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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการขึน้ ทะเบียนตารับยาชีววัตถุระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้แนวคิดของวิทยาการกากับดูแลเป็ นเครื่องมือ วิ ธีการ : การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิง
เอกสารโดยนาวัตถุประสงค์ของวิทยาการกากับดูแลมาใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบการขึน้ ทะเบียน
ตารับยาของประเทศไทย กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้วจิ ยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ต่อผู้มคี วาม
ชานาญด้านระบบยาและการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านยาเพื่อวิพากษ์และปรับปรุงผลการวิเคราะห์ ผลการศึกษา: การขึน้ ทะเบียน
ตารับยาชีววัตถุของประเทศไทยมีความแตกต่างกับ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาใน 3 ประเด็นสาคัญ
ดังนี้ 1) ประเทศไทยไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการพิจารณาการใช้ยาในเด็ก และเด็กเล็กเป็ นการเฉพาะ อีกทัง้ ไม่มกี ฎหรือ
ระเบีย บเพื่อ ส่ง เสริม ให้มีก ารศึก ษาวิจ ัย ในเด็ก อีก ด้ว ย 2) ประเทศไทยมีห ลัก เกณฑ์ สาหรับ การตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น ทาง
สาธารณสุขน้อย และส่วนใหญ่ใช้เฉพาะกรณีการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่เท่านัน้ โดยไม่สามารถใช้เพื่อตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิน
ทางสาธารณสุขในกรณีอ่นื ๆ ได้ 3) ประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ของการขึน้ ทะเบียนยาชีววัตถุน้อยและไม่ได้มคี วามเฉพาะและ
ไม่ได้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ชวี วัตถุทม่ี คี วามหลากหลาย สรุป : การพัฒนาขึน้ ทะเบียนตารับยาชีววัตถุของประเทศไทยสมควรมี
การพัฒนาเป็ นระยะ 3 ระยะ คือระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยนาแนวคิดวัฏจักรคุณภาพและการวิจยั ด้านการ
กากับดูแลมาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย
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บทนา

วิ ธีการวิ จยั

regulatory science ถูกกล่าวถึงครัง้ แรกตัง้ แต่ปี
ค.ศ. 1991 โดยองค์ ก ารอาหารและยาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้คานี้ในการประชุมภายในหน่ วยงาน
ต่อมาในปี ค.ศ. 2011 องค์การอาหารและยาของประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่เอกสาร advance regulatory
science initiative (1) ซึ่งให้ความหมายของ regulatory
science ไว้ว่า “the science of developing new tools,
standards, and approaches to assess the safety,
efficacy, quality, and performance of all FDAregulated products”
บทความนี้เสนอคาภาษาไทยและความหมายของ
regulatory sciences ไว้ดงั นี้ วิทยาการกากับดูแลเป็ น
ศาสตร์ของการประยุก ต์ใช้ความรู้ทงั ้ ที่เป็ นสหสาขาวิช า
หรือ บู ร ณาการสาขาวิช าต่ า ง ๆ เพื่อ พัฒ นาเครื่อ งมื อ
มาตรฐาน หรือ แนวทางต่ า ง ๆ ในการประเมิ น ความ
ปลอดภั ย ประสิ ท ธิ ภ าพ/ประสิ ท ธิ ผ ล คุ ณ ภาพ และ
สมรรถนะของผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรืออาจกล่าวได้อกี ทาง
หนึ่งว่า วิทยาการกากับดูแลเป็ นองค์ความรู้ท่หี น่ วยงาน
กากับดูแลด้านอาหารและยาภาครัฐ นามาใช้ในการทางาน
เพื่อ ช่ ว ยในการพิจ ารณาอนุ ญ าตและการติด ตามความ
ปลอดภัย และประสิท ธิภ าพ-ประสิท ธิผ ลของผลิต ภัณ ฑ์
สุขภาพ อันได้แก่ ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสาอาง และ
วั ต ถุ อ ั น ตรายทางสาธารณสุ ข ตลอดวงจรชี วิ ต ของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อนาไปสู่กระบวนการตัดสินใจของ
หน่วยงานของรัฐให้สอดคล้องกับองค์ความรูแ้ ละบริบททาง
สังคม ณ ขณะนัน้ และยัง อาจใช้ในการกากับ ดูแลความ
ปลอดภั ย ของอาหารและคุ ณ ค่ า ของสารอาหาร และ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้อกี ด้วย (2)
ดังนัน้ เพื่อให้การวางแผนพัฒนาการขึน้ ทะเบียน
ตารับยาของประเทศไทยมีทศิ ทางทีช่ ดั เจน เป็ นระบบ และ
สอดคล้องกับการพัฒนาการกากับดูแลยาของต่างประเทศ
ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการศึกษานี้โดยใช้วทิ ยาการกากับดูแลเป็ น
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เปรียบเทียบการขึน้ ทะเบียน
ตารับยาของประเทศไทย กับประเทศทีม่ คี วามเข้มแข็งใน
การกากับดูแลยา อันได้แก่ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เอกสาร โดยการศึกษา
แนวคิดและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาการกากับดูแลของ
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า รวมทั ง้ การศึ ก ษากฎหมาย
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบี ย บ และ/หรื อ
หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกับการขึน้ ทะเบียนยาชีววัตถุ ของ
ประเทศไทย กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป และประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก าโดยมี ร ะยะเวลาการวิ จ ัย ระหว่ า งเดื อ น
ธันวาคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 ทัง้ นี้ขนั ้ ตอนการ
วิจยั โดยสรุปดังนี้
การรวบรวมแนวคิดและเอกสารที่เกี่ย วข้องกับ
วิท ยาการก ากับ ดูแ ลของประเทศสหรัฐอเมริก า ท าโดย
สืบ ค้ น จากสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์แ ละเว็บ ไซต์ ข ององค์ ก าร
อาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็ นประเทศต้นกาเนิดของวิทยาการกากับ
ดูแล และมีการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
วิ ท ยาการก ากั บ ดู แ ลของประเทศ ส่ ว นการทบทวน
หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกับการขึน้ ทะเบียนยาชีววัตถุ ของ
กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา ทา
โดยสืบ ค้น จากเว็บ ไซต์ข ององค์ก รที่เ กี่ย วข้อ งของกลุ่ ม
ประเทศในสหภาพยุ โ รปและองค์ก ารอาหารและยาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้ วิ จ ั ย ยั ง ไ ด้ ศึ ก ษ า แ ล ะ ท บ ท ว น ก ฎ ห ม า ย
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบี ย บ และ/ หรื อ
หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกับการขึน้ ทะเบียนยาชีววัตถุ ของ
ประเทศไทย โดยศึกษาจากเอกสารการขึน้ ทะเบียนตารับ
ยา เอกสารวิชาการ และเอกสารทีใ่ ช้ประกอบการฝึ กอบรม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการขึน้ ทะเบียนตารับยาชีววัตถุ
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์และเปรียบเทียบแนวทางการขึน้
ทะเบียนตารับยาชีววัตถุ ของประเทศที่ทาการศึกษา กับ
แผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนวิทยาการกากับดูแลของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนัน้ นาเสนอข้อค้นพบและ
วิพากษ์ผลการวิเคราะห์ร่วมกับผูช้ านาญด้านระบบยาและ
การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านยา
การศึกษานี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์การขึ้นทะเบียน
ตารับยา โดยไม่รวมถึงการนาวิทยาการกากับดูแลไปใช้
ประโยชน์ ใ นวัต ถุ ป ระสงค์เพื่อ ส่ง เสริมสุขภาพและความ
ปลอดภัยโดยการใช้สนเทศศาสตร์ (informatics) และเพื่อ
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ทดสอบความปลอดภัยแบบใหม่นนั ้ แม้ว่าการประยุกต์ใช้
วิทยาการกากับดูแลในแง่น้ีจะสัมพันธ์กบั การขึน้ ทะเบียน
ตารับ แต่เป็ นการนาวิทยาการกากับดูแลมาใช้ในเชิงการ
ศึกษาวิจยั วิทยาการกากับดูแลยังสามารถใช้ประโยชน์ใน
วัตถุประสงค์เพื่อความมันคงทางด้
่
านอาหาร และรองรับ
ความท้าทายในการกากับดูแลผลิตภัณฑ์ยาสูบ แต่ทงั ้ สอง
ประเด็นนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนตารับยา จึง
ไม่ได้ถูกนามาวิเคราะห์ในการศึกษานี้

ผลการวิ จยั
การขึน้ ทะเบียนยาชีววัตถุของประเทศไทย
การขึ้น ทะเบีย นต ารับ ยาในประเทศไทยอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 79 แห่ ง พระราชบัญ ญัติย า
พ.ศ. 2510 และฉบั บ ที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประกอบกั บ
กฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตารับยา พ.ศ. 2555
ซึ่ ง ก า ห น ด ใ ห้ ยื่ น ห ลั ก ฐ า น แ ส ด ง ข้ อ มู ล คุ ณ ภ า พ
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยา คู่มอื /หลักเกณฑ์
การขึ้น ทะเบีย นต ารับ ยาส าหรับ มนุ ษ ย์ แบบ ASEAN
harmonization (3) แสดงนิยามยาชีววัตถุ ไว้ว่า “สารก่อ
ภูมิแพ้ (allergen) แอนติเจน (antigen) วัคซีน (vaccine)
ฮอร์ โ มน (hormone) ไซโตไคน์ (cytokine) เอนไซม์
(enzyme) ผลิต ภัณฑ์จากเซลล์ต้นก าเนิด (stem cell)
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อเยื่อ (tissue) ผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากเลือด
หรือพลาสมาของมนุ ษย์ (human whole blood and
plasma derivatives) เซรุ่ม (immune sera) อิมมูโนโกลบู

ลิน (immunoglobulin) แอนติบ อดี้ท่ีจ ากกลุ่ มของเซลล์ท่ี
เกิดจากเซลล์เดียว (monoclonal antibody) ผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้จากการหมักหรือจากดีเอ็นเอสายผสม สารช่วยในการ
พิเคราะห์โรคที่ใช้โดยตรงกับมนุ ษย์หรือสัตว์ หรือยาแผน
ป จั จุ บ ั น ที่ ผ ลิ ต โดยกระบวนการอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด
ดัง ต่ อ ไปนี้ 1. การเพาะเลี้ย งจุ ลิน ทรีย์ ห รือ เซลล์ ช ัน้ สู ง
(eukaryotic cells) 2. การสกัดสารจากเนื้อเยื่อสิง่ มีชวี ติ ทัง้
มนุ ษย์ สัตว์ และพืช (extraction of substances from
biological tissues including human, animal and plant
tissue
(allergen)) 3. เทคนิ ค ดี เ อ็ น เอสายผสม
(recombinant DNA or rDNA techniques) 4. เทคนิคการ
ผสมต่างพันธุ์ (hybridoma technique) 5. การขยายพันธุ์
จุ ลิ น ทรี ย์ ใ นตั ว อ่ อ นหรื อ ในสัต ว์ (propagation
of
microorganisms in embryo or animals) 6. กระบวนการ
อื่นๆ ตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศ” ทัง้ นี้ยาชีววัตถุตามนิยาม
ดังกล่ าวไม่หมายความรวมถึง ยาปฏิชีว นะ และยาแผน
ปจั จุ บนั ที่สามารถตรวจวิเ คราะห์ ความบริสุทธิ ์ (purity)
ความแรงสารออกฤทธิ ์ (potency) และส่ ว นประกอบ
(composition) ได้ โ ดยวิธีท างเคมี (chemical) หรือ เคมี
กายภาพ(physiochemical) ยกเว้นวัคซีน
ในคู่มอื ฉบับดังกล่าวได้จาแนกวิธกี ารขึน้ ทะเบียน
ยาชีววัตถุไว้เป็ น 3 ประเภท คือ 1) วั ค ซี น 2) ยาชี ว วัตถุใหม่ และ 3) ยาชีววัตถุซง่ึ ไม่ใช่ชวี วัตถุใหม่ ต่อมามี
ประกาศส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อ ง
เอกสารหลักฐานการขึน้ ทะเบียนตารับยาชีววัตถุคล้ายคลึง

ตารางที่ 1. วิธกี ารและเอกสารสาหรับการขึน้ ทะเบียนตารับยาชีววัตถุของประเทศไทย
รายการ
วัคซีน
ชีววัตถุใหม่
ชีววัตถุคล้ายคลึง
เอกสา ร ทั ว่ ไ ป แ ล ะ
/
/
/
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
เอกสารด้านคุณภาพ
/
/
/
เอกสารด้ า นที่ ไ ม่ ใ ช่
/
/
/#
ทางคลินิก
เอกสารด้านคลินิก
/
/
/#
เ อ ก ส า ร ด้ า น ก า ร pharmacovigilance safety monitoring risk management
จัดการความเสีย่ ง
plan
plan
plan
# หมายถึง เป็ นการศึกษาแบบ comparative study
n/a คือ ไม่เกีย่ วข้อง
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ชีววัตถุทไ่ี ม่ใช่ชวี วัตถุใหม่
/
/
n/a
/
n/a
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โดยได้กาหนดนิยามของยาชีววัตถุ คล้ายคลึงไว้ดงั ต่อไปนี้
“ยาชีววัตถุท่มี ลี กั ษณะคล้ายคลึงกันในแง่คุณภาพ ความ
ปลอดภัย และประสิทธิภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับยาชีววัตถุ
อ้ า งอิ ง ที่ ไ ด้ ร ับ การขึ้น ทะเบีย นแล้ ว อย่ า งเต็ ม รู ป แบบ”
ตารางที่ 1 สรุปวิธกี ารและเอกสารสาหรับการขึน้ ทะเบียน
ตารับยาชีววัตถุของประเทศไทย
การขึน้ ทะเบียนตารับยาในภาวะพิ เศษของไทย
นอกจากกระบวนการขึน้ ทะเบียนโดยวิธปี กติทงั ้
4 วิธที ไ่ี ด้กล่าวข้างต้นแล้ว สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ได้กาหนดให้มวี ธิ กี ารรับขึน้ ทะเบียนในภาวะพิเศษ
ได้แก่ 1) การขึน้ ทะเบียนเป็ นยากาพร้า ซึง่ เป็ นยาทีม่ คี วาม
จ าเป็ น ต้อ งใช้เ พื่อ วินิ จ ฉั ย บรรเทาบ าบัด ป้ องกัน หรือ
รักษาโรคทีพ่ บได้น้อย หรือโรคทีเ่ ป็ นอันตรายร้ายแรง หรือ
โรคทีก่ ่อให้เกิดความทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง หรือยาที่มี
อัตราการใช้ต่ าโดยไม่มยี าอื่นมาใช้ทดแทนได้และมีปญั หา
การขาดแคลน 2) การขึ้นทะเบียนกรณีเร่งด่วน (priority
review) สาหรับยาที่เป็ นการแก้ไขปญั หาสาธารณสุขของ
ประเทศ และ 3) การอนุญาตยาแบบมีเงื่อนไขสาหรับใช้ใน
เฉพาะกรณีท่มี ีการระบาดใหญ่ ของโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อ
เป็ น การรัก ษาความมัน่ คงทางด้า นสาธารณสุข และด้า น
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจาเป็ นต้องใช้มาตรการต่ าง ๆ
เพื่อ ระงับ หรือ ยุ ติภาวะกรณี ท่ีมีก ารระบาดใหญ่ ข องโรค
ไข้หวัดใหญ่ให้เร็วทีส่ ดุ และทันท่วงที
การขึ้ น ทะเบี ย นต ารับ ยาชี ว วัต ถุใ นกลุ่ ม ประเทศ
สหภาพยุโรป
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (European Union,
EU) นับเป็ นกลุ่มประเทศทีม่ กี ารขึน้ ทะเบียนตารับและการ
ศึกษาวิจยั พัฒนายาชีววัตถุใหม่ ๆ จึงถือว่าเป็ นภูมภิ าคทีม่ ี
ศักยภาพสูงในการกากับดูแลด้านยา รวมทัง้ การติดตาม
ความปลอดภัยจากการใช้ยาโดยเฉพาะอย่างยิง่ ยาชีววัตถุ
และมีการพัฒนาแนวทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการกากับดูแลยา
อย่างชัดเจนจนประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ ประเทศไทยนาไป
เป็ นต้นแบบด้วยเช่นกัน
การขึ้น ทะเบี ย นยาชี ว วัต ถุ ข องกลุ่ ม ประเทศ
สหภาพยุ โ รปยึ ด หลั ก ICH-CTD
(International
Conference on Harmonization Common Technical
Document) (4) ยาชีววัตถุทข่ี อขึน้ ทะเบียนในสหภาพยุโรป

ต้ อ งแสดงหลั ก ฐานว่ า มี คุ ณ ภาพ มี ค วามปลอดภั ย
โดยเฉพาะผล immunogenicity และมีประสิทธิภาพในการ
รัก ษา นอกจากนี้ ผู้ข อขึ้น ทะเบีย นยาชีววัต ถุ ต้อ งแสดง
แผนการบริหารความเสีย่ ง (risk management plan) ของ
ผลิตภัณฑ์ ภายหลังจากที่ได้รบั การขึ้นทะเบียน ภาครัฐ
สามารถเรียกข้อมูลดังกล่าวเพื่อตรวจสอบได้ตลอดเวลา
หากมีก ารเปลี่ย นแปลงรายละเอีย ดกระบวนการผลิต
หลังจากขึน้ ทะเบียนแล้ว European Medicinal Products
Agency (EMA) กาหนดให้ผถู้ ือทะเบียนต้องรายงานการ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวตามความสมัครใจ (voluntary report)
(5)
การขึน้ ทะเบียนตารับยาชีววัตถุในกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป จาแนกออกได้เป็ น 1) biological products
ประกอบด้วย a) plasma-derived medicinal products b)
vaccine c) biotechnological products และ d) similar
biological medicinal products 2) advanced therapy
medicinal products ประกอบด้วย a) cell therapy and
tissue engineering products และ 2) gene therapy
products นอกจากการขึ้น ทะเบียนโดยขัน้ ตอนปกติเต็ม
รูปแบบข้างต้นแล้ว กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปยังกาหนด
วิธกี ารพิจารณาทะเบียนตารับยาในกรณีพเิ ศษดังนี้ ก) ยา
ทีใ่ ช้สาหรับเด็ก ข) ยาทีใ่ ช้สาหรับคนสูงอายุ ค) ยากาพร้า
และ ง) วัคซีนทีใ่ ช้สาหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่
ใน 4 กรณี คือ 1) pandemic vaccines: the mock-up
procedure สาหรับวัคซีนที่ขน้ึ ทะเบียนไว้ก่อนที่จะมีการ
ระบาด 2) pandemic vaccines: the emergency
procedure สาหรับวัคซีนที่พฒ
ั นาหลังมีการระบาดแล้ว 3)
pandemic vaccines: modification of seasonal flu
vaccines และ 4) prepandemic vaccines (5)
ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น ต า รั บ ย า ชี ว วั ต ถุ ใ น ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกามีจานวนยาชีววัตถุท่ไี ด้รบั การขึ้น
ทะเบียนมากที่สุดในโลก แต่มคี วามล่าช้าในการพิจารณา
ขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ยาน้ อ ยที่ สุ ด ทั ง้ ยั ง มี ก ารใช้ ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ติด ตามการใช้ย าหลัง การขึ้น
ทะเบียนตารับอีก ด้วย (4) การขึ้น ทะเบียนยาชีววัต ถุ ใ น
ประเทศสหรัฐ อเมริก า อยู่ภ ายใต้ ค วามรับ ผิด ชอบของ
องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริก า โดยมี
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หน่ ว ยงาน 2 หน่ ว ยงานที่ร ับ ผิด ชอบ คือ Center for
Biologics Evaluation and Research (CBER) และ
Center of Drug Evaluation and Research (CDER) ทัง้
สององค์กรแบ่งความรับผิดชอบตามประเภทยาชีววัตถุ (6)
โดย CBER ดูแล allergenics, blood & blood products,
cellular & gene therapy products, tissue & tissue
products, vaccine และ xenotransplantation ส่วน CDER
รับ ผิด ชอบ therapeutic biological product และ
biosimilar products
นอกจากการขึ้น ทะเบีย นโดยขัน้ ตอนปกติเ ต็ม
รูปแบบข้างต้นแล้ว ประเทศสหรัฐอเมริกากาหนดวิธกี าร
พิจารณาทะเบียนตารับยาในกรณีพเิ ศษดังนี้ ก) pandemic
and all-hazards preparedness reauthorization act ข)
the orphan drug act และ ค) biologics with pediatric
labeling
แผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนวิ ทยาการกากับดูแล
ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จดั ทาแผนยุทธศาสตร์ใน
การขับ เคลื่ อ นวิ ท ยาการก ากั บ ดู แ ล (1) โดยได้ ร ะบุ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องวิทยาการก ากับ ดูแ ลไว้ ดัง นี้ 1) ทาให้
ผู้ป่ว ยเข้า ถึง ยาใหม่ แ ละการรัก ษาใหม่ ๆ ได้เ ร็ว ขึ้น 2)
ปรับปรุงการดูแลและการรักษาพยาบาลในเด็ก 3) พัฒนา
ผลิตภัณฑ์สาหรับการต่อสูก้ บั โรคระบาดข้ามพรมแดนและ
การก่อการร้ายโดยใช้อาวุธชีวภาพ 4)ส่งเสริมสุขภาพและ
ความปลอดภัยโดยการใช้สนเทศศาสตร์ (informatics) 5)
ท าให้ เ กิด ความมัน่ คงทางด้ า นอาหาร 6)พัฒ นาการ
ทดสอบความปลอดภัย แบบใหม่ และ 7) รองรับความท้า
ทายในการกากับดูแลผลิตภัณฑ์ยาสูบ
การเปรียบเที ยบการขึ้นทะเบียนตารับยาชี ววัตถุตาม
แผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนวิ ทยาการกากับดูแล
ของประเทศสหรัฐอเมริกา
จากวัตถุประสงค์ของวิทยาการกากับดูแลที่ระบุ
ในแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนวิทยาการกากับดูแล
ของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ามีวตั ถุประสงค์ทเ่ี กีย่ วข้อง
กั บ การขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ยา ซึ่ ง สามารถวิ เ คราะห์
รายละเอียดได้ดงั นี้
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1) ทาให้ผปู้ ว่ ยเข้าถึงยาใหม่และการรักษาใหม่ ๆ
ได้เร็วขึน้ การทาให้นักวิจยั เข้าใจหลักเกณฑ์ท่หี น่ วยงาน
กากับดูแลใช้ในการประเมินทะเบียนตารับยาและการสร้าง
ความเข้าใจให้แก่ผผู้ ลิตยาให้สามารถจัดเตรียมเอกสารและ
ข้อ มู ลเพื่อ ใช้ใ นการประเมิน ในขัน้ ตอนการขึ้น ทะเบีย น
ตารับยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นกระบวนการสาคัญที่
จะทาให้ยาใหม่หรือการรัก ษาใหม่ ๆ ได้รบั การพิจารณา
อย่างรวดเร็ว เครื่องมือที่สาคัญเพื่อใช้ในการสร้างความ
เข้าใจดังกล่าว คือ การพัฒนาคู่มอื หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ทัง้ ที่เ ป็ น หลัก เกณฑ์ท่ีอ ธิบ ายประเด็นทางวิช าการ และ
หลักเกณฑ์ท่อี ธิบายขัน้ ตอนและวิธกี ารขึน้ ทะเบียนตารับ
ยา โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์
ที่อ ยู่ ร ะหว่ า งการวิจ ัย เพื่อ ท าให้ข้อ มู ลที่ไ ด้ห ลัง เสร็จ สิ้น
กระบวนการศึก ษาวิจ ัย ทางคลินิ ก มีค วามสมบู ร ณ์ แ ละ
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลมากยิง่ ขึน้
ประเทศสหรัฐอเมริกามีคู่มือ/หลักเกณฑ์ สาหรับ
ยาชีว วัต ถุ จานวนมาก สามารถจาแนกได้ตามชนิ ด ของ
ผลิต ภัณ ฑ์ ได้แ ก่ general biologics guidances,
allergenics guidances, blood guidances, cellular &
gene therapy guidances, tissue guidances, vaccine
and related biological product guidances,
xenotransplantation guidances, clinical trials guidance
documents, combination products guidance
documents, biosimilarity guidances และ FDA
Guidance documents: general and cross-cutting
topics
สาหรับในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปก็เช่นกัน ได้
มีการพัฒนาคูม่ อื และหลักเกณฑ์สาหรับยาชีววัตถุ ขึน้ มา
เป็ นจานวนมาก โดยจาแนกตัวยาสาคัญและผลิตภัณฑ์ยา
ดังนี้ ตัวยาสาคัญ (drug substance) จาแนกย่อยออกได้
เป็ น manufacture, characterization and control of the
drug substance, specifications, comparability/
biosimilarity, plasma-derived medicinal products,
plasma master file, vaccines และ stability ส่วน
ผลิตภัณฑ์ยา (drug product) จาแนกย่อยออกได้เป็ น
pharmaceutical development, product information,
adventitious agents safety evaluation viral safety,
transmissible spongiform encephalopathies (TSE)
(animal and human), Creutzfeldt-Jakob disease (CJD)
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related, investigational medicinal products และ
genetically modified organism (GMO)
ในส่ว นของประเทศไทยนัน้ พบว่ า การพัฒ นา
คู่มือและหลักเกณฑ์สาหรับยาชีววัตถุ ยงั มีจากัดโดยพบ
คู่มอื 3 คู่มอื ดังนี้ คู่มอื สาหรับวัคซีน คู่มอื สาหรับชีววัตถุ
คล้ายคลึง และคู่มอื สาหรับชีววัตถุทวไป
ั่
2) ปรับปรุงการดูแลและการรักษาพยาบาลในเด็ก
และเด็ ก เล็ ก เนื่ อ งจากสภาวะทางร่ า งกายของเด็ ก
โดยเฉพาะเด็กเล็กนัน้ มีความแตกต่างจากผูใ้ หญ่ ดังนัน้ จึง
มีความจาเป็ นที่จะต้องนาวิทยาการกากับดู แลมาใช้ตงั ้ แต่
การศึกษาวิจยั ผลิตภัณฑ์ และพัฒนามาตรการจูงใจให้มี
การศึกษาในกลุ่มประชากรเฉพาะกลุ่มนี้ รวมทัง้ การสื่อสาร
ข้อมูลเพื่อการใช้ยาในเด็กและเด็กเล็กอีกด้วย
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พฒ
ั นาการสื่อสารข้อมูล
ต่ า ง ๆ เกี่ย วกับ การใช้ย าในเด็ก และเด็ก เล็ก โดยการ
พัฒนาเว็บไซต์ให้ขอ้ มูลแก่สาธารณะเมื่อมีการเปลีย่ นแปลง
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ยาในเด็ก
และยัง ได้พ ัฒ นาเว็บ ไซต์สาหรับ การเผยแพร่ ข้อ มูลการ
ศึกษาวิจยั ทีใ่ ช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นเด็กอีกด้วย นอกจากการ
เผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวแล้ว ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มกี าร
กากับดูแลตัง้ แต่การวางแผนการศึกษาวิจยั ในเด็กและเด็ก
เล็ก (pediatric clinical trial) อีกทัง้ ยังให้เอกสิทธิส์ าหรับยา
ทีใ่ ช้ในเด็กและเด็กเล็กอีกด้วย (exclusivity)
สาหรับในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปก็เช่นกัน มี
การกาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการขึน้ ทะเบียนตารับยาทีใ่ ช้
ในเด็กและเด็กเล็กเป็ นการเฉพาะ ทีเ่ รียกว่า pediatric-use
marketing authorizations (PUMAs) และมีการกากับดูแล
ตัง้ แต่การวิจยั ในเด็กและเด็กเล็ก และให้เอกสิทธิส์ าหรับยา
ทีใ่ ช้ในเด็กและเด็กเล็กอีกด้วย
ในส่ว นของประเทศไทยนั น้ ไม่ พ บหลัก เกณฑ์
เฉพาะสาหรับยาที่ใช้ในเด็ก นอกจากพบคู่มือการจัดท า
เอกสารกากับยา ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นไปเกี่ยวกับการใช้ยาใน
เด็กโดยตรง แต่ มกี ารระบุคาเตือนของยาบางชนิดที่มขี ้อ
ควรระวังหรือห้ามใช้ในเด็ก
3) พัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าหรับ การต่ อ สู้ ก ับ โรค
ระบาดข้ามพรมแดน และ การก่อการร้ายโดยใช้อาวุธทาง
ชีวภาพ วิทยาการกากับดูแลสามารถก่อให้เกิดความมันคง
่
ปลอดภัยทางการแพทย์และสาธารณสุข เนื่องจากปจั จุบนั
โรคติด ต่ อ ต่ า ง ๆ มีก ารระบาดไปได้อ ย่ า งรวดเร็ว ข้า ม

พรมแดน และมี ค วามรุ น แรงมากยิ่ง ขึ้น ประกอบกับ
แนวโน้มของการก่อการร้ายทีม่ มี ากขึน้ นอกจากจะใช้อาวุธ
ทางเคมีแล้ว ยังพบว่าแนวโน้มในการใช้อาวุธทางชีวภาพ
เหล่ า นี้ เ ป็ น ความเสี่ย งที่จ าเป็ น ต้ อ งมีม าตรการเพื่อ ให้
สามารถตอบโต้ต่อเหตุ การณ์ เหล่า นัน้ ได้อย่ างทันท่ วงที
โดยหวัง ผลในการระงับ หรือ บรรเทาความรุ น แรงของ
เหตุ ก ารณ์ อีก ทัง้ ยัง เป็ น การป้ อ งกัน หรือ รัก ษาชีวิต ของ
ประชาชนให้ได้มากทีส่ ดุ อีกด้วย
ในประเทศสหรัฐอเมริกานาวิทยาการกากับดูแล
มาใช้เ พื่อ พัฒนาหลักเกณฑ์ต ลอดจนคู่มือ ต่ า ง ๆ ที่ช่ ว ย
กาหนดแนวเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าจะมียาใช้ในภาวะฉุ กเฉินของ
ประเทศ เช่น หลักเกณฑ์ในการพิจารณายาทีย่ งั ไม่ได้ขน้ึ
ทะเบีย นต ารับ ยาหรือ ยาที่ข้ึน ทะเบีย นต ารับ ยาแล้ว แต่
ประสงค์จะใช้ในข้อบ่ งใช้ท่ียงั ไม่ไ ด้รบั อนุ ญาต ซึ่งต่ อมา
หลัก เกณฑ์ ด ัง กล่ า วได้ พ ัฒ นาไปเป็ น กฎหมายที่ช่ือ ว่ า
pandemic & all hazards preparedness reauthorization
ac” เพื่อให้สามารถรองรับภาวะฉุกเฉินดีมากยิง่ ขึน้
ในกลุ่ ม ประเทศสหภาพยุ โ รปก็ เ ช่ น กัน ได้ น า
วิทยาการกากับดูแลมาใช้ใ นการออกหลักเกณฑ์เพื่อขึ้น
ทะเบียนตารับยาชีววัตถุทงั ้ ก่อนและหลังการระบาดของ
โรค ได้แก่ หลักเกณฑ์สาหรับรองรับการระบาดของไข้หวัด
ใหญ่มีหลักเกณฑ์สาหรับภาวะก่อนการระบาด คือ the
mock-up procedure และ modification of seasonal flu
vaccines และหลักเกณฑ์สาหรับภาวะขณะมีการระบาด
ของโรค คือ the emergency procedure เป็ นต้น
ส าหรั บ ประเทศไทยนั ้น พบหลั ก เกณฑ์ ก าร
อนุญาตแบบมีเงื่อนไขสาหรับใช้เฉพาะกรณีทม่ี กี ารระบาด
ใหญ่ ของโรคไข้หวัดใหญ่และการสารองยาต้านไวรัส เพื่อ
การสารองสาหรับ การรัก ษาในกรณี เ กิด การระบาดของ
ไข้หวัดใหญ่ นอกจากนี้พบว่ามีหลักเกณฑ์การขึน้ ทะเบียน
ตารับยาแบบเร่งด่วน (priority review) สาหรับกลุ่มยาทีม่ ี
ความจาเป็ นเร่งด่ วนในการแก้ไขปญั หาสาธารณสุขของ
ประเทศหรือ ปญั หาสุขภาพของประชาชน หรือเป็ นยาที่
รักษาโรคร้ายแรงทีเ่ ป็ นอันตรายต่อชีวติ อีกด้วย

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์การขึน้ ทะเบียนตารับยาชีววัตถุ ตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องวิ ท ยาการก ากั บ ดู แ ลพบว่ า มี ค วาม
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แตกต่ างใน 3 ประเด็นสาคัญ ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศสหรัฐ อเมริก า/กลุ่ ม ประเทศสหภาพยุ โ รป ซึ่ง
จาเป็ นต้องพัฒนาใน 3 ประเด็น ตามลาดับด้วยกัน คือ 1)
การพัฒนาในประเด็นของการใช้ยาในเด็กและเด็กเล็ก โดย
ประเทศไทยควรพัฒนาหลักเกณฑ์และปรับปรุงกฎระเบียบ
เพื่อให้เกิดการศึกษาวิจยั การใช้ยาในกลุ่มประชากรที่เป็ น
เด็กและเด็กเล็กมากยิง่ ขึ้น 2) การพัฒนาในประเด็นของ
การตอบโต้ภาวะฉุ กเฉินทางสาธารณสุข ประเทศไทยควร
พัฒ นาหลัก เกณฑ์แ ละปรับ ปรุ ง กฎระเบีย บเพื่อ สามารถ
ตอบโต้ภาวะฉุ กเฉินทางสาธารณสุขได้ดีข้นึ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ง การตอบสนองต่ อ การควบคุ ม โรคระบาดข้า ม
พรมแดนโดยการใช้ย าที่ย ัง อยู่ใ นระหว่ า งการวิจ ัย เช่ น
กรณีการระบาดของโรคอีโบลา เป็ นต้น และ 3) การพัฒนา
ในประเด็ น ของกระบวนการและขัน้ ตอนของการขึ้ น
ทะเบียนตารับยา ประเทศไทยควรพัฒนาหลักเกณฑ์และ
ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้การขึน้ ทะเบียนตารับยาชีววัตถุ
มีความเหมาะสมต่อการพิจารณายาชีววัตถุแต่ละชนิดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการและขัน้ ตอนดังกล่าว
ควรกาหนดให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น
วัค ซีน สาหรับ มนุ ษ ย์ วัค ซีน สาหรับ สัต ว์ ผลิต ภัณฑ์จ าก
เลือด ผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชวี ภาพ เป็ นต้น และควร
กาหนดให้เหมาะสมกับความจาเป็ นทางสาธารณสุข เช่น
ยากาพร้า ยาทีใ่ ช้สาหรับโรคทีพ่ บได้น้อย เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ก ารพัฒ นาทัง้ 3 ประเด็น อาจจ าเป็ น ต้ อ ง
กาหนดให้มกี ารพัฒนาเป็ นระยะ โดยอาจกาหนดเป็ น ระยะ
เร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว ทัง้ นี้ในกลไกการ
พัฒนาจ าเป็ น ต้อ งน าแนวคิด วัฏ จัก รคุ ณภาพ (P-D-C-A)
และการวิจยั ด้านการกากับดูแลมาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการขึน้ ทะเบียนตารับยาใน
ระยะยาวอีกด้วย
แนวทางการปรับปรุงการขึน้ ทะเบียนตารับยาชีววัตถุของประเทศไทยตามแนวทางวิทยาการกากับดูแล จึง
ควรดาเนินการดังนี้ การปรับปรุงในระยะเร่งด่วน คือ การ
น าเครื่ อ งมื อ ของการก ากั บ ดู แ ล ซึ่ ง หมายถึ ง คู่ มื อ /
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการพิจารณาขึน้
ทะเบียนตารับยาซึง่ สร้างขึน้ มาโดยใช้องค์ความรูด้ า้ นการ
กากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศมาใช้โดยเร็วทีส่ ุด ซึง่
สามารถจาแนกตามระดับของการนามาใช้ดงั นี้ ก) นามาใช้
ทัง้ ฉบับ ซึง่ เหมาะสมสาหรับหลักเกณฑ์ทเ่ี ป็ นข้อพิจารณา
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ท า ง วิ ช า ก า ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลจากการใช้ยา ข) นามาใช้โดย
ปรับ สาระตามบริบ ทของประเทศ ซึ่ง เหมาะสมส าหรับ
หลั ก เกณฑ์ ท่ี เ ป็ นข้ อ พิ จ ารณาทางวิ ช าการ และมี
ข้อพิจารณาด้านกฎและระเบียบด้านยาร่วมอยู่ดว้ ย และ ค)
นามาใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการจัดทาเป็ น
หลั ก เกณฑ์ ข องประเทศไทย ซึ่ ง เหมาะสมส าหรั บ
หลัก เกณฑ์ท่ีเ ป็ น ข้อ พิจ ารณาทางวิช าการซึ่ง ในแต่ ล ะ
ภู มิ ภ าคมี แ นวทางที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า ง และ/หรื อ มี
ข้อพิจารณาด้านกฎและระเบียบด้านยาร่วมอยู่ดว้ ย
กา รปรั บ ป รุ ง ใ น ระ ย ะป า นกลา ง คื อ ก า ร
ประเมินผลจากกิจกรรมทีไ่ ด้ดาเนินการในระยะเร่ง ด่วนใน
ประเด็นของความเหมาะสม สภาพปญั หาและอุปสรรค และ
แนวทางการพัฒ นาต่ อ เนื่ อ งต่ อ ไป การปรับ ปรุ ง การขึ้น
ทะเบียนตารับยาในระยะปานกลาง ยังจาเป็ นต้องขยาย
ขอบเขตของคู่มือ/หลักเกณฑ์ ให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนายา การศึกษาวิจยั ยา และการเฝ้า
ระวัง การใช้ย า โดยจ าแนกตามระดับ ของการน ามาใช้
ลักษณะเช่นเดียวกับระยะเร่งด่วนตามทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว
การปรับปรุงในระยะยาว คือ การส่งเสริมให้มกี าร
นาการวิจยั ด้านการกากับดูแลมาใช้เพื่อพัฒนากิจกรรมที่
ได้ดาเนินการไปแล้วในระยะเร่งด่วนและระยะปานกลาง
เพื่อ เป็ น การพัฒ นากระบวนงานและทัก ษะที่เ กี่ย วข้อ ง
รวมถึงเพื่อสร้างองค์ความรู้สาขาวิทยาการกากับดูแลใน
ประเทศต่อไป
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ขอขอบพระคุณแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุม้ ครอง
ผู้ บ ริ โ ภค ด้ า นสุ ข ภาพ (ค คส.) คณะ เภสั ช ศา สต ร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีไ่ ด้สนับสนุนให้มกี ารศึกษานี้
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The Application of Regulatory Science in Marketing
Authorization of Biological Products
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Bureau of Drug Control, Thai Food and Drug Administration, Ministry of Public Health

Abstract
Objective: To compare marketing authorization (MA) process for biological products between Thailand and
European Union (EU)/United States of America (USA) by using regulatory science as a tool for evaluation. Methods:
This research was a documentary study using objectives of regulatory science as a framework for analysis and
comparison of MA process between Thailand and EU/USA. The researcher presented the analysis results to experts
on drug system and drug consumer protection to critique and improve the results. Results: Three big gaps of the MA
process for biological products in Thailand and those in EU/USA were identified as followed; 1) Thailand did not
specify guidelines for reviewing drugs for pediatric and infants and had no regulation to promote clinical trials in
children. 2) Thailand had a few guidelines for counteracting public health crisis and most of them were for pandemic
influenza situation. They were not suitable for other case of public health crisis. 3) Thailand had limited guidelines for
biological products registration which were not specific and did not cover the variety of biological products.
Conclusion: The MA process improvement should be in 3 phases, i.e., short term phase, medium-term phase and
long-term phase. The concept on quality cycle and regulatory research should be applied to the improvement effort.
Keywords: marketing authorization process, biological product, regulatory science, health consumer protection, Food
and Drug Administration
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