TJPP

บทความวิจยั

การวิ เคราะห์ผลกระทบของนโยบายที่ต่อคุณภาพของยาในท้องตลาด:
กรณี ศึกษาการละลายของยาเม็ด norfloxacin
กนกวรรณ มุจรินทร์1, ภิรากรณ์ ศรีมงคล1, นุศราพร เกษสมบูรณ์2 และ วรสุดา ยูงทอง3
1กลุ่มคุม
้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสาธารณสุข

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10 อุบลราชธานี
2สาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายต่อคุณภาพของยาในท้องตลาดโดยใช้การละลายของยาเม็ด
norfloxacin เป็ นกรณีศกึ ษา วิ ธีการ: การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาเชิงเอกสารโดยรวบรวมและทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับผลการ
วิเคราะห์อตั ราการละลายของยาเม็ด norfloxacin แล้วนามาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ที่เปลี่ยนไปในปี 2551 และ 2553 ผลการวิ จยั : ผลการตรวจวิเคราะห์การละลายของยาเม็ด norfloxacin โดย
สานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปี งบประมาณ 2548 จานวน 35 เลขทะเบียนยา พบว่า ผิดมาตรฐาน
จานวน 10 เลขทะเบียนยา (ร้อยละ 28.57) กระทรวงสาธารณสุขโดย อย.ได้ประกาศนโยบายในรูปของคาสัง่ จานวน 2 ฉบับ
คือ คาสังกระทรวงสาธารณสุ
่
ข ที่ 390/2551 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตารับยาให้กาหนดมาตรฐานและวิธที ดสอบการละลาย และ
คาสังกระทรวงสาธารณสุ
่
ขที่ 2131/2553 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตารับยาแผนปั จจุบนั ทีป่ รากฎอยู่ในตารายาทีร่ ฐั มนตรีประกาศ ใน
ปี งบประมาณ 2555 การสุม่ ตรวจยาเม็ด norfloxacin จานวน 64 เลขทะเบียนยา พบว่า ผิดมาตรฐานในเรื่องการละลาย จานวน
14 เลขทะเบียนยา (ร้อยละ 21.87) ส่วนในปี งบประมาณ 2558 ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10 อุบลราชธานี สุม่ ตรวจยาชนิด
นี้เจานวน 24 เลขทะเบียนยา พบว่า ผิดมาตรฐาน จานวน 1 เลขทะเบียนยา คิดเป็ นร้อยละ 4.17 จะเห็นว่า ร้อยละของยาทีต่ ก
มาตรฐานในเรื่องการละลายนัน้ น้อยลงอย่างมากหลังจากประกาศใช้คาสังดั
่ งกล่าวข้างต้นในปี 2551 และ 2553 การจาแนกผล
การตรวจวิเคราะห์การละลายของตัวยาตามปี ท่ไี ด้รบั การขึน้ ทะเบียนยา พบว่า ยาที่ขน้ึ ทะเบียนตารับยาก่อนคาสังปี
่ 2551
ได้รบั การสุ่มตรวจ 116 เลขทะเบียน และมีการผิดมาตรฐาน จานวน 24 เลขทะเบียนยา (ร้อยละ 20.69) การวิเคราะห์ยาทีข่ น้ึ
ทะเบียนตารับยาระหว่างปี 2551-2553 ซึง่ ได้รบั สุม่ ตรวจ 3 เลขทะเบียนยา พบว่า ไม่มกี ารผิดมาตรฐานด้านการละลาย สาหรับ
ยาทีข่ น้ึ ทะเบียนตารับยาหลังคาสังปี
่ 2553 ได้รบั การสุ่มตรวจ 4 เลขทะเบียนยา พบว่า ผิดมาตรฐานด้านการละลายจานวน 1
เลขทะเบียนยาจาก 4 เลขทะเบียนยาทีส่ มุ่ ตรวจ สรุป: หลังการประกาศใช้คาสังกระทรวงสาธารณสุ
่
ขทัง้ 2 ฉบับ พบว่า ยาเม็ด
norfloxacin มีปัญหาในเรื่องของการละลายของตัวยาน้อยลง อย่างไรก็ตามในการวิจยั ครัง้ นี้มตี วั อย่างยาที่ขน้ึ ทะเบียนตารับยา
หลังคาสังในปี
่
2551 และ 2553 น้อย จึงไม่อาจสรุปผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงนโยบายได้ต่อคุณภาพของยาทีข่ น้ึ ทะเบียน
ในเวลาต่าง ๆ ได้ อย่างชัดเจน จึงควรมีการศึกษาในขนาดตัวอย่างทีม่ ากขึน้ และครอบคลุมยาให้มากชนิดขึน้ ต่อไป
คาสาคัญ: นโยบายแห่งชาติดา้ นยา คุณภาพยา การละลายของตัวยา นอร์ฟลอกซาซิน
รับต้นฉบับ: 3 เม.ษ. 2559, รับลงตีพมิ พ์: 2 ต.ค. 2559
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บทนา
นโยบายแห่งชาติด้านยาฉบับแรก พ.ศ. 2524 มี
สาระสาคัญ คือ นโยบายยาหลักแห่งชาติและการพึง่ ตนเอง
ด้า นยา โดยจัด ให้มีย าปลอดภัย และคุ ณ ภาพดีใ นราคา
พอสมควรกระจายอย่ า งทัว่ ถึ ง โดยเฉพาะยาส าหรับ
สาธารณสุขมูลฐาน รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
ยาภายในประเทศ และการพัฒนายาสมุนไพรและยาแผน
โบราณ นโยบายแห่งชาติด้านยาฉบับที่ 2 พ.ศ. 2536 คง
สาระของนโยบายฉบับเดิม แต่เพิม่ เติมให้ครอบคลุมถึงการ
ส่ ง เสริ ม การใช้ ย าตามบัญ ชี ย าหลัก แห่ ง ชาติ แ ละการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านยา ต่อมามีการประกาศใช้นโยบาย
แห่ ง ชาติด้า นยา พ.ศ. 2554 พร้ อ มทัง้ ยุ ท ธศาสตร์ก าร
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2554–2559 ซึง่ กาหนดโดย
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ฯ
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ด้านที่ 4 เป็ นการพัฒนา
ระบบการควบคุมยาเพื่อประกันคุณภาพยา ประสิทธิผล
และความปลอดภัยของยา ยุทธศาสตร์ดา้ นนี้มยี ุทธศาสตร์
ย่อยที่ 2 คือ การพัฒนาระบบการเฝ้ าระวังยาหลัง ออกสู่
ตลาดและสร้างช่องทางการเฝ้ าระวังและระบบการเตือนภัย
ด้านยา (1)
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มี ห น้ า ที่ ต รวจ
วิเ คราะห์คุ ณภาพผลิต ภัณฑ์ย าเพื่อ ตอบสนองนโยบาย
แห่ ง ชาติ ด้ า นยาและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาระบบยา
แห่งชาติ การตัง้ คาถามจากสังคมถึงความไม่เท่าเทียมของ
คุณภาพยาทีไ่ ด้จากหน่ วยบริการสุขภาพของรัฐแต่ละแห่ง
ตัง้ แต่ปี 2545 เป็ นต้นมา ทาให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดาเนินโครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐาน
บริก ารด้า นยา เพื่อ เฝ้ า ระวังคุ ณภาพยาในหน่ ว ยบริการ
สุขภาพของภาครัฐ และยังพัฒนาโปรแกรมระบบแจ้งเตือน
ภัยและฐานข้อมูลคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภั ณฑ์
เพื่อ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภค (2) โรงพยาบาลของรัฐ ทัว่
ประเทศสามารถเห็น ข้อ มู ล คุ ณ ภาพยาจากฐานข้อ มู ล
ดัง กล่ า วได้พ ร้อ มกัน ในเวลาเดีย วกัน และเป็ น การตอบ
โจทย์ข องสังคมในเรื่อ งคุ ณภาพยา ตัง้ แต่ ปี ง บประมาณ
2548 ถึง 2558 ระบบแจ้งเตือนภัยและฐานข้อมูลฯ ดังกล่าว
มีข้อ มู ล ผลิต ภั ณ ฑ์ย า 629 รายการ มีย าบางส่ ว นที่ผิด
มาตรฐานตามตารายาทีร่ ฐั มตรีประกาศ (2)
ร้านยาเป็ นส่วนหนึ่งในระบบบริการสุขภาพทีอ่ ยู่
ใกล้ชดิ ประชาชน ทาหน้าที่กระจายยา และเป็ นที่พ่งึ ของ

ประชาชนเมื่อเจ็บป่ วยเบือ้ งต้น ในปี 2557 ร้านขายยาแผน
ปั จจุบนั ทัวราชอาณาจั
่
กรมีจานวน 15,359 ร้าน (3) การ
สารวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการของสานักงานสถิติ
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 พบว่า ผู้ป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษา
ตัวในสถานพยาบาลระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสารวจหาซือ้
ยากิ น เองร้ อ ยละ 17.5 (4) ตั ง้ แต่ ปี 2546 เป็ นต้ น มา
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดาเนินการ
โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้านยา เพื่อให้ร้านยา
ปฎิบตั ิตามวิธปี ฏิบตั ิท่ดี ีทางเภสัชกรรม ซึ่งประกอบด้วย
มาตรฐาน 5 ด้าน 1) สถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ สนับสนุ นริ
การ 2) การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพ 3) การบริการเภสัช
กรรมทีด่ ี 4) การปฏิบติตามกฎ ระเบียบ และจริยธรรม และ
5) การให้บริการและการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม (5)
อย่างไรก็ตาม การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาโดยการ
ตรวจวิเ คราะห์ต ามมาตรฐานที่ร ะบุ ใ นต ารายายัง ไม่ ถู ก
ก าหนดไว้ในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้านยา
ดัง นั น้ จึง มีค วามจ าเป็ น ต้ อ งดู แ ลคุ ณ ภาพยาในร้า นยา
เพื่อให้ประชาชานได้รบั ยาที่ดีมีคุ ณภาพเช่น เดียวกับ ใน
โรงพยาบาลของรัฐ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จงึ ได้ศกึ ษา
คุณภาพของยาในร้านขายยาเป็ นครัง้ แรกโดยเริม่ จากยา
เม็ด norfloxacin เพราะเป็ นยาที่มปี ริมาณการใช้มากและ
เป็ นกลุ่มยาฆ่าเชือ้
ยาเม็ด norfloxacin เป็ น ยาที่อยู่ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ พ.ศ. 2555 ในบัญชี ก (6) ยานี้เป็ นสารสังเคราะห์
กลุ่ม fluoroquinolone ซึ่งออกฤทธิกว้
์ างในการทาลายเชือ้
แบคทีเรียชนิดแกรมบวกและแกรมลบโดยออกฤทธิยั์ บยัง้
DNA gyrase และ topoisomerase IV (7) ยานี้มีขอ้ บ่งใช้
ในการรักษาการติดเชื้อของระบบทางเดินปั สสาวะ (7,8)
ระบบสืบพันธุ์ และระบบทางเดินอาหาร (8)
ในปี งบประมาณ 2548 อย. ร่วมกับโรงพยาบาล
ของรัฐทัวประเทศศึ
่
กษาคุณภาพของยาเม็ด norfloxacin
โดย สุ่มตัวอย่างยาทัง้ หมด 77 ตัวอย่างจากผูผ้ ลิต 23 ราย
รวม 35 เลขทะเบียนยา พบว่า มีการละลายของตัวยาผิด
มาตรฐาน 15 ตัว อย่ า ง (ร้อ ยละ 19.5) ในปี ง บประมาณ
2555 โรงพยาบาลของรั ฐ ทั ว่ ประเทศแจ้ ง ข้ อ มู ล ยาที่
ต้องการส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์
โดยแจ้งผ่านโปรแกรมระบบแจ้งเตือนภัยและฐานข้อมูล
คุ ณภาพความปลอดภัยของผลิต ภัณฑ์เ พื่อ การคุ้มครอง
ผู้บ ริโ ภค โปรแกรมจะมีร ะบบตัด การแจ้ง ข้อ มู ล ยาโดย
อัตโนมัติ เมื่อได้ตวั อย่างยาทีเ่ ป็ นตัวแทนของตัวอย่างยาที่
372
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ไม่ซ้ากัน คือ 1 เลขทะเบียนยาต้องไม่เกิน 3 รุ่นผลิต และ
ส่ ง ตั ว อ ย่ า ง ย า ไ ป ยั ง ส า นั ก ย า แ ล ะ วั ต ถุ เ ส พ ติ ด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้โดยตรงอย่างรวดเร็ว ยาเม็ด
norfloxacin ที่โ ปรแกรมเลือ กได้มีท ัง้ หมด 139 ตัว อย่ า ง
จากผู้ผลิต 39 ราย รวม 64 เลขทะเบียนยา การวิเคราะห์
พบว่ า มีก ารละลายของตัวยาผิด มาตรฐาน 21 ตัว อย่าง
(ร้อยละ15.1) (5)
ใ นปี ง บ ป ระ ม า ณ 2558 ศู น ย์ วิ ท ย า ศ าสตร์
การแพทย์ท่ี 10 อุบลราชธานี คัดเลือกยาเม็ด norfloxacin
เพื่อศึกษาคุณภาพของยาชนิดนี้ในร้านขายยาที่ตงั ้ อยู่ใน
เขตสุ ข ภาพที่ 10 ทัง้ นี้ ห ากพบว่ า ผลตรวจวิ เ คราะห์
คุณภาพยาในชื่อสามัญไม่แตกต่างจากยาต้นแบบ ก็แสดง
ว่ า ยาสามัญ มึคุ ณ ภาพเทีย บเท่ า ยาต้ น แบบ และแพทย์
สามารถใช้ยาสามัญได้อย่างมันใจ
่ ทัง้ ยังเป็ นการส่งเสริมให้
ใช้ย าสามัญ ทดแทนยาต้ น แบบ อัน จะเป็ น การส่ ง เสริม
อุ ต สาหกรรมยาภายในประเทศ การด าเนิ น การได้สุ่ ม
ตัวอย่างยาเม็ด norfloxacin 50 ตัวอย่างจากผูผ้ ลิต 21 ราย
รวม 24 ทะเบีย น จากร้า นขายยาที่ตัง้ อยู่ ใ น 5 จัง หวัด
(อุ บ ลราชธานี ศรี ส ะเกษ ยโสธร อ านาจเจริ ญ และ
มุกดาหาร) ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน
2558 การศึก ษาใช้วิธีท่ีร ะบุ ใ นต าราฟาร์ม าโคเปี ย ของ
สหรัฐอเมริกา (USP 37) (9) เพื่อตรวจวิเคราะห์ในหัวข้อ
ต่อไปนี้ การตรวจเอกลักษณ์ของยา ปริมาณตัวยาสาคัญ
ความแตกต่างจากน้ าหนักเฉลีย่ และการละลายของตัวยา
ผลการศึกษาพบว่า ตัวอย่างทัง้ หมดเป็ นไปตามมาตรฐาน
ในเรื่องการตรวจเอกลักษณ์ ของยา ปริมาณตัวยาสาคัญ
และความแตกต่ างจากน้ าหนัก เฉลี่ย มีเ พีย ง 1 ตัว อย่าง
(ร้อยละ 2.0) ทีผ่ ดิ มาตรฐานการละลายของตัวยา
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์ในปี
หลัง ๆ มีตัวอย่างยาเม็ด norfloxacin ที่ผิดมาตรฐานการ
ละลายน้ อ ยลง ผู้วิจ ัย จึง สนใจศึกษาว่า นโยบายในเรื่อง
คุณภาพยาของกระทรวงสาธารณสุขเป็ นปั จจัยที่มผี ลต่อ
คุ ณภาพของยาดัง กล่ า วในเรื่องการละลายหรือ ไม่ หาก
พบว่ า นโยบายเป็ น เครื่อ งมือ ที่มีผ ลจริง ก็จ ะเป็ น ข้อ มูล
สาคัญในการใช้วธิ รการเดียวกันเพื่อแก้ไขปั ญหาในยาตัว
อื่น ๆ ต่อไป

วิ ธีการวิ จยั
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาเชิงเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผลการตรวจวิเคราะห์ยาเม็ด norfloxacin ในเรื่องการ
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ละลายของตัวยา ได้แก่ ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยานี้
ในปี ง บประมาณ 2548 และ 2555 ของสานัก ยาและวัตถุ
เสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพยานี้ในปี งบประมาณ 2558 โดยศูนย์วทิ ยาศาสตร์
การแพทย์ท่ี 10 อุบลราชธานี ซึ่งเก็บตัวอย่างยาจากร้าน
ยาในเขตสุขภาพที่ 10 ผูว้ จิ ยั ยังได้สบื ค้นข้อมูลเลขทะเบียน
ต ารับ ยาเม็ด norfloxacin ทัง้ หมดที่ข้ึน ทะเบีย นกับ อย.
ตลอดจนสืบค้นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดย อย.
ทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณภาพยาเม็ด norfloxacin ซึง่ อยู่ในรูปของ
คาสัง่ จานวน 2 ฉบับ คือ คาสังกระทรวงสาธารณสุ
่
ข ที่
390/2551 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตารับยาให้กาหนดมาตรฐาน
และวิธีทดสอบการละลาย คาสังกระทรวงสาธารณสุ
่
ข ที่
2131/2553 เรื่อ ง แก้ไ ขทะเบีย นต ารับ ยาแผนปั จ จุ บ ัน ที่
ปรากฎอยู่ในตารายาทีร่ ฐั มนตรีประกาศ
หลั ง จากนั ้น ผู้ วิ จ ั ย น าชื่ อ การค้ า ของยา เม็ ด
norfloxacin ทีไ่ ด้รบั การตรวจมาตรฐานการละลายในทัง้ 3
ปี ดงั กล่าวข้าวต้น มาแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็ นยา
ที่ ไ ด้ ร ั บ การขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ยาก่ อ นประกาศค าสั ง่
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 390/2551 กลุ่มที่ 2 เป็ นยาทีไ่ ด้รบั
การขึน้ ทะเบียนตารับยาหลังการประกาศใช้คาสังกระทรวง
่
สาธารณสุ ข ที่ 390/2551 แต่ ย ั ง ไม่ ป ระกาศใช้ ค าสั ง่
กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ 2131/2553 กลุ่ ม ที่ 3 เป็ น ยาที่
ได้ ร ั บ การขึ้ น ทะเบี ย นต ารั บ ยาหลั ง ประกาศใช้ ค าสัง่
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 2131/2553 หลัง จากนัน้ ผู้วิจยั
วิเ คราะห์ ก ารเปลี่ย นแปลงของผลการตรวจวิเ คราะห์
คุณภาพยาในช่วงเวลาต่าง ๆ ก่อนและหลังการประกาศใช้
คาสังทั
่ ส้ องฉบับ

ผลการวิ จยั และการอภิ ปรายผล
ก่ อ นปี 2551 ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพยาใน
ท้องตลาดและสถานพยาบาล พบว่า ยาทีข่ น้ึ ทะเบียนตารับ
ยาไว้แ ล้ว หลลายชนิ ด มีก ารละลายไม่เ ข้า มาตรฐานตาม
ตารายาที่รฐั มนตรีประกาศ และอาจมีผลทาให้การรักษา
โรคไม่ ไ ด้ผ ลยาเหล่ า นี้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ยาที่ไ ม่ ไ ด้ก าหนด
มาตรฐานการละลายไว้ในทะเบียนตารับยา น โ ย บ า ย
ของ อย. ที่ถู ก ก าหนดเพื่อ แก้ปั ญ หานี้ ป รากฎในค าสัง่
กระทรวงสาธารณสุข ที่ 390/2551 เรื่อ ง แก้ไ ขทะเบียน
ต ารับ ยาให้ก าหนดมาตรฐานและวิธีท ดสอบการละลาย
(10) คาสังนี
่ ้ กาหนดให้ตารับยาที่ข้นึ ทะเบียนต ารับยาไว้
แล้ว และเป็ นรายการยาที่มกี ารกาหนดมาตรฐานและวิธี
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ทดสอบการละลายไว้ในตารายา 3 รายการที่ระบุในคาสัง่
ต้ อ งก าหนดมาตรฐานและวิ ธีท ดสอบการละลายไว้ใ น
ทะเบียนตารับยา ยกเว้น ยาจาพวกวิตามินรวม เกลือแร่
รวม และวิตามินผสมเกลือแร่ และให้ผู้รบั อนุ ญาตผลิตยา
หรือผูร้ บั อนุญาตนาหรือสังยาเข้
่
ามาในราชอาณาจักรแก้ไข
ทะเบียนตารับยา ให้มมี าตรฐานและวิธที ดสอบการละลาย
ในทะเบียนตารับยาเป็ นไปตามตารับยาทีร่ ฐั มนตรีประกาศ
หรือฉบับทีใ่ หม่กว่า และให้ผรู้ บั อนุ ญาตดาเนินการให้แล้ว
เสร็จ ภายในหนึ่ งปี (10) ต่ อ มาได้มีก ารประกาศใช้คาสัง่
กระทรวงสาธารณสุขที่ 2131/2553 เรื่อง แก้ไขทะเบียน
ต ารับ ยาแผนปั จ จุ บ ัน ที่ป รากฎอยู่ ใ นต ารายาที่ร ัฐมนตรี
ประกาศ เพราะประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุ
ตารายา พ.ศ. 2549 วันที่ 18 กันยายน 2549 รับรองตารา
ยาแผนปั จจุบนั รวม 7 รายการซึ่งมีผลยกเลิกการรับรอง
ต ารายาแผนปั จ จุ บนั ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับก่อน ๆ ตารายาที่รบั รองใหม่นัน้ มีการเปลี่ยแปลงใน
ข้อกาหนดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยา รวมทัง้ เรื่องความปลอดภัยของยา ดังนัน้ เพื่อคุม้ ครอง
ความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค คาสังกระทรวงสาธารณสุ
่
ขที่
2131/2553 จึงกาหนดให้ยาแผนปั จจุบนั ทีข่ น้ึ ทะเบียนยาไว้
แล้ว และเป็ น ต ารับ ยาที่ป รากฎอยู่ใ นต ารายาที่ร ัฐ มนตรี
ประกาศฉบับก่อนหน้านัน้ ต้องทาการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานยาให้เป็ นไปตามตารายาทีร่ ฐั มนตรีประกาศ จึงมี
คาสังให้
่ ผทู้ ข่ี น้ึ ทะเบียนตารับยาแผนปั จจุบนั ไว้แล้วซึง่ เป็ น
ตารับยาที่ปรากฎอยู่ในตารายาที่รฐั มนตรีประกาศ แก้ไข
ทะเบียนตารับยาให้มขี อ้ กาหนดมาตรฐานและวิธวี คิ ราะห์
ยาในทะเบีย นต ารับ ยาเป็ นไปตามต ารายาที่ร ัฐ มนตรี
ประกาศหรือฉบับที่ใ หม่กว่า หรือเป็ นไปตามข้อกาหนด
มาตรฐานวิธวี เิ คราะห์ยาของผูผ้ ลิตยาทีม่ ขี อ้ มูลสนับสนุนว่า
เทียบเท่ากัน โดยให้ผู้รบั อนุ ญาตยื่นคาขอแก้ไขทะเบียน
ตารับยาภายในสองปี (11)
ผลการตรวจวิเ คราะห์ ก ารละลายของยาเม็ด
norfloxacin ใน 3 ช่วงเวลาที่ผ่านมา มีดงั นี้ ผลการตรวจ
โดยสานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ในปี งบประมาณ 2548 จานวน 35 เลขทะเบียนยา พบว่า
ผิดมาตรฐาน จานวน 10 เลขทะเบียนยา (ร้อยละ 28.57)
ส่วนในปี งบประมาณ 2555 สานักยาและวัตถุเสพติด สุ่ม
ตรวจยาจานวน 64 เลขทะเบียนยา พบว่า ผิดมาตรฐานใน
เรื่องการละลาย จานวน 14 เลขทะเบียนยา (ร้อยละ 21.87)
ส่วนในปี งบประมาณ 2558 ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี

10 อุ บ ลราชธานี สุ่ ม ตรวจยาชนิ ด นี้ เ จ านวน 24 เลข
ทะเบียนยา พบว่า ผิดมาตรฐาน จานวน 1 เลขทะเบียนยา
คิดเป็ นร้อยละ 4.17 จะเห็นว่า ร้อยละของยาทีต่ กมาตรฐาน
ในเรื่องการละลายนัน้ น้อยลงอย่างมากหลังจากประกาศใช้
คาสังดั
่ งกล่าวข้างต้นในปี 2551 และ 2553 อย่างไรก็ตาม
การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ในทัง้ สามช่วงเวลานัน้ มี
ข้อจากัดหลายประการ เช่น การเก็บรวบรวมตัวอย่างเพื่อ
วิเคราะห์ไม่ได้เป็ นการสุ่มยาที่มีในท้องตลาดมาโดยตรง
ทาให้ความชุกของยาทีต่ กมาตรฐานอาจผิดจากความจริง
อีก ทัง้ วิธีก ารเลือ กตัว อย่ า งในแต่ ละช่ ว งเวลานัน้ มีความ
แตกต่ า งกัน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ในปี 2558 เป็ น การสุ่ม
ตัวอย่างจากร้านยาในบางพืน้ ทีข่ องประเทศ โดยไม่ใช่การ
สุม่ จากยาในสถานพยาบาลของรัฐเหมือนก่อนปี 2548 หรือ
ปี 2553
ผู้วิจ ัย จ าแนกผลการตรวจวิเ คราะห์ก ารละลาย
ของตัวยาตามปี ทไ่ี ด้รบั การขึน้ ทะเบียนยา พบว่า ยาทีข่ น้ึ
ทะเบียนตารับยาก่อนคาสังปี
่ 2551 ได้รบั การสุม่ ตรวจ 116
เลขทะเบีย น และมีก ารผิด มาตรฐาน จ านวน 24 เลข
ทะเบีย นยา (ร้ อ ยละ 20.69) ยาที่ข้ึน ทะเบีย นต ารับ ยา
ระหว่ า งค าสัง่ ปี 2551-2553 ได้ ร ับ การสุ่ ม ตรวจ 3 เลข
ทะเบียนยา และไม่มกี ารผิดมาตรฐาน ส่วนยาทีข่ น้ึ ทะเบียน
ต ารั บ ยาหลั ง ค าสัง่ ปี 2553 ได่ ร ั บ การสุ่ ม ตรวจ 4 เลข
ทะเบียนยา พบว่า ผิดมาตรฐาน จานวน 1 เลขทะเบียนยา
คิดเป็ นร้อยละ 25.00 จะเห็นได้ว่าขนาดตัวอย่างของยาใน
แต่ ละช่วงเวลาที่ข้นึ ทะเบียนนัน้ มีค่อนข้างน้ อย ทาให้ไม่
สามารถสรุปได้ว่า นโยบายมีผลอย่างไรต่อคุณภาพของยา
ที่ข้ึน ทะเบีย นในเวลาแตกต่ า งกัน อย่ า งไรก็ต าม ค าสัง่
กระทรวงสาธารณสุ ข ทัง้ สองกระทบกับ ยาหลายตัว ไม่
เพีย งแต่ ย าเม็ด norfloxacin เท่ า นัน้ ดัง นัน้ การศึก ษาใน
อนาคตควรศึก ษาการเปลี่ย นแปลงของคุ ณภาพของยา
ทัง้ หมดที่ ถู ก กระทบด้ ว ยค าสัง่ ทัง้ สองเพราะจะท าให้
สามารถสรุปผลได้ชดั เจนมากขึน้

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ร้อยละของยาเม็ด norfloxacin ที่ตกมาตรฐานใน
เรื่องการละลายนัน้ น้ อยลงอย่างมากหลังจากประกาศใช้
คาสังกระทรวงสาธารณสุ
่
ขทัง้ สองฉบับข้างต้นในปี 2551
และ 2553 แต่ ไม่อาจสรุปได้ว่า นโยบายมีผลอย่างไรต่ อ
คุณภาพของยาที่ข้นึ ทะเบียนในเวลาแตกต่ างกัน เพราะ
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ขนาดตัวอย่างของยาในแต่ละช่วงเวลาที่ขน้ึ ทะเบียนนั น้ มี
ค่อนข้างน้ อย จึงควรมีการศึกษาและเก็บตัวอย่างให้มาก
พอและครอบคลุมยาทัง้ หมดทีถ่ ูกกระทบด้วยคาสังทั
่ ง้ สอง
ทัง้ นี้ อย. ควรติดตามและประเมินผลการนานโยบายไปสู่
การปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพยาให้ครอบคลุมทุก
ตั ว ยา และกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุ ข ควรเก็บ และตรวจวิเ คราะห์ ตัว อย่ า งให้มี
จานวนมากพอและเป็ นตัวแทนทุกเลขทะเบียนยา

กิ ตติ กรรมประกาศ
ผู้ศึก ษาขอขอบพระคุ ณ วิท ยาลัย การคุ้ม ครอง
ผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัช
กรรม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง คณาจารย์ ใ นรายวิช าความ
ชานาญด้านนโยบายและการบริหารระบบยาเพื่อคุม้ ครอง
ผู้ บ ริ โ ภค ที่ ไ ด้ ใ ห้ แ นวคิ ด และค าแนะน าในการจั ด
ทาการศึกษา นอกจากนี้ผู้ศกึ ษาขอขอบพระคุณแผนงาน
พัฒ นาวิช าการและกลไกคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคด้า นสุข ภาพ
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สนับสนุ นให้
มีการศึกษานี้
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Abstract
Objective: To analyze policy impact on the quality of drugs on the market using dissolution of norfloxacin
tablets as a case study. Method: The study was documentary research collecting and reviewing the documents related
to the tests on dissolution of norfloxacin tablets. Results of the tests were then linked to policy change by Food and
Drug Administration (FDA) in 2008 and 2010. Results: The inspection of dissolution of norfloxacin tablets by the
Bureau of Drug and Narcotics in the fiscal year of 2005 revealed that 10 out of 35 of registered products in the sampled
(28.57%) failed the standard. Ministry of Public Health (MOPH) by FDA issued policy in the form of 2 orders i.e., the
order of MOPH No. 390/2551 on revising the requirement for registered drugs by specifying standard and testing
methods for dissolution and the order of MOPH No. 213/2553 on revising the requirement for registered modern drugs
listed in the drug compendiums announced by the Minister. In the fiscal year of 2012, the inspection of 64 registered
norfloxacin tablets found 14 ( 21.87%) failed dissolution standard. In the fiscal year of 2015, the inspection of 24
registered norfloxacin tablets by the 10th Medical Sciences Center at Ubonratchathani found 1 (4.17%) failed dissolution
standard. It was apparent that percentage of filed products on dissolution test declined after the issuances of those
orders in 2008 and 2010. When the results on dissolution test were classified according to registration year of the
products, it was found that 24 out of 116 products registered before 2008 (20.69%) failed the standard on dissolution.
Analysis of three products registered during 2008-2010 found no products failed the standard on dissolution. One out
of four sampled products registered after the issuance of the order in 2010 failed dissolution standard. Conclusion:
After the issuances of 2 orders, the failure to meet dissolution standard of norfloxacin tablets declined. However, the
study had a small number of samples of drugs registered after the issuances of 2 orders in 2008 and 2010. As a
result, a definite conclusion of the impact of policy change on the quality of drugs registered at the different time
periods was inconclusive. Further study needs a larger sample size and covers more drugs.
Keywords: national drug policy, drug quality, drug dissolution, norfloxacin
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