บอกกล่าวจากนายกฯ
สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่าน
วารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของสมาคมเภสัชกร
การอุ ต สาหกรรม (ประเทศไทย) หลั ง จากได้ ก่ อ ตั้ ง
สมาคมเมื่ อ 20 กั น ยายน 2554 สมาคมฯ ได้ จั ด
ประชุมวิชาการ และพาสมาชิกเยี่ยมชมโรงงาน การ
ออกวารสารเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่สมาคมฯ ได้จัดทํา
ขึ้น โดยกําหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ เพื่อเผยแพร่
บทความวิ จั ย ความรู้ วิ ช าการ เทคโนโลยี ท างเภสั ช
อุตสาหกรรม การประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ
การบริหารจัดการ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน
ของเพื่อนสมาชิก กิจกรรมของสมาคม และอื่นๆ เพื่อ
เป็นเอกสารอ้างอิง และเพิ่มพูนความรู้ ในด้านต่างๆ
แก่ส มาชิ ก คณาจารย์ นิ สิต /นัก ศึ ก ษาเภสั ช ศาสตร์
และผู้สนใจทั่วไป

สารจากนายกฯ

ขอเชิ ญ ชวนสมาชิ ก หรื อ ท่ า นที่ ต้ อ งการแบ่ ง ปั น
ความรู้ ประสบการณ์ หรือบทความอื่นที่เป็นประโยชน์
ต่อสมาชิก ได้ส่งบทความมายังสมาคมฯ เพื่อพิจารณา
จัดพิมพ์ลงในวารสารต่อไป หรือท่า นมีข้อเสนอแนะ
เพื่อให้สมาคมได้ปรับปรุง พัฒนา ในด้านต่างๆ ก็จะ
เป็นพระคุณยิ่ง
ในนามสมาคมฯ ขอขอบคุ ณ กองบรรณาธิ ก าร
ผู้เขียนบทความ คณะทํางาน และผู้สนับสนุนในการ
จัดทําวารสารนี้ทุกท่าน
เภสัชกรหญิง โศรดา หวังเมธีกุล
นายกสมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
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คําแนะนําสําหรับผู้นิพนธ์
วารสารยิ น ดี พิ จ ารณาตี พิ ม พ์ ต้ น ฉบั บ ประเภท
ต่างๆ ได้แก่ บทความวิจัย/นิพนธ์ต้นฉบับ (research
article/original article) บทความปริทัศน์ (review
article) ป กิ ณ ก ะ (miscellany) จ ด ห ม า ย ถึ ง
บรรณาธิการ (Letter to editor) ทุกบทความจะได้รับ
การพิจารณาจากกองบรรณาธิการ โดยผู้นิพนธ์ส่ง
ต้ น ฉบั บ ที่ พิ ม พ์ ต ามข้ อ กํ า หนดของรู ป แบบวารสาร
จํานวน 1 ชุด พร้อมแผ่นดิสเก็ตต์หรือซีดี มายัง
บรรณาธิการวารสารเภสัชกรการอุตสาหกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
63 ถ. รังสิต-นครนายก อ.องครักษ์
จ.นครนายก 26120
ทั้ ง นี้ ต้ น ฉบั บ บทความอาจส่ ง ทางไปรษณี ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-mail) มา ยั ง บรรณาธิ ก า รที่
ornlaksana@swu.ac.th ไฟล์ต้นฉบับควรสร้างด้วย
โปรแกรม Microsoft Word โดยยึดหลักต่อไปนี้
1. ละเว้ น การจั ด รู ป แบบเอกสารอั ต โนมั ติ
( autoformat) เ ช่ น heading แ ล ะ ร า ย ก า ร ย่ อ ย
อั ต โนมั ติ ต่ า งๆ และไม่ ต้ อ งจั ด รู ป แบบให้ เ หมื อ น
บทความที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมตีพิมพ์แต่อย่างใด
2. ในการพิมพ์ หากจะเว้นวรรคระหว่างคําหรือ
ประโยคต้องทําโดยการเคาะ space bar หนึ่งครั้ง
3. ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 pt
4. ในการสร้างตาราง ต้องสร้างโดยใช้คําสั่งหรือ
เครื่องมือสร้างตารางของโปรแกรม MS Word ไม่ใช่
การใช้เครื่องมือในการวาดเส้นหรือวาดรูป เพื่อวาด
เส้นต่างๆ ประกอบกันเป็นตาราง
ในการส่งบทความ ผู้นิพนธ์ควรแจ้งนามจริงและที่
อยู่ พร้อมสังกัดของผู้นิพนธ์อย่างชัดเจน ในกรณีที่มีผู้
นิ พ นธ์ เ ป็ น หมู่ ค ณะ ให้ ร ะบุ ชื่ อ corresponding
author ซึ่งบรรณาธิการสามารถติดต่อได้โดยสะดวก
กองบรรณาธิ ก ารขอสงวนสิ ท ธิ์ในการพิ จ ารณา
และตีพิมพ์ต้นฉบับ/บทความทุกเรื่อง ต้นฉบับที่ส่งมา
iv
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เพื่ อการพิจ ารณาต้องไม่ใช่ต้น ฉบับ ที่กํา ลังได้รับ การ
พิจารณาอยู่โดยวารสารอื่น เนื้อหาในต้นฉบับควรเกิด
จากการสังเคราะห์ความคิดขึ้นโดยผู้นิพนธ์เอง ไม่ได้
ลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับ
อนุญาตหรือปราศจากการอ้างอิงที่เหมาะสม
การอ้างอิง
กา รอ้ า ง อิ ง เอกสารให้ ใ ช้ ร ะบบตั ว เลขยก
(superscript) ระบุที่ท้ายเนื้ อหาที่นํามาอ้างอิง เรียง
ตามลําดับการอ้างอิงที่ปรากฏในบทความ และนํามา
รวบรวมไว้ในรายการเอกสารอ้างอิงที่อยู่ท้ายเรื่อง โดย
ใช้รูปแบบการอ้างอิงดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. Research articles
Bodmeier R, Paeratakul O. Plasticizer uptake
by aqueous colloidal polymer dispersions
used for the coating of solid dosage forms. Int
J Pharm 1997;152(4):17-26.
2. Book chapters & Books
Bodmeier R, Paeratakul O. Suspensions and
dispersible dosage forms of multiparticulates.
In: Ghebre-Sellassie I (ed.). Multiparticulate
oral drug delivery (drugs and the
pharmaceutical sciences series, Vol. 65). New
York . Marcel Dekker, 1994: pp.143-157.
Patton TC. Paint flow and pigment dispersion
– a rheological approach in coating and ink
technology. New York. Wiley, 1979: pp.126-204.
วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, พร้อมจิต ศรลัมพ์, วิชิต เปานิล, รุ่ง
ระวี เต็มศิริฤกษ์กุล (บรรณาธิการ). สมุนไพรพื้นบ้าน
ล้านนา. กรุงเทพมหานคร. อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับบลิชชิง (มหาชน), 2539: น. 55.
วีระชัย ณ นคร. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนาง เจ้า
สิริกิติ์ เล่ม 2. กรุงเทพมหานคร. โอ เอส พริ้นติ้งเฮ้าส์,
2539: น. 60,80,103.

3. Thesis & Dissertation
พูนศิริ อรุณเนตร. ผลการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ต่อความรู้เรื่องโรคเบาหวาน พฤติกรรมการดูแลตนเอง
และการควบคุมโรคของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่ง
อินซูลิน. วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.
กรุงเทพฯ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล,
2541.
4. Abstracts & Proceedings
Paeratakul O, Bodmeier R. Microporous
coatings prepared from aqueous latexes. 4 th
National Meeting of the American Association
of Pharmaceutical Scientists, Atlanta. Pharm
Res 1989;6(9):S102.
Bodmeier R, Paeratakul O. Process and
formulation variables affecting the drug
release from beads coated with aqueous
ethyl cellulose latexes. Proceedings of the 10
th International Pharmaceutical Technology
Conference, Bologna, Italy. Apr. 1991.
5. Patents
Higuchi T , U.S. Patent 4, 439, 196 (1984).
6. Others
Pratt TA, Kuckelman JF. The learned
intermediary doctrine and direct-to-consumer
advertising of prescription drugs. (Accessed on

Jun. 27, 2003, at http://www.thefederation.
org/ documents/pratt.htm)
ธีรพจน์ ฟักน้อย. พืชสมุนไพร. (สืบค้นข้อมูลวันที่ 7
ธันวาคม 2548, ที่ http://www.med.tu.ac.th/
Department/Herbs/main.html)
หมายเหตุ: หากมีชื่อผู้นิพนธ์มากกว่า 6 ท่าน ให้ระบุ 5
ชื่อแรก แล้วตามด้วย “และคณะ” หรือ “et al”
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ (acknowledgements) เพื่อกล่าว
ขอบคุณบุคคล หน่วยงาน สถาบัน ที่สนับสนุนการวิจัย
ควรอยู่ในหน้าสุดท้ายของเนื้อความ ควรระบุแหล่งทุน
ที่สนับสนุนงานวิจัย
ลิขสิทธิ์
ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้ถือเป็นสิทธิ์ของ
สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) การ
นํ า ข้ อ ความใดๆ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง หรื อ ทั้ ง หมดของ
ต้นฉบับไปตีพิมพ์ใหม่จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ต้นฉบับและวารสารก่อน
ความรับผิดชอบ
ผลงานและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นความ
รับผิดชอบของผู้นิพนธ์ ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอัน
เกิดจากเทคนิคการพิมพ์
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บทบาทหน้าที่ของเภสัชกรการอุตสาหกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

บทความพิเศษ

จอมจิน จันทรสกุล*
*ศ.พิเศษ ดร. ภก., นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทบาทของเภสัชกรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงงาน
อุ ต สาหกรรมยานั บ ว่ า มี ค วามสํ า คั ญ มากยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะหน้าที่ในการควบคุ มดูแลและการบริหาร
จัดการการผลิต เพื่อให้ยาที่ผลิตออกมามีคุณภาพดี มี
ความปลอดภัย ได้มาตรฐานตามที่กําหนด นอกจากนี้
ยังต้องคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และสังคมด้วย
ในปั จ จุ บั น เภสั ช กรที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การผลิ ต ยา
จะต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายหลายฉบั บ
ด้วยกัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติยาและกฎกระทรวง
ที่ อ อกตาม พ.ร.บ.ยา พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ เภสั ช
กรรม ซึ่งรวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรมด้วย และกฎหมายหรือกฎกระทรวงอื่นๆ
เช่น พ.ร.บ. แรงงาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ถ้าดูคําจํากัดความของการผลิต ซึ่งหมายถึงการ
ดําเนินการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อวัตถุดิบ
วัสดุสําหรับการบรรจุและผลิตภัณฑ์ การดําเนินการ
ผลิต และการควบคุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว งานที่อยู่ใน
ความรั บ ผิ ด ชอบของเภสั ช กรการอุ ต สาหกรรมมี อ ยู่
หลายประการด้ ว ยกัน และที่ สํา คั ญ คื อ งานด้ า นการ
ดํ า เนิ น การผลิ ต และด้ า นการประกั น และควบคุ ม
คุณ ภาพ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ย าที่ ผ ลิ ต ออกมามี คุ ณ ภาพดี มี
ความปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของเภสัชกรที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินการผลิต อาจแบ่งเป็นข้อๆ ได้
ดังนี้
1. ควบคุ ม ดู แ ลการผลิ ต ยาและจั ด เก็ บ อย่ า ง
ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในเอกสารเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่
กําหนด

2. ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP)
3. ตรวจสอบและรับรองวิธีการปฏิบัติทุกอย่างที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินการผลิตและต้องให้มั่นใจว่ามี
การนําไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
4. ตรวจประเมินบันทึกการดําเนินการผลิตและ
ลงลายมือชื่อก่อนส่งไปยังฝ่ายควบคุมคุณภาพ
5. ตรวจสอบการบํารุงรักษาสถานที่และเครื่องมือ
ฝ่ายผลิต
6. จัดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องต่างๆ อย่าง
เหมาะสม
7. จัดให้มีการฝึกอบรมบุคคลากรในฝ่ายผลิตและ
การตรวจสอบสุขภาพตามที่แนะนําไว้ใน GMP
8. ควบคุมดูแลด้านสภาพแวดล้อมในสถานที่ผลิต
มลภาวะและความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากร
ส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของเภสัชกร
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ กําหนดไว้ดังนี้
1. ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบตั ิที่ดีสําหรับห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
(Good Laboratory Practice; GLP)
2. ควบคุม ตรวจสอบ และวิเคราะห์วัตถุดิบ วัสดุ
สํ า หรั บ การบรรจุ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ะหว่ า งการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์รอบรรจุ และผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
3. ประเมินบันทึกการผลิตและประเมินคุณภาพ
(quality evaluation) ก่อนการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูป
4. ควบคุมเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการทดสอบ
ทุกอย่างที่จําเป็น
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5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อกําหนด วิธีการ
สุ่มตั วอย่า ง วิธีการทดสอบและวิ ธีการปฏิบัติในการ
ควบคุมคุณภาพ
6. จั ด ให้ มี ก ารสอบเที ย บ (calibration) และ
ตรวจสอบความถูกต้อง (validation) ของอุปกรณ์ที่ใช้
ในการตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็นประจํา
7. ตรวจสอบการบํารุงรักษาสถานที่และเครื่องมือ
ในฝ่ายควบคุมคุณภาพ
8. จัดให้มีก ารฝึกอบรมบุคลากรในฝ่ายควบคุม
คุ ณ ภาพและตรวจสอบสุ ข ภาพตามที่ แ นะนํ า ไว้ ใ น
GMP
9. ควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
นอกจากนี้ เภสั ช กรฝ่ า ยผลิ ต และฝ่ า ยควบคุ ม
คุณภาพอาจมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนี้
1. การอนุมัติวิธีการปฏิบัติและเอกสารอื่น รวมถึง
การแก้ไข
2. การตรวจติดตามและควบคุมสภาพแวดล้อมใน
การผลิต
3. สุขลักษณะของสถานที่ผลิต
4. การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ
(process validation)
5. การฝึกอบรม
6. การตรวจติดตามผู้ส่งมอบวัตถุดิบ และ/หรือ
วัสดุการบรรจุ
7. การกําหนดและตรวจติดตามสภาวะการเก็บ
รักษาวัตถุดิบ วัสดุการบรรจุและผลิตภัณฑ์
8. การเก็บรักษาบันทึก
9. การตรวจติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํ า หนด
และหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
10. การสอบ สืบสวนและเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจ
ติดตามปัจจัยที่อาจมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
2
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นอกจากหน้าที่และความรับผิดชอบเหล่านี้แล้ว
เภสั ช กรที่ ทํ า งานอยู่ ใ นภาคอุ ต สาหกรรมยั ง ต้ อ ง
รับผิดชอบต่อกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหลายกลุ่ม
ด้วยกันเช่น
1. ต่อผู้ประกอบการหรือบริษัท (To company)
เภสั ช กรการอุ ต สาหกรรมจะต้ อ งคอยดู แ ลรั ก ษา
ผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการหรือเจ้าของโรงงาน
ให้ ไ ด้ ผ ลประโยชน์ สู ง สุ ด โดยวิ ธี ก ารที่ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ด้วยความเป็น
ธรรม
2. ต่อลูกค้า (To customers) เภสัชกรจะต้อง
ควบคุมการผลิตยาที่จําหน่ายต่อลูกค้าให้ลูกค้าได้รับยา
ที่มีคุณภาพดีในราคาที่ยุติธรรม และอาจให้คําแนะนํา
ต่อลูกค้าเกี่ยวกับการใช้ยาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และมีความปลอดภัย
3. ต่อ เพื่อ นร่ว มงาน (To teammate) ในการ
ปฏิบัติงานของเภสัชกรในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นย่อม
มีเพื่อนร่วมงานที่มาจากสายวิชาชีพอื่นๆ อีกมาก เช่น
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ วิ ศ วกรและนั ก บั ญ ชี ซึ่ ง เภสั ช กร
จะต้องยกย่อง ให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรี ซึ่งกัน
และกัน ไม่ทับ ถม ให้ร้ายหรือกลั่นแกล้ง กัน และพึง
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การประกอบวิ ช าชี พ ของ
ผู้ร่วมงาน
4. ต่ อ สาธารณชนหรื อ สั ง คม (To general
public) บทบาทและความรับผิดชอบของเภสัชกรการ
อุตสาหกรรมต่อสังคมนับวันจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น
ควบคู่กัน ไปกับ ความรับ ผิด ชอบของบริ ษัท ต่อสั ง คม
(corporate social responsibility; CSR) เภสัชกร
จะต้องประกอบวิชาชีพโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของ
สาธารณชน ผู้ ป่ ว ยหรื อ ผู้ ใ ช้ ย า เช่ น การที่ จ ะต้ อ ง
ควบคุ ม ดู แ ลมิ ใ ห้ ก ารผลิ ต ยาเกิ ด ปั ญ หาต่ อ สภาพ
แวดล้ อ มหรื อ ชุ ม ชนจากของเสี ย ที่ เ กิ ด จากการผลิ ต
(waste) การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ต่ อ สั ง คมในยามที่ มี
ปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นต่อชุมชน เช่น กรณีเกิดอุทกภัย

หรืออัคคีภัย ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการต่างๆ
อันอยู่ในขอบเขตที่เภสัชกรทําได้ หรือพึงกระทํา และ
ต้องไม่ผลิตหรือสนับสนุนให้ทําการผลิตยาที่ผิดไปจาก
ตํารับ ยาที่ถูกห้ามผลิต เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าบทบาทและความรับผิดชอบของ

เภสัชกรการอุตสาหกรรมมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง
เภสัชกรการอุตสาหกรรมทุกคนจะต้องช่วยกันจรรโลง
ไว้ เพื่ อ รั ก ษาและส่ ง เสริ ม เกี ย รติ คุ ณ ชื่ อ เสี ย ง และ
ฐานะทางสั ง คมวิ ช าชี พ และหมู่ ค ณะ รวมทั้ ง เพื่ อ
ปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณชน 
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บทความพิเศษ

AEC กับการเปิดการค้าเสรี และบันได 6 ขั้นสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
(Economic Integration)
นิลสุวรรณ ลีลารัศมี*
*ดร. ภก., กรรมการที่ปรึกษา สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)

โดยทั่วไป การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (economic
integration) หมายถึง การให้หรือทําให้ได้สิทธิเท่า
เทียมกันด้าน (1) การค้า (2) การลงทุน และ (3) สิทธิ
ประโยชน์อื่นระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่ง ครอบคลุม
มากกว่าเพียงแค่การยกเลิกอากรขาเข้าและอุปสรรค
ทางการค้าระหว่างกันเท่านั้น (elimination of tariff
and non-tariff barriers to the flow of goods,
services, and factors-of-production between a
group of nations, or different parts of the
same nation.)1 เมื่อประเทศสมาชิกต่างให้สิทธิ
เท่ า กั น ใช้ ก ฎเกณฑ์ เ ดี ย วกั น ก็ จ ะรวมตั ว เป็ น กลุ่ ม
ประเทศเศรษฐกิจเดียวกันได้ในที่สุด ตัวอย่างที่เห็นชัด
คือ ประเทศสหภาพยุโรป (European Union) มีการ
รวมเป็นตลาดเดียว (single market) และใช้ระบบ
เงินตราเดียว คือ เงินสกุลยูโร (Euro money) ภายใต้
1

ความหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (Meaning
of Economic Integration)
A process whereby countries cooperate with one
another to reduce or eliminate barriers to the
international flow of products, people or capital
and it takes place either on region or commodity.
In term of international trade, the economic
integration, in addition to the above definition,
includes elimination of tariff and non-tariff
barriers to the flow of goods, services,
investment and almost all factors of production
between a group of nations, or different parts of
the same nation.
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ตามความตกลง (agreement) ซึ่งมีขั้นตอน เงื่อนไข
และระยะเวลาการรวมกลุ่มซึ่งเริ่มจากการจัดตั้งเขต
การค้าเสรี และลงนามเป็นสนธิสัญญา เรียกว่า “ความ
ตกลงการค้าเสรี” (Free Trade Agreement; FTA)
นั่นเอง
นักเศรษฐศาสตร์ได้จัดระดับของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจไว้ 6 ขั้นตอนของการเปิดเสรี ที่มีประเด็น
เจรจาทางการค้าที่เปิดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และให้ทุก
ฝ่ายได้สิทธิต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ส่งผลให้ไม่มีความ
แตกต่างระหว่างประเทศคู่สัญญาของการรวมกลุ่มนั้น
ในที่สุด ได้แก่
1. Preferential Trade Agreement (PTA)
หมายถึ ง ความตกลงร่ ว มมื อ เฉพาะประเด็ น หรื อ
โครงการที่มีความสนใจร่วมกันเท่านั้น เช่น โครงการ
ความร่ ว มมื อ เฉพาะทางด้ า นอุ ต สาหกรรมอาเซี ย น
(ASEAN Industrial Cooperation; AICO) ที่เปิดให้
บริษัทเอกชนใน 2 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ต้องการ
ทําการค้าสินค้าที่อยู่ในโครงสร้างการผลิตเดียวกัน โดย
ขอให้ประเทศทั้ง 2 ฝ่ายเลือกเก็บอากรขาเข้าในอัตรา
ต่ําหรือร้อยละ 0 ได้ ด้านการเปิดการค้าเสรี FTA ที่อยู่
ในระหว่างการเจรจาก็อาจมีการตกลงเร่งให้เปิดการค้า
ด้วยการลดอากรกันเป็นบางส่วนก่อน ก็ถือเป็นส่วน
หนึ่งของ PTA เช่น ในกรณีของไทย-จีนก็ตกลงให้ลด
อากรพืช ผักและผลไม้โดยใช้อากรขาเข้า ที่ร้อยละ 0
และกรณีของไทย-อินเดียก็ตกลงให้ลดอากรสินค้า 82
รายการ เรียกว่า “Early Harvest Scheme; EHS”
ถือเป็นการแสดงเจตนาที่จะผูกพันต่อไปจนมีการทํา
FTA ในที่สุดนั่นเอง

2. เขตการค้าเสรี (Free Trade Area2) หมาย
ถึ ง การรวมกลุ่ ม ทางการค้ า และบริ ก ารที่ เ น้ น การ
ยกเลิ ก อากรขาเข้ า กํ า หนดให้ มี ม าตรฐานคุ ณ ภาพ
สินค้า และข้อจํากัด (restricted issue) ทางการค้า
ระหว่างกัน อีกทั้งมีการหารือเพื่อลดอุปสรรคข้อกีดกัน
ทางการค้าที่มิใช่ภาษี (non-tariff barrier; NTB)
ประเทศสมาชิกจะได้/ให้สิทธิประโยชน์พิเศษตามสาระ
ที่ได้ลงนามเป็นความตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรี3 (Free
Trade Agreement; FTA) ตรงนี้จะเน้นที่การลดอากร
มาที่ร้อยละ 0 และกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า ส่วนการ
ยกเลิกโควตาสินค้า การอุดหนุนทางการค้าและบริการ
การลงทุน ฯลฯ จะเป็นการเจรจาเพื่อให้ได้ข้อยุติใน
ภายหลั ง ผลที่ ไ ด้ คื อ ปริ ม าณและมู ล ค่ า ทางการค้ า
ระหว่างประเทศสมาชิก FTA ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย
FTA จะเป็นการให้สิทธิประโยชน์ทางอากรขาเข้า
ระหว่ า งประเทศสมาชิ ก เพื่ อ การขยายขอบเขตทาง
การค้าที่มากกว่า PTA อย่างชัดเจน ยิ่งไปกว่านั้น FTA
ยังครอบคลุมประเด็นการค้าเสรีอื่นๆ ตามรูปแบบของ
WTO ด้วย ซึ่งประเทศสมาชิก FTA จะใช้ 2 ทางเลือก
ร่ ว มกั น คื อ (1) กํ า หนดเงื่ อ นไขการเปิ ด เสรี ใ น
รายละเอียดเอง แต่จะต้องเปิดให้มากกว่า ดีกว่า และ
ไม่ขัดต่อเงื่อนไขหลักของ WTO และ (2) กําหนด
เงื่อนไขบางประเด็นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ WTO
สําหรับประเทศไทยได้ยึดหลักการทั้ง 2 ข้อนี้มาจัดตั้ง
2

FTA ย่อมาจาก Free Trade Agreement หมายถึง
สนธิสัญญาว่าด้วยความตกลงจัดตั้งการค้าเสรี ส่วน Free
Trade Area ไม่มีคําย่อเนื่องจากไปพ้องกับสนธิสัญญา จึง
ให้เขียนตัวเต็ม หมายถึง เขตการค้าเสรี หรืออาณาเขตที่
กําหนดให้มีการค้าเสรีระหว่างกัน ซึ่งมักจะเป็นอาณาเขต
ของแต่ละประเทศสมาชิกนั่นเอง
3
สําหรับการเปิดเสรีอุตสาหกรรมยา จะมีการลดอากร
สินค้ายามาที่ร้อยละ 0 เงื่อนไขการผลิตภายใต้กฎว่าด้วย
ถิ่นกําเนิดสินค้า คุณภาพและการขึ้นทะเบียนยาในประเทศ
สมาชิก มาตรฐาน GMP PIC/S สิทธิบัตรสินค้ายา

เขตการค้าเสรีอาเซียนในปี พ.ศ. 2535 นับเป็น FTA
แรกสุดของประเทศ คือ ASEAN Free Trade Area
(AFTA) จนถึงปี 2553 ก็ได้เพิ่มเงื่อนไขการเปิดเสรีมาก
ขึ้ น เพื่ อ รวมกลุ่ ม การค้ า เป็ น ASEAN Economic
Cooperation หรือ AEC ในปี 2558 นั่นเอง
3. สหภาพศุลกากร (Customs Union) หมาย
ถึง การที่ประเทศสมาชิก FTA จะไม่เก็บอากรขาเข้า
กับสินค้าที่มีการค้าระหว่างกัน (อากรขาเข้าร้อยละ 0)
ส่วนสินค้าจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่สมาชิก FTA จะถูก
เก็บอากรขาเข้าในอัตราเดียวกันหรือเหมือนกันหมด
ในขั้ น นี้ ประเทศสมาชิ ก จะเน้ น เปิ ด เสรี ที่ ร ะเบี ย บ
ขั้ น ต อ น พิ ธี ก า ร ผ่ า น ด่ า น ศุ ล ก า ก ร (customs
procedure) และการอํานวยความสะดวกทางการค้า
(trade facilitation) ให้แก่กันเป็นพิเศษภายใต้เงื่อนไข
ความตกลงว่าด้วยกฎระเบียบการค้า การบริการ และ
การลงทุ น สํ า หรั บ ประเทศไทยก็ ไ ด้ ต กลงที่ จ ะ
ดําเนินการนี้ใน AFTA ที่จะเป็น AEC ในปี 2558 ด้วย
ผลที่ได้คือ การเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน (joint venture)
หรือการร่วมมือระหว่างประเทศในด้านโลจิสติกส์และ
การคมนาคมขั้นพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การผ่อนคลายข้อจํากัดและเงื่อนไขที่ให้นักลงทุน หรือ
นักท่องเที่ยวได้เข้าไปอยู่ในประเทศสมาชิกได้นานขึ้น
ภาคเอกชนจะอาศั ย ข้ อ กํ า หนดที่ ผ่ อ นคลายเหล่ า นี้
เดินทางไปสํารวจตลาด สังคมวัฒนธรรม ทําความรู้จัก
กันผ่านสมาคมหรือองค์กรต่างๆ จัดตั้งสํานักงานผู้แทน
ทางการค้ า หรื อ แต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทนจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ให้ ทํ า
ตลาดในประเทศนั้น (local agency or distributor)
4. ตลาดร่วม (Common Market) หมายถึง
การรวมตลาดการค้าของประเทศสมาชิกให้เป็นตลาด
เดียวกันโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบนพื้นฐาน
ของกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศอย่างเดียวกัน
เช่น การเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน การให้
สิทธิประโยชน์ BOI การเก็บภาษีเงินได้จากธุรกิจใน
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อัตราเดียวกัน และการให้นักลงทุนจากประเทศสมาชิก
ได้เป็นเจ้าของหรือถือหุ้นข้างมากถึง 100% ได้ใน
กิจการของตน โดยเน้นที่การร่วมมือกันผลิตสินค้าใน
จํ า นวนมากภายใต้ ปั จ จั ย และจุ ด แข็ ง เพื่ อ ประโยชน์
ทางการแข่งขันทางการค้าร่วมกันในลักษณะ network
production clusters4 และ supply chain ต่างๆ
ทําให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดี ราคาถูก สามารถแข่งขัน
ได้ดีในตลาดโลก (วัดผลที่ปริมาณหรือมูลค่าที่เพิ่มขึ้น
จากการส่งออก) สําหรับประเทศไทยมีเป้าหมายว่า จะ
ได้เป็น Detroit of Asia ในสาขายานยนต์ หรือ
Kitchen of the World ในสาขาอาหาร ซึ่งคาดว่าจะ
มีการดําเนินการใน AEC 2558 เช่นกัน
5. สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union)
หมายถึง การรวมกลุ่มประเทศสมาชิกต่อจากการเป็น
ตลาดร่ ว ม โดยรั ฐ ของทุ ก ประเทศจะมี น โยบาย
เศรษฐกิจ การค้า การคลังและระบบเงินตราร่วมกัน
เช่น ประเทศสหภาพยุโรปได้บรรลุถึงการใช้เงิน ยูโร
ร่วมกัน (แต่ยังไม่ครบทุกประเทศ) สําหรับอาเซียนยัง
มิได้ดาํ เนินการในส่วนนี้ แต่ก็ได้มีการหารือกันบ้างแล้ว
4

Clusters หรือ” เครือข่ายวิสาหกิจ “คือ กิจการ (มัก
เป็นธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้อง) ที่รวมตัวดําเนินกิจกรรม
ร่วมกัน เพื่อเกื้อหนุน เชื่อมโยง และเสริมกิจการซึ่งกันและ
กันอย่างต่อเนื่อง (จนครบวงจร) และยังไปเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมอื่นที่มีส่วนร่วมสนับสนุน เช่น ธุรกิจบริการ
ต่ า งๆ เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต และสร้ า งความ
แข็งแกร่งของคลัสเตอร์โดยรวม แต่ทั้งนี้การรวมกันต้อง
ไม่ใช่เพื่อการผูกขาดหรือกีดกันการค้า/ธุรกิจอื่น โดยทั่วไป
cluster จะเป็นการรวมตัวภายในประเทศเป็นเครือข่าย
การผลิตในลักษณะต่อเนื่อง (vertical or supply
chained network production) ขณะที่ manufacturing hub จะเป็นการรวมตัวเป็น cluster ในระดับ
ประเทศที่ เ ข้ า เป็ น ภาคี ซึ่ ง จะตรงกั บ การเป็ น ตลาดร่ ว ม
(common market) ด้วยรูปแบบการผลิต ที่เรียกว่า
international production network นั่นเอง
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สําหรับเอกชนจะมีสภาพการแข่งขันทางการค้าในทุกๆ
ด้านเสมือนหนึ่งเป็นประเทศเดียวกัน
6. สหภาพการเมือง (Political Union) หมาย
ถึง การรวมกลุ่มต่อจากการเป็นสหภาพเศรษฐกิจ โดย
มีนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจ และระบบเงินตรา
เดียวกันทั้งหมด ถือเป็นการรวมตัวในขั้นสูงสุด
วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
1) เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าและการเมือง
(trade creation and political objectives)
2) เพื่อลดความแตกต่างจะได้เป็นพันธมิตรทาง
การค้าที่ดีต่อกัน (build alliances)
3) เพื่อส่งเสริมการค้าเสรี (liberalization) อันจะ
นํ า มาซึ่ ง วิ ถี ชี วิ ต อั น สงบสุ ข และสั น ติ ภ าพ (stability
and peace)
4) เพื่อเพิ่มอํานาจการต่อรองทางการค้ากับกลุ่ม
เศรษฐกิจอื่นๆ (increase bargaining power in
multilateral negotiations) ซึ่งยิ่งมีประเทศสมาชิก
รวมกลุ่มมากขึ้นเท่าไหร่ อํานาจในการต่อรองก็จะยิ่งมี
มากขึ้นเท่านั้น
5) เพื่อการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ อันมี
คุณลักษณะดังนี้
- ปัจจัยและสินค้านําเข้ามีราคาถูก สินค้าส่งออก
มีต้นทุนต่ํา ส่งออกได้มากขึ้น
- มีต้ น ทุน การผลิต ต่ํา ที่เ หมาะสมกั บ กํ า ลัง การ
ผลิต (economy of scale in production)
- ลดปั ญ หาการผู ก ขาดทางการค้ า ในประเทศ
(reduce domestic monopoly)
- มีการแข่งขันทางการค้าที่รุนแรง จึงต้องมีผลิต
ภาพที่แข่งขันได้ (raise domestic productivity
through competition)
- มี เ ศรษฐกิ จ และวิ นั ย ทางการเงิ น ร่ ว มกั น ที่
แข็งแรง จึงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจถดถอยยาก
- ดึงดูดการลงทุนจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

จะเห็ น ได้ ว่ า ไทยได้ เ จรจาเปิ ด การค้ า เสรี FTA
อย่างจริงจังในปี 2546 และยังได้เจรจาการค้าเสรีไป
แล้วอีกหลายประเด็นในบันไดที่ 2, 3 และ 4 กับจีน
ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อันหมายถึงไทย
จะไม่หยุดเจรจาเปิดการค้าเสรีไว้ได้แต่เพียงนี้ เพียงแต่
จะเปิดเร็วหรือช้าตามความพร้อมในกรอบเวลาที่เร็ว
กว่าการเจรจาใน WTO การทํา FTA จึงไม่ใช่เพียงแค่
เปิ ด ให้ มี ก ารค้ า เสรี สิ น ค้ า เท่ า นั้ น แต่ จ ะเปิ ด ตาม

ขั้นบันไดไปเรื่อยๆ เช่นเดียวกับประเทศสหภาพยุโรป
หรือที่เรียกกันจนติดปากว่า “อียู” ได้รวมตัวไปก่อน
แล้ว ท้ายที่สุด รัฐบาลควรที่จะนํามาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 มาทําให้บันได 6 ขั้น
ของไทยมีความโปร่งใส มีการวางแผนที่ดีและมีความ
พร้อมต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ หากปล่อยไว้ไม่
ดูแ ล บั น ไดนี้ ก็น่ า จะพาเราเดิน “ลงหลุ ม” ไปอย่า ง
แน่นอน ... 

วารสารเภสัชกรการอุตสาหกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
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บทความวิจัย

การแก้ปัญหาการเหนียวติดของยาเม็ดเคลือบฟิล์มอะคริลิกพอลิเมอร์ Eudragit® RL 30D ด้วย
สารกันเหนอะ
ศรีสกุล สังข์ทองจีน1*, วรวุฒิ เกรียงไกร1, พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์2, ธเนศ พงศ์จรรยากุล3, สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร4
1

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และกลุ่มวิจัยพอลิเมอร์ธรรมชาติสาํ หรับอุตสาหกรรมยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร นครปฐม 73000
3
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 40002
4
ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 10400
*
Corresponding author, Email: sungts2000@yahoo.com
2

บทคัดย่อ
การเคลือบยารูปแบบของแข็งด้วยฟิล์มพอลิเมอร์เป็นเทคนิคที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตยา
ปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการเคลือบยา คือ การเหนียวติดกันของฟิล์มพอลิเมอร์ การใช้สารกันเหนอะ
เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถนํามาใช้ในการแก้ปัญหานี้ได้ การศึกษานี้ต้องการแก้ปัญหาการเหนียวติดกันของชั้นเคลือบฟิล์ม
Eudragit® RL 30D ซึ่งเป็นพอลิเมอร์อะคริลิก โดยใช้สารกันเหนอะชนิดต่างๆ ในปริมาณที่ต่างกันเพื่อลดการเหนียวติดกัน
ของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ รวมทั้งศึกษาผลของการเติมสารกันเหนอะต่อสมบัติการเหนียวติดกันของยาเม็ดเคลือบและการ
ปลดปล่อยตัวยา จากการศึกษาพบว่าการเติมสารกันเหนอะในชั้นเคลือบ Eudragit® RL 30D ของยาเม็ดเคลือบทําให้ยาเม็ด
มีการติดกันน้อยลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดสารกันเหนอะ ปริมาณสารกันเหนอะ การใช้สารกันเหนอะเพียง 5%
w/w สามารถลดแรงในการดึงแผ่นฟิล์มแยกออกจากกันได้อย่างมาก โดยพบว่า talc สามารถลดแรงดึงแผ่นฟิล์มแยกออก
จากกันได้มากกว่า magnesium stearate สําหรับผลของการเติมสารกันเหนอะต่อสมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์
พบว่าการเติมสารกันเหนอะมีผลลด puncture strength, elongation และ energy at break ของแผ่นฟิล์ม การเติมสาร
กันเหนอะและการเพิ่มปริมาณสารกันเหนอะมีแนวโน้มลดการปลดปล่อยตัวยาของยาเม็ดเคลือบอาจเนื่องจากความไม่ชอบ
น้ํา ของสารกั น เหนอะ และจากการศึ ก ษาพบว่ า การใช้ magnesium stearate เป็ น สารกั น เหนอะมี แ นวโน้ ม ลดการ
ปลดปล่อยตัวยาได้มากกว่า talc การศึกษานี้สามารถนําไปประยุกต์เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการเหนียวติดกันของฟิล์ม
พอลิเมอร์ในการเคลือบยาเม็ดด้วยพอลิเมอร์ชนิดอื่นๆ ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตยาต่อไปใน
อนาคต
คําสําคัญ: Anti-tacking agent, talc, magnesium stearate, mechanical properties, peeling force, drug release

บทนํา
การเคลือบยารูปแบบของแข็งด้วยฟิล์มพอลิเมอร์
เป็ น เทคนิค ที่ มีก ารใช้ กั น อย่า งแพร่ ห ลายในปัจ จุ บั น
โดยมีวัตถุประสงค์ในการเคลือบแตกต่างกัน เช่น เพื่อ
การกลบรสชาติ เพื่อปกป้องตัวยาสําคัญและเพิ่มความ
คงตัว เพื่อความสวยงาม เพื่อควบคุมการปลดปล่อยตัว
ยาสําคัญ ฯลฯ (1-3) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการ
8
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พัฒนาเครื่องมือที่ใช้การเคลือบยารวมทั้งสภาวะการ
เคลือบให้มีความเหมาะสมเพื่อให้ได้ยาเม็ดเคลือบที่ดี
ปัญ หาสํา คัญอย่างหนึ่ง ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ
เคลือบยารูปแบบของแข็งด้วยฟิล์มพอลิเมอร์ คือ การ
เหนียวติดกันของฟิล์มพอลิเมอร์ (4-5) การเหนียว
ติด กั น ของฟิ ล์ม เป็ น ปั ญ หาสํ า คั ญ ทั้ ง ในกระบวนการ
เคลือบยาเม็ดและยาในรูปแบบของแข็งอื่นๆ เช่น เพลเลต

(pellet) บีด (bead) การเหนีย วติด กัน ของฟิล ์ม
พอลิเมอร์อาจเกิดขึ้นขณะเคลือบ ขณะที่อบแห้ง หรือ
หลั ง เคลื อ บรู ป แบบยาเสร็ จ แล้ ว เก็บ ไว้ ด้ ว ยกัน ระยะ
หนึ่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทําให้เม็ดยาติดกันและอาจเกิด
การฉีกขาดของชั้นเคลือบฟิล์มจากการพยายามแยก
เม็ ด ยาที่ ติ ด ออกจากกั น ทํ า ให้ ร ะบบนํ า ส่ ง ยาจะไม่
สามารถควบคุ ม การปลดปล่ อ ยตั ว ยาได้ รวมทั้ ง ทํ า
ให้ผลผลิตที่ได้ต่ํา ด้วยเหตุนี้ การแก้ปัญหาการเหนียว
ติด กัน ของฟิล ์ม พอลิเมอร์ ที่ใช้ใ นการเคลือ บฟิล์มจึ ง
เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องคํานึงถึง สําหรับสาเหตุของการ
เหนี ย วติ ด กั น ของฟิ ล์ ม พอลิ เ มอร์ อ าจเกิ ด จากชนิ ด
พอลิเมอร์ การใช้อุณหภูมิในการเคลือบสูง หรือการ
ใช้พลาสติไซเซอร์ (plasticizer) ในปริมาณสูง (4-6)
การเติมพลาสติไซเซอร์ปริมาณสูงลงในสารเคลือบจะมี
ผลไปลดอุ ณ หภู มิ ต่ํ า สุ ด ที่ ใ ช้ ใ นการก่ อ ตั ว ของฟิ ล ์ ม
(minimum film forming temperature; MFT)
การเหนียวติดกันจึงอาจเกิดขึ้นได้ ลักษณะการเกิดอาจ
เป็นการเหนียวติดกันของสารเคลือบด้วยกันเอง หรือ
การเหนี ย วติ ด กั บ ผนั ง ภายในหม้ อ เคลื อ บทํ า ให้
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเคลื อ บยานั้ น ลดลง เป็ น ผลให้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ มี คุ ณ ภาพไม่ เ ป็ น ไปตามที่ ต้ อ งการ มี
งานวิจัยหลายเรื่องที่รายงานปัญหาการเหนียวติดจาก
การเคลือบพอลิเมอร์ชนิดต่างๆ เช่น การเคลือ บยา
ด้วยฟิล์มพอลิเมอร์อะคริลิกและเซลลูโลส (4, 7-8)
การเคลือบยาด้วยฟิล์มพอลิเมอร์ไคโตซาน (5)
การใช้สารกันเหนอะ (anti-tacking agent) เป็น
วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ ส ามารถนํ า มาใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาการ
เหนียวติดกันของฟิล์มพอลิเมอร์ได้ สารกันเหนอะควร
เป็นสารเฉื่อยซึ่งไม่ทําปฏิกิริยากับทั้งตัวยาสําคัญและ
สารก่อฟิล์ม รวมทั้งไม่มีผลต่อสมบัติต่างๆ เช่น สมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมี (9) สารกันเหนอะที่นิยมใช้
โดยทั่วไปคือ talc (10) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการ
ใช้สารกันเหนอะตัวอื่นๆ ในการแก้ปัญหาการเหนียว

ติดของฟิล์มพอลิเมอร์ เช่น glyceryl monostearate
(GMS) (4), magnesium stearate (5)
การศึ ก ษานี้ ต้ อ งการศึ ก ษาการแก้ ปั ญ หาการ
เหนียวติดกันของชั้นเคลือบฟิล์ม Eudragit® RL 30D
ซึ่งเป็นพอลิเมอร์อะคริลิก โดยทําการศึกษาผลของการ
ใช้สารกันเหนอะชนิดต่างๆ ในปริมาณที่ต่างกันต่อการ
ลดการเหนียวติดกันของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ รวมทั้ง
ศึ ก ษาผลของการเติ ม สารกั น เหนอะต่ อ สมบั ติ ก าร
เหนียวติดกันของยาเม็ดเคลือบและการปลดปล่อยตัวยา
สารเคมีและวิธีการดําเนินการวิจัย
สารเคมี
ตัวยาสําคัญที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ anhydrous
theophylline (Lianyungang Foreign Trade Corp.,
China) สารเพิ่มปริมาณที่ใช้ในยาเม็ดแกน คือ microcrystalline cellulose (Avicel® PH102, FMC,
Philadelphia, USA) และ lactose (Flowlac® 100,
Herstellor/Molkerei MEGGLE Wasserburg GmbH
& Co. KG, Germany) สารเคลือบที่ใช้ในตํารับ คือ
Eudragit® RL 30D (Rohm GmbH & Co. KG,
Germany) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การค้ากลุ่ม aqueous
colloidal polymethacrylate dispersion และใช้
diethyl phthalate (DEP) (Sigma-Aldrich Chemie
GmbH, Germany) เป็นพลาสติไซเซอร์ สารกัน
เหนอะที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ talc (China Haicheng
Doyo Talc Powder Factory, China) และ magnesium stearate (Peter Greven Nederland C.V.,
Venlo, Netherlands)
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาผลของสารกันเหนอะต่อสมบัติของแผ่น
ฟิล์มพอลิเมอร์
1.1. การเตรียมแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์
แผ่นฟิล์มพอลิเมอร์เตรียมโดยนํา Eudragit® RL
วารสารเภสัชกรการอุตสาหกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
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30D ผสมกับ diethyl phthalate (DEP) (plasticizer)
(20% w/w ของน้ําหนักพอลิเมอร์) บน magnetic
stirrer คนผสมให้เข้ากันอย่างน้อย 30 นาที เติมสาร
กันเหนอะลงไปผสมกับ polymer dispersion ซึ่งได้
ผสมกับพลาสติไซเซอร์ไว้ก่อนแล้ว พร้อมกับคนผสม
เบาๆ ต่อเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นเทลงบน Teflon
sheet ซึ่งติดอยู่บนพื้นผิวเรียบ ปล่อยให้แผ่นฟิล์มแห้ง
(โดยอบที่อุณหภูมิ 40 + 1 ºC) จากนั้นแกะแผ่นฟิล์ม
ออก วั ด ความหนาของแผ่ น ฟิ ล์ ม พอลิ เ มอร์ ที่ เ ตรี ย ม
เสร็ จ แล้ ว (อย่ า งน้ อ ย 5 ตํ า แหน่ ง ด้ ว ย thickness
gauge (Minitest 600, Erichsen, Hemer,
Germany)
1.2. การศึกษาผลของการเติมสารกันเหนอะต่อ
สมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์
นํา แผ่ น ฟิ ล์ มที่ เ ตรี ย มได้ซึ่ ง มี ลั ก ษณะความหนา
สม่ํ า เสมอไปศึ ก ษาสมบั ติ เ ชิ ง กลของแผ่ น ฟิ ล์ ม
(mechanical property) ในสภาวะแห้ง โดยการวัด
force at break (N) และ displacement (mm) ด้วย
เครื่อง Texture Analyser (TA.XT.plus, Texture
Analyzer, Stable Micro Systems, UK) แล้วนํา
ค่าที่ได้ไปคํานวณเป็น puncture strength (MPa),
elongation (%) และ energy at break (MJ/m3)
โดยใช้สูตรต่อไปนี้

Puncture strength =
เมื่อ F คือ load required for puncture, Acs คือ
cross-sectional area of the edge of the dry film
located in the path of cylindrical opening of the
film holder (Acs = 2rd, r คือ radius of the hole, d
คือ thickness of the film).

% Elongation = [{(R2 + D2)1/2 – R} / R] * 100
10
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เมื่อ R คือ radius of the film exposed in the
cylindrical hole of the film holder, D คือ
displacement of the probe from point of contact
to the point of film puncture

Energy at break =
เมื่อ AUC คือ area under the curve of the load
at break and the distance, Vc คือ volume of the
film (Vc = πr2d)

1.3. การศึกษาผลของการเติมสารกันเหนอะต่อการ
เหนียวติดกันของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์
นําแผ่นฟิล์มที่เตรียมได้มาตัดให้ได้ขนาด 2.0 ×
7.0 ตารางเซนติเมตร แล้วนําแผ่นฟิล์มสองแผ่นมากด
ทับกันด้วยน้ําหนัก 1000 กรัม ก่อนจะนําไปเก็บไว้ที่
อุณหภูมิ 40 ºC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นปล่อย
ให้ฟิล์มเย็นลงที่อุณหภูมิห้อง ทําการวัดแรงที่ใช้ในการ
แยกฟิล์มออกจากกัน (peeling force) โดยใช้เครื่อง
Texture Analyzer ทํา การทดสอบอย่า งน้อ ย 4
ตัวอย่าง แล้วนํามาหาค่าเฉลี่ย
2. ศึกษาผลของสารกันเหนอะต่อสมบัติของยาเม็ด
เคลือบ
2.1. การเตรียมและประเมินสมบัติยาเม็ดแกน
ยาเม็ ด แกนเตรี ย มด้ ว ยวิ ธี ต อกตรง (direct
compression) โดยใช้เครื่องตอกเม็ดชนิดสากเดียวตัว
ยาสําคัญที่ใช้ คือ anhydrous theophylline (20
มิลลิกรัม/เม็ด) ในการเตรียมยาเม็ดแกนใช้ lactose
monohydrate (280 มิ ล ลิ ก รั ม /เม็ ด ) หรื อ microcrystalline cellulose (MCC) (280 มิลลิกรัม/เม็ด)
หรือ lactose monohydrate ผสม microcrystalline
cellulose ในอัตราส่วน 1:1 (อย่างละ 140 มิลลิกรัม/
เม็ด) เป็นสารเพิ่มปริมาณ พร้อมทั้งใช้ magnesium
stearate และ colloidal silicon dioxide เป็นสาร
ช่วยลื่น (0.5 %w/w) โดยผสมกันตามหลัก geometric

dilution ก่อนตอกเป็นยาเม็ดแกน หลังจากนั้นนํายา
เม็ดแกนไปประเมินสมบัติต่างๆ เช่น ความแปรปรวน
ของน้ําหนัก (weight variation), ความแข็ง (hardness),
ความกร่อน (friability), ความหนา (thickness)
2.2. การเตรียมยาเม็ดเคลือบ
ชั้นเคลือบควบคุมการปลดปล่อยตัวยาประกอบ
ด้วยพอลิเมอร์อะคริลิก คือ Eudragit® RL 30D โดยใช้
diethyl phthalate (DEP) เป็นพลาสติไซเซอร์ ผสม
บน magnetic stirrer อย่างน้อย 30 นาที ในกรณีเติม
สารกันเหนอะกระจายสารกันเหนอะในน้ํากลั่นปริมาณ
เท่าตัวของน้ําหนักของ Eudragit® RL 30D ก่อนผสม
กับ polymer dispersion ซึ่ ง ได้ผ สมกับ พลาสติไซเซอร์ ไ ว้ ก่ อ นแล้ ว ระดั บ ชั้ น ในการเคลื อ บคื อ 5%
และ 10% ของน้ํ า หนั ก ยาเม็ ด แกนโดยใช้ ส ารกั น
เหนอะชนิ ด ต่ า งๆ ได้ แ ก่ talc และ magnesium
stearate ในปริมาณที่ต่างกัน คือ 5, 10, 20 และ
30% ของน้ําหนักพอลิเมอร์ โดยสภาวะที่ใช้ในการพ่น
สเปรย์เพื่อทําการเคลือบแสดงดังต่อไปนี้
สูตรน้ํายา Eudragit® RL 30D ที่ใช้มี solids
content เท่ากับ 15% w/w
Preheat (50oC)

30 min
(pan speed 5 rpm)
Batch size
1 kg
Pan speed
15 rpm
Inlet temperature
48 – 50 oC
Outlet temperature
39 – 41 oC
Nozzle diameter
1 mm
Atomizing air pressure 2.5 bar
Spray rate
5-8 ml/min

3. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
ใช้ Student T-test และ/หรือ One-way ANOVA
ในการเปรียบเทียบสมบัติเชิงกล การเหนียวติดกันของ

แผ่นฟิล์ม และการปลดปล่อยตัวยาของยาเม็ด ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%
ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
1. ผลของสารกั น เหนอะต่ อ สมบั ติ ข องแผ่ น ฟิ ล์ ม
พอลิเมอร์
1.1. ผลของการเติมสารกันเหนอะต่อสมบัติเชิงกล
ของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์
นํา แผ่ น ฟิ ล์ มที่ เ ตรี ย มได้ซึ่ ง มี ลั ก ษณะความหนา
สม่ําเสมอไปวัดความหนาและศึกษาสมบัติเชิงกลของ
แผ่นฟิล์มในสภาวะแห้งโดยการวัด force at break
(N) และ displacement (mm) ด้วยเครื่อง Texture
Analyser แล้วนําค่าที่ได้ไปคํานวณเป็น puncture
strength % elongation และ energy at break ซึ่ง
ผลที่ได้แสดงดังในตารางที่ 1
จากผลการทดลองในตารางที่ 1 พบว่าการเติม
และการเพิ่ม ปริม าณของสารกันเหนอะในแผ่น ฟิล์ม
พอลิ เ มอร์ Eudragit ® RL 30D มี แ นวโน้ ม ทํา ให้
puncture strength และ energy at break ซึ่งบ่ง
บอกความแข็ ง แรงของแผ่ น ฟิ ล์ ม พอลิ เ มอร์ ล ดลง
ขณะที่ % elongation ซึ่งบ่งบอกความยืดหยุ่นของ
แผ่นฟิล์มก็ลดลงเช่นกัน ผลการทดลองนี้สอดคล้องกับ
การศึกษาก่อนหน้านี้ของ Sungthongjeen และคณะ
(11) ซึ่งทําการศึกษาผลของการเติม magnesium
stearate ต่อสมบัติของฟิล์ม ethylcellulose การ
เติมสารกันเหนอะซึ่งเป็นสารที่ไม่ชอบน้ําลงไปอาจมีผล
ลดปฏิกิริยาระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์ทําให้รบกวนการ
ก่อฟิล์มที่เป็นเนื้อเดียวทําให้ความแข็งแรงและความ
ยื ด หยุ่ น ของฟิ ล์ ม ลดลง (1, 12) นอกจากนี้ พ บว่ า
magnesium stearate มี ผ ลทํา ให้ puncture
strength, energy at break และ % elongation
ลดลงได้ ม ากกว่ า talc อาจเนื่ อ งจาก magnesium
stearate มีความไม่ชอบน้ํามากกว่า talc
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ตารางที่ 1 สมบัตเิ ชิงกลของแผ่นฟิลม์ พอลิเมอร์ที่เติมสาร
กันเหนอะต่างชนิดและปริมาณ ในสภาวะแห้ง (S.D. in
parentheses; n = 5) (film thickness 180-220 μm)
Anti-tacking
agents
(% based on
solid polymer)
0
5
10
20
30
0
5
10
20
30
0
5
10
20
30

Mechanical properties
Talc

Mg stearate

Puncture Strength (MPa)
6.09 (0.19)
6.09 (0.19)
6.34 (0.09)
5.07 (0.12)
6.52 (0.21)
4.25 (0.20)
5.41 (0.15)
3.40 (0.06)
4.97 (0.13)
Elongation (%)
109.16 (6.18) 109.16 (6.18)
101.71 (9.35)
95.57 (4.52)
87.21 (4.67)
79.05 (7.53)
75.28 (7.02)
39.01 (1.26)
62.81 (5.65)
Energy at break (MJ/m3)
4.03 (0.21)
4.03 (0.21)
3.90 (0.25)
2.90 (0.14)
3.56 (0.22)
2.32 (0.23)
2.70 (0.23)
1.09 (0.04)
2.18 (0.17)

1.2. ผลของการเติ ม สารกั น เหนอะต่ อ การเหนี ย ว
ติดกันของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์
นําแผ่นฟิล์มขนาด 2.0 × 7.0 ตารางเซนติเมตร
ซึ่งกดทับกันด้วยน้ําหนัก 1000 กรัม เก็บไว้ที่อุณหภูมิ
40ºC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ไปศึกษาสมบัติการเหนียว
ติดกั นของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์โดยวัดแรงที่ใช้ในการ
แยกฟิล์มออกจากกัน (peeling force) ด้วยเครื่อง
Texture Analyzer ซึ่งผลที่ได้แสดงดังในตารางที่ 2
จากผลการทดลองในจากตารางที่ 2 พบว่าผลของ
การเติมสารกันเหนอะทําให้แรงที่ใช้ในการแยกฟิล์ม
ออกจากกันมีค่าลดลงอย่างมากถึงแม้ใส่สารกันเหนอะ
12
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ในปริมาณเพียงร้อยละ 5 การมีค่า peeling force ต่ํา
แสดงว่าสารกันเหนอะสามารถลดสมบัติการเหนียว
ติดกันของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อ
เพิ่มปริมาณสารกันเหนอะจาก 5% เป็น 10-30%
พบว่า peeling force ลดลงอีกไม่มากนัก การที่สาร
กั น เหนอะไปลด peeling force ของแผ่ น ฟิ ล์ ม
พอลิเมอร์ได้เกิดจากความไม่เรียบของแผ่นฟิล์มเมื่อมี
การเติ ม สารกั น เหนอะลงไปทํ า ให้ พื้ น ที่ ผิ ว สั ม ผั ส
ระหว่างแผ่นฟิล์มน้อยลง (7-8) เมื่อพิจารณาผลของ
ชนิดสารกันเหนอะพบว่า talc มีแนวโน้มลด peeling
force ได้มากกว่า magnesium stearate เล็กน้อย
อาจเนื่ อ งจาก talc สามารถลดพื้ น ที่ ผิ ว สั ม ผั ส ได้
มากกว่า magnesium stearate อย่างไรก็ตาม พบว่า
ค่า peeling force ของสารกันเหนอะทั้งสองไม่
ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ตารางที่ 2 สมบัติการเหนียวติดกันของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์
ที่ประกอบด้วยสารกันเหนอะต่างชนิดและปริมาณ
(S.D. in parentheses; n = 4) (film thickness 180220 μm)
Anti-tacking agents
(% based on
solid polymer)
0
5
10
20
30

Peeling force (mN)
Talc

Mg stearate

769.6 (49.5)
79.7 (41.9)
42.9 (27.3)
21.9 (1.8)
15.5 (9.6)

769.6 (49.5)
174.4 (59.6)
52.5 (35.9)

2. ผลของสารกันเหนอะต่อสมบัติของยาเม็ดเคลือบ
2.1. สมบัติของทั่วไปของยาเม็ดแกน
จากตารางที่ 3 พบว่าน้ําหนักของยาเม็ดแกนมีค่า
อยู่ระหว่าง 299.9-301.4 มิลลิกรัม ความแข็งมีค่าอยู่
ระหว่ า ง 7.76-8.99 กิ โ ลกรั ม และความหนาอยู่
ระหว่าง 4.04-4.32 มิลลิเมตร โดยความหนาของยา

เม็ดแกนที่มี MCC อย่างเดียวเป็นสารเพิ่มปริมาณมี
ความหนามากที่สุดเนื่องจาก MCC มีความหนาแน่น
น้อยกว่า lactose ส่วนความกร่อนของยาเม็ดแกนมีค่า
อยู่ระหว่าง -0.11 - 0.28% การที่บางตํารับมีค่าเป็น
ลบอาจเกิ ด จากการที่ ย าเม็ ด แกนดู ด ความชื้ น จาก
สภาพแวดล้อม
ตารางที่ 3 สมบัตขิ องยาเม็ดแกนชนิดต่างๆ
สมบัติของ
ยาเม็ดแกน

สัดส่วน MCC:Lactose

1:0
1:1
0:1
น้ําหนักเม็ดยา (mg) 302.2±0.8 302.6±1.0 302.5±1.0
ความแข็ง (kg)
8.72±0.32 8.99±0.41 7.76±0.39
ความหนา (mm) 4.32±0.01 4.05±0.04 4.04±0.00
ความกร่อน (%)

-0.11

-0.02

0.28

2.2. ผลของสารกันเหนอะต่อการเหนียวติดกันของ
ยาเม็ดเคลือบ
ผลของการเติมสารกันเหนอะลงไปในน้ํายาเคลือบ
Eudragit® RL 30D พบว่าสมบัติความเหนียวติดกัน
ของเม็ ด ยาลดลงเมื่ อ ใช้ ส ารกั น เหนอะ ดั ง แสดงใน
ตารางที่ 4 จากการศึกษาพบว่าชนิดและปริมาณสาร
กันเหนอะมีผลต่อสมบัติการเหนียวติดกันของเม็ดยา
ด้วย การเพิ่มสารกันเหนอะมีแ นวโน้มลดการติดกัน
ของยาเม็ดเคลือบ เนื่องจากการเติมสารกันเหนอะ
และการเพิ่ม ปริม าณสารกั น เหนอะลงไปทํา ให้พื้ น ที่
ผิ ว สั ม ผั ส ระหว่ า งฟิ ล์ ม ที่ เ คลื อ บเม็ ด ยาน้ อ ยลง (7-8)
และการใช้ magnesium stearate เป็นสารกันเหนอะ
มีแนวโน้มลดการติดกันของยาเม็ดเคลือบได้มากกว่า
การใช้ talc เป็นสารกันเหนอะ อาจเนื่องจากความไม่
ชอบน้ําที่มากกว่าของ magnesium stearate
2.3. ผลของสารกันเหนอะต่อการปลดปล่อยตัวยา
ของยาเม็ดเคลือบ
จากการศึ ก ษาผลของสารกั น เหนอะต่ อ การ
ปลดปล่ อ ยตั ว ยา พบว่ า การเติ ม สารกั น เหนอะมี

แนวโน้มทําให้การปลดปล่อยตัวยาลดลง ดังแสดงใน
รูปที่ 1 เนื่องจากการเติมสารกันเหนอะซึ่งเป็นสารที่ไม่
ชอบน้ําลงไปทําให้เพิ่มความไม่ชอบน้ําของชั้นฟิล์มที่
เคลื อ บจึ ง ทํ า ให้ ก ารปลดปล่ อ ยตั ว ยาช้ า ลง ผล
การศึก ษานี้ส อดคล้อ งกับ ผลการศึก ษาก่อ นหน้ า นี้ ที่
รายงานว่าการเติมสารที่ไม่ละลายน้ําลงในชั้นเคลือบ
ฟิล์มทําให้อัตราการปลดปล่อยตัวยาลดลง (1, 13-14)
และจากการศึกษาผลของชนิดสารกันเหนอะพบว่าการ
ใช้ magnesium stearate เป็ น สารกั น เหนอะมี
แนวโน้มลดการปลดปล่อยตัวยาได้มากกว่าการใช้ talc
เป็นสารกันเหนอะ ซึ่งน่าจะเกิดจากความไม่ชอบน้ําที่
มากกว่าของ magnesium stearate นอกจากนี้ยัง
ทํ า การศึ ก ษาผลของปริ ม าณสารกั น เหนอะต่ อ การ
ปลดปล่อยตัวยา ผลการศึกษาพบว่าการเพิ่มปริมาณ
สารกั น เหนอะในชั้ น ฟิ ล์ ม เคลื อ บมี แ นวโน้ ม ลดการ
ปลดปล่อยตัวยาให้ช้าลงทั้งในตํารับที่ใช้ magnesium
stearate และ talc เป็นสารกันเหนอะ ดังแสดงในรูป
ที่ 2A และ 2B ตามลําดับ เนื่องจากการเพิ่มปริมาณ
สารกันเหนอะทําให้ความไม่ชอบน้ําของชั้นเคลือบมี
มากขึ้นจึงทําให้ตัวกลางผ่านเข้ามาละลายตัวยาในเม็ด
แกนได้ช้าลง
ตารางที่ 4 ระดับการเหนียวติดกันของยาเม็ดเคลือบเมื่อ
เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 เดือน (เม็ดแกน MCC :
Lactose; 1:1, ความหนาชั้นเคลือบ; 10% weight gain)
Anti-tacking agents
(%)

Tackiness level of
coated tablets
Talc
Mg stearate

0

5

5

5
10
20
30

4
3
2
1

2
1

5 = เม็ดยาเหนียวติดกันมากที่สุด, 1 = เม็ดยาเหนียวติดกัน
น้อยที่สุด
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120

Drug released (%)

100
80
60
40
No additive
Talc

20

Magnesium stearate
0
0

2

4

6

8

Time (h)

รูปที่ 1 ผลของชนิดสารกันเหนอะต่อการปลดปล่อยตัวยา
ออกจากยาเม็ดเคลือบในสารละลาย 0.1 N HCl (ปริมาณ
สารกันเหนอะ; 20%w/w, เม็ดแกน MCC:Lactose; 0:1,
ความหนาชั้นเคลือบ; 10% weight gain)

A
120

Drug released (%)

100
80
60

0% w/w
10% w/w

40

20% w/w
20

30% w/w

0
0

2

4

6

8

Time (h)

B
120

Drug released (%)

100
80

60

0% w/w
5% w/w

40

10% w/w
20

30% w/w

0
0

2

4

6

8

Time (h)

รูปที่ 2 ผลของปริมาณสารกันเหนอะต่อการปลดปล่อยตัว
ยาออกจากยาเม็ดเคลือบในสารละลาย 0.1 N HCl (เม็ด
แกน MCC:Lactose; 0:1, ความหนาชั้นเคลือบ; 10%
weight gain); A: magnesium stearate, B: talc

14

TIPA Journal Vol. 1 No. 1

2.4. ผลของปัจจัยอื่นๆ ต่อการปลดปล่อยตัวยาจาก
ยาเม็ดเคลือบ
การศึกษานี้นอกจากศึกษาผลของสารกันเหนอะ
ต่อการปลดปล่อยตัวยาแล้ว ยังมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ
ที่มีผลต่อการปลดปล่อยตัวยาของยาเม็ดเคลือบ เช่น
ส่วนประกอบของเม็ดแกนและปริมาณของชั้นเคลือบ
พอลิเมอร์ ดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4 ตามลาดับ ซึ่ง
ผลการศึกษาเหล่า นี้จ ะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒ นา
ตารับยาควบคุมอัตราการปลดปล่อยตัวยาให้เป็นไป
ตามต้องการได้
ผลการศึกษาพบว่าส่วนประกอบของยาเม็ดแกน
มีผลต่อการปลดปล่อยตัวยาทั้งในยาเม็ดเคลือบที่ไม่
เติมสารกันเหนอะ (รูปที่ 3A) และในยาเม็ดเคลือบที่
เติมสารกันเหนอะ talc (รูปที่ 3B) กล่าวคือ ยาเม็ด
แกนที ่ป ระกอบด้ว ย lactose อย่า งเดีย วมีก าร
ปลดปล่อ ยตัวยาเร็วกว่ายาเม็ ด แกนที่ มี MCC เป็ น
ส่ ว นประกอบอย่ า งเดี ย ว เนื่องจาก lactose เป็น
สารเพิ่มปริมาณที่ละลายน้าได้ ขณะที่ MCC เป็นสาร
เพิ ่ม ปริม าณที ่ไ ม่ล ะลายน้ า ส่ว นยาเม็ด แกนที่
ประกอบด้วย lactose และ MCC ในสัดส่วนเท่ากัน
(1:1) ปลดปล่อ ยตัว ยาช้ากว่ายาเม็ด แกนที่ประกอบ
ด้ว ย lactose อย่า งเดีย วแต่เ ร็ว กว่า ยาเม็ด แกนที่
ประกอบด้วย MCC อย่างเดียว ดังแสดงในรูปที่ 3
การศึกษานี้ยังพบว่ายาเม็ดแกนที่ประกอบด้วย MCC
เป็ นส่ วนประกอบในปริ มาณสู งท าให้ ชั้นฟิ ล์ มพอลิ เมอร์
Eudragit® RL30D ที ่เ ติม สารกัน เหนอะแตกได้ใ น
ระหว่างทดสอบการละลายเนื่องจาก MCC มีสมบัติ
เป็นสารช่วยแตกกระจายตัวด้วย ขณะเดียวกันฟิล์ม
พอลิเ มอร์ที ่เ ติม สารกัน เหนอะมีส มบัต ิเ ชิง กลและ
ความแข็งแรงลดลงดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
สาหรับ ผลของปริม าณชั้น เคลือ บซึ ่งบ่งบอกถึง
ความหนาชั้นเคลือ บต่อการปลดปล่อ ยตัวยา พบว่า
การเพิ ่ม ปริม าณชั ้น เคลือ บพอลิเ มอร์ท าให้ก าร
ปลดปล่อยตัวยาช้าลงดังแสดงในรูปที่ 4 เนื่องจาก

A
120

Drug released (%)

100

100
80

60
40

5%w/w
10%w/w

0

60

0

40

Lactose
MCC-Lactose
MCC

20

0

2

4
Time (h)

6

8

B
120

100
80
60

40

Lactose
MCC-Lactose
MCC

20

0
0

2

4
Time (h)

6

8

รูปที่ 3 ผลของส่วนประกอบเม็ดแกนต่อการปลดปล่อยตัว
ยาออกจากยาเม็ดเคลือบในสารละลาย 0.1 N HCl
(ความหนาชั้นเคลือบ; 10% weight gain)
A: ไม่เติมสารกันเหนอะ, B: talc 30%w/w

A
120

100
80

60
40

5%w/w

20

10%w/w

0

0

2

4
Time (h)

6

8

2

4
Time (h)

6

8

รูปที่ 4 ผลของปริมาณชั้นเคลือบต่อการปลดปล่อยตัวยา
ออกจากยาเม็ดเคลือบในสารละลาย 0.1 N HCl
(ปริมาณสารกันเหนอะ 30%w/w; เม็ดแกน MCC :
Lactose; 0:1)
A: magnesium stearate, B: talc

0

Drug released (%)

120

20

80

Drug released (%)

B

Drug released (%)

การเพิ่ม ความหนาชั้น เคลือ บทาให้ก ารซึม ผ่า นของ
ตัวกลางเพื่อไปละลายตัวยาในยาเม็ดเคลือบช้าลง ทา
ให้การปลดปล่อยตัวยาช้าลง (15)

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแก้ปั ญหาการเหนียว
ติดกันของพอลิเมอร์ที่ใช้เคลือบยาเม็ดเพื่อควบคุมการ
ปลดปล่อยตัวยาโดยอาศัยการเติมสารกันเหนอะ ผล
การศึก ษาพบว่ าการเติมสารกันเหนอะในชั้ นเคลือ บ
Eudragit® RL 30D ของยาเม็ดเคลือบทาให้ยาเม็ดมี
การติ ดกัน น้อยลง และมี ผลต่อ การปลดปล่อยตัวยา
สาคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิด ปริมาณ
สารกันเหนอะ และการใช้สารกันเหนอะเพียงปริมาณ
เล็ ก น้ อ ย (5 %w/w) สามารถลดแรงในการดึ ง แผ่ น
ฟิล์มแยกออกจากกันได้อย่างมาก เมื่อพิจารณาผลของ
ชนิด สารกัน เหนอะ พบว่า talc สามารถลดแรงดึง
แผ่ น ฟิ ล์ ม แยกออกจากกั น ได้ ม ากกว่ า magnesium
stearate ส าหรั บ ผลของการเติ ม สารกั น เหนอะต่ อ
สมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มพอลิเมอร์พบว่าการเติมสาร
กันเหนอะมีผลลด puncture strength, elongation
และ energy at break ของแผ่นฟิล์ม นอกจากนี้ยัง
พบว่าการเติมสารกันเหนอะและการเพิ่มปริมาณสาร
กันเหนอะมีแนวโน้มลดการปลดปล่อยตัวยาของยาเม็ด
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เคลือบอาจเนื่องจากความไม่ชอบน้ําของสารกันเหนอะ
และการใช้ magnesium stearate เป็นสารกันเหนอะ
มีแนวโน้มลดการปลดปล่อยตัวยาได้มากกว่า talc
เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับ การแก้ปัญ หาการ
เหนียวติดกันของยาเม็ดยัง มีน้อยมาก ผลการศึก ษา
จากงานวิจัยนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาการ
เหนียวติดกันของฟิล์มพอลิเมอร์อะคริลิกและสามารถ
นําไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาการเหนียวติดกันของฟิล์ม
พอลิ เ มอร์ ใ นการเคลื อ บยาเม็ ด เคลื อ บรู ป แบบอื่ น ๆ
สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตยาต่อไปในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
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บทความ

อุตสาหกรรมการผลิตยาของไทยก้าวไกลสูม่ าตรฐานสากล
สุชาติ จองประเสริฐ*
*ดร. ภก., สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

บุ ค ลากรทางการแพทย์ ทั่ ว ไปมั ก มี คํ า ถามในใจ
บ่อยครั้งว่าผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตในประเทศจะมีคุณภาพ
ดีจริงหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาที่มาจาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะยาแบรนด์เนม หลายครั้งถึงมี
คํากล่าวในทํานองไม่เชื่อถือในคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาที่
เกิดจากผู้ผลิตชาวไทยด้วยกัน ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้หาก
บุคลากรทางการแพทย์ทั่วไปมิได้ติดตามความคืบหน้า
ในแวดวงอุตสาหกรรมยาของไทย ในโอกาสนี้ ผู้เขียน
จึงจะนําเสนอข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันผู้ผลิตของไทย
ก้าวไกล ได้รับการยอมรับระดับมาตรฐานสากลมากขึ้น
แม้ แ ต่ ใ นสหภาพยุ โ รปและอาจอยู่ ใ นตลาดสหรั ฐ
อเมริกาในอนาคตอันใกล้ด้วย
ผู้อ่านควรทราบว่าอุตสาหกรรมการผลิตยาของ
ประเทศไทยประกอบด้วยผู้ผลิตจํา นวน 168 บริษัท
มาตรฐานการผลิต ของผู้ผ ลิตเหล่า นี้ต้องเป็น ไปตาม
มาตรฐานจีเอ็มพีที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) กํ า หนด ตามกฎหมายของไทย ปั จ จุ บั น
มาตรฐานการผลิตจีเอ็มพีได้ปรับเปลี่ยนไปสู่มาตรฐาน
จีเอ็มพีของ PIC/S แล้ว ตาม PIC/S GMP 2009 โดย
ออกเป็ น ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง การ
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การผลิตยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.
2554 ลงวั น ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2554 ซึ่ ง มี ผ ลใช้
บังคับแล้วในปัจจุบัน ดังนั้น กระบวนการผลิตยาของ
ผู้ผลิตไทยจึงมีคุณภาพในระดับสากลที่ยอมรับกันโดย
ทั่ ว โลก โดยเฉพาะในสหภาพยุ โ รป ออสเตรเลี ย
แคนาดา เป็น ต้น นอกจากนี้ หน่ ว ยตรวจมาตรฐาน
จีเอ็มพีของไทย (Thai Inspectorate Unit) ซึ่งอยู่ใน
สํานักงาน อย. ก็อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อขอรับ
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การตรวจรับรองมาตรฐาน (accreditation) จาก PIC/S
หากได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานแล้ว การตรวจจีเอ็มพี
โดยหน่ ว ยตรวจของไทยก็ จ ะได้ รั บ การยอมรั บ จาก
หน่ ว ยตรวจจี เ อ็ ม พี ข องนานาประเทศที่ เ ป็ น สมาชิ ก
PIC/S ด้วย ผู้ผลิตยาของไทยก็จะได้รับการยอมรับใน
คุณภาพการผลิตในระดับเดียวกับประเทศอื่นๆ ที่พัฒนา
แล้ว โดยไม่ต้องถูกตรวจจีเอ็มพีซ้ําอีก ทําให้สามารถ
ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้
ความเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการผลิตจีเอ็มพีใน
ประเทศไทยจึ ง เป็ น เรื่ อ งสํ า คั ญ มากที่ จ ะบ่ ง บอกว่ า
ผู้บริโภคชาวไทยก็จะได้รับยาที่ผลิตในมาตรฐานระดับ
สากลเช่นในประเทศที่พัฒนาแล้ว และสิ่งเหล่านี้ยังบ่ง
ชี้ให้เห็นความตั้งใจของผู้ผลิตยาของไทยที่จะยกระดับ
มาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศ
พัฒนาแล้วทั่วโลกเช่นกัน ดังจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตยาชั้น
นํ า หลายรายในประเทศไทยได้ รั บ การตรวจรั บ รอง
มาตรฐานการผลิตตามจีเอ็มพีของ PIC/S จากหน่วย
ตรวจประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของ PIC/S แล้ว เช่น
สิ ง คโปร์ ออสเตรเลี ย เยอรมนี นอกเหนื อ จากการ
ตรวจรับรองจากประเทศไทยแล้ว ตัวอย่างเช่น บริษัท
ไบโอแลป จํ า กั ด ได้ รั บ การตรวจรั บ รองมาตรฐาน
PIC/S จีเอ็มพี โดยหน่วยตรวจจีเอ็มพีของประเทศ
สิงคโปร์ตั้งแต่ ค.ศ. 2009 เป็นต้นมา และได้รับการ
ตรวจรับรองต่อเนื่องใน ค.ศ. 2011 อีกครั้ง อีกทั้งอยู่
ระหว่ า งการขอรั บ การตรวจมาตรฐานจี เ อ็ ม พี ข อง
สหภาพยุโรปจากหน่วยตรวจประเทศเยอรมนีภายในปี
นี้อีกด้วย อันจะทําให้ผลิตภัณฑ์ยาของไทยได้รับความ
น่าเชื่อถือทั่วทั้งสหภาพยุโรป และกระจายไปทั่วโลกได้
อีก ตัว อย่า งหนึ่ง ที่น่า ภาคภูมิใ จ บริษัท เมกา ไลฟ์

ไซเอ็นซ์ จํากัด ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานจีเอ็มพี
PIC/S จากทั้งประเทศออสเตรเลียใน ค.ศ. 1996 และ
ประเทศเยอรมนี ตั้ ง แต่ ค.ศ. 2001 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า
ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัทจึงได้รับการ
วางจําหน่ายทั่วสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย อเมริกาใต้
และแอฟริกา มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก นอกจากที่
กล่าวมา ยังมีบริษัทชั้นนําในประเทศอีกหลายบริษัทที่
อยู่ ร ะหว่ า งขั้ น ตอนการเตรี ย มการขอรั บ การตรวจ
รั บ รองจี เ อ็ ม พี PIC/S จากประเทศสิ ง คโปร์ ห รื อ
ออสเตรเลี ย เร็ ว ๆ นี้ เช่ น บริ ษั ท สยามเภสั ช จํ า กั ด
บริ ษัท ยู นี ซั น แลบอราทอรี่ จํา กั ด บริษั ท เบอร์ ลิ น
ฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด ทั้งๆ ที่ปัจจุบัน บริษัท
เหล่ า นี้ไ ด้ ส่ ง ออกผลิตภั ณ ฑ์ ย าของตนไปจํ าหน่ า ยใน
ประเทศต่ า งๆ อี ก หลายประเทศ จึ ง มั่ น ใจได้ ว่ า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าของผู้ ผ ลิ ต ของไทยมี ม าตรฐานสากล
ปัจจุบัน ผู้ผลิตยาชั้นนําในประเทศจํานวนมากจึงมุ่ง
หมายไปที่มาตรฐานการผลิตในระดับมาตรฐานสากล
ในอนาคตอัน ใกล้ เพราะตลาดผลิต ภัณ ฑ์ ยามี ข นาด
กว้ า งไกลมากกว่ า ภายในประเทศเท่ า นั้ น และเป็ น
ความจําเป็นต่อการแข่งขัน เนื่องจากตลาดในประเทศ
มีขนาดเล็ก มาก การลงทุนและรัก ษาระบบคุณ ภาพ
ระดั บ สากลจึ ง ไม่ ส ามารถยั่ ง ยื น ได้ ด้ ว ยการแข่ ง ขั น
ภายในประเทศเท่านั้น เนื่องจากยาสามัญนําเข้าที่มี
คุณภาพจากประเทศอินเดีย เกาหลีใต้ เป็นต้น มีราคา
ต้ น ทุ น ถู ก มาก สาเหตุ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง มาจาก
ปริมาณการผลิตที่ส่งจําหน่ายทั่วโลก (economy of
scale) ผู้ผลิตในประเทศซึ่งผลิตปริมาณน้อยกว่าจึงมี
ราคาแพงกว่าและเสียเปรียบในการแข่งขัน จําเป็นต้อง
ยกระดับคุณภาพการผลิตของตนให้สูงขึ้น สอดคล้อง
กั บ ข้ อ กํ า หนดของประเทศเป้ า หมายที่ สํ า คั ญ คื อ
ประเทศพัฒนาแล้ว
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตยาในประเทศไทยเมื่อได้รับ
การตรวจรับรองมาตรฐาน GMP ภายในประเทศโดย
หน่วยตรวจจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แล้ว จะได้รับการยอมรับจากหน่วยตรวจของประเทศ
อื่นๆ ที่เป็นสมาชิกของ PIC/S ด้วยกัน จําเป็นที่หน่วย
ตรวจจี เ อ็ ม พี ข องไทยต้ อ งได้ รั บ การการรั บ รอง
มาตรฐานและเข้าเป็นสมาชิกของ PIC/S อย่างถูกต้อง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้กําหนด
แผนการที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ PIC/S และรับ
การตรวจรั บ รองภายในปี 2556 ซึ่ ง ภายหลั ง จากที่
ได้รับ การตรวจรับรองขีดความสามารถและเข้าเป็น
สมาชิ ก PIC/S แล้ ว ก็ มั่ น ใจได้ ใ นคุ ณ ภาพการตรวจ
จี เ อ็ ม พี ข อ ง ไ ท ย ว่ า มี ม า ต ร ฐ า น ทั ด เ ที ย ม กั บ
มาตรฐานสากลเช่นกันและสามารถยืนเคียงบ่าเคียง
ไหล่กับประเทศต่างๆ ในเวทีสากลได้เช่นกัน
ปั จ จุ บั น นี้ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในอาเซี ย น คื อ
มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ต่างเป็นสมาชิกของ
PIC/S เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ย่ อ มทํ า ให้ ป ระเทศไทยไม่
สามารถหลี ก เลี่ ย งความจํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นา
มาตรฐานการผลิ ต ยาภายในประเทศให้ เ ป็ น ไปตาม
PIC/S GMP ด้วย รวมไปถึงการมีหน่วยตรวจสอบ
แห่งชาติที่ได้มาตรฐานสากล PIC/S เช่นกัน ซึ่งจะเกิด
ผลดี กั บ ผู้ ผ ลิ ต ภายในประเทศที่ ไ ม่ ต้ อ งอาศั ย หน่ ว ย
ตรวจจากประเทศอื่นๆ
นอกจากนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ยา
สามัญที่นําเข้าจากต่างประเทศจะมีคุณภาพมาตรฐาน
การผลิตไม่ด้อยกว่าที่กําหนดในกฎหมายไทย นั่นคือ
PIC/S GMP หน่วยตรวจจีเอ็มพีของไทยก็จะเริ่มทํา
การตรวจสอบผู้ผลิตยาในต่างประเทศที่นําผลิตภัณฑ์
ยามาขึ้ น ทะเบี ย นเพื่ อ วางจํ า หน่ า ยในประเทศไทย
เช่นกัน โดยจะเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนนักวิชาการ
ต่างๆ ที่เคยสงสัยหรือกังวลในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ยาที่ นํ า เข้ า มาจากต่ า งประเทศว่ า จะมี ม าตรฐาน
ทัดเทียมกันหรือไม่ สามารถวางใจได้ว่า จากนี้ต่อไป
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยาในประเทศไทยจะมี
มาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะมาจากผลิตภายในประเทศ
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หรือนําเข้าจากต่างประเทศ ที่สํา คัญ เป็นมาตรฐาน
การผลิตระดับสากล
ผู้เขียนนําเสนอข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างความมั่นใจ
กับบุคลากรทางการแพทย์ว่าผลิตภัณฑ์ยาจากผู้ผลิต
ภายในประเทศไทยได้ยกระดับก้าวสู่มาตรฐานสากล
แล้ ว เพราะทุ ก บริ ษั ท ต้ อ งแข่ ง ขั น กั บ บริ ษั ท จาก
ต่างประเทศ และทั่วโลกหันมาให้ความสนใจผลิตภัณฑ์
ยาสามัญมากขึ้น เพราะมีคุณภาพสูง ราคาเหมาะสม
แก้ปัญหาการเข้าถึงยาของประชาชนได้ จึงสามารถ
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เชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าที่ ผ ลิ ต โดย
อุตสาหกรรมยาของไทยได้ด้วยความมั่นใจ และมั่นใจได้
ว่าหน่วยงานรัฐที่กํากับดูแลยาแห่งชาติ คือ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จะได้ รั บ ประกั น ความ
มั่ น ใจให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภคทุ ก คนว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสามั ญ มี
คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล ในการใช้
สามารถเปลี่ยนแทนยาต้นตํารับราคาแพงได้ด้วยความ
มั่นใจ 

บทความ

คาถา GMP
โศรดา หวังเมธีกุล*
*ภญ., ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ (GHP)

ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ อ อก
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2546 ซึ่งออกตามความ
ในพระราชบั ญ ญั ติ ย า พ.ศ. 2510 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดรายละเอียด
เกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการผลิ ต ยาแผน
ปัจจุบัน ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2554 มีผล
บังคับใช้ 5 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป โดยใช้แนวทาง
ตาม Pharmaceutical Inspection Co-operation
Scheme (PIC/S) Guide to Good Manufacturing
Practice for Medicinal Product PE 009-9;
September 1, 2009 ใช้แทนและยกเลิก ประกาศ
กฎกระทรวงฯ ฉบับ พ.ศ. 2546 ซึ่งใช้แนวทางตาม
WHO GHP 1992
ประกาศกระทรวงฯ ฉบับ พ.ศ. 2554 มี 19
หมวด ข้อกําหนด 528 ข้อ (ไม่รวมหมวด 20 บท
เฉพาะกาล ข้อ 529) พวกเราคงได้อ่านและทําความ
เข้าใจกับกฎกระทรวงฉบับนี้ พร้อมทั้ง บ่นไป อ่านไป
เขียนไป ก้มหน้าก้มตาทําไป ความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็น
WHO GMP หรือ PIC/S GMP หรือ GMP ประเทศใด
ก็ตาม ใช้หลักการเดียวกัน คือคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่อง
quality, safety, efficacy ประเด็นคงไม่ใช่จําข้อ
กําหนด คงต้องเข้าใจความหมายและวัตถุประสงค์ของ
ข้อกําหนดนั้น เพื่อแปรสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม
กั บ องค์ ก รซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งในการผลิ ต ยารู ป แบบ
ต่างกัน (dosage form) และในระบบต่างกัน เช่น ใช้
ระบบผลิต closed system หรือmanual หรือ automatic จะพบคําว่า appropriate ใน GMP เราก็
ถกเถียงกันว่า ที่เราทําก็เหมาะสมแล้ว แต่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรวจประเมินทีไร

กลับเห็นว่าไม่เหมาะสมทุกทีไป ศตวรรษนี้ต้องหันไป
พึ่งการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ (quality risk
management) โดยใช้หลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์
และเหตุผ ล แต่ก็ยิ่ง สร้า งความกัง วล วิต กว่า เราจะ
เสี่ยงถูกประเมินจาก อย. ว่าเราบริหารความเสี่ยง หรือ
เลี่ยงความเสี่ยง ความจริงเราถูกบังคับให้บริหารความ
เสี่ยงใน GMP หลายเรื่องอยู่แล้ว โดยเฉพาะในเรื่อง
การปนเปื้ อ น การปะปนกั น การสื บ ย้ อ นกลั บ เช่ น
จัดแยกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านการตรวจสอบ เพื่อไม่ให้ปะปนกัน เพียงแต่เรา
กํ า ลั ง งงงวยว่ า จะบริ ห ารความเสี่ ย งให้ เ ป็ น ระบบ
อย่างไร
เพื่อช่วยในการจดจําหลักการปฏิบัติ GMP ขอ
เพิ่มอีก 1 GMP คือ หลักการและวิธีการจําที่ดี (Good
Memory Practices) และเสนอ คาถา GMP ซึ่งเป็น
หั ว ใจหรื อ องค์ ป ระกอบหลั ก ของ GMP ดั ง นี้ 1)
ปนเปื้อน 2) ปนเป 3) ปฏิบัติ 4) เป็นจริง 5) ป้องกัน
6) ไปตลอด 7) เป็นอิสระ
1. ปนเปื้อน ป้องกันผลิตภัณฑ์จากการปนเปื้อน
(protect the product from contamination)
GMP ให้ความสําคัญกับการป้องกันการปนเปื้อน
มากที่สุดและต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมการ
ปนเปื้อนเข้าไปในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีความเสี่ยงน้อย
ที่สุดที่จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- ปนเปื้อน ได้แก่สิ่งที่ปนเข้ามาในผลิตภัณฑ์โดย
ไม่ตั้งใจหรือ ขาดความเข้าใจ หรือไม่ระมัดระวัง ได้แก่
อนุภาค เช่น ฝุ่น ผง แมลง เศษโลหะ เศษแก้ว สี เส้น
ผม, จุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา, ไพโรเจน หรือ
bacterial endotoxin สํา หรั บ ยาปราศจากเชื้ อ ,
สารเคมี จากสารที่ใ ช้ทํ า ความสะอาด หรือ สารที่ ใ ช้
วารสารเภสัชกรการอุตสาหกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
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กําจัดสัตว์แมลง
มาตรการปนเปื้ อ นจากบุค ลากร เช่น ฝึกอบรม
การเข้าสถานที่ผลิต/ควบคุมคุณภาพ สุขอนามัยส่วน
บุคคล เครื่องแต่งกาย วิธีการทํางาน พฤติกรรมของ
บุคลากร (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 17-29)
มาตรการปนเปื้ อ นจากอาคารสถานที่ แ ละ
เครื่ อ งมื อ เช่ น การออกแบบอาคารสถานที่ การ
บํารุงรักษา การป้องกันสัตว์แมลง ความสะอาดสถานที่
(สุ ข ลั ก ษณะ) แอร์ ล็ อ ก การกรองอากาศ ความดั น
อากาศที่เหมาะสม (correct air pressure cascade)
อุปกรณ์ทําความสะอาด
- ปนเปื้อนข้าม (cross contamination) เป็น
การปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ต่างชนิด
การป้องกันการปนเปื้อนข้ามในการดําเนินการ
ผลิต กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงฯ ข้อ 119 และ
ข้อ 120 และต้องมีการตรวจสอบมาตรการและ
ประสิ ท ธิ ภ าพของการป้ อ งกั น การปนเปื้ อ นข้ า ม ข้ อ
121
2. ปนเป ป้องกันการปะปนกันหรือทําให้เกิด
ความสับสนหรือผิดพลาด (prevent mix-up or
confusion or error)
การปะปนกั นเป็น อีก หนึ่ง ความสํ า คัญ ที่มี ค วาม
เสี่ยงสูงที่ทําให้เกิดความอันตรายต่อผู้บริโภค เช่น ติด
ฉลากผิด ชั่งยาผิด
มาตรการป้องกันการปะปนกัน เช่น
- ป้ายบ่งชี้ ชื่อวัตถุดิบ อุปกรณ์ ขั้นตอนการผลิต
ทิศทางการไหล ชํารุด ห้ามใช้
- ป้ายบอกสถานะ เช่น สะอาด กักกัน ผ่านการ
ทดสอบ ผ่านการสอบเทียบ (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ
50)
- สถานที่ จั ด สถานที่เพี ย งพอ แยกเป็ น สัด ส่ว น
(segregate) จั ด ของให้ เ ป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย
(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 44, 50, 52)
- กระบวนการ เช่น line clearance, reconci22 TIPA Journal Vol. 1 No. 1

liation (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 109)
3. ปฏิบัติ รู้ก่อนลงมือปฏิบัติ (know what you
are to do before you do it) เป็นระบบเอกสารเพื่อ
ป้องกันความผิดพลาดจากการสื่อสารด้วยการพูด และ
ต้องผ่านการอนุมัติก่อนนําไปใช้ มี ณ จุดใช้งาน (ไม่ใช่
เก็บในห้องผู้จัดการ หรือมีไว้ให้ อย. ตรวจ) ได้แก่
เอกสารแนะนํ า วิ ธี ก ารทํ า งาน เอกสารใช้ ตั ด สิ น ใจ
ทบทวนอนุมัติ และใช้ฝึกอบรม เช่น
- Job description รู้ความรับผิดชอบหน้าที่ และ
ขอบข่ายอํานาจตัดสินใจในงานที่ทํา
- มาตรฐานวิธีการปฏิบัติ (standard operating
procedure; SOP) เช่นการชั่งยา
- คุณลักษณะข้อกําหนด (specification) เพื่อใช้
ตัดสินใจว่าได้หรือไม่ได้ตามที่กําหนด
- Protocol, สู ต รการผลิ ต และคํา แนะนํา
กระบวนการผลิต เป็นเอกสารรวมวิธีปฏิบัติ และ
เกณฑ์กําหนด
4. เป็นจริง บันทึกตามความเป็นจริง (document
what really occur) ได้แก่บันทึก (record) เพื่อเป็น
หลักฐานการปฏิบัติงานและประวัติสืบย้อนกลับ ต้อง
ถูกต้องตามความจริง สมบูรณ์ ทันทีที่เสร็จงาน ข้อมูล
ถาวร (ไม่จางหายหรือลบออกได้ง่าย) จัดเก็บบันทึก
ตามกําหนด ค้นหาได้ง่าย (audit ทีไร หาเอกสารไม่
พบ ตื่นเต้น หรือ การจัดเก็บไม่ดี) บันทึกและอนุมัติ
การทําลายบันทึก
5. ป้องกัน (corrective action and preventive
action; CAPA)
- corrective action เป็ น การเรี ย นรู้ จ าก
ข้อผิดพลาด หาทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ําขึ้นอีก
เช่ น จากปั ญ หาจากข้ อ ร้ อ งเรี ย น, recall, reject,
product defect, audit, product review, out of
specification, deviation
- preventive action ป้องกันก่อนเกิดปัญหา
เช่น จาก trend analysis, monitoring หรือ impact

assessment
- เป็นการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. ไปตลอด สม่ําเสมอ ต่อเนื่อง และควบคุม
(strive for consistency and control)
GMP is that part of quality assurance that
ensures that products are consistently produced
and controlled to the quality standards
appropriate to their intend use and as
required by the marketing authorisation or
product specification (PIC/S GMP).
เพื่อให้กระบวนการและระบบมีความสม่ําเสมอ
ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม โดยกํา หนด parameter,
specification จั ด ทํา ระบบ qualification and
validation, maintenance, calibration, change
control, self inspection (internal audit), product
review
7. เป็นอิสระ หน่วยงานคุณภาพ (quality unit)
ส่วนงานควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ ที่

Process Understanding

ทํา งานอิส ระจากหน่ว ยงานผลิต เป็น ผู้ต รวจสอบ
ทดสอบ อนุ มั ติ ผ ล อนุ มั ติ เ อกสาร และดู แ ลระบบ
คุณภาพ
คุณภาพ เป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของทุกคนที่
จะต้ อ งตระหนั ก และให้ ค วามสํ า คั ญ ในการควบคุ ม
ตรวจสอบ และธํารงไว้ซึ่งระบบ ทุกฝ่ายต้องทบทวน
ความถู ก ต้ อ งของเอกสารก่ อ นส่ ง ให้ ฝ่ า ยประกั น
คุ ณ ภาพ พิ จ ารณาตั ด สิ น ใจ อนุ มั ติ ไม่ ใ ช่ เ ป็ น
forwarder ส่งต่อกันมา โดยไม่ตรวจสอบ หรือทบทวน
ก่อน
Quality should be built into the
product, and the testing alone cannot be
relied upon to ensure the product quality.
(Guidance for Industry, Quality Systems Approach to
Pharmaceutical cGMP Regulation, September 2006)

คอยพบกั บ เป็ ด น้ อ ยที่ ชื่ อ ปนเปื้ อ น ซึ่ ง จะ
เจริญเติบโตในอีก 6 เดือนข้างหน้า (ฉบับหน้า) ว่ามีรูป
โฉม น่ารัก น่าชัง อย่างไร 

Deviations

Quality Risk
Management

FDA

Quality

QA
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บทความ

การบริหารคุณภาพอุตสาหกรรมผลิตยา
สุพาณี ศรีวัฒนา*
*ผู้จัดการวิชาการ, บริษัท ไทยนครพัฒนา จํากัด

หลั ก การที่ ร ะบุ ต าม PIC/S (Pharmaceutical
Inspection Co-operation Scheme) เ พื่ อ ส ร้ า ง
ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและวางจําหน่ายต้องมี
คุณภาพ หรือประสิทธิภาพด้านการรักษา และไม่เกิด
ความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สถานที่
ผลิ ต ยาไม่ ว่ า จะเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ผนปั จ จุ บั น หรื อ
ผลิตภัณฑ์แผนโบราณ จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานที่ผลิต พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก
(facility)
อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีดําเนินการและ
บุคลากร ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

การประกันคุณภาพเป็นหัวใจของระบบบริหาร
จัดการ และเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกคน ทุกแผนก
อย่าปัดความรับผิดชอบให้เป็นของฝ่ายประกันคุณภาพ
แต่ผู้เดียว
การติดตามระบบคุณภาพของสถานที่ผลิต ฝ่าย
ประกัน คุณ ภาพเป็นผู้ติดตามการดําเนินงานของทุก
แผนก/ฝ่ายในรูปแบบประสานงานตามผัง communication line

MANAGING DIRECTOR

HUMAN
RESOURCE
DIVISION

MARKETING DIVISION

RAW MATERIAL
WAREHOUSE
DIVISION

PRODUCTION
DIVISION
QUALITY ASSURANCE
DIVISION

REGISTRATION
DIVISION AND
RESENARCH &
DEVELOPMENT
DIVISION

PRODUCTIVITY
SUPPORTING
DIVISION

ENGINEERING
DIVISION
ACCOUNTING
DIVISION

SAFETY &
PERSONAL
HYGIENIC
ATTENTION
DIVISION
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VENDOR /
DISTRIBUTOR

FINISHED GOODS
TRANSPORTING
DIVISION

TIPA Journal Vol. 1 No. 1

FINISHED GOODS
WAREHOUSE
DIVISION

PURCHASING DIVISION

จากผัง จะเห็นได้ชัดเจนว่า แต่ละฝ่าย/แผนก มี
การทํางานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายประกันคุณภาพ โดยการ
บริหารงานของทุกแผนก/ฝ่าย จะเป็นอิสระต่อกันและ
กัน และอยู่ภายใต้ผู้บริหารสูงสุด
ตาม PIC/S มีการระบุไว้ว่า การประกันคุณภาพ
ครอบคลุม GMP และปัจจัยภายนอกด้วย ซึ่งหมาย

รวมถึ ง venders และหน่ ว ยงานภายนอกที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับระบบงานภายในองค์กร
ทุ ก องค์ ก รควรสํ า รวจว่ า ระบบการบริ ห ารงาน
คุ ณ ภาพ มี ค วามสมบู ร ณ์ แ ละสอดคล้ อ งตาม PIC/S
requirement หรือไม่โดยพิจารณา input ของ “งาน
ประกั น คุ ณ ภาพ” และระบบการบริ ห ารจั ด การจน
ได้มาซึ่ง output ของ “ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ”

งานประกันคุณภาพ

อิสระและปราศจากผลประโยชน
กําหนด Communication Line
ควบคุมถูกตองของกระบวนการผลิต

เห็นชอบกับการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ
ควบคุมความสามารถของ LAB

ทบทวนระบบการดําเนินงาน
ควบคุมระบบบริหารจัดการ
ควบคุมระบบความไมสอดคลอง
ควบคุมเอกสารบันทึกคุณภาพ
บริหารจัดการขอรองเรียน
ควบคุมประสิทธิผลของ CA/PA
บริหารจัดการความเสี่ยง,แนวโนม และ
การเบี่ยงเบน
เกี่ยวของกับทุกกระบวนการทีมีผลตอ
คุณภาพผลิตภัณฑ

บริหารจัดการ “Recall Products”
บริหารจัดการ “การเปลี่ยนแปลง”

ผลิตภัณฑมีคุณภาพและปลอดภัย
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นอกเหนื อ งานประกั น คุ ณ ภาพขององค์ ก รแล้ ว
ควรสํ า รวจความสมบู ร ณ์ ข องการประกั น คุ ณ ภาพ

กระบวนการผลิตด้วยเนื่องจากมีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรง
ต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์

การประกันคุณภาพ
กระบวนการผลิต

นโยบายคุณภาพการผลิต
เปาหมายนโยบายคุณภาพ (KPI)
ผูรับผิดชอบ
เอกสารวิธีปฏิบัติ (Batch record)
การเฝาระวังสภาวะแวดลอม

การควบคุม NC
การตรวจสอบความถูกตองของระบบงาน
(Validation)

วิเคราะหแนวโนมและการเบี่ยงเบน
การควบคุมการเปลี่ยนแปลง
Clearance line

การประเมินความเสี่ยง
การเตรียมความพรอมกอนดําเนินงาน
การทบทวนและประเมินคุณภาพการดําเนินงาน

ผลิตภัณฑมีคุณภาพรักษา
และปลอดภัย
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ผัง งานที่ มี ค วามเกี่ ย วเนื่อ งทั้ ง 2 ผั ง หากแต่ ล ะ
องค์ ก รมี ค รบถ้ ว น จะเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ถึ ง คุ ณ ภาพระดั บ
มาตรฐานสากลขององค์กรได้ระดับหนึ่ง
ส่ว นระบบที่ ท่า นดํ า เนิ น การอยู่จ ะถู ก ต้อ ง หรื อ
เหมาะสมตาม PIC/S requirement ต้องมีการ
พิจารณาลึกลงไปอีก ทั้งนี้เพื่อให้สามารถสร้างความ

กระจ่า งของระบบงาน การพูดคุยถึง การทํางานจริง
เราได้เปิดโอกาสให้มีการสอบถามข้อข้องใจ ซึ่งปัญหา
ต่างๆ ที่ท่านพบ อาจเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นอีกมาก
กรณี ที่ ท่ านต้ องการแชร์ ค วามคิ ดเห็ น กรุ ณาส่ ง
ข้อมูลมาได้ เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพเภสัชให้ก้าวทัน
มาตรฐานสากล และเพิ่มพูนศักยภาพของเราทุกคน 
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บทความ

Quality Risk Management
บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์*
*ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายคุณภาพ, บริษทั องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จํากัด

เรื่ อ งการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นคุ ณ ภาพ เป็ น
ข้อกําหนดใหม่สําหรับอุตสาหกรรมยา ได้เริ่มต้นอย่าง
เป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2552 กล่าว
คือ PIC/S ฉบับ PE009-8 ได้เพิ่มเรื่อง Quality Risk
Management (QRM) เข้าไปใน paragraph สุดท้าย
ของบทที่ 1 เรื่อง Quality Management เนื้อหาใน
paragraph นี้ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ก ล่ า วโดยละเอี ย ด มี เ พี ย งข้ อ
กําหนดประมาณ 10 บรรทัดดังนี้
1.5 Quality risk management is a systematic process for the assessment, control,
communication and review of risks to the
quality of the medicinal product. It can be
applied both proactively and retrospectively.
1.6 The quality risk management system
should ensure that:
- The evaluation of the risk to quality is
based on scientific knowledge, experience
with the process and ultimately links to the
protection of the patient;
- The level of effort, formality and
documentation of the quality risk management process is commensurate with the
level of risk.
Examples of the processes and applications of quality risk management can be
found inter alia in Annex 20.
ข้อกําหนดนี้ได้บอกให้เราไปดูตัวอย่างและการ
ประยุก ต์ใ ช้ที่ ภ าคผนวก 20 พอเราตามไปเปิ ด ภาค
28
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ผนวก 20 ก็ แ ทบไม่ อ ยากอ่ า นเพราะมีร ายละเอี ย ด
มากถึง 20 หน้า
จากประสบการณ์ผู้ เ ขี ยนได้รั บ มอบหมายจาก
เจ้ า นายให้ ป ระเมิ น ความเสี่ ย งจากการใช้ อ าคาร
สถานที่ ข องโรงงานผลิ ต วั ค ซี น ทั้ ง ชนิ ด เชื้ อ เป็ น และ
วัคซีนชนิดอื่นๆ เพื่อจะได้กําหนดวิธีการป้องกันการ
ปนเปื้อนได้อย่างถูกต้อง มาตั้งแต่ปี 2548 แต่ก็ไม่เคย
เขียนรายงานอย่างเป็นมืออาชีพ เพราะเริ่มต้นไม่ถูก
ว่ า จะใช้ เ ครื่ อ งมื อ ใด คิ ด ออกอย่ า งเดี ย วว่ า ต้ อ ง
ประเมินความรุนแรงจากอันตรายต่อพนักงาน และ/
หรือผลกระทบต่อผู้รับวัคซีน ปัจจัยที่สองคือความถี่
หรื อ โอกาสที่ อั น ตรายและ/หรื อ ผลกระทบนั้ น จะ
เกิดขึ้น และปัจจัยสุดท้ายคือความสามารถที่เราจะ
ตรวจพบอันตรายและ/หรือผลกระทบนั้น
จนกระทั่งปี 2550 บริษัทฯต้องเตรียมการรองรับ
การตรวจ GMP โดยองค์การอนามัยโลก จึงได้ขอ
ตั ว อย่ า งเอกสารจาก บริ ษั ท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์
สหรัฐอเมริกา พบว่าเขาใช้ HACCP เป็นเครื่องมือใน
การประเมิน/วิเคราะห์ ผู้เขียนอ่านดูแล้วก็งง จึงได้เริ่ม
หาหนังสือภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่อง HACCP มาอ่าน
(ผู้เขียนไม่ได้ซื้อ ได้แต่เพียงพลิกอ่านที่ชั้นหนังสือของ
ร้านซีเอ็ดบุ๊ค ขอขอบคุณเจ้าของร้านมา ณที่นี้)
HACCP นั้นได้นํามาใช้กันอย่างกว้างขวางใน
อุตสาหกรรมอาหารบ้านเรามานานแล้ว เนื่องจากเป็น
ข้อกําหนดของอุตสาหกรรม สําหรับพวกเราชาวเภสัช
กรรมเรียนรู้ความเสี่ยงจากการอ่านข้อกําหนด GMP
และ pharmacopoeia โดยมิได้พินิจพิเคราะห์อย่าง
ละเอี ย ดด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ที่ เ ป็ น ตั ว เลขเพื่ อ สามารถ
รายงานออกมาเป็นหน่วยวัด ที่จะใช้บอกระดับความ

แตกต่างของความเสี่ยง เทียบกับกระบวนการผลิตที่
เราดําเนินการอยู่ และหลายต่อหลายครั้ง บริษัทฯ ได้
คิดวิเคราะห์ประเมินแล้วแต่มิได้เขียนเป็นรายงานเพื่อ
สามารถใช้ในการสื่อสารกับผู้อื่น (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลูกน้องในบริษัทฯ เราเอง)
ย้อนกลับไปในเดือน มค. ปี 2550 ข้อกําหนด
ของ PIC/S เกี่ยวกับเรื่อง QRM นั้นได้มีหมายเหตุว่า
This is voluntary (หมายถึง เราอาสาสมัครนํามาใช้)
แต่ ใ นความเป็ น จริ ง ผู้ เ ขี ย นได้ พ บว่ า auditor
ต่างประเทศ ได้ใช้หัวข้อนี้มาตรวจอย่างเอาจริงเอาจัง
ไม่เห็นยอมรับเลยว่าข้อกําหนด Annex 20 เป็นเพียง
voluntary
QRM มีการประยุกต์ในโอกาสต่างๆ หลากหลาย
แต่มีการกําหนดเป็นหมวดหมู่ตามภาคผนวก 20 ดังนี้
1. Quality Risk Management as Part of
Integrated Quality Management
2. Quality Risk Management as Part of
Regulatory Operations
3. Quality Risk Management as Part of
Development
4. Quality Risk Management for Facilities,
Equipment and Utilities
5. Quality Risk Management as Part of
Materials Management
6. Quality Risk Management as Part of
Production
7. Quality Risk Management as Part of
Laboratory Control and Stability Studies

8. Quality Risk Management as Part of
Packaging and Labeling
เครื่องมือ/วิธีการที่ PIC/S แนะนําให้ใช้มีดังนี้
1. Basic Risk Management Facilitation
Methods
2. Failure Mode Effects Analysis (FMEA)
3. Failure Mode, Effects and Criticality
Analysis (FMECA)
4. Fault Tree Analysis (FTA)
5. Hazard Analysis and Critical Control
Points (HACCP)
6. Hazard Operability Analysis (HAZOP)
7. Preliminary Hazard Analysis (PHA)
8. Risk Ranking and Filtering
9. Supporting Statistical Tools (Control
chart, Histogram, Pareto, etc)
เรื่ อ งการบริห ารความเสี่ย งด้ า นคุ ณ ภาพนี้ เ ป็ น
เรื่องที่ต้องใช้ทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมาก
และต้ อ งเรี ย นรู้ ก ารใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น
เบื้องต้น และที่สํา คัญ ต้อ งทํางานเป็น ทีม (มากกว่ า
หนึ่งคน ก็ถือว่า เป็นทีมแล้ว) ส่วนตัวผู้เขียนมีค วาม
เชื่อว่า เภสัช กรการอุต สาหกรรมส่ว นใหญ่มีพื้น ฐาน
เหล่านี้อยู่แล้ว เพียงแต่ได้ดูตัวอย่างสัก 1-2 เรื่องก็จะ
นําไปใช้งานได้
บทความเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ
นั้น ผู้เขียนวางแผนว่าจะเขียนต่อเนื่องลงในวารสาร
ของสมาคมฯ จํานวน 3 ฉบับ ในวารสารฉบับหน้าจะ
ทยอยสอดแทรกตัวอย่าง มาแลกเปลี่ยนให้ผู้อ่านได้
ทัศนาต่อไป ไว้พบกันใหม่นะครับ 
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บทปริทัศน์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ลักษมีเพ็ญ สารชวนะกิจ*
*ภญ., ผู้ดแู ลกลุ่มงานด้านศูนย์ข้อมูลสิทธิบตั รยา สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่าน ฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่ผู้เขียน
ได้รับเกียรติให้มาเขียนในเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญา ก่ อ นที่ จ ะนํ า ท่ า นผู้ อ่ า นเข้ า สู่ เ นื้ อ หา ผู้ เ ขี ย น
อยากถามท่านผู้อ่านว่า เคยสงสัยหรือไม่ว่าทรัพย์สิน
ทางปัญญาเกี่ยวพันกับเราอย่างไร ทําไมเราต้องหันมา
สนใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน
ของเรามากมาย เริ่ ม ตั้ ง แต่ สิ่ ง ของที่ เ ราใช้ ใ นชี วิ ต
ประจํ า วั น เช่ น ยาสี ฟั น สบู่ ครี ม บํ า รุ ง ผิ ว กระเป๋ า
แว่นตา รถยนต์ ล้วนมีเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญามา
เกี่ยวข้องทั้งนั้น และนับว่าเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาจะ
มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นผู้เขียนก็จะขอปูพื้น
ความรู้ สํ า หรั บ ผู้ อ่ า นบางท่ า นที่ ท ราบเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ทรัพย์สินทางปัญญา หรืออาจเคยได้ยินมาบ้างแต่ไม่
มากนัก สําหรับผู้อ่านที่มีความรู้อยู่แล้วก็มาทบทวน
ความรู้เบื้องต้นกัน
คํ า ว่ า “ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา” หมายความว่ า
อย่ า งไร ก่ อ นอื่ น เรามาดู คํ า ว่ า ทรั พ ย์ สิ น กั น ก่ อ น
ทรัพย์สินนั้นก็คือ สิ่งที่มีค่านั่นเอง เช่น บ้าน รถยนต์
ที่ดิน เงิน ทอง ซึ่งล้วนแต่เป็นทรัพย์สินที่มองเห็นและ
จับต้องได้ แต่มีทรัพย์สินอยู่อย่างหนึ่งทื่จับต้องไม่ได้
นั่นคือ ความคิด (ที่มีประโยชน์) เน้นว่าเป็นความคิดที่
มีประโยชน์ ความคิดที่มีประโยชน์ที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ นั่นคือทรัพย์สินทางปัญญา
นั่ น เอง หลั ก ในการให้ ค วามคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญาคือ การให้สิทธิเด็ดขาดในการใช้ประโยชน์ทาง
การค้า โดยที่ต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย นั่นคือมี
การเปิดเผยการประดิษฐ์ และถ่ายทอดความรู้เพื่อที่จะ
นําไปพัฒนาต่อได้
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ดังนั้น ทรัพย์สินทางปัญญาในความหมายอย่าง
กว้าง หมายถึงการสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์ซึ่ง
แสดงออกในรูปแบบใดก็ตาม ทรัพย์สินทางปัญญานี้
อาจเป็ น สิ่ ง ที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ เช่ น ความคิ ด แนวคิ ด
กรรมวิ ธี หรื อ ทฤษฎี ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญายั ง อาจ
ปรากฏในรูปแบบที่จับต้องได้ เช่น การประดิษฐ์ สินค้า
หรือสื่อรูปแบบอื่นที่จับต้องได้ นอกจากนี้ ทรัพย์สิน
ทางปัญญายังอาจรวมถึงความรู้ การค้นพบ หรือการ
สร้างสรรค์อีกด้วย จะเห็นได้ว่า ความหมายอย่างกว้าง
ของทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญานี้ เ น้ น ที่ ผ ลผลิ ต ของสถิ ต
ปัญญาและความชํานาญของมนุษย์ โดยไม่ได้คํานึงถึง
ชนิดของการสร้า งสรรค์ หรื อวิธีก ารสร้างสรรค์หรือ
วิ ธี ก ารในการแสดงออกแต่ อ ย่ า งใด ทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญ ญาในความหมายอย่า งแคบนั้น ถูก นิย ามขึ้น เพื่ อ
เป็นประเภทต่างๆ ตามผลผลิตทางปัญญา ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์ นโยบายของรัฐ ประโยชน์ในทางสังคม
และเศรษฐกิ จ ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ฯลฯ
ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทมีบทบัญญัติแ ห่ง
กฎหมาย กํ า หนดรั บ รอง และให้ ค วามคุ้ ม ครองที่
แตกต่ า งกั น นโยบายของรั ฐ เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญ ญา และการคุ้มครองทรัพย์สิ น ทางปัญญาแต่ล ะ
ประเภท บั ญ ญั ติ ไ ว้ ภ ายใต้ ก ฎหมายไม่ ว่ า จะเป็ น
กฎหมายที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรหรื อ
กฎหมายจารีตประเพณี ตามแต่ระบบ กฎหมายของ
ประเทศนั้นๆ จะเห็นได้ว่าความหมายอย่างแคบของ
ทรัพย์สินทางปัญญานี้จํากัดอยู่ที่การสร้างสรรค์ ของ
มนุษย์ที่กฏหมายรับรองไว้เท่านั้น
ในประเทศไทย ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา แบ่ ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม

(industrial property) และลิขสิทธิ์ (copyright) แต่
คนทั่วไปมักคุ้นเคยกับคําว่า “ลิขสิทธิ์” มากกว่า เช่น
ลิขสิทธิ์หนังหรือเพลง เพราะอาจได้ยินตามสื่อบ่อยๆ
สํ าหรับ ทรัพย์สิน ทางอุตสาหกรรมยัง แบ่ง ออกได้อี ก
ดังนี้
1. สิทธิบัตร (patent)
2. เครื่องหมายการค้า (trademark)
3. แบบผังภูมิของวงจรรวม (layout-design of
integrated circuit)
4. ความลับทางการค้า (trade secret)
5. ชื่อทางการค้า (trade name)
6. สิ่งบ่งชี้ทางภูมศิ าสตร์ (geographical indication)
ความหมายของทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาแต่ ล ะ
ประเภท เป็นดังนี้
1. ลิขสิทธิ์ หมายถึง งานหรือความคิดสร้างสรรค์
ในสาขาวรรณกรรม ศิ ล ปกรรม ดนตรี ก รรม งาน
ภาพยนตร์ หรื อ งานอื่ น ใดในแผนกวิ ท ยาศาสตร์
ลิขสิทธิ์ยังรวมถึง
- สิทธิข้างเคียง (neighbouring right) คือการ
นํ า เอางานด้ า นลิ ข สิ ท ธิ์ อ อกแสดง เช่ น นั ก แสดง ผู้
บันทึกเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ในการบันทึกหรือ
ถ่ายทอดเสียงหรือภาพ
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (computer program;
computer software) คือ ชุดคําสั่งที่ใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อกําหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางาน
- งานฐานข้อมูล (database) คือ ข้อมูลที่ได้เก็บ
รวบรวมขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ
2. สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกให้
เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (invention) การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (product design) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (utility model) ที่มีลัก ษณะตามที่
กฎหมายกําหนด

- การประดิษฐ์ (invention) คือ ความคิดสร้าง
สรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะ องค์ประกอบ โครงสร้างหรือ
กลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การ
รักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ (product design) คือ
ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการทําให้รูปร่างลักษณะ
ภายนอกของผลิตภัณฑ์เกิดความสวยงาม และแตกต่าง
ไปจากเดิม
- ผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ หรือที่เรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า อนุสิทธิบัตร (petty patent) มีลักษณะคล้าย
กั น กั บ การประดิ ษ ฐ์ แต่ เ ป็ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ มี
ระดั บ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ไ ม่ สู ง มาก หรื อ เป็ น การ
ประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย
3. แบบผังภูมิของวงจรรวม หมายถึง แผนผังหรือ
แบบที่ทําขึ้น เพื่อแสดงถึงการจัดวางและการเชื่อมต่อ
ของวงจรไฟฟ้า เช่น ตัวนําไฟฟ้า หรือตัวต้านทาน
4. เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ หรือตราที่ใช้กับสินค้า หรือบริการ ได้แก่
- เครื่องหมายการค้า (trademark) คือเครื่อง
หมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่า
สิ น ค้ า ที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งหมายนั้ น แตกต่ า งกั บ สิ น ค้ า ที่ ใ ช้
เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น โค้ก เป๊ปซี่ บรีส
แฟ้บ
- เครื่องหมายบริการ (service mark) คือ เครื่อง
หมายที่ใช้ เป็น ที่หมายหรื อเกี่ ยวข้ อ งกั บ บริ ก าร เพื่ อ
แสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการ
ที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมาย
ของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น
- เครื่องหมายรับรอง (certificate mark) คือ
เครื่ อ งหมายที่ เ จ้ า ของเครื่ อ งหมายรั บ รองใช้ เ ป็ น ที่
หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบุคคลอื่น
เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น
เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรํา
วารสารเภสัชกรการอุตสาหกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
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- เครื่องหมายร่วม (collective mark) คือ เครื่อง
หมายการค้าหรือ เครื่อ งหมายบริก ารที่ใช้โดยบริษัท
หรือรัฐวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของ
สมาคม กลุ่ ม บุ ค คล หรื อ องค์ ก รอื่ น ใดของรั ฐ หรื อ
เอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด
5. ความลับทางการค้า หมายถึง ข้อมูลการค้าที่
ยังไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป และมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์
เนื่องจากข้อมูลนั้นเป็นความลับ และมีการดําเนินการ
ตามสมควรเพื่อรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นความลับ
6. ชื่อทางการค้า หมายถึง ชื่อที่ใช้ในการประกอบ
กิจการ เช่น โกดัก ฟูจิ
7. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หมายถึง ชื่อสัญลักษณ์
หรือสิ่ ง อื่น ใดที่ ใช้เ รียกหรือ ใช้ แทนแหล่ง ภูมิศ าสตร์
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และสามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์
นั้นเป็น สิน ค้า ที่มีคุณ ภาพ ชื่อเสียง หรื อคุณ ลัก ษณะ
เฉพาะของแหล่ง ภูมิศาสตร์นั้น เช่น มีดอรัญญิก ส้ม
บางมด ผ้าไหมไทย แชมเปญ คอนยัค
ตอนนี้ผู้อ่านคงพอมีความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สิน
ปัญญากันบ้างแล้วนะคะ เนื้อหาในฉบับต่อไปเราจะลง
ลึ ก กั น ในเนื้ อ หาของทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาแต่ ล ะตั ว
สําหรับฉบับนี้คงต้องลาไปก่อน สวัสดีค่ะ 
เอกสารอ้างอิง
เอกสารความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา, กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา

บทปริทัศน์

ทําไมต้อง ... ชีวสมมูล ?
อริยา ขุนวิไชย*
*ดร. ภญ., ผู้จดั การฝ่ายเภสัชวิทยาทางคลินกิ บริษัท เมดิกา อินโนวา จํากัด

บทนํา
โดยทั่ ว ไปผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าที่ จํ า หน่ า ยในท้ อ งตลาด
แบ่ง ออกได้เ ป็น 2 ประเภท คือ 1) ผลิต ภัณ ฑ์ย า
ต้นแบบ (innovator/original drug) เป็นผลิตภัณฑ์
ยาที่ผลิตโดยบริษัทยาที่เป็นผู้ริเริ่มในการค้นคว้าวิจัย
และ 2) ผลิตภัณฑ์ยาสามัญ (generic drug) หมายถึง
ผลิตภัณ ฑ์ยาที่มีตัว ยาสํา คั ญ (active ingredient),
รูปแบบผลิตภัณฑ์ (dosage form), ข้อบ่งใช้ (indication), ความแรง (strength), และทางให้ยา (route of
administration) เหมือนกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ แต่
มีความแตกต่างในกระบวนการพัฒนาสูตรตํารับและ
ในกระบวนการผลิต เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยาสามัญไม่มี
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา (drug
discovery) เพื่อให้ได้สารสําคัญหรือสารที่มีฤทธิ์,
การศึกษาในสัตว์ทดลอง (preclinical phase) รวมทั้ง
การศึ ก ษาวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ (clinical phase I-IV)
เหมื อ นกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าต้ น แบบ ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาดังกล่าวจําเป็นต่อการขออนุมัติขึ้นทะเบียน
ยาใหม่สําหรับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ ต่างจากการขอขึ้น
ทะเบียนยาสามัญใหม่สําหรับผลิตภัณฑ์ยาสามัญ ซึ่ง
โดยทั่ ว ไปใช้เพีย งข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึก ษาชีว สมมู ล
(bioequivalence study) เท่านั้น ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า
ต้นทุนที่ต่ํากว่าและระยะเวลาในการพัฒนาที่สั้นกว่า
ของผลิตภัณ ฑ์ยาสามั ญนํ า มาซึ่งราคาที่ถูก กว่า และ
ด้วยราคาที่ถูกกว่า ทําให้ผลิตภัณฑ์ยาสามัญสามารถ
ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยได้ อย่างไรก็ตามนอกจาก
เหตุผลทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้ว ประสิทธิภาพในการ
รักษาและความปลอดภัยในการใช้ยาอันจะนํามาซึ่ง
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถละเลย
ได้ เ ช่ น กั น ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ ผ ลิ ต ยาสามั ญ ที่

จะต้องพัฒนาอุตสาหกรรมยาสามัญให้เติบโตไปพร้อม
กับการสร้างมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ
ในประเทศไทย
ถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของการใช้
ผลิตภัณฑ์ยาสามัญภายในประเทศ ยังคงมีคําถามหรือ
ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพ และความปลอดภั ย ของ
ผลิตภัณฑ์ยาสามัญ รวมถึงข้อสงสัยที่ว่าผลิตภัณฑ์ยา
สามัญเหล่านั้นมีประสิทธิภาพในการรักษาเทียบเท่ากับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าต้ น แบบหรื อ ไม่ ข้ อ สงสั ย ดั ง กล่ า วนั้ น
นํา มาซึ่ง ความจํา เป็น ในการทํา ความเข้า ใจในหัวข้ อ
การศึกษาชีวสมมูล
การศึกษาชีวสมมูลคืออะไร
ชีวสมมูล คือความเท่าเทียมกันทางชีวประสิทธิผล
(bioavailability) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ชีวสมมูลคือ
ความเท่าเทียมกันของระดับตัวยาสําคัญ ณ บริเวณที่
ออกฤทธิ์ในร่างกาย นํามาซึ่งประสิทธิผลในการรักษา
และความปลอดภัยที่เท่าเทียมกัน สิ่งสําคัญที่สุดในการ
ทําความเข้าใจการศึกษาชีวสมมูล คือ เราต้องทราบ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาชีวสมมูลก่อนว่า การศึกษา
ชีวสมมูลนั้นเราทําเพื่อประเมินว่าผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ
กั บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า ส า มั ญ ที่ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ใ น
กระบวนการพัฒนาสูตรตํารับและในกระบวนการผลิต
จะมีค วามเท่า เที ยมกันในประสิทธิผลการรักษาและ
ความปลอดภัยหรือไม่ ดัง นั้น การศึก ษาชีวสมมูล คือ
การศึ ก ษาเพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสองตํ า รั บ
ระหว่า งผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบกับผลิตภัณ ฑ์ยาสามัญ
โดยสมมติฐานที่ว่าถ้าอาสาสมัครได้รับผลิตภัณฑ์ยาทั้ง
สองตํ า รั บ ในขนาดยาที่ เ ท่ า กั น แล้ ว มี ร ะดั บ ความ
เข้มข้นของตัวยาสําคัญในเลือดเท่าเทียมกัน สามารถ
วารสารเภสัชกรการอุตสาหกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
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สรุปได้ว่าระดับความเข้มข้นของตัวยาสําคัญในบริเวณ
ออกฤทธิ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าทั้ ง สองตํ า รั บ มี ค วามเท่ า
เทียมกัน นํามาซึ่งประสิทธิผลในการรักษาและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาทั้งสองตํารับที่เท่าเทียมกัน
ด้วย ทั้งนี้การศึกษาชีวสมมูลเป็นวิธีที่มีหลักการทาง
วิทยาศาสตร์รวมถึงการนํามาปฏิบัติใช้เป็นที่ยอมรับไม่
เฉพาะสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาใน
ประเทศไทย แต่ ร วมถึ ง ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า,
ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และองค์การอนามัยโลก
ด้วย1-4
ปัจจุบันมีวิธีการศึกษาวิจัยทั้งในหลอดทดลองและ
ในมนุษย์ ที่สามารถนํามาใช้ประเมินความปลอดภัย
และประสิทธิผลในการรักษาของผลิตภัณฑ์ยาสามัญ
โ ด ย ส า ม า ร ถ เ รี ย ง ลํ า ดั บ วิ ธี ที่ มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
( accuracy) , ค ว า ม ไ ว ต่ อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
(sensitivity), และความน่ า เชื่ อ ถื อ เมื่ อ มี ก ารทํ า ซ้ํ า
(reproducibility) จากมากไปน้อย2 ได้ดังนี้
1. การวัดปริมาณสารสําคัญหรือสารออกฤทธิ์ใน
ชี ว วั ต ถุ (pharmacokinetic study) เป็ น การศึ ก ษา
วิจัยในมนุษย์ โดยทําการวัดระดับความเข้มข้นของตัว
ยาสําคัญและ/หรือเมแทบอไลต์ของตัวยาสําคัญที่พบ
ในร่ า งกาย ได้ แ ก่ เลื อ ด พลาสมา หรื อ สารน้ํ า ใน
ร่างกายอื่นๆ ที่เวลาต่างๆ หลังจากได้รับผลิตภัณฑ์ยา
2. การเปรียบเทียบผลทางเภสัชพลศาสตร์
(pharmacodynamic study) เป็นการศึกษาวิจัยใน
มนุ ษ ย์ โดยทํ า การวั ด ระดั บ การออกฤทธิ์ ท างเภสั ช
วิ ท ยาของตั ว ยาสํ า คั ญ ที่ เ วลาต่ า งๆ หลั ง จากได้ รั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า วิ ธี นี้ เ หมาะสํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าที่ ไ ม่
สามารถวัดระดับความเข้มข้นของตัวยาสําคัญและ/
หรือเมแทบอไลต์ของตัวยาสําคัญในร่างกายได้ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ยาที่หวังผลการรักษาเฉพาะที่ด้วย
3. การเปรียบเทียบผลทางคลินิก (clinical trial)
เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ใ น ม นุ ษ ย์ โ ด ย ทํ า ก า ร วั ด
ผลการรักษาทางคลินิกของตัวยาสําคัญที่เวลาต่างๆ
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หลั ง จากได้ รั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า วิ ธี นี้ เ หมาะสํ า หรั บ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าที่ ห วั ง ผลการรั ก ษาเฉพาะที่ หรื อ
ผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่สามารถวัดระดับความเข้มข้นของตัว
ยาสําคัญ และ/หรือเมแทบอไลต์ของตัวยาสําคัญใน
ร่างกายและไม่สามารถวัดระดับการออกฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยาที่เวลาต่างๆ ได้
4. การเปรียบเทียบผลการศึกษาในหลอดทดลอง
(in vitro testing) เช่น การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ
การละลายของผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ กับผลิตภัณฑ์ยา
สามัญที่เวลาต่างๆ
โดยขออธิ บ ายถึ ง เหตุ ผ ลในการพิ จ ารณาดั ง นี้
เนื่ อ งจากความแตกต่ า งในกระบวนการพั ฒ นาสู ต ร
ตํา รับ และในกระบวนการผลิตระหว่างผลิตภัณ ฑ์ยา
ต้ น แบบและยาสามั ญ ซึ่ ง ถื อ เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่ มี
ความสําคัญต่อการแสดงออกของการปลดปล่อยและ
การละลายของตั ว ยาสํา คัญ รวมถึ ง การดูดซึ มตั ว ยา
สํ า คั ญ เข้ า สู่ ร ะบบไหลเวี ย นโลหิ ต หลั ง จากได้ รั บ
ผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ระดั บ ความเข้ ม ข้ น ของตั ว ยาสํ า คั ญ ในเลื อ ด (เภสั ช
จลนศาสตร์ ) โดยหากพิ จ ารณาถึ ง จุ ด ประสงค์ ข อง
การศึ ก ษาชี ว สมมู ล ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว นั้ น การ
ออกแบบการศึ ก ษาชี ว สมมู ล ในมนุ ษ ย์ ที่ มี ค วาม
เหมาะสม ควรพิจารณาดําเนินการศึกษาโดยตัดปัจจัย
ภายนอกอื่นๆ ที่อาจเพิ่มความแปรปรวนให้กับผลของ
การศึ ก ษาทํ า ให้ มี ผ ลกระทบต่ อ การประเมิ น ผลของ
ความแตกต่างของผลิ ตภัณฑ์ สองตํา รับ เช่น อาหาร
สภาวะของผู้ป่วย ความแปรปรวนของอาสาสมัคร ให้
คงเหลื อ แต่ เ พี ย งปั จ จั ย ของ ค วา มแตกต่ า งใน
กระบวนการพัฒนาสูตรตํารับและในกระบวนการผลิต
ร ะ ห ว่ า ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า ต้ น แ บ บ แ ล ะ ย า ส า มั ญ
เท่านั้น ดังนั้นโดยทั่วไปเราจะพบการศึกษาชีวสมมูล
ในแบบสุ่มข้ามสลับ (randomized crossover design)
ในสภาวะอดอาหารในอาสาสมัครสุขภาพดี

นอกจากนี้ เพื่ อ แสดงผลทางเภสั ช พลศาสตร์
หรือผลทางคลินิก หลังจากตัวยาสําคัญถูกดูดซึมเข้าสู่
ระบบไหลเวียนโลหิต ตัวยาสําคัญต้องถูกนําส่งไปยัง
บริ เ วณออกฤทธิ์ และจั บ กั บ ตั ว รั บ (receptor) หรื อ
เกิดกลไกอื่น ๆ ดัง นั้นความแปรปรวนของการวัด ผล
ทางเภสั ช พลศาสตร์ หรื อ ทางคลิ นิ ก จึ ง ค่ อ นข้ า งสู ง
เมื่อเทียบกับการวัดระดับความเข้มข้นของตัวยาสําคัญ
ในเลือด การวัดผลทางคลินิกจึงมักไม่ใช่การศึกษาที่มี
ความไว (sensitive) ในการแสดงความแตกต่างของ
สูตรตํารับ ด้วยเหตุนี้การศึกษาชีวสมมูลด้วยการวัด
ระดับความเข้มข้นของตัวยาสําคัญในเลือดจึงเป็นวิธีที่
มี ค วามถู ก ต้ อ ง, ความไว, และความแม่ น ยํ า ในการ
ทํ า ซ้ํ า มากที่ สุ ด อย่ า งไรก็ ต ามในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถ
ตรวจวัดระดับตัวยาสําคัญในเลือดโดยวิธีวิเคราะห์ที่มี
ความน่าเชื่อถือได้ การประเมินชีวสมมูลด้วยการศึกษา
ทางเภสัชพลศาสตร์ หรือการศึกษาทางคลินิก ก็เป็น
การศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมได้
ตัวแปรทางเภสัชจลนศาสตร์
ในการศึก ษาทางเภสัช จลนศาสตร์ ตัว แปรทาง
เภสั ช จลนศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาชี ว สมมู ล
โดยทั่วไปมีดังนี้ 1, 2
- Cmax (maximum concentration) หมายถึง
ค่าความเข้มข้นสูงสุดของตัวยาสําคัญในชีววัตถุหลัง
ได้ รั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า เป็ น ค่ า ที่ แ สดงถึ ง ปริ ม าณและ
อัตราเร็วในกระบวนการดูดซึม
- AUC (area under the curve) หมายถึง พื้นที่
ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้มข้นของ
ตัวยาสําคัญในชีววัตถุกับเวลาหลังได้รับผลิตภัณฑ์ยา
เป็น ค่ า ที่แสดงถึง ปริม าณยาทั้งหมดที่ถูก ดูดซึมเข้า สู่
ร่างกาย โดยพื้นที่ใต้กราฟที่คํานวณจากเวลาเริ่มต้น
จนถึ ง เวลา ณ จุ ด สุ ด ท้ า ยที่ ส ามารถวิ เ คราะห์ ร ะดั บ
ความเข้ ม ข้ น ของตั ว ยาสํ า คั ญ ในชี ว วั ต ถุ ไ ด้ เรี ย กว่ า

AUC0t และพื้นที่ใต้กราฟที่คํานวณจากเวลาเริ่มต้น

จนถึงเวลา ณ อนันต์ เรียกว่า AUC0∞
- tmax (time at maximum concentration)
หมายถึง เวลาที่ระดับความเข้มข้นของตัวยาสําคัญใน
ชีววัตถุมีค่าสูงสุดหลังได้รับผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งเป็นค่าที่
แสดงถึงอัตราเร็วในกระบวนการดูดซึม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสองตํ า รั บ ใดๆ จะมี ชี ว สมมู ล กั น ก็
ต่อเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ยาทั้งสองตํารับ
นั้น มีอัตราเร็ว (rate) และปริมาณ (extent) การดูด
ซึมตัวยาสําคัญเท่าเทียมกัน หรือมีชีวประสิทธิผลเท่า
เทียมกันนั่นเอง โดยอัตราเร็วและปริมาณการดูดซึมตัว
ยาสํ า คั ญ สามารถแสดงด้ ว ยตั ว แปรทางเภสั ช
จลนศาสตร์ Cmax และ AUC ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้ผลิตที่จะต้องหาหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์
ยาสามั ญ ของตนมี ชี ว ประสิ ท ธิ ผ ลเที ย บเท่ า กั บ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ย าต้ น แบบ จะเห็น ได้ ว่า ตั ว แปรทางเภสั ช
จลนศาสตร์ Cmax และ AUC จึงเป็นข้อมูลสําคัญที่ใช้
ประกอบการขออนุมัติทะเบียนตํารับยาจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมชีวประสิทธิผลจึงเป็นที่
สนใจศึกษาของทั้งภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม
ผู้ทําการศึกษาวิจัย และหน่วยงานราชการ
เกณฑ์การยอมรับความเท่าเทียม
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า Cmax และ AUC เป็น
ตัวแปรทางเภสัชจลนศาสตร์ที่สําคัญ ที่เราใช้ในการ
ประเมินความเท่าเทียมกันในความปลอดภัยและชีวป
ระสิ ท ธิ ผ ลในการรั ก ษาของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสองตํ า รั บ
โดยในปั จ จุ บั น หลั ก เกณฑ์ ที่ ใ ช้ พิ จ ารณาการยอมรั บ
ความเท่ า เที ย มกั น คื อ ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 90%
สัดส่วนของค่าเฉลี่ยตัวแปรทางเภสัชจลนศาสตร์ (Cmax
และ AUC) ในรูป ของลอการิทึม ของผลิต ภัณ ฑ์ย า
สามั ญ ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าต้ น แบบต้ อ งมี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง
80.00 – 125.00 % (1-4)
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ความจําเป็นของการศึกษาชีวสมมูล
การขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสามัญ ผู้ผลิต
จําเป็นต้องมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์
ยาสามั ญ ของตนนั้ น มี ค วามเท่ า เที ย มกั น ในเชิ ง
ประสิทธิภาพการรักษา (therapeutic equivalence)
กั บ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ยาต้ น แบบ ซึ่ ง การศึ ก ษาชี วสมมู ล เป็ น
ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ช่ ว ย พิ สู จ น์ ค ว า ม เ ท่ า เ ที ย ม กั น ใ น
ประสิทธิภาพการรักษาระหว่างผลิตภัณฑ์ยาสองตํารับ
ใดๆ ได้ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยหลักการที่ว่าถ้า
ผลิตภัณฑ์ยาสามัญสามารถแสดงผลเท่า เที ยมกันใน
การศึกษาชีวสมมูลกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ ก็สามารถ
อนุม านได้ว่า ผลิตภัณ ฑ์ยาสามัญ มีประสิทธิภ าพการ
รั ก ษาที่ เ ท่ า เที ย มกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าต้ น แบบ ทั้ ง นี้ ไ ม่
จําเป็นต้องทําการศึกษาในสัตว์ทดลองหรือแม้กระทั่ง
การศึ ก ษาวิ จั ย อื่ น ๆ ในมนุ ษ ย์ เ พื่ อ ที่ จ ะประเมิ น
ประสิทธิผล และความปลอดภัย โดยการศึกษาชีวสมมูล
ตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานที่ว่า
1) ผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยาที่
ได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ แ ล้ ว นั้ น ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ประสิทธิผลและความปลอดภัยจนเป็นที่ยอมรับ จาก
การศึกษาทางคลินิกในลําดับต่างๆ
2) ระดับความเข้มข้นของตัวยาสําคัญในเลือด
หรื อ ในพลาสมาของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าต้ น แบบ มี ค วาม
สั ม พั น ธ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการรั ก ษา ซึ่ ง
หลักการดังกล่าวเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวาง
3) เมื่อผลิตภัณฑ์ยาสองตํารับ (ผลิตภัณฑ์ยา
สามัญและผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ) มีระดับความเข้มข้น
ของตั ว ยาสํ า คั ญ ในเลื อ ดหรื อ พลาสมาเท่ า เที ย มกั น
สามารถสรุปได้ว่าระดับความเข้มข้นของตัวยาสําคัญ
ในบริ เ วณออกฤทธิ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าทั้ ง สองตํ า รั บ มี
ความเท่าเทียมกัน
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4) เมื่อผลิตภัณฑ์ยาสามัญให้ผลการศึกษาชีวส
มมูล เท่า เทียมกับผลิตภัณ ฑ์ยาต้นแบบเท่านั้น จึงจะ
ได้รับการยอมรับว่ามีความเท่าเทียมกันทางการรักษา
(therapeutic equivalence) กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า
ต้นแบบ
จึ ง กล่ า วได้ ว่ า ถ้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสามั ญ สามารถ
แสดงผลเท่ า เที ย มกั น ในการศึ ก ษาชี ว สมมู ล กั บ
ผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบโดยที่การศึกษาดังกล่าวต้องเป็น
การศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นไปตามข้อกําหนดใน
การศึกษาชีวสมมูล มีความเหมาะสมในพารามิเตอร์
ทางเภสัชจลนศาสตร์ และเกณฑ์การยอมรับทางสถิติ
ก็สามารถอนุมานได้ว่าผลิตภัณฑ์ยาสามัญให้การรักษา
ที่เท่าเทียมกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ อย่างไรก็ตาม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสามั ญ บางรู ป แบบสามารถละเว้ น
การศึกษาชีวสมมูลได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ยาน้ํารับประทาน
ในรูปสารละลาย (oral solution), ผลิตภัณฑ์ยาที่ต้อง
เตรี ย มให้ อ ยู่ ใ นรู ป สารละลายก่ อ นรั บ ประทาน,
ผลิตภัณ ฑ์ยาในรูปสารละลายปราศจากเชื้อที่มีชนิด
และความเข้มข้นของตัวยาสําคัญเหมือนกับผลิตภัณฑ์
ยาที่เคยได้รับการรับรองแล้ว รวมถึง ผลิตภัณฑ์ยาที่
เป็นก๊าซ ไม่จําเป็นต้องทําการศึกษาชีวสมมูลแต่ผู้ผลิต
ต้องแสดงข้อมูลว่าไม่มีส่วนประกอบใดๆ ในผลิตภัณฑ์
ที่มีผลต่อการเดินทางของผลิตภัณฑ์ยา และการดูดซึม
หรือความคงตัวของตัวยาสําคัญในทางเดินอาหาร
บทสรุป
ผลิตภัณฑ์ยาสามัญสามารถลดค่า ใช้จ่ายในการ
รัก ษาได้ อย่า งไรก็ดี ชีวสมมูล มีค วามจํา เป็น ต่อ การ
พิสูจ น์คุณ ภาพ ประสิทธิผ ลและความปลอดภัยของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสามั ญ ทั้ ง นี้ ค วามเข้ า ใจและความ
สอดคล้องในกระบวนการศึกษาชีวสมมูลของทั้งผู้ผลิต
หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลของภาครั ฐ เช่ น
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา แพทย์ผู้สั่งจ่าย
ยา และผู้ป่วยเป็นสิ่งจําเป็น 
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บทความ

การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทาํ ความสะอาด โดยใช้เครื่องวัด TOC
รัฐไกร เหลืองอารีย์*
*ผู้จัดการประกันคุณภาพ, บริษัท อาร์เอ็กซ์แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

ในการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของวิ ธี ทํ า ความ
สะอาดอุ ป กรณ์ ห รื อ เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ยา
เริ่มต้น ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการหา
ปริมาณของตัวยาที่ตกค้าง และปริมาณของสารที่ใช้ใน
การทําความสะอาด (ถ้าใช้) ซึ่งโดยส่วนมากแล้ว ก็
เลี่ยงไม่พ้นสารทําความสะอาดยอดฮิตยี่ห้อทีโพล ซึ่ง
ปกติก็ไม่คิดว่าจะต้องมานั่งหาปริมาณ เพราะเราก็คิดๆ
ว่ า มั น ไม่ มี ผ ลอะไร แต่ เ มื่ อ มาตรฐานการผลิ ต สู ง ขึ้ น
ตามมาตรฐานใหม่ที่ป ระกาศใช้ ทํา ให้เ ราต้อ งคิดถึง
เรื่องสารตกค้าง หรือสารอื่นที่เราไม่ต้องการ ที่มีโอกาส
ปนเปื้อนในยา แล้วจะรู้ได้อย่างไรถ้าไม่ทําการวัดหรือ
หาปริ ม าณ ถึ ง ตรงนี้ เ ริ่ ม เห็ น แววยากแล้ ว กั บ ตั ว ยา
สําคัญที่ทํา assay ปกติ บางคนก็ว่ายากแล้ว มาเจอ
การหาปริ ม ารสารตกค้ า งน้ อ ยๆ พาลจะลมใส่ เ อา
เพราะไหนจะเครื่ อ งมื อ ไม่ มี ค วามสามารถในการ
ตรวจวัดสารปริมาณน้อยๆ วิธีทําก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไร
พู ด ง่ า ยๆ คื อ ไม่ รู้ อ ะไรเลย ทํ า ไม่ เ ป็ น หรื อ บางคน
อาจจะพู ด เข้ า ข้ า งตั ว เองว่ า ทํ า เป็ น แต่ ไ ม่ รู้ จ ะเริ่ ม
อย่างไร ซึ่งดูๆ ไปก็เหมือนจะดูดีขึ้นมานิดหนึ่ง มาเข้า
เรื่องดีกว่า
เล่ า ถึ ง ความเป็ น มา ว่ า ลงเอยที่ เ ครื่ อ งวั ด TOC
(total organic carbon) ได้อย่างไร ก็ต้องเริ่มจากที่
เราต้องการหาเครื่องวัด TOC มาไว้ที่ระบบผลิต
purified water ในโรงงาน ครั้นจะเอามาวัดแต่ TOC
กับค่าการนําไฟฟ้า (conductivity) เหมือนกับโรงงาน
ส่วนมากทํากัน ก็ดูจะใช้ไม่คุ้มค่า มีบทความทาง
วิชาการหลายชิ้นที่บอกว่าเครื่องวัด TOC สามารถ
นํามาใช้ทํา cleaning validation ได้ ที่ทําได้ก็
เพราะว่ า ยาที่ เ ราๆ ทํ า กั น อยู่ ห รื อ ที โ พล มี organic
carbon เป็นส่วนประกอบทั้งนั้น เมื่อเห็นว่าเป็น
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เช่นนั้นก็เริ่มสนใจ ตอนเลือกเครื่องก็มีให้เลือกหลาย
ยี่ห้อ ก็มากันเกือบครบที่ขายในบ้านเรา Anatel, GE,
Mettler การจะเลือกยี่ห้อใดดี แนะนําว่าเลือกเครื่องที่
เป็นได้ทั้ง online และ offline ได้ในตัวเดียวกันจะคุ้ม
กว่ า ยกเว้ น โรงงานไหนเห็ น ว่ า ตั ว เองรวย อยากซื้ อ
online ติดระบบน้ํา แล้วซื้อ offline ไว้ใน lab ก็ได้
เช่นกัน แต่ของที่โรงงานเลือกที่ทําได้สองอย่าง เพราะ
ดูแล้ว cleaning validation ใช่ว่าจะทําทุกวัน ซื้อ
แยกก็ไม่รู้จะคุ้มทุนเมื่อไร อยากทําค่อยเก็บตัวอย่าง
เอาไปวัดที่ plant ผลิตน้ํา ส่วนราคานั้น ปกติแล้วไม่
ค่อยได้เอามาเป็นส่วนตัดสินใจมากนัก เพราะเวลาคิด
ค่ า เสื่ อ มต่ อ ปี แ ล้ ว ไม่ ไ ด้ แ ตกต่ า งกั น มากมาย ส่ ว น
โรงงานที่บอกว่าไม่มีเงินๆ ราคาแพง ยังไม่ซื้อเครื่องวัด
TOC ก็ไม่รู้จะช่วยได้อย่างไร ได้แต่บอกว่า เมื่อก่อน
ทดสอบ purified water มีหัวข้อตั้งมากมาย พอมาใช้
เครื่องวัด TOC ซึ่งนอกจากหา TOC ได้แล้ว เครื่องวัด
TOC ยังใช้วัด conductivity ได้ (ในเภสัชตํารับ TOC
ใช้แทนการทดสอบ oxidizable substance ส่วนการ
ทดสอบทางเคมีอื่นๆ เช่น Cl-, SO42- แต่ก่อนต้องหา
ทุกตัว ก็ใช้ conductivity แทน) ทําให้หัวข้อทดสอบ
ตามเภสัชตํารับลดลง ชีวิตดีขึ้นเลย ชีวิตคนทํางานนะ
ไม่ ใ ช่ชี วิ ต เจ้ า ของโรงงาน แต่ถ้ า คิด ได้ แ ล้ ว ว่ า จะซื้ อ
เครื่องวัด TOC ขอแนะนําว่าให้ออกแบบโต๊ะที่ใช้วาง
เครื่องหรือยึดเครื่องให้สามารถวางตัวอย่างที่จะวัดได้
ด้ ว ยเลยจะดี ม าก ขอแถมพั ด ลม เก้ า อี้ ที่ นั่ ง ทํ า งาน
สบายๆ เพราะราคาซื้อขายก็ไม่ใช่น้อย ที่โรงงานเลือก
ยี่ห้อ Anatel เพราะดูแล้ว มีผลงานวิจัยตีพิมพ์แล้วใช้
เครื่องยี่ห้อนี้กันมาก และระบบที่เปลี่ยนจาก online
มาเป็น offline มีประสิทธิภาพดี ป้องกันเวลาวัด
offline แล้วไม่เข้าไปปนใน DI loop ส่วนใครจะรัก

ยี่ห้ออะไรจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ยี่ห้ออะไรก็เลือกกันตาม
สะดวกครับ
เริ่มต้นทําการหาก็ไม่ยาก เอายาที่เราหาแล้วว่า
ล้างยากที่สุดกับทีโพล มาใส่น้ําแล้วเอาไปวัดดู เตรียม
ความเข้มข้นต่ําๆ ก่อน เพราะยิ่งเข้มข้นก็ยิ่งมี organic
carbon มากจะใช้เวลาวัดนาน ที่ทําเบื้องต้นนี้ก็ยังไม่
มั่นใจ ต้องโยนหินถามทาง ลองให้เห็นว่าทําได้ ผลก็คือ
วั ด ได้จ ริ ง มี ค่ า ออกมาด้ว ย ในเมื่อ ทํ า ได้ จึง ต้ อ งเริ่ ม
validate วิธีแล้ว ซึ่งวิธี validate ก็เหมือนกับการ

validate วิธีวิเคราะห์ทั่วไป แนะนําให้ไปอ่าน ICH
Q2b ก่อน เมื่อได้หัวข้อทดสอบตาม ICH guideline
แล้วก็เลือกหัวข้อที่จะทํา เขียน protocol จากนั้นก็ทํา
เลย ที่ทํานี่ไม่ใช่ cleaning validation แต่เป็นการ
validate วิธีทดสอบโดย TOC ลองไปดูผลคร่าวๆ กัน
ดีกว่า
ตารางที่ 1-2 และรูปที่ 1-2 แสดง linearity และ
range ของทั้งยา และสารทําความสะอาด ตามลําดับ

ตารางที่ 1 ค่า LOD และ LOQ ของตัวยา
Verification
Limit of Detection
(LOD)
Limit of
Quantitation (LOQ)

SD form blank
samples (σ)

Slope of calibration
curve (S)

8.79

Calculation
formula

Calculation
result (ppm)

3.3 σ / S

0.0136

10 σ / S

0.0411

Calculation
formula

Calculation
result (ppm)

3.3 σ / S

0.0555

10 σ / S

0.1683

2137.8

ตารางที่ 2 ค่า LOD และ LOQ ของทีโพล
Verification
Limit of Detection
(LOD)
Limit of
Quantitation (LOQ)

SD form blank
samples (σ)

Slope of calibration
curve (S)

4.12

จากกราฟจะเห็นได้ว่าความเข้มข้นที่สามารถวัด
ได้นั้นอยู่ในระดับที่ต่ํามาก โดยที่ความเข้มข้นที่แสดงไว้
ในแกนนอน มีหน่วยเป็น ppm ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เพราะ
ตอนที่เราเก็บตัวอย่างจริงมาวัด ความเข้มข้นจริงๆ จะ
ต่ํามาก เพราะพื้นที่ที่เราเก็บตัวอย่างมันนิดเดียว ส่วน
LOD กับ LOQ วัด TOC ของ blank 10 ครั้ง นํามา
หา SD แล้วก็ใส่สูตรตาม ICH Q2b ได้เลย
เมื่อเห็นว่าได้อย่างนี้หัวข้อ validate อื่นๆ ก็ไป
ทํา เอาเพิ่ม และก็ นํา ไปใช้ ท ดสอบตั ว อย่ า งจริ ง ๆ ได้

244.6

เลย สบายเร็ว ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไร แล้วถามว่าจะใช้
ค่าในการตัดสินอย่างไร เป็นเท่าไร ก็ให้ย้อนไปดูเรื่อง
cleaning validation ที่ได้เรียนๆ กันมา แล้วก็ให้
เป็ น ไปตามนั้ น หรื อ ถ้ า รอได้ คราวหน้ า จะนํ า เสนอ
วิธีการนําผลที่ได้จาก TOC ไปใช้คํานวนและตัดสินผล
cleaning validation หวังว่าผู้อ่านคงได้แนวคิดไปใช้
ในการเลือกซื้อ และนําเครื่องวัด TOC ไปใช้ในงานนะ
ครับ 
วารสารเภสัชกรการอุตสาหกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
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รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเข้มข้นของตัวยากับค่า TOC

รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเข้มข้นของทีโพลกับค่า TOC
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ปกิณกะ

อุดมศึกษา
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
*จัดพิมพ์เผยแพร่โดยได้รับอนุญาต

ศึกษาทุกอย่างเพื่อให้เกิดปัญญา
การศึ ก ษาทุ ก อย่ า งเพื่ อ ให้ ขึ้ น ถึ ง ขั้ น สู ง สุ ด คื อ
ปั ญ ญา ปั ญ ญาสิ ก ขา ได้ แ ก่ ศึ ก ษาปั ญ ญา จึ ง เป็ น
อุดมศึกษาที่จะแสดงในกัณฑ์นี้ ข้อที่ควรทราบก่อนคือ
ปัญญาได้แก่อะไร? ศึกษาปัญญานั้นศึกษาอย่างไร?
ปัญญา คือความรู้ทั่วถึงความจริงของสิ่งที่ควรรู้
ทั้ ง หลาย คํ า ว่ า ปั ญ ญา ซึ่ ง เป็ น ภาษามคธ กั บ คํ า ว่ า
ปรั ช ญา ซึ่ ง เป็ น ภาษาสั น สกฤต เป็ น คํ า เดี ย วกั น
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”
เพราะไม่มีแสงอะไรที่จะส่องให้เห็นความจริงทั้งหลาย
ได้เหมือนอย่างแสงปัญญา เพียงแต่จะคิดเลขสักข้อ จะ
ใช้แสงอะไรส่องให้เห็นได้ นอกจากใช้ปัญญาคิด
ศึกษาปัญญา
ศึ ก ษาปั ญ ญา อั น หมายถึ ง ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เ จริ ญ
ปัญญานั้น คือ ศึกษาด้วยการเรียน ๑ การคิด ๑ การทํา ๑
การเรียน ดังที่เรียกว่า โสตศึกษา ศึกษาด้วยการ
ฟังทางหู ดังที่ฟังครูอธิบายหรือฟังเทศน์นี้ ทัศนศึกษา
ศึ ก ษาด้ ว ยการดู ท างตา เช่ น ดู ห รื อ เที่ ย วดู สิ่ ง ต่ า งๆ
โดยมากศึกษาด้วยทางทั้งสองนี้ แต่ก็อาจศึกษาได้ทาง
อื่น อี ก คื อ ฆายนศึ ก ษา ศึ ก ษาด้ ว ยการสูด กลิ่น ทาง
จมูก สายนศึกษา ศึกษาด้วยการลิ้มรสทางลิ้น ผุสน
ศึ ก ษา ศึ ก ษาด้ ว ยการถู ก ต้ อ งทางกาย รวมความว่ า
ศึ ก ษาด้ ว ยอาศั ย ประสาททั้ ง ห้ า คื อ ตา หู จมู ก ลิ้ น
กาย แต่การเรียนอาศัยทางหู ทางตามากกว่าทางอื่น
เพราะบุคคลมีภาษาสําหรับพูดถ่ายทอดความรู้ให้แก่
กันมีตัวหนังสือสําหรับเขียนอ่านแทนภาษา จึงอาจฟัง
หรืออ่านให้เกิดความรู้ขึ้นได้ ปัญญาที่เกิดจากความรู้
ดังกล่าวเรียก สุตมยปัญญา แปลว่า ปัญญาที่เกิดจาก
การฟัง คือยกโสตศึกษาขึ้นเป็นที่ตั้ง เพราะส่วนใหญ่
เรียนด้วยการฟัง ถึงจะดูหนังสือนั้นๆ ก็ใช้แทนภาษาที่

พูดกันนั้นเอง จึงอาจนับเข้าในโสตศึกษาได้
การคิด คือคนเรามีจิตใจ และมีมันสมองซึ่งเป็น
เครื่องมือของจิตใจสําหรับคิดอ่านต่างๆ จึงอาจใช้คิดให้
เกิดปัญญาได้ ดังที่มีนักคิดพบความจริงต่างๆ และตั้ง
เป็นศาสตร์ต่างๆ มาโดยลําดับ ปัญญาที่เกิดจากการคิดนี้
เรียก จินตามยปัญญา แปลว่า ปัญญาเกิดจากการคิด
การทํ า คื อ ทํ า ให้ มี ขึ้ น ทํ า ให้ เ ป็ น ขึ้ น เรี ย กว่ า
ภาวนา แปลว่ า การทํ า ให้ มี ใ ห้ เ ป็ น เช่ น เมื่ อ เรี ย น
การค้าเรียนการทํานาทําสวนมาแล้ว ก็ทําการค้าทํานา
ทําสวนขึ้น เมื่อทําขึ้นเอง ดังนี้ ก็ได้เกิดความรู้เกิดจาก
การที่ลงมือปฏิบัตินั่นเองโดยลําดับ เรียกว่า ภาวนามย
ปัญญา แปลว่า ปัญญาเกิดจากการภาวนา คือการทํา
ให้มีทําให้เป็นขึ้น
สรุปวิธีศึกษาให้เกิดปัญญาเป็น ๓ คือ สุตะ การ
ฟังหรือการเรียน ๑ จินตา การคิด ๑ ภาวนา การลง
มือทํา ๑ เรียกสั้นว่า สุ.จิ.ภา.
ปัญญาต้องเป็นความรู้ทั่วถึงความจริง
ได้กล่าวแล้วว่า ปัญญาคือความรู้ทั่วถึงความจริง
ฉะนั้ น ถ้ า ยั ง ไม่ รู้ ทั่ ว ถึ ง สิ่ ง ใด ก็ ชื่ อ ว่ า ยั ง ไม่ มี ปั ญ ญา
สมบูรณ์ในสิ่งนั้น ดังที่มีเล่าถึงเด็กผู้เกิดในสกุลที่มั่งคั่ง
๓ คน ซึ่งไม่เคยเห็นการทํานา กล่าวสนทนากันเรื่องที่
เกิดของข้าว คนที่ ๑ กล่าวว่า ข้าวเกิดในยุ้ง เพราะเคย
เห็นแต่คนโกยข้าวออกจากยุ้ง คนที่ ๒ กล่าวว่า ข้าว
เกิดในหม้อข้าว เพราะเคยเห็นแต่คนคดข้าว ออกจาก
หม้อ คนที่ ๓ กล่าวว่า ข้าวเกิดในชามข้าว เพราะเคย
เห็นแต่ในชามที่เขาคดมาตั้งเทียบไว้เสร็จ อีกเรื่องหนึ่ง
เรียกว่าคนตาบอดคลําช้าง คือมีคนตาบอด ๖ คนพา
กันไปดูช้าง แต่เมื่อไม่เห็นจึงลูบคลําดู คนที่ ๑ เข้าไป
คลํ า ถู ก ที่ สี ข้ า งช้ า ง ร้ อ งบอกขึ้ น ว่ า รู ป ร่ า งเหมื อ น
กํ า แพง คนที่ ๒ เข้ า ไปคลํ า ถู ก ที่ ง า ร้ อ งบอกขึ้ น ว่ า
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รูปร่างเหมือนหอก คนที่ ๓ เข้าไปคลําถูกที่งวง ร้อง
บอกขึ้นว่า รูปร่างเหมือนงู คนที่ ๔ คลําไปที่เข่า ร้อง
บอกว่า รูปร่างเหมือนต้นไม้ คนที่ ๕ เข้าไปคลําถูกที่ใบ
หู ร้องบอกขึ้นว่า รูปร่างเหมือนพัด คนที่ ๖ เข้าไปคลํา
ถูกที่หาง ร้องบอกขึ้นว่า รูปร่างเหมือนเชือก
เรื่องที่เล่ามานี้เป็นตัวอย่างของความรู้ที่ไม่ทั่วถึง
รู้แต่เพียงตอนใดตอนหนึ่ง จึงให้เข้าใจผิด คําโบราณก็มี
ว่า ฟังไม่ได้ศัพท์จับมากระเดียด ต่อเมื่อรู้ทั่วถึงจึงจะ
เข้าใจถูกต้อง ดังเช่นเมื่อมองเห็นช้างทั้งตัวจึงจะรู้ว่า
ช้างมีรูปร่างเช่นไร ข้อที่ว่า รู้ทั่วถึงความจริงนั้น ยังเป็น
คําพูดรวมๆ อาจจะอธิบายออกไปได้อีกว่า คือรู้ทั่วถึง
ความจริ ง ตามเหตุ แ ละผล พู ด สั้ น ว่ า รู้ เ หตุ ผ ลนั้ น เอง
เช่นในเรื่องการเรียน ก็มีความรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้การ
เรียนไม่ได้ผล อะไรเป็นเหตุให้การเรียนได้ผลและไม่
ได้ผลหรือได้ผลอย่างไร
โดยปกติ คนเราย่อมปลูกปัญญาได้ เท่าที่มีโอกาส
ได้เรียนหรือได้ฟังได้เห็น เท่าที่สามารถคิดค้นและเท่าที่
ได้ลงมือกระทํา เหมือนอย่างเรื่องเด็ก ๓ คนนั้นรู้เรื่อง
ที่เกิดของข้าวเท่าที่ได้เห็นมาเพียงเท่านั้น และเท่าที่คิด
ได้ในวัยเด็กเพียงเท่านั้น ถึงทุกๆคนที่มีปัญญากันอยู่
มากบ้างน้อยบ้าง ก็เช่นเดียวกันคงมีความรู้เท่าที่ได้ฟัง
ได้ เ ห็ น มาเป็ น ต้ น ดั ง กล่ า ว ฉะนั้ น จึ ง ยั ง มี สิ่ ง ที่ ไ ม่ รู้ อี ก
มากมาย เพียงแต่สิ่งที่คนไม่อาจเห็นได้ด้วยตาไม่อาจได้
ยินได้ด้วยหู โดยปกติก็มีอยู่เป็นอันมาก ไม่ต้องกล่าวถึง
สิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างอื่น เรื่องของความรู้จึงเป็นสิ่งที่
เรียนกันไม่จบ ต้องจัดเป็นหลักสูตรไว้สําหรับเรียนใน
โรงเรียนเท่าที่ควรจะเรียน เพื่อเป็นหลักวิชาสําหรับ
ออกไปประกอบการงาน เพื่อครองชีวิต และเพื่อฝึกให้
เกิดความฉลาดสามารถ เป็นต้น
ลับปัญญา
หลักสูตรที่เรียนในโรงเรียนดังกล่าวนั้น ข้อที่ว่า
ฝึกหัดให้เกิดความฉลาดสามารถนั้น พูดสั้นว่าเพื่อลับ
ปัญ ญา เหมือนอย่า งลับมี ดให้คมเพื่อจะได้ใช้ใ นการ
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ครองชี วิ ต ต่ อ ไป เพราะมี ค วามรู้ ห ลายอย่ า งที่ ไ ม่ ไ ด้
นําไปใช้ในการครองชีวิตโดยตรง เช่นวิชาคํานวณ เป็น
ต้น เรียนไปมิใช่เพื่อว่าจะทําอะไรต้องตั้งโจทย์เลขคิด
คํานวณไปเสียทุกๆ อย่าง ทั้งนี้เว้นไว้แต่กิจการที่ต้อง
ใช้หลักวิชาตามที่เรียนมาโดยตรง แต่การที่เรียนวิชา
ต่างๆ หลายอย่าง ก็เพื่อฝึกปัญญาหรือฝึกสมองให้เกิด
ความรู้ ก ว้ า งขวาง ให้ รู้ จั ก ใช้ ค วามคิ ด อ่ า น ให้ รู้ จั ก
เหตุผล ให้มีความสามารถ ให้มีความเฉลียวฉลาด อัน
สมองหรื อ ปั ญ ญาก็ ค ล้ า ยๆ กั บ ร่ า งกาย ถ้ า ไม่ มี ก าร
บริหารร่างกาย ไม่ใช้ร่างกายให้เคลื่อนไหวตามที่ควร
ร่างกายก็จะอ่อนแอและติดขัด สมองหรือปัญญาของคน
ก็เหมือนกัน ถ้าไม่บริหารด้วยการให้การศึกษาอยู่เสมอ
ด้วยวิธีดังกล่าว ก็จะโง่ทึบลงไป ไม่ฉลาดเฉลียว
คิ ด อะไรไม่ ค่ อ ยออก รู้ อ ะไรไม่ ทั น ท่ ว งที การฝึ ก ฝน
สมองหรือปัญญาเพื่อให้เกิดความเฉลียวฉลาดจึงเป็น
กิจที่ควรทําอยู่เสมอ
ปัญญาช่วยตน
ปัญญาที่จ ะต้องนําไปใช้สําหรับ ชีวิตโดยตรงนั้น
คือปัญญาที่สามารถใช้ช่วยตนได้ในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
จริ ง แก่ ชี วิ ต คื อ สามารถใช้ ปั ญ ญาแก้ ไ ขเหตุ ก ารณ์ ที่
เกิดขึ้นให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ทําความสวัสดีให้เกิดขึ้น
แก่ตนและผู้อื่น ในเวลาเช่นนี้ ถ้าไม่สามารถช่วยตนได้
ถึง จะได้ร่ํา เรียนมาก็เข้า ลัก ษณะแห่ง คํา ว่า “ความรู้
ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด” ดังมีเรื่องเล่าเปรียบเทียบว่า มี
นักเรียนนอกผู้หนึ่งเรียนสําเร็จจากต่างประเทศ กลับ
เข้ามาทํางานในที่แห่งหนึ่งซึ่งต้องข้ามแม่น้ําไปกลับทุก
วัน และโดยปกติก็นั่งเรือจ้างของคนแจวเรือจ้างแก่คน
หนึ่งเป็นประจํา ในขณะที่นั่งเรือจ้างข้ามฟาก ได้ถาม
คนแจวเรือจ้างว่า ลุงรู้ภาษาอังกฤษหรือเปล่า คนเรือ
จ้างตอบว่าไม่รู้ คราวต่อมาก็ถามว่า ลุงรู้ภาษาฝรั่งเศส
หรือเปล่า คนเรือจ้างก็ตอบว่าไม่รู้ ในคราวต่อๆ มา ก็
มั ก ถามว่ า ลุ ง รู้ algebra (พี ช คณิ ต ) หรื อ เปล่ า รู้
geometry (เรขาคณิ ต ) หรื อ เปล่ า คนแจวเรื อจ้ า งก็

ตอบว่าไม่รู้ๆ ครั้นต่อมาวันหนึ่งเกิดมีคลื่นจัดจนเรือจ้าง
ล่มลง นักเรียนนอกผู้นั้นว่ายน้ําไม่ถนัดก็ขอให้คนแจว
เรื อ จ้ า งช่ ว ยตน คนแจวเรื อ จ้ า งจึ ง ตอบว่ า อั ง กฤษ
ฝรั่งเศส มาช่วยซิ นักเรียนนอกผู้นั้นรู้สึกว่าตนจะจมน้ํา
ตายแน่ก็หมดความทะนงตน พูดอ้อนวอนขอให้คนแจว
เรือจ้างช่วยแล้วจะกราบไหว้ขอโทษ ฝ่ายคนแจวเรือ
จ้างก็เกิดความสงสาร จึงว่ายน้ําไปช่วยพยุงให้เข้ามา
เกาะเรือจ้างไว้ เรื่องนี้เป็นตัวอย่างแสดงว่า คนเรามี
ความสามารถในทางต่างๆ กันไม่ควรจะหมิ่นแคลนกัน
คนแจวเรือจ้างมีความรู้ความสามารถในทางแจวเรือ
และในทางว่ า ยน้ํ า อาจจะช่ ว ยตนเองและผู้ อื่ น ได้
ในทางนั้ น ดังที่อ าจช่ วยนัก เรียนนอกให้พ้น จากการ
จมน้ํ า แม้ ห นู ก็ ช่ ว ยราชสี ห์ ไ ด้ ใ นนิ ท านอี ส ป และ
นักเรียนนอกผู้นั้นเมื่อถึงคราวคับขันดังกล่าว ก็ต้องใช้
วิธีขอโทษและวิธีกราบไหว้ ซึ่งเป็นความอ่อนน้อมและ
อ่อนโยน ซึ่งผู้ปกครองได้สอนมาแต่เด็กๆ นั่นเอง เป็น
เครื่องช่วยตน
ลักษณะความฉลาด
ปัญญาเป็นเครื่องช่วยตนในการดําเนินชีวิตจริงๆ
ดังกล่าว พระพุทธเจ้าตรัสเรียก นิปกปัญญา แปลว่า
ปัญญาเป็นเครื่องปกปักรักษาตน กล่าวโดยทั่วไปได้แก่
ความฉลาดที่มีลักษณะ ๓ อย่าง
๑. ความฉลาดรู้ในทางเจริญ คือรู้ว่าอะไรเป็น
เหตุเป็นผลในทางเจริญ เรียก อายโกศล
๒. ความฉลาดรู้ในทางเสื่อม คือรู้ว่าอะไรเป็น
เหตุเป็นผลในทางเสื่อมเสีย เรียก อปายโกศล
๓. ความฉลาดรู้ในอุบาย คือวิธีนําตนไปสู่ความ
เจริญ รอดพ้นจากทางเสื่อมเสีย เรียก อุปายโกศล
โกศล คือความฉลาดรู้ทั้งสามนี้ เมื่อมีรักษาตัวอยู่
ย่อมจะดําเนินชีวิตไม่ผิดพลาด แม้เป็นผู้ปกครอง เช่น
เป็ น มารดาบิ ด า ก็ จํ า ต้ อ งมี ใ ห้ ก ว้ า งขวางออกไป จึ ง
สามารถจะให้คําแนะนําที่ถูกต้องแก่บุตรธิดาเป็นต้นได้
โดยเฉพาะโกศลข้อสาม จําเป็นต้องมีอย่างยิ่ง เป็นต้น

ว่าการศึกษาในบัดนี้ สามัญศึกษาจําต้องเรียนทั่วไปทุก
คน ส่วนวิสามัญศึกษามีมาก ซึ่งก็ล้วนเป็นทางเจริญ
ทั้งนั้น จึงมีปัญหาว่าจะเรียนต่อไปทางไหน และควรจะ
เรียนต่อไปถึงอุดมศึกษาหรือไม่ ถ้าเรียนต่อไปได้ จะ
เรียนต่อไปในสาขาไหน และเมื่อเรียนสําเร็จ แล้วจะ
ทํางานอะไร งานที่จะพึงทําก็มีมาก ล้วนเป็นทางเจริญ
ต่างๆ กัน ปัญหาเหล่านี้ ต้องใช้โกศลข้อสามตัดสิน คือ
ความฉลาดรู้ในอุบาย หมายถึงวิธีนําตนเข้าไปหาทาง
เจริญ โดยความคือ ความเจริญใดๆ ก็ตาม ถ้าตนไม่
สามารถจะเข้าไปหาได้ ทางเจริญนั้นๆ ก็ไม่มีประโยชน์
อะไรแก่ตน ส่วนทางเจริญที่เป็นประโยชน์แก่ตนนั้น ก็
เฉพาะที่ตนสามารถเข้าไปหาได้เท่านั้น การนําตนเข้า
ไปหาทางเจริญที่ตนสามารถจะเข้าไปหาได้นี้เรียกว่า
อุปาย ในที่นี้แปลว่า เข้าไปหาทางเจริญ ฉะนั้น ความ
ฉลาดรู้ในข้อนี้ จึงจําต้องรู้เหตุแวดล้อมเป็นต้นว่า (๑)
รู้เหตุ (๒) รู้ผล ของเรื่องที่เกี่ยวข้อง (๓) รู้จักตน ว่า
มีกําลังสามารถเท่าไรเป็นต้น (๔) รู้จักประมาณ (๕)
รู้ จั ก กาลเวลา (๖) รู้ จั ก ประชุ ม ชน หรื อ หมู่ ค นที่
เกี่ยวข้อง (๗) รู้จักบุคคล ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีความรู้เหตุ
แวดล้อมต่างๆ ดังกล่าว จึงจะสามารถตัดสินลงไปได้ว่า
จะควรเรียนหรือให้เรียนอะไรแค่ไหน จะควรทํางาน
อะไร ซึ่งเมื่อเรียนและเมื่อทําไปแล้วจะเกิดความสําเร็จ
และความเจริญ นี้แหละคืออุปายโกศล ฉะนั้น ปัญญา
ที่จะนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตจริงๆ นั้น จึงต้องเป็น
ปั ญ ญาประยุ ก ต์ คื อ ที่ ใ ช้ ไ ด้ พ อเหมาะแก่ ต นและ
สิ่งแวดล้อมทั้งหลาย ไม่ใช่ว่าทุกๆ คนจะสามารถทํา
อะไรไปได้ตามที่อยากจะทําได้ก็เท่าที่ตนจะสามารถจะ
ทําได้ ตามที่เหตุต่างๆ ดังกล่าวแล้วอํานวย แต่คนที่มี
ความฉลาดมากย่ อ มสามารถปรั บ ตนให้ เ ข้ า กั บ
เหตุการณ์หรือปรับเหตุการณ์ให้เข้ากับตนได้ดีกว่าคน
ที่มีความฉลาดน้อย
หลักปัญญาของพระพุทธเจ้า
หลักปัญญาในพระพุทธศาสนา มุ่งให้รู้ตามหลัก
วารสารเภสัชกรการอุตสาหกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

43

กว้างๆ ดังที่ก ล่าวมาแล้ว แต่เมื่อกล่าวโดยเฉพาะ ก็
อาจสรุปได้ว่า
๑. มุ่ ง ให้ รู้ จั ก บาปบุ ญ คุ ณ โทษ ประโยชน์ มิ ใ ช่
ประโยชน์ ควรมิควร
๒. มุ่งให้รู้คติ คือความดําเนินไปของธรรมดา
๓. มุ่งให้รู้จักความจริงตามเหตุผล หรือรู้เหตุผล
ตามเป็นจริง ดังที่เรียกว่ารู้สัจจะ คือความจริงนั้นเอง
๔. มุ่งให้มีความเห็นชอบถูกต้องตามทํานองคลอง
ธรรม เป็ น ต้ น ว่ า ให้ ท านรั ก ษาศี ล มี ผ ลดี จ ริ ง ทํ า ดี
ได้ ผ ลดี จ ริ ง ทํ า ชั่ ว ได้ ผ ลชั่ ว จริ ง โลกนี้ โ ลกอื่ น มี จ ริ ง
มารดาบิ ด ามี คุ ณ จริ ง สั ต ว์ ที่ ผุ ด เกิ ด ตามกรรมมี จ ริ ง
สมณะที่ประพฤติปฏิบัติชอบจนถึงรู้แจ้งเห็นจริง ดังเช่น
พระพุทธเจ้ามีจริง ตลอดถึงคําสั่งสอนของท่านก็เป็นจริง
หลัก ปั ญญาเหล่า นี้เป็นหลักที่ค วรเชื่อ และควร
ศึกษาให้เกิดความรู้ทั่วถึง เมื่อยังรู้ไม่ได้เองก็ควรเคารพ
เชื่อฟัง ไม่ลบหลู่ดูหมิ่น เหมือนอย่างบุตรธิดาเคารพ
เชื่อฟังโอวาทของมารดาบิดา หรือนักเรียนเคารพเชื่อ
ฟังครู ผู้ประสาทวิชา จะอวดเก่งกล้าไม่ เชื่อท่านก็จ ะ
กลายเป็นคนดื้อรั้นไม่เข้าทาง เมื่อมีความเคารพอยู่ใน
หลั ก ปั ญ ญาตามที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรงสั่ ง สอน ก็ จ ะมี
ความเห็นและการปฏิบัติเข้าทางที่ถูก ไม่เตลิดออกไป
นอกทาง ใครๆ จะมาหลอกลวงลบล้างดังที่เรียกว่าล้าง
สมอง แล้วบรรจุหลักอะไรที่ผิดทางลงไปแทนหาได้ไม่
สรุปการศึกษาเพื่อให้เจริญปัญญา
การศึกษาเพื่อให้เจริญปัญญาดังกล่าว สรุปอย่าง
สั้นว่า สําเหนียกเพื่อให้มีความรู้เฉลียวฉลาด คือรู้จัก
เฉลียว ไม่ประมาทไว้วางใจ ดังที่เรียกว่ามีสติ เฉลียวใจ
และมีความฉลาดสามารถปกปักรักษาตนได้ ปัญญา
อย่า งนี้ ป ระกอบด้ว ยสติสูง กว่า ความรู้ ทั่วๆ ไป ผู้ที่ มี
ปัญญาดังกล่าว สามารถปกครองตนและผู้อื่นให้สวัสดี
ได้ ดังเช่นพระมหากษัตริย์โดยลําดับรัชกาลมา ได้ทรง
ดําเนินพระราชกุศโลบาย (กุศล + อุบาย คือ อุปาย
โกศล นั่ น เอง) นํ า ประเทศชาติ ใ ห้ ผ่ า นพ้ น อุ ป สรรค
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อันตราย รักษาสถาบันทุกอย่างของชาติไว้ได้โดยสวัสดี
ดั ง ที่ ป รากฏอยู่ ใ นประวั ติ ศ าสตร์ แ ละในเหตุ ก ารณ์
ปัจจุบัน กล่าวเฉพาะในบุคคลแต่ละคน ใครจะชื่อว่ามี
ปัญญาหรือไม่ มิใช่พิสูจน์ได้ด้วยใบประกาศนียบัตร แต่
พิสูจน์ได้ด้วยเหตุการณ์ที่ชีวิตของแต่ละคนได้ประสบ
จริงๆ คือเมื่อประสบเหตุการณ์อะไรทุกอย่าง
๑. ต้องรู้ว่ามีเหตุผลอย่างใด ผิดหรือถูกอย่างไร
ควรหรือมิควรอย่างไร
๒. ต้องสามารถหลีกละการที่มิควร ทําแต่การที่
ชอบที่ควร
๓. ต้องรู้วิธีที่จะปฏิบัติให้บังเกิดผลที่ดี โดยสวัสดี
เรียบร้อย
ทั้งนี้ ต้องอาศัยมีจิตใจตั้งมั่นแน่วแน่ ไม่อ่อนแอ
คลอนแคลนไปเพราะนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งสรุปลงใน
ความรัก ความชอบ ความชัง ความหลงนั่นเอง สิ่งใดที่
จิตใจมีนิวรณ์เกี่ยวเกาะอยู่ สิ่งนั้นก็มีชิ่อว่าเกี่ยวข้องกับ
ตน ทํ า ให้ เ กิ ด ความลํ า เอี ย งไปตามภาวะของจิ ต ใจ
ดังเช่น เมื่อมีความชอบในสิ่งใดก็ย่อมเห็นว่าสิ่งนั้น ดี
เหมือนอย่างสวมแว่นสีแดง ก็เห็นรูปต่างๆ เป็นสีแดง
เมื่อมีความชังในสิ่ง ใดก็ย่อมเห็น ว่า สิ่งนั้นชั่ว เหมือน
อย่างสวมแว่นสีเขียว เมื่อมีความหลงในสิ่งใดก็ย่อมซบ
เซาอยู่ในสิ่งนั้น เหมือนอย่างสวมแว่นสีดําก็ย่อมเห็นรูป
ต่างๆ เป็นสีคล้ํา จึงไม่อาจตัดสินใจได้ถูกต้องตามเป็น
จริง ต่อเมื่อสงบใจได้จากนิวรณ์ดังกล่าว มีจิตใจตั้งมั่น
ไม่คลอนแคลน แล้วพินิจดูใหม่อีกครั้งหนึ่ง จึงจะเห็น
ความจริงได้โดยถ่องแท้ เหมือนอย่างถอดแว่นสีออก
แล้วจึงจะเห็นรูปร่างต่างๆ ได้โดยถูกต้อง ท่านสอนให้
ทํ า ส ม า ธิ ล ะ นิ ว ร ณ์ ก็ เ พื่ อ เ ห ตุ นี้ เ พ ร า ะ ฉ ะ นั้ น
พระพุทธเจ้าจึงตรัสโอวาทไว้ว่า
สมาธิ ภิกฺขเว ภาเวถ สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ
ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงทําจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิ
เพราะว่าผู้มีจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ตามเป็นจริงแล 
๓ กันยายน ๒๕๐๓
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การยกย่องในวงสังคมผู้หนึ่ง ประวัติการทํางานและ
แนวคิ ด ของท่ า นจึ ง ถื อ ว่ า น่ า ศึ ก ษาและมี ป ระโยชน์
สํ า หรั บ เภสั ช กรรุ่ น น้ อ งๆ ที่ ทํ า งานอยู่ ใ นภาค
อุ ต สาหกรรมยา และวงการเภสั ช กรรมด้ า นอื่ น ๆ
รวมถึ ง ผู้ ที่ มี ธุ ร กิ จ เป็ น ของตนเองหรื อ ต้ อ งการเป็ น
เจ้าของธุรกิจในอนาคต ทางทีมงานของสมาคมฯ ได้มี
โอกาสเข้าพบและสัมภาษณ์ท่าน จึงขอนําเรื่องราวที่ได้
จากการสัมภาษณ์มาเผยแพร่ให้ได้รับทราบกันดังนี้

สําหรับผู้ที่คลุกคลีอยู่ในวงการอุตสาหกรรมผลิต
ยาของบ้านเรา คงกล่าวได้ว่าไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยินชื่อ
บริษัทสยาม ทั้งบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอล จํากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทนําเข้าและจัดจําหน่าย บริษัทสยามเภสัช
จํากัด ซึ่งเป็นส่วนของโรงงานผลิต และบริษัทน้องใหม่
ในเครื อ คื อ บริ ษั ท ฟาร์ ม านู ว า จํ า กั ด ซึ่ ง ทํ า หน้ า ที่
ให้ บ ริ ก ารวิ จั ย และพัฒ นาเภสั ช ภั ณ ฑ์ ทั้ ง ของตนเอง
และของผู้ที่มาขอรับบริการ เนื่องด้วยกลุ่มบริษัทสยาม
มีการก่อตั้งมาเป็นเวลานานร่วมกว่า 45 ปีและมีการ
เติบโตด้วยดีมาตลอด จน ณ วันนี้อาจจัดได้ว่าติดอยู่ใน
ห้าอันดับแรกๆของบริษัทผลิตยาของคนไทยที่มียอด
จําหน่ายอันดับต้นๆ ของประเทศ เรื่องราวของ ดร.
ภก.ถวัลย์ ชื่นการดี ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทสยามจึงถือว่า
เป็ น เรื่ อ งราวที่ น่ า สนใจ โดยท่ า นผู้ นี้ ก ล่ า วได้ ว่ า เป็ น
เภสัชกรที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานจนได้รับ

ชีวิตในวัยเด็กและการศึกษา
ภก.ถวั ล ย์ ชื่ น การดี เกิ ด ในช่ ว งกํ า ลั ง จะเกิ ด
สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง ชี วิ ต ในวั ย เด็ ก ของท่ า นจึ ง
จําเป็นต้องย้ายที่อยู่และสถานศึกษาบ่อย การเรียนใน
ระดั บ ประถมและมั ธ ยมมี ก ารสลั บ ไปมาระหว่ า ง
โรงเรียนจีนและโรงเรียนไทย โรงเรียนคริส เตียนกับ
โรงเรียนพุทธ และโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนรัฐบาล
อยู่เป็นประจํา รวมแล้วไม่ต่ํากว่า 8 โรงเรียน ทําให้
ต้อ งปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง ข้อดีคื อทําให้ท่า นได้มี
ประสบการณ์หลากหลายที่ไม่มีในตํารา และหลังจาก
จบชั้นมัธยม 8 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ท่าน
ได้สอบเข้าเรียน ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งต่อมา
ท่ า นได้ ศึ ก ษาต่ อ ทางด้ า นเภสั ช ศาสตร์ และจบ
การศึกษาในปี พ.ศ. 2500 พร้อมบัณฑิตที่เป็นเภสัชกร
ท่านอื่นๆ อีกห้าสิบกว่าคน

วารสารเภสัชกรการอุตสาหกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
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ชีวิตการทํางาน
หลั ง จากจบการศึ ก ษา ท่ า นได้ เ ริ่ ม ทํ า งานเป็ น
ผู้แทนขายยาของบริษัท Pfizer ซึ่งสมัยนั้นเรียกผู้แทน
ยาว่า ดีเทลยา อยู่กรุงเทพฯ 2 ปี จากนั้นจึงได้ไปเป็นดี
เทลในเขตต่างจังหวัดของบริษัท Bayer ซึ่งเป็นดีเทล
ยารุ่นแรกๆ ทําให้ท่านได้ประสบการณ์มากมายและ
เห็น สภาพการตลาดยาภายในประเทศ จากนั้น ท่า น
ได้ รั บ การชั ก ชวนให้ ไ ปร่ ว มก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท ยา เพื่ อ เป็ น
ตัวแทนจําหน่ายยาของบริษัทญี่ปุ่นชื่อ Takeda โดยได้
ตําแหน่งเป็นรองผู้จัดการทั่วไปและเป็นผู้จัดการฝ่าย
การตลาด ทํ า ให้ มี โ อกาสได้ ไ ปประเทศญี่ ปุ่ น และ
ไต้หวัน ซึ่งเป็นแรงบั นดาลใจให้ท่านรู้สึกว่าประเทศ
ไทยควรจะผลิ ต ยาออกมาช่ ว ยชี วิ ต คนไทยเองบ้ า ง
เพราะคนไทยเรามีความสามารถ ท่านอยู่ที่บริษัทนี้เป็น
เวลา 4 ปี หลั ง จากที่ บ ริ ษั ท ญี่ ปุ่ น ได้ ค วบกิ จ การไป
ดํ า เนิ น งานเองในปี 2508 จึ ง ได้ ร่ ว มกั บ เพื่ อ นก่ อ ตั้ ง
บริษัท “สยามฟาร์มาซูติคอล จํากัด” เพื่อนําเข้ายาที่มี
มาตรฐานจากประเทศไต้หวัน อิตาลี และญี่ปุ่นเข้ามา
จําหน่าย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้ยาในประเทศ
เป็นอย่างดี
การก่อตั้งโรงงานผลิตยา
หลังจากทําธุรกิจนําเข้ายาอยู่หลายปี ในปี พ.ศ.
2516 รัฐบาลเริ่มมีนโยบายส่งเสริมให้มีการผลิตยาใน
ประเทศเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองและเป็นจุดเริ่มต้น
ของเภสัชกรอุตสาหกรรมด้านยาแผนปัจจุบัน บริษัท
สยามเภสัช จํากัด จึงได้ก่อตัวขึ้น โดยมีความตั้งใจที่จะ
ผลิ ต ยาที่ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐานไม่ แ พ้ ส ากล การ
ควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพจึงเป็นหัวใจ
ของบริ ษั ท ผลิ ต ยานี้ ท่ า นมี ค วามคิ ด ว่ า ก่ อ นที่ จ ะมี
กระบวนการผลิต ยาที่ดีไ ด้ ทางบริ ษัท ต้อ งวิเ คราะห์
คุณภาพยาให้ได้ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่ายาที่ผลิตออกมาได้
คุณภาพตามมาตรฐานแล้วหรือไม่ ท่านจึงเริ่มด้วยการ
ก่อตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และฝึกฝนนักวิเคราะห์
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ให้ทําการวิเคราะห์จนได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องก่อนตั้งแผนก
ผลิ ต ยา หลั ง จากนั้ น ก็ ไ ด้ พั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารมา
ตลอดเวลา จนบริ ษั ท สยามเภสั ช จํ า กั ด เป็ น
โรงงานผลิตยาแห่งแรกในประเทศ ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จากกรมวิ ท ยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และได้รักษา
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านกว่ า 10 ปี และในปี 2554
ได้รับรางวัลมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับ ทองจาก
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ จากความไว้ ว างใจใน
คุณภาพของยาของผู้ใช้ จึงทําให้บริษัทมีความเจริญ
อย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้
เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ
เมื่อถามถึงเป้าหมายในการทําธุรกิจ ภก.ถวัลย์ได้
กล่าวสั้นๆ ว่า “ต้องการทํายาให้เป็นยา” “ยาเป็นสิ่งที่
ช่วยชีวิตคน” สยามจึงเลือกที่จะผลิตยาที่พิสูจน์แล้วว่า
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นั่ น คื อ ยาที่ ผ ลิ ต ขึ้ น โดยบริ ษั ท สยาม
เภสัช ต้องเป็นยาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัยอย่างชัดเจน ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาที่ผลิต
โดยคนไทยที่มีคุณภาพดีทัดเทียมสากล ช่วยสร้างองค์
ความรู้ บุ ค ลากร และมี ส่ ว นช่ ว ยให้ ป ระเทศไทย
สามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสาธารณสุขได้ ดังนั้ น
ตลอดเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทจึงให้ความสําคัญ
กับเรื่องคุณภาพมาตลอด โดยในช่วงแรกๆเมื่อเริ่มตั้ง
โรงงาน ทางบริษัทก็มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษา
และทํางานในแผนกต่างๆ ด้านคุณภาพ เช่นมีการตั้ง
คณะกรรมการเพื่อศึกษา GMP ของประเทศต่างๆ เพื่อ
นํามาประยุกต์เป็น “สยาม GMP” ก่อนที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจะประกาศให้หลักเกณฑ์
GMP เป็นกฎหมาย มีการศึกษาชีวสมมูลเทียบกับยา
ต้นแบบก่อนที่จะมีการประกาศให้การศึกษาชีวสมมูล
เป็น ส่ว นหนึ่ ง ของข้อมู ล ในการขึ้น ทะเบีย นยาสามั ญ
ใหม่ มีการลงทุนจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยและรับเภสัช
กรและบุคลากรที่มีการศึกษาขั้นสูงในระดับปริญญาตรี

ถึงปริญญาเอกเพื่อทําหน้าที่วิจัยและพัฒนาสูตรตํารับ
ยา วิธีการวิเคราะห์ และเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ จน
เป็นที่มาของการก่อตั้ง บริษัท ฟาร์มานูวา จํากัด
ความตั้งใจอันมุ่งมั่นในการผลิตยาที่มีคุณภาพโดย
คิดถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ยาเป็นที่ตั้ง และการยึด
มั่นในจรรยาบรรณแห่ง วิชาชี พ เป็นผลให้ท่านได้รับ
พระราชทานปริ ญ ญาเภสั ช ศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
กิ ตติมศัก ดิ์จ ากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย ในปี พ.ศ.
2549 ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความ
มานะ และได้อุทิ ศ ตนให้กับ การพั ฒ นาวิช าชีพเภสั ช
กรรมอย่างดีมาโดยตลอด

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้
ท่านประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน คําตอบที่ได้
กลับทําให้รู้สึกแปลกใจและน่าขบคิด เพราะท่านกล่าว
ว่ า ท่ า นไม่ อ ยากเรี ย กว่ า ประสบความสํ า เร็ จ ในการ
ดําเนินธุรกิจ
ถ้ า พู ด ถึ ง เรื่ อ งส่ ว นตั ว ท่ า นก็ รู้ สึ ก พอใจใน
ความสําเร็จที่สามารถหาเลี้ยงชีพ เป็นที่พึ่งของตนเอง
และครอบครัวได้
ถ้าพูดถึงเรื่องอาชีพ ท่านก็รู้สึกว่าได้ทําหน้าที่ตาม
วิ ช าชี พ ในการพยายามทํ า ให้ ค นไทยได้ เ ข้ า ถึ ง ยาที่ มี

คุณภาพ ราคาเหมาะสม และสร้างองค์ความรู้ให้แก่
ประเทศตามบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรที่ควรจะ
ทํา
ถ้ า พู ด ถึ ง เรื่ อ งธุ ร กิ จ ท่ า นก็ ทํ า ให้ ธุ ร กิ จ ยาของ
“สยาม” พึ่ ง พาตั ว เองและอยู่ ร อดได้ ซึ่ ง ก็ บ รรลุ
เป้ า หมายของการก่อ ตั้ ง บริษั ท ซึ่ ง สิ่ง เหล่ า นี้ นั บ เป็ น
ความสําเร็จระดับ “พอเพียง”
แต่ ณ จุ ด นี้ ก็ ยั ง ห่ า งจากสิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า “ความ
สําเร็จของวิชาชีพ” อีกไกล ท่านมีความเห็นว่า ถ้าเป็น
โรงงาน ไม่ ค วรเพี ย งแต่ เ ป็ น โรงงานที่ ผ ลิ ต ยาที่ มี
คุณภาพที่ช่วยชีวิตคนได้ ตามที่ต่างประเทศผลิตและ
ขายกันอยู่เท่านั้น แต่เราควรจะต้องทํางานวิจัยและ
พั ฒ นา เช่ น เดี ย วกั บ ที่ ป ระเทศอื่ น พั ฒ นากั น ได้ มิ
เช่ น นั้ น เราก็ จ ะเป็ น ผู้ ต ามตลอดไป ซึ่ ง จะนั บ ว่ า เป็ น
ความสําเร็จได้อย่างไร เพราะเรายังพึ่งพาตัวเองไม่ได้
เรา ค วรมี น้ํ า หนึ่ ง ใจเดี ย ว มี ค วามคิ ด เห็ น
วัตถุประสงค์ และความร่วมมือที่สอดคล้องกันในการที่
จะทํ า อย่ า งไรให้ พ วกเราคนไทยสามารถเข้ า ถึ ง และ
พึ่งพาตัวเองได้ในเรื่องยาซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ไม่ต้อง
เอาชี วิ ต ของเราไปฝากอยู่ กั บ การตั ด สิ น ใจของผู้ อื่ น
ตลอดไป

ทุกวันนี้กลุ่มบริษัทสยามได้ลงทุนในเรื่องที่จําเป็น
และเกี่ ยวข้ อ งกั บ คุ ณ ภาพ ประสิ ทธิ ภ าพ และความ
ปลอดภั ย ของยา โดยไม่ คํ า นึ ง ว่ า จะมากแค่ ไ หน แต่
พยายามทํ า ให้ ดี ที่ สุ ด และทํ า ให้ ม ากที่ สุ ด ภายใต้
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สภาพการณ์ ต่ า งๆ และข้ อ กํ า หนดที่ เ อื้ อ อํ า นวยใน
ปั จ จุ บั น ทั้ ง บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบโรงงาน ห้ อ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ( lab) แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ ชี ว ส ม มู ล
(bioequivalence; BE) เพื่อที่จะไปถึงจุดที่ได้ “ยาดีมี
คุณภาพ และพึ่งพาตัวเองได้”

ข้อคิดเห็นต่ออุตสาหกรรมยาของประเทศในอนาคต
“อุตสาหกรรมยา” เป็นส่วนหนึ่งในงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์งานบริการสาธารณสุขระดับประเทศ
ในด้า นการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นประสิท ธิ ภาพและ
ความปลอดภั ย ในการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า และสุ ข ภาพ
เพราะการที่ป ระชาชนมี สุข อนามัยที่ดีย่อมส่ง ผลต่ อ
ความมั่น คงของชาต ิ และสะท้อนถึง ความแข็งแกร่ง
ด้า นนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศ เป็ น งาน
ใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือและประสานงานอย่าง
เข้าใจกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา
ดังนั้นภาครัฐควรกําหนดนโยบายที่เอื้อต่อการส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพของระบบที่เกี่ยวกับยา ตั้งแต่ต้นน้ํา
ถึงปลายน้ํา เพื่อให้ประชาชนทุกๆ ฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาระบบยาบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เท่า
เทียมกัน เพื่อให้เกิดการเข้าถึงยาคุณภาพมากขึ้น เมื่อ
รัฐได้สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมขึ้นใน
ประเทศ ก็จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ และสร้างผู้ที่มี
ความประสงค์ ความสามารถ และความตั้ง ใจ ที่จ ะ
พั ฒ นาสิ่ ง ดี ๆ มาช่ ว ยชี วิ ต และประเทศของเราเอง
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เพราะคนไทยทุกคนก็รักประเทศไทยกันทั้งนั้น
การสร้างนโยบายที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วน
ร่วมดั่งที่ทําให้เกิดเภสัชอุตสาหกรรมนี้ จะส่งผลให้ผู้ที่
คิดนวัตกรรมหรือการพัฒนายาใหม่ๆ เกิดความมั่นใจ
ในการลําดับความสําคัญเชิงนโยบายของภาครัฐที่จะ
ส่งเสริมการพัฒนาระบบยาในประเทศของเรา และจะ
ทําให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดวิวัฒนาการ
ของวงการเภสัชอุตสาหกรรม
ในส่วนภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมก็ควร
หาความรู้ แบ่งปัน และพัฒนาศักยภาพ ในการพัฒนา
ยา การผลิตยา และการทดสอบยา หากร่ว มเรียนรู้
ร่ ว มมื อ และแข่ ง ขั น ในทางวิ ช าการซึ่ ง กั น และกั น
วงการเภสัชอุตสาหกรรมก็คงจะก้าวหน้า และสามารถ
ผลิ ต ยาที่ มี คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ ปลอดภั ย ได้
ทัดเทียมกับชาติอื่นๆ ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยาของ
ประชาชนให้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น ท่านได้ยกข้อคิดจากคําพูด
ของท่านขงจื๊อ ศาสดาชาวจีนท่านหนึ่งที่เคยกล่าวไว้ว่า
“หากมีกันอยู่ 3 คน ในนั้นจะมีอาจารย์ของผมอยู่ 1
คน”
สิ่ ง ที่ อ ยากฝากถึ ง เภสั ช กรรุ่ น น้ อ งๆ ที่ ทํ า งานใน
ภาคอุตสาหกรรม
ภก.ถวั ล ย์ ยั ง ได้ ฝ ากข้ อ คิ ด ไปยั ง เภสั ช กรในทุ ก
วิ ช าชี พ ให ้เ ป็ น คนที่ มี ค วามเข้ า ใจและปฏิ บั ติ ต าม
บทบาทและหน้ า ที่ ข องเภสั ช กรในการให้ ค วาม
ปลอดภั ย แก่ ป ระชาชนทางด้ า นยา พึ ง ตระหนั ก ว่ า
เกียรติและศักดิ์ศรีของเภสัชกรมาจากการปฏิบัติตาม
หน้าที่ให้ดีและเหมาะสม มีจรรยาบรรณและจริยธรรม
ไม่ใช่มาจากใบปริญญา หรือตําแหน่งหน้าที่หรือรายได้
สูงๆ ที่ได้รับ
เงิน รายได้ และผลกําไรเป็นเพียงปัจจัยที่จะทําให้
เราดํารงชีวิต หรือดํารงกิจการอยู่ได้ แต่ไม่ควรยึดเป็น
เป้าหมายสูงสุดของการดํารงชีวิตหรือกิจการเท่านั้น
ให้มีอยู่ในระดับ “พอเพียง” ก็พอ

หากทํางานในภาคอุตสาหกรรมยา ต้องคํานึงถึง
คุ ณ ภาพยาที่ พั ฒ นาและผลิ ต ขึ้ น โดยยึ ด ถื อ ความ
ปลอดภัยของยาต่อผู้บริโภค และประสิทธิภาพในการ
รั ก ษาของยาเป็ น หลั ก ซึ่ ง ข้ อ นี้ ท่ า นถื อ ว่ า เป็ น จิ ต
วิญญาณของคนที่ทํางานอยู่ในกลุ่มบริษัทสยามที่ท่าน
ร่วมงานอยู่
นอกจากนี้ ใ นโอกาสที่ ว ารสารเภสั ช กรการ
อุตสาหกรรมเพิ่งเริ่มเปิดตัว ท่านยังได้ให้ข้อเสนอว่า
ท่านอยากเห็นวารสารของทางสมาคมฯ ซึ่งนอกจากจะ
มี บ ทความที่ เ ป็ น เนื้ อ หาด้ า นอุ ต สาหกรรมยาเป็ น
บทความหลักแล้ว น่าจะมีบทความที่เป็นข่าว ความรู้
หรือวิทยาการในด้านต่างๆ แม้กระทั่งประสบการณ์ที่
เรียนรู้กันในวงอุตสาหกรรม ที่เป็นประโยชน์สําหรับ
เภสัชกรมาลงในวารสาร โดยไม่จําเป็นต้องเป็นเนื้อหา
ด้ า นเภสั ช ศาสตร์ เ ท่ า นั้ น เนื่ อ งจากการพั ฒ นาใน
อนาคตจะต้องผนวกความรู้ของศาสตร์ต่างๆ ดังนั้นเรา
ควรเปิดโลกทัศน์ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจาก
ศาสตร์ ต่ า งๆ เช่ น ทางวิ ศ วกรรม ทางการบริ ห าร
จัดการ ทางโลจิสติก เป็นต้น ซึ่งทางทีมงานขอน้อมรับ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวด้วยความขอบพระคุณ

ท้ายที่สุดนี้ทางสมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม
ใคร่ขอขอบพระคุณ ภก.ดร.ถวัลย์ ชื่นการดี ที่กรุณา
สละเวลาอันมีค่าในการเล่าประวัติ ประสบการณ์ และ
ข้อคิดเห็นต่างๆ และหวังว่าข้อคิดเห็นเหล่านี้จะช่วยให้
เภสั ช กรที่ ทํ า งานในภาคอุ ต สาหกรรมและภาคส่ ว น
ต่างๆ ได้ฉุกคิดและเห็นว่าแม้แต่ละคนจะเป็นเพียงส่วน
เสี้ยวเล็กๆ ของสังคมและวงการเภสัชกรรม แต่หากทุก
คนตั้ ง ใจทํา หน้า ที่ที่ ต นรับ ผิดชอบอย่า งเต็มที่ และมี
ความคิดที่สร้างสรรค์ก้าวหน้าอย่างเช่น ภก.ดร.ถวัลย์
ชื่ น การดี ก็ จ ะทํ า ให้ อุ ต สาหกรรมยาของประเทศ
เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง 
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ปกิณกะ

เก็บตกจากการประชุม FAPA Congress 2012
พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์*
*รศ. ดร. ภก., คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้เขียนได้มีโอกาสได้รับเชิญเพื่อเข้าร่วมพิธีมอบ
รางวัล 2012 FAPA Ishidate Award ในการประชุม
24th FAPA (Federation of Asian Pharmaceutical
Associations) Congress ณ เมื อ งบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 13-16 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา
ซึ่ ง ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ มี เ ภสั ช กรรมสมาคมแห่ ง
ประเทศอิน โดนีเซียเป็น เจ้า ภาพ โดยมีป ระเด็น หลัก
ของงานเป็ น เรื่ อ งวั ฒ นธรรมกั บ ยา (Culture and
Medicine) เน้นที่การนําสมุนไพรมาใช้ในชีวิตปัจจุบัน
(Bring Traditional Medicine to Modern Life)
โดยที่ประเทศสมาชิกของ FAPA เกือบทุกประเทศก็มี
ยาสมุ น ไพรของตนเอง เช่ น เดี ย วกั บ ที่ ป ระเทศ
อินโดนีเซียมี JAMU หากสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิด
ในเรื่องการจัดทํามาตรฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากสมุ น ไพรของแต่ ล ะประเทศ
ร่วมกันได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงาน
FAPA Congress เป็นการประชุมในภาพรวมของ
ทั้งวิชาชีพเภสัชกรรม จึงมีการบรรยายและนําเสนอ
ผลงานหลากหลายสาขาวิ ช า โดยแต่ ล ะสาขาวิ ช า
พยายามนําเอาประเด็นที่น่าสนใจมานําเสนอให้เหล่า
เภสัชกรจากประเทศต่างๆ ได้เพิ่มพูนความรู้ ซึ่งผู้เขียน
จะได้นําเอาประเด็นที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังบางประเด็น
ใ น ก า ร บ ร ร ย า ย นํ า ใ น หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง Industrial
Perspective on Traditional-Based Drug Discovery
โดย Dr. Raymond Tjandrawinata ซึ่งเป็นผู้อํานวย
การบริหารของ Dexa Laboratories of Biomolecular
Sciences ซึ่งสรุปได้ว่าการคิดค้นยาใหม่เป็นนวัตกรรม
ที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีข้อกําหนดในอุตสาหกรรม
ยาที่ เ ข้ ม งวด ทั้ ง ทางด้ า นความปลอดภั ย และ
ประสิทธิภาพ แต่เดิมการคิดค้น ยาเป็นการคัดกรอง
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และพัฒนาจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรือสมุนไพรโดยไม่
มีโมเลกุลเป้าหมายที่แน่นอน ในปัจจุบันความก้าวหน้า
ทางอณูชีววิทยา (molecular biology) ทําให้การ
คิดค้นยามี เป้ าหมายชัดเจนยิ่ง ขึ้น โดยยาต้านมะเร็ง
และยาฆ่าเชื้อกว่าร้อยละ 60 ในท้องตลาดและที่กําลัง
อยู่ในขั้นการทดลองทางคลินิกก็พัฒนามาจากสมุนไพร
ซึ่ ง ควรจั ด ทํ า ให้ เ กิ ด มาตรฐานเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ยา การศึกษาทางคลินิกก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่มีผลต่อความสําเร็จในการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์
ยาจากสมุนไพร และส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยาในอนาคตเช่นกัน
การบรรยายใน session วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี หั ว ข้ อ ความก้ า วหน้ า ในด้ า นการพั ฒ นา
ตํารับและการผลิตยา โดย Assoc. Prof. Dr.Paul
Heng Wan Sia กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
อุ ต สาหกรรมยา ได้ แ ก่ การคิ ด ค้ น ยาใหม่ ล ดลง
ความก้าวหน้าทางการศึกษาด้านพันธุศาสตร์ ต้นทุน
การดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น จํานวนอาหารเสริมสุขภาพ
ในท้องตลาด ทําให้มีความจําเป็นต้องพัฒนารูปแบบยา
หรือกระบวนการผลิตยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษา โดยมีต้นทุนการผลิตที่ลดลงเพื่อการแข่งขันใน
ภูมิภาค สําหรับการพัฒนาสูตรตํารับหรือรูปแบบยา
อาจพัฒนาในรูปของระบบนําส่งยาสู่เป้าหมายในรูป
ของอนุภาคขนาดนาโนเมตร (nanoparticle) หรือ
รูปแบบที่เพิ่มความสะดวกในการบริโภค เช่น ยาเม็ด
ชนิ ด แตกตั ว ในช่ อ งปาก (สํ า หรั บ ผู้ ป่ ว ยที่ ก ลื น ยา
ลําบาก) หรือเทคโนโลยีการกลบรสของเม็ดยา ในส่วน
ของเทคโนโลยีการผลิตยาในอนาคตนั้น มีประเด็น ที่
ควรให้ความสําคัญ 2-3 เรื่อง ได้แก่ การใช้เทคโนโลยี
การวิเ คราะห์ก ระบวนการ (process analytical

technology; PAT) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยา
เม็ ด และเทคโนโลยี ฟ ลู อิ ด เบด รวมถึ ง การใช้
กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง (continuous manufacturing process) ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิต และช่วยลดของเสียจากการผลิต
การบรรยายใน session ของผู ้ไ ด้ร ับ รางวัล
Ishidate Award ซึ่งในปีนี้มีเพียง 2 ท่าน คือ Assoc.
Prof. Dr.Chui Wai Keung จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์ ได้รับรางวัลในสาขาเภสัชศาสตร์ศึกษา และ
รศ. ดร. ภก.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้รับรางวัลในสาขาการวิจัยทางเภสัชศาสตร์
โดย Dr.Chui Wai Keung ได้บรรยายถึงการเตรียม
เภสั ช กรของสถาบั น การศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยาและสุขภาพที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว ซึ่งจําเป็นต้องพิจารณาข้อมูลที่รอบด้าน
จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยทั้ ง หมดโดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมยา ควรกําหนดหลักสูตรให้มีการวัดผล
ลัพธ์จากการเรียนรู้ในลักษณะที่ว่าบัณฑิตมีสมรรถนะ
ในการประกอบวิชาชีพและการนําความรู้และทักษะไป
ประยุกต์ในที่ทํางานได้อย่างไร ส่วนการบรรยายของ
ผู้เขียนเน้นที่การประยุกต์ใช้เพกตินซึ่งเป็นพอลิเมอร์
ชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนําส่งยา เช่น การ
พัฒนาอนุภาคขนาดเล็กจากนาโนอิมัลชันเพื่อเพิ่มการ
ละลายของยาละลายน้ํายาก โดยได้ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการเตรียม กลไกการลดขนาดของอิมัลชันของยา
ชนิดที่ชอบไขมัน การทดสอบการละลายและการดูด
ซึ ม ยาในทางเดิ น อาหารของหนู ท ดลอง ซึ่ ง พบว่ า มี
ระดั บ ยาในเลื อ ดสู ง กว่ า ยาต้ น แบบ และการพั ฒ นา
สารประกอบเชิงซ้อนของเพกตินกับลิโพโซมเพื่อใช้นํา
ส่ ง ยาฮอร์ โ มนผ่ า นทางเดิ น อาหาร ซึ่ ง สารประกอบ
เชิงซ้อนนี้สามารถป้องกันการสลายตัวของฮอร์โมนใน
ทางเดินอาหารและเพิ่มฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาโดยการยึด
ติดเยื่อเมือกในทางเดินอาหาร

นอกจากการประชุม FAPA Congress จะเป็น
การประชุมที่เน้น social activities เพื่อให้เภสัชกรใน
ประเทศต่ า งๆ ได้ มี โ อกาสได้ รู้ จั ก และพั ฒ นาความ
ร่วมมือระหว่างกันได้อย่างดีแล้ว ในการประชุมนี้ยังมี
การนํ า เสนอผลงานจากผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทั้ ง ภาค
บรรยายและโปสเตอร์ เป็นการสร้างบรรยากาศของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเฉพาะในช่วงการนําเสนอ
ผลงานแบบบรรยายที่ ผู้ เ ขี ย นได้ เ ข้ า ฟั ง การนํ า เสนอ
ผลงานวิ จั ย ในสาขาเภสั ช อุ ต สาหกรรม (industrial
pharmacy) และสาขาการวิจัย (scientific research)
พบว่าผลงานวิจัยที่นําเสนอมากกว่าร้อยละ 30 เป็น
เรื่องการตั้งตํารับหรือการพัฒนาระบบนําส่งยาสําหรับ
สมุ น ไพร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ‘ขมิ้ น ชั น ’ แม้ ว่ า
ผลงานวิจัยบางเรื่องยังดูไม่สมเหตุสมผล แต่อย่างน้อย
ก็ทําให้เห็ น ทิศ ทางการพั ฒ นาของประเทศต่า งๆ ใน
ภูมิภาค (โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอินโดนีเซีย) ที่มี
เป้าหมายในการพัฒนาสมุนไพรให้เป็นยาแผนปัจจุบัน
โดยได้รับ การสนับ สนุ นอย่ า งจริง จัง โดยเภสัช กรรม
สมาคมแห่ ง ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย พยายามผลั ก ดั น ให้
รัฐบาลกําหนดเป็นวาระแห่งชาติ เช่นเดียวกับประเทศ
เกาหลีใต้
สิ่ ง ที่ สั ง เกตเห็ น จากการชมการนํ า เสนอผล
งานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ของต่างประเทศจากเภสัชกร
สาขาต่ า งๆ ทั้ ง เภสั ช กรรมโรงพยาบาล เภสั ช กรรม
ชุ ม ชน ของประเทศต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น มาเลเซี ย
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ฯลฯ คือเขาจะนําเสนอผลงานที่ได้
จากการวิจัยสิ่งที่เขาทําอยู่ในงานประจํา (routine to
research; R2R) ไม่ใช่งานวิจัยที่ซับซ้อนหรือต้องสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ บางผลงานที่นําเสนอเป็นการรายงาน
สิ่งที่ได้จากการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ การสร้าง
ระบบปฏิบัติงานใหม่ๆ ในหน่วยงาน เป็นต้น ในส่วน
ของสาขาเภสัชอุตสาหกรรมมีผลงานที่นําเสนอน้อย
มาก (มีผลงานนําเสนอด้วยวาจา 7 เรื่องจากทั้งหมด
มากกว่า 250 เรื่อง และผลงานนําเสนอแบบโปสเตอร์
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11 เรื่องจากทั้งหมด 349 เรื่อง) เช่น การตั้งตํารับยา
ชงชนิดซองจากดอกกระเจี๊ยบ (roselle), ผลของ
วิธีการทําแห้งต่อคุณลักษณะของยาเม็ด, การทดสอบ
ความถูกต้องของกระบวนการวิเคราะห์ cefotaxime
ในปัสสาวะด้วย high performance liquid chromatography (HPLC), สารช่วยเพิ่มปริมาณร่วมสําหรับ
ตอกยาเม็ ด สารสกั ด สมุ น ไพร ทั้ ง นี้ ไ ม่ มี ผ ลงานของ
ประเทศไทยเลย ในส่ ว นการนํ า เสนอสาขาเภสั ช
อุตสาหกรรมนี้ ส่วนการนําเสนอผลงานในสาขาการ
วิจัยมีผลงานนําเสนอมากกว่า ซึ่งพอจะสะท้อนให้เห็น
ได้ว่าเภสัช กรการอุตสาหกรรมยัง ไม่ค่อยได้ ให้ค วาม
สนใจกับการวิจัยจากงานประจําที่ทําอยู่ หรืออีกส่วน
หนึ่งมีแนวคิดว่าผลงานวิจัยนั้นเป็นความลับของบริษัท
ไม่ควรนําไปเผยแพร่ แต่หากลองพิจารณาอีกมุมหนึ่ง
ที่ว่าการนําเสนอผลงานนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากเพื่อนเภสัชกรในวงการเดียวกัน ก็จะช่วยให้เกิด
การพั ฒ นางานประจํ า ของเราได้ อี ก ทางหนึ่ ง การ
นําเสนอผลงานวิจัยด้านเภสัชอุตสาหกรรมนั้นอาจจะ
ไม่จําเป็นต้องเอาความลับของกระบวนการผลิตหรือ
สูตรตํารับมาเปิดเผย แต่อาจนําเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้
จากการพัฒ นาระบบงาน เช่น ประสบการณ์ในการ
พั ฒ นาระบบให้ เ ข้า ตามมาตรฐาน PIC/S GMP ก็ จ ะ
เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพได้เช่นกัน เภสัชกร
การอุตสาหกรรมน่าจะได้เริ่มตื่นตัวและให้ความสนใจ
ในการไปนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการประชุม FAPA Congress ครั้งที่ 26 ซึ่ง
จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในปี ค.ศ. 2016
ข้อมูลเกี่ยวกับบาหลี
สําหรับคนไทยที่จะเดินทางไปเยือนบาหลี มีเพียง
แค่ หนั ง สื อ เดิน ทางไทยก็ เพี ยงพอ สํา หรั บ การอยู่ ใ น
อิ น โดนี เ ซี ย ไม่ เ กิ น 30 วั น ไม่ ต้ อ งขอวี ซ่ า เพราะ
ประเทศไทยและอิ น โดนิ เ ซี ย เป็ น สมาชิ ก ในกลุ่ ม
ประเทศอาเซียนซึ่งมีข้อตกลงยกเว้นวีซ่า แต่ทั้งนี้และ
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ทั้ง นั้น ควรตรวจดูให้ดี ว่าหนัง สือเดิน ทางของท่ า นมี
อายุ ก ารใช้ ง านเหลื อ ไม่ ต่ํ า กว่ า 6 เดื อ นนั บ ถึ ง วั น ที่
เดินทางกลับ (วันที่เดินทางออกจากบาหลี) สนามบิน
บนเกาะบาหลี ชื่ อ สนามบิ น งู ร าราย (Ngurarai
International Airport) อยู่ ใ นเขตเดนปาซาร์
(Denpasar) ตัวสนามบินอยู่ติดทะเล เวลาเครื่องร่อน
ลงจะเห็นวิวสวยมาก
บาหลีมีอะไรน่าสนใจบ้าง? คนที่ไม่เคยไปคงนึก
ลําบาก ความน่าสนใจของบาหลีหาใช่อยู่ที่ความมั่งคั่ง
ร่ํารวย การจัดการบ้านเมืองเยี่ยงอารยธรรมสมัยใหม่
แต่ความประทับใจในดินแดนแห่งนี้อยู่ที่ความร่ํารวย
ทางศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา ซึ่งมีประวัติ
ยาวนาน และบาหลียังคงสามารถรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ได้
ท่ า มกลางอารยธรรมสมั ย ใหม่ รากฐานของศิ ล ปะ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของบาหลี มี
การผสมผสานอารยธรรมสําคัญ 3 ศาสนา คือ ศาสนา
อิสลาม ศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ ผสานกับความ
เชื่อของชนเผ่าดั้งเดิม ศิลปะของบาหลีที่ไม่เอ่ยถึงไม่ได้
คือศิลปะการละครและการร่ายรํา ที่มีกระบวนท่ารํา
และการแต่งกายที่สวยงามแปลกตา การร่า ยรําเน้น
เรื่องราวและความรู้สึกด้วยภาษาท่าทาง ใช้มือแขนขา
สีหน้าและแววตาแทนคําพูด ลีลาและดนตรีสนุกคึกคัก
สนุ ก สนาน รวดเร็ ว มี ชี วิ ต ชี ว า ผสานกั บ ความเป็ น
ศิ ล ปะที่ มี ก ลิ่ น อายประเพณี พิ ธี ก รรม ความขลั ง
คาถาอาคม เวทมนตร์ และอํานาจเร้นลับแทรกอยู่ด้วย
เช่น ระบําบารอง (Barong dance) ซึ่งเป็นการแสดงที่
รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวเพราะมีการจัดให้ชมเป็น
ประจํา เรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายดีและ
ปีศาจ บารองเป็นตัวแทนฝ่ายดีเป็นคนครึ่งสัตว์หน้าตา
โบราณคล้ายสิงโตของจีน ส่วนรังดาเป็นพ่อมดหมอผี
ฝ่ายอธรรม มีผู้แสดงประกอบเป็นสมุนของทั้งสองฝ่าย
อีกหลายตัว ซึ่งจะต่อสู้กันจนฝ่ายธรรมะได้รับชัยชนะ
ในที่สุด 

ตัวอย่างผลงานวิจัยที่นําเสนอในกลุ่มเภสัชอุตสาหกรรม

พิธีมอบรางวัล FAPA Ishidate Award 2012
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Application of the equivalence test
according to a concept for analytical
method transfers from the International
Society for Pharmaceutical Engineering
(ISPE)
Authors: U. Schepers, H. Wätzig
Source: Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2005, Volume 39, Issues 1-2,
Pages 310-314.
Abstract: The performance of the equivalence
test in the context of analytical method
transfers was investigated by means of a
simulation study. An ISPE design proposal and
typical error contributions for pharmaceutical
routine control have been used for the
testing of accuracy. Acceptable results
(probability of a correct decision) have been
obtained here. For total variations above
0.4% R.S.D. the basic design was not
sufficient. An overview for the number of
additional series needed corresponding to
higher variations has been developed based
on further simulations. An alternative approach
may be the choice of wider acceptance
criteria, which was also evaluated.
Continuous processing in the pharmaceutical
industry: changing the mind set
Authors: K. Plumb
Source: Chemical Engineering Research and
Design, 2005, Volume 83, Issue 6, Pages 730738.
Abstract: The pharmaceutical industry is a
highly regulated industry and all production
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must be carried out in accordance with good
manufacturing practice. Traditionally, virtually
all manufacturing operations have been
carried out batch wise in spite of cost
disadvantages and the fact that in many
cases continuous processing could lead to
the manufacture of purer products. The regulatory environment tends to stifle any
attempts to change the process once the
development stage is over and the product
and process have been licensed. This has
created a mindset amongst the industry's
professionals that batch processes are the
only acceptable way forward. However; the
regulatory authorities, particularly the Food
and Drug Administration in America, have
recognized that continuous processing has
the potential to improve product quality and
are encouraging the industry to reconsider
their ideas. This paper examines how chemical
engineers can use the opportunity that arises
from this changed regulatory environment to
revisit their own ideas and drive a change of
mind set within the industry.
An engineering study on the enhanced
control and operation of continuous
manufacturing of pharmaceutical tablets
via roller compaction
Authors: R. Singh, M. Lerapetritou, R.
Ramachandran
Source: International Journal of
Pharmaceutics, 2012, Volume 438, Issues 1-2,
Pages 307-326.

Abstract: A novel manufacturing strategy
based on continuous processing integrated
with online monitoring tools coupled with
efficient automatic feedback control system is
highly desired for efficient Quality by Design
(QbD) based manufacturing of the next
generation of pharmaceutical products with
optimal consumption of time, space and
resources. In this manuscript, an efficient
plant-wide control strategy for an integrated
continuous pharmaceutical tablet manufacturing process via roller compaction has been
designed in silico. The designed control
system consists of five cascade control loops
and three single control loops resulting in 42
controller tuning parameters. An effective
controller parameter tuning strategy involving
an ITAE method coupled with an optimization strategy has been proposed and the
designed control system has been implemented in a first principle model-based
flowsheet that was simulated in gPROMS
(Process System Enterprise). The advanced
techniques (e.g. anti-windup) have been
employed to improve the performance of the
control system. The ability of the control
system to reject the unknown disturbances as
well as to track the set point has been
analyzed. Results demonstrated enhanced
performance of critical quality attributes
(CQAs) under closed-loop control compared
to open-loop operation thus illustrating the
potential of closed-loop feedback control in
improving pharmaceutical manufacturing
operations.

An engineering view of pharmaceutical
powder mixing
Authors: N. Harnby
Source: Pharmaceutical Science & Technology
Today, 2000, Volume 3, Issue 9, Pages 303309.
Abstract: Can the pharmaceutical industry
learn anything from other powder processing
industries? Although essential regulatory
processes have ensured that the pharmaceutical industry is a leader in quality
assurance, they have also led to a
conservative approach to process technology.
Conservatism is advantageous when the
dosage form and profit margins are stable;
however, for most other industries, form,
price and quality of product are all subject to
fickle customer requirements. Other powder
industries have used a sequential questioning
approach to elicit new technical responses to
change. Perhaps the time is ripe for this to be
introduced to the pharmaceutical industry?
Handling uncertainty in the establishment
of a design space for the manufacture of a
pharmaceutical product
Authors: S. García-Muñoz, S. Dolph, H.W. Ward II
Source: Computers & Chemical Engineering,
2010, Volume 34, Issue 7, Pages 1098-1107.
Abstract: Recent trends in the pharmaceutical
sector are changing the way processes are
designed and executed, moving from:
allowing the process to operate in a fixed
point, to: allowing a permissible region in the
operating space (a.k.a. design-space). This
trend is driving product development to
design quality into the manufacturing process
(Quality by Design) and not to rely solely on
testing quality in the product. These changes
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address the presence of uncertainties
entering the process and their negative effect
on product quality if the operating conditions
are not free to compensate for these
disturbances. This work provides a review of
methods to address the presence of these
uncertainties, ranging from the establishment
of multivariate specifications for incoming
product, to feed-forward process control. It
also presents the development of a feedforward controller to compensate the
process for the observed changes in the
properties of the incoming material. The
development and testing of this controller is
illustrated with a wet-granulation process.
The performance of the multiple control
strategies is back-propagated to the changes
in the acceptance regions for the raw
materials. Ultimately, the controller and its
model are used to define an integrated
design-space that accounts for the network of
complex relationships between materials,
process conditions and product. This work
proposes and demonstrates that the use of
mathematics is the only way to reach the
maximum potential of the Quality by Design
by providing a tool to specify an integral
Design Space.
More efficient preparation of parenteral
emulsions or how to improve a
pharmaceutical recipe by formulation
engineering
Authors: I. Cuéllar, J. Bullón, A.M. Forgarini, A.
Cárdenas, M.I. Briceño
Source: Chemical Engineering Science, 2005,
Volume 60, Issues 8-9, Pages 2127-2134.
Abstract: Parenteral emulsions are special
O/W emulsions used to feed patients whose
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medical condition makes them unable to eat
normally. Therefore, parenteral emulsions
must comply with several specifications. One
is that the maximum droplet size must be
below 5 μm in order to avoid the risk of a
pulmonary embolism. In this work, we
describe the step-by-step procedure followed
to simplify a current industrial recipe by
applying recently developed principles under
the name of formulation engineering. Both
hydrodynamic and physicochemical formulation parameters were manipulated to reduce
energy input and equipment requirements.
The current process consists of two heating
steps, three mixing stages and filtering to
eliminate droplets larger than 5 μm. The
mixing stages require first an agitated tank for
the making of a coarse dispersion, then a
high-speed mixer and last a two-stage
homogenizer. Despite the intensive mixing
the emulsion does not comply with droplet
size specifications and filtering is necessary.
Our procedure requires heating once and
then two mixing stages, the first to produce a
coarse dispersion and the second to refine
droplet size in a conventional agitated tank.
Further, no filtering is necessary since no
droplets larger than 3 μm are produced in
the mixing tank. The parenteral emulsions
resulting of this simplified and less energy
intensive process complies with droplet size
requirements and is stable over several
months.
Electronic tongue for the detection of
taste-masking microencapsulation of active
pharmaceutical substances
Authors: M. Jańczyk, A. Kutyła, K. Sollohub, H.
Wosicka, K. Cal, P. Ciosek

Source: Bioelectrochemistry, 2010, Volume
80, Issue 1, Pages 94-98.
Abstract: Electronic tongues can produce
chemical images of samples, whose changes
can be correlated with general properties, e.g.
taste sensations. In this work, a sensor array
equipped with eight types of ion-selective
electrodes was coupled with Principal
Components Analysis in order to detect
microencapsulation effect of two Active
Pharmaceutical Ingredients (APIs), which
influences their taste properties. The
character of change of sensor array responses
in samples modified by microencapsulation
was the same in two investigated APIs
(ibuprofen and roxithromycin), proving, that
the “sensed taste” becomes similar in both
formulations after Eudragit modification. The
obtained results show, that the presented
electronic tongue can be used for analysis of
masking effects in drugs and detection of
microencapsulation effect.
Direct quantification and distribution
assessment of major and minor
components in pharmaceutical tablets by
NIR-chemical imaging
Authors: J.M. Amigo, C. Ravn
Source: European Journal of Pharmaceutical
Sciences, 2009, Volume 37, Issue 2, Pages 7682.
Abstract: Near Infrared Chemical Imaging (NIRCI) is an attractive technique in pharmaceutical
development and manufacturing, where new
and more robust methods for assessment of
the quality of the final dosage products are
continuously demanded. The pharmaceutical
manufacturing process of tablets is usually
composed by several unit operations such as

blending, granulation, compression, etc.
Having reliable, robust and timely information
about the development of the process is
mandatory to assure the quality of the final
product.One of the main advantages of NIR-CI
is the capability of recording a great amount
of spectral information in short time. To
extract the relevant information from NIR-CI
images, several Chemometric methods, like
Partial Least Squares Regression, have been
demonstrated to be powerful tools. Nevertheless, these methods require a calibration
phase. Developing new methods that do not
need any prior calibration would be a
welcome development. In this context, we
study the potential usefulness of Classical
Least Squares and Multivariate Curve
Resolution models to provide quantitative
and spatial information of all the ingredients
in a complex tablet matrix composed of five
components without the development of any
previous calibration model. The distribution
of the analytes in the surfaces, as well as the
quantitative determination of the five
components is studied and tested.
Coating and density distribution analysis of
commercial ciprofloxacin hydrochloride
monohydrate tablets by terahertz pulsed
spectroscopy and imaging
Authors: T. Sakamoto, A. Portieri, D.D. Arnone,
P.F. Taday, T. Kawanishi, Y. Hiyama
Source: Journal of Pharmaceutical Innovation,
2012, Volume 7, Number 2, Pages 87-93.
Abstract: Terahertz pulsed spectroscopy was
used to qualitatively detect ciprofloxacin
hydrochloride monohydrate (CPFX·HCl·H2O) in
tablets, and terahertz pulsed imaging (TPI)
was used to scrutinize not only the coating
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state but also the density distribution of
tablets produced by several manufacturers.
TPI was also used to evaluate distinguishability among these tablets. The same
waveform, which is a unique terahertz
absorption spectrum derived from pure
CPFX·HCl·H2O, was observed in all of the
crushed tablets and in pure CPFX·HCl·H2O. TPI
can provide information about the physical
states of coated tablets. Information about
the uniformity of parameters such as a
coating thickness and density can be
obtained. In this study, the authors
investigated the coating thickness distributions of film-coated CPFX·HCl·H2O from four
different manufacturers. Unique terahertz
images of the density distributions in these
commercial tablets were obtained. Moreover,
B-scan (depth) images show the status of the
coating layer in each tablet and the density
map inside the tablets. These features would
reflect differences resulting from different
tablet-manufacturing processes.
Future manufacturing approaches in the
chemical and pharmaceutical industry
Authors: S. Buchholz
Source: Chemical Engineering and Processing:
Process Intensification, 2010, Volume 49,
Issue 10, Pages 993-995.
Abstract: In order to develop future
manufacturing strategies the chemical and
pharmaceutical industry works on the
implementation of process intensification and
new modularization methods. In this paper
current challenges, process intensification
approaches and future manufacturing
initiatives are summarized and discussed.
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Pharmaceutical nanocrystals
Authors: G.D. Wang, F.P. Mallet, F. Ricard,
J.Y.Y. Heng
Source: Current Opinion in Chemical
Engineering, 2012, Volume 1, Issue 2, Pages
102-107.
Abstract: Development of poorly soluble
and/or permeable drug molecules using
nanocrystal formulations has proven to be
highly successful due to the greater
surface/volume ratio, resulting in improvements
in dissolution and bioavailability as well as
enhanced permeability. These submicron
‘nanoparticles’ have similar benefits to
conventional nanoparticles which are less
than 100 nm but are scalable and can be
applied in all existing manufacturing
processes and dosage forms. This opinion
focuses on recent developments in the
preparation of nanocrystals and the role of
surface properties on optimizing dissolution
and targeted delivery. Some key technical
challenges and environmental impact are
also considered.
High pressure homogenization of
pharmaceutical solids
Authors: J. Kluge, G. Muhrer, M. Mazzotti
Source: The Journal of Supercritical Fluids,
2012, Volume 66, Pages 380-388.
Abstract: The comminution of different
pharmaceutical solids by high pressure
homogenization in various dispersion media
has been investigated. First, the influence of
two important process parameters, namely
the pressure drop and the number of passes
across the homogenizer, has been
investigated through the homogenization of
aqueous suspensions. Applying pressure

drops ranging from 250 to 1000 bar and up to
200 passes across the homogenizer, it was
found that smaller particles can be obtained
either by working at an increased homogenization pressure or by further increasing
the number of passes. The smallest particles,
obtained for one of the two pharmaceutical
compounds investigated by applying 50
passes at 1000 bar homogenization pressure,
exhibited a very narrow size distribution with
a median x50 of 1.14 μm. Moreover, experimental results could be adequately described
using an empirical relationship that allows
estimating a priori the median x50 of the
product size distribution as a function of the
afore-mentioned operating parameters.
Furthermore, the performance of different
homogenizers has been evaluated, thus
showing that valve homogenizers have
favorable properties as compared to static
homogenizers regarding the comminution of
solids. Finally, the present study demonstrates successfully the feasibility of this
novel process option by applying two
different pressurized dispersion fluids, namely
liquid carbon dioxide or 1,1,1,2-tetrafluoro
ethane (Solkane R134a), in the homogenization of phenytoin and of another proprietary pharmaceutical solid. These fluids are
subject to residue-free evaporation upon
pressure release, and at the end of the
process the micronized product particles
could be directly recovered in form of a dry
powder.
Innovation risks of outsourcing in
pharmaceutical new product development
Authors: M. Lowman, P. Trott, A. Hoecht, Z.
Sellam

Source: Technovation, 2012, Volume 32, Issue
2, Pages 99-109.
Abstract: New product development, which
until relatively recently was a core activity
within the pharmaceutical industry, is
increasingly being outsourced. This is
symptomatic of the transformation of
product development towards a more
decentralised, network-based and alliancerich function. We have selected the
pharmaceutical industry for this paper
because it offers an excellent example of a
research and technology intensive industry
where outsourcing has led to problems in the
innovation and new product development
process. We examine the impact of the
increase in outsourcing on the way firms
manage the clinical trials process. The
increasing role of Clinical Research Organisations (CROs) has dramatically changed the
nature of the innovation process. CROs
initially provided a limited service in clinical
trials management, but have gradually
evolved into organisations that have expertise
across a much wider spectrum of the clinical
development process. The fragmentation of
the innovation process, which has arisen from
the increased role of CROs, creates
innovation risks for the pharmaceutical
companies. In this paper we discuss the risks
associated with knowledge losses for research
and technology intensive industries that may
arise from lack of integration of new product
development activities and develop a
number of propositions for further research.
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Design expert-supported development and
validation of high-performance thin-layer
chromatographic stability-indicating
(HPTLC) method: an application in
quantitative analysis of ropinirole in the
bulk drug and in marketed dosage forms
Authors: G. Mustafa, S. Baboota, J. Ali, A. Ahuja
Source: Journal of Pharmaceutical Innovation,
2012, Volume 7, Number 2, Pages 47-55.
Abstract: A simple, precise and stabilityindicating thin-layer chromatographic method
for estimation of ropinirole HCl was developed and validated as per ICH guidelines.
The mobile phase consisted of acetone–
cyclohexane–6 M ammonia solution (8:5.5:
0.5, v/v/v). Scanning the drug was done at
250 nm. Compact spots for ropinirole HCl
were found at an Rf value of 0.51 ± 0.002.
The linear regression analysis data for the
calibration plots showed good linear
relationship with R2 0.9976 ± 0.0011 in the
working concentration range of 100–3,000 ng
spot−1. The method was validated for
precision, accuracy, ruggedness, robustness,
specificity, recovery, limit of detection (LOD),
and limit of quantitation (LOQ). The LOD and
LOQ were 12.89 and 42.53 ng spot−1,
respectively. The drug was subjected to
degradation; the peaks of degradation
products were well resolved from the
standard with significantly different Rf values.
Hence, this method can be used for quality
control assay of ropinirole.
Verification of design spaces developed at
subscale
Authors: T. Garcia, V. McCurdy, T.N.J. Watson,
M. amEnde, P. Butterell, K. Vukovinsky, A.
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Chueh, J. Coffman, S. Cooper, B.
Schuemmelfeder
Source: Journal of Pharmaceutical Innovation,
2012, Volume 7, Number 1, Pages 13-18.
Abstract: Recent concerns about the applicability of design space boundaries developed
on small scale to commercial manufacturing
processes have been raised by regulators
worldwide. These concerns center around the
scalability of unit operations and their
corresponding process parameters, and the
impact this has on the desired attributes of
the drug substance or product. Requests have
been made to verify design space boundaries
with data generated at commercial scale.
Because it is not always feasible to
manufacture large-scale batches, alternative
approaches to verification are necessary. The
following article discusses various sciencebased strategies that could be used to verify
design space boundaries. These approaches
balance the requirements to address
regulatory concerns and ensure that quality
standards are maintained for both drug
substances and products, within the
operating constraints currently facing the
pharmaceutical industry.
Development of a design space for a unit
operation: illustration using compressionmix blending process for the manufacture
of a tablet dosage form
Authors: S.G. Kapsi, L.D. Castro, F.X. Muller,T.J.
Wrzosek
Source: Journal of Pharmaceutical Innovation,
2012, Volume 7, Number 1, Pages 19-29.
Abstract: This paper describes the development of an orthogonal design space for a
compression-mix blending unit operation for

the manufacture of tablet dosage form using
an empirical approach. Potential critical
process parameters identified through a risk
assessment process were assessed through a
full-factorial design of experiment for impact
on material attributes and drug product
critical quality attributes (DP CQA). The
impact on each individual attribute measured
as responses were subjected to statistical
analysis by analysis of variance and regression
models were built on the statistically

significant effects (p < 0.05). Design space
for relevant DP CQA was created using 95%
predicted interval estimates. Orthogonal design
space for the unit operation was proposed by
overlaying design spaces generated for
individual DP CQAs. The resulting orthogonal
design space made implementation of manufacturing flexibility in to routine manufacturing
process and into control strategy simpler and
straightforward. 
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ปกิณกะ

ภาษิต-เภสัชฯ
วิศิษฎ์ ประวีณวงศ์วุฒิ*
*ภก.

หนึ่งร้อยปี วิชาชีพ เภสัชศาสตร์
ขอประกาศ เกียรติคุณ อันยิ่งใหญ่
เภสัชกร น้องพี่ มีทั่วไทย
ต่างรับใช้ บ้านเมือง เรื่องหยูกยา
เริ่มจากแพทย์ - ปรุงยา ประกาศนียบัตร
ที่เร่งรัด แยกจากแพทย์ ด้านรักษา
ตามแบบอย่าง ต่างประเทศ เขตอาณา
โดยกรมพระ ชัยนาท นเรนทร
ปีสองสี่ - ห้าหก เริ่มก่อตั้ง
หะแรกยัง เรียนสามปี ที่เปิดสอน
แล้วเพิ่มปี ตามเนื้อหา วิชาวร
มีเภสัชกร สามหมื่นกว่า น่าภูมิใจ
อาจจําแนก แยกได้ หลายสาขา
ตามลักษณะ ปัญหา ที่เกิดใหม่
จึงขอฝาก ภาษิต ไว้สอนใจ
โดยขอไข บางสาขา มาสาธก
 เภสัชกร โรงพยาบาล งานต้นแบบ
ที่แน่นแนบ ผู้ป่วย ช่วยพสก
แพทย์ปรุงยา เดิมอาชีพ ที่หยิบยก
นับเนื่องตก ครบถึง หนึ่งร้อยปี
ในอดีต เน้นยาปรุง มุ่งตํารับ
อีกกํากับ ชั่งตวง ถูกท่วงที่
ทั้งจัดหา มาสํารอง ต้องยาดี
สรรพคุณมี เลือกเฟ้น เน้นปลอดภัย
ยุคต่อมา พัฒนา ขึ้นอีกขั้น
ผู้ป่วยนั้น สําคัญสุด คือจุดหมาย
ต้องถูกคน ถูกขนาด ถูกโรคภัย
วิธีใช้ ครบถ้วน ควรระวัง
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เป็นที่มา บริบาล ด้านเภสัช
คือเคร่งครัด ด้านยาหยูก ทั้งปลูกฝัง
ก่อนเลือกยา หาสาเหตุ สมเจตน์ดัง
เป็นความหวัง งานบําบัด เภสัชกรรม
ให้ข้อมูล ข่าวสาร ด้านยาครบ
เน้นต้องพบ เภสัชกร ตอนซักถาม
เรื่องฤทธิ์ยา อย่างน้อย คอยติดตาม
เพื่อเกิดความ แน่ใจ ไม่แพ้ยา
ต้องแนะนํา เพิ่มเติม เสริมสุขภาพ
ให้ซึมซาบ อนามัย ต้องใฝ่หา
เรื่องป้องกัน เป็นเอก คือปรัชญา
งานรักษา นั้นรอง ต้องเป็นโท
เภสัชกร สาขานี้ ดุจพี่ใหญ่
พัฒนา ก่อนใคร ไปมากโข
ควรเป็นแบบ อย่างได้ ใช่แค่โว
ที่คนโต ต้องกระทํา นําทางไป
 เภสัชกร ชุมชน คนใกล้บ้าน
เน้นทํางาน ในร้านยา รักษาไข้
เป็นหมอยา ของชาวบ้าน งานใกล้ใจ
ช่วยแก้ไข ปัญหา ใช้ยาเกิน
โฆษณา อาหาร-ยา มาเป็นตับ
ผู้ผลิตจับ สื่อแพง แข่งกันเสริญ
ทั้งมอมเมา เอาเถิด ให้เพลิดเพลิน
เพื่อชวนเชิญ บริโภค โยกเงินตรา
เครื่องสําอาง ต่างแข่ง แย่งพื้นที่
อาหารเสริม หลากสี มีวางหรา
ทั้งฟิชออยล์ พริมโรส โคตรราคา
ยารักษา แทบไม่เห็น ถูกเร้นกาย

เป็นที่มา ร้านยา คุณภาพ
ให้คนทราบ ร้านดี มีเครื่องหมาย
สัญลักษณ์ คุณภาพ กํากับราย
เภสัชกร คนไหน ต้องให้รู้
กระบวนการ บริหาร ป้องกันเสี่ยง
เริ่มจากเรียง ยาเน้น เป็นหมวดหมู่
บอกชื่อยา วิธีใช้ มีให้ดู
หมดอายุ วันไหน เห็นได้ชัด
การซักถาม อาการ แม้นานบ้าง
ต้องกระจ่าง ใครคนป่วย ช่วยบําบัด
โรคเรื้อรัง บันทึกไว้ ไม่รวบรัด
ไม่สันทัด ส่งหมด ไม่รอช้า
ต้องสนใจ การใช้ยา ในทางผิด
คนไข้ติด เกินจํานวน ควรรักษา
อย่าเห็นแก่ กําไร ได้เงินตรา
ไม่ซื้อยา แปลกใหม่ ไร้ทะเบียน
เภสัชกร ร้านยา ต้องเป็นหลัก
ดุจเรือธง นําปัก ไม่แปรเปลี่ยน
แม้หนทาง ยาวไกล ให้พากเพียร
อย่าเพียงเขียน ชื่อใส่ป้าย ไม่ทํางาน
 เภสัชกร สาขา อุตสาหกรรม
มุงผลิตทํา ยาไทย ได้มาตรฐาน
จีเอ็มพี พีไอซี มีหลักการ
ร่วมบรรสาน ปฏิญญา เป็นสากล
เทคโนโลยี ก้าวไกล ในโลกกว้าง
ต้องเปิดทาง เบิกบุก ทุกแห่งหน
ให้ยาไทย ขยายตัว ทั่วสกล
เกิดมรรคผล ก้าวรุด อุตสาหกรรม
งานวิจัย ค้นคว้า ตัวยาใหม่
แม้ห่างไกล เกินศักย์ มีขวากหนาม
หากมุ่งเน้น สมุนไพร ไม่หลงตาม
มุ่งเขตคาม ธรรมชาติ อาจลงตัว
ในอดีต ชีวก-โกมารภัจจ์
เดินเลาะลัด พนมไพร ไปจนทั่ว

พบพืชล้วน ควรเป็นยา ได้ทุกตัว
ไม่ต้องกลัว หมดทุน สมุนไพร
ส่วนการผลิต กลุ่มยา ซื่อสามัญ
ถูกกีดกัน ต่อเนื่อง เป็นเรื่องใหญ่
สิทธิบัตร ปลดปลง ลงเมื่อใด
ต้องผลิตได้ เทียมเขา ให้เท่ากัน
เภสัชกร ปรุงยา คืออาชีพ
แม้ถูกบีบ ด้วยกฎเกณฑ์ การแข่งขัน
การผลิตขั้น อุตสาหกรรม จึงสําคัญ
ผลิตให้ทัน ปรุงให้เป็น เช่นหมอยา
 เภสัชกร คุ้มครอง ผู้บริโภค
เน้นป้องโรค กันภัย เป็นใหญ่กว่า
คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ สมราคา
แก้ปัญหา สา’สุข ปลอดทุกข์ภัย
ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ นับวันมาก
แม้งานยาก ต้องทุ่มเท ไม่เฉไฉ
สารเสพติด ออกฤทธิ์ พิษมากมาย
เครื่องสําอาง อันตราย วางขายกัน
เครื่องมือแพทย์ ริมทาง บ้างก็หลอก
มาจากนอก โฆษณา ฟังน่าขัน
ใช้ฝรั่ง หัวแดง แหลงทั้งวัน
อวดประชัน ทุกช่อง จองทีวี
เปิดประชุม ในโรงแรม ต้องตามจับ
เป็นสายลับ แปลงร่าง บ้างต้องหนี
ที่จับได้ ให้ดําเนิน เดินคดี
เจออวดมี เส้นใหญ่ ใช้กําบัง
อีกสถาน พยาบาล งานก็มาก
ล้วนยุ่งยาก แม้กฎเกณฑ์ เห็นเหมือนขลัง
ทั้งสปา ก็ต้องตรวจ ปวดใจจัง
เพียงคล้อยหลัง ก็เสี่ยงลด กฎเกณฑ์กัน
สาขานี้ อยากให้เน้น เป็นแบบอย่าง
ยามจะอ้าง กฎหมาย อย่าขายฝัน
ระวังเรื่อง ประโยชน์ซ้อน ตอนสําคัญ
เรื่องแขวนป้าย เลิกกัน ท่านต้องไป
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เภสัชกร สาขา การตลาด
ความสามารถ ขายค้า จะหาไหน
รายได้ดี มีฐานะ จัดว่าไว
ทั้งเหนือใต้ ขึ้นล่อง จ้องขายยา
พูดจาเพราะ เหมาะดีเทล เซลล์ก็เก่ง
บ้างพูดเบ่ง เป็นผู้แทน แฟนกังขา
อยู่พรรคไหน ใคร่รู้ คู่เจรจา
เผลอตอบมา พักใน ไทยโฮเต็ล
บริการ งานไหน ใครก็ชอบ
ความนบนอบ คือข้อดี ที่โดดเด่น
กว่าจะพบ แพทย์ได้ ต้องบ่ายเย็น
บ้างจําเป็น ถึงเช้า ยังเฝ้ารอ
เรื่องข้อมูล ด้านยา ว่าให้ครบ
ทั้งบวกลบ บอกได้ แม้ไม่ขอ
วิชาการ ต้องแน่น มีแก่นพอ
ถูกตัดพ้อ ทนได้ ต้องใจเย็น
อยากขอฝาก ท่านผู้แทน อย่าแค่นตอบ
ด้วยรักชอบ จึงบอกกล่าว เท่าที่เห็น
กระเป๋ายา ใส่แซมเปิ้ล เกินจําเป็น
มีแฝงเร้น อามิส คิดแจกทัวร์
ใส่โบรชัวร์ กันเถิด เปิดกระเป๋า
กล้าบอกเล่า สรรพคุณ เถิดทูนหัว
ดีเทล ดี ต้องมี ศักดิ์ศรีตัว
อย่าทํามั่ว จรรยาบรรณ ท่านต้องมี
 เภสัชกร สาขา ขึ้นทะเบียน
ต้องหมั่นเพียร หาข้อมูล คอยหนุนชี้
ตัวยาไหน สิทธิบัตร อาจยังมี
อาชีพนี้ คือนิติ-เภสัชกรรม
ยาสามัญ บ้านเรา ต้องเข้าแข่ง
รีบยื้อแย่ง การตลาด อาจเจอหนาม
เอฟทีเอ มาตรการใหม่ ต้องติดตาม
เออีซี ก็ลาม มาถึงเรา
ยุคโลกแคบ ไอที มีพลวัต
รู้ไม่ชัด รู้ช้า จัดว่าเขลา
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เรื่องข้อมูล คืออํานาจ ทุกชาติเอา
แย่งนําเข้า เสรี เอฟทีเอ
เหล่านี้ล้วน ลดงาน ด้านทะเบียน
ต้องหมุนเวียน บรรสาน ไม่หันเห
ฮาร์โมไนซ์ อาเซี่ยนใช้ ไม่รวนเร
ป้องกันเล่ห์ อี-ยู คู่มะกัน
เรื่องวิจัย ในคน โซนโลกสาม
ให้พองาม ทําได้ อย่าขายฝัน
ยึดคุณธรรม คู่วิชา จรรยาบรรณ
เพื่อป้องกัน หนูไทย ให้ลองยา
ยุคการค้า เสรี ที่อาเซี่ยน
ต้องเร่งเรียน ให้เฟื่อง เรื่องภาษา
แม้ว่าเรา ปราดเปรื่อง เรื่องวิชา
แต่ถ้าอ่อน ภาษา หมดท่าที
 เภสัชกร อาจารย์ ด้านศึกษา
เรื่องวิชา ตําราเลิศ ประเสริฐศรี
ให้ความรู้ ควบคู่ คุณความดี
เหล่าศิษย์มี วิชา อาชีพตน
เป็นหมอยา พัฒนา ประเทศชาติ
ต้องสามารถ เบิกบุก ทุกแห่งหน
เปิดร้านยา บริการ งานชุมชน
ให้ผู้คน พ้นโศก ห่างโรคภัย
ขอฝากให้ อาจารย์ หมั่นสอนศิษย์
สร้างความคิด หนุนนํา สํานึกใหม่
เปิดร้านยา เป็นหลัก ปักธงชัย
ให้ใกล้ใจ ใกล้บ้าน ถิ่นฐานตน
นวัตกรรม ทั้งมวล ที่ควรค่า
เน้นเรื่องยา ทุกมิติ ที่เกิดผล
แก้ปัญหา การใช้ยา ในหมู่ชน
ยากับคน ต้องเรียนรู้ แม้ครูบา
คุณภาพ เภสัชกร สอนให้หนัก
อย่าเพียงผลัก ออกไป ให้พ้นหน้า
จรรยาบรรณ วิชาชีพ ของหมอยา
ต้องรักษา เป็นแบบอย่าง ทั้งกายใจ

ทุกคณะ มีถ้วน กระบวนทัศน์
ต้องรีบคัด ปัญหา มาแก้ไข
ร่วมกันคิด ช่วยกันทํา นําทางไป
อย่าหลงใหล มัวแก้ แค่ตํารา
หนึ่งร้อยปี ผ่านมา วิชาชีพ
ชูประทีป เภสัชไทย หลายสาขา
ทั้งชมรม สมาคม อีกสภาฯ
มีปัญหา มากมาย ฝากให้คิด
ทําอย่างไร เภสัชไทย จะใฝ่รู้
ไม่มุ่งสู้ เพียงแง่ ธุรกิจ
รับผิดชอบ เรื่องยา รักษ์ชีวิต
มุ่งพิชิต พัฒนา ยาจําเป็นฯ

เศรษฐกิจ พอเพียง ธ.ทรงสอน
เป็นขั้นตอน ปฏิบัติ ที่ชัดเด่น
นํามาปรับ รับมาใช้ ในหลักเกณฑ์
ที่ต้องเน้น คือปัญหา จรรยาบรรณ
จริยธรรม จรรยา วิชาชีพ
ต้องเร่งรีบ ร่วมจิต คิดรังสรรค์
ปฏิบัติ ต่อเนื่อง เรื่องสําคัญ
อีกยึดมั่น เรื่องรัก สามัคคี
เกียรติศักดิ์ มั่งคง ธํารงไว้
ความห่วงใย ผูกพัน ฉันน้องพี่
ใช้ความรู้ คู่กระทํา คุณความดี
เทิดศักดิ์ศรี ทูนธวัช เภสัชกรรม 
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ท้ายเล่ม

วารสารเภสัชกรการอุตสาหกรรม ฉบับปฐมฤกษ์
ประกอบด้วยบทความหลากหลาย ทั้งจากท่านผู้ทรง
คุณ วุ ฒิ นัก วิ จัย และเภสัช กรผู้ ป ฏิบัติง านวิช าชีพ ใน
แวดวงเภสัชอุตสาหกรรม บทความพิเศษเรื่อง บทบาท
หน้าที่ของเภสัชกรการอุตสาหกรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เน้นความสําคัญของการสร้างจิตสํานึก วิธี
ปฏิบัติที่ดี และระบบคุณ ภาพ ซึ่ง สอดรับ กับ แนวคิ ด
Corporate Social Responsibility ของหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน บทความพิเศษเกี่ยวกับ AEC กับ
การเปิ ด การค้ า เสรี นํ า เสนอกรอบความรู้ เ พื่ อ การ
เตรียมความพร้อมและการปรับตัวได้อย่างเท่าทันของ
อุตสาหกรรมยาในบ้านเรา เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่ที่กําลังจะมาถึงในไม่ช้า
บทความวิจัยในเล่ม นําเสนอข้อค้นพบน่าสนใจ
เกี่ยวกับสารกันเหนอะ (antitack) สําหรับพอลิเมอร์
อะคริลิกในการเคลือบฟิล์มระบบน้ําเพื่อทดแทนการ
เคลือบระบบตัวทําละลายอินทรีย์ ซึ่งเป็นที่นิยมมาก
ขึ้นเรื่อ ยๆ ในปัจ จุบั น นอกจากนี้ บทความเกี่ยวกั บ
cleaning validation โดยใช้เครื่องวัด TOC จัดเป็น
ตัวอย่างที่ดีของการสร้างงานวิจัยประเภท Routine-
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to-Research (R2R) ซึ่ ง เภสั ช กรอาจใช้ โ จทย์ ห รื อ
ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานประจํา เป็นจุดเริ่มต้นใน
การวิจัย ทั้งนี้หากได้ทําการศึกษาอย่างเป็นระบบแล้ว
น่ า จะเกิ ด องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ซึ่ ง สามารถขยายผล แลก
เปลี่ ย นเรี ย นรู้ และเป็ น ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นา
กระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างดี
ความสํ า เร็ จ ของการจั ด ทํ า วารสารนี้ นั บ เป็ น
หลักฐานเชิง ประจัก ษ์ที่แสดงให้เห็น ถึง ความร่วมมือ
ร่ว มใจของเภสัช กรการอุ ต สาหกรรมจากหลายภาค
ส่วน ทั้ง ภาคเอกชน ภาครั ฐ และภาคการศึก ษา ใน
ความพยายามที่จะร่วมสร้างองค์ความรู้ ผลิต เผยแพร่
งานวิ ช าการจากประสบการณ์แ ละการวิ จั ย ซึ่ ง เป็ น
พื้นฐานสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมให้ก้าว
ไกลและเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน
ท้ายนี้ กองบรรณาธิการขอน้อมรับข้อเสนอแนะ
จากท่านผู้อ่าน เพื่อนํามาปรับปรุงคุณภาพของวารสาร
ให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
บรรณาธิการ
ornlaksana@swu.ac.th

ภาพกิจกรรมของสมาคมฯ
งานประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2555 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
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คณะกรรมการบริหารและคณะที่ปรึกษา TIPA (20 มีนาคม 2555)
และสมาชิก TIPA (27 มีนาคม 2555) เยี่ยมชมโรงงานอาร์เอ็กซ์แมนูเฟคเจอริ่ง จํากัด
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สมาชิก TIPA เยี่ยมชมโรงงาน อาร์ซีไอ แล็บสแกน จํากัด วันที่ 7 สิงหาคม 2555

กรรมการบริหาร TIPA
(รศ. ดร. ภก.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์)
ได้รับรางวัล FAPA AWARD
ในการประชุม 24 FAPA Congress 2012
วันที่ 13-16 กันยายน 2555
ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
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งานประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมยาให้ได้มาตรฐาน PIC/S GMP ครั้งที่ 2
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PARTICLE COUNTER FOR CLEAN ROOM / AIR FLOW PRODUCTS FOR CLEAN ROOM CERTIFICATION

CONTINUOUS PARTICLE COUNTER
MONITORING SYSTEM

I/O Panel
Main Database

Main FMS monitoring
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Temp/RH

Differential
Pressure

Airflow

Mainfold
7110

View Client

Mirror
Database

ระบบติดตามเฝาระวังการปนเปอนอนุภาคแบบตอเนื่อง
สำหรับอุตสาหกรรมผลิตยา,เครื่องมือทางการแพทย,
และ อุตสาหกรรมวิทยาศาสตรชีวภาพ
เปนไปตามมาตรฐาน EU GMP-PIC/S
เพื่อลดความเสี่ยงของการปนเปอนจากสภาวะแวดลอมสูผลิตภัณฑ
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

7201
9110

7301
AeroTrak Remote
Particle Counters

9310
AeroTrak Portable
Particle Counters

PORTABLE HANDHELD REMOTE
REAL-TIME VIABLE PARTICLE COUNTER

THE BIOTRAK™
REAL-TIME VIABLE PARTICLE COUNTER
เปนผลิตภัณฑนวตกรรมเทคโนโลยีใหม
สำหรับเครื่องมือตรวจวัดอนุภาคสิ่งมีชีวิตหรืออนุภาคจุลชีพ (Viable)
สามารถอานคารูผลไดทันทีหากมีการปนเปอน
และลดความเสี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการผลิตยาปราศจากเชื้อ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานกำหนด EU GMP
(Cleanroom Grade A/B/C/D)

AIR FLOW PRODUCTS
เครื่องมือสำหรับใชตรวจสอบความเร็วลมอัตราการไหลในหองสะอาด

SERVICE & CALIBRATION
สามารถตรวจเช็ค และ บริการสอบเทียบในประเทศ

บริการใหคำปรึกษา แนะนำ และจัดจำหนายอุปกรณตรวจวัด
สนใจสินคาและบริการ ติดตอ
WWW.INNOVATIVE-INSTRUMENT.COM
TEL. 02 938 3303-4 FAX.02 938 3305
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2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในระหว่างสมาชิก
3. ส่งเสริมสวัสดิภาพความมั่นคงและประโยชน์ด้านต่างๆ ให้แก่สมาชิกในการประกอบวิชาชีพอย่างชอบธรรม
4. ส่งเสริมความรู้ทางเทคโนโลยี ข่าวสารทางวิชาการ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆ ในวิชาชีพเภสัชกรรมสาขา
เภสัชอุตสาหกรรมให้ดียิ่งๆ ขึ้น
5. เสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่น และพิทักษ์รักษาซึ่งประโยชน์โดยชอบธรรมของมวลสมาชิกและ
ผดุงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชอุตสาหกรรม
6. สนับสนุนนโยบายของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
7. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางวิชาชีพของเภสัชกรการอุตสาหกรรม
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย และ พัฒนา ด้านเภสัชอุตสาหกรรม
9. สร้างความร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรและสมาคมวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่าง
ประเทศ
10. ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการวิจัยพัฒนา การผลิต การ
ประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการฝึกอบรมความรู้ต่างๆ ให้กับสมาชิก
11. ไม่ดําเนินการในทางการเมือง หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง
12. ส่งเสริมและพิทักษ์จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

TIPA

สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
THAI INDUSTRIAL PHARMACIST ASSOCIATION
เลขที่ 188/107 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์: 0 2863 5106 โทรสาร: 0 2863 5108 เว็บไซต์: www.tipa.or.th อีเมล: info@tipa.or.th
เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/groups/TIPA.th/

ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ
ข้าพเจ้า ( ภก. / ภญ. ) ........…………………………….........………………………….........………...................……………….
เลขประจําตัวบัตรประชาชน ........……………………………….........…………………………….........……..………………………….
บ้านเลขที่ ………… ซอย …………….……… ถนน ………………...………… แขวง / ตําบล ………………………..……………….
เขต / อําเภอ …………………...……… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………….…..…....................
โทรศัพท์...............…………………….….......……….. โทรศัพท์มือถือ ................……………...………………..........................
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ ........……………….……………………….........……………………
ปริญญาโท ........…………………….........…………………………….…….....................………….....
ปริญญาเอก ........………………………….........…………………………....……….........…………......
ใบประกอบโรคศิลปะ / ใบประกอบวิชาชีพเลขที่ ……………...……………………………….................................
สถานที่ทํางาน ........………………………………….........…………….......……………….........……………..... เลขที่ …….....……
ซอย ………..………………… ถนน ………………………… แขวง / ตําบล ………..………………………………………………………
เขต / อําเภอ ……………...………...…… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………………………………….
ตําแหน่ง .......................................................................……. โทรศัพท์ .......................……………….....…….…..……….
โทรสาร ........……………...........................................……… อีเมล ……………………………..…........................................
ข้าพเจ้าได้ชําระค่าบํารุงสมาชิกตลอดชีพ เป็นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) เพื่อขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญของ
สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ ทุกประการ
ชําระเงินสด
โอนเข้า ธ.ไทยพาณิชย์ บ/ช สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
สาขาสามแยกไฟฉาย บ/ช ออมทรัพย์ เลขที่ 036-270345-9
สถานที่จดั ส่งเอกสาร
ที่บ้าน
ที่ทํางาน
ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………..วันที่ ………...………
———————————————————————————————————————
(ส่วนนีส้ ําหรับสมาคมฯ กรอก)
มติคณะกรรมการบริหารสมาคม : รับเข้าเป็นสมาชิกสามัญ เลขที่ …….......... วันที่ ……… เดือน …………… พ.ศ. …………
ลงชื่อ ……………………………..…………
เหรัญญิก / เลขาธิการ / นายทะเบียน
วารสารเภสัชกรการอุตสาหกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
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THAI INDUSTRIAL PHARMACIST ASSOCIATION
เลขที่ 188/107 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์: 0 2863 5106 โทรสาร: 0 2863 5108 เว็บไซต์: www.tipa.or.th อีเมล: info@tipa.or.th
เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/groups/TIPA.th/

ใบสมัครสมาชิกประเภทสมทบ
ข้าพเจ้า ( ชื่อ-นามสกุล ) ........…………………………….........………………………….........………...................……………
เลขประจําตัวบัตรประชาชน ........……………………………….........…………………………….........……..………………………….
บ้านเลขที่ ………… ซอย …………….……… ถนน ………………...………… แขวง / ตําบล ………………………..……………….
เขต / อําเภอ …………………...……… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………….…..…....................
โทรศัพท์...............…………………….….......……….. โทรศัพท์มือถือ ................……………...………………..........................
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ ........……………….……………………….........……………………
ปริญญาโท ........…………………….........…………………………….…….....................………….....
ปริญญาเอก ........………………………….........…………………………....……….........…………......
ใบประกอบโรคศิลปะ / ใบประกอบวิชาชีพเลขที่ ……………...……………………………….................................
สถานที่ทํางาน ........………………………………….........…………….......……………….........……………..... เลขที่ …….....……
ซอย ………..………………… ถนน ………………………… แขวง / ตําบล ………..………………………………………………………
เขต / อําเภอ ……………...………...…… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………………………………….
ตําแหน่ง .......................................................................……. โทรศัพท์ .......................……………….....…….…..……….
โทรสาร ........……………...........................................……… อีเมล ……………………………..…........................................
ข้าพเจ้าได้ชําระค่าบํารุงสมาชิกตลอดชีพ เป็นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) เพื่อขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบของ
สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคมฯ ทุกประการ
(หมายเหตุ: ชําระค่าบํารุงปีละ 1,000 บาท ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป)

ชําระเงินสด
สถานที่จดั ส่งเอกสาร

โอนเข้า ธ.ไทยพาณิชย์ บ/ช สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
สาขาสามแยกไฟฉาย บ/ช ออมทรัพย์ เลขที่ 036-270345-9
ที่บ้าน
ที่ทํางาน

ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………..วันที่ ………...………
———————————————————————————————————————
(ส่วนนีส้ ําหรับสมาคมฯ กรอก)
มติคณะกรรมการบริหารสมาคม : รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบ เลขที่ …….......... วันที่ ……… เดือน …………… พ.ศ. …………
ลงชื่อ ……………………………..…………
เหรัญญิก / เลขาธิการ / นายทะเบียน
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