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บทบรรณาธิการ
โดย > ยุพดี  ศิริสินสุข

ความคืบหน้าในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายค่ายาสูงติดต่อกันมาโดยตลอด               

ประการหนึ่งก็คือ การที่รัฐบาลประกาศการสนับสนุนให้มีการใช้ยาชื่อสามัญ (Generic drug)                 

ในสถานพยาบาลกับคนไข้ที่ได้รับสิทธิประกันสุขภาพทุกประเภท ซึ่งแต่เดิมเข้าใจว่ากลุ่มที่มี            

การใชย้าชือ่สามญันอ้ยคอืกลุม่สวสัดกิารรกัษาพยาบาลของขา้ราชการ  การมนีโยบายดงักลา่ว

อาจไม่เกิดผลในทางปฏิบัติหากขาดซึ่งข้อมูลทางวิชาการที่จะขับเคลื่อนความมั่นใจในเรื่อง

คุณภาพของยาชื่อสามัญให้เป็นที่ประจักษ์ต่อทั้งแพทย์ผู้สั่งใช้ยาและประชาชนผู้มีสิทธิ์  

ปัญหาการขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพยาชื่อสามัญเป็นประเด็นที่สะสมมานาน คนส่วนใหญ่           

ยงัคงมคีวามเขา้ใจแบบเดมิๆ วา่ยาชือ่สามญัไมม่คีณุภาพ  ยาวพิากษฉ์บบันีจ้งึเนน้ทีจ่ะนำาเสนอ

ข้อมูลทางวิชาการในทุกระดับที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระบบการควบคุมกำากับ

คุณภาพของกลุ่มยาชื่อสามัญ  ข้อมูลเชิงประจักษ์ของคุณภาพยาชื่อสามัญ พัฒนาการของ

อุตสาหกรรมยาไทยกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา ข้อมูลเชิงประจักษ์ของการนำา                     

ยาชือ่สามญัไปใชท้างคลนิกิ  ความเขา้ใจเกีย่วกบัยาชือ่สามญัของภาคประชาชน  เหลา่นีจ้ะเปน็

เครื่องมือสำาคัญในการปรับเปลี่ยนความเข้าใจเดิม และสร้างเข้าใจใหม่ๆ ที่ถูกต้อง 

หากความเชือ่ยงัคงอยูเ่หนอืความจรงิเหมอืนทีผ่า่นมา ทางออกในการสง่เสรมิการใชย้าชือ่สามญั

ทีส่ำาคญัทางหนึง่คอื อาศยัเครอืขา่ยวชิาชพี เครอืขา่ยวชิาการ เครอืขา่ยประชาชนชว่ยกนัสือ่สาร

กระจายข้อมูลที่ถูกต้องต่อไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
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 ระเทศไทยใหความสาํคญักบัยาชือ่สามญัและ

คุณภาพของยาชื่อสามัญ ดังมีหลักฐานปรากฏ                      

ในนโยบายแหงชาติดานยา พ.ศ.2554 และยุทธศาสตร

การพัฒนาระบบยาแหงชาติ พ.ศ.2555 - 2559                                   

ในยุทธศาสตรดานที่ 2 วาดวยเรื่องการใชยาอยาง                   

สมเหตุผล โดยระบุประเด็นในยุทธศาสตรยอยที่ 5                            

มุงเนน “การสงเสริมการผลิตและประกันคุณภาพ                            

ยาชื่อสามัญ” เพราะเปนที่ยอมรับกันทั่วโลกวา หากจะ

ใหประเทศมีความมั่นคง สามารถพึ่งตนเองไดทั้งใน

ภาวะคบัขนั มโีรคระบาดรนุแรง หรอืในยามศกึสงคราม 

จะตองสามารถผลิตยาชื่อสามัญที่จําเปนตอการ

สาธารณสุขของประเทศและมีคุณภาพไดมาตรฐาน

 มกัมกีารสรางความเขาใจผดิตอสาธารณชน 

ประชาชนผูใชยาทั่วไป ตลอดจนผูสั่งใชยาใหเชื่อวา 

ยาชือ่สามญั มคีณุภาพไมด ีหรอื มคีณุภาพมาตรฐาน

นาสงสัย เพื่อผลประโยชนของผูผลิตยาที่เพิ่งหมด

สิทธิบัตร

 ประเทศไทยไดเฝาระวัง ตรวจสอบคุณภาพ

มาตรฐานยาชื่อสามัญโดยเฉพาะยาในบัญชียาหลัก           

แหงชาติ ซึ่งเปนยาที่ไดรับการพิสูจน ตรวจสอบและ          

คัดเลือกวา มีประสิทธิผลดี ราคาเหมาะสมและจําเปน

ตอการสาธารณสุขของประเทศ เปนประจํา โดย            

ความรวมมือระหวาง สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงาน

สาธารณสขุจงัหวดั โรงพยาบาลทกุระดบัทัง้ในกระทรวง

สาธารณสุขและนอกกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจน

โรงเรียนแพทย

 เมื่อพิจารณาจากหลักฐาน ผลการตรวจ

วิเคราะหการเฝาระวังคุณภาพมาตรฐานยาของ

ประเทศไทย ยอนหลังไป 7 ป โดยกรมวิทยาศาสตร          

การแพทย1 แลว ในรูปของ Single Window ปรากฏ             

รายละเอียด ตามตาราง ดังตอไปนี้
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 เรื่องจากปก
                                                                                                                     
ภก.วรวิทย  กิตติวงศสุนทร

ตารางที่ 1

สรุปจํานวนตัวอยางในระบบ Single Window

ป ตรวจ ไดมาตรฐาน ผิดมาตรฐาน ไมสงตย.
ไมสามารถ

ตรวจได

2554 482 444 27 11 -

2553 960 832 107 - 21

2552 846 696 148 - 2

2551 1265 1139 126 - -

2550 1316 1122 188 - 6

2549 477 401 76 - -

2548 1691 1563 124 - 4
1กรมวทิยาศาสตรการแพทยไดจดัทาํฐานขอมลูผลการวเิคราะหยาและผลติภณัฑสขุภาพ ซึง่เปดใหเครอืขายและประชาชนทัว่ไป

เขาถึงไดที่ www.tumdee.org

ป
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ตารางที่ 2

สรุปจํานวนบริษัทผลิตยาในระบบ Single Window

ป บริษัททั้งหมด ไดมาตรฐาน ผิดมาตรฐาน

2554 95 92 13

2553 114 105 32

2552 106 99 35

2551 124 119 32

2550 107 104 26

2549 53 47 21

2548 108 104 37

ตารางที่ 3

สรุปจํานวนเลขทะเบียนในระบบ Single Window

ป บริษัททั้งหมด ไดมาตรฐาน ผิดมาตรฐาน

2554 214 206 16

2553 389 358 46

2552 290 254 70

2551 342 315 56

2550 348 313 71

2549 114 95 28

2548 385 369 49

               

 ขอมูลขางตน แสดงขอมูลคุณภาพยาที่ผานการตรวจวิเคราะห ทั้งของยาชื่อสามัญที่ผลิตในประเทศ            

ยาที่มีสิทธิบัตรและยาที่นําเขาจากตางประเทศดวยเชนกัน มิใชเปนเพียงยาชื่อสามัญที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมยา

ภายในประเทศเทานั้น หากไมมีการวิเคราะหและใหคําอธิบายที่ชัดแจง อาจทําใหเขาใจผิดหรือคลาดเคลื่อน            

ไดวา คุณภาพยาชื่อสามัญในประเทศไทยมีปญหา เชน ในตารางแสดงอาจเห็นวายาที่ไมไดมาตรฐานมีจํานวน          

พอสมควร บางปอาจมากกวารอยละ 10 เปนตน นอกจากนี้การพบสัดสวนยาที่ไมไดมาตรฐานคอนขางสูง                 

ในบางปนั้น สวนหนึ่งเนื่องจากในอดีตหนวยงานตางๆ พุงเปาการสงตรวจผลิตภัณฑในกลุมเสี่ยงที่สงสัยวา               

อาจมีปญหา ไมใชการสงตรวจตามแผนสงตรวจปกติ จึงทําใหรอยละของผลิตภัณฑที่ตกมาตรฐานสูงกวา
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                  ตั้งแต ปลายป 2553 การตรวจสอบเฝาระวังคุณภาพยาของประเทศไทย ไดมีการพัฒนา ปรับปรุง

หลักวิชาการในการจัดทําหลักเกณฑการคัดเลือกและเก็บตัวอยางยา เพื่อใหมีความไว ความจําเพาะตอ                     

ความเสี่ยงตางๆ ดานยา โดยความรวมมือของเภสัชกรหนวยงานตางๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการอาหาร             

และยา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน                    

สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั โรงพยาบาลในสงักดัมหาวทิยาลยั อาจารยจากคณะเภสชัศาสตร ประกอบกบัพฒันา

ระบบการสงตอตัวอยางและระบบรายงานผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพยา ผานระบบ Single Window ทําให

เภสัชกรในหนวยงานตางๆ ในสังกัดภาครัฐสามารถทราบไดวาหนวยงานใดจะสงตัวอยางผลิตภัณฑ                                

โดยทราบทั้งชื่อการคาผลิตภัณฑ รูปแบบของยา ขนาดความแรง รุนการผลิต หนวยตรวจวิเคราะห และผล               

การตรวจวเิคราะหไดพรอมๆ กนั เปนผลใหสามารถลดจาํนวนตวัอยางผลติภณัฑทีเ่กดิความซ้าํซอน, รุนการผลติ

ในการตรวจวิเคราะห และสามารถครอบคลุมบริษัทไดถึง 95 บริษัทใกลเคียงกับปอื่นๆ (ป พ.ศ.2548-2553 

ครอบคลุมผูประกอบการ 108, 53, 107, 124, 106, 114 และ 115 รายตามลําดับ)

 ดังนั้น จากตารางที่ 1 เมื่อนําขอมูลป 2554 มาวิเคราะหในรายละเอียด จากจํานวนตัวอยางที่ตรวจ

วิเคราะหจะเห็นไดวา มียาผานมาตรฐานรอยละ 94.27 (เปาหมาย 482 ตัวอยาง ไมสงตามแผน 11 ตัวอยาง           

ตรวจจริง 471 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 444 ตัวอยาง)  ไมแตกตางจากกลุมประเทศอื่นๆ จะเห็นไดวาการจัดการ

เพือ่ใหระบบการคดัเลอืกและการเกบ็ตวัอยางทีถ่กูตองตามหลกัวชิาการนอกจากจะชวยประหยดังบประมาณ

ทั้งผูสงและผูตรวจแลว ยังสามารถใหภาพสะทอนคุณภาพของผลิตภัณฑในทองตลาดไดถูกตองกวา ไมใช

ขอมูลสถิติคุณภาพยาแบบเดิมที่สะทอนถึงคุณภาพยาในกลุมเสี่ยง

                 ตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาในประเด็นเลขทะเบียนตํารับ พบวาเลขทะเบียนตํารับที่เขามาตรฐาน

มีผูประกอบการที่ผลิตภัณฑไดมาตรฐาน 92 รายจาก 95 ราย แมวาบางบริษัทที่ถูกสุมตรวจผลิตภัณฑ            

อาจมีทั้งผลิตภัณฑทั้งที่ไดมาตรฐาน และผิดมาตรฐาน 13 ราย เปนผูผลิตภายในประเทศ 11 รายและเปน

บริษัทที่นําเขาจากตางประเทศ 2 ราย

 เมื่อพิจารณาจากชนิดผลิตภัณฑที่ผิดมาตรฐานของผูผลิตภายในประเทศ จะเปนยา Chloramphenicol 

ear/ eye drop 9 ตัวอยางของผูผลิต 5 ราย ซึ่งการตกมาตรฐานของยาดังกลาวนาจะมาจากการจัดเก็บที่                

อุณหภูมิหอง แทนที่จะจัดเก็บในอุณหภูมิต่ํากวา 8 องศาเซลเซียส ทําใหยาเสื่อมคุณภาพกอนวันสิ้นอายุที่ปรากฏ

บนฉลาก และอีกรายการหนึ่งคือยา Clotrimazole vaginal tablet ของผูผลิต 2 ราย, ผูผลิตยา Metoclopramide 

tablet 1 ราย  ผูผลิตยา Amlodipine tablet 2 ราย และผูผลิตยา Gentamicin injection 1 ราย

     กลาวโดยสรปุ จากขอมลูผลการตรวจวเิคราะหยาของปลาสดุ  

    2554 ภายใตระบบทีไ่ดบรหิารจดัการใหมปีระสทิธภิาพ คดัเลอืกรายการ 

    ยาที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อตรวจสอบเฝาระวังแลว คุณภาพยาชื่อสามัญ 

    ของประเทศไทยอยูในเกณฑดีมาก ไมแตกตางจากประเทศอื่นๆ                    

    แตอยางใด

     กลาวโดยสรปุ จากขอมลูผลการตรวจวเิคราะหยาของปลาสดุ  

    2554 ภายใตระบบทีไ่ดบรหิารจดัการใหมปีระสทิธภิาพ คดัเลอืกรายการ 

    ยาที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อตรวจสอบเฝาระวังแลว คุณภาพยาชื่อสามัญ 

    ของประเทศไทยอยูในเกณฑดีมาก ไมแตกตางจากประเทศอื่นๆ                    

    แตอยางใด



 คงปฏเิสธไมไดวาอตุสาหกรรมยาชือ่สามญัมสีวนสาํคญัทีเ่พิม่การเขาถงึยาใหกบัประชาชน ไมเพยีงเฉพาะ

ประเทศกําลังพัฒนาเทานั้น แตรวมทั้งประเทศพัฒนาแลวดวย เพราะเมื่อยาตนแบบหมดสิทธิบัตร หรือไมมี                

สิทธิบัตรผูกขาดในประเทศนั้นๆ แลว มียาชื่อสามัญเขามาเปนคูแขง ราคายาจะลดลงมาอยางมากและเมื่อ             

มีคูแขงขันในตลาดมากราย ราคายาก็จะลดลงตามลําดับ ซึ่งการเขาสูตลาดของยาชื่อสามัญก็ตองผานการ               

ตรวจสอบดานคุณภาพที่เขมงวดจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกรมวิทยาศาสตรการแพทย              

อนัเปนองคกรหลกัในการคุมครองผูบรโิภค แตดวยนยัยะสาํคญัทีว่านีเ้องทีท่าํใหอตุสาหกรรมยาชือ่สามญัตกเปน

เปาหมายของอุตสาหกรรมยายักษใหญที่ตองทําทุกวิถีทางเพื่อสกัดการเขาสูตลาด 

 แทคติกที่ใชก็หลากหลาย มีตั้งแตธรรมดาๆ จนถึงขั้นเทพ อาทิ

 -  การปลอยขาวเพื่อทําลายความนาเชื่อถือ ในคุณภาพยาชื่อสามัญ เชน ยาชื่อสามัญสูยาตนแบบ           

ไมได หายชา ผลขางเคียงเยอะ ทําใหเกิดการดื้อยามาก ยาถูกๆ ดีๆ ไมมีหรอก ยาตองแพงจึงจะดี หรือแมกระทั่ง

กลาวหาวา ยาชือ่สามญัคอืยาปลอมหรอืขยายนยิามยาปลอมในความตกลงตางๆ เพือ่ใหรวมยาชือ่สามญัเสยีเลย 

 -  มีการฮั้วกันระหวางบริษัทยายักษใหญกับบริษัทยาชื่อสามัญเพื่อถวงเวลาการออกตลาด กรณี                    

ยังเปนคดีความกันในสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา หรือใชวิธีไลซื้อและควบรวมกิจการบริษัทยาชื่อสามัญ            

แบบที่เกิดขึ้นในอินเดีย

6

 หมุนดูโลก
                                                        

กรรณิการ กิจติเวชกุล                                                             
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 -  ทําการตลาดโดยตรงกับแพทยผูสั่งจายยาใหเปลี่ยนยาไปใชยาตัวใหมที่บริษัทนําออกจําหนายและ             

ยงัตดิสทิธบิตัรอยู ซึง่ปญหานีเ้ชือ่มโยงกบัการใหสทิธบิตัรคุมครองในยาทีไ่มมคีวามใหมหรอืไมมนีวตักรรมทีส่งูขึน้

อยางแทจริง หรือที่เรียกกันวา Evergreening Patent หรือ สิทธิบัตรที่มีลักษณะแบบไมมีที่สิ้นสุด จากการศึกษา           

พบวา คําขอสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐทางยาในไทยยอนหลัง 10 ป มีคําขอประเภทนี้มากกวารอยละ 90 ยกตัวอยาง

เชน ยา Imatinib หรือชื่อทางการคาคือ ยา Glivec® ซึ่งเปนยารักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว ที่กอนหนานี้ อยูใน                

กลุมการประกาศบังคับใชสิทธิ (CL) มีคําขอรับสิทธิบัตรของยาตัวนี้ในประเทศไทยถึง 6 คําขอ ทั้งการขอใน              

ดานการใช, การขอในรูป salt form และการขอในรูปของ polymorph ซึ่งอยูในขายที่เปน evergreening ชัดเจน               

หากเทียบกับสิทธิบัตรตัวตั้งตนของสหรัฐอเมริกา ยาตัวนี้นาจะหมดสิทธิบัตรในไทยในป 2559 แตหากคําขอ             

สิทธิบัตรแบบ evergreening เหลานี้ไดรับการอนุมัติ ผูขอจะไดสิทธิผูกขาดทําใหไมมีใครสามารถผลิตยาชื่อสามัญ

เขามาแขงไดจน ถึงป 2569 ซึ่งมากกวาสิทธิที่พึงจะไดถึง 10 ป ดังนั้น อุตสาหกรรมยาขามชาติจะทําทุกวิถีทาง

เพื่อขัดขวางคูมือการตรวจสอบสิทธิบัตร1 และพยายามทําใหการออกสิทธิบัตรเปนเรื่องงายๆ เร็วๆ สะดวกๆ

 -  แทคตกิตางๆ ทีเ่ปนการขมขวญับรษิทัยาชือ่สามญัหรอืสรางบรรยากาศแหงความกลวัจนไมกลาผลติ

ยาชื่อสามัญใหมๆ เชน การฟองรองเอาผิดทุกรูปแบบในประเด็นที่บริษัทยาตนแบบคิดวาถูกละเมิดสิทธิบัตร 

เครื่องหมายการคา หรือแมแตละเมิดลิขสิทธิ์ในเอกสารกํากับยาทั้งๆ ที่ไมเขาขายการเปนวรรณกรรมที่ไดรับ             

การคุมครองตามกฎหมายไทย นอกจากนี้ในระหวางที่คดีอยูในศาล บริษัทยาตนแบบยังสงจดหมายไปแจงแกมขู

โรงพยาบาลตางๆ ใหระงับการสั่งซื้อยาชื่อสามัญที่เปนคดีความ ทั้งๆ ที่คดียังไมสิ้นสุด หากบริษัทยาชื่อสามัญ

เลก็ๆ ทีไ่มมฝีายกฎหมายหรอืฝายสทิธบิตัรทีแ่ขง็แกรงมากพอ กอ็าจจะถอดใจ ไมสูคด ีถอนยาจากตลาด ซึง่ทาํให

บริษัทยาตนแบบผูกขาดและเรียกราคายาไดแพงขึ้นเพราะขายเพียงเจาเดียว แมวาในความเปนจริง ในที่สุดศาล

อาจจะชี้วา บริษัทยาชื่อสามัญนั้นอาจจะไมไดละเมิดทรัพยสินทางปญญาเลยก็ได ดังนั้น หากหนวยงานตางๆ               

ไปหลงกล เอาเรื่องคุณภาพยาและทรัพยสินทางปญญาไปปนกัน เชื่อวา จะทําใหบริษัทยาชื่อสามัญจํานวนมาก      

ถูกกลั่นแกลงดวยการแจงจับยึดยาที่ถูกตองสงสัย ทั้งที่อาจไมมีปญหาเรื่องคุณภาพและไมไดละเมิดทรัพยสิน             

ทางปญญาเลย วธินีีจ้ะไปไดดกีบัระบบฐานขอมลูสทิธบิตัรทีย่าํแยมากๆของประเทศไทย คนเจอมัง่ไมเจอมัง่ คนได

ไมครบถวน ก็จะยิ่งทําใหบริษัทยาชื่อสามัญลังเลอยางมากที่จะทําวิจัยเพื่อผลิตยาชื่อสามัญใหม

 -  การกดดนัในการปรบัเปลีย่นกฎระเบยีบทัง้ในระดบัประเทศและระหวางประเทศเพือ่เอือ้ตอการทาํกาํไร

สูงสุดของอุตสาหกรรมยา โดยเพิ่มความเขมงวดในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับยามากยิ่งไปกวา

ความคุมครองเดิมที่ผูกพันตามความตกลงทริปส อาทิ ขยายอายุสิทธิบัตร, อนุญาตใหจดสิทธิบัตรแบบ                            

evergreening, ผูกขาดขอมูลทางยา (Data Exclusivity), จํากัดการใชมาตรการยืดหยุน, เพิ่มบทลงโทษ, ใหมีการ            

จับยึดยาแมเพียงสงสัยวาจะละเมิดทรัพยสินทางปญญา ฯลฯ

 ทัง้หมดนี ้อตุสาหกรรมยายกัษใหญจะทาํควบคูไปกบัการลอ็บบี ้การกดดนัทัง้ในและระหวางประเทศ   

รวมถึงการซื้อสื่อ-หักโหมทําประชาสัมพันธ

1 ไดมกีารพฒันามาจากแนวทางทีอ่งคการอนามยัโลกและหนวยงานนานาชาตริวมกนักาํหนดขึน้เพือ่ปองกนัปญหาการใหสทิธบิตัรในลกัษณะ 

evergreening patent และไดเริ่มมีการนําไปใชในบางประเทศ เชน ประเทศอารเจนตินา เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผานมา
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 ดังนั้น การปรับตัวของบริษัทยาชื่อสามัญของไทยเพียงลําพังยังไมสามารถเปนเครื่องรับประกัน                   

ความเติบโตอยางแข็งแกรงและเปนหลักประกันดานความมั่นคงในการเขาถึงยาของประชาชนได หากกลไกรัฐ 

นโยบาย และโครงสรางพื้นฐานตางๆ ไมมีการเตรียมความพรอมหรือปรับตัวตามแรงเหวี่ยงของกระแสโลก และ

แรงกดดันในการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศเพื่อเอื้อตอการทํากําไรสูงสุดของ

อตุสาหกรรมยาขามชาต ิและแนนอนวา ความตืน่ตวัในการตดิตามตรวจสอบของภาคประชาสงัคมและวงวชิาการ

ยังเปนปจจัยสําคัญ

 เมื่อพิจารณาจากบทเรียนของผูผลิตยาชื่อสามัญในไทยและบทเรียนในตางประเทศ จึงมี                                

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังตอไปนี้

 1. ไมรับความตกลงทางการคาและการลงทุนใดๆ ที่เกินไปกวาความตกลงทริปสเมื่อป 1991    

 2. ปรับปรุงระบบตรวจสอบและใหสิทธิบัตร โดยการจัดทําคูมือการตรวจสอบคําขอสิทธิบัตรที่มีความ

ชดัเจน เพือ่ปองกนัการขอสทิธบิตัรทีไ่มเหมาะสมหรอื evergreening และใหสทิธบิตัรอยางรวดเรว็ แตรดักมุ โปรงใส

 3. ฝายนโยบายควรแกไขปรับปรุงกฎกติกาตางๆ ที่เปนอุปสรรคตอบริษัทยาชื่อสามัญของประเทศไทย 

และจําเปนตองเทาทันตอแรงกดดัน กลวิธีตางๆ ของบริษัทยาตนแบบ ซึ่งถูกหนุนหลังโดยประเทศอุตสาหกรรม

ตะวันตก ไมโอนออนไปตามอิทธิพลหรือการเจรจาที่จะตัดตอนการเติบโตของอุตสาหกรรมของประเทศดังที่               

เคยเกิดขึ้นในอดีต

 4. พัฒนาระบบการคัดคานกอนการออกสิทธิบัตร (Pre-Grant Opposition) ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น            

ดวยการขยายเวลาการคัดคานใหเหมาะสมเพียงพอ นอกจากนี้ กรรมการสิทธิบัตร และอนุกรรมการที่เกี่ยวของ

จะตองปลอดผลประโยชนทับซอนกับผูทรงสิทธิหรือตัวแทนที่ยื่นของสิทธิบัตร

 5. ควรจัดสรางระบบฐานขอมูลการคัดคานการออกสิทธิบัตร หรือคําขอสิทธิบัตรที่ไมเหมาะสม                     

ซึ่งถูกปฏิเสธจากประเทศตางๆ เพื่อเปนฐานขอมูลสําคัญ และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูผลิตยาชื่อสามัญและ              

ฝายวิชาการทั่วโลก รวมถึงใหความชวยเหลือดานกฎหมายแกบริษัทยาชื่อสามัญเล็กๆ

 6.  ใหความรูเกีย่วกบักฎหมายสทิธบิตัร ระบบทรพัยสนิทางปญญา และการเขาถงึยา แกองคกร บคุลากร

สาธารณสุข นักวิชาการ หรือผูเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความเขาใจและไมตกเปนเหยื่อของความหวาดกลัว

 7. ควรมีการสรางบุคลากรในดานตางๆ ที่เกี่ยวของใหมีองคความรูเพียงพอ เชน เจาหนาที่ตรวจสอบ

สทิธบิตัร นกักฎหมาย ผูพพิากษา ซึง่เชือ่มโยงถงึการสนบัสนนุงบประมาณแกระบบการศกึษาเพือ่ใหสามารถสราง

บุคลากรไดอยางเพียงพอ 

 8. สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาชื่อสามัญ หรือ TPMA ควรเพิ่มบทบาทของตนเองในการดูแล                   

ผลประโยชนของสมาชิก ทําหนาที่หลักในการคัดคานสิทธิบัตรที่ไมเหมาะสมแทนที่สมาชิกรายใดรายหนึ่ง และ  

เปนคนกลางในการหนุนเสริมสมาชิก รวมถึงการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย



 ปจจุบันบัญชียาของโรงพยาบาลสงขลานครินทร มียาชื่อสามัญในสัดสวน เกือบ 50% (ประมาณ                  

600 รายการจาก 1,300 รายการ) จึงเปนเรื่องนาสนใจวาโรงพยาบาลมีการดําเนินงานอยางไร และทําไมแพทย

และผูปวยสวนใหญจึงยอมรับและใชยาชื่อสามัญ

 เริ่มจากประมาณป 2532 โรงพยาบาลมีการนํายาชื่อสามัญเขาทดแทนในยารักษาโรคที่ไมซับซอน                

บางรายการ เชน กลุมยารักษาโรคหวัด ยาแกปวด ยาปฏิชีวนะพื้นฐาน โดยยังคงยาตนแบบเปนทางเลือก              

เมื่อยาชื่อสามัญไดรับการยอมรับมากขึ้น ประกอบกับในป 2540 ทีมผูบริหารโรงพยาบาลเวลานั้น ไดใหนโยบาย

นํายาชื่อสามัญมาใชในบัญชียาของโรงพยาบาล สําหรับผูปวยทุกสิทธิ์สวัสดิการ โดยจะตองประกันคุณภาพยา 

และอนุมัติคาใชจายในการตรวจสอบคุณภาพยา ฝายเภสัชกรรมจึงกําหนดใหมีการคัดเลือกยาชื่อสามัญ                      

เขาทดแทนยาตนแบบทุกป พรอมกับกําหนดเกณฑการคัดกรองยาชื่อสามัญจากบริษัทตางๆ ทั้งในดานลักษณะ

บรรจภุณัฑทีไ่ดมาตรฐาน ปองกนัปญหาความคลาดเคลือ่นทางยาและคณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ียาชือ่สามญั

ใหมที่ไดรับการคัดเลือกทุกรายการ จะตองผานการตรวจสอบคุณภาพยาจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทย หรือ

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกอน จึงจะจัดซื้อเขามาใช โดยโรงพยาบาลเปนผูดําเนินการ               

สุมสงตรวจมาตรฐานคุณภาพยาเอง ขณะเดียวกันเพื่อสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพยาที่ใชในโรงพยาบาล                    

จึงกําหนดใหมีการสุมสงตรวจสอบเปนระยะอยางนอยรายการละ 2 ครั้งตอป และปรับเกณฑตรวจสอบ                          

ใหเปนปจจุบันตามเภสัชตํารับ (USP/BP) ฉบับใหมทุกครั้ง พรอมกับมีมาตรการดําเนินการกับบริษัทที่ยา                        

ไมผานมาตรฐาน  

9
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 ใกลตัว
                                                                                                                     
ภญ.กัญญา ตั้งเกียรติกําจาย
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 ตอมารายการยาชือ่สามญัมจีาํนวนมากขึน้ แหลงตรวจสอบไมสามารถรองรบัการวเิคราะหไดทกุรายการ 

จึงมีการนําฐานขอมูลผลวิเคราะหที่มีอยูรวมกับขอมูล Green Book ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย และมีการ 

จัดกลุมยาสําคัญ (critical drug) ของโรงพยาบาลขึ้น  เพื่อกําหนดความถี่ และความครอบคลุมของการสุม                

ตรวจสอบยาแตละรายการ เชน ยาชื่อสามัญ ในกลุมยาสําคัญที่ไมเคยใชในโรงพยาบาลมากอน ไมมีขอมูลใน     

Green Book จะตองสุมตรวจสอบปละ 2 ครัง้ ครอบคลมุ 100% กลุมยาสาํคญัทีเ่คยใชในโรงพยาบาล หรอื มขีอมลู

ใน Green book จะสุมตรวจสอบปละครัง้ ครอบคลมุ 100% กลุมยาทัว่ไปทีผ่ลวเิคราะหของบรษิทันัน้ผานมาตรฐาน 

2 ครั้ง จะสุมตรวจสอบทุก 2 ป ครอบคลุม 80% เปนตน ปจจุบันกลุมยาสําคัญมียาชื่อสามัญนําเขาจากหลาย

แหลงมากขึ้น โรงพยาบาลจึงไดปรับปรุงเกณฑคัดเลือกเพื่อสรางความเชื่อมั่นยิ่งขึ้นในประเด็นความเทาเทียมกับ

ยาตนแบบ(therapeutic equivalence) ไดแก หลักฐานการไดรับการบรรจุใน US.FDA. Orange Book หรือ                    

เปน biosimilar ตาม EMEA Guideline 

 การตรวจสอบคณุภาพยาของโรงพยาบาล ทัง้ในสวนของยาชือ่สามญัใหม และยาชือ่สามญัทีจ่ดัซือ้แลว  

จะทยอยสุมตรวจทกุเดอืนตามแผนตรวจสอบยาประจาํป ผลการวเิคราะหจะนาํเขาแจงในคณะกรรมการเภสชักรรม

และการบาํบดั และเผยแพรใหแพทยทราบทกุ 2 เดอืน จากฐานขอมลูผลวเิคราะหคณุภาพยาในโรงพยาบาลระหวาง

เดือนตุลาคม 2533 ถึง กันยายน 2553  มีการสงตรวจสอบยาชื่อสามัญทั้งสิ้น 1, 668 รายการ ผลการวิเคราะห

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี พบวาสวนใหญผานเกณฑมาตรฐานเภสัชตํารับ (รอยละ 92) สวนที่ไมผานเกณฑ

มสีาเหตจุากปจจยัตางๆ ไดแก เกณฑทีใ่ชวเิคราะหคณุภาพเปนเกณฑมาตรฐานเภสชัตาํรบัทีเ่ปนปจจบุนัแทนเกณฑ

ทะเบียนยาของบริษัท รูปแบบยาโดยเฉพาะยาเม็ดแบบออกฤทธิ์เนิ่น และยาพน และปญหาคุณภาพของ                             

ผูผลิตยาเอง

 ถึงแมจะมีนโยบายใหนํายาชื่อสามัญเขาทดแทนยาในบัญชีทุกรายการ โรงพยาบาลก็ใหความสําคัญกับ

แพทยผูสั่งใชยา เชน ในกลุมยาเคมีบําบัด ชีววัตถุ ซึ่งไมสามารถตรวจสอบคุณภาพไดโดยหนวยงานในประเทศ 

ฝายเภสชักรรมจะหารอืรวมกบัแพทยผูเกีย่วของ เพือ่กาํหนดรายละเอยีดของขอมลูทีต่องการประกอบการพจิารณา

กอนนําเขา หรือแมยาชื่อสามัญนั้นผานการคัดเลือกเขามาใชในโรงพยาบาลแลวก็ตาม หากแพทยพบปญหา              

การใชก็สามารถแจงขอมูลใหคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัดทบทวนรายการยาสามัญนั้นๆ ได รวมถึง

การมีนโยบายสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลทางคลินิกระหวางยาตนแบบและยาชื่อสามัญ เพื่อเปน

ขอมูลทางวิชาการเผยแพร และใชประโยชนในการพิจารณายาชื่อสามัญแกผูเกี่ยวของตอไป
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กลยุทธการเพิ่มการใชยาชื่อสามัญ

Purvis L. Strategies to increase generic drug utilization and associated savings. AARP. 

2008 Dec
 

 ปจจุบันคาใชจายดานยาเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วโดยเปนผลมาจากทั้งราคาและปริมาณการใช                    

ความพยายามที่จะคงคาใชจายดานสุขภาพไว มุงเปาไปที่ยาตามใบสั่งยาเปนสําคัญ ทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจใน

การลดคาใชจายคือ การสงเสริมการใชยาชื่อสามัญซึ่งมักจะมีราคาเพียง 1 ใน 3 ของยาชื่อการคาตนตํารับ             

เครื่องมือ/นโยบายที่ใชเพิ่มการใชยาชื่อสามัญ

 •  การกําหนดใหแพทยสั่งยาชื่อสามัญ

 • แผนประกันสุขภาพแบงยาเปนหลายระดับโดยแยกยาชื่อสามัญออกจากยาราคาแพงและยาฉีด               

แลวกําหนดใหผูประกันรวมจายเงินในอัตราแตกตางกันไปตามระดับของยา

 •  การสัง่ยาดวยคอมพวิเตอร ทาํใหแพทยทราบขอมลูของยาชือ่สามญัทีม่ใีนโรงพยาบาลจงึสามารถให

ขอมูลโดยตรงกับผูปวยได โดยไมตองอาศัยเภสัชกร

 •  การใหความรูเรื่องประโยชนของการสั่งยาชื่อสามัญแกผูสั่งยาและผูบริโภค

 •  การใหเงินจูงใจแกเภสัชกรหรือผูสั่งยาเมื่อใชยาชื่อสามัญเพิ่มขึ้น

 •  การกําหนดเพดานคายาบางตัวที่จะจายคืนใหแกรานยา

 •  การเปลี่ยนรูปแบบใบสั่งยาใหผูสั่งยาตองระบุเพิ่มเติมใหชัดเจนกรณีที่ตองการสั่งยาชื่อการคาจริงๆ

ความทาทายตอนโยบายขางตน

 ปจจุบันนโยบายขางตนเผชิญกับความทาทายหลายประการ เชน

 •  องคกรวชิาชพีบางแหงและผูปวยบางรายแยงวาการเปลีย่นจากยาชือ่การคาไปเปนยาชือ่สามญัทาํให

เกดิปญหาผลการรกัษาในผูปวย สาํหรบัขอเทจ็จรงิในเรือ่งนี ้สมาคมแพทยแหงอเมรกิาไดทาํการทบทวนบทความ

ทางวิชาการที่วาดวยความสมมูลเชิงการรักษาของยาชื่อสามัญซึ่งตีพิมพในชวงป 2545 – กุมภาพันธ 2550 แลว

สรปุวายงัไมมหีลกัฐานทางวทิยาศาสตรทีส่นบัสนนุขอโตแยงดงักลาวหรอืหลกัฐานทีม่อียูกย็งัไมสามารถยนืยนัได

แนนอน

 •  สถานการณการใชยาชือ่สามญัเกอืบถงึจดุสงูสดุแลวเนือ่งจากปจจบุนัมกีารจายยาชือ่สามญัแลว 89% 

ของจํานวนครั้งที่สามารถจายยาชื่อสามัญได

 •  ผูบริโภคบางรายนิยมยาชื่อการคาตนตํารับมากกวา และยินดีจายคายาเอง

 •  การขาดยาชื่อสามัญสําหรับยากลุมสารชีวภาพซึ่งกําลังเติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมยา

สรุป

 ตัวเลขคาใชจายที่ลดลงเมื่อมีการใชยาชื่อสามัญนั้น ทําใหนโยบายที่สงเสริมการใชยาดังกลาวเปน

ตวัเลอืกทีด่ใีนการจาํกดัคาใชจายดานสขุภาพ แตผูวางนโยบายและนกัวจิยักค็วรตอบคาํถามเรือ่งความสมมลู

เชงิการรกัษาของยา พฒันาวธิสีงเสรมิใหผูบรโิภคใชยาชือ่สามญั พยายามใหกลุมสารชวีภาพมยีาชือ่สามญั 

และนําหลายนโยบายมาใชรวมกันดวย

 จับกระแส
                                                                                                                     

ภญ.อรกัญญ ภูมิโคกรักษ
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 การเสยีชวีติจากโรคหวัใจและหลอดเลอืด  เปนอตัราตายอนัดบัสามของคนไทยในปจจบุนัและมแีนวโนม

เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ผูปวยที่มีภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (STEMI) ที่ไดรับ

การรักษาดวย Percutaneous Coronary Intervention (PCI) โดยใสขดลวดค้ํายัน(Stent) จะมีโอกาสรอดชีวิตสูง 

และมีการสูญเสียกลามเนื้อของหัวใจนอย  การรักษาที่ควบคูกันดวยการใหยาตานเกล็ดเลือด (antiplatelet drugs)  

มีสวนชวยใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี  การรักษาดวยวิธี  PCI  มักจะรวมกับการใส Coronary  stent  ถือวาเปนการ

รักษามาตรฐานหนึ่งใน Acute coronary syndrome (ACS)  และ Coronary artery disease (CAD)  การรักษาดวย

วธินีีจ้ะทาํใหเกดิความเสยีหายทีผ่นงัของหลอดเลอืดแดง  ซึง่จะกระตุนใหเกลด็เลอืดม ีactivation และ aggregation 

จนอาจนําไปสู coronary thrombosis ได  ดังนั้นยาตานเกล็ดเลือดจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการรักษาดวยวิธี PCI  

ทั้งนี้เพื่อปองกันการเกิด thrombosis โดยที่ไมควรเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดเลือดออกจนเปนอันตราย                             

ยาตานเกล็ดเลือดที่นํามาใชประกอบดวย Aspirin  Ticlopidine และ Clopidogrel เปนหลัก

 Clopidogrel เปนยาทีอ่อกฤทธิย์บัยัง้การเกาะกลุมของเกลด็เลอืดหลงัจากการทาํ PCI โดยยา Clopidogrel 

เปนยาในกลุม Thienopyridine ที่ออกฤทธิ์ปดกั้น P2Y12 adenosine diphosphate receptor ที่มีผลตอการเกาะกลุม

ของเกล็ดเลือด American College of Cardiology (ACC) /American Heart Association(AHA) guideline 2004 และ 

2007 ไดกําหนดใหใชยา Clopidogrel 300 mg เปน loading dose กอนที่ผูปวยจะไดรับการทํา PCI  และหลังทํา 

PCI ใสขดลวดค้ํายัน(ทั้งชนิด BMS และ DES) จะตองไดรับยา Clopidogrel 75 mg วันละครั้งเปนเวลาอยางนอย 

1 เดือนกรณีใสขดลวดค้ํายันชนิด BMS  และอยางนอย 6 เดือนเมื่อใสขดลวดค้ํายันชนิด DES  นอกจากนี้แลว         

การใชยา Clopidogrel อาจใชเปนยาเดี่ยว (monotherapy) หรือใชรวมกับยา Aspirin เปน Combined therapy ซึ่งจะ

ชวยเสริมฤทธิ์ในการยับยั้งการเกาะกลุมของเกล็ดเลือด แตก็เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดภาวะเลือดออกมากขึ้น 

 ภาวะหลอดเลือดอุดตันซ้ําหลังใสขดลวดค้ํายัน เปนภาวะแทรกซอนที่รุนแรงและเสี่ยงตอชีวิต ผูปวยจะ

เกิดอาการกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute MI) ตองกลับเขารับการรักษาในโรงพยาบาล บางรายตอง

กลับมาทาํการขยายหลอดเลือดซ้าํ (Revascularization) หากมารับการรักษาไมทันทวงทีผูปวยอาจเสียชีวิต ดังนั้น

แพทยจึงใหความสําคัญกับการใชยา Clopidogrel หลังใสขดลวดค้ํายันในผูปวยทุกราย นอกจากนี้ยา Clopidogrel 

ยงัสามารถใชในกรณทีีผู่ปวยไมสามารถใชยาแอสไพรนิได ทาํใหอตัราการใชยา Clopidogrel เพิม่สงูขึน้ แตเนือ่งจาก

ยามีราคาแพงทําใหโอกาสการเขาถึงยามีนอย

 ในป 2549 ประเทศไทยไดมีการประกาศใชสิทธิบัตรเหนือสิทธิบัตรยาโดยรัฐ (Compulsory Licensing : 

CL) เพื่อนําเขายา Clopidogrel  อันเนื่องจากอัตราการใชยา Clopidogrel มีปริมาณสูงขึ้น และยามีราคาแพง(ราคา

ตอหนวย โดยประมาณ 70 บาท) ทําใหผูปวยโดยเฉพาะสิทธิประกันสุขภาพและประกันสังคมไมสามารถเขาถึง          

ยาได โดยที่กระทรวงสาธารณสุขไดนําเขายา Clopidogrel ภายใตชื่อสามัญทางยาในราคาตนทุนที่ต ่ํากวา                    

ยาตนแบบมาก

¤Ø³ÀÒ¾ÂÒª×่ÍÊÒÁÑÞäÁ‹´ŒÍÂ¡Ç‹ÒÂÒ¹Í¡: 
¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ¼Å¢Í§ÂÒâ¤Å¾Ôâ´à¡ÃÅã¹¼ÙŒ»†ÇÂ
ËÅÑ§·Ó ËÑµ¶¡ÒÃ¢ÂÒÂËÅÍ´àÅ×Í´áÅÐãÊ‹¢´ÅÇ´¤้Ó ÂÑ¹

 ทันสถานการณ
                                                        

ภญ.ปทมา ตัณฑวิวัฒน           
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 เพือ่ใชในผูปวยทัง้ 3 สทิธไิดแก สทิธหิลกัประกนัสขุภาพถวนหนา, สทิธปิระกนัสงัคม และสวสัดกิารรกัษา

พยาบาลขาราชการ แตพบวาแพทยบางสวนยังไมมั่นใจที่จะสั่งใชยา Clopidogrel ชื่อสามัญนี้กับผูปวยที่ทํา PCI 

และใสขดลวดค้ํายัน เนื่องจากเกรงวาผูปวยจะเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันกลับเปนซ ้ําและเปนเหตุใหผูปวย                  

เสียชีวิตได จากการสอบถามในหลายโรงพยาบาล พบวารูปแบบการสั่งใชยา Clopidogrel มีความหลากหลายใน

ผูปวยที่ทํา PCI และใสขดลวดค้ํายัน โรงพยาบาลหลายแหงยังไมมีการสั่งใชยา Clopidogrel ชื่อสามัญนี้กับผูปวย

ทํา PCI และใส Stent,  โรงพยาบาลบางแหงสั่งใชยา Clopidogrel ตนแบบเปนเวลา 1-3 เดือนแลวจึงเปลี่ยนไปใช

ยา Clopidogrel ชื่อสามัญ แตมีโรงพยาบาลนอยแหงที่สั่งใชยา Clopidogrel ชื่อสามัญในผูปวยหลังทํา PCI และ          

ใสขดลวดค้าํยนัตอเนือ่งเปนเวลามากกวา 12 เดอืน ทาํใหเกดิขอสงสยัวาผลลพัธการรกัษาของผูปวยหลงัมกีารใช

สิทธิเหนือสิทธิบัตรโดยรัฐของยา Clopidogrel เปนอยางไร  คณะผูวิจัยจึงไดศึกษายอนหลังเพื่อประเมินผลลัพธ  

ทางคลนิกิของยา Clopidogrel ในผูปวยหลงัทาํหตัถการขยายหลอดเลอืดหวัใจและใสขดลวดคํ้ายนั  ในโรงพยาบาล

ศูนยหัวใจระดับ 3 จํานวน 9 แหง  คัดเลือกผูปวยที่ไดรับการทํา PCI และใสขดลวดค้ํายัน และไดรับยา Clopidogrel 

ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 จํานวน 713 ราย ซึ่งเปนชวงเวลาหลังจากมีการ           

นําเขายา Clopidogrel ที่มีการใชสิทธิบัตรเหนือสิทธิบัตรยาโดยรัฐ เก็บขอมูลจากบันทึกประวัติการรักษา และ

ประวัติการใชยาของผูปวย เปนระยะเวลา 1 ป ผลการศึกษาพบวามีลักษณะการใชยาในกลุมผูปวยที่ไดรับยา 

Clopidogrel 4 รูปแบบคือ  ใชเฉพาะยาตนแบบ  ใชเฉพาะยาสามัญ(CL)  ใชเฉพาะยาโปรแกรม access1  และใชยา 

Clopidogrel มากกวา 1 ชนิด (mix)  ในการศึกษาจะดูผลลัพธของการรักษาในรูปรอยละของการเกิด                              

กลามเนื้อหัวใจตาย การทําหัตถการที่หลอดเลือดซ ้ํา การเสียชีวิตจากโรคหัวใจและการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ  

สําหรับผลการรักษาพบวา ผูปวยที่ใชยาตนแบบและยาชื่อสามัญ (CL)  มีรอยละของการเกิดกลามเนื้อหัวใจตาย 

0.70 และ 1.02 ตามลําดับ  รอยละของการทําหัตถการที่หลอดเลือดซ้ํา 3.25  และ 0 ตามลําดับ รอยละของการ

เสียชีวิตจากโรคหัวใจ 0.93 และ 3.06 และรอยละของการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุเปน 0.46  และ 2.04 ตามลําดับ 

และไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อวิเคราะหผลดวย Cox proportional hazard ratio  พบวาผูปวยที่ใชยาสามัญ (CL)                

มผีลลพัธการเกดิกลามเนือ้หวัใจตายเทยีบกบัยาตนแบบเปน 0.52 เทา  การเสยีชวีติจากโรคหวัใจและจากทกุสาเหต ุ               

เมือ่เทยีบกบัยาตนแบบเปน 0.88 และ 0.76 เทาตามลาํดบั  สวนการทาํหตัถการทีห่ลอดเลอืดซ ้าํไมสามารถวเิคราะห

ไดเนื่องจากไมพบการทําหัตถการที่หลอดเลือดซ้ําในผูปวยที่ใชยาชื่อสามัญ(CL)

 จากผลการศกึษาพบวาการใชยาตนแบบหรอืยาชือ่สามญั (CL) ใหผลการรกัษาทางคลนิกิไมแตกตางกนั  

สะทอนถงึนโยบายการประกาศใชสทิธเิหนอืสทิธบิตัรยาเพือ่การเขาถงึยาของประชาชนคนไทยทีจ่ะไดรบัการรกัษา

พยาบาลดวยสทิธขิัน้พืน้ฐานทีเ่ทาเทยีมกนั ดวยการแทนทีย่าทีม่สีทิธบิตัรดวยยาชือ่สามญัทีม่คีณุภาพในการรกัษา

ที่ไมแตกตางจากยาตนตํารับ ทั้งยังชวยประหยัดงบประมาณคายาของประเทศ และจากรายงานการศึกษาการ

จดัการขอมลูดานยาเพือ่ประเมนิผลการใชยา  นโยบายดานยาอยางเปนระบบของสถาบนัวจิยัและประเมนิเทคโนโลยี

ทางการแพทย  พ.ศ. 2551 – 2553 ผลของการแทนที่ยาแบบ generic substitution หรือ pharmaceutical                

substitution กลุมยา Antithrombolic agents โดยการวิเคราะหการแทนที่ยา 3 ระดับ คือแทนที่รอยละ 25                    

รอยละ 50  รอยละ 75  พบวาสามารถประหยัดคาใชจายภาพรวม 18,817,413 บาท  37,794,970 บาท และ  

56,069,906 บาทตามลําดับ 

1
ยาในโปรแกรมaccess เปนยาที่บริษัทยาตนตํารับไดผลิตออกมาในรูปลักษณที่ตางไปจากยาตนตํารับและสนับสนุนใหกับโรงพยาบาลตางๆ           

ที่มีการซื้อยาตนตํารับดวย
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 จากการดาํเนนิโครงการรณรงคการใชยาชือ่สามญั...ชือ่สามญัทางยา (Generic name) เมือ่ปลายป 2554 

ทําให “รูเขา– รูเรา” ไดอยางชัดเจนขึ้นวา......

 รูเขา (ผูสั่งใชยา) ไมเชื่อมั่นคุณภาพยาชื่อสามัญ สั่งยาโดยใชชื่อการคาตามความเคยชิน เพราะ                

เขียนงายกวา หรือบางทานจําชื่อสามัญทางยาไมได แมกระทรวงสาธารณสุขจะมีนโยบายในการพัฒนา

ประสิทธิภาพระบบบริหารเวชภัณฑ มาตั้งแตป 2542 ดวยการสนับสนุนใหสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ใชชื่อสามัญทางยา โดยใหคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด รับผิดชอบใหแพทยสั่งใชยา            

โดยใชชื่อสามัญทางยา และใหมีการสั่งใชยาที่สมเหตุสมผล  แตจากการที่ไดรวมดําเนินงานกับเครือขายผูบริโภค

และเครือขายเภสัชกรในการรณรงคการใชชื่อสามัญทางยาในโรงพยาบาล ทําใหหนวยบริการซึ่งสวนใหญสังกัด

กระทรวงสาธารณสขุ ทัง้ระดบัปฐมภมูใินโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบล (รพ.สต.) ระดบัทตุภิมูใินโรงพยาบาล

ชุมชน และระดับตติยภูมิในโรงพยาบาลขนาดใหญ รวมถึงคลินิกเอกชนมีความตื่นตัว และมีแนวคิดในการปรับ

ระบบการสั่งใชยาโดยใชชื่อสามัญทางยา และลาสุด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผานมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

มาตรการเกี่ยวกับระบบบริหารยาและเวชภัณฑ โดยมีสาระสําคัญประการหนึ่ง คือการควบคุมการใชยาให              

เหมาะสมและคุมคา โดยกําหนดใหมีมาตรการควบคุมการเบิกจายยานอกบัญชียาหลักและสงเสริมการใช                      

ยาชื่อสามัญ

 รูเรา (ผูใชยา) มีการใชยาไมถูกตอง ใชยาโดยไมจําเปน และยึดติดกับยี่หอยา เพราะขาดความรู                 

ความเขาใจเรื่องยา และไมรูจักชื่อสามัญทางยา เพราะวาไมเห็นความสําคัญและจํายาก ทําใหเกิดปญหาใชยา           

ซ้ําซอน เพิ่มผลขางเคียงของยา ไดรับยาเกินขนาด แพยาโดยไมรูวาแพยาอะไร บางครั้งเกิดการแพยานั้นซ้ําซาก

ซึ่งอาจเปนอันตรายถึงชีวิต แตเมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2555 ที่ผานมา ไดมีโอกาสลงพื้นที่ชวยอบรมวิทยากร

กระบวนการ เรื่องระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งใหผูเขาอบรมไดฝกปฏิบัติ โดยทดลองจัดอบรมใหกับแกนนํา              

ชาวบานประมาณ 30 คน จากการแลกเปลี่ยน ซักถามในเวทีวันนั้น แกนนําชาวบานสามารถแยกแยะไดวายา   

จําเปนที่ใชกันบอยๆ อะไรคือชื่อสามัญทางยา อะไรชื่อทางการคา รวมถึงเขาใจตัวเลขที่แสดงถึงปริมาณตัวยา 

(เชน พารา 500)  และรูวาตองใชยาในปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดของรางกาย ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ประชาชน         

มีความรู เขาใจ และใหความสําคัญเรื่องยาชื่อสามัญมากขึ้น และเครือขายองคกรผูบริโภคอยางนอย 4 ภูมิภาค 

ไดดําเนินโครงการรณรงคยาชื่อสามัญตอเนื่อง ในป 2555 นี้

ยาชื่อสามัญ จึงเปนคําตอบที่ถูกตองตรงกัน ทั้ง “เขา” และ “เรา”  

          ทั้งผูใชยา ผูสั่งใชยา และผูกําหนดนโยบาย... 

“ÂÒª×่ÍÊÒÁÑÞ: 
       ¤Ó µÍº·Õ่¶Ù¡µŒÍ§ 
                 µÃ§¡Ñ¹”

 รูเขา - รูเรา
                                                                                                                     

กชนุช แสงแถลง
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 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ           

ที่เรียกกันจนติดปากวา อย. เปนหนวยงานของรัฐ               

ในกระทรวงสาธารณสุขที่มีอํานาจหนาที่ในการกํากับ

ดูแลความปลอดภัยและคุณภาพมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑสุขภาพ ที่สําคัญคือ ยา โดยมีพันธกิจดานยา 

คือ การรับประกันตอสาธารณชนวาผลิตภัณฑยาใน

ตลาดมี คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล         

ตามขอบงใชทางการแพทย ดงันัน้ พนัธกจินีจ้ะตองระดม

สรรพกาํลงัทางวชิาการและทรพัยากรทีม่ทีัง้ภายในและ

ภายนอกองคกรเพื่อเปาหมายในการบรรลุภารกิจ                

ที่สําคัญยิ่งนี้ใหได 

 พันธกิจดานยาดังกลาวชี้ ให เห็นวา อย.              

ตองรบัประกนัคณุภาพ ความปลอดภยั และประสทิธผิล                

ของผลิตภัณฑยาทุกชนิด ไมว าจะเปนยาใหม                                        

ยาชื่อสามัญ หรือแมแตยาจากสมุนไพร สําหรับ

ผลติภณัฑยาชือ่สามญัซึง่กาํลงัไดรบัการกลาวขานมาก

ทัง้ทางนโยบายและทางปฏบิตั ิเพราะเปนยาทีม่คีณุภาพ 

ราคาเหมาะสม การสงเสริมการเขาถึงยาอยางทั่วถึง  

ในที่นี้ ผูเขียนตองการเนนใหเขาใจวา อย. ประกัน

คุณภาพผลิตภัณฑยาชื่อสามัญอยางไร เบื้องตนจึงขอ

ทําความเขาใจวา ยาชื่อสามัญ หมายถึง ผลิตภัณฑ             

ยาที่ อย. กําหนดตามหลักวิชาการวาประกอบดวย             

ตัวยาสําคัญ รูปแบบยา และขนาดความแรงของ                 

ตัวยาสําคัญเหมือนกับผลิตภัณฑยาตนแบบ และ          

ผานการประกนัคณุภาพ ความปลอดภยั และประสทิธผิล

ตามขอบงใชแลว การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ                    

ยาชื่อสามัญ อย. ดําเนินการใน 2 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนแรก การรับประกันกอนที่ผลิตภัณฑ

ยาจะไดรับการอนุญาตใหวางจําหนายในทองตลาด           

ขั้นตอนนี้มักรูจักกันทั่วไปวา “การขึ้นทะเบียนตํารับยา” 

ซึง่ในทางวชิาการหมายถงึ กระบวนการประกนัคณุภาพ

ผลิตภัณฑยาชื่อสามัญผานการทบทวนและประเมิน     

หลักฐานเชิงประจักษทางวิชาการอยางเขมงวด                 

เพื่อยืนยันวาผลิตภัณฑยาชื่อสามัญที่มุงหมายจะวาง

จําหนายในตลาดมีคุณภาพ ความปลอดภัย และ

ประสิทธิผล ผูประกอบการมีหนาที่นําเสนอขอมูลหลัก

ฐานทางวิชาการตามที่ อย. กําหนด ในสวนคุณภาพจะ

เปนขอมลูการผลติ การควบคมุคณุภาพทัง้ตวัยาสาํคญั

และผลติภณัฑยาสาํเรจ็รปูตามขอกาํหนดมาตรฐานทาง

เทคนคิ การระบฉุลาก รวมไปถงึการผลติตามมาตรฐาน

จีเอ็มพี ความคงตัวในสภาวะที่กําหนด ในสวนความ

ปลอดภัยและประสิทธิผล ใชขอมูลการศึกษาชีวสมมูล

เปรียบเทียบระหวางยาใหมตนแบบกับยาชื่อสามัญ             

ซึง่เปนหลกัวทิยาศาสตรทีไ่ดรบัการยอมรบัระดบัสากล

และมีพัฒนาการมากวา 40 ป จึงไมจําเปนตองทําการ

ทดลองทางคลินิกในความหมายทั่วไปที่มักเขาใจผิดกัน 

ผลิตภัณฑยาชื่อสามัญที่ผานการประเมินคุณภาพ และ

ไดรับการพิสูจนวามีชีวสมมูลกับยาตนแบบ ถือวา                

มีความเทาเทียมในการบําบัดรักษากับยาตนแบบ และ

สามารถนํามาใชแทน (interchange) ยาตนแบบไดดวย

ความมั่นใจ 

ÍÂ. ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾ÂÒª×่ÍÊÒÁÑÞ : 
Mission (im) Possible?

 ขาว อย.
                                                        

ดร. สุชาติ จองประเสริฐ     



16

 ขั้นตอนที่สอง หลังจากที่ยาไดรับอนุมัติให 

วางจําหนายในตลาดแลว จําเปนตองมีกลไกติดตาม          

เฝาระวังและสุมตรวจวาผลิตภัณฑยาที่อนุมัติแลว              

ยังคงมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามเกณฑวิชาการที่ได

ขึ้นทะเบียนไว และมิไดกระทําการเปลี่ยนแปลงตํารับยา

ใหตางไปจากที่ขอและไดรับการอนุมัติจาก อย.                      

ในสวนนี้ อย. จึงตองคอยติดตาม เฝาระวัง และ             

ดําเนินการโดยเร็วที่สุด กรณีที่พบเห็นวาผลิตภัณฑยา

อาจมีปญหาในเชิงคุณภาพ และดําเนินมาตรการตาม

กฎหมายอยางเครงครัดกับผูกระทําความผิด ดังที่              

ไดเห็นขาวตามหนังสือพิมพ หรือ สื่อตางๆ บอยครั้งที่ 

อย. ทลายแหลงยาปลอม ยาผิดกฎหมายที่ลักลอบผลิต 

หรอืนาํเขา หรอื แมแตการเรยีกเกบ็คนืผลติภณัฑทีส่งสยั

วามปีญหาคณุภาพ หรอื ความปลอดภยัออกจากตลาด 

หรือ ชี้แจงใหขาวสารเกี่ยวกับประเด็นความกังวลใน

ปญหาคณุภาพผลติภณัฑยาทีอ่าจมขีาวในตางประเทศ

วาประเทศไทยจะมปีญหาเชนเดยีวกนัหรอืไม เพือ่สราง

ความมั่นใจใหกับประชาชนวาผลิตภัณฑยาในประเทศ

นั้นจะยังคงมีคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล

อยูเสมอ 

 นอกเหนอืจากสองขัน้ตอนหลกัทีก่ลาวมา อย. 

ยังเนนการทํางานเครือขายเฝาระวัง ตลอดจน                      

ความพยายามในการทบทวนทะเบียนตํารับยาให                

เหมาะสมยิ่งขึ้น และพยายามปรับมาตรการทาง

กฎหมายใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับหลักวิชาการ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ดวยเหตุนี้ อย. จึงให

ความมั่นใจกับผูบริโภคไดวาผลิตภัณฑยาชื่อสามัญที่ 

อย. ขึ้นทะเบียนแลว มีคุณภาพ ความปลอดภัย และ

ประสิทธิผล บนมาตรฐานหลักวิชาการระดับสากล            

นํามาใชไดดวยความมั่นใจ เพื่อใหสมกับที่เปนองคกร          

ที่มีพันธกิจกํากับดูแลดานยาของประเทศ 

 

 บคุลากรทางการแพทยทัว่ไปมกัมคีาํถามในใจ

บอยครั้งวาผลิตภัณฑยาที่ผลิตในประเทศจะมีคุณภาพ

ดีจริงหรือ? เมื่อเปรียบเทียบกับตางประเทศ จึงมี                 

คํากลาวในทํานองไมเชื่อถือในคุณภาพผลิตภัณฑยา            

ที่เกิดจากผูผลิตชาวไทยดวยกัน ซึ่งเปนที่เขาใจได            

หากบุคลากรทางการแพทยทั่วไปมิไดติดตามความ            

คืบหนาในแวดวงอุตสาหกรรมยาของไทย ในที่นี้ผูเขียน

จึงจะนําเสนอขอมูลที่ชี้ใหเห็นวาปจจุบันผูผลิตของไทย

กาวไกลไดรับการยอมรับระดับมาตรฐานสากลมากขึ้น 

แมแตในสหภาพยโุรปและอาจอยูในตลาดสหรฐัอเมรกิา

ในอนาคตอันใกลดวย

 ผูอานควรทราบวาอุตสาหกรรมการผลิตยา

ของประเทศไทยประกอบดวยผูผลิตจํานวน 168 บริษัท 

มาตรฐานการผลิตของผูผลิตเหลานี้ตองเปนไปตาม

มาตรฐานจเีอม็พทีีส่าํนกังานคณะกรรมการอาหารและ

ยา (อย.) กําหนด ตามกฎหมายของไทย มาตรฐานการ

ผลิตจีเอ็มพีไดปรับเปลี่ยนไปสูมาตรฐานจีเอ็มพีของ 

PIC/s แลว โดยมาตรฐานใหมนี้ไดออกเปนประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขที่มีผลบังคับใชในปที่ผานมา              

ดังนั้น กระบวนการผลิตของผูผลิตไทยจึงมีคุณภาพ               

ในระดับสากลที่ยอมรับกันโดยทั่วโลก โดยเฉพาะ                 

ในสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย แคนาดา เปนตน 

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
¼ÙŒ¼ÅÔµÂÒ¢Í§ä·Â

¡ŒÒÇä¡ÅÊÙ‹ÁÒµÃ°Ò¹
ÊÒ¡Å

 ไฮไลท
                                                        

ดร. สุชาติ จองประเสริฐ     
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 นอกจากนี้ หนวยตรวจมาตรฐานจีเอ็มพีของไทย (Thai Inspectorate Unit) ซึ่งอยูในสํานักงาน อย.                

นั่นอยูระหวางการเตรียมการเพื่อขอรับการตรวจรับรองมาตฐาน (accredited) จาก PIC/s หากไดรับการตรวจ

รับรองมาตรฐานการตรวจจีเอ็มพีแลว หนวยตรวจของไทยก็จะไดรับการยอมรับจากหนวยตรวจจีเอ็มพีของ             

นานาประเทศที่เปนสมาชิก PIC/s ดวย ผูผลิตยาของไทยก็จะไดรับการยอมรับในคุณภาพการผลิตในระดับเดียว

กับประเทศอื่นๆ ที่พัฒนาแลว โดยไมตองถูกตรวจจีเอ็มพีซ้ําอีก ทําใหสามารถสงออกไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก

ได

 ความเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการผลิตจีเอ็มพีในประเทศไทยจึงเปนเรื่องสําคัญมากที่จะบงบอกวา               

ผูบริโภคชาวไทยจะไดรับยาที่ผลิตในมาตรฐานระดับสากลเชนในประเทศที่พัฒนาแลว และสิ่งเหลานี้ ยังบงชี้               

ใหเหน็ความตัง้ใจของผูผลติยาของไทยทีจ่ะยกระดบัมาตรฐานการผลติใหมคีณุภาพทดัเทยีมกบัประเทศพฒันาแลว

ทัว่โลกเชนกนั ดงัจะเหน็ไดวาผูผลติยาชัน้นาํหลายรายในประเทศไทยไดรบัการตรวจรบัรองมาตฐานการผลติตาม

จีเอ็มพีของ PIC/S จากหนวยตรวจประเทศตางๆ ที่เปนสมาชิกของ PIC/s แลว เชน สิงคโปร ออสเตรเลีย เยอรมัน 

เปนตน นอกเหนอืจากการตรวจรบัรองจากประเทศไทย ตวัอยางเชน บรษิทั ไบโอแลป็จาํกดั ไดรบัการตรวจรบัรอง

มาตรฐาน PIC/s จเีอม็พ ีโดยหนวยตรวจจเีอม็พขีองประเทศสงิคโปร ตัง้แตป 2009  เปนตนมา และไดรบัการตรวจ

รับรองตอเนื่องในป 2011 อีกครั้ง อีกทั้งอยูระหวางการขอรับการตรวจมาตรฐานจีเอ็มพีของสหภาพยุโรป                 

จากหนวยตรวจประเทศเยอรมันภายในปนี้อีกดวย อันจะทําใหผลิตภัณฑยาของไทยไดรับความนาเชื่อถือทั่ว               

ทั้งสหภาพยุโรป และกระจายไปทั่วโลกได  อีกตัวอยางหนึ่งที่นาภาคภูมิใจ บริษัท เมกา ไลฟ ไซเอ็นซ จํากัด ไดรับ

การตรวจรบัรองมาตรฐานจเีอม็พ ีPIC/s จากทัง้ประเทศออสเตรเลยีในป 1996 และประเทศเยอรมนั ตัง้แตป 2001 

ผลิตภัณฑยาตลอดจนผลิตภัณฑเสริมอาหารของบริษัทจึงไดรับการวางจําหนายทั่วสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย 

อเมริกาใต และแอฟริกา มากกวา 50 ประเทศทั่วโลก นอกจากที่กลาวมา ยังมีบริษัทชั้นนําในประเทศอีก                     

หลายบริษัทที่อยูระหวางขั้นตอนการเตรียมการขอรับการตรวจรับรองจีเอ็มพี PIC/s จากประเทศสิงคโปร                  

หรือออสเตรเลียเร็วๆ นี้ เชน บริษัท สยามเภสัช จํากัด บริษัท ยูนีซัน แลบอราทอรี่ จํากัด บริษัท เบอรลิน                 

ฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด เปนตน ทั้งๆ ที่ปจจุบัน บริษัทเหลานี้ไดสงออกผลิตภัณฑยาของตนไปจําหนาย            

ในประเทศตางๆ อีกหลายประเทศ จึงมั่นใจไดวาผลิตภัณฑยาของผูผลิตของไทยมีมาตรฐานสากล  ปจจุบัน                  

ผูผลติยาชัน้นาํในประเทศจาํนวนมากจงึมุงหมายไปทีม่าตรฐานการผลติในระดบัมาตรฐานสากลในอนาคตอนัใกล 

เพราะตลาดผลิตภัณฑยามีขนาดกวางไกลมากกวาภายในประเทศเทานั้น 

 ผูเขยีนนาํเสนอขอมลูเหลานี ้เพือ่สรางความมัน่ใจใหกบับคุลากรทางการแพทยวาผลติภณัฑยาจากผูผลติ

ของไทยไดกาวไปสูระดับมาตรฐานสากลแลว เพราะทุกบริษัทตองแขงขันกับบริษัทจากตางประเทศ และทั่วโลก     

หนัมาใหความสนใจผลติภณัฑยาชือ่สามญัมากขึน้ เพราะ

มีคุณภาพสูง ราคาเหมาะสม แกปญหาการเขาถึงยาของ

ประชาชนได จงึสามารถเชือ่มัน่ในคณุภาพของผลติภณัฑ

ยาที่ผลิตโดยอุตสหากรรมยาของไทยไดดวยความมั่นใจ
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 ผมและนองๆ เภสัชกรในจังหวัดไดจัดกิจกรรมรณรงคใหผูบริโภครับรูขอมูลยา ผานทางรูปแบบ                   

“กอนรบัยาตองกลาถาม” หนึง่ในหวัขอทีร่ณรงคใหผูบรโิภคตองถามคอื “ยานีม้ชีือ่สามญัวาอะไร?”  รปูแบบกจิกรรม

ที่ใชคือใหผูบริโภคนํายาที่ตนเองรับประทานมาดวย แลวพวกเราก็จะสอนใหเขาเรียนรูขอมูลตางๆ ของยาที่เขาใช

ดวยตนเอง แตเหตุการณที่พวกเราพบบอยที่สุดคือ ผูบริโภคหลายคนหรือแทบจะเปนสวนใหญ ไมรูจักชื่อสามัญ

ทางยาที่ตนเองตองใชเลย แมกระทั่งยาที่หลายคนคุนเคย เชน ยาแกปวดลดไข พาราเซตามอล (Paracetamol)            

ผูบริโภคหลายคนกลับรูจักในชื่อการคาที่ ทาทา ยัง โฆษณาไปซะแลว ยังจําไดวาชวงที่ตองทํารายการ                          

จัดซื้อยารวม ก็พบวาบุคลากรทางการแพทยหลายคน ก็เอยชื่อยาหลายตัวเปนชื่อการคาเชนกัน 

 บางคนมองวาการที่ผูบริโภคติดชื่อการคา อาจทําใหผูบริโภคเกิดความเสี่ยงที่จะใชยาซ้ําซอน แตจาก

ประสบการณจริงที่สัมผัสมา มันมีปญหาหลายๆ อยางตามมาอีกมาก ผมเคยเจอผูบริโภคมารองเรียนวา ตนเอง

เปนเบาหวาน แตเมือ่ไปโรงพยาบาลกลบัถกูเปลีย่นเอายาเบาหวานตวัอืน่มาใหแทนยาเดมิเพราะดชูือ่ยาทีห่นาซอง

แลวมันคนละตัวกัน แตเมื่อผมไดเห็นยาที่ผูบริโภคทานนี้นํามาใหดู มันกลับกลายเปนวา มันคือยาตัวเดียวกัน              

แตคนละบริษัทเทานั้นเอง เผอิญแผงยามีชื่อการคาตัวเบอเรอซะอีก

 จาํไดวา ครัง้หนึง่ในชวงการทาํคณุลกัษณะของยา มกัจะไดยนิเสยีงเรยีกรองจากบคุลากรทางการแพทย

วาจะเอายาตนแบบ (Original) ไมอยากไดยาเดียวกันจากบริษัทอื่น (Local made) ทั้งๆ ที่พยายามอธิบายวา              

บริษัทนั้นๆ ก็เปนบริษัทที่มีคุณภาพ 

 ลาสุดผมไดขอมูลจากผูบริโภคทานหนึ่งที่มีไข ทองเสีย และตองเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล               

เอกชนแหงหนึ่งที่กรุงเทพฯ สุดทายนอนรักษาตัวเพียง 1 คืน แตหมดคารักษาไปแสนกวาบาท เขานําใบเสร็จ               

มาใหดู เพราะสงสัยวายาที่ไดรับมันคือยาตัวเดียวกันหรือเปลา เพราะโรงพยาบาลบอกวาตัวเดียวกัน แตเขา                

สงสัยวาราคาทําไมมันตางกันมาก 

 ใบเสร็จระบุ CEFTRIAXONE 1g IV injection (CEFTREX®) โรงพยาบาลคิดเงินขวด (vial)ละ 805 บาท 

และ CEFTRIAXONE 1g IV injection (ROCEPHIN®) โรงพยาบาลคดิเงนิขวด(vial)ละ 1,188 บาท  เทาทีผ่มสอบถาม

ราคายาดังกลาวจากคนในแวดวงไดขอมูลวา CEFTRIAXONE 1g IV injection (CEFTREX®) ราคาขายจากบริษัท 

ขวด (vial)ละ 64.75 บาท โรงพยาบาลของรัฐไมนาจะเกิน ขวด (vial)ละ 50 บาท เคยมีบางโรงพยาบาลจัดซื้อ           

โดยวิธีสอบราคาไดประมาณ 17 บาทดวยซ้ํา

 ปญหาชื่อสามัญทางยามันจึงไมใชแคไมรูจักชื่อเทานั้น แตมันยังเชื่อมโยงทั้งความรูสึก ความเชื่อมั่น              

ในคุณภาพและราคายาอยางแยกออกจากกันไดยากตราบที่บุคลากรทางการแพทยเองก็ยังติดชื่อยาการคา 

ทางออกในสวนของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของโดยเฉพาะเภสัชกรเอง ตองหันมาใหความสนใจในการคัดเลือกยาจาก

คุณภาพ โดยไมยึดติดชื่อการคาจาก บริษัทตนแบบ และตองเปนผูนําในการใชยาชื่อสามัญ รวมทั้งลุกขึ้นมา                

ทําหนาที่ชี้แจงขอมูลเหลานี้ตอสาธารณะอีกดวย    

เสียงสะทอนจากพื้นที่
  ภก.ภาณุโชติ  ทองยัง   



ผูจดัการกพย.แถลง
โดย > นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี

้

	 ยังมีสิ่งที่คนไทยหลายคนไม่เข้าใจและต้องเรียนรู้อีกมากมายในเรื่องการใช้นโยบายยาชื่อสามัญ	 รวมทั้ง												

การใช้ชื่อสามัญทางยา

	 การใชย้าอยา่งสมเหตสุมผล	จำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งใชช้ือ่สามญัทางยา	รว่มกบัหลกัการทีอ่งคก์ารอนามยั

โลกไดเ้สนอเอาไวค้อื	การทีผู่ป้ว่ยไดร้บัยาทีเ่หมาะสมกบัความจำาเปน็ทางคลนิกิ	ในขนาดทีท่ีเ่หมาะสมกบัความจำาเปน็

ของแต่ละบุคคล	ในระยะเวลาที่เพียงพอ	และในราคาที่ต่ำ�ที่สุดทั้งของผู้ป่วยและของชุมชนนั้น		ทั้งนี้องค์การอนามัย

โลกยงัสนบัสนนุนโยบายยาชือ่สามญัของประเทศไทยดว้ยวา่สอดคลอ้งกบัทีอ่งคก์ารอนามยัโลกไดเ้สนอไว้	และยงัให้

ความเห็นไว้ว่า	 ข้อตกลง	 TRIPS	 นั้นไม่ได้ห้ามรัฐบาลใดๆ	 ในการประกาศข้อกำาหนดให้มีการเขียนฉลากที่ถูกต้อง

แม่นยำา	หรือ	การอนุญาตการจ่ายยาชื่อสามัญทดแทน(ยาต้นแบบที่ระบุชื่อการค้า)

	 มีประเทศมากมายที่ประกาศนโยบายยาชื่อสามัญไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย	 แคนาดา	 จีน	 อินเดีย	 บราซิล												

เอมิเรท	อาบูดาบี		สหรัฐอเมริกา	(ในหลายรัฐสำาหรับ	Medicaid)	และ	สหราชอาณาจักร		ซึ่งหลายประเทศได้กำาหนด

นโยบาย	 generic	 substitution	 ด้วยเช่นกัน	 National	 Prescribing	 Services	 (NPS)	 ของประเทศออสเตรเลีย	 ได้ให้											

ความสำาคัญ	จัดทำาคู่มือการใช้ยาชื่อสามัญให้ถูกต้องและปลอดภัย	แพทย์	GP	ในสหราชอาณาจักรได้รับการกระตุ้น

ให้สั่งจ่ายยาด้วยชื่อสามัญทางยา	ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนสูงถึง	 80%	นอกจากนี้ยังมีระบบอีกมากมายในการให้ข้อมูล

และให้แรงจูงใจแก่แพทย์ให้มีการจ่ายยาอย่างคุ้มค่า

	 มีงานวิจัยที่ระบุว่าปัญหาการดำาเนินงานนโยบายยาชื่อสามัญมีหลายปัจจัย	 เช่นกฎหมาย	 พฤติกรรม															

การบริหารจัดการ	 การเงินการคลัง	 	 และส่วนหนึ่งเกิดจากทัศนคติเชิงลบต่อตัวยาของผู้ที่เกี่ยวข้อง	 มีหลากหลาย

ความคดิจากหลากหลายมมุมอง	ในเรือ่งการใชย้าชือ่สามญั	แตค่นเราตอ้งยอมรบับางอยา่ง	เพือ่ภาพรวมของประเทศ	

คงเป็นข้อคิดเตือนใจสำาหรับผู้ที่คัดค้าน	 และขัดขวางเรื่องการใช้ยาชื่อสามัญ	 บางทีประเทศไทยอาจล้มละลาย															

จากหนี้สินของนโยบายที่ไม่ถูกต้องมากมาย	รวมทั้งความพยายามที่จะล้มนโยบายนี้	และทำาลายอุตสาหกรรมยาชื่อ

สามัญในหลายๆ	ด้าน	

	 กพย.สนับสนุนนโยบายการใส่ชื่อสามัญทางยา	และการใช้ยาชื่อสามัญ	เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและใช้ยา

สมเหตุผล	 	 พบว่ามีกลยุทธ์มากมายในการส่งเสริมนโยบายดังกล่าว	 	 ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบควบคุมคุณภาพยา										

ควรไดใ้หค้วามมัน่ใจในคณุภาพยาชือ่สามญั	ดว้ยการจดัระบบควบคมุทีด่ี	เปดิเผยขอ้มลูยาทีไ่มม่คีณุภาพ	และแนะนำา

ยาที่ผ่านการตรวจสอบ	 เช่น	 green	 book	 เพื่อให้ลดความสงสัยในคุณภาพยาดังกล่าว	 ทำาให้หน่วยบริการไม่ต้อง												

เสยีเวลาและทรพัยากรมากนกัในการตรวจสอบประกนัคณุภาพยาซ ้ำ�อกี	เพือ่ใหเ้กดิการใชย้าสมเหตสุมผลของประเทศ	

นอกจากนี้ผู้บริโภคต้องลุกขึ้นมาทวงสิทธิการรับทราบข้อมูลเรื่องชื่อสามัญทางยา	 และการได้รับยาที่มีคุณภาพ														

ในราคายุติธรรม

ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) และกลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.)
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ นักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การอนามัยโลก
ที่ปรึกษา  - นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / วรรณา ศรีวิริยานุภาพ (กศย.)
บรรณาธิการ - ยุพดี  ศิริสินสุข
กองบรรณาธิการ  - ภาณุโชติ ทองยัง / อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ / วรวิทย์  กิตติวงศ์สุนทร / สุชาติ จองประเสริฐ / กัญญา ตั้งเกียรติกำ จาย 
ปัทมา ตัณฑวิวัฒน์ / กรรณิการ์ กิจติเวชกุล / กชนุช แสงแถลง / สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค / ณัฐนรี แคซิลด้า เอี่ยมสถาพร / ไพจิตรา  กตัญญูตะ
ประสานงาน - เขมิกา  โตนะโพธิกูล
ออกแบบรูปเล่ม - วาลปัทม์ ศรีมงคล

ติดต่อ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนน พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทรศัพท์ 02-218-8452  โทรสาร 02-254-5191
อีเมลล์  spr.chula@gmail.com  เว็บไซต์ www.thaidrugwatch.org  www.facebook.com/thaidrugwatch



แนะนําเวบ็ไซต์
โดย > ณัฐนรี แคซิลด้า เอี่ยมสถาพร

http://www.worstpills.org/index.cfm
	 	 	 	 	 	 	 	 	 เว็บไซต์ของ	 	Worstpills.org	สร้างขึ้นเพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับยาในหลากหลายแง่มุม													

ทั้งลักษณะการใช้	 ผลข้างเคียงของยา	 อันเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค	 โดยข้อมูลเหล่านี้ล้วนเป็น																		

ข้อเท็จจริงที่ปราศจากอิทธิพลการครอบงำาจากสื่อหรือบริษัทใดๆ	 เมื่อเข้าไปดูในเว็บไซต์	 เราจะพบ

กับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติต่างๆ	 ในการรักษาด้วยยา	 นอกจากนี้ในเว็บไซต์ยังมีข้อมูลของ													

ตวัยาชนดิตา่งๆ	ผา่นทางฐานขอ้มลูบนเวบ็ไซต,์	คำาแนะนำาเกีย่วกบัยา,	ขอ้มลูการแจง้เตอืนหากมกีาร

คน้พบสว่นประกอบของสารทีเ่ปน็อนัตรายตอ่สขุภาพของผูบ้รโิภค	และอกีมากมาย	คา่สมคัรสมาชกิ

สำาหรับเว็บไซต์นี้เพียง	 15	 ดอลลาร์ต่อป	 และถึงแม้ไม่สมัครสมาชิกเว็บไซต์นี้ก็มีข้อมูลจำาเป็นต่างๆ	

เกี่ยวกับให้กับผู้บริโภคแบบฟรีๆ	ไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนกัน

       http://www.tumdee.org/alert/index.php 
	 	 	 	 	 Tumdee.org	 เป็นเว็บไซด์น้องใหม่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	 	

	 	 	 	 					โดย	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี	ที่เปิดตัวไปเมื่อพฤศจิกายนปลายปก่อน	เว็บไซต์นี้เป็น

	 	 	 	 					ระบบแจ้งเตือนภัยฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยผลิตภัณฑ์	(ด้านยา)	โดยการให้ข้อมูลและ

	 	 	 	 					ส่งเสริมความตื่นตัวแก่ผู้บริโภคไทยในด้านที่เกี่ยวกับยา	ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลคุณภาพยาที่ผ่าน

	 	 	 	 					การตรวจสอบโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,	ข้อมูลเตือนภัยกรณียามีปัญหา	เช่น	ล่าสุดพบยาฉีด	

	 	 	 	 					Flurosemide	มีผลึกสีน้ำาตาลอยู่ภายใน	เป็นต้น,	ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณที่มีการปลอมปน												

	 	 	 	 	 	 	 สเตียรอยด์,	 ข้อมูลเตือนภัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง	 และยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งของ

เว็บไซต์นี้คือ	 การเปิดโอกาสให้สถานพยาบาลต่างๆร่วมในแผนการส่งตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการตรวจวิเคราะห์	 และภายในปหน้า	 2556	 นี้	 ทาง																

ผู้จัดทำาเว็บไซต์	Tumdee.org	วางแผนที่จะพัฒนาให้เว็บไซต์นี้	ไม่เป็นเพียงแค่เว็บไซด์ที่ให้ข้อมูลด้านยาแก่ผู้รับผิดชอบในการจัดหายาในสถานพยาบาลต่างๆ

และผู้บริโภคเท่านั้น	แต่จะพัฒนาเพิ่มเติมให้เป็นเว็บไซด์ที่ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของเครื่องสำาอางและอาหารด้วยเช่นกัน

http://www.pharmyaring.com/index.php
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ห้องยาโรงพยาบาลยะหริ่งเป็นเว็บไซต์ที่เหมาะกับทุกคนที่มีความสนใจ	หรือ	ต้องหา																

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับยา	 ทั้งนี้เพราะเว็บไซต์ห้องยาโรงพยาบาลยะหริ่งถูกสร้างและดูแลโดย															

แผนกเภสชักรรมชมุชนของโรงพยาบาลยะหริง่	จงัหวดัปตัตานทีีม่คีวามใกลช้ดิกบัผูป้ว่ยและประชาชน

โดยตรง	ดงันัน้ขอ้มลูทีพ่บจากเวบ็ไซตน์ีจ้ะมทีัง้บญัชรีายชือ่ยา,	ขอ้มลูลา่สดุของยาชนดิใหม,่	คำาแนะนำา

ในการใช้ยา,	 ลิ้งส์ของเว็บไซต์อื่นๆ	 ที่เพิ่มข้อมูลความรู้ในเรื่องยาแก่ผู้บริโภคได้	 และนอกจากนี้ยังมี

ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ	ที่ทางเครือข่ายเภสัชกร	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นอีกด้วย

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452  โทรสาร 02-254-5191  
อีเมลล์  spr.chula@gmail.com  เว็บไซต์ www.thaidrugwatch.org  www.facebook.com/thaidrugwatch

จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา :
สื่อกลางข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวปัญหายาเพื่อการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาของไทย
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