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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับกฎหมำย นโยบำย และมำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรกำกับดูแลกำรใช้ยำนอก
ข้อบ่งใช้ (off-label use) ในต่ำงประเทศ วิเครำะห์นโยบำยและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรกำกับดูแ ลกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้
ในประเทศไทย วิ ธีการ: กำรศึกษำนี้เป็ นวิจยั เอกสำรโดยสืบค้นเอกสำรงำนวิจยั จำกฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Medline และ
Google scholar ตัง้ แต่ เ ริ่มมีฐำนข้อ มูลจนถึง เดือ นธัน วำคม พ.ศ. 2561 ผลการวิ จยั : จำกกำรวิจยั เอกสำร 39 ฉบับ พบว่ำ
มำตรกำรกำกับดูแลกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ เพื่อลดควำมเสีย่ งของผูใ้ ช้ยำมีหลำยแนวทำง ได้แก่ กำรใช้กฎหมำย แนวทำงกำร
รักษำมำตรฐำน จริยธรรมในกำรประกอบวิชำชีพ กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำวิจยั กำรใช้กลไกกำรเบิกจ่ำยในระบบประกัน
สุขภำพ กำรให้ขอ้ มูลผูป้ ่ วย และกำรพัฒนำระบบกำรขึน้ ทะเบียนยำนอกข้อบ่งใช้ มำตรกำรทีใ่ ช้ทงั ้ หมดมีควำมเกีย่ วข้องกับผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียทุกกลุ่ม ทัง้ ในกลุ่มหน่วยงำนทีก่ ำกับดูแลระบบยำ ผูผ้ ลิตยำ สถำนพยำบำล องค์กรวิชำชีพด้ำนกำรแพทย์ ผูส้ งใช้
ั่
ยำ และผูป้ ่ วย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยทีเ่ หมำะสมสำหรับประเทศไทย คือ มำตรกำรประเมินเทคโนโลยีดำ้ นสุขภำพโดยคัดเลือก
ยำนอกข้อบ่งใช้ท่สี ่งผลต่อกำรเข้ำถึงยำของผู้ป่วยภำยใต้หลักฐำนเชิงประจักษ์ ร่วมกับมำตรกำรกำรเบิกจ่ำยในระบบประกัน
สุขภำพ กำรพัฒนำแนวทำงกำรรักษำมำตรฐำน รวมถึงแพทย์ควรให้ขอ้ มูลแก่ผใู้ ช้ยำและให้ผปู้ ่ วยมีสว่ นร่วมในกำรตัดสินใจในกำร
รักษำด้วยยำนอกข้อบ่งใช้ และต้องมีมำตรกำรในกำรส่งเสริมให้บริษทั ผูผ้ ลิตทำกำรวิจยั และขึน้ ทะเบียนยำเพิม่ ตำมข้อบ่งใช้ใหม่
ในกำรวิจยั สรุป: มำตรกำรกำรกำกับดูแลกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ ประกอบด้วย มำตรกำรด้ำนกฎหมำย มำตรกำรเพิ่มกำร
ศึกษำวิจยั มำตรกำรใช้กลไกกำรเบิกจ่ำยในระบบประกันสุขภำพ มำตรกำรด้ำนจริยธรรมของผูป้ ระกอบวิชำชีพ และมำตรกำร
พัฒนำระบบกำรขึน้ ทะเบียนยำ
คาสาคัญ: กำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ กำรกำกับดูแลกำรใช้ยำ ควำมปลอดภัยด้ำนยำ
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Abstract
Objective: To review the literature on laws, policies and measures in regulating off-label use of medications in
foreign countries, analyze policies and formulate policy proposals to regulate off-label use of medications in Thailand.
Method: This study was a documentary research by searching for research papers from electronic databases such as
Medline and Google Scholar since the inception of the databases until December 2018. Results: From 39 identified
research articles, there were various regulating measures of off-label use to reduce the risk among medication users
including legal implementation, issuing standard treatment guidelines, implementing professional ethics, creating
motivation in conducting research in off-label use, use of reimbursement mechanisms in health insurance system,
providing information to patients, and the development of drug registration systems for off-label use. All measures
involved all stakeholders ranging from regulatory agencies on drug system, pharmaceutical manufacturers, health care
institutions, professional organizations, prescribers, and patients. Policy recommendations for appropriate measures in
Thailand were the measures on health technology assessment together with the use of empirical evidence for selecting
drugs with off-label uses and potential impact on patients’ access, reimbursement measures in the health insurance
system, development of standard treatment guidelines, provision of information to patients by physician, allowing patients
to participate in making decision on treatment with off-label use, and measures to encourage manufacturers to research
and register for additional new indications found in research. Conclusion: Measures for regulating off-label use of
medication include legal measures, measure to increase relevant research, reimbursement mechanism in the health
insurance system, ethical measures for professional practitioners and measures on development of drug registration
systems.
Keywords: off-label use, regulation of drug use, drug safety
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บทนา
กำรใช้ย ำนอกข้อ บ่ งใช้ (off-label use) หมำยถึง
กำรใช้ยำทีม่ ขี นำดกำรใช้ยำ วิธกี ำรบริหำรยำ ข้อบ่งใช้ และ
กลุ่ ม ผู้ป่ วยที่แ ตกต่ ำ งจำกข้อ มู ล ที่ย่ืน ขอขึ้น ทะเบีย นกับ
หน่ วยงำนที่กำกับดูแลกำรขึน้ ทะเบียนยำ อุบตั ิกำรณ์ของ
กำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้มสี งู ถึงร้อยละ 20 ของกำรสังจ่
่ ำยยำ
โดยพบมำกในกำรสังจ่
่ ำยยำให้กบั ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยมะเร็ง
และผูป้ ่ วยจิตเวช (1) สำหรับในประเทศไทยพบว่ำมีกำรใช้
ยำนอกข้อบ่งใช้ ร้อยละ 15 (2) สำเหตุของกำรใช้ยำนอกข้อ
บ่งใช้ ส่วนใหญ่เกิดจำกกำรที่ไม่มยี ำที่ข้นึ ทะเบียนสำหรับ
รักษำโรคบำงโรค หรือกำรที่ไม่มงี ำนวิจยั สนับสนุ นกำรขึน้
ทะเบียนโดยเฉพำะในกลุ่มเด็ก หญิงตัง้ ครรภ์ และหญิงให้
นมบุ ต ร รวมถึ ง บริษั ท ผู้ ผ ลิต ยำขำดแรงจู ง ใจทำงด้ำ น
กำรเงินในกำรทำวิจยั ทำงคลินิกเพื่อขึน้ ทะเบียนในข้อบ่งใช้
อื่นเพิม่ เติมจำกทีไ่ ด้ขน้ึ ทะเบียนไว้แล้ว (3)
กำรศึกษำกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ในระดับปฐมภูมิ
ของประเทศแคนำดำ พบว่ำ มีกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้รอ้ ยละ
11 ของจำนวนใบสังยำทั
่ ง้ หมด โดยเป็ นกำรใช้ยำนอกข้อบ่ง
ใช้ใ นโรคเกี่ย วกับ ระบบประสำทส่ว นกลำง ร้อ ยละ 26.3
รองลงมำคือระบบโสตนำสิกและลำริงซ์ ร้อยละ 15.2 และ
ระบบทำงเดินอำหำร ร้อยละ 12.4 ในภำพรวมพบว่ำ เป็ น
กำรใช้ยำที่มหี ลักฐำนเชิงประจักษ์แต่ ไม่ มกี ำรขึน้ ทะเบียน
ร้อยละ 21 และเป็ นกำรใช้ยำที่ไม่มีหลักฐำนเชิงประจัก ษ์
ร้อยละ 79 (4)
นวภำ ณรงค์ และจัน ทรรัต น์ สิท ธิว รนั น ท์ (2)
เปรีย บเทีย บยำที่ส งั ่ จ่ ำ ยในโรงพยำบำลชุ ม ชนแห่ ง หนึ่ ง
ในช่วง 2 สัปดำห์ กับข้อมูลของยำตำมทีข่ น้ึ ทะเบียนยำและ
ปรำกฎในเอกสำรกำกับยำ พบกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้รอ้ ยละ
15 จำกกำรสังใช้
่ ยำทัง้ หมด 3,155 ครัง้ โดยร้อยละ 14 เป็ น
กำรสังยำนอกข้
่
อบ่งใช้ประเภทขนำดยำและควำมถี่ในกำร
ให้ ย ำ ร้ อ ยละ 1 เป็ นกำรสัง่ ยำนอกข้ อ บ่ ง ใช้ ป ระเภท
สรรพคุณ และพบกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ในผูป้ ่ วยโรคระบบ
ทำงเดินหำยใจ (ร้อนละ 35.3) และโรคหัวใจและหลอดเลือด
(ร้อ ยละ 14.9) ยำที่ส งั ่ จ่ ำ ยนอกข้อ บ่ ง ใช้ใ นกำรศึก ษำ 5
ล ำ ดั บ แ ร ก ไ ด้ แ ก่ bromhexine, carminative mixture,
vitamin B complex, brown mixture และ gemfibrozil
กำรใช้ย ำนอกข้อ บ่ ง ใช้ท ำให้เ กิด ควำมเสี่ย งต่ อ
ผู้ป่วยทัง้ ทำงด้ำนประสิทธิผลและควำมปลอดภัยของยำ มี
รำยงำนพบว่ำ กำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้เพิม่ ควำมเสีย่ งในกำร
เกิดอำกำรไม่พงึ ประสงค์จำกยำร้อยละ 44 (4) แต่กำรใช้ยำ
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นอกข้อบ่งใช้บำงกรณีมปี ระโยชน์ต่อกำรเข้ำถึงยำของผูป้ ่ วย
เช่ น กรณี ก ำรใช้ย ำ bevacizumab ที่ข้ึน ทะเบีย นเป็ น ยำ
รักษำมะเร็งลำไส้ แต่นำมำใช้ในกำรรักษำภำวะจอตำเสื่อม
เนื่องจำกยำดังกล่ำวมีรำคำถูกมำกกว่ำยำที่ขน้ึ ทะเบียนใน
กำรรักษำภำวะจอตำเสื่อมถึง 50-60 เท่ำ (5) หรือกรณียำ
nortriptyline ซึง่ เป็ นยำต้ำนเศร้ำทีม่ ปี ระสิทธิผล แต่มคี วำม
ปลอดภัยเมื่อใช้ในกำรเลิกบุหรี่ และมีรำคำถูกเมื่อเทียบกับ
ยำเลิกบุหรื่อ่นื ๆ แต่ไม่สำมำรถกำหนดเป็ นทำงเลือกแรกใน
แนวทำงกำรรักษำผูเ้ สพยำสูบของประเทศไทยได้ เนื่องจำก
ยำดังกล่ำวไม่ได้ขน้ึ ทะเบียนเพื่อ เลิกบุหรีไ่ ว้ (6) ดังนัน้ กำร
พิ จ ำรณำกำรใช้ ย ำนอกข้ อ บ่ ง ใช้ จึ ง ต้ อ งใช้ มุ ม มองทัง้
ทำงด้ำนประสิทธิผลทำงคลินิก ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย
จริยธรรมจรรยำบรรณวิชำชีพ กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึง
ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ (7)
กำรก ำกับ ดู แ ลกำรใช้ย ำนอกข้อ บ่ ง ใช้ ใ นแต่ ล ะ
ประเทศมีควำมแตกต่ำงกันไป เช่น มำตรกำรกำรบังคับใช้
กฎหมำย มำตรกำรเบิกจ่ำยของหน่ วยงำนประกันสุขภำพ
มำตรกำรด้ำนหลักฐำนเชิงประจักษ์ของกำรใช้ยำนอกข้อบ่ง
ใ ช้ เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก ำ ร ตั ด สิ น ใ จ ก ำ ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้
ภำคอุตสำหกรรมหรือหน่ วยงำนด้ำนกำรศึกษำทำวิจยั ทำง
คลินิกเพิม่ เติม
สำหรับประเทศไทยในปั จจุบนั ยังไม่มมี ำตรกำรที่
ชัดเจนในกำรกำกับดูแลกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ ทัง้ ด้ำนกำร
คัดเลือกยำในระดับประเทศและระดับสถำนพยำบำล กำรสัง่
ใช้ยำในสถำนพยำบำล กลไกกำรเบิกจ่ำยกับกองทุนประกัน
สุ ข ภำพต่ ำ ง ๆ รวมถึง ระบบในกำรติด ตำมอำกำรไม่ พึง
ประสงค์จำกกำรใช้ยำ ดังนัน้ จึงควรวิเครำะห์มำตรกำรกำร
กำกับดูแลกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ของประเทศต่ำง ๆ และ
พัฒ นำข้อ เสนอแนะเชิง นโยบำยเพื่อ ให้เ กิด มำตรกำรที่
เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย

วิ ธีการวิ จยั
กำรศึกษำนี้ดำเนินกำรทบทวนวรรณกรรมเกีย่ ว
กับกฎหมำย นโยบำย หรือมำตรกำรต่ำง ๆ ในกำรกำกับ
ดูแล กำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ในต่ำงประเทศและในประเทศ
ไทย จำกรำยงำนกำรวิจ ัย บทควำมที่ตีพิม พ์ใ นวำรสำร
วิชำกำร ประกำศ และรำยงำนกำรประชุมที่เกี่ยวข้องจำก
ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Medline, Science Direct
และ SpringerLink รวมถึ ง สื บ ค้ น จำกเว็ บ ไซต์ Google
scholar โดยสืบค้นข้อมูลตัง้ แต่เริม่ มีฐำนข้อมูลจนถึงเดือน

ธัน วำคม พ.ศ.2561 นอกจำกนี้ ย ัง สืบ ค้ น เพิ่ ม เติ ม จำก
รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิงและบรรณำนุ กรมของรำยงำนวิจยั ที่
เกีย่ วข้องด้วย คำสำคัญทีใ่ ช้ ประกอบด้วย (“off label use”
[Mesh]) OR (“off label prescribing” [Mesh]) OR
(“Unlabel indication” [Mesh]) AND ((“pharmaceutical
policy” [Mesh]) OR (“drug regulation” [Mesh])) แ ล ะ ใ ช้
คำค้น “กำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้” ในเว็บไซต์ของ Google
เกณฑ์กำรคัดเลือกบทควำมเข้ำได้แก่ บทควำมที่
เกี่ย วข้อ งกับ กฎหมำย นโยบำย หรือ มำตรกำรของกำร
กำกับดูแลกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ โดยจะเลือกบทควำมที่
ตี พิม พ์ เ ป็ นภำษำอัง กฤษหรือ ไทย และสำมำรถเข้ำ ถึ ง
บทควำมฉบับเต็มได้ เกณฑ์กำรคัดออกคือบทควำมทีศ่ กึ ษำ
เฉพำะอุบตั ิกำรณ์ ของกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ท่เี ฉพำะโรค
เฉพำะกลุ่มยำหรือเฉพำะกลุ่มผูป้ ่ วย
ผูว้ จิ ยั ประเมินบทควำมทีผ่ ่ำนเกณฑ์โดยพิจำรณำ
ควำมเกี่ยวข้องของบทควำมจำกบทคัดย่อ หำกเกี่ยวข้อง
กับกฎหมำย นโยบำย หรือมำตรกำรในกำรกำกับ ดูแลกำร
ใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ ผู้วิจยั สรุปเนื้อหำบทควำมในประเด็น
ของที่มำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลกระทบของนโยบำย
จำกนัน้ ใช้กระบวนกำรวิเครำะห์นโยบำยภำยใต้กรอบกำร
วิเ ครำะห์ น โยบำยที่ป ระกอบด้ ว ย กำรวิเ ครำะห์ บ ริบ ท
(context) กำรวิเครำะห์สำระสำคัญของนโยบำย (content)
และกำรวิเครำะห์กระบวนกำรนโยบำย (process) และกำร
วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เสี ย ( actors) เ พื่ อ จั ด ท ำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยทีใ่ ช้กำกับดูแลกำรใช้ยำนอกข้อบ่ง
ใช้ทเ่ี หมำะสมสำหรับประเทศไทย

ผลการวิ จยั
ผลการทบทวนวรรณกรรม
ผลกำรสื บ ค้ น จำกฐำนข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
Medline ตัง้ แต่ เ ริ่มมีฐำนข้อ มูลจนถึง เดือ นธัน วำคม พ.ศ.
2561 พบเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำย นโยบำย หรือ
มำตรกำรกำรใช้ย ำนอกข้อ บ่ ง ใช้ จ ำนวน 81 ฉบับ เมื่อ
พิจำรณำบทคัดย่อพบว่ำมีบทควำมที่มเี นื้อหำเกี่ยวข้อง 9
ฉบับ กำรสืบค้นจำก google scholar พบเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้อง
เพิม่ เติม 50 ฉบับกำรสืบค้นเพิม่ เติมจำกเอกสำรอ้ำงอิงใน
เอกสำรทีส่ บื ค้นมำได้ (hand searching) พบงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
อีก 19 ฉบับ จำกบทควำม 69 ฉบับทัง้ หมด พบว่ำ บทควำม
ทีม่ เี นื้อหำเกีย่ วข้องทัง้ หมด 39 ฉบับ โดยที่ 9 ฉบับซ้ำซ้อน
กับเอกสำรจำกฐำนข้อมูล Medline ดังนัน้ ในกำรศึกษำนี้

จึงใช้เอกสำรในกำรทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับมำตรกำร
กำรกำกับดูแลกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ ทัง้ สิน้ 39 ฉบับ
กำรศึกษำนี้วเิ ครำะห์นโยบำยกำรกำกับดูแลกำรใช้
ยำนอกข้อ บ่ ง ใช้ต ำมตัว แบบกำรวิเ ครำะห์น โยบำยของ
Liechter (8) ทีป่ ระกอบด้วยกำรวิเครำะห์บริบท ผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสีย กระบวนกำรนโยบำย และสำระสำคัญของนโยบำย
การวิ เคราะห์บริบทของการใช้ยานอกข้อบ่งใช้
กำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ คือกำรใช้ยำที่มขี นำดกำร
ใช้ยำ วิธกี ำรบริหำรยำ ข้อบ่งใช้ และกลุ่มผู้ป่วยที่แตกต่ำง
จำกข้อมูลที่ย่นื ขอขึน้ ทะเบียนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำหรือหน่ วยงำนทีร่ บั ผิดชอบในกำรขึน้ ทะเบียน
ยำ (3) กำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้มมี ำกถึง ร้อยละ 21 ของกำร
สัง่ จ่ ำ ยยำ กำรใช้ ย ำนอกข้อ บ่ ง ใช้ ใ นโรคกลุ่ ม ต่ ำ ง ๆ ที่
รวบรวมจำกกำรศึกษำในหลำยประเทศ (9) แสดงตัวอย่ำง
ได้ดงั ตำรำงที่ 1
นวภำ ณรงค์ และจัน ทรรัต น์ สิท ธิว รนั น ท์ (2)
เปรี ย บเที ย บกำรใช้ ย ำในโรงพยำบำลชุ ม ชนในช่ ว ง 2
สัปดำห์ กับข้อมูลตำมทีข่ น้ึ ทะเบียนยำที่ปรำกฎในเอกสำร
กำกับยำ พบ กำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ ร้อยละ 15 ระพีพรรณ
ฉลองสุข (10) ศึก ษำรำยกำรยำในบัญ ชีย ำหลัก แห่งชำติ
พบว่ำ ยำบำงรำยกำรมีกำรระบุเงื่อนไขกำรใช้ยำทีไ่ ม่เป็ นไป
ตำมข้อบ่งใช้ทข่ี น้ึ ทะเบียน เช่นยำ bevacizumab ใช้สำหรับ
age-related maculardegeneration (AMD) แ ล ะ diabetic
macular edema (DME) ในขณะทีข่ อ้ บ่งใช้ทข่ี น้ึ ทะเบียนคือ
กำรรักษำมะเร็งต่ำง ๆ เหตุผลของกำรใช้ยำนี้นอกข้อบ่งใช้
คือ กำรใช้ยำนี้มคี วำมคุม้ ค่ำมำกกว่ำยำทีม่ ขี อ้ บ่งใช้โดยตรง
ซึ่งเป็ นยำนอกบัญชียำหลัก ทำให้ผู้ป่วยมียำรักษำโรคที่มี
รำคำถูกกว่ำและสำมำรถเบิกจ่ำยในระบบประกันสุขภำพได้
น อ ก จ ำ ก ย ำ bevacizumab แ ล้ ว ย ำ nortriptyline
hydrochloride เป็ นยำที่ใช้ในกำรเลิกบุหรี่ตำมแนวทำงเวช
ปฏิบตั กิ ำรรักษำผูเ้ สพยำสูบของประเทศไทย แต่มขี อ้ บ่งใช้
ที่ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำรับ รองให้ ข้ึน
ทะเบียนคือใช้เป็ นยำสงบประสำทและยำต้ำนเศร้ำ
สาเหตุของการใช้ยานอกข้อบ่งใช้
สำเหตุสำคัญของกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ คือ กำรที่
ไม่มยี ำทีข่ น้ึ ทะเบียนสำหรับใช้ในกำรรักษำโรคบำงโรคหรือ
ข้อบ่งใช้นนั ้ ๆ โดยตรงอันเนื่องจำกกำรที่ไม่มงี ำนวิจยั ทำง
คลินิ ก สนั บ สนุ น กำรขึ้น ทะเบีย น กำรขำดหลัก ฐำนเชิง
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ประจักษ์หรืองำนวิจยั ทำงคลินิก ซึ่งมักพบในกลุ่มผู้ป่วยที่
เป็ นกลุ่ ม เปรำะบำง (vulnerable subjects) ได้ แ ก่ กลุ่ ม
ทำรก กลุ่มเด็ก หญิงตัง้ ครรภ์ และหญิงให้นมบุตร รวมถึง
บริษทั ผูผ้ ลิตยำขำดแรงจูงใจทำงด้ำนกำรเงินในกำรทำวิจยั
ทำงคลินิกเพื่อขึน้ ทะเบียนในข้อบ่งใช้อ่นื เพิม่ เติมจำกที่ยำได้
ขึน้ ทะเบียนไว้แล้ว

สำเหตุ อ่ืน ๆ ของกำรใช้ย ำนอกข้อ บ่ ง ใช้ ได้แก่
กำรไม่มยี ำรักษำโดยเฉพำะ ยำกำพร้ำ (orphan drug) หรือ
ยำที่ใ ช้ในกำรรัก ษำโรคที่พ บไม่บ่ อย ท ำให้ไ ม่ มีผู้ผลิตยำ
กรณียำที่มคี วำมจำเป็ นทำงกำรแพทย์ในผู้ป่วยเฉพำะรำย
เช่น กำรเตรียมยำเฉพำะรำย หรือ เภสัชภัณฑ์สำหรับกำร
รักษำแบบมุ่งเป้ ำ (target therapy) หรือกำรบริหำรยำบำง

ตารางที่ 1. ตัวอย่ำงกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ในกลุ่มโรคต่ำง ๆ (9)
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อย่ำงที่ใช้ระยะเวลำแตกต่ ำงไปจำกที่ข้นึ ทะเบียนไว้ เช่น
กำรรัก ษำมะเร็ง เต้ำ นมด้ว ย trastuzumab ที่มีก ำรศึก ษำ
พบว่ำสำมำรถใช้ในระยะสัน้ ได้ โดยให้ประสิทธิผลเท่ำเดิม
นอกจำกเหนือจำกสำเหตุทำงคลินิกแล้ว กำรใช้ยำ
นอกข้อ บ่ ง ใช้ย ัง มีเ หตุ ผ ลในด้ำ นกำรบริห ำรจัด กำรระบบ
สุข ภำพ หรือ กำรลดค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรรัก ษำพยำบำลของ
ผูป้ ่ วย สถำนพยำบำล รวมถึง แรงจูงใจในกำรลดค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนสุขภำพของระบบประกันสุขภำพ (3)
ผลกระทบด้านประสิ ทธิ ภาพและความปลอดภัย
กำรใช้ย ำนอกข้อ บ่ ง ใช้ท ำให้เ กิด ควำมเสี่ย งต่ อ
ผู้ป่วยทัง้ ทำงด้ำนประสิทธิผลและควำมปลอดภัยของยำ มี
รำยงำนพบว่ำ กำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ทำให้เพิม่ ควำมเสีย่ ง
ในกำรเกิ ด อำกำรไม่ พึ ง ประสงค์ จ ำกยำร้ อ ยละ 44 (4)
Pamela และคณะ (11) ศึกษำอุบตั กิ ำรณ์กำรเกิดอำกำรไม่
พึงประสงค์จำกกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ ในหอผูป้ ่ วยวิกฤตใน
โรงพยำบำลมหำวิทยำลัย 3 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกำ
พบว่ำ กำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ทเ่ี พิม่ ขึน้ 1 รำยกำร สัมพันธ์
กับ อัต รำกำรเกิด อำกำรไม่พึงประสงค์ ท่ีเ พิ่มขึ้นร้อยละ 8
Danes และคณะ (12) ศึกษำผลลัพธ์ของกำรใช้ยำนอกข้อ
บ่งใช้ ใน 5 โรงพยำบำลระดับตติยภูมใิ นประเทศสเปนในปี
2012 พบว่ ำ มีก ำรใช้ย ำนอกข้อ บ่ ง ใช้ใ นผู้ป่ วย 226 รำย
สำเหตุในกำรใช้เนื่องจำกยำทีเ่ ป็ นมำตรฐำนไม่ได้ผลหรือให้
ผลกำรรักษำไม่ดี ร้อยละ 72.1 มีกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ 232
รำยกำรใน 102 ข้อ บ่ ง ใช้ ยำที่มีก ำรใช้ม ำกที่สุ ด คือ คือ
rituximab (ร้ อ ยละ 21.1) รองลงมำคื อ botulinum toxin
(ร้อยละ 10.1) ผลลัพธ์ของกำรรักษำด้วยยำนอกข้อบ่งใช้
พบว่ำ ผูป้ ่ วยมีอำกำรดีขน้ึ บ้ำงร้อยละ 36.3 หำยจำกอำกำร
ทีเ่ ป็ นร้อยละ 31.1 และอำกำรเหมือนเดิมร้อยละ 4.9 ผูป้ ่ วย
ร้อยละ 26.5 มีอำกำรไม่พงึ ประสงค์จำกกำรใช้ยำนอกข้อบ่ง
ใช้ โดยร้อยละ 4.9 มีอำกำรไม่พงึ ประสงค์ทร่ี ุนแรง
ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และการเข้าถึงยา
กำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ในบำงกรณีมปี ระโยชน์ต่อ
กำรเข้ำถึงยำของผูป้ ่ วย เช่น กรณีกำรใช้ยำbevacizumab ที่
ขึ้น ทะเบีย นเป็ น ยำรัก ษำมะเร็ง ล ำไส้ แต่ น ำมำใช้ใ นกำร
รัก ษำภำวะจอตำเสื่อ ม เนื่ อ งจำกยำดัง กล่ ำ วมีร ำคำถู ก
มำกกว่ำยำที่ขน้ึ ทะเบียนในกำรรักษำภำวะจอตำเสื่อมถึง
50-60 เท่ำ (5) หรือกรณียำ nortriptyline ซึ่งเป็ นยำต้ำน
เศร้ำทีม่ ปี ระสิทธิผล มีควำมปลอดภัยในกำรเลิกบุหรี่ และมี

รำคำถู ก เมื่อ เทีย บกับ ยำเลิก บุ ห รื่อ่ืน ๆ แต่ ไ ม่ ส ำมำรถ
กำหนดเป็ นทำงเลือกแรกในแนวทำงกำรรักษำผู้เสพยำสูบ
ของประเทศไทยได้เนื่องจำกยำดังกล่ำวไม่ได้ข้นึ ทะเบียน
เพื่อเลิกบุหรี่ไว้ (6) ดังนัน้ กำรพิจำรณำกำรใช้ยำนอกข้อ
บ่งใช้ จึงต้องใช้มุมมองทัง้ ทำงด้ำนประสิทธิผลทำงคลินิก
ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย จริยธรรมจรรยำบรรณวิชำชีพ
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์
มุมมอง ของแพทย์ เภสัชกร ผูป้ ่ วย อุตสาหกรรมยา
McLay แ ล ะ ค ณ ะ (13) ศึ ก ษ ำ ทั ศ น ค ติ แ ล ะ
พฤติกรรมของกุมำรแพทย์ในประเทศอังกฤษต่อกำรใช้ยำ
นอกข้อบ่งใช้ ในเด็ก พบว่ำ แพทย์ร้อยละ 70 กังวลเรื่อ ง
ควำมปลอดภัย และร้อยละ 47 กังวลเรื่องประสิทธิผล แต่
ในทำงปฏิบตั ิ แพทย์รอ้ ยละ 67 ไม่ได้ให้ขอ้ มูลว่ำ กำรใช้ยำ
นี้เป็ นกำรใช้นอกข้อบ่งใช้แก่ผปู้ กครอง และร้อยละ 45 เห็น
ว่ำไม่จำเป็ นต้องมีกำรวิจยั ทำงคลินิกเพิม่ เติมในผูป้ ่ วยเด็ก
กำรศึกษำในกลุ่มเภสัชกรของประเทศอังกฤษใน
ฐำนะผู้รบั ผิดชอบในกำรจ่ำยยำ พบว่ำ เภสัชกรส่วนใหญ่มี
ควำมตระหนักในปั ญหำนี้ แต่เภสัชกรไม่ทรำบว่ำ กำรจ่ำย
ยำนอกข้อบ่งใช้ในเด็กมีสดั ส่วนมำกเพียงใด เภสัชกรเพียง
ร้อยละ 50 คิดว่ำควรให้ขอ้ มูลกับผู้ป่วยว่ำ ยำที่ได้รบั เป็ น
กำรใช้ยำทีน่ อกข้อบ่งใช้ (14)
นอกจำกแพทย์และเภสัชกรแล้ว ยังมีภำคส่วนอื่น
ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น อุตสำหกรรมยำ สำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ บริษั ท ประกัน สุ ข ภำพ ผู้ ท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ
นโยบำยด้ำ นสุข ภำพ นัก เศรษฐศำสตร์สำธำรณสุข (15)
บริษทั ยำมีควำมกังวลเกีย่ วกับกำรใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์
และกำรทดลองทำงคลิ นิ ก ในกำรขึ้น ทะเบี ย นยำ (16)
เนื่องจำกบริษทั มีขอ้ จำกัดในกำรทำวิจยั ทำงคลินิกเพิม่ เติม
และมีขอ้ กังวลต่อรำยได้ท่อี ำจลดลงหรือเสียโอกำสในกำร
ขำย ผู้จ่ำยเงินในระบบสุขภำพมีมุมมองเรื่องกำรประหยัด
ต้น ทุ น ในกำรใช้ยำที่มีประสิท ธิผล แต่ ต้น ทุ น ถู ก มำกกว่ำ
เช่น กรณี bevacizumab (10,17)
จำกข้อ มู ล ที่ไ ด้ ท บทวนวรรณกรรมมำทัง้ หมด
สำมำรถสรุปเหตุผลของกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ ได้ดงั นี้ 1.
ควำมจำเป็ นในกำรใช้ยำของผู้ป่วย 2. เป็ นกำรใช้ยำเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ ่ วยด้วยเมตตำ (compassionate use) เช่น ใน
กรณีกำรรักษำแบบประคับประคองในผูป้ ่ วยระยะท้ำย หรือ
กรณียำกำพร้ำ 3) ระบบสุขภำพต้องกำรเพิม่ กำรเข้ำถึงยำ
ของผู้ป่วย 4. สถำนพยำบำลต้องกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยใน
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กำรรัก ษำพยำบำล และ 5. บริษัท ผู้ผ ลิต ยำสำมำรถเพิ่ม
อัตรำกำรใช้ยำจำกข้อบ่งใช้ใหม่ ๆ ได้ แต่บริษทั ผูผ้ ลิตยำไม่
มี แ รงจู ง ใจทำงกำรเงิน ที่จ ะวิจ ัย ประสิท ธิผ ลและควำม
ปลอดภัยเพิม่ เติม แต่ในขณะเดียวกัน กำรใช้ยำนอกข้อบ่ง
ใช้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรหรือควำมจำเป็ นดังกล่ำว
ทำให้เกิดควำมเสี่ยงต่ อผู้ป่วยทัง้ ทำงด้ำนประสิทธิผลและ
ควำมปลอดภัยของยำ ดังนัน้ ในแต่ ละประเทศจึงต้องพัฒนำ
มำตรกำร หรือนโยบำยทีด่ ูแลกำกับกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้
ภำยใต้ บ ริบ ทของระบบสุ ข ภำพของประเทศนั น้ ๆ เพื่อ
ตอบสนองปั ญหำสุขภำพทีเ่ กิดขึน้ และเพื่อให้เกิดกำรใช้ยำ
ที่มคี วำมปลอดภัย มีประสิทธิผล รวมถึงเกิดประสิทธิภำพ
ในระบบสุขภำพ
การวิ เคราะห์ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (actors)
ในกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ ย วข้ อ งหลำกหลำย ได้ แ ก่ หน่ ว ยงำนที่ ดู แ ลกำรขึ้น
ทะเบีย นยำ หน่ ว ยงำนที่ดู แ ลระบบยำและบัญ ชีย ำหลัก
แห่งชำติ สถำนพยำบำลทุกระดับ สมำคมแพทย์ แพทยสภำ
แพทย์ผู้ใช้ยำ ผู้ป่วยและกลุ่มผู้ป่วย ระบบประกันสุขภำพ
บริษทั ผูผ้ ลิตยำ หน่ วยงำนด้ำนกำรกำรศึกษำและวิจยั เช่น
มหำวิทยำลัย ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียมีบทบำทและควำมสนใจที่
แตกต่ำงกัน ดังกำรวิเครำะห์ทแ่ี สดงในตำรำงที่ 2
การวิ เคราะห์กระบวนการนโยบาย (process)
มำตรกำรหรือนโยบำยทีเ่ กีย่ วกับกำรใช้ยำนอกข้อ
บ่งใช้มกี ำรก่อตัวจำกปั ญหำที่เกิดขึน้ จำกกำรใช้ยำนอกข้อ
บ่งใช้ทอ่ี ยู่ในควำมสนใจของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่ำง ๆ ดังนี้
ผู้กำกับดูแลระบบยำในระดับประเทศต้องกำรให้
ยำที่ ใ ช้ ใ นประเทศเป็ นยำที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และมี ค วำม
ปลอดภัยผ่ำนกำรรับรองจำกหน่วยงำนภำครัฐ หำกจะใช้ยำ
นอกข้อบ่งใช้ หน่วยงำนฯ จะอนุญำตให้ใช้เท่ำทีจ่ ำเป็ น และ
ควรมีหลักฐำนวิชำกำรยืนยัน เมื่อ ต้องกำรใช้จะต้องมีระบบ
กำรบัน ทึก ข้อ มู ล และติด ตำมผลกำรใช้ย ำ รวมถึง มีก ำร
ควบคุมกำรโฆษณำเพื่อป้ องกันกำรใช้อย่ำงแพร่หลำย
บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ ำยยำไม่มแี รงจูงใจในกำร
วิจ ัย ในข้อ บ่ ง ใช้ใหม่ ๆ เพื่อ ขึ้น ทะเบีย น แต่ ต้อ งกำรเพิ่ม
ยอดขำยโดยขยำยข้อบ่งใช้ แต่บริษทั ผูผ้ ลิตทีม่ ยี ำตำมข้อบ่ง
ใช้จะต่อต้ำนกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ เนื่องจำกมีผลกระทบต่อ
ย อดข ำ ย ข อง ย ำ ที่ ข้ึ น ท ะ เบี ย นตำ ม ข้ อ บ่ ง ใช้ นั ้ น ๆ
บริษัท ผู้ผ ลิต และจัด จ ำหน่ ำ ยในบำงประเทศจะท ำหน้ ำ ที่
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ควบคุมดูแลกันเอง (self-regulator) ในเรื่องกำรโฆษณำยำ
ทีบ่ อกสรพพคุณนอกข้อบ่งใช้
ผู้ ป่ วยต้ อ งกำรใช้ ย ำที่ มี ป ระสิท ธิ ผ ล มี ค วำม
ปลอดภัย และต้องกำรทำงเลือกในกำรรักษำที่ไม่ต้องกำร
จ่ ำ ยค่ ำ รัก ษำพยำบำลในรำคำแพง กลุ่ ม ผู้ ป่ วยในบำง
ประเทศมีส่วนร่วมในกำรจัดทำข้อตกลงในระดับประเทศ
เช่น Austrian patient advocacy ทำให้ผู้ป่วยมีสทิ ธิในกำร
ได้รบั ข้อมูลควำมเสีย่ งและประโยชน์จำกแพทย์ทส่ี งยำ
ั่
ในส่ว นผู้สงใช้
ั ่ ย ำ ถู ก ก ำหนดให้ต้อ งปฏิบ ัติต ำม
มำตรฐำนวิชำชีพและจริยธรรมทำงกำรแพทย์ แพทย์จะต้อง
ไม่ทำในสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดอันตรำยต่อผูป้ ่ วย แต่กำรใช้ยำนอก
ข้อบ่งใช้มคี วำมเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอันตรำยได้ ทำให้สภำวิชำชีพ
ทำงกำรแพทย์กำหนดแนวทำงปฎิบตั ติ ่ำง ๆ เพื่อให้กำรจ่ำย
ยำนอกข้อบ่งใช้เป็ นไปโดยปลอดภัยทีส่ ดุ หรือมีกำรใช้กลไก
กำรออกกฎหมำยยำ หรือกฎหมำยเกีย่ วกับละเมิดและควำม
รับผิดทำงกำรแพทย์ (liability law) เพื่อให้แพทย์เลือกใช้
ทำงเลือกในกำรรักษำทีป่ ลอดภัยทีส่ ดุ สำหรับผูป้ ่ วย
หน่ วยงำนด้ำนกำรประกันสุขภำพต้องกำรควบคุม
ค่ำรักษำพยำบำล แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงควำม
ปลอดภัยของผูป้ ่ วยด้วย จึงมีมำตรกำรใช้กลไกกำรเบิกจ่ำย
ในระบบประกันสุขภำพทีก่ ำหนดรำยกำรยำหรือเงื่อนไขใน
กำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ท่สี ำมำรถเบิกจ่ำยในระบบประกัน
สุขภำพได้
ในหลำย ๆ ประเทศ องค์ก รวิช ำชีพ แพทย์ แ ละ
หน่ ว ยงำนด้ ำ นประกัน สุ ข ภำพเป็ นผู้ จ ัด ท ำข้อ เสนอให้
หน่ วยงำนประเมิ น เทคโนโลยี ด้ ำ นสุ ข ภำพ ( health
technology assessment agency) ประเมินยำนอกข้อบ่งใช้
เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรใช้และกำรเบิกจ่ำยโดยกำร
ประเมินประสิทธิผล ควำมปลอดภัย และควำมคุ้มค่ำของ
กำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้
ห น่ ว ย ง ำ น ก ำ กั บ ดู แ ล ก ำ ร ใ ช้ ย ำ ใ น ร ะ ดั บ
สถำนพยำบำล เช่ น คณะกรรมกำรเภสัช กรรมและกำร
บำบัดกำหนดนโยบำยในกำรสังจ่
่ ำยยำนอกข้อบ่งใช้ข อง
สถำนพยำบำล เช่ น ก ำหนดบัญ ชีย ำของสถำนพยำบำล
หรือกำหนดแนวทำงในกำรสังยำนอกข้
่
อบ่งใช้
สาระสาคัญของนโยบาย (content) ในประเทศต่างๆ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐ อเมริ ก ำไม่ มีม ำตรกำรในระดับ
ประเทศทีห่ ำ้ มกำรสังใช้
่ ยำนอกข้อบ่งใช้ แพทย์สำมำรถสัง่

ตารางที่ 2. กำรวิเครำะห์ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในกำรกำกับดูแลกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
บทบำท
กำรสนับสนุน อิทธิพล
นโยบำย
ผูป้ ่ วยและกลุ่มผูป้ ่ วย
ผูใ้ ช้ยำ
สนับสนุน
ปำน
กลำง
แพทย์และรำชวิทยำลัย
ผูส้ งใช้
ั ่ ยำ
สนับสนุน
สูง
ทำงกำรแพทย์
สภำวิชำชีพกำรแพทย์
กำหนดแนวทำงกำรสังจ่
่ ำย สนับสนุน/ไม่
สูง
ยำ
สนับสนุน
บริษทั ผูผ้ ลิตยำ
ผูผ้ ลิตและจำหน่ำย
สนับสนุน
สูง
หน่วยงำนประกันสุขภำพ
หน่วยงำนดูแลกำรขึน้
ทะเบียนยำ
หน่วยงำนติดตำมควำม
ปลอดภัยในกำรใช้ยำ
หน่วยงำนดูและระบบยำ
และบัญชียำหลักแห่งชำติ
หน่วยงำนประเมิน
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์
หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ
และกำรวิจยั

เบิกจ่ำยค่ำยำทีใ่ ช้ในกำร
รักษำพยำบำล
ขึน้ ทะเบียนยำ
ติดตำมควำมปลอดภัยใน
กำรใช้ยำ
กำรกำหนดรำยกำรยำใน
บัญชียำระดับประเทศ
แหล่งข้อมูลในกำรตัดสินใจ
เกีย่ วกับประสิทธิผล ควำม
ปลอดภัย ควำมคุม้ ค่ำ
ดำเนินกำรวิจยั ทำงคลินิก

ยำนอกข้อบ่งใช้ทเ่ี ป็ นยำทีข่ น้ึ ทะเบียนได้ (11) ร ว ม ถึ ง
หน่ วยงำนทีก่ ำกับดูแลกำรใช้ยำในระดับประเทศไม่ได้มกี ำร
ออกประกำศแนวทำงในกำรสังจ่
่ ำยยำนอกข้อบ่งใช้อย่ำง
เหมำะสม แต่ องค์กรวิชำชีพมีขอ้ แนะนำเป็ นแนวทำงแก่
แพทย์ผู้สงจ่
ั ่ ำยยำให้ประเมินควำมเสีย่ งและประโยชน์ ก่อน
กำรสังใช้
่ ยำ (18) และควรมีกำรตัดสินใจภำยใต้หลักฐำน
เชิงประจักษ์ (15) รวมถึงควรให้ขอ้ มูลแก่ผใู้ ช้ยำด้วย
American Society of Health System Pharmacists
(ASHP) แนะนำกำรประเมินกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ โดยเน้น
ในหลักกำรว่ำจะต้องตัง้ อยู่บนหลักฐำนเชิงประจักษ์ เน้ น
ควำมปลอดภัยของผู้ป่วยเป็ นสำคัญ คณะกรรมกำรเภสัช
กรรมและกำรบำบัดควรกำหนดแนวทำงกำรใช้ยำนอกข้อบ่ง
ใช้ของสถำนพยำบำลโดยอิงหลักฐำนเชิงประจักษ์ ในกรณีท่ี
มี ก ำรใช้ บ่ อ ยในสถำนพยำบำลนั ้น ๆ ผู้ ส ัง่ จ่ ำ ยยำต้ อ ง
รับผิดชอบต่อควำมปลอดภัยและประสิทธิผลของกำรใช้ยำ

ควำมสนใจ
ประสิทธิผล ควำมปลอดภัย ลด
ค่ำใช้จ่ำย
ผูป้ ่ วยหำยจำกโรค จริยธรรมในกำร
ดูแลผูป้ ่ วย นวัตกรรมกำรรักษำ
จริยธรรมในกำรดูแลผูป้ ่ วย
ยอดขำย ผลตอบแทน ต้นทุน ใน
กำรวิจยั ค้นคว้ำ
ประสิทธิผล ควำมปลอดภัย ลด
ต้นทุนค่ำรักษำพยำบำล
ประสิทธิผล ควำมปลอดภัย
หลักฐำนเชิงประจักษ์
ควำมปลอดภัย

สนับสนุน

สูง

ไม่สนับสนุน

สูง

สนับสนุน

ต่ำ

ไม่สนับสนุน/
สนับสนุน
สนับสนุน

ปำน
กลำง
สูง

ประสิทธิผล ควำมปลอดภัย ควำม
จำเป็ นต่อปั ญหำสุขภำพ
ประสิทธิผล ควำมปลอดภัย ควำม
คุม้ ค่ำ

สนับสนุน

ต่ำ

งำนวิจยั ทีต่ อบสนองต่อปั ญหำของ
ประเทศ

นอกข้อบ่งใช้ และแพทย์ควรปรึกษำเภสัชกรทีเ่ ชีย่ วชำญเมือ่
จ ำเป็ น รวมถึ ง ควรทบทวนหลัก ฐำนเชิง ประจัก ษ์ อ ย่ ำ ง
ครอบคลุม และระมัดระวังกำรนำหลักฐำนทีม่ อี คติเชิงบวก
หรือเชิงลบมำใช้ในกำรตัดสินใจ (19)
ในบำงกรณี หน่ ว ยงำนภำครัฐเป็ น ผู้ดำเนิ น กำร
ทดลองทำงคลินิ ก เพื่อ ให้ไ ด้ ข้อ มู ล เชิง ประจัก ษ์ เ กี่ย วกับ
ประสิทธิผลและควำมปลอดภัยของยำ เช่น กำรเปรียบเทียบ
ยำ bevacizumab กับ ranibizumab ในกลุ่ ม ผู้ ป่ วย AMD
(15) และนำผลกำรศึกษำมำตัดสินใจเลือกสังยำนอกข้
่
อบ่ง
ใช้ และเกณฑ์ ใ นกำรเบิก จ่ ำ ยยำส ำหรับ บริษั ท ประกัน
สุขภำพของเอกชน
ยำกลุ่ ม ใหม่ ท่ีมีโอกำสใช้ยำไม่ ตรงตำมข้อบ่งใช้
ตำมที่ ข้ึ น ทะเบี ย น เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว วั ต ถุ ค ล้ ำ ยคลึ ง
องค์ก ำรอำหำรและยำของประเทศสหรัฐ อเมริก ำมีแ นว
ทำงกำรพัฒ นำระบบประเมิน ข้อ มู ล สนั บ สนุ น ในกำรขึ้น
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ทะเบีย นยำเพื่อ ขยำยข้อ บ่ ง ใช้ ส ำหรับ กำรขึ้น ทะเบี ย น
ผลิต ภัณฑ์ โดยไม่ ต้อ งท ำวิจ ัย ทำงคลินิ ก ขึ้น มำใหม่ โดย
พิจำณำจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำ
ทำงด้ำ นกลไกกำรออกฤทธิ ์ เภสัช จลนพลศำสตร์ ควำม
ปลอดภัย ของยำ และปฏิกิริย ำตอบสนองทำงภู มิคุ้ม กัน
เพื่อให้เกิดกำรเข้ำถึงยำทีม่ ำกขึ้น (3) ข้อมูลดังกล่ำวจะเข้ำ
กระบวนกำรประเมิ น เทคโนโลยี แ ละรวบรวมไว้ ใ น
Compendia for Coverage of Off-label Uses of Drugs and
Biologics in an Anticancer Chemotherapeutic Regimen
(20) สำหรับแนวทำงกำรกำกับกำรส่งเสริมกำรขำยหรือกำร
โฆษณำยำนอกข้อ บ่ ง ใช้ มีก ฎหมำยเกี่ย วกับ กลไกกำร
ควบคุ ม กัน เองภำยในกลุ่ ม อุ ต สำหกรรมยำ ส่ ว นในกลุ่ ม
วิชำชีพแพทย์กำหนดให้มกี ำรเปิ ดเผยควำมสัมพันธ์ทำงกำร
เงินระหว่ำงแพทย์และบริษัทยำ รวมถึง มีมำตรกำรกำกับ
คุณภำพของกำรเผยแพร่ขอ้ มูลในกำรตีพมิ พ์กำรศึกษำวิจยั
ยำนอกข้อบ่งใช้ในวำรสำรวิชำกำรทำงกำรแพทย์ (19)
ประเทศในสหภาพยุโรป
หน่ ว ยงำนที่ดู แ ลกำรขึ้น ทะเบีย นยำในสหภำพ
ยุโรปคือ Medicines and Healthcare Products Regulatory
Agency (MHRA) ซึง่ ได้กำหนดแนวปฎิบตั ทิ ร่ี ะบุว่ำ หำกยำ
ที่ขน้ึ ทะเบียนมีขอ้ บ่งใช้ตำมควำมจำเป็ นในกำรรักษำของ
ผู้ป่วยแล้ว แพทย์ควรใช้ยำดังกล่ำวก่อน โดยไม่ควรใช้ยำ
นอกข้อบ่งใช้ดว้ ยเหตุผลเกีย่ วกับต้นทุน ควำมสะดวกในกำร
ใช้ย ำ หรือ ควำมจ ำเป็ น ในด้ำ นกำรบริห ำรจัด กำร (3,21)
สหภำพยุโรปกำกับดูแลกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ดว้ ยกฎหมำย
หรือข้อบังคับ โดยในแต่ละประเทศมีกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
แสดงได้ดงั ตำรำงที่ 3
จำกสถำนกำรณ์ กำรใช้ยำในเด็ก ที่มอี ตั รำกำรใช้
ยำนอกข้อบ่งใช้สูงถึงร้อยละ 50 สำเหตุสำคัญเกิดจำกกำร
ขำดกำรวิจยั ในเด็ก เพรำะเด็กถู ก จัดเป็ นกลุ่มผู้ร่วมวิจ ัย ที่
เปรำะบำง ทำให้ไม่มกี ำรศึกษำทำงคลินิกสนับสนุ น ดังนัน้
กำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ในเด็กจึงไม่มหี ลักฐำนเชิงประจักษ์ท่ี
สนับสนุ นมำกนัก หำกแต่เป็ นกำรคำดกำรณ์ผลลัพธ์กำรใช้
ยำจำกกำรวิจยั ที่ทำในผูป้ ่ วยกลุ่มอื่น ๆ ดังนัน้ ในปี 2008
สหภำพยุโรปจึงประกำศ Regulation (EC) No 1901/2006
เพื่อสร้ำงระบบทีท่ ำให้เกิดกำรวิจยั พัฒนำและขึน้ ทะเบียนยำ
สำหรับข้อบ่งใช้ในเด็ก โดยจูงใจด้วยกำรให้ค่ำตอบแทนเป็ น
รำงวัลกับอุตสำหกรรมยำทีท่ ำกำรวิจยั ในกลุ่มเด็ก และมีกำร
กระตุน้ ให้ภำคสังคมสนับสนุนกำรวิจยั กำรใช้ยำข้อบ่งใช้ต่ำง
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ๆ ในเด็กให้มำกขึน้ ข้อกำหนดนี้มเี จตนำรมณ์มุ่งหวังให้มี
กำรเพิม่ งำนวิจยั เพื่อให้เกิดหลักฐำนเชิงประจักษ์สนับสนุ น
กำรขึน้ ทะเบียนยำทีใ่ ช้ในเด็กให้มำกขึน้ (22)
ประเทศฝรัง่ เศสและประเทศอิ ต ำลี ส นั บ สนุ น
เงินทุนเพื่อกำรวิจยั ยำนอกข้อบ่งใช้ในผูป้ ่ วยในสหภำพยุโรป
ภำยใต้ น โยบำย temporary recommendations for use
(RTUs) ของฝรั ง่ เศสและนโยบำย pre-authorization by
listafarmaci off label (AIFA) ในประเทศอิต ำลี และมีก ำร
จัดตัง้ หน่วยงำน Bundesamt fur Arzneimittel und medizin
produkte (BfArM) off-label expert group ซึง่ เป็ นหน่วยงำน
พิจำรณำสนับสนุ นทุนวิจยั สำหรับยำนอกข้อบ่งใช้เพิม่ เติม
(23)
กำรส่งเสริมกำรขำยยำนอกข้อบ่งใช้ทข่ี น้ึ ทะเบียน
ในสหภำพยุโรปถูกกำกับดูแลด้วยกฎหมำยห้ำมกำรส่งเสริม
กำรขำยยำนอกข้อบ่งใช้ทก่ี ำหนดโดย MHRA (24) แต่ทงั ้ นี้
ในแต่ ละประเทศจะมีก ฎหมำย ข้อ ก ำหนด และองค์ก รที่
ก ำกับ ดูแ ลกำรส่ง เสริม กำรขำยในแต่ ละประเทศเป็ น กำร
เฉพำะ เช่ น หน่ ว ยงำน Prescription Medicine Code of
Practice Authorities (PMCPA) ในประเทศอังกฤษ จะดูแล
ก ำกั บ กำรส่ ง เสริ ม กำรขำยตำมเกณฑ์ จ ริ ย ธรรมของ
Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI
code)
ประเทศอังกฤษ
ประเทศอังกฤษมีนโยบำยและมำตรกำรควบคุม
กำรสังจ่
่ ำยยำนอกข้อบ่งใช้ของแพทย์ โดยแพทย์ผู้จ่ำยยำ
ต้ อ งปฏิ บ ัติ ต ำมแนวทำงเวชปฏิ บ ัติ ใ นกำรจ่ ำ ยยำของ
National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
รวมถึ ง นโยบำยกำรเบิก จ่ ำ ยยำของหน่ ว ยงำนในระบบ
ประกันสุขภำพส่วนกลำง (NHS Hospital Trusts) และระดับ
พืน้ ที่ (Clinical Commissioning Groups) (25) หน่ วยงำน
ในระบบประกัน สุข ภำพพื้น ที่ใ นแต่ ละพื้น ที่ สำมำรถออก
นโยบำยและแนวปฏิบตั ิในกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ได้ เช่น
แนวทำงกำรเบิกจ่ำย แนวทำงกำรสังใช้
่ ยำ โดยเฉพำะอย่ำง
ยิง่ ยำทีไ่ ม่มกี ำรขึน้ ทะเบียนในข้อบ่งใช้นนั ้ หรือมียำเพียงไม่ก่ี
รำยกำรสำหรับข้อบ่งใช้นนั ้ ๆ เช่น กำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ใน
เด็ก หรือกรณีท่มี ีหลักฐำนเชิงประจักษ์สนับสนุ นเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลและควำมปลอดภัย
ในขณะเดีย วกัน NICE สนับ สนุ น ข้อ มูลของยำ
นอกข้อบ่งใช้เพื่อให้แพทย์ผสู้ งใช้
ั ่ ยำประเมินประโยชน์และ

ตารางที่ 3. กฎหมำยหรือข้อบังคับเกีย่ วกับกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ในสหภำพยุโรป (3,7)
ประเทศ
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
กำรกำกับดูแลกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้
ออสเตรีย
Medical law, §8 (AMG)และ §§ 6, 88 und 110 ระบุ เ งื่อ นไขกำรใช้ย ำนอกข้อ บ่ ง ใช้ใ นกฎหมำย และ
StGB Austria
กำหนดให้มกี ำรลงนำมยินยอมในกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้
ฝรังเศส
่
Law No 2011- 2012 from December 29, กำรก ำกับ ดู แ ลกำรใช้ย ำนอกข้อ บ่ ง ใช้แ บบชัว่ ครำว
2011;regulation No 2012-743, TRU
(temporary recommendations of use)
อิตำลี
Law 94/98 (Legge di Bella), Art 3, subsection ระบุเงื่อนไขกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ในกฎหมำย
2
สเปน
Law 41/2002 and royal decree 1015/2009
ระบุเงื่อนไขกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ในกฎหมำย
สวิสเซอร์แลนด์ Swiss federal law on medicinal products and ระบุ เ งื่อ นไขกำรใช้ย ำนอกข้อ บ่ ง ใช้ใ นกฎหมำยแบบ
medical devices, Art 9, Art 26
ชัวครำว
่
เยอรมัน
Medical law, §21 section 2 No 6 (AMG)
ระบุเงื่อนไขทีย่ กเว้นกำรใช้ยำตำมข้อบ่งใช้
ฮังกำรี
Section25 of Act No. XCV of 2005, Decree ระบุเงื่อนไขกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ในกฎหมำย
No. 44/ 2004 of the Ministry for Health Care,
Social Affairs and Family
ควำมเสี่ย งของผู้ ป่ วย ข้ อ มู ล กำรประเมิ น นี้ จ ัด ท ำโดย
หน่ ว ยงำนประเมิ น เทคโนโลยี โ ดยรวบรวมข้อ มู ล จำก
งำนวิจ ัย รวมถึง ใช้ก ระบวนกำรประเมิน เทคโนโลยีด้ำ น
สุข ภำพของยำนอกข้อ บ่ง ใช้ และตีพิม พ์เ อกสำรวิช ำกำร
evidence summaries: unlicensed and off-label medicine
(25,26) เพื่อ เป็ น หลัก ฐำนเชิง วิชำกำรให้แพทย์ผู้สงใช้
ั ่ ยำ
และหน่ ว ยงำนที่เ กี่ย วข้อ งใช้เ ป็ นข้อ มู ล ในกำรตัด สิน ใจ
เกีย่ วกับยำดังกล่ำว
หน่ วยงำนที่กำกับดูแลวิชำชีพทำงกำรแพทย์ของ
ประเทศอังกฤษ (General Medical Council) ประกำศแนว
กำรกำรสังจ่
่ ำยยำของแพทย์ ที่ระบุว่ำ แพทย์ควรสังใช้
่ ยำ
ตำมข้อบ่งใช้ และกำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำจ่ำยยำนอก
ข้อบ่งใช้ได้ในผูป้ ่ วยทีม่ คี วำมจำเป็ นรำยบุคคล (27)
ประเทศฝรังเศส
่
ในปี 2011 ได้มกี ำรประกำศกฎหมำย Health and
Safety Law ทำให้เกิดควำมตื่นตัวเกีย่ วกับกำรใช้ยำนอกข้อ
บ่งใช้เป็ นอย่ำงมำก โดยก่อนหน้ำปี 2011 ประเทศฝรังเศสมี
่
ก ฎ ห ม ำ ย Article R4127- 8 of the public health code
(1971) ที่ร ะบุ ว่ ำ กำรสัง่ จ่ ำ ยยำของแพทย์ต้ อ งค ำนึ ง ถึง
ประโยชน์และควำมเสีย่ งเสมอ ในประเทศฝรังเศสมี
่
กลไกใน
กำรควบคุมยำนอกข้อบ่งใช้ 2 กลไกสำคัญ คือ กำรกำหนด
รำยกำรยำนอกข้อบ่งใช้ท่สี ำมำรถเบิกจ่ำยในระบบประกัน
สุขภำพ และกำรบังคับใช้กฎหมำย

หน่วยงำนทีด่ แู ลด้ำนข้อกำหนดกำรจ่ำยยำนอกข้อ
บ่งใช้ในประเทศฝรังเศส
่
คือ Afssapa (French agency for
the safety and health products), HAS (High health
authority) และ INCA (National Institute against Cancer)
ทัง้ สำมหน่ ว ยท ำงำนร่ ว มกัน ในกำรก ำหนดรำยกำรยำที่
เกี่ย วข้อ ง โดยกำรรวบรวมข้อ มูลกำรศึก ษำและประเมิน
ควำมเสี่ยงและประโยชน์ ของกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ เมื่อ
หน่ ว ยงำนรับ รองกำรใช้ยำนัน้ ๆ กำรใช้ย ำนอกข้อบ่งใช้
ดังกล่ำวจะสำมำรถเบิกค่ำยำในระบบประกันสุขภำพได้ ยำ
ทีถ่ ูกเสนอเข้ำกระบวนกำรนี้เป็ น ยำทีม่ รี ำคำแพง ยำทีใ่ ช้ใน
โรคทีพ่ บได้น้อย หรือยำทีไ่ ม่มยี ำอื่นทีใ่ ช้ในกำรรักษำได้แล้ว
(28)
ส่วนระบบกฎหมำยกำกับดูแลกำรใช้ยำนอกข้อบ่ง
ใช้ คือ พระรำชกฤษฎีกำ ชื่อ temporary use recommendations (TUR) (10,28–30) ที่กำหนดให้แพทย์สำมำรถใช้ยำ
นอกข้อ บ่ ง ใช้ไ ด้ แ ละผู้ป่ วยสำมำรถเบิก จ่ ำ ยได้ใ นระบบ
ประกันสุขภำพ ภำยใต้ระบบติดตำมผลลัพธ์กำรรักษำและ
กำรประเมินควำมเสีย่ งและประโยชน์สำหรับกำรใช้ยำนอก
ข้อบ่งใช้ติดต่อกันเป็ นเวลำ 3 ปี หำกมีขอ้ มูล ประสิทธิผล
และควำมปลอดภัยทีเ่ พียงพอต่อกำรขึน้ ทะเบียนข้อบ่งใช้ก็
จะดำเนินกำรขึน้ ทะเบียนโดยบริษัทเอกชนหรือหน่ วยงำน
อื่น ๆ ที่ไม่ใช่อุตสำหกรรมยำ นอกจำกนี้ อุตสำหกรรมยำ
ยังได้รบั กำรสนับสนุ นหำกทำวิจยั ทำงคลินิกเพิม่ เติม หรือ
หำกไม่สำมำรถขึน้ ทะเบียนข้อบ่งใช้ใหม่ได้ กำรใช้ยำนอก
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ข้อบ่งใช้ดงั กล่ำวจะถูก ประกำศเป็ นข้อแนะนำในกำรใช้ยำ
โดยหน่ วยงำน National Agency of Medicine and Health
Product Safety (ANSM) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกำร
ใช้ย ำนอกข้อ บ่ง ใช้ เช่ น Social Security Insurance, High
Health Authority, National Cancer Institute, Reference
Centers for Rare Diseases, หรือ กลุ่ ม เรีย กร้อ งสิท ธิข์ อง
ผู้ ป่ ว ย ( patient advocacy groups) สำ ม ำ รถ ยื่ นค ว ำม
ต้ อ งกำรในกำรเสนอย ำเข้ ำ ระบบดั ง กล่ ำ วไ ด้ ผ่ ำ น
French National Agency for Medicines and Health
Products Safety (28)
ประเทศเยอรมัน
กฎหมำยยำของประเทศเยอรมันไม่ได้หำ้ มกำรใช้
ยำนอกข้อบ่งใช้ แต่อนุ ญำตให้ใช้ได้ภำยใต้ขอบเขตของกำร
บริกำรกำรแพทย์และกำรเบิกจ่ำยกับประกันสุขภำพตำม
SGBV (Sozialgestezbuch 5) หรือ social security code 5
โดยมีเงื่อนไขกำรใช้ในกรณี ทม่ี อี ำกำรอำจถึงแก่ชวี ติ ทีไ่ ม่มี
ทำงเลือกในกำรรักษำอื่น และต้องมีหลักฐำนเชิงประจักษ์
ของประสิทธิผลและควำมปลอดภัย (31) องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ กำรพิ จ ำรณำกำรใช้ ย ำนอกข้ อ บ่ ง ใช้ คื อ BfArM
(Bundesamt fur Arzneimittel und medizinprodukte) offlabel expert group ซึ่งมีกำรกำหนดกลุ่มโรคเพื่อ พิจำรณำ
กำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ เช่น กลุ่ม ยำมะเร็ง กลุ่ม ยำจิตเวช
และประสำทวิทยำ กลุ่มยำทีใ่ ช้ทำงจักษุวทิ ยำและยำทีใ่ ช้ใน
โรค HIV/AIDS และเสนอรำยกำรยำดัง กล่ ำ วแก่ Health
Insurance Fund เพื่อ พิจ ำณำตัด สิน ใจในกำรอนุ ม ัติก ำร
เบิกจ่ำย (3)
ประเทศฮังการี
กำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ของประเทศฮังกำรีถกู กำกับ
ดู แ ลด้ ำ นประสิท ธิภ ำพและควำมปลอดภัย โดย Health
Technology Assessment Committee แ ล ะ National
Institute for Quality Organizational Development in
Healthcare and Medicines ซึ่ ง ท ำหน้ ำ ที่ ป ระเมิ น ควำม
เหมำะสมของกำรใช้ย ำดัง กล่ ำ ว โดยจะต้อ งมีค ำขอหรือ
ข้อเสนอมำจำกแพทย์ผู้รกั ษำ และมีระบบกำรเบิกจ่ำยยำ
นอกข้อบ่งใช้ในระบบประกันสุขภำพซึง่ จะพิจำรณำเป็ นรำย
กรณี ห รื อ รำยบุ ค คลโดย National Insurance Fund ซึ่ ง
พิจำรณำบนหลักกำรของกำรประหยัดทรัพยำกรและต้นทุน
ด้ำนสุขภำพ (3)
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ประเทศออสเตรีย
กำรกำกับดูแลกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้เป็ นข้อตกลง
ร่วมกันระหว่ำงผู้เกี่ยวข้อง 4 ฝ่ ำย ประกอบด้วย Austrian
Federal Office for Safety in Health Care, Austrian
Medicines and Medical Devices Agency, Austrian
Society for Anesthesia, Resuscitation and Intensive
Care (ÖGARI) แ ล ะ Austrian Patient Advocacy ต ำ ม
ข้อตกลงดังกล่ำวแพทย์สำมำรถสังจ่
่ ำยนอกข้อบ่งใช้ได้ แต่
จะเป็ นควำมรับผิดชอบของสถำนพยำบำลและแพทย์ผสู้ งยำ
ั่
ทัง้ ยังมีขอ้ บังคับเกีย่ วกับกำรลงนำมของผูป้ ่ วยเพื่อรับทรำบ
และยินยอมให้ใช้ยำนอกข้อบ่งใช้กบั ตน ระบบกำรพิจำรณำ
กำรเบิกจ่ำยกับระบบประกันสุขภำพของประเทศออสเตรีย
จะไม่เข้มงวดเกี่ยวกับคุณภำพของหลักฐำนเชิงประจัก ษ์
เกี่ย วกับ ประสิทธิภำพและประสิทธิผ ล หลัก ฐำนในระดับ
ควำมเห็นของผูเ้ ชีย่ วชำญก็สำมำรถใช้สนับสนุนกำรเบิกจ่ำย
ภำยใต้ระบบประกันสุขภำพของประเทศออสเตรียได้ (3)
ประเทศแคนาดา
องค์กรประเมินเทคโนโลยีดำ้ นสุขภำพของประเทศ
แคนำดำ (Canadian Agency for Drugs and Technologies
in Health: CADTH) รับผิดชอบในกำรประเมินหลักฐำนเชิง
ประจักษ์เกีย่ วกับประโยชน์ ควำมเสีย่ ง รวมถึงควำมคุม้ ค่ำ
ของยำที่ ใ ช้ น อกข้ อ บ่ ง ใช้ เช่ น sildanafil และ tadalafil
ส ำ ห รั บ กรณี pulmonary arterial hypertension แ ละ ย ำ
รักษำมะเร็งสำหรับกรณี retina condition โดยจัดเป็ น กำร
ขยำยของเขตของกำรใช้น ำตำมหลัก ฐำนเชิง ประจัก ษ์ ท่ี
ข้ อ บ่ ง ใช้ ท่ี ก ำหนด ยำที่ ผ่ ำ นกำรประมิ น จำก CADTH
สำมำรถเบิกจ่ำยในระบบประกันสุขภำพได้ (32,33)
ประเทศออสเตรเลีย
Council of Australian Therapeutic Advisory
Groups (CATAG) ไ ด้ จ ั ด ท ำ Guiding Principles for the
quality use of off-label medicines เพื่อ เป็ นแนวทำงกำร
ตัดสินใจและกรอบกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้อย่ำงมีคุณภำพใน
ระดับ โรงพยำบำลของรัฐ ดัง แสดงในรูปที่ 1 (34) ในกำร
ตัด สิน ควำมเหมำะสมของกำรใช้ย ำนอกข้อ บ่ ง ใช้นั น้ จะ
พิจำรณำจำกหลักฐำนเชิงประจักษ์ทเ่ี กีย่ วกับควำมปลอดภัย
และประสิทธิผล ประโยชน์และควำมเสีย่ งในกำรใช้ในผูป้ ่ วย
กลุ่ ม ต่ ำ ง ๆ แนวทำงนี้ แ บ่ ง กลุ่ ม กำรใช้ย ำนอกข้อ บ่ ง ใช้
ออกเป็ น 4 ประเภท คือ 1) กำรใช้ได้เป็ นกำรทัวไป
่ (routine

use): มีหลักฐำนเชิงประจักษ์คุณภำพสูงในกำรสนับสนุนว่ำ
ยำมีประโยชน์ มำกกว่ำควำมเสี่ยงเมื่อใช้นอกข้อบ่งใช้ 2)
กำรใช้ในผูป้ ่ วยเฉพำะรำย (individual use): มีหลักฐำนเชิง
ประจักษ์คุณภำพต่ ำหรือต่ ำมำก แต่ พบว่ำมีประโยชน์ ต่อ
ผูป้ ่ วยมำกกว่ำควำมเสีย่ ง และควรมีกำรกำหนดเกณฑ์กำร
คัดเลือกยำเข้ำประเภทนี้ เช่น ใช้เพื่อรักษำโรคทีพ่ บน้อย ยำ
ขำดแคลน ไม่ มีท ำงเลือ กในกำรรัก ษำอื่น 3) กำรใช้ตำม
เงื่อนไขที่กำหนดร่วมกับ กำรศึกษำ (conditional use with
evidence development): มีหลักฐำนเชิงประจักษ์คุณภำพ
ต่ ำหรือปำนกลำง มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยมำกกว่ำควำมเสีย่ ง
ในผูป้ ่ วยกลุ่มเฉพำะทีต่ ้องมีกำรกำหนดเกณฑ์พจิ ำณำ เช่น
ระดับควำมรุนแรง ชนิดของโรคที่เป็ น หรือกำรรักษำตำม
มำตรฐำนกำรรักษำแล้วไม่ได้ผล ยำในกลุ่มนี้จะต้องมีกำร
ทบทวนกำรใช้ยำอย่ำงสม่ำเสมอ และ 4) กำรใช้ในงำนวิจยั
(research and investigation use): มีหลักฐำนเชิงประจักษ์
คุณภำพต่ ำหรือต่ ำมำก ไม่สำมำรถประเมินประโยชน์ ต่ อ
ควำมเสี่ย งได้ หรื อ มี โ อกำสที่จ ะมีค วำมเสี่ย งมำกกว่ ำ
ประโยชน์ แนวทำงกำรประเมินกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ กำร
อนุ ม ัติ ก ำรใช้ ย ำ และกำรติ ด ตำมผลกำรรัก ษำในด้ ำ น
ประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยแสดงได้ดงั รูปที่ 1

หลัก กำรใช้ย ำนอกข้อ บ่ ง ใช้อ ย่ ำ งมีคุ ณภำพของประเทศ
ออสเตรเลีย ถูกกำหนดบนหลักกำรที่ว่ำ กำรใช้ยำนอกข้อ
บ่งใช้จะทำได้ต่อเมื่อไม่มที ำงเลือกอื่นทีเ่ หมำะสม ไม่มยี ำที่
ขึ้นทะเบียนให้เลือกใช้ หรือเกิดวิกฤตยำขำดแคลน กำร
ตัด สิน ใจอยู่ ภ ำยใต้ ห ลัก ฐำนเชิง ประจัก ษ์ ท่ีมีคุ ณ ภำพสูง
ผูป้ ่ วยหรือผูด้ ูแลต้องมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจใช้ยำนอกข้อ
บ่งใช้ ต้องมีกำรแจ้งข้อมูลไปยังคณะกรรมกำรเภสัชกรรม
และกำรบำบัดประจำสถำนพยำบำลในทุกกรณี ยกเว้นกำร
จ่ำยยำนอกข้อบ่งใช้ทถ่ี ูกพิจำรณำให้เป็ นกำรใช้ได้เป็ นกำร
ทัวไป
่ มีระบบติดตำมผลกำรรักษำ ผลลัพธ์ดำ้ นสุขภำพ และ
อำกำรไม่พงึ ประสงค์จำกกำรใช้ยำ และมีกำรพิจำรณำถึงผูท้ ่ี
ต้องรับผิดชอบต่ อกำรจ่ำยยำนอกข้อบ่งใช้ทุกครัง้ ระบบ
ประกันสุขภำพของประเทศออสเตรเลียจะเบิกจ่ำยได้เฉพำะ
รำยกำรยำตำมสิทธิประโยชน์ท่ี CATAG ประกำศใช้เท่ำนัน้
ประเทศนิ วซีแลนด์
Medicine Act 1981 ของประเทศนิวซีแลนด์ไม่ได้
ห้ำมกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ แต่จะต้องใช้ภำยใต้ขอ้ กำหนด
ของ Code of health and disability services consumers’
rights regulation 1996 และ common law ทีก่ ำหนดให้กำร

รูปที่ 1. หลักกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้อย่ำงมีคุณภำพของประเทศออสเตรเลีย (34)
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ใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนดได้แก่
ผูป้ ่ วยต้องได้รบั ทรำบข้อมูลอย่ำงครบถ้วนและต้องได้รบั คำ
ยินยอมจำกผูป้ ่ วยด้วย (35)
ประเทศอิ นเดีย
ในปี 2004 ประเทศอินเดียออกกฎหมำยกำหนดให้
กำรจ่ำยยำที่นอกเหนือจำกข้อบ่งใช้เป็ นสิง่ ที่ผิดกฎหมำย
ตำม Indian Medical Council Act (36,37) และหน่วยงำน
Drug Controller General of India ที่รบั ผิดชอบในกำรดูแล
แลกำรขีน้ ทะเบียนยำยังไม่มแี นวทำงที่ชดั เจนต่อกำรใช้ยำ
นอกข้ อ บ่ ง ใช้ แต่ มี ก รณี ศึ ก ษำของยำ bevacizumab ที่
หน่ วยงำนกำกับดูแลกำรใช้ยำออกประกำศกำรห้ำมใช้ยำ
แบบ intraocular เนื่องจำกเป็ นกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ แต่
ได้ยกเลิกประกำศดังกล่ำวเพื่อประโยชน์ ในกำรเข้ำถึงยำ
ของผู้ป่วยโดยพิจำรณำถึงหลักฐำนเชิงประจักษ์ท่พี บว่ำมี
ประสิทธิผลและควำมปลอดภัย (15)
ประเทศเกาหลีใต้
กำรกำกับดูแลกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ดำเนินกำร
โดย Health Insurance Review and Assessment Service
(HIRA) HIRA อนุ ญำตให้มกี ำรเบิกจ่ำยค่ำยำนอกข้อบ่งใช้
บำงอย่ำงภำยใต้เงื่อนไขทีก่ ำรใช้ตอ้ งมีหลักฐำนเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับประสิทธิผล ควำมปลอดภัย และควำมคุ้มค่ำทำง
เศรษฐศำสตร์ (38)
ประเทศจีน
กำรกำกับดูแลกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ของประเทศ
จีนประกอบด้วยกลไก 3 ด้ำนคือ กำรกำหนดข้อจำกัดหรือ
เงื่อนไขในกำรสังยำนอกข้
่
อบ่งใช้ของแพทย์ กำรกำกับกำร
โฆษณำส่ ง เสริ ม กำรขำย-กำรใช้ ย ำนอกข้ อ บ่ ง ใช้ โ ดย
บริษั ท ผู้ ผ ลิต และผู้ น ำเข้ำ และกำรใช้ ก ฎหมำยก ำหนด
ควำมผิดฐำนละเมิดในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยได้รบั อันตรำยจำกกำรที่
แพทย์สงจ่
ั ่ ำยยำนอกข้อบ่งใช้ให้ผู้ป่วย กฎหมำยดังกล่ำว
ก ำหนดบทลงโทษและกำรเยีย วยำผู้เ สีย หำยจำกกรณี
ดังกล่ำวด้วย (39,40)
ประเทศสิ งคโปร์
ประเทศสิงคโปร์กำหนดแนวทำงเวชปฏิบตั ทิ ด่ี ขี อง
แพทย์เกีย่ วกับกำรจ่ำยยำ โดยกำหนดแนวทำงกำรจ่ำยยำ
นอกข้อ บ่ ง ใช้ข องแพทย์ ว่ำ กำรใช้ย ำนอกข้อ บ่ ง ใช้ต้องมี
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หลักฐำนเชิงประจักษ์ท่เี พียงพอหรือมีประสบกำรณ์ในกำร
ใช้ท่เี พียงพอให้เห็นประสิทธิผลและควำมปลอดภัยของยำ
นอกข้อ บ่ ง ใช้นัน้ ๆ แพทย์ผู้สงยำต้
ั ่ อ งรับผิด ชอบในกำร
บันทึกข้อมูลกำรจ่ำยยำที่ครบถ้วนถูกต้องชัดเจน โดยระบุ
เหตุ ผ ลควำมจ ำเป็ น ที่ต้ อ งใช้ย ำนอกข้อ บ่ ง ใช้นั น้ ว่ ำ เกิด
ประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยอย่ำงไร นอกจำกนัน้ ยังมีเกณฑ์จริยธรรม
ทำงกำรแพทย์ทป่ี ระกำศ ซึ่งระบุว่ำ แพทย์ไม่ควรจ่ำยยำที่
ไม่ ไ ด้ร ับกำรยอมรับในวิชำชีพ เว้น เสีย แต่ ว่ำยำนัน้ มีกำร
ศึกษำวิจยั รองรับ นอกจำกนัน้ ยังมีเงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยกำร
ใ ช้ ย ำ น อ ก ข้ อ บ่ ง ใ ช้ ต ำ ม Handbook of Healthcare
Professionals ทีจ่ ดั ทำโดยกระทรวงสำธำรณสุข (41)
ประเทศญี่ปนุ่
กำรกำกับดูแลประสิทธิผลและควำมปลอดภัยของ
ยำนอกข้อ บ่ ง ใช้ใ นประเทศญี่ป่ ุ นใช้ข้อ มูล เชิง ประจัก ษ์ ท่ี
ปรำกฎในหนังสืออ้ำงอิงมำตรฐำนและแนวทำงเวชปฏิบตั ใิ น
กำรรับรองกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ (41)
การกากับดูแลการโฆษณายานอกข้อบ่งใช้
กำรโฆษณำกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้เป็ นสิง่ ต้องห้ำม
ในทุกประเทศ เนื่องจำกกำรโฆษณำยำต้องผ่ำนกำรรับรอง
จำกหน่ วยงำนภำครัฐ หำกหน่ วยงำนภำครัฐอนุ ญำตให้มี
กำรโฆษณำได้ ถื อ ว่ ำ เป็ นกำรส่ ง เสริ ม กำรใช้ ย ำที่ ไ ม่
ปลอดภัย ในทำงอ้อ ม (10) กำรก ำกับ ดูแลกำรโฆษณำยำ
นอกข้อ บ่ ง ใช้ใ นสหรัฐอเมริก ำ มีก ฎหมำยที่เ กี่ย วข้องกับ
กลไกก ำกับ ดู แ ลกัน เองในกลุ่ ม อุ ต สำหกรรมยำและกลุ่ ม
วิ ช ำชี พ แพทย์ กำรเปิ ดเผยควำมสัม พัน ธ์ ท ำงกำรเงิน
ระหว่ำงแพทย์และบริษทั ยำ รวมถึงกำรกำกับคุณภำพของ
กำรเผยแพร่ ข้อ มูล ในกำรตีพิม พ์ใ นวำรสำรวิช ำกำรทำง
กำรแพทย์ท่ปี ระกำศใช้ในปี 1997 (19) แต่ ในทำงปฏิบตั ิ
พบว่ำ กำรส่งเสริมกำรขำยเกี่ยวกับกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้
ยัง พบเห็น ได้ท ัว่ ไป เช่ น ผู้ผ ลิต ยำกระจำยเอกสำรหรือ
บทควำมวิชำกำรเกีย่ วกับกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ได้ แม้จะมี
กำรลงโทษปรับผูผ้ ลิต แต่กค็ ่ำปรับดังกล่ำวมึมลู ค่ำน้อยกว่ำ
มูลค่ำกำรตลำดทีผ่ ผู้ ลิตได้จำกกำรทีม่ กี ำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้
(42) เมื่อสำรวจกลยุทธ์กำรตลำดของบริษัทยำที่เกี่ยวกับ
กำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ในสหรัฐอเมริกำช่วงปี 1996-2010
พบว่ำมีบริษทั 41 บริษทั ทีส่ ่งเสริมกำรขำยยำนอกข้อบ่งใช้
ร้อยละ 85 เป็ นกำรขยำยขอบเขตกำรใช้ยำไปใช้ในโรคอื่น
ๆ ทีย่ งั ไม่ได้รบั กำรรับรอง (unapproved diseases) ร้อยละ

54 เป็ นกำรใช้ยำในโรคอื่น ๆ ทีไ่ ม่ใช่เป้ ำหมำยหลักของยำ
แต่ยงั ไม่ผ่ำนกำรรับรอง (unapproved disease subtypes)
และร้อยละ 34 เป็ นกำรใช้ยำในขนำดที่ไม่ได้รบั รอง ทัง้ นี้
บริษัทยำได้อำศัย 4 กลยุทธ์หลักในกำรส่งเสริมกำรใช้ยำ
นอกข้อบ่งใช้ ได้แก่ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กบั ผู้สงจ่
ั ่ ำยยำ
ควำมสัมพันธ์เชิงธุรกิจ ควำมสัมพันธ์กบั ผูจ้ ่ำยเงินในระบบ
ประกันสุขภำพ และควำมสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริโภค ควำมสัมพันธ์
กับผูส้ งจ่
ั ่ ำยยำอยู่ในรูปแบบกำรนำเสนอข้อมูลยำด้วยตนเอง
ร้อ ยละ 76 กำรให้ตัวอย่ำงยำแบบไม่คิดมูลค่ ำร้อ ยละ 20
กำรให้ค่ำตอบแทนเพื่อจูงใจในกำรใช้ยำร้อยละ 85 กำรให้
เป็ นผูส้ อนเกีย่ วกับยำร้อยละ 54 และกิจกรรมงำนวิจยั ร้อย
ละ 20 (10, 42)

สรุปและข้อเสนอแนะ
นโยบำยหรือมำตรกำรในกำรแก้ไขปั ญหำกำรใช้
ยำนอกข้อบ่งใช้ท่ีพบจำกกำรทบทวนวรรณกรรม พบว่ำมี
ควำมหลำกหลำย หำกจ ำแนกตำมเจตนำรมณ์ ข องกำร
กำหนดนโยบำยและเครื่องมือทีใ่ ช้ สำมำรถกำหนดเป็ นกลุ่ม
นโยบำยได้ดงั ตำรำงที่ 4 กำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ก่อให้เกิด
ควำมเสีย่ งต่อผูใ้ ช้ยำในด้ำนประสิทธิผลและควำมปลอดภัย
แต่กำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้ในบำงกรณีเป็ นกำรแก้ปัญหำกำร
เข้ำถึงยำของผูป้ ่ วยและลดค่ำใช้จำ่ ยในกำรรักษำพยำบำลได้
ประเทศต่ำง ๆ มีมำตรกำรในกำรกำกับดูแลกำรใช้
ยำนอกข้อบ่งใช้ท่มี เี จตนำรมณ์ เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย
มำตรกำรเพื่อ ควำมปลอดภัย ประกอบด้ว ยกำรก ำหนด
เงื่อนไขกำรสังใช้
่ ยำอย่ ำงชัด เจน เช่น กฎหมำยยำ กำร
กำหนดเงื่อนไขโดยองค์กรทีด่ แู ลระบบยำ กำรประกำศให้ใช้
ยำบำงรำยกำรได้แบบชัวครำวและมี
่
ระบบติดตำม รวมถึงมี
แนวปฏิบ ัติ แ ละเงื่อ นไขกำรสัง่ ใช้ย ำทัง้ ในระดับ องค์ก ร
วิ ช ำ ชี พ ร ำ ช วิ ท ย ำ ลั ย ท ำ ง ก ำ ร แ พ ท ย์ แ ล ะ ร ะ ดั บ
สถำนพยำบำล มำตรกำรในกำรเพิม่ หลักฐำนเชิงประจักษ์
โดยให้แรงจูงใจทำงกำรเงินแก่บริษัทผู้ผลิตยำหรือองค์กร
ภำครัฐ ท ำกำรวิจ ัย แทนบริษั ท ผู้ผ ลิต ยำ กำรก ำหนดให้
หน่ วยงำนประเมินเทคโนโลยีทำงสุขภำพรับผิดชอบในกำร
ประเมินประสิทธิผล ควำมปลอดภัย และควำมคุม้ ค่ำของยำ
นอกข้อบ่งใช้ มำตรกำรกำรเบิกจ่ำยค่ำยำที่เป็ นยำนอกข้อ
บ่ ง ใช้ ใ นระบบประกัน สุ ข ภำพภำยใต้ เ งื่อ นไขที่ก ำหนด
มำตรกำรทำงด้ำนจริยธรรมกำหนดให้ผใู้ ช้ยำต้องขอควำม
ยิน ยอมจำกผู้ป่ วยก่ อ นกำรใช้ย ำด้ว ย หน่ ว ยงำนในกำร
ก ำกับ ดู แ ลระบบยำมีม ำตรกำรเพิ่ม แนวทำงในกำรขึ้น

ทะเบียนที่เป็ นกำรขยำยจำกผลิตภัณฑ์เดิมโดยไม่ต้องทำ
กำรวิจยั ใหม่ มำตรกำรทีใ่ ช้ทงั ้ หมดมีควำมเกีย่ วข้องกับผูม้ ี
ส่ ว นได้ส่ ว นเสีย ทุ ก กลุ่ ม ทัง้ ในกลุ่ ม ผู้ผ ลิต ยำ แพทย์แ ละ
องค์กรวิชำชีพ สถำนพยำบำล หน่วยงำนทีก่ ำกับดูแลระบบ
ยำ และผูป้ ่ วย
กำรพัฒนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยที่เหมำะสม
สำหรับ ประเทศไทย ต้อ งพิจ ำรณำถึง ประสิท ธิผ ล ควำม
ปลอดภัย จริยธรรม และเศรษฐศำสตร์ รวมถึงควำมเป็ นไป
ได้ในระบบสุขภำพในปั จจุบนั
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายสาหรับประเทศไทย
ในปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่มมี ำตรกำรที่ชดั เจน
ในกำรก ำกับ ดู แ ลกำรใช้ย ำนอกข้อ บ่ ง ใช้ ดัง นั น้ จึง ควรมี
แนวทำงที่ เ หมำะกั บ บริ บ ทของประเทศไทย ดั ง นี้
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำบัญชียำหลักแห่งชำติ ควรจัดลำดับ
ควำมสำคัญของยำที่มกี ำรใช้นอกข้อบ่งใช้ในประเทศไทย
และใช้กลไกกำรประเมินเทคโนโลยีดำ้ นสุขภำพเพื่อประเมิน
ประสิท ธิผ ลทำงคลินิ ก ควำมปลอดภัย จริย ธรรม และ
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงกำรประเมินด้ำนเศรษฐศำสตร์
ของยำนอกข้ อ บ่ ง ใช้ เพื่ อ คั ด เลื อ กยำและข้ อ บ่ ง ใช้ ท่ี
เหมำะสมเพื่อประกำศใช้ในบัญชียำหลักแห่งชำติ
ผูเ้ กีย่ วข้องควรใช้กลไกกำรเบิกจ่ำยของหน่วยงำน
ประกันสุขภำพต่ำง ๆ เช่น สำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ สำนักงำนประกันสังคม และกรมบัญชีกลำงในกำร
สนั บ สนุ นกำรใช้ ย ำนอกข้ อ บ่ ง ใช้ ท่ี ผ่ ำ นกำรประเมิ น
เทคโนโลยีดำ้ นสุขภำพและประกำศในบัญชียำหลักแห่งชำติ
สำนักงำนคณะกรรมอำหำรและยำควรสร้ำงช่อง
ทำงกำรติด ตำมควำมปลอดภัย และพัฒ นำระบบกำรเฝ้ ำ
ระวังและติดตำมกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้เพิม่ เติมจำกระบบ
เดิม รำชวิท ยำลัย ทำงกำรแพทย์ค วรพัฒนำแนวทำงเวช
ปฏิบตั เิ พื่อสนับสนุ นกำรใช้ยำนอกข้อบ่ งใช้ภำยใต้หลักฐำน
เชิงประจักษ์
ภำครัฐควรสร้ำงกลไกในกำรสนับสนุ นกำรทำวิจยั ทำง
คลิ นิ ก เพื่ อ ขึ้น ทะเบี ย นยำทัง้ ในภำคอุ ต สำหกรรมและ
ห น่ ว ย ง ำ น อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ำ ร วิ จั ย เ ช่ น
สถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจยั เป็ นต้น

กิ ตติ กรรมประกาศ
กำรวิจยั ครัง้ นี้สำเร็จได้ด้วยควำมอนุ เครำะห์จำก
เภสัชกรหญิง รศ. ดร.จิรำพร ลิม้ ปำนำนนท์ เภสัชกรหญิง
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ตารางที่ 4. เครื่องมือทีใ่ ช้ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้
นโยบำย
เครื่องมือทีใ่ ช้
กำรควบคุมกำกับให้
กำหนดเงื่อนไขกำรสังใช้
่ ยำอย่ำงชัดเจนในกฎหมำยยำ
กำรใช้ยำนอกข้อบ่งใช้
เป็ นไปอย่ำงปลอดภัย แนวปฏิบ ัติท่ีอ อกโดยหน่ ว ยงำนที่ค วบคุม กำกับ ระบบยำ
หรือองค์กรทำงกำรแพทย์
กฎหมำยเกีย่ วกับกำรรับผิดต่อควำมเสียหำยจำกสินค้ำหรือ
บริกำร หรือกฎหมำยเกีย่ วกับกำรละเมิด
ประกำศอนุ ญ ำตให้ใ ช้ย ำนอกข้อ บ่ ง ใช้แ บบชัว่ ครำวและ
ติดตำมผลข้อมูลประสิทธิผลและควำมปลอดภัยในกำรใช้
เกณฑ์วธิ กี ำรสังใช้
่ ยำในระดับโรงพยำบำล สถำน พยำบำล
หรือพืน้ ทีส่ ขุ ภำพ
ข้อตกลงร่วมระหว่ำงทุกฝ่ ำยทีเ่ กีย่ วข้อง
กำรเพิม่ กำรศึกษำวิจยั หน่วยงำนประเมินเทคโนโลยีทำงสุขภำพรับผิดชอบในกำร
ยำนอกข้อบ่งใช้ และ
ประเมินประสิทธิผล ควำมปลอดภัย และควำมคุม้ ค่ำของยำ
กำรสนับสนุนข้อมูลเพื่อ นอกข้อบ่งใช้และสนับสนุนข้อมูลให้แก่หน่วยงำนอื่น
กำรตัดสินใจ
กำรออกแนวทำงกำรรักษำหรือแนวทำงเวชปฏิบตั ิ
กำรเพิม่ แรงจูงใจในกำรทำวิจยั ของบริษทั ยำ
กำรให้ทุนสนับสนุนองค์กรภำครัฐทำกำรศึกษำวิจยั แทน
บริษทั ผูผ้ ลิตยำ
กลไกกำรเบิกจ่ำยใน
กำรกำหนดเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยยำนอกข้อบ่งใช้ในระบบ
ระบบประกันสุขภำพ
ประกันสุขภำพโดยจะต้องเป็ นกำรใช้ยำภำยใต้เงื่อนไขหรือ
เกณฑ์ทก่ี ำหนดเช่น ต้องมีหลักฐำนเชิงประจักษ์สนับสนุน
จริยธรรม
เกณฑ์จริยธรรมของแพทย์
กำรให้ควำมยินยอมของผูป้ ่ วย
กำรพัฒนำระบบกำรขึน้ กำรเพิม่ แนวทำงในกำรขึน้ ทะเบียนทีเ่ ป็ นกำรขยำยจำก
ทะเบียนยำ
ผลิตภัณฑ์เดิมโดยไม่ตอ้ งทำกำรวิจยั ใหม่ เช่น แนวทำงกำร
ขึน้ ทะเบียนยำประเภทชีววัตถุคล้ำยคลึง
ห้ำมโฆษณำ
กฎหมำย
กำรสอดส่องดูแลกันเองในผูผ้ ลิตและจำหน่ำยยำ
พรพรรณ สุน ทรธรรม ที่ใ ห้ค ำแนะน ำชี้แ นะอย่ ำ งดียิ่งใน
ฐำนะผู้เชี่ยวชำญ และขอขอบคุณแผนงำนพัฒนำวิชำกำร
และกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้ำ นสุขภำพ (คคส.) ที่ใ ห้ทุน
สนับสนุนกำรศึกษำในครัง้ นี้
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