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ทะเบียนตำ รับยาของไทย: 

มหากาพย์อันยาวนาน ที่ต้องหาภาคจบให้ได้



 

 การทบทวนทะเบยีนตำารบัยา เปน็หวัใจสำาคญัของการประกนัคณุภาพความปลอดภยัในการใชย้าของประชาชน 

ซึ่งรัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจด้วยการจัดระบบที่ดี ปัจจุบันระบบการควบคุมมีความก้าวหน้าทางวิชาการไปมาก                     

ไมว่า่จะเปน็เรือ่งการขึน้ทะเบยีนตำารบัยา การเฝา้ระวงัความปลอดภยั การทบทวนทะบยีนตำารบัยาและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ในการจัดการดังกล่าว ด้วยการประสานงานหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่หลักภายใน                        

กระทรวงฯ ไม่ว่าจะเป็นสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหน่วยบริการสุขภาพ                        

ทั้งหลาย 

 กพย.ตระหนักถึงความสำาคัญ และถือเป็นภารกิจในการเฝ้าระวังระบบยา ที่จะติดตาม ตรวจสอบ และเสนอแนะ

ตอ่ผูม้หีนา้ทีร่บัผดิชอบ โดยการเฝา้ระวงั จดักจิกรรมและสือ่สารตอ่หนว่ยงาน และจากประสบการณท์ีผ่า่นมา กพย.ประเมนิ

ได้ว่า ผู้ที่มีอำานาจตัดสินใจทางนโยบายยังไม่เข้าใจ หรือไม่เห็นความสำาคัญของสภาพปัญหาด้านยาของประเทศไทย                 

ทั้งขนาดและความรุนแรง จึงมิได้ให้ความสำาคัญต่อความเร่งด่วนในการปรับปรุงระบบการจัดการปัญหา เห็นได้จากการ

ไม่มีโครงสร้างและกระบวนการทำางานที่ชัดเจน ขาดการลงทุนด้านกำาลังคนและงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสม และ

ใช้เป็นข้ออ้างว่าไม่มีกำาลังคน ไม่มีงบประมาณ แต่กลับนำาไปทุ่มให้กับการขึ้นทะเบียนตำารับยา ทำาให้ขึ้นทะเบียนได้รวดเร็ว 

ในขณะที่มีการให้ความสำาคัญกับการทบทวนทะเบียนตำารับยาน้อย จึงกลายเป็นว่า “ขึ้นง่าย ถอนยาก” ทะเบียนยา                     

ไม่เหมาะสมจึงหมักหมม ชะตากรรมจึงตกอยู่กับผู้บริโภคที่จำาเป็นต้องใช้ยาในชีวิตประจำาวัน 

 ยาวิพากษ์ฉบับนี้จึงมุ่งเน้นการวิเคราะห์ระบบการทบทวนทะเบียนตำารับยาของประเทศไทย ร่วมกับการสะท้อน

ปัญหาที่ยังดำารงอยู่ทั้งในระดับชุมชนและในสังคมวงกว้าง เพื่อเป็นการสื่อสารให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำาคัญ และเข้ามา

มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง ซึ่งต้องอาศัยทั้งวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข ความจริงใจของปลัดกระทรวงฯในฐานะประธานคณะกรรมการยา ความตั้งใจของเจ้าหน้าที่สำานักงาน              

คณะกรรมการอาหารและยาและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ความรับผิดชอบของภาคอุตสาหกรรม การมีส่วนร่วมของ

นกัวิชาการทีจ่ะช่วยสะท้อนถึงปัญหา ชี้ประเด็นและสนบัสนุนทางวิชาการ และสุดท้ายความเข้มแข็งของภาคประชาชนใน

การร่วมเฝ้าระวังและร่วมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบยาของประเทศให้ดีขึ้น   

หมายเหตุ อ่านเพิ่มเติมเรื่องนี้ได้ใน

 - ยาวิพากษ์ ฉบับยาไม่เหมาะสมในชุมชน ฉบับยาโรงเรียน 

 - รายงานสถานการณ์ระบบยา ปี 2552 

ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครือข่ายวิชาชีพ วิชาการและเครือข่ายประชาชน
แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การอนามัยโลก

ที่ปรึกษา  - ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค (กศย.)
บรรณาธิการ ประจำ ฉบับ  - สรชัย จำ เนียรดำ รงการ 
กองบรรณาธิการ  - นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี / อรกัญญ์  ภูมิโคกรักษ์ / จิราพร ลิ้มปานานนท์ / ปรุฬห์ รุจนธำ รงค ์/ ไพจิตรา  กตัญญูตะ
ประสานงาน - เขมิกา  โตนะโพธิกูล
ออกแบบรูปเล่ม - วาลปัทม์ ศรีมงคล

ติดต่อ แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452
โทรสาร 02-254-5191 อีเมล spr.chula@gmail.com เว็บไซต์ www.thaidrugwatch.org www.facebook.com/thaidrugwatch
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โดย > นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี
้



 เรื่องจากปก
ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
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เกริ่นนำ�

	 นโยบายทบทวนทะเบยีนตำารบัยาของประเทศ

มีความสำาคัญมาก	 เพราะเป็นการคุ้มครองประชาชน										

ให้ได้รับยาที่มีประสิทธิผล	 ปลอดภัย	 และมีคุณภาพ										

การทบทวนทะเบียนตำารับยาจำาเป็นมากสำาหรับ

ประเทศไทยที่มีการขึ้นทะเบียนตำารับยาชนิดตลอดชีพ

มาตั้งแต่	พ.ศ.	2526	(เป็นไปตาม	พ.ร.บ.ยา	พ.ศ.	2510	

ฉบับ	แก้ไข	พ.ศ.2522)	ทำาให้ยาที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปีนั้น

เป็นต้นมา(รวมทั้งที่สะสมต่อเนื่องมาจากปีพ.ศ.	 2510)	

ไม่ต้องได้รับการพิจารณาทบทวนอีก	 ยาเหล่านี้ 															

หลายชนิดเป็นยาที่ต่างประเทศไม่ใช้แล้ว	 หลายชนิด										

มีสูตรตำารับไม่เหมาะสม	ไม่มีประสิทธิผลตามอ้าง	หรือ

ไม่ปลอดภัย	 หลายชนิดมีรูปแบบยาที่ไม่มีคุณภาพ														

นำาไปสูก่ารมยีาทีไ่มม่ปีระสทิธผิล	หรอือาจเกดิอนัตราย		

สำาหรับการแก้ไขทะเบียนตำารับยาทีละรายการเมื่อ															

เกิดปัญหา	 ตาม	 พ.ร.บ.ยา	 มาตรา	 86	 และ	 86	 ทวิ																		

นั้น	 พบว่าเป็นไปด้วยความล่าช้าอย่างมาก	 และเมื่อ												

ครัง้ทีป่ระเทศไทยประกาศใชก้ระบวนการขึน้ทะเบยีนยา

ใหม่ 	 เมื่ อพ .ศ . 	 2532	 ตามมาด้วยการแต่ งตั้ ง																													

คณะอนุกรรมการทบทวนทะเบียนตำารับยาเมื่อ																			

พ.ศ.	2534	นัน้	ทา้ยสดุ	ผลทีอ่อกมากเ็ปน็เพยีงการแกไ้ข

ทะเบียนตำารับยาบางตำารับเท่านั้น	 ยาที่ไม่เหมาะสมที่

สมควรถอนทะเบียนหลายรายการยังคงดำารงอยู่ต่อไป		

ทั้งนี้	 โดยหลักการสากล	 เมื่อมีการขึ้นทะเบียนยา														

แบบใหม่	 ก็จะต้องทำาการทบทวนทะเบียนตำารับยา																

ทีม่อียูเ่ดมิทัง้หมดอยา่งจรงิจงัและเปน็ระบบ		ซึง่ตอ้งการ

เจตจำานงทางการเมืองที่ชัดเจนและแรงกล้า	 อีกทั้ง											

การดำาเนินงานจะบรรลุผลสำาเร็จได้นั้น	 หน่วยงานที่										

รับผิดชอบต้องทำางานอย่างหนักเพื่อเสนอนโยบายและ

แผนยทุธศาสตร์	ทีต่อ้งอาศยัความชดัเจนของกฎหมาย

มารองรับ	 ตลอดจนจะต้องมีการจัดโครงสร้างองค์กร

รองรับงานอย่างเหมาะสมและต้องทำางานแบบเปิด

โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วม	 ภาวะ

ผู้นำาของผู้บริหารองค์กรควบคุมยาและของประเทศ												

จึงสำาคัญ		และที่สำาคัญต้องปราศจากการถูกแทรกแซง

จากภายนอก	ทั้งจากฝั่งการเมือง	และฝั่งธุรกิจ

	 บทความนีไ้ดด้ำาเนนิการทบทวนประสบการณ์

ต่างประเทศ	 สะท้อนสถานการณ์ในประเทศ	 วิเคราะห์

โครงสร้างและกระบวนการทบทวนทะเบียนตำารับยา				

ของไทย		รวมทัง้เสนอแนะนโยบายตลอดจนกระบวนการ

ทบทวนทะเบียนตำารับยาของไทยเพื่อให้หน่วยงาน																	

ที่รับผิดชอบนำาไปพิจารณา
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ประสบก�รณ์ต่�งประเทศ บอกอะไรบ้�ง

	 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม1	 ได้ศึกษาประสบการณ์การทบทวนทะเบียนตำารับยาของ																					

3	 ประเทศ	 คือ	 สหรัฐอเมริกา	 สหราชอาณาจักร	 และญี่ปุ่น	 	 พบว่าการทบทวนทะเบียนตำารับยามี	 2	 ประเภท																	

ประเภทแรกเปน็การทบทวนแบบยกเครือ่ง	เชน่สหรฐัอเมรกิา	จะกระทำาเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงระบบการขึน้ทะเบยีน

ตำารับยาใหม่	โดยกำาหนดให้ทำา	DESI	และ	OTC	Review		ส่วนสหราชอาณาจักร		ต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ

ประชาคมยุโรป	ทำาการทบทวนก่อนเข้าสู่ระบบใหม่			ประเภทที่สอง	คือการทบทวนแบบต่อเนื่อง	(periodic	review)	

นั่นคือระบบ	Post-marketing	surveillance	หรือ	Pharmacovigilance

    สหรฐัอเมรกิ�นัน้	เดมิมกีารประกาศใช้	Food	Drug	&	Cosmetic	Act	1938		

	 	 	 ต่อมาเมื่อ	 12	 เมษายน	 2504	 เริ่มนำาเสนอกฎหมาย	 Kefauver-Harris	 (Drug	 Amendments	 

	 	 		of	1962)	ซึ่งเป็นการยกเครื่องการขึ้นทะเบียนตำารับยาใหม่	ที่มีการประเมินประสิทธิผล

	 	 แบบใหม่ที่ต้องใช้หลักฐานการทดลองในมนุษย์	 เพิ่มจากเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพ														

US	 FDA	 จึงต้องทำาการทบทวนยาที่ได้ขึ้นทะเบียนตำารับยาระหว่าง	 พ.ศ.	 2481-2505	 โดย	 เมื่อพ.ศ.	 2505																						

ได้ประกาศโครงการ	 DESI	 สำาหรับยาที่ต้องให้แพทย์สั่งจ่าย	 (prescription	 drugs)	 เริ่มต้นจริงๆ	 พ.ศ.	 2509																	

ดำาเนินการโดยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	(National	Academy	of	Sciences-National	Research	Council:	NAS-

NRC,	Division	of	Medical	Science)	ใช้คณะอนุกรรมการ	30	ชุด	เป็นนักวิชาการมากกว่า	200	คน	เมื่อได้ผลงาน

มาแล้ว	US	FDA	จึงเริ่มดำาเนินการตามกฎหมาย	ผลงาน	DESI	เสร็จสิ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2527	และในปีพ.ศ.	2515	US	

FDA	ทำาการทบทวนยา	OTC	(OTC	review)	ผลพลอยได้คือเกิดระบบรายงานอาการไม่พึงประสงค์	และระบบการ

ขึน้ทะเบยีนตำารบัยาสามญั	(ANDA)	รวมถงึการพฒันาระบบกรรมการในการพจิารณาประเมนิยาเพือ่การขึน้ทะเบยีน

ด้วย

    

      สหร�ชอ�ณ�จักร 	 ตามกฎหมายยา	 (the	Medicines	 Act	 1968)	 พ.ศ.	 2511		

	 	 	ระบใุหม้กีารทบทวนทะเบยีนตำารบัยา	ภายใตข้อ้มลูความปลอดภยัของยาทีไ่ดม้าจากรายงาน 

	 	 อาการไมพ่งึประสงค	์ตอ่มาเมือ่ตอ้งเขา้สู	่EU	มกีารกำาหนดนโยบายใหย้าทีจ่ำาหนา่ยในประเทศ 

	 	 ประชาคมยุโรปก่อน	 22	 พฤศจิกายน	 2519	 	 ควรได้รับการทบทวนทะเบียนตำารับให้เสร็จสิ้น	

ภายใน	20	พฤษภาคม	2533	ดงันัน้สหราชอาณาจกัร	จงึจำาเปน็ตอ้งทำาการทบทวนทะเบยีนตำารบัยา	แบบยกเครือ่ง		

ซึ่งมีการกำาหนดตามกฎหมาย	 มีการตั้งคณะกรรมการทบทวนทะเบียนตำารับยา	 (Committee	 on	 Review	 of	

Medicine)	ดำาเนินการเสร็จสิ้นปีพ.ศ.	 2535	มีการสั่งถอนทะเบียนตำารับยาจำานวนมาก	พร้อมทั้งมีข้อกำาหนดการ

ขึ้นทะเบียนตำารับยาใหม่ๆ	 เพิ่มเติม	 เช่นยาชีววัตถุ	 ยาทางเลือก	 ผลงานต่อมาคือการตั้ง	 Yellow	 Card	 Scheme													

เป็นระบบรายงานอาการไม่พึงประสงค์	มีการทบทวนยาเพื่อการต่อทะเบียนตำารับยาทุก	5	ปี				

1
หนว่ยปฏบิตักิารวจิยัเภสชัศาสตรส์งัคม	(2552)	รายงานการทบทวนองคค์วามรูแ้ละประสบการณข์องตา่งประเทศและประเทศไทย

ในการทบทวนทะเบียนตำารับยาและระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	รับทุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	กระทรวงสาธารณสุข
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    ญี่ปุ่น	 ในปีพ.ศ.	 2510	 เมื่อมีระบบการขึ้นทะเบียนยาใหม่	 กำาหนดให้ยาที่ 

	 	 ขึ้นทะเบียนตำารับยาก่อนหน้านี้ต้องได้รับการทบทวน	 ต่อมาในระหว่างปี	 พ.ศ.2536-40	 มีการ 

	 	 ปรับปรุงกฎหมาย	 โดยเพิ่มระบบการรายงานจากบริษัท	 	 และการทบทวนทะเบียนตำารับยา2   

	 	 	 	มีระบบและกระบวนการทำางานที่ชัดเจน	 	ซึ่งเป็นผลจากการมีนโยบายที่ชัดเจน	 โดยใช้กฎหมายเป็น

กลไกในการขับเคลื่อนที่สำาคัญ	 เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ	 	 นอกจากนี้ยังพบว่าการทบทวนทะเบียน

ตำารับยาแต่ละทะเบียนนั้นได้ถูกกำาหนดไว้ตั้งแต่แรกที่ขึ้นทะเบียนตำารับยานั้นๆแล้ว	 โดยแบ่งประเภทตามกลุ่มยา

อย่างชัดเจน	ใช้	2	ระบบในการทบทวน	คือ	re-examination	และ	re-evaluation		(รูปที่	1)

 

	 นอกจากนี	้งานวจิยัเหลา่นีย้งัระบวุา่	ปจัจยัทีท่ำาใหเ้กดิความสำาเรจ็ในการนำานโยบายไปสูก่ารปฏบิตั	ิไดแ้ก	่

การทีม่นีโยบายชดัเจนและใชก้ฎหมายเปน็กลไกในการขบัเคลือ่นทีส่ำาคญั	การทีม่งีบประมาณและกำาลงัคนเพยีงพอ		

รวมทั้งการที่ประเทศต่างๆในยุโรปมีการรวมกลุ่มกันเป็น	ICH	(The	International	Conference	on	Harmonisation	

of	 Technical	 Requirements	 for	 Registration	 of	 Pharmaceuticals	 for	 Human	Use	 )	 ก่อให้เกิดการขับเคลื่อน											

อย่างมีพลัง

ไทยมีนโยบ�ยแต่ก�รทำ�ง�นไม่เป็นจริง (ท่�ดีทีเหลว)

	 การทบทวนย้อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มมี	 พ.ร.บ.ยา	 ในปีพ.ศ.	 2510	 สามารถจำาแนกการทำางานเรื่อง												

การทบทวนทะเบียนตำารับยาได้เป็น	4	ยุค	ดังนี้	(ดูตาราง	1	ประกอบ)

 ยคุแรก (พ.ศ.2510-2531)	พ.ร.บ.ยา	พ.ศ.	2510	กำาหนดใหม้กีารตอ่ทะเบยีนตำารบัยาทกุ	5	ป	ีแตด่เูหมอืน

จะเป็นการต่อทางธุรการมากกว่าที่จะตั้งใจให้เป็นการทบทวน	 แม้ว่ามาตรา	 86	 จะกำาหนดให้มีการสั่งเพิกถอน

ทะเบยีนตำารบัยาไดใ้นขณะตอ่ทะเบยีน	แตอ่ย.กไ็มม่โีครงสรา้งกลไกทีช่ดัเจนในเรือ่งนี้	ซ ้ำ�รา้ยเมือ่มกีารแกไ้ขพ.ร.บ.ยา

เมื่อปีพ.ศ.2522	 มีบทบัญญัติกำาหนดให้ไม่ต้องมีการต่อทะเบียนตำารับ	 (กลายเป็นทะเบียนตำารับยาตลอดชีพ)													

ในขณะที่อย.ก็มิได้กำาหนดนโยบายหรือโครงสร้างในการทบทวนทะเบียนตำารับยาแต่อย่างใด	 ซึ่งยุคนี้ถือได้ว่ายัง

ไม่มีนโยบายชัดเจน	แต่มีผลงานทางกฎหมายออกมาพอสมควร	

2
http://www.jpma.or.jp/english/parj/pdf/2014_ch04.pdf



 ยุคที่สอง (พ.ศ.2532-2539) เมื่อไทยมีการประกาศนโยบายการขึ้นทะเบียนตำารับยาใหม่	(เป็นนโยบาย

เชิงบริหาร	 โดยไม่ได้แก้ไขกฎหมาย)	 เมื่อ	 พ.ศ.2532	 โดยหลักสากลแล้ว	 จะต้องทำาการทบทวนทะเบียนตำารับยา

อย่างเป็นระบบ	 หรือแบบยกเครื่อง	 คือล้างของเก่าที่ขึ้นทะเบียนแบบเก่าทั้งหมด	 ที่อาจไม่มีการประเมินที่ใช้																				

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ดีพอ	 ดังนั้นคณะกรรมการยาจึงกำาหนดนโยบายทบทวนทะเบียนตำารับยา

อย่างเป็นระบบแบบยกเครื่อง	มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2534	 	ถือเป็นการจัดระบบการทบทวนทะเบียนตำารับยาในยุคที่สอง	

โดยแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการทบทวนทะเบยีนตำารบัยาแผนปจัจบุนัสำาหรบัมนษุย	์เริม่ดว้ยการทบทวนยาหวดัไอและ

ยาทอ้งเสยี	แตก่ลบัไมม่ผีลการตดัสนิใจใดๆออกมาจากฝา่ยบรหิาร	นัน่คอื	ไมส่ามารถดำาเนนิการจนถงึขัน้สัง่แกไ้ข

หรือถอนทะเบียนตำารับยาในกลุ่มดังกล่าวได้เลย	และล้มเลิกโครงการไป	

 ยคุทีส่�ม (พ.ศ.2540-2552)	ในปพี.ศ.2540	อย.ไดเ้ปลีย่นแผนการทำางานทบทวนทะเบยีนตำารบั	เปน็การ

จัดจ้างนักวิชาการจากหลายสำานัก	 เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัย	 	 การจัดจ้างนี้กระทำาหลายครั้ง		

แต่ไม่ทราบแผนการที่แน่ชัด		ใช้งบประมาณไปเป็นจำานวนมาก	แต่ก็ยังไม่มีการดำาเนินการตามกฎหมายในการสั่ง

แก้ไขหรือถอนทะเบียนตำารับยาตามข้อเสนอแนะของนักวิชาการ

 ยุคที่สี่ (พ.ศ.2552-2557)	คณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่	6/2552	เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	25523											

มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติในการทบทวนทะเบียนตำารับยาแผนปัจจุบันสำาหรับมนุษย์ที่ขึ้นทะเบียนตำารับยาไว้แล้ว													

ดงันัน้สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา	จงึไดป้ระกาศนโยบายทบทวนทะเบยีนตำารบัยา	โดยมปีระกาศทัง้หมด	

4	ครัง้		ครัง้แรกเมือ่วนัที	่14	มนีาคม	25544		เรือ่ง	นโยบายการทบทวนทะเบยีนตำารบัยาและแนวปฏบิตักิารทบทวน

ทะเบยีนตำารบัยาแผนปจัจบุนัสำาหรบัมนษุย	์ครัง้ทีส่องประกาศวนัที	่16	มนีาคม	25545		เรือ่งหลกัเกณฑก์ารพจิารณา

คดัเลอืกยาทีจ่ะทบทวนทะเบยีนตำารบัยา	ครัง้ทีส่ามเมือ่วนัที	่8	เมษายน	25546	ประกาศกลุม่รายการยาทีจ่ะทบทวน	

มีทั้งหมด	10	กลุ่ม	กำาหนดแล้วเสร็จ	ภายในปี	พ.ศ.	2556	และครั้งที่สี่เป็นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่	4	มกราคม	25557  

เรื่องรายการยาแผนปัจจุบันสำาหรับมนุษย์ที่จะทบทวนทะเบียนตำารับยา	ครั้งที่	 1	รวม	37	รายการ	ระยะนี้มีการ		

จัดจ้างนักวิชาการมาทำาการทบทวนทางวิชาการเช่นกัน		หลังจากนี้ก็ไม่มีประกาศใดๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการทบทวน

ทะเบียนตำารับยาออกมาอีก

	 แต่จนถึงปัจจุบัน	 (พ.ศ.	 2557)	 ไม่พบว่ามีผลงานใดๆออกมา	 โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับรายการยาที่ได้

ประกาศไป	สิ่งที่สะท้อนความไม่ตั้งใจจริงนั้น	จะเห็นได้จากการประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนทะเบียนตำารับยา

แผนปัจจุบันสำาหรับมนุษย์	ที่พบว่าในปีงบประมาณ	2556		มีการประชุมเพียง	1	ครั้ง	เพื่อกลับมติคณะกรรมการ

ยาเรือ่งการสัง่ถอนทะเบยีนตำารบัยานโิคลซาไมด	์(Niclosamide)	ทีม่สีว่นผสมของฟนีอลฟ์ธาลนี	(Phenolphthalein)	

และ	ในปีงบประมาณ	2557	พบว่ายังไม่มีการประชุมอีกเลย		และได้ทราบว่าจะไม่มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ	

ตลอดปนีีด้ว้ย	สอดคลอ้งกบัการทีไ่มม่ผีลงานการทบทวนทะเบยีนตำารบัยาออกมาเลย	จนลว่งเลยเวลาทีก่ำาหนดไว	้

(พ.ศ.2556)	ไปแล้ว

3
http://drug.fda.moph.go.th/zone_admin/files/drugreview%20policy.pdf	

4
http://drug.fda.moph.go.th/zone_admin/files/drug_115.pdf

5
http://drug.fda.moph.go.th/zone_admin/files/drug_116.pdf	

6
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_117.pdf

7http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_1184.pdf
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ยุคต่�ง ๆ ร�ยละเอียดก�รทบทวนทะเบียนตำ�รับย� ม�ตรก�รท�งกฎหม�ย

ยุคที่หนึ่ง	 ตั้งแต่เริ่มใช้	

พ.ร.บ.ยา	พ.ศ.2510	

จนถึงพ.ศ.2531

-	 พ.ร.บ.ยา	 พ.ศ.2510	 (ฉบับดั้งเดิมที่ยังไม่ได้แก้ไข)

บัญญัติให้มีการต่ออายุทะเบียนยาทุก	5	ปี	

-	 พ.ร.บ.ยา	 พ.ศ.2510	 ฉบับแก้ไข	 พ.ศ.2522	 บัญญัติ

ใหก้ารขึน้ทะเบยีนตำารบัยาไมต่อ้งตอ่ทะเบยีน	(ทะเบยีน

ตำารับยาแบบตลอดชีพ)	 มีการกำาหนดในกฎหมาย	

มาตรา	 86	 ทวิ	 ว่าเพื่อคุ้มครองความปลอดภัย																	

ของผู้ ใช้ยา	 ให้รัฐมนตรีโดยคำาแนะนำาของคณะ																												

กรรมการมีอำานาจสั่งแก้ไขทะเบียนตำารับยาที่ได้ขึ้น

ทะ เบี ยนไว้ แล้ ว ได้ ตามที่ เ ห็ นสมควรหรื อตาม																							

ความจำาเป็น

-	พ.ร.บ.ยา	พ.ศ.2510	ฉบับแก้ไขพ.ศ.	2530		มาตรา	86	

บัญญัติว่า	 “ยาใดที่ได้ขึ้นทะเบียนตำารับยาไว้แล้ว	 หาก

ภายหลังปรากฏว่ายานั้นไม่มีสรรพคุณ	 ตามที่ขึ้น

ทะเบียนไว้	 หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้	 หรือเป็นยา

ปลอมตาม	มาตรา	72	(1)	หรือยานั้นได้เปลี่ยนไปเป็น

วัตถุที่มุ่งหมายสำาหรับใช้เป็นอาหารหรือเครื่องสำาอาง	

โดยได้รับใบอนุญาตผลิตเพื่อจำาหน่ายซึ่งอาหารที่

ควบคมุเฉพาะหรอืไดร้บัใบสำาคญัการขึน้ทะเบยีนเครือ่ง

สำาอาง	 ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น	 ให้รัฐมนตรีโดย					

คำาแนะนำาของคณะกรรมการมีอำานาจให้เพิกถอน

ทะเบียนตำารับยานั้นได้	 การเพิกถอนให้กระทำาโดย

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	คำาสัง่ของรฐัมนตรใีหเ้ปน็

ที่สุด”

มีการสั่งเพิกถอนทะเบียน

ตำารับยา	จำานวน	17	คำาสั่ง		

( เช่ น 	 คำ า สั่ ง ก ร ะทรวง

สาธารณสุข	 สั่งเพิกถอน

ทะเบียนตำารับยา	Megimide	

Injection	 เนื่องจากไม่มี

สรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียน

ไว้)		และแก้ไขทะเบียนตำารับ

ยา	จำานวน	1	คำาสั่ง

ยุคที่สอง	 พ.ศ.2532-

2539	 มีการแต่งตั้งคณะ

อนุกรรมการทบทวน

ทะเบียนตำารับยา	 (งาน

ทบทวนแบบ	in-house)

-	พ.ศ.2532	ประกาศการขึ้นทะเบียนตำารับยาแบบใหม่	

แตไ่มม่กีารทบทวนทะเบยีนตำารบัยาแบบยกเครือ่ง	หรอื

ไม่มีการทบทวนทะเบียนยาเก่าให้เข้าสู่ระบบใหม่

-	พ.ศ.2534	คณะกรรมการยาแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ

ทบทวนทะเบียนตำารับยา	 มีการจัดระบบและแบ่งกลุ่ม

ยาที่ให้ความสำาคัญ		คือ		

1.	 ทะเบียนยาสูตรผสมกลุ่มไอ-หวัด	 โดยพิจารณาใน

ประเด็นประสิทธิภาพ	ความปลอดภัยและความเหมาะ

สมของตำารับ	รวม		36	สูตร	เหลือ	6	สูตร

มีการสั่งเพิกถอนทะเบียน

ตำารับยา	จำานวน	29	คำาสั่ง	

( เช่ น 	 คำ า สั่ ง ก ร ะทรวง

สาธารณสุข		ที่	349/2534	

เรื่องเพิกถอนทะเบียนตำารับ

ยาเมด็คมุกำาเนดิทีม่ปีรมิาณ	

estrogen	 และ	 mestranol			

สูงกว่า	50	ไมโครกรัม)	และ

แก้ ไขทะ เบี ยนตำ า รั บยา	

จำานวน	12	คำาสั่ง

7
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2.	 ทะเบียนยาสูตรแก้ท้องเสีย	 มีการนำาวาระเข้าสู่												

การพิจารณาของคณะกรรมการยา

3.	Aminophylline	ให้แจ้งวันหมดอายุที่ฉลาก	และแก้ไข

ข้อกำาหนดให้เป็นไปตามตำารับยาล่าสุด

4.	ทบทวนยาขบัเสมหะและยาละลายเสมหะ	และจดัทำา

มาตรฐานฉลากและเอกสารกำากับยา	

5.	 ทบทวนยาฮอร์โมนคุมกำาเนิดและจัดทำามาตรฐาน

ฉลากและเอกสารกำากับยา

6.	ทบทวนยาฮอร์โมนเพศบำารุงร่างกายและ/หรือเสริม

ฮอร์โมนเพศ

7.	ทบทวนยาสูตรผสมแก้แพ้ท้อง

-	พ.ศ.	2536		นโยบายแห่งชาติทางด้านยา	ฉบับที่สอง	

พ.ศ.	 2536	 มีการกำาหนดกรอบนโยบาย	 7	 ประเด็น													

ซึ่งนโยบายข้อที่	1	กำาหนดว่า	ให้มียาที่มีประสิทธิภาพ	

ปลอดภัย	 คุณภาพดี	 และราคาพอสมควร	 ....	 	 มีการ

กำาหนดกลวิธีและมาตรการ	ข้อ	 1.1	 ว่า	 ใช้มาตรการ

ทางกฎหมายเพื่อควบคุมการผลิตและการขึ้นทะเบียน

ตำารับยา	 รวมทั้งการประเมินซ้ำ�ทะเบียนตำารับยา														

(re-evaluation)	ที่จำาหน่ายในท้องตลาด	....		

-	 ไม่มีการสั่งเพิกถอนหรือ

แก้ไขทะเบียนตำารับยาหวัด

ไอ

-	 ไม่มีการสั่งเพิกถอนหรือ

แก้ ไขทะ เบี ยนตำ า รั บยา													

แก้ท้องเสีย

ยุคที่สาม	 พ.ศ.2540-

2551		ยุคการจัดจ้างนัก

วิชาการจากภายนอก

มาทบทวนให้

พ.ศ.2540	อย.	จ้างคณะเภสัชศาสตร์	มหิดล	ทบทวน

ทะเบียนตำารับยา

พ.ศ.2544	 มติคณะกรรมการยาให้ทบทวนทะเบียน

ตำารับยาอย่างเป็นระบบ	 	 มีการจัดจ้างมหาวิทยาลัย

ทบทวนทะเบียนตำารับยาโดยแบ่งกลุ่มยาตามบัญชียา

หลักฯ	ให้แต่ละมหาวิทยาลัยไปดำาเนินการ

พ.ศ.	2546	มหาวทิยาลยัทีร่บัจา้งดำาเนนิการสง่ผลการ

ทบทวนทะเบียนตำารับยา	(เฉพาะตัวยาสำาคัญ)

พ.ศ.2547	กองควบคุมยา	อย.	ได้คัดเลือกยาที่มีปัญหา

ชัดเจน	เพื่อการทบทวนทะเบียนตำารับยา	ได้แก่

1.ยากลุ่มโรคผิวหนัง

2.ยากลุ่มกล้ามเนื้อและกระดูก

มีการสั่งเพิกถอนทะเบียน

ตำารับยา	จำานวน	26	คำาสั่ง	

( เช่ น 	 คำ า สั่ ง ก ร ะทรวง

สาธารณสุขที่	 744/2540	

เรื่องเพิกถอนทะเบียนตำารับ

ยา	 Quinoblue	 )	 และแก้ไข

ทะเบยีนตำารบัยา	จำานวน	11	

คำาสั่ง



ยุคต่�ง ๆ ร�ยละเอียดก�รทบทวนทะเบียนตำ�รับย� ม�ตรก�รท�งกฎหม�ย

ยุคที่สี่ 	 พ.ศ.	 2552	 –

ปัจจุบัน	 	 ยุคพยายาม

ปฏิรูปใหม่	 (แต่ไม่เป็น

จริง)

พ.ศ.2552

1.ประกาศให้การขึ้นทะเบียนตำารับยาเป็นไปตามข้อ	

กำาหนดของ	ASEAN	(ASEAN	Harmonization	on	reg-

istration)

2.คณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที	่ 6/2552	 เมื่อ

วันที่	9	ธันวาคม	2552	มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติในการ

ทบทวนทะเบียนตำารับยาแผนปัจจุบันสำาหรับมนุษย์ที่	

ขึ้นทะเบียนตำารับยาไว้แล้ว

พ.ศ.2554		นโยบายแหง่ชาตดิา้นยา	พ.ศ.2554	และแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ	 พ.ศ.2555-

2559	 ด้านที่	 4	 การพัฒนาระบบการควบคุมยา	 เพื่อ

ประกันคุณภาพ	 ประสิทธิผล	 และความปลอดภัยของ

ยา		มียุทธศาสตร์ย่อยที่	3	การทบทวนทะเบียนตำารับ

ยาที่มีผลกระทบสูงต่อผู้บริโภคและสังคม

พ.ศ.2554	 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

ประกาศนโยบายทบทวนทะเบียนตำารับยา	 โดยมี

ประกาศทั้งหมด	4	ครั้ง	ได้แก่	

	(1)	14	มนีาคม	2554	เรือ่งนโยบายการทบทวนทะเบยีน

ตำารับยา	 และแนวปฏิบัติการทบทวนทะเบียนตำารับยา

แผนปัจจุบันสำาหรับมนุษย์	

(2)	16	มนีาคม	2554	หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืก

ยาที่จะทบทวนทะเบียนตำารับยา	

(3)	 8	 เมษายน	 2554	 ประกาศกลุ่มรายการยาที่จะ

ทบทวน	มี	10	กลุ่ม	

(4)	4	มกราคม	2555	รายการยาแผนปัจจุบันสำาหรับ

มนุษย์ที่จะทบทวนทะเบียนตำารับยา	ครั้งที่	1	รวม	37	

รายการ

กำาหนดแล้วเสร็จ	พ.ศ.	2556

มีการจัดจ้างนักวิชาการเพื่อทบทวนทะเบียนตำารับยา

มีการสั่งเพิกถอนทะเบียน

ตำารับยา	จำานวน	11	คำาสั่ง	

( 	 เช่น 	 คำาสั่ งกระทรวง

สาธารณสุขที่	 447/2554	

เรื่องเพิกถอนทะเบียนตำารับ

ยาที่มี	 rosiglitasone	 เป็น

ส่วนประกอบ)	 และแก้ไข

ทะเบียนตำารับยา	จำานวน	9	

คำาสั่ง	
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พ.ศ.	2556	มีการประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนทะเบียนตำารับยา	

1	ครั้ง	เพื่อกลับมติเรื่องทบทวนยาที่มีส่วนผสมของฟีนอล์ฟธาลีน

พ.ศ.	2557	ยงัไมม่กีารประชมุคณะอนกุรรมการทบทวนทะเบยีนตำารบั

ยาในปนีีแ้มแ้ตค่รัง้เดยีว	และไมม่ผีลงานการพจิารณาทบทวนทะเบยีน

ตำารับยาออกมาแม้แต่ตำารับเดียวเช่นกัน

สถ�นก�รณ์ปัญห�ย�ในชุมชน : มีแต่จะทวีคว�มรุนแรงขึ้น

	 ยาไม่เหมาะสมที่ต้องการการทบทวนทะเบียนตำารับโดยด่วน	ที่ได้พบเห็นและรวบรวมไว้มีลักษณะดังนี้

	 1.	 สูตรตำารับไม่เหมาะสม	 (ไม่มีประสิทธิผล	 ไม่ปลอดภัย	 ไม่มีที่ใช้ในทางวิชาการในปัจจุบัน	 ยาที่มีการ

ถอนทะเบียนตำารับยาในต่างประเทศแล้วจากเหตุไม่ปลอดภัยหรือไม่มีประสิทธิภาพ				

	 2	.รปูแบบยาไมเ่หมาะสม	ทำาใหย้าไมค่งตวั	หรอืกอ่ใหเ้กดิการเขา้ใจผดิ	หรอืเกดิการใชย้าอยา่งไมถ่กูตอ้ง	

เชน่ยาอมผสมยาปฏชิวีนะ	ยาผงบรรจใุนซองกระดาษ	ยาเคลอืบน้ำ�ตาลบางชนดิทีท่ำาใหย้าไมค่งตวั	หรอืไมล่ะลาย

ออกมา	ฯลฯ

	 3.	บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสม	เสี่ยงต่อความเข้าใจผิด	หรือเกิดความเสี่ยงในการใช้	เช่นยาแอสไพรินผงที่มี

รูปเด็กเล็กบนซองทั้งๆที่ใช้ได้กับเด็กโตเท่านั้น	ยาปฏิชีวนะผงในซองกระดาษ	ยาที่มีรูปคล้าย	-	เสียงพ้อง8	(LASA)	

และยาที่มีรูปลักษณ์เกือบเหมือนกันแต่เป็นยาต่างชนิด	(Look	Twins	Sound	Twins)	

	 4.ข้อมูลของยาที่อนุญาตไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม	 เช่น	 ข้อบ่งใช้	 คำาเตือน	 อาการไม่พึงประสงค์																		

ขนาดยา	ระยะเวลาการใช้ยา	

 

8
เยาวลักษณ์	อ่ำารำาไพ	และฉัตราภรณ์	ชุ่มจิต	(2552)	สถานการณ์ปัญหายาที่มีรูปคล้าย-เสียงพ้องในโรงพยาบาล	ในรายงานสถานการณ์ระบบยาประจำา

ปี	2552	หน้า	50	จัดทำาโดยแผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา;		ฉัตราภรณ์	ชุ่มจิต	(2556)	การพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของ

ยาที่มีรูปคล้าย-เสียงพ้องในโรงพยาบาลของรัฐ	วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต		สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร	
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	 	 กรณีศึกษาในการเพิกถอนทะเบียนตำารับยา	 ที่เกิดจากการรณรงค์ของเครือข่ายที่ร่วมกันเฝ้า

ระวังและแก้ไขปัญหายาของประเทศไทย	เช่น	

 1.เอพีซี9			กลุ่มศึกษาปัญหายา(กศย.)ได้ทำาการศึกษาสภาพปัญหายาในพื้นที่	ตั้งแต่ปีพ.ศ.	2518	พบว่า

มีการใช้ยาแก้ปวดแบบซองกันอย่างแพร่หลาย	โดยเฉพาะยาสูตรผสมระหว่าง	Aspirin	(A),	Phenacetin	(P)	และ	

Caffeine	(C)ที่มักใช้เป็นประจำาเกือบทุกวัน	กระทั่งทำาให้เกิดกระเพาะอาหารทะลุ	กศย.ได้ทำาการรณรงค์ให้ความรู้

ในพื้นที่และจัดประชุมวิชาการเสนอให้เอาตัวยาคาเฟอีน	และฟีนาซีตินออก	ยกเลิกการทำาเป็นแบบซอง	และนำาไป

สูก่ารแกไ้ขทะเบยีนตำารบัยาของเอพซีี	ซึง่ใชเ้วลายาวนาน	กวา่จะมคีำาสัง่ออกมา	เปน็	2	จงัหวะ	คอื	คำาสัง่กระทรวง

สาธารณสขุ	ที	่253/2526	เรือ่ง	การแกไ้ขทะเบยีนตำารบัยา	ซึง่มยีาฟนีาซตีนิ	(Phenacetin)	เปน็ยาเดีย่วหรอืยาผสม		

และต่อมาจึงมีคำาสั่งกระทรวงสาธารณสุข	ที่	 328/2534	 เรื่อง	 เพิกถอนทะเบียนตำารับยาแก้ปวดที่มีคาเฟอีนผสม

อยู่ทุกตำารับ

 2. ไดพัยโรน10	 	 	 กศย.พบว่ามีการถอนทะเบียนตำารับยานี้ในหลายประเทศมานานแล้ว	 และได้ติดตาม

ศึกษาปัญหาการใช้ยานี้ในประเทศไทยมาโดยตลอดมากกว่าสองทศวรรษ	ได้ประสานงานวิชาการกับต่างประเทศ	

จัดสัมมนาและรณรงค์เรียกร้องให้มีการทบทวนทะเบียนตำารับยานี้จนกระทั่งมีมาตรการทางกฎหมายออกมา														

โดยคำาสั่งออกมาเป็น	 2	 ช่วง	 คือ	 คำาสั่งกระทรวงสาธารณสุข	 ที่	 51/2537	 เรื่อง	 แก้ไขทะเบียนตำารับยาผสมที่													

ประกอบด้วยไดไพโรน	 (Dipyrone)	 กับยาแก้เกร็ง	 (Antispasmodic	 Drugs)	 และตามมาด้วย	 คำาสั่งกระทรวง

สาธารณสุข	ที่	442/2550	เรื่อง	เพิกถอนทะเบียนตำารับยาที่มีไดพัยโรนทั้งหมด

 3.ย�น้ำ�ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนและวิต�มิน ใช้เป็นย�เจริญอ�ห�รและบำ�รุงร่�งก�ย11	 	 เดิมได้มี					

คำาสั่งกระทรวงสาธารณสุข	ที่		519/2532	เรื่อง	เพิกถอนทะเบียนตำารับยา	ที่มีส่วนผสมของ	anabolic	steroid	กับ	

vitamins	และ/หรือ	cyproheptadine	และยาที่มีส่วนผสมของ	anabolic	steroid	ซึ่งระบุสรรพคุณเป็นยากระตุ้นความ

อยากอาหารในเด็ก	แต่ต่อมา	ได้มีคำาสั่งกระทรวงสาธารณสุข	ที่	776/2553	ให้ใช้ความต่อไปนี้แทนความในวรรค

หนึ่งของคำาสั่งเดิม	

	 “1.	ทะเบียนตำารับยาผสมของ	อะนาบอลิก	สเตอรอยด์	(anabolic	steroid)	กับ	ไวตามิน	(vitamins)	หรือ	

anabolic	steroid	กับไซโปรเฮปทาดีน	(cyproheptadine)	หรือ	anabolic	steroid	กับ	vitamins	และ	cyproheptadine	

เฉพาะที่ใช้สำาหรับเด็ก”

	 ดังนั้นจึงยังมียาสูตรดังกล่าวในรูปยาน้ำ�ต่อไป	โดยอ้างว่าให้ผู้ใหญ่ที่กินยายากได้ใช้	แต่ในความเป็นจริง	

มีการใช้ยาน้ำ�สูตรนี้กับเด็กแทบทั้งสิ้น	 จนก่อให้เกิดปัญหาแก่เด็ก	 ถึงขั้นพิการ	 และ	 ศ.นพ.พัฒน์	 จาก																															

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	 ซึ่งเคยทำาบันทึกถึงอย.ให้ถอนทะเบียนยานี้มาแล้ว	 ถึงกับต้องออกมา										

แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน	 และมีการสำารวจการจ่ายยาพบว่าเป็นการซื้อขายโดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์ทั้งสิ้น																			

ในครั้งนี้	อย.ทำาได้เพียงให้บริษัทนั้นมาถอนทะเบียนตำารับยาโดยสมัครใจ	มิได้มีคำาสั่งถอนทะเบียนแต่อย่างใด	

9
สุนทรี	วิทยานารถไพศาล	(2550)	การศึกษาวิจัยเรื่อง	“การใช้ยาของชุมชน”		“การใช้ยาผิดประเภท”	และ	การใช้ยาสูตร	เอ	พี	ซี	ในเมืองไทย	ของ	กศย	

นำาเสนอ	 เรื่อง	 พัฒนาทักษะการจัดกระบวนการการจัดการความรู้เพื่อโครงการจัดการความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขกับงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับ

ชุมชน	11-12	มิถุนายน	2550	คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	:	หมอชาวบ้าน	(2526)	ยาแก้ปวดที่ปวดหัวใจ	http://www.doctor.or.th/article/

detail/6106	

10ยาบาราลแกนถูกอย.เยอรมันเมิน	หมอชาวบ้าน	1	ธันวาคม	2530		http://www.doctor.or.th/article/detail/5037	

11ยาทำาให้เด็กโตไวผิดปกติ	ใครรับผิดชอบ?			http://talk.mthai.com/topic/1349	
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	 ตอ่กรณกีารเรยีกรอ้งใหม้กีารทบทวนทะเบยีนตำารบัยาอยา่งเปน็ระบบทัง้หมดนัน้	นกัวชิาการและองคก์ร

พัฒนาภาคเอกชนได้พยายามสะท้อนหรือส่งสัญญาณสู่สังคมและโดยเฉพาะถึงหน่วยงานควบคุมยามาอย่าง															

ต่อเนื่อง	ดังนี้		

	 •	12-13	ธนัวาคม	2532	มกีารจดัสมัมนาการใชย้าทีไ่มเ่หมาะสมและระบบควบคมุยา	ทีค่ณะเภสชัศาสตร	์

มหาวิทยาลัยมหิดล		

	 •	29	ธันวาคม	2537	หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม	(ภสส.)	คณะเภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	จัดสัมมนา	“การปฏิรูประบบการทบทวนทะเบียนตำารับยาในประเทศไทย”

	 •	12	ธันวาคม	2543	กลุ่มศึกษาปัญหายามีหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เรื่องการพัฒนาระบบ

การทบทวนทะเบียนตำารับยา	โดยเสนอให้		(1.)	แก้ไขกฎกระทรวงฯ	ให้ยกเลิกทะเบียนยาตลอดชีพและให้กำาหนด

อายุทะเบียนยาไม่เกิน	 5	 ปี	 (2)	 ทบทวนเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยาให้ตระหนักถึงความปลอดภัย	 ประสิทธิผลและ

คุณภาพ	 กำาหนดวันสิ้นอายุของยาทุกชนิด	 กำาหนดชื่อสามัญทางยาให้ได้มาตรฐานเดียวกัน	 และใช้ชื่อยาเป็น												

ภาษาไทย	(3)	ทบทวนทะเบียนยาทั้งหมดอย่างเป็นระบบ

	 •	25	พฤศจิกายน	2552	แผนงาน	กพย.	จัดประชุมเรื่อง	การพัฒนาระบบการทบทวนทะเบียนตำารับยา	

รายงานสถานการณ์ปัญหายาไม่เหมาะสมในชุมชน	 และจัดทำาข้อเสนอแนะต่อนโยบายทบทวนทะเบียนตำารับยา

ของไทย

	 •	25	พฤศจิกายน	2552	ชมรมเภสัชชนบทร่วมกับเครือข่ายอีก	5	องค์กร	ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข	เรื่องขอให้เพิกถอนทะเบียนตำารับยาไม่เหมาะสม	รวม	4	รายการ	ได้แก่	(1)	ทะเบียนตำารับ	

Aspirin	 Powder	 ขนาด	 75-375	 มก.	 (2)	 ทะเบียนตำารับยาแก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบที่ม	ี Methylene	 blue	 เป็น												

ส่วนประกอบ	 (3)	ทะเบียนตำารับยาแก้ท้องเสียที่มี	 Furazolidone	 และ/ยาปฏิชีวนะเป็นส่วนประกอบ	 (4)	ทะเบียน

ตำารับ	Amoxycillin	Powder	ขนาด	125	มก.ต่อซอง		
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สภ�พปัญห�ปัจจุบัน ที่ยังดำ�รงอยู่

	 จากการทำางานประสานงานกับเครือข่ายทั้งในพื้นที่และในต่างประเทศ	พบว่า	ขั้นตอนหนึ่งที่สำาคัญของ

ระบบยายังมีปัญหาในประเทศไทย	 นั่นก็คือขั้นตอนการคัดเลือกยา	 และสมควรที่จะต้องทำาการทบทวนทะเบียน

ตำารับยาโดยด่วน	ตัวอย่างรูปธรรมที่เป็นหลักฐานสนับสนุนปัญหาเช่นที่ว่าได้แก่

	 1.	กรณี	Serratiopeptidase		บริษัท	Takeda	ที่ญี่ปุ่น	 (DKSN)	ได้ออกประกาศ	เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	

2553	วา่จะหยดุจำาหนา่ยยา	Danzen/Dasen	ทัว่โลกโดยสมคัรใจ	เนือ่งจากผลการศกึษาลา่สดุไมพ่บความแตกตา่ง

จากยาหลอก	ต่อมาบริษัท	DKSN	มีจดหมายลงวันที่	 12	ธันวาคม	2556	แจ้งผู้เกี่ยวข้องว่าจะหยุดการผลิตและ

จำาหน่ายยา	Danzen	 (Serratiopeptidase)	ภายในเดือนกุมภาพันธ์	 2557	ระบุว่า	 ได้ทำาการทบทวนข้อมูลยาและ	

พบว่า	 ‘ด้วยข้อมูลทางด้านประสิทธิภาพของยา	 Danzen	 ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้ยาใน											

เวชปฏิบัติในปัจจุบันตามข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรอง	 ….’	 คาดว่าบริษัทได้แจ้งขอถอนทะเบียนตำารับยากับ																		

อย.ไทยดว้ย		แต่	อย.	กม็ไิดอ้อกคำาสัง่ถอนทะเบยีนตำารบัยาชือ่สามญัยีห่อ้อืน่	โดยเจา้หนา้ที่	อย.	อา้งวา่การทีบ่รษิทั

หยุดจำาหน่ายเป็นเพราะเหตุผลทางการตลาดเท่านั้น	 ไม่เกี่ยวกับปัญหาความไม่มีประสิทธิผล	 จึงไม่ได้ทำาอะไรต่อ	

(อ่านเพิ่มเติมในคอลัมน์	ไฮไลท์I	ยาวิพากษ์	ฉบับนี้)	

	 2.	กรณียาสูตรผสมระหว่าง	Niclosamide	กับ	Phenolphthalein		มีคำาสั่งกระทรวงสาธารณสุข	3	ฉบับ										

ที่เกี่ยวข้องคือ	คำาสั่งกระทรวงสาธารณสุข	ที่	 985/2553	 เรื่องเพิกถอนทะเบียนตำารับยาฟีนอล์ฟธาลีน	 (Phenol-

phthalein)	 และแซนโตนิน	 (Santonin)	 คำาสั่งกระทรวงสาธารณสุข	 ที่	 985/2553	 	 เรื่อง	 แก้ไขทะเบียนตำารับยา													

สูตรผสม	 นิโคลซาไมด์	 (Niclosamide)	 และฟีนอล์ฟธาลีน	 (Phenolphthalein)	 และคำาสั่งกระทรวงสาธารณสุข															

ที่	1923/2553	เรื่อง	เพิกถอนทะเบียนตำารับยา	แต่ต่อมามีการพิจารณาในคณะอนุกรรมการทบทวนทะเบียนตำารับ

ยา	เพือ่กลบัมตขิา้งตน้	และเสนอเขา้คณะกรรมการยาจนออกมาเปน็คำาสัง่กระทรวงสาธารณสขุ	ที	่450/2557	เรือ่ง

แก้ไขทะเบียนตำารับยาสูตรนิโคลซาไมด์	(Niclosamide)	และฟีนอล์ฟธาลีน	(Phenolphthalein)	

	 3.	กรณียา	Furazolidone				มีคำาสั่งกระทรวงสาธารณสุข		ที่	451	/2545	เรื่อง	เพิกถอนทะเบียนตำารับ

ยาสำาหรับสัตว์ทุกตำารับที่มีตัวยาไนโตรฟูราโซน	 (Nitrofurazone),	 ยาฟูราโซลิโดน	 (Furazolidone),																																															

ยาไดเมไตรดาโซล	(Dimetridazole)	และ	ยาโรนิดาโซล	(Ronidazole)	ผสมอยู่	เนื่องจากอาจตกค้างในเนื้อสัตว์หรือ

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์	 และก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้	 แต่ข้อเท็จจริง	ยังมีการอนุญาตให้ขึ้นทะเบียน

ตำารับยามากมายที่มีส่วนผสมของฟูราโซลิโดนในยาสำาหรับอาการท้องเสีย	 ทั้งชนิดน ้ำ�	 (เด็กรับประทาน)	 และ														

ชนิดเม็ด		

	 4.	กรณปีญัหายารปูคลา้ย-เสยีงพอ้ง	(LASA)	มผีูศ้กึษาสภาพปญัหาการจา่ยยาในโรงพยาบาลทัว่ประเทศ	

เสนอว่า	จะต้องจัดระบบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจ่ายยาผิด	หรือมีการใช้ยาผิด	พร้อมทั้งทดลองปรับปรุงระบบใน

โรงพยาบาล	 และพบว่า	 ต้นตอของปัญหาคือการขึ้นทะเบียนตำารับยาของไทย	 ในขณะที่หลายประเทศมีนโยบาย

ชัดเจนรวมทั้งมีระบบป้องกัน	 นอกจาก	 LASA	 แล้ว	 ปัญหาที่เกิดจาก	 Look	 Twins	 Sound	 Twins	 ก็ไม่ยิ่งหย่อน																						

ไปกว่ากัน
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อะไรที่เป็นอุปสรรค: ปัญห�เชิงเทคนิค ปัญห�เชิงระบบ หรือปัญห�ก�รเมือง

	 1.	อิทธิพลที่มองไม่เห็น	เห็นได้จากความล่าช้าโดยไม่มีสาเหตุ	การกลับมติคณะกรรมการยา	การไม่นำา

เรื่องเข้าพิจารณาในคณะกรรมการยา	 ล้วนเป็นความไม่โปร่งใสที่น่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องของผลประโยชน์ของ													

ภาคธุรกิจ

	 2.	นโยบายเรื่องการทบทวนทะเบียนไม่ชัดเจน		มุ่งแต่ขึ้นทะเบียนตำารับยาให้เร็ว	แม้เลขาธิการอย.คนใหม่

จะมีนโยบายว่า	 ต่อไปจะต้องเน้น	 Post-marketing	 แต่ในความเป็นจริง	 มีการจัดสรรกำาลังคน	 งบประมาณ	และ

นโยบาย	สำาหรับ	pre-marketing	ตลอดมา

	 3.	เป้าหมายการทบทวนทะเบยีนตำารบัยาไมช่ัดเจน	วา่จะเปน็การทบทวนแบบยกเครื่องหรอืแบบตอ่เนือ่ง		

รวมทั้งไม่เคยปรากฏแผนผังแสดงการทำางานเรื่องการทบทวนทะเบียนตำารับยาแบบครบวงจร

	 4.	 โครงสร้างและกระบวนการทำางานกระจัดกระจาย	 มีความซ้ำ�ซ้อนในบางจุดและมีช่องว่างในบางจุด		

เช่นมีคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องหลายชุด	แต่มีลักษณะเป็นกลไกชั่วคราว		ได้แก่	

	 			 a.	คณะอนุกรรมการทบทวนทะเบียนตำารับยา	เริ่มตั้ง	เมื่อ	พศ.2534	ทีมเลขานุการคือสำานักยา	

แต่อาศัยการจัดจ้าง	ไม่มีระบบวิชาการหรือระบบการจัดการรองรับ	

	 	 b.	คณะอนกุรรมการศกึษาวจิยัอนัตรายจากการใชย้า	ทมีเลขานกุารคอืกองแผนงานและวชิาการ	

มศีนูยเ์ฝา้ระวงัอนัตรายจากการใชผ้ลติภณัฑส์ขุภาพ	แตข่าดการมสีว่นรว่มในการทำางานกบัฝา่ยดำาเนนิมาตรการ

ทางกฎหมาย

	 	 c.	คณะอนุกรรมการปรับเปลี่ยนสถานะยา	ทีมเลขานุการคือสำานักยา

	 	 d.	คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาการปรับประเภทยาต้านจุลชีพ	ทีมเลขานุการคือสำานักยา

	 	 e.	อื่น	ๆ	เช่น	คณะทำางานเรื่องฉลากยามาตรฐาน	ฯลฯ				

	 5.	ขาดการประสานงาน	และสื่อสารภายในหน่วยงาน	โดยเฉพาะคือ	อย.	ระหว่างกอง	ระหว่างสายงาน		

ขาดการเชื่อมที่ดีระหว่างงาน	post-marketing	กับ	pre-marketing	และระหว่างกองที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงเจ้าหน้าที่

ส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติในการทำางานแบบเดิมๆ		

	 6.	 ไม่มีการกำาหนดภาระหน้าที่ที่ชัดเจนของภาคอุตสาหกรรมที่ควรต้องติดตามและรายงานปัญหาที่												

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตน	เช่น	อาการไม่พึงประสงค์	หรืออันตรายต่างๆที่เกิดขึ้น	
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ข้อเสนอเชิงนโยบ�ย

	 1.	 กระทรวงสาธารณสุขและสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ต้องมีเจตจำานงทางการเมือง																

อยา่งแทจ้รงิ	กำาหนดงานทบทวนทะเบยีนตำารบัยาเปน็พนัธกจิหนึง่ทีข่าดไมไ่ด	้และใหน้ ้ำ�หนกัความสำาคญัทีท่ดัเทยีม

กับงานขึ้นทะเบียนตำารับยา

	 2.	จัดระบบโครงสร้างองค์กรภายในหน่วยงานที่รองรับพันธกิจนี้พร้อมทั้งกำาหนดกระบวนการทำางานที่

เป็นวงจรอย่างชัดเจน	 ที่เป็นมาตรฐานอย่างแท้จริง	 มิใช่มีลักษณะเป็นงานฝาก	 และจะต้องมีการสื่อสารภายใน

องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	 จัดระบบการทบทวนให้ทุกหน่วยงานของ	 อย.	 ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีโอกาสเข้ามา			

รองรับการทำางานทบทวนทะเบียนตำารับยาอย่างรอบด้าน			

	 3.	พัฒนากฎหมายให้รองรับภารกิจได้อย่างชัดเจน	

	 4.	พัฒนาระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสให้มากขึ้น	

	 5.	พัฒนากลไกรองรับการส่งต่อข้อมูลจากการเฝ้าระวังในพื้นที่ชุมชนและสถานพยาบาล
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ร�ยก�รที่ ชื่อก�รค้� ชื่อส�มัญ ข้อบ่งใช้ สถ�นภ�พ

1 Arepanrix	 Split	 influenza	 virus	

ชนดิลดฤทธิ	์ประกอบ

ด้วยแอนติ เจน	 A/

California/7/2009	

(H1N1)v	 like	 strain	

(X-179A)

การก่อภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัด

ใหญ่ในคน

ถอนใบอนญุาตจำาหนา่ยตาม

คำาร้องขอของผู้รับอนุญาต	

(GlaxoSmithKline	 Biologi-

cals)

2 Clopidogrel	 1A	

Pharma

Clopidogrel โรคหลอดเลือดส่วนปลาย ถอนใบอนญุาตจำาหนา่ยตาม

คำาร้องขอของผู้รับอนุญาต	

(Acino	Pharma)

3 Clopidogrel	Ac-

i no 	 Pha rma ,	

Clopidogrel	Ac-

i n o 	 P h a rma	

GmbH,	Clopido-

grel	Sandoz

Clopidogrel กล้ามเนื้อหัวใจตายเหตุขาด

เลือด,	 โรคหลอดเลือดส่วน

ปลาย,	โรคหลอดเลือดสมอง

ถอนใบอนญุาตจำาหนา่ยตาม

คำาร้องขอของผู้รับอนุญาต	

(Acino	Pharma)

4 C l o p i d o g r e l	

Hexal

Clopidogrel กล้ามเนื้อหัวใจตายเหตุขาด

เลือด,โรคหลอดเลือดส่วน

ปลาย,	โรคหลอดเลอืดสมอง,	

กลุ่มอาการหลอดเลือดเลี้ยง

หัวใจอุดตันเฉียบพลัน

ถอนใบอนญุาตจำาหนา่ยตาม

คำาร้องขอของผู้รับอนุญาต	

(Acino	Pharma)

16

มาดูกันว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
มียาใดบ้างที่ถูกถอนทะเบียนในยุโรป

 หมุนดูโลก
ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์
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ร�ยก�รที่ ชื่อก�รค้� ชื่อส�มัญ ข้อบ่งใช้ สถ�นภ�พ

5 Clopidogrel	

ratiopharm

Clopidogrel กลา้มเนือ้หวัใจตายเหตขุาด

เลือด,	 โรคหลอดเลือดส่วน

ปลาย,	โรคหลอดเลอืดสมอง

ถอนใบอนุญาตจำาหน่าย

ตามคำาร้องขอของผู้ รับ

อนุญาต	(Archie	Samuel)

6 Docefrez Docetaxel เนื้องอกเต้านม,	 มะเร็งปอด

ชนิด 	 non-sma l l 	 ce l l ,																

เนื้ อ งอกต่ อมลู กหมาก ,													

เนื้องอกกระเพาะอาหาร

ถอนใบอนุญาตจำาหน่าย

ตามคำาร้องขอของผู้ รับ

อนุญาต	(Sun	Pharmaceu-

tical	Industries	Europe)

7 Docetaxel	 Teva	

Pharma

Docetaxel เนื้องอกเต้านม,	 มะเร็งปอด

ชนิด	non-small	cell,	

เนื้องอกต่อมลูกหมาก

ระงับใบอนุญาตจำาหน่าย

เนื่องจากหยุดจำาหน่ายใน

สหภาพยุโรปเกิน	 3	 ปีแล้ว	

และการยกเว้นโดยคณะ

กรรมาธิการยุโรปก็สิ้นอายุ

แล้ว

8 Exalief Eslicarbazepine	ac-

etate

โรคลมชัก ระงับใบอนุญาตจำาหน่าย

เนื่องจากไม่วางจำาหน่ายใน

สหภาพยุโรปในช่วง	 3	 ปี

หลังจากได้รับอนุญาต

9 Humenza Split	influenza	virus	

ชนิดลดฤทธิ์

ประกอบด้วย

แอนตเิจน	A/Califor-

nia/7/2009	 (H1N1)

v	 l ike	 strain	 (X-

179A)

การก่อภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัด

ใหญ่ในคน

ถอนใบอนุญาตจำาหน่าย

ตามคำาร้องขอของผู้ รับ

อนุญาต	(Sanofi	Pasteur)

10 ImmunoGam อิมมูโนกลอบูลินตับ

อักเสบบีของคน

การก่ อภู มิ คุ้ มกั นรั บมา	

(passive	immunisation)	ต่อ

ไวรัสตับอักเสบบี

ถอนใบอนุญาตจำาหน่าย

ตามคำาร้องขอของผู้ รับ

อนญุาต	(Cangene	Europe)



 

ร�ยก�รที่ ชื่อก�รค้� ชื่อส�มัญ ข้อบ่งใช้ สถ�นภ�พ

11 Imprida	HCT Amlodipine	/	valsar-

tan	 /	 hydrochloro-

thiazide

ความดันเลือดสูง ระงับใบอนุญาตจำาหน่าย

เนื่องจากไม่วางจำาหน่ายใน

สหภาพยุโรปในช่วง	 3	 ปี

หลังจากได้รับอนุญาต

12 Possia Ticagrelor กลุม่อาการหลอดเลอืดเลีย้ง

หัวใจเฉียบพลัน,	 โรคหลอด

เลือดส่วนปลาย

ถอนใบอนุญาตจำาหน่าย

ตามคำาร้องขอของผู้ รับ

อนุญาต	(AstraZeneca)

13 Rasitrio Aliskiren	/	amlodipine	

/	hydrochlorothiazide

ความดันเลือดสูง ถอนใบอนุญาตจำาหน่าย

ตามคำาร้องขอของผู้ รับ

อนุญาต	 (Novartis	 Euro-

pharm)

14 R i b a v i r i n	

BioPartners

Ribavirin ตับอักเสบซีเรื้อรัง ระงับใบอนุญาตจำาหน่าย

เนื่องจากไม่วางจำาหน่ายใน

สหภาพยุโรปในช่วง	 3	 ปี

หลังจากได้รับอนุญาต

15 Rilonacept	 Re-

generon	 (ก่อน

หน้านี้คือ	Arca-

lyst)

Rilonacept Cryopyrin-associated	peri-

odic	syndromes

ถอนใบอนุญาตจำาหน่าย

ตามคำาร้องขอของผู้ รับ

อนุญาต	(Regeneron	UK)

16 R i vas t i gm ine	

Teva

Rivastigmine โรคอัลซไฮเมอร์ , 	 สมอง

เสื่อม,	โรคพาร์คินสัน

ถอนใบอนุญาตจำาหน่าย

ตามคำาร้องขอของผู้ รับ

อนุญาต	 (Acino	 Pharma	

(Teva	Pharma)

17 Sepioglin Pioglitazone	 hydro-

chloride

เบาหวานชนิดที่	2 ถอนใบอนุญาตจำาหน่าย

ตามคำาร้องขอของผู้ รับ

อนุญาต	(Vaia)

18 Sprimeo	 HCT,	

Riprazo	HCT

Aliskiren	/	hydrochlo-

rothiazide

ความดันเลือดสูง ถอนใบอนุญาตจำาหน่าย

ตามคำาร้องขอของผู้ รับ

อนุญาต	 (Novartis	 Euro-

pharm)

เอกสารอ้างอิง

European	Medicines	Agency.	European	public	assessment	reports.	Accessed	on	2014	March	17th.
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ลำ�ดับเหตุการณ์โดยสังเขป

เกี่ยวกับทะเบียนตำ�รับยาของไทย

2493
พร ะ ร า ชบั ญญั ติ ก า ร												

ขายยา	 พ.ศ.2493	 มาตรา	 14	

กำ า ห น ด ใ ห้ ผู้ ผ ลิ ต ย า ใ ด ขึ้ น ใ น																										

ราชอาณาจักรเพื่อขาย	หรือนำาเข้ายา

ใดในราชอาณาจกัรเพือ่ขายตอ้ง

มีการขึ้นทะเบียนตำารับยา	

2505
พระราชบัญญัติการ												

ขายยา	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.2505	

กำ า หนดม าต รก า ร เ พิ ก ถ อน																				

ใบสำ าคัญการขึ้ นทะ เบี ยน													

ตำารับยา2510
พระราชบัญญัติยา	 พ.ศ.

2510	 มาตรา	 85	 กำาหนดให้												

ใบสำาคัญการขึ้นทะเบียนตำารับยา

มีอายุ	5	ปีนับแต่วันออกใบสำาคัญ	และ

มาตรา	 86	 กำาหนดมาตรการ											

เพิกถอนทะเบียนตำารับยา

2522
พระราชบัญญัติยา	 (ฉบับที่	 3)	

พ.ศ.2522	ได้แก้ไขพระราชบัญญัติยา	

พ.ศ.2510	 มาตรา	 85	 โดยไม่ปรากฏเรื่อง

ทะเบียนตำารับยามีอายุ	 5	 ปี	 อีกต่อไป	 ส่งผลให้

ทะเบียนตำารับยามีอายุตลอดชีพ	 เว้นแต่เข้าข่าย													

การยกเลิกทะเบียนตำารับยา	 หรือเพิกถอน

ทะเบียนตำารับยา		ทั้งนี้ยังไม่มีระบบการ

ทบทวนทะเบียนตำารับยา

2532
มีระบบการขึ้นทะเบียนยาสำาหรับ														

ยาใหม่แบบมีเงื่อนไข	 	 (Safety	 Monitoring	

Programme:	SMP)	ใชไ้ดเ้ฉพาะในสถานพยาบาล

ที่มีแพทย์เป็นผู้สั่งใช้และควบคุมเท่านั้น	 เป็นเวลานาน											

2	ป	ี	ระหวา่งนี	้บรษิทัยาจะตอ้งรายงานอาการไมพ่งึประสงค์

ที่เกิดขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศเป็นระยะตามข้อกำาหนด										

รวมทัง้ขอ้มลูการกระจายยาในประเทศ	เมือ่ครบ	2	ป	ีบรษิทั

จะยื่นเอกสารขอเปลี่ยนทะเบียนยาเป็นแบบไม่มี

เงือ่นไขได้	และหากไดร้บัการประเมนิวา่		ยานัน้

มีความปลอดภัย	 ก็จะได้รับทะเบียนแบบ

ไม่มีเงื่อนไข

 ใกล้ตัว
ภก.ปรุฬห์ รุจนธำ รงค์

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา
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2534	(1)
คณะกรรมการยามีนโยบายการทบทวน

ทะเบยีนตำารบัยาอยา่งเปน็ระบบ	โดยสำานกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา	 มีการแต่ งตั้ ง																		

คณะอนุกรรมการทบทวนตำารับยาแผนปัจจุบันสำาหรับ

มนุษย์	ทั้งนี้เพื่อทบทวนทะเบียนตำารับยาอย่างเป็นระบบ	คือ		

	 (1)	 ทะเบียนยาสูตรผสมกลุ่มแก้ไอ	 หวัด	 โดยพิจารณาในประเด็น

ประสทิธภิาพ	ความปลอดภยัและความเหมาะสมของตำารบั	พจิารณา

ทบทวนยาสูตรผสม	36	สูตร	เหลือ	6	สูตร

	 (2)	 ทะเบียนยาสูตรแก้ท้องเสีย	 มีการนำาวาระเข้าสู่การ

พิจารณาของคณะกรรมการยาแต่ไม่มีการสั่งเพิก

ถอนหรือแก้ไขทะเบียนตำารับยา

2536
มกีารกำาหนดกลยทุธ์

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ทบท วน

ทะเบียนตำารับยา	 ในนโยบาย

แห่งชาติทางด้านยา	

ฉบับที่สอง

2532
วันที่	 12-13	 ธันวาคม	 มีการ

สัมมนาเรื่องการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม

และระบบควบคุมยา	 ที่คณะเภสัชศาสตร์	

มหาวทิยาลยัมหดิล		สะทอ้นสภาพปญัหาการใช้

ยาไม่เหมาะสม	 การขึ้นทะเบียน	 การถอนทะเบียน	

และการปรับขั้นตอนการขึ้นทะเบียนยาใหม่	

(SMP)	 เพื่อหามาตรการที่เหมาะสม

สำาหรับประเทศไทย

2534	(2)
	 	 (3)	 Aminophylline	 ให้แจ้งวัน													

หมดอายุที่ฉลาก	 และแก้ไขข้อกำาหนดให้

เป็นไปตามตำารับยาล่าสุด

	 (4)	 ทบทวนยาขับเสมหะและยาละลายเสมหะและ											

จัดทำามาตรฐานฉลากและเอกสารกำากับยา

(5)	 ทบทวนยาฮอร์โมนคุมกำาเนิดและจัดทำามาตรฐานฉลาก

และเอกสารกำากับยา

	 (6)	 ทบทวนยาฮอร์โมนเพศบำารุงร่างกายและ/

หรือเสริมฮอร์โมนเพศ

(7)	ทบทวนยาสูตรผสมแก้แพ้ท้อง
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2537	(1)
วนัที	่29	ธนัวาคม		หนว่ยปฏบิตักิารวจิยัเภสชัศาสตร์

สงัคม	(ภสส.)	คณะเภสชัศาสตร	์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	

จัดสัมมนา	 “การปฏิรูประบบทบทวนทะเบียนตำารับยา																																		

ในประเทศไทย”ภายใตโ้ครงการพฒันากลุม่ผูว้จิยัดา้นกฎหมายยาและ

สขุภาพ	ฝา่ยวจิยั	จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	ไดข้อ้เสนอจากการสมัมนา	คอื	

		1.	เสนอใหด้ำาเนนิโครงการปฏริปูระบบทบทวนทะเบยีนตำารบัยาควบคูไ่ปกบัการ													

ลดจำานวนสูตรตำารับยาที่ไม่เหมาะสม

	 	 2.	 กำาหนดองค์กรรับผิดชอบ	คือ	 เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนทะเบียน										

ตำารบัยาเปน็หลายคณะโดยแบง่ตามกลุม่ยา		ปรบัปรงุองคก์รทีม่อียูเ่ดมิใหเ้ปน็คณะทำางาน

ดำาเนินการชุดต่างๆ	ตลอดจนจัดตั้งองค์กรใหม่เข้ามารับผิดชอบงานนี้โดยตรง

	 แนวทางทีเ่ปน็ไปไดค้อื	ในระยะสัน้ใหแ้ตง่ตัง้คณะอนกุรรมการทบทวน

ทะเบยีนตำารบัยาเปน็หลายคณะโดยแบง่ตามกลุม่ยา	และควรเชญิอาจารย์

จากคณะเภสัชศาสตร์	 และคณะแพทยศาสตร์	 ต่างๆ	 เข้าร่วม															

ส่วนในระยะยาว	 ให้จัดตั้งองค์กรใหม่เพื่อทำาหน้าที่นี้ 																					

โดยเฉพาะ

2537	(2)
3.	 การจัดทำาแผน/โครงการเชิงรุก	 คือ	 ให้

วเิคราะหส์ถานการณ	์(Situation	analysis)	เพือ่จดั

ลำาดับความสำาคัญของปัญหา	โดยมีประเด็นที่ศึกษาคือ	

ตำ ารับยาที่ ต้ องทบทวน	 ลักษณะปัญหาของกลุ่ มยา																																					

กลวิธี/มาตรการดำาเนินการ	 แผน/โครงการทบทวนทะเบียนตำารับ

ยาโดยละเอยีด		ทัง้นีอ้าจใหค้ณะอนกุรรมการทบทวนฯ	หรอือาจตัง้คณะ

อนุกรรมการชุดใหม่เพื่อดำาเนินการ	 แต่ควรดำาเนินการให้เสร็จภายใน																				

3-6	เดือน

4.	เกณฑก์ารประเมนิ	ใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัการคดัเลอืกยาเขา้บญัชยีา

หลักแห่งชาติและการขึ้นทะเบียนยาใหม่	คือ	เน้นมาตรฐาน

ด้านความปลอดภัย	 สรรพคุณและประสิทธิผล													

bioequivalence	ราคา	รูปแบบผลิตภัณฑ์	ความ

คงตัว	การบรรจุ	ฉลากยา
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2540
เดือนธันวาคม	 สำ านักงาน													

คณะกรรมการอาหารและยาจ้าง	

คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล													

ใหเ้ปน็ผูด้ำาเนนิการทบทวนทะเบยีนตำารบัยา	ทัง้นี	้

คาดว่าจะลดจาก	 20,000	 เหลือ	 10,000	 ตำารับ												

เสนอใช้งบ	 3	 ล้านบาท	 โดยได้จากองค์การ

อนามัยโลก	1	ล้านบาท	มุ่งเน้นยา	453	

ตำารบัทีต่อ้งตดิตามความปลอดภยั	

(SMP)

2537	(3)
5.	ด้านกฎหมาย

5.1	เสนอให้จัดทำาโครงการทบทวนทะเบียนฯ	โดย

กำาหนดให้ภาระการพิสูจน์เป็นของผู้ผลิต

5.2	แก้ไขเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยาให้เหมาะสมและรัดกุมเพื่อ

ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการทบทวนทะเบียนฯ	ควรเน้นยาสูตร

ผสมและยาที่มีแนวโน้มของพฤติกรรมการใช้ที่ผิด	(Drug	abuse)

5.3	การขึ้นทะเบียนยาตลอดชีพ	ควรนำาระบบและกลไกที่เหมาะสมมาใช้	เช่น	

(1)	 ระบบของประเทศญี่ปุ่น	 คือ	 ทบทวนยาใหม่หลังจากจำาหน่ายแล้ว	 4-6	 ปี	

(Re-examination)	และทบทวนยาเกา่ในทนัททีีส่งสยัวา่อาจไมม่ปีระสทิธผิล	

(Re-evaluation)	(2)	กรณรีะบบการทบทวนยาเกา่ไมด่พีอ	ตอ้งกำาหนด

ให้มีการทบทวนการต่อทะเบียนยาทุกๆ	5	ปี	(3)	กรณีบุคลากร

ไมเ่พยีงพอ	อาจกำาหนดใหท้ะเบยีนยาบางกลุม่เปน็ทะเบยีน

ยาตลอดชีพได้	 เช่น	 ยาในบัญชียาหลักฯ	 และยา											

บางกลุ่มต้องมีการทบทวนทะเบียนทุกๆ	5	ปี

2537	(4)
6.	 การกระตุ้นการมีส่วนร่วม

จากผู้เกี่ยวข้อง	เช่น	การเสริมสร้าง

ระบบการใช้ยาที่เหมาะสมโดยการปลุก

จติสำานกึบคุลากรสาธารณสขุและประชาชนให้

เกดิการใชย้าทีเ่หมาะสม	กระตุน้ผูผ้ลติใหม้ี

ส่วนร่วมในการทบทวนฯและการ

ผลิตยาที่เหมาะสม			
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2543
วันที่	12	ธันวาคม		กลุ่มศึกษาปัญหายา

มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง

การพฒันาระบบการทบทวนทะเบยีนตำารบัยา	โดย

เสนอให้

1.	 แก้ไขกฎกระทรวงฯ	 ให้ยกเลิกทะเบียนยาตลอดชีพและให้

กำาหนดอายุทะเบียนยาไม่เกิน	5	ปี

2.	ทบทวนเกณฑก์ารขึน้ทะเบยีนยาใหต้ระหนกัถงึความปลอดภยั	

ประสทิธผิลและคณุภาพ	กำาหนดวนัสิน้อายขุองยาทกุชนดิ	

กำาหนดชือ่สามญัทางยาใหไ้ดม้าตรฐานเดยีวกนั	และ

ใช้ชื่อยาเป็นภาษาไทย

3.	 ทบทวนทะเบียนยาทั้งหมดอย่างเป็น

ระบบ

2544
มตคิณะกรรมการยาใหท้บทวนทะเบยีนตำารบัยา

อย่างเป็นระบบ	 มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาทบทวนทะเบียนตำารับยา	 มีการจัดจ้างมหา

วิทยาลัยให้ดำาเนินการทบทวนทะเบียนตำารับยาโดยแบ่งกลุ่มยา

ตามบญัชยีาหลกัฯใหแ้ตล่ะมหาวทิยาลยัรบัไปดำาเนนิการไมซ่้ำากลุม่กนั

	 ระยะแรก	 ใช้เวลาดำาเนินการ	 4-5	 เดือน	 ให้พิจารณาในประเด็น

ประสทิธภิาพและความปลอดภยัหรอืประสทิธผิลของตวัยาสำาคญัในตำารบัเทา่นัน้	

รวมทั้งความเหมาะสมของยาสูตรผสม	 โอกาสการนำามาใช้ในทางที่ผิดของยา

เดี่ยวและยาสูตรผสม	 	ทั้งนี้	 ให้ทบทวนยาที่อยู่นอกบัญชียาหลักฯปี	2542	

และยาที่ไม่ใช่ยาสามัญประจำาบ้าน	

	 ระยะที่สอง	 ใช้เวลาดำาเนินการ	 1	 ปี	 ให้ทบทวนความ	

เหมาะสมของยาสูตรตำารับ	 และประเมินคุณภาพยาที่มี

ข้อมูลว่ามีปัญหาด้านคุณภาพ		ทบทวนข้อความใน

ฉลากและเอกสารกำากับยาที่ขึ้นทะเบียนไว้

2546
มหาวิทยาลัยต่างๆ

ดังกล่าวข้างต้นส่งผลการ

ทบทวนทะเบียนตำารับยา																

ที่ชี้เฉพาะปัญหาของตัว

ยาสำาคัญ
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2547
อย.นำาผลการทบทวนทะเบียน												

ตำารับยาไปดำาเนินการต่อ	 แต่ยังไม่มี											

ระบบใหม่รองรับ	 ทำาให้สามารถนำาผลไปใช้

เพกิถอนหรอืแกไ้ขทะเบยีนตำารบัยาไดเ้พยีงบางสว่น		

ทั้งนี้กองควบคุมยา	 อย.	 ได้คัดเลือกยาที่มีปัญหาชัดเจน	

คอื				(1)	ยาในกลุม่โรคผวิหนงั	(2)	ยาในกลุม่โรคกลา้ม

เนือ้และกระดกู	โดยตอ้งหาหลกัฐานทางวชิาการ

เกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัย

เพิ่มเติมอีกมาก

2552	(1)
คณะกรรมการยาในการประชุม										

ครั้งที่	 6/2552	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 มีมติ	

เห็นชอบแนวปฏิบัติ ในการทบทวนทะเบียน											

ตำารบัยาแผนปจัจบุนัสำาหรบัมนษุยท์ีข่ึน้ทะเบยีนตำารบัยา

ไว้แล้ว	 โดยมิได้หมายรวมถึงกรณีเร่งด่วน	 แนวปฏิบัติ																											

มีดังต่อไปนี้

	 ขั้นตอนที่	1	ประกาศนโยบายการทบทวนทะเบียน

ตำารบัยา	ทัง้นี	้เพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งไดร้บัทราบและ

เข้าใจถึงหลักการและแนวปฏิบัติใน										

ภาพรวม2552	(2)
	 ขั้นตอนที่	 2	 ประกาศรายการยาที่จะ

ทบทวนตอ่สาธารณะเพือ่รบัฟงัความคดิเหน็และ

ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ทั้งนี้ให้แจ้งรายการยา													

ที่กำาลังจะทบทวนพร้อมเกณฑ์การเลือกตัวยาและเหตุผล				

แล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร	 เช่น	

หนังสือเวียน	 รวมทั้ง	 การแจ้งผ่านทางช่องทางอื่นๆ	 เช่น	 อินเตอร์เน็ต	

เป็นต้น	 เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถแสดงความเห็นและข้อมูลเพิ่มเติม

ตอ่รายการยาดงักลา่วเปน็ลายลกัษณอ์กัษรภายในระยะเวลา

ที่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยากำาหนด	ทั้งนี้

ต้องไม่เกิน	30	วัน	เว้นแต่มีเหตุจำาเป็นอันสมควร

อาจขยายเวลาได้ตามความเหมาะสม
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2552	(3)
ขั้นตอนที่ 	 3	 รวบรวม	 วิ เคราะห์										

ความคิดเห็นและข้อมูลของผู้มีส่วนได้											

ส่วนเสีย

	 				ขั้นตอนที่	4	คณะอนุกรรมการทบทวนทะเบียน

ตำารับยาแผนปัจจุบันสำาหรับมนุษย์พิจารณาทบทวน

ทะเบียนตำารับยา

	 	 	 	 	 ขั้นตอนที่	 5	คณะกรรมการยาพิจารณาทบทวน

ทะเบียนตำารับยาเสนอรัฐมนตรีฯ	 ออกเป็นประกาศ

หรอืคำาสัง่	ซึง่ผูท้ีไ่ดร้บัผลเสยีสามารถยืน่คำารอ้ง

ต่ อ ศ า ลต ามกฎหม า ยที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง																							

หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2553
มีคำาสั่งคณะอนุกรรมการ

ทบทวนตำารับยาแผนปัจจุบัน

สำาหรับมนุษย์	ที่	1/2553	เรื่อง	แต่งตั้ง

คณะทำางานจัดทำากระบวนการและลำาดับ

ความเร่งด่วนของการทบทวนทะเบียน

ตำารับยา	สั่ง	ณ	วันที่	 15	ตุลาคม	

2553

2554
-		มปีระกาศสำานกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา	 เรื่อง	 รายการกลุ่มยาแผนปัจจุบันสำาหรับ

มนุษย์ที่จะทบทวนทะเบียนตำารับยา	ลงวันที่	8	เมษายน	

พ.ศ.2554	 กำาหนดกลุ่มยาที่จะทบทวนทะเบียนตำารับยา													

แบ่งออกเป็น	10	ประเภทใหญ่	รวม	50	กลุ่มรายการยา

-	 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 มีคำาสั่งที่	 153/2554	 เรื่อง	

แต่งตั้งคณะทำางานเฉพาะกิจทบทวนทะเบียนตำารับยา	 epoetin	 ด้านการผลิต

และคุณภาพยา	สั่ง	ณ	วันที่	11	พฤษภาคม	2554	และมีหนังสือด่วนที่สุด		

ที่	 สธ	 1009.2.4/ว	 2731	 ลงวันที่	 9	 ธันวาคม	 พ.ศ.2554	 เรื่อง																						

รับฟังความคิดเห็นต่อผลการทบทวนทะเบียนตำารับยา															

epoet in	 โดยให้ส่งแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น																				

กลับมายังสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

ภายในวันที่	15	มกราคม	2555
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2556
มี คำ า สั่ ง ก ร ะ ท ร ว ง

สาธารณสุขที่ 	 942/2556	

เรื่อง	 แก้ไขทะเบียนตำารับยา	 epo-

etin	ชนิด	alpha	และ	beta	(ประกาศ

ในราชกิจจานุ เบกษา	 18	

พฤศจิกายน	2556)	

เอกสารอ้างอิง
	 1.	หนว่ยปฏบิตักิารวจิยัเภสชัศาสตรส์งัคม	จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั.	การทบทวนองคค์วามรูแ้ละประสบการณข์องตา่ง

ประเทศ	 และประเทศไทยในการทบทวนทะเบียนตำารับยาและระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.	 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,	 2552.																

สืบค้นจาก	http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/2780	

	 2.	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.	แนวปฏิบัติในการทบทวนทะเบียนตำารับยา	(ไม่รวมกรณีเร่งด่วน)	(3	ธันวาคม	

2553).	สืบค้นจาก	http://drug.fda.moph.go.th/zone_admin/files/drugreview%20policy.pdf	

	 3.	ประกาศสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	เรื่อง	รายการกลุ่มยาแผนปัจจุบันสำาหรับมนุษย์ที่จะทบทวนทะเบียน

ตำารับยา	ลงวันที่	8	เมษายน	พ.ศ.2554.	สืบค้นจาก	http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_117.pdf

	 4.	 ประกาศสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 เรื่อง	 รายการยาแผนปัจจุบันสำาหรับมนุษย์ที่จะทบทวนทะเบียน												

ตำารับยา	ครั้งที่	1	ลงวันที่	4	มกราคม	พ.ศ.2555.	สืบค้นจาก	http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_1184.pdf	

	 5.	สำานักยา.	การทบทวนทะเบียนตำารับยา.	http://drug.fda.moph.go.th/zone_admin/admin1.asp	(สืบค้นเมื่อ	9	สิงหาคม	

2556)	

	 6.	 วินิต	 อัศวกิจวิรี	 และคณะ.	 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์	 เรื่องการพัฒนารูปแบบการทบทวนทะเบียนตำารับยาและ

การนำาไปสู่การปฏิบัติ.	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,	2555.	สืบค้นจาก	http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/3688	

2555
-	 	 วันที่	 4	 มกราคม	 มีประกาศสำานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา	 เรื่อง	 รายการยาแผนปัจจุบัน

สำาหรับมนุษย์ที่จะทบทวนทะเบียนตำารับยา	ครั้งที่	1	ซึ่งมียาที่

จะทบทวนทะเบียนตำารับยาจำานวน	37	รายการ

-		วันที่	19	มกราคม	เครือข่ายภาคประชาชนได้แก่	แผนงานพัฒนากลไก

เฝ้าระวังระบบยา,	มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา,	มูลนิธิเภสัชชนบท,	กลุ่ม

ศึกษาปัญหายา,	 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม	 คณะเภสัชศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	 แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ,	 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค	

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	 ประเทศไทย	 และชมรมเภสัชชนบท	 ได้ร่วมกันยื่นเสนอ													

ร่างพระราชบัญญัติยา	พ.ศ.	....	(ฉบับประชาชน)	ต่อรัฐสภา	ซึ่งในร่างพระราชบัญญัติ

ดงักลา่วไดเ้สนอมาตรการเกีย่วกบัการทบทวนทะเบยีนตำารบัยา	การแกไ้ขทะเบยีน

ตำารับยา	และการเพิกถอนทะเบียนตำารับยา

-		สำานกังานคณะกรรมการอาหารละยา	มคีำาสัง่ที่	227/2555	เรือ่ง	แตง่

ตั้งคณะทำางานพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนและทบทวนทะเบียน

ตำารบัยาแผนปจัจบุนัสำาหรบัมนษุย	์สัง่	ณ	วนัที	่18	พฤษภาคม	

2555
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 จับกระแส
ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์

ว่าด้วยการทดลองทางคลินิกมาใช้

	 จากคำาแถลงของเฮลท์แอคชั่นอินเตอร์แนชั่นแนลยุโรป	

(Health	Action	International	(HAI)	Europe)	ในวนัที	่3	เมษายน	2557

	 เฮลท์แอคชั่นอินเตอร์แนชั่นแนลยุโรปชื่นชมกับการที่ 												

สภายุโรปนำาข้อบังคับใหม่ว่าด้วยการทดลองทางคลินิกมาใช้													

เมือ่วนัที	่2	เมษายน	2557	ภายหลงัจากทีส่มาชกิสภายโุรปสว่นใหญ่

ลงมติสนับสนุนข้อบังคับนี้	 ซึ่งจะทำาให้ผลการทดลองทางคลินิก																	

มีความโปร่งใสขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ	

	 “เฮลทแ์อคชัน่อนิเตอรแ์นชัน่แนลยโุรปเรยีกรอ้งมานานแลว้

ให้มีการเปิดเผยข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิผลของยา																

แก่สาธารณชน”	 Ancel	 la	 Santos	 Quintano	 ซึ่งเป็นที่ปรึกษา																

ด้านนโยบายของเฮลท์แอคชั่นอินเตอร์แนชั่นแนลยุโรปกล่าว

	 ทันทีที่สภารับรองข้อบังคับว่าด้วยการทดลองทางคลินิกนี้	จะมีผลให้ผู้สนับสนุน	(sponsor)	การทดลอง

ทางคลินิกต้องจัดพิมพ์ข้อมูล1		ตามกฎหมาย

	 “การเปิดเผยข้อมูลการทดลองทางคลินิกแก่สาธารณะนั้นมีความจำาเป็น	 เพราะจะทำาให้ผู้สั่งยาและ																		

ผู้บริโภคตัดสินใจเกี่ยวกับยาได้โดยมีข้อมูล”	Santos	Quintano	อธิบาย	“อาการอันไม่พึงประสงค์จากยาเป็นสาเหตุ

การตายในโรงพยาบาลที่พบบ่อยที่สุดเป็นอันดับ	 5	 การตายเหล่านี้หลายกรณีอาจหลีกเลี่ยงได้ถ้าได้ทราบผล														

ของยาที่ไม่เปิดเผย”

1ข้อมูลสรุปผลการทดลองทางคลินิกทั้งหมดที่ทำาในสหภาพยุโรป	(European	Union,	EU)	ภายใน	1	ปีนับจากการทดลองสิ้นสุด	และ

ข้อมูลรายงานการศึกษาทางคลินิกที่ใช้เสนอขออนุญาตจำาหน่ายยา	 หลังจากกระบวนการตัดสินใจโดยองค์การควบคุมยาเสร็จ

สมบูรณ์แล้วหรือมีการถอนการขออนุญาต

เฮลท์แอคชั่นอินเตอร์แนชั่นแนล

ยินดีกับการที่สภายุโรปนำ ข้อบังคับใหม่
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สิ่งอื่นที่คุกค�มคว�มโปร่งใสของก�รทดลองท�งคลินิก

	 เฮลท์แอคชั่นอินเตอร์แนชั่นแนลยุโรปยังกังวลเกี่ยวกับ

ภยัทีเ่ปน็ไปไดอ้ืน่ๆ	ซึง่อาจคกุคามความโปรง่ใสของการทดลอง

ทางคลนิกิได	้ตวัอยา่งเชน่	ปจัจบุนัสหภาพยโุรปกำาลงัอภปิราย

กันเรื่องคำาสั่งว่าด้วยการคุ้มครองความลับทางการค้า	 และ

อุตสาหกรรมยาก็เรียกร้องอย่างเปิดเผยให้ข้อมูลการทดลอง

ทางคลินิกถูกจัดเป็นความลับทางการค้า

	 ยิ่งกว่านั้น	 สหภาพยุโรปกำาลังเจรจาต่อรองข้อตกลง

ทางการค้าฉบับใหม่	 คือ	 ความตกลงการค้าระหว่างสหภาพ

ยุโรปและสหรัฐอเมริกา	 (Transatlantic	 Trade	 and	 Investment	

Partnership,	 TTIP)	 ซึ่งกำาลังมีการอภิปรายกันถึงมาตรฐาน										

การควบคุม	 อุตสาหกรรมยากำาลังวิ่งเต้นให้การเปิดเผยข้อมูล

การทดลองทางคลินิกนั้นเป็นไปแบบจำากัดไปในทางเดียวกัน										

บนพื้นฐานของการรักษาความลับเชิงพาณิชย์และการคุ้มครอง

ความลับทางการค้า

	 “ข้อบังคับที่สภายุโรปยอมรับในการนำามาใช้ได้กล่าว

ไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ขอ้มลูการทดลองทางคลนิกิไมส่ามารถจดัเปน็

ความลับทางการค้าได้”	 Santos	 Quintano	 กล่าว	 “ในขณะที่

คำาแถลงในเชงิบวกเชน่นีส้อดคลอ้งกบัคำาแนะนำาจากผูต้รวจการ

สหภาพยุโรป	(European	Ombudsman)	ก่อนหน้านี้	และวิธีการ

ขององค์การยาแห่งสหภาพยุโรป	 (European	 Medicines										

Agency)	 แต่น่าเสียดายที่ไม่ได้ผูกพันประเทศสมาชิกของ									

สหภาพยุโรป”

	 หมายความว่าสามารถแก้ไขข้อมูลการทดลอง															

ทางคลนิกิบางประการไดก้อ่นการตพีมิพ	์โดยอยูบ่นพืน้ฐานของ

การรักษาความลับทางการค้า

	 เฮลทแ์อคชัน่อนิเตอรแ์นชัน่แนลยโุรปจะสนบัสนนุความ

โปร่งใสในการให้ข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิผลของยา	

ซึ่งรวมถึงข้อมูลการทดลองทางคลินิกและข้อมูลการเฝ้าระวัง

ความปลอดภัยจากการใช้ยาด้วย	 การที่สภายุโรปผ่าน																				

ข้อบังคับนี้จัดเป็นก้าวสำาคัญเชิงบวก	 แต่ต้องมีงานต่อเพื่อให้

แน่ใจว่าการทดลองทางคลินิกมีความโปร่งใสในสหภาพยุโรป

ก�รปรับปรุงระบบก�รควบคุม

	 	 	 ในขณะที่ข้อบังคับว่าด้วยการ

ทดลองทางคลินิกนี้จะทำาให้มี

ความโปร่งใสมากขึ้น	 	 เฮลท์																				

แอคชั่นอินเตอร์แนชั่นแนลยุโรป													

ก็ เ สี ย ใจที่ ข้ อบั ง คั บ ไม่ ไ ด้ ผล																

เต็มศักยภาพเพราะข้อกำาหนด

เกี่ยวกับการตีพิมพ์นั้นจะไม่ใช้

บังคับย้อนหลัง	นอกจากนี้	ข้อมูล

การทดลองทางคลินิกที่ไม่ได้ใช้

เสนอขออนุญาตจำาหน่ายยาก็จะ	

ตีพิมพ์เฉพาะสรุปผลการทดลอง

เท่านั้น

				“สรปุผลการทดลองจะใหข้อ้มลู

เพียงจำากัดเกี่ยวกับการทดลอง	

ดังนั้น	 จะทำาให้ผู้สนับสนุนการ

ทดลองเลือกรายงานผล	 โดยให้

ความสำาคัญกับประโยชน์ของยา

มาก เกิ น ไปและกลบ เกลื่ อ น

อันตรายของยา”	 Santos	 Quin-

tano	กล่าว	“เรายังต้องการข้อมูล

ทัง้หมดจากทกุการทดลองเพือ่ให้

แนใ่จวา่ประชาชนไมเ่สีย่งและเพือ่																	

หลี ก เลี่ ย งการศึ กษา ซ้ำ � โดย																	

ไมจ่ำาเปน็	สาธารณสขุตอ้งมากอ่น

ผลประโยชน์ในทางการค้า”
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 ทันสถานการณ์
ภก.ปรุฬห์ รุจนธำ รงค์

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา

	 			การทบทวนทะเบียนตำารับยาเป็น				

กระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการสำารวจ										

ว่ายาที่ได้อนุญาตให้ผลิตและจำาหน่าย

นั้นยั งจะมีความเหมาะสมหรือไม่ 																			

ในที่นี้จะนำาเสนอเฉพาะกรอบกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน	 การดำาเนินการ

ของสำานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา	 และแนวโน้มที่ควรจะเป็นของการทบทวนทะเบียนตำารับยา	 ที่อ้างอิงตามร่างพระราชบัญญัติยาฉบับฉบับ

ประชาชน

1. กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง 

	 พระราชบญัญตัยิา	พ.ศ.2510	ไมไ่ดม้บีทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการทบทวนทะเบยีนตำารบัยาอยา่งเปน็ระบบ

ไว้เป็นการเฉพาะ	 มีแต่มาตราที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำารับยา	 ได้แก่	 มาตราที่เกี่ยวกับอายุของ

ทะเบียนยา	การแก้ไขทะเบียนตำารับยา	และการเพิกถอนทะเบียนตำารับยา	

	 1.1	อายุของทะเบียนตำารับยา	

	 เดิมพระราชบัญญัติยา	 พ.ศ.2510	 มาตรา	 85	 บัญญัติให้ใบสำาคัญการขึ้นทะเบียนตำารับยามีอายุห้าปี													

นับแต่วันที่ออกใบสำาคัญ	ต่อมาในพระราชบัญญัติยา	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2522	ได้แก้ไขมาตรา	85	ดังกล่าวและไม่ได้

กำาหนดเรื่องอายุของทะเบียนตำารับยาอีกต่อไป	 ดังนั้น	 เมื่อตำารับยาใดได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วก็สามารถผลิต/นำาเข้า

และจำาหน่ายโดยไม่มีกำาหนดวันสิ้นอายุของทะเบียน	เว้นแต่เข้าข่ายใน	4	กรณีดังต่อไปนี้	คือ	

	 	 (1)	 ยาที่ได้ขึ้นทะเบียนตำารับยาไว้แล้วตำารับใดมิได้มีการผลิต	 หรือนำาหรือสั่งเข้ามาใน																					

ราชอาณาจักรเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน	ให้ทะเบียนตำารับยานั้นเป็นอันยกเลิก	ตามมาตรา	85	วรรคสอง	

	 	 (2)	ผู้รับอนุญาตผลิต	หรือผู้รับอนุญาตให้นำาหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร	สมัครใจแก้ไข

ทะเบียนตำารับยา	ตามมาตรา	82	หรือสมัครใจยกเลิกทะเบียนตำารับยา	

	 	 (3)	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการยาสั่งแก้ไขทะเบียน

ตำารับยา	ตามมาตรา	86	ทวิ

	 	 (4)	การเพิกถอนทะเบียนตำารับยา	ตามมาตรา	86		

การทบทวนทะเบียนตำ รับยาของไทย : 

กฎหมายและการดำ เนินการของ อย.
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	 1.2	การแก้ไขทะเบียนตำารับยา	

	 พระราชบัญญัติยา	พ.ศ.2510	มาตรา	86	ทวิ	ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา	 (ฉบับที่	3)	พ.ศ.2522														

ได้กำาหนดมาตรการแก้ไขทะเบียนตำารับยาดังต่อไปนี้

	 “มาตรา	86	ทวิ	 	 เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ยา	ให้รัฐมนตรีโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการ									

มีอำานาจสั่งแก้ไขทะเบียนตำารับยาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วได้ตามที่เห็นสมควรหรือตามความจำาเป็น”

	 นั่นคือ	 แม้ในมาตรา	 10	 ที่บัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการยาจะไม่ได้บัญญัติเรื่องการแก้ไข		

ทะเบยีนตำารบัยาไว	้แตค่ณะกรรมการยากส็ามารถใหค้ำาแนะนำาหรอืใหค้วามเหน็เรือ่งการแกไ้ขทะเบยีนตำารบัยาได้

ตามมาตรา	86	ทวิ	

	 1.3	การเพิกถอนทะเบียนตำารับยา	

	 พระราชบัญญัติยา	 พ.ศ.2510	 มาตรา	 86	 ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติยา	 (ฉบับที่	 5)	 พ.ศ.2530																									

ได้กำาหนดมาตรการเพิกถอนทะเบียนตำารับยา	ดังต่อไปนี้	

	 “ยาใดที่ได้ขึ้นทะเบียนตำารับยาไว้แล้ว	 หากภายหลังปรากฏว่ายานั้นไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว้	

หรอือาจไมป่ลอดภยัแกผู่ใ้ช้	หรอืเปน็ยาปลอมตามมาตรา	72	(1)	หรอืยานัน้ไดเ้ปลีย่นไปเปน็วตัถทุีมุ่ง่หมายสำาหรบั

ใชเ้ปน็อาหารหรอืเครือ่งสำาอาง	โดยไดร้บัใบอนญุาตผลติเพือ่จำาหนา่ยซึง่อาหารทีค่วบคมุเฉพาะหรอืไดร้บัใบสำาคญั

การขึ้นทะเบียนเครื่องสำาอางตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น	 ให้รัฐมนตรีโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการมีอำานาจ

สั่งให้เพิกถอนทะเบียนตำารับยานั้นได้	การเพิกถอนให้กระทำาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	คำาสั่งของรัฐมนตรี

ให้เป็นที่สุด”

ข้อสังเกต

	 จากกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	จะเห็นได้ว่า	แม้จะไม่มีการบัญญัติถึงกระบวนการทบทวนทะเบียนตำารับ

ยาอยา่งเปน็ระบบ	แตก่ส็ามารถกระทำาไดโ้ดยอาศยัชอ่งทางการแกไ้ขหรอืการเพกิถอนทะเบยีนตำารบัยา		นอกจาก

นี้	การทบทวนทะเบียนตำารับยาทั้งระบบ	ยังอาจกระทำาได้โดยอาศัยความตามมาตรา	10(5)	ที่บัญญัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการยาว่า	 “เรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย”	 ซึ่งต้องอาศัยเจตจำานงอันแรงกล้าของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขที่จะมอบให้คณะกรรมการยาพิจารณาทบทวนรายการยาทั้งระบบ	 รวมทั้งต้องอาศัยเจ้า

หน้าที่ในสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารเพื่อชี้แนะรัฐมนตรีต่อไป	

2. ก�รดำ�เนินก�รของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� 

	 ในอดีต	 เมื่อวันที่	 29	 ธันวาคม	 2537	 ได้มีการประชุมสัมมนาเรื่องการปฏิรูประบบทบทวนทะเบียน															

ตำารับยาในประเทศไทย	 ซึ่งที่ประชุมเสนอให้ทบทวนทะเบียนตำารับยาให้ครบทุกกลุ่มยาไปพร้อมกัน	 จึงได้มีการ											

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนทะเบียนตำารับยาตามจำานวนกลุ่มยาทำาหน้าที่พิจารณาตำารับยาแต่ละกลุ่ม1                  

ผลการพจิารณาครัง้นัน้ไมป่รากฎตอ่สาธารณะ		ตอ่มา	กลุม่ศกึษาปญัหายา	(กศย.)	ไดม้หีนงัสอืลงวนัที	่12	ธนัวาคม	

2543	 เสนอให้แก้ไขกฎหมายเพื่อให้ทะเบียนตำารับยามีอายุไม่เกิน	 5	 ปี	 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการทบทวนทะเบียน													

ตำารับยาอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งเสนอให้ทบทวนทะเบียนตำารับยาทั้งหมดอย่างเป็นระบบ2

1วนิติ	อศัวกจิวริแีละคณะ.	การพฒันารปูแบบการทบทวนทะเบยีนตำารบัยาและการนำาไปสูก่ารปฏบิตัิ	ภายใตโ้ครงการวจิยัเรือ่ง	การ

พัฒนาระบบทบทวนทะเบียนตำารับยา.	สำานักงานวิจัยระบบสาธารณสุข,	กันยายน	2555,	หน้า	18
2วินิต	อัศวกิจวิรีและคณะ,	อ้างแล้ว,	หน้า	19    
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	 นับจากข้อเสนอของกศย.ในครั้งนั้นผ่านมาอีก	 9	 ปี	 คณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่	 6/2552																		

เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2552	 มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติในการทบทวนทะเบียนตำารับยาแผนปัจจุบันสำาหรับมนุษย์																								

ที่ขึ้นทะเบียนตำารับยาไว้แล้วโดยไม่หมายรวมถึงกรณีเร่งด่วน	แนวปฏิบัติดังกล่าวมีดังต่อไปนี้3

	 ขัน้ตอนที	่1	ประกาศนโยบายการทบทวนทะเบยีนตำารบัยา	ทัง้นี	้การประกาศนโยบายการทบทวนทะเบยีน

ตำารับยาเป็นไปเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจถึงหลักการและแนวปฏิบัติในภาพรวม

	 ขั้นตอนที่	 2	 ประกาศรายการยาที่จะทบทวนต่อสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลจากผู้มี															

ส่วนได้ส่วนเสีย	 ทั้งนี้ให้แจ้งรายการยาที่กำาลังจะทบทวนพร้อมเกณฑ์การเลือกตัวยาและเหตุผลแล้วแจ้ง																				

ผู้เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร	 เช่น	 หนังสือเวียนรวมทั้งการแจ้งผ่านทางช่องทางอื่นๆ	 เช่น	

อินเตอร์เน็ต	 เป็นต้น	 เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถแสดงความเห็นและข้อมูลเพิ่มเติมต่อรายการยาดังกล่าวเป็น																	

ลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยากำาหนด	ทั้งนี้ต้องไม่เกิน	30	วัน	เว้นแต่

มีเหตุจำาเป็นอันสมควรอาจขยายเวลาได้ตามความเหมาะสม

	 ขั้นตอนที่	3	รวบรวมวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 ขัน้ตอนที	่4	คณะอนกุรรมการทบทวนทะเบยีนตำารบัยาแผนปจัจบุนัสำาหรบัมนษุยพ์จิารณาทบทวนทะเบยีน

ตำารับยา

	 ขั้นตอนที่	 5	 คณะกรรมการยาพิจารณาทบทวนทะเบียนตำารับยาเสนอรัฐมนตรีฯออกเป็นประกาศหรือ		

คำาสั่งซึ่งผู้ที่ได้รับผลเสียสามารถยื่นคำาร้องต่อศาลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 ต่อมา	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศอีก	ดังนี้	

	 (1)	หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกยาที่จะทบทวนทะเบียนตำารับยา	ลงวันที่	16	มีนาคม	พ.ศ.25544

	 (2)	รายการกลุม่ยาแผนปจัจบุนัสำาหรบัมนษุยท์ีจ่ะทบทวนทะเบยีนตำารบัยา	ลงวนัที	่8	เมษายน	พ.ศ.25545		

ประกอบด้วย	10	กลุ่มรายการยา	โดยระบุว่าจะทบทวนให้แล้วเสร็จภายในปี	2556

	 (3)	 ประกาศสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 เรื่อง	 รายการยาแผนปัจจุบันสำาหรับมนุษย์ที่จะ

ทบทวนทะเบียนตำารับยา	ครั้งที่	1	ลงวันที่	4	มกราคม	พ.ศ.2555	ซึ่งมีจำานวน	37	รายการ(แนบท้าย)

	 หลังจากนั้นเป็นเวลามากกว่า	2	ปีนับจากประกาศฉบับสุดท้ายที่ออกเมื่อวันที่	 4	มกราคม	2555	กพย.												

ในฐานะหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้รับการคาดหวังให้ทำาหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบระบบยาของประเทศ																						

ก็ไม่เคยได้รับข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ	 อย.ในการทบทวนทะเบียนตำารับยาตามที่ได้ออกประกาศไว้อีกเลย	

(ถึงเดือนเมษายน	 2557)	 พบแต่เพียงความเคลื่อนไหวในการรับฟังความคิดเห็นต่อผลการทบทวนทะเบียน																		

ตำารับยา	epoetin	ซึ่งก็ยังไม่พบรายงานผลการรับฟังความเห็นดังกล่าว6

3สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา.	แนวปฏบิตัใินการทบทวนทะเบยีนตำารบัยา	(ไมร่วมกรณเีรง่ดว่น)	(3	ธนัวาคม	2553).	สบืคน้

จาก	http://drug.fda.moph.go.th/zone_admin/files/drugreview%20policy.pdf
4ประกาศสำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา	เรือ่ง	หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกยาทีจ่ะทบทวนทะเบยีนตำารบัยา	ลงวนัที	่16	

มีนาคม	พ.ศ.2554.	สืบค้นจาก	http://drug.fda.moph.go.th/zone_admin/files/drug_116.pdf
5ประกาศสำานกังานคณะกรรมการอาหารและยาเรือ่ง	รายการกลุม่ยาแผนปจัจบุนัสำาหรบัมนษุยท์ีจ่ะทบทวนทะเบยีนตำารบัยา	ลงวนั

ที่	8	เมษายน	พ.ศ.2554.	สืบค้นจาก	http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/drug_117.pdf
6สำานักยา.	การทบทวนทะเบียนตำารับยา.	http://drug.fda.moph.go.th/zone_admin/admin1.asp(สืบค้นเมื่อ	9	สิงหาคม	2556)	
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3. ร่�งพระร�ชบัญญัติย�ฉบับประช�ชน คว�มหวังใหม่ในก�รทบทวนทะเบียนย�ทั้งระบบ

	 ร่างพระราชบัญญัติยาฉบับประชาชน	ได้เสนอมาตรการเกี่ยวกับการทบทวนทะเบียนตำารับยา	การแก้ไข

ทะเบียนตำารับยา	และการเพิกถอนทะเบียนตำารับยา	ดังนี้	

	 (1)	กำาหนดให	้รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง	กำาหนด

แผนการประเมินทบทวนทะเบียนตำารับยาประจำาปี	ตามร่างมาตรา	6(15)	

	 (2)	 ใบสำาคัญการขึ้นทะเบียนตำารับยามีอายุ	 5	 ปี	 นับแต่วันที่ออกใบสำาคัญ	 หรือใบอนุญาต																																		

ตามร่างมาตรา	75	วรรคแรก	และต้องพิจารณาตามร่างมาตรา	78	กล่าวคือ	ไม่ต่ออายุใบสำาคัญการขึ้นทะเบียน

ตำารับยา	เมื่อปรากฏว่า	พิสูจน์ไม่ได้ว่ายานั้นมีประสิทธิผลและคุ้มค่า,	มีการใช้ชื่อ	ฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ที่เหมือน

หรือคล้ายคลึงกับยาที่ถูกเพิกถอนทะเบียนไปแล้ว,	 ยานั้นถูกถอนทะเบียนจากประเทศผู้ผลิตด้วยสาเหตุของ													

ความไม่ปลอดภัยหรือไม่มีประสิทธิผล

	 (3)	 ให้สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ดำาเนินการตามแผนทบทวนทะเบียนตำารับยาที่																							

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องกำาหนด	ตามร่างมาตรา	75	วรรคสอง	

	 (4)	เหตผุลในการแกไ้ขทะเบยีนตำารบัยา	คอืเพือ่คุม้ครองความปลอดภยัของผูใ้ชย้า	สตัวห์รอืสิง่แวดลอ้ม

หรือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพยาตามร่างมาตรา	80	วรรคแรก	(พระราชบัญญัติยา	พ.ศ.2510	กำาหนด

เพียงเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ยา)

	 (5)	ยาทีถ่กูสัง่แกไ้ขทะเบยีนตำารบัยาดว้ยเหตผุลความไมป่ลอดภยั	ตอ้งแกไ้ขฉลากมใิหม้ชีือ่และภาพลกัษณ์

เหมือนหรือคล้ายคลึงกับยาเดิมตามร่างมาตรา	80	วรรคสอง	

	 (6)	ยาที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะถูกเพิกถอนทะเบียนฯตามร่างมาตรา	81	มีดังนี้	

	 	 (6.1)	ยานั้นได้เปลี่ยนไปเป็นวัตถุที่มุ่งหมายสำาหรับใช้เป็นอาหาร	เครื่องสำาอาง	เครื่องมือแพทย์	

วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท	ยาเสพติดให้โทษ	หรือวัตถุอันตราย

	 	 (6.2)	 ยานั้นไม่มีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือตามที่จดแจ้งไว้หรืออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้

หรือเป็นยาปลอม

	 	 (6.3)	ยานั้นไม่ได้รับการแก้ไขตามคำาสั่งของผู้อนุญาต

	 	 (6.4)	ยาที่เป็นยาที่ใช้สำาหรับสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

	 	 (6.5)	กรณทีีป่ระเทศผูผ้ลติสัง่ยกเลกิทะเบยีนตำารบัยาเนือ่งจากไมป่ลอดภยัหรอืไมม่ปีระสทิธผิล
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D-K

ร�ยก�รย�แผนปัจจุบันสำ�หรับมนุษย์ที่จะทบทวนทะเบียนตำ�รับย� ครั้งที่ 1 ต�มประก�ศสำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รอ�ห�รและย� ลงวันที่ 4 มกร�คม พ.ศ.2555 จำ�นวน 37 ร�ยก�ร ได้แก่

-	Dequalinium	chloride	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบทั้งยาเดี่ยวและยาผสม	รูปแบบยารับประทาน

-	Erythromycin	estolate	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยารับประทาน

-	Furazolidone	ยาแก้ท้องเสีย	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยารับประทาน

-	Gentamicin	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยาใช้ภายนอก	

-	Hexachlorophene	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยาใช้ภายนอก

-	Iodochlorhydroxyquin	(clioquinol)	ยาแก้ท้องเสีย	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยารับประทาน

-	Iodoquinol	(diiodohydroxyquinoline)	ยาแก้ท้องเสีย	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยารับประทาน

-	Kaolin	ยาแก้ท้องเสีย	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยารับประทาน

-	Ketoprofen	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยาใช้ภายนอก

-	Acetphenolisatin	(oxyphenisatine)	ยาเดี่ยว	รูปแบบยารับประทาน

-	Ampicillin	ผสมกับ	cloxacillin	รูปแบบยารับประทาน

-	Bismuth	subnitrate	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยารับประทาน	

		สำาหรับแก้ท้องเสีย	

-	Camphor	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยารับประทานสำาหรับรักษาอาการ

			ปวดท้อง	ท้องอืด	และยาเดี่ยวรูปแบบยาฉีดสำาหรับกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง 

-	Carbinoxamine	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยารับประทาน

-	Chloramphenicol	ยาแก้ท้องเสียตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยารับประทาน	

-	Chloramphenicol	+	antibiotic	ต่างๆสำาหรับเป็นยาใช้ภายนอก	

-	Clioquinol	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยาใช้ภายนอก	สำาหรับฆ่าเชื้อ

-	Clopramide	+	reserpine	+	dihydroergocristine	mesilate	ตำารับยาผสม	รูปแบบ

			ยารับประทาน

A-C
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S-T

-	Streptomycin	ยาแก้ท้องเสีย	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยารับประทาน

-	Strychnine	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยารับประทานและยาฉีด	

-	Sulfadimidine	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยารับประทาน

-	Sulfaguanidine	ยาแก้ท้องเสีย	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยารับประทาน

-	Sulfamerazine	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยารับประทาน

-	Sulfanilamide	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยาใช้ภายนอก

-	Sulfathiazole	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยารับประทาน

-	Tyrothricin	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยารับประทาน

-	l-tryptophan	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยารับประทาน

-	Methylene	blue	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยารับประทาน

-	Neomycin	ยาแก้ท้องเสีย	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยารับประทาน

-	Nitrofural	(nitrofurazone)	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยาใช้ภายนอก

-	Penicillin	และ	streptomycin	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยาฉีด

-	Phenazopyridine	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยารับประทาน

-	Phenol	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยาใช้ภายนอก	

-	Phenylbutazone	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยารับประทาน(สูตรยาเดี่ยว)	

-	Phthalylsulfathiazole	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยารับประทาน

-	Piperazine	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	รูปแบบยารับประทาน

-	Potassium	nitrate	ยารักษาโรคทางเดินปัสสาวะ	ตำารับที่มียานี้เป็นส่วนประกอบ	

		รูปแบบยารับประทาน

L-P
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 ไฮไลท์ I
ภก. สรชัย จำ เนียรดำ รงการ

ย�นี้เป็นย�อะไร

	 แดนเซ่น	 เป็นชื่อทางการค้าของยาลดอาการ

อักเสบบวม(anti-inflammatory)ตัวหนึ่ง	 เป็นยาเม็ด

สำาหรับรับประทาน	 ที่มีชื่อสามัญ(generic	 name)	 ว่า											

เซอร์ราทิโอเพพทิเดส(Serratiopeptidase)	 ยานี้ 																								

มีจำาหน่ายในประเทศไทยมามากกว่า	 40	 ปีแล้ว	 (เริ่ม														

วางจำาหน่ายในญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกตั้งแต่ปี	 2511)	

เนื่องจากเซอร์ราทิโอเพพทิเดสเป็นเอนไซม์ที่ย่อย															

โปรตีนได้(proteolytic	 enzyme)	 จึงมีข้อบ่งใช้ยานี้ใน												

การลดอาการอักเสบต่างๆ	 โดยเฉพาะที่มีอาการบวม	

ดว้ยเชือ่วา่การบวมคอืการคัง่ของโปรตนีและน้ำ�บรเิวณ

ที่เกิดการอักเสบนั้น	 ถ้าสามารถสลายโปรตีนบริเวณ										

นั้นได้	การบวมก็จะลดลง	ความเจ็บปวดก็จะทุเลา

ที่มาภาพ	:	www.oknation.net

ย�คู่แข่งในอดีต

	 กอ่นหนา้ป	ี2537	ยาในกลุม่เอนไซมย์อ่ยโปรตนี

ที่มีข้อบ่งใช้เพื่อลดอาการอักเสบบวมที่แพร่หลาย													

โดดเด่นมากหรือมียอดจำาหน่ายสูงสุดมี	 2	 รายการ

เท่านั้น	 คือ	 เซอร์ราทิโอเพพทิเดส	 กับ	 คายโมทริพ

ซิน(Chymotrypsin)	 คายโมทริพซินเป็นยาค่ายยุโรป															

ซึง่ชือ่การคา้ของยาตน้แบบคอื	คายโมรอล(Chymoral®)	

เรียกได้ว่ าที่ โรงพยาบาลใดมีแดนเซ่น	 ก็ต้องมี 																										

คายโมรอลควบคู่กันไป	 และในความรู้สึกหรือความ													

รับรู้ของแพทย์ส่วนใหญ่ก็คือ	ยาสองตัวนี้มีประสิทธิผล

พอๆกัน	แต่แล้วจู่ๆ	 ในวันที่	28	กุมภาพันธ์	2537	ก็มี

การถอนทะเบียนตำารับยาคายโมรอลออกจาก

ประเทศไทย	 ด้วยเหตุผลว่า	 ยานี้มีประสิทธิผลเพียงใน

หลอดทดลอง(in	 vitro)	 แต่ไม่มีประสิทธิผลภายใน

ร่างกาย(in	vivo)	และในปีเดียวกันนั้นมีการถอนทะเบียน

ตำารับยาชื่อสามัญ-คายโมทริพซินอีก	 7	 ทะเบียน																					

นับแต่นั้นมา	 แดนเซ่น	 และยาชื่อสามัญ-เซอร์ราทิโอ

เพพทิเดสของอีกหลายบริษัทก็ครองตลาดยาในกลุ่ม

เอนไซมย์อ่ยโปรตนีทีม่ขีอ้บง่ใชเ้พือ่ลดอาการอกัเสบบวม

เป็นอันดับหนึ่งตลอดมา	 ทั้ งในโรงพยาบาลและ																					

ร้านขายยา

สะท้อนจุดอ่อน
ในระบบเฝ้าระวังและทบทวนยาของไทย

	 สบืเนือ่งจากการทีบ่รษิทัดเีคเอสเอช	(ประเทศไทย)	แผนกทาเคดา	ไดม้หีนงัสอืลงวนัที่	12	ธนัวาคม	2556		

ถึงโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศไทย	 แจ้งว่าบริษัทฯจะหยุดจำาหน่ายยาแดนเซ่น	 (Danzen®)	 ภายใน																													

เดือนกุมภาพันธ์	 2557	 ทั้งๆที่บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นได้ประกาศเรียกเก็บยานี้คืนจากตลาดในญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่																										

21	กมุภาพนัธ	์2554	แลว้นัน้	เหตกุารณน์ีเ้ปน็รปูธรรมชดัเจนทีส่ะทอ้นถงึความออ่นแอของการเฝา้ระวงัและทบทวน

ยาของไทยที่ควรเร่งแก้ไขปรับปรุงต่อไป

กรณี 

Serratiopeptidase 

(Danzen® ) 
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ทำ�ไมท�เคด�จึงหยุดจำ�หน่�ยแดนเซ่น

	 เช่นเดียวกับกรณีของคายโมรอลในอดีต			

บริษัททาเคดาแห่งญี่ปุ่นเปิดเผยว่า	ในการศึกษาวิจัยยา

เซอรร์าทโิอเพพทเิดสเปรยีบเทยีบกบัยาหลอก	(double-

blind	 study)	 ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญ											

ทางสถติ	ินัน่คอื	ขอ้มลูดา้นประสทิธผิลทีม่อียูใ่นปจัจบุนั

ของยานี้มี ไม่ เพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้ยาใน																				

เวชปฏิบัติตามข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรอง	 ถึงแม้ว่าจะ										

ไม่พบปัญหาทางด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมก็ตาม													

ดังนั้น	 การเพิกถอนทะเบียนตำารับยาจึงไม่เกี่ยวกับ														

ความปลอดภัย	 แต่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ	 คือสิ้นเปลือง												

เงนิทองโดยไมไ่ดป้ระโยชน	์(เฉพาะยอดจำาหนา่ยแดนเซน่

ในญี่ปุ่นปี	2552	มีมูลค่าเกือบถึงเจ็ดพันล้านเยน)

ไม่มีแดนเซ่น แต่ยังมีย�ชื่อส�มัญอีกหล�ยตำ�รับ

	 ในประเทศไทยมกีารขึน้ทะเบยีนตำารบัยาเซอร์

ราทิโอเพพทิเดสในรูปแบบยาเม็ด	 รวม	 63	 ตำารับ	 มี												

ข้อบ่งใช้ที่ขึ้นทะเบียนคือ

	 1).	ลดอาการอกัเสบและอาการบวม	ชว่ยทำาให้

การไหลเวยีนของโลหติตรงบรเิวณทีอ่กัเสบดขีึน้	โดยไป

ละลายน้ำ�หนอง	น้ำ�เหลืองต่างๆ	ซึ่งผิดปกติและกระตุ้น

ใหเ้กดิการดดูซมึของของเสยีตา่งๆผา่นทางหลอดโลหติ	

และหลอดน้ำ�เหลือง			

	 2).	ช่วยลดเสมหะ	ความดันของน้ำ�เหลืองและ

โลหติโดยไปละลายเสมหะและกอ้นโลหติคัง่	ทำาใหถ้กูขบั

ออกมาได้ง่ายขึ้น			

	 3).	 ช่วยเสริมฤทธิ์ยาปฏิชีวนะ	 โดยทำาให้																	

ยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์ให้ผลในการรักษาได้ดีขึ้น																																		

	 ดังนั้นถึงแม้ว่าทาเคดาจะหยุดจำาหน่ายยา													

เซอร์ราทิโอ-เพพทิเดส	 ภายในเดือนกุมภาพันธ์	 2557	

แต่ก็ยังมีการจำาหน่ายยานี้อีก	62	ตำารับในท้องตลาดซึ่ง

อย.ไทยยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนต่อทะเบียนยาเหล่านี้	

	 เรื่องราวข้อเท็จจริงข้างต้น	 มีประเด็นเชิญชวนให้ตั้งคำาถามและวิพากษ์อย.ไทย																						

ได้หลายจุด	ดังนี้

	 1.	 เมื่อแรกเริ่มขึ้นทะเบียนตำารับยาสูตรนี้	 อย.อนุมัติให้ทะเบียนโดยใช้หลักฐานความ

น่าเชื่อถืออะไร

	 2.	เมือ่ครัง้ทีม่กีารถอนทะเบยีนตำารบัยาคายโมทรพิซนิ	ทำาไมจงึไมท่บทวนประสทิธผิลของยาเซอรร์าทโิอ

เพพทิเดส	ทั้งๆที่ยาทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันมาก

	 3.	เมือ่บรษิทัแมท่ีญ่ีปุ่น่ไดป้ระกาศเรยีกเกบ็ยานีค้นืจากตลาดในญีปุ่น่ตัง้แตว่นัที	่21	กมุภาพนัธ	์2554	และ

ประกาศว่าจะหยุดจำาหน่ายทั่วโลก	เหตุไฉน	อย.ไทยจึงนิ่งเฉยมาได้เกือบ	3	ปี	กระทั่งทาเคดาไทยออกมาประกาศ

หยุดจำาหน่ายเอง

	 4.	เมือ่ครัง้ทีม่กีารถอนทะเบยีนตำารบัยาคายโมทรพิซนิ	เปน็การถอนทะเบยีนยาทัง้หมดทีม่คีายโมทรพิซนิ	

ทั้งยาต้นตำารับและยาชื่อสามัญ	 	 แต่ในครั้งนี้	 เมื่อบริษัทยาต้นตำารับในประเทศไทยประกาศว่าจะหยุดผลิต														

จำาหน่ายแล้ว	 เหตุไฉน	 อย.จึงมิได้มีท่าทีใดๆต่อยาชื่อสามัญ	 และเมื่อถูกกระทุ้งถามโดยกพย.	 ก็อ้างแต่เพียงว่า															

ยานี้อยู่ในบัญชียาที่อย.จะทบทวนอยู่แล้ว

	 5.	ยังมียาในกลุ่ม	proteolytic	enzyme	อีก	อย.ได้ชำาเลืองดูหรือไม่
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1. เมื่อแรกเริ่มขึ้นทะเบียนตำ�รับย�สูตรนี้ อย.อนุมัติให้ทะเบียนโดยใช้หลักฐ�นคว�มน่�เชื่อถืออะไร

	 เชื่อว่าในอดีตอันยาวไกลนั้น	 การอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเพื่อผลิตหรือจำาหน่ายยาในประเทศไทยมิได้มีการ

พิจารณาผลการศึกษาหรืองานวิจัยทางคลินิกกันอย่างจริงจัง	 เพียงแต่ขอให้มีใบรับรองจากประเทศแม่																												

ผู้ผลิต(certificate	of	free	sale)ว่า	มีการวางจำาหน่ายในประเทศนั้นๆ	แล้วเท่านั้น		ถึงเวลาหรือยัง	ที่อย.จะทบทวน

ทะเบียนยาทั้งหมด	 โดยเฉพาะทะเบียนยาที่ไม่มีงานวิจัยในด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยในการรักษา																				

มารองรับ	 นอกจากนี้	 ควรพิจารณาด้วยว่า	 แม้ทะเบียนยาที่มีงานวิจัยรองรับ	 จำาเป็นหรือไม่ที่จะต้องทบทวนยา			

บางตัวที่สำาคัญอย่างสม่ำ�เสมอ(เช่นทุกๆ	5	ปี)

2. เมื่อครั้งที่มีก�รถอนทะเบียนตำ�รับย�ค�ยโมทริพซิน ทำ�ไมจึงไม่ทบทวนประสิทธิผลของย�เซอร์ร�ทิโอ-

เพพทิเดส ทั้งๆที่ย�ทั้งสองมีคว�มคล้�ยคลึงกันม�ก

	 เปน็เวลานานถงึ	20	ปทีเีดยีว	นบัตัง้แตม่กีารถอนทะเบยีนยาคายโมทรพิซนิออกจากประเทศไทยจนกระทัง่

มาถึงวันที่ทาเคดาหยุดจำาหน่ายแดนเซ่น	 ทำาไมไม่มีผู้ใดเฉลียวใจบ้าง	 เช่น	 คนทำางานในอย.	 กรรมการหรือ												

อนกุรรมการในอย.	หรอืแมก้ระทัง่ผูส้ัง่จา่ยยาในโรงพยาบาล	ยงัมยีาในลกัษณะนีอ้กีหลายตวัทีใ่หผ้ลในหลอดทดลอง

แตไ่มส่ามารถยนืยนัประสทิธผิลในรา่งกายได้	เราจะตอ้งทนสภาพ	“ทองไมรู่ร้อ้น”	หรอื	“หวานอม	ขมกลนื”	ไปนาน

อีกสักเท่าไร

3. เมื่อบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นได้ประก�ศเรียกเก็บย�นี้คืนจ�กตล�ดในญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่ 21 กุมภ�พันธ์ 2554 และ

ประก�ศว่�จะหยุดจำ�หน่�ยทั่วโลก เหตุไฉน อย.ไทยจึงนิ่งเฉยม�ได้เกือบ 3 ปี กระทั่งท�เคด�ไทยออกม�

ประก�ศหยุดจำ�หน่�ยเอง

	 เป็นไปได้หรือไม่ว่า	ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวในต่างประเทศ	โดยเฉพาะในประเทศแม่ผู้ผลิตยาต้นตำารับ	

เกีย่วกบัยาใดๆกต็าม	อย.จะตอ้งตืน่ตวัในทนัท	ีอยา่งนอ้ยตอ้งเรยีกประชมุคณะอนกุรรมการทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่พจิารณา

วา่ประเทศไทยจะดำาเนนิการตอ่ไปอยา่งไร	การเตรยีมตวัแตเ่นิน่ๆ	นอกจากจะชว่ยคุม้ครองผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้แลว้	

ยังลดการสูญเสียสำาหรับผู้ผลิตภายในประเทศหรือผู้นำาเข้าอีกด้วย

4. เมื่อครั้งที่มีก�รถอนทะเบียนย�ค�ยโมทริพซิน เป็นก�รถอนทะเบียนย�ทั้งหมดที่มีค�ยโมทริพซิน ทั้งย�          

ต้นตำ�รับและย�ชื่อส�มัญ แต่ในครั้งนี้ เมื่อบริษัทย�ต้นตำ�รับในประเทศไทยประก�ศว่�จะหยุดผลิต             

จำ�หน่�ยแล้ว เหตุไฉน อย.จึงมิได้มีท่�ทีใดๆต่อย�ชื่อส�มัญ และเมื่อถูกกระทุ้งถ�มโดยกพย. ก็อ้�ง                       

แต่เพียงว่� ย�นี้อยู่ในบัญชีย�ที่อย.จะทบทวนอยู่แล้ว

	 จะเปน็เรือ่งแปลกประหลาดและยอมรบัไมไ่ดเ้ลย	ถา้ผูผ้ลติยาตน้ตำารบัหยดุจำาหนา่ยยาของตนแลว้	แตย่งั

มยีาชือ่สามญัวางจำาหนา่ยตอ่ไป	เพราะในขัน้ตอนการขึน้ทะเบยีนยาชือ่สามญักย็งัตอ้งอาศยัขอ้มลูของยาตน้ตำารบั	

เช่น	ต้องมีใบรับรองว่ามีการจำาหน่ายในประเทศแม่



5. ยังมีย�ในกลุ่ม proteolytic enzyme อีก อย.ได้ชำ�เลืองดูหรือไม่

	 จากการสืบค้นในเว็บไซต์ของอย.	 พบยาในกลุ่ม	 proteolytic	 enzyme	 อีกอย่างน้อย	 1	 ตัวยา	 ได้แก่																			

proctase	 ดังนั้น	 เพื่อมิให้ประวัติศาสตร์ซ้ำารอยดังเช่นการยกเลิกทะเบียนยาไคโมทริพซินแล้ว	 แต่ไม่เฉลียวใจ																

ตอ่ประสทิธผิลของแดนเซน่		อย.กค็วรทบทวนยาอืน่ในกลุม่เดยีวกนัไปดว้ย	จงึจะเรยีกไดว้า่	เปน็ผูคุ้ม้ครองผูบ้รโิภค

ฝีมืออาชีพอย่างแท้จริง

	 กพย.รู้สึกยินดีมากที่ได้รับทราบว่า	อย.ได้ริเริ่มโครงการทบทวนยาอย่างเป็นระบบ	แต่ยังมีความอึดอัดใจ

อยูส่องประการ	ประการแรกคอืความลา่ชา้เนิน่นานอยา่งไรเ้หตผุล		ประการทีส่องคอืการไมจ่ดัลำาดบัความสำาคญั	

ดังเช่นกรณีเซอร์ราทิโอเพพทิเดสนี้	ต้องถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำาเนินงานก่อน	 เพราะมีข้อมูลชัดเจนแล้ว	

การอ้างว่ายานี้อยู่ในบัญชียาที่จะทบทวนอยู่แล้ว	 โดยไม่หยิบขึ้นมาพิจารณาก่อน	ทำาให้ความปรารถนาดีของอย.

ที่จะทบทวนยากลายเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาเร่งด่วน

ข้อเสนอ
	 จากกรณีแดนเซ่นนี้	 กพย.มีข้อเสนอสำาหรับการเฝ้าระวังระบบยาเพื่อประโยชน์หรือเพื่อความปลอดภัย

ของผู้บริโภค	รวมไปถึงเพื่อประโยชน์ของบุคลากรสาธารณสุขและของประเทศชาติ	ดังนี้

	 1.	ต้องทำาการยกเครื่องทบทวนทะเบียนตำารับยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งหมดที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ

ทั้งในด้านประสิทธิผล	 ความปลอดภัยและความคุ้มค่าอย่างจริงจัง	 และหลังจากนั้นจึงให้มีการทบทวนทะเบียน

ตำารับยาทุกๆ	5	ปี	โดยให้เป็นหน้าที่ของอุตสาหกรรมยาในการส่งข้อมูลยาในด้านต่างๆดังกล่าว

	 2.	ให้มีการกำาหนดอายุทะเบียนยาเป็นเวลา	5	ปี	ซึ่งมิใช่การต่ออายุทางธุรการ

	 3.	เมือ่ใดกต็ามทีผู่ผ้ลติยาตน้ตำารบัหยดุจำาหนา่ยหรอืขอเพกิถอนทะเบยีนตำารบัยานัน้	ใหถ้อืวา่ผูผ้ลติหรอื

นำาเข้ายาชื่อสามัญในตำารับเดียวกันนั้นจะต้องหยุดจำาหน่ายและเพิกถอนทะเบียนตามไปด้วยโดยอัตโนมัติ	 (auto-

matic	system)	รวมทั้งจะต้องมีการทบทวนยาในกลุ่มเดียวกันที่อ้างกลไกออกฤทธิ์แบบเดียวกันเป็นการด่วน

	 จะเห็นได้ว่า	ลำาพังข้อเสนอข้อที่	3	นั้น	หากอย.กำาหนดเป็นกติกา	ก็จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ใน

ทันที	รวมทั้งช่วยลดภาระของอย.ได้อีกด้วย

อ้างอิง
1.หนังสือบริษัท	ดีเคเอสเอช	(ประเทศไทย)	จำากัด	แผนกทาเคดา	ลงวันที่	12	ธันวาคม	พ.ศ.2556	เรื่อง	แจ้งเลิกการจำาหน่าย	ยา	

Danzen®	(Serratiopeptidase)

๒.บทความ	“Takeda	Voluntarily	Recalls	its	Anti-inflammatory	Enzyme	Preparation,	Dasen®in	Japan”,	สืบค้นจากเว็บไซต์ของทา

เคดา	วันที่	๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๔	(http://www.takeda.com/news/2011/20110221_3829.html)

๓.สืบค้นจากเว็บไซต์ของสำานักยา	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา,	วันที่	๓	มีนาคม	๒๕๕๗	(http://fdaolap.fda.moph.go.th/

logistics/drgdrug/DSerch.asp)

38



 ไฮไลท์ II
รศ.ดร.ภญ. จิราพร ลิ้มปานานนท์

ความอ่อนแอของกลไกการทบทวนทะเบียนตำ รับยา: 

บทเรียนของคณะอนุกรรมการฯ

	 หลายคนคงแปลกใจว่า	 ทำาไมยาที่ขึ้นทะเบียนกับอย.และ																												

ออกจำาหนา่ยแลว้	ภายหลงัจงึมกีารถอนทะเบยีนยานัน้	โดยอา้งวา่ไมป่ลอดภยั	

ถามว่า	ทำาไมไม่ดูให้ดีก่อน	ก่อนที่จะอนุมัติทะเบียนยา	

	 ประเด็นนี้	 ขอชี้แจงว่าข้อมูลสำาคัญที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนตำารับยา											

ก็คือข้อมูลด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย	ซึ่งได้จากการวิจัยทางคลินิก	

ในการวิจัยนี้	 แม้ว่านักวิจัยจะคำานวณอย่างดีแล้วว่าจะต้องใช้มนุษย์ในการ

ทดลองจำานวนเท่าใด	จึงจะยอมรับได้	แต่ในกรณีผลอันไม่พึงประสงค์จากยา	

จำานวนผูไ้ดร้บัยาในการวจิยัทางคลนิกิกอ็าจไมม่ากพอ	ครัน้เมือ่ยาเขา้สูต่ลาด	

จึงมีการใช้ยากันอย่างกว้างขวาง	 จำานวนผู้ใช้ยาเพิ่มขึ้นมากกว่าหลายเท่า	

โอกาสที่จะพบผลอันไม่พึงประสงค์ก็มีสูงขึ้น	 ดังตัวอย่าง	 ยาแก้แพ้ท้อง																		

ธาลิโดไมด์	 (Thalidomide)	 พบมีผลต่อการก่อกำาเนิดทารกวิรูปตั้งแต่อยู่ใน

ครรภ	์หลงัจากยาออกสูต่ลาดนบัสบิป	ีจงึตอ้งมกีารถอนยาออกจากตลาดไป

	 สำาหรับประเทศไทยนั้น	ด้วยเหตุที่พระราชบัญญัติยามิได้กำาหนดให้

ทะเบยีนตำารบัยามกีารสิน้อาย	ุดงันัน้	การทบทวนทะเบยีนตำารบัยาจงึเปน็กลไก

ทีส่ำาคญัในระบบการคดัเลอืกยาเขา้มาในประเทศ	เปน็การตรวจสอบยอ้นกลบั

เพื่อกลั่นกรองเอายาที่ไม่มีประสิทธิผลและยาที่มีอันตรายสูงออกจากตลาด	

ทั้งนี้การทบทวนทะเบียนตำารับยาจะต้องกระทำาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	

และที่สำาคัญคือ	 จะต้องนำาผลการทบทวนทะเบียนตำารับยาไปสู่การจัดการ

แก้ไขอย่างจริงจัง
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	 ผู้เขียนได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ

ทบทวนทะเบียนตำารับยา	ได้พบเห็นการทำางานในลักษณะที่ยังไม่เป็นระบบ

และไม่มีความต่อเนื่อง	 จึงส่งผลให้ไม่สามารถจัดการแก้ปัญหาได้	 ทั้งๆที่

คณะอนุกรรมการฯได้มีการจัดระบบการทบทวนทะเบียนตำารับยา	 และ																

ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการยาแลว้กต็าม	ยิง่ไปกวา่นัน้	บางครัง้

เมือ่มกีารดำาเนนิการประเมนิตามแผนแลว้	และไดพ้บยาทีค่วรถอนทะเบยีน

ตำารับยาออกจากตลาด	แต่กลับไม่มีผลในทางปฎิบัติ	และในบางช่วงก็ไม่มี

การเรียกประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนทะเบียนตำารับยาเลย	 โดยไม่มี

การแจ้งยกเลิกคณะอนุกรรมการฯ

	 โดยสรุปความอ่อนแอของกลไกการทบทวนทะเบียนตำารับยา	คือ	

เป็นกลไกชั่วคราวในรูปแบบของคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้ งโดย																														

คณะกรรมการยา	การทำางานจงึขึน้อยูก่บัฝา่ยเลขาฯ	และการสนบัสนนุของ

สำานักยาและฝ่ายการเมืองที่กำากับดูแล	 ซึ่งงานของคณะอนุกรรมการ

ทบทวนทะเบยีนตำารบัยาเปน็งานวชิาการทีผ่ลงานจากการทบทวนเกีย่วขอ้ง

กับผลประโยชน์ทางการค้าของธุรกิจยา	 ซึ่งการทำางานวิชาการในกลไก

ชั่วคราวที่ไม่มีพลังใดเสริมเช่นนี้	ย่อมล้มเหลวเป็นธรรมดา
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 เสียงสะท้อนจากพื้นที่
เภสัชกรในภาคอีสาน

	 เป็นที่ ทราบกันดีว่ า 	 การแก้ปัญหาการใช้ยาที่ 																											

ไมเ่หมาะสมในชมุชน	เปน็งานทีย่ากทีส่ดุในบรรดางานทีเ่ภสชักร

ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลแก้ไข	 สาเหตุหลักนั้น	 อาจจำาแนก												

ได้เป็น	4	ทาง

	 ทางที่หนึ่ง	 ทางด้านผู้บริโภค	 ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็น

ประชาชนทั่วไปที่เชื่อคนง่าย	 รวมถึงเชื่อง่ายในสิ่งที่ได้รับฟังมา

จากการโฆษณาทุกรูปแบบ

	 ทางที่สอง	 ทางด้านเจ้าหน้าที่	 ซึ่งส่วนใหญ่ยังคง														

มอบความไว้วางใจให้แก่เภสัชกรในการดำาเนินงานคุ้มครอง																

ผู้บริโภค	 แต่ก็มีข้อจำากัดในด้านภาระงานที่มีปริมาณมาก																			

ไม่สัมพันธ์กับจำานวนเภสัชกรที่มีอยู่	 ทำาให้ไม่สามารถทำางาน												

ได้อย่างต่อเนื่อง	สม่ำ�เสมอและมีคุณภาพเท่าที่ควรได้

	 ทางที่สาม	 ทางด้านสื่อ	 ซึ่งในปัจจุบันสื่อที่ เข้าถึง

ประชาชนได้ง่ายที่สุดคือสื่อวิทยุและโทรทัศน์	 และโฆษณา												

หลอกลวงที่เผยแพร่มากที่สุดก็คือ	 ทางเคเบิ้ลทีวีและวิทยุเอเอ็ม	

ซึ่งยากแก่การควบคุม

	 ทางที่สี่	 ทางด้านการกระจายยา	 ซึ่งเป็นที่รู้รู้กันอยู่ว่า	

ในประเทศไทยนั้น	 ยาทุกประเภทสามารถกระจายไปสู่ 																								

ร้านชำาเล็กๆในหมู่บ้านได้อย่างง่ายดายมาก	รวมถึงยาอันตราย	

ยาควบคุมพิเศษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

 

เสียงเรียกร้องต่อ อย. 
จากพื้นที่

ยาในร้านขายของชำา
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	 จะเห็นได้ว่า	 งานที่ เภสัชกรต้องเผชิญทั้งทางที่หนึ่ง																		

ทางทีส่ามและทางทีส่ีน่ัน้	ลว้นเปน็เรือ่งทีเ่กนิกำาลงัความสามารถของ

เภสัชกรในพื้นที่	คือ

	 ทางที่หนึ่ง	 จะทำาอย่างไร	 จึงจะทำาให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่

เปลี่ยนแปลงทัศนคติและความเชื่อดังที่เป็นมาได้	 อีกทั้งขุมพลัง

บุคลากรก็มีอย่างจำากัด

	 ทางที่สาม	จะทำาอย่างไร	จึงจะขจัดการโฆษณาหลอกลวง

ในท้องถิ่นเพื่อขายยาที่ไม่มีประสิทธิผลหรือมีอันตรายต่อร่างกาย

ของผู้บริโภคได้	เป็นไปได้หรือที่จะเฝ้าระวังกันตลอด	24	ชั่วโมง	เป็นเดือน	เป็นปี	และเมื่อพบผู้ฝ่าฝืนแล้ว	เป็นไปได้

หรือที่เภสัชกรจะเป็นผู้นำาในการดำาเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อชีวิต

	 ทางที่สี่	 จะทำาอย่างไร	 จึงจะสกัดกั้นช่องทางต่างๆของการกระจายยาที่ไม่เหมาะสมลงสู่ร้านชำา																					

อันมากมายได้	 ทั้งรถเร่	 ตลาดนัด	 ร้านชำาขนาดใหญ่และร้านขายยาในระดับอำาเภอหรือแม้กระทั่งร้านขายยา																	

ในระดับจังหวัด	รวมทั้งเจ้าของร้านชำาเดินทางไปซื้อยาด้วยตนเอง	และประเด็นสำาคัญคือทำาอย่างไรเภสัชกรจึงจะ

ทำางานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากงานนี้เป็นเรื่องที่ขัดต่อผลประโยชน์ของผู้จำาหน่ายยาโดยตรง

	 เชื่อว่าข้อจำากัดต่างๆที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น	 อย.คงจะ												

ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเภสัชกรในพื้นที่ได้	 เนื่องจาก		

อย.เองก็ยังไม่สามารถควบคุมเคเบิ้ลทีวีที่โฆษณาหลอกลวง

กันอย่างโจ๋งครึ่มได้แม้กระทั่งในเขตกทม.และปริมณฑล

	 อย่างไรก็ตามมีประเด็นหนึ่งที่เชื่อว่า	อย.จะช่วยแบ่งเบา

ภาระของเภสัชกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและเฉียบขาด	ก็คือ	

การยกเลิกทะเบียนยาไม่เหมาะสมต่างๆ	 ที่มีทั้งตัวยา																				

ไม่เหมาะสม	(เช่น	ยาเม็ดรับประทานเพื่อล้างไตสูตรต่างๆ,		

 		 	 	 ยาแคมเฟอร์ชนิดฉีด 	 เป็นต้น ) 	 และที่ มี รู ปแบบไม่

เหมาะสม	 	 (เช่น	 ยาปฏิชีวนะและ	 NSAIDs	 สูตรต่างๆที่มีบรรจุภัณฑ์เสมือนยาบรรจุเสร็จที่มิใช่ยาอันตรายหรือ												

ยาควบคุมพิเศษ,	ยาผงอะม็อกซี่ซิลินชนิดบรรจุซอง	เป็นต้น)

	 ทั้งนี้	 ได้ทราบข่าวจากทางหน้าหนังสือพิมพ์ว่า	อย.กำาลังจะทบทวนเพื่อยกเลิกสูตรตำารับยาจำานวนหนึ่ง	

เราซึ่งเป็นกลุ่มเภสัชกรชนบทในภาคอีสานก็ขอชื่นชม	 แต่ทราบมาว่าประกาศของอย.ที่จะทบทวนทะเบียน																				

ตำารับยานี้ออกมาตั้งแต่วันที่	4	มกราคม	2555			ทำาไมผ่านมา	2	ปีแล้ว	พวกเราจึงไม่ได้รับทราบความเคลื่อนไหว

ในเรื่องนี้เลย	หรือจะเป็นมวยล้มต้มคนดูอีกแล้ว

ตัวอย่างยาที่ไม่เหมาะสมในร้านค้า ร้านชำา

ตัวอย่างยาที่ไม่เหมาะสมในร้านค้า ร้านชำา
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แนะนำาเวบ็ไซต์  
โดย > ไพจิตรา กตัญญูตะ

Public citizen  http://www.citizen.org/Page.
aspx?pid=4955
 หลายท่านที่ติดตามอ่านยาวิพากษ์น่าจะเคยได้ผ่านตา

เว็บฯ Public citizen มาบ้างแล้ว  ยาวิพากษ์ฉบับนี้ขอแนะนำา

เว็บไซต์ของ Public citizen อย่างเป็นทางการอีกครั้ง               

Public citizen เป็นเว็บฯขององค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร ที่มี

ความเปน็กลางและไมยุ่ง่เกีย่วกบักจิกรรมใดๆทางการเมอืง 

ทำาหน้าที่ เป็นปากเสียงให้คนในสังคมในการปกป้อง

คุ้มครองสิทธิของประชาชนด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และ

ความเป็นประชาธิปไตยต่างๆ  ก่อตั้งมากว่า 40 ปี ภายในเว็บไซต์จะมีข้อมูลเกี่ยวกับงานหลักต่างๆ            

ของ Public citizen ซึ่งทำาเกี่ยวกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การเข้าถึงยา การปกป้องการเอาเปรียบผู้บริโภคจาก            

ผู้ประกอบการ และประเด็นสำาคัญอื่นๆที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม  ในส่วนของการเข้าถึงยา Public citizen                  

มีโครงการเพื่อการเข้าถึงยาระดับโลก ที่ทำางานร่วมกับภาคีองค์กรต่างๆ เพื่อให้มีการพัฒนาระบบการรักษาที่ได้มาตรฐาน 

การเขา้ถงึยาจำาเปน็ในราคาถกู และการลดการผกูขาดตลาดยาของบรษิทัยายกัษใ์หญต่า่งๆ ขอ้มลูการตอ่สูข้บัเคลือ่นประเดน็

ต่างๆในเว็บไซต์นี้เป็นสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อประชาชนในประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วย 

U.S. Food and Drug Administration  
http://www.fda.gov/Drugs/default.htm 
 แล ะ เช่ น เ ดี ย วกั นกั บ เว็ บ ไซต์ นี้ ที่                       

ยาวิพากษ์ได้เคยมีโอกาสแนะนำาไปบ้างแล้ว             

แต่ถือว่าการแนะนำาอีกครั้งในฉบับนี้เป็นการ

อัพเดทข้อมูลที่มีอยู่  นั่นก็คือเว็บไซต์ของ

อ ง ค์ ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ ย า แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ

สหรัฐอเมริกา ที่นอกจากจะมีข้อมูลราย

ละเอียดเกี่ยวกับยาชนิดต่างๆ จาก Drug information แล้ว              

ที่สำาคัญคือ ระบบการค้นหาข้อมูลยาใน Orange Book ซึ่งเป็นแฟ้มข้อมูลที่ทำาขึ้นเพื่อแก้ปัญหา/ป้องกัน

การฟ้องร้องเกี่ยวกับสิทธิในสิทธิบัตรยา ที่มีการอัพเดทข้อมูลเป็นรายวัน ทั้งนี้สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ

เกี่ยวกับยาที่ต้องการได้ทั้งจากชื่อสามัญทางยา ชื่อผู้ถือครองสิทธิ ชื่อสิทธิบัตร และชื่อผู้สมัครขอขึ้นทะเบียนยา เป็นต้น



 การ   
 ทบทวน

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

จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา :
สื่อกลางข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวปัญหายาเพื่อการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาของไทย

     สรรพสิง่ลว้นแสวงหาความสมดลุ 
เมื่อรุกเร้าย่อมดิ้นรนเพื่อต่อต้าน                       
เฉกเช่นจุลินทรีย์ เมื่อถูกคุกคามด้วย
ยาปฏิชีวนะ ย่อมดิ้นรนจนก่อเกิด
การดื้อยา อย่างไรก็ตาม มนุษย์ควร
อยู่ด้วยความหวัง ว่าโลกจะกลับมา
สมดุลย์ดังเดิม
     Liv ing things seek for                        
equi l ibr ium—when they are                 
invaded, they struggle to resist. It 
goes the same way as microbes  
—when they are threatened by 
antibiotic, we normally struggle that 
render drugs resistance. However, 
we, as a human being, should live 
our lives with hope wishing for the 
balance of our world.

ชื่อภาพ  สำาแดงเพื่อสมดุลย์  โดย ภก.ภาณุโชติ  ทองยัง
“Manifest for equilibrium” by Panuchot Tongyang

ทะเบียนตำ รับยาของไทย: 

มหากาพย์อันยาวนาน ที่ต้องหาภาคจบให้ได้
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