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Abstract
Objective: To propose the suggestions for resolving the problems on look-alike sound-alike (LASA) drugs at
the system level. Method: The researcher reviewed laws and regulations regarding LASA drugs mainly under the
Bureau of Drug Control, Food and Drug Administration. The study also reviewed the measures for curbing this problem
drugs in Thailand and abroad including the suggestions from the World Health Organization. The researcher prepared
recommendations at the system level and presented them to 14 experts whose work involving drug registration or
having publications on LASA drugs with more than 10 years of working experiences. Results: There were no current
Thai laws and regulations directly addressing LASA drugs. However the Drug Act B.E.2510 mentioned "registered
drugs potentially unsafe for users" and "drugs with names that potentially mislead" which may LASA drugs. At present,
systematic address of the problem was not found. In the other countries, the measures for addressing the problem
were different depending on the context within the countries with some measures applicable to Thailand. Conclusion:
the study provided suggestions for regulatory agencies responsible for the problem on LASA drugs on urgent,
intermediate and long term measures.
Keywords: look-alike sound-alike drug, medication error, patient safety, consumer protection, pharmacy law

บทนา
ยาชื่อพ้อง-มองคล้ายหรือยารูปคล้าย-เสียงพ้อง
(look alike sound alike drug หรือ LASA drug) คือ ยาที่
มีช่อื สามัญหรือชื่อการค้าที่มกี ารเขียนคล้ายกัน ตัวสะกด
คล้ า ยกัน หรือ ออกเสีย งคล้ า ยกับ ยาตัว อื่น รวมไปถึ ง
ผลิตภัณฑ์ยาที่มสี แี ละขนาดของเม็ดยา หลอดยา ขวดยา
ฉลาก หรือบรรจุภณ
ั ฑ์ทค่ี ล้ายกับยาตัวอื่น หรือคล้ายกับยา
ตัวเดียวกันทีม่ ขี นาดความแรงต่างกัน ยา LASA ทาให้เกิด
ความสับสนหรือความคลาดเคลื่อนทางยาได้ ในปี 2007
องค์ก ารอนามัย โลกเผยแพร่ เ อกสารเรื่อ ง “nine patient
safety solutions” (1) ซึ่ ง มี เ รื่ อ งยา LASA เป็ น 1 ใน 9
หัวข้อ เอกสารดังกล่าวเสนอแนะแนวทางในการป้ องกัน
ปั ญหายา LASA เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผูป้ ่ วย และ

ให้ประเทศสมาชิกนาไปเป็ นแนวทางในการจัดการปั ญหา
ส าหรับ ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุ ข ได้
ประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยของผูป้ ่ วยระดับชาติ
ปี พ.ศ.2550-2551 (2) โดยมีประเด็นหลัก 2 ประเด็น คือ
การป้ องกันการติดเชื้อจากการรักษาพยาบาล และความ
ปลอดภั ย ด้ า นยา ในเรื่ อ งความปลอดภัย ด้ า นยา มี 3
ประเด็นย่อย คือ ยา LASA ยาที่ต้องระมัดระวังสูง (high
alert drug) และ ยาที่มีอาการไม่พึงประสงค์ท่รี ุนแรงและ
การแพ้ยาซ้า
การสารวจความคิดเห็นของเภสัชกรโรงพยาบาล
พบว่ า โรงพยาบาลร้ อ ยละ 82.46 จัด ให้ปั ญ หาจากยา
LASA เป็ นสาเหตุอนั ดับแรกทีท่ าให้เกิดความคลาดเคลื่อน
ทางยา (3) ในรายงานสถานการณ์ระบบยาประจาปี 2552
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ในเรื่องตัวชีว้ ดั ความปลอดภัยด้านยา ในประเด็นยา LASA
ระบุว่า การสารวจในสถานพยาบาล 25 แห่งพบว่า ปั ญหา
ยา LASA จากการที่ฉลากยาหรือขวดบรรจุยาของบริษัท
เดียวกันทีค่ ล้ายคลึงกันเป็ นสิง่ ทีพ่ บเห็นมากทีส่ ดุ รองลงมา
คือ ปั ญ หาเม็ด ยาที่มีลัก ษณะคล้ า ยคลึง และชื่อ การค้า
คล้ายกัน (4)
การแก้ปั ญ หาเรื่อ งยา LASA มีก ารด าเนิ น การ
ภายในระดับโรงพยาบาลมาอย่างต่ อเนื่ อง เช่น การไม่
เลือกซื้อยาที่มีปัญหาชื่อพ้อง-มองคล้าย การแยกเก็บยา
การท าสัญ ลัก ษณ์ เ ตือ นเพื่อ ให้ร ะมัด ระวังในการใช้ การ
เปลี่ย นแปลงระบบการสังยาที
่
่มีช่ือ พ้อ ง-มองคล้า ยของ
แพทย์ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ปั ญหาความคลาดเคลื่อน
ทางยาจากยา LASA ในโรงพยาบาลจะน้ อ ยลงเฉพาะ
โรงพยาบาลทีใ่ ช้วธิ กี ารดังกล่าว แต่ยงั คงมีปัญหาเมื่อมีการ
จัดซือ้ ร่วม หรือเมื่อยาทีใ่ ช้อยู่เดิมในโรงพยาบาลมีการขาด
คราวและไม่สามารถหลีกเลี่ยงยาที่มปี ั ญหาชื่อพ้อง-มอง
คล้ายกับยาที่มอี ยู่เดิมในโรงพยาบาลได้ ปั ญหายา LASA
ในร้านขายยาหรือในชุมชนนัน้ ยังไม่มกี ารศึกษาอย่างเป็ น
ทางการ แต่น่าจะมีปัญหาพอสมควรเนื่องจากผูบ้ ริโภคคน
ไทย มักเรียกหายาจากการจาลักษณะเม็ดยา สี หรือบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่จะจดจาชื่อยาซึ่งมักเป็ นภาษาอังกฤษซึง่
จดจาได้ยาก ฉะนัน้ การแก้ปัญหาเชิงระบบระดับประเทศจึง
มี ค วามส าคั ญ เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ย าของผู้ บ ริ โ ภคมี ค วาม
ปลอดภัยมากขึน้
การศึกษานี้จงึ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษากฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อ งกับ ยา LASA ตลอดจน
ศึกษาการแก้ปัญหานี้เชิงระบบของไทยและต่างประเทศ
ทัง้ นี้เพื่อวิเคราะห์หาข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหา
ยา LASA ในเชิงระบบ

วิ ธีการวิ จยั
การศึก ษานี้ มีข อบเขตในการศึก ษา คือ การ
แก้ปัญหายา LASA ในเชิงระบบหรือระดับประเทศในแง่มุม
ของกฎหมายที่เ กี่ยวข้อ ง แต่ ไ ม่ ร วมไปถึง การแก้ปัญหา
ดังกล่าวในระดับองค์กรหรือในโรงพยาบาล และไม่รวมถึง
ผลิต ภัณ ฑ์ช่ือ พ้อ ง-มองคล้า ยที่ไ ม่ ใ ช่ ย า งานวิจ ัย นี้ ผ่ า น
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จ ัย
มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ ในวั น ที่ 28
พฤศจิกายน 2559 (เลขทีร่ บั รอง อ.501/2559)
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ผู้วจิ ยั ทบทวนกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับยา LASA ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ย า พ . ศ . 2510 (5) แ ล ะ ฉ บั บ แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม (6) (7)
กฎกระทรวงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตารับยา พ.ศ. 2555
(8) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อ งการยื่น ค าขอขึ้น
ทะเบียนตารับยาโดยวิธที างอิเล็กทรอนิกส์ (9) นอกจากนี้
ผูว้ จิ ยั ยังได้ศกึ ษาการจัดการปั ญหายา LASA เชิงระบบทัง้
ในประเทศไทยและต่างประเทศ ประกอบด้วย รายงานจาก
องค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO) และจากสหรั ฐ อเมริ ก า
สหภาพยุ โ รป แคนาดา ฮ่ อ งกง และมาเลเซีย ผู้ วิจ ัย
รวบรวมเอกสารและข้อมูลทีส่ บื ค้นได้จากอินเทอร์เน็ต เพื่อ
จัดทาข้อเสนอแนะเชิงระบบขัน้ ต้น
หลั ง จากนั ้น ผู้ วิ จ ั ย น าเสนอข้ อ เสนอแนะต่ อ
ผู้ เ ชี่ ย ว ชาญ จ านวน 14 ท่ า นเพื่ อ ขอ ความคิ ด เห็ น
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ประกอบด้วย เภสัชกรจากสานักยา สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกร
ร้านยา และนักวิชาการจากคณะเภสัชศาสตร์ จานวนกลุ่ม
ละ 3 ท่ า น เภสั ช กรขึ้ น ทะเบี ย นยาจ านวน 2 ท่ า น
ผูเ้ ชีย่ วชาญทุกท่านมีประสบการณ์การทางานมากกว่า 10
ปี ขน้ึ ไปในงานเภสัชกรรม งานขึน้ ทะเบียนยา หรือมีผลงาน
เผยแพร่เกี่ยวข้องกับปั ญหายา LASA หลังจากนัน้ ผู้วจิ ยั
รว บ รว ม ค ว า ม เห็ น จา กผู้ เชี่ ย ว ชา ญ และ ป รั บ ปรุ ง
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหายา LASA ในเชิงระบบ

ผลการวิ จยั
ลักษณะของยา LASA
การรวบรวมปั ญหายา LASA ในต่างประเทศและ
ในประเทศไทยพบปั ญหาในลัก ษณะเดี ย วกัน ผู้ วิ จ ัย
แบ่งกลุ่มยา LASA ในประเทศไทย ดังนี้
1. ยาที่บรรจุภัณฑ์มคี วามคล้ายกัน โดยเป็ นยา
ของบริษทั เดียวกันแต่ตวั ยาสาคัญต่างชนิดกัน ดังแสดงใน
รู ป ที่ 1 เช่ น ยากล่ อ งเขีย ว penicillin V potassium และ
plocanmad-M600 (ตั ว ยาส าคั ญ คื อ sulfamethoxazole
และ trimethoprim) การที่ผู้ผลิตออกแบบฉลากและบรรจุ
ภัณฑ์ของยาต่าง ๆ ให้คล้ายคลึงกัน อาจเนื่องมาจากความ
ต้องการสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทและทา
ให้จดจาได้ง่าย อย่างไรก็ตาม บรรจุภณ
ั ฑ์ท่คี ล้ายกันอาจ
ทาให้ผบู้ ริโภคเสีย่ งต่อการได้รบั ยาผิดชนิด

รูปที่ 1. ยาที่บรรจุภณ
ั ฑ์มคี วามคล้ายกัน โดยเป็ นยาของ
บริษทั เดียวกัน แต่ตวั ยาสาคัญต่างกัน

รูปที่ 2. ยาชนิดเดียวกันของผู้ผลิตรายเดียวกันที่มหี ลาย
ความแรง

2. ยาที่มชี ่อื คล้ายกัน โดยมีช่อื การค้าหรือชื่อยา
สามัญที่เขียนคล้ายกันหรือออกเสียงคล้ายกัน แต่มตี วั ยา
สาคัญต่ างกัน ผู้ป่วยจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รบั ยาผิด
ช นิ ด ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น proscar-prozac, hydroxyzinehydralazine, amlodipine-amiodarone, cotrimoxazoleclotrimazole, neurontin-neurobion, celebrex-ceporex,
cefotaxime-cefuroxime, merislon-mestinon
3. ยาทีม่ ที งั ้ บรรจุภณ
ั ฑ์และชื่อทีค่ ล้ายกัน
3.1 ยาของบริษทั เดียวกันทีม่ บี รรจุภณ
ั ฑ์คล้ายกัน
อีกทัง้ มีตวั ยาสาคัญและชื่อการค้าเดียวกัน แต่มหี ลายความ
แรง ตัว อย่ า งดังแสดงในรู ป ที่ 2 ยาที่มีลัก ษณะคล้ายกัน
เช่นนี้อาจทาให้ผู้บริโภคได้รบั ยาผิดขนาด เช่น ยาแก้ไข้
เด็ ก ที่ มี ห ลายรสและหลายความแรง บางความแรงมี
มากกว่ า 1 รส ลัก ษณะเช่ น นี้ อ าจท าให้ผู้บริโภคบางคน
เข้าใจว่า ยาแต่ละแบบมีความเสมอเสมือนกันและสามารถ
เลือกรสชาติยาได้ตามความชอบของเด็ก
3.2 ยาของบริษัท เดีย วกัน ที่มีส่ว นผสมบางตัว
ต่างกัน (มีตวั ยาสาคัญอย่างน้อย 1 ตัวที่ซ้ากัน) ซึ่งตัง้ ชื่อ
การค้ า คล้ า ยกัน และมีบ รรจุ ภัณ ฑ์ ค ล้ า ยกัน (ดัง แสดง
ตัวอย่างในรูปที่ 3) แต่ถูกจัดประเภทของยาตามกฎหมาย
ต่างกัน เช่น บางตัวจัดเป็ นยาสามัญประจาบ้าน แต่บางตัว
จัดเป็ นยาอันตรายหรือยาทีไ่ ม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุม
พิเศษ การผลิตยาในลักษณะเช่ นนี้ท าให้บริษัทสามารถ
ส่งเสริมการขายข้ามผลิตภัณฑ์ (cross promotion) ได้ นัน่
คือ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ทก่ี ฎหมายอนุญาตให้โฆษณาได้

(เช่น ยาสามัญประจาบ้านและยาทีไ่ ม่ใช่ยาอันตรายหรือยา
ควบคุมพิเศษ) มีผลเป็ นการโฆษณายาอันตรายทางอ้อม
ซึง่ กฎหมายไม่อนุ ญาตให้โฆษณายาอันตราย ผลิตภัณฑ์ท่ี
มีลกั ษณะดังกล่าว อาจทาให้ผบู้ ริโภคเข้าใจผิด และร้านชา
น ายาอัน ตรายหรือ ยาที่ไม่ ใช่ย าอัน ตรายหรือยาควบคุม
พิเศษไปขายได้

รูปที่ 3. ยาของบริษัทเดียวกันทีม่ สี ่วนผสมบางตัวต่างกัน
แต่ตงั ้ ชื่อและใช้บรรจุภณ
ั ฑ์คล้ายกัน
3.3 ยาของต่ า งบริ ษั ท กั น แต่ มี ตั ว ยาส าคั ญ
เหมือนกัน ใช้ช่อื คล้ายกัน ทัง้ ยังออกแบบฉลากและบรรจุ
ภัณฑ์คล้ายกัน ตัวอย่างดังแสดงในรูปที่ 4 เหตุผลของการ
ผลิตยาในลักษณะนี้อาจเกิดจากการทีบ่ ริษทั ต้องการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ให้คล้ายกับยาที่เป็ นเจ้าตลาดอยู่ก่อนหน้าหรือ
ยาทีผ่ บู้ ริโภคคุน้ เคย ผูบ้ ริโภคจึงอาจเข้าใจผิดและได้รบั ยา
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ไม่ตรงกับทีต่ อ้ งการ กรณีของยาในกลุ่มนี้ พบว่า บริษทั ยา
มีการฟ้ องร้องกันหลายกรณี ยกตัวอย่างเช่น ยา motilium
กับ ยา motil (10) หรือ กรณี ย า narizine ของบริษัทจรูญ
เภสัช จ ากัด กับ ยา narizin ของบริษัท ที. โอ.เคมิค อลส์
(1979) จ ากั ด (11) โดยเป็ นการฟ้ องร้ อ งเรื่ อ งการใช้
เครื่องหมายการค้าทีเ่ หมือนหรือคล้ายกัน ทาให้ประชาชน
สับสนและหลงผิด มีผลทาให้โจทก์จาหน่ ายยาได้น้อยกว่า
ปกติ ในคดีดงั กล่าว ศาลฎีกามีคาพิพากษาให้จาเลยชดใช้
ค่าเสียหายแก่โจทก์ จะเห็นได้ว่า การตัง้ ชื่อยาเหมือนหรือ
คล้ายกัน แม้ไม่ได้มคี วามผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.
2510 (5) แต่ มีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า พ.ศ.2534 (12) ได้

รูปที่ 4. ยาของต่างบริษทั กัน แต่มตี วั ยาสาคัญเหมือนกัน
ใช้ช่อื และบรรจุภณ
ั ฑ์คล้ายกัน
3.4 การนาชื่อยาเดิมหรือชื่อทีค่ ล้ายชื่อยาเดิมซึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมตามกฎหมายกลับมาตัง้ ชื่อ
ผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่ โดยมีบรรจุภณ
ั ฑ์คล้ายยาตัวเดิม แต่มี
ตั ว ย า ส า คั ญ ต่ างกั น เช่ น กรณี ย า nasolin ซึ่ ง เดิ ม
ประกอบด้วยตัวยา คือ tripolidine และ pseudoephedrine
ต่อมา pseudoephedrine ถูกเปลีย่ นสถานะจากยาอันตราย
เป็ นวัตถุออกฤทธิต่์ อจิตและประสาทในประเภท 2 บริษัท
จึง ออกผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่ ชื่อ nasolin P.L. ซึ่ง มีตัว ยาเป็ น
chlorpheniramine ผ ส ม กั บ phenylephrine (รู ป ที่ 5)
ผลิตภัณฑ์ตวั ใหม่ถูกออกแบบให้คล้ายกับผลิตภัณฑ์เดิมที่
ผู้บริโภคคุ้นเคย แต่ ทาให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดใน
ชนิดของยาได้
การทบทวนวิ ธีการแก้ไขปัญหายา LASA
ในการศึกษากฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับยา LASA พบว่า ยังไม่มกี ฎหมายเกีย่ วกับเรื่องนี้โดย
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รูป ที่ 5. การน าชื่อ ยาเดิม หรือ คล้า ยชื่อ ยาเดิม ซึ่ง มีก าร
เปลีย่ นแปลงกฎหมายควบคุมมาใช้กบั ผลิตภัณฑ์ใหม่
ตรง แต่ ในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 (5) ได้กล่าวถึง
“ทะเบียนตารับยาทีอ่ าจไม่ปลอดภัยแก่ผใู้ ช้” ดังทีป่ รากฏใน
มาตรา 83(3) (แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตยิ า (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2522) (6) ในเรื่องการไม่รบั ขึน้ ทะเบียนตารับยา
กรณีทอ่ี าจไม่ปลอดภัยแก่ผใู้ ช้ นอกจากนี้ใน มาตรา 83(4)
ยังระบุถงึ “ยาทีใ่ ช้ช่อื ไปในทานองทีอ่ าจทาให้เข้าใจผิดจาก
ความเป็ นจริง” ซึง่ น่าจะครอบคลุมถึงกรณียา LASA ด้วย
ยา LASA แต่ละกลุ่มมีความเสีย่ งในการทาให้เกิด
อั น ตรายต่ อ ผู้ ใ ช้ ย าที่ แ ตกต่ า งกั น การแก้ ปั ญหาควร
พิจารณาอย่างรอบคอบและละเอียดอ่อน หากกาหนดเป็ น
ข้อ บัง คับ ว่ า ผลิต ภัณฑ์ย าไม่ ค วรมีช่ือ หรือ บรรจุภัณฑ์ท่ี
คล้ายกัน อย่างไรก็ตาม การประเมินความคล้ายกันนัน้ เป็ น
ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจมีความแตกต่ าง
กัน ในแต่ ล ะบุ ค คลและน าไปสู่ค วามไม่ ส ม่ า เสมอในการ
พิจารณา นอกจากนี้ ยา LASA ที่มีตัวยาสาคัญเดียวกัน
เช่นในกลุ่มที่ 3.1 (ต่างกันเฉพาะความแรง) และ กลุ่มที่ 3.3
(ต่างทีผ่ ผู้ ลิต) หากสร้างความแตกต่างกันให้กบั ผลิตภัณฑ์
อาจท าให้ผู้บริโภคไม่ ทราบว่ า เป็ น ตัวยาเดีย วกัน และมี
โอกาสนาไปสู่ปัญหาการได้รบั ยาซ้าซ้อนหรือเกินขนาดได้
ฉะนัน้ จึงควรมีหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิท่ชี ดั เจนในยาแต่ละกลุ่ม
เพื่อแก้ปัญหา LASA และไม่ก่อให้เกิดปั ญหาอื่นขึน้ ตามมา
งานวิ จ ั ย ในอดี ต ของประเทศไทยเสนอให้
แก้ ปั ญ หายา LASA ในเชิง ระบบโดยป้ องกัน ปั ญ หาใน
ขัน้ ตอนการขึน้ ทะเบียนยา (3) แต่ ยงั ไม่พบกลไกในการ
แก้ ปั ญหาอย่ า งเป็ นระบบ ในปั จจุ บ ั น ในส่ ว นของ
ต่างประเทศ พบว่า การแก้ไขปั ญหายา LASA ในเชิงระบบ
มีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศ โดยมี
สาระสาคัญทีส่ ามารถนามาปรับใช้ในประเทศไทยได้ ดังนี้

1) ควรมี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารตั ้ง ชื่ อ การค้ า การ
ออกแบบผลิต ภัณฑ์ย า หรือ แนวปฏิบ ัติท่ีช ัด เจนในการ
จัด การยาแต่ ล ะกลุ่ ม ที่อ าจเกิด ปั ญ หายา LASA เพื่อ ให้
ผูผ้ ลิตใช้เป็ นแนวทาง เช่นเดียวกับ Guidance for Industry
Best Practices in Developing Proprietary Names for
Drugs ข อ ง US FDA (13) ห รื อ Good Practices to
manage LASA drugs ของ Hong Kong (14) หรือ Guide
on Handling Look Alike, Sound Alike Medications ของ
Malaysia (15) การจัดทาหลักเกณฑ์หรือแนวทางดังกล่าว
จะต้อ งผ่ า นการเห็น ชอบและระดมความคิด จากผู้มีส่วน
เกีย่ วข้องทุกภาคส่วน
2) ในการแก้ ปั ญหายา LASA ในเชิ ง ระบบ
ฐานข้ อ มู ล ลัก ษณะต่ า ง ๆ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ีส มบู ร ณ์ มี
ความสาคัญมาก เพื่อให้ผผู้ ลิตยาทีต่ ้องการขึน้ ทะเบียนยา
รายการใหม่ ใช้เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของตนว่ามีความ
คล้ายกับยาที่ขน้ึ ทะเบียนไว้ก่อนหรือไม่ ฐานข้อมูลต้องมี
ความสมบูรณ์ในเรื่องชื่อยา ลักษณะต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์
ยา ฉลาก และบรรจุ ภัณฑ์ หากฐานข้อ มูลที่มีน้ี สามารถ
เปรียบเทียบความคล้ายโดยรายงานค่าร้อยละของความ
คล้าย จะทาให้ตรวจสอบได้ง่าย และสามารถลดปั ญหาการ
ใช้ดุ ลยพินิ จ ของพนัก งานเจ้า หน้ า ที่ใ นการเปรีย บเทีย บ
ความคล้ า ยได้ เช่ น เดี ย วกับ POCA system หรื อ The
Phonetic and Orthographic Computer Analysis (POCA)
ของ US FDA (16) ซึ่งสามารถตรวจสอบความคล้ายของ
ชื่อยาโดยประเมินความคล้ายเป็ นค่าร้อยละ
3) การแต่ ง ตัง้ คณะท างานหรือ หน่ ว ยงานที่มี
หน้าที่ดูแลปั ญหายา LASA ที่ชดั เจน เช่นเดียวกับ World
Health Organization’s International Nonproprietary
Names Expert Group (1) หรือ หน่ ว ยงาน Med-ERRS®
ซึง่ เป็ นทีป่ รึกษาให้กบั ผูป้ ระกอบการในเรื่องการพัฒนาชื่อ
การค้ า ฉลาก และบรรจุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบีย นยาของ US FDA และไม่ให้มี
ปั ญหายา LASA (17) หรือ The (Invented) Name Review
Group ของ European Union (18) คณะกรรมการหรื อ
หน่ ว ยงานดัง กล่ า วต้อ งเข้า ใจหลัก เกณฑ์ท่เี กี่ย วข้องกับ
ปั ญ หายา LASA เป็ น อย่ า งดี และช่ ว ยเป็ น ที่ป รึก ษาให้
ผูป้ ระกอบการในเรื่องนี้
4) ในการแก้ปัญหายา LASA ควรดาเนินการโดย
ความร่ ว มมื อ ของหลายฝ่ ายร่ ว มกั น เช่ น เดี ย วกั บ ที่
European Union กาหนดให้ผปู้ ระกอบการต้องรับผิดชอบ

หากเกิดความสับสนกับชื่อยาเดิมไม่ว่าจะเกิดจากการเขียน
การสะกด หรื อ ออกเสีย งที่ ค ล้ า ยกัน Health Canada
กาหนดให้ผู้ผลิตต้องศึกษาก่อนว่า ชื่อที่นาเสนอไม่คล้าย
กับ ชื่อ ของผลิต ภัณ ฑ์ท่ีมีอ ยู่ แ ล้ว ในท้อ งตลาด ประเทศ
Malaysia กาหนดให้ผผู้ ลิตดูแลไม่ให้เกิดยา LASA จากยา
ในบริษัทเดียวกัน เภสัช กรโรงพยาบาลต้องประเมินความ
คลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดจากยา LASA WHO แนะนาให้
ศูนย์ทบทวนการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาแจ้งไปยัง
ผู้ ผ ลิ ต และผู้ ข้ึ น ทะเบี ย นยาหากพบรายงานความ
คลาดเคลื่อนทางยาทีเ่ กิดจากยา LASA ทุกภาคีเครือข่ายที่
เกี่ย วข้อ งควรมีส่ว นร่ ว มในการออกความคิด เห็น ในทุ ก
ขัน้ ตอน เนื่องจากเป็ นปั ญหาที่มผี ู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ ายใน
ระบบยาทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
5) การแก้ปัญหายา LASA สามารถแก้ไขได้โดย
แยกปั ญหาเป็ นส่วน ๆ เช่น WHO ดาเนินการเฉพาะส่วนที่
เกิดจากยาชื่อสามัญ หรือ ประเทศ Malaysia ดาเนินการ
เฉพาะยาที่ผ ลิต จากบริษัท เดีย วกัน ก่ อ น หรือ โครงการ
Name Differentiation Project ข อ ง US FDA (19) มุ่ ง
แก้ปัญหายา LASA เฉพาะส่วนทีเ่ กิดจากชื่อยา
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหายา LASA เชิ งระบบ
การศึกษานี้เสนอมาตรการในการแก้ไขปั ญหายา
LASA เชิงระบบเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง
และระยะยาว ในมาตรการระยะเร่ ง ด่ ว น ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาควรแต่งตัง้ คณะทางานจัดการ
ปั ญ หายา LASA ซึ่ง ควรประกอบไปด้ ว ย ตัว แทนจาก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ ผลิตหรือนาเข้า
ยา เภสัช กรโรงพยาบาล เภสัช กรชุ ม ชน ผู้บ ริโ ภค และ
นัก วิช าการที่เ กี่ยวข้อ งกับ ปั ญ หายา LASA ภารกิจ ของ
คณะทางาน คือ ดาเนินการแก้ปัญหานี้เชิงระบบ พร้อมทัง้
ทบทวนและประเมินผลมาตรการในการแก้ปัญหายา LASA
และแจ้งเตือนภัยไปยังผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกระดับ พร้อมทัง้
เป็ น แกนหลัก ในการเรีย กประชุ ม ผู้มีส่ ว นเกี่ย วข้อ งเพื่อ
ระดมความคิด เห็น ในการแก้ ปั ญ หาระยะเร่ ง ด่ ว น การ
แก้ปัญหาในระยะเร่งด่วยควรมุ่งเน้ นยา LASA ที่มีคู่ยาที่
เป็ นยาทีม่ คี วามเสีย่ งสูง (high alert drug) และยาทีม่ คี ่ยู าที่
มีอาการไม่พงึ ประสงค์ทร่ี ุนแรงและเป็ นอันตราย โดยอาศัย
ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากความคลาดเคลื่อนทาง
ยาที่ เ กิ ด กับ ผู้ บ ริ โ ภคหรื อ ผู้ ป่ วย และรายงานที่ มี ก าร
รวบรวมจากผูป้ ระกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ในระยะเร่งด่วน
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ค ว ร ก า ห น ด ใ ห้ มี ช่ อ ง ท า ง พิ เ ศ ษ เ ร่ ง ด่ ว น ส า ห รั บ
ผู้ป ระกอบการที่ขอแก้ไขชื่อ ฉลาก หรือ บรรจุภัณฑ์ อัน
เนื่องจากปั ญหายา LASA นอกจากนี้คณะทางานฯ ควร
พิจารณาหลักเกณฑ์เบือ้ งต้นเกีย่ วกับยา LASA แต่ละกลุ่ม
ที่ มี ปั ญหาในปั จจุ บ ั น และแจ้ ง ผลการพิ จ ารณากั บ
ผู้ป ระกอบการ เพื่อ ขอความร่ ว มมือ ในการแก้ปัญหายา
LASA ที่เกิดจากยาในบริษัทเดียวกันก่อนเช่นเดียวกับที่
ประเทศ Malaysia ปฎิบตั เิ พื่อลดความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดปั ญหา
กับผูบ้ ริโภค
ส าหรับ มาตรการระยะกลางนั ้น คณะท างาน
จัด การปั ญ หายา LASA ควรเตรีย มหลัก เกณฑ์แ ละแนว
ทางแก้ ไ ขปั ญหายา LASA ในยา 6 กลุ่ ม ยาที่ พ บใน
การศึกษานี้ ผู้วิจยั เสนอให้นาแนวทางของ US FDA มา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของไทย รวมทัง้ กาหนดวิธี
ปฏิบตั ิในการตรวจสอบความพ้องชื่อและลักษณะ เช่น ให้
ผู้ ผ ลิต ยาตรวจสอบจากฐานข้อ มู ล ด้ ว ยตนเอง หรือ ให้
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบ หรือ อาจมีห น่ ว ยงานที่
ปรึก ษาในการคัด กรองปั ญ หาก่ อ นยื่น ค าขอขึ้น ทะเบียน
อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาจากความพร้อมของหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องด้วย เนื่องจากปั จจุบนั งานขึน้ ทะเบียนตารับยา
ในประเทศไทยประสบปั ญหาในการพิจารณาทะเบียนยา
คือ ใช้เวลานาน หากเพิม่ ขัน้ ตอนการตรวจสอบยา LASA
จะทาให้ปัญหาระยะเวลาในการขึน้ ทะเบียนยายาวนานขึน้
อีก ดัง นัน้ จึง ควรก าหนดวิธีป ระเมิน ความคล้า ยโดยใช้
โปรแกรมคอมพิว เตอร์ ซึ่ ง ท าให้ ก ารประเมิน มีค วาม
สม่ า เสมอ ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาต้ อ ง
เตรียมฐานข้อมูลทีส่ ามารถใช้ตรวจสอบความคล้ายของชื่อ
ยา ผลิตภัณฑ์ ฉลาก และบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อใช้เปรียบเทียบ
ยารายการใหม่ท่ขี อขึน้ ทะเบียนกับทะเบียนตารับเดิมที่มี
อยู่ พร้ อ มทัง้ ทบทวนทะเบีย นต ารับ เดิม ที่มีปั ญ หา ยา
LASA ในระบบ
ส่ ว น ม า ต ร ก า ร ร ะ ย ะ ย า ว นั ้ น ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอาหารและยาควรพัฒ นาหลัก เกณฑ์ก าร
แก้ไขปั ญหายา LASA โดยประกาศเป็ นกฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัตยิ า พ.ศ.2510 โดยอาศัยอานาจตามมาตรา
82 ที่ร ะบุ ว่ า การขอขึ้น ทะเบีย นต ารับ ยาและการออก
ใบสาคัญการขึน้ ทะเบียนหรือแก้รายการทะเบียนตารับยา
ให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง กฎกระทรวงดังกล่าวใช้กบั ยารายการใหม่ท่ี
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ขอขึ้นทะเบียนหลังการบังคับใช้กฎกระทรวง สาหรับยา
เดิมทีข่ น้ึ ทะเบียนไว้ก่อนการบัง คับใช้กฎกระทรวงนี้ คณะ
ทางานฯ ควรกาหนดมาตรการและระยะเวลาเพื่อให้เกิด
การปรับปรุงแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ควรพัฒนากลไกการ
ติด ตาม ประเมิน ผล และตรวจสอบยาหลังจากยาได้ข้นึ
ทะเบีย นแล้ว เพื่อ ให้ท ราบสถานการณ์ แ ละค้น หาความ
เสี่ย งใหม่ ๆ ที่อ าจเกิด ขึ้น เพื่อ เป็ น การคุ้ม ครองความ
ปลอดภัยของผูบ้ ริโภค

กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจ ัย ครัง้ นี้ ส าเร็จ ได้ ด้ ว ยความอนุ เ คราะห์
งบประมาณจากแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุม้ ครอง
ผู้บ ริโ ภคด้า นสุ ข ภาพ (คคส.) และด้ว ยความกรุ ณ าให้
ค าปรึก ษาแนะน า ตรวจสอบ แก้ไ ขข้อ พกพร่ อ งในการ
จัดทาวิจยั จากอาจารย์เภสัชกรหญิง พรพรรณ สุนทรธรรม
อาจารย์ท่ปี รึกษา และอาจารย์ เภสัชกร กฤษดา ลิมปนา
นนท์ อาจารย์ท่ีป รึก ษาร่ ว มจากวิท ยาลัย การคุ้ม ครอง
ผู้บ ริโ ภคด้า นยาและสุข ภาพแห่ ง ประเทศไทย (วคบท.)
และได้ ร ั บ ความอนุ เ คราะห์ ใ นการให้ ข้ อ คิ ด เห็ น จาก
ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านทีก่ รุณาสละเวลาในการแสดงความ
คิดเห็นอันมีค่า
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