานวน 63 คน พบวา
สามารถลดระดับกั้นกลูโคสของไต (renal threshold for glucose) และทําใหมีการขับกลูโคสออกทาง
ปสสาวะ เมื่อใหขนาดมากกวา 200 มิลลิกรัมกอ นอาหารเชาสามารถลดระดับน้ําตาลในพลาสมาหลัง
อาหารและลดระดับอินซูลินที่เพิ่มขึ้นหลังอาหารได มีอาการขางเคีย งที่ไมรุนแรง (mild) ผูเขารวมการ
ทดสอบทนตอแคนากลิโฟลซินไดดี ไมเกิดภาวะน้ําตาลต่ําในเลือด23 ปจจุบันแคนากลิโฟลซินอยูระหวาง
การศึกษาทางคลินิกระยะที่ 324 การศึกษาเกี่ยวกับสารยั บยั้ง SGLT2 โดยบริษัทผูผลิตยา สรุปไวใน
ตารางที่ 2
:
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ตารางที่ 2 สารยับยั้ง SGLT2 ที่มีการศึกษาในระยะตางๆ และบริษัทผูผลิต 22
สาร
AVE2268
Dapagliflozin (BMS-512148)
Canagliflocin

ระยะการศึกษา
Discontinued in Phase II
Phase III
Phase III

ISIS-SGLT2Rx (ISIS 388626)
Remogliflozin etabonate (GSK189075 /
KGT-1681)
SAR474832
SAR7226
Sergliflozin (869682, KGT-1251)

Phase I
Discontinued in Phase II

T-1095

Discontinued in Phase II

TA-7284

Phase II

TS-033 (SGL0010)
YM543
GW869682
ASP 1941
1614235
LX4211

Discontinued in Phase II
Phase II
Discontinued in Phase II
Phase II
Phase I
Phase I

Preclinical
Preclinical
Discontinued in Phase II

บริษัท
Sanofi-Aventis
AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb Co.
Johnson & Johnson Pharmaceutical Research
& Development, L.L.C.
Isis Pharmaceuticals
Glaxo Smithkline Plc, Kissei Pharmaceuticals
Co., Ltd.
Sanofi-Aventis
Sanofi-Aventis
Glaxo Smithkline Plc, Kissei Pharmaceuticals
Co., Ltd.
J&J (Ortho-McNeil Pharmaceuticals, Inc.),
Mitsubishi-Tanabe Pharma
J&J (Ortho-McNeil Pharmaceuticals, Inc.),
Mitsubishi-Tanabe Pharma
Taisho Pharmaceutical Co.,Ltd.
Astellas Pharma Inc.
Glaxo Smithkline Plc
Astellas Pharma Inc.
Glaxo Smithkline Plc
Lexicon Pharmaceuticals

สรุป
การรักษาผูปวยเบาหวานดวยยาที่มีใชในปจจุบัน สวนใหญเกี่ยวของกับการออกฤทธิ์หรือการ
คัดหลั่งอินซูลินจากบีตาเซลล ซึ่งสารยับยั้งการดูดซึมกลับของกลูโคสที่หลอดไตฝอยสวนตนผานการ
ยับยั้งการทํางานของ SGLT2 จัดเปนสารที่มีกลไกเฉพาะมีความแตกตางจากกลไกของยารักษา
เบาหวานกลุมอื่นๆ โดยกลไกเกี่ยวกับการควบคุมภาวะธํารงดุลของกลูโคสของสารยับยั้ง SGLT2 ไม
ขึ้นกับกลไกการออกฤทธิ์หรือการคัดหลั่งอินซูลินจากบีตาเซลลซึ่งเปนขอดีของสารในกลุมนี้ แมวากลไก
ดังกลาวอาจไมเกี่ยวของกับพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดเบาหวาน แตก็มีขอดีคือเปรียบเสมือนการลด
พลังงานสวนเกินของรางกาย ทําใหน้ําหนักลดลงและทําใหเกิดผลดีตอกลไกอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวของ เชน
ชะลอความเสื่อมของบีตาเซลลในตับออน จึงเหมาะที่จะใชกับผูปวยเบาหวานที่มนี ้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น หรือ
นําไปใชรวมกับยารักษาเบาหวานที่มีกลไกการออกฤทธิ์ที่แตกตางออกไปได
และนาจะกอใหเกิด
ประโยชนกับผูปวยเบาหวาน ในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและการปองกันภาวะแทรกซอนจาก
ระดับน้ําตาลสูงในเลือดไดอีกทางหนึ่ง
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คําถาม
1. หลักการรักษาเบาหวานโดยสารกลุมใดไมมกี ลไกเกี่ยวของกับการทํางานของอินซูลิน
1) -glucosidase inhibitors
2) Thiazolidinediones
3) Glinides
4) Sulfonylureas
5) GLP-1 receptor agonists
2. ขอใดไมใชบทบาทของไตเกี่ยวกับภาวะธํารงดุลของกลูโคส
1) มีกระบวนการ gluconeogenesis
2) มีกระบวนการ glycogenolysis
3) มีการดูดซึมกลับกลูโคสโดยโปรตีนในกลุม SGLT
4) มีการดูดซึมกลับกลูโคสโดยโปรตีนในกลุม GLUT
5) มีการใชพลังงานจากกลูโคส
3. การนํากลูโคสสวนใหญออกจากเซลลของหลอดไตฝอยสวนตนอาศัย transporter ชนิดใด
1) SGLT1
2) SGLT2
3) GLUT1
4) GLUT2
5) GLUT4
4. Intestinal glucose-galactose malabsorption เปนความผิดปกติของการลําเลียงกลูโคสเนื่องจาก
transporter ชนิดใด
1) SGLT1
2) SGLT2
3) GLUT1
4) GLUT2
5) GLUT4
5. โปรตีนขนสงกลูโคสในไต SGLT2 มีลักษณะสําคัญอยางไร
1) ดูดซึมกลับกลูโคสจากน้ํากรองไดประมาณรอยละ 10
2) ลําเลียงกลูโคสแบบ primary active transport
3) ลําเลียงกลูโคสตาม concentration gradient
4) จัดอยูในกลุม solute carrier family 2
5) ลําเลียงกลูโคสรวมกับโซเดียม
:
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6. ขอใดเปนลักษณะของ SGLT2 เทียบกับ SGLT1 ในการดูดซึมกลับกลูโคสที่ไต
1) capacity สูง affinity ต่ํา
2) capacity ต่ํา affinity สูง
3) capacity ต่ํา affinity ต่ํา
4) capacity สูง affinity สูง
5) ทั้ง capacity และ affinity ใกลเคียงกับ SGLT1
7. ขอใดเปนขอเสียของ Phlorizin ที่ทําใหการนํามาใชถกู จํากัด
1) ถูกทําลายดวยกรดในทางเดินอาหาร
2) ยับยั้งการทํางานของ SGLT1 ได
3) ยับยั้งการทํางานของ GLUT1 ได
4) ถูกทําลายโดยเอนไซมในตับ
5) มีความเปนพิษตอไต
8. บริเวณใดเปนตําแหนงออกฤทธิ์ที่สําคัญของ SGLT2 inhibitor
1) Glomerulus
2) Proximal tubule
3) Loop of Henle
4) Distal tubule
5) Collecting duct
9. ขอใดถูกเกี่ยวกับ dapagliflozin
1) มี half life สั้น
2) เปน C-glucoside
3) มี drug interaction กับ metformin
4) มีผลเพิ่มระดับ 2-microglobulin ในปสสาวะ
5) มีขนาดการใชสูงสุดในกลุม SGLT2 inhibitor
10. ขอใดจัดเปนขอเสียจากกลไกการยับยั้ง SGLT2 ในผูปวยเบาหวาน
1) ทําใหน้ําหนักของผูปวยลดลง
2) ไมมีผลเปลี่ยนแปลงภาวะดื้ออินซูลิน
3) เพิ่มโอกาสการติดเชื้อระบบทางเดินปสสาวะ
4) ไมสามารถใชรวมกับยาอื่นๆ ได
5) ทําใหคลื่นไส อาเจียน
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Fidaxomicin: ยาตานจุลชีพชนิดใหมสําหรับรักษาการติดเชื้อ
Clostridium difficile
Fidaxomicin: A new antimicrobial agent for the treatment of
Clostridium difficile infection
ภก. สุรศักดิ์ วิชัยโย
กลุม งานคุมครองผูบ ริโภคและเภสัชสาธารณสุ ข สํานักงานสาธารณสุขจังหวั ดชั ยภูมิ

รหัส 1-000-SPU-000-1111-01
จํานวนหนวยกิต 1.5 หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง
วันที่รับรอง: 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
วันที่หมดอายุ: 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1.สามารถอธิบายพยาธิสรีรวิทยาของการติด เชื้อ C. difficile
2.ทราบลักษณะทางคลินิกและแนวทางใชยารักษาการติดเชื้อ C. difficile
3.สามารถอธิบายกลไกการออกฤทธิ์ของยา fidaxomicin ตอเชื้อ C. difficile
4.ทราบประสิทธิผลของยา fidaxomicin ในการรักษาการติดเชื้อ C. difficile
5.ทราบคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตรและอาการไมพึงประสงคของยา fidaxomicin
บทคัดยอ
Clostridium difficile เปน เชื ้อ แบคทีเ รีย ที ่ส ามารถสรา งสารพิษ และเปน สาเหตุใ หเ กิด
pseudomembranous colitis ซึ่งปจจุบันอัตราการติดเชื้อ ซ้ํามีแนวโนมสูงขึ้น ยา fidaxomicin เปน ยา
ตานจุลชีพชนิด ใหมที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาใหใช
สํ า หรั บ รั ก ษาอาการท อ งเสี ย จากการติ ด เชื้ อ C. difficile โดยยาออกฤทธิ ์ย ับ ยั ้ง เอนไซม RNA
polymerase ของเชื้อ และเนื่อ งจากถูกดูด ซึมจากทางเดินอาหารนอ ยมาก ยา fidaxomicin จึงแสดง
ฤทธิ์ฆา เชื ้อ C. difficile เฉพาะที่บริเวณทางเดิน อาหารเปน หลัก ยาถูกเปลี่ย นสภาพในกระเพาะ
อาหารและลํ าไสได เปน OP-1118 (หรือ des-isobutyryl fidaxomicin) ซึ่งยังคงมีฤ ทธิ์ ยับยั้ งเชื้อ C.
difficile ผลการศึกษาทางคลินิก พบวา ยามีป ระสิท ธิผ ลในการรักษาอาการทอ งเสีย จากการติด เชื้อ
:
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C. difficile ไดใกลเคียงกับยา vancomycin แตพบการติดเชื้อซ้ํานอ ยกวา อยา งมีน ัย สํา คัญทางสถิติ
อาการไมพึงประสงคที่พบบอย ไดแก อาการตอระบบทางเดิน อาหาร เชน คลื่น ไส อาเจีย น เปน ตน
นอกจากนี้ ยังไมพบการเกิดอันตรกิริย าระหวางยาที่แ สดงผลเสียอยางมีนัย สําคัญทางคลินิก
คําสําคัญ: Fidaxomicin, Clostridium difficile, RNA polymerase, Pseudomembranous colitis

บทนํา
เชื้อแบคทีเรีย Clostridium difficile เปนเชื้อแกรมบวกรูปแทงที่ดํารงชีวิตโดยไมอาศัยออกซิเจน
สามารถสรางสปอรที่ทนตอความรอนและความเปนกรด ทําใหอยูในสิ่งแวดลอมไดนานหลายเดือนจนถึง
ป ในสภาวะปกติ C. difficile จะถูกยับยั้งการเจริญโดยเชื้อ แบคที เรี ยประจําถิ่น ในทางเดิน อาหาร
(normal flora) แตจากการใชย าปฏิชีว นะโดยเฉพาะชนิด ที่ออกฤทธิ์ค รอบคลุมเชื้ อได กวาง (broad
spectrum) จะทําลายเชื้อแบคทีเรียเหลานี้ ทําให C. difficile มีการแบงตัวมากขึ้นจนกอโรค ซึ่งในป ค.ศ.
1977-1978 เชื้อ C. difficile ถูกพบวาเปนสาเหตุใหเกิดอาการทองเสียที่เกี่ย วขอ งกับการใชย าปฏิชีวนะ
(antibiotic-associated diarrhea) และ โรคลํ า ไส อั กเสบที่ เรี ย กว า pseudomembranous colitis1,6
ปจจุบันพบวา อัตราการติดเชื้อซ้ํามีแนวโนมสูงขึ้น19 นอกจากนี้พบการกลายพันธุของเชื้อชนิดนี้ทําใหกอ
โรครุนแรงและดื้อยาตานจุลชีพ 6 จึงนํามาสูการพัฒนายาใหมสําหรับรักษาการติดเชื้อ C. difficile
การทํางานของเอนไซม RNA polymerase ในเชื้อแบคทีเรีย
RNA polymerase เปน เอนไซมที่ สํา คั ญต อการเจริญของเชื้ อแบคทีเรีย รวมทั้ ง C. difficile
เนื่องจากทําหนาที่ในขบวนการถอดรหัสพันธุกรรม (transcription) จาก deoxyribonucleic acid (DNA)
เปน ribonucleic acid (RNA) ซึ่งจะถูกแปลงรหัส พันธุกรรม (translation) ตอไปเปนโปรตีนที่มีความ
จําเป นตอโครงสรางและการทํางานของเซลล นอกจากนี้ยังมีบทบาทตอ การสรางสารพิษ ของเชื้อ C.
difficile โครงสรางของเอนไซม RNA polymerase ประกอบดวยโปรตีนหลาย subunit โดย 
จะรวมตัวกันเปน core enzyme และตองทํางานรวมกับ sigma () factor ซึ่งเปนโปรตีนที่เกี่ยวของกับ
ขบวนการเริ่มตนของการถอดรหัสพันธุกรรม (initiation) โดยทําหนาที่จดจําลําดับของนิวคลีโอไทดบน
สาย DNA ที่เปนจุดเริ่มตนสําหรับการสังเคราะห RNA เรียกวา promoter 2,3 การถอดรหัสพันธุกรรม
ของเชื้อแบคทีเรียโดยเอนไซม RNA polymerase มีขั้นตอน ดังนี้ (1) core polymerase รวมตัวกับ 
factor เปน เอนไซม RNA polymerase ที่ทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ เรียกวา holoenzyme แลวจับกับ
promoter บนสาย DNA ที่ยังไมถูกคลายเกลียว (closed RNA polymerase-DNA complex) (2) RNA
polymerase คลายเกลียว DNA เพื่อ เริ่มการถอดรหัส (open RNA polymerase-DNA complex) (3)
เริ่มสรางสาย RNA โดยนํานิวคลีโอไทดเขามาตอในทิศทาง 5’  3’ และเมื่อไดความยาวประมาณ 10
นิวคลีโอไทด  factor จะหลุดออก (4) เอนไซม polymerase ตอสาย RNA ใหยาวขึ้น (elongation) (5)
เอนไซม polymerase เจอกับรหัสหยุด (termination signal) (6) หยุดสรางสาย RNA (7) เอนไซม
polymerase หลุดออกจากสาย DNA แมแบบและปลดปลอย RNA ที่สรางได 2
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สารพิษจากเชื้อ C. difficile
เชื้ อ C. difficile ที่ กอ โรคจะสร า งสารพิ ษ จากตํ า แหน ง ของยี น บนโครโมโซมที่ เรี ย กว า
pathogenicity locus (PaLoc) ซึ่งประกอบดวย (1) ยีนที่จะถูกถอดรหัส และแปลงรหัสไดเปน สารพิษ
(toxin genes) ไดแก ยีน tcdA และ tcdB (2) ยีนที่จะถูกถอดรหัสและแปลงรหัส ไดเปนโปรตีนควบคุม
การสรางสารพิษ (regulatory genes) ไดแก ยีน tcdR, tcdE และ tcdC โดยสิ่งกระตุนภายนอกเซลล เชน
สารอาหารที่ลดลง สภาวะเครียด อุณหภูมิ และยาปฏิชีวนะ เปนตน ทําใหมีการสรางโปรตีน TcdR มาก
ขึ้นในระยะ stationary phase ของเชื้อ ซึ่งทํ าหนาที่เสมือ น  factor ในการจดจํา toxA และ toxB
promoters เพื่อเริ่มตนขบวนการถอดรหัสพันธุกรรมไดเปน messenger-RNA หลังจากนั้นจะถูกแปลง
รหั ส พั น ธุ กรรมได เป น โปรตี น Toxin A (TcdA) ซึ่ งเป น สารพิ ษ ที่ มีผ ลต อ ระบบทางเดิ น อาหาร
(enterotoxin) และ Toxin B (TcdB) ซึ่งเปนสารพิษที่มีผลตอเซลล (cytotoxin) ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
ขณะที่โปรตีน TcdC ซึ่งถูกสรางในระยะ exponential phase จะทําหนาที่รบกวนการทํางานของโปรตีน
TcdR จึงสงผลยับยั้งการสรางสารพิษ (รูปที่ 1) 4,5,6,9 Toxin A และ Toxin B เปนโปรตีนขนาดใหญ ซึ่ง
ประกอบดวย 3 บริเวณที่สําคัญ ไดแก (1) receptor-binding domain ทางดาน C-terminal เปนบริเวณที่
จะจับกับตัวรับบนผิวเซลลของเยื่อบุทางเดินอาหาร (2) enzymatic domain ทางดาน N-terminal ซึ่งเปน
เอนไซม glucosyltransferase และ (3) hydrophobic translocation domain ซึ่งอยูตรงกลาง เปนบริเวณ
ที่เชื่อ วามี สวนชวยให enzymatic domain แทรกเข าที่เยื่อ หุ มของ endosome กอ นถูกปลดปลอ ยสู
cytosol 6,9 ปจจุบันเชื้อ C. difficile ที่กอ โรครุนแรง (hypervirulence) คือ สายพันธุ North American
Pulsed Field type 1 (NAP1) and PCR ribotype 027 (NAP-1/027 หรือ BI/NAP1/027) พบวามีการ
กลายพันธุ ของยีน tcdC ทําใหเชื้อ สรางสารพิษไดมากทั้ง Toxin A และ Toxin B มีการดื้อยากลุ ม
fluoroquinolones และยังสามารถสรางสารพิษอีกชนิดหนึ่ง เรียกวา C. difficile binary toxin (CDT) ซึ่ง
เสริมฤทธิ์กับ Toxin A และ Toxin B 6,11,12,13
พยาธิสรีรวิทยาของการติดเชื้อ C. difficile
เมื่อสารพิษจากเชื้อ C. difficile จับกับตัวรับบนผิวเซลลของเยื่อบุทางเดินอาหาร จะถูกนําเขาสู
เซลลโดย receptor-mediated endocytosis และถู กบรรจุอยู ใน endosome ภายในเซลล หลังจากนั้ น
เอนไซม glucosyltransferase จะถูกปลดปลอยจาก endosome สู cytosol เพื่อเรงปฏิกิริย าการเติม
กลูโคส (glucosylation) ใหกับโปรตีน Rho GTPase family ไดแก RhoA, B, C, Rac1-3, RhoG,
Cdc42 และ TC10 เปนตน ซึ่งโปรตีน เหลานี้ทําหนาที่เปนสวิตซระดับโมเลกุล (molecular switches)
ควบคุมกระบวนการตางๆมากมายภายในเซลล และยังมีบทบาทเกี่ยวของกับการทําหนาที่ขัด ขวางการ
เคลื่อนผานของสารโดยเยื่อบุ (epithelial barrier function) การเชื่อมตอระหวางเซลล (cell-cell contact)
การเคลื่อ นของเซลลภูมิคุมกันมายังบริเวณที่ติดเชื้อ (immune cell migration) การจับกิน เชื้อโรคของ
เม็ดเลือดขาว (phagocytosis) การผลิตสารสื่อประเภท cytokine การสมานแผล กระบวนการ signaling
ภายในเซลลภูมิคุมกัน และการผลิต superoxide anion (O2-) เปนตน เมื่อ Rho GTPases ถูกเติม
กลูโคสจะอยูในรูป inactive จึงไมสามารถทําหนาที่ไดตามปกติ 9,10
:
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ตารางที่ 1. ชนิดของสารพิษที่สรางจากเชื้อ Clostridium spp.
ชนิดสารพิษ
เชื้อที่สรางสารพิษ ขนาดโมเลกุล (kDa)
เปาหมายภายในเซลล
TcdA
C. difficile
308
Rho, Rac, Cdc42
TcdB
C. difficile
270
Rho, Rac, Cdc42
TcsH
C. sordellii
300
Rho, Rac, Cdc42
TcsL
C. sordellii
270
Ras, Rac, Rap, Ral, Cdc42
C. novyi
250
Rho, Rac, Cdc42
Tcn
TcdB-1470
C. difficile 1470
270
Ras, Rac, Rap, Ral, Cdc42
9
ที่มา: Voth DE and Ballard JD. Clin Microbiol Rev 2005; 8(2).247-63.

รูปที่ 1. ตําแหนงของยีนบนโครโมโซมที่เกี่ยวของกับการกอโรค (pathogenicity locus) และการสราง
สารพิษของเชื้อ C. difficile
ที่มา: Kelly CP and LaMont JT. N Engl J Med 2008; 359:1932-40.
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Apical or Luminal

Basolateral domain

รูปที่ 2. ผลตอทางเดินอาหารของ Toxin A และ Toxin B จากเชื้อ C. difficile

ที่มา: ดัดแปลงจาก Aktories K and Barbieri JT. Nat Rev Microbiol 2005; 3:397-410.14

Tight junction เปนบริเวณเชื่อมตอ ระหวางเซลล (intercellular junction) อยูทางดาน apical
membrane ทําหนาที่ปดชองวางระหวางเซลลที่อยูติดกันเพื่อปองกันไมใหสารตางๆเคลื่อนผานระหวาง
ดาน apical และ basolateral membrane จึงมีความสําคัญตอการทําหนาที่ขัดขวางการเคลื่อ นผานของ
สารโดยเยื่อบุทางเดินอาหาร โปรตีนที่เปนสวนประกอบของ tight junction ซึ่งพาดผานเยื่อหุมเซลล
ไดแก occludin, claudins และ junctional adhesion molecules (JAMs) จะยึดกับ adaptor proteins
เชน zona occludens (ZO1, ZO2, ZO3) ซึ่งเชื่อมตอกับ actin filament ภายในเซลล โดยปกติ Rho
GTPases จะกระตุน การรวมกันของ actin monomer ใหเปนสาย actin filament เรียกกระบวนการนี้วา
actin polymerization เมื่อ Rho GTPases ไมสามารถทําหนาที่ไดตามปกติ actin monomer จึงแยกตัว
ออกจากสาย actin filament เรียกวา actin depolymerization ทําใหโปรตีน occludin, claudins รวมทั้ง
adaptor proteins เรียงตัวไมเปนระเบีย บ เกิดการเปดออกของ tight junction สงผลใหเยื่อบุทางเดิน
อาหารสูญเสียความสามารถในการขัดขวางการเคลื่อนผานของสาร น้ําและสารตางๆจึงสามารถซึมผาน
ไดมากขึ้น นํามาสูอาการทองเสียและเซลลต าย นอกจากนี้สารพิษยังเหนี่ยวนําใหเยื่อบุทางเดินอาหาร
หลั่งสารสื่อการอักเสบ (inflammatory mediators) เชน TNF-, interleukins เปน ตน ทําใหเกิด การ
ตอบสนองตอ การอั กเสบ ไดแ ก หลอดเลื อ ดยอมให ส ารต างๆผ านไดม ากขึ้ น (increased vascular
:
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permeability) มีการเหนี่ยวนํา neutrophils และ monocytes ใหเคลื่อนออกจากหลอดเลือดไปยังบริเวณ
ที่ติดเชื้อ (รูปที่ 2) สงผลใหเยื่อบุทางเดินอาหารหนาตัวขึ้นกลายเปน pseudomembrane 1,8,12,14
อาการแสดงทางคลินิกจากการติดเชื้อ C. difficile
อาการแสดงทางคลินิกที่พบจากการติดเชื้อ C. difficile ไดแก อาการทองเสียเล็กนอยจนถึงปาน
กลางและในบางกรณีอาจมีเลือดปน ปวดทอง ภาพจากการสอ งกลอง (endoscopy) พบการหนาตัวของ
เยื่อบุทางเดินอาหารมีสีขาวเหลือง (yellowish-white plaques) ขนาด 2-10 มิลลิเมตร กระจายทั่วลําไส
ใหญและทวารหนัก และอาจมีการอักเสบของลําไสใหญอ ยางรุนแรงและเฉียบพลัน (fulminant colitis)
ซึ่งพบไดนอยแตอาการมักรุน แรงถึงแกชีวิต นอกจากนี้อาจพบอาการอื่น ๆ เชน ออนเพลีย ไมอยาก
อาหาร มีไข โดยเฉพาะในผูปวยที่มีอาการรุนแรง1,7,8
การใชยาตานจุลชีพรักษาการติดเชื้อ C. difficile
จากแนวทางปฏิบัติในการรักษาการติดเชื้อ C. difficile ของ European Society of Clinical
Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) ในป ค.ศ. 2009 15,17 และแนวทางปฏิบัติของ
Society for Healthcare Epidemiology of America และ Infectious Diseases Society of America
(SHEA-IDSA) ในป ค.ศ. 201016 ไดแนะนําการใชยาตานจุลชีพ ดังนี้
การรักษาเริ่มแรก (Initial therapy) และกรณีติดเชื้อซ้ําครั้งแรก (first recurrence)
1. หากสามารถรับประทานยาได
 อาการไมรุน แรง: รับประทานยา metronidazole ขนาด 500 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง เปนเวลา 10-14
วัน
 อาการรุนแรง: รับประทานยา vancomycin ขนาด 125 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง เปนเวลา 10-14 วัน
2. หากไมสามารถรับประทานยาได
 อาการไมรุนแรง: ใหยาฉีด metronidazole ขนาด 500 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง เปนเวลา 10-14
วัน
 อาการรุ น แรง: ให ย าฉี ด metronidazole ขนาด 500 มิ ล ลิ กรั ม ทุ ก 8 ชั่ วโมง รว มกั บยา
vancomycin ขนาด 500 มิ ล ลิ กรั ม ละลายในน้ํ า เกลื อ 100 มิ ล ลิ ลิต ร ให ท างลํ า ไส ใหญ
(intracolonic) ทุก 4-12 ชั่วโมง และ/หรือใหย า vancomycin ขนาด 500 มิลลิกรัม ทางสายให
อาหาร (NG tube) วันละ 4 ครั้ง เปนเวลา 10-14 วัน
กรณีติดเชื้อซ้ําครั้งที่สอง (Second recurrence)
1. หากสามารถรับประทานยาได
ใหรับประทานยา vancomycin ขนาด 125 มิลลิกรัม วัน ละ 4 ครั้ง เปนเวลาอยางนอ ย 10 วัน
หลังจากนั้น คอยๆลดขนาดยา vancomycin โดยอาจลดขนาดยาลงครั้งละ 125 มิลลิกรัม ทุกๆ 3
วัน หรือ อาจใชวิธีการใหยาเปน pulse เชน ขนาดยา 125 มิลลิกรัม ทุก 3 วัน เปนเวลา 3 สัปดาห
เปนตน
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2. หากไมสามารถรับประทานยาได
ใหยาฉีด metronidazole ขนาด 500 มิลลิกรัม ทุก 8 ชั่วโมง รวมกับยา vancomycin ขนาด 500
มิลลิกรัม ละลายในน้ําเกลือ 100 มิลลิลิต ร สวนทวารแลวกลั้นไวสักระยะหนึ่ง (retention enema)
ทําทุก 4-12 ชั่วโมง และ/หรือใหยา vancomycin ขนาด 500 มิลลิกรัม ทางสายใหอาหาร (NG
tube) วันละ 4 ครั้ง เปนเวลา 10-14 วัน
หมายเหตุ: อาจรับประทานยา teicoplanin ขนาด 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง แทนการรับประทานยา
vancomycin ในทุกกรณีขางตน
Fidaxomicin
ยา Fidaxomicin ถูกคนพบครั้งแรกจากสวนเหนือตะกอน (supernatant) ที่ไดจากการหมักเชื้อ
แบคที เรีย Dactylosporangium aurantiacum subspecies hamdenensis ซึ่งปกติ อาศั ย ในดิ น ยามี
โครงสรางทางเคมีเปน 18-membered macrocyclic ring ที่มีน้ําตาล 7 คารบอนจับที่ตําแหนง C12 และ
น้ําตาล 6-deoxysugar จับทีต่ ําแหนง C21 (รูปที่ 3)17,18,19 มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม RNA polymerase ของ
เชื้ อ แบคที เรี ย โดยพบวา ยายั บยั้ งเอนไซม RNA polymerase ในรู ป holoenzyme ได ดี กว า core
enzyme 23,24 จึงถูกสันนิษฐานวา ยา fidaxomicin ออกฤทธิ์ขัดขวางขบวนการเริ่มตนถอดรหัสพันธุกรรม
ในขั้นตอนหลังจากที่เอนไซม RNA polymerase จับกั บ DNA แลวแตยังไมคลายเกลีย ว นอกจากนี้
พบว ายาสามารถยับยั้ งเอนไซม RNA polymerase ของเชื้อ C. difficile ดวยความเขมขน ต่ํากวาที่
สามารถยับยั้งเอนไซม RNA polymerase ของเชื้อ E. coli เกือบ 20 เทา (1 M และ 19.4 M
ตามลําดับ) ซึ่งแสดงถึงความจําเพาะในการยับยั้งเชื้อ C. difficile 25
7-carbon sugar

6-deoxysugar

Isobutyryl ester
18-membered macrocyclic ring

รูปที่ 3. โครงสรางทางเคมีของยา fidaxomicin
ที่มา: ดัดแปลงจาก Poxton IR. Future Microbiol 2010; 5:539-48.17 และ Optimer Pharmaceuticals, Inc.
(Available at http://www.dificid.com/upload/dificid.pdf ) 22

ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียของยา fidaxomicin
Fidaxomicin สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแกรมบวกไดเพีย งบางชนิด เชน Clostridia spp.
และ anaerobic cocci เปนตน โดยไมสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ แกรมลบ นอกจากนี้ยังไมมีผลตอ
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เชื้อ Bacteroides spp. ซึ่งปกติทําหนาที่ปกปองลําไสใหญ (ตารางที่ 2) จึงแสดงถึงการครอบคลุมเชื้อได
จํากัด (narrow spectrum) ซึ่งอาจเปนสาเหตุที่ส นับสนุน วายา fidaxomicin สามารถลดการกลับเปนซ้ํา
ของอาการทองเสียจากการติดเชื้อ C. difficile ได 17,19,20 สําหรับความเขมขนต่ําสุดของยาที่สามารถยับยั้ง
การเจริญของเชื้อ C. difficile ไดรอ ยละ 90 (MIC90) อยูระหวาง 0.0625 – 0.5 g/ml และไมพบความ
แตกต างของ MIC90 ระหว า งสายพั นธุ NAP-1/027 และสายพัน ธุที่ ไม ใช NAP-1/027 ส ว น active
metabolite ของยา คื อ OP-1118 สามารถยั บยั้ งการเจริญของเชื้อ ได ใกลเคีย งกั บยา vancomycin18
นอกจากนีย้ า fidaxomicin ยังคงแสดงผลยับยั้งการเจริญของเชื้อ C. difficile เมื่อ ความเขมขนของยาต่ํา
กวา MIC (postantibiotic effect: PAE) ประมาณ 5.5-10 ชั่วโมง ขณะที่ OP-1118 มี PAE ประมาณ 3
ชั่วโมง 21 ยา fidaxomicin จัด เป นยาตานจุล ชีพที่ มีฤทธิ์ฆา เชื้ อ แบคทีเรีย (bactericidal)19 และแสดง
จลนศาสตรในการฆาเชื้อขึ้นกับเวลา (time-dependent killing kinetics) เชน ที่ความเขมขน 4 เทาของ
MIC ทําใหจํานวนโคโลนี (colony-forming unit: cfu) ของเชื้อ C. difficile ลดลงเรื่อยๆ ภายใน 48 ชั่วโมง
(รูปที่ 4) นอกจากนี้จะเห็นวา ความเขมขนของยาที่เพิ่มขึ้น เชน fidaxomicin ขนาด 32 เทาของ MIC
หรือ OP-1118 ขนาด 16 เทาของ MIC ไมไดทําใหจํานวนโคโลนีของเชื้อ C. difficile ลดลงมากกวาใน
ขนาด 4 เทาของ MIC เมื่อเปรียบเทียบ ณ เวลาเดียวกัน 26
ตารางที่ 2. การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในหลอดทดลองของยา fidaxomicin
ชนิดเชื้อแบคทีเรีย

MIC90 (g/ml)
0.0625–0.5
> 128
> 1024
> 128

Clostridium difficile
Bacteroides fragilis
B. fragilis group species
Fusobacterium species
Staphylococcus aureus
Methicillin susceptible
2–8
Methicillin resistant
2–16
Coagulase-negative staphylococci
Methicillin susceptible
1–8
Methicillin resistant
0.5–8
Enterococcus faecalis
Vancomycin susceptible
2–4
Vancomycin resistant
2–4
Enterococcus faecium
Vancomycin susceptible
1–8
Vancomycin resistant
1–4
ที่มา: Hardesty JS and Juang P. Pharmacotherapy 2011; 31:877-886.19
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= control
O = fidaxomicin (4 x MIC)
 = fidaxomicin (32 x MIC)
▲= OP-1118 (2 x MIC)

 = OP-1118 (4 x MIC)
■ = OP-1118 (16 x MIC)
 = vancomycin (4 x MIC)

รูปที่ 4. จลนศาสตรในการฆาเชื้อ (killing kinetics) ของยา fidaxomicin และ OP-1118 ตอเชื้อ C.
difficile สายพันธุ ATCC 43255 (ที่มา: Babakhani F, et al. J Med Microbiol 2011; 60:1213-7. 26)
การศึกษาทางคลินิกของยา fidaxomicin
การศึกษาทางคลินิกในระยะที่ 2 ของ Louie T และคณะ27 เพื่อหาขนาดยา fidaxomicin ที่
เหมาะสมในผูปวยที่มีอายุอยางนอย 18 ป มีอาการถายทองตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไปในหนึ่งวัน หรือตั้งแต 6
ครั้งขึ้นไปภายใน 36 ชั่วโมง และใหผลบวกสําหรับการตรวจหาสารพิษของเชื้อ C. difficile หรือเคยติด
เชื้อ C. difficile มากอนและไดรับการรักษาดวยยา vancomycin หรือ metronidazole ภายใน 24 ชั่วโมง
ซึ่งดําเนินการศึกษาโดยสุมแบงผูป วยจํานวน 48 ราย ออกเปน 3 กลุมๆละ 16 ราย ใหรับประทานยาใน
ขนาด 50, 100 และ 200 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวา ผูปวยหายจากอาการ
ทองเสียภายในเวลา 10 วัน คิดเปนรอยละ 71, 80 และ 94 ของผูปวยที่รับประทานยาในขนาด 50, 100
และ 200 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง ตามลําดับ ซึ่งระยะเวลาที่หายจากอาการทองเสียขึ้น กับขนาดยาที่
ไดรับ (โดยเฉลี่ยประมาณ 3-5 วัน หลังไดรับยา) เมื่อเสร็จสิ้นการรักษา พบผูปวยที่หายจากอาการอยาง
สมบูรณ ไดแก ถายอุจจาระไมเกิน 3 ครั้งตอวัน ไมมีไข ไมปวดทอง และระดับเม็ดเลือดขาวอยูในเกณฑ
ปกติ คิดเปนรอ ยละ 37.5, 50.0 และ 86.7 ของผูปวยที่รับประทานยาในขนาด 50, 100 และ 200
มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง ตามลําดับ และเมื่อติดตามผลตอเนื่องอีก 6 สัปดาหหลังเสร็จสิ้นการรักษา พบ
ผูปวย 2 รายที่ติดเชื้อซ้ํา ซึ่ง 1 รายรับประทานยาในขนาด 50 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง และอีก 1 ราย
รับประทานยาในขนาด 200 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง นอกจากนี้พบผูปวย 4 รายที่ไมตอบสนองตอ การ
รักษาภายใน 6 วัน จนตอ งเปลี่ยนไปใชยาอื่น (clinical failure) ซึ่ง 2 รายรับประทานยาในขนาด 50
มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง และอีก 2 ราย รับประทานยาในขนาด 100 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง จากขอ มูล
:
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ขางตนจะเห็นวา ยา fidaxomicin ขนาด 200 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง นาจะเปนขนาดยาที่เหมาะสม
ที่สุด
การศึกษาทางคลินิกในระยะที่ 3 ของ Louie TJ และคณะ28 ซึ่งเปนการศึกษาแบบ multicenter,
double-blind, randomized, parallel-group เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผล (efficacy) และความปลอดภัย
(safety) ระหวางการใชยา fidaxomicin ขนาด 200 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง และ ยา vancomycin ขนาด
125 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง เปนเวลา 10 วัน ในผูปวย จํานวน 629 ราย ที่มีอ ายุอ ยางนอย 16 ป ไดรับ
การวินิจฉัยวาติดเชื้อ C. difficile ที่ไมใชสายพันธุ NAP-1/027 และใหผลบวกสําหรับการตรวจหาสารพิษ
ของเชื้อ C. difficile โดยผลลัพธหลักที่ตองการทราบ (primary end point) คือ การรักษาหายทางคลินิก
(clinical cure) ไดแก ถายทองไมเกิน 3 ครั้งใน 2 วัน และผูปวยไมจําเปนตองไดรับการรักษาอีกภายใน
2 วันหลังจากเสร็จสิ้นการรักษา ซึ่งผลการศึกษาโดยการวิเคราะหแบบ per-protocol (PP) analysis
พบวา อัตราการรักษาหายทางคลินิกจากการใชยา fidaxomicin และ vancomycin คิด เปนรอยละ 92.1
และ 89.8 ตามลําดับ สวนผลลัพธรองที่ตอ งการทราบ (secondary end points) คือ (1) การติดเชื้อซ้ํา
(recurrence) ภายใน 4 สัปดาห และ (2) การหายขาด (global cure) ซึ่งหมายถึงไมติดเชื้อซ้ําอีกเลย ผล
การศึ ก ษา (per-protocol analysis) พบว า อั ต ราการติ ด เชื้ อ ซ้ํ า จากการใช ย า fidaxomicin และ
vancomycin คิดเปนรอย 13.3 และ 24 ตามลําดับ (p=0.04) ส วนอัตราการหายขาดจากการใชย า
fidaxomicin และ vancomycin คิดเปนรอย 77.7 และ 67.1 ตามลําดับ (p=0.06) นอกจากนี้ ผลการ
วิเคราะหแบบ modified intention-to-treat (mITT) ก็แสดงผลลัพธที่คลายกัน (รูปที่ 5) การศึกษานี้แสดง
ให เห็ น ว า ยา fidaxomicin มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการรั กษาการติ ด เชื้ อ C. difficile ไม แ ตกต า งจากยา
vancomycin แตพบอัตราการติดเชื้อซ้ํานอยกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

รูปที่ 5. เปรียบเทียบอัตราการรักษาหายทางคลินิก อัตราการติดเชื้อซ้ํา และอัตราการหายขาดจากการ
ใชยา fidaxomicin และ vancomycin (ที่มา: Louie TJ, et al. N Engl J Med 2011; 364:422–31.28)
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เภสัชจลนศาสตรของยา fidaxomicin
ยา fidaxomicin ถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารนอยมาก พบระดับยาในกระแสเลือ ดนอยกวา 20
ng/ml และถูกเปลี่ยนสภาพ (metabolized) โดยเอนไซม esterase เปนสวนใหญ มีคาครึ่งชีวิต (plasma
half-life) ระหวา ง 0.94-2.77 ชั่ วโมง ขณะที่ ระดั บยาในอุ จจาระสู งกวา MIC90 ต อ เชื้ อ C. difficile
ประมาณ 5,000-10,000 เทา ยานี้จึงแสดงฤทธิ์ฆาเชื้อ C. difficile เฉพาะที่บริเวณทางเดิน อาหารเปน
หลักและถูกขับออกทางอุจจาระเปนสวนใหญ17,19,25 นอกจากนี้ ปฏิกิริยา hydrolysis ในกระเพาะอาหาร
และเอนไซมจากลําไสจะเปลี่ยนสภาพยา fidaxomicin โดยการตัด isobutyryl ester ไดเปน OP-1118
(หรือ des-isobutyryl fidaxomicin) ซึ่งยังคงมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ C. difficile และพบในกระแสเลือ ดนอยกวา
20-100 ng/ml 19,29,30
ขอบงใชและขนาดยา
ยา fidaxomicin (Dificid) ได รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของ
สหรั ฐอเมริกาใหใชสํ าหรับรักษาอาการท องเสี ยจากการติด เชื้ อ C. difficile (C. difficile-associated
diarrhea: CDAD) ซึ่งขนาดยาที่แนะนํา คือ รับประทานครั้งละ 200 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เปนเวลา 10
วัน19,22
อาการไมพึงประสงคจากยา fidaxomicin
จากผลการศึกษาทางคลินิกในระยะที่ 3 ในผูปวยทอ งเสียจากการติดเชื้อ C. difficile ที่ใชยา
fidaxomicin อาการไมพึงประสงคที่พบบอย ไดแก อาการคลื่น ไส (รอ ยละ 10.3) ระดับโปแตสเซียมใน
เลือดต่ํา (รอยละ 7.3) อาเจียน (รอยละ 6.0) มีไข (รอยละ 5.3) และบวม (รอยละ 4.3) เปนตน ซึ่งอาการ
ทั้งหมดพบไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับยา vancomycin19,28
อันตรกิริยาระหวางยา
ยา fidaxomicin และ OP-1118 เปน substrates ของ P-glycoprotein (P-gp) ที่เซลลทางเดิน
อาหารซึ่งทําหนาที่ขับยาออกจากเซลล จึงมีการศึกษาอันตรกิริยาระหวางยาโดยให cyclosporin ซึ่งเปน
ตัวยับยั้ง P-gp กอนใหยา fidaxomicin 1 ชั่วโมง พบวา ความเขมขนสูงสุด ของยาในกระแสเลื อ ดโดย
เฉลี่ย (mean Cmax) เพิ่มขึ้นจาก 5.2 เปน 26.9 ng/ml ขณะที่ mean Cmax ของ OP-1118 เพิ่มขึ้นจาก
12 เปน 132 ng/ml อยางไรก็ตาม ความเขมขนที่เพิ่มขึ้นดังกลาวยังคงเปนความเขมขนที่คอ นขางต่ํา
จึงไมพบความผิดปกติทางคลินิกอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ยา fidaxomicin ยังสามารถยับยั้ง P-gp แต
จากการศึกษาอันตรกิริย าระหวางยาโดยใหยา fidaxomicin ทุก 12 ชั่วโมง กอนใหย า digoxin ซึ่งเปน
substrate ของ P-gp 1 ชั่วโมง พบวา ยา fidaxomicin ไมแสดงผลรบกวนระดับยา digoxin จนทําใหเกิด
ความผิดปกติอ ยา งมีนัย สําคัญทางคลินิก สวนผลตอเอนไซม cytochrome P450s (CYPs) นั้ น ยา
fidaxomicin และ OP-1118 สามารถยับยั้ง CYPs ไดเล็กนอย แตจากการศึกษาอันตรกิริยาระหวางยา
โดยใหย า fidaxomicin ทุ ก 12 ชั่วโมง รวมกับยา warfarin, omeprazole และ midazolam ซึ่งเป น
substrate ของ CYP2C9, CYP2C19 และ CYP3A4 ตามลําดับ พบวา ยา fidaxomicin ไมแสดงผล
รบกวนระดับยาเหลานี้อยางมีนัยสําคัญทางคลินิก22,25 นอกจากนี้การศึกษาเกี่ยวกับผลของ pH ตอฤทธิ์
:
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ยับยั้งเชื้อ C. difficile ของยา fidaxomicin พบวา หาก pH อยูระหวาง 6.2-7 คา MIC ตอ เชื้อ C. difficile
ของยา fidaxomicin ไมเพิ่มขึ้น ขณะที่ pH 7.9 ทําใหคา MIC ของยาเพิ่มขึ้น 8 เทา ซึ่งแสดงถึงการ
ลดลงของฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ C. difficile 31 ดังนั้น ยาที่ทําให pH ในทางเดินอาหารสูงกวา 7.9 อาจสงผล
รบกวนประสิทธิผลของยา fidaxomicin ซึ่งปจจุบันยังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับอันตรกิริยาดังกลาว

สรุป
ยา fidaxomicin เปนยาตานจุลชีพชนิดใหมสําหรับรักษาการติดเชื้อ C. difficile มีฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม RNA polymerase ของเชื้อ และเนื่องจากเปนยาที่ออกฤทธิ์ครอบคลุมเชื้อไดจํากัดเฉพาะแกรม
บวก (narrow spectrum) เชน Clostridia spp. และ anaerobic cocci จึงทําใหมีอัตราการรักษาหายทาง
คลินิกที่ดี (ประมาณรอยละ 92) และพบการติดเชื้อ ซ้ํานอยกวายา vancomycin อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (พบประมาณรอยละ 13) นอกจากนี้ยังไมพบอาการไมพึงประสงคและการเกิดอันตรกิริยาระหวาง
ยาที่สงผลเสียรุนแรงจากยานี้
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คําถาม
1. เกี่ยวกับเชื้อ C. difficile ขอใดผิด
1) เปนเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกรูปแทง
2) ดํารงชีวิตโดยไมอาศัยออกซิเจน
3) สามารถสรางสปอรที่ทนความรอนและกรด
4) เปนสาเหตุของการเกิด pseudomembranous colitis
5) กอโรคโดยการสรางสารพิษ TcsH และ TcsL
2. โปรตีน TcdR มีความสําคัญอยางไรตอการสรางสารพิษของเชื้อ C. difficile
1) ชวยจดจํา toxA และ toxB promoters บนสาย DNA
2) ชวยจดจํารหัสหยุด (termination signal) ในขบวนการถอดรหัสพันธุกรรม
3) ยับยั้งการทํางานของเอนไซม RNA polymerase
4) ทําหนาที่คลายเกลียว DNA เพื่อถอดรหัสพันธุกรรม
5) ยับยั้งโปรตีน TcdC เพื่อเพิ่มการสรางสารพิษ
3. Toxin A และ Toxin B ทําใหเกิด pseudomembrane ไดอยางไร
1) ทําใหโปรตีน Rho GTPase อยูในรูป active พรอมกับเหนี่ ยวนําสารสื่อที่เกี่ยวของกั บ
กระบวนการอักเสบ สงผลใหเยื่อบุทางเดินอาหารหนาตัว
2) ทําใหโปรตีน Rho GTPase อยูในรูป inactive พรอ มกับเหนี่ยวนําสารสื่อที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการอักเสบ สงผลใหเยื่อบุทางเดินอาหารหนาตัว
3) จับกับตัวรับในนิวเคลียส แลวกระตุนกระบวนการเติมกลูโคสใหกับโปรตีน Rho GTPase
สงผลใหเซลลเยื่อบุทางเดินอาหารตาย
4) จับกั บตั วรั บที่ ผิว เซลล แลว ยับยั้งกระบวนการเติมกลู โคสใหกับโปรตีน Rho GTPase
สงผลใหเซลลเยื่อบุทางเดินอาหารตาย
5) เติมกลูโคสใหกับโปรตีน Rho GTPase แลวทําให gap junction เปด ออก สงผลใหเซลล
เยื่อบุทางเดินอาหารตาย
4. เกี่ยวกับเชื้อ C. difficile สายพันธุ NAP-1/027 ขอใดผิด
1) เกิดการกลายพันธุของยีน tcdC
2) สรางสารพิษไดมากกวาปกติทั้ง Toxin A และ Toxin B
3) ไวตอยากลุม fluoroquinolones
4) สรางสารพิษที่เรียกวา C. difficile binary toxin
5) C. difficile binary toxin สามารถเสริมฤทธิ์กับ Toxin A และ Toxin B
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5. ขอใดไมใชอาการแสดงทางคลินิกจากการติดเชื้อ C. difficile
1) อาการทองเสียเล็กนอยจนถึงปานกลาง
2) เกิดการหนาตัวของเยื่อบุทางเดินอาหาร
3) ปวดทอง
4) ทองผูกจนอาจทําใหลําไสอุดตัน (bowel obstruction)
5) อาจเกิดการอักเสบของลําไสใหญอยางรุนแรงและเฉียบพลัน (fulminant colitis)
6. จากแนวทางปฏิบัติข อง ESCMID ในป ค.ศ. 2009 และ SHEA-IDSA ในป ค.ศ. 2010 ยาตาน
จุลชีพชนิดใดที่แนะนําใหใชสําหรับรักษาการติดเชื้อ C. difficile
1) Metronidazole กับ vancomycin
2) Ciprofloxacin กับ ceftriaxone
3) Amikacin กับ vancomycin
4) Imipenem/cilastatin กับ cefepime
5) Ertapenem กับ clindamycin
7. ยา fidaxomicin มีกลไกการออกฤทธิ์อยางไร
1) ยับยั้งโปรตีน TcdC แลวทําใหเชื้อ C. difficile ตาย
2) ยับยั้บเอนไซม DNA polymerase สงผลยับยั้งการสรางโปรตีน ทําใหเชื้อ C. difficile ตาย
3) ยับยั้งเอนไซม RNA polymerase สงผลยับยั้งการสรางโปรตีน ทําใหเชื้อ C. difficile ตาย
4) กระตุนโปรตีน TcdR แลวสงผลยับยั้งการสรางสารพิษ ทําใหเชื้อ C. difficile ตาย
5) กระตุนโปรตีน TcdE แลวทําใหเชื้อ C. difficile ตาย
8. เกี่ยวกับประสิทธิผลของยา fidaxomicin ตอการรักษาการติดเชื้อ C. difficile ขอใดถูก
1) ประสิทธิผลใกลเคียงกับยา vancomycin แต โอกาสการกลับเปนซ้ํามากกวา
2) ประสิทธิผลใกลเคียงกับยา vancomycin แต โอกาสการกลับเปนซ้ํานอยกวา
3) ประสิทธิผลดีกวายา vancomycin แต โอกาสการกลับเปนซ้ํามากกวา
4) ประสิทธิผลดอยกวายา vancomycin และ โอกาสการกลับเปนซ้ํามากกวา
5) ประสิทธิผลดอยกวายา vancomycin แต โอกาสการกลับเปนซ้ํานอยกวา
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9. อาการไมพึงประสงคที่พบบอยจากการใชยา fidaxomicin คือ
1) ระดับเม็ดเลือดขาวต่ํา
2) ปวดศีรษะ
3) ปอดอักเสบ
4) คลื่นไส
5) ทางเดินปสสาวะอักเสบ
10. เกี่ยวกับเภสัชจลนศาสตรของยา fidaxomicin ขอใดผิด
1) ถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารไดนอย
2) ขับออกทางอุจจาระเปนสวนใหญ
3) พบระดับยาในกระแสเลือดนอยกวา 20 ng/ml
4) ระดับยาในอุจจาระสูงกวา MIC90 ตอเชื้อ C. difficile ประมาณ 10,000 เทา
5) ระดับยาในกระแสเลือดสูงกวา MIC90 ตอเชื้อ C. difficile ประมาณ 10,000 เทา
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นอกเหนือจากการทําหนาที่เปนแหลงสะสมพลังงาน
2. อธิบายลักษณะโดยทั่วไป บทบาทและการออกฤทธิ์ของฮอรโมนที่มีการสรางจากเนื้อเยื่อไขมัน
3. ทราบถึ ง ความสํ า คั ญของฮอร โ มนที่ ส ร า งจากเนื้ อ เยื่ อ ไขมั น ความผิ ด ปกติ แนวทางการ
ประยุกตใชประโยชน รวมถึงยาที่เกี่ยวของ
บทคัดยอ
ปริ มาณไขมั น ที่ส ะสมภายในร างกายมี บทบาทสํา คั ญต อ การทํางานของระบบตา งๆ การมี
ปริมาณไขมัน สะสมที่มากเกิ นไปในผู ที่มีน้ํา หนั กเกิน (overweight) หรื อในผู ปว ยโรคอวน (obesity)
กอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพในระยะยาวและเปนปญหาทางสุขภาพที่พบไดมากขึ้น ในปจจุบัน ปริมาณ
ไขมันในรางกายมีความสัมพันธกับความผิดปกติของรางกายหลายประการ ที่สําคัญเชนเบาหวานชนิดที่
2 (type 2 diabetes mellitus) โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease, CVD) มีส ารหลาย
ชนิดที่มีการสรางและคัดหลั่งจากเนื้อ เยื่อไขมัน รวมถึงฮอรโมนบางชนิดที่มีผลตอ ความไวตออิน ซูลิน
(insulin sensitivity) ของเนื้อเยื่อตางๆ หรือ เกี่ยวกับเมแทบอลิซึมของกลูโคส (glucose metabolism)
หรือการอักเสบ (inflammation) ฮอรโมนสําคัญที่พบวามีการสรางจากเนื้อเยื่อ ไขมันและเกี่ยวของกั บ
พยาธิสภาพตางๆ ไดแกเลปทิน (leptin) อดิโพเนคทิน (adiponectin) และรีซิส ทิน (resistin) บทบาทที่
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เกี่ยวของกับการเกิดพยาธิสภาพตางๆ ของฮอรโมนเหลานี้ กําลังไดรับความสนใจมากขึ้น ตลอดจนมี
การศึกษาถึงความเปนไปไดในการใชเปนสวนหนึ่งของแนวทางในการรักษาโรคตางๆ มากขึ้น
คําสําคัญ: Adipocytokine, Adipose tissue hormones, Leptin, Adiponectin, Resistin

บทนํา
เนื้อเยื่อไขมันจัดเปนเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue) พบไดทั่วไปในรางกาย เนื้อเยื่อ
ไขมันประกอบดวยเซลลที่เรียกวา อดิโพไซต (adiocyte) เปนแหลงสะสมพลังงานของรางกายในขณะที่
รางกายไดรับพลังงานเกินความตองการ
และนํามาใชในขณะที่รางกายไดรับพลังงานจากอาหารไม
เพียงพอ เนื้อเยื่อไขมันมีความเกี่ยวของกับการรักษาระดับไทรกลีเซอไรด(triglyceride) และกรดไขมัน
อิสระ (free fatty acid) ในกระแสเลือด เกี่ยวของกับการควบคุมเมแทบอลิซึมของรางกาย เปนแหลงที่
ผลิตสารตางๆ หลายชนิด เรียกโดยรวมวาอดิโพไคน (adipokine) หรืออดิโพไซโทไคน (adipocytokine)
บรรดาสารตางๆ เหลานี้บางชนิดสามารถจัดเปนฮอรโมน ปจจุบันพบวาความผิดปกติของระดับฮอรโมน
ตางๆ ที่สรางจากเนื้อเยื่อไขมันมีความเกี่ยวของกับพยาธิสภาพตางๆ ของรางกายจํานวนมาก
เซลลไขมันในสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เปนเซลลที่มีการพัฒนาเพื่อเก็บไขมันไวภายในเซลล โดยมี
เอนไซมตางๆ สําหรับกระบวนการสรางไขมันและสลายไขมัน (lipogenesis และ lipolysis) โดยมีระบบ
อื่นๆ ของรางกายที่เกี่ยวของกับกระบวนการดังกลาวทั้งในทางตรงและทางออมไดแก ระบบประสาท
สวนกลาง มีสวนรวมทางออมโดยผานทางความหิวและความอยากอาหาร ระบบทางเดินอาหาร
เกี่ยวของกับการยอยและดูดซึมสารอาหาร ระบบตอมไรทอมีฮอรโมนหลายชนิดที่มีผลตอการใชหรือเก็บ
สะสมพลังงานหรือเกี่ยวของกับเมแทบอลิซึม ฮอรโมนเหลานี้จึงมีสวนเกี่ยวของกับการสังเคราะหหรือ
การสลายไขมันตามความตองการของรางกายในแตละขณะดวย
เนื้อเยื่อไขมัน (Adipose tissues)
เนื้อเยื่อไขมันแบงไดเปนสองประเภทใหญๆ ไดแกเนื้อเยื่อไขมันสีน้ําตาล (brown adipose
tissue, BAT) และเนื้อเยื่อไขมันขาว (white adipose tissue, WAT) เนื้อเยื่อไขมันสีน้ําตาลเปนเนื้อเยื่อ
ไขมันที่มีบทบาทในการสรางความรอน เซลลมีขนาดเล็กกวาเนื้อเยื่อไขมันขาวและมีไขมันสะสมภายใน
ไซโทพลาสซึม (cytoplasm) ในลักษณะเปนหยดเล็กๆ จํานวนมาก สวนเนือ้ เยื่อไขมันขาวจะมีเซลล
ไขมันที่มีขนาดใหญกวา และสะสมไขมันไวในไซโทพลาสซึมเปนหยดใหญเพียงหยดเดียว พบกระจาย
อยูทั่วไปในรางกายในลักษณะตางๆ ทําหนาที่สําคัญในการปองกันเชิงกล (mechanical protection) เชน
ลดแรงกระแทกจากภายนอก เปนฉนวนความรอนทําใหสามารถรักษาอุณหภูมิรางกายไวได เนื่องจาก
เนื้อเยื่อไขมันชนิดนี้มีความจุในการสะสมพลังงานและมีความสามารถในการปลดปลอยพลังงานมาใช
เมื่อรางกายตองการ จึงจัดเปนเนื้อเยื่อสําคัญสําหรับการปรับสมดุลของพลังงานของรางกาย
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การสรางเซลลไขมัน (Adipogenesis)
เซลลไขมันหรืออดิโพไซต มีการสรางจากเซลลตั้งตน (precursor cells) ที่เรียกวาพรีอดิโพไซต
(preadipocyte) โดยอาศั ย การกระตุ น peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) รู ป
gamma (PPAR) ที่อยูภายในนิวเคลียสของพรีอดิโพไซต ทําใหมีการเจริญของเซลลและพัฒนาขึ้นเปน
เซลลไขมั น ซึ่ ง PPAR เปน ตั วรับ (receptor) ที่ อยู ในกลุ มของ steroid/retinoid nuclear receptor
superfamily ซึ่งแยกไดเปน 3 รูป (isoform) ไดแกรูปแอลฟา (PPAR) รูปบีตาหรือเดลตา (PPAR
หรือ PPAR) และรูปแกมมา (PPAR) โดย PPAR มีการแสดงออกมากในตับและไตของสัตวฟนแทะ
(rodent) ในคนพบมากในตับและกลามเนื้อ มีบทบาทสําคัญในการชักนํ าใหมีการแสดงออกของยีน ที่
เกี่ยวของกับกระบวนการเปลี่ยนไขมันเปนพลังงาน PPAR พบไดทั่วไปในเนื้อเยื่อตางๆ สวน PPAR
พบไดมากภายในเซลลไขมันมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ย นสภาพ (differentiation) ของเซลลไขมัน ใน
หนูถีบจักรที่ไมมีการแสดงออกของ PPAR จะพบการเจริญของเซลลไขมัน ผิดเพี้ยน (lipodystrophy)
สวนในหนูถีบจักรที่มีการแสดงออกของ PPAR นอย พบวามีการยับยั้งการเปลี่ยนพรีอดิโพไซตเปน อดิ
โพไซต ยาบางชนิดในกลุมไทเอโซลิดี นไดโอน (thiazolidinediones, TZDs) ซึ่งในป จจุบันใชเปนยา
รักษาเบาหวานชนิด ที่ 2 (type 2 diabetes mellitus) จัด เปนไลแกน (ligand) ของ PPAR สามารถชัก
นําใหเกิดการเปลี่ยนสภาพของพรีอดิโพไซต (preadepocyte differentiation) และมีผลตอการแสดงออก
ของยีนบางชนิดในเซลลไขมันได1
การสรางไขมันในเนื้อเยื่อไขมัน (Adipose tissue lipogenesis)
การสร า งไขมัน ในร า งกายเป น การสังเคราะห ไทรกลีเซอไรด (triglyceride) โดยการรวมกั น
ระหวางกรดไขมัน (fatty acid) กับกลีเซอรอล-3-ฟอสเฟต (glycerol-3-phosphate, glycerol-3-P) โดยที่
กรดไขมันไดจากสาร Acetyl-CoA หรือจากกระบวนการไฮโดรไลซิสของไลโพโปรตีน (lipoprotein) หรือ
ไคโลไมครอน (chylomicron) โดยอาศัยเอนไซม ไลโพโปรตีนไลเพส (lipoprotein lipase) สวนกลีเซ
อรอล-3-ฟอสเฟตไดจากกระบวนการไกลโคไลซิส (glycolysis) กระบวนการสังเคราะห ไขมัน นี้เป น
กระบวนการหลักในรางกายเรีย กวา glycerol phosphate pathway ในคนปกติพบวามีการสังเคราะห
ไขมัน เพิ่ มมากขึ้น หลั งจากการรับประทานอาหารประเภทคาร โบไฮเดรต และถู กยั บยั้ งเมื่อ มีการอด
อาหาร การสะสมไขมันในเนื้อเยื่อไขมันขึ้นอยูกับปริมาณของกรดไขมันในกระแสเลือดที่นํา เขาสูเซลล
หลังจากที่กรดไขมัน เหลา นี้ ถูกนํา เข า สูเซลลไขมัน จากนั้ นจึ งมี กระบวนการเอสเทอริฟเคชั นอีกครั้ง
(reesterification) กระบวนการนี้เปนกระบวนการสําคัญที่ทําใหมีการสะสมไขมันไวในรูปของไตรกรีเซอ
ไรด อิ น ซู ลิน มี บทบาทสํ า คั ญ ในการชั กนํา ให เกิ ด การทํา งานของเอนไซมห ลายชนิ ด ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
กระบวนการสรางไขมัน ไดแก fatty acid synthase (FAS), acetyl CoA carboxylase (ACC) และ malic
enzyme (ME) อินซูลิน ที่ ออกฤทธิ์ไดเป นปกติจึงเปนสวนสําคัญในการสังเคราะหไขมั นเพื่อเก็บไวใน
เซลล2

:
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ฮอรโมนจากเนื้อเยื่อไขมัน
เลปทิน (Leptin)
เลปทินถูกคนพบในป ค.ศ.1994 เปนฮอรโมนสําคัญชนิดหนึ่งที่สรางจากเซลลไขมัน จัดเปน
โปรตีนฮอรโมนมีขนาด 16 กิโลดาลตัน (kDa) ประกอบดวยกรดอะมิโนจํานวน 167 ตัว ระดับฃองเลป
ทินจะขึ้นอยูกับปริมาณของไขมันที่มีอยูในรางกายและน้ําหนักตัวที่เปลี่ยนแปลง โดยเนื้อเยื่อไขมันขาว
เปนแหลงสําคัญของการสรางเลปทิน โดยพบเฉพาะในเซลลไขมันที่เจริญเต็มที่ (mature adipocyte) แต
ไมพบในพรีอดิโพไซต นอกจากนี้ยังพบการสรางจากเนื้อเยื่ออื่นๆ เชน เนื้อเยื่อไขมันสีน้ําตาล กลามเนื้อ
ลาย รังไข กระเพาะอาหาร ลําไสและตับเปนตน2 หลังจากการรับประทานอาหาร เลปทินจะถูกกระตุนให
หลั่งออกจากเซลล และมีการสังเคราะหขึ้นใหมทดแทนเลปทินที่มีการคัดหลั่งออกไป ระดับของเลปทิน
มักพบวามีความสัมพันธกับระดับฮอรโมนอื่นๆ เชน ระดับเลปทินที่เพิ่มขึ้นจะสัมพันธกับปริมาณอินซูลิน
ที่เพิ่มขึ้น แตมีระดับลดลงถาระดับของกลูโคคอติคอยด (glucocorticoid) เพิ่มขึ้น สารหลั่งไซโตไคนใน
กระบวนการอักเสบ (inflammatory cytokine) บางชนิดเชน tumor necrosis factor (TNF), interleukin
1 (IL-1), leukemia inhibitory factor (LIF) มีสวนในการกระตุนใหมีการสังเคราะหเลปทินเพิ่มมากขึ้น3
ตัวรับของเลปทินมี 6 ชนิดคือ Ob-Ra ถึง Ob-Rf4 ตัวรับที่มีบทบาทสําคัญในการยับยั้งความ
อยากอาหารคือ Ob-Rb ซึ่งพบไดในบริเวณตางๆ ของไฮโพธาลามัส (hypothalamus) จัดเปนตัวรับที่
เชื่อมโยงฤทธิ์ยับยั้งความอยากอาหาร (anorexic effect) ของเลปทิน ตัวรับสําคัญอีกชนิดหนึ่งคือ ObRe เปนตัวรับที่พบละลายอยูในพลาสมา (soluble receptor) และจับกับเลปทินเปนสารประกอบเชิงซอน
มีผลทําใหการกําจัดเลปทินออกจากกระแสเลือดชาลงและทําใหสภาพพรอมใชงาน (availability) ของ
เลปทินเพิ่มขึ้นและพบวาตัวรับ Ob-Re จะมีระดับลดลงในผูปวยโรคอวน5
เลปทินมีบทบาทยับยั้งความอยากอาหารและเพิ่มอัต ราการใชพลังงานของรางกาย โดยมีผ ล
เกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและมีบทบาทเกี่ยวกับการสะสมไขมัน ในสัตวท ดลองที่เซลล
ไขมันมีการตอบสนองตอ เลปทินจะเรงกระบวนการออกซิเดชันของไขมัน (lipid oxidation) และทําให
ปริมาณไขมันที่เก็บสะสมไวภายในเซลลลดลง การลดระดับของเลปทินในกระแสเลือดหรือ การลดการ
ทํางานของตัวรับมีผลทําใหการกินอาหารเพิ่มขึ้นและลดการใชพลังงานลง ผูปวยที่มีภาวะพรอ งเลปทิน
ทําใหเกิดโรคอวนที่เร็วและรุนแรง (severe early-onset obesity) ในผูปวยที่มีโรคอวนพบวาระดับของ
เลปทิ น สู งขึ้ น แต ไม มีผ ลต อ การยั บยั้ ง ความอยากอาหาร เนื่ อ งจากจะมี ภ าวะดื้ อ ต อ เลปทิ น (leptin
resistance) โดยภาวะดื้อเลปทินนี้อาจเกิดไดเนื่องจากมีภาวะการสงสัญญานจากตัวรับเลปทินบกพรอง
(leptin receptor signaling defect) หรือมีความบกพรองในการขนสงเลปทิน ผานเขาสูไฮโพธาลามัส
หรือมีการกําจัดเลปทินเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีปริมาณตัวรับ Ob-Re ลดลง5
การมี ระดับเลปทิ น สูงในชวงที่ มีน้ํ าหนั กเกิน หรื อ ในโรคอ วนและภาวะดื้ อเลปทิ นเปน เงื่ อนไข
สําคัญที่ทําใหมีการเพิ่มการเก็บไขมันไวในเซลลและลดกระบวนการออกซิเดชันของไขมันเพื่อนําไปใช
เปนพลังงาน เนื่อ งจากเลปทินมีบทบาททําใหมีการเพิ่ม PPAR ในเซลลตับทําใหเกิดการสังเคราะห
เอนไซมในกระบวนการออกซิเดชันของไขมันที่สะสมไวเพิ่มขึ้น เมื่อมีภาวะดื้อเลปทินจึงทําใหปริมาณ
เอนไซมเหลานี้ลดลงและทําใหมีไขมันสะสมในตับเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหมีการสะสมไขมันใน
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เนื้อเยื่ออื่นๆ เชนกลามเนื้อลาย หัวใจและตับออน ดังนั้นภาวะดื้อเลปทินจึงอาจมีบทบาทสําคัญที่ทําใหมี
การสะสมไขมันในเนื้อเยื่ออื่นๆ นอกเหนือจากเนื้อเยื่อไขมัน6
เลปทิน มี บทบาทที่เกี่ ย วกับ ฮอรโมนอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บเมแทบอลิ ซึ มของสารอาหาร เช น
ควบคุมการทํางานของเซลลตอมไรทอในตับออน (pancreatic islet cells)7 ควบคุมระดับของฮอรโมนเรง
การเจริญเติบโต (growth hormone)8 นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวของกับภาวะธํารงดุลของระบบภูมิคุมกัน
(immunology homeostasis) โดยการกระตุน การทํางานของเซลล T-helper และเพิ่มการสรางไซโท
ไคน ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การอั ก เสบ (pro-inflammatory cytokine)9 กระตุ น การสร า งเม็ ด เลื อ ด
(hematopoiesis) การสรางหลอดเลือด (angiogenesis) และการหายของบาดแผล (wound healing)10 มี
บทบาทเกี่ยวกับการสรางกระดูก (osteogenesis)11 และการทํางานของระบบกระเพาะอาหารและลําไส
(gastrointestinal functions)12 นอกจากนี้ยังพบวาเลปทินมีบทบาทในการตั้งครรภโดยมีความเกี่ยวของ
กับการเพิ่มจํา นวน (proliferation) ของโทรโฟบลาสต (trophoblast) กระตุนการสรา งฮอรโ มนและ
ควบคุมการเติบโตและการพัฒนาของทารกในครรภ13-15
เนื่องจากความสมดุลของเลปทินมีความสําคัญเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกันของรางกาย หากระดับ
ของเลปทินอยูในภาวะที่ไมเหมาะสมแลวจะทําใหมีความผิดปกติในระบบภูมิคุมกัน ถาระดับเลปทินต่ํา
กวาปกติ รางกายมักติดเชื้อไดงายกวาคนปกติ ผูปวยที่มีภาวะพรองเลปทินโดยกําเนิด (congenital
leptin deficiency) มีแนวโนมของการติดเชื้อไดงาย16 และหากระดับของเลปทินสูงกวาปกติจนเกิดภาวะ
ดื้อเลปทิน จะสงผลใหเกิดการควบคุมสมดุลของระบบภูมิคุมกันผิดปกติไดเชนกัน โดยอาจทําใหติดเชื้อ
ไดงายหรืออาจมีการตอบสนองเกี่ยวกับการอักเสบผิดปกติ (abnormal inflammatory response)9
ในปจจุบันมีการใชเลปทินทางคลินิกในการรักษาผูปวยเฉพาะรายที่มีภาวะพรองเลปทิน และมี
การศึกษาในโรคอื่นๆ เชน การใชในผูปวยติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ที่มีการฝอ ลีบของไขมัน (lipoatrophy)
เปนตน17
อดิโพเนคทิน (Adiponectin)
อดิโพเนคทินเปนฮอรโมนที่สรางจากเนื้อเยื่อไขมันที่มีความสําคัญอีกชนิดหนึ่ง แมวาในปจจุบัน
พบวามีการสรางอดิโพเนคทินมาจากเซลลอื่นๆ ได เชน มีการสรางจากไขกระดูก (bone marrow)
เนื้อเยื่อทารกในครรภ (fetal tissue) เซลลกลามเนื้อหัวใจ (cardiomyocyte) เซลลบุโพรงหลอดเลือดใน
ตับ (hepatic endothelial cells) แตแหลงสําคัญที่ผลิตอดิโพเนคทินในผูใหญก็คือเนื้อเยื่อไขมัน อดิโพ
เนคทินเปนฮอรโมนประเภทโปรตีน มีขนาด 30 kDa ประกอบดวยกรดอะมิโน 244 ตัว อาจรูจักกันในชื่อ
อื่นคือ AdipoQ, adipocyte complement-related protein หรือ Acrp30, apM1 หรือ GBP-28 ฮอรโมน
ชนิดนี้ถูกคนพบในป ค.ศ. 1995 อดิโพเนคทินในพลาสมาจะอยูในรูปของสารเชิงซอนมัลทิเมอร
(multimer complex) โดยมีการจับกันเองทําใหมีขนาดใหญขึ้นเปนไทรเมอร (trimer) เปนกลุมน้ําหนัก
โมเลกุลต่ํา (low molecular weight) แตละไทรเมอรจะจับกันเปนเฮกซะเมอร (hexamer) เปนกลุม
น้ําหนักโมเลกุลขนาดกลาง (middle molecular weight) หรือรวมกันเปน 12-18 mers ซึ่งเปนกลุม
น้ําหนักโมเลกุลสูง (high molecular weight, HMW) ในคนปกติสามารถพบอดิโพเนคทินในพลาสมา
ปริมาณคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับฮอรโมนชนิดอื่นๆ โดยพบประมาณ 5-10 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
:
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(g/ml)
ลักษณะของอดิโพเนคทินมีความแตกตางกันระหวางเพศหญิงและเพศชาย
(sexual
dimorphism) โดยระดับของอดิโพเนคทินในเพศหญิงสูงกวาเพศชาย และมีสัดสวนของอดิโพเนคทิน
ชนิด HMW มากกวา18, 19
อดิโพเนคทินออกฤทธิ์โดยจับกับตัวรับที่ผิวเซลล โดยตัวรับของอดิโพเนคทินมีอยู 3 ชนิดไดแก
ตัวรับอดิโพเนคทิน 1 (adiponectin receptor 1, AdipoR1) ตัวรับอดิโพเนคทิน 2 (adiponectin receptor
2, AdipoR2) ตัวรับสองชนิดนี้เปนตัวรับหลักที่เกี่ยวของกับเมแทบอลิซึมของกลูโคสและไขมัน ตัวรับ
AdipoR1 พบที่กลามเนื้อโครงราง และตัวรับชนิด AdipoR2 พบไดที่ตับ ตัวรับอีกชนิดหนึ่งเปนตัวรับใน
กลุม T-cadherin (T-Cad) เปนตัวรับสําหรับอดิโพเนคทินในรูปเฮกซะเมอรและรูปที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูง
ปริมาณของตัวรับเหลานี้จะมีความสัมพันธกับระดับของอินซูลิน20, 21
แมวาอดิโพเนคทินจะมีการคัดหลั่งจากเซลลไขมัน แตพบวาหากปริมาณไขมันในรางกายลดลง
ปริมาณอดิโพเนคทินจะเพิ่มมากขึ้น ดังนัน้ การลดน้ําหนักจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหระดับอดิโพเนคทิน
เพิ่มสูงขึ้น การใชยาในกลุมไทเอโซลิดีนไดโอนทําใหระดับอดิโพเนคทินเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอดิโพเนคทินที่
สูงขึ้น มีผลลดความเสี่ยงในการเกิดพยาธิสภาพไดหลายประการ อดิโพเนคทินมีบทบาทเกี่ยวของกับ
กระบวนการเมแทบอลิซมึ ของสารอาหารโดยเฉพาะเมแทบอลิซึมของน้ําตาลและกระบวนการแคแทบอลิ
ซึมของกรดไขมัน โดยลดการนํากรดไขมันอิสระเขาสูเซลล เพิ่มกระบวนการออกซิเดชันของกรดไขมัน
ในตับและกลามเนื้อ อดิโพเนคทินมีความสําคัญในการเพิ่มความไวตอ อินซูลิน พบวาในผูที่มีอ ดิโพเนค
ทิ น ต่ํ า กว า ปกติ จ ะมี ค วามเสี่ ย งต อ การเกิ ด ความผิ ด ปกติ ใ นกลุ ม อาการเมแทบอลิ ค (metabolic
syndrome) และเบาหวาน (diabetes mellitus) 22, 23
อดิโพเนคทินมีบทบาทเกี่ยวของกับการอักเสบ24 ระดับของอดิโพเนคทินที่ลดลงจะสงผลใหมี
ระดับ C-reactive protein (CRP) ซึ่งเปนสารสอการอักเสบทั่วกาย (systemic inflammation marker)
สูงขึ้น โดยระดับของ CRP นี้มีความสัมพันธกับน้ําหนักตัวและสัดสวนของไขมันในรางกายดวย และยังมี
ความเกี่ยวของกับความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด จากการศึกษาพบวาอดิโพเนคทินมีผลดี
ตอระบบหัวใจและหลอดเลือด25 โดยมีสวนยับยั้งการแสดงออกของโมเลกุลที่เกี่ยวของกับการอักเสบเชน
vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1), intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) และ
selectin ซึ่งถูกกระตุนโดย TNF- อดิโพเนคทินมีบทบาทในการเพิ่มการสรางไนตริกออกไซด ทําให
หลอดเลือดขยายตัว ลดการเกิดการเกาะกลุมกันของเกล็ดเลือด (platelet aggregation) มีสวนในการ
ยับยั้งการทํางานของแมโครฟาจ (macrophage) และลดการสะสมของโฟมเซลล (foam cells) ลดระดับ
ของ plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) ซึ่งเปนปจจัยกระตุนใหเกิดภาวะลิ่มเลือด (thrombi)
และการแตกของ atherogenic plaques กลาวโดยรวมคือระดับอดิโพเนคทินที่สูงขึ้น สามารถลดความ
เสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดตางๆ โรคความดันโลหิตสูง รวมถึงความผิดปกติของหัวใจ การลดลงของ
อดิโพเนคทินในรางกายมีความเชื่อมโยงกับโรคตางๆ มากมาย เชนโรคหัวใจขาดเลือด (ischemic heart
disease)26 โรคหลอดเลือดสมอง (stroke)27 โรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary heart disease)28 ภาวะตับ
อักเสบไขมันมาก (steatohepatitis)5 ภาวะดื้ออินซูลิน29 ภาวะตับคั่งไขมันที่ไมไดเกิดจากการดื่ม
แอลกอฮอล (non-alcoholic fatty liver)30 การลดลงของอดิโพเนคทินยังทําใหมีการเพิ่มขึ้นของสารตางๆ
ที่มีความเกี่ยวของกับการทําใหเกิดภาวะทอเลือดแดงและหลอดเลือดแดงแข็ง
(atherosclerosis)31
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บทบาทของอดิโพเนคทินที่เปนประโยชน ทั้งผลตอเมแทบอลิซึม (metabolic effects) ผลตอหลอดเลือด
(vascular effects) และผลทั่วกาย (systemic effects) สรุปไวในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลของอดิโพเนคทินที่เปนประโยชนในลักษณะตางๆ32












ผลทางเมแทบอลิซึม
(Metabolic effects)
เพิ่มสัญญาณผาน AMP-activated
protein kinase (AMPK)
เพิ่มกระบวนการ oxidation ของ
กรดไขมัน
ลดปริมาณไขมัน ในกลามเนื้อ
ลดปริมาณไขมัน ในตับ
ลดการสรางกลูโคสจากตับ
ลดไตรกลีเซอไรดและเพิ่ม HDL-C
ลด Apo B
ลด Lp(a)

ผลทั่วกาย
(Systemic effects)
 ลด CRP
 ลด IL-6
 ลด TNF- 
 ลดไฟบริโนเจน
 ลด PAI-I
 ลด ICAM-1, VCAM-1 และ pselectin
 ลด Lp(a)

ผลตอหลอดเลือด
(Vascular effects)
 ลดการแสดงออกของ adhesion
molecules
ในเซลลบุโพรง
หลอดเลือด
 ลดการเกิด apoptosis ของเซลล
บุโพรงหลอดเลือด
 ลดการสรางชั้นบุโพรงหลอด
เลือด
 ลดการแบงตัวเซลลกลามเนื้อ
เรียบของหลอดเลือด
 เพิ่ม การสรางไนตริกออกไซด
 ลดการทําลายไนตริกออกไซด
 ลดการเปลี่ยนแมโครฟาจเปน
foam cells
 เพิ่ม tissue PA

คํายอ: AMP = adenosine monophosphate; HDL-C = high-density lipoprotein cholesterol; Apo B =
apolipoprotein B; Lp (a) = lipoprotein a; CRP = C reactive protein; IL-6 = interleukin-6; TNF- = tumor
necrosis factor ; PAI-1 = plasminogen activator inhibitor-1, ICAM = intercellular adhesion molecule; VCAM =
vascular cell adhesion molecule; EC = endothelial cells; VSMC= vascular smooth muscle cells; PA =
plasminogen activator

รีซิสทิน (Resistin)
รีซิสทินถูกคนพบในป ค.ศ. 2001 เปนฮอรโมนมีขนาด 12.5 kDa ประกอบดวยกรดอะมิโน 108
ตัว ภายในโมเลกุลของรีซิสทินมีกรดอะมิโนซีสเทอีน (cysteine) เปนสวนประกอบจํานวนมาก ในหนูถีบ
จักรมีการสรางรีซิสทินสวนใหญในเนื้อเยื่อไขมัน และพบในในตอมใตสมอง ไฮโพธาลามัส สวนในหนู
ขาวพบการหลั่งรีซิสทินจากเนื้อเยื่อไขมัน ระบบทางเดินอาหาร ตอมหมวกไต กลามเนื้อลาย ตับออน
และมาม สําหรับในคนนั้นพบวามีความแตกตางจากหนูถีบจักรเนื่องจากมีการหลั่งรีซิสทินจากเนื้อเยื่อ
ไขมันในระดับต่ํา แตจะพบมากในไขกระดูกเมื่อเทียบกับเนื้อเยื่ออื่นๆ33 การคัดหลั่งของรีซิสทินขึ้นกับ
ปริมาณไขมันสะสมในรางกาย โดยพบวามีระดับรีซิสทินสูงขึ้นในผูที่เปนโรคอวน
รีซิสทินชักนําใหเกิดภาวะดื้ออิน ซูลิน (insulin resistance) เมื่อใหรีซิสทินในสัตวทดลองพบวา
ทําใหเกิ ดความพรอ งของการทนตอ กลูโคส (impair glucose tolerance) ทํ าใหอิน ซูลินออกฤทธิ์ได
นอยลง ทําใหเกิดการตายของเซลลแบบอพอพโทซิส (apoptosis) ของเซลลตับออ น ยับยั้งการการดึง
น้ําตาลเขาสูเซลลกลามเนื้อและยับยั้งการนําน้ําตาลไปสังเคราะหเปน ไกลโคเจน นอกจากนี้รีซิสทินยัง
:
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กระตุ น ให ตั บผลิ ต น้ํา ตาลส งออก (glucose output) ซึ่งมี ผลลดกระบวนการสั งเคราะหไกลโคเจน
(glycogenesis) และเพิ่มกระบวนการสลายไกลโคเจน (glycogenolysis) ของเซลลตับ33
บทบาทสําคัญอีกประการหนึ่งของรีซิสทินที่มีการศึกษากันมากคือ บทบาทเกี่ยวกับกระบวนการ
33
อักเสบ
พบวาการแสดงออกของรีซิสทินมีเพิ่มมากขึ้นในขณะที่มีการเจริญของ monocytemacrophage รีซิสทินมีผลชักนําใหมีการหลั่งของไซโทไคน (cytokine) ที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
อักเสบ เชน TNF- และ interleukin 12 (IL-12) แสดงใหเห็นวารีซิสทินมีบทบาทในกระบวนการอักเสบ
และระบบภูมิคุมกัน ในผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยด (Rheumatoid arthritis disease) พบวารีซิสทินมี
ความเกี่ยวของกับการอักเสบบริเวณขอตอตางๆ ในผูปวย เนื่องจากพบวาภายในน้ําไขขอ (synovial
fluid) ของผูปวย มีระดับของรีซิสทินเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ความสัมพันธระหวางระดับของรีซิสทินใน
พลาสมา การแสดงออกของโรค และสารหลั่งระยะเฉียบพลัน (acute phase reactant) แสดงใหเห็นวารี
ซิสทินอาจเปนตัวกลางที่มีบทบาทสําคัญในกระบวนการอักเสบในผูปวยขออักเสบรูมาตอยด 33, 34
รีซีสทินเปนตัวกลาง ที่มีความเกี่ยวของกับการเสียหนาที่ของเซลลบุโพรงหลอดเลือด และมี
คุณสมบัติที่สามารถกระตุนใหมีการแสดงออกของ VCAM-1 และ ICAM-1 ซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการ
อักเสบของหลอดเลือด
และพบวามีผลทําใหมีการแบงตัวและมีการเคลื่อนที่ของเซลลบุโพรงหลอด
เลือด และทําใหเกิดเปนทอสําหรับสรางหลอดเลือดขึ้นใหม สามารถทําใหเซลลกลามเนื้อเรียบของหลอด
เลือดแบงตัวได
ลักษณะดังกลาวแสดงถึงบทบาทของรีซิสทินในการทําใหเกิดการความผิดปกติของ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด35-38 อยางไรก็ตามมีผลการศึกษาที่บางสวนที่ยังขัดแยงเกี่ยวกับบทบาทของรี
ซิสทินตอความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเชนกัน39, 40
โรคอวนเปนปจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด ดังนั้นจึงมีการศึกษาบทบาทของรีซิสทิน
กับการเกิดมะเร็งดวย เชนมีการศึกษาในมะเร็งกระเพาะอาหาร (gastric cancer)41 มะเร็งลําไสใหญ
(colorectal cancer)42 มะเร็งเตานม (breast cancer)43 พบวารีซิสทินมีคุณสมบัติบางประการที่สงเสริม
การเกิดมะเร็งเชน กระตุนการสรางตัวรับปจจัยกระตุนการเจริญของเซลลบุโพรงหลอดเลือด (vascular
endothelial growth factor receptor, VEGFR) ทําใหมีการสรางหลอดเลือดใหมที่มีความสําคัญตอการ
เจริญของเนื้อเยื่อมะเร็งเปนตน
รีซิสทินนับเปนอีกเปาหมายหนึ่งในการคิดคนพัฒนาผลิตภัณฑยา เนื่องจากเปนฮอรโมนที่มี
บทบาทเกี่ยวของกับพยาธิสภาพที่หลากหลาย
โดยเฉพาะบทบาทที่เกี่ยวของกับเมแทบอลิซึมของ
กลูโคสที่มีฤทธิ์ตานการทํางานของอินซูลินและบทบาทที่เกี่ยวของกับการอักเสบ ปจจุบันพบวายาที่ให
ผลการรักษาโรคบางชนิดที่มีใชในปจจุบัน หลายชนิดมีผลตอระดับของรีซิสทินและฮอรโมนจากไขมัน
อื่นๆ ในพลาสมา เชนยาในกลุม TZDs44-47 มีผลลดระดับรีซิสทินทั้งในหนูถีบจักรและในคน และยังพบวา
สามารถลดการกรอนของกระดูกในภาวะขออักเสบที่เกิดจากภาวะภูมิคุมกันตอตนเอง (autoimmune
arthritis) การศึกษายารักษาไขมันในเลือดสูงในกลุม statin48, 49 มีผลทําใหระดับของรีซิสทินลดลง ผลดี
ของยาเหลานี้ตอระบบหัวใจและหลอดเลือด ภาวะดื้ออินซูลินในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 หรือผลลดการ
อักเสบในโรคขอ อาจเปนผลสวนหนึ่งจากการที่ระดับของรีซิสทินลดลง ความผิดปกติตางๆ ที่มี
ความสัมพันธกับระดับของรีซิสทินและบทบาทของรีซิสทินในความผิดปกติดังกลาวไดสรุปไวในตารางที่
2
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ตารางที่ 2 ความผิดปกติตางๆ และบทบาทของรีซิสทินที่เกี่ยวของ
ความผิดปกติ
บทบาทของรีซิสทิน
การอักเสบ (inflammation)

กระตุนการทํางานของ NFB, MAPK, PI3K
เพิ่มระดับ TNF-, IL-6, IL-8, IL-12, MCP-1
ภาวะดื้ออินซูลินและเบาหวาน (insulin ทําใหเกิดอพอพโทซิสของ B-cells, ทําใหเกิดภาวะดื้ออิน ซูลินใน
resistance and diabetes mellitus)
ตับ เซลลไขมัน กลามเนื้อ
ภาวะทอเลือดแดงและหลอดเลือดแดงแข็ง เพิ่มระดับ pro-inflammatory cytokines, VCAM-1, ICAM-1,
(atherosclerosis)
VGFR, ET-1, เพิ่มการเกิด foam cells, เพิ่มระดับ MCP-1,
MMPs
ภาวะตับคั่งไขมัน ในผูปวยที่ไมไดดื่ม
เพิ่มระดับ TNF-, IL-6, MCP-1 ใน hepatic stellate cells และ
แอลกอฮอล (non-alcoholic fatty liver)
เพิ่มการสะสมไขมันในตับ
มะเร็ง (tumorigenesis)
เพิ่ม VEGFR และการเจริญของหลอดเลือด
โรครูมาติก (Rheumatic disease)
เพิ่มระดับ TNF- , IL-6, IL-8, NFB activation ซึ่งเกี่ยวของกับ
โรครูมาติก ทําใหมีเม็ดเลือดขาวแทรกใน synovial tissue
ภาวะกระดูกพรุน (osteoporosis)
เพิ่มระดับ TNF-, IL-6 เพิ่มการทํางานของ osteoclast
การอักเสบในระบบทางเดินอาหาร
เพิ่มระดับ pro-inflammatory cytokines, RELM- ในผูปวย
Crohn's disease และ ulcerative colitis.
โรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease)
เพิ่มระดับ pro-inflammatory cytokines
โรคหอบหืด (bronchial asthma )
เพิ่มระดับ pro-inflammatory cytokines
คํายอ : TNF, tumor necrosis factor; IL, interleukin; MCP, monocyte chemoattractant protein; ET-1,
endothelium derived vasoactive factor; VCAM-1, vascular cell adhesion molecule; ICAM-1, inter-cellular
adhesion molecule 1; MMPs, matrix metalloproteinases; VEGFR, vascular endothelial growth factor receptor;
NF-κB, nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells; RELMs, resistin-like molecules

เลปทิน อดิโพเนคทินและรีซิสทิน นอกจากจะเปนฮอรโมนที่มีการสรางจากเนื้อเยื่อ
ไขมันเหมือนกันแลว ยังมีความสัมพันธกันโดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับเมแทบอลิซึมและการใชพลังงาน
ของรางกาย บทบาทและความสัมพันธของฮอรโมนทั้งสามชนิดสรุปไวตามรูปที่ 1

:
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รูปที่ 1: ความสัมพันธระหวางเลปทิน อดิโพเนคทินและรีซิสทิน และบทบาทสําคัญของฮอรโมนทั้งสาม
ชนิด เครื่องหมาย ↑= เพิ่ม และ ↓= ลด (ดัดแปลงจาก Zavalza-Gomez et al. 2008)50

สรุป
ปญหาเกี่ยวกับภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวนเปนปญหาสุขภาพที่พบเพิ่มขึ้นในปจจุบัน การมี
น้ําหนักเกินและโรคอวนมีความสัมพันธกับโรคอื่นๆ อีกจํานวนมาก เชน เบาหวาน โรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคขอ และความผิดปกติที่เกี่ยวกับการอักเสบตางๆ สารหลั่งจากไขมันมีหลายชนิดมีความ
เกี่ยวของกับน้ําหนักตัว แตละชนิดมีความเกี่ยวของกับพยาธิสภาพในลักษณะตางๆ กัน นอกจาก
ฮอรโมนสําคัญที่พบวามีการสรางจากไขมันที่กลาวถึงในที่นี้แลว ยังมีสารคัดหลั่งจากไขมันอีกมากมาย
หลายชนิดที่มีความสัมพันธกับพยาธิสภาพตางๆ และมีแนวโนมที่จะพัฒนาและนําเอาความรูที่เกี่ยวของ
มาประยุกตใชจริง นอกจากนี้ปจจุบันมีการใชชื่อของผลิตภัณฑพองกับชื่อของฮอรโมนจากไขมันบาง
ชนิด และอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดแกผูซื้อ จึงจําเปนที่เภสัชกรตองติดตามขาวสารตางๆ เกี่ยวกับ
สารคัดหลั่งจากไขมันอยูเสมอ เพื่อการใหความรูที่ถูกตองแกผูบริโภคหรือผูปวยตอไป
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คําถาม
1. ขอใดเปนลักษณะของเนื้อเยื่อไขมันชนิดขาว

1)
2)
3)
4)
5)

เก็บไขมันในลักษณะ multiple droplet ในเซลล
ใชเปนแหลงความรอนในขณะเปนทารก
อาศัย glycerol phosphate pathway ในการสังเคราะหไขมัน
มีกระบวนการ lipid oxidation เกี่ยวของกับ PPAR
เซลลมีขนาดเล็กกวาเนื้อเยื่อไขมันสีน้ําตาล

2. ตัวรับชนิดใดมีความเกี่ยวของกับการพัฒนาพรีอดิโพไซต

1)
2)
3)
4)
5)

Ob-Re
PPAR
PPAR
PPAR
AdipoR-1

3. ตัวรับของเลปทินชนิดใดในไฮโพธาลามัส (hypothalamus) มีผลตอการออกฤทธิ์ของเลปทิน

1)
2)
3)
4)
5)

Ob-Ra
Ob-Rb
VEGFR
PPAR-
AdipoR-1

4. ขอใดผิด เกี่ยวกับเลปทิน

1)
2)
3)
4)
5)

ระดับเลปทินที่ต่ํามีผลเสียตอระบบภูมิคุมกัน
การมีเลปทินระดับสูงทําใหรางกายมีระบบภูมิคุมกันที่ดี
เลปทินมีบทบาทเกี่ยวของกับระบบตอมไรทออื่นๆ
เลปทินสามารถอยูในกระแสเลือดไดนานขึ้นโดยจับกับตัวรับ Ob-Re
เลปทินมีบทบาทตอระดับของ pro-inflammatory cytokine

5. ขอใดเปนลักษณะของเลปทิน

1)
2)
3)
4)
5)

คนอวนมีระดับเลปทินที่ต่ํากวาคนผอม
พบการสรางชัดเจนในพรีอดิโพไซต
เลปทินทําใหมีการสะสมของไขมันในตับ
ความอยากอาหารของคนอวนจะลดลงเนื่องจากมีเลปทินสูง
เลปทินมีบทบาทเพิ่มการใชพลังงานของรางกายผาน PPAR

:
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6. ขอใดผิดเกี่ยวกับอดิโพเนคทิน

1)
2)
3)
4)
5)

หมายถึง adipocyte complement-related protein
มีการจับตัวกันเปนรูป multimer
เปนฮอรโมนที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูง
เพศชายมีอดิโพเนคทินชนิดน้ําหนักโมเลกุลสูงมากกวาเพศหญิง
ระดับของอดิโพเนคทินในเลือดจะมีคามากในคนผอม

7. ขอใดเปนผลที่เกิดจากบทบาทของอดิโพเนคทิน

1)
2)
3)
4)
5)

เพิ่ม ICAM-1 และ VCAM-1
ลดการสรางและเพิ่มการสลายไนตริกออกไซด
ลดการแบงตัวของเซลลกลามเนื้อเรียบของหลอดเลือด
กระตุนการทํางานของ macrophage
ทําใหมีระดับ C-reactive protein เพิ่มขึ้น

8. ขอใดเปนบทบาทเกี่ยวกับเมแทโบลิซึมของอดิโพเนคทิน

1)
2)
3)
4)
5)

เพิ่มกระบวนการออกซิเดชันของกรดไขมัน
เพิ่ม glucose output จากตับ
เพิ่มไตรกลีเซอรไรด
เพิ่มการสะสมไขมันในกลามเนื้อ
เพิ่มการสะสมไขมันในตับ

9. ขอใดเปนลักษณะของรีซิสทิน

1)
2)
3)
4)
5)

ในคนมีการสรางจากเนื้อเยื่อไขมันมากกวาเนื้อเยื่ออื่นๆ
จัดเปนฮอรโมนในกลุมที่ละลายไดดีในไขมัน (lipid soluble hormone)
ในคนอวนมีระดับสูงขึ้นกวาคนปกติ
ตองจับกับโปรตีนในเลือดเพื่อขนสงไปยังอวัยวะเปาหมาย
ตัวรับของรีซิสทินอยูภายในเซลลเปาหมาย

10. ขอใดไมใชบทบาทของรีซิสทิน

1)
2)
3)
4)
5)
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เกี่ยวของกับภาวะธํารงดุล (homeostasis) ของกลูโคส
เกี่ยวของกับการเจริญของ monocyte-macrophage
ทําใหมีการเพิ่มขึ้นของ inflammatory cytokine
ทําใหมีการเพิ่มขึ้นของ glucose output จากเซลลตับ
ยับยั้งความอยากอาหาร
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กระดาษคําตอบสําหรับบทความฟนฟูวิชาการ การศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร
เรื่อง ประโยชนทางการแพทยของกลูตาไทโอน
ผูแตง รศ.ดร.ชุติมา/รศ.ดร.สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์
รหัส 1-000-SPU-000-1104-01 จํานวน 2.0 หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง
บทความมีอายุตงั้ แตวันที่ 29 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2556
ขอมูลของผูทําแบบทดสอบ
ชื่อ –นามสกุล ภก./ภญ..................................................เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ . ...............................
ที่อยู. ..........................................................................................................................................................................
โทรศัพท...............................................................E-mail...........................................................................................
ใหทําเครื่องหมาย X ในชองวางเพียง 1ตัวเลือกในแตละขอ
ตัวเลือก
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2)
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4)
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ตัวเลือก
3)






4)






5)






ลายเซ็นของผูทําแบบทดสอบ
.................................................................
........./........./.........
โปรดสงกระดาษคําตอบ(ถายเอกสารได)
สงไปรษณียมาที่ เลขานุการหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม73000
โทรสารหมายเลข 0-3424-4462 E-mail : cpe.silpakorn@gmail.com
การชําระคาตรวจคําตอบและจัดสงขอมูล
( ) ไมไดเปนสมาชิกวารสารไทยไภษัชยนิพนธ ( ) เปน สมาชิกวารสารไทยไภษัชยนิพนธ เลขที.่ .........................
พรอมโอนเงิน เขาบัญชี
ชื่อบัญชี หนวยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร“ประโชติ เปลงวิทยา” ธนาคารทหารไทยประเภทบัญชีออมทรัพย
สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจัน ทร เลขที่บัญชี 537-2-07993-8
พรอมสําเนาหลักฐานการชําระเงิน สงมาที่ โทรสาร 0-3425-0941 (วงเล็บ “ชําระเงินคาตรวจคําตอบบทความฟนฟูวิชาการ)
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เรื่อง สารพิษและโลหะหนักปนเปอนในอาหาร
ผูแตง รศ.ดร.ชุติมา/รศ.ดร.สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์
รหัส 1-000-SPU-000-1105-01 จํานวน 2.5 หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง
บทความมีอายุตงั้ แตวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
ขอมูลของผูทําแบบทดสอบ
ชื่อ –นามสกุล ภก./ภญ..................................................เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ . ...............................
ที่อยู. ..........................................................................................................................................................................
โทรศัพท...............................................................E-mail...........................................................................................
ใหทําเครื่องหมาย X ในชองวางเพียง 1ตัวเลือกในแตละขอ
ตัวเลือก
1)
2)
3)
4)
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ขอ
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1)






2)






ตัวเลือก
3)






4)






5)






ลายเซ็นของผูทําแบบทดสอบ
.................................................................
........./........./.........
โปรดสงกระดาษคําตอบ(ถายเอกสารได)
สงไปรษณียมาที่ เลขานุการหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม73000
โทรสารหมายเลข 0-3424-4462 E-mail : cpe.silpakorn@gmail.com
การชําระคาตรวจคําตอบและจัดสงขอมูล
( ) ไมไดเปนสมาชิกวารสารไทยไภษัชยนิพนธ ( ) เปน สมาชิกวารสารไทยไภษัชยนิพนธ เลขที.่ .........................
พรอมโอนเงิน เขาบัญชี
ชื่อบัญชี หนวยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร“ประโชติ เปลงวิทยา” ธนาคารทหารไทยประเภทบัญชีออมทรัพย
สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจัน ทร เลขที่บัญชี 537-2-07993-8
พรอมสําเนาหลักฐานการชําระเงิน สงมาที่ โทรสาร 0-3425-0941 (วงเล็บ “ชําระเงินคาตรวจคําตอบบทความฟนฟูวิชาการ)
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กระดาษคําตอบสําหรับบทความฟนฟูวิชาการ การศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร
เรื่อง ยากลุม SGLT 2 Inhibitors : ทางเลือกใหมในการรักษา
ผูแตง ภก.สุรศักดิ์ วิชัยโย
รหัส 1-000-SPU-000-1106-01 จํานวน 2.0 หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง
บทความมีอายุตงั้ แตวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2556
ขอมูลของผูทําแบบทดสอบ
ชื่อ –นามสกุล ภก./ภญ..................................................เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ . ...............................
ที่อยู. ..........................................................................................................................................................................
โทรศัพท...............................................................E-mail...........................................................................................
ใหทําเครื่องหมาย X ในชองวางเพียง 1ตัวเลือกในแตละขอ
ตัวเลือก
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4)
5)
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ตัวเลือก
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ลายเซ็นของผูทําแบบทดสอบ
.................................................................
........./........./.........
โปรดสงกระดาษคําตอบ(ถายเอกสารได)
สงไปรษณียมาที่ เลขานุการหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม73000
โทรสารหมายเลข 0-3424-4462 E-mail : cpe.silpakorn@gmail.com
การชําระคาตรวจคําตอบและจัดสงขอมูล
( ) ไมไดเปนสมาชิกวารสารไทยไภษัชยนิพนธ ( ) เปน สมาชิกวารสารไทยไภษัชยนิพนธ เลขที.่ .........................
พรอมโอนเงิน เขาบัญชี
ชื่อบัญชี หนวยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร“ประโชติ เปลงวิทยา” ธนาคารทหารไทยประเภทบัญชีออมทรัพย
สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจัน ทร เลขที่บัญชี 537-2-07993-8
พรอมสําเนาหลักฐานการชําระเงิน สงมาที่ โทรสาร 0-3425-0941 (วงเล็บ “ชําระเงินคาตรวจคําตอบบทความฟนฟูวิชาการ)
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ขอมูลของผูทําแบบทดสอบ
ชื่อ –นามสกุล ภก./ภญ..................................................เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ . ...............................
ที่อยู. ..........................................................................................................................................................................
โทรศัพท...............................................................E-mail...........................................................................................
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ลายเซ็นของผูทําแบบทดสอบ
.........................................................................
........./........./.........
โปรดสงกระดาษคําตอบ(ถายเอกสารได)
สงไปรษณียมาที่ เลขานุการหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม73000
โทรสารหมายเลข 0-3424-4462 E-mail : cpe.silpakorn@gmail.com
การชําระคาตรวจคําตอบและจัดสงขอมูล
( ) ไมไดเปนสมาชิกวารสารไทยไภษัชยนิพนธ ( ) เปน สมาชิกวารสารไทยไภษัชยนิพนธ เลขที.่ .........................
พรอมโอนเงิน เขาบัญชี
ชื่อบัญชี หนวยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร“ประโชติ เปลงวิทยา” ธนาคารทหารไทยประเภทบัญชีออมทรัพย
สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจัน ทร เลขที่บัญชี 537-2-07993-8
พรอมสําเนาหลักฐานการชําระเงิน สงมาที่ โทรสาร 0-3425-0941 (วงเล็บ “ชําระเงินคาตรวจคําตอบบทความฟนฟูวิชาการ)

158 :

ปท ี่ 6 ฉบับเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2554

กระดาษคําตอบสําหรับบทความฟนฟูวิชาการ การศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร
เรื่อง การสื่อสารเพื่อการดูแลการใชยาของผูสูงอายุอยางมีประสิทธิภาพ
ผูแตง รศ.ระพีพรรณ ฉลองสุขและดร.ณัฏฐิญา คาผล
รหัส 1-000-SPU-000-1106-03 จํานวน 2.0 หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง
บทความมีอายุตงั้ แตวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2556
ขอมูลของผูทําแบบทดสอบ
ชื่อ –นามสกุล ภก./ภญ..................................................เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ . ...............................
ที่อยู. ..........................................................................................................................................................................
โทรศัพท...............................................................E-mail...........................................................................................
ใหทําเครื่องหมาย X ในชองวางเพียง 1ตัวเลือกในแตละขอ
ตัวเลือก
1)
2)
3)
4)
5)
ขอ





1





2





3





4





5

ขอ
6
7
8
9
10

1)






2)






ตัวเลือก
3)






4)






5)






ลายเซ็นของผูทําแบบทดสอบ
............................................................................
........./........./.........
โปรดสงกระดาษคําตอบ(ถายเอกสารได)
สงไปรษณียมาที่ เลขานุการหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม73000
โทรสารหมายเลข 0-3424-4462 E-mail : cpe.silpakorn@gmail.com
การชําระคาตรวจคําตอบและจัดสงขอมูล
( ) ไมไดเปนสมาชิกวารสารไทยไภษัชยนิพนธ ( ) เปน สมาชิกวารสารไทยไภษัชยนิพนธ เลขที.่ .........................
พรอมโอนเงิน เขาบัญชี
ชื่อบัญชี หนวยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร“ประโชติ เปลงวิทยา” ธนาคารทหารไทยประเภทบัญชีออมทรัพย
สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจัน ทร เลขทีบ่ ัญชี 537-2-07993-8
พรอมสําเนาหลักฐานการชําระเงิน สงมาที่ โทรสาร 0-3425-0941 (วงเล็บ “ชําระเงินคาตรวจคําตอบบทความฟนฟูวิชาการ)

:
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วารสารไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร)

กระดาษคําตอบสําหรับบทความฟนฟูวิชาการ การศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร
เรื่อง การรักษาโรคดวย RNA interference [RNAi] : อดีต ปจจุบัน และอนาคต
ผูแตง ภญ.ณยา วงษพูน
รหัส 1-000-SPU-000-1108-01 จํานวน 2.0 หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง
บทความมีอายุตงั้ แตวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2556
ขอมูลของผูทําแบบทดสอบ
ชื่อ –นามสกุล ภก./ภญ..................................................เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ . ...............................
ที่อยู. ..........................................................................................................................................................................
โทรศัพท...............................................................E-mail...........................................................................................
ใหทําเครื่องหมาย X ในชองวางเพียง 1ตัวเลือกในแตละขอ
ตัวเลือก
1)
2)
3)
4)
5)
ขอ





1





2





3





4





5

ขอ
6
7
8
9
10

1)






2)






ตัวเลือก
3)






4)






5)






ลายเซ็นของผูทําแบบทดสอบ
..........................................................................
........./........./.........
โปรดสงกระดาษคําตอบ(ถายเอกสารได)
สงไปรษณียมาที่ เลขานุการหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม73000
โทรสารหมายเลข 0-3424-4462 E-mail : cpe.silpakorn@gmail.com
การชําระคาตรวจคําตอบและจัดสงขอมูล
( ) ไมไดเปนสมาชิกวารสารไทยไภษัชยนิพนธ ( ) เปน สมาชิกวารสารไทยไภษัชยนิพนธ เลขที.่ .........................
พรอมโอนเงิน เขาบัญชี
ชื่อบัญชี หนวยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร“ประโชติ เปลงวิทยา” ธนาคารทหารไทยประเภทบัญชีออมทรัพย
สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจัน ทร เลขที่บัญชี 537-2-07993-8
พรอมสําเนาหลักฐานการชําระเงิน สงมาที่ โทรสาร 0-3425-0941 (วงเล็บ “ชําระเงินคาตรวจคําตอบบทความฟนฟูวิชาการ)

160 :

ปท ี่ 6 ฉบับเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2554

กระดาษคําตอบสําหรับบทความฟนฟูวิชาการ การศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร
เรื่อง การออกแบบและประเมินผลการศึกษาความคงสภาพระยะยาวของเภสัชภัณฑ
(Long-term Stability Test of PharmaceuticalProducts: Design and Evaluation)
ผูแตง ภก.รศ.ดร.เพียรกิจ แดงประเสริฐ
รหัส 1-000-SPU-000-1109-01 จํานวน 2.5 หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง
บทความมีอายุตงั้ แตวันที่ 7 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2556
ขอมูลของผูทําแบบทดสอบ
ชื่อ –นามสกุล ภก./ภญ..................................................เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ . ...............................
ที่อยู. ..........................................................................................................................................................................
โทรศัพท...............................................................E-mail...........................................................................................
ใหทําเครื่องหมาย X ในชองวางเพียง 1ตัวเลือกในแตละขอ
ตัวเลือก
1)
2)
3)
4)
5)
ขอ





1





2





3





4





5

ขอ
6
7
8
9
10

1)






2)






ตัวเลือก
3)






4)






5)






ลายเซ็นของผูทําแบบทดสอบ
..........................................................................
........./........./.........
โปรดสงกระดาษคําตอบ(ถายเอกสารได)
สงไปรษณียมาที่ เลขานุการหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม73000
โทรสารหมายเลข 0-3424-4462 E-mail : cpe.silpakorn@gmail.com
การชําระคาตรวจคําตอบและจัดสงขอมูล
( ) ไมไดเปนสมาชิกวารสารไทยไภษัชยนิพนธ ( ) เปน สมาชิกวารสารไทยไภษัชยนิพนธ เลขที.่ .........................
พรอมโอนเงิน เขาบัญชี
ชื่อบัญชี หนวยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร“ประโชติ เปลงวิทยา” ธนาคารทหารไทยประเภทบัญชีออมทรัพย
สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจัน ทร เลขที่บัญชี 537-2-07993-8
พรอมสําเนาหลักฐานการชําระเงิน สงมาที่ โทรสาร 0-3425-0941 (วงเล็บ “ชําระเงินคาตรวจคําตอบบทความฟนฟูวิชาการ)

:
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วารสารไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร)

กระดาษคําตอบสําหรับบทความฟนฟูวิชาการ การศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร
เรื่อง สารยับยั้งการดูดซึมกลับกลูโคสที่หลอดไตฝอย
(Renal tubular glucose reabsorption inhibitors)
ผูแตง ภก.ผศ.ตอศักดิ์ อินทรไพโรจน และภญ.ผศ.ดร.ปทมวรรณ เผือกผอง
รหัส 1-000-SPU-000-1110-01 จํานวน 2.0 หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง
บทความมีอายุตงั้ แตวันที่ 20 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2556
ขอมูลของผูทําแบบทดสอบ
ชื่อ –นามสกุล ภก./ภญ..................................................เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ . ...............................
ที่อยู. ..........................................................................................................................................................................
โทรศัพท...............................................................E-mail...........................................................................................
ใหทําเครื่องหมาย X ในชองวางเพียง 1ตัวเลือกในแตละขอ
ตัวเลือก
1)
2)
3)
4)
5)
ขอ





1





2





3





4





5

ขอ
6
7
8
9
10

1)






2)






ตัวเลือก
3)






4)






5)






ลายเซ็นของผูทําแบบทดสอบ
.........................................................................
........./........./.........
โปรดสงกระดาษคําตอบ(ถายเอกสารได)
สงไปรษณียมาที่ เลขานุการหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม73000
โทรสารหมายเลข 0-3424-4462 E-mail : cpe.silpakorn@gmail.com
การชําระคาตรวจคําตอบและจัดสงขอมูล
( ) ไมไดเปนสมาชิกวารสารไทยไภษัชยนิพนธ ( ) เปน สมาชิกวารสารไทยไภษัชยนิพนธ เลขที.่ .........................
พรอมโอนเงิน เขาบัญชี
ชื่อบัญชี หนวยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร“ประโชติ เปลงวิทยา” ธนาคารทหารไทยประเภทบัญชีออมทรัพย
สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจัน ทร เลขที่บัญชี 537-2-07993-8
พรอมสําเนาหลักฐานการชําระเงิน สงมาที่ โทรสาร 0-3425-0941 (วงเล็บ “ชําระเงินคาตรวจคําตอบบทความฟนฟูวิชาการ)

162 :

ปท ี่ 6 ฉบับเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2554

กระดาษคําตอบสําหรับบทความฟนฟูวิชาการ การศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร
เรื่อง Fidaxomicin: ยาตานจุลชีพชนิดใหมสําหรับรักษาการติดเชื้อ Clostridium difficile
(Fidaxomicin: A new antimicrobial agent for the treatment of Clostridium difficile infection)
ผูแตง ภก.สุรศักดิ์ วิชัยโย
รหัส 1-000-SPU-000-1111-01 จํานวน 1.5 หนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง
บทความมีอายุตงั้ แตวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
ขอมูลของผูทําแบบทดสอบ
ชื่อ –นามสกุล ภก./ภญ..................................................เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภ . ...............................
ที่อยู. ..........................................................................................................................................................................
โทรศัพท...............................................................E-mail...........................................................................................
ใหทําเครื่องหมาย X ในชองวางเพียง 1ตัวเลือกในแตละขอ
ตัวเลือก
ตัวเลือก
1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
ขอ
ขอ








1
6








2
7








3
8








4
9








5
10
ลายเซ็นของผูทําแบบทดสอบ
..........................................................................
........./........./.........
โปรดสงกระดาษคําตอบ(ถายเอกสารได)
สงไปรษณียมาที่ เลขานุการหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม73000
โทรสารหมายเลข 0-3424-4462 E-mail : cpe.silpakorn@gmail.com

4)






5)






การชําระคาตรวจคําตอบและจัดสงขอมูล
( ) ไมไดเปนสมาชิกวารสารไทยไภษัชยนิพนธ ( ) เปน สมาชิกวารสารไทยไภษัชยนิพนธ เลขที.่ .........................
พรอมโอนเงิน เขาบัญชี
ชื่อบัญชี หนวยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร“ประโชติ เปลงวิทยา” ธนาคารทหารไทยประเภทบัญชีออมทรัพย
สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจัน ทร เลขที่บัญชี 537-2-07993-8
พรอมสําเนาหลักฐานการชําระเงิน สงมาที่ โทรสาร 0-3425-0941 (วงเล็บ “ชําระเงินคาตรวจคําตอบบทความฟนฟูวิชาการ)
:
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วารสารไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร)

กระดาษคําตอบสําหรับบทความฟนฟูวิชาการ การศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร
เรื่อง ฮอรโมนจากเนื้อเยื่อไขมัน : เลปทิน อดิโพเนคทิน และรีซิสทิน
ผูแตง ภก.ผศ.ตอศักดิ์ อินทรไพโรจน และภญ.ผศ.ดร.ปทมวรรณ เผือกผอง
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การศึกษาตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
บทนํา
วิชาชีพเภสัชกรรมเปนวิชาชีพทีปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาซึ่งมีความสําคัญตอสุขภาพและชีวิตของ
ประชาชนเนื่องจากองคความรูเกี่ยวกับยามีการพัฒนาอยูต ลอดเวลา และเพือเปนการสรางความมั่นใจ
ใหกับประชาชนวา ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเปน ผูมีความรูความสามารถและประสบการณในการ
ประกอบวิชาชีพอยูในมาตรฐานและมีความทันสมัยอยูเสมอ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมจึงมีมติใน
วาระที่ 3 (พ.ศ.2544-2546) เห็นชอบใหมีการจัดระบบการศึกษาตอเนื่ อ งของผูประกอบวิชาชีพเภสัช
กรรม และแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดระบบการศึกษาตอเนื่องขึ้น ตามคําสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 10/2544
วันที่ 23 มีนาคม 2544 โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายดังตอไปนี้
วิสัยทัศน
ผูบริโภค หรือผูรับบริการไดรับผลิตภัณฑ หรือการบริบาลทางเภสัชกรรมที่มีมาตรฐานถูกตอง
ตามหลักวิชาเภสัชศาสตรจากผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีความรูความสามารถที่ทันสมัยทั้งจากรัฐ
และเอกชน
พันธกิจ
สภาเภสัชกรรมตองยกระดับและรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยสรางระบบ
หรือกลไกที่จะสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมพัฒนาตนเองในการติดตามความกาวหนาทาง
วิชาการและเทคโนโลยี เพื่อนําไปปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนตอผูบริโภคหรือผูรับบริการตอไป
เปาหมาย
เพื่อวางกลไกระบบการศึกษาตอเนื่องใหเปนไปอยางมีระบบ ชัดเจน สงเสริมใหเกิดการพัฒนา
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และสอดคลองกับวัตถุประสงคในการกอตั้งสภาเภสัชกรรม
ตามที่กฎหมายกําหนด
ดังนั้น การศึกษาตอเนื่องจึงเปนทั้งกลยุทธในการใหหลักประกันวาประชาชนจะไดรับบริการทาง
เภสัชกรรมจากผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีความรู ความสามารถที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน และยัง
เปนกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพของวิชาชีพใหเจริญเติบโตกาวหนาตอไปอีกดวย และระบบการศึกษา
ตอเนื่องนี้จะสามารถใชเปนเกณฑในการพิจารณาเกี่ยวกับการตอ อายุใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมในโอกาสตอไป
กลวิธีในการสะสมหนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง
การศึกษาตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไมใชการสอบ แตเปนการเขารวมกิจกรรม
เพื่อเก็บสะสมหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องตามกิจกรรมที่สภาเภสัชกรรมกําหนด
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เกณฑการสะสมหนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง
การสะสมหนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง จะตองรวมกิจกรรมที่กําหนดไวจํานวนไมนอยกวา
100 หนวยกิต ใน 5 ป ในแตละปตองมีจํานวนหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องไมนอยกวา 10 หนวยกิต
กิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง
กิจกรรมที่เภสัชกรจะสามารถเก็บสะสมหนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง มีดังนี้
 การศึกษาดวยตนเองจากบทความทางวิชาการที่ไดรับการรับรองหนวยกิตการศึกษาตอเนื่อง
จากองคกรอื่นแลว แตไมไดรับการรับรองและกําหนดหนวยกิตการศึกษาตอเรื่องจากสภาเภสัช
กรรม หรือสถาบันหลักที่สภาเภสัชกรรมรับรอง แตผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมยื่นขอรับรอง
และกําหนดหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องจากสภาเภสัชกรรมไดในภายหลัง
 การเขาประชุมวิชาการที่สภาเภสัชกรรม หรือสถาบันหลักที่สภาเภสัชกรรมรับรอง ใหการรับรอง
และกําหนดหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องแลว
 การเขาประชุมวิชาการที่ไมไดขอรับรองและกําหนดหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องจากสภาเภสัช
กรรม หรือสถาบันหลักที่สภาเภสัชกรรมรับรอง และผูประกอบวิชาชีพยื่นขอรับรองและกําหนด
หนวยกิตการศึกษาตอเนื่องจากสภาเภสัชกรรมไดในภายหลัง
 กิจกรรมอื่นๆตามที่สภาเภสัชกรรมกําหนด
ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไมสามารถเก็บหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องไดครบตาม
เกณฑที่สภาเภสัชกรรมกําหนด ใหปฏิบัติตามเกณฑตอไปนี้
 กรณีที่ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเก็บหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องไดไมครบ 100 หนวยกิต
สภาเภสัชกรรมจะขยายระยะเวลใหผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเปนกรณีพิเศษเปนเวลา 1 ป
โดยผูประกอบวิชาชีพตองเก็บหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องที่ขาดไปทั้งหมดรวมกับอีก 10 หนวย
กิตการศึกษาตอเนือ่ งของปนั้น
 ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเก็บหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องไดครบ 100 หนวยกิต แตมีปใดป
หนึ่งไมถึง 10 หนวยกิต สภาเภสัชกรรมจะขยายระยะเวลาใหผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเปน
กรณีพิเศษเปนเวลา 1 ป โดยผูประกอบวิชาชีพตองเก็บหนวยกิตการศึกษาตอเนื่องทีขาดของป
่
ที่ไมสามารถทําไดตามเกณฑรวมกับอีก 10 หนวยกิตการศึกษาตอเนื่องของปนั้น
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คําแนะนําสําหรับการสงตนฉบับบทความฟนฟูวิชาการ
การศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร วารสารไทยไภษัชยนิพนธ (Thai Journal of Pharmacy)
เปนความรูที่เกี่ยวของกับเภสัชศาสตรหรือมีประโยชนตอการประกอบวิชาชีพเภสัชศาสตร ซึ่ง
ควรสามารถใหความรูใหมเพิ่มเติม หรือเปนเรื่องที่อยูในความสนใจ บทความเหลานี้จะผานการ
ตรวจสอบความถูกตองทางวิชาการจากผูทรงคุณวุฒิกอนการเผยแพร
เงื่อนไข การนําบทความลงตีพิพมในวารสาร ผูนิพนธยินยอมในขอกําหนดวาจะไม
ละเมิดลิขสิทธิ์ในเนื้อหาของผูอื่นมาลงตีพิมพโดยไมรับอนุญาต และจะไมนําบทความที่ตีพิมพ
ในวารสารนี้ไปลงตีพิมพในวารสารอื่น ๆ อีก
สวนประกอบของบทความ
1. ชื่อบทความ: เปนภาษาไทยและอังกฤษ (อักษร Browallia New ขนาด 22 ตัวหนา) ซึ่ง
สอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหา
2. ชื่อผูนิพนธ: ระบุชื่อและตําแหนงของผูนิพนธ (อักษร Browallia New ขนาด 16 ) พรอมสังกัด
(อักษร Browallia New ขนาด 14)
3. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม: (อักษร Browallia NEW ขนาด 16)
4. บทคัดยอ: ความยาวไมเกิน 200 คํา ( อักษร Browallia New ขนาด 16)
5. คําสําคัญ: ระบุคําสําคัญ 3-5 คําที่เกี่ยวของกับเนื้อหา (อักษร Browallia New ขนาด 14)
6. เนื้อหา: ควรแยกรายละเอียดเปนสวนหรือหัวขอ พรอมบทสรุปในสวนทายของเนื้อหา โดยพิมพ
ดวยอักษร Browallia New ขนาด 16 และอางอิงดวยระบบตัวเลขที่ยกขึ้น โดยไมมีวงเล็บ
7. คําถาม: ตั้งคําถาม 5 ตัวเลือก โดยกําหนด เปน ตัวเลขและใสวงเล็บ ดังนี้ ( 1) , 2) , 3) , 4) ,
5) ) และคําถามกําหนดจํานวน 10 ขอ พรอมเฉลย
8. เอกสารอางอิง
8.1 วารสารเรียงตามลําดับดังนี้ ชื่อผูนิพนธ ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร ปที่พิมพ ปที่ และหนา ถามี
ผูนิพนธมากกวา 3 ทาน ใสเฉพาะ 3 ทานแรก และตามดวย et al. ดังตัวอยาง
1. Yeola BS, Pisal SS, Paradkar AR, et al. New drug delivery systems for elderly.
Indian Drugs 2000; 37(7): 312-8.
2. สมลักษณ คงเมือง ธวัชชัย แพชมัด ไลโปโซม ฟารมาไทม 2546; 1(2): 45-52.
8.2 หนังสือ เรียงตามลําดับดังนี้ ผูนิพนธ ชื่อเรื่อง บรรณาธิการ ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ เมือง
ที่พิมพ สํานักพิมพ ปที่พิมพ หนาที่ ดังตัวอยาง
1. Wermuth CG. Designing prodrugs and bioprecursors, In: Jolles G, Wooldridge KRH
(ed) Drug design : fact of fantasy. London: Academic Press, 1984: 47-42.
2. ดาบศักดิ์ กองสมุทร การประเมินและการรักษาเบื้องตน ใน ธวัชชัย กาญจนรินทร,
ปริญญา ทวีชัยการ, นภดล วรอุไร การชวยชีวิตผูบาดเจ็บขั้นสูง กรุงเทพฯ โรงพิมพ
พยาบาลพระมงกุฏเกลา 2544: 6-13.
8.3 อื่นๆ เชน บทความ on-line
:
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1. Anonymous. Effervescent delivery system enhanced bioavailability of nutrients
(online). Available at http://www.performingscience.com/article1.html (22 October
2002).
9. ในกรณีที่ในบทความมีสมการ รูปแบบของสมการ ควรกําหนดขนาดของสมการ และการ
จัดเรียงใหมีขนาดเทากันทุกสมการ
10. บทความตองระบุเลขหนา ยกเวนหนาแรก
การพิมพและสงบทความ
สามารถสงตนฉบับเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ความยาวของทั้งบทความรวม
เอกสารอางอิงไมนอยกวาและไมเกิน 10 หนา A 4 เวนขอบดานบน-ลาง ดานละ 2.54 ซม. และซายขวา ดานละ 3.17 ซม. สามารถสงบทความและแผนเก็บขอมูลทางไปรษณียถึง เลขานุการการศึกษา
ตอเนื่องทางเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
หรือ สง file ที่เปน word for window ที่ อีเมล cpe.silpakorn@gmail.com โทร. 0-3425-5800 หรือ
โทรสาร 0-34255-801
(มีคาตอบแทนใหผูเขียนบทความจํานวน 3,000 บาทตอเรื่อง) บทความที่
ผานการพิจารณาจะนําไปเผยแพรแบบออนไลนทางเว็บไซดของคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (http://www.pharm.su.ac.th) รายเดือน และนํามาตีพิมพเปนวารสารฉบับรวมบทความอีก
ครั้งรายป
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ใบสมัครการเปนสมาชิกวารสารไทยไภษัชยนิพนธ (Thai Journal of Pharmacy)
ชื่อ- นามสกุลของผูสมัคร......................................................................................................................
ที่อยู เลขที่.......................หมูที่.....................ซอย...............................ถนน..........................................
แขวง/ตําบล.............................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย...............................หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก ................................................
โทรสาร............................................... E-mail.....................................................................................
สถานที่ทํางาน.....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
สมัครเปนสมาชิกวารสารไทยไภษัชยนิพนธ
 ขอสมัครเปนสมาชิก (200 บาท/ป)
 ขอตออายุสมาชิก เลขที่สมาชิก.....................................
ที่อยูจัดสงวารสาร
 ตามที่อยูขางตน
 ที่อยู ดังนี้................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ออกใบเสร็จรับเงินในนาม
 หนวยงานขางตน
 อื่นๆ (ระบุ) .....................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................................ผูสมัคร
(......................................................................)
............/............./...............
รายละเอียดการชําระเงินและสงใบสมัคร
o สงใบสมัครมาที่ เลขานุการคณะกรรมการจัดระบบการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทรสาร 0-3424-4462
o โอนเงินเขาบัญชี ชื่อบัญชี หนวยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร“ประโชติ เปลงวิทยา” ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคาร
ทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร เลขที่บัญชี 537-2-07993-8 พรอมสําเนาหลักฐานการ
ชําระเงินสงมาที่ โทรสาร 0-3424-4463 (วงเล็บ “ชําระเงินคาสมัครสมาชิกวารสารไทยไภษัชยนิพนธ)
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วารสารไทยไภษัชยนิพนธ (ฉบับการศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร)

แบบสอบถามความคิดเห็น
1.ชื่อหนวยงาน...........................................................สังกัด.................................................................
2.ทานไดรับวารสารสม่ําเสมอหรือไม
สม่ําเสมอ
 รับเฉพาะบางเลม เนื่องจาก.........................................................
3.ทานเห็นวาวารสารไทยไภษัชยนิพนธมีประโยชนตอทานหรือหนวยงานของทาน
ดีมาก
ปานกลาง
นอย
4.ทานเห็นวาวารสารมีเนื้อหาสาระโดยรวมเปนอยางไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
นอย
5.ทานเห็นวาควรมีการปรับปรุงดานใด
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6.ทานคิดวาควรเพิ่มเติมเนื้อหาสาระในเรื่องใดบาง
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7.รูปเลมและรูปแบบการจัดวางภายในเลม
 ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุงดานใด
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
8.การใชภาษา
 เหมาะสม-เขาใจงาย
 เขาใจยาก-ควรปรับปรุง
 ใชศัพททางเทคนิคมากเกินไป
9.ขอเสนอแนะอื่นๆ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
หมายเหตุ หากหนวยงานที่ใดสงแบบสอบถามกลับมาจะไดรับสิทธิพิเศษรับหนังสือวารสารไทยไภษัย
นิพนธฟรีหนวยงานละ 1เลมในปถัดไป
170 :

