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ตามมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑยาฉีดปราศจากเชื้อ เชน น้ำา

ยาปองกันโลหิตแข็งตัวชนิด CPD, CPDA-1 ในถุงบรรจุโลหิต ยา

ชีววัตถุ เชน Hepatitis B Immunoglobulin, Human Rabies 

Immunoglobulin, Human Albumin และอุปกรณทางการ

แพทยจะตองปราศจากสารไพโรเจน เพราะหากรางกายไดรับสาร

ไพโรเจนจะกอใหเกิดอาการไข หนาวสั่น ช็อก หรือเสียชีวิตได โดย

ระดับความรุนแรงขึ้นกับปริมาณและความเขมขนที่ไดรับและการ

ตอบสนองตอสารไพโรเจน  

สารไพโรเจน (pyrogen) คือสารกอไข แบงเปน

1) สารไพโรเจนที่รางกายสรางขึ้น (endogenous pyrogen) ซึ่ง

สารนั้นเรียกวา cytokines ไดแก interleukin 1 (IL 1), interleukin 

6 (IL 6) และ tumor necrosis factor-alpha  (TNF-alpha) เมื่อ

รางกายเกิดการอักเสบหรือติดเชื้อจะหลั่งสาร cytokines สูกระแส

เลือดผานไปยังสมองสวน hypothalamus ซึ่งจะสงสัญญาณผาน 

กลไก arachidonic acid pathway เกิดกระบวนการที่กอใหเกิดไข 

2) สารไพโรเจนไดจากภายนอกรางกาย (exogenous pyrogen) 

ไดแก แบคทีเรีย ไวรัส ยีสต โมลด รวมถึงฝุนผงปนเปอนใน

ผลิตภัณฑ สารไพโรเจนจากแบคทีเรียยังแบงออกเปน 1) สาร

ไพโรเจนที่แบคทีเรียสรางขึ้นและหลั่งออกมาภายนอกเซลล 

(exotoxin pyrogen) กอใหเกิดโรคตางๆ ซึ่งเปนสารโปรตีน

ไมทนความรอน และ 2) สารไพโรเจนที่เปนชิ้นสวนของผนังเซลล 

แบคทีเรีย (endotoxin pyrogen) ไดแก lipoteichoic acids 

และ peptidoglycans จากแบคทีเรียแกรมบวก (gram-positive 

bacteria) และ lipopolysaccharide (LPS) จากแบคทีเรียแกรม 

ลบ (gram-negative bacteria) สาร LPS เปนสารไพโรเจนที่

มีฤทธิ์รายแรงที่สุด ทนความรอนสูง ไมถูกทำาลายดวยความรอน

ชื้น (steam sterilization) แตถูกทำาลายดวยความรอนแหง (dry 

heat sterilization)  เมื่อ LPS ปนเปอนเขาสูรางกายจะไปจับกับ 

lipopolysaccharide-binding protein (LBP) เปน สารประกอบ

เชิงซอน LBP-LPS จากนั้นจะไปจับกับ CD14 receptor และนำา

ไปสูการกระตุนใหรางกายหลั่งสาร cytokines ตางๆ ออกมา ซึ่ง

สามารถกลาวในอีกแงหนึ่งวา exogenous pyrogen เปนปจจัย

ที่ไปกระตุนใหรางกายสราง endogenous factors ซึ่งนำาไปสูการ

เกิดไขนั่นเอง

ในป 1999 - 2000 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดศึกษาภาวะการณ 

ติดเชื้อแบคทีเรียเนื่องจากการใหโลหิต พบวา 9 จาก 34 รายเสีย

ชีวิตจากภาวะติดเชื้อแบคทีเรีย โดย 7 ใน 9 รายเสียชีวิตเนื่องจาก

ติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ จากการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติ

การ พบวา ในถุงโลหิตที่ใหผูปวยทั้ง 9 ราย พบการปนเปอนสาร 

endotoxin ในป 1993 ประเทศเดนมารกและสวีเดนไดมีรายงาน

พบการปนเปอนเชื้อแบคทีเรีย Serratia marcescens ในสวน

ประกอบโลหิตประเภทเม็ดโลหิตแดง ซึ่งมีสาเหตุจากกระบวนการ

ผลิตถุงบรรจุโลหิตโดยภายหลังทำาใหปราศจากเชื้อดวยความรอน

ชื้น ถุงบรรจุโลหิตจะถูกหอหุมดวยถุงหุมชั้นนอกที่สะอาดแตไม 

ผานกระบวนการทำาใหปราศจากเชื้อ โดยสาเหตุการปนเปอนอาจเกิด

มาจากเชื้อแบคทีเรียที่ปะปนอยูในฝุนผงในโรงงานผลิตเมื่อแบคทีเรีย 

สัมผัสกับถุงหุมชั้นนอกและไดรับความชื้นและสารอาหารที่เหมาะ

สมคือ diethylhexyl phthalate ซึ่งเปนสวนผสมของพลาสติก

ที่นำามาผลิตถุงเก็บโลหิต แบคทีเรียจึงแบงตัวและแทรกซึมเขา

ภายในถุงเก็บโลหิตและทำาใหเกิดภาวะติดเชื้อแบคทีเรียในผูปวย 

เห็นไดวา นอกเหนือจากการปนเปอนแบคทีเรียโดยตรงแลวการ

ปนเปอนสารไพโรเจนในผลิตภัณฑก็สงผลรายแรงถึงชีวิตเชนกัน

จึงมีความจำาเปนอยางยิ่งที่ตองมีการควบคุมและทดสอบหาสาร

ปนเปอนไพโรเจนในผลิตภัณฑ

วิธีการทดสอบการปนเปอนสารไพโรเจนในผลิตภัณฑยาฉีด

ตามมาตรฐานเภสัชตำารับ มี 2 วิธี คือ

1. Rabbit pyrogen test เปนวิธีการทดสอบดวยกระตาย 

ซึ่งใชทดสอบสารไพโรเจนสวนใหญรวมทั้ง endotoxin 

ดวย เปนวิธีที่ใชกันมานานกวา 50 ป โดยฉีดสารที่ตอง

การทดสอบเขาเสนเลือดดำาริมใบหูของกระตาย แลวบันทึก

อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง

2. Bacterial endotoxin test เปนวิธีการทดสอบในหลอด

บทความฟื้นวิชา

การทดสอบสารไพโรเจนในผลิตภัณฑยาฉีดปราศจากเชื้อ
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ทดลอง (in vitro) โดยอาศัยหลักการทำาปฏิกิริยาระหวางสาร

สกัดจากเลือดแมงดาทะเลกับสาร bacterial endotoxins 

ซึ่งเฉพาะเจาะจงสำาหรับการหาปริมาณ endotoxins จาก

แบคทีเรียแกรมลบ

มาตรฐานเภสัชตำารับสหรัฐอเมริกา (The United State 

Pharmacopeia, USP 30) กำาหนดใหทดสอบหาสารไพโรเจน

ปนเปอนในผลิตภัณฑน้ำายาปองกันโลหิตแข็งตัวในถุงบรรจุโลหิตดวย

วิธีวิเคราะห bacterial endotoxin test โดยยอมใหมีสารไพโรเจน

ปนเปอนในผลิตภัณฑไดไมเกิน 5.56 EU/mL (endotoxin unit 

per mL) ในขณะที่เภสัชตำารับยุโรป (European Pharmacopoeia, 

EP 6.0) กำาหนดใหใชวิธี rabbit pyrogen test ทั้งผลิตภัณฑน้ำา

ยาปองกันโลหิตแข็งตัว และผลิตภัณฑยาชีววัตถุ

Rabbitpyrogentest(วิธีการทดสอบดวยกระตาย)

การคัดเลือกกระตาย

- ใชกระตายสายพันธุดีมีความตานทานโรค มีหูใหญ ที่ 

นิยมใชมากที่สุด คือ Albino strains, โดยเฉพาะ New 

Zealand Whites และ Belgium Whites (น้ำาหนัก 2-4 กก.)

- ผานการกักกันเฝาดูอาการไวอยางนอย 7 วัน  ภายหลัง

รับมาจากหนวยงานเพาะเลี้ยงและมีสุขภาพดี ไมเจ็บปวย

- น้ำาหนัก > 1.5 กก. น้ำาหนักไมลดลงในชวง 1 สัปดาหกอน

การทดสอบ

- เลี้ยงดวยอาหารที่ไมมียา antibiotics

วิธีการทดสอบ

- กระตายใหมหรือกระตายที่ไมเคยผานการทดสอบตองทำา 

preliminary test เพื่อใหกระตายเกิดความคุนชิน โดย

ฉีดดวย pyrogen-free 9 g/L solution of sodium 

chloride (pyrogen free normal saline solution) ซึ่ง

ผานการอุนที่อุณหภูมิประมาณ 38.5 ำC ในขนาด 10 mL/

kg  ของน้ำาหนักกระตาย

- กระตายที่ผานการทำา preliminary test เปนเวลา 3 วัน  

สามารถนำาไปใชทดสอบ pyrogen ได

- กระตายที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง > 0.6 ำC หามนำาไปใชทดสอบ  

pyrogen ใหเวน 1 เดือน และนำามาทดสอบ preliminary  

test อีกครั้ง

- กระตายที่ผานการทดสอบ preliminary test สามารถนำา

มาใชทดสอบได โดยใชกระตาย 3 ตัวตอ 1 ตัวอยางทดสอบ

- พักกระตายในหองพักกอนการทดสอบ 1 คืน หรืออยางนอย 

18 ชั่วโมง ควบคุมอุณหภูมิหองใหอยูระหวาง 18-26 ำC 

ความชื้นสัมพัทธ  45-65% งดใหอาหารในระหวางการพัก 

กอนการทดสอบแตใหน้ำา แตในระหวางการทดสอบ pyrogen 

ตองงดทั้งน้ำาและอาหาร

- ยายกระตายเขาสูหองทดสอบ pyrogen ซึ่งควบคุมอุณหภูมิ 

ไมใหตางจากหองพักกระตายเกิน 3 ำC

- ล็อคคอกระตายใหหลวมพอเหมาะ เสียบตัววัดอุณหภูมิ

ทางกนกระตายลึกประมาณ 5 ซม. ภายหลัง 1 ชั่วโมงจึง

เริ่มบันทึกอุณหภูมิ

- บันทึกอุณหภูมิกอนฉีดทุกๆ 15 นาที เปนเวลาอยางนอย 

90 นาที  และบันทึกอุณหภูมิหลัง ฉีดทุกๆ 30 นาที  เปน

เวลาอยางนอย 3 ชั่วโมง

- อุนตัวอยางทดสอบ ที่อุณหภูมิประมาณ 38.5 ำC

- เช็ดใบหูกระตายดวยน้ำายาฆาเชื้อ ฉีดตัวอยางทดสอบ

เขาเสนเลือดดำาที่ใบหูกระตายอยางชาๆ แตไมเกิน 4 นาที

- กระตายที่แสดงอุณหภูมิกอนฉีดโดยวัด 2 ครั้ง ติดตอกัน

มีคาอุณหภูมิตางกัน > 0.2 ำC ใหคัดแยกออกจากการทดสอบ

ครั้งนี้และเปลี่ยนใชกระตายสำารอง กระตายที่มีอุณหภูมิกอน

ฉีด > 39.8 ำC หรือ < 38.0 ำC ใหคัดแยกออกจากการ

ทดสอบครั้งนี้ และเปลี่ยนใชกระตายสำารองที่เตรียมไว

- การแปลผลการทดสอบ (ตารางที่ 1)

 คาอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงของกระตายแตละตัว  =

อุณหภูมิสูงสุด – อุณหภูมิกอนฉีด

เมื่อ  อุณหภูมิกอนฉีด = อุณหภูมิเฉลี่ยของอุณหภูมิกระตาย

วัด 2 ครั้ง กอนฉีด

 อุณหภูมิสูงสุด = อุณหภูมิสูงสุดของกระตายหลังฉีด วัด

ทุก 30 นาที 3 ชั่วโมง

ขอดีของ rabbit pyrogen test

1. การทดสอบและขอปฏิบัติตางๆ ไดมีการทำาอยางแพรหลาย

ไปทั่วโลกเปนเวลามากกวา 50 ป

2. กระตายมีความไวตอสารกอไขเชนเดียวกับคนและไวตอ 

สารที่เป็น exogenous pyrogen ตางๆ เชน จากแบคทีเรีย 

เชื้อรา ไวรัส ฝุนผง และสเตียรอยด

ขอดอยของ rabbit pyrogen test

1. เสียคาใชจายสูงสำาหรับบุคลากรในหองปฏิบัติการและการ 

เตรียมสัตวทดลอง

2. ใชเวลาในการทดสอบนาน

3. เปนวิธีที่ตองใชสัตวมาทดสอบ

4. มีปจจัยหลายอยางที่มีผลตอความไวของการทดสอบ ซึ่ง

อาจทำาใหผลการทดสอบคลาดเคลื่อน เชน ฤดูกาล วัน เวลา 

ความเครียด การใหอาหาร และอุณหภูมิแวดลอม เปนตน
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5. กระตายแตละตัวมีอุณหภูมิตางกัน และเปนสัตวที่ไวตอสิ่ง

แวดลอม ดังนั้นการตอบสนองตอ pyrogen อาจไมเทากัน 

6. หากผลิตภัณฑยามีสารรบกวนการทดสอบ เชน ยาลดไข 

จะไมสามารถใชวิธีนี้ไดเนื่องจากการทดสอบดวยกระตายจะ

ดูผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของกระตาย นอกจากนี้ยังมี

ผลิตภัณฑยาอื่นๆที่ไมสามารถใชวิธีนี้ไดเชน prostaglandin, 

ฮอรโมน, ยารักษามะเร็ง, กัมมันตรังสี, ยาชา เปนตน

BacterialendotoxintestหรือLALtest

เปนวิธีการทดสอบหาปริมาณ endotoxin เฉพาะที่เกิดจาก

แบคทีเรียแกรมลบโดยใชสารสกัดจากเลือดแมงดาทะเล เรียก

วา Limulus Amebocyte Lysate (LAL)  โดยในป 1956 Dr. 

Frederic Bang พบการตายของแมงดาทะเล (horseshoe crab; 

Limulus polyphemus) โดยเลือดของมันจับตัวเปนกอนแข็ง 

เมื่อนำาไปเพาะเชื้อพบเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ เชน E. coli และ 

Pseudomonas sp. ตอมาในป 1964 Dr. Jack Levin และ Dr. 

Frederick Bang พบวาปฏิกิริยาของเลือดแมงดาทะเลเกิดจาก 

endotoxin จากแบคทีเรียแกรมลบกับ Amebocyte lysate ของ

แมงดาทะเล เขาจึงไดทำาการสกัดสารจาก Amebocyte cell นำาไป

เตรียมเปน reagent เรียก Limulus Amebocyte Lysate (LAL)

LAL test มี 3 เทคนิควิธี ดังนี้

1. Gel-clot techniques เปนการทดสอบแบบ qualitative 

อาศัยหลักการที่วา LAL จะเกิดการแข็งตัวเมื่อมี gram 

negative endotoxin โดย gram negative endotoxin จะ

กระตุน proenzyme ใน LAL ใหเปน activated enzyme 

เรียกวา coagulase ซึ่งจะเปลี่ยนสาร coagulogenใน LAL 

ใหปนสาร coagulin เกิดการแข็งตัวเปนเจล ซึ่งผูทดสอบ 

ตองสังเกตการเกิดเจลดวยตา

Proenzyme   ---------------------->   Coagulase

Coagulogen   ---------------------->   Coagulin

 

2. Turbidimetric method เปนการทดสอบแบบ quantitative 

อาศัยการวัดความขุนหลังการแข็งตัวเปนเจล การวัดเวลาใน

การเกิดความขุนสามารถวัดดวยเครื่อง photometer หากมี

ปริมาณ gram negative endotoxin สูง จะเกิดปฏิกิริยา

อยางรวดเร็ว เมื่อนำาไปคำานวณเทียบกับกราฟมาตรฐานจะ

ทราบความเขมขนของสาร gram negative endotoxin

3. Chromogenic method เปนการทดสอบแบบ quantitative 

อาศัยการเกิดสีหลังจากการแตกออกของ synthetic 

peptide chromogen complex ซึ่งความเขมของสีจะ

ขึ้นกับปริมาณ gram negative endotoxin โดย gram 

negative endotoxin จะกระตุน proenzyme ใน LAL 

ใหเปน activated enzyme ซึ่งจะเปลี่ยนสารสังเคราะห 

substrate ที่ไมมีสีใหมีสีเหลือง (p-nitroaniline, pNA) 

สามารถวัดเวลาในการเกิดสีเหลืองดวย photometer เมื่อ

นำาไปคำานวณเทียบกับกราฟมาตรฐานจะทราบความเขมขน 

ของสาร gram negative endotoxin

Proenzyme   ---------------------->   Enzyme(Coagulase)

Substrate + H
2
O   ---------------------->   Peptide + pNA

(yellow)

Endotoxin

Coagulase

Endotoxin

Coagulase

Numberofrabbits (I)Materialpassesifsummed (II)Materialfailsifsummed

responsedoesnotexceed(C) responseexceed(C)

3 1.15 C 2.65 C

6 2.80 C 4.30 C

9 4.45 C 5.95 C

12 6.60 C 6.60 C

-  ถาอุณหภูมิรวม ≤ คาในคอลัมภ (I) ผลการทดสอบ ผาน ปราศจากสารไพโรเจน

-  ถาอุณหภูมิรวม > (I) แต ≤ (II) ใหทดสอบซ้ำา

-  ถาอุณหภูมิรวม > (II) ผลการทดสอบ ไมผาน มีการปนเปอนสารไพโรเจน

ตารางที่1  การแปลผลการทดสอบ Rabbit pyrogen test
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ขอดีของวิธี LAL test คือ 

1. เปน in vitro test

2. ใชพื้นที่ วัสดุ อุปกรณ และบุคลากรในการทดสอบนอย 

คาใชจายนอย ทำาไดงายกวา

3. รวดเร็วในการทดสอบ (ภายใน 90 นาที)

4. มีความไวในการทดสอบมากกวาวิธี rabbit pyrogen 

test โดย 

- Endotoxin threshold ในคนประมาณ 2 ng/kg 

- Endotoxin threshold ในกระตายประมาณ 0.2-3.5 

ng/kg

- LAL สามารถตรวจสอบ Endotoxin ต่ำาสุดได 0.01-

0.14 ng/mL

5. ใชไดดีกับยาที่ไมสามารถทดสอบดวยกระตาย เชน

- ยาฉีดกัมมันตภาพรังสี 99m Tc

- ยาฉีดเขาน้ำาไขสันหลัง (Intrathecal)

- ยารักษามะเร็ง

- ยาลดไข

ขอดอยของ LAL test

1. ทดสอบไดเฉพาะ pyrogen ที่เกิดจาก gram negative 

bacteria ชนิด lipopolysaccharide เทานั้น

2. มีปฏิกิริยาระหวาง LAL reagent กับตัวยาที่ใชทดสอบ 

ทำาใหไมสามารถใชไดกับตัวยาทุกตัว

3. Sensitivity จะแปรตาม endotoxin ของเชื้อชนิดตางๆ

การทดสอบไพโรเจนในผลิตภัณฑยาและเครื่องมือแพทยเปนสิ่ง

จำาเปนและมีความสำาคัญทำาใหผูใชมั่นใจไดในคุณภาพและมาตรฐาน

ของผลิตภัณฑ โดยควรเลือกใชวิธีทดสอบใหเหมาะสมและเปนไป

ตามมาตรฐานสากล ในหลายปที่ผานมาไดมีการพัฒนาวิธีอื่นๆ

สำาหรับทดสอบสารไพโรเจนในผลิตภัณฑโลหิต (plasma derived 

medicinal product) เรียกวา Monocytes Activation tests 

(MAT) โดยนำา human monocytes ที่ไดจากโลหิตมนุษย หรือ 

human peripheral mononuclear cells ทำาการวัดปริมาณ IL-1, 

IL6 และ TNF-alpha ซึ่งไดผลดี อยางไรก็ตามก็ตามวิธีดังกลาว

ยังเปนวิธีทางเลือก นอกเหนือจากการทดสอบดวยกระตายแลว 

หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของไดพยายามสนับสนุนการใชวิธี bacterial 

endotoxin test เพื่อลดการใชสัตวทดลองซึ่งมีคาใชจายสูงทั้งในดาน

สถานที่ เครื่องมืออุปกรณรวมทั้งบุคลากร อีกทั้งยังตองคำานึงถึง

จรรญาบรรณในการใชสัตวทดลองดวย
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