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สารแสดงความยินดีจาก
นายกสภาเภสัชกรรม
เนื่องในโอกาสที่สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
ครบรอบ 10 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ เมื่อ 20 กันยายน 2564 และ
สามารถพั ฒนาจนมีช่อ
ื เสียงเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม เป็นการรวมกลุ่ม
ของเภสัชกรในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการ เพื่อแลกเปลีย
่ น
ความคิดเห็น ความรู้ วิชาการ ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ ด้วย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เป็นหนึง
่ ในหน่วยงานทีเ่ ข้มแข็ง ทีท
่ ำ� งานร่วมกับ
สภาเภสัชกรรม โดยเฉพาะในการก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการ
แห่งประเทศไทย จนสภาเภสัชกรรมสามารถออกข้อบังคับว่าด้วยวิทยาลัย
เภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ
่
6 มกราคม 2564 นี้
สภาเภสัชกรรม

ขอแสดงความยินดีกับการพั ฒนาอย่าง

รวดเร็วของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) และความสําเร็จต่าง ๆ ที่ผ่านมา ทั้งด้านการ
ฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก การเผยแพร่ความรู้ และการพั ฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม
อุตสาหการ
สภาเภสัชกรรม ขอแสดงความปรารถนาดี และขออาราธนาคุณพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า โปรด
ดลบันดาลให้สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ประสบความส�ำเร็จ และเป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง
ในการพั ฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ

โดยการร่วมมือกับวิทยาลัยเภสัชกรรม

อุตสาหการแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ในการผลิตเภสัชกรช�ำนาญการด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ
เพื่ อเป็นที่พึ่งของสังคมทางด้านเภสัชกรรมอุตสาหการตลอดไป

ด้วยความปรารถนาดี

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจิราพร ลิ้มปานานนท์
นายกสภาเภสัชกรรม
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สารแสดงความยินดีจาก
นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นวันก่อตั้งสมาคม
เภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) กระผมในฐานะนายกเภสัชกรรม
สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการอ�ำนวย
การและกรรมการที่ปรึกษาทุกท่าน

มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาส

เห็นความก้าวหน้ า ของสมาคมในการร่ ว มพั ฒนาวิชาชีพ เภสัชกรรม
ตลอด 10 ปีทผ
่ี า่ นมา โดยสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
มีคณะกรรมการและทีมงานสมาคมทีเ่ ข้มแข็ง มุง
่ มัน
่ ท�ำงานเพื่อวิชาชีพ
มี ก ารจั ด กิจกรรมวิชาการให้กับทั้งเภสัชกรและสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังได้ก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย
ซึ่ง จะสร้างความเข้ ม แข็ ง ให้ กับวิ ชาชี พ ทางด้ า นอุตสาหกรรมยาใน
ระยะยาว เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มีค วามยินดีท่ี จะร่ ว มท� ำ งานและประสานงานเพื่ อ วิชาชีพ เภสัชกรรม
เพื่ อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

เภสัชกรธีระ ฉกาจนโรดม
นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สารแสดงความยินดีจาก
นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
ขอแสดงความยินดีกบ
ั “สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
หรือ Thai Industrial Pharmacist Association; TIPA” ทีค
่ รบรอบ 10 ปี
การก่อตัง
้ ในปี 2564 นี้ โดยได้ดำ� เนินกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนามาตรฐาน
อุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศมาอย่างต่อเนือ
่ ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยา
ประเทศไทยมีคุณภาพ ซึ่งมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาผู้ป่วย ทั้ง
ประสิทธิภาพทีด
่ ใี นการรักษาและความปลอดภัยจากการใช้ยา
ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศั กดิ์สิทธิ์
ทัง
้ ครองให้ “สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)” เป็นองค์กร
้ หลาย คุม
วิชาชีพเภสัชกรรมทีม
่ ศ
ี ักยภาพ สร้างคุณประโยชน์ตอ
่ วิชาชีพและสังคมได้
ตามความมุง
่ หวังอย่างยัง
้ ไป
่ ยืน และประสบความเจริญก้าวหน้ายิง
่ ๆ ขึน

เภสัชกรอ�ำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ
นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
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สารแสดงความยินดีจาก
นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั บ ส ม า ค ม เ ภ สั ช ก ร อุ ต ส า ห ก า ร
(ประเทศไทย) ที่ก้าวมาถึงปีท่ี 10 นับเป็นช่วงเวลาที่บ่งบอกถึงความ
แข็งแกร่งของสาขาอุตสาหกรรมการผลิตยาในประเทศไทย มีผเู้ ชีย
่ วชาญ
และสมาชิกที่มีความรู้และความสามารถในการพั ฒนาอุตสาหกรรมด้าน
การผลิตยาสู่สากล สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับคุณภาพของยา
ได้ออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ความก้าวหน้าของ
อุตสาหกรรมยาต้องการการสนับสนุนของสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ
(ประเทศไทย)

เพื่ อสร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศไทย

มุ่งให้

ประชาชนได้รบ
ั ความปลอดภัยด้านยาและเพิ่มคุณภาพชีวต
ิ ของสังคมไทย
ในนามของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน

(ประเทศไทย)

ขอ

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�ำนาจสิ่งศั กดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง
โปรดดลบันดาลให้สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ

(ประเทศไทย)

และสมาชิกมีความสุข

ความเจริญ

ประสบความส�ำเร็จต่อหน้าที่การท�ำงานตามเป้าหมายที่ตั้งใจทุกประการ มีความพร้อมด้วยสติปัญญา
พลัง สร้างชื่อเสียงให้กับเภสัชกรไทยตลอดไป

ดร. เภสัชกรหญิงศิริรัตน์ ตันปิชาติ
นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

หนังสือที่ระลึกครบรอบ 10 ปี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
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สารแสดงความยินดีจาก
นายกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
ในโอกาสครบรอบ

10

ปีของการก่อตั้งสมาคมเภสัชกร

อุตสาหการ (ประเทศไทย) หรือที่เรียกย่อว่า TIPA และจัดท�ำหนังสือที่
ระลึกครบรอบ 10 ปี ของสมาคมฯ ดิฉันขอส่งสารอวยพรมาด้วย
ความยินดีอย่างยิ่งและมีความภาคภูมิใจในผลงานของคณะกรรมการ
สมาคม TIPA ที่เป็นตัวแทนของวิชาชีพเภสัชกรอุตสาหการ ส่งเสริม
ความรู้ความสามารถของสมาชิกในองค์กร สร้างความเข้มแข็งให้กั บ
อุตสาหกรรมด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศให้ทัดเทียมก้าวหน้า
มีการสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในภาคีเครือข่ายเภสัชกรรม
อีกทั้งยึดมั่นในคุณธรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพเภสัชกรอุตสาหการ
ได้ดีเสมอมา เป็นที่ไว้วางใจและสร้างความร่วมมือการท�ำงานประสานกับ
ภาครัฐและภาคเอกชน เกิดความมั่นใจในคุณภาพและผลงานของภาค
อุตสาหกรรม
ดิฉันในนามของสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) หรือเรียกย่อ
ว่า RAPAT ขอให้คณะกรรมการสมาคม TIPA และสมาชิกของสมาคม TIPA ทุกท่านประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ความก้าวหน้า และความส�ำเร็จทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
สมาคม TIPA จะท�ำหน้าที่ส่งเสริมความรู้วิชาการภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพให้กับสมาชิกและเครือข่ายเภสัชกรรม อีกทั้งเชื่อมั่นว่าทั้งสองสมาคมจะท�ำงานร่วมกัน เป็น
พั นธมิตรที่ใกล้ชิดด้วยดี ส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างยั่งยืนตลอดไป
เภสัชกรหญิงภัทรี สินอนันต์พัฒน์
นายกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
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สารแสดงความยินดีจาก
นายกสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
วิ ช าชี พ เภสั ช กรรมอุ ต สาหการมี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง
ต่อการวิจัยและพั ฒนายาและเวชภั ณฑ์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ส่ิงที่มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยมาช่วยให้ประชาชนและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นับเป็นวิชาชีพที่บ�ำเพ็ ญประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมได้อย่างกว้างขวาง
ในนามของนายกสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
ขอร่วมแสดงความยินดีแด่สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี นับเป็นความยินดีท่ามกลางยุคโควิด-19
ซึ่งเป็นเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง การปรับตัวอย่างรวดเร็ว เวลาที่
ประวั ติ ศ าสตร์ ส ามารถจารึ ก เหตุ ก ารณ์ ท่ี เ หล่ า เภสั ช กรท� ำ งานอย่ า ง
ขยันขันแข็ง เพื่ อวิชาชีพเภสัชกรรมและเพื่ อประชาชน
ในโอกาสพิ เ ศษนี้ ผ มขออาราธนาคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้สมาชิกเภสัชกรอุตสาหการทุกท่านและครอบครัว ตลอดจนสมาคม
เภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความส�ำเร็จ
ในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ทุกประการครับ

เภสัชกรผดุงยศ พิ สุทธาดามงคล
นายกสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)

หนังสือที่ระลึกครบรอบ 10 ปี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
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สารแสดงความยินดีจาก
นายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน หรือ TPMA
ขอแสดงความยินดีท่ีสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) หรือ
TIPA ที่มีการจัดตั้งครบรอบ 10 ปีในปีน้ี ด้วยพั นธกิจที่ต่างมีร่วมกัน
ในการที่ จ ะยกระดั บ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมยาของไทยให้ มี ค วามเจริ ญ
รุดหน้าเทียบเท่าอุตสาหกรรมยาของต่างประเทศ โดยที่นับตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2478 ฯพณฯ ดร. ตั้ว ลพานุกรม ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ ได้พิจารณาเห็นว่าประเทศไทย
ควรมีโรงงานผลิตยาเองเนื่องจากสมุนไพรและวัตถุดิบในประเทศก็มี
และเป็นการป้องกันไม่ให้เงินตรารั่วไหลออกนอกประเทศ จึงได้จัดการ
สร้างโรงงานเภสัชกรรมขึน
้ ซึง
่ ก็คอ
ื องค์การเภสัชกรรม ในเวลาต่อมา
ในขณะเดียวกัน ภาคเอกชนก็ได้มีการลงทุนสร้างและพั ฒนาอุตสาหกรรมยาเคียงคู่กันไปกับภาครัฐ
จึงเป็นการช่วยท�ำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศมั่งคงอยู่จนตราบเท่าทุกวันนี้

TPMA ในฐานะตัวแทน

ภาคเอกชน ตระหนักดีวา่ การมีอต
ุ สาหกรรมผลิตยาในประเทศมีความส�ำคัญต่อการเข้าถึงยาของประชาชน
คนไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 การที่จะต้องพั ฒนา
คิดค้น ต�ำรับยาใหม่ ๆ ต้องอาศัยฝ่ายวิชาการที่เข้มแข็ง การที่ TIPA มีเจตนารมย์ในการสร้างและพั ฒนา
องค์ความรู้ในด้านวิชาการของสายอุตสาหกรรมผลิตยา ก็จะยิง
่ เป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยาของ
ไทยมีความแข็งแรงมากขึ้นในอนาคต TPMA หวังว่า ในอนาคตอันใกล้ การสร้างความร่วมมือระหว่างกัน
ของสองสมาคมก็จะยิ่งสนับสนุนให้ประเทศสามารถยืนบนขาตนเองในการวิจัยและพั ฒนายาขึ้นใช้เองได้
ในประเทศต่อไปได้

เภสัชกรหญิงลลนา เสตสุบรรณ
นายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน
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สารแสดงความยินดีจาก
ประธาน ISPE Thailand Affiliate
ISPE หรือ The International Society for Pharmaceutical
Engineering เป็นสมาคมที่ไม่แสวงหาผลก�ำไรที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก ที่มี
วัตถุประสงค์บริการในเรื่องความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมถึงข้อก�ำหนดต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตยาและชีววัตถุ มีสมาชิก
เป็นเภสัชกร วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ได้
ด�ำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและวิชาชีพเภสัชกรรม วิศวกรรม
มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะการเป็นพันธมิตรกับสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ
(ประเทศไทย) ในการเผยแพร่ความรู้ และวิทยาการไปในอุตสาหกรรมการ
ผลิตยาและชีววัตถุ นับเป็นคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติอย่างยิ่ง
เนื่องในวาระครบรอบ

10

ปีของการก่อตั้งสมาคมเภสัชกร

อุตสาหการ (ประเทศไทย) ผมขออ�ำนวยพรให้การด�ำเนินงานของสมาคม
จงประสบแต่ความรุ่งเรืองตลอดไป รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกท่านก็ขอให้ประสบแต่
ความสุข ความเจริญ มีสข
ุ ภาพแข็งแรง ร่วมกันเป็นก�ำลังส�ำคัญในการเผยแพร่วท
ิ ยาการและองค์ความรูใ้ ห้
บุคลากรในอุตสาหกรรมยาและชีววัตถุ ท�ำให้เกิดการขับเคลื่อนความมั่นคงทางสุขภาพ สังคม และ
เศรษฐกิจไทย น�ำไปสู่การพั ฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นายทศพล สันติเทวกุล
ประธาน ISPE Thailand Affiliate

หนังสือที่ระลึกครบรอบ 10 ปี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
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คณะกรรมการบริหารสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
วาระที่ 1 (พ.ศ.2554-2555)
ภก. อรรถพล			

อุ ด มวนิ ช 		

นายกสมาคม

ภก. ปริ ญ ญา			

เปาทอง			

อุ ป นายก

ภญ. พิ ณ ทิ ร า			

ตั น เถี ย ร			

กรรมการ

ภก. สั น ชั ย 			

เปลี่ ย นแก้ ว 		

กรรมการ

ศ.(พิ เ ศษ) ดร. ภก. จอมจิ น

จั น ทรสกุ ล 		

กรรมการ

ศ.(เกี ย รติ คุ ณ ) ดร. ภก. สมพล

ประคองพั น ธ์ 		

กรรมการ

ศ.(พิ เ ศษ) ดร. ภญ. สุ ม นา

ขมวิ ลั ย 			

กรรมการ

ภก. เกษม 			

กาญจนวงศ์ 		

กรรมการ

ผศ. ดร. ภก. สถาพร 		

นิ่ ม กุ ล รั ต น์ 		

กรรมการ

ภก. ชั ญ ชาต			

กุ ล านุ วั ฒ น์ 		

กรรมการและปฏิ ค ม

ภญ. ปทุ ม พร			

ชนวั ฒ นะกุ ล 		

กรรมการและนายทะเบี ย น

ภญ. ดวงรั ต น์ 			

ชู วิ สิ ฐ กุ ล 		

กรรมการและประชาสั ม พั น ธ์

ภก. วี ร ยุ ท ธ			

จิ ร รั ศ มิ์ 			

กรรมการและฝ่ า ยวิ ช าการ

ภก. ทั ฬ ห			

ปึ ง เจริ ญ กุ ล 		

กรรมการและเหรั ญ ญิ ก

ภญ. โศรดา 			

หวั ง เมธี กุ ล 		

กรรมการและเลขาธิ ก าร

หนังสือที่ระลึกครบรอบ 10 ปี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
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คณะกรรมการบริหารสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
วาระที่ 2 (พ.ศ.2555-2557)
ภญ. โศรดา			

หวั ง เมธี กุ ล 		

นายกสมาคม

ผศ. ดร. ภก. สถาพร		

นิ่ ม สกุ ล รั ต น์ 		

อุ ป นายก

ภก. ปริ ญ ญา			

เปาทอง			

อุ ป นายก

ภก. จิ ร วิ ร์ 			

ปวิ ต รปก		

กรรมการ

ภญ. พั ช รา			

คู ถิ ร ตระการ		

กรรมการ

ศ.ดร. ภก.พรศั ก ดิ์ 		

ศรี อ มรศั ก ดิ์ 		

กรรมการ

ภก. ทรงเกี ย รติ 			

เกี ย รติ พ รศิ ริ 		

กรรมการ

ภก. รั ฐ ไกร			

เหลื อ งสุ รี ย์ 		

กรรมการ

ภก. พลเลิ ศ 			

เจี ย มจรรยา		

กรรมการ

ภญ. พ.อ.หญิ ง อิ ษ ฎา		

ศิ ริ ม นตรี 		

กรรมการและปฏิ ค ม

ภญ. พั ฒ นา			

มั ง จั ก ร			

กรรมการและนายทะเบี ย น

ภก. วี ร ยุ ท ธ			

จิ ร รั ศ มิ์ 			

กรรมการและฝ่ า ยวิ ช าการ

ภญ. กนกวรรณ			

ประสิ ท ธิ์ พ ร		

กรรมการและประชาสั ม พั น ธ์

ภก. ทั ฬ ห			

ปึ ง เจริ ญ กุ ล 		

กรรมการและเหรั ญ ญิ ก

ศ. ดร. ภญ. กาญจน์ พิ ม ล

ฤทธิ เ ดช			

กรรมการและเลขาธิ ก าร
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คณะกรรมการบริหารสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
วาระที่ 3 (พ.ศ.2557-2559)
ภญ. โศรดา			

หวั ง เมธี กุ ล 		

นายกสมาคม

ผศ. ดร. ภก. สถาพร		

นิ่ ม สกุ ล รั ต น์ 		

อุ ป นายก

ภก. วี ร ยุ ท ธ			

จิ ร รั ศ มิ์ 			

อุ ป นายก

ภก. จิ ร วิ ร์ 			

ปวิ ต รปก		

กรรมการ

ภก. ทรงเกี ย รติ 			

เกี ย รติ พ รศิ ริ 		

กรรมการ

ภก. รั ฐ ไกร			

เหลื อ งสุ รี ย์ 		

กรรมการ

ภก. ประเสริ ฐ 			

เลิ ศ เลอพั น ธ์ 		

กรรมการ

ภก. พลเลิ ศ 			

เจี ย มจรรยา		

กรรมการ

ภญ. จั น ทร์ ทิ ม า			

เจี ย รนั ย ธนะกิ จ 		

กรรมการ

ภญ. พ.อ.หญิ ง อิ ษ ฎา		

ศิ ริ ม นตรี 		

กรรมการและปฏิ ค ม

ภญ. พั ฒ นา			

มั ง จั ก ร			

กรรมการและนายทะเบี ย น

ศ. ดร. ภก. พรศั ก ดิ์ 		

ศรี อ มรศั ก ดิ์ 		

กรรมการและฝ่ า ยวิ ช าการ

ภญ. กนกวรรณ			

ประสิ ท ธิ์ พ ร		

กรรมการและประชาสั ม พั น ธ์

ภก. ทั ฬ ห			

ปึ ง เจริ ญ กุ ล 		

กรรมการและเหรั ญ ญิ ก

ศ. ดร. ภญ. กาญจน์ พิ ม ล

ฤทธิ เ ดช			

กรรมการและเลขาธิ ก าร

หนังสือที่ระลึกครบรอบ 10 ปี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
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คณะกรรมการบริหารสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
วาระที่ 4 (พ.ศ.2559-2561)
ภญ. พ.อ.หญิ ง อิ ษ ฎา

ศิ ริ ม นตรี 		

นายกสมาคม

ดร. ภญ. มุ ก ดาวรรณ

ประกอบไวทยกิ จ 		

อุ ป นายก

ภญ. กนกวรรณ		

ประสิ ท ธิ์ พ ร		

อุ ป นายก

ภก. ประเสริ ฐ 		

เลิ ศ เลอพั น ธ์ 		

กรรมการ

ภญ. สิ ริ ว รรณ		

ทิ ว ทอง			

กรรมการ

ภก. กฤตกร		

ภู มิ ว งศ์ พิ ทั ก ษ์ 		

กรรมการ

ภญ. ฉวี ว รรณ		

ตั้ ง ธรรมนิ ย ม		

กรรมการ

ภญ. วรรณี 		

ผาณิ ต พงศ์ 		

กรรมการ

ภญ. สมจรรย์ 		

ศิ ล าพร			

กรรมการ

ภก. รั ฐ ไกร		

เหลื อ งสุ รี ย์ 		

กรรมการและปฏิ ค ม

ภญ. ปิ ย าพร		

พิ ชั ย ค� ำ			

กรรมการและนายทะเบี ย น

ภก. ทรงเกี ย รติ 		

เกี ย รติ พ รศิ ริ 		

กรรมการและประชาสั ม พั น ธ์

ภญ. ปิ ย บุ ต ร		

ทรั พ ย์ สุ ข สมุ ท ร		

กรรมการและฝ่ า ยวิ ช าการ

ภญ. พั ฒ นา		

มั ง จั ก ร			

กรรมการและเหรั ญ ญิ ก

ศ. ดร. ภก. พรศั ก ดิ์

ศรี อ มรศั ก ดิ์ 		

กรรมการและเลขาธิ ก าร
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คณะกรรมการบริหารสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
วาระที่ 5 (พ.ศ.2561-2563)
ภญ. พ.อ.หญิ ง อิ ษ ฎา

ศิ ริ ม นตรี 		

นายกสมาคม

ภญ. รุ่ ง นภา		

อั ม ริ น ทร์ นุ เ คราะห์

อุ ป นายก

ภญ. กนกวรรณ		

ประสิ ท ธิ์ พ ร		

อุ ป นายก

ภก. ประเสริ ฐ 		

เลิ ศ เลอพั น ธ์ 		

กรรมการ

ภญ. สิ ริ ว รรณ		

ทิ ว ทอง			

กรรมการ

ผศ. ดร ภก. กั ม ปนาท

หวลบุ ต ตา		

กรรมการ

ภญ. นพวรรณ		

อั ง กู ร ศั น สนี ย 		

กรรมการ

ภญ. พร้ อ มพร		

จ� ำ นงธนาโชติ 		

กรรมการ

ภก. รั ฐ ไกร		

เหลื อ งสุ รี ย์ 		

กรรมการและฝ่ า ยวิ ช าชี พ

ภญ. ปิ ย าพร		

พิ ชั ย ค� ำ			

กรรมการและนายทะเบี ย น

ภก. ทรงเกี ย รติ 		

เกี ย รติ พ รศิ ริ 		

กรรมการและประชาสั ม พั น ธ์

ภก. ปิ ย บุ ต ร		

ทรั พ ย์ สุ ข สมุ ท ร		

กรรมการและฝ่ า ยวิ ช าการ

ภญ. วรรณี 		

ผาณิ ต พงศ์ 		

กรรมการและปฏิ ค ม

ภญ. พั ฒ นา		

มั ง จั ก ร			

กรรมการและเหรั ญ ญิ ก

ศ. ดร. ภก. พรศั ก ดิ์

ศรี อ มรศั ก ดิ์ 		

กรรมการและเลขาธิ ก าร

หนังสือที่ระลึกครบรอบ 10 ปี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
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คณะกรรมการบริหารสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
วาระที่ 6 (พ.ศ.2563-2566)
ภญ. รุ่ ง นภา		

อั ม ริ น ทร์ นุ เ คราะห์

นายกสมาคม

ศ. ดร. ภก. พรศั ก ดิ์

ศรี อ มรศั ก ดิ์ 		

อุ ป นายก

ภญ. กนกวรรณ		

ประสิ ท ธิ์ พ ร		

อุ ป นายก

ดร. ภญ. สุ ภ าณี 		

ดวงธี ร ปรี ช า		

กรรมการ

ภญ. สุ ด า		

ไพศาลชั ช วาล		

กรรมการ

ภญ. สุ พ รรณิ ก าร์

จั น ทรมานิ ต ย์ 		

กรรมการ

ภญ. ปทุ ม พร		

ชนวั ฒ นะกุ ล 		

กรรมการ

ภก. ทรงเกี ย รติ 		

เกี ย รติ พ รศิ ริ 		

กรรมการและประชาสั ม พั น ธ์

ภญ. พร้ อ มพร		

จ� ำ นงธนาโชติ 		

กรรมการและฝ่ า ยวิ ช าการ

ภก. กฤตกร		

ภู มิ ว งศ์ พิ ทั ก ษ์ 		

กรรมการและฝ่ า ยวิ ช าชี พ

ภก. ประเสริ ฐ 		

เลิ ศ เลอพั น ธ์ 		

กรรมการและฝ่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ

ภญ. วรรณี 		

ผาณิ ต พงศ์ 		

กรรมการและปฏิ ค ม

ภก. อาทิ ต ย์ 		

สอดแสงอรุ ณ งาม

กรรมการและนายทะเบี ย น

ภญ. พั ฒ นา		

มั ง จั ก ร			

กรรมการและเหรั ญ ญิ ก

ภญ. นพวรรณ		

อั ง กู ร ศั น สนี ย 		

กรรมการและเลขาธิ ก าร
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จากใจนายกสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
วาระที่ 1 (พ.ศ.2554-2555)
เมื่อหวนกลับไปมองเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 40 กว่า
ปีท่ีแล้ว ยังจ�ำได้ว่าการรวมตัวของพวกเราเภสัชกรที่ประกอบวิชาชีพด้าน
อุตสาหกรรม แม้จะไม่จ�ำกัดว่าสมาชิกต้องท�ำงานอยู่เฉพาะในด้านการผลิต
ยาก็ตาม ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80-90 ท�ำงานอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตยา
ทัง
่ เป็น
้ ในฝ่ายเอกชนและหน่วยงานของรัฐ พวกเราเภสัชกรรวมตัวกันเป็นกลุม
ชมรมคล้ายคลึงกับการเป็นสมาคมเหมือนทุกวันนี้ แม้ว่าบรรยากาศ ภาวะ
แวดล้อม วิทยาการ ความรูแ
้ ละเทคโนโลยีในยุคปัจจุบน
ั ได้มค
ี วามเจริญก้าวหน้า
และเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วก็ตาม แต่ก็สังเกตเห็นได้ว่ามีสองลักษณะที่มี
ความเหมือนและแตกต่างกันไม่มากในหมู่ของพวกเรา อย่างแรกคือความใฝ่รู้
พยายามขวนขวายหาความรู้และเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ และ
น�ำมาแลกเปลี่ยน แบ่งปันแก่กันและกัน เป็นการเพิ่ มพู นทักษะและความ
สามารถทั้งในด้านส่วนบุคคลตลอดจนสังคมโดยรวม อย่างถัดมาเป็นเหมือนภาพสะท้อนที่ปรากฏให้เห็น
ได้จากอย่างแรกคือภาพของการรู้จักรักใคร่ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่และสามัคคีกลมเกลียวในหมู่เรา ท�ำให้กลุ่ม
ของเรามีความอบอุ่น มีความเป็นปึกแผ่น เข้มแข็ง และก้าวเดินรุดหน้าไปได้อย่างพร้อมเพรียงกัน
หวังเป็นอย่างมากที่พวกเราจะได้รักษาคุณสมบัติท่ีดีเหล่านี้ไว้อยู่คู่สมาคมฯ สืบต่อกันไปจะได้
ประสบความเจริญก้าวหน้าอย่างยัง
้ อฝากข้อคิดในการประกอบวิชาชีพของการเป็นเภสัชกรไว้
่ ยืน และท้ายนีข
เพื่ อให้ลองน�ำมาทบทวนบทบาทของเรา และข้อความนี้ท�ำให้ตนเองได้รักการเป็นเภสัชกรได้จนถึงทุกวันนี้
“เภสัชกรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณเท่านั้นจึง
เข้าใจและเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพและศักดิ์ศรีของตน”

เภสัชกรอรรถพล อุดมวนิช

หนังสือที่ระลึกครบรอบ 10 ปี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
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จากใจนายกสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
วาระที่ 2-3 (พ.ศ.2555-2559)
การก่อตั้งสมาคมฯ ในปี 2554 เป็นช่วงเวลาที่ส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา สมัครสมาชิก PIC/S เป็นจังหวะและโอกาสที่ดีท่ี
สมาคมได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการประสานงานและเป็ น แหล่ ง พั ฒ นาเรี ย นรู้ แ ลก
เปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิก หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในระบบ
คุณภาพ และ GMP ด้วยการจัดอบรม และพาสมาชิกเยี่ยมชมโรงงานที่ได้
ปรับปรุงระบบ หรือสร้างโรงงานใหม่เพื่ อให้สอดคล้องตามข้อก�ำหนด PIC/S
GMP

ระยะเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคมฯ

มีกฎระเบียบ

ข้อบังคับ

ประกาศออกมาหลายฉบับที่มีผลต่อวิชาชีพเภสัชกรรม เช่น ร่าง พ.ร.บ.ยา
ฉบับ พ.ศ....เนื่องจาก พ.ร.บ.ยา 2510 ได้ประกาศใช้มานานและมีการแก้ไข
หลายครั้ง

สมาคมฯ ได้มีส่วนร่วมในการวิพากษ์และเสนอความเห็นโดยยึด

มั่นในสวัสดิภาพ

ความปลอดภัยของผู้ใช้ยา

และความมั่นคงในวิขาชีพ

เภสัชกรรม

กอปรกับข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการจัดการศึ กษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม

พ.ศ.

๒๕๕๘

ท�ำให้สมาคมได้เป็นแหล่งพั ฒนาความรู้ให้กับเภสัชกรพร้อมทั้งการเสริม

สร้างวิทยากรใหม่
ความเจริญก้าวหน้าของสมาคมและเป็นองค์กรทีย
่ อมรับของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา
และเอกชน ก็จากความร่วมมือ ร่วมใจ เสียสละเวลาของคณะกรรมการบริหาร คณะท�ำงานและที่ปรึกษา
สมาคมฯ ทุกวาระ อีกทั้งสมาชิกที่ให้ความร่วมมือ ในการให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ และร่วมในกิจกรรมของ
สมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณในน�ำ้ ใจไมตรีของบริษัท ห้างร้านที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯ อย่างดี
ต่อเนื่องมาตลอด ขอแสดงความชื่นชม ยินดี ที่สมาคมฯได้เป็นส่วนหนึ่งในการพั ฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม
และพั ฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพของยาหรือผลิตภัณฑ์
สุขภาพของไทย
การด� ำ เนิ น การของสมาคมเป็ น งานที่ท้าทาย และต้องด�ำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ขอเป็น
ก� ำ ลั ง ใจให้ กั บ คณะกรรมการบริ ห าร คณะท�ำงานที่มีความมุ่งมั่นในการท�ำงานเพื่ อความปลอดภัยของ
ผู้ ใ ช้ ย า สร้างความมัน
่ คงของระบบยาในประเทศ และความยัง
่ ยืน มัน
่ คงของวิชาชีพเภสัชกรรมอุตสาหการต่อไป
เภสัชกรหญิงโศรดา หวังเมธีกุล
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จากใจนายกสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
วาระที่ 4-5 (พ.ศ.2559-2563)
วันที่ 20 กันยายน 2564 นี้ เป็นวันที่สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ
(ประเทศไทย) ครบรอบ 10 ปี ของการก่อตั้ง การรวมตัวกันเป็นสมาคมของ
กลุ่มเภสัชกรที่ท�ำงานในแวดวงอุตสาหกรรมยามานาน 10 ปี นับว่ายาวนาน
ประมาณหนึ่ง แต่ในความเป็นจริงการรวมกลุ่มของเภสัชกรอุตสาหการมีมา
ก่อนหน้านี้นานแล้ว ไม่ต�ำ่ กว่า 40 ปีเลยทีเดียว
จากจุดเริ่มต้นที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ Train the trainers
ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในโครงการที่ ส มาคมไทยอุ ต สาหกรรมผลิ ต ยาแผนปั จ จุ บั น
(TPMA) ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพาณิชย์ และมีคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นที่ปรึกษา

เพื่ อฝึกอบรมเหล่าเภสัชกร

อุตสาหการให้มีความรู้ความเข้าใจคอนเซปต์ของมาตรฐาน PIC/S GMP นั้น
ท� ำ ให้ ไ ด้ รู้ จั ก กลุ่ ม คนที่ ห วั ง จะสร้ า งความเข้ ม แข็ ง อย่ า งมี คุ ณ ภาพให้ กั บ
อุตสาหกรรมยาในประเทศ ในนามของสมาคมเภสั ชกรการอุตสาหกรรม
(ประเทศไทย) ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) มาจนถึงทุกวันนี้
การได้รจ
ู้ ก
ั กับกลุม
่ คนทีท
่ ำ� งานให้สมาคม แล้วผันตัวเองมาเป็นส่วนหนึง
่ ของกรรมการบริหาร จนถึง
ช่วงระยะเวลาหนึ่งในฐานะนายกสมาคม ได้สัมผัสกับความเป็นกันเอง อาจมีการถกเถียงกันบ้างแต่ก็
เต็มไปด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศั ย เพราะทุกคนมีจุดมุ่งหมายเหมือน ๆ กัน คือความมุ่งหวังที่จะพั ฒนา
วิชาชีพ และหาสิ่งที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกตลอดระยะเวลาที่ได้มีส่วนร่วมในงานด้านวิชาชีพ
ผ่านกลไกของสมาคม ได้พบ ได้รู้จักผู้คนมากมายภายใต้ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยา รู้สึกดีใจที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแห่งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาคมจะเติบโต แข็งแกร่ง และเป็นที่พึ่งด้านวิชาการ
แก่สมาชิก ตลอดจนจรรโลงให้อุตสาหกรรมยาในประเทศมีคุณภาพมาตรฐานที่ดี เพื่ อประโยชน์ของ
คนไทยและประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

เภสัชกรหญิงอิษฎา ศิริมนตรี
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จากใจนายกสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
วาระที่ 6 (พ.ศ.2563-2566)
ในนามนายกสมาคม

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกชุดที่

ผ่านมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ที่ทุกท่าน
มุ่งมั่นร่วมมือ ร่วมใจสร้างรากฐานที่ม่ันคงในการด�ำเนินงานให้กับ
คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

ท�ำให้สามารถปรับตัวและเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงในการด�ำเนินงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยช่วงต้นปี 2563 ได้เป็นอย่างดี
ด้ ว ยรากฐานที่ มั่ น คงของสมาคมที่ ถู ก สร้ า งไว้ เ ดิ ม และค� ำ
แนะน�ำทีด
่ จ
ี ากทีป
่ รึกษาคณะกรรมการสมาคมทุกท่าน รวมถึงผูจ
้ ด
ั การ
สมาคมที่มีความมุ่งมั่นในการพั ฒนาวิชาชีพด้านเภสัชอุตสาหกรรมให้
กับเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในภาอุตสาหกรรมยารวมไปจนถึงสายงาน
วิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบริษัทต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน
ท�ำให้สมาคมสามารถปรับตัวเปลีย
่ นลักษณะการด�ำเนินงาน และพัฒนา
กระบวนการท�ำงานไปในทิศทางทีเ่ ป็นรูปแบบอุตสาหกรรมยุค 4.0 มาก
ยิง
้
่ ขึน
สมาคมได้เรียนรู้และพั ฒนาช่องทางในการประชาสัมพั นธ์ข่าวสาร

และการน�ำเสนอกิจกรรม

ของสมาคมผ่าน Platform ที่พัฒนาขึ้นในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ท�ำให้การ
ด�ำเนินงานของสมาคมมีการพั ฒนาอย่างก้าวกระโดด สามารถสร้างวิถีการด�ำเนินงานแบบใหม่ การจัดท�ำ
วารสารวิชาการของสมาคมในรูปแบบ e-Journal และสัมนาวิชาการรูปแบบออนไลน์ท่ีสร้างสรรค์ให้
สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมาคมมากยิ่งขึ้น ทั้งยังมีอัตราการเติบโตของจ�ำนวนสมาชิก
ของสมาคมที่เพิ่ มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปีท่ผ
ี ่านมา
ในโอกาสนี้จึง ขอขอบคุ ณทุ กท่ า นจากใจจริงที่ใ ห้ก ารสนับสนุนกิจ กรรมของสมาคมให้พั ฒ นา
ก้าวหน้ายิ่งขึ้น หวังว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนสมาคมต่อไปเพื่ อน�ำไปสู่การพั ฒนาอุตสาหกรรมยาของ
ประเทศไทยให้มีความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

เภสัชกรหญิงรุ่งนภา อัมรินทร์นุเคราะห์
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ประวัติการก่อตั้งสมาคม
เภสั ชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
ศ.(พิ เศษ) ดร. ภก. จอมจิน จันทรสกุล
สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
E-mail: chomchin_ch@hotmail.com

ด้ ว ยความริ เ ริ่ ม ของท่ า นนายกเภสั ช กรรมสมาคมแห่ ง ประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ คือ ภก. พ.ท. สามารถ อังศุสิงห์ ที่จะให้เภสัชกรที่ท�ำงานอยู่ทางด้าน
อุตสาหกรรมได้มารวมกลุ่มกัน เพื่ อวัตถุประสงค์ท่จ
ี ะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันในการประกอบอาชีพทางอุตสาหกรรม และเพื่ อส่งเสริมความรู้ ประสบการณ์ และ
วิชาการในด้านอุตสาหกรรมให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น รวมทั้งเพื่ อให้สอดคล้องกับนโยบายของทาง
FAPA (Federation of Asian Pharmaceutical Associations) ซึ่งประเทศไทยเป็น
สมาชิกจึงได้ท�ำหนังสือเชิญเภสัชกร 25 ท่านมาหารือกัน และในวันที่ 26 ตุลาคม 2516
เภสั ช กรที่ ท� ำ งานอยู่ ท างด้ า นอุ ต สาหกรรมได้ ม าประชุ ม เพื่ อ จั ด ตั้ ง กลุ่ ม เภสั ช กรการ
อุตสาหกรรม
ที่ประชุมคราวนั้นมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ท่ีจะให้จัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้นจึงได้จัดตั้ง
คณะกรรมการชัว
่ คราวของกลุ่มขึ้นเพื่ อด�ำเนินการ โดยมี ภก. พ.ท. สามารถ อังศุสิงห์
เป็นประธานของกลุ่ม ภก. ประศาสน์ เจริญพานิช เป็นประธานฝ่ายร่างระเบียบข้อบังคับ
ของกลุ่ม และ ภญ. นวลจันทร์ บุนนาค เป็นประธานฝ่ายจัดหารายชื่อเภสัชกรที่ท�ำงาน
อยู่ทางด้านอุตสาหกรรม
ฝ่ายพิ จารณาชื่อของกลุ่มและร่างระเบียบข้อบังคับฯ
ได้ประชุมเมื่อวันที่
13 พฤศจิกายน 2516 ณ ภัตตาคารจิตรโภชนา สุขุมวิท 20 ซึ่งได้น�ำเสนอกรรมการ
ของกลุ่มพิ จารณาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2516

หนังสือที่ระลึกครบรอบ 10 ปี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
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การประชุมเพื่ อจัดตั้งกลุ่มเภสัชกรการอุตสาหกรรมครั้งที่สองได้มีขึ้นในวันที่
16 พฤศจิกายน 2516 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการพิ จารณาถึงระเบียบ
ข้อบังคับของกลุ่มฯ ซึ่งร่างขึ้นโดยคณะกรรมการร่างระเบียบข้อบังคับของกลุ่มอันมี
ภก. ประศาสน์ เจริญพานิช ภก. ร.ต. สะอาด รักตะวัต ภก. พิ ชัย ตู้จินดา ภก. ผดุงศักดิ์
งามสรรพ์ ภก. จอมจิน จันทรสกุล และ ภก. เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ เป็นกรรมการ
เมื่อคณะกรรมการของกลุ่มได้พิจารณาและแก้ไขบางประการเพื่ อให้เหมาะสมแล้วจึงได้
รับรองเพื่ อที่จะได้เสนอที่ประชุมต่อไป
วันที่ 20 มกราคม 2517 ได้ออกหนังสือเรียนเชิญเภสัชกรที่ท�ำงานอยู่ทาง
ด้านอุตสาหกรรมไปประชุม ณ ห้องประชุมของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มีผู้เข้าร่วมประชุมในคราวนี้ประมาณ 130 คน ที่ประชุมมีความเห็นเป็นเอกฉันท์
เช่นเดียวกันที่จะให้มีกลุ่มนี้ขึ้นจึงได้มีการพิ จารณาถึงระเบียบข้อบังคับของกลุ่มที่ร่าง
ขึ้นและแก้ไขโดยกรรมการชุดริเริ่มในการประชุมวันนั้น ที่ประชุมได้ลงความเห็นให้เลือก
ตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการชั่วคราวของกลุ่มขึ้นจ�ำนวน 15 คน เพื่ อบริหารจนกว่าจะมี
การเลือกตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการถาวรของกลุ่มต่อไป
คณะกรรมการอ�ำนวยการชั่วคราวของกลุ่มนี้ ได้จัดให้มีการประชุมคณะ
กรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพั นธ์ 2517 และได้จัดให้มีการประชุมเพื่ อบรรยาย
ทางวิชาการขึ้นสองครั้ง คือ ในวันที่ 2 มีนาคม 2517 และวันที่ 21 เมษายน 2517 ส�ำหรับ
การบรรยายในครัง
่ อง หลังจากการบรรยายแล้วได้จด
ั ให้มก
ี ารเลือกตัง
้ ทีส
้ คณะกรรมการ
อ�ำนวยการถาวรของกลุ่มด้วย มีผู้ถูกเสนอชื่อเพื่ อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้งหมด
25 คนด้วยกัน ผู้ท่ไี ด้รับเลือกเป็นกรรมการมี 15 คน โดย ภก. พ.ท. สามารถ อังศุสิงห์
ได้รับเลือกให้เป็นประธานกลุ่ม และ ภก. ร.ต. สะอาด รักตะวัต เป็นรองประธาน ซึ่งตาม
พฤตินัยถือว่ากลุ่มได้ถูกก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันนี้
กลุม
่ เภสัชกรการอุตสาหกรรมนับเป็นกลุม
่ ที่ 2 ทีถ
่ ก
ู จัดตัง
้ ภายใต้เภสัชกรรม
้ ขึน
สมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยได้จด
ั ให้มก
ี ารประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการเพื่อพิจารณา
การด�ำเนินการของกลุ่มอย่างเป็นประจ�ำ และได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
ของกลุ่มพร้อมด้วยการประชุมวิชาการไปด้วยทุก ๆ ปี กรรมการอ�ำนวยการได้จัดให้มี
กิจกรรมในแต่ละปีอย่างสม�่ำเสมอ เช่น การประชุมทางวิชาการ การเยี่ยมชมโรงงาน
การทัศนศึ กษา และพั กผ่อนต่างจังหวัด ทั้งนี้เพื่ อให้สมาชิกของกลุ่มได้รับทั้งความรู้
พบปะสังสรรค์ และมีความรักสามัคคีกันมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการอ�ำนวยการมีวาระ
การบริหารคราวละ 2 ปี และจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการอ�ำนวยการใหม่ ตั้งแต่
ก่อตั้งกลุ่มฯ จนถึงปัจจุบันมีผู้ท่ไี ด้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานกลุ่ม 4 ท่าน คือ ภก. พ.ท.
สามารถ อังศุสิงห์ ภก. ศ.(พิ เศษ) จอมจิน จันทรสกุล ภก. ศ. ดร. สมพล ประคองพั นธ์
และ ภก. ศ. ดร. อ�ำพล ไมตรีเวช
ในช่วงแรก ๆ กลุ่มเภสัชกรการอุตสาหกรรมมีความแข็งแกร่งมาก ดังที่ท่าน
อาจารย์ สามารถ อังศุสิงห์ ได้เขียนไว้ในวารสารของกลุ่มฯ ตอนหนึ่งว่า “เภสัชกรการ
อุตสาหกรรมเป็นกลุ่มที่ 2 ที่ได้มีการก่อตั้งขึ้นด้วยการมีสมาชิกไม่ถึง 100 คน และ
ค่อย ๆ เพิ่ มขึ้นทีละน้อยจนปัจจุบันนี้มีมากกว่า 500 คน สถานะยังเป็นกลุ่มที่มีความ
มั่นคงและก้าวหน้าแม้จะก้าวช้าลง กลุ่มที่ 3 ก็คือ กลุ่มเภสัชกรชุมชน และกลุ่มที่ 4 คือ
กลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาล
ในช่วงประมาณ 10 ปีท่ีผ่านมา เภสัชกรการอุตสาหกรรมหลาย ๆ ท่านได้
ปรารภว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มที่เคยจัดให้มีขึ้นอย่างเป็นประจ�ำได้หายไป รวมทั้ง
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การประชุมสามัญประจ�ำปีเพื่ อเลือกตั้งกรรมการอ�ำนวยการก็หายไปด้วย กอปรกับการ
ที่ทางกลุ่มควรจะต้องมีตัวแทนของสมาชิกเพื่ อเข้าไปเป็นผู้แทนเสนอความคิดเห็นกับที่
ประชุมหรือองค์กรต่าง ๆ ก็หายไปด้วย ดังนั้นเภสัชกรการอุตสาหกรรมกลุ่มหนึ่งซึ่งน�ำ
โดย ภก. อรรถพล อุดมวนิช ได้ปรึกษาหารือกันเพื่ อรื้อฟื้ นกิจกรรมของกลุ่มขึ้นมาใหม่
และได้นัดประชุมกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมสยามซิต้ี ในการ
ประชุ ม ครั้ ง นี้ ท่ี ป ระชุ ม มี ค วามเห็ น พ้ อ งกั น ว่ า ควรจะจั ด ตั้ ง เป็ น สมาคมขึ้ น โดยใช้ ช่ื อ ว่ า
“สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)” และได้ประชุมกันอีกหลายครั้งเพื่ อ
ร่างระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ เมื่อได้ข้อบังคับเรียบร้อยแล้วจึงด�ำเนินการยื่นเรื่อง
เพื่ อขอจดทะเบียนสมาคมเภสัชกรการอุตสาหการ (ประเทศไทย) (Thai Industrial
Pharmacist Association; TIPA) และได้รบ
ั อนุมต
ั เิ ป็นสมาคมเมือ
่ วันที่ 20 กันยายน 2554
โดยมี ภก. อรรถพล อุดมวนิช เป็นนายกสมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
คนแรก
กรรมการบริ ห ารชุ ด แรกได้ จั ด ประชุ ม กั น หลายครั้ ง เพื่ อ พิ จ ารณาถึ ง การ
ด�ำเนินงานของสมาคมฯ รวมทั้งการจัดรับสมาชิกซึ่ง ณ วันที่ 7 กุมภาพั นธ์ 2555
สมาคมฯ มีสมาชิกอยู่ประมาณ 320 คน คณะกรรมการบริหารได้ตกลงที่จะจัดให้มี
การประชุมทางวิชาการ และการประชุมใหญ่เพื่อเลือกนายกและกรรมการบริหารสมาคมฯ
ชุดถาวรขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพั นธ์ 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท
กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งนี้มีสมาชิกร่วมประชุมกันมากพอสมควร และใน
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม (วาระปี พ.ศ. 2555-2557) ปรากฏว่า
ภญ. โศรดา หวังเมธีกุล ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคม นับเป็นนายกสมาคม
คนที่สองต่อจาก ภก. อรรถพล อุดมวนิช
ตามข้อบังคับของสมาคม (ข้อบังคับปี พ.ศ. 2554) ก�ำหนดให้สมาชิกเลือก
กรรมการได้ 10 คนและให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งสรรหากรรมการเพิ่ มอีก 5 คน
รวมเป็นกรรมการบริหารสมาคมทั้งหมด 15 คน ในการบริหารจัดการสมาคมนอกจาก
จะมีคณะกรรมการบริหาร 15 คนแล้ว กรรมการยังได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาซึ่งคัดสรร
จากเภสัชกรอาวุโสมาช่วยให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำในการด�ำเนินงานด้วย ในวาระนี้มีกรรมการ
ที่ปรึกษาทั้งหมด 12 คน โดยมี ศ. (พิ เศษ) ภก. จอมจิน จันทรสกุล เป็นประธานของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
ภาระงานส�ำคัญของคณะกรรมการบริหารชุดนีค
้ อ
ื การสร้างความเจริญมัน
่ คง
ให้กับสมาคมโดยการรณรงค์ชักชวนให้เภสัชกรที่ท�ำงานทางด้านอุตสาหกรรมมาเป็น
สมาชิกของสมาคมเพิ่ มขึ้น สมาคมได้จัดให้มีกิจกรรมหลายอย่างตามวัตถุประสงค์ของ
สมาคมที่ก�ำหนดไว้ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การน�ำสมาชิกไปเยี่ยมชมโรงงาน การ
ออกวารสารเภสัชกรการอุตสาหกรรม (Thai Industrial Pharmacist Association
Journal) หรื อ TIPA Journal การร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาด้ า นเภสั ช กรรม
สาขาเภสัชอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในระหว่างสมาชิก
ในวาระการบริหารงานของกรรมการชุดนี้ ปรากฏว่าสมาคมมีสมาชิกเพิ่มขึน
้ เป็น 756 คน
เมื่อจะครบวาระการบริหารงานของกรรมการสมัยแรก สมาคมได้จัดให้มีการเลือกตั้ง
กรรมการบริหารชุดใหม่ (วาระปี พ.ศ. 2557-2559) ซึง
่ ปรากฏว่า ภญ. โศรดา หวังเมธีกล
ุ
ได้รับเลือกและได้เป็นนายกสมาคมสืบต่อมาอีกวาระหนึ่ง การด�ำเนินงานของสมาคมจึง
มีความต่อเนือ
่ งจากวาระแรก และได้รบ
ั การสนับสนุนจากหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องและสมาชิก
เป็นอย่างดี มีการจัดอบรมวิชาการ ออกวารสาร เยี่ยมชมโรงงาน จัดท�ำ website และ
Facebook สมาคมฯ เพื่ อใช้ในการสื่อสารระหว่างสมาชิกและการประชาสัมพั นธ์ต่าง ๆ

หนังสือที่ระลึกครบรอบ 10 ปี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

31

จัดตั้ง community of practice (CoP) 4 ด้าน เพื่ อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ จัดหาและมอบรางวัลเภสัชกรอุตสาหการดีเด่นเพื่ อเป็นการเชิดชูเกียรติ
เภสัชกรที่มีผลงานดีเด่นและทุ่มเทการท�ำงานให้กับวิชาชีพ นอกจากนี้สมาคมได้ร่วมมือ
กับองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศในการจัดกิจกรรมหรือให้การสนับสนุน
กิจกรรมขององค์กรวิชาชีพสาขาอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสมาชิก
ปี 2556 สมาคมฯ ได้ไปรับเป็นเจ้าภาพการจัดงาน 4th AFPS 2015 (Asian
Federation for Pharmaceutical Sciences Conference) ที่สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่ง
เป็นเจ้าภาพจัดงาน 3th AFPS 2013 งาน AFPS เป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติด้าน
Pharmaceutical Science ระหว่างประเทศในทวีปเอเชีย ทุก 2 ปี โดยหมุนเวียนกัน
เป็นเจ้าภาพ สมาคมฯ ได้พาสมาชิกไปร่วมงาน AFPS 2013 ที่ประเทศเกาหลี และชม
โรงงานผลิตยา Handok และโรงงาน Yohan Corporation (รายละเอียดดูได้จาก
TIPA Journal Volume 2 Issue 1 March 2014 เรื่อง เล่าเรื่อง AFPS 2013)
ในปี 2558 สมาคมฯ ได้เป็นเจ้าภาพหลักจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
AFPS 2015 ซึ่ ง การจั ดงานประสบความส� ำ เร็ จได้เป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก
ประเทศต่าง ๆ ถึง 15 ประเทศ นับเป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมฯ ให้เป็นทีร่ จ
ู้ ก
ั กว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น และในปีน้ีสมาคมฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันหลักเพื่ อผลิต ก�ำหนด
และรั บ รองหน่ ว ยกิ ต การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งแก่ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรมจากสภา
เภสัชกรรม จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่ากรรมการชุดนี้ได้เสียสละท�ำงาน
ร่วมกันเพื่ อความเจริญก้าวหน้าของสมาคมอันยังประโยชน์ให้กับสมาชิกของสมาคม
เป็นอย่างยิ่ง และมีเภสัชกรสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมเพิ่ มขึ้นเป็นพั นกว่าคน ผมขอ
ชมเชยและขอบพระคุณกรรมการทุก ๆ ท่าน
ในต้นปี 2559 สมาคมจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ซึ่งในปีน้ต
ี ้องมี
การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมชุดต่อไปด้วย ซึ่งปรากฏว่า ภญ. พ.อ.หญิง อิษฎา
ศิริมนตรี ซึ่งเคยเป็นกรรมการ บริหารสมาคมในชุดของ ภญ. โศรดา หวังเมธีกุล ได้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการและนายกสมาคมคนต่อมา กรรมการชุดนี้ส่วนใหญ่ก็เป็น
กรรมการบริหารสมาคมในชุดก่อนหน้านี้ จึงท�ำให้การบริหารและด�ำเนินงานกิจการของ
สมาคมมีความต่อเนื่องและเป็นไปอย่างราบรื่น ท่านนายกสมาคมและกรรมการมีความ
มุง
่ มัน
่ จ
่ี ะด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ตอ
่ สมาชิกในรูปแบบต่าง ๆ
่ อย่างเต็มทีท
เพื่ อเพิ่ มศักยภาพ ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้แก่สมาชิก โดยเฉพาะจากที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก PIC/S (Pharmaceutical
Inspection Cooperation Scheme) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ส่งผลให้มีข้อ
ก�ำหนดต่าง ๆ ที่สมาชิกต้องศึ กษาเรียนรู้เพิ่ มเติมอีกมาก กรรมการอ�ำนวยการจึงเน้น
ในการจัดอบรมวิชาการให้แก่สมาชิกมากยิ่งขึ้น
การเปลี่ ย นแปลงที่ ส� ำ คั ญ ในวาระนี้ ก็ คื อ การเปลี่ ย นชื่ อ สมาคมจากสมาคม
เภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) เป็น “สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)”
ในปี 2559 ทั้งนี้เพื่ อให้ตรงกับที่ราชบัณฑิตได้บัญญัติไว้ กรรมการสมาคมได้จัดอบรม
ทางวิ ช าการแก่ ส มาชิ ก หลายครั้ ง เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ได้ มี โ อกาสเก็ บ หน่ ว ยกิ ต การศึ ก ษา
ต่อเนื่องมากขึ้น รวมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเยี่ยมชมโรงงาน การจัดประชุม
วิชาการร่วมกับ International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE)
Thailand Affiliate และการจัดประชุมร่วมกับองค์กรอื่น ๆ เป็นต้น ที่นับว่าแตกต่างไป
บ้างก็คือ ในปี 2559 สมาคมได้มีโอกาสร่วมกับ ISPE Thailand Affiliate พาสมาชิกไป
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เยีย
่ มชมโรงงานผลิตยาและชีววัตถุทป
่ี ระเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่ 3-8 กันยายน 2559
สมาชิกท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเยี่ยมชมโรงงานในต่างประเทศ
ครั้งนี้หาอ่านดูได้จาก TIPA Journal Volume 5 Issue 1 March 2017
ในปี 2560 มีกิจกรรมความร่วมมือที่เป็นทางการก็คือการลงนามความร่วม
มือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง ISPE Thailand และ TIPA เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560
และในปีน้ส
ี มาคมได้จัดให้สมาชิกไปเยี่ยมชมโรงงาน ประชุมวิชาการ การจัดสัมมนารวม
หลายครั้งด้วยกัน
ปี 2561 เมื่อกรรมการอ�ำนวยการจะครบวาระสมาคมได้จัดให้มีการเลือกตั้ง
ขึ้น โดยการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมในครั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับใหม่ คือ ข้อ
บังคับปี 2559 โดยสมาชิกเลือกกรรมการจากผู้ลงสมัครจ�ำนวน 10 คน แล้วให้ผู้ท่ไี ด้รับ
เลือกทั้ง 10 คน ไปเลือกนายกสมาคม และเลือกกรรมการโดยการแต่งตั้งอีก 5 คน
ปรากฏว่า ภญ. พ.อ.หญิง อิษฎา ศิริมนตรี ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมต่อไป
อีกวาระหนึ่ง
วาระนี้ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference and
Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology (PST) 2018 โดย
สมาคมฯ ร่วมกับ Society of Pharmaceutical Education and Research (SPER)
ประเทศอินเดีย และมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดงาน 24-25 มกราคม
2561 และงาน PST ก็ได้จัดต่อเนื่องทุกปี ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ 7 มหาวิทยาลัย และ
ISPE Thailand Affiliate
ในปี 2561 สมาคมได้พยายามแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารกับสมาชิกโดยการ
ติดต่อแบบออนไลน์และทางอีเมล ในการร่วมประชุมวิชาการต่าง ๆ สมาคมได้เริ่มปรับ
เปลีย
่ นรูปแบบประเมินการประชุมเป็นการสแกนคิวอาร์โค้ด และเช่นเดียวกันในปีนส
้ี มาคม
ได้จัดให้สมาชิกมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมวิชาการเป็นจ�ำนวนหลายครั้ง มีสมาชิกเพิ่ม
จ�ำนวนมากขึ้น สร้างความยอมรับและความเป็นปึกแผ่นของสมาคมมากยิ่งขึ้น
การประชุมทางวิชาการและการออกวารสารสมาคมเพื่ อให้ความรู้แก่สมาชิกได้
ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้สมาคมยังได้จัดการประชุมนอกสถานที่เพื่ อ
ทบทวนยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินงานของสมาคมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 และใน
ต้นปี 2562 นอกจากมีการประชุมทางวิชาการแล้ว สมาคมยังได้ร่วมมือกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จัดประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติในระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพั นธ์ 2562 และอีกโครงการ
หนึ่งที่ทางสมาคมได้จัดให้มีขึ้นในวาระนี้ก็คือ โครงการ IPIC 2019 (Industrial
Pharmacy Internship Challenge 2019) ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต
นักศึกษาได้แสดงศักยภาพในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมอุตสาหการและ
เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
เดือนมีนาคม 2563 สมาคมต้องจัดการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมชุด
ใหม่เนื่องจากชุดของ ภญ. พ.อ.หญิง อิษฎา ศิริมนตรี ครบวาระการเป็นกรรมการ
บริหารสมาคม กรรมการจ�ำนวน 10 คนที่ได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ประชุมกันและเลือก
ภญ. รุ่งนภา อัมรินทร์นุเคราะห์ เป็นนายกสมาคมต่อไป
ในปี 2563 นี้อยู่ในช่วงที่ COVID-19 ก�ำลังระบาด การจัดการประชุมวิชาการ
และการจัดท�ำกิจกรรมอื่น ๆ ต้องอาศัยการจัดแบบออนไลน์หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นส่วนใหญ่ ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2563 สมาคมร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัด
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International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Science and
Technology 2020 (PST2020) ในรูปแบบ online web conference และสมาคมยังได้
จัดกิจกรรมอย่างอืน
่ ๆ อีกมาก เช่น การร่วมกับบริษัทต่าง ๆ จัดประชุมวิชาการ webinar
หลายครั้ง มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง TIPA และ ISPE
Thailand Affiliate มีการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่เภสัชกรอุตสาหการดีเด่น ทั้งรุ่น
อาวุโสและรุน
่ ใหม่ดเี ด่น รวมทัง
ั สมาชิกของสมาคมหลายท่าน
้ การร่วมแสดงความยินดีกบ
ที่ได้รับเกียรติและรางวัลในโอกาสต่าง ๆ และการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ของสมาคม
การระบาดของ COVID-19 ยังคงมีต่อเนื่องมาจนถึงปี 2564 และถือเป็นการ
ระบาดระลอกที่ 2 ในประเทศไทย การประชุมต่าง ๆ จึงต้องจัดแบบออนไลน์ สมาคมมี
เว็บไซต์ให้สมาชิกสามารถติดต่อได้คือ www.tipa.or.th ในปี 2564 นี้แม้ COVID-19 จะ
มีการระบาดรุนแรงและเป็นวงกว้างขึ้น แต่ทางสมาคมก็มีการจัด webinar เพื่ อให้ความ
รูแ
้ ก่สมาชิกได้หลายครัง
้ กว่าสองพันคน และมีสถานะ
้ มีจำ� นวนสมาชิกของสมาคมมากขึน
ทางการเงินของสมาคมที่แข็งแกร่งมาก
วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 สมาคมได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
2564 ขึ้น และได้แจ้งให้ท่ป
ี ระชุมทราบว่า ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 สมาคมมีสมาชิก
สามัญถึง 2,104 คน มีสมาชิกกิตติมศักดิ์ 13 คน สมาชิกสมทบ 49 คน และสมาชิกที่
เป็นนิสิตนักศึกษาอีก 61 คน รวมเป็นจ�ำนวน 2,227 คน ซึ่งสมาชิกประเภทสามัญเพิ่ ม
จากปี 2554 ที่มีเพี ยง 130 คน เป็น 2,104 คน ในปี 2564 สมาคมมีการจัดท�ำกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สมาคมมีรายได้สะสมสูงถึง
6,973,060.52 บาท ต้องขอขอบคุณและยกย่องในความพยายามของกรรมการและ
ที่ปรึกษาของสมาคมในทุกยุคทุกสมัย รวมทั้งผู้ท่ีมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนจนท�ำให้
สถานภาพของสมาคมมีความแข็งแกร่งเจริญก้าวหน้าขึ้นมาตามล�ำดับ
เนือ
่ งจากปีนเ้ี ป็นปีทค
่ี รบรอบ 10 ปีของการก่อตัง
้ สมาคม (20 กันยายน 2564)
กรรมการบริหารสมาคมจึงมีด�ำริท่จ
ี ะจัดงานฉลองเนื่องในโอกาสครบ 10 ปีของสมาคม
ซึ่งจะมีกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง รวมทั้งการจัดพิ มพ์ หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสนี้ด้วย
ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของสมาคมคนหนึ่ง ผมรู้สึกยินดีมากที่ได้เห็นสมาคมของเรามี
ความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาเป็นล�ำดับ ทั้งนี้ก็ด้วยความร่วมมืออย่างแข็งขันในการบริหาร
งานของกรรมการสมาคมทุกยุคสมัย รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกและผู้ท่ี
มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ท่าน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาคมของเราจะมีความเจริญ
ก้าวหน้าสืบไป ขออวยพรให้กรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมทุกท่านประสบแต่ความ
สุข มีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพตลอดไป
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จํานวนสมาชิก
สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

รวมทั้งสิ้น 2,364 คน

สมาชิกประเภทนิสิต-นักศึกษา
112 คน

สมาชิกสมทบ
45 คน

สมาชิกสามัญ
2,194 คน
สมาชิกกิตติมศักดิ์
13 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

จํานวนสมาชิกสามัญสมาคมเภสัชอุตสาหการ (ประเทศไทย)
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

17 พ.ย. 58 ได้รบ
ั การรับรอง
จากสภาเภสัชกรรมเป็น
สถาบันหลักเพื่อผลิต กําหนด
และรับรองหน่วยกิตการศึกษา
แก่ผป
ู้ ระกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
รหัสสถาบัน 2004
มอบรางวัลเภสัชกรอุตสาหการ
ดีเด่นและเภสัชกรอุตสาหการ
รุน
่ ใหม่ดเี ด่น ประจําปี
จัดประชุมวิชาการ
นานาชาติ
AFPS 2015
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10 ปี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
10th Anniversary of Thai Industrial Pharmacist Association

ทศวรรษ เภสัชกร อุตสาหการ
ดร. ภก. วิศิษฏ์ ประวีณวงศ์ วุฒิ
โครงการพั ฒนาร้านยา

เภสัชกรรม ส�ำคัญ อีกสาขา			
คือผลิตยา ในโรงงาน ขนาดใหญ่
เป็นอีกกลุ่ม วิชา หมอยาไทย				
พั ฒนา มาไกล หลายทศวรรษ
เริ่มจากเหล่า คณาจารย์ แต่กาลก่อน		
ที่อาทร เรื่องนี้ มีด�ำรัส
อนาคต อุตสาหกรรมยา จะเด่นชัด			
ต้องเร่งรัด ร่วมกลุ่ม ประชุมชุก
ท่านอาจารย์ สามารถ อังศุสิงห์		
ไม่ประวิง รีบจ�้ำ น�ำเบิกบุก
อีกอาจารย์ จอมจิน (จันทรสกุล) ร่วมทีมรุก		
เพื่ อปล�้ำปลุก เภสัชกร อุตสาหการ
								
(26 ตุลาคม 2516)
จุดประกาย สาขาใหม่ ให้ปรากฏ		
ไม่ละลด สานก่อ ต่อเติมฐาน
จากต�่ำสิบ เป็นร้อย ค่อยเบ่งบาน			
นับได้กว่า สองพั น แล้ววันนี้
สมาคม เภสัชกร อุตสาหการ			
เริม
่ เปิดงาน กันยา สองห้าห้าสี่
ทศวรรษ ที่ผ่าน แม้นานปี				
แต่มากมี นวัตกรรม ตามจ�ำเป็น
								
(20 กันยายน 2554)
่
อดีตกาล โรงงาน สถานที			
ผลิตชั้นบน ขนลงล่าง วางขายเย็น			
จี เอ็ม พี (GMP) จึงเริ่ม ประเดิมกฎ		
อีกเครื่องมือ ต้องครบ ไม่ขาดแคลน			
พี ไอ ซี เอส (PICS) โลกเน้น เป็นอีกขั้น		
ปฏิญญา ล้นเปี่ ยม ไร้เทียมทาน			
เทคโนโลยี ก้าวไกล ในโลกกว้าง 		
ให้ยาไทย ขยายตัว ทั่วสกล				
งานวิจัย ค้นคว้า ตัวยาใหม่			
หากสกัด-สมุนไพร วิจัยตาม				
อีกหนึ่งด้าน เภสัชภัณฑ์ ชีวภาพ		
เอ ที เอ็ม พี (ATMP*) แอดว้านซ์ งานไม่เบา 		
สรุปรวม ไบโอ อินดัสทรี (Bio-industry)
เรื่องวัคซีน พั ฒนา มาเนิ่นนาน				
เภสัชกร ทุกสาขา วิชาชีพ			
ส่งมอบยา จากโรงงาน พร้อมน�้ำใจ			
ยึดปรัชญา ฟาร์มา ซูติคอลแคร์ (Pharm Care)
เป็นคติ ปณิธาน ของหมอยา				
ขออ�ำนวย อวยชัย ในวันเกิด (20 กันยา)
หากประชา เข้าถึงยา ทุกผู้คน				

เป็น “เล่าเต้ง ฟาร์มาซี” มีให้เห็น
ไม่แยกเป็น ส่วนสัด พิ กัดแดน
มีก�ำหนด แยกชัด จัดตามแผน
เภสัชกร ต้องแม่น ก�ำกับงาน
ให้เชื่อมั่น คุณภาพ มาตรฐาน
ต้องบรรสาน ฮาร์โมไนซ์ ให้สากล
ต้องเปิดทาง เบิกบุก ทุกแห่งหน
เป็นผลิตผล พั ฒนา อุตสาหกรรม
แม้ยังไกล เกินศักดิ์ มากขวากหนาม
ทุกเขตคาม ธรรมชาติ อ�ำนาจเรา
ต้องรู้ลึก ซึมทราบ ให้ทาบเขา
สเตมเซล รุมเร้า เข้าโรงงาน
นับแต่น้ี เรื่องใหญ่ ใช่พื้นฐาน
ควรถึงกาล ต้านโควิด ให้ชิดซ้าย
ต้องเร่งรีบ ประสาน งานเครือข่าย
เพื่ อคนไข้ โรง’บาล และร้านยา
คือดูแล บ�ำบัด และรักษา
สร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น ทุกชั้นชน
อนาคต จะบรรเจิด ทุกแห่งหน
เกิดกุศล แม่นมั่น นิรันดร

*ATMP = Advanced Therapy Medicinal Product
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10 ปี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
10th Anniversary of Thai Industrial Pharmacist Association

มองผ่านอดีต เตรียมพร้อมอนาคต
เภสั ชกรอุตสาหการ
ภก. ประเสริฐ เลิศเลอพั นธ์
Reckitt Benckiser Healthcare Manufacturing (Thailand)
E-mail: Prasert_lertlerphunt@hotmail.com

ในฐานะเภสัชกรอุตสาหการที่ผ่านการท�ำงานในอุตสาหกรรมตั้งแต่เรียนจบ
ผ่านมา 32 ปีแล้ว ผูเ้ ขียนน่าจะถ่ายทอดมุมมองการเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตส�ำหรับ
เภสัชกรทีท
่ ำ� งานในอุตสาหกรรมได้ เพราะหลังจากผูเ้ ขียนท�ำงานในโรงพยาบาลชุมชนตาม
สัญญาของเภสัชกรคูส
่ ญ
ั ญาหรือทีร่ จ
ู้ ก
ั กันว่าเภสัชกรใช้ทน
ุ นาน 1 ปี ก็เข้ามาท�ำงานใน
วงการอุตสาหกรรมโดยตลอด ผ่านทัง
่ งมือแพทย์ และเครือ
่ ง
้ โรงงานผลิตยา อาหาร เครือ
ส�ำอาง อดทนกับเงินเดือนทีไ่ ด้ไม่มากนัก ถ้าเทียบกับเพื่อน ๆ ทีท
่ ำ� งานในวงการตลาด ผ่าน
ความรูส
้ ก
ึ ทีว่ า่ ขาดความมัน
่ คงในการท�ำงาน สวัสดิการน้อย เพราะเกือบทัง
้ หมดของงานใน
วงการอุตสาหกรรมเป็นงานในบริษท
ั เอกชน ซึง
่ แน่นอนว่า ไม่มน
่ั คง และสวัสดิการเทียบไม่
ได้กบ
ั งานราชการ แต่กต
็ ด
ั สินใจท�ำงานในวงการอุตสาหกรรมไม่เคยคิดเปลีย
่ น เหตุผลหลัก
ก็คือความรักในวิชาชีพนี้ เพราะตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนเรียนแล้วว่าถ้าจบจะท�ำงานในวงการ
อุตสาหกรรม รวมถึงเมือ
่ ท�ำงานในวงการนีม
้ าสักพักก็พบว่าความก้าวหน้าในหน้าทีก
่ ารงาน
ด้านอุตสาหกรรมนี้ก็ไม่ได้ยากล�ำบากจนเอื้อมไม่ถึง ในปีน้ี (พ.ศ.2564) เป็นปีท่ส
ี มาคม
เภสัชกรอุตสาหการ (Thai Industrial Pharmacist Association หรือ TIPA) ครบรอบ
10 ปี จึงอยากมองย้อนอดีตของวิชาชีพนี้ แล้วน�ำเอาสิง
่ า่ นมาคิดวิเคราะห์เพื่อให้เราได้
่ ทีผ
เตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวกับความเปลีย
่ นแปลงทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ในวงการอุตสาหกรรมยา
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กันยายน พ.ศ.2564

ก่ อ นอื่ น ขอพาพวกเราย้ อ นกลั บ ไปท� ำ ความเข้ า ใจกั บ บทบาทของเภสั ช กร
อุ ต สาหการในช่ ว งที่ ผู้ เ ขี ย นเรี ย นจบใหม่ ซึ่ ง แน่ น อนว่ า มี บ ทบาทที่ แ ตกต่ า งกั บ ที่ เ ป็ น
อยู่ในปัจจุบัน โดยปัจจัยส�ำคัญมาจากบริบทที่แตกต่างกัน พอจะสรุปได้คือในตอนนั้น
GMP ส�ำหรับอุตสาหกรรมยาในเมืองไทยยังไม่ใช่กฎหมายบังคับ อุตสาหกรรมยายัง
เป็นอุตสาหกรรมขนาดไม่ใหญ่มาก เทคโนโลยีท่ีใช้ยังไม่ทันสมัย ส่วนมากเป็นการใช้
แรงงานคน เครื่องมือที่ใช้ส่วนมากก็เป็นเครื่องที่เลียนแบบจากต้นแบบของประเทศ
ตะวันตก รวมถึงความตื่นตัวในเรื่องคุณภาพของผู้บริโภค ภาครัฐ หน่วยงานสาธารณะ
ต่าง ๆ ยังไม่มากนัก งานของเภสัชกรฝ่ายผลิตตอนนั้นก็ประมาณว่าเปิด batch ก่อน
การผลิต ท�ำ line clearance ตรวจสอบการชั่งยาโดยเข้าไปชั่งละเอียดเพื่ อให้มั่นใจว่า
น�้ำหนักยาถูกต้อง เดินไลน์ทำ� in process control ทัง
้ การผลิต และการบรรจุ ลงบันทึก
ในบันทึกการผลิต พอผลิตเสร็จก็มาตรวจ batch ทบทวนเอกสารบันทึกการผลิต
ค�ำนวณ yield reconciliation แล้วก็เซ็นชือ
่ ในบันทึก ส่งตัวอย่างให้ QC จากนั้นก็รอลุ้น
ผลว่ายาจะผ่าน QC หรือเปล่า ถ้าผ่านก็ปล่อยยาเพื่ อจ�ำหน่าย แต่ถ้ายาไม่ผา่ นก็ยง
ั ไม่
จบยังมีงานส�ำคัญรออยูค
่ อ
ื “งานแก้ยา” ซึง
่ ก็คอ
ื การเอายาทีผ
่ ลิตแล้วตก specification
จาก QC test มาดูวา่ จะท�ำอะไรได้บา้ ง ถ้ายาได้ปริมาณตัวยาส�ำคัญต�ำ่ กว่าข้อก�ำหนดก็
เติมตัวยาส�ำคัญลงไปผสมใหม่ หรือแบ่งยามาผสมกับยาล็อตใหม่ จนเรียกกันเล่น ๆ ว่าท�ำ
ยาล็อตใหม่ให้ขมขึ้น (เติมตัวยาส�ำคัญให้มากขึ้นกว่าปกติ) แล้วเอาไปผสมกับยาล็อตที่
จืด (ตัวยาส�ำคัญต�ำ่ กว่าข้อก�ำหนด) ยาที่ไม่ผ่านการทดสอบการละลาย (dissolution) ก็
เอามาบดใหม่ เติมสารช่วยเข้าไป แล้วไปตอกใหม่ ถ้ายังไม่ผ่านก็บดแล้วก็แบ่งไปเติมใน
ล็อตต่อไป เคยได้ยินว่าบางคนเอายาที่ไม่ผ่านข้อก�ำหนดเรื่องจุลินทรีย์ไปอบเพื่ อแก้ยา
ก็มี ในช่วงนั้นเวลาไปเจอกันกับเภสัชกรที่ท�ำงานในฝ่ายผลิตด้วยกัน ก็จะมีการคุยกันว่า
เภสัชกรคนนี้แก้ยาเก่งนะ เลยเป็นเหมือน profile ไปว่าการแก้ยาเก่ง ก็จะเป็นที่ต้องการ
ในตลาดแรงงานเภสัชกรฝ่ายผลิตตอนนัน
้ พอมีเวลาก็จะมานัง
่ ทบทวนสูตรการผลิตโดย
น�ำผลการทดสอบแต่ละล็อต ผลการแก้ยามาปรับสูตรการผลิตแก้บันทึกการผลิต จะได้
ไม่ต้องแก้ยาในล็อตถัดไป ในความรู้สึกส่วนตัว ถ้าท�ำยาแล้วไม่ผ่านต้องมาแก้ถือเป็นการ
เสียฟอร์มอย่างหนึ่ง มารู้ทีหลังว่าสิ่งที่ท�ำการทบทวนในตอนนั้นก็ถือว่า เป็นการทบทวน
คุณภาพ (product quality review) อย่างหนึ่งเหมือนกัน
เมื่อ GMP ถูกปรับให้เป็นกฎหมาย สิ่งแรกที่เข้ามาและจ�ำได้ก็คือ เรื่อง
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติ (standard operating procedure, SOP) การฝึกอบรมเรื่อง
การเขียน SOP ในตอนนัน
่ เภสัชกรอุตสาหการ
้ ถือเป็นครัง
้ แรกทีไ่ ด้เข้าร่วมการอบรมกับกลุม
ได้มโี อกาสพบเพื่อนร่วมวิชาชีพ ทีส
่ ำ� คัญได้คย
ุ แลกเปลีย
่ นความรูก
้ บ
ั รุน
่ พี่ เป็นบรรยากาศ
ที่อบอุ่น ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว แล้วก็ได้กลับมาเขียน SOP ในที่ท�ำงานของเราเอง ต้องบอก
ว่าเรายังเป็นวิชาชีพที่โชคดีท่ม
ี ีรุ่นพี่ รุ่นบุกเบิกมาประคับประคองเราผ่านการสัมมนา รวม
ถึงพี่ บางคนก็ใจดีขนาดให้เบอร์โทรไว้ให้ถามเวลามีข้อสงสัย แอบบอกว่าผู้เขียนโทรไป
ใช้บริการถามรุ่นพี่ ท่ีใจดีเหล่านั้นเหมือนกัน อีกบทบาทหนึ่งที่เราท�ำได้ดีในช่วงนั้น คือ
บทบาทของงานสายวิศวกรรมที่อยู่ในอุตสาหกรรมยา คงเป็นเพราะว่าวิศวกรในเวลา
นั้นยังมีไม่มากนัก อีกทั้งเป็นการยากที่จะอธิบายความต้องการใช้งานของเครื่องจักร
ในอุ ต สหกรรมยาให้ กั บ วิ ศ วกรเข้ า ใจจึ ง ลงเอยว่ า พวกเราส่ ว นหนึ่ ง ได้ เ ข้า ไปท� ำ งาน
วิศวกรรมทีอ
่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมยา ทัง
่ งจักร
้ ในด้านการออกแบบโรงงาน การจัดหาเครือ
ทั้ ง การคั ด เลื อ กหรื อ การออกแบบกรณี ท่ี เ ครื่ อ งจั ก รนั้ น เป็ น เครื่ อ งจั ก รที่ ผ ลิ ต โดย
ผู้ออกแบบในเมืองไทย หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเครื่องจักรที่เลียนแบบจากต้นแบบในประเทศ
ตะวันตกนัน
่ ณ เวลานัน
ิ วกรเลยทีเดียว
่ เอง ซึง
้ ต้องบอกว่าบทบาทของเราก็ทำ� ได้ไม่แพ้วศ
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อีกทั้งงานในส่วนนี้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาในประเทศให้สามารถแข่งขัน
ทางธุรกิจได้ในช่วงนั้น และสุดท้ายได้ผลักดันให้อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรส�ำหรับ
อุตสาหกรรมยาได้เติบโต และแข็งแรงก้าวข้ามการเลียนแบบมาเป็นการออกแบบเครือ
่ งจักร
เองในที่สุด
จุดเปลี่ยนส�ำคัญที่มีผลต่อวิชาชีพเภสัชกรอุตสาหการของเรา ผู้เขียนมองว่า
มีอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกคือการที่ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศใช้ ACTD
(ASEAN common technical dossier) ในการขึน
้ ทะเบียนต�ำรับยา ซึง
่ มีผลกับเภสัชกร
อุตสาหการทุกสาขา ตัง
ึ้ ทะเบียน วิจย
ั พัฒนา ประกันคุณภาพ และการผลิต การท�ำ
้ แต่ขน
process validation และ stability เพื่ อสนับสนุนการขึ้นทะเบียนต�ำรับยาถือเป็นองค์
ความรู้ใหม่ในตอนนั้น ซึ่งก็ได้จุดแข็งของเภสัชกรอุตสาหการที่มีรุ่นพี่ พร้อมแบ่งปัน
ความรู้และประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมต่าง ๆ จนท�ำให้พวกเราสามารถน�ำไปใช้ใน
การท�ำงานได้ เรื่องต่อมาซึ่งเป็นก้าวส�ำคัญที่มีผลผลักดันให้บทบาทของพวกเราเปลี่ยน
ไปก็คือเรื่อง PIC/S GMP ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ที่ตัวแทนพวกเราทั้งในส่วนราชการ
อาจารย์ และบริษัทเอกชน ได้รับเชิญให้ไปร่วมกันเพื่ อจัดท�ำคู่มือการตรวจประเมิน GMP
ตามมาตรฐาน GMP PIC/S จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการก�ำหนดราย
ละเอียดเกีย
่ วกับหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารในการผลิตยาแผนปัจจุบน
ั ตามกฎหมายว่าด้วยยา
พ.ศ. 2554 ท�ำให้ GMP PIC/S มีผลบังคับใช้ขึ้นมา ช่วงแรก ๆ ก็คิดเหมือนกันว่าพวก
เราจะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ไหม ซึ่งในตอนนั้นสิ่งที่กังวลก็คือเราจะ
ท�ำอย่างไร เราจะหาองค์ความรู้มาจากไหน ต่อให้เรามีคู่มือ แต่ GMP เป็นเรื่องที่
เปลีย
่ นแปลงปรับปรุงตลอดเวลา ในเวลาเดียวกันนั้น สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (Thai
Industrial Pharmacist Association, TIPA) ก็ได้ถือก�ำเนิดขึ้นมา พร้อมบทบาทน�ำใน
การสนับสนุนและพั ฒนาความรู้ของเภสัชกรที่ท�ำงานในอุตสาหกรรมยาผ่านวารสาร
และการจัดฝึกอบรม ท�ำให้พวกเราสามารถปรับตัวและปรับบทบาทเข้ากับการเปลีย
่ นแปลงนี้
บทบาทที่เปลี่ยนไปจากการผลักดันของ ACTD และ GMP PIC/S นี้ก็ท�ำให้เรื่องคุณภาพ
(quality) เป็นสิ่งส�ำคัญโดดเด่นขึ้นมา ซึ่งมิใช่เพี ยงแค่การผลักดันจากข้อก�ำหนดจาก
หน่วยงานภาครัฐ ยังรวมถึงความตื่นตัวของผู้บริโภคและภาคประชาสังคม ซึ่งให้ความ
สนใจเรื่องคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาซึ่งเป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวเรื่อง
คุณภาพจึงให้ความส�ำคัญเรื่องของคุณภาพ บทบาทของพวกเราจึงเริ่มเข้ามาในส่วน
การศึกษาและตีความมาตรฐาน GMP เพื่ อน�ำมาซึ่งการปฏิบัติได้จริงในโรงงานยาผ่าน
ระบบคุณภาพด้านยา หรือ pharmaceutical quality system นั่นเอง การเข้ามาสนับ
สนุนด้านวิชาการของกลุ่มสมาคมวิชาชีพ การรวบรวมเอาผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ใน
โรงงานขนาดใหญ่ เพื่ อถ่ายทอดประสบการณ์และให้ค�ำปรึกษาจึงมีส่วนส�ำคัญมากใน
การสนับสนุนความรู้ให้กับพวกเรา โดยมี TIPA เป็นหัวแรงในเรื่องนี้ ข้อก�ำหนดใหม่ ๆ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง validation, product quality review, cross contamination ถูก
น�ำมาร้อยเรียงและน�ำเสนอผ่านการจัดสัมมนา เพื่ อให้เภสัชกรอุตสาหการสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับโรงงานที่ท�ำงานอยู่ การท�ำงานแบบเดิมที่เคยท�ำนั้น ไม่สามารถ
ท�ำได้อีกแล้ว การแก้ไขยาต้องเข้าสู่กระบวนการการจัดการความเบี่ยงเบน (deviation
management) และ/หรือการควบคุมการเปลี่ยนแปลง (change control) ไม่เพี ยง
แต่ GMP PIC/S เท่านัน
่ ก
ู พู ดกันใน GMP ระดับสากล
้ ยังมีกระแสของ data integrity ทีถ
ก็ถก
ู น�ำมาปรับใช้กบ
ั อุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ซึง
่ แน่นอนว่าเภสัชกรอุตสาหการต้อง
ศึกษาและน�ำมาปรับใช้ในโรงงานทีท
่ ำ� งานอยู่ ทัง
้ ารปรับเปลีย
่ นยังรวมไปถึงบทบาทงาน
้ นีก
ด้านวิศวกรรมทีเ่ ราเคยท�ำก็เปลีย
่ นไป ทัง
ิ วกรมากขึน
้ และมีวิศวกร
้ ในแง่วา่ ประเทศไทยมีวศ
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เข้ามาท�ำงานในอุตสาหกรรมยาเพิ่ มขึ้น เครื่องจักรก็เป็นเครื่องจักรที่ผลิตส�ำเร็จมาจาก
ผู้ผลิตโดยเฉพาะผู้ผลิตที่อยู่ในเอเชียด้วยกัน เช่น จีน อินเดีย และเกาหลีใต้ ท�ำให้
เภสัชกรอุตสาหการต้องปรับเปลี่ยนบทบาทที่เคยท�ำในส่วนงานวิศวกรรมมาเป็นการ
เขียนข้อก�ำหนดความต้องการใช้งาน (user requirement specifications, URS)
แทนการตรวจรับรอง (qualification) เครื่องจักร ซึ่งก็เป็นบทบาทที่ระบุให้ต้องท�ำตาม
ข้อก�ำหนด GMP นั่นเอง นอกจากเรื่องข้อก�ำหนดต่าง ๆ ด้านคุณภาพและ GMP สิ่งที่มี
ส่ ว นส� ำ คั ญ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงแล้ ว มี ผ ลต่ อ บทบาทของพวกเราก็ คื อ การเข้ า มาของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งเริ่มปรับเปลี่ยนจากกระบวนการผลิตที่เป็นแบบใช้แรงงานคนเป็น
การผลิตแบบอัตโนมัติ (automation) อีกทั้งมีการใช้เครื่องจักร คอมพิ วเตอร์ รวมถึง
การน�ำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการผลิตยา บทบาทของพวกเราที่ต้องเข้ามาสนับสนุนใน
เทคโนโลยีการผลิตเหล่านี้ ซึ่งหนีไม่พ้นการท�ำ qualification และ การท�ำ validation
ทั้งในส่วนที่เป็นเครื่องจักรในการผลิต รวมถึงในส่วนการท�ำ computerized system
validation ส�ำหรับระบบคอมพิ วเตอร์ท่ใี ช้ส�ำหรับควบคุมระบบการผลิตเพื่ อให้ม่น
ั ใจว่า
ระบบเหล่านี้จะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและสอดคล้องตามข้อก�ำหนดของ GMP
ทั้งนี้ระบบการผลิตและควบคุมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้ไม่เพี ยงแต่เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการผลิตเท่านั้น ยังมีส่วนส�ำคัญในการลดข้อด้อยของการผลิตด้วย
แรงงานคนในเรือ
่ ง data integrity ดังนัน
้ บทบาทของเราในการท�ำ validation ของระบบ
จึงมิใช่แค่ให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนด แต่เพื่อให้มน
้ ะไม่ทำ� ให้เกิดข้อผิดพลาด
่ั ใจว่าระบบนีจ
จนเกิดปัญหาด้าน data integrity ได้ นอกจากนี้เทคโนโลยีไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลง
ด้านการผลิตแต่ยังมีผลต่อระบบการควบคุมคุณภาพซึ่งอยู่ในห้องปฏิบัติการ มีการน�ำ
ผลมาประกอบการพิ จารณาปล่อยผ่านยารุ่นนั้น ๆ โดยเทคโนโลยีเหล่านี้ ได้แก่ rapid
test และ non-invasive test คล้ายกับระบบการผลิต พวกเราก็ต้องมีบทบาทเข้าไปท�ำ
validation ของวิธีการและเทคโนโลยีเหล่านี้ว่าให้ผลการตรวจคุณภาพที่เหมือนกับวิธี
มาตรฐานตามที่มีก�ำหนดใน Pharmacopoeia และยังมีการน�ำระบบการตรวจสอบ
คุณภาพเหล่านีไ้ ปเชือ
่ มต่อกับระบบการผลิตเพื่อสนับสนุนการท�ำ process analytical
technology (PAT) หรือการท�ำ real time release พวกเราก็ต้องเข้าไปมีบทบาทใน
การออกแบบระบบทดสอบ validation เพื่ อให้ม่น
ั ใจได้ว่าการปล่อยผ่านยาเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ยามีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�ำหนด สิ่งสุดท้ายของเทคโนโลยีท่ม
ี ีผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนของอุตสาหกรรมยาคือเรื่องของ digital ที่เข้ามาท�ำให้จัดเก็บข้อมูลได้มาก
ขึ้นและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ใกล้เคียงกับเวลาจริง real time data ซึ่งเราก็สามารถ
น�ำระบบ digital นี้เข้าไปมีส่วนในการติดตามข้อมูล ทั้งในแง่การควบคุมคุณภาพการ
ผลิต การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท�ำ product quality review เพื่ อให้เกิดการพั ฒนา
อย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) ตลอดช่วงอายุของยานั้น ๆ (product
life cycle) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จะเห็นได้ว่าวิชาชีพเภสัชกรอุตสาหการได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาจนกระทั่ง
ท�ำให้บทบาททั้งด้านการผลิต การวิเคราะห์ การค้นคว้าพั ฒนาสูตรต�ำรับ และการ
ประกันคุณภาพปรับเปลีย
่ นไป จนแทบจะต่างจากเดิมโดยสิน
ั ยืนอยูบ
่ นหลักการ
้ เชิง แต่ยง
ที่ ว่ า ต้ อ งผลิ ต ยาที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานเพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ย าได้ ใ ช้ ย าที่ มี ค วามปลอดภั ย
มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ ทั้งนี้เมื่อมองย้อนไปกับบทบาทในอดีตและมองไปข้างหน้า
กับบทบาทในอนาคต การที่เภสัชกรอุตสาหการจะยังคงท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และผลิตยาที่มีคุณภาพนั้น สิ่งที่ส�ำคัญคือการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและน�ำ
การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพั ฒนาศักยภาพ เรายังมีจุดแข็ง
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กว่าวิชาชีพอื่นเนื่องจากมีสมาคมวิชาชีพเข้ามาสนับสนุนทางด้านวิชาการ ทั้งในรูปแบบ
วารสาร การจัดประชุม อบรม สัมมนา มีรุ่นพี่ ท่ม
ี ีความรู้และประสบการณ์พร้อมที่จะ
แบ่งปันความรู้และให้ค�ำปรึกษา แต่ต้องไม่ลืมว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นรวดเร็ว ดัง
นั้นการติดตามและค้นหาข้อมูลผ่านระบบ internet การสมัครเป็นสมาชิกของ ISPE
หรือ PDA เพื่ อติดตามข่าวสาร การพั ฒนาความรู้ผ่านวารสารต่าง ๆ รวมทั้งการ
เข้าร่วมอบรมสัมมนาที่เป็นระดับสากลซึ่งท�ำได้ง่ายผ่าน webinar การติดตามการ
เปลี่ยนแปลงข้อก�ำหนดทางด้าน GMP ทั้งที่เป็น international GMP เช่น PIC/S, US
FDA, WHO หรือ EU GMP ก็ช่วยท�ำให้เราได้ทราบการเปลี่ยนแปลงในด้านข้อก�ำหนด
ต่าง ๆ และเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ การติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งในด้านการผลิตและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพก็เป็นอีกด้านที่มี
ความส�ำคัญ การเข้าสัมมนา การไปร่วมงานแสดงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีการจัดใน
ประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็จะเป็นสิ่งที่ท�ำให้เราเป็นเภสัชกรอุตสาหการที่ทันสมัย
ปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและน�ำสิ่งเหล่านี้มาช่วยพั ฒนาศั กยภาพของตัวเอง
และวงการอุตสาหกรรมยาของเรา

44

กันยายน พ.ศ.2564

THE AUTO-INFO CO., LTD.
1359 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Ladprao Rd, Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10310
ISO 9001:2015

Tel: 0-2934-5410-6 Fax: 0-2934-5417 E-mail : sales@auto-info.co.th www.auto-info.co.th
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Data Collection and Analysis

Global Tech Co., Ltd.
Keep it Simple & Back to Basic

Global Tech Co., Ltd.

was found in April 1987 as a CLEANROOM Contractor for
pharmaceutical, biotech and electronic industries in Thailand and other countries such as Laos,
Myanmar and Vietnam. In addition to Designing and Installing Cleanroom System to
customers, we are specialized in certifying and validating cleanroom environment for all
customers who need to comply world class standards.

In 2016, we were awarded
as honorable mention
supplier by ISPE on
Facility of the Year
Award (FOYA)

Global Tech Co., Ltd.
is proud to be accredited in
Cleanroom Discipline by National
Environmental. Balancing Bureau
(NEBB), USA with Certiﬁcation Cert.
No: 3193.

Our Services
» Pharmaceutical
Facilities Design & Built
o Critical Utilities
o Cleanroom
» Critical Utility Systems
Commissioning &
Qualiﬁcation
o HVAC System
o Water System
o Compressed Dry
Air System
» Maintenance
» Training on GMP
related topics

Global Tech Co., Ltd.
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35/51 Soi Ladphrao 124, Ladphrao Road,
Phlapphla Subdistrict,
Wang Thonglang District,
Bangkok, 10310, Thailand

info@globaltech.co.th
https://www.globaltech.co.th
+(66)2-934-0433-5 / +(66)2-538-6217

10 ปี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
10th Anniversary of Thai Industrial Pharmacist Association

ยาดีมีคุณภาพ

รศ. ดร. ภญ. ฉันทนา อารมย์ดี
E-mail: chaaro@gmail.com

บทน�ำ
คุณภาพเป็นสิง
่ ำ� คัญยิง
้ ริโภค ดังนัน
้ ลิตจะมุง
่ มัน
้ ผูผ
่ ตัง
้ ใจให้ผลิตภัณฑ์
่ ทีส
่ ต่อผูบ
ของตนมีคณ
ุ ภาพทีด
่ เี ป็นทีย
่ อมรับต่อผูบ
้ ริโภค ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ หากไม่มค
ี ณ
ุ ภาพ
เราก็เพียงเสียเวลา เสียเงินค่าใช้จา่ ย เพราะเมือ
่ ไม่ได้อย่างใจเราก็จะทิง
้ ไป แต่คงไม่มใี คร
อยากเสียเงินไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คม
ุ้ ค่า ปัจจุบน
ั วิวฒ
ั นาการการควบคุมคุณภาพก้าว
ไปอย่างไม่หยุดยัง
้
ยาเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ท่จ
ี �ำเป็นต่อชีวิต การควบคุมคุณภาพยาที่ผลิตได้ถือว่า
จ�ำเป็นและส�ำคัญยิง
ี ณ
ุ ภาพ นอกจากจะเสียเงิน คือไม่สามารถรักษาโรคที่
่ เพราะหากไม่มค
เราต้องการได้แล้ว ยาที่ไม่มีคุณภาพอาจสร้างปัญหาตามมาอีกหลายอย่าง ผู้ผลิตทุก
แหล่งมีความตระหนักรู้ รัฐบาลจะมีหน่วยงานที่ควมคุมเพื่ อให้การผลิตยาของแต่ละแห่ง
มีคุณภาพและประสิทธิผล และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ยาที่ปลอดภัย
พัฒนาการการควบคุมคุณภาพมีมาอย่างต่อเนือ
่ ง ในฐานะทีผ
่ เู้ ขียนอยูใ่ นวงการ
นี้ในหลายบทบาท ทั้งเป็นนักวิเคราะห์ยาในหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณภาพของยาที่มีใน
ท้องตลาด เป็นผูส
้ อน ผูต
้ รวจประเมิน เห็นว่ามีการพัฒนาการอย่างเป็นระบบทัง
้ เอกชนและ
หน่วยงานทีร่ บ
ั ผิดชอบ รวมทัง
้ มาตรการต่าง ๆ จากองค์กรระหว่างประเทศ
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ในอดีต เครือ
่ งมือในการชีว้ ด
ั ยังไม่สามารถลงลึกถึงการตรวจหาปริมาณสารใน
่
ระดับต�ำ ๆ ได้ แต่ปจ
ั จุบน
ั เรามีเครือ
่ งมือทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพสูงขึน
้ เช่น High Performance
Liquid Chromatography (HPLC), Ultra-High Performance Liquid Chromatography
(UHPLC), Gas Chromatography (GC), GC-MS (Gas Chromatography-Mass
Spectrometer), GC-MS-MS (Gas Chromato-graphy-Mass Spectrometer-Mass
Spectrometer), Capillary electrophoresis (CE) เป็นต้น ซึง
่ สามารถหาปริมาณสารและ
แยกสารทีม
่ ป
ี ริมาณต�ำ่ ได้มป
ี ระสิทธิภาพมากขึน
้
สิง
่ วข้องและค�ำนึงถึงกระบวนการควบคุมคุณภาพ คือ วิธก
ี ารและเทคนิคที่
่ ทีเ่ กีย
ใช้วา่ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือไม่ การควบคุมคุณภาพต้องค�ำนึงถึง
1. ปริมาณสารส�ำคัญในการออกฤทธิ์
2. ความถูกต้องแม่นย�ำ
3. ความสามารถปลดปล่อยตัวยาส�ำคัญออกจากผลิตภัณฑ์
4. ความปลอดภัยของผูบ
้ ริโภค
5. การปราศจากสิง
่ ปนเปื้ อน
6. ความเป็นพิษทีเ่ กิดจากการผลิต และการสลายตัวระหว่างการผลิต และการ
เก็บรักษาก่อนมีการใช้
ปัจจุบน
ั มีระบบการประกันคุณภาพ และ GMP ซึง
่ ถูกก�ำหนดด้วยความร่วมมือ
และน�ำมาใช้ท้ังในและระหว่างประเทศ เนื่องจากมีการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
ส่งออก น�ำเข้า ดังนัน
ิ ก
ี ารควบคุมและตรวจสอบให้ทก
ุ อย่างด�ำเนินไปอย่างมี
้ รัฐจะต้องมีวธ
ประสิทธิภาพ
ในอดีตการเรียนเภสัชศาสตร์วิชาหนึ่งที่อยู่ในหลักสูตร คือ Pharmaceutical
Analysis ในสมัยทีผ
่ เู้ ขียนเริม
ิ า
่ เรียนหลักสูตรเภสัชศาสตร์ (2512-1516) ปี 1 และปี 2 จะมีวช
Analytical Chemistry ซึ่งเป็นหลักการของการวิเคราะห์ท่ว
ั ไป เพื่ อน�ำมาเป็นพื้ นฐาน
ในการเรียนชัน
ิ า Quantitative Analysis and Pharmaceutical
้ ปีท่ี 3-5 ในชัน
้ ปีท่ี 4 มีวช
Standardization 10 credits (ภาคบรรยาย 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ และภาคปฏิบต
ั ิ 6 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์ ตลอดปี) โดยจะเน้นหนักในเรือ
่ งของการวิเคราะห์ยา เทคนิคหลักทีไ่ ด้เรียนรูจ
้ ะ
เป็นเรือ
่ ง titration การชัง
่ เป็นหัวใจส�ำคัญของวิชานี้
่ ตวง วัด ความถูกต้องแม่นย�ำซึง
อาจารย์ทก
ุ ท่านจะเข้มงวดมากในภาคปฏิบต
ั ิ สิง
่ อนแล้ว และมีผลกระทบต่อคุณภาพสาร
่ ทีส
ทีต
่ รวจ หากไม่ปฏิบต
ั ต
ิ าม ก็จะถูกดุ ถูกตีดว้ ยมือ ซึง
่ จะท�ำให้ผเู้ รียนได้จำ� แม่น ขณะนัน
้ เรา
ยังไม่มีเครื่องมือการวิเคราะห์ชั้นสูงอย่างในปัจจุบัน ในชั้นปี 5 จะมีวิชาเลือกเป็นวิชา
วิเคราะห์ยาทีเ่ ชิญอาจารย์ทม
่ี ป
ี ระสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมมาสอน แต่ด้วยความที่
ไม่ชอบวิชาวิเคราะห์ยาเท่าใดนักจึงไม่ได้เลือก แต่ใครจะรู้ว่าจะต้องมาเป็นนักวิเคราะห์ยา
เกือบตลอดชีวิต
เทคนิคทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์
เครื่องมือพื้ นฐานในการการวิเคราะหาปริมาณยา คือ เครื่องชั่ง เครื่องชั่ง
ส�ำหรับการวิเคราะห์ (analytical balance) เครือ
่ งชัง
่ ะเอียดทีส
่ ด
ุ ทีใ่ ช้ในช่วงแรก คือ
่ ทีล
เครือ
่ งชัง
่ พ
ี ิกด
ั 200 กรัม ทศนิยม 4 ต�ำแหน่ง สิง
่ ทีม
่ ก็จะ
่ ทีใ่ ช้รองรับตัวอย่างในการชัง
เป็นกระดาษชัง
ั มีเครือ
่ งชัง
่ ค
ี วามละเอียดถึง 5 และ 6
่ หรือภาชนะทีไ่ ม่หนักเกินไป ปัจจุบน
่ ทีม
ต�ำแหน่ง เพราะปัจจุบน
ั เรามีวธ
ิ วี เิ คราะห์ทส
่ี ามารถหาปริมาณต�ำ่ มาก ๆ ได้
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เนือ
่ งจากเครือ
่ งชัง
ู ต้อง การ
่ เป็นจุดเริม
่ ต้นของการวิเคราะห์ หากเริม
่ ต้นไม่ถก
ทดสอบขัน
้ ต่อไป ไม่วา่ จะดีเพียงใดก็ไม่สามารถบอกคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ ในหลักการ
ของการประกันคุณภาพจะต้องมีการตรวจสอบความแม่นย�ำของเครือ
่ งชัง
่ ตามระยะเวลาที่
ก�ำหนด ตามหลักการของห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารทีด
่ ี ตลอดจนเทคนิคอืน
่ ๆ ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์
1. Titration (Volumetric method)
การไตเตรทเป็นวิธพ
ี ้ืนฐานโดยการวัดปริมาตรเป็นหลัก หลักการทีใ่ ช้คอ
ื ปฏิกริ ย
ิ า
ทางเคมีทว่ี า่ ยานัน
ุ สมบัตท
ิ างเคมีอย่างไร วิธก
ี ารมีทง
ั้ direct titration และ back
้ มีคณ
titration การเรียนรู้ปฎิกิริยาเหล่านี้บางหลักการสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในวิธีการ
วิเคราะห์ดว
้ ยเทคนิคอื่นได้ อุปกรณ์ท่ีต้องใช้วัดเป็นหลักในการไตเตรท คือ burette ซึ่ง
ขนาด burette ทีใ่ ช้จะต้องค�ำนึงถึงปริมาณสารละลายใน burette ทีจ
่ ะใช้ไตเตรท นัน
่ คือ
ปริมาตรทีใ่ ช้ตอ
้ งไม่ตำ�่ กว่า 30% ของขนาด burette ตลอดจนเทคนิคการไข burette และ
การแกว่งเหวีย
่ ง (swirl) flask บรรจุตวั อย่างขณะไตเตรท อาจารย์ผส
ู้ อนจะเข้มงวดมาก
ต้องท�ำให้ถก
ู ต้อง
2. Gravimetric method
วิธีเหล่านี้ก็ยังมีใช้กันอยู่ เช่น ในการหาปริมาณความชื้นของวัตถุดิบ การ
วิเคราะห์ตอ
้ งใช้ปริมาณมาก ซึง
่ ปัจจุบน
ั มีเครือ
่ ง Karl Fisher เข้ามาแทนที่ แต่ทย
่ี ง
ั จ�ำเป็น
ต้องใช้ คือ sulphated ash เป็นการตรวจคุณภาพวัตถุดบ
ิ โดยเฉพาะยาสมุนไพรทีอ
่ าจมี
กรวดหินดินทราย และสามารถน�ำเถ้าที่ได้มาใช้ต่อในการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักที่เมื่อ
ท�ำปฏิกริ ย
ิ ากับ conc. sulfuric acid แล้วไม่ระเหย เช่น ตะกัว่
่ งมือ
3. การวิเคราะห์ดว้ ยเครือ
ปั จ จุ บั น การวิ เ คราะห์ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ตั ว อย่ า งที่ อ ยู่ ใ นรู ป
ผลิตภัณฑ์ เข้ามาแทนทีว่ ธ
ิ ด
ี ง
้ั เดิม (Titration, Gravimetric methods) แทบทัง
้ หมด
เมือ
่ ผูเ้ ขียนเริม
ี ารทีใ่ ช้มาก คือ titration ส่วนการการวิเคราะห์ดว้ ย
่ ท�ำงาน วิธก
เครือ
่ งมือ เครือ
่ งทีใ่ ช้มากทีส
่ ด
ุ คือ เครือ
่ ง ultraviolet-visible spectrophotometer ส่วน
spectrofluorometer นัน
้ สารจะต้องเรืองแสงได้จง
ึ จะวัดได้ ในช่วง
้ มีความจ�ำเพาะสูงขึน
แรกของการท�ำงาน นักวิเคราะห์ใหม่จะเตรียมตัวอย่าง ส่วนการวัดการดูดกลืนแสง
ต้องเชิญรุ่นพี่ นักวิเคราะห์มาอ่านให้ เมื่อท�ำงานครบ 6 เดือนจึงจะสามารถท�ำเองได้ ซึ่ง
ถือว่าเป็นการเรียนรูว้ ธ
ิ ก
ี ารใช้เครือ
่ งอย่างถูกต้องไปด้วย
หลักการของการวิเคราะห์ไม่แตกต่าง แต่การพั ฒนาวิธีการเปลี่ยนไปเพื่ อให้
สะดวก รวดเร็ว และแม่นย�ำมากขึน
้ ปัจจุบน
ั การวิเคราะห์โดยเครือ
่ งมือ เข้ามามีสว่ นในการ
ควบคุมคุณภาพยาอย่างแพร่หลายและแทนที่วิธีการทดสอบแบบ classic (Titration,
Gravimetric methods)
เครือ
่ งมือทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์
Ultraviolet-visible spectrophotometers (UV-Vis Spectrophotometer)
เครือ
่ งสเปคโตรทีป
่ กติเราพู ดถึงมักหมายถึง UV-Vis spectrophotometers
ภายในมีหลอดให้แสงอุลตร้าไวโอเล็ต (ความยาวคลื่น 220-350 nm) และแสงสีขาว
(350-750 nm)

หนังสือที่ระลึกครบรอบ 10 ปี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
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การวิเคราะห์ด้วยวิธีวัดการดูดกลืนแสงสามารถดัดแปลงการดูดกลืนแสงได้
เช่น การเติมสารเคมีให้เกิดปฏิกริ ย
ิ าจ�ำเพาะกับสารเคมีทต
่ี อ
้ งการวิเคราะห์ ซึง
่ หลักการนีผ
้ ู้
เขียนได้พัฒนาการหาปริมาณ cimetidine ซึง
่ ในขณะนัน
้ ยานีเ้ พิ่งออกใหม่และยังไม่บรรจุ
ใน Pharmacopoeia และผูเ้ ขียนได้ตพ
ี ิมพ์ในวารสาร The Analyst (1) เป็นงานตีพิมพ์ของ
ผูเ้ ขียนเองเป็นเรือ
่ งแรก
การวิเคราะห์ด้วยเครื่อง UV-Vis spectrophotometer สามารถใช้เป็นวิธี
identification ได้ด้วย เพราะโครงสร้างทางเคมีซึ่งจ�ำเพาะของสารแต่ละตัวขึ้นอยู่กับ
จ�ำนวนพั นธะคู่และความต่อเนื่องของพั นธะคู่และกลุ่มอะตอมที่จับกัน ที่ท�ำให้การดูดกลืน
แสงได้ ท่ี ค วามยาวคลื่ น และความสามารถในการดู ด กลื น แสงมากน้ อ ยแตกต่ า งกั น
ส�ำหรับยาทีเ่ ป็นสูตรต�ำรับต้องมีการแยกสกัดก่อนวัดการดูดกลืนแสง เพราะมีสารประกอบ
อืน
่ หลายชนิด โดยเลือกความยาวคลืน
่ ในช่วง UV หรือ Visible ตามคุณสมบัตข
ิ องสาร
Spectrofluorometer
เครื่องนี้มีความจ�ำเพาะส�ำหรับสารที่เรืองแสงได้เท่านั้น วิธีน้ีสามารถลดการ
รบกวนการวิเคราะห์ของสารทีต
่ อ
้ งการได้ สารบางตัวทีไ่ ม่สามารถเรืองแสง (fluoresce) ก็
สามารถท�ำให้เรืองแสงและวิเคราะห์ดว้ ยวิธน
ี ไ้ี ด้ แต่การเรืองแสงทีไ่ ด้จะไม่คงตัว จะมีกำ� หนด
เวลาให้ตรวจวัดในเวลาทีก
่ ำ� หนด
Infrared Spectrometer
เป็นการวัดการดูดกลืนแสง infrared ของสาร กลุม
่ อะตอมของสารทีแ
่ ตกต่าง
กันสามารถดูดกลืนแสงได้แตกต่างกัน ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นวิธีตรวจพิ สูจน์เอกลักษณ์ท่ี
official ในต�ำรายาทุกประเทศ และมีการประยุกต์ใช้ในการหาปริมาณแต่ยังไม่แพร่หลาย
โดยใช้เทคนิค attenuated total reflection (ATR) ซึง
่ สามารถตรวจการดูดกลืนแสงของ
สารโดยตรงทัง
้ ของแข็งและของเหลว
Atomic Absorption Spectrometer (AA)
เครื่องมือที่ใช้หามวลอะตอม น�ำมาใช้หาปริมาณโลหะหนัก แต่หากเป็นการหา
ปริมาณโลหะหนักโดยรวมทีเ่ ป็นสารปนเปื้ อนจะใช้วธ
ิ ก
ี ารท�ำให้เกิดสีกบ
ั hydrogen sulfide
(H2S) ซึง
่ โลหะจะจับกับ H2S ได้เป็นโลหะซัลไฟด์มส
ี น
ี ำ�้ ตาลอ่อน และจะเข้มขึน
้ หากมีปริมาณ
โลหะหนักสูง วิธน
ี เ้ี ป็นวิธท
ี ป
่ี ระหยัด อุปกรณ์ทใ่ี ช้ คือ Nessler Tubes ซึง
่ tube ทีใ่ ช้ตอ
้ งมี
ขนาดตามข้อก�ำหนด ใส ไม่มส
ี ี ส�ำหรับบรรจุสารละลายตัวอย่าง สารละลาย blank และ
สารละลายมาตรฐานทีใ่ ช้วด
ั
ในปัจจุบน
ั ได้เปลีย
่ นการตรวจโลหะหนักเป็นการตรวจ Elemental impurities
ซึ่งก�ำหนดใน USP 40 และ ICH Q3 โดยใช้ ICP (Inductively Couple Plasma) หรือ
alternative method ด้วย AA
Melting Point Apparatus
การหาจุดหลอมเหลว เป็นวิธห
ี นึง
่ ทีใ่ ช้เป็นวิธพ
ี ิสจ
ู น์เอกลักษณ์ ทดสอบโดยการ
บรรจุผงยาในหลอด capillary แล้ว หย่อนใส่เครือ
่ งเพิ่มอุณหภูมใิ ห้สง
ู ด้วยอัตราเร็ว แต่
เมือ
่ สูงถึงระดับทีใ่ กล้ melting point ของสาร ต้องเพิ่มอุณหภูมอ
ิ ย่างช้า ๆ ด้วยอัตราเร็ว
ทีก
่ ำ� หนดไว้ในต�ำรายา ปัจจุบน
ั มีเครือ
่ ง Differential Scanning Calorimeter ทีส
่ ามารถ
วัดความร้อนทีใ่ ช้ในการเปลีย
่ นสถานะของสารจากของแข็งเป็นของเหลว
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Potentiometer
ใช้ในการไตเตรทหาปริมาณน�้ำ หรือการ titrate โดยไม่ต้องใช้ chemical
indicator เช่น เครือ
่ ง Karl Fisher ซึง
่ วัดได้ทง
ั้ ศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า
Chromatography
การหาปริมาณด้วยระบบ chromatography ในอดีตยังมีน้อย ซึ่งระบบ
โครมาโตกราฟีในช่วงแรก คือ Paper Chromatography (PC), Column
Chromatography (CC), Thin Layer Chromatography (TLC), และต่อมาก็ได้มีการ
พัฒนา โดยอาศัยหลักการทางเคมีฟส
ิ ก
ิ ส์เข้ามาช่วย ท�ำให้เกิด Gas Chromatography
(GC), High Performance Liquid Chromatography (HPLC) , Ultra High
Performance Liquid Chromatography (UHPLC) และ Capillary Electrophoresis
(CE) เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการน�ำวิวัฒนาการใหม่ ๆ เช่น autosampler มาใช้ร่วม ซึ่ง
ท�ำให้นักวิเคราะห์สามารถท�ำงานอื่นได้
CC: ทีใ่ ช้มากในการควบคุมคุณภาพตลอดมา คือ การหาปริมาณ free salicylic
acid ใน aspirin
TLC: ใช้ Identify ตัวยาเทียบกับ standard ปัจจุบน
ั ยังคงใช้การตรวจพิสจ
ู น์
(identification) ตรวจหาสารปนเปื้ อนทัง
ั และยาสมุนไพร เทคนิคนีย
้ ง
ั ใช้
้ ในยาแผนปัจจุบน
กันอยูใ่ นปัจจุบน
ั ในขณะทีผ
่ เู้ ขียนปฎิบต
ั ริ าชการในกองวิเคราะห์ยา ใช้ตรวจยาแผนปัจจุบน
ั
ทีม
่ ผ
ี เู้ อามาผสมในต�ำรับยาแผนโบราณซึง
่ ผิดกฎหมาย ยาทีพ
่ บบ่อย ได้แก่ ยาแก้ปวด และ
steroids แต่ในการวิจย
ั ต้องใช้ TLC ทัง
้ ในด้านการสังเคราะห์ และวิเคราะห์
PC: ปัจจุบน
ั ใช้นอ
้ ยมากเนือ
่ งจากใช้เวลาในการวิเคราะห์นาน เพราะการเคลือ
่ นที่
ของตัวท�ำละลายบนกระดาษจะช้ากว่า silica gel ทีใ่ ช้กบ
ั TLC มาก
HPLC: เนือ
่ งจากระบบ column chromatography ทีใ่ ช้กน
ั มาแต่อดีต นิยมใช้
แยกสารในปริมาณสูงจากการสังเคราะห์หรือจากสมุนไพรเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการวิเคราะห์
นั้น การทดลองแต่ละครั้งจะช้ามาก จึงได้มีพัฒนาการเอาแรงดันเข้ามาช่วยในการขับ
เคลือ
่ น mobile phase และน�ำเครือ
่ งตรวจวัดมาไว้ทป
่ี ลายทาง
ในสมัยที่ได้ไปท�ำวิจัยที่ห้องปฏิบัติการของ Professor Masujima ที่ประเทศ
ญี่ปุ่น ตอนนั้นอาจารย์เริ่มน�ำ mass spectrometer มาต่อเชื่อมกับระบบ HPLC เพื่ อ
ใช้เป็น detector ปัจจุบน
ั เครือ
่ ง HPLC ทีม
่ ี mass spectrometer มีจำ� หน่ายในท้องตลาด
UHPLC: หลักการเดียวกันกับ HPLC ต่างกันตรงทีข
่ นาดอนุภาคของ stationary
phase ในคอลัมน์มข
ี นาดเล็กกว่า ท�ำให้การวิเคราะห์รวดเร็วและประสิทธิภาพในการแยกดีขน
ึ้
GC: เป็นโครมาโตกราฟีทใ่ี ช้แก๊สเป็น mobile phase ใช้วเิ คราะห์สารทีร่ ะเหยได้
เมือ
่ ให้ความร้อน ผ่านเข้าไปในคอลัมน์ทแ
่ี คบและยาว อัดแน่นด้วย silica เป็น stationary
phase ซึง
่ silica มีขว้ั ค่อนข้างสูง และเราสามารถปรับขัว้ ตามต้องการได้ ด้วยการเคลือบ
ด้วยสารชนิดต่าง ๆ
ช่วงหนึง
่ ในการท�ำวิจย
ั ของผูเ้ ขียนเอง ก็ได้จด
ั ท�ำมาตรฐานของน�ำ้ มันหอมระเหย
ของพืชอยูห
่ ลายชนิด (2-7) และได้รว่ มเขียนหนึง
่ บทในหนังสือ Gas Chromatography วิธี
การวิเคราะห์ และหาค่า Linear Retention Index ของสารระเหยชนิดต่าง ๆ สามารถน�ำ
มาใช้เป็นข้อมูลในการก�ำหนดต�ำแหน่งของสารหอมระเหยต่อไป (8)
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Capillary Electrophoresis (CE): เป็นการขับเคลือ
่ นสารตัวอย่างทีม
่ ป
ี ระจุดว้ ย
ระบบไฟฟ้าให้ไหลไปตาม mobile phase ทีน
่ ำ� ไฟฟ้าได้ การขับเคลือ
่ นก็ใช้กระแสไฟฟ้าเช่น
กัน สารจะยึดติดกับผนัง capillary ได้แน่นเพียงใดก็ขน
ึ้ อยูก
่ บ
ั คุณสมบัตข
ิ องสาร ในสมัยที่
ได้มโี อกาสไปท�ำงานวิจย
ั ทีญ
่ ป
่ี น
ุ่ กับ Professor Tsutomu Masujima ตอนนัน
่ ง
้ เครือ
capillary electrophoresis เพิ่งเริม
่ อ
้ งตลาด ทีห
่ อ
้ งแลปของท่านมี capillary
่ ออกสูท
ทองแดง สองปลายจุม
่ ใน Eppendorf tubes ทีม
่ ส
ี ารละลาย electrolyte ต่อเชือ
่ มกับ
วงจรไฟฟ้าซึง
่ ถือว่าเป็นจุดเริม
่ ต้นของพัฒนาการด้านวิเคราะห์ดว้ ย electrophoresis
เมื่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซื้อเครื่อง electrophoresis
พวกเราก็ได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณ alpha-hydroxy acids ในผลไม้ด้วยเครื่อง
electrophoresis (9)
Nuclear Magnetic Resonance (NMR)
ในอดีตไม่มีการใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณ แต่ใช้หาสูตรโครงสร้างของสาร
การ run NMR ในช่วงทีม
่ ก
ี ารใช้ใหม่ ๆ ความถึท
่ ใ่ี ช้ในการขยับโปรตอนของ H คือ 60 MHz
(Proton NMR) และใช้ได้เฉพาะกับ H ในโมเลกุล ขณะนีม
้ ท
ี ใ่ี ช้ความถีถ
่ ง
ึ 400 MHz ความถี่
สูงขึน
้ จะท�ำให้สามารถวิเคราะห์สต
ู รโมเลกุลทีส
่ ลับซับซ้อนได้มากขีน
้ เพราะสัญญาณของ
กลุม
่ อะตอมทีไ่ ด้หา่ งกันมากขึน
้ ท�ำให้งา่ ยต่อการหาสูตรโครงสร้าง และปัจจุบน
ั มีโปรแกรม
Mnova NMR software ซึง
่ จะสามารถช่วยวิเคราะห์สต
ู รโครงสร้าง และหาปริมาณได้แล้ว
Mass Spectrometer (MS)
เป็นเครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับหาน�้ำหนักโมเลกุล และน�้ำหนักของส่วนต่าง ๆ ของ
โมเลกุลที่แตกหักออกมาด้วยพลังงานจาก electrospray ที่ให้เข้าไป สมัยเรียนที่
ออสเตรเลีย ด้านหนึง
่ ของ floor ชัน
่ หนึง
่ ของตึก คือ ห้องทีต
่ ด
ิ ตัง
่ ง mass
้ ล่าง ครึง
้ เครือ
spectrometer เครื่องนี้จะหาน�ำ้ หนักโมเลกุล และ fragmentation ของโมเลกุลเพื่ อมา
ประกอบสูตรโครงสร้าง ในขณะทีป
่ จ
ั จุบน
ั เครือ
่ งมีขนาดเท่าตูอ
้ บเครือ
่ งแก้วแบบตัง
้ บนโต๊ะ
ได้ และเชือ
่ มต่อกับถังแก๊ส ทีว่ างไว้ใกล้ ๆ หรืออาจวางไว้ทร่ี ะเบียงและเชือ
่ มโยงกันด้วยสาย
ยางซิลิโคนเพื่ อใช้แก๊ส ปัจจุบันจะมีเครื่อง GC-MS-MS ซี่งสารเมื่อถูกแยกด้วย GC
แล้ว จะเข้า mass spectrometer ตัวแรก และพลังงานในการท�ำให้สารแตกหัก
fragmentation ไม่สง
ู มาก ได้กลุม
่ อะตอมทีค
่ อ
่ นข้างใหญ่ จากนัน
้ กลุ่มอะตอมเหล่านี้ก็จะ
เข้า detector ที่เป็น mass spectrometer ตัวที่ 2
ประสบการณ์การเป็นนักวิเคราะห์ยา
เมือ
่ เริม
่ องวิเคราะห์ยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มโี อกาสเข้าร่วม
่ ท�ำงานทีก
งานทีห
่ น่วยงาน เคมี-ฟิสก
ิ ส์ ซึง
่ เป็นห้องวิเคราะห์ยาโดยอาศัยคุณสมบัตท
ิ างเคมี-ฟิสก
ิ ส์
ของยาในการวิเคราะห์ ได้แก่ titration การหาปริมาณเถ้า (ash) เถ้าซัลเฟต (sulphated
ash) และน�ำไปใช้หาปริมาณโลหะหนัก
ส่วนการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือนั้น จะมีนักวิเคราะห์รับผิดชอบเฉพาะเครื่อง
หากจ�ำเป็นต้องใช้เครือ
่ งมือเหล่านี้ สามารถส่งให้ผรู้ บ
ั ผิดชอบเครือ
่ งมือเพื่อวิเคราะห์ตอ
่ ไป
การที่ต้องมีผู้รับผิดชอบเครื่องแต่ผู้เดียวเป็นผู้วิเคราะห์เนื่องจากในอดีตหากเครื่องมือ
ช�ำรุดจากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง จะต้องส่งซ่อม ซึ่งแพงและใช้เวลานานมาก เพราะ
ต้องใช้ช่างจากบริษัทซึ่งอยู่ต่างประเทศ เครื่องมือที่ต้องมีผู้รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่
Karl Fisher, IR, GC, HPLC
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การวิเคราะห์ทใ่ี ช้มากในช่วงแรกของการเป็นนักวิเคราะห์ยา คือ
ก. Titration เป็นวิธวี เิ คราะห์ปริมาณทีใ่ ช้มากทีส
่ ด
ุ ซึง
่ ถือว่าได้นำ� วิธวี เิ คราะห์ทไ่ี ด้
ศึกษามาใช้มากทีส
่ ด
ุ
ข. Spectrophotometer ใช้ทง
ั้ หาปริมาณและการตรวจเอกลักษณ์ โดยการ
ตรวจสอบความยาวคลืน
่ ทีส
่ ารดูดกลืนแสงได้สง
ู สุด และค่า absorptivity
ค. ส่วน TLC ใช้ในการ identify สารทีม
่ ก
ี ารส่งตรวจจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือ
ยาแผนปัจจุบน
ั ทีม
่ ก
ี ารผสมในยาแผนโบราณ ส�ำหรับ PC ใช้บา้ งแต่ไม่บอ
่ ย
เมือ
่ มีโอกาสได้ไปต่อปริญญาโททีต
่ า่ งประเทศ รูว้ า่ โรงเรียนมีเครือ
่ ง HPLC ดีใจ
มาก (เพราะอยูใ่ นเมืองไทย ไม่มโี อกาสใช้) ชิน
้ ส่วนต่าง ๆ แยกจากกันท�ำให้เข้าใจระบบของ
HPLC ได้เป็นอย่างดี ตอนท�ำวิจย
ั ท�ำเรือ
่ งสังเคราะห์ แต่ดว้ ยความทีอ
่ ยากลองใช้ จึงได้ขอ
อาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาไปวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณสารที่ สั ง เคราะห์ ไ ด้ แ ละสารปนเปื้ อนด้ ว ยวิ ธี
HPLC ท�ำให้ได้งานตีพิมพ์เพิ่มจากการตีพิมพ์วธ
ิ ส
ี ง
ั เคราะห์มาแล้ว 2 เรือ
่ ง มาอีกเรือ
่ งหนึง
่
การได้ไปศึกษาครั้งนั้นถือว่าเป็นประสบการณ์ท่ีดี เมื่อตอนเรียนปริญญาตรี
การวิเคราะห์หนักไปทางด้าน conventional analysis เมื่อจะไปต่อปริญญาโท
มหาวิทยาลัยให้เข้า course “Graduate Diploma in Food and Drug Analysis” ก่อน
จึงจะสามารถท�ำปริญญาโทต่อได้ รูส
้ ก
ึ ไม่พอใจเท่าใดนัก จึงได้เข้าพบหัวหน้าภาค และถาม
ว่าท�ำไมต้องเรียน Diploma ก่อน อาจารย์บอกว่าคนทีจ
่ ะเรียนโทได้เลย ต้องได้ honour ก็
เลยบอกอาจารย์วา่ ตนเองก็ได้ อาจารย์บอกว่า honour ทีน
่ จ
่ี ะต้องท�ำงานวิจย
ั เพิ่มอีก 1 ปี
อาจารย์กโ็ กรธทีเ่ ราไปเถียง โทรไปบอกผูด
้ แ
ู ลนักเรียนทุนว่านักเรียนคนนีเ้ ขาไม่อยากเรียน
เลยถูกเรียกตัวไปพบแล้วบอกว่าถ้าไม่เข้า course ต้องกลับบ้าน ก็เลยต้องเรียน พอได้
เรียนก็รวู้ า่ ถ้าไม่เรียน diploma ก่อนคงท�ำโทไม่สำ� เร็จ เพราะวิชาทีเ่ รียนเป็นวิชาเกีย
่ วข้อง
กับการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือเป็นหลัก และวิชาสถิติ เหตุท่เี ล่าเรื่องนี้เพราะอยากให้เป็น
อุทาหรณ์แก่คนรุ่นหลังว่าเราควรหาข้อมูลก่อนโต้แย้งในสิ่งที่เรายังไม่รู้จริง
ปัจจุบันวิวัฒนาการของการของการควบคุมคุณภาพก้าวไปอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม การติดตามการพั ฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ
สามารถหาอ่านได้จากข้อมูลในระบบ internet ซึง
่ มีทง
่ น
้ั จากต่างประเทศ และการปรับเปลีย
กฎเกณฑ์ในประเทศ
บทความนี้เขียนจากประสบการณ์ของผู้เขียนเท่านั้น การพั ฒนาการควบคุม
คุณภาพปัจจุบันก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เพราะระบบเทคโนโลยีท่ีมีการพั ฒนาไป
อย่างรวดเร็ว
เมือ
่ ต้องมาเป็นผูส
้ อนวิชาวิเคราะห์ยา
พื้นฐานเดิม (basic principle) ห้ามทิง
ั ข้อก�ำหนดใหม่
้ ให้เอามาประยุกต์ใช้กบ
และองค์ความรู้ใหม่ เพราะทุกอย่างต้องพั ฒนามาจากพื้ นฐานดั้งเดิม เชื่อว่าในอนาคต
เทคโนโลยีจะไปไกลและรวดเร็ว ปัจจุบน
ั แม้กระทัง
่ การหายาใหม่ หรือการทดสอบฤทธิย
์ า ก็
จะมีเครือ
่ งทดสอบว่า structure นี้ ปรับแบบนีแ
้ ล้วจะมีฤทธิอ
์ ย่างไร โดยอาศัยคอมพิวเตอร์
สร้างระบบ molecular modelling สร้าง receptor หลากชนิดทีม
่ อ
ี ยูใ่ นสิง
ิ และท�ำ
่ มีชวี ต
docking เพื่อจะดูวา่ สารของเราจะเข้าเทียบท่าจับกับ receptors ได้ดเี พียงใด ดังนัน
้ วิชา
ในหลักสูตรจะมีทง
ั้ เทคนิคพื้นฐาน การวิเคราะห์ดว้ ยเครือ
่ งมือ วิชาเลือก คือ วิชาการใช้
เครือ
่ งมือขัน
้ สูง และ Special problem ในด้านการวิเคราะห์
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ระบบการควบคุมคุณภาพ
ปัจจุบน
ั มีการป้องกันการการผิดพลาดของคุณภาพยา ด้วยการท�ำระบบการ
ประกันคุณภาพทัง
่ งของการผลิต และการควบคุมคุณภาพ ซึง
่ ต้องมีทง
้ ในเรือ
้ั ระบบตรวจ
สอบทัง
่ ะเข้ามาตรวจประเมินหลักเกณฑ์ และข้อแนะน�ำเพื่อ
้ ภายใน และจากภายนอกทีจ
ผลผลิตทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ เช่น GMP, ระบบ ISO (International Organization for Standardization) ระบบ ICH (International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use) ซึง
่ ข้อแนะน�ำเหล่านีเ้ กิดขึน
้ เพื่อให้
กฎเกณฑ์และมาตรฐานของยาทีผ
่ ลิตจากประเทศต่าง ๆ สามารถจ�ำหน่ายได้ในประเทศที่
ยอมรับกฎเกณฑ์ทห
่ี ลายประเทศร่วมกันร่างขึน
้
เพื่อน�ำมาใช้โดยไม่มข
ี อ
้ โต้แย้งเพราะเป็นผู้
ร่วมกันก�ำหนด ซึง
่ ประกอบไปด้วยแนวทางของการก�ำหนด มาตรฐานในด้าน 1. คุณภาพ
(quality guidelines) 2. ความปลอดภัย (safety guidelines) 3. ประสิทธิผล (efficacy
guidelines) และ 4. คุณสมบัตอ
ิ น
่ื ๆ ทีไ่ ม่อยูใ่ นขอบเขตของทัง
้ สามด้าน (multidisciplinary
guidelines)
การประกันคุณภาพ
ปัจจุบันการประกันคุณภาพถึอเป็นระบบที่ส�ำคัญยิ่งของกระบวนการผลิตและ
การควบคุมคุณภาพ
ในอดีตเมือ
่ ยังไม่มรี ะบบประกันคุณภาพ
กองวิเคราะห์ยาก็จะมีระบบการตรวจ
ห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารเอง วิธป
ี ระกันคุณภาพจะเป็นการก�ำหนดเองในหน่วยงานเอง เช่น การ
ตรวจสอบความแม่นย�ำของเครือ
่ งชัง
่ ง spectrophotometer ซึง
่ ถือเป็นเครือ
่ งมือ
่ เครือ
หลักในอดีต และนักวิเคราะห์ทก
ุ คนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ ส�ำหรับผูเ้ ขียนเมือ
่ เป็นนัก
วิเคราะห์หน้าใหม่ หากผลวิเคราะห์ตกมาตรฐาน ผูบ
้ ง
ั คับบัญชาจะท�ำ quality assurance
ของผลการวิเคราะห์ ด้วยการ validate ผลการวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์ทม
่ี ป
ี ระสบการณ์
อีกหนึง
่ คน (personal variation) ตรวจสอบอีกรอบหนึง
่ เพราะหากรายงานออกไปแล้ว มี
การฟ้องร้องกันเกิดขึน
้ จะมีผลกระทบต่อหน่วยงาน และความน่าเชือ
่ ถือของสถาบัน
ปัจจุบันผลการตรวจวิเคราะห์ไม่ผ่าน (out of specification หรือ OOS)
จะต้องมีการสืบสวนหาสาเหตุเพื่ อยืนยันว่าผลไม่ผ่านจริงหรือเกิดจากความผิดพลาด
ของการวิเคราะห์ ซึ่งสามารถศึ กษาแนวทางปฏิบัติตาม USFDA Guidance
for Industry Investigation Out of Specification (OOS) Test Result
for Pharmaceutical Production, October 2006 หรื อ MHRA UK, Out of
Specification Investigation การพั ฒนาวิธีวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยีและระบบ
คอมพิวเตอร์ สิง
่ ามมาคือ computerized system validation นอกจากนีน
้ ก
ั
่ ทีต
วิเคราะห์ตอ
้ งตระหนักถึงความถูกต้อง เชือ
่ ถือได้ของข้อมูลตามหลักการ data integrity
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10th Anniversary of Thai Industrial Pharmacist Association

บริบทประวัติศาสตร์การขึ้นทะเบียน
ต�ำรับยาในประเทศไทย
ภก. ปรุฬห์ รุจนธ�ำรงค์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมล: prtu@staff.tu.ac.t+h

มาตรการก�ำหนดให้ขน
ึ้ ทะเบียนต�ำรับยาเป็นมาตรการหนึง
่ ทีภ
่ าครัฐน�ำมาใช้เพื่อ
ติดตามยาที่ผลิตในประเทศ น�ำหรือสั่งเข้ามาในประเทศ ใช้หรือขายในประเทศ เพื่ อเป็น
หลักประกันในเบื้องต้นว่าประชาชนในประเทศจะได้ใช้ยาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัยในการใช้ยา นอกจากนี้อาจใช้เป็นมาตรการที่ส่งเสริมหรือปกป้องอุตสาหกรรม
ยาในประเทศ แต่การด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนต�ำรับยาในประเทศไทยนั้น
มีความหลากหลายขึ้นกับบริบทประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้น หากเข้าใจความเป็นมาของ
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน
้ ในอดีตก็จะช่วยให้เข้าใจมาตรการทางกฎหมายซึง
่ เกีย
่ วข้องกับการขึน
้
ทะเบียนต�ำรับยาได้ดีย่ิงขึ้นซึ่งพบว่าบริบทที่มีผลต่อมาตรการขึ้นทะเบียนต�ำรับยาของ
ประเทศไทย มีดง
ั นี้
1. การแพร่ระบาดของยาปลอม ในอดีตมีประชาชนใช้ยาปลอมแล้วเกิดอันตราย
ต่อร่างกาย บางรายถึงขัน
ิ จึงมีความพยายามแก้ปญ
ั หาเรือ
่ งยาปลอมโดยก�ำหนด
้ เสียชีวต
บทลงโทษให้รน
ุ แรงขึน
้ ต่อมามีระบบให้ขน
ึ้ ทะเบียนต�ำรับยา และก�ำหนดความเชือ
่ มโยงของ
ข้อมูลการขึน
้ ทะเบียนต�ำรับยากับลักษณะของยาปลอม
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สมัยทีป
่ ระกาศใช้พระราชบัญญัตค
ิ วบคุมการขายยา พุ ทธศักราช 2479 มียาจาก
ต่างประเทศ ยาสามัญประจ�ำบ้าน ยาต�ำราหลวงของรัฐบาล ยาสมุนไพรซึ่งไม่ใช่ยา
อันตราย ตลอดจนยาทีข
่ ายเฉพาะแก่บค
ุ คล หรือเฉพาะสัตว์ทบ
่ี ำ� บัดโรคใช้หรือจ�ำหน่ายใน
ประเทศบ้างแล้ว แม้กฎหมายฉบับนีจ
้ ะมีวต
ั ถุประสงค์เพื่อควบคุมการขายยาเพื่อคุม
้ ครอง
สวัสดิภาพของประชาชน แต่ไม่มม
ี าตรการเกีย
่ วกับทะเบียนต�ำรับยา ไม่มข
ี อ
้ ก�ำหนดเกีย
่ วกับ
ลักษณะยาปลอมจึงต้องใช้กฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 310 ซึ่งในขณะนั้นจะลงโทษ
เมือ
่ ขายของโดยหลอกลวง ต่อมามีการแก้ไขกฎหมายลักษณะอาญาขยายขอบเขตไปถึง
การขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผซ
ู้ อ
้ื หลงเชือ
่ ในแหล่งก�ำเนิด สภาพ คุณภาพ
หรือปริมาณแห่งของนัน
่ มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท
้ อันเป็นเท็จ ซึง
หรือทัง
่ งการน�ำยาเร่ขาย ซึง
่ อาจได้ยาทีไ่ ม่มี
้ จ�ำทัง
้ ปรับ อย่างไรก็ตามยังมีความกังวลเรือ
ความน่าเชือ
่ ถือจึงได้มม
ี าตรการห้ามผูไ้ ด้รบ
ั ใบอนุญาตขายยาน�ำยาไปขายนอกสถานทีซ
่ ง
ึ่
ปรากฏในใบอนุญาต
ต่อมาช่วงปี พ.ศ. 2491-2492 มีประเด็นปัญหาเรื่องยาปลอมแพร่ระบาดจึง
มีการเสนอให้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขายยาเพื่ อให้ลงโทษหนักแก่ผู้ขาย
ยาปลอม มีมาตรการควบคุมการเร่ขายยาเพื่ อจะควบคุมยาปลอม แต่ก็มีการอภิปรายใน
สภาผูแ
้ ทนราษฎรว่าหากยาต�ำราหลวง หรือยาสามัญประจ�ำบ้านยังไปไม่ทว่ั ถึง ก็ไม่สามารถ
ป้องกันปัญหายาปลอมได้ โดยเฉพาะยาที่มีความต้องการมาก
จากนัน
่ ประกาศใช้พระราชบัญญัตก
ิ ารขายยา พ.ศ. 2493 ก็เริม
้ เมือ
่ มีการควบคุม
ทะเบียนต�ำรับยาที่ผลิตหรือน�ำเข้ามาขายในประเทศ แต่เน้นไปที่การควบคุมยาที่ผลิตหรือ
ปรุงขึน
้ ตามต�ำรับนอกต�ำรายาฟาร์มาโคเปียหรือต�ำรายาทีป
่ ระกาศ ลักษณะการขึน
้ ทะเบียน
ต�ำรับยาจะมีลก
ั ษณะการจดแจ้ง กล่าวคือ ผูม
้ ห
ี น้าทีย
่ น
่ื ทะเบียนจะยืน
่ รายการแสดงชือ
่ ยา
สรรพคุณของยา วัตถุ และปริมาณของวัตถุซง
ึ่ ใช้เป็นส่วนประกอบของยา และสลากหรือ
เอกสารแสดงวิธใี ช้ยา (สมัยนัน
้ ใช้คำ� ว่า “สลากยา” ไม่ได้ใช้คำ� ว่า “ฉลากยา”) พร้อมตัวอย่างยา
การขึน
้ ทะเบียนต�ำรับยาในสมัยนัน
ู กับใบอนุญาตผลิตหรือน�ำเข้ายา เนือ
่ งจากยังไม่มี
้ ไม่ผก
มาตรการด้านใบอนุญาตผลิตหรือใบอนุญาตน�ำเข้า มีความพยายามให้การควบคุมเรื่อง
ทะเบียนต�ำรับยาเชื่อมโยงกับการควบคุมยาปลอมคือหากขายยาไม่ตรงตามต�ำรับที่ได้
แสดงจะเป็นการขายยาปลอมได้ (ควบคุมทั้งยาที่ต้องขึ้นทะเบียนและไม่ต้องขึ้นทะเบียน
ต�ำรับยา) ตลอดจนมีมาตรการก�ำหนดให้การขายยาทีม
่ ส
ี ลากหรือแสดงหรือมีการกระท�ำให้
ผูอ
้ น
่ื ส�ำคัญผิด โดยบอกชือ
่ แหล่งผลิต ผูผ
้ ลิต สภาพ หรือคุณภาพแตกต่างไปจากทีเ่ ป็น
จริงของยานัน
ื ว่าเป็นการขายยาปลอมได้ (สมัยนัน
ี าร
้ ทัง
้ หมดหรือแต่บางส่วน ก็ถอ
้ ไม่มก
แยกระหว่างยาปลอมและยาผิดมาตรฐาน) นอกจากนี้กฎหมายยังให้อ�ำนาจพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งยาหรือน�ำยาที่ขึ้นทะเบียนต�ำรับยาไปตรวจวิเคราะห์หรือทดสอบว่าเป็นยาที่
ไม่ ป ลอดภั ย ในการใช้ ห รื อ ไม่ เ พื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการควบคุ ม การขายยาพิ จ ารณา
หากคณะกรรมการเห็นว่าเป็นยาทีไ่ ม่ปลอดภัยในการใช้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
โดยค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการควบคุมการขายยา สามารถออกค�ำสั่งโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เพื่อสัง
่ นไขได้
่ ห้ามขายหรือให้ขายโดยมีเงือ
ต่อมาปี พ.ศ. 2505 เมือ
่ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัตก
ิ ารขายยา (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2505 ได้กำ� หนดให้ขน
้ึ ทะเบียนต�ำรับยาไม่วา่ จะผลิตหรือปรุงตามต�ำรับ ปรุงนอกต�ำรา
ฟาร์มาโคเปีย หรือต�ำราใด ๆ ก็ตาม อีกทัง
้ ต้องมีเอกสารแสดงวิธวี เิ คราะห์มาตรฐานของ
ยา และก�ำหนดให้ตอ
้ งแสดงเลขทีใ่ บส�ำคัญการขึน
้ ทะเบียนไว้ทฉ
่ี ลากปิดภาชนะบรรจุ ห้าม
ขายยาทีไ่ ม่แสดงเลขทีใ่ บส�ำคัญการขึน
้ ทะเบียนต�ำรับยาด้วย นอกจากนีก
้ ำ� หนดหลักเกณฑ์
ห้ามขึน
้ ทะเบียนต�ำรับยาเมือ
่ เห็นว่ายานัน
ี รรพคุณเป็นทีค
่ วรเชือ
่
้ ไม่ปลอดภัยในการใช้ ไม่มส
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ถือได้ ตลอดจนการใช้ชอ
่ื อันเป็นไปในท�ำนองโอ้อวด หรือชักชวนให้คล้อยตามในการทีจ
่ ะใช้
รักษาหรือป้องกันโรค หากภายหลังพบว่ายาไม่ปลอดภัยในการใช้หรือไม่มส
ี รรพคุณตามที่
ได้ขน
ึ้ ทะเบียนต�ำรับยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค�ำแนะน�ำของคณะ
กรรมการควบคุมการขายยาสามารถสัง
่ เพิกถอนทะเบียนต�ำรับยาและสัง
่ ห้ามขายยานัน
้ ต่อ
ไปโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ค�ำสัง
่ ด
ุ
่ ดังกล่าวให้เป็นทีส
เมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ผู้ท่จ
ี ะขอขึ้นทะเบียนต�ำรับยาได้
ต้องเป็นผู้รับอนุญาตผลิต หรือผู้รับอนุญาตให้น�ำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร อีก
ทั้งเปลี่ยนวิธีการขึ้นทะเบียนต�ำรับยาจากเดิมที่มีลักษณะจดแจ้งเป็นการขึ้นทะเบียนที่
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง แต่ยาที่ต้องขอ
ขึ้นทะเบียนนั้นก็กลับมาใช้เฉพาะยาที่มีช่ือหรือต�ำรับยาอยู่นอกต�ำรายาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุ ขประกาศ แม้ ว่ าไม่สามารถขึ้นทะเบียนต�ำรับยาที่มีอยู่ใ นขณะนั้น
ได้ ทั น แต่ ก็ ก� ำ หนดอายุ ท ะเบี ย นต� ำ รั บ ยาไว้ 5 ปี จนกระทั่ ง มี ก ารแก้ ไ ขกฎหมายโดย
พระราชบั ญ ญั ติย า (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2522 ก็ก ลับมาให้ขึ้นทะเบียนต�ำรับยาทั้งในและ
นอกต�ำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ
2. ก�ำลังคนและศักยภาพของภาครัฐ กรณีท่ต
ี �ำรับยามีจ�ำนวนมากประกอบกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรับขึ้นทะเบียนต�ำรับยา พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ท�ำหน้าที่ตรวจตรายา
ที่ได้ขึ้นทะเบียนต�ำรับยาไปแล้วมีจ�ำนวนจ�ำกัด มีส่วนส�ำคัญต่อรูปแบบการขึ้นทะเบียน
ต�ำรับยา เช่น
้ ทะเบียนต�ำรับยา มีท้ังรูปแบบการขึ้นทะเบียนต�ำรับยา
2.1 การใช้รป
ู แบบการขึน
แบบจดแจ้งหรือการขึ้นทะเบียนต�ำรับยาแบบที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
้ ทะเบียนก่อน เช่น การก�ำหนดให้ยาที่
2.2 การก�ำหนดว่ายาใดควรใช้มาตรการขึน
ผลิตหรือปรุงขึ้นตามต�ำรับนอกต�ำรายาฟาร์มาโคเปียหรือต�ำรายาที่ประกาศ ต้องมาขึ้น
ทะเบียนต�ำรับยา ดังจะเห็นได้จากการก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตก
ิ ารขายยา พ.ศ. 2493
ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 เมือ
่ ประกาศใช้พระราชบัญญัตก
ิ ารขายยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2505 ก็
ก�ำหนดให้ขน
ึ้ ทะเบียนต�ำรับยาไม่วา่ จะผลิตหรือปรุงตามต�ำรับ ปรุงนอกต�ำราฟาร์มาโคเปีย
หรือต�ำราใด ๆ ก็ตาม ต่อมาเมือ
่ วางระบบการขึน
้ ทะเบียนต�ำรับยาใหม่ซง
ึ่ ให้ขน
ึ้ ทะเบียนต�ำรับ
ยาแบบที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง การขึ้น
ทะเบียนต�ำรับยาก็กลับมาใช้วิธีให้ใช้กับยาที่มีช่ือหรือต�ำรับยาอยู่นอกต�ำรายาที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ เพราะไม่สามารถขึ้นทะเบียนต�ำรับยาได้ทัน ต่อมามี
การแก้ไขกฎหมายโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 ก็กลับมาให้ขึ้นทะเบียน
ต�ำรับยาทัง
ั มนตรีประกาศ
้ ในและนอกต�ำรายาทีร่ ฐ
2.3 การก�ำหนดอายุของทะเบียนต�ำรับยา เห็นได้จากช่วงทีใ่ ห้จดแจ้งก่อนมีพระ
ราชบัญญัตย
ิ า พ.ศ. 2510 เมือ
่ จดแจ้งแล้วจะใช้ทะเบียนนัน
้ ได้ตลอดไปจนกว่าจะถูกสัง
่ ห้าม
ขายหรือถูกสั่งเพิ กถอนทะเบียนต�ำรับยา ต่อมาก�ำหนดอายุทะเบียนต�ำรับยาไว้ 5 ปี คือ
ช่วงตั้งแต่มีพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ไปจนถึงก่อนพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2522 ใช้บังคับ จากนั้นจึงแก้ไขกฎหมายขึ้นใหม่โดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2522 มาตรา 46 ก�ำหนดไว้ว่าใบส�ำคัญการขึ้นทะเบียนต�ำรับยาที่ได้ออกให้ก่อน
วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ (14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522) ให้ใช้ไ ด้ต่อไปจนกว่าจะ
สิ้นอายุท่ีก�ำหนดไว้ในใบส�ำคัญการขึ้นทะเบียนต�ำรับยานั้น ส�ำหรับทะเบียนต�ำรับยาที่
ได้ใหม่ก็จะใช้ได้ตลอดไป ไม่มีอายุทะเบียนต�ำรับยาและมีการแก้ไขกฎหมายอีกครั้งดัง

หนังสือที่ระลึกครบรอบ 10 ปี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
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ที่ปรากฏในพระราชบัญญัตย
ิ า (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ซึง
่ ก�ำหนดให้ทะเบียนต�ำรับยามีอายุ
7 ปี นับแต่วน
ั ทีอ
่ อกใบส�ำคัญการขึน
้ ทะเบียนต�ำรับยา
2.4 การก�ำหนดให้ตอ
่ อายุทะเบียนต�ำรับยาเป็นช่วงเวลา ภายหลังการบังคับใช้
พระราชบัญญัตย
ิ า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 ซึง
่ ก�ำหนดให้ทะเบียนต�ำรับยาทีไ่ ด้ขน
ึ้ ทะเบียน
ต�ำรับยาไว้แล้วสามารถใช้ได้ตลอดไป เมื่อต้องการกลับมาให้ต่ออายุทะเบียนต�ำรับยา
อีกครัง
่ ด
ั ท�ำร่างพระราชบัญญัตย
ิ า (ฉบับที่ 6) ก็พบว่ามีทะเบียนต�ำรับยาจ�ำนวน
้ ในขณะทีจ
มาก หากทะเบียนต�ำรับยาหมดอายุลงพร้อมกันในคราวเดียวจึงอาจท�ำให้ตอ
่ อายุทะเบียน
ต�ำรับยาไม่ทัน ในช่วงแรกจึงก�ำหนดให้ทะเบียนต�ำรับยาที่มีอยู่ก่อนหน้าค่อยทยอยหมด
อายุลง เมือ
่ ครบ 5 ปี 7 ปี และ 9 ปี นับแต่วน
ั ทีพ
่ ระราชบัญญัตย
ิ า (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
ใช้บง
ั คับ การก�ำหนดช่วงต่ออายุทะเบียนต�ำรับยานีย
้ ง
ั ส่งผลให้ผป
ู้ ระกอบการมีเวลาเตรียม
การและทบทวนรายการยาทีจ
่ ะยืน
่ ขอขึน
้ ทะเบียนต�ำรับยา
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2562 มาตรา 16

5 ปี

ทะเบียนก่อนปี 2540

7 ปี

ทะเบียนปี 2540-2550

ทะเบียนปี 2551 วันที่ 13 ตุลาคม 2562

9 ปี

ทะเบียนตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม 2562

7 ปี
่ เพิ่ มเติมโดย
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 มาตรา 86/2 ซึง
พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562

13 ตุลาคม
2562

12 ตุลาคม
2567

12 ตุลาคม
2569

12 ตุลาคม
2571

่ ระราชบัญญัตย
รูปที่ 1 วันสิน
ั ก่อนวันทีพ
ิ า (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ใช้บง
ั คับ
้ สุดอายุทะเบียนต�ำรับยาทีไ่ ด้รบ
2.5

่ เรียกเก็บกับผูป
่ วข้องกับ
การก�ำหนดค่าใช้จา่ ยซึง
้ ระกอบการในส่วนทีเ่ กีย

ทะเบียนต�ำรับยา การขึน
้ ทะเบียนต�ำรับยามีคา่ ใช้จา่ ยทีภ
่ าครัฐจะต้องด�ำเนินการเพื่อให้การ
ขึน
้ ทะเบียนต�ำรับยามีประสิทธิภาพ และมีความรวดเร็วขึน
้ จึงมีการก�ำหนดค่าใช้จา่ ยทีจ
่ ะจัด
เก็บได้ ตามพระราชบัญญัตย
ิ า (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนผูเ้ ชีย
่ วชาญ
องค์กรผูเ้ ชีย
่ วชาญ ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนา
ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิ จารณาอนุญาตยา และเพิ่ มประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็นเกี่ยวกับการด�ำเนินกระบวนการพิ จารณา
อนุญาตยา การก�ำหนดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนต�ำรับยายังส่งผลให้ผู้ขอ
ขึ้นทะเบียนต�ำรับยาต้องพิ จารณาว่าต�ำรับใดเกิดความคุ้มค่าเพี ยงพอในการขึ้นทะเบียน
ต�ำรับยา จึงอาจลดจ�ำนวนต�ำรับยาทีไ่ ม่จำ� เป็นซึง
่ มาขอขึน
้ ทะเบียนต�ำรับยาได้
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3. ข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการ เดิมการต่ออายุทะเบียนต�ำรับยาจากร่าง
พระราชบัญญัตย
ิ า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทีผ
่ า่ นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 10) ก�ำหนด
ให้ทะเบียนต�ำรับยามีอายุ 5 ปี แต่ผป
ู้ ระกอบการด้านการผลิตยาหรือน�ำเข้ายาซึง
่ มีทะเบียน
ต�ำรับยาร้องขอให้ทะเบียนต�ำรับยามีอายุ 10 ปี เนื่องจากการขึ้นทะเบียนต�ำรับยา
การต่ออายุทะเบียนต�ำรับยา มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก หากทะเบียนต�ำรับยา
มีอายุสั้นเกินไปก็จะส่งผลต่อต้นทุนราคายาในประเทศได้ ซึ่งท�ำให้ผู้บริโภคหรือประชาชน
ต้องประสบปัญหากับยาราคาแพง อาจท�ำให้ไม่สามารถเข้าถึงยาได้ ท้ายทีส
่ ด
ุ แล้วจึงมีการ
ประนีประนอมพบกันประมาณครึง
่ ทางส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมยายอมรับทะเบียนต�ำรับ
ยาซึง
่ มีอายุ 7 ปี ดังทีป
่ รากฏในพระราชบัญญัตย
ิ า (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 นอกจากนีย
้ ง
ั
สนับสนุนให้แสดงเลขที่ค�ำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่ประกาศโฆษณาแล้วตาม
กฎหมายว่าด้วยสิทธิบต
ั ร เนือ
่ งจากไม่ตอ
้ งการละเมิดสิทธิบต
ั รยารายอืน
่
4. กรอบกติกา หรือมาตรฐานจากประเทศ กรณีนม
้ี ผ
ี ลในระดับกฎหมายล�ำดับ
รองมากกว่าจะมีผลต่อกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ โดยเฉพาะมีผลต่อการเตรียมตัว
ของสถานประกอบการด้านยา หรือการเตรียมเอกสารทีเ่ กีย
่ วข้องกับทะเบียนต�ำรับยา เช่น
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีด
่ ใี นการผลิตยา (Good Manufacturing Practice หรือ GMP) ซึง
่
ในระยะแรกเมื่อปี พ.ศ. 2521 นั้นได้อาศั ยแนวทางจากองค์การอนามัยโลก การผลิตยา
ตามแนวทางมาตรฐานการผลิตยาของสหภาพยุโรป (Pharmaceutical Inspection
Co-operation Scheme หรือ GMP PIC/s) การขอขึน
้ ทะเบียนต�ำรับยาใหม่ (new drugs)
การขึน
้ ทะเบียนยาชีววัตถุ การปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อตกลงของกลุม
่ ประเทศอาเซียน
มาตรการทางกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนต�ำรับยา โดยเฉพาะ
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติน้ันจะมีความเกี่ยวข้องกับสภาพทางสังคมในขณะนั้น
การระบาดของยาปลอม ก�ำลังคนและศักยภาพของเจ้าหน้าทีซ
่ ง
ึ่ ดูแลเรือ
่ งทะเบียนต�ำรับยา
และข้อเรียกร้องของผูป
้ ระกอบการ ส่วนข้อเรียกร้องของภาควิชาการหรือภาคประชาชน
มักจะเกีย
่ วข้องในขัน
้ ตอนการทบทวนทะเบียนต�ำรับยา การเพิกถอนทะเบียนต�ำรับยาจึงยัง
ไม่กล่าวถึงในทีน
่ ้ี
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10 ปี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
10th Anniversary of Thai Industrial Pharmacist Association

วิวัฒนาการการผลิตยาชีววัตถุ
ในประเทศไทย
ศ.(พิ เศษ) ดร. ภญ. สุมนา ขมวิลัย
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
E-mail: sumanaredcross@gmail.com

ยาชีววัตถุมป
ี ระวัตก
ิ ารค้นพบมายาวนานตัง
่ าวจีนพยายาม
้ แต่ศตวรรษที่ 10 ทีช
หาวิธีสร้างภูมิคุ้มกันต่อไข้ทรพิ ษ จนใน พ.ศ. 2339 Edward Jenner สังเกตพบว่าคน
เลี้ยงวัวที่เคยติดเชื้อฝีดาษวัว (cowpox) จะไม่ป่วยเป็นไข้ทรพิ ษ (small pox) เขาจึง
ลองเอาหนองของคนทีก
่ ำ� ลังป่วยด้วยโรคฝีดาษวัว (cowpox) สะกิดทีผ
่ วิ หนังทีแ
่ ขนของ
James Phipps ท�ำให้ไม่ติดโรคไข้ทรพิ ษ ต่อมาในปี พ.ศ. 2346 Edward Jenner เรียก
วิธีป้องกันโรคนี้ว่า “vaccine” ซึ่งมาจากภาษาลาติน “vacca” ที่แปลว่าวัว บทความนี้จะ
กล่าวถึงความหมายของยาชีววัตถุ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับประเภทวัคซีนและขั้นตอนการ
พัฒนาวัคซีน หน่วยงานต่าง ๆ ทีม
่ บ
ี ทบาทส�ำคัญในการผลักดันการวิจย
ั พัฒนายาชีววัตถุ
“ยาชีววัตถุ”1 หมายถึง สารก่อภูมิแพ้ แอนติเจน วัคซีน ฮอร์โมน ไซโตไคน์
เอนไซม์ ผลิตภัณฑ์จากเซลล์ต้นก�ำเนิด ผลิตภัณฑ์จากเนื้อเยื่อ ผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้จากเลือด
หรือพลาสมาของมนุษย์ เซรุ่ม อิมมูโนโกลบูลิน โมโนโคลนอลแอนติบอดี ผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้
จากการหมัก หรือจากดีเอ็นเอสายผสม สารช่วยในการพิ เคราะห์โรคที่ใช้โดยตรงกับ
มนุษย์หรือสัตว์ หรือยาแผนปัจจุบันที่ผลิตโดยกระบวนการต่อไปนี้ เช่น การเพาะเลี้ยง
จุลินทรีย์ หรือเซลล์ช้น
ั สูง การสกัดสารจากเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ สัตว์ และพื ช
เทคนิคดีเอ็นเอสายผสม เทคนิคการผสมต่างพั นธุ์ (hybridoma technique) การ
ขยายพั นธุ์จุลินทรีย์ในตัวอ่อนหรือในสัตว์ หรือกระบวนการอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
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วัคซีน ประกอบด้วยสารกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน เรียกว่า “แอนติเจน” และสารอื่น ๆ ได้แก่
สารเสริมฤทธิ์ (adjuvants) สารกันเสีย และของเหลวส�ำหรับแขวนตะกอน แอนติเจน
ท�ำให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรค สารพิ ษ หรือชีวโมเลกุลก่อโรค เพื่ อป้องกันโรคหรือ
บรรเทาความรุนแรงของโรค สารเสริมฤทธิ์เป็นตัวช่วยให้เกิดภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้น เช่น
เกลืออะลูมิเนียม ส่วนของเหลวแขวนตะกอนอาจเป็นน�ำ้ หรือน�ำ้ เกลือ
ประเภทของวัคซีน

้ ตาย (Inactivated vaccines)
1. วัคซีนเชือ
เตรียมได้จากการน�ำเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับเชื้อโรคมา
ท�ำลายด้วยความร้อนหรือสารเคมี เช่น วัคซีนป้องกันโรคไอกรน วัคซีนป้องกันโรคไวรัส
ตับอักเสบเอ วัคซีนป้องกันโรคพิ ษสุนัขบ้าชนิดเซลล์ วัคซีนป้องกัน COVID-19 ของ
บริษัท Sinopharm (Covilo®) และของบริษัท Sinovac (CoronaVac®) และของบริษัท
Bharat (Covaxin®) ข้อดีคือ มีความปลอดภัย ข้อเสียคือ ต้องฉีดกระตุ้นหลายครั้ง
ส่วนของเชื้อที่ไม่กระตุ้นภูมิคุ้มกันอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้
้ เป็นแต่ออ
2. วัคซีนเชือ
่ นฤทธิ์ (Live-attenuated vaccines)
เป็นการน�ำเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับเชื้อโรค มาลดความ
รุนแรงของการก่อโรคลงจนไม่สามารถก่อโรคได้ ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรควัณโรค
(วัคซีนบีซีจี) หัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) และวัคซีนโปลิโอชนิดกิน ข้อดีคือ
สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันระยะยาวได้ ข้อเสียคือ เชื้ออาจกลายพั นธุ์กลับมาเป็นเชื้อที่ก่อ
โรครุนแรงได้ วัคซีนชนิดนี้จึงไม่เหมาะกับผู้ท่ีมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
3. วัคซีนท็อกซอยด์ (Toxoid vaccines)
เป็นการท�ำให้พิษ (toxin) ของเชื้อโรคหมดพิ ษ ได้สารที่เรียกว่า “ท็อกซอยด์
(toxoid)” หรืออาจเป็น exotoxins ที่หลั่งจากเชื้อแบคทีเรีย มีพิษอ่อน ไม่ก่อให้เกิดโรค
แต่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ เช่น วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ (Diphtheria) บาดทะยัก
(Tetanus) ข้อดีคือ วัคซีนค่อนข้างปลอดภัย ข้อเสียคือท�ำให้เกิดภูมิคุ้มกันระยะสั้น ต้อง
ฉีดกระตุ้นซ�ำ้ เป็นระยะ
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4. วัคซีนหน่วยย่อย (Subunit vaccines)
เป็นวัคซีนทีอ
่ าจเป็นโปรตีน หรือพอลิแซคคาไรด์ ผลิตโดยการแยกบางส่วนของ
เชือ
้ โรคทีส
่ ามารถกระตุน
้ ภูมค
ิ ม
ุ้ กันได้ดี วัคซีนประเภทนีอ
้ าจต้องอาศัย adjuvant หรือ
การน�ำไปรวมกับโปรตีน หรือท็อกซอยด์บางชนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระตุน
้ ภูมค
ิ ม
ุ้
กันของร่างกาย เช่น เปลือกส่วนแคปซูลพอลิแซ็คคาไรด์ (polysaccharide capsule)
ของเชือ
้ ฮิบ (Hib, Haemophilus influenzae type b) ผนึกกับท็อกซอยด์ของเชือ
้ คอตีบ
หรือเชือ
้ บาดทะยัก วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
5. วัคซีนไวรัลเวกเตอร์ (Viral vector vaccines)
เป็นวัคซีนที่ใช้เชื้อไวรัสเป็นพาหะในการน�ำส่งแอนติเจน โดยมีการดัดแปลง
พันธุกรรมให้เป็นไวรัสทีไ่ ม่สามารถแบ่งตัว (non-replicating virus) เช่น ใช้ adenovirus
น�ำส่งยีนที่สร้างโปรตีนหนาม (spike protein) ของเชื้อ SARS-CoV-2 เพื่ อให้ร่างกาย
สร้างแอนติบอดีต่อโปรตีนหนาม ข้อดีคือ ผลิตได้ง่าย เร็ว ราคาไม่แพง ข้อจ�ำกัดคือ
ประสบการณ์การใช้วัคซีนชนิดนี้ยังมีน้อย เช่น วัคซีนของ AstraZeneca/Oxford ที่ใช้
Chimpanzee adenovirus (ChAdO), Johnson& Johnson ใช้ Human adenovirus 26,
Sputnik V ของ Gamaleya research institute ใช้ Human adenovirus 5 และ 26,
CansinoBio ใช้ Human adenovirus 5
6. วัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA Vaccines)
เป็นวัคซีนที่ใช้รหัสพั นธุกรรมชนิด messenger RNA (mRNA) เช่น วัคซีน
ของ Pfizer/BioNTech และ Moderna ทีใ่ ช้ mRNA โปรตีนหนามของเชือ
้ SARS-CoV-2
เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกาย mRNA จะเกิดการแปลรหัสสร้างโปรตีน (translation) ออกมา
เพื่ อไปกระตุ้นร่างกายให้สร้าง anti-spike protein antibodies เพื่ อป้องกันโรค
COVID-19 แม้วา่ จะเป็นวัคซีนทีผ
่ ลิตง่าย แต่ประสบการณ์ในการผลิตยังน้อยและวัคซีนมี
ข้อจ�ำกัดเรือ
่ งความคงสภาพเนือ
่ งจาก mRNA มีความไวต่อสภาวะแวดล้อมมาก ดังนัน
้
ด้านการพัฒนาสูตรต�ำรับจึงใช้ระบบน�ำส่งทีเ่ ป็น lipid nanoparticle เข้ามาช่วยเป็น
ระบบน�ำส่ง mRNA
7. วัคซีนชนิดดีเอ็นเอ (DNA Vaccines)
เป็นวัคซีนที่ใช้ช้ินส่วนของรหัสพั นธุกรรมที่เป็นชนิด DNA ของเชื้อไวรัสที่
ต้องการ เมือ
่ ฉีดเข้าสูร่ า่ งกายจะสามารถกระตุน
้ ให้สร้างภูมค
ิ ม
ุ้ กันต่อโรคนัน
้ เช่น ZyCoV-D
โดยบริษท
ั Zydus Cadila ประเทศอินเดีย
8. Virus Like Particles (VLP) Vaccines)
Virus Like Particles (VLP) เป็นโมเลกุลขนาดเล็กมากทีเ่ ลียนแบบลักษณะ
ไวรัสโดยไม่ทำ� ให้เกิดโรค แต่มป
ี ระสิทธิภาพเลียนแบบเหมือนไวรัสจริงทีก
่ ระตุน
้ ให้รา่ งกาย
สร้างภูมค
ิ ม
ุ้ กัน VLP อาจเป็นโปรตีนหนึง
่ หรือหลายตัวจับกันหลาย ๆ ชัน
้ โดยมีเปลือกนอก
เป็นไขมัน (lipid envelope) เช่น HPV vaccine, Hep. Vaccine, Malaria vaccine
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การวิจย
ั และพัฒนาวัคซีน

R&D

PreClinial

Phase
1

Phase
2

Phase
3

BLA
Submitted to
FDA

Phase
4

ในปัจจุบน
ั การวิจย
ั และพัฒนาวัคซีน แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
1. การศึกษาทีไ่ ม่ใช่การศึกษาทางคลินก
ิ (Pre-clinical phase) มีขน
ั้ ตอนดังนี้
•
•
•
•

การศึกษากลไกการเกิดโรค
การค้นคว้าหาแอนติเจนทีก
่ ระตุน
้ ภูมค
ิ ม
ุ้ กันเพื่อป้องกันโรค
การพัฒนากระบวนการผลิตและวิธก
ี ารทดสอบทางห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
การผลิตในห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารและการทดสอบในสัตว์ทดลอง

ในขั้นตอนนี้จะมีการทดสอบในสัตว์ทดลองหลาย ๆ ขนาดเพื่ อศึกษาความแรง
(potency) ทีม
่ ผ
ี ลตอบสนองต่อภูมค
ิ ม
ุ้ กัน (immunogenicity) ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เกิด
อาการเป็นพิษ (toxicity) และศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของวัคซีน (characterization) ทีไ่ ม่
เกิดการเปลีย
่ นแปลง รวมทัง
่ ๆ เช่น adjuvant, excipients
้ ศึกษาสารปรุงแต่งอืน
2. การศึกษาทางคลินก
ิ (Clinical phase) มีขน
้ั ตอนดังนี้
การผลิตวัคซีนในโรงงานกึ่งอุตสาหกรรมเพื่ อท�ำการศึกษาในมนุษย์ ต้องผ่าน
การอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยการศึ กษาแบ่งเป็นระยะ
ต่าง ๆ ดังนี้
• การศึกษาทางคลินก
ิ ระยะที่ 1 ใช้อาสาสมัครสุขภาพดี 20–100 คน เพื่อ
ศึกษาความปลอดภัย (safety) อาการข้างเคียง (side effects) โดยท�ำการทดสอบวัคซีน
หลายขนาด
• การศึกษาทางคลินก
ิ ระยะที่ 2 ใช้อาสาสมัครสุขภาพดีไม่ตำ�่ กว่า 100 คน
(ประมาณ 300-3,000 คน) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ (efficacy) อาการข้างเคียงของขนาด
วัคซีนทีใ่ ช้วา่ มีผลต่อการตอบสนองของการเสริมสร้างภูมค
ิ ม
ุ้ กัน (immune response) ดี
มีความปลอดภัย โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกลุม
่ ทีไ่ ม่ได้รบ
ั วัคซีน (placebo group)
• การศึกษาทางคลินก
ิ ระยะที่ 3 ศึกษาในอาสาสมัครอายุ 18-59 ปี จ�ำนวนมาก
(ประมาณพันถึงหมืน
่ คน) จากหลายภูมภ
ิ าคทัว่ โลก โดยศึกษาประสิทธิภาพ และอาการข้าง
เคียงของขนาดวัคซีนเปรียบเทียบกับกลุม
่ ทีไ่ ม่ได้รบ
ั วัคซีน
การอนุมต
ั ท
ิ ะเบียนต�ำรับวัคซีนและการท�ำ lot release
การอนุมัติวัคซีนแบบใช้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency use authorization,
EUA)
การอนุมัติวัคซีนแบบใช้ในกรณีฉุกเฉินต้องได้รับการพิ จารณาจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างเร่งด่วน จะต้องมีขอ
้ มูลการศึกษาความปลอดภัย
อาการข้างเคียง ประสิทธิภาพ จากผลการศึกษาในมนุษย์ระยะที่ 3 โดยผูผ
้ ลิตต้องส่งผล
การพิจารณา EUA ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ให้อย.ด้วย หากอย.อนุมต
ั จ
ิ ะเป็นการ
อนุมต
ั แ
ิ บบมีเงือ
่ นไข ซึง
่ ผูไ้ ด้รบ
ั อนุญาต หรือผูจ
้ ด
ั จ�ำหน่ายต้องเก็บรวบรวมข้อมูลความ
ปลอดภัย มีขอ
้ มูล risk based basis เพียงพอ ข้อมูลอาการข้างเคียง ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและข้อมูลอืน
่ ๆ ของการใช้วค
ั ซีนครบจนกว่าจะได้รบ
ั อนุมต
ั ท
ิ ะเบียนต�ำรับจริง
จากอย.ต่อไป
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การอนุมต
ั วิ ค
ั ซีนในกรณีปกติ
ต้องยืน
่ ขออนุมต
ั ท
ิ ะเบียนต�ำรับกับอย.โดยส่งข้อมูลทัง
้ หมดตามแบบ Common
Technical Dossier (CTD) หรือ ASEAN CTD มีขอ
้ มูลการศึกษาความปลอดภัย อาการ
ข้างเคียง มีการประเมินความเสีย
่ งในระบบการบริหารการผลิตตาม risk based basis ที่
ระบุใน CMC ของ dossier มีขอ
้ มูลประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หากวัคซีนทีข
่ ออนุมต
ั ท
ิ ะเบียน
ได้รบ
ั การอนุมต
ั จ
ิ าก WHO ตาม WHO-PQ ในต่างประเทศแล้ว ให้นำ� เอกสารมายืน
่ ด้วย
เมือ
่ ได้รบ
ั อนุมต
ั ท
ิ ะเบียนต�ำรับจากอย. ผูผ
้ ลิตจึงสามารถผลิตวัคซีนออกจ�ำหน่ายได้
การท�ำ lot release
วัคซีนทุกรุน
่ ทีผ
่ ลิตต้องส่งตัวอย่างพร้อมข้อมูลการผลิต (summary protocol)
ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ (summary testing protocol) รวมทั้งส่งผลวิเคราะห์
(Certificate of Analysis) ให้สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ เพื่อออกใบวิเคราะห์ lot release ให้กอ
่ นจึงจะจ�ำหน่ายวัคซีนได้
ตัวอย่างหน่วยงานที่มีบทบาทส�ำคัญในการผลักดันการวิจัยและพั ฒนายาชีววัตถุใน
ประเทศไทย
สภากาชาดไทย (The Thai Red Cross Society)
สภากาชาดไทย เริ่มต้นในปี พ.ศ.2378 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิ ษครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2378 โดย
หมอบลัดเลย์ (Dr.Dan Beach Bradley) เป็นผูน
้ ําพันธุห
์ นองฝีจากประเทศสหรัฐอเมริกา
มาเผยแพร่ กว่าร้อยปีทผ
่ี า่ นมาสภากาชาดไทยมีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนายาชีววัตถุให้
กับประเทศ ตัง
่ งการท�ำพันธุห
์ นองฝีโดยหมอบลัดเลย์ในปี พ.ศ. 2385 การท�ำเซรุม
่
้ แต่เรือ
ส�ำหรับรักษาโรคของสัตว์พาหะต่าง ๆ ในพ.ศ. 2446 การจัดตั้งสถานที่ด�ำเนินการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคกลัวน�ำ้ “ปาสตุระสภา” ในพ.ศ. 2456 ด้วยความช่วยเหลือสนับสนุนจาก
สถานปาสเตอร์แห่งประเทศฝรั่งเศส ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “สถานปาสเตอร์” ตามชื่อ
ของหลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) ผู้ค้นพบวัคซีนป้องกันโรคกลัวน�้ำ มีการโอน
สถานปาสเตอร์ให้สภากาชาดไทยเป็นผู้ด�ำเนินการทั้งหมด พ.ศ. 2463 มีการก่อสร้าง
“ตึกสภานายิกา” ซึง
่ ต่อมาชือ
่ ว่า “สถานเสาวภา” พ.ศ. 2475 ได้ยกเลิกการผลิตวัคซีนและ
เซรุม
่ ส�ำหรับสัตว์ แต่เพิ่มการผลิตวัคซีนและเซรุม
่ ส�ำหรับมนุษย์
พ.ศ. 2477 แผนกวัคซีนได้ผลิตวัคซีนต่าง ๆ เช่น วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค
วัคซีนป้องกันไทฟอยด์ วัคซีนป้องกันกาฬโรค วัคซีนป้องกันโรคพิ ษสุนัขบ้า แผนกเซรุ่ม
มีการผลิตเซรุ่มส�ำหรับดิฟทีเรียและบาดทะยัก ต่อมาผลิตเซรุ่มแก้พิษงู และเริ่มผลิต
วัคซีนบีซีจีใน พ.ศ. 2496 ซึ่งได้รับการรับรองจาก WHO ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2497
และตัง
ู น
ิ ส�ำหรับใช้ตรวจสอบวัณโรค
้ แต่พ.ศ. 2530 เป็นต้นมามีการเตรียมน�ำ้ ยาทูเบอร์คล
พ.ศ. 2546 สถานเสาวภาภายใต้การด�ำเนินงานของศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์
วิศิษฏ์ สิตปรีชา และศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ภญ. สุมนา ขมวิลย
ั มีการปรับปรุงโรงงาน
ผลิตยาชีววัตถุจนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP แห่งแรกส�ำหรับผลิตยาชีววัตถุและ
วัคซีนบีซีจีได้รับอนุมัติทะเบียนผลิตวัคซีนต�ำรับแรกจากอย. และในปีพ.ศ. 2548 ห้อง
ปฏิบต
ั ก
ิ ารของสถานเสาวภาได้รบ
ั การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ส�ำหรับตรวจ
วิเคราะห์ยาชีววัตถุแห่งแรก จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2556 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยได้ทำ� สัญญาถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้าน Plasma fractionation จากบริษัท Green Cross Corporation
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กันยายน พ.ศ.2564

สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และสามารถผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในปี
พ.ศ. 2560 มีผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด ได้แก่ ALBUMIN 20 TRCS (Human albumin 20%),
IMMUNOGLOBULIN 5 TRCS (Human normal immunoglobulin for intravenous
administration 5%) และ FACTOR VIII TRCS (Human coagulation factor VIII)
พ.ศ. 2558 สถานเสาวภา สภากาชาดไทยน�ำ Rabies vaccine bulk จาก
บริษัท Liaoning Cheng Da Biotechnology Co., Ltd. (CDBIO) เมือง Shenyang
ประเทศจีนเพื่ อมาแบ่งบรรจุและท�ำแห้ง (lyophilization) เป็นวัคซีนป้องกันโรคพิ ษ
สุนัขบ้า (TRCS SPEEDA)
องค์การเภสัชกรรม (Government Pharmaceutical Organization)
พ.ศ. 2497 เริ่มผลิตวัคซีนในนามโรงงานเภสัชกรรม วัคซีนชนิดแรกคือ
วัคซีนป้องกันไข้ทรพิ ษ (Smallpox vaccine) และเริ่มผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิ ษสุนัขบ้า
จากสมองแกะ (Rabies vaccine, Semple type) ท็อกซอยด์ป้องกันโรคคอตีบ
(Diphtheria toxoid) วัคซีนป้องกันโรคไอกรน (Pertussis vaccine) ท็อกซอยด์
ป้องกันโรคคอตีบผสมวัคซีนป้องกันโรคไอกรน พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตวัคซีนป้องกันไข้
ไทฟอยด์และพาราไทฟอยด์ (Typhoid and paratyphoid vaccine) พ.ศ. 2501 เริม
่
ผลิตวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ (Cholera vaccine-CV) พ.ศ 2503 เริม
่ ผลิตหนองฝีแห้ง
ป้องกันไข้ทรพิ ษ (Freeze-dried smallpox vaccine) พ.ศ. 2507 เริ่มผลิตท็อกซอยด์
ป้องกันโรคบาดทะยัก (Tetanus toxoid-T)
พ.ศ. 2509 โรงงานเภสัชกรรมได้เปลี่ยนฐานะเป็นองค์การเภสัชกรรม
ด�ำเนินงานในรูปของรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข และมีการ
ผลิตวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน (Combined diphtheria
tetanus toxoids and pertussis vaccine-DTP) ในปี พ.ศ. 2515 รวมถึงเริ่มผลิต
เซรุ่มแก้พิษงูเห่า เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ และเซรุ่มแก้พิษงูแมวเซาชนิดน�ำ้ พ.ศ. 2516 เริม
่
ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิ ษสุนัขบ้าจากสมองหนู (Suckling mouse brain rabies
vaccine) พ.ศ. 2531 เริ่มผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีจากสมองหนู ซึ่งเป็น
ผลงานวิจัยร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก
RIKEN Institute ประเทศญีป
่ น
ุ่ และเริม
็ กซิน (Tetanus antitoxin)
่ ผลิตเตตานัสแอนติทอ
จากพลาสมาม้า พ.ศ 2534 เริ่มโครงการถ่ายคืนเลือดม้า (Plasmapheresis) ในม้าที่ใช้
ในการผลิตเซรุ่มและแอนติท็อกซิน พ.ศ. 2553 องค์การเภสัชกรรมมีโครงการจัดตั้ง
โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรม ซึง
่ ปัจจุบน
ั โรงงานผลิตวัคซีน
ชีววัตถุ ตั้งอยู่ท่ต
ี �ำบลทับกวาง จังหวัดสระบุรี
บริษท
ั องค์การเภสัชกรรม-เมอร์รเิ ออร์ชวี วัตถุ จ�ำกัด (GPO-MBP Co., Ltd.)
บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์รเิ ออร์ชวี วัตถุ จ�ำกัด (GPO-MBP) เป็น
บริษัทยาทีเ่ ป็นการร่วมทุนกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เริม
่ ผลิตวัคซีนใน พ.ศ. 2544 โดย
ผลิต Vero rabies vaccine และวัคซีนโรคตับอักเสบเชนิดบี เป็นการผลิตในระดับปลายน�ำ้
น�ำเข้าผลิตภัณฑ์มาแบ่งบรรจุ ผลิตวัคซีนสนับสนุนแผนการสร้างเสริมภูมค
ิ ม
ุ้ กันโรคของ
ประเทศ ปัจจุบน
ั (พ.ศ. 2564) มีผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุดง
ั นี้ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด
3 สายพั นธุ์ วัคซีนป้องกันโรคพิ ษสุนัขบ้า พ.ศ. 2553 วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี
แบบตัดต่อพั นธุกรรมได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก (WHO-PreQualification) โดยมีชอ
่ื ทางการค้า THAIJEV ผลิตและจ�ำหน่ายในประเทศ และชือ
่ การค้า
IMOJEV รับจ้างผลิตให้บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จ�ำกัด ส่งออกไปยัง 14 ประเทศทัว่ โลก
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บริษท
ั ไบโอเนท-เอเชีย จ�ำกัด (BioNet-Asia Co., Ltd.)
บริษัทไบโอเนท-เอเชีย จ�ำกัด ก่อตัง
้ โรงงานผลิตชีววัตถุใน พ.ศ. 2549 ตัง
้ อยู่
ทีน
่ ค
ิ มอุตสาหกรรม ไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงงานผลิตชีววัตถุแห่งแรก
ของเอกชนในประเทศไทย ได้ท�ำการวิจัยและพั ฒนาวัคซีนป้องกันไอกรนแบบเดี่ยวชนิด
ไร้เซลล์ และพ.ศ. 2559 ได้รับการอนุมัติจาก อย. ให้ผลิตวัคซีนไอกรนแบบเดี่ยวชนิด
ไร้เซลล์แบบรีคอมบิแนนท์ และวัคซีนรวมบาดทะยัก คอตีบ และไอกรนชนิดไร้เซลล์
แบบรีคอมบิแนนท์ นอกจากนีบ
้ ริษัทไบโอเนท-เอเชียได้ลงทุนร่วมกับประเทศแอฟริกาใต้
เพื่อวิจย
ั และพัฒนาวัคซีนโรคเยือ
่ หุม
้ สมองอักเสบ (Hib) ใน พ.ศ. 2547 บริษัทได้ถา่ ยทอด
เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโรคเยือ
่ หุม
้ สมองอักเสบให้กบ
ั ประเทศอินโดนีเซีย ในพ.ศ. 2551
บริษท
ั สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ำกัด (Siam Bioscience Co., Ltd.)
บริษท
ั สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ำกัด ก่อตัง
้ ใน พ.ศ. 2552 โดยเป็นพระราชปณิธาน
้ ขึน
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยมุง
่ หมายให้เป็นโรงงานผลิตยาชีววัตถุตง
ั้ แต่ตน
้ น�ำ้ ถึงปลายน�ำ้ เพื่อประชาชนไทย โดย
มีผลิตภัณฑ์หลักทีผ
่ ลิตคือ Epoetin alfa และ Filgrastim ในพ.ศ. 2563 สยามไบโอไซเอนซ์
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด 19 ชนิดไวรัลเวกเตอร์
Chimpanzee adenovirus (ChAdOx1) ตั้งแต่ต้นน�้ำจากบริษัทแอสตราเซนเนก้ามหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดส�ำหรับใช้ในประเทศไทยและเพื่อส่งออกทัว่ โลก
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (National Vaccine Institute, NVI)
สถาบันวัคซีนแห่งชาติก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ อเป็นหน่วยงานกลางด้านวัคซีนที่มีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการ
ด�ำเนินงาน ท�ำหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านการวิจัย พั ฒนาและผลิตวัคซีน เพื่ อให้มี
วัคซีนใช้อย่างเพี ยงพอในประเทศ รวมทั้งท�ำหน้าที่บริหารจัดการด้านวัคซีนโดยประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ กีย
่ วข้องทัง
้ ในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึงท�ำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน
วัคซีน และให้บริการทางวิชาการและฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน
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กันยายน พ.ศ.2564

การวิจย
ั พั ฒนาและการผลิตวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย (COVID-19 Vaccines
Development and Manufacturing in Thailand)
การวิจย
ั พัฒนาและการผลิตวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 วัคซีนโควิด 19 ทีก
่ ำ� ลังพัฒนาและผลิตในประเทศไทย
หน่วยงาน

วัคซีนแพลตฟอร์ม

่ วัคซีน
ชือ

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ำกัด

Viral vector vaccine

COVID-19 Vaccine AstraZeneca

องค์การเภสัชกรรม

Inactivated chimeric vaccine

HXP–GPOVac

ศูนย์วจ
ิ ย
ั วัคซีน คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

mRNA vaccine

Chula-Cov19

บริษัท ใบยาไฟโตฟาร์ม จ�ำกัด

Subunit vaccine

Baiya SARS-CoV-2 Vax 1

บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ�ำกัด

DNA vaccine

COVIGEN

คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

Virus like particle (VLP) vaccine

N/A

ศูนย์พันธุวศ
ิ วกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

VLP vaccine
N/A
Influenza based vaccine
N/A
Adenovirus vector-based vaccine N/A

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ยังไม่มช
ี อ
ื่ เรียกวัคซีน
ตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด 19 จะเห็นได้ว่าการวิจัยพั ฒนาวัคซีนมีความ
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาก ตัง
้ แต่การรายงานล�ำดับจีโนมของ SARS-CoV-2 ในระยะเวลา
เพี ยงไม่ก่เี ดือน การคิดค้นวัคซีนป้องกันโควิด 19 การอนุมัติใช้วัคซีนโควิด 19 แบบกรณี
ฉุกเฉินในระยะเวลาไม่ถึงปี ปัจจุบันมีวัคซีนอยู่ใน pre-clinical phase 185 รายการ และ
clinical phase 114 วัคซีน (ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ณ วันที่ 7 กันยายน 2564)
ในประเทศไทยเองมีวัคซีนโควิด 19 ที่อยู่ในขั้นตอนการวิจัยระยะก่อนคลินิก และที่ก�ำลัง
ด�ำเนินการศึกษาในมนุษย์ระยะต่าง ๆ หลายชนิด
นอกจากมีการวิจย
ั และพัฒนาด้านวัคซีนทีม
่ ากขึน
้ ยังมีงานวิจย
ั ด้านผลิตภัณฑ์
การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMPs) ชนิดเซลล์
บ�ำบัดมากขึ้นเช่นกัน ศู นย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ด�ำเนินการวิจัยพั ฒนาการรักษามะเร็งด้วยเซลล์บ�ำบัด
เช่น Chimeric Antigen Receptor T cell (CAR T cell), T cell therapy, NK/NKT
cell ซึง
่ หากมีการส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจย
ั และพัฒนายาชีววัตถุในประเทศให้มากขึน
้
เพื่ อให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิ จ ไปสู่ เ ศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรมเพื่ อ รองรั บ อุ ต สาหกรรมชี ว ภาพ
และการแพทย์แบบครบวงจร น่าจะท�ำให้การมีวัคซีน ยาชีววัตถุคุณภาพดีท่ผ
ี ลิตใช้เอง
ในประเทศคงเป็นความฝันที่อยู่ไม่ไกล
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Help customer design and provide solutions
Support team from China and Korea, good for connection and after-sale service
The machines will be sourced from customer requirements and budget with proved quality.
Exceptional quality and strong documentation are the foundation of our company (FAT, IQ,
and OQ).

Pharmaceutical
Isolator

Labeling &
Packing

Softgel
Encapsulation

Herb Extraction

Sterile Testing
Instrument

74
www.starttek-th.com

Glove Integrity Tester

Filter Integrity Tester

TOC Analyzer

H2O2 Decomposer

Starttek Co.,Ltd.
กันยายน
พ.ศ.2564

969/388 Rangsit-Nakhon Nayok Rd. Prachathipat,
Thanyaburi, Pathum Thani, Thailand 12130
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กระบวนการผลิตยาแบบต่อเนื่อง:
อนาคตของอุตสาหกรรมยาหรือ
เทคโนโลยีที่ยังไม่จ�ำเป็น
รศ. ดร. ภก. กัมปนาท หวลบุตตา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
E-mail: kampanart@go.buu.ac.th

ศ. ดร. ภก. พรศั กดิ์ ศรีอมรศั กดิ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-mail: sriamornsak_p@su.ac.th

บทน�ำ
ตลอดระยะกว่าสองทศวรรษทีผ
่ า่ นมา การพัฒนาของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
เป็นไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงเทคโนโลยีในการ
วิจย
ั ยาและการผลิตยา ซึง
่ หลายเทคโนโลยี เช่น การผลิตแบบต่อเนือ
่ ง (continuous
manufacturing) การแพทย์เฉพาะบุคคล (personalized medicine) เภสัชภัณฑ์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์สำ� หรับผูส
้ ง
ู อายุ การเปลีย
่ นผ่านสูช
่ วี เภสัชภัณฑ์ ปัญญาประดิษฐ์ (artificial
intelligence หรือ AI) หุน
่ ยนต์และระบบออโตเมชัน
่ (robot and automation) และ
เทคโนโลยีโอมิกส์ (omics technology) อาจส่งผลหรืออาจเปลีย
่ นโฉมอุตสาหกรรมยา
ภายใน 10 ปีหรือเร็วกว่านัน
้ (1)
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อุตสาหกรรมยาในยุคที่ผ่านมาใช้กระบวนการผลิตในรูปแบบการผลิตแบบเป็น
รุน
่ (batch manufacturing) เนือ
่ งจากเป็นวิธท
ี เ่ี หมาะสมกับภาคการผลิต สามารถเก็บ
ตัวอย่างเพื่อติดตามและควบคุมการผลิต กระบวนการผลิตในแต่ละขัน
้ ตอน การบริหาร
จัดการการผลิตท�ำได้งา่ ย และไม่จำ� เป็นต้องออกแบบเครือ
่ งมือให้มค
ี วามต่อเนือ
่ งในการผลิต
นอกจากนี้ยังสะดวกต่อหน่วยงานประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพในการอนุมัติหรือ
ปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ในแต่ละรุ่นการผลิต จากความสะดวกดังกล่าวกระบวนการผลิตใน
รูปแบบการผลิตแบบเป็นรุน
่ จึงนิยมใช้ในอุตสาหกรรมอืน
่ ๆ ด้วย เช่น ปิโตรเคมี พอลิเมอร์
เคมี อาหาร อย่างไรก็ตามเมื่อเริ่มมีการน�ำแนวคิดและเทคโนโลยีการผลิตแบบต่อเนื่อง
(continuous process manufacturing) มาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยา หากพิจารณา
เหตุผลด้านต้นทุนการผลิตแล้วพบว่าการผลิตแบบต่อเนื่องมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่
น้อยกว่าการผลิตแบบเป็นรุน
่ แม้วา่ จ�ำเป็นต้องลงทุนเครือ
่ งจักรในระยะเริม
่ แรก นอกจาก
นี้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันท�ำให้สามารถติดตาม/ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ระหว่าง
การผลิต (intermediate product) ได้ตลอดกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์ (real time)
จากการพั ฒนาของเทคโนโลยีการผลิตท�ำให้องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา
หรือ US FDA เร่งก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของการผลิตยาด้วยกระบวนการ
แบบต่อเนือ
่ งร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ (2)
่ ง
ค�ำจ�ำกัดความของกระบวนการผลิตแบบต่อเนือ
กระบวนการผลิตแบบต่อเนือ
่ งคือกระบวนการเปลีย
่ นสารตัง
ิ ให้
้ ต้นหรือวัตถุดบ
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ต้ อ งการด้ ว ยระบบการผลิ ต หรื อ สั ง เคราะห์ แ บบต่ อ เนื่ อ งตลอด
กระบวนการ (รูป 1ก) (3) ซึง
่ แตกต่างจากการผลิตแบบเป็นรุน
่ ทีม
่ ก
ี ารน�ำสารตัง
้ ต้นหรือ
วัตถุดบ
ิ ทัง
ั ผลิตภัณฑ์ทง
้ หมดเข้ากระบวนการผลิตหรือสังเคราะห์ และได้รบ
้ั หมดหลังจาก
เสร็จสิน
้ กระบวนการดังแสดงในรูป 1ข

รูปที่ 1 แผนภาพแสดง (ก) กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง
และ (ข) กระบวนการผลิตแบบเป็นรุ่น
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่ งกับการผลิตแบบเป็นรุน
เปรียบเทียบกระบวนการผลิตยาแบบต่อเนือ
่
อุตสาหกรรมยาเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิต
ค่อนข้างช้า เนือ
่ งจากการเปลีย
่ นไปใช้เครือ
่ งมือใหม่หรือสารใหม่จำ� เป็นต้องมีการตรวจสอบ
ทีท
่ ำ� ให้มน
ั่ ใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่เปลีย
่ นแปลง ซึง
่ ขัน
ั้ เวลาและ
้ ตอนดังกล่าวใช้ทง
งบประมาณ ดังนั้นในการเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีใหม่แต่ละครั้งมักจะมีการพิ จารณาถึง
การคุ้มทุนอย่างถี่ถ้วน การน�ำแนวคิดการผลิตแบบต่อเนื่องมาใช้ในอุตสาหกรรมยาเริ่ม
ปรากฏให้เห็นในสหรัฐอเมริกาในกลางทศวรรษ 1990 เนือ
่ งจากปัญหาด้านคุณภาพของ
เภสัชภัณฑ์ทผ
่ี ลิตแบบเป็นรุน
่ ออกสูต
่ ลาด โดยผลิตภัณฑ์ทม
่ี ป
ี ญ
ั หาจะเป็นทัง
่ การผลิต
้ รุน
ซึ่งถือเป็นปัญหาต่อผู้บริโภคในวงกว้าง นอกจากนั้นยังมีบทความวิจัยที่ช้ีให้เห็นว่าการ
ผลิตแบบต่อเนือ
่ งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณร้อยละ 36 (2) จากเหตุผลข้าง
ต้นส่งผลให้เกิดการเปลีย
่ นแปลงกระบวนการผลิตพร้อมกับมีการก�ำหนดการควบคุมคุณ
ภาพแบบเรี ย ลไทม์ ท่ี เ หมาะสมโดยใช้ เ ทคโนโลยี ก ารวิ เ คราะห์ ก ระบวนการ (process
analytical technology; PAT) ทีท
่ น
ั สมัย อย่างไรก็ตามในการเปลีย
่ นกระบวนการผลิตใน
แต่ละผลิตภัณฑ์จำ� เป็นต้องมีการค�ำนึงถึงข้อดีและข้อด้อยของแต่ละวิธก
ี ารผลิต ดังแสดง
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อยของกระบวนการผลิตยาแบบต่อเนือ
่ ง
และการผลิตแบบเป็นรุน
่ (3)
ข้อดี

ข้อเสีย
กระบวนการผลิตยาแบบต่อเนื่อง

•

ลดค่าใช้จ่ายการผลิตในระยะยาว

•

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตยาแบบต่อเนื่องยังมีน้อย

•

ระยะเวลาในการผลิตสั้นกว่า

•

เครื่องมือและเครื่องจักรระดับอุตสาหกรรมใน

•

ลดความผิดพลาดในการผลิตที่เกิดจากมนุษย์

•

คุณภาพผลิตภัณฑ์ดีขั้น

•

ต้องลงทุนใหม่ทั้งหมดในกระบวนการผลิต

•

สามารถติดตามการผลิตได้ในทุกขั้นตอน

•

ในบางประเทศอาจยังไม่มีข้อก�ำหนดหรือมาตรฐาน

•

สามารถปรับก�ำลังการผลิตได้ง่าย

รองรับการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก

•

สามารถปรับพารามิเตอร์การผลิตได้รวดเร็ว

การผลิตแบบต่อเนื่อง

•

ใช้พื้นที่ในการผลิตน้อยลง

•

มีการใช้มานานท�ำให้มีเครื่องมือและเครื่องจักร

•

ใช้ระยะเวลานานในการผลิต

ที่ใช้ในกระบวนการผลิตจ�ำนวนมาก

•

มีช่วงที่ต้องรอเพื่ อผลิตในกระบวนการถัดไป (hold

กระบวนการผลิตยาแบบต่อเนื่องยังมีน้อย

กระบวนการผลิตยาแบบเป็นรุ่น

•
•

time) ท�ำให้มีความเสี่ยงในการสลายของตัวยา

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจและความ
ช�ำนาญในการผลิตยาแบบเป็นรุ่น

•

ปรับเพิ่ ม ลด ขนาดการผลิตได้ในช่วงจ�ำกัด

ในกรณียาที่ผลิตอยู่แล้วจะมีทะเบียนยาที่ได้รับ

•

การเพิ่ มขนาดการผลิตในปริมาณมากจ�ำเป็นต้อง

การรับรองด้วยวิธีการผลิตแบบเป็นรุ่นจาก

เปลี่ยนเครื่องมือ ใช้ระยะเวลานานขึ้น ใช้พื้นที่ในการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว ไม่ต้องเสียเวลา

ผลิตเพิ่ มขึ้น นอกจากนี้ยังจ�ำเป็นต้องมีข้อมูลการ

ในการพั ฒนาวิธีการผลิตใหม่

ผลิตเพื่ อเปลี่ยนแปลงทะเบียนการผลิต

หนังสือที่ระลึกครบรอบ 10 ปี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
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่ งทางเภสัชกรรม
ประเภทของกระบวนการผลิตแบบต่อเนือ
การแบ่งประเภทการน�ำเทคโนโลยีการผลิตแบบต่อเนือ
่ งมาใช้ในอุตสาหกรรมยา
อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ การสังเคราะห์/ผลิตตัวยาส�ำคัญ (drug substance
manufacture) และการผลิตเภสัชภัณฑ์ (drug product manufacture)
(1) การสังเคราะห์/ผลิตตัวยาส�ำคัญ
การสังเคราะห์/ผลิตตัวยาส�ำคัญจ�ำเป็นต้องใช้หลายขั้นตอน/ปฏิกิริยาในการ
เพิ่ มหมู่ฟง
ั ก์ชันให้กับสารตั้งต้นโดยอาจต้องแยกผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน
ของปฏิกิริยาหรือที่เกิดขึ้นระหว่างการสังเคราะห์ (intermediates) หลังจากเสร็จสิน
้
แต่ละขั้นตอนของการสังเคราะห์ด้วยการกรองหรือการระเหย เป็นต้น หลังจากผ่านขั้น
ตอนการสังเคราะห์ทั้งหมดจะได้ยาที่ต้องการอยู่ในของเหลว โดยขั้นตอนสุดท้ายต้อง
เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในรูปของเหลวที่ได้ให้อยู่ในรูปของแข็ง ซึ่งอาจใช้วิธีการกรอง กลั่น
ตกตะกอน ตกผลึก ท�ำแห้ง รวมทั้งการบดลดขนาด โดยทุกขั้นตอนมักถูกออกแบบให้
สามารถท�ำงานได้อย่างต่อเนื่อง
(2) การผลิตเภสัชภัณฑ์
โดยทั่วไปขั้นการการผลิตเภสัชภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรมประกอบด้วยหน่วย
ย่อยการผลิต (unit operations) เช่น หน่วยบดลดขนาด หน่วยผสม หน่วยตอกเม็ด ซึง
่
แต่ละหน่วยย่อยการผลิตมักใช้เครือ
่ งมือทีท
่ ำ� งานแยกจากกัน (รูป 2ข) แต่แนวทางการ
ผลิตแบบต่อเนื่องจ�ำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาให้สามารถท�ำงานต่อเนื่องกันใน
แต่ละขั้นตอน ดังแสดงในรูป 2ก กล่าวคือสามารถเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการสังเคราะห์
ตัวยาส�ำคัญจนได้เป็นเภสัชภัณฑ์ ตัวอย่างเช่นการผสมที่เปลี่ยนจากการผสมในถัง
(tumble mixing) หรือการใช้ใบพัดปั่นกวนในถังเป็นการพาของผสมเคลือ
่ นทีผ
่ า่ นกลไก
ต่าง ๆ เช่น แรงดัน แรงลม การเคลือ
่ นทีแ
่ บบไม่เป็นระเบียบผ่านสิง
่ กีดขวาง (5, 6)
ตัวอย่างการเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากแบบเป็นรุ่นเป็นการผลิตแบบต่อ
เนือ
่ ง เช่น ในการผลิตยาเม็ดด้วยวิธก
ี ารตอกโดยตรง หากผลิตยาด้วยการผลิตแบบเป็น
รุน
่ จะใช้เครือ
่ งผสมแบบถังในการผสมแห้ง จากนัน
้ น�ำของผสมทีไ่ ด้ไปตอกอัดเป็นเม็ด แต่
ในการผลิตยาเม็ดแบบต่อเนือ
่ งจะต้องเปลีย
่ นรูปแบบการผสมเป็นแบบต่อเนือ
่ ง เช่น การ
ใช้เครือ
่ งผสมแบบริบบอน (ribbon blender) จากนัน
่ งตอก
้ จึงมีการป้อนสารเข้าเครือ
(7) โดยในแต่ละขั้นตอนการผลิตจะมีเครื่องติดตามสมบัติของ intermediate เช่น
near-infrared spectrometer (NIR) ส�ำหรับติดตามการกระจายตัวของตัวยาส�ำคัญใน
เม็ดยาให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดในการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการ หรือ
PAT ทีเ่ หมาะสม
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รูปที่ 2 แผนภาพจ�ำลองการผลิตยาเม็ดทีผ
่ ลิตด้วย
(ก) กระบวนการการผลิตอย่างต่อเนือ
่ งและ (ข) การผลิตแบบเป็นรุน
่
่ ง
สถานการณ์ปจ
ั จุบน
ั ของการใช้กระบวนการผลิตยาแบบต่อเนือ
ในหลายประเทศ เช่น ญีป
่ น
ุ่ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และกลุม
่ สหภาพยุโรป
มีนโยบายพัฒนาอุปกรณ์ เครือ
่ งต้นแบบ และตัวเร่งปฏิกริ ย
ิ าเพื่อใช้ทดแทนรูปแบบการ
ผลิตแบบเป็นรุน
่ โดยโครงการทีไ่ ด้รบ
ั ความสนใจ คือ โครงการ ‘Pharmacy on Demand’
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (8) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อการผลิตยาเม็ดหลากหลายชนิด
แบบต่อเนื่องและอัตโนมัติในกรณีท่ียาขาดแคลนและโรงงานไม่สามารถผลิตได้ทน
ั โดย
เครื่องต้นแบบที่พัฒนามีขนาดไม่ใหญ่จึงสามารถเคลื่อนย้ายได้ ส่วนในประเทศญี่ปุ่นมี
การพั ฒนาโครงการ ‘iFactory’ ซึ่งเป็นสายการผลิตยาแบบต่อเนื่องที่มีความยืดหยุ่น
นอกเหนือจากการพั ฒนาเทคโนโลยีในการผลิตแล้ว หน่วยงานผู้ดูแลควบคุม
การผลิตยาในหลายประเทศเริ่มมีข้อก�ำหนดและระเบียบเพื่ อรองรับกระบวนการผลิตยา
แบบต่อเนือ
่ ง เช่น องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกค�ำแนะน�ำฉบับ
ร่างว่าด้วยข้อพิจารณาด้านคุณภาพส�ำหรับการผลิตแบบต่อเนือ
่ งในปี พ.ศ. 2562 (9)
เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ บ ริ ษั ท ที่ ก� ำ ลั ง พั ฒ นาระบบการผลิ ต แบบต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปใน
ทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้นองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกายังได้วางแผน
ท�ำงานร่วมกับหน่วยงานก�ำกับดูแลระดับโลกอย่าง ICH (The International Council
for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for
Human Use) ในการออกข้อก�ำหนดภายในปี พ.ศ. 2564 (9)
ส�ำหรับในประเทศไทยนั้นยังไม่มีการออกประกาศถึงมาตรฐานหรือระเบียบที่
เกีย
่ วข้องจากกระทรวงสาธารณสุข แต่ได้มก
ี ารกล่าวถึงในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องการก�ำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน
ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2554 ว่า “กรณีของการผลิตแบบต่อเนื่อง การก�ำหนด
รุน
่ การผลิตจะเป็นส่วนหนึง
่ ของการผลิตทีก
่ ำ� หนดขึน
้ โดยมีคณ
ุ ลักษณะทีส
่ ม�ำ่ เสมอกัน”
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่ งในทางเภสัชกรรม
ความเป็นไปได้ในการใช้กระบวนการผลิตแบบต่อเนือ
การเปลีย
่ นกระบวนการผลิตจากแบบดัง
่ ) มาใช้กระบวนการ
้ เดิม (ผลิตแบบเป็นรุน
ผลิตแบบต่ อ เนื่ อ งจ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ง บประมาณจ� ำ นวนมากในการลงทุ น โดยเฉพาะด้ า น
เครือ
่ งจักรในการผลิต
เครือ
่ งมือวิเคราะห์ทต
่ี อ
้ งติดตัง
้ ในกระบวนการผลิตเพื่อควบคุม
คุณภาพ (10) นอกเหนือจากด้านงบประมาณแล้ว ข้อค�ำนึงทางด้านการผลิต เช่น การ
ปนเปื้ อนข้าม ความถีใ่ นการท�ำความสะอาด รวมถึงช่วงเวลาทีต
่ อ
้ งหยุดเครือ
่ งผลิต ก็เป็น
ประเด็นส�ำคัญที่ต้องทราบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจเปลี่ยนกระบวนการผลิต
เครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตแบบรุ่นที่ใช้ในปัจจุบันอาจไม่เหมาะสม
ส�ำหรับการผลิตต่อเนื่อง เช่น สากของเครื่องตอกที่ท�ำจากสเตนเลสอาจไม่ทนทานพอ
ส�ำหรับการตอกแบบต่อเนือ
่ งส่งผลให้ลก
ั ษณะของยาเม็ดไม่สม�ำ่ เสมอ
นอกเหนือจากด้านเครื่องจักรแล้วผู้ปฏิบัติงานทุกระดับต้องมีความเข้าใจใน
พลวัตของกระบวนการ สภาวะในการผลิต และลักษณะของวัตถุดิบ เพื่ อที่จะสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงได้ โดยในกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องจ�ำเป็นจะต้องติดตาม
หลายพารามิเตอร์การผลิตแบบเรียลไทม์ ท�ำให้มีข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์เป็นจ�ำนวนมาก
การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ในแต่ ล ะด้ า นจึ ง เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ต้ อ งใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตและได้มาซึง
่ ผลิตภัณฑ์ทม
่ี ล
ี ก
ั ษณะตามต้องการ การออกแบบคุณภาพ
(quality by design; QbD) เป็นเครือ
่ งมือทีส
่ ำ� คัญในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และหาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะส�ำคัญของคุณภาพ (critical quality attributes;
CQA) และการหาพารามิเตอร์ทเ่ี ป็นจุดวิกฤต (critical process parameter; CPP) (11, 12)
่ ง
อนาคตของกระบวนการผลิตยาแบบต่อเนือ
ปัจจุบันการพั ฒนาด้านเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ มีความรวดเร็วขึ้นอย่างมาก
การพั ฒ นาของเทคโนโลยี แ ละการเปลี่ ย นแปลงของตลาดเป็ น ตั ว เร่ ง ที่ ส่ ง ผลให้
อุตสาหกรรมต้องพัฒนาตามเพื่อให้ทน
ั ต่อความต้องการของตลาดทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป การ
เปลีย
่ นแปลงระบบการผลิตก�ำลังเริม
่
่ มีการใช้ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา กลุม
ประเทศยุโรป และญีป
่ น
ุ่ ซึง
่ ประเทศไทยอาจอยูใ่ นกลุม
่ คลืน
่ ลูกทีส
่ องทีต
่ อ
้ งพัฒนาตามโดย
อาจใช้เวลา 5-10 ปี เทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการ (PAT) จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึน
้
ในการควบคุมการผลิต นอกจากนีก
้ ารพัฒนาการผลิตอาจจะต้องได้รบ
ั การสนับสนุนและ
การท�ำงานร่วมกันหน่วยงานก�ำกับดูแลเพื่ อให้ได้เภสัชภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและแข่งขันได้ใน
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10 ปี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
10th Anniversary of Thai Industrial Pharmacist Association

กิจกรรมสมาคม – ประชุมวิชาการ
17 กุมภาพันธ์ 2555 		
18 กันยายน 2555			
31 พฤษภาคม –1 มิถน
ุ ายน 2556
15-16 มิถน
ุ ายน 2556		
28-29 มิถน
ุ ายน 2556		
22 เมษายน 2556 			
				
29 ตุลาคม 2556 			
27 มีนาคม 2557			
1-2 กรกฎาคม 2557 		
3 ตุลาคม 2557			
4 พฤศจิกายน 2557
		
28 มีนาคม 2558			
				
9 มิถน
ุ ายน 2558			
19 มิถน
ุ ายน 2558			
23-24 กันยายน 2558 		
7 ตุลาคม 2558 			
3 พฤศจิกายน 2558		
25 มกราคม 2559 			
23 มีนาคม 2559 			
21 เมษายน 2559 			
8-9 มิถน
ุ ายน 2559			
19-20 กันยายน 2559		
18 ตุลาคม 2559			
16 พฤศจิกายน 2559		
28 มีนาคม 2560			
6-7 กันยายน 2560			
				
6-7 พฤศจิกายน 2560
26 มีนาคม 2561			
23 เมษายน 2561			

การพัฒนาอุตสาหกรรมยาให้ได้มาตรฐาน PIC/S GMP ครัง
้ ที่ 1
การพัฒนาอุตสาหกรรมยาให้ได้มาตรฐาน PIC/S GMP ครัง
้ ที่ 2
การบริหารความเสีย
่ งด้านคุณภาพ
อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารการบริหารความเสีย
่ งด้านคุณภาพ รุน
่ ที่ 1
อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารการบริหารความเสีย
่ งด้านคุณภาพ รุน
่ ที่ 2
การพัฒนาอุตสาหกรรมยาด้านการตรวจสอบวัตถุดบ
ิ โดยใช้เทคนิค
Raman Handheld Spectroscopy
การบริหารจัดการระบบน�ำ้ ตาม PIC/S GMP
ประสบการณ์จากการตรวจประเมิน โรงงานตาม PIC/S GMP
Pharmaceutical water and steam distribution
Environmental monitoring
Latest developments in pharmaceutical dissolution
ไทยได้เป็น Listed Inspection Service ดีตอ
่ อุตสาหกรรมยา
อย่างไร และไขข้อข้องใจการปฏิบต
ั ต
ิ าม Asian Variation Guideline
Advance your cleanroom: Make it more confident
ทิศทางและแนวโน้มการควบคุมวัตถุดบ
ิ ในการผลิตยาตามมาตรฐานสากล
Managing risk of cross contamination: Cleaning validation
PIC/S requirement for quality management
Improve efficiency in hygienic process by the right instrument
Cleaning validation: Process life cycle approach
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยา
Trend in aseptic process technology
แผนภูมค
ิ วบคุมและความสามารถของกระบวนการ
PIC/S GMP
Data integrity
Computerised system compliance
Pharmaceutical packaging system
Microbial contamination risk assessment in aseptic, non-sterile
and terminally sterilized products
Data integrity
How to respond to audit observations
Innovative solution for sterile injectable
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14 พฤษภาคม 2561			
8-9 สิงหาคม 2561			
2-3 ตุลาคม 2561			
				
19-20 พฤศจิกายน 2561		
				
12-13 กุมภาพันธ์ 2562
11 มีนาคม 2562			
2 เมษายน 2562			
20-21 สิงหาคม 2562		
22 สิงหาคม 2562			
12-13 พฤศจิกายน 2562		
16 มกราคม 2563			
17 มิถน
ุ ายน 2563			
				
2 กรกฎาคม 2563			
				
16 กรกฎาคม 2563			
				
24 กรกฎาคม 2563			
				
15 สิงหาคม 2563			
20, 27 สิงหาคม 2563		
				
12 กันยายน 2563			
8 ตุลาคม 2563			
				
10 ตุลาคม 2563			
14 พฤษภาคม 2563			
				
31 ตุลาคม 2563			
5 พฤศจิกายน 2563			
14 พฤศจิกายน 2563		
24 พฤศจิกายน 2563		
24 กุมภาพันธ์ 2564			
				
6 มีนาคม 2564 			
15 มีนาคม 2564			
				
15 พฤษภคม 2564			
				
21 พฤษภาคม 2564			
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Data integrity: Practical and risk-based approach
Computerised system compliance: Computerised system validation
Cleaning validation: Comprehensive approach for
medical products in share facilities
Process validation: updated approaches for
non-sterile products
A practical approach to deviation / OOS management
New technology and applications of infusion solution in PP bags
Facing the future together
Qualification of pharmaceutical systems and equipment
Evolving global pharmaceutical cleanroom regulations
Analytical method validation for FDA compliance
Change control interesting aspects and best practices
webinar “Filter integrity test troubleshooting-beyond
rewets and retest”
webinar “Elemental impurity analysis in pharmaceutical
samples by ICP”
webinar “Application of handheld Raman for raw material
identification and verification”
webinar “Improve pharmaceutical dusts extraction comply with
PIC/S GMP
webinar “Supplier audit: Why what and how”
webinar “Environmental monitoring program for pharmaceutical
manufacturing”
webinar “Regulatory updates: GMP /GDP”
webinar “Regulatory &validation requirements for critical filtration
of sterile products”
webinar “Data integrity: Understand principle and practices”
webinar “X-ray powder diffractometry basics and
application for pharmaceutical industry”
webinar “Elemental impurities, ICH Q3D”
Improve your product quality review
webinar “Batch record for productivity and GMP”
webinar “Psychrometric chart”
webinar “Updates on COVID-19 vaccines: Technology
platform, safety and efficacy”
webinar “Creating an effective validation master plan (VMP)”
webinar “Contamination control strategy in pharma
and biopharma manufacturing”
webinar “Efficient batch record design: GMP and data
integrity compliance”
webinar “How to optimize your water system:
bacterial control and rouging”

กันยายน พ.ศ.2564

22 พฤษภคม 2564			
				
31 กรกฎาคม 2564			
				
4 สิงหาคม 2564			
				
14 สิงหาคม 2564			
19 สิงหาคม 2564			
				
26 สิงหาคม 2564
		
28 สิงหาคม 2564 		
				

webinar “The key success to batch record review and
batch release”
webinar “How to succeed in conducting temperature
mapping of storage areas”
webinar “An in-vitro pyrogen test for pharmaceutical
batch release”
webinar “การจัดท�ำ Site Master File (SMF)”
webinar “Reference materials: Selection, application
and preparation of standards for pharma”
webinar “QbD and CMA: concept to understanding”
webinar “GDP: different approaches to complying
transportation requirements”

ประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conference)
25-26 พฤศจิกายน 2558
			

		

AFPS 2015
(Asian Federation for Pharmaceutical Science Conference)

24-25 มกราคม 2561		
				
				
				

PST 2018
International conference and exhibition on pharmaceutical
sciences and technology ร่วมกับ Society of Pharmaceutical
education & Research (SPER) ประเทศอินเดีย และมหาวิทยาลัยศิลปากร

18-19 มิถน
ุ ายน 2562		
				
				
				
				

PST 2019
International conference and exhibition on pharmaceutical
sciences and technology ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
ม.รังสิต ม.ธรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.สยาม
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ ISPE Thailand Affiliate

19-20 พฤษภาคม 2563		
				
				
				
				

PST 2020 online web conference
International conference and exhibition on pharmaceutical
sciences and technology ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
ม.รังสิต ม.ธรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.สยาม
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ ISPE Thailand Affiliate

23-24 มิถน
ุ ายน 2564		
				
				
				
				

PST 2021 online web conference
International conference and exhibition on pharmaceutical
sciences and technology ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
ม.รังสิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.ธรรมศาสตร์ ม.สยาม ม.นเรศวร และ
ISPE Thailand Affiliate
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10 ปี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
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กิจกรรมสมาคม – เยี่ยมชมโรงงาน
20 มีนาคม 2555 		
27 มีนาคม 2555			
7 สิงหาคม 2555			
21 กุมภาพันธ์ 2556			
21 พฤษภาคม 2556			
19 พฤศจิกายน 2556		
19 กันยายน 2556			
19 มีนาคม 2557			
25 มีนาคม 2557			
22 สิงหาคม 2557			
14 พฤศภาคม 2558			
28 ตุลาคม. 2558			
14 มกราคม 2559			
25 มกราคม 2559			
28 กันยายน 2559			
28 เมษายน 2560 		
9 กุมภาพันธ์ 2561			
14 มิถน
ุ ายน 2561			
23 กรกฎาคม 2562 		
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อาร์เอกซ์แมนูแฟคเจอริง
่
อาร์เอกซ์แมนูแฟคเจอริง
่
อาร์ซไี อ แล็บสแกน
กิฟฟารีนและโออิชิ
องค์การเภสัชกรรม-เมอร์รเิ ออร์ชวี วัตถุ
Handok, Yohan Corporation สาธารณรัฐเกาหลี
ที โอ เคมีคอลส์ (1979) ปทุมธานี
บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก
บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก
ยูนซ
ี น
ั
นีโอคอสเมด
เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์
แอดวานซ์ ฟาร์มาซูตค
ิ อล แมนูแฟคเจอริง
่
โรงงานผลิตยา 1 องค์การเภสัชกรรม
เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จ�ำกัด
ไทยโอซูกา้
แบรนด์ ซันโทรี่
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
อาร์เอกซ์แมนูแฟคเจอริง
่
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กิจกรรมสมาคม – มอบรางวัลเภสั ชกรดีเด่น
พ.ศ. 2558
เภสัชกรอุตสาหการดีเด่น			
เภสัชกรอุตสาหการรุน
่ เยาว์ดเี ด่น		

ศ. ดร. ภญ. มาลิน จุลศิริ
ภก. ทรงเกียรติ เกียรติพรศิริ

พ.ศ. 2559
เภสัชกรอุตสาหการดีเด่น			
เภสัชกรอุตสาหการรุน
่ ใหม่ดเี ด่น		

ภก. เชิญพร เต็งอ�ำนวย
ดร. ภก. นิติ สันแสนดี

พ.ศ.2560
เภสัชกรอุตสาหการดีเด่น			

ภก. ศุภชัย สายบัว

พ.ศ.2561
เภสัชกรอุตสาหการดีเด่น			

ภก. พีระยุทธ ปิ่มหทัยวุฒ

พ.ศ. 2562
เภสัชกรอุตสาหการดีเด่น			
เภสัชกรอุตสาหการรุน
่ ใหม่ดเี ด่น		

ภก. โมฬี สนธิชย
ั
ภญ. ดนูรส
ั มิ์ วัธนเวคิน

พ.ศ.2563
เภสัชกรอุตสาหการดีเด่น			
เภสัชกรอุตสาหการรุน
่ ใหม่ดเี ด่น		

ดร. ภญ. มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ
ภญ. นพวรรณ อังกูรศันสนีย

พ.ศ. 2564
เภสัชกรอุตสาหการรุน
่ ใหม่ดเี ด่น		
เภสัชกรอุตสาหการรุน
่ ใหม่ดเี ด่น		

ภญ. กุลธิดา กาญจนนิลบูรณ์
ภก. ศศิพงค์ ทิพย์รช
ั ดาพร
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กิจกรรมสมาคม - การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
วันที่ 25 สิงหาคม 2558
สมาคมฯ
ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ
สมาคมเภสั ช กรรมทะเบี ย น
และกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัช
ภัณฑ์ สมาคมเภสัช ภั ณฑ์ แ ละผลิ ต ภั ณฑ์ เ พื่ อ สุ ขภาพ สมาคมไทย
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปั จ จุบั น
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่ อ พั ฒนาบุคลากรด้านวิทยาการทะเบียนและกฎหมายผลิ ต ภั ณ ฑ์
สุขภาพ

วันที่ 22 เมษายน 2560
สมาคมฯ ลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการ กับ International Society for
Pharmaceutical Engineering ( ISPE)
Thailand Affiliate

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
สมาคมฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ Thailand Center
of Excellence for Life Science (TCELS) และ ISPE Thailand
Affiliate เพื่อการร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านชีววิทยาศาสตร์

วันที่ 15 สิงหาคม 2563
สมาคมฯลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ISPE
Thailand Affiliate
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้ งขอบคุณผูส
งานเลีย
้ นับสนุนกิจกรรมสมาคม
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Total solution
to create clean room facilities system

Pharmaceutical,
Cleanroom,
Factory, Building,
Hotel, Hospital,
Laboratories,
Animal Lab,
Climate & Humidity Controls, and much more...

AA

Clean Room Engineering Service Provider

Airplus Apply Co.,Ltd.

42/39 Moo 5, T. Lamlukka, A. Lamlukka, Pathumthani 12150 Thailand
Tel : +662-199 2611 to 18 Fax : +662-199 2619 Email : airplus.pakasit@gmail.com
www.airplusapply.co.th
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ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

ติดตอเราผูเชี่ยวชาญดานงาน
Health Safety Environment
And Cleanroom

PARTICLE COUNTER

GILAIR PLUS

MICROFLOW

ISO 17025

ISO คือ มาตรฐาน การบริการคือหัวใจ

บริษทั อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต จำกัด

7/139 หมู 13 ซอยสันตินคร 11 ตําบลบางแกว 97
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
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02
02116
1165860-1
5860-1

www.innovative
www.innovative-instrument.com
-instrument.com

sales@innovative
-instrument.com
sales@innovative
-instrument.com

Sole Distributor in Thailand

Pipetite®. is sanitary seal designed to completely seal around pipe and tube as it passes through walls and floors.
stays in place and maintains a seal despite pipeline vibration and movement.
Thanyanon Trading Co.,Ltd ( Head Quarter Contact )

weerachai@thanyanon.com

084 289 9422 /0 95 789 4241 / 094 365 5656
chutiwan@thanyanon.com
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