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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความรู้ ความคิดเห็น และการบริหารจัดการต่อยาชีววัตถุและไบโอซิมลิ าร์ ของเภสัชกร
โรงพยาบาล วิ ธีการวิ จยั : งานวิจยั เชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณียไ์ ปยังเภสัชกรโรงพยาบาล
524 รายทัวประเทศระหว่
่
างกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2556 เพื่อสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับความรู้ ความคิดเห็น และความต้องการ
การสนับสนุ นเกี่ยวกับยาชีววัตถุและไบโอซิมลิ าร์ ผลการวิ จยั : ตัวอย่างส่งแบบสอบถามกลับ 306 ฉบับ (ร้อยละ 58.40)
โรงพยาบาลศูนย์ตอบกลับสูงสุดคิดเป็ นร้อยละ 80.00 ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนตอบกลับน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 43.01 กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 80.86 เคยได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับยาชีววัตถุ แต่รอ้ ยละ 54.13 เคยได้ขอ้ มูลเรื่องไบโอซิมลิ าร์ มากกว่าร้อยละ 80 ตอบ
ถูกในเรื่องการเก็บรักษาและปจั จัยสาคัญทีค่ วรใช้พจิ ารณาคุณภาพของยาชีววัตถุ แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตอบถูกเกี่ยวกับไบโอ
ซิมลิ าร์ มากกว่าร้อยละ 90 เห็นด้วยว่าเภสัชกรยังขาดความเข้าใจเรื่องไบโอซิมลิ าร์ โดยไม่แน่ ใจในเรื่องของประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย ของยา ร้อ ยละ 70 มีแ นวปฏิบ ัติเ กี่ย วกับ ยาชีว วัต ถุ แต่ ย งั ไม่ม ีค วามชัด เจนเรื่อ งแนวปฏิบ ตั ิเ กี่ย วกับ กา ร
คัดเลือกไบโอซิมลิ าร์ เภสัชกรเพศชายมีความรูเ้ กีย่ วกับยาชีววัตถุและไบโอซิมลิ าร์ มากกว่าเพศหญิงโดยมี OR = 1.81 (1.033.18) เภสัชกรทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลทัวไปมี
่ ความรูม้ ากกว่าผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลเอกชน OR = 2.96 (1.21-7.25)
และเภสัชกรทีไ่ ด้รบั ข้อมูลมาก่อนมีค วามรูม้ ากกว่าผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั ข้อมูล OR = 1.29 (1.64-2.60) สรุป: เภสัชกรโรงพยาบาลส่วน
ใหญ่มคี วามรูพ้ น้ื ฐานเกี่ยวกับยาชีววัตถุ แต่ยงั ขาดความรูเ้ รื่องไบโอซิมลิ าร์ ทาให้เภสัชกรขาดความมันใจในการเปรี
่
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บทนา
ยาชีววัตถุ (biological products) ทีใ่ ช้ในปจั จุบนั
ผ ลิ ต ขึ้ น โ ด ย รี ค อ ม บิ แ น น ท์ ดี เ อ็ น เ อ เ ท ค โ น โ ล ยี
(recombinant DNA technology) (1) ยากลุ่มนี้มบี ทบาท
มากยิ่งขึ้นในการรัก ษาโรคมะเร็ง เบาหวาน ไขข้อ รูม า
ตอยด์ การปลูกถ่ายอวัยวะ เป็ นต้น ปจั จุบนั ประมาณร้อย
ละ 50 ของยาใหม่ท่ไี ด้รบั การรับรองโดยองค์การอาหาร
และยาของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดเป็ นยาชีววัตถุ (2) มี
การคาดการณ์ ว่ า ตลาดของยาชีว วัต ถุ ท ัว่ โลกมี มู ล ค่ า
ประมาณ 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2016-2017 และ
อาจสูงถึง 250,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2020 (3) โดย
อัตราการเติบโตจะสูงเป็ น 2 เท่าของยาเคมีซ่งึ เป็ นยาที่ม ี
โมเลกุลขนาดเล็ก (4)
ยาชีววัตถุในปจั จุบนั ส่วนใหญ่เป็ นโปรตีน หรือ ไกล
โคโปรตีน คุณลักษณะเฉพาะคือโมเลกุลมีขนาดใหญ่กว่า
ยาเคมี 10-1000 เท่า โครงสร้า งทุ ก ระดับ ของโปรตีน มี
ความสาคัญต่อการจับกับเป้าหมายยา (drug target) และ
ส่ง ผลต่ อ การออกฤทธิท์ างชีว ภาพ ขัน้ ตอนต่ า ง ๆ ของ
กระบวนการผลิต เช่น การเลือก expression vector ชนิด
ของเซลล์เจ้าบ้าน (host cells) สภาวะในการเลีย้ งเซลล์
การสกัดและการทาให้บริสุทธิ ์ การตัง้ สูตรตารับ ตลอดจน
การเก็บรักษาและการขนส่งมีความสาคัญมากต่อคุณภาพ
และประสิทธิภาพของยา (5, 6)
ยาชีว วัต ถุ ม ีค วามไวต่ อ สภาวะแวดล้อ มจึง มัก มี
ปญั หาเรื่องความไม่คงสภาพของยาหากมีการเก็บรักษายา
ทีอ่ ุณหภูมไิ ม่เหมาะสม (ไม่อยู่ในช่วง 2-8 องศาเซลเซียส)
และเนื่องจากขนาดโมเลกุลที่ใหญ่มาก ยาชีววัตถุจึงอาจ
กระตุ้นภูมคิ ุ้มกันของร่างกายได้มากกว่ายาเคมี เช่น การ
กระตุ้นร่างกายให้สร้างแอนติบอดีท่จี าเพาะต่อยาที่ได้รบั
ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการอันไม่พงึ ประสงค์ตามมาได้ (7-10)
ดังกรณีของผูป้ ่วยไตวายเรือ้ รังทีไ่ ด้รบั erythropoietin แล้ว
เกิดภาวะไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือดแดงถาวร (pure red
cell aplasia, PRCA) ซึ่งพบเป็ นครัง้ แรกในยุโรปในปี
1998 (11, 12) ในปี 1998-2003 เกิด PRCA อีกประมาณ
180 รายทัวโลก
่
และในปี 2004-2007 มีการเกิด PRCA
ขึ้น อีก 15 ราย โดย 11 รายจาก 15 รายนัน้ เกิด ขึ้น ใน
ประเทศไทย อุบตั กิ ารณ์การเกิด PRCA ในประเทศไทยสูง
กว่าต่างประเทศประมาณ 50 เท่า (1:2608) (13) ซึ่งอาจ
61

เกิ ด จากการเก็ บ รัก ษาและการขนส่ ง ยาชี ว วัต ถุ ท่ี ไ ม่
เหมาะสมทาให้โครงสร้างของยาเปลี่ยนไป (14) และอาจ
เกิดจากความผันแปรในกระบวนการผลิตยาชีววัตถุท่มี า
จากแหล่งผลิตทีแ่ ตกต่างกัน (15)
ในอนาคตอันใกล้จะมียาทีผ่ ลิตเลียนแบบยาชีววัตถุ
ต้นแบบเรียกว่า ไบโอซิมลิ าร์ (biosimilars) หรือ ยาชีววัตถุ
คล้ายคลึง (similar biological medicinal products) ใน
ท้องตลาดเนื่องจากยาชีววัตถุรุ่นแรก ๆ เริม่ หมดสิทธิบตั ร
ไบโอซิมลิ าร์นนั ้ ไม่เหมือนกับยาสามัญ (generic drugs) ที่
เป็ น ยาเคมี เพราะกระบวนการผลิต ยาชีว วัต ถุ ม ีค วาม
ยุ่งยากซับซ้อนมากกว่า ขัน้ ตอนการผลิต ไบโอซิม ิลาร์ท่ี
ต่างไปจากการผลิตยาชีววัตถุต้นแบบเพียงเล็กน้อยก็อาจ
ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพยาและความปลอดภัย จากการใช้ ย า
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ในเรื่อ งการกระตุ้ น ภู ม ิคุ้ ม กัน ของ
ร่างกาย (16, 17) ซึ่งอาจทาให้เกิดอันตรายต่อผูใ้ ช้ยาได้
ดังนัน้ หลักเกณฑ์ในการขึน้ ทะเบียนยาและการพิจารณาไบ
โอซิมลิ าร์เพื่อเข้าในรายการบัญชียาของโรงพยาบาลจึงไม่
สามารถใช้แนวคิดแบบยาเคมีได้
ในประเทศสหรัฐ อเมริ ก า ผลการส ารวจของ
National Comprehensive Cancer Network ซึง่ สอบถาม
บุคลากรทางการแพทย์ทงั ้ แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร
พบว่า บุคลกรเหล่านี้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในเรื่องไบโอซิม ิ
ลาร์ในระดับทีน่ ้อย (18) องค์กรวิชาชีพในสหรัฐอเมริกาได้
ออกแนวทางการพิจารณาเรื่องไบโอซิมลิ าร์เพื่อให้เภสัชกร
สามารถนาแนวทางทีเ่ สนอแนะไปปรับใช้ในการคัดเลือกไบ
โอซิมลิ าร์ได้อย่างเป็ นรูปธรรม (19) แต่จากการทบทวน
วรรณกรรม การศึกษาเรื่องยาชีววัตถุและไบโอซิมลิ าร์ยงั มี
อยู่จ ากัด ดัง นัน้ แล้ว เพื่อ ต้อ งการทราบความพร้อ มของ
เภสัชกรในประเทศไทยที่มตี ่อยาชีววัตถุและไบโอซิมลิ าร์
งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ความคิดเห็น
และการบริหารจัดการของเภสัชกรโรงพยาบาลต่อยาชีว
วัตถุและไบโอซิมลิ าร์

วิ ธีการวิ จยั
งานวิ จ ั ย นี้ เ ป็ นการศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาแบบ
ภาคตัดขวาง โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 โดยให้เภสัช
กรผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง านโรงพยาบาลทั ว่ ประเทศเป็ นผู้ ต อบ
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แบบสอบถาม การวิ จ ั ย นี้ ไ ด้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการการวิจ ัย จริย ธรรมในมนุ ษ ย์ คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มตัวอย่างและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เภสัช กรที่ป ฏิบ ัติง านในโรงพยาบาลขนาด 60
เตียงขึน้ ไปทัวประเทศไทย
่
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และ นอกสัง กัด กระทรวงสาธารณสุ ข เนื่ อ งจากเป็ น
โรงพยาบาลที่ม ีโ อกาสใช้ ย าชี ว วัต ถุ แ ละไบโอซิ ม ิล าร์
มากกว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กอันเนื่องจากข้อจากัดของ
บัญชียาโรงพยาบาล ในจดหมายนาส่งแบบสอบถามระบุ
ให้หวั หน้ าฝ่ายเภสัชกรรม หรือผูท้ ่หี วั หน้ าฝ่ายมอบหมาย
เป็ น ตัว แทนของโรงพยาบาลในการตอบแบบสอบถาม
โรงพยาบาลละ 1 คน ในส่ ว นของโรงพยาบาลสัง กัด
กระทรวงสาธารณสุ ข ผู้วิจ ัย ได้ส่ ง แบบสอบถามให้ก ับ
โรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป และโรงพยาบาล
ชุ ม ชนขนาด 60 เตี ย งขึ้ น ไปทุ ก โรงพยาบาล ส่ ว น
โรงพยาบาลนอกสัง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ส่ ง
แบบสอบถามให้ก บั โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์
โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และโรงพยาบาลเอกชน ทุ ก
โรงพยาบาล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิ จยั
งาน วิ จ ั ย นี้ เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยแ บบสอบถ าม ที่
ผู้วจิ ยั พัฒนาขึน้ เพื่อ ใช้ประเมินความรู้ ความคิดเห็น และ
การบริห ารจัดการของเภสัชกรโรงพยาบาลที่ม ีต่อยาชีว
วัตถุและไบโอซิมลิ าร์ แบบสอบถามประกอบด้วย ส่วนที่ 1
สอบถามข้ อ มู ล ทั ว่ ไปเกี่ ย วกั บ เพศ อายุ ปี ที่ ส าเร็ จ
การศึก ษา ระดับ การศึก ษาสูง สุ ด ต าแหน่ ง และงานที่
รับผิดชอบในโรงพยาบาล ประเภทโรงพยาบาล การได้
รับทราบข้อมูลและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับยาชีววัตถุและ ไบ
โอซิมลิ าร์ ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยคาถามเกีย่ วกับความรู้
เกีย่ วกับยาชีววัตถุและไบโอซิมลิ าร์ จานวน 14 ข้อ เป็ นข้อ
คาถามแบบถูกผิด หากตอบถูกให้ 1 คะแนน และหาก
ตอบไม่ถูก หรือไม่แน่ใจให้ 0 คะแนน ส่วนที่ 3 เป็ นคาถาม
เกี่ย วกับ ความคิดเห็น ต่ อยาชีว วัต ถุ และไบโอซิม ิลาร์ ใน
ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ โดยใช้
Likert-typed scale แบบ 5 ระดับ ส่วนที่ 4 เป็ นคาถาม

เกี่ย วกับ เกณฑ์ ห รือ แนวทางปฏิบ ัติข องโรงพยาบาลที่
เกี่ยวกับยาชีววัตถุ และไบโอซิมลิ าร์ ในประเด็นของการ
คัดเลือก การบริหารการจัดการ รวมถึงการจ่ายยาและให้
คาแนะนาแก่ผปู้ ่วย โดยมีตวั เลือก 4 ระดับ ได้แก่ มี (มีใช้
ในโรงพยาบาล) ไม่ม ี (ไม่มใี ช้ในโรงพยาบาล) มีแผน
ด าเนิ น การ (ทางโรงพยาบาลก าลัง ร่ า งแนวทางไว้เ พื่อ
รองรับ ยาชีว วัต ถุ และไบโอซิม ิล าร์ท่ีจ ะน าเข้า มาใช้ใ น
โรงพยาบาล) และไม่ทราบ ส่วนที่ 5 เป็ นคาถามเกีย่ วกับ
ความต้องการการสนับสนุ น และรูปแบบการสนับสนุ นที่
ต้ อ งการเกี่ ย วกับ ยาชีว วัต ถุ แ ละไบโอซิม ิล าร์ ข องกลุ่ ม
ตัวอย่าง
ผู้ วิ จ ัย พัฒ นาแบบสอบถามจากการทบทวน
วรรณกรรมเพื่อพัฒ นาข้อคาถามขึ้น หลังจากนัน้ ได้น า
แบบสอบถามมาทดสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาโดยให้
ผู้ เ ชี่ ย วชาญงานวิ จ ัย ด้ า นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดย
แบบสอบถาม และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านยาชีววัตถุและไบโอซิม ิ
ลาร์ ที่ค ณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ช่ ว ย
พิ จ ารณาให้ ข้ อ เสนอแนะ ก่ อ นที่ จ ะส่ ง ให้ เ ภสั ช กร
ผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์
และ โรงพยาบาลทัวไป
่ จานวน 10 ท่านได้พจิ ารณาและให้
ข้อเสนอแนะ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS/Window
version 17.0 โดยใช้สถิตพิ รรณนา ประกอบด้วย ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อสรุปผลจาก
การสารวจ เนื่องจากความรูม้ กี ารกระจายไม่ปกติ และมีค่า
กลาง (median) ที่ 10 คะแนน ควอไทล์ท่ี 1 (Q1) = 9 ควอ
ไทล์ท่ี 3 (Q3) = 11 ผูว้ จิ ยั จึงใช้ค่ากลางในการแบ่งความรู้
เป็ น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มที่มคี ะแนนความรู้น้อยกว่า 10
คะแนน และกลุ่มที่มคี ะแนนความรู้ 10 คะแนน หรือ
มากกว่า การวิจยั นี้ใช้ logistic regression analysis เพื่อ
วิเคราะห์ป จั จัยที่ม ีอิทธิพ ลต่ อความรู้เ กี่ย วกับ ยาชีว วัต ถุ
และไบโอซิมลิ าร์ของเภสัชกร โดยกาหนดค่านัยสาคัญทาง
สถิตไิ ว้ท่ี 0.05
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ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
จากการส่งแบบสอบถามทางไปรษณียไ์ ปยังเภสัช
กรในโรงพยาบาลทัวประเทศที
่
่เข้าตามเกณฑ์จานวน 524
แห่ง พบว่ามีแบบสอบถามที่ได้รบั การตอบกลับและนามา
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้จานวน 303 ฉบับ คิดเป็ นอัตราตอบกลับ
ร้อยละ 58.40 โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลสังกัดกรม
สุ ข ภาพจิต มีอ ัต ราการตอบกลับ สู ง ที่สุ ด คิด เป็ น ร้อ ยละ
80.00 โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 61.73 และ โรงพยาบาล
เอกชนมีอตั ราการตอบกลับต่ าที่สุดคิดเป็ น ร้อยละ 43.01
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1. อัต ราการตอบแบบสอบถามกลับ ของกลุ่ ม
ตัวอย่างแบ่งตามประเภทโรงพยาบาล
ประเภท

จานวน
จานวน
ที่ส่ง
ที่ตอบกลับ

ร้อยละ

โรงพยาบาลศูนย์
25
20
80.00
โรงพยาบาลทัวไป
่
69
50
72.46
โรงพยาบาลชุมชน
196
121
61.73
โรงพยาบาลสังกัด
19
13
68.42
กรมการแพทย์
โรงพยาบาลสังกัด
10
8
80.00
กรมสุขภาพจิต
โรงพยาบาลสังกัด
12
8
66.67
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงพยาบาลเอกชน
193
83
43.01
รวม 524
303
58.40
หมายเหตุ: แบบสอบถาม 3 ฉบับทีต่ อบกลับมีความไม่
สมบูรณ์จงึ ถูกตัดออกจากการวิเคราะห์
เภสัชกรกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 69.64 เป็ นเพศหญิง
อายุเฉลี่ย 38.21±8.77 ปี ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษา
เภสัช ศาสตรบัณ ฑิต ร้อ ยละ 62.54 และ ร้อ ยละ 37.46
สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดูแลผู้ป่วย การบริหารจัดการ เทคโนโลยีเภสัชกรรม
แ ล ะ ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ร้ อ ย ละ 56.86 ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามเป็ นหัวหน้ าฝ่ายเภสัชกรรม เภสัชกรกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 49.83 ปฏิบตั ิงานหลักในงานบริหารคลัง
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เวชภัณ ฑ์ ร้อ ยละ 39.60 ปฏิบ ัติง านบริก ารผู้ป่ ว ยนอก
ร้อยละ 28.05 ปฏิบตั งิ านบริการผูป้ ว่ ยใน (ตารางที่ 2)
เภสัชกร ร้อยละ 71.62 ระบุว่ามียาชีววัตถุใช้ใน
โรงพยาบาล และ ร้อยละ 30.03 ระบุวา่ มีไบโอซิมลิ าร์ใช้ใน
โรงพยาบาล เภสัชกรกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80.86 เคยได้
รับ ทราบข้อ มู ล เกี่ย วกับ ยาชีว วัต ถุ ม าก่ อ น และร้อ ยละ
54.13 ระบุวา่ ตนเองเคยได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับไบโอซิมลิ าร์
ตารางที่ 2. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม (n=303)
ข้อมูลทัวไป
่

จานวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย
92
30.36
หญิง
211
69.64
1
อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
56
18.67
30 – 39 ปี
115
38.33
40 – 49 ปี
94
31.33
50 ปีขน้ึ ไป
35
11.67
อายุ (Mean±SD)
38.21±8.77 ปี
2
การศึกษา
เภสัชศาสตรบัณฑิต
187
62.54
ปริญญาโท
112
37.46
2
ตาแหน่ งงาน
หัวหน้ากลุม่ งาน
170
56.86
เภสัชกรปฏิบตั กิ าร
129
43.14
3
งานที่รบั ผิ ดชอบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
คลัง-บริหารเวชภัณฑ์
151
49.83
บริการผูป้ ว่ ยนอก
120
39.60
บริการผูป้ ว่ ยใน
85
28.05
วิชาการหรือ
53
17.49
เภสัชสารสนเทศ
บริหารหรือจัดการ
35
11.55
คุณภาพ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค หรือ
7
2.31
เภสัชปฐมภูมิ
1: ข้อมูลขาดหายไป 3 ราย
2: ข้อมูลขาดหายไป 4 ราย
3: อาจรับผิดชอบมากกว่า 1 งาน
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ตารางที่ 3. การมี/ได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับยาชีววัตถุและไบโอ
ซิมลิ าร์ (n=303)
ข้อมูลทัวไป
่
จานวน
ร้อยละ
การมียาชีววัตถุใช้ในโรงพยาบาล
มี
217
71.62
ไม่ม/ี ไม่แน่ใจ
86
28.38
การมีไบโอซิ มิลาร์ใช้ในโรงพยาบาล
มี
91
30.03
ไม่ม/ี ไม่แน่ใจ
212
69.97
การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับยาชีววัตถุ
เคย
245
80.86
ไม่เคย
58
19.14
การทราบข้อมูลเกี่ยวกับไบโอซิ มิลาร์
เคย
164
54.13
ไม่เคย
139
45.87
แหล่งที่ได้รบั ข้อมูล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การประชุมวิชาการ
110
36.79
ข้อมูลจากบริษทั ยา
97
32.44
บทความจากวารสารทาง
86
28.76
วิชาการ
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
78
26.09
การเรียนจากมหาวิทยาลัย
57
19.06
อื่น ๆ เช่น อ่านเองจาก
7
2.31
เอกสารกากับยา ค้นคว้าเอง
มาก่อน โดยได้รบั ข้อมูลจากการประชุมวิชาการ (ร้อยละ
36.79)
จากบริษัทยา (ร้อยละ 32.44) จากวารสาร
วิชาการ (ร้อยละ 28.76) จากอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 26.09)
และร้อยละ 19.06 ระบุว่าได้รบั ข้อมูลจากการเรียนใน
มหาวิทยาลัย (ตารางที่ 3)
ความรู้เกี่ยวกับยาชีววัตถุ และไบโอซิ มิลาร์
ตารางที่ 4 แสดงจ านวนผู้ ท่ี ค วามรู้ ถู ก ต้ อ ง
เกี่ยวกับยาชีววัตถุและไบโอซิมลิ าร์ กลุ่มตัวอย่างมากกว่า
ร้อยละ 80 ตอบถูกในประเด็นเรื่อง อุณหภูมแิ ละสภาวะ
การเก็บรักษาเป็ นสิง่ สาคัญสาหรับยาชีววัตถุ ความคงตัว
และสิง่ ปนเปื้ อนเป็ นสิง่ สาคัญสาหรับการพิจารณาคุณภาพ
ยาชีววัตถุ รวมถึงประเด็นที่ยาชีววัตถุมกี ระบวนการผลิต

ทีซ่ บั ซ้อนกว่ายาเคมี และยาชีววัตถุทาให้เกิดการกระตุ้น
ภูมคิ ุม้ กันได้งา่ ย
มากกว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มตัวอย่างตอบถูก
เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิท่แี ตกต่างของยาชีววัตถุ และยาเคมี
ในประเด็นเรื่องวิธกี ารคัดเลือกยา และ วิธกี ารเก็บรักษา
(ร้อยละ 79.54 และ 78.22 ตามลาดับ) นอกจากนี้ กลุ่ม
ตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 70 ตอบถูกเกี่ยวกับประเด็นที่
เกีย่ วข้องกับไบโอซิมลิ าร์ คือ ไบโอซิมลิ าร์ตอ้ งมีการศึกษา
ความเปรียบเทียบกันได้ (comparability study) กับยาชีว
วัต ถุ ต้ น แบบ และ ไบโอซิม ิล าร์ เ ป็ น ยาชีว วัต ถุ ท่ีผ ลิต
เลีย นแบบยาชีว วัต ถุ ต้ น แบบที่ห มดสิท ธิบ ัต ร (ร้อ ยละ
76.90 และ 70.96 ตามลาดับ) ส่วนในประเด็นข้อแตกต่าง
ของยาชีววัตถุและยาเคมีนนั ้ ร้อยละ 68.32 ตอบได้ถูกว่า
ยาชีววัตถุออกฤทธิ ์ได้อย่างจาเพาะเจาะจงมากกว่ายาเคมี
และ ร้อยละ 66.34 ตอบได้ถูกต้องว่า ยาชีววัตถุมโี มเลกุล
ขนาดใหญ่กว่ายาเคมีมาก
อย่างไรก็ตามเภสัชกรน้อยกว่าร้อยละ 50 ตอบ
ถูกเกีย่ วกับไบโอซิมลิ าร์ ในประเด็นต่อไปนี้ ไบโอซิมลิ าร์ม ี
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเหมือนกับยาสามัญ (ตอบถูก
ร้อยละ 40.59) ในปจั จุบนั ยาชีววัตถุเลียนแบบหลายตัวที่
ขึน้ ทะเบียนแล้วในประเทศไม่จดั เป็ นไบโอซิมลิ าร์ (ตอบถูก
ร้อยละ 21.78) และไบโอซิมลิ าร์ตอ้ งมีการศึกษาเรื่องชีว สมมูลก่อนขอขึน้ ทะเบียน (ร้อยละ 9.27)
ความคิ ดเห็นต่อยาชีววัตถุ และไบโอซิ มิลาร์
เภสัชกรร้อยละ 89.77 เห็นว่า สิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ดุ ใน
การคัดเลือกยาชีววัตถุคอื เรื่องของความปลอดภัย และร้อย
ละ 61.72 ไม่เห็นด้วยว่าราคาคือสิง่ ที่สาคัญที่สุดในการ
คัดเลือกยาชีววัตถุ แต่ในขณะทีร่ อ้ ยละ 20.46 เห็นด้วยกับ
ประเด็นทีว่ า่ ราคาคือสิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ดุ (ตารางที่ 5)
เภสัชกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 40 – 50) ไม่แน่ใจใน
หลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยาชีววัตถุ และไบโอซิม ิลาร์
เ ช่ น เ รื่ อ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ทั ้ง เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับยาเคมี หรือกับยาชีววัตถุต้นแบบเอง ดัง
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5 พร้อมกันนัน้ เภสัชกรกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยว่าเภสัชกรยังขาดความเข้าใจเรื่องยาชีว
วัตถุ (ร้อยละ 89.44) เภสัชกรยังขาดความเข้าใจเรื่องไบโอ
ซิมลิ าร์ (ร้อยละ 91.09) และยังเห็นด้วยว่าสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ควรให้ความสาคัญกับ
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ตารางที่ 4. ความรูเ้ กีย่ วกับยาชีววัตถุและไบโอซิมลิ าร์ (n = 303)
ข้อคาถาม
อุณหภูมแิ ละสภาวะการเก็บรักษาเป็ นสิง่ สาคัญสาหรับยาชีววัตถุ
ความคงตัวเป็ นสิง่ สาคัญในการพิจารณาคุณภาพยาชีววัตถุ
สิง่ ปนเปื้อนเป็ นสิง่ สาคัญในการพิจารณาคุณภาพยาชีววัตถุ
ยาชีววัตถุมกี ระบวนการผลิตทีซ่ บั ซ้อนกว่ายาเคมี
ยาชีววัตถุทาให้เกิดการกระตุน้ ภูมคิ ุม้ กันของร่างกายได้งา่ ย
ยาชีววัตถุมวี ธิ กี ารคัดเลือกยาต่างจากยาเคมี
ยาชีววัตถุมวี ธิ กี ารเก็บรักษาต่างจากยาเคมี
ไบโอซิมลิ าร์ตอ้ งมีการศึกษาความเปรียบเทียบกันได้ (comparability study)
กับยาชีววัตถุตน้ แบบ
ไบโอซิมลิ าร์เป็ นยาชีววัตถุทผ่ี ลิตเลียนแบบยาชีววัตถุตน้ แบบทีห่ มดสิทธิบตั ร
ยาชีววัตถุออกฤทธิ ์ได้อย่างจาเพาะเจาะจงมากกว่ายาเคมี
ยาชีววัตถุมโี มเลกุลขนาดใหญ่กว่ายาเคมีมาก
ไบโอซิมลิ าร์มหี ลักเกณฑ์การขึน้ ทะเบียนเหมือนกับยาสามัญ
ในป จั จุ บ ัน ยาชีว วัต ถุ เ ลีย นแบบหลายตัว ที่ข้ึน ทะเบีย นแล้ว ในประเทศไม่
จัดเป็ นไบโอซิมลิ าร์
ไบโอซิมลิ าร์ตอ้ งมีการศึกษาเรือ่ งชีวสมมูลก่อนขอขึน้ ทะเบียน
เรือ่ งยาชีววัตถุมากขึน้ (ร้อยละ 97.03) และ อย. ควรมีแนว
ปฏิบตั ทิ ่ชี ดั เจนเกี่ยวยาชีววัตถุ และไบโอซิมลิ าร์ (ร้อยละ
96.37)
แนวทางปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับยาชีววัตถุ และไบโอซิ มิลาร์
ตัวอย่าง 203 รายระบุว่า โรงพยาบาลทีต่ นเอง
ปฏิบ ัติง านอยู่ม ีก ารใช้ย าชีว วัต ถุ แ ละ/หรือ ไบโอซิม ิล าร์
ตัวอย่างกลุ่มนี้ประมาณร้อยละ 70 ระบุวา่ ในโรงพยาบาลที่
ตนเองปฏิบตั งิ านมีแนวปฏิบตั เิ กี่ยวข้องกับการเก็บรักษา
ยาชีววัตถุ การให้คาแนะนาแนะนากับผูป้ ่วยเรื่องการเก็บ
รัก ษายาชีว วัต ถุ และ การให้ ค าแนะน ากับ ผู้ ป่ ว ยเรื่อ ง
อาการอันไม่พงึ ประสงค์เมื่อมีการใช้ยาชีววัตถุและไบโอซิม ิ
ลาร์ (ร้อยละ 76.35, 75.86 และ 67.49 ตามลาดับ)
ประมาณร้อยละ 50 – 60 มีแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการ
ผสม และการรักษายาชีววัตถุท่ผี สมแล้ว และการติดตาม
อาการอันไม่พงึ ประสงค์เมื่อมีการใช้ยาชีววัตถุ และไบโอซิ
มิลาร์ (ร้อยละ 59.61 และ 55.67 ตามลาดับ) สาหรับแนว
ปฏิบ ัติท่ีเ ภสัช กรส่ว นใหญ่ ร ะบุ ว่า ไม่ ม ีห รือ ไม่ท ราบนั น้
ประกอบด้ ว ย การใช้ช่ือ การค้ า ในการสัง่ ใช้ ย าชีว วัต ถุ
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จานวนผู้ตอบถูก
289
278
276
275
252
241
237
233

ร้อยละ
95.38
91.75
91.09
90.76
83.17
79.54
78.22
76.90

215
207
201
123
66

70.96
68.32
66.34
40.59
21.78

28

9.27

หรือไบโอซิมลิ าร์ การให้ขอ้ มูลสาหรับบุคลากรเมื่อมีการ
สัง่ ใช้ ย าชี ว วัต ถุ การคั ด เลื อ กยาชี ว วั ต ถุ และการ
คัดเลือกไบโอซิมลิ าร์ (ร้อยละ 53.63, 53.20, 47.29 และ
65.02 ตามลาดับ) (ตารางที่ 6)
ความต้ องการเกี่ ยวกับการสนั บสนุ นเรื่องยาชี ววัตถุ
และไบโอซิ มิลาร์
เภสัช กรร้อ ยละ 86.94 ต้อ งการความรู้พ้ืน ฐาน
เรื่องยาชีววัตถุและไบโอซิมลิ าร์ ร้อยละ 85.57 ของกลุ่ม
ตัว อย่า งระบุ ว่ า ต้อ งการให้ม ีห ลัก เกณฑ์ใ นการคัด เลือ ก
ยาชีววัตถุและไบโอซิมลิ าร์ ร้อยละ 80.76 ต้องการแนวทาง
เรื่องการจ่ายยาและการให้คาปรึกษาแก่ผู้ป่วยเรื่องยาชีว
วัตถุ และ ร้อยละ 76.98 ต้องการทราบแนวทางในการเก็บ
รักษายาชีววัตถุ โดยในส่วนของรูปแบบของการนาเสนอ
ข้อมูลนัน้ ก็มคี วามแตกต่างกันไป เช่น ต้องการในรูปแบบ
ของคู่มอื หรือแนวทางการปฏิบตั งิ าน (guidelines) การ
นาเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ บทความวิชาการผ่านวารสาร
หรือโดยการประชุมวิชาการ ดังแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 5. ความคิดเห็นต่อยาชีววัตถุและไบโอซิมลิ าร์ (n = 303)
ประเด็นคาถาม
สิง่ สาคัญทีส่ ดุ ในการคัดเลือกยาชีววัตถุคอื ความปลอดภัย
สิง่ สาคัญทีส่ ดุ ในการคัดเลือกยาชีววัตถุคอื ราคา
ยาชีววัตถุ และไบโอซิมลิ าร์มปี ระสิทธิผลสูงกว่ายาเคมี
ยาชีววัตถุ และไบโอซิมลิ าร์มคี วามปลอดภัยสูงกว่ายาเคมี
ยาชีววัตถุตน้ แบบ และไบโอซิมลิ าร์มปี ระสิทธิภาพไม่ต่างกัน
ยาชีววัตถุตน้ แบบ และไบโอซิมลิ าร์มคี วามปลอดภัยไม่ต่างกัน
ไบโอซิมลิ าร์ทุกตัวในท้องตลาดมีประสิทธิภาพไม่ต่างกัน
ไบโอซิมลิ าร์ทุกตัวในท้องตลาดมีความปลอดภัยไม่ต่างกัน
เภสัชกรยังขาดความเข้าใจเรือ่ งยาชีววัตถุ
เภสัชกรยังขาดความเข้าใจเรือ่ งไบโอซิมลิ าร์
อย.ควรให้ความสาคัญกับเรือ่ งยาชีววัตถุมากขึน้
อย.ควรมีแนวปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนเกีย่ วยาชีววัตถุ และไบโอซิมลิ าร์
ปัจจัยที่มีผลต่อที่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับยาชีววัตถุ
และไบโอซิ มิลาร์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีละตัวแปรอิสระ พบว่า ปจั จัย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความรูข้ องเภสัชกรเกี่ยวกับยาชีววัตถุ
และไบโอซิมลิ าร์ คือ เพศ งานทีร่ บั ผิดชอบ ประเภทของ
โรงพยาบาล การมีย าชีว วัต ถุ ห รือ ไบโอซิ ม ิล าร์ ใ ช้ ใ น
โรงพยาบาล และการได้ร บั ข้อ มูล ความรู้เ กี่ย วกับ เรื่อ ง
ยาชีววัตถุและไบโอซิมลิ าร์ (ตารางที่ 8)
Multivariable logistic regression analysis เพื่อ
วิเคราะห์ผลของตัวแปรภายหลังจากการควบคุมอิทธิพล
ของตัวแปรอื่น ๆ พบว่าปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความรูข้ องเภสัชกร
เรื่อ งยาชีว วัต ถุ แ ละไบโอซิม ิล าร์ คือ เพศ ประเภทของ
โรงพยาบาล และการได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับยาชีววัตถุ โดย
พบว่าเภสัชกรเพศชายมีความรูเ้ รือ่ งยาชีววัตถุและไบโอซิม ิ
ลาร์มากกว่าเภสัชกรเพศหญิง 1.81 เท่าตัว (95%CI=1.03,
3.18) เภสัชกรในโรงพยาบาลทัวไปมี
่ ความรูเ้ รื่องยาชีว
วัต ถุ แ ละไบโอซิม ิล าร์ม ากกว่ า เภสัช กรในโรงพยาบาล
เอกชน 2.96 เท่าตัว (95%CI=1.21, 7.25) และเภสัชกรที่
เคยได้รบั ทราบข่าวสารข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับยาชีววัตถุมคี ะแนน
ความรูม้ ากกว่าผูท้ ไ่ี ม่เคยได้รบั ข้อมูล 1.29 เท่า (95%CI=
1.64, 2.60)

ระดับความคิ ดเห็น
เห็นด้วย
ไม่แน่ ใจ
ไม่เห็นด้วย
272 (89.77)
10 (3.30)
21 (6.93)
62 (20.46)
54 (17.82) 187 (61.72)
113 (37.30) 140 (46.20) 50 (16.50)
96 (31.68) 136 (44.88) 71 (23.44)
109 (35.97) 128 (42.24) 66 (21.79)
92 (30.37) 143 (47.19) 68 (22.44)
33 (10.90) 147 (48.51) 123 (40.59)
38 (12.55) 137 (45.21) 128 (42.24)
271 (89.44)
26 (8.58)
6 (1.98)
276 (91.09)
22 (7.26)
5 (1.65)
294 (97.03)
7 (2.31)
2 (0.66)
292 (96.37)
9 (2.97)
2 (0.66)

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การศึก ษานี้ เ ป็ น การศึก ษาแรกในการส ารวจ
ความรู้ แ ละความคิด เห็ น ของเภสัช กรโรงพยาบาลใน
ประเทศไทยต่อเรือ่ งยาชีววัตถุและไบโอซิมลิ าร์ โดยมีอตั รา
การตอบกลับ ของแบบสอบถามคิด เป็ น ร้ อ ยละ 58.40
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทางานในโรงพยาบาลของรัฐ
ขณะที่เภสัชกรที่ปฏิบตั งิ านในภาคเอกชนมีอตั ราการตอบ
กลับแบบสอบถามเพียงร้อยละ 43.01 ดังนัน้ ข้อมูลทีไ่ ด้จาก
การสารวจน่ าจะเป็ นตัวแทนของเภสัชกรที่ปฏิบตั ิงานใน
โรงพยาบาลของรัฐได้ แต่ไม่สามารถเป็ นตัวแทนเภสัชกร
ในภาคเอกชนได้
จากข้อมูลที่สารวจพบว่าเภสัช กรส่วนใหญ่ เคย
ได้ร ับ ข้อ มูล เกี่ย วกับ ยาชีว วัต ถุ ม าก่ อ น (ร้อ ยละ 80.86)
ส่วนการรับข้อมูลเกีย่ วกับไบโอซิมลิ าร์มเี พียงร้อยละ 54.13
ซึ่งแหล่งข้อมูลที่สาคัญ คือ การประชุมวิชาการและบริษทั
ยา เมื่อสารวจถึงความรูใ้ นเรื่องยาชีววัตถุและไบโอซิมลิ าร์
พบว่า เภสัชกรมีความรู้ทวไปเกี
ั่
่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของ
ยาชีววัตถุ เช่น ในเรื่องของขนาดโครงสร้างของโมเลกุล
กระบวนการผลิต การพิจารณาเรื่องคุณภาพ ความคงตัว
และการคัดเลือกยาชีววัตถุ แต่ในทางตรงกันข้าม เภสัชกร
มีความรูเ้ รือ่ งไบโอซิมลิ าร์คอ่ นข้างน้อย ยังไม่คอ่ ยมันใจใน
่
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ตารางที่ 6. แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับยาชีววัตถุและไบโอซิมลิ าร์ (n = 203)
แนวปฏิ บตั ิ
การเก็บรักษายาชีววัตถุ
การให้คาแนะนากับผูป้ ว่ ยเรือ่ งการเก็บรักษายา
เมือ่ มีการใช้ยาชีววัตถุ
การให้คาแนะนากับผูป้ ว่ ยเรือ่ งอาการอันไม่
พึงประสงค์จากยาชีววัตถุ
การผสมและเก็บรักษายาชีววัตถุทผ่ี สมแล้ว
การติดตามอาการอันไม่พงึ ประสงค์เมือ่ มีการใช้
ยาชีววัตถุและไบโอซิมลิ าร์
การใช้ช่อื การค้าในการสังใช้
่ ยาชีววัตถุหรือ
ไบโอซิมลิ าร์
การให้ขอ้ มูลสาหรับบุคลากรเมือ่ มีการสังใช้
่
ยาชีววัตถุ
การคัดเลือกยาชีววัตถุ
การคัดเลือกไบโอซิมลิ าร์
การนาไปปฏิบตั จิ ริง และยังต้องการการสนับสนุ นด้านต่าง
ๆ อีกมาก
ประเด็นหลักทีเ่ ภสัชกรยังมีความไม่เข้าใจคือเรื่อง
ของการขึน้ ทะเบียนไบโอซิมลิ าร์ เภสัชกรน้อยกว่าร้อยละ
50 ที่ตอบถูกเกี่ยวกับการขึน้ ทะเบียนไบโอซิมลิ าร์ ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่เี ป็ นอยู่ของประเทศ
ในช่ ว งเวลาที่เ ก็บ ข้อ มูล (กรกฎาคม – สิง หาคม 2556)
ประเทศไทยมีเพียง (ร่าง) แนวทางการกากับดูแลยาชีว
วัตถุคล้ายคลึงในประเทศไทย ฉบับเวียน 2 เมษายน 2555
(20) ดังนัน้ จึงยังไม่มยี าชีววัตถุเลียนแบบทีข่ น้ึ ทะเบียน
เป็ น ไบโอซิ ม ิล าร์ ใ นประเทศไทยเลย การที่ เ ภสัช กร
บางส่ ว นเข้ า ใจว่ า ยาชี ว วัต ถุ เ ลี ย นแบบที่ ม ี ใ ช้ อ ยู่ ใ น
โรงพยาบาลเป็ น ไบโอซิม ิล าร์ นั น้ จึง เป็ น ความเข้า ใจที่
คลาดเคลื่อน (คิดเป็ นร้อยละ 78.22) เช่น มีการยกตัวอย่าง
ชื่อ ยาชีว วัต ถุ ท่ีเ ข้า ใจว่ า เป็ น ไบโอซิ ม ิล าร์ เช่ น rabies
vaccines, verolab vaccines เป็ นต้น ในความหมายสากล
นัน้ ยาที่ยกตัวอย่างมาไม่จดั ว่าเป็ นไบโอซิมลิ าร์ และตาม
หลักเกณฑ์การขึน้ ทะเบียนตารับยาชีววัตถุคล้ายคลึงของ
ประเทศไทยที่ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาตัง้ แต่ วนั ที่ 4
ธันวาคม 2556 นัน้ ไบโอซิมลิ าร์หมายถึงยาชีววัตถุทเ่ี ป็ น
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มี
155 (76.35)
154 (75.86)

จานวน (ร้อยละ)
ไม่มี/ไม่ทราบ
มีแผนจัดทา
37 (18.23)
11 (5.42)
38 (18.72)
11 (5.42)

137 (67.49)

53 (26.11)

13 (6.40)

121 (59.61)
113 (55.67)

70 (34.48)
75 (36.95)

12 (5.91)
15 (7.39)

87 (42.86)

109 (53.63)

7 (3.45)

80 (39.41)

108 (53.20)

15 (7.39)

77 (37.93)
46 (22.66)

96 (47.29)
132 (65.02)

30 (14.78)
25 (12.32)

โปรตีนที่ได้จากการตัดต่อพันธุกรรมด้วยกระบวนการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพเท่านัน้ โดยไม่รวมถึงวัคซีน
(21)
นอกจากนี้ประเด็นที่มคี วามเข้าใจคลาดเคลื่อนสูงที่สุดคือ
เรื่องการศึกษาชีวสมมูลก่อนการขอขึ้นทะเบียนไบโอซิม ิ
ลาร์ (คิดเป็ นร้อยละ 90.73) ซึง่ การขอขึน้ ทะเบียนไบโอซิม ิ
ลาร์นัน้ จะต้องมีขอ้ มูลหลายด้านทัง้ ในส่วนของข้อมูลด้าน
คุณภาพของยา ข้อมูลด้านการศึกษาที่ไม่ได้ ทาในมนุ ษย์
และข้อมูลด้านการศึกษาทางคลินิก รวมถึงข้อมูลด้านการ
ติดตามความปลอดภัยและแผนจัดการความเสี่ยงด้านยา
(21) ดังนัน้ การศึกษาชีวสมมูลเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียง
พอทีจ่ ะบอกว่ายานัน้ จะมีความคล้ายกับยาชีววัตถุตน้ แบบ
ได้ดงั เช่นหลักการของการขอขึน้ ทะเบียนยาสามัญทีเ่ ป็ นยา
เคมี
ในด้านความคิดเห็นทีม่ ตี ่อยาชีววัตถุและไบโอซิม ิ
ลาร์พบว่า เภสัชกรส่วนใหญ่ เห็นด้ วยว่าเภสัชกรยังขาด
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น เ รื่ อ ง ย า ชี ว วั ต ถุ แ ล ะ ไ บ โ อ ซิ ม ิ ล า ร์
โดยประมาณร้อยละ 40-50 ไม่แน่ ใจในประเด็นเรื่อง
ประสิ ท ธิ ภ าพ ความป ลอดภั ย ของยาชี ว วั ต ถุ เมื่ อ
เปรียบเทียบกับยาเคมี หรือเมื่อเปรียบเทียบระหว่างยาชีว
วัตถุตน้ แบบกับไบโอซิมลิ าร์ และมากกว่าร้อยละ 95 เห็น
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ตารางที่ 7. ความต้องการการสนับสนุ นเกีย่ วกับยาชีววัตถุและไบโอซิมลิ าร์ (n = 291)1
จานวนผู้ที่ต้องการ
การสนับสนุนในระดับมาก
ลักษณะของข้อมูล
ข้อมูลพืน้ ฐานเรื่องยาชีววัตถุ และไบโอซิมลิ าร์
253
หลักเกณฑ์การคัดเลือกยาชีววัตถุ และไบโอซิมลิ าร์
249
การจ่ายยาและให้คาปรึกษาแก่ผปู้ ว่ ยเรือ่ ง
235
ยาชีววัตถุ
แนวทางการเก็บรักษายาชีววัตถุ
224
รูปแบบของการนาเสนอข้อมูล
Guideline ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับไบโอซิมลิ าร์
249
เว็บไซต์ทเ่ี กีย่ วกับไบโอซิมลิ าร์
220
บทความวิชาการในวารสารต่างๆ
200
การจัดประชุมวิชาการ
197
1: missing = 12
ด้วยว่าสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ควรมี
แนวปฏิบตั ิท่ีชดั เจนเกี่ยวกับ ยาชีว วัตถุ และไบโอซิม ิลาร์
ผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับผลการสารวจของ National
Comprehensive Cancer Network ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึง่ สอบถามบุคลากรทางการแพทย์ทงั ้ แพทย์
พยาบาล และเภสัชกร และพบว่าบุคลากรเหล่านี้มคี วามรู้
ความเข้าใจในเรือ่ งไบโอซิมลิ าร์ในระดับทีน่ ้อยเช่นกัน (18)
ในเรื่องแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับยาชีววัตถุและไบ
โอซิมลิ าร์และความต้องการการสนับสนุ นนัน้ โรงพยาบาล
ส่วนใหญ่บอกว่ามีแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กี่ยวกับการเก็บรักษา การ
ให้คาแนะนาเรื่องการเก็บรักษาเมื่อมีการใช้ยาชีววัตถุและ
เรื่องอาการอันไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กิดขึน้ (ร้อยละ 60-70) แต่
ในเรื่อ งของการคัดเลือกไบโอซิม ิล าร์เพื่อ เข้าบั ญ ชียาใน
โรงพยาบาลนัน้ เภสัชกรส่วนใหญ่บอกว่ายังไม่มหี รือไม่
ทราบว่าโรงพยาบาลมีแนวปฏิบตั อิ ย่างไร (ร้อยละ 65.02)
ซึง่ ก็ไม่น่าแปลกใจเนื่องจากยากลุ่มนี้พง่ึ เข้ามามีบทบาทใน
การรักษาในช่วงระยะประมาณ 6-7
ปี ท่ีผ่านมา ใน
ต่างประเทศมียาทีข่ น้ึ ทะเบียนเป็ นไบโอซิมลิ าร์ตวั แรกของ
โลกเมื่อปี 2006 (22) แต่ในขณะทีป่ ระเทศไทยยังไม่มยี าที่
ได้ ร ับ การขึ้น ทะเบี ย นว่ า เป็ น ไบโอซิ ม ิล าร์ เ ลย ซึ่ ง ใน
ต่างประเทศเองก็ประสบปญั หาเรื่องการคัดเลือกไบโอซิม ิ
ลาร์เข้าสู่ตารับยาของโรงพยาบาลเช่นกัน เนื่องจากเภสัช

ร้อยละ
86.94
85.57
80.76
76.98
82.18
75.60
68.73
67.70

กรเองไม่มคี วามคุน้ เคยกับยากลุ่มนี้เหมือนยาสามัญทีเ่ ป็ น
เคมีแ ละมีค วามกัง วลในประเด็ น เรื่อ งความปลอดภัย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่องการกระตุ้นภูมคิ ุ้มกันของร่างกาย
เช่นกรณีการเกิดภาวะ red cell aplasia จากการใช้
erythropoietin (12) กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องไบโอซิมลิ าร์
จึง ได้ร่วมประชุ ม ระดมสมองและเสนอแนะหลัก เกณฑ์ท่ี
ส าคั ญ ที่ ค วรน ามาใช้ ใ นการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กและ
ประเมินไบโอซิมลิ าร์ (23, 24) รวมถึงองค์กรวิชาชีพใน
สหรัฐอเมริกาอย่าง The American Society of HealthSystem Pharmacists (ASHP) ก็ได้ออกแนวทางการ
พิจารณาเรื่องไบโอซิมลิ าร์เพื่อให้เภสัชกรนาไปปรับใช้ใน
การคัดเลือกไบโอซิมลิ าร์ได้อย่างเป็ นรูปธรรม (19)
ในส่วนของความต้องการการสนับสนุ นเกี่ยวกับ
ยาชี ว วัต ถุ แ ละไบโอซิ ม ิล าร์ พ บว่ า เภสัช กรส่ ว นใหญ่
(มากกว่ า ร้อ ยละ 60) ยัง ต้อ งการการสนั บ สนุ น ในเรื่อ ง
ของไบโอซิม ิล าร์ใ นทุ ก ๆ ด้า นไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่อ งข้อ มูล
คุณลักษณะพื้นฐาน หลักเกณฑ์การคัดเลือก การจ่ายยา
และให้คาปรึกษา ตลอดจนแนวทางการเก็บรักษายา ผ่าน
การจัดประชุมวิชาการ หรือ บทความในวารสารวิชาการ
ต่าง ๆ เป็ นทีน่ ่ าสนใจว่าผลการศึกษาครัง้ นี้พบว่า เภสัชกร
มีพ้นื ฐานความรูใ้ นเรื่องไบโอซิมลิ าร์ท่ไี ด้จากการเรียนใน
มหาวิทยาลัยน้อยมาก (ร้อยละ 19.60) ซึง่ สะท้อนให้เห็น
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ตารางที่ 8. ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อทีม่ ผี ลต่อความรูเ้ กีย่ วกับยาชีววัตถุและไบโอซิมลิ าร์ (n = 303)
Crude OR
Adjusted OR
ปัจจัย
(95% CI)1
(95% CI)1, 2
เพศชาย (ref = เพศหญิง)
1.92 (1.45, 3.22)*
1.81 (1.03, 3.18)*
อายุ (ปี)
1.03 (1.00, 1.06)
0.99 (0.95, 1.02)
การศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (ref = บัณฑิตศึกษา)
0.89 (0.55, 1.43)
ตาแหน่งหัวหน้างาน (ref = เภสัชกรปฏิบตั งิ าน)
0.74 (0.46, 1.18)
งานทีร่ บั ผิดชอบ
งานบริการผูป้ ว่ ยนอก (ref = อื่นๆ)
0.50 (0.31, 0.80)*
0.87 (0.49, 1.54)
่
งานบริการผูป้ วยใน (ref = อื่นๆ)
0.71 (0.43, 1.18)
งานเภสัชสนเทศหรือวิชาการ (ref = อื่นๆ)
0.91 (0.57, 1.89)
งานคลังและบริหารเวชภัณฑ์ (ref = อื่นๆ)
1.73 (1.09, 2.74)*
1.68 (0.98, 2.86)
งานบริหารหรือจัดการคุณภาพ (ref = อื่นๆ)
1.27 (0.62, 2.63)
งานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคหรือปฐมภูม ิ (ref = อื่นๆ)
0.97 (0.21, 4.43)
ประเภทของโรงพยาบาล (ref = รพ.เอกชน)
โรงพยาบาลชุมชน
0.97 (0.56, 1.70)
0.87 (0.48, 1.61)
โรงพยาบาลทัวไป
่
3.63 (1.64, 8.05)*
2.96 (1.21, 7.25)*
โรงพยาบาลศูนย์ หรือ โรงพยาบาลเฉพาะทาง
2.84 (1.32, 6.10)*
2.32 (0.98, 5.45)
การมียาชีววัตถุใช้ในโรงพยาบาล (ref = ไม่ม)ี
2.54 (1.52, 4.26)*
การมีไบโอซิมลิ าร์ใช้ในโรงพยาบาล (ref = ไม่ม)ี
2.45 (1.43, 4.17)*
การได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับยาชีววัตถุ (ref = ไม่ใช่)
2.49 (1.38, 4.47)*
1.29 (1.64, 2.60)*
การได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับไบโอซิมลิ าร์ (ref = ไม่ใช่)
2.32 (1.45, 3.69)*
2.32 (0.96, 2.91)
แหล่งข้อมูลเกีย่ วกับยาชีววัตถุและไบโอซิมลิ าร์
การเรียนจากมหาวิทยาลัย (ref = ไม่ใช่)
0.95 (0.53, 1.70)
การอ่านจากวารสารวิชาการ (ref = ไม่ใช่)
1.59 (0.95, 2.67)
การประชุมวิชาการ (ref = ไม่ใช่)
2.52 (1.52, 4.15)*
บทความจากอินเทอร์เน็ต (ref = ไม่ใช่)
1.19 (0.70, 2.01)
ข้อมูลจากบริษทั ยา (ref = ไม่ใช่)
2.10 (1.26, 3.51)*
1: chi-square test ตัวแปรตามคือคะแนนรวมความรูท้ ่ีแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม โดยใช้ค่ามัธยฐานของคะแนน คือ กลุ่มที่คะแนน
ความรูน้ ้อยกว่า 10 คะแนน และกลุม่ ทีม่ คี ะแนนความรู้ 10 คะแนน หรือมากกว่า
2: logistic regression ตัวแปรอิสระในสมการ คือ เพศ อายุ งานผูป้ ่วยนอก งานบริหารคลังเวชภัณฑ์ ประเภทของ
โรงพยาบาล การได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับยาชีววัตถุ และการได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับไบโอซิมลิ าร์
* p<0.05
ว่าการสอนในมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอหรืออาจจะยังไม่
มี ก ารสอนแนวคิ ด เรื่ อ งไบโอซิ ม ิ ล าร์ ก็ เ ป็ นไปได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของคณาจารย์ของคณะเภสัช
ศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาทีไ่ ด้เสนอแนะเรื่องการสอนแนวคิด
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เรือ่ งไบโอซิมลิ าร์ในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ เนื่องจากแนวคิด
ของยากลุ่ มนี้ต่างไปจากยาเคมี และเพื่อที่จะให้เภสัชกร
สามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต (25)
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ส่วนของป จั จัยที่ส่ง ผลต่ อความรู้เกี่ย วกับยาชีว
วัต ถุ และไบโอซิม ิล าร์นัน้ พบว่า เภสัชกรที่ป ฏิบ ตั ิงานใน
โรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลทั ว่ ไป โรงพยาบาล
มหาวิ ท ยาลัย และโรงพยาบาลเฉพาะทาง มี ค วามรู้
มากกว่าเภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่
เภสัชกรที่ทางานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายามีความรู้
มากกว่ า เภสัช กรที่ ร ับ ผิ ด ชอบงานด้ า นอื่ น ๆ อย่ า งมี
นัยสาคัญ เนื่องจากต้องมีการทางาน-การตัดสินใจในเรื่อง
ของยาชีว วัต ถุ แ ละไบโอซิ ม ิล าร์ ใ นการปฏิ บ ัติ ง าน จึ ง
จ าเป็ น ต้อ งค้น หาความรู้เ พิ่ม เติม ด้ว ยตนเอง ในขณะที่
เภสัชกรทีป่ ฏิบตั งิ านในส่วนอื่นๆ อาจจะยังไม่ได้สมั ผัสมาก
นัก อย่างไรก็ตามแนวโน้มการใช้ยากลุ่มนี้มเี พิม่ มากขึ้น
เภสัชกรทุกคนจึงควรตระหนักถึงความแตกต่าง และแนว
ปฏิบตั ิท่ีแตกต่างจากยาทัว่ ๆ ไป การเพิ่ม เติม ความรู้ท่ี
อาจจะไม่ได้เรียนจากมหาวิทยาลัยในด้านยากลุ่มนี้สาหรับ
เภสัชกรทุกคนจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นมาก
ผลการศึกษานี้แสดงในเห็นอย่างชัดเจนว่า เภสัช
กรทัวประเทศยั
่
งต้องการการเพิม่ พูนความรูใ้ นเรื่องยาชีว
วัตถุ และไบโอซิม ิลาร์อีกมาก เนื่ องจากไบโอซิม ิลาร์เป็ น
เรื่องที่ค่อนข้างใหม่มากสาหรับประเทศไทยและจะต้องมี
แนวทางปฏิบตั ิท่ตี ่างไปจากยาสามัญอย่างสิ้นเชิง ดังนัน้
เภสัชกรจะต้องมีความเข้าใจทีถ่ ูกต้องลึกซึง้ ในเรื่องนี้ เภสัช
กรต้องเป็ นผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยเกี่ยวกับไบโอซิม ิ
ลาร์ กับสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงจะต้องสามารถคัดเลือกไบ
โอซิมลิ าร์ทม่ี คี ุณภาพเข้าบัญชียาโรงพยาบาล เพื่อให้ได้ยา
ที่ ดี ม ี คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ และ ปลอดภั ย ไว้ ใ ช้ ใ น
โรงพยาบาล รวมถึงการเฝ้าระวังปญั หาทีเ่ กิดจากการใช้ยา
กลุม่ นี้ดว้ ย
งานวิจยั นี้มขี อ้ จากัดอยูห่ ลายประการได้แก่ เภสัช
กรที่ป ฏิบตั ิง านในภาคเอกชนตอบแบบสอบถามน้ อยจึง
อาจไม่เ ป็ น ตัว แทนที่ดีนัก และค าถามบางข้อ อาจท าให้
ผู้ ต อบแบบสอบถามเกิ ด ความสับ สน เช่ น เรื่ อ ง ของ
คุณลักษณะยา เรื่องความคงตัว สิง่ ปนเปื้ อน สภาวะในการ
เก็บ รัก ษามีค วามส าคัญ ต่ อ คุ ณ ภาพยา ซึ่ง จริง ๆ แล้ว
ประเด็นเหล่านี้ต่างก็มคี วามสาคัญเช่นกันในยาเคมี ดังนัน้
ประเด็นคาถามที่ไ ม่ชดั เจนนี้อาจจะทาให้ ไ ด้ค่า ความถี่ท่ี
มากกว่าทีค่ วรจะเป็ น เพราะจริง ๆ แล้วยาชีววัตถุแต่ละตัว
มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปอีก นอกจากนัน้ แล้วการส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์เพื่อให้ตอบเอง ทาให้ผู้ตอบ

อาจค้นคว้าข้อมูลเพิม่ เติมเพื่อตอบคาถาม โดยอาจไม่ได้
ตอบจากความรู้เดิมของเภสัชกรเอง ดังนัน้ ในการสร้าง
คาถามสาหรับการศึกษาในอนาคตควรจะทาให้คาถามมี
ความจาเพาะเจาะจงกับยาชีววัตถุและไบโอซิมลิ าร์แต่ละ
ประเภทมากขึน้ อย่างไรก็ตามข้อมูลจากการศึกษาครัง้ นี้
ถือว่าเป็ นข้อมูลที่ทาให้ทราบถึงสถานการณ์ ความพร้อม
ของเภสัชกรโรงพยาบาลต่อการเข้ามาของไบโอซิมลิ าร์ใน
อนาคตอันใกล้น้ี ข้อมูลนี้น่าจะมีส่วนช่วยให้องค์กรต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องทัง้ ในภาคของการศึกษาเภสัชศาสตร์ รวมถึง
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลการขึ้นทะเบียนยา
ให้ความสาคัญกับการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวผ่านสื่อต่าง ๆ
ตลอดจนการประชุ ม วิช าการ และการเรีย นการสอนใน
มหาวิทยาลัยต่อไป
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Abstract
Objective: To explore knowledge, perceptions and administration of biological products and biosimilars among Thai
hospital pharmacists. Methods: This research was a cross-sectional descriptive study using mailed survey. The
surveys were sent to 524 hospital pharmacists across Thailand during July and August 2013 to acquire information
about knowledge, perceptions and needs for support about biologics and biosimilars. Results: 306 questionnaires
were returned (58.40 % response rate), with highest response rate of 80.00% from regional hospitals and lowest
response rate of 43.01% from private hospitals. Among the respondents, 80.86% and 54.13% had ever received
information about biologics and biosimilars, respectively. More than 80% correctly answered the questions
regarding storage and selection criteria of biologics. Less than 50% correctly answered the questions about
biosimilars. More than 90% agreed that pharmacists were lack of understanding in biosimilars. They were
uncertain about efficacy and safety of biosimilars. Although, 70% of them had practice guidelines regarding
biologics, they did not have guidelines for biosimilars. Male pharmacists significantly had a higher level of
knowledge biological products and biosimilars than female pharmacists with OR = 1.81 (1.03-3.18). Pharmacists
working at a general hospital had a higher level of knowledge than those working at a private hospital with OR =
2.96 (1.21-7.25). Pharmacists with prior information about biologics had a higher level of knowledge than those
with no information with OR = 1.29 (1.64-2.60). Conclusion: The majority of Thai hospital pharmacists had basic
knowledge about biologics, but was lack of information about biosimilars. They were not confident in comparing the
qualification between innovator biological products and biosimilars.
Keywords: biological products, biologics, biosimilars, pharmacist
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